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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



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รัก

 ทุกๆ เดือนพฤศจิกายน เราจะจัดงานฉลองวันโรตารีที่
องค์การสหประชาชาติ เป็นวันส�าคัญที่ระลึกถึงความสัมพันธ์อันเป็น
ประวัติศาสตร์ขององค์กรของเราท้ังสอง แต่ในปีนี้การจัดงานจะมี
ความส�าคญัมากขึน้กว่าปรกต ิเพราะเหตุว่าเราก�าลงัจัดวนัครบรอบปีที่ 
75 ของการลงนามในใบก่อตัง้องค์การสหประชาชาตใินเดอืนมถินุายน
ปี 2020 
 ท่านอาจถามว่า ท�าไมจึงต้องจัดฉลองวันครบรอบนี้ด้วย 
ส�าหรบัโรตารแีล้ว เป็นเรือ่งทีเ่หมาะสมมาก เพราะเหตวุ่าเรามบีทบาท
ที่ส�าคัญมากในร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาติ ในที่ประชุมท่ีนคร
ซานฟรานซิสโกในปี 1945 และระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรตารี
ได้ตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความส�าคัญของการก่อตั้งองค์การส�าคัญนี้ 
เพื่อการรักษาสันติภาพโลกอย่างต่อเนื่อง 
 โรตารีนั้น ไม่เพียงแต่ช่วยก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ 
แต่นิตยสารโรตารีของเรานี้ยังมีส่วนเป็นผู้น�าสื่อแนะน�าอุดมการณ์
ของโรตารี ให้ความรู้แก่สมาชิกและแจ้งแผนก่อตั้ง UN – องค์การ
สหประชาชาติในบทความต่างๆ ของนิตยสาร The Rotarian และ
ในหนังสือเล่มเล็กๆ ชื่อ From Here On! และเมื่อถึงเวลาจัดท�าใบ
ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ โรตารี ก็เป็นองค์กรหนึ่งในจ�านวน 42 
องค์กรที่สหรัฐอเมริกาเชิญมาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้แทนชาติต่างๆ ใน
การประชุมที่นครซานฟรานซิสโกด้วย
 แต่ละองค์กรมผีูแ้ทนไปน่ังประชุม 3 คน และโรตารสีากล มี
ผู้แทน 11 คนหมุนเวียนกันไปท�าหน้าที่ผู้แทนในที่ประชุมนั้น ผู้แทน
ทางการของโรตารีประกอบด้วย เลขาธิการโรตารีสากล อดีตประธาน
โรตารสีากลหลายท่าน ประธานคนปัจจบุนัของโรตารสีากลในขณะน้ัน
และบรรณาธกิารนติยสาร The Rotarian นอกจากนัน้ ยงัม ีโรแทเรยีน 
จากทวีปอัฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและใต้ ร่วมกันท�า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้แทนประเทศของตน 

 โรตารี มีความสัมพันธ ์ที่ลึกซ้ึงยั่ งยืนอยู ่กับองค ์การ
สหประชาชาตทิีค่วรจดัฉลองและช่ืนชมยนิดเีพือ่ร�าลึกถงึสัมพันธภาพ
ที่กล่าว โรตารีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานพิเศษ 5 ครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง
เดอืนมถินุายนปีหน้า กล่าวคอืวนัโรตารทีีอ่งค์การสหประชาชาต ินคร
นวิยอร์ค วนัที ่9 เดอืนนี ้ในการประชมุของประธานโรตารสีากลปีหน้า 
ณ เมืองซานทีอาโก ประเทศชิลี ที่กรุงปารีส และที่กรุงโรม และฉลอง
ครั้งสุดท้ายก่อนเปิดประชุมใหญ่โรตารีสากลที่นครฮอโนลูลู
 จดุโฟกสัทีเ่ราควรมองทีอ่งค์การสหประชาชาตใินปีหน้า ไม่
เพยีงแต่เก่ียวกบัอดตีเท่านัน้ แต่ยงัเป็นทางสว่างมุง่สูอ่นาคตด้วย เรามี
การท�างานคูข่นานไปกบัองค์การสหประชาชาตใินหกเรือ่งหลกัๆ ทีเ่รา
มุง่เน้นควบคูไ่ปกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนของสหประชาชาต ิซึง่
เราเหน็ว่าเป้าหมายเหล่านัน้แม้จะเป็นส่ิงทีไ่ม่น่าเชือ่จรงิๆ แต่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจและทิศทางที่ดี –- เช่นเดียวกันกับเป้าหมายต่างๆ 
ของโรตารีซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกที่ยั่งยืนแก่
โลกของเรา เป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้หากมีการด�าเนินการด้วย
ความมุ่งมัน่ตัง้ใจอย่างเหนยีวแน่นแบบทีช่าวโรตารทีราบกนัด ีล�าพงัตวั
คนเดียวนั้น เราไม่สามารถจัดน�้าสะอาดส�าหรับทุกคน เราไม่สามารถ
ขจัดความหิวโหย เราไม่สามารถขจัดโปลิโอ แต่เมื่อเรามีหุ้นส่วนเช่น
องค์การสหประชาชาติ เราจะสามารถท�าได้อย่างแน่นอน
 โปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยหน่ึงครั้งในการ
ประชมุฉลองสหประชาชาตทิัง้ 5 ครัง้ของเรา ผมหวงัไว้ว่าจะได้มาเล่า
เรื่องราวจากการประชุมพิเศษดังกล่าวกับท่านตลอดปี

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล
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ประธานโรตารีสากล 
มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์ 
ถ่ายรูปด้านหน้าที่ท�าการสหประชาชาติ 
มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
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Speeches and news from RI President Mark Daniel Maloney at www.rotary.org/office-president

เช่นเดียวกับ
โรตารี คือ วิถีชีวิตของชาวโรแทเรียน 
อะโลฮา คือ วิถีชีวิตของชาวฮาวายเอี้ยน

สารประธานโรตารีสากล

อะโลฮา สวัสดีโรตารี !

 ไม่มีประสบการณ์ใดจะเปรียบได้เท่ากับการไปร่วมประชุม
โรตารีสากล ไปค้นหาจิตวิญญาณของ อะโลฮา และของโรตารีพร้อม
กบัครอบครัว ไปกบัเพือ่นสนทิและมติรสหายโรแทเรยีนของท่านตัง้แต่
วันที่ 6 ถึง 10 มิถุนายนที่นครฮอนโนลูลู สถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับ
ทุกคนในครอบครัว โรตารีจะไปเฉลิมฉลองกัน ไปร่วมมือร่วมใจกัน
และเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยกัน
 ผู ้ที่ชอบไปฮาวายจะมีอยู ่สองกลุ ่มคือ กลุ ่มผู ้ ท่ีไม่เคย
ไปฮาวายและอยากไปหาประสบการณ์ท่ีสุดวิเศษ และกลุ่มผู้ที่มี
ประสบการณ์ของฮาวายไว้ในความทรงจ�าแล้ว และไม่อยากรอเพื่อ
จะไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
 การประชุมใหญ่โรตารีสากลจึงเป็นสถานที่ดีที่สุดเพื่อการ
พบเพื่อนและทักทายกันว่า อะโลฮา ซึ่งท่านจะพบว่ามันเป็นมากกว่า
ค�าทกัทาย เช่นเดยีวกบัโรตารคีอืวถิชีีวติของโรแทเรยีน อะโลฮาคอืวถิี
ชวิีตของชาวฮาวายเอีย้น วถีิชีวติทีมุ่ง่เน้นการอยูร่่วมกนัอย่างงดงาม มี
ความอดกลัน้และเคารพรกักนั และแบ่งปันความสขุให้ครอบครวัของ
ท่านหรือโอฮานา (ภาษาฮาวาย)
 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ได้เตรียมจัดงานท่ีน่าตื่นตา
ส�าหรับท่านและครอบครัว มีการแสดงวัฒนธรรมฮาวายเอ้ียนและ
ไปล่องเรอืเพือ่รบัประทานมือ้กลางวนัเป็นเวลาถงึสองช่ัวโมง ไปชมววิ
ภูเขาไฟที่แหลมไดมอนด์เฮด หาดไวกีกิและคาฮาลาโกลด์โคสท์ ท่าน
สามารถฝึกเรยีนการเล่นดนตร ีอคูเูลเล่ บนเรอื ร่วมวงเต้นร�า ฮลูา และ
หัดร้อยมาลัยดอกไม้แบบฮาวายเอี้ยน
 ท่านยังมีโอกาสสนุกสนานกับงานต้อนรับเต็มรูปแบบของ
ชาวเกาะ ตั้งแต่การไปปิกนิกมื้อเล็กๆ ในสวนหลังบ้านไปถึงงานเลี้ยง
แบบครอบครัวอาหารหลากหลายชนิด และยังมีโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ที่น่าสนใจไปชมมากมาย รวมถึงชมบ่อปลาโบราณสองบ่อ 

มกีารจดัเดนิเพือ่สันติภาพยามเช้าทีส่วนสาธารณะสวยงามทีช่ายหาด 
อาลาโมอานา ไปเดิน 3 ไมล์ในร่มเงาปล่องภูเขาไฟไดมอนด์เฮดที่
มีชื่อเสียง 
 ภายในและภายนอกสถานที่จัดประชุมใหญ่เราจะจัดการ
ประชมุส�าหรบัครอบครวัโรตารคีรัง้ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์ของ
โรตารี รวมถงึพิธเีปิดประชมุแบบรวมศนูย์ครอบครวัและงานทีมุ่ง่เน้น
ส�าหรับครอบครัวในศาลา/บ้านมิตรภาพด้วย และในพิธีเปิดประชุม 
เราจะจัดพิธีเดินธงชาติตามประเพณีโรตารีด้วย
 การประชุมใหญ่ปี 2020 ของเรายังจะเป็นเวลาเฉลิมฉลอง
ประวตัศิาสตร์การผูกพนัของโรตารกีบัองค์การสหประชาชาติด้วย ผม
ได้กล่าวในสารของผมเดือนพฤศจิกายนว่าเดือนมิถุนายนปี 2020 จะ
เป็นวนัฉลองครบรอบปีที ่75 ของการลงนามในบตัรชาร์เตอร์องค์การ
สหประชาชาติ ในวันก่อนพิธีเปิดการประชุมใหญ่ โรตารีและองค์การ
สหประชาชาตจิะเป็นเจ้าภาพร่วมกนัจดังานครัง้ทีห้่า ระหว่างปี 2019-
2020 มีจุดมุ่งเน้นของงานคือ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากน้ี เราวางแผนว่าจะเป็นการประชุมที่เป็นสีเขียว
ที่สุดในประวัติศาสตร์โรตารี ผมจะมาบอกเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ใน
สารเดือนต่อไปข้างหน้า แต่ในขณะนี้ โปรดคลิกไปที่ reconvention.
org/register ทีปุ่ม่ด้านขวาใต้โลโก้งาน Honolulu Hawaii 2020 การ
ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยมีส่วนลดพิเศษจะสิ้นสุดในวันที่ 15 ธันวาคม
นี้ ดังนั้นโปรดอย่ารีรอช้านะครับ
 โรตารีเช่ือมสัมพันธ์โลก ไว้ได้อย่างดีมากในการไปร่วม
ประชุมใหญ่โรตารีสากล ดังนั้น โปรดน�าครอบครัวของท่านไปพบกับ
ครอบครัวของเรา แล้วพบกันที่ ฮอนโนลูลู ครับ

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล
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สารประธานทรัสตี

สวัสดี มิตรโรแทเรียนที่รัก

 เราได้จดังานระดมทนุส�าหรบัมลูนธิโิรตารใีนไต้หวนัเป็นครัง้
แรก ซึ่งได้ประสบผลส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่
 สมาคมสมาชิก อาร์ช คลัมพ์ โซไซตี้ AKS ของไต้หวันได้จัด
งานน้ีขึน้ในเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา เราได้ฟังสนุทรพจน์ทีส่ร้างแรงจูงใจ
อย่างดเียีย่มของท่าน ระวแีชงการ์ ดาโกจ ูจากสโมสรโรตารบีงักาลอร์ 
ออร์ชาร์ดส์ — อนิเดยี ภาค 3190 ท่านได้มาแบ่งปันและช้ีแจงเหตผุล
ที่ท่านอุทิศเวลาและเงินทอง ตลอดจนอุทิศร่างกายให้สาธารณกุศล 
ท่านจึงเป็นต�านานของผู้มีเมตตากรุณาผู้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลก
ทุกรูปแบบที่ท่านสามารถ และสุนทรพจน์ของท่านจับใจผู้ฟังทุกคน
ที่มาร่วมงาน 
 เรามีความยินดีและเป็นเกียรติท่ีจะประกาศว่ายอดบริจาค
สุทธิเป็นเงินรวม $5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสมาชิกสมาคม อาร์ช          
คลัมพ์ ระดับกลุ่มประธานทรัสตี ($500,000 ถึง $999,999) จ�านวน 
11 ท่าน และระดับกลุ่มทรัสตี ($250,000 ถึง $499,999) จ�านวน 14 
ท่าน ผมขอขอบคุณท่านผู้บริจาคที่มีใจกว้างในไต้หวันทุกๆ ท่านด้วย! 
 ในงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ท�าให้ผมรู้สึกได้ว่า โรตารีนั้นให้บาง
สิ่งที่ดีแก่เราทุกคนที่สามารถกระท�าร่วมกันได้ งานบ�าเพ็ญประโยชน์
ของเรา ท�าให้เราสามารถพบกบับคุคลทีน่่าสนใจจ�านวนมากไปทัว่โลก 
เมือ่เราได้พบกนัแล้วกจ็ะได้ฟังเรือ่งของโครงการทกุรูปแบบทีส่ร้างแรง
ใจแก่เราเสมอ และเราก็จะไม่หยุดเรียนรู้จากกันและกันอีกเลย 

 ส่ิงน้ีคือบทเรียนที่ดีส�าหรับบุตรหลานของเรา เรากับเขาได้
ร่วมแบ่งปันความส�าคัญของไมตรีจิตผูกมิตรสัมพันธ์ใหม่กับบุคคล
อื่นๆ เรายังแสดงให้เด็กๆ ทราบถึงสิ่งส�าคัญแท้จริงในชีวิต นั่นคือการ
สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน การช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ที่ยากไร้ และ
ท�าทุกสิ่งเพื่อผู้อื่นเท่าที่สามารถ โรตารีคือต้นแบบการศึกษาที่ดีที่สุด 
ที่ครอบครัวหนึ่งสามารถมีได้
         ผมตื่นเต้นมากที่ท่านประธานโรตารีสากล มาร์ค แดเนียล        
มาโลนีย์  ได้จัดเรื่องการขยายครอบครัวโรตารีให้เป็นเรื่องส�าคัญ       
ล�าดับต้นๆ พวกเราควรจะน�าสมาชิกในครอบครัวของเราไปร่วมงาน
กบัโรตารแีละท�าทกุส่ิงทีส่ามารถเพือ่เชญิชวนพวกเขาให้เป็นส่วนหนึง่
ในองค์กรทีน่่ามหศัจรรย์นี ้และโดยอาศยัมลูนธิโิรตาร ีเราสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัครอบครวัโรตาร ีให้เป็นส่วนหนึง่ในมรดกตกทอดของ
พวกเรา ท่านจะไม่เป็นเด็กเกินไปหรือแก่เกินไปส�าหรับโรตารีอีกแล้ว
 ดังนั้น โปรดปรบมือกับโรตารีและแสวงหาวิธีการน�า
ครอบครัวของท่านเข้ามาในโรตารีต่อไป สิ่งนี้คือของขวัญที่น่ารักมาก
ที่สุดที่ท่านสามารถแบ่งปันให้กับผู้ที่ท่านรัก

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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สารประธานทรัสตี

หนีห่าว สวัสดีมิตรโรแทเรียน

 ปีนี้เกือบจะสิ้นสุดลงแล้ว ผมทราบว่าท่านก�าลังคิดถึงการ
ให้ของขวัญและเตรียมการบริจาคช่วงสุดท้ายกัน ท่านอาจก�าลังคิด
ว่าท่านจะแสดงความรักและชื่นชมได้ดีที่สุดอย่างไร
            ค�าตอบที่ง่ายมากคือ บริจาคเป็นของขวัญแก่มูลนิธิโรตารี                                                                                       
ท่านควรฟังผมก่อน เพราะมีการวิเคราะห์โดยองค์กร Charity 
Navigator ผูป้ระเมนิอสิระ ได้จดัล�าดบัมูลนธิโิรตารขีองท่านอยูอ่นัดบั
ที่ 1 และตลอดเวลาติดต่อกัน 12 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโรตารีได้รับเกียรติ
สูงสุดในระดับ 4 ดาวในบรรดาองค์กรการกุศลต่างๆ ท่ัวโลกและ       
มูลนิธิฯ ได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็มส�าหรับการแสดงให้
ประจกัษ์ทัง้สถานะการเงนิทีเ่ข้มแข็งและการบญัชีทีโ่ปร่งใสในรายงาน
ขององค์การ Charity Navigator ประจ�าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
 Charity Navigator ได้มีจดหมายมายังมูลนิธิฯ แจ้งว่า 
“องค์กรการกุศลที่เราได้ท�าการประเมินทั้งหมดมีเพียงร้อยละ 1 ของ
องค์กรที่ได้รับการประเมินท่ีได้ 4 ดาวติดต่อกัน 12 คร้ัง แสดงว่า
มูลนิธิโรตารีมีประสิทธิภาพเหนือกว่าองค์กรอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา 
การที ่Charity Navigator ได้มอบเกยีรตสิงูสดุให้แก่มลูนธิโิรตารที�าให้        
มูลนิธิฯ อยู่ห่างชั้นจากองค์กรอื่นๆ และแสดงให้สาธารณชนได้รับ
ทราบถึงความน่าเชื่อถือของมูลนิธิฯ อีกด้วย” 
 

 การยกย่องให้เกียรติครั้งนี้อยู่เหนือรางวัลอื่นๆ ที่มูลนิธิเคย
ได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของโรตารีในการกวาดล้าง
โปลโิอในโลกได้รบัรางวลั “ผูไ้ม่แสวงหาผลก�าไรทีด่ทีีส่ดุ” ในการมอบ
รางวลัขององค์กรขบัเคลือ่นภาคเอกชน เพือ่การรณรงค์ด้านสนัตภิาพ
ระหว่างประเทศระดับโลก One Billion Acts of Peace campaign 
ในการจัดการปัญหาส�าคัญที่สุดของโลก และสมาคมผู้หาทุนบริจาค
ระดับมืออาชีพ Association of Fundraising Professionals ได้
ประกาศให้มูลนิธิโรตารีเป็นมูลนิธิดีเด่นของโลก โดยให้เกียรติผลงาน
ระยะยาวนานของเรา
 เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะกล่าวว่า เราอยูใ่นองค์กรหนึง่ขององค์กรผู้
ใจบญุทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดทัง้หลายในโลก แต่ความจรงิกคื็อ มลูนธิโิรตารขีอง
ท่านนัน้ดทีีส่ดุ ดงันัน้ โปรดปิดท้ายปีนีด้้วยการท�าบญุให้ของขวญัท่ียิง่
ใหญ่ที่สุดแก่โลก โปรดปรบมือ/ตีมือกับผม แล้วขอให้ท่านสนับสนุน
มูลนิธิโรตารีด้วย
 สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ! 

แกรี ซี เค ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี เค ฮวง ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้แปลสาร : อน.พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ สร.ราชบุรี
pr.pichet3330@gmail.com



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บทบรรณาธิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

 HOW DARE YOU…! คุณกล้าดียังไง! 
 สนุทรพจน์ทีแ่ชร์กนัสนัน่ไปทัง้โลกโซเชีย่ล ของสาวน้อยอาย ุ16 ปี ท่ี
ขึน้กล่าวต่อผูน้�าทัว่โลกในการประชมุเรือ่งสภาวะอากาศ (UN Climate Action 
Summit) ที่ส�านักงานใหญ่ สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก
 เกรตา ทุนเบิร์ก (GRETA THUNBERG) สาวน้อยชาวสวีเดน ได้เริ่ม
ต้นประท้วงเมือ่เดอืนสงิหาคมปี 2018 ด้วยการนัง่ตวัคนเดยีวนอกรฐัสภาสวเีดน 
พร้อมกับป้ายที่เขียนว่า “หยุดเรียนเพื่อประท้วงสภาพอากาศ”
 ข้อความดังกล่าวสร้างแรงกระเพ่ือมไปถึงเยาวชนทั่วโลก (Gen-Z) 
เมื่อคนใน 150 ประเทศ กว่า 4 ล้านคนออกมาเดินถนนเพื่อร่วมการประท้วง 
“Global Climate Strike” เรียกร้องให้นักการเมือง (Gen-B, Gen-X) จัดการ
กับภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ

 “If you can rape a grandmother who is 80 or 90 years old 
...” “ถ้าคุณข่มขืนคุณยายอายุแปดสิบ เก้าสิบปี....”
 บางส่วนของบทสัมภาษณ์อันแสนสะเทือนอารมณ์ ต่อการกระท�า
ทารุณกรรมต่อมนุษย์ด้วยกัน ของคุณหมอเดนิส มุควีจี แพทย์ชาวคองโก ที่ได้
ใช้วิชาชีพแพทย์รักษาและเยียวยาบรรดาสตรีที่บาดเจ็บจากการถูกข่มขืน 
 นายแพทย์ท่านนี้มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นเตือนผู้คนทั่วโลก ได้ตระหนักถึง
ความโหดร้ายและป่าเถือ่นนี ้พร้อมปกป้องและเรยีกร้องความยตุธิรรมให้กบัพวก
เธอ ความพยายามของเขาเกอืบต้องแลกมาด้วยชวีติจากการถกูลอบสงัหารจาก
ผูม้อี�านาจและสญูเสยีผลประโยชน์ แต่ท่านกไ็ด้รบัรางวลัโนเบลสนัตภิาพประจ�า
ปี 2018 (หน้า 10-13 บทสัมภาษณ์ เดนิส มุควีจ)ี

 “THIS CLOSE…” “แค่คืบ..”
 แคมเปญการกรณรงค์การก�าจัดโปลิโอของโรตารีในปี 2011 ที่มี       
ผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นพรีเซนเตอร์  รวมไปถึงบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบิลแอนด์             
เมลินดา เกตส์ ท�าให้ยอดรวมบริจาคในปีนั้นแตะหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ
 เป็นองค์กรเอกชนท่ีหาญกล้า ประกาศตนเป็นผู้ที่จะขจัดโรคร้าย
โปลิโอนี้ให้หมดไปจากโลก โดยเริ่มต้นจากการหยอดวัคซีนให้กับเด็กๆ จ�านวน
หกล้านคนในฟิลิปปินส์เมื่อปี 1979
 ส�าหรบัโครงการโปลโิอพลสั เริม่ขึน้ในปี 1985 และ เป็นเวลากว่า 35 
ปีแล้วที่โรแทเรียนและพันธมิตรได้ร่วมมือกันทุกวิถีทางเพื่อขจัดโรคร้ายนี้
 และจะยังคงมุ่งมั่นต่อไป จนกว่าเราจะสามารถก�าจัดโรคร้ายนี้ได้
 (หน้า 14-16 โครงการโปลิโอพลัส +)

 “No One Is Too Small to Make a Difference” 
 “ไม่มีใครเล็กเกินกว่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง”
 ขอปิดท้ายด้วยวลเีดด็ของสาวน้อย เกรธา เป็นก�าลงัใจส�าหรบัทกุคน
ที่ก�าลังมุ่งมั่น บ�าเพ็ญประโยชน์และบริการผู้อื่นเหนือตน

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช โยธาวุธ

** QR Code เกรธา ทุนเบิร์ก**
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สนเทศโรตารี

	 เยาวชนภายใต้ฟันเฟืองของโรตารีไม่ว่าจะเป็น	 โรทาแรคท์	
(Rotaract)	อินเทอร์แรคท์	(Interact)	และ	เยาวชนแลกเปลี่ยน	(Youth	
Exchange)	ต่างได้รับโอกาสต่างๆ	กันไป	ในบทความนี้นั้นจะเน้นในด้าน
ของเยาวชนแลกเปลีย่นหรอืทีเ่รยีกกนัง่ายๆ	ว่า	น้องๆ	YE	โครงการนีท้�าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไร?	เท่าทีด่ฉินัได้เข้ามาสมัผสักบัเยาวชนกลุม่นี้
มาเป็นเวลากว่า	5	ปี	พอจะจับความจากน้องๆ	ที่มาร่วมโครงการในแต่ละ
ปีได้ว่า	 “การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันคือความแปลกใหม่	 เป็นการ
เปิดโลกใหม่	 และได้ไปลองใช้ชีวิตในต่างประเทศโดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่
ไปอยู่ด้วย”	แต่หารู้ไม่ว่าการเดินทางของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้น
ไม่ได้ง่ายและไม่ได้สวยหร	ูหากแต่จะต้องเริม่จากจดุเริม่ต้นและเริม่เรยีนรู้
ท�าความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 ผ่านปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกันระหว่าง		
ผู้ปกครอง	น้องๆ	เยาวชน	และโครงการ	
	 การไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้น	ต้องใช้ความกล้าหาญอย่าง
มาก	เนื่องจากน้องๆ	จะไม่รู้เลยว่าบ้านที่เราไปอยู่จะเป็นอย่างไร	เมืองที่
เราจะได้ไปจะดอีย่างในหนงัมัย๊	หรอืน้องๆ	บางคนกม็โนไปว่าจะต้องได้ไป
อยูแ่บบนัน้	แบบนี	้เมอืงนัน้	เมอืงนี	้บางทกีม็แีอบผดิหวงักนัไปบ้าง	แต่พอ	
กลับมาแล้ว	 ไอ้เมืองที่ เราร ้องยี้ตั้งแต่ทีแรก	 กลับท�าให้เราได้รับ
ประสบการณ์ดีๆ 	ชนดิทีเ่รยีกกว่าเป็นความสขุความทรงจ�าไม่มทีีส่ิน้สดุ	ใน
ทางกลบักนัน้องๆ	บางคนได้รบัการยนืยนัว่าได้ไปอยู	่New	York	ท�าตาลกุ
วาวหลงดใีจ	แต่ในความเป็นจรงิไปอยู	่New	York	State	ไม่ใช่	New	York	
City	 นั่นหมายถึงว่าเราไปอยู่เมืองที่เป็นชนบทมากๆ	 เมืองเล็กๆ	 มี
ประชากรในเมืองอยู่ประมาณ	3,000	คน	แอบมีบ่นว่าเหงาจังแต่ก็ต้องอยู่
ให้ครบเพราะมาอยู่ใต้ร่มของโรตารีแล้วถอยไม่ได้ต้องเดินต่อ	 ดังนั้นสิ่ง
ส�าคัญที่น้องๆ	 YE	 ต้องคิดก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็คือ	 “การ
เปลี่ยนความกลัว	 ให้เป็นความอยากรู้	 และเปล่ียนความอยากรู้ให้กล้า
เผชญิหน้ากบัสิง่ทีเ่ราเจอ”	และเราจะกลายเป็นเยาวชนคนรุน่ใหม่ทีด่กีว่า
เดมิ	เพราะการไปแลกเปลีย่นนัน้จะท�าให้น้องกลายเป็นคนทีม่คีวามอดทน
มากขึ้น	เรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวังที่ไม่คาดคิด	ในภาค	3360	ของ
เรามีเยาวชนแลกเปลี่ยนทั้งเข้าและออกมากกว่า	 500	คนตั้งแต่ปี	 2001	
จนถึงปัจจุบัน	และเมื่อน้องๆ	กลับมาจากการไปแลกเปลี่ยนแล้วเราได้ให้
ท�าแบบสอบถามทีท่างโรตารสีากลให้มา	พอจะสรปุออกมาได้ว่า	6	Areas	
of	Focus	ของการไปเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนนั้นคือ
	 1.	ได้ออกไปสมัผสัโลกกว้างและได้เทีย่ว	อนันีถ้งึเป็นโบนสัทีม่า
พร้อมกับการไปแลกเปลี่ยน	เพราะนอกจากเรื่องเรียนแล้ว	เรื่องเที่ยวก็ไม่
พร่องเช่นกัน

	 2.	ได้พัฒนาทักษะทางภาษา	การไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภาษา
อื่นย่อมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้ดีกว่าการเรียนอยู่
ในเมืองไทย	YE	เราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาต่างกัน
ออกไป	 เช่น	 ภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกา	 ภาษาสเปนในกลุ่มประเทศ
ละตินอเมริกา	 และก็อาจจะได้ภาษาถิ่นของประเทศนั้นๆ	 เช่น	 เยอรมัน	
ฝรั่งเศส	หรือกระทั่งภาษาจีนมาเป็นทักษะติดตัวในอนาคต
	 3.	มีการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ	นอกจากระบบการศึกษาที่ไม่
เหมอืนเดมิ	สงัคมสภาพแวดล้อมก็จะต่างจากเมอืงไทยไปด้วยเช่นกนั	น้อง	
YE	จะได้เรียนรู้มากกว่าในห้องเรียน	อย่างเช่น	อาหารการกิน	การใช้ชีวิต	
รวมถึงผู้คนรอบตัว	รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่ต่างออกไป	สิ่งเหล่านี้
ช่วยให้มุมมองของน้องๆ	เปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น
	 4.	พบเจอเพื่อนใหม่	นอกจากการไปเรียนหนังสือแล้ว	โอกาส
ที่จะได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้นในสโมสร	 รวมไปถึงเพื่อนนักเรียนต่าง
ชาติหรือร่วมกับเพื่อนใหม่คนไทยที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยกัน	นั่นท�าให้เราได้
รู้จักเพื่อนใหม่	ได้พัฒนามนุษยสัมพันธ์
	 5.	ค้นพบและลองท�าอะไรด้วยตวัเอง	เมือ่ได้ไปอยูไ่กลบ้าน	ข้อดี
ของการไปแลกเปลี่ยนคือจะได้ท�าอะไรด้วยตัวเอง	 เราจะไม่มีแม่มาคอย
เตอืนให้เข้านอนตรงเวลา	ไม่มเีพือ่นทีคุ่น้เคยมาเดนิไปโรงเรยีนด้วยกนั	แต่
เราจะต้องหัดใช้ชีวิตด้วยตัวเอง	 จัดระบบของตัวเองทั้งทางด้านเวลาและ
การเงิน	ลงมือท�า	หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง	และพัฒนาเป็นคนที่
เก่งขึ้นกว่าเดิม	 เมื่อน้องๆ	 กลับมาคุณผู้ปกครองจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด
	 6.	 ท�าให้โปรไฟล์ดูโดดเด่นกว่าใคร	 การขึ้นชื่อว่าเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนย่อมมีความพิเศษกว่านักเรียนธรรมดาทั่วไป	 และนั่นจะช่วย
ให้โปรไฟล์ของน้อง	YE	เมือ่ไปสมคัรเรยีนต่อ	ดโูดดเด่นกว่าคนอืน่และเป็น
ที่สนใจของหลายๆ	มหาวิทยาลัย	
																							และแล้วก็เดินทางมาถึงตอนจบของการเป็นนักเรียน
แลกเปลีย่น	ก่อนการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการ	อย่าใช้อารมณ์ชัว่วบูตดัสนิ
ใจเพยีงแค่ค�าว่าเป็นนกัเรยีนเเลกเปลีย่นแล้วดูเก๋ดเูท่ห์	อจิฉาเพือ่นทีเ่พือ่น
ไปเรยีนถงึต่างประเทศ	การได้ไปใช้ชวีติและเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนมธัยม
เป็นระยะเวลานาน	1	ปี	ย่อมแตกต่างจากการไปเทีย่วไม่กีว่นัแน่ๆ	แล้วทกุ
คนเคยคิดกันรเึปล่าว่า…	การไปเป็นนกัเรยีนแลกเปล่ียนในต่างประเทศนัน้
ต้องอดทนเเละรับนิสัยของคนในบ้านให้ได้	ถึงแม้เค้าจะนิสัยเห็นแก่ตัว	ขี้
หวง	ขี้งก	และขี้...อะไรก็ว่ากันไป	เพราะอย่าลืมว่าเราเลือกไม่ได้!	บางครั้ง
ประโยคที่ว่า	เก่งแต่แพ้เฮง	ก็มีอยู่บ่อยไป

อน.ฐนิจพร คมสัน สโมสรโรตารีดอยพระบาท

สัมผัสเยาวชนคนรุ่นใหม่
กับนักเรียนแลกเปลี่ยน



โรตารี สานสัมพันธ์โลก
ตอน สามค�าที่ส�าคัญ

	 สุขภาพดีไม่มีขาย	ต้องขวนขวายด้วยตนเอง	เป็นวลีที่บอกชัดเจนว่าของบางอย่างซื้อไม่ได้ต้อง
ท�าเอง	ช่วงหลายปีมานี้พฤติกรรมของคนเกือบทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไป	เห็นชัดๆ	คือการวิ่ง	มีพัฒนาการ
ไปมากมาย	คนนอกลู่วิ่งก็ยังสังเกตได้	สัมผัสได้	คนในลู่วิ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึง	ย่อมรู้ซึ้งว่าเรื่องมายังไงไปยัง
ไง	แล้วจะเกดิอะไรและไม่เกิดอะไร	นกัช้อปสังเกตได้ว่ามชีดุกฬีาวางขายมากขึน้	มทีัง้ราคาถูกลงและแพง
ขึ้น	มีวิวัฒนาการในเรื่องเสื้อผ้า	เช่น	สวยงาม	หลายหลาก	แห้งเร็ว	สวมสบาย	ฯลฯ	มีสถานที่ส�าหรับวิ่ง
มากขึน้	มกีารเชญิชวนผู้คนไปออกก�าลังกายมากขึน้	คนไม่มเีวลาหรือไม่ชอบออกนอกบ้านจะมลีูว่ิง่มาน�า
เสนอขายให้ใช้ในบ้านมากขึ้น	แม้จะน�าไปตากผ้าบ้างในบางบ้าน	แต่ก็เอาน่ะ	เก็บไว้นาน	ๆ	ก็วิ่งเสียทีก็
ยังนับว่าคุ้มค่าอยู่ดีเพราะอย่างน้อยเจ้าของก็ยังระลึกได้ว่าซื้อลู่มาเพื่อวิ่ง	 เวลามีใครมาชวนก็สนองตอบ
ด้วยการวิ่งเสียหน่อย	เพื่อมิตรภาพก็แล้วกัน	
	 ข่าวในโรตาร	ีผูเ้ชือ่ว่ามติรภาพน�ามาซึง่กิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	น�าเสนอว่า	ภาค	3350	จดัวิง่
เพือ่ก�าจดัโปลโิอ	ภาค	3360	กว็ิง่เหมอืนกนั	วิง่เพือ่โปลิโอด้วย	วิง่เพือ่มติรภาพด้วย	เมือ่วนัท่ี	22	กนัยายน	
ทีผ่่านมา	สโมสรโรตารแีม่สาย	เหนอืสดุในสยามจดัวิง่	“ก�าจดัก่อนกัด”	เป็นครัง้ท่ีสอง	มนีกัว่ิงมาร่วมงาน
กว่า	2,000	คน	ทั้งสนุก	ทั้งเหนื่อย	มิตรต่างสโมสรมาลงทะเบียน	ขับรถมาไกล	มาเหนื่อยและสนุก	ได้
สุขภาพกายดี	สุขภาพจิตดี	ได้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นว่า	ไข้เลือดออกไม่ใช่โรคระบาด	แต่การที่
ยงุลายกดัผูป่้วยแล้วน�าเชือ้ไวรสัไปแพร่ในผูท้ีถ่กูยงุกดัรายต่อไป	ท�าให้ผูค้นป่วยด้วยไข้เลอืดออกแล้วเสยี
ชีวิตได้	
	 หลายสโมสรในภาค	3360	ร่วมกันท�ากิจกรรมก�าจัดไข้เลือดออกมาหลายปี	ทั้งช่วยสนับสนุน
หน่วยราชการและหน่วยงานของใครต่อใคร	 มีกิจกรรมหลากหลายที่มุ่งเป้าสู่การก�าจัดยุงที่เป็นพาหะ	
กิจกรรมมีหลากหลาย	 ต้ังแต่ให้ความรู้พื้นฐานสกัดน�้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเป็น	 signature	
project	ที่ได้รับ	global	grant	มาก่อนและยังด�าเนินไปเรื่อย	ๆ	เช่น	จัดวิ่งเต็มให้เป็นวิ่ง	“ก�าจัดก่อน
กัด”	เป็นต้น
	 ช่วงท่ีผ่านมาเป็นเทศกาลรับน้องใหม่ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย	 โดยพาน้องใหม่เดินจากมหาวิทยาลัยไปไหว้พระบนดอยสุเทพ	ระยะทาง	14	
กม.	 เป็นกิจกรรมท�าต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 60	 บางปีคึกคัก	 เป็นข่าวทั้งออนไลน์และไม่ออนไลน์อยู่เสมอ
มา	 แค่เดินก็เหน่ือยแล้ว	 รุ่นพี่ยังสร้างความคึกคักโดยเพิ่มการบูม	 การวิ่งเป็นช่วง	 ๆ	 ยิ่งทางโค้งขึ้นเนิน	
ยิ่งพร้อมใจกอดคอ	พากันวิ่งเพื่อสร้างประสบการณ์ว่า	 การท�ากิจกรรมต้องเหนื่อย	 ต้องอดทน	 ต้องมี
อุปสรรค	ให้เรียนรู้ว่าต้องสู้	กอดคอกันไป	ฯลฯ
	 สิ่งที่ตามมาจากการวิ่งคือมิตรภาพ	ทั้งในวงแคบและวงกว้าง	มิตรภาพเพื่อกิจกรรม	กิจกรรม
ที่มุ่งเป้าชัดเจน	น�ามาซึ่งความมุ่งมั่นที่น�าไปสู่ผลงานที่น่าภูมิใจ	เมื่อกิจกรรมเหล่านี้เผยแพร่ออกไปไม่ว่า
จะโดยสื่อใดๆ	ช้า	เร็ว	ต่างกัน	น�ามาซึ่งภาพลักษณ์ของกลุ่มคนหรือองค์กรนั้นๆ	
	 องค์กรโรตารีในปีนี้เน้นการท�างานที่ขนานกันไป	คือ	มิตรภาพ	กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และ
ภาพลกัษณ์	ส�าหรบัสมาชิกสโมสรโรตารีนบัเป็น	สามค�าทีส่�าคญั	ด้วยสามารถอธบิายค�าว่าโรตารไีด้ชดัเจน

อน.ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 
สโมสรโรตารีพะเยา 

Article : บทความ
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2018 Nobel Peace Prize 
อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สโมสรโรตารีบางเขน



 เดนิส มุควีจี พูดถึงความโหดร้ายของการข่มขืนที่เกิดข้ึน
นับร้อยครั้ง เขาได้ขึ้นให้การต่อสหประชาชาติ สภาผู้แทนยุโรป และ
วฒิุสภาสหรฐัอเมรกิา เขาได้ให้สมัภาษณ์แก่หนงัสอืพิมพ์ต่างๆ นบัคร้ัง
ไม่ถ้วน รวมถึงนักสร้างภาพยนตร์ และยังไปบรรยายให้หมอ นักการ
เมือง ประชาชนทั่วไป และนักศึกษานรีแพทย์ ซึ่งเขาเองก็เป็นแพทย์
ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้
 แม้จะพูดเร่ืองแบบน้ีมาไม่น้อย วีรบุรุษผู้ได้รับรางวัลโน
เบล ท่านนี้ยังรู้สึกยากล�าบากทุกครั้ง ที่ต้องพรรณนาถึงสิ่งเลวร้ายที่
เขาได้พบเห็นมา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มุควีจี ชายวัยหกสิบ
สี่ปีได้นั่งลงพูดคุยกับเดอะโรแทเรียนซึ่งช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาที่
เขาได้ท�างานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในระหว่าง
สัมภาษณ์มีอยู่จุดหนึ่งที่ชายผู้นี้ไม่สามารถพูดค�าต่อจากประโยคนี้ได้ 
“ถ้าคณุข่มขนืคณุยายอายแุปดสบิ เก้าสบิปี....” พอขึน้ต้นประโยค
นี้ ความเงียบก็ควบคุมน�้าเสียงของเขาไว้
 มุควีจี ถูกหมายหัวไว้และได้รับค�าเตือนมาก่อนจากพวก
นักฆ่าที่โหดเหี้ยมที่มาจากแนวหน้าในสมรภูมิความขัดแย้งคองโก 
“อาจกล่าวได้ว่า สมรภูมินี้โหดร้ายกว่าสงครามโลกครั้งที่สอง” ตาม
รายงานของคณะกรรมการช่วยเหลอืและกู้ภยันานาชาตปีิ 2551 ด้วย
การยกตัวเลขว่า ระหว่างปี พ.ศ.2541 (ปีเริ่มต้นของสงครามคองโก
ครัง้ทีส่อง) ถงึปี 2550 มผีูถู้กสงัเวยชวีติในความรนุแรงของสงครามนี้
ประมาณ 5.4 ล้านคน ในจ�านวนนีม้ถีงึ 2 ล้านคนทีเ่สยีชีวติหลงัจากมี
การประกาศสงครามสิน้สดุแล้ว แต่มกีลุม่ตดิอาวธุและพวกทหารกอง
หนุนยังคงสู้รบกัน ฝ่าฝืนกฎหมายและตั้งใจก่ออาชญากรรมด้วยการ 
กระท�าความรุนแรงทางเพศต่อสตรีและเด็กที่ไร้เดียงสา
 มุควีจี ก่อตั้งโรงพยาบาลแพนซีในปี พ.ศ.2542 บนเนิน
เขาแห่งหนึ่งนอกเมืองบูคาวู เมืองที่เขาเกิดอยู่ทางภาคตะวันออก
ของประเทศคองโก ซึ่งมีพรมแดนติดประเทศรวันด้า โดยตั้งใจจะ
มุ่งให้การรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีที่ให้ก�าเนิดทารก 
ความหวังนี้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ไม่นาน ด้วยคนไข้รายแรกของเขาต้อง
เข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งหลังจากที่เธอถูกข่มขืนและถูกปืนยิงเข้า
ที่อวัยวะเพศ ต่อมาเขาถึงได้เข้าใจว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิด
ปกติ เพราะภายในสามเดือนเขาต้องให้การรักษาแก่สตรี 45 รายที่
ผ่านการถกูข่มขนืและถูกท�าร้ายทีอ่วยัวะเพศด้วยปืน ไฟ หรอืไม่กม็ดี
ปลายปืน “ในตอนแรก ผมไม่เชื่อว่าจะมีการกระท�าทารุณกรรมแบบ
นี้กับมนุษย์ด้วยกัน” เขากล่าว “มันเป็นเรื่องที่ท�าให้ผมช็อก”
 ในปี พ.ศ.2553 ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติขนานนาม
ประเทศคองโกว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งการข่มขืนของโลก” อันเป็น
ชือ่เสยีงในทางเสือ่มเสยี ที่มีีหลกัฐานจากการวจิยัทีต่พีมิพ์ในวารสาร
สาธารณสุขอเมริกัน เมื่อปี พ.ศ.2554 ว่ามีสตรีถึง 400,000 คนใน

ประเทศคองโก ถูกข่มขืนในรอบสิบสองเดือนระหว่างปี พ.ศ.2549 
ถึง 2550 และโรงพยาบาลแพนซีของนายแพทย์มุควีจีเองก็มีคนไข้
หญิงที่เป็นเหยื่อถูกข่มขืนถึง 50,000 ราย
 ความรุนแรงนี้มีมูลเหตุจาก ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ และ
การต่อสู้เพือ่สิทธใินการครอบครอง ควบคุม แหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญทางภาคเหนือของคองโก ที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้ถูกขุดไป
ใช้ ในระหว่างการสัมภาษณ์ มุควีจี ช้ีน้ิวไปยังตัวการส�าคัญ นั่นคือ 
“โคลแทน” แร่โลหะสีด�าหม่น (ชื่อทางเทคนิคคือ โคลัมไบท์ แทนทา
ไลท์) ที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญในการผลิตโทรศัพท์มือถือ แลบท้อป 
และเครื่องมืออิเล็คโทรนิคต่างๆ
 มุควีจี เริ่มเดินสายไปทั่วโลกเพื่อบรรยายปัญหาที่เขา
พบเห็นในประเทศของตนเอง และเดือนกันยายน พ.ศ.2555 ณ ที่
ประชุมสหประชาชาติ เขาประณามประเทศคองโกและชุมชนโลกท่ี
ขาดความมุง่มัน่ทางการเมอืงทีจ่ะ “จบักมุด�าเนนิคดผีูท้ีร่บัผิดชอบใน
การก่ออาชญากรรมต่อมนษุยชาต”ิ อกีสองสามสปัดาห์ต่อมาเขารอด
ชีวิตจากการรอบสังหารในประเทศคองโก แต่เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของเขาถูกยิงตาย มุควีจี ต้องย้ายที่อยู่ใปประเทศเบลเยี่ยม 
และเพิ่งมีโอกาสกลับบ้านเกิดที่บูคาวู พร้อมการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษ
ในปี พ.ศ.2556
 ในปี พ.ศ.2561 มุควีจี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ร่วมกบั นาเดยี มรูาด เยาวสตรอีรีคั ทีถ่กูจบัขงัในค่ายทหารไอซสีเพือ่
บ�าเรอกาม สุดท้ายเธอหนีออกมาได้ คณะกรรมการโนเบล ยกย่อง
บคุคลทัง้สอง “ส�าหรบัความพยายามทีจ่ะหยดุความรนุแรงทางเพศท่ี
ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในสงครามความขดัแย้ง” มคุวจีีมอบรางวลัของเขา
ให้แก่ “สตรีในทุกประเทศที่ถูกท�าร้ายจากความขัดแย้งและประสบ
ความรุนแรงในชีวิตประจ�าวัน”
 ตอนที่ทราบข่าวนี้ “ทั้งเจ้าหน้าที่และคนไข้ที่โรงพยาบาล
ต่างร้องร�าท�าเพลงด้วยความตื่นเต้นยินดี” จอห์น ปีเตอร์ มูลินด์วา
กล่าว เขาเป็นนายแพทย์ที่โรงพยาบาลแพนซีและเป็นสมาชิกสโมสร 
โรตารีบูคาวูมวังกาซ่า “รางวัลนี้มีผลอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน
ประจ�าวันของพวกเรา เพราะทุกคนในทีมงานต่างมีความม่ันใจและ
ก�าลังใจมากยิ่งขึ้น”
 มุควีจี ได้พูดคุยกับนักเขียนอาวุโสของนิตยสารเดอะ            
โรแทเรียนทันทีหลังจากที่เขาจบการแสดงปาฐกถาในการสัมนาเชิง
วชิาการสนัตภิาพโรตาร ีทีจ่ดัขึน้ ณ นครแฮมเบร์ิก ประเทศเยอรมนันี 
โดยมี นีเยนเนโม พี. แซงกูมา เจ้าหน้าที่ทุนสมทบภูมิภาคจากมูลนิธิ
โรตารีอยู่ใกล้ๆ เพื่อเป็นล่าม แต่สุดท้ายมุควีจีก็ตัดสินใจให้สัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะใช้ภาษาฝรั่งเศส

เดนิส มุควีจี
แพทย์ชาวคองโก ใช้วิชาชีพแพทย์รักษาบรรดาสตรีที่บาดเจ็บจากการถูกข่มขืน เพื่อปกป้อง
พวกเธอทัง้หลาย เขาเรยีกร้องความยติุธรรม ความพยายามของเขาเกือบท�าให้เขาต้องแลก

มาด้วยชีวิต แต่ก็ได้รางวัลโนเบลสันติภาพมาแทน
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เดอะโรแทเรียน : เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่คุณต่อสู้กับปัญหาความขัดแย้งจาก
การกระท�าความรนุแรงทางเพศต่อสตร ีแต่การข่มขนืหมู่ยงัเกิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง
กบัสตรแีละเดก็นบัพนัๆ รายท่ีต้องรบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลของคุณ จะมเีหตผุล
ที่พอท�าให้เชื่อได้ไหมว่าเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มเบาบางลง
มุควีจี : 20 ปีที่แล้ว ไม่มีใครสามารถรับฟังเรื่องราวที่ผมพูด มันเป็นตราบาปที่
จะเอ่ยถงึเรือ่งความรนุแรงทางเพศ ทีท่ิง้ความเลวร้ายไว้กบัผูห้ญงิทีต่กเป็นเหยือ่ 
แต่วันนี้มีคนเชิญผมไปพูดเป็นองค์ปาฐกหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงความก้าวหน้า
เราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ภายในวันเดียว แต่ผมพบเหน็
คนเร่ิมพูดถึงประเด็นการข่มขืนจากความขัดแย้ง และการข่มขืนท่ัวไป เพราะ
อะไรที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามก็สามารถเกิดข้ึนในชีวิตประจ�าวันได้ อย่างใน
ประเทศพัฒนาแล้วเช่น เยอรมันนีหรือฝรั่งเศส ทุกๆ สามวันจะมีสตรีหนึ่งราย
ที่ถูกฆ่าตายจากแฟน หรือสามี หรืออดีตสามี หรือแฟนเก่า เท่ากับผู้หญิงไม่มี
เสรีภาพในตัวเองหรือเสรีภาพในร่างกายของตัวเอง

เดอะโรแทเรียน : บางส่วนของโลกในปัจจุบันเริ่มมีผู้หญิงออกมาพูดเรื่องการ 
กระท�าความรุนแรง คุณรู้สึกยินดีกับข้อมูลนี้หรือไม ่
มุควีจี : ทุกๆ แห่งที่ผมไป ผมเห็นผู้หญิงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพูด 
ผู้หญิงเร่ิมเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากเหยื่อมาเป็นผู้กระท�าบ้าง ผู้ชายจึงเร่ิม
คดิมากข้ึนก่อนการกระท�าของตวัเอง เพราะเขารูแ้ล้วว่าต่อไปนีผู้ห้ญงิจะไม่เงยีบ

เฉยเหมอืนเดมิ ความเงยีบเฉยคอือาวุธทีน่กัข่มขนืใช้เปิดทางให้ยงัคงกระท�าตาม
ความใคร่ได้ ความเงยีบเฉยทีเ่กดิจากความอบัอายครอบครวัตวัเองและเจ้าหน้าที่ 
ท�าให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปโดยล�าบาก และความเงียบเฉยของเหยื่อสตรี
รายหนึ่ง จะท�าให้สตรีรายอื่นตกเป็นเหยื่อรายต่อไป

เดอะโรแทเรียน : ต้องท�าอย่างไร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มคุวจี ี: ความสมัพนัธ์ระหว่างหญงิกบัชายจะต้องไม่เป็นความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจ
และการครอบง�า มนัจะต้องเป็นความสมัพันธ์เชงิมนุษยธรรม ทีเ่ท่าเทยีมกนั เรา
ต้องเริ่มต้นจากการให้การศึกษาแก่เด็กตั้งแต่เล็ก ๆ เริ่มจากแปลนอนเลย และ
ต้องไม่แยกว่าสีนี้ส�าหรับเด็กชาย สีนั้นส�าหรับเด็กหญิง หรืองานใช้ก�าลังส�าหรับ
เด็กชาย งานประดิษฐ์ประดอยส�าหรับเด็กหญิง เพราะการสอนแบบนั้นปูทาง
ให้คิดว่าเป็นผู้ชายต้องก้าวร้าวและใช้ก�าลัง เราต้องเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้
โลกในวนัข้างหน้าเดก็ๆ จะได้เตบิโตไปแบบเท่าเทยีมกนัและช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั
ความฝันของผมคือได้เห็นโลกที่มีกฎหมายพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันทาง
เพศ เพราะสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เป็นเพราะผู้ชายตัดสินใจกันเอง 
และส่วนใหญ่ของการตัดสินใจก็เพ่ือให้ตนเองมีอ�านาจมากยิ่งขึ้น มีเงินมากขึ้น 
มีก�าลังมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป้าหมายเลย เป้าหมายที่ถูกต้องคือจะต้องมี
การตัดสินใจร่วมกัน 

มุควีจี และนักต่อสู้เพื่อมนุษยธรรมชาวอีรัค นาเดีย มูราด ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 2018 ร่วมกัน จากความพยายามของทั้งคู่ในการต่อสู้เพื่อ
หยุดความรุนแรงทางเพศ เพื่อผลของสงคราม



เดอะโรแทเรียน : การข่มขืนกลายเป็นอาวุธสงครามได้อย่างไร
มคุวจี ี: เราได้ท�าการศึกษาวจัิยหลายครัง้ ทีบ่่งบอกว่าการข่มขนืในภาวะสงคราม
ไม่เกีย่วข้องกบัการมเีพศสมัพนัธ์ แต่มีเป้าประสงค์เพือ่ใช้เป็นอาวุธในการท�าลาย
ล้าง วิธกีารก่อการร้ายบางวธิ ีเช่นการข่มขนืสตรโีดยการใช้อาวธุปลายแหลม การ
เผา และการยิงปืนไปที่อวัยวะเพศ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ใช่การร่วมเพศ การข่มขืนแบบ
นีเ้ป็นการก่อการร้าย เป็นอาวธุท่ีทรงประสทิธภิาพ เพราะเมือ่ผูห้ญงิจ�านวน 100 
หรือ 200 หรือ 500 คนในชุมชนหนึ่งถูกข่มขืนแบบนี้ในหนึ่งคืน มันต้องผ่าน
กระบวนการวางแผนไตร่ตรองมาอย่างดี มนัเป็นแผนทีจ่ะท�าลายชมุชนทัง้ชุมชน
ผมเคยรักษาคุณยายอายุแปดสิบปี แต่ก่อนนั้นก็มีเด็กอายุสิบเก้าเดือน ซึ่งผม
เกอืบหมดความอดทน ถามตวัเองว่าเรือ่งอย่างนีเ้กิดขึน้กับมนษุย์ได้อย่างไร เมือ่
คณุพบเห็นเรือ่งเลวร้ายแบบนีม้ากๆ คณุเริม่ถามหามนษุยธรรม ซึง่ผมกค่็อยๆ ได้
ค�าตอบว่า นีมั่นคือการก่อการร้ายประเภทหนึง่ ซึง่เม่ือมนัเป็นการก่อการร้าย มนั
ย่อมไม่ค�านงึถึงมนษุยธรรม เพราะการก่อการร้ายมุง่ท�าลายล้าง ท�าลายขวัญ และ
สร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นๆ และเมื่ออวัยวะเพศสตรีถูกท�าลาย ความสามารถ
ในการให้ก�าเนิดเด็กก็ถูกท�าลายไปด้วย เป็นยุทธวิธีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ที่เราเคย
พบเห็นที่บอสเนียและซูดาน

เดอะโรแทเรียน : คุณได้รับแรงบันดาลใจจากที่ใด
มุควีจี : คนไข้สตรีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผมส่วนมากถูกท�าลาย
อย่างบอบช�า้ทัง้ทางร่างกายและจติใจ การเอาชวีติรอดมาได้จากความเห้ียมโหด
น้ีเปลีย่นชวีติของพวกเธอ ผมประหลาดมากท่ีเหน็พวกเธอยงัคงยนืหยดัข้ึนได้และ
ยงัเป็นสือ่กลางของการเปล่ียนแปลงในสังคม ผูห้ญงิแท้จรงิเข้มแขง็เหลอืเช่ือ และ
เป็นเหตุผลักดันให้ผมสู้ต่อไป 

เดอะโรแทเรยีน : คณุใช้ค�าว่า “เหยือ่” และ “ผูร้อดชีวติ” สองค�านีต่้างกนัอย่างไร
มคุวจีี : “เหยือ่” คือผู้หญงิที่มาโรงพยาบาลในสภาพทีถู่กทารุณกรรมสาหสัและ
รูส้กึว่าเธอเปลีย่นแปลงอะไรไม่ได้ แต่เมือ่ผ่านการรกัษาเยยีวยาจนกลับไปใช้ชวีติ
ได้ เธอก็ตัดสินใจว่าจะเดินไปบนเส้นทางชีวิตใหม่ที่จะไม่ใช่เส้นทางของการเดิน
ทางเพือ่ตวัเธอเอง แต่เธอมุง่หมายท่ีจะท�างานเพือ่ป้องกนัส่ิงท่ีเคยเกดิขึน้กบัเธอ
ไม่ให้เกิดขึ้นกับคนอื่น อย่างนี้เรียกว่า “ผู้รอดชีวิต”

เดอะโรแทเรียน : ลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
มคุวจีี : ทุกหกเดือน เราจดัให้คนไข้หญงิจ�านวน 90 คนทีเ่คยผ่านสภาพถกูทารุณ
กรรมร้ายแรง ให้เข้าสู่โปรแกรมที่เราเรียกว่า “ซิตี้ออฟจอย (หรือเมืองแห่งความ
สุข)” ซึ่งพวกเขาจะได้รับความรู้ ทักษะ และบริการสนับสนุนทางด้านจิตวิทยา 
คนไข้หญิงส่วนใหญ่กลายเป็นผู้น�าเมื่อกลับไปยังหมู่บ้านของตนเอง วันนี้ผู้ที่เคย
เป็นคนไข้หนึ่งในนั้นได้มีอาชีพเป็นวิสัญญีแพทย์ เธอบอกผมว่า “ฉันผ่านความ
เจ็บปวดที่แสนทรมาน และฉันไม่ต้องการเห็นผู้หญิงคนอื่นต้องมีประสบการณ์
แบบเดียวกันนี้” นี่มันสุดยอดเลย

เดอะโรแทเรยีน : โรตาร ีสร้างความเข้าใจอนัดต่ีอกันระหว่างประเทศบนพืน้ฐาน
ส่วนบุคคล สิ่งนี้จะท�าเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้หรือไม่
มุควีจี : ผมชื่นชมโรตารีที่ไม่แบ่งแยกวัฒนธรรม เมื่อคุณยังไม่รู้จักคนๆ หนึ่ง คุณ
จะก�าหนดในใจไว้ก่อนว่าเขาอาจเป็นอันตรายต่อคุณได้ นี่เป็นเรื่องธรรมดา แต่
ความกลวัอนัตรายกอ็าจน�าไปสู่การท�าส่ิงทีไ่ม่ด ีโครงการเยาวชนแลกเปลีย่นของ
โรตารีเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ดีที่ช่วยให้คนมองข้ามความแบ่งแยกทางวัฒนธรรม 
และยอมรบัความแตกต่าง พวกเยาวชนสามารถปรบัมุมมองวิสัยทัศน์ของตนเอง
ได้ ผมมั่นใจว่าหากคุณเอาคนอัฟริกันกับคนยุโรปมาอยู่ด้วยกัน พวกเขาจะ
สามารถเรียนรู้สิ่งดีๆ ในวัฒนธรรมของอีกฝ่ายได้ พวกเขาจะเข้าใจกันและกันดี
ขึ้น และสามารถช่วยกันท�าให้โลกนี้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
มันเป็นไปได้ที่หลักการของโรตารีที่คุณถามจะเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปได้ 
แต่ถ้าคุณยังอยู่ในความกลัวในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มันคงท�าไม่ได้ เพราะ
เมื่อคุณคิดว่าเขาไม่เหมือนฉัน เขาแตกต่างจากฉัน อย่างนี้คุณจะไม่สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้เลย

เดอะโรแทเรียน : แล้วมีอะไรบ้างที่ โรตารี ท�าได้แน่ๆ 
มุควีจี : ในโรตารี คุณมีขบวนการขับเคลื่อนระดับโลก ด้วยจ�านวนคนมากกว่า
หนึง่ล้านคนทีเ่ชือ่ในสิง่ทีก่�าลงัท�า ข้อแรก ถ้าสมาชกิหนึง่ล้านคนในโรตารช่ีวยกนั
พูดเกีย่วกบัสงครามในคองโกทีท่�าเพ่ือแร่โคลแทนว่ามนัจะต้องหยดุลง แล้วพวก
คณุกผ็ลกัดนัเร่ืองน้ีไปทีบ่ริษัท ผลกัดนัประเดน็นีต่้อองค์กรระหว่างประเทศและ
สหประชาชาต ิแค่นีค้ณุกจ็ะเหน็ผลภายในหนึง่ปี บรษัิทและนกัการเมืองต่างเกรง
กลัวการถูกพูดถึงในทางไม่ดี 
      แร่โคลแทนจะต้องถูกขุดข้ึนมาด้วยวิธีที่สะอาด โดยปราศจากการ
ข่มขนืสตร ีปัญหาคอืการทีจ่ะได้มนัมาอย่างสะอาด มนัหมายถงึการสร้างจติส�านกึ
ให้บรษิทัยอมรบัปัญหาสิง่แวดล้อมและมนษุยธรรม ซึง่มนัจะท�าให้พวกเขาต้องมี
ต้นทุนสูงขึ้น และคุณและผมจะต้องจ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือแพงขึ้นอีกสิบถึง
ยี่สิบเปอร์เซนต์ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเคร่ืองโทรศัพท์ที่ผลิตอย่างสะอาด มันเป็น
ความรับผดิชอบของผมทีจ่ะมโีทรศพัท์ราคาแพงข้ึนด้วยเหตผุลว่าจะไม่มเีดก็ต้อง
ถูกฆ่าตายเพื่อให้ผมมีโทรศัพท์ราคาถูก อันนี้คือความรับผิดชอบต่อสังคม จิตใจ
และจริยธรรม
 ข้อที่สอง ในปี พ.ศ.2553 สหประชาชาติจัดพิมพ์รายงานการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตคองโก ระบุว่ามีประชาชน
กว่าหนึ่งแสนคนต้องถูกฆ่าตาย แต่ก็ไม่ส่งผลให้เกิดการลงโทษใดๆ ซึ่งหาก
กระบวนการยุติธรรมไม่เป็นผล คนท�าผิดก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ท�านั้นผิด
 ฉะนั้นสโมสรโรตารีจะต้องช่วยกันถามว่า เราจะได้แร่โคลแทนที่
สะอาดได้อย่างไร ท�าไมความโหดเหี้ยม การกระท�าที่เป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ ไม่ได้รับการลงโทษในคองโก เราต้องการคนออกมาช่วยเรียกร้อง
ให้มีการปฏิบัติตามค�าแนะน�าในเอกสารของสหประชาชาติ (เกี่ยวกับการฟื้นฟู 
และการปฏิรูปกฎหมายและความมั่นคง) ตรงนี้โรตารรีช่วยได้ และจะท�าให้ทุก
สิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เดอะโรแทเรียน : มีคนขอร้องให้คุณสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี เพราะ
อะไรคุณจึงปฏิเสธ
มุควีจี : ประชาชนชาวคองโกเชื่อกันว่าคนเป็นผู้น�าเพื่อหวังรวย ความเชื่อแบบ
นี้ท�าให้ผมรับไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมท�าอยู่เดี๋ยวนี้มันเพียงพอส�าหรับผมแล้ว ผมเป็น
หมอ เป็นครู แค่นี้พอแล้ว

เดอะโรแทเรียน : แล้วถ้าเป็นประธานาธิบดี คุณจะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้หรือ
มคุวจี ี: ผมเกรงว่าส่ิงต่างๆ จะเป็นเหมอืนอย่างเดมิ ในประเทศคองโกเราต้องการ
การปฏวิตัทิางจติใจ ประชาชนต้องช่วยคดิว่าสงัคมควรจดัการกนัอย่างไร ถ้าหาก
เรายงัอยูใ่นระบบเดิม ผลกค็งไม่เปลีย่นแปลง เราต้องเปลีย่นแปลงกนัตัง้แต่ระดบั
รากหญ้า ประชาชนมสีทิธเิสริภาพ แต่พวกเขาไม่ได้ใช้มนั ผูม้อี�านาจหรือผูน้�าต้อง
เข้ามาดูแล แต่พวกเขาก็ไม่ช่วยอะไรเลย คุณจะเป็นผู้น�าได้อย่างไรในประเทศที่
ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทของกันและกัน

เดอะโรแทเรียน : ความยุติธรรมมีลักษณะอย่างไร
มุควีจี : ความยุติธรรมไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมคน ความยุติธรรม
คือหนทางในการต่อสูกั้บการท�าผิดซ�า้ซ้อน เป็นหนทางแห่งการเคารพต่อสัญญา
ประชาคมและเป็นการรับรองคุณค่าทางจิตใจในสังคม หากปราศจากความ
ยุติธรรม ประชาชนจะคิดกันเองว่าสามารถท�าอะไรก็ได้ตามใจชอบ เราต้องการ
ความยตุธิรรมเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจว่าพวกเขาต้องคดิทบทวนให้ดก่ีอนทีจ่ะก่อ
อาชญากรรมหรือท�าร้ายใคร

เดอะโรแทเรียน : อะไรที่โรตารีพอจะช่วยท�าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
มุควีจี : โรตารีคือองค์กรที่มีหลักการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
(ALTRUISM) พยายามทีจ่ะท�าให้ชวีติของผูอ้ืน่ดขีึน้ ในคองโกเราสอนคนให้เข้าใจ
ว่าคณุจะชนะได้กต่็อเมือ่คณุช่วยให้ผูอ่ื้นชนะ ถ้าคณุใส่ใจเพียงแต่จะท�าให้ตวัเอง
ดีขึ้น คนอื่นๆ จะมีชีวิตที่ต�่าลง ถ้าคุณท�าชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้น ชีวิตคุณก็จะดีด้วย ดัง
นั้นสิ่งที่ผมอยากขอจากโรแทเรียนในคองโกคือ ช่วยสอนให้คนอื่นๆ เข้าใจความ
หมายของหลักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน



 การป้องกันโรค (PREVENTING DISEASE)
 การรณรงค์เรื่องโปลิโอวัคซีนค่อนข้างยากล�าบากในภาคเหนือของ
ประเทศไนจีเรีย เนื่องจากการจลาจลที่ โบโค ฮาราม (Boko Haram)  มีผล 
กระทบต่อผู้คน มีการอพยพผู้คนจ�านวนเป็นล้าน เกิดภาวะขาดอาหารและ
โรคระบาด แต่เม่ือไหร่ที่มีโอกาส ทีมงานปฏิบัติการด้านสุขภาพจะน�าโปลิโอ
วัคซีนเข้าไปในพื้นที่และให้บริการแก่เด็กทุกคน   รวมทั้งสถานที่พักชั่วคราว
เต้นท์ต่อเต้นท์ของผู้อพยพ ในภาพคือการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพอยู่ที่ไมดูกูริ 
(Maiduguri) เมืองหลวงของบอร์โน (Borno) เขตเริ่มการก่อการจลาจลเมื่อ 10 
ปีก่อน 
 หน่วยงานขจดัโรคโปลโิอระดบัโลก (The Global Polio Eradication 
Initiative: GPEI) ของโรตาร ีเป็นหน่วยน�าของพนัธมติรร่วมโครงการ ได้สนบัสนนุ
เงินทุนกว่า 91% ส�าหรับทีมงานหยอดวัคซีนขององค์การอนามัยโลกในเขต        
อัฟริกา ทีมงานเหล่านี้เป็นกลุ่มหลักในการต่อสู้กับโรคโปลิโอ และโรคอื่นๆ 
ซึ่ง 85% ใช้เวลากว่าครึ่งในการบริการหยอดวัคซีนสร้างภูมิต้านทาน ควบคุม           
ตรวจตรา และท�าหน้าท่ีป้องกนัการระบาดทีเ่ริม่ขึน้ ตวัอย่างเช่น ทมีปฏบิติังานท่ี                                                                                            
บอร์โนใช้ระบบควบคมุตรวจตรา สามารถตรวจพบผูป่้วยโรคโปลโิอรายใหม่ รวม
ทัง้ทราบข้อมลูว่าเกิดทีไ่หนและต้นเหตเุกดิได้อย่างไร จากผูป่้วยท่ีมอีาการเหมอืน
โรคไข้เหลอืง (Yellow fever) ระหว่างปี ค.ศ.2018 ทีม่โีรคไข้เหลอืงระบาด เรือ่ง
นี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการหยอดวัคซีน 8 ล้านราย ในกรณี
เดียวกันการระบาดของโรคอีโบล่า (Ebola) ในประเทศไนจีเรียเมื่อปี ค.ศ.2014 
ทมีงานสขุภาพสามารถป้องกนัการกระจายของโรคดงักล่าวได้ 19 รายทีม่รีายงาน 
จากการพฒันาปรบัแนวทางการรณรงค์การขจดัโรคโปลโิอ ท�าให้สามารถค้นพบ
โรคอื่นที่ติดต่อผู้คนได้ด้วย 
 เดก็ๆ ทีไ่ด้รบัการป้องกนัจากโปลโิอ ยงัคงมโีอกาสเจบ็ไข้ด้วยโรคอืน่ๆ 
เช่นที่ บอร์โน โรคมาเลเรียได้ฆ่าผู้คนไปมากกว่าโรคอื่นๆ รวมกัน เด็กๆ ทั่วโลก
เสียชีวิตด้วยโรคมาเลเรียทุกๆ 2 นาที เพื่อป้องกันการระบาดมีการแนะน�าให้
เด็กๆ นอนในมุ้งที่เคลือบยาฆ่าแมลง ตัวอย่างเช่น ที่บ้านของ ฮูเรอล่า ไอริส มี

 คูณมูซ่า มูหะหมัด อารี ชาวนาจากมลรัฐบอร์โน 
ประเทศไนจีเรีย ได้รับผลกระทบจากโรคโปลิโอในการด�าเนิน
ชีวิต เขาต้องจ่ายค่าเดินทางเพื่อไปซื้อหาอาหารส�าหรับสัตว์
เลี้ยง เมื่อกองทุนโปลิโอพลัสของโรตารีได้จัดหาจักรยานสาม
ล้อทีใ่ข้มอืขับเคล่ือน กช่็วยให้อารสีามารถใช้เงนิส่วนทีต้่องจ่าย
เป็นค่าเดินทาง มาเป็นค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นอืน่ๆ แทน ท�าให้ชวีติ
ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงในทางบวก นับเป็นส่วน “บวก” ที่
โครงการนีใ้ห้นอกเหนอืจากการช่วยขจดัโรคโปลิโอให้หมดไป
จากโลกอย่างเดียว 
 เมื่อกล่าวถึงโครงการโปลิโอพลัส ส่วนใหญ่มัก
เข้าใจว่าเป็นเพียงการรณรงค์เพื่อขจัดโรคโปลิโอ ในความ
เป็นจริง มีผลพลอยได้หลายอย่างที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ ค�า
ว่า “บวก”(Plus) ในโครงการได้หมายรวมถึงบางสิ่งบาง
อย่างที่จัดหาให้ และเป็นส่วนหน่ึงของการรณรงค์เพ่ือขจัด
โรคโปลิโอด้วย เช่น การจัดหาสามล้อที่ใช้มือขับเคลื่อนช่วยผู้
ได้รับผลกระทบ การเข้าถึงน�้าสะอาด หรือ การให้ความช่วย
เหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่เตียงผู้ป่วยที่มีมุ้งป้องกัน 
ยุงกัดหรือสบู่ท�าความสะอาด เป็นต้น 
 จากผลการศึกษาวจิยัในปี ค.ศ.2010 พบว่า วติามนิ 
A หนึง่หยดทีป้่อนให้เดก็ๆ พร้อมๆ กบัการหยอดวคัซนีโปลโิอ
ในเวลาเดียวกันช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคใน
เด็ก และป้องกันเด็กเสียชีวิตได้ถึง 1.25 ล้านคน 
 ประเทศไนจีเรีย ก�าลังจะได้รับการรับรองว่า 
ปราศจากเชื้อไวรัสโปลิโอในไม่ช้านี้ และเป็นต้นแบบของการ
รณรงค์การขจัดโรคโปลิโอที่หลากหลายว่าสามารถยกระดับ
คุณภาพของชีวิตได้ด้วย

ให้มากกว่าการก�าจัดโรคโปลิโอ 

The 
PLUS 
in 
PolioPlus
โครงการโปลิโอพลัส 
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The PLUS in PolioPlus
อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี

 สโมสรโรตารีเชียงใหม่

+

+



 น�้าสะอาด (PROVIDING CLEAN WATER )
 ขอกล่าวถึงความส�าคัญของความช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึงน�้า
สะอาด ได้ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ทีด่แีละความไว้วางใจจากชมุชนภายใน
ศูนย์อพยพ อาสาสมัครที่เป็นผู้ให้บริการวัคซีน หลายครั้งได้รับฟังความ
ขัดข้องใจจากผู้อพยพ “เราขาดน�้า แต่คุณมาหยอดโปลิโอ” เป็นค�าบอก
เล่าของ คณุ ทนุจ ิฟโูช ด้วยเหตนุีโ้รตารีและพนัธมติรจงึตอบสนองด้วยการ
บริจาคระบบน�้าบาดาลใต้ดินด้วยโซล่าเซล จ�านวน 31 ชุด (บ่อ) เพื่อให้
ได้น�้าสะอาดทางภาคเหนือของไนจีเรียและยังคงด�าเนินการต่อ จากภาพ 
จะเห็นเด็กๆ และสุภาพสตรีก�าลังสูบน�้าจากบ่อที่มาดินาตู (Madinatu 
settlement) ซึ่งมีผู้อพยพอยู่ถึง 5,000 คน 
 การบริการน�้าสะอาดให้ชุมชนที่อ่อนแอเป็นสิ่งส�าคัญแรก
ของโครงการโปลิโอพลัส นอกเหนือจากประเทศไนจีเรียแล้วยังรวม               
อฟักานสิถานและปากสีถานด้วย ส่วนประเทศทีย่งัมโีรคโปลโิอระบาดอยู่ 
หรอืประเทศทีเ่ช้ือไวรสัโปลโิอยงัไม่ถกูก�าจดัหมดไป “การให้น�า้สะอาดเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าเช่นกัน” โดย อาซิส เมมมอน (Aziz Memon) ประธานคณะ
กรรมการโปลิโอพลัส โรตารีปากีสถาน 
 โอกาสของการเข้าถึงน�้าดื่มสะอาด เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของ
ความส�าเร็จของ GPEI “ประชาชนที่ร่วมรณรงค์เรื่องโปลิโอ ต้องสามารถ
เข้าถึงความต้องการพื้นฐานที่จ�าเป็นในชีวิตได้เสียก่อน เช่น น�้าสะอาด 
สขุาภบิาล และภาวะโภชนาการ” เพราะเชือ้โปลโิอไวรสัสามารถกระจาย
สู่มนุษย์ผ่านช่องทางของเสีย ขยะ อุจจาระและสิ่งปฏิกูลท้ังหลาย ต้อง
มัน่ใจว่าได้ป้องกนัผูค้นไม่ดืม่หรอืใช้น�า้ทีป่นเป้ือน จะเป็นส่วนส�าคญัในการ
ก�าจดัเชือ้โรค คณุบนุม ิลากุนจ ุ(Bunmi Lagunju) ผูป้ระสานงานโครงการ
โปลโิอพลสัไนจเีรยี กล่าวว่า การเพิม่บ่อน�า้บาดาล ช่วยให้สามารถป้องกนั
การระบาดจากอหิวาตกโรคและโรคอื่นๆ ในศูนย์อพยพได้ด้วย 
 ชุมชนที่ได้รับน�้าสะอาดจากแหล่งน�้าที่เชื่อถือได้ จะท�าให้มี
ความสุข เจ็บป่วยน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในภาพ คุณจุมไม อัล
หัสซัน (Jumai Alhassan) กล่าวว่า “เมื่อแรกที่เราอพยพมาอยู่ที่ศูนย์นี้ 
เมือ่ครัง้ทีย่งัไม่มนี�า้บาดาล เราต้องเดินไปขอน�า้จากโรงงานทีอ่ยูใ่กล้ๆ แต่
กไ็ด้รบัในปริมาณทีจ่�ากดั” ขอขอบคณุทกุๆ คนทีช่่วยเราให้มนี�า้สะอาดใช้

มุง้ทีไ่ด้จากกจิกรรมสร้างภมูต้ิานทานโรคโปลโิอ องค์การอนามัยโลกคูม่ติร
โครงการองค์กรหนึ่งของโรตารีในหน่วย GPEI ได้รณรงค์แจกยาป้องกัน                                                                                             
โรคมาเลเรียให้เด็กๆ ในปี ค.ศ.2017 ในบอร์โนใช้ทีมงานและระบบ
เดียวกันกับการขจัดโปลิโอ นับเป็นครั้งแรกที่มีการแจกยาป้องกัน                    
โรคมาเลเรียจ�านวนมากพร้อมๆ กับการหยอดวัคซีนโปลิโอให้เด็กๆ ได้ถึง 
1.2 ล้านคน 
 โรตารแีละมติรร่วมโครงการได้มอบสบูแ่ละตัง้ศนูย์ดแูลสขุภาพ
ในด้านอื่นๆ คุณ ทูนจิ ฟูโช (Tunji Fusho) ประธานกรรมการโปลิโอพลัส
ไนจีเรียกล่าวว่า “การจะบวกหรือเพิ่มอะไร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม
และความต้องการ เราพยายามลดช่องว่าง” “อีกเหตุผลที่มีการปฏิเสธ
การให้วัคซีนแก่เด็กๆ คือ โครงการใช้เวลานานมาก จนเกิดความสงสัย
ว่าเพราะเป็นของฟรีจึงไม่เกิดผล ท�าให้ครอบครัวต่อต้านที่เด็กจะมารับ
วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน” 
 โรแทเรียนได้ร่วมกันบริจาคให้โครงการโปลิโอพลัสที่มีการ
วางแผนโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนคิ มกีารสือ่สารอย่างกว้างขวางเพือ่สร้าง
ความตระหนกัให้ผูค้นรบัทราบถงึผลดทีีจ่ะได้รบัจากการให้วัคซนีทีเ่หมาะ
สม และยังสนับสนุนอาสาสมัครให้เข้าถึงทุกบ้าน 
 ชุมชนอาสาสมัครเคลื่อนที่ เป็นส่วนที่ส�าคัญของการรณรงค์
ให้วัคซีนเข้าถึงชุมชนในบริเวณที่ยากจะเข้าถึง อาสาสมัครเหล่านี้ได้
รับการฝึกอบรมโดยองค์กร UNICEF ซ่ึงป็นพันธมิตรร่วมโครงการของ                 
โรตารี ใน GPEI ได้จัดก�าลังหรือหาบุคคลที่อยู่ในศูนย์อพยพ ได้ใช้เวลาให้
เป็นประโยชน์เพื่อเชื่อมโยงชุมชน พูดคุยเรื่องโปลิโอและใช้กลยุทธ์ต่างๆ 
เพือ่ปรับปรงุสุขภาพของครอบครวัชมุชน ตามทีเ่หน็ในภาพคอื คณุฟาตมิา 
อุมา (Fatima Umar) เป็นอาสาสมัคร ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย สุขภาพ
ของแม่ แก่ ฮาดิซา แซนนา (Hadiza Zanna) เพิ่มเติมจากความส�าคัญ
ของวัคซีนโปลิโอ 
 โรแทเรียนในประเทศไนจเีรยีเป็นผูน้�าในการรณรงค์การบรจิาค
สนับสนุนโครงการโปลิโอของโรตารี ตัวอย่างเช่น เซอร์อีเมกะ โอฟฟอร์ 
(Sir Emeka Offor) สมาชิกของสโมสรโรตารีอบูจา (Abuja Ministers 
Hill) และมูลนิธิของเขา ได้ให้ความร่วมมือกับโรตารีและ UNICEF                    
ผลิตสื่อหนังสือ (Audiobook) ชื่อ Yes to Health, No to Polio เพื่อ
ให้ทีมสุขภาพน�าไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์

+
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Chairs’ Circle
+

+

โครงการ โปลิโอพลัส +

The PLUS in PolioPlus

 การสร้างงาน (CREATING JOBS)
 โรคโปลิโอท�าให้ คุณ ไอเซียคุ มุสซา มาอะจิ (Isiaku Musa 
Maaji) มีความพิการ งานส�าหรับหาเล้ียงชีพมีให้เลือกไม่มาก เม่ือ
อายุ 24 ปี ได้เริ่มสร้างรถจักรยานสามล้อขับเคล่ือนด้วยมือส�าหรับ 
ผู้พิการทั้งผู้ใหญ่และเด็ก และได้ก่อตั้งกิจการขึ้นมา ความส�าเร็จแรก
เกดิขึน้เมือ่รฐับาลท้องถ่ินได้ทดลองสัง่ซือ้จกัรยานสามล้อและประทับ
ใจจึงมีการสั่งซื้ออย่างต่อเน่ือง ล่าสุดคณะกรรมการโปลิโอพลัสของ
โรตารีไนจีเรีย โดยคุณมาอะจิ ได้สั่งซ้ือจ�านวน 150 คัน เพ่ือน�าไป
แจกจ่ายให้ผู้พิการจากโรคโปลิโอหรือผู้พิการอื่นๆ ที่มีปัญหาด้านการ
เคลื่อนไหวความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวโรแทเรียน ได้ชักน�าให้เขามาเป็น
อาสาสมัคร ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์บริการหยอดวัคซีนแบบ
เข้าถึงชุมชนทุกประตูบ้าน “ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย เพราะต้องท้าทายกับ
ความทพุพลภาพทางร่างกาย” “แต่ทีอ่าสาออกไปให้ความรูก้บับคุคล
อ่ืนๆ ถึงความส�าคัญของการได้รบัวคัซีนโปลโิอ เพราะไม่ต้องการให้ใคร 
ตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายนี้อีก” 
 อะรียู อิสซาห์ (Aliyu Issah) ผู้พิการจากโรคโปลิโอที่โชค
ดี เพราะสามารถช่วยตนเอง โดยการเปิดร้านขายของสะดวกซื้อเล็กๆ 
แต่คณุอสิซาห์ทราบดว่ีาผูพ้กิารจากโรคโปลิโออกีหลายๆ คน แม้จะได้
เข้ารบัการอบรมเพิม่วชิาชีพ แต่การขาดเงนิทนุ กจ็�าต้องไปขอทานเพือ่
ความอยูร่อด GPEI มงีานทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูพ้กิารจากโรคโปลโิอ เช่น 
เป็นอาสาสมคัรให้ความรูเ้กีย่วกบัผลร้ายของโรคนี ้พร้อมกล่าวเพิม่ว่า 
“เพ่ือนของผมบางคนทีเ่คยออกไปขอทาน ปัจจบุนัมธีรุกจิส่วนตวั จาก
เงนิตอบแทนของการเข้าร่วมงานรณรงค์วคัซีนโปลโิอ ทีอ่อกเยีย่มเยอืน
ทุกบ้าน”

 การปรับปรุงการบริการสุขภาพ 
 (IMPROVING HEALTH CARE) 
 ทีเมืองไมดูกูริ (Maiduguri) คุณฟาลมาต้า มุสตาฟา (Falmata 
Mustapha) ขับขี่จักรยานสามล้อที่มือบังคับที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการ
โครงการโปลิโอพลัสโรตารีไนจีเรีย เธอร่วมกับเพื่อนร่วมงานด้านสุขภาพอีก
หลายๆ คน เยี่ยมเยือนทุกบ้านเพื่อรณรงค์บริการให้ภูมิคุ้มกันโรคโปลิโอ 
ด้วยการหยอดวัคซีนโปลิโอให้เด็กๆ  ที่ยังไม่เคยได้รับการบริการสุขภาพพื้น
ฐานใดๆ มาก่อน จากข้อมูลของ UNICEF แสดงให้เห็นว่าการท�างานของ            
ผูร้อดชวีติจากโรคโปลโิอ เช่น คณุมสุตาฟา ได้เพิม่ความส�าเรจ็ในการจงูใจให้
พ่อแม่เด็กที่ไม่เต็มใจให้ลูกมารับวัคซีนมากขึ้น เฉลี่ยอัตราความส�าเร็จที่เชิญ
ชวนพ่อแม่ได้ 7 คนจาก 10 คน (บ้าน) ส่วนที่เหลือเกิดจากได้รับข้อมูลที่ไม่
ถกูต้อง รวมทัง้ข่าวลอืทีท่�าให้ผูค้นลังเลใจเกีย่วกบัการได้รบัวคัซนี อาสาสมคัร                                                                                                  
ผู้พิการเหล่านี้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับโค้งสุดท้ายของการก�าจัดโรค
ร้ายนี ้“ตัง้แต่เข้าร่วมกบัทมีงาน ผูค้นในชุมชนยนิยอมเข้ารบัการให้ภูมคิุม้กัน
เพิม่มากขึน้” “ฉนัได้รบัการยอมรบัและความเชือ่ถอืจากชมุชน จงึมคีวามสขุ
ที่ได้ท�างานนี้” 
 ผู้คนทั่วโลก 18 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือพิการยังคงมี
ชวีติรอดอยูไ่ด้เพราะโครงการรณรงค์ขจัดโรคโปลโิอนี ้เจ้าหน้าทีด้่านสขุภาพ
และอาสาสมัครจากการสนับสนุนของกองทุนโปลิโอพลัสได้วางโครงสร้าง
พื้นฐานส�าหรับการดูแลสุขภาพ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ พื้นที่
ทั่วโลกที่ยังไม่เคยมีมาก่อน และข้อมูลดังกล่าวได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและการต่อสู้กับโรคร้ายอื่นๆ ได้ด้วย เป็นข้อสรุป
ว่านอกจากโครงการโปลิโอพลัสจะก�าจัดโรคร้ายโปลิโอให้หมดไปจากโลกนี้
แล้ว ยังได้สร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งที่จะเป็นช่องทางในการเข้าช่วยชีวิต
เด็กๆ ที่อ่อนแอเหล่านี้ได้ 
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บทบาทของสือ่ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชน

บทบาทของสือ่ ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชน
 
 สถิติคนหายพุ่งเด็กถูกล่อลวงผ่านเน็ต มูลนิธิกระจกเงาเปิด
ตัวเลขสถิติคนหายตั้งแต่ต้นปีน้ีจนถึงหลังสงกรานต์ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 
สถานการณ์ปัญหาน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต�่า
กว่า 18 ปี สาเหตุหลักมาจากภัยทางเทคโนโลยี จากการติดเกม ติดแช็ต
ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่น่าสนใจคือการหายตัวไป
ของเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 8 คน โดย
ในจ�านวนนี ้ทางมลูนธิฯิ ตามกลบัมาได้แล้ว 37 ราย สาเหตขุองการหายตวั
ไปส่วนใหญ่เกิดจากการถูกล่อลวงทางเพศ
 ปัจจุบันส่ือมีอทิธพิลต่อเดก็และเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
สื่อออนไลน์ เด็กจะสื่อสารกับโลกออนไลน์มากขึ้นจนท�าให้มีการเปรียบ
เปรยว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะให้ความสนใจกับคนใน
โลกออนไลน์มากกว่าคนในครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างๆ ซ่ึงมีความเสี่ยง
ต่อการถกูล่อลวงจากผูไ้ม่หวงัด ีทีต่ดิต่อผ่านโลกออนไลน์ดงัข่าวทีเ่ราได้รบั
ทราบกัน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่ง
เสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ และขณะเดียวกันก็ให้
ผู้ที่ผลิตสื่อได้ตระหนักถึงความส�าคัญ ในบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสะท้อน
สถานการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคม เพื่อกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิด
ทัศนคติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกต้อง
 การพฒันาเดก็และเยาวชนขณะนี ้อยูใ่นช่วงของแผนพฒันาเดก็
และเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้ให้ความส�าคัญและ
มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีที่เก่ียวข้อง เพราะการพัฒนา
เด็กและเยาวชนไม่ได้เป็นเรื่องของภาคส่วนใดส่วนหน่ึง ทุกภาคส่วนจะ
ต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นพลัง สามารถเป็นกลไกการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาเดก็และเยาวชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระบวนการ
และรปูแบบการด�าเนนิการจงึได้น�าหลกัการระดมสรรพก�าลงัแบบ “เบญจ

ภาคี” ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหน่วยงาน/องค์กรทุกระดับจาก 5 ภาคส่วน 
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเศรษฐกิจ ภาควิชาการ และ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน ทั้ง 5 ภาคส่วนมีบทบาทในการบูรณาการเพื่อ 
ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนคือ
 1. องค์กรภาครัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
ภารกจิ รวมทัง้อ�านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเดก็และเยาวชน โดย
การสร้างระบบและกลไลการบรหิารจดัการด้านต่างๆ เช่น บคุลากร ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย เป็นต้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย
หลักให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต มีความเข้มแข็งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีส�านึกความเป็นพลเมือง กล้าคิด
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข 
 2. องค์กรภาคประชาสังคม บทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพื่อการด�าเนินกิจกรรมสาธารณะ จัดเวทีการพูดคุย แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการผลักดันวาระผ่านการท�างานร่วมกับภาครัฐหรือ
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจในเชิงนโยบาย หรือการเข้าไปใช้ทรัพยากรในพื้นที่ 
 3. องค์กรภาคเศรษฐกจิ ประกอบด้วยภาคเอกชนและภาคธรุกจิ 
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการใช้ทรัพยากร รวมทั้งองค์ความรู้
ในการพัฒนาในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน อันจะไม่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสี่ยงต่อ
เด็กและเยาวชน 
 4. องค์กรภาควิชาการ เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งส่งเสริม แนวคิด 
หลักการ วิธีการ รวมทั้งแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนผ่านนวตักรรมการพฒันา ในรปูแบบต่างๆ เช่น การศึกษาวจิยั การ
จัดท�าหลักสูตรการพัฒนา ชุดความรู้ แผนงาน/โครงการ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 5. เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นผู้ที่ได้
รบัผลกระทบโดยตรง ดงันัน้ จงึเป็นกลุม่ทีส่ามารถสะท้อนให้เหน็ถงึผลผลติ 
ผลลัพธ์ รวมทั้งปัญหาและ อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา นอกจากนี้ 
ยังเป็นกลุ่มบุคคลส�าคัญต่อการก�าหนดทิศทางและรูปแบบการพัฒนา โดย

อน.จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

 คุณ ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ รัตนจันทร์



บทบาทส�าคญัของเดก็และเยาวชนในการมส่ีวนร่วมในการพฒันา ผ่านการ
ให้ข้อมลู แสดงความคดิเหน็ และความต้องการ สะท้อนมายงัเครอืข่ายเดก็
และเยาวชน เพือ่ร่วมรบัฟัง ร่วมตดัสนิใจ และร่วมด�าเนนิกิจกรรมการพฒันา
ของสังคม
 รายงานสรุปสถานการณ์สื่อออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทยใน
ประเทศทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชน ถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง
กับการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า มี “10 
สถานการณ์วกิฤตภยัออนไลน์ต่อเดก็และเยาวชน” ทีห่น่วยงานรฐัและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องก�าลังสร้างมาตรการระวัง ป้องกันภัย และรับมืออยู่ขณะนี้
คือ
 1. ปัญหาการเล่นเกม เด็กติดเกมและอีสปอร์ตที่เป็นเกมล่าเงิน
รางวัลออนไลน์
 2. ปัญหาการครอบครองส่ือโดยที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีการก�ากับช่วงวัยที่เหมาะสมในเชิงกฎหมาย 
 3. การใช้สื่อออนไลน์กับการพนันออนไลน์ หรือแอบแฝงมาใน
ลักษณะของเกมออนไลน์ 
 4. การกล่ันแกล้งรังแกออนไลน์ และการตกเป็นเหยื่อคุกคาม
ทางเพศออนไลน์ โดยเฉพาะการรังแกผ่านการถ่ายคลิปเพื่อประจานและ
เผยแพร่ แชร์ ปรากฏผ่านการรายงานข่าวของสื่อมวลชนอยู่เนืองๆ 
 5. การถูกล่อลวงและล่อออกไปพบคนแปลกหน้าจากสื่อสังคม
ออนไลน์ 
 6. การใช้ส่ือไปในทางเสรมิสร้างอตัลกัษณ์ออนไลน์สร้างภาพและ
เลียนแบบพฤติกรรม ค่านิยมที่ผิด
 7. การหลงผิดเปิดเผยข้อมลูและความเป็นส่วนตวับนสือ่ออนไลน์ 
 8. การขาดการส่งเสริม สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ต่อ
ตัวเด็กและเยาวชนและครอบครัว
 9. การขาดกฎหมาย กฎหมายปกป้องคุ ้มครองเด็กจากส่ือ
ออนไลน์
 10. การขาดหน่วยงานก�ากับดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
บูรณาการ และเท่าทันสถานการณ์โดยเฉพาะ
 ในสถานการณ์วันน้ี ที่เด็กกับเทคโนโลยีมีความใกล้ชิดกันมาก
จนเกินกว่าจะแยกกันออก สิ่งส�าคัญคือการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันสื่อในตัวเด็ก
และพ่อแม่ รวมทั้งการสร้างระบบหรือกลไกการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัล และออนไลน์ที่ก�าลังส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมเดก็ ซึง่รฐับาลได้จดัตัง้ “ศนูย์ประสานงานขบัเคลือ่นการส่งเสรมิ
และปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชนในการใช้สือ่ออนไลน์” (Child Online 
Protection Action Thailand =COPAT) เพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานงาน เชือ่ม
ร้อยงานดแูลเดก็และเยาวชนบนโลกออนไลน์ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาค
รฐั ภาคธรุกจิเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคม และเครือข่ายเดก็และ
เยาวชน 
 ศนูย์ COPAT ได้ท�าการส�ารวจความเหน็จากเดก็และเยาวชนต่อ
สถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 15,318 
คน พบว่าเด็กส่วนใหญ่มองว่าอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์มากกว่าโทษ (71%) 
อย่างไรกต็ามเดก็ส่วนหนึง่เหน็ว่า มภัียอตัรายและความเสีย่งหลายรปูแบบ
บนอินเตอร์เน็ต (59%) การเผชิญภัยหรือความเสี่ยงออนไลน์เด็กส่วนใหญ่
คิดว่าจะช่วยเหลือตนเองได้ (54%) และเชื่อว่าตนเองจะให้ค�าแนะน�าและ
ช่วยเหลือเพื่อนได้ (84%) เด็กมากกว่าคร่ึงหน่ึง (54%) ใช้อินเตอร์เน็ต
มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันในขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มในการใช้อินเตอร์เน็ต
มากกว่าเพศชายเล็กน้อย ซ่ึงเด็กส่วนใหญ่ (83%) ใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน
แท็ปเล็ตหรือสมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหรือความ
บันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม (65%) ตามมาด้วยการติดต่อสื่อสาร
กับเพื่อนฝูงหรือญาติมิตร (14%) และเรียนหนังสือหรือท�างาน (11%) 
 จากข้อมลูเราจะเหน็ว่า เดก็ใช้สือ่อนิเตอร์เนต็ในชวีติประจ�ามาก
ที่สุด มีความเสี่ยงต่อภัยอันตรายหลายรูปแบบ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จึงต้องท�าความเข้าใจที่เรียกว่าต้องตามเด็กให้ทัน เพื่อร่วมกันป้องกันเด็ก
จากอนัตรายทีแ่ฝงมากบัสือ่เหล่านี ้ขณะเดยีวกนักต้็องด�าเนนิการตามแผน
พฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิเพ่ือร่วมกนัพฒันาเดก็อย่างจรงิจงัโดยใช้สือ่
ที่ใกล้ชิดกับเด็กให้เป็นประโยชน์สูงสุด
 นอกเหนือจากอินเตอร์เน็ตยังมีสื่อด้านอื่นๆ อีกหลายประเภท 
สือ่ทีม่บีทบาทมาอย่างยาวนาน และยงัมจีนถึงปัจจบุนัโดยได้ปรบัเปลีย่นรปู
แบบการน�าเสนอไปตามสถานการณ์คือ วทิยแุละโทรทศัน์ ซึง่โทรทศัน์จะได้
รบัความนยิมจากเดก็มากกว่าเพราะเหน็ทัง้ภาพและเสยีง กองบรรณาธกิาร
นติยสารโรตารปีระเทศไทย จงึได้สมัภาษณ์นกัสือ่สารมวลชนถงึการน�าเสนอ
รายการ และบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องคือ
คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ รัตนจันทร์ ผู้ผลิตสื่อและสารคดีเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน 
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชนบท วัฒนธรรม สุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้
สัมภาษณ์กับนิตยสารโรตารีประเทศไทยว่า ตนเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จ�ากัด จัดท�ารายการโทรทัศน์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
มาตั้งแต่ปี 2534 ที่รู้จักกันดีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มคือรายการทุ่งแสงตะวันที่ยัง
คงด�าเนนิรายการจนถงึปัจจบุนั ตลอดจนรายการอืน่ๆ ทีด่�าเนนิกจิกรรมมา
จนถงึยคุทีส่ือ่ออนไลน์เข้ามามีบทบาท จนต้องปรบัรปูแบบการออกอากาศ
มาเป็นรายการยทููป้ออนไลน์ทีม่ผีูช้มหลากหลายมากขึน้ ต้องเรยีนรูท้ัง้การ
ถ่ายท�าและการเล่าเรือ่งให้สอดคล้องกบัการน�าเสนอผ่านสือ่รปูแบบใหม่ ซึง่
รายการ “สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง” เป็นรายการที่ก�าลังได้รับความนิยม 
เป็นสารคดีที่สร้างการรับรู้ให้กับผู้ชมว่า ยังมีเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส
ในสังคม เขาอาจจะเกิดมาให้ครอบครัวที่ประสบปัญหา เช่น ถูกท้ิง แม่
ท้องตอนที่ไม่มีความพร้อม เด็กอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่ไม่สามารถเลี้ยดู
ได้อย่างเหมาะสม ทางรายการได้น�าเสนอโดยสื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าแท้จริง
แล้วเด็กมีพลัง มีความสามารถในการท�าสิ่งที่ดีๆ ได้ ถ้าเขาได้รับโอกาสให้
อยู่ในสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่ดี
 รายการเอไอเอสสานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับเดก็และเยาวชน มทีมีงานคอยช่วยเป็นพีเ่ลีย้งดูแล ซึง่เม่ือเรือ่งราวของ
เดก็ถกูถ่ายทอดออกไปกม็ผู้ีชมทีใ่จดใีห้ความช่วยเหลอื เป็นสิง่ของ เงนิทอง 
บางคนอาจจะช่วยมาก เช่น สร้างบ้าน สร้างเป็นสิบๆ หลัง บางคนอาจจะ
ช่วยตามก�าลงัทรพัย์ ส่วนนกัศกึษากจ็ะหาทุนมาช่วยด้วยการเล่นดนตรีเปิด
หมวก มาลงแรงสร้างบ้าน สงัคมมีความตืน่ตวัในการให้ความช่วยเหลอืเดก็
ที่ประสบปัญหาทางครอบครัว ที่ทางภาครัฐยังเข้าไม่ถึงเหล่านี้
 ต่อค�าถามที่ว่า ท�าไมปัจจุบันมีรายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
น�าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์และอื่นๆ น้อยมาก คุณยุพากล่าวว่า รายการเด็ก
จะหาสปอนเซอร์ยากจึงท�าให้มีพื้นที่น้อย บ้านเราไม่ได้ให้ความส�าคัญใน
เรื่องนี้ เพราะรายการที่ผลิตจะต้องมีทั้งทุนและความพร้อม ถ้ามีแต่ความ
พร้อมแต่ไม่มีทุนสนับสนุนก็ไม่สามารถผลิตและออกอากาศได้ ยกตัวอย่าง
รายการเด็กของต่างประเทศชื่อรายการ Sesame Street ที่หลายคนรู้จัก
กันดีว่าเป็นรายการส�าหรับเด็กที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน เขามี
ความพร้อมทุกด้าน การผลิตมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังจ�านวนมากเพื่อออกแบบให้
เป็นรายการท่ีดแีละเหมาะสมส�าหรบัเดก็จรงิๆ มแีม้กระท่ังนกัจติวทิยาทีเ่ข้า
มาเกี่ยวข้อง จึงอยากให้บ้านเราได้มีรายการเด็กและเยาวชนที่ดีๆ โดยการ
สนับสนุนจากผู้บริหารในแต่ละภาคส่วน เพื่อให้สื่อได้ช่วยพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอีกทางหนึ่ง

 แม้ว่าสื่อจะใกล้ชิดกับเด็กมากเพียงใด ครอบครัวย่อมมีความ
ส�าคญัและใกล้ชดิมากกว่า โรตารไีด้ให้ความส�าคญักบัครอบครวัโดยส่งเสรมิ
การท�ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวโรตารี ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่บุตร
หลานโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็ก แม้แต่บิล เกทส์ 
เจ้าของบริษัทไมโครซอฟท์ยังกล่าวว่า 
 “เทคโนโลยีเป็นเพียงเคร่ืองมือ ฉะนั้น การพาเด็กๆ ไปท�า
กิจกรรม และการจูงใจพวกเขาให้ท�างาน ยังเป็นบทบาทที่ส�าคัญที่สุดของ
ครู” 
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 หาก เอวิต้า เปรอง สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ศูนย์
รวมใจของชาวอาร์เจนติน่าได้รับโอกาสนี้เมื่อ 80 ปีก่อน เธอคง
ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศและเพือ่นร่วมชาตไิด้อกีมากมาย แทนที่
จะจากไปอย่างทรมานด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในวัยเพียง 33 ปีที่
ก�าลังรุ่งโรจน์ของเธอ
  โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง
ของผู้หญิงไทยมาหลายปีและยังคงอันดับนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือสูง
ถึงวันละ 14 คนและมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ 
วิทยาการทางการแพทย์พบว่าสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกไม่ได้เกิด
จากกรรมพนัธุแ์ต่เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสั HPV ชนดิก่อมะเรง็ ซึง่มอียู่
ประมาณ 15 สายพนัธุ ์(Serotypes) โดยสายพนัธุท์ีพ่บบ่อยทีส่ดุได้แก่ 
สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นการติดเชื้อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 
พบบ่อยที่สุดในสตรี ดังนั้น กลุ่มเสี่ยงจึงได้แก่ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในวัย
เจริญพันธุ์ อายุตั้งแต่ 12-48 ปี หากสัมผัสเชื้อเพียง 1 ครั้งก็มีโอกาส
ติดเชื้อ HPV ได้ ปัจจัยที่ท�าให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นคือ การมีเพศสัมพันธ์
เมื่ออายุน้อย เนื่องจากผนังปากมดลูกยังไม่แข็งแรงจึงมีโอกาสติดเชื้อ
ได้ง่าย และการมีคู่นอนหลายคน เนื่องจากโอกาสสัมผัสเชื้อมีมากขึ้น 
หรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่
  โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นภาระด้านสุขภาพอันหนักหน่วง
ส�าหรับผู้หญิงทุกคน ผู้ป่วยจะทรมานจากอาการเจ็บป่วยและไม่
สามารถท�างานได้ท�าให้คุณภาพชีวิตลดลง อย่างท่ีทราบกันว่าการ
รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกขั้นลุกลามนั้นส่วนใหญ่ต้องใช้ยาเคมีบ�าบัด 
จึงเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงมาก เฉลี่ยเป็นจ�านวนเงิน                          
1 ล้านบาทต่อคน ท�าให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งต่อตัวเองและ

ครอบครวั หากในรายทีย่ากจนทีต้่องใช้สวสัดกิารของรฐับาลกเ็ป็นการ
เพิ่มต้นทุนทางสังคมจ�านวนมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากต้นทุน
ขององค์กรและการท�าการคัดกรอง เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
เพราะฉะนั้นการป้องกันจึงมีบทบาทส�าคัญมากกว่าการรักษา 
  รทร. รอ. พญ. สายสวาท โรจนะประเสริฐกิจ (ต�าแหน่งใน
ขณะนั้น) สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้น�าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม 
แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อวัคซีน 3 เข็มที่จะต้องฉีดให้กับ 1 คนมีมูลค่า
สูงมาก และขณะนั้นยังเป็นการท�า Matching Grant อยู่ การขอ
ทุนสนับสนุนในโครงการนั้นอาจท�าได้ในจ�านวนเด็กไม่กี่คน ที่ส�าคัญ
ทางสโมสรยังไม่มีคู่มิตรต่างประเทศ โครงการนี้จึงตกไปคร้ังแล้วครั้ง
เล่า จนมาถึงปีที่ท่านเป็นนายก และโรตารีสากลเปลี่ยน MG มาเป็น 
Global Grant สมาชกิจงึพร้อมใจกนัผลกัดนัให้โครงการนีเ้กดิขึน้ เรา
พยายามติดต่อประสานงานกับบริษัทวัคซีนจนได้ราคาพิเศษสุดๆ แม้
โครงการจะเริ่มในปี 2556 แต่ด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่ และไม่
เคยมีสโมสรใดในภาค 3350 ท�ามาก่อน เราจึงต้องเริ่มเขียนโครงการ
ใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังต้องตอบค�าถามอีกเกือบ 20 ข้อ กว่าที่โครงการ
จะผ่านได้รับการอนุมัติในช่วงปลายสมัย 2556-2557 และมาเริ่มฉีด
วัคซีนเข็มแรกในปี 2557-2558
  ขอขอบพระคณุ ท่าน อผภ.ประวทิย์ โรจน์ขจรนภาลยั ท่าน 
อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ ท่าน อผภ.ไชยไว พูนลาภมงคล ท่าน อผภ.
เจสัน ลิม และ ท่าน อน.ศิริชัย สิมะสกุล ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ช่วย
หาคูม่ติรจากต่างประเทศ และสนบัสนุนในด้านต่างๆ โครงการแรกจงึ
เกดิขึน้ได้ส�าเร็จ ท้ังยงัได้รบัการสนบัสนนุจากมติรสโมสรในภาค 3350 
ถึง 14 แห่ง และได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการจาก เครือข่าย
ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และการประสาน

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ 
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ
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เก็บประวัตินักเรียนโดยศูนย์สาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ อย่างดียิ่ง
  ในปีนั้นเรายื่นขอโครงการทุนสมทบระดับโลก (GG) ต่อ
มูลนิธิโรตารี (TRF) เพ่ือให้ความรู ้แก่นักเรียนท้ังชายและหญิง                   
ผู้ปกครองและครูจ�านวน 1,000 คนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากโรคนี้  
และฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่นักเรียนหญิง 370 คน ระดับชั้น ป.5–        
ป.6 วัย 9-12 ปี ใน 5 โรงเรียนน�าร่องของเขตประเวศ โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายใดๆ ทั้งที่มูลค่าตลาดของวัคซีนนี้หากฉีดที่โรงพยาบาลรัฐหรือ
เอกชนจะต้องใช้เงิน 4,500–7,500 บาท เป็นการยกระดับสุขภาพ
ของเยาวชนพร้อมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้าย รวมทั้งการให้ความรู้
เพื่อสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง 
  เมื่อโครงการนี้กลายมาเป็น Signature Project ของ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ เราจึงได้เข้าร่วมประกวดโครงการ
ที่มีกิจกรรมเด่นที่สุดในรอบปี และมีโอกาสได้ครอง “ถ้วยรางวัล
เกียรติยศพระยาศรีวิสารวาจา” ประจ�าปี 2558-2559  
 ภาค 3350 กเ็หน็ว่าโครงการนีเ้ป็นการป้องกนัโรคมากกว่า
การรักษาตามแนวทางของโรตารีสากล จัดเป็น Distinguished 
project เราจึงได้รับโอกาสไปพูดคุยแบ่งปันเรื่องแนวคิดโครงการ
บริการแบบยั่งยืนในงานผู้ว่าการภาคพบนายกด้วย ท�าให้สโมสร        
อื่นๆ เริ่มสนใจที่จะน�าไปฉีดให้กับเด็กๆ ในชุมชนของตนเอง ทาง
สโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิจึงได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษา ช่วยให้เกิด
ประโยชน์แก่เด็กออกไปในวงกว้างขึ้นอีก ทั้งในเขตบางรัก เขตบึงกุ่ม 
ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ฯลฯ 
  แม้หลังจากที่โครงการเราด�าเนินไปแล้ว รัฐบาลไทยจะ
ประกาศรับเอาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในวัคซีนแห่งชาติที่
ฉีดให้เด็กฟรี แต่ก็ยังมีเด็กอีกหลายแห่งที่ยังขาดโอกาส เราจึงได้เบน

เข็มจากโรงเรียน กทม. ไปที่บ้านราชวิถี และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
แทน
  Kariya RC. แห่งภาค 2760 ประเทศญี่ปุ่น ก็ได้สนับสนุน
โครงการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก โครงการที่ 4 ของเราเป็นอย่าง
ดียิ่ง ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้เกียรติกับสโมสร โดยเชิญ
สมาชิกของเราขึ้นพูดในงานการประชุมใหญ่ภาค (2016 District 
Conference) ที่เมือง Nagoya , Japan ด้วย
 เมื่อปี 2558 เราเริ่มมีส่วนร่วมครั้งแรกในงาน “เดินวิ่งด้วย
ใจให้น้อง ป้องกนัมะเรง็ปากมดลูก” ของสมาคมมะเรง็นรีเวชไทย และ
ล่าสุดคือครั้งที่ 5 นี้ Globe Athon 2019 เพิ่งจัดที่สะพานพระราม 
8 ไปเม่ือวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ขอบคุณ อน.ประสาร          
จริชยัสกลุ ประธานสมาพนัธ์ชมรมเดนิวิง่เพือ่สขุภาพไทย ทีส่นบัสนนุ
โครงการของสโมสรตลอดมา
 เราเน้นย�า้ให้เดก็ๆ รูว่้า “หนไูด้รบัวคัซนีนี ้เพราะหนเูป็นเดก็
ด”ี โครงการนีพ้ยายามป้องกนัเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ทีส่มควรได้รบัโอกาส
ไม่ให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ปัจจุบันใน
โครงการที่ผ่านมาของเรามีเด็กที่ได้รับภูมิคุ้มกันไปแล้วราว 2,000 
คน ภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ไปอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ช่วยประหยัดเงิน
ค่ารักษาพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 750,000,000 บาท และจะมีผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการทีเ่ดก็ 2,000 คนนีไ้ม่เป็นโรคมะเรง็ปากมดลกูอีก 10 
เท่าตัว นั่นคือ พ่อ-แม่-พี่-น้อง-สามี-ลูกๆ รวมถึงแพทย์และพยาบาล
ด้วย 
  ในปีนี้ สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิก็ก�าลังท�า Global 
Grant มะเรง็ปากมดลกูนีอ้ยู ่โดยจะไปฉีดวคัซนีให้กบัเดก็นกัเรยีนใน
เขตบงึกุม่และอ�าเภอบางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา จ�านวน 350 คน
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22  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

 รัฐทมิฬนาฑู ตั้งอยู่ริมชายฝั่งโคโรมันเดล (โจฬมณฑล) ของอ่าวเบงกอล 
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย 
  จากต�าแหน่งที่ตั้งท�าให้เกิดเมืองท่าเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาล มีหลัก
ฐานของการติดต่อค้าขายกับกรีกและโรมัน นอกจากการติดต่อซื้อขายสินค้า
แล้ว ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ได้ถูกน�าไปเผยแพร่ระหว่างเส้นทาง
ของการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบอุษาคเนย์หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ร่องรอยของอารยะธรรมจากรัฐทมิฬนาฑูยังคงอยู่ และส่งอิทธิพลในหลายๆ 
ด้านมาจนทุกวันนี้
 อักษรปัลวะ เป็นต้นแบบของอักษรขอม ก่อนที่ไทยเราจะน�ามาดัดแปลง
เป็นอักษรไทย 
 โคปุระ ซุ้มทางเข้าเทวาลัย เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมของจามและขอม 
ก่อนจะพัฒนาเป็นพระปรางค์ของไทยเรา
 ความเชื่อในลัทธิพราหมณ์ มีอิทธิพลในราชส�านักอาณาจักรขอม 
 คณะพราหมณ์ ในราชส�านักอโยธยาก็มาจากรัฐทมิฬนาฑูนี่เอง
 มัทราชในอดีตปัจจุบันคือเชนไนศูนย์กลางธุรกิจบนคาบสมุทรอินเดีย  
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ เป็นเมืองแห่งเทวาลัยตามความเชื่อ
ของชาวฮินดู เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นรองแค่เมืองพาราณสีเท่าน้ัน
 มหาปาลีปุรัม กลุ่มเทวาลัยของศาสนาฮินดู มรดกโลกอายุเก่าแก่นับพันป ี
แกะสลักจากโขดหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียงรายตามชายหาด จนกลายเป็น 
กลุ่มอาคารเทวาลัยและรูปเคารพขนาดใหญ่มากมาย
 นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทระ โมที ได้ใช้กลุ่มเทวาลัยนี้เป็นสถานที่เล้ียง
รับรองประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน สีจิ้นผิง เนื่องในโอกาสเยี่ยม
เยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ
 เมืองเชนไนและมหาปาลีปุรัมหนึ่งวันหลังจากงานเลี้ยงต้อนรับฯ สะอาด
สะอ้านสวยสดงดงามมองไปทางใดก็เขียวชอุ่ม การประชุมของบรรณาธิการ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค ปี 2019 นี้ ประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพ จัดข้ึนที่อินเตอร์
คอนติเนนตัลเชนไน มหาปาลีบุรัม รีสอร์ต 
 การประชุมย่อยของบรรณาธิการแต่ละภูมิภาคจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้า
ภาพ โดยจะจัดปีเว้นปี สลับกันกับการประชุมของบรรณาธิการนิตยสารฯ ทั่ว
โลกที่อีแวนสตัน ชิคาโก 
 ในปีนี้ท่ี เชนไน มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการบริหารของหลายประเทศ 
บางส่วนงดเข้าร่วม บางประเทศส่งผู้แทน มีประเทศญ่ีปุ่นที่วันเดินทางสนาม
บินปิดเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นถล่มเลยต้องงดการเข้าร่วมโดยปริยาย จึงเหลือเพียง 
ออสเตรเลีย ไต้หวัน ไทย และ อินเดีย ที่มี บก.รัชชีดา บากัท ในฐานะเจ้าภาพ
มีตัวแทนจากโรตารีสากลสองท่าน คือ เดวิด อเล็กซานเดอร์ หัวหน้าทีมของ
ฝ่ายสื่อสาร และ ดอนนา คอทเตอร์ ฝ่ายประสานงานนิตยสารฯ
 การประชุมครอบคลุมเรื่องส�าคัญในหลายด้าน 
 คุณเดวิด ได้สรุปกลยุทธ์ท่ีได้มาจากคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ ว่า 
 “เรามาร่วมมือกันให้โลกนี้เป็นโลกที่ผู้คนรวมตัวและร่วมมือกัน สร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับโลก ให้กับชุมชน และให้กับตัวของเรา”
 โดยล�าดับความส�าคัญในหลายเรื่องคือ
 การขยายความร่วมมือท่ามกลางความหลากหลายของสมาชิก เพิ่มความ
สามารถในการปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆและพร้อมที่จะเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลง
 การเพิ่มสมาชิก ที่มีผลจากหลายด้าน เช่น นิตยสาร โครงการก�าจัดโปลิโอ 
และจากผลงานในการบ�าเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ
 การเปลี่ยนแปลงท่ีจะต้องเริ่มในระดับของสโมสรฯ โดยสามารถยกระดับ
ของสโมสรอินเทอร์แรคท์และอินเทอร์แรคเทอร์ ด้วยการอบรมออนไลน์ซ่ึงจาก

Asia Pacific Regional Editors Seminar

อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย



ฐานข้อมูลมีจ�านวนถึง 250,000 คน 
   นิตยสารฯ ต้องมีส่วนกระตุ้นให้ฝ่ายภาพลักษณ์ของโรตารีให้ความ
ส�าคัญกับ “People of Action” ได้ใช้เครื่องมือใน Brand Centre ใน
การบอกเล่าเรื่องราวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ
         จะมีการประกาศการสนับสนุนโรตารีของมูลนิธิเกทส์ในที่ประชุม
ใหญ่
      องค์การอนามัยโลก WHO จะประกาศให้ทวีปอาฟริกาปลอดจาก
โปลิโอในปี 2020 ถือเป็นความส�าเร็จขององค์กรที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์
  ในขณะเดียวกันนิตยสารฯ ก�าลังเผชิญความท้าทายของการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ไม่ว่าจากเทคโนโลยี (มือถือ) ทางสังคม (วัย)  
คู่แข่งจากส่ืออื่นๆ (โซเชียล) องค์ประกอบภายในองค์กรเอง จ�านวน
สมาชิกที่มีแนวโน้มลดลง ความซับซ้อนขององค์กร ความร่วมมือระหว่าง
ผู้มารับต�าแหน่งตามวาระและผู้เชี่ยวชาญที่ยังขาดความต่อเนื่อง แผน
งานที่จะต้องท�าต่อจากโครงการโปลิโอจึงเป็นเรื่องส�าคัญของการที่จะ
วางกลยุทธ์ล่วงหน้าในการท่ีจะสื่อสาร การน�าเสนอเน้ือหา 
  เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของหลายๆ ด้าน คณะท่ีปรึกษาของ
นิตยสาร (เดอะโรแทเรียน) จะมีการประชุมทุกสองปี เพื่อวางแนวทาง
ในการน�าเสนอของนิตยสารฯ ครอบคลุมทั้ง เรื่องราว บทความ รูปภาพ 
และใบอนุญาต (นิตยสารฯ ภูมิภาค) จะต้องต่อทุกๆ สามปี โดยจะต้องมี
การส่งรายงานเพิ่มข้ึนเก่ียวกับรูปแบบและเน้ือหาที่น�าเสนอว่าสอดคล้อง
กับแนวทางของโรตารีสากล โดยจะเริ่มในปีหน้าน้ี
 จะมีการออกแบบส�ารวจจากส่วนกลางเพ่ือสรุปความคิดเห็นเพื่อน�า
ความคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงนิตยสารฯ ซึ่งจะเริ่มในปีหน้า 
2020 น้ี
   การพัฒนาการของนิตยสารในภูมิภาคได้มีอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่การ
ประชุมในกรุงเทพฯ เมื่อเกือบสามปีมาแล้ว จะขอยกมาบางเรื่อง
 นิตยสารฯประเทศไทยเป็นผู้เร่ิมตีพิมพ์นิตยสารเป็นภาษาไทยและ
ฉบับออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งหลายประเทศได้ด�าเนินการตาม
 มีการริเริ่มสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างกันของ
บรรณาธิการในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค  ท�าให้ในปีที่ผ่านมามีการจัดต้ัง
เครือข่ายของบรรณาธิการทั่วโลกขึ้นในการอบรมที่อีแวนสตันใช้ชื่อว่า 
“Global Media Network” โดยเป็นสื่อส�าหรับใช้แบ่งปัน ทั้งเนื้อหา

และแสดงการพัฒนาการของรูปแบบของนิตยสารของแต่ละภูมิภาคท่ัว
โลก แต่อาจจะมีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง ท่ี่จะอยู่ในกลุ่มที่สามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษได้เท่านั้น
 แนวคิด “One size doesn’t fit all” “ทุกเร่ืองไม่เหมาะกับทุกท่ี” 
ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านในแต่ละภูมิภาคได้รับรู้เรื่อง
ราวที่อยู่ในความสนใจ แต่แน่นอนว่าต้องเป็นการน�าเสนอให้ได้มาตรฐาน
ของโรตารีสากล และในปีนี้ในงานสัมนาที่อินเดียจึงมีการน�าเสนอเพ่ิม
เติมให้ทางโรตารีสากลได้พิจารณาบทความและเรื่องราวที่มาจากมุมมอง
ของนักคิดนักเขียนจากแต่ละภูมิภาคเพื่อน�าเสนอในเดอะโรแทเรียน
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความว่าจะได้ตามมาตรฐาน
สากลหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ส่วนภูมิภาคได้ยกระดับคุณภาพใน
การน�าเสนอของตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย
  ทางเจ้าภาพได้แสดงศักยภาพของกองบรรณาธิการ Rotary News 
India ได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะจ�านวนผู้อ่าน จ�านวนตีพิมพ์ 
110,000 เล่ม ทุกเดือนจากโรแทเรียน 130,000 คน ยังคงต้องหาวิธีการ
ในการน�าสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่เหลือ จ�านวนสิ่งตีพิมพ์ เป็นรอง
แค่เดอะโรแทเรียนเท่านั้น และยังน�าเสนอถึงสามภาษา คือ ฮินดี ทมิฬ 
และอังกฤษ
    บก.รัชชีดา บากัต จากอินเดีย เป็นวิทยากรในหัวข้อที่เป็นประเด็น
ร้อนของนิตยสารฯ คือ Print vs Digital ว่าส่ือสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิตอลจะ
อยู่รอดหรือไม่ บก.ท่านนี้ฟันธงว่า ในอินเดียอาจจะสวนทางกับแนวโน้ม
ในที่อ่ืนๆ มีแต่ผู้อ่านที่เพิ่มจ�านวนขึ้น ทั้งโรแทเรียนและผู้คนทั่วไป และ
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากการสมัครสมาชิกและโฆษณา
     ตอนนี้ก็ได้แยกแผนกออนไลน์ออกจากส่ือสิ่งพิมพ์ ซึ่งก็สามารถ
ไปได้ดีทั้งสองแนวทาง และจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอปลิเคชั่น         
มืิอถือในเร็วๆ นี้
    Bravo! นอกจากวิธีการน�าเสนอที่หลากหลายครอบคลุมแล้ว  
เนื้อหาโดยทีมงานที่ลงพื้นท่ี สร้างสรรบทความด้วยตัวเอง มีหลายเรื่องที่
น่าสนใจ ซึ่งทางประเทศไทยก็ได้น�ามาแบ่งปันแล้วในอดีตที่ผ่านมา 
 การพบปะพูดคุยการติดต ่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเรียนรู ้สิ่งใหม่เป็นสิ่งจ�าเป็นโดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีพลวัติการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราสูงเช่นในยุคนี้ 

  ยืนจากซ้ายไปขวา) อน.วาณิช โยธาวุธ ประเทศไทย, เกย์ คิดเดิล ออสเตรเลีย, ดอนนา คอตเตอร์ สรอ., รัชชีดา บากัท อินเดีย, เฮนรี เชา ไต้หวัน, เดวิด อเล็กซานเดอร์ สรอ., (นั่งแถวหน้า) ทีมงาน   
  Rotary News India (ภาพขวามือ) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ “ก้อนเนยพระศิวะ” หนึ่งในกลุ่มเทวาลัย มหาปารีปุลัม เมืองเชนไน รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
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ทีมงานแปล
อน.จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

แนะน�าทีมแปล
นิตยสารโรตารีประเทศไทยมีข้อก�าหนดที่ต้องน�าเสนอ
ข้อมูลจากโรตารีสากล นิตยสาร The Rotarian สาร

ประธานโรตารีสากล สารประธานทรัสตี บทความ และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง
ต้องแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย 

และต่อมาเมื่อนิตยสารโรตารีประเทศไทยได้จัดท�าฉบับ
ภาษาอังกฤษออนไลน์ขึ้น จึงมีการแปลเอกสารจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการแปลทั้งหมดนี้ได้
รับการสนับสนุนจากโรแทเรียนที่มีความสามารถและ
ทักษะในด้านการแปลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
โดยทุกท่านท�างานแปลด้วยจิตอาสาที่ต้องใช้เวลาใน
การท�างานอยู่พอสมควร แม้ว่าแต่ละท่านจะมีภารกิจ

การงานอยู่ก็ตาม
นิตยสารโรตารีประเทศไทยจึงขอใช้พื้นที่ในการแนะน�า
ทีมแปล ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 11 ท่าน เราได้เคยแนะน�า

ไปแล้ว 2 ท่านคือ อน.ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล ภาค 
3360 และ อน. สุธาสิีนี เกรียงศักดิ์พิชิต ภาค 3350 
และว่างเว้นไประยะหนึ่ง โดยเราจะทยอยแนะน�าทีม
แปลในแต่ละฉบับจนกว่าจะครบ เราไปพบกับทีมแปล

ในฉบับนี้ 4 ท่าน ดังนี้

อน. พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ ภาค 3330
ในระยะหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็น อน. พิเชษฐ์ท�าหน้าที่แปลสารประธานโรตารี
สากลและสารประธานทรัสตีให้กับศูนย์โรตารีและนิตยสารโรตารีประเทศไทย เรา
จึงขอสัมภาษณ์ท่านเป็นคนแรก อน. พิเชษฐ์กล่าวว่า “ผมร่วมก่อตั้งและเป็นนายก
สโมสรโรตารีท่าเรือ-อยุธยา ภาค 330 ปี 2528-2529 ค�าขวัญ You Are The Key 
และย้ายไปเป็นผูจ้ดัการสาขาพะเยาในปี 2530-2532 โดยเข้าร่วมประชมุกบัสโมสร
โรตารีพะเยาตลอด 2 ปี ก่อนย้ายกลับส�านักงานใหญ่เป็นหัวหน้าส่วนพัฒนารายได้ 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่อมาลาออกไปท�างานที่บริษัทบางกอกมอเตอร์เวอร์คส์ ในเครือ
สยามกลการ เป็นผูจ้ดัการฝ่ายส�านกังานและฝ่ายสาขา ท�างานได้ 2 ปีกต้็องลาออก
เพราะต้องไปดแูลคณุแม่ทีบ้่านโป่งจนท่านถงึแก่กรรม หลงัจากนัน้ได้ไปเป็นผูจ้ดัการ
ศนูย์นสิสนัราชบรุอียู่หลายปี ระหว่างนัน้เพือ่นเก่าทีร่าชบุรก็ีชวนไปอยูส่โมสรโรตารี
ราชบรุแีละเริม่ท�างานกบัภาค 3330 เริม่จากหวัหน้ากลุม่ศกึษาแลกเปลีย่น GSE ไป
แลกเปลีย่นกับภาค 7710 NC สหรฐัอเมรกิา กลบัมาเป็นประธานYE ภาค 3330 อีก 
3 ปี เป็นผู้ดูแลผู้แทนพิเศษประธานโรตารีสากล 5 ปี เป็นประธานบริการระหว่าง
ประเทศ 3 ปี และอื่นๆ” อน. พิเชษฐ์ได้รับรางวัล District Foundation Award 
ของภาค 3330 ถึง 2 ครั้ง จากผู้ว่าการภาค สมบูรณ์ กาญจโนฬาร ในปีที่ท่านพิชัย 
รัตตกุล เป็นประธานโรตารีสากล และจากผู้ว่าการภาค รัตน์มณี ตันยิ่งยง และได้
รับรางวัล PHF จากผู้ว่าการภาค สมบูรณ์ กาญจโนฬาร

ปัจจบุนั อน. พเิชษฐ์ เป็นผูแ้ปลสารประธานโรตารสีากลและประธานทรสัตตีดิต่อกนั
กว่า 10 ปี และแปลสารผู้ว่าการภาคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ว่าการ
ภาค 3330 เพื่อลงสารผู้ว่าการภาคทุกเดือนติดต่อกันตลอดมา 

อน. พิเชษฐ์จบการศึกษาจากอัสสัมชัญพาณิชย์ รุ่นปี 1960-61 สมรสกับคุณ          
ปิยอร รุจิรัตน์ มีบุตรธิดา 3 คน คือ ดร. ปิยะพธู ท�างานที่กระทรวงการต่างประเทศ 
ดร. ชัชชาลี ท�างานที่บริษัทปตท. และ น.ส. เพชรพธู ท�างานที่บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์เอกชน

อน. ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ ภาค 3350
อน. ศรฟ้ีา ศิรอิดุมเศรษฐ เป็นสมาชกิสโมสรโรตารกีรงุเทพรชัดาภเิษกตัง้แต่ปี 2546 
ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษกปี 2550-2551 ในปีคติพจน์ 
“โรตารีร่วมสรรค์ ปันน�้าใจ” โดยได้ท�างานเป็นคณะกรรมการของภาคตั้งแต่ปี 
2548 เป็นต้นมาในหลากหลายต�าแหน่งไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการต่างๆ ประธาน
จัดงานของภาค รวมถึงเป็นเลขานุการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 5 สมัย ประธาน
โครงการบริการภาค 2 สมัย และประธานบริหารสโมสรภาค 3350 อน. ศรีฟ้าได้
รับรางวัลเกียรติคุณในระดับโรตารีสากลคือ Four Avenues of Service Citation 
จากประธานโรตารีสากล John Kenny ในปี 2552-2553 และ District Service 
Award จากมูลนิธิโรตารี ในปี 2558-2559

อน. พิเชษฐ์ รุจิรัตน์ D.3330 อน.ศรีฟ้า ศิริอุดมเศรษฐ D.3350 อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ D.3360



อน. ศรีฟ้าเข้าร่วมทีมงานแปลนิตยสารโรตารีเมื่อปี 2557 ซึ่ง อน. ศรีฟ้า
กล่าวว่ามีความสุขกับการท�างานเพราะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตน 
และยงัได้เหน็ว่าการแปลเป็นการแบ่งปันความรู ้ความคดิและสิง่ทีน่่าสนใจ
ให้แก่ผู้ที่อ่านจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง ส�าหรับสิ่งที่อยากเห็นเรื่อง
ราวเก่ียวกับการแปลในอนาคตคือ อยากเห็นบทความดีๆ ที่สร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะโครงการของโรตารีที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างชีวิตให้กับผู้ด้อย
โอกาสอย่างจริงจัง อยากแปลถ่ายทอดเรื่องราวความคิดดังกล่าวให้ผู้อ่าน
ได้รับรู้ เข้าใจ และรักการอ่าน

อน. ศรีฟ้า จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทกิสส์มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด 
จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก และผลติอปุกรณ์เคร่ืองมอืรกัษาสตัว์ โรงพยาบาล
สัตว์และสัตวแพทย์ อน. ศรีฟ้า สมรสกับ อน. นายสัตวแพทย์ สมพล         
ศิริอุดมเศรษฐ

อผภ. ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ ภาค 3360
อผภ. ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ รับเชิญเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ทันทีหลังกลับจากการเดินทางในฐานะกลุ่มศึกษาแลก
เปลี่ยน (GSE)

อผภ. ศภุรเีข้าร่วมทมีงานแปลนติยสารโรตารปีระเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2555 
โดยเร่ิมแปลจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ต่อมาเมื่อนิตยสาร
โรตารีประเทศไทยได้ท�าฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์ขึ้นก็ได้ร่วมแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ซึง่ อผภ. ศภุรกีล่าวว่า เป็นการแปลตามความ
รู้ความสามารถ จึงอาจจะไม่เหมือนงานแปลโดยนักแปลมืออาชีพ แต่การ
ท�างานนี้ถือเป็นงานบริการในโรตารี 

จากการเข้ามาร่วมท�างานผลตินติยสารโรตารปีระเทศไทย อผภ. ศภุรกีล่าว
ว่าได้เห็นความทุ่มเทของทีมงานในการผลิต การวางรูปแบบ เนื้อหา การ
เขียนบทความ และโดยเฉพาะการแปล ทีต้่องใช้เวลามากพอสมควร ดงันัน้
สิ่งที่น่าคิดต่อไปคือจะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้นิตยสารฯ มี
ความเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่โรแทเรยีนในโลกปัจจบุนัทีข้่อมลู
ข่าวสารมีมากมายส่งถึงกันในเวลาอันรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม ได ้เห็นการพัฒนาของนิตยสารฯ ไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล โดยสมัยที่ตนเองเป็นผู้ว่าการภาคเมื่อปี 2555-
2556 เป็นช่วงที่โรตารีสากลปรับเปลี่ยนตราโรตารี (Master Brand) เริ่ม
รณรงค์ให้ใช้กระดาษน้อยลง (paperless) แต่ส่งเสริมการสื่อสารออนไลน์ 

อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ D.3360 อผภ.ศุภรี ฉัตรกันยารัตน์ D.3360

และต่อมามกีารใช้ระบบ My Rotary ท�าให้โรแทเรยีนเริม่ต้องปรับตวัและ
เรียนรู้พัฒนาตนเองไปกับระบบให้ได้เช่นเดียวกับนิตยสารฯ 

อผภ. ศุภรีจบการศึกษาระดับปริญญาโท การจัดการ/บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปัจจบุนัประกอบอาชีพธรุจิบรกิารการศกึษา โดย
เป็นกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เลร์ินนิง่ฮอลิเดย์กรุป๊ จ�ากดั น�าสถาบนัจาก
สวติเซอร์แลนด์มาเปิดสอนในประเทศไทย และเป็นผูเ้ชีย่วชาญประจ�าตวั
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
อน. อภิศักดิ์ จอมพงษ์ ภาค 3360
อน. อภิศักดิ์ จอมพงษ์ เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีแม่จัน ในปี 2551-2552 
ในปีคตพิจน์ทีว่่า “Rotary Make Dream Real” เป็นนายกสโมสรโรตารี
แม่จนัในปี 2557-2558 เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจเป็นพเิศษในด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการอบรมระยะส้ันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีมากมายหลายหลักสูตร เมื่อโรตารีสากลได้พัฒนาระบบ My 
Rotary ขึ้นมาใช้ อน. อภิศักดิ์ได้เสนอให้ ผวภ.สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ ซึ่ง
เป็นผู้ว่าการภาค 3360 ในขณะนั้นตั้งฝ่าย My Rotary ของภาค 3360 
ขึน้มาเพือ่ดแูลให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชกิในภาคเกีย่วกบัการใช้งาน My 
Rotary และได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ
ฝ่าย My Rotary ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในการอบรมนายกรับเลือกร่วม 
4 ภาค ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ที่อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายเรื่อง My 
Rotary ให้แก่นายกรับเลือกทั้ง 4 ภาค

อน. อภศิกัดิไ์ด้เข้าร่วมทมีงานแปลนติยสารโรตารปีระเทศไทยตัง้แต่พ.ศ. 
2555 ปีที ่อผภ. ช�านาญ จนัทร์เรอืง เป็นบรรณาธกิาร เริม่จากแปลเนือ้หา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เม่ือมีการท�าฉบับภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งการแปลจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยนั้นเป็นสิ่งที่ถนัดกว่า เมื่อต้องมาแปลเน้ือหาภาษาไทยให้
เป็นภาษาองักฤษซึง่ไม่ใช่ภาษาของตนเองจงึต้องใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย
ตรวจสอบความถกูต้องอกีครัง้หนึง่ ซึง่การมาท�างานแปลให้กบันติยสารฯ 
ถือว่าได้เรียนรู้และสนุกกับการท�างานด้านนี้ด้วย

ด้วยความที่เป็นคนสนใจและใช้เทคโนโลยี อน. อภิศักดิ์ชอบอ่านหนังสือ
รวมถงึนติยสารโรตารปีระเทศไทยฉบบัออนไลน์มากกว่า เพราะสามารถ
เปิดอ่านได้ทุกที่และที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องกังวลกับการจัดเก็บ ขณะเดียวกัน
ก็ประหยัดทรัพยากรในการจัดท�าและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงอยากให้ท�า
ฉบับออนไลน์มากกว่าแบบพิมพ์ โดยตนเองได้เป็นทีมงานในการจัดท�า
ท�าเนยีบของสโมสรโรตาร ี10 สโมสรในจงัหวดัเชยีงรายใน Application 
มาได้ 2 ปีแล้ว ในส่วนของภาค 3360 ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าการภาค
ท่านปัจจุบันและอีก 2 ท่านถัดไปว่าภายใน 3 ปีนี้จะทดลองท�าหนังสือ
ท�าเนยีบภาคฉบบัออนไลน์ผ่าน Application โดยจะเปิดตวัในการประชมุ 
Intercity ของภาค 3360 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัด
เชียงราย ซึ่งต่อไปโรแทเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ลงทะเบียนประชุม District Conference หรือประชุมอื่นๆ รวม
ทั้งประเมินผลการประชุมผ่าน Application ได้ 

อน. อภิศักด์ิจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปัจจบุนัดแูลธรุกจิตลาดสดของครอบครวัทีอ่�าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย

เราจะเห็นว่าผู้แปลแต่ละท่านได้ทุ่มเทท�างานแปลให้กับโรตารีโดยถือ
เป็นงานบริการ ได้เรียนรู้ ได้แบ่งปันให้กับมิตรโรแทเรียน ไปพร้อมๆ 
กับการท�างานบริการอื่นๆ ในโรตารี กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารี
ประเทศไทยจึงขอชื่นชมและขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และพบกับทีม
แปลท่านอื่นๆ ในฉบับต่อไป
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อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

	 สวสัดค่ีะ	ค�าว่า	สวสัดค่ีะ	ตอนนีดิ้ฉนัจะใช้เป็นประจ�า
เมื่อพบเจอใคร	ใครก็ตาม	อายุไม่เกี่ยว	ขอให้ได้มีโอกาสกล่าว
ค�าว่า	“สวัสดีค่ะ”	แม้แต่ขึ้นบนเวทีหรืออยู่หน้าโพเดียม	ดิฉัน
จะทักทายว่าสวัสดีค่ะ	
	 หากแต่ว่า	 ค�าค�านี้เป็นค�าที่มิตรโรแทเรียนใช้เสมอ
และปฏิบัติกันมายาวนานเรียกว่าในภาค	 ในประเทศหรือทั่ว
โลก	แต่ประเทศไทยเรามีของตามมาคือ	รอยยิ้มที่แสนอบอุ่น	
มิตรภาพก่อให้เกิดพลังมหาศาล	ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้
ได้จริงๆ	
	 ในช่วงเวลาของเดอืน	พ.ย.-ธ.ค.	ถอืว่าปี	2562	ก�าลงั
จะผ่านพวกเราไปอย่างไม่สามารถยื้อให้หยุดได้	 ดิฉันก�าลังจะ
บอกตัวเองว่าดิฉันได้มองย้อนหลังไปว่า	 ตัวดิฉันได้ท�าอะไรที่
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว	เพื่อนๆ	และสังคมได้อย่างที่ตั้งใจ
ไว้หรือเปล่า	 เช่นเดียวกับสโมสรโรตารี	 ที่เดินมาครึ่งปีบริหาร	
ปี2562-2563	แล้ว	
	 ดิฉันฝากท่านนายกสโมสรที่ได้รับนิตยสารโรตารี
ประเทศไทย	 ช่วยส�ารวจว่าสมาชิกท่านใดในสโมสรยังไม่ได้
รับนิตยสารบ้าง	หรือคิดเหมือนที่ดิฉันคิดก็ได้ว่า	ในฐานะผู้น�า
สโมสรท่านและคณะกรรมการสโมสรได้ร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วม
คิด	 สร้างกิจกรรมมิตรภาพที่มีผลกระทบกับชุมชนอย่างไรไป
บ้างแล้ว
	 	ฉบับนี้ดิฉันก็ขอส่งท้ายปี	2562	ด้วยก�าลังใจที่คิดดี	
พูดดี	และกระท�าแต่สิ่งดี	ย่อมส่งผลในทางที่ดีเสมอค่ะ	
	 แล้วพบกันฉบับหน้า	ปี	2563	

ผวน.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 
สโมสรโรตารีทับเที่ยง
ความเป็น	Generation	X	และการท�าหน้าที่ผู้ว่าการภาคนอมินี
	 Generation	X	นั้นเป็นผลผลิตของคนในรุ่น	Baby	Boomer	คุณพ่อคุณแม่
ผมเกิดหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง	แต่ละท่านกม็พ่ีีน้องคลานตามกนัมามาก	คณุพ่อผมมพีี่
น้องหกคน	ส่วนตัวผมเองก็มีพี่น้องห้าคน	โดยผมเป็นคนโต	ถ้าจะพูดถึง	Character	ของ
คน	Gen-X	ละก็	คนใน	generation	นี้เป็นรุ่นแรกที่อาจจะโชคดีกว่ารุ่นก่อนๆ	ที่ไม่ได้เกิด
มาในระหว่างสงครามโลก	ฟังจากค�าบอกเล่าของพ่อแม่แล้ว	คนใน	Gen	ก่อนต้องเผชิญกบั
ภาวะขา้วยากหมากแพง	ความปลอดภยัในทรพัย์สนิและชวีติค่อนข้างต�่า	คน	Gen-X	เกิด
มาตอนทีโ่ลกมคีวามมัง่คัง่และสงบสขุแล้ว	เทคโนโลยต่ีางๆ	กม็กีารพฒันาแบบก้าวกระโดด	
ตอนผมเล็กๆ	ยังทันได้ดูทีวีขาวด�าบ้างแต่ความจ�าก็เลือนรางมากแล้ว	จ�าได้อีกทีก็เป็นทีวี
สีแล้ว	ผมเติบโตมากพร้อมกับวีดีโอเกม	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	แล้วก็เพลง	pop-rock	
พวกอัสนี	วสันต์	ไมโคร	นูโว	เบิร์ด	ธงชัย	อะไรประมาณนี้	คน	Gen-X	แบบผมจึงเป็นคน
ค่อนข้างง่ายๆ	ไม่ต้องมพิีธรีีตองมากมาย	มกัจะชอบท�างานและเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตวัเอง
	 การเข้ามาโรตารีของผมเกดิจากการกลบัมาใช้ชีวิตทีจ่งัหวดัตรังบ้านเกดิ	หลงั
จากที่ไปเรียนหนังสือและท�างานอยู่ที่กรุงเทพฯ	หลายปี	 ผมเข้าร่วมกับสโมสรโรตารีตรัง
เป็นทีแ่รกเพราะอยากมเีพ่ือน	ในตอนนัน้ผมเป็นคน	Gen-X	เพียงไม่กีค่นในสโมสร	สมาชกิ
ส่วนมากเป็นคนใน	Gen-B	baby	boomer	แต่ผมกย็ดึหลกัอ่อนน้อมถ่อมตนและช่วยงาน
สโมสรตามก�าลงัท่ีตนม	ีท�าให้อยูใ่นสโมสรตรังได้อย่างมีความสขุ	จนกระท่ังได้รับการมอบ
หมายให้มาก่อตั้งสโมสรใหม่คือสโมสรโรตารีทับเที่ยง	ครั้งนี้ผมกลับเป็นคน	Gen-X	ไม่กี่
คนท่ามกลางสมาชิกส่วนมากที่เป็นคน	 Gen-Y	 ผมเองก็เริ่มปรับตัวอีกคร้ังเพื่อให้เข้ากับ
น้องๆ	ในสโมสรได้	โชคดทีีผ่มเป็นคนชอบเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ	เลยท�างานร่วมกบัน้องๆ	Gen-Y	
ในสโมสรได้เป็นอย่างดี
	 เมือ่ปลายปีท่ีแล้ว	จดุเปลีย่นในชวิีตการเป็นโรแทเรียนของผมกม็าอีกครัง้เมือ่ได้
รบัมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีผู้ว่าการภาค	3330	ในอกีสองปีข้างหน้า	ตอนแรกผมรูส้กึหนกัใจ
ทีจ่ะมารับต�าแหน่งนีเ้นือ่งจากเหน็ว่าตนเองน้ันยงัอ่อนทัง้วยัวฒุแิละคณุวุฒ	ิเกรงว่าจะท�า
หน้าที่นี้ได้ไม่ดี	แต่หลังจากได้ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพหลายท่านแล้ว	ผมก็เริ่มมีความมั่นใจ
และตั้งใจว่าจะท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนี้ให้ดีที่สุด	 หากมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าองค์กร
โรตารีของเรามีอายุมากกว่า	115	ปีเข้าแล้ว	สมาชิกมากกว่า	40	%	ล้วนแล้วแต่เป็นคน
อายุมากกว่า	50	ปีขึ้นไปทั้งนั้น	เมื่อมองไปในอีก	10	ปีข้างหน้าหากไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามา
ร่วม	องค์กรเราก็คงจะมีแต่หดตัวลง	 แต่การที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาร่วมกับโรตารี	 เราต้อง
เปิดพื้นที่ให้พวกเขามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน	ปัญหา
ก็คือความคิดและทัศนคติของคนรุ่นใหม่มักจะแตกต่างกับคนรุ่นก่อน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
Gen	-B	Baby	Boomer	กับ	Gen-Y	ผมในฐานะของคนใน	Gen-X	ตั้งใจจะเป็นตัวเชื่อม
ประสาน	Generation	Gap	ระหว่างคนสองรุน่ให้ท�างานร่วมกนัอย่างราบรืน่เพ่ือขับเคลือ่น
องค์กรโรตารีของเราไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป		

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

Gen-X

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-X



อน.อารมณ์ ม่วงงาม 
สโมสรโรตารีปราณบุรี
 RYLA คือนิยามของการสร้าง สร้างพลัง สร้างคุณค่า และสร้างโอกาส 
เป็นการสร้างที่ใช้เวลาในการลงทุนกับเยาวชน การบ่มเพาะให้เยาวชนตัวน้อย
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมคอืภารกิจของค่าย RYLA และโรตารีคือองค์กร
ทีม่วีสิยัทศัน์ มโีรแทเรยีนเป็นผูท้ีย่ืน่โอกาสเหล่านีใ้ห้กับเยาวชน โอกาสในการเรยีน
รู้ที่จะพัฒนาตัวเอง ให้มีภาวะผู้น�า มีความอดทน เข้มแข็ง มีน�้าใจ มีคุณธรรม มี
เหตุผล และกตัญญู เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้ เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและท�า
ประโยชน์ให้กับสังคม ค่าย RYLA 2019 ที่ค่ายธนะรัตน์ อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรขัีนธ์ จงึออกแบบกจิกรรมต่างๆ เพือ่บ่มเพาะต้นกล้าให้แขง็แกร่งพร้อม
ทีจ่ะเตบิโตอย่างมีคุณภาพต่อไป ในการมอบบทบาทหน้าทีก่ารมพ่ีอแม่ทนูหวั การ
วิง่เพือ่สร้างพลงัสามคัคหีรอืแม้แต่ฐานกจิกรรมเพือ่พสิจูน์ความเข้มแขง็ การท�างาน
เป็นทีมทุกกิจกรรมล้วนแฝงไว้ด้วยหลักการของการเป็นผู้น�าทั้งส้ิน เยาวชนตัว
น้อยต้องจากบ้าน จากครอบครัว จากเพื่อนเข้ามาใช้ชีวิตในค่าย ซึ่งไม่สุขสบาย
เหมือนอยู่บ้าน อาจกินไม่อิ่มเหมือนท่ีเคยกิน อาจนอนไม่พอเหมือนที่เคยนอน 
อาจไม่ได้เล่นเหมือนที่เคยเล่น แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้ทั้งสิ้น การ
เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับเพื่อนใหม่ที่ล้วนมาจากต่างที่ต่างถิ่นจาก 23 จังหวัดในภาค 
3330 รวม 381 คน แต่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้ว มิตรภาพ คือค�าตอบที่เยาวชนได้
จากค่าย RYLA วันเวลาในค่าย อาจไม่เพียงพอต่อการท�าความเข้าใจทั้งหมด แต่

เมื่อเยาวชนเหล่านั้นกลับไปพวกเค้าจะพบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองโดย
ไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนั่นเอง 
 ประสบการณ์ส�าคัญที่น้องได้รับจากค่ายไลลาที่ปราณบุรี มิได้มีเพียง
แค่การเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น หากแต่วันนี้น้องๆ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ให้
กับค่ายไลลา นั่นคือการได้ท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ กับกิจกรรม ENE POLIO NOW
 น้องๆ ในค่ายไลลาท่ีปราณบรีุอดตาหลบัขับตานอนจดัท�าป้ายรณรงค์ 
กล่องรับบริจาค และวิธีการต่างๆ โดยไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะในวันที่ทุกคนได้ท�า
หน้าทีข่องผูน้�า เราได้เหน็รอยยิม้ ความตัง้ใจ และเสยีงหวัเราะของน้องๆ ท่ามกลาง
แดดท่ีร้อนระอุ แต่ทุกคนก็รวมแรงรวมใจกันท�ากิจกรรมเสมือนหน่ึงเป็นงานใน 
หน้าที่ที่ไม่ท�าไม่ได้ ผลงานของน้องๆ ในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจและปลื้ม
ใจให้กับโรแทเรียนที่เป็นพ่อแม่ทูนหัวเป็นอย่างมาก เงินบริจาคที่ได้มาจากความ
ตั้งใจส่งมอบให้กับมือพ่อแม่ทูนหัวด้วยความภาคภูมิใจ ภาพความประทับใจใน
ครั้งนั้นท�าเอาสมาชิกสโมสรโรตารีปราณบุรีทุกคนหายเหนื่อย
  ความส�าเร็จของค่ายไลลาปราณบุรีคือ ความส�าเร็จที่เราได้ริเริ่มและ
สร้างฟันเฟืองเล็กๆ ไว้กับเยาวชนตัวน้อย ซึ่งเรามั่นใจว่า พวกเขาจะเติบโตและ
เป็นฟันเฟืองที่แข็งแกร่งต่อไปแน่นอน สมาชิกสโมสรโรตารีปราณบุรีทุกคนรู้สึก
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ค่ายไลลาเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้กลายเป็นฟันเฟือง
ส�าคัญในการสร้างสรรค์สังคมและเชื่อมสัมพันธ์โลกต่อไป 

RYLA สโมสรโรตารีปราณบุรี
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D.3330
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีปัตตานี 
น�าโดย	นย.สุมาลี	เกียรติไพบูลย์	

และสมาชิกในสโมสร	ออกบูธรับบริจาคเงิน
เพื่อวัคซีนโปลิโอ	ณ	งานศิลปวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
และท�ากิจกรรม	End	Polio	Now	บริการ

หยอดวัคซีนโปลิโอให้กับผู้มารับบริการ	
ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ต�าบลรูสะมิแล	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก
สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ 

น�าโดย	นย.นงลักษณ์	ศุภโสภณ	
ผชภ.ลัดดารัตน์	ตันรัตนวงศ์	พร้อมสมาชิก

สโมสร	ร่วมลงนาม	MOU	“สโมสรโรตารีคู่มิตร	
5	สโมสร”	โรตารี	4	ภาคไทย	และ

โรตารีเกาหลี	ได้แก่
สโมสรโรตารีแบงค็อคเซ็นทรัล	(ภาค	3350)	

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์	(ภาค	3330)	
สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร	(ภาค	3340)	
สโมสรโรตารีเชียงค�า	(ภาค	3360)	และ

สโมสรโรตารีกอเจ	บิ๊กดากอน	(ภาค	3590)	
จากประเทศเกาหลีเหนือ	พร้อมแสดงความ

ยินดีกับ	นายก	ดร.เจจุง	ในงานพิธีฉลอง
สารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
สโมสรแบงค็อคเซ็นทรัล	ปีบริหาร	2562-2563	

ณ	โรงแรมรอยัล	ออคิด	เชอราตัน	กรุงเทพฯ

สโมสรโรตารีส�าโรง
ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลบางบ่อ	

เข้าตรวจรับการส่งมอบเตียงผู้ป่วย	ครั้งที่	1	
จ�านวน	16	เตียง	ให้แก่โรงพยาบาลบางบ่อ	

หอผู้ป่วยกุมารเวช	



สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน 
และสโมสรโรตารีปราณบุรี 
ร่วมกับกิ่งกาชาด	อ�าเภอปราณบุรี	มอบรถเข็น
คนพิการ	และเครื่องช่วยฟังให้ผู้ป่วย	

District Grant #2092309 
โครงการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในจังหวัด
นครปฐม (Free English Online Program 
Year 4) 
สโมสรโรตารีทวารวดรี่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม	และศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม	จัดอบรมครู	สพป.เขต	1	และ
เขต	2	พร้อมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	ชั้นปีที่	3	รวม	222	คน	
โดยครั้งนี้	Rtn.Heather	Lennie	เจ้าของ
โปรแกรมออนไลน์	จาก	Rotary	Club	of	
Scarborough	ภาค	7070	ประเทศแคนาดา	
ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้	ได้รับความประสบผล
ส�าเร็จเป็นอย่างมาก	
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รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 ช่วงเวลาทีผ่่านกว่าศตวรรษทีโ่รตารไีด้มุง่สร้างความ
ยั่งยืนแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	 ด้วยการรวมพลังช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสด้านต่างๆ	 ตามแนวทางของโรตารี	 6	 แนวทาง	
สามารถสร้างสรรค์โครงการดีๆ	มากมาย	ในทุกพืน้ท่ีทกุภมูภิาค
ทั่วโลก
	 ในวนันี	้เรารูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในนาม	 “โรตารี”	 ภาค	 3340	 ในวันนี้	 แต่ละ
สโมสรต่างก็มีความมุ่งมั่นท�าโครงการระดับ	 Globle	 Grant	
และโครงการความร่วมมือต่างๆ	 เพื่อให้ได้ขนาดของการช่วย
เหลือที่ใหญ่ขึ้นและมากขึ้น	 ท่ัวถึงมากข้ึน	 เม่ือไม่นานมานี	้
เกิดพิบัติภัยน�้าท่วมในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาค	 3340	 เราก็ได้
รับน�้าใจจากพี่น้องในภาคและต่างภาค	 ระดมทุนทรัพย์ส่งมา
ช่วยเหลือมากมาย	แสดงให้เห็นว่า	 เราชาวโรตารี	พร้อมที่จะ
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่เสมอ	อย่างไรก็ดี	ในนามตัวแทนของภาค	3340	
และประธานช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัย	 ภาค	 3340	 อผภ.
วิวัฒน์	พิพัฒน์ใชยศิริ	ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคอย่างยิ่ง
	 โรตารี	 จะเป็นสิ่งหน่ึงท่ีท�าให้เรายังคงร่วมกันท�า
กิจกรรมดีๆ	 เพื่อความยั่งยืนของผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของ
เรา	และสิง่ส�าคัญกว่านัน้คอื	การมมีติรภาพจากเพือ่นมวลมติร
โรแทเรียนมากมาย	ในทุกที่ที่เราได้เดินทางไปท�ากิจกรรม

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

อน.กิจจา เตชะศิริธนะกุล 
สโมสรโรตารีมูลริเวอร์ 

 หลายปีที่ผ่านมานี้ ผมจะค่อนข้างวุ่นวายอยู่กับท�าธุรกิจที่ได้ลงทุน
ลงแรงตั้งแต่เป็นบริษัทเล็ก จนสามารถขยับขยายเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ ความ
ส�าเร็จนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งของผม เพราะเป็นสิ่งที่ผมได้ทุ่มเท
ศักยภาพของตัวเองทุกด้าน เพื่อพัฒนาธุรกิจ ได้ใช้ความรู้ที่ร�่าเรียนมาจาก
รั้วมหาวิทยาลัย มาบูรณาการหลากหลายสาขา ได้เรียนรู้ค้นหาเทคโนโลยี
และผู้ช�านาญการมาสร้างความ smart ให้กับธุรกิจ ผมสนุกกับการท�างาน
มาก ภูมิใจที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจที่ได้เริ่มต้นมา ได้สร้างงาน 
สร้างอาชีพ รายได้ ให้คนท้องถิ่น ได้ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่
ท้องถิ่น
 เกือบตลอดของชีวิตการท�างาน เมื่อเริ่มประสบความส�าเร็จใน
ธรุกจิแล้ว ผมกม็คีวามตัง้ใจอย่างมากทีจ่ะช่วยเหลือสังคม ท�าความดีเท่าทีจ่ะ
ท�าได้คืนสู่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิน่ทีท่�าให้ผมเจริญรุง่เรอืงในชวีติ                                                                                     
โรตารี เป็นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ผมภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้
ท�างานร่วมด้วยเป็นที่สุด การท�างานกับโรตารีมานานกว่า 20 ปี ท�าให้ผมได้
รู้จักเพื่อนที่มีอุดมการณ์ดีๆ ในการช่วยเหลือผู้อื่นมากมาย ได้รู้จักผู้ใหญ่ที่
คอยเกื้อหนุนส่งเสริม ทั้งด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์ในแบบอย่างของโรตารี 
และด้านต่างๆ หลักการท�างาน 6 แนวทางของโรตารี ท�าให้ผมไม่ลังเลเลยที่
จะอาสาเข้ามาท�าหน้าที่ใดๆ ที่พอจะท�าได้ภายใต้หมวกแห่งโรตารี 
 โรตารีท�าให้ผมรู้สึกได้ว่ายังมีผู้ด้อยโอกาสมากมายที่เราไม่ควรเพิก
เฉย ถ้าสามารถช่วยเหลือได้แม้เพียงเล็กน้อย สโมสรโรตารีมูลริเวอร์ซึ่งผมได้
สงักัดอยูส่่งเสริมผมให้มโีอกาสช่วยงานระดบัภาคอย่างต่อเนือ่งมาตลอดหลาย
ปี นบัเป็นบญุใหญ่เสมือนผมได้เข้าวดัสม�า่เสมอ ผมมุง่มัน่ตัง้ใจว่าผมจะท�างาน
ช่วยเหลือสังคมในนามของโรตารีไปให้นานที่สุดครับ

Gen-X

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-X





32  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

D.3340
Activities กิจกรรม

กิจกรรมของภาค 3340 ช่วงเวลาน้ี จะเป็น          
กิจกรรมเบาๆ แต่จะไปเน้นที่การร่วมมือ ร่วมใจ 
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วม ร่วมกับคณะ
กรรมการช่วยเหลือผู้สบภัยธรรมชาติของภาค
จากพายุโพดุล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลัก
ของภาคคือ กิจกรรมค่ายเยาวชนผู้น�าโรตารี 
(RYLA) ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสัตว์เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ตลอด 4 วันของค่ายเยาวชน 
เด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ต่างสนุกสนาน ได้ความ
รู้ ได้มิตรภาพใหม่ๆ มากมาย ต่างประทับใจใน
กจิกรรม และพร้อมทีจ่ะน�าความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้จากค่ายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ต่อไป

สโมสรโรตารีมิตรภาพสัตหีบ 
น�าโดย นย.จิรนันท์ ธรรมรงค์ และ ผชภ.
แพรทอง สินชู พร้อมสมาชิกท�ากิจกรรม

เลี้ยงอาหารกลางวันมอบเงิน ของใช้ที่จ�าเป็น 
ข้าวสาร เสื้อผ้า ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษ

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สโมสรโรตารีกระสัง 
มอบมุ้งกันยุงแก่ชุมชนชาวอ�าเภอกระสัง 

ในโครงการมุ้งเพื่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก 
นายอ�าเภอกระสัง เป็นประธานในการมอบ

สโมสรโรตารีกันทรลักษณ์
น�าโดย นย.ราตรี หล่อวินิจนันท์ เป็นประธาน
มอบ “ศาลา 35 ปี สโมสรโรตารีกันทรลักษ์“ 
ให้กับโรงเรียนอนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ โดย

มีนายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อนุบาลด�ารงราชานุสรณ์ และคณะครูอาจารย์ 

ร่วมรับมอบ ณ หน้าสนามกีฬากลาง
ด�ารงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ในโอกาสครบรอบ 35 ปีที่สโมสรโรตารี
กันทรลักษ์ก่อตั้งมาได้จัดท�า “ศาลา 35 ปี 
สโมสรโรตารีกันทรลักษ์” เพื่อเป็นที่นั่งพัก

กันแดดกันฝนส�าหรับนักเรียนเวลาผู้ปกครอง
มารับมาส่ง เกิดความสะดวกปลอดภัย 

ทั้งประชาชนทั่วไปก็จะได้ใช้ประโยชน์กับศาลา
นี้้อีกด้วย



สโมสรโรตารีแก่นคูน 
น�าพัดลมไปบริจาคสถานที่ต่างๆ 
รวม 18 เครื่อง ให้กับ 18 หน่วยงาน
ราชการได้น�าไปใช้ ตามวัตถุประสงค์
ของ รทร.เนตร ชื่นชม (สมาชิกสโมสร
โรตารีแก่นคูน ผู้วายชนน์)

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น 
ออกมอบของใช้และสิ่งของจ�าเป็นใน
การอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบ
ภัยน�้าท่วมจากพายุโพดุล เพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัย

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร
ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภค อาทิ น�้าดื่ม อาหารแห้ง ยา
รักษาโรค ขนม นม ไฟฉายและ 
ปลากระป๋อง จ�านวน 200 ชุด     
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ  
ชาวบ้านในเบื้องต้น

สโมสรโรตารีสุรินทร์ 
มอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล
ค่ายวีรวัฒน์
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

ผชภ.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ

	 ก่อนอืน่ต้องขออภยัในความผดิพลาดเมือ่ฉบบัทีแ่ล้ว	
ที่ตั้งใจจะลงเรื่องของอินเทอร์แรคท์	 แต่เน่ืองจากเน้ือท่ีไม่พอ	
จงึขอน�ามาลงในฉบบันีแ้ทน	พร้อมกบักิจกรรมเยาวชนอกีเรือ่ง
หนึ่งของภาค	 3350	 คือการอบรมเยาวชนผู้น�าโรตารี	 (RYLA	
2019)	ค่ะ
	 และที่ต่อเนื่องมาจากฉบับก่อนคือการสัมภาษณ์โร
แทเรียนรุ่นต่อมา	ลองมาดูกันค่ะว่าคน	Gen-X	เขาคิดอย่างไร
กับโรตารีบ้าง
	 (Generation	X	คือคนที่เกิดในช่วงปี	พ.ศ.2508	–	
2522	คอืเป็นรุ่นลกูของ	Baby	Boomer	นัน่เอง	เกดิมาในช่วงที่
โลกฟ้ืนฟจูากสงครามโลกครัง้ที	่2	แล้ว	และเป็นยคุเริม่ต้นของ
เทคโนโลยี่ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ขาว-ด�า	 เครื่องคอมพิวเตอร์	
คนรุ่นนี้จึงมักจะมีนิสัยผสมระหว่างคน	 2	 ยุค	 คือ	 Gen-B	
กับ	Gen-Y	 เพราะได้รับแนวคิดหรือได้ทันเห็นวิถีชีวิตในยุคที่
ก�าลังเปลี่ยนผ่าน	ยกตัวอย่างเช่น	ทีวีขาวด�ามาเป็นทีวีส	ี เทป																																																																												
คาสเส็ทมาเป็นซีดี	 จึงค่อนข้างมีความโดดเด่นกว่า	 Gen	 อื่น	
เช่น	ได้รับนิสัยความอดทน	ความมั่นใจสูง	ความรักในองค์กร
มาจาก	Gen-B	 จึงกล้าคิดกล้าท�า	 ตรงไปตรงมาในด้านความ
คิดและการใช้ชีวิต	 และด้วยความท่ีหมดยุคความล�าบากมา
แล้ว	 จึงมีความหวังในการใช้ชีวิต	 มองโลกตามความเป็นจริง	
ไม่มองแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่เกินไปแบบ	Gen-Y)
	 ส่วนเนื้อที่ที่เหลือเป็นกิจกรรมของแต่ละสโมสรที่
ล้วนเป็นสิ่งที่โรแทเรียนมุ่งท�าเพื่อชุมชนของตนเองค่ะ
	 หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงเดือนแห่งการส่ง
ท้ายปีเก่านี้	แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ

ผชภ.กิตติ์ธเนศ วสุเกียรติเจริญ
สโมสรโรตารีสระปทุม
 ผมเริ่มเข้ามาเป็นโรแทเรียนในสโมสรโรตารีสระปทุม 
ตั้งแต่ปี 2546 แต่ถ้าจะถามว่ารู้จักโรตารีได้อย่างไร คงต้อง
ย้อนไปถึงปี 2536 ตั้งแต่ผมเป็นโรทาแรคเทอร์
 ในมุมมองตัวแทนของ Gen-X ที่ผมได้สัมผัสโรตารี
มานานหลายปี คงต้องแบ่งเป็นเรื่องต่างๆ ในหลายด้าน
คือ ด้านการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน ที่หลายสโมสร
ในภาค 3350 ของเราท�าโครงการต่างๆ ได้ยอดเยี่ยมและ

น่าสนใจ เช่น โครงการน�้าสะอาด เครื่องมือแพทย์ และโครงการเรียนรู้หนังสือ เป็นต้น 
ส่วนโครงการระดับโลกที่ผมเข้าไปสัมผัสและน่าประทับใจคือ “End Polio Now” ที่ได้
เคยมีโอกาสไปหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับเด็กเล็กๆ ในโรงเรียนและเข้าไปถึงใน
ชุมชนหลายครั้ง มีการรณรงค์พร้อมกันทั่วโลก ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งก็
มีบุคคลส�าคัญของโลกหลายท่านร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ในโครงการ “We Are This Close 
To Ending Polio” 
 ส�าหรับในการท�างานและการประชุมในระดับสโมสร ระดับภาค ระดับโซน 
หรือ การประชุมที่ RI Convention ในประเทศต่างๆ ผมได้ความคิด วิธีการท�างานจาก 
ผูอ้าวโุสผูใ้หญ่ท่ีประสบความส�าเร็จ ท่านต่างได้แนะน�าวธิกีารท�างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดี น�าไปใช้ในการท�างาน ท�าธุรกิจของเราได้อย่างยอดเยี่ยม การมา
เป็นโรแทเรียนนั้น จะได้รับสิ่งดีๆ ต่างๆ มากมาย เปิดโอกาสให้เราได้ท�าโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ เข้าถึงความต้องการของชุมชนและผู้ที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
 การท�างานร่วมกับโรแทเรียนที่มีประสบการณ์หลากหลายวิชาชีพที่แตกต่าง
กัน จะช่วยเพิ่มการชี้ทางให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพ ขบวนการคิด วิธีการท�างาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมาก 
 การเป็นโรแทเรียนส�าหรับ Gen-X ซึ่งอยู ่ในวัยท�างาน ก็สามารถท�า
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ ท�าความดีตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม “Doing Good 
In The World” แล้วยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้พัฒนาผลลัพธ์การท�างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

อน.นพวรรณ ฟูเดช
สโมสรโรตารีปทุมวัน
 ดิฉันได้เข้ามาสู่ครอบครัวโรตารีปทุมวัน เมื่อปี 2544 
ด้วยการแนะน�าของ รทร.ประสงค์ เบญจวรธรรม จากวัน
แรกถึงวันนี้ยังรู้สึกประทับใจในมิตรภาพที่ได้รับ รู้สึกว่าตัว
เองโชคดีมากที่ได้รู้จักโรตารี 
 ด้วยความทีย่งัด้อยประสบการณ์แต่มโีอกาสได้รบัการ
สนับสนุน ให้ก�าลงัใจ ให้ร่วมกจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น 
ร่วมหยอดวัคซีนป้องกนัโปลิโอให้เด็กๆ ในศูนย์สาธารณสุข 

ร่วมส่งมอบเคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ร่วมงานโรตารีวันเดย์ 
ฯลฯ ท�าให้ได้รับประสบการณ์ดีๆ เพราะพื้นฐานของมนุษย์ชอบท�าความดีอยู่แล้ว เมื่อได้
ร่วมกิจกรรมดีต่อใจ ท�าให้เกิดความศรัทธาต่อองค์กรโรตารี การพัฒนาความคิดที่ว่าการ
เป็นผูใ้ห้ก่อนย่อมได้รับมากกว่า ตอบโจทย์คนทกุวยั ทีม่คีวามพร้อม และชอบงานจติอาสา 
ท่านใดพร้อมก�าลังทรัพย์ และมีจิตเป็นผู้ให้ ให้ถึงผู้รับชัดเจน โดยผ่านมูลนิธิโรตารี ท�าให้
มีเงินท�าโครงการดีๆ ได้ทุกปี และมีความสุขที่ได้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทน 
 ดิฉันประทับใจอุดมการณ์ 4 แนวทางของโรตารี คือ เป็นความจริง อิงเที่ยง
ธรรม น�าไมตรี และดทุีกฝ่าย ใช้ได้ทุกสมยัจริงๆค่ะ ส�าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีมคีวามรู้ด้านภาษา
สามารถร่วมเป็นสมาชกิกบัโรตารี โดยช่วยในการเขียนโครงการกบัคู่มติรต่างประเทศของ
สโมสรท�าให้โครงการใหญ่ขึ้น และประสานกันท�าความดีทั่วโลก มีสโมสรโรตารีหลาย
ประเทศที่มีความสมบูรณ์และอยากท�าโครงการดีๆ แต่ยังขาดคู่มิตร 
 เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจนะคะที่เราควรพัฒนาเพิ่มสมาชิกที่มีศักยภาพ เพราะ
สมาชกิทีม่อียูน่บัวันจะหยดุพกัผ่อนไปตามวยั ในบางสโมสรยงัมกีฎเกณฑ์การรบัสมาชกิที่
ซับซ้อนและเข้มงวดท�าให้การเพิ่มสมาชิกยากขึ้น ประกอบกับคนรุ่นใหม่ต้องท�างานสร้าง
รายได้แต่ก็พร้อมบ�าเพ็ญประโยชน์ไปด้วยค่ะ

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-X



 การอบรมเยาวชนผูน้�าโรตาร ีปี 2019 - 2020 (RYLA 2019) 
ณ ค่ายรมิขอบฟ้า เมอืงโบราณ จ.สมทุรปราการ เมือ่วนัศกุร์ที ่11 - วนั
อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 
 มีผู้เข้าร่วมอบรมและโรทาแรคเทอร์ที่ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ดูแล รวม 203 คน 
 ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่
บูชา กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม หลังจากน้ัน
เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพระมหาบุญสมอาจิณฯ รองเจ้าอาวาสวัด
ชัยมงคล จ.สมุทรปราการ
 ระหว่างการอบรม มีการบรรยายท่ีท�าให้น้องๆ ได้รับทั้ง
ความรู้ และสนุกสนานร่วมกัน จากอดีตผู้ว่าการภาค และโรแทเรียน
ผูท้รงคุณวุฒหิลายท่าน เช่น เรือ่งของทกัษะชวีติและความส�าเรจ็ เรือ่ง
คณุค่าในความเป็นเยาวชน ได้ศกึษาเรือ่งของภาวะฉกุเฉนิทีต้่องแก้ไข
ให้ทัน เรียนรู้การท�า CPR ส�าหรับกิจกรรมแรลลี่ 4 ภาค นอกจากจะ

ท�าให้น้องๆ ได้รู้จักสถานที่ส�าคัญของทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยโดย
ผ่าน “เมืองโบราณ” แล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง 
หัดท�าน�้าหมักชีวภาพ ปุ๋ย EM และน�้ายาสารพัดประโยชน์ 
 ในช่วงกลางคืน ทางคณะกรรมการได้จัดงาน Prom Night 
ให้น้องๆ ได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ ท�าชุด Recycle นานาชาติมา
ประกวดกันด้วย
 วันสุดท้ายของการอบรม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพิธีถวายบังคม
น้อมร�าลึกถึงคุณความดีของพระองค์ท่านร่วมกัน
 อน.ดร.ทรงพล ศิริจันทร์ ประธานจัดงานกล่าวสรุป RYLA 
2019 งานจบลงด้วยความสุข ความส�าเร็จ น้องๆ ได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณที่มาร่วมกันท�าความดีเพื่อผู้อื่น และเราหวังว่าน้องๆ จะ
รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

RYLA 2019 
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D.3350
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารียานนาวา 
สร้างศาลานาวาสุทัศน์เพื่อเป็นที่พักให้กับ

ประชาชนที่รอรถประจ�าทาง 
บริเวณเชิงสะพานภูมิพล 1, 2 

ท�าพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 
โดย ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี และผู้อ�านวยการ

เขตยานนาวา นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ 
โดยได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

สโมสรโรตารีสาทร 
จัดโครงการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้กับคนตาบอด               
  ภายใต้ Global Grant #1860958             

ณ โรงแรมมิโด้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 
2562 โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาจากภาคใต้

จ�านวน 30 คน

สโมสรโรตารีสระปทุม
ร่วมกับ Rotary Club of Noksan , Korea 

จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู 
47 ท่าน ใน 22 โรงเรียนของจังหวัดปทุมธานี 

โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา 
ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม 2562 

ที่โรงแรม The Idle Resident จ.ปทุมธานี

สโมสรโรตารีพระนคร 
แจกแว่นสายตายาวให้ชุมชนบางพลี 

ณ โรงงานแฟมิลี่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 
16 ตุลาคม 2562 เป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 



 อินเทอร์แรคท์ คือ สโมสรบ�าเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาท่ีอุปถัมภ์โดยโรตารี ให้เข้ามาท�างานร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศและมิตรภาพระหว่างกันในโลก โดย
สโมสรอินเทอร์แรคท์ทุกแห่งจะต้องได้รับการแนะน�าจากสโมสรโรตารี 
และวางแผนการบ�าเพ็ญประโยชน์ประจ�าปีให้แก่โรงเรียนและชุมชนของ
ตนและในโลก 
 (สโมสรอินเทอร์แรคท์แห่งแรกของโลก ก่อตั้งโดยสโมสร
โรตารีเมลเบอร์น ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
1962 ส่วนสโมสรแรกในประเทศไทยคือ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อต้ังในปี ค.ศ.1965 อุปถัมภ์โดยสโมสร              
โรตารีกรุงเทพใต้)
 กิจกรรมที่น่าสนใจของน้องๆ อินเทอร์แรคท์ในช่วงนี้ที่ขอน�า
เสนอคือ

 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์แรคท์ ภาค 
2660 ประเทศญี่ปุ ่น กับภาค 3350 ของประเทศไทย โดยมีน้อง              
อินเทอร์แรคท์ชาวญี่ปุ่น 65 คน ครู และพยาบาลอีก 53 คน รวม 118 คน 
เดินทางมาท�ากิจกรรมร่วมกับอินเทอร์แรคท์ชาวไทย 65 คนเท่ากัน และ         
โรแทเรียนอีกกว่า 60 คน ร่วมท�ากิจกรรมกันที่โรงเรียนบางกะปิเมื่อวัน
เสาร์ที่ 3 ส.ค. 62 ในช่วงเช้า ได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับโรตารี ท�าให้เด็กๆ 
รักโรตารีมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างมิตรภาพ และได้ทั้งความสนุกสนาน ส่วน
ช่วงบ่ายได้พาออกไปบ�าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เช่น เก็บขยะ และ
ซ่อมบ�ารุงสนามเด็กเล่น
 การสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียน
สตรีวิทยา 2  อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีลาดพร้าว จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 
สิงหาคม 2562  นับเป็นสโมสรแรกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี  
และทางภาค 3350 ยังมีโครงการจะก่อตั้งเพิ่มอีก 2 – 3 สโมสรในปีนี้

 INTERACT สโมสรอินเทอร์แรคท์
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและผู้อ่านทุกท่าน	

	 เข้าสู่ฉบับนิตยสารโรตารีประเทศไทยในฉบับเดือน	
พ.ย.-ธ.ค.	62	เรียกได้ว่าก้าวมาในปีบริหารนี้เกือบครึ่งปีแล้ว	
	 โรตารีภาค	3360		ในฉบับนี้ผมขอน�าเสนอบทความ
สนเทศโรตารีเก่ียวกับโครงการส�าหรับเยาวชน	 ซ่ึงผมเชื่อว่า
อนาคตของโรตารีจะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั้นคง	 ส่วนหนึ่งเรา
ควรจะสร้างรากฐานมาจากเยาวชนด้วยเช่นเดียวกัน	 เพื่อให้
พวกเขาได้รู้จักในการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม	 คาดหวังว่า
จะเป็นประโยชน์ให้กับสโมสรโรตารีทุกท่าน	 นอกจากนั้นยัง
น�าเสนอต่อจากฉบับที่ผ่านมาในเรื่องของมุมมองและแนวคิด
ของโรแทเรียนในยุคต่างๆ	ฉบับที่ผ่านมาเป็นโรแทเรียนในยุค
เบบีบ้มูเมอร์	ซึง่ในฉบบันีเ้ป็นการแสดงมมุของและแนวคดิของ
โรแทเรียนยุค	generation	X	เพื่อสะท้อนมุมมองให้ผู้อ่านทุก
ท่านได้รับทราบ	 โดยผมเชื่อว่าทุกๆสโมสรน่าจะมีโรแทเรียน
ในยุคดังกล่าวเยอะขึ้น	 โดยธรรมชาติของโรแทเรียนกลุ่มนี้จะ
เป็นวัยท�างานเสียส่วนมาก	 แต่ยังเสียสละเวลามาท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์	บทความนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริม
ความแข็งแรงในส่วนของสมาชิกภาพในสโมสรได้
	 และสุดท้ายคือประมวลภาพกิจกรรมบางส่วนของ
สโมสรในภาค	 3360	 โรตารีสากล	 พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์
ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนมติรโรแทเรยีนร่วมงาน	intercity	ภาค	
3360	ที่	อ.เชียงของ	จ.เชียงราย

อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์
สโมสรโรตารีแม่จัน

อยากทราบถึงทัศนคติในการด�าเนินชีวิตในยุคสมัย
ของท่าน
  ความจรงิยงัไม่อยากจะใช้ค�านีเ้ลย แต่ต้องยอมรบั
ว่าคนยุคผมก�าลังเข้าสู่ “วัยกลางคน” ความหมาย      
จริงๆ ของค�านี้คืออย่างไรไม่ทราบ แต่ผมเข้าใจเอง
ว่าเพราะเราอยู่ตรงกลางของคนวัยอื่น คนในวัยนี้จึง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างมาก เนื่องจากเรา
ต้องดูแลทั้งคนที่อ่อนกว่าซึ่งยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้

เต็มร้อย และคนที่แก่กว่าที่เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงไปทุกที ส�าหรับคนวัยนี้
สิง่ทีส่�าคญัไม่แพ้การสร้างความมัน่คงให้กบัชวีติ ผมคดิว่าคอืการทีเ่รามสีขุภาพแขง็
แรง เพราะหากเราป่วยหรือร่างกายอ่อนแอคงไม่สามารถไปดูแลใครได้ กลับกลาย
จะเป็นภาระให้กับคนอื่นไปเสียอีก 

บทบาทหน้าทีข่องท่านในโรตารใีนยคุนัน้ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ การแก้ไขสิง่
ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญๆ ความท้าทายในยุคนั้น
 ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมอืนกนัในสโมสรอืน่ๆ หรอืไม่ แต่ดเูหมอืนว่าคน
ยคุเราจะเป็นทีต้่องการมากในสโมสรโรตารี ด้วยการทีเ่รามคีวามสามารถในหลายๆ 
ด้าน เช่นเราสามารถท�างานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ อย่างการสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์หลากหลายรปูแบบ หรอืการออกแบบงานกราฟฟิกต่างๆ ในขณะเดยีวกนั
กส็ามารถเขยีนจดหมายทางการถงึหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ด้วย ปัญหาทีเ่กดิขึน้
น่าจะเป็นบางครัง้ทีเ่ราได้รบัผดิชอบงานหลายๆ ด้านมากเกินไป จนท�าให้สมาชกิท่ี
รุน่ใหม่ๆ ไม่ได้มโีอกาสมส่ีวนร่วมในกจิการของสโมสรเท่าทีค่วร ในขณะทีส่มาชกิรุน่
เก่าๆ ก็เริ่มวางใจและบางท่านก็วางมือจากงานของสโมสรไปในที่สุด ปัญหานี้หาก
ไม่จดัการให้ดกีจ็ะกระทบต่อเรือ่งสมาชกิภาพของสโมสรในวนัข้างหน้าได้ บางครัง้
เราควรปฏเิสธการรบังานบางอย่างเพือ่ให้สมาชกิท่านอืน่ๆ ได้มส่ีวนร่วมกบักิจการ
ของสโมสรบ้าง

ถึงในยุคปัจจุบัน ท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดบ้างต่อโรแทเรียนที่เข้ามา
ในยุคใหม่ ท่านมีการปรับตัวอย่างไร 
 แน่นอนทีส่ดุเราต้องการคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเตมิเตม็องค์กรของเรา แต่สิง่
ที่ส�าคัญก็คือการปรับเข้าหากัน สมาชิกทุกรุ่นต้องยอมรับในความแตกต่าง ความ
หลากหลาย ซึ่งเป็นคุณค่าหลักอย่างหน่ึงของโรตารี จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับ
เข้าหาฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ ความทันสมัย ความ
เชีย่วชาญในเรือ่งเทคโนโลย ีของคนรุน่ใหม่ หรอืประสบการณ์ทีท่รงคณุค่า และชดุ
ความรูท้ีส่ัง่สมกนัมาของคนรุน่เก่า กล้็วนเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อสโมสรไม่แพ้กนั

มุมมองของท่านต่อโรตารีในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร
 ผมมองว่าโรตารสีากลมคีวามพยายามจะปรบัองค์กรให้ทนัยคุสมยั และ
สามารถด�ารงอยูไ่ด้ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกปัจจบุนั แม้จะ
ขยบัตวัช้าไปนดิแต่กด็กีว่าไม่ขยบัเสยีเลย มเิช่นนัน้กค็งสญูสิน้ไปดงัหลายๆ องค์กร
ทีไ่ม่มกีารปรบัตวั แต่เราจะคงอยูไ่ปได้นานเท่าใดนัน้ กข็ึน้อยูก่บัสมาชกิทกุท่าน จะ
เลง็เหน็ความส�าคญัของความพยายามของโรตารสีากล และปรบัตัวตามอย่างเหมาะ
สมได้อย่างไร ผมหวังว่าในอนาคตเราจะเป็นองค์กรท่ีถงึแม้จะเก่าแก่แต่ก็มคีวามทนั
สมัย มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถ
ร่วมงานกับคนได้ทุกรุ่นทุกวัย

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-X
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D.3360
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ 
จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ “โครงการชุมชน

ปลอดยุงกางมุ้งทุกบ้าน” ได้มอบมุ้งกันยุง 
จ�านวน 40 หลัง ให้กับชาวชุมชนบ้านท่านา 

ต.เเสนตอ อ.น�้าปาด จ.อุตรดิตถ์

สโมสรโรตารีเวียงโกศัย
ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่จัดรณรงค์ให้

ความรู้การป้องกันโรคไตกับชาวบ้านในพื้นที่ 
(โครงการGG#1986730) พร้อมกันนี้ได้มอบแว่นตา
ให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ “โรตารีเวียงโกศัยมอบ

แว่นตาเพื่อชุมชนครั้งที่ 5” จ�านวน 200 คน 
ณ วัดห้วยขอน ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

สโมสรโรตารีสองและสโมสรโรตารีร้องกวาง
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. พร้อมด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดแพร่ หน่วยงานราชการและเอกชน
ในจังหวัด ร่วมมอบมุ้ง -น�้าดื่ม- ขนม ให้กับชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม 

ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่
ร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ 
สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ และ 

RotaryClub of Hongchoen Huimang 
ภาค 3730 ประเทศเกาหลี 

มีเด็กนักเรียนรวมถึง YE และมวลสมาชิกโรแทเรียน
ร่วมท�ากิจกรรมวาดภาพผนังห้องสมุดและผนังน�้าดื่ม 
ในกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ 3 โครงการด้วยกันคือ 
1.การปรับปรุงห้องสมุด 2.โครงการน�้าดื่มปลอดภัย 

3.โครงการ Playground จ�านวน 60 ท่าน 
ณ โรงเรียนวัดพญาชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่



สโมสรโรตารีเชียงค�า 
สโมสรโรตารีพะเยา (ภาค 3360)
สโมสรโรตารีพระโขนง (ภาค 3350) 
ร่วมกับจังหวัดพะเยา มอบวิลแชร์ 20 คันและ
เงินสดให้กับผู้พิการในจังหวัดพะเยา
ในโครงการ “จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับ
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 
โดยมี ผวภ.กมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย และ
ผวจ.กมล เชียงวงค์ ผู้ว่าจังหวัดพะเยา 
มอบวิลแชร์และเงินก�าลังใจร่วมกัน 
ณ สวนสาธารณะดงหอ ต.หนองหล่ม 
อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สโมสรโรตารีโตไก ภาค 2760 ประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมกับสโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ 
สโมสรโรตารีพิชัย และสโมสรโรตารี
ศิลาอาสน์ ภาค 3360 
โครงการบริการชุมชนโลก ( World 
Community Service Project - WCS) 
ปีบริหาร 2561-2562 ได้ร่วมท�ากิจกรรม
ก่อสร้างอาคารสถานีบริการสาธารณสุขชุมชน
บ้านบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็น
อาคารส�าหรับให้บริการกับผู้ป่วยในเบื้องต้น 
รวมเป็นค่าก่อสร้างอาคารรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 
491,631 บาท 

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่สันทราย 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์และ
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ 
ร่วมกันสนับสนุนโครงการสายตาเด็ก กิจกรรม
ตรวจวัดสายตา มีสโมสรอินเทอร์แรคท์ของผู้
พิการทางโสตปราสาทช่วยเหลือ โดยมีนักเรียน
เข้ารับการตรวจจ�านวน 143 คน และประกอบ
แว่นสายตาให้ 11 คู่ (7.70%) ใช้เวลาในการท�า
กิจกรรมรวม 2 วัน โดยจะมีการส่งมอบแว่นตา
ให้ในงานฉลองคริสต์มาสที่จะถึงนี้

สโมสรโรตารีเชียงของ 
ในปีบริหารของ นย.ระวิวรรณ ทองสังข์ ได้รับ
การสนับสนุนเครื่องกรองน�้าในโครงการทุน
สมทบของโรตารี GG#1867296 จากสโมสร
ทวีวัฒนา ภาค 3350 โดยได้น�ามามอบให้กับ 
โรงเรียนลูกรักเชียงของ โดยมีผู้อ�านวยการ
โรงเรียนและคณะอาจารย์รวมทั้งนักเรียนเข้า
ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเครื่องกรองน�้า ใน
ครั้งนี้มี อผภ.นิธิ และแอนน์ ไศลทิพย์ สูงสว่าง 
(สโมสรโรตารีน่าน) เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีทวี
วัฒนา น�าเครื่องกรองน�า้ส่งมอบต่อให้กับสโมสร                                                              
โรตารีเชียงของเพื่อท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในครั้งนี้
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โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย
Lake of Love

โดย นายศาสนะ  รวมธรรม

The Lake of Love - บึงแห่งความรัก ในวันนี้ 
 
 วันปกติ ผู้คนแถวนี้ก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมชมบรรยากาศบึง
แห่งความรัก แวะมาถ่ายรูป มาเดินเล่น มาวิ่งออกก�าลังกาย พาลูก
หลานมาผ่อนคลาย จะมามากหน่อยช่วงเย็นๆ บางครั้งก็มากันเป็น
ครอบครัวใหญ่น�าเสื่อมาปูนั่งรับประทานอาหารเย็นกันอย่างอบอุ่น  
 ส่วนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะมาตลอดท้ังวัน มีท้ังผู้คนจาก
หมู่บ้านใกล้เคียงและที่อื่นๆ แวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย น้อยบ้างมาก
บ้างตามแต่เหตปัุจจัย โดยเฉลีย่แล้วมีผูแ้วะเวยีนมาชมวนัละประมาณ 
30 คน 

 ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงมากแล้ว หลายคนก็แวะมาชม
บรรยากาศรับลมหนาวกัน ส่วนมากคนที่มาจะมาเป็นกลุ่มตั้งแต่สอง
คนขึ้นไป น้อยมากที่จะมาเพียงล�าพัง
 กิจกรรมที่ผ่านมาที่เราจัดขึ้น ก็จะมี อาทิ การแข่งขัน           
E-Sports เกมส์ ROV รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มีน้องๆ จากหลายโรงเรียน
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในคร้ังนี้ โดยน้องๆ จะเสียค่าสมัครด้วย
การน�าต้นไม้มาปลูกคนละหนึ่งต้น และดูแลให้เติบโต รางวัลชนะเลิศ
เป็นเงินจ�านวน 3,000 บาท มีรางวัลเมมโมรี่การ์ดและกระเป๋าผ้า ให้
กับทีมท่ีสอง ท่ีสาม และที่ส่ีตามล�าดับ คาดว่ากิจกรรมที่สร้างให้วัย
รุน่ได้มส่ีวนร่วมในการแข่งขนั และสร้างความรกัและความรูสึ้กว่าเป็น



เจ้าของสถานที่ร่วมกันเช่นนี้ จะด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
 ในต้นเดือนพฤศจิกายนน้ี เรามีกิจกรรมใหญ่ๆ อยู่สองงาน
ด้วยกัน คือ
 1. “กิจกรรมปั่นชมบึง” เป็นกิจกรรมท่ีร่วมกับชมรมปั่น
จกัรยาน อ�าเภออากาศอ�านวย โดยจกัรยาน 100 คนั ก�าหนดเริม่ออกตวั
หน้าศาลเจ้าปูต่า ในวนัอาทติย์ที ่10 พฤศจกิายน เวลาประมาณ 07.30 
น. โดยมปีลายทางทีห่นองโนนต่าย และจะมกีจิกรรมร่วมกนัปลูกต้นไม้
และพบกับท่านพิชัย รัตตกุล ประธานโครงการ
 2. งานลอยกระทง เป็นกิจกรรมทางประเพณีที่เราท�าร่วม
กับโรงเรียนโพนงามศึกษา โดยโรงเรียนโพนงามศึกษาเป็นเจ้าภาพใน

การจดักิจกรรมในครัง้นีท้ัง้หมด ในวนัลอยกระทงมกีารจดักจิกรรมเปิด
สนามตะกร้อ เปิดถนนคนเดนิ ประกวดกระทง ประกวดหนนู้อยนพมาศ 
และมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ จ�านวน 200 ชุด โดยมีท่านพิชัย รัตตกุล 
เป็นประธานในพิธ ีผูค้นมาร่วมงานมากหน้าหลายตานบัร้อยนับพนัคน 
ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ต่างให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นที่โครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บึงแห่งความรักเป็นพื้นที่กิจกรรมของคนทุกเพศ
ทุกวัยได้มามีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้เรียนรู้ ได้มีส่วนร่วม เกิด
ความรูสึ้กรกัและหวงแหน รกัษาสถานทีแ่ห่งนีไ้ว้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร



44  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,436 (2,327) 1,457 (1,401) 2,970 (2,821) 1,422 (1,370) 8,285 (7,919)
สโมสร 103 (102) 66 (66) 113 (113) 67 (67) 349 (348)

สารจากประธาน

ออนไลน์ในเรื่องต่างๆ	แก่สโมสรมากขึ้น	มีการรับโรแทเรียนอาสาสมัครเป็น

อนุกรรมการท�างานเรื่อง	 IT	และการจัดท�าการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ

ด้วย	 เช่น	 เร่ืองการท�า	Facebook	การพิจารณาให้รางวัลสโมสรที่ออกสื่อ

ต่างๆ	เกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสรอย่างสม�่าเสมอ	

	 โครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉับพลันของศูนย์โรตารีฯ	 

ด�าเนินการไปด้วยดี	 มีผู ้ขอบริจาคด้วย	ซึ่งขอขอบคุณเป็นอย่างสูง	 ผู้ใด

ต้องการท�าบุญในโอกาสใดๆ	จะเลือกการท�าบุญโดยการบริจาคในกองทุน

นี้สามารถท�าได้ตลอดเวลา	ติดต่อได้ที่คุณดนุชาหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	หรือ

ประธานคณะกรรมการศูนย์โรตารีฯ	 ได้	 กองทุนนี้เป็นของโรแทเรียนทุก

คนในประเทศไทย	ทุกครั้งในการช่วยเหลือจะท�าในนามมวลมิตรโรแท- 

เรียนในประเทศไทย	 	กองทุนอยู่ในบัญชีมูลนิธิภาคโรตารีไทย	ซึ่งมีคณะ

กรรมการการเงินรวมทั้งคณะกรรมการกองทุนซึ่งมาจากทุกภาคดูแลโดย

ตลอด	จึงมีความโปร่งใสในการด�าเนินการ	และทันการในการช่วยเหลือร่วม

กับโรแทเรียนในท้องถิ่นทุกพื้นที่

	 ศูนย์โรตารีฯ	 เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับ

นิตยสารโดยจะแจ้งให้ท่านได้กรอกข้อมูลในแบบส�ารวจต่อไป		ทั้งนี้	เพื่อให้

ท่านได้รับข่าวสารข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้มากที่สุด	ตามความ

สนใจได้มากขึ้น	รวมทั้งวิธีการรับนิตยสารทางไปรษณีย์หรือออนไลน์	 	ซึ่ง

ตอนนี้เราก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและออนไลน์ภาษาอังกฤษให้ทุกฉบับแล้ว

	 ท้ายนี้	 ในวาระส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่	ขอมวลมิตรโรแทเรียนสุขสันต	์

ต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน	แจ่มใส	คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ

เทอญ

	 ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของมวลมิตรโรแทเรียนทุกๆ	

สโมสรตลอดปีที่ผ ่านมา	 ความร่วมมือของท่านคือก�าลังใจและความ

ก้าวหน้าของศูนย์โรตารีในประเทศไทยซึ่งเป็นของเราทุกคน

	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)

	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

	 ช่วงเดือนพฤศจิกายน	 (เดือนแห่งมูลนิธิโรตารี)	 และเดือน

ธันวาคม	(เดือนแห่งการป้องกันและรักษาโรค)	มวลมิตรโรแท- 

เรียนต่างก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานบ�าเพ็ญประโยชน์	 ท้ังการ

มีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิและการบริจาค	 	ข่าวดีก็คืออัตรา

แลกเปลี่ยนตอนนี้	30	บาทต่อ	1	 เหรียญนับเป็นโอกาสท่ีพวก

เราจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นอีก	 เงิน

บริจาคจะหมุนเวียนกลับมาเป็น	DDF	ให้เราได้มีโอกาสท�างาน

เพื่อเพื่อนมนุษย์	 โดยเฉพาะในบ้านในเมืองของเราเองด้วย	นับ

เป็นกุศลหลายต่อทีเดียว	จะบริจาคกันเท่าไรก็ได้ตามศรัทธา

ของท่าน	วันที่	 8	ธันวาคมจะมีงานมูลนิธิโรตารีร่วมกันท้ัง	4	

ภาค	ที่โรงแรม	Intercontinental	กรุงเทพฯ	ตั้งแต่	16.00	น.		

ในงานนี้	ประธานทรัสตี	PRIP	Gary	C.K.	Huang	จะมาร่วม

เป็นประธานในงานด้วย	ขอเชิญชวนพวกเราร่วมงานและร่วม

ต้อนรับท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

	 ศูนย์โรตารีฯ	ก�าลังเตรียมการสนับสนุนช่วยเหลือการจัด

อบรม	Multi-PETS	ของทั้ง	4	ภาค	โดยเฉพาะการแปล	การจัด

เตรียมเอกสารต่างๆ	 เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปโดยราบรื่น	

ท่าน	ผวล.ท้ัง	4	ของภาคก็เตรียมตัวเข้ารับการอบรม	 ท่ีเมือง

มนิลา	ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว	ขอให้ก�าลังใจในนามมวล

มิตรโรแทเรียนทุกภาคมา	ณ	ที่นี้ด้วย

	 จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์โรตารีฯ	 ครั้งล่าสุด

ปลายเดือนตุลาคมที่ผ ่านมา	 ท่ีประชุมมีมติส�าคัญหลาย

ประเด็น	 โดยเฉพาะการปรับแผน	การปรับปรุงงานบริการ



สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช
นายกสโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ช่วยส่งเสริมจินตนาการเด็กๆ ในการวาดรูประบายสี อันจะเป็นพื้นฐาน

การฝึกสร้างสมาธิให้เด็กมีความตั้งใจในการท�างานเรื่องอื่นๆ ต่อไปในชีวิต

มาร่วมมือกัน

เรียนรู้



ภาค 3340 โรตารีสากล
 การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วมครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปีที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการร่วมมือของ       

6 สโมสรในการลงพื้นที่ในอ�าเภอวาริน จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงวันที่ 9 กันยายน 2562  ทางภาค 3340 
ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจ�านวน 130,000 บาท (เฉพาะเขตจังหวัดอุบลฯ)

มาร่วมมือกัน

ช่วยเหลือ


