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ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรีียน
ในฐานะที่่�เป็็นโรแทเรีียน ข้้าพเจ้้าจะ:
1) ประพฤติิปฏิิบััติิด้้วยคุุณธรรมพร้้อมด้้วยมาตรฐาน
จรรยาบรรณในชีีวิิตส่่วนตััวและวิิชาชีีพ
2) ปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�นด้้วยความยุุติิธรรมและเคารพใน
วิิชาชีีพของแต่่ละบุุคคล
3) ใช้้ทักั ษะทางวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าผ่่านกิิจกรรมโรตารีี
เพื่่อ� สนัับสนุนุ ส่่งเสริิมเยาวชน ช่่วยเหลืือผู้้เ� ดืือดร้้อน
ที่่�จำเป็็นยิ่่�ง และปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนใน
ชุุมชนของข้้าพเจ้้าและชุุมชนโลก
4) หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์ต่่อโรตารีีหรืือ
โรแทเรีียนอื่่�นๆ
5) ช่่วยธำรงไว้้ซึ่่�งสภาพแวดล้้อม ที่่�ปลอดจากการ
คุุกคามใดๆ ในการประชุุมโรตารีี การจััดงานและ
การทำกิิจกรรมต่่างๆ รายงานเหตุุน่่าสงสััยใดๆ ใน
การคุุกคาม และช่่วยทำให้้ผู้้�รายงานมั่่�นใจได้้ว่่าจะ
ไม่่ถููกตอบโต้้กลัับ

ค้้นพบ
โลกทััศน์์ใหม่่

ที่่� การประชุุมใหญ่่โรตารีีสากล ปีี 2022

4-8 มิิถุุนายน 2022 ฮิิวส์์ตััน เท็็กซััส สหรััฐอเมริิกา

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

สารประธานโรตารีีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา มกราคม ๒๕๖๕

สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของโรตารีีที่่�รััก
หลัั ก การหนึ่่� ง ของการก่่ อ ตั้้� ง โรตารีี คืื อการใช้้ อ าชีี พ ของ
ท่่านไม่่ว่่าจะเป็็นแพทย์์ ทนายความ วิิศวกร หรืืออาชีีพอื่่�นๆ เพื่่�อทำ
ความดีีในโลก เมื่่�อเราพยายามหาทางที่่�จะพิิชิิตและเพื่่�อให้้ฟื้้�นตััว
จากโรคระบาด หลัักการนี้้�จึึงเป็็นหลัักการสำคััญที่่�ใช้้ฝึึกอบรมคนที่่�
ต้้องตกงาน ในการรัับมืือกัับเรื่่�องนี้้�ทางสโมสรโรตารีีอีีคลัับทามาร์์
ฮ่่องกงได้้จััดสััมมนาให้้แก่่คนหนุ่่�มคนสาว โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมให้้พวกเขารัับมืือกัับโลกการทำงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
การฝึึกอบรมในรููปแบบดัังกล่่าวจะเกิิดขึ้้�นขนานใหญ่่ จาก
ข้้อมููลขององค์์การสหประชาชาติิ การว่่างงานทั่่�วโลกคาดว่่าจะมีี
เกิิน 200 ล้้านคนในปีี 2565 ผู้้�หญิิงและเยาวชนมีีแนวโน้้มที่่�จะได้้รัับ
ผลกระทบมากกว่่าใคร
	นี่่�คืือเหตุุผลที่่�ผมให้้ความสำคััญอย่่างมากกัับโครงการที่่�
ส่่งเสริิมพลัังเด็็กผู้้�หญิิงในปีีนี้้� และผมดีีใจที่่�ได้้เห็็นโครงการทำนอง
นี้้�เกิิดขึ้้�นในทางปฏิิบััติิ แน่่นอนว่่าการขาดแคลนน้้ำและโครงสร้้าง
พื้้�นฐานด้้านสุุขอนามััย สามารถขััดขวางการเข้้าถึึงการศึึกษา และ
เส้้นทางสู่่�การจ้้างงาน
โครงการหนึ่่� ง ในเมืืองปููเน่่ ประเทศอิิ น เดีี ย เน้้ น ไปที่่�
การจััดหาผ้้าอนามััยแบบใช้้ซ้้ำได้้ ในราคาไม่่แพงสำหรัับเด็็กผู้้�หญิิง
และสตรีี โครงการนี้้�ทำให้้มีีการจ้้างงานเพื่่�อผลิิตและจำหน่่ายแผ่่น
ผ้้าอนามััย และจะช่่วยลดมลพิิษที่่�เกิิดจากการทิ้้�งผ้้าอนามััยได้้ถึึง
12.3 พัันล้้านแผ่่นในประเทศทุุกปีี ซึ่่�งส่่วนมากจะจบลงด้้วยการ
นำไปฝัังกลบ
ส่่วนโครงการอื่่�นๆ ได้้มีีการใช้้บริิการอาชีีพ เพื่่�อพััฒนาขีีด
ความสามารถของผู้้�หญิิง ดัังเช่่นสโมสรโรตารีีปููนา ประเทศอิินเดีีย
ได้้จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เพื่่�อสอนศิิลปะการต่่อสู้้�แก่่เยาวชนหญิิง
เพื่่�อรู้้�จัักป้้องกัันตนเองจากการถููกล่่วงละเมิิดหรืือการค้้ามนุุษย์์
	ผมเองก็็ โชคดีี ที่่� ไ ด้้ ใช้้ อ าชีี พ ของผมทำความดีี โ ดยผ่่ า น
โรตารีีด้้วย การเกิิดสึึนามิิในมหาสมุุทรอิินเดีียในปีี 2547 ได้้ทำ

ความเสีียหายอย่่างมากกัับหมู่่�เกาะอัันดามัันและนิิโคบาร์์ ซึ่่�งเป็็น
พื้้�นที่่�ส่่วนหนึ่่�งในภาคของผม บ้้านเรืือนหลายพัันหลัังพัังพิินาศ และ
พื้้�นที่่�หลายแห่่งไม่่มีไี ฟฟ้้าและน้้ำประปาใช้้ ในระหว่่างการเยืือนเกาะ
ลิิตเติ้้�ลอัันดามััน (Little Andaman Island) ความที่่�เป็็นช่่างก่่อสร้้าง
ทำให้้ผมรู้้�สึึกอยากจะสร้้างบ้้าน ให้้แก่่ชาวเกาะที่่�ไร้้บ้้านที่่�นั่่�นในทัันทีี
ซึ่่�งเราก็็ได้้ตััดสิินใจสร้้างบ้้าน 500 หลััง ที่่�เกาะลิิตเติ้้�ลอัันดามััน
ในการเดิิ น ทางเที่่� ย วสุุ ดท้้ า ยของการเดิิ น ทางไปที่่� เ กาะ
เจ็็ดครั้้ง� ผมมองเห็็นแสงระยิิบระยัับที่่อ� ยู่่�ด้า้ นล่่างขณะที่่�เฮลิิคอปเตอร์์
กำลัังจะลงจอด ผมรู้้�เลยว่่าสิ่่�งที่่�ผมเห็็นนั้้�น เป็็นหลัังคาของบ้้าน
หลัังใหม่่ ผมรู้้�สึึกตื้้�นตัันใจอย่่างมากกัับภาพที่่�เห็็น และในทัันทีีนั้้�น
ความสำนึึกอย่่างหนึ่่�งได้้ผุุดขึ้้�นในใจของผม ในฐานะช่่างก่่อสร้้าง ผม
เคยสร้้างอาคารที่่�สวยงามมาแล้้วมากมาย แต่่เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับบ้า้ น
500 หลัังเหล่่านี้้�ซึ่ง่� เป็็นอาคารที่่�แสนจะธรรมดาที่่�สุดุ เท่่าที่่�ผมเคยสร้้าง
ในสถานที่่�ที่่�ผมคงไม่่มีีโอกาสได้้ไปเยืือนอีีก และให้้กัับผู้้�คนที่่�ผมจะไม่่
ได้้เจออีีก ถึึงกระนั้้�น ความพึึงพอใจที่่�ผมมีีในการส่่งมอบบ้้านเหล่่านี้้�
ก็็ยิ่่�งใหญ่่กว่่าสิ่่�งใดๆ ที่่�ผมเคยสร้้างมาก่่อนหน้้านี้้� อาจเป็็นเพราะนั่่�น
เป็็นครั้้�งหนึ่่�งในชีีวิิตที่่�ผมได้้ใช้้อาชีีพของผมในการเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วย
จิิตบริิการ
	ท่่านเองก็็เช่่นกััน อาจมีีโอกาสได้้ใช้้อาชีีพของท่่าน ในการ
ทำให้้โรตารีีเปลี่่ย� นชีีวิติ ด้้วยจิิตบริิการ ผมยิินดีีกับทุ
ั กุ เรื่่อ� งราวของท่่าน
ที่่�ใช้้บริกิ ารอาชีีพของท่่านโดยผ่่านโรตารีี ผมขอจบท้้ายด้้วยการแสดง
ความยิินดีีกัับทุุกสโมสรที่่�มีีส่่วนร่่วมในโครงการ หนึ่่�งคนพามาหนึ่่�ง
คน (Each One, Bring One) ซึ่่�งเป็็นการขอให้้สมาชิิกทุุกคนแนะนำ
คนหนึ่่ง� คนให้้รู้้�จักั กัับโรตารีี การเพิ่่�มสมาชิิกของเราเปิิดโอกาสให้้ผู้�ค้ น
จากทุุกสาขาอาชีีพได้้แบ่่งปัันความรู้้�และทัักษะในการให้้บริิการ เพื่่�อ
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานโรตารีีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๕

สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของโรตารีี ที่่�รััก
เมี่่�อเริ่่�มต้้นปีีโรตารีี ผมได้้เชิิญชวนให้้ทุุกสโมสรวางแผน และเป็็นเจ้้าภาพจััดงาน
วัันแห่่งการบริิการของโรตารีีอย่่างน้้อยหนึ่่�งวััน โดยเน้้นการปฏิิบััติิที่่�มีีประโยชน์์ และควร
เป็็นงานที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการกัับปััญหาที่่�ชุุมชนของท่่านประสบอยู่่� โดยให้้สอดคล้้องกัับ
เรื่่�องที่่�โรตารีีเน้้นความสำคััญอย่่างน้้อยหนึ่่�งด้้าน และควรนำพาอาสาสมััครจากภายใน
และภายนอกโรตารีีมารวมกััน
	วัันแห่่งการบริิการของโรตารีี สามารถกระตุ้้�นสโมสรโรตารีี โรทาแรคท์์ และ
อิินเทอร์์แรคท์์ ให้้วางแผนทำโครงการที่่�สร้้างสรรค์์และสร้้างผลกระทบ โดยที่่�โครงการ
เหล่่านั้้�นแสดงให้้เห็็นถึึงจุุดเด่่นผลงานของท่่านในรููปแบบคนทำจริิง และแนะนำสมาชิิก
มุ่่�งหวัังให้้กัับสโมสรของท่่านได้้
มาถึึงวัันนี้้� ผมได้้รัับแรงบัันดาลใจจากผลตอบรัับของท่่าน และผมอยากแบ่่งปััน
โครงการที่่�จัับใจผมมากกัับท่่านสัักหนึ่่�งโครงการ
	อิินเดีียมีีผู้้�ป่ว่ ยโรคเบาหวานประมาณ 74 ล้้านคน ซึ่่ง� เป็็นโรคที่่�เป็็นสาเหตุุการตาย
อัันดัับต้้นๆ ยิ่่�งกว่่านั้้�น ประมาณ 50 เปอร์์เซ็็นต์์ของคนเหล่่านั้้�นยัังไม่่ได้้ไปหาแพทย์์
โรตารีี โดยร่่วมกัับสมาคมวิิจััยเพื่่�อการศึึกษาโรคเบาหวานในอิินเดีีย ได้้เล็็งเห็็น
ความจำเป็็นเร่่งด่่วนที่่�ต้้องมีีการตรวจวิินิิจฉััย ติิดตาม และรัักษาผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน ในการ
ทำงานร่่วมกัันและกัับองค์์กรอื่่�นๆ เราได้้จััดตั้้�งหน่่วยตรวจระดัับน้้ำตาลในเลืือดทั่่�วประเทศ
ในวัันที่่� 29 กัันยายน ซึ่่�งเป็็นวัันหััวใจโลก
หน่่วยตรวจดัังกล่่าว ตั้้�งกระจายไปทั่่�วกว่่า 10,000 แห่่งในอิินเดีีย โดยมีีสโมสร
โรตารีี และโรทาแรคท์์มากกว่่า 2,000 สโมสร เข้้าร่่วมในการรณรงค์์นี้้� มีีการทดสอบน้้ำตาล
ในเลืือดมากกว่่า 1 ล้้านครั้้�งต่่อวััน ซึ่่�งเป็็นความสำเร็็จที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากหนัังสืือบัันทึึก
สถิิติิเอเชีียบุ๊๊�ค (Asia Book of Records) แต่่สิ่่�งที่่�สำคััญยิ่่�งกว่่าการทำลายสถิิติิ คืือ ข้้อเท็็จ
จริิงที่่�ว่่ามีีผู้�ค้ นหลายหมื่่�นคน ได้้เรีียนรู้้�ว่่าพวกเขาอาจจะมีีชีีวิิตอยู่่�กัับโรคเบาหวานได้้ โดย
สามารถรัักษาตามอาการ และยัังตระหนัักได้้ว่่า ควรเพิ่่�มมาตรการเพื่่�อป้้องกัันตนเองจาก
โรคโควิิด-19 และโรคอื่่�นๆ อีีกมากที่่�มีีสาเหตุุหรืืออาการแย่่ลงอัันเนื่่�องจากโรคเบาหวาน
ในเดืือนนี้้� วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ ซึ่่�งเป็็นวัันครบรอบของโรตารีี ขอให้้พวกเรา
เฉลิิมฉลองด้้วยการเพิ่่�มวัันบริิการมากขึ้้น� โดยแสดงผลงานของโรตารีี ในด้้านที่่�เราเน้้นความ
สำคััญ ผมหวัังว่่า จะได้้ทราบข่่าวเกี่่�ยวกัับวัันแห่่งการบริิการโรตารีีของท่่าน โปรดแบ่่งปััน
โครงการของท่่านที่่� Rotary Showcase หรืือเข้้าไปดููหน้้าเว็็บนั้้�น เพื่่�อหาแรงบัันดาลใจและ
พัันธมิิตรโครงการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ผมสนัับสนุุนให้้ท่่านทำโครงการที่่�เน้้นการส่่งเสริิม
พลัังแก่่เด็็กผู้้ห� ญิิง เนื่่อ� งจากพวกเขาได้้รับผ
ั ลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคมากกว่่าคน
อื่่น� ๆ โครงการส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีนี้้� เป็็นที่่�โดนใจสมาชิิกโรตารีีและผู้้�ที่่ไ� ม่่ใช่่โรแทเรีียนเป็็น
อย่่างมาก รััฐบาลและองค์์กรพััฒนาเอกชน (NGOs) ในประเทศต่่างๆ ต่่างก็็ชื่่�นชมกัับการ
รณรงค์์นี้้� ขอให้้พวกเรามุ่่�งมั่่�นกัับมัันต่่อไป
	ผมดีีใจเช่่นกััน ที่่�โครงการหนึ่่�งคนพามาหนึ่่�งคน (Each One, Bring One) สร้้าง
ผลลััพธ์์ที่่�ดีี ขอให้้เราแน่่ใจว่่า สมาชิิกทุุกคนในสโมสรได้้แนะนำบุุคคลอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนให้้
รู้้�จัักกัับโรตารีี และจากนั้้�น ให้้สมาชิิกใหม่่มีีส่่วนร่่วมและรัักษาพวกเขาไว้้ในสโมสรของเรา
ไม่่ว่่าเราจะทำอะไรก็็ตาม ขอให้้ระลึึกไว้้ว่่าเราจะต้้องพยายามเติิบโตยิ่่�งขึ้้�น และ
ทำมากขึ้้�นเมื่่�อโรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล
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สารประธานกรรมการมููลนิิธิิ
จอห์์น เจิิร์์ม มกราคม ๒๕๖๕

คุุณค่่าของพัันธมิิตร
เราทุุกคนเข้้ามาในโรตารีี เพราะเราต้้องการที่่�จะร่่วมกัับคนอื่่�นในการบำเพ็็ญ
ประโยชน์์และสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น ในทำนองเดีียวกัันเมื่่�อโรตารีีร่่วมกัับองค์์กรที่่�มีี
แนวคิิดคล้้ายคลึึงกัันในการทำงานที่่�มีีเป้้าหมายร่่วมกััน ก็็ไม่่มีีอะไรที่่�เราจะทำไม่่ได้้ พัันธมิิตร
ทำให้้เราสามารถขยายผลกระทบได้้ใหญ่่ขึ้้�น
การเป็็นผู้้�นำโดยร่่วมกัับพัันธมิิตร ไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องใหม่่สำหรัับโรตารีี อย่่างเช่่นที่่�เรา
เป็็นหััวหอกในการทำโครงการขจััดโรคโปลิิโอทั่่�วโลก ซึ่่�งต่่อมาเมื่่�อมููลนิิธิิบิิลและเมลิินดาเกตส์์
(Bill & Melinda Gates Foundation) ได้้เข้้าร่่วมในการแก้้ปััญหานี้้� เราจึึงได้้รัับเงิินทุุนระยะ
ยาวและความร่่วมมืือทางเทคนิิคในการต่่อสู้้�กับั โรคโปลิิโอ ด้้วยการเป็็นพัันธมิิตรต่่อกัันและข้้อ
ตกลงของการให้้ทุุนสมทบแบบ 2 ต่่อ 1 ของมููลนิิธิิ Gates ทำให้้โรตารีีสร้้างรายได้้ 150 ล้้าน
ดอลลาร์์ทุกุ ปีีเพื่่อ� ยุุติโิ รคโปลิิโอ เราภููมิิใจที่่�พวกเขาได้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของความพยายามใน
การยุุติิโรคนี้้�
หลายคนอาจไม่่ทราบว่่าการทำงานของเรากัับมููลนิิธิิ Gates และพัันธมิิตรอื่่�นนั้้�นไม่่
ได้้หยุุดอยู่่�แค่่โรคโปลิิโอ แต่่ยังั รวมไปถึึงความพยายามในการป้้องกัันโรคอื่่น� ๆ ด้้วย มููลนิิธิโิ รตารีี
ได้้เข้้าร่่วมกัับมููลนิิธิิ Gates และมููลนิิธิิศุุภนิิมิิตสหรััฐอเมริิกา (World Vision U.S.) ร่่วมทุุนใน
โครงการที่่�นำโดยสมาชิิกโรตารีี เพื่่�อกำจััดโรคมาลาเรีียในแซมเบีีย จากความร่่วมมืือที่่�มีีมาใน
อดีีต และการทำงานร่่วมกัันในอนาคตเกี่่�ยวกัับความพยายามนี้้� ผู้้�ร่่วมทุุนแต่่ละรายจะบริิจาค
เงิิน 2 ล้้านดอลลาร์์ให้้แก่่ผู้้�ร่่วมโครงการปลอดโรคมาเลเรีียในแซมเบีีย ซึ่่�งเป็็นโครงการแรกที่่�
ได้้รัับทุุนจากทุุนสนัับสนุุนขนาดใหญ่่ (Programs of Scale grant) ของมููลนิิธิิโรตารีี
	ผลกระทบทำนองนี้้�ยัังเห็็นได้้จากความร่่วมมืือในพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�เราเน้้นความสำคััญ
อีีกด้้วย โดยโรตารีีได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศแห่่งสหรััฐอเมริิกา
(USAID) ในโครงการสำคััญระดัับชาติิ อย่่างเช่่นความร่่วมมืือเรื่่อ� งน้้ำระหว่่างโรตารีีและ USAID
ได้้ช่่วยให้้ชุุมชนและรััฐบาลในประเทศต่่างๆ เช่่น ยููกัันดาและกานา สามารถจััดหาน้้ำสะอาด
สุุขาภิิบาล และสุุขอนามััย ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตหลายแสนคน นอกจากนี้้�เรายัังร่่วมมืือกัับ
USAID ช่่วยต่่อสู้้�กัับโรคโควิิด-19 และสร้้างผลกระทบที่่�มีีต่่อการเงิินและสัังคมในระยะยาวใน
อิิตาลีี รวมทั้้�งโครงการ Hearts of Europe ซึ่่�งได้้รัับทุุนสนัับสนุุนร่่วมกัันจาก USAID และ
โรตารีีก็ไ็ ด้้ช่ว่ ยเหลืือชุุมชนในยุุโรปตะวัันออกโดยผ่่านทุุนสนัับสนุนุ ระดัับโลก (Global Grants)
การพิิสููจน์์คุุณค่่าของเรา ในฐานะที่่�เป็็นพัันธมิิตรที่่�เชื่่�อถืือได้้ มัักกระตุ้้�นให้้เกิิด
โครงการร่่วมกัันอีีกหลายโครงการ อย่่างโครงการเพื่่อ� โภชนาการ (Power of Nutrition) ซึ่่ง� เรา
ได้้ร่่วมมืือกัับองค์์การยููนิิเซฟ ซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรด้้านการขจััดโปลิิโอ และมููลนิิธิิ Eleanor Crook
เพื่่�อจััดการแก้้ปััญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็็ก
	มููลนิิธิโิ รตารีียิ่่ง� ใหญ่่เกิินกว่่าจะเก็็บไว้้เพื่่อ� ตััวเราเอง ขอให้้เรามั่่�นใจและทำให้้แสงของ
มููลนิิธิส่ิ อ่ งประกายเจิิดจ้า้ เพราะในการทำเช่่นนั้้�นเราจะพบพัันธมิิตรใหม่่ๆ มีีผู้้�สนับสนุ
ั นุ คนใหม่่
และช่่วยเพิ่่�มพููนความดีีที่่�พวกเราทั้้�งหลายกำลัังทำอยู่่�ในโลกนี้้�
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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โรตารีีสร้้างสัันติิภาพด้้วยการผลิิตนัักสร้้างสัันติิภาพรุ่่�นใหม่่
	ผมมัักตั้้�งตารอคอยให้้ถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์เสมอ ซึ่่�งเป็็นเดืือนครบรอบของโรตารีี
เพราะมัันเป็็นช่่วงเวลาที่่�น่่าจดจำในประวััติิศาสตร์์ของเรา สิ่่�งเล็็กๆ ที่่�เริ่่�มจากการรวมตััวกััน
ในสำนัักงานในเมืืองชิิคาโกเมื่่�อปีี 1905 (พ.ศ.2448) ต่่อมาในไม่่ช้้าได้้เปลี่่�ยนเป็็นขบวนการ
เคลื่่�อนไหวระดัับโลก ซึ่่�งทั้้�งท่่านและผมก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวัันนี้้�
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ ยัังเป็็นเดืือนแห่่งการสร้้างเสริิมสัันติิภาพและป้้องกัันความขััดแย้้ง
ซึ่่ง� เราจะได้้เฉลิิมฉลองแนวคิิดหลัักของโรตารีี นั่่�นคืือ การแสวงหาสัันติิภาพและความเข้้าใจกััน
ในโลก
ด้้วยทุุนสนัับสนุนุ ระดัับโลกและระดัับภาคของเรา มููลนิิธิโิ รตารีีคืือพลัังแห่่งสัันติิภาพ
อย่่างที่่�ท่่านทุุกคนได้้ใช้้เงิินทุุนนั้้�นในการทำโครงการต่่างๆ เงิินช่่วยเหลืือที่่�ใช้้ส่่งเสริิมการรู้้�
หนัังสืือสามารถนำไปสู่่�ความเข้้าใจกัันมากขึ้้�น และสู่่�ความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจในชุุมชนนั้้�นๆ
และที่่�อื่น่� ๆ สิ่่ง� นี้้�เป็็นการวางรากฐานของสัันติิภาพ เมื่่อ� ชุุมชนไม่่ต้อ้ งต่่อสู้้แ� ย่่งชิิงทรััพยากรน้้ำที่่�
ขาดแคลนเพราะมีีระบบน้้ำที่่�ดีี และสามารถเรีียนหนัังสืือได้้ การส่่งเสริิมสัันติิภาพมีีสอดแทรก
อยู่่�ในทุุกกิิจกรรมที่่�โรตารีีทำ
การทำงานที่่�มุ่่�งมั่่�นสร้้างสัันติิภาพและความเข้้าใจกััน เป็็นจุุดเด่่นของโรตารีีที่่�มีีมา
ตั้้�งแต่่สมััยแรกๆ แล้้ว แต่่ด้้วยการก่่อตั้้�งศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีในปีี 1999 (พ.ศ.2542) เราจึึงได้้
เริ่่ม� บทบาทให้้เด่่นชััดในเรื่่อ� งนี้้�ใหม่่ ปีีนี้้เ� ป็็นปีีครบรอบ 20 ปีีของกลุ่่�มนัักศึึกษาสัันติิภาพรุ่่�นแรก
และโปรแกรมเชิิงนวััตกรรม ที่่�ยังั รวมเอาความเข้้าใจเชิิงวิิชาการที่่�เข้้มแข็็งเกี่่ย� วกัับรากเหง้้าของ
ความขััดแย้้ง ผสมผสานกัับกลวิิธีีเชิิงปฏิิบััติิสำหรัับการแก้้ปััญหาของโลกอย่่างแท้้จริิง
แม้้จะได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของไวรััสโควิิด-19 แต่่ศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีก็็
สามารถปรัับตััวได้้ โดยยืืนยัันที่่�จะให้้โปรแกรมหยุุดชะงัักน้้อยที่่�สุุด ปััจจุุบัันนัักศึึกษาที่่�ศููนย์์
สัันติิภาพทั้้�งเจ็็ดแห่่งของเรา กำลัังกลัับมาทำกิิจกรรมตามปกติิ ซึ่่ง� รวมถึึงนัักสร้้างสัันติิภาพรุ่่�น
เยาว์์ที่่�ศููนย์์แห่่งใหม่่ล่่าสุุดที่่�มหาวิิทยาลััยมาเคเรเรในเมืืองกััมปาลา ประเทศยููกัันดา ซึ่่�งกำลััง
เตรีียมที่่�จะใช้้ความรู้้แ� ละทัักษะใหม่่ๆ ของพวกเขาในภููมิิภาคที่่�ต้อ้ งการการแก้้ปัญ
ั หาอย่่างสัันติิ
โครงการของศููนย์์สัันติิภาพเติิบโตขึ้้�นเรื่่�อยๆ คณะกรรมการชุุดสำรวจของเรากำลััง
ค้้นหาสถานที่่�ที่่�มีีศัักยภาพ ในตะวัันออกกลางหรืือแอฟริิกาเหนืือ เพื่่�อจััดตั้้�งศููนย์์แห่่งที่่�แปด
โดยมีีแผนจะเปิิดตััวโดยเร็็วที่่�สุุดในปีี 2024 (พ.ศ.2567) นี่่�เป็็นก้้าวสำคััญสำหรัับความมุ่่�งมั่่�น
ของโรตารีีในการสร้้างการศึึกษาสัันติิภาพทั่่�วโลก โดยวางรากฐานดัังกล่่าวให้้แก่่ชนรุ่่�นใหม่่ที่่�
จะดำเนิินการสร้้างสัันติิภาพต่่อไปในภููมิิภาคนั้้�น และเราไม่่ได้้หยุุดอยู่่�แค่่นั้้�น เพราะเป้้าหมาย
ของเรา คืือการเปิิดศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีในละติินอเมริิกาภายในปีี 2030 (พ.ศ.2573)
	ตลอดเวลา 117 ปีีที่่�ผ่่านมา โรตารีีเติิบโตจนกลายเป็็นพลัังแห่่งความดีีระดัับโลก
การส่่งเสริิมสัันติิภาพและความเข้้าใจอัันดีีในทุุกความพยายามของเรา ความอดทนของ
โรตารีี มููลนิิธิิ และความมุ่่�งมั่่น� ต่่อสัันติิภาพ ที่่�มีมี ายาวนานหลายทศวรรษของเรา เป็็นสิ่่ง� ที่่�ควร
ค่่าแก่่การยกย่่อง สนัับสนุุน และรัักษาไว้้ให้้กัับชนรุ่่�นหลัังที่่�กำลัังตามมา
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย
มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
Mỹ Sơn World Heritage @ Vietnam
“กรุุณาเดิินอยู่่�บนเส้้นทางที่่�กำหนด” เป็็นคำแนะนำจาก
เจ้้าหน้้าที่่�ของมรดกโลก หมีีเซิิน (Mỹ Sơn) ที่่�มีีความหมายว่่า ภููเขาอััน
สวยงาม ไม่่ใช่่ “บุุตรชายของเรา”
โบราณสถานและมรดกโลก ที่่�มีีสถาปััตยกรรมแบบฮิินดููที่่�
สมบููรณ์์และเก่่าแก่่ที่่�สุุดในอิินโดจีีน ในอดีีตเคยเป็็นนครศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของ
อาณาจัักรจามหรืือจามปา มีีอายุุย้้อนหลัังไปกว่่า 1,500 ปีี
	ทำเลที่่�ตั้้�งอยู่่�ในป่่าลึึก มีีภููเขาล้้อมรอบ เนื้้�อที่่�ประมาณ
2 ตร.กม. เคยเป็็นแหล่่งบััญชาการของกองทััพเวีียดกงครั้้�งสงคราม
เวีียดนาม จึึงเป็็นเป้้าหมายของการทิ้้�งระเบิิด B-52 จนกลุ่่�มปราสาท
จำนวน 77 หลัังถููกทำลายราพณาสููร เหลืือเพีียง 22 หลัังเท่่านั้้�น
	ทำให้้บริิเวณนี้้�ยัังเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ยัังมีีระเบิิดตกค้้างอยู่่� และ
ผลของความขััดแย้้งได้้ทำลายหลัักฐานทางโบราณคดีีไปตลอดกาล
ไม่่นัับรวมชีีวิิตของผู้้�คนและผลกระทบในด้้านอื่่�นๆ ที่่�มาจากสงคราม
เวีียดนาม เป็็นประเทศน้้องใหม่่ล่า่ สุุดบนคาบสมุุทรอิินโดจีีน
ที่่�มีีการจััดตั้้�งสโมสรโรตารีีขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง ประเทศนี้้�ผ่่านการศึึกสงคราม
รบพุ่่�งต่่อสู้้�มายาวนานตั้้�งแต่่ครั้้�งอดีีตกาลกว่่าจะมาถึึงวัันนี้้�
เรื่่อ� งราวเมื่่อ� ครั้้�งอเมริิกันั ถอนทหารออกจากเวีียดนาม และ
ผู้้�คนต้้องหนีีตาย เป็็นวิิกฤติิการของคลื่่�นมนุุษย์์อพยพ หรืือ “Boat
People” ซึ่่�งได้้ถููกบัันทึึกไว้้มากมายหลายรููปแบบให้้ได้้ศึึกษา
แต่่ เ ป็็ น เรื่่� อ งน่่ า เศร้้ า ที่่� ใ นวัั น นี้้� ภาพของผู้้� อ พยพหนีี ภัั ย
ศึึกสงครามก็็ยัังเกิิดขึ้้�นอยู่่�ทั่่�วโลก
	สัันติิภาพที่่�เราเพรีียกหา มีีอยู่่�จริิงหรืือไม่่ ?
โรตารีี เป็็นองค์์กรที่่�ให้้ความสำคััญกัับสัันติิภาพ โดยมีีการ
ก่่อตั้้�ง สนัับสนุุน ศููนย์์สัันติิภาพกระจายอยู่่�ทั่่�วโลก เพื่่�อทำการผลิิต
บุุคลากรและเครืือข่่ายที่่�อุุทิิศตนในการสร้้างสัันติิภาพและยุุติิความ
ขััดแย้้ง
	ความมุ่่�งมั่่�นนี้้� ยัังคงเดิินหน้้าต่่อไป ถึึงแม้้หนทางจะยัังคงยััง
อีีกยาวไกล
				
				
ด้้วยไมตรีีจิติ แห่่งโรตารีี
อน.วาณิิช โยธาวุุธ
บรรณาธิิการบริิหาร

อาณาจัักรจามปา

หมีีเซิิน สารคดีี

นิิตยสารโรตารีีประเทศไทย
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สนเทศโรตารีี

รทร.เสกสิิทธิ์์� หลิิมเจริิญ
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่

Super Hero of Rotary

โรตารีี

ทั่่�วเขต ประเทศไทย
จงร่่วมไป บำำเพ็็ญ ให้้เป็็นผล
ว่่าเราคืือ คนทำำจริิง เพื่่�อชุุมชน
ช่่วยเหลืือคน เปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ

ตู้้�ปันั สุุขนี้้�ย้า้ ยจากในครััวออกมาตั้้ง� ที่่�หน้้าบ้้าน หน้้าห้้างร้้าน สำนัักงาน
บริิษััทฯ ของท่่าน ภายในตู้้�ก็็จะเป็็นอาหารเครื่่�องดื่่�มต่่างๆ ที่่�มีีความ
	ทุุกท่่านครัับ ...สมััยท่่านยัังเยาว์์วัยั หมููปิ้้�งราคาเท่่าไรครัับ....? จำเป็็นต่่อผู้้�ที่่ข� าดแคลน พอถึึงเวลาคนที่่�ขาดแคลน ไม่่มีเี งิิน ก็็สามารถ
สมััยผมเด็็กๆ จำได้้ว่่า “เมื่่�อก่่อนหมููปิ้้�ง 7 ไม้้ 20 บาท แต่่...ปััจจุุบััน มาหยิิ บ ของในตู้้� เพื่่� อ นำไปประกอบอาหารเลี้้� ย งปากท้้ อ งของ
ครอบครััว มีีกำลัังใจที่่�ดีีในการสู้้�ชีีวิิตต่่อไปได้้
หมููปิ้้�งไม้้เดีียว 20 บาท”
ในขณะที่่�อีีกด้้านนึึงของตู้้�ปัันสุุขคืือ ใครที่่�มีีเหลืือก็็สามารถ
	ยุุคนี้้�ของแพงจริิงๆ แต่่อย่่าเพิ่่�งเครีียดนะครัับ เพราะถึึงแม้้
จะข้้าวยากหมากแพง แต่่โรตารีีไม่่เคยแล้้งน้้ำใจ เราพร้้อมสู้้�ภััยไป นำสิ่่� ง ของต่่ า งๆ มาวางไว้้ ใ นตู้้�นี้้� ไ ด้้ เช่่ น กัั น เพื่่� อ เป็็ น การเติิ ม เต็็ ม
แลกเปลี่่ย� น แบ่่งปัันให้้กัับผู้้�อื่่�นที่่�เดืือดร้้อน
ด้้วยกัันใช่่มั้้�ยครัับ (ปรบมืือรััวรััว)
ในยุุคนี้้�เป็็นยุุคที่่�หัันไปทางไหน ก็็พบเจอแต่่ค่่าใช้้จ่่ายใน
การดำรงชีีพที่่�สููงขึ้้�น เป็็นยุุคที่่�ท้้าทายความสามารถในการบำเพ็็ญ
ประโยชน์์เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�คนที่่�กำลัังตกทุุกข์์ได้้ยาก ในสถานการณ์์
อัันน่่ากัังวล สำหรัับผมเองนั้้�นมองว่่า นี่่�เป็็นโอกาสของเรา ชาวโรตารีี
ที่่�อยู่่�ทั่่ว� ทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศไทย ที่่�จะได้้แสดงศัักยภาพในการเปลี่่ย� น
ชีีวิิตผู้้�คนที่่�อดอยาก ยากลำบาก ขาดแคลน ให้้มีีกำลัังใจ กำลัังกาย
ในการดำเนิินชีีวิิตต่่อไปอย่่างมีีความหวััง

เห็็ น ไหมครัั บว่่ า นี่่� เ ป็็ น เพีี ย งตัั ว อย่่ า งเพีี ย ง 1 วิิ ธีี จ าก
หลากหลายวิิธีกี าร ท่่านและสมาชิิกสโมสรทุุกท่่านสามารถหาแนวทาง
ที่่�เหมาะสม พอเหมาะพอดีีและมีีประโยชน์์ เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนของ
พวกเราได้้ในแบบของเราเอง

ลองนึึกภาพดููนะครัับว่า่ ถ้้าสโมสรโรตารีีในประเทศไทยทุุก
สโมสรร่่วมกัันทำ “ตู้้�ปันั สุุข” เราจะสามารถช่่วยเหลืือสัังคมได้้พร้้อมๆ
กัันในทุุกๆ จัังหวััด เกืือบทุุกอำเภอ ถืือว่่าเป็็นการทำกิิจกรรม People
	ถ้้ามองย้้อนกลัับไปในอดีีต วิิกฤตต่่างๆ ที่่�เคยเกิิดขึ้้�นบนผืืน Of Action รููปแบบใหม่่ และถ้้าเป็็นเช่่นนั้้�นนี่่�จะเป็็นภาพที่่�สวยงาม
แผ่่นดิินไทย ไม่่ว่่าจะน้้ำท่่วม ไฟไหม้้ ภััยหนาว น้้ำแล้้งแห้้งขอด หรืือ ของโรตารีีประเทศไทย ที่่�สร้้างสรรค์์คุุณค่่าให้้แก่่โรตารีีสากล และ
แม้้กระทั่่�งการสร้้างสัังคมให้้น่่าอยู่่�ขึ้้�นนั้้�น ทุุกท่่านครัับ ไม่่มีีวิิกฤตใด ชุุมชนโลก
เลยที่่�ไม่่มีีพวกเราชาวโรตารีีที่่�คอยอยู่่�เบื้้�องหลััง เคีียงข้้าง ให้้กำลัังใจ
สนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ เป็็นน้้ำพัักน้้ำแรงให้้กัับผู้้�คนที่่�กำลัังเดืือดร้้อนใน 	ทุุกท่่านครัับ บนโลกใบนี้้�ยัังมีีภารกิิจอีีกมากมาย ที่่�พวกเรา
ทุุกคนในฐานะ Super Hero of Rotary ที่่�ต้อ้ งทำ ต้้องช่่วยเหลืือสัังคม
สภาวะต่่างๆ เหล่่านั้้�น
ถึึงเวลาแล้้ ว ครัั บ ที่่� เราทุุ ก คนจะใช้้ หัั ว ใจแห่่ ง การเป็็ น นัั ก บำเพ็็ ญ
แล้้วอะไรล่่ะ ที่่�เราสามารถทำได้้ในสถานการณ์์นี้้� วัันนี้้�เรา ประโยชน์์ แปลงร่่างหััวใจของเราให้้กลายเป็็นซุุปเปอร์์ฮีโี ร่่ ในชีีวิติ จริิง
ลองมาช่่วยกัันคิิดและลงมืือทำเพื่่อ� ชุุมชนของเรา เพื่่อ� ก้้าวข้้ามไปด้้วย ของชุุมชนของท่่าน ของสัังคมของท่่าน ของจัังหวััดของท่่าน และที่่�
สำคััญ เราจะมาร่่วมกัันทำเพื่่�อประเทศไทยของเราให้้ก้้าวข้้ามวิิกฤต
กัันดีีไหมครัับ ถ้้าพร้้อมแล้้วมาคิิดร่่วมกัันครัับ
ทุุกวิิกฤตไปได้้อย่่างมีีหวััง ปลอดภััยและไม่่ทิ้้�งกััน เพื่่�อความสุุขของ
ยกตััวอย่่างวิิธีีการง่่ายๆ ที่่�ทุุกท่่านทุุกสโมสรสามารถทำได้้ ชุุมชนไทย ชุุมชนโลกและเพื่่�อโรตารีีสากลสืืบไป
และไม่่ ใช้้ ง บประมาณในการดำเนิิ น การมากจนเกิิ น ไป ที่่� ส ำคัั ญ
โรตารีี ทั่่� ว เขตประเทศไทย จงร่่ ว มไปบำเพ็็ ญให้้ เป็็นผล
ได้้ประโยชน์์จริิงถึึงผู้้�คนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ หลายท่่านจำ
ว่่
า
เราคืือคนทำจริิ
งเพื่่อ� ชุุมชน ช่่วยเหลืือคนเปลี่่ย� นชีีวิติ ด้้วยจิิตบริกิ าร
“ตู้้�ปันั สุุข” ได้้มั้้ย� ครัับ ตู้้�ปันั สุุขเหมืือนตู้้�กับข้
ั า้ วในห้้องครััว เพีียงแต่่ว่า่
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Article : บทความ

อน.ดร.บุุษบง จำำเริิญดารารััศมีี
สโมสรโรตารีีพะเยา ภาค 3360

โลกหลัังโควิิด

ปฏิิเสธ โกรธ ต่่อรอง
ซึึมเศร้้า และ ยอมรัับ

เราเรีียกว่่า
Stages of Grief Model

	จิิตแพทย์์ชาวอเมริิกััน ชื่่�อ Elisabeth Kubler-Ross ได้้อธิิบายว่่า เมื่่�อบุุคคลถููกกระทบด้้วยเหตุุการณ์์
เศร้้าโศกรุุนแรง จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงในทางจิิตวิิทยาเป็็นขั้้�นตอน คืือ ปฏิิเสธ โกรธ ต่่อรอง ซึึมเศร้้า และยอมรัับ
เราเรีียกว่่า Stages of Grief Model แต่่ละคนมีีความสามารถในการผ่่าน stage เหล่่านี้้�ต่่างกััน หากยอมรัับได้้ก็็
จะนำไปสู่่�ทางแก้้ไขที่่�เหมาะที่่�ควรได้้
ในช่่วงการระบาดของโควิิดใน 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีผู้้�ติิดเชื้้�อ ผู้้�เสีียชีีวิิตทั่่�วโลกเป็็นล้้านๆ มีีธุุรกิิจเสีียหาย
นัับไม่่ถ้้วน ผู้้�คนตกงาน มีีหนี้้�สิิน มีีความทุุกข์์ระทม ถืือเป็็นภาวะเศร้้าโศก เครีียด ที่่�กระทบคนทั้้�งโลก และมีี
ผลทางจิิตวิิทยามาก หลายคนยัังอาจปฏิิเสธว่่าเขาไม่่ติิดเชื้้�อโควิิด ไม่่ยอมเว้้นระยะห่่างจนเชื้้�อกระจายไปสู่่�ผู้�อื่้ ่�น
หลายคนเอาแต่่โกรธโทษนั่่�นโทษนี่่� บางคนได้้รัับความช่่วยเหลืือแต่่คิิดว่่าน่่าจะได้้รัับมากกว่่า ดีีกว่่านี้้� ล้้วนแล้้วแต่่
เป็็นทุุกข์์ เศร้้าหมอง กว่่าแต่่ละคนจะสงบ เรีียนรู้้�ความจริิงและยอมรัับความจริิงก็็คงกิินเวลา มากน้้อย เนิ่่�นนาน
รวดเร็็ว ขึ้้�นกัับบุุคคล จึึงยัังคงเป็็นปััญหาอยู่่�ต่่อเนื่่�อง
ภาคธุุรกิิจถููกกระทบอย่่างรุุนแรง โดยเฉพาะธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว รุุนแรงแล้้วยัังรวดเร็็วก่่อนใคร ร้้านอาหาร
โรงแรม การเดิินทาง ดููจะหยุุดชงััก กิิจกรรมต่่างถููกยกเลิิก ธุุรกิิจอื่่�นๆ ก็็ถููกกระทบตามกัันมา บ้้างต้้องปิิดตััว อยู่่�
ในภาวะสัับสนอยู่่�พัักใหญ่่ จากนั้้�นก็็เข้้าสู่่�การปรัับตััว เริ่่�มจากการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า (resolve) คืือ ทำอะไรได้้ก็็
ทำไปก่่อน ตั้้�งหลัักได้้แล้้วค่่อยว่่ากัันอีีกทีี นายจ้้าง ลููกจ้้าง ลููกค้้า เดืือดร้้อน ครืือๆ กััน สิ่่�งที่่�เคยเคร่่งครััด ยึึดมั่่�น
ต้้องยืืดหยุ่่�น (resilience) บ้้าง ทำงานจากบ้้านได้้ เปลี่่�ยนเวลาทำงานได้้ เปลี่่�ยนกัันหยุุดได้้ เป็็นต้้น เมื่่�อหายตกใจ
ได้้สติิ ต้้องปรัับตััวเพื่่�อเริ่่�มกัันใหม่่ (restart) ให้้เหมาะกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไป ทำเหมืือนเดิิมไม่่ได้้ บางอย่่าง
ต้้องหยุุด บางอย่่างต้้องชะลอ บางอย่่างต้้องเลิิก จำเป็็นต้้องคิิดใหม่่ ทำใหม่่ ฝัันแบบใหม่่ๆ (reimagin) บางราย
อาจถึึงขั้้�นเปลี่่�ยนธุุรกิิจ เปลี่่�ยนโครงสร้้างของธุุรกิิจไปเลยก็็เป็็นได้้
องค์์กรต่่างๆ ได้้รัับผลกระทบจากภาวะวิิกฤตโควิิดไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากััน ต่่างต้้องพยายามยืืดหยุ่่�น
ปรัับตััวใหม่่ คิิดใหม่่ ปรัับบทบาทให้้เหมาะสม โรตารีีเป็็นองค์์บำเพ็็ญประโยชน์์มีีอายุุยืืนยาวกว่่าร้้อยปีี ได้้จััดตั้้�ง
กองทุุนภััยพิิบััติิ (disaster response grant) ใช้้เงิิน 32 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อให้้สโมสรโรตารีีในภาคต่่างๆ ทุุก
ภาคจััดหาบริิจาคเครื่่�องมืือ วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�จำเป็็นและส่่งเสริิมการทำ global grant เพื่่�อช่่วยแก้้ไขสถานการณ์์
โควิิด เช่่น จััดลำดัับความสำคััญให้้มีีการพิิจารณาเร่่งด่่วน ลดอััตราส่่วนเงิินบริิจาคของสโมสรคู่่�มิิตรจาก 30% เป็็น
15% และยกเว้้นเงิินบริิจาคของคู่่�มิิตรในโครงการโควิิด มีีกองทุุน global grant มากถึึง 1,359 โครงการ ใช้้เงิิน
ถึึง 95.6 ล้้านเหรีียญสหรััฐ และในปีีนี้้� มีีมากถึึง 1,900 โครงการ โรแทเรีียนพบความเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่าง
ในปีีที่่�ผ่่านมาและจะยัังคงเปลี่่�ยนไปอีีก
“โลกหลัังโควิิด-19” จะไม่่หวนกลัับไปสู่่� “โลกก่่อนโควิิด-19” เป็็นแน่่ ผู้้�คน ธุุรกิิจ องค์์กร ต้้องคิิดใหม่่
ทำใหม่่ อะไรๆ ก็็เปลี่่�ยนแปลงได้้เสมอ ชุุมชนยัังต้้องพััฒนาต่่อไปและต้้องพึ่่�งพาทัักษะใหม่่ๆ vocational service
แห่่งเดืือนมกราคม มีีความสำคััญมากอยู่่�แล้้ว จะเพิ่่�มความสำคััญขึ้้�นอีีกในโลกหลัังโควิิด-19

ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก
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จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

เจ็็ด

ศููนย์์สัันติิภาพ

โรตารีี

กรุุงเทพฯ

มหาวิิทยาลััยแบรดฟอร์์ด แบรดฟอร์์ด
ประเทศอัังกฤษ

มหาวิิทยาลััยควีีนส์์แลนด์์
บริิสเบน ออสเตรเลีีย

มหาวิิทยาลััยอุุปซอลา
อุุปซอลา ประเทศสวีีเดน

มหาวิิทยาลััยดุ๊๊�ค นอร์์ทแคโรไรน่่า

เดอร์์แฮม แอนด์์ ชาเปล ฮิิลล์์ รััฐนอร์์ทแคโรไรน่่า

มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียนนานาชาติิ
โตเกีียว

มหาวิิทยาลััยมาเคเรเร
กััมปาลา ยููกัันดา

ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ส่่วนต่่างๆ ของโลก สอนหลัักสููตรที่่�ออกแบบเฉพาะ เพื่่�ออบรม
บุุคคลากรผู้้�อุุทิิศตนให้้กัับการสร้้างสัันติิภาพ และการแก้้ไขข้้อขััดแย้้ง
ไม่่ว่่าจะอยู่่�ที่่�ไหนก็็ตาม
โดย เจฟฟ์์ รููบีี

ภาพประกอบโดย เจสััน ชไนเดอร์์

	ริิต้้า โลปิิเดีีย (Rita Lopidia) จำได้้ชััดเจน
ถึึงประสบการณ์์ของเธอ เมื่่�อครั้้�งเป็็นนัักศึึกษาสัันติิภาพ
โรตารีี ที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ย แบรดฟอร์์ ด ในอัั ง กฤษ “ฉัั น
ชอบวิิชาการเมืืองแอฟริิกัันและการรัักษาสัันติิภาพของ
สหประชาชาติิ” เธอกล่่าว “หลัักสููตรการเมืืองทำให้้ฉััน
อยากค้้ น คว้้ า ให้้ ลึึ กซึ้้� ง และทำความเข้้ า ใจกัั บ
ประวััติิศาสตร์์ของทวีีปมากขึ้้�น ส่่วนหลัักสููตรการรัักษา
สัันติิภาพ ก็็ทำให้้ฉันั เข้้าใจการเมืืองทั่่�วโลก ในฐานะที่่�เป็็น
นัักปฏิิบััติิ มัันทำให้้ฉัันได้้เปิิดหููเปิิดตา มีีมุุมมองกว้้าง
เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก”
	ช่่วงเวลาที่่� โลปิิเดีีย อยู่่�ที่่�ศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี
ได้้ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เธออย่่ า งมาก “หลัั ง จากสำเร็็ จ
การศึึกษา ฉัันเดิินทางกลัับไปแอฟริิกา และตั้้�งรกราก
ในยููกัันดาเนื่่อ� งจากมีีความขััดแย้้งเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� งใน
ซููดาน” เธออธิิบาย
“ที่่�นั่่น� ฉัันได้้จัดตั้้
ั ง� องค์์กรอีีฟ (EVE) เพื่่อ� พััฒนา
สตรีี และเริ่่�มเข้้าไปมีีบทบาทร่่วมกัับผู้้�ลี้้�ภััยชาวซููดานใต้้
ในยููกัันดา และชุุมชนเจ้้าของ เราสามารถระดมสตรีีชาว
ซููดานใต้้ ให้้เข้้าร่่วมในกระบวนการสัันติิภาพของซููดานใต้้
โดยผ่่ า นองค์์ ก รของฉัั น โดยได้้ รัั บ การสนัั บสนุุ น จาก
หน่่วยงานความร่่วมมืือระหว่่างรััฐเพื่่�อการพััฒนาของ
แอฟริิกาตะวัันออก – และนั่่�นได้้นำไปสู่่�การลงนามใน

หลัักสููตรที่่�ศููนย์์สัันติิภาพแต่่ละแห่่งถููก
ออกแบบมาด้้วยความพิิถีีพิิถััน เพื่่�อเน้้น
เฉพาะด้้านของกระบวนการสร้้างสัันติิภาพ

ข้้อตกลงเพื่่�อการฟื้้�นฟูู ว่่าด้้วย
การแก้้ปััญหาความขััดแย้้ง ใน
สาธารณรััฐซููดานใต้้ในปีี 2018
(พ.ศ.2561)”

(ท่่านสามารถ อ่่านเพิ่ม่� เติิม เรื่่อ� งราว
ของโลปิิเดีีย และนัักศึึกษาสัันติิภาพ
อีีกสามคนได้้ในหน้้าถััดไป)

โลปิิเดีีย เป็็นเพีียงหนึ่่�งในจำนวน
นัั ก ศึึกษาสัั น ติิ ภ าพ 1,500 คน จากกว่่ า
115 ประเทศ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�สำเร็็จการศึึกษาจาก
ศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี ตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการใน
ปีี 1999 (พ.ศ.2542) โดยที่่�ศููนย์์สัันติิภาพ
แห่่งแรก เริ่่�มเปิิดสอนหลัักสููตรครั้้�งแรกใน
3 ปีีต่่อมา ปััจจุุบััน โรตารีีมีีศููนย์์สัันติิภาพ
เจ็็ ด แห่่ ง อยู่่�ในสถานที่่� ต่่ า งๆ ทั่่� ว โลก และ

ศููนย์์ใหม่่ล่า่ สุุดอยู่่�ที่่ม� หาวิิทยาลััยมาเคเรเร ใน
เมืืองกััมปาลา ประเทศยููกัันดา นัับเป็็นศููนย์์
แห่่ ง แรกในแอฟริิ ก า และได้้ เ ปิิ ดรัั บ กลุ่่�ม
นัั ก ศึึกษาสัั น ติิ ภ าพรุ่่�นแรกในปีี 2021
(พ.ศ.2564) ศููนย์์ต่อ่ ไปโรตารีีมีแี ผนที่่�จะจััดตั้้ง�
ในตะวัันออกกลาง หรืือแอฟริิกาเหนืือ บางทีี
อาจตั้้ง� ได้้เร็็วที่่�สุดุ ภายในปีี 2024 (พ.ศ.2567)
และมีีเป้้าหมายที่่�จะเปิิดศููนย์์ในละติินอเมริิกา
ภายในปีี 2030 (พ.ศ.2573)

	ท่่ า นจะเห็็ น ว่่ า หลัั ก สููตรที่่� ศูู นย์์
สัันติิภาพแต่่ละแห่่งถููกออกแบบมาด้้วยความ
พิิถีพิี ถัิ นั เพื่่อ� เน้้นเฉพาะด้้านของกระบวนการ
สร้้างสัันติิภาพ และให้้การอบรมแก่่นัักสร้้าง
การเปลี่่� ย นแปลงของโลกรุ่่�นต่่ อ ไป หาก
ต้้องการจะเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับศููนย์์
สัันติิภาพโรตารีี และวิิธีกี ารเสนอชื่่อ� นัักศึึกษา
สัันติิภาพเข้้าเรีียนหรืือเพื่่�อมิิตรภาพให้้ไปที่่�
rotary.org/peace-fellowships

ผลกระทบของศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี
นัักศึึกษาสัันติิภาพโรตารีี จะช่่วย
สนัับสนุุนแนวคิิดริิเริ่่�มในการพััฒนา
และสร้้างสัันติิภาพในชุุมชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากความขััดแย้้ง
ผู้้�ได้้รัับประโยชน์์
•
•
•
•
•

ผู้้�ลี้้�ภััย และ ผู้้�พลััดถิ่่�น
เยาวชน
พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากความขััดแย้้ง
ผู้้�หญิิง และ เด็็ก
ชุุมชนยากไร้้

การมีีส่่วนร่่วมกัับโรตารีี

90%

ศิิษย์์เก่่าที่่�ทำำงานเกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมกัับผู้้�ร่่วมอุุดมการณ์์
และเครืือข่่ายโรตารีีต่่างๆ
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ทัักษะ 5 อัันดัับแรก
ที่่�ได้้จากการเรีียน

สายอาชีีพ

93%

ของศิิษย์์เก่่า
ทำำงานเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาสัันติิภาพ

ศิิษย์์เก่่าที่่�ผ่่านโปรแกรม

572
904

ราย จบหลัักสููตร
ประกาศนีียบััตร
ราย จบหลัักสููตร
ปริิญญาโท

การวิิจััย และ
การวิิเคราะห์์
ความขััดแย้้ง
การแก้้ปััญหา
ความขััดแย้้ง
ทัักษะในการ
นำำเสนอ และ
การสื่่�อสาร
การวางแผน
โครงการ

การบริิจาคให้้โปรแกรม

188

ล้้านเหรีียญ
จากผู้้�บริิจาค 9,484 ราย
(ตั้้�งแต่่ปีี 2002)

การเป็็นผู้้นำ� ำ

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กรุุงเทพฯ
เมื่่�อเกิิดการรััฐประหารในประเทศเมีียนมาร์์ ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2021
(พ.ศ.2564) โปรแกรมการศึึกษาพััฒนาสัันติิภาพของจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้มีี
โอกาสช่่วยสรรหาและสนัับสนุุนให้้มีีนัักสร้้างสัันติิภาพขึ้้�นที่่�นั่่�น และในหกเดืือนต่่อมา
ระหว่่างที่่�มีีการอพยพในอััฟกานิิสถาน หลัังจากที่่�กลุ่่�มตอลิิบัันได้้กลัับมาปกครอง
อีีกครั้้�ง โปรแกรมนี้้�ได้้สร้า้ งเครืือข่่ายขึ้้น� เพื่่อ� ช่่วยพาผู้้�คน รวมทั้้�งศิิษย์์เก่่าจุุฬาฯ มากกว่่า
หนึ่่�งคนออกนอกประเทศ นายมาทีีน มิิลเลอร์์ รองผู้้�อำนวยการศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี
ของมหาวิิทยาลััยกล่่าวว่่า “เราเฝ้้าติิดตามเพื่่�อนๆ ที่่�อยู่่�ด่่านหน้้าท่่ามกลางความ
ขััดแย้้ง” กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�อาจเป็็นเพื่่อ� นนัักสร้้างสัันติิภาพ ที่่�ทำงานเกี่่ย� วกัับเยาวชน ใน
ระบบเรืือนจำในแคลิิฟอร์์เนีีย หรืือเป็็นคนที่่�เน้้นเรื่่�องเยาวชนที่่�มีีความเสี่่�ยงในเคนยา
นอกจากนี้้� ยัังมีีคณาจารย์์ที่่�สอนในระบบใหม่่ของโปรแกรมสหวิิทยาการ
หลัักสููตรหนึ่่�งปีี ซึ่่�งคลุุกคลีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความขััดแย้้งโดยตรง คนเหล่่านั้้�นได้้แก่่ แกรีี
เมสัั น รัั ฐ มนตรีี นิิ ก ายเมธอดิิ สต์์ ซึ่่� ง มีี ส่่ ว นร่่ ว มในกระบวนการสัั น ติิ ภ าพของ
ไอร์์แลนด์์เหนืือ และ เจอร์์รีี ไวท์์ ผู้้�ร่ว่ มก่่อตั้้ง� องค์์กรเครืือข่่ายผู้้ร� อดชีีวิติ จากทุ่่�นระเบิิด
ซึ่่�งสููญเสีียขาข้้างหนึ่่�งจากทุ่่�นระเบิิดในอิิสราเอล “มัันไม่่ใช่่ห้้องเรีียนแบบทั่่�วไป”
มิิลเลอร์์กล่่าว “คนสอนไม่่ได้้เป็็นอาจารย์์ แต่่เป็็นนัักเขีียนบทความและหนัังสืือ ที่่�ออก
ทำงานในสนาม และกล้้าแสดงออก”
	นัับตั้้�งแต่่ศููนย์์สัันติิภาพก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อ 17 ปีีที่่�แล้้ว หลัักสููตรนี้้�ก็็ค่่อยๆ พััฒนา
ขึ้้�นโดยรวบรวมปััญหาอััตลัักษณ์์ทางเพศ เรื่่�องสุุขภาพจิิตและความทุุกข์์ตรม ที่่�ต้้อง
รัับมืือกัับความตึึงเครีียดของความขััดแย้้งในพื้้�นที่่�ตรงหน้้า ประวััติิศาสตร์์อัันยาวนาน
ด้้านนวััตกรรมของจุุฬาฯ ประสบความสำเร็็จ โดยร้้อยละ 75 ของศิิษย์์เก่่ามากกว่่า
500 คน ทำงานให้้กัับองค์์การสหประชาชาติิ และหน่่วยงานราชการ องค์์กรเอกชน
หรืือทำงานด้้านวิิชาการและการวิิจััย

“

เพื่่�อนร่่วมงาน
และอาจารย์์ที่่�มหาวิิทยาลััย
ทำำให้้ความรู้้�ของผม
เพิ่่�มพููนมากขึ้้�น
ด้้วยการแบ่่งปััน
ประสบการณ์์
ของพวกเขา”

ซาลาม เอ็็ม. คัันจาร์์ ซีีเรีีย

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, ปีี 2021-22 (พ.ศ.2564-65)
ประกาศนีียบััตรการพััฒนาวิิชาชีีพด้้านการศึึกษา
สัันติิภาพที่่�เน้้นการวิิเคราะห์์ความขััดแย้้ง กลยุุทธ์ก์ าร
เจรจาต่่อรอง และการสร้้างสัันติิภาพ
“ในฐานะที่่�ผมเป็็นผู้้�ลี้้�ภััยชาวซีีเรีียคนหนึ่่�งซึ่่�งอาศััยอยู่่�
ในเขตเคอร์์ดิิสถานของอิิรััก ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�ผมได้้รัับ
ในช่่วงเวลาที่่�อยู่่�ที่่ศูู� นย์์สันั ติิภาพโรตารีีนั้้น� น่่าสนใจและ
ส่่งผลกระทบกัับชีีวิิตของผมมาก ผมได้้รัับทัักษะที่่�ผม
นำมาใช้้ในงานปััจจุุบันั ในการลดความรุุนแรงเกี่่ย� วกัับ
ทางเพศในชุุมชนของผู้้�ลี้้ภั� ยั ชาวซีีเรีีย และผู้้พ� ลััดถิ่่น� ใน
ประเทศอิิรักั เพื่่อ� นร่่วมงานและอาจารย์์ที่่ม� หาวิิทยาลััย
ทำให้้ความรู้้�ของผมเพิ่่�มพููนมากขึ้้�น ด้้วยการแบ่่งปััน
ประสบการณ์์ของพวกเขาจากวััฒนธรรมและบริิบทที่่�
แตกต่่างกััน คุุณสััมผััสได้้ถึึงความกระตืือรืือร้้นของพวก
เขา ในระหว่่างทำงานเพื่่อ� สัันติิภาพ และช่่วยชีีวิติ ผู้้�คน
ทั่่�วโลก และมัันเป็็นประโยชน์์มากที่่�พวกเรายัังติิดต่่อ
กัันอยู่่� ผมสามารถขอความช่่วยเหลืือจากพวกเขาได้้
ตลอดเวลาหากผมต้้องการ”

“

ฉัันมองสิ่่�งต่่างๆ
ในมุุมมองที่่�ต่่างออกไป
วิิเคราะห์์ทีีละประเด็็น
และสนัับสนุุนบทวิิเคราะห์์
ของฉัันด้้วยหลัักฐาน
จากการวิิจััย”

ริิต้า้ มาร์์ตินิ โลปิิเดีีย (Rita Martin Lopidia),

มหาวิิทยาลััยเซาท์์ซููดานแห่่งแบรดฟอร์์ด, ปีี 2015-16
(พ.ศ.2558-59)
• ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาการเมืืองระหว่่าง
ประเทศและการศึึกษาด้้านความปลอดภััย
• ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและกรรมการบริิหารขององค์์กรอีีฟเพื่่�อ
พัั ฒ นาสตรีี (EVE Organization for Women
Development) ซึ่่�งเน้้นประเด็็นสตรีีในซููดานใต้้และ
ยููกัันดา ตลอดจนประเด็็นด้้านสัันติิภาพและความ
มั่่�นคง
• ผู้้�ชนะรางวััล Women Building Peace Award
จากสถาบัันเพื่่�อสัันติิแห่่งสหรััฐอเมริิกา (2020)
“ในฐานะนัักเคลื่่อ� นไหวเพื่่อ� สัันติิภาพ และ
สิิทธิิสตรีี ประสบการณ์์ของฉัันที่่�ศููนย์์สัันติิภาพโรตารีี
ที่่�มหาวิิทยาลััยแบรดฟอร์์ด ได้้พัฒ
ั นาทัักษะและความ
เชื่่�อมั่่�นของฉััน ในการหยิิบยกประเด็็นปััญหา และ
วิิภาษ เรื่่�องข้้อที่่�น่่าเป็็นห่่วงเกี่่�ยวกัับปััญหานั้้�นๆ ฉััน
มองสิ่่�งต่่างๆ ในมุุมมองที่่�ต่่างออกไป วิิเคราะห์์ทีีละ
ประเด็็น และสนัับสนุุนการวิิเคราะห์์ของฉัันด้้วยหลััก
ฐานจากการวิิจััย กล่่าวโดยสรุุป ประสบการณ์์ของฉััน
ที่่�ศููนย์์สัันติิภาพ มีีส่่วนส่่งเสริิมให้้ฉัันเจริิญก้้าวหน้้าใน
อาชีีพการงาน และเป็็นแรงบัันดาลใจให้้ฉัันก้้าวข้้าม
ขีีดจำกััด”
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มหาวิิทยาลััยแบรดฟอร์์ด
แบรดฟอร์์ด
ประเทศอัังกฤษ
มหาวิิทยาลััยเพื่่อ� การวิิจัยั ของรััฐที่่�มีคี วามหลากหลายอยู่่�ทางภาคเหนืือของ
อัังกฤษและเป็็นศููนย์์รวมโปรแกรมที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในโลก ที่่�ทุ่่�มเทให้้กับั การศึึกษาสัันติิภาพ
การแก้้ปััญหาความขััดแย้้ง โดยเปิิดสอนระดัับปริิญญาโทสาขาต่่างๆ เจ็็ดสาขา
เกี่่�ยวกัับการศึึกษาสัันติิภาพและความขััดแย้้ง และให้้การอบรมแก่่นัักศึึกษาที่่�มาจาก
ประเทศต่่างๆ กว่่า 50 ประเทศ การที่่�โปรแกรมมีีความหลากหลาย หมายถึึงว่่า
นัักศึึกษาสัันติิภาพโรตารีีสามารถเรีียนอะไรก็็ได้้ที่่�สนใจ ตั้้�งแต่่การพััฒนาความยั่่�งยืืน
ไปจนถึึงเรื่่�องความปลอดภััยร่่วมสมััย นายเบรููซ มอร์์วาริิดีี (Behrooz Morvaridi)
ผู้้อ� ำนวยการศููนย์์สันั ติิภาพกล่่าวว่่า “เราไม่่ได้้สอนแค่่ให้้มีแี นวความคิิด” “แต่่โปรแกรม
นี้้� เตรีียมความพร้้อมให้้นัักศึึกษาเพื่่�อนำสิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�ไปใช้้จริิงในระดัับปฏิิบััติิ”
ในช่่วง 15 เดืือนที่่�แบรดฟอร์์ด นัักศึึกษาสัันติิภาพจะมีีการเรีียนภาคสนาม
ในแอฟริิกา ไอร์์แลนด์์เหนืือ และสถานที่่�อื่่�นๆ โดยจะได้้พููดคุุยกัับผู้้�นำทางการเมืือง
และเจาะลึึกลงไปในเรื่่�องขนบธรรมเนีียมประเพณีีและปััญหาต่่างๆ ของภููมิิภาค
การเดิินทางให้้โอกาสกัับชีีวิติ จริิง ที่่�จะได้้เห็็นกระแสร่่วมสมััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
การแบ่่งชนชั้้�นทางสัังคม ภาวะโลกร้้อน และการขาดแคลนทรััพยากรว่่ามัันสามารถ
ส่่งผลกระทบต่่อความสงบสุุขได้้อย่่างไร และวิิธีีที่่�ชุุมชนสามารถปรัับตััวได้้เมื่่�อเจอกัับ
ปััญหาความขััดแย้้ง จากนั้้�นจะมีีการเดิินทางไปกรุุงออสโล ประเทศนอร์์เวย์์ เพื่่�อ
เยี่่�ยมชมศููนย์์สัันติิภาพโนเบล และสถาบัันสร้้างสัันติิภาพที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลก หรืือ
ไปที่่�กรุุงเฮก เพื่่�อเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับระบบศาลอาญาระหว่่างประเทศ แบบปฏิิบััติิจริิง
แต่่กิจิ กรรมที่่�ได้้รับค
ั วามนิิยมมากที่่�สุดุ ระหว่่างมิิตรภาพคืือ “เกมวิิกฤติิ” ซึ่่ง�
เป็็นการจำลองสถานการณ์์ในการจััดการความขััดแย้้งระหว่่างประเทศ โดยที่่�นักั ศึึกษา
แต่่ละคนจะสวมบทบาทสมมติิ เช่่น เอกอััครราชทููต นัักข่่าว หรืือผู้้�นำระดัับโลก
“นัักศึึกษาจะแสดงออกความคิิดดีีๆ ในการแก้้ปััญหา แต่่ประเทศอื่่�นๆ (แสดงโดย
นัักศึึกษา) จะมีีความคิิดคอยขััดขวาง” มอร์์วาริิดีีกล่่าว “พวกเขาได้้เรีียนรู้้�โดยเฉพาะ
ความท้้าทายคืืออะไร การเมืืองมีีบทบาทอย่่างไร และปััญหาที่่�ยากนั้้�นจะแก้้ไขได้้
อย่่างไร”

มหาวิิทยาลััยควีีนส์์แลนด์์
บริิสเบน
ออสเตรเลีีย

“

ฉัันไม่่เพีียง
ต้้องปล่่อยวาง
ความรู้้�สึึกส่่วนตััว และอคติิ
ของฉัันออกไปทีีละน้้อยเท่่านั้้�น
แต่่ยัังต้้องยอมปรัับตััวเองด้้วย”

มหาวิิ ท ยาลัั ย ที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุ ด แห่่ ง หนึ่่� ง ของออสเตรเลีี ย และเป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก มา
อย่่างยาวนานในฐานะผู้้�ริิเริ่่�มการวิิจััยในสาขาสัังคมศาสตร์์ ที่่�โดดเด่่นคืือหลัักสููตร
ปริิญญาโท 18 เดืือนด้้านการศึึกษาสัันติิภาพและความขััดแย้้ง ซึ่่�งเป็็นการเรีียน
การสอนในรููปแบบของสััมมนาย่่อยในหััวข้้อต่่างๆ อย่่างเช่่น หััวข้้อเรื่่�อง “การยอมรัับ
อารมณ์์”
	นัักศึึกษาภาควิิชารััฐศาสตร์์ที่่มี� ชื่ี อ่� เสีียงแห่่งนี้้� ให้้ความสำคััญกัับภาพลัักษณ์์
และอารมณ์์ ค วามรู้้�สึึ กที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ดผ ลทางการเมืืองทั่่� ว โลก ตัั ว อย่่ า งเช่่ น ภาวะ
ความกัังวลที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก เกี่่�ยวกัับวิิกฤตการณ์์ผู้้�ลี้้�ภััยชาวซีีเรีีย ที่่�มีีภาพสะเทืือนใจ
ของเด็็กชาวซีีเรีียหััดเดิิน ถููกซััดเกยตื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียนในปีี 2015
(พ.ศ.2558) “เราทุุกคนจำภาพโด่่งดัังนั้้�นได้้ และเราเป็็นมนุุษย์์ที่่มี� คี วามรู้้�สึึกมีีอารมณ์์”
มอร์์แกน บริิกก์์ ผู้้�อำนวยการศููนย์์สัันติิภาพกล่่าว “เราไม่่สามารถระงัับสิ่่�งนั้้�นได้้
ดัังนั้้�นเราจึึงต้้องยอมรัับมััน”
หลัักสููตรเกี่่ย� วกัับเพศ สัันติิภาพ และความมั่่น� คงก็็เป็็นหลัักสููตรที่่�ท้า้ ทายให้้
นัักศึึกษาแยกโครงสร้้างบทบาทของ “เพศชาย” และ “เพศหญิิง” ในการสร้้าง
สัันติิภาพซึ่่�งถืือความรุุนแรงที่่�เกิิดกัับผู้้�ชาย เท่่ากัับ ความรุุนแรงที่่�ผู้้�หญิิงตกเป็็นเหยื่่�อ
ผู้้�บริิหารของโปรแกรมได้้วางระบบต่่างๆ ไว้้ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาแต่่ละคน สามารถ
ปรัับเปลี่่�ยนชีีวิิตตััวเองจากบ้้านเกิิด ให้้เข้้ากัับชีีวิิตในออสเตรเลีียได้้อย่่างราบรื่่�น เช่่น
จััดให้้มีีระบบบััดดี้้� ซึ่่�งนัักศึึกษาปีีแรกจะจัับคู่่�กัับนัักศึึกษาในภาคเรีียนสุุดท้้าย
แนวคิิดที่่�รอบคอบในหลัักสููตรของควีีนส์์แลนด์์ ดึึงดููดความสนใจของ
นัักศึึกษาอย่่างมาก —ทุุกคนนัับตั้้�งแต่่นัักสร้้างหนัังสารคดีีไปจนถึึงอดีีตนาวิิกโยธิิน
สหรััฐ — ต่่างคิิดค้้นวิิธีีการเพื่่�อช่่วยเหลืือโลกด้้วยนวััตกรรมใหม่่ๆ ได้้แก่่ การเต้้นรำ
การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม เพศศึึกษา และ การป้้องกัันอาชญากรรมออนไลน์์
“วิิธีีต่่างๆ ที่่�เพื่่�อนมนุุษย์์นำมาใช้้ ในเรื่่�องสัันติิภาพและความขััดแย้้งนั้้�น มีีค่่อนข้้าง
หลากหลายมาก” บริิกก์์กล่่าว “เราต้้องการให้้พวกเขามีีศัักยภาพ เพื่่�อเป็็นมืืออาชีีพ
และเป็็นนัักสร้้างสรรค์์ที่่�ดีีเยี่่�ยม”

เอมิิลีี นาบาคููซา, ยููกัันดา

มหาวิิทยาลััยควีีนส์์แลนด์์, ปีี 2018-19 (พ.ศ.2561-62)
• ปริิญญาโทการศึึกษาสัันติิภาพและความขััดแย้้ง ที่่�
เน้้นการสร้้างสัันติิภาพด้้วยการศึึกษา
• ผู้้�ก่่อตั้้�งและกรรมการบริิหารของศููนย์์เพื่่�อสัันติิภาพ
และความยุุติิธรรมทางสัังคม (Assisi Center for
Social Justice and Peace) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรไม่่แสวง
ผลกำไร โดยให้้เยาวชนเป็็นศููนย์์กลางในประเด็็นที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บค วามไม่่ เ ท่่ า เทีี ย มกัั น ทางเพศ การมีี
ส่่วนร่่วมทางสัังคม การไม่่รู้ห้� นัังสืือ และการแก้้ปัญ
ั หา
ความขััดแย้้งในโรงเรีียนและชุุมชนในยููกัันดา โดยไม่่ใช้้
ความรุุนแรง
“หน่่วยหลัักสููตรเบื้้�องต้้นของฉััน ในเรื่่�อง
สัั น ติิ ภ าพและการแก้้ ไขความขัั ด แย้้ ง ยืืนยัั น ว่่ า
ประสบการณ์์ทางวิิชาชีีพของฉััน ไม่่สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้
จากการเรีียนวิิชาการอย่่างเดีียว ฉัันยอมรัับว่่า ถ้้าจะ
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดจากมิิตรภาพ ฉัันไม่่เพีียงต้้อง
ปล่่อยวางความรู้้�สึึกส่่วนตััวและอคติิของฉัันออกไป
ทีีละน้้อยเท่่านั้้�น แต่่ยังั ต้้องยอมปรัับตัวั เอง เรีียนรู้้� และ
ไม่่ยึึดติิดกัับกระบวนการเรีียนรู้้�แบบเดิิมๆ นอกเหนืือ
จากการเรีียนแล้้ว การมีีมิิตรภาพเป็็นก้้าวแรกสำคััญ
ที่่�ทำให้้ได้้พััฒนาเครืือข่่ายทางสัังคมและทางวิิชาชีีพ
เครืือข่่ายเหล่่านี้้�เป็็นแหล่่งสนัับสนุนุ ที่่�ดีเี ยี่่ย� มในแบบที่่�
ฉัันไม่่เคยคิิดมาก่่อน”

“

มัันเป็็นสััจธรรมที่่�ว่่า
การเป็็นผู้้�มีีมนุุษยธรรม
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพนั้้�น
จะต้้องมีีความสำำนึึก
ทางวััฒนธรรม
ที่่�ดีีก่่อน”

มหาวิิทยาลััยอุุปซอลา
อุุปซอลา
ประเทศสวีีเดน

มหาวิิทยาลััยอุุปซอลา ปีี 2013-15 (พ.ศ.2556-58)

	ศููนย์์สัันติิภาพที่่�มหาวิิทยาลััยอุุปซอลา มีีชื่่�อเสีียงในเรื่่�องโปรแกรมระบบ
ข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วกัับความขััดแย้้ง ซึ่่ง� เป็็นฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ ครอบคลุุมเรื่่อ� งความรุุนแรง
และการตาย ผู้้�วางนโยบายและผู้้�ปฏิิบััติิงานจากสหภาพยุุโรปไปจนถึึงสหประชาชาติิ
ทั่่�วโลก ต่่างมองว่่าโปรแกรมอุุปซอลามีีความเป็็นมาตรฐานสากลในด้้านบัันทึึก
หลัักฐาน และนัักศึึกษาที่่�ศููนย์์สันั ติิภาพก็็ได้้ดึึงข้้อมููลนี้้�มาใช้้กับั ประเด็็นปััญหาทางสัังคม
ต่่างๆ “ที่่�นี่่�มีีความเชี่่�ยวชาญมาก” คริิสทีีน เอค ผู้้�อำนวยการศููนย์์กล่่าว “นัักศึึกษา
ของเราต้้องเข้้าใจเหตุุและผล และนั่่�นเป็็นทัักษะที่่�เราสอนพวกเขา”

• ปริิญญาโทสัังคมศาสตร์์ ด้้านการศึึกษาสัันติิภาพ
และความขััดแย้้ง
• หััวหน้้าฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารฉุุกเฉิินของสหพัันธ์์สภากาชาด
และสภาเสี้้�ยววงเดืือนแดงระหว่่างประเทศ (IFRC)
ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� น ำด้้ า นการช่่ ว ยเหลืือมนุุ ษ ยธรรม และ
การจััดการในสถานการณ์์ภััยพิิบััติิ และความขััดแย้้ง
ในแอฟริิกา และที่่�อื่่�นๆ
• ศิิษย์์เก่่าแห่่งปีี มหาวิิทยาลััยอุุปซอลา ปีี 2020
(พ.ศ.2563)

ไฮไลท์์ของหลัักสููตร 20 เดืือนนี้้� อยู่่�ที่่�การได้้เดิินทางไปกรุุงออสโล เพื่่�อ
เยี่่�ยมชมศููนย์์โนเบลสาขาสัันติิภาพ และยัังเพิ่่�มโอกาสในการค้้นคว้้าและทำงาน
ภาคสนามที่่�ออกแบบเอง ตััวอย่่างเช่่น ในแซมเบีีย พวกเขาอาจเรีียนเน้้นเรื่่�องน้้ำและ
สุุขอนามััย หรืือในเกาหลีี เรีียนเกี่่ย� วกัับสนธิิสัญ
ั ญาการป้้องกัันเผยแพร่่อาวุุธนิิวเคลีียร์์
(ออกแบบเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของอาวุุธนิิวเคลีียร์์และเทคโนโลยีีอาวุุธ โดย
ส่่งเสริิมให้้มีีการลดอาวุุธนิิวเคลีียร์์ และการใช้้พลัังงานนิิวเคลีียร์์อย่่างสัันติิ) นัักศึึกษา
จะได้้ช่่วยในโครงการวิิจััยที่่�ดููเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเท่่าเทีียมทางเพศกัับ
ประสิิทธิิผลทางทหารของสัังคม

“มิิตรภาพในศููนย์์สันั ติิภาพโรตารีีทำให้้ผม
มีีโอกาสเรีียนรู้้� และศึึกษาบริิบทของต่่างประเทศ —
และประสบการณ์์ภาคสนาม ที่่�สามารถนำมาประยุุกต์์
ใช้้ ก็็ทำให้้ผมได้้เข้้าทำงานครั้้�งแรก เป็็นผู้้�แทนใน
องค์์กรมนุุษยชาติิระดัับสากล มิิตรภาพจัับต้อ้ งได้้น้อ้ ย
กว่่าหลัักสููตรที่่�สอน แต่่มัันได้้มอบโอกาสพิิเศษแก่่ผม
ทำให้้ ผ มได้้ สัั ม ผัั สวัั ฒ นธรรมหลากหลาย ซึ่่� ง ช่่ ว ย
เตรีียมตััวผมพร้้อมสำหรัับการทำงานระดัับสากล มััน
เป็็ น สัั จ ธรรมที่่� ว่่ า การเป็็ น ผู้้�มีี ม นุุ ษ ยธรรมที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพนั้้�น จะต้้องมีีความสำนึึกทางวััฒนธรรม
ที่่�ดีีก่่อน”

	สวีีเดนภาคภููมิิใจในประวััติศิ าสตร์์ของตนในเรื่่อ� งความรัักความสงบ ซึ่่ง� ทำให้้
นัักศึึกษาได้้รัับประโยชน์์จากกิิจกรรมท้้องถิ่่�น เช่่น งานอีีเวนต์์ “จิิบน้้ำชาถกปรััชญา”
(Philosophy Teas) ซึ่่�งเป็็นการสนทนาแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ระหว่่างนัักศึึกษา
สัันติิภาพและนัักปรััชญาที่่�นำโดย ศาสตราจารย์์ปีีเตอร์์ วอลเลนสตีีน ของอุุปซอลา
ณ โรงละครอายุุกว่่าร้้อยปีี มัันเป็็นขนมธรรมเนีียมประเพณีีที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งแรกใน
การเฉลิิมฉลองสัันติิภาพ 200 ปีิิ�ของสวีีเดน “มีีนัักศึึกษาให้้ความสนใจในทัักษะการ
สร้้างสัันติิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น” เอคกล่่าว “คนจำนวนไม่่น้้อยที่่�เคยมาหาเพื่่�ออยากจะ
เรีียนเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้ง”

จามีี เลซููเออร์์, เมืืองอััลเบอร์์ตา
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มหาวิิทยาลััยดุ๊๊�ค และ มหาวิิทยาลััยนอร์์ทแคโรไลนา
เมืืองเดอแรม และ ชาเปล ฮิิลล์์ ในนอร์์ทแคโรไลนา
โปรแกรมมิิตรภาพที่่�มหาวิิทยาลััยดุ๊๊ค� และนอร์์ทแคโรไลนา มีีความ
แตกต่่างจากศููนย์์สัันติิภาพโรตารีีอื่่�นๆ สำหรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน หลัักสููตร 21 เดืือนนี้้�
จะเป็็นหลัักสููตรแกนเกี่่�ยวกัับการสร้้างสัันติิภาพ และ จะมีีเพื่่�อนร่่วมเรีียนจาก
วิิทยาลััยสองแห่่งที่่�อยู่่�ห่่างกััน 10 ไมล์์ ซึ่่ง� ต้้องใช้้ทรัพั ยากรเพิ่่�มเป็็นสองเท่่าและ
มีีความยืืดหยุ่่�นมาก นอกจากนี้้� ยัังเป็็นหลัักสููตรปริิญญาโทเพีียงหลัักสููตรเดีียว
ที่่�ไม่่มีีการมอบปริิญญาด้้านการศึึกษาสัันติิภาพ แต่่จะเน้้นสอนเรื่่�อง นโยบาย
การพััฒนาระหว่่างประเทศที่่�มหาวิิทยาลััยดุ๊๊ค� และสาขาเฉพาะทางด้้านวิิชาการ
ที่่�หลากหลายที่่�มหาวิิทยาลััยนอร์์ทแคโรไลนาแทน ขึ้้�นอยู่่�กัับความสนใจของ
นัักศึึกษา
แนวทางการศึึกษาแบบองค์์รวมช่่วยให้้นัักศึึกษาสัันติิภาพมีีเครื่่�อง
มืือเพื่่อ� ไปพััฒนาภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เช่่น การสาธารณสุุขและการศึึกษา
ซึ่่ง� พวกเขาสามารถป้้องกัันความขััดแย้้ง และ ส่่งเสริิมการสร้้างสัันติิภาพได้้โดย

ผ่่านขบวนการนี้้� กล่่าวคืือ การปรัับปรุุงพััฒนาความยั่่�งยืืนและความมั่่�นคงของ
มนุุษย์์ ความตั้้ง� ใจของโปรแกรม ที่่�ให้้คิดิ นอกกรอบนำไปสู่่�การสอนที่่�ไม่่ธรรมดา
กัับหลัักสููตรเรื่่�องน้้ำและการสุุขาภิิบาล และการพััฒนาสัันติิภาพที่่�ทำเป็็นหนััง
ซีีรีีส์์
หลัักสููตรที่่�สอนนี้้� ได้้คััดสรรมาเพื่่�อประโยชน์์โดยตรงในสาขานั้้�นๆ
และเนื่่�องจากการติิดตามผลและการประเมิินผลกลายเป็็นงานที่่�ต้้องใช้้ทัักษะ
จำเป็็ นในโปรแกรมการสร้้ า งสัั นติิ ภาพและมนุุ ษยธรรม มหาวิิ ท ยาลัั ย ดุ๊๊� ค
และนอร์์ทแคโรไลนาจึึงทำหลัักสููตรสอนการประเมิินผลของโปรแกรมการสร้้าง
สัันติิภาพ “ในท้้ายที่่�สุุด นายจ้้างไม่่สนใจหรอกว่่า คุุณจะเก่่งทฤษฎีีการเจรจา
ต่่อรองหรืือไม่่” ซููซาน แคร์์โรลล์์ กรรมการผู้้�จััดการของศููนย์์กล่่าว “เขาเพีียง
ต้้องการทราบว่่าคุุณมีีความสามารถที่่�จะนำทฤษฎีีนั้้น� มาใช้้ในโครงการที่่�คุณ
ุ ทำ
และจะบริิหารจััดการโครงการภายในงบประมาณได้้หรืือไม่่”

มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียนนานาชาติิ
กรุุงโตเกีียว

มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียนนานาชาติิ (International Christian
University (ICU)) ก่่อตั้้�งขึ้้�นหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 โดยปฏิิบััติิภารกิิจของ
สหประชาชาติิ และเน้้นนโยบายทางการทููตระหว่่างประเทศ มีีผู้�้อำนวยการ
โครงการ คืือ โอซามุุ อาราคากิิ เจ้้าหน้้าที่่�กฎหมายด้้านมนุุษยธรรมของยููเอ็็น
ประจำที่่�กรุุงแคนเบอร์์รา ประเทศออสเตรเลีีย และรองผู้้�อำนวยการคืือ
เฮอร์์มาน ซอลท์์ตันั ทำงานที่่�สำนัักงานใหญ่่ของยููเอ็็นในนิิวยอร์์ก มหาวิิทยาลััย
นี้้�จะให้้ความสำคััญกัับองค์์กรรัักษาสัันติิภาพระหว่่างรััฐ โดยเน้้นในหลัักสููตร
เช่่น “องค์์การสหประชาชาติิและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” และ “การทููตพหุุภาคีี”
“มหาวิิทยาลััยนี้้� มีีภารกิิจส่่งเสริิมพลเมืืองทั่่�วโลก ให้้มีีส่่วนร่่วมใน
การสร้้างสัันติิภาพที่่�ยั่่�งยืืน” อาราคากิิกล่่าว “และยัังได้้ผลิิตเจ้้าหน้้าที่่�สต๊๊าฟ
และนัักการทููตขององค์์การสหประชาชาติิ และองค์์กรระหว่่างประเทศมาแล้้ว
นัับจำนวนไม่่ถ้้วน”
	คณะวิิทยาศาสตร์์และศิิลปศาสตร์์ของมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�เป็็นที่่�รู้้�จักั
ในเรื่่�องหลัักสููตรสหวิิทยาการ และแนวทางศิิลปศาสตร์์ นัักศึึกษาสามารถ

เรีียนต่่อในระดัับปริิญญาโท สาขาสัันติิภาพ ภายใต้้นโยบายของรััฐ และ
โครงการการวิิจััยทางสัังคม
	ความภาคภููมิิ ใจของโปรแกรม การศึึกษาสัั น ติิ ภ าพหลัั ก สููตร
22 เดืือนนี้้�คืือ การเปิิดโอกาสให้้มีกี ารสนทนาแลกเปลี่่ย� นระหว่่างนัักศึึกษาและ
อาจารย์์ หลัักสููตรในระดัับบััณฑิิตศึึกษาเปิิดสอนเป็็นภาษาอัังกฤษ และ
อััตราส่่วนนัักศึึกษาต่่อคณาจารย์์ที่่� 18 ต่่อ 1 ช่่วยให้้มหาวิิทยาลััยสามารถบรรลุุ
ภารกิิจของการศึึกษากลุ่่�มย่่อย การไปทััศนศึึกษาที่่�ฮิิโรชิิมาทำให้้นัักศึึกษารวม
ทั้้�งบางคนที่่�มาจากประเทศที่่�เสีียหายเนื่่อ� งจากสงครามได้้ฟังั เสีียงของผู้้ร� อดชีีวิติ
จากระเบิิดนิิวเคลีียร์์ และประจัักษ์์กัับตนเองว่่่�าญี่่�ปุ่่�นพยายามเอาชนะการฆ่่า
ล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ด้ว้ ยวิิธีกี ารปรองดองอย่่างไร “เหตุุการณ์์สยองขวััญที่่�ฮิโิ รชิิม่า่ ไม่่ได้้
เป็็ น แค่่ เ หตุุ ก ารณ์์ ใ นอดีี ต ” อาราคากิิ ก ล่่ า ว “แต่่ เ ป็็ น ผลทำให้้ เ กิิ ดค วาม
หวาดกลััวว่่า โศกนาฏกรรมนี้้�อาจเกิิดขึ้้�นซ้้ำอีีกในอนาคต ในบางพื้้�นที่่� หรืือ
แม้้แต่่ทั่่�วโลก เว้้นแต่่ว่่าเราจะพยายามร่่วมกัันหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้เหตุุการณ์์นั้้�น
เกิิดขึ้้�นอีีก”

มหาวิิทยาลััยมาเคเรเร
เมืืองกััมปาลา ยููกัันดา

	ศููนย์์สัันติิภาพแห่่งใหม่่ล่่าสุุดและแห่่งแรกในแอฟริิกา มาเคเรเร
ตั้้� ง อยู่่�ในเขตทะเลสาปเกรท (Great Lakes) ของทวีี ป ซึ่่� ง เป็็ น พื้้� น ที่่� ที่่� มีี
ประวััติิศาสตร์์ความขััดแย้้งมายาวนาน เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาซึ่่�งส่่วนใหญ่่
มาจากหรืืออยู่่�ในแอฟริิกา ได้้เข้้าไปทำงานเกี่่�ยวข้้องกัับผลที่่�เกิิดจากความ
ขััดแย้้ง – หรืือการปะทะกัันแบบเรีียลไทม์์ แต่่แทนที่่�จะหาสาเหตุุของสงคราม
หลัักสููตรของมาเคเรเรสอนนัักศึึกษาให้้ขยายแนวคิิดไปในทาง “สัันติิภาพ” โดย
ไม่่ใช้้ความรุุนแรง และเพิ่่�มการใช้้มาตรการความปลอดภััยส่่วนบุุคคลมากขึ้้�น
หนึ่่�งในไฮไลท์์ของโปรแกรมทั้้�งปีีคืือ การเดิินทางไปที่่�เมืืองรวัันดา หนึ่่�งสััปดาห์์
เต็็มอย่่างเข้้มข้้น ซึ่่�งนัักศึึกษาจะได้้เห็็นว่่าสื่่�อและเชื้้�อชาติิมีีความเกี่่�ยวพััน
โดยตรงกัับการทารุุณกรรมหมู่่�ของประเทศในปีี 1994 (พ.ศ.2537) อย่่างไร
และเพื่่�อที่่�จะได้้เรีียนรู้้�ว่่าจิิตวิิญญาณมีีอิิทธิิพลต่่อพฤติิกรรมในสถานการณ์์
สงคราม อย่่างไรนัักศึึกษาจะได้้ไปที่่�ค่า่ ยคิิเบโฮ ซึ่่ง� เป็็นสถานที่่�เล็็กๆ ในหมู่่�บ้้าน
รวัันดา ที่่�ซึ่่�งนัักเรีียนหญิิงคาทอลิิกเล่่าว่่า พวกเขาได้้เห็็นการปรากฏตััวของ

พระแม่่มารีีผู้้�ทำนายว่่าจะเกิิดการนองเลืือด เฮเลน นััมบาลิิร์์วา เอ็็นคาบาลา
ผู้้�อำนวยการศููนย์์สัันติิภาพกล่่าวว่่า “ในกลุ่่�มเพื่่�อนๆ ของเรามีีทั้้�งพวกที่่�ทำงาน
เกี่่� ย วกัั บ ผู้้�ที่่� เ คยประสบกัั บค วามขัั ด แย้้ ง และพวกที่่� ส ามารถเข้้ า ไปอยู่่�ใน
สถานการณ์์จริิงโดยการออกไปในสนาม”
หลัักสููตรของมาเคเรเร ซึ่่ง� เน้้นเรื่่อ� งสิิทธิมิ นุุษยชนและปััญหาผู้้�ลี้้ภั� ยั
และการย้้ายถิ่่�น สนัับสนุุนให้้นัักศึึกษาใช้้แนวทางที่่� นััมบาลิิร์์วา เอ็็นคาบาลา
เรีียกว่่าหลัักการที่่� “ไม่่มีวิี ธีิ กี าร” ในการสร้้างสัันติิภาพ – ซึ่่ง� เป็็นหลัักง่่ายๆ ด้้วย
การเน้้นให้้ชนพื้้�นเมืืองมีีส่่วนร่่วม – โดยทำให้้ชุุมชนต่่างๆ ได้้เข้้ามามีีบทบาท
ร่่วมกัับนักั ศึึกษาสัันติิภาพในการคิิดริเิ ริ่่ม� สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคม แทนที่่�
จะรอรัับแต่่วิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�มีีคนคิิดให้้เท่่านั้้�น
เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับศููนย์์สันั ติิภาพโรตารีีในกััมปาลา และพบกัับ
นัักศึึกษาสัันติิภาพหกคนที่่�เป็็นสมาชิิกรุ่่�นแรกของศููนย์์ ที่่�เว็็บไซต์์ rotary.org/
africas-agents-change

“WHAT
It’s LIKE”

โบกรถ เดิินทาง รอบโลก
ลููโดวิิก ฮัับเลอร์์
สโมสรโรตารีี บััวลิิเยอ โกตดาซููร์์ ประเทศฝรั่่�งเศส

“มัันเป็็นยัังไงนะ”
“เรื่่�องราวที่่�ไม่่ธรรมดา
ของโรแทเรีียนธรรมดา”

บอกเล่่า

จากประสบการณ์์จริิง

ร่่วมแบ่่งปััน
เรื่่�องราว
เ มื่่� อ เ ปิิ ดตัั ว ครั้้� ง แ ร ก ใ น เ ดืื อ น
มกราคม ปีี 2016 คอลััมน์์นี้้�กลายเป็็นที่่�
โปรดปรานของผู้้�อ่่าน และตั้้�งแต่่ฉบัับเดืือน
กุุมภาพัันธ์์นี้้�เป็็นต้้นไป “What It’s Like”
“มัันเป็็นยัังไงนะ” จะกลายเป็็นบทความประจำำ
ที่่�ตีีพิิมพ์์ทุุกเดืือน
หากคุุณเป็็นสมาชิิกของโรตารีีที่่�มีี
เรื่่�องราวที่่�น่่าประทัับใจ - หรืือถ้้าคุุณรู้้�จัักใคร
บางคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโรตารีีและมีีเรื่่�องราวที่่�
น่่ามหััศจรรย์์พร้้อมจะบอกเล่่า - เราอยาก
ได้้ยิินเรื่่�องราวดัังกล่่าว
	ร่่ ว มแบ่่ ง ปัั น เรื่่� อ งราวของคุุ ณ กัั บ
เราที่่� magazine@rotary.org ใช้้ “What
It’s Like” เป็็นหััวเรื่่�องของอีีเมล พบกัับ
สุุดยอดของเรื่่�องราวดีีๆ ในนิิตยสารโรตารีี
ฉบัับต่่อไป
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คุุณพ่่อของผมคิิดว่่า ผมเป็็นลููกแหง่่ของคุุณแม่่ เพื่่�อช่่วยให้้ผมมีีอิิสระมากขึ้้�น เลยส่่งเสริิมให้้ผม
สามารถโบกรถในการเดิินทางไปที่่�ต่่างๆ ผมเริ่่�มโบกรถเดิินทางเมื่่�ออายุุ 16 ปีี หากเป็็นไปได้้ ผมจะ
ยืืนรออยู่่�ริิมข้้างถนนและยื่่�นชููนิ้้�วหััวแม่่มืือออกมา เป็็นสััญญาณเลืือกขอร่่วมเดิินทางเมื่่�อต้้องการ
เหตุุผลคืือ ผมขอเลืือกคนขัับรถเอง ดีีกว่่าที่่�จะให้้คนขัับรถตััดสิินใจเลืือกผม ปั๊๊�มน้้ำมัันเป็็นสถานที่่�ที่่�
ผมชอบยืืนรอในการเลืือกยานพาหนะเดิินทาง
การเดิินทางรอบโลก เป็็นความฝัันของผมตั้้�งแต่่เด็็ก อายุุประมาณ 8 ขวบ ผมใช้้เวลาส่่วนใหญ่่
ศึึกษาจากแผนที่่� เมื่่�อผมสำเร็็จการศึึกษาจากโรงเรีียนบริิหารธุุรกิิจ และก่่อนที่่�จะหางานทำครั้้�งแรก
ผมคิิดว่่าเป็็นผู้้�ใหญ่่พอ ที่่�จะทํําให้้ความฝัันเป็็นจริิง -และต้้องการเติิมเต็็มด้้วยการเป็็นนัักโบกรถเพื่่�อ
การเดิินทาง
	ความสํําเร็็จของเรื่่�องนี้้� ต้้องใช้้เวลาในการเดิินทาง 1,827 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2003
ถึึง 1 มกราคม 2008 เป็็นระยะทางทั้้�งสิ้้�น 105,000 ไมล์์ แวะเยืือนรวม 59 ประเทศ เดิินทางกัับ
คนขัับรถ 1,300 คน และเดิินทางบนเรืือ 10 ลํํา รวม 10,000 ชั่่�วโมง ถููกปฏิิเสธ 20,000 ครั้้�ง - โดย
การตััดสิินด้้วยการชููนิ้้�วกลางจากคนขัับรถ การเดิินทางบางครั้้�งมีีเหตุุการณ์์น่่าตื่่�นเต้้น: เช่่น พบคน
ขัับรถมีีอาการเมาเหล้้า บางคนเหมืือนเป็็น คนขัับรถแข่่ง NASCAR บางคนมีียาเสพติิดซ่่อนอยู่่�
เบาะหลัังรถ ที่่�เมืืองคอสตาริิกา ในลาติินอเมริิกา เกิิดเรื่่�องเมื่่�อผมขอออกไปนอกรถท่่ามกลางฝนตก
ครั้้�งนั้้�นนัับเป็็นการหยุุดรถที่่�ตื่่�นเต้้นมาก เพราะคนขัับรถไม่่พอใจและจี้้�ปืืนมาที่่�ผม — แต่่ในที่่�สุุด
ก็็ยิินยอมให้้ผมร่่วมเดิินทางต่่อ
	ผมไม่่ได้้วางแผนมาก่่อนเลย ว่่าจะใช้้เวลาถึึงห้้าปีี ช่่วงที่่�ผมเดิินทาง ผมตระหนัักว่่า ถ้้าคุุณมีีชีีวิิต
อยู่่�ได้้ 100 ปีี เวลานาน 5 ปีีเป็็นเพีียง 5 เปอร์์เซ็็นต์์ของชีีวิิต ค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดของการเดิินทาง คืือ
€25,000 ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับ $29,000 – จำนวนไม่่มากเมื่่�อรวมทุุกอย่่าง เรื่่�องที่่�พััก ส่่วนใหญ่่ผม
สามารถหาที่่�พัักฟรีี หรืือนอนในเต็็นท์์ได้้ สำหรัับอาหาร ส่่วนมากอาหารราคาถููกมากในหลายๆ

ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง
อผภ.นพ.วีีระชััย จำำเริิญดารารััศมีี
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่

ประเทศ ผมใช้้เงิินส่่วนตััวไป 12,000 ยููโร และอีีก
13,000 ยููโร ได้้จากการนํําเสนอ พููดบรรยายตาม
ที่่�ต่่างๆ รวมทั้้�งในสโมสรโรตารีี นัับได้้ 350 ครั้้�ง
ได้้จากการเขีียนบทความ และทํํางานเล็็กๆ น้้อยๆ
รวมถึึง การทํํางานเป็็นผู้้�ให้้บริิการต้้อนรัับ และทำ
หน้้าที่่�เป็็นแม่่บ้้าน
การเดิินทางในทะเลและมหาสมุุทร เป็็นความ
ท้้าทายที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดของผม ผมใช้้เวลาหลาย
สััปดาห์์ในการหาเรืือเดิินทาง ประสบการณ์์ที่่�
น่่าอััศจรรย์์ที่่�สุุดคืือ เดิินทางข้้ามมหาสมุุทร
แปซิิฟิิกบนเรืือใบขนาด 40 ฟุุต เป็็นการช่่วยเหลืือ
จากกััปตัันเรืือที่่�ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทํําได้้: คืือผมต้้อง
ล้้างจาน ปอกเปลืือกมัันฝรั่่�ง หรืือช่่วยยกเสาใบเรืือ
เราประสบอุุบััติิเหตุุที่่�น่่าตื่่�นเต้้นสองครั้้�ง ครั้้�งแรก
ในหมู่่�เกาะกาลาปากอสที่่�เรืือเราชนก้้อนหิิน และ
เดิินทางต่่ออีีก 4,800 ไมล์์ในหมู่่�เกาะคุุก เรืือได้้รัับ
ความเสีียหาย หลัังจากไถลเข้้าไปในแนวปะการััง
บางแห่่ง แต่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินในวัันรุ่่�งขึ้้�น
ผมต้้องติิดอยู่่�บนเกาะไอตุุทากิินานสองสาม
สััปดาห์์ รวมเวลาทั้้�งหมดที่่�ใช้้ในการเดิินทางข้้าม
มหาสมุุทรแปซิิฟิิกคืือสี่่�เดืือน

เรื่่�องขนหััวลุุกอีีกเรื่่�องหนึ่่�งก็็คืือถููกมัังกรโคโมโด
ไล่่งัับในประเทศอิินโดนีีเซีีย ขณะที่่�ผมมััวแต่่ยุ่่�งกัับ
การบัันทึึกภาพเด็็ดๆ และลืืมตััวจนเข้้าไปใกล้้
มัังกรมากๆ ใกล้้มากขนาดที่่�มัังกรวิ่่�งไล่่งัับตามหลััง
ผมอย่่างกระชั้้�นชิิด
การเจ็็บป่่วยเป็็นอีีกความกัังวลเมื่่�อเดิินทางไป
ยัังสถานที่่�หลายๆ แห่่ง ในช่่วงแรกผมประสบ
ปััญหาระบบทางเดิินอาหารบางอย่่าง จากความ
หลากหลายของอาหารที่่�รัับประทาน เกิิดอาการ
ท้้องเสีียนานสามสััปดาห์์ ทีีละเล็็กทีีละน้้อย
สุุดท้้ายผมก็็สามารถปรัับตััวได้้ เมื่่�อเดิินทางมาถึึง
ประเทศอิินเดีีย ผมจึึงสามารถดื่่�มน้้ำผลไม้้ที่่�ใช้้น้้ำ
ประปาผสมได้้
	พื้้�นที่่�บางแห่่งที่่�ผมเดิินทางผ่่าน เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�
ถืือว่่าไม่่ปลอดภััย ปีี 2007 ผมอยู่่�ในประเทศ
อััฟกานิิสถาน ต้้องเดิินทางออกจากพื้้�นที่่�ขััดแย้้งที่่�
ควบคุุมโดยตอลิิบาน ต้้องหลีีกเลี่่�ยงการโบกรถ
ในชนบท ผมต้้องหารถจากเปชวาร์์ ประเทศ
ปากีีสถาน ไปยัังเมืืองคาบููล คนขัับรถบรรทุุก
บอกว่่ามีีสองสิ่่�งที่่�พวกเขาจะไม่่ทำ: คืือยาเสพติิด
และชาวตะวัันตก สุุดท้้ายผมได้้นั่่�งรถทัันตแพทย์์ที่่�

ขัับรถระหว่่างสองเมืืองดัังกล่่าวเพื่่�อซื้้�อขายอุุปกรณ์์
ฟัันเทีียม
ประสบการณ์์ที่่�น่่าจดจํําในสหรััฐอเมริิกาในรััฐ
ฟลอริิด้้า พนัักงานที่่�ปั๊๊�มน้้ำมัันขอให้้ผมออกไปจากปั๊๊�ม
เพราะว่่าการโบกรถผิิดกฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม ผม
สามารถขอโดยสารไปยัังเมืืองถััดไปได้้ ขณะที่่�ยืืนอยู่่�
ข้้างถนนเพื่่�อโบกรถคัันต่่อไป ขณะรอโบกรถไม่่กี่่�อึึดใจ
รถตํํารวจสามคัันพร้้อมเสีียงไซเรนและไฟกระพริิบ
ก็็มาล้้อมกรอบ หลัังจากได้้ฟัังเรื่่�องราว เจ้้าหน้้าที่่�ก็็
สงบลงและขอบัันทึึกภาพกัับผมแทน มีีการเผชิิญหน้้า
ตึึงเครีียดเหมืือนครั้้�งแรกอีีกครั้้�งกัับตำรวจใน
อลาบามา แต่่จบลงด้้วยผมได้้นั่่�งรถไปกัับพวกเขา
เรื่่�องราวดีีๆ เกิิดขึ้้�นระหว่่างทางไปไมอามี่่� ที่่�
คีีย์์เวสต์์ คนขัับรถอ้้อมไป 6 ชั่่�วโมง เพื่่�อไปส่่งผมที่่�
ปลายทาง เขาเป็็นช่่างเครื่่�องและอยากพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
ปััญหาส่่วนตััวของเขา ก่่อนจะลงจากรถ เขาบอกผม
ว่่าเขากำลัังคิิดฆ่่าตััวตาย เมื่่�อได้้ยิินเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับ
ประสบการณ์์ของผม ทํําให้้เขามีีความเข้้มแข็็งขึ้้�น
และพร้้อมที่่�จะมีีชีีวิิตต่่อไป
โบกรถไปรอบโลกเป็็นชื่่�อหนัังสืือที่่�เล่่าเรื่่�อง
ประสบการณ์์และหััวเรื่่�องย่่อยคืือ 5 ปีีในมหาวิิทยาลััย
ชีีวิิต การโบกรถไปรอบโลกเป็็นโรงเรีียนแห่่งชีีวิิต
ในการเดิินทางของผมได้้พบกัับผู้้�คนหลากหลายที่่�มีี
ภููมิิหลัังต่่างๆ กััน ตั้้�งแต่่ช่่างเครื่่�องท้้องถิ่่�นในฟลอริิดา
ไปจนถึึงองค์์ดาไลลามะในทิิเบต ถููกต้้องที่่�พููดถึึง
องค์์ดาไลลามะ ในตอนท้้ายของการนํําเสนอ ผมเขีียน
เรื่่�องโรงเรีียนใน DHARAMSHALA ที่่� DALAI LAMA
อาศััยอยู่่� อาจารย์์ใหญ่่ของโรงเรีียนบอกว่่า ผมควรพบ
กัับพระองค์์ เพื่่�อพููดคุุยเกี่่�ยวกัับการผจญภััยของผม
หลัังจากขยายความไปๆ มาๆ ผมสามารถใช้้เวลา
หลายนาทีีพููดคุุยกัับบุุคคลที่่�ยิ่่�งใหญ่่ท่่านนี้้� ผม
ประหลาดใจที่่�ทราบว่่า พระองค์์ลงมาสู่่�โลกอย่่างไร
และมีีความแปลกแค่่ไหน เราสนุุกกัับเสีียงหััวเราะ
เล็็กน้้อย พระองค์์ให้้ความเห็็นว่่า เป็็นเรื่่�องสนุุกที่่�ได้้
ฟัังการโบกรถเดิินทางของผม โดยวิิธีีการเดีียวกััน
ผมได้้โบกรถเดิินทางผ่่านทิิเบต ซึ่่�งหาโอกาสได้้ยาก
และผิิดกฎหมาย
	ข้้อสรุุปหลัักที่่�ผมขอนำเสนอจากการเดิินทาง คืือ
ผู้้�คนส่่วนใหญ่่มีีความซื่่�อสััตย์์และเป็็นมิิตร คุุณควร
ลืืมตาให้้เห็็นจริิง เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความคิิดประหลาดใจ
กัับสิ่่�งที่่�ไม่่ดีี และคุุณต้้องไว้้วางใจเพื่่�อนมนุุษย์์ของคุุณ
— ตามคำบอกเล่่าของ อเลน ดรููท

เมื่่�อรู้้�ว่่าได้้รัับรางวััลโนเบล
เบนจามิิน ลิิสต์์
สโมสรโรตารีีมึึลไฮม์์-รููห์์-ชลอส โบรช์์ ประเทศเยอรมนีี

		ช่่วงฤดููใบไม้้ร่่วงที่่�ผ่่านมา ต้้นเดืือน
ตุุลาคม เป็็นประเพณีีปฏิิบััติิ ที่่�จะมีีการประกาศผู้้�ได้้
รัับรางวััลโนเบล ผมกํําลัังเดิินทางไปอััมสเตอร์์ดััมกัับ
ภรรยา เพราะไม่่ได้้คาดหวัังว่่าจะได้้รัับรางวััลนี้้� เรา
ไปชมคอนเสิิร์์ตในคืืนก่่อนหน้้า และสํําหรัับอาหาร
เช้้าวัันนั้้�นเราเลืือกร้้านกาแฟที่่�ดีี ขณะที่่�กำลัังสั่่�ง
อาหาร เสีียงมืือถืือก็็ดัังขึ้้�น “โทรศััพท์์” ภรรยาพููด
ทัันทีีให้้รู้้�สึึกขำๆ เราไม่่ได้้คาดหวัังอะไรถึึงเรื่่�อง
รางวััล ถึึงแม้้จะรู้้�ว่่ารางวััลโนเบล สาขาเคมีีจะมีีการ
ประกาศในอีีกไม่่เกิินหนึ่่�งชั่่�วโมงข้้างหน้้านี้้� มัักจะมีี
เรื่่�องตลกเสมอ เมื่่�อคุุณเป็็นผู้้�หนึ่่�งที่่�ได้้รัับการ
พิิจารณาในการเข้้ารัับรางวััล ไม่่ใช่่เพราะว่่า ผมรู้้�สึึก
ไปเองว่่า เป็็นผู้้�เหมาะสมในการเข้้ารัับรางวััล แต่่ใน
ช่่วงหลายๆ ปีีที่่�ผ่่านมา ผลงานของการพััฒนาหาวิิธีี
ที่่�ดีีกว่่าในการสร้้างโมเลกุุลนั้้�น เป็็นตััวเก็็งที่่�อาจจะ
ได้้รัับรางวััลเสมอ
		
อย่่างไรก็็ตาม หมายเลขโทรศััพท์์ที่่�ผม
ไม่่รู้้�จัักโชว์์บนหน้้าจอและด้้านล่่างจากประเทศ
สวีีเดน ผมมองไปที่่�ภรรยาด้้วยความตกใจ และวิ่่�ง
ออกจากร้้านกาแฟเพื่่�อรัับสาย มีีสายโทรเข้้าจริิง
เป็็นเรื่่�องที่่�เหลืือเชื่่�อจริิงๆ ส่่วนภรรยาผมก็็ยัังคงนั่่�ง
อยู่่�ในร้้านกาแฟ มองผมผ่่านบานหน้้าต่่างของร้้าน
ผมบอกใบ้้ให้้เธอทราบว่่า ผมได้้รัับรางวััลโนเบลจริิง
เธอตกตะลึึงเช่่นเดีียวกััน ผมต้้องทำท่่าลงคุุกเข่่าเพื่่�อ
แสดงว่่าเกืือบจะเป็็นลมด้้วยความสุุข นั่่�นเป็็นช่่วง
เวลาที่่�ผมจะไม่่มีีวัันลืืม
		
เมื่่�อเสร็็จจากการรัับสาย ผมกลัับเข้้าไป
ร้้านอาหาร น่่าเสีียดายที่่�อาหารเช้้าไม่่ได้้ดีีเหมืือนที่่�
คาดหวััง แต่่มัันไม่่สำคััญ เพราะผมรัับประทานอะไร
ไม่่ลง รู้้�สึึกเต็็มตื้้�น เป็็นเรื่่�องดีีที่่�มีีการแจ้้งให้้ทราบล่่วง
หน้้าสี่่�สิิบห้้านาทีี ก่่อนการประกาศอย่่างเป็็น
ทางการ เพื่่�อให้้เตรีียมตััวให้้พร้้อมล่่วงหน้้าว่่าต้้องทำ
อะไรบ้้าง สํําหรัับสิ่่�งที่่�กํําลัังจะเกิิดขึ้้�น เตรีียมตััวยัังไง
ในเวลาสี่่�สิิบห้้านาทีี? เรารีีบจ่่ายค่่าอาหาร และเดิิน
เตร็็ดเตร่่ไปรอบๆ อััมสเตอร์์ดััมอีีกเล็็กน้้อย ก่่อน
กลัับไปโรงแรมที่่�พััก
		ผมแจ้้งข่่าวนี้้� กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของโรงแรม
ในทัันทีี ทุุกคนยิินดีีมาก และรู้้�สึึกขอบคุุณที่่�ทาง
โรงแรม ได้้เตรีียมห้้องพิิเศษสำหรัับการแถลงข่่าว
และเริ่่�มต้้นด้้วยการสััมภาษณ์์จากมููลนิิธิิโนเบล
		
หลัังจากเดิินทางกลัับถึึงบ้้านที่่�เยอรมนีี
ได้้มีีการจััดงานเลี้้�ยงต้้อนรัับที่่� “สถาบััน Max
Planck for Coal Research” ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�
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ทำงานของผม นัับเป็็นช่่วงเวลาที่่�งดงามที่่�สุุดช่่วง
หนึ่่�งในชีีวิิตของผม ที่่�สถาบััน เรามีีสนามหญ้้าอยู่่�
กลางอาคาร เพื่่�อนสมาชิิกและผู้้�ร่่วมงานต่่างยืืน
ปรบมืืออยู่่�บนระเบีียงที่่�รายรอบสนามหญ้้า ทุุกคน
ปรบมืือสื่่�อมวลชนก็็อยู่่�ที่่�นั่่�น กล้้องทีีวีีจัับภาพมาที่่�
ผม แต่่ผมไม่่เห็็นอะไรเลย เห็็นแต่่เพื่่�อนร่่วมงาน
ปรบมืือแสดงความยิินดีี มีีความรู้้�สึึกเหมืือนกัับว่่า
ทุุกคนในสถาบัันมารวมกัันอยู่่�ที่่�นั่่�นทั้้�งหมด มาแสดง
ความยิินดีีและปรบมืือ — เป็็นสิ่่�งที่่�สุุดจะบรรยาย
ถึึงความรู้้�สึึกที่่�ผมได้้รัับจริิงๆ ช่่างฝีีมืือ เพื่่�อนร่่วมงาน
จากฝ่่ายบริิหาร นัักวิิเคราะห์์ นัักเคมีีจากห้้องปฏิิบััติิ
การ ทุุกๆ คนรวมอยู่่�ที่่�นั่่�น ต่่างปรบมืืออย่่างยาวนาน
เป็็นเวลากว่่าห้้านาทีี หลัังจากเงีียบไปสัักครู่่�หนึ่่�ง
ช่่วงที่่�ผมตอบคํําถามนัักข่่าวสองสามข้้อ หลัังจากนั้้�น
ก็็มีีเสีียงปรบมืือต่่อเนื่่�องตามมาอีีก 5 นาทีี ทุุกอย่่าง
ดููเหมืือนว่่าจะไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด มัันเป็็นความสวยงามที่่�
มากมายล้้นเหลืือ
		ผมได้้รัับการติิดต่่อจากสโมสรโรตารีี
ของผม ถึึงการจะมีีการเฉลิิมฉลองอย่่างแน่่นอน
แม้้จะไม่่ยิ่่�งใหญ่่ แต่่ยัังไม่่ทราบกำหนดว่่าเมื่่�อไหร่่
แต่่มีีแน่่ ผมอาจจะต้้องบรรยายพร้้อมๆ กัันไปด้้วย
ผมได้้รัับมอบให้้เตรีียมการพููด-บรรยายสองเรื่่�อง
หััวข้้อแรกเกี่่�ยวกัับชีีวิิตของผมในฐานะนัักวิิจััย
ส่่วนอีีกเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ “การเร่่งปฏิิกิิริิยาเคมีี (ใน
ภาพรวม) - catalysis” ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีใด เราจะ
เฉลิิมฉลองอย่่างมีีสไตล์์
บอกเล่่าโดยฟลอเรีียน ควอนซ์์
หลัังจากที่่�ศาสตราจารย์์ลิิสต์์ได้้รัับการแจ้้งข่่าวดีี

70 ปีี กัับโรตารีี
จิิม ซิิมเมอร์์มอน
สโมสรโรตารีีโอ๊๊คมอนต์์ เวโรนา, มลรััฐเพนซิิลเวเนีีย

		
ในปีี 1950 เมื่่�ออายุุ 24 ปีี ผมได้้เข้้ามา
เป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีี และเป็็นสมาชิิกที่่�มีีอายุุ
น้้อยที่่�สุุดของสโมสรโรตารีีเบอร์์เรล-นิิว เคนซิิงตััน
มลรััฐเพนซิิลเวเนีีย ปััจจุุบัันผมอายุุ 95 ปีี เป็็น
สมาชิิกอาวุุโสที่่�สุุดของสโมสรโรตารีีโอ๊๊คมอนต์์
เวโรนา 70 ปีีผ่่านไป ผมก็็ยัังเป็็นสมาชิิกที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุมสโมสรอย่่างสม่่ำเสมอ ในอดีีต การเข้้าร่่วม
ประชุุมสโมสรเป็็นเรื่่�องใหญ่่ ปััจจุุบัันโรตารีีมีีความ
ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น แต่่ผมยัังคงเข้้าร่่วมประชุุมสโมสร
ตลอดมา เพราะชอบการประชุุมของโรตารีี ผมรู้้�สึึก
สนุุกกัับการพบปะเพื่่�อนๆ และได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
โครงการของสโมสร
		
ในช่่วงแรกของการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 การประชุุมสโมสรได้้ปรัับเปลี่่�ยนเป็็น
แบบออนไลน์์ทัันทีี การประชุุมแบบซููมค่่อนข้้างเป็็น
ที่่�นิิยมในหมู่่�สมาชิิกอาวุุโส ผมรู้้�สึึกสบายใจกัับ
รููปแบบ (แพลตฟอร์์ม) ดัังกล่่าว - หลัังจากนั้้�นเพีียง
ไม่่กี่่�เดืือนผมได้้เรีียนรู้้�ว่่าสามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้
มากกว่่าการประชุุมสโมสรของผมเอง บุุตรชายของ
ผมบิิลอยู่่�ที่่�โคโลราโด เป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีี
ไฮแลนด์์ แรนช์์ (ลิิตเติ้้�ลตััน) ผมจึึงเริ่่�มเข้้าร่่วมการ
ประชุุมกัับสโมสรของลููกชายทุุกสััปดาห์์ และยัังเข้้า
ร่่วมการประชุุมกัับสโมสรดั้้�งเดิิมของผม สโมสร
โรตารีีฟ็็อกซ์์ ชาเปล เอเรีีย มีีโอกาสพบปะเพื่่�อน
เก่่าๆ เป็็นเรื่่�องสนุุกมากที่่�ได้้พููดคุุยกัับเพื่่�อนที่่�ไม่่ได้้
คุุยด้้วยกัันมาหลายปีี รู้้�สึึกถึึงความมีีชีีวิิตชีีวา
		
คุุณไม่่ได้้เจอะเจอผู้้�คนที่่�มากด้้วย
ประสบการณ์์เหมืือนที่่�ผมพบในโรตารีี มีีคนไม่่มาก
นัักที่่�อยู่่�ในโรตารีีมานานกว่่าเจ็็ดทศวรรษ! ในช่่วง
หลายปีีที่่�ผ่่านมา ผมเห็็นโรตารีีเติิบโตและ
เปลี่่�ยนแปลงไปมากทีีเดีียว จุุดเปลี่่�ยนที่่�สํําคััญที่่�สุุด
สํําหรัับองค์์กรโรตารีี เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเรายอมรัับผู้้�หญิิง

เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกในช่่วงปีี ค.ศ.1980 นัับเป็็นช่่วง
จุุดผกผัันที่่�เปลี่่�ยนแปลง และเวลานี้้�เรากำลัังจะมีี
ประธานโรตารีีสากลหญิิงคนแรก คืือ เจนนิิเฟอร์์
โจนส์์ ผมคิิดว่่าเป็็น การก้้าวเดิินไปข้้างหน้้าที่่�ยิ่่�งใหญ่่
		
เมื่่�อผมเข้้าร่่วมในโรตารีีตั้้�งแต่่ยัังหนุ่่�ม
และเริ่่�มทํํางานช่่วยคนอื่่�นๆ ตามแนวทางของโรตารีี
ได้้พบปะเรีียนรู้้� จากผู้้�คนที่่�ประสบความสํําเร็็จ จาก
ในสโมสร ทำให้้ผมได้้พััฒนาตััวเอง และมีีความมั่่�นใจ
มากขึ้้�น สุุดท้้ายสามารถเริ่่�มต้้นธุุรกิิจของตนเอง
หลายๆ แห่่ง หนึ่่�งในนั้้�นคืือ ธุุรกิิจการให้้บริิการรัับ
โทรศััพท์์ ก่่อตั้้�งในปีี 1958 และดำเนิินการต่่อเนื่่�อง
มานาน 35 ปีี
	ปััจจุุบััน สโมสรยิ่่�งมีีความสํําคััญมาก
สำหรัับผม ผมทํํางานน้้อยลง ภรรยาของผม คุุณ
ลููอิิส ได้้จากไปแล้้ว และลููกๆ ทั้้�งห้้า ก็็เติิบโตเป็็น
ผู้้�ใหญ่่ไปหมดแล้้ว การร่่วมประชุุมสโมสรโรตารีีคืือ
สิ่่�งที่่�ผมเฝ้้ารอคอยในแต่่ละสััปดาห์์
		
เมื่่�อผมมีีโอกาสพููดคุุย กัับคนหนุ่่�มสาว
เกี่่�ยวกัับโรตารีี ผมพยายามให้้กำลัังใจให้้เขาเข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมซึ่่�งช่่วยทำให้้ชีีวิิตผมรู้้�สึึกว่่ามีีคุุณค่่ามากขึ้้�น
ที่่�สามารถช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น และแน่่นอนเราต้้องรัักษา
ความเหมาะสมระหว่่างสถานะการเป็็นสมาชิิกและ
เรื่่�องอื่่�นๆ ในชีีวิิต จึึงไม่่เกี่่�ยวกัับคำว่่า “ไม่่มีีเวลา”
เรามีีเวลาเสมอสำหรัับสิ่่�งที่่�สำคััญในชีีวิิตเรา
เมื่่�อไตร่่ตรองตลอดช่่วงเวลา 70 ปีีที่่�ผ่่านมาใน
โรตารีีของตััวผมเอง ส่่วนที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ การได้้พบเจอ
กัับเพื่่�อนๆ และความแตกต่่างที่่�เราได้้ร่่วมกัันทำมา
บอกเล่่าโดย วา เนส ซ่่า กลาวิินสกาส

เข็็มโรตารีี
กลัดเข็ม

เข็มสัญลักษณ์จะบอกเล่าเรื่องราวของคุณในโรตารี
เรื่่�องเล่่าจากเข็็มโรตารีี :
	รููปแบบที่่�หลากหลายของเข็็ม —
เข็็มที่่�แทนเครื่่�องหมายโครงการบำเพ็็ญ
ประโยชน์์ คติิพจน์์ประจำปีี เจ้้าหน้้าที่่�
สโมสร การประชุุมใหญ่่ภาค และงาน
กิิจกรรมอื่่�นๆ ของโรตารีี
โดยทั่่�วไป เข็็มสััญลัักษณ์์โรตารีี
จะมีีการระบุุข้้อมููลบางอย่่าง เช่่น ชื่่�อสโมสร
ภาคโรตารีี หรืือวัันที่่�ของกิิจกรรม โครงการ
ที่่�ได้้ดำเนิินการ สามารถใช้้เป็็นข้้อมููล
เบื้้�องต้้น เพื่่�อค้้นหารายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในอิินเทอร์์เน็็ต นอกจากนี้้�ยัังมีีโรแทเรีียนที่่�
พร้้อมช่่วยเหลืือบนหน้้า Pin’s Facebook
อีีกด้้วย
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มููลค่่าของเข็็ม :
	ถ้้าหากสมาชิิกโรแทเรีียนมีีความ
สนใจในการจััดหาซื้้�อขายเข็็มสััญลัักษณ์์
โรตารีี สามารถเข้้าร่่วมกลุ่่�มการซื้้�อขายของ
บน Facebook
การซื้้�อขายเข็็มเป็็นเรื่่�องของ
ส่่วนบุุคคล และเป็็นที่่�นิิยมชมชอบกััน
อย่่างจริิงๆ จัังๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในกลุ่่�ม
นัักเรีียนเยาวชนแลกเปลี่่�ยน โรทาแรคเทอร์์
และสมาชิิกรุ่่�นเยาว์์อื่่�นๆ
หากท่่านวางเข็็มโรตารีีบนโต๊๊ะใน
งานประชุุมใหญ่่ ผู้้�คนจะเริ่่�มหยิิบเข็็มจาก
เสื้้�อแจ็็คเก็็ตของตััวเอง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนใน
ทัันทีี — นัับเป็็นเรื่่�องที่่�เราท่่านอาจไม่่เคย
พบเจอแบบนี้้�มาก่่อน

มาร่่วมด้้วยกััน :
การสะสมเข็็มสััญลัักษณ์์โรตารีี
เป็็นเรื่่�องของแต่่ละบุุคคล ถ้้าทำแล้้วมีี
ความสุุข ก็็จงทำต่่อไป
เมื่่�อไหร่่ก็็ตามที่่�เราชื่่�นชมเข็็มที่่�เรา
สะสม จนนำพาไปสู่่�การพููดคุุยเรื่่�องราว
เกี่่�ยวกัับเข็็ม และเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรม
กัับสมาชิิกโรตารีีคนอื่่�นๆ พร้้อมด้้วยการ
กลััดเข็็มสััญลัักษณ์์ นั่่�นถึึงจะนัับได้้ว่่า เป็็น
คุุณค่่าอย่่างแท้้จริิง
	มัันจึึงไม่่เกี่่�ยวกัับจํํานวนหรืือ
มููลค่่าของเข็็มที่่�คุุณมีี แต่่ตััวเข็็มของมัันเอง
ได้้แสดงให้้เห็็น ถึึงสิ่่�งที่่�โรตารีีได้้ลงมืือทํํา
เพื่่�อชุุมชน
มิิโยกิิ วอล์์คเกอร์์
ภาพถ่่ายโดย คริิส วััตกิินส์์
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บรรณาธิิการผู้้�ช่่วย
อน.จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร

บรรณาธิิการผู้้�ช่่วย

(สโมสรโรตารีีแม่่สาย)

(สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่)

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์ (สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์)
รทร.เดีียร์์ราห์์ พิิบููลย์์วััฒนวงษ์์ (สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง )
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
(สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ)
อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์ (สโมสรโรตารีีแพร่่)

Sending

“All my Loving”
to you.

Interview
Rotary Peace Fellow
โรตารีกับสันติภาพ
สันติภาพเป็นหนึง่ ในหัวข้อหลักของ
โรตารีที่เน้นความส�ำคัญ (Areas of Focus)
โครงการและกิจกรรมที่ยั่งยืนและประสบ
ความส�ำเร็จจะอยูใ่ นหัวข้อที่เน้นความส�ำคัญนี้
ศููนย์์โรตารีีเพื่่�อสัันติิภาพจึึงได้้ถููกจััดตั้้�ง
ขึ้้�นเพื่่�ออบรมวิิชาการ การศึึกษา และการ
ปฏิิบััติิโปรแกรมศููนย์์โรตารีีเพื่่�อสัันติิภาพ
พััฒนาผู้้�นำที่่�จะขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงาน
ด้้านสัันติิภาพและการป้้องกััน/แก้้ไขข้้อ
ขััดแย้้งในชุุมชนของพวกเขาและทั่่�วโลก
ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาจากโปรแกรมสัันติิภาพ
หลายคนได้้ทำงานที่่ส� นัับสนุุนให้้เกิิดสันั ติิภาพ
ศู น ย์ โรตารี เ พื่ อ สั น ติ ภ าพ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Rotary Peace Center at
Chulalongkorn University)
ศููนย์์โรตารีีเพื่่�อสัันติิภาพ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2547 โดยได้้
รัับความร่่วมมืือจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เป็็นศููนย์์ที่่�ได้้รัับทุุนจััดโปรแกรมการอบรม
ปีีละ 2 ครั้้�งๆ ละ 3 เดืือน รัับผู้้�เข้้าอบรมปีีละ
50 คน คืือรุ่่�นละไม่่เกิิน 25 คน เมื่่�อสำเร็็จ
หลัักสููตรแล้้วผู้้�ที่่�ได้้รัับทุุนจะได้้รัับประกาศ
นีียบััตร Professional Certificate Program
ปัจจุบัน ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ด� ำ เนิ น การ
จั ดอ บรมให้ กั บ ผู ้ รั บ ทุ น มาถึ ง รุ ่ น ที่ 32
ซึ่งสองรุ่นล่าสุดนี้ต้องจัดอบรมในรูปแบบ
เสมือนจริ ง (Virtual Training) เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด
โควิดที่ผู้เข้าอบรมยังไม่สามารถเดินทางมา
อบรมที่ประเทศไทยได้

อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่
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	ทีีมนิิตยสารโรตารีีประเทศไทยได้้สัมั ภาษณ์์บุคุ คลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินงาน
ของศููนย์์ฯ เพื่่�อทราบข้้อมููลปััจจุุบััน ดัังนี้้�
ศาสตราจารย์์สุุริิชััย หวัันแก้้ว ผู้้�อำนวยการศููนย์์ฯ
กล่่าวถึึงโครงสร้้างของศููนย์์ฯ ว่่าปััจจุุบัันมีีบุุคลากรจำนวน 6 คน ซึ่่�ง
ทางศููนย์์ฯ มีีส่ว่ นร่่วมในการคััดเลืือกผู้้เ� ข้้ารัับการอบรมโดย ศาสตราจารย์์
สุุริิชััย จะเดิินทางไปคััดเลืือกร่่วมกัับคณะกรรมการที่่�ศููนย์์สัันติิภาพ
โรตารีีสากล มลรััฐอิิลลิินอยส์์ ปีีละ 1 ครั้้�ง โดยตััวแทนจากโรตารีี
ประเทศไทยอีีกท่่านหนึ่่�งที่่�ผ่่านมาคืือ ท่่านนรเศรษฐ ปััทมานัันท์์ และ
ต่่อมาคืือ ดร. เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์ อดีีตกรรมการบริิหารโรตารีีสากล ซึ่่�งการรัับสมััคร
และคััดเลืือกจััดทำปีีละ 1 ครั้้�ง โดยให้้ผู้เ้� ข้้ารัับการอบรมระบุุว่า่ ต้้องการเข้้ารัับการอบรมใน
ช่่วงไหนของปีีที่่สมั
� คั ร ซึ่่ง� จััดอบรมปีีละ 2 รุ่่�น สำหรัับวิทิ ยากรทางศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�คัดั เลืือกจาก
ผู้้�ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญมีีประสบการณ์์ด้้านการวิิจััยและการสร้้างสัันติิภาพ ในพื้้�นที่่�ปััญหาที่่�
สำคััญทั่่�วโลก การอบรมไม่่ใช้้วิิธีีการเล็็คเชอร์์ แต่่จััดให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมมีีส่่วนร่่วม การที่่�
ผู้้�ร่ว่ มในหลัักสููตรมีีภููมิหิ ลัังและประสบการณ์์หลากหลาย จากต่่างพื้้�นฐาน ต่่างภาคพื้้�นทวีีป
ต่่างชาติิ ต่่างศาสนาและต่่างอาชีีพ ทำให้้ได้้เรีียนรู้้จ� ากกัันและกัันอย่่างมากและหลากหลาย
ในอดีีตเราเคยมองเรื่่�องสัันติิภาพเป็็นเรื่่�องไกลตััว แต่่ทุุกวัันนี้้�เรื่่�องสัันติิภาพและสัันติิสุุข
เป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวทุุกทีี การที่่�โรตารีีได้้ให้้ความสำคััญด้้านสัันติิภาพและโรแทเรีียนได้้ให้้
ความร่่วมมืือขยายบทบาทของศููนย์์ฯ เท่่ากัับเป็็นการส่่งเสริิมสัันติิภาพทั้้�งในประเทศไทย
และต่่างประเทศ สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ในช่่วง 2 ปีีมานี้้�ส่่งผลกระทบต่่อ
ทุุกคนและทุุกประเทศ ศููนย์์ฯ จึึงต้้องปรัับทั้้�งวิิธีีการคััดเลืือกผู้้�เข้้าอบรมและเนื้้�อหาการ
อบรมให้้กว้้างและลึึกขึ้้�น รวมทั้้�งรููปแบบการจััดการศึึกษาต้้องปรัับใช้้ออนไลน์์มากขึ้้�น
โรตารีีจึึงเป็็นสะพานให้้เราทุุกคนตระหนัักว่่า สุุขภาพเป็็นเรื่่�องของสัันติิสุุขและสัันติิภาพ
ไปพร้้อมๆ กัันด้้วย
Rotary Peace Fellows
ผู้้�เข้้ารัับการอบรม (Rotary Peace Fellows) ปััจจุุบัันคืือรุ่่�นที่่� 32 ซึ่่�งกำลัังอยู่่�
ในระหว่่างการอบรม กองบรรณาธิิการนิิตยสารโรตารีีประเทศไทยได้้สััมภาษณ์์ทั้้�งศิิษย์์
เก่่าและศิิษย์์ปััจจุุบัันว่่า เขาเหล่่านี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายอย่่างไร ถึึงได้้สมััครเข้้ามารัับการอบรม
และ สิ่่�งที่่�ได้้นำไปใช้้หลัังจากเสร็็จสิ้้�นการอบรมสำหรัับศิิษย์์เก่่า และสิ่่�งที่่�คาดหวัังสำหรัับ
ผู้้�ที่่�กำลัังอบรมอยู่่�ในขณะนี้้�
นัักการศึึกษาผู้้�ส่่งเสริิมการวิิจััยและกระบวนการสร้้างสัันติิภาพ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. ดวงหทััย บููรณเจริิญกิิจ อาจารย์์ประจำและ
รองผู้้�อำนวยการฝ่่ายวิิจััยและบริิการวิิชาการ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
และสัันติิศึึกษา มหาวิิทยาลััยมหิิดล
เป็็นอาจารย์์ที่่รั� บผิ
ั ดช
ิ อบสอนวิิชาการแปลงเปลี่่ย� นความขััดแย้้ง และ
ทำงานวิิจััยและจััดกระบวนการสานเสวนา เพื่่�อส่่งเสริิมกระบวนการ
สร้้างสัันติิภาพและการแก้้ไขปััญหาด้้วยสัันติิวิธีิ ี ในพื้้�นที่่�จังั หวััดชายแดน
ภาคใต้้ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2547 เป็็นต้้นมา
	ดร. ดวงหทััย กล่่าวว่่า เมื่่�อทราบถึึงหลัักสููตรการอบรมของโรตารีีพบว่่า ตรงกัับ
ความสนใจและเป็็นโอกาสที่่�จะได้้เรีียนรู้้�ด้้านสัันติิภาพและขจััดความขััดแย้้งเพิ่่�มเติิม รวม
ทั้้�งได้้แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์จากเพื่่�อนๆ อีีกหลายประเทศ อีีกทั้้�งในการอบรมในช่่วง
3 เดืือนเป็็นระยะเวลาไม่่นานเกิินไป สามารถขอลางานในช่่วงปิิดเทอมที่่�ไม่่ต้อ้ งมีีการสอน
นอกจากนี้้� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยก็็ตั้้ง� อยู่่�ในกรุุงเทพฯ ทำให้้สะดวกที่่�จะเดิินทาง การได้้
พบอาจารย์์ผู้้�สอนและเพื่่�อนผู้้�เข้้าอบรมจาก 19 ประเทศทั่่�วโลกที่่�มีีภููมิิหลัังทางวััฒนธรรม
และประสบการณ์์ในวิิชาชีีพที่่�หลากหลาย แต่่มีีความสนใจร่่วมกัันคืือเรื่่�องความขััดแย้้ง
และสัันติิภาพ ทำให้้การสนทนาแลกเปลี่่ย� นเป็็นไปอย่่างมีีสีสัี นั และเต็็มเปี่่�ยมไปด้้วยความ
รู้้�ที่่�ทำให้้ตื่่�นตััว ไม่่อยากขาดเรีียนเลยแม้้แต่่ชั่่�วโมงเดีียว อีีกทั้้�งการได้้มีีโอกาสไปดููงาน

เกี่่�ยวกัับปััญหาการประมง ที่่�จัังหวััดสงขลา เป็็นเรื่่�องใหม่่ที่่�เปิิดโลก
ทััศน์์เป็็นอย่่างยิ่่ง� รวมถึึงการดููงานที่่�อาเจะห์์ ประเทศอิินโดนีีเซีีย ทำให้้
เห็็นข้้อจำกััดของกระบวนการสัันติิภาพภายหลัังการบรรลุุข้้อตกลง
เป็็นประโยชน์์ต่่อการต่่อยอดในการทำงานของตนเองในพื้้�นที่่�จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ นอกจากนี้้�เนื้้�อหาและเทคนิิคการนำเสนอของอาจารย์์
และวิิทยากรของหลัักสููตรนี้้� ยัังเป็็นประโยชน์์ให้้นำไปใช้้สอดแทรกการ
สอนในวิิชาที่่�ดููแลอยู่่� ทั้้�งในระดัับปริิญญาตรีี ปริิญญาโท และปริิญญา
เอก โดยมีีเป้้าหมายปลายทางคืือสัันติิภาพของการอยู่่�ร่่วมกััน
สันติภาพโดยถาวรจะต้องเกิดขนึ้ บนหลักการของความยุตธิ รรมทัง้
ทางการเมืองและสังคม
มิิ เชล บราวอส (Michele Bravos) ผู้้�ร่่ ว ม
ก่่อตั้้�งและรองผู้้�อำนวยการสถาบัันออโรร่่า เพื่่�อ
การศึึกษาสิิทธิิมนุุษยชน ประเทศบราซิิล
มีีภารกิิจในการให้้ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแก่่
คนที่่�มีีพื้้�นความรู้้�ที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งเป็็นการต่่อยอด
ความรู้้�ต่า่ งๆ ที่่�เขามีีอยู่่� พร้้อมทั้้�งเชิิญชวนให้้เขาร่่วม
กิิจกรรมที่่�จะช่่วยให้้ชุุมชนเกิิดความเท่่าเทีียมและละทิ้้�งความรุุนแรง
ในการสนัับสนุุนกัับคนเหล่่านี้้� ซึ่่�งประกอบด้้วยคนจากหลากหลาย
หน่่วยงานทั้้�งจากราชการ เอกชน มหาวิิทยาลััย องค์์กรไม่่แสวงหา
กำไร และภาคประชาสัังคมต่่างๆ
	มิิเชล กล่่าวว่่า เธอเป็็นผู้้�หญิิงลาติินอเมริิกาใต้้ หนึ่่�งในห้้า
ประเทศที่่�มีีปััญหาการใช้้ความรุุนแรงสููงสุุดในภููมิิภาคนี้้� เมื่่�อทราบ
ข่่าวการรัับสมัคั รผู้้เ� ข้้าอบรมด้้านสัันติิภาพของโรตารีีจึึงสนใจ และเห็็น
โอกาสในการที่่�จะสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับผู้้�นำและบุุคคลทั่่�วไป เช่่น
ตััวเธอเองในการพััฒนาวิิชาชีีพเพิ่่�มเติิม หากเสร็็จสิ้้�นการอบรมแล้้ว
เธอจะนำความรู้้�ที่่�ได้้มาปรัับใช้้ เพื่่�อพััฒนาสัันติิภาพและสัันติิสุุขใน
ชุุมชน โดยเธอกล่่าวว่่า “สภาพแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้� เต็็มไปด้้วยความ
เท่่าเทีียมกัันของอำนาจ และการเห็็นคุุณค่่าที่่�มีีอยู่่�ในตััวปััจเจกบุุคคล
และชุุมชน ฉัันเชื่่�อว่่าการพััฒนาที่่�เน้้นความยั่่�งยืืนจะไม่่เพีียงเป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ เศรษฐกิิจแต่่จะดีีต่อ่ สัังคมโดยรวมด้้วย ในทำนองเดีียวกััน
ฉัันเชื่่�อว่่า สัันติิภาพโดยถาวรจะต้้องเกิิดขึ้้�นบนหลัักการของความ
ยุุติธิ รรมทั้้�งทางการเมืืองและสัังคม ดัังที่่�เจ้้าของรางวััลโนเบลสัันติิภาพ
ชิิรินิ เอบาดีี กล่่าวไว้้ว่า่ “สัันติิภาพโดยถาวรและการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
ทั้้�งสองสิ่่�งนี้้�ต้้องสร้้างขึ้้�นโดยน้้ำมืือมนุุษย์์เท่่านั้้�น”
	มิิเชล เป็็นผู้้�เข้้ารัับการอบรมรุ่่�นที่่� 32 ซึ่่�งเป็็นรุ่่�นล่่าสุุด
ขณะที่่�สััมภาษณ์์นี้้� เธอเพิ่่�งเริ่่�มเข้้าเรีียนได้้สามสััปดาห์์ในช่่วงเดืือน
มกราคม 2565 ความเห็็นต่่อการเรีียนการสอนผ่่านระบบซููมใน
ขณะนี้้�นั้้�น มิิเชลกล่่าวว่่า เป็็นการเรีียนการสอนที่่�มีีประสิิทธิิภาพอีีก
ทางหนึ่่�ง ในสถานการณ์์ที่่�เรายัังเดิินทางไปประเทศไทยไม่่ได้้ ทาง
ทีีมงานของศููนย์์โรตารีีเพื่่�อสัันติิภาพได้้พยายามที่่�จะจััดกิิจกรรมโดย
ไม่่ให้้ระยะทางมาเป็็นอุุปสรรค และให้้เราสนุุกกัับการได้้เชื่่�อมโยง
ซึ่่ง� กัันและกััน “ฉัันหวัังว่่าจะได้้มีโี อกาสเดิินทางมาเรีียนที่่�จุฬุ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย เพื่่�อพบปะกัับอาจารย์์และเพื่่�อนๆ ร่่วมรุ่่�น และเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับประเทศไทยด้้วย
บทบาทของโรแทเรีียนในประเทศไทยกัับการอบรมที่่�ศููนย์์โรตารีี
เพื่่�อสัันติิภาพ
โรแทเรีี ย นในพื้้� น ที่่� ได้้ มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการสนัั บสนุุ น การ
อบรมในครั้้�งนี้้� ด้้วยการเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้กัับผู้้�เข้้ารัับการอบรม (Host

Counselor) โดยมีีผู้ป้� ระสานงานที่่�ปรึึกษา (Host Area Coordinator
=HAC) เป็็ น ผู้้� ป ระสานงานกัั บศูู นย์์ โรตารีี เ พื่่� อ สัั น ติิ ภ าพ และ
โรแทเรีียนที่่�เป็็นอาสาสมััครในการเป็็นที่่�ปรึึกษา เราได้้สัมั ภาษณ์์ HAC
คืือ อน. แอนดรููว์์ แม็็คเพอร์์สััน สโมสรโรตารีีกรุุงเทพใต้้ ดัังนี้้�
อน. แอนดรููว์์ แม็็คเพอร์์สััน
กล่่าวถึึงบทบาทของ HAC ว่่าตนเองได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งจากประธานมููลนิิธิิโรตารีี มีีวาระการทำงาน
3 ปีี เริ่่�มจากก่่อนจะมีีการอบรมในแต่่ละรุ่่�น ตนเอง
จะได้้รัับรายชื่่�อพร้้อมประวััติิของโรแทเรีียนที่่�มีี
ความพร้้อมในการเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้กัับผู้้�เข้้ารัับการอบรม เมื่่�อทราบ
จำนวนผู้้�เข้้าอบรมแล้้วก็็จะติิดต่่อไปยัังโรแทเรีียนดัังกล่่าว รวมถึึง
โรแทเรีียนที่่�ทำหน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษาในรุ่่�นก่่อนหน้้านี้้�เพื่่อ� ความต่่อเนื่่อ� ง
เมื่่อ� ได้้จำนวนที่่�ปรึึกษาครบแล้้วก็็จะจัับคู่่�ให้้กับั ผู้้เ� ข้้ารัับการอบรม โดย
พิิจารณาจากความเหมาะสมในหลายๆ ปััจจััย เมื่่�อผู้้�เข้้ารัับการอบรม
เดิินทางมาถึึงประเทศไทย เราจะขอให้้โรแทเรีียนที่่�ปรึึกษาไปรัับผู้้�เข้้า
รัับการอบรมที่่�ตนเองดููแลที่่�สนามบิิน หากท่่านนั้้�นไม่่สามารถเดิินทาง
ไปรัับที่่�สนามบิินได้้ เราก็็จะขอให้้ที่่�ปรึึกษาท่่านอื่่�นไปรัับ หรืือสุุดท้้าย
หากไม่่มีใี คร ตนเองก็็จะเดิินทางไปรัับเองที่่�สนามบิินแล้้วนำไปเข้้าพััก
ที่่�หอพัักนัักศึึกษานานาชาติิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่�ทางศููนย์์ฯ
ได้้จััดไว้้ให้้
อน. แอนดรููว์์ ก ล่่ า วว่่ า “ทางเราได้้ รัั บ การสนัั บสนุุ น
เป็็นอย่่างดีีจาก ฯ พณฯ พิิชััย รััตตกุุล อดีีตประธานโรตารีีสากล
และอดีีตกรรมการโรตารีีสากลทั้้�งสองท่่านคืือ อกบร. นรเศรษฐ
ปััทมานัันท์์ และ อกบร.ดร. เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์ รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�
ทุุ ก ท่่ า นของศููนย์์ โรตารีี เ พื่่� อ สัั น ติิ ภ าพ ในการจัั ด ปฐมนิิ เ ทศผู้้�รัั บ
การอบรม โดยเราได้้ เชิิ ญ โรแทเรีี ย นที่่� ป รึึกษาเข้้ า ร่่ ว มปฐมนิิ เ ทศ
ด้้วย ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาเราได้้จััดปฐมนิิเทศระยะเวลาครึ่่�งวัันที่่�ศููนย์์โรตารีี
ในประเทศไทย แต่่เมื่่�อสถานการณ์์ไม่่เอื้้�ออำนวยทำให้้เราต้้องจััด
ปฐมนิิเทศผ่่านระบบซููม และเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการอบรมระยะเวลาสาม
เดืือนแล้้ว เราก็็จะจััดงานพิิธีีมอบประกาศนีียบััตรให้้แก่่ผู้้�เข้้ารัับการ
อบรมด้้วย ซึ่่ง� ที่่�ผ่า่ นมา ฯ พณฯ พิิชัยั รััตตกุลุ ได้้มาปาฐกถาพิิเศษ และ
อดีีตกรรมการโรตารีีสากลทั้้�งสองท่่าน ได้้มามอบประกาศนีียบััตรและ
มอบเข็็มสััญลัักษณ์์สัันติิภาพ ให้้แก่่ผู้้�เข้้ารัับการอบรมด้้วย
ในส่่วนของโรแทเรีียนที่่�ปรึึกษาให้้กัับผู้้�รัับทุุนนั้้�น ผู้้�เขีียนได้้
รัับหน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษา (host counselor) ให้้แก่่ผู้�้เข้้ารัับการอบรม
สัันติิภาพมาตั้้�งแต่่รุ่่�นที่่� 15 ได้้เป็็นที่่�ปรึึกษาให้้แก่่ผู้้�เข้้ารัับการอบรม
จากหลายประเทศ ทำให้้ได้้แลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย และ
สร้้างมิิตรภาพกัับผู้้เ� ข้้ารัับการอบรมจำนวน 18 คน ระยะเวลา 3 เดืือน
ที่่�เขามาอบรมในประเทศไทย ก็็จะเดิินทางไปรัับพวกเขาที่่�สนามบิิน
พาไปที่่�พััก แนะนำให้้รู้้�จัักประเทศไทยและวััฒนธรรมไทย แนะนำ
ความเป็็นอยู่่�เบื้้�องต้้น เมื่่�อถึึงวัันหยุุดมีีโอกาสดีีก็็จะพาไปท่่องเที่่�ยวยััง
สถานที่่�ต่่างๆ และที่่�ขาดไม่่ได้้คืือ พาไปประชุุมที่่�สโมสรโรตารีีในการ
ประชุุมประจำสััปดาห์์ และให้้เขาเป็็นผู้้�บรรยายพิิเศษเกี่่�ยวกัับภารกิิจ
หรืือประเทศของเขา จนมาถึึงสองรุ่่�นล่่าสุุดในปีี 2564 และปีี 2565 ที่่�
ต้้องเป็็นที่่�ปรึึกษาผ่่านระบบซููม ซึ่่ง� ก็็ต้อ้ งปรัับตัวั ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์
จะเห็็นได้้ว่า่ โรตารีีมีบทบ
ี าทที่่�สำคััญในการส่่งเสริิมสัันติิภาพ
ให้้เกิิดขึ้้�นในทุุกหนทุุกแห่่ง และเราทุุกคนเป็็นหน่่วยหนึ่่�งที่่�จะสร้้าง
สัันติิภาพและสัันติิสุุขให้้เกิิดขึ้้�นในครอบครััว ชุุมชน ประเทศชาติิและ
โลกใบนี้้�
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บรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตารีีสากล

“การประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรต

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวััสดีีมวลมิิตรโรแทเรีียน
	มิิตรโรแทเรีียนแบบเราและทุุกคนล้้วนมีีเพื่่�อนฝููง
จากวััยเรีียน ตั้้ง� แต่่ชั้น้� อนุุบาล-ประถม-มััธยม จนมหาวิิทยาลััย
ต่่อมามีีธุรุ กิิจก็็มีเี พื่่อ� นร่่วมการค้้าขาย ล้้วนมีีมิติ รภาพเป็็นตััว
เชื่่�อมโยงให้้มีีความสุุขด้้านต่่างๆ มีีความหวัังมีีการขยายวง
กว้้างไปถึึงทั่่�วประเทศและต่่างประเทศ
จนกระทั่่�งปีี 2019 ที่่�มีโี รคระบาดเกิิดขึ้้น� มา ทุุกคน
ต้้องล้้วนเอาตััวเองให้้รอด ทั้้�งชีีวิติ ตััวเอง คนในครอบครััว รวม
ถึึงธุุรกิิจที่่�แต่่ละคนมีีความรัับผิิดชอบ ต่่อชีีวิิตผู้้�ร่่วมงาน
ครอบครััวของผู้้�ร่่วมงาน และตั้้�งรัับเรื่่�องราวที่่�มีีผลกระทบ
ตามมา แต่่สิ่่ง� ที่่�ทำให้้ขาดช่่วงมิิตรภาพของเราชาวโรแทเรีียน
คืือ การงดประชุุมสโมสรประจำสััปดาห์์ การงดประชุุมอีีก
หลายอย่่างของทางภาค ทำให้้มิิตรภาพขาดช่่วง พนัักงาน
ต้้องทำงานที่่�บ้้าน Work from Home การออกไปนอกบ้้าน
เป็็นเรื่่�องจำเป็็น เช่่น ซื้้�อของกิินให้้คนในครอบครััว การงด
งานต่่างๆ รวมถึึงกิิจกรรมทางสัังคมลดลง ช่่วงเวลานั้้�นนาน
เกืือบ 2 ปีี ที่่�ทำให้้โรแทเรีียนคุ้้�นชิินกัับการอยู่่�กัับตััวเอง
คุ้้�นชิินกัับการเริ่่�มต้้นทำอะไรใหม่่ๆ ให้้กัับตััวเอง ครอบครััว
และกัับธุุรกิิจ การงดมิิตรภาพสัังสรรค์์ ตลอดจนร่่วมกิิจกรรม
ต่่างๆ น้้อยลง จนเริ่่�มต้้นใหม่่ลำบาก ทำให้้หลายๆ คน
กระเจิิดกระเจิิง จะรู้้�ความเคลื่่�อนไหวทางเฟสบุ๊๊�ค Line สื่่�อ
โซเชีียลต่่างๆ เท่่านั้้�น โทรศััพท์์พููดคุุยถามสุุขทุุกข์์กัันบ้้างพอ
สมควร ทุุกๆ คนพููดเหมืือนกัันว่่าต้้องปรัับตััวให้้เป็็นไปตาม
สถานการณ์์ เราต้้องอยู่่�ให้้ได้้ แต่่เมื่่�อไรไม่่รู้้�ที่่�พวกเราจะมีี
มิิตรภาพสัังสรรค์์ มีีกิิจกรรมร่่วมกััน มีีการประชุุมด้้วยกััน
เหมืือนเดิิม หวัังว่่าจะได้้เห็็นหรืือได้้ร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ด้้วย
กัันดัังที่่�ผ่า่ นมา หรืือว่่าช่่วงเวลานั้้�นมัันได้้เลยไปแล้้ว “ถ้้าเป็็น
อย่่างนั้้�น ดิิฉันั ก็็รู้้�สึกึ เสีียดายวัันเวลาที่่�ผ่า่ นมา” น้้องๆ สมาชิิก
โรตารีีรุ่่�นใหม่่จะเป็็นอย่่างไรนะ
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การประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีี
(Rotary pin)
โรแทเรีียนทุุกท่่านคงคุ้้�นเคยกัับ
ประดัั บ เข็็ ม ตราสัั ญ ลัั ก ษณ์์ โรตารีี โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่ง� การประดัับที่่เ� สื้้อ� สููท ซึ่่ง� เรา
มัักจะประดัับกัันไว้้ที่่� บริิเวณหน้้าอกด้้าน
ซ้้ า ยของเสื้้� อ สููท เพื่่� อ แสดงถึึงความ
ภาคภููมิิใจของตนต่่อองค์์กรโรตารีี ซึ่่ง� เป็็น
องค์์กรบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�มีีอายุุเก่่าแก่่
และมีีผลงานการพััฒนาชุุมชนและการบริิการสัังคมมาอย่่างยาวนาน
	วััตถุุประสงค์์ของการประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีี นอกจาก
เป็็ น การแสดงตัั ว ตนและความภาคภููมิิ ใจของตนเองแล้้ ว ยัั ง เป็็ น การ
ประชาสััมพัันธ์์องค์์กรที่่�ดีีได้้อีีกด้้วย เช่่น เข็็มตราสััญลัักษณ์์คติิพจน์์ของ
โรตารีีสากลที่่�มีีการเปลี่่�ยนรููปแบบทุุกปีี โรแทเรีียนทุุกคนจะได้้รัับและเก็็บ
สะสมไว้้เสมอ หรืือตราสััญลัักษณ์์โรตารีีของภาคหรืือของสโมสรก็็มัักจะทำ
รููปแบบที่่�แสดงจุุดเด่่น จุุดสนใจของภาคหรืือของสโมสร เพื่่อ� สื่่อ� สารและสร้้าง
ความประทัับใจแก่่ผู้้�รัับ และผู้้�ประดัับเข็็มเหล่่านั้้�น

ตารีี (ROTARY pin) ”

นอกจากนั้้�นยัังมีี เข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีีเพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิ
ของสมาชิิกที่่�ได้้รัับเข็็มเหล่่านั้้�น ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ได้้รัับรางวััล Avenue
of Service (RI recognition) จากโรตารีีสากล หรืือรางวััล Service
Above Self ก็็จะมีีเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีี ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะ
นำมาซึ่่ง� ความภาคภููมิิใจแก่่ผู้ไ�้ ด้้รับั การเชิิดชููเกีียรติิและประดัับเข็็มนั้้�น
นอกจากนี้้�ยัังมีีเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีี ที่่�มอบให้้กัับผู้้�บริิจาคของ
มููลนิิธิิโรตารีี ซึ่่�งมีีรููปแบบในแต่่ละระดัับของการบริิจาคที่่�แตกต่่างกััน
ไป เช่่น Arch Klumph Society, Major Donor, Paul Harris Fellow
(PHF) เป็็นต้้น อัันนำมาซึ่่ง� ความภาคภููมิิใจแก่่ผู้้�รับั การเชิิดชููเกีียรติิและ
ประดัับเข็็มเหล่่านี้้�เช่่นกััน
โรแทเรีียนที่่�มีีอายุุการเป็็นสมาชิิกมายาวนาน หลายท่่านได้้
เก็็บสะสมเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีีไว้้จำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่่อ� ไปร่่วม
กิิจกรรมโรตารีีในต่่างประเทศ ก็็มัักจะนำเข็็มฯ ของภาคหรืือของ
สโมสรของตนไปแลกเปลี่่�ยนกัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีีของอีีกฝ่่าย
เพื่่อ� เป็็นของที่่�ระลึึกและเป็็นการให้้เกีียรติิแก่่อีกี ฝ่่ายหนึ่่ง� ซึ่่ง� ในอนาคต
หากท่่านได้้ประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีีของอีีกภาคหนึ่่ง� และท่่าน

โรตารีีแอนน์์ อน.นิิตยา จัันทร์์อิินทร์์
สโมสรโรตารีีมณีีกาญจน์์

ได้้มีีโอกาสไปร่่วมกิิจกรรมกัับภาคนั้้�น จะสร้้างความประทัับใจให้้แก่่
มิิตรโรแทเรีียนต่่างภาคที่่�พบเห็็นเป็็นอย่่างมาก
การประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีี เราควรประดัับด้้วย
จำนวนเข็็มที่่�เหมาะสม ไม่่มากจนเกิินไป จััดเรีียงให้้สวยงาม สามารถ
สร้้างความประทัับใจและเป็็นที่่�สนใจของผู้้�พบเห็็น เราอาจเคยเห็็น
นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนโรตารีี (YE) ประดัับเข็็มจำนวนมากบนเสื้้�อสููทมา
แล้้ว นั่่�นเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะกลุ่่�ม ที่่�มัักจะแสดงออกกัันเองว่่า ใคร
ยิ่่�งประดัับเข็็มได้้มากแสดงว่่ามีีเพื่่�อนมาก หรืือสามารถสะสมเข็็มหรืือ
ของที่่�ระลึึกได้้มากกว่่ากััน สำหรัับโรแทเรีียนนั้้�น การประดัับเข็็มอย่่าง
เหมาะสม สวยงาม จะสามารถสร้้างประทัับใจให้้แก่่ผู้้�พบเห็็นได้้ดีี
เช่่นกััน
	ดัังนั้้�น การประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีีของโรแทเรีียน
จึึงเป็็ น การสร้้ า งความภาคภููมิิ ใจให้้ แ ก่่ ต นเอง สามารถสร้้ า งการ
ประชาสััมพัันธ์์องค์์กรได้้เป็็นอย่่างดีี จึึงขอเชิิญมวลมิิตรโรแทเรีียน
ได้้ประดัับเข็็มตราสััญลัักษณ์์โรตารีีเพื่่อ� แสดงตััวตนและสร้้างความภาค
ภููมิิใจตลอดไป

D.3330
Activities

กิิจกรรม

วัันที่่� 12 ธัันวาคม 2564 สโมสรโรตารีีหาดใหญ่่นคริินทร์์
นย.ชลธรณ์์ เยาวพัันธุ์์�กุุล นำสมาชิิกเข้้าร่่วมกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ในโครงการเก็็บขยะ
ลอยน้้ำ ณ ชุุมชนบ้้านโคกเมืือง ซึ่่�งเป็็นโครงการของสโมสรโรตารีีคอหงส์์ ในการนี้้�สโมสร
โรตารีีหาดใหญ่่นคริินทร์์ได้้มอบเงิินจำนวน 2,000 บาท ให้้แก่่ชุุมชนโคกเมืืองเพื่่�อไป
จััดทำเตาเผาขยะชีีวมวลด้้วย

วัันที่่� 12 เดืือน 12 สโมสรโรตารีีพัังงา
ทำกิิ จ กรรมบำเพ็็ ญ ประโยชน์์ โครงการพิิ ทัั ก ษ์์ ช ายฝั่่� ง ทะเลอัั น ดามัั น เปลี่่� ย นชีี วิิ ต
ด้้วยจิิตบริิการ โดยเก็็บขยะที่่�ชายทะเลเขาปิิหลาย จ.พัังงา
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วัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 สโมสรโรตารีีนครหาดใหญ่่
นย.ธััญรััศม์์ ฤทธิ์์เ� ทวา พร้้อมสมาชิิกและกััลยาณมิิตร ทำพิิธีมี อบ “คอมพิิวเตอร์์เพื่่อ� น้้อง”
จำนวน 12 เครื่่�อง แก่่โรงเรีียนบ้้านหนองม่่วง ต.แม่่ทอม อ.บางกล่่ำ จ.สงขลา

Global Grant No.2118447 8 สโมสรร่่วมกััน :
สโมสรโรตารีีทวารวดีี นครชััยศรีี โพธาราม บางเลน
พระปฐมเจดีีย์์ ดอนตููม ไร่่ขิงิ สามพราน กำแพงแสน
จััดอบรมเรื่่�อง “เสริิมสร้้างการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
สู่่�มาตรฐานความปลอดภัั ย 2P Safety Goals
สำหรัับบุุคลากรโรงพยาบาลกำแพงแสนและเครืือข่่าย
โรงพยาบาลกำแพงแสน” เมื่่อ� วัันที่่� 22 ธัันวาคม 2564
ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีี
ท่่าน อผภ.เฉลิิมฉััตร จัันทร์์อิินทร์์ และ ท่่าน อผภ.
วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ ร่่วมงานในครั้้�งนี้้�

วัันที่่� 7 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีีสนามจัันทร์์
นย.พิิริิย์์จีีรา สิิริิปภััสสรา, รทร.เพ็็ญจิิตต์์ สุุวรรณศรีี ประธานบริิการ
ชนรุ่่�นใหม่่สโมสร อดีีตนายกและสมาชิิก ร่่วมกัับสโมสรอิินเทอร์์แรคท์์
โรงเรีียนวััดห้้วยจรเข้้วิิทยาคมในความอุุปถััมภ์์ของสโมสร มอบทุุน
การศึึ ก ษาและของขวัั ญ ให้้ กัั บ นัั ก เรีี ย นเนื่่� อ งในวัั น เด็็ ก แห่่ ง ชาติิ ณ
โรงเรีียนวััดห้้วยจรเข้้วิิทยาคม จ.นครปฐม

วัันที่่� 7 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีีพราวด์์นคร
มอบขนม ของว่่างและของเล่่นให้้แก่่เด็็กๆ ในบ้้านพัักฉุุกเฉิิน ณ บ้้าน
ศรีีธรรมราช เนื่่�องในโอกาสวัันเด็็กแห่่งชาติิ ปีี 2565 ขอให้้น้้องๆ
มีีความสุุขในวัันเด็็กปีีนี้้�

วัันที่่� 8 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีีนครชััยศรีี
นย.ผลิินภััทร สัังข์์แก้้ว และ นยล.ฌาฐิิษา เปี่่�ยมสุุข สมาชิิก และสมาชิิก
มุ่่�งหวัั ง ร่่ ว มทำโครงการมอบรัั ก ด้้ ว ยล้้ า นยิ้้� ม แด่่ เ ด็็ ก นัั ก เรีี ย นบ้้ า น
หนองหิิน อ.เดิิมบางนางบวช จ.สุุพรรณบุุรีี
วัันที่่� 14 มกราคม 2565 สโมสร
โรตารีีโคกเสม็็ดชุุน
นย. พชรวดีีพร อััฐฐาพรศิิริไิ พศาล
ขอบพระคุุณโรแทเรีียนสโมสร
โรตารีีโคกเสม็็ดชุนุ ที่่�ร่ว่ มสละเวลา
ส่่งมอบรถเข็็นวิิลแชร์์ให้้กับั ผู้้�พิิการ
ณ ชุุ ม ชนวัั ด ปลัั ก กริิ ม นอก
ขอบคุุณ นย.ชวดล จัักรกายวรกุุล
(สโมสรโรตารีีกระทุ่่�มแบน)
ผู้้�สนัับสนุุนรถเข็็นวีีลแชร์์ ขอบคุุณ
อสม.มยุุรีี ฉุุตะโส ช่่วยประสาน
งานรายชื่่�อผู้้�พิิการ และที่่�สำคััญ
ขอบคุุณผู้้�พิกิ ารที่่�ให้้โอกาสองค์์กร
โรตารีีได้้ร่่วมทำกุุศลในครั้้�งนี้้�
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รทร.เดีียร์์ราห์์ พิิบููลย์์วััฒนวงษ์์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวััสดีีปีีใหม่่ค่่ะ มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
เผลอเดี๋๋�ยวเดีียว เราก็็ทำงานบริิการผู้้�อื่่�นมากัันครึ่่�ง
ปีีโรตารีีีแ� ล้้ว เป็็นช่่วงเร่่งสร้้างสรรค์์ผลงานกิิจกรรมเด่่นๆ ของ
นายกสโมสรแต่่ละท่่านกัันเลยทีีเดีียว
ประเทศไทยเรา เริ่่�มมีีมาตรการผ่่อนคลายหลาย
เรื่่อ� งแล้้ว ทำให้้หลายสโมสรในภาค เริ่่ม� กลัับมาประชุุมประจำ
สััปดาห์์แบบพบปะกัันอย่่างที่่�เคยทำ สร้้างความสุุข คลาย
ความคิิดถึึง กระชัับมิิตรภาพที่่�ให้้หนัักแน่่นยิ่่�งขึ้้�นที่่�ได้้มาเจอ
กัันอย่่างเกืือบจะพร้้อมหน้้า ได้้มีีโอกาสหารืือ สรุุปโครงการ
ทำกิิจกรรมได้้อย่่างรวดเร็็วมากขึ้้�น
	กิิจกรรมในภาค 3340 เวลานี้้� หลายสโมสรเริ่่�ม
หัันมาทำกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือกลุ่่�มเปราะบางกัันมากขึ้้�น
หลัังจากที่่�ได้้ทำโครงการใหญ่่ ช่่วยเหลืือแนวหน้้าไปแล้้วไม่่ว่า่
จะเป็็นเครื่่�องมืือแพทย์์ และการสมทบทำโรงพยาบาลสนาม
แต่่เราก็็ไม่่ได้้ทอดทิ้้�งกลุ่่�มเปราะบาง ไม่่ว่่าจะเป็็นการเข้้าไป
ทำกิิจกรรมดููแลผู้้�สููงอายุุ การช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�พิิการ และการ
ช่่วยเหลืือเด็็กๆ ด้้อยโอกาสทางสติิปััญญา การสร้้างอาชีีพให้้
ชาวบ้้านที่่�ตกงาน ซึ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนออกมาจากกิิจกรรมที่่�ได้้
นำเสนอในส่่วนของภาค 3340 ในฉบัับนี้้�ด้้วย
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ตััวแทนแห่่งความประทัับใจ
รทร.เดีียร์์ราห์์ พิิบููลย์์วััฒนวงษ์์
เมื่่�อครั้้�งที่่�เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียนใหม่่ๆ ได้้มีีโอกาสร่่วมประชุุมกัับ
เหล่่า YE ที่่�เตรีียมตััวเดิินทางไปแลกเปลี่่�ยน ณ ประเทศต่่างๆ และได้้เห็็นว่่า
เด็็กๆ แต่่ละคนจะมีี “พิิน” หรืือ “เข็็มกลััด” แลกเปลี่่�ยนซึ่่�งกัันและกัันติิด
อยู่่�ที่่เ� สื้้อ� สููทจำนวนมาก เบื้้�องต้้น ก็็ตามจำนวนเยาวชนไทยที่่�ได้้ไปแลกเปลี่่ย� น
ในรุ่่�นเดีียวกัันนั้้�น จนให้้ความรู้้�สึึกว่่า พิินเหล่่านี้้�เป็็นความทรงจำและความ
ประทัับใจของเด็็กจริิงๆ
	ผ่่านมา 1 ปีีโรตารีี ก็็ได้้รัับมอบหมายจากสโมสร ให้้ออกแบบพิิน
ของสโมสรโรตารีีหมากแข้้ง ในโอกาสครบรอบ 30 ปีี เพื่่อ� ใช้้มอบเป็็นที่่�ระลึึก
ในโอกาสต่่างๆ โจทย์์การออกแบบนั้้�นเน้้นความเรีียบง่่าย ไม่่ใหญ่่เทอะทะ
พร้้อมกัับดำเนิินการสั่่�งผลิิตโดยมีี อน.โฮบิิน อิิม ซึ่่�งเป็็นนายกในปีีนั้้�น
(ปีี Rotary Serving Humanity) ดููแลการผลิิตถึึงโรงงานอย่่างใกล้้ชิิด
มีีความใส่่ใจราวกัับสั่่ง� ผลิิตแหวนแต่่งงาน ผู้้ไ� ด้้รับพิ
ั นิ นี้้�ต่า่ งก็็จะได้้รับรู้
ั ้�ถึึงความ
ตั้้�งใจของท่่านอดีีตนายกในปีีนั้้�น สร้้างความภููมิิใจอยู่่�ไม่่น้้อย
และอีีกพิินคืือ พิินของผู้้�บริิจาคเหรีียญพอล แฮริิส ที่่�มีีความภููมิิใจ
เป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งอัันที่่�จริิงต้้องบอกว่่า พิินทั้้�ง 3 เหรีียญ ต่่างปีี ต่่างวาระ แต่่
มีีความภููมิิใจมากที่่�สุุด เนื่่�องจากเป็็นการมอบให้้โดยสโมสรโรตารีีหมากแข้้ง
ที่่�ได้้เป็็นความสำคััญมุ่่�งมั่่�นทำงานกิิจกรรมใหญ่่ อัันเป็็นภาพลัักษณ์์ระดัับ
แมสมีีเดีีย จนเป็็นที่่�รู้้�จัักไปทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะระดัับจัังหวััดที่่�กลายเป็็น
ปฎิิทิินกิิจกรรมประจำปีีของจัังหวััด เป็็นกิิจกรรมสร้้างรายได้้ที่่�สโมสร
สามารถนำไปทำโครงการสำคััญๆ ได้้ตลอด 4 ปีีที่่�ได้้จััดกิิจกรรมมา เป็็น
กิิจกรรมสำคััญที่่�กระตุ้้�นให้้สมาชิิกสโมสรบริิจาค EREY เต็็ม 100% ตลอด
3-4 ปีีที่่�ผ่่านมา
	ทั้้�ง 2 พิินนี้้� จึึงนัับเป็็นความทรงจำและความประทัับใจที่่�มีีต่่อการ
เป็็นโรแทเรีียน อัันได้้ร่่วมชะตากรรมกัับสโมสรมาตลอด 5-6 ปีีที่่�ผ่่านมาค่่ะ

“WHAT It’s LIKE”

เกีียรติิประวััติิสููงค่่าแก่่ความภาคภููมิิใจ
อผภ.นิิเวศน์์ คุุณาวิิศรุุต
ผู้้�ว่่าการภาค 3340 โรตารีีสากล ปีี 2535-2536 (1992-1993)
เมื่่อ� 50 ปีีที่่ผ่� า่ นมา ผมได้้เป็็นสมาชิิกก่่อตั้้ง� สโมสรโรตารีีจันั ทบุุรีี
มีีความรู้้�และความเข้้าใจในอุุดมการณ์์ของโรตารีี จึึงได้้บำเพ็็ญประโยชน์์
ให้้กับั ชุุมชนและท้้องถิ่่น� ในจัังหวััดจันั ทบุุรีตี ลอดมา จนได้้รับั เลืือกให้้เป็็น
นายกสโมสรปีี 2523-2524 ตอนนั้้�นยัังเป็็นภาค 330 ที่่�มีีสโมสรจาก
4 ประเทศคืือ ไทย มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ และบรููไน ต่่อมาได้้มีีการแบ่่งภาค
ใหม่่จนถึึงปััจจุุบััน ในปีี 2535-2536 แบ่่งภาคโรตารีีในประเทศไทยเป็็น
4 ภาค คืือ ภาค 3330 3340 3350 และ 3360 สโมสรโรตารีีจัันทบุุรีีอยู่่�
ในภาค 3340 ซึ่่�งเป็็นภููมิิภาคตะวัันออกและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ในปีีนี้้�เอง ผมได้้รัับเลืือกให้้เป็็นผู้้�ว่่าการภาคคนแรกของภาค 3340
โรตารีีสากล
ในการเป็็นผู้้�ว่่าการภาคในครั้้�งนั้้�น ผมมีีความภููมิิใจที่่�ได้้พิิสููจน์์
ความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�นำภาค ด้้วยการปรัับตััว เผชิิญกัับปััญหาและ
อุุปสรรคต่่างๆ มีีความอดทนอดกลั้้น� ในหลายเรื่่อ� งราว ได้้มีโี อกาสไปเยี่่ย� ม
สโมสรในภาค 3340 ทุุกสโมสร ใช้้เวลาหลายเดืือนจนครบ ได้้มีีโอกาส
บำเพ็็ญประโยชน์์ร่ว่ มกัับมวลมิิตรโรแทเรีียนทั้้�งไทยและทั่่�วโลก เป็็นเพื่่อ� น
กัับผู้้�นำภาค 500 กว่่าภาค เป็็นเพื่่�อนกัับโรแทเรีียน 1 ล้้านกว่่าคน การ
ได้้รัับเลืือกเป็็นผู้้�นำภาคคนแรกของภาค 3340 ต้้องไปประชุุมอบรมที่่�
ประเทศสหรััฐอเมริิกา ได้้รับั ความรู้้�เกี่่ย� วกัับองค์์กรโรตารีีสากลมากมาย
ทำให้้ได้้พบปะกัับผู้้�นำในระดัับประธานโรตารีีสากล กรรมการบริิหาร
โรตารีีสากล ซึ่่ง� เป็็นประสบการณ์์ที่่ดี� ยิ่่ี ง� และภาคภููมิใิ จที่่�ได้้ดำรงตำแหน่่ง
ผู้้�ว่่าการภาค 3340 จนครบสมััย
จากความภาคภููมิใิ จดัังกล่่าว เกิิดขึ้้น� จากการได้้ช่ว่ ยเหลืือผู้้�ด้้อย
โอกาส ผู้้�ยากจน ด้้วยการ “บริิการเหนืือตนเอง” “Service Above
Self” เป็็นระยะเวลายาวนานและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโรตารีีที่่�แท้้จริิงใน
ทุุกวัันนี้้� นอกจากการประชุุมสโมสรทั่่�วไปและไปเยี่่�ยมสโมสรโรตารีีใน
ภาค ได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับสมาชิิกสโมสรต่่างๆ ช่่วยให้้
โรตารีีเป็็นแหล่่งรวบรวมสมาชิิกที่่�มีอุี ดุ มการณ์์เดีียวกััน ร่่วมเป็็นหุ้้�นส่่วน
กััน ส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน ส่่งเสริิมชุุมชนของเราให้้พััฒนาไปในทางที่่�ดีี
นี่่�คืือ “เกื้้อ� กููลแก่่กันั สุุขสัันต์์แท้้จริิง” “REAL HAPPINESS IS HELPING
OTHERS”
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หากไม่่ได้้รัับโอกาสไปแลกเปลี่่�ยนในครั้้�งนั้้�น
คงไม่่ได้้รัับรู้้�สิ่่�งดีีๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชีีวิิต
นส.เรเชล กะการดีี เยาวชนแลกเปลี่่�ยน ภาค 3340
		
จากประสบการณ์์ชีีวิิตนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยน
โครงการ YE ที่่�รััฐมิินนิิโซต้้า ประเทศสหรััฐอเมริิกา ที่่�ดิิฉัันได้้สััมผััส
ครั้้�งนั้้�น เมืืองที่่�ไปอยู่่�มีีอากาศที่่�หนาวจััด อุุณหภููมิิติิดลบ 30-40 องศา
แต่่เราก็็ปรัับตััวได้้ดีี และเป็็นโชคดีีที่่ไ� ด้้โฮสต์์ที่่น่� า่ รัักอบอุ่่�นคอยดููแลถึึง
4 ครอบครััว ซึ่่ง� ล้้วนแต่่มีลูี กู สาวลููกชายที่่�อายุุไล่่เลี่่ย� กัันและเรีียนอยู่่�ที่่�
เดีียวกัันกัับเรา ทำให้้เกิิดความเข้้าใจและผููกพัันกัันเร็็วขึ้้�น พี่่�ๆ น้้องๆ
ไปจะคอยช่่วยเหลืือเรื่่�องการบ้้าน การเข้้าร่่วมกิิจกรรมของทาง
โรงเรีียน ทำให้้เราได้้มีีโอกาสเข้้าไปเป็็นนัักร้้องวงประสานเสีียงของ
โรงเรีียน และได้้เป็็นนัักกีีฬาสกีีน้้ำแข็็งของโรงเรีียนด้้วย ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ที่่�ยินิ ดีีและตื่่น� เต้้นมาก ทำให้้ดิฉัิ นั ได้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจภาษาอัังกฤษเพิ่่�ม
มากขึ้้น� อัันมีีความสำคััญต่่อการศึึกษาต่่อของดิิฉันั ในเวลาต่่อมายิ่่ง� นััก
	ดิิฉัันเรีียนรู้้�ขนบธรรมเนีียมและวััฒนธรรมตะวัันตก ทั้้�งที่่�
บ้้าน ที่่�โรงเรีียน และการร่่วมกิิจกรรมสโมสรโรตารีี อัันเป็็นกิิจกรรม
หลัักของการไปครั้้�งนั้้�น โดยประสบการณ์์ชีีวิิตจากการที่่�เราได้้ไปเป็็น
นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนในครั้้�งนี้้� สรุุปได้้ 5 ข้้อหลัักๆ คืือ
1. ได้้เรีียนรู้้�และเข้้าใจภาษาอัังกฤษเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งมีีความ
สำคััญอย่่างมาก ทำให้้ดิิฉัันมีีทัักษะการใช้้ภาษาที่่�ดีี กล้้าพููดภาษา
อัังกฤษมากขึ้้�น แม้้บางครั้้�งอาจจะไม่่ถููกต้้อง สามารถนำมาใช้้ในการ
ศึึกษาต่่อ และใช้้ในชีีวิิตประจำวัันในการติิดต่่อสื่่�อสารในโอกาสต่่างๆ
ได้้เป็็นอย่่างดีี ต่่างจากสมััยที่่�ยัังไม่่ได้้ไปแลกเปลี่่�ยนอย่่างมาก
2. เรีียนรู้้�ขนบธรรมเนีียมและวััฒนธรรมตะวัันตกทั้้�งที่่�บ้้าน
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ที่่� โ รงเรีี ย น และการร่่ ว มกิิ จ กรรมสโมสรโรตารีี ซึ่่� ง ทำให้้ ดิิ ฉัั น มีี
ประสบการณ์์ด้้านสัังคม การวางตััวเมื่่�ออยู่่�ในสัังคม และเข้้าใจความ
แตกต่่างของวััฒนธรรมได้้ดีี อัันนำมาปรัับใช้้ในชีีวิติ ประจำวัันทุุกวัันนี้้�
3. การปรัับตััวเข้้ากัับคนในสัังคม ทั้้�งกัับสมาชิิกในบ้้าน และ
เพื่่�อนใหม่่ในชั้้�นเรีียน นัับเป็็นความท้้าทายอย่่างมาก ในการอยู่่�ร่่วม
กัับผู้้�คนใหม่่ๆ ที่่�เราไม่่เคยรู้้�จัักมาก่่อน ซ้้ำยัังอยู่่�ต่่างแดนที่่�ใช้้คนละ
ภาษาซึ่่ง� ถ้้าไม่่มีคี วามกล้้า เราอาจจะโดดเดี่่ย� วจนป่่วยเป็็นโรค Home
Sick ได้้ เ ลยทีี เ ดีี ย ว สิ่่� ง นี้้� เ มื่่� อ กลัั บ มาเมืืองไทย ดิิ ฉัั น สามารถนำ
ประสบการณ์์มาแชร์์กัับเพื่่�อนๆ ได้้เรีียนรู้้�ได้้
4. ดิิฉัันมีีโอกาสได้้แสดงความสามารถด้้านดนตรีี ในวงร้้อง
เพลงประสานเสีียงของโรงเรีียน และยัังได้้เป็็นนัักกีีฬาสกีีน้้ำแข็็งของ
โรงเรีียน ทำให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง ที่่�สามารถทำกิิจกรรมต่่างๆ
ร่่วมกัับเพื่่�อนได้้ถึึงแม้้ว่่าจะไม่่เคยทำมาก่่อนในชีีวิิต
5. ประสบการณ์์ชีีวิิตในการได้้ไปเป็็นนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยน
ของโครงการแลกเปลี่่ย� นเยาวชนโรตารีี ในครั้้ง� นี้้�คืือ การที่่�ได้้ความเชื่่อ�
มั่่�นในตนเองว่่า เราจะสามารถปรัับตััวเข้้ากัับสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ และ
จะสามารถแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าได้้ด้้วยตนเอง คนในสัังคมทั้้�งกัับ
สมาชิิกในบ้้านและเพื่่�อนใหม่่ๆ ในชั้้�นเรีียน
	ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นประสบการณ์์ที่่�มิิอาจลืืมได้้เลยสำหรัับดิิฉััน
เพราะเต็็มไปด้้วยความภาคภููมิิใจ ความท้้าทายและสิ่่�งใหม่่ๆ เข้้ามา
ในชีีวิิต เป็็นประสบการณ์์ชีีวิิตที่่�น้้อยคนจะมีีโอกาสได้้ทำเช่่นนี้้� หาก
ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น เยาวชนแลกเปลี่่� ย นของโรตารีี ดิิ ฉัั น ขอขอบคุุ ณ คณะ
กรรมการโครงการ YE ที่่�คอยสนัับสนุุนและให้้ความสำคััญในการเปิิด
โลกกว้้างให้้กัับเยาวชน

สโมสรโรตารีีศรีีอุุบล จััดโครงการสอนเสริิมอาชีีพให้้แก่่ประชาชน โดย
ร่่วมกัับ กศน.ร่่วมกัับห้อ้ งสมุุดประชาชน จััดโครงการสอนเสริิมอาชีีพให้้
แก่่ประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของชาวอุุบล
สััปดาห์์นี้้ส� อนทำตุ๊๊ก� ตาผ้้า (หลายๆ รอบที่่�ผ่า่ นมามีีสอนทำขนมชั้้น� ขนม
ถั่่�วกวนมะพร้้าวอ่่อน และทำพวงกุุญแจ ฯลฯ) นอกจากจะส่่งคนไป
ฝึึกสอนและเรีียนแล้้ว ยัังช่่วยสนัับสนุุนบริิจาคน้้ำดื่่�มตราโรตารีีศรีีอุุบล
ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�มาอบรม ตลอดจนผู้้�เข้้ามาใช้้บริิการห้้องสมุุด
ประชาขนทุุกคน เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นของประชาชนชาวอุุบล

สโมสรโรตารีีมููลริิเวอร์์ มอบเครื่่�องเล่่นเด็็กและอุุปกรณ์์การกีีฬา เช่่น
ตาข่่ายโกล์์ ลููกฟุุตบอล เนต ลููกวอลเลย์์บอล ชุุดสีีน้้ำ ของขวััญตุ๊๊�กตา
สบู่่� และขนมขบเคี้้�ยวพร้้อมน้้ำดื่่�มให้้กัับนัักเรีียนและคณะครููโรงเรีียน
บ้้านคำไฮใหญ่่ อ.ดอนมดแดง จ.อุุบลราชธานีี

สโมสรโรตารีีโคราช มอบถัังบรรจุุเครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภคให้้ประชาชนกลุ่่�ม
เปราะบาง ขััดสนพิิการยากไร้้ โดยถัังน้้ำบรรจุุของอุุปโภคบริิโภค น้้ำดื่่ม�
สโมสรโรตารีีอีีคลัับ-ดอลฟิินพััทยา จััดกิิจกรรมส่่งมอบความสุุขให้้กัับ และหน้้ากากอนามััย ใน “โครงการถัังน้้ำใจจากสโมสรโรตารีีโคราช”
น้้องๆ ที่่�โรงเรีียนสอนคนตาบอด (คุุณพ่่อเรย์์์�) น้้องๆ ต่่างมีีความสุุขและ อ.เสิิงสาง จ.นครราชสีีมา จำนวน 12 ราย
ตื่่�นเต้้นกัับการลุ้้�นเงิินรางวััลที่่�ทางสโมสรนำมามอบให้้

สโมสรโรตารีีศิิลปาคม-อุุดรธานีี จััดกิิจกรรม “พลัังเยาวสตรีี เพื่่�อการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ผู้้�บกพร่่องทางสติิปััญญา” (Empowering Girls
for Quality of Life Development of Intellectual Disability)
โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายเพื่่อ� ต้้องการเพิ่่�มพููนทัักษะและความรู้้ใ� ห้้กับั ผู้้�บกพร่่อง
ทางสติิปัญ
ั ญา เกี่่ย� วกัับการดููแลสุุขอนามััยเบื้้�องต้้นในชีีวิติ ประจำวััน และ
สามารถดููแลตััวเองได้้ในระดัับหนึ่่�ง พร้้อมมอบของใช้้ที่่�จำเป็็นในชีีวิิต
ประจำวัันให้้แก่่เด็็กๆ มีีกิิจกรรมสัันทนาการให้้แก่่เด็็กๆ สร้้างเสีียง
หััวเราะและความสุุขให้้กัับเด็็กๆ ผู้้�บกพร่่องทางสติิปััญญา

สโมสรโรตารีีร้้อยเอ็็ด จััดอบรมการใช้้มืือถืือสำหรัับผู้้�สููงวััย โดยใช้้
Application ต่่างๆ รวมถึึงข้้อแนะนำสำหรัับการป้้องกัันในการเข้้าถึึง
สื่่�ออัันเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นเท็็จที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ผู้�้ใช้้ โดยได้้รัับ
เกีียรติิจากวิิทยากรของบริิษััท แอดวานซ์์ ไวร์์เลส เน็็ทเวอร์์ค จำกััด
(AIS) พร้้อมกัันนี้้�ได้้ร่ว่ มกัับ บจก.ธีีระรััตน์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น นำแอลกอฮอล์์
เจลล้้างมืือมอบให้้แก่่โรงพยาบาลร้้อยเอ็็ด เพื่่�อชมรมผู้้�สููงอายุุ จำนวน
100 ขวด มููลค่่า 16,900 บาท โดยประธานชมรมผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�รัับมอบ
ณ ศููนย์์ส่่งเสริิมสุุขภาพสวนพยอม จ.ร้้อยเอ็็ด

D.3350
บรรณาธิิการ ภาค 3350 โรตารีีสากล

ROTARY Pin

อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

สวััสดีีปีีใหม่่ มิิตรโรแทเรีียน และผู้้�อ่่านทุุกท่่าน
	พบกัันในฉบัับแรกของครึ่่�งหลัังปีี 2564 – 2565
นะคะ ช่่ ว งเทศกาลที่่� ผ่่ า นมา ท่่ า นได้้ เ ดิิ น ทางไปพัั ก ผ่่ อ น
ท่่องเที่่�ยวต่่างจัังหวััดกันั บ้้างไหมคะ แต่่สำหรัับโรแทเรีียนของ
ภาค 3350 เอง หลายท่่านคงได้้ไปร่่วมงานของภาค ซึ่่�งจััดที่่�
สิิงห์์บุรีุ แี ละลพบุุรีกัี นั มาแล้้ว จึึงกล่่าวได้้ว่า่ ได้้ทั้้ง� งานและการ
พัักผ่่อนไปในตััว เพราะมีีจำนวนไม่่น้อ้ ยที่่�ถืือโอกาสไปพัักค้้าง
คืืนก่่อนวัันงานด้้วย จึึงขอนำภาพกิิจกรรมทั้้�ง 2 งานมาบัันทึึก
ไว้้ในฉบัับนี้้�ค่่ะ
	อีีก 1 หน้้าภาพกิิจกรรมของภาค เป็็นการเสนอภาพ
กิิจกรรม 12.12.21 ที่่�จััดขึ้้�นโดยคณะกรรมการภาพลัักษณ์์
และการสื่่อ� สารสาธารณะ โดยเป็็นการจััดพร้อ้ มกัันทั้้�ง 4 ภาค
ในประเทศไทยค่่ ะ รวมถึึ ง ได้้ น ำภาพที่่� ไ ด้้ ร างวัั ล จากการ
ประกวดโปสเตอร์์ People of Action ของทั้้�ง 3 สโมสร มา
ให้้ทุุกท่่านร่่วมแสดงความยิินดีี เพื่่�อจะนำส่่งไปประกวดใน
ระดัับโซนต่่อไป
	ส่่วนบทความในฉบัับนี้้�เป็็นเรื่่อ� งของ Pin - เข็็มกลััด
โรตารีี ที่่�โรแทเรีียนทุุกคนจะต้้องมีีอย่่างน้้อย 1 อัันประดัับบน
เสื้้�อของตนอยู่่� และเรื่่�องเล่่าของนัักศึึกษาทุุนสัันติิภาพโรตารีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ของภาค 3350 จำนวน 2 คน ที่่�
แตกต่่างกัันทั้้�งเพศและเชื้้�อชาติิ ลองอ่่านความคิิดเห็็นของ
ทั้้�งคู่่�ดููนะคะ
	พบกัันอีีกครั้้�งในฉบัับหน้้าค่่ะ
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
Tel. / Line ID : 0816122340
email : trongs3350@gmail.com
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อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
เลืือกไม่่ถููกจริิงๆ ค่่ะว่่าประทัับใจ Pin ชิ้้�นไหนมากกว่่ากััน
Pin ที่่�กล่่าวถึึงในที่่�นี้้�หมายถึึง เข็็มโรตารีี ที่่�พวกเราชาวโรแทเรีียน
จะติิดไว้้ที่่เ� สื้้อ� สููทหรืือเครื่่อ� งแต่่งกายประจำวัันทั่่�วไป เพื่่อ� แสดงให้้สาธารณชน
ทราบว่่าเราอยู่่�โรตารีี องค์์กรบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�มีีอายุุยืืนนานที่่�สุุดในโลก
ถืือเป็็นทั้้�งการช่่วยเผยแพร่่โรตารีีให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั และเป็็นทั้้�งการทำให้้โรแทเรีียน
ที่่�ยัังไม่่เคยรู้้�จัักกัันมาก่่อนได้้ทราบอีีกด้้วย ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดการเริ่่�มต้้นทัักทาย
มีีมิิตรภาพ บางคนถึึงกัับได้้พึ่่�งพาอาศััยกัันในต่่างบ้้านต่่างเมืือง ก็็เคยได้้เห็็น
ตััวอย่่างมาแล้้ว
Pin หลัักๆ ที่่�โรแทเรีียนใช้้มัักเป็็นรููป Theme ประจำปีีที่่�ประธาน
โรตารีีสากลกำหนดขึ้้�น และเข็็ม PHF (Paul Harris Fellow) ตามระดัับการ
บริิจาคให้้กัับมููลนิิธิิโรตารีี นอกจากนั้้�นอาจเป็็น Pin ที่่�ทำขึ้้�นในโอกาสต่่างๆ
เช่่น Rotary Convention, End Polio, RYLA หรืือแม้้กระทั่่�ง Pin เฉพาะ
ของแต่่ละสโมสรเอง
Pin ที่่�เห็็นในภาพนี้้� บางรุ่่�นอาจจะล้้อมเพชรระยิิบระยัับสวยเป็็น
พิิเศษ ซึ่่�งที่่�มาส่่วนใหญ่่ของดิิฉัันคืือ ผู้้�ว่่าการภาคมอบให้้ โดยท่่านซื้้�อมาใน
ตอนไปประชุุมที่่�ต่่างประเทศ
	ท่่านผู้้�อ่่านจะเห็็น Pin ของประเทศญี่่�ปุ่่�นหลายอััน นั่่�นเป็็นเพราะ
ทางภาค 3350 รวมทั้้�งสโมสรของดิิฉัันเองก็็มีีคู่่�มิิตรในประเทศญี่่�ปุ่่�นด้้วย
	ดิิฉันั เริ่่ม� เป็็นสมาชิิกก่่อตั้้ง� ของ สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ เมื่่อ�
ปีี 2544 – 2545 Pin อัันแรกๆ ที่่�ได้้มา ก็็ยัังไม่่ได้้เห็็นถึึงความสำคััญอะไรนััก
อาศััยที่่�เป็็นคนชอบสะสมก็็เก็็บมาเรื่่�อยๆ เพิ่่�งจะหาบอร์์ดมาเก็็บรวบรวมได้้
เมื่่�อไม่่นานนี้้�เอง และปััจจุุบัันดิิฉัันเป็็น PHF ระดัับ +6 ก็็จะเห็็นว่่าได้้สะสม
เข็็มพอลแฮริิสระดัับก่่อนหน้้านั้้�นไว้้ครบทุุกอัันด้้วย
	นี่่�จึงึ เป็็นข้้อสรุุปที่่�ว่า่ เหตุุใดดิิฉันั จึึงไม่่สามารถเลืือกขึ้้น� มากล่่าวเพีียง
Pin อัันเดีียวได้้ เพราะทุุกชิ้้น� ล้้วนเป็็นความประทัับใจในแง่่มุมุ และวาระต่่างๆ
กััน

ROTARY Peace Fellow
พ.ต.อ.ศิิริิพล กุุศลศิิลป์์วุุฒิิ
ผมสมััครเข้้าโครงการนัักศึึกษาทุุน
สัันติิภาพโรตารีีของภาค 3350 ในนามของ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ ขณะนั้้�น
เป็็นพัันตำรวจโท ตำแหน่่งสารวััตรกองคดีี
อาญาตำรวจ ปััจจุุบันั ดำรงยศพัันตำรวจเอก
ตำแหน่่งรองผู้้�บัังคัับการสถาบัันส่่งเสริิมงาน
สอบสวน สำนัักงานกฎหมายและคดีีตำรวจ
สาเหตุุที่่�ทำให้้สนใจเข้้าโครงการ
	ช่่วงการเปลี่่�ยนแปลงจากยุุคสู่่�ยุุค จะเห็็นว่่าในแต่่ละยุุคมีี
การขััดแย้้งทางความคิิดระหว่่างรุ่่�นสู่่�รุ่่�น หรืืออุุดมการณ์์ทางการเมืือง
การปกครองซึ่่ง� มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมาก โดยคนแต่่ละยุุคสมััยคิิด
ต่่างกััน ในเรื่่อ� งการเคารพสิิทธิิเสรีีภาพ และศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นคนที่่�ไม่่
เสมอภาคกััน ในบางยุุคอาจจะให้้ค่า่ ในศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นคนของตนเอง
ต่่ำกว่่ามนุุษย์์คนอื่่�นๆ ซึ่่�งแท้้จริิงไม่่ถููกต้้องเลย สำหรัับเด็็กยุุคใหม่่ก็็
อาจจะให้้ค่่าความเท่่าเทีียมกัันในเรื่่�องความเป็็น “คน” อย่่างมาก
การเคารพจึึงอยู่่�ที่่�การปฏิิบััติิตนให้้ดีีพอที่่�จะเคารพได้้
	ผมตั้้ง� ใจศึึกษาประวััติิ และวิิธีกี ารแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้ง
ด้้วยสัันติิวิธีิ ี ที่่�อาจจะนำมาใช้้กับั สัังคมไทยให้้ได้้ แต่่จริิงๆ ต้้องยอมรัับ
ว่่าผิิดหวัังอย่่างมาก เพราะสัังคมไทยมีีวััฒนธรรมการกดขี่่�ระหว่่าง
ชนชั้้�นและระหว่่างรุ่่�นเป็็นอย่่างมาก ผู้้�ใหญ่่จะกดดัันให้้เด็็กคิิดว่่าเป็็น
เด็็กตลอดเวลา ทั้้�งๆ ที่่�อายุุ 50 - 60 แล้้ว ก็็ยัังถููกมองเป็็นเด็็กเสมอ
ทำให้้ไม่่สามารถที่่�จะพููดคุุยกัันได้้ แม้้จะมีีความรู้้�ทางทฤษฎีีเพีียงใด
จึึงต้้องใช้้เวลาเพื่่�อให้้สามารถเรีียนรู้้�กัันและกััน ก็็อาจจะมีีโอกาสคุุย
กัันได้้
ความประทัับใจระหว่่างการศึึกษา
การเรีียนกัับเพื่่�อนๆ ต่่างชาติิ ย่่อมทำให้้ได้้เครืือข่่ายและ
แลกเปลี่่�ยนความคิิด รวมทั้้�งฝึึกความอดทนต่่ออุุดมการณ์์ที่่�แตกต่่าง
กััน สามารถช่่วยเหลืือกัันในอนาคต และอาจจะมีีโปรเจคร่่วมกัันได้้
ได้้เรีียนรู้้�ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิการสัันติิภาพในการเจรจา เพื่่�อนำไป
สู่่�การแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งด้้วยสัันติิวิิธีี โดยได้้เห็็นตััวอย่่างใน
ประเทศเนปาล และการเรีียนรู้้�ในเชิิงทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวกัับความขััดแย้้ง
ในประเทศต่่างๆ ซึ่่�งในความเป็็นจริิง การใช้้ทฤษฎีีสัันติิวิิธีี อาจจะมีี
ข้้อจำกััดอย่่างมาก เพราะหากไม่่เป็็นผู้้�ชนะด้้วยกำลัังเสีียก่่อนแล้้ว
การใช้้สัันติิวิิธีีอาจจะเป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นไปไม่่ได้้เลยในการแก้้ไขปััญหา
ใดๆ ได้้
การนำความรู้้�ไปใช้้หลัังจากสำเร็็จการศึึกษา
	ส่่วนใหญ่่จะนำมาใช้้ในการเขีียนเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ทฤษฎีีการแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้ง เผยแพร่่ทาง Facebook และ
โปรแกรมสื่่อ� สารออนไลน์์ การเขีียนบทความทางวิิชาการเพื่่อ� เผยแพร่่
ความคิิดในการแก้้ไขปััญหา หรืือการชนะด้้วยสัันติิวิธีิ ี เนื่่อ� งจากคิิดว่า่
ถ้้าจะชนะก็็ต้อ้ งชนะด้้วยความคิิดหรืืออุุดมการณ์์ ดัังนั้้�น การเผยแพร่่
ความคิิดจึึงเป็็นเรื่่�องสำคััญอย่่างมาก นอกจากนั้้�น ยัังใช้้วิิชาการนี้้�ใน
การแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งในสำนัักงานและในครอบครััว เพราะ

เป้้าหมายของชีีวิิตคนเราคืือ การทำหน้้าที่่�ให้้บริิบููรณ์์ในทั้้�งสองด้้าน
ถ้้าข้้าราชการตั้้�งใจทำงานแล้้ว ประชาชนย่่อมได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
ผมจึึงเน้้นการถ่่ายทอดแนวคิิดและอุุดมการณ์์ประชาธิิปไตย เสรีีนิยิ ม
และแก้้ไขปััญหาด้้วยสัันติิวิิธีี โดยให้้เคารพประชาชนเป็็นใหญ่่
เปา ฮอม
ช่่วยเล่่าถึึงที่่�มาของความสนใจในการเข้้า
โครงการทุุนสัันติิภาพโรตารีี
ฉัันทำงานเป็็นผู้้�ช่่วยด้้านเทคนิิคให้้กับั
กระบวนการสัันติิภาพเมีียนมาร์์ ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ.2556 ก่่อนหน้้านั้้�นการศึึกษาและงาน
ที่่�ฉัันทำอยู่่�ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ กััน ฉัันจบการ
ศึึกษาระดัับปริิญญาโทด้้านการบริิหารการ
ศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหงในประเทศไทย หลัังสำเร็็จการ
ศึึกษามีีการเจรจาสัันติิภาพในเมีียนมาเริ่่ม� ต้้นเกิิดขึ้้น� ซึ่่ง� ทำให้้ฉันั ดีีใจ
มากที่่�การเจรจาเพื่่อ� สร้้างสัันติิภาพและการเปลี่่ย� นแปลงทางการเมืือง
ในเมีียนมาร์์กำลัังเริ่่ม� ดำเนิินการแล้้ว ฉัันจึึงเข้้าไปหาเพื่่อ� นเก่่าคนหนึ่่�ง
ที่่�ทำงานในองค์์กรซึ่่ง� ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิคและให้้คำแนะนำ
แก่่ผู้้�นำชนกลุ่่�มน้้อยในการเจรจาหยุุดยิงิ และได้้รับั การเสนองานจาก
องค์์กรนั้้�นให้้ร่่วมในทีีมผู้้�ช่่วยด้้านเทคนิิค ฉัันดีีใจมากและรีีบรัับงาน
นั้้�นทัันทีี แม้้ว่่าฉัันจะมีีความรู้้�น้้อยเกี่่�ยวกัับการสร้้างสัันติิภาพ แต่่ก็็มีี
หััวใจเต็็มร้้อยและหวัังให้้มีสัี นั ติิภาพในเมีียนมาร์์ ฉัันได้้เรีียนรู้้�มากมาย
จากงานนั้้� น แต่่ ก็็ ยัั ง ต้้ อ งเพิ่่� ม เติิ ม ความรู้้�และสร้้ า งเครืือข่่ า ยกัั บ
ต่่างประเทศให้้มากขึ้้�น ในช่่วงนั้้�นฉัันพบประกาศการรัับสมััครทุุน
สัั น ติิ ภ าพโรตารีี แ ละลองสมัั ค รดูู โดยหวัั ง ว่่ า จะได้้ พ บกัั บ ผู้้�สร้้ า ง
สัันติิภาพจากทั่่�วทุุกมุุมโลก และได้้เรีียนรู้้�ทฤษฎีีและประสบการณ์์
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ความประทัับใจระหว่่างการศึึกษา
ฉัันได้้รัับเลืือกและเข้้าร่่วมโปรแกรมทุุนสัันติิภาพโรตารีีที่่�
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รุ่่�นที่่� 27 ในเดืือนมิิถุนุ ายน พ.ศ. 2562 และ
ก็็เป็็นอย่่างที่่�คิิด ฉัันได้้พบกัับเพื่่�อนๆ ที่่�มาจาก 19 ประเทศ ซึ่่�งมีี
ภููมิหิ ลัังและประสบการณ์์ที่่ห� ลากหลาย การจััดหลัักสููตรและผู้้�สอนมีี
ความน่่าสนใจมาก ฉัันได้้เรีียน 9 วิิชาและได้้ไปทััศนศึึกษา 2 ครั้้�ง คืือ
ที่่�จัังหวััดสงขลา ประเทศไทย เพื่่�อเรีียนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการเจรจาใน
ท้้องถิ่่น� กัับรััฐบาลของพวกเขา และอีีกหนึ่่�งครั้้ง� ที่่�อาเจะห์์ อิินโดนีีเซีีย
ที่่�ชนกลุ่่�มน้้อยเจรจาเพื่่�อสัันติิกัับรััฐบาลของพวกเขา ฉัันตื่่�นเต้้นมาก
เพราะได้้พบปะกัับผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านปััญหาทุุกๆ สััปดาห์์เพื่่อ� เรีียนรู้้�จาก
ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญจากเขา
การนำความรู้้�ไปใช้้หลัังจากสำเร็็จการศึึกษา
	อัันที่่�จริิง 1 สััปดาห์์กัับการเรีียนรู้้� 1 เรื่่�องไม่่เพีียงพอเลย
หลัักสููตรจะเน้้นเฉพาะความรู้้�พื้้น� ฐานและจำเป็็นต้้องเรีียนต่่อหลัังจบ
หลัักสููตร ฉัันทำอย่่างนั้้�นและยัังคงทำอยู่่�ทุุกวััน เพราะฉัันยัังทำงาน
ช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิคแก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านสัันติิภาพในเมีียนมาร์์ หลััง
จากที่่�ฉัันเรีียนจบหลัักสููตร

D.3350
Activities

2020 - 2021 Governor’s Salute
ณ ภััตตาคารไพบููลย์์ไก่่ย่่าง จ.สิิงห์์บุุรีี
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 25 ธัันวาคม 2564
โดยเป็็นการสดุุดีีและขอบคุุณจาก
อผภ.สมศรีี เมฆธน ที่่�เลื่่�อนการจััดงานมาจาก
เดืือนมิิถุุนายน ถืือเป็็นงานส่่งท้้ายปีี และ
ฉลองเทศกาลปีีใหม่่ด้้วย

ผู้้�ว่่าการภาคพบนายก ครั้้�งที่่� 2
ณ โรงแรมลพบุุรีีอิินน์์รีีสอร์์ท จ.ลพบุุรีี
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 15 มกราคม 2565
เป็็นงานร่่วมประชุุมเปิิดใจนายก และผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่า
การภาคกัับ ผวภ.นพ.วิิรุุณ บุุญนุุช ครั้้�งแรกที่่�เป็็น
การจััดงานแบบ Onsite

ขอแสดงความยิินดีี
กัับภาพโปสเตอร์์ People of Action
ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก เพื่่�อส่่งต่่อไปประกวด
ในระดัับ Zone คืือ
ภาพจากสโมสรโรตารีีกรุุงเทพนวมิินทร์์
สโมสรโรตารีีบางเขนและสโมสรโรตารีีบางรััก
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กิิจกรรม

D.3360
บรรณาธิิการ ภาค 3360 โรตารีีสากล

ROTARY Pin

อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์
สโมสรโรตารีีแพร่่

สวััสดีีครัับมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน

อน.นพ.ณััฏฐธนิิน เศรษฐวนิิชย์์

เข้้าสู่่�เดืือนกุุมภาพัันธ์์เดืือนแห่่งความรัักกัันแล้้ว
หลัังสิ้้�นปีี 2564 ทางภาค 3360 ได้้มีีการจััดการประชุุม
ระหว่่างเมืืองขึ้้น� ซึ่่ง� นัับว่่าเป็็นการประชุุมพบปะแบบ on site
กัันครั้้�งแรกหลัังจากห่่างหายไปนานของภาค 3360 ด้้วย
สถานการณ์์โควิิด-19 ทำให้้บรรยากาศอบอุ่่�นได้้กลัับมาอีีก
ครั้้ง� ต้้อนรัับกัับความหนาวเย็็นของภาคเหนืือ แม้้สถานการณ์์
การระบาดจะยัังไม่่ลดลง แต่่พวกเราภาค 3360 ก็็ได้้ปรัับตััว
กัันจนเริ่่�มเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำรงชีีวิิตไปแล้้ว
สำหรัับฉบัับนี้้�ผมจึึงนำเสนอบรรยากาศอัันอบอุ่่�น
ของการประชุุมระหว่่างเมืืองที่่�ผ่า่ นไปของภาค 3360 รวมไป
ถึึงเราได้้ผู้้�ชนะการประกวดสนเทศโรตารีีในงานนี้้�มาสนเทศ
สกู๊๊�ปพิิเศษให้้กัับภาค 3360 ประมวลภาพกิิจกรรมโครงการ
พิิเศษต่่างๆ ของสโมสรในภาค 3360 และสกู๊๊�ปพิิเศษของ
ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการภาค 3360 เรื่่�องของ Rotary pin
	สุุดท้้ายนี้้�ผมของให้้ทุุกท่่านสุุขภาพแข็็งแรง เฮงๆ
รวยๆ รัับทรััพย์์ทั้้�งปีีในปีีเสืือนี้้�นะครัับ

	ก่่อนที่่�ผมจะรู้้�จัักกัับโรตารีี ผมเคยร่่วมงานโครงการของสโมสร
โรตารีีอยู่่�ครั้้�งหนึ่่�ง จำได้้ว่่าช่่วงพิิธีีเปิิด ผมได้้เห็็นโรแทเรีียนของสโมสรสวม
สููทสโมสร และสิ่่ง� ที่่�สะดุุดตาผมมากที่่�สุดก็
ุ คืื็ อ สููทแต่่ละคนประดัับประดาด้้วย
เข็็มกลััดมากมายระยิิบระยัับ ยิ่่�งถ้้าเป็็นเด็็กนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนด้้วยแล้้ว
โอ้้โห! เหมืือนกัับเทศกาลคาร์์นิิวััลเลยทีีเดีียว ในตอนนั้้�นผมเกิิดความสงสััย
ว่่าเขาเหล่่านี้้�เอาเข็็มกลััดสวยๆ มาจากไหนกัันนะ ความสงสััยนั้้�นได้้เริ่่�ม
คลี่่�คลายออกไปเรื่่�อยๆ ตั้้�งแต่่ผมมาอยู่่�สโมสรโรตารีีแพร่่
	ผมเข้้ามาเป็็นโรแทเรีียนครั้้�งแรก เมื่่�อปีิิ� 2014-2015 “Light Up
Rotary” เข็็มกลััดเข็็มแรกที่่�ผมได้้ก็็คืือ เข็็มกลััดคติิพจน์์ประจำปีีนี่่�เองครัับ
ซึ่่�งจนถึึงทุุกวัันนี้้� ผมยัังประดัับเข็็มนี้้�ไว้้กัับเสื้้�อสููทสโมสรมาตลอด เพื่่�อเป็็นที่่�
ระลึึกถึึงปีีแรกที่่�เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียน และผมรู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิมากๆ ที่่�ทาง
สโมสรโรตารีีแพร่่เชิิญผมเข้้าเป็็นสมาชิิกสโมสร ได้้มาเรีียนรู้้�ภาวะการเป็็น
ผู้้�นำ ได้้เรีียนรู้้�ถึงึ จิิตอาสา ได้้เรีียนรู้้�ถึงึ มิิตรภาพดีีๆ ทั้้�งในสโมสรและต่่างสโมสร
ดัังนั้้�น เข็็มกลััดอีีกเข็็มหนึ่่�งที่่�ผมประดัับไว้้กัับสููทสโมสร ก็็คืือเข็็มสโมสร
โรตารีีแพร่่ ซึ่่ง� เป็็นรููปธงสโมสรที่่�ออกแบบว่่าเพื่่อ� ให้้ทันั ยุุคทัันสมััย โดยอ้้างอิิง
เอาแบบของโรตารีีสากล ในการใส่่ Masterbrand signature พร้้อมทั้้�งชื่่�อ
ของสโมสร แต่่ด้ว้ ยความที่่�เราอยู่่�ในประเทศไทย ดัังนั้้�น ภาษาไทยที่่�จะประดัับ
ไว้้ให้้คนไทยรู้้�จัักในธงสโมสรทางเราก็็ถืือว่่าสำคััญเช่่นกััน จึึงใส่่ชื่่�อภาษาไทย
ลงไปด้้วย ส่่วนพระธาตุุช่่อแฮก็็ได้้ทำเป็็นลายพระธาตุุแบบกราฟฟิิค ซึ่่�งคงไว้้
ด้้วยรููปหลัักของทรงแปดเหลี่่�ยม ย่่อมุุมไม้้สิิบสอง เอกลัักษณ์์ของพระธาตุุ
ช่่อแฮ พระธาตุุคู่่�บ้้านคู่่�เมืืองของจัังหวััดแพร่่
สำหรัับผมการเข้้ามาอยู่่�ในสโมสรโรตารีีแพร่่ เหมืือนเราอยู่่�กัับ
ครอบครััวอีีกครอบครััวหนึ่่�ง ผมเริ่่�มซึึมซัับความเป็็นผู้้�นำและความเสีียสละ
มาโดยตลอด จนเมื่่�อปีี 2017-18 นัับเป็็นปีีที่่� 3 ของการเป็็นโรแทเรีียนของ
ผม ผมได้้รัับเกีียรติิจากสมาชิิกสโมสรทุุกๆ ท่่านให้้เป็็นนายกสโมสร โดยปีี
2017-18 มีีคติิพจน์์คืือ “Rotary Making a Difference” ผมได้้เป็็นกลุ่่�ม
นายกรุ่่�น 113 ของโรตารีีประเทศไทย โดยตอนนั้้�นมีีผู้้�ว่า่ การภาค นิิธิิ สููงสว่่าง
เป็็นผู้้�นำภาค 3360 เรีียกได้้ว่่านายกรุ่่�น 113 ภาค 3360 มีีความเหนีียวแน่่น
ช่่วยเหลืือกัันดีีมากๆ ครัับ ผมรู้้�สึึกภููมิใิ จมากๆ ที่่�ได้้เป็็นนายกรุ่่�นนี้้� เข็็มสุุดท้า้ ย
ที่่�ผมจะเก็็บเป็็นความทรงจำที่่�ดีีก็็คืือ เข็็มนายกปีิิ� 2017-18 เข็็มสุุดท้้ายนี่่�
แหละครัับ ต่่อไปข้้างหน้้าอนาคตผมจะได้้เข็็มอะไรต่่างๆ อีีกมากมายก็็
แล้้วแต่่ ผมก็็จะเก็็บเข็็มแห่่งความทรงจำดีีๆ 3 เข็็มนี้้�ไว้้ตลอดการเป็็น
โรแทเรีียนครัับ
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Intercity Meeting

อน.นัันทา เศรษฐวนิิชย์์
สโมสรโรตารีีเวีียงโกศััย
งาน Intercity Meeting การประชุุมระหว่่าง
เมืืองของภาค 3360 ปีิิ� 2564-65 สโมสร
โรตารีีเวีียงโกศััยรู้้�สึึกยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�
ทางภาคได้้ให้้โอกาสเป็็นเจ้้าภาพจััดงานใน
ครั้้�งนี้้� ร่่วมกัับสโมสรโรตารีี ในจัังหวััดแพร่่
เมื่่อ� วัันที่่� 18-19 ธัันวาคม 2564 ณ โรงแรมแพร่่นครา จ.แพร่่
การจััดประชุุมครั้้�งนี้้� เป็็นการจััดงานในรููปแบบของ Blue
Indigo Night มััดย้้อมมััดใจ วิิถีีใหม่่โรตารีี โดยเรามีีแนวคิิดดัังนี้้�
1.เป็็นการพบปะเพื่่�อนเก่่า เพื่่�อนใหม่่ หลัังวิิกฤตโควิิด-19
ที่่�เบาบางลง
2.เป็็นการส่่งเสริิมอาชีีพท้้องถิ่่�นในจัังหวััดแพร่่ และนำมา
เชิิดชููในงานครั้้�งนี้้�คืือ ผ้้าหม้้อห้้้�อมมััดย้้อมสีีคราม เป็็น Blue Indigo
3.เป็็นการร่่วมแชร์์ประสบการณ์์การบำเพ็็ญประโยชน์์ของ
แต่่ละสโมสรในภาค 3360 ครึ่่�งปีิิ�เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนแนวคิิดกััน
โดยการจััดกิจิ กรรมแบ่่งเป็็นห้้องๆ แยกตามความสนใจของ
แต่่ละท่่าน ซึ่่�งมีีความโดดเด่่นและน่่าสนใจ เพราะได้้รัับเกีียรติิจาก
วิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ มิ าถ่่ายทอดความรู้้�ความสามารถเกี่่�ยวกัับโรตารีี

แบบจััดเต็็มทุุกท่่าน นอกจากนี้้�ยังั มีีการจัับรางวััลมากมาย โดยเฉพาะ
รางวััล Big Bonus จากเจ้้าภาพ และผู้้�โชคดีีคืือ ท่่านนายกจากสโมสร
โรตารีีเชีียงคำ เป็็นที่่�น่่ายิินดีีอีีกอย่่างคืือ เรามีีโอกาสต้้อนรัับท่่าน
สมาชิิ ก จากสโมสรโรตารีี เ ชีี ย งราย ที่่� มีี อ าวุุ โ สที่่� สุุ ด ในงาน ท่่ า น
อน.วิิธาน ศิิวสุุวรรณ อายุุ 92 ปีี ดููท่่านมีีความสุุขและสนุุกกัับงาน
กลางคืืนด้้วย
	ส่่วนงานกลางคืืนได้้จััดที่่�ไร่่ทอฝััน บรรยากาศเป็็นไปอย่่าง
เป็็นกัันเองและสนุุกสนาน แต่่ละท่่านแต่่งตััวสวยงาม แบบจััดเต็็มตาม
ที่่�กำหนดให้้เป็็น Blue Indigo Night ที่่�สวยงามหลากหลาย
ในช่่วงเช้้า ได้้จััดให้้มีีการตัักบาตรบนเมก ตามวิิถีีพุุทธของ
ชาวแพร่่ โดยใช้้รถรางจำนวน 3 คััน นำทุุกท่่านไปทำกิิจกรรมตัักบาตร
บนเมกโดยนุ่่�งซิ่่�นสวยงาม จากนั้้�นขากลัับนั่่�งรถรางชมเมืืองแพร่่
ยามเช้้า ก่่อนกลัับที่่�พัักเพื่่�อร่่วมประชุุมเช้้าของวัันที่่�สอง
ในนามประธานและคณะกรรมการจััดงาน ขอขอบคุุณท่า่ น
ผวภ.จิิระยุุทธ หิิรััณยวััฒน์์ และ ท่่านอผภ.อนุุรัักษ์์ นภาวรรณ เป็็น
อย่่างสููงที่่�ให้้คำปรึึกษาแนะนำตลอดการเตรีียมงาน ขอบคุุณวิทิ ยากร
ทุุกท่่าน และขอขอบคุุณมวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน ที่่�ให้้เกีียรติิมา
ร่่ ว มงานครั้้� ง นี้้� อ ย่่ า งมากมายเกิิ น คาดหมาย หากมีี ข้้ อ ผิิ ดพ ลาด
ประการใดต้้องขออภััยทุุกๆ ท่่านมา ณ โอกาสนี้้�ด้้วยค่่ะ

D.3360
Activities

กิิจกรรม
วัันที่่� 10-12 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่นวรััฐ
นำโดย นยก. ชลิิดา เอกชััยพััฒนากุุล และสมาชิิกร่่วมเดิินทางไปจััดกิิจกรรมวัันเด็็ก
แจกขนม รองเท้้า และอาหาร ให้้กัับเด็็กนัักเรีียนผู้้�ปกครองและคุุณครููที่่�โรงเรีียน
บนดอยสููง โรงเรีียนผีีปานเหนืือ อ.อมก๋๋อย จ.เชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีระยะทางไกลจากตััวเมืือง
เกืือบ 200 กิิโล หนทางสััญจรลำบากมาก
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วัันที่่� 7 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีีเชีียงราย
ร่่วมกัับโรตารีีแอนน์์ร่ว่ มกิิจกรรมวัันเด็็กโดยบริิจาคเครื่่อ� งเรีียน 75 ชุุด
ชุุดกีีฬาเด็็ก 70 ชุุด ขนมขบเคี้้�ยว ถุุงเท้้ากัันหนาว 140 คู่่� ชาไข่่มุุก
120 แก้้ว อุุปกรณ์์กีฬี า 40 ชุุด ขนมโดนััทและอื่่น� ๆ ให้้แก่่โรงเรีียนบ้้าน
ป่่าแหย่่ง อ.เมืือง จ.เชีียงราย

วัันที่่� 16 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีีเชีียงราย
นย.ดร.ยงยุุทธ ชััยรััตนาวรรณ ร่่วมกัับสมาชิิกก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีี
เชีียงราย-แม่่สรวยในเครืือสโมสรโรตารีีเชีียงราย จััดกิิจกรรมทำบุุญ
ปีีใหม่่โดยบริิจาคผ้้าห่่ม เครื่่�องนอนจำนวน 105 ชุุด และเสื้้�อกีีฬาของ
เด็็กจำนวน 50 ชุุด ให้้กับช
ั าวบ้้านห้้วยทรายขาว อ.แม่่สรวย จ.เชีียงราย

สโมสรโรตารีีนกยููงพะเยา
พะเยาเป็็นฐานที่่�มั่่�นสุุดท้้ายนกยููงไทย นยก.พััทยา บุุนนาค เดิินทาง
สำรวจถิ่่�นที่่�อยู่่�ของนกยููงร่่วมกัับนายศัักดิ์์�ฤทธิ์์� สลัักคำ ผวจ.พะเยา
เพื่่�อเตรีียมสร้้างอุุโมงค์์ไผ่่ในลานมยุุรา ในวัันฉลองสารตราตั้้�งสโมสร
โรตารีีนกยููง ณ อ่่างเก็็บน้้ำแม่่ผง ต.บ้้านถ้้ำ อ.ดอกคำใต้้ จ.พะเยา

สโมสรโรตารีีฝาง
นย.กัันตนา เสถีียรตยางกููร นายกสโมสรโรตารีีฝางนำสมาชิิกไป
ร่่วมทำบุุญด้้วยการถวายหน้้ากากอนามััย อาหารกระป๋๋อง ชา และส้้ม
ให้้กัับสำนัักปฏิิบััติิธรรมรััตนเจดีีย์์ (ดอยเทพเนรมิิต) บ้้านแม่่ฮ่่าง
ต.แม่่สาว อ.แม่่อาย จ.เชีียงใหม่่ เมื่่อ� เสร็็จสิ้้น� ภารกิิจแล้้ว ได้้จัดกิ
ั จิ กรรม
มิิตรภาพสัังสรรค์์ รัับประทานอาหารกลางวัันร่่วมกััน จััดงานวัันคล้้าย
วัันเกิิดให้้กัับสมาชิิกที่่�เกิิดเดืือนตุุลาคม-มกราคม และประชุุมสโมสร
ซึ่่�งวัันนี้้�มีีแขกพิิเศษคืือ ทีีมบริิหารโรงพยาบาลฝางมาร่่วมประชุุมด้้วย
ในวาระเพื่่อ� พิิจารณาจััดทำโครงการ Global Grant ให้้กับั โรงพยาบาล
ฝาง ซึ่่�งต้้องมีีการชี้้�แจงทำความเข้้าใจและหารืือร่่วมกัันก่่อนเสนอ
โครงการต่่อไป

Rotary Centre in Thailand
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย

อผภ.เจสััน ลิิม
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพบางนา
ปััจจุุบัันทำำหน้้าที่่�เป็็น
ผู้้�ประสานงานมููลนิิธิิโรตารีี
(RRFC) ภููมิิภาค 12
และกรรมการใน Rotary
ASEAN Intercountry
Committee (ICC)
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จากการสััมภาษณ์์ด้้วยคำถามสั้้�นๆ ทางโทรศััพท์์ เราก็็ได้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจนอย่่างยิ่่�ง
RTM : การทำหน้้าที่่� RRFC ในช่่วงปีีที่่�โควิิดแพร่่ระบาดเป็็นอย่่างไรบ้้าง
	ผมมีีหน้้าที่่�ไปช่่วยงานมููลนิิธิิโรตารีี (TRF) ใน 6 ภาค คืือ 3300, 3310, 3330, 3340, 3350
และ 3360 ใน 8 ประเทศ แต่่เนื่่�องจากโควิิดผมจึึงไม่่สามารถเดิินทางได้้ในขณะนี้้� ต้้องใช้้ Virtual และ
ไม่่สามารถตั้้�งเป้้าหมายให้้สููงมากเกิินควร เพราะเศรษฐกิิจไม่่ดีี Donor ก็็กระทบด้้วย เมื่่�อก่่อนเราอยู่่�
ใน Zone 6B ตอนนี้้�เปลี่่�ยนเป็็น Zone 10B และ 10C หรืือที่่�เราเรีียกอีีกแบบว่่า Region 12 นั้้�น ในปีี
2019-20 เราได้้เงิินบริิจาคเกืือบ 5 ล้้านเหรีียญ แต่่ในปีี 2020-21 เราตั้้�งเป้้าอย่่างนั้้�นไม่่ได้้ ต้้องลดลง
มาเหลืือเพีียง 4 ล้้านเหรีียญ ซึ่่�งเราก็็สามารถทำจนได้้ตามเป้้าหมาย
หน้้าที่่�ของ RRFC นั้้�น จะต้้องเดิินทางไปในทุุกภาค ช่่วยในเรื่่�องการอบรม Update ให้้
ความรู้้� แต่่เนื่่�องจากโควิิด เราก็็ใช้้ Zoom แทนไปได้้ และโดยปกติิการทำยอดบริิจาคให้้ได้้เป้้าเราจะ
จััด Event อย่่างเช่่นปีี 2019-20 เราได้้จััดงาน Foundation Night ที่่�กรุุงเทพฯ ซึ่่�งประสบความสำเร็็จ
มาก แต่่ช่่วงนี้้�เราจััดกัันไม่่ได้้ การบริิจาคก็็น้้อยลง ไม่่ค่่อยได้้ก้้อนใหญ่่จากการจััดงาน
RTM : การทำหน้้าที่่�ผู้้�ประสานงาน จะเกิิดประโยชน์์โดยตรงกัับโรแทเรีียนอย่่างไรบ้้าง
	ผมไม่่สามารถประสานโดยตรง กัับโรแทเรีียนในภาคต่่างๆ ได้้ ต้้องประสานกัับผู้้�ว่า่ การภาค
หรืือประธานมููลนิิธิิภาค (DRFC) ไม่่ว่่าเรื่่�องการอบรม หรืือแก้้ปััญหา ทุุกอย่่างก็็ต้้องขึ้้�นกัับผู้้�ว่่าการภาค
Coordinator ไม่่สามารถไปสั่่�งการได้้ บางท่่านเข้้าใจผิิดว่่า RRFC สั่่�งผู้้�ว่่าการภาคหรืือ DRFC ได้้ แต่่
ที่่�จริิงเราเป็็นแค่่เพีียงผู้้�ประสานงานระหว่่าง TRF กัับภาค ภาคต้้องการอะไร RRFC ก็็ต้้องเข้้าไปช่่วย
เช่่น Donor บริิจาคเข้้าไปแล้้ว Record ไม่่ขึ้้�น แม้้จะให้้ Fiscal Agent ตามกัับ TRF ซึ่่�งของเราขึ้้�นกัับ
ทาง South Asia office คืือที่่�อิินเดีีย เขาก็็ไม่่ค่่อยตอบ ผมก็็ได้้ช่่วยประสานทาง RRFC specialist
จััดการให้้เรีียบร้้อย หรืืออีีกตััวอย่่างหนึ่่�ง หาก Global Grant มีีปััญหา ผมก็็ต้้องช่่วยเขาประสานงาน
ติิดต่่อ Regional Grant Officer (RGO) ที่่�ดููแล Grant ของประเทศไทย หรืือหากเขีียน Grant แล้้ว
ติิดปััญหาไม่่ผ่่าน ผมก็็แนะนำให้้คำปรึึกษา ในส่่วนการบริิจาค หากเรารู้้�ว่่า Donor ท่่านไหนมีีกำลัังที่่�
จะบริิจาคเป็็นรายใหญ่่ได้้ เราก็็จะช่่วยภาค พยายามให้้คำปรึึกษาปิิดงานให้้ได้้ แต่่ในภาวะโควิิดทำอะไร
ก็็ไม่่ค่่อยสะดวก
RTM : ช่่วยแนะนำหรืือให้้ข้้อคิิดเกี่่�ยวกัับการบริิจาคให้้กัับมููลนิิธิิโรตารีี
เรื่่�องการบริิจาค เราไม่่ควรคิิดว่่า บริิจาค 1 เหรีียญ ต้้องได้้กลัับมาทำโครงการ 10 เหรีียญ
การบริิจาคคืือหน้้าที่่�ของโรแทเรีียน จะบริิจาคเท่่าไรก็็แล้้วแต่่ความพร้้อม อาจ 100 เหรีียญ หรืือ
1,000 เหรีียญก็็แล้้วแต่่ และสามารถให้้ได้้หลายส่่วน เช่่น Polio Fund อย่่าคิิดว่่าประเทศเราตอนนี้้�
ไม่่มีี Polio แล้้ว แต่่เราบริิจาคเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ Polio กลัับมาประเทศไทยอีีก เราต้้องช่่วยกัันทั้้�งโลก
ส่่วน Annual Fund โรแทเรีียนทุุกท่่านก็็ควรช่่วยกััน ขณะนี้้� DDF จากต่่างประเทศก็็หายากขึ้้�น เราใช้้

DDF ของเราเองดีีกว่่า บางคนคิิดว่่าบริิจาคแล้้วจะใช้้ทัันทีี ความคิิดนี้้�ก็็ Yes and
No คืือบางครั้้�งเราต้้องบริิจาคเพื่่อ� เก็็บไว้้ใน Rainy day (เก็็บไว้้ใช้้ในยามจำเป็็น) เช่่น
ในช่่วงโควิิดอย่่างนี้้� หา DDF ยาก เพราะแต่่ละประเทศเขาก็็ต้้องทำโครงการช่่วย
ประเทศเขาเองก่่อน ปััญหาในประเทศเราอีีกประการหนึ่่�งก็็คืือหลายคนไม่่บริิจาค
เลย ซึ่่�งผิิดกัับในหลายประเทศที่่�เขาบริิจาคเกืือบทุุกคน
RTM : ปีีที่่�ผ่่านมา TRF ออกเงื่่�อนไขใหม่่ ให้้ภาคใช้้เงิินทุุนจััดสรรของภาค (DDF)
ให้้หมดภายใน 5 ปีี เรื่่�องนี้้�จะส่่งผลให้้ต่่างประเทศช่่วย DDF ให้้ไทยเรามากขึ้้�นหรืือ
น้้อยลง
	ก่่อนอื่่น� ขอให้้เข้้าใจว่่า TRF ไม่่ได้้อยากจะยึึดเงิินของภาคไหน เขาอยาก
ให้้ทุกุ ภาคทุุกสโมสรใช้้เงิินที่่�บริจิ าคมาแล้้วไปช่่วยเหลืือชุุมชน และเขาให้้ถึึง 5 ปีี ถ้้า
ใน 5 ปีีเราไม่่มีีการทำโครงการก็็แปลกแล้้วนะ ช่่วง 2 ปีีนี้้� World Fund ก็็มีีบางช่่วง
ที่่�ไม่่พอ เนื่่อ� งจากช่่วงโควิิดมีกี ารทำโครงการมากขึ้้น� โดยเฉพาะเครื่่อ� งมืือแพทย์์ ในปีี
2019-20 TRF เองก็็ใช้้เงิินถึึง 8 ล้้านเหรีียญทำ Disaster Response สำหรัับโควิิด
แต่่ตอนนี้้�ไม่่มีี Fund ช่่วยเรื่่�องนี้้�อีีกแล้้ว TRF ก็็กระตุ้้�นให้้เรานำ DDF ของเราไปทำ
โครงการเหล่่านี้้�เอง ส่่วนเรื่่�อง DDF จากต่่างประเทศนั้้�น ที่่�ผ่่านมาเขาไม่่ค่่อยมีี
โครงการในประเทศเขา เขาก็็จะเทมาให้้ประเทศไทย แต่่ปััจจุุบัันทั่่�วโลกเดืือดร้้อน
จากโควิิด เขาก็็ต้้องใช้้พััฒนาเศรษฐกิิจและชุุมชน ช่่วยคนตกงานประเทศเขาก่่อน
RTM : ปีีนี้้�ท่่านเจสัันยัังทำหน้้าที่่�ในคณะกรรมการ Rotary ASEAN Intercountry
committee หรืือ ICC อีีกด้้วย ขอให้้ช่่วยอธิิบายเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการนี้้�
ICC สำหรัับไทย เดิิมก็็จะมีีไทยกัับฝรั่่�งเศส ล่่าสุุดที่่�เราก่่อตั้้�งขึ้้�นมาคืือ
ASEAN ICC ประกอบด้้วยชาติิในอาเซีียน 10 ประเทศ วััตถุุประสงค์์แรกคืือ
Fellowship เช่่น Family Exchange อีีกเรื่่อ� งคืือ การทำโครงการช่่วยเหลืือกััน เป็็น
International network ซึ่่�งไม่่ได้้ใช้้ Global Grant แต่่เป็็นลัักษณะ WCS (World
Community Service) เราสามารถใช้้อัันนี้้�ได้้ และยัังมีีเรื่่�องของการ Promote
โรตารีี ใน ASEAN เช่่นในเวีียดนามเป็็นต้้น ซึ่่�งปีีแรกที่่�เกิิดโรตารีีในเวีียดนามก็็ได้้ทำ
โครงการ Global Grant ถึึง 3 โครงการแล้้ว โดย 2 โครงการได้้สิิงคโปร์์ช่่วยผ่่าน
ASEAN ICC นี้้�เอง ผมใช้้ทุุกช่่องทางของผมคืือ Special Representative ในการ
ก่่อตั้้�งโรตารีีขึ้้�นในเวีียดนาม, RRFC และ ASEAN ICC ใช้้ Resource ที่่�มีี Link
network ให้้โรแทเรีียนในท้้องถิ่่�นทำงานได้้
ICC จะมีีโครงสร้้างคืือ Senior โรแทเรีียน เช่่น อดีีตประธานโรตารีีสากล
หรืือกรรมการบริิหารทั้้�งอดีีตและปััจจุุบััน รวมถึึงผู้้�ว่่าการภาคทั้้�ง 18 ภาคเป็็น

ที่่�ปรึึกษา โดยจะมีี ASEAN Chair เวีียนกััน 10 ประเทศ โดยเริ่่�มปีีนี้้�ปีีแรก ผู้้�ว่่า
การภาคผ่่านพ้้นโมฮััน จากสิิงคโปร์์เป็็น ASEAN Chair ทุุกประเทศจะมีี National
chair ที่่�ได้้ Vote กัันมาเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ซึ่่�งได้้มีีการกำหนดให้้มีี Signing Ceremony
ในเดืือนพฤษภาคมปีีนี้้�ที่่�สิิงคโปร์์ จะเชิิญผู้้�ว่่าการภาคทุุกภาคและโรแทเรีียนเข้้าไป
ร่่วมเป็็นสัักขีีพยานด้้วย ถ้้าไม่่ติิดเรื่่�องโควิิด ตอนนี้้�คณะกรรมการประชุุมกัันแล้้ว
2 ครั้้�งอย่่างไม่่เป็็นทางการ
RTM : ASEAN ICC จะมีีแผนงานอย่่างไรต่่อไปที่่�จะเป็็นประโยชน์์กัับประเทศไทย
และภููมิิภาค
ในปีีหน้้าคืือ 1 กรกฎาคม 2565 การหมุุนเวีียน ASEAN Chair จะมา
เป็็น Chair จากประเทศไทย ผมที่่�จะรัับหน้้าที่่� ก็็ได้้ติิดต่่อกัับ TCEB ไว้้แล้้ว ได้้ข้้อ
เสนอมาแล้้ว ถ้้าเราจะจััดงาน เราจะเชิิญทั้้�ง 4 ภาคมาร่่วมกัันเป็็นเจ้้าภาพ ซึ่่�งเป็็น
โอกาสที่่�ดีเี พราะเราก็็พยายามหาคนเข้้าประเทศไทยหลัังโควิิดอยู่่�แล้้ว TCEB ก็็อยาก
สนัับสนุุน ทั้้�งนี้้�ก็็รอดููด้้วยว่่า ASEAN ICC เราอยากทำเรื่่�องอะไรด้้วย ผมมีีไอเดีียว่่า
ถ้้าปีีนี้้�ทางสิิงคโปร์์ไม่่สามารถจััดงานได้้ ปีีหน้้าทางไทยเราจะทำโครงการ WCS สััก
โครงการขึ้้�นมาในประเทศไทย ให้้ทุุกคนมาร่่วมกััน อาจจััด Fund Raising event
ประเทศไหนหารายได้้มา ก็็ให้้เข้้าประเทศนั้้�น เป็็นการสร้้างเวทีีให้้ทุกุ ภาคทุุกประเทศ
ที่่�จะหาทุุน นอกจากนั้้�นก็็อาจมีี Golf Fellowship หรืือจััดทััวร์์ท่่องเที่่�ยว จะจััดใน
ภาคไหนในไทยก็็ได้้ที่่�มีีความสนใจและพร้้อม ไม่่จำเป็็นที่่�จะต้้องจััดในกรุุงเทพ และ
ต่่างจัังหวััดจะมีีโอกาสทำโครงการมากกว่่าด้้วย
RTM : สุุดท้้าย ฝากข้้อคิิดให้้กัับพวกเราด้้วย
อยากให้้โรแทเรีียนทุุกท่่านมองวิิกฤตเป็็นโอกาส ผมรู้้�ทุกุ คนกำลัังลำบาก
แต่่อัันนี้้�คืือโอกาสของโรตารีีที่่�สามารถ Serve to Change Lives แล้้วยิ่่�งประธาน
โรตารีีสากลรัับเลืือก Jennifer Jones บอกว่่าให้้ Imagine Rotary เราต้้องมีีความ
ฝััน ความฝัันจะต้้องเป็็นความจริิง โรแทเรีียนจะไปลงมืือทำในช่่วงโควิิดแบบนี้้� ช่่วง
ภาวะเศรษฐกิิจแบบนี้้� โรแทเรีียนเป็็นกำลัังของทุุกชุุมชน ทุุกประเทศ และอยากให้้
โรแทเรีียนทำเท่่าที่่�ทำได้้ อย่่าไปฝืืน เราเป็็นกำลัังของสัังคม เราต้้องทำสิ่่�งที่่�เราทำได้้
และอีีกเรื่่�องหนึ่่�งก็็คืือ อย่่าคิิดว่่าตััวเองเป็็นผู้้�ว่่าการภาค หรืือนายกสโมสร เราจะ
สามารถสั่่�งอะไรก็็ได้้ โรแทเรีียนทุุกท่่านเป็็นอาสาสมััคร เราต้้องพยายามให้้เขาทำ
ด้้วยใจ อย่่าไปบัังคัับใคร ใช้้ 4 ตััว คืือ Lead, Motivate, Inspire และ Serve
อัันนี้้�คืือสิ่่�งที่่�ผมอยากฝากโรแทเรีียนทุุกท่่าน

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิิวััฒน์์ ศิิริิจางคพััฒนา
สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
	ทุุกท่่านคงได้้ทราบแล้้วว่่า คติิพจน์์ประจำปีีโรตารีี 2022-2023 ซึ่่�งท่่าน Jannifer
Jones เป็็นประธานโรตารีีสากลสุุภาพสตรีีคนแรกนั้้�นคืือ Imagine Rotary (จิินตนาการ
สานสร้้างงานโรตารีี) และจากนี้้�ไปการเตรีียมความพร้้อมของผู้้�นำโรตารีีในระดัับต่่างๆ ก็็จะ
เริ่่�มขึ้้�น
	ตั้้�งแต่่การอบรมผู้้�ว่่าการภาค (International Assembly) การสััมมนาอบรมนายก
รัับลืือก (President-Elect Training Seminar) รวมไปถึึงการอบรมคณะกรรมการภาค
(District Team Training Seminar) จะเห็็นได้้ว่า่ โรตารีีของเรา ให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนา
ความสามารถในการบริิหารองค์์กรสาธารณะประโยชน์์ของผู้้�นำในทุุกระดัับ
	มิิตรโรแทเรีียนที่่�รัักทุุกท่่าน โปรดทราบว่่าเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�สโมสร (Club Officers)
ได้้รัับใบแจ้้งหนี้้� (Club Invoice) งวดมกราคม 2022 จากโรตารีีสากล ท่่านจะต้้องรีีบชำระ
ภายใน 60 วััน เพื่่�อรัักษาสถานะการเป็็นสโมสรที่่�มีีสถานภาพดีี (Good Standing Club)
และปีีที่่ผ่� า่ นๆ มาตาม Citation ต้้องจ่่ายในเดืือนแรก แต่่ปีนี้้ี � Citation ยัังสามารถเลืือกชำระ
ทางออนไลน์์ผ่่าน My Rotary หรืือทางผู้้�แทนดููแลการเงิินของโรตารีีสากลในประเทศไทย
(ส่่งเอกสารการชำระเงิินมาที่่�ศููนย์์โรตารีีฯ ) และหากท่่านมีีปััญหาเรื่่�องการชำระใบแจ้้งหนี้้�
สามารถติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือได้้ทุุกเมื่่�อ
					
					

ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี

(วิิวััฒน์์ ศิิริิจางคพััฒนา)
ผู้้�ว่่าการภาค 3360 โรตารีีสากล ปีี 2546-2547
ประธานคณะกรรมการบริิหารศููนย์์โรตารีีฯ ปีี 2563-2565

ตััวเลขโรตารีี ข้้อมููล www.rotary.org ณ วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2565 (ในวงเล็็บข้้อมููล ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564)
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มาร่่วมมืือกััน

Save Lives
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
ทำโครงการทุุนสมทบระดัับโลก จััดฉีีดวััคซีีนป้้องกัันมะเร็็งปากมดลููก ซึ่่�งเป็็นมะเร็็งเพีียงชนิิดเดีียวที่่�ป้้องกัันได้้ โดยเริ่่�มโครงการนี้้�มาตั้้�งแต่่
ปีี 2558 ฉีีดวััคซีีนให้้กัับเด็็กผู้้�หญิิงอายุุ 9 - 14 ปีีไปแล้้วเกืือบ 3,000 คน ทั้้�งในกรุุงเทพและจัังหวััดต่่างๆ ซึ่่�งนอกจากจะเกิิดประโยชน์์กัับ
ตััวเด็็กเองและครอบครััวแล้้วยัังรวมไปถึึงแพทย์์ – พยาบาลด้้วย เนื่่�องจากสามารถช่่วยลดจำนวนผู้้�ป่่วยโรคนี้้�ลงได้้

โรตารีีสนองตอบ
ต่่อ COVID-19

ไปที่่�ศููนย์์รวมข้้อมููล Rotary’s COVID-19 resource center
วิิธีีที่่�จะช่่วยสโมสรฯ ในการลงมืือทำำจริิง การรณรงค์์ฉีีดวััคซีีนและวิิธีีป้้องกััน
cr: สโมสรโรตารีีแม่่สาย

rotary.org/covid19

