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ปีระมวลจรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยนิ
ในฐานะที่่�เป็็นโรแที่เร่ยน ข้้าพเจ้้าจ้ะ:

1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้อมด้้วยมาติรฐาน   
    จรรยาบัรรณในชีีวิติส่่วนติัวและวิชีาชีีพ
2) ปฏิิบััติิติ่อผู้้้อ่�นด้้วยคุวามยุติิธรรมและเคุารพใน
    วิชีาชีีพของแติ่ละบัุคุคุล
3) ใชีท้ักัษะทัางวิชีาชีีพของข้าพเจา้ผู้า่นกจิกรรมโรติารี     
     เพ่�อส่นบััส่นนุส่ง่เส่ริมเยาวชีน ชีว่ยเหลอ่ผู้้เ้ด้อ่ด้รอ้น
   ทัี�จำเป็นยิ�ง และปรับัปรุงคุุณภาพชีีวิติของผู้้้คุนใน
   ชีุมชีนของข้าพเจ้าและชีุมชีนโลก
4) หลีกเลี�ยงพฤติิกรรมทัี�เป็นปฏิิปักษ์ติ่อโรติารีหร่อ
    โรแทัเรียนอ่�นๆ
5) ชี่วยธำรงไว้ซึ่่�งส่ภาพแวด้ล้อม ทัี�ปลอด้จากการ             
    คุุกคุามใด้ๆ ในการประชีุมโรติารี การจัด้งานและ
    การทัำกิจกรรมติ่างๆ รายงานเหติุน่าส่งส่ัยใด้ๆ ใน                                                                        
    การคุุกคุาม และชี่วยทัำให้ผู้้้รายงานมั�นใจได้้ว่าจะ          
    ไม่ถู้กติอบัโติ้กลับั

ROTARIAN CODE OF CONDUCT
As a Rotarian, I will:

1)  Act with integrity and high ethical standards   
    in my personal and professional life

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



สารประธานโรตารีสากล

ส่วัส่ด้ี ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงของโรติารีทัี�รัก

 หลักการหน่�งของการก่อติั�งโรติารีคุ่อการใชี้อาชีีพของ
ทั่านไม่ว่าจะเป็นแพทัย์ ทันายคุวาม วิศวกร หร่ออาชีีพอ่�นๆ เพ่�อทัำ                         
คุวามด้ีในโลก เม่�อเราพยายามหาทัางทีั�จะพิชีิติและเพ่�อให้ฟื้้�นติัว
จากโรคุระบัาด้ หลักการนี�จ่งเป็นหลักการส่ำคุัญทีั�ใชี้ฝึึกอบัรมคุนทีั�
ติ้องติกงาน ในการรับัม่อกับัเร่�องนี�ทัางส่โมส่รโรติารีอีคุลับัทัามาร์
ฮ่่องกงได้้จัด้ส่ัมมนาให้แก่คุนหนุ่มคุนส่าว โด้ยมีเป้าหมายเพ่�อเติรียม                  
คุวามพร้อมให้พวกเขารับัม่อกับัโลกการทัำงานทัี�เปลี�ยนแปลงไป
 การฝึึกอบัรมในร้ปแบับัดั้งกล่าวจะเกิด้ข่�นขนานใหญ่ จาก
ข้อม้ลขององค์ุการส่หประชีาชีาติิ การว่างงานทัั�วโลกคุาด้ว่าจะมี
เกิน 200 ล้านคุนในปี 2565 ผู้้้หญิงและเยาวชีนมีแนวโน้มทัี�จะได้้รับั       
ผู้ลกระทับัมากกว่าใคุร
 นี�คุ่อเหติุผู้ลทัี�ผู้มให้คุวามส่ำคุัญอย่างมากกับัโคุรงการทัี�     
ส่่งเส่ริมพลังเด้็กผู้้้หญิงในปีนี� และผู้มด้ีใจทัี�ได้้เห็นโคุรงการทัำนอง
นี�เกิด้ข่�นในทัางปฏิิบััติิ แน่นอนว่าการขาด้แคุลนน�ำและโคุรงส่ร้าง      
พ่�นฐานด้้านสุ่ขอนามัย ส่ามารถูขัด้ขวางการเข้าถู่งการศ่กษา และ    
เส่้นทัางส่้่การจ้างงาน
 โคุรงการหน่�งในเม่องป้เน่ ประเทัศอินเดี้ย เน้นไปทัี�                
การจัด้หาผู้้าอนามัยแบับัใชี้ซึ่�ำได้้ ในราคุาไม่แพงส่ำหรับัเด็้กผู้้้หญิง
และส่ติรี โคุรงการนี�ทัำให้มีการจ้างงานเพ่�อผู้ลิติและจำหน่ายแผู้่น           
ผู้้าอนามัย และจะชี่วยลด้มลพิษทัี�เกิด้จากการทัิ�งผู้้าอนามัยได้้ถู่ง  
12.3 พันล้านแผู้่นในประเทัศทัุกปี ซึ่่�งส่่วนมากจะจบัลงด้้วยการ                  
นำไปฝึังกลบั
 ส่่วนโคุรงการอ่�นๆ ได้้มีการใชี้บัริการอาชีีพ เพ่�อพัฒนาขีด้
คุวามส่ามารถูของผู้้้หญิง ด้ังเชี่นส่โมส่รโรติารีป้นา ประเทัศอินเด้ีย   
ได้้จัด้อบัรมเชีิงปฏิิบััติิการ เพ่�อส่อนศิลปะการติ่อส้้่แก่เยาวชีนหญิง
เพ่�อร้้จักป้องกันตินเองจากการถู้กล่วงละเมิด้หร่อการคุ้ามนุษย์
 ผู้มเองก็โชีคุด้ีทัี�ได้้ใชี้อาชีีพของผู้มทัำคุวามดี้โด้ยผู่้าน      
โรติารีด้้วย การเกิด้ส่่นามิในมหาส่มุทัรอินเดี้ยในปี 2547 ได้้ทัำ     

คุวามเส่ียหายอย่างมากกับัหม้่เกาะอันด้ามันและนิโคุบัาร์ ซึ่่�งเป็น
พ่�นทัี�ส่่วนหน่�งในภาคุของผู้ม บั้านเร่อนหลายพันหลังพังพินาศ และ
พ่�นทัี�หลายแหง่ไมม่ไีฟื้ฟ้ื้าและน�ำประปาใชี ้ ในระหวา่งการเยอ่นเกาะ      
ลิติเติิ�ลอันด้ามัน (Little Andaman Island) คุวามทัี�เป็นชี่างก่อส่ร้าง
ทัำให้ผู้มร้้ส่่กอยากจะส่ร้างบั้าน ให้แก่ชีาวเกาะทัี�ไร้บั้านทัี�นั�นในทัันทัี 
ซึ่่�งเราก็ได้้ติัด้ส่ินใจส่ร้างบั้าน 500 หลัง ทัี�เกาะลิติเติิ�ลอันด้ามัน
 ในการเดิ้นทัางเทัี�ยวสุ่ด้ทั้ายของการเดิ้นทัางไปทัี�เกาะ      
เจด็้คุรั�ง ผู้มมองเหน็แส่งระยบิัระยบััทัี�อย้ด่้า้นลา่งขณะทัี�เฮ่ลคิุอปเติอร์
กำลังจะลงจอด้ ผู้มร้้เลยว่าสิ่�งทัี�ผู้มเห็นนั�น เป็นหลังคุาของบั้าน       
หลังใหม่ ผู้มร้้ส่่กติ่�นติันใจอย่างมากกับัภาพทัี�เห็น และในทัันทัีนั�น
คุวามส่ำน่กอย่างหน่�งได้้ผูุ้ด้ข่�นในใจของผู้ม ในฐานะชี่างก่อส่ร้าง ผู้ม
เคุยส่รา้งอาคุารทัี�ส่วยงามมาแลว้มากมาย แติเ่ม่�อเปรยีบัเทัยีบักบัับัา้น 
500 หลังเหล่านี�ซึ่่�งเป็นอาคุารทัี�แส่นจะธรรมด้าทัี�ส่ดุ้เทัา่ทัี�ผู้มเคุยส่ร้าง 
ในส่ถูานทัี�ทัี�ผู้มคุงไม่มีโอกาส่ได้้ไปเย่อนอีก และให้กับัผู้้้คุนทัี�ผู้มจะไม่
ได้้เจออีก ถู่งกระนั�น คุวามพ่งพอใจทัี�ผู้มมีในการส่่งมอบับ้ัานเหล่านี�
ก็ยิ�งใหญ่กว่าสิ่�งใด้ๆ ทัี�ผู้มเคุยส่ร้างมาก่อนหน้านี� อาจเป็นเพราะนั�น
เป็นคุรั�งหน่�งในชีีวิติทัี�ผู้มได้้ใชี้อาชีีพของผู้มในการเปลี่่�ยนช่ีวิิต ด้้วิย 
จิิตบริิการิ
 ท่ัานเองก็เชี่นกัน อาจมีโอกาส่ได้้ใชี้อาชีีพของทั่าน ในการ
ทัำใหโ้ริตาริเ่ปลี่่�ยนช่ีวิติ ด้ว้ิยจิติบริกิาริ ผู้มยนิด้กีบััทักุเร่�องราวของท่ัาน
ทัี�ใชีบ้ัริการอาชีพีของทัา่นโด้ยผู่้านโรติาร ีผู้มขอจบัทัา้ยด้ว้ยการแส่ด้ง
คุวามยินด้ีกับัทัุกส่โมส่รทัี�มีส่่วนร่วมในโคุรงการ หน่�งคุนพามาหน่�ง
คุน (Each One, Bring One) ซ่ึ่�งเป็นการขอให้ส่มาชีิกทัุกคุนแนะนำ                                                                                 
คุนหน่�งคุนให้ร้จ้กักบััโรติารี การเพิ�มส่มาชิีกของเราเปดิ้โอกาส่ให้ผู้้คุ้น
จากทัุกส่าขาอาชีีพได้้แบั่งปันคุวามร้้และทัักษะในการให้บัริการ เพ่�อ
ส่ร้างการเปลี�ยนแปลง

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชุคการ์ เมห์ตา มกราคม ๒๕๖๕
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สารประธานโรตารีสากล

ส่วัส่ด้ี ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงของโรติารี ทัี�รัก

 เมี�อเริ�มติ้นปีโรติารี ผู้มได้้เชีิญชีวนให้ทัุกส่โมส่รวางแผู้น และเป็นเจ้าภาพจัด้งาน
วันแห่งการบัริการของโรติารีอย่างน้อยหน่�งวัน โด้ยเน้นการปฏิิบััติิทัี�มีประโยชีน์ และคุวร
เป็นงานทัี�เกี�ยวกับัการจัด้การกับัปัญหาทัี�ชีุมชีนของทั่านประส่บัอย้่ โด้ยให้ส่อด้คุล้องกับั
เร่�องทีั�โรติารีเน้นคุวามส่ำคัุญอย่างน้อยหน่�งด้้าน และคุวรนำพาอาส่าส่มัคุรจากภายใน 
และภายนอกโรติารีมารวมกัน
 วันแห่งการบัริการของโรติารี ส่ามารถูกระติุ้นส่โมส่รโรติารี โรทัาแรคุทั์ และ         
อินเทัอร์แรคุท์ั ให้วางแผู้นทัำโคุรงการทัี�ส่ร้างส่รรคุ์และส่ร้างผู้ลกระทับั โด้ยทัี�โคุรงการ
เหล่านั�นแส่ด้งให้เห็นถู่งจุด้เด้่นผู้ลงานของทั่านในร้ปแบับัคุนทัำจริง และแนะนำส่มาชีิก
มุ่งหวังให้กับัส่โมส่รของทั่านได้้ 
 มาถู่งวันนี� ผู้มได้้รับัแรงบัันด้าลใจจากผู้ลติอบัรับัของทั่าน และผู้มอยากแบั่งปัน
โคุรงการทัี�จับัใจผู้มมากกับัทั่านส่ักหน่�งโคุรงการ

 อินเดี้ยมีผู้้้ปว่ยโรคุเบัาหวานประมาณ 74 ลา้นคุน ซึ่่�งเป็นโรคุทัี�เป็นส่าเหตุิการติาย
อันด้ับัติ้นๆ ยิ�งกว่านั�น ประมาณ 50 เปอร์เซึ่็นติ์ของคุนเหล่านั�นยังไม่ได้้ไปหาแพทัย์
 โรติารี โด้ยร่วมกับัส่มาคุมวิจัยเพ่�อการศ่กษาโรคุเบัาหวานในอินเด้ีย ได้้เล็งเห็น
คุวามจำเป็นเร่งด้่วนทัี�ติ้องมีการติรวจวินิจฉััย ติิด้ติาม และรักษาผู้้้ป่วยโรคุเบัาหวาน ในการ
ทัำงานร่วมกันและกับัองคุ์กรอ่�นๆ เราได้้จัด้ติั�งหน่วยติรวจระด้ับัน�ำติาลในเล่อด้ทัั�วประเทัศ
ในวันทัี� 29 กันยายน ซึ่่�งเป็นวันหัวใจโลก
 หน่วยติรวจด้ังกล่าว ติั�งกระจายไปทัั�วกว่า 10,000 แห่งในอินเด้ีย โด้ยมีส่โมส่ร
โรติารี และโรทัาแรคุทั์มากกว่า 2,000 ส่โมส่ร เข้าร่วมในการรณรงคุ์นี� มีการทัด้ส่อบัน�ำติาล
ในเล่อด้มากกว่า 1 ล้านคุรั�งติ่อวัน ซึ่่�งเป็นคุวามส่ำเร็จทัี�ได้้รับัการยอมรับัจากหนังส่่อบัันทั่ก
ส่ถูิติิเอเชีียบัุ�คุ (Asia Book of Records) แติ่ส่ิ�งทัี�ส่ำคุัญยิ�งกว่าการทัำลายส่ถูิติิ คุ่อ ข้อเทั็จ
จริงทีั�ว่ามีผู้้้คุนหลายหม่�นคุน ได้้เรียนร้้ว่าพวกเขาอาจจะมีชีีวิติอย้่กับัโรคุเบัาหวานได้้ โด้ย
ส่ามารถูรักษาติามอาการ และยังติระหนักได้้ว่า คุวรเพิ�มมาติรการเพ่�อป้องกันตินเองจาก
โรคุโคุวิด้-19 และโรคุอ่�นๆ อีกมากทัี�มีส่าเหติุหร่ออาการแย่ลงอันเน่�องจากโรคุเบัาหวาน
 ในเด้่อนนี� วันทัี� 23 กุมภาพันธ์ ซ่ึ่�งเป็นวันคุรบัรอบัของโรติารี ขอให้พวกเรา          
เฉัลมิฉัลองด้ว้ยการเพิ�มวันบัริการมากข่�น โด้ยแส่ด้งผู้ลงานของโรติารี ในด้า้นทัี�เราเน้นคุวาม
ส่ำคัุญ ผู้มหวังว่า จะได้้ทัราบัข่าวเกี�ยวกับัวันแห่งการบัริการโรติารีของท่ัาน โปรด้แบ่ังปัน
โคุรงการของทั่านทัี� Rotary Showcase หร่อเข้าไปด้้หน้าเว็บันั�น เพ่�อหาแรงบัันด้าลใจและ
พันธมิติรโคุรงการ โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ผู้มส่นับัส่นุนให้ทั่านทัำโคุรงการทัี�เน้นการส่่งเส่ริม
พลงัแกเ่ด้ก็ผู้้ห้ญงิ เน่�องจากพวกเขาได้ร้บััผู้ลกระทับัจากการแพรร่ะบัาด้ของโรคุมากกวา่คุน
อ่�นๆ โคุรงการส่่งเส่รมิพลงัเยาวส่ติรนีี� เปน็ทัี�โด้นใจส่มาชีกิโรติารแีละผู้้ท้ัี�ไมใ่ชีโ่รแทัเรยีนเปน็                                                                       
อย่างมาก รัฐบัาลและองคุ์กรพัฒนาเอกชีน (NGOs) ในประเทัศติ่างๆ ติ่างก็ชี่�นชีมกับัการ
รณรงคุ์นี� ขอให้พวกเรามุ่งมั�นกับัมันติ่อไป
 ผู้มด้ีใจเชี่นกัน ทัี�โคุรงการหน่�งคุนพามาหน่�งคุน (Each One, Bring One) ส่ร้าง
ผู้ลลัพธ์ทัี�ด้ี ขอให้เราแน่ใจว่า ส่มาชีิกทัุกคุนในส่โมส่รได้้แนะนำบัุคุคุลอย่างน้อยหน่�งคุนให้
ร้้จักกับัโรติารี และจากนั�น ให้ส่มาชีิกใหม่มีส่่วนร่วมและรักษาพวกเขาไว้ในส่โมส่รของเรา
 ไม่ว่าเราจะทัำอะไรก็ติาม ขอให้ระล่กไว้ว่าเราจะติ้องพยายามเติิบัโติยิ�งข่�น และ
ทัำมากข่�นเม่�อโริตาริ่เปลี่่�ยนชี่วิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชุคการ์ เมห์ตา กุมภาพัันิธ์์ ๒๕๖๕
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คุุณคุ่าข้องพันธมิิตร

 เราทัุกคุนเข้ามาในโรติารี เพราะเราติ้องการทัี�จะร่วมกับัคุนอ่�นในการบัำเพ็ญ
ประโยชีน์และส่ร้างคุวามเปลี�ยนแปลงทีั�ด้ีข่�น ในทัำนองเด้ียวกันเม่�อโรติารีร่วมกับัองคุ์กรทัี�มี
แนวคุิด้คุล้ายคุล่งกันในการทัำงานทัี�มีเป้าหมายร่วมกัน ก็ไม่มีอะไรทัี�เราจะทัำไม่ได้้ พันธมิติร
ทัำให้เราส่ามารถูขยายผู้ลกระทับัได้้ใหญ่ข่�น

 การเป็นผู้้้นำโด้ยร่วมกับัพันธมิติร ไม่ใชี่เป็นเร่�องใหม่ส่ำหรับัโรติารี อย่างเชี่นทัี�เรา
เป็นหัวหอกในการทัำโคุรงการขจัด้โรคุโปลิโอทัั�วโลก ซึ่่�งติ่อมาเม่�อม้ลนิธิบัิลและเมลินด้าเกติส่์ 
(Bill & Melinda Gates Foundation) ได้้เข้าร่วมในการแก้ปัญหานี� เราจ่งได้้รับัเงินทัุนระยะ
ยาวและคุวามรว่มมอ่ทัางเทัคุนคิุในการติอ่ส้้่กบััโรคุโปลโิอ ด้ว้ยการเปน็พันธมติิรติอ่กนัและขอ้
ติกลงของการให้ทัุนส่มทับัแบับั 2 ติ่อ 1 ของม้ลนิธิ Gates ทัำให้โรติารีส่ร้างรายได้้ 150 ล้าน
ด้อลลารท์ักุปเีพ่�อยตุิโิรคุโปลโิอ เราภม้ใิจทัี�พวกเขาได้เ้ขา้มาเปน็ส่ว่นหน่�งของคุวามพยายามใน
การยุติิโรคุนี�

 หลายคุนอาจไม่ทัราบัว่าการทัำงานของเรากับัม้ลนิธิ Gates และพันธมิติรอ่�นนั�นไม่
ได้ห้ยุด้อย้แ่คุ่โรคุโปลิโอ แติย่งัรวมไปถูง่คุวามพยายามในการป้องกันโรคุอ่�นๆ ด้ว้ย มล้นิธโิรติารี 
ได้้เข้าร่วมกับัม้ลนิธิ Gates และม้ลนิธิศุภนิมิติส่หรัฐอเมริกา (World Vision U.S.) ร่วมทัุนใน
โคุรงการทัี�นำโด้ยส่มาชีิกโรติารี เพ่�อกำจัด้โรคุมาลาเรียในแซึ่มเบัีย จากคุวามร่วมม่อทัี�มีมาใน
อด้ีติ และการทัำงานร่วมกันในอนาคุติเกี�ยวกับัคุวามพยายามนี� ผู้้้ร่วมทัุนแติ่ละรายจะบัริจาคุ
เงิน 2 ล้านด้อลลาร์ให้แก่ผู้้้ร่วมโคุรงการปลอด้โรคุมาเลเรียในแซึ่มเบัีย ซึ่่�งเป็นโคุรงการแรกทัี�
ได้้รับัทัุนจากทัุนส่นับัส่นุนขนาด้ใหญ่ (Programs of Scale grant) ของม้ลนิธิโรติารี 
 ผู้ลกระทับัทัำนองนี�ยังเห็นได้้จากคุวามร่วมม่อในพ่�นทัี�อ่�นทัี�เราเน้นคุวามส่ำคุัญ
อีกด้้วย โด้ยโรติารีได้้ร่วมม่อกับัหน่วยงานเพ่�อการพัฒนาระหว่างประเทัศแห่งส่หรัฐอเมริกา 
(USAID) ในโคุรงการส่ำคุญัระด้บััชีาติ ิอยา่งเชีน่คุวามรว่มมอ่เร่�องน�ำระหวา่งโรติารแีละ USAID 
ได้้ชี่วยให้ชีุมชีนและรัฐบัาลในประเทัศติ่างๆ เชี่น ย้กันด้าและกานา ส่ามารถูจัด้หาน�ำส่ะอาด้ 
สุ่ขาภิบัาล และสุ่ขอนามัย ซึ่่�งส่่งผู้ลกระทับัติ่อชีีวิติหลายแส่นคุน นอกจากนี�เรายังร่วมม่อกับั 
USAID ชี่วยติ่อส่้้กับัโรคุโคุวิด้-19 และส่ร้างผู้ลกระทับัทัี�มีติ่อการเงินและส่ังคุมในระยะยาวใน
อิติาลี รวมทัั�งโคุรงการ Hearts of Europe ซึ่่�งได้้รับัทัุนส่นับัส่นุนร่วมกันจาก USAID และ  
โรติารีกไ็ด้ช่้ีวยเหล่อชุีมชีนในยุโรปติะวันออกโด้ยผู่้านทุันส่นับัส่นุนระดั้บัโลก (Global Grants)

 การพิส้่จน์คุุณคุ่าของเรา ในฐานะทัี�เป็นพันธมิติรทัี�เชี่�อถู่อได้้ มักกระติุ้นให้เกิด้
โคุรงการร่วมกนัอกีหลายโคุรงการ อย่างโคุรงการเพ่�อโภชีนาการ (Power of Nutrition) ซึ่่�งเรา
ได้้ร่วมม่อกับัองคุ์การย้นิเซึ่ฟื้ ซึ่่�งเป็นพันธมิติรด้้านการขจัด้โปลิโอ และม้ลนิธิ Eleanor Crook 
เพ่�อจัด้การแก้ปัญหาภาวะขาด้ส่ารอาหารในเด้็ก

 มล้นธิโิรติารยีิ�งใหญเ่กนิกวา่จะเกบ็ัไวเ้พ่�อติวัเราเอง ขอใหเ้รามั�นใจและทัำใหแ้ส่งของ
มล้นิธสิ่อ่งประกายเจดิ้จ้า เพราะในการทัำเชีน่นั�นเราจะพบัพันธมิติรใหม่ๆ มผีู้้ส้่นับัส่นุนคุนใหม่ 
และชี่วยเพิ�มพ้นคุวามด้ีทัี�พวกเราทัั�งหลายกำลังทัำอย้่ในโลกนี�

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์นิ เจิร์ม มกราคม ๒๕๖๕
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โรตาร่สร้างสันติภาพด้้วยการผลิิตนักสร้างสันติภาพรุ่นใหมิ่

 ผู้มมักติั�งติารอคุอยให้ถู่งเด้่อนกุมภาพันธ์เส่มอ ซึ่่�งเป็นเด้่อนคุรบัรอบัของโรติารี 
เพราะมันเป็นชี่วงเวลาทัี�น่าจด้จำในประวัติิศาส่ติร์ของเรา ส่ิ�งเล็กๆ ทัี�เริ�มจากการรวมตัิวกัน
ในส่ำนักงานในเม่องชีิคุาโกเม่�อปี 1905 (พ.ศ.2448) ติ่อมาในไม่ช้ีาได้้เปลี�ยนเป็นขบัวนการ
เคุล่�อนไหวระด้ับัโลก ซึ่่�งทัั�งทั่านและผู้มก็เป็นส่่วนหน่�งของวันนี�
 เด้่อนกุมภาพันธ์ ยังเป็นเด้่อนแห่งการส่ร้างเส่ริมส่ันติิภาพและป้องกันคุวามขัด้แย้ง 
ซ่ึ่�งเราจะได้เ้ฉัลมิฉัลองแนวคุดิ้หลกัของโรติาร ีนั�นคุอ่ การแส่วงหาส่นัติภิาพและคุวามเขา้ใจกนั
ในโลก
 ด้ว้ยทันุส่นบััส่นนุระด้บััโลกและระด้บััภาคุของเรา มล้นธิโิรติารคีุอ่พลงัแหง่ส่นัติภิาพ 
อย่างทัี�ทั่านทัุกคุนได้้ใชี้เงินทัุนนั�นในการทัำโคุรงการติ่างๆ เงินชี่วยเหล่อทัี�ใชี้ส่่งเส่ริมการร้้
หนังส่่อส่ามารถูนำไปส่้่คุวามเข้าใจกันมากข่�น และส่้่คุวามมั�นคุงทัางเศรษฐกิจในชีุมชีนนั�นๆ 
และทัี�อ่�นๆ ส่ิ�งนี�เปน็การวางรากฐานของส่นัติภิาพ เม่�อชีมุชีนไมต่ิอ้งติอ่ส่้แ้ยง่ชีงิทัรพัยากรน�ำทัี�
ขาด้แคุลนเพราะมีระบับัน�ำทัี�ด้ ีและส่ามารถูเรยีนหนังส่่อได้ ้การส่่งเส่ริมสั่นติภิาพมีส่อด้แทัรก
อย้่ในทัุกกิจกรรมทัี�โรติารีทัำ
 การทัำงานทัี�มุ่งมั�นส่ร้างส่ันติิภาพและคุวามเข้าใจกัน เป็นจุด้เด้่นของโรติารีทัี�มีมา
ติั�งแติ่ส่มัยแรกๆ แล้ว แติ่ด้้วยการก่อติั�งศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารีในปี 1999 (พ.ศ.2542) เราจ่งได้้
เริ�มบัทับัาทัให้เด้น่ชีดั้ในเร่�องนี�ใหม่ ปนีี�เป็นปคีุรบัรอบั 20 ปขีองกลุ่มนักศก่ษาสั่นติภิาพรุน่แรก 
และโปรแกรมเชีงินวตัิกรรม ทัี�ยงัรวมเอาคุวามเขา้ใจเชีงิวชิีาการทัี�เขม้แขง็เกี�ยวกบััรากเหงา้ของ
คุวามขัด้แย้ง ผู้ส่มผู้ส่านกับักลวิธีเชีิงปฏิิบััติิส่ำหรับัการแก้ปัญหาของโลกอย่างแทั้จริง
 แม้จะได้้รับัผู้ลกระทับัจากการระบัาด้ของไวรัส่โคุวิด้-19 แติ่ศ้นย์สั่นติิภาพโรติารีก็
ส่ามารถูปรับัติัวได้้ โด้ยย่นยันทัี�จะให้โปรแกรมหยุด้ชีะงักน้อยทัี�สุ่ด้ ปัจจุบัันนักศ่กษาทีั�ศ้นย์
ส่นัติภิาพทัั�งเจด็้แห่งของเรา กำลังกลับัมาทัำกิจกรรมติามปกติ ิซึ่่�งรวมถูง่นักส่ร้างสั่นติภิาพรุน่
เยาว์ทัี�ศ้นย์แห่งใหม่ล่าสุ่ด้ทัี�มหาวิทัยาลัยมาเคุเรเรในเม่องกัมปาลา ประเทัศย้กันด้า ซึ่่�งกำลัง
เติรียมทัี�จะใชีคุ้วามร้แ้ละทักัษะใหม่ๆ  ของพวกเขาในภมิ้ภาคุทัี�ติอ้งการการแกป้ญัหาอยา่งส่นัติิ
 โคุรงการของศ้นย์ส่ันติิภาพเติิบัโติข่�นเร่�อยๆ คุณะกรรมการชีุด้ส่ำรวจของเรากำลัง
คุ้นหาส่ถูานทัี�ทัี�มีศักยภาพ ในติะวันออกกลางหร่อแอฟื้ริกาเหน่อ เพ่�อจัด้ติั�งศ้นย์แห่งทัี�แปด้ 
โด้ยมีแผู้นจะเปิด้ติัวโด้ยเร็วทัี�สุ่ด้ในปี 2024 (พ.ศ.2567) นี�เป็นก้าวส่ำคุัญส่ำหรับัคุวามมุ่งมั�น
ของโรติารีในการส่ร้างการศ่กษาสั่นติิภาพทัั�วโลก โด้ยวางรากฐานดั้งกล่าวให้แก่ชีนรุ่นใหม่ทีั�
จะด้ำเนินการส่ร้างส่ันติิภาพติ่อไปในภ้มิภาคุนั�น และเราไม่ได้้หยุด้อย้่แคุ่นั�น เพราะเป้าหมาย
ของเรา คุ่อการเปิด้ศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารีในละติินอเมริกาภายในปี 2030 (พ.ศ.2573)
 ติลอด้เวลา 117 ปีทัี�ผู้่านมา โรติารีเติิบัโติจนกลายเป็นพลังแห่งคุวามด้ีระด้ับัโลก 
การส่่งเส่ริมสั่นติิภาพและคุวามเข้าใจอันด้ีในทุักคุวามพยายามของเรา คุวามอด้ทันของ                   
โรติารี มล้นิธ ิและคุวามมุง่มั�นติอ่ส่นัติภิาพ ทัี�มมีายาวนานหลายทัศวรรษของเรา เป็นส่ิ�งทีั�คุวร
คุ่าแก่การยกย่อง ส่นับัส่นุน และรักษาไว้ให้กับัชีนรุ่นหลังทัี�กำลังติามมา

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์นิ เจิร์ม กุมภาพัันิธ์์ ๒๕๖๕

ผู้้�แปีล/เร่ยบัเร่ยง อนิ.ศร่ฟ้้า ศิริอุดืมเศรษฐ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พัรัชุดืาภิเษก
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บัที่บัรรณาธ์ิการ

อาณาจักรจามปา หมีเซึ่ิน ส่ารคุด้ี

 มวลมิติรโรแทัเรียนทัุกทั่านคุรับั
 Mỹ Sơn World Heritage @ Vietnam
 “กรุณาเดิ้นอย้่บันเส้่นทัางทีั�กำหนด้” เป็นคุำแนะนำจาก
เจ้าหน้าทัี�ของมรด้กโลก หมีเซึ่ิน (Mỹ Sơn) ทัี�มีคุวามหมายว่า ภ้เขาอัน
ส่วยงาม ไม่ใชี่ “บัุติรชีายของเรา”
  โบัราณส่ถูานและมรด้กโลก ทัี�มีส่ถูาปัติยกรรมแบับัฮิ่นด้้ทัี�
ส่มบั้รณ์และเก่าแก่ทัี�สุ่ด้ในอินโด้จีน ในอด้ีติเคุยเป็นนคุรศักด้ิ�ส่ิทัธิ�ของ
อาณาจักรจามหร่อจามปา มีอายุย้อนหลังไปกว่า 1,500 ปี
 ทัำเลทัี�ติั�งอย้่ในป่าล่ก มีภ้เขาล้อมรอบั เน่�อทัี�ประมาณ 
2 ติร.กม. เคุยเป็นแหล่งบััญชีาการของกองทััพเวียด้กงคุรั�งส่งคุราม
เวียด้นาม จ่งเป็นเป้าหมายของการทัิ�งระเบัิด้ B-52 จนกลุ่มปราส่าทั 
จำนวน 77 หลังถู้กทัำลายราพณาส่้ร เหล่อเพียง 22 หลังเทั่านั�น
 ทัำให้บัริเวณนี�ยังเป็นพ่�นทัี�ทัี�ยังมีระเบิัด้ติกคุ้างอย้่ และ      
ผู้ลของคุวามขัด้แย้งได้้ทัำลายหลักฐานทัางโบัราณคุด้ีไปติลอด้กาล            
ไม่นับัรวมชีีวิติของผู้้้คุนและผู้ลกระทับัในด้้านอ่�นๆ ทัี�มาจากส่งคุราม 
 เวยีด้นาม เป็นประเทัศน้องใหม่ลา่สุ่ด้บันคุาบัส่มุทัรอินโด้จีน 
ทัี�มีการจัด้ติั�งส่โมส่รโรติารีข่�นมาอีกคุรั�ง ประเทัศนี�ผู้่านการศ่กส่งคุราม 
รบัพุ่งติ่อส่้้มายาวนานติั�งแติ่คุรั�งอด้ีติกาลกว่าจะมาถู่งวันนี�
 เร่�องราวเม่�อคุรั�งอเมรกินัถูอนทัหารออกจากเวยีด้นาม และ
ผู้้้คุนติ้องหนีติาย เป็นวิกฤติิการของคุล่�นมนุษย์อพยพ หร่อ “Boat 
People” ซึ่่�งได้้ถู้กบัันทั่กไว้มากมายหลายร้ปแบับัให้ได้้ศ่กษา
 แติ่เป็นเร่�องน่าเศร้าทัี�ในวันนี� ภาพของผู้้้อพยพหนีภัย            
ศ่กส่งคุรามก็ยังเกิด้ข่�นอย้่ทัั�วโลก 
 ส่ันติิภาพทัี�เราเพรียกหา มีอย้่จริงหร่อไม่ ? 
 โรติารี เป็นองคุ์กรทัี�ให้คุวามส่ำคุัญกับัส่ันติิภาพ โด้ยมีการ 
ก่อติั�ง ส่นับัส่นุน ศ้นย์ส่ันติิภาพกระจายอย้่ทัั�วโลก เพ่�อทัำการผู้ลิติ
บัุคุลากรและเคุร่อข่ายทีั�อุทิัศตินในการส่ร้างส่ันติิภาพและยุติิคุวาม     
ขัด้แย้ง
 คุวามมุ่งมั�นนี� ยังคุงเด้ินหน้าติ่อไป ถู่งแม้หนทัางจะยังคุงยัง
อีกยาวไกล 
    
    ด้ว้ยไมติรจีติิแหง่โรติารี

อน.วาณิชี โยธาวุธ
 บัรรณาธิการบัริหาร
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สนิเที่ศโรตาร่
รที่ร.เสกสิที่ธ์ิ� หลิมเจริญ่ 
สโมสรโรตาร่เชุ่ยงใหม่

 โรตาร่ ทัั�วเขต ประเทัศไทัย 
จงร่วม่ไป บำเพ็ญ ให้เป็นผล 

ว่าเราค้ือ คนิที่ำจริง เพื�อชุุม่ชุน 
ชุ่วยเหลือค้น เปลี�ยนชุีวิต ด้้วยจิตบัริการ

Super Hero of Rotary
 ทุักทัา่นคุรบัั ...ส่มยัทัา่นยงัเยาวว์ยัหมปิ้�งราคุาเทัา่ไรคุรบัั....?
ส่มัยผู้มเด้็กๆ จำได้้ว่า “เม่�อก่อนหม้ปิ�ง 7 ไม้ 20 บัาทั แติ่...ปัจจุบััน
หม้ปิ�งไม้เด้ียว 20 บัาทั” 

 ยุคุนี�ของแพงจริงๆ แติ่อย่าเพิ�งเคุรียด้นะคุรับั เพราะถู่งแม้
จะข้าวยากหมากแพง แติ่โรติารีไม่เคุยแล้งน�ำใจ เราพร้อมส้้่ภัยไป      
ด้้วยกันใชี่มั�ยคุรับั (ปรบัม่อรัวรัว) 

 ในยุคุนี�เป็นยุคุทีั�หันไปทัางไหน ก็พบัเจอแติ่คุ่าใชี้จ่ายใน       
การด้ำรงชีีพทัี�ส่้งข่�น เป็นยุคุทัี�ทั้าทัายคุวามส่ามารถูในการบัำเพ็ญ
ประโยชีน์เพ่�อชี่วยเหล่อผู้้้คุนทีั�กำลังติกทัุกข์ได้้ยาก ในส่ถูานการณ์  
อันน่ากังวล ส่ำหรับัผู้มเองนั�นมองว่า นี�เป็นโอกาส่ของเรา ชีาวโรติารี
ทัี�อย้ท่ัั�วทักุพ่�นทัี�ของประเทัศไทัย ทัี�จะได้แ้ส่ด้งศักยภาพในการเปลี�ยน
ชีีวิติผู้้้คุนทัี�อด้อยาก ยากลำบัาก ขาด้แคุลน ให้มีกำลังใจ กำลังกาย 
ในการด้ำเนินชีีวิติติ่อไปอย่างมีคุวามหวัง

 ถู้ามองย้อนกลับัไปในอด้ีติ วิกฤติติ่างๆ ทัี�เคุยเกิด้ข่�นบันผู้่น
แผู้่นด้ินไทัย ไม่ว่าจะน�ำทั่วม ไฟื้ไหม้ ภัยหนาว น�ำแล้งแห้งขอด้ หร่อ
แม้กระทัั�งการส่ร้างสั่งคุมให้น่าอย้่ข่�นนั�น ทัุกท่ัานคุรับั ไม่มีวิกฤติใด้
เลยทัี�ไม่มีพวกเราชีาวโรติารีทัี�คุอยอย้่เบั่�องหลัง เคุียงข้าง ให้กำลังใจ 
ส่นับัส่นุน ชี่วยเหล่อ เป็นน�ำพักน�ำแรงให้กับัผู้้้คุนทัี�กำลังเด้่อด้ร้อนใน
ส่ภาวะติ่างๆ เหล่านั�น

 แล้วอะไรล่ะ ทัี�เราส่ามารถูทัำได้้ในส่ถูานการณ์นี� วันนี�เรา
ลองมาชีว่ยกนัคุดิ้และลงมอ่ทัำเพ่�อชีมุชีนของเรา เพ่�อกา้วขา้มไปด้ว้ย
กันด้ีไหมคุรับั ถู้าพร้อมแล้วมาคุิด้ร่วมกันคุรับั

 ยกติัวอย่างวิธีการง่ายๆ ทัี�ทัุกทั่านทัุกส่โมส่รส่ามารถูทัำได้้ 
และไม่ใชี้งบัประมาณในการด้ำเนินการมากจนเกินไป ทีั�ส่ำคัุญ           
ได้้ประโยชีน์จริงถู่งผู้้้คุนทัี�ติ้องการคุวามชี่วยเหล่อ หลายทั่านจำ              
“ติ้ป้นัส่ขุ” ได้ม้ั�ยคุรบัั ติ้ป้นัส่ขุเหมอ่นติ้ก้บััขา้วในหอ้งคุรวั เพยีงแติว่า่

ติ้ป้นัสุ่ขนี�ยา้ยจากในคุรัวออกมาติั�งทัี�หนา้บ้ัาน หน้าหา้งร้าน ส่ำนักงาน 
บัริษัทัฯ ของทั่าน ภายในติ้้ก็จะเป็นอาหารเคุร่�องด้่�มติ่างๆ ทัี�มีคุวาม
จำเปน็ติอ่ผู้้ท้ัี�ขาด้แคุลน พอถูง่เวลาคุนทัี�ขาด้แคุลน ไมม่เีงนิ กส็่ามารถู
มาหยิบัของในติ้้ เพ่�อนำไปประกอบัอาหารเลี�ยงปากทั้องของ
คุรอบัคุรัว มีกำลังใจทัี�ด้ีในการส่้้ชีีวิติติ่อไปได้้

 ในขณะทัี�อีกด้้านน่งของติ้้ปันสุ่ขคุ่อ ใคุรทัี�มีเหล่อก็ส่ามารถู
นำส่ิ�งของต่ิางๆ มาวางไว้ในต้้ินี�ได้้เชี่นกัน เพ่�อเป็นการเติิมเต็ิม            
แลกเปลี�ยน แบั่งปันให้กับัผู้้้อ่�นทัี�เด้่อด้ร้อน

 เห็นไหมคุรับัว่านี� เป็นเพียงติัวอย่างเพียง 1 วิธีจาก              
หลากหลายวิธกีาร ทัา่นและส่มาชิีกส่โมส่รทุักท่ัานส่ามารถูหาแนวทัาง
ทัี�เหมาะส่ม พอเหมาะพอด้ีและมีประโยชีน์ เพ่�อชี่วยเหล่อชีุมชีนของ
พวกเราได้้ในแบับัของเราเอง

 ลองนก่ภาพด้น้ะคุรับัว่า ถูา้ส่โมส่รโรติารีในประเทัศไทัยทุัก
ส่โมส่รรว่มกนัทัำ “ติ้ป้นัส่ขุ” เราจะส่ามารถูชีว่ยเหลอ่ส่งัคุมได้พ้รอ้มๆ 
กนัในทักุๆ จงัหวดั้ เก่อบัทุักอำเภอ ถูอ่ว่าเปน็การทัำกจิกรรม People 
Of Action ร้ปแบับัใหม่ และถู้าเป็นเชี่นนั�นนี�จะเป็นภาพทัี�ส่วยงาม
ของโรติารีประเทัศไทัย ทัี�ส่ร้างส่รรค์ุคุุณคุ่าให้แก่โรติารีส่ากล และ
ชีุมชีนโลก

 ทัุกทั่านคุรับั บันโลกใบันี�ยังมีภารกิจอีกมากมาย ทัี�พวกเรา
ทักุคุนในฐานะ Super Hero of Rotary ทัี�ติอ้งทัำ ติอ้งชีว่ยเหล่อส่งัคุม 
ถู่งเวลาแล้วคุรับั ทัี�เราทุักคุนจะใชี้หัวใจแห่งการเป็นนักบัำเพ็ญ
ประโยชีน์ แปลงร่างหัวใจของเราให้กลายเป็นซุึ่ปเปอร์ฮี่โร ่ในชีวิีติจริง
ของชุีมชีนของทั่าน ของส่ังคุมของทั่าน ของจังหวัด้ของทั่าน และทัี�
ส่ำคุัญ เราจะมาร่วมกันทัำเพ่�อประเทัศไทัยของเราให้ก้าวข้ามวิกฤติ
ทัุกวิกฤติไปได้้อย่างมีหวัง ปลอด้ภัยและไม่ทัิ�งกัน เพ่�อคุวามสุ่ขของ
ชีุมชีนไทัย ชีุมชีนโลกและเพ่�อโรติารีส่ากลส่่บัไป

 โรติารีทัั�วเขติประเทัศไทัย จงร่วมไปบัำเพ็ญให้เป็นผู้ล         
วา่เราคุอ่คุนทัำจรงิเพ่�อชีมุชีน ชีว่ยเหลอ่คุนเปลี�ยนชีวีติิด้ว้ยจติิบัรกิาร



โลกหลังโควิดื
 จิติแพทัย์ชีาวอเมริกัน ชี่�อ Elisabeth Kubler-Ross ได้้อธิบัายว่า เม่�อบัุคุคุลถู้กกระทับัด้้วยเหติุการณ์
เศร้าโศกรุนแรง จะมีการเปลี�ยนแปลงในทัางจิติวิทัยาเป็นขั�นติอน คุ่อ ปฏิิเส่ธ โกรธ ติ่อรอง ซึ่่มเศร้า และยอมรับั 
เราเรียกว่า Stages of Grief Model แติ่ละคุนมีคุวามส่ามารถูในการผู้่าน stage เหล่านี�ติ่างกัน หากยอมรับัได้้ก็
จะนำไปส่้่ทัางแก้ไขทัี�เหมาะทัี�คุวรได้้ 

  ในชี่วงการระบัาด้ของโคุวิด้ใน 2-3 ปีทัี�ผู้่านมา มีผู้้้ติิด้เชี่�อ ผู้้้เส่ียชีีวิติทัั�วโลกเป็นล้านๆ มีธุรกิจเส่ียหาย
นับัไม่ถู้วน ผู้้้คุนติกงาน มีหนี�ส่ิน มีคุวามทัุกข์ระทัม ถู่อเป็นภาวะเศร้าโศก เคุรียด้ ทัี�กระทับัคุนทัั�งโลก และมี          
ผู้ลทัางจิติวิทัยามาก หลายคุนยังอาจปฏิิเส่ธว่าเขาไม่ติิด้เช่ี�อโคุวิด้ ไม่ยอมเว้นระยะห่างจนเช่ี�อกระจายไปส่้่ผู้้้อ่�น 
หลายคุนเอาแติ่โกรธโทัษนั�นโทัษนี� บัางคุนได้้รับัคุวามชี่วยเหล่อแติ่คุิด้ว่าน่าจะได้้รับัมากกว่า ด้ีกว่านี� ล้วนแล้วแติ่
เป็นทัุกข์ เศร้าหมอง กว่าแติ่ละคุนจะส่งบั เรียนร้้คุวามจริงและยอมรับัคุวามจริงก็คุงกินเวลา มากน้อย เนิ�นนาน 
รวด้เร็ว ข่�นกับับัุคุคุล จ่งยังคุงเป็นปัญหาอย้่ติ่อเน่�อง 
 
 ภาคุธุรกิจถู้กกระทับัอย่างรุนแรง โด้ยเฉัพาะธุรกิจทั่องเทัี�ยว รุนแรงแล้วยังรวด้เร็วก่อนใคุร ร้านอาหาร 
โรงแรม การเด้ินทัาง ด้้จะหยุด้ชีงัก กิจกรรมติ่างถู้กยกเลิก ธุรกิจอ่�นๆ ก็ถู้กกระทับัติามกันมา บั้างติ้องปิด้ติัว อย้่
ในภาวะส่ับัส่นอย้่พักใหญ่ จากนั�นก็เข้าส่้่การปรับัติัว เริ�มจากการแก้ปัญหาเฉัพาะหน้า (resolve) คุ่อ ทัำอะไรได้้ก็
ทัำไปก่อน ติั�งหลักได้้แล้วคุ่อยว่ากันอีกทัี นายจ้าง ล้กจ้าง ล้กคุ้า เด้่อด้ร้อน คุร่อๆ กัน ส่ิ�งทัี�เคุยเคุร่งคุรัด้ ย่ด้มั�น 
ติ้องย่ด้หยุ่น (resilience) บั้าง ทัำงานจากบั้านได้้ เปลี�ยนเวลาทัำงานได้้ เปลี�ยนกันหยุด้ได้้ เป็นติ้น เม่�อหายติกใจ 
ได้้ส่ติิ ติ้องปรับัตัิวเพ่�อเริ�มกันใหม่ (restart) ให้เหมาะกับัส่ถูานการณ์ทัี�เปลี�ยนไป ทัำเหม่อนเด้ิมไม่ได้้ บัางอย่าง 
ติ้องหยุด้ บัางอย่างติ้องชีะลอ บัางอย่างติ้องเลิก จำเป็นติ้องคุิด้ใหม่ ทัำใหม่ ฝึันแบับัใหม่ๆ (reimagin) บัางราย
อาจถู่งขั�นเปลี�ยนธุรกิจ เปลี�ยนโคุรงส่ร้างของธุรกิจไปเลยก็เป็นได้้

 องค์ุกรติ่างๆ ได้้รับัผู้ลกระทับัจากภาวะวิกฤติโคุวิด้ไม่ยิ�งหย่อนไปกว่ากัน ติ่างติ้องพยายามย่ด้หยุ่น      
ปรับัตัิวใหม่ คุิด้ใหม่ ปรับับัทับัาทัให้เหมาะส่ม โรติารีเป็นองคุ์บัำเพ็ญประโยชีน์มีอายุย่นยาวกว่าร้อยปี ได้้จัด้ติั�ง
กองทัุนภัยพิบััติิ (disaster response grant) ใชี้เงิน 32 ล้านเหรียญส่หรัฐ เพ่�อให้ส่โมส่รโรติารีในภาคุติ่างๆ ทัุก
ภาคุจัด้หาบัริจาคุเคุร่�องม่อ วัส่ดุ้อุปกรณ์ทัี�จำเป็นและส่่งเส่ริมการทัำ global grant เพ่�อชี่วยแก้ไขส่ถูานการณ์      
โคุวิด้ เชี่น จัด้ลำด้ับัคุวามส่ำคุัญให้มีการพิจารณาเร่งด้่วน ลด้อัติราส่่วนเงินบัริจาคุของส่โมส่รคุ้่มิติรจาก 30% เป็น 
15% และยกเว้นเงินบัริจาคุของคุ้่มิติรในโคุรงการโคุวิด้ มีกองทัุน global grant มากถู่ง 1,359 โคุรงการ ใชี้เงิน
ถู่ง 95.6 ล้านเหรียญส่หรัฐ และในปีนี� มีมากถู่ง 1,900 โคุรงการ โรแทัเรียนพบัคุวามเปลี�ยนแปลงหลายอย่าง      
ในปีทัี�ผู้่านมาและจะยังคุงเปลี�ยนไปอีก 

 “โลกหลังโคุวิด้-19” จะไม่หวนกลับัไปส่้่ “โลกก่อนโคุวิด้-19” เป็นแน่ ผู้้้คุน ธุรกิจ องคุ์กร ติ้องคุิด้ใหม่
ทัำใหม่ อะไรๆ ก็เปลี�ยนแปลงได้้เส่มอ ชีุมชีนยังติ้องพัฒนาติ่อไปและติ้องพ่�งพาทัักษะใหม่ๆ vocational service 
แห่งเด้่อนมกราคุม มีคุวามส่ำคุัญมากอย้่แล้ว จะเพิ�มคุวามส่ำคุัญข่�นอีกในโลกหลังโคุวิด้-19

ปฏิิเสธ โกรธ์ ต่อรอง 
ซึึม่เศร้า และ ยอม่รับ 

เราเรียกว่า 
Stages of Grief Model

Article : บัที่ความ
อนิ.ดืร.บัุษบัง จำเริญ่ดืารารัศม่

สโมสรโรตาร่พัะเยา ภาค 3360 
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มหาวิที่ยาลัยอุปีซัอลา 
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มหาวิที่ยาลัยคริสเต่ยนินิานิาชุาติ
 โตเกียว

มหาวิที่ยาลัยมาเคเรเร 
กัม่ปาลา ยูกันด้า

 

เจ็ดื
ศ้นิย์สันิติภาพั
โรตาร่
ตั�งอยู่ในพื�นทัี�ส่วนต่างๆ ของโลก สอนหลักสูตรทัี�ออกแบบเฉพาะ เพื�ออบรม่ 
บุค้ค้ลากรผู้อุทัิศตนให้กับการสร้างสันติภิาพ และการแก้ไขข้อขัด้แย้ง 
ไม่่ว่าจะอยู่ทัี�ไหนก็ตาม่

โด้ย เจฟ้ฟ้์ รูบี 
ภาพัปีระกอบัโดืย เจสันิ ชุไนิเดือร์

 ริติ้า โลปิเด้ีย (Rita Lopidia) จำได้้ชีัด้เจน       
ถู่งประส่บัการณ์ของเธอ เม่�อคุรั�งเป็นนักศ่กษาส่ันติิภาพ
โรติารีทีั�มหาวิทัยาลัยแบัรด้ฟื้อร์ด้ ในอังกฤษ “ฉััน        
ชีอบัวิชีาการเม่องแอฟื้ริกันและการรักษาส่ันติิภาพของ
ส่หประชีาชีาติิ” เธอกล่าว “หลักส่้ติรการเม่องทัำให้ฉััน
อยาก คุ้นคุ ว้ า ใ ห้ ล่ก ซ่ึ่� ง  และทัำคุวาม เข้ า ใจ กับั
ประวัติิศาส่ติร์ของทัวีปมากข่�น ส่่วนหลักส่้ติรการรักษา
ส่นัติภิาพ กท็ัำใหฉ้ันัเขา้ใจการเมอ่งทัั�วโลก ในฐานะทัี�เปน็
นักปฏิิบััติิ มันทัำให้ฉัันได้้เปิด้ห้เปิด้ติา มีมุมมองกว้าง 
เกี�ยวกับัเหติุการณ์ทัี�เกิด้ข่�นทัั�วโลก”
 ชี่วงเวลาทัี� โลปิเด้ีย อย้่ทัี�ศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารี 
ได้้ส่่งผู้ลกระทับัติ่อเธออย่างมาก “หลังจากส่ำเร็จ           
การศ่กษา ฉัันเด้ินทัางกลับัไปแอฟื้ริกา และติั�งรกราก       
ในยกั้นด้าเน่�องจากมีคุวามขัด้แย้งเกิด้ข่�นอย่างต่ิอเน่�องใน
ซึ่้ด้าน” เธออธิบัาย
 “ทัี�นั�น ฉันัได้จ้ดั้ติั�งองคุก์รอฟีื้ (EVE) เพ่�อพฒันา
ส่ติรี และเริ�มเข้าไปมีบัทับัาทัร่วมกับัผู้้้ลี�ภัยชีาวซึ่้ด้านใติ้
ในย้กันด้า และชีุมชีนเจ้าของ เราส่ามารถูระด้มส่ติรีชีาว
ซึ่ด้้านใติ ้ใหเ้ขา้ร่วมในกระบัวนการส่นัติภิาพของซึ่ด้้านใติ้
โด้ยผู้่านองคุ์กรของฉััน โด้ยได้้รับัการส่นับัส่นุนจาก        
หน่วยงานคุวามร่วมม่อระหว่างรัฐเพ่�อการพัฒนาของ
แอฟื้ริกาติะวันออก – และนั�นได้้นำไปส่้่การลงนามใน     



ข้อติกลงเพ่�อการฟื้้�นฟื้้ ว่าด้้วย   
การแก้ปัญหาคุวามขัด้แย้ง ใน
ส่าธารณรัฐซึ่้ด้านใติ้ในปี 2018 
(พ.ศ.2561)” 
(ท่า่นสามาริถ อ่า่นเพิิ่�มเตมิ เริ่�อ่งริาวิ
ขอ่งโลี่ปเิด้ย่ แลี่ะนกัศึกึษาสันติภาพิ่
อ่่กสามคนได้้ในหน้าถัด้ไป)

 โลปิเดี้ย เป็นเพียงหน่�งในจำนวน
นักศ่กษาส่ันติิภาพ 1,500 คุน จากกว่า           
115 ประเทัศ ซึ่่�งเป็นผู้้้ทัี�ส่ำเร็จการศ่กษาจาก
ศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารี ติั�งแติ่เริ�มโคุรงการใน      
ปี 1999 (พ.ศ.2542) โด้ยทีั�ศ้นย์ส่ันติิภาพ          
แห่งแรก เริ�มเปิด้ส่อนหลักส่้ติรคุรั�งแรกใน          
3 ปีติ่อมา ปัจจุบััน โรติารีมีศ้นย์ส่ันติิภาพ     
เจ็ด้แห่งอย้่ในส่ถูานทีั�ติ่างๆ ทัั�วโลก และ           

ศน้ยใ์หมล่า่ส่ดุ้อย้ท่ัี�มหาวทิัยาลยัมาเคุเรเร ใน
เม่องกัมปาลา ประเทัศย้กันด้า นับัเป็นศ้นย์
แห่งแรกในแอฟื้ริกา และได้้เปิด้รับักลุ่ม
นักศ่กษาส่ันติิภาพรุ่ นแรกในปี  2021 
(พ.ศ.2564) ศ้นย์ติอ่ไปโรติารีมแีผู้นทัี�จะจัด้ติั�ง
ในติะวันออกกลาง หร่อแอฟื้ริกาเหน่อ บัางทัี
อาจติั�งได้เ้รว็ทัี�สุ่ด้ ภายในปี 2024 (พ.ศ.2567) 
และมีเป้าหมายทัี�จะเปิด้ศน้ย์ในละตินิอเมริกา
ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573)
 

 ท่ัานจะเห็นว่า หลักส่้ติรทีั�ศ้นย์
ส่นัติภิาพแต่ิละแห่งถูก้ออกแบับัมาด้ว้ยคุวาม
พถิูพีถิูนั เพ่�อเนน้เฉัพาะด้้านของกระบัวนการ
ส่ร้างส่ันติิภาพ และให้การอบัรมแก่นักส่ร้าง
การเปลี�ยนแปลงของโลกรุ่นต่ิอไป หาก
ติ้องการจะเรียนร้้เพิ�มเติิมเกี�ยวกับัศ้นย์
ส่นัติภิาพโรติาร ีและวธิกีารเส่นอชี่�อนกัศก่ษา
ส่ันติิภาพเข้าเรียนหร่อเพ่�อมิติรภาพให้ไปทัี� 
rotary.org/peace-fellowships

หลักส้ตรที่่�ศ้นิย์สันิติภาพัแต่ละแห่งถุ้ก
ออกแบับัมาดื�วยความพัิถุ่พัิถุันิ เพัื�อเนิ�นิ
เฉพัาะดื�านิของกระบัวนิการสร�างสันิติภาพั

ผู้ลกระที่บัของศ้นิย์สันิติภาพัโรตาร่
นิักศ่กษาสันิติภาพัโรตาร่ จะชุ่วย
สนิับัสนิุนิแนิวคิดืริเริ�มในิการพััฒนิา 
และสร�างสันิติภาพัในิชุุมชุนิที่่�ไดื�รับั
ผู้ลกระที่บัจากความขัดืแย�ง

• ผู้้�ล่�ภัย และ ผู้้�พัลัดืถุิ�นิ
• เยาวชุนิ
• พัื�นิที่่�ที่่�ไดื�รับัผู้ลกระที่บัจากความขัดืแย�ง
• ผู้้�หญ่ิง และ เดื็ก
• ชุุมชุนิยากไร�

ผู้้�ไดื�รับัปีระโยชุนิ์

การม่ส่วนิร่วมกับัโรตาร่

ศิษย์เก่าที่่�ที่ำงานิเก่�ยวข�อง 
ร่วมกับัผู้้�ร่วมอุดืมการณ์
และเครือข่ายโรตาร่ต่างๆ

ที่ักษะ 5 อันิดืับัแรก
ที่่�ไดื�จากการเร่ยนิ

การวิจัย และ     
การวิเคราะห์         
ความขัดืแย�ง

การแก�ปีัญ่หา 
ความขัดืแย�ง

ที่ักษะในิการ 
นิำเสนิอ และ 
การสื�อสาร

การวางแผู้นิ
โครงการ

การเป็ีนิผู้้�นิำ

สายอาชุ่พั

ศิษย์เก่าที่่�ผู้่านิโปีรแกรม

การบัริจาคให�โปีรแกรม

93%

572 

904

188

ของศิษย์เก่า
ที่ำงานิเก่�ยวกับั
การพััฒนิาสันิติภาพั

ล�านิเหร่ยญ่
จากผู้้�บัริจาค 9,484 ราย 
(ตั�งแต่ปีี 2002)

ราย จบัหลักส้ตร
ปีระกาศนิ่ยบััตร

ราย จบัหลักส้ตร
ปีริญ่ญ่าโที่

90%
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จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย
กรุงเทัพฯ

 เม่�อเกิด้การรัฐประหารในประเทัศเมียนมาร์ ในเด้่อนกุมภาพันธ์ 2021 
(พ.ศ.2564) โปรแกรมการศ่กษาพัฒนาส่ันติิภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทัยาลัย ได้้มี
โอกาส่ชี่วยส่รรหาและส่นับัส่นุนให้มีนักส่ร้างส่ันติิภาพข่�นทัี�นั�น และในหกเด้่อนติ่อมา 
ระหว่างทัี�มีการอพยพในอัฟื้กานิส่ถูาน หลังจากทัี�กลุ่มติอลิบัันได้้กลับัมาปกคุรอง      
อกีคุรั�ง โปรแกรมนี�ได้ส้่ร้างเคุรอ่ขา่ยข่�นเพ่�อชีว่ยพาผู้้คุ้น รวมทัั�งศษิยเ์กา่จฬุาฯ มากกว่า
หน่�งคุนออกนอกประเทัศ นายมาทัีน มิลเลอร์ รองผู้้้อำนวยการศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารี
ของมหาวิทัยาลัยกล่าวว่า “เราเฝึ้าติิด้ติามเพ่�อนๆ ทัี�อย้่ด้่านหน้าทั่ามกลางคุวาม         
ขดั้แยง้” กลุม่คุนเหล่านี�อาจเป็นเพ่�อนนกัส่รา้งส่นัติภิาพ ทัี�ทัำงานเกี�ยวกบััเยาวชีน ใน
ระบับัเร่อนจำในแคุลิฟื้อร์เนีย หร่อเป็นคุนทัี�เน้นเร่�องเยาวชีนทัี�มีคุวามเส่ี�ยงในเคุนยา

 นอกจากนี� ยังมีคุณาจารย์ทัี�ส่อนในระบับัใหม่ของโปรแกรมส่หวิทัยาการ
หลักส่้ติรหน่�งปี ซึ่่�งคุลุกคุลีอย้่ในพ่�นทัี�ทัี�มีคุวามขัด้แย้งโด้ยติรง คุนเหล่านั�นได้้แก่ แกรี 
เมส่ัน รัฐมนติรีนิกายเมธอด้ิส่ติ์ ซ่ึ่�งมีส่่วนร่วมในกระบัวนการส่ันติิภาพของ
ไอรแ์ลนด้เ์หนอ่ และ เจอรร์ ีไวทั ์ผู้้ร้ว่มก่อติั�งองคุก์รเคุรอ่ขา่ยผู้้ร้อด้ชีวีติิจากทัุน่ระเบัดิ้ 
ซึ่่�งส่้ญเส่ียขาข้างหน่�งจากทุ่ันระเบัิด้ในอิส่ราเอล “มันไม่ใชี่ห้องเรียนแบับัทัั�วไป”              
มลิเลอรก์ลา่ว “คุนส่อนไมไ่ด้เ้ปน็อาจารย ์แติเ่ปน็นักเขยีนบัทัคุวามและหนงัส่่อ ทัี�ออก
ทัำงานในส่นาม และกล้าแส่ด้งออก”

 นับัติั�งแติ่ศ้นย์ส่ันติิภาพก่อติั�งข่�นเม่�อ 17 ปีทัี�แล้ว หลักส่้ติรนี�ก็คุ่อยๆ พัฒนา
ข่�นโด้ยรวบัรวมปัญหาอัติลักษณ์ทัางเพศ เร่�องสุ่ขภาพจิติและคุวามทัุกข์ติรม ทัี�ติ้อง
รับัม่อกับัคุวามติ่งเคุรียด้ของคุวามขัด้แย้งในพ่�นทัี�ติรงหน้า ประวัติิศาส่ติร์อันยาวนาน
ด้้านนวัติกรรมของจุฬาฯ ประส่บัคุวามส่ำเร็จ โด้ยร้อยละ 75 ของศิษย์เก่ามากกว่า 
500 คุน ทัำงานให้กับัองคุ์การส่หประชีาชีาติิ และหน่วยงานราชีการ องคุ์กรเอกชีน 
หร่อทัำงานด้้านวิชีาการและการวิจัย 

เพัื�อนิร่วมงานิ 
และอาจารย์ที่่�มหาวิที่ยาลัย 

ที่ำให�ความร้�ของผู้ม
เพัิ�มพั้นิมากข่�นิ 
ดื�วยการแบั่งปีันิ
ปีระสบัการณ์
ของพัวกเขา”

“

ซาลิามิ เอ็มิ. คุันจ้าร์ ซึ่ีเรีย
จฬุาลงกรณม์หาวทิัยาลยั, ป ี2021-22 (พ.ศ.2564-65)

ประกาศนียบััติรการพัฒนาวิชีาชีีพด้้านการศ่กษา
ส่นัติภิาพทัี�เนน้การวเิคุราะหค์ุวามขดั้แยง้ กลยทุัธ์การ
เจรจาติ่อรอง และการส่ร้างส่ันติิภาพ

“ในฐานะทัี�ผู้มเป็นผู้้้ลี�ภัยชีาวซึ่ีเรียคุนหน่�งซึ่่�งอาศัยอย้่
ในเขติเคุอร์ด้ิส่ถูานของอิรัก ทัุกส่ิ�งทัุกอย่างทัี�ผู้มได้้รับั
ในชีว่งเวลาทัี�อย้ท่ัี�ศน้ยส์่นัติภิาพโรติารนัี�น นา่ส่นใจและ
ส่่งผู้ลกระทับักับัชีีวิติของผู้มมาก ผู้มได้้รับัทัักษะทัี�ผู้ม
นำมาใชีใ้นงานปัจจบุันั ในการลด้คุวามรุนแรงเกี�ยวกับั
ทัางเพศในชีมุชีนของผู้้ล้ี�ภยัชีาวซึ่เีรยี และผู้้พ้ลดั้ถูิ�นใน
ประเทัศอริกั เพ่�อนรว่มงานและอาจารยที์ั�มหาวทิัยาลยั 
ทัำให้คุวามร้้ของผู้มเพิ�มพ้นมากข่�น ด้้วยการแบั่งปัน
ประส่บัการณ์ของพวกเขาจากวัฒนธรรมและบัริบัทัทัี�
แติกติา่งกนั คุณุส่มัผู้สั่ได้ถู่้งคุวามกระติอ่ร่อรน้ของพวก
เขา ในระหว่างทัำงานเพ่�อส่นัติภิาพ และช่ีวยชีวีติิผู้้คุ้น
ทัั�วโลก และมันเป็นประโยชีน์มากทัี�พวกเรายังติิด้ติ่อ
กันอย้่ ผู้มส่ามารถูขอคุวามช่ีวยเหล่อจากพวกเขาได้้
ติลอด้เวลาหากผู้มติ้องการ”



มหาวิที่ยาลัยแบัรดืฟ้อร์ดื 
แบรด้ฟ้อร์ด้ 
ประเทัศอังกฤษ
 มหาวิทัยาลัยเพ่�อการวิจยัของรัฐทัี�มคีุวามหลากหลายอย้ท่ัางภาคุเหนอ่ของ
องักฤษและเปน็ศน้ยร์วมโปรแกรมทัี�ใหญท่ัี�ส่ดุ้ในโลก ทัี�ทัุม่เทัใหก้บััการศก่ษาส่นัติภิาพ 
การแก้ปัญหาคุวามขัด้แย้ง โด้ยเปิด้ส่อนระดั้บัปริญญาโทัส่าขาติ่างๆ เจ็ด้ส่าขา         
เกี�ยวกับัการศ่กษาส่ันติิภาพและคุวามขัด้แย้ง และให้การอบัรมแก่นักศ่กษาทัี�มาจาก
ประเทัศต่ิางๆ กว่า 50 ประเทัศ การทัี�โปรแกรมมีคุวามหลากหลาย หมายถู่งว่า 
นักศ่กษาสั่นติิภาพโรติารีส่ามารถูเรียนอะไรก็ได้้ทัี�ส่นใจ ติั�งแต่ิการพัฒนาคุวามยั�งย่น 
ไปจนถู่งเร่�องคุวามปลอด้ภัยร่วมส่มัย นายเบัร้ซึ่ มอร์วาริด้ี (Behrooz Morvaridi)     
ผู้้อ้ำนวยการศน้ย์ส่นัติภิาพกล่าววา่ “เราไม่ได้ส้่อนแคุ่ใหม้แีนวคุวามคิุด้” “แต่ิโปรแกรม
นี� เติรียมคุวามพร้อมให้นักศ่กษาเพ่�อนำส่ิ�งทัี�เรียนร้้ไปใชี้จริงในระด้ับัปฏิิบััติิ”

 ในชี่วง 15 เด้่อนทัี�แบัรด้ฟื้อร์ด้ นักศ่กษาส่ันติิภาพจะมีการเรียนภาคุส่นาม
ในแอฟื้ริกา ไอร์แลนด้์เหน่อ และส่ถูานทัี�อ่�นๆ โด้ยจะได้้พ้ด้คุุยกับัผู้้้นำทัางการเม่อง
และเจาะล่กลงไปในเร่�องขนบัธรรมเนียมประเพณีและปัญหาต่ิางๆ ของภ้มิภาคุ        
การเด้นิทัางใหโ้อกาส่กับัชีวีติิจรงิ ทัี�จะได้เ้หน็กระแส่ร่วมส่มัยทัี�เกี�ยวขอ้งกบััส่ิ�งแวด้ล้อม 
การแบั่งชีนชีั�นทัางส่ังคุม ภาวะโลกร้อน และการขาด้แคุลนทัรัพยากรว่ามันส่ามารถู
ส่่งผู้ลกระทับัติ่อคุวามส่งบัสุ่ขได้้อย่างไร และวิธีทัี�ชีุมชีนส่ามารถูปรับัติัวได้้เม่�อเจอกับั
ปัญหาคุวามขัด้แย้ง จากนั�นจะมีการเดิ้นทัางไปกรุงออส่โล ประเทัศนอร์เวย์ เพ่�อ          
เยี�ยมชีมศ้นย์ส่ันติิภาพโนเบัล และส่ถูาบัันส่ร้างสั่นติิภาพทัี�มีชี่�อเสี่ยงระดั้บัโลก หร่อ 
ไปทัี�กรุงเฮ่ก เพ่�อเรียนร้้เกี�ยวกับัระบับัศาลอาญาระหว่างประเทัศ แบับัปฏิิบััติิจริง

 แติก่จิกรรมทีั�ได้รั้บัคุวามนิยมมากทีั�ส่ดุ้ระหว่างมิติรภาพคุอ่ “เกมวิกฤติ”ิ ซึ่่�ง
เป็นการจำลองส่ถูานการณ์ในการจัด้การคุวามขัด้แย้งระหว่างประเทัศ โด้ยทัี�นกัศก่ษา
แติ่ละคุนจะส่วมบัทับัาทัส่มมติิ เชี่น เอกอัคุรราชีทั้ติ นักข่าว หร่อผู้้้นำระด้ับัโลก 
“นักศ่กษาจะแส่ด้งออกคุวามคิุด้ดี้ๆ ในการแก้ปัญหา แต่ิประเทัศอ่�นๆ (แส่ด้งโด้ย
นักศ่กษา) จะมีคุวามคุิด้คุอยขัด้ขวาง” มอร์วาริด้ีกล่าว “พวกเขาได้้เรียนร้้โด้ยเฉัพาะ
คุวามทั้าทัายคุ่ออะไร การเม่องมีบัทับัาทัอย่างไร และปัญหาทัี�ยากนั�นจะแก้ไขได้้
อย่างไร”

ฉันิมองสิ�งต่างๆ 
ในิมุมมองที่่�ต่างออกไปี 
วิเคราะห์ที่่ละปีระเดื็นิ 

และสนิับัสนิุนิบัที่วิเคราะห์
ของฉันิดื�วยหลักฐานิ

จากการวิจัย”

“

รต้ิา มิาร์ตนิ โลิป็เิด้ย่ (Rita Martin Lopidia), 
มหาวทิัยาลัยเซึ่าทัซ้์ึ่ด้านแหง่แบัรด้ฟื้อรด์้, ป ี2015-16 
(พ.ศ.2558-59)

• ศิลปศาส่ติรมหาบััณฑิติ ส่าขาการเม่องระหว่าง
ประเทัศและการศ่กษาด้้านคุวามปลอด้ภัย
• ผู้้้ร่วมก่อติั�งและกรรมการบัริหารขององคุ์กรอีฟื้เพ่�อ
พัฒนาส่ติรี (EVE Organization for Women 
Development) ซึ่่�งเน้นประเด้็นส่ติรีในซึ่้ด้านใติ้และ
ย้กันด้า ติลอด้จนประเด้็นด้้านสั่นติิภาพและคุวาม
มั�นคุง
• ผู้้้ชีนะรางวัล Women Building Peace Award 
จากส่ถูาบัันเพ่�อส่ันติิแห่งส่หรัฐอเมริกา (2020)

 “ในฐานะนกัเคุล่�อนไหวเพ่�อส่นัติภิาพ และ
ส่ิทัธิส่ติรี ประส่บัการณ์ของฉัันทัี�ศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารี
ทัี�มหาวทิัยาลยัแบัรด้ฟื้อรด์้ ได้พ้ฒันาทักัษะและคุวาม
เชี่�อมั�นของฉััน ในการหยิบัยกประเด็้นปัญหา และ
วิภาษ เร่�องข้อทัี�น่าเป็นห่วงเกี�ยวกับัปัญหานั�นๆ ฉััน
มองส่ิ�งติ่างๆ ในมุมมองทีั�ติ่างออกไป วิเคุราะห์ทัีละ
ประเด้็น และส่นับัส่นุนการวิเคุราะห์ของฉัันด้้วยหลัก
ฐานจากการวิจัย กล่าวโด้ยส่รุป ประส่บัการณ์ของฉััน
ทัี�ศ้นย์ส่ันติิภาพ มีส่่วนส่่งเส่ริมให้ฉัันเจริญก้าวหน้าใน
อาชีีพการงาน และเป็นแรงบัันด้าลใจให้ฉัันก้าวข้าม    
ขีด้จำกัด้”
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มหาวิที่ยาลัยคว่นิส์แลนิดื์ 
บริสเบน 
ออสเตรเลีย
 มหาวิทัยาลัยทีั�ใหญ่ทีั�สุ่ด้แห่งหน่�งของออส่เติรเลีย และเป็นทัี�ร้้จักมา         
อย่างยาวนานในฐานะผู้้้ริเริ�มการวิจัยในส่าขาสั่งคุมศาส่ติร์ ทัี�โด้ด้เด้่นคุ่อหลักส่้ติร
ปริญญาโทั 18 เด้่อนด้้านการศ่กษาสั่นติิภาพและคุวามขัด้แย้ง ซึ่่�งเป็นการเรียน            
การส่อนในร้ปแบับัของส่ัมมนาย่อยในหัวข้อติ่างๆ อย่างเชี่น หัวข้อเร่�อง “การยอมรับั
อารมณ์” 

 นักศก่ษาภาคุวชิีารฐัศาส่ติรท์ัี�มชีี่�อเส่ยีงแหง่นี� ใหคุ้วามส่ำคุญักบััภาพลกัษณ์
และอารมณ์คุวามร้้ส่่กทีั�ก่อให้เกิด้ผู้ลทัางการเม่องทัั�วโลก ติัวอย่างเชี่น ภาวะ               
คุวามกังวลทัี�เกิด้ข่�นทัั�วโลก เกี�ยวกับัวิกฤติการณ์ผู้้้ลี�ภัยชีาวซึ่ีเรีย ทัี�มีภาพส่ะเทั่อนใจ
ของเด็้กชีาวซีึ่เรียหัด้เดิ้น ถู้กซัึ่ด้เกยติ่�นทีั�ชีายฝึั�งทัะเลเมดิ้เติอร์เรเนียนในปี 2015 
(พ.ศ.2558) “เราทุักคุนจำภาพโด่้งด้งันั�นได้ ้และเราเป็นมนุษยท์ัี�มคีุวามร้้ส่่กมีอารมณ์” 
มอร์แกน บัริกก์ ผู้้้อำนวยการศ้นย์ส่ันติิภาพกล่าว “เราไม่ส่ามารถูระงับัส่ิ�งนั�นได้้            
ด้ังนั�นเราจ่งติ้องยอมรับัมัน”

 หลกัส่ต้ิรเกี�ยวกับัเพศ ส่นัติภิาพ และคุวามมั�นคุงก็เปน็หลักส่ต้ิรทัี�ทัา้ทัายให้
นักศ่กษาแยกโคุรงส่ร้างบัทับัาทัของ “เพศชีาย” และ “เพศหญิง” ในการส่ร้าง
ส่ันติิภาพซึ่่�งถู่อคุวามรุนแรงทัี�เกิด้กับัผู้้้ชีาย เทั่ากับั คุวามรุนแรงทัี�ผู้้้หญิงติกเป็นเหย่�อ 
ผู้้้บัริหารของโปรแกรมได้้วางระบับัติ่างๆ ไว้ เพ่�อให้นักศ่กษาแติ่ละคุน ส่ามารถู        
ปรับัเปลี�ยนชีีวิติติัวเองจากบั้านเกิด้ ให้เข้ากับัชีีวิติในออส่เติรเลียได้้อย่างราบัร่�น เชี่น 
จัด้ให้มีระบับับััด้ด้ี� ซึ่่�งนักศ่กษาปีแรกจะจับัคุ้่กับันักศ่กษาในภาคุเรียนสุ่ด้ทั้าย

 แนวคุิด้ทัี�รอบัคุอบัในหลักส่้ติรของคุวีนส่์แลนด์้ ด้่งด้้ด้คุวามส่นใจของ
นักศ่กษาอย่างมาก —ทุักคุนนับัติั�งแต่ินักส่ร้างหนังส่ารคุดี้ไปจนถู่งอดี้ตินาวิกโยธิน
ส่หรัฐ — ติ่างคุิด้คุ้นวิธีการเพ่�อชี่วยเหล่อโลกด้้วยนวัติกรรมใหม่ๆ ได้้แก่ การเติ้นรำ 
การทั่องเทัี�ยวเชีิงวัฒนธรรม เพศศ่กษา และ การป้องกันอาชีญากรรมออนไลน์              
“วิธีติ่างๆ ทัี�เพ่�อนมนุษย์นำมาใชี้ ในเร่�องสั่นติิภาพและคุวามขัด้แย้งนั�น มีคุ่อนข้าง
หลากหลายมาก” บัริกก์กล่าว “เราติ้องการให้พวกเขามีศักยภาพ เพ่�อเป็นม่ออาชีีพ
และเป็นนักส่ร้างส่รรคุ์ทัี�ด้ีเยี�ยม”

ฉันิไม่เพั่ยง
ต�องปีล่อยวาง

ความร้�ส่กส่วนิตัว และอคติ
ของฉันิออกไปีที่่ละนิ�อยเที่่านิั�นิ 

แต่ยังต�องยอมปีรับัตัวเองดื�วย”

“

เอมิิลิ่ นาบาคุ้ซา, ย้กันด้า 
มหาวทิัยาลยัคุวนีส่แ์ลนด้,์ ป ี2018-19 (พ.ศ.2561-62)

• ปริญญาโทัการศ่กษาส่ันติิภาพและคุวามขัด้แย้ง ทัี�
เน้นการส่ร้างส่ันติิภาพด้้วยการศ่กษา
• ผู้้้ก่อติั�งและกรรมการบัริหารของศ้นย์เพ่�อส่ันติิภาพ
และคุวามยุติิธรรมทัางส่ังคุม (Assisi Center for 
Social Justice and Peace) ซึ่่�งเป็นองคุ์กรไม่แส่วง
ผู้ลกำไร โด้ยให้เยาวชีนเป็นศ้นย์กลางในประเด็้นทีั�
เกี�ยวข้องกับัคุวามไม่เท่ัาเทีัยมกันทัางเพศ การมี       
ส่ว่นรว่มทัางส่งัคุม การไมร้้่หนงัส่อ่ และการแกป้ญัหา  
คุวามขดั้แยง้ในโรงเรยีนและชีมุชีนในยกั้นด้า โด้ยไมใ่ชี้
คุวามรุนแรง

 “หน่วยหลักส่้ติรเบั่�องต้ินของฉััน ในเร่�อง
ส่ันติิภาพและการแก้ไขคุวามขัด้แย้ง ย่นยันว่า 
ประส่บัการณท์ัางวชิีาชีพีของฉันั ไมส่่ามารถูเกดิ้ข่�นได้้
จากการเรียนวิชีาการอย่างเด้ียว ฉัันยอมรับัว่า ถู้าจะ
ให้เกิด้ประโยชีน์ส่้งสุ่ด้จากมิติรภาพ ฉัันไม่เพียงติ้อง
ปล่อยวางคุวามร้้ส่่กส่่วนติัวและอคุติิของฉัันออกไป    
ทัลีะน้อยเท่ัานั�น แต่ิยงัติอ้งยอมปรับัติวัเอง เรยีนร้้ และ
ไม่ย่ด้ติิด้กับักระบัวนการเรียนร้้แบับัเด้ิมๆ นอกเหน่อ
จากการเรียนแล้ว การมีมิติรภาพเป็นก้าวแรกส่ำคัุญ 
ทัี�ทัำให้ได้้พัฒนาเคุร่อข่ายทัางส่ังคุมและทัางวิชีาชีีพ 
เคุรอ่ขา่ยเหลา่นี�เปน็แหลง่ส่นบััส่นนุทัี�ด้เียี�ยมในแบับัทัี�
ฉัันไม่เคุยคุิด้มาก่อน”



มหาวิที่ยาลัยอุปีซัอลา 
อุปซึอลา 
ประเทัศสวีเด้น
 ศ้นย์ส่ันติิภาพทัี�มหาวิทัยาลัยอุปซึ่อลา มีชี่�อเสี่ยงในเร่�องโปรแกรมระบับั
ขอ้มล้ทัี�เกี�ยวกบััคุวามขดั้แยง้ ซึ่่�งเปน็ฐานขอ้มล้ขนาด้ใหญ ่คุรอบัคุลมุเร่�องคุวามรนุแรง
และการติาย ผู้้้วางนโยบัายและผู้้้ปฏิิบััติิงานจากส่หภาพยุโรปไปจนถู่งส่หประชีาชีาติิ
ทัั�วโลก ติ่างมองว่าโปรแกรมอุปซึ่อลามีคุวามเป็นมาติรฐานส่ากลในด้้านบัันท่ัก        
หลกัฐาน และนักศก่ษาทัี�ศน้ย์ส่นัติภิาพก็ได้ด้้ง่ข้อมล้นี�มาใชีก้บััประเด็้นปัญหาทัางสั่งคุม
ติ่างๆ “ทัี�นี�มีคุวามเชีี�ยวชีาญมาก” คุริส่ทัีน เอคุ ผู้้้อำนวยการศ้นย์กล่าว “นักศ่กษา
ของเราติ้องเข้าใจเหติุและผู้ล และนั�นเป็นทัักษะทัี�เราส่อนพวกเขา”

 ไฮ่ไลทั์ของหลักส่้ติร 20 เด้่อนนี� อย้่ทีั�การได้้เด้ินทัางไปกรุงออส่โล เพ่�อ      
เยี�ยมชีมศ้นย์โนเบัลส่าขาส่ันติิภาพ และยังเพิ�มโอกาส่ในการคุ้นคุว้าและทัำงาน       
ภาคุส่นามทัี�ออกแบับัเอง ติัวอย่างเชี่น ในแซึ่มเบัีย พวกเขาอาจเรียนเน้นเร่�องน�ำและ
ส่ขุอนามัย หรอ่ในเกาหลี เรยีนเกี�ยวกับัส่นธิสั่ญญาการป้องกันเผู้ยแพร่อาวุธนิวเคุลียร์ 
(ออกแบับัเพ่�อป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคุลียร์และเทัคุโนโลยีอาวุธ โด้ย    
ส่่งเส่ริมให้มีการลด้อาวุธนิวเคุลียร์ และการใชี้พลังงานนิวเคุลียร์อย่างส่ันติิ) นักศ่กษา
จะได้้ชี่วยในโคุรงการวิจัยทัี�ด้้เร่�องคุวามส่ัมพันธ์ระหว่างคุวามเทั่าเทัียมทัางเพศกับั
ประส่ิทัธิผู้ลทัางทัหารของส่ังคุม

 ส่วเีด้นภาคุภม้ใิจในประวติัิศาส่ติรข์องตินในเร่�องคุวามรกัคุวามส่งบั ซึ่่�งทัำให้
นักศ่กษาได้้รับัประโยชีน์จากกิจกรรมทั้องถูิ�น เชี่น งานอีเวนติ์ “จิบัน�ำชีาถูกปรัชีญา” 
(Philosophy Teas) ซึ่่�งเป็นการส่นทันาแลกเปลี�ยนคุวามคิุด้เห็น ระหว่างนักศ่กษา
ส่ันติิภาพและนักปรัชีญาทัี�นำโด้ย ศาส่ติราจารย์ปีเติอร์ วอลเลนส่ติีน ของอุปซึ่อลา  
ณ โรงละคุรอายุกว่าร้อยปี มันเป็นขนมธรรมเนียมประเพณีทีั�เกิด้ข่�นคุรั�งแรกใน        
การเฉัลิมฉัลองส่ันติิภาพ 200 ปีิของส่วีเด้น “มีนักศ่กษาให้คุวามส่นใจในทัักษะการ
ส่ร้างสั่นติิภาพเพิ�มมากข่�น” เอคุกล่าว “คุนจำนวนไม่น้อยทัี�เคุยมาหาเพ่�ออยากจะ
เรียนเกี�ยวกับัคุวามขัด้แย้ง”

มันิเปี็นิสัจธ์รรมที่่�ว่า 
การเปี็นิผู้้�ม่มนิุษยธ์รรม 
ที่่�ม่ปีระสิที่ธ์ิภาพันิั�นิ 
จะต�องม่ความสำนิ่ก
 ที่างวัฒนิธ์รรม

ที่่�ดื่ก่อนิ”

“

จ้ามิ่ เลิซ้เออร์, เม่องอัลเบัอร์ติา
มหาวิทัยาลัยอุปซึ่อลา ปี 2013-15 (พ.ศ.2556-58)

• ปริญญาโทัส่ังคุมศาส่ติร์ ด้้านการศ่กษาส่ันติิภาพ 
และคุวามขัด้แย้ง
• หวัหนา้ฝึา่ยปฏิบิัตัิกิารฉุักเฉันิของส่หพันธ์ส่ภากาชีาด้ 
และส่ภาเส่ี�ยววงเด่้อนแด้งระหว่างประเทัศ (IFRC)      
ซ่ึ่�งเป็นผู้้้นำด้้านการช่ีวยเหล่อมนุษยธรรม และ          
การจัด้การในส่ถูานการณ์ภัยพิบััติิ และคุวามขัด้แย้ง
ในแอฟื้ริกา และทัี�อ่�นๆ
• ศิษย์เก่าแห่งปี มหาวิทัยาลัยอุปซึ่อลา ปี 2020 
(พ.ศ.2563)

 “มิติรภาพในศ้นยส์่นัติภิาพโรติารีทัำให้ผู้ม
มีโอกาส่เรียนร้้ และศ่กษาบัริบัทัของติ่างประเทัศ — 
และประส่บัการณ์ภาคุส่นาม ทัี�ส่ามารถูนำมาประยุกต์ิ
ใชี้ ก็ทัำให้ผู้มได้้เข้าทัำงานคุรั�งแรก เป็นผู้้้แทันใน
องคุก์รมนษุยชีาติิระด้บััส่ากล มติิรภาพจบััติอ้งได้น้อ้ย
กว่าหลักส่้ติรทีั�ส่อน แต่ิมันได้้มอบัโอกาส่พิเศษแก่ผู้ม 
ทัำให้ผู้มได้้ส่ัมผู้ัส่วัฒนธรรมหลากหลาย ซึ่่�งชี่วย        
เติรียมติัวผู้มพร้อมส่ำหรับัการทัำงานระด้ับัส่ากล มัน
เป็นสั่จธรรมทัี� ว่ า  การเ ป็นผู้้้มีม นุษยธรรมทัี�มี
ประส่ิทัธิภาพนั�น จะติ้องมีคุวามส่ำน่กทัางวัฒนธรรม
ทัี�ด้ีก่อน”
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มหาวิที่ยาลัยดืุ�ค และ มหาวิที่ยาลัยนิอร์ที่แคโรไลนิา 
เม่ืองเด้อแรม่ และ ชุาเปล ฮิลล์ ในนอร์ทัแค้โรไลนา 
 โปรแกรมมติิรภาพทีั�มหาวทิัยาลัยดุ้�คุและนอรท์ัแคุโรไลนา มคีุวาม
แติกติ่างจากศ้นย์ส่ันติิภาพโรติารีอ่�นๆ ส่ำหรับัผู้้้เริ�มเรียน หลักส่้ติร 21 เด้่อนนี�
จะเป็นหลักส่้ติรแกนเกี�ยวกับัการส่ร้างส่ันติิภาพ และ จะมีเพ่�อนร่วมเรียนจาก
วทิัยาลยัส่องแหง่ทัี�อย้ห่่างกนั 10 ไมล ์ซึ่่�งติอ้งใชีท้ัรัพยากรเพิ�มเปน็ส่องเทัา่และ
มีคุวามย่ด้หยุ่นมาก นอกจากนี� ยังเป็นหลักส่้ติรปริญญาโทัเพียงหลักส่้ติรเด้ียว 
ทัี�ไม่มีการมอบัปริญญาด้้านการศ่กษาส่ันติิภาพ แติ่จะเน้นส่อนเร่�อง นโยบัาย
การพัฒนาระหว่างประเทัศทัี�มหาวิทัยาลัยดุ้�คุและส่าขาเฉัพาะทัางด้า้นวิชีาการ
ทัี�หลากหลายทัี�มหาวิทัยาลัยนอร์ทัแคุโรไลนาแทัน ข่�นอย้่กับัคุวามส่นใจของ
นักศ่กษา
 แนวทัางการศ่กษาแบับัองคุ์รวมชี่วยให้นักศ่กษาส่ันติิภาพมีเคุร่�อง
มอ่เพ่�อไปพัฒนาภาคุส่ว่นต่ิางๆ ทัี�เกี�ยวข้อง เชีน่ การส่าธารณสุ่ขและการศ่กษา 
ซ่ึ่�งพวกเขาส่ามารถูป้องกนัคุวามขัด้แยง้ และ ส่ง่เส่ริมการส่ร้างส่นัติภิาพได้โ้ด้ย

ผู้่านขบัวนการนี� กล่าวคุ่อ การปรับัปรุงพัฒนาคุวามยั�งย่นและคุวามมั�นคุงของ
มนษุย ์คุวามติั�งใจของโปรแกรม ทัี�ใหคุ้ดิ้นอกกรอบันำไปส่้ก่ารส่อนทัี�ไมธ่รรมด้า 
กับัหลักส่้ติรเร่�องน�ำและการสุ่ขาภิบัาล และการพัฒนาส่ันติิภาพทัี�ทัำเป็นหนัง
ซึ่ีรีส่์
 หลักส่้ติรทัี�ส่อนนี� ได้้คุัด้ส่รรมาเพ่�อประโยชีน์โด้ยติรงในส่าขานั�นๆ 
และเน่�องจากการติิด้ติามผู้ลและการประเมินผู้ลกลายเป็นงานทัี�ติ้องใชี้ทัักษะ
จำเป็นในโปรแกรมการส่ร้างสั่นติิภาพและมนุษยธรรม มหาวิทัยาลัยดุ้�คุ         
และนอรท์ัแคุโรไลนาจง่ทัำหลกัส่ต้ิรส่อนการประเมนิผู้ลของโปรแกรมการส่รา้ง
ส่ันติิภาพ “ในทั้ายทัี�สุ่ด้ นายจ้างไม่ส่นใจหรอกว่า คุุณจะเก่งทัฤษฎีีการเจรจา
ติ่อรองหร่อไม่” ซึ่้ซึ่าน แคุร์โรลล์ กรรมการผู้้้จัด้การของศ้นย์กล่าว “เขาเพียง
ติอ้งการทัราบัวา่คุณุมคีุวามส่ามารถูทัี�จะนำทัฤษฎีนีั�นมาใชีใ้นโคุรงการทัี�คุณุทัำ 
และจะบัริหารจัด้การโคุรงการภายในงบัประมาณได้้หร่อไม่”

มหาวิที่ยาลัยคริสเต่ยนินิานิาชุาติ 
กรุงโตเกียว
 มหาวิทัยาลัยคุริส่เติียนนานาชีาติิ (International Christian 
University (ICU)) ก่อติั�งข่�นหลังส่งคุรามโลกคุรั�งทัี� 2 โด้ยปฏิิบััติิภารกิจของ
ส่หประชีาชีาติิ และเน้นนโยบัายทัางการทั้ติระหว่างประเทัศ มีผู้้้อำนวยการ
โคุรงการ คุ่อ โอซึ่ามุ อาราคุากิ เจ้าหน้าทัี�กฎีหมายด้้านมนุษยธรรมของย้เอ็น 
ประจำทัี�กรุงแคุนเบัอร์รา ประเทัศออส่เติรเลีย และรองผู้้้อำนวยการคุ่อ               
เฮ่อรม์าน ซึ่อลท์ัตัิน ทัำงานทัี�ส่ำนกังานใหญข่องยเ้อน็ในนิวยอร์ก มหาวิทัยาลัย
นี�จะให้คุวามส่ำคัุญกับัองค์ุกรรักษาสั่นติิภาพระหว่างรัฐ โด้ยเน้นในหลักส่้ติร 
เชี่น “องคุ์การส่หประชีาชีาติิและการพัฒนาทัี�ยั�งย่น” และ “การทั้ติพหุภาคุี”
 “มหาวิทัยาลัยนี� มีภารกิจส่่งเส่ริมพลเม่องทัั�วโลก ให้มีส่่วนร่วมใน
การส่ร้างส่ันติิภาพทัี�ยั�งย่น” อาราคุากิกล่าว “และยังได้้ผู้ลิติเจ้าหน้าทัี�ส่ติ�าฟื้
และนกัการทัต้ิขององคุก์ารส่หประชีาชีาติ ิและองคุก์รระหวา่งประเทัศมาแลว้
นับัจำนวนไม่ถู้วน”
 คุณะวทิัยาศาส่ติรแ์ละศลิปศาส่ติรข์องมหาวทิัยาลยัแหง่นี�เปน็ทัี�ร้จ้กั
ในเร่�องหลักส่้ติรส่หวิทัยาการ และแนวทัางศิลปศาส่ติร์ นักศ่กษาส่ามารถู        

เรียนติ่อในระด้ับัปริญญาโทั ส่าขาส่ันติิภาพ ภายใติ้นโยบัายของรัฐ และ
โคุรงการการวิจัยทัางส่ังคุม
 คุวามภาคุภ้มิใจของโปรแกรม การศ่กษาส่ันติิภาพหลักส่้ติร                
22 เด้อ่นนี�คุอ่ การเปดิ้โอกาส่ใหม้กีารส่นทันาแลกเปลี�ยนระหวา่งนกัศก่ษาและ
อาจารย์ หลักส่้ติรในระด้ับับััณฑิติศ่กษาเปิด้ส่อนเป็นภาษาอังกฤษ และ
อตัิราส่ว่นนกัศก่ษาติอ่คุณาจารยท์ัี� 18 ติอ่ 1 ชีว่ยให้มหาวิทัยาลัยส่ามารถูบัรรลุ
ภารกิจของการศ่กษากลุ่มย่อย การไปทััศนศ่กษาทัี�ฮ่ิโรชีิมาทัำให้นักศ่กษารวม
ทัั�งบัางคุนทัี�มาจากประเทัศทัี�เส่ยีหายเน่�องจากส่งคุรามได้ฟ้ื้งัเส่ยีงของผู้้ร้อด้ชีวีติิ
จากระเบัิด้นิวเคุลียร์ และประจักษ์กับัตินเองว่่าญี�ปุ่นพยายามเอาชีนะการฆ่่า
ลา้งเผู้า่พนัธุด์้ว้ยวธิกีารปรองด้องอยา่งไร “เหติกุารณส์่ยองขวญัทัี�ฮ่โิรชีมิา่ไมไ่ด้้
เป็นแคุ่เหติุการณ์ในอด้ีติ” อาราคุากิกล่าว “แติ่เป็นผู้ลทัำให้เกิด้คุวาม         
หวาด้กลัวว่า โศกนาฏิกรรมนี�อาจเกิด้ข่�นซึ่�ำอีกในอนาคุติ ในบัางพ่�นทัี� หร่อ
แม้แติ่ทัั�วโลก เว้นแต่ิว่าเราจะพยายามร่วมกันหลีกเลี�ยงไม่ให้เหตุิการณ์นั�น       
เกิด้ข่�นอีก”

มหาวิที่ยาลัยมาเคเรเร 
เม่ืองกัม่ปาลา ยูกันด้า
 ศ้นย์ส่ันติิภาพแห่งใหม่ล่าสุ่ด้และแห่งแรกในแอฟื้ริกา มาเคุเรเร      
ติั�งอย้่ในเขติทัะเลส่าปเกรทั (Great Lakes) ของทัวีป ซึ่่�งเป็นพ่�นทัี�ทีั�มี
ประวัติิศาส่ติร์คุวามขัด้แย้งมายาวนาน เปิด้โอกาส่ให้นักศ่กษาซึ่่�งส่่วนใหญ่     
มาจากหร่ออย้่ในแอฟื้ริกา ได้้เข้าไปทัำงานเกี�ยวข้องกับัผู้ลทัี�เกิด้จากคุวาม         
ขัด้แย้ง – หร่อการปะทัะกันแบับัเรียลไทัม์ แติ่แทันทัี�จะหาส่าเหติุของส่งคุราม 
หลกัส่ต้ิรของมาเคุเรเรส่อนนกัศก่ษาใหข้ยายแนวคุดิ้ไปในทัาง “ส่นัติภิาพ” โด้ย
ไม่ใชี้คุวามรุนแรง และเพิ�มการใชี้มาติรการคุวามปลอด้ภัยส่่วนบัุคุคุลมากข่�น         
หน่�งในไฮ่ไลทั์ของโปรแกรมทัั�งปีคุ่อ การเด้ินทัางไปทัี�เม่องรวันด้า หน่�งส่ัปด้าห์
เติ็มอย่างเข้มข้น ซ่ึ่�งนักศ่กษาจะได้้เห็นว่าส่่�อและเชี่�อชีาติิมีคุวามเกี�ยวพัน
โด้ยติรงกับัการทัารุณกรรมหม่้ของประเทัศในปี 1994 (พ.ศ.2537) อย่างไร 
และเพ่�อทัี�จะได้้เรียนร้้ว่าจิติวิญญาณมีอิทัธิพลติ่อพฤติิกรรมในส่ถูานการณ์
ส่งคุราม อยา่งไรนกัศก่ษาจะได้ไ้ปทัี�คุา่ยคุเิบัโฮ่ ซึ่่�งเปน็ส่ถูานทัี�เลก็ๆ ในหม้บ่ัา้น
รวันด้า ทัี�ซ่ึ่�งนักเรียนหญิงคุาทัอลิกเล่าว่า พวกเขาได้้เห็นการปรากฏิตัิวของ 

พระแม่มารีผู้้้ทัำนายว่าจะเกิด้การนองเล่อด้ เฮ่เลน นัมบัาลิร์วา เอ็นคุาบัาลา  
ผู้้้อำนวยการศ้นย์ส่ันติิภาพกล่าวว่า “ในกลุ่มเพ่�อนๆ ของเรามีทัั�งพวกทัี�ทัำงาน
เกี�ยวกับัผู้้้ทัี�เคุยประส่บักับัคุวามขัด้แย้ง และพวกทัี�ส่ามารถูเข้าไปอย้่ใน
ส่ถูานการณ์จริงโด้ยการออกไปในส่นาม”
 หลกัส่ต้ิรของมาเคุเรเร ซึ่่�งเนน้เร่�องส่ทิัธมินษุยชีนและปญัหาผู้้ล้ี�ภยั
และการย้ายถูิ�น ส่นับัส่นุนให้นักศ่กษาใชี้แนวทัางทัี� นัมบัาลิร์วา เอ็นคุาบัาลา 
เรยีกว่าหลักการทัี� “ไม่มวีธิกีาร” ในการส่ร้างสั่นติิภาพ – ซึ่่�งเป็นหลักง่ายๆ ด้ว้ย
การเน้นให้ชีนพ่�นเม่องมีส่่วนร่วม – โด้ยทัำให้ชีุมชีนติ่างๆ ได้้เข้ามามีบัทับัาทั
รว่มกบัันกัศก่ษาส่นัติภิาพในการคุดิ้รเิริ�มส่รา้งการเปลี�ยนแปลงทัางส่งัคุม แทันทัี�
จะรอรับัแติ่วิธีการแก้ปัญหาทัี�มีคุนคุิด้ให้เทั่านั�น
 เรยีนร้เ้พิ�มเติมิเกี�ยวกบััศ้นยส์่นัติภิาพโรติารใีนกมัปาลา และพบักับั
นักศ่กษาส่ันติิภาพหกคุนทัี�เป็นส่มาชีิกรุ่นแรกของศ้นย์ ทัี�เว็บัไซึ่ติ์ rotary.org/
africas-agents-change 



 เ ม่ื� อ เ ปิ ด้ ตั ว ค้ รั� ง แ รก ใ น เ ด้ื อ น
ม่กราค้ม่ ปี 2016 ค้อลัม่น์นี�กลายเป็นทัี�
โปรด้ปรานของผู้อ่าน และตั�งแต่ฉบับเด้ือน
กุม่ภิาพันธ์นี�เป็นต้นไป “What It’s Like” 
“ม่ันเป็นยังไงนะ” จะกลายเป็นบทัค้วาม่ประจำ
ทัี�ตีพิม่พ์ทัุกเด้ือน 
 หากคุ้ณเป็นสม่าชิุกของโรตารีทีั�มี่
เรื�องราวทัี�น่าประทัับใจ - หรือถ้้าคุ้ณรู้จักใค้ร
บางค้นทัี�เกี�ยวข้องกับโรตารีและม่ีเรื�องราวทีั�
น่าม่หัศจรรย์พร้อม่จะบอกเล่า - เราอยาก
ได้้ยินเรื�องราวด้ังกล่าว

 ร่วม่แบ่งปันเรื�องราวของคุ้ณกับ
เราทัี� magazine@rotary.org ใชุ้ “What 
It’s Like” เป็นหัวเรื�องของอีเม่ล พบกับ       
สุด้ยอด้ของเรื�องราวด้ีๆ ในนิตยสารโรตารี
ฉบับต่อไป

 คุุณพ่อของผู้มคิุด้ว่า ผู้มเป็นล้กแหง่ของคุุณแม่ เพ่�อชี่วยให้ผู้มมีอิส่ระมากข่�น เลยส่่งเส่ริมให้ผู้ม
ส่ามารถูโบักรถูในการเด้ินทัางไปทัี�ติ่างๆ ผู้มเริ�มโบักรถูเด้ินทัางเม่�ออายุ 16 ปี หากเป็นไปได้้ ผู้มจะ
ย่นรออย้่ริมข้างถูนนและย่�นชี้นิ�วหัวแม่ม่อออกมา เป็นส่ัญญาณเล่อกขอร่วมเด้ินทัางเม่�อติ้องการ 
เหตุิผู้ลคุ่อ ผู้มขอเล่อกคุนขับัรถูเอง ดี้กว่าทัี�จะให้คุนขับัรถูตัิด้ส่ินใจเล่อกผู้ม ปั�มน�ำมันเป็นส่ถูานทัี�ทัี�
ผู้มชีอบัย่นรอในการเล่อกยานพาหนะเด้ินทัาง
 การเด้ินทัางรอบัโลก เป็นคุวามฝึันของผู้มติั�งแติ่เด็้ก อายุประมาณ 8 ขวบั ผู้มใชี้เวลาส่่วนใหญ่
ศ่กษาจากแผู้นทัี� เม่�อผู้มส่ำเร็จการศ่กษาจากโรงเรียนบัริหารธุรกิจ และก่อนทัี�จะหางานทัำคุรั�งแรก 
ผู้มคิุด้ว่าเป็นผู้้้ใหญ่พอ ทัี�จะทัําให้คุวามฝึันเป็นจริง -และติ้องการเติิมเต็ิมด้้วยการเป็นนักโบักรถูเพ่�อ
การเด้ินทัาง
 คุวามสํ่าเร็จของเร่�องนี� ติ้องใชี้เวลาในการเด้ินทัาง 1,827 วัน นับัติั�งแติ่วันทัี� 1 มกราคุม 2003 
ถู่ง 1 มกราคุม 2008 เป็นระยะทัางทัั�งส่ิ�น 105,000 ไมล์ แวะเย่อนรวม 59 ประเทัศ เด้ินทัางกับั 
คุนขับัรถู 1,300 คุน และเด้ินทัางบันเร่อ 10 ลํา รวม 10,000 ชีั�วโมง ถู้กปฏิิเส่ธ 20,000 คุรั�ง - โด้ย
การติัด้ส่ินด้้วยการชี้นิ�วกลางจากคุนขับัรถู การเดิ้นทัางบัางคุรั�งมีเหติุการณ์น่าติ่�นเติ้น: เชี่น พบัคุน
ขับัรถูมีอาการเมาเหล้า บัางคุนเหม่อนเป็น คุนขับัรถูแข่ง NASCAR บัางคุนมียาเส่พติิด้ซึ่่อนอย้่ 
เบัาะหลังรถู ทัี�เม่องคุอส่ติาริกา ในลาติินอเมริกา เกิด้เร่�องเม่�อผู้มขอออกไปนอกรถูทั่ามกลางฝึนติก 
คุรั�งนั�นนับัเป็นการหยุด้รถูทัี�ติ่�นเติ้นมาก เพราะคุนขับัรถูไม่พอใจและจี�ป้นมาทัี�ผู้ม — แติ่ในทีั�สุ่ด้    
ก็ยินยอมให้ผู้มร่วมเด้ินทัางติ่อ
 ผู้มไม่ได้้วางแผู้นมาก่อนเลย ว่าจะใชี้เวลาถู่งห้าปี ชี่วงทัี�ผู้มเด้ินทัาง ผู้มติระหนักว่า ถู้าคุุณมีชีีวิติ
อย้่ได้้ 100 ปี เวลานาน 5 ปีเป็นเพียง 5 เปอร์เซึ่็นติ์ของชีีวิติ คุ่าใชี้จ่ายทัั�งหมด้ของการเด้ินทัาง คุ่อ 
€25,000 ซึ่่�งเทัียบัเทั่ากับั $29,000 – จำนวนไม่มากเม่�อรวมทัุกอย่าง เร่�องทัี�พัก ส่่วนใหญ่ผู้ม
ส่ามารถูหาทัี�พักฟื้รี หร่อนอนในเต็ินทั์ได้้ ส่ำหรับัอาหาร ส่่วนมากอาหารราคุาถู้กมากในหลายๆ

โบักรถุ เดืินิที่าง รอบัโลก 
ล้โดืวิก ฮิับัเลอร์
สโมสรโรตาร่ บััวลิเยอ โกตดืาซั้ร์ ปีระเที่ศฝรั�งเศส

ร่วมแบั่งปีันิ
เรื�องราว

“เรื�องราวที่่�ไม่ธ์รรมดืา 
ของโรแที่เร่ยนิธ์รรมดืา”

บัอกเล่า
จากปีระสบัการณ์จริง 

“WHAT 
It’s LIKE” 
“มันิเปี็นิยังไงนิะ”
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ผู้แปล/เรียบเรียง
อผภิ.นพ.วีระชุัย จำเริญด้ารารัศม่ี

สโม่สรโรตารีเชุียงใหม่่

ประเทัศ ผู้มใชี้เงินส่่วนติัวไป 12,000 ย้โร และอีก 
13,000 ย้โร ได้้จากการนําเส่นอ พ้ด้บัรรยายติาม
ทัี�ติ่างๆ รวมทัั�งในส่โมส่รโรติารี นับัได้้ 350 คุรั�ง 
ได้้จากการเขียนบัทัคุวาม และทัํางานเล็กๆ น้อยๆ 
รวมถู่ง การทัํางานเป็นผู้้้ให้บัริการติ้อนรับั และทัำ
หน้าทัี�เป็นแม่บั้าน
 การเดิ้นทัางในทัะเลและมหาส่มุทัร เป็นคุวาม
ทั้าทัายทัี�ยิ�งใหญ่ทัี�สุ่ด้ของผู้ม ผู้มใชี้เวลาหลาย
ส่ัปด้าห์ในการหาเร่อเดิ้นทัาง ประส่บัการณ์ทัี�   
น่าอัศจรรย์ทัี�สุ่ด้คุ่อ เด้ินทัางข้ามมหาส่มุทัร
แปซึ่ิฟื้ิกบันเร่อใบัขนาด้ 40 ฟืุ้ติ เป็นการชี่วยเหล่อ
จากกัปตัินเร่อทัี�ด้ีทัี�สุ่ด้เทั่าทัี�จะทัําได้้: คุ่อผู้มติ้อง
ล้างจาน ปอกเปล่อกมันฝึรั�ง หร่อชี่วยยกเส่าใบัเร่อ 
เราประส่บัอุบััติิเหติุทัี�น่าติ่�นเติ้นส่องคุรั�ง คุรั�งแรก
ในหม้่เกาะกาลาปากอส่ทัี�เร่อเราชีนก้อนหิน และ
เด้ินทัางติ่ออีก 4,800 ไมล์ในหม้่เกาะคุุก เร่อได้้รับั
คุวามเส่ียหาย หลังจากไถูลเข้าไปในแนวปะการัง
บัางแห่ง แติ่ได้้รับัการชี่วยเหล่อฉัุกเฉัินในวันรุ่งข่�น 
ผู้มติ้องติิด้อย้่บันเกาะไอติุทัากินานส่องส่าม
ส่ัปด้าห์ รวมเวลาทัั�งหมด้ทัี�ใชี้ในการเด้ินทัางข้าม
มหาส่มุทัรแปซึ่ิฟื้ิกคุ่อส่ี�เด้่อน

    เร่�องขนหัวลุกอีกเร่�องหน่�งก็คุ่อถู้กมังกรโคุโมโด้ 
ไล่งับัในประเทัศอินโด้นีเซึ่ีย ขณะทัี�ผู้มมัวแติ่ยุ่งกับั
การบัันทั่กภาพเด้็ด้ๆ และล่มติัวจนเข้าไปใกล้
มังกรมากๆ ใกล้มากขนาด้ทัี�มังกรวิ�งไล่งับัติามหลัง
ผู้มอย่างกระชีั�นชีิด้
 การเจ็บัป่วยเป็นอีกคุวามกังวลเม่�อเด้ินทัางไป
ยังส่ถูานทัี�หลายๆ แห่ง ในชี่วงแรกผู้มประส่บั
ปัญหาระบับัทัางเด้ินอาหารบัางอย่าง จากคุวาม
หลากหลายของอาหารทัี�รับัประทัาน เกิด้อาการ
ทั้องเส่ียนานส่ามส่ัปด้าห์ ทัีละเล็กทัีละน้อย 
สุ่ด้ทั้ายผู้มก็ส่ามารถูปรับัติัวได้้ เม่�อเด้ินทัางมาถู่ง
ประเทัศอินเด้ีย ผู้มจ่งส่ามารถูด้่�มน�ำผู้ลไม้ทีั�ใชี้น�ำ
ประปาผู้ส่มได้้
 พ่�นทัี�บัางแห่งทัี�ผู้มเด้ินทัางผู้่าน เป็นพ่�นทัี�ทัี�
ถู่อว่าไม่ปลอด้ภัย ปี 2007 ผู้มอย้่ในประเทัศ
อัฟื้กานิส่ถูาน ติ้องเดิ้นทัางออกจากพ่�นทัี�ขัด้แย้งทัี�
คุวบัคุุมโด้ยติอลิบัาน ติ้องหลีกเลี�ยงการโบักรถู  
ในชีนบัทั ผู้มติ้องหารถูจากเปชีวาร์ ประเทัศ
ปากีส่ถูาน ไปยังเม่องคุาบ้ัล คุนขับัรถูบัรรทุัก  
บัอกว่ามีส่องส่ิ�งทัี�พวกเขาจะไม่ทัำ: คุ่อยาเส่พติิด้
และชีาวติะวันติก สุ่ด้ทั้ายผู้มได้้นั�งรถูทัันติแพทัย์ทัี�

ขับัรถูระหว่างส่องเม่องดั้งกล่าวเพ่�อซึ่่�อขายอุปกรณ์
ฟื้ันเทีัยม
 ประส่บัการณ์ทัี�น่าจด้จําในส่หรัฐอเมริกาในรัฐ  
ฟื้ลอริด้้า พนักงานทัี�ปั�มน�ำมันขอให้ผู้มออกไปจากปั�ม 
เพราะว่าการโบักรถูผู้ิด้กฎีหมาย อย่างไรก็ติาม ผู้ม
ส่ามารถูขอโด้ยส่ารไปยังเม่องถัูด้ไปได้้ ขณะทัี�ย่นอย้่
ข้างถูนนเพ่�อโบักรถูคัุนติ่อไป ขณะรอโบักรถูไม่กี�อ่ด้ใจ
รถูติํารวจส่ามคุันพร้อมเส่ียงไซึ่เรนและไฟื้กระพริบั     
ก็มาล้อมกรอบั หลังจากได้้ฟื้ังเร่�องราว เจ้าหน้าทัี�ก็
ส่งบัลงและขอบัันทั่กภาพกับัผู้มแทัน มีการเผู้ชีิญหน้า
ติ่งเคุรียด้เหม่อนคุรั�งแรกอีกคุรั�งกับัติำรวจใน          
อลาบัามา แติ่จบัลงด้้วยผู้มได้้นั�งรถูไปกับัพวกเขา
 เร่�องราวด้ีๆ เกิด้ข่�นระหว่างทัางไปไมอามี� ทัี�         
คุีย์เวส่ติ์ คุนขับัรถูอ้อมไป 6 ชีั�วโมง เพ่�อไปส่่งผู้มทัี�
ปลายทัาง เขาเป็นชี่างเคุร่�องและอยากพ้ด้คุุยเกี�ยวกับั
ปัญหาส่่วนติัวของเขา ก่อนจะลงจากรถู เขาบัอกผู้ม
ว่าเขากำลังคุิด้ฆ่่าติัวติาย เม่�อได้้ยินเร่�องราวเกี�ยวกับั
ประส่บัการณ์ของผู้ม ทํัาให้เขามีคุวามเข้มแข็งข่�น 
และพร้อมทัี�จะมีชีีวิติติ่อไป
  โบักรถูไปรอบัโลกเป็นช่ี�อหนังส่่อทัี�เล่าเร่�อง
ประส่บัการณ์และหัวเร่�องย่อยคุ่อ 5 ปีในมหาวิทัยาลัย 
ชีีวิติ การโบักรถูไปรอบัโลกเป็นโรงเรียนแห่งชีีวิติ    
ในการเด้ินทัางของผู้มได้้พบักับัผู้้้คุนหลากหลายทัี�มี
ภ้มิหลังติ่างๆ กัน ติั�งแติ่ชี่างเคุร่�องทั้องถูิ�นในฟื้ลอริด้า  
ไปจนถู่งองคุ์ด้าไลลามะในทัิเบัติ ถู้กติ้องทัี�พ้ด้ถู่ง   
องคุ์ด้าไลลามะ ในติอนทั้ายของการนําเส่นอ ผู้มเขียน
เร่�องโรงเรียนใน DHARAMSHALA ทัี� DALAI LAMA 
อาศัยอย้่ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนบัอกว่า ผู้มคุวรพบั
กับัพระองคุ์ เพ่�อพ้ด้คุุยเกี�ยวกับัการผู้จญภัยของผู้ม 
หลังจากขยายคุวามไปๆ มาๆ ผู้มส่ามารถูใชี้เวลา
หลายนาทัีพ้ด้คุุยกับับัุคุคุลทัี�ยิ�งใหญ่ทั่านนี� ผู้ม
ประหลาด้ใจทีั�ทัราบัว่า พระองคุ์ลงมาส่้่โลกอย่างไร
และมีคุวามแปลกแคุ่ไหน เราส่นุกกับัเส่ียงหัวเราะ 
เล็กน้อย พระองคุ์ให้คุวามเห็นว่า เป็นเร่�องส่นุกทัี�ได้้
ฟื้ังการโบักรถูเด้ินทัางของผู้ม โด้ยวิธีการเด้ียวกัน   
ผู้มได้้โบักรถูเด้ินทัางผู้่านทัิเบัติ ซึ่่�งหาโอกาส่ได้้ยาก
และผู้ิด้กฎีหมาย 
 ข้อส่รุปหลักทัี�ผู้มขอนำเส่นอจากการเด้ินทัาง คุ่อ
ผู้้้คุนส่่วนใหญ่มีคุวามซึ่่�อส่ัติย์และเป็นมิติร คุุณคุวร
ล่มติาให้เห็นจริง เพ่�อหลีกเลี�ยงคุวามคุิด้ประหลาด้ใจ
กับัส่ิ�งทัี�ไม่ด้ี และคุุณติ้องไว้วางใจเพ่�อนมนุษย์ของคุุณ

 — ตามคำบอ่กเลี่่าขอ่ง อ่เลี่น ด้รูิท่



  ชี่วงฤด้้ใบัไม้ร่วงทัี�ผู้่านมา ติ้นเด้่อน
ติุลาคุม เป็นประเพณีปฏิิบััติิ ทัี�จะมีการประกาศผู้้้ได้้
รับัรางวัลโนเบัล ผู้มกําลังเด้ินทัางไปอัมส่เติอร์ด้ัมกับั
ภรรยา เพราะไม่ได้้คุาด้หวังว่าจะได้้รับัรางวัลนี� เรา
ไปชีมคุอนเส่ิร์ติในคุ่นก่อนหน้า และส่ําหรับัอาหาร
เชี้าวันนั�นเราเล่อกร้านกาแฟื้ทัี�ด้ี ขณะทัี�กำลังส่ั�ง
อาหาร เส่ียงม่อถู่อก็ด้ังข่�น “โทัรศัพทั์” ภรรยาพ้ด้
ทัันทัีให้ร้้ส่่กขำๆ เราไม่ได้้คุาด้หวังอะไรถู่งเร่�อง
รางวัล ถู่งแม้จะร้้ว่ารางวัลโนเบัล ส่าขาเคุมีจะมีการ
ประกาศในอีกไม่เกินหน่�งชีั�วโมงข้างหน้านี� มักจะมี
เร่�องติลกเส่มอ เม่�อคุุณเป็นผู้้้หน่�งทัี�ได้้รับัการ
พิจารณาในการเข้ารับัรางวัล ไม่ใชี่เพราะว่า ผู้มร้้ส่่ก
ไปเองว่า เป็นผู้้้เหมาะส่มในการเข้ารับัรางวัล แติ่ใน
ชี่วงหลายๆ ปีทัี�ผู้่านมา ผู้ลงานของการพัฒนาหาวิธี
ทัี�ด้ีกว่าในการส่ร้างโมเลกุลนั�น เป็นติัวเก็งทัี�อาจจะ
ได้้รับัรางวัลเส่มอ
  อย่างไรก็ติาม หมายเลขโทัรศัพทั์ทัี�ผู้ม
ไม่ร้้จักโชีว์บันหน้าจอและด้้านล่างจากประเทัศ
ส่วีเด้น ผู้มมองไปทัี�ภรรยาด้้วยคุวามติกใจ และวิ�ง
ออกจากร้านกาแฟื้เพ่�อรับัส่าย มีส่ายโทัรเข้าจริง 
เป็นเร่�องทัี�เหล่อเชี่�อจริงๆ ส่่วนภรรยาผู้มก็ยังคุงนั�ง
อย้่ในร้านกาแฟื้ มองผู้มผู้่านบัานหน้าติ่างของร้าน 
ผู้มบัอกใบั้ให้เธอทัราบัว่า ผู้มได้้รับัรางวัลโนเบัลจริง 
เธอติกติะล่งเชี่นเด้ียวกัน ผู้มติ้องทัำทั่าลงคุุกเข่าเพ่�อ
แส่ด้งว่าเก่อบัจะเป็นลมด้้วยคุวามสุ่ข นั�นเป็นชี่วง
เวลาทัี�ผู้มจะไม่มีวันล่ม
  เม่�อเส่ร็จจากการรับัส่าย ผู้มกลับัเข้าไป
ร้านอาหาร น่าเส่ียด้ายทัี�อาหารเชี้าไม่ได้้ด้ีเหม่อนทัี�
คุาด้หวัง แติ่มันไม่ส่ำคุัญ เพราะผู้มรับัประทัานอะไร
ไม่ลง ร้้ส่่กเติ็มติ่�น เป็นเร่�องด้ีทัี�มีการแจ้งให้ทัราบัล่วง
หน้าส่ี�ส่ิบัห้านาทัี ก่อนการประกาศอย่างเป็น
ทัางการ เพ่�อให้เติรียมติัวให้พร้อมล่วงหน้าว่าติ้องทัำ
อะไรบั้าง ส่ําหรับัส่ิ�งทัี�กําลังจะเกิด้ข่�น เติรียมติัวยังไง
ในเวลาส่ี�ส่ิบัห้านาทัี? เรารีบัจ่ายคุ่าอาหาร และเด้ิน
เติร็ด้เติร่ไปรอบัๆ อัมส่เติอร์ด้ัมอีกเล็กน้อย ก่อน
กลับัไปโรงแรมทัี�พัก
  ผู้มแจ้งข่าวนี� กับัเจ้าหน้าทัี�ของโรงแรม
ในทัันทัี ทัุกคุนยินด้ีมาก และร้้ส่่กขอบัคุุณทัี�ทัาง
โรงแรม ได้้เติรียมห้องพิเศษส่ำหรับัการแถูลงข่าว 
และเริ�มติ้นด้้วยการส่ัมภาษณ์จากม้ลนิธิโนเบัล
  หลังจากเด้ินทัางกลับัถู่งบั้านทัี�เยอรมนี
ได้้มีการจัด้งานเลี�ยงติ้อนรับัทัี� “ส่ถูาบััน Max 
Planck for Coal Research” ซึ่่�งเป็นส่ถูานทัี�

ทัำงานของผู้ม นับัเป็นชี่วงเวลาทัี�งด้งามทัี�สุ่ด้ชี่วง
หน่�งในชีีวิติของผู้ม ทัี�ส่ถูาบััน เรามีส่นามหญ้าอย้่
กลางอาคุาร เพ่�อนส่มาชีิกและผู้้้ร่วมงานติ่างย่น 
ปรบัม่ออย้่บันระเบัียงทัี�รายรอบัส่นามหญ้า  ทัุกคุน
ปรบัม่อส่่�อมวลชีนก็อย้่ทัี�นั�น กล้องทัีวีจับัภาพมาทัี�
ผู้ม แติ่ผู้มไม่เห็นอะไรเลย เห็นแติ่เพ่�อนร่วมงาน 
ปรบัม่อแส่ด้งคุวามยินด้ี มีคุวามร้้ส่่กเหม่อนกับัว่า 
ทัุกคุนในส่ถูาบัันมารวมกันอย้่ทัี�นั�นทัั�งหมด้ มาแส่ด้ง
คุวามยินด้ีและปรบัม่อ  — เป็นส่ิ�งทัี�สุ่ด้จะบัรรยาย
ถู่งคุวามร้้ส่่กทัี�ผู้มได้้รับัจริงๆ ชี่างฝึีม่อ เพ่�อนร่วมงาน
จากฝึ่ายบัริหาร นักวิเคุราะห์ นักเคุมีจากห้องปฏิิบััติิ
การ ทัุกๆ คุนรวมอย้่ทัี�นั�น ติ่างปรบัม่ออย่างยาวนาน 
เป็นเวลากว่าห้านาทัี หลังจากเงียบัไปส่ักคุร้่หน่�ง 
ชี่วงทัี�ผู้มติอบัคุําถูามนักข่าวส่องส่ามข้อ หลังจากนั�น
ก็มีเส่ียงปรบัม่อติ่อเน่�องติามมาอีก 5 นาทัี ทัุกอย่าง
ด้้เหม่อนว่าจะไม่มีทัี�ส่ิ�นสุ่ด้ มันเป็นคุวามส่วยงามทัี�
มากมายล้นเหล่อ
  ผู้มได้้รับัการติิด้ติ่อจากส่โมส่รโรติารี 
ของผู้ม ถู่งการจะมีการเฉัลิมฉัลองอย่างแน่นอน   
แม้จะไม่ยิ�งใหญ่ แติ่ยังไม่ทัราบักำหนด้ว่าเม่�อไหร่ 
แติ่มีแน่ ผู้มอาจจะติ้องบัรรยายพร้อมๆ กันไปด้้วย 
ผู้มได้้รับัมอบัให้เติรียมการพ้ด้-บัรรยายส่องเร่�อง 
หัวข้อแรกเกี�ยวกับัชีีวิติของผู้มในฐานะนักวิจัย   
ส่่วนอีกเร่�องเกี�ยวกับั “การเร่งปฏิิกิริยาเคุมี (ใน  
ภาพรวม) - catalysis” ไม่ว่าจะด้้วยวิธีใด้ เราจะ
เฉัลิมฉัลองอย่างมีส่ไติล์

บอ่กเลี่่าโด้ยฟลี่อ่เริ่ยน ควิอ่นซ์์ 
หลี่ังจิากท่่�ศึาสตริาจิาริย์ลี่ิสต์ได้้ริับการิแจิ้งข่าวิด้่

เมื�อร้�ว่าไดื�รับัรางวัลโนิเบัล
เบันิจามินิ ลิสต์
สโมสรโรตาร่ม่ลไฮิม์-ร้ห์-ชุลอส โบัรชุ์ ปีระเที่ศเยอรมนิ่
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  ในปี 1950 เม่�ออายุ 24 ปี ผู้มได้้เข้ามา
เป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารี และเป็นส่มาชีิกทัี�มีอายุ
น้อยทัี�สุ่ด้ของส่โมส่รโรติารีเบัอร์เรล-นิว เคุนซึ่ิงติัน
มลรัฐเพนซึ่ิลเวเนีย ปัจจุบัันผู้มอายุ 95 ปี เป็น
ส่มาชีิกอาวุโส่ทัี�สุ่ด้ของส่โมส่รโรติารีโอ�คุมอนติ์       
เวโรนา 70 ปีผู้่านไป ผู้มก็ยังเป็นส่มาชีิกทัี�เข้าร่วม
ประชีุมส่โมส่รอย่างส่ม�ำเส่มอ ในอด้ีติ การเข้าร่วม
ประชีุมส่โมส่รเป็นเร่�องใหญ่ ปัจจุบัันโรติารีมีคุวาม
ย่ด้หยุ่นมากข่�น แติ่ผู้มยังคุงเข้าร่วมประชีุมส่โมส่ร
ติลอด้มา เพราะชีอบัการประชีุมของโรติารี ผู้มร้้ส่่ก
ส่นุกกับัการพบัปะเพ่�อนๆ และได้้เรียนร้้เกี�ยวกับั
โคุรงการของส่โมส่ร
  ในชี่วงแรกของการแพร่ระบัาด้ของ 
COVID-19 การประชีุมส่โมส่รได้้ปรับัเปลี�ยนเป็น
แบับัออนไลน์ทัันทัี การประชีุมแบับัซึ่้มคุ่อนข้างเป็น
ทัี�นิยมในหม้่ส่มาชีิกอาวุโส่ ผู้มร้้ส่่กส่บัายใจกับั     
ร้ปแบับั (แพลติฟื้อร์ม) ด้ังกล่าว - หลังจากนั�นเพียง
ไม่กี�เด้่อนผู้มได้้เรียนร้้ว่าส่ามารถูเข้าร่วมประชีุมได้้
มากกว่าการประชีุมส่โมส่รของผู้มเอง บัุติรชีายของ
ผู้มบัิลอย้่ทัี�โคุโลราโด้ เป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารี      
ไฮ่แลนด้์ แรนชี์ (ลิติเติิ�ลติัน)  ผู้มจ่งเริ�มเข้าร่วมการ
ประชีุมกับัส่โมส่รของล้กชีายทัุกส่ัปด้าห์ และยังเข้า
ร่วมการประชีุมกับัส่โมส่รด้ั�งเด้ิมของผู้ม ส่โมส่ร    
โรติารีฟื้็อกซึ่์ ชีาเปล เอเรีย มีโอกาส่พบัปะเพ่�อน
เก่าๆ เป็นเร่�องส่นุกมากทัี�ได้้พ้ด้คุุยกับัเพ่�อนทัี�ไม่ได้้
คุุยด้้วยกันมาหลายปี ร้้ส่่กถู่งคุวามมีชีีวิติชีีวา
  คุุณไม่ได้้เจอะเจอผู้้้คุนทัี�มากด้้วย
ประส่บัการณ์เหม่อนทัี�ผู้มพบัในโรติารี มีคุนไม่มาก
นักทัี�อย้่ในโรติารีมานานกว่าเจ็ด้ทัศวรรษ! ในชี่วง
หลายปีทัี�ผู้่านมา ผู้มเห็นโรติารีเติิบัโติและ
เปลี�ยนแปลงไปมากทัีเด้ียว จุด้เปลี�ยนทัี�ส่ําคุัญทัี�สุ่ด้
ส่ําหรับัองคุ์กรโรติารี เกิด้ข่�นเม่�อเรายอมรับัผู้้้หญิง

เข้าร่วมเป็นส่มาชีิกในชี่วงปี คุ.ศ.1980 นับัเป็นชี่วง
จุด้ผู้กผู้ันทัี�เปลี�ยนแปลง และเวลานี�เรากำลังจะมี
ประธานโรติารีส่ากลหญิงคุนแรก คุ่อ เจนนิเฟื้อร์ 
โจนส่์ ผู้มคุิด้ว่าเป็น การก้าวเด้ินไปข้างหน้าทัี�ยิ�งใหญ่
  เม่�อผู้มเข้าร่วมในโรติารีติั�งแติ่ยังหนุ่ม 
และเริ�มทัํางานชี่วยคุนอ่�นๆ ติามแนวทัางของโรติารี 
ได้้พบัปะเรียนร้้ จากผู้้้คุนทัี�ประส่บัคุวามส่ําเร็จ จาก
ในส่โมส่ร ทัำให้ผู้มได้้พัฒนาติัวเอง และมีคุวามมั�นใจ
มากข่�น สุ่ด้ทั้ายส่ามารถูเริ�มติ้นธุรกิจของตินเอง
หลายๆ แห่ง หน่�งในนั�นคุ่อ ธุรกิจการให้บัริการรับั
โทัรศัพทั์ ก่อติั�งในปี 1958 และด้ำเนินการติ่อเน่�อง
มานาน 35 ปี
   ปัจจุบััน ส่โมส่รยิ�งมีคุวามส่ําคุัญมาก
ส่ำหรับัผู้ม ผู้มทัํางานน้อยลง ภรรยาของผู้ม คุุณ    
ล้อิส่ ได้้จากไปแล้ว และล้กๆ ทัั�งห้า ก็เติิบัโติเป็น
ผู้้้ใหญ่ไปหมด้แล้ว การร่วมประชีุมส่โมส่รโรติารีคุ่อ
ส่ิ�งทัี�ผู้มเฝึ้ารอคุอยในแติ่ละส่ัปด้าห์
  เม่�อผู้มมีโอกาส่พ้ด้คุุย กับัคุนหนุ่มส่าว
เกี�ยวกับัโรติารี ผู้มพยายามให้กำลังใจให้เขาเข้ามามี
ส่่วนร่วมซึ่่�งชี่วยทัำให้ชีีวิติผู้มร้้ส่่กว่ามีคุุณคุ่ามากข่�น
ทัี�ส่ามารถูชี่วยเหล่อผู้้้อ่�น และแน่นอนเราติ้องรักษา 
คุวามเหมาะส่มระหว่างส่ถูานะการเป็นส่มาชีิกและ 
เร่�องอ่�นๆ ในชีีวิติ  จ่งไม่เกี�ยวกับัคุำว่า “ไม่มีเวลา” 
เรามีเวลาเส่มอส่ำหรับัส่ิ�งทัี�ส่ำคุัญในชีีวิติเรา 
 เม่�อไติร่ติรองติลอด้ชี่วงเวลา 70 ปีทัี�ผู้่านมาใน
โรติารีของติัวผู้มเอง ส่่วนทัี�ด้ีทัี�สุ่ด้ คุ่อ การได้้พบัเจอ
กับัเพ่�อนๆ และคุวามแติกติ่างทัี�เราได้้ร่วมกันทัำมา

บอ่กเลี่่าโด้ย วิา เนส ซ์่า กลี่าวิินสกาส

70 ปีี กับัโรตาร่ 
จิม ซัิมเมอร์มอนิ 
สโมสรโรตาร่โอ�คมอนิต์ เวโรนิา, มลรัฐเพันิซัิลเวเนิ่ย



กลัดืเข็ม
เข็มสัญ่ลักษณ์จะบัอกเล่าเรื�องราวของคุณในิโรตาร่

เรื�องเล่าจากเข็มโรตาร่ :
  ร้ปแบับัทัี�หลากหลายของเข็ม — 
เข็มทัี�แทันเคุร่�องหมายโคุรงการบัำเพ็ญ
ประโยชีน์ คุติิพจน์ประจำปี เจ้าหน้าทัี�
ส่โมส่ร การประชีุมใหญ่ภาคุ และงาน      
กิจกรรมอ่�นๆ ของโรติารี
 โด้ยทัั�วไป เข็มส่ัญลักษณ์โรติารี 
จะมีการระบัุข้อม้ลบัางอย่าง เชี่น ชี่�อส่โมส่ร 
ภาคุโรติารี หร่อวันทัี�ของกิจกรรม โคุรงการ
ทัี�ได้้ด้ำเนินการ ส่ามารถูใชี้เป็นข้อม้ล       
เบั่�องติ้น เพ่�อคุ้นหารายละเอียด้เพิ�มเติิม  
ในอินเทัอร์เน็ติ นอกจากนี�ยังมีโรแทัเรียนทัี�
พร้อมชี่วยเหล่อบันหน้า Pin’s Facebook 
อีกด้้วย 

ม้ลค่าของเข็ม :  
 ถู้าหากส่มาชีิกโรแทัเรียนมีคุวาม
ส่นใจในการจัด้หาซึ่่�อขายเข็มส่ัญลักษณ์
โรติารี ส่ามารถูเข้าร่วมกลุ่มการซึ่่�อขายของ
บัน Facebook 
 การซึ่่�อขายเข็มเป็นเร่�องของ  
ส่่วนบัุคุคุล และเป็นทัี�นิยมชีมชีอบักัน  
อย่างจริงๆ จังๆ โด้ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ในกลุ่ม
นักเรียนเยาวชีนแลกเปลี�ยน โรทัาแรคุเทัอร์ 
และส่มาชีิกรุ่นเยาว์อ่�นๆ 
 หากทั่านวางเข็มโรติารีบันโติ�ะใน
งานประชีุมใหญ่ ผู้้้คุนจะเริ�มหยิบัเข็มจาก
เส่่�อแจ็คุเก็ติของติัวเอง เพ่�อแลกเปลี�ยนใน
ทัันทัี — นับัเป็นเร่�องทัี�เราทั่านอาจไม่เคุย
พบัเจอแบับันี�มาก่อน

มาร่วมดื�วยกันิ : 
 การส่ะส่มเข็มส่ัญลักษณ์โรติารี
เป็นเร่�องของแติ่ละบัุคุคุล ถู้าทัำแล้วมี 
คุวามสุ่ข ก็จงทัำติ่อไป
  เม่�อไหร่ก็ติามทัี�เราชี่�นชีมเข็มทัี�เรา
ส่ะส่ม จนนำพาไปส่้่การพ้ด้คุุยเร่�องราว
เกี�ยวกับัเข็ม และเข้าไปมีส่่วนร่วมกิจกรรม 
กับัส่มาชีิกโรติารีคุนอ่�นๆ พร้อมด้้วยการ  
กลัด้เข็มส่ัญลักษณ์ นั�นถู่งจะนับัได้้ว่า เป็น
คุุณคุ่าอย่างแทั้จริง
 มันจ่งไม่เกี�ยวกับัจํานวนหร่อ 
ม้ลคุ่าของเข็มทัี�คุุณมี แติ่ติัวเข็มของมันเอง
ได้้แส่ด้งให้เห็น ถู่งส่ิ�งทัี�โรติารีได้้ลงม่อทัํา
เพ่�อชีุมชีน

มิโยกิ วิอ่ลี่์คเกอ่ริ์
ภาพิ่ถ่ายโด้ย คริิส วิัตกินส์22  มกราคม-กุมภาพัันธ์์ 2565

เข็มโรตาร่



Our District

บรรณาธิการบริหาร
อน.วาณิชี โยธาวุธ      (ส่โมส่รโรติารีแม่ส่าย) 

บรรณาธิการผ้้ช่่วย
อน.จันทันี เทัียนวิจิติร      (ส่โมส่รโรติารีล้านนาเชีียงใหม่)

บรรณาธิการผ้้ช่่วย 
อผู้ภ.จุฑาทัิพย์ ธรรมศิริพงษ์     (ส่โมส่รโรติารีพระปฐมเจด้ีย์)
รทัร.เด้ียร์ราห์  พิบั้ลย์วัฒนวงษ ์(ส่โมส่รโรติารีหมากแข้ง )
อน.ติรอง แส่งส่ว่างวัฒนะ        (ส่โมส่รโรติารีกรุงเทัพสุ่วรรณภ้มิ)

อน.นพ.ณัฏิฐธนิน เศรษฐวนิชีย์  (ส่โมส่รโรติารีแพร่)
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อนิ. จันิที่นิ่ เที่่ยนิวิจิตร 
สโมสรโรตาร่ล�านินิาเชุ่ยงใหม่
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Interview

โรติารีกับสัันติิภาพ
 สนัตภิาพิ่เป็นหนึ�งในหวัิข้อ่หลัี่กขอ่ง
โริตาริ่ท่่�เน้นควิามส�าคัญ (Areas of Focus) 
โคริงการิแลี่ะกิจิกริริมท่่�ยั�งย่นแลี่ะปริะสบ
ควิามส�าเริจ็ิจิะอ่ยูใ่นหวัิข้อ่ท่่�เน้นควิามส�าคญัน้่ 
     ศึูนย์โริตาริ่เพ่ิ่�อ่สันติภาพิ่จึิงได้้ถูกจิัด้ตั้ง
ขึ้นเพิ่่�อ่อ่บริมวิิชีาการิ การิศึึกษา แลี่ะการิ
ปฏิิบัติโปริแกริมศึูนย์โริตาริ่เพิ่่�อ่สันติภาพิ่
พิ่ัฒนาผูู้้นำท่่�จิะขับเคลี่่�อ่นการิด้ำเนินงาน
ด้้านสันติภาพิ่แลี่ะการิป้อ่งกัน/แก้ไขข้อ่
ขัด้แย้งในชีุมชีนขอ่งพิ่วิกเขาแลี่ะทั่�วิโลี่ก                                                      
ผูู้้สำเริ็จิการิศึึกษาจิากโปริแกริมสันติภาพิ่
หลี่ายคนได้ท้่ำงานท่่�สนบัสนุนให้เกดิ้สันตภิาพิ่ 

ศููนย์์โรติารีเพื่อสัันติิภาพ	 จุ็ฬาลงกรณ์
มัหาวิทย์าลัย์	(Rotary	Peace	Center	at	
Chulalongkorn	University)
          ศึูนย์โริตาริ่เพิ่่�อ่สันติภาพิ่ จิุฬาลี่งกริณ์์
มหาวิิท่ยาลี่ัย ได้้ก่อ่ตั้งขึ้นเม่�อ่ปี 2547 โด้ยได้้
ริบัควิามริว่ิมมอ่่จิากจิฬุาลี่งกริณ์ม์หาวิทิ่ยาลี่ยั 
เป็นศึูนย์ท่่�ได้้ริับทุ่นจิัด้โปริแกริมการิอ่บริม
ปีลี่ะ 2 คริั้งๆ ลี่ะ 3 เด้่อ่น ริับผูู้้เข้าอ่บริมปีลี่ะ 
50 คน ค่อ่ริุ่นลี่ะไม่เกิน 25 คน เม่�อ่สำเริ็จิ
หลี่ักสูตริแลี่้วิผูู้้ท่่�ได้้ริับทุ่นจิะได้้ริับปริะกาศึ  
นย่บัตริ Professional Certificate Program 
 ปัจิจุิบัน ศึูนย์โริตาริ่เพิ่่�อ่สันติภาพิ่
จิุฬาลี่งกริณ์์มหาวิิท่ยาลี่ัย ได้้ด้�าเนินการิ
จิัด้อ่บริมให ้กับผูู้ ้ รัิบทุ่นมาถึ งริุ ่นท่่�  32                         
ซ์ึ�งสอ่งริุ่นลี่่าสุด้น่้ต้อ่งจิัด้อ่บริมในริูปแบบ                   
เสม่อ่นจิริิง (Virtual Training) เพิ่่�อ่ให้
สอ่ด้คลี่้อ่งกับสถานการิณ์์การิเกิด้โริคริะบาด้
โควิิด้ท่่�ผูู้้เข้าอ่บริมยังไม่สามาริถเด้ินท่างมา
อ่บริมท่่�ปริะเท่ศึไท่ยได้้ 

 ท่ม่นิตยสาริโริตาริป่ริะเท่ศึไท่ยได้้สัมภาษณ์บุ์คคลี่ท่่�เก่�ยวิข้อ่งกบัการิด้ำเนินงาน
ขอ่งศึูนย์ฯ เพิ่่�อ่ท่ริาบข้อ่มูลี่ปัจิจิุบัน ด้ังน่้

ศาสตราจ้ารย์สุริช่ัย หวันแก้ว ผ้้อำนวยการศ้นย์ฯ 
 กล่าวถู่งโคุรงส่ร้างของศ้นย์ฯ ว่าปัจจุบัันมีบัุคุลากรจำนวน 6 คุน ซึ่่�ง
ทัางศน้ยฯ์ มสี่ว่นรว่มในการคุดั้เลอ่กผู้้เ้ขา้รบััการอบัรมโด้ย ศาส่ติราจารย์
สุ่ริชีัย จะเด้ินทัางไปคัุด้เล่อกร่วมกับัคุณะกรรมการทัี�ศ้นย์ส่ันติิภาพ     
โรติารีส่ากล มลรัฐอิลลินอยส่์ ปีละ 1 คุรั�ง โด้ยติัวแทันจากโรติารี
ประเทัศไทัยอีกทั่านหน่�งทัี�ผู่้านมาคุ่อ ทั่านนรเศรษฐ ปัทัมานันทั์ และ 

ติ่อมาคุ่อ ด้ร. เส่าวลักษณ์ รัตินวิชีชี์ อด้ีติกรรมการบัริหารโรติารีส่ากล ซึ่่�งการรับัส่มัคุร
และคุดั้เลอ่กจดั้ทัำปลีะ 1 คุรั�ง โด้ยใหผู้้้เ้ขา้รบััการอบัรมระบัวุา่ติอ้งการเขา้รบััการอบัรมใน     
ชีว่งไหนของปทีัี�ส่มคัุร ซ่ึ่�งจดั้อบัรมปลีะ 2 รุน่ ส่ำหรบััวิทัยากรทัางศ้นยฯ์ เปน็ผู้้้คัุด้เลอ่กจาก    
ผู้้้ทัี�มีคุวามเชีี�ยวชีาญมีประส่บัการณ์ด้้านการวิจัยและการส่ร้างส่ันติิภาพ ในพ่�นทัี�ปัญหาทัี�
ส่ำคุัญทัั�วโลก การอบัรมไม่ใชี้วิธีการเล็คุเชีอร์ แติ่จัด้ให้ผู้้้เข้ารับัการอบัรมมีส่่วนร่วม การทัี� 
ผู้้ร้ว่มในหลกัส้่ติรมภีม้หิลงัและประส่บัการณห์ลากหลาย จากติา่งพ่�นฐาน ติา่งภาคุพ่�นทัวปี 
ติา่งชีาติ ิติา่งศาส่นาและติา่งอาชีพี ทัำใหไ้ด้เ้รยีนร้จ้ากกนัและกนัอยา่งมากและหลากหลาย 
ในอด้ีติเราเคุยมองเร่�องส่ันติิภาพเป็นเร่�องไกลติัว แต่ิทัุกวันนี�เร่�องส่ันติิภาพและส่ันติิสุ่ข                     
เป็นเร่�องใกล้ติัวทัุกทัี การทัี�โรติารีได้้ให้คุวามส่ำคัุญด้้านส่ันติิภาพและโรแทัเรียนได้้ให้
คุวามร่วมม่อขยายบัทับัาทัของศ้นย์ฯ เทั่ากับัเป็นการส่่งเส่ริมส่ันติิภาพทัั�งในประเทัศไทัย
และติ่างประเทัศ ส่ถูานการณ์แพร่ระบัาด้ของโคุวิด้-19  ในชี่วง 2 ปีมานี�ส่่งผู้ลกระทับัติ่อ                                                                                                             
ทัุกคุนและทัุกประเทัศ ศ้นย์ฯ จ่งติ้องปรับัทัั�งวิธีการคุัด้เล่อกผู้้้เข้าอบัรมและเน่�อหาการ
อบัรมให้กว้างและล่กข่�น รวมทัั�งร้ปแบับัการจัด้การศ่กษาต้ิองปรับัใชี้ออนไลน์มากข่�น 
โรติารีจ่งเป็นส่ะพานให้เราทุักคุนติระหนักว่า สุ่ขภาพเป็นเร่�องของสั่นติิสุ่ขและสั่นติิภาพ
ไปพร้อมๆ กันด้้วย

Rotary Peace Fellows
 ผู้้้เข้ารับัการอบัรม (Rotary Peace Fellows) ปัจจุบัันคุ่อรุ่นทัี� 32 ซึ่่�งกำลังอย้่
ในระหว่างการอบัรม กองบัรรณาธิการนิติยส่ารโรติารีประเทัศไทัยได้้สั่มภาษณ์ทัั�งศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัันว่า เขาเหล่านี�มีจุด้มุ่งหมายอย่างไร ถู่งได้้ส่มัคุรเข้ามารับัการอบัรม
และ ส่ิ�งทัี�ได้้นำไปใชี้หลังจากเส่ร็จส่ิ�นการอบัรมส่ำหรับัศิษย์เก่า และส่ิ�งทัี�คุาด้หวังส่ำหรับั
ผู้้้ทัี�กำลังอบัรมอย้่ในขณะนี� 

นักการศึกษาผ้้ส่งเสริมิการวิจ้ัยแลิะกระบวนการสร้างสันติภาพ
ผ้้ช่่วยศาสตราจ้ารย์ ด้ร. ด้วงหที่ัย บ้รณเจ้ริญกิจ้ อาจ้ารย์ป็ระจ้ำแลิะ
รองผ้้อำนวยการฝ่่ายวิจ้ัยแลิะบริการวิช่าการ สถาบันสิที่ธิมินุษยช่น
แลิะสันติศึกษา มิหาวิที่ยาลิัยมิหิด้ลิ 
 เปน็อาจารย์ทัี�รบััผิู้ด้ชีอบัส่อนวิชีาการแปลงเปลี�ยนคุวามขัด้แย้ง และ
ทัำงานวิจัยและจัด้กระบัวนการส่านเส่วนา เพ่�อส่่งเส่ริมกระบัวนการ
ส่รา้งสั่นติภิาพและการแก้ไขปัญหาด้ว้ยสั่นติวิิธ ีในพ่�นทัี�จงัหวัด้ชีายแด้น

ภาคุใติ้ ติั�งแติ่ พ.ศ. 2547 เป็นติ้นมา
 ด้ร. ด้วงหทััย กล่าวว่า เม่�อทัราบัถู่งหลักส่้ติรการอบัรมของโรติารีพบัว่า ติรงกับั
คุวามส่นใจและเป็นโอกาส่ทัี�จะได้้เรียนร้้ด้้านส่ันติิภาพและขจัด้คุวามขัด้แย้งเพิ�มเติิม รวม
ทัั�งได้้แลกเปลี�ยนประส่บัการณ์จากเพ่�อนๆ อีกหลายประเทัศ อีกทัั�งในการอบัรมในชี่วง                          
3 เด้อ่นเปน็ระยะเวลาไมน่านเกนิไป ส่ามารถูขอลางานในชีว่งปดิ้เทัอมทัี�ไมต่ิอ้งมีการส่อน 
นอกจากนี� จฬุาลงกรณม์หาวทิัยาลัยกต็ิั�งอย่้ในกรุงเทัพฯ ทัำใหส้่ะด้วกทัี�จะเดิ้นทัาง การได้้
พบัอาจารย์ผู้้้ส่อนและเพ่�อนผู้้้เข้าอบัรมจาก 19 ประเทัศทัั�วโลกทัี�มีภ้มิหลังทัางวัฒนธรรม
และประส่บัการณ์ในวิชีาชีีพทัี�หลากหลาย แต่ิมีคุวามส่นใจร่วมกันคุ่อเร่�องคุวามขัด้แย้ง
และส่นัติภิาพ ทัำใหก้ารส่นทันาแลกเปลี�ยนเป็นไปอย่างมสีี่สั่น และเต็ิมเปี�ยมไปด้ว้ยคุวาม
ร้้ทัี�ทัำให้ติ่�นติัว ไม่อยากขาด้เรียนเลยแม้แติ่ชัี�วโมงเด้ียว อีกทัั�งการได้้มีโอกาส่ไปด้้งาน                                                                     

Rotary Peace Fellow



เกี�ยวกับัปัญหาการประมง ทัี�จังหวัด้ส่งขลา เป็นเร่�องใหม่ทัี�เปิด้โลก
ทัศัน์เป็นอย่างยิ�ง รวมถูง่การด้ง้านทัี�อาเจะห์ ประเทัศอินโด้นีเซึ่ยี ทัำให้
เห็นข้อจำกัด้ของกระบัวนการส่ันติิภาพภายหลังการบัรรลุข้อติกลง 
เป็นประโยชีน์ติ่อการติ่อยอด้ในการทัำงานของตินเองในพ่�นทัี�จังหวัด้
ชีายแด้นภาคุใติ ้นอกจากนี�เน่�อหาและเทัคุนคิุการนำเส่นอของอาจารย์
และวทิัยากรของหลักส่ต้ิรนี� ยงัเป็นประโยชีนใ์หน้ำไปใชีส้่อด้แทัรกการ
ส่อนในวิชีาทัี�ด้้แลอย้่ ทัั�งในระด้ับัปริญญาติรี ปริญญาโทั และปริญญา
เอก โด้ยมีเป้าหมายปลายทัางคุ่อส่ันติิภาพของการอย้่ร่วมกัน

สนัตภิาพโด้ยถาวรจ้ะต้องเกดิ้ข้ึน้บนหลิกัการข้องคุวามิยตุธิรรมิที่ัง้
ที่างการเมิืองแลิะสังคุมิ

มิิเช่ลิ บราวอส (Michele Bravos) ผ้้ร่วมิ           
ก่อตั้งแลิะรองผ้้อำนวยการสถาบันออโรร่า เพื�อ
การศึกษาสิที่ธิมินุษยช่น ป็ระเที่ศบราซิลิ 
  มีภารกิจในการให้คุวามร้้ด้้านสิ่ทัธิมนุษยชีนแก่
คุนทีั�มีพ่�นคุวามร้้ทัี�แติกต่ิางกัน ซึ่่�งเป็นการต่ิอยอด้
คุวามร้ต้ิา่งๆ ทัี�เขามีอย้ ่พร้อมทัั�งเชีญิชีวนให้เขาร่วม

กิจกรรมทัี�จะชี่วยให้ชีุมชีนเกิด้คุวามเทั่าเทัียมและละทัิ�งคุวามรุนแรง 
ในการส่นับัส่นุนกับัคุนเหล่านี� ซ่ึ่�งประกอบัด้้วยคุนจากหลากหลาย
หน่วยงานทัั�งจากราชีการ เอกชีน มหาวิทัยาลัย องค์ุกรไม่แส่วงหา
กำไร และภาคุประชีาส่ังคุมติ่างๆ
 มิเชีล กล่าวว่า เธอเป็นผู้้้หญิงลาติินอเมริกาใติ้ หน่�งในห้า
ประเทัศทัี�มีปัญหาการใชี้คุวามรุนแรงส้่งสุ่ด้ในภ้มิภาคุนี� เม่�อทัราบั
ขา่วการรบััส่มคัุรผู้้เ้ขา้อบัรมด้า้นส่นัติภิาพของโรติารจีง่ส่นใจ และเหน็
โอกาส่ในการทัี�จะส่ร้างคุวามเข้มแข็งให้กับัผู้้้นำและบัุคุคุลทัั�วไป เชี่น
ติัวเธอเองในการพัฒนาวิชีาชีีพเพิ�มเติิม หากเส่ร็จส่ิ�นการอบัรมแล้ว
เธอจะนำคุวามร้้ทัี�ได้้มาปรับัใชี้ เพ่�อพัฒนาส่ันติิภาพและส่ันติิสุ่ขใน
ชีุมชีน โด้ยเธอกล่าวว่า “ส่ภาพแวด้ล้อมทัี�เกิด้ข่�นนี� เติ็มไปด้้วยคุวาม                                                                                      
เทั่าเทัียมกันของอำนาจ และการเห็นคุุณคุ่าทัี�มีอย้่ในติัวปัจเจกบัุคุคุล
และชุีมชีน ฉัันเชี่�อว่าการพัฒนาทัี�เน้นคุวามยั�งย่นจะไม่เพียงเป็น
ประโยชีนต์ิอ่เศรษฐกจิแติจ่ะด้ตีิอ่ส่งัคุมโด้ยรวมด้ว้ย ในทัำนองเด้ยีวกนั
ฉัันเชี่�อว่า ส่ันติิภาพโด้ยถูาวรจะต้ิองเกิด้ข่�นบันหลักการของคุวาม
ยตุิธิรรมทัั�งทัางการเมอ่งและส่งัคุม ด้งัทัี�เจา้ของรางวลัโนเบัลสั่นติภิาพ 
ชีรินิ เอบัาด้ ีกลา่วไวว้า่ “ส่นัติภิาพโด้ยถูาวรและการพฒันาอยา่งยั�งยน่ 
ทัั�งส่องส่ิ�งนี�ติ้องส่ร้างข่�นโด้ยน�ำม่อมนุษย์เทั่านั�น”
 มิเชีล เป็นผู้้้เข้ารับัการอบัรมรุ่นทัี� 32 ซึ่่�งเป็นรุ่นล่าสุ่ด้        
ขณะทัี�ส่ัมภาษณ์นี� เธอเพิ�งเริ�มเข้าเรียนได้้ส่ามส่ัปด้าห์ในชี่วงเด้่อน
มกราคุม 2565 คุวามเห็นต่ิอการเรียนการส่อนผู่้านระบับัซึ่้มใน       
ขณะนี�นั�น มิเชีลกล่าวว่า เป็นการเรียนการส่อนทัี�มีประสิ่ทัธิภาพอีก
ทัางหน่�ง ในส่ถูานการณ์ทีั�เรายังเดิ้นทัางไปประเทัศไทัยไม่ได้้ ทัาง
ทัีมงานของศ้นย์โรติารีเพ่�อส่ันติิภาพได้้พยายามทัี�จะจัด้กิจกรรมโด้ย
ไม่ให้ระยะทัางมาเป็นอุปส่รรคุ และให้เราส่นุกกับัการได้้เชี่�อมโยง                    
ซึ่่�งกันและกัน “ฉันัหวังว่าจะได้มี้โอกาส่เดิ้นทัางมาเรยีนทัี�จฬุาลงกรณ์
มหาวิทัยาลัย เพ่�อพบัปะกับัอาจารย์และเพ่�อนๆ ร่วมรุ่น และเรียนร้้
เกี�ยวกับัประเทัศไทัยด้้วย

บที่บาที่ข้องโรแที่เร่ยนในป็ระเที่ศไที่ยกับการอบรมิที่่�ศ้นย์โรตาร่
เพื�อสันติภาพ
 โรแทัเรียนในพ่�นทัี� ได้้มีส่่วนร่วมในการส่นับัส่นุนการ
อบัรมในคุรั�งนี� ด้้วยการเป็นทีั�ปร่กษาให้กับัผู้้้เข้ารับัการอบัรม (Host 

Counselor) โด้ยมผีู้้ป้ระส่านงานทัี�ปรก่ษา (Host Area Coordinator 
=HAC) เป็นผู้้้ประส่านงานกับัศ้นย์โรติารีเพ่�อส่ันติิภาพ และ                 
โรแทัเรยีนทัี�เปน็อาส่าส่มคัุรในการเปน็ทัี�ปรก่ษา เราได้ส้่มัภาษณ ์HAC 
คุ่อ อน. แอนด้ร้ว์ แม็คุเพอร์ส่ัน ส่โมส่รโรติารีกรุงเทัพใติ้ ด้ังนี�

อน. แอนด้ร้ว์ แมิ็คุเพอร์สัน 
  กล่าวถู่งบัทับัาทัของ HAC ว่าตินเองได้้รับัการ
แติ่งติั�งจากประธานม้ลนิธิโรติารี มีวาระการทัำงาน 
3 ปี เริ�มจากก่อนจะมีการอบัรมในแติ่ละรุ่น ตินเอง
จะได้้รับัรายชี่�อพร้อมประวัติิของโรแทัเรียนทัี�มี

คุวามพร้อมในการเป็นทัี�ปร่กษาให้กับัผู้้้เข้ารับัการอบัรม เม่�อทัราบั
จำนวนผู้้้เข้าอบัรมแล้วก็จะติิด้ต่ิอไปยังโรแทัเรียนด้ังกล่าว รวมถู่ง                               
โรแทัเรยีนทัี�ทัำหนา้ทัี�เปน็ทัี�ปรก่ษาในรุน่กอ่นหนา้นี�เพ่�อคุวามติอ่เน่�อง 
เม่�อได้จ้ำนวนทัี�ปรก่ษาคุรบัแล้วกจ็ะจบััคุ่้ใหก้บััผู้้้เขา้รบััการอบัรม โด้ย
พิจารณาจากคุวามเหมาะส่มในหลายๆ ปัจจัย เม่�อผู้้้เข้ารับัการอบัรม
เด้ินทัางมาถู่งประเทัศไทัย เราจะขอให้โรแทัเรียนทัี�ปร่กษาไปรับัผู้้้เข้า
รบััการอบัรมทัี�ตินเองด้แ้ลทัี�ส่นามบันิ หากทัา่นนั�นไมส่่ามารถูเด้นิทัาง
ไปรับัทัี�ส่นามบัินได้้ เราก็จะขอให้ทัี�ปร่กษาทั่านอ่�นไปรับั หร่อสุ่ด้ทั้าย
หากไม่มใีคุร ตินเองกจ็ะเด้นิทัางไปรับัเองทัี�ส่นามบันิแลว้นำไปเขา้พกั
ทัี�หอพักนักศ่กษานานาชีาติิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทัยาลัย ทัี�ทัางศ้นย์ฯ            
ได้้จัด้ไว้ให้
 อน. แอนด้ร้ว์กล่าวว่า “ทัางเราได้้รับัการส่นับัส่นุน
เป็นอย่างดี้จาก ฯ พณฯ พิชีัย รัติติกุล อดี้ติประธานโรติารีส่ากล 
และอดี้ติกรรมการโรติารีส่ากลทัั�งส่องท่ัานคุ่อ อกบัร. นรเศรษฐ                           
ปัทัมานันทั์ และ อกบัร.ด้ร. เส่าวลักษณ์ รัตินวิชีชี์ รวมถู่งเจ้าหน้าทีั�                                                                                               
ทัุกท่ัานของศ้นย์โรติารีเพ่�อสั่นติิภาพ ในการจัด้ปฐมนิเทัศผู้้้รับั
การอบัรม โด้ยเราได้้เชีิญโรแทัเรียนทัี�ปร่กษาเข้าร่วมปฐมนิเทัศ
ด้้วย ซึ่่�งทัี�ผู่้านมาเราได้้จัด้ปฐมนิเทัศระยะเวลาคุร่�งวันทัี�ศ้นย์โรติารี
ในประเทัศไทัย แติ่เม่�อส่ถูานการณ์ไม่เอ่�ออำนวยทัำให้เราติ้องจัด้
ปฐมนิเทัศผู่้านระบับัซึ่้ม และเม่�อเส่ร็จส่ิ�นการอบัรมระยะเวลาส่าม
เด้่อนแล้ว เราก็จะจัด้งานพิธีมอบัประกาศนียบััติรให้แก่ผู้้้เข้ารับัการ
อบัรมด้ว้ย ซึ่่�งทัี�ผู้า่นมา ฯ พณฯ พชิียั รตัิติกลุได้ม้าปาฐกถูาพิเศษ และ 
อด้ตีิกรรมการโรติารสี่ากลทัั�งส่องทัา่น ได้ม้ามอบัประกาศนยีบัตัิรและ
มอบัเข็มส่ัญลักษณ์ส่ันติิภาพ ให้แก่ผู้้้เข้ารับัการอบัรมด้้วย
 ในส่่วนของโรแทัเรียนทัี�ปร่กษาให้กับัผู้้้รับัทัุนนั�น ผู้้้เขียนได้้
รับัหน้าทัี�เป็นทัี�ปร่กษา (host counselor) ให้แก่ผู้้้เข้ารับัการอบัรม
ส่ันติิภาพมาติั�งแติ่รุ่นทัี� 15 ได้้เป็นทัี�ปร่กษาให้แก่ผู้้้เข้ารับัการอบัรม
จากหลายประเทัศ ทัำให้ได้้แลกเปลี�ยนวัฒนธรรมทัี�หลากหลาย และ
ส่รา้งมติิรภาพกบััผู้้เ้ขา้รบััการอบัรมจำนวน 18 คุน ระยะเวลา 3 เด้อ่น
ทัี�เขามาอบัรมในประเทัศไทัย ก็จะเด้ินทัางไปรับัพวกเขาทัี�ส่นามบัิน 
พาไปทัี�พัก แนะนำให้ร้้จักประเทัศไทัยและวัฒนธรรมไทัย แนะนำ
คุวามเป็นอย้่เบั่�องติ้น เม่�อถู่งวันหยุด้มีโอกาส่ด้ีก็จะพาไปทั่องเทัี�ยวยัง
ส่ถูานทัี�ติ่างๆ และทัี�ขาด้ไม่ได้้คุ่อ พาไปประชีุมทัี�ส่โมส่รโรติารีในการ
ประชีุมประจำส่ัปด้าห์ และให้เขาเป็นผู้้้บัรรยายพิเศษเกี�ยวกับัภารกิจ
หร่อประเทัศของเขา จนมาถู่งส่องรุ่นล่าสุ่ด้ในปี 2564 และปี 2565 ทัี�
ติอ้งเปน็ทัี�ปรก่ษาผู้า่นระบับัซึ่ม้ ซึ่่�งก็ติอ้งปรบััติวัใหเ้ขา้กบััส่ถูานการณ์
 จะเห็นได้ว่้า โรติารีมบีัทับัาทัทัี�ส่ำคัุญในการส่่งเส่ริมสั่นติภิาพ
ให้เกิด้ข่�นในทัุกหนทัุกแห่ง และเราทัุกคุนเป็นหน่วยหน่�งทัี�จะส่ร้าง
ส่ันติิภาพและส่ันติิสุ่ขให้เกิด้ข่�นในคุรอบัคุรัว ชีุมชีน ประเทัศชีาติิและ
โลกใบันี�
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อผู้ภ.จุฑาที่ิพัย์ ธ์รรมศิริพังษ์
สโมสรโรตาร่พัระปีฐมเจดื่ย์

สวััสดีีมวัลมิตรโรแทเรียน 
 มิตรโรแทเรียนแบบเราและทุกคนล้วันมีเพื่่�อนฝููง
จากวัยัเรียน ตั�งแตช่ั้ั�นอนุบาล-ประถม-มธัยม จนมหาวัทิยาลยั 
ตอ่มามีธรุกิจก็มเีพื่่�อนร่วัมการค้าขาย ลว้ันมีมติรภาพื่เป็นตัวั
เชั้่�อมโยงให้มีควัามสุขดี้านต่างๆ มีควัามหวัังมีการขยายวัง
กวั้างไปถึงทั�วัประเทศและต่างประเทศ 
 จนกระทั�งปี 2019 ที�มโีรคระบาดีเกิดีขึ�นมา ทกุคน
ตอ้งล้วันเอาตัวัเองให้รอดี ทั�งชีั้วัติตัวัเอง คนในครอบครัวั รวัม
ถึงธุรกิจที�แต่ละคนมีควัามรับผิิดีชั้อบ ต่อชั้ีวิัตผิู้ร่วัมงาน 
ครอบครัวัของผิู้ร่วัมงาน และตั�งรับเร่�องราวัที�มีผิลกระทบ
ตามมา แตส่ิ�งที�ทำใหข้าดีชั้ว่ังมติรภาพื่ของเราชั้าวัโรแทเรยีน 
ค่อ การงดีประชุั้มสโมสรประจำสัปดีาห์ การงดีประชุั้มอีก
หลายอย่างของทางภาค ทำให้มิตรภาพื่ขาดีช่ั้วัง พื่นักงาน
ต้องทำงานที�บ้าน Work from Home การออกไปนอกบ้าน
เป็นเร่�องจำเป็น เช่ั้น ซ่ื้�อของกินให้คนในครอบครัวั การงดี
งานต่างๆ รวัมถึงกิจกรรมทางสังคมลดีลง ชั้่วังเวัลานั�นนาน
เก่อบ 2 ปี ที�ทำให้โรแทเรียนคุ้นชิั้นกับการอยู่กับตัวัเอง           
คุ้นชั้ินกับการเริ�มต้นทำอะไรใหม่ๆ ให้กับตัวัเอง ครอบครัวั 
และกบัธรุกิจ การงดีมติรภาพื่สงัสรรค ์ตลอดีจนรว่ัมกจิกรรม
ต่างๆ น้อยลง จนเริ�มต้นใหม่ลำบาก ทำให้หลายๆ คน
กระเจิดีกระเจิง จะรู้ควัามเคล่�อนไหวัทางเฟสบุ�ค Line ส่�อ
โซื้เชั้ียลต่างๆ เท่านั�น โทรศัพื่ท์พืู่ดีคุยถามสุขทุกข์กันบ้างพื่อ
สมควัร ทุกๆ คนพืู่ดีเหม่อนกันวั่าต้องปรับตัวัให้เป็นไปตาม
สถานการณ์์ เราต้องอยู่ให้ได้ี แต่เม่�อไรไม่รู้ที�พื่วักเราจะมี
มิตรภาพื่สังสรรค์ มีกิจกรรมร่วัมกัน มีการประชุั้มดี้วัยกัน
เหม่อนเดีิม หวัังวั่าจะไดี้เห็นหร่อไดี้ร่วัมกิจกรรมต่างๆ ดี้วัย
กนัดัีงที�ผิา่นมา หรอ่ว่ัาช่ั้วังเวัลานั�นมันได้ีเลยไปแล้วั “ถ้าเป็น
อยา่งนั�น ดีฉัิันกรู้็สึกเสยีดีายวันัเวัลาที�ผิา่นมา” นอ้งๆ สมาชิั้ก
โรตารีรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรนะ

การประด้ับัเข็มติราส่ัญลักษณ์โรติารี 
(Rotary pin) 
  โรแทัเรียนทุักท่ัานคุงคุุ้นเคุยกับั
ประด้ับัเข็มติราสั่ญลักษณ์โรติารี โด้ย
เฉัพาะอย่างยิ�งการประดั้บัทัี�เส่่�อส่ท้ั ซึ่่�งเรา
มักจะประด้ับักันไว้ทัี� บัริเวณหน้าอกด้้าน
ซึ่้ายของเส่่�อส่้ทั เพ่�อแส่ด้งถู่งคุวาม         
ภาคุภมิ้ใจของตินต่ิอองค์ุกรโรติารี ซึ่่�งเป็น
องคุ์กรบัำเพ็ญประโยชีน์ทัี�มีอายุเก่าแก่ 

และมีผู้ลงานการพัฒนาชีุมชีนและการบัริการส่ังคุมมาอย่างยาวนาน 
 วัติถุูประส่งค์ุของการประดั้บัเข็มติราสั่ญลักษณ์โรติารี นอกจาก
เป็นการแส่ด้งตัิวตินและคุวามภาคุภ้มิใจของตินเองแล้ว ยังเป็นการ
ประชีาส่ัมพันธ์องคุ์กรทัี�ด้ีได้้อีกด้้วย เชี่น เข็มติราส่ัญลักษณ์คุติิพจน์ของ     
โรติารีส่ากลทัี�มีการเปลี�ยนร้ปแบับัทัุกปี โรแทัเรียนทัุกคุนจะได้้รับัและเก็บั
ส่ะส่มไว้เส่มอ หร่อติราส่ัญลักษณ์โรติารีของภาคุหร่อของส่โมส่รก็มักจะทัำ
รป้แบับัทัี�แส่ด้งจุด้เด้น่ จดุ้ส่นใจของภาคุหรอ่ของส่โมส่ร เพ่�อส่่�อส่ารและส่ร้าง
คุวามประทัับัใจแก่ผู้้้รับั และผู้้้ประด้ับัเข็มเหล่านั�น 

D.3330
บัรรณาธ์ิการ ภาค 3330 โรตาร่สากล “การปีระดืับัเข็มตราสัญ่ลักษณ์โรตาร่ (ROTARY pin) ”



 นอกจากนั�นยังมี เข็มติราส่ัญลักษณ์โรติารีเพ่�อเชีิด้ช้ีเกียรติิ
ของส่มาชีิกทัี�ได้้รับัเข็มเหล่านั�น ติัวอย่างเชี่น ผู้้้ได้้รับัรางวัล Avenue 
of Service (RI recognition) จากโรติารีส่ากล หร่อรางวัล Service 
Above Self ก็จะมีเข็มติราส่ัญลักษณ์โรติารี ทัี�เป็นเอกลักษณ์เฉัพาะ 
นำมาซึ่่�งคุวามภาคุภม้ใิจแกผู่้้ไ้ด้ร้บัั การเชีดิ้ชีเ้กยีรติแิละประด้บััเขม็นั�น 
นอกจากนี�ยังมีเข็มติราสั่ญลักษณ์โรติารี ทีั�มอบัให้กับัผู้้้บัริจาคุของ
ม้ลนิธิโรติารี ซึ่่�งมีร้ปแบับัในแติ่ละระด้ับัของการบัริจาคุทัี�แติกติ่างกัน
ไป เชีน่ Arch Klumph Society, Major Donor, Paul Harris Fellow 
(PHF) เปน็ติน้ อนันำมาซ่ึ่�งคุวามภาคุภม้ใิจแกผู่้้ร้บััการเชีดิ้ช้ีเกยีรติแิละ
ประด้ับัเข็มเหล่านี�เชี่นกัน 
 โรแทัเรียนทัี�มีอายุการเป็นส่มาชีิกมายาวนาน หลายทั่านได้้
เกบ็ัส่ะส่มเขม็ติราส่ญัลกัษณโ์รติารไีวจ้ำนวนมาก โด้ยเฉัพาะเม่�อไปรว่ม
กิจกรรมโรติารีในติ่างประเทัศ ก็มักจะนำเข็มฯ ของภาคุหร่อของ
ส่โมส่รของตินไปแลกเปลี�ยนกับัเข็มติราส่ัญลักษณ์โรติารีของอีกฝึ่าย 
เพ่�อเปน็ของทัี�ระลก่และเปน็การให้เกยีรติแิกอ่กีฝึา่ยหน่�ง ซ่ึ่�งในอนาคุติ 
หากท่ัานได้ป้ระดั้บัเขม็ติราสั่ญลกัษณ์โรติารีของอีกภาคุหน่�ง และท่ัาน

ได้้มีโอกาส่ไปร่วมกิจกรรมกับัภาคุนั�น จะส่ร้างคุวามประทัับัใจให้แก่
มิติรโรแทัเรียนติ่างภาคุทัี�พบัเห็นเป็นอย่างมาก 
 การประดั้บัเข็มติราสั่ญลักษณ์โรติารี เราคุวรประดั้บัด้้วย   
จำนวนเข็มทัี�เหมาะส่ม ไม่มากจนเกินไป จัด้เรียงให้ส่วยงาม ส่ามารถู
ส่ร้างคุวามประทัับัใจและเป็นทัี�ส่นใจของผู้้้พบัเห็น เราอาจเคุยเห็น
นักเรียนแลกเปลี�ยนโรติารี (YE) ประด้ับัเข็มจำนวนมากบันเส่่�อส่้ทัมา
แล้ว นั�นเป็นเอกลักษณ์เฉัพาะกลุ่ม ทัี�มักจะแส่ด้งออกกันเองว่า ใคุร
ยิ�งประด้ับัเข็มได้้มากแส่ด้งว่ามีเพ่�อนมาก หร่อส่ามารถูส่ะส่มเข็มหร่อ
ของทัี�ระลก่ได้ม้ากกว่ากนั ส่ำหรบััโรแทัเรยีนนั�น การประดั้บัเขม็อยา่ง
เหมาะส่ม ส่วยงาม จะส่ามารถูส่ร้างประทัับัใจให้แก่ผู้้้พบัเห็นได้้ดี้     
เชี่นกัน 
  ดั้งนั�น การประด้ับัเข็มติราส่ัญลักษณ์โรติารีของโรแทัเรียน 
จ่งเป็นการส่ร้างคุวามภาคุภ้มิใจให้แก่ตินเอง ส่ามารถูส่ร้างการ
ประชีาสั่มพันธ์องคุ์กรได้้เป็นอย่างด้ี จ่งขอเชีิญมวลมิติรโรแทัเรียน     
ได้ป้ระด้บััเขม็ติราสั่ญลกัษณโ์รติารเีพ่�อแส่ด้งติวัตินและส่รา้งคุวามภาคุ
ภ้มิใจติลอด้ไป

“การปีระดืับัเข็มตราสัญ่ลักษณ์โรตาร่ (ROTARY pin) ” โรตาร่แอนน์ อน.นิตยา จ้ันที่ร์อินที่ร์ 
สโมิสรโรตาร่มิณ่กาญจ้น์
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วัันที่่� 12 ธัันวัาคม 2564 สโมสรโรตาร่หาดใหญ่่นครินที่ร์ 
นย.ชั้ลธรณ์ ์เยาวัพัื่นธุกุ์ล นำสมาชิั้กเข้าร่วัมกิจกรรมบำเพ็ื่ญประโยชั้น์ในโครงการเก็บขยะ
ลอยน�ำ ณ์ ชัุ้มชั้นบ้านโคกเม่อง ซื้ึ�งเป็นโครงการของสโมสรโรตารีคอหงส์ ในการนี�สโมสร
โรตารีหาดีใหญ่นครินทร์ไดี้มอบเงินจำนวัน 2,000 บาท ให้แก่ชัุ้มชั้นโคกเม่องเพื่่�อไป         
จัดีทำเตาเผิาขยะชั้ีวัมวัลดี้วัย

วัันที่่� 12 เดือน 12 สโมสรโรตาร่พัังงา 
ทำกิจกรรมบำเพ็ื่ญประโยชั้น์ โครงการพิื่ทักษ์์ชั้ายฝู่�งทะเลอันดีามัน เปลี่่�ยนช่ีวิิต                    
ด้้วิยจิิตบริิการิ โดียเก็บขยะที�ชั้ายทะเลเขาปิหลาย จ.พื่ังงา

วัันที่่� 15 ธัันวัาคม 2564 สโมสรโรตาร่นครหาดใหญ่่
นย.ธัญรัศม ์ฤทธิ�เทวัา พื่รอ้มสมาชั้กิและกลัยาณ์มติร ทำพื่ธิมีอบ “คอมพื่วิัเตอรเ์พื่่�อนอ้ง” 
จำนวัน 12 เคร่�อง แก่โรงเรียนบ้านหนองม่วัง ต.แม่ทอม อ.บางกล�ำ จ.สงขลา

กิจกรรม
D.3330
Activities



วัันที่่� 7 มกราคม 2565 สโมสรโรตาร่สนามจัันที่ร์ 
นย.พื่ิริย์จีรา สิริปภัสสรา, รทร.เพ็ื่ญจิตต์ สุวัรรณ์ศรี ประธานบริการ  
ชั้นรุ่นใหม่สโมสร อดีีตนายกและสมาชั้ิก ร่วัมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์
โรงเรียนวััดีห้วัยจรเข้วัิทยาคมในควัามอุปถัมภ์ของสโมสร มอบทุน     
การศึกษ์าและของขวััญให้กับนักเรียนเน่�องในวัันเด็ีกแห่งชั้าติ ณ์ 
โรงเรียนวััดีห้วัยจรเข้วัิทยาคม จ.นครปฐม

วัันที่่� 7 มกราคม 2565 สโมสรโรตาร่พัราวัด์นคร 
มอบขนม ของวั่างและของเล่นให้แก่เดี็กๆ ในบ้านพื่ักฉัุกเฉัิน ณ์ บ้าน 
ศรีธรรมราชั้ เน่�องในโอกาสวัันเดี็กแห่งชั้าติ ปี 2565 ขอให้น้องๆ                
มีควัามสุขในวัันเดี็กปีนี�

วัันที่่� 8 มกราคม 2565 สโมสรโรตาร่นครชััยศร่ 
นย.ผิลินภัทร สังข์แก้วั และ นยล.ฌาฐิษ์า เปี�ยมสุข สมาชั้ิก และสมาชั้ิก
มุ่งหวััง ร่วัมทำโครงการมอบรักดี้วัยล้านยิ�มแดี่เดี็กนักเรียนบ้าน       
หนองหิน อ.เดีิมบางนางบวัชั้ จ.สุพื่รรณ์บุรี
 

วัันที่่� 14 มกราคม 2565 สโมสร
โรตาร่โคกเสม็ดชัุน 
นย. พื่ชั้รวัดีพีื่ร อฐัฐาพื่รศิรไิพื่ศาล 
ขอบพื่ระคุณ์โรแทเรียนสโมสร
โรตารโีคกเสมด็ีชั้นุที�รว่ัมสละเวัลา
สง่มอบรถเขน็วัลิแชั้ร์ใหก้บัผิูพ้ื่กิาร 
ณ์ ชัุ้มชั้นวััดี  ปลักกริมนอก 
ขอบคุณ์ นย.ชั้วัดีล จักรกายวัรกุล 
(สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน)                       
ผิูส้นบัสนนุรถเขน็วัลีแชั้ร ์ขอบคณุ์ 
อสม.มยุรี ฉัุตะโส ชั้่วัยประสาน
งานรายชั้่�อผู้ิพื่ิการ และที�สำคัญ 
ขอบคุณ์ผู้ิพื่กิารที�ใหโ้อกาสองคก์ร
โรตารีไดี้ร่วัมทำกุศลในครั�งนี�

Global Grant No.2118447 8 สโมสรร่วัมกัน : 
สโมสรโรตารท่ี่วัารวัด่ นครชัยัศร ่โพัธัาราม บางเลน 
พัระปฐมเจัดย์่ ดอนตูม ไร่ขิงิสามพัราน กำแพังแสน 
จัดีอบรมเร่�อง “เสริมสร้างการป้องกันการติดีเชั้่�อ             
สู่มาตรฐานควัามปลอดีภัย 2P Safety Goals           
สำหรบับคุลากรโรงพื่ยาบาลกำแพื่งแสนและเครอ่ขา่ย             
โรงพื่ยาบาลกำแพื่งแสน” เม่�อวันัที� 22 ธนัวัาคม 2564 
ณ์ โรงพื่ยาบาลกำแพื่งแสน จ.นครปฐม โดียมี               
ท่าน อผิภ.เฉัลิมฉััตร จันทร์อินทร์ และ ท่าน อผิภ.
วัิชั้ัย มณ์ีวััชั้รเกียรติ ร่วัมงานในครั�งนี�
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รที่ร.เดื่ยร์ราห์ พัิบั้ลย์วัฒนิวงษ์
สโมสรโรตาร่หมากแข�ง

สวััสดีีปีใหม่ค่ะ มวัลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 เผิลอเดีี�ยวัเดีียวั เราก็ทำงานบริการผิู้อ่�นมากันครึ�ง
ปโีรตารีีแล้วั เป็นช่ั้วังเร่งสร้างสรรค์ผิลงานกิจกรรมเด่ีนๆ ของ
นายกสโมสรแต่ละท่านกันเลยทีเดีียวั 

 ประเทศไทยเรา เริ�มมีมาตรการผ่ิอนคลายหลาย
เร่�องแล้วั ทำให้หลายสโมสรในภาค เริ�มกลับมาประชุั้มประจำ
สัปดีาห์แบบพื่บปะกันอย่างที�เคยทำ สร้างควัามสุข คลาย
ควัามคิดีถึง กระชัั้บมิตรภาพื่ที�ให้หนักแน่นยิ�งขึ�นที�ไดี้มาเจอ
กันอย่างเก่อบจะพื่ร้อมหน้า ไดี้มีโอกาสหาร่อ สรุปโครงการ
ทำกิจกรรมไดี้อย่างรวัดีเร็วัมากขึ�น

 กิจกรรมในภาค 3340 เวัลานี� หลายสโมสรเริ�ม    
หันมาทำกิจกรรมเพื่่�อชั้่วัยเหล่อกลุ่มเปราะบางกันมากขึ�น
หลงัจากที�ไดีท้ำโครงการใหญ ่ชั้ว่ัยเหลอ่แนวัหนา้ไปแลว้ัไมว่ัา่
จะเป็นเคร่�องม่อแพื่ทย์ และการสมทบทำโรงพื่ยาบาลสนาม 
แต่เราก็ไม่ไดี้ทอดีทิ�งกลุ่มเปราะบาง ไม่วั่าจะเป็นการเข้าไป
ทำกิจกรรมดีูแลผิู้สูงอายุ การชั้่วัยเหล่อกลุ่มผิู้พื่ิการ และการ
ชั้่วัยเหล่อเดี็กๆ ดี้อยโอกาสทางสติป่ญญา การสร้างอาชั้ีพื่ให้
ชั้าวับ้านที�ตกงาน ซื้ึ�งเหล่านี�สะท้อนออกมาจากกิจกรรมที�ไดี้
นำเสนอในส่วันของภาค 3340 ในฉับับนี�ดี้วัย

บัรรณาธ์ิการ ภาค 3340 โรตาร่สากล

D.3340 ROTARY Pin

ตัวแที่นแห่งคุวามิป็ระที่ับใจ้
รทัร.เด้ียร์ราห์ พิบั้ลย์วัฒนวงษ์
 เม่�อคุรั�งทัี�เข้ามาเป็นโรแทัเรียนใหม่ๆ ได้้มีโอกาส่ร่วมประชีุมกับั
เหล่า YE ทัี�เติรียมติัวเด้ินทัางไปแลกเปลี�ยน ณ ประเทัศติ่างๆ และได้้เห็นว่า 
เด้็กๆ แติ่ละคุนจะมี “พิน” หร่อ “เข็มกลัด้” แลกเปลี�ยนซึ่่�งกันและกันติิด้
อย้ท่ัี�เส่่�อส้่ทัจำนวนมาก เบั่�องติน้ กต็ิามจำนวนเยาวชีนไทัยทัี�ได้ไ้ปแลกเปลี�ยน
ในรุ่นเด้ียวกันนั�น จนให้คุวามร้้ส่่กว่า พินเหล่านี�เป็นคุวามทัรงจำและคุวาม
ประทัับัใจของเด้็กจริงๆ
 ผู้่านมา 1 ปีโรติารี ก็ได้้รับัมอบัหมายจากส่โมส่ร ให้ออกแบับัพิน 
ของส่โมส่รโรติารหีมากแขง้ ในโอกาส่คุรบัรอบั 30 ป ีเพ่�อใชีม้อบัเป็นทัี�ระลก่
ในโอกาส่ติ่างๆ โจทัย์การออกแบับันั�นเน้นคุวามเรียบัง่าย ไม่ใหญ่เทัอะทัะ
พร้อมกับัด้ำเนินการสั่�งผู้ลิติโด้ยมี อน.โฮ่บิัน อิม ซึ่่�งเป็นนายกในปีนั�น            
(ปี Rotary Serving Humanity) ด้้แลการผู้ลิติถู่งโรงงานอย่างใกล้ชีิด้           
มคีุวามใส่ใ่จราวกับัส่ั�งผู้ลิติแหวนแต่ิงงาน ผู้้ไ้ด้รั้บัพินนี�ติา่งก็จะได้รั้บัร้้ถูง่คุวาม
ติั�งใจของทั่านอด้ีตินายกในปีนั�น ส่ร้างคุวามภ้มิใจอย้่ไม่น้อย
 และอีกพินคุ่อ พินของผู้้้บัริจาคุเหรียญพอล แฮ่ริส่ ทัี�มีคุวามภ้มิใจ
เป็นอย่างมาก ซึ่่�งอันทัี�จริงติ้องบัอกว่า พินทัั�ง 3 เหรียญ ติ่างปี ติ่างวาระ แติ่
มีคุวามภ้มิใจมากทัี�สุ่ด้ เน่�องจากเป็นการมอบัให้โด้ยส่โมส่รโรติารีหมากแข้ง 
ทัี�ได้้เป็นคุวามส่ำคุัญมุ่งมั�นทัำงานกิจกรรมใหญ่ อันเป็นภาพลักษณ์ระด้ับั
แมส่มีเด้ีย จนเป็นทัี�ร้้จักไปทัั�วประเทัศ โด้ยเฉัพาะระด้ับัจังหวัด้ทัี�กลายเป็น
ปฎีิทัินกิจกรรมประจำปีของจังหวัด้ เป็นกิจกรรมส่ร้างรายได้้ทีั�ส่โมส่ร
ส่ามารถูนำไปทัำโคุรงการส่ำคุัญๆ ได้้ติลอด้ 4 ปีทัี�ได้้จัด้กิจกรรมมา เป็น
กิจกรรมส่ำคุัญทัี�กระติุ้นให้ส่มาชีิกส่โมส่รบัริจาคุ EREY เติ็ม 100% ติลอด้ 
3-4 ปีทัี�ผู้่านมา
 ทัั�ง 2 พินนี� จ่งนับัเป็นคุวามทัรงจำและคุวามประทัับัใจทัี�มีติ่อการ
เป็นโรแทัเรียน อันได้้ร่วมชีะติากรรมกับัส่โมส่รมาติลอด้ 5-6 ปีทัี�ผู้่านมาคุ่ะ



เก่ยรติประวััติสูงค่าแก่ควัามภาคภูมิใจั
อผภ.นิเวิศน์ คุุณาวิิศริุต 
ผ้้วิ่าการิภาคุ 3340 โริตาริ่สากลี่ ปี 2535-2536 (1992-1993)
 เม่�อ 50 ปทีี�ผ่ิานมา ผิมไดีเ้ปน็สมาชั้กิกอ่ตั�งสโมสรโรตารจีนัทบุรี 
มคีวัามรูแ้ละควัามเข้าใจในอุดีมการณ์ข์องโรตารี จงึได้ีบำเพ็ื่ญประโยชั้น์
ใหก้บัชั้มุชั้นและทอ้งถิ�นในจงัหวัดัีจนัทบรุตีลอดีมา จนไดีร้บัเล่อกใหเ้ปน็
นายกสโมสรปี 2523-2524 ตอนนั�นยังเป็นภาค 330 ที�มีสโมสรจาก      
4 ประเทศค่อ ไทย มาเลเซื้ีย สิงคโปร์ และบรูไน ต่อมาไดี้มีการแบ่งภาค
ใหม่จนถึงป่จจุบัน ในปี 2535-2536 แบ่งภาคโรตารีในประเทศไทยเป็น 
4 ภาค ค่อ ภาค 3330 3340 3350 และ 3360 สโมสรโรตารีจันทบุรีอยู่
ในภาค 3340 ซื้ึ�งเป็นภูมิภาคตะวัันออกและภาคตะวัันออกเฉัียงเหน่อ 
ในปีนี�เอง ผิมไดี้รับเล่อกให้เป็นผู้ิวั่าการภาคคนแรกของภาค 3340     
โรตารีสากล
 ในการเป็นผิู้วั่าการภาคในครั�งนั�น ผิมมีควัามภูมิใจที�ไดี้พื่ิสูจน์
ควัามตั�งใจในการเป็นผิู้นำภาค ดี้วัยการปรับตัวั เผิชิั้ญกับป่ญหาและ
อปุสรรคต่างๆ มคีวัามอดีทนอดีกลั�นในหลายเร่�องราวั ได้ีมโีอกาสไปเยี�ยม
สโมสรในภาค 3340 ทุกสโมสร ใชั้้เวัลาหลายเดี่อนจนครบ ไดี้มีโอกาส
บำเพ็ื่ญประโยชั้นร์ว่ัมกบัมวัลมติรโรแทเรยีนทั�งไทยและทั�วัโลก เปน็เพื่่�อน
กับผิู้นำภาค 500 กวั่าภาค เป็นเพื่่�อนกับโรแทเรียน 1 ล้านกวั่าคน การ
ไดี้รับเล่อกเป็นผิู้นำภาคคนแรกของภาค 3340 ต้องไปประชุั้มอบรมที�
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ีรบัควัามรูเ้กี�ยวักับองค์กรโรตารีสากลมากมาย 
ทำให้ไดี้พื่บปะกับผิู้นำในระดัีบประธานโรตารีสากล กรรมการบริหาร
โรตารสีากล ซื้ึ�งเปน็ประสบการณ์ท์ี�ดียีิ�งและภาคภูมใิจที�ไดีด้ีำรงตำแหนง่
ผิู้วั่าการภาค 3340 จนครบสมัย
 จากควัามภาคภมูใิจดีงักลา่วั เกดิีขึ�นจากการไดีช้ั้ว่ัยเหลอ่ผิูด้ีอ้ย
โอกาส ผู้ิยากจน ดี้วัยการ “บริิการิเหนือตนเอง” “Service Above 
Self” เป็นระยะเวัลายาวันานและเป็นส่วันหนึ�งของโรตารีที�แท้จริงใน 
ทุกวัันนี� นอกจากการประชัุ้มสโมสรทั�วัไปและไปเยี�ยมสโมสรโรตารีใน
ภาค ไดี้มีโอกาสแลกเปลี�ยนควัามคิดีเห็นกับสมาชั้ิกสโมสรต่างๆ ชั้่วัยให้     
โรตารเีปน็แหลง่รวับรวัมสมาชั้กิที�มอีดุีมการณ์เ์ดียีวักนั รว่ัมเปน็หุ้นสว่ัน
กัน ส่งเสริมซื้ึ�งกันและกัน ส่งเสริมชัุ้มชั้นของเราให้พื่ัฒนาไปในทางที�ดีี  
นี�ค่อ “เก่�อกลูแก่กนั สขุสนัตแ์ทจ้รงิ” “REAL HAPPINESS IS HELPING 
OTHERS”

“WHAT It’s LIKE”
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D.3340
“WHAT It’s LIKE”

หากไม่ได้รับโอกาสไปแลกเปล่�ยนในครั�งนั�น 
คงไม่ได้รับรู้สิ�งด่ๆ ที่่�เกิดขิ้�นในชั่วัิต
นส.เริเชีลี่ กะการิด้่ เยาวิชีนแลี่กเปลี่่�ยน ภาคุ 3340

  จากประสบการณ์์ชั้ีวัิตนักเรียนแลกเปลี�ยน
โครงการ YE ที�รัฐมินนิโซื้ต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที�ดีิฉัันไดี้สัมผิัส
ครั�งนั�น เม่องที�ไปอยู่มีอากาศที�หนาวัจัดี อุณ์หภูมิติดีลบ 30-40 องศา 
แตเ่รากป็รบัตวััไดีด้ี ีและเปน็โชั้คดีทีี�ไดีโ้ฮสตท์ี�นา่รกัอบอุน่คอยดีแูลถงึ 
4 ครอบครัวั ซื้ึ�งลว้ันแต่มลีกูสาวัลูกชั้ายที�อายุไลเ่ลี�ยกนัและเรียนอยูท่ี�
เดีียวักันกับเรา ทำให้เกิดีควัามเข้าใจและผิูกพื่ันกันเร็วัขึ�น พื่ี�ๆ น้องๆ 
ไปจะคอยชั้่วัยเหล่อเร่�องการบ้าน การเข้าร่วัมกิจกรรมของทาง
โรงเรียน ทำให้เราได้ีมีโอกาสเข้าไปเป็นนักร้องวังประสานเสียงของ
โรงเรียน และไดี้เป็นนักกีฬาสกีน�ำแข็งของโรงเรียนดี้วัย ซื้ึ�งเป็นเร่�อง
ที�ยนิดีแีละต่�นเต้นมาก ทำให้ดีฉิันัได้ีเรียนรูแ้ละเข้าใจภาษ์าอังกฤษ์เพื่ิ�ม
มากขึ�น อนัมีควัามสำคัญต่อการศึกษ์าตอ่ของดิีฉันัในเวัลาต่อมายิ�งนัก
 ดิีฉัันเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวััฒนธรรมตะวัันตก ทั�งที�
บ้าน ที�โรงเรียน และการร่วัมกิจกรรมสโมสรโรตารี อันเป็นกิจกรรม
หลักของการไปครั�งนั�น โดียประสบการณ์์ชั้ีวัิตจากการที�เราไดี้ไปเป็น
นักเรียนแลกเปลี�ยนในครั�งนี� สรุปไดี้ 5 ข้อหลักๆ ค่อ
 1. ไดี้เรียนรู้และเข้าใจภาษ์าอังกฤษ์เพื่ิ�มมากขึ�น ซื้ึ�งมีควัาม
สำคัญอย่างมาก ทำให้ดีิฉัันมีทักษ์ะการใช้ั้ภาษ์าที�ดีี กล้าพืู่ดีภาษ์า
อังกฤษ์มากขึ�น แม้บางครั�งอาจจะไม่ถูกต้อง สามารถนำมาใชั้้ในการ
ศึกษ์าต่อ และใชั้้ในชั้ีวัิตประจำวัันในการติดีต่อส่�อสารในโอกาสต่างๆ 
ไดี้เป็นอย่างดีี ต่างจากสมัยที�ยังไม่ไดี้ไปแลกเปลี�ยนอย่างมาก 
 2. เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวััฒนธรรมตะวัันตกทั�งที�บ้าน 

ที�โรงเรียน และการร่วัมกิจกรรมสโมสรโรตารี ซื้ึ�งทำให้ดีิฉัันมี
ประสบการณ์์ดี้านสังคม การวัางตัวัเม่�ออยู่ในสังคม และเข้าใจควัาม
แตกต่างของวัฒันธรรมไดีด้ี ีอนันำมาปรบัใชั้ใ้นชั้วีัติประจำวันัทกุวันันี�
 3. การปรับตัวัเข้ากับคนในสังคม ทั�งกับสมาชิั้กในบา้น และ
เพื่่�อนใหม่ในชั้ั�นเรียน นับเป็นควัามท้าทายอย่างมาก ในการอยู่ร่วัม
กับผู้ิคนใหม่ๆ ที�เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ซื้�ำยังอยู่ต่างแดีนที�ใชั้้คนละ
ภาษ์าซึื้�งถ้าไม่มคีวัามกล้า เราอาจจะโดีดีเดีี�ยวัจนป่วัยเป็นโรค Home 
Sick ได้ีเลยทีเดีียวั สิ�งนี�เม่�อกลับมาเม่องไทย ดีิฉัันสามารถนำ
ประสบการณ์์มาแชั้ร์กับเพื่่�อนๆ ไดี้เรียนรู้ไดี้
 4. ดีิฉัันมีโอกาสไดี้แสดีงควัามสามารถดี้านดีนตรี ในวังร้อง
เพื่ลงประสานเสียงของโรงเรียน และยังไดี้เป็นนักกีฬาสกีน�ำแข็งของ
โรงเรียน ทำให้มีควัามเช่ั้�อมั�นในตนเอง ที�สามารถทำกิจกรรมต่างๆ 
ร่วัมกับเพื่่�อนไดี้ถึงแม้วั่าจะไม่เคยทำมาก่อนในชั้ีวัิต
 5. ประสบการณ์์ชั้ีวัิตในการไดี้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี�ยน
ของโครงการแลกเปลี�ยนเยาวัชั้นโรตาร ีในครั�งนี�คอ่ การที�ไดีค้วัามเชั้่�อ
มั�นในตนเองวั่า เราจะสามารถปรับตัวัเข้ากับสิ�งแวัดีล้อมต่างๆ และ
จะสามารถแก้ไขป่ญหาเฉัพื่าะหน้าไดี้ดี้วัยตนเอง คนในสังคมทั�งกับ
สมาชั้ิกในบ้านและเพื่่�อนใหม่ๆ ในชั้ั�นเรียน
 ทั�งหมดีนี�เป็นประสบการณ์์ที�มิอาจล่มไดี้เลยสำหรับดีิฉััน 
เพื่ราะเต็มไปด้ีวัยควัามภาคภูมิใจ ควัามท้าทายและสิ�งใหม่ๆ เข้ามา
ในชั้ีวิัต เป็นประสบการณ์์ชีั้วิัตที�น้อยคนจะมีโอกาสได้ีทำเช่ั้นนี� หาก
ไม่ไดี้เป็นเยาวัชั้นแลกเปลี�ยนของโรตารี ดีิฉัันขอขอบคุณ์คณ์ะ
กรรมการโครงการ YE ที�คอยสนับสนุนและให้ควัามสำคัญในการเปิดี
โลกกวั้างให้กับเยาวัชั้น



สโมิสรโรตาร่ศร่อุบลิ จัด้โคุรงการส่อนเส่ริมอาชีีพให้แก่ประชีาชีน โด้ย
รว่มกบัั กศน.ร่วมกบััหอ้งส่มุด้ประชีาชีน จดั้โคุรงการส่อนเส่ริมอาชีีพให้
แก่ประชีาชีนทัั�วไป เพ่�อส่นับัส่นุนการเรียนร้้ติลอด้ชีีวิติของชีาวอุบัล 
ส่ปัด้าหน์ี�ส่อนทัำตุิ�กติาผู้า้ (หลายๆ รอบัทัี�ผู้า่นมามีส่อนทัำขนมชีั�น ขนม
ถูั�วกวนมะพร้าวอ่อน และทัำพวงกุญแจ ฯลฯ) นอกจากจะส่่งคุนไป
ฝึึกส่อนและเรียนแล้ว ยังชี่วยส่นับัส่นุนบัริจาคุน�ำด้่�มติราโรติารีศรีอุบัล
ให้แก่เจ้าหน้าทีั�และผู้้้มาอบัรม ติลอด้จนผู้้้เข้ามาใชี้บัริการห้องส่มุด้
ประชีาขนทัุกคุน เพ่�อคุวามเป็นอย้่ทัี�ด้ีข่�นของประชีาชีนชีาวอุบัล

สโมิสรโรตาร่อ่คุลิับ-ด้อลิฟิินพัที่ยา จัด้กิจกรรมส่่งมอบัคุวามสุ่ขให้กับั
น้องๆ ทัี�โรงเรียนส่อนคุนติาบัอด้ (คุุณพ่อเรย์์) น้องๆ ติ่างมีคุวามสุ่ขและ
ติ่�นเติ้นกับัการลุ้นเงินรางวัลทัี�ทัางส่โมส่รนำมามอบัให้

สโมิสรโรตาร่ศิลิป็าคุมิ-อุด้รธาน่ จัด้กิจกรรม “พลังเยาวส่ติรี เพ่�อการ
พัฒนาคุุณภาพชีีวิติ ผู้้้บักพร่องทัางส่ติิปัญญา” (Empowering Girls 
for Quality of Life Development of Intellectual Disability)   
โด้ยมจีดุ้มุง่หมายเพ่�อติอ้งการเพิ�มพน้ทักัษะและคุวามร้ใ้หก้บััผู้้บ้ักพรอ่ง
ทัางส่ติปิญัญา เกี�ยวกบััการด้แ้ลส่ขุอนามยัเบั่�องติน้ในชีวีติิประจำวนั และ
ส่ามารถูด้้แลตัิวเองได้้ในระดั้บัหน่�ง พร้อมมอบัของใชี้ทัี�จำเป็นในชีีวิติ
ประจำวันให้แก่เด้็กๆ มีกิจกรรมส่ันทันาการให้แก่เด้็กๆ ส่ร้างเส่ียง
หัวเราะและคุวามสุ่ขให้กับัเด้็กๆ ผู้้้บักพร่องทัางส่ติิปัญญา

สโมิสรโรตาร่ม้ิลิริเวอร์ มอบัเคุร่�องเล่นเด้็กและอุปกรณ์การกีฬา เชี่น 
ติาข่ายโกล์ ล้กฟืุ้ติบัอล เนติ ล้กวอลเลย์บัอล ชีุด้ส่ีน�ำ ของขวัญติุ�กติา 
ส่บั้่ และขนมขบัเคุี�ยวพร้อมน�ำด้่�มให้กับันักเรียนและคุณะคุร้โรงเรียน
บั้านคุำไฮ่ใหญ่ อ.ด้อนมด้แด้ง จ.อุบัลราชีธานี

สโมิสรโรตารโ่คุราช่ มอบัถัูงบัรรจเุคุร่�องอปุโภคุบัริโภคุใหป้ระชีาชีนกลุม่
เปราะบัาง ขดั้ส่นพกิารยากไร ้โด้ยถูงัน�ำบัรรจขุองอปุโภคุบัรโิภคุ น�ำด้่�ม
และหน้ากากอนามัย ใน “โคุรงการถูังน�ำใจจากส่โมส่รโรติารีโคุราชี” 
อ.เส่ิงส่าง จ.นคุรราชีส่ีมา จำนวน 12 ราย

สโมิสรโรตาร่ร้อยเอ็ด้ จัด้อบัรมการใชี้ม่อถู่อส่ำหรับัผู้้้ส่้งวัย โด้ยใชี้ 
Application ติ่างๆ รวมถู่งข้อแนะนำส่ำหรับัการป้องกันในการเข้าถู่ง
ส่่�ออันเป็นข้อม้ลทัี�เป็นเทั็จทัี�ก่อให้เกิด้คุวามเสี่ยหายแก่ผู้้้ใชี้ โด้ยได้้รับั
เกียรติิจากวิทัยากรของบัริษัทั แอด้วานซ์ึ่ ไวร์เลส่ เน็ทัเวอร์คุ จำกัด้       
(AIS) พร้อมกันนี�ได้ร่้วมกับั บัจก.ธีระรัติน์ คุอมมิวนิเคุชีั�น นำแอลกอฮ่อล์
เจลล้างม่อมอบัให้แก่โรงพยาบัาลร้อยเอ็ด้ เพ่�อชีมรมผู้้้ส่้งอายุ จำนวน 
100 ขวด้ ม้ลคุ่า 16,900 บัาทั โด้ยประธานชีมรมผู้้้ส่้งอายุเป็นผู้้้รับัมอบั 
ณ ศ้นย์ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพส่วนพยอม จ.ร้อยเอ็ด้
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บัรรณาธ์ิการ ภาค 3350 โรตาร่สากล

D.3350

อนิ.ตรอง แสงสว่างวัฒนิะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พัสุวรรณภ้มิ

 สวััสดีีปีใหม่ มิตรโรแทเรียน และผิู้อ่านทุกท่าน

 พื่บกันในฉับับแรกของครึ�งหลังปี 2564 – 2565 
นะคะ ชั้่วังเทศกาลที�ผิ่านมา ท่านไดี้เดีินทางไปพื่ักผิ่อน       
ทอ่งเที�ยวัต่างจังหวัดัีกันบ้างไหมคะ แต่สำหรับโรแทเรียนของ
ภาค 3350 เอง หลายท่านคงไดี้ไปร่วัมงานของภาค ซื้ึ�งจัดีที�
สงิหบ์รุแีละลพื่บรุกีนัมาแลว้ั จงึกลา่วัไดีว้ัา่ ไดีท้ั�งงานและการ
พื่กัผิอ่นไปในตวัั เพื่ราะมีจำนวันไม่นอ้ยที�ถอ่โอกาสไปพื่กัคา้ง
คน่กอ่นวันังานด้ีวัย จงึขอนำภาพื่กิจกรรมทั�ง 2 งานมาบันทกึ
ไวั้ในฉับับนี�ค่ะ
 อีก 1 หน้าภาพื่กจิกรรมของภาค เป็นการเสนอภาพื่
กิจกรรม 12.12.21 ที�จัดีขึ�นโดียคณ์ะกรรมการภาพื่ลักษ์ณ์์
และการส่�อสารสาธารณ์ะ โดียเปน็การจดัีพื่รอ้มกันทั�ง 4 ภาค
ในประเทศไทยค่ะ รวัมถึงได้ีนำภาพื่ที�ได้ีรางวััลจากการ
ประกวัดีโปสเตอร์ People of Action ของทั�ง 3 สโมสร มา
ให้ทุกท่านร่วัมแสดีงควัามยินดีี เพื่่�อจะนำส่งไปประกวัดีใน
ระดีับโซื้นต่อไป
 ส่วันบทควัามในฉับับนี�เปน็เร่�องของ Pin - เขม็กลัดี
โรตารี ที�โรแทเรยีนทกุคนจะตอ้งมอียา่งนอ้ย 1 อนัประดีบับน
เส่�อของตนอยู่ และเร่�องเล่าของนักศึกษ์าทุนสันติภาพื่โรตารี 
จุฬาลงกรณ์์มหาวัิทยาลัย ของภาค 3350 จำนวัน 2 คน ที�
แตกต่างกันทั�งเพื่ศและเชั้่�อชั้าติ ลองอ่านควัามคิดีเห็นของ      
ทั�งคู่ดีูนะคะ
 พื่บกันอีกครั�งในฉับับหน้าค่ะ

อน.ตรอง แสงสวั่างวััฒนะ
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พัสุวัรรณภูมิ
Tel. / Line ID : 0816122340

email : trongs3350@gmail.com

อน.ตรอง แสงสวั่างวััฒนะ
 เล่อกไม่ถูกจริงๆ ค่ะวั่าประทับใจ Pin ชั้ิ�นไหนมากกวั่ากัน
 Pin ที�กล่าวัถึงในที�นี�หมายถึง เข็มโรตารี ที�พื่วักเราชั้าวัโรแทเรียน
จะตดิีไวัท้ี�เส่�อสทูหรอ่เคร่�องแตง่กายประจำวันัทั�วัไป เพื่่�อแสดีงใหส้าธารณ์ชั้น
ทราบวั่าเราอยู่โรตารี องค์กรบำเพื่็ญประโยชั้น์ที�มีอายุย่นนานที�สุดีในโลก       
ถอ่เป็นทั�งการช่ั้วัยเผิยแพื่ร่โรตารีใหเ้ปน็ที�รูจ้กั และเป็นทั�งการทำให้โรแทเรียน
ที�ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไดี้ทราบอีกดี้วัย ซื้ึ�งจะทำให้เกิดีการเริ�มต้นทักทาย 
มีมิตรภาพื่ บางคนถึงกับไดี้พื่ึ�งพื่าอาศัยกันในต่างบ้านต่างเม่อง ก็เคยไดี้เห็น
ตัวัอย่างมาแล้วั
 Pin หลักๆ ที�โรแทเรียนใชั้้มักเป็นรูป Theme ประจำปีที�ประธาน
โรตารีสากลกำหนดีขึ�น และเข็ม PHF (Paul Harris Fellow) ตามระดีับการ
บริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี นอกจากนั�นอาจเป็น Pin ที�ทำขึ�นในโอกาสต่างๆ 
เชั้่น Rotary Convention, End Polio, RYLA หร่อแม้กระทั�ง Pin เฉัพื่าะ
ของแต่ละสโมสรเอง
 Pin ที�เห็นในภาพื่นี� บางรุ่นอาจจะล้อมเพื่ชั้รระยิบระยับสวัยเป็น
พื่ิเศษ์ ซื้ึ�งที�มาส่วันใหญ่ของดิีฉัันค่อ ผิู้วั่าการภาคมอบให้ โดียท่านซื้่�อมาใน
ตอนไปประชัุ้มที�ต่างประเทศ 
 ท่านผิู้อ่านจะเห็น Pin ของประเทศญี�ปุ่นหลายอัน นั�นเป็นเพื่ราะ
ทางภาค 3350 รวัมทั�งสโมสรของดีิฉัันเองก็มีคู่มิตรในประเทศญี�ปุ่นดี้วัย
 ดิีฉัันเริ�มเปน็สมาชั้กิกอ่ตั�งของ สโมสรโรตารกีรงุเทพื่สุวัรรณ์ภูม ิเม่�อ
ปี 2544 – 2545 Pin อันแรกๆ ที�ไดี้มา ก็ยังไม่ไดี้เห็นถึงควัามสำคัญอะไรนัก 
อาศัยที�เป็นคนชั้อบสะสมก็เก็บมาเร่�อยๆ เพื่ิ�งจะหาบอร์ดีมาเก็บรวับรวัมไดี้
เม่�อไม่นานนี�เอง และป่จจุบันดีิฉัันเป็น PHF ระดีับ +6 ก็จะเห็นวั่าไดี้สะสม
เข็มพื่อลแฮริสระดีับก่อนหน้านั�นไวั้ครบทุกอันดี้วัย
 นี�จงึเปน็ขอ้สรปุที�วัา่ เหตุใดีดิีฉัันจงึไมส่ามารถเลอ่กขึ�นมากลา่วัเพื่ยีง 
Pin อนัเดียีวัได้ี เพื่ราะทุกชั้ิ�นล้วันเป็นควัามประทับใจในแง่มมุและวัาระต่างๆ 
กัน

ROTARY Pin



พั.ต.อ.ศิริพัล กุศลศิลป์วัุฒิ
  ผิมสมัครเข้าโครงการนักศึกษ์าทุน
สันติภาพื่โรตารีของภาค 3350 ในนามของ
สโมสรโรตารีกรุงเทพื่สุวัรรณ์ภูมิ ขณ์ะนั�น
เป็นพัื่นตำรวัจโท ตำแหน่งสารวััตรกองคดีี
อาญาตำรวัจ ปจ่จบุนัดีำรงยศพื่นัตำรวัจเอก 
ตำแหน่งรองผิูบั้งคับการสถาบันส่งเสริมงาน
สอบสวัน สำนกังานกฎหมายและคดีตีำรวัจ

สาเหตุที่่�ที่ำให้สนใจิเข้้าโคุริงการิ 
 ช่ั้วังการเปลี�ยนแปลงจากยุคสู่ยุค จะเห็นวั่าในแต่ละยุคมี
การขดัีแยง้ทางควัามคดิีระหวัา่งรุน่สูรุ่น่ หรอ่อุดีมการณ์ท์างการเมอ่ง
การปกครองซื้ึ�งมคีวัามแตกต่างกันอย่างมาก โดียคนแตล่ะยุคสมัยคดิี
ตา่งกนั ในเร่�องการเคารพื่สทิธิเสรภีาพื่ และศกัดีิ�ศรคีวัามเปน็คนที�ไม่
เสมอภาคกัน ในบางยุคอาจจะให้คา่ในศักดีิ�ศรคีวัามเป็นคนของตนเอง
ต�ำกวั่ามนุษ์ย์คนอ่�นๆ ซื้ึ�งแท้จริงไม่ถูกต้องเลย สำหรับเดี็กยุคใหม่ก็
อาจจะให้ค่าควัามเท่าเทียมกันในเร่�องควัามเป็น “คน” อย่างมาก 
การเคารพื่จึงอยู่ที�การปฏิิบัติตนให้ดีีพื่อที�จะเคารพื่ไดี้ 
 ผิมตั�งใจศึกษ์าประวัติั และวิัธกีารแกไ้ขปญ่หาควัามขัดีแย้ง
ดีว้ัยสนัตวิัธิ ีที�อาจจะนำมาใชั้ก้บัสงัคมไทยใหไ้ดี ้แตจ่รงิๆ ตอ้งยอมรบั
วั่าผิิดีหวัังอย่างมาก เพื่ราะสังคมไทยมีวััฒนธรรมการกดีขี�ระหวั่าง
ชั้นชั้ั�นและระหวั่างรุ่นเป็นอย่างมาก ผิู้ใหญ่จะกดีดีันให้เดี็กคิดีวั่าเป็น
เดี็กตลอดีเวัลา ทั�งๆ ที�อายุ 50 - 60 แล้วั ก็ยังถูกมองเป็นเดี็กเสมอ
ทำให้ไม่สามารถที�จะพูื่ดีคุยกันไดี้ แม้จะมีควัามรู้ทางทฤษ์ฎีเพื่ียงใดี 
จึงต้องใชั้้เวัลาเพื่่�อให้สามารถเรียนรู้กันและกัน ก็อาจจะมีโอกาสคุย
กันไดี้ 

คุวิามปริะที่ับใจิริะหวิ่างการิศึกษา
 การเรียนกับเพื่่�อนๆ ต่างชั้าติ ย่อมทำให้ได้ีเคร่อข่ายและ
แลกเปลี�ยนควัามคิดี รวัมทั�งฝูึกควัามอดีทนต่ออุดีมการณ์์ที�แตกต่าง
กัน สามารถชั้่วัยเหล่อกันในอนาคต และอาจจะมีโปรเจคร่วัมกันไดี้ 
ไดี้เรียนรู้ทฤษ์ฎีเกี�ยวักับปฏิิบัติการสันติภาพื่ในการเจรจา เพ่ื่�อนำไป
สู่การแก้ไขป่ญหาควัามขัดีแย้งดี้วัยสันติวัิธี โดียไดี้เห็นตัวัอย่างใน
ประเทศเนปาล และการเรียนรู้ในเชั้ิงทฤษ์ฎีที�เกี�ยวักับควัามขัดีแย้ง
ในประเทศต่างๆ ซื้ึ�งในควัามเป็นจริง การใชั้้ทฤษ์ฎีสันติวัิธี อาจจะมี
ข้อจำกัดีอย่างมาก เพื่ราะหากไม่เป็นผิู้ชั้นะด้ีวัยกำลังเสียก่อนแล้วั 
การใชั้้สันติวัิธีอาจจะเป็นเร่�องที�เป็นไปไม่ไดี้เลยในการแก้ไขป่ญหา
ใดีๆ ไดี้ 

การินำคุวิามริ้้ไปใชี้หลี่ังจิากสำเริ็จิการิศึกษา 
 ส่วันใหญ่จะนำมาใชั้้ในการเขียนเผิยแพื่ร่ควัามรู้เกี�ยวักับ
ทฤษ์ฎีการแก้ไขป่ญหาควัามขัดีแย้ง เผิยแพื่ร่ทาง Facebook และ
โปรแกรมส่�อสารออนไลน ์การเขยีนบทควัามทางวัชิั้าการเพื่่�อเผิยแพื่ร่
ควัามคดิีในการแกไ้ขปญ่หา หรอ่การชั้นะดีว้ัยสนัตวิัธิ ีเน่�องจากคดิีว่ัา 
ถา้จะชั้นะก็ตอ้งชั้นะด้ีวัยควัามคิดีหรอ่อุดีมการณ์ ์ ดีงันั�น การเผิยแพื่ร่
ควัามคิดีจึงเป็นเร่�องสำคัญอย่างมาก นอกจากนั�น ยังใชั้้วัิชั้าการนี�ใน
การแก้ไขป่ญหาควัามขัดีแย้งในสำนักงานและในครอบครัวั เพื่ราะ

ROTARY Peace Fellow
เป้าหมายของชีั้วัิตคนเราค่อ การทำหน้าที�ให้บริบูรณ์์ในทั�งสองด้ีาน 
ถ้าข้าราชั้การตั�งใจทำงานแล้วั ประชั้าชั้นย่อมได้ีรับประโยชั้น์สูงสุดี 
ผิมจงึเนน้การถา่ยทอดีแนวัคดิีและอดุีมการณ์ป์ระชั้าธปิไตย เสรนียิม 
และแก้ไขป่ญหาดี้วัยสันติวัิธี โดียให้เคารพื่ประชั้าชั้นเป็นใหญ่  

เปา ฮอม
ชี่วิยเลี่่าถึึงที่่�มาข้องคุวิามสนใจิในการิเข้้า
โคุริงการิทีุ่นสันติภาพโริตาริ่
 ฉันัทำงานเปน็ผิูช้ั้ว่ัยดีา้นเทคนคิใหก้บั
กระบวันการสันติภาพื่เมียนมาร์ ตั�งแต่ปี 
พื่.ศ.2556 ก่อนหน้านั�นการศึกษ์าและงาน
ที�ฉัันทำอยู่ในพื่่�นที�ต่างๆ กัน ฉัันจบการ
ศกึษ์าระดัีบปริญญาโทด้ีานการบริหารการ

ศึกษ์าจากมหาวัิทยาลัยรามคำแหงในประเทศไทย หลังสำเร็จการ
ศกึษ์ามกีารเจรจาสนัตภิาพื่ในเมยีนมาเริ�มตน้เกดิีขึ�น ซื้ึ�งทำใหฉั้ันดีใีจ
มากที�การเจรจาเพื่่�อสรา้งสนัตภิาพื่และการเปลี�ยนแปลงทางการเมอ่ง
ในเมยีนมารก์ำลงัเริ�มดีำเนนิการแลว้ั ฉันัจงึเขา้ไปหาเพื่่�อนเกา่คนหนึ�ง
ที�ทำงานในองค์กรซื้ึ�งให้ควัามช่ั้วัยเหลอ่ด้ีานเทคนิคและให้คำแนะนำ
แกผ่ิูน้ำชั้นกลุม่น้อยในการเจรจาหยุดียงิ และได้ีรบัการเสนองานจาก
องค์กรนั�นให้ร่วัมในทีมผู้ิชั้่วัยดี้านเทคนิค ฉัันดีีใจมากและรีบรับงาน
นั�นทันที แม้วั่าฉัันจะมีควัามรู้น้อยเกี�ยวักับการสร้างสันติภาพื่ แต่ก็มี
หวััใจเตม็รอ้ยและหวังัใหม้สีนัตภิาพื่ในเมยีนมาร ์ฉันัไดีเ้รยีนรูม้ากมาย
จากงานนั�น แต่ก็ยังต้องเพื่ิ�มเติมควัามรู้และสร้างเคร่อข่ายกับ           
ต่างประเทศให้มากขึ�น ในชั้่วังนั�นฉัันพื่บประกาศการรับสมัครทุน
สันติภาพื่โรตารีและลองสมัครดูี โดียหวัังว่ัาจะได้ีพื่บกับผิู้สร้าง
สันติภาพื่จากทั�วัทุกมุมโลก และได้ีเรียนรู้ทฤษ์ฎีและประสบการณ์์
จากผิู้เชั้ี�ยวัชั้าญ

คุวิามปริะที่ับใจิริะหวิ่างการิศึกษา
 ฉัันไดี้รับเล่อกและเข้าร่วัมโปรแกรมทุนสันติภาพื่โรตารีที�
จฬุาลงกรณ์ม์หาวิัทยาลัย รุน่ที� 27 ในเดีอ่นมิถนุายน พื่.ศ. 2562 และ
ก็เป็นอย่างที�คิดี ฉัันได้ีพื่บกับเพื่่�อนๆ ที�มาจาก 19 ประเทศ ซื้ึ�งมี      
ภมูหิลังและประสบการณ์ท์ี�หลากหลาย การจัดีหลักสูตรและผิูส้อนมี
ควัามน่าสนใจมาก ฉัันไดี้เรียน 9 วัิชั้าและไดี้ไปทัศนศึกษ์า 2 ครั�ง ค่อ
ที�จังหวััดีสงขลา ประเทศไทย เพื่่�อเรียนเกี�ยวักับวัิธีการเจรจาใน       
ทอ้งถิ�นกบัรฐับาลของพื่วักเขา และอกีหนึ�งครั�งที�อาเจะห์ อนิโดีนีเซื้ยี 
ที�ชั้นกลุ่มน้อยเจรจาเพื่่�อสันติกับรัฐบาลของพื่วักเขา ฉัันต่�นเต้นมาก
เพื่ราะไดีพ้ื่บปะกบัผิูเ้ชั้ี�ยวัชั้าญดีา้นปญ่หาทกุๆ สปัดีาหเ์พื่่�อเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์์และควัามเชั้ี�ยวัชั้าญจากเขา 

การินำคุวิามริ้้ไปใชี้หลี่ังจิากสำเริ็จิการิศึกษา 
 อันที�จริง 1 สัปดีาห์กับการเรียนรู้ 1 เร่�องไม่เพื่ียงพื่อเลย 
หลกัสตูรจะเนน้เฉัพื่าะควัามรูพ้ื่่�นฐานและจำเปน็ตอ้งเรยีนตอ่หลงัจบ
หลักสูตร ฉัันทำอย่างนั�นและยังคงทำอยู่ทุกวััน เพื่ราะฉัันยังทำงาน
ชั้่วัยเหล่อดี้านเทคนิคแก่ผิู้ปฏิิบัติงานดี้านสันติภาพื่ในเมียนมาร์ หลัง
จากที�ฉัันเรียนจบหลักสูตร
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D.3350
Activities กิจกรรม

ผูู้้วั่าการภาคพับนายก ครั�งที่่� 2 
ณ์ โรงแรมลพื่บุรีอินน์รีสอร์ท จ.ลพื่บุรี 

เม่�อวัันเสาร์ที� 15 มกราคม 2565 
เป็นงานร่วัมประชัุ้มเปิดีใจนายก และผิู้ชั้่วัยผิู้วั่า      

การภาคกับ ผิวัภ.นพื่.วัิรุณ์ บุญนุชั้ ครั�งแรกที�เป็น        
การจัดีงานแบบ Onsite

2020 - 2021 Governor’s Salute 
ณ์ ภัตตาคารไพื่บูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี 

เม่�อวัันเสาร์ที� 25 ธันวัาคม 2564 
โดียเป็นการสดีุดีีและขอบคุณ์จาก 

อผิภ.สมศรี เมฆธน ที�เล่�อนการจัดีงานมาจาก 
เดี่อนมิถุนายน ถ่อเป็นงานส่งท้ายปี และ 

ฉัลองเทศกาลปีใหม่ดี้วัย

ขิอแสดงควัามยินด่
กับภาพื่โปสเตอร์ People of Action 

ที�ไดี้รับการคัดีเล่อก เพื่่�อส่งต่อไปประกวัดี 
ในระดีับ Zone ค่อ 

ภาพื่จากสโมสรโรตารีกรุงเทพื่นวัมินทร์ 
สโมสรโรตารีบางเขนและสโมสรโรตารีบางรัก
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บัรรณาธ์ิการ ภาค 3360 โรตาร่สากล

D.3360

อนิ.นิพั.ณัฏฐธ์นิินิ เศรษฐวนิิชุย์
สโมสรโรตาร่แพัร่

สวััสดีีครับมิตรโรแทเรียนทุกท่าน 
 
 เข้าสู่เดี่อนกุมภาพื่ันธ์เดี่อนแห่งควัามรักกันแล้วั 
หลังสิ�นปี 2564 ทางภาค 3360 ได้ีมีการจัดีการประชุั้ม
ระหวัา่งเมอ่งขึ�นซื้ึ�งนบัวัา่เปน็การประชั้มุพื่บปะแบบ on site 
กันครั�งแรกหลังจากห่างหายไปนานของภาค 3360 ดี้วัย
สถานการณ์์โควัิดี-19 ทำให้บรรยากาศอบอุ่นไดี้กลับมาอีก
ครั�งตอ้นรับกบัควัามหนาวัเย็นของภาคเหนอ่ แม้สถานการณ์์
การระบาดีจะยังไม่ลดีลง แต่พื่วักเราภาค 3360 ก็ไดี้ปรับตัวั
กันจนเริ�มเป็นส่วันหนึ�งของการดีำรงชั้ีวัิตไปแล้วั 
 สำหรับฉับับนี�ผิมจึงนำเสนอบรรยากาศอันอบอุ่น
ของการประชั้มุระหวัา่งเมอ่งที�ผิา่นไปของภาค 3360 รวัมไป
ถึงเราไดี้ผิู้ชั้นะการประกวัดีสนเทศโรตารีในงานนี�มาสนเทศ
สกู�ปพื่ิเศษ์ให้กับภาค 3360 ประมวัลภาพื่กิจกรรมโครงการ
พื่ิเศษ์ต่างๆ ของสโมสรในภาค 3360 และสกู�ปพื่ิเศษ์ของ      
ผิู้ชั้่วัยบรรณ์าธิการภาค 3360 เร่�องของ Rotary pin 
 สุดีท้ายนี�ผิมของให้ทุกท่านสุขภาพื่แข็งแรง เฮงๆ 
รวัยๆ รับทรัพื่ย์ทั�งปีในปีเส่อนี�นะครับ

อน.นพั.ณัฏฐธันิน เศรษฐวันิชัย์ 

 ก่อนที�ผิมจะรู้จักกับโรตารี ผิมเคยร่วัมงานโครงการของสโมสร   
โรตารีอยู่ครั�งหนึ�ง จำได้ีวั่าชั้่วังพื่ิธีเปิดี ผิมไดี้เห็นโรแทเรียนของสโมสรสวัม
สทูสโมสร และสิ�งที�สะดีดุีตาผิมมากที�สุดีกค่็อ สทูแตล่ะคนประดัีบประดีาด้ีวัย
เข็มกลัดีมากมายระยิบระยับ ยิ�งถ้าเป็นเดี็กนักเรียนแลกเปลี�ยนดี้วัยแล้วั      
โอ้โห! เหม่อนกับเทศกาลคาร์นิวััลเลยทีเดีียวั ในตอนนั�นผิมเกิดีควัามสงสัย
วั่าเขาเหล่านี�เอาเข็มกลัดีสวัยๆ มาจากไหนกันนะ ควัามสงสัยนั�นได้ีเริ�ม
คลี�คลายออกไปเร่�อยๆ ตั�งแต่ผิมมาอยู่สโมสรโรตารีแพื่ร่ 
 ผิมเข้ามาเป็นโรแทเรียนครั�งแรก เม่�อปีิ 2014-2015 “Light Up 
Rotary” เข็มกลัดีเข็มแรกที�ผิมไดี้ก็ค่อ เข็มกลัดีคติพื่จน์ประจำปีนี�เองครับ 
ซื้ึ�งจนถึงทุกวัันนี� ผิมยังประดีับเข็มนี�ไวั้กับเส่�อสูทสโมสรมาตลอดี เพื่่�อเป็นที�
ระลึกถึงปีแรกที�เข้ามาเป็นโรแทเรียน และผิมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที�ทาง
สโมสรโรตารีแพื่ร่เชั้ิญผิมเข้าเป็นสมาชั้ิกสโมสร ไดี้มาเรียนรู้ภาวัะการเป็น
ผิูน้ำ ได้ีเรียนรูถึ้งจิตอาสา ได้ีเรียนรูถึ้งมิตรภาพื่ดีีๆ  ทั�งในสโมสรและต่างสโมสร 
ดีังนั�น เข็มกลัดีอีกเข็มหนึ�งที�ผิมประดีับไวั้กับสูทสโมสร ก็ค่อเข็มสโมสร     
โรตารแีพื่ร ่ซื้ึ�งเปน็รปูธงสโมสรที�ออกแบบว่ัาเพื่่�อใหท้นัยคุทนัสมยั โดียอ้างองิ
เอาแบบของโรตารีสากล ในการใส่ Masterbrand signature พื่ร้อมทั�งชั้่�อ
ของสโมสร แต่ดีว้ัยควัามที�เราอยูใ่นประเทศไทย ดีงันั�น ภาษ์าไทยที�จะประดีบั
ไวั้ให้คนไทยรู้จักในธงสโมสรทางเราก็ถ่อวั่าสำคัญเชั้่นกัน จึงใส่ชั้่�อภาษ์าไทย
ลงไปดี้วัย ส่วันพื่ระธาตุชั้่อแฮก็ไดี้ทำเป็นลายพื่ระธาตุแบบกราฟฟิค ซื้ึ�งคงไวั้
ดี้วัยรูปหลักของทรงแปดีเหลี�ยม ย่อมุมไม้สิบสอง เอกลักษ์ณ์์ของพื่ระธาตุ    
ชั้่อแฮ พื่ระธาตุคู่บ้านคู่เม่องของจังหวััดีแพื่ร่ 
 สำหรับผิมการเข้ามาอยู่ในสโมสรโรตารีแพื่ร่ เหม่อนเราอยู่กับ
ครอบครัวัอีกครอบครัวัหนึ�ง ผิมเริ�มซึื้มซัื้บควัามเป็นผิู้นำและควัามเสียสละ
มาโดียตลอดี จนเม่�อปี 2017-18 นับเป็นปีที� 3 ของการเป็นโรแทเรียนของ
ผิม ผิมได้ีรับเกียรติจากสมาชิั้กสโมสรทุกๆ ท่านให้เป็นนายกสโมสร โดียปี     
2017-18 มีคติพื่จน์ค่อ “Rotary Making a Difference” ผิมไดี้เป็นกลุ่ม
นายกรุน่ 113 ของโรตารปีระเทศไทย โดียตอนนั�นมีผู้ิวัา่การภาค นธิ ิสงูสวัา่ง 
เป็นผิู้นำภาค 3360 เรียกไดี้วั่านายกรุ่น 113 ภาค 3360 มีควัามเหนียวัแน่น
ชั้ว่ัยเหลอ่กนัดีมีากๆ ครบั ผิมรูส้กึภมูใิจมากๆ ที�ไดีเ้ปน็นายกรุน่นี� เขม็สดุีทา้ย
ที�ผิมจะเก็บเป็นควัามทรงจำที�ดีีก็ค่อ เข็มนายกปีิ 2017-18 เข็มสุดีท้ายนี�
แหละครับ ต่อไปข้างหน้าอนาคตผิมจะได้ีเข็มอะไรต่างๆ อีกมากมายก็       
แล้วัแต่ ผิมก็จะเก็บเข็มแห่งควัามทรงจำดีีๆ 3 เข็มนี�ไว้ัตลอดีการเป็น               
โรแทเรียนครับ

ROTARY Pin



อน.นันที่า เศรษฐวันิชัย์
สโมสรโรตาร่เวั่ยงโกศัย

งาน Intercity Meeting การประชุั้มระหว่ัาง
เม่องของภาค 3360 ปิี 2564-65 สโมสร
โรตารีเวัียงโกศัยรู้สึกยินดีีเป็นอย่างยิ�งที�         
ทางภาคไดี้ให้โอกาสเป็นเจ้าภาพื่จัดีงานใน      
ครั�งนี� ร่วัมกับสโมสรโรตารี ในจังหวััดีแพื่ร่ 

 เม่�อวันัที� 18-19 ธนัวัาคม 2564 ณ์ โรงแรมแพื่รน่ครา จ.แพื่ร่
 การจัดีประชัุ้มครั�งนี� เป็นการจัดีงานในรูปแบบของ Blue 
Indigo Night มัดีย้อมมัดีใจ วัิถีใหม่โรตารี โดียเรามีแนวัคิดีดีังนี�
 1.เป็นการพื่บปะเพื่่�อนเก่า เพื่่�อนใหม่ หลังวัิกฤตโควิัดี-19 
ที�เบาบางลง
 2.เป็นการส่งเสริมอาชีั้พื่ท้องถิ�นในจังหวััดีแพื่ร่ และนำมา
เชั้ิดีชัู้ในงานครั�งนี�ค่อ ผิ้าหม้อห้้อมมัดีย้อมสีคราม เป็น Blue Indigo
 3.เป็นการร่วัมแชั้ร์ประสบการณ์์การบำเพื่็ญประโยชั้น์ของ
แต่ละสโมสรในภาค 3360 ครึ�งปีิเพื่่�อแลกเปลี�ยนแนวัคิดีกัน
 โดียการจดัีกจิกรรมแบง่เปน็หอ้งๆ  แยกตามควัามสนใจของ
แต่ละท่าน ซื้ึ�งมีควัามโดีดีเด่ีนและน่าสนใจ เพื่ราะได้ีรับเกียรติจาก
วัทิยากรผิูท้รงคณุ์วัฒุมิาถา่ยทอดีควัามรูค้วัามสามารถเกี�ยวักบัโรตารี

แบบจดัีเตม็ทกุทา่น นอกจากนี�ยงัมกีารจบัรางวัลัมากมาย โดียเฉัพื่าะ
รางวััล Big Bonus จากเจ้าภาพื่ และผิู้โชั้คดีีค่อ ท่านนายกจากสโมสร
โรตารีเชีั้ยงคำ เป็นที�น่ายินดีีอีกอย่างค่อ เรามีโอกาสต้อนรับท่าน
สมาชั้ิกจากสโมสรโรตารีเชั้ียงราย ที�มีอาวัุโสที�สุดีในงาน ท่าน 
อน.วิัธาน ศิวัสุวัรรณ์ อายุ 92 ปี ดีูท่านมีควัามสุขและสนุกกับงาน  
กลางค่นดี้วัย
 ส่วันงานกลางค่นได้ีจัดีที�ไร่ทอฝู่น บรรยากาศเป็นไปอย่าง
เป็นกันเองและสนุกสนาน แต่ละท่านแต่งตัวัสวัยงาม แบบจัดีเต็มตาม
ที�กำหนดีให้เป็น Blue Indigo Night ที�สวัยงามหลากหลาย
 ในชั้่วังเชั้้า ไดี้จัดีให้มีการตักบาตรบนเมก ตามวัิถีพืุ่ทธของ
ชั้าวัแพื่ร ่โดียใชั้ร้ถรางจำนวัน 3 คนั นำทกุทา่นไปทำกจิกรรมตกับาตร
บนเมกโดียนุ่งซื้ิ�นสวัยงาม จากนั�นขากลับนั�งรถรางชั้มเม่องแพื่ร่      
ยามเชั้้า ก่อนกลับที�พื่ักเพื่่�อร่วัมประชัุ้มเชั้้าของวัันที�สอง
 ในนามประธานและคณ์ะกรรมการจัดีงาน ขอขอบคุณ์ทา่น
ผิวัภ.จิระยุทธ หิรัณ์ยวััฒน์ และ ท่านอผิภ.อนุรักษ์์ นภาวัรรณ์ เป็น
อยา่งสงูที�ใหค้ำปรกึษ์าแนะนำตลอดีการเตรยีมงาน ขอบคณุ์วัทิยากร
ทุกท่าน และขอขอบคุณ์มวัลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ที�ให้เกียรติมา
ร่วัมงานครั�งนี�อย่างมากมายเกินคาดีหมาย  หากมีข้อผิิดีพื่ลาดี  
ประการใดีต้องขออภัยทุกๆ ท่านมา ณ์ โอกาสนี�ดี้วัยค่ะ

Intercity Meeting



40  มกราคม-กุมภาพัันธ์์ 2565

D.3360
Activities

วันที่่� 10-12 มิกราคุมิ 2565 สโมิสรโรตาร่เช่่ยงใหมิ่นวรัฐ 
นำโด้ย นยก. ชีลิด้า เอกชีัยพัฒนากุล และส่มาชีิกร่วมเด้ินทัางไปจัด้กิจกรรมวันเด้็ก 
แจกขนม รองเทั้า และอาหาร ให้กับัเด้็กนักเรียนผู้้้ปกคุรองและคุุณคุร้ทัี�โรงเรียน         
บันด้อยส่้ง โรงเรียนผู้ีปานเหน่อ อ.อมก๋อย จ.เชีียงใหม่ ซึ่่�งมีระยะทัางไกลจากติัวเม่อง
เก่อบั 200 กิโล หนทัางส่ัญจรลำบัากมาก    

กิจกรรม



วันที่่� 7 มิกราคุมิ 2565 สโมิสรโรตาร่เช่่ยงราย 
รว่มกบััโรติารแีอนนร์ว่มกิจกรรมวนัเด้ก็โด้ยบัรจิาคุเคุร่�องเรยีน 75 ชีดุ้ 
ชีุด้กีฬาเด้็ก 70 ชีุด้ ขนมขบัเคุี�ยว ถูุงเทั้ากันหนาว 140 คุ้่ ชีาไข่มุก  
120 แกว้ อปุกรณก์ฬีา 40 ชีดุ้ ขนมโด้นทััและอ่�นๆ ใหแ้กโ่รงเรยีนบัา้น
ป่าแหย่ง อ.เม่อง จ.เชีียงราย 

สโมิสรโรตาร่นกย้งพะเยา 
พะเยาเป็นฐานทัี�มั�นสุ่ด้ทั้ายนกย้งไทัย นยก.พัทัยา  บัุนนาคุ เด้ินทัาง
ส่ำรวจถูิ�นทัี�อย้่ของนกย้งร่วมกับันายศักด้ิ�ฤทัธิ� ส่ลักคุำ ผู้วจ.พะเยา 
เพ่�อเติรียมส่ร้างอุโมงค์ุไผู้่ในลานมยุรา ในวันฉัลองส่ารติราติั�งส่โมส่ร
โรติารีนกย้ง ณ อ่างเก็บัน�ำแม่ผู้ง ติ.บั้านถู�ำ อ.ด้อกคุำใติ้ จ.พะเยา

วันที่่� 16 มิกราคุมิ 2565 สโมิสรโรตาร่เช่่ยงราย 
นย.ด้ร.ยงยุทัธ ชีัยรัตินาวรรณ ร่วมกับัส่มาชีิกก่อติั�งส่โมส่รโรติารี
เชีียงราย-แม่ส่รวยในเคุร่อส่โมส่รโรติารีเชีียงราย จัด้กิจกรรมทัำบัุญ        
ปีใหม่โด้ยบัริจาคุผู้้าห่ม เคุร่�องนอนจำนวน 105 ชีุด้ และเส่่�อกีฬาของ
เด้ก็จำนวน 50 ชีดุ้ ให้กบััชีาวบ้ัานห้วยทัรายขาว อ.แม่ส่รวย จ.เชียีงราย

สโมิสรโรตาร่ฝ่าง 
นย.กันตินา เส่ถูียรติยางก้ร นายกส่โมส่รโรติารีฝึางนำส่มาชีิกไป      
รว่มทัำบัญุด้ว้ยการถูวายหนา้กากอนามยั อาหารกระปอ๋ง ชีา และส่ม้     
ให้กับัส่ำนักปฏิิบััติิธรรมรัตินเจดี้ย์ (ด้อยเทัพเนรมิติ) บั้านแม่ฮ่่าง    
ติ.แมส่่าว อ.แมอ่าย จ.เชียีงใหม ่เม่�อเส่รจ็สิ่�นภารกจิแลว้ ได้จ้ดั้กจิกรรม
มติิรภาพสั่งส่รรค์ุ รบััประทัานอาหารกลางวันรว่มกนั จดั้งานวันคุลา้ย
วันเกิด้ให้กับัส่มาชิีกทัี�เกิด้เด้่อนตุิลาคุม-มกราคุม และประชุีมส่โมส่ร 
ซึ่่�งวันนี�มีแขกพิเศษคุ่อ ทัีมบัริหารโรงพยาบัาลฝึางมาร่วมประชีุมด้้วย 
ในวาระเพ่�อพจิารณาจัด้ทัำโคุรงการ Global Grant ให้กบััโรงพยาบัาล
ฝึาง ซ่ึ่�งติ้องมีการชีี�แจงทัำคุวามเข้าใจและหาร่อร่วมกันก่อนเส่นอ
โคุรงการติ่อไป
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อผู้ภ.เจสันิ ลิม
สโมสรโรตาร่กรุงเที่พับัางนิา
ปัจจุบันทัำหน้าทัี�เป็น 
ผู้ประสานงานมู่ลนิธิโรตารี 
(RRFC)  ภิูม่ิภิาค้ 12 
และกรรม่การใน Rotary 
ASEAN Intercountry 
Committee (ICC) 

 จ็ากการสััมัภาษณ์ด้วย์คำถามัสัั�นๆ	ทางโทรศูัพท์	เราก็ได้ข็้อมัูลที่ชััดเจ็นอย์่างย์ิ่ง

RTM : การิท่ำหน้าท่่� RRFC ในชี่วิงปีท่่�โควิิด้แพิ่ริ่ริะบาด้เป็นอ่ย่างไริบ้าง
 ผู้มมีหน้าทัี�ไปชี่วยงานม้ลนิธิโรติารี (TRF) ใน 6 ภาคุ คุ่อ 3300, 3310, 3330, 3340, 3350 
และ 3360 ใน 8 ประเทัศ  แติ่เน่�องจากโคุวิด้ผู้มจ่งไม่ส่ามารถูเด้ินทัางได้้ในขณะนี� ติ้องใชี้ Virtual และ
ไม่ส่ามารถูติั�งเป้าหมายให้ส่้งมากเกินคุวร เพราะเศรษฐกิจไม่ด้ี Donor ก็กระทับัด้้วย เม่�อก่อนเราอย้่
ใน Zone 6B ติอนนี�เปลี�ยนเป็น Zone 10B และ 10C หร่อทัี�เราเรียกอีกแบับัว่า Region 12 นั�น ในปี 
2019-20 เราได้้เงินบัริจาคุเก่อบั 5 ล้านเหรียญ แติ่ในปี 2020-21 เราติั�งเป้าอย่างนั�นไม่ได้้ ติ้องลด้ลง
มาเหล่อเพียง 4 ล้านเหรียญ ซึ่่�งเราก็ส่ามารถูทัำจนได้้ติามเป้าหมาย
 หน้าทัี�ของ RRFC นั�น จะต้ิองเดิ้นทัางไปในทุักภาคุ ชี่วยในเร่�องการอบัรม Update ให้  
คุวามร้้ แติ่เน่�องจากโคุวิด้ เราก็ใชี้ Zoom แทันไปได้้ และโด้ยปกติิการทัำยอด้บัริจาคุให้ได้้เป้าเราจะ
จัด้ Event อย่างเชี่นปี 2019-20 เราได้้จัด้งาน Foundation Night ทัี�กรุงเทัพฯ ซึ่่�งประส่บัคุวามส่ำเร็จ
มาก แติ่ชี่วงนี�เราจัด้กันไม่ได้้ การบัริจาคุก็น้อยลง ไม่คุ่อยได้้ก้อนใหญ่จากการจัด้งาน

RTM : การิท่ำหน้าท่่�ผูู้้ปริะสานงาน จิะเกิด้ปริะโยชีน์โด้ยตริงกับโริแท่เริ่ยนอ่ย่างไริบ้าง
 ผู้มไม่ส่ามารถูประส่านโด้ยติรง กบััโรแทัเรยีนในภาคุติา่งๆ ได้ ้ติอ้งประส่านกบััผู้้ว้า่การภาคุ
หร่อประธานม้ลนิธิภาคุ (DRFC) ไม่ว่าเร่�องการอบัรม หร่อแก้ปัญหา ทัุกอย่างก็ติ้องข่�นกับัผู้้้ว่าการภาคุ 
Coordinator ไม่ส่ามารถูไปส่ั�งการได้้ บัางทั่านเข้าใจผู้ิด้ว่า RRFC ส่ั�งผู้้้ว่าการภาคุหร่อ DRFC ได้้ แติ่
ทัี�จริงเราเป็นแคุ่เพียงผู้้้ประส่านงานระหว่าง TRF กับัภาคุ ภาคุติ้องการอะไร RRFC ก็ติ้องเข้าไปชี่วย 
เชี่น Donor บัริจาคุเข้าไปแล้ว Record ไม่ข่�น แม้จะให้ Fiscal Agent ติามกับั TRF ซึ่่�งของเราข่�นกับั
ทัาง South Asia office คุ่อทัี�อินเด้ีย เขาก็ไม่คุ่อยติอบั ผู้มก็ได้้ชี่วยประส่านทัาง RRFC specialist 
จัด้การให้เรียบัร้อย หร่ออีกติัวอย่างหน่�ง หาก Global Grant มีปัญหา ผู้มก็ติ้องชี่วยเขาประส่านงาน 
ติิด้ติ่อ Regional Grant Officer (RGO) ทัี�ด้้แล Grant ของประเทัศไทัย หร่อหากเขียน Grant แล้ว
ติิด้ปัญหาไม่ผู้่าน ผู้มก็แนะนำให้คุำปร่กษา ในส่่วนการบัริจาคุ หากเราร้้ว่า Donor ทั่านไหนมีกำลังทัี�
จะบัรจิาคุเปน็รายใหญไ่ด้ ้เรากจ็ะชีว่ยภาคุ พยายามใหคุ้ำปร่กษาปดิ้งานใหไ้ด้ ้แติใ่นภาวะโคุวดิ้ทัำอะไร
ก็ไม่คุ่อยส่ะด้วก

RTM : ชี่วิยแนะนำหริ่อ่ให้ข้อ่คิด้เก่�ยวิกับการิบริิจิาคให้กับมูลี่นิธิิโริตาริ่
 เร่�องการบัริจาคุ เราไม่คุวรคุิด้ว่า บัริจาคุ 1 เหรียญ ติ้องได้้กลับัมาทัำโคุรงการ 10 เหรียญ 
การบัริจาคุคุ่อหน้าทัี�ของโรแทัเรียน จะบัริจาคุเทั่าไรก็แล้วแติ่คุวามพร้อม อาจ 100 เหรียญ หร่อ          
1,000 เหรียญก็แล้วแติ่ และส่ามารถูให้ได้้หลายส่่วน เชี่น Polio Fund อย่าคุิด้ว่าประเทัศเราติอนนี�
ไม่มี Polio แล้ว แติ่เราบัริจาคุเพ่�อป้องกันไม่ให้ Polio กลับัมาประเทัศไทัยอีก เราติ้องชี่วยกันทัั�งโลก 
ส่่วน Annual Fund โรแทัเรียนทัุกทั่านก็คุวรชี่วยกัน ขณะนี� DDF จากติ่างประเทัศก็หายากข่�น เราใชี้ 

Rotary Centre in Thailand
ศ้นิย์โรตาร่ในิปีระเที่ศไที่ย



DDF ของเราเองด้ีกว่า บัางคุนคุิด้ว่าบัริจาคุแล้วจะใชี้ทัันทัี คุวามคุิด้นี�ก็ Yes and 
No คุอ่บัางคุรั�งเราติอ้งบัริจาคุเพ่�อเกบ็ัไวใ้น Rainy day (เก็บัไวใ้ชีใ้นยามจำเปน็) เชีน่
ในชี่วงโคุวิด้อย่างนี� หา DDF ยาก เพราะแติ่ละประเทัศเขาก็ติ้องทัำโคุรงการชี่วย
ประเทัศเขาเองก่อน ปัญหาในประเทัศเราอีกประการหน่�งก็คุ่อหลายคุนไม่บัริจาคุ
เลย ซึ่่�งผู้ิด้กับัในหลายประเทัศทัี�เขาบัริจาคุเก่อบัทัุกคุน 

RTM : ปีท่่�ผู้่านมา TRF อ่อ่กเง่�อ่นไขใหม่ ให้ภาคใชี้เงินทุ่นจิัด้สริริขอ่งภาค (DDF) 
ให้หมด้ภายใน 5 ปี เริ่�อ่งน่้จิะส่งผู้ลี่ให้ต่างปริะเท่ศึชี่วิย DDF ให้ไท่ยเริามากขึ้นหริ่อ่
น้อ่ยลี่ง
 กอ่นอ่�นขอใหเ้ขา้ใจวา่ TRF ไมไ่ด้้อยากจะยด่้เงนิของภาคุไหน เขาอยาก
ใหท้ักุภาคุทักุส่โมส่รใชีเ้งนิทัี�บัรจิาคุมาแลว้ไปชีว่ยเหล่อชีมุชีน และเขาใหถู่้ง 5 ป ีถูา้
ใน 5 ปีเราไม่มีการทัำโคุรงการก็แปลกแล้วนะ ชี่วง 2 ปีนี� World Fund ก็มีบัางชี่วง
ทัี�ไมพ่อ เน่�องจากชีว่งโคุวดิ้มีการทัำโคุรงการมากข่�น โด้ยเฉัพาะเคุร่�องมอ่แพทัย ์ในปี 
2019-20 TRF เองก็ใชี้เงินถู่ง 8 ล้านเหรียญทัำ Disaster Response ส่ำหรับัโคุวิด้ 
แติ่ติอนนี�ไม่มี Fund ชี่วยเร่�องนี�อีกแล้ว TRF ก็กระติุ้นให้เรานำ DDF ของเราไปทัำ
โคุรงการเหล่านี�เอง ส่่วนเร่�อง DDF จากต่ิางประเทัศนั�น ทีั�ผู่้านมาเขาไม่คุ่อยมี
โคุรงการในประเทัศเขา เขาก็จะเทัมาให้ประเทัศไทัย แติ่ปัจจุบัันทัั�วโลกเด้่อด้ร้อน
จากโคุวิด้ เขาก็ติ้องใชี้พัฒนาเศรษฐกิจและชีุมชีน ชี่วยคุนติกงานประเทัศเขาก่อน

RTM : ปีน่้ท่่านเจิสันยังท่ำหน้าท่่�ในคณ์ะกริริมการิ Rotary ASEAN Intercountry 
committee หริ่อ่ ICC อ่่กด้้วิย ขอ่ให้ชี่วิยอ่ธิิบายเก่�ยวิกับคณ์ะกริริมการิน่้
 ICC ส่ำหรับัไทัย เด้ิมก็จะมีไทัยกับัฝึรั�งเศส่ ล่าสุ่ด้ทัี�เราก่อติั�งข่�นมาคุ่อ 
ASEAN ICC ประกอบัด้้วยชีาติิในอาเซึ่ียน 10 ประเทัศ วัติถุูประส่งค์ุแรกคุ่อ 
Fellowship เชีน่ Family Exchange อกีเร่�องคุ่อ การทัำโคุรงการช่ีวยเหลอ่กัน เป็น 
International network ซึ่่�งไม่ได้้ใชี้ Global Grant แติ่เป็นลักษณะ WCS (World 
Community Service) เราส่ามารถูใชี้อันนี�ได้้ และยังมีเร่�องของการ Promote 
โรติารี ใน ASEAN เชี่นในเวียด้นามเป็นติ้น ซึ่่�งปีแรกทัี�เกิด้โรติารีในเวียด้นามก็ได้้ทัำ
โคุรงการ Global Grant ถู่ง 3 โคุรงการแล้ว โด้ย 2 โคุรงการได้้ส่ิงคุโปร์ชี่วยผู้่าน 
ASEAN ICC นี�เอง ผู้มใชี้ทัุกชี่องทัางของผู้มคุ่อ Special Representative ในการ
ก่อตัิ�งโรติารีข่�นในเวียด้นาม, RRFC และ ASEAN ICC ใชี้ Resource ทัี�มี Link 
network ให้โรแทัเรียนในทั้องถูิ�นทัำงานได้้
 ICC จะมโีคุรงส่รา้งคุอ่ Senior โรแทัเรยีน เชีน่ อด้ตีิประธานโรติารสี่ากล 
หร่อกรรมการบัริหารทัั�งอด้ีติและปัจจุบััน รวมถู่งผู้้้ว่าการภาคุทัั�ง 18 ภาคุเป็น            

ทัี�ปร่กษา โด้ยจะมี ASEAN Chair เวียนกัน 10 ประเทัศ โด้ยเริ�มปีนี�ปีแรก ผู้้้ว่า          
การภาคุผู้่านพ้นโมฮ่ัน จากส่ิงคุโปร์เป็น ASEAN Chair ทัุกประเทัศจะมี National 
chair ทัี�ได้้ Vote กันมาเม่�อปีทัี�แล้ว ซึ่่�งได้้มีการกำหนด้ให้มี Signing Ceremony 
ในเด้่อนพฤษภาคุมปีนี�ทัี�ส่ิงคุโปร์ จะเชีิญผู้้้ว่าการภาคุทุักภาคุและโรแทัเรียนเข้าไป
ร่วมเป็นส่ักขีพยานด้้วย ถู้าไม่ติิด้เร่�องโคุวิด้ ติอนนี�คุณะกรรมการประชีุมกันแล้ว       
2 คุรั�งอย่างไม่เป็นทัางการ 

RTM : ASEAN ICC จิะม่แผู้นงานอ่ย่างไริต่อ่ไปท่่�จิะเป็นปริะโยชีน์กับปริะเท่ศึไท่ย
แลี่ะภูมิภาค
 ในปีหน้าคุ่อ 1 กรกฎีาคุม 2565 การหมุนเวียน ASEAN Chair จะมา
เป็น Chair จากประเทัศไทัย ผู้มทัี�จะรับัหน้าทัี� ก็ได้้ติิด้ติ่อกับั TCEB ไว้แล้ว ได้้ข้อ
เส่นอมาแล้ว ถู้าเราจะจัด้งาน เราจะเชีิญทัั�ง 4 ภาคุมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่่�งเป็น
โอกาส่ทัี�ด้เีพราะเราก็พยายามหาคุนเขา้ประเทัศไทัยหลังโคุวดิ้อย้แ่ลว้ TCEB กอ็ยาก
ส่นับัส่นุน ทัั�งนี�ก็รอด้้ด้้วยว่า ASEAN ICC เราอยากทัำเร่�องอะไรด้้วย ผู้มมีไอเด้ียว่า 
ถู้าปีนี�ทัางส่ิงคุโปร์ไม่ส่ามารถูจัด้งานได้้ ปีหน้าทัางไทัยเราจะทัำโคุรงการ WCS ส่ัก
โคุรงการข่�นมาในประเทัศไทัย ให้ทัุกคุนมาร่วมกัน อาจจัด้ Fund Raising event 
ประเทัศไหนหารายได้้มา กใ็หเ้ขา้ประเทัศนั�น เปน็การส่รา้งเวทัใีหท้ักุภาคุทักุประเทัศ
ทัี�จะหาทัุน นอกจากนั�นก็อาจมี Golf Fellowship หร่อจัด้ทััวร์ทั่องเทัี�ยว จะจัด้ใน
ภาคุไหนในไทัยก็ได้้ทัี�มีคุวามส่นใจและพร้อม ไม่จำเป็นทัี�จะติ้องจัด้ในกรุงเทัพ และ
ติ่างจังหวัด้จะมีโอกาส่ทัำโคุรงการมากกว่าด้้วย

RTM : สุด้ท่้าย ฝากข้อ่คิด้ให้กับพิ่วิกเริาด้้วิย
 อยากใหโ้รแทัเรยีนทักุทัา่นมองวกิฤติเปน็โอกาส่ ผู้มร้ท้ักุคุนกำลงัลำบัาก 
แติ่อันนี�คุ่อโอกาส่ของโรติารีทัี�ส่ามารถู Serve to Change Lives แล้วยิ�งประธาน
โรติารีส่ากลรับัเล่อก Jennifer Jones บัอกว่าให้ Imagine Rotary เราติ้องมีคุวาม
ฝึัน คุวามฝึันจะติ้องเป็นคุวามจริง โรแทัเรียนจะไปลงม่อทัำในชี่วงโคุวิด้แบับันี� ชี่วง
ภาวะเศรษฐกิจแบับันี� โรแทัเรียนเป็นกำลังของทัุกชีุมชีน ทัุกประเทัศ และอยากให้
โรแทัเรียนทัำเทั่าทัี�ทัำได้้ อย่าไปฝึ้น เราเป็นกำลังของส่ังคุม เราติ้องทัำส่ิ�งทัี�เราทัำได้้ 
และอีกเร่�องหน่�งก็คุ่อ อย่าคุิด้ว่าติัวเองเป็นผู้้้ว่าการภาคุ หร่อนายกส่โมส่ร เราจะ
ส่ามารถูส่ั�งอะไรก็ได้้ โรแทัเรียนทัุกทั่านเป็นอาส่าส่มัคุร เราติ้องพยายามให้เขาทัำ
ด้้วยใจ อย่าไปบัังคัุบัใคุร ใชี้ 4 ติัว คุ่อ Lead, Motivate, Inspire และ Serve       
อันนี�คุ่อส่ิ�งทัี�ผู้มอยากฝึากโรแทัเรียนทัุกทั่าน
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สารประธานศูนย์โรตารีในประเทัศไทัย

อผู้ภ.วิวัฒนิ์ ศิริจางคพััฒนิา

 ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
 ภาค                3330                          3340                     3350                          3360                              รวม
ตัวเลขโรตาร่ ข้อมู่ล www.rotary.org ณ วันทัี� 1 กุม่ภิาพันธ์ 2565 (ในวงเล็บข้อมู่ล ณ วันทัี� 1 กรกฎาค้ม่ 2564)

                  Rotary        Rotaract       Rotary        Rotaract       Rotary        Rotaract          Rotary        Rotaract         Rotary       Rotaract
 สมาชุิก    2,373     360     1,349      55     3,103     280     1,486      398     8,311   1,093
                (2,348)       (572)        (1,352)        (55)       (3,041)       (183)        (1,422)         (377)        (8,163)     (1,187)
 สโมสร      101       28         63        5        117        27        72         13        353       73
                  (101)         (32)           (63)          (5)          (119)           (27)          (70)            (13)           (353)        (77)

สวััสดีีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

 ทุกท่านคงไดี้ทราบแล้วัวั่า คติพื่จน์ประจำปีโรตารี 2022-2023 ซื้ึ�งท่าน Jannifer 
Jones เป็นประธานโรตารีสากลสุภาพื่สตรีคนแรกนั�นค่อ Imagine Rotary (จินตนาการ  
สานสร้างงานโรตารี) และจากนี�ไปการเตรียมควัามพื่ร้อมของผิู้นำโรตารีในระดีับต่างๆ ก็จะ
เริ�มขึ�น 

 ตั�งแตก่ารอบรมผู้ิวัา่การภาค (International Assembly) การสมัมนาอบรมนายก
รับล่อก (President-Elect Training Seminar) รวัมไปถึงการอบรมคณ์ะกรรมการภาค 
(District Team Training Seminar) จะเหน็ไดีว้ัา่โรตารขีองเรา ใหค้วัามสำคญัตอ่การพื่ฒันา
ควัามสามารถในการบริหารองค์กรสาธารณ์ะประโยชั้น์ของผิู้นำในทุกระดีับ

 มิตรโรแทเรียนที�รักทุกท่าน โปรดีทราบวั่าเม่�อเจ้าหน้าที�สโมสร (Club Officers) 
ไดี้รับใบแจ้งหนี� (Club Invoice) งวัดีมกราคม 2022 จากโรตารีสากล ท่านจะต้องรีบชั้ำระ
ภายใน 60 วััน เพื่่�อรักษ์าสถานะการเป็นสโมสรที�มีสถานภาพื่ดีี (Good Standing Club) 
และปีที�ผิา่นๆ มาตาม Citation ตอ้งจ่ายในเดีอ่นแรก แต่ปนีี� Citation ยงัสามารถเลอ่กชั้ำระ
ทางออนไลน์ผ่ิาน My Rotary หร่อทางผู้ิแทนดีูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย 
(ส่งเอกสารการชั้ำระเงินมาที�ศูนย์โรตารีฯ ) และหากท่านมีป่ญหาเร่�องการชั้ำระใบแจ้งหนี� 
สามารถติดีต่อเจ้าหน้าที�ศูนย์โรตารีในประเทศไทย เพื่่�อให้ควัามชั้่วัยเหล่อไดี้ทุกเม่�อ

     
      ดี้วัยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  
 (วัิวััฒน์ ศิริจางคพื่ัฒนา)
                           ผิู้วั่าการภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2546-2547
                              ประธานคณ์ะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ ปี 2563-2565



มาร่่วมมือกััน
Save Lives

สโมิสรโรตาร่กรุงเที่พสุวรรณภ้มิิ 
ทัำโคุรงการทัุนส่มทับัระด้ับัโลก จัด้ฉัีด้วัคุซึ่ีนป้องกันมะเร็งปากมด้ล้ก ซึ่่�งเป็นมะเร็งเพียงชีนิด้เด้ียวทัี�ป้องกันได้้ โด้ยเริ�มโคุรงการนี�มาติั�งแติ่
ปี 2558 ฉัีด้วัคุซึ่ีนให้กับัเด้็กผู้้้หญิงอายุ 9 - 14 ปีไปแล้วเก่อบั 3,000 คุน ทัั�งในกรุงเทัพและจังหวัด้ติ่างๆ  ซึ่่�งนอกจากจะเกิด้ประโยชีน์กับั

ติัวเด้็กเองและคุรอบัคุรัวแล้วยังรวมไปถู่งแพทัย์ – พยาบัาลด้้วย เน่�องจากส่ามารถูชี่วยลด้จำนวนผู้้้ป่วยโรคุนี�ลงได้้ 



cr: สโมสรโรตาร่แม่สาย

โ รตาร่สนิองตอบั 
 ต่อ COVID-19
ไปีที่่�ศ้นิย์รวมข�อม้ล Rotary’s COVID-19 resource center 

วิธ์่ที่่�จะชุ่วยสโมสรฯ ในิการลงมือที่ำจริง การรณรงค์ฉ่ดืวัคซั่นิและวิธ์่ปี้องกันิ 

rotary.org/covid19


