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ปีระมีวลจรรยาบัรรณ
ของโรแที่เร่ยน
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

 ในชีว่งส่องปทีัี�ผู้า่นมา เราได้เ้อาชีนะเร่�องทัี�ทัา้ทัายมากมาย
และยงัได้เ้ปลี�ยนแปลงชีวีติิของผู้้คุ้นอกีจำนวนมาก มนัทัำใหผู้้มมคีุวาม
สุ่ขทัี�ปีนี�พวกเราได้้ทัำงานอย่างหนักเพ่�อพัฒนาโรติารีให้เติิบัโติผู้่าน
โคุรงการหน่�งคุนนำมาหน่�งคุน (Each One, Bring One) ผู้ลลัพธ์ทัี�
ได้ท้ัำใหเ้ราเพิ�มส่มาชีกิได้อ้ยา่งด้เียี�ยม ขอใหเ้รารกัษาการพฒันาเชีน่นี�
ติ่อไป ผู้มด้ีใจทัี�ทั่านให้คุวามส่ำคุัญกับัทัุกเร่�องทัี�เราทัำ ได้้จัด้โคุรงการ
ติ่างๆ ทัั�วโลกในวันโรติารีแห่งการบัริการ (Rotary Days of Service) 
อนาคุติของโรติารแีละส่มาชีกิ 1.4 ลา้นคุนของเราด้ส้่ด้ใส่ข่�นกวา่ทัี�เคุย
 เม่�อวนัทัี� 11 มนีาคุม 2020 (พ.ศ.2563) องคุก์ารอนามยัโลก
ประกาศยกระด้ับัโรคุ COVID-19 เป็นเชี่�อโรคุระบัาด้ใหญ่ และส่องปี
ติ่อมาเราถู่อเป็นเร่�องส่ำคุัญทัี�ติ้องใชี้คุวามชีำนาญการของเราในด้้าน
การป้องกันและรักษาโรคุเพ่�อชี่วยเหล่อผู้้้คุนทัั�วโลกให้ส่ามารถูรับัม่อ
กบััการแพรร่ะบัาด้ทัี�เกดิ้ข่�นอยา่งติอ่เน่�อง การระบัาด้คุรั�งนี�เกนิคุวาม
คุาด้หมาย แติเ่ราก็ไมอ่าจนิ�งเฉยอย้ใ่นคุวามกลวัได้ ้งานของเราส่ำคุญั
ยิ�งกว่าส่ิ�งใด้ ทัี�ส่ำคุัญเราติ้องมีเวลาให้แก่กันและกันด้้วย ผู้มจ่งอยาก
ขอให้ทัา่นลงทัะเบีัยนเขา้ประชุีมใหญ่ของโรติารีส่ากลปี 2022 ทัี�เมอ่ง
ฮิิวส่์ติันทัี�กำลังจะมีข่�น มันเป็นวิธีทีั�ด้ีทีั�พวกเราทัุกคุนจะได้้ประกาศ          
เผู้ยแพร่การบัริการของโรติารีให้ด้ำรงอย้่ติ่อไป
 เราส่ามารถูมีคุวามหวังและเผู้ยแพร่ส่ันติิภาพในโลกได้้ติ่อ
ไปโด้ยใชีท้ัรัพยากรของเรา ชีว่ยเหลอ่ผู้้ท้ัี�ออ่นแอทัี�ส่ดุ้และรกัษาคุวาม
ศรัทัธาของเราไว้ให้ด้ำรงอย้่ต่ิอไปในอนาคุติ การระบัาด้ใหญ่ส่่งผู้ล 
กระทับัร้ายแรงโด้ยเฉพาะต่ิอเด็้กผู้้้หญิงทัั�วโลก ในวันคุรบัรอบัปีแรก
ของการแพร่ระบัาด้ เฮินเรียติติา ฟอร์ (Henrietta Fore) ผู้้้อำนวย
การบัริหารขององคุ์การย้นิเซึ่ฟกล่าวว่า “การด้ำเนินการเร่งด้่วนเพ่�อ
ลด้การส่้ญเสี่ยชีีวิติของเด็้กผู้้้หญิงและคุรอบัคุรัวมีคุวามจำเป็นมาก” 
โชีคุไม่ด้ีทัี�คุวามจำเป็นนี�ยังต้ิองมีติ่อไปอีกหน่�งปีติ่อมา ระลอกคุล่�น
ของโรคุระบัาด้ส่่งผู้ลกระทับัอย่างมากติ่อเด้็กผู้้้หญิงในแบับัทัี�ไม่เคุย
เกดิ้มากอ่น มนัทัำใหก้ารศก่ษาของพวกเธอติอ้งหยดุ้ชีะงกั โอกาส่ของ
การทัำงานลด้ลง และเกิด้ผู้ลเลวร้ายอ่�นๆ เชี่น การแติ่งงานในวัยเด้็ก
และการคุ้ามนุษย์ทัี�เพิ�มข่�น
 ข้อม้ลจากองคุ์การย้นิเซึ่ฟเปิด้เผู้ยให้เห็นว่าเพราะเหติุใด้
การด้ำเนินการของเราจ่งมีคุวามส่ำคุัญมาก ในปี 2010 (พ.ศ.2553) 
มคีุวามกา้วหนา้ในเร่�องการกำจดั้การแติง่งานเด้ก็ และองคุก์ารยน้เิซึ่ฟ

ประมาณว่าจะส่ามารถูยุติิการแติ่งงานเด้็ก 25 ล้านคุนเชี่นนี�ได้้   แติ่
เส่ียด้ายทัี�การระบัาด้ใหญ่ได้้พลิกแนวโน้มทัี�ด้ีให้แย่ลง และส่่งผู้ลให้
เด้็กผู้้้หญิงเพิ�มข่�น 10 ล้านคุนเส่ี�ยงทัี�จะต้ิองเป็นเจ้าส่าวเด็้กภายใน
ส่ิ�นทัศวรรษนี�
 นี�คุ่อเหตุิผู้ลทัี�การเน้นส่่งเส่ริมพลังเยาวส่ติรีจ่งเป็นงานทัี�
ส่ำคุัญมาก ผู้มด้ีใจทัี�ในการอบัรมผู้้้ว่าการภาคุรับัเล่อกเส่ม่อนจริง 
(Virtual International Assembly) ปีนี� ประธานโรติารีส่ากล         
รับัเล่อก เจนนิเฟอร์ โจนส่์ (Jennifer Jones) ได้้แส่ด้งคุวามมุ่งมั�น
ทัี�จะส่านติ่อคุวามคุิด้ริเริ�มนี�ติ่อไปอีกหน่�งปี ในการเด้ินทัางของผู้ม 
ผู้มได้้เห็นติัวอย่างโคุรงการยอด้เยี�ยมมากมายของส่โมส่รทีั�ส่นับัส่นุน             
เป้าหมายของการส่่งเส่ริมพลังเยาวส่ติรีของเรา แต่ิส่มาชิีกโรติารี       
ทัุกคุนทัราบัด้ีว่าการเปลี�ยนแปลงอันแทั้จริงนั�นต้ิองใชี้คุวามพยายาม
อยา่งใหญห่ลวงทัี�ยั�งยน่ติลอด้หลายป ีนี�คุอ่พลงัของทันุส่นบััส่นนุระด้บัั
โลกและการลงม่อทัำของเราในเร่�องทัี�เรามุ่งเน้นคุวามส่ำคุัญ
 ผู้มขอให้ส่โมส่รคิุด้หาวิธใีหม่ๆ  ในการเพิ�มขดี้คุวามส่ามารถู
ของเด็้กผู้้้หญิงเม่�อเวลาออกแบับัโคุรงการทุันให้พวกเขา ทัุกขั�นติอน
ทัี�เราทัำเพ่�อปรับัปรุงการศ่กษา การด้้แลสุ่ขภาพ และโอกาส่ทัาง
เศรษฐกิจส่ำหรับัเด้็กผู้้้หญิงนั�นทัำให้เกิด้การเปลี�ยนแปลงทัี�ด้ีในการ
ชี่วยเหล่อให้พวกเขาได้้บัรรลุศักยภาพของตินเองอย่างเติ็มทีั� ด้้วย
โอกาส่ เราส่ามารถูส่ร้างคุวามหวัง และด้้วยคุวามหวังเราส่ามารถู
จัด้การกับัติ้นเหตุิของคุวามขัด้แย้งทัั�วโลก ป้ทัางให้เกิด้ส่ันติิภาพทีั�
ยั�งย่น
 พวกเราไม่มีใคุรทัราบัว่าไวรัส่ COVID-19 จะอย้่อีกนาน 
แคุ่ไหน และในฐานะองค์ุกรทัี�เคุยทัำงานอย่างไม่ร้้จักเหน็ด้เหน่�อย
กับัการขจัด้โรคุโปลิโอมาหลายทัศวรรษ เราจ่งเข้าใจได้้ด้ีกว่างานยาก
ส่่วนใหญ่ทัี�รออย้่ข้างหน้า นั�นคุ่อเหติุผู้ลทัี�เราติ้องจด้จ่ออย้่กับัอนาคุติ
และส่ิ�งทัี�เป็นไปได้้อย้่เส่มอ — ไม่คุิด้ถู่งชีีวิติทัี�เราเคุยเป็นในอด้ีติ                        
แติ่มองไปยังอนาคุติอย่างมีคุวามหวัง ใชี้โอกาส่นี�ในการ เปลี่่�ยนชี่วิิต 
ด้้วิยจิิตบริิการิ ผู้มหวังอย่างยิ�งว่าจะได้้ทัำงานทัี�ด้ีเชี่นนี�ร่วมกับัทั่าน
ติ่อไป

เชีคุการ์ เมห์ติา
ประธานโรติารีส่ากล

เชุคการ์ เมีห์ตา มี่นาคมี ๒๕๖๕
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ส่วัส่ด้ี ผู้้้ส่ร้างการเปลี�ยนแปลงของโรติารีทัี�รัก
 
 เพ่�อนๆ คุรับั คุำส่วด้บัทัหน่�งของผู้มในโรติารีคุ่อ ทัำ         
มากข่�น เติิบัโติมากข่�น ผู้มแน่ใจว่าพวกทั่านก็กำลังใชี้คุำส่วด้บัทันี�           
การทัำมากข่�น คุ่อ ทัี�เราทัำโคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ยิ�งใหญ่ข่�นและ
ส่ร้างผู้ลกระทับัมากข่�น ส่่วนการเติิบัโติมากข่�นก็คุ่อ การเพิ�มส่มาชีิก
มากข่�น คุวามพยายามของเราในการทัำโคุรงการหน่�งคุนนำมาหน่�งคุน 
(Each One, Bring One) มคีุวามติ่�นติวัอยา่งมาก เกดิ้ข่�นไปทัั�วโลกของ                                                                                       
โรติาร ีทักุๆ ทัี�ทัี�ผู้มเดิ้นทัางไป นายกส่โมส่ร ผู้้ว้า่การภาคุ และส่มาชีกิ
โรติารี — ทัั�งส่มาชีิกทัี�มีประส่บัการณ์ส่้งและส่มาชีิกใหม่ — ล้วน
แส่ด้งคุวามชี่�นชีมว่า คุวามมุมานะในเร่�องส่มาชีิกภาพกำลังส่ร้างแรง
บัันด้าลใจให้แก่โลกของโรติารี
 เรากำลังเติบิัโติมากข่�น และผู้มแทับัจะรอไม่ไหวทัี�จะได้ร้ว่ม
ฉลองคุวามส่ำเร็จทัั�งหมด้นี�กับัทั่านในงานประชีุมใหญ่โรติารีส่ากลทัี�
เมอ่งฮิิวส์่ตินัในเด้อ่นมิถูนุายน ยงัมเีวลาทัี�จะลงทัะเบีัยนและวางแผู้น
เข้าร่วมงานกับัเรา เรารอคุอยทีั�จะได้้รับัประส่บัการณ์คุรั�งหน่�งใน
ชีวีติิ ซึ่่�งจะรวมส่มาชิีกของเราเป็นหน่�งเด้ยีวกันหลังจากทัี�หา่งหายกัน       
ไปนาน
 เม่�อเราเติิบัโติมากข่�น เราก็จะมีโอกาส่ทัำอะไรๆ ได้้         
มากข่�น เด้่อนเมษายนเป็นเด้่อนแห่งสุ่ขภาพแม่และเด็้ก ถู่อเป็น
โอกาส่ดี้ส่ำหรับัส่โมส่รของทั่านทีั�จะพิจารณาถู่งส่ิ�งทีั�ทั่านจะทัำเพ่�อ
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพของแม่และเด้็ก การพัฒนาคุุณภาพของการด้้แลและ
การใหส้่ติรแีละเด็้กทัั�วโลกส่ามารถูเขา้ถูง่การด้แ้ลนั�นเปน็เร่�องทัี�เราให้
คุวามส่ำคุัญอย่างมาก และยังเป็นการส่อด้คุล้องกับัโคุรงการส่่งเส่ริม
พลงัเยาวส่ติรขีองเราได้เ้ปน็อยา่งด้ ีผู้มซึ่าบัซึ่่�งใจกบัังานทัี�ส่โมส่รติา่งๆ 
ทัำในเร่�องนี� และขอส่นับัส่นุนให้ทั่านคุิด้หาวิธีทัี�จะทัำให้มากข่�นอีก
 มันเป็นเร่�องน่าติ่�นเติ้นมากทัี�ได้้เห็นส่มาชีิกโรติารีมา          
รวมตัิวกันในการประชุีมระดั้บัผู้้้นำ เพ่�อแบ่ังปันแนวคิุด้เกี�ยวกับัการ
ใชี้เร่�องทัี�เราเน้นคุวามส่ำคุัญ (areas of focus) เพ่�อส่ร้างให้เกิด้การ

เปลี�ยนแปลงคุรั�งยิ�งใหญ่และยั�งย่นในโลก   การประชีุมระด้ับัผู้้้นำใน
อด้ตีิและทัี�กำลังจะมีข่�นเรว็ๆ นี�กำลังให้คุวามส่นใจในเร่�องทัี�เน้นคุวาม
ส่ำคุัญใหม่ของเรา นั�นคุ่อ เร่�องส่ิ�งแวด้ล้อม และเกี�ยวกับัวิธีการทัี�จะ
ทัำให้งานของเราเพ่�อจะปกป้องโลกนั�นจะติ้องส่นับัส่นุนคุวามมุ่งมั�น
ของเราในการขยายเศรษฐกจิทัอ้งถูิ�นด้ว้ย โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในพ่�นทัี�
ทัี�มีคุวามยากจนข้นแคุ้นทัี�สุ่ด้
 นอกจากนี� ผู้มยังได้้รับัเกียรติิให้ไปกล่าวสุ่นทัรพจน์ใน
การประชุีมเกี�ยวกับัภาวะโลกร้อนขององค์ุการส่หประชีาชีาติิคุรั�งทัี�                    
26 หร่อทัี�เรียกว่า COP26 ทัี�เม่องกลาส่โกว์ ส่กอติแลนด้์ การ
ประชีุมส่ำคุัญคุรั�งนี�เป็นการรวมติัวกันของผู้้้ว่าการรัฐติ่างๆ และผู้้้นำ
ของรัฐบัาลเก่อบั 100 คุน เป็นเวลาส่องสั่ปด้าห์ ทัั�งนี�เพ่�อกำหนด้                    
เป้าหมายใหม่เกี�ยวกับัการปล่อยเช่ี�อเพลิงฟอส่ซิึ่ล สิ่�งทัี�ผู้มเรียกร้อง
ใหล้งมอ่ปฏิบิัตัิ ิคุอ่การฟ้�นฟป่้าชีายเลนซึ่่�งเป็นระบับันิเวศทัี�ส่ำคัุญมาก
ทัี�จะชีว่ยบัรรเทัาผู้ลกระทับัจากภาวะโลกร้อนในพ่�นทัี�ชีายฝัั่�งทัะเลได้้ 
ประเทัศติ่างๆ ทัั�วโลกแส่ด้งคุวามกระติ่อร่อร้นเห็นด้้วยกับัแผู้นการนี� 
คุวามอย้ร่อด้ของเรากำลังติกอย้ใ่นภาวะเส่ี�ยง เพราะคุวามหายนะจาก
ภยัพบิัตัิดิ้า้นส่ิ�งแวด้ลอ้มได้ม้าถูง่เราแลว้ และกอ็ย้ท่ัี�คุวามส่ามารถูของ
เราด้้วยทัี�จะฉุด้คุนขัด้ส่นทัี�สุ่ด้ในโลกให้ออกจากคุวามยากจนและให้
คุวามหวังแก่พวกเขา เราจะต้ิองหาวิธปีกป้องโลกของเราไว ้โด้ยยังต้ิอง
รกัษาคุวามเจริญทัางเศรษฐกิจทัี�จำเป็นเพ่�อบัรรลุผู้ลด้า้นมนุษยธรรม
อย่างส่้งสุ่ด้
 นี�เป็นช่ีวงเวลาทัี�นา่ต่ิ�นเต้ินมากๆ ของโรติารี เป็นเวลาทัี�โลก
ติ้องการเรามากทัี�สุ่ด้ เม่�อโริตาริ่เปล่ี่�ยนชี่วิิต ด้้วิยจิิตบริิการิ จงจำไว้
ว่าเรากำลังเปลี�ยนแปลงติัวเราด้้วยเชี่นกัน เรากำลังเป็นผู้้้ส่ร้างคุวาม
เปลี�ยนแปลงและเป็นผู้้้ส่ร้างส่ันติิภาพทัี�ยิ�งใหญ่ของโลก
 โลกรอเราอย้่  ถู่งเวลาแล้วทัี�ติ้องลุกข่�นมาเรียกร้อง

เชีคุการ์ เมห์ติา
  ประธานโรติารีส่ากล

เชุคการ์ เมีห์ตา เมีษายน ๒๕๖๕
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จ้งคว้้าโอกาสไว้้

 โอกาส่โรติารีของทั่านคุ่ออะไร — ชี่วงเวลาทัี�ทัำให้ทั่านทัุ่มเทัมากมายให้กับั        
โรติารีและทัำให้เชี่�อมั�นว่าทั่านอยากจะเป็นโรแทัเรียนไปติลอด้ชีีวิติใชี่ไหม? ผู้มมีเวลาเชี่นนั�น             
หลายคุรั�งในหลายปีทัี�ผู้า่นมา และช่ีวงเวลาเหล่านั�นลว้นมสี่ิ�งหน่�งทัี�เหมอ่นกัน นั�นคุอ่ มนัแส่ด้ง
ให้ผู้มเห็นถู่งพลังทัี�แทั้จริงของโรติารี พลังทัี�จะเปลี�ยนคุวามฝั่ันของเราเกี�ยวกับัโลกทีั�ด้ีกว่า                                                                                                              
ให้กลายเป็นคุวามจริง
 ส่มาชิีกโรติารีเป็นพลังส่ำคัุญในเร่�องนี� ผู้มเห็นพลังนั�นในส่โมส่รของผู้มเองใน              
ชีตัิติานก้า รฐัเทันเนส่ซีึ่ และแม้ปจัจุบันัเม่�อเปน็ประธานมล้นิธโิรติาร ีผู้มกเ็หน็มันมีอย้ใ่นส่โมส่ร
และภาคุติ่างๆ ทัั�วโลก
 ส่มาชีกิโรติารจีากออส่เติรีย เยอรมน ีไนจเีรยี และส่วิติเซึ่อรแ์ลนด้ ์ติา่งกำลงัจะทัำให้
คุวามฝั่นัเพ่�อชีว่ยเหลอ่แมแ่ละเด้ก็ในไนจเีรยีใหเ้ปน็จรงิ ด้ว้ยคุวามรว่มมอ่กบััหลายองคุก์ร พวก
เขาได้เ้ปดิ้ติวัโคุรงการขนาด้ใหญ ่นานหลายป ีเพ่�อลด้การเกดิ้ทัี�ไมพ่ง่ประส่งคุ ์และลด้อตัิราการ
เส่ียชีีวิติของแม่และเด้็ก โคุรงการนี�คุรั�งหน่�งเคุยเป็นเพียงคุวามน่กคุิด้ของส่มาชีิกไม่กี�คุน แติ่
ติอนนี�เป็นโคุรงการทัี�ได้้รับัทัุนส่นับัส่นุนระด้ับัโลก (Global Grants) ของม้ลนิธิ เพ่�อฝั่ึกอบัรม
แพทัย์ พยาบัาล และผู้ดุ้งคุรรภ์ทัั�วทัั�ง 36 รัฐของไนจีเรีย
 ทุักโคุรงการทัี�ยิ�งใหญ่มักเริ�มติ้นจากคุวามคุิด้ของส่มาชีิกของเรา ทั่านคุงเคุยเห็น
โรงเรียนทัี�มีเด้็กส่าววัยรุ่นต้ิองเลิกเรียนไปก็เพราะขาด้แคุลนห้องน�ำทีั�แยกเฉพาะ เห็นหลาย
คุรอบัคุรัวประส่บัปัญหาขาด้แคุลนอาหาร เด้็กอ่านหนังส่่อไม่ออก และชีุมชีนมีปัญหาสุ่ขภาพ
อันเน่�องมาจากยุง ทั่านไม่เพียงแคุ่มองด้้ส่ิ�งเหล่านี�เกิด้ข่�น แติ่เพราะทั่านอย้่ในโรติารี ทั่านจ่ง
ติ้องทัำอะไรบัางอย่างเกี�ยวกับัเร่�องเหล่านี�ด้้วย 
 และเน่�องจากการมีส่่วนร่วมของทั่าน ในชี่วงทัศวรรษทัี�ผู้่านมา จำนวนเงินทัี�ม้ลนิธิ
มอบัให้ส่ำหรับัทัุนส่นับัส่นุนระด้ับัโลก (Global Grants) เพิ�มมากข่�นกว่า 100 เปอร์เซึ่็นติ์  
เม่�อมีโรแทัเรียนเข้ามาเกี�ยวข้องมากข่�นเร่�อยๆ เราจ่งต้ิองปรับัเปลี�ยนและขยายเงินทุัน                         
เหล่านั�นด้้วยการลด้คุ่าใชี้จ่ายและด้้วยวิธีการต่ิางๆ ทัั�งนี�เพ่�อให้ทัุนของเราส่ามารถูด้ำเนิน
ได้้ติ่อไป เหติุผู้ลง่ายๆ คุ่อ เม่�อคุวามติ้องการของโคุรงการติ่างๆ เพิ�มข่�นและการใชี้ทัุนก็เพิ�ม             
มากข่�นด้้วย แต่ิการบัริจาคุประจำปีจากส่มาชิีกโรติารีกลับัคุ่อนข้างคุงทัี�ติลอด้มาเป็นเวลา 
หลายปี
 พ้ด้ง่ายๆ เราติ้องการให้ส่โมส่รและส่มาชีิกจำนวนมากข่�นบัริจาคุให้กับักองทัุน         
ประจำป ีเพ่�อชีว่ยใหโ้คุรงการทุันส่นบััส่นุนระด้บััภาคุและระด้บััโลกของเราประส่บัคุวามส่ำเรจ็
ติ่อไป ในปีนี� เราติั�งเป้าทัี�จะระด้มทัุนให้ได้้ 125 ล้านด้อลลาร์ส่ำหรับักองทัุนประจำปี เราไม่
ส่ามารถูทัำให้คุวามฝั่ันโรติารีของทั่านหร่อของมวลมิติรโรแทัเรียนเป็นจริงได้้ หากปราศจาก                 
การส่นับัส่นุนจากทัุกคุน
 ขอให้ระล่กไว้ว่า มันไม่ได้้เกี�ยวกับัติัวเงิน แติ่เกี�ยวกับัเร่�องทีั�เงินของเราส่ามารถู
ส่ร้างข่�น ผู้มเชี่�ออย่างจริงใจว่าเม่�อเราทุักคุนมอบัสิ่�งทัี�เราทัำได้้ ทัั�งในฐานะทัี�เป็นส่โมส่รและ
ปัจเจกบัุคุคุล ให้กับัม้ลนิธิทัุกๆ ปี เราจะก้าวไปอีกขั�นหน่�งในการทัำให้โลกนี�น่าอย้่ข่�น
 ลองน่กภาพคุวามฝัั่นของโรติารีทัี�เราส่ามารถูทัำให้เป็นจริงได้้ หากส่มาชิีกทัุกคุน        
และทัุกส่โมส่รมาร่วมกันและมอบัของขวัญให้ม้ลนิธิของเราในวันนี� นั�นจะเป็นชี่วงโอกาส่          
ของโรติารีทัี�ด้ีมากๆ - ส่ำหรับัพวกเราทัุกคุน

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์น เจิร์มี มี่นาคมี ๒๕๖๕
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 ที่ำให้้น้ำสะอาดมี่ใช้้ที่่�ว้โลก

 ในกลางศติวรรษทัี� 18 เบันจามิน แฟรงคุลิน ได้้เขียนว่า “เม่�อบั่อน�ำแห้ง เราจ่งร้้ 
คุุณคุ่าของน�ำ”

 ปัจจุบัันนี�ในศติวรรษทัี� 21 พวกเราหลายคุนเห็นน�ำเป็นของติายพราะเราโชีคุด้ีทีั�
ได้้อย้่ในส่ถูานทัี�ทัี�มีน�ำส่ะอาด้อุด้มส่มบั้รณ์ แติ่นั�นไม่ใชี่กรณีทัี�เกิด้ได้้กับัคุนอ่�นหลายล้านคุน             
ทัั�วโลก องคุ์การส่หประชีาชีาติิ ประมาณว่ามีคุน 2 พันล้าน หร่อประมาณ 1 ใน 4 คุนบันโลก
ใบันี�ขาด้แคุลนน�ำด้่�มปลอด้ภยั เกอ่บัคุร่�งหน่�งของประชีากรโลกอย้อ่ยา่งไมม่หีอ้งน�ำใชีแ้ละไมม่ี
ระบับัสุ่ขาภิบัาลทัี�ด้ี และเก่อบัหน่�งในส่ามไม่มีส่ถูานทัี�ล้างม่อพ่�นฐานทัี�มีส่บั้่และน�ำส่ะอาด้ใชี้

 ไม่ใชี่เร่�องน่าประหลาด้ใจหรอกหร่อ ทัี�ในยุคุแห่งข้อม้ลข่าวส่ารรวด้เร็วและการ 
ทั่องอวกาศ เรายังไม่อาจรับัประกันจัด้การให้คุนจำนวนมากมีน�ำ สุ่ขาภิบัาล และสุ่ขอนามัย 
(WASH) ทัี�จำเป็นได้้ใชี้ ?
 
 โรติารีกำลังทัำบัางอย่างเกี�ยวกับัเร่�องนี� อย่างเชี่น โคุรงการ WASH เป็นหน่�งใน
โคุรงการทัี�ได้้รับัทุันส่นับัส่นุนมากทัี�สุ่ด้อย้ใ่นเร่�องทัี�เรามุง่เน้น ติั�งแต่ิป ี2014 (พ.ศ.2557) ส่โมส่ร
โรติารีได้ท้ัำโคุรงการทันุส่นับัส่นุนระดั้บัโลก (Global Grants) ทัี�เกี�ยวกับั WASH มากกวา่ 2,100 
โคุรงการ โด้ยใชี้เงินทัุนของม้ลนิธิ 154 ล้านด้อลลาร์ ส่่งผู้ลกระทับัติ่อผู้้้คุนจำนวนมากมาย

 นอกจากนี� การร่วมมอ่ในโคุรงการ WASH ของโรติารีกบััยเ้ส่ด้ทัี�มมีานานกวา่ทัศวรรษ
อย่างเหนียวแน่น ถู่อได้้ว่าเป็นการร่วมม่อทัี�ยิ�งใหญ่ทัี�สุ่ด้ของโรติารีนอกเหน่อจากโคุรงการ
โปลิโอพลัส่ โรติารีและย้เส่ด้ได้้ร่วมกันให้เงิน 18 ล้านด้อลลาร์ เพ่�อส่นับัส่นุนโคุรงการ WASH 
โด้ยพยายามส่ร้างยุทัธศาส่ติร์ขนาด้ใหญ่ระดั้บัชีาติิในประเทัศติ่างๆ เชี่น กานาและย้กันด้า 
คุวามร่วมม่อนี�เป็นการรวมคุวามชีำนาญการทัางเทัคุนิคุของผู้้้เชีี�ยวชีาญด้้านการพัฒนาของ
ย้เส่ด้กับัผู้้้นำทั้องถูิ�นและการส่นับัส่นุนของส่มาชีิกโรติารี เพ่�อแก้ไขปัญหา WASH ให้เกิด้ผู้ล
ยั�งย่นในชีุมชีนหลายร้อยแห่ง ทั่านส่ามารถูศ่กษาเพิ�มเติิมได้้ทัี� riusaidwash.rotary.org

 คุติิพจน์ของวันน�ำโลก 22 มีนาคุม คุ่อ น�ำบัาด้าล ทัำให้เห็นส่ิ�งทัี�มองไม่เห็น นี�เป็น
โอกาส่ของส่โมส่รทัี�จะได้้เรียนร้้ปัญหาของ WASH มากข่�นและร่วมม่อกันส่ร้างและรักษา
พัฒนาการเพ่�อขยายการเข้าถู่งการบัริการของ WASH ได้้อย่างทัั�วถู่ง ส่มาชีิกโรติารีอาจส่ร้าง
คุวามส่นใจในเร่�องทั้าทัายของ WASH ทัี�ส่่งผู้ลกระทับัต่ิอพวกเรา โด้ยการแบั่งปันเร่�องราว 
ประส่บัการณ์ และเล่าคุวามติ้องการ WASH ของผู้้้คุนทัี�เราให้บัริการทัั�วโลก 

 เราอาจภาคุภม้ใิจกจ็รงิกบัังานทัี�ส่โมส่รโรติารแีละมล้นธิขิองเราทัำอยา่งติอ่เน่�องเพ่�อ
ให้ชีุมชีนมีน�ำส่ะอาด้ มีระบับัสุ่ขาภิบัาลและสุ่ขอนามัยทัี�ด้ี แติ่เราอย่าหยุด้ทัำเพียงแคุ่นั�น

 เด้อ่นนี� ใหเ้รามองด้้เพ่�อนบัา้นทัั�วโลก ทัี�บัอ่น�ำใกลจ้ะเหอ่ด้แหง้ หรอ่ ผู้้คุ้นทัี�ขาด้แคุลน
ห้องน�ำหร่อไม่มีส่บั้่ใชี้ โรติารีมีพร้อมทัั�งทัรัพยากร พันธมิติร และคุวามมุ่งมั�นทัี�จะปรับัปรุง
บัริการของ WASH ให้กับัผู้้้คุนหลายล้านคุนทัี�ติ้องการคุวามชี่วยเหล่อทัั�วโลก และทัี�ส่ำคุัญ
ทัี�สุ่ด้ เรามีคุนทัี�ส่ามารถูทัำให้มันส่ำเร็จได้้ คุ่อมีทั่านและผู้ม

จอห์น เจิร์ม
ประธานกรรมการม้ลนิธิ

จอห์น เจิร์มี เมีษายน ๒๕๖๕

ผู้้�แปีล/เร่ยบัเร่ยง อน.ศร่ฟ้้า ศิริอุดมีเศรษฐ
สโมีสรโรตาร่กรุงเที่พรัชุดาภิิเษก



อน.วาณิชุ โยธาวุธ สโมีสรโรตาร่แมี่สาย

บัที่บัรรณาธิการ

	 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

 “War is costly peace is priceless”
	 “สงครามมีราคาแพง	สันติภาพประเมินค่าหามิได้้”
 
	 เครือข่่ายนิตยสารโรตารีโลก	 ได้้ร่วมมือกันเผยแพร่ข่่าว
สงครามในยูเครน	 โด้ยมีกองบรรณาธิิการข่องนิตยสารในกรุงเคียฟ								
เมืองหลวง	เป็นแม่งาน	คอยส่งภาพและข่่าวสารจากพื�นที�
	 นอกจากนั�น	ยังได้้ประสานกับสโมสรโรตารีในยูเครน	และ	
โรแทเรียน	 เพื�อจะทำการช่่วยเหลือด้้านมนุษยธิรรมต่อผู้คนที�ได้้รับ															
ผลกระทบจากสงคราม	 อีกทางหน่�งด้้วย	 ซึ่่�งได้้มีการจัด้การประชุ่ม
ออนไลน์	ทางซึู่มไปแล้ว
	 สื�อสิ�งพิมพ์อาจจะต้องใช้่เวลาในการที�จะนำเสนอ	 แต่ใน							
ยคุแหง่ข่อ้มลูข่า่วสารออนไลน	์เรื�องราวที�รา้ยแรงเช่น่นี�	ได้ม้กีารนำเสนอ
ให้ติด้ตามได้้	แทบจะทุกช่่องทาง	
	 สงครามได้้ทำการลด้ทอนความเป็นมนุษย์ข่องทั�งผู้กระทำ	
และผู้ถููกกระทำ	เพื�อให้การทำลายล้างและการเข่่นฆ่่าได้้ง่ายข่่�น
	 ภาพข่องศพที�นอนเสียชี่วิตตามท้องถูนน	 ผู้คนที�ได้้รับ							
บาด้เจ็บ	ผู้อพยพจำนวนนับล้านคน	ต้องทิ�งบ้านเรือน	หนีตาย
	 มูลนิธิิโรตารีได้้ระด้มความช่่วยเหลือทางด้้านมนุษยธิรรม		
ให้กับผู้ที�ได้้รับผลกระทบจากสงครามนี�	เป็นกรณีเร่งด้่วนพิเศษ
	 เครือข่่ายนิตยสารโรตารีโลก	ต่างพร้อมใจกันเป็นหน่�งเด้ียว	
ที�จะสนับสนุน	ประช่าช่นช่าวยูเครน	ด้้วยหน้าปกสีธิงช่าติ	เหลืองฟ้า
	 เช่่นเดี้ยวกับประช่าคมโลกส่วนใหญ่่	 ที�มีความคิด้เห็น	
สอด้คล้องกัน	 ไม่เห็นด้้วยกับการใช้่กำลังเข้่าย่ด้ครอง	 และสร้าง														
ผลกระทบต่อช่ีวิตข่องประช่าช่นที�บริสุทธิิ�
	 เปน็อกีเหตกุารณห์น่�งที�จะถูกูบนัท่กไวใ้นหนา้ประวตัศิาสตร์
ข่องโลก
	 ในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน	 อีกหน่�งเหตุการณ์ที�จะต้อง														
ถููกบันท่กไว้เช่่นกัน	 สำหรับการถู่งแก่อนิจกรรมข่องท่านพิช่ัย	 รัตตกุล	
อด้ีตประธิานโรตารีสากลช่าวไทย	
 “A Guiding light of Rotary movement in Thailand”
	 “ท่านเปรียบเสมือน	 หน่�งในแสงนำทางข่อง	 ข่บวนการ									
โรตารีในประเทศไทย”	
	 นั�นคอืสิ�งที�จะถูกูจารก่ไวใ้นใจข่องพวกเราช่าวโรแทเรยีนใน
ประเทศไทยตลอด้ไป

	 	 	 	 ด้ว้ยไมตรีจติแห่งโรตารี
อน.วาณิช่	โยธิาวุธิ

บรรณาธิิการบริหาร



นิตยสารโรตาร่ปีระเที่ศไที่ย
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นิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตาร ศไ ยนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตารนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตารนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตารนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตาร่ปีนิตยสารโรตารีประเทศไทย่ปีนิตยสารโรตารีประเทศไทย่ปีนิตยสารโรตารีประเทศไทย่ปีนิตยสารโรตาร่ปีนิตยสารโรตารนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตาร่ปีนิตยสารโรตารนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตาร่ปีนิตยสารโรตารนิตยสารโรตารีประเทศไทยนิตยสารโรตาร่ปีนิตยสารโรตาร ระเนิตยสารโรตารีประเทศไทยระเนิตยสารโรตารีประเทศไทยระเนิตยสารโรตารีประเทศไทยระเที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่ศไนิตยสารโรตารีประเทศไทยศไนิตยสารโรตารีประเทศไทยศไนิตยสารโรตารีประเทศไทยศไที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่นิตยสารโรตารีประเทศไทยที่ยนิตยสารโรตารีประเทศไทยยนิตยสารโรตารีประเทศไทยยนิตยสารโรตารีประเทศไทยยนิตยสารโรตารีประเทศไทย
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จ.สกลนคร 

				โครงการแก้มลิงอันเนื�องมาจากพระราช่ด้ำริ	
ณ	หนองโนนต่าย	บ้านเสาวัด้	ต.โพนงาม	
อ.อากาศอำนวย	จ.สกลนคร	
						เป็นความคิด้ริเริ�มข่องท่านอด้ีตประธิาน									
โรตารีสากลพิช่ัย	รัตตกุล	เพื�อแสด้งออกถู่ง
ความจงรักภักด้ีและความรักอย่างเป็นรูปธิรรม
ข่องช่าวโรแทเรียนที�มีต่อพระบาทสมเด้็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัช่กาลที�	9		
									โครงการนี�มิได้้เป็นเพียงแก้มลิงหรือ	
“บ่งแห่งความรัก”	ที�เก็บกักน�ำเพื�อการเกษตร
เท่านั�น	แต่ได้้ต่อยอด้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โด้ยรอบ	กลายเป็นสวนสาธิารณะ	เป็นสถูานที�
ท่องเที�ยวพักผ่อน	ประกอบด้้วยศาลา	9	เหลี�ยม	
สนามเด้็กเล่น	อาคารบำบัด้น�ำ	ลานกีฬา	และ
ลานอเนกประสงค์	ซึ่่�งช่าวบ้านสามารถูใช่้เพื�อ
การซึ่ื�อข่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์์ในท้องถูิ�น					
รวมทั�งผ้าครามซึ่่�งเป็นผลิตภัณฑ์์ที�มีช่ื�อเสียง	
ข่อง	จ.สกลนคร
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สนเที่ศโรตาร่
อผู้ภิ.สมีภิพ ธ่ระสานต์
สโมีสรโรตาร่กาญ่จนบัุร่ 

สริุปจิากการิบริริยาย PETS ภาค 3330
เมื่่�อวิันที่่� 11 มื่่นาคมื่ 2565 

 ส่ภาอุติส่าหกรรมแห่งประเทัศไทัยระบุัว่า เราอย้่ในช่ีวง
วิกฤติของคุล่�นส่ามล้กใหญ่ ล้กแรกทัี�เล็กทัี�สุ่ด้แติ่ก็ส่่งผู้ลกระทับัอย่าง
รุนแรงมาจะส่ามปีแล้วคุ่อ การระบัาด้ของโรคุโคุวิด้-19 มีทัั�งผู้้้ป่วย
และเส่ียชีีวิติเพิ�มเป็นจำนวนมากทัุกวัน คุล่�นล้กทัี�ส่องคุ่อ การถูด้ถูอย
ทัางด้้านเศรษฐกิจ ซึ่่�งส่่งผู้ลมาจากการระบัาด้ของโรคุโคุวิด้-19 และ
ทัำให้เกิด้คุวามรุนแรงมากข่�นเร็วข่�นก็เน่�องมาจากส่งคุรามระหว่าง
รัส่เซึ่ียกับัย้เคุรน อันจะส่่งผู้ลให้ภาวะเศรษฐกิจของทัั�วโลกรวมทัั�ง
ประเทัศไทัยถูด้ถูอยลงไปมากยิ�งข่�น เห็นได้้จากราคุาน�ำมันเช่ี�อเพลิง
ส่ง้ข่�นทักุวนั จะส่ง่ผู้ลไปยงัการข่�นราคุาส่นิคุา้อปุโภคุบัรโิภคุ เรากเ็ลย
ล่มไปเลยว่าคุล่�นล้กใหญ่ทัี�สุ่ด้ทัี�จะติามมาและเรามองข้ามไปนั�นก็คุ่อ 
การเปลี�ยนแปลงส่ภาพภม้ิอากาศ (climate change) ประเทัศจนีซึ่่�ง
เป็นเจ้าภาพในการจัด้การแข่งขันโอลิมปิกฤด้้หนาวติ้องทัำหิมะเทัียม
ข่�นมาในขณะทัี�ประเทัศญี�ปุ่นบัางเม่องมีหิมะติกหนาถู่ง 2 เมติร         
การเปลี�ยนแปลงเชีน่นี�มใีหเ้หน็แมก้ระทัั�งในบัา้นเรา ทัี�อากาศรอ้นยาว 
อากาศหนาวส่ั�น เด้ี�ยวฝั่นติก เด้ี�ยวร้อนเปลี�ยนแปลงกันอย่างรวด้เร็ว 
แล้วใคุรเล่าทัี�จะมาช่ีวยกันทีั�จะแก้ไขปัญหาดั้งกล่าว ใคุรคุนเดี้ยวไม่
ส่ามารถูทัำได้้ ติ้องอาศัยคุวามร่วมม่อกันในหลายๆ ภาคุส่่วน และ      
คุนทัี�จะทัำได้ด้้แีละมคีุวามยั�งยน่มองไปแลว้กน็า่จะเหน็แติอ่งคุก์รของ
โรติารีทัี�มีอายุย่นยาวถู่ง 117 ปีมาแล้ว 
 แติ่เม่�อมาด้้ในภาคุ 3330 เรามีส่โมส่รทัั�งส่ิ�น 101 ส่โมส่ร 
เม่�อวันทัี� 1 กรกฎาคุม 2563 เรามีส่มาชิีก 2,289 คุน เม่�อวันทัี�                 
1 กรกฎาคุม 2564 มีส่มาชีิก 2,348 คุน ในวันทัี� 31 มกราคุม 2565 
เรามีส่มาชีิก 2,373 คุน หร่อจะเอาตัิวเลข ณ ปัจจุบัันคุ่อวันทัี�                   
28 กมุภาพันธ ์2565 เรามีส่มาชิีก 2,393 คุน ด้เ้หมอ่นเราจะมีส่มาชิีก
เพิ�มข่�น 45 คุน แติ่ทัราบัหร่อไม่ว่า เรามีส่มาชีิกทัี�ออกไปจำนวนอีก
เก่อบั 60 คุน ถู้าเราส่ามารถูรักษาส่มาชีิกไว้ได้้ เราอาจจะเห็นติัวเลข
ส่มาชีิกทัี�เพิ�มข่�นเก่อบั 100 คุน 
 จากการศก่ษาของโรติารสี่ากลพบัวา่ ส่มาชีกิทัี�หา่งหายจาก
เราไปนั�น 31% เพราะเน่�องจากเห็นว่าคุ่าใชี้จ่ายในส่โมส่รส่้งเกินไป
หร่อใชี้เวลาส่่วนติัวของเขามากเกินไป 21% ออกไปเพราะเน่�องจาก
ส่ภาพแวด้ล้อมในส่โมส่รไม่ทัำให้เขามีคุวามสุ่ข 15% ส่โมส่ร               
ไม่ส่ามารถูส่นองติอบัติ่อคุวามคุาด้หวังของเขาได้้  และจาก                         
ทัั�งส่ามประเภทัทัี�ออกไปจากส่โมส่รติา่งๆ ใน 43% ของบัคุุคุลด้งักล่าว
จะไม่แนะนำให้ใคุรเข้ามาเป็นส่มาชิีกของส่โมส่รโรติารีนั�นอีก และ 
35% จะไม่แนะนำให้เข้ามาอย้่ในวงการของโรติารีอีกเลย เร่�องราวนี�
จะเห็นได้้ว่าเป็นวิกฤติิ (crisis) ขององคุ์กรทัี�เรามุ่งหวังให้มีคุนมาชี่วย
ทัำส่ิ�งด้ีๆ บันโลกใบันี� 
 

 
 
 คุณุวชัีราวธุ วกิเติอร ์ส่ขุเส่ร ีกงส่ลุกติิติมิศกัด้ิ�ส่วเีด้น ประจำ
ประเทัศไทัย ได้้นำคุำว่า “CRISIS” มาแยกอธิบัายเป็นคุำๆ ได้้          
อย่างน่าส่นใจว่า 
 C: CATEGORIZE ลำด้ับัคุวามส่ำคุัญ การจะทัำการใด้ก็มี
ขั�นติอน PDCA (Plan, Do, Check, Action) เราจ่งมีการเน้นในเร่�อง
ของการวางแผู้น พรุ่งนี�ชีั�วโมงแรกของการให้คุวามร้้เกี�ยวกับันายก      
รับัเล่อกก็คุ่อเร่�องของการวางแผู้น เพราะหากเรามีการวางแผู้นได้้ดี้
เราก็จะไม่หลงทัางและทัำงานไปได้้โด้ยราบัร่�น เราอาจจะติ้องมี         
การติรวจสุ่ขภาพประจำปีของส่โมส่ร ด้้ว่าส่มาชีิกเรามีคุวามแข็งแรง          
เพียงใด้ เพ่�อนำจุด้อ่อนเหล่านั�นมาวางแผู้นพัฒนาในเร่�องของการ
พัฒนาส่มาชีิกภาพ
 R: RATIONALIZE มเีหติมุผีู้ล เราคุวรใชีคุ้วามยด่้หยุน่ต่ิางๆ 
ทัี�โรติารีส่ากลเปิด้โอกาส่ให้ส่โมส่ร ไม่ว่าจะเป็นประเภทัส่มาชีิกภาพ 
การประชีมุ ประเภทัของส่โมส่ร มาหารอ่กนัด้ว้ยเหติแุละผู้ลเพ่�อแกไ้ข
ปัญหาของส่มาชีิกในส่โมส่รให้ติรงติามคุวามติ้องการและอย้่ร่วมกัน
อย่างมีคุวามสุ่ข
 I: INTERNALIZE เข้าซึ่่�งถู่งแก่น อย่าเป็นโรแทัเรียนเพียง
แติ่ชี่�อ แติ่ติ้องเข้าซึ่่�งถู่งแก่น และปฏิิบััติิให้เป็นตัิวอย่าง ทัั�งในด้้าน 
Fellowship, Integrity, Diversity, Service และ Leadership
 S: SUPPRESS ระงับัให้ได้้เพ่�อส่่วนรวม เม่�อเกิด้เหติุใด้ใน
ส่โมส่รอย่าใชี้อารมณ์เป็นเคุร่�องติัด้ส่ิน แติ่ติ้องใชี้ส่ติิ และน่กถู่ง
ประโยชีน์ส่่วนรวมเป็นทัี�ติั�ง
 I: INTERCEPTION ติัด้จบัปิด้เกมส์่รุก เม่�อเล่นอเมริกัน
ฟุติบัอล หากทัีมรับัส่ามารถู intercept แย่งล้กบัอลจากฝั่่ายรุกได้้ก็
ปิด้เกมส์่รุกทัันทีั เม่�อการเรียนร้้แต่ิละกลุ่มส่มาชิีกให้มากข่�น ซึ่่�ง          
โรติารีส่ากลแนะนำให้แบั่งส่มาชีิกออกเป็น 3 กลุ่ม คุ่อ ส่มาชีิกใหม่-
น้อยกว่า 1 ปี, ส่มาชีิก 6-10 ปี และส่มาชีิก 10 ปีข่�นไป ว่าแติ่ละกลุ่ม
แติกติ่างกันอย่างไร เราก็จะติัด้ปัญหาคุวามขัด้แย้งระหว่างกลุ่มลงได้้
 S: SUPPORT ด้้แลเก่�อก้ลกัน เราถู้กฝึั่กให้บัริการผู้้้อ่�น        
เหนอ่ติน จนบัางคุรั�งลม่ด้แ้ลคุนใกล้ติวัในส่โมส่ร และส่ร้างวัฒนธรรม
แห่งการเก่�อก้ลซึ่่�งกันและกันในส่โมส่ร
 การมีส่่วนร่วมทัำให้ส่โมส่รเข้มแข็ง จ่งส่รุปได้้ว่าคุวร           
ด้ำเนินการด้ังนี�
 1. การมอบัหมายหน้าทัี�ให้ทัุกคุน
 2. จัด้งานพบัปะส่ังส่รรคุ์ติามโอกาส่อันคุวร
 3. เรียนร้้แติ่ละกลุ่มส่มาชีิก
 4. วิเคุราะห์แนวโน้มส่มาชีิก
 5. ปรับัร้ปแบับัการประชีุม
 6. ทัำกิจกรรมบัำเพ็ญประโยชีน์ทัี�มีประส่ิทัธิภาพ ติรงติาม
คุวามติ้องการของชีุมชีน โด้ยใชี้คุวามส่ามารถูของส่มาชีิกในส่โมส่ร

การมี่ส่วนร่วมีที่ำให� สโมีสร เข�มีแข็ง



เดือนแห่งการเปีล่�ยนแปีลง
 ชีาวโรแทัเรียนได้้ส่้ญเส่ียบัุคุคุลอันเป็นทัี�รัก เป็นทัรัพยากรล�ำคุ่า เป็นคุนติัวอย่าง เป็นทัี�ย่ด้เหนี�ยว 
ทัรงคุวามร้้ ทัรงคุวามส่ามารถู และมีคุุณคุ่าอย่างยิ�ง เราจะไม่เห็นผู้้้ส่้งวัยแห่งโรติารีวิ�งเหยาะๆ ข่�นปราศรัย       
บันเวทีัในงานประชีุมของโรติารีอีกติ่อไป และทั่านทัิ�งคุุณงามคุวามด้ีไว้มากมายให้พวกเราได้้รำล่ก อีกนาน            
แส่นนาน  ด้้วยคุวามอาลัยต่ิอ ฯพณฯ พิชีัย รัติติกุล ประธานโรติารีส่ากล ปี 2002-03  ปีแห่ง “ม่ื่น้ำใจิ            
ให้้ควิามื่ริัก”

 โลกเปลี�ยนแปลงอย้่ติลอด้เวลา ชี่วงส่องส่ามเด้่อนทัี�ผู่้านมา เราต่ิางได้้เห็นคุวามเปลี�ยนแปลงเป็น        
ร้ปธรรมชัีด้เจนหลายอย่าง ติ่กส่้งติั�งติระหง่านล้มลงเป็นเศษหินดิ้น การแทัรกแซึ่งทัางเศรษฐกิจยามส่งคุราม 
ฉายภาพการส่ั�นส่ะเท่ัอนในร้ปแบับัติ่างๆ ในทัุกพ่�นทัี� ใคุรจะคุาด้เด้าว่าวันหน่�งน�ำมันข่�นราคุา ส่ินคุ้าก็ทัยอย 
ข่�นราคุา ผู้้้คุนเด้่อด้ร้อนมาแติ่โคุวิด้ ติามติิด้ด้้วยพิษเศรษฐกิจทัำให้อาหารแพงข่�นอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้้

 โรติารีเปลี�ยนแปลงมาเป็นลำด้ับั แม้จำนวนส่มาชีิกจะอย้่ใกล้เคุียง 1,200,000 คุน มีส่มาชีิกเพิ�มข่�น
และลาออกไป วัยของส่มาชีิกมีการเปลี�ยนแปลง อายุเฉลี�ยของส่มาชีิกในทัุกส่โมส่รลด้ลง ติามประส่าของการ
ผู้ลัด้ใบั และด้้วยนโยบัายเชีิญชีวนส่ติรีและเยาวชีนเข้ามาเป็นส่มาชิีก อีกไม่กี�ปีข้างหน้าจะเห็นคุนรุ่นใหม่         
และส่ติรีในโรติารมีากข่�น ส่งัคุมในโรติารคีุงเปลี�ยนแปลงไปบ้ัาง และด้ว้ยคุวามหวังว่าคุนกลุม่ใหม่จะขบััเคุล่�อน
โรติารีไปข้างหน้า แส่ด้งคุวามยินด้ีไว้ล่วงหน้าได้้เลย

 กิจกรรมบัำเพ็ญประโยชีน์ก็ด้้เหม่อนจะปรับัไปนิด้ๆ จะเห็นภาพ “เล็กกระจาย ใหญ่กระจุก”          
มากข่�น ด้้วยจิติบัริการและจิติบัริจาคุของโรแทัเรียนทัี�มีอย้่ไม่ส่ิ�นสุ่ด้ จ่งรวมกลุ่มเล็กๆ ติามข้อจำกัด้เร่�อง             
การเว้นระยะ โคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ก็เล็กๆ ติามไปด้้วย การทัำโคุรงการใหญ่ทัี�ติ้องอาศัยการส่นับัส่นุน
จากม้ลนิธิโรติารีทัำได้้ยากข่�น ด้้วยมี DDF จำกัด้ การพบักันประชีุมกันทัำได้้ยากข่�น คุวามพยายามในการ        
ทัำโคุรงการใหญ่ๆ ก็ถูด้ถูอยไปด้้วย 

  ส่ถิูติิการให้ทัุนส่นับัส่นุนของม้ลนิธิโรติารีรายงานว่าในปี 2020 (ก่อนการระบัาด้ของโคุวิด้-19)         
มีลำด้ับัการใชี้เงินในโคุรงการติ่างๆ เป็นลำด้ับั ด้ังนี� 1) สุ่ขภาพป้องกันและรักษาโรคุ 59.4 ล้านเหรียญส่หรัฐ 
2) น�ำและสุ่ขาภิบัาล 15.3 ล้าน 3) พัฒนาเศรษฐกิจชุีมชีน 11.9 ล้าน 4) การศ่กษาและคุวามร้้พ่�นฐาน             
7.8 ล้าน 5) สุ่ขภาพแม่และเด้็ก 8.9 ล้าน และ 6) ส่ันติิภาพและการขจัด้คุวามขัด้แย้ง 2.7 ล้าน จากนั�นโลก
เผู้ชีิญกับัการระบัาด้ของโคุวิด้-19 ซ่ึ่�งเป็นผู้ลให้การเทัทัรัพยากรไปใชี้ในเร่�องสุ่ขภาพมากข่�นอย่างมาก และ       
อีกไม่นานโคุรงการพิทัักษ์ส่ิ�งแวด้ล้อมคุงจะได้้รับัคุวามนิยมเพิ�มข่�น ส่ถูิติิคุงเปลี�ยนแปลงไปเร่�อยๆ

 เมษายนเป็นเด้่อนแห่งสุ่ขอนามัยของแม่และเด้็ก ส่่วนพฤษภาคุมเป็นเด้่อนแห่งเยาวชีน หากส่โมส่ร
ใด้มี DDF ส่ะส่มไว้ ลองนำมาใชี้ในโคุรงการทัี�เกี�ยวกับัแม่และเด็้ก และเยาวชีนด้้บ้ัาง บัางทัีการ “ม่ื่น้ำใจิ          
ให้้ควิามื่ริัก” ในส่ติรี เยาวชีนและเด้็ก อาจส่ร้างคุวามเปลี�ยนแปลงได้้มากสุ่ด้จะบัรรยาย 

อีีกไม่่กี�ปีข้้างหน้า

จะเห็นคนรุ่นใหมี ่และ สตรใ่นโรตาร่ 
ม่ากข้้�น สังคมีในโรตาร่

 ค้งเปลี�ยนแปลงไปบ้าง

Article : บัที่ความี
อน.ดร.บัุษบัง จ�าเริญ่ดารารัศมี่

สโมีสรโรตาร่พะเยา ภิาค 3360 



10  มีีนาคมี-เมีษายน 2565

The CONNECTOR
President-elect Jennifer Jones



ถ่่ายภาพโดย โมนิิก้้า โลซิินิสก้า

	 สํานักงานข่องประธิานโรตารีสกลรับเลือก	 เจนนิเฟอร์	 โจนส์																
ณ	สํานักงานใหญ่่ข่องโรตารีสากล	ที�อีฟเวนสตัน	มลรัฐอิลลินอยส์	 ให้ความรู้ส่ก
เธิอแตกต่างจากก่อนหน้านั�น	 แต่นั�นไม่ได้้เป็นผลมาจากความจริงที�ว่า	 เมื�อถู่ง							
วันที�	 1	 กรกฎาคม	 เธิอจะกลายเป็นประธิานโรตารีสากลหญ่ิงคนแรก	บนผนังมี
ข่องข่วัญ่ล่าสุด้จากเพื�อนแข่วนไว้	 -	 ในภาพมีร่องรอยขี่ด้เขี่ยนสีด้ำบนแผนที�													
โจนสไ์ด้บั้นทก่ทุกๆ	ปลายทางข่องโรตารีที�เธิอจะไปเยี�ยมในช่ว่งสองปขี่า้งหน้า	ใน
เด้อืนกนัยายน	สองเด้อืนหลงัจากเธิอเข่า้รบัตาํแหนง่ประธิานโรตารสีากลรบัเลอืก	
บนแผนที�จะเหลอืเพยีงเมอืงช่คิาโกเทา่นั�นที�ได้้รบัการเปดิ้เผย	–	แผนงานที�วางไว้
จํานวนมากถููกยกเลิกหรือเลื�อนออกไปก่อน	 เนื�องจากการเพิ�มข่่�นข่องผู้ติด้เช่ื�อ	
COVID-19	 ในวันนี�	 มีเพียงโจนส์ท่านเดี้ยวที�อยู่บนช่ั�น	 18	 ข่องสำนักงานใหญ่	่								
โรตารีสากล	 ไม่มีเสียงด้ังจากโทรศัพท์	 ไม่มีเสียงเคาะบนคีย์บอร์ด้จากที�ทำงาน
นอกห้องประตูห้องทำงานข่องเธิอ	 และเธิอสามารถูเด้ินผ่านเข่้าห้องประชุ่ม								
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้้	โด้ยไม่มีใครจะสังเกตเห็น
	 โจนส์ใช่ข้่อ้ศอกหยอกล้อกระทุง้ผูม้าเยือน	เจา้หน้าที�อาวุโสช่ื�อ	ได้อาน่า	
สโคเบร์ก	 และเจฟฟรีย์	 จอห์นสัน	 บรรณาธิิการอาวุโส	 ก่อนแยกกันไปนั�ง																
ในสํานักงานข่องเธิอ	 พวกเข่ามาสัมภาษณ์เกี�ยวกับวิสัยทัศน์ข่องเธิอสําหรับ														
ปีข่้างหน้า	 โจนส์กล่าวว่า	 “หากคุณเริ�มคิด้ว่า	 โรตารีจะสามารถูสัมผัสโลกแบบ
ทวีคูณได้้อย่างไร	 เราก็จะเป็นอะไรได้้มากกว่าสโมสร”	 “เรากำลังมีการ
เคลื�อนไหว”	โจนสเ์ปน็ประธิานและซึ่ีอโีอข่อง	Media	Street	Productions	Inc.	
ในวินด้์เซึ่อร์	 ออนแทรีโอ	 เธิอเป็นสมาชิ่กข่องสโมสรโรตารีวินด้์เซึ่อร์-โรสแลนด์้	
(สามีข่องเธิอ	นิค	เคร์ยาซึ่ิช่	เป็นอด้ีตนายกสโมสรโรตารีลา	เซึ่ลลี	ที�ก่อตั�งมาหน่�ง
ศตวรรษ	 และเพิ�งได้้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการภาคโนมินีเด้สซึ่ิกเนท	 ภาค	 6400)	
บริษัทข่องเธิอมีความเช่ี�ยวช่าญ่การผลิตสื�อวิทยุและทีวี	 เป็นบริษัทร่วมทุน	 และ
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร	โด้ยผลิตวิด้ีโอและรายการสด้
	 ประสบการณ์ความสามารถูเรื�องสื�อข่องเธิอ	 สามารถูช่่วยยกระดั้บ
โปรไฟล์ข่องโรตารีในระดั้บโลก	 นับเป็นเป้าหมายเบื�องต้น	 โจนส์กําลังวางแผน				
สิ�งที�เธิอเรียกว่า	“Imagine	Impact	Tour”	เพื�อแสด้งให้โลกเห็นโครงการข่นาด้
ใหญ่่และยั�งยืน	 ในแต่ละพื�นที�ที�สำคัญ่ข่องโรตารี	 “ฉัันมองว่า	 นี�เป็นหนทางเพิ�ม
สมาช่ิกภาพข่องโรตารีเรา”	เธิอกล่าวว่า	“เมื�อเราบอกเล่าเรื�องราวข่องเรา	คนที�
มีแนวคิด้เด้ียวกัน	ย่อมต้องการเข่้าร่วมกับเรา”
	 โจนส์เป็นสมาช่ิกโรตารีตั�งแต่ปี	 1996	 มีบทบาทสําคัญ่ในความ
พยายามปรับภาพลักษณ์ข่ององค์กร	 โด้ยทําหน้าที�เป็นประธิานที�ปร่กษากลุ่ม									
ที�ปร่กษาการเสริมสร้างความเข้่มแข็่งข่องโรตารี	 เธิอเป็นประธิานร่วมใน													
คณะกรรมการโครงการนับถูอยหลังการกำจัด้โรคโปลิโอ	 (End	 Polio	 Now	
Countdown	 to	 History	 Campaign	 Committee)	 	 ซึ่่�งมีเป้าหมายที�จะ											
ระด้มทุน	 150	 ล้านด้อลลาร์สําหรับความพยายามข่จัด้โรคโปลิโอให้หมด้ไป	
นอกจากนี�เธิอยังเป็นผู้นํา	 #RotaryResponds	 telethon	 แบบเสมือนจริง	 ที�										
ประสบความสําเร็จในปี	 2020	 โด้ยระด้มทุนสําคัญ่เพื�อบรรเทาการแพร่ระบาด้
ข่องโรคโควิด้	สามารถูด้่งดู้ด้ผู้ช่มได้้มากกว่า	65,000	ครั�ง	
	 ระหว่างสนทนาหัวข่้อที�จริงจังมากข่่�น	 เช่่นการยกระดั้บภาพลักษณ์
ข่องโรตารี	 	 และความพยายามที�จะส่งเสริมเรื�องการมีความหลากหลาย													
ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม	 การสนทนาจะวนไปมา	 พูด้เรื�องย้อนยุคข่อง
รายการโทรทัศน์	 The	 Golden	 Girls	 ในปี	 1980	 (โจนส์สรุปว่า	 ความเห็น										
ภาคสังคม	คิด้ว่ามีความเกี�ยวข่้องแม้ในปัจจุบัน)	และการจัด้ปาร์ตี�เต้นรํา	(เธิอให้

ความเห็นว่า	 “เมื�อใด้ก็ตามที�มีเพลงไพเราะให้ฟัง	 ย่อมได้้รับความเพลิด้เพลิน
สนุกสนานแม้เพียงเล็กน้อย”)	ในช่่วงท้ายข่องการสนทนา	บิด้าข่องโจนส์ส่งเสียง
ระฆ่ังด้ังในโทรศัพท์ข่องเธิอและข่้อความคําเด้ียวว่า	“เรื�องที�ผ่านไปแล้ว”	–	ท่าน
ยงัคงทาํงานทั�งๆ	ที�อายเุกอืบ	80	ป	ีและตอ้งการใหเ้ธิอรูว้า่ทา่นประสบความสาํเรจ็	
สําหรับงานประจำปีข่องท่าน
	 “ท่านเป็นคนน่ารักที�สุด้”	 เธิอกล่าวด้้วยรอยยิ�ม	 ไม่กี�วันก่อนหน้านี�								
มีข่้อความท่านส่งถู่งเธิอพร้อมรูปหัวใจอิโมจิและคําค้นหา	 “วิธิีแก้ปัญ่หาโลก									
ร่วมกัน?	“ด้้วยเบื�องหลังครอบครัวโรตารีข่องเธิอ	โจนส์กําลังไปได้้ด้ี	

คุณุกําํลังัจะเป็น็ป็ระธานโรตารีสากํลัหญิงิคุนแรกํ มีคีุวามีหมีายอย่างไรสำหรับ
โรตารี? 
	 เมื�อฉัันได้้รับเลือก	 แม้ว่ากระบวนการจะเป็นการด้ำเนินการแบบ
เสมือนจริง	แต่ทุกคนเด้ินวนไปมารอบๆ	“ห้อง”	สะท้อนถู่งสิ�งที�พูด้กันในระหว่าง
การสัมภาษณ์	 หน่�งในประเด็้นที�ถููกเน้นซึ่�ำๆ	 คือฉัันได้้รับเลือกเพราะคุณสมบัติ	
ไมใ่ช่เ่พราะเรื�องความเป็นเพศหญิ่งข่องฉันั	ฉันัไม่ได้รั้บเลือกให้ได้รั้บการพิจารณา
สัมภาษณ์เพราะเรื�องการเป็นเพศหญ่ิง	นั�นเป็นความคิด้ข่องฉััน	อย่างไรก็ตามฉััน
คิด้ว่า สําหรับองค์กรข่องเรา	 นับเป็นช่่วงเวลาที�สํา คัญ่อย่างไม่น่าเช่ื�อ																												
ความหลากหลาย	 ความเสมอภาค	 และการมีส่วนร่วม	 มีความสําคัญ่ไม่เฉัพาะ	
โรตาร	ี	แตส่าํหรบัโลกข่องเรา	บางทกีารเสนอช่ื�อข่องฉันัอาจจะเกดิ้ข่่�นในช่ว่งเวลา
ที�เหมาะสม	 การกล่าวสุนทรพจน์ข่องฉัันเพื�อยอมรับการสรรหาประธิานโรตารี
สากล	 ในที�ประชุ่มใหญ่่โรตารีแบบเสมือนจริง	 ปี	 2021	 ฉัันพูด้ถู่งหลานสาววัย						
10	 ข่วบข่องฉัันในระหว่างพิธิีเปิด้ประชุ่มว่า	 เธิอมอบภาพวาด้ข่องตัวเองให้ฉััน								
ที�มีคําว่า	 “การมีความแตกต่างกันย่อมดี้กว่าเสมอ	 สิ�งที�แตกต่างคือตัวฉััน”											
ฉัันช่อบและภาคภูมิใจในตัวเธิอมาก	ฉัันได้้แถูลงคำประกาศนี�	 ฉัันจบสุนทรพจน์
โด้ยใช่ค้าํพดู้เด้มิข่องเธิอ	[ตอ้งมคีวามแตกตา่ง]	ไมม่อีะไรตอ้งข่อโทษ	หน่�งในคณุคา่
หลักข่องโรตารีคือความหลากหลายในวิช่าช่ีพ	และสิ�งนี�เป็นอีกวิธิีหน่�งที�แสด้งถู่ง												
ความหลากหลาย	และไม่ใช่่เพิ�งเกิด้ข่่�น	แต่เกิด้ข่่�นมานาน	117	ปีแล้ว

คุวามีหลัากํหลัาย มีีคุวามีหมีายต่อองคุ์กํรของเราอย่างไร?
	 การมีความหลากหลายในโลกโรตา รีข่องเรา	 แต่ ไ ม่ทราบ																													
ความหลากหลายอยูใ่นส่วนข่องสโมสรเราเองหรือไม่?	เมื�อเรามีความหลากหลาย
ข่องแนวความคิด้	 ความหลากหลายข่องอายุ	 ความหลากหลายข่องวัฒนธิรรม	
ความหลากหลายข่องเพศ	 ความหลากหลายข่องอาชี่พ	 หากเรานําสิ�งนั�นมาวาง
บนโต๊ะให้เห็น	 นั�นคือเครื�องปรุงสูตรลับข่องเรา	 เป็นสิ�งที�ช่่วยให้เราสามารถู										
แก้ปัญ่หาในแบบที�ผู้อื�นทําไม่ได้้	 เสมือนเรากําลังมองผ่านกล้องคาไลโด้สโคป	
(กล้องส่องที�เห็นภาพสะท้อนจากกระจก)	ข่องประสบการณ์ที�นํามาวางบนโต๊ะ
	 หากย้อนกลับมาพิจารณาที�สโมสร	อาจจะบอกว่า	“ไม่..	เราด้ีอยู่แล้ว	
เรามีรูปแบบความหลากหลายอยู่แล้ว”	 บางทีสโมสรอาจจะด้ำเนินการ	 หรือไม่
ด้ำเนินการ	 แต่ฉัันคิด้ว่าเรามีความโด้ด้เด้่นในประวัติศาสตร์ข่ององค์กรในเวลานี�	
ที�ทำหน้าที�เปน็ตวัแทนที�ซึ่ื�อสตัยข์่องการสนทนาประเภทนี�	เพราะเราไมเ่กี�ยวข่อ้ง
กบัการเมอืง	และไมเ่กี�ยวข่อ้งกบัศาสนา	เราจง่มคีวามสามารถูเปน็เจา้ภาพในการ
จัด้บทสนทนาประเภทนี�	และด้ำเนินการในพื�นที�ปลอด้ภัยที�เคารพซึ่่�งกันและกัน

ท่่านจะให้คุำจำกํัดคุวามีใหมี่ ในบท่บาท่ของป็ระธานโรตารีอย่างไร? 
	 ฉัันไม่ทราบว่าจะให้พูด้ในฐานะกําลังเข่้าใกล้วาระการด้ำรงตำแหน่ง
ประธิานโรตารีสากล	 และให้แสด้งทัศนคติข่องการเปลี�ยนแปลงหรือไม่	 ฉััน									
มองจากมมุมองความคาด้หวงัในฐานะองคก์รที�เกี�ยวข่อ้งด้า้นวฒันธิรรมและสภาพ									
ภูมิอากาศในปัจจุบัน	 เราจะทําอย่างไรกับสิ�งที�เป็นเช่ิงรุกและเป็นบวกสําหรับ
อนาคตข่องเรา
	 บางครั�งอาจจะเป็นการเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กน้อย	 ในสิ�งที�เราได้้
พยายามมาหลายปีแล้ว	 มองในแง่มุมข่องการเข่้าถู่งข้่อมูลประช่ากรที�																					
เฉัพาะเจาะจง	บางทีเราอาจต้องด้ำเนินการอย่างน่าเช่ื�อถูือมากข่่�น	หากจะข่อให้
ผูห้ญิ่งเข้่าร่วมองค์กรข่องเรามากข่่�น	และเราได้เ้ห็นผลลัพธ์ิเพียงเล็กน้อยไม่สำคัญ่	
บางทีเป็นเพียงโอกาสที�จะสร้างแรงบันด้าลใจให้ผู้อื�นมองไปข้่างหน้า	 และพูด้ว่า	
“ถู้าเธิอทําได้	้ฉันัก็สามารถูทําได้”้	หากเรากําลังมองหาสมาชิ่กที�อายุนอ้ยกว่าและ
มีแนวคิด้แบบผู้มีอายุน้อยเข่้ามาในองค์กร	 โด้ยไม่ต้องการพฤติกรรมข่องเข่า									
เราจําเป็นต้องแสด้งให้เห็นว่า	 เหตุใด้พวกเข่าจ่งมีความสําคัญ่—เพื�อให้แน่ใจว่า
เรากาํลงัใหส้ิ�งที�มคีวามหมายและเจตนาด้แีกผู่ท้ี�เข่า้มามสีว่นรว่มในองคก์รข่องเรา

ปีระธานโรตาร่สากลรับัเลือก 
เจนนิเฟ้อร์ โจนส์ 
พร�อมีแล�วที่่�จะนำโรตาร่สากล
ไปีส้่อนาคตที่่�สดใส และหลากหลายมีากขึ�น

ผู้้�เชุื�อมีต่อ



“คุ้ณเค้ยเจอี เด็็กหนุ่ม่ทัี�อีายุ 25 ปี 
            แต่ทัำตัวหม่ือีนค้นแก่ หรือียัง ? 
 เราทีุ่กคนต�องเคยเจอ 
คุ้ณเค้ยพบ ชายชราอีายุ 86 ปี 
  แต่ทัำตัวยังหนุ่ม่ อีย่่หรือีไม่่ ? แน่นอน 
เรากำลังพ่ด็ถึ้ง วิธ่การคิด แบับัคนรุ่นใหมี่”

12  มีีนาคมี-เมีษายน 2565



	 เรื�องใหญ่ท่ี�สดุ้ที�ฉันัคาด้หวงัวา่จะนาํมาพจิารณาบนโตะ๊	ไมใ่ช่เ่รื�องเพศ	
แต่เป็นเรื�องการสื�อสาร	 –	 เรามีวิธิีสื�อสารเรื�องต่างๆ	 เหล่านี�อย่างไร	 กับสมาช่ิก							
แนวหน้าข่องเรา	และคนอื�นๆ	ที�เป็นส่วนหน่�งข่องครอบครัวข่องเรา	เพื�อทําความ
เข่้าใจความแตกต่างในข่ณะนี�	 เป็นสิ�งที�ด้ีและไม่ได้้เปลี�ยนตัวตนข่องเรา	 ด้ีเอ็นเอ
ข่องเรายังคงเป็นความจริงอย่างเด้ิมคุณค่าหลักข่องเรายังคงเป็นความจริง	 สิ�ง							
เหล่านี�ไม่ล้าสมัย	 แต่เราสามารถูมองสิ�งต่างๆ	 ผ่านเลนส์ที�แตกต่างกันเล็กน้อย	
ข่ณะนี�ได้้หรือไม่?	

คุุณกํําลัังพููดถึึงแนวคิุดคุนหนุ่มีสาว แลัะสมีาชิิกํหนุ่มีสาว อะไรคืุอคุวามี        
แตกํต่าง?
	 คุณเคยพบเด้็กอายุ	 25	 ที�บอกว่าอายุมากแล้วหรือยัง?	 เราทุกคน									
คิด้อย่างเด้ียวกัน	คุณเคยพบช่ายอายุ	86	ปี	ที�บอกว่ายังหนุ่มอยู่หรือไม่?	แน่นอน	
ฉัันกำลงัพดู้ถูง่แนวคดิ้ข่องคนรุน่เยาว	์เปน็บางสิ�งบางอยา่งที�สะทอ้นกลบัไมว่า่จะ
อยู่ที�ไหนในโลกใบนี�	
		 การอ้าแข่นรับความจริงที�ว่า	 เราจะเป็นผู้ลงมือปฏิิบัติจริง	 (โรตารี							
ทำจริง)	เป็นเรื�องที�พูด้คุยกับ	joie	de	vivre	เรากำลังก้าวข่้ามความจริงไปว่าเรา
ทําสิ�งต่างๆ	นั�นคือสิ�งที�ฉัันคิด้ว่าอยู่ในแนวความคิด้ข่องคนหนุ่มสาว	เข่าคิด้ว่าเรา
เพียงเป็นผู้ที�ทําสิ�งต่างๆ	 ให้เกิด้ข่่�นในโลกข่องเราและชุ่มช่นข่องเรา	 เรามีโอกาส	
ที�จะโช่ติช่่วงสุกใส	 เมื�อจับเห็นภาพในสิ�งที�พอใจ	 เรียกว่าการให้คําปร่กษาไข่ว้									
สลับกัน	
		 บางครั�งความคิด้ที�ด้ีๆ	 มาจากภาพเลนส์ข่องประสบการณ์	 และ									
บางครั�งก็มาจากคนบางคน	 ที�บอกว่ายังไม่รู้ตัวว่าตนเองไม่สามารถูทําอะไรบ้าง	
หรือจําเป็นต้องทําสิ�งเหล่านี�ด้้วยวิธิีการที�แน่นอนอย่างไร	 เมื�อเรามองไปที�																	
ผู้ร่วมงานที�อายุน้อยกว่าในองค์กรข่องเรา	 เข่าให้ความหวังว่า	 เราสามารถูมอง					
สิ�งต่างๆ	ได้้ด้้วยสายตาที�สด้ใสใหม่กว่า	เราสามารถูอยู่ในสถูานะที�มั�นคง	เป็นช่่วง	
การวิวัฒนาการอย่างต่อเนื�อง
	 นับเป็นกฏิเกณฑ์์ทั�วๆ	 ไปที�กว้างมาก:	 หากท่านมีความคิด้ใหม่ๆ	 ที�	
ยอด้เยี�ยม	และทา่นมอบแนวคดิ้ใหส้โมสรโรทาแรคท	์ภายในไมก่ี�วนัเข่าจะคดิ้ออก
ว่าจะทําอะไรต่อไป	 และเริ�มปฏิิบัติการด้้วยการค้นหาข้่อมูลบนโซึ่เชี่ยลมีเด้ีย									
บางประเภทที�มอียู	่	โทรหาและตดิ้ตอ่กบัคู่มติร	ทาํทกุสิ�งทกุอยา่ง	โด้ยด้าํเนนิการ
อยา่งรวด้เรว็จรงิๆ	ในทาํนองเด้ยีวกนัหากทา่นมอบแนวคดิ้รปูแบบอยา่งเด้ยีวกนั
ใหส้โมสรโรตาร	ีมอีะไรบา้งที�ตอ้งด้ำเนนิการ?	จะมกีารจดั้ตั�งคณะกรรมการด้ำเนนิ
การ	หลังจากนั�นเริ�มมีการประชุ่ม	โด้ยการประชุ่มจะเกิด้ข่่�นหลายๆ	ครั�งต่อเนื�อง
เรื�องดั้งกล่าวไม่ใช่่เป็นการมองข้่ามแนวทางเดิ้ม	 แต่เป็นเรื�องข่องความสุขุ่ม
รอบคอบมากข่่�น	การพูด้ตลกข่บข่ันมากเกินไป	หรือใช่้ระบบราช่การที�มีพิธิีรีตอง	
บางครั�งสามารถูทำให้เราไปสู่จุด้หมายที�ล่าช่้าและสร้างความผิด้หวังให้ผู้คนที�
ต้องการความช่่วยเหลือ	
	 นับเป็นการเพิ�มโอกาสให้เรา	 หากมองไปที�กลุ่มประช่ากรที�อายุน้อย
กวา่	พวกเข่าเพยีงแตมี่แนวทางด้ำเนนิการที�ตา่งออกไป	ฉันัคดิ้วา่	มบีางอยา่งที�เรา
สามารถูเรียนรู้จากพวกเข่าได้้อย่างแท้จริง	

หากํท่่านเป็็นนักํเล่ัาเรื�องราวแบบธรรมีชิาติ อะไรคืุอป็ระโยคุแรกํในบท่นำ           
(เป็ิดตัว) ของท่่านป็ระธาน?
	 คําเด้ียวนั�นคือ	:	ก้ารจิินิตนิาก้าร 

สิ�งนั�นคุือคุติพูจน์ของท่่านใชิ่มีั�ย?
	 ใช่่...จิินิตนิาก้าร สานิสร้างงานิโรตาร	ี(Imagine	Rotary)

เกํิดแนวคุิดนี�ขึ�นมีาได้ยังไงนะ?
	 คำว่าจิินิตนิาก้ารสําหรับฉัันเป็นเรื�องความฝััน	 และภาระหน้าที�ที�จะ
ไปให้ถู่งความฝัันเหล่านั�น	ฉัันต้องการให้ทุกคนคิด้ถู่งผลสำเร็จในสิ�งที�ต้องการคือ
อะไร	แล้วอาศัยวงล้อโรตารีเป็นยานพาหนะเพื�อไปถู่งที�นั�น	เรามีโอกาสมากมาย
ที�อยู่ตรงหน้า	 แต่จําเป็นต้องถู่ายทอด้พลังงานยืนยันการตัด้สินใจ	 และมี																
ผลกระทบในสิ�งที�เราทําอย่างยั�งยืน	 สิ�งที�ทรงพลังที�สุด้สําหรับสมาช่ิกโรตารี	 คือ
ต้องสามารถูพูด้ได้้ว่า	“ฉัันมีแนวความคิด้”	จากนั�นแบ่งปันแนวความคิด้กับผู้อื�น	
ข่ยายแนวคิด้และค้นหาเส้นทางว่าจะมุ่งไปทิศทางไหน	 จินตนาการเป็นคําที�มี									
อํานาจ	 ทำให้ผู้คนบอกได้้ว่าต้องการทําอะไรเพื�อช่่วยให้โลกดี้ข่่�น	 และสามารถู							
ทําได้้แน่นอน	เพราะเป็นส่วนหน่�งข่องครอบครัวโรตารีนี�

คุวามีเป็็นผูู้้นําร่วมีสมีัยคุืออะไร แลัะสไตลั์กํารเป็็นผูู้้นําของท่่านเหมีาะสมีกํับ
สมีัยอย่างไร?
	 สองปีที�ผ่านมาช่่วยให้เรามีโอกาสอย่างล่กซึ่่�งในการพิจารณาว่าอะไร
มีสําคัญ่สําหรับเรา	และอะไรคือสิ�งที�เราต้องการลด้ลง	เหมือนภาระที�มากเกินไป
ในสมองและสัมภาระที�แบกไว้บนไหล่	วันนี�เรามองไปข่้างหน้า	หาวิธิีการทําสิ�งที�
แตกตา่งเพยีงเลก็นอ้ย	อาจสาํคญั่ที�สดุ้และเปน็จรงิมากข่่�น	อะไรคอืความจรงิและ
ความซึ่ื�อสัตย์ต่อตัวเราเอง	ที�เกี�ยวข่้องกับงานที�ต้องใช่้เวลาด้ำเนินการ	มีใครที�เรา
จะรว่มใช่เ้วลาด้ว้ย	และวธิิทีี�เราสามารถูทาํงานเพื�อสนบัสนนุซึ่่�งกนัและกนัได้ด้้ขี่่�น
ไม่ใช่่ในฐานะเพื�อนและเพื�อนบ้าน	แต่เป็นฐานะเพื�อนมนุษยช่าติ	จากมุมมองข่อง	
ผู้นําร่วมสมัย	 เราจําเป็นต้องทำสิ�งที�ด้ีที�สุด้จากสิ�งที�เลวร้ายที�สุด้ให้ได้้	 เราได้้เห็น	
ผู้นําโลกที�ออกอากาศจากห้องครัว	 และจากช่ั�นใต้ด้ินข่องเข่า	 เราได้้เรียนรู้วิธิีที�
แตกต่าง	และช่ื�นช่มประสบการณ์ข่องผู้อื�นมากข่่�น	ในฐานะโรตารี	นั�นคือสิ�งที�เรา
ทําได้้ด้ีมาตลอด้	ถู่งเวลาข่องเรา	ควรจะส่องแสงโช่ติช่่วงได้้แล้ว

อะไรคืุอจุดแข็งแลัะจุดอ่อน ในช่ิวงระหว่างวาระกํารดำรงตำแหน่งป็ระธาน
โรตารีสากํลั? 
	 ฉัันภูมิใจที�ได้้เป็นผู้เชื่�อมต่อ	 ฉัันช่อบติด้ต่อกับผู้คน	 และช่อบการ										
เช่ื�อมต่อกับผู้คนให้เป็นเรื�องเป็นราว	อยากเห็นว่าจะควบคุมได้้อย่างไร	ฉัันคิด้ว่า
ความเข่้มแข่็งข่องฉัันอยู่ในเรื�องการสื�อสาร	และสังเกตดู้ว่าเราสามารถูทําอะไรที�
แตกต่างออกไปได้้บ้างแม้เพียงเล็กน้อย	 สิ�งสําคัญ่ที�สุด้ที�สามารถูทําได้้เลย	 คือ			
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สมาช่กิทกุคนในองคก์รข่องเราเข่า้ใจตรงกนัวา่	ทกุทา่นเปน็
ส่วนหน่�งข่ององค์กร	 มีหลากหลายวิธิีในการสื�อสารเรื�องนี�	 ไม่ใช่่เพียงการส่ง
จด้หมายทางอีเมล	 แต่เป็นเรื�องการบอกเหตุผลให้สมาช่ิกที�ต้องการทราบจาก
องค์กร	
	 มีสิ�งหน่�งที�ฉัันต้องการทํา	 คือการถู่ายทอด้สด้โด้ยตรงหลังจากการ
ประชุ่มคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล	ฉัันอยากจะบอกสมาช่ิกว่าองค์กรข่อง
เข่ากําลังทําอะไรอยู่	—	 อะไรคือสิ�งที�เพิ�งเกิด้ข่่�นจริงๆ	 ข่่าวด้่วนจากช่ั�น	 18	 ใน							
อีฟเวนสตัน	 สำนักงานใหญ่่ข่องโรตารีสากล	 และอะไรคือสิ�งที�มีความหมายต่อ
ประสบการณข์่องสโมสรท่าน	เราสามารถูเลา่เรื�องนั�นได้ไ้หม?	ฉันัตอ้งการใช้่เครื�อง
มือใหม่	เมื�อฉัันเด้ินทางเยี�ยมสถูานที�ต่างๆ	ฉัันจะนำกล้องถู่ายรูป	GoPro	ตัวน้อย
ข่องฉันัไปด้ว้ย	ฉันัตอ้งการสรา้งงานภาคสนามในช่ว่งวาระด้ำรงตำแหนง่ประธิาน
โรตารีสากลข่องฉัันเอง	 ฉัันต้องการนำเสนอสิ�งที�ฉัันเพิ�งพบเห็น	 และสิ�งที�บุคคล
ต่างๆ	เพิ�งพูด้คุยกับฉััน	
	 เรื�องจุด้อ่อน?	 เพื�อความสมดุ้ล	 ความจะพยายามดู้แลตัวเอง	—	
พยายามดู้แลด้้านอาหารให้ถููกสุข่ลักษณะ	ออกกําลังกาย	แบ่งเวลาให้เพื�อนและ
ครอบครัว	แตฉ่ันัไม่ได้เ้ก่งเรื�องนี�	ข่อย้อนกลับไปในการสนทนา	เรากําลังพูด้ถูง่เรื�อง
โรคที�กำลังระบาด้	เราทุกคนมีโอกาสที�จะช่่วยกด้การระบาด้ให้น้อยลง	บางครั�งมี
รายงานเป็นพันเปอร์เซึ่็นต์	ในข่ณะที�เราทำตัวแบบปกติ	สิ�งนี�ไม่น่าจะใช่่วิธิีการที�
ถูกูตอ้ง	เราจะแข็่งแกร่งข่่�นเมื�อเราดู้แลตวัเองดี้ข่่�น	ฉันัคิด้วา่เราได้เ้รียนรู้สิ�งนี�จริงๆ	
อย่างน้อยก็มีฉัันคนหน่�ง	
	 สิ�งหน่�งที�ฉัันภาคภูมิใจตลอด้ช่ีวิตข่องฉััน	 คือจะไม่ยอมโยนลูกบอล					
ในมือทิ�ง	 (รับผิด้ช่อบ)	 ฉัันก้าวมา	ณ	 สถูานที�ที�มีเรื�องราวต่างๆ	 เกิด้ข่่�นมากมาย		
(ในโรตารี)	ในเวลาเด้ียวกันฉัันได้้รับอนุญ่าตให้เป็นผู้วางลูกบอล	(ตัด้สินใจ)
	 มีหลายวิธิีที�ผู้คนสื�อสารกันในข่ณะนี�	 ไม่ว่าจะส่งทางอีเมล	 ส่งเป็น
ข่อ้ความ	ใช่	้WhatsApp,	Facebook,	LinkedIn	หรือ	Twitter	ฉันัมโีทรศพัทส์อง
เครื�องที�ใช่้อยู่ในปัจจุบัน	 อาจเป็นเรื�องเหลวไหล	 เมื�อฉัันยกเลิก	 ไม่ผูกมัด้กับ
โทรศัพท์ตัวเองอีก	ฉัันรู้ตัวด้ีว่าทำไม	เพราะต้องการเวลาเป็นปัจจุบันมากข่่�นกว่า	
นี�หน่อย	จะสามารถูทำงานสื�อสารได้้ตลอด้	24	ช่ั�วโมงอย่างแท้จริง	และไม่ได้้เพื�อ
ให้บริการใครโด้ยเฉัพาะ

คุุณเป็็นท่ี�รู้ จักํกัํนดีว่าเป็็นผูู้้นิยมีทั่กํท่ายด้วยกํารสวมีกํอด แล้ัวอะไรคืุอ                
สิ�งยึดมีั�นใหมี่ลั่ะ?
	 พูด้ยากนะ	ทักทายด้้วยการกระทุ้งข่้อศอกทักทาย	น่าจะเป็นรูปแบบ
ที�จะใช้่วันข้่างหน้า	 อาจจะกระแทกกําปั�นเบาๆ	 ใส่ก่อนที�นี�หรือหรือที�นั�น																		
ส่วนการสวมกอด้ทักทาย	อาจจะข่อรออีกสักพัก

แปลี่โด้ย อผภ.นพ.วิ่ริะชีัย จิำเริิญด้าริาริัศมื่่ สโมื่สริโริตาริ่เชี่ยงให้มื่่



ความีเข�มีแข็ง
ใน 

ยามีวิกฤติ
ค้วาม่ข้ัด็แย้งในอีด็ีตและปัจจุบัน 

ส่งผลกระทับอีย่างม่ากต่อี 
โรตารีในย่เค้รน 

ซึ่้�งกลับทัำให้สม่าชิกทัี�นั�น 
ม่ีจิตใจทัี�มุ่่งม่ั�นม่ากยิ�งข้้�น

กํรุงเคุียฟ เมีืองหลัวงของยูเคุรน
 ท่่ามีกํลัางคุวามีอบอุ่นของวันท่ี�อากําศแจ่มีใสแลัะเงียบสงบ

	 ยูเครนเป็นประเทศที�มีอำนาจทางการเกษตรและเป็นประเทศที�
มีความสำคัญ่ทางเทคโนโลยีและยุทธิศาสตร์	 แต่มีประวัติศาสตร์ที�รุนแรง	
การก่อตัวข่องสงครามระหว่างรัสเซีึ่ย-ยูเครน	 ที�เริ�มข่่�นในเดื้อนกุมภาพันธ์ิ
ทำให้สมาชิ่กโรตารีจำนวนมากทั�วโลก	มีความวิตกกังวลเกี�ยวกับอนาคตข่อง
โรตารีในประเทศที�ใหญ่่เป็นอันด้ับสองข่องยุโรป
	 อย่างไรก็ตาม	 ท่ามกลางความวุ่นวายนี�	 สมาช่ิกโรตารีในยูเครน
ยังคงแสด้งให้เห็นถู่งความสามารถูปรับตัวผ่านพ้นอุปสรรค	 และมีความ									
มุ่งมั�นอย่างแน่วแน่ต่อสันติภาพ	 หากต้องการเรียนรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกับ											
เส้นทางวกวนกว่าจะมาเป็นโรตารีในยูเครน	 ในช่่วงทศวรรษที�ผ่านมา	
นิตยสาร	Rotary	Magazin	ข่องเยอรมนีและออสเตรีย	ได้้รวบรวมรายงาน
นี�ไว้	 (นิตยสาร	 Rotary	 ที�สำนักงานใหญ่่ข่องโรตารีสากลในสหรัฐอเมริกา	
ได้้ติด้ต่อกับสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ในรัสเซึ่ียแล้ว	 และจะนำ
เสนอรายงานจากสโมสรด้ังกล่าวในฉับับต่อๆ	ไป
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ย้อีนอีด็ีต — ส่่อีนาค้ต
Rotariets นิตยสารโรตารีระด็ับภู่ม่ิภูาค้ในย่เค้รน

นิตยสาร Rotariets เผู้ยข้อมีูลัภููมีิหลัังของโรตารีในยูเคุรน
 
	 สโมสรโรตารีกลุ่มแรกๆ	ที�อยู่ในพื�นที�ปัจจุบันข่องประเทศยูเครน	ได้้
กอ่ตั�งข่่�นในช่ว่งทศวรรษที�	พ.ศ.2473	(ค.ศ.1930)	ที�เมอืงอุช่โฮรอด้	(Uzhgorod),	
แช่ร์นิฟซึ่ี	(Chernivtsi)	และลวิฟ	(Lviv)	แต่ในช่่วงสงครามโลกครั�งที�	2	สโมสร
โรตารีที�อยู่ในพื�นที�ที�มีความข่ัด้แย้งได้้เลิกล้มไป	 ส่วนสโมสรที�อยู่่ในประเทศ									
ภายใต้การปกครองข่องคอมมิวนิสต์ก็ถููกบังคับให้ยุบไปในระหว่างสงครามเย็น
	 หลังจากการล่มสลายข่องสหภาพโซึ่เวียต	 สโมสรหลายแห่งในยุโรป
และอเมรกิาเหนือพยายามหาทางที�จะสถูาปนาโรตารีข่่�นมาใหม่ในประเทศที�เคย
เป็นสหภาพโซึ่เวียต	นายลูโบเมียร์	“ลู”	ฮิวโก้	(Lubomyr	“Lu”	Hewko)	บิด้า
ข่องจอห์น	ฮิวโก้	ผู้ซึ่่�งเป็นซึ่ีอีโอข่องโรตารีสากลและเลข่าธิิการ	มีบทบาทสำคัญ่
อย่างมาก	ครอบครัวข่องลู	หนีออกจากยูเครนในช่่วงสงครามโลกครั�งที�	2	และ
หลายปตีอ่มาได้เ้ปน็นายกสโมสรโรตารคีลารก์สตนั	รฐัมชิ่แิกน	เข่าได้ท้ำโครงการ
โรตารหีลายโครงการ	ได้แ้ก	่การสง่มอบอุปกรณ์ทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาล
ในยูเครน	 การช่่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัตินิวเคลียร์เช่อร์โนบิล	 และ									
การรับสมัครแพทย์เพื�อผ่าตัด้ตาให้กับคนที�ยากจน	 หลังจากที�ยูเครนประกาศ
เอกราช่ในปี	2534	(ค.ศ.1991)	ลูได้ช้่ว่ยก่อตั�งสโมสรโรตารีแหง่แรกในเมืองหลวง	
คือ	เคียฟ	ซึ่่�งจอห์น	ฮิวตัน	ได้้เป็นสมาช่ิกก่อตั�ง
	 ในช่ว่งต้นทศวรรษที�	2533	(ค.ศ.1990)	ยูเครนเป็นส่วนหน่�งข่องภาค	
1420	มาพร้อมกับสโมสรทั�งหมด้ที�เคยอยูส่หภาพโซึ่เวียตในอดี้ต	และบางสโมสร
ในประเทศฟินแลนด้์	การเข่้าร่วมข่องภาคอื�นๆ	ก็ตามๆ	กันมา	จนกระทั�งในที�สุด้	
ในเด้อืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	2542	(ค.ศ.1999)	โรตารสีากลจ่งได้้ตัด้สนิใจรวมยูเครน
และเบลารุสกับโปแลนด้์ไปอยู่ในภาค	 2230	 ซึ่่�งบรรลุผลในวันที�	 1	 กรกฎาคม	
2543	 (ค.ศ.2000)	 ด้้วยการเติบโตอย่างต่อเนื�องข่องโรตารีในสามประเทศนี�									
ภาคจ่งแบ่งออกเป็นภาค	2231	(โปแลนด้์)	และ	2232	(ยูเครน	เบลารุส)	ในเด้ือน
กรกฎาคม	2559	(ค.ศ.2016)
	 การผนวกแหลมไครเมียข่องรัสเซึ่ียในปี	พ.ศ.2557	(ค.ศ.2014)	และ
ความข่ัด้แย้งทางอาวุธิในภูมิภาคด้อเนตสค์	(Donetsk)	และลูฮันสค์	(Luhansk)	
(ซึ่่�งรวมเรียกว่า	Donbas)	ได้้ข่ัด้ข่วางการพัฒนาข่องโรตารีในยูเครน	ในปี	2556	
(ค.ศ.2013)	 มีสโมสรโรตารีเจ็ด้แห่ง	 (รวมสมาชิ่กทั�งหมด้ประมาณ	 110	 คน)											
อยู่ในไครเมียและพื�นที�ครอบครองปัจจุบันข่อง	Donbas	 เหลือเพียงสองสโมสร	
และทั�งสองสโมสรอยู่ในแหลมไครเมีย	 คือสโมสรโรตารีซึ่ิมเฟอโรโพล	 (Rotary	
Club	of	Simferopol)	และสโมสรโรตารีอลุช่ต้า	(Rotary	Club	of	Alushta)	
มีสมาช่ิกทั�งหมด้	14	คน
	 อย่างไรก็ตาม	 ในส่วนที�เหลือข่องยูเครนนั�น	 โรตารีกลับเติบโต																
อย่างเข่้มแข่็งจากจำนวนสมาช่ิกที�หลั�งไหลเข่้ามาร่วมตั�งแต่เริ�มยุคความข่ัด้แย้ง	
แรงบันด้าลใจที�มีต่อช่าติทำให้การทำงานด้้านมนุษยธิรรมและความช่่วยเหลือ
ด้้านภัยพิบัติยังคงแข่็งแกร่งในยูเครน	ตั�งแต่ปี	2557	(ค.ศ.2014)	โรตารีได้้เติบโต
ข่่�นจาก	49	สโมสรเป็น	62	สโมสร	โด้ยมีสโมสรเครือข่่ายอีก	6	สโมสร	สมาช่ิก
ภาพเพิ�มข่่�นจาก	800	เป็น	1,100	คน	—	และสมาช่ิกข่องโรตารีในยูเครนเป็น			
ผู้ที�มองโลกในแง่ด้ีเกี�ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื�องข่ององค์กร

สโมีสรเสมีือนจริง (A Virtual Club)
Tetiana	Godok	นายกรับเลือกข่องสโมสรโรตารีอีคลับยูเครน

	 ประวัติข่องฉัันกับโรตารีเริ�มต้นเมื�อฉัันเป็นนักเรียนปีสุด้ท้ายใน
โรงเรียนมัธิยมปลาย	 สโมสรโรทาแรคท์ยัลตาที�ตั�งข่่�นใหม่มีความตั�งใจจะก่อตั�ง
สโมสรอินเทอร์แรคท์ข่่�น	และฉันัก็โช่คดี้ที�ได้เ้ป็นส่วนหน่�งข่องเรื�องนี�	ฉันัไม่รู้เรื�อง
โรตารมีากนกั	และสบัสนกบัองคก์รสโมสรที�ซึ่บัซึ่อ้นในตอนแรก	แตใ่นช่ว่งหลาย
เด้ือนมานี�	 เราได้้ไปเยี�ยมสโมสรอินเทอร์แรคท์ในคาร์คิฟและเช่อร์คาซึ่ี	ฉัันถู่งได้้
เรียนรู้เพิ�มเติมเกี�ยวกับโรตารีและค่อยๆ	 ซึ่่มซัึ่บความคิด้และคุณค่าข่ององค์กร
บำเพญ็่ประโยช่นแ์หง่นี�	ด้ว้ยความเช่ื�อมั�นอยา่งแรงกลา้ในบทบาทที�ฉันัอาจทำได้้
ฉัันจ่งได้้เข่้าร่วมกับสโมสรโรทาแรคท์ยัลตา	 โด้ยเป็นนายกและเหรัญ่ญ่ิกข่อง
สโมสร	และตั�งเป้าที�จะทำความรู้จักกับโรทาแรคท์ทั�วยุโรป
	 จนกระทั�งเมื�อมีการผนวกแหลมไครเมีย	ฉัันได้้เป็นโรทาแรคท์อาช่ีพ	
คล่องแคล่วและมีความสุข่	 ฉัันเด้ินทางไปร่วมประชุ่มโรทาแรคท์ยุโรปบ่อยๆ	
(Rotaract	Europe	Meetings)	ทั�วยุโรป	ไปร่วมงานโครงการพัฒนาความเป็น
ผูน้ำข่องเยาวช่นโรตาร	ี(Rotary	Youth	Leadership	Awards)	ที�ตรุก	ีไปโปรตเุกส
ในยุโรปตะวันตกและทั�วยูเครน	หลายครั�งนับไม่ถู้วนทั�งประชุ่ม	สัมมนา	หรอืเพียง
แค่ไปเยี�ยมเพื�อนโรทาแรคท์	เราด้ีใจและภูมิใจที�ได้้เป็นผู้จัด้งานกิจกรรมทั�งหมด้
ในยูเครนและข่องภาคในยัลตา
												น่าเสียด้ายที�การผนวกรวมนี�บีบบังคับให้โรทาแรคเทอร์และโรแทเรียน
จำนวนมากตอ้งหนคีวามวุน่วายและความข่ดั้แยง้บนคาบสมทุร	เพราะเปน็ไปไม่
ได้้ที�จะปฏิิบัติหน้าที�บำเพ็ญ่ประโยช่น์ข่องเราได้้ตามปกติ	ฉัันได้้ย้ายไปเมืองลวีฟ	
(Lviv)	 ในยูเครนตะวันตก	 แต่ความบอบช่�ำทางใจจากการอพยพครั�งนี�ทำให้ฉััน
ต้องใช่้เวลานานในการปักหลักและหลอมรวมกับช่ีวิตใหม่ข่องฉััน	 ข่่าวดี้ก็คือ							
มีการก่อตั�งสโมสรโรตารีอีคลับข่่�นในยูเครน	 ซึ่่�งช่่วยให้อดี้ตช่าวไครเมียและ												
โรแทเรียนจากเข่ตอื�นๆ	ที�ถูกูยด่้ครองยงัสามารถูเป็นสว่นหน่�งข่องโรตารตีอ่ไปได้้	
การสนับสนุนซึ่่�งกันและกันให้ความช่่วยเหลืออย่างมากโด้ยเฉัพาะในช่่วงแรกๆ
	 ตอ่มาฉันัยา้ยไปอยูท่ี�สหรฐัอเมรกิา	ครั�งแรกที�นวิยอรก์	ซึ่่�งที�นั�นฉันัได้้									
เข่้าเรียนวิช่าช่ีววิทยา	 จากนั�นจ่งไปฟิลาเด้ลเฟียเพื�อทำงานในห้องแล็ปวิจัย														
โช่คด้ทีี�สโมสรเสมอืนอนญุ่าตใหฉ้ันัยงัคงเปน็โรแทเรยีนไมว่า่ฉันัจะอยูท่ี�ไหน	แมว่้า
จะเป็นเรื�องยากในการจัด้เวลาให้เหมาะกับสมาช่ิกจากโซึ่นเวลาที�แตกต่างกัน
	 ฉัันอยู่ที�อิตาลี	 ใกล้เมืองมิลาน	ตั�งแต่ปี	2564	 (ค.ศ.2021)	แต่ยังคง
เจอเพื�อนๆ	 ข่องฉัันในที�ประชุ่มสโมสร	 เป็นเรื�องดี้ที�สโมสรข่องเราเจริญ่รุ่งเรือง	
ข่่�นมากในช่่วงหลายปีที�ผ่านมาโด้ยมีสมาช่ิกใหม่ๆ	มาจากทั�วประเทศยูเครน	ปีที�
แล้วฉัันได้้รับเลือกเป็นนายกสโมสรสำหรับปี	2565-66	(ค.ศ.	2022-23)	ฉัันรู้ส่ก
ข่อบคุณมากสำหรับความไว้วางใจในตัวฉััน	 และฉัันก็รอคอยที�จะได้้เปิด้ประชุ่ม
ครั�งแรกข่องเรา	 ฉัันอยากให้การประชุ่มเกิด้ข่่�น”อย่างเสมือนจริง”	 โด้ยมี												
ภาพฉัากหลังข่องเทือกเข่ายัลตาในแหลมไครเมียซึ่่�งเป็นบ้านข่องฉัันและจะเป็น									
ตลอด้ไป

พู.ศ.2465 
หลังจากความวุ่นวายหลายปีที�ยูเครน
พยายามด้ิ�นรนเพื�อใหไ้ด้เ้อกราช่	ยเูครน
ได้้กลายมาเป็นหน่�งในสมาช่ิกผู้ก่อตั�ง
สหภาพสาธิารณรัฐสังคมนิยมโซึ่เวียต

พู.ศ.2497 
มอสโกโอนไครเมียให้ยูเครน	 เหตุผล
หน่�งก็คือ	 นิกิตา	 ครุสช่อฟ	 (Nikita	
Khrushchev)	ซึ่่�งเพิ�งได้ร้บัการยอมรบั
ว่าเป็นผู้นำข่องสหภาพโซึ่เวียต														
หวังว่าการแสด้งท่าทีที�เอื�อเฟ้�ออย่าง
เห็นได้้ช่ัด้จะช่่วยให้เข่าได้้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มช่นช่ั�นสูงในยูเครน

พู.ศ.2534 
หลังการรัฐประหารล้มเหลวในมอสโก	
ผูน้ำข่องยเูครนประกาศเอกราช่	ในการ
ลงประช่ามติระด้ับช่าติ	 ผู้มีสิทธิิเลือก
ตั�งมากกว่า	90	เปอร์เซึ่น็ต	์รวมทั�งเสียง
ข่้ า งมากในไคร เมี ย 	 รับรองการ
เปลี�ยนแปลงสถูานะข่องยูเครน

วิกฤติ ย้เครน: 
ปีระวัติศาสตร์โดยย่อ

แปลี่โด้ย อน.ศริ่ฟ้้า ศิริิอุด้มื่เศริษฐ สโมื่สริโริตาริ่กริุงเที่พริัชีด้าภิเษก
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พู.ศ.2535 
การพบกับผู้แทนจากไครเมีย	ผู้นำคนใหม่
ข่องยูเครนเจรจากรอบการทำงานที�
ทำให้อาณาเข่ตอยู่ภายใต้การควบคุม
ข่องท้องถูิ�นอย่างมีประสิทธิิภาพ

พู.ศ.2537 
รัฐธิรรมนูญ่ฉับับใหม่ข่องประเทศ	กำหนด้
ให้ยูเครนเป็นรัฐที�รวมกันเป็นหน่�งเด้ียว	
โด้ยมีหน่วยงานปกครอง	27	แห่ง	รวมถู่ง	
24	 แคว้นปกครองตนเอง	 (ภูมิภาค)	 สอง
เมืองที�มีสถูานะพิเศษ	 ได้้แก่	 เคียฟและ									
เซึ่วาสโทพอล	 และสาธิารณรัฐปกครอง							
ตนเองไครเมีย

พู.ศ.2539 
ภายหลังการลงนามในบันท่กข่้อตกลง
บูด้า เปสต์ 	 ข่้ อตกลงที� เ กี� ยวกับการ																			
รบัประกนัความมั�นคงและอำนาจอธิปิไตย
จนเมื�อยูเครนมีพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่เ่ป็น
อันด้ับสามข่องโลก	 ก็เริ�มส่งคลังอาวุธิ
นิวเคลียร์ให้กับรัสเซึ่ีย

พู.ศ. 2547-2548 
การปฏิิวัติสีส้ม	–	เป็นการประท้วงหมู่ข่อง
คนจำนวนมากที�อันตรายถู่งข่ั�นทำให้เกิด้
สงครามกลางเมอืง	–	ปะทขุ่่�นหลงัจากการ
เลือกตั�งวิคเตอร์	 ยานูโควิช่	 (Viktor	
Yanukovych)	 ที�สนับสนุนรัสเซีึ่ยเป็น
ประธิานาธิิบด้ีข่องยูเครน	 หลังจากที�ศาล
ฎกีาประกาศวา่การเลอืกตั�งเปน็โมฆ่ะ	ยานู
โควิช่ก็พ่ายแพ้ในการลงคะแนนรอบใหม่

ตามเข็็มนิาฬิิก้าจิาก้ซิ้ายบนิ: 
ลูโบเมียร์	“ลู”	ฮิวโก	(ซึ่้าย)	เข่้าร่วมใน
โครงการบำเพ็ญ่ประโยช่น์ปี	2536	
(ค.ศ.1993)	ในยูเครน;	พ่อและลูกช่ายมี				
ช่่วงเวลาแห่งความสุข่ร่วมกันในเคียฟ;	
อารามโด้มทองข่องเซึ่นต์ไมเคิลเป็น
สำนักงานใหญ่่ข่องโบสถู์ออร์โธิด้อกซึ่์ยูเครน



ด้วยจิตวิญิญิาณแห่งสันติภูาพู
Yulia	Zharikova	 เลข่านุการสโมสรโรตารีเคียฟ	แอด้วานซึ่์	 (Rotary	Club	of	
Kyiv	Advance)

	 ประวัติข่องสโมสรโรตารีเคียฟ	 แอด้วานซ์ึ่	 เริ�มต้นในปลายปี	 2556	
(ค.ศ.2013)	เมื�อผูท้ี�มีความคิด้เหมือนๆ	กันหลายคนรว่มกันกอ่ตั�งสโมสรโรตาร	ีด้อ
เนตสค์	 แอด้วานซึ่์	 เรามีแนวคิด้เด้ียวกันในเรื�องการบริการชุ่มช่นและความช่อบ
ในศิลปะและด้นตรี	 สโมสรให้การสนับสนุนเยาวช่นที�มีความสามารถูและทุ่มเท
พลังให้กับการพัฒนาโปรแกรมการศ่กษาในเมือง
	 ในปี	2557	(ค.ศ.2014)	หลังจากเกิด้ความข่ัด้แย้งทางทหารในยูเครน
ตะวันออก	 สมาช่ิกหลายคนในสโมสรข่องเราได้้หลบหนีไปยังส่วนต่างๆ	 ข่อง
ประเทศและแมก้ระทั�งไปต่างประเทศ	ต่อมาสมาช่กิสโมสรสี�คนที�ยา้ยไปกรงุเคียฟ
ตัด้สินใจที�จะด้ำเนินกิจกรรมข่องสโมสรอีกครั�งภายใต้ช่ื�อสโมสรโรตารีด้อเนตสค์	
แอด้วานซ์ึ่	 สมาช่ิกอีกสี�คนที�ไปอยู่ต่างประเทศหรือยังคงอยู่ในเมืองด้อเนตสค์ก็
ตัด้สินใจที�จะยังเป็นสมาช่ิกต่อไปเช่่นกัน	ด้ังนั�นเราจ่งรักษาสมาช่ิกไว้ได้้แปด้คน
	 ในปี	 2563	 (ค.ศ.2020)	 สโมสรข่องเราเปลี�ยนช่ื�ออย่างเป็นทางการ
เป็นสโมสรโรตารีเคียฟ	แอด้วานซึ่์	ตามนโยบายข่องโรตารีสากล	ตั�งแต่ย้ายมาอยู่
ที�เคียฟ	 สโมสรข่องเราด้่งดู้ด้สมาช่ิกใหม่จำนวนมากและยังได้้รับรางวัลจาก																		
ผู้ว่าการภาค	 2232	 สำหรับการเพิ�มสมาชิ่กใหม่มากที�สุด้ในปีโรตารี	 2562-63	
(ค.ศ.2019-20)
	 จากประสบการณ์ความข่ัด้แย้งในยูเครนตะวันออก	 เราได้้จัด้ให้การ
สร้างสันติภาพและการป้องกันความข่ัด้แย้งเป็นเรื�องที�เน้นเป็นหลักข่องโครงการ
บริการชุ่มช่นข่องเรา	 โครงการหน่�งด้ังกล่าวซึ่่�งด้ำเนินการมาตั�งแต่ปี	 2560	
(ค.ศ.2017)	คือการให้การฝัึกอบรมแก่กลุ่มต่างๆ	เพื�อส่งเสริมการเจรจาเพื�อการ
ปรองด้องในสังคมยูเครนหลายระด้ับ	 นอกจากนี�ในช่่วงห้าปีที�ผ่านมา	 สมาช่ิก
สโมสรได้้มสีว่นรว่มในโครงการใหญ่ร่ะหวา่งประเทศเพื�อการฟ้�นฟสูภาพจติใจข่อง
เด้็กที�ได้้รับผลกระทบจากสงครามและความข่ัด้แย้งทางทหารในภาคตะวันออก

โรตารีกํ้าวข้ามีพูรมีแดน
Mykola	และ	Olga	Stebljanko	สโมสรโรตารีอีคลับยูเครน

	 ช่ีวิตโรตารีข่องเราเริ�มต้นในปี	2539	 (ค.ศ.1996)	 เมื�อเราเข่้าร่วมกับ
สโมสรโรทาแรคท์แห่งแรกในไครเมีย	นั�นคอืสโมสรโรทาแรคทซ์ึ่ิมเฟโรโพล	ตั�งแต่
นั�นมาโรตารีก็เป็นส่วนสำคัญ่ในช่ีวิตข่องพวกเรา	การเป็นอด้ีตโรทาแรคท์ข่องเรา	
10	 ปีได้้กลายเป็นตัวอย่างที�ด้ีข่องการพัฒนาผู้นำเยาวช่นรุ่นใหม่ที�เปลี�ยนถู่ายไป
สู่การเป็นโรแทเรียน
	 ในปี	2549	(ค.ศ.2006)	ผม,	มิโคลา	(Mykola),	 เข่้ามาอยู่ในสโมสร
โรตารีซึ่ิมเฟโรโพล	ซึ่่�งต่อมาได้้เป็นสโมสรพี�เลี�ยงข่องสโมสรโรตารี	Simferopol-
Taurica	ซึ่่�ง	โอลกา	(Olga)	ภรรยาข่องผมเป็นนายกก่อตั�ง	ในป	ี2550	(ค.ศ.2007)	
ผมได้้เป็นบรรณาธิิการข่องนิตยสารฉับับทางการช่ื�อ	 Rotariets	 ในยูเครนและ										
เบลารุส	ตั�งแต่ปี	2554	(ค.ศ.2011)	โอลกาสนับสนุนให้มีการผลิตเป็นด้ิจิตัล
	 ผมเป็นนายกสโมสรในปี	2556-57	(ค.ศ.2013-14)	แต่เมื�อคาบสมุทร
ไครเมียถููกผนวกช่่วงระหว่างที�ผมเป็นนายก	 เราต้องย้ายไปที�โอเด้สซึ่า	 (Odesa)	
และเพื�อให้ได้้ด้ำเนินกิจกรรมโรตารีต่อไป	 เราได้้ก่อตั�งสโมสรโรตารีอีคลับยูเครน
ข่่�น	สโมสรประเภทนี�ซ่ึ่�งค่อนข่า้งใหมใ่นข่ณะนั�น	ได้ช้่ว่ยเราและโรแทเรยีนคนอื�นๆ	

จากไครเมียและด้อนแบส	สามารถูรักษาความสัมพันธิ์ข่องโรตารีและดู้แลชุ่มช่น
ข่องเราได้้	 สโมสรข่องเราได้้รวบรวมผู้คนที�กระจัด้กระจายไปไกลหลายพันไมล์		
ผมได้ร้บัเลอืกเปน็ผูว้า่การภาค	2232	ในป	ี2562-63	(ค.ศ.2019-20)	และปจัจบุนั
ทำหน้าที�เป็นผู้ประสานงานภาพลักษณ์สาธิารณะข่องโรตารีในระด้ับโซึ่น	 ส่วน							
โอลกาเป็นประธิานคณะอนุกรรมการทุนการศ่กษาข่องภาคเป็นเวลา	 2	 ปี	 และ
เป็นคณะกรรมการเยาวช่นแลกเปลี�ยนโรตารีภาคตั�งแต่ปี	 2561	 เรายังคงพิมพ์	
เผยแพรนิ่ตยสาร	Rotariets	และจดั้งานโรตารแีบบเสมอืนจรงิในภาค	2232	และ
โซึ่น	21	อย่างต่อเนื�อง

ไมี่มีีใคุรถึูกํท่ิ�งให้อยู่ลัำพูัง
Oleksiy	Kuleshov	และโรแทเรยีนคนอื�นๆ	จากสโมสรโรตารสีโลเวยีนสค	์(Rotary	
Club	of	Sloviansk)

	 ปี	 2557	 (ค.ศ.2014)	 กลายเป็นช่่วงเวลาแห่งการทด้สอบข่องเรา										
การทด้สอบข่องความอด้ทนและข่องมนุษยช่าติ	 ในด้้านบวก	 โรตารีได้้นำความ
เข่้มแข่็งใหม่มาให้เรา	 โด้ยรวมผู้คนจำนวนมากจากหลากหลายเช่ื�อช่าติ	 ศาสนา	
และความเจริญ่รุ่งเรืองในระดั้บต่างๆ	 ด้้วยแนวคิด้ร่วมกัน	 คือเพื�อรับใช้่สังคม									
ในยูเครน	 โรแทเรียนจาก	 ลวีฟ,	 คาร์คิฟ,	 ด้นิโป,ร	 โปลตาวา,	 เคียฟ,	 อิวาโน-																	
ฟรานกฟิสค,์	เช่อรน์ฟิซึ่	ีและพื�นที�ข่ดั้แยง้ข่องโด้เนตสค์	ซึ่่�งพวกเข่ายังคงจบัมอืกนั
เหนียวแน่นในเวลานั�น	 ได้้ช่่วยเหลือผู้คนที�หนีสงคราม	 เช่่นเด้ียวกับโรแทเรียนที�
หนีจากมอสโกและครัสโนด้าร์ในรัสเซึ่ีย
	 เราได้ย้ื�นมอืช่ว่ยเหลือช่าวยเูครนที�สญู่เสยีอาช่พีการงานและถููกทิ�งให้
อยูต่ามลำพงัในความทกุข่ย์าก	โรแทเรยีนที�ใหก้ารช่ว่ยเหลอืบางคนได้จ้ดั้สง่เสบยีง	
อาหารทารก	 และเสื�อผ้า	 ส่วนคนอื�นๆ	 ก็ช่่วยจัด้ส่งข่องเครื�องใช่้ส่วนตัวและยา
รักษาโรค	 เราจัด้ระบบโลจิสติกส์ช่่วยเหลือการตั�งถูิ�นฐานข่องผู้ลี�ภัย	 เราบริการ
อาหาร	แจกจ่ายข่องข่วัญ่	หนังสือ	และเสื�อผ้าให้กับผู้คนในพื�นที�มีข่้อพิพาท	และ
ในตอนเย็นกส็ง่หบีหอ่ข่องช่ำใหก้บัครอบครัวที�มขี่นาด้ใหญ่	่และโด้ยรว่มกบัสโมสร
โรตารีลวิฟ	เรายังได้้จัด้ให้มีการบริการทันตกรรมเคลื�อนที�อีกด้้วย

พู.ศ.2556-57 
ยานูโควิช่ซึ่่�งได้้รับเลือกเป็นประธิานาธิิบด้ี
ในปี	2553	ปฏิิเสธิข่้อตกลงในการรวมเข่้ากับ
สหภาพยุโรป	มีการประท้วงโค่นล้มรัฐบาล	
และยานูโควิช่หนีไปรัสเซึ่ีย

เมีษายน 2557 
กลุ่มกบฏิแบ่งแยกด้ินแด้นที�สนับสนุนรัสเซึ่ียเริ�มย่ด้ด้ินแด้นในยูเครน
ตะวันออก	(ในเด้ือนกรกฎาคม	กลุ่มกบฏิยิงสายการบินมาเลเซึ่ียแอร์ไลน์	
เที�ยวบินที�	17	ตก	ทำให้มีผู้เสียช่ีวิต	298	ราย)	ข่ณะที�การต่อสู้ระหว่าง	
ฝั่ายกบฏิและกองทัพยูเครนทวีความรุนแรงข่่�น	กองทัพรัสเซึ่ียก็สนับสนุน
ฝั่ายกบฏิ	ในช่่วงปลายปี	2564	รัฐบาลยูเครนประเมินว่า	มีผู้เสียช่ีวิต
ประมาณ	14,000	รายในระหว่างความข่ัด้แย้ง

กํุมีภูาพูันธ์-มีีนาคุมี 2557 
กองทหารรัสเซึ่ียเข่้าสู่แหลมไครเมีย	
ย่ด้รัฐสภาและอาคารราช่การอื�นๆ	
รัสเซึ่ียในที�สุด้ผนวกคาบสมุทรไครเมีย

18  มีีนาคมี-เมีษายน 2565



โคุรงกํารเพูื�อสันติภูาพู
หลายสโมสรในยูเครนได้้ริเริ�มโครงการข่องตนเองเพื�อนำ
ความสงบสุข่มาสู่ประเทศ

	 ในเข่ตสู้รบตามแนวช่ายแด้นรัสเซึ่ียในยูเครนตะวันออก	 มีผู้เสียช่ีวิตประมาณ	
14,000	คน	รวมถู่งพลเรือนมากกว่า	3,000	คน	และบาด้เจ็บอย่างน้อย	30,000	คน	ระหว่าง
ปี	 2557-2564	 (ค.ศ.2014-2021)	 ในช่่วงเวลาเด้ียวกันนั�น	 ผู้คนจากไครเมียและด้อนแบส	
มากกว่า	 1.6	 ล้านคน	 หลบหนีจากบ้านเกิด้และกลายเป็นผู้พลัด้ถิู�นในยูเครน	 ในข่ณะที�											
3	ล้านคนยังคงอยู่ในด้ินแด้นที�ถููกควบคุมโด้ยกองกำลังติด้อาวุธิ
	 สโมสรโรตารีในยูเครนได้้ให้ความช่่วยเหลือ
ทางการแพทยแ์ละสขุ่ภาพจติแกผู้่ที�ตกเปน็เหยื�อข่องความ
ข่ัด้แย้ง	 และได้้สนับสนุนประช่ากรผู้พลัด้ถูิ�นจำนวนมาก						
ในข่ณะเด้ียวกันก็มอบสิ�งข่องบรรเทาทุกข่์ให้กับผู้ที�อาศัย
อยู่ในพื�นที�แนวหน้า	 โรตารีสากลเรียกร้องให้มีการเจรจา
อย่างสันติในชุ่มช่นที�ถููกแบ่งแยกและระหว่างรัฐบาลข่อง
รัสเซึ่ียและยูเครน	สมาช่ิกให้การสนับสนุนความพยายาม
ในการค้นหาและกำจัด้ทุ่นระเบิด้ในพื�นที�ต่อสู้	 	 และใน	
ข่ณะเด้ียวกันก็ให้ความรู้แก่ประช่าช่นให้รู้จักปักเข่ตและ
ระบุเข่ตทุ่นระเบิด้	 ส่วนผู้บาด้เจ็บจากทุ่นระเบิด้	 สโมสร												
โรตารีได้้จัด้ตั�งศูนย์ฟ้�นฟูในพื�นที�แนวหน้า	 สมาชิ่กโรตารี
กำลงัทำการวางแผนและสรา้งโอกาสทางธิรุกจิที�สามารถู
ส่งเสริมการฟ้�นฟูชุ่มช่นเพื�อให้กลับคืนสู่เศรษฐกิจข่อง
ประเทศ	 ซึ่่�งเป็นส่วนหน่�งข่องความพยายามในการช่่วย
ฟ้�นฟูเข่ตด้อนแบส	

	 ในปี	 2558	 (ค.ศ.2015)	 ด้้วยความช่่วยเหลือข่องสโมสร							
โรตารีอื�นๆ	 ในยูเครน	 เราได้้จัด้หลักสูตรสอนมัลติมีเด้ียที�โรงเรียนสอน
ศิลปะในเมืองสโลเวียนสค์	 และในปี	 2559	 (ค.ศ.2016)	 สโมสรโรตารี								
สโลเวยีนสคไ์ด้บ้รจิาคหลกัสตูรการออกแบบทา่เตน้สำหรบัเด้ก็	โครงการ	
“กลุม่สหายนกับญุ่นโิคลสั”	ได้้รบัแรงผลกัด้นัและกลายเปน็โครงการหลกั
ข่องโรตารีในยูเครนตะวันออกที�แยกออกมาต่างหาก	โครงการอื�นๆ	ข่อง
สโมสรรวมถู่งการเติมเต็มห้องสมุด้ด้้วยหนังสือวรรณกรรมสมัยใหม่							
การสนับสนุนทีมกีฬา	 และการสนับสนุนโครงการ	 “เช่ื�อในตัวคุณเอง”	
ข่องวิคเตอร์	 สเมียร์นอฟ	 (Viktor	 Smyrnov)	 นักว่ายน�ำพาราลิมปิก									
แช่มป์โลก	 นอกจากนี�เรายังจัด้หาเงินทุนให้กับเด้็กอนุบาลที�มีความผิด้
ปกติทางสายตา	จิตใจ	และกล้ามเนื�อ	

ซิ้าย: Olga และ Mykola 
Stebljanko เข็้าร่วมโรตารี 
ในิปีี 2539 (ค.ศ.1996)  
เม่�อพวก้เข็าช่่วยสร้างสโมสร          
โรทาแรคท์แห่่งแรก้ในิ
ไครเมีย; มิโคลาภายห่ลังได้
เข็้าร่วมก้ับสโมสรโรตารี
ซิิมเฟโรโพล (ด้านิล่าง)

(ด้านิบนิ) เด็ก้ๆ ในิยูเครนิตะวันิออก้
ห่้อมล้อมเนิ่องแนิ่นิที�ห่นิ่วยทันิตก้รรม
เคล่�อนิที� (ซิ้าย) Piotr Wygnaczuk 
ซิ่�งตอนินิั�นิเปี็นิผูู้้ว่าก้ารภาค 2230 โพ
สท่า

(ข็วา) สมาช่ิก้ข็องสโมสร
โรตารีอีคลับยูเครนิ         

รวมก้ันิห่้อมล้อมสมาช่ิก้
ข็องสโมสรโรตารีเคียฟ 

(คนิก้ลางในิชุ่ดข็าว)

เมีษายน 2557 
กลุ่มกบฏิแบ่งแยกด้ินแด้นที�สนับสนุนรัสเซึ่ียเริ�มย่ด้ด้ินแด้นในยูเครน
ตะวันออก	(ในเด้ือนกรกฎาคม	กลุ่มกบฏิยิงสายการบินมาเลเซึ่ียแอร์ไลน์	
เที�ยวบินที�	17	ตก	ทำให้มีผู้เสียช่ีวิต	298	ราย)	ข่ณะที�การต่อสู้ระหว่าง	
ฝั่ายกบฏิและกองทัพยูเครนทวีความรุนแรงข่่�น	กองทัพรัสเซึ่ียก็สนับสนุน
ฝั่ายกบฏิ	ในช่่วงปลายปี	2564	รัฐบาลยูเครนประเมินว่า	มีผู้เสียช่ีวิต
ประมาณ	14,000	รายในระหว่างความข่ัด้แย้ง

24 กํุมีภูาพูันธ์ พู.ศ.2565 
ข่ณะที�นติยสาร	Rotary	ฉับับเดื้อนเมษายน
กำลังออกข่่าวนี�	 รัสเซึ่ียทำสงครามกับ
ยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ



แปลี่โด้ย อผภ.นพ.วิ่ริะชีัย จิำเริิญด้าริาริัศมื่่
สโมื่สริโริตาริ่เชี่ยงให้มื่่

        หากคุ้ณเป็นสม่าชิกข้อีงโรตารีทัี�ม่ี
ประสบการณ์ทัี�ไม่่เหม่ือีนใค้ร เช่นตัวอีย่าง
ข้้างต้นนี�  หรือีถึ้าคุ้ณร่้จักใค้รบางค้นทัี�             
เชื�อีม่ต่อีกับโรตารี และม่ีเรื�อีงราวประเภูทันี�
จะบอีกเล่า - เราปรารถึนาอียากได็้ยิน   
คุ้ณสาม่ารถึแบ่งปันเรื�อีงราวข้อีงคุ้ณโด็ยส่ง
อีีเม่ลถึ้งเราทัี� magazine@rotary.org 
โปรด็ใส่ข้้อีค้วาม่ “ม่ันเป็นยังไงนะ” ใน
บรรทััด็หัวข้้อีเรื�อีงในอีีเม่ลข้อีงคุ้ณด็้วย

ร่วมีแบั่งปีัน
เรื�องราว

“เรื�องราวที่่�ไมี่ธรรมีดา 
ของโรแที่เร่ยนธรรมีดา”

บัอกเล่า
จากปีระสบัการณ์จริง 

“WHAT 
It’s LIKE” 
“มีันเปี็นยังไงนะ”

ภาพปีระก้อบโดย ริช่าร์ด มีอา20  มีีนาคมี-เมีษายน 2565



การกำจดัทีุ่น่ระเบิัด
โดย Hansjörg Eberle สโมสรโรตารี Genève International สวิตเซิอร์แลนิด์

	 ผมทํางานร่วมกับคณะกรรมการกาช่าด้	 ระหว่าง
ประเทศ	(ICRC)	เป็นเวลา	12	ปี	ส่วนใหญ่่อยู่ในประเทศที�ได้้รับ
ความเดื้อด้ร้อนจากปัญ่หาสงคราม	 เช่่น	 อัฟกานิสถูานและ
ปากีสถูาน	ผมพักอยูกั่บศัลยแพทย์	และเรามักจะได้รั้บการแจ้งให้
เตรียมพร้อมตอนตี	 3	 บ่อยๆ	 เตรียมรับรถูบรรทุกผู้บาด้เจ็บ											
10	หรือ	15	คน	ได้้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด้	สภาพที�เราเห็นน่า
สยด้สยอง	—	ได้้รับบาด้เจ็บตามส่วนต่างๆข่องร่างกาย	เบื�องต้น
ศัลยแพทย์มีหน้าที�คัด้กรองผู้บาด้เจ็บ	 ว่าจะช่่วยท่านใด้ก่อนที�มี
โอกาสรักษาช่ีวิตให้รอด้ได้้

	 บ่อยครั�งที�ผู้บาด้เจ็บเป็นผู้หญ่ิง	เด้็กและคนช่รา	ที�ไม่
ได้ม้ส่ีวนรว่มการตอ่สู้ในสงคราม	แต่กําลงัวิ�งหน	ีเหตกุารณม์กัเกดิ้
ข่่�นในช่่วงเวลากลางคืน	ครอบครัวที�มีเด้็กๆ	ต้องหลบหนีเพื�อให้มี
ช่วีติรอด้	–	ทา่นสามารถูจนิตนาการถูง่ความหวาด้กลวัสยองข่วญั่
ในเหตุการณ์

	 กาช่าด้สากล	(ICRC)	ใช่เ้วลาอยา่งมากในการพยายาม
ให้ความช่่วยคนเหล่านี�	แต่แน่นอนปัญ่หานั�นล่กซึ่่�งเกินกว่าที�คาด้	
ช่าวนาที�สูญ่เสียข่า	เข่าจ่งไม่สามารถูดู้แลครอบครัวข่องเข่า	ผู้คน
ไมส่ามารถูใช่พ้ื�นที�ที�พวกเข่าเช่ื�อวา่มทีุน่ระเบดิ้	ไมส่ามารถูทาํฟารม์
ที�ด้นินั�น	หรอืใช่ถู้นนเพื�อไปโรงเรยีนหรอืไปตลาด้	ทุน่ระเบดิ้จง่เปน็
เสมือนอาวุธิแห่งความหวาด้กลัว

	 สภากาช่าด้สากลช่่วยล็อบบี�รัฐบาลต่างๆ	 ผ่าน
อนสุญั่ญ่าออตตาวา	ซึ่่�งเป็นข่อ้หา้มระหว่างประเทศในการวางทุน่
ระเบิด้เพื�อต่อต้านบุคคล	 เมื�อปี	1997	ความกังวลข่องผม	 เท่าที�
ทราบคอืไมม่ใีครช่ว่ยจัด้การช่ว่ยกำจัด้ทุน่ระเบิด้	ดั้งนั�นผมจง่ร่วม
ตั�งกลุ่มทำงานกับเพื�อนและเพื�อนร่วมงานบางคนในมูลนธิิ	ิSuisse	
de	 Deminage	 หรือมูลนิธิิสวิส	 เพื�อช่่วยหาแนวทางกำจัด้											
ทุ่นระเบิด้	(FSD)

	 ปัญ่หาคือเราจะกําจัด้ทุ่นระเบิด้ได้้อย่างไร?	ประการ
แรกทีมงานข่องเราเริ�มสำรวจก่อน	 แบบไม่ต้องใช่้เทคโนโลยี	
หมายความว่าเราใช่้เวลาหลายสัปด้าห์ในการสัมภาษณ์ผู้คนใน
ภูมิภาค	 สำรวจภูมิประเทศที�มีการเคลื�อนไหวข่องกองกําลังช่่วง
ระหว่างมีความข่ัด้แย้ง	 อาวุธิที� ใช่้ 	 และการใช่้แนวทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที�เป็นไปได้้	 คาด้ว่าจะลด้พื�นที�อันตรายจาก											
ทุน่ระเบิด้ลงได้	้90	เปอรเ์ซึ่น็ต	์นอกจากนี�เรายงัคาด้หวังในการใช้่
เทคโนโลยีโด้รน	 (เครื�องบินไร้คนข่ับ)	 ซึ่่�งสามารถูระบุตำแหน่ง								
ทุ่นระเบิด้ที�อยู่ใต้ด้ินได้้

	 อย่างไรก็ตามผมข่อโทษที�จะบอกว่า	 เทคนิคที�ไม่เกิด้
อันตรายจากการกำจัด้ทุ่นระเบิด้	 ยังไม่พัฒนามากนักในช่่วง										
20	ปีที�ผ่านมา	ยังไม่มีสิ�งทด้แทนวิธิีใช่้เครื�องตรวจจับโลหะแบบที�
ใช่ก้นัอยูใ่นปัจจุบนั	ซึ่่�งทำงานช้่าและเสียค่าใช้่จา่ยมาก	ผูเ้ช่ี�ยวช่าญ่
ข่องเรา	 เป็นอด้ีตกองกำลังพิเศษทางทหาร	 เป็นอาสาสมัครและ

ช่่วยฝึักอบรมเจ้าหน้าที�ที�ทําหน้าที�ทำลายทุ่นระเบิด้จริง	 โด้ยเรา
รบัสมคัรเฉัพาะจากภมูภิาคที�ได้ร้บัผลกระทบ	อาจเปน็อด้ตีทหาร
หรือนักสู้	แต่อาจมีภูมิหลังเป็นพลเรือน	เช่่น	ครู	ทนายความหรือ
เกษตรกรก็ได้้	ทั�งช่ายและหญ่ิง	เพื�อเป็นผู้กำจัด้ทุ่นระเบิด้	รวมทั�ง
ผู้สมัครจากประเทศมุสลิม	 เช่่น	 อิรัก	 เรามีหลักสูตรการกำจัด้								
ทุ่นระเบิด้พื�นฐาน	ใช่้เวลาเรียนสามหรือสี�สัปด้าห์

	 ในการกำจัด้ทําลายทุ่นระเบิด้เพื�อมนุษยธิรรม	 (ตรง
ข่้ามกับการกำจัด้ระเบิด้โด้ยทางทหาร)	ผู้กำจัด้ทุ่นระเบิด้จะสวม
ใส่ชุ่ด้ป้องกันแสงจากระเบิด้เท่านั�น	 ซึ่่�งประกอบด้้วยเสื�อกั�กที�
ป้องกัน	 (คล้ายกับเสื�อเกราะกันกระสุน)	 และหมวกกะบังหน้า							
สิ�งนี�ช่่วยให้มั�นใจถู่งความอยู่รอด้	 เมื�อเกิด้การระเบิด้ข่ณะกำจัด้
ทุ่นระเบิด้	 แม้ไม่ได้้ปกป้องแข่นและข่า	 เหตุผลที�เน้นการป้องกัน
แสงจากระเบดิ้	เพราะตอ้งทาํงานตลอด้ทั�งวนั	ซึ่่�งมกัจะอยูใ่นสภาพ
แวด้ล้อมที�ร้อนหรือสิ�งแวด้ล้อมที�ทำงานยากมาก	 จะไม่สามารถู	
ทํางานได้้ตลอด้	หากสวมชุ่ด้เกราะเต็มตัวเหมือนทหาร

	 มอีบุตัเิหตเุกดิ้ข่่�นโช่คไม่ด้แีมจ้ะมขี่อ้ควรระวังมากมาย
ที�เรานำมาใช่	้หน่�งในเพื�อนอเมรกินัผูบ้งัคบับญั่ช่าข่องเราเสยีช่วิีต
ที�อิรักในปี	 2019	 เมื�อเข่าพยายามปลด้เอาช่นวนระเบิด้ออก	
อย่างไรก็ตามเป็นอุบัติเหตุที�เกิด้ได้้น้อยมาก	 เจ้าหน้าที�ข่องเรา							
ทุกคนมีการทำประกันอุบัติเหตุ	 ในกรณีเสียช่ีวิต	 สิ�งนี�ช่่วยแก้ไข่
ปัญ่หาให้ครอบครัวผ่านพ้นไปได้้อีกสี�หรือห้าปีข่้างหน้า

	 กองทพัอาจช่ว่ยทำลายทุน่ระเบดิ้และแนวระเบดิ้ที�วาง
ไว้ได้้	ด้้วยรถูถูังข่นาด้ใหญ่่	แม้มีทุ่นระเบิด้เหลือ	2-3	ลูก	ก็ไม่ใช่่
เรื�องใหญ่อ่ะไร	แตส่าํหรับทีมกำจัด้ทุน่ระเบิด้เพื�อมนุษยธิรรม	เพื�อ
ความปลอด้ภัยข่องผู้ปฏิิบัติ	 เสมือนหน่�งเราต้องหาเข็่มทุกเล่มใน
กองฟาง	ไม่เช่่นนั�นประช่ากรท้องถูิ�นจะรู้ส่กไม่ปลอด้ภัย	ผมมอบ
การหาแนวทางป้องกันการสูญ่เสียที�แท้จริง	 ให้ผู้เช่ี�ยวช่าญ่ช่่วย
พิจารณา	แต่ยังคง	เป็นเรื�องน่าหวาด้กลัวเช่่นเด้ิม	ผมจําได้้ว่าเคย
ไปเยี�ยมหน่�งในทีมกู้ทุ่นระเบิด้ข่องเราในซูึ่ด้านใต้	 นำโด้ยชุ่ด้กู้					
ทุ่นระเบิด้ชุ่ด้ใหญ่่ข่องซึู่ด้าน	 ในข่ณะที�ที�ปร่กษาและผมต้องเด้ิน
ผ่านที�ด้ินที�ไม่มีทุ่นระเบิด้ที�มองเห็นและที�มีอาวุธิอื�นๆ	 ที�ยังไม่
ระเบิด้นานประมาณ	 20	 นาที	 ผมไม่เคยเดิ้นผ่านในพื�นที�เช่่นนี�			
มาก่อน		ผมเด้ินตามรอยเท้าข่องผู้สํารวจไม่มากก็น้อย	พวกเข่ามี
สายตาที�ด้ีกว่าผม	ผมรู้ส่กต่งเครียด้	แต่ในใจพยายามมุ่งเน้นเรื�อง
สำคัญ่ระหว่างการเยี�ยมด้ังกล่าว	 สุด้ท้ายรู้ส่กปลื�มปิติช่่วงเวลา							
เด้ินทางกลับ

	 เราประสบความสําเร็จมากมาย	 เมื�อเร็วๆ	 นี�																	
เราสามารถูกำจัด้ทุ่นระเบิด้และอุปกรณ์ต่างๆ	ในหมู่บ้านอื�นเพิ�ม
ในอิรัก	เรามีความสุข่มากที�ได้้เห็นผู้คนเด้ินทางกลับมาสร้างบ้าน
ใหม่	ทําฟาร์ม	ทุกคนได้้เริ�มต้นช่ีวิตใหม่อีกครั�ง

- ตามคำบอก้เล่าข็อง สตีฟ อัลมอนิด์

“มีนัเปีน็ยงัไงนะ”



- สำเร็จิก้ารศ่ก้ษาระดับปีริญญาทางก้ฎห่มายจิาก้มห่าวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปีริญญาโท                 
ด้านิปีระวัติศาสตร์สมัยให่ม่จิาก้มห่าวิทยาลัยอ็อก้ซ์ิฟอร์ด (ในิฐานิะนัิก้ศ่ก้ษาทุนิมาร์แช่ล) 
และปีริญญาตรีศก่้ษาด้านิก้ารปีก้ครองและสห่ภาพโซิเวยีตจิาก้วทิยาลัยแฮมิลตนัิในินิิวยอร์ก้

- พูดได้ห่้าภาษา — อังก้ฤษ โปีรตุเก้ส รัสเซิีย สเปีนิ และยูเครนิ

- ดำรงตำแห่นิ่งรองปีระธานิฝ่่ายปีฏิิบัติก้าร และ ก้ารพัฒนิาแบบห่ลัก้สูตรระยะสั�นิ ที�                     
องค์ก้รมิลเลนิเนิียมแช่ลเลนิจิ์ (Millennium Challenge Corporation) ซิ่�งเปี็นิห่นิ่วยงานิ
รัฐบาลข็องสห่รัฐฯ โดยเปี็นิผูู้้เจิรจิาข็้อตก้ลงความช่่วยเห่ล่อจิาก้ต่างปีระเทศ ซิ่�งมีมูลค่ารวม 
6.3 พันิล้านิดอลลาร์สำห่รับ 18 ปีระเทศในิด้านิโครงสร้างพ่�นิฐานิ เก้ษตรก้รรม นิ�ำและ
สุข็าภิบาล สุข็ภาพ และก้ารศ่ก้ษา

- เข็าและมาร์ก้าภรรยา เปี็นิผูู้้บริจิาคเมเจิอร์โดเนิอร์ให่้ก้ับมูลนิิธิโรตารี

แปลี่โด้ย อน.ศริ่ฟ้้า ศิริิอุด้มื่เศริษฐ สโมื่สริโริตาริ่กริุงเที่พริัชีด้าภิเษก
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My parents, Lu and Natalie Hewko, fled the advancing Soviet armies 
across war-torn Europe — from Ukraine to the refugee camps in southern 
Germany — and then began a new life in the United States. My desire to 
give back to the country that welcomed my parents with open arms is what 
motivated my interest in public service. 

My father was a Rotarian and served as president of the Rotary Club 
of Clarkston, Michigan. He also helped start the Rotary club in Kyiv,  
Ukraine, where I am a charter member.   

The TV series Perry Mason partially inspired me to be a lawyer. 

My wife, Marga, is from Argentina, and we got married there in De-
cember 1989. Two weeks later, we moved to Moscow. After Mikhail Gor-
bachev came to power and opened up the Soviet Union, the law firm of 
Baker McKenzie approached me, asking if I would help establish its of-
fice there, and I later served as its managing partner in Kyiv and Prague.  
  
I’ll never forget an amazing historic experience in Ukraine. I had the 
opportunity to be involved in Ukraine’s independence movement after the 

In this new 
monthly column, 
we’ll introduce 
readers to the 
talented staff 
members at 
Rotary 
International and 
The Rotary Foun-
dation, many of 
whom work   
behind the 
scenes at RI 
headquarters in 
Evanston, Illinois, 
and in six offices 
outside the 
United States.  

Naturally, we 
start at the top, 
on the 18th floor 
of One Rotary 
Center. 

failed August 1991 coup in Moscow and 
the subsequent collapse of the Soviet 
Union. In March 1992, I spent several 
days with experts in Prague and ham-
mered out the initial draft of Ukraine’s 
first post-Soviet constitution. To be 
there, to help a new country get off the 
ground, was the thrill of a lifetime.   

My Andy Warhol 15 minutes of 
fame came on 24 August 1991, when 
the Ukraine parliament called for a ref-
erendum to support its declaration of 
independence. The day before, politi-
cal leaders and advisers from the non-
Communist opposition had prepared 
a series of important decrees that the 
parliament was to debate and hope-
fully approve. But they had no copy 
machine.  Fortunately, I had access to a 
small copier. I took the documents and 
spent all night making more than 400 
copies. At 7 the next morning, I dashed 
over and handed the copies to the dep-
uty head of the opposition. Parliament 
then deliberated over the decrees and 
declared independence six hours later. 
Without those copies, I wondered … 

My father was an avid reader of 
the Rotary magazine. He used to 
read it from cover to cover. In 2010, an 
advertisement caught his eye: Rotary 
was looking for a new general secre-
tary. My father ripped the page out of 
the magazine and wrote a note on it, 
half in English and half in Ukrainian, 
that I should apply for the job — and 
then he mailed the ad to me. 

Two lessons I took away from this 
experience: Always listen to your dad 
— and great things happen when you 
read the Rotary magazine. 

In this issue, you should read about 
Rotary’s Action Plan [see page 52] 
because it represents the future of our 
organization and serves as our strategic 
road map. It’s exciting, and we have 
begun to undertake a number of impor-
tant initiatives to bring it into reality.

One pillar of Rotary’s strength is its 
deep roots in the community. The key is 
to find that sweet spot — to keep our fo-
cus largely local, because that is where 
members have the greatest satisfaction 
and sense of accomplishment, yet make 
sure that these local activities are strate-
gically channeled so that we can have a 
greater global impact.

■ Holds a law degree from Harvard University, a master’s in modern history 
from the University of Oxford (where he studied as a Marshall Scholar), and a 
bachelor’s in government and Soviet studies from Hamilton College in New York 
 
■ Speaks five languages — English, Portuguese, Russian, Spanish, and Ukrainian 
  
■ Served as the vice president for operations and compact development at 
the Millennium Challenge Corporation, a U.S. government agency, where he 
negotiated foreign assistance agreements totaling $6.3 billion for 18 
countries in the areas of infrastructure, agriculture, water and sanitation, 
health, and education 
 
■ He and his wife, Marga, are Major Donors to The Rotary Foundation  

JOHN HEWKO 
General secretary and CEO  
of Rotary International  
and The Rotary Foundation
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คุุณพู่อคุุณแม่ีของผู้มี	 ช่ื�อ	 ลู	 และนาตาลี	 ฮิวโก	 ได้้หลบหนีกองทัพโซึ่เวียตที�กำลังรุกคืบ									
ทั�วยุโรปที�ถููกทำลายจากสงคราม	 ออกจากยูเครนไปยังค่ายผู้ลี�ภัยทางตอนใต้ข่องเยอรมนี			
แล้วเริ�มต้นชี่วิตใหม่ในสหรัฐอเมริกา	 ความปรารถูนาข่องผมที�อยากจะตอบแทนประเทศที�	
อ้าแข่นรับพ่อแม่ข่องผมอย่างเต็มใจเป็นสิ�งที�กระตุ้นให้ผมสนใจในงานบริการสาธิารณะ

คุณุพูอ่ของผู้มี	เปน็โรแทเรียนและเคยเปน็นายกสโมสรโรตารคีลาร์กสตนั	รัฐมชิ่แิกน	และยัง
ช่่วยก่อตั�งสโมสรโรตารีในกรุงเคียฟ	ประเทศยูเครน	ซึ่่�งผมเป็นสมาช่ิกก่อตั�งคนหน่�ง

ลัะคุรซีีรีย์ท่างโท่รท่ัศน์	เรื�อง	เพอร์รี�	เมสัน	มีส่วนในการสร้างแรงบันด้าลใจให้ผมอยากเป็น
ทนายความ

มีาร์กํา ภูรรยาของผู้มี	 มาจากอาร์เจนตินา	 เราแต่งงานกันที�นั�นในเด้ือนธิันวาคม	 2532	

(ค.ศ.1989)	 สองสัปด้าห์ต่อมาเราย้ายไปกรุงมอสโก																
ภายหลังที�	 มิคาอิล	 กอร์บาช่อฟ	 ข่่�นสู่อำนาจและได้้เปิด้
ประเทศสหภาพโซึ่เวียต	 มีสำนักงานกฎหมายข่องเบเกอร์	
แมคเคนซึ่ี	ได้้ติด้ต่อผม	ถูามว่าผมจะไปช่่วยก่อตั�งสำนักงาน
ข่่�นที�นั�นได้้ไหม	 ซึ่่�งต่อมาผมได้้เป็นหุ้นส่วนผู้จัด้การข่อง
สำนักงานที�กรุงเคียฟและกรุงปราก

ผู้มีจะไมี่มีีวันลัืมีป็ระสบกํารณ์ในอดีตท่ี�น่าป็ระท่ับใจใน
ยูเคุรน	 ผมมีโอกาสได้้เข่้าร่วมในข่บวนการเพื�อเอกราช่ข่อง
ยูเครน	หลังจากการรัฐประหารที�ล้มเหลว	ในเด้ือนสิงหาคม	
2534	 (ค.ศ.1991)	 ในกรุงมอสโกและการล่มสลายข่อง
สหภาพโซึ่เวียตในเวลาต่อมา	 ในเด้ือนมีนาคม	 2535	
(ค.ศ.1992)	 ผมใช่้เวลาหลายวันกับผู้เช่ี�ยวช่าญ่ในกรุงปราก	
จัด้การร่างรัฐธิรรมนูญ่ฉับับแรกข่องประเทศยูเครนหลังยุค
โซึ่เวียต	การได้้อยู่ที�นั�นเพื�อช่่วยประเทศใหม่ให้ลุกข่่�นยืนถูือ
เป็นเรื�องที�น่าตื�นเต้นที�สุด้ในช่ีวิต

ชิื�อเสยีงของผู้มีดงัชิั�วข้ามีคุนื ราวกัํบชิื�อเสยีง 15 นาท่ขีอง 
แอนดี� วอร์ฮอลั (เปี็นิสำนิวนิ ที�ห่มายถ่่งก้ารปีระช่าสัมพันิธ์
ทางส่�ออายุสั�นิ ห่รอ่ ผูู้้มชี่่�อเสียงข็องบุคคล ห่ร่อปีราก้ฏิก้ารณ์์ 
ได้รับแรงบันิดาลใจิจิาก้คำพูดข็องศิลปิีนิ Andy Warhol) 
เกิด้ข่่�นเมื�อวันที�	 24	 สิงหาคม	 2534	 เมื�อรัฐสภายูเครน									
เรียกร้องให้มีการลงประช่ามติเพื�อสนับสนุนการประกาศ
อสิรภาพ	วันกอ่นหนา้นั�นผูน้ำทางการเมอืงและที�ปรก่ษาจาก
ฝัา่ยคา้น	ที�ไมใ่ช่ค่อมมวินสิตไ์ด้เ้ตรียมกฤษฎกีาสำคญั่ช่ดุ้หน่�ง	
ซึ่่�งรัฐสภาจะต้องอภิปรายและหวังว่าจะอนุมัติ	 แต่พวกเข่า
ไม่มีเครื�องถู่ายเอกสาร	 โช่คด้ีที�ผมสามารถูหาเครื�องถู่าย
เอกสารข่นาด้เล็กได้้	 ผมหยิบเอกสารและใช้่เวลาทั�งคืนทำ
สำเนามากกว่า	400	ฉับับ	พอ	7	โมงเช่้าวันรุ่งข่่�น	ผมรีบส่ง
สำเนาให้รองหัวหน้าฝ่ัายค้าน	จากนั�นรัฐสภาได้พิ้จารณาพระ
ราช่กฤษฎีกา	 และประกาศเอกราช่ในอีกหกช่ั�วโมงต่อมา											
หากไม่มีสำเนาเอกสารเหล่านั�น	ผมสงสัยว่ามันจะ....

คุุณพู่อของผู้มีเป็็นนักํอ่านนิตยสารโรตารีตัวยง ท่านอ่าน
มันตั�งแต่หน้าปก	ในปี	2553	(ค.ศ.	2010)	มีโฆ่ษณาช่ิ�นหน่�ง
ด้่งดู้ด้สายตาข่องท่าน	 คือโรตารีกำลังมองหาเลข่าธิิการ							
คนใหม่	 พ่อข่องผมฉีักนิตยสารหน้านั�นและเขี่ยนโน้ตลงไป	
เป็นภาษาอังกฤษคร่�งหน่�งและเป็นภาษายูเครนอีกคร่�งหน่�ง	
บอกว่าผมควรไปสมัครงานนี� 	 —	 แล้วท่านก็ส่งเมล																								
หน้าโฆ่ษณานั�นมาให้ผม

สองบท่เรียนท่ี�ผู้มีได้จากํป็ระสบกํารณ์นี�	คือหน่�ง	จงฟังพ่อ
ข่องคุณเสมอ	–	และสอง	สิ�งที�ยิ�งใหญ่่จะเกิด้ข่่�นเมื�อคุณอ่าน
นิตยสารโรตารี

ในฉบับนี� คุุณคุวรอ่านเกํี�ยวกํับแผู้นป็ฏิิบัติกํารของโรตารี 
[ดู้หนา้	42]	เพราะแผนนี�แสด้งถู่งอนาคตข่ององค์กรข่องเรา	
และใช่เ้ปน็แผนที�เชิ่งกลยทุธิข์่องเรา	นา่ตื�นเต้นมาก	และเรา
ก็ได้้เริ�มต้นทำแล้วกับเรื�องใหม่ๆ	 ที�สำคัญ่หลายเรื�องเพื�อ
ทำให้มันเป็นจริง

เสาหลัักํคุวามีเข้มีแข็งของโรตารีเสาหนึ�ง	 คือรากฐานที�	
หยั�งรากล่กในชุ่มช่น	 กุญ่แจสำคัญ่คือการค้นหาจุด้ความ
เหมาะสม	–	คือเน้นไปที�ท้องถูิ�นเป็นหลัก	 เพราะมันคือที�ที�
สมาช่กิพ่งพอใจที�สดุ้และรู้สก่ได้ถู้ง่ความสำเรจ็	และยงัมั�นใจ
ได้้ว่า	กิจกรรมในท้องถูิ�นเหล่านั�น	 เป็นหนทางเช่ิงกลยุทธิ์ที�
เราสามารถูสร้างผลกระทบต่อโลกได้้มากข่่�น

จอห์น ฮิิวโก�
เลข้าธิการและประธานเจ้าหน้าทัี�บริหาร
โรตารีสากล และม่่ลนิธิโรตารี
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Our District

หนึ�งในร้อย น้อยนักํ จักํเป็รียบได้   ท่่าน “พูิชิัย รัตตกํุลั” สมีศักํดิ�ศรี
หนึ�งในป็ระธาน โรตารี แห่งป็ฐพูี   หนึ�งเดียวนี� เด่นดัง จากํเมีืองไท่ย
ยากํจะหา ใคุรเป็รียบ กํับคุารมี   คุำคุมีคุมี เสียงไพูเราะ ถึ้อยป็ราศรัย 
แนวคุิดเฉียบ เท่ียบพูลััน ได้ดังใจ   ท่ันสมีัย ท่ันเหตุกํารณ์ ท่ั�วพูารา
ณ วันนี� ฟ้ามีารับ ท่่านกํลัับแลั้ว   ดังดวงแกํ้ว พูลััดตกํ จากํหัตถึา
ใจมีวลัมีิตร หายวับ จับวิญิญิา   สุดป็ัญิญิา เศร้าคุว้าคุืน ได้ดังเดิมี
ท่่านฝากํไว้ “มีีน�ำใจ ให้คุวามีรักํ” ยังป็ระจักํษ์ ในผู้ลั พููนส่งเสริมี
ชิ่วยผูู้้ทุ่กํข์ ทุ่กํทุ่กํท่ี� ได้เต็มีเติมี   เพูื�อพููนเพูิ�มี เป็็นพูลััง แห่งคุวามีดี
แมี้นวันนี� มีิมีีท่่าน ให้ได้เห็น   ท่่านยังเป็็น “ไอดอลั”อยู่ คุู่โรตารี
มีวลัมีิตรซีึ�ง ตรึงตราอยู่ ในฤดี   มีิวันมีี ลับเลัือน ชิั�วนิรันดร์
ขออำนาจ บารมีี สิ�งศักํดิ�สิท่ธิ�   นิรมีิตร ฟ้าส่งท่่าน สู่สวรรคุ์
เสวยสุข เป็รมีป็รีดิ� ทุ่กํคุืนวัน   เกํษมีสันต์ ตลัอดชิั�ว กําลันาน
 

 ด้วยรักํ เคุารพู แลัะอาลััยยิ�ง
จากํมีวลัมีิตรโรแท่เรียนในป็ระเท่ศไท่ย

(อดีตกํรรมีกํารบริหารโรตารีสากํลั ศ.ดร.เสาวลัักํษณ์ รัตนวิชิชิ์ ผูู้้ป็ระพูันธ์)
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Past President 
Bhichai Rattakul
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Interview

 อผู้ภ.ด้ร. ศุภวัติร ภ้วกุล ส่ังกัด้
ส่โมส่รโรติารีเชีียงใหม่ ภาคุ 3360 เป็น
ป้ชีนียบัุคุคุลทั่านหน่�งในโรติารี ทีั�ทัำคุุณ
ประโยชีน์ให้กับัโรติารีอย่างมากมาย ทั่านได้้
เข้ามาเป็นโรแทัเรียนเม่�อ 60 ปีทัี�แล้วติอนทัี�
อายุ 34 ปี จนปัจจุบัันทั่านอายุ 94 ปี นับัเป็น
ห้วงเวลาทัี�ยาวนานในการเป็นโรแทัเรียน ซ่ึ่�ง
ทั่านมีประส่บัการณ์ทัี�หลากหลาย โด้ยเฉพาะ
ทั่านเป็นพี�น้องร่วมโรติารีของอด้ีติประธาน
โรติารีส่ากล ฯพณฯ พิชีัย รัติติกุล 

  ทั่านศุภวัติรกล่าวถู่ง ฯพณฯ พิชีัย รัติติกุล ว่า ฯพณฯ พิชีัยเป็นแบับัอย่างทัี�ด้ี
ในการเป็นโรแทัเรียน ทั่านเป็นคุนจริงจัง จริงใจ พร้อมทัี�จะชี่วยเหล่อผู้้้อ่�น ทั่านเป็นผู้้้ทัี�มี
คุวามร้ ้เม่�อร้แ้ลว้ทัา่นกจ็ะส่อนและแบัง่ปนัใหก้บััผู้้อ้่�นอย้เ่ส่มอ ในส่่วนของทัา่นศภุวตัิรนั�น 
ฯพณฯ พิชีัยได้้ถู่อเส่ม่อนว่า ทั่านศุภวัติรเป็นน้องชีายคุนหน่�ง ในการปฏิิบััติิภารกิจโรติารี 
ฯพณฯ พชิียัได้ส้่อนและช่ีวยเหลอ่ท่ัานศุภวัติรหลายอย่าง อาทิั ติรวจส่อบั Speech ภาษา
อังกฤษเม่�อไปเยี�ยมส่โมส่รทัี�อย้่ต่ิางประเทัศ ซ่ึ่�งปี 2520-2521 ทั่านศุภวัติรเป็นผู้้้ว่าการ 
ภาคุ 330 ทัี�มีพ่�นทัี�คุรอบัคุลุมประเทัศไทัย มาเลเซึ่ีย ส่ิงคุโปร์ และบัร้ไน จนถู่งเม่�อไป
เป็นผู้้แ้ทันประธานโรติารสี่ากลในการประชีมุใหญข่องภาคุติา่งๆ ในหลายประเทัศมากกวา่  
10 คุรั�ง โด้ยเฉพาะทัี�ไติ้หวันไปถู่ง 4 คุรั�ง ฯพณฯ พิชีัยก็ได้้ติรวจส่อบัภาษาอังกฤษและให้
คุำแนะนำวิธีปฏิิบััติิอย้่เส่มอ
 ในเร่�องกริยามารยาทั ฯพณฯ พิชีัยได้้ส่อนอย่างละเอียด้ อาทัิ การรับัประทัาน
อาหารติามแบับัฝั่รั�ง การด้่�มชีา/กาแฟ การนั�งเก้าอี� การเก็บัเก้าอี�ไว้ทัี�เด้ิมเม่�อลุกข่�น ซึ่่�ง
เป็นคุวามละเอียด้ทัี� ฯพณฯ พิชีัยได้้เอาใจใส่่และนำมาส่อน รวมไปถู่งเร่�องของการ                  
หอมแก้มกับัต่ิางชีาติิเม่�อมีการแนะนำให้ร้้จักกันและต้ิองจับัม่อพร้อมกับัหอมแก้ม ซึ่่�ง 
ฯพณฯ พชัิียได้ส้่อนให้เอาแก้มชีน ทัา่นศุภวัติรกล่าวว่าถู้าหาก ฯพณฯ พชิียัไม่ส่อนมาก่อน 
ติอนทัี�ถู่งเวลาก็คุงทัำไม่เป็นหร่อถู้าทัำแล้วอาจจะขายหน้าก็เป็นได้้
 อีกเร่�องหน่�งส่ำคัุญทัี�ทัา่นพชัิียช่ีวยเหล่อคุ่อ ติอนทัี�เปน็ผู้้้วา่การภาคุ 330 จะต้ิอง
ไปเยี�ยมส่โมส่รในประเทัศมาเลเซึ่ยี ส่งิคุโปร ์บัรไ้น อยา่งเปน็ทัางการ ซึ่่�งติอ้งมกีารวางแผู้น
การเยี�ยม เส่้นทัาง และการเติรียมติัวให้เข้ากับัวัฒนธรรมและประเพณีทั้องถูิ�นของแติ่ละ
ทัี� โด้ย ฯพณฯ พิชีัยได้้ขอให้เพ่�อนส่นิทัของทั่านคุ่อ Dr. Tay Teckeng ประธานองคุ์การ
ติ่อติ้านโรคุมะเร็งในส่ิงคุโปร์ เป็นผู้้้วางแผู้นการเยี�ยมส่โมส่รของทั่านศุภวัติร เม่�อ Dr. Tay 
Teckeng วางแผู้นแล้วก็ส่่งให้ ฯพณฯ พิชีัยติรวจว่าถู้กติ้องเหมาะส่มหร่อไม่อีกคุรั�งหน่�ง 
โด้ย ฯพณฯ พิชีัยได้้แก้ไขปรับัปรุงว่าติารางแน่นเกินไปอาจจะเหน่�อยได้้ ซึ่่�งทั่านเป็นคุนทัี�
ละเอียด้จริงๆ เพราะการเด้ินทัางส่มัยนั�นติ้องใชี้พาหนะทัั�งทัางรถูยนติ์ รถูไฟ เร่อ เคุร่�อง
บัินใหญ่ เคุร่�องบัินเล็ก และรถูม้า มีคุวามยากลำบัากในการเด้ินทัางจ่งติ้องมีการวางแผู้น
ให้ด้ี 

อผู้ภิ.ดร. ศุภิวัตร ภิ้วกุล



 ผู้้เ้ขยีนได้ข้อให้ทัา่นศุภวัติรเล่าถูง่ประส่บัการณ์เยี�ยมส่โมส่ร
โรติารีในภาคุ 330 ทัี�อย้ต่่ิางประเทัศ ซึ่่�งท่ัานได้เ้ล่านา่ส่นใจชีวนติดิ้ติาม
 “ตอนนั้นในภาค 330 มื่่สโมื่สริโริตาริ่จิำนวิน 60 สโมื่สริใน  
4 ปริะเที่ศ การิไปเย่�ยมื่สโมื่สริได้้เด้ินที่างโด้ยพาห้นะห้ลี่ายปริะเภที่ 
ค่อ ริถยนต์ ริถไฟ้ เริ่อ เคริ่�องบินให้ญ่ เคริ่�องบินเลี่็ก แลี่ะริถมื่้า เชี่น         
บางแห้ง่อย่ใ่นบริไ่น ถา้ขัับริถยนตเ์สน้ตริงตอ้งขัับริถไปสองสามื่ชีั�วิโมื่ง 
ในควิามื่เป็นจิริิงต้องขัับริถอ้อมื่เขัาเป็นวิัน เขัาเลี่ยไปขัอย่มื่เคริ่�องบิน
ขัองบริิษัที่เชีลี่ลี่์ บินขั้ามื่เขัาไปใชี้เวิลี่า 10-15 นาที่่ เขัาจิัด้การิให้้เสริ็จิ 
ย่มื่ริถ ย่มื่เคริ่�องบินให้้ห้มื่ด้ เริาไมื่่เคยนั�งเริ่อบินเลี่็กก็มื่านั�งคริาวิน้ัน  
บินเลี่่ยบฝั่่�งที่ะเลี่เห้น่อต้นมื่ะพริ้าวิไมื่่เที่่าไห้ริ่ ต่�นเต้นมื่าก
 ตอนไปเย่�ยมื่สโมื่สริโริตาริ่ ยังมื่่เริ่�องต่�นเต้นอ่กห้ลี่ายคร้ัิง 
เห้มื่่อนในห้นังที่าร์ิซาน ที่างสโมื่สริพาไปด้่ช่ีวิิตควิามื่เป็นอย่่ขัอง
ชีุมื่ชีนที่่�สโมื่สริด้่แลี่ค่อที่่� Long house ที่่�นั�นบ้านเขัาพ่้นเป็นน้ำที่ะเลี่
ท่ี่�ไมื่่ลี่ึก เวิลี่าเขัาจิะสริ้างบ้านต้องยกส่งจิากพ่้นน้ำ แลี่้วิห้น้าบ้านก็                                                                 
เที่า่กนั คนที่่�มื่เ่งนิพ่น้ที่่�ห้ลี่งับา้นจิะยาวิ คนไมื่ม่ื่เ่งนิกม็ื่พ่่น้ที่่�ห้ลี่งับา้นสัน้ 
ขั้างห้น้าบ้านก็จิะต้องที่ำลี่านพ่้นเพ่�อเป็นที่่�สังสริริค์กัน แลี่ะม่ื่ห้ลี่ังคา
ตริงลี่านนั้น แต่ลี่ะบ้านก็จิะม่ื่สะพานให้้พ้นจิากน้ำแลี่ะก็เด้ินไป เมื่่�อ
เขั้าไปในบ้านก็ต้องลี่อด้ใต้ห้ลี่ังคา เริาก็เขั้าไปด้่ในบ้านห้ลี่ังห้นึ�ง มื่่แต่
ไห้เลี่็กๆ เยอะแยะ ก็ไปเปิด้ด้่ เขัาใส่ขั้าวิสาริ ขัองกินขัองใชี้ เชี่น พวิก           
มื่ะเขั่อเที่ศ มื่ันเที่ศ ที่่� Long house เขัาบอกวิ่าตอนกลี่ับห้้ามื่ลี่า                                                                         
เด้็ด้ขัาด้ เพริาะเขัาบอกวิ่ามื่ันมื่่ปริะวิัติเม่ื่�อ 30 ปีก่อน ถ้าเริาไปลี่า
เขัาแลี่้วิเขัาชีอบเริาเขัาจิะตัด้ห้ัวิเริาเพ่�อไปย่อเป็นที่่�ริะลี่ึก ห้้ามื่ลี่า                      
เด้็ด้ขัาด้ เวิลี่าจิะกลี่ับก็ที่ำยิ้มื่ๆ แลี่้วิก็เด้ินกลี่ับมื่า แลี่ะก็ที่่�ริัฐน่้ในบ้าน
จิะมื่่กะโห้ลี่กเก็บไวิ้ในเขั่งสาน ตอนผมื่กับปิยนาริถ (โริตาริ่แอนน์) ไป
ก็เดิ้นผ่านไม้ื่ ที่่น่้ปิยนาริถ ก็เอาส้นเท้ี่าไปตกใส่ห้ลุี่มื่ขัองไม้ื่เส่ยห้ลัี่ก 
เอาห้ัวิไปชีนกับเขั่งนั้น ที่ำให้้ต้องแห้งนไปด้่มื่ันเป็นกะโห้ลี่กห้ัวิคนอย่่
ในเขั่ง แต่เป็นห้ัวิให้ญ่ ไมื่่ได้้ย่อ เป็นขัองบริริพบุริุษขัองเขัาเพริาะเขัา
อย่่ชีายที่ะเลี่ ไมื่่ได้้เอาฝั่่ง
 วิันนั้นตกใจิห้ลี่ายเริ่�อง ตั้งแต่นั�งเริ่อซึ�งในเริ่อมื่่นายกสโมื่สริ
กับนักห้นังส่อพิมื่พ์ เริ่อเลี่็กขันาด้ตั้ง 50-60 แริงมื่้า เริ่อลี่ำเลี่็ก            
นิด้เด้่ยวิ พอวิิ�งไวิมื่ันก็ต่ใส่น้ำ ผนังเริ่อมื่่สิที่ธิ์ิ�ห้ลีุ่ด้ได้้เพริาะแริงมื่ันมื่าก
เห้ลี่่อเกิน ผมื่บอก ปิยนาริถ โริตาริ่แอนน์นั�งห้ลี่ังๆ แลี่้วิถอด้ริองเที่้า
เพ่�อเตริ่ยมื่พริ้อมื่ห้ากเริ่อพลี่ิกเริาก็วิ่ายน้ำเลี่ย ก่อนจิะขัึ้นบกเริาก็ได้้
ยินเส่ยงกลี่องเห้มื่่อนในห้นังที่าริ์ซานเปี�ยบเลี่ย อย่่ในป่า เขัากำลี่ัง             
ต่ฆ้้องกลี่องต้อนริับ ตอนออกจิากเริ่อเห้็นเป็นต้นไม้ื่อย่่ไกลี่ต้องเดิ้น
ไปไกลี่มื่าก แลี่ะเมื่่�อถึงห้มื่่่บ้านตอนจิะขัึ้นบ้านมื่่บันได้ 3 ขัั้น เขัาให้้ผมื่
เด้ินนำห้น้า พอจิะขัึ้นบนบ้าน เขัาบลี่็อคไวิ้ไมื่่ให้้ขัึ้น ผมื่ก็ถามื่วิ่าที่ำไมื่ 
เขัาให้้ผมื่เอามื่่อแตะตริงน้่ห้น่อย ผมื่แตะป่�บ นั�นเป็นด้้ามื่ม่ื่ด้แห้ลี่มื่ๆ 
มื่ันแที่งลี่งไป ใต้บันได้เป็นห้ม่ื่ตัวิห้นึ�ง ห้ม่ื่ตัวิน้ันตายที่ันท่ี่ เขัาที่ำพิธิ์่
สังเวิย ริับเริาเห้มื่่อนพริะเจิ้าแผ่นด้ินเลี่ย พอแที่งห้มื่่ลี่งไปห้มื่่มื่ันริ้อง 
ยังจิำเส่ยงมื่ันได้้เลี่ย วิันนั้นตลี่อด้วิันสะดุ้้งตั้งห้ลี่ายคริั้ง ห้มื่่ตัวินั้นเขัา
เอาไปที่ำอาห้าริมื่่้อเที่่�ยงให้้เริาที่าน ผมื่ฆ้่าห้มื่่ตัวิแริกแลี่ะตัวิเด้่ยวิใน
ชี่วิิต แลี่้วิที่่� Long house ลี่านพิธิ์่ต้อนริับก็กวิ้าง มื่่โต๊ะปริะธิ์านขัึ้น
เป็นชีั้นๆ ให้้ผมื่นั�งขั้างบน ปิยนาริถนั�งใกลี่้ๆ พอนั�งเสริ็จิเขัาเอาห้มื่วิก
มื่าให้้ใส่เห้มื่่อนในห้นังที่าริ์ซาน มื่่ขันนกด้้วิย นั�งเป็นปริะธิ์านสองคน
ไมื่ม่ื่ใ่ครินั�งด้ว้ิย แลี่ว้ิกม็ื่ค่นมื่าริำด้ว้ิยมื่ด่้ปลี่ายไมื่แ่ห้ลี่มื่แตด่้ม่ื่ค่วิามื่คมื่
มื่าก เวิลี่าเขัาเอามื่่ด้ต่กับพ่้นเส่ยงด้ังมื่าก มื่าริำใกลี่้ๆ เริาด้้วิยที่ำให้้เริา

สะดุ้้งตั้งห้ลี่ายคริั้ง นายกโริตาริ่ก็อย่่แถวิน่้ เขัาก็มื่าริำใกลี่้ๆ แลี่้วิเอา
ม่ื่ด้ด้้านแบนฟ้าด้กับพ่้นใกลี่้ๆ เริา สะดุ้้งทีุ่กที่่ จิากน้ันเขัาเอากริะด้้ง
เห้มื่่อนขัองคนเช่ียงให้ม่ื่มื่าให้้ผมื่แลี่ะปิยนาริถคนลี่ะอัน แล้ี่วิให้้เก็บ
ขัองมื่าใส่ 7 ชีิ้น แล้ี่วิเขัาให้้ปิยนาริถตามื่คนนั้นออกไป ผมื่ก็ตามื่อ่ก
คนห้นึ�ง ไปไห้วิ้ผ่บ้านผ่เริ่อน เห้ม่ื่อนคนเชี่ยงให้มื่่เริาเลี่ย ตอนนั�งกับ
พ่้นเอาไก่มื่าเวิ่ยนบนศ่ริษะ เอาไก่มื่าชีนเริา อ่กขัณะว่ิาคาถา สะดุ้้ง
อก่ (หั้วิเริาะ) เน่อ้ไก่ที่่�เริากนิกค็งเปน็ไกต่วัิน่อ้ก่ วินันัน้ตกใจิห้ลี่ายเริ่�อง 
แลี่ะเมื่่�อถงึการิฟ้อ้นริำ เขัาเชีญิเริาไปริว่ิมื่ด้ว้ิย วิธิิ์ท่ี่่�ฟ้อ้นริำเขัาเอาฆ้อ้ง
มื่าต่ เห้มื่่อนที่่�เชี่ยงให้มื่่เริาฟ้้อนผ่มื่ด้ เริาเห้็นตั้งแต่เด้็ก ผมื่ก็เลี่ยริำกับ
เขัาได้้ เขัาเลี่ยชีอบใจิให้ญ่ เขัาแต่งตัวิเห้มื่่อนนุ่งผ้าซิ�น ริำผ่มื่ด้เห้มื่่อน
ขัองเริาเลี่ย ต่อมื่าภายห้ลี่ังเขัาก็เอาริ่ปที่่�ต้อนริับเริาไปลี่งห้นังส่อพิมื่พ์ 
ผมื่ก็ตัด้ห้นังส่อพิมื่พ์มื่าลี่งในสาริผ่้วิ่าการิภาคด้้วิย”

 ติลอด้ระยะเวลา 60 ปีทัี�ได้้มาเป็นโรแทัเรียน ทั่านศุภวัติร
กล่าวว่าได้้เรียนร้้จากโรติารีติั�งแต่ิการหัด้ฝึั่กพ้ด้จากส่โมส่รโรติารี ด้้
ติัวอย่างของ ฯพณฯ พิชัีย รัติติกุล คุุณเยี�ยม ติันไพฑ้รย์ดิ้ถูี และ          
คุุณวัย วัฒนกุล จากส่โมส่รโรติารีธนบัุรี ทัี�ได้้เชีิญมาพ้ด้ทัี�ส่โมส่รฯ ได้้
เรียนร้้การเป็นผู้้้นำและผู้้้ติามทัี�ด้ี ชีีวิตินี�เติิบัใหญ่มาจากโรติารี และ         
การทัี�เป็นผู้้้ว่าการภาคุได้้เข้าอบัรมทัี�โรติารีส่ากลจัด้นั�น ถู่อว่าเป็น
ประโยชีน์มหาศาล เขาส่อนให้เราพ้ด้ในทัี�ชีุมชีน เอาติัวอย่างมาให้ด้้ 
ทั่านบัอกว่าทัุกอย่างเป็นประโยชีน์กับัติัวทั่านหมด้ 
 เม่�อได้้รับัจากโรติารี ทั่านก็ได้้ให้กับัโรติารีอย่างมากมาย 
ไม่ว่าจะชี่วยงานในส่โมส่ร ติ่างส่โมส่ร งานในภาคุ ติ่างภาคุ ทั่านเคุย
ด้ำรงติำแหน่งประธานส่ภาอดี้ติผู้้้ว่าการภาคุในประเทัศไทัย ผู้้้นำ                 
การอบัรมในระด้ับัส่โมส่ร ภาคุ โรติารีประเทัศไทัย และผู้้้นำการ
อบัรมผู้้้วา่การภาคุรับัเลอ่กทีั�มลรฐัแคุลิฟอรเ์นีย ประเทัศส่หรัฐอเมริกา           
รวมถู่งโคุรงการบัำเพ็ญประโยชีน์ทัี�นับัไม่ถู้วน
 ส่ิ�งทัี�ทั่านศุภวัติรย่ด้ถู่อในการเป็นโรแทัเรียนคุ่อ
 * ในโรติารีมีคุวามร้้มากมาย ติ้องร้้จัก “ส่อย” มาใชี้ให้เป็น
ประโยชีน์ เรียนร้้จากในติำราโรติารี เรียนร้้จากอบัรม และทัี�ส่ำคุัญ
ทัี�สุ่ด้คุ่อเรียนร้้จากผู้้้อ่�น ประส่บัการณ์ของผู้้้อ่�นและของตินเองจาก
การลงม่อปฏิิบััติิ
 * ส่ร้างมิติรภาพเพ่�อส่ร้างส่ันติิสุ่ข เม่�อมีปัญหาทัี�อาจทัำให้
เกิด้คุวามขัด้แย้งก็ติ้องใจเย็นๆ ใชี้ขันติิและคุวามประนีประนอม
 * การบัำเพ็ญประโยชีน์ เราต้ิองทัด้แทันบุัญคุุณแผู่้นดิ้นด้ว้ย
การปฏิิบััติิ ปฏิิบััติิด้ีปฏิิบััติิชีอบัเพ่�อชี่วยเหล่อผู้้้อ่�น ติ้องคุิด้ด้ี และทัำด้ี 
ไม่ว่าติ่อหน้าและลับัหลัง
 
 อผู้ภ.ด้ร. ศภุวตัิร ภว้กลุ ในวัย 94 ป ีเป็นโรแทัเรยีนมา 60 ปี 
ประชีมุส่โมส่ร 100% ไมเ่คุยขาด้ แมก้ระทัั�งทักุวนันี�กเ็ขา้ประชีมุประจำ
ส่ัปด้าห์ของส่โมส่รโรติารีเชีียงใหม่ผู้่านระบับัซึ่้มออนไลน์ มีบัทับัาทั
และติำแหน่งทัางส่ังคุมหลายติำแหน่ง อาทัิ ประธานคุณะกรรมการ
ภาคุ 9 ส่ภาส่ังคุมส่งเคุราะห์แห่งประเทัศไทัย ในพระบัรมราชี้ปถูัมภ์ 
กรรมการ ทัี�ปร่กษา และผู้้้ทัรงคุุณวุฒิหลายองคุ์กร ทั่านด้้แลสุ่ขภาพ
ด้ว้ยการออกกำลงักาย และติกีอลฟ์เปน็ประจำทักุส่ปัด้าห ์และทัี�ส่ำคุญั
คุ่อ การด้ำรงชีีวิติทัี�เป็นติัวอย่างของเราชีาวโรแทัเรียนได้้เป็นอย่างด้ี 



26  มีีนาคมี-เมีษายน 2565

อผู้ภิ.จุฑาที่ิพย์ ธรรมีศิริพงษ์
สโมีสรโรตาร่พระปีฐมีเจด่ย์

สวัสด้ีมวลมิตรโรแทเรียน	

	 วันและเด้ือนหมุนเปลี�ยนไปไม่หยุด้	 ด้ังนั�นแต่ละ
วินาทีมีความหมายอย่างมาก	 มีคนกล่าวไว้ว่า	 “สิ�งมีค่ามาก
ที�สุด้ข่องแต่ละคนคือ	เวลา”
	 วันนี�เวลาที�ล่วงผ่านไป	 ทำให้ย้อนคิด้ถู่งวันเวลาที�
ผ่านมา	ด้ิฉัันเป็นโรแทเรียนมา	26	ปีแล้ว	ตลอด้เวลา	26	ปี	
ไม่เคยหยุด้การเป็นโรแทเรียน	 ร่วมทำกิจกรรมมาตลอด้กับ
สโมสรพระปฐมเจดี้ยแ์ละกจิกรรมข่องภาค	3330	โรตารีสากล	
ยังคงมีความภาคภูมิใจมาตลอด้	 แต่สิ�งหน่�งที�ทำให้รู้ส่ก
สะเทอืนใจกค็อื	เมื�อได้ร้บัข่า่วการเสยีช่วีติข่องช่าวโรแทเรยีน
ทั�งในประเทศและเพื�อนต่างประเทศ	บ่อยครั�งจนรู้ส่กเศร้าใจ	
และคิด้ว่าเป็นเรื�องที�ต้องตั�งรับความรู้ส่กนี�ให้ได้้	 แต่ก็แอบ	
เศร้าใจ	
	 ด้ิฉัันและมวลมิตรโรแทเรียน	 จ่งข่อไว้อาลัยให้กับ
คุณงามความด้ีข่องผู้เสียสละ	 ผู้เป็นผู้ให้	 ให้โด้ยไม่หวัง																
สิ� งตอบแทนอย่างโรแทเ รียนที� ได้้ จากเราไป	 ข่อใ ห้																									
ด้วงวิญ่ญ่าณข่องทุกๆ	ท่านไปสู่สวรรค์ด้้วยค่ะ

ผู้วล.ละออ จินด้า 

เกิด้วันทัี� 13 กรกฎาคุม 2495 

คุ้่ส่มรส่: รทัร.จุฬานันทั์ จินด้า

มีบัุติร – ธิด้า 3 คุน 

การศึึกษา:
ระด้ับัปริญญาติรี - คุณะคุรุศาส่ติร์บััณฑิติ 
วิทัยาลัยคุร้นคุรปฐม (ปัจจุบัันคุ่อ
มหาวิทัยาลัยราชีภัฏินคุรปฐม)

ด้านอาช้่พ:
อด่ติ: รับัราชีการคุร้ ปี พ.ศ.2516–2555 
ติำแหน่งสุ่ด้ทั้าย คุศ. 3 ระด้ับั 8 
คุร้ชีำนาญการพิเศษ

ป็ัจ้จุ้บ่น: ข้าราชีการบัำนาญ และธุรกิจ        
ส่่วนติัวให้เชี่าระบับัเคุร่�องเส่ียงและติิด้ติั�ง
ระบับัเส่ียง

งานด้านโรติาร่:
  • ปี 2550-51 เป็นส่มาชีิกส่โมส่รโรติารี  
พลอยราชีบัุรี โด้ยการแนะนำของ 
อน.เบัญจมาศ นันทัชีัยพร

  • ปี 2552-55 เลขานุการส่โมส่ร 

  • ปี 2556-57 นายกส่โมส่ร 

  • ปี 2557-59 และ 2560-63 ประธาน
ม้ลนิธิของส่โมส่ร 

  • ปี 2557-59 ประธานคุณะกรรมการ
ชีุมชีนโรติารีภาคุ (RCC) 

  • ปี 2558-59 ประธานคุณะกรรมการ
จัด้การประชีุมระหว่างเม่อง พ่�นทัี� 15-22 

  • ปี 2559-60 ผู้้้ชี่วยผู้้้ว่าการภาคุ 

  • ปี 2560-61 ประธานจัด้การส่ัมมนา
อบัรมนายกรับัเล่อก พ่�นทัี� 15-22 

  

    • ปี 2560-62 ประธานคุณะกรรมการ
บัริการชีุมชีนภาคุ 

    • ปี 2562-63 ประธานคุณะกรรมการ
บัำเพ็ญประโยชีน์ภาคุ 

    • ปี 2560-64 คุณะกรรมการติัด้ส่ิน
รางวัลภาคุ 3330 

   • ปี 2562-63 ผู้้้ว่าการภาคุนอมินี   
เด้ส่ซึ่ิกเนทั 

   • ปี 2563-64 ผู้้้ว่าการภาคุนอมินี และ
ประธานคุณะกรรมการกองทัุนชี่วยเหล่อ    
ผู้้้ประส่บัภัยธรรมชีาติิ ภาคุ 3330 

   • วิทัยากรฝั่่ายบัำเพ็ญประโยชีน์ ในการ
อบัรม DTA ของภาคุ 

  

รางว้่ลที่่�ได้ร่บ:
   • ปี 2550 “คุร้ด้ีเด้่น” จากเทัศบัาล
เม่องราชีบัุรี

   • ปีการศ่กษา 2552 “คุร้ผู้้้อุทัิศเพ่�อ
การศ่กษา” จากเทัศบัาลเม่องราชีบัุรี

   • ปีการศ่กษา 2552 “คุร้ผู้้้ส่อนด้ีเด้่น”      
จากคุุรุส่ภา

   • ปี 2552 “ผู้้้ทัำคุุณประโยชีน์ทัางด้้าน     
การศ่กษา” จากส่ำนักงานคุณะกรรมการ 
ส่่งเส่ริมส่วัส่ด้ิการและส่วัส่ด้ิภาพคุร้และ
บัุคุลากรทัางการศ่กษา (ส่กส่คุ.) 
กระทัรวงศ่กษาธิการ

  • ปี 2554 “หน่�งแส่นคุร้ด้ี” จากคุุรุส่ภา

  • ปี 2558 “แม่ด้ีเด้่น” ประเภทัแม่     
ผู้้้ทัำประโยชีน์ติ่อส่ังคุมและประเทัศชีาติิ 
จากเทัศบัาลเม่องราชีบัุรี

  • “2013 – 2014 Presidential 
Citation” และ “Avenues of Service 
Citation for Individual Rotarians”

 

ป็ระว้่ติิผู้้้ว้่าการภาคร่บเลือก  

D.3330
บัรรณาธิการ ภิาค 3330 โรตาร่สากล ผู้้�ว่าการภิาครับัเลือก



MEMOIR อด่ตปีระธานโรตาร่สากล พิชุัย รัตตกุล

 ระลัึกํถึึง ฯพูณฯ พูิชิัย รัตตกํุลั
	 ผมได้ยิ้นช่ื�อข่องท่านในโรตารี	เมื�อวันที�ผมเข้่ามาเป็นสมาชิ่ก
โรตารีข่องสโมสรโรตารีสมุทรปราการ	 และรู้ว่าท่านจะทำหน้าที�
ประธิานโรตารีสากล	 แต่ก็ยังเป็นการรู้จักท่านเพียงฝั่ายเด้ียว	 จน										
วันหน่�งผมมีโอกาสได้้ทำหน้าที�ผู้ว่าการภาคในปี	2549-2550	และใน
วันที�ผมเด้ินทางไปอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกที�ซึ่านด้ิเอโก	ท่านได้้ให้
ความกรุณาในการเลี�ยงอาหาร	ร่วมกับผูว่้าการภาครับเลือกอีก	3	ภาค	
ซึ่่�งเป็นการได้้พบท่านครั�งแรก	
	 หลังจากนั�นเป็นต้นมา	 ในปีที�ทำหน้าที�	 ผมได้้มีโอกาสร่วม
เด้นิทางไปกบัทา่นในการเด้นิทาง	ด้โูครงการเกี�ยวกบัการฟ้�นฟภูยัพบิตัิ
จากส่นามิในภาคใต้ฝัั�งอันด้ามันซึ่่�งมีผลกระทบมาตั�งแต่ปี	2547	และ
จากการประสานงานข่องคุณด้นุช่า	 ภูมิถูาวร	 ที�ได้้เช่ิญ่ผมเข่้าไป												
ร่วมงานกับท่านในการติด้ตามโครงการต่างๆ	 นั�นคือจุด้เริ�มต้นข่อง								
การทำงานร่วมกับท่าน	 และเราได้้ผจญ่ภัยร่วมกันมา	 เมื�อเราเคยนั�ง									
สปีด้โบ้ทที�ออกจากอ่าวปูด้ำที�กระบี�	 เพื�อเดิ้นทางไปเกาะลันตาน้อย
เพื�อดู้บ้านที�โรตารีสร้าง	 และมีคลื�นค่อนข่้างแรง	 และยกเรือที�เรานั�ง
ข่่�นสูง	 1.5	 –	 2	 เมตร	พวกเราผ่านเหตุการณ์ที�ตื�นเต้นและอันตราย	
รว่มกันมา	เรามีโอกาสได้เ้ดิ้นทางไปในที�ตา่งๆ	ที�ประสบภัยจากสน่ามิ	
เพื�อติด้ตามโครงการที�โรตารีทำ	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน	 สร้าง
อาคารอเนกประสงค์	สร้างอาช่ีพ	หลังจากนั�นเป็นต้นมาเวลาที�มีการ
ประชุ่มโรตารีที�ใด้ในประเทศไทยที�ผมมีโอกาสไปร่วมงาน	 ผมจะให้				
การดู้แลและคอยติด้ตามท่านเพื�อดู้แลและอำนวยความสะด้วกให้กบั
ท่าน	 พร้อมทั�งการเรียนรู้สิ�งต่างๆ	 จากท่าน	 และได้้มีโอกาสฟังการ	
กล่าวสุนทรพจน์ข่องท่าน	
	 จนกระทั�งวนัหน่�ง	ที�ผมมาทำหน้าที�ประธิานคณะกรรมการ	

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย	ผมได้้มีโอกาสทำงานใกล้ช่ิด้กับท่าน	และ
เรยีนรูห้ลายสิ�งหลายอยา่งจากทา่น	และหลงัจากพน้หนา้ที�ประธิานฯ	
ผมก็ยังทำหน้าที�กรรมการฝั่ายต่างๆ	ข่องศูนย์ฯ	โด้ยเฉัพาะกรรมการ
ฝั่ายการเงิน	 ผมมีโอกาสได้้ทำงานร่วมกับท่านอีก	 ในคราวที�
ประเทศไทยประสบอุทกภัยอย่างหนัก	 และโรตารีได้้ช่่วยเหลือ																			
ผู้ประสบภัย	จนกระทั�งเกิด้กล่องน�ำใจและถูุงน�ำใจ	
	 และสุด้ท้ายคือ	 โครงการบ่งแห่งความรัก	 หรือ	 โครงการ								
แก้มลิง	ที�	ฯพณฯ	พิช่ัย	รัตตกุล	ตั�งใจและทุ่มเทอย่างมากในการทำ
เพื�อแสด้งความสำน่กในพระมหากรุณาธิิคุณ	ต่อองค์พระบาทสมเด้็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ้ลยเด้ช่	 เมื�อเสด้็จสู่สวรรคาลัย	 ไม่ว่าจะ
เป็นการระด้มทุน	การลงมือทำตลอด้เวลา	3	ปี	โครงการแก้มลิงเป็น
ความผูกพันที�ได้้ทำงานร่วมกับท่านเป็นเวลาเกือบ	 3	 ปี	 ผมเชื่�อว่า	
โครงการนี�เปน็โครงการที�พวกเราทำด้ว้ยความทุม่เทและตั�งใจ	เพราะ
ผมและทีมงานเด้ินทางไปที�สกลนครบ่อยมาก	 และติด้ตามงานจน
กระทั�งสำเรจ็ลลุว่ง	แมเ้ราตอ้งฝัา่ฟนัอปุสรรคตา่งๆ	ที�เราเผช่ญิ่ในการ
ทำโครงการนี�อย่างมากมาย	พวกเราตระหนักเป็นอย่างดี้ในความยาก
ลำบากที�พวกเราได้้พบและท่านพูด้กับผมเสมอว่า	 โครงการนี�เป็น
โครงการสุด้ท้าย	ที�เราจะทำงานร่วมกัน	และสิ�งที�ท่านพูด้ก็เป็นความ
จริง	เพราะวันนี�	ท่านได้้จากเราไปแล้ว	เหลือไว้เพียงคุณงามความด้ีที�
ท่านได้้สร้างไว้ให้กับโรตารีและประเทศไทย

ด้้วยความรัก	ความเคารพ	และอาลัยอย่างสุด้ซึ่่�ง
วิช่ัย	มณีวัช่รเกียรติ

ผู้ว่าการภาค	3330	ปีโรตารี	2549	–	2550
วันที�	26	มีนาคม	พ.ศ.2565
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กิจกรรมี
D.3330
Activities



วันที�	 15	 มีนาคม	 2565	สโมีสรโรตารีนคุรป็ฐมี	 ร่วมกับนายระหงษ์		
แพรอัตถู์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน	มอบทุนการศ่กษา
เพื�ออนาคตเด้็กไทยให้กับนักเรียนจำนวน	88	คน	ทุนละ	1,000	บาท	
รวมจำนวนเงินทั�งสิ�น	 88,0000	 บาท	 ณ	 โรงเรียนวัด้รางปลาหมอ	
จ.นครปฐม

วันที�	 15	 และ18	 มีนาคม	 2565	สโมีสรโรตารีท่วารวดี โด้ย	 รทร.									
ณัฐภูมิ	จิตวิสุทธิิกุล	พร้อมสมาช่ิกสโมสร	ร่วมกันแจกไอศครีมวอลล์แก่
เด้็กและผู้ใหญ่่ที�เข่้ารับการฉัีด้วัคช่ีน	ณ	มูลนิธิิช่ัยพัฒนานครปฐม	และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน	จ.นครปฐม

วนัที�19	มนีาคม	2565	สโมีสรโรตารีป็ตัตาน ีภูาคุ 3330 รว่มีกํบัสโมีสร
โรตารีแหลัมีฉบัง ภูาคุ 3340	มอบทุนการศ่กษาและเลี�ยงอาหารเด้็ก
นักเรียนจำนวน	600	คน	ที�โรงเรียนบ้านด้าโต๊ะ	 โรงเรียนเทียรยาและ
โรงเรียนชุ่มช่นบ้านตาแกะ	อ.ยะหริ�ง	จ.ปัตตานี	

สโมีสรโรตารีศรีตาป็ี ภูาคุ 3330 สโมีสรโรตารีบางกํรวย ภูาคุ 3350 
โคุรงกํารคุลังัเวลัาโรตาร ีภูาคุ 3350 และบริษทั	เนสท์เล	่(ประเทศไทย)	
จำกัด้	ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์์อาหารเช่้าเนสท์เล่	ในโครงการเสริมสร้าง
สุข่ภาพจากเด้็กสู่ผู้ใหญ่่	

วนัที�	29	มีนาคม	2565	สโมีสรโรตารีกําญิจนบุร,ี มีณกีําญิจน์, ท่า่เรือ-
กําญิจนบุรี, ท่องผู้าภููมีิ, ท่่ามี่วง, ลัูกํแกํ-กําญิจนบุรี, E-Club แลัะ
นเรศวร-กําญิจนบุรี	รวม	8	สโมสร	ทำโครงการ	Global	Grant	มูลค่า
มากกว่าสามล้านบาท	โด้ยมอบเครื�องมือแพทย์ให้กบั	4	โรงพยาบาล	ใน
จังหวัด้กาญ่จนบุรี	

วันที�	10	มีนาคม	2565	โครงการ	GLOBAL	GRANT	#2230605	มูลค่า	
2,263,140	บาท	(68,580	ด้อลล่าร์สหรัฐ)	โด้ยสโมีสรโรตารีท่วารวดี 
พูระป็ฐมีเจดยี ์บางเลัน นคุรป็ฐมี ดอนตมูี ไรข่งิสามีพูราน กํำแพูงแสน 
โพูธารามี แลัะภูาคุ 2500 ป็ระเท่ศญิี�ป็ุ�น	ร่วมกนัสง่มอบเครื�องมอืแพทย์
ผา่ตดั้กระด้กูและเครื�องควบคมุการใหอ้อกซึ่เิจนอตัราการไหลสงูในหอ้ง
ความด้ันลบสำหรับผู้ป่วยห้องคลอด้	 Medical	 Equipment	 for	
Orthopedic	 Surgery	 and	 High	 Flow	Oxygen	Machines	 for	
Negative	Pressure	Room	ณ	โรงพยาบาลกำแพงแสน	จ.นครปฐม
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รที่ร.เด่ยร์ราห์ พิบั้ลย์วัฒนวงษ์
สโมีสรโรตาร่หมีากแข�ง

สวัสด้ี	มวลมิตรโรแทเรียน

	 ภาค	 3340	 เพิ�งได้้ผ่านกิจกรรมการประชุ่ม	 DC	
เป็นการประชุ่มสำคัญ่ข่องปี	 ที�สโมสรในภาคต่างก็ส่งตัวแทน
เข่้าร่วมประชุ่มอย่างถู้วนหน้า	แม้จะอยู่ในช่่วงที�เรายังคงต้อง
เฝั้าระวังอยู่ในมาตรการป้องกันโรค	 อันแสด้งให้เห็นว่าทุก
สโมสรเข่้าใจ	และมีความมุ่งมั�นในการทำงานเพื�อมวลมนุษย์
	 ในช่่วงเด้ือนที�ผ่านมา	ภาค	3340	ได้้มีการส่งเสริม
ให้ทุกสโมสรทำกิจกรรม	 ที�แสด้งถู่งการรวมพลังกันทำงานที�				
มากกว่าการพูด้สื�อสารผ่านภาพถู่าย	 หรือที�เรียกกันว่า	
People	of	Action	โด้ยมีการอบรมเน้นความเข่้าใจก่อนเริ�ม
โครงการ	 ทำให้หลายสโมสรมีความเข่้าใจที�กระจ่าง	 และทำ
ออกมาได้้ด้ี	นับเป็นก้าวใหม่เล็กๆ	ที�น่าสนใจอย่างมาก
	 ในปี	“โรตารีเปีลี�ยนิช่ีวิต ด้วยจิิตบริก้าร”	กำลังจะ
ผ่านพ้นไป	 จ่งเป็นธิรรมเนียมที�เราจะต้องทำความรู้จัก															
ผู้ว่าการภาคคนใหม่	 ที�กำลังจะก้าวสู่แถูวหน้านำทัพภาค									
สู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื�อง	 ในฉับับนี�ข่องภาค	 3340	 คือ									
ผวล.พรรณธิิด้า	 โรจน์วรรณสินธิุ์	 ท่านเป็นคนเก่ง	 และมี										
ความสามารถูอย่างมากท่านหน่�งข่องภาคทีเด้ียว

บัรรณาธิการ ภิาค 3340 โรตาร่สากล

D.3340
ผู้้�ว่าการภิาครับัเลือก

ป็ระว้่ติิผู้้้ว้่าการภาคร่บเลือก

ผู้วล.พรรณธิด้า โรจน์วรรณส่ินธุ์ 

เกิด้วันทัี� 31 มกราคุม 2502 
เป็นส่มาชีิกโรติารี ติั�งแติ่ปี 2552

คุ้่ส่มรส่: นายส่ัติว์แพทัย์ นันทัชีัย 

โรจน์วรรณส่ินธุ์ 

มีบัุติร - ธิด้า 3 คุน 

การศึึกษา 

  • ระด้ับัมัธยมศ่กษา โรงเรียน
ส่ติรีวิทัยา
  • ระด้ับัปริญญาติรี มหาวิทัยาลัย
รามคุำแหง

ป็ระสบการณ์การที่ำงาน
  • กรรมการรองผู้้้จัด้การ 
บัริษัทั เอ็น พี เอ กรุ�ป จำกัด้ ธุรกิจ
เกี�ยวกับัวัส่ดุ้กระเบั่�องป้พ่�นสุ่ขภัณฑ์
ของติกแติ่งบั้าน

  • กรรมการผู้้้จัด้การ บัริษัทั รักบั้าน 
(2559) จำกัด้ ธุรกิจอส่ังหาริมทัรัพย์
และส่ร้างบั้านจัด้ส่รร

  • กรรมการผู้้้จัด้การ 

 บัริษัทั เว็บัเฟรนด้์ จำกัด้ ธุรกิจรับั
ออกแบับัเว็บัไซึ่ติ์

ติำแห้น่งที่างส่งคมี
  • อด้ีติรองประธานส่ภาวัฒนธรรม 
จ.จันทับัุรี

  • คุณะกรรมการส่มัชีชีาสุ่ขภาพ 
จ.จันทับัุรี 

  • คุณะกรรมการผู้้้ทัรงคุุณวุฒิ 
ส่ำนักงานพัฒนาส่ังคุมและคุวามมั�นคุง
ของมนุษย์ จ.จันทับัุรี 

งานด้านโรติาร่
  • ปี 2555-56 นายกส่โมส่รโรติารี    
จันทับั้ร 

  • ปี 2556-57 ก่อติั�งส่โมส่รโรติารี 
อี-คุลับั ภาคุ 3340 

  • ปี 2556-58 นายกก่อติั�งส่โมส่ร  
โรติารีอี-คุลับั ภาคุ 3340 

  • ปี 2560-64 ประธานคุณะกรรมการ        
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพแม่และเด้็ก 

  • ปี 2561-62 ผู้้้ชี่วยผู้้้ว่าการภาคุ    
เขติ 19

  • ปี 2561-64 ผู้้้นำการอบัรมส่ัมมนา
นายกรับัเล่อกร่วม 4 ภาคุ (Multi-
PETS)

  • ปี 2561-65 ประธานอนุกรรมการ
เว็บัไซึ่ติ์ภาคุ และคุณะกรรมการฝั่ึก
อบัรมภาคุ 

  • ปี 2564-65ประธานการจัด้อบัรม 
DTTS และ DTA ผู้่านระบับั ZOOM 
 
       



รำลัึกํงาน DC 2022  ภูาคุ 3340 

ผู้ช่ภ.นิิภาพร  ทรัพย์ธานิารัตนิ์   
สโมสรโรตารีคุณ์ห่ญิงโม-โคราช่ 
ปีระธานิจิัดงานิ

	 เมื�อวันที�	 4-5	 มีนาคม	 2565	 ที�	 โรงแรมเซึ่็นเตอร์พอยต์									
เทอมินอล	21	จ.นครราช่สีมา
	 District	 Conference	ภาค	 3340	 การประชุ่มใหญ่่ภาค	
เป็นงานที�รอคอยข่องพวกเราสมาช่ิกโรตารีจากพื�นที�ต่างๆ	ข่องภาค
จะได้้มาพบเจอกัน	จ่งเป็นความตื�นเต้น	ความเหน็ด้เหนื�อยข่องผู้จัด้
และการรอคอยข่องผู้ที�จะมาร่วมงาน	 	 จากการบอกเล่าและสังเกต
ข่องบคุคลนอก	บรรยากาศแรกที�พบได้้เมื�อมาเจอกนัคอื	การทักทาย	
รอยยิ�ม	แสด้งความยินด้ี	ท่าทีที�ยินด้ียิ�งเมื�อได้้พบเจอกัน	และแต่ละ
คนด้มูคีวามสขุ่จงัเลย		ซึ่่�งมติรภาพเหลา่นี�แมแ้ตผู่ท้ี�มใิช่โ่รแทเรยีนยงั
รับรู้ได้้	 	สำหรับผู้จัด้	ความรู้ส่กคือ	ความวุ่นวายด้้านสถูานที�เพราะ
โรงแรมมีเวลาให้จัด้เตรียมจำกัด้มาก	 ความกังวลว่าผู้มาร่วมงานจะ
ไมไ่ด้รั้บความสะด้วก	ไมร่าบรื�น	การตอ้นรบัใหข้่อ้มลูเพยีงพอหรอืไม่	
และอื�นๆ	อกีมากมาย		เพราะความสขุ่	ความคาด้หวงั	และความตั�งใจ
อย่างยิ�งข่องผู้จัด้คือ		เราอยากให้ทุกท่านที�มาร่วมงานมีความสุข่	ได้้
รับความสะด้วก	มีความทรงจำที�ด้ีกลับไป	

	 บรรยากาศในงานช่่วงการประชุ่มและพิธิีการ	เรายังรักษา
แนวทางข่องโรตารีอย่างครบถู้วน	 เข่้มแข่็งด้ังประเพณีที�เคยทำ														
ยังสามารถูสร้างศรัทธิา	สร้างแรงบันด้าลใจให้เกิด้กับทุกคนต่อไปได้้	
แต่ในข่ณะเดี้ยวกันก็ผ่อนคลายในรายละเอียด้มากกว่าเด้ิม	 โด้ยเรา								
มีทีมงานที�เป็นคนรุ่นใหม่	 ที�อายุน้อยลงมากข่่�น	 ซ่ึ่�งในแนวทางนี�เรา
สามารถูทำให้โรแทเรียนรุ่นใหม่	 เข่้ามามีส่วนร่วมและมีความเข้่าใจ
แนวทางข่องโรตารี	 เข่้าใจบทบาท	 และมีความรัก	 มีศรัทธิาต่องาน
โรตารีมากยิ�งข่่�น	 สำหรับงานเลี�ยงช่่วงเย็น	 แน่นอนว่าเต็มไปด้้วย							
รอยยิ�ม	เสียงหัวเราะ	อบอุ่น	เพราะนานๆ	จะได้้มาพบกัน	จ่งอบอวล
ด้้วยมิตรภาพ	งด้งามไปด้้วยการแต่งกายที�ทุกคนตั�งใจเตรียมมาตาม									
ธิีมงานที�ผู้จัด้กำหนด้ให้	 การแสด้งออกที�เป็นกันเอง	 ดู้ปลด้ปล่อย								
ส่วนเสียงสะท้อนจากผู้มาร่วมงานก็คงมีหลากหลายมุมมอง	 หลาก
หลายด้า้นที�แตล่ะทา่นได้ป้ระสบเจอ		มีทั�งคำช่มเช่ยและการใหข้่อ้คดิ้
เห็นปรับปรุง	ซึ่่�งทางเจ้าภาพผู้จัด้งานยินด้ีน้อมรับในทุกๆ	ด้้าน
	 บทสุด้ท้ายข่องงานประชุ่มใหญ่่ในปีนี�	 ก็ได้้สำเร็จบรรลุถู่ง
วัตถุูประสงค์ข่องการจัด้งานด้้วยดี้	 คือ	 สมาชิ่กทุกระดั้บข่องภาคได้้
พบปะและมีส่วนร่วม	 ตั�งแต่ผู้นำอาวุโสจนถู่งสมาช่ิกใหม่ล่าสุด้ข่อง
สโมสร	 มีการยกย่องความสำเร็จข่องสมาชิ่กสโมสรและข่องภาค	
สามารถูสร้างแรงบันด้าลใจและวิสัยทัศน์เหนือระด้ับสโมสรให้แก่						
ผู้ร่วมงาน	 และที�สำคัญ่เหนืออื�นใด้	 ทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ใน
มิตรภาพที�ควรแก่การจด้จำ	 ด้ังความคาด้หวังที�ตั�งไว้คือ	 มิตรภาพที�	
นิรันด้ร์กาล	The	Eternal	Friendship

เกํียรติป็ระวัติสูงคุ่าแกํ่คุวามีภูาคุภููมีิใจ

อนิ.ก้ิจิจิา  เตช่ะศิริธนิะกุ้ล
สโมสรโรตารีมูลริเวอร์

	 การได้้มีโอกาสทำอะไรดี้ๆ	 เพื�อช่่วยเหลือผู้อื�นและทำ
ประโยช่น์เพื�อสังคม	 เป็นเรื�องที�น่าภาคภูมิใจ	 ทำให้จิตใจปริ�มด้้วย	
ความสุข่	เวลาที�เราได้้เห็นผู้ที�ด้้อยโอกาสกว่าเรา	มีช่่วงเวลาที�ด้ีข่่�นมา
บ้าง	แม้ว่าผมจะไม่ได้้เป็นโรแทเรียน	ในช่่วงเวลาที�ยิ�งใหญ่่ข่องโรตารี
ประเทศไทย	อันเป็นช่่วงที�	ฯพณฯ	พิช่ัย	รัตตกุล		เป็นประธิานโรตารี
สากล	 แต่ผมก็ภูมิใจที�ผมมีโอกาสเป็นโรแทเรียนที�อยู่ในช่่วงเวลา
ประวัติศาสตร์ที�ได้้ทำกิจกรรมสำคัญ่ๆ	 หลายอย่าง	 	 โด้ยเฉัพาะ

โครงการใหญ่่อย่างโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย	ที�จังหวัด้สกลนคร	
ที�ท่านพิช่ัยได้้นำพาโรแทเรียนทั�วประเทศ	 สร้างสิ�งที�ยิ�งใหญ่่เพื�อ
ประเทศ	 เพื�อประช่าช่นหลายหมื�นคน	 ได้้มีโอกาสร่วมงานประชุ่ม
สำคัญ่ๆ	หลายงานที�มีท่านพิช่ัยมาร่วมเป็นประธิานในงาน	
	 ผมจะนก่ถูง่คำสอนต่างๆ	ข่องท่านเสมอ	ไมว่า่จะเป็นคำสอน
ในเรื�ององค์ความรูโ้รตารีหรอืคำสอนในเรื�องให้เอื�ออารีตอ่เพื�อนมนุษย์	
ท่านเปรียบเสมือนเป็นปูช่นียบุคคลข่องโรตารีไทย	 ซึ่่�งท่านไม่ได้้สอน
แตว่ชิ่าความรูโ้รตารี	แตย่งัสอนอบรมให้เราเป็นคนดี้	มนี�ำใจ	ใหค้วาม
รักต่อเพื�อนมนุษย์	ใช่้ช่ีวิตไปในทางที�ด้ี	เอื�ออารีย์ต่อคนรอบข่้าง	
	 ในทุกๆ	 ปีจะมีมิตรโรแทเรียนในภาค	 3340	 หลายสโมสร	
จะประสานงานผา่นผมในฐานะเลข่านุการภาคหลายสมัยใหป้ระสาน
งานกับคุณอุด้มลักษณ์ซึ่่�งเป็นเลข่านุการข่องท่านพิชั่ย	 	 เพื�อข่อสาร
แสด้งความยินด้ีในพิธิีสถูาปนาสโมสรโรตารีในภาค	 3340	 จากท่าน
พิช่ัย	เพื�อลงตีพิมพ์ในหนังสือสถูาปนาสโมสรในแต่ละเข่ตต่างๆ		

รำลึกงาน DC 2022  ภิาค 3340

MEMOIR อด่ตปีระธานโรตาร่สากล พิชุัย รัตตกุล
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D.3340
District Conference



สโมีสรโรติาร่ศึิลป็าคมี จัด้โคุรงการขับัขี�ปลอด้ภัยให้นักเรียนโรงเรียน
อนุบัาลหนองวัวซึ่อ อ.หนองวัวซึ่อ จ.อุด้รธานี ส่อนขับัรถูส่มาร์ทัได้รฟ์ 
เพ่�อส่รา้งคุวามปลอด้ภยัในการส่ญัจร  โด้ยอบัรมให้คุวามร้้เร่�องหลักการ
ขับัขี�รถูจักรยานยนติ์อย่างปลอด้ภัย เพ่�อเส่ริมคุวามร้้ของน้องนักเรียน
ในการส่อบัใบัขับัขี� และการใชี้รถูจักรยานยนติ์ในชีีวิติจริง

สโมีสรโรติาร่จ้่นที่นิมิีติ ร่วมกับัชีุมชีน เจ้าหน้าทัี�จิติอาส่า และ 
ส่ภ.โป่งน�ำร้อน จ.จันทับัุรี โด้ยออกเยี�ยมและมอบัส่ิ�งของให้กับัผู้้้ป่วย       
ติดิ้เติยีงและผู้้ย้ากไร ้เชีน่ ขา้วส่าร อาหารแหง้ กระด้าษชีำระ เส่่�อผู้า้ มุง้ 
ผู้้าอ้อมส่ำเร็จร้ป เงินส่ด้และอ่�นๆ ในเขติพ่�นทัี� อ.โป่งน�ำร้อน จ.จันทับัุรี

สโมีสรโรติาร่ศึร่อุบล  ร่วมกับัห้องส่มุด้ประชีาชีนจังหวัด้อุบัลราชีธานี 
กศน.อำเภอเม่องอุบัลราชีธานี ได้้จัด้กิจกรรมส่อนเส่ริมอาชีีพส่ำหรับั
ประชีาชีนทัี�ส่นใจ ฝั่กึทัำขนมหรอ่งานติดั้เยบ็ัทัำหมอนองิ ติุ�กติาผู้า้ติา่งๆ 
ส่ำหรับันำไปประกอบัเป็นอาชีีพ หร่อเป็นงานอด้ิเรกได้้อย่างมีคุุณคุ่า 
เพิ�มข่�นมากมายหลายเทั่าติัว ณ ห้องส่มุด้ประชีาชีน จ.อุบัลราชีธานี

สโมีสรโรติาร่อำนาจ้เจ้ริญ จัด้กิจกรรมโคุรงการเส่ริมส่ร้างสุ่ขภาพจาก
เด้็กส่้่ผู้้้ใหญ่ ได้้มอบัอาหารเชี้าให้กับัเด้็กๆ ศ้นย์พัฒนาเด้็กเล็ก 3 แห่ง มี
เด้็กทัั�งส่ิ�น 114 คุน เน่�องในวันโรติารี “มีน�ำใจ ให้คุวามรัก” เม่�อวันทัี� 
23 กุมภาพันธ์ 2565

สโมีสรโรติารส่รุนาร ่มอบัทุันการศก่ษา ทันุอาหารกลางวันนกัเรยีนเน่�อง
ในวันโรติารีโลก นำโด้ย นายกโส่ภณ ศุภสี่ห์ และเลขานุการ ธราวุธ         
ติณิทักุะสิ่ร ิและส่มาชิีก ทัั�งนี�ยงัได้ม้อบัแมส่และแอลกอฮิอลล์แกคุ่รแ้ละ
นักเรียนโรงเรียนบั้านกระโด้น ติ.หนองไข่น้�า อ.เม่อง จ.นคุรราชีส่ีมา

สโมีสรโรติาร่สกลนคร ร่วมกันส่ร้างศาลาโรติารีสุ่ริยะปฏิิทัินเพ่�อชีุมชีน 
เส่า OBELISK เพ่�อให้เป็นแหล่งทั่องเทัี�ยว แหล่งเรียนร้้ด้้านด้าราศาส่ติร์ 
และศาส่ติร์แห่งคุวามเชี่�อทัางโหราศาส่ติร์ ทัี�ด้อนลังกา บั้านด้อนเส่าธง 
ติ.ธาติุเชีิงชีุม อ.เม่อง จ.ส่กลนคุร ซึ่่�งเป็นทัี�ส่าธารณะมอบัให้กับัองคุ์การ
บัริหารส่่วนจังหวัด้ส่กลนคุรด้้แล เพ่�อประโยชีน์แก่ส่าธารณชีนติ่อไป
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บัรรณาธิการ ภิาค 3350 โรตาร่สากล

D.3350

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมีสรโรตาร่กรุงเที่พสุวรรณภิ้มีิ

สวัสด้ีค่ะ	มิตรโรแทเรียน	และผู้อ่านทุกท่าน

	 ข่่าวที�สร้างความน่าตกใจเป็นที�สุด้	 สำหรับ																			
โรแทเรียนเมื�อปลายเดื้อนกุมภาพันธ์ิคอื	การถูง่แก่อนิจกรรม
ข่องอด้ีตประธิานโรตารีสากล	พิช่ัย	รัตตกุล	ที�รักและเคารพ
ข่องพวกเรา	 นิตยสารฯ	 ฉับับนี�จ่งเน้นในเรื�องนี�เป็นพิเศษ										
โด้ยให้	บก.ข่องแต่ละภาคได้้เล่าถู่งเรื�องที�เกี�ยวกับท่าน		
	 สำหรบัด้ฉิันัเองนั�นเรยีกได้ว้า่	เริ�มเหน็ทา่นมาตั�งแต่
ยงัจำความไมไ่ด้	้	ตอนด้ภูาพโรตารขี่องคณุพอ่สมยัที�ยงัไมไ่ด้้
เข่้ามาเป็นโรแทเรียนเองก็แบบหน่�ง	 	 แต่พอตัวเองเริ�มมี									
ความรู้เรื�องโรตารี	 จนเข่้ามาทำงานในระด้ับภาคแบบนี�แล้ว	
กลับกลายเป็นความช่ื�นช่ม	 ในความตั�งใจข่องโรแทเรียนรุ่น
แรกๆ	 ที�มีความพยายามเพื�อสโมสรโรตารีในประเทศไทย
อย่างแท้จริง	ทำให้สามารถูแตกลูกแตกหลานจาก	1	สโมสร
ที�ประช่มุด้ว้ยภาษาองักฤษ	มาเริ�มเปน็อกี	1	สโมสรที�ประช่มุ
ด้ว้ยภาษาไทย	ต่อไปที�เช่ยีงใหม	่ไปนครสวรรค	์จนข่ยายออก
ไปทั�วประเทศ	มาจนถู่งปัจจุบันนี�มีมากกว่า	350	สโมสรแล้ว	
	 ส่วนภาพกิจกรรมในฉับับนี�	 	ข่อนำเสนอภาพการ
ประชุ่มใหญ่่ภาค	(District	Conference)	ข่องท่านผู้ว่าการ
ภาคปีนี�	 และการอบรมนายกรุ่น	 118	 (Orientation	 &	
PrePETS)	ข่องท่านผู้ว่าการภาคปีหน้าค่ะ
	 พบกันฉับับหน้า	 ซ่ึ่�งจะเป็นฉับับสุด้ท้ายข่องทีม
บรรณาธิิการชุ่ด้ปัจจุบันค่ะ

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมีสรโรตารีกํรุงเท่พูสุวรรณภููมีิ
Tel. / Line ID : 0816122340

email : trongs3350@gmail.com

ผู้วลั.มีิตสึท่ากํะ อิดะ ผูู้้ว่ากํารภูาคุป็ี 2565 - 2566

เกิด้ที�เมือง	Nagoya	ประเทศญ่ี�ปุ่น	เมื�อปี	1956

กํารศึกํษา  
   •  ปรญิ่ญ่าตรี	Mechanical	Engineering	จากมหาวิทยาลยัโตเกียว	ปี	1981

   •  CPA	(Certified	Public	Accountant)	จาก	State	of	Delaware,	USA.							
ปี	2004

   •  MBA	จาก	Ohmae	Ken-ichi	graduate	school	of	Business	ปี	2007
  • เข่ียนหนังสือเกี�ยวกับประเทศไทยคือ	 	 Culture	 Shock	 in	 Thailand	
Keiso-Shobo		ปี	1992		และ	Terminal	Care	in	Thailand	Bunge-Sha		
ปี	2009

 • เป็นสมาชิ่กก่อตั�งข่องสโมสรโรตารีกรุงเทพสุรวงศ์	 ได้้เป็นนายกสโมสร								
ถู่ง	2	สมัย	ก่อนที�จะมารับตำแหน่งผู้ว่าการภาครับเลือก

	 ผวล.มิตส่ทากะ	อิด้ะ	ได้้จัด้การปฐมนิเทศนายกรับเลือก	และ	Pre-
PETS	ครั�งที�	1	ทาง	Zoom	เมื�อวันที�	4	ก.พ.	65		โด้ย	อกบร.ศ.ด้ร.เสาวลักษณ์	
รัตนวิช่ช่์	ประธิานฝัึกอบรมภาค	เป็นผู้บรรยายเรื�องบทบาทหน้าที�ข่องนายก	
และแผนงานการอบรม	PETS		มีผู้เข่้าร่วมประชุ่มประมาณ	92	ท่าน		
	 การอบรม	Pre-PETS	แยกออกเปน็หอ้งภาษาไทย	3	กลุม่	และหอ้ง
ภาษาอังกฤษ	1	กลุ่ม	(สำหรับสโมสรในประเทศไทย	กัมพูช่า	เมียนมา	และ
เวียด้นาม	 ที�ประชุ่มด้้วยภาษาอื�น)	 โด้ยในแต่ละกลุ่มมีผู้ช่่วยผู้ว่าการภาค							
รบัเลือกเข้่าร่วมรับฟังด้ว้ย		และจะมีการอบรมอีก	5	ครั�งก่อนที�จะถูง่วันอบรม	
PETS	 ในวันที�	 23	 -	 24	 เม.ย.	 65	 เพื�อให้นายกรับเลือกมีความมั�นใจใน											
การทำงานตั�งแต่	1	ก.ค.	65	โด้ยมีเป้าหมายเป็นนายกคุณภาพระด้ับ	5	ด้าว

ผู้้�ว่าการภิาครับัเลือก



	 ภาพข่องอดี้ตประธิานโรตารีสากล	พิช่ยั	รัตตกุล	ที�ในวงการ
โรตารจีด้จำเสมอมาคอื	ช่ายสงูวยัคนหน่�งที�ยงัแขง็แรง -	มกัจะเด้นิข่่�น
เวทีเองโด้ยไม่ต้องให้ผู้อื�นช่่วย	คุวามีจำดีเยี�ยมี	-	ยืนพูด้ที�โพเด้ียมบน
เวทีได้้เป็นช่ั�วโมงโด้ยไม่ต้องมีบทเลย	 เป็็นกัํนเอง	 ยิ�มแย้มแจ่มใสกับ	
ทุกคนที�ไปข่อถู่ายรูปกับท่าน	 โด้ยท่านจะโอบไหล่ทุกคนอย่างเสมอ
ภาคกัน	 พร้อมบอกผู้ที�มาทักทายว่าถู้าไปพบกันที�ไหนก็เข่้ามาทักนะ	
ถู้ากลัวท่านจำไม่ได้้ก็ให้บอกว่าเป็นใครหรือลูกหลานใคร	 รวมไปถู่ง					
สิ�งด้ีๆ	ที�ควรถูือเป็นแบบอย่างสำหรับโรแทเรียนเราตลอด้ไปคือ	เรื�อง
ข่องระเบียบวินัย กํารแต่งกํายที�ถููกกาลเทศะและให้เกียรติทุกงาน							
ที�ไป	 กํารตรงต่อเวลัา กํารพููดจาชิัดถึ้อยชิัดคุำทั�งภาษาไทยและ
อังกฤษ	บุคุลัิกํภูาพูในกํารเป็็นผูู้้นำสูง	เป็นต้น
 ครอบครัว “แสงสว่างวัฒนะ”		มีความผูกพันกับท่าน	(ซึ่่�ง
ในบทความนี�ข่อใช่้คำว่า	 ท่านพิช่ัย)	 มาตั�งแต่สมัยคุณ์พ่ออรุณ์  
เนื�องจากท่านพิช่ัยเป็นเจ้าข่องบริษัทเยาวราช่จำกัด้	 (หมากหอม
เยาวราช่)	 	 ส่วนคุณพ่ออรุณเป็นเจ้าข่องบริษัทแสงอรุณจำกัด้	 ห้าง
สรรพสนิคา้ใหญ่ท่ี�สดุ้ในยคุนั�น	(ก่อนที�จะมีหา้งเซึ่น็ทรลัเกดิ้ข่่�นในเวลา
ต่อมา)	ซึ่่�งทั�ง	2	แห่งเป็นต่กที�อยู่เยื�องๆ	กันในย่านวังบูรพา	ทั�งสองจ่ง

ได้้พบปะปร่กษากันถู่งเรื�องการก่อตั�งสโมสรโรตารีแห่งแรกที�ประชุ่ม
ด้้วยภาษาไทย		เพราะคณะผู้กอ่ตั�งเห็นวา่	สโมสรโรตารีกรุงเทพซึ่่�งถูือ
กำเนิด้ในประเทศไทย	 (เมื�อปี	 2473)	 มาเป็นเวลา	 28	 ปีแล้ว	 แต่
ประเทศไทยกย็งัมีโรตารเีพยีงสโมสรเด้ยีว		พระยามไหสวรรย	์ในฐานะ
สมาช่ิกสโมสรโรตารีกรุงเทพ	 จ่งเป็นผู้ด้ำเนินการเชิ่ญ่ช่วนมิตรสหาย
ในวงการธุิรกจิตา่งๆ	มาร่วมประช่มุรบัฟงัอดุ้มการณโ์รตารี	จนสามารถู
ก่อตั�งสโมสรโรตารีธินบุรีได้้สำเร็จเมื�อปี	 2501	 โด้ยที�พระยา																				
มไหสวรรย์ได้รั้บมติเป็นเอกฉันัท์ให้เป็นนายกก่อตั�ง	นายกคนต่อมาคือ	
คุณพ่ออรุณ	ด้ำรงตำแหน่งต่อเนื�องกัน	2	สมัยคือ	ปี	2502	–	2503	
และ	 2503	 –	 2504	 	 ส่วนท่านพิช่ัยเป็นนายกคนที�	 3	 ข่องสโมสร									
โรตารีธินบุรี	ในปี	2504	–	2505	ตามคำบอกเล่าข่องคุณแม่	 (ซึ่่�งจะ
กล่าวถู่งในช่่วงต่อไป)	 บอกว่าทั�ง	 2	 ท่านทุ่มเทกับเรื�องการก่อตั�ง								
โรตารีนี�มาก	 รวมทั�งในเรื�องข่องการแปลหลักการโรตารี	 จากภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นครั�งแรกด้้วย	 เพราะเป็นศัพท์เฉัพาะและ	
ความหมายที�คนไทยเรายังไม่คุ้นช่ิน	 	 ซึ่่�งตอนนั�นท่านพิช่ัยจะเป็น						
ฝัา่ยข่า้มมาทางฝัั�งบา้นคณุพอ่อรณุ		ทานข่า้วกนัไปคุยกนัไป	(ไมเ่ฉัพาะ
เรื�องข่องโรตารีเท่านั�น	แต่เรื�องข่องสมาคมฝัึกการพูด้	สมาคม	YMCA	

MEMOIR อด่ตปีระธานโรตาร่สากล พิชุัย รัตตกุล
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D.3350
อด่ตปีระธานโรตาร่สากล

และอีกหลายๆ	 องค์กร	 ทั�งสองท่านก็ปร่กษาหารือกันอยู่เสมอ)	 แม้เมื�อสโมสรธินบุรีใช้่
โรงแรมรัตนโกสินทร์เป็นที�ประชุ่ม	 แต่ที�บ้านคุณพ่ออรุณก็ยังเหมือนเป็นสำนักงานข่อง
สโมสรอยู่	โด้ยมีคุณแม่เป็นเจ้าหน้าที�สโมสร	คอยเก็บเงินค่าลงทะเบียนและดู้แลในเรื�อง
ทั�วๆ	ไปข่องสโมสรธินบุรี	
	 ช่่วงปี	2544-	2545		สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภููมิ	เริ�มถูือกำเนิด้ข่่�น	โด้ย
สโมสรโรตารีสวนหลวงซึ่่�งเห็นว่าคุณแม่เป็นผู้ที�รู้เรื�องข่องโรตารีมาในระด้ับหน่�งแล้ว	แม้
จะไม่เคยเป็นโรแทเรียนมาก่อน	 	 ในปีนั�น	 Richard	 D.King	 ประธิานโรตารีสากลมา
ประเทศไทย	โด้ยมีการจัด้งานต้อนรับที�ศูนย์สิริกิติ�	ซึ่่�งนิายก้ก้่อตั�งเบญจิมาศ	มีโอกาสได้้
ไปร่วมงานด้้วย	 และเป็นครั�งแรกที�คุณแม่มีโอกาสได้้พบกับท่านพิช่ัยในวงการโรตารี					
อกีครั�ง		ตา่งตื�นเต้นด้ใีจในการพบกัน		ทา่นพิช่ยัยนิด้มีากที�คณุแม่เข่า้มาสานต่อเรื�องข่อง
โรตารีต่อจากคุณพ่ออรุณ	
	 ปีถูัด้มา	2545	–	2546	ปี	Sow	the	Seeds	of	Love	ท่านพิช่ัยด้ำรงตำแหน่ง
ประธิานโรตารีสากล	 ส่วนคุณแม่ต้องรับหน้าที�นายกต่อ	 เนื�องมาจากที�ช่่วงก่อตั�งด้ำรง
ตำแหน่งไม่ครบปี	จ่งตั�งใจจะจัด้งานฉัลองสารตราตั�งในปีนั�น	โด้ยเช่ิญ่	RI.	President	ใน
ข่ณะด้ำรงตำแหน่ง	 มาร่วมงานเพื�อเป็นเกียรติประวัติข่องสโมสร	 และน่าจะเป็น
ประวัติศาสตร์ข่องโรตารีในประเทศไทยด้้วย	 จ่งได้้ติด้ต่อนัด้หมายวันที�ท่านจะมาเยือน
เมืองไทยแล้วกำหนด้จัด้งานในวันนั�น	 ด้้วยบารมีข่องท่านพิช่ัย	 ทำให้สโมสรเล็กๆ	 ที�						
เพิ�งถูือกำเนิด้มาเพียงปีเด้ียว	มีแข่กระด้ับผู้ว่าการภาคมาเป็นเกียรตินั�งที�โต๊ะยาวบนเวที
ถู่ง	12	ท่าน	รวมทั�งแข่กต่างภาค	ต่างสโมสร	มาร่วมงานถู่ง	300	กว่าคน	ทั�งๆ	ที�ฝันตก	
หนักมากในบริเวณโรงแรมที�จัด้งานคือ	 โรงแรมรอยัลพริ�นเซึ่ส	 ถูนนศรีนครินทร์	 เป็น	
ความประทับใจข่องสมาช่ิกอย่างมาก
 ยอด	(น้องช่ายข่อง	บก.)	รับตำแหน่งนายกสโมสรในปีถูัด้มาคือ	2546	–	2547		
ปจัจุบนัทำงานระดั้บภาค	เปน็เลข่าผูว่้าการภาคหลายสมัย	เปน็ประธิานภาคในตำแหน่ง
ต่างๆ	และเป็น	MC	หลักข่องงานภาคแทบทุกงาน
	 ส่วนด้ิฉัันเอง	 รับตำแหน่งนายกสโมสรในปี	 2549	 –	 2550	 	 ปัจจุบันทำงาน				
ในระด้ับภาคหลายตำแหน่งเช่่นเด้ียวกัน
	 ครั�งล่าสุด้ที�สมาช่ิกกรุงเทพสุวรรณภูมิได้้พบท่านคือ	26	ตุลาคม	2564	ที�บ้าน
ข่องท่านในหมู่บ้านปัญ่ญ่า	 ท่านยังได้้ช่วนพวกเราไปจังหวัด้สกลนครด้้วยกัน	 เพื�อไปที�					
บ่งแห่งความรัก	(The	Lake	of	Love)		ในโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย	ที�ท่านรักมาก	
เพราะเปน็การแสด้งออกถูง่ความรกัความภกัด้	ีที�โรแทเรยีนเรามตีอ่	พระเจา้อยูห่วัรชั่กาล
ที�	 9	ท่านบอกว่าอาจได้้ไปเป็นครั�งสุด้ท้าย	 	ทางสโมสรสกลนคร	จะมีพิธิีบายศรีสู่ข่วัญ่	
สบืช่ะตาในโอกาสวนัลอยกระทงด้ว้ย	และยงัช่วนพวกเราไปรว่มงานสงัสรรค์ปใีหมที่�ท่าน
จดั้ข่่�นทกุปทีี�บา้นในช่ว่งปลายเดื้อนธินัวาคม	แตแ่ลว้งานทั�งสองก็เปน็อนัตอ้งยกเลกิเพราะ
ท่านเริ�มมีอาการป่วย	 จนต้องเข่้าโรงพยาบาลหลังจากนั�น	 และได้้ถู่งแก่อนิจกรรมอย่าง
สงบด้้วยโรคมะเร็งปอด้	 เมื�อวันจันทร์ที�	 28	 กุมภาพันธิ์	 2565	ณ	 โรงพยาบาลศิริราช่								
สิริรวมอายุ	96	ปี
	 สิ�งที�จะยังอยู่ในความทรงจำข่องพวกเราตลอด้ไปคือ	ท่านเป็น	Family	man	
ช่ายผู้มีรักเด้ียวใจเด้ียว	 แม้คู่ครองข่องท่านจะจากไปแล้วหลายปี	 แต่ท่านก็จะไป
เยี�ยมเยียนคุณหญิ่งจรวยที�วัด้อย่างสม�ำเสมอทุกบ่ายวันเสาร์ตลอด้มา	 	 ท่านเป็นสุภาพ
บุรุษ	 นักการเมืองมือสะอาด้	 อด้ีตหัวหน้าพรรคประช่าธิิปัตย์	 ที�เคยด้ำรงตำแหน่งรอง
นายกรฐัมนตร	ีประธิานรฐัสภา	ประธิานสภาผู้แทนราษฎร	ฯลฯ	 แลัะสำหรบัโรแท่เรยีน
ท่่านเป็็นป็ระธานโรตารีสากํลัชิาวไท่ยเพูียงคุนเดียวในป็ระวัติศาสตร์ 117 ป็ีของ        
โรตารี เป็็นผูู้้ท่ี�คุวรคุ่าแกํ่กํารยกํย่องในเรื�อง “กํารท่ำดีให้โลักํ – Doing Good in the 
World” อย่างแท่้จริง
	 ข่อคุณความด้ีที�ท่านได้้สร้างสมมา	นำท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ		
	 ด้้วยความเคารพและระล่กถู่งตลอด้ไป



กิจกรรมี

 กํารป็ระชิุมีใหญิ่ภูาคุ 3350 ป็ี 2565		จัด้ข่่�นเมื�อวันเสาร์	
ที�	19	-	วันอาทิตย์ที�	20	มีนาคม	2565	ณ	โรงแรมแกรนด้์พาลาซึ่โซึ่่	
พทัยา		มผีูเ้ข่า้รว่มประช่มุ	568	คน	ผูแ้ทนประธิานโรตารสีากลมาจาก
ประเทศฟิลิปปินส์	 คือ	 PRID.	Daumonguiller	 Tumangan	 	 และ

โรตารแีอนน	์Leticia	จาก	Rotary	Club	of	Makati	West	ภาค	3830	
มาร่วมงานในครั�งนี�ด้้วย	โด้ยมี	ศ.คลินิกเกียรติคุณ	นพ.อุด้ม	คช่ินทร		
แสด้งปาฐกถูาพิเศษเรื�อง	 “แพทย์เปลี�ยนช่ีวิตด้้วยจิตบริการ”	 ส่วน	
Theme	งานภาคค�ำเป็น	Cowboy	Night
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บัรรณาธิการ ภิาค 3360 โรตาร่สากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชุย์
สโมีสรโรตาร่แพร่

เรียน	มิตรโรแทเรียนและผู้อ่านทุกท่าน

	 สำหรบัฉับบัเด้อืนมีนาคม	2565	ภาค	3360	มีตาราง
งานสัมมนาใหญ่่ๆ	อยู่	2	งาน	นั�นก็คือ	งานประชุ่ม	District	
Conference	 และงานประชุ่ม	 PETS-DTTS	 แต่เนื�องจาก
สภาวการณ์ระบาด้ข่องโควิด้-19	 ย�ำแย่ลง	 ทางภาค	 3360	
จำเป็นต้องเลื�อนการประชุ่มใหญ่่ดั้งกล่าวออกไป	 เพื�อความ
ปลอด้ภัยข่องโรแทเรียนทุกท่าน	
	 เนื�องจากเด้ือนนี�	 โรตารีประเทศเราได้้รับข่่าวการ
จากไปข่อง	ฯพณฯ	พิช่ยั	รตัตกุล	นำมายังความเศรา้โศกเสียใจ
แก่มิตรโรแทเรียนทุกภาค	 เพราะถูือเป็นการสูญ่เสียบุคคลที�
สำคัญ่ยิ�งข่องโรตารีประเทศไทย	 เหลือไว้ซึ่่�งคุณงามความด้ีที�
ทา่นพิช่ยั	ได้ท้ำใหก้บัประเทศไทย	และ	โรแทเรยีนทกุภาค	ใน
นามข่องภาค	3360	กระผมข่อแสด้งความเสียใจแก่ครอบครัว
ข่องท่านพิช่ัยมา	ณ	โอกาสนี�ด้้วยครับ	
	 สำหรับในคอลัมน์นี�	 ผมข่อแนะนำผู้ว่าการภาค											
รับเลือกภาค	3360	ซึ่่�งเป็นสุภาพสตรีท่านที�	 3	ที�ได้้รับเลือก
เป็นผู้นำภาค	 3360	 ตลอด้จนประมวลกิจกรรมโครงการ
บำเพ็ญ่ประโยช่น์ต่างๆ	 ข่องสโมสรในภาค	 3360	 เพื�อให้								
ทุกท่านได้้รับช่ม	 ทั�งนี�จะเข้่าเดื้อนเมษายนแล้วนอกจาก									
โควิด้-19	 ที�เราต้องระวัง	 อย่าลืมรักษาสุข่ภาพด้้วยนะครับ
เพราะความร้อนที�เพิ�มข่่�นทำให้เกิด้ภาวะ	 heat	 stroke	 ได้้									
จ่งข่อให้ทุกท่านระวังเป็นอย่างสูงครับ	

ด้้วยความปรารถูนาด้ีและด้้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ป็ระวัติผูู้้ว่ากํารภูาคุรับเลัือกํ

ผวล.ศุภลักษณ์	โลหะโช่ติ

เกิด้วันที�	16	กุมภาพันธิ์	พ.ศ.	2505

คู่สมรส:	ว่าที�	ร.ต.ด้ร.วิช่ัย	จิตรพิทักษ์เลิศ

ที�อยู่ปัจจุบัน	122/102	หมู่ที�	6	ถูนน
เลียบคลองช่ลประทาน	ต.สุเทพ	อ.เมือง	
จ.เช่ียงใหม่	50200						
โทร.	081-489-4434,	081-883-8450

อีเมล์:	supaluck@ngv.name,	
su.lohajoti@gmail.com

เป็นบุตรคนที�	2	ในจำนวนพี�น้อง	5	คน

กํารศึกํษา: 
		•	ระด้ับประถูมและมัธิยมต้น	โรงเรียน		
เรยีนาเช่ลีวิทยาลัย	จ.เช่ียงใหม่

	•	ระด้ับมัธิยมปลาย	โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย	จ.เช่ียงใหม่

	•	ระด้ับปริญ่ญ่าตรี	บริหารธิุรกิจ	
มหาวิทยาลัยพายัพ	จ.เช่ียงใหม่

	•	ระด้ับปริญ่ญ่าโท	บริหารธิุรกิจ							
มหาบัณฑ์ิต	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ป็ระสบกํารณ์กํารท่ำงาน:
		•	ประธิานกรรมการบริหาร	บริษัท		
เมืองหลวงทรานสปอร์ต	จำกัด้	ตั�งแต่								
ปี	2536-ปัจจุบัน	ด้ำเนินธิุรกิจข่นส่งข่นส่ง
น�ำมันให้กับบริษัท	ปตท.	จำกัด้	(มหาช่น)
  

		•	ประธิานกรรมการบริหาร	บริษัท									
ต้นน่าน	ทรานเทค	จำกัด้	ตั�งแต่ปี	
2537-ปัจจุบัน	ด้ำเนินธิุรกิจสถูานี							
บริการน�ำมัน	และสถูานีบริการ	NGV						
ที�	อ.วังเจ้า	จ.ตาก

งานสังคุมี:
		•	ปี	2558	ได้้รับการยกย่องให้เป็นลูก			
ที�มีความกตัญ่ญููกตเวทีต่อแม่	ในโอกาส	
วันแม่แห่งช่าติ	จากสภาสังคมสงเคราะห์	
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชู่ปถูัมภ์

		•	ปี	2560	ได้้รับการยกย่องให้เป็น
นักเรียนเก่าด้ีเด้่น	จากสมาคมนักเรียนเก่า
โรงเรียนเรยีนาเช่ลีวิทยาลัย	จ.เช่ียงใหม่

		•	ปี	2559-60	นายกสโมสรโรตารี	
เช่ียงใหม่ถูิ�นไทยงาม		

	•	รางวัลถู้วยสมเด้็จพระเทพรัตนราช่								
สุด้าฯ	สยามบรมราช่กุมารี	(สำหรับ	
สโมสรโรตารีที�บำเพ็ญ่ประโยช่น์ครบ	
วงจรด้ีเด้่น	4	กิจกรรมข่่�นไป)

		•	ปี	2562-63	ผู้ช่่วยผู้ว่าการภาค	

		•	รางวัลผู้ช่่วยผู้ว่าการภาคยอด้เยี�ยม	
(สโมสรโรตารีที�ดู้แลได้้รับรางวัลมากที�สุด้)

		•	ปี	2563-64	ผู้ว่าการภาคนอมินี	

		•	ปี	2564-65	ผู้ว่าการภาครับเลือก
 

ผู้้�ว่าการภิาครับัเลือก



ระลัึกํถึึง ฯพูณฯ พูิชิัย รัตตกํุลั 
ป็ระธานโรตารีสากํลั ป็ี 2545-46

ผู้วภ.จิิระยุทธ ห่ิรัณ์ยวัฒนิ์
สโมสรโรตารีศิลาอาสนิ์
 

	 ผมเข้่ามาเป็นสมาชิ่กกอ่ตั�งข่องสโมสรโรตารีศลิาอาสน	์	ภาค	
3360	 เมื�อวันที�	 9	 ตุลาคม	 2530	 โด้ยการชั่กช่วนข่องนายกก่อตั�ง											
เฮียกเส็ง	แซึ่่เล้า	รับสารตราตั�งจากโรตารีสากล	วันที�	23	กุมภาพันธิ์	
2531	เป็นสโมสรลำด้ับที�	25156	ข่องโรตารีสากล	
	 การอยูใ่นสโมสรที�กอ่ตั�งข่่�นมาใหม่และเป็นสมาชิ่กกอ่ตั�งนั�น	
ตอ้งมคีวามเข่า้ใจคำวา่	“โรตาร”ี	คอือะไร	และนี�กค็อืคำตอบแรกที�ผม
ได้้รับจากท่านพิช่ัย	รัตตกุล	ในการที�ท่านให้เกียรติมาเป็นประธิานใน
งานฉัลองสารตราตั�งข่องสโมสรโรตารศีลิาอาสนเ์มื�อวนัที�	22	เมษายน	
2531	และผมมคีวามประทับใจในบุคลิกภาพข่องท่าน	เพราะท่านเป็น
ผูท้ี�มอีธัิยาศัยด้	ีการที�ได้พ้ดู้คยุกับท่าน	ท่านเปน็ผูใ้หญ่ใ่จดี้	ใหค้วามรัก	
ความเอ็นดู้กับสมาช่ิกโรแทเรียนทั�วไป	 สิ�งที�ทำให้ผมติด้ตามท่านมา
โด้ยตลอด้ระยะเวลาที�ท่านมีช่ีวิต	 และด้ำรงตำแหน่งประธิานโรตารี

สากลคนแรกที�เปน็คนไทย	ทา่นมักจะได้้รบัเช่ญิ่ให้รว่มงานฉัลองหรือ
ครบรอบข่องสโมสรต่างๆ	และงานข่องโรตารีในแต่ละภาคก็คือ	การ	
กล่าวสุนทรพจน์ในงานโรตารีต่างๆ	 ที�ได้้กำหนด้หัวข่้อให้ท่านกล่าว	
ทุกครั�งท่านจะมีกระด้าษช่ิ�นเล็กๆ	 เพื�อเตรียมหัวข่้อที�จะกล่าว														
การกลา่วสนุทรพจนข์่องทา่นแตล่ะครั�ง	จะมขี่อ้เตอืนใจและข่อ้แนะนำ
ที�ด้ีๆ	 ให้กับมิตรโรแทเรียนที�ได้้รับฟังในงานนั�น	 อย่างน่าสนใจและ						
น่าติด้ตาม	 และผมก็เป็นคนหน่�งที�ติด้ตาม	 และช่อบในการกล่าว	
สุนทรพจน์	 ไม่ว่าจะเป็นการใช่้เสียง	 จังหวะ	 เนื�อหาข่องแต่ละ
เหตุการณ์	มีความสุข่ทุกครั�งครับ	
	 นี�เปน็บางสว่นจากหวัใจที�เคยได้พ้บปะกบัทา่นในงานแตล่ะ
งาน	 ซึ่่�งผมไม่สามารถูจะเขี่ยนความรู้ส่กได้้หมด้	 แต่หนังสือสถูาปนา
คณะกรรมการบริหารสโมสรข่องแต่ละปี	ผมจะได้้รับเกียรติจากท่าน
เข่ยีนสารแสด้งความยินด้ใีหท้กุๆ	ปี	ในปทีี�ทา่นด้ำรงตำแหน่งประธิาน
โรตารีสากล	ปี	2545-2546	“Sow the Seeds of Love”	มีน�ำใจ	
ให้ความรัก	 ท่านสนับสนุนโรแทเรียนทุกคน	 ให้	 มีน�ำใจ	 ให้ความรัก	
เพื�อปลูกฝัังสันติภาพ	 และช่่วยปรับปรุงช่ีวิตรอบๆ	 ตัวท่านและ										
รอบโลก	 อนุสรณ์และผลงานจากความตั�งใจข่องท่าน	 จ่งเกิด้บ่งแห่ง
ความรักที�จังหวัด้สกลนคร	 	 ด้้วยอานิสงส์ใด้ที�ท่านได้้สร้างมา	 ข่อให้
ด้วงวญิ่ญ่าณข่องทา่น	สูสุ่ข่คตใินสมัปรายภพ	สวรรคช์่ั�นฟา้	ด้ว้ยเทอญ่

MEMOIR อด่ตปีระธานโรตาร่สากล พิชุัย รัตตกุล
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D.3360
Activities



อุปกรณ์การแพทัย์พระราชีทัานฯ ของสโมีสรโรติาร่พรานกระติ่าย  
ได้้รับัคุวามอนุเคุราะห์จาก อน.ศรีรัติน์ ส่โมส่รโรติารีหนองแคุ ภาคุ 
3350 ทัำการขนย้ายให้โด้ยไม่คุิด้คุ่าใชี้จ่ายแติ่อย่างใด้ ถู่งส่โมส่ร          
โรติารีพรานกระติ่ายและจัด้เก็บัในทัี�ปลอด้ภัยเรียบัร้อยแล้ว เพ่�อรอ
กำหนด้วันและพิธีมอบัในเด้่อนเมษายน 2565 ติ่อไป

สโมีสรโรติาร่เช้่ยงให้มี่ถิ�นไที่ยงามี นำโด้ย อน.ฟองจันทัร์  สุ่ขส่วัส่ด้ิ� 
ณ อยุธยา ประธานคุณะกรรมการฝ่ั่ายบัำเพ็ญประโยชีน์ และ          
คุณะกรรมการ  GG# 2124542  ได้้ด้ำเนินการโคุรงการน�ำส่ะอาด้  
15 หม้บ้่ัาน ทัี�อำเภอแม่แจม่ คุรั�งทัี� 2 และมีกจิกรรมบัำเพ็ญประโยชีน์
เพิ�มอีกหลายอย่าง เชี่น มอบัทัุนการศ่กษา หน้ากากอนามัย ส่ิ�งของ
เคุร่�องใชี้ส่ำหรับัโรงเรียนและชีุมชีน มอบัคุอมพิวเติอร์พร้อมโติ�ะวาง 
จำนวน 5 ชีุด้ เจลแอลกอฮิอล์และน�ำด้่�มอีกด้้วย

สโมีสรโรติารต่ิาก ได้ม้อบัเคุร่�องวัด้ออกซิึ่เจนในกระแส่เล่อด้ให้กบััโรง
พยาบัาลส่มเด้็จพระเจ้าติากสิ่นมหาราชี จำนวน 2 เคุร่�อง เพ่�อให้
บัุคุลากรทัางการแพทัย์ใชี้ติรวจวัด้และวิเคุราะห์ในการรักษาผู้้้ป่วยทัี�
เข้ามาขอรับับัริการของโรงพยาบัาล ซึ่่�งเป็นโคุรงการทัุนส่นับัส่นุน
ระด้ับัโลก GG# 2123129

วันทัี� 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 สโมีสรโรติาร่เช้่ยงให้มี่เห้นือ โดย
คว้ามีร่ว้มีมีือก่บ Rotary Club of Tokyo Setagaya (D2750), 
Rotary Club of Tokyo Hachioji Higashi (D2750) และ Rotary 
Club of Tokushima (D2670) จ้ากป็ระเที่ศึญ่�ป็ุ�น ได้้ร่วมส่่งมอบั
ลานกจิกรรมอเนกประส่งคุ ์ด้ว้ยทันุ District Grants ของโรติารสี่ากล 
แก่โรงเรียนบั้านขุนแม่ติ่�นน้อย  อ.อมก๋อย จ.เชีียงใหม่ ในการนี�ส่โมส่ร
ได้้รับัเกียรติิจากนายกส่มาคุมคุร้และบัุคุลากรทัางการศ่กษาอำเภอ
อมก๋อย ผู้้้อำนวยการโรงเรียนในพ่�นทัี�แม่ติ่�น รวมถู่งนักเรียนโรงเรียน
บั้านขุนแม่ติ่�นน้อย ให้การติ้อนรับัอย่างอบัอุ่นติลอด้กิจกรรม

วนัทัี� 28 มนีาคุม 2565 สโมีสรโรติารพ่ะเยา มอบัน�ำด้่�มจำนวน 2,160 
ขวด้ ใหก้บััหนว่ยปอ้งกนัไฟปา่ ทัั�งหมด้ 12 จดุ้ ในเขติ ติ.แมก่า จ.พะเยา 

วันทีั� 18 มีนาคุม 2565 สโมีสรโรติาร่เช้่ยงข้อง โด้ย นย.รุจิรา           
หวงัเกษมกลุ และส่มาชีกิ รว่มกจิกรรมกบััอำเภอเชียีงของ หนว่ยแพทัย์
เคุล่�อนทัี� พอ.ส่ว. และ ส่ส่อ.เชีียงของ ณ วัด้บั้านเนินส่มบั้รณ์              
ติ.ห้วยซ้ึ่อ อ.เชีียงของ โด้ยร่วมโคุรงการส่นับัส่นุนน�ำด่้�ม 30 แพคุ          
และทัำการติรวจวัด้ส่ายติาพร้อมแจกแว่นส่ายติาแก่ผู้้้ส่้งอายุจำนวน    
200 อัน มอบัให้กับัประชีาชีนในเขติพ่�นทีั�ห้วยซึ่้อและใกล้เคุียง         
ทัี�มารับับัริการ

กิจกรรมี



แผู้นปีฏบิัติัการ โรตารี

ผู้ลกระที่บั
เราต�องการที่่�จะใชุ�ที่รัพยากรของเราสนับัสนุนโปีรแกรมี
ซัึ�งจะที่ำ ให�เกิดผู้ลกระที่บัมีากที่่�สุด และสอดคล�องกับั
เรื�องที่่�เราเน�นความีสำ คัญ่ 
เราจะสร้างเค้รื�อีงม่ือีและหลักเกณฑ์เพื�อีติด็ตาม่ผล และม่ีค้วาม่มุ่่งม่ั�นร่วม่กัน เรา
จะพัฒนากระบวนการประเม่ินผลทัี�จะช่วยเราให้ค้ำ แนะนำ อีย่างเป็นร่ปธรรม่เกี�ยว
กับสิ�งทัี�ใช้ได็้ผล และสิ�งทัี�เราค้วรทัำ ต่อี เริ�ม่ทัำ  หรือีหยุด็ทัำ 

การเข�าถุึง 
เรามีุ่งมีั�นที่่�จะเปี็นแบับัอย่าง และยอมีรับัความี   
หลากหลาย ความีเสมีอภิาค และการอย้่ร่วมีกัน 
(DEI) ในทีุ่กสิ�งที่่�เราที่ำ  
เราจะทัด็ลอีงทัำ เรื�อีงใหม่่ๆ และใช้ร่ปแบบทัางเลือีกอีื�นทัี�จะทัำ ให้ผ่้ค้นจำ นวน
ม่ากข้้�นเชือีม่โยงกัน และร่วม่ลงม่ือีทัำ กับเรา ด็้วยวิธีทัี�ด็ีทัี�สุด็เพื�อีพวกเข้า

ลงมืีอที่ำ  เพื�อี
การเปีล่�ยนแปีลง

The ROTARY ACTION PLAN
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ศ้นย์โรตาร่ในปีระเที่ศไที่ย
Rotary Centre in Thailand



เรียนร่้เพิ�ม่เรื�อีงทัี�สโม่สรข้อีงทั่านสาม่ารถึทัำได็้ ทัี� rotary.org/actionplan.

การปีรับัตัว
เราจะปีรับัปีรุงการดำ เนินงานเพื�อให�คล่องตัวและ
ตอบัสนองมีากขึ�น
เราจะทัำ วิธีการทัำ งานข้อีงเราง่ายข้้�น และช่วยให้สม่าชิกประสบ      
ค้วาม่สำ เร็จในการสร้างการเปลี�ยนแปลง เพื�อีให้สโม่สร ภูาค้ และโซึ่น 
ข้อีงเรา สาม่ารถึสื�อีสารและทัำ งานร่วม่กันอีย่างม่ีประสิทัธิภูาพได็้ม่ากข้้�น

การมี่ส่วนร่วมี 
เราจะที่ลายกำ แพงระหว่าง “เรา” และ “พวกเขา” 
และจะมีุ่งเน�นการเปี็นผู้้�มี่ส่วนร่วมี 
เราจะถึาม่พวกเข้าว่า เข้าต้อีงการม่ีส่วนร่วม่อีย่างไร จะหาวิธีทัี�จะพบปะกับ
พวกเข้าในทัี�ทัี�เข้าอีย่่ และทัำ ให้เข้าร่้ว่าเราเห็นคุ้ณค้่าข้อีงเข้า

เราอีย่่ในช่วงเวลาแห่งการปลี�ยนแปลงในประวัติศาสตร์ข้อีงโรตารี                     
เราจะด็ำ เนินการตาม่แผนปฏิบัติการซึ่้�งเป็นแผนกลยุทัธ์ทัี�จะช่วยให้
เราสาม่ารถึเชื�อีม่โยงซึ่้�งกันและกันด็ีข้้�น พัฒนาอีงค้์กร และแบ่งปัน     
เรื�อีงราวข้อีงเราเกี�ยวกับวิธีการสร้างการเปลี�ยนแปลงทัี�ด็ีในชุม่ชน                    
ได็้อีย่างม่ีประสิทัธิภูาพม่ากข้้�น

ในทัุกระด็ับข้อีงโรตารี เราเปิด็รับโอีกาสในการทัำ งานร่วม่กันเพื�อีให้
บรรลุเป้าหม่ายข้อีงเรา ในสี�ประเด็็นต่อีไปนี� คุ้ณจะได็้ฟังเสียงข้อีง
สม่าชิกโรตารีจากทัั�วโลก ทัี�จะให้แรงบันด็าลใจ กำ ลังใจ และการแนะนำ 
ในการด็ำ เนินการ ตาม่ลำ ด็ับค้วาม่สำ ค้ัญข้อีงสี�ประเด็็นด็ังกล่าวใน
ข้ณะทัี�เราปฏิบัติการ



 ภิาค								3330												3340										3350															3360												รวม                              

ตัวเลขโรตาร่ ข้้อีม่่ล www.rotary.org ณ วันทัี� 1 เม่ษายน 2565 (ในวงเล็บข้้อีม่่ล ณ วันทัี� 1 กรกฎาค้ม่ 2564)

                  Rotary        Rotaract       Rotary        Rotaract       Rotary        Rotaract          Rotary        Rotaract         Rotary       Rotaract
 สมีาชุิก    2,409     373     1,362      55     3,191     304     1,536      398     8,498   1,130
                (2,348)       (572)        (1,352)        (55)       (3,041)       (183)        (1,422)         (377)        (8,163)     (1,187)
 สโมีสร      101       28         63        5        120        27        72         13        356       73
                  (101)         (32)           (63)          (5)          (119)           (27)          (70)            (13)           (353)        (77)

44  มีีนาคมี-เมีษายน 2565

สารประธานศ่นย์โรตารีในประเทัศไทัย

อผู้ภิ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
	 สวัสด้ีครับ	มิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 ทุกท่านคงได้้ทราบแล้วว่า	 คติพจน์ประจำปีโรตารี	 2022-2023	 ที�เราจะมีท่าน							
เจนนิเฟอร์	โจนส์	เป็นประธิานโรตารีสากลสุภาพสตรีคนแรกนั�นคือ	“จิินิตนิาก้าร สานิสร้าง
งานิโรตาร”ี	(Imagine	Rotary)	และจากนี�ไปการเตรียมความพร้อมข่องผู้นำโรตารีในระด้ับ
ต่างๆ	ก็จะเริ�มข่่�น	

	 ตั�งแตก่ารอบรมผู้วา่การภาค	(International	Assembly)	การอบรมสมัมนานายก
รับลือก	(President	Elect	Training	Seminar)	รวมไปถู่งการอมรมสัมมนาคณะกรรมการ
ภาค	 (District	 Team	 Training	 Seminar)	 จะเห็นได้้ว่าโรตารีข่องเรา	 ให้ความสำคัญ่ต่อ							
การพัฒนาความสามารถูในการบริหารองค์กรสาธิารณประโยช่น์ข่องผู้นำในทุกระด้ับ

	 มิตรโรแทเรียนที�รักทุกท่าน	โปรด้ทราบว่าเมื�อเจ้าหน้าที�สโมสร	(Club	Officers)	
ได้้รับใบแจ้งหนี�	 (Club	Invoice)	งวด้มีนาคม	2022	จากโรตารีสากล	ท่านจะต้องรีบช่ำระ
ภายใน	60	วัน	 เพื�อรักษาสถูานะการเป็นสโมสรที�มีสถูานภาพด้ี	 (Good	Standing	Club)	
และคงคุณสมบัติ	ที�จะได้้รับประกาศเกียรติคุณประธิานโรตารีสากล	ประจำปี	2564-2565

	 โด้ยท่านสามารถูเลือกช่ำระทางออนไลน์ผา่น	My	Rotary	หรอืทางผูแ้ทนดู้แลการ
เงนิข่องโรตารีสากลในประเทศไทย	(สง่เอกสารการช่ำระเงินมาที�ศนูยโ์รตารีฯ	)	และหากท่าน
มีปัญ่หาเรื�องการช่ำระใบแจ้งหนี�	 สามารถูติด้ต่อเจ้าหน้าที�ศูนย์โรตารีในประเทศไทยเพื�อให้
ความช่่วยเหลือได้้ทุกเมื�อ

     
	 		 	 	 	 ด้้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

  
	 (วิวัฒน์	ศิริจางคพัฒนา)
	 																										ผู้ว่าการภาค	3360	โรตารีสากล	ปี	2546-2547
	 																													ประธิานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ	ปี	2563-2565



มาร่่วมมือกััน
Empower

สโมีสรโรติาร่ห้มีากแข้้ง 
มอบักิจกรรมเพิ�มคุวามสุ่ขแก่ผู้้้พิการ ด้้วยการส่่งเส่ริมการเล่นกีฬา ออกก้าลังกายติามศักยภาพของผู้้้พิการ 

เพ่�อให้มีสุ่ขภาพทัี�ด้ีและมีทััศนคุติิการใชี้ชีีวิติทัี�เข้มแข็ง นอกจากนี� ยังมอบัผู้้าห่ม เคุร่�องใชี้ทัี�จ้าเป็น และรองเทั้ากีฬา
 เพ่�อเป็นก้าลังให้ผู้้้พิการได้้ส่้้ชีีวิติติ่อไปแม้ร่างกายจะไม่กลับัมาเหม่อนเด้ิม




