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ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน
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

สารประธานโรตารีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา มีีนาคม ๒๕๖๕

สวััสดีี ผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงของโรตารีีที่่�รััก
ในช่่วงสองปีีที่่ผ่� า่ นมา เราได้้เอาชนะเรื่่อ� งที่่�ท้า้ ทายมากมาย
และยัังได้้เปลี่่ย� นแปลงชีีวิติ ของผู้้�คนอีีกจำนวนมาก มัันทำให้้ผมมีีความ
สุุขที่่�ปีีนี้้�พวกเราได้้ทำงานอย่่างหนัักเพื่่�อพััฒนาโรตารีีให้้เติิบโตผ่่าน
โครงการหนึ่่�งคนนำมาหนึ่่�งคน (Each One, Bring One) ผลลััพธ์์ที่่�
ได้้ทำให้้เราเพิ่่�มสมาชิิกได้้อย่่างดีีเยี่่ย� ม ขอให้้เรารัักษาการพััฒนาเช่่นนี้้�
ต่่อไป ผมดีีใจที่่�ท่่านให้้ความสำคััญกัับทุุกเรื่่�องที่่�เราทำ ได้้จััดโครงการ
ต่่างๆ ทั่่�วโลกในวัันโรตารีีแห่่งการบริิการ (Rotary Days of Service)
อนาคตของโรตารีีและสมาชิิก 1.4 ล้้านคนของเราดููสดใสขึ้้�นกว่่าที่่�เคย
เมื่่อ� วัันที่่� 11 มีีนาคม 2020 (พ.ศ.2563) องค์์การอนามััยโลก
ประกาศยกระดัับโรค COVID-19 เป็็นเชื้้�อโรคระบาดใหญ่่ และสองปีี
ต่่อมาเราถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญที่่�ต้้องใช้้ความชำนาญการของเราในด้้าน
การป้้องกัันและรัักษาโรคเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�คนทั่่�วโลกให้้สามารถรัับมืือ
กัับการแพร่่ระบาดที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง การระบาดครั้้�งนี้้�เกิินความ
คาดหมาย แต่่เราก็็ไม่่อาจนิ่่�งเฉยอยู่่�ในความกลััวได้้ งานของเราสำคััญ
ยิ่่�งกว่่าสิ่่�งใด ที่่�สำคััญเราต้้องมีีเวลาให้้แก่่กัันและกัันด้้วย ผมจึึงอยาก
ขอให้้ท่า่ นลงทะเบีียนเข้้าประชุุมใหญ่่ของโรตารีีสากลปีี 2022 ที่่�เมืือง
ฮิิวส์์ตัันที่่�กำลัังจะมีีขึ้้�น มัันเป็็นวิิธีีที่่�ดีีที่่�พวกเราทุุกคนจะได้้ประกาศ
เผยแพร่่การบริิการของโรตารีีให้้ดำรงอยู่่�ต่่อไป
เราสามารถมีีความหวัังและเผยแพร่่สัันติิภาพในโลกได้้ต่่อ
ไปโดยใช้้ทรัพั ยากรของเรา ช่่วยเหลืือผู้้�ที่่อ่� อ่ นแอที่่�สุดุ และรัักษาความ
ศรััทธาของเราไว้้ให้้ดำรงอยู่่�ต่่อไปในอนาคต การระบาดใหญ่่ส่่งผล
กระทบร้้ายแรงโดยเฉพาะต่่อเด็็กผู้้�หญิิงทั่่�วโลก ในวัันครบรอบปีีแรก
ของการแพร่่ระบาด เฮนเรีียตตา ฟอร์์ (Henrietta Fore) ผู้้�อำนวย
การบริิหารขององค์์การยููนิิเซฟกล่่าวว่่า “การดำเนิินการเร่่งด่่วนเพื่่�อ
ลดการสููญเสีียชีีวิิตของเด็็กผู้้�หญิิงและครอบครััวมีีความจำเป็็นมาก”
โชคไม่่ดีีที่่�ความจำเป็็นนี้้�ยัังต้้องมีีต่่อไปอีีกหนึ่่�งปีีต่่อมา ระลอกคลื่่�น
ของโรคระบาดส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อเด็็กผู้้�หญิิงในแบบที่่�ไม่่เคย
เกิิดมาก่่อน มัันทำให้้การศึึกษาของพวกเธอต้้องหยุุดชะงััก โอกาสของ
การทำงานลดลง และเกิิดผลเลวร้้ายอื่่�นๆ เช่่น การแต่่งงานในวััยเด็็ก
และการค้้ามนุุษย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
	ข้้อมููลจากองค์์การยููนิิเซฟเปิิดเผยให้้เห็็นว่่าเพราะเหตุุใด
การดำเนิินการของเราจึึงมีีความสำคััญมาก ในปีี 2010 (พ.ศ.2553)
มีีความก้้าวหน้้าในเรื่่อ� งการกำจััดการแต่่งงานเด็็ก และองค์์การยููนิิเซฟ

ประมาณว่่าจะสามารถยุุติิการแต่่งงานเด็็ก 25 ล้้านคนเช่่นนี้้�ได้้ แต่่
เสีียดายที่่�การระบาดใหญ่่ได้้พลิิกแนวโน้้มที่่�ดีีให้้แย่่ลง และส่่งผลให้้
เด็็กผู้้�หญิิงเพิ่่�มขึ้้�น 10 ล้้านคนเสี่่�ยงที่่�จะต้้องเป็็นเจ้้าสาวเด็็กภายใน
สิ้้�นทศวรรษนี้้�
	นี่่�คืือเหตุุผลที่่�การเน้้นส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีจึึงเป็็นงานที่่�
สำคััญมาก ผมดีีใจที่่�ในการอบรมผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกเสมืือนจริิง
(Virtual International Assembly) ปีีนี้้� ประธานโรตารีีสากล
รัับเลืือก เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์ (Jennifer Jones) ได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะสานต่่อความคิิดริิเริ่่�มนี้้�ต่่อไปอีีกหนึ่่�งปีี ในการเดิินทางของผม
ผมได้้เห็็นตััวอย่่างโครงการยอดเยี่่�ยมมากมายของสโมสรที่่�สนัับสนุุน
เป้้าหมายของการส่่งเสริิมพลัังเยาวสตรีีของเรา แต่่สมาชิิกโรตารีี
ทุุกคนทราบดีีว่่าการเปลี่่�ยนแปลงอัันแท้้จริิงนั้้�นต้้องใช้้ความพยายาม
อย่่างใหญ่่หลวงที่่�ยั่่ง� ยืืนตลอดหลายปีี นี่่�คืือพลัังของทุุนสนัับสนุนุ ระดัับ
โลกและการลงมืือทำของเราในเรื่่�องที่่�เรามุ่่�งเน้้นความสำคััญ
	ผมขอให้้สโมสรคิิดหาวิิธีใี หม่่ๆ ในการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ของเด็็กผู้้�หญิิงเมื่่�อเวลาออกแบบโครงการทุุนให้้พวกเขา ทุุกขั้้�นตอน
ที่่�เราทำเพื่่�อปรัับปรุุงการศึึกษา การดููแลสุุขภาพ และโอกาสทาง
เศรษฐกิิจสำหรัับเด็็กผู้้�หญิิงนั้้�นทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีในการ
ช่่วยเหลืือให้้พวกเขาได้้บรรลุุศัักยภาพของตนเองอย่่างเต็็มที่่� ด้้วย
โอกาส เราสามารถสร้้างความหวััง และด้้วยความหวัังเราสามารถ
จััดการกัับต้้นเหตุุของความขััดแย้้งทั่่�วโลก ปููทางให้้เกิิดสัันติิภาพที่่�
ยั่่�งยืืน
พวกเราไม่่มีีใครทราบว่่าไวรััส COVID-19 จะอยู่่�อีีกนาน
แค่่ไหน และในฐานะองค์์กรที่่�เคยทำงานอย่่างไม่่รู้้�จัักเหน็็ดเหนื่่�อย
กัับการขจััดโรคโปลิิโอมาหลายทศวรรษ เราจึึงเข้้าใจได้้ดีีกว่่างานยาก
ส่่วนใหญ่่ที่่�รออยู่่�ข้้างหน้้า นั่่�นคืือเหตุุผลที่่�เราต้้องจดจ่่ออยู่่�กัับอนาคต
และสิ่่�งที่่�เป็็นไปได้้อยู่่�เสมอ — ไม่่คิิดถึึงชีีวิิตที่่�เราเคยเป็็นในอดีีต
แต่่มองไปยัังอนาคตอย่่างมีีความหวััง ใช้้โอกาสนี้้�ในการ เปลี่่�ยนชีีวิิต
ด้้วยจิิตบริิการ ผมหวัังอย่่างยิ่่�งว่่าจะได้้ทำงานที่่�ดีีเช่่นนี้้�ร่่วมกัับท่่าน
ต่่อไป
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล

สารประธานโรตารีสากล
เชคการ์์ เมห์์ตา เมษายน ๒๕๖๕

สวัสดี ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก
เพื่่� อ นๆ ครัั บ คำสวดบทหนึ่่� ง ของผมในโรตารีี คืื อ ทำ
มากขึ้้�น เติิบโตมากขึ้้�น ผมแน่่ใจว่่าพวกท่่านก็็กำลัังใช้้คำสวดบทนี้้�
การทำมากขึ้้�น คืือ ที่่�เราทำโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ยิ่่�งใหญ่่ขึ้้�นและ
สร้้างผลกระทบมากขึ้้�น ส่่วนการเติิบโตมากขึ้้�นก็็คืือ การเพิ่่�มสมาชิิก
มากขึ้้น� ความพยายามของเราในการทำโครงการหนึ่่ง� คนนำมาหนึ่่ง� คน
(Each One, Bring One) มีีความตื่่น� ตััวอย่่างมาก เกิิดขึ้้น� ไปทั่่�วโลกของ
โรตารีี ทุุกๆ ที่่�ที่่ผ� มเดิินทางไป นายกสโมสร ผู้้�ว่า่ การภาค และสมาชิิก
โรตารีี — ทั้้�งสมาชิิกที่่�มีีประสบการณ์์สููงและสมาชิิกใหม่่ — ล้้วน
แสดงความชื่่�นชมว่่า ความมุุมานะในเรื่่�องสมาชิิกภาพกำลัังสร้้างแรง
บัันดาลใจให้้แก่่โลกของโรตารีี
เรากำลัังเติิบโตมากขึ้้น� และผมแทบจะรอไม่่ไหวที่่�จะได้้ร่ว่ ม
ฉลองความสำเร็็จทั้้�งหมดนี้้�กัับท่่านในงานประชุุมใหญ่่โรตารีีสากลที่่�
เมืืองฮิิวส์์ตันั ในเดืือนมิิถุนุ ายน ยัังมีีเวลาที่่�จะลงทะเบีียนและวางแผน
เข้้าร่่วมงานกัับเรา เรารอคอยที่่�จะได้้รัับประสบการณ์์ครั้้�งหนึ่่�งใน
ชีีวิติ ซึ่่ง� จะรวมสมาชิิกของเราเป็็นหนึ่่ง� เดีียวกัันหลัังจากที่่�ห่า่ งหายกััน
ไปนาน
เมื่่� อ เราเติิ บ โตมากขึ้้� น เราก็็ จ ะมีี โ อกาสทำอะไรๆ ได้้
มากขึ้้�น เดืือนเมษายนเป็็นเดืือนแห่่งสุุขภาพแม่่และเด็็ก ถืือเป็็น
โอกาสดีีสำหรัับสโมสรของท่่านที่่�จะพิิจารณาถึึงสิ่่�งที่่�ท่่านจะทำเพื่่�อ
ส่่งเสริิมสุุขภาพของแม่่และเด็็ก การพััฒนาคุุณภาพของการดููแลและ
การให้้สตรีแี ละเด็็กทั่่�วโลกสามารถเข้้าถึึงการดููแลนั้้�นเป็็นเรื่่อ� งที่่�เราให้้
ความสำคััญอย่่างมาก และยัังเป็็นการสอดคล้้องกัับโครงการส่่งเสริิม
พลัังเยาวสตรีีของเราได้้เป็็นอย่่างดีี ผมซาบซึ้้�งใจกัับงานที่่�สโมสรต่่างๆ
ทำในเรื่่�องนี้้� และขอสนัับสนุุนให้้ท่่านคิิดหาวิิธีีที่่�จะทำให้้มากขึ้้�นอีีก
	มัั น เป็็ น เรื่่� อ งน่่ า ตื่่� น เต้้ น มากที่่� ไ ด้้ เ ห็็ น สมาชิิ ก โรตารีี ม า
รวมตััวกัันในการประชุุมระดัับผู้้�นำ เพื่่�อแบ่่งปัันแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการ
ใช้้เรื่่�องที่่�เราเน้้นความสำคััญ (areas of focus) เพื่่�อสร้้างให้้เกิิดการ
02
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เปลี่่�ยนแปลงครั้้�งยิ่่�งใหญ่่และยั่่�งยืืนในโลก การประชุุมระดัับผู้้�นำใน
อดีีตและที่่�กำลัังจะมีีขึ้้น� เร็็วๆ นี้้�กำลัังให้้ความสนใจในเรื่่อ� งที่่�เน้้นความ
สำคััญใหม่่ของเรา นั่่�นคืือ เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม และเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�จะ
ทำให้้งานของเราเพื่่�อจะปกป้้องโลกนั้้�นจะต้้องสนัับสนุุนความมุ่่�งมั่่�น
ของเราในการขยายเศรษฐกิิจท้้องถิ่่น� ด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความยากจนข้้นแค้้นที่่�สุุด
นอกจากนี้้� ผมยัังได้้รัับเกีียรติิให้้ไปกล่่าวสุุนทรพจน์์ใน
การประชุุมเกี่่�ยวกัับภาวะโลกร้้อนขององค์์การสหประชาชาติิครั้้�งที่่�
26 หรืือที่่�เรีียกว่่า COP26 ที่่�เมืืองกลาสโกว์์ สกอตแลนด์์ การ
ประชุุมสำคััญครั้้�งนี้้�เป็็นการรวมตััวกัันของผู้้�ว่่าการรััฐต่่างๆ และผู้้�นำ
ของรััฐบาลเกืือบ 100 คน เป็็นเวลาสองสััปดาห์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อกำหนด
เป้้าหมายใหม่่เกี่่�ยวกัับการปล่่อยเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล สิ่่�งที่่�ผมเรีียกร้้อง
ให้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ คืือการฟื้้น� ฟููป่่าชายเลนซึ่่ง� เป็็นระบบนิิเวศที่่�สำคััญมาก
ที่่�จะช่่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้้อนในพื้้�นที่่�ชายฝั่ง่� ทะเลได้้
ประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกแสดงความกระตืือรืือร้้นเห็็นด้้วยกัับแผนการนี้้�
ความอยู่่�รอดของเรากำลัังตกอยู่่�ในภาวะเสี่่ย� ง เพราะความหายนะจาก
ภััยพิิบัติั ด้ิ า้ นสิ่่ง� แวดล้้อมได้้มาถึึงเราแล้้ว และก็็อยู่่�ที่่ค� วามสามารถของ
เราด้้วยที่่�จะฉุุดคนขััดสนที่่�สุุดในโลกให้้ออกจากความยากจนและให้้
ความหวัังแก่่พวกเขา เราจะต้้องหาวิิธีปี กป้้องโลกของเราไว้้ โดยยัังต้้อง
รัักษาความเจริิญทางเศรษฐกิิจที่่�จำเป็็นเพื่่อ� บรรลุุผลด้้านมนุุษยธรรม
อย่่างสููงสุุด
	นี่่�เป็็นช่่วงเวลาที่่�น่า่ ตื่่น� เต้้นมากๆ ของโรตารีี เป็็นเวลาที่่�โลก
ต้้องการเรามากที่่�สุุด เมื่่�อโรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ จงจำไว้้
ว่่าเรากำลัังเปลี่่�ยนแปลงตััวเราด้้วยเช่่นกััน เรากำลัังเป็็นผู้้�สร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงและเป็็นผู้้�สร้้างสัันติิภาพที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของโลก
โลกรอเราอยู่่� ถึึงเวลาแล้้วที่่�ต้้องลุุกขึ้้�นมาเรีียกร้้อง
เชคการ์์ เมห์์ตา
ประธานโรตารีีสากล
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จงคว้้าโอกาสไว้้
โอกาสโรตารีี ข องท่่ า นคืืออะไร — ช่่ ว งเวลาที่่� ท ำให้้ ท่่ า นทุ่่�มเทมากมายให้้กัั บ
โรตารีีและทำให้้เชื่่�อมั่่�นว่่าท่่านอยากจะเป็็นโรแทเรีียนไปตลอดชีีวิิตใช่่ไหม? ผมมีีเวลาเช่่นนั้้�น
หลายครั้้�งในหลายปีีที่่ผ่� า่ นมา และช่่วงเวลาเหล่่านั้้�นล้้วนมีีสิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่�เหมืือนกััน นั่่�นคืือ มัันแสดง
ให้้ผมเห็็นถึึงพลัังที่่�แท้้จริิงของโรตารีี พลัังที่่�จะเปลี่่�ยนความฝัันของเราเกี่่�ยวกัับโลกที่่�ดีีกว่่า
ให้้กลายเป็็นความจริิง
	สมาชิิกโรตารีีเป็็นพลัังสำคััญในเรื่่�องนี้้� ผมเห็็นพลัังนั้้�นในสโมสรของผมเองใน
ชััตตานููกา รััฐเทนเนสซีี และแม้้ปัจั จุุบันั เมื่่อ� เป็็นประธานมููลนิิธิโิ รตารีี ผมก็็เห็็นมัันมีีอยู่่�ในสโมสร
และภาคต่่างๆ ทั่่�วโลก
	สมาชิิกโรตารีีจากออสเตรีีย เยอรมนีี ไนจีีเรีีย และสวิิตเซอร์์แลนด์์ ต่่างกำลัังจะทำให้้
ความฝัันเพื่่อ� ช่่วยเหลืือแม่่และเด็็กในไนจีีเรีียให้้เป็็นจริิง ด้้วยความร่่วมมืือกัับหลายองค์์กร พวก
เขาได้้เปิิดตัวั โครงการขนาดใหญ่่ นานหลายปีี เพื่่อ� ลดการเกิิดที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์ และลดอััตราการ
เสีียชีีวิิตของแม่่และเด็็ก โครงการนี้้�ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็นเพีียงความนึึกคิิดของสมาชิิกไม่่กี่่�คน แต่่
ตอนนี้้�เป็็นโครงการที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก (Global Grants) ของมููลนิิธิิ เพื่่�อฝึึกอบรม
แพทย์์ พยาบาล และผดุุงครรภ์์ทั่่�วทั้้�ง 36 รััฐของไนจีีเรีีย
	ทุุกโครงการที่่�ยิ่่�งใหญ่่มัักเริ่่�มต้้นจากความคิิดของสมาชิิกของเรา ท่่านคงเคยเห็็น
โรงเรีียนที่่�มีีเด็็กสาววััยรุ่่�นต้้องเลิิกเรีียนไปก็็เพราะขาดแคลนห้้องน้้ำที่่�แยกเฉพาะ เห็็นหลาย
ครอบครััวประสบปััญหาขาดแคลนอาหาร เด็็กอ่่านหนัังสืือไม่่ออก และชุุมชนมีีปััญหาสุุขภาพ
อัันเนื่่�องมาจากยุุง ท่่านไม่่เพีียงแค่่มองดููสิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น แต่่เพราะท่่านอยู่่�ในโรตารีี ท่่านจึึง
ต้้องทำอะไรบางอย่่างเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเหล่่านี้้�ด้้วย
และเนื่่�องจากการมีีส่่วนร่่วมของท่่าน ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา จำนวนเงิินที่่�มููลนิิธิิ
มอบให้้สำหรัับทุุนสนัับสนุุนระดัับโลก (Global Grants) เพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่า 100 เปอร์์เซ็็นต์์
เมื่่�อมีีโรแทเรีียนเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เราจึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนและขยายเงิินทุุน
เหล่่านั้้�นด้้วยการลดค่่าใช้้จ่่ายและด้้วยวิิธีีการต่่างๆ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ทุุนของเราสามารถดำเนิิน
ได้้ต่่อไป เหตุุผลง่่ายๆ คืือ เมื่่�อความต้้องการของโครงการต่่างๆ เพิ่่�มขึ้้�นและการใช้้ทุุนก็็เพิ่่�ม
มากขึ้้�นด้้วย แต่่การบริิจาคประจำปีีจากสมาชิิกโรตารีีกลัับค่่อนข้้างคงที่่�ตลอดมาเป็็นเวลา
หลายปีี
	พููดง่่ายๆ เราต้้องการให้้สโมสรและสมาชิิกจำนวนมากขึ้้�นบริิจาคให้้กัับกองทุุน
ประจำปีี เพื่่อ� ช่่วยให้้โครงการทุุนสนัับสนุนุ ระดัับภาคและระดัับโลกของเราประสบความสำเร็็จ
ต่่อไป ในปีีนี้้� เราตั้้�งเป้้าที่่�จะระดมทุุนให้้ได้้ 125 ล้้านดอลลาร์์สำหรัับกองทุุนประจำปีี เราไม่่
สามารถทำให้้ความฝัันโรตารีีของท่่านหรืือของมวลมิิตรโรแทเรีียนเป็็นจริิงได้้ หากปราศจาก
การสนัับสนุุนจากทุุกคน
ขอให้้ระลึึกไว้้ว่่า มัันไม่่ได้้เกี่่�ยวกัับตััวเงิิน แต่่เกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�เงิินของเราสามารถ
สร้้างขึ้้�น ผมเชื่่�ออย่่างจริิงใจว่่าเมื่่�อเราทุุกคนมอบสิ่่�งที่่�เราทำได้้ ทั้้�งในฐานะที่่�เป็็นสโมสรและ
ปััจเจกบุุคคล ให้้กัับมููลนิิธิิทุุกๆ ปีี เราจะก้้าวไปอีีกขั้้�นหนึ่่�งในการทำให้้โลกนี้้�น่่าอยู่่�ขึ้้�น
ลองนึึกภาพความฝัันของโรตารีีที่่�เราสามารถทำให้้เป็็นจริิงได้้ หากสมาชิิกทุุกคน
และทุุกสโมสรมาร่่วมกัันและมอบของขวััญให้้มููลนิิธิิของเราในวัันนี้้� นั่่�นจะเป็็นช่่วงโอกาส
ของโรตารีีที่่�ดีีมากๆ - สำหรัับพวกเราทุุกคน
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ทำให้้น้้ำสะอาดมีีใช้้ทั่่�วโลก
ในกลางศตวรรษที่่� 18 เบนจามิิน แฟรงคลิิน ได้้เขีียนว่่า “เมื่่�อบ่่อน้้ำแห้้ง เราจึึงรู้้�
คุุณค่่าของน้้ำ”
	ปััจจุุบัันนี้้�ในศตวรรษที่่� 21 พวกเราหลายคนเห็็นน้้ำเป็็นของตายพราะเราโชคดีีที่่�
ได้้อยู่่�ในสถานที่่�ที่่�มีีน้้ำสะอาดอุุดมสมบููรณ์์ แต่่นั่่�นไม่่ใช่่กรณีีที่่�เกิิดได้้กัับคนอื่่�นหลายล้้านคน
ทั่่�วโลก องค์์การสหประชาชาติิ ประมาณว่่ามีีคน 2 พัันล้้าน หรืือประมาณ 1 ใน 4 คนบนโลก
ใบนี้้�ขาดแคลนน้้ำดื่่ม� ปลอดภััย เกืือบครึ่่ง� หนึ่่ง� ของประชากรโลกอยู่่�อย่่างไม่่มีห้ี อ้ งน้้ำใช้้และไม่่มีี
ระบบสุุขาภิิบาลที่่�ดีี และเกืือบหนึ่่�งในสามไม่่มีีสถานที่่�ล้้างมืือพื้้�นฐานที่่�มีีสบู่่�และน้้ำสะอาดใช้้
ไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าประหลาดใจหรอกหรืือ ที่่�ในยุุคแห่่งข้้อมููลข่่าวสารรวดเร็็วและการ
ท่่องอวกาศ เรายัังไม่่อาจรัับประกัันจััดการให้้คนจำนวนมากมีีน้้ำ สุุขาภิิบาล และสุุขอนามััย
(WASH) ที่่�จำเป็็นได้้ใช้้ ?
โรตารีีกำลัังทำบางอย่่างเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� อย่่างเช่่น โครงการ WASH เป็็นหนึ่่�งใน
โครงการที่่�ได้้รับทุ
ั นุ สนัับสนุนุ มากที่่�สุดุ อยู่่�ในเรื่่อ� งที่่�เรามุ่่�งเน้้น ตั้้ง� แต่่ปีี 2014 (พ.ศ.2557) สโมสร
โรตารีีได้้ทำโครงการทุุนสนัับสนุนุ ระดัับโลก (Global Grants) ที่่�เกี่่ย� วกัับ WASH มากกว่่า 2,100
โครงการ โดยใช้้เงิินทุุนของมููลนิิธิิ 154 ล้้านดอลลาร์์ ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�คนจำนวนมากมาย
นอกจากนี้้� การร่่วมมืือในโครงการ WASH ของโรตารีีกับยูู
ั เสดที่่�มีมี านานกว่่าทศวรรษ
อย่่างเหนีียวแน่่น ถืือได้้ว่่าเป็็นการร่่วมมืือที่่�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดของโรตารีีนอกเหนืือจากโครงการ
โปลิิโอพลััส โรตารีีและยููเสดได้้ร่่วมกัันให้้เงิิน 18 ล้้านดอลลาร์์ เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ WASH
โดยพยายามสร้้างยุุทธศาสตร์์ขนาดใหญ่่ระดัับชาติิในประเทศต่่างๆ เช่่น กานาและยููกัันดา
ความร่่วมมืือนี้้�เป็็นการรวมความชำนาญการทางเทคนิิคของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการพััฒนาของ
ยููเสดกัับผู้้�นำท้้องถิ่่�นและการสนัับสนุุนของสมาชิิกโรตารีี เพื่่�อแก้้ไขปััญหา WASH ให้้เกิิดผล
ยั่่�งยืืนในชุุมชนหลายร้้อยแห่่ง ท่่านสามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� riusaidwash.rotary.org
	คติิพจน์์ของวัันน้้ำโลก 22 มีีนาคม คืือ น้้ำบาดาล ทำให้้เห็็นสิ่่�งที่่�มองไม่่เห็็น นี่่�เป็็น
โอกาสของสโมสรที่่�จะได้้เรีียนรู้้�ปััญหาของ WASH มากขึ้้�นและร่่วมมืือกัันสร้้างและรัักษา
พััฒนาการเพื่่�อขยายการเข้้าถึึงการบริิการของ WASH ได้้อย่่างทั่่�วถึึง สมาชิิกโรตารีีอาจสร้้าง
ความสนใจในเรื่่�องท้้าทายของ WASH ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพวกเรา โดยการแบ่่งปัันเรื่่�องราว
ประสบการณ์์ และเล่่าความต้้องการ WASH ของผู้้�คนที่่�เราให้้บริิการทั่่�วโลก
เราอาจภาคภููมิิใจก็็จริิงกัับงานที่่�สโมสรโรตารีีและมููลนิิธิขิ องเราทำอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ�
ให้้ชุุมชนมีีน้้ำสะอาด มีีระบบสุุขาภิิบาลและสุุขอนามััยที่่�ดีี แต่่เราอย่่าหยุุดทำเพีียงแค่่นั้้�น
เดืือนนี้้� ให้้เรามองดููเพื่่อ� นบ้้านทั่่�วโลก ที่่�บ่อ่ น้้ำใกล้้จะเหืือดแห้้ง หรืือ ผู้้�คนที่่�ขาดแคลน
ห้้องน้้ำหรืือไม่่มีีสบู่่�ใช้้ โรตารีีมีีพร้้อมทั้้�งทรััพยากร พัันธมิิตร และความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับปรุุง
บริิการของ WASH ให้้กัับผู้้�คนหลายล้้านคนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือทั่่�วโลก และที่่�สำคััญ
ที่่�สุุด เรามีีคนที่่�สามารถทำให้้มัันสำเร็็จได้้ คืือมีีท่่านและผม
จอห์์น เจิิร์์ม
ประธานกรรมการมููลนิิธิิ
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ผู้้�แปล/เรีียบเรีียง อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

บทบรรณาธิการ
อน.วาณิิช โยธาวุุธ สโมสรโรตารีีแม่่สาย
มวลมิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่านครัับ
“War is costly peace is priceless”
“สงครามมีีราคาแพง สัันติิภาพประเมิินค่่าหามิิได้้”
เครืือข่่ายนิิตยสารโรตารีีโลก ได้้ร่่วมมืือกัันเผยแพร่่ข่่าว
สงครามในยููเครน โดยมีีกองบรรณาธิิการของนิิตยสารในกรุุงเคีียฟ        
เมืืองหลวง เป็็นแม่่งาน คอยส่่งภาพและข่่าวสารจากพื้้�นที่่�
นอกจากนั้้�น ยัังได้้ประสานกัับสโมสรโรตารีีในยููเครน และ
โรแทเรีียน เพื่่�อจะทำการช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรมต่่อผู้้�คนที่่�ได้้รัับ               
ผลกระทบจากสงคราม อีีกทางหนึ่่�งด้้วย ซึ่่�งได้้มีีการจััดการประชุุม
ออนไลน์์ ทางซููมไปแล้้ว
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์อาจจะต้้องใช้้เวลาในการที่่�จะนำเสนอ แต่่ใน       
ยุุคแห่่งข้้อมููลข่่าวสารออนไลน์์ เรื่่อ� งราวที่่�ร้า้ ยแรงเช่่นนี้้� ได้้มีกี ารนำเสนอ
ให้้ติิดตามได้้ แทบจะทุุกช่่องทาง
สงครามได้้ทำการลดทอนความเป็็นมนุุษย์์ของทั้้�งผู้้�กระทำ
และผู้้�ถููกกระทำ เพื่่�อให้้การทำลายล้้างและการเข่่นฆ่่าได้้ง่่ายขึ้้�น
ภาพของศพที่่� น อนเสีี ย ชีี วิิ ต ตามท้้ อ งถนน ผู้้�คนที่่� ไ ด้้ รัั บ       
บาดเจ็็บ ผู้้�อพยพจำนวนนัับล้้านคน ต้้องทิ้้�งบ้้านเรืือน หนีีตาย
มููลนิิธิิโรตารีีได้้ระดมความช่่วยเหลืือทางด้้านมนุุษยธรรม  
ให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสงครามนี้้� เป็็นกรณีีเร่่งด่่วนพิิเศษ
เครืือข่่ายนิิตยสารโรตารีีโลก ต่่างพร้้อมใจกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว
ที่่�จะสนัับสนุุน ประชาชนชาวยููเครน ด้้วยหน้้าปกสีีธงชาติิ เหลืืองฟ้้า
เช่่ น เดีี ย วกัั บ ประชาคมโลกส่่ ว นใหญ่่  ที่่� มีี ค วามคิิ ด เห็็ น
สอดคล้้ อ งกัั น ไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ยกัั บ การใช้้ ก ำลัั ง เข้้ า ยึึดครอง และสร้้ า ง              
ผลกระทบต่่อชีีวิิตของประชาชนที่่�บริิสุุทธิ์์�
เป็็นอีีกเหตุุการณ์์หนึ่่ง� ที่่�จะถููกบัันทึึกไว้้ในหน้้าประวััติศิ าสตร์์
ของโลก
ในห้้ ว งเวลาใกล้้ เ คีี ย งกัั น  อีี ก หนึ่่� ง เหตุุ ก ารณ์์ ที่่� จ ะต้้ อ ง              
ถููกบัันทึึกไว้้เช่่นกััน สำหรัับการถึึงแก่่อนิิจกรรมของท่่านพิิชััย รััตตกุุล
อดีีตประธานโรตารีีสากลชาวไทย
“A Guiding light of Rotary movement in Thailand”
“ท่่านเปรีียบเสมืือน หนึ่่�งในแสงนำทางของ ขบวนการ         
โรตารีีในประเทศไทย”
นั่่�นคืือสิ่่ง� ที่่�จะถููกจารึึกไว้้ในใจของพวกเราชาวโรแทเรีียนใน
ประเทศไทยตลอดไป
ด้้วยไมตรีีจิติ แห่่งโรตารีี
อน.วาณิิช โยธาวุุธ
บรรณาธิิการบริิหาร

ยสารโรตาร่ปปี่ ระเที่
ยสารโรตาร
ระเ
ระเที่ศไที่ย
ที่ศไที่
ที่ศไ
ศไที่ย
ที่ย
นิตยสารโรตารี
ระเทศไทย
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บึึงแห่่งความรััก หรืือ
โครงการแก้้มลิิงหนองโนนต่่าย
จ.สกลนคร
    โครงการแก้้มลิิงอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิ
ณ หนองโนนต่่าย บ้้านเสาวััด ต.โพนงาม
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
      เป็็นความคิิดริิเริ่่�มของท่่านอดีีตประธาน         
โรตารีีสากลพิิชััย รััตตกุุล เพื่่�อแสดงออกถึึง
ความจงรัักภัักดีีและความรัักอย่่างเป็็นรููปธรรม
ของชาวโรแทเรีียนที่่�มีีต่่อพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9  
         โครงการนี้้�มิิได้้เป็็นเพีียงแก้้มลิิงหรืือ
“บึึงแห่่งความรััก” ที่่�เก็็บกัักน้้ำเพื่่�อการเกษตร
เท่่านั้้�น แต่่ได้้ต่่อยอดปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์บริิเวณ
โดยรอบ กลายเป็็นสวนสาธารณะ เป็็นสถานที่่�
ท่่องเที่่�ยวพัักผ่่อน ประกอบด้้วยศาลา 9 เหลี่่�ยม
สนามเด็็กเล่่น อาคารบำบััดน้้ำ ลานกีีฬา และ
ลานอเนกประสงค์์ ซึ่่�งชาวบ้้านสามารถใช้้เพื่่�อ
การซื้้�อขายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ในท้้องถิ่่�น     
รวมทั้้�งผ้้าครามซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ของ จ.สกลนคร
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สนเทศโรตารี

อผภ.สมภพ ธีีระสานต์์
สโมสรโรตารีีกาญจนบุุรีี

การมีีส่่วนร่่วมทำำให้้

สโมสร เข้้มแข็็ง

สรุุปจากการบรรยาย PETS ภาค 3330
เมื่่�อวัันที่่� 11 มีีนาคม 2565
	สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยระบุุว่่า เราอยู่่�ในช่่วง
วิิกฤตของคลื่่�นสามลููกใหญ่่ ลููกแรกที่่�เล็็กที่่�สุุดแต่่ก็็ส่่งผลกระทบอย่่าง
รุุนแรงมาจะสามปีีแล้้วคืือ การระบาดของโรคโควิิด-19 มีีทั้้�งผู้้�ป่่วย
และเสีียชีีวิิตเพิ่่�มเป็็นจำนวนมากทุุกวััน คลื่่�นลููกที่่�สองคืือ การถดถอย
ทางด้้านเศรษฐกิิจ ซึ่่�งส่่งผลมาจากการระบาดของโรคโควิิด-19 และ
ทำให้้เกิิดความรุุนแรงมากขึ้้�นเร็็วขึ้้�นก็็เนื่่�องมาจากสงครามระหว่่าง
รััสเซีียกัับยููเครน อัันจะส่่งผลให้้ภาวะเศรษฐกิิจของทั่่�วโลกรวมทั้้�ง
ประเทศไทยถดถอยลงไปมากยิ่่�งขึ้้�น เห็็นได้้จากราคาน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง
สููงขึ้้น� ทุุกวััน จะส่่งผลไปยัังการขึ้้น� ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค เราก็็เลย
ลืืมไปเลยว่่าคลื่่�นลููกใหญ่่ที่่�สุุดที่่�จะตามมาและเรามองข้้ามไปนั่่�นก็็คืือ
การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ (climate change) ประเทศจีีนซึ่่�ง
เป็็นเจ้้าภาพในการจััดการแข่่งขัันโอลิิมปิิกฤดููหนาวต้้องทำหิิมะเทีียม
ขึ้้�นมาในขณะที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�นบางเมืืองมีีหิิมะตกหนาถึึง 2 เมตร
การเปลี่่ย� นแปลงเช่่นนี้้�มีใี ห้้เห็็นแม้้กระทั่่�งในบ้้านเรา ที่่�อากาศร้้อนยาว
อากาศหนาวสั้้�น เดี๋๋�ยวฝนตก เดี๋๋�ยวร้้อนเปลี่่�ยนแปลงกัันอย่่างรวดเร็็ว
แล้้วใครเล่่าที่่�จะมาช่่วยกัันที่่�จะแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว ใครคนเดีียวไม่่
สามารถทำได้้ ต้้องอาศััยความร่่วมมืือกัันในหลายๆ ภาคส่่วน และ
คนที่่�จะทำได้้ดีแี ละมีีความยั่่ง� ยืืนมองไปแล้้วก็็น่า่ จะเห็็นแต่่องค์์กรของ
โรตารีีที่่�มีีอายุุยืืนยาวถึึง 117 ปีีมาแล้้ว
แต่่เมื่่�อมาดููในภาค 3330 เรามีีสโมสรทั้้�งสิ้้�น 101 สโมสร
เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563 เรามีีสมาชิิก 2,289 คน เมื่่�อวัันที่่�
1 กรกฎาคม 2564 มีีสมาชิิก 2,348 คน ในวัันที่่� 31 มกราคม 2565
เรามีีสมาชิิก 2,373 คน หรืือจะเอาตััวเลข ณ ปััจจุุบัันคืือวัันที่่�
28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 เรามีีสมาชิิก 2,393 คน ดููเหมืือนเราจะมีีสมาชิิก
เพิ่่�มขึ้้�น 45 คน แต่่ทราบหรืือไม่่ว่่า เรามีีสมาชิิกที่่�ออกไปจำนวนอีีก
เกืือบ 60 คน ถ้้าเราสามารถรัักษาสมาชิิกไว้้ได้้ เราอาจจะเห็็นตััวเลข
สมาชิิกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกืือบ 100 คน
จากการศึึกษาของโรตารีีสากลพบว่่า สมาชิิกที่่�ห่า่ งหายจาก
เราไปนั้้�น 31% เพราะเนื่่�องจากเห็็นว่่าค่่าใช้้จ่่ายในสโมสรสููงเกิินไป
หรืือใช้้เวลาส่่วนตััวของเขามากเกิินไป 21% ออกไปเพราะเนื่่�องจาก
สภาพแวดล้้ อ มในสโมสรไม่่ ท ำให้้ เขามีี ค วามสุุ ข 15% สโมสร
ไม่่ ส ามารถสนองตอบต่่ อ ความคาดหวัั ง ของเขาได้้ และจาก
ทั้้�งสามประเภทที่่�ออกไปจากสโมสรต่่างๆ ใน 43% ของบุุคคลดัังกล่่าว
จะไม่่แนะนำให้้ใครเข้้ามาเป็็นสมาชิิกของสโมสรโรตารีีนั้้�นอีีก และ
35% จะไม่่แนะนำให้้เข้้ามาอยู่่�ในวงการของโรตารีีอีีกเลย เรื่่�องราวนี้้�
จะเห็็นได้้ว่่าเป็็นวิิกฤติิ (crisis) ขององค์์กรที่่�เรามุ่่�งหวัังให้้มีีคนมาช่่วย
ทำสิ่่�งดีีๆ บนโลกใบนี้้�
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คุุณวััชราวุุธ วิิกเตอร์์ สุุขเสรีี กงสุุลกิิตติิมศัักดิ์์สวี
� เี ดน ประจำ
ประเทศไทย ได้้นำคำว่่า “CRISIS” มาแยกอธิิบายเป็็นคำๆ ได้้
อย่่างน่่าสนใจว่่า
C: CATEGORIZE ลำดัับความสำคััญ การจะทำการใดก็็มีี
ขั้้�นตอน PDCA (Plan, Do, Check, Action) เราจึึงมีีการเน้้นในเรื่่�อง
ของการวางแผน พรุ่่�งนี้้�ชั่่�วโมงแรกของการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนายก
รัับเลืือกก็็คืือเรื่่�องของการวางแผน เพราะหากเรามีีการวางแผนได้้ดีี
เราก็็จะไม่่หลงทางและทำงานไปได้้โดยราบรื่่�น เราอาจจะต้้องมีี
การตรวจสุุขภาพประจำปีีของสโมสร ดููว่่าสมาชิิกเรามีีความแข็็งแรง
เพีียงใด เพื่่�อนำจุุดอ่่อนเหล่่านั้้�นมาวางแผนพััฒนาในเรื่่�องของการ
พััฒนาสมาชิิกภาพ
R: RATIONALIZE มีีเหตุุมีผี ล เราควรใช้้ความยืืดหยุ่่�นต่่างๆ
ที่่�โรตารีีสากลเปิิดโอกาสให้้สโมสร ไม่่ว่่าจะเป็็นประเภทสมาชิิกภาพ
การประชุุม ประเภทของสโมสร มาหารืือกัันด้้วยเหตุุและผลเพื่่อ� แก้้ไข
ปััญหาของสมาชิิกในสโมสรให้้ตรงตามความต้้องการและอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างมีีความสุุข
I: INTERNALIZE เข้้าซึ้้�งถึึงแก่่น อย่่าเป็็นโรแทเรีียนเพีียง
แต่่ชื่่�อ แต่่ต้้องเข้้าซึ้้�งถึึงแก่่น และปฏิิบััติิให้้เป็็นตััวอย่่าง ทั้้�งในด้้าน
Fellowship, Integrity, Diversity, Service และ Leadership
S: SUPPRESS ระงัับให้้ได้้เพื่่�อส่่วนรวม เมื่่�อเกิิดเหตุุใดใน
สโมสรอย่่าใช้้อารมณ์์เป็็นเครื่่�องตััดสิิน แต่่ต้้องใช้้สติิ และนึึกถึึง
ประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นที่่�ตั้้�ง
I: INTERCEPTION ตััดจบปิิดเกมส์์รุุก เมื่่�อเล่่นอเมริิกััน
ฟุุตบอล หากทีีมรัับสามารถ intercept แย่่งลููกบอลจากฝ่่ายรุุกได้้ก็็
ปิิดเกมส์์รุุกทัันทีี เมื่่�อการเรีียนรู้้�แต่่ละกลุ่่�มสมาชิิกให้้มากขึ้้�น ซึ่่�ง
โรตารีีสากลแนะนำให้้แบ่่งสมาชิิกออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ สมาชิิกใหม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี, สมาชิิก 6-10 ปีี และสมาชิิก 10 ปีีขึ้้�นไป ว่่าแต่่ละกลุ่่�ม
แตกต่่างกัันอย่่างไร เราก็็จะตััดปััญหาความขััดแย้้งระหว่่างกลุ่่�มลงได้้
S: SUPPORT ดููแลเกื้้�อกููลกััน เราถููกฝึึกให้้บริิการผู้้�อื่่�น
เหนืือตน จนบางครั้้�งลืืมดููแลคนใกล้้ตัวั ในสโมสร และสร้้างวััฒนธรรม
แห่่งการเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกัันในสโมสร
การมีี ส่่ ว นร่่ ว มทำให้้ ส โมสรเข้้ ม แข็็ ง จึึงสรุุ ป ได้้ ว่่ า ควร
ดำเนิินการดัังนี้้�
1. การมอบหมายหน้้าที่่�ให้้ทุุกคน
2. จััดงานพบปะสัังสรรค์์ตามโอกาสอัันควร
3. เรีียนรู้้�แต่่ละกลุ่่�มสมาชิิก
4. วิิเคราะห์์แนวโน้้มสมาชิิก
5. ปรัับรููปแบบการประชุุม
6. ทำกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ตรงตาม
ความต้้องการของชุุมชน โดยใช้้ความสามารถของสมาชิิกในสโมสร
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อน.ดร.บุษบง จ�ำเริญดารารัศมี
สโมสรโรตารีพะเยา ภาค 3360

อีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า

จะเห็็นคนรุ่่�นใหม่่ และ

สตรีีในโรตารีี
มากขึ้้�น สัังคมในโรตารีี
คงเปลี่่�ยนแปลงไปบ้้าง

เดืือนแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง

	ชาวโรแทเรีียนได้้สููญเสีียบุุคคลอัันเป็็นที่่�รััก เป็็นทรััพยากรล้้ำค่่า เป็็นคนตััวอย่่าง เป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยว
ทรงความรู้้� ทรงความสามารถ และมีีคุุณค่่าอย่่างยิ่่�ง เราจะไม่่เห็็นผู้้�สููงวััยแห่่งโรตารีีวิ่่�งเหยาะๆ ขึ้้�นปราศรััย
บนเวทีีในงานประชุุมของโรตารีีอีีกต่่อไป และท่่านทิ้้�งคุุณงามความดีีไว้้มากมายให้้พวกเราได้้รำลึึก อีีกนาน
แสนนาน ด้้วยความอาลััยต่่อ ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล ประธานโรตารีีสากล ปีี 2002-03 ปีีแห่่ง “มีีน้้ำใจ
ให้้ความรััก”
โลกเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ช่่วงสองสามเดืือนที่่�ผ่่านมา เราต่่างได้้เห็็นความเปลี่่�ยนแปลงเป็็น
รููปธรรมชััดเจนหลายอย่่าง ตึึกสููงตั้้�งตระหง่่านล้้มลงเป็็นเศษหิินดิิน การแทรกแซงทางเศรษฐกิิจยามสงคราม
ฉายภาพการสั่่�นสะเทืือนในรููปแบบต่่างๆ ในทุุกพื้้�นที่่� ใครจะคาดเดาว่่าวัันหนึ่่�งน้้ำมัันขึ้้�นราคา สิินค้้าก็็ทยอย
ขึ้้�นราคา ผู้้�คนเดืือดร้้อนมาแต่่โควิิด ตามติิดด้้วยพิิษเศรษฐกิิจทำให้้อาหารแพงขึ้้�นอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
โรตารีีเปลี่่�ยนแปลงมาเป็็นลำดัับ แม้้จำนวนสมาชิิกจะอยู่่�ใกล้้เคีียง 1,200,000 คน มีีสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�น
และลาออกไป วััยของสมาชิิกมีีการเปลี่่�ยนแปลง อายุุเฉลี่่�ยของสมาชิิกในทุุกสโมสรลดลง ตามประสาของการ
ผลััดใบ และด้้วยนโยบายเชิิญชวนสตรีีและเยาวชนเข้้ามาเป็็นสมาชิิก อีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้าจะเห็็นคนรุ่่�นใหม่่
และสตรีีในโรตารีีมากขึ้้น� สัังคมในโรตารีีคงเปลี่่ย� นแปลงไปบ้้าง และด้้วยความหวัังว่่าคนกลุ่่�มใหม่่จะขัับเคลื่่อ� น
โรตารีีไปข้้างหน้้า แสดงความยิินดีีไว้้ล่่วงหน้้าได้้เลย
	กิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ก็็ดููเหมืือนจะปรัับไปนิิดๆ จะเห็็นภาพ “เล็็กกระจาย ใหญ่่กระจุุก”
มากขึ้้�น ด้้วยจิิตบริิการและจิิตบริิจาคของโรแทเรีียนที่่�มีีอยู่่�ไม่่สิ้้�นสุุด จึึงรวมกลุ่่�มเล็็กๆ ตามข้้อจำกััดเรื่่�อง
การเว้้นระยะ โครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ก็็เล็็กๆ ตามไปด้้วย การทำโครงการใหญ่่ที่่�ต้้องอาศััยการสนัับสนุุน
จากมููลนิิธิิโรตารีีทำได้้ยากขึ้้�น ด้้วยมีี DDF จำกััด การพบกัันประชุุมกัันทำได้้ยากขึ้้�น ความพยายามในการ
ทำโครงการใหญ่่ๆ ก็็ถดถอยไปด้้วย
สถิิติิการให้้ทุุนสนัับสนุุนของมููลนิิธิิโรตารีีรายงานว่่าในปีี 2020 (ก่่อนการระบาดของโควิิด-19)
มีีลำดัับการใช้้เงิินในโครงการต่่างๆ เป็็นลำดัับ ดัังนี้้� 1) สุุขภาพป้้องกัันและรัักษาโรค 59.4 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
2) น้้ำและสุุขาภิิบาล 15.3 ล้้าน 3) พััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน 11.9 ล้้าน 4) การศึึกษาและความรู้้�พื้้�นฐาน
7.8 ล้้าน 5) สุุขภาพแม่่และเด็็ก 8.9 ล้้าน และ 6) สัันติิภาพและการขจััดความขััดแย้้ง 2.7 ล้้าน จากนั้้�นโลก
เผชิิญกัับการระบาดของโควิิด-19 ซึ่่�งเป็็นผลให้้การเททรััพยากรไปใช้้ในเรื่่�องสุุขภาพมากขึ้้�นอย่่างมาก และ
อีีกไม่่นานโครงการพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมคงจะได้้รัับความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�น สถิิติิคงเปลี่่�ยนแปลงไปเรื่่�อยๆ
เมษายนเป็็นเดืือนแห่่งสุุขอนามััยของแม่่และเด็็ก ส่่วนพฤษภาคมเป็็นเดืือนแห่่งเยาวชน หากสโมสร
ใดมีี DDF สะสมไว้้ ลองนำมาใช้้ในโครงการที่่�เกี่่�ยวกัับแม่่และเด็็ก และเยาวชนดููบ้้าง บางทีีการ “มีีน้้ำใจ
ให้้ความรััก” ในสตรีี เยาวชนและเด็็ก อาจสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้มากสุุดจะบรรยาย
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ผู้้�เชื่่�อมต่่อ
ประธานโรตารีีสากลรัับเลืือก
เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์
พร้้อมแล้้วที่่�จะนําาโรตารีีสากล
ไปสู่่�อนาคตที่่�สดใส และหลากหลายมากขึ้้�น
สํํ า นัั ก งานของประธานโรตารีี ส กลรัั บ เลืื อ ก เจนนิิ เ ฟอร์์ โจนส์์                
ณ สํํานัักงานใหญ่่ของโรตารีีสากล ที่่�อีีฟเวนสตััน มลรััฐอิิลลิินอยส์์ ให้้ความรู้้�สึึก
เธอแตกต่่างจากก่่อนหน้้านั้้�น แต่่นั่่�นไม่่ได้้เป็็นผลมาจากความจริิงที่่�ว่่า เมื่่�อถึึง       
วัันที่่� 1 กรกฎาคม เธอจะกลายเป็็นประธานโรตารีีสากลหญิิงคนแรก บนผนัังมีี
ของขวััญล่่าสุุดจากเพื่่�อนแขวนไว้้ - ในภาพมีีร่่องรอยขีีดเขีียนสีีดำบนแผนที่่�             
โจนส์์ได้้บันั ทึึกทุุกๆ ปลายทางของโรตารีีที่่เ� ธอจะไปเยี่่ย� มในช่่วงสองปีีข้า้ งหน้้า ใน
เดืือนกัันยายน สองเดืือนหลัังจากเธอเข้้ารัับตํําแหน่่งประธานโรตารีีสากลรัับเลืือก
บนแผนที่่�จะเหลืือเพีียงเมืืองชิิคาโกเท่่านั้้�นที่่�ได้้รับั การเปิิดเผย – แผนงานที่่�วางไว้้
จํํานวนมากถููกยกเลิิกหรืือเลื่่�อนออกไปก่่อน เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของผู้้�ติิดเชื้้�อ
COVID-19 ในวัันนี้้� มีีเพีียงโจนส์์ท่่านเดีียวที่่�อยู่่�บนชั้้�น 18 ของสำนัักงานใหญ่่         
โรตารีีสากล ไม่่มีีเสีียงดัังจากโทรศััพท์์ ไม่่มีีเสีียงเคาะบนคีีย์์บอร์์ดจากที่่�ทำงาน
นอกห้้องประตููห้้องทำงานของเธอ และเธอสามารถเดิินผ่่านเข้้าห้้องประชุุม        
คณะกรรมการบริิหารโรตารีีสากลได้้ โดยไม่่มีีใครจะสัังเกตเห็็น
โจนส์์ใช้้ข้อ้ ศอกหยอกล้้อกระทุ้้�งผู้้�มาเยืือน เจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสชื่่อ� ไดอาน่่า
สโคเบร์์ก และเจฟฟรีีย์์ จอห์์นสััน บรรณาธิิการอาวุุโส ก่่อนแยกกัันไปนั่่�ง                
ในสํํานัักงานของเธอ พวกเขามาสััมภาษณ์์เกี่่�ยวกัับวิิสััยทััศน์์ของเธอสํําหรัับ              
ปีีข้้างหน้้า โจนส์์กล่่าวว่่า “หากคุุณเริ่่�มคิิดว่่า โรตารีีจะสามารถสััมผััสโลกแบบ
ทวีี คูู ณ ได้้ อ ย่่ า งไร เราก็็ จ ะเป็็ น อะไรได้้ ม ากกว่่ า สโมสร” “เรากำลัั ง มีี ก าร
เคลื่่อ� นไหว” โจนส์์เป็็นประธานและซีีอีโี อของ Media Street Productions Inc.
ในวิินด์์เซอร์์ ออนแทรีีโอ เธอเป็็นสมาชิิกของสโมสรโรตารีีวิินด์์เซอร์์-โรสแลนด์์
(สามีีของเธอ นิิค เคร์์ยาซิิช เป็็นอดีีตนายกสโมสรโรตารีีลา เซลลีี ที่่�ก่่อตั้้�งมาหนึ่่�ง
ศตวรรษ และเพิ่่�งได้้รัับเลืือกให้้เป็็นผู้้�ว่่าการภาคโนมิินีีเดสซิิกเนท ภาค 6400)
บริิษััทของเธอมีีความเชี่่�ยวชาญการผลิิตสื่่�อวิิทยุุและทีีวีี เป็็นบริิษััทร่่วมทุุน และ
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกํําไร โดยผลิิตวิิดีีโอและรายการสด
ประสบการณ์์ความสามารถเรื่่�องสื่่�อของเธอ สามารถช่่วยยกระดัับ
โปรไฟล์์ของโรตารีีในระดัับโลก นัับเป็็นเป้้าหมายเบื้้�องต้้น โจนส์์กํําลัังวางแผน    
สิ่่�งที่่�เธอเรีียกว่่า “Imagine Impact Tour” เพื่่�อแสดงให้้โลกเห็็นโครงการขนาด
ใหญ่่และยั่่�งยืืน ในแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�สำคััญของโรตารีี “ฉัันมองว่่า นี่่�เป็็นหนทางเพิ่่�ม
สมาชิิกภาพของโรตารีีเรา” เธอกล่่าวว่่า “เมื่่�อเราบอกเล่่าเรื่่�องราวของเรา คนที่่�
มีีแนวคิิดเดีียวกััน ย่่อมต้้องการเข้้าร่่วมกัับเรา”
โจนส์์เป็็นสมาชิิกโรตารีีตั้้�งแต่่ปีี 1996 มีีบทบาทสํําคััญในความ
พยายามปรัับภาพลัักษณ์์ขององค์์กร โดยทํําหน้้าที่่�เป็็นประธานที่่�ปรึึกษากลุ่่�ม         
ที่่� ป รึึกษาการเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ของโรตารีี เธอเป็็ น ประธานร่่ ว มใน             
คณะกรรมการโครงการนัับถอยหลัังการกำจััดโรคโปลิิโอ (End Polio Now
Countdown to History Campaign Committee)   ซึ่่�งมีีเป้้าหมายที่่�จะ           
ระดมทุุน 150 ล้้านดอลลาร์์สํําหรัับความพยายามขจััดโรคโปลิิโอให้้หมดไป
นอกจากนี้้�เธอยัังเป็็นผู้้�นํํา #RotaryResponds telethon แบบเสมืือนจริิง ที่่�          
ประสบความสํําเร็็จในปีี 2020 โดยระดมทุุนสํําคััญเพื่่�อบรรเทาการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด สามารถดึึงดููดผู้้�ชมได้้มากกว่่า 65,000 ครั้้�ง
ระหว่่างสนทนาหััวข้้อที่่�จริิงจัังมากขึ้้�น เช่่นการยกระดัับภาพลัักษณ์์
ของโรตารีี    และความพยายามที่่� จ ะส่่ ง เสริิ ม เรื่่� อ งการมีี ค วามหลากหลาย             
ความเสมอภาคและการมีีส่่วนร่่วม การสนทนาจะวนไปมา พููดเรื่่�องย้้อนยุุคของ
รายการโทรทััศน์์ The Golden Girls ในปีี 1980 (โจนส์์สรุุปว่่า ความเห็็น          
ภาคสัังคม คิิดว่่ามีีความเกี่่�ยวข้้องแม้้ในปััจจุุบััน) และการจััดปาร์์ตี้้�เต้้นรํํา (เธอให้้
ถ่่ายภาพโดย โมนิิก้้า โลซิินสกา

ความเห็็นว่่า “เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีเพลงไพเราะให้้ฟััง ย่่อมได้้รัับความเพลิิดเพลิิน
สนุุกสนานแม้้เพีียงเล็็กน้้อย”) ในช่่วงท้้ายของการสนทนา บิิดาของโจนส์์ส่่งเสีียง
ระฆัังดัังในโทรศััพท์์ของเธอและข้้อความคํําเดีียวว่่า “เรื่่�องที่่�ผ่่านไปแล้้ว” – ท่่าน
ยัังคงทํํางานทั้้�งๆ ที่่�อายุุเกืือบ 80 ปีี และต้้องการให้้เธอรู้้�ว่า่ ท่่านประสบความสํําเร็็จ
สํําหรัับงานประจำปีีของท่่าน
“ท่่านเป็็นคนน่่ารัักที่่�สุุด” เธอกล่่าวด้้วยรอยยิ้้�ม ไม่่กี่่�วัันก่่อนหน้้านี้้�        
มีีข้้อความท่่านส่่งถึึงเธอพร้้อมรููปหััวใจอิิโมจิิและคํําค้้นหา “วิิธีีแก้้ปััญหาโลก         
ร่่วมกััน? “ด้้วยเบื้้�องหลัังครอบครััวโรตารีีของเธอ โจนส์์กํําลัังไปได้้ดีี
คุุณกํําลัังจะเป็็นประธานโรตารีีสากลหญิิงคนแรก มีีความหมายอย่่างไรสำหรัับ
โรตารีี?
เมื่่�อฉัันได้้รัับเลืือก แม้้ว่่ากระบวนการจะเป็็นการดำเนิินการแบบ
เสมืือนจริิง แต่่ทุุกคนเดิินวนไปมารอบๆ “ห้้อง” สะท้้อนถึึงสิ่่�งที่่�พููดกัันในระหว่่าง
การสััมภาษณ์์ หนึ่่�งในประเด็็นที่่�ถููกเน้้นซ้้ำๆ คืือฉัันได้้รัับเลืือกเพราะคุุณสมบััติิ
ไม่่ใช่่เพราะเรื่่อ� งความเป็็นเพศหญิิงของฉััน ฉัันไม่่ได้้รับั เลืือกให้้ได้้รับั การพิิจารณา
สััมภาษณ์์เพราะเรื่่�องการเป็็นเพศหญิิง นั่่�นเป็็นความคิิดของฉััน อย่่างไรก็็ตามฉััน
คิิ ดว่่ า สํํ า หรัั บ องค์์ ก รของเรา นัั บ เป็็ น ช่่ ว งเวลาที่่� สํํ า คัั ญ อย่่ า งไม่่ น่่ า เชื่่� อ                            
ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีีส่่วนร่่วม มีีความสํําคััญไม่่เฉพาะ
โรตารีี  แต่่สําํ หรัับโลกของเรา บางทีีการเสนอชื่่อ� ของฉัันอาจจะเกิิดขึ้้น� ในช่่วงเวลา
ที่่�เหมาะสม การกล่่าวสุุนทรพจน์์ของฉัันเพื่่�อยอมรัับการสรรหาประธานโรตารีี
สากล ในที่่�ประชุุมใหญ่่โรตารีีแบบเสมืือนจริิง ปีี 2021 ฉัันพููดถึึงหลานสาววััย      
10 ขวบของฉัันในระหว่่างพิิธีีเปิิดประชุุมว่่า เธอมอบภาพวาดของตััวเองให้้ฉััน        
ที่่�มีีคํําว่่า “การมีีความแตกต่่างกัันย่่อมดีีกว่่าเสมอ สิ่่�งที่่�แตกต่่างคืือตััวฉััน”           
ฉัันชอบและภาคภููมิิใจในตััวเธอมาก ฉัันได้้แถลงคำประกาศนี้้� ฉัันจบสุุนทรพจน์์
โดยใช้้คําํ พููดเดิิมของเธอ [ต้้องมีีความแตกต่่าง] ไม่่มีอี ะไรต้้องขอโทษ หนึ่่ง� ในคุุณค่่า
หลัักของโรตารีีคืือความหลากหลายในวิิชาชีีพ และสิ่่�งนี้้�เป็็นอีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�แสดงถึึง            
ความหลากหลาย และไม่่ใช่่เพิ่่�งเกิิดขึ้้�น แต่่เกิิดขึ้้�นมานาน 117 ปีีแล้้ว
ความหลากหลาย มีีความหมายต่่อองค์์กรของเราอย่่างไร?
การมีี ค วามหลากหลายในโลกโรตารีี ข องเรา แต่่ ไ ม่่ ท ราบ                             
ความหลากหลายอยู่่�ในส่่วนของสโมสรเราเองหรืือไม่่? เมื่่อ� เรามีีความหลากหลาย
ของแนวความคิิด  ความหลากหลายของอายุุ ความหลากหลายของวััฒนธรรม
ความหลากหลายของเพศ ความหลากหลายของอาชีีพ หากเรานํําสิ่่�งนั้้�นมาวาง
บนโต๊๊ะให้้เห็็น นั่่�นคืือเครื่่�องปรุุงสููตรลัับของเรา เป็็นสิ่่�งที่่�ช่่วยให้้เราสามารถ          
แก้้ปััญหาในแบบที่่�ผู้้�อื่่�นทํําไม่่ได้้ เสมืือนเรากํําลัังมองผ่่านกล้้องคาไลโดสโคป
(กล้้องส่่องที่่�เห็็นภาพสะท้้อนจากกระจก) ของประสบการณ์์ที่่�นํํามาวางบนโต๊๊ะ
หากย้้อนกลัับมาพิิจารณาที่่�สโมสร อาจจะบอกว่่า “ไม่่.. เราดีีอยู่่�แล้้ว
เรามีีรููปแบบความหลากหลายอยู่่�แล้้ว” บางทีีสโมสรอาจจะดำเนิินการ หรืือไม่่
ดำเนิินการ แต่่ฉัันคิิดว่่าเรามีีความโดดเด่่นในประวััติิศาสตร์์ขององค์์กรในเวลานี้้�
ที่่�ทำหน้้าที่่�เป็็นตััวแทนที่่�ซื่่อ� สััตย์์ของการสนทนาประเภทนี้้� เพราะเราไม่่เกี่่ย� วข้้อง
กัับการเมืือง และไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับศาสนา เราจึึงมีีความสามารถเป็็นเจ้้าภาพในการ
จััดบทสนทนาประเภทนี้้� และดำเนิินการในพื้้�นที่่�ปลอดภััยที่่�เคารพซึ่่�งกัันและกััน
ท่่านจะให้้คำจำกััดความใหม่่ ในบทบาทของประธานโรตารีีอย่่างไร?
ฉัันไม่่ทราบว่่าจะให้้พููดในฐานะกํําลัังเข้้าใกล้้วาระการดำรงตำแหน่่ง
ประธานโรตารีีสากล และให้้แสดงทััศนคติิของการเปลี่่�ยนแปลงหรืือไม่่ ฉััน         
มองจากมุุมมองความคาดหวัังในฐานะองค์์กรที่่�เกี่่ย� วข้้องด้้านวััฒนธรรมและสภาพ         
ภููมิิอากาศในปััจจุุบััน เราจะทํําอย่่างไรกัับสิ่่�งที่่�เป็็นเชิิงรุุกและเป็็นบวกสํําหรัับ
อนาคตของเรา
บางครั้้�งอาจจะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้้อย ในสิ่่�งที่่�เราได้้
พยายามมาหลายปีี แ ล้้ ว มองในแง่่ มุุ ม ของการเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล ประชากรที่่�                     
เฉพาะเจาะจง บางทีีเราอาจต้้องดำเนิินการอย่่างน่่าเชื่่�อถืือมากขึ้้�น หากจะขอให้้
ผู้้�หญิิงเข้้าร่่วมองค์์กรของเรามากขึ้้น� และเราได้้เห็็นผลลััพธ์์เพีียงเล็็กน้้อยไม่่สำคััญ 
บางทีีเป็็นเพีียงโอกาสที่่�จะสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ผู้้�อื่่�นมองไปข้้างหน้้า และพููดว่่า
“ถ้้าเธอทํําได้้ ฉัันก็็สามารถทํําได้้” หากเรากํําลัังมองหาสมาชิิกที่่�อายุุน้อ้ ยกว่่าและ
มีีแนวคิิดแบบผู้้�มีีอายุุน้้อยเข้้ามาในองค์์กร โดยไม่่ต้้องการพฤติิกรรมของเขา         
เราจํําเป็็นต้้องแสดงให้้เห็็นว่่า เหตุุใดพวกเขาจึึงมีีความสํําคััญ—เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
เรากํําลัังให้้สิ่่ง� ที่่�มีคี วามหมายและเจตนาดีีแก่่ผู้้�ที่่เ� ข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในองค์์กรของเรา

“คุุณเคยเจอ เด็็กหนุ่่�มที่่�อายุุ 25 ปีี
แต่่ทำำตััวหมืือนคนแก่่ หรืือยััง ?
เราทุุกคนต้้องเคยเจอ
คุุณเคยพบ ชายชราอายุุ 86 ปีี
		
แต่่ทำำตััวยัังหนุ่่�ม อยู่่�หรืือไม่่ ? แน่่นอน
เรากำำลัังพููดถึึง วิิธีีการคิิด แบบคนรุ่่�นใหม่่”
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เรื่่อ� งใหญ่่ที่่สุ� ดที่่
ุ ฉั� นั คาดหวัังว่่าจะนํํามาพิิจารณาบนโต๊๊ะ ไม่่ใช่่เรื่่อ� งเพศ
แต่่เป็็นเรื่่�องการสื่่�อสาร – เรามีีวิิธีีสื่่�อสารเรื่่�องต่่างๆ เหล่่านี้้�อย่่างไร กัับสมาชิิก       
แนวหน้้าของเรา และคนอื่่�นๆ ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของครอบครััวของเรา เพื่่�อทํําความ
เข้้าใจความแตกต่่างในขณะนี้้� เป็็นสิ่่�งที่่�ดีีและไม่่ได้้เปลี่่�ยนตััวตนของเรา ดีีเอ็็นเอ
ของเรายัังคงเป็็นความจริิงอย่่างเดิิมคุุณค่่าหลัักของเรายัังคงเป็็นความจริิง สิ่่�ง       
เหล่่านี้้�ไม่่ล้้าสมััย แต่่เราสามารถมองสิ่่�งต่่างๆ ผ่่านเลนส์์ที่่�แตกต่่างกัันเล็็กน้้อย
ขณะนี้้�ได้้หรืือไม่่?
คุุณกํําลัังพููดถึึงแนวคิิดคนหนุ่่�มสาว และสมาชิิกหนุ่่�มสาว อะไรคืือความ
แตกต่่าง?
คุุณเคยพบเด็็กอายุุ 25 ที่่�บอกว่่าอายุุมากแล้้วหรืือยััง? เราทุุกคน         
คิิดอย่่างเดีียวกััน คุุณเคยพบชายอายุุ 86 ปีี ที่่�บอกว่่ายัังหนุ่่�มอยู่่�หรืือไม่่? แน่่นอน
ฉัันกำลัังพููดถึึงแนวคิิดของคนรุ่่�นเยาว์์ เป็็นบางสิ่่ง� บางอย่่างที่่�สะท้้อนกลัับไม่่ว่า่ จะ
อยู่่�ที่่�ไหนในโลกใบนี้้�
การอ้้าแขนรัับความจริิงที่่�ว่่า เราจะเป็็นผู้้�ลงมืือปฏิิบััติิจริิง (โรตารีี       
ทำจริิง) เป็็นเรื่่�องที่่�พููดคุุยกัับ joie de vivre เรากำลัังก้้าวข้้ามความจริิงไปว่่าเรา
ทํําสิ่่�งต่่างๆ นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�ฉัันคิิดว่่าอยู่่�ในแนวความคิิดของคนหนุ่่�มสาว เขาคิิดว่่าเรา
เพีียงเป็็นผู้้�ที่่�ทํําสิ่่�งต่่างๆ ให้้เกิิดขึ้้�นในโลกของเราและชุุมชนของเรา เรามีีโอกาส
ที่่�จะโชติิช่่วงสุุกใส เมื่่�อจัับเห็็นภาพในสิ่่�งที่่�พอใจ เรีียกว่่าการให้้คํําปรึึกษาไขว้้         
สลัับกััน
บางครั้้�งความคิิดที่่�ดีีๆ มาจากภาพเลนส์์ของประสบการณ์์ และ         
บางครั้้�งก็็มาจากคนบางคน ที่่�บอกว่่ายัังไม่่รู้้�ตััวว่่าตนเองไม่่สามารถทํําอะไรบ้้าง
หรืื อ จํํ า เป็็ น ต้้ อ งทํํ า สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารที่่� แ น่่ น อนอย่่ า งไร เมื่่� อ เรามองไปที่่�                 
ผู้้�ร่่วมงานที่่�อายุุน้้อยกว่่าในองค์์กรของเรา เขาให้้ความหวัังว่่า เราสามารถมอง     
สิ่่�งต่่างๆ ได้้ด้้วยสายตาที่่�สดใสใหม่่กว่่า เราสามารถอยู่่�ในสถานะที่่�มั่่�นคง เป็็นช่่วง
การวิิวััฒนาการอย่่างต่่อเนื่่�อง
นัับเป็็นกฏเกณฑ์์ทั่่�วๆ ไปที่่�กว้้างมาก: หากท่่านมีีความคิิดใหม่่ๆ ที่่�
ยอดเยี่่ย� ม และท่่านมอบแนวคิิดให้้สโมสรโรทาแรคท์์ ภายในไม่่กี่่วั� นั เขาจะคิิดออก
ว่่าจะทํําอะไรต่่อไป และเริ่่�มปฏิิบััติิการด้้วยการค้้นหาข้้อมููลบนโซเชีียลมีีเดีีย         
บางประเภทที่่�มีอี ยู่่�  โทรหาและติิดต่อ่ กัับคู่่�มิิตร ทํําทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่าง โดยดํําเนิินการ
อย่่างรวดเร็็วจริิงๆ ในทํํานองเดีียวกัันหากท่่านมอบแนวคิิดรูปู แบบอย่่างเดีียวกััน
ให้้สโมสรโรตารีี มีอี ะไรบ้้างที่่�ต้อ้ งดำเนิินการ? จะมีีการจััดตั้้ง� คณะกรรมการดำเนิิน
การ หลัังจากนั้้�นเริ่่�มมีีการประชุุม โดยการประชุุมจะเกิิดขึ้้�นหลายๆ ครั้้�งต่่อเนื่่�อง
เรื่่�องดัังกล่่าวไม่่ใช่่เป็็นการมองข้้ามแนวทางเดิิม แต่่เป็็นเรื่่�องของความสุุขุุม
รอบคอบมากขึ้้�น การพููดตลกขบขัันมากเกิินไป หรืือใช้้ระบบราชการที่่�มีีพิิธีีรีีตอง
บางครั้้�งสามารถทำให้้เราไปสู่่�จุุดหมายที่่�ล่่าช้้าและสร้้างความผิิดหวัังให้้ผู้้�คนที่่�
ต้้องการความช่่วยเหลืือ
นัับเป็็นการเพิ่่�มโอกาสให้้เรา หากมองไปที่่�กลุ่่�มประชากรที่่�อายุุน้้อย
กว่่า พวกเขาเพีียงแต่่มีแี นวทางดำเนิินการที่่�ต่า่ งออกไป ฉัันคิิดว่า่  มีีบางอย่่างที่่�เรา
สามารถเรีียนรู้้�จากพวกเขาได้้อย่่างแท้้จริิง
หากท่่านเป็็นนัักเล่่าเรื่่�องราวแบบธรรมชาติิ อะไรคืือประโยคแรกในบทนำ
(เปิิดตััว) ของท่่านประธาน?
คํําเดีียวนั้้�นคืือ : การจิินตนาการ
สิ่่�งนั่่�นคืือคติิพจน์์ของท่่านใช่่มั้้�ย?
ใช่่...จิินตนาการ สานสร้้างงานโรตารีี (Imagine Rotary)
เกิิดแนวคิิดนี้้�ขึ้้�นมาได้้ยัังไงนะ?
คำว่่าจิินตนาการสํําหรัับฉัันเป็็นเรื่่�องความฝััน และภาระหน้้าที่่�ที่่�จะ
ไปให้้ถึึงความฝัันเหล่่านั้้�น ฉัันต้้องการให้้ทุุกคนคิิดถึึงผลสำเร็็จในสิ่่�งที่่�ต้้องการคืือ
อะไร แล้้วอาศััยวงล้้อโรตารีีเป็็นยานพาหนะเพื่่�อไปถึึงที่่�นั่่�น เรามีีโอกาสมากมาย
ที่่� อ ยู่่�ตรงหน้้ า แต่่ จํํ า เป็็ น ต้้ อ งถ่่ า ยทอดพลัั ง งานยืื น ยัั น การตัั ดสิิ น ใจ และมีี                
ผลกระทบในสิ่่�งที่่�เราทํําอย่่างยั่่�งยืืน สิ่่�งที่่�ทรงพลัังที่่�สุุดสํําหรัับสมาชิิกโรตารีี คืือ
ต้้องสามารถพููดได้้ว่่า “ฉัันมีีแนวความคิิด” จากนั้้�นแบ่่งปัันแนวความคิิดกัับผู้้�อื่่�น
ขยายแนวคิิดและค้้นหาเส้้นทางว่่าจะมุ่่�งไปทิิศทางไหน จิินตนาการเป็็นคํําที่่�มีี         
อํํานาจ ทำให้้ผู้้�คนบอกได้้ว่่าต้้องการทํําอะไรเพื่่�อช่่วยให้้โลกดีีขึ้้�น และสามารถ       
ทํําได้้แน่่นอน เพราะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของครอบครััวโรตารีีนี้้�

ความเป็็นผู้้�นํําร่่วมสมััยคืืออะไร และสไตล์์การเป็็นผู้้�นํําของท่่านเหมาะสมกัับ
สมััยอย่่างไร?
สองปีีที่่�ผ่่านมาช่่วยให้้เรามีีโอกาสอย่่างลึึกซึ้้�งในการพิิจารณาว่่าอะไร
มีีสํําคััญสํําหรัับเรา และอะไรคืือสิ่่�งที่่�เราต้้องการลดลง เหมืือนภาระที่่�มากเกิินไป
ในสมองและสััมภาระที่่�แบกไว้้บนไหล่่ วัันนี้้�เรามองไปข้้างหน้้า หาวิิธีีการทํําสิ่่�งที่่�
แตกต่่างเพีียงเล็็กน้้อย อาจสํําคััญที่่สุ� ดุ และเป็็นจริิงมากขึ้้น� อะไรคืือความจริิงและ
ความซื่่�อสััตย์์ต่่อตััวเราเอง ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานที่่�ต้้องใช้้เวลาดำเนิินการ มีีใครที่่�เรา
จะร่่วมใช้้เวลาด้้วย และวิิธีที่่ี เ� ราสามารถทํํางานเพื่่�อสนัับสนุุนซึ่่ง� กัันและกัันได้้ดีขึ้้ี น�
ไม่่ใช่่ในฐานะเพื่่�อนและเพื่่�อนบ้้าน แต่่เป็็นฐานะเพื่่�อนมนุุษยชาติิ จากมุุมมองของ
ผู้้�นํําร่่วมสมััย เราจํําเป็็นต้้องทำสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากสิ่่�งที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดให้้ได้้ เราได้้เห็็น
ผู้้�นํําโลกที่่�ออกอากาศจากห้้องครััว และจากชั้้�นใต้้ดิินของเขา เราได้้เรีียนรู้้�วิิธีีที่่�
แตกต่่าง และชื่่�นชมประสบการณ์์ของผู้้�อื่่�นมากขึ้้�น ในฐานะโรตารีี นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�เรา
ทํําได้้ดีีมาตลอด ถึึงเวลาของเรา ควรจะส่่องแสงโชติิช่่วงได้้แล้้ว
อะไรคืือจุุดแข็็งและจุุดอ่่อน ในช่่วงระหว่่างวาระการดำรงตำแหน่่งประธาน
โรตารีีสากล?
ฉัันภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นผู้้�เชื่่�อมต่่อ ฉัันชอบติิดต่่อกัับผู้้�คน และชอบการ          
เชื่่�อมต่่อกัับผู้้�คนให้้เป็็นเรื่่�องเป็็นราว อยากเห็็นว่่าจะควบคุุมได้้อย่่างไร ฉัันคิิดว่่า
ความเข้้มแข็็งของฉัันอยู่่�ในเรื่่�องการสื่่�อสาร และสัังเกตดููว่่าเราสามารถทํําอะไรที่่�
แตกต่่างออกไปได้้บ้้างแม้้เพีียงเล็็กน้้อย สิ่่�งสํําคััญที่่�สุุดที่่�สามารถทํําได้้เลย คืือ   
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าสมาชิิกทุุกคนในองค์์กรของเราเข้้าใจตรงกัันว่่า ทุุกท่่านเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร มีีหลากหลายวิิธีีในการสื่่�อสารเรื่่�องนี้้� ไม่่ใช่่เพีียงการส่่ง
จดหมายทางอีีเมล แต่่เป็็นเรื่่�องการบอกเหตุุผลให้้สมาชิิกที่่�ต้้องการทราบจาก
องค์์กร
มีีสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ฉัันต้้องการทํํา คืือการถ่่ายทอดสดโดยตรงหลัังจากการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิหารโรตารีีสากล ฉัันอยากจะบอกสมาชิิกว่่าองค์์กรของ
เขากํําลัังทํําอะไรอยู่่�  — อะไรคืือสิ่่�งที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นจริิงๆ ข่่าวด่่วนจากชั้้�น 18 ใน       
อีีฟเวนสตััน สำนัักงานใหญ่่ของโรตารีีสากล และอะไรคืือสิ่่�งที่่�มีีความหมายต่่อ
ประสบการณ์์ของสโมสรท่่าน เราสามารถเล่่าเรื่่อ� งนั้้�นได้้ไหม? ฉัันต้้องการใช้้เครื่่อ� ง
มืือใหม่่ เมื่่�อฉัันเดิินทางเยี่่�ยมสถานที่่�ต่่างๆ ฉัันจะนำกล้้องถ่่ายรููป GoPro ตััวน้้อย
ของฉัันไปด้้วย ฉัันต้้องการสร้้างงานภาคสนามในช่่วงวาระดำรงตำแหน่่งประธาน
โรตารีีสากลของฉัันเอง ฉัันต้้องการนำเสนอสิ่่�งที่่�ฉัันเพิ่่�งพบเห็็น และสิ่่�งที่่�บุุคคล
ต่่างๆ เพิ่่�งพููดคุุยกัับฉััน
เรื่่�องจุุดอ่่อน? เพื่่�อความสมดุุล ความจะพยายามดููแลตััวเอง —
พยายามดููแลด้้านอาหารให้้ถููกสุุขลัักษณะ ออกกํําลัังกาย แบ่่งเวลาให้้เพื่่�อนและ
ครอบครััว แต่่ฉันั ไม่่ได้้เก่่งเรื่่อ� งนี้้� ขอย้้อนกลัับไปในการสนทนา เรากํําลัังพููดถึึงเรื่่อ� ง
โรคที่่�กำลัังระบาด เราทุุกคนมีีโอกาสที่่�จะช่่วยกดการระบาดให้้น้้อยลง บางครั้้�งมีี
รายงานเป็็นพัันเปอร์์เซ็็นต์์ ในขณะที่่�เราทำตััวแบบปกติิ สิ่่�งนี้้�ไม่่น่่าจะใช่่วิิธีีการที่่�
ถููกต้้อง เราจะแข็็งแกร่่งขึ้้น� เมื่่อ� เราดููแลตััวเองดีีขึ้้น� ฉัันคิิดว่า่ เราได้้เรีียนรู้้�สิ่่ง� นี้้�จริิงๆ
อย่่างน้้อยก็็มีีฉัันคนหนึ่่�ง
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ฉัันภาคภููมิิใจตลอดชีีวิิตของฉััน คืือจะไม่่ยอมโยนลููกบอล     
ในมืือทิ้้�ง (รัับผิิดชอบ) ฉัันก้้าวมา ณ สถานที่่�ที่่�มีีเรื่่�องราวต่่างๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย  
(ในโรตารีี) ในเวลาเดีียวกัันฉัันได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นผู้้�วางลููกบอล (ตััดสิินใจ)
มีีหลายวิิธีีที่่�ผู้้�คนสื่่�อสารกัันในขณะนี้้� ไม่่ว่่าจะส่่งทางอีีเมล ส่่งเป็็น
ข้้อความ ใช้้ WhatsApp, Facebook, LinkedIn หรืือ Twitter ฉัันมีีโทรศััพท์์สอง
เครื่่�องที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน อาจเป็็นเรื่่�องเหลวไหล เมื่่�อฉัันยกเลิิก ไม่่ผููกมััดกัับ
โทรศััพท์์ตััวเองอีีก ฉัันรู้้�ตััวดีีว่่าทำไม เพราะต้้องการเวลาเป็็นปััจจุุบัันมากขึ้้�นกว่่า
นี้้�หน่่อย จะสามารถทำงานสื่่�อสารได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมงอย่่างแท้้จริิง และไม่่ได้้เพื่่�อ
ให้้บริิการใครโดยเฉพาะ
คุุ ณ เป็็ น ที่่� รู้้�จัั กกัั น ดีี ว่่ า เป็็ น ผู้้�นิิ ย มทัั กท ายด้้ ว ยการสวมกอด แล้้ ว อะไรคืื อ
สิ่่�งยึึดมั่่�นใหม่่ล่่ะ?
พููดยากนะ ทัักทายด้้วยการกระทุ้้�งข้้อศอกทัักทาย น่่าจะเป็็นรููปแบบ
ที่่� จ ะใช้้ วัั น ข้้ า งหน้้ า อาจจะกระแทกกํํ า ปั้้� น เบาๆ ใส่่ ก่่ อ นที่่� นี่่� ห รืื อ หรืื อ ที่่� นั่่� น                  
ส่่วนการสวมกอดทัักทาย อาจจะขอรออีีกสัักพััก

แปลโดย อผภ.นพ.วีีระชััย จำเริิญดารารััศมีี สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่

UKRAINE
Strength in times of Crisis

ความเข้้มแข็็ง
ใน

ยามวิิกฤติิ
ความขััดแย้้งในอดีีตและปััจจุุบััน
ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อ
โรตารีีในยููเครน
ซึ่่�งกลัับทำำให้้สมาชิิกที่่�นั่่�น
มีีจิิตใจที่่�มุ่่�งมั่่�นมากยิ่่�งขึ้้�น
ยููเครนเป็็นประเทศที่่�มีีอำนาจทางการเกษตรและเป็็นประเทศที่่�
มีีความสำคััญทางเทคโนโลยีีและยุุทธศาสตร์์ แต่่มีีประวััติิศาสตร์์ที่่�รุุนแรง
การก่่อตััวของสงครามระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครน ที่่�เริ่่�มขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
ทำให้้สมาชิิกโรตารีีจำนวนมากทั่่�วโลก มีีความวิิตกกัังวลเกี่่ย� วกัับอนาคตของ
โรตารีีในประเทศที่่�ใหญ่่เป็็นอัันดัับสองของยุุโรป
อย่่างไรก็็ตาม ท่่ามกลางความวุ่่�นวายนี้้� สมาชิิกโรตารีีในยููเครน
ยัังคงแสดงให้้เห็็นถึึงความสามารถปรัับตััวผ่่านพ้้นอุุปสรรค และมีีความ         
มุ่่�งมั่่�นอย่่างแน่่วแน่่ต่่อสัันติิภาพ หากต้้องการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ           
เส้้นทางวกวนกว่่าจะมาเป็็นโรตารีีในยููเครน ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา
นิิตยสาร Rotary Magazin ของเยอรมนีีและออสเตรีีย ได้้รวบรวมรายงาน
นี้้�ไว้้ (นิิตยสาร Rotary ที่่�สำนัักงานใหญ่่ของโรตารีีสากลในสหรััฐอเมริิกา
ได้้ติิดต่่อกัับสโมสรโรตารีีและสโมสรโรทาแรคท์์ในรััสเซีียแล้้ว และจะนำ
เสนอรายงานจากสโมสรดัังกล่่าวในฉบัับต่่อๆ ไป
กรุุงเคีียฟ เมืืองหลวงของยููเครน
ท่่ามกลางความอบอุ่่�นของวัันที่่�อากาศแจ่่มใสและเงีียบสงบ
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ย้้อนอดีีต — สู่่�อนาคต
Rotariets นิิตยสารโรตารีีระดัับภููมิิภาคในยููเครน

แปลโดย อน.ศรีีฟ้้า ศิิริิอุุดมเศรษฐ สโมสรโรตารีีกรุุงเทพรััชดาภิิเษก

นิิตยสาร Rotariets เผยข้้อมููลภููมิิหลัังของโรตารีีในยููเครน

สโมสรเสมืือนจริิง (A Virtual Club)

สโมสรโรตารีีกลุ่่�มแรกๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ปััจจุุบัันของประเทศยููเครน ได้้
ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� ในช่่วงทศวรรษที่่� พ.ศ.2473 (ค.ศ.1930) ที่่�เมืืองอุุชโฮรอด (Uzhgorod),
แชร์์นิิฟซีี (Chernivtsi) และลวิิฟ (Lviv) แต่่ในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 สโมสร
โรตารีีที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความขััดแย้้งได้้เลิิกล้้มไป ส่่วนสโมสรที่่�อยู่่่��ในประเทศ         
ภายใต้้การปกครองของคอมมิิวนิิสต์์ก็็ถููกบัังคัับให้้ยุุบไปในระหว่่างสงครามเย็็น
หลัังจากการล่่มสลายของสหภาพโซเวีียต สโมสรหลายแห่่งในยุุโรป
และอเมริิกาเหนืือพยายามหาทางที่่�จะสถาปนาโรตารีีขึ้้น� มาใหม่่ในประเทศที่่�เคย
เป็็นสหภาพโซเวีียต นายลููโบเมีียร์์ “ลูู” ฮิิวโก้้ (Lubomyr “Lu” Hewko) บิิดา
ของจอห์์น ฮิิวโก้้ ผู้้�ซึ่่�งเป็็นซีีอีีโอของโรตารีีสากลและเลขาธิิการ มีีบทบาทสำคััญ
อย่่างมาก ครอบครััวของลูู หนีีออกจากยููเครนในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 และ
หลายปีีต่อ่ มาได้้เป็็นนายกสโมสรโรตารีีคลาร์์กสตััน รััฐมิิชิแิ กน เขาได้้ทำโครงการ
โรตารีีหลายโครงการ ได้้แก่่ การส่่งมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ให้้แก่่โรงพยาบาล
ในยููเครน การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยจากภััยพิิบััติินิิวเคลีียร์์เชอร์์โนบิิล และ         
การรัับสมััครแพทย์์เพื่่�อผ่่าตััดตาให้้กัับคนที่่�ยากจน หลัังจากที่่�ยููเครนประกาศ
เอกราชในปีี 2534 (ค.ศ.1991) ลููได้้ช่ว่ ยก่่อตั้้ง� สโมสรโรตารีีแห่่งแรกในเมืืองหลวง
คืือ เคีียฟ ซึ่่�งจอห์์น ฮิิวตััน ได้้เป็็นสมาชิิกก่่อตั้้�ง
ในช่่วงต้้นทศวรรษที่่� 2533 (ค.ศ.1990) ยููเครนเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของภาค
1420 มาพร้้อมกัับสโมสรทั้้�งหมดที่่�เคยอยู่่�สหภาพโซเวีียตในอดีีต และบางสโมสร
ในประเทศฟิินแลนด์์ การเข้้าร่่วมของภาคอื่่�นๆ ก็็ตามๆ กัันมา จนกระทั่่�งในที่่�สุุด 
ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) โรตารีีสากลจึึงได้้ตัดสิ
ั นิ ใจรวมยููเครน
และเบลารุุสกัับโปแลนด์์ไปอยู่่�ในภาค 2230 ซึ่่�งบรรลุุผลในวัันที่่� 1 กรกฎาคม
2543 (ค.ศ.2000) ด้้วยการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของโรตารีีในสามประเทศนี้้�         
ภาคจึึงแบ่่งออกเป็็นภาค 2231 (โปแลนด์์) และ 2232 (ยููเครน เบลารุุส) ในเดืือน
กรกฎาคม 2559 (ค.ศ.2016)
การผนวกแหลมไครเมีียของรััสเซีียในปีี พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) และ
ความขััดแย้้งทางอาวุุธในภููมิิภาคดอเนตสค์์ (Donetsk) และลููฮัันสค์์ (Luhansk)
(ซึ่่�งรวมเรีียกว่่า Donbas) ได้้ขััดขวางการพััฒนาของโรตารีีในยููเครน ในปีี 2556
(ค.ศ.2013) มีีสโมสรโรตารีีเจ็็ดแห่่ง (รวมสมาชิิกทั้้�งหมดประมาณ 110 คน)           
อยู่่�ในไครเมีียและพื้้�นที่่�ครอบครองปััจจุุบัันของ Donbas เหลืือเพีียงสองสโมสร
และทั้้�งสองสโมสรอยู่่�ในแหลมไครเมีีย คืือสโมสรโรตารีีซิิมเฟอโรโพล (Rotary
Club of Simferopol) และสโมสรโรตารีีอลุุชต้้า (Rotary Club of Alushta)
มีีสมาชิิกทั้้�งหมด 14 คน
อย่่ า งไรก็็ ต าม ในส่่ ว นที่่� เ หลืื อ ของยูู เ ครนนั้้� น โรตารีี ก ลัั บ เติิ บ โต                
อย่่างเข้้มแข็็งจากจำนวนสมาชิิกที่่�หลั่่�งไหลเข้้ามาร่่วมตั้้�งแต่่เริ่่�มยุุคความขััดแย้้ง
แรงบัันดาลใจที่่�มีีต่่อชาติิทำให้้การทำงานด้้านมนุุษยธรรมและความช่่วยเหลืือ
ด้้านภััยพิิบััติิยัังคงแข็็งแกร่่งในยููเครน ตั้้�งแต่่ปีี 2557 (ค.ศ.2014) โรตารีีได้้เติิบโต
ขึ้้�นจาก 49 สโมสรเป็็น 62 สโมสร โดยมีีสโมสรเครืือข่่ายอีีก 6 สโมสร สมาชิิก
ภาพเพิ่่�มขึ้้�นจาก 800 เป็็น 1,100 คน — และสมาชิิกของโรตารีีในยููเครนเป็็น   
ผู้้�ที่่�มองโลกในแง่่ดีีเกี่่�ยวกัับการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องขององค์์กร

ประวััติิของฉัันกัับโรตารีีเริ่่�มต้้นเมื่่�อฉัันเป็็นนัักเรีียนปีีสุุดท้้ายใน
โรงเรีียนมััธยมปลาย สโมสรโรทาแรคท์์ยััลตาที่่�ตั้้�งขึ้้�นใหม่่มีีความตั้้�งใจจะก่่อตั้้�ง
สโมสรอิินเทอร์์แรคท์์ขึ้้น� และฉัันก็็โชคดีีที่่ไ� ด้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของเรื่่อ� งนี้้� ฉัันไม่่รู้้�เรื่่อ� ง
โรตารีีมากนััก และสัับสนกัับองค์์กรสโมสรที่่�ซับั ซ้้อนในตอนแรก แต่่ในช่่วงหลาย
เดืือนมานี้้� เราได้้ไปเยี่่�ยมสโมสรอิินเทอร์์แรคท์์ในคาร์์คิิฟและเชอร์์คาซีี ฉัันถึึงได้้
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโรตารีีและค่่อยๆ ซึึมซัับความคิิดและคุุณค่่าขององค์์กร
บำเพ็็ญประโยชน์์แห่่งนี้้� ด้้วยความเชื่่อ� มั่่�นอย่่างแรงกล้้าในบทบาทที่่�ฉันั อาจทำได้้
ฉัันจึึงได้้เข้้าร่่วมกัับสโมสรโรทาแรคท์์ยััลตา โดยเป็็นนายกและเหรััญญิิกของ
สโมสร และตั้้�งเป้้าที่่�จะทำความรู้้�จัักกัับโรทาแรคท์์ทั่่�วยุุโรป
จนกระทั่่�งเมื่่�อมีีการผนวกแหลมไครเมีีย ฉัันได้้เป็็นโรทาแรคท์์อาชีีพ
คล่่องแคล่่วและมีีความสุุข  ฉัันเดิินทางไปร่่วมประชุุมโรทาแรคท์์ยุุโรปบ่่อยๆ
(Rotaract Europe Meetings) ทั่่�วยุุโรป ไปร่่วมงานโครงการพััฒนาความเป็็น
ผู้้�นำของเยาวชนโรตารีี (Rotary Youth Leadership Awards) ที่่�ตุรุ กีี ไปโปรตุุเกส
ในยุุโรปตะวัันตกและทั่่�วยููเครน หลายครั้้ง� นัับไม่่ถ้ว้ นทั้้�งประชุุม สััมมนา หรืือเพีียง
แค่่ไปเยี่่�ยมเพื่่�อนโรทาแรคท์์ เราดีีใจและภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นผู้้�จััดงานกิิจกรรมทั้้�งหมด
ในยููเครนและของภาคในยััลตา
            น่่าเสีียดายที่่�การผนวกรวมนี้้�บีีบบัังคัับให้้โรทาแรคเทอร์์และโรแทเรีียน
จำนวนมากต้้องหนีีความวุ่่�นวายและความขััดแย้้งบนคาบสมุุทร เพราะเป็็นไปไม่่
ได้้ที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�บำเพ็็ญประโยชน์์ของเราได้้ตามปกติิ ฉัันได้้ย้้ายไปเมืืองลวีีฟ
(Lviv) ในยููเครนตะวัันตก แต่่ความบอบช้้ำทางใจจากการอพยพครั้้�งนี้้�ทำให้้ฉััน
ต้้องใช้้เวลานานในการปัักหลัักและหลอมรวมกัับชีีวิิตใหม่่ของฉััน ข่่าวดีีก็็คืือ       
มีีการก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีอีีคลัับขึ้้�นในยููเครน ซึ่่�งช่่วยให้้อดีีตชาวไครเมีียและ            
โรแทเรีียนจากเขตอื่่น� ๆ ที่่�ถูกู ยึึดครองยัังสามารถเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของโรตารีีต่อ่ ไปได้้
การสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันให้้ความช่่วยเหลืืออย่่างมากโดยเฉพาะในช่่วงแรกๆ
ต่่อมาฉัันย้้ายไปอยู่่�ที่่ส� หรััฐอเมริิกา ครั้้ง� แรกที่่�นิวิ ยอร์์ก ซึ่่ง� ที่่�นั่่น� ฉัันได้้         
เข้้าเรีียนวิิชาชีีววิิทยา จากนั้้�นจึึงไปฟิิลาเดลเฟีียเพื่่�อทำงานในห้้องแล็็ปวิิจััย              
โชคดีีที่่ส� โมสรเสมืือนอนุุญาตให้้ฉันั ยัังคงเป็็นโรแทเรีียนไม่่ว่า่ ฉัันจะอยู่่�ที่่ไ� หน แม้้ว่า่
จะเป็็นเรื่่�องยากในการจััดเวลาให้้เหมาะกัับสมาชิิกจากโซนเวลาที่่�แตกต่่างกััน
ฉัันอยู่่�ที่่�อิิตาลีี ใกล้้เมืืองมิิลาน ตั้้�งแต่่ปีี 2564 (ค.ศ.2021) แต่่ยัังคง
เจอเพื่่�อนๆ ของฉัันในที่่�ประชุุมสโมสร เป็็นเรื่่�องดีีที่่�สโมสรของเราเจริิญรุ่่�งเรืือง
ขึ้้�นมากในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาโดยมีีสมาชิิกใหม่่ๆ มาจากทั่่�วประเทศยููเครน ปีีที่่�
แล้้วฉัันได้้รัับเลืือกเป็็นนายกสโมสรสำหรัับปีี 2565-66 (ค.ศ. 2022-23) ฉัันรู้้�สึึก
ขอบคุุณมากสำหรัับความไว้้วางใจในตััวฉััน และฉัันก็็รอคอยที่่�จะได้้เปิิดประชุุม
ครั้้� งแรกของเรา ฉัั นอยากให้้ ก ารประชุุ ม เกิิ ดขึ้้�น”อย่่ า งเสมืื อ นจริิ ง” โดยมีี            
ภาพฉากหลัังของเทืือกเขายััลตาในแหลมไครเมีียซึ่่�งเป็็นบ้้านของฉัันและจะเป็็น         
ตลอดไป

วิิกฤติิ ยููเครน:

ประวััติิศาสตร์์โดยย่่อ
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พ.ศ.2465
หลัังจากความวุ่่�นวายหลายปีีที่่�ยููเครน
พยายามดิ้้น� รนเพื่่�อให้้ได้้เอกราช ยููเครน
ได้้กลายมาเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�ง
สหภาพสาธารณรััฐสัังคมนิิยมโซเวีียต

มีีนาคม-เมษายน 2565

Tetiana Godok นายกรัับเลืือกของสโมสรโรตารีีอีีคลัับยููเครน

พ.ศ.2497
มอสโกโอนไครเมีียให้้ยููเครน เหตุุผล
หนึ่่� ง ก็็ คืื อ  นิิ กิิ ต า ครุุ ส ชอฟ (Nikita
Khrushchev) ซึ่่ง� เพิ่่�งได้้รับั การยอมรัับ
ว่่าเป็็นผู้้�นำของสหภาพโซเวีียต              
หวัังว่่าการแสดงท่่าทีีที่่�เอื้้�อเฟื้้�ออย่่าง
เห็็นได้้ชััดจะช่่วยให้้เขาได้้รัับการ
สนัับสนุุนจากกลุ่่�มชนชั้้�นสููงในยููเครน

พ.ศ.2534
หลัังการรััฐประหารล้้มเหลวในมอสโก
ผู้้�นำของยููเครนประกาศเอกราช ในการ
ลงประชามติิระดัับชาติิ ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือก
ตั้้ง� มากกว่่า 90 เปอร์์เซ็็นต์์ รวมทั้้�งเสีียง
ข้้ า งมากในไครเมีี ย  รัั บ รองการ
เปลี่่�ยนแปลงสถานะของยููเครน

ตามเข็็มนาฬิิกาจากซ้้ายบน:
ลููโบเมีียร์์ “ลูู” ฮิิวโก (ซ้้าย) เข้้าร่่วมใน
โครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ปีี 2536
(ค.ศ.1993) ในยููเครน; พ่่อและลููกชายมีี    
ช่่วงเวลาแห่่งความสุุขร่่วมกัันในเคีียฟ;
อารามโดมทองของเซนต์์ไมเคิิลเป็็น
สำนัักงานใหญ่่ของโบสถ์์ออร์์โธดอกซ์์ยููเครน

พ.ศ.2535
การพบกัับผู้้�แทนจากไครเมีีย ผู้้�นำคนใหม่่
ของยููเครนเจรจากรอบการทำงานที่่�
ทำให้้อาณาเขตอยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
ของท้้องถิ่่�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

พ.ศ.2537
พ.ศ.2539
พ.ศ. 2547-2548
รััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ของประเทศ กำหนด ภายหลัังการลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง การปฏิิวััติิสีีส้้ม – เป็็นการประท้้วงหมู่่�ของ
ให้้ยููเครนเป็็นรััฐที่่�รวมกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว บูู ด าเปสต์์  ข้้ อ ตกลงที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การ                    คนจำนวนมากที่่�อัันตรายถึึงขั้้�นทำให้้เกิิด
โดยมีีหน่่วยงานปกครอง 27 แห่่ง รวมถึึง รัับประกัันความมั่่�นคงและอำนาจอธิิปไตย สงครามกลางเมืือง – ปะทุุขึ้้น� หลัังจากการ
24 แคว้้นปกครองตนเอง (ภููมิิภาค) สอง จนเมื่่อ� ยููเครนมีีพลัังงานนิิวเคลีียร์์ใหญ่่เป็็น เลืื อ กตั้้� ง วิิ ค เตอร์์ ยานูู โ ควิิ ช  (Viktor
เมืืองที่่�มีีสถานะพิิเศษ ได้้แก่่ เคีียฟและ          อัั น ดัั บ สามของโลก ก็็ เ ริ่่� ม ส่่ ง คลัั ง อาวุุ ธ Yanukovych) ที่่� ส นัั บ สนุุ น รัั ส เซีี ย เป็็ น
เซวาสโทพอล และสาธารณรััฐปกครอง        นิิวเคลีียร์์ให้้กัับรััสเซีีย
ประธานาธิิบดีีของยููเครน หลัังจากที่่�ศาล
ตนเองไครเมีีย
ฎีีกาประกาศว่่าการเลืือกตั้้ง� เป็็นโมฆะ ยานูู
โควิิชก็็พ่่ายแพ้้ในการลงคะแนนรอบใหม่่

ด้้วยจิิตวิิญญาณแห่่งสัันติิภาพ

จากไครเมีียและดอนแบส สามารถรัักษาความสััมพัันธ์์ของโรตารีีและดููแลชุุมชน
ของเราได้้ สโมสรของเราได้้รวบรวมผู้้�คนที่่�กระจััดกระจายไปไกลหลายพัันไมล์์  
ผมได้้รับั เลืือกเป็็นผู้้�ว่่าการภาค 2232 ในปีี 2562-63 (ค.ศ.2019-20) และปััจจุุบันั
ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ประสานงานภาพลัักษณ์์สาธารณะของโรตารีีในระดัับโซน ส่่วน       
ประวััติิของสโมสรโรตารีีเคีียฟ แอดวานซ์์ เริ่่�มต้้นในปลายปีี 2556 โอลกาเป็็นประธานคณะอนุุกรรมการทุุนการศึึกษาของภาคเป็็นเวลา 2 ปีี และ
(ค.ศ.2013) เมื่่�อผู้้�ที่่มี� คี วามคิิดเหมืือนๆ กัันหลายคนร่่วมกัันก่่อตั้้ง� สโมสรโรตารีี ดอ เป็็นคณะกรรมการเยาวชนแลกเปลี่่�ยนโรตารีีภาคตั้้�งแต่่ปีี 2561 เรายัังคงพิิมพ์์
เนตสค์์ แอดวานซ์์ เรามีีแนวคิิดเดีียวกัันในเรื่่�องการบริิการชุุมชนและความชอบ เผยแพร่่นิติ ยสาร Rotariets และจััดงานโรตารีีแบบเสมืือนจริิงในภาค 2232 และ
ในศิิลปะและดนตรีี สโมสรให้้การสนัับสนุุนเยาวชนที่่�มีีความสามารถและทุ่่�มเท โซน 21 อย่่างต่่อเนื่่�อง
พลัังให้้กัับการพััฒนาโปรแกรมการศึึกษาในเมืือง
ในปีี 2557 (ค.ศ.2014) หลัังจากเกิิดความขััดแย้้งทางทหารในยููเครน
ตะวัันออก สมาชิิกหลายคนในสโมสรของเราได้้หลบหนีีไปยัังส่่วนต่่างๆ ของ
ประเทศและแม้้กระทั่่�งไปต่่างประเทศ ต่่อมาสมาชิิกสโมสรสี่่ค� นที่่�ย้า้ ยไปกรุุงเคีียฟ
ตััดสิินใจที่่�จะดำเนิินกิิจกรรมของสโมสรอีีกครั้้�งภายใต้้ชื่่�อสโมสรโรตารีีดอเนตสค์์
แอดวานซ์์ สมาชิิกอีีกสี่่�คนที่่�ไปอยู่่�ต่่างประเทศหรืือยัังคงอยู่่�ในเมืืองดอเนตสค์์ก็็
ตััดสิินใจที่่�จะยัังเป็็นสมาชิิกต่่อไปเช่่นกััน ดัังนั้้�นเราจึึงรัักษาสมาชิิกไว้้ได้้แปดคน
ในปีี 2563 (ค.ศ.2020) สโมสรของเราเปลี่่�ยนชื่่�ออย่่างเป็็นทางการ
เป็็นสโมสรโรตารีีเคีียฟ แอดวานซ์์ ตามนโยบายของโรตารีีสากล ตั้้�งแต่่ย้้ายมาอยู่่�
ที่่�เคีียฟ สโมสรของเราดึึงดููดสมาชิิกใหม่่จำนวนมากและยัังได้้รัับรางวััลจาก                  
ผู้้�ว่่าการภาค 2232 สำหรัับการเพิ่่�มสมาชิิกใหม่่มากที่่�สุุดในปีีโรตารีี 2562-63
(ค.ศ.2019-20)
จากประสบการณ์์ความขััดแย้้งในยููเครนตะวัันออก เราได้้จััดให้้การ
สร้้างสัันติิภาพและการป้้องกัันความขััดแย้้งเป็็นเรื่่�องที่่�เน้้นเป็็นหลัักของโครงการ
บริิการชุุมชนของเรา โครงการหนึ่่�งดัังกล่่าวซึ่่�งดำเนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2560
(ค.ศ.2017) คืือการให้้การฝึึกอบรมแก่่กลุ่่�มต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิมการเจรจาเพื่่�อการ
ปรองดองในสัังคมยููเครนหลายระดัับ นอกจากนี้้�ในช่่วงห้้าปีีที่่�ผ่่านมา สมาชิิก
สโมสรได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในโครงการใหญ่่ระหว่่างประเทศเพื่่�อการฟื้้น� ฟููสภาพจิิตใจของ
เด็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสงครามและความขััดแย้้งทางทหารในภาคตะวัันออก ไม่่มีีใครถููกทิ้้�งให้้อยู่่�ลำพััง
Oleksiy Kuleshov และโรแทเรีียนคนอื่่น� ๆ จากสโมสรโรตารีีสโลเวีียนสค์์ (Rotary
Club of Sloviansk)
โรตารีีก้้าวข้้ามพรมแดน
Mykola และ Olga Stebljanko สโมสรโรตารีีอีีคลัับยููเครน
ปีี 2557 (ค.ศ.2014) กลายเป็็นช่่วงเวลาแห่่งการทดสอบของเรา          
ชีีวิิตโรตารีีของเราเริ่่�มต้้นในปีี 2539 (ค.ศ.1996) เมื่่�อเราเข้้าร่่วมกัับ การทดสอบของความอดทนและของมนุุษยชาติิ ในด้้านบวก โรตารีีได้้นำความ
สโมสรโรทาแรคท์์แห่่งแรกในไครเมีีย นั่่�นคืือสโมสรโรทาแรคท์์ซิิมเฟโรโพล ตั้้�งแต่่ เข้้มแข็็งใหม่่มาให้้เรา โดยรวมผู้้�คนจำนวนมากจากหลากหลายเชื้้�อชาติิ ศาสนา
นั้้�นมาโรตารีีก็็เป็็นส่่วนสำคััญในชีีวิิตของพวกเรา การเป็็นอดีีตโรทาแรคท์์ของเรา และความเจริิญรุ่่�งเรืืองในระดัับต่่างๆ ด้้วยแนวคิิดร่่วมกััน คืือเพื่่�อรัับใช้้สัังคม         
10 ปีีได้้กลายเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีของการพััฒนาผู้้�นำเยาวชนรุ่่�นใหม่่ที่่�เปลี่่�ยนถ่่ายไป ในยููเครน โรแทเรีียนจาก ลวีีฟ, คาร์์คิิฟ, ดนิิโป,ร โปลตาวา, เคีียฟ, อิิวาโน-                 
ฟรานกิิฟสค์์, เชอร์์นิฟิ ซีี และพื้้�นที่่�ขัดั แย้้งของโดเนตสค์์ ซึ่่ง� พวกเขายัังคงจัับมืือกััน
สู่่�การเป็็นโรแทเรีียน
ในปีี 2549 (ค.ศ.2006) ผม, มิิโคลา (Mykola), เข้้ามาอยู่่�ในสโมสร เหนีียวแน่่นในเวลานั้้�น ได้้ช่่วยเหลืือผู้้�คนที่่�หนีีสงคราม เช่่นเดีียวกัับโรแทเรีียนที่่�
โรตารีีซิิมเฟโรโพล ซึ่่�งต่่อมาได้้เป็็นสโมสรพี่่�เลี้้�ยงของสโมสรโรตารีี Simferopol- หนีีจากมอสโกและครััสโนดาร์์ในรััสเซีีย
เราได้้ยื่่น� มืือช่่วยเหลืือชาวยููเครนที่่�สูญ
ู เสีียอาชีีพการงานและถููกทิ้้�งให้้
Taurica ซึ่่ง� โอลกา (Olga) ภรรยาของผมเป็็นนายกก่่อตั้้ง� ในปีี 2550 (ค.ศ.2007)
ั ง่ เสบีียง
ผมได้้เป็็นบรรณาธิิการของนิิตยสารฉบัับทางการชื่่�อ Rotariets ในยููเครนและ           อยู่่�ตามลำพัังในความทุุกข์์ยาก โรแทเรีียนที่่�ให้้การช่่วยเหลืือบางคนได้้จัดส่
อาหารทารก และเสื้้�อผ้้า ส่่วนคนอื่่�นๆ ก็็ช่่วยจััดส่่งของเครื่่�องใช้้ส่่วนตััวและยา
เบลารุุส ตั้้�งแต่่ปีี 2554 (ค.ศ.2011) โอลกาสนัับสนุุนให้้มีีการผลิิตเป็็นดิิจิิตััล
ผมเป็็นนายกสโมสรในปีี 2556-57 (ค.ศ.2013-14) แต่่เมื่่�อคาบสมุุทร รัักษาโรค เราจััดระบบโลจิิสติิกส์์ช่่วยเหลืือการตั้้�งถิ่่�นฐานของผู้้�ลี้้�ภััย เราบริิการ
ไครเมีียถููกผนวกช่่วงระหว่่างที่่�ผมเป็็นนายก เราต้้องย้้ายไปที่่�โอเดสซา (Odesa) อาหาร แจกจ่่ายของขวััญ หนัังสืือ และเสื้้�อผ้้าให้้กัับผู้้�คนในพื้้�นที่่�มีีข้้อพิิพาท และ
และเพื่่�อให้้ได้้ดำเนิินกิิจกรรมโรตารีีต่่อไป เราได้้ก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีอีีคลัับยููเครน ในตอนเย็็นก็็ส่ง่ หีีบห่่อของชำให้้กับั ครอบครััวที่่�มีขี นาดใหญ่่ และโดยร่่วมกัับสโมสร
ขึ้้น� สโมสรประเภทนี้้�ซึ่ง่� ค่่อนข้้างใหม่่ในขณะนั้้�น ได้้ช่ว่ ยเราและโรแทเรีียนคนอื่่น� ๆ โรตารีีลวิิฟ เรายัังได้้จััดให้้มีีการบริิการทัันตกรรมเคลื่่�อนที่่�อีีกด้้วย
Yulia Zharikova เลขานุุการสโมสรโรตารีีเคีียฟ แอดวานซ์์ (Rotary Club of
Kyiv Advance)

พ.ศ.2556-57
ยานููโควิิชซึ่่�งได้้รัับเลืือกเป็็นประธานาธิิบดีี
ในปีี 2553 ปฏิิเสธข้้อตกลงในการรวมเข้้ากัับ
สหภาพยุุโรป มีีการประท้้วงโค่่นล้้มรััฐบาล
และยานููโควิิชหนีีไปรััสเซีีย
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เมษายน 2557
กลุ่่�มกบฏแบ่่งแยกดิินแดนที่่�สนัับสนุุนรััสเซีียเริ่่�มยึึดดิินแดนในยููเครน
ตะวัันออก (ในเดืือนกรกฎาคม กลุ่่�มกบฏยิิงสายการบิินมาเลเซีียแอร์์ไลน์์
เที่่�ยวบิินที่่� 17 ตก ทำให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 298 ราย) ขณะที่่�การต่่อสู้้�ระหว่่าง
ฝ่่ายกบฏและกองทััพยููเครนทวีีความรุุนแรงขึ้้�น กองทััพรััสเซีียก็็สนัับสนุุน
ฝ่่ายกบฏ ในช่่วงปลายปีี 2564 รััฐบาลยููเครนประเมิินว่่า มีีผู้้�เสีียชีีวิิต
ประมาณ 14,000 รายในระหว่่างความขััดแย้้ง

ในปีี 2558 (ค.ศ.2015) ด้้วยความช่่วยเหลืือของสโมสร       
โรตารีีอื่่�นๆ ในยููเครน เราได้้จััดหลัักสููตรสอนมััลติิมีีเดีียที่่�โรงเรีียนสอน
ศิิลปะในเมืืองสโลเวีียนสค์์ และในปีี 2559 (ค.ศ.2016) สโมสรโรตารีี        
สโลเวีียนสค์์ได้้บริิจาคหลัักสููตรการออกแบบท่่าเต้้นสำหรัับเด็็ก โครงการ
“กลุ่่�มสหายนัักบุุญนิโิ คลััส” ได้้รับั แรงผลัักดัันและกลายเป็็นโครงการหลััก
ของโรตารีีในยููเครนตะวัันออกที่่�แยกออกมาต่่างหาก โครงการอื่่�นๆ ของ
สโมสรรวมถึึงการเติิมเต็็มห้้องสมุุดด้้วยหนัังสืือวรรณกรรมสมััยใหม่่       
การสนัับสนุุนทีีมกีีฬา และการสนัับสนุุนโครงการ “เชื่่�อในตััวคุุณเอง”
ของวิิคเตอร์์ สเมีียร์์นอฟ (Viktor Smyrnov) นัักว่่ายน้้ำพาราลิิมปิิก         
แชมป์์โลก นอกจากนี้้�เรายัังจััดหาเงิินทุุนให้้กัับเด็็กอนุุบาลที่่�มีีความผิิด
ปกติิทางสายตา จิิตใจ และกล้้ามเนื้้�อ

ซ้้าย: Olga และ Mykola
Stebljanko เข้้าร่่วมโรตารีี
ในปีี 2539 (ค.ศ.1996)
เมื่่�อพวกเขาช่่วยสร้้างสโมสร
โรทาแรคท์์แห่่งแรกใน
ไครเมีีย; มิิโคลาภายหลัังได้้
เข้้าร่่วมกัับสโมสรโรตารีี
ซิิมเฟโรโพล (ด้้านล่่าง)

โครงการเพื่่�อสัันติิภาพ

หลายสโมสรในยููเครนได้้ริิเริ่่�มโครงการของตนเองเพื่่�อนำ
ความสงบสุุขมาสู่่�ประเทศ
ในเขตสู้้�รบตามแนวชายแดนรััสเซีียในยููเครนตะวัันออก มีีผู้้�เสีียชีีวิิตประมาณ
14,000 คน รวมถึึงพลเรืือนมากกว่่า 3,000 คน และบาดเจ็็บอย่่างน้้อย 30,000 คน ระหว่่าง
ปีี 2557-2564 (ค.ศ.2014-2021) ในช่่วงเวลาเดีียวกัันนั้้�น ผู้้�คนจากไครเมีียและดอนแบส
มากกว่่า 1.6 ล้้านคน หลบหนีีจากบ้้านเกิิดและกลายเป็็นผู้้�พลััดถิ่่�นในยููเครน ในขณะที่่�           
3 ล้้านคนยัังคงอยู่่�ในดิินแดนที่่�ถููกควบคุุมโดยกองกำลัังติิดอาวุุธ
สโมสรโรตารีีในยููเครนได้้ให้้ความช่่วยเหลืือ
ทางการแพทย์์และสุุขภาพจิิตแก่่ผู้้�ที่่ต� กเป็็นเหยื่่อ� ของความ
ขััดแย้้ง และได้้สนัับสนุุนประชากรผู้้�พลััดถิ่่�นจำนวนมาก      
ในขณะเดีียวกัันก็็มอบสิ่่�งของบรรเทาทุุกข์์ให้้กัับผู้้�ที่่�อาศััย
อยู่่�ในพื้้�นที่่�แนวหน้้า โรตารีีสากลเรีียกร้้องให้้มีีการเจรจา
อย่่างสัันติิในชุุมชนที่่�ถููกแบ่่งแยกและระหว่่างรััฐบาลของ
รััสเซีียและยููเครน สมาชิิกให้้การสนัับสนุุนความพยายาม
ในการค้้นหาและกำจััดทุ่่�นระเบิิดในพื้้�นที่่�ต่่อสู้้�   และใน
ขณะเดีียวกัันก็็ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนให้้รู้้�จัักปัักเขตและ
ระบุุเขตทุ่่�นระเบิิด ส่่วนผู้้�บาดเจ็็บจากทุ่่�นระเบิิด  สโมสร            
โรตารีีได้้จััดตั้้�งศููนย์์ฟื้้�นฟููในพื้้�นที่่�แนวหน้้า สมาชิิกโรตารีี
กำลัังทำการวางแผนและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจที่่�สามารถ
ส่่งเสริิมการฟื้้�นฟููชุุมชนเพื่่�อให้้กลัับคืืนสู่่�เศรษฐกิิจของ
ประเทศ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามในการช่่วย
ฟื้้�นฟููเขตดอนแบส
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ขณะที่่�นิติ ยสาร Rotary ฉบัับเดืือนเมษายน
กำลัั ง ออกข่่ า วนี้้�  รัั ส เซีี ย ทำสงครามกัั บ
ยููเครนอย่่างเต็็มรููปแบบ

(ขวา) สมาชิิกของสโมสร
โรตารีีอีีคลัับยููเครน
รวมกัันห้้อมล้้อมสมาชิิก
ของสโมสรโรตารีีเคีียฟ
(คนกลางในชุุดขาว)

(ด้้านบน) เด็็กๆ ในยููเครนตะวัันออก
ห้้อมล้้อมเนืืองแน่่นที่่�หน่่วยทัันตกรรม
เคลื่่�อนที่่� (ซ้้าย) Piotr Wygnaczuk
ซึ่่�งตอนนั้้�นเป็็นผู้้�ว่่าการภาค 2230 โพ
สท่่า

“WHAT
It’s LIKE”
“มัันเป็็นยัังไงนะ”
“เรื่่�องราวที่่�ไม่่ธรรมดา
ของโรแทเรีียนธรรมดา”

บอกเล่่า

จากประสบการณ์์จริิง

ร่่วมแบ่่งปััน
เรื่่�องราว
หากคุุณเป็็นสมาชิิกของโรตารีีที่่�มีี
ประสบการณ์์ที่่�ไม่่เหมืือนใคร เช่่นตััวอย่่าง
ข้้างต้้นนี้้� หรืือถ้้าคุุณรู้้�จัักใครบางคนที่่�
เชื่่�อมต่่อกัับโรตารีี และมีีเรื่่�องราวประเภทนี้้�
จะบอกเล่่า - เราปรารถนาอยากได้้ยิิน
คุุณสามารถแบ่่งปัันเรื่่�องราวของคุุณโดยส่่ง
อีีเมลถึึงเราที่่� magazine@rotary.org
โปรดใส่่ข้้อความ “มัันเป็็นยัังไงนะ” ใน
บรรทััดหััวข้้อเรื่่�องในอีีเมลของคุุณด้้วย

แปลโดย อผภ.นพ.วีีระชััย จำเริิญดารารััศมีี
สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่
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ภาพประกอบโดย ริิชาร์์ด มีีอา

“มัันเป็็นยัังไงนะ”

การกำำจััดทุ่่�นระเบิิด

โดย Hansjörg Eberle สโมสรโรตารีี Genève International สวิิตเซอร์์แลนด์์
ผมทํํ างานร่่ วมกัั บ คณะกรรมการกาชาด  ระหว่่ า ง
ประเทศ (ICRC) เป็็นเวลา 12 ปีี ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในประเทศที่่�ได้้รัับ
ความเดืื อ ดร้้ อ นจากปัั ญ หาสงคราม เช่่ น  อัั ฟ กานิิ ส ถานและ
ปากีีสถาน ผมพัักอยู่่�กัับศััลยแพทย์์ และเรามัักจะได้้รับั การแจ้้งให้้
เตรีียมพร้้อมตอนตีี 3 บ่่อยๆ เตรีียมรัับรถบรรทุุกผู้้�บาดเจ็็บ           
10 หรืือ 15 คน ได้้รัับอัันตรายจากทุ่่�นระเบิิด สภาพที่่�เราเห็็นน่่า
สยดสยอง — ได้้รัับบาดเจ็็บตามส่่วนต่่างๆของร่่างกาย เบื้้�องต้้น
ศััลยแพทย์์มีีหน้้าที่่�คััดกรองผู้้�บาดเจ็็บ ว่่าจะช่่วยท่่านใดก่่อนที่่�มีี
โอกาสรัักษาชีีวิิตให้้รอดได้้

ช่่วยฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทํําหน้้าที่่�ทำลายทุ่่�นระเบิิดจริิง โดยเรา
รัับสมััครเฉพาะจากภููมิภิ าคที่่�ได้้รับั ผลกระทบ อาจเป็็นอดีีตทหาร
หรืือนัักสู้้� แต่่อาจมีีภููมิิหลัังเป็็นพลเรืือน เช่่น ครูู ทนายความหรืือ
เกษตรกรก็็ได้้ ทั้้�งชายและหญิิง เพื่่�อเป็็นผู้้�กำจััดทุ่่�นระเบิิด รวมทั้้�ง
ผู้้�สมััครจากประเทศมุุสลิิม เช่่น อิิรััก เรามีีหลัักสููตรการกำจััด        
ทุ่่�นระเบิิดพื้้�นฐาน ใช้้เวลาเรีียนสามหรืือสี่่�สััปดาห์์

ในการกำจััดทํําลายทุ่่�นระเบิิดเพื่่�อมนุุษยธรรม (ตรง
ข้้ามกัับการกำจััดระเบิิดโดยทางทหาร) ผู้้�กำจััดทุ่่�นระเบิิดจะสวม
ใส่่ชุุดป้้องกัันแสงจากระเบิิดเท่่านั้้�น ซึ่่�งประกอบด้้วยเสื้้�อกั๊๊�กที่่�
บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�บาดเจ็็บเป็็นผู้้�หญิิง เด็็กและคนชรา ที่่�ไม่่ ป้้องกััน (คล้้ายกัับเสื้้�อเกราะกัันกระสุุน) และหมวกกะบัังหน้้า       
ได้้มีส่ี ว่ นร่่วมการต่่อสู้้�ในสงคราม แต่่กําํ ลัังวิ่่ง� หนีี เหตุุการณ์์มักั เกิิด สิ่่�งนี้้�ช่่วยให้้มั่่�นใจถึึงความอยู่่�รอด  เมื่่�อเกิิดการระเบิิดขณะกำจััด
ขึ้้�นในช่่วงเวลากลางคืืน ครอบครััวที่่�มีีเด็็กๆ ต้้องหลบหนีีเพื่่�อให้้มีี ทุ่่�นระเบิิด  แม้้ไม่่ได้้ปกป้้องแขนและขา เหตุุผลที่่�เน้้นการป้้องกััน
ชีีวิติ รอด – ท่่านสามารถจิินตนาการถึึงความหวาดกลััวสยองขวััญ แสงจากระเบิิด เพราะต้้องทํํางานตลอดทั้้�งวััน ซึ่่ง� มัักจะอยู่่�ในสภาพ
ในเหตุุการณ์์
แวดล้้อมที่่�ร้้อนหรืือสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ทำงานยากมาก จะไม่่สามารถ 
ทํํางานได้้ตลอด หากสวมชุุดเกราะเต็็มตััวเหมืือนทหาร
กาชาดสากล (ICRC) ใช้้เวลาอย่่างมากในการพยายาม
ให้้ความช่่วยคนเหล่่านี้้� แต่่แน่่นอนปััญหานั้้�นลึึกซึ้้�งเกิินกว่่าที่่�คาด 
มีีอุบัุ ติั เิ หตุุเกิิดขึ้้น� โชคไม่่ดีแี ม้้จะมีีข้อ้ ควรระวัังมากมาย
ชาวนาที่่�สููญเสีียขา เขาจึึงไม่่สามารถดููแลครอบครััวของเขา ผู้้�คน ที่่�เรานำมาใช้้ หนึ่่ง� ในเพื่่�อนอเมริิกันั ผู้้�บัังคัับบััญชาของเราเสีียชีีวิติ
ไม่่สามารถใช้้พื้้น� ที่่�ที่่พ� วกเขาเชื่่อ� ว่่ามีีทุ่่�นระเบิิด ไม่่สามารถทํําฟาร์์ม ที่่�อิิรัักในปีี 2019 เมื่่�อเขาพยายามปลดเอาชนวนระเบิิดออก
ที่่�ดินิ นั้้�น หรืือใช้้ถนนเพื่่�อไปโรงเรีียนหรืือไปตลาด ทุ่่�นระเบิิดจึึงเป็็น อย่่างไรก็็ตามเป็็นอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดได้้น้้อยมาก เจ้้าหน้้าที่่�ของเรา       
เสมืือนอาวุุธแห่่งความหวาดกลััว
ทุุกคนมีีการทำประกัันอุุบััติิเหตุุ ในกรณีีเสีียชีีวิิต สิ่่�งนี้้�ช่่วยแก้้ไข
ปััญหาให้้ครอบครััวผ่่านพ้้นไปได้้อีีกสี่่�หรืือห้้าปีีข้้างหน้้า
สภากาชาดสากลช่่ ว ยล็็ อ บบี้้� รัั ฐ บาลต่่ า งๆ ผ่่ า น
อนุุสัญญ
ั าออตตาวา ซึ่่ง� เป็็นข้้อห้้ามระหว่่างประเทศในการวางทุ่่�น
กองทััพอาจช่่วยทำลายทุ่่�นระเบิิดและแนวระเบิิดที่่ว� าง
ระเบิิดเพื่่�อต่่อต้้านบุุคคล เมื่่�อปีี 1997 ความกัังวลของผม เท่่าที่่� ไว้้ได้้ ด้้วยรถถัังขนาดใหญ่่ แม้้มีีทุ่่�นระเบิิดเหลืือ 2-3 ลููก ก็็ไม่่ใช่่
ทราบคืือไม่่มีใี ครช่่วยจััดการช่่วยกำจััดทุ่่�นระเบิิด ดังั นั้้�นผมจึึงร่่วม เรื่่อ� งใหญ่่อะไร แต่่สําํ หรัับทีีมกำจััดทุ่่�นระเบิิดเพื่่�อมนุุษยธรรม เพื่่�อ
ตั้้ง� กลุ่่�มทำงานกัับเพื่่�อนและเพื่่�อนร่่วมงานบางคนในมููลนิิธิิ Suisse ความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบััติิ เสมืือนหนึ่่�งเราต้้องหาเข็็มทุุกเล่่มใน
de Deminage หรืื อ มูู ล นิิ ธิิ ส วิิ ส เพื่่� อ ช่่ ว ยหาแนวทางกำจัั ด            กองฟาง ไม่่เช่่นนั้้�นประชากรท้้องถิ่่�นจะรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััย ผมมอบ
ทุ่่�นระเบิิด (FSD)
การหาแนวทางป้้องกัันการสููญเสีียที่่�แท้้จริิง ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญช่่วย
พิิจารณา แต่่ยัังคง เป็็นเรื่่�องน่่าหวาดกลััวเช่่นเดิิม ผมจํําได้้ว่่าเคย
ปััญหาคืือเราจะกํําจััดทุ่่�นระเบิิดได้้อย่่างไร? ประการ ไปเยี่่�ยมหนึ่่�งในทีีมกู้้�ทุ่่�นระเบิิดของเราในซููดานใต้้ นำโดยชุุดกู้้�     
แรกทีีมงานของเราเริ่่�มสำรวจก่่อน แบบไม่่ต้้องใช้้เทคโนโลยีี ทุ่่�นระเบิิดชุุดใหญ่่ของซููดาน ในขณะที่่�ที่่�ปรึึกษาและผมต้้องเดิิน
หมายความว่่าเราใช้้เวลาหลายสััปดาห์์ในการสััมภาษณ์์ผู้้�คนใน
ผ่่านที่่�ดิินที่่�ไม่่มีีทุ่่�นระเบิิดที่่�มองเห็็นและที่่�มีีอาวุุธอื่่�นๆ ที่่�ยัังไม่่
ภููมิิภาค สำรวจภููมิิประเทศที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวของกองกํําลัังช่่วง ระเบิิดนานประมาณ 20 นาทีี ผมไม่่เคยเดิินผ่่านในพื้้�นที่่�เช่่นนี้้�   
ระหว่่ า งมีี ค วามขัั ด แย้้ ง อาวุุ ธที่่� ใ ช้้ และการใช้้ แ นวทาง มาก่่อน  ผมเดิินตามรอยเท้้าของผู้้�สํํารวจไม่่มากก็็น้้อย พวกเขามีี
นิิ ติิ วิิ ท ยาศาสตร์์ ที่่� เ ป็็ น ไปได้้ คาดว่่ า จะลดพื้้� น ที่่� อัั น ตรายจาก            สายตาที่่�ดีีกว่่าผม ผมรู้้�สึึกตึึงเครีียด แต่่ในใจพยายามมุ่่�งเน้้นเรื่่�อง
ทุ่่�นระเบิิดลงได้้ 90 เปอร์์เซ็็นต์์ นอกจากนี้้�เรายัังคาดหวัังในการใช้้ สำคััญระหว่่างการเยี่่�ยมดัังกล่่าว สุุดท้้ายรู้้�สึึกปลื้้�มปิิติิช่่วงเวลา       
เทคโนโลยีีโดรน (เครื่่�องบิินไร้้คนขัับ) ซึ่่�งสามารถระบุุตำแหน่่ง         เดิินทางกลัับ
ทุ่่�นระเบิิดที่่�อยู่่�ใต้้ดิินได้้
เราประสบความสํํ า เร็็ จ มากมาย เมื่่� อ เร็็ ว ๆ นี้้�                 
อย่่างไรก็็ตามผมขอโทษที่่�จะบอกว่่า เทคนิิคที่่�ไม่่เกิิด เราสามารถกำจััดทุ่่�นระเบิิดและอุุปกรณ์์ต่่างๆ ในหมู่่�บ้้านอื่่�นเพิ่่�ม
อัันตรายจากการกำจััดทุ่่�นระเบิิด ยัังไม่่พััฒนามากนัักในช่่วง           ในอิิรััก เรามีีความสุุขมากที่่�ได้้เห็็นผู้้�คนเดิินทางกลัับมาสร้้างบ้้าน
20 ปีีที่่�ผ่่านมา ยัังไม่่มีีสิ่่�งทดแทนวิิธีีใช้้เครื่่�องตรวจจัับโลหะแบบที่่� ใหม่่ ทํําฟาร์์ม ทุุกคนได้้เริ่่�มต้้นชีีวิิตใหม่่อีีกครั้้�ง
ใช้้กันั อยู่่�ในปััจจุุบันั ซึ่่ง� ทำงานช้้าและเสีียค่่าใช้้จ่า่ ยมาก ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ของเรา เป็็นอดีีตกองกำลัังพิิเศษทางทหาร เป็็นอาสาสมััครและ
- ตามคำบอกเล่่าของ สตีีฟ อััลมอนด์์
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greater global impact.
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หนึ่่�งในร้้อย น้้อยนััก จัักเปรีียบได้้ 		
ท่่าน “พิิชััย รััตตกุุล” สมศัักดิ์์�ศรีี
หนึ่่�งในประธาน โรตารีี แห่่งปฐพีี 		
หนึ่่�งเดีียวนี้้� เด่่นดััง จากเมืืองไทย
ยากจะหา ใครเปรีียบ กัับคารม 		คำคมคม เสีียงไพเราะ ถ้้อยปราศรััย
แนวคิิดเฉีียบ เทีียบพลััน ได้้ดัังใจ 		ทัันสมััย ทัันเหตุุการณ์์ ทั่่�วพารา
ณ วัันนี้้� ฟ้้ามารัับ ท่่านกลัับแล้้ว 		ดัังดวงแก้้ว พลััดตก จากหััตถา
ใจมวลมิิตร หายวัับ จัับวิิญญา 		สุุดปััญญา เศร้้าคว้้าคืืน ได้้ดัังเดิิม
ท่่านฝากไว้้ “มีีน้้ำใจ ให้้ความรััก”	ยัังประจัักษ์์ ในผล พููนส่่งเสริิม
ช่่วยผู้้�ทุุกข์์ ทุุกทุุกที่่� ได้้เต็็มเติิม 		
เพื่่�อพููนเพิ่่�ม เป็็นพลััง แห่่งความดีี
แม้้นวัันนี้้� มิิมีีท่่าน ให้้ได้้เห็็น 		
ท่่านยัังเป็็น “ไอดอล”อยู่่� คู่่�โรตารีี
มวลมิิตรซึ้้�ง ตรึึงตราอยู่่� ในฤดีี 		มิิวัันมีี ลบเลืือน ชั่่�วนิิรัันดร์์
ขออำนาจ บารมีี สิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� 		นิิรมิิตร ฟ้้าส่่งท่่าน สู่่�สวรรค์์
เสวยสุุข เปรมปรีีดิ์์� ทุุกคืืนวััน 		
เกษมสัันต์์ ตลอดชั่่�ว กาลนาน
ด้้วยรััก เคารพ และอาลััยยิ่่�ง
จากมวลมิิตรโรแทเรีียนในประเทศไทย
(อดีีตกรรมการบริิหารโรตารีีสากล ศ.ดร.เสาวลัักษณ์์ รััตนวิิชช์์ ผู้้�ประพัันธ์์)

Interview
อผภ.ดร. ศุุภวััตร ภููวกุุล

อผภ.ดร. ศุุ ภ วัั ต ร ภููวกุุ ล สัั ง กัั ด
สโมสรโรตารีี เชีี ย งใหม่่ ภาค 3360 เป็็ น
ปููชนีี ย บุุ คค ลท่่ า นหนึ่่� ง ในโรตารีี ที่่� ท ำคุุ ณ
ประโยชน์์ให้้กัับโรตารีีอย่่างมากมาย ท่่านได้้
เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียนเมื่่�อ 60 ปีีที่่�แล้้วตอนที่่�
อายุุ 34 ปีี จนปััจจุุบัันท่่านอายุุ 94 ปีี นัับเป็็น
ห้้วงเวลาที่่�ยาวนานในการเป็็นโรแทเรีียน ซึ่่�ง
ท่่านมีีประสบการณ์์ที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะ
ท่่านเป็็นพี่่�น้้องร่่วมโรตารีีของอดีีตประธาน
โรตารีีสากล ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล

อน. จัันทนีี เทีียนวิิจิิตร
สโมสรโรตารีีล้้านนาเชีียงใหม่่
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	ท่่านศุุภวััตรกล่่าวถึึง ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล ว่่า ฯพณฯ พิิชััยเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
ในการเป็็นโรแทเรีียน ท่่านเป็็นคนจริิงจััง จริิงใจ พร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น ท่่านเป็็นผู้้�ที่่�มีี
ความรู้้� เมื่่อ� รู้้แ� ล้้วท่่านก็็จะสอนและแบ่่งปัันให้้กับั ผู้้�อื่น่� อยู่่�เสมอ ในส่่วนของท่่านศุุภวััตรนั้้�น
ฯพณฯ พิิชััยได้้ถืือเสมืือนว่่า ท่่านศุุภวััตรเป็็นน้้องชายคนหนึ่่�ง ในการปฏิิบััติิภารกิิจโรตารีี
ฯพณฯ พิิชัยั ได้้สอนและช่่วยเหลืือท่่านศุุภวััตรหลายอย่่าง อาทิิ ตรวจสอบ Speech ภาษา
อัังกฤษเมื่่�อไปเยี่่�ยมสโมสรที่่�อยู่่�ต่่างประเทศ ซึ่่�งปีี 2520-2521 ท่่านศุุภวััตรเป็็นผู้้�ว่่าการ
ภาค 330 ที่่�มีีพื้้�นที่่�ครอบคลุุมประเทศไทย มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ และบรููไน จนถึึงเมื่่�อไป
เป็็นผู้้แ� ทนประธานโรตารีีสากลในการประชุุมใหญ่่ของภาคต่่างๆ ในหลายประเทศมากกว่่า
10 ครั้้�ง โดยเฉพาะที่่�ไต้้หวัันไปถึึง 4 ครั้้�ง ฯพณฯ พิิชััยก็็ได้้ตรวจสอบภาษาอัังกฤษและให้้
คำแนะนำวิิธีีปฏิิบััติิอยู่่�เสมอ
ในเรื่่�องกริิยามารยาท ฯพณฯ พิิชััยได้้สอนอย่่างละเอีียด อาทิิ การรัับประทาน
อาหารตามแบบฝรั่่�ง การดื่่�มชา/กาแฟ การนั่่�งเก้้าอี้้� การเก็็บเก้้าอี้้�ไว้้ที่่�เดิิมเมื่่�อลุุกขึ้้�น ซึ่่�ง
เป็็นความละเอีียดที่่� ฯพณฯ พิิชััยได้้เอาใจใส่่และนำมาสอน รวมไปถึึงเรื่่�องของการ
หอมแก้้มกัับต่่างชาติิเมื่่�อมีีการแนะนำให้้รู้้�จัักกัันและต้้องจัับมืือพร้้อมกัับหอมแก้้ม ซึ่่�ง
ฯพณฯ พิิชัยั ได้้สอนให้้เอาแก้้มชน ท่่านศุุภวััตรกล่่าวว่่าถ้้าหาก ฯพณฯ พิิชัยั ไม่่สอนมาก่่อน
ตอนที่่�ถึึงเวลาก็็คงทำไม่่เป็็นหรืือถ้้าทำแล้้วอาจจะขายหน้้าก็็เป็็นได้้
	อีีกเรื่่อ� งหนึ่่ง� สำคััญที่่�ท่า่ นพิิชัยั ช่่วยเหลืือคืือ ตอนที่่�เป็็นผู้้�ว่า่ การภาค 330 จะต้้อง
ไปเยี่่ย� มสโมสรในประเทศมาเลเซีีย สิิงคโปร์์ บรููไน อย่่างเป็็นทางการ ซึ่่ง� ต้้องมีีการวางแผน
การเยี่่�ยม เส้้นทาง และการเตรีียมตััวให้้เข้้ากัับวััฒนธรรมและประเพณีีท้้องถิ่่�นของแต่่ละ
ที่่� โดย ฯพณฯ พิิชััยได้้ขอให้้เพื่่�อนสนิิทของท่่านคืือ Dr. Tay Teckeng ประธานองค์์การ
ต่่อต้้านโรคมะเร็็งในสิิงคโปร์์ เป็็นผู้้�วางแผนการเยี่่�ยมสโมสรของท่่านศุุภวััตร เมื่่�อ Dr. Tay
Teckeng วางแผนแล้้วก็็ส่่งให้้ ฯพณฯ พิิชััยตรวจว่่าถููกต้้องเหมาะสมหรืือไม่่อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
โดย ฯพณฯ พิิชััยได้้แก้้ไขปรัับปรุุงว่่าตารางแน่่นเกิินไปอาจจะเหนื่่�อยได้้ ซึ่่�งท่่านเป็็นคนที่่�
ละเอีียดจริิงๆ เพราะการเดิินทางสมััยนั้้�นต้้องใช้้พาหนะทั้้�งทางรถยนต์์ รถไฟ เรืือ เครื่่�อง
บิินใหญ่่ เครื่่�องบิินเล็็ก และรถม้้า มีีความยากลำบากในการเดิินทางจึึงต้้องมีีการวางแผน
ให้้ดีี

ผู้้เ� ขีียนได้้ขอให้้ท่า่ นศุุภวััตรเล่่าถึึงประสบการณ์์เยี่่ย� มสโมสร
โรตารีีในภาค 330 ที่่�อยู่่�ต่่างประเทศ ซึ่่ง� ท่่านได้้เล่่าน่่าสนใจชวนติิดตาม
“ตอนนั้้�นในภาค 330 มีีสโมสรโรตารีีจำนวน 60 สโมสรใน
4 ประเทศ การไปเยี่่�ยมสโมสรได้้เดิินทางโดยพาหนะหลายประเภท
คืือ รถยนต์์ รถไฟ เรืือ เครื่่�องบิินใหญ่่ เครื่่�องบิินเล็็ก และรถม้้า เช่่น
บางแห่่งอยู่่ใ� นบรููไน ถ้้าขัับรถยนต์์เส้้นตรงต้้องขัับรถไปสองสามชั่่�วโมง
ในความเป็็นจริิงต้้องขัับรถอ้้อมเขาเป็็นวััน เขาเลยไปขอยืืมเครื่่�องบิิน
ของบริิษััทเชลล์์ บิินข้้ามเขาไปใช้้เวลา 10-15 นาทีี เขาจััดการให้้เสร็็จ
ยืืมรถ ยืืมเครื่่�องบิินให้้หมด เราไม่่เคยนั่่�งเรืือบิินเล็็กก็็มานั่่�งคราวนั้้�น
บิินเลีียบฝั่่�งทะเลเหนืือต้้นมะพร้้าวไม่่เท่่าไหร่่ ตื่่�นเต้้นมาก
ตอนไปเยี่่�ยมสโมสรโรตารีี ยัังมีีเรื่่�องตื่่�นเต้้นอีีกหลายครั้้�ง
เหมืือนในหนัังทาร์์ซาน ทางสโมสรพาไปดููชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
ชุุมชนที่่�สโมสรดููแลคืือที่่� Long house ที่่�นั่่�นบ้้านเขาพื้้�นเป็็นน้้ำทะเล
ที่่�ไม่่ลึึก เวลาเขาจะสร้้างบ้้านต้้องยกสููงจากพื้้�นน้้ำ แล้้วหน้้าบ้้านก็็
เท่่ากััน คนที่่มีี� เงิินพื้้�นที่่หลั
� งั บ้้านจะยาว คนไม่่มีีเงิินก็็มีีพื้้�นที่่หลั
� งั บ้้านสั้้�น
ข้้างหน้้าบ้้านก็็จะต้้องทำลานพื้้�นเพื่่�อเป็็นที่่�สัังสรรค์์กััน และมีีหลัังคา
ตรงลานนั้้�น แต่่ละบ้้านก็็จะมีีสะพานให้้พ้้นจากน้้ำและก็็เดิินไป เมื่่�อ
เข้้าไปในบ้้านก็็ต้้องลอดใต้้หลัังคา เราก็็เข้้าไปดููในบ้้านหลัังหนึ่่�ง มีีแต่่
ไหเล็็กๆ เยอะแยะ ก็็ไปเปิิดดูู เขาใส่่ข้้าวสาร ของกิินของใช้้ เช่่น พวก
มะเขืือเทศ มัันเทศ ที่่� Long house เขาบอกว่่าตอนกลัับห้้ามลา
เด็็ดขาด เพราะเขาบอกว่่ามัันมีีประวััติิเมื่่�อ 30 ปีีก่่อน ถ้้าเราไปลา
เขาแล้้วเขาชอบเราเขาจะตััดหััวเราเพื่่�อไปย่่อเป็็นที่่�ระลึึก ห้้ามลา
เด็็ดขาด เวลาจะกลัับก็็ทำยิ้้�มๆ แล้้วก็็เดิินกลัับมา และก็็ที่่�รััฐนี้้�ในบ้้าน
จะมีีกะโหลกเก็็บไว้้ในเข่่งสาน ตอนผมกัับปิิยนารถ (โรตารีีแอนน์์) ไป
ก็็เดิินผ่่านไม้้ ทีีนี้้�ปิิยนารถ ก็็เอาส้้นเท้้าไปตกใส่่หลุุมของไม้้เสีียหลััก
เอาหััวไปชนกัับเข่่งนั้้�น ทำให้้ต้้องแหงนไปดููมัันเป็็นกะโหลกหััวคนอยู่่�
ในเข่่ง แต่่เป็็นหััวใหญ่่ ไม่่ได้้ย่่อ เป็็นของบรรพบุุรุุษของเขาเพราะเขา
อยู่่�ชายทะเล ไม่่ได้้เอาฝััง
	วัันนั้้�นตกใจหลายเรื่่�อง ตั้้�งแต่่นั่่�งเรืือซึ่่�งในเรืือมีีนายกสโมสร
กัับนัักหนัังสืือพิิมพ์์ เรืือเล็็กขนาดตั้้�ง 50-60 แรงม้้า เรืือลำเล็็ก
นิิดเดีียว พอวิ่่�งไวมัันก็็ตีีใส่่น้้ำ ผนัังเรืือมีีสิิทธิ์์�หลุุดได้้เพราะแรงมัันมาก
เหลืือเกิิน ผมบอก ปิิยนารถ โรตารีีแอนน์์นั่่�งหลัังๆ แล้้วถอดรองเท้้า
เพื่่�อเตรีียมพร้้อมหากเรืือพลิิกเราก็็ว่่ายน้้ำเลย ก่่อนจะขึ้้�นบกเราก็็ได้้
ยิินเสีียงกลองเหมืือนในหนัังทาร์์ซานเปี๊๊�ยบเลย อยู่่�ในป่่า เขากำลััง
ตีีฆ้้องกลองต้้อนรัับ ตอนออกจากเรืือเห็็นเป็็นต้้นไม้้อยู่่�ไกลต้้องเดิิน
ไปไกลมาก และเมื่่�อถึึงหมู่่�บ้้านตอนจะขึ้้�นบ้้านมีีบัันได 3 ขั้้�น เขาให้้ผม
เดิินนำหน้้า พอจะขึ้้�นบนบ้้าน เขาบล็็อคไว้้ไม่่ให้้ขึ้้�น ผมก็็ถามว่่าทำไม
เขาให้้ผมเอามืือแตะตรงนี้้�หน่่อย ผมแตะปั๊๊�บ นั่่�นเป็็นด้้ามมีีดแหลมๆ
มัันแทงลงไป ใต้้บัันไดเป็็นหมููตััวหนึ่่�ง หมููตััวนั้้�นตายทัันทีี เขาทำพิิธีี
สัังเวย รัับเราเหมืือนพระเจ้้าแผ่่นดิินเลย พอแทงหมููลงไปหมููมัันร้้อง
ยัังจำเสีียงมัันได้้เลย วัันนั้้�นตลอดวัันสะดุ้้�งตั้้�งหลายครั้้�ง หมููตััวนั้้�นเขา
เอาไปทำอาหารมื้้�อเที่่�ยงให้้เราทาน ผมฆ่่าหมููตััวแรกและตััวเดีียวใน
ชีีวิิต แล้้วที่่� Long house ลานพิิธีีต้้อนรัับก็็กว้้าง มีีโต๊๊ะประธานขึ้้�น
เป็็นชั้้�นๆ ให้้ผมนั่่�งข้้างบน ปิิยนารถนั่่�งใกล้้ๆ พอนั่่�งเสร็็จเขาเอาหมวก
มาให้้ใส่่เหมืือนในหนัังทาร์์ซาน มีีขนนกด้้วย นั่่�งเป็็นประธานสองคน
ไม่่มีีใครนั่่�งด้้วย แล้้วก็มีี็ คนมารำด้้วยมีีดปลายไม่่แหลมแต่่ดููมีีความคม
มาก เวลาเขาเอามีีดตีีกัับพื้้�นเสีียงดัังมาก มารำใกล้้ๆ เราด้้วยทำให้้เรา

สะดุ้้�งตั้้�งหลายครั้้�ง นายกโรตารีีก็็อยู่่�แถวนี้้� เขาก็็มารำใกล้้ๆ แล้้วเอา
มีีดด้้านแบนฟาดกัับพื้้�นใกล้้ๆ เรา สะดุ้้�งทุุกทีี จากนั้้�นเขาเอากระด้้ง
เหมืือนของคนเชีียงใหม่่มาให้้ผมและปิิยนารถคนละอััน แล้้วให้้เก็็บ
ของมาใส่่ 7 ชิ้้�น แล้้วเขาให้้ปิิยนารถตามคนนั้้�นออกไป ผมก็็ตามอีีก
คนหนึ่่�ง ไปไหว้้ผีีบ้้านผีีเรืือน เหมืือนคนเชีียงใหม่่เราเลย ตอนนั่่�งกัับ
พื้้�นเอาไก่่มาเวีียนบนศีีรษะ เอาไก่่มาชนเรา อีีกขณะว่่าคาถา สะดุ้้�ง
อีีก (หััวเราะ) เนื้้�อไก่่ที่เ่� รากิินก็็คงเป็็นไก่่ตัวนี้้�อีี
ั ก วัันนั้้�นตกใจหลายเรื่่อ� ง
และเมื่่อ� ถึึงการฟ้้อนรำ เขาเชิิญเราไปร่่วมด้้วย วิิธีีที่่ฟ้� อ้ นรำเขาเอาฆ้้อง
มาตีี เหมืือนที่่�เชีียงใหม่่เราฟ้้อนผีีมด เราเห็็นตั้้�งแต่่เด็็ก ผมก็็เลยรำกัับ
เขาได้้ เขาเลยชอบใจใหญ่่ เขาแต่่งตััวเหมืือนนุ่่�งผ้้าซิ่่�น รำผีีมดเหมืือน
ของเราเลย ต่่อมาภายหลัังเขาก็็เอารููปที่่�ต้้อนรัับเราไปลงหนัังสืือพิิมพ์์
ผมก็็ตััดหนัังสืือพิิมพ์์มาลงในสารผู้้�ว่่าการภาคด้้วย”
	ตลอดระยะเวลา 60 ปีีที่่�ได้้มาเป็็นโรแทเรีียน ท่่านศุุภวััตร
กล่่าวว่่าได้้เรีียนรู้้�จากโรตารีีตั้้�งแต่่การหััดฝึึกพููดจากสโมสรโรตารีี ดูู
ตััวอย่่างของ ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล คุุณเยี่่�ยม ตัันไพฑููรย์์ดิิถีี และ
คุุณวััย วััฒนกุุล จากสโมสรโรตารีีธนบุุรีี ที่่�ได้้เชิิญมาพููดที่่�สโมสรฯ ได้้
เรีียนรู้้�การเป็็นผู้้�นำและผู้้�ตามที่่�ดีี ชีีวิิตนี้้�เติิบใหญ่่มาจากโรตารีี และ
การที่่�เป็็นผู้้�ว่่าการภาคได้้เข้้าอบรมที่่�โรตารีีสากลจััดนั้้�น ถืือว่่าเป็็น
ประโยชน์์มหาศาล เขาสอนให้้เราพููดในที่่�ชุุมชน เอาตััวอย่่างมาให้้ดูู
ท่่านบอกว่่าทุุกอย่่างเป็็นประโยชน์์กัับตััวท่่านหมด
เมื่่�อได้้รัับจากโรตารีี ท่่านก็็ได้้ให้้กัับโรตารีีอย่่างมากมาย
ไม่่ว่่าจะช่่วยงานในสโมสร ต่่างสโมสร งานในภาค ต่่างภาค ท่่านเคย
ดำรงตำแหน่่งประธานสภาอดีีตผู้้�ว่่าการภาคในประเทศไทย ผู้้�นำ
การอบรมในระดัับสโมสร ภาค โรตารีีประเทศไทย และผู้้�นำการ
อบรมผู้้�ว่า่ การภาครัับเลืือกที่่�มลรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา
รวมถึึงโครงการบำเพ็็ญประโยชน์์ที่่�นัับไม่่ถ้้วน
	สิ่่�งที่่�ท่่านศุุภวััตรยึึดถืือในการเป็็นโรแทเรีียนคืือ
* ในโรตารีีมีีความรู้้�มากมาย ต้้องรู้้�จััก “สอย” มาใช้้ให้้เป็็น
ประโยชน์์ เรีียนรู้้�จากในตำราโรตารีี เรีียนรู้้�จากอบรม และที่่�สำคััญ
ที่่�สุุดคืือเรีียนรู้้�จากผู้้�อื่่�น ประสบการณ์์ของผู้้�อื่่�นและของตนเองจาก
การลงมืือปฏิิบััติิ
* สร้้างมิิตรภาพเพื่่�อสร้้างสัันติิสุุข เมื่่�อมีีปััญหาที่่�อาจทำให้้
เกิิดความขััดแย้้งก็็ต้้องใจเย็็นๆ ใช้้ขัันติิและความประนีีประนอม
* การบำเพ็็ญประโยชน์์ เราต้้องทดแทนบุุญคุุณแผ่่นดิินด้้วย
การปฏิิบััติิ ปฏิิบััติิดีีปฏิิบััติิชอบเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น ต้้องคิิดดีี และทำดีี
ไม่่ว่่าต่่อหน้้าและลัับหลััง
อผภ.ดร. ศุุภวััตร ภููวกุุล ในวััย 94 ปีี เป็็นโรแทเรีียนมา 60 ปีี
ประชุุมสโมสร 100% ไม่่เคยขาด แม้้กระทั่่�งทุุกวัันนี้้�ก็เ็ ข้้าประชุุมประจำ
สััปดาห์์ของสโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ผ่่านระบบซููมออนไลน์์ มีีบทบาท
และตำแหน่่งทางสัังคมหลายตำแหน่่ง อาทิิ ประธานคณะกรรมการ
ภาค 9 สภาสัังคมสงเคราะห์์แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
กรรมการ ที่่�ปรึึกษา และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิหลายองค์์กร ท่่านดููแลสุุขภาพ
ด้้วยการออกกำลัังกาย และตีีกอล์์ฟเป็็นประจำทุุกสััปดาห์์ และที่่�สำคััญ
คืือ การดำรงชีีวิิตที่่�เป็็นตััวอย่่างของเราชาวโรแทเรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี

D.3330
บรรณาธิิการ ภาค 3330 โรตารีีสากล

ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก

อผภ.จุุฑาทิิพย์์ ธรรมศิิริิพงษ์์
สโมสรโรตารีีพระปฐมเจดีีย์์

สวััสดีีมวลมิิตรโรแทเรีียน

ประวััติิผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก

• ปีี 2560-62 ประธานคณะกรรมการ
บริิ
ก
ารชุุมชนภาค
วัันและเดืือนหมุุนเปลี่่�ยนไปไม่่หยุุด ดัังนั้้�นแต่่ละ
วิินาทีีมีีความหมายอย่่างมาก มีีคนกล่่าวไว้้ว่่า “สิ่่�งมีีค่่ามาก
• ปีี 2562-63 ประธานคณะกรรมการ
บำเพ็็ญประโยชน์์ภาค
ที่่�สุุดของแต่่ละคนคืือ เวลา”
วัันนี้้�เวลาที่่�ล่่วงผ่่านไป ทำให้้ย้้อนคิิดถึึงวัันเวลาที่่�
• ปีี 2560-64 คณะกรรมการตััดสิิน
ผ่่านมา ดิิฉัันเป็็นโรแทเรีียนมา 26 ปีีแล้้ว ตลอดเวลา 26 ปีี การศึึกษา:
รางวััลภาค 3330
ไม่่เคยหยุุดการเป็็นโรแทเรีียน ร่่วมทำกิิจกรรมมาตลอดกัับ ระดัับปริิญญาตรีี - คณะครุุศาสตร์์บััณฑิิต • ปีี 2562-63 ผู้้�ว่่าการภาคนอมิินีี
สโมสรพระปฐมเจดีีย์แ์ ละกิิจกรรมของภาค 3330 โรตารีีสากล วิิทยาลััยครููนครปฐม (ปััจจุุบัันคืือ
เดสซิิกเนท
ยัั ง คงมีี ค วามภาคภูู มิิ ใ จมาตลอด  แต่่ สิ่่� ง หนึ่่� ง ที่่� ท ำให้้ รู้้�สึึ ก มหาวิิทยาลััยราชภััฏนครปฐม)
• ปีี 2563-64 ผู้้�ว่่าการภาคนอมิินีี และ
สะเทืือนใจก็็คือื เมื่่อ� ได้้รับั ข่่าวการเสีียชีีวิติ ของชาวโรแทเรีียน
ประธานคณะกรรมการกองทุุนช่่วยเหลืือ
ทั้้�งในประเทศและเพื่่�อนต่่างประเทศ บ่่อยครั้้�งจนรู้้�สึึกเศร้้าใจ ด้้านอาชีีพ:
ผู้้�ประสบภััยธรรมชาติิ ภาค 3330
อดีีต:
รัั
บ
ราชการครูู
ปีี
พ.ศ.2516–2555
และคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องตั้้�งรัับความรู้้�สึึกนี้้�ให้้ได้้ แต่่ก็็แอบ
• วิิทยากรฝ่่ายบำเพ็็ญประโยชน์์ ในการ
ตำแหน่่งสุุดท้้าย คศ. 3 ระดัับ 8
เศร้้าใจ
อบรม DTA ของภาค
ดิิฉัันและมวลมิิตรโรแทเรีียน จึึงขอไว้้อาลััยให้้กัับ ครููชำนาญการพิิเศษ
คุุ ณ งามความดีี ข องผู้้�เสีี ย สละ ผู้้�เป็็ น ผู้้�ให้้ ให้้ โ ดยไม่่ ห วัั ง                 ปััจจุุบััน: ข้้าราชการบำนาญ และธุุรกิิจ รางวััลที่่�ได้้รัับ:
สิ่่� ง ตอบแทนอย่่ า งโรแทเรีี ย นที่่� ไ ด้้ จ ากเราไป ขอให้้                          ส่่วนตััวให้้เช่่าระบบเครื่่�องเสีียงและติิดตั้้�ง • ปีี 2550 “ครููดีีเด่่น” จากเทศบาล
ระบบเสีียง
ดวงวิิญญาณของทุุกๆ ท่่านไปสู่่�สวรรค์์ด้้วยค่่ะ
เมืืองราชบุุรีี
• ปีีการศึึกษา 2552 “ครููผู้้�อุุทิิศเพื่่�อ
งานด้้านโรตารีี:
การศึึกษา”
จากเทศบาลเมืืองราชบุุรีี
• ปีี 2550-51 เป็็นสมาชิิกสโมสรโรตารีี
พลอยราชบุุรีี โดยการแนะนำของ
• ปีีการศึึกษา 2552 “ครููผู้้�สอนดีีเด่่น”
อน.เบญจมาศ นัันทชััยพร
จากคุุรุุสภา
• ปีี 2552-55 เลขานุุการสโมสร
• ปีี 2552 “ผู้้�ทำคุุณประโยชน์์ทางด้้าน
การศึึกษา” จากสำนัักงานคณะกรรมการ
• ปีี 2556-57 นายกสโมสร
• ปีี 2557-59 และ 2560-63 ประธาน ส่่งเสริิมสวััสดิิการและสวััสดิิภาพครููและ
บุุคลากรทางการศึึกษา (สกสค.)
มููลนิิธิิของสโมสร
กระทรวงศึึกษาธิิการ
• ปีี 2557-59 ประธานคณะกรรมการ
• ปีี 2554 “หนึ่่�งแสนครููดีี” จากคุุรุุสภา
ชุุมชนโรตารีีภาค (RCC)
• ปีี 2558-59 ประธานคณะกรรมการ • ปีี 2558 “แม่่ดีีเด่่น” ประเภทแม่่
จััดการประชุุมระหว่่างเมืือง พื้้�นที่่� 15-22 ผู้้�ทำประโยชน์์ต่่อสัังคมและประเทศชาติิ
จากเทศบาลเมืืองราชบุุรีี
• ปีี 2559-60 ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค
• “2013 – 2014 Presidential
• ปีี 2560-61 ประธานจััดการสััมมนา Citation” และ “Avenues of Service
อบรมนายกรัับเลืือก พื้้�นที่่� 15-22
Citation for Individual Rotarians”
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ผวล.ละออ จิินดา
เกิิดวัันที่่� 13 กรกฎาคม 2495
คู่่�สมรส: รทร.จุุฬานัันท์์ จิินดา
มีีบุุตร – ธิิดา 3 คน

MEMOIR

อดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล

ระลึึกถึึง ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล
ผมได้้ยินิ ชื่่อ� ของท่่านในโรตารีี เมื่่�อวัันที่่�ผมเข้้ามาเป็็นสมาชิิก
โรตารีีของสโมสรโรตารีีสมุุทรปราการ และรู้้�ว่่าท่่านจะทำหน้้าที่่�
ประธานโรตารีีสากล แต่่ก็็ยัังเป็็นการรู้้�จัักท่่านเพีียงฝ่่ายเดีียว จน          
วัันหนึ่่�งผมมีีโอกาสได้้ทำหน้้าที่่�ผู้้�ว่่าการภาคในปีี 2549-2550 และใน
วัันที่่�ผมเดิินทางไปอบรมผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกที่่�ซานดิิเอโก ท่่านได้้ให้้
ความกรุุณาในการเลี้้ย� งอาหาร ร่่วมกัับผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือกอีีก 3 ภาค
ซึ่่�งเป็็นการได้้พบท่่านครั้้�งแรก
หลัังจากนั้้�นเป็็นต้้นมา ในปีีที่่�ทำหน้้าที่่� ผมได้้มีีโอกาสร่่วม
เดิินทางไปกัับท่่านในการเดิินทาง ดููโครงการเกี่่ย� วกัับการฟื้้น� ฟููภัยั พิิบัติั ิ
จากสึึนามิิในภาคใต้้ฝั่่�งอัันดามัันซึ่่�งมีีผลกระทบมาตั้้�งแต่่ปีี 2547 และ
จากการประสานงานของคุุณดนุุชา ภููมิิถาวร ที่่�ได้้เชิิญผมเข้้าไป            
ร่่วมงานกัับท่่านในการติิดตามโครงการต่่างๆ นั่่�นคืือจุุดเริ่่�มต้้นของ        
การทำงานร่่วมกัับท่่าน และเราได้้ผจญภััยร่่วมกัันมา เมื่่�อเราเคยนั่่�ง         
สปีีดโบ้้ทที่่�ออกจากอ่่าวปููดำที่่�กระบี่่� เพื่่�อเดิินทางไปเกาะลัันตาน้้อย
เพื่่�อดููบ้้านที่่�โรตารีีสร้้าง และมีีคลื่่�นค่่อนข้้างแรง และยกเรืือที่่�เรานั่่�ง
ขึ้้�นสููง 1.5 – 2 เมตร พวกเราผ่่านเหตุุการณ์์ที่่�ตื่่�นเต้้นและอัันตราย
ร่่วมกัันมา เรามีีโอกาสได้้เดิินทางไปในที่่�ต่า่ งๆ ที่่�ประสบภััยจากสึึนามิิ
เพื่่�อติิดตามโครงการที่่�โรตารีีทำ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสร้้างบ้้าน สร้้าง
อาคารอเนกประสงค์์ สร้้างอาชีีพ หลัังจากนั้้�นเป็็นต้้นมาเวลาที่่�มีีการ
ประชุุมโรตารีีที่่�ใดในประเทศไทยที่่�ผมมีีโอกาสไปร่่วมงาน ผมจะให้้    
การดููแลและคอยติิดตามท่่านเพื่่�อดููแลและอำนวยความสะดวกให้้กับั
ท่่าน พร้้อมทั้้�งการเรีียนรู้้�สิ่่�งต่่างๆ จากท่่าน และได้้มีีโอกาสฟัังการ
กล่่าวสุุนทรพจน์์ของท่่าน
จนกระทั่่�งวัันหนึ่่ง�  ที่่�ผมมาทำหน้้าที่่�ประธานคณะกรรมการ

ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย ผมได้้มีีโอกาสทำงานใกล้้ชิิดกัับท่่าน และ
เรีียนรู้้�หลายสิ่่ง� หลายอย่่างจากท่่าน และหลัังจากพ้้นหน้้าที่่�ประธานฯ
ผมก็็ยัังทำหน้้าที่่�กรรมการฝ่่ายต่่างๆ ของศููนย์์ฯ โดยเฉพาะกรรมการ
ฝ่่ า ยการเงิิ น ผมมีี โ อกาสได้้ ท ำงานร่่ ว มกัั บ ท่่ า นอีี ก ในคราวที่่�
ประเทศไทยประสบอุุ ท กภัั ย อย่่ า งหนัั ก และโรตารีี ไ ด้้ ช่่ ว ยเหลืื อ                   
ผู้้�ประสบภััย จนกระทั่่�งเกิิดกล่่องน้้ำใจและถุุงน้้ำใจ
และสุุดท้้ายคืือ โครงการบึึงแห่่งความรััก หรืือ โครงการ        
แก้้มลิิง ที่่� ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล ตั้้�งใจและทุ่่�มเทอย่่างมากในการทำ
เพื่่�อแสดงความสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ ต่่อองค์์พระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช  เมื่่�อเสด็็จสู่่�สวรรคาลััย ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการระดมทุุน การลงมืือทำตลอดเวลา 3 ปีี โครงการแก้้มลิิงเป็็น
ความผููกพัันที่่�ได้้ทำงานร่่วมกัับท่่านเป็็นเวลาเกืือบ 3 ปีี ผมเชื่่�อว่่า
โครงการนี้้�เป็็นโครงการที่่�พวกเราทำด้้วยความทุ่่�มเทและตั้้ง� ใจ เพราะ
ผมและทีีมงานเดิินทางไปที่่�สกลนครบ่่อยมาก และติิดตามงานจน
กระทั่่�งสำเร็็จลุุล่ว่ ง แม้้เราต้้องฝ่่าฟัันอุุปสรรคต่่างๆ ที่่�เราเผชิิญในการ
ทำโครงการนี้้�อย่่างมากมาย พวกเราตระหนัักเป็็นอย่่างดีีในความยาก
ลำบากที่่�พวกเราได้้พบและท่่านพููดกัับผมเสมอว่่า โครงการนี้้�เป็็น
โครงการสุุดท้้าย ที่่�เราจะทำงานร่่วมกััน และสิ่่�งที่่�ท่่านพููดก็็เป็็นความ
จริิง เพราะวัันนี้้� ท่่านได้้จากเราไปแล้้ว เหลืือไว้้เพีียงคุุณงามความดีีที่่�
ท่่านได้้สร้้างไว้้ให้้กัับโรตารีีและประเทศไทย
ด้้วยความรััก ความเคารพ และอาลััยอย่่างสุุดซึ้้�ง
วิิชััย มณีีวััชรเกีียรติิ
ผู้้�ว่่าการภาค 3330 ปีีโรตารีี 2549 – 2550
วัันที่่� 26 มีีนาคม พ.ศ.2565

D.3330
Activities
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กิิจกรรม

วัันที่่� 15 มีีนาคม 2565 สโมสรโรตารีีนครปฐม ร่่วมกัับนายระหงษ์์  
แพรอััตถ์์ นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำบลสวนป่่าน มอบทุุนการศึึกษา
เพื่่�ออนาคตเด็็กไทยให้้กัับนัักเรีียนจำนวน 88 คน ทุุนละ 1,000 บาท
รวมจำนวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 88,0000 บาท ณ โรงเรีียนวััดรางปลาหมอ
จ.นครปฐม

วัันที่่�19 มีีนาคม 2565 สโมสรโรตารีีปัตั ตานีี ภาค 3330 ร่่วมกัับสโมสร
โรตารีีแหลมฉบััง ภาค 3340 มอบทุุนการศึึกษาและเลี้้�ยงอาหารเด็็ก
นัักเรีียนจำนวน 600 คน ที่่�โรงเรีียนบ้้านดาโต๊๊ะ โรงเรีียนเทีียรยาและ
โรงเรีียนชุุมชนบ้้านตาแกะ อ.ยะหริ่่�ง จ.ปััตตานีี

สโมสรโรตารีีศรีีตาปีี ภาค 3330 สโมสรโรตารีีบางกรวย ภาค 3350
วัันที่่� 15 และ18 มีีนาคม 2565 สโมสรโรตารีีทวารวดีี โดย รทร.          โครงการคลัังเวลาโรตารีี ภาค 3350 และบริิษัทั เนสท์์เล่่ (ประเทศไทย)
ณััฐภููมิิ จิิตวิิสุุทธิิกุุล พร้้อมสมาชิิกสโมสร ร่่วมกัันแจกไอศครีีมวอลล์์แก่่ จำกััด ร่่วมกัันมอบผลิิตภััณฑ์์อาหารเช้้าเนสท์์เล่่ ในโครงการเสริิมสร้้าง
เด็็กและผู้้�ใหญ่่ที่่�เข้้ารัับการฉีีดวััคชีีน ณ มููลนิิธิิชััยพััฒนานครปฐม และ สุุขภาพจากเด็็กสู่่�ผู้้�ใหญ่่
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์กำแพงแสน จ.นครปฐม

วัันที่่� 10 มีีนาคม 2565 โครงการ GLOBAL GRANT #2230605 มููลค่่า
2,263,140 บาท (68,580 ดอลล่่าร์์สหรััฐ) โดยสโมสรโรตารีีทวารวดีี
พระปฐมเจดีีย์์ บางเลน นครปฐม ดอนตููม ไร่่ขิงิ สามพราน กำแพงแสน
โพธาราม และภาค 2500 ประเทศญี่่�ปุ่่น�  ร่่วมกัันส่่งมอบเครื่่อ� งมืือแพทย์์
ผ่่าตััดกระดููกและเครื่่อ� งควบคุุมการให้้ออกซิิเจนอััตราการไหลสููงในห้้อง
ความดัันลบสำหรัับผู้้�ป่่วยห้้องคลอด  Medical Equipment for
Orthopedic Surgery and High Flow Oxygen Machines for
Negative Pressure Room ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม

วัันที่่� 29 มีีนาคม 2565 สโมสรโรตารีีกาญจนบุุรี,ี มณีีกาญจน์์, ท่่าเรืือกาญจนบุุรีี, ทองผาภููมิิ, ท่่าม่่วง, ลููกแก-กาญจนบุุรีี, E-Club และ
นเรศวร-กาญจนบุุรีี รวม 8 สโมสร ทำโครงการ Global Grant มููลค่่า
มากกว่่าสามล้้านบาท โดยมอบเครื่่อ� งมืือแพทย์์ให้้กับั 4 โรงพยาบาล ใน
จัังหวััดกาญจนบุุรีี

D.3340
บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก

รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีีหมากแข้้ง

สวััสดีี มวลมิิตรโรแทเรีียน
ภาค 3340 เพิ่่�งได้้ผ่่านกิิจกรรมการประชุุม DC
เป็็นการประชุุมสำคััญของปีี ที่่�สโมสรในภาคต่่างก็็ส่่งตััวแทน
เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างถ้้วนหน้้า แม้้จะอยู่่�ในช่่วงที่่�เรายัังคงต้้อง
เฝ้้าระวัังอยู่่�ในมาตรการป้้องกัันโรค อัันแสดงให้้เห็็นว่่าทุุก
สโมสรเข้้าใจ และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการทำงานเพื่่�อมวลมนุุษย์์
ในช่่วงเดืือนที่่�ผ่่านมา ภาค 3340 ได้้มีีการส่่งเสริิม
ให้้ทุุกสโมสรทำกิิจกรรม ที่่�แสดงถึึงการรวมพลัังกัันทำงานที่่�    
มากกว่่ า การพูู ดสื่่� อ สารผ่่ า นภาพถ่่ า ย หรืื อ ที่่� เ รีี ย กกัั น ว่่ า
People of Action โดยมีีการอบรมเน้้นความเข้้าใจก่่อนเริ่่�ม
โครงการ ทำให้้หลายสโมสรมีีความเข้้าใจที่่�กระจ่่าง และทำ
ออกมาได้้ดีี นัับเป็็นก้้าวใหม่่เล็็กๆ ที่่�น่่าสนใจอย่่างมาก
ในปีี “โรตารีีเปลี่่�ยนชีีวิิต ด้้วยจิิตบริิการ” กำลัังจะ
ผ่่ า นพ้้ น ไป จึึงเป็็ น ธรรมเนีี ย มที่่� เ ราจะต้้ อ งทำความรู้้�จัั ก               
ผู้้�ว่่าการภาคคนใหม่่ ที่่�กำลัังจะก้้าวสู่่�แถวหน้้านำทััพภาค         
สู่่�ความสำเร็็จอย่่างต่่อเนื่่�อง ในฉบัับนี้้�ของภาค 3340 คืือ         
ผวล.พรรณธิิดา โรจน์์วรรณสิินธุ์์� ท่่านเป็็นคนเก่่ง และมีี          
ความสามารถอย่่างมากท่่านหนึ่่�งของภาคทีีเดีียว
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ประวััติิผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก
ผวล.พรรณธิิดา โรจน์์วรรณสิินธุ์์�
เกิิดวัันที่่� 31 มกราคม 2502
เป็็นสมาชิิกโรตารีี ตั้้�งแต่่ปีี 2552
คู่่�สมรส: นายสััตว์์แพทย์์ นัันทชััย
โรจน์์วรรณสิินธุ์์�
มีีบุุตร - ธิิดา 3 คน
การศึึกษา
• ระดัับมััธยมศึึกษา โรงเรีียน
สตรีีวิิทยา
• ระดัับปริิญญาตรีี มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง
ประสบการณ์์การทำงาน
• กรรมการรองผู้้�จััดการ
บริิษััท เอ็็น พีี เอ กรุ๊๊�ป จำกััด ธุุรกิิจ
เกี่่�ยวกัับวััสดุุกระเบื้้�องปููพื้้�นสุุขภััณฑ์์
ของตกแต่่งบ้้าน
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท รัักบ้้าน
(2559) จำกััด ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
และสร้้างบ้้านจััดสรร
• กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เว็็บเฟรนด์์ จำกััด ธุุรกิิจรัับ
ออกแบบเว็็บไซต์์

ตำแหน่่งทางสัังคม
• อดีีตรองประธานสภาวััฒนธรรม
จ.จัันทบุุรีี
• คณะกรรมการสมััชชาสุุขภาพ
จ.จัันทบุุรีี
• คณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สำนัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ จ.จัันทบุุรีี
งานด้้านโรตารีี
• ปีี 2555-56 นายกสโมสรโรตารีี
จัันทบููร
• ปีี 2556-57 ก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีี
อีี-คลัับ ภาค 3340
• ปีี 2556-58 นายกก่่อตั้้�งสโมสร
โรตารีีอีี-คลัับ ภาค 3340
• ปีี 2560-64 ประธานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพแม่่และเด็็ก
• ปีี 2561-62 ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค
เขต 19
• ปีี 2561-64 ผู้้�นำการอบรมสััมมนา
นายกรัับเลืือกร่่วม 4 ภาค (MultiPETS)
• ปีี 2561-65 ประธานอนุุกรรมการ
เว็็บไซต์์ภาค และคณะกรรมการฝึึก
อบรมภาค
• ปีี 2564-65ประธานการจััดอบรม
DTTS และ DTA ผ่่านระบบ ZOOM

MEMOIR

อดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล
เกีียรติิประวััติิสููงค่่าแก่่ความภาคภููมิิใจ

อน.กิิจจา เตชะศิิริิธนะกุุล
สโมสรโรตารีีมููลริิเวอร์์
การได้้ มีี โ อกาสทำอะไรดีี ๆ เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�อื่่� น และทำ
ประโยชน์์เพื่่�อสัังคม เป็็นเรื่่�องที่่�น่่าภาคภููมิิใจ ทำให้้จิิตใจปริ่่�มด้้วย
ความสุุข เวลาที่่�เราได้้เห็็นผู้้�ที่่�ด้้อยโอกาสกว่่าเรา มีีช่่วงเวลาที่่�ดีีขึ้้�นมา
บ้้าง แม้้ว่่าผมจะไม่่ได้้เป็็นโรแทเรีียน ในช่่วงเวลาที่่�ยิ่่�งใหญ่่ของโรตารีี
ประเทศไทย อัันเป็็นช่่วงที่่� ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล  เป็็นประธานโรตารีี
สากล แต่่ผมก็็ภููมิิใจที่่�ผมมีีโอกาสเป็็นโรแทเรีียนที่่�อยู่่�ในช่่วงเวลา
ประวััติิศาสตร์์ที่่�ได้้ทำกิิจกรรมสำคััญๆ หลายอย่่าง   โดยเฉพาะ

โครงการใหญ่่อย่่างโครงการแก้้มลิิงหนองโนนต่่าย ที่่�จัังหวััดสกลนคร
ที่่�ท่่านพิิชััยได้้นำพาโรแทเรีียนทั่่�วประเทศ สร้้างสิ่่�งที่่�ยิ่่�งใหญ่่เพื่่�อ
ประเทศ เพื่่�อประชาชนหลายหมื่่�นคน ได้้มีีโอกาสร่่วมงานประชุุม
สำคััญๆ หลายงานที่่�มีีท่่านพิิชััยมาร่่วมเป็็นประธานในงาน
ผมจะนึึกถึึงคำสอนต่่างๆ ของท่่านเสมอ ไม่่ว่า่ จะเป็็นคำสอน
ในเรื่่อ� งองค์์ความรู้้�โรตารีีหรืือคำสอนในเรื่่อ� งให้้เอื้้อ� อารีีต่อ่ เพื่่�อนมนุุษย์์
ท่่านเปรีียบเสมืือนเป็็นปููชนีียบุุคคลของโรตารีีไทย ซึ่่�งท่่านไม่่ได้้สอน
แต่่วิชิ าความรู้้�โรตารีี แต่่ยังั สอนอบรมให้้เราเป็็นคนดีี มีน้้ี ำใจ ให้้ความ
รัักต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์ ใช้้ชีีวิิตไปในทางที่่�ดีี เอื้้�ออารีีย์์ต่่อคนรอบข้้าง
ในทุุกๆ ปีีจะมีีมิิตรโรแทเรีียนในภาค 3340 หลายสโมสร
จะประสานงานผ่่านผมในฐานะเลขานุุการภาคหลายสมััยให้้ประสาน
งานกัับคุุณอุุดมลัักษณ์์ซึ่่�งเป็็นเลขานุุการของท่่านพิิชััย   เพื่่�อขอสาร
แสดงความยิินดีีในพิิธีีสถาปนาสโมสรโรตารีีในภาค 3340 จากท่่าน
พิิชััย เพื่่�อลงตีีพิิมพ์์ในหนัังสืือสถาปนาสโมสรในแต่่ละเขตต่่างๆ  

รำำลึึกงาน DC 2022 ภาค 3340
รำลึึกงาน DC 2022 ภาค 3340

ผชภ.นิิภาพร ทรััพย์์ธานารััตน์์
สโมสรโรตารีีคุุณหญิิงโม-โคราช
ประธานจััดงาน
เมื่่�อวัันที่่� 4-5 มีีนาคม 2565 ที่่� โรงแรมเซ็็นเตอร์์พอยต์์         
เทอมิินอล 21 จ.นครราชสีีมา
District Conference ภาค 3340 การประชุุมใหญ่่ภาค
เป็็นงานที่่�รอคอยของพวกเราสมาชิิกโรตารีีจากพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของภาค
จะได้้มาพบเจอกััน จึึงเป็็นความตื่่�นเต้้น ความเหน็็ดเหนื่่�อยของผู้้�จััด
และการรอคอยของผู้้�ที่่�จะมาร่่วมงาน   จากการบอกเล่่าและสัังเกต
ของบุุคคลนอก บรรยากาศแรกที่่�พบได้้เมื่่�อมาเจอกัันคืือ การทัักทาย
รอยยิ้้�ม แสดงความยิินดีี ท่่าทีีที่่�ยิินดีียิ่่�งเมื่่�อได้้พบเจอกััน และแต่่ละ
คนดููมีคี วามสุุขจังั เลย  ซึ่่ง� มิิตรภาพเหล่่านี้้�แม้้แต่่ผู้้�ที่่มิ� ใิ ช่่โรแทเรีียนยััง
รัับรู้้�ได้้   สำหรัับผู้้�จััด  ความรู้้�สึึกคืือ ความวุ่่�นวายด้้านสถานที่่�เพราะ
โรงแรมมีีเวลาให้้จััดเตรีียมจำกััดมาก ความกัังวลว่่าผู้้�มาร่่วมงานจะ
ไม่่ได้้รับั ความสะดวก ไม่่ราบรื่่น� การต้้อนรัับให้้ข้อ้ มููลเพีียงพอหรืือไม่่
และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย  เพราะความสุุข ความคาดหวััง และความตั้้ง� ใจ
อย่่างยิ่่�งของผู้้�จััดคืือ  เราอยากให้้ทุุกท่่านที่่�มาร่่วมงานมีีความสุุข ได้้
รัับความสะดวก มีีความทรงจำที่่�ดีีกลัับไป

บรรยากาศในงานช่่วงการประชุุมและพิิธีีการ เรายัังรัักษา
แนวทางของโรตารีีอย่่างครบถ้้วน เข้้มแข็็งดัังประเพณีีที่่�เคยทำ              
ยัังสามารถสร้้างศรััทธา สร้้างแรงบัันดาลใจให้้เกิิดกัับทุุกคนต่่อไปได้้
แต่่ในขณะเดีียวกัันก็็ผ่่อนคลายในรายละเอีียดมากกว่่าเดิิม โดยเรา        
มีีทีีมงานที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่ ที่่�อายุุน้้อยลงมากขึ้้�น ซึ่่�งในแนวทางนี้้�เรา
สามารถทำให้้โรแทเรีียนรุ่่�นใหม่่ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมและมีีความเข้้าใจ
แนวทางของโรตารีี เข้้าใจบทบาท และมีีความรััก มีีศรััทธาต่่องาน
โรตารีีมากยิ่่�งขึ้้�น สำหรัับงานเลี้้�ยงช่่วงเย็็น แน่่นอนว่่าเต็็มไปด้้วย       
รอยยิ้้�ม เสีียงหััวเราะ อบอุ่่�น เพราะนานๆ จะได้้มาพบกััน จึึงอบอวล
ด้้วยมิิตรภาพ งดงามไปด้้วยการแต่่งกายที่่�ทุุกคนตั้้�งใจเตรีียมมาตาม         
ธีีมงานที่่�ผู้้�จััดกำหนดให้้ การแสดงออกที่่�เป็็นกัันเอง ดููปลดปล่่อย        
ส่่วนเสีียงสะท้้อนจากผู้้�มาร่่วมงานก็็คงมีีหลากหลายมุุมมอง หลาก
หลายด้้านที่่�แต่่ละท่่านได้้ประสบเจอ  มีีทั้้ง� คำชมเชยและการให้้ข้อ้ คิิด
เห็็นปรัับปรุุง ซึ่่�งทางเจ้้าภาพผู้้�จััดงานยิินดีีน้้อมรัับในทุุกๆ ด้้าน
บทสุุดท้้ายของงานประชุุมใหญ่่ในปีีนี้้� ก็็ได้้สำเร็็จบรรลุุถึึง
วััตถุุประสงค์์ของการจััดงานด้้วยดีี คืือ สมาชิิกทุุกระดัับของภาคได้้
พบปะและมีีส่่วนร่่วม ตั้้�งแต่่ผู้้�นำอาวุุโสจนถึึงสมาชิิกใหม่่ล่่าสุุดของ
สโมสร มีีการยกย่่องความสำเร็็จของสมาชิิกสโมสรและของภาค
สามารถสร้้างแรงบัันดาลใจและวิิสััยทััศน์์เหนืือระดัับสโมสรให้้แก่่      
ผู้้�ร่่วมงาน และที่่�สำคััญเหนืืออื่่�นใด  ทำให้้ทุุกคนมีีประสบการณ์์ใน
มิิตรภาพที่่�ควรแก่่การจดจำ ดัังความคาดหวัังที่่�ตั้้�งไว้้คืือ มิิตรภาพที่่�
นิิรัันดร์์กาล The Eternal Friendship

D.3340
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สโมสรโรตารีีอำนาจเจริิญ จััดกิิจกรรมโครงการเสริิมสร้้างสุุขภาพจาก
เด็็กสู่่�ผู้้�ใหญ่่ ได้้มอบอาหารเช้้าให้้กัับเด็็กๆ ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก 3 แห่่ง มีี
เด็็กทั้้�งสิ้้�น 114 คน เนื่่�องในวัันโรตารีี “มีีน้้ำใจ ให้้ความรััก” เมื่่�อวัันที่่�
23 กุุมภาพัันธ์์ 2565

สโมสรโรตารีีศิิลปาคม จััดโครงการขัับขี่่�ปลอดภััยให้้นัักเรีียนโรงเรีียน
อนุุบาลหนองวััวซอ อ.หนองวััวซอ จ.อุุดรธานีี สอนขัับรถสมาร์์ทไดรฟ์์
เพื่่อ� สร้้างความปลอดภััยในการสััญจร โดยอบรมให้้ความรู้้เ� รื่่อ� งหลัักการ
ขัับขี่่�รถจัักรยานยนต์์อย่่างปลอดภััย เพื่่�อเสริิมความรู้้�ของน้้องนัักเรีียน
ในการสอบใบขัับขี่่� และการใช้้รถจัักรยานยนต์์ในชีีวิิตจริิง

สโมสรโรตารีีสุุรนารีี มอบทุุนการศึึกษา ทุุนอาหารกลางวัันนัักเรีียนเนื่่อ� ง
ในวัันโรตารีีโลก นำโดย นายกโสภณ ศุุภสีีห์์ และเลขานุุการ ธราวุุธ
ติิณทุุกะสิิริิ และสมาชิิก ทั้้�งนี้้�ยังั ได้้มอบแมสและแอลกอฮอลล์์แก่่ครููและ
นัักเรีียนโรงเรีียนบ้้านกระโดน ต.หนองไข่่นํ้้�า อ.เมืือง จ.นครราชสีีมา

สโมสรโรตารีีจัันทนิิ มิิ ต ร่่ ว มกัั บชุุ ม ชน เจ้้ า หน้้ า ที่่� จิิ ต อาสา และ
สภ.โป่่งน้้ำร้้อน จ.จัันทบุุรีี โดยออกเยี่่�ยมและมอบสิ่่�งของให้้กัับผู้้�ป่่วย
ติิดเตีียงและผู้้ย� ากไร้้ เช่่น ข้้าวสาร อาหารแห้้ง กระดาษชำระ เสื้้อ� ผ้้า มุ้้�ง
ผ้้าอ้้อมสำเร็็จรููป เงิินสดและอื่่�นๆ ในเขตพื้้�นที่่� อ.โป่่งน้้ำร้้อน จ.จัันทบุุรีี

สโมสรโรตารีีสกลนคร ร่่วมกัันสร้้างศาลาโรตารีีสุุริิยะปฏิิทิินเพื่่�อชุุมชน
เสา OBELISK เพื่่�อให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านดาราศาสตร์์
และศาสตร์์แห่่งความเชื่่�อทางโหราศาสตร์์ ที่่�ดอนลัังกา บ้้านดอนเสาธง
ต.ธาตุุเชิิงชุุม อ.เมืือง จ.สกลนคร ซึ่่�งเป็็นที่่�สาธารณะมอบให้้กัับองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััดสกลนครดููแล เพื่่�อประโยชน์์แก่่สาธารณชนต่่อไป

สโมสรโรตารีีศรีีอุุบล ร่่วมกัับห้้องสมุุดประชาชนจัังหวััดอุุบลราชธานีี
กศน.อำเภอเมืืองอุุบลราชธานีี ได้้จััดกิิจกรรมสอนเสริิมอาชีีพสำหรัับ
ประชาชนที่่�สนใจ ฝึึกทำขนมหรืืองานตััดเย็็บทำหมอนอิิง ตุ๊๊ก� ตาผ้้าต่่างๆ
สำหรัับนำไปประกอบเป็็นอาชีีพ หรืือเป็็นงานอดิิเรกได้้อย่่างมีีคุุณค่่า
เพิ่่�มขึ้้�นมากมายหลายเท่่าตััว ณ ห้้องสมุุดประชาชน จ.อุุบลราชธานีี

D.3350
บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก

อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ

สวััสดีีค่่ะ มิิตรโรแทเรีียน และผู้้�อ่่านทุุกท่่าน
ข่่ า วที่่� ส ร้้ า งความน่่ า ตกใจเป็็ น ที่่� สุุ ด  สำหรัั บ                   
โรแทเรีียนเมื่่อ� ปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์คือื การถึึงแก่่อนิิจกรรม
ของอดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล ที่่�รัักและเคารพ
ของพวกเรา นิิตยสารฯ ฉบัับนี้้�จึึงเน้้นในเรื่่�องนี้้�เป็็นพิิเศษ          
โดยให้้ บก.ของแต่่ละภาคได้้เล่่าถึึงเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับท่่าน  
สำหรัับดิิฉันั เองนั้้�นเรีียกได้้ว่า่ เริ่่ม� เห็็นท่่านมาตั้้ง� แต่่
ยัังจำความไม่่ได้้  ตอนดููภาพโรตารีีของคุุณพ่่อสมััยที่่�ยังั ไม่่ได้้
เข้้ามาเป็็นโรแทเรีียนเองก็็แบบหนึ่่�ง   แต่่พอตััวเองเริ่่�มมีี         
ความรู้้�เรื่่�องโรตารีี จนเข้้ามาทำงานในระดัับภาคแบบนี้้�แล้้ว
กลัับกลายเป็็นความชื่่�นชม ในความตั้้�งใจของโรแทเรีียนรุ่่�น
แรกๆ ที่่�มีีความพยายามเพื่่�อสโมสรโรตารีีในประเทศไทย
อย่่างแท้้จริิง ทำให้้สามารถแตกลููกแตกหลานจาก 1 สโมสร
ที่่�ประชุุมด้้วยภาษาอัังกฤษ มาเริ่่ม� เป็็นอีีก 1 สโมสรที่่�ประชุุม
ด้้วยภาษาไทย ต่่อไปที่่�เชีียงใหม่่ ไปนครสวรรค์์ จนขยายออก
ไปทั่่�วประเทศ มาจนถึึงปััจจุุบัันนี้้�มีีมากกว่่า 350 สโมสรแล้้ว
ส่่วนภาพกิิจกรรมในฉบัับนี้้�  ขอนำเสนอภาพการ
ประชุุมใหญ่่ภาค (District Conference) ของท่่านผู้้�ว่่าการ
ภาคปีีนี้้� และการอบรมนายกรุ่่�น 118 (Orientation &
PrePETS) ของท่่านผู้้�ว่่าการภาคปีีหน้้าค่่ะ
พบกัันฉบัับหน้้า ซึ่่�งจะเป็็นฉบัับสุุดท้้ายของทีีม
บรรณาธิิการชุุดปััจจุุบัันค่่ะ
อน.ตรอง แสงสว่่างวััฒนะ
สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ
Tel. / Line ID : 0816122340
email : trongs3350@gmail.com
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ผวล.มิิตสึึทากะ อิิดะ ผู้้�ว่่าการภาคปีี 2565 - 2566
เกิิดที่่�เมืือง Nagoya ประเทศญี่่�ปุ่่�น เมื่่�อปีี 1956
การศึึกษา
• ปริิญญาตรีี Mechanical Engineering จากมหาวิิทยาลััยโตเกีียว ปีี 1981
• CPA (Certified Public Accountant) จาก State of Delaware, USA.       
ปีี 2004
• MBA จาก Ohmae Ken-ichi graduate school of Business ปีี 2007
• เขีียนหนัังสืือเกี่่�ยวกัับประเทศไทยคืือ   Culture Shock in Thailand
Keiso-Shobo  ปีี 1992  และ Terminal Care in Thailand Bunge-Sha  
ปีี 2009
• เป็็นสมาชิิกก่่อตั้้�งของสโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุรวงศ์์ ได้้เป็็นนายกสโมสร        
ถึึง 2 สมััย ก่่อนที่่�จะมารัับตำแหน่่งผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก

ผวล.มิิตสึึทากะ อิิดะ ได้้จััดการปฐมนิิเทศนายกรัับเลืือก และ PrePETS ครั้้ง� ที่่� 1 ทาง Zoom เมื่่�อวัันที่่� 4 ก.พ. 65  โดย อกบร.ศ.ดร.เสาวลัักษณ์์
รััตนวิิชช์์ ประธานฝึึกอบรมภาค เป็็นผู้้�บรรยายเรื่่�องบทบาทหน้้าที่่�ของนายก
และแผนงานการอบรม PETS  มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมประมาณ 92 ท่่าน  
การอบรม Pre-PETS แยกออกเป็็นห้้องภาษาไทย 3 กลุ่่�ม และห้้อง
ภาษาอัังกฤษ 1 กลุ่่�ม (สำหรัับสโมสรในประเทศไทย กััมพููชา เมีียนมา และ
เวีียดนาม ที่่�ประชุุมด้้วยภาษาอื่่�น) โดยในแต่่ละกลุ่่�มมีีผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค       
รัับเลืือกเข้้าร่่วมรัับฟัังด้้วย  และจะมีีการอบรมอีีก 5 ครั้้ง� ก่่อนที่่�จะถึึงวัันอบรม
PETS ในวัันที่่� 23 - 24 เม.ย. 65 เพื่่�อให้้นายกรัับเลืือกมีีความมั่่�นใจใน           
การทำงานตั้้�งแต่่ 1 ก.ค. 65 โดยมีีเป้้าหมายเป็็นนายกคุุณภาพระดัับ 5 ดาว

MEMOIR

อดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล

ภาพของอดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชัยั  รััตตกุุล ที่่�ในวงการ
โรตารีีจดจำเสมอมาคืือ ชายสููงวััยคนหนึ่่ง� ที่่�ยังั แข็็งแรง - มัักจะเดิินขึ้้น�
เวทีีเองโดยไม่่ต้้องให้้ผู้้�อื่่�นช่่วย ความจำดีีเยี่่�ยม - ยืืนพููดที่่�โพเดีียมบน
เวทีีได้้เป็็นชั่่�วโมงโดยไม่่ต้้องมีีบทเลย เป็็นกัันเอง ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใสกัับ
ทุุกคนที่่�ไปขอถ่่ายรููปกัับท่่าน โดยท่่านจะโอบไหล่่ทุุกคนอย่่างเสมอ
ภาคกััน พร้้อมบอกผู้้�ที่่�มาทัักทายว่่าถ้้าไปพบกัันที่่�ไหนก็็เข้้ามาทัักนะ
ถ้้ากลััวท่่านจำไม่่ได้้ก็็ให้้บอกว่่าเป็็นใครหรืือลููกหลานใคร รวมไปถึึง     
สิ่่�งดีีๆ ที่่�ควรถืือเป็็นแบบอย่่างสำหรัับโรแทเรีียนเราตลอดไปคืือ เรื่่�อง
ของระเบีียบวิินััย การแต่่งกายที่่�ถููกกาลเทศะและให้้เกีียรติิทุุกงาน       
ที่่�ไป การตรงต่่อเวลา การพููดจาชััดถ้้อยชััดคำทั้้�งภาษาไทยและ
อัังกฤษ บุุคลิิกภาพในการเป็็นผู้้�นำสููง เป็็นต้้น
ครอบครััว “แสงสว่่างวััฒนะ”  มีีความผููกพัันกัับท่่าน (ซึ่่�ง
ในบทความนี้้� ข อใช้้ ค ำว่่ า  ท่่ า นพิิ ชัั ย ) มาตั้้� ง แต่่ ส มัั ย คุุ ณพ่่ อ อรุุ ณ
เนื่่�องจากท่่านพิิชััยเป็็นเจ้้าของบริิษััทเยาวราชจำกััด  (หมากหอม
เยาวราช)  ส่่วนคุุณพ่่ออรุุณเป็็นเจ้้าของบริิษััทแสงอรุุณจำกััด ห้้าง
สรรพสิินค้้าใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในยุุคนั้้�น (ก่่อนที่่�จะมีีห้า้ งเซ็็นทรััลเกิิดขึ้้น� ในเวลา
ต่่อมา) ซึ่่�งทั้้�ง 2 แห่่งเป็็นตึึกที่่�อยู่่�เยื้้�องๆ กัันในย่่านวัังบููรพา ทั้้�งสองจึึง

ได้้พบปะปรึึกษากัันถึึงเรื่่�องการก่่อตั้้�งสโมสรโรตารีีแห่่งแรกที่่�ประชุุม
ด้้วยภาษาไทย  เพราะคณะผู้้�ก่่อตั้้�งเห็็นว่่า สโมสรโรตารีีกรุุงเทพซึ่่ง� ถืือ
กำเนิิดในประเทศไทย (เมื่่�อปีี 2473) มาเป็็นเวลา 28 ปีีแล้้ว แต่่
ประเทศไทยก็็ยังั มีีโรตารีีเพีียงสโมสรเดีียว  พระยามไหสวรรย์์ ในฐานะ
สมาชิิกสโมสรโรตารีีกรุุงเทพ จึึงเป็็นผู้้�ดำเนิินการเชิิญชวนมิิตรสหาย
ในวงการธุุรกิิจต่่างๆ มาร่่วมประชุุมรัับฟัังอุุดมการณ์์โรตารีี จนสามารถ
ก่่ อ ตั้้� ง สโมสรโรตารีี ธ นบุุ รีี ไ ด้้ ส ำเร็็ จ เมื่่� อ ปีี 2501 โดยที่่� พ ระยา                    
มไหสวรรย์์ได้้รับั มติิเป็็นเอกฉัันท์์ให้้เป็็นนายกก่่อตั้้ง� นายกคนต่่อมาคืือ
คุุณพ่่ออรุุณ ดำรงตำแหน่่งต่่อเนื่่�องกััน 2 สมััยคืือ ปีี 2502 – 2503
และ 2503 – 2504  ส่่วนท่่านพิิชััยเป็็นนายกคนที่่� 3 ของสโมสร         
โรตารีีธนบุุรีี ในปีี 2504 – 2505 ตามคำบอกเล่่าของคุุณแม่่ (ซึ่่�งจะ
กล่่าวถึึงในช่่วงต่่อไป) บอกว่่าทั้้�ง 2 ท่่านทุ่่�มเทกัับเรื่่�องการก่่อตั้้�ง        
โรตารีีนี้้�มาก รวมทั้้�งในเรื่่�องของการแปลหลัักการโรตารีี จากภาษา
อัังกฤษเป็็นภาษาไทยเป็็นครั้้�งแรกด้้วย เพราะเป็็นศััพท์์เฉพาะและ
ความหมายที่่�คนไทยเรายัังไม่่คุ้้�นชิิน   ซึ่่�งตอนนั้้�นท่่านพิิชััยจะเป็็น      
ฝ่่ายข้้ามมาทางฝั่่ง� บ้้านคุุณพ่่ออรุุณ  ทานข้้าวกัันไปคุุยกัันไป (ไม่่เฉพาะ
เรื่่�องของโรตารีีเท่่านั้้�น แต่่เรื่่�องของสมาคมฝึึกการพููด สมาคม YMCA
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และอีีกหลายๆ องค์์กร ทั้้�งสองท่่านก็็ปรึึกษาหารืือกัันอยู่่�เสมอ) แม้้เมื่่�อสโมสรธนบุุรีีใช้้
โรงแรมรััตนโกสิินทร์์เป็็นที่่�ประชุุม แต่่ที่่�บ้้านคุุณพ่่ออรุุณก็็ยัังเหมืือนเป็็นสำนัักงานของ
สโมสรอยู่่� โดยมีีคุุณแม่่เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�สโมสร คอยเก็็บเงิินค่่าลงทะเบีียนและดููแลในเรื่่�อง
ทั่่�วๆ ไปของสโมสรธนบุุรีี
ช่่วงปีี 2544- 2545  สโมสรโรตารีีกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิ เริ่่�มถืือกำเนิิดขึ้้�น โดย
สโมสรโรตารีีสวนหลวงซึ่่�งเห็็นว่่าคุุณแม่่เป็็นผู้้�ที่่�รู้้�เรื่่�องของโรตารีีมาในระดัับหนึ่่�งแล้้ว แม้้
จะไม่่เคยเป็็นโรแทเรีียนมาก่่อน   ในปีีนั้้�น Richard D.King ประธานโรตารีีสากลมา
ประเทศไทย โดยมีีการจััดงานต้้อนรัับที่่�ศููนย์์สิิริิกิิติ์์� ซึ่่�งนายกก่่อตั้้�งเบญจมาศ มีีโอกาสได้้
ไปร่่วมงานด้้วย และเป็็นครั้้�งแรกที่่�คุุณแม่่มีีโอกาสได้้พบกัับท่่านพิิชััยในวงการโรตารีี     
อีีกครั้้ง�   ต่่างตื่่น� เต้้นดีีใจในการพบกััน  ท่่านพิิชัยั ยิินดีีมากที่่�คุณ
ุ แม่่เข้้ามาสานต่่อเรื่่อ� งของ
โรตารีีต่่อจากคุุณพ่่ออรุุณ
ปีีถััดมา 2545 – 2546 ปีี Sow the Seeds of Love ท่่านพิิชััยดำรงตำแหน่่ง
ประธานโรตารีีสากล ส่่วนคุุณแม่่ต้้องรัับหน้้าที่่�นายกต่่อ เนื่่�องมาจากที่่�ช่่วงก่่อตั้้�งดำรง
ตำแหน่่งไม่่ครบปีี จึึงตั้้�งใจจะจััดงานฉลองสารตราตั้้�งในปีีนั้้�น โดยเชิิญ RI. President ใน
ขณะดำรงตำแหน่่ ง มาร่่ ว มงานเพื่่� อ เป็็ น เกีี ย รติิ ป ระวัั ติิ ข องสโมสร และน่่ า จะเป็็ น
ประวััติิศาสตร์์ของโรตารีีในประเทศไทยด้้วย จึึงได้้ติิดต่่อนััดหมายวัันที่่�ท่่านจะมาเยืือน
เมืืองไทยแล้้วกำหนดจััดงานในวัันนั้้�น ด้้วยบารมีีของท่่านพิิชััย ทำให้้สโมสรเล็็กๆ ที่่�      
เพิ่่�งถืือกำเนิิดมาเพีียงปีีเดีียว มีีแขกระดัับผู้้�ว่่าการภาคมาเป็็นเกีียรติินั่่�งที่่�โต๊๊ะยาวบนเวทีี
ถึึง 12 ท่่าน รวมทั้้�งแขกต่่างภาค ต่่างสโมสร มาร่่วมงานถึึง 300 กว่่าคน ทั้้�งๆ ที่่�ฝนตก
หนัักมากในบริิเวณโรงแรมที่่�จััดงานคืือ โรงแรมรอยััลพริ้้�นเซส ถนนศรีีนคริินทร์์ เป็็น
ความประทัับใจของสมาชิิกอย่่างมาก
ยอด (น้้องชายของ บก.) รัับตำแหน่่งนายกสโมสรในปีีถััดมาคืือ 2546 – 2547  
ปััจจุุบันั ทำงานระดัับภาค เป็็นเลขาผู้้�ว่่าการภาคหลายสมััย เป็็นประธานภาคในตำแหน่่ง
ต่่างๆ และเป็็น MC หลัักของงานภาคแทบทุุกงาน
ส่่วนดิิฉัันเอง รัับตำแหน่่งนายกสโมสรในปีี 2549 – 2550  ปััจจุุบัันทำงาน    
ในระดัับภาคหลายตำแหน่่งเช่่นเดีียวกััน
ครั้้�งล่่าสุุดที่่�สมาชิิกกรุุงเทพสุุวรรณภููมิิได้้พบท่่านคืือ 26 ตุุลาคม 2564 ที่่�บ้้าน
ของท่่านในหมู่่�บ้้านปััญญา ท่่านยัังได้้ชวนพวกเราไปจัังหวััดสกลนครด้้วยกััน เพื่่�อไปที่่�     
บึึงแห่่งความรััก (The Lake of Love)  ในโครงการแก้้มลิิงหนองโนนต่่าย ที่่�ท่่านรัักมาก
เพราะเป็็นการแสดงออกถึึงความรัักความภัักดีี ที่่โ� รแทเรีียนเรามีีต่อ่ พระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาล
ที่่� 9 ท่่านบอกว่่าอาจได้้ไปเป็็นครั้้�งสุุดท้้าย  ทางสโมสรสกลนคร จะมีีพิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ 
สืืบชะตาในโอกาสวัันลอยกระทงด้้วย และยัังชวนพวกเราไปร่่วมงานสัังสรรค์์ปีใี หม่่ที่่ท่� า่ น
จััดขึ้้น� ทุุกปีีที่่บ้� า้ นในช่่วงปลายเดืือนธัันวาคม แต่่แล้้วงานทั้้�งสองก็็เป็็นอัันต้้องยกเลิิกเพราะ
ท่่านเริ่่�มมีีอาการป่่วย จนต้้องเข้้าโรงพยาบาลหลัังจากนั้้�น และได้้ถึึงแก่่อนิิจกรรมอย่่าง
สงบด้้วยโรคมะเร็็งปอด  เมื่่�อวัันจัันทร์์ที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ณ โรงพยาบาลศิิริิราช        
สิิริิรวมอายุุ 96 ปีี
สิ่่�งที่่�จะยัังอยู่่�ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปคืือ ท่่านเป็็น Family man
ชายผู้้�มีีรัักเดีียวใจเดีียว แม้้คู่่�ครองของท่่านจะจากไปแล้้วหลายปีี แต่่ท่่านก็็จะไป
เยี่่�ยมเยีียนคุุณหญิิงจรวยที่่�วััดอย่่างสม่่ำเสมอทุุกบ่่ายวัันเสาร์์ตลอดมา  ท่่านเป็็นสุุภาพ
บุุรุุษ นัักการเมืืองมืือสะอาด  อดีีตหััวหน้้าพรรคประชาธิิปััตย์์ ที่่�เคยดำรงตำแหน่่งรอง
นายกรััฐมนตรีี ประธานรััฐสภา ประธานสภาผู้้�แทนราษฎร ฯลฯ และสำหรัับโรแทเรีียน
ท่่านเป็็นประธานโรตารีีสากลชาวไทยเพีียงคนเดีียวในประวััติิศาสตร์์ 117 ปีีของ
โรตารีี เป็็นผู้้�ที่่�ควรค่่าแก่่การยกย่่องในเรื่่�อง “การทำดีีให้้โลก – Doing Good in the
World” อย่่างแท้้จริิง
ขอคุุณความดีีที่่�ท่่านได้้สร้้างสมมา นำท่่านไปสู่่�สุุคติิในสััมปรายภพ  
ด้้วยความเคารพและระลึึกถึึงตลอดไป

กิิจกรรม

การประชุุมใหญ่่ภาค 3350 ปีี 2565  จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันเสาร์์
ที่่� 19 - วัันอาทิิตย์์ที่่� 20 มีีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์์พาลาซโซ่่
พััทยา  มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม 568 คน ผู้้�แทนประธานโรตารีีสากลมาจาก
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ คืือ PRID. Daumonguiller Tumangan  และ

โรตารีีแอนน์์ Leticia จาก Rotary Club of Makati West ภาค 3830
มาร่่วมงานในครั้้�งนี้้�ด้้วย โดยมีี ศ.คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นพ.อุุดม คชิินทร  
แสดงปาฐกถาพิิเศษเรื่่�อง “แพทย์์เปลี่่�ยนชีีวิิตด้้วยจิิตบริิการ” ส่่วน
Theme งานภาคค่่ำเป็็น Cowboy Night

D.3360
บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีีแพร่่

เรีียน มิิตรโรแทเรีียนและผู้้�อ่่านทุุกท่่าน
สำหรัับฉบัับเดืือนมีีนาคม 2565 ภาค 3360 มีีตาราง
งานสััมมนาใหญ่่ๆ อยู่่� 2 งาน นั่่�นก็็คืือ งานประชุุม District
Conference และงานประชุุม PETS-DTTS แต่่เนื่่�องจาก
สภาวการณ์์ระบาดของโควิิด-19 ย่่ำแย่่ลง ทางภาค 3360
จำเป็็นต้้องเลื่่�อนการประชุุมใหญ่่ดัังกล่่าวออกไป เพื่่�อความ
ปลอดภััยของโรแทเรีียนทุุกท่่าน
เนื่่�องจากเดืือนนี้้� โรตารีีประเทศเราได้้รัับข่่าวการ
จากไปของ ฯพณฯ พิิชัยั  รััตตกุุล นำมายัังความเศร้้าโศกเสีียใจ
แก่่มิิตรโรแทเรีียนทุุกภาค เพราะถืือเป็็นการสููญเสีียบุุคคลที่่�
สำคััญยิ่่�งของโรตารีีประเทศไทย เหลืือไว้้ซึ่่�งคุุณงามความดีีที่่�
ท่่านพิิชัยั ได้้ทำให้้กับั ประเทศไทย และ โรแทเรีียนทุุกภาค ใน
นามของภาค 3360 กระผมขอแสดงความเสีียใจแก่่ครอบครััว
ของท่่านพิิชััยมา ณ โอกาสนี้้�ด้้วยครัับ
สำหรัั บ ในคอลััม น์์นี้้� ผมขอแนะนำผู้้�ว่่าการภาค           
รัับเลืือกภาค 3360 ซึ่่�งเป็็นสุุภาพสตรีีท่่านที่่� 3 ที่่�ได้้รัับเลืือก
เป็็นผู้้�นำภาค 3360 ตลอดจนประมวลกิิจกรรมโครงการ
บำเพ็็ญประโยชน์์ต่่างๆ ของสโมสรในภาค 3360 เพื่่�อให้้        
ทุุ ก ท่่ า นได้้ รัั บ ชม ทั้้� ง นี้้� จ ะเข้้ า เดืื อ นเมษายนแล้้ ว นอกจาก         
โควิิด-19 ที่่�เราต้้องระวััง อย่่าลืืมรัักษาสุุขภาพด้้วยนะครัับ
เพราะความร้้อนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำให้้เกิิดภาวะ heat stroke ได้้         
จึึงขอให้้ทุุกท่่านระวัังเป็็นอย่่างสููงครัับ

ประวััติิผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก
ผวล.ศุุภลัักษณ์์ โลหะโชติิ
เกิิดวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2505
คู่่�สมรส: ว่่าที่่� ร.ต.ดร.วิิชััย จิิตรพิิทัักษ์์เลิิศ
ที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน 122/102 หมู่่�ที่่� 6 ถนน
เลีียบคลองชลประทาน ต.สุุเทพ อ.เมืือง
จ.เชีียงใหม่่ 50200      
โทร. 081-489-4434, 081-883-8450
อีีเมล์์: supaluck@ngv.name,
su.lohajoti@gmail.com
เป็็นบุุตรคนที่่� 2 ในจำนวนพี่่�น้้อง 5 คน

  • ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท         
ต้้นน่่าน ทรานเทค จำกััด ตั้้�งแต่่ปีี
2537-ปััจจุุบััน ดำเนิินธุุรกิิจสถานีี       
บริิการน้้ำมััน และสถานีีบริิการ NGV      
ที่่� อ.วัังเจ้้า จ.ตาก

งานสัังคม:
  • ปีี 2558 ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นลููก   
ที่่�มีีความกตััญญููกตเวทีีต่่อแม่่ ในโอกาส
วัันแม่่แห่่งชาติิ จากสภาสัังคมสงเคราะห์์
แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
  • ปีี 2560 ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็น
การศึึกษา:
นัักเรีียนเก่่าดีีเด่่น จากสมาคมนัักเรีียนเก่่า
  • ระดัับประถมและมััธยมต้้น โรงเรีียน   โรงเรีียนเรยีีนาเชลีีวิิทยาลััย จ.เชีียงใหม่่
เรยีีนาเชลีีวิิทยาลััย จ.เชีียงใหม่่
  • ปีี 2559-60 นายกสโมสรโรตารีี
• ระดัับมััธยมปลาย โรงเรีียนมงฟอร์์ต
เชีียงใหม่่ถิ่่�นไทยงาม  
วิิทยาลััย จ.เชีียงใหม่่
• รางวััลถ้้วยสมเด็็จพระเทพรััตนราช        
•
ระดัั
บ
ปริิ
ญญ
าตรีี
บริิ
ห
ารธุุ
ร
กิิ
จ
สุุ
ดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี (สำหรัับ
ด้้วยความปรารถนาดีีและด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี
มหาวิิทยาลััยพายััพ จ.เชีียงใหม่่
สโมสรโรตารีีที่่�บำเพ็็ญประโยชน์์ครบ
วงจรดีีเด่่น 4 กิิจกรรมขึ้้�นไป)
• ระดัับปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ       
มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
  • ปีี 2562-63 ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาค
  • รางวััลผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการภาคยอดเยี่่�ยม
ประสบการณ์์การทำงาน:
(สโมสรโรตารีีที่่�ดููแลได้้รัับรางวััลมากที่่�สุุด)
  • ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท  
เมืืองหลวงทรานสปอร์์ต จำกััด ตั้้�งแต่่           • ปีี 2563-64 ผู้้�ว่่าการภาคนอมิินีี
ปีี 2536-ปััจจุุบััน ดำเนิินธุุรกิิจขนส่่งขนส่่ง   • ปีี 2564-65 ผู้้�ว่่าการภาครัับเลืือก
น้้ำมัันให้้กัับบริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
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MEMOIR

อดีีตประธานโรตารีีสากล พิิชััย รััตตกุุล

ระลึึกถึึง ฯพณฯ พิิชััย รััตตกุุล
ประธานโรตารีีสากล ปีี 2545-46

ผวภ.จิิระยุุทธ หิิรััณยวััฒน์์
สโมสรโรตารีีศิิลาอาสน์์
ผมเข้้ามาเป็็นสมาชิิกก่่อตั้้ง� ของสโมสรโรตารีีศิลิ าอาสน์์  ภาค
3360 เมื่่�อวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2530 โดยการชัักชวนของนายกก่่อตั้้�ง           
เฮีียกเส็็ง แซ่่เล้้า รัับสารตราตั้้�งจากโรตารีีสากล วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์
2531 เป็็นสโมสรลำดัับที่่� 25156 ของโรตารีีสากล
การอยู่่�ในสโมสรที่่�ก่อ่ ตั้้ง� ขึ้้น� มาใหม่่และเป็็นสมาชิิกก่่อตั้้ง� นั้้�น
ต้้องมีีความเข้้าใจคำว่่า “โรตารีี” คืืออะไร และนี้้�ก็คื็ อื คำตอบแรกที่่�ผม
ได้้รัับจากท่่านพิิชััย รััตตกุุล ในการที่่�ท่่านให้้เกีียรติิมาเป็็นประธานใน
งานฉลองสารตราตั้้�งของสโมสรโรตารีีศิลิ าอาสน์์เมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน
2531 และผมมีีความประทัับใจในบุุคลิิกภาพของท่่าน เพราะท่่านเป็็น
ผู้้�ที่่มี� อัี ธั ยาศััยดีี การที่่�ได้้พูดคุ
ู ยุ กัับท่่าน ท่่านเป็็นผู้้�ใหญ่่ใจดีี ให้้ความรััก
ความเอ็็นดููกัับสมาชิิกโรแทเรีียนทั่่�วไป สิ่่�งที่่�ทำให้้ผมติิดตามท่่านมา
โดยตลอดระยะเวลาที่่�ท่่านมีีชีีวิิต และดำรงตำแหน่่งประธานโรตารีี

สากลคนแรกที่่�เป็็นคนไทย ท่่านมัักจะได้้รับั เชิิญให้้ร่ว่ มงานฉลองหรืือ
ครบรอบของสโมสรต่่างๆ และงานของโรตารีีในแต่่ละภาคก็็คืือ การ
กล่่าวสุุนทรพจน์์ในงานโรตารีีต่่างๆ ที่่�ได้้กำหนดหััวข้้อให้้ท่่านกล่่าว
ทุุ ก ครั้้� ง ท่่ า นจะมีี ก ระดาษชิ้้� น เล็็ ก ๆ เพื่่� อ เตรีี ย มหัั ว ข้้ อ ที่่� จ ะกล่่ า ว              
การกล่่าวสุุนทรพจน์์ของท่่านแต่่ละครั้้ง� จะมีีข้อ้ เตืือนใจและข้้อแนะนำ
ที่่�ดีีๆ ให้้กัับมิิตรโรแทเรีียนที่่�ได้้รัับฟัังในงานนั้้�น อย่่างน่่าสนใจและ      
น่่าติิดตาม และผมก็็เป็็นคนหนึ่่�งที่่�ติิดตาม และชอบในการกล่่าว
สุุ น ทรพจน์์ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การใช้้ เ สีี ย ง จัั ง หวะ เนื้้� อ หาของแต่่ ล ะ
เหตุุการณ์์ มีีความสุุขทุุกครั้้�งครัับ
นี้้�เป็็นบางส่่วนจากหััวใจที่่�เคยได้้พบปะกัับท่่านในงานแต่่ละ
งาน ซึ่่�งผมไม่่สามารถจะเขีียนความรู้้�สึึกได้้หมด  แต่่หนัังสืือสถาปนา
คณะกรรมการบริิหารสโมสรของแต่่ละปีี ผมจะได้้รัับเกีียรติิจากท่่าน
เขีียนสารแสดงความยิินดีีให้้ทุกุ ๆ ปีี ในปีีที่่ท่� า่ นดำรงตำแหน่่งประธาน
โรตารีีสากล ปีี 2545-2546 “Sow the Seeds of Love” มีีน้้ำใจ
ให้้ความรััก ท่่านสนัับสนุุนโรแทเรีียนทุุกคน ให้้ มีีน้้ำใจ ให้้ความรััก
เพื่่� อ ปลูู ก ฝัั ง สัั น ติิ ภ าพ และช่่ ว ยปรัั บ ปรุุ ง ชีี วิิ ต รอบๆ ตัั ว ท่่ า นและ          
รอบโลก อนุุสรณ์์และผลงานจากความตั้้�งใจของท่่าน จึึงเกิิดบึึงแห่่ง
ความรัักที่่�จัังหวััดสกลนคร   ด้้วยอานิิสงส์์ใดที่่�ท่่านได้้สร้้างมา ขอให้้
ดวงวิิญญาณของท่่าน สู่่�สุุขคติิในสััมปรายภพ สวรรค์์ชั้้น� ฟ้้า ด้้วยเทอญ

D.3360
Activities
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กิิจกรรม

วัันที่่� 19 – 20 กุุมภาพัันธ์์ 2565 สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่เหนืือ โดย
ความร่่วมมืือกัับ Rotary Club of Tokyo Setagaya (D2750),
Rotary Club of Tokyo Hachioji Higashi (D2750) และ Rotary
Club of Tokushima (D2670) จากประเทศญี่่�ปุ่่�น ได้้ร่่วมส่่งมอบ
ลานกิิจกรรมอเนกประสงค์์ ด้้วยทุุน District Grants ของโรตารีีสากล
แก่่โรงเรีียนบ้้านขุุนแม่่ตื่่�นน้้อย อ.อมก๋๋อย จ.เชีียงใหม่่ ในการนี้้�สโมสร
ได้้รัับเกีียรติิจากนายกสมาคมครููและบุุคลากรทางการศึึกษาอำเภอ
อมก๋๋อย ผู้้�อำนวยการโรงเรีียนในพื้้�นที่่�แม่่ตื่่�น รวมถึึงนัักเรีียนโรงเรีียน
บ้้านขุุนแม่่ตื่่�นน้้อย ให้้การต้้อนรัับอย่่างอบอุ่่�นตลอดกิิจกรรม

วัันที่่� 28 มีีนาคม 2565 สโมสรโรตารีีพะเยา มอบน้้ำดื่่ม� จำนวน 2,160
ขวด ให้้กับั หน่่วยป้้องกัันไฟป่่า ทั้้�งหมด 12 จุุด ในเขต ต.แม่่กา จ.พะเยา

วัันที่่� 18 มีีนาคม 2565 สโมสรโรตารีีเชีียงของ โดย นย.รุุจิิรา
หวัังเกษมกุุล และสมาชิิก ร่่วมกิิจกรรมกัับอำเภอเชีียงของ หน่่วยแพทย์์
เคลื่่� อ นที่่� พอ.สว. และ สสอ.เชีี ย งของ ณ วัั ดบ้้ า นเนิิ น สมบููรณ์์
ต.ห้้วยซ้้อ อ.เชีียงของ โดยร่่วมโครงการสนัับสนุุนน้้ำดื่่�ม 30 แพค
และทำการตรวจวััดสายตาพร้้อมแจกแว่่นสายตาแก่่ผู้้�สููงอายุุจำนวน
200 อัั น มอบให้้ กัั บ ประชาชนในเขตพื้้� น ที่่� ห้้ ว ยซ้้ อ และใกล้้ เ คีี ย ง
ที่่�มารัับบริิการ

อุุปกรณ์์การแพทย์์พระราชทานฯ ของสโมสรโรตารีีพรานกระต่่าย
ได้้รัับความอนุุเคราะห์์จาก อน.ศรีีรััตน์์ สโมสรโรตารีีหนองแค ภาค
3350 ทำการขนย้้ายให้้โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่ายแต่่อย่่างใด ถึึงสโมสร
โรตารีีพรานกระต่่ายและจััดเก็็บในที่่�ปลอดภััยเรีียบร้้อยแล้้ว เพื่่�อรอ
กำหนดวัันและพิิธีีมอบในเดืือนเมษายน 2565 ต่่อไป

สโมสรโรตารีีเชีียงใหม่่ถิ่่�นไทยงาม นำโดย อน.ฟองจัันทร์์ สุุขสวััสดิ์์�
ณ อยุุ ธ ยา ประธานคณะกรรมการฝ่่ า ยบำเพ็็ ญ ประโยชน์์ และ
คณะกรรมการ GG# 2124542 ได้้ดำเนิินการโครงการน้้ำสะอาด
15 หมู่่�บ้้าน ที่่�อำเภอแม่่แจ่่ม ครั้้�งที่่� 2 และมีีกิจิ กรรมบำเพ็็ญประโยชน์์
เพิ่่�มอีีกหลายอย่่าง เช่่น มอบทุุนการศึึกษา หน้้ากากอนามััย สิ่่�งของ
เครื่่�องใช้้สำหรัับโรงเรีียนและชุุมชน มอบคอมพิิวเตอร์์พร้้อมโต๊๊ะวาง
จำนวน 5 ชุุด เจลแอลกอฮอล์์และน้้ำดื่่�มอีีกด้้วย

สโมสรโรตารีีตาก ได้้มอบเครื่่อ� งวััดออกซิิเจนในกระแสเลืือดให้้กับั โรง
พยาบาลสมเด็็จพระเจ้้าตากสิินมหาราช จำนวน 2 เครื่่�อง เพื่่�อให้้
บุุคลากรทางการแพทย์์ใช้้ตรวจวััดและวิิเคราะห์์ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�
เข้้ามาขอรัับบริิการของโรงพยาบาล ซึ่่�งเป็็นโครงการทุุนสนัับสนุุน
ระดัับโลก GG# 2123129

Rotary Centre in Thailand
ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย

แผนปฏิิบัติั กิ าร

โรตารีี

The ROTARY ACTION PLAN

ลงมือทำ� เพื่อ
การเปลยี่ นแปลง

ผลกระทบ

การเข้าถึง

เราจะสร้างเครื่องมือและหลักเกณฑ์เพื่อติดตามผล และมีความมุ่งมั่นร่วมกัน เรา
จะพัฒนากระบวนการประเมินผลที่จะช่วยเราให้คำ�แนะนำ�อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยว
กับสิ่งที่ใช้ได้ผล และสิ่งที่เราควรทำ�ต่อ เริ่มทำ� หรือหยุดทำ�

เราจะทดลองทำ�เรื่องใหม่ๆ และใช้รูปแบบทางเลือกอื่นที่จะทำ�ให้ผู้คนจำ�นวน
มากขึ้นเชืือมโยงกัน และร่วมลงมือทำ�กับเรา ด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อพวกเขา

เราต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของเราสนับสนุนโปรแกรม
ซึ่งจะทำ�ให้เกิดผลกระทบมากที่สุด และสอดคล้องกับ
เรื่องที่เราเน้นความสำ�คัญ

42

มีีนาคม-เมษายน 2565

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่าง และยอมรับความ
หลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน
(DEI) ในทุกสิ่งที่เราทำ�

เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของโรตารี
เราจะดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้
เราสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันดีขึ้น พัฒนาองค์กร และแบ่งปัน
เรื่องราวของเราเกี่ยวกับวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในทุกระดับของโรตารี เราเปิดรับโอกาสในการทำ�งานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของเรา ในสี่ประเด็นต่อไปนี้ คุณจะได้ฟังเสียงของ
สมาชิกโรตารีจากทั่วโลก ที่จะให้แรงบันดาลใจ กำ�ลังใจ และการแนะนำ�
ในการดำ�เนินการ ตามลำ�ดับความสำ�คัญของสี่ประเด็นดังกล่าวใน
ขณะที่เราปฏิบััติการ

การมีส่วนร่วม

การปรับตัว

เราจะถามพวกเขาว่า เขาต้องการมีส่วนร่วมอย่างไร จะหาวิธีที่จะพบปะกับ
พวกเขาในที่ที่เขาอยู่ และทำ�ให้เขารู้ว่าเราเห็นคุณค่าของเขา

เราจะทำ�วิธีการทำ�งานของเราง่ายขึ้น และช่วยให้สมาชิกประสบ
ความสำ�เร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สโมสร ภาค และโซน
ของเรา สามารถสื่อสารและทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

เราจะทลายกำ�แพงระหว่าง “เรา” และ “พวกเขา”
และจะมุ่งเน้นการเป็นผู้มีส่วนร่วม

เรีียนรู้้�เพิ่่�มเรื่่�องที่่�สโมสรของท่่านสามารถทำำได้้ ที่่� rotary.org/actionplan.

เราจะปรับปรุงการดำ�เนินงานเพื่อให้คล่องตัวและ
ตอบสนองมากขึ้น

สารประธานศููนย์์โรตารีีในประเทศไทย
อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา
สวััสดีีครัับ มิิตรโรแทเรีียนทุุกท่่าน
ทุุกท่่านคงได้้ทราบแล้้วว่่า คติิพจน์์ประจำปีีโรตารีี 2022-2023 ที่่�เราจะมีีท่่าน       
เจนนิิเฟอร์์ โจนส์์ เป็็นประธานโรตารีีสากลสุุภาพสตรีีคนแรกนั้้�นคืือ “จิินตนาการ สานสร้้าง
งานโรตารีี” (Imagine Rotary) และจากนี้้�ไปการเตรีียมความพร้้อมของผู้้�นำโรตารีีในระดัับ
ต่่างๆ ก็็จะเริ่่�มขึ้้�น
ตั้้ง� แต่่การอบรมผู้้�ว่่าการภาค (International Assembly) การอบรมสััมมนานายก
รัับลืือก (President Elect Training Seminar) รวมไปถึึงการอมรมสััมมนาคณะกรรมการ
ภาค (District Team Training Seminar) จะเห็็นได้้ว่่าโรตารีีของเรา ให้้ความสำคััญต่่อ       
การพััฒนาความสามารถในการบริิหารองค์์กรสาธารณประโยชน์์ของผู้้�นำในทุุกระดัับ
มิิตรโรแทเรีียนที่่�รัักทุุกท่่าน โปรดทราบว่่าเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�สโมสร (Club Officers)
ได้้รัับใบแจ้้งหนี้้� (Club Invoice) งวดมีีนาคม 2022 จากโรตารีีสากล ท่่านจะต้้องรีีบชำระ
ภายใน 60 วััน เพื่่�อรัักษาสถานะการเป็็นสโมสรที่่�มีีสถานภาพดีี (Good Standing Club)
และคงคุุณสมบััติิ ที่่�จะได้้รัับประกาศเกีียรติิคุุณประธานโรตารีีสากล ประจำปีี 2564-2565
โดยท่่านสามารถเลืือกชำระทางออนไลน์์ผ่า่ น My Rotary หรืือทางผู้้�แทนดููแลการ
เงิินของโรตารีีสากลในประเทศไทย (ส่่งเอกสารการชำระเงิินมาที่่�ศูนู ย์์โรตารีีฯ ) และหากท่่าน
มีีปััญหาเรื่่�องการชำระใบแจ้้งหนี้้� สามารถติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์โรตารีีในประเทศไทยเพื่่�อให้้
ความช่่วยเหลืือได้้ทุุกเมื่่�อ
					

ด้้วยไมตรีีจิิตแห่่งโรตารีี

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

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

Empower
สโมสรโรตารีหมากแข้ง
มอบกิจกรรมเพิ่มความสุขแก่ผู้พิการ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกก�ำลังกายตามศักยภาพของผู้พิการ
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีทัศนคติการใช้ชีวิตที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมอบผ้าห่ม เครื่องใช้ที่จ�ำเป็น และรองเท้ากีฬา
เพื่อเป็นก�ำลังให้ผู้พิการได้สู้ชีวิตต่อไปแม้ร่างกายจะไม่กลับมาเหมือนเดิม

