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ในฐานะที่เป็นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :

1) ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐาน   
    จรรยาบรรณในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพ
2) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและเคารพในวิชาชีพ
    ของแต่ละบุคคล
3) ใช้ทักษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารี
    เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
    ที่จ�าเป็นยิ่ง และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนใน
    ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
4) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือ
    โรแทเรียนอื่นๆ
5) ช่วยธ�ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ปลอดจากการล่วง
    ละเมิดใดๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและการ
    การท�ากิจกรรมต่างๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการ
    ล่วงละเมิด และช่วยเหลือให้ความมั่นใจต่อผู้รายงาน
    การล่วงละเมิดว่าจะไม่ถูกตอบโต้

ROTARIAN CODE OF CONDUCT

As a Rotarian, I will :

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

ประมวลจรรยาบรรณ
ของโรแทเรียน



สารประธานโรตารีสากล

มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัวโรตารีที่รักทั้งหลาย

 บรรดาผู้คนในโลกท่ีมารวมกันอยู่ในโรตารีล้วนมีเหตุผล
ต่างๆ หลากหลาย ทุกๆ ปีจะมีโรแทเรียนใหม่จ�านวนหนึ่งเข้ามาร่วม
ในโรตารีด้วยเหตุผลเดียวกับตัวผม เพราะว่าโรตารีเป็นวิถีทางที่ดี 
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่อาชีพของเรา ผมเริ่มต้นอาชีพทนายในมลรัฐ               
อลาบามา ผมและเกย์เป็นหุ้นส่วนในบริษัทของคุณพ่อของเธอ ท่าน
ได้อธิบายให้เราทราบถึงคุณค่าของการร่วมงานกับโรตารี เป็นหนทาง
สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าผู้มุ่งหวังของเราและแสดงให้เขาเห็นว่าเรา
เป็นมอือาชพีทีย่ดึถอืคณุค่าในความถกูต้องมัน่คงยิง่กว่าสิง่ทีอ่าชพีเรา
ต้องการ
 ความมุ ่งมั่นของโรตารีในบริการด้านอาชีพต้ังอยู ่บน
มาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในธุรกิจและอาชีพการงาน ด้วยการยอมรับ
คุณค่าของการท�างานที่มีประโยชน์ การให้เกียรติต่ออาชีพของ            
โรแทเรยีนแต่ละคนคอืโอกาสรบัใช้สงัคม ข้อสดุท้ายนีส้�าคญัมาก ไม่ว่า
จะมอีาชพีใดก็ตาม เราทกุคนมส่ีวนสร้างผลดแีก่โลกอย่างมาก เมือ่เรา
ท�างานของเราด้วยความซือ่สตัย์และยดึมัน่กับแบบทดสอบสีแ่นวทาง
ของโรตารีเสมอ
 เร่ืองหนึ่งในข้อแรกๆ ที่ผมต้ังใจไว้ในการเป็นประธาน            
(โรตารีสากล) คือการจัดสมดุลระหว่างความต้องการของโรตารีกับ
ความมุง่มัน่ทุม่เทให้ครอบครวัของผม ไม่ควรมโีรแทเรยีนคนหนึง่คนใด
ต้องคอยรับความกดดนัในการให้เวลาในสถานะเป็นจติอาสามากกว่าที่
ควร นี่คือความจริง ด้วยเหตุผลหลายข้อ ข้อหนึ่งก็คืองานประจ�าวันที่
เรากระท�าทกุวนันัน้ล้วนมคีวามส�าคญัแก่โรตารี เสมอืนงานทีเ่ราท�าอยู่
ในองค์กร (โรตารี) พวกเราน�าคุณค่าของโรตารีติดตัวไปทุกแห่ง และ
ผลงานด้านอาชพีของเรากช่็วยสร้างผลงานให้โรตารทีกุวนัในส�านกังาน
ของเราเอง

 เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องพยายามเข้าถึง
สมาชิกใหม่รุ่นหนุ่มสาว  เราต้องการเห็นโรตารีในสถานที่ที่ไม่มีใคร
ถูกถามให้เลือกเอาระหว่างการเป็นโรแทเรียนที่ดีกับการเป็นพ่อแม่ที่
ดี เป็นนักธุรกิจที่ดี เป็นผู้จัดการหรือเป็นพนักงานที่ดี เมื่อเราขอร้อง
คนหนุ่มสาวที่มีธุรกิจยุ่งมากๆ มาเป็นโรแทเรียน เราไม่ควรขอให้เขา/
เธอสละเวลาหรืออิสรภาพ (จากครอบครัว) เราควรมอบรางวัลให้
เขาด้วยประสบการณ์ที่พวกเขากระท�าอยู่ทุกสิ่งแล้วนั้นให้เป็นแรง
บันดาลใจยิ่งขึ้น 
 การจัดสมดุลภายในโรตารีให้มากขึ้นจะช่วยให้ประโยชน์
อีกประการหน่ึงเพราะจะสร้างโอกาสส�าหรับโรแทเรียนอื่นๆ รวม
ถึงบรรดาโรทาแรคเทอร์ให้ก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้น�าและกรรมการ
โครงการ ส่ิงนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะยังคงอยู่กับสโมสรของ
เราต่อไปและมีแรงใจให้เป็นโรแทเรียนตลอดชีวิตของเขา
 ในทัว่โลกทกุวนันี ้โรตารไีด้รบัค�ายกย่องในบรกิารด้านอาชพี
ของโรตารแีละการสละเวลาอนัมค่ีาทีเ่ราได้กลัน่กรองไว้ในสมัพันธภาพ
กับธุรกิจทั้งหลาย ขณะที่เราสืบสานต่อผลงานสร้างโรตารีให้เติบโต 
ขอให้เราระลึกเสมอว่าบริการด้านอาชีพนั้นยังคงเป็นจุดขายที่ส�าคัญ
ส�าหรับสมาชิกผู้มุ่งหวัง 
 โรตารเีช่ือมสัมพนัธ์โลก และการสร้างงานบรกิารด้านอาชพี
ให้เป็นทีรู่จ้กัในวงการนักธรุกจิอาชพีต่างๆ มากยิง่ข้ึนและในระดบัชัน้
ต่างๆ ในสายอาชีพของเขา เราจะสามารถช่วยให้องค์กรของเราเจริญ
เติบโตแข็งแกร่งขึ้นและมีอาชีพหลากหลายยิ่งขึ้น 

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์มกราคม ๒๕๖๓

ไม่ว่าเรามีอาชีพใดก็ตาม เราทุกคน
สามารถสร้างผลงานให้โลกได้อย่าง
มหาศาล เมื่อเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของ
เราด้วยความซื่อสัตย์
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เมือง สัมปังโง กัวเตมาลา  คนงานได้จัดแสดงเครื่อง
ผลิตนมถั่วเหลือง เนื่องจากเด็กๆ ในประเทศนี้
จ�านวนมากแพ้น�้าตาลแลกโทสในน�้านม (วัว) 
นมถั่วเหลืองจึงถูกน�ามาใช้แทนนมวัว 

ในทุกเรื่องที่โรตารีมุ่งเน้น และในทุกส่วนของโลก  
โครงการของโรตารีก�าลังช่วยปรับปรุงชีวิตมนุษย์ 
และช่วยให้ชุมชนปรับตัว ในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วนี้

สารประธานโรตารีสากล

สุขสันต์วันเกิดปีที่ ๑๑๕ ครับ มิตรโรแทเรียนและสมาชิกครอบครัว
โรตารีทุกท่าน

 ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๐๕ มานี้ โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากมาย 
ขณะนั้นประชากรโลกมีอยู่ราวๆ ๑.๗ พันล้านคน ปัจจุบันนี้โลกเรา
มีประชากรกว่า ๗.๗ พันล้านคน เมื่อ ๑๑๕ ปีก่อน สหรัฐอเมริกามี
โทรศัพท์เพียง ๕ เครื่องต่อประชาชน ๑๐๐ คน แต่ในปี ๒๐๒๐ นี้
ประชาชนร้อยละ ๙๖ มีมือถือใช้ และจีนกับอินเดียทั้งสองประเทศมี
มือถือรวมกันมากกว่า ๑ พันล้านเครื่องใช้อยู่ปัจจุบัน 
 ช่วงเวลา ๑๑๕ ปีนบัแต่ก่อตัง้โรตาร ีดเูหมอืนทกุสิง่ทกุอย่าง
จะเปลีย่นแปลงไป ยกเว้นคณุค่าของโรตาร ีทีเ่ราได้เริม่ต้นและคงอยูถ่งึ
ปัจจุบัน นั่นคือไมตรีจิตมิตรภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต ความแตกต่าง
ด้านอาชีพ การบ�าเพ็ญประโยชน์ และการเป็นผู้น�า คติพจน์ “บริการ
เหนือตน” ของเราเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ๑๙๑๑ จริยธรรมภายใต้คติพจน์
นี้ถูกกลั่นกรองโดยผู้ก่อตั้งโรตารี
 ขณะที่โลกก�าลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากขึ้น ความ
จ�าเป็นในงานบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรตารีก็เพิ่มทวีมากกว่าท่ีเคยมี     
สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้จากโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ ท่ีเรามองเห็นได้
จากการกระท�าและจากรอยยิ้มท่ีเปี่ยมด้วยความขอบคุณบนใบหน้า
ของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โครงการของโรตารีเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
และเชือ่มสมัพันธ์โลก ตลอดปีทีผ่่านมานีผ้มได้เหน็โครงการท่ีน่าพศิวง
ของโรตารีในขณะท�างานมากมาย
 ปีที่ผ่านมานี้ ผมและคุณเกย์ได้ไปเยี่ยมบริเวณที่ประสบ
ภัยพิบัติฟูกุชิมะของญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถานที่บนโลกไม่กี่แห่งที่
ประสบภัยพิบัติเช่นนี้ เดือนมีนาคม ๒๐๑๑ คลื่นยักษ์สึนามิจาก
แผ่นดินไหวในทะเลได้สร้างภัยพิบัติท่ีโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์                              
ที่นั่น ทุกวันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่มิใช่เป็นเรื่องความพินาศ แต่เป็น
เรื่องของความหวังและการเริ่มต้นสู้ชีวิตใหม่ ทุนสนับสนุนของโรตารี
ได้ช่วยปรับปรุงดูแลสุขภาพจิตและด้านการแพทย์แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อ
ภัยพิบัติ และช่วยชุมชนท่ีถูกทอดท้ิงได้บรรเทาสภาพน้ันด้วยไปการ                                  
แบ่งปันประสบการณ์ของผูค้นจากซกีโลกอืน่ทีไ่ด้การฟ้ืนฟจูากภยัพิบตัิ

มาแล้วเช่นกนั ทนุสนบัสนนุของเรายงัไปช่วยดแูลการฟ้ืนฟูตนเองและ
ฟื้นฟูชุมชนแบบยั่งยืนระยะยาวตลอดทั่วภูมิภาคที่ประสบภัย
 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ผมได้ไปเยี่ยมโปรแกรม Careers in Care 
ที่ช่วยเพิ่มทักษะคนงานผู้อพยพด้านอาชีพที่จ�าเป็นในการจัดการ
ดูแลผู้สูงวัย เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้ฝึกงานจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อช่วย
เสริมอนาคตในอาชีพของเขา ขณะที่ธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงวัยได้รับ
ประโยชน์จากกลุ่มขยายความรู้ โครงการของโรตารีเช่นนี้ประสบ
ความส�าเร็จเพราะสนองความต้องการของชุมชนและยังมีโอกาสรับ
การสนบัสนนุจากรฐับาลท้องถิน่เพือ่สร้างผลกระทบแบบยัง่ยนืต่อไป 
 และไปทีก่วัเตมาลา ผมและเกย์เยีย่มเมอืงซมัปังโงซึง่ใช้ครวั
ทุนสนับสนุนระดับโลกที่นั่นจัดหาเครื่องผลิตนมถั่วเหลือง ปรับปรุง
ระบบประปาจ่ายน�้า เครื่องกรองน�้า ห้องน�้าสะอาด สวนครัวในบ้าน 
เพื่อช่วยสนับสนุนรายได้แบบยั่งยืน และมีการฝึกอบรมโครงการน�้า
สะอาด WASH และโปรแกรมรู้หนังสือ อาหารที่มีขายที่นั่นไม่เพียง
แต่จัดโภชนาการส�าหรับเด็กและสตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรายได้
ส�าหรับสตรีในชุมชนอีกด้วย
 ทุกๆ เรื่องที่โรตารีมุ่งเน้นและในทุกส่วนของโลก โครงการ
ของโรตารีจะปรับปรุงชีวิตมนุษย์และช่วยให้ชุมชนปรับตัวในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ขณะที่เราก�าลังจะเฉลิมฉลองปีที่ยิ่งใหญ่อีก
หนึง่ปีส�าหรบัโรตาร ีขอให้เราอทุศิตนในการสร้างความเข้มแข็งให้สาย
สมัพนัธ์ต่างๆ ทีท่�าให้การบ�าเพญ็ประโยชน์ของเรามีผลกระทบทีด่ ีเรา
จะช่วยชุบชีวิตมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ขณะทีโ่รตารีสานสัมพันธ์โลก

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

มาร์ค แดเนียล มาโลนีย ์กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



สารประธานทรัสตี

หนีห่าว - สวัสดีครับมิตรโรแทเรียน

 เมือ่เดอืนตลุาคมทีผ่่านมา ทีก่รงุเวยีนนา มเีรือ่งน่าพศิวงเกดิ
ขึ้น เมื่อมีนักวิ่งคนหนึ่งจากเคนยาชื่อนายอิลลูด คิปโชก ได้เป็นมนุษย์
คนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถวิ่งมาราธอนระยะทาง ๒๖.๒ ไมล์ 
ส�าเร็จในเวลาที่ต�่ากว่า ๒ ชั่วโมง ทั้งที่หลายปีมาแล้วผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฬีาเคยคดิกนัว่าคงเป็นไปไม่ได้ เพราะร่างกายมนษุย์ไม่สามารถท�าได้ 
แต่อิลลูด คิปโชก กลับท�าได้ส�าเร็จ เพราะเขามีทีมงานที่เหลือเชื่อมา
ท�างานร่วมกับเขา เขามีทีมงานคอยว่ิงตามเขา ก้าวต่อก้าวไปตลอด
ทาง คนเหล่านี้จะต้องมั่นใจว่าเขามีพลังพอที่จะวิ่งต่อไปได้ และทุกๆ 
สองสามไมล์จะมทีมีนกัว่ิงคนใหม่เข้ามาเปลีย่นตวัและช่วยให้เขารกัษา
จังหวะก้าววิ่งไปจนถึงเส้นชัย 
 เช่นเดียวกับ อิลลูด คิปโชก โรตารีก็มีทีมงานคอยช่วย
สนับสนุนเรา ขณะที่เราใกล้ถึงเส้นชัยในการเดินทางแบบมาราธอน
เพื่อขจัดโปลิโอไปจากโลกนี้ เรามีโรแทเรียนที่น่าพิศวงมากมายที่ช่วย
เรารักษาจังหวะก้าวเดิน โดยสละเวลาและพลังงานช่วยให้เราเข้าใกล้
จุดหมาย
 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ ๓ 
ถูกขจัดไปหมดแล้ว นี่คือข่าวที่ยิ่งใหญ่ เราไม่มีโรคโปลิโอร้ายในทวีป 
อัฟริกามานานถึงสามปี และคงจะได้รับการประกาศรับรองในอีกไม่
ช้านี้

 เส้นทางระยะสุดท้ายของเรายังมีอุปสรรคมาก ปากีสถาน
และอัฟสกานิสถานคือปัญหาใหญ่ส�าหรับเรา แต่เราก็เคยเผชิญกับ
ปัญหาใหญ่ๆ มาก่อน แต่ทุกครั้งที่จุดหมายดูห่างออกไปโรแทเรียนก็
จะร่วมมือและสนองตอบเสียงเรียกนั้นด้วยกัน
 เราไม่มเีวลามาเสยีสมาธหิรือคิดว่าการแข่งขนัส้ินสดุลงแล้ว 
ท่านลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทีมวิ่งสนับสนุน อิลลูด คิปโชก ทุก
คนหยุดวิ่งและกลับบ้านไปในระยะสองไมล์สุดท้าย เขาคงไม่สามารถ
วิ่งถึงเส้นชัยในเวลานั้นได้
 ในการติดตามท�างานที่ยุ่งยากจนถึงที่สุดนั้น เราจะต้องมี
คุณสมบตัพิเิศษ ขณะนีคื้อเวลาทีเ่ราต้องการกนัและกนัมากทีส่ดุ ท่าน
เล่าซือ่เขยีนไว้ในบทกวี “เต๋าเตอชงิ” ว่าการเดนิทางหมืน่ลี ้ต้องเริม่ต้น
จากก้าวแรกและสิ้นสุดที่ก้าวสุดท้าย และก้าวสุดท้ายเหล่านั้นจะต้อง
ใช้ความกล้าหาญเช่นเดียวกับก้าวแรก
 ให้เรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน โรตารี – เส้นชัย
อยู่ข้างหน้าเราแล้ว! 

แกรี ซี.เค. ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี.เค. ฮวง มกราคม ๒๕๖๓



04  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

สารประธานทรัสตี

หนีห่าว - สวัสดีมิตรโรแทเรียน

 ตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงวันนี้ มนุษย์ได้สร้างชุมชนอยู่กับ
แม่น�า้ล�าคลองหรอืมบ่ีอทีม่นี�า้สะอาดส�าหรบัใช้สอยดืม่กนิ ซึง่หมายถงึ
หมูบ้่านนัน้ๆ ย่อมจะมพีลังยนืหยดัอยูไ่ด้ในยามผจญความยากล�าบาก
บ่อน�า้มคีวามส�าคัญกบัมนษุย์ทัว่โลกฉนัใด อปุมาอปุมยัทีส่�าคญัส�าหรบั
เรื่องน�้า “บ่อน�้า” ของมูลนิธิโรตารีคืออะไร? แหล่ง “น�้า” ที่เราใช้เติม
เต็มในการท�าโครงการระดับโลกท้ังหลาย ในการช่วยชีวิตมนุษย์โลก 
เรามี “บ่อน�้า”อะไรบ้าง?
 แน่นอนครบั “บ่อน�า้” ของมลูนธิโิรตาร ีกคื็อกองทนุบรจิาค
สะสม เราก�าลังสร้าง “บ่อน�้า” ที่ลึกและแข็งแรง มั่นคงว่าจะเป็นทุน
สนับสนุนโครงการใหญ่ๆ ส�าหรับคนรุ่นต่อไป กองทุนบริจาคสะสมที่
มีความเข้มแข็งย่อมประกันความม่ันคงด้านการเงินในระยะยาวของ
มูลนิธิของเราและเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส�าคัญในการสนับสนุนงาน
บริการเพื่อนมนุษย์ที่ดีเด่นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
 เราก�าหนดเป้าหมายสร้างกองทุนบริจาคสะสม TRF 
Endowment ภายในปี ๒๐๒๕ จ�านวน ๒.๐๒๕ พันล้านเหรียญ
สหรัฐ เมื่อถึงเวลานั้น เราคาดว่ากองทุนบริจาคสะสมของมูลนิธิจะมี
ยอดทรัพย์สินรวมสุทธิอย่างน้อย ๑ พันล้านเหรียญสหรัฐ และมียอด
ส�ารองส�าหรับความคาดหวังบริจาคในกองทุนผู้บริจาคมรดกด้วย
 

 ลองคดิดูว่าเราจะสามารถท�าสิง่ดีๆ  กบักองทนุผูบ้รจิาคแบบ
สะสมจ�านวน ๒ พนัล้านเหรยีญสหรฐัได้เพยีงใด การลงทนุประจ�าปีจะ
มรีายได้เป็นเงนิประมาณ ๑๐๐ ล้านเหรยีญสหรฐั/ปี เพือ่ให้โรแทเรยีน
สามารถด�าเนนิโครงการเปลีย่นแปลงชวีติทกุรปูแบบทัว่ทัง้โลกทุกๆ ปี
 ขอให้พวกเราช่วยกันท�าให้เรื่องนี้เป็นจริงด้วย ตราบเท่าท่ี
โลกรอบตัวเราเปล่ียนแปลงไปมากเท่าใด “บ่อน�้า”ของมูลนิธิโรตารี
จะผ่านกาลเวลาในการทดสอบและสร้างผลกระทบด้านบวกให้โลก
ของเราได้ตลอดไป 
 ขงจื๊อมีความชอบพอในเรื่องน�้ามาก ท่านกล่าวว่า “มวลน�้า
มหาศาลย่อมไหลไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยไม่อาจหยุดยั้ง และยัง
ใจดช่ีวยให้มวลน�า้ (ชลประทาน) แก่แผ่นดนิทกุแห่งทีม่นัผ่านไป โดยไม่
ถอืว่าตวัเองเป็นผูส้ร้างผลงานอย่างยิง่ใหญ่ มนัเหมอืนการสร้างกศุล”
 เมื่อกล่าวถึงความส�าเร็จ สโมสรโรตารีเซี่ยงไฮ้เพิ่งจัดฉลอง
การก่อตั้งครบรอบ ๑๐๐ ปี และสามารถก้าวถึงอีกหลักชัยหนึ่งด้วย
การมีสมาชิกสมาคม อาร์ช คลัมพ์ คนแรก คือ คุณแฟรงค์ ยีฮ์ ผมขอ 
กล่าวค�าขอบคุณ Gong xi ให้แก่เพื่อนๆ ชาวเซี่ยงไฮ้ด้วยครับ
 

แกรี ซี.เค. ฮวง
ประธานทรัสตี

แกรี ซี.เค. ฮวง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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



อน.วาณิช โยธาวุธ สโมสรโรตารีแม่สาย

บทบรรณาธิการ

 มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ

	 “มันเป็นยังไงนะ!”	เมื่อรับบทผู้ช่วยทันตแพทย์จ�ำเป็น
 เลือดสีแดงสดเร่ิมไหลทะลักออกจากปากคนไข้ ภาพที่อยู่ต่อหน้า 
ท�าเอาผู้ช่วยทันตแพทย์จ�าเป็นใจสั่นหวิวๆ คล้ายจะเป็นลม ความทรงจ�าที่ย้อน
หลังไปเกือบ 20 ปีกับโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่ เป็นโครงการที่โรแทเรียน 
ทันตแพทย์อาสาทั่วโลกหมุนเวียนกันมาประจ�าที่ อ.แม่สาย เป็นระยะเวลาหนึ่ง
เดอืน มกีารออกหน่วยเดอืนละ 2 ครัง้ สองปีของโครงการได้สร้างประสบการณ์
และความประทับใจจนทุกวันนี้
 จ�าได้ดีว่าทุกสุดสัปดาห์จะต้องเป็นผู้ที่พาอาสาสมัครเหล่านี้ไปอยู่
ตามหน่วยบรกิารตามทีต่่างๆ เช่น อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง, บ้านขอบด้ง ยอดดอย            
อินทนนท์, อ.อมก๋อย เป็นต้น
 ในวยัหลงัเกษยีณของโรแทเรียนเหล่านี ้ทกุท่านพร้อมทีจ่ะออกหน่วย
โดยไม่มอีดิออด หลายครัง้ต้องเดนิทางขึน้เขาลงห้วย หลายครัง้ต้องนอนบนฟาก
ไม้ไผ่ บนโต๊ะเรียน กินอาหารพื้นถิ่นที่ไม่คุ้นเคย ทุกท่านก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วม
 นอกจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากโรแทเรียนเหล่านี้แล้ว หลายท่าน
ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนและช่วยเขียนโครงการแมทชิ่งแกรนท์ (ในสมัย
นั้น) โดยเป็นโครงการแรกของสโมสรโรตารีแม่สาย และเป็นโครงการแรกของ
ภาค 3360 ที่สามารถท�าโครงการผ่านทางอีเมลตั้งแต่ต้นจนจบ
 วนัเวลาผ่านไป รบัหน้าทีไ่ปมากมายหลายต�าแหน่ง การท�านติยสารฯ 
ก็เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ของการเป็นโรแทเรยีน ทีไ่ด้ใช้วิชาทีร่�า่เรยีนมาให้เป็น
ประโยชน์ในฐานะบรรณาธิการจิตอาสา
 วันข้างหน้ายังมาไม่ถึง แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด เมื่อไหร่จากนี้ไป
แรงบันดาลใจจากความทรงจ�าท�าให้เกิดพลังและมุ่งมั่น พร้อมที่จะให้บริการ  
จิตอาสา แบ่งปันต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป
 “Be inspiration be with you all”
 “ขอแรงบันดาลใจ อยู่คู่กับทุกท่านตลอดไป”

 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.วาณิช โยธาวุธ 

* โครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้รับความช่วยเหลือในการด�าเนินการจาก 
อน.ทพ.ญ.เรวดี ปีตะนีละผลิน สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม*

**ติดตาม “เรื่องราวที่ไม่ธรรมดา ของโรแทเรียนธรรมดา” หน้า 10-14**



นิตยสารโรตารีประเทศไทย
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“มันเป็นยังไงนะ” 
ครูโชค ครูสอนช้างวาดรูป
อน.พงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
สโมสรเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 หน้า 12
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สนเทศโรตารี

	 ดิฉันเริ่มต้นจากการเป็นโรตารีแอนน์	7	ปี	 เป็นโรแทเรียน	8	ปี	รวม	15	ปี	ดิฉันมี
ความรูส้กึว่าการสนเทศโรตาร	ีได้ช่วยให้โรแทเรยีนได้แสดงความคดิ	เสรมิสร้างความเข้าใจอนั
ดีระหว่างกันผ่านการสนเทศโรตารี	 “เราจะร่วมแรงร่วมใจอย่างไรเพื่อไปให้ถึงโรตารี
เชื่อมสัมพันธ์โลก”
	 เริม่ต้นจากตวัเราก่อน	ทีต้่องมใีจรกัและเหน็โรตารเีป็นส่ิงสวยงามและถ่ายทอดเรือ่ง
ราวของโรตารีอย่างมีความสุขได้จนรับรู้ได้	 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะง่ายมากที่จะท�าให้การขยาย
องค์กรของโรตารีได้มากขึ้น	 และสร้างสายสัมพันธ์ท�าให้องค์กรของเราเข้มแข็งอาจจะท�าได้
หลายวธิสี�าหรบัท่าน	แต่ส�าหรบัดฉัินเลือกจะใช้วิธกีารประชาสัมพนัธ์	เพราะการประชาสัมพนัธ์
เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้หลายช่องทาง	 ไม่ว่าจะเป็นทาง	 LINE	หรือออนไลน์	 อย่าลืมว่า
เรามีโซเชียลสามารถประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลก	 การประชาสัมพันธ์ที่เราท�าอยู่ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ทางสโมสรได้ท�าอยู่	
	 แต่อย่าลืมนะคะ	เราสามารถท�าได้มากกว่านีง่้ายๆ	เราจะใช้กจิวตัรประจ�าวนัของเรา	
ถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์และเอกลักษณ์ของสโมสรโรตาร	ี หยิบมาใช้	 ให้ทุกท่านน�ามา
ใช้	เราสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ	หมวก	ปากกา	กระเป๋าหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์โรตารี	
เราสามารถใช้ได้ทกุโอกาสทกุเวลา	ประชาสมัพนัธ์ออกไปให้ทกุคนได้รูจ้กัโรตารขีองเราให้มาก
ขึน้	ส�าหรบัดฉินัถ้ามใีครมาทกัถามในขณะนัน้	ดฉินัจะถอืว่าการประชาสมัพนัธ์ของดิฉนัส�าเรจ็
แล้ว	ทุกท่านคะ	ดิฉันเป็นโรแทเรียนที่เป็นมุสลิมอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้	แน่นอน	เราจะ
มีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกัน	 แต่ดิฉันสามารถสร้างภาพลักษณ์ของโรตารีให้ผู้อื่นได้
รู้จัก	และสื่อสารให้รู้ได้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้และสร้างสัมพันธ์กันได้
	 อกีหนึง่เรือ่งทีจ่ะเชิญชวน	เราต้องเชิญชวนบคุคลภายนอกให้มารูจั้กให้มาเรยีนรูเ้รือ่ง
ราวของโรตารี	ซึ่งเรามีโครงการดีๆ	ที่ท�าได้ก็คือโครงการไรลา	(RYLA)	ซึ่งเป็นโครงการที่ดิฉัน
ชื่นชอบมาก	 โครงการน้ีสามารถเชิญชวนให้บุคคลภายนอกได้มารู้จักโรตารี	 เม่ือเร็วๆ	 นี้	
โครงการรางวัลเยาวชนผู้น�าของโรตารี-ไรลา	ที่	อ.ปราณบุรี	ดิฉันมีโอกาสได้ร่วมงานนี้	ได้รู้จัก
ผูป้กครองท่านหนึง่ทีต่ดิตามบตุรหลานมาเข้าในโครงการนี	้และมโีอกาสได้ถามผู้ปกครองท่าน
หนึ่งว่า	รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร	ท่านตอบมาว่าได้รู้จักจากเยาวชนที่เคยผ่านโครงการนี้ออก
ไป	นี่แหละค่ะคือการประชาสัมพันธ์บอกต่อและเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้	
	 4	 คืน	 5	 วันที่เขาอยู่ในโครงการน้ี	 ดิฉันเช่ือว่าเขาได้รู้จักโรตารีของเรามากขึ้น	 มี
สญัญาณทีด่ฉินัมัน่ใจว่าพวกเขาจะกลบัเข้ามาโครงการนีอี้กถ้ามโีอกาส	และนีเ้ป็นเรือ่งราวของ
การประชาสัมพันธ์	เป็นการสร้างองค์กรของเราให้เติบโตและกว้างไกลขึ้น
	 ทุกท่านค่ะ	 มาร่วมแรงร่วมใจกันประชาสัมพันธ์โรตารีของเราที่สวยงาม	 ให้ผู้คนได้
รู้จักกันกับโรตารี	“เชื่อมสัมพันธ์โลก”	Rotary Connects the World

อน.สุมาลี เนื้ออ่อน สโมสรโรตารีนราธิวาส

“เราจะร่วมแรงร่วมใจอย่างไรเพื่อไป
ให้ถึงโรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก”



โรตารี สานสัมพันธ์โลก
ตอน ควันหลงจากการไป

ประชุมโซนที่มะนิลา
	 ทุกครั้งที่ไปประชุม	Zone	Institute	Seminar	ก็ได้โอกาส
ร�าลึกว่า	 สโมสรโรตารีทั่วโลกประมาณ	 530	 ภาค	 แบ่งออกเป็น	 34	
โซน	 โดยพยายามให้มีสมาชิกในแต่ละโซนมีจ�านวนใกล้เคียงกัน	
ประเทศไทยมี	4	ภาค	คือ	3330,	3340,	3350	และ	3360	เคยอยู่ใน	
zone	10	ร่วมกับฟิลิปปินส์	โดยฟิลิปปินส์อยู่ใน	zone	10A	ขณะที่	
ไทย	ลาว	พม่า	เวยีดนาม	บรไูน	มาเลเซีย	และสงิคโปร์อยูใ่น	zone	10B	
ปีนี้โรแทเรียนทั้ง	4	ภาคของไทยจึงไปร่วมประชุม	Zone	Institute	ที่
มะนิลา	และในปีถัดไปเราจะไปประชุมร่วมกับ	zone	10B	ประเทศ
สิงคโปร์	
	 มะนิลาคงความเหมือนเดิมในหลายๆ	 อย่าง	 เช่น	 รถติด
เหมือนเดิม	 เป็นเมืองที่มีตึกสูงและมีสลัมมากเหมือนเดิม	 ในขณะ
เดียวกันก็เปลี่ยนแปลงในหลายส่วน	ตึกสูงๆ	เยอะขึ้น	โรงแรมใหญ่ๆ	
ทีใ่ช้จดัประชมุกเ็ยอะขึน้	ตัง้อยูใ่กล้กนัเป็นกลุม่ก้อน	โรงแรมแมรอิอท
ที่ใช้จัดประชุมใหญ่โตมาก	 สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้จ�านวนมาก	
และยงัมโีรงแรมเลก็ๆ	อยูร่ายรอบ	จงึเหน็บรรยากาศทีโ่รแทเรียนส่วน
หนึ่งพักในโรงแรมที่ใช้จัดประชุม	ที่เหลือก็ต้องกระจายพักในโรงแรม
รายรอบ	 ผู้เขียนพักบ้านเพื่อนโรแทเรียนซ่ึงเคยเป็นผู้ว่าการภาคสตร	ี					
คนแรกของฟิลิปปินส์	 PDG.Lina	 Aurelio	 ได้เห็นบรรยากาศที่ต่าง
ออกไป
	 มะนิลาก�าลังจัดซีเกมส์	 เที่ยวบินเต็ม	 โรงแรมเต็ม	ถนนก็มี
รถอยู่เต็ม	 หากออกจากบ้านไม่ได้จังหวะเวลาการเดินทางจากบ้าน
ไปโรงแรมก็แปรเปลี่ยนจากคร่ึงช่ัวโมงไปเป็นสองช่ัวโมงได้	 คราวนี้
เสียงไซเรนดังบ่อยๆ	 เพราะนักกีฬาไปไหนต้องมีขบวนน�าดูวุ่นวายไป
อีกแบบ	วันท้ายๆ	ไต้ฝุ่นจะเข้า	 เสียงเตือนของ	LINE	ในมือถือดังทั้ง
วัน	 เตือนประชาชนให้อพยพออกจากบริเวณอันตราย	ความห่วงใย
และความวิตกกังวลเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมด้วยว่าจะกลับ

บ้านได้อยูห่รอืเปล่า	ผูเ้ขยีนเองหลงัจากบนิออกจากมะนลิากท็ราบว่า
สนามบินนินอยถูกปิดช่ัวคราวตามมา	 เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งท่ีได้
พบ	คงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อม	ภาวะโลกร้อน	การ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและอื่นๆ	อีกมาก	นั่นแหละ	ทุกคนต้องปรับ
ตวัให้ด�ารงชวีติในปลอดภยัให้ได้	มอีะไรทีช่่วยเหลอืกนัได้กต้็องไม่รรีอ
	 การประชุมครัง้นีภ้าค	3360	ได้ออกบธูเรือ่งไข้เลือดออก	เป็น
โครงการร่วมกันระหว่างประเทศไทย	มาเลเซีย	และฟิลิปปินส์	ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชมุดมีาก	เราม	ีBreakout	Session	เรือ่ง
ไข้เลอืดออก	มผีูส้นใจเข้าฟังล้นหลาม	ได้น�าเอาน�า้มนัตะไคร้หอม	ฝีมอื
ของสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งไว้ที่พะเยาน�าไปแจก	พบว่าไม่
พอแจก	ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ฟังสนใจว่าขอ	Global	Grant	กัน
อย่างไร	 เผลอๆ	จะมากกว่าสนใจเรื่องไข้เลือดออกและยังมีผู้ติดตาม
มาทางเมลอีกเป็นจ�านวนมาก	ค�าถามหลักคือเขียนโครงการอย่างไร?	
คงจะได้เผยแพร่กันต่อไป	
	 ปีนี้สโมสรโรตารีพะเยาได้รับอนุมัติให้ท�า	 Global	 Grant	
เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นโครงการน�าร่อง	 กว่าจะเขียน	 Grant	 ได้
ส�าเรจ็ต้องหารอืคุณ	Cathleen	Evan	หลายรอบ	ตอบค�าถามในหลาย
เรือ่ง	คดิจะยอมแพ้หลายครัง้แต่ก็โชคดีว่าหลดุออกมาได้	เรยีนแจ้งเป็น
พืน้ไว้เสยีก่อนว่า	ไม่ง่ายกว่าจะส�าเรจ็ในเรือ่งการขอ	grant	เพราะเรือ่ง
นี้ยังไม่เป็นหนี่งใน	Area	of	Focus	มีแต่ข่าวว่าจะเป็น	และมีการพูด
ถึง	และให้ความหวังกันว่าจะเป็น	Area	of	Focus	ใหม่ในปีถัดไป	
	 ในฉบับต่อไป	 จะได้เล่าประสบการณ์การขอโครงการใน
ลักษณะเช่นนี้	 ขอก็ยากแล้ว	 ด�าเนินโครงการอาจยากมากขึ้น	 รอให้
ก้าวหน้าอีกสักหน่อย	 ค่อยถอดบทเรียน	 และคิดว่าคงเป็นประโยชน์
ต่อไป

Article : บทความ
อน.ดร.บุษบง  จ�าเริญดารารัศมี 

สโมสรโรตารีพะเยา 
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What it’s like
เรื่องราวที่ไม่ธรรมดา ของโรแทเรียนธรรมดา

การท�าหน้าที่พยาบาลช่วยผ่าตัด ในผู้ป่วยปลูกถ่าย (เปลี่ยน) หัวใจรายแรกของโลก
ดีน โรส (DEAN ROHRS) สโมสรโรตารีลังกลีเซ็นทรัล บริติช โคลัมเบีย (Rotary Club 
of Langley Central, British Columbia) อดีตรองประธานโรตารีสากล (past RI 
vice president) 
 ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1967 ขณะที่ฉันจบหลักสูตรการอบรมเป็นพยาบาล
เฉพาะทางที่โรงพยาบาลกรูทเต-เชอร์ ในเมืองเคปทาวน์ อัฟริกาใต้ เป็นช่วงเวลาเดียว
กับที่นายแพทย์คริสเตียน เบอร์นาด ท�าหน้าที่หัวหน้าทีมที่มุ่งหวังจะสามารถผ่าตัด
ปลูกถ่าย (เปลี่ยน) อวัยวะหัวใจมนุษย์ประสบความส�าเร็จเป็นคร้ังแรกในโรงพยาบาล               
ดงักล่าว ในทมีงานมหีลากหลายเชือ้ชาตเิน่ืองจากเป็นผลงานทีป่ระสบความส�าเรจ็อนัยิง่
ใหญ่ในวงการแพทย์ระดับโลก ฉันได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายการพยาบาล 
“หมุนเวียนสนับสนุน” เหตุเกิดในเวรดึกคืนวันหนึ่ง เมื่อฉันถูกตามไปช่วยปฏิบัติการ
เกีย่วกบัการผ่าตดัผูป่้วยทีห้่องผ่าตดั ซึง่เป็นเหตกุารณ์บงัเอิญทีฉ่นัได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่เพราะอยู่เวรดังกล่าว 
 ขอท�าความเข้าใจก่อนว่า การผ่าตดัทีซ่บัซ้อนครัง้แรกดงักล่าวห้องผ่าตัดย่อม
มผีูค้นมากมาย เช่น ศลัยแพทย์ แพทย์ผูช่้วยผ่าตดั วสิญัญแีพทย์ การใช้ระบบเครือ่งช่วย
หายใจ-หัวใจเทียม (heart-lung machine) ที่ท�าหน้าที่แทนการท�างานของปอดและ
หัวใจในขณะผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ หน้าท่ีของฉันขณะน้ันเพียงรับผิดชอบท�าสิ่งที่จ�าเป็น
ต้องท�า เป็นพยาบาลผู้ช่วยในห้องผ่าตัด ในขณะที่มีการผ่าตัด (ท�าหน้าที่พยาบาลผู้ช่วย
สนบัสนนุในห้องผ่าตดั-circulating nurse) ฉนัต้องนบัจ�านวนก้อนส�าลทีีใ่ช้ระหว่างผ่าตัด
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหลงเหลือไว้ในตัวผู้ป่วย รวมทั้งต้องเตรียม
ผ้าชุบน�้ามาเช็ดใบหน้าให้หมอผ่าตัดด้วยในระหว่างการผ่าตัด เพราะหมอที่ก�าลังผ่าตัด
เอียงใบหน้ามาที่ฉันและกล่าวว่า “กรุณาเช็ดคิ้วให้ด้วยครับ” เพราะมีเหงื่อออกเปียก
ชุ่มที่ใบหน้า
 ในช่วงเวลาขณะที่ปฏิบัติงาน เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าก�าลังปฏิบัติ
ภาระกิจท่ีไม่ปกติอย่างยิ่ง จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับข้ันตอนท่ีตัวเองต้องให้ความมั่นใจ
ในการปฏบิตัใินขณะทีเ่ฝ้าดแูละเตมิเตม็ภาระกจิดงักล่าวอย่างสดุความสามารถ ฉนัรู้จกั        
ผูป่้วยท่ีก�าลงัรอรับการเปล่ียนหัวใจดวงใหม่และครอบครัวของเขา เขาได้พักรักษาตวัใน
หอผูป่้วยมานานแล้ว เพ่ือรอรับหวัใจท่ีก�าลงัหาผูบ้ริจาค โดยตวัผูป่้วยเอง มโีอกาสจะเสยี
ชีวิตภายใน 24 หรือ 48 ชั่วโมง แต่โชคดีที่ได้รับหัวใจบริจาคทันเวลา หัวใจบริจาคได้มา
จากผู้ป่วยหญิงสาวที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ 
 เพราะมผ้ีาคลมุส�าหรบัการผ่าตดัและผูค้นมากมายทีก้่มตวัไปข้างหน้าเหนือ
คนไข้ ฉันจึงมองไม่เห็นช่องอก แต่สามารถมองเห็นทุกอย่างท่ีเข้ามาและออกไป ฉัน
สามารถมองเห็นเข็มเย็บแผลขณะเย็บแผลผ่าตัด เห็นการผูกเง่ือนบริเวณเลือดออก
ชดัเจน อีกทัง้มองเหน็การดดูเลอืดและจ้ีแผลบริเวณทีม่เีลือดออกด้วย ฉนัเหน็ขณะแพทย์
น�าหัวใจดวงใหม่ใส่เข้าไปในช่องอกของผู้ป่วย เป็นเรื่องที่แตกต่างกับตอนเอาหัวใจออก
อย่างชัดเจน กว่าจะน�าหัวใจดวงใหม่ใส่เข้าไปได้ส�าเร็จ เป็นเร่ืองตื่นเต้นเร้าใจอย่างยิ่ง 
เพราะต้องเริ่มจากน�าหัวใจดวงใหม่ที่ผ่าตัดออกมาจากผู้บริจาคในห้องผ่าตัดห้องหนึ่ง 
มาใส่ในทรวงอกผูป่้วยทีร่อรบัอยูค่นละห้องผ่าตดัในสภาพทีห่วัใจยงัเต้น (มชีวีติ) อยู ่ฉนั
เหน็เหตกุารณ์ตลอดขณะน�าหวัใจเข้ามาในห้องผ่าตดัและใส่ให้ผูป่้วย รู้สกึตืน่เต้นเพราะ
เราก�าลงัน�าสิง่หน่ึงใส่เข้าไปในทรวงอกของผูป่้วยแล้วช่วยให้เขามีชวีติข้ึนมา โดยชวีติได้
รบับรจิาคจากผูอ้ืน่เป็นรปูธรรมจรงิๆ เนือ่งจากฉนัเหน็หัวใจดวงใหม่นัน้ ฉนัจ�าได้ไม่มวัีน
ลืมเลยว่า “โอ้ พระเจ้า นี่คือหัวใจของมนุษย์คนอื่นจริงๆ หรือ”
  ในการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจมนษุย์ครัง้นี ้แท้จริงไม่ใช่ความพยายามครัง้แรก มี
การผ่าตดัแบบเดยีวกนัมาก่อนหน้าคร้ังหนึง่แต่ผูป่้วยเสยีชวีติระหว่างกระบวนการผ่าตดั 
ในกรณผีูป่้วยของเรา ผูป่้วยสามารถมชีวีติอยูไ่ด้ 18 วนั สามารถพูดคยุกบัครอบครวัเขา
ปกติ สาเหตุเสียชีวิตไม่ได้มาจากปัญหาหัวใจที่ได้รับใหม่ไม่ปกติ แต่เสียชีวิตจากติดเชื้อ
ปอดอักเสบหลังผ่าตัด และบางส่วนมาจากยาที่ให้เพื่อกดภูมิต้านทานของร่างกายต่อ 
อวยัวะผูอ้ืน่ทีใ่ส่เข้าไป ไม่มปีระสทิธภิาพเตม็ที ่อย่างไรกต็ามผูป่้วยสามารถรอดชวีติจาก
กระบวนการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ ในวงการแพทย์นับเป็นข่าวความส�าเร็จดงัไปทัว่โลก ไม่มี

อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี สโมสรโรตารีเชียงใหม่ แปล
•	กำรท�ำหน้ำที่พยำบำลช่วยผ่ำตัดในผู้ป่วยปลูกถ่ำย	(เปลี่ยน)	
		หัวใจรำยแรกของโลก 
  บันทึกเหตุการณ์ สตีฟ เอลมอนด์
  การต่อสู้โรคภัยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เน้นความส�าคัญ 6 เรื่องของโรตารี 
  ศึกษาเพิ่มเติม rotary.org/our-causes

• กำรเข้ำเฝ้ำพระมหำกษัตริย์ในอนำคต
  เรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น
  ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพของโรตารี
  ข้อมูลเพิ่มเติม rotary.org/friendship-exchange

อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สโมสรโรตารีบางเขน แปล

• แข่งขันระดับต�ำนำนเวิร์ลด์คัพ 
  บันทึกโดย อะแลง ดรูโอ 

•	ปลูกต้นไม้ในสวนผีเสื้อ	กับสตรีหมำยเลขหนึ่ง	
  บันทึกโดย แฟรงค์ บูเรส

•	กำรตำมล่ำในสงครำมโลกครั้งที่	2
  บันทึกเรื่องราวโดย วาเนสซ่า กลาวินกัส และเรโกะ โตกิยาม่า 
  การส่งเสริมสันติภาพคือหนึ่งในหกภารกิจ ที่โรตารีมุ่งมั่นบรรลุ 
  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหนทางอื่นๆ ในการสร้างสันติภาพได้ที่ 
  rotary.org/our-causes

•	อุปถัมภ์เยำวชนแลกเปลี่ยนจำกพ่อถึงลูก
  บันทึกโดย แฟรงค์ บูเรส แปล 
  เยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 
   อ่านข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการนีไ้ด้ที ่rotary.org/youthexchange 



ผูใ้ดในทีมคาดหวงัมาก่อนว่าจะมกีารตอบสนองความส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ นบัเป็น
ข่าวเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฉับพลัน 
 ฉันมีอายุเพียง 25 ปี ขณะที่เกิดเหตุการณ์ เวลาผ่านไปแล้ว 50 ปี 
แต่บางครั้งฉันมีความรู้สึกล�าบากใจ เมื่อผู้คนจ�านวนมากยังกล่าวถึงเร่ืองราวนี้ 
ฉันมีส่วนเพียงเล็กน้อย แต่วงการศัลยกรรมผ่าตัดจัดล�าดับเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์ ฉันขอยกย่องความส�าเร็จให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์คริสเตียน เบอร์นาด แม้ท่านจะเป็นผู้ที่ท�างานด้วยไม่ง่ายนัก แต่ท่าน
มพีลงัเก่งกล้าสามารถในเรือ่งท่ีท่านรบัผิดชอบ เพราะหลายท่านมข้ีอเสนอความ
เห็นที่แตกต่าง แต่ไม่มีใครสามารถแตะต้องเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจได้ เป็น
เรื่องของศิลปะและความเคร่งครัดที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ การผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้
เปลีย่นแนวคดิของผูค้นเกีย่วกับหวัใจ รวมท้ังเปล่ียนแนวทางการรักษาโรคหวัใจ
จนถึงปัจจุบัน 

ปฏิบัติการณ์จากไทยสู่ไอร์แลนด์
ภาค 3350 โรตารีสากล

 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2556 หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวหนุ่มชาวต่าง
ประเทศตกมาจากชัน้ 4 ของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึง่แถวสนามบินสุวรรณภมู ิสลบ
อยูท่ีห้่องเกบ็ของชัน้ล่าง รุง่เช้ามีผูม้าพบจงึได้น�าส่งโรงพยาบาลสรินิธร แล้วส่งต่อ
ไปที่ ICU โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 Robbie Robinson วัย 32 ปีผู้นี้เป็นบุตรของโรแทเรียนที่ Rotary 
Club of Wicklow, D.1160 สาธารณรัฐไอร์แลนด์เหนอื ซึง่มาเยีย่มเยยีนเพือ่นใน
กรุงเทพฯ เมื่อบิดาทราบข่าวจึงบินมาเฝ้าดูอาการอยู่สิบวันก็ต้องกลับไปรณรงค์
หาทุนค่ารักษาโดยให้มารดาและน้องสาวมาเฝ้าแทน
 E-Mail จาก DG.Verity Swan ภาค 1160 มาถึง ผวภ.ประวิทย์   
โรจน์ขจรนภาลยั (ต�าแหน่งขณะนัน้) เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม ขณะก�าลังจะไปต่าง
ประเทศ ท่านรีบตอบอีเมลฉบับนั้น แล้วมอบหมายให้ ผชภ.เจสัน ลิม ประธาน
โครงการบริการภาค และ อน.ยอด แสงสว่างวัฒนะ เลขานุการภาค ด�าเนินการ
ต่อ ทั้งสองจึงรีบรุดไปพบ Rtn.Martina มารดาของ Robbie ที่สมิติเวช
 ตอนนั้น Robbie อยู่ ICU ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตนานาชนิดมาแล้ว 
25 วนั ใช้เงนิค่ารกัษาไปแล้วหลายล้านบาทจากการหาทุนทุกวิถทีางท่ีไอร์แลนด์ 
Rtn.Martina พยายามติดต่อสายการบินมาแล้ว 4 สาย แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจาก
อาการโคม่าของ Robbie ยังโชคดีที่สายการบินที่ 5 คือการบินไทย ยอมรับไป
ส่งที่ London ซึ่งจะมี Air Ambulance มารับต่อไปได้
 ทกุคนพยายามตดิต่อเรือ่งการหาแพทย์พยาบาลท่ีจะต้องเดนิทางไป
กับผู้ป่วยอย่างแข่งกับเวลา ในขณะที่อาการของ Robbie ก�าลังคงที่ เพราะหาก
ช้าไปเขาอาจเป็นนิวมอเนียหรืออาการทรุดจนเดินทางไม่ได้ ส่วนสายการบินก็
จะต้องมีที่นั่งสิบที่เพียงพอที่จะพับพนักพิงราบต่อกันเพื่อวางเตียงและอุปกรณ์
อื่นๆ ได้
 จนในท่ีสุด ภาค 3350 ประเทศไทยได้ส่ง Robbie และญาติขึ้น     
Air Ambulance จาก London ไป Dublin ในสภาพที่ยัง “เสถียร” ได้ส�าเร็จ 
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หลังจากกลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวที่รักได้ไม่นาน 
Robbie ก็จากไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556

แข่งขันระดับต�านานเวิร์ลด์คัพ
แมนนูเอล อามารอส
สโมสรโรตารีอาร์ร ซูร โครน ประเทศฝรั่งเศส

 ผมอาย ุ20 ปี เมือ่ตอน พ.ศ.2525 ทีไ่ด้รบัเชญิเข้าร่วมทีมชาตฟุิตบอล
ฝรั่งเศส และจะได้ร่วมแข่งในเวิลด์คัพด้วย ผมได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอล
เยาวชนท่ีดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ และได้ยิงลูกโทษท่ีไม่มีวันลืมได้ในรอบก่อน
ชิงชนะเลิศ
 แต่จดุสดุยอดของอาชพีฟตุบอลของผมคอือกี 4 ปีต่อมาเมือ่ผมไปแข่ง

รอบก่อนรองชนะเลิศในปี พ.ศ.2529 เวิลด์คัพที่เม็กซิโก เกมนี้เราแข่งกับบราซิล 
บ่ายวันที่ 21 มิถุนายน ที่สนามกีฬาฮาลิสโก ในเมืองกวาดาลาฮารา มันเป็นวัน
ที่ร้อนจากแสงแดด ความชื้นก็สูง อีกทั้งสภาพอากาศไม่ดีและอยู่บนที่สูงถึงกับมี
การเตรียมถังออกซิเจนไว้เพื่อช่วยหายใจหากใครมีอาการไม่ดีขึ้นมา    ผมไม่เคย
เจออะไรอย่างนี้มาก่อน และหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยเจออีกเลย
 บางคนเรยีกการแข่งขันระหว่างฝรัง่เศสกับบราซลิว่าแมทช์แห่งความ
ใฝ่ฝัน โค้ชบอกว่าแม้มันจะไม่ใช่รอบชิงชนะเลิศแต่มันก็ส�าคัญไม่แพ้กัน นักข่าว
เขียนกันว่าเกมนี้จะท�าให้เกมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้หมดความน่าสนใจไปเลย ก่อน
การแข่งขันจะเริ่มต้นสองช่ัวโมง ผู้ชม 30,000 คนจับจองที่นั่งกันแล้ว จ�านวน
คนเพิ่มขึ้นถึง 60,000 คนเมื่อการแข่งเริ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชมชาวบราซิล และ
แน่นอนว่าทีมบราซิลได้เปรียบในแง่ขวัญและก�าลังใจในฐานะเจ้าบ้าน
 กลยุทธ์การแข่งขันที่โค้ช อองรี มิเชล วางไว้นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ต�าแหน่งของผู้เล่น ซ่ึงท�าเอาทีมของเราเคว้งเหมือนอยู่กลางทะเล และทุกคนรู้
ว่ากลยุทธ์นี้ใช้การไม่ได้ บราซิลชิงน�าไปก่อนเพียงแค่ 17 นาทีแรก ท�าเอาพวก
เราต้องจัดขบวนกันใหม่โดยด่วน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยเพราะเกมเดินมาไกลพอ
สมควรแล้ว เราต้องกลับไปเล่นในต�าแหน่งปกติที่เคยเล่นกัน แล้วกัปตันทีม                 
มิเชล ปลาตินี ก็สามารถท�าประตูคืนได้ก่อนหมดครึ่งเวลานิดหน่อย 
 สมัยนั้นยังไม่มีช่วงเวลาพักดื่มน�้า และด้วยความสามารถระดับสูง
ของผู้เล่น เกมมักเดินไปอย่างเข้มข้นโดยปราศจากการท�าลูกออก บางทีเราต้อง
ให้ทีมแพทย์เตรียมน�้าใส่ขวดไว้แล้วคอยโยนให้นักกีฬาข้างขอบสนามโดยไม่ให้
กรรมการเห็น เมื่อเหลือเวลาอีก 15 นาทีก่อนจบเวลาแข่งคะแนนยังเป็น 1 ต่อ 
1 แต่แล้วประตูของเรา โจเอล บาตส์ท�าฟาวล์และทางบราซิลได้ลูกโทษ ผู้เล่น
บราซิลต่างแสดงความยินดีประหนึ่งได้ชนะเกมนี้แล้ว แต่ผมคิดว่าพวกเขาฉลอง
กันเร็วเกินไป ซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่คิด ซิโก ซึ่งเป็นเทพเจ้าในประเทศของเขาเอง
เป็นผูย้งิประตลูกูโทษ (ทีพ่ระเจ้าประทานโอกาสให้ประเทศของเขาแล้ว) แต่แล้ว
ลูกกลับไปอยู่ในมือของโจเอล
 เรามีโอกาสทองที่จะท�าประตูเช่นกันในช่วงต่อเวลาที่สอง เมื่อกอง
หน้าของเรา บรูโน เบโลน น�าลูกเข้าใกล้ประตูแต่ยิงไม่ได้เพราะมีการท�าฟาวล์ 
แต่กรรมการพิจารณาว่าไม่ฟาวล์และไม่มีการยิงโทษ 
 เมือ่หมดเวลาแข่งขนัอย่างเข้มข้นตลอด 120 นาท ีกรรมการให้ตดัสนิ
โดยการยิงลูกโทษ ดวงใครดีก็ชนะไป แต่ละทีมยิงสลับกันไป 5 ลูก ผมถูกจัด
ให้เป็นลูกท่ี 2 เพราะพวกเราถือโชคท่ีผมเคยชนะแบบน้ีเมื่อแข่งกับเยอรมันนี         
ผลคอืผมยงิเข้า และมไีม่เข้า 3 ลกู จากบราซลิ 2 จากฝรัง่เศส 1 ลกูสดุท้าย หลยุส์ 
เฟอร์นานเดซ ยิงเข้าส�าเร็จเอาชนะทีมประเทศบราซิลได้ เป็นห้วงเวลาเหลือเชื่อ
ที่วิเศษสุดในชีวิตที่ผมไม่เคยมีมาก่อนเลย

ปลูกต้นไม้ในสวนผีเสื้อกับสุภาพสตรีหมายเลข 1
คริสต์ พัทท็อก สโมสรโรตารีคอลเลจพาร์ค 
รัฐแมรีแลนด์, สหรัฐอเมริกา
 
 เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2553 ผมได้รับโทรศัพท์จากท�าเนียบขาวแจ้ง
ว่าคณะคูส่มรสของวฒุสิมาชกิต้องการให้จดัเตรยีมแปลงสวนเพือ่ท�ากจิกรรมปลูก
ต้นไม้ร่วมกับมิเชลล์ โอบามา ในโรงเรียนประถมแมรี่รีด ในวอชิงตัน ดีซี โดยมี
เวลาให้เตรียมตัวแค่ 13 วัน อีกด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์ถามว่า “คุณคิดว่าจะ
เตรียมแปลงและต้นไม้ทันไหม” ผมตอบกลับว่า “เป็นงานหิน แต่พวกเรายินดี
รับท�า”
 ผมได้ผ่านการฝึกจัดสวน โดยได้รับปริญญาจากซิดนีย์ ประเทศ
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ออสเตรเลีย และเคยเป็น
ผู้จัดการจัดหาพันธุ์ไม้ที่         
พิพิธภัณฑ์บิชชอบในฮาวาย 
ก่อนที่จะไปท�างานที่สถาบัน                                               
สมิธโซเนียนเป็นนักวิจัยร่วม 
และตอนนี้ยังเป็นประธาน
กลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน 

ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ประมาณปี พ.ศ.2552 ผมได้พบกับโรแทเรียน
ท่านหนึ่งชื่อ วิลเลียม เดนท์ ที่สโมสรโรตารีวอชิงตัน เขาเป็นผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรเนเชอรัลพาร์ทเนอร์ส ซึ่งท�างานในโครงการโมนาร์คซิสเตอร์สคูล 
(โรงเรยีนนางพญาผเีสือ้) และเขาก�าลังหาคนท่ีจะออกแบบสวนและเตรยีมแปลง
ปลูกในโรงเรียน
 เวลา 13 วันนับว่าสั้นมากเฉพาะแค่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมมา
ปลูกในสวนซ่ึงมันก็อยู่ในวิสัยที่เราท�าได้ ผมวาดแบบสถานที่ที่จะจัดท�าแปลง
สวนในโรงเรียน แล้วก็สั่งรถบรรทุกพันธุ์ไม้จ�านวน 600-700 ต้นมากองรวมกัน 
หาเครื่องมือท�าสวน ถุงมือและทุกสิ่งที่เด็กๆ จะต้องใช้ส�าหรับการปลูกต้นไม้
 มันเป็นเวลาตอนกลางวันที่ มิเชลล์ โอบามา กับคณะคู่สมรสของ
วุฒิสมาชิกมาถึงโรงเรียน พวกเขาสวมถุงมือและบางคนก็เริ่มปลูก บางคนท�า
หน้าที่รดน�้าต้นไม้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องไปช่วยมิเชลปลูกต้นไม้ที่มุมหน่ึงของ
สวน มีเด็กนักเรียนมาช่วยเราด้วย เธอถามผมว่าหลุมที่ขุดควรจะลึกแค่ไหน จะ
เอาต้นไม้ออกจากกระถางอย่างไรและวิธีที่ถูกในการรดน�้าต้นไม้ 
 ทีจ่รงิมเิชลล์รูด้เีก่ียวกับการท�าสวนเพราะเธอคอยดแูลสวนทีไ่วท์เฮ้าส์
และปลูกผักในสวนของท�าเนียบด้วย ส�าหรับสวนโรงเรียนที่ผมออกแบบนั้นโดย
มากเป็นพนัธ์ุไม้พ้ืนเมอืง แต่มพีืน้ทีห่นึง่ทีเ่ราปลกูผกัส�าหรบัพซิซ่า เช่น พวกพริก
หยวก มะเขือเทศ โหระพา เป็นต้น เราคุยกันถึงข้อดีข้อเสียของการปลูกสวนผัก
กับสวนผีเสื้อ ซึ่งแบบหนึ่งเป็นอาหารที่ดีกับตั๊กแตน อีกแบบก็มีน�้าหวานส�าหรับ
ผีเสื้อ
 สวนที่โรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ 750 ตารางฟุต (ประมาณ 70 ตาราง
เมตร) เราปลูกพันธุ์ไม้กว่า 30 ชนิด เป็นไม้พื้นเมืองวอชิงตัน เช่น เพลนเทนลีฟด์
พุสซี่โทส์ ไฟเดือนห้า (คอมมอน มิลค์หวีด) สนีซหวีดหัวม่วง ถ้าต้องการดึงดูด
ผีเสื้อ ต้องปลูกพันธุ์ไม้ที่มีเกสรน�้าหวาน ผีเส้ือและแมลงพวกมอดชอบวางไข่ที่
ดอกไม้ทีม่นัตอม และผเีสือ้จะตกไข่เฉพาะกับต้นมิลค์หวีดเท่านัน้ แต่น่าเสยีดาย
ที่ประชากรของแมลงต่างๆ เหล่านี้ลดลงเหลือเพียง 10 เปอร์เซนต์ของที่มันเคย
มีเมื่อ 50 ปีก่อนเพราะที่อยู่อาศัยของมันถูกท�าลายไป ต่อไปวันข้างหน้ามันอาจ
ลดลงเหลือแค่ 1 เปอร์เซนต์ก็ได้
 มิเชลล์เป็นสุภาพสตรีที่น่ารักเวลาเราท�างานด้วย เธอยังได้ช่วยทาสี
วาดภาพจติรกรรมบนก�าแพงใกล้สวนในโรงเรยีน ภาพนัน้เกีย่วกบัผเีสือ้กบัต้นไม้
และเธอเซน็ชือ่เธอไว้ด้วย เธออยูท่ี่นีสั่กหนึง่ชัว่โมงครึง่แล้วก็จากไปพร้อมกบัคณะ
คู่สมรสของวุฒิสมาชิก
 สวนผีเสื้อในโรงเรียนในเมืองจะช่วยท�าให้เด็กนักเรียนได้เข้าใกล้
ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง ผีเสื้อคือสัตว์ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตตัว
เลก็ๆ ได้ง่ายทีส่ดุ ลกัษณะของนางพญาผีเส้ือ (โมนาร์ค) เป็นเสมอืนฑตูแห่งความ
รู้ในห้องเรียน โครงการโรงเรียนนางพญาผีเสื้อได้ก่อก�าเนดิมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว 
และเม่ือผมเข้ามาท�าโครงการนีก้ไ็ด้มส่ีวนในการจดัสวนผเีสือ้ให้กบัโรงเรียนมาก
ถงึ 30 แห่งในช่วงเวลาเพยีง 3 ปี สโมสรโรตารหีลายแห่งให้การสนับสนนุโครงการ
นี้ในโรงเรียนต่างๆ 

ครูโชค ครูสอนช้างวาดรูป
อน.พงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล
สโมสรเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360

 “สิง่มชีวีติทกุชีวิตบนโลกใบนีส้ามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสันติสุข หาก
เราใส่ใจ เรียนรู้ และเข้าใจกันและกัน” เป็นค�าตอบที่มีความหมายดีๆ ที่ครูโชค

ค้นพบหลังจากที่ได้มาท�างานร่วมกับช้างในการสอนให้ช้างวาดรูป
 อน.พงศ ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล หรือครูโชค สังกัดสโมสร                    
โรตารีเชียงใหม่ภูพิงค์ ภาค 3360 ที่ปัจจุบันรู้จักกันในนาม “ครูช้าง” จากการที่ 
ครโูชคเป็นครสูอนให้ช้างวาดรปู หลายท่านอาจท่ึงทีเ่หน็ภาพวาดทีส่วยงาม หรือ 
ภาพวาดทีแ่ปลกตาจากผลงานของช้างทีใ่ช้งวงตวดัปลายพูก่นัวาด ซึง่มภีาพทีช้่าง
วาดรูปในราคาสูงสุดอยู่ที่ 1,500,000 บาทเลยทีเดียว
 ครโูชคกล่าวว่าในช่วงแรกทีม่กีารฝึกสอนช้างวาดรูปน้ัน เป็นการลอง
ผิดลองถูก ฝึกให้ช้างลองแต้มสี สะบัดพู่กัน ตบสี และอื่นๆ ในยุคแรกนั้นเป็น
ศิลปะแนวนามธรรม ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันให้ช้างวาดรูปก็คือคุณ
อัญชลี กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้างแม่สา ซึ่งได้น�าศิลปินมาฝึกช้างวาดรูปหลาย
คน จนมาถึงครูโชคทีไ่ด้ท�าการฝึกและพัฒนางานศิลปะของช้างอย่างจรงิจัง โดย
เร่ิมฝึกให้ช้างวาดภาพธรรมชาต ิครโูชคได้ใช้เวลาอยูก่บัช้างสมัผสักบัช้างอย่างลกึ
ซึง้ ทุกวนัจะเฝ้าดพูฤตกิรรมช้าง ได้ลองผดิลองถูกร่วมกบัช้างและควาญช้างเพือ่
จะหาวธิกีารสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแบบใหม่ๆ ครูโชคบอกว่านิยามกว้างๆ ของ 
“ศลิปะ” กค็อื “ต้องเป็นสิง่ทีส่ร้างสรรค์โดยมนุษย์” แต่เหตุทีผ่ลงานจากช้างจดั
ได้ว่าเป็นงานศลิปะ เพราะว่าผ่านกระบวนการทางด้านความคดิจากมนษุย์ก่อน
แล้วต่อด้วยกระบวนการฝึกสอนเชิงศิลปะ อีกทั้งในขณะที่วาดรูปก็เป็นการวาด
รูปร่วมกบัควาญช้างซ่ึงเป็นพ่ีเลีย้งและศิลปิน ดงัน้ันจงึเป็นการท�างานร่วมกันทัง้ 
3 ฝ่าย นั่นก็คือ ช้าง ควาญช้าง และศิลปิน ดังนั้นผลงานที่ออกมาจึงจัดเป็นผล
งานศิลปะอย่างหนึ่ง การจะสร้างสรรค์งานศิลปะจากช้างได้นั้น ควาญและช้าง
ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อถ่ายทอดผลงานให้ตรงตามที่คิดไว้มากที่สุด
 ศิลปะจากช้างน้ัน นอกจากผลงานแล้วผู้คนมักจะประทับใจความ
น่ารักของช้างด้วย ยิ่งถ้าเป็นช้างเชือกที่อายุยังน้อยๆ แม้ผลงานที่ออกมาอาจ
ไม่ตรงตามที่คิดไว้แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ใจผู้ชม การที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้
ดีแค่ไหนนั้น ควาญช้างคือตัวแปรส�าคัญ เพราะในขณะที่สั่งให้ช้างวาดรูปนั้น
ศิลปินจะเข้าไปยุ่งมากไม่ได้ ดังน้ันควาญช้างต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ เพราะในขณะที่ช้างก�าลังวาดรูปด้วยพู่กันอยู่นั้น ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้
เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งควาญช้างจะต้องอ่านทางของช้างให้ออก เป็นเรื่องที่
ท้าทายมาก  ตัวช้างเองก็ต้องฝึกฝนในเรื่องของการฟังค�าสั่งและการตวัดงวงให้
ได้ตามค�าสั่ง ต้องรู้ใจควาญช้างด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของสูตรที่ว่า 1+1 เท่ากับ 
1 นั่นก็คือ ควาญช้างและช้างต้องประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
 ผลลัพธ์ของงานที่ออกมา ส่วนใหญ่มักจะออกมาเหนือกว่าที่คาดกัน
ไว้ เพราะบางทีคนออกแบบก็มักจะไปคิดแทนช้างว่าท�าได้แค่นั้นแค่นี้ แต่จริงๆ 
แล้วช้างสามารถท�าได้ดีกว่าท่ีคาดกันไว้เสมอ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางครั้งที่ไม่
ตรงกับแบบที่ต้ังใจไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นความ
สามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของควาญช้างที่จะต้องควบคุมให้
ช้างสามารถวาดรูปออกมาให้สวยงาม
 อน.พงศ์ประนาฏต เป็นคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยก�าเนิด          
จบการศกึษาศลิปศาสตร์บันฑิต วชิาเอกศลิปกรรม วทิยาลยัครูนครปฐม หลังจาก
เรียนจบได้ท�างานออกแบบและวาดภาพประกอบหนังสืออยู่ในกรุงเทพฯ หลาย
ปี ต่อมาในปี 2539 ได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ ตอนนั้นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 
เพื่อตามหาความฝันและความหมายของค�าว่า “ชีวิต” จนมาเจอที่เชียงใหม่ว่า 
“ชีวิตจริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการใช้ชีวิตให้ดี มีคุณค่า มีความสุข 
และการทีจ่ะมชีวีติอยูไ่ด้นอกจากทีก่ล่าวไปแล้วน้ัน กค็อืการท�างาน การให้ การ   
แบ่งปัน และน้อมรับจากผู้อื่นด้วยความเต็มใจ” จึงได้ปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่นับ
แต่นั้นมา โดยมีคติประจ�าใจคือ “อยู่อย่างต�่า ท�าอย่างสูง.. ตลอดมาเป็นอย่างไร 
ตลอดไปเป็นอย่างนั้น”

การเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ในอนาคต
เกล็น อดัมส์ (GLENN ADAMS )
กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนโรตารี

 เมื่อได ้ทราบว ่าองค ์จักพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ ่น อะกิฮิ โตะ                    



พระชนมายุ 85 พรรษา เสด็จ
สละราชบัลลังก์เมื่อฤดูใบไม้
ผลใินปีทีผ่่านมา ท�าให้ฉนัย้อน
ร�าลึกถงึความทรงจ�าทีฉ่นัได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าพระองค์เมือ่กว่า 
40 ปี ท่ีผ่านมาที่พระราชวัง
อิมพีเรียล 

  ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.1978 ฉันเป็นหนึ่งในทีม 6 คนของกลุ่ม
ศกึษาแลกเปลีย่นท่ีได้รบัการสนบัสนนุจากโรตารมีาเยีย่มประเทศญีปุ่น่ และชาว
ญีปุ่่นกจ็ะส่งตวัแทนลกัษณะเดยีวกนัไปเยีย่มภาคฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมรกิา เพือ่
เป็นการแลกเปล่ียนในภายหลัง โรตารใีนประเทศญีปุ่่นมีมาตรฐานค่อนข้างสงู เรา
ได้รบัการต้อนรบัดแูลเอาใจใส่แบบชัน้หนึง่ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ทีม่าเยีย่ม 
พวกเราได้รับการจัดให้พักในโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่สุขสบายอย่างฟุ้งเฟ้อ และ
เดินทางไปที่ต่างๆโดยรอบด้วยรถยนต์ขนาดใหญ่ (รถลีมูซีน) สีด�า ที่ประดับธง
โรตารีเล็กๆ ติดอยู่บริเวณกันชนด้านหน้าของรถยนต์ พวกเราไปศึกษาดูระบบ
การเกษตรและระบบโรงงาน ตลาดปลาซึคิจิ กรุงโตเกียว (Tokyo’s Tsukiji 
fish market) ซึ่งในเวลานั้นมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และเยี่ยมชมอาคารดูแล
ระบบควบคุมอาหารระดับชาติ เทียบเท่ากับ U.S. Capitol ของสหรัฐอเมริกา 
ขณะเดียวกันเยี่ยมชมระบบการเดินเรือในแม่น�้าเอโดะ (Edo River) ด้วยเรือที่
มีดาดฟ้าแบบโบราณ พวกเราสนุกสนานกับอาหารกลางวันประกอบด้วยปลาที่
จับได้สดๆ ควักไส้ออก ขอดเกล็ดและทอดในระหว่างเดินทาง ในส่วนของการ
เยี่ยมชมระบบศาลผู้พิพากษาคนหนึ่งยืนยันให้เราลองสวมชุดของเขา ส่วนการ
ไปเยีย่มท่ีโรงเรยีนสอนซูโม่ พวกเราได้ชมการแสดงการปล�า้แบบเฉพาะของญีปุ่น่ 
ในช่วงอาหารกลางวัน ซึ่งประกอบด้วยปลาปรุงสุก 2 ตัว สาหร่ายทะเล ปลาดิบ 
ซุปเย็น เค้กข้าวและถั่วเหลืองและก๋วยเตี๋ยว พร้อมบริการเบียร์ด้วย 
  ความทรงจ�าที่ดีที่สุดในช่วงการเดินทางระยะส้ันๆ คือการเดินทาง
โดยรถไฟเริ่มจากเมืองโตเกียว เราเดินทางผ่านหมู่บ้านและที่ราบที่ปลูกข้าวเป็น
ขั้นบันได เคลื่อนผ่านแนวภูเขาอย่างใกล้ชิด จากรถไฟเราแบ่งกลุ่มเดินทางต่อ
ด้วยรถแท็กซี่ 3 คัน ที่พาเราไปตามถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวไปยังกระเช้าไฟฟ้า
ข้ามป่าสนเป็นแนวยาวเหยียด เราลงกระเช้าที่ริมทะเลสาบสีน�้าเงินอะชิโนะโกะ 
(Ashinoko) นัง่เรอืทีจ่�าลองจากเรอืสมัยศตวรรษท่ี 17 ข้ามทะเลสาป สิง่ทีท่�าให้
ตืน่เต้นยนิดอีย่างมากคอืการเริม่ปรากฎให้เหน็ทวิทศัน์ยอดภเูขาฟูจทิีป่กคลุมด้วย
หิมะอย่างสวยงาม 
  สิ่งที่พวกเราคาดหวังไว ้อย่างมากคือการได้มีโอกาสเข้าเฝ้า                   
เจ้าชายอะกิฮิโตะ องค์มกุฏราชกุมาร ผู้ซึ่งพระราชบิดา ฮิโรฮิโตะ จะครองราชย์
เป็นจักรพรรดิต่ออีก 11 ปี ภายในห้องที่มีผนังเป็นไม้สนภายในพระราชวัง เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ามา ชาวโรแทเรียนที่เป็นเจ้าบ้านโค้งค�านับด้วยความเคารพ
นับถือตามประเพณีญี่ปุ่น พวกเรากระท�าอย่างเดียวกัน โดยได้เรียนรู้แนวปฏิบัติ
อย่างรีบด่วนล่วงหน้าตามธรรมเนียมของราชส�านัก เจ้าชายอะกิฮิโตะทรงชุด
สากลสีน�้าเงินเทาเรียบๆ เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีเข้ม พระองค์ทักทายด้วยน�้า
เสียงนุ่มนวล พูดภาษาอังกฤษได้ดี สุขุม ตามสมุดบันทึกที่ได้บันทึกไว้ขณะนั้น 
“พระองค์จ้องมองตรงซึ่งหน้าอย่างมั่นคง ขณะที่คณะเราแต่ละคนถูกแนะน�า
ตัวเรียงตามอาวุโส” 
  พวกเรานั่งอยู ่ที่ เก ้าอี้สีแดงใกล้กับโต ๊ะที่พื้นบนโต๊ะทาด้วย               
เลคเกอร์สีด�า บนโต๊ะมีที่เขี่ยบุหรี่ 4 ตัว กล่องไม้ขีดมีสัญลักษณ์ราชวงศ์ และ
บุหรี่บรรจุในกล่องเงิน แต่จ�าได้ว่าไม่มีใครสูบบุหรี่ขณะเข้าเฝ้า ขณะที่พวกเรา
พูดคุย ผู้รับใช้จะบริการขนมหวานและชาเขียว ก้มศีรษะนอบน้อมโดยไม่เผชิญ
หน้าโดยตรง พระองค์ทรงสอบถามถึงความประทับใจในการมาเยือนญี่ปุ่น พวก
เรากล่าวถึงความสุภาพอ่อนโยนของชาวญี่ปุ่น ความสะอาดของเมืองโตเกียว 
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่เราไปชม อาหารที่เราชอบ ในสมุดบันทึกสรุปไว้ว่า                
“เจ้าชายอะกิฮิโตะทรงไม่แสดงอารมณ์เกือบจะตลอดเวลา”
  เจ้าชายอะกิฮิโตะรับทราบว่าพวกเราเดินทางมาจากฟิลาเดลเฟีย 
สหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงทบทวนเล่าความทรงจ�าเมื่อครั้งพระองค์เสด็จไป      
ฟิลาเดลเฟียในปี ค.ศ.1953 ขณะที่มีพระชนมายุ 19 พรรษา พวกเรากราบเรียน
ถามพระองค์ว่าทรงเป็นห่วงใยพสกนิกรชาวญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง พระองค์รับสั่งว่า
อยากให้ชาวญี่ปุ่นรักษาวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์เอาไว้ และผสม

ผสานสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากับแนวโน้มและเทคโนโลยีสมัยใหม่
  สุดท้ายของการเข้าเฝ้าจบลงด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันละกัน จาก
กันด้วยการก้มศีรษะโค้งค�านับกันและกัน หากจะสรุปหัวข้อการสนทนาน่าจะ
เป็นการให้คงไว้ซึง่วฒันธรรมประเพณโีบราณทีด่งีามในยคุของโลกสมยัใหม่ ตาม
ค�ากล่าวของเจ้าชายอะกิฮิโตะ (พระยศขณะนั้น) 
ที่ทรงย�้าถึง “ความกลมกลืน”

สโมสรโรตารีในพระอุปถัมภ์ฯ
นยก.ประกอบ มุกุระ 

 สโมสรโรตารีวัฒนาฯ ภาค 3350 ได้ก่อตั้งเมื่ือปี พ.ศ.2541 เป็นการ
รวมตัวกันของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาจากหลากหลายธุรกิจและสาขาอาชีพ 
เพื่ือบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน สมเด็จพระเจ้า            
พี่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณา
รบัสโมสรอยูใ่นพระอปุถมัภ์ และประทานตราสญัลกัษณ์จลุมงกฏุประจ�าพระองค์ 
ประดับเหนือตราองค์กรโรตารีสากล เป็นตราประจ�าสโมสร และพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงรับเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
 สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงฯ ได้เสดจ็เป็นองค์ประธาน
ใน “พิธีฉลองสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ประจ�าปี 
2542-2543” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ       
นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกสโมสรโรตารีวัฒนาในพระอุปถัมภ์ฯ โดยยึด
มั่นในการบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยพระบารมีองค์อุปถัมภ์ฯ ท�าให้
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของสโมสรได้รับแรงศรัทธาและการสนับสนุนเป็น
อย่างดี
 (หมายเหตุจาก บก.ภาค 3350: อีกสโมสรหนึ่งซ่ึงเป็นสโมสรใน      
พระอุปถัมภ์ฯ เช่นเดียวกัน ก่อตั้งก่อนหน้าสโมสรโรตารีวัฒนาฯ ไม่กี่เดือนคือ
สโมสรโรตารีกรุงเทพบางล�าพูในพระอุปถัมภ์ฯ นายกก่อตั้งคือ ศ.เกียรติคุณ 
นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์)

   

การตามล่าในสงครามโลกครั้งที่ 2
เซอิจิ อิมาอิซูมิ สโมสรโรตารีคาวาโกเอะ, ญี่ปุ่น
 รองเท้าที่ใส่ฉีกขาดจนผมต้องเอาเชือกมามัดไว้กับเท้า ต้องหาสัตว์
ทุกชนิดที่ตัวเล็กๆ มากินประทังชีวิต แม้กระท่ังต้องกินหญ้าก็ตาม ผมรู้แต่ว่า
ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆ แค่หวังว่าทางข้างหน้าจะมีที่แอบซ่อนให้ปลอดภัย แต่ละ
วันผ่านไปโดยคิดว่าจะต้องตายในวันต่อมา ผมบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันอาจไม่
ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว
 พวกทีอ่ยูใ่นหน่วยทหารเดยีวกนั ตายเกอืบหมดในสมรภมูอิมิฟาล ท่ี
อยู่ใกล้ชายแดนอินเดียกับพม่า หรือ เมียนมาร์ เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2487 
เมื่อทหารอังกฤษโอบล้อมพื้นที่นี้ และสังหารหรือจับกุมทหารญี่ปุ่นได้เกือบทุก
คน ผมไม่อยู่ที่นั่นในเวลานั้นเพราะได้รับค�าสั่งให้ไปส�ารวจพื้นที่และหาเส้นทาง
ที่จะสามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น�้า หากวันนั้นไม่มีค�าสั่งนั้น ผมก็คงไม่มี
ชีวิตอยู่จนทุกวันนี้
 พวกอังกฤษค้นหาทหารญี่ปุ่นที่หลงเหลืออยู่ทั่วบริเวณน้ัน ทุกซอก
ทกุมมุ ผมจงึจ�าเป็นต้องหลบหนเีข้าไปตามแนวเทอืกเขา ตอนนัน้เป็นช่วงปลายๆ 
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ของสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่ญีปุ่น่เริม่พบกบัความยากล�าบากในการท�าสงคราม 
ยุทโธปกรณ์ตลอดจนเสบียงก็เริ่มขาดแคลนและไม่มีการเสริมส่วนที่ขาด ที่ผมมี
ติดตัวมาก็เหลือเพียงน้อยนิดแต่ต้องเดินเท้าวันละ 15 ไมล์เข้าไปในพื้นที่ป่าเขาที่
เดินทางล�าบาก สุดท้ายผมพบบ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่ง เมื่อเปิดประตูคุณจะเห็น
ทกุอย่างในบ้านเพราะมเีพยีงห้องเดยีวแต่เจ้าของบ้านยอมให้ผมหลบซ่อนได้ เขา
ให้อาหารผมรับประทาน และเมื่อมีทหารอังกฤษมา เขาให้ผมไปซ่อนใต้เตียงจน
กระทั่งทหารไปแล้วจึงให้ผมออกมา
 ผมต้องใช้ชวีติหลบซ่อนจนกระท่ังสงครามสงบ ตลอดเวลานัน้ผมต้อง
เปลี่ยนท่ีซ่อนตัวไปตลอด ทุกครอบครัวที่ผมไปขอซ่อนตัวให้การต้อนรับอย่างดี 
จนผมไม่เคยมีความระแวงสงสยัว่าพวกเขาจะไปบอกทหารองักฤษเลย ซึง่ในตอน
หลงัผมทราบว่าหลายๆ บ้านทีน่ัน่ให้ทีซ่่อนตัวแก่ทหารญีปุ่น่ ไม่ว่าผมจะไปท่ีไหน
ก็ได้ยินเรื่องแบบนี้คนที่นี่ใจดีกับพวกเรามาก
 ผมได้กลบัญีปุ่่นในปี พ.ศ.2489 และเริม่ชีวติใหม่ ผมต้องใช้เวลาหลาย
ปีต่อสู้โดยการท�าการเกษตรในพ้ืนที่ที่คนทิ้งร้าง เพราะไม่คิดว่าจะปลูกอะไรได้ 
เวลานั้นทุกคนยากจนเท่าเทียมกัน แต่ผมรู้ดีจากประสบการณ์ว่าหากใจยังอยาก
มชีีวิตอยู ่มนัจะต้องมทีางให้ท�าอะไรได้ ผมมกี�าลงัใจ ความมุง่มัน่ ตัง้ใจท่ีจะมชีวีติ
อยู่ต่อไป และคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปตอบแทนบุญคุณชาวพม่าที่กรุณาต่อผม
ผมเริม่ท�าฟาร์มเลีย้งโคนมและเมือ่ความเป็นอยูดี่ขึน้ จึงได้ตัง้มลูนธิอิิมาอซิมูริ�าลกึ
เพื่อทุนการศึกษาพม่า กองทุนนี้ตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาพม่าที่                               
มาเรียนในญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มมอบทุนครั้งแรกในปี พ.ศ.2532 จนถึงทุกวันนี้ มีนักเรียน
พม่าได้รับทุนนี้ไปแล้ว 200 ราย
 ผมให้ค�าแนะน�าแก่เยาวชนพม่าท่ีมาศึกษาในประเทศญีปุ่น่ โดยหวงัว่า
พวกเขาจะมีทักษะท่ีจะน�ากลบัไปพฒันาประเทศให้เจรญิรุง่เรอืง การลงทนุในคน
รุน่ใหม่เช่นนีค้อืวธิท่ีีดีท่ีสดุทีผ่มคดิได้ ในการตอบแทนบญุคณุของคนแปลกหน้าที่
ให้ที่ซ่อนตัวแก่ผมและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สหายที่เสียชีวิตในสมรภูมิ ผมหวังว่า 
คนรุ่นใหม่เหล่านี้จะน�าความเจริญมั่งคั่งสู่ประเทศเมียนมาร์ต่อไป 

  

อุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลี่ยนจากพ่อถึงลกู
แรนดี้ วิลสัน ผู้ว่าการภาค 7150 
แจนเนต วิลสัน สโมสรโรตารีซาอูคอยท์, นิวยอร์ค
 เม่ือปี พ.ศ.2531 นักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารีจากประเทศอินเดียชื่อ 
อานันท์ อักรวาล อายุ 15 ปี เดินทางไปตามโครงการแลกเปลี่ยนกับภาค 7150 
เซ็นทรัลนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ครอบครัวอุปถัมภ์แรกท่ีเขาอยู่ด้วยก�าลังอยู่
ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมบ้านที่เขาจะต้องพักอาศัย เขาจึงมาพักกับเราก่อนเป็น
เวลา 6 สัปดาห์
 เราเพิง่จะต่อเพิม่ห้องนอนอกีสองห้อง อานนัท์ก็มาช่วยทาสห้ีองด้วย 
เขาตื่นเต้นมากที่ได้มาช่วยแต่งห้องจนเสร็จสิ้น เขามีผลการเรียนดีและยังได้ช่วย
ท�าโครงการให้โรตารีหลายโครงการ แล้วเขาก็จากพวกเราเพื่อกลับบ้านที่อินเดีย 
ตอนน้ันยงัไม่มีสือ่สงัคมออนไลน์หรอือเีมลทีจ่ะช่วยให้เราตดิต่อส่ือสารกนัได้บ่อย 
จนระยะหนึ่งเราขาดการติดต่อกันไป พวกเราก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวของเราและ
เขาหลังจากกลับบ้านแล้วก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยและมีครอบครัวของตัวเอง
 เราได้อปุถมัภ์นกัเรยีนท่ีมาจากออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และ
เยอรมนัน ีเราพอใจท่ีได้เห็นเดก็เหล่านัน้เตบิโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ตอนทีอ่ยูก่บัเรา และ
เราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของพวกเขาด้วย หลายคนเพิ่งมีโอกาสครั้งแรก
ในการจากบ้านมาอยูท่ีไ่กลๆ เป็นเวลานานๆ การเหน็พวกเขาปรบัตวัให้อยูไ่ด้และ
เติบโตในช่วงเวลาน้ีเป็นส่ิงที่วิเศษสุดจริงๆ ส�าหรับผู้ปกครองที่ให้การอุปถัมภ์       

นี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเอง เพียงแค่ได้รับ
เลี้ยงดูนักเรียนแลกเปลี่ยนเหล่านี้ในช่วงเวลา 3-4 เดือน
 แน่นอนว่าการให้การอุปถัมภ์ย่อมไม่ราบร่ืนเสมอ บางครั้งคุณอาจ
พบกบัปัญหาโรคคิดถึงบ้านของเดก็ ซึง่คุณต้องเรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหาร่วมกับเขา 
พ่อแม่อุปถัมภ์ต้องแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเองด้วยไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเท่านั้น แต่โดย
ทัว่ไปแล้ว ครอบครวัอปุถมัภ์จะเข้าถงึวธิแีก้ปัญหาและอยูก่บัเดก็ได้ตลอดรอดฝ่ัง                                                                                             
ขอเพียงแต่พวกเขาคิดว่าเด็กเหล่านั้นคือสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ไม่ถือว่า
เขาเป็นเพียงแขกคนหนึ่ง
 เราไม่ได้ข่าวคราวของอานันท์เลยตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ถึง 2559 อยู่
มาวันหนึ่งภาค 3060 โรตารีสากล ซึ่งครอบคลุมถึงรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย
ได้ส่งเยาวชนสองคนมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับภาค 7150 ของเรา เราถาม
นักเรียนว่ารู้จักคุณอานันท์หรือเปล่า หนึ่งในสองคนนั้นตอบว่าจ�าได้ว่าตอนที่เขา
กล่าวแนะน�าตัวในสโมสรมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งพูดกับเขาว่า “ฉันยินดีและดีใจกับ
เธอด้วย เมื่อ 18 ปีก่อนฉันก็เคยไปอยู่ที่เซ็นทรัลนิวยอร์ค ตอนฤดูหนาวอากาศ  
หนาวสุดๆ แต่คนที่นั่นอบอุ่นเหลือเกิน เธอจะพบชีวิตที่เยี่ยมยอดตลอดหนึ่งปีที่
นั่น” 
 จริงแท้แน่เชยีว นัน่คืออานนัท์ของเรา เราต่างกลบัมาตดิต่อกนัอกีครัง้ 
และในปี พ.ศ.2554 เขาและภรรยากับลูกๆ อีกสองคนเดินทางมาสหรัฐอเมริกา
และมาพักกับเราที่บ้านสัปดาห์หนึ่ง เราพาพวกเขากลับไปเยี่ยมโรงเรียนที่เขา
เรียน เรามีความสุขมาก จากนั้นในปี พ.ศ.2547 เราก็เดินทางไปอินเดียเพื่อร่วม
พิธีแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องของเขาคนหนึ่ง เราอยู่ที่อินเดียถึง 9 วัน
 ลูกชายของอานันท์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปประเทศบราซิล และ
ลูกสาวของเขาชื่อ แอรอฮี ได้สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในปี พ.ศ.2561 ด้วย
เช่นกัน สโมสรซาอคูอยท์ของเรารบัอปุถัมภ์เธอและเธอกม็าอยูก่บัเราในห้องทีพ่่อ
ของเธอทาสีให้เมื่อ 30 ปีก่อน เธอได้ร่วมเล่นละครโรงเรียน เข้าคอร์สสอบเทียบ 
และสอบได้ร่วมกบันกัเรียนอายมุากกว่าเธออกี 80 คน แล้วเธอกเ็ดนิทางกลับบ้าน
ที่อินเดียมันท�าใจยากอยู่ที่เห็นเธอจากไปแต่เรารู้ดีว่าจะต้องได้พบเธออีกสักวัน 
 เมือ่เรามโีอกาสคยุกบัใครทีก่�าลงัจะได้เป็นครอบครวัอปุถัมภ์ เราบอก
พวกเขาว่านัน่เป็นสดุยอดประสบการณ์ในโครงการนี ้เพราะเมือ่คณุได้รบัเยาวชน
จากต่างประเทศมาสูค่รอบครวัของคณุ มนัเท่ากบัคณุยอมรบัเขาเข้ามาอยูใ่นหวัใจ
ของคุณตลอดชีวิต

จากเดก็น้อยด้อยโอกาส สูค่วามเป็นผูใ้ห้ด้วยความ
เข้าใจและเข้าถึง
นย.วัชราภรณ์ พาน้อย 
สโมสรโรตารีหมากแข้งกับโครงการทุนการศึกษาแก่
เด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร 

 การให้ทุนต่อเนื่อง 3 ปี แก่เด็กนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนแต่ฐานะ
ยากจน อันท�าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา มีแรงบันดาลใจจากการที่ตัวดิฉันเอง
เคยเป็นเดก็บ้านนอกในอ�าเภอเลก็ๆ ห่างไกลความเจริญ มฐีานะยากจนมาก กว่า
ทีจ่ะเรยีนผ่านไปได้แต่ละระดบัชัน้แสนยากและล�าบากไม่น้อย เลกิเรยีนกลบัมาก็
ต้องช่วยพ่อแม่ท�างานเพื่อหาเงินไปโรงเรียนวันต่อไป 
 ดิฉันจึงเข้าใจความรู้สึกของเด็กด้อยโอกาสดี มาในวันนี้สามารถ        
ก่อร่างสร้างตัวและมายืนอยู่ในฐานะที่สามารถจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการได้ท�างานภายใต้อุดมการณ์ของโรตารี ในฐานะนายกสโมสร                          
ปีิ 2562-63 มีความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจอันแรงกล้ากว่าเดิมจากที่มีอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ฐานะทางบ้านยากจน มีเพียงพ่อ หรือแม่ 
หรือไม่มีเลยทั้ง 2 คน มีเพียงญาติที่คอยดูแลเลี้ยงดู ช่วยให้ต่อยอดเพิ่มทุนการ
ศึกษาต่อคนให้ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นเร่ือยๆ ถึงระดับปริญญาตรีให้ได้ เพื่อให้
เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีเป้าหมายในชีวิต 
 โครงการนีด้�าเนนิโครงการต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่6 เข้าสูปี่ที ่7 มนีกัเรยีน
ในโครงการกว่า 80 คน ซึง่ทกุคนได้รบัทนุต่อเนือ่ง 3 ปีจนจบในแต่ละช่วงชัน้ สร้าง
ความภมูใิจและความสขุแก่เดก็ๆ ทกุคนทีไ่ด้รบัทนุรวมถงึผูป้กครองของเดก็ และ
ที่สุขใจที่สุดก็คือเวลานี้ดิฉันเป็นเหมือนคุณแม่คนที่ 2 ของเด็กๆ ทั้ง 80 คน
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Rotary Institute 2019

PRID รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

บันทึกจากมนิลา 
“การประชุม 2019 Manila Rotary Institute”

สถานที่ประชุม : 
 จากสนามบนินานาชาตกิรงุมนลิา Ninoi Arquino เดนิทางด้วยรถยนต์ 
15-20 นาทกีถ็งึศนูย์กลางธรุกจิใหม่ “ Resorts World Manila” อนัโอ่อ่า หรหูรา 
ทันสมัย รายรอบด้วยโรงแรมดังชั้นน�ามากมาย มีทั้งบ่อนคาสิโนไม่แพ้ลาสเวกัส 
ร้านอาหารนานาชาติหลากหลาย และร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ โรงแรม 5 ดาว 
Manila Marriot สถานที่ประชุม 2019 Manila Rotary Institute ตั้งตระหง่าน
อยู่ในบริเวณนี้นี่เอง

โปรแกรมส�าคัญก่อนการประชุม Institute :
            ช่วงต้นอาทติย์ 3 วนัเตม็ก่อนการประชมุ Rotary Institute มกีารประชมุ
สมัมนาอบรมผูว่้าการภาครบัเลอืก (Governors -Elect Training Seminar หรือ 
GETS) ส�าหรับภาคต่างๆ ใน 3 โซนหลักได้แก่ โซน 1B (บังคลาเทศ ปากีสถาน 
และอินโดนีเซีย), 9 (ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๋า จีน) 10A (ฟิลิปปินส์), 10B (ไทย 
พม่า ลาว และกัมพูชา) และ 10C (สิงคโปร์และมาเลเซีย) ผู้ว่าการภาครับเลือก
และคู่ครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
 ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เอาจริงเอาจัง และสนุกสนานกับมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อนร ่วมรุ ่น จบลงด้วยการเฉลิมฉลองความส�าเร็จในการรับ
ประกาศนียบัตรที่จัดอย่างสมเกียรติพร้อมใส่เสื้อครุยปริญญา (ขอยืมจาก
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น) ให้ดูขลังและสนุกสนาน ในงานเลี้ยงยามค�่าพร้อม
รายการบันเทิงที่ต้ังใจจัดให้ร�าลึกเป็นความทรงจ�าของทุกคน โดยมีประธาน                
โรตารีสากลรับเลือก Holger และ Susanne Knaack เป็นประธาน พร้อมผู้น�า



ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีข่องโรตารสีากล ท้ัง อดตี ปัจจบุนั และอนาคตมาร่วมงาน
แสดงความยนิดีด้วยอย่างคบัคัง่ ในวนัเดยีวกนันัน้ตลอดวนัก็มกีารสมัมนา
อบรมผู้ว่าการภาคนอมินีและผู้น�าการอบรมของภาคต่างๆ ด้วย
 ช่วงเช้าถึงเท่ียงครึ่ง วันที่ 29 พ.ย. มีโปรแกรมสัมมนามูลนิธิ
โรตารีเขตภูมิภาค (Regional Rotary Foundation Seminar) ซึ่งมีผู้น�า
โรตารีต่างๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เข้าร่วมประชุมคับคั่ง เพื่อรับ
ฟังรายงานแนวโน้มนโยบายของมลูนธิโิรตารรีวมทัง้รายงานผลการบรจิาค
และกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละภาคใน 3 โซนหลัก รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ข้อมลูและความเหน็ในการแก้ปัญหา หรอืการด�าเนนิกจิกรรมทีท่�าให้มลูนธิิ
โรตารีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เพ่ือนมนุษย์ทั่วโลก มีรายการรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกันระหว่าง Major Donors และ AKS Members 
พร้อมการมอบรางวัลต่างๆ แก่ผู้แทนภาคต่างๆ ในการบริจาคให้แก่มูลนิธิ

พิธีเปิดการประชุม 2019 Manila Rotary Institute
 ช่วงบ่าย 15.00 น. ผู้น�าโรตารีทั้งหลายอันได้แก่เจ้าหน้าที่ของ
โรตารีสากลทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งผู้น�าสโมสรต่างๆ ซึ่งได้รับ
เชิญจากประธานอ�านวยการ (Convener) กรรมการบริหารโรตารีสากล 
Rafael Garcia รวมทั้งโรทาแรคเทอร์จากเมืองต่างๆ ในฟิลิปปินส์ และ
แขกรับเชิญต่างๆ กว่า 1,700 คนจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมประชุม           
ครั้งนี้ ท�าให้ห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมคับแคบไปเลยทีเดียว พิธีเชิญธง
และการแสดงโหมโรงของศิลปินชาวฟิลิปปินส์แสดงให้ทุกคนประทับใจ
ไปกับวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ได้อย่างชื่นชม 
 Convener RID Rafael Garcia กล่าวเปิดประชุม รวมทั้ง
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม PDG Sid Garcia กล่าวต้อนรับ          
และรายงานการเข้าประชุมอย่างละเอียดด้วยความภาคภูมิใจในก�าลังใจ
ที่ได้รับจากผู้น�าของทุกประเทศที่มาร่วมประชุม  ประธานโรตารีสากลรับ
เลอืกกล่าวสนุทรพจน์ได้อย่างประทบัใจถงึโอกาสพเิศษทีไ่ด้มาร่วมประชมุ
โรตาร ีInstitute ครัง้นี ้ มองเหน็มติรภาพของโรแทเรยีนจากหลายมมุของ
โลกที่พร้อมจะเป็นเครือข่ายโตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก สร้างสรรค์และช่วย
เหลือเพื่อนมนุษย์ของเราต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อาหารค�่าแสนอร่อยพร้อมการแสดงต่างๆ มากมาย รวมทั้ง
โปรแกรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างมวลมติรโรแทเรยีนและคูค่รองใน
แต่ละประเทศในชุดประจ�าชาติต่างก็ตั้งใจชมการแสดงและให้ก�าลังใจกัน
และกันอย่างสนุกสนาน พร้อมการแข่งขันชิงรางวัล 2,000 เหรียญสหรัฐ 
ส�าหรับประเทศท่ีชนะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในค�่าคืนน้ัน ซึ่งมีทั้งการ
เต้น ร้อง ร�า ประเภทต่างๆ ที่ทุกคนสนุกสนานร่วมกัน ผู้ได้รับรางวัลชนะ
เลิศคือการแสดง concert ของไต้หวัน ประเทศไทยแม้จะมีเวลาการซ้อม
กันน้อยแต่ก็ผนึกก�าลังกันออกไปร�าวง (เพลงลอยกระทง) ได้สนุกสนาน
ไม่น้อย มีบรรดาผู้น�าระดับต่างๆ เข้าร่วมร�าวงด้วยด้วยท่าทางแบบต่างๆ 
ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร 

การประชุมครบองค์ ครั้งที่ 2 และ 3 (30 พ.ย.)
  เริ่มแต่เช้าตรู่ด้วยเสียงเพลงโรตารีปลุกผู้น�าโรตารีทั้งหลายให้
ตื่นเต้นเข้าประชุมอย่างแข็งขันต่อเนื่องจากวันวาน วันนี้สาระการประชุม
มากมาย ท้ังการประชุมครบองค์และกลุ่มย่อย รวมทั้งการประชุมปฏิบัติ
การโดยวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ในโรตารีอย่างหลากหลาย 
ความส�าคัญของสาระการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
 • ประธานโรตารีสากลรับเลือกให้แนวคิดเกี่ยวกับอนาคตของ
โรตารีว่าอยู่ที่พวกเราต้องร่วมมือกัน ให้ความส�าคัญแก่การเพ่ิมสมาชิก
ที่มีคุณภาพมิใช่เพียงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถิติมากว่า 10 ปี              
โรตารีมีสมาชิกเข้าและออกมีจ�านวนอยู่ที่ตัวเลข 1.2 ล้านโดยเฉลี่ย ดังนั้น 
เราคงต้องช่วยกนัท�าให้จ�านวนสมาชกิ 1.2 ล้านของเรามคีณุภาพทีส่ดุด้วย
วิธีต่างๆ ท่ีจะท�าให้เราให้บริการได้อย่างมีคุณค่าแก่ชุมชน เน้นการใส่ใจ   

ให้ความส�าคญัแก่คนรุน่ใหม่ เช่น โรทาแรคเทอร์ซึง่มสีถานภาพเป็นสมาชกิ
ของโรตารด้ีวยแล้ว โรทาแรคเทอร์จะเป็นอนาคตทีเ่รามุง่หวงัได้ซึง่เลง็ไปที่
โรทาแรคท์ชุมชนเป็นพิเศษ 
 • วิทยากรส�าคัญเกี่ยวกับมูลนิธิ เช่น อดีตกรรมการบริหาร           
โรตารีสากล SangKoo Yun ทรัสตีของโรตารีสากล ประธานโครงการ
โปลโิอของโรตารสีากล อดตีกรรมการบรหิารโรตารี Michael McGovern 
พูดถึงเป้าหมายของมูลนิธิโรตารีในการเพิ่มการบริจาคของมวลมิตร                    
โรแทเรียนทั่วโลก เพื่อเพิ่มการบ�าเพ็ญประโยชน์ใน 6 areas of focus 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนในวงกว้างและ
ยั่งยืน
 • งานด้านโปลิโอพลัสของโรตารีได ้ผลดี ข้ึนในทางบวก 
สามารถลดจ�านวนกรณีผู้ป่วยโปลิโอลงในประเทศที่ยังมีการระบาด เช่น 
ปากสีถานและอฟักานสิถานซึง่ได้รับความร่วมมอืกบัผูค้นภาครฐัได้มากขึน้            
การบริจาคยังได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ หลายประเทศ
 • การประชุมกลุ่มย่อย หลากหลายเน้นการวางแผนกลยุทธ์
ของโรตารี ซึ่งกรรมการบริหารโรตารีสากล Stephani Urchik กล่าวว่า                                                                                         
โรตารีสากลพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์จากเดิม 3 ด้านหลัก อันได้แก่ 
สมาชิกภาพ การบริจาคให้มูลนิธิ และการสร้างภาพลักษณ์ มาเป็นการ 
บูรณาการ หลักการ 3 ด้านนั้นให้มีผลเชิงปฏิบัติได้มากขึ้น ได้แก่ การ
เพิม่พนูผลกระทบทีจ่ะได้รบัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ การขยายขอบเขตความ
สามารถทีจ่ะเข้าถงึเป้าหมายทีว่างแผนได้ส�าเรจ็ การหาวธิใีห้ได้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงพัฒนา 
  • การสัมมนากลุ่มย่อยมีหลายกลุ่มหลายเรื่อง เช่น ท�างาน          
โรตารีให้ตรงประเด็นกันอย่างไร การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนา                
สิ่งแวดล้อม การวางรูปแบบ และการแก้ปัญหาสันติภาพ ฯลฯ
 งานตอนค�่าเป็นกาลาดินเนอร์สไตล์ยุโรป ทุกคนสนุกกันเต็มที่
กับเสียงเพลงของวงดนตรีและการเต้นร�า
 วนัสดุท้ายของการประชมุมสีาระส�าคญัเกีย่วกบัการคาดการณ์
งบการเงินโรตารี 5 ปีข้างหน้า ข้อมูลรางวัลต่างๆ ของโรตารีโดยเฉพาะ
รางวัลใหม่ The One International Award ที่ให้แต่ละภาคเสนอบุคคล
หรอืกลุม่บคุคลทีม่ผีลงานดเีด่นน่าสนใจในการท�าประโยชน์แก่สาธารณชน 
การเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในโรตารีในที่ประชุม น�าโดย
ประธานโรตารีสากลรับเลือก กรรมการบริหารโรตารีสากล ทั้งปัจจุบัน 
อดีต และอนาคต ร่วมเป็นทีมตอบปัญหาต่างๆ อย่างหลากหลาย                                                                                         
ซึ่งค�าถามมักจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของโรทาแรคเทอร์ในฐานะสมาชิก
โรตาร ีเช่นการจ่ายเงนิค่าบ�ารงุหรอืสมาชิก การพจิารณาโครงการ Global 
Grant ของมูลนิธิที่ควรหาคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของจุดเน้นมูลนิธิ 
6 ด้านพิจารณาโครงการที่สมัครอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการพิจารณา
ที่ไม่ลึกซึ้งหรือไม่เข้าใจในโครงการแต่ละด้านน้ันๆ เพียงพออาจท�าให้                          
โรแทเรียนไม่อยากบริจาคเงินให้กับมูลนิธิได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการ
พัฒนาผู้น�าและการจูงใจสมาชิกใหม่ ซึ่งหากเน้นการท�าโรตารีให้ง่ายต่อ
การเข้าใจและกระบวนการในการให้บริการ รวมทั้งยึดมั่นในคุณค่าหลัก
ของโรตารี (Rotary Core Values) ก็จะท�าให้งานบริการของโรตารี                                                          
ราบรื่นและยั่งยืนได้
 การประชมุจบลงด้วยความประทบัใจและเสยีงขอบคณุของทกุ
ฝ่ายทีท่�าให้งานประสบความส�าเรจ็ ซึง่ตามประเพณกีม็กีารแลกเปลีย่นทมี
งานการจดัประชมุ Rotary Institute ในปีถดัไป คอื ทมี 2020 Singapore 
Rotary Institute
 เสียงเพลงโอลด์แลงซาย (Auld Lang Syne) จากมวลมิตร              
โรแทเรียนทั้งหลายพร้อมการจับมือกันทั้งห้องประชุม ฝากไว้ซึ่งความทรง
จ�าสุดท้ายของบรรยากาศการประชุม 2019 Manila Rotary Institute 
 แล้วพบกันใหม่ปีหน้าที่สิงคโปร์



18  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

สัมภาษณ์ C.K. Huang

 เช้ามืดวันอาทิตย์ท่ี 8 ธันวาคม 2562 กลุ่มโรแทเรียน
จ�านวนหนึ่งจากทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยได้เดินทางไปยังสถาน
ที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)                             
ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมงาน
เดิน-วิ่งรณรงค์ขจัดโปลิโอ จัดโดยโรตารี 4 ภาคในประเทศไทย ซึ่ง
สโมสรโรตารีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 
มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-ว่ิงคร้ังน้ีร่วมสองพันคน โดยมีระยะการวิ่ง
แข่งขันตั้งแต่ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพระยะทาง 3-5 
กิโลเมตร กลุ่มแรกเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลาตีห้า ตามด้วยกลุ่มที่สองตีห้าครึ่ง 
และกลุ่มที่สามหกโมง
 แกรี ซี.เค. ฮวง หรือท่านแกรี่ ฮวง ประธานมูลนิธิโรตารีปี
ปัจจุบัน (ปี 2562-2563) อดีตประธานโรตารีสากล (ปี 2557-2558) 
ได้มาร่วมกิจกรรมการเดนิ-วิง่รณรงค์ขจดัโปลโิอในครัง้นีด้้วย ท่านแกรี่ 
ฮวง เดนิทางมาประเทศไทยด้วยภารกจิของมลูนธิิโรตาร ีซึง่เช้านีท่้าน
ปฏิบตัภิารกิจด้วยการเป็นประธานเปิดงาน เดนิ-วิง่รณรงค์ขจดัโปลโิอ 
และ ร่วมเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพระยะทาง 3-5 กโิลเมตรด้วย ท่านแกรี ่ฮวง 
ในวัย 74 ปี เดิน-วิ่งอย่างกระฉับกระเฉง ด้วยเป็นเพราะท่านเคยเป็น
นักกีฬาหลายประเภทสมัยท่ียังเป็นนักเรียนนักศึกษา และปัจจุบันก็
ยังออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ
 กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทย ได้นัดหมาย
สัมภาษณ์ท่านแกรี ฮวง โดยการประสานงานของอดีตผู้ว่าการภาค  
เจสัน ลิม ภาค 3350 ซ่ึงดูแลท่านแกรี ฮวงตลอดระยะเวลาที่ท่าน

เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย  เช้านี้เมื่อเสร็จสิ้นการ                  
เดิน-วิ่งและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันบางส่วนแล้ว คณะของ
ท่านซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าการภาคทั้ง 4 ภาคในประเทศไทยและ
โรตารีแอนน์ได้เดินทางไปยังห้องรับรอง ซ่ึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้
เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง

นติยสำรโรตำรปีระเทศไทย: เราได้รบัทราบประวตัขิองท่านเมือ่ตอน
ที่ท่านเป็นประธานโรตารีสากลบ้างแล้ว แต่เราก็อยากทราบบางเรื่อง
ราวจากท่านอีก ซ่ึงค�าถามแรกคืออยากทราบว่าท่านมาเป็นสมาชิก
โรตารีได้อย่างไร
ท่ำนแกร	ีฮวง: ผมได้รูจ้กัโรตารสีมยัทีผ่มเรยีนอยูช่ัน้มธัยมปลาย ตอน
นัน้ผมเป็นประธานนกัเรยีน ซึง่โรตารไีด้มอบรางวลัให้กบันกัเรยีนทีไ่ด้
ท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งผมรู้สึกประทับใจและชื่นชมกิจกรรมของ
โรตารีในครั้งนั้น เม่ือเรียนจบช้ันมัธยมปลายที่ไต้หวันผมก็ได้ไปเรียน
ต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และช่วงนั้นก็ได้ลืมเรื่อง
โรตารไีป จนกระทัง่เรยีนจบกลบัมาท�างานบรษัิทประกนัชวีติทีไ่ต้หวนั 
ลกูค้าของบรษิทัฯ ได้นัดหมายให้ไปพบทีก่ารประชมุของสโมสรโรตารี
ไทเปพร้อมทั้งเชิญให้เข้าร่วมประชุม ท�าให้ผมได้เข้ามารู้จักกบัองค์กร
โรตารีและภารกิจของโรตารี ที่ผมคิดว่าดีมากๆ ผมสนใจที่จะเป็น
สมาชิกโรตารีในช่วงนั้นผมถูกปฏิเสธการรับเข้าเป็นสมาชิกถึงสาม
ครั้ง เหตุผลของการปฏิเสธคือผมอายุน้อยเกินไป ซึ่งตอนนั้นผมอายุ 
30 ปี ในขณะที่อายุเฉลี่ยของโรแทเรียนในสโมสรโรตารีไทเปขณะนั้น
คือ อายุ 65 ปี และอีกอย่างหนึ่งคือเขาแจ้งว่าประเภทอาชีพของผม

อน.จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีล้านนา

ครึ่งชั่วโมงกับประธานมูลนิธิโรตารี แกรี ซี.เค. ฮวง



ซ�้าซ้อนกับของสมาชิกที่มีอยู่เดิม ตอนนั้นผมก็ไม่ละ
ความพยายาม โดยเข้าร่วมประชุมกับสโมสรโรตารี
ไทเปอยู่ถึง 9 เดือนจนได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกที่
อายุน้อยที่สุด ต่อมาอีก 5 ปีผมก็ได้รับเลือกให้เป็น
นายกสโมสรที่อายุน้อยที่สุดเช่นกัน

นิตยสำรโรตำรีฯ	 : อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้
ท่านก้าวเข้ามาเป็นผู้น�าโรตารี
ท่ำนแกรี	 ฮวง: เม่ือตอนท่ีผมเรียนหนังสือและได้
รูจ้กักบัโรตาร ีผมรูจ้กัโรแทเรยีนหลายท่านทีป่ระสบ
ความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน และมาท�ากิจกรรม
ตอบแทนให้กับสังคม ผมรู้จักพวกเขาแต่เขาไม่รู้จัก
ผมหรอก ตอนนั้นผมคิดว่าวันหนึ่งผมจะเป็นเหมือน
กับพวกเขาให้ได้ เมื่อผมได้มีโอกาสเป็นสมาชิก            
โรตารีผมได้ท�าทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของสโมสรฯ 
ซึง่โรแทเรยีนผูใ้หญ่หลายท่านมคีวามรูค้วามสามารถ 
มีเงิน มีอ�านาจ แต่ท่านเหล่านั้นไม่มีเวลา ในขณะที่
ผมไม่มีอะไรเหมือนกับท่านเหล่านั้น แต่สิ่งที่ผมมีคือ
เวลา ผมจึงใช้เวลาท่ีมีอยู่ท�างานและกิจกรรมของ
โรตารี หลังจากน้ัน 5 ปีผมได้รับการเสนอชื่อเป็น

นายกสโมสรโรตารไีทเป และ 25 ปีผมกไ็ด้รบัการเสนอชือ่เป็นผูว่้าการ
ภาค ซึ่งเป็นผู้ว่าการภาคท่ีอายุน้อยท่ีสุดของไต้หวัน ผู้ว่าการภาคใน
ไต้หวันตอนนั้นต้องดูแลสโมสรโรตารีในฮ่องกง มาเก๊า และจีนด้วย

นติยสำรโรตำรฯี	: ในการเป็นผูน้�าในโรตาร ีท่านประทบัใจกบับทบาท
ไหนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นนายกสโมสร ผู้ว่าการภาค หรือประธาน
โรตารีสากล
ท่ำนแกร	ีฮวง: เมือ่ตอนทีผ่มเป็นนายกสโมสรโรตารไีทเปซึง่เป็นสโมสร
ทีใ่ช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารการประชมุ เรามสีมาชกิจากชาตต่ิางๆ 
ถึง 26 สัญชาติ ผมได้จัดงานวันชาติให้กับสมาชิกทั้ง 26 สัญชาติ โดย
ให้เขาเชญิแขกเพือ่นร่วมชาตแิละสมาชกิในครอบครวัมาร่วมงานด้วย 
ซึ่งเฉลี่ยการจัดงานวันชาติต่างๆ เดือนละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ท�าให้
ปีที่ผมเป็นนายกสโมสรโรตารีไทเป ได้เพิ่มสมาชิกถึง 36 คน คือเพิ่ม
จากสมาชิก 102 คนเป็น 138 คน และได้เป็นสปอนเซอร์ในการจัด
ตั้งสโมสรโรตารีใหม่อีก 1 สโมสร การเป็นนายกสโมสรท�าให้ผมได้
ริเริ่มท�ากิจกรรมหลายๆ อย่าง ท�าให้ผมได้เรียนรู้และสนุกกับการท�า
กิจกรรมเป็นอย่างมาก

นิตยสำรโรตำรีฯ	 :	 ท่านบริหารจัดการความสมดุลระหว่างชีวิต
ครอบครัว การท�างาน งานโรตารี และงานสังคมอย่างไร
ท่ำนแกร	ีฮวง: ผมโชคดทีีต่อนทีล่กูๆ ยงัเลก็ทางคณุพ่อคณุแม่ของผม
และคณุพ่อคณุแม่ของภรรยาช่วยกนัดแูลลกูๆ ให้กบัเรา ครอบครัวเรา
ท�ากจิกรรมร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ ในกจิกรรมโรตารเีรากใ็ห้ครอบครวั
เข้ามามีส่วนร่วม จนตอนหลังมาภรรยาและลูกผมก็ได้มาเป็นสมาชิก

โรตารีแต่อยู่คนละสโมสรกับผม การท�างานโดยเฉพาะงานโรตารีเรา
จะให้ครอบครัวมีส่วนร่วมเพราะโรตารีคือครอบครัวของเราเช่นกัน

นิตยสำรโรตำรฯี	: การเป็นประธานมลูนธิโิรตารแีตกต่างจากประธาน
โรตารีสากลอย่างไร
ท่ำนแกร	ีฮวง: ก่อนจะมาเป็นประธานมลูนธิโิรตารกีต้็องเป็นประธาน
โรตารสีากลมาก่อน ซึง่ประธานโรตารสีากลมภีารกิจในการเพิม่สมาชกิ
ภาพและเยี่ยมเยียนสมาชิกในประเทศต่างๆ เป็นการสร้างมิตรภาพ
และความเข้มแข็งของโรตารี ในขณะที่มูลนิธิโรตารีมีภารกิจในการ
รณรงค์หาทุน และ สนับสนุนสโมสรโรตารีในการท�าโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา และ    
สิ่งแวดล้อม

นติยสำรโรตำรฯี	: ตอนทีท่่านเป็นประธานโรตารีสากลท่านมเีป้าหมาย
ทีท้่าทายคอืการเพิม่สมาชกิภาพเป็น 1.3 ล้านคน และตอนนีท่้านเป็น
ประธานมูลนิธิโรตารี ท่านมีเป้าหมายอะไรที่ท้าทาย
ท่ำนแกรี	 ฮวง: เป้าหมายที่ท้าทายที่ผมต้ังไว้ปีนี้คือการบริจาคมายัง
มูลนิธิโรตารี 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงปีที่ผมเป็นประธานโรตารี
สากล ได้รณรงค์ให้มีการบริจาคได้สูงถึง 368 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูง
ทีสุ่ดในตอนนั้น จนมาถึงเมื่อปีทีแ่ล้วก่อนทีผ่มจะมารับต�าแหน่งมกีาร
บรจิาคให้กบัมลูนธิโิรตารี 395 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ผูบ้รจิาครายใหญ่
คือ นายกสโมสรโรตารีท่านหนึ่งในประเทศอินเดีย ได้บริจาค 15 ล้าน
เหรยีญสหรฐั เมือ่ผมเข้ารบัต�าแหน่งประธานมลูนธิโิรตารแีล้วผมจงึได้
โทรศัพท์ไปพูดคุยกับเขา เพื่อเชิญเขามารับรางวัลจากมูลนิธิโรตารีใน
การประชุม RI Convention ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดย
ผมเชญิชวนให้เขาบรจิาคเพิม่เตมิอกี 1 ล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ต่อมาเขา
ได้ท�าจดหมายแจ้งมาว่าเขาจะเดนิทางมาร่วมประชมุ RI Convention 
เพื่อรับรางวัลและจะบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีจ�านวน 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

นิตยสำรโรตำรีฯ	: ท่านมีอะไรที่จะฝากถึงโรแทเรียนในประเทศไทย
ท่ำนแกรี	 ฮวง: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ คนไทยมีน�้าใจ มี
มิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีโรแทเรียนจ�านวนมากมีการบริจาคให้กับ
มูลนิธิโรตารี และร่วมท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์จ�านวนมาก ซึ่ง
สภุาษติจนีค�าหนึง่ทีว่่า “The more you give, the more you get” 
คอื “ยิง่ให้ยิง่ได้” การทีเ่ราได้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทีข่าดแคลนท�าให้เราได้รับ
ความสุข ความอิ่มเอิบใจ และบรรลุเป้าหมายการบริการเหนือตนเอง 
จึงอยากให้มีการเพิ่มสมาชิกภาพในประเทศไทยมากขึ้น พร้อมทั้งขอ
เชิญชวนมิตรโรแทเรียนในประเทศไทยร่วมกันรณรงค์บริจาคและท�า
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้มากขึ้น 
 ในค�า่วนัเดียวกนันี ้ท่านแกร ีฮวง มโีปรแกรมไปเป็นประธาน
ในงานมูลนิธิโรตารี เพ่ือมอบรางวัลยกย่องผู้ที่บริจาคให้กับมูลนิธิ         
โรตารีที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกค�่าคืนหนึ่ง
ที่มีความหมายของโรตารีในประเทศไทย

ครึ่งชั่วโมงกับประธานมูลนิธิโรตารี แกรี ซี.เค. ฮวง
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Foundation Night

FOUNDATION NIGHT

งานราตรีมูลนิธิโรตารี
2019 Thailand Rotary Foundation Night
เพื่อยกย่องผู้บริจาค
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 โรตารีใน
ประเทศไทยได้ร่วมใจกันจัดงานราตรีมูลนิธิโรตารีเพื่อ
ยกย่องผูบ้ริจาคเงนิให้มลูนธิ ิและพร้อมกบัเป็นการต้อนรบั
เนื่องในโอกาสที่ประธานทรัสตี อดีตประธานโรตารีสากล 
แกรี ฮวง และภริยา มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง 
งานประสบความส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกสโมสร
โรตารทีัง้ 4 ภาคร่วมใจกนับรจิาคเงนิเข้ามลูนธิโิรตารี รวม               
ทัง้สิน้ 43,018,313.70 บาท (US$ 1,433,943.79) ซ่ึงเป็น
ยอดบริจาคต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–8 ธันวาคม 2562      
ผู้บริจาค Major Gift และ พอล แฮริส ได้รับเชิญให้ร่วม
งานโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย มผีูร่้วมงานประมาณ 600 คน
 ในค�่าคืนนั้น มีการยกย่องผู้บริจาค ชมรม อาร์ช 
คลัมภ์ (Arch Klumph Society–AKS) ดังนี้ 
 • อน.อาโนด์ เวอสทราเทอะ (ป่าตองบชี - 3330) 
บริจาคเข้ากองทุนอาโนด์รวม 500,000 เหรียญ เป็น AKS 
ระดับ 2 (Chair’s Circle)
 • อน.สมชาย และโรตารแีอนน์ อน.ขวญัใจ กมล
พนัธ์ทพิย์ (โพธาราม - 3330) เป็น AKS ระดับ 1 (Trustees 
Circle) 
 • นย.Laura Huang Tze-Yi (พนมเปญ 
แคปปิตอล - 3350) บริจาค 250,000 บาท เป็น AKS 
ระดับ 1 ซึ่งเป็นการเดินตามรอยคุณแม่ท่ีได้บริจาคเป็น 
AKS ระดับ 1 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
 • อผภ.ดร.แววดาว ลิม้เลง็เลศิ (เชียงใหม่ถิน่ไทย
งาม - 3360) บริจาค 250,000 บาท เป็น AKS ระดับ 1                

 AKS ทั้ง 4 ท่านแสดงความยินดีที่ได้บริจาคเงิน
ให้มูลนิธิโรตารีเพื่อเป็นการให้คืนกลับสู่สังคม และมั่นใจ
ว่าเงินทุกบาทที่มูลนิธิโรตารีใช้ท�าโครงการสามารถตรวจ
สอบได้ โปร่งใสและยั่งยืน 
 ผู้บริจาคทั้ง AKS และ พอล แฮริส เฟลโลว์ 
ต่างก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับประธานทรัสตี แกรี ฮวง และได้
เพลินเพลิดกับอาหารเลิศรสหลากชนิด รวมทั้งการแสดง
คอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย 

อผภ.เจสัน ลิม 
สโมสรโรตารีกรุงเทพบางนา



FOUNDATION NIGHT *จากซ้ายไปขวา* นย.Laura Huang Tze-Yi (พนมเปญ แคปปิตอล-3350) , อน.อาโนด์ เวอสทราเทอะ (ป่าตองบีช-3330) 
โรตารีแอนน์ อน.ขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์ (โพธาราม-3330), อผภ.ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ (เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม-3360) 



22  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน

       ช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม–10 สิงหาคม 2560 เกิด                                                                                                       
น�้าท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งครอบคลุมไปยังท้องที่อ�าเภอต่างๆ 
นับเป็นการท่วมใหญ่ครั้งท่ี 2 นับแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จากเหตุการณ์
ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร อาคารร้านค้า บ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ท�าการเกษตร
แทบทุกอ�าเภอในเขตจังหวัดสกลนคร สโมสรโรตารีสกลนครได้รับความ
ช่วยเหลือจากศูนย์โรตารีในประเทศไทยและสโมสรโรตารีทั่วประเทศ
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งบริจาคผ่านมูลนิธิภาคโรตารี
ไทยและบริจาคไปยังสโมสรสกลนครโดยตรง โดยเงินจ�านวนดังกล่าว
สโมสรสกลนครได้น�าไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จ�าเป็นแก่
การยังชีพพร้อมน�าไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยทั้งในเขตเทศบาลนคร
สกลนครและอ�าเภอต่างๆ รวมทั้งจัดซ้ืออุปกรณ์เยียวยาหลังน�้าท่วม
   หลังเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ผ่านไป การประชุมประจ�าสัปดาห์ของ
สโมสรได้น�าเร่ืองธนาคารน�้าใต้ดินเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วมขัง                                 
ซึ่ง อน.นิวัต บุญยสิริวงษ์ เลขานุการสโมสร และ รทร.กลยุทธ นพศรี 
ประธานบริการสโมสร (ในขณะนั้น) ได้ไปดูงานการท�าธนาคารน�้าใต้ดิน
ที่ ต.เก่าขาม อ.น�้ายืน จ.อุบลราชธานี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ขึ้นมาพิจารณาหารือในที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรจะท�ากิจกรรม
โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการหลัก คือ
  1.เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้มีน�้าใช้ส�าหรับการอุปโภคและท�าการ
เกษตรตลอดปีตามแนวทางของธนาคารน�้าใต้ดิน
  2.เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังในชุมชนและบ้านเรือน 

  ที่ประชุมจึงได้มอบให้อน.นิวัติเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจพื้นท่ีและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ธนาคารน�้าใต้ดินและให้ค�าปรึกษาแก่ชุมชน โดยมีแนวทางการท�างานดังนี้
  1.พบผู้น�าชุมชน นัดประชุมถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องธนาคารน�้า
ใต้ดิน
  2.ส�ารวจพื้นที่ที่จะท�าธนาคารน�้าใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความเหมาะสม
  3.จัดท�าธนาคารน�้าใต้ดินในพื้นที่ของโรงเรียน ชุมชนหรือเอกชน
ที่ยินยอมให้สโมสรโรตารีไปด�าเนินการ 

Water Bank ธนาคารน�้าใต้ดิน
อัครวัฒน์ เอื้อกูลวราวัตร 

นายกสโมสรโรตารีสกลนคร ปี 2561-62

ถ้วยรางวัล 
พระยาศรีวิสารวาจา

 
โครงการกิจกรรมดีเด่น 

“ธนาคารน�้าใต้ดิน” 
สโมสรโรตารีสกลนคร

Water Bank project โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน



  การจัดท�ากิจกรรมดังกล่าว เน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ท�ากิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งผลการจากการด�าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนต่างๆ ที่สโมสรได้เข้าไปท�ากิจกรรม 
ซึ่งผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าไปต่อ         
ยอดปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท้ังน้ี สโมสรได้ด�าเนินการท�ากิจกรรมโครงการ
ธนาคารน�้าใต้ดินอย่างต่อเน่ือง นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้น
มา ได้ขยายผลไปยังต�าบล ชุมชนต่างๆ และได้เข้าน�าเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังกับจังหวัดสกลนคร โดยมีรอง        
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.สุริยะ วิริยะสวัสด์ิ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับการน�าเสนอของสโมสร
  ผลการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น
สองส่วนได้แก่
  1.ถ่ายทอดความรู้เรื่องธนาคารน�้าใต้ดินให้กับชุมชนต่างๆ 
และสโมสรโรตารีในภาค 3340 ท่ีสนใจ
  2.ให้ค�าแนะน�าและร่วมลงมือปฏิบัติกับชุมชนที่สโมสรได้
ส�ารวจความต้องการ 
  ผลจากการด�าเนินโครงการที่ผ่านมานับว่าประสบผลส�าเร็จ
เป็นอย่างดีและที่ส�าคัญจากการที่สโมสรโรตารีสกลนครได้เริ่มเรียนรู้
และเริ่มถ่ายทอดความรู้ด้านน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี มีชุมชนและองค์การ
บริหารส่วนต�าบลได้น�าไปท�าต่อยอดจนเป็นที่รู ้จักกันแพร่หลายมาก
ขึ้นในจังหวัดสกลนคร การท�าธนาคารน�้าใต้ดินน้ี หากท�าครอบคลุมใน
ทุกๆ ต�าบลซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีน�้าใช้ท�าการเกษตรในฤดูแล้งโดยไม่
ขาดแคลน ส่วนธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิดน้ันช่วยในการบริหารจัดการ
น�้าเสีย ณ ต้นทางได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ชุมชนหรือบ้าน
ข้างเคียง ที่ส�าคัญไม่ก่อให้เกิดน�้าเน่าเหม็นอันเป็นบ่อเกิดของการเพาะ
เชื้อยุงลาย สโมสรโรตารีสกลนครมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการโครงการ
ธนาคารน�้าใต้ดินอย่างต่อเน่ืองสืบไป

ถ้วยรางวัลพระยาศรีวิสารวาจา 
โครงการกิจกรรมดีเด่น ปี 2561-62 “ธนาคารน�้าใต้ดิน” 
สโมสรโรตารีสกลนคร
  ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีได้พิจารณาและ
ให้ความส�าคัญกับโครงธนาคารน�้าใต้ดินที่สโมสรโรตารีสกลนครได้ส่ง

ผลงานเข้าประกวด สมาชิกในสโมสรทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็น
อย่างมากท่ีโครงการนี้เป็นเสมือนการสร้างความดีใจและภูมิใจให้กับ
โรตารีภาค 3340 ทั้งภาคที่ได้รับรางวัลกิจกรรมโครงการดีเด่นประจ�าปี 
2561-62
  ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจาเป็นถ้วยรางวัลส�าหรับสโมสรท่ีมี
กิจกรรมดีเด่น และนี่อาจจะเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต ความภูมิใจ
ที่ได้รับจริงๆ แล้วเกิดจากการเริ่มต้นแนวคิดของ อน.นิวัต บุญยสิริวงษ์ 
และ นย.กลยุทธ นพศรี (ต�าแหน่งปัจจุบัน) ที่เห็นถึงความส�าคัญในการ
ช่วยเหลือชุมชนที่เกิดภาวะน�้าแล้งและน�้าท่วมขังจึงได้ขออนุมัติโครงการ
ธนาคารน�้าใต้ดินเข้ามาสู่สโมสรโรตารีสกลนคร ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
พวกเราโรแทเรียนสกลนครต้ังทีมออกบรรยายภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
โดยผมได้ร่วมทีมบรรยายรวมท้ัง อน.สรรค์สนธิ บุณโยทยาน ผู้มีความรู้
เกี่ยวกับระบบน�้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมอีกท่าน ท�าให้การท�างานของทีม
งานโรตารีแข็งแกร่งขึ้นเป็นล�าดับ จากเริ่มไปขอบรรยายให้หน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่สกลนครซ่ึงยังไม่ค่อยได้รับการตอบรับ แต่ตอนนี้มีหน่วย
งานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนใจท�าหนังสือมาถึงสโมสรโรตารี
สกลนครให้ช่วยไปบรรยายให้ความรู้ในการท�าธนาคารน�้าใต้ดิน จนใน
ขณะนี้แทบจะจัดทีมบรรยายไม่ทัน
  สิ่งที่ เกิดขึ้นทั้งหมดสโมสรโรตารีสกลนครภูมิใจท่ีได ้ออก
ช่วยเหลือผู ้ที่ประสพปัญหาเรื่องน�้าด ้วยโครงการธนาคารน�้าใต้ดิน                      
หาประสบการณ์จนท�าให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชนทุกท่ีที่ร้องขอ
มาจนปัญหาเหล่านั้นได้ถูกแก้ไข ส่ิงที่ช่วยกันวันนี้ ช่วยสร้างความยั่งยืน
ในเรื่องน�้าได้อย่างถาวรและยังช่วยสร้างให้ชุมชนน่าอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็น     
แรงบันดาลใจอย่างที่สุดที่สามารถช่วยชุมชนให้ได้รับความสุขจากการมี
น�้าใช้ด้วยวิธีธนาคารน�้าใต้ดิน
  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านอดีตผู้ว่าการภาค 3340 สุรพล 
ทวีแสงสกุลไทย ที่ได้ช่วยผลักดันและน�าโครงการธนาคารน�้าใต้ดินเข้า
ประกวดผลงานจนได้รับความส�าเร็จชนะเลิศโครงการกิจกรรมดีเด่น
ของทั่วทุกภาคในประเทศไทย ซ่ึงภาค 3340 ได้รับถ้วยพระยาศรีวิสาร
วาจามาครอง จากความส�าเร็จในวันนั้นสโมสรโรตารีสกลนครจะท�างาน    
ต่อยอดในโครงการนี้ให้เกิดผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อ
ไป ดังค�าขวัญโรตารีที่ว่า “SERVICE ABOVE SELF” การบริการเหนือ
ตนเอง คือสิ่งท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
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ทีมงานแปล
อน.จันทนี เทียนวิจิตร สโมสรโรตารีีล้านนา

อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี 
สโมสรโรตารีเชียงใหม่ ภาค 3360
นายแพทย์วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี หรือที่เราเรียก
ว่าคณุหมอว ีเป็นผู้ว่าการภาค 3360 ปีโรตารี 2553-

2554 คุณหมอวีเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เม่ือปี 2538 เป็น
นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่เมื่อปี 2548-2549 ท�างานระดับภาคโดยท�าหน้าที่
เป็นประธานคณะอนุกรรมการโปลิโอพลัส ประธานมูลนิธิโรตารีภาคสองสมัย 
เป็นวิทยากรและผู้บรรยายพิเศษให้กับภาค ในระดับประเทศและระดับโซนท�า
หน้าที่เป็นวิทยากรและผู้บรรยายพิเศษในการประชุม Rotary Institute ตั้งแต่
ปี 2554 เป็นต้นมา รวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม Rotary Institute 
ที่โรตารีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2555 ได้รับรางวัล 
Service Above Self จากประธานโรตารีสากลในปี 2549 เป็นผู้แทนโรแทเรียน
ภาค 3360 ในสภานิติบัญญัติโรตารีปี 2559 รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
บริการระหว่างประเทศของภาค 3360 ปี 2560-2563 
 ปัจจุบันคุณหมอวีเป็น Major Donor Level II แม้ว่าคุณหมอวีจะ
มีภารกิจในการท�างานโรตารีในระดับภาคและระดับประเทศอย่างมากมาย คุณ
หมอวียังปลีกเวลามาเป็นผู้แปลให้กับนิตยสารโรตารีประเทศไทย เราไปพบกับ
คุณหมอวีระชัยในเรื่องราวของการแปลกันเลยค่ะ

คุณหมอท�างานแปลมากี่ปี มีแรงบันดาลใจอะไรในการมาร่วมเป็นทีมแปลและ
ความรู้สึกในการร่วมทีมแปล
 คณุหมอกล่าวว่า “ผมเองจ�าไม่ได้ว่ามามีส่วนในทีมแปลของนิตยสาร
โรตารปีระเทศไทยมาก่ีปี รูแ้ต่ว่าเตม็ใจท�างานชิน้นี ้แม้จะไม่ใช่งานถนดัแต่กเ็ข้าใจ
ทีมงานเพราะการค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจ และ เป็นสาระน�าเสนอโรแทเรียน
ไม่ใช่ง่าย ยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วย ผมเข้าใจเลยว่าผู้ที่ไม่ได้อยู่ในด้านสุขภาพ
ต้องอ่านหลายรอบ ใช้เวลากว่าจะรู้เรื่อง เมื่อผมต้องมาแปล แม้ผมมีพื้นฐาน
วิชาชีพด้านการแพทย์บางครั้งยังรู้สึกยาก ยากตรงที่แปลอย่างไรให้คนอื่นที่ไม่มี
พื้นวิชาชีพสุขภาพอ่านแล้วเข้าใจ แน่นอนไม่ใช่แปลตรงไปตรงมา ต้องอ่านแล้ว
อ่านอีกให้เข้าใจก่อน ต้องคิดถึงแนวความคิดของผู้เขียนบทความ ต้องเพ่ิมเติม
พื้นความรู้แทรกเข้าไปด้วยเพ่ือผู้อ่านจะเข้าใจอย่างถูกต้อง เป็นเรื่องบันดาลใจ
ให้เต็มใจท�าและยังได้ประโยชน์กับตัวเองคือได้เรียนรู้เรื่องราวที่อ่านเชิงวิชาการ 
เท่ากับทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ในตัวได้ประโยชน์ทุกฝ่าย โรแทเรียนต้องไม่
ลืมว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษที่มีใจบ�าเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ว่ากัน
ว่าใครได้รับเชิญเข้ามาในวงการโรตารีเกิน 3 ปีมักจะอยู่ยาวเลย ยกเว้นมีเงื่อนไข
หรอืความคาดหวงัส่วนตวัและไม่สมัฤทธิผ์ลตามทีห่วงั ทัง้นีเ้พราะแนวทางแท้จริง
ของโรตารีมีรูปแบบและการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาตัวโรแทเรียนให้ดีขึ้น มีคุณภาพ 
เป็นผู้น�าอย่างไม่รู้สึกตัว และท�างานในแนวคิดแนวร่วมในทิศทางเดียวกันอย่าง
อิสระ ไม่บงัคับ มีการอบรมให้ความรู ้มแีนวทางสือ่สารทีเ่ข้าถงึตวัโรแทเรียนอย่าง
ต่อเนือ่ง ตวัอย่างทีเ่หน็คอื “นติยสารโรตารปีระเทศไทย” นติยสารโรตารีมหีลาย
ภาษา แม้เราอ่านฉบับภาษาไทยแต่เนื้อหาบางส่วนมาจากโรตารีสากล การแปล
โดยทีมแปลแต่ละวิชาชีพจึงมีความส�าคัญมากกว่าการแปลเอกสารทั่วไป”
 คุณหมอกล่าวเพ่ิมเตมิว่า เพือ่ให้โรแทเรยีนได้รบัสาระความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น ความคาดหวังในอนาคตนั้นอยากเห็นโรแทเรียนที่ถนัดเรื่องการเขียนเข้ามา
ช่วยนิตยสารโรตารีประเทศไทยมากขึ้น ทุกคนเป็นผู้น�าวิชาชีพควรแบ่งปันตาม
แนวทางของโรตารไีม่ทางตรงก็ทางอ้อม เล่าสู่กันฟัง ถ่ายทอดออกมาป็นเอกสาร
ความรูห้รอืวดิโีอคลปิ โรแทเรยีนควรรกัการอ่าน นอกจากเพิม่ศกัยภาพตนเองแล้ว 

ยังน�าสิ่งที่รู้เห็นไปช่วยผู้ด้อยโอกาสได้อีกด้วย เป็นการเสริมสร้างองค์กรให้
พัฒนาก้าวไกลนานเท่านาน

อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ สโมสรโรตารีบางเขน ภาค 3350
 อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี
บางเขนเมื่อปี 2542 มีผู้ว่าการภาคชื่ออวยชัย วีรวรรณ ซึ่งคติพจน์ของ
ประธานโรตารีสากลในปีนั้นคือ Follow Your Rotary Dream ได้ท�า
กิจกรรมในระดับสโมสรโดยท�าหน้าที่หลายต�าแหน่งตลอดระยะเวลา 20 
ปีท่ีผ่านมา ในระดับภาคได้ท�างานเป็นอนุกรรมการและกรรมการหลาย
อย่าง อาทิ ประธานคณะกรรมการบริหารสโมสร ประธานคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ เลขานุการภาค และท�างานการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ไทย ส่วนอาชพีการงานได้ท�าธรุกจิส่งออกอาหารโดยเป็นกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั
ซานโก้ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
 ในด้านการแปลและแรงบันดาลใจในการมาร่วมเป็นทีมแปลนั้น       
อน.สุรกิจกล่าวว่า เมื่อเรียนจบจากเอแบคใหม่ๆ ก็เร่ิมท�าเป็นฟรีแลนซ์ให้กับ
ส�านกัแปลแห่งหนึง่ แปลทกุอย่างตัง้แต่ข่าวในนติยสารไปถึงพจนานกุรม  ส�าหรับ
ในโรตารีไม่แน่ใจว่าตนเองได้ส่งบทความให้นิตยสารโรตารีประเทศไทยก่อน
หรือถูกมอบหมายให้แปลก่อน แต่จ�าได้ว่าเริ่มต้นแปลในปี 2551 ปีที่ อผภ.สม 
อินทร์พยุง ภาค 3340 เป็นบรรณาธิการ จากนั้นก็แปลงานให้กับนิตยสารโรตารี
ประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละสมัย (ของบรรณาธิการ) จะแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ เช่น สมยัท่านสม จะมอีสิระในการแปลเตม็ที ่คอืไม่ได้ก�าหนดว่า
จะต้องแปลเร่ืองอะไร อยากแปลอะไรมาลงนิตยสารกแ็ปลมาน�าเสนอ บางท่านก็
เป็นกนัเองมากจะโทรศพัท์มาพดูคยุก่อนมอบหมาย เช่น ท่านช�านาญ จนัทร์เรอืง 
และที่นับว่าทันสมัยที่สุดในตอนนี้คือ ท่านวาณิช โยธาวุธ ที่ออกแบบรูปเล่มและ
เนื้อหาให้ทันสมัย การบริหารจัดการก็มีประสิทธิภาพดีมาก 
 นักแปลในดวงใจ – เป็นคนชอบดูหนังฝร่ัง (ท่ีมีซับไตเติ้ล) ชอบ         
นักแปลคือคุณจีรนันท์ พิตรปรีชา ที่แปลได้กระชับจับใจมาก บางครั้งก็แอบน�า
เอาแนวทางการแปลที่ท่านใช้มาท�างานแปลด้วย
 เทคนิคการแปล - ต้องใช้ค�าที่ง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค คิดว่าบาง
ครั้งคนที่อ่านก็อาจไม่ใช่โรแทเรียน เมื่อเจอส�านวนก็ต้องเทียบกับส�านวนไทยดู
ก่อน ถ้าไม่มจีริงๆ จงึแปลทับศัพท์แล้วจงึค่อยใส่วงเลบ็อธบิาย ปกตต้ิองอ่านหนึง่
รอบก่อนเพื่อประเมินความต้องการของนักเขียนว่าต้องการสื่อให้เห็นหรือเข้าใจ
อะไร จากนั้นจึงลงแปลทีละย่อหน้า

อน.สันติ จาเตอร์ยี สโมสรโรตารีกรุงเทพ ภาค 3350
 อน.สันติ จาเตอร์ยี เข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพเมื่อปี 2542 
ด้วยประเภทอาชีพ Management Consultancy เมื่อเข้ามาเป็นโรแทเรียน          
อน. สันติได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็น SAA (ปฏิคมสโมสร) ในระยะเริ่มแรก
จนถึงปีที่สอง ท�าให้รู้จักโรแทเรียนในสโมสรและต่างสโมสรที่มาร่วมประชุม รวม
ทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Protocol (ระเบียบขั้นตอน) ของโรตารี หลังจากนั้นก็ได้
มาท�าหน้าที่เป็นกรรมการและประธานบริการฝ่ายต่างๆ จนมาเป็นนายกสโมสร         
โรตารีกรุงเทพในปี 2557-2558 หลังจากน้ัน อน. สันติได้ร่วมงานระดับภาค
ในหลายๆ ด้าน อาทิ ทีมเลขานุการภาค ประธานคณะอนุกรรมการโรทาแรคท์
ภาค กรรมการพัฒนาสมาชกิภาพ ผูแ้ปลจดหมายข่าวของภาคจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และรับต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 4 สมัย  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้

อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี 
D.3360

นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับนี้ขอแนะน�าทีมแปลของเราอีก 4 ท่านต่อจากฉบับที่แล้ว มีสองท่านที่แปลเนื้อหาจากภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย และอีกสองท่านที่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในฉบับออนไลน์ของนิตยสารโรตารีประเทศไทย 
เราไปพบกับทั้ง 4 ท่านกันเลยค่ะ



รับผิดชอบดูแลสโมสรโรตารีบางกะปิ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ และสโมสรโรตารี 
Bangkok Dach 
 ในด้านการมาเป็นผู้แปลนัน้ อน.สันต ิกล่าวว่า ตนเองมีจุดแข็งในด้าน
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงสามารถแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก
นัก ในระยะกว่า 50 ปีที่ผ่านมาตนเองได้ท�างานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เริ่ม
จากเป็นนกัสือ่สารมวลชนทีเ่วลาไปสัมภาษณ์ท�าข่าวเป็นภาษาไทย แต่เมือ่มาเขยีน
ก็จะกลับมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 สิ่งที่อยากเห็นในเรื่องราวเกี่ยวกับแปลในอนาคตนั้น อน.สันติกล่าว
ว่าอยากเห็นบทความที่หลากหลายในส่วนของงานบริการหรือโครงการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านต่างๆ ของสโมสรโรตารีที่เป็นโครงการโดดเด่นของสโมสร ไม่เพียง
แต่การไปซือ้ของมาบรจิาคเท่านัน้ เมือ่สโมสรด�าเนนิโครงการทีโ่ดดเด่นแล้วก ็ควร
มาเขียนเล่าเรื่องราวให้โรแทเรียนอื่นๆ ได้รับทราบด้วย

อน.สุนิศา เฟรนเซิ้ล สโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ภาค 3360
 อน.สนุศิา เฟรนเซ้ิล กล่าวว่าตนเองเป็นสมาชกิสโมสรโรตารีเชยีงใหม่
เหนอืมาตัง้แต่ปี 2552 ได้เข้าร่วมประชมุและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฯ อย่าง
เข้มแขง็จนได้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิให้เป็นนายกสโมสรโรตารีเชยีงใหม่เหนอื
ในปี 2554-2555 หลังจากนั้นได้รับหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ และกิจกรรม
ภายในสโมสรตลอดมา ซ่ึงโครงการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและภูมิใจใน
การด�าเนินงานมาตลอดคือ โครงการแข่งขันสะกดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 
จากการที่สโมสรเห็นว่า การส่ือสารด้านภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
ในสังคมบ้านเรา ดังนั้นการวางรากฐานด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ 
ในระดับประถมซ่ึงเป็นวัยที่ก�าลังสนใจใฝ่เรียนรู้ จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญและจ�าเป็น 
โครงการดังกล่าวได้ถูกด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับเด็กๆ ในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ โรงเรียนวัดต่างๆ ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล โรงเรียน
เอกชน และโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 ซึ่งเป็นโครงการที่นอกจากจะกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ แล้ว
ยังเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อีกด้วย
 ในด้านการแปลและแรงบันดาลใจในการมาร่วมเป็นทีมแปลให้กับ
นิตยสารโรตารีประเทศไทยนั้น อน.สุนิศากล่าวว่า ไม่เคยท�าอาชีพแปลหรือท�า
จริงจังมาก่อน ส่วนมากช่วยแปลซึ่งเป็นจิตอาสา ในสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ
มีสมาชิกที่มีชาวต่างชาติหลายคน ตนเองจึงได้รับมอบหมายให้ช่วยแปลด้านการ
สื่อสารในระหว่างการประชุม ส�าหรับการมาร่วมเป็นทีมแปลกับนิตยสารโรตารี

ประเทศไทยนั้น ได้รับการชักชวนจาก อน.เอลซี ชอย สมาชิกของสโมสรโรตารี
เชียงใหม่เหนือที่เป็นทีมแปลของนิตยสารอยู่ก่อนแล้ว อน.เอลซี บอกว่าตนเอง
แปลได้สละสลวยและเป็นธรรมชาติเข้าใจง่ายดี น่าจะเข้าร่วมรับใช้ด้านการแปล
ให้กับโรตารีได้ ดังน้ันเมื่อได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมทีมแปลนิตยสารฯ จาก
บรรณาธิการ อน.วาณิช โยธาวุธ ในปี 2560 จึงได้ตกลงใจเข้าร่วมงานกับทีมแปล
มาตัง้แต่บดัน้ัน การท�างานแปลกไ็ด้รับประสบการณ์ท่ีดมีากมาย ได้รู้จกัผู้คนและ
กจิกรรมของสโมสรโรตารีต่างภาค ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มโีอกาสได้รู้จกักนัโดยส่วนตวั 
แต่การทีต่อ้งอ่านเรือ่งเพือ่แปล ท�าให้เราได้เข้าใจมมุมองความคิดและการท�างาน
และวถีิทางแห่งโรตารี ทีเ่ราสามารถน�ามาปรับใช้กบัการท�างานในระดบัสโมสรและ
อาชีพการท�างานของเราได้เป็นอย่างดี 
 สิ่งท่ีอยากเห็นในเร่ืองราวเก่ียวกับการแปลในอนาคตน้ัน อน.สุนิศา
กล่าวว่า เรือ่งราวต่างๆ ทีล่งในนติยสารโรตารปีระเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่งราว
ท่ีดมีีสาระน่าเรียนรู้อยูแ่ล้ว แต่ในส่วนตวัอยากเหน็เร่ืองราวท่ีแต่ละสโมสรร่วมกับ
ชมุชนท�าโครงการทีเ่น้นความคดิสร้างสรรค์หรอืนวตักรรมใหม่ๆ ในการช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาให้กบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลอยากให้มี
โครงการอบรมหรอืให้ความรูก้บัทมีผูแ้ปลบ้าง เพือ่ให้การท�างานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพราะแต่ละคนล้วนเป็นจิตอาสาเข้ามาท�างานร่วมกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนจะ
มีความรู้โดยตรงด้านการแปล
 อน.สุนิศา จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านอุตสาหกรรมบริการ 
จากมหาวิทยาลัยบอร์นมัธ ประเทศอังกฤษ ท�างานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยวมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานบริหารบริษัททัวร์ เป็น
มคัคเุทศก์อาชพี และงานสอน ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาการท่องเทีย่ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และด้วยความที่เป็นคนชอบท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง                
โรงเรียนเอ๊กเปิร์สแคร์และภาษาไลฟ์พลัส ข้ึนที่เชียงใหม่เพ่ือสร้างโอกาสให้กับ
เยาวชน และผู้ที่ว่างงานทั้งหลาย ได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรการบริบาลเด็ก
และผูส้งูอายทุีเ่น้นความสามารถด้านทกัษะการบริบาลและการสือ่สารภาษาต่าง
ประเทศ เพ่ือโอกาสในการท�างานเพือ่อาชพีและรายได้ทีม่ัน่คงในยคุแห่งการเพิม่
ขึ้นของผู้สูงอายุนี้อีกทางหนึ่งด้วย

 เราจะเห็นว่าผู้แปลแต่ละท่าน ได้ทุ่มเทท�างานแปลให้กับโรตารีโดย
ถือเป็นงานบริการ ได้เรียนรู้ ได้แบ่งปันให้กับมิตรโรแทเรียน ไปพร้อมๆ กับการ
ท�างานบริการอื่นๆ ในโรตารี กองบรรณาธิการนิตยสารโรตารีประเทศไทยจึงขอ
ชื่นชมและขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และพบกับทีมแปลท่านอื่นๆ ในฉบับต่อไป

อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ D.3350 อน.สันติ จาเตอร์ยี D.3350 อน.สุนิศา เฟรนเซิ้ล D.3360อผภ.นพ.วีระชัย จ�าเริญดารารัศมี 
D.3360



26  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

อผภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

	 สวัสดีปี	2563	(2020)	ดิฉันขอขอบคุณ	อน.วาณิช	
โยธาวุธ	 สโมสรโรตารีแม่สาย	 บรรณาธิการนิตยสารโรตารี
ประเทศไทย	 ที่ท่านส่งหนังสือและของศักดิ์สิทธิ์	 นอกจาก
ประชุมทุกครั้งในกองบรรณาธิการแล้วนั้น	 ท่านมอบก�าไล
หยกแท้ๆ	ทุกครั้ง	ปีนี้ยังได้รับหนังสือธรรมบุญ	(พระครูบาเจ้า											
บุญชุ่ม	 ญาณสังโร)	 แห่งล้านนา	 ของศักดิ์สิทธิ์ดีที่สุดแห่งป	ี																																																																
เริ่มต้น	2563	นี้
	 การเสียสละเวลา	 ความรู ้	 ความสามารถด้าน
ต่างๆ	 ของโรแทเรียนแต่ละท่านน้ันย่ิงใหญ่มหาศาล	หากแต	่																		
โรแทเรียนผู้นั้นมีจิตใจที่พร้อมด้วยการให้อย่างไม่หวังสิ่ง
ตอบแทนใดๆ	 จากผู้ที่เป็นผู้รับแล้วนั้นคือความสบายใจท่ี																																																													
โรแทเรียนสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาและปฏิบัติไปเรื่อยๆ	
อย่างต่อเนื่อง	 ดิฉันก็หวังไว้ว่านิตยสารท่ีท่านบรรณาธิการ	
อน.วาณิช	และพวกเราทีมงานทั้ง	4	ภาคได้ท�าและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อโรแทเรยีนและผูต้ดิตามอ่านมาตลอด	ขอก�าลงัใจ
ให้พวกเราด้วยค่ะ

นยล.กุลภากร นทีธนาทิพ
สโมสรโรตารีทวารวดี 
	 เรามาท�าความรู้จกักับนายกรับเลอืกสโมสรทีม่สีมาชกิอายตุัง้แต่	24	ปี	ไม่เกนิ	
45	ปีกันว่า	เกือบ	4	ปีที่ผ่านมาสโมสรโรตารีทวารวดีได้มีบทบาทต่อสังคมในแนวคิดของ
คน	Gen	Y	อย่างไร	
	 นยล.กุลภากร	กล่าวว่าปัจจุบนัเทคโนโลยถีอืว่ามคีวามจ�าเป็นและมบีทบาทกับ
ชีวิตในหลายด้าน	บทบาทด้านการท�างาน	เทคโนโลยีก็ช่วยให้การติดต่อประสานงานเป็น
เรื่องง่าย	เราสามารถส่งรูปภาพ	เอกสาร	หรือประชุมได้ผ่านการสื่อสารไร้สาย	งานส�าเร็จ
ลุล่วงโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง	ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย	
	 ในด้านสังคมนั้น	 เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ	 ได้ง่ายขึ้น	
Social	media	 เข้ามามีบทบาทสูงมาก	เราสามารถประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	ไปยัง
กลุม่คน	ชมุชน	และระดบัภมูภิาค	ให้ได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการท�าโครงการเพือ่พฒันา
ชมุชนและสงัคม	รวมทัง้หาพนัธมติรในการต่อยอดโครงการให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึน้อกี
ด้วย	
	 ในส่วนของชวีติประจ�าวนั	เทคโนโลยเีข้ามาแทนทีร่ะบบแบบเดมิๆ	เราสามารถ
ดูข่าวสารบันเทิง	ช้อปปิ้ง	สั่งอาหาร	ขายสินค้า	ท�าบัญชี	ท�าธุรกรรมทางการเงิน	ดูกล้อง
วงจรปิด	ดูแผนที่	สั่งเปิด-ปิดไฟ	ฯลฯ	ทั้งหมดนี้เราท�าได้ทุกที่	ทุกเวลา	จากโทรศัพท์เพียง
เครื่องเดียว	
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยนีัน้ช่วยให้ชวีติของเราในปัจจบุนั	มคีวามสะดวกสบาย
และช่วยประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นจริงๆ	 ส่วนมากกลุ่มคน	Gen	 Y	 อยู่ในช่วงวัยท�างาน	
เป็นช่วงของการก่อร่างสร้างตวัหรือเร่ิมมคีรอบครัว	เพราะฉะน้ันวนัจนัทร์-ศกุร์คอืท�างาน
เตม็เวลา	วนัหยดุเสาร์-อาทติย์คอืวนัพักผ่อนหรือท�าธรุะส่วนตวั	บางคนทีจ่ดัการตวัเองได้
ดแีละมเีวลามากพอกใ็ช้เวลาตรงส่วนนีไ้ปแบ่งปันความสขุหรอืช่วยเหลอืสงัคมต่อไป	ดฉินั
คดิว่าความคดิสร้างสรรค์เป็นสิง่ทีต่ดัสนิจากใครคนเดยีวไม่ได้	เราควรขอความร่วมมอืจาก
คนในทีม	มีการระดมความคิดและเสนอมุมมองที่หลากหลาย	เพื่อหาวิธีการที่สร้างสรรค์
และดท่ีีสดุให้กบัองค์กรต่อไป	เวลามีกจิกรรมร่วมกบัผูใ้หญ่	Gen	B	และ	Gen	X	อย่างแรก
เลยคือมีความประหม่า	 กลัวว่าจะท�าผิดพลาดตรงไหนอย่างไร	 กลัวจะโดนต�าหนิ	 แต่สิ่ง																																															
เหล่าน้ันเองจะท�าให้เรามปีระสบการณ์ในการท�างาน	ผูใ้หญ่สามารถตอบทุกข้อสงสัยของ
เราได้	แนะน�าแนวทางในการท�างานจากประสบการณ์ของท่าน	และช่วยต่อยอดความคดิ
ที่เราเสนอแนะให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์
	 ในส่วนของเพ่ือนๆ	ใน	Gen	Y	ดฉินัคิดว่าเราท�างานกันง่ายด้วยช่วงวยัเดยีวกัน	
ท�าให้มคีวามเข้าใจในสิง่ทีต้่องการสือ่สาร	ขอความช่วยเหลอืและความร่วมมอืได้ไม่ยากนกั	
ส่วนน้องๆ	Gen	Z	เป็นช่วงวัยของคนรุ่นใหม่	มีความคิดสร้างสรรค์	มีความเป็นผู้น�าและ
กล้าแสดงออกมากขึ้น	 ช่วยเสนอแนะมุมมองที่น่าสนใจท�าให้การท�างานแปลกใหม่และ	
ทันสมัยมากขึ้น

D.3330
บรรณาธิการ ภาค 3330 โรตารีสากล

Gen-Y

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-Y



 เวลาที่เรามาอยู่ในองค์กรโรตารี เรามักได้ยินผู้น�าระดับโรตารีสากล ระดับโซน หรือ
ระดับภาคโรตารีพูดเสมอว่า ครอบครัวโรตารี แต่หลายครั้งเราคิดว่าค�าว่าครอบครัวโรตารีมัน
หมายถึงใคร มันกว้างใหญ่ขนาดไหน หรือมันมีวงจ�ากัดแค่ไหน เพราะจากคติพจน์ 2 ปีที่ผ่าน
มาบอกให้เราเป็นแรงบันดาลใจในการท�าเป็นตัวอย่างรวมถึงการเชื่อมสัมพันธ์ โดยให้เริ่มต้นที่
ครอบครัวโรตารีก่อน หลายท่านก็เริ่มมองว่าโรแทเรียนจะเริ่มต้นที่ตรงไหน เพราะเรามักจะมอง
ออกไปด้านนอกแต่เราไม่มองที่ภายในก่อน นั่นคือมองที่ครอบครัวโรตารีก่อน
 เราบอกให้ส�ารวจความต้องการของชมุชนในการท�าโครงการ แล้วเราเคยส�ารวจความ
ต้องการของครอบครัวโรตารีไหมว่าต้องการอะไร 
 เราบอกว่าเราจะร่วมมอืกบัชมุชนเพือ่ท�าการพฒันาชมุชน แต่เราเคยบอกไหมว่าเราจะ
ร่วมมือกับครอบครัวโรตารีเพื่อพัฒนาครอบครัวโรตารีก่อน 
 เราบอกว่าเราจะสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ให้ชมุชนรูจ้กัโรตาร ีแล้วเราเคยบอกไหมว่าเราจะ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครอบครัวโรตารีรู้จักโรตารีอย่างถูกต้อง
 ครอบครัวโรตารีประกอบไปด้วยสมาชิกในสโมสร เพื่อนสมาชิกต่างสโมสร คู่ครอง 
บุตร พ่อแม่ รวมถึงคู่ครองที่โรแทเรียนถึงแก่กรรมไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีเด็กนักเรียนเยาวชน
แลกเปลีย่น รวมถึงครอบครวัของเดก็อนิเทอร์แรคเทอร์ โรทาแรคเทอร์ เดก็ผ่าน RYLA หรอืกลุม่
ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโรตารี เช่น กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน (GSE) กลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ (VTT) 
กลุ่มทุนการศึกษาทูตสันถวไมตรี และกลุ่มทุนสันติภาพ
 บุคคลเหล่านี้เป็นครอบครัวของเราซึ่งมีจ�านวนมาก เราสามารถท�าอะไรเล็กๆ น้อยๆ 
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดเวลา สร้างรอยยิ้ม ความสนุก ให้ความอบอุ่น เพราะคนเหล่านี้อาจ
จะกลับมาเป็นสมาชิกของโรตารีในอนาคต หรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนในการท�างานให้กับชุมชน 
หรืออาจเป็นหนึ่งในผู้บริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีในอนาคต ถ้าเราสามารถรักษาความสัมพันธ์อยู่
ตลอดเวลา เราอาจจะท�าอะไรเล็กน้อยให้เขามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความประทับใจ เช่น 
 • จดจ�าวันเกิดและวันครบรอบพร้อมค�าอวยพร
 • ช่วยเหลือเมื่อพวกเขาป่วย โดดเดี่ยวหรือมีปัญหา
 • แบ่งปันความเศร้าโศกของพวกเขาระหว่างและหลังการตายในครอบครัว
 • ฉลองในโอกาสมีการเกิด การแต่งงาน และส�าเร็จการศึกษา
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่เน้นครอบครัวแบบพิเศษ
 • เชิญเข้าร่วมการประชุมสโมสรโดยจัดวาระพิเศษ
 • มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือในการระดมทุน
 • มีส่วนร่วมในโครงการบริการชุมชน
 • หรือมีส่วนร่วมในการเป็นโฮสต์ในโครงการการแลกเปลี่ยนเยาวชนและทีมงาน VTT
 
 ถึงเวลาที่เราอาจต้องกลับมามองครอบครัวโรตารีอย่างจริงจัง เพราะบุคคลเหล่านี้
เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีพื้นฐานของโรตารีอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ถ้าเราสามารถเช่ือมสัมพันธ์กับ
ครอบครัวโรตารีเหล่าน้ีตลอดเวลา เราจะมีเครือข่ายบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ท�าความเข้าใจ
และวางแผนที่จะเข้าถึงครอบครับโรตารีของเรา และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาต่อไป

ครอบครัวของโรตารี 
(Family of Rotary)
อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ
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D.3330
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมใน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีและ
วัดพระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร	จัดตรวจรักษา

ท�าขาเทียมให้กับผู้ที่มีขาไม่สมบูรณ์	ให้สามารถ
ใช้ชีวิตได้เป็นปกติ	ณ	ซุ้มพุทธมามกะ	

องค์พระปฐมเจดีย์วรมหาวิหาร	จ.นครปฐม	
ระหว่างวันที่	15	–	20	ธันวาคม	2562

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ 
น�าโดย	นย.พิมพ์วิมล	ประชาญสิทธิ์	พร้อมด้วย

มวลมิตรโรแทเรียนส่งมอบโครงการน�้าดื่มสะอาด
เพื่อชุมชนให้กับโรงเรียนเทพมงคลรังษีและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านตลาดเขต	
โดยเป็นโครงการ	Global	Grant	ร่วมกับสโมสร

อือจองบูลและสโมสรอือจองบูลฮานาราม	ประเทศ
เกาหลีใต้	ร่วมส่งมอบโครงการมอบสื่อเทคโนโลยี
การเรียนการสอนและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม	จ.กาญจนบุรี	

เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2562	
โดยมี	ผวภ.สกนธ์	อึ่งสร้อยทอง	และ	

ผชภ.ณัฐรินีย์	สินทรัพย์	ร่วมให้เกียรติมาร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
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รทร.เดียร์ราห์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
สโมสรโรตารีหมากแข้ง

สวัสดีค่ะ	มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

	 เข้าสู่ปีใหม่	 ปีที่เราคาดหวังว่าจะมีอะไรดีๆ	 เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเศรษฐกิจภาพรวม	 ซึ่งหลายๆ	 ท่าน
ก็หวังไม่น้อยว่าจะดีขึ้น	 สวนกระแสได้	 อย่างไรก็ดี	 ในมุม
ของโรตารีเรามีแต่เรื่องดีๆ	 กิจกรรมดีๆ	 เพื่อมวลมนุษย์เสมอ	
เป็นการเข้าสู่ครึ่งปีโรตารีหลังที่ทุกสโมสรต่างก็พยามผลักดัน
ท�าโครงการดีๆ	ให้เกิดขึ้นจริงตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปี	
	 ภาค	3340	มีกิจกรรมเด่นๆ	เกิดขึ้นมากมาย	ภายใต้
การน�าของท่านผู้ว่าการภาค	มารวย	จินตบัณฑิตวงศ์	ซึ่งท่าน
ก็มีความทุ่มเทอย่างมากมาตั้งแต่เริ่มปีโรตารีของท่าน	ท่านได้
ร่วมกจิกรรมส�าคญัๆ	กบัแทบทกุสโมสรในภาค	ความตัง้ใจของ
ท่านทีจ่ะพยายามท�าให้ทุกสโมสรในภาคมคีวามเข้มแข็ง	แต่คง
ไว้ซึ่งมิตรภาพระหว่างสโมสร
	 ช่วงนีเ้ป็นเวลาทีห่ลายๆ	ท่านเดนิทางท่องเทีย่วในวนั
หยุดยาว	เป็นเวลาที่เที่ยวแล้วมีความสุข	เพราะอากาศดี	และ
อย่างที่เคยกล่าวไว้ครั้งหน่ึงว่า	 หากมวลมิตรท่านได้มีโอกาส
เดินทางไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างภาค	 โปรดอย่าลืมแวะ
เวียนเยี่ยมคู่มิตรโรตารีของท่านไม่ว่าจะเดินทางส่วนตัว	 หรือ
โดยสโมสร	เพราะ	“โรตารี”	มีความเป็นมิตรภาพที่ไม่เหมือน
ใคร	 เราทักทายกันได้ทุกท่ีท่ีเห็นตราสัญญลักษณ์ของโรตารี	
แม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกัน	 เราบริการมวลมิตรโรแทเรียนของ
เราด้วยใจ	เป็นความสขุทีรู่ว่้าเรามมีติรอยูท่ัว่โลก	อยูร่อบตวัค่ะ

บรรณาธิการ ภาค 3340 โรตารีสากล

D.3340

อน.ภาคภูมิ จูมพรักษ์ 
นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง ปี 2561-2562 

 ในสมัยที่ผมเรียนจบมัธยมเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ผมต้ังเป้าเรียน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซึ่งแลดูเป็นเรื่องที่ยังใหม่อยู่สมัย
นั้น โดยที่ยังนึกไม่ออกว่าจบมาแล้วจะได้ท�าอะไร เพียงแต่เรียนด้วยความ
สนใจและโอกาสให้ เมื่อเริ่มมาท�าธุรกิจส่วนตัวผมก็เป็นกลุ่มแรกๆ ที่เข้าใจ
เทคโนโลยเีก่ียวกบังานคอมพวิเตอร์ โดยเฉพาะการเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ การ
ใช้อินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ ผมเริ่มเข้าใจความส�าคัญของการค้นข้อมูล 
การท�างานที่จะท�าให้เทคโนโลยีมาสนองให้เกิดผลตามต้องการ 
 ผมซึมซับความเป็นโรตารี ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อซ่ึงเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้ง
สโมสรและยังเป็นอดีตนายกสโมสรก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ผมจึงมีความภาค
ภูมิใจอย่างมากตั้งแต่ เป็น “YE” จนถึงการเป็น “โรแทเรียน” และ “อดีต
นายกสโมสร” ตามแบบทีค่ณุพ่อผมเคยเป็น ผมน�าความรูค้วามสนใจเกีย่วกบั
เทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์ในงานกจิกรรมต่างๆ ของสโมสร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การเชือ่มต่อข้อมลู Global Grant ซึง่ต้องท�าข้อมลูแวดล้อมมากมาย 
รวมถึงการใช้ประโยชน์บนเว็ปไซต์ของโรตารีสากล ใน My Rotary
 ต้องบอกว่า การเชื่อมต่อในโลกออนไลน์มีความส�าคัญอย่างมาก
ในยุคปัจจุบัน การท�างานเพื่อสังคมอย่างโรตารีก็มีความจ�าเป็นต้องเชื่อมต่อ
ผู้คนโดยเฉพาะตัวอย่างการท�างานดีๆ เพื่อสังคมของคนโรตารีอื่นๆ สโมสร
อื่นๆ เพื่อให้เราสามารถท�าโครงการต่างๆ ต่อยอดให้ยิ่งใหญ่หรือส�าเร็จใน
ภาพรวมที่ดีกว่าเดิม 
 เรียกว่ามีความเป็นเทคโนโลยีจ๋าระดับหนึ่งของคนรุ่นผม แต่ถึง
กระนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบนัก ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีท�าให้เยาวชนรุ่นใหม่กลาย
เป็นสังคมก้มหน้า

Gen-Y

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-Y



 สโมสรโรตารใีนจงัหวดัอุดรธานมีทีัง้หมด 4 สโมสร ได้แก่ สโมสรโรตารีอดุรธาน ีสโมสร
โรตารีหมากแข้ง สโมสรโรตารีบ้านเชียงและสโมสรโรตารีศิลปาคม มีการบริหารงานที่แยกออก
จากกันตามนโยบายและเป้าหมายของแต่ละสโมสร โดยยึดถือวัตถุประสงค์หลักในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ภายในชุมชนท้องถิ่นของตนเองภายใต้อุดมการณ์ “บริการเหนือตนเอง” (Service 
above Self) ซึง่แต่ละสโมสรกไ็ด้ด�าเนนิกจิกรรมตามก�าลังความสามารถของแต่ละสโมสร ท�าให้
ขอบข่ายการบ�าเพ็ญประโยชน์กระท�าได้ค่อนข้างอยู่ในวงแคบและมีข้อจ�ากัด
 อน.วโิรจน์ พพิฒัน์ไชยศริ ิได้เลง็เหน็ว่า ทัง้ 4 สโมสรต่างกม็ศีกัยภาพในการท�างานต่าง
กันคนละแบบ แต่หากสามารถรวมพลังของ 4 สโมสรก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและความ
สามัคคีให้กับสโมสรโรตารีในจังหวัดอุดรธานีได้ เพื่อรวมพลังในการท�ากิจกรรมร่วมกันในทุกๆ 
ด้าน “ครอบครัวโรตารี” เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสโมสร
และเสริมความเข้มแข็งให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคมภายในจังหวัดอุดรธานี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีพร้อมสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยสโมสรโรตารีทั้ง 4 สโมสร
จะร่วมกนัด�าเนนิกิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีม่ขีอบข่ายมากข้ึนจากเดิมของกจิกรรมสโมสรปกติ 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น ภายใต้ชื่อ “ครอบครัวโรตารี” 
 จากการรวมตัวที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ครอบครัวโรตารีได้ด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกันหลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ด�าเนินการระดับ Global Grant 
กส็ามารถแชร์ความรู ้แบ่งหน้าที ่และร่วมมอืกนัในการสร้างโครงงานได้อย่างยิง่ใหญ่ทกุโครงการ 
นอกจากนี้ ครอบครัวโรตารีอุดรธานีได้มีมติร่วมกันในการท�ากิจกรรม 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
      1. ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
         2. มิตรภาพสังสรรค์
      3. ประชุมเชิงวิชาการ หรือประชุมร่วมกัน 4 สโมสร 1 ครั้ง ใน 1 เดือน
 ซึง่บรรยากาศในการท�ากิจกรรมร่วมกนัท�าให้มวลมติรครอบครวัโรตารีรูสึ้กอบอุน่เป็น
กันเองเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มาด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
 ครอบครัวโรตารีจังหวัดอุดรธานีจะด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอุดรธานี 
โดยคนอุดรธานี ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้ยั่งยืนอยู่คู่กับเมืองอุดรธานีตลอดไป

ครอบครัวโรตารี 3340 
(Family of Rotary)



32  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

D.3340
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีท่านท้าวสุรนารี 
ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์/อุปกรณ์ผู้พิการแก่ผู้พิการและ

ด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ยังร่วมประชุมกับรองนายก
และปลัดอ�าเภอ คณะกรรมการเทศบาล ต.ไชยมงคล 

จ.นครราชสีมา

สโมสรโรตารีระยอง
มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้กับต�ารวจภูธร

จังหวัดระยอง โดยการการประสานงานร่วมกับภาค 
3330 เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่

สโมสรโรตารีสวนหลวง ภาค 3350 
ร่วมท�ากิจกรรมกับ

สโมสรโรตารีสกลนคร ภาค 3340 
วันเดียว 3 กิจกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ด้วยการ

จัดวิ่ง Rotary Run ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี สกลนคร ต่อด้วยมอบลูกฟุตซอลให้กับ

โรงเรียนในเขตเทศบาลนครสกลนครจ�านวน 4 โรงเรียน 
ปิดท้ายด้วยการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการจ�านวน 

6 ราย เรียกได้ว่าอิ่มบุญกันถ้วนหน้าไปเลย

สโมสรโรตารีเมืองเลย
ท�าโครงการ “โรตารีเมืองเลยต้านภัยหนาว” 
มอบโน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง 

คูลเลอร์น�้า 2 ชุด อุปกรณ์กีฬา 2 ชุด 
อุปกรณ์การเรียน 63 ชุด ผ้าห่มนวม 80 ผืน

และเสื้อผ้าใช้แล้วแก่โรงเรียน 1 แห่ง นักเรียน 63 คน 
และชาวบ้านในชุมชน 80 คน ณ โรงเรียนบ้านกลาง 

ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

สโมสรโรตารีอุดรธานี
จัดกิจกรรมมอบจักรยานให้โรงเรียนในพื้นที่ จ.อุดรธานี
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บรรณาธิการ ภาค 3350 โรตารีสากล

D.3350

ผชภ.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ	มิตรโรแทเรียนทุกท่าน
 
	 วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว	 แต่ถ้านับปีโรตารีเราก็เพิ่ง
เดินทางกันมาเพียงครึ่งปีเท่านั้น	คาดว่าทุกท่านยังสนุกสนาน
ในหน้าที่ของแต่ละท่านอยู่นะคะ
	 เนื้อหาของฉบับนี้	เรื่องของ	Generation	Y	อันสืบ
เนื่องมาจาก	2	ฉบับที่แล้ว	ครั้งนี้ยังเป็นหญิง	1	ท่าน	ชาย	1	
ท่านเช่นเคยค่ะ	
	 ส่วนเรื่องของครอบครัวโรตารีที่ท่าน	 บก.วาณิช															
มอบหมายให้มานั้น	 เท่าท่ีดิฉันได้สอบถามจากโรแทเรียน
อาวุโสหลายท่านปรากฏว่าในภาค	 3350	 ยังไม่มีโรแทเรียน
ตระกูลเดียวกันถึง	 3	 Generations	 เลย	 มีเพียงรุ่นพ่อกับ									
รุน่ลูก	หรือพ่ีกบัน้องเท่านัน้	ยงัไม่มต่ีอลงมาถึงรุ่นหลาน	ดงันัน้	
ดิฉันจึงพิจารณาจากตระกูล	2	รุ่นที่เข้ามาเป็นสมาชิกจ�านวน
มากมาน�าเสนอ	2	ตระกูล	ซึ่ง	1	ในจ�านวนนั้นคือตระกูลของ
ดิฉันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ต้องขออนุญาตมา	ณ	ที่นี้ค่ะ
	 งานประชุมใหญ่	ภาค	3350	(DC	2020)	จะจัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่	 21–วันอาทิตย์ที่	 22	 มีนาคม	 2563	 ที่โรงแรม						
แอมบาสเดอร์	จอมเทียน	ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว
	 ส�าหรับคอลัมน์	“มันเป็นยังไงนะ”		ภาค	3350	ได้
น�าเสนอ	2	เรื่องที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป		และขอเชิญ
ชวนให้อ่านทกุเรือ่งที	่บก.วาณชิ	รวบรวมมาไว้ให้นะคะ	เพราะ
จะได้ทั้งความรู้และตื่นเต้นครบครันค่ะ

นย. จิณห์นพัชร แผ่นสุวรรณ 
สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ
 มักจะถูกเรียกว่านายกกลอย เข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนี้
จากการเชญิชวนของ ผชภ.รจุริา โพธิศ์รวีสิทุธกิลุ และ อน.ปกรณ์ 
บุญทอง ให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่สวนอุทยานเบญจสิร ิ
เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีคุณพ่อ (อน.สุเมธ แผ่นสุวรรณ) เคย
เป็นก�าลังส�าคัญให้กับสโมสร ซึ่งในเวลานั้นคุณพ่อได้เสียชีวิตไป
แล้ว แต่ทางสโมสรเชิญให้เข้าร่วมประชุมและร่วมท�ากิจกรรมใน
ฐานะทายาทที่อยากสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อ จนกระทั่ง
รู้สึกว่าสโมสรโรตารีคือโลกใบใหม่ที่น่าเรียนรู้และน่าสนใจ จึงได้           

ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา 
 หลายคนชอบถามว่าโรตารีคืออะไร ความเห็นส่วนตัวคิดว่าโรตารีคือการรวมตัวของ
คนกลุม่หนึง่ทีม่คีวามต้องการทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคมโดยท่ีเราไม่หวงัอะไรตอบแทนนอกจากมิตรภาพ
ทีเ่กดิข้ึน การเป็นโรแทเรยีนท�าให้ได้รูส้กึว่าถงึแม้เราเป็นคนตวัเลก็ๆ คนหนึง่ในสังคมแต่กส็ามารถ
เป็นก�าลังเป็นแรงหนี่งในการผลักให้สังคมก้าวไปข้างหน้าได้ ขอแค่เรามีจิตใจที่มุ่งมั่น และในโลก
โรตารีแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้กลอยได้รู้จักกับผู้คนมากมาย ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความสามารถ มี  
หน้าที่การงานใหญ่โต ซึ่งถ้ากลอยไม่ได้อยู่ในโรตารีก็อาจจะไม่มีโอกาสได้รู้จักก็เป็นได้ 
 ถ้าถามว่าชอบอะไรบ้างในการเป็นโรแทเรียน คงต้องบอกว่ากลอยชอบที่โลกโรตารี
เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น การไปช่วยเหลือเด็กพิการที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้เดินทาง
ขึ้นไปเห็นสภาพการเรียนที่แท้จริงของเด็กชาวเขา อีกทั้งการมีคู่มิตรต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและ
เกาหลใีต้ กท็�าให้กลอยได้มเีพ่ือนชาวต่างประเทศเพิม่มากขึน้ รวมถงึได้มโีอกาสไปเยีย่มเยยีนธุรกจิ
ของสมาชิกในสโมสรคู่มิตร และได้โอกาสในการท�าธุรกิจใหม่ๆ ด้วย แต่ที่เหลือเชื่อคือการได้กลับ
ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของภาค 3350 ในปีที่ผ่านมา 
 เมือ่มชีอบก็ต้องมไีม่ชอบ คอืบางครัง้จะมปีระเพณธีรรมเนยีมทีป่ฏบิตัมิาอย่างยาวนาน 
เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงก็เป็นธรรมดาท่ีจะเกิดความขดัแย้ง หรอืแม้แต่สมาชกิบางท่านเข้ามาอย่าง
หวงัผลประโยชน์ แต่สดุท้ายเค้ากแ็พ้ภัยจนต้องออกไปเอง สรุปโดยรวมแล้วต้องบอกว่ากลอยดีใจ
และภาคภูมิใจที่เดินตามรอยเท้าของพ่อในการก้าวมาเป็นโรแทเรียนค่ะ

นย. ชัยวัฒน์ คีรีรัตน์ 
สโมสรโรตารีสวนหลวง
   ค�าว่าโรตารีเคยได้ยินมานานมากแล้วแต่ไม่รู ้ว ่าเป็น
องค์กรท่ีท�าเกี่ยวกับอะไร จนกระท่ังนายกเพิ่งผ่านพ้น ณภัชศา                     
ธาราชีวิน ได้เชิญชวนให้เข้ามา โดยเริ่มจากการเป็นแขกรับเชิญ
ของสโมสร แต่ก็ยังไม่รู้ว่าภายในสโมสรเขาท�าอะไรกันบ้าง ได้พบ
กับ อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย ท่านได้อธิบายหน้าที่หลัก
ของโรตารีว่ามีอะไรบ้าง ทุกๆ ครั้งของการประชุมก็จะมีการรับ
ประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นก็เริ่มการประชุมโดยแต่ละครั้ง
จะมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้
แก่สมาชิกในสโมสร

             หลังจากเป็นแขกรับเชิญอยู่ 2-3 ครั้ง ต่อมาก็ได้เป็นโรแทเรียนเมื่อเดือนเมษายน 2561 
มีความรู้สึกมึนงงเล็กน้อยว่าเราตัดสินใจดีแล้วหรือที่จะมาอยู่ในโรตารี เพราะผมเองก็ต้องท�างาน
เพือ่หารายได้เหมอืนคนอืน่ๆ รูสึ้กว่าเข้ามาแบบไม่ค่อยรูเ้รือ่งอะไรเท่าไร เราควรต้องพร้อมมากกว่า
นี้ดีไหม เราต้องมีรายได้เยอะกว่านี้ หรือมีคุณวุฒิและวัยวุฒิมากกว่านี้ก่อนจะดีไหม แต่พอเริ่มมา
เป็นโรแทเรียนผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นปฏิคม ต้องกล่าวต้อนรับสมาชิกและแขกรับเชิญ รู้สึก
ตื่นเต้นมากจนพูดไม่ถูกเลยทีเดียว 
  พอถึงช่วงปลายปี 2561 ทางสโมสรต้องการนายกรับเลือกหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า 
นยล. ซึ่งผมก็ไม่รู้อีกว่าต�าแหน่งนี้เขาต้องท�าอะไรกันบ้าง รู้แค่ว่ามีอบรมที่ไหนของภาค 3350 ผม
กไ็ปเข้าร่วมเกอืบทกุงาน จนบางครัง้เราก็มาถามตวัเองว่านีเ่ราก�าลงัท�าอะไรอยู ่เราตดัสนิใจดีแล้ว
ใช่ไหม วันนั้นรู้สึกว่าเป็นงาน Family Night ซึ่งทางสโมสรเขาจัดประชุมสถานที่อื่นเพื่อเป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศ ผู้ใหญ่ในสโมสรก็คุยถึงเรื่องนี้ แต่ตอนนั้นมีผมเพียงคนเดียวท่ีเป็นโรแทเรียน
ใหม่ท่ีมาในงานวันนั้น ทุกคนก็จ้องมองมาที่ผมเหมือนเราเป็นผู้ถูกเลือกยังไงยังงั้น แต่ในใจก็                    
ไม่ได้อยากรับต�าแหน่งนี้เลย เหตุผลเพราะผมเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงหนึ่งปี
  จุดที่ท�าให้ผมตัดสินใจมาเป็นนายกคือ เมื่อเราได้โอกาสดีที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาส
แบบนี้ ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ “ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่พร้อมเสมอส�าหรับชีวิต แต่ชีวิตเรา
สามารถท�าให้มันพร้อมได้” 
  2 กรกฎาคม 2562 ผมกไ็ด้รบัต�าแหน่งนายกสโมสรอย่างเป็นทางการ ได้เรยีนรูร้ะบบ
งานและระเบียบข้อก�าหนดต่างๆ ของโรตาร ีได้จดัหาวทิยากรท่ีมีความรูห้ลากหลายสาขาวชิาชพี
มาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกและได้จัดท�าโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
  ผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและสมาชิกสโมสรโรตารีสวนหลวงทุกท่านที่ให้เกียรติ
และไว้วางใจผมในการเป็นนายกสโมสร

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-Y



ผชภ.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 “แสงสว่างวัฒนะ” นับเป็นตระกูลหน่ึงท่ีมีญาติพี่น้อง
เข้ามาเป็นโรแทเรียนหลายคน เริ่มต้นจากบิดาของดิฉันเป็นคนแรก                
คณุพ่ออรณุ แสงสว่างวฒันะ เป็นสมาชกิของสโมสรโรตารธีนบรุ ีเมือ่ปี    
พ.ศ.2501 เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกับผู้ใหญ่หลายท่านให้เป็นสโมสร
แรกในประเทศที่ประชุมด้วยภาษาไทย ต่อจากสโมสรโรตารีกรุงเทพ 
ซึ่งประชุมด้วยภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลา 28 ปีแล้ว องค์กร            
โรตารีในประเทศไทยจึงเติบโตช้าเนื่องจากคนที่สามารถประชุมด้วย
ภาษาอังกฤษได้ในสมัยน้ันมีไม่มากนัก สโมสรโรตารีธนบุรีมีพระยา 
มไหสวรรย์เป็นนายกก่อตั้ง คุณพ่อของดิฉันเป็นนายกปีที่ 2 และ 3 
ติดต่อกัน (นับเป็นคนเดียวในสโมสรโรตารีธนบุรีที่เป็นนายก 2 สมัย) 
และอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล เป็นนายกในปีที่ 4
 สโมสรโรตารีแห่งท่ี 3 ในประเทศไทยคือสโมสรโรตารี
เชยีงใหม่ คณุลงุนายแพทย์อาร ีแสงสว่างวฒันะ รบัหน้าทีเ่ป็นอปุนายก
คนที่ 1 ในปีที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2502
 และเมื่อสโมสรโรตารีธนบุรีไปก่อตั้งสโมสรโรตารีในจังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.2503 คุณอาปรีชา แสงสว่างวัฒนะ ได้เข้ามา
ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งด้วย
 มาถึงรุ่นปัจจุบัน สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ ตั้งขึ้น
เมื่อปลายปี พ.ศ.2544 โดยสโมสรโรตารีสวนหลวงเป็นพี่เลี้ยงเห็นว่า
คุณแม่เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ คุ้นเคยกับวงการโรตารีมาตั้งแต่
สมัยที่คุณพ่อร่วมก่อตั้งสโมสรโรตารีธนบุรี จึงเชิญให้มาเป็นนายก                                                                                       
ก่อตัง้ ตัวดฉินัเองและน้องชายยอด แสงสว่างวฒันะ เข้ามาเป็นสมาชิก
ก่อต้ังนับจากนั้นมาจนถึงวันน้ี โดยเราท้ัง 3 คนยังเข้าร่วมประชุม
สโมสรกันอย่างสม�่าเสมอ และโรตารีแอนนส์ุรีย์ แสงสว่างวัฒนะ แม้
จะไม่ได้เป็นโรแทเรียน แต่ก็เข้าร่วมกิจกรรมสโมสรและอยู่ในคณะ
กรรมการ คู่ครองและครอบครวัโรตารขีองภาค 3350 มาเป็นเวลานาน
 พวกเรายงัจะยนืหยดัช่วยงานสโมสรและงานภาคต่อไป ด้วย
ความภาคภูมิใจในตระกูล “แสงสว่างวัฒนะ” ของเราค่ะ

รทร.ธมลวรรณ เอกบัณฑิต
สโมสรโรตารีกรุงเทพ
  
 “ขอโทษนะครบั นามสกลุเอกบณัฑตินีเ่ป็นลกูสาวท่านไหน
ครับ”
 สวสัดค่ีะ สา-ธมลวรรณ เอกบณัฑิต เป็นลูกสาวคุณพ่อปรชีา 
เอกบัณฑติ นายกก่อตัง้สโมสรโรตารพีระนครและลาดพร้าว เป็นหลาน
สาวของคุณลุงประจักษ์ เอกบัณฑิต นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีปทุมวัน 
และคุณอาวันชัย เอกบัณฑิต อดีตผู้ว่าการภาค 3350  และนายก     
ก่อตั้งสโมสรโรตารีพระโขนง ค่ะ
 จะพดูว่าความคุน้เคยกบัโรตารเีกดิขึน้ตัง้แต่จ�าความได้กไ็ม่
ผิดค่ะ เพราะวิ่งเล่นอยู่ในงานสถาปนาฯ มาตั้งแต่ยังเด็ก พอโตมาอีก
นิดในวัยมัธยม คุณพ่อก็ไม่พลาดที่จะพาไปเข้าค่ายอบรม RYLA ซ่ึง
ก็ได้ประสบการณ์ที่ประทับใจสุดๆ พร้อมกับเพื่อนบางคนที่ยังคบกัน
มาจนถึงทุกวันนี้
 พอเรียนจบเป็นนักวิเคราะห์อัญมณี ก็ได้รับเกียรติจาก
สโมสรโรตารีหลายแห่งเชิญให้เป็นผู้บรรยายในเรื่องเพชร ซึ่งก็ท�าให้
มีหลายสโมสรแอบชวนไปเป็นสมาชิกอยู่บ่อยๆ สุดท้ายก็ได้มาลงเอย
เป็นสมาชิกอยู่ที่สโมสรโรตารีกรุงเทพ เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ 2 ของ
ครอบครัว ที่เข้ามาเป็นโรแทเรียนก็ได้ค่ะ 
 แน่นอนว่าโตมากับโรตารีขนาดนี้จึงไม่พลาดที่จะได้ร่วม    
กิจกรรมสนุกๆ ของสโมสรโรตารี ทั้งของคุณพ่อ คุณลุง และคุณอา
อยู่เป็นประจ�า ได้มีโอกาสเห็นว่าโรตารีสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
และสังคมมากมายจริงๆ ค่ะ ยิ่งได้เข้ามาเป็นโรแทเรียนเองก็ยิ่งได้เห็น
กระบวนการท�างานและความทุ่มเทของกรรมการสโมสร ในทุกขั้น
ตอนการท�างาน จึงยิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่า โรตารีได้ท�าอะไรให้
กับโลกใบนี้มากมายเหลือเกินค่ะ
 ทั้งหมดที่ว่ามาก็เป็นความภูมิใจเล็กๆ ของ “เอกบัณฑิต” 
รุ่นที่ 2 ทุกครั้งที่ตอบว่า...“เป็นลูกสาวคุณพ่อปรีชา เป็นหลานของ
คุณลุงประจักษ์กับคุณอาวันชัยค่ะ”

ครอบครัวโรตารี 3350 
(Family of Rotary)
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D.3350
Activities กิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
ณ ลพบุรีอินน์รีสอร์ท จ.ลพบุรี 

 
สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน�้าไท 

มอบรถเข็น Wheelchair และหมอนหลอด
เพื่อสุขภาพ ให้กับศูนย์สาธารณสุข 10 คลองเตย 

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และ
ในงาน Rotary One Day ที่ชุมชนล็อค 4-5-6 
คลองเตย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 

สโมสรโรตารีบึงกุ่ม 
น�าโดย ผวภ.ทนงศักดิ์ และโรตารีแอนน์จงกลดี 
พงษ์ศรี ร่วมงานฉลองครบรอบ 11 ปีแห่งการ
ก่อตั้งสโมสรโรตารีเถาหยวน หลูจู ภาค 3502 

เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
เมื่อวันพฤหัสที่ 26 ธันวาคม 2562

สโมสรโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ 
และสโมสรโรตารีหล่มสัก 

ร่วมกันท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ณ อบต.
หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 

9 มกราคม 2563 โดยมอบเสื้อกันหนาว 200 ตัว 
แว่นตาผู้สูงอายุ 200 อันแก่ผู้ด้อยโอกาส และ

มอบรถเข็นวีลแชร์กับที่นอนลมให้แก่ผู้ป่วย

 งานผู้ว่าการภาคพบนายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2
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บรรณาธิการ ภาค 3360 โรตารีสากล

D.3360

อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์
สโมสรโรตารีแพร่

	 สวัสดีครับท่านผู ้อ ่านทุกท่าน	 เข้าสู ่ป ีใหม่ของ
นิตยสารโรตารีประเทศไทยแล้ว	 ปีใหม่น้ีก็เชื่อว่าโรแทเรียน
ทุกท่านก็จะพอใจกับสิ่งใหม่ๆ	กิจกรรมใหม่ๆ	ของสโมสร	และ
อย่าลืมนะครับว่าเราก้าวมาถึงครึ่งปีบริหารแล้ว	ณ	 ตอนนี้
ผมเชื่อว่าทุกสโมสรได้แต่งตั้งนายกรับเลือก	 เพื่อรับช่วงต่อปี										
บริหารต่อไปกันแล้วใช่หรือไม่ครับ	แต่ภาค	3360	ของเราไม่
ว่าจะปีบรหิารใดผมการันตไีด้ว่ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ของ
เรามอีย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืครบั	ตลอดจนถึงกิจกรรมใหม่ๆ	ที่
สร้างสรรค์ขึ้นมาในแต่ละสโมสร	
	 ในส่วนของฉบบันีน้ะครบั	ผมขอน�าเสนอบทความที่
เกีย่วกบัมมุมองแนวความคดิของโรแทเรยีนอกียคุหน่ึง	กค็อืยคุ	
Gen	Y	เกิดในปี	พ.ศ.2523-2540	และยงัมบีทความครอบครวั
โรตารี	 ซึ่งแน่นอนครับในภาค	 3360	 มีโรแทเรียนหลายท่าน
ที่อยู่ครอบครัวเดียวกัน	 ซ่ึงผมขอยกตัวอย่างครอบครัวโรตารี
ครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณแม่เป็นอดีตผู้ว่าการภาคและยังบริจาค
ให้มูลนิธิโรตารีในระดับ	 Arch	 Klumph	 Society	 น่ันก็คือ	
ครอบครัวท่านอดีตผู้ว่าการภาค	ดร.แววดาว	ลิ้มเล็งเลิศ	โดย
ในครัง้นีเ้พ่ือให้เข้ากบัเนือ้หาโดยรวม	ทีเ่ราพดูถงึโรแทเรยีนยคุ	
Gen	Y	ไปแล้ว	ผมจึงได้สัมภาษณ์โรแทเรียนนรินทร์	ลูกชาย
ของ	 อผภ.ดร.แววดาว	 เรามาดูมุมมองความคิดของตัวแทน
ครอบครัวโรตารีของภาค	3360	และเนื้อหาที่เหลือก็เป็นการ
ประชาสัมพันธ์งาน	District	Conference	ซึ่งปีนี้จัดที่จังหวัด
ล�าปาง	และรวบรวมกิจกรรมต่างๆ	ของสโมสรในภาค	3360	
ครับ

รทร.กันต์หทัย วงศ์ไพบูลย์วัฒน
สโมสรโรตารีเวียงโกศัย
 สวสัดค่ีะผูอ่้านทกุท่าน ดฉินัอาย ุ34 ปี เข้าเป็นสมาชกิ
โรตารีสโมสรเวยีงโกศยัได้ประมาณ 3 ปีค่ะ ในสมยัของดฉินั
ถือเป็นยุคที่โชคดี เพราะเกิดและใช้ชีวิตในช่วงคาบเกี่ยว
ระหว่าง Gen X และ Gen Y ได้เห็นและเติบโตมาพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและก้าวกระโดดทั้งรูป
แบบจากยุคเก่าและยุคเทคโนโลยี ท�าให้ไม่มีปัญหาในการ
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอด เราสามารถ
บาลานซ์การเข้ากับผู้คนได้ง่าย ในส่วนของวิธีคิดเราไม่
ได้ต่อต้านวิธีคิดแบบอนุรักษ์ดั้งเดิมไปเสียหมด เรามองที่                                
เป้าหมาย เจตนา และผลลัพธ์ที่ดี และสร้างประโยชน์ รูป

แบบและวิธีการเป็นเรื่องรองลงมา ปรับได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ยุคสมัย อะไรท่ี
เมื่อปฎิบัติแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก พัฒนาจากสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่สร้างความ
เดือดร้อนก็ยินดีที่จะคงรักษาไว้และปฎิบัติตาม เชื่อในหลักการ วิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ที่
สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาและอธิบายได้ เชื่อในปัจจเจกบุคคลที่คนแต่ละคนมี
ความหลากหลาย เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตัดสินใครว่ามีคุณค่าหรือศักดิ์ศรีเหนือกว่าคนอื่น
ตามฐานะหรือต�าแหน่งทางสังคมแต่มองแบบธรรมชาติ ดังนั้นเราไม่สามารถน�าความคิด
ในรูปแบบของเราไปใส่ให้คนอื่นหรือคาดหวังให้ทุกคนเหมือนกับเรา 
 การใช้ชีวิตและเป้าหมายชีวิตคนรุ่นดิฉันถือว่าโชคดี รุ่นพ่อแม่ได้ผ่านความ
ล�าบากและสร้างความมั่นคงให้ลูกหลานท�าให้รู้สึกว่าโชคดี เป้าหมายชีวิตของเราจึงไม่
จ�าเป็นต้องมีแต่เรื่องการประสบความส�าเร็จด้านการงานหรือสร้างความมั่งคั่งเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นการมองหาคุณค่าของชีวิตนอกเหนือจากน้ัน เช่น การหาประสบการณ์ที่
แปลกใหม่ในการท่องเทีย่วเจอผูค้นทีห่ลากหลายต่างชาต ิต่างภาษา ลองท�าหรือเรยีนรูใ้น
เรื่องแปลกใหม่ที่อยากลองแม้ไม่มีความรู้ หรือการท�าอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเพราะเราต่างก็ต้องการรูปแบบชีวิตที่เรารู้สึกมีความสุข 
ปลอดภยั ไม่ต้องกดดนัหรอืแข่งขนัจนเกนิพอดซีึง่น�าไปสูปั่ญหาความขดัแย้ง ดงันัน้ในการ
ด�าเนินชีวิตหลักๆ ที่แท้จริงคือการเป็นหน่วยเล็กที่มีความสุขในตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่
สร้างปัญหาและภาระให้คนอื่น และช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้บ้างตามความเหมาะสม 
  บทบาทหน้าทีใ่นโรตารขีองคนยคุนี ้ไม่ได้มองว่าเรือ่งต่างๆ เป็นปัญหา เพยีงแต่
มีอุปสรรคในเรื่องของ Generation gap เพราะเราถือว่าอายุน้อยด้วยประสบการณ์ชีวิต
และสภาพแวดล้อมทีเ่ราเตบิโตมา ย่อมมวีธิคีดิและการท�างานทีแ่ตกต่างต่างจากคนรุ่นอ่ืน
อยู่บ้าง ซึ่งเราก็ต้องยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่เป็นหลักเพราะเรา
ไม่สามารถท�างานคนเดียวได้ ต้องท�าให้ทกุฝ่ายรูส้กึสบายใจพร้อมใจทีส่ามารถร่วมงานกนั
ได้อย่างราบรื่น การเป็นโรแทเรียนนั้นไม่มีสิ่งตอบแทน ดังนั้น ค�าพูดที่ดีๆ ให้ก�าลังใจกัน
และกันทั้งความส�าเร็จและความผิดพลาด สร้างบรรยากาศการพบกันเพื่อมิตรภาพ ให้
ค�าแนะน�าดีๆ และการช่วยเหลือกันในเรื่องเล็กๆ น้อย ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ดีให้คนที่      
เสียสละทุกคนมีก�าลังในวันที่ท้อแท้ หรือให้ก�าลังใจที่จะท�าต่อไปข้างหน้า
 ดิฉันอยากให้โรแทเรียนในยุคเดียวกับดิฉันยึดวัตถุประสงค์หรือหัวใจของการ
เป็นโรแทเรยีนเป็นหลกั ว่าเราพร้อมทีจ่ะยอมเสยีสละเวลาหรอืบางอย่างเพือ่มอบประโยชน์
ให้กบัชมุชนโดยทีเ่ราไม่เดอืดร้อนและกระทบกบัวถิชีวีติปัจจบุนัของเรามาก ความท้าทาย
ของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรตารีคงจะเป็นเรื่องการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและ
ยินดีที่จะลองเปลี่ยนแปลง ส�าหรับองค์กรที่มีคนมากเป็นเร่ืองที่ไม่ง่ายเพราะบางสิ่งบาง
อย่างที่เราปฎิบัติกันมาแล้วเคยประสบผลส�าเร็จมาก่อนในอดีตอาจจะไม่สามารถเอามา
ใช้ในปัจจุบันและเกิดผลลัพธ์แบบเดิม ต้องดูบริบทความต้องการของชุมชน บุคลากรที่มี
ความพร้อมหลายๆ ด้าน อะไรก็ตามที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ก็อาจจะลองท�า ซึ่งเราจะต้องไม่กลัวที่จะผิดพลาดและกังวลว่าการตัดสินใจของเราจะไม่
ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นจนมากเกินไป หากวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการท�านั้นมี
เหตุมีผลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน

GEN to GEN รุ่นสู่รุ่น
Gen-Y



ครอบครัวโรตารี 3360 
(Family of Rotary)
รทร.นรินทร์ ลิ้มเล็งเลิศ
สโมสรโรตารีีล้านนา

 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันน้ีผมขอน�าบทสัมภาษณ์ตัวแทน
โรแทเรียนยุคใหม่ ท่ีอยู่ในครอบครัวโรตารีซึ่งถ้าพูดถึงครอบครัวน้ีในภาค 
3360 ทุกคนจะเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีครับ นั่นก็คือ ครอบครัวลิ้มเล็งเลิศ 
เนื่องจากท่านอดีตผู้ว่าการภาค ดร.แววดาว ล้ิมเล็งเลิศ เป็นอดีตผู้น�า
ภาคหญิงท่ีเก่งคนหนึ่งของภาค 3360 เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักท่านและ
ครอบครัวของท่านครับ 
 ล่าสุดนี้ท่านยังได้บริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี  ในระดับ Arch 
Klumph Society ท่านเดียวในภาค 3360 อีกด้วย นอกเหนือจากตัวท่าน
แล้ว ท่านยงัมลีกูชายผูด้�าเนนิรอยตามท่านในฐานะของโรแทเรยีนคนหนึง่ 
ซึ่งล่าสุดได้บริจาคให้มูลนิธิโรตารี ในระดับ Major Donor Level 2 อีก
ด้วย 
 ในคอลัมน์ฉบับน้ีผมจึงขอสัมภาษณ์ในเรื่องของมุมมอง แง่คิด
ต่างๆ ในฐานะของครอบครวัโรตาร ีจากบทสมัภาษณ์ของโรแทเรยีนนรนิทร์ 
ลิ้มเล็งเลิศ สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ครับ
 
ปัจจุบันประกอบอำชีพอะไรบ้ำง?
รทร.นรินทร์: ปัจจุบันเป็นผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนการตลาด และรักษา
การฝ่ายกิจการตัวแทนบริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จ�ากัด ครับ บริษัทเป็น
บริษัทแนวหน้าของภาคเหนือ ปัจจุบันมีสาขาใน จ.เชียงใหม่ ล�าพูน และ
แม่ฮ่องสอน ลกัษณะงานจะดแูลเรือ่งของ Profit Center ของทกุหน่วยงาน
ในบรษิทั โดยเน้นให้ความส�าคญัในส่วนของหน่วยทีท่�าก�าไร นอกจากนี ้ใน
ปีที่ผ่านมาได้หมุนเวียนมาดูแลแผนกกิจการตัวแทน  โดยบริษัทสหพานิช
จะมีเจ้าของธุรกิจที่ขายสินค้าเป็นตัวแทนของบริษัทครับ 

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ตนเองเข้ำมำเป็นโรแทเรียน?
รทร.นรินทร์: ผมเข้ามาเป็นโรแทเรยีนโดยการแนะน�าของ อผภ.ดร.แววดาว 
(คุณแม่ของผม) เนือ่งจากทีผ่่านมาช่วงวยัเรยีนไม่ได้อยูป่ระเทศไทย จงึขาด
สงัคมท่ีเมอืงไทยไประยะใหญ่ ช่วงสองปีสดุท้ายของมธัยมและช่วงปรญิญา
ตรี/โท ปกติเป็นคนไม่ช่างพูด การเข้ามาในโรตารีเป็นการบังคับตนเองให้
เปิดตัวเองและได้รู้จักผู้คน คนในโรตารีนั้นมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ
แต่มาร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ท�าให้สร้างเพื่อนและสังคมได้รวดเร็วครับ

มีแนวทำงกำรใช้ชีวิตอย่ำงไร	มีใครเป็นแบบอย่ำง?
รทร.นรินทร์: แนวทางในการด�าเนินชีวิตได้มากจากการอ่านหนังสือ 
ช่วงก่อนวัยท�างานเป็นช่วงที่อ่านหนังสือ เดือนปีหน่ึงได้หลายเล่ม เม่ือ
ผมมีปัญหาอะไรสมัยก่อน ข้อมูลใน internet ก็ยังไม่แพร่หลายก็จะไป
ร้านหนังสือตลอด ทั้ง B2S, Se-Ed รวมไปถึงร้านท้องถิ่นของเชียงใหม่ 
เจ้าดั้งเดิมคือ สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ หนังสือกลุ่มจิตวิทยาประยุกต์จะเป็น
แนวทางในการใช้ชีวิตมาก
 อย่างไรก็ตาม ความคิดต่างๆ ก็โดนหล่อหลอมจากสังคมการใช้
ชวีติทีส่หรฐัมากเพราะใช้ชวีติทีน่ัน่นาน สงัคมแบบอเมรกินัท�าให้เกดิความ
มัน่ใจในวถิแีละความคดิความเป็นตัวของตวัเอง ความภาคภมูใิจของเรา ไม่
ผกูตดิกบัความนยิมชมชอบ แต่ให้เป็นสิง่ทีไ่ม่เบยีดเบยีนใครกท็�าได้ไม่ต้อง
แคร์สื่อครับ

สิ่งที่ภำคภูมิใจมำกที่สุดในกำรเป็นโรแทเรียน?
รทร.นรินทร์: การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรระดับสากล ระดับโลก 
แบรนด์โรตารีท�าให้เราสามารถเข้าหา บุคคลและสังคมระดับสากล โดย
ส่วนตัวเข้าเป็นโรแทเรียนกับสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ตั้งแต่อายุน้อย 
ตัง้แต่จบปรญิญาตร ีจากนัน้พอกลบัไปสหรฐัเพือ่ต่อปรญิญาโท กส็ามารถ
เข้าไปร่วมประชมุกบัสโมสรโรตาร ีThe Rotary Club of Charlottesville 
ได้ เราได้เข้าสู่สังคมที่เพื่อนต่างชาติที่เรียนโทด้วยกันก็เข้าไม่ถึง 

ในฐำนะของโรแทเรียน	 คุณแม่ได้แนะน�ำหรือเสนอแนะอะไรบ้ำงเกี่ยว
กับโรตำรี?
รทร.นรินทร์: คุณแม่ให้อิสระกับการเลือกเข้าประชุม ไม่เข้าประชุม การ
รบัต�าแหน่งบรหิารในสโมสรโรตารหีรอืไม่ แต่ทกุครัง้ทีม่งีานระดบัภาคหรอื
ระดับโลก หากไม่เกินล�าบากคุณแม่จะชวนไปด้วยเสมอ ซ่ึงช่วยเปิดวิสัย
ทัศน์ผมเป็นอย่างมาก ช่วงหนึ่งที่ยังเรียนจะได้ไป Rotary International 
Convention ด้วยกันตลอด ซึ่งในการร่วมพิธีเปิด พิธีปิด ฟัง speech 
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่สร้างแรงบันดาลใจ ท�าให้เราคิดหลายๆ อย่างเกินตัว 
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี เราควรหวังไปให้ไกลถึงดวงดาว แม้เราไปไม่ถึง เราก็จะไป
อย่างเต็มศักยภาพของเรา

ได้อะไรกับกำรเป็นโรแทเรียนบ้ำง?
รทร.นรนิทร์: ส�าคญัคอืฝึกการท�างานร่วมกบัคนอ่ืนในบรบิทของสงัคมไทย 
และองค์กรทีม่คีวามหลากหลายมากทางความคดิ อาชพี ช่วง generation 
ฝึกการปล่อยวางและเข้าใจผู้คน

สิ่งที่ประทับมำกที่สุดในบทบำทของโรแทเรียนคืออะไร?
รทร.นรินทร์: ช่วงหนึ่งมีบทบาทเป็นเลขาของสโมสรโรตารี เป็นช่วงหนึ่ง
ที่มีโอกาสได้ลงมือ ท�าเรื่องหลังบ้านต่างๆ ของสโมสรมาทั้งหมด เป็นช่วง
ที่งานบทบาทหน้าที่บริษัทยังไม่เข้มข้นเท่าปัจจุบัน เป็นความทรงจ�าอันมี
คุณค่าเพราะมีทั้งความสนุก สุข ผิดหวังปะปนกันไป 

ส่ิงที่อยำกจะบอกกับผู้อ่ำนทุกท่ำน	 ในฐำนะที่ตนเองเป็นครอบครัว							
โรแทเรียนครอบครัวหนึ่ง
รทร.นรินทร์: หาโอกาสไปรู้จักเพื่อนใหม่ต่างสโมสร ร่วมงานระดับภาค 
ระดับประเทศ ตามที่ก�าลังมี จะเปิดมุมมองโรตารีในแบบของตนเองไป
อีกแบบ
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D.3360
Activities กิจกรรม

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ 
จัดท�า “โครงการคลายหนาวเพื่อน้อง” โดยมอบผ้าห่ม
เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวให้กับเด็กๆ บนดอยที่
ประสบภัยหนาว รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน ขนม 
และตุ๊กตา เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้าน

ห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
....................................................

สโมสรโรตารีแพร่
 น�าโดย นย.ชาตรี เศรษฐวนิชย์ จัดค่าย English 
Camp และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียน

เด่นไชยประชานุกูล อ.เด่นชัย จ.แพร่ แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3-4-5-6 จ�านวน 120 คน เพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพูด การฟัง 
การเขียน โดยใช้กิจกรรมการแสดงออก การเล่นเกมส์ 
นักเรียนสนุกสนานได้ความรู้เป็นการเสริมทักษะภาษา

อังกฤษได้มากยิ่งขึ้น และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ของ ‘สโมสรอินเทอร์แรทค์เด็กดีแพร่’ ได้พัฒนา

สนามเด็กเล่นของโรงเรียน ซ่อมแซมให้แข็งแรงและ
เพ้นท์สีให้สวยงาม โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสโมสรโรตารีแพร่

ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ในครั้งนี้ด้วย

.........................................

สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ 
ร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ตั้งโรงทานขนมปังให้กับ

นักวิ่งจ�านวน 3,012 คน ในโครงการ 
“สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน” เดิน-วิ่ง 

มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปี 2562 ณ สนามกีฬาหน้าท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก 

จ.อุตรดิตถ์
.................................................

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม
ร่วมกับสโมสรโรตารีอันดามัน 

ถวายแว่นสายตาแก่บรรพชิต 34 รูป โครงการ 
“ถวายแว่นสายตาบรรพชิต” โดยรับเงินตั้งต้น

สนับสนุนจาก รทร.สุขสันต์ ว่องสินไพบูลย์ 
สโมสรโรตารีอันดามัน มอบให้สโมสรโรตารีเชียงใหม่

ถิ่นไทยงามเพื่อท�าโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ถวาย
แว่นสายตาบรรพชิต ในปีบริหาร 2561-62 

หลังจบปีบริหารยังมีเงินเหลือจ�านวน 
122,972 บาท และในปีบริหาร 2562-63 

นย.ชลิดา เอกชัยพัฒนกุล จึงได้ท�าโครงการต่อ
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นย.สุพรรณ วิบูลย์มา สโมสรโรตารีพระนคร

Pray for Australia

Rotary Down Under’s February cover poignantly captures the grief of a nation 
(artwork	by	Kassi	Isaac	-	www.kassiisaac.com).

สายธารน�้าใจโรแทเรียนไทย..ดับไฟป่าออสเตรเลีย



ผวภ.ทนงศักดิ์	พงษ์ศรี	
ผู้ว่ำกำรภำค	3350	โรตำรีสำกล

โครงกำรกองทุนสำยธำรน�้ำใจโรตำรี	มีที่มำอย่ำงไร
อผภ.ประวิทย์: เริ่มขึ้นในสมัย อผภ.ไกร ตั้งสง่า เนื่องจากเวลานั้นเกิด
อทุกภยัและวาตภยัหลายครัง้/หลายพืน้ทีใ่นประเทศไทย การระดมทนุ
เงนิบรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืท�าในกลุม่โรแทเรยีน ภาค 3350 ประสานงาน
ทางอีเมลและโทรศัพท์เป็นหลักไม่สะดวกเหมือนยุคนี้ เงินที่ระดมได้
ส่วนใหญ่น�าไปผลิตถุงยังชีพ ช่วยเหลือเพื่อยังชีพในระยะฉุกเฉิน โดย
ใช้โกดังของ อผภ.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ เป็นต้น เป็นที่ระดมแรง
จากโรแทเรียนในการบรรจุ ต่อมาเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เรามีฐานปฏิบัติ
การเตรียมความช่วยเหลือจาก บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
ในทุกท้องที่เกิดเหตุด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์จาก อผภ.สุชาดา 
อิทธิจารุกุล ซึ่งเป็นที่รักของเรา ปัจจุบันเรามีเงินบริจาคที่เก็บเป็นกอง
ทนุส�ารองฉกุเฉนิพร้อมใช้งานเมือ่จ�าเป็นอยูจ่�านวนหนึง่รกัษาไว้ในภาค

แรงบันดำลใจที่จุดประกำยให้ภำค	3350	ระดมทุนเงินบริจำค	
ผวภ.ทนงศักดิ์ : เป ็นมหันตภัยธรรมชาติไฟป ่าที่ รุนแรงที่ สุด                                
ในออสเตรเลีย น�าความสูญเสียทั้งผู้คน สัตว์ป่าและป่าไม้ ที่ผ่านมา                                
โรแทเรียนออสเตรเลียจะอาสาสมัครเข้ามาท�างานในภาคเราเยอะ
มากโดยเฉพาะพื้นที่ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม อีกทั้งผู้แทน
โรตารีสากล (RI Representative) ในการประชุมใหญ่ประจ�าปี คือ 
PRID Noel Trevaskis ก็เป็นชาวออสเตรเลีย เพื่อแสดงความห่วงใย
เพื่อนๆ ของเรา ในเบื้องต้นผมได้มีอีเมลไปยังผู้ว่าการภาคทั้ง 21 ภาค
ในออสเตรเลีย ก็ได้ทราบว่ามิตรโรแทเรียนในออสเตรเลียก็ได้รับความ
เดือดร้อนไม่น้อย จึงหารือกับ อผภ.ประวิทย์ โรจน์ขจรนภาลัย และ
เริ่มโครงการสายธารน�้าใจโรตารี ภาค 3350 โรตารีสากล ช่วยเหลือ          
ผู้ประสบภัยธรรมชาติไฟป่าในออสเตรเลียขึ้น 
 
ภำค	 3350	 ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรระดมทุนเงินบริจำคในระดับใด	
และจะส่งมอบอย่ำงไร	
อผภ.ประวิทย์:เราคาดหวังว่าเงินบริจาคช่วยเหลือจากภาค 3350 
ก้อนแรกที่จะส่งไปยังภาคฯ ท่ีเกิดภัยน่าจะได้ US$ 10,000 โดยปิด
รับบริจาควันที่ 21 มกราคม (ก่อนตรุษจีน) และอาจสมทบด้วยเงินที่

สะสมจากกองทุนสายธารน�้าใจโรตารี เพื่อให้ครบจ�านวนดังกล่าว โดย
จะโอนเงินไปยังภาคของผู้แทนประธานโรตารีสากลที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้มาร่วมงานประชุมใหญ่ภาค 3350 (2020 District Conference) 
เพื่อน�าไปด�าเนินการ/คิดวางแผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเองก่อน ส่วนพิธี
รับมอบสรุปฯ จะจัดในงาน 2020 District Conference วันที่ 21-22 
มีนาคม 2563 ที่พัทยา 
ผวภ.ทนงศกัดิ:์ โครงการความช่วยเหลอืนีไ้ด้รบัความร่วมมอืร่วมใจจาก
มิตรโรแทเรียนในภาค 3350 เป็นจ�านวนมาก น�้าใจและความห่วงใย
ถึงเพื่อนโรแทเรียนในออสเตรเลียหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ท�าให้เห็น
ว่านอกจากเงินบริจาคที่ได้แล้ว เรายังเห็นความสามัคคีและมิตรภาพ
แบบโรตารี (Rotary Fellowship) ที่ไม่ใช่แค่ค�าหรูๆ แต่จับต้องได้ ซึ่ง
มีความหมายมาก
 
มุมมองที่ท่ำนมีต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมกับกำรเชื่อมสัมพันธ์โลก
ผวภ.ทนงศักดิ์: ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองใหญ่ที่เรามองข้ามกันมา
นาน จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก มีผลกระทบเป็นลูกโซ่
ไปทุกพื้นที่ โรตารีสากลจึงกลับมาเน้นเรื่องนี้มากขึ้น
 
สิ่งที่อยำกฝำกถึงผู้อ่ำน
อผภ.ประวิทย์: โรแทเรียนในประเทศไทยโดยเฉพาะภาค 3350 
เป็นผู้มีศักยภาพและน�้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทุก
ครั้งที่มีเหตุเพทภัยใดๆ ไม่ว่าจะในพื้นภาคของเราเองหรือภาคอ่ืนๆ                      
เราท่านทั้งหลายเคยแสดงออกเป็นรูปธรรมที่ชัดแจ้งทุกครั้ง ครั้งนี้ก็
เช่นกัน เราหวังว่าการระดมความช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยทุเลาความ                   
เดือดร้อนความทุกข์ของผู้คน และเหล่าสัตว์ป่าและปศุสัตว์ในเขต           
วิบัติภัยได้ไม่มากก็น้อย 
ผวภ.ทนงศักดิ์: ผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่แสดง
น�้าใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวออสเตรเลีย ผมขอยืนยันกับทุก
ท่านว่าทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตามเจตนารมณ์ของท่าน

  ไฟป่าขั้นรุนแรงทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย เมื่อต้นเดือนมกราคม ศกนี้ ส�านักข่าว CNN รายงานว่า ณ วันที่ 14 มกราคม 
2563 ได้เผาผลาญพื้นที่ไปกว่า 17.9 ล้านเอเคอร์ หรือ 72,439 ตร.กม. – เทียบเท่าพื้นที่ประเทศเบลเยี่ยมกับเดนมาร์ครวมกัน หรือเพื่อให้มิตร
โรแทเรียนไทยเห็นภาพชัดขึ้นเทียบเท่าภาคใต้ของไทยทั้งภาค (14 จังหวัด - 70,714 ตร.กม.) รวมกับกรุงเทพมหานคร (1,568 ตร.กม.) อีกทั้ง
ได้คร่าชีวิตสัตว์ป่าไปกว่า 500 ล้านตัว ความเสียหายโดยรวมยังประเมินค่ามิได้
 นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับนี้ จึงน�าบทสัมภาษณ์ ผวภ.ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล และ อผภ.ประวิทย์ 
โรจน์ขจรนภาลยั ประธานโครงการกองทนุสายธารน�า้ใจโรตาร ีแสดงความปรารถนาดต่ีอมติรโรแทเรยีนในออสเตรเลยี ผ่านการส่งสารแสดงความ
ห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และผนึกก�าลังกับสมาชิกในภาค 3350 ระดมทุนเงินบริจาคเพื่อไฟป่าออสเตรเลีย ตลอดเดือนมกราคม 2563 ซึ่ง
ยังหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่อง สมดังคติพจน์ประจ�าปี 2562-63 โรตารีเชื่อมสัมพันธ์โลก เชิญผู้อ่านติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะ

อผภ.ประวิทย์	 โรจน์ขจรนภำลัย	
ประธำนโครงกำร
กองทุนสำยธำรน�้ำใจโรตำรี
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ตัวเลขโรตาร ีข้อมูล www.rotary.org ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
Rotary Centre in Thailand

ภาค 3330 3340 3350 3360 รวม
สมาชิก 2,403 (2,327) 1,448 (1,401) 2,899 (2,821) 1,338 (1,370) 8,088 (7,919)
สโมสร 100 (102) 66 (66) 113 (113) 62 (67) 341 (348)

มวลมิตรโรแทเรียนที่รัก
 
ขอต้อนรับ	 เดือนแรกแห่งปีใหม่ของเรา	 รวมท้ังวันตรุษจีนในเดือนมกราคมนี้
ด้วย	ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ	มีพลังพร้อมกับกิจกรรมใหม่ๆ	แห่งเดือน
มกราคม	การบริการด้านอาชีพ	 (Vocational	 Service	Month)	 และเดือน
กุมภาพันธ์	 เดือนแห่งสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 (Peace	and	
Conflict	Prevention	/	Resolution	Month)	ของโรตารี

เมื่อวันที่	19	ม.ค.2563	ศูนย์โรตารีฯ	ต้อนรับนักศึกษาสันติภาพรุ่นใหม่ของศูนย์
โรตารีเพื่อสันติภาพ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ซึ่งมีนักศึกษานานาชาติจากทุก	
มุมโลก	ซึ่งมุ่งมั่นสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดสันติสุขในโลกได้อย่างแท้จริง	โดย
การสนับสนุนจากสโมสรโรตารีต่างๆ	ทุกมุมโลกและมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล	
เข้ารับการปฐมนิเทศเก่ียวกับความรู้พื้นฐานของโรตารี	 การแลกเปล่ียนข้อมูล
เก่ียวกับสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ	รวมทั้ง
การถามตอบเกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ	ของโรตารีสากลและในประเทศไทย

วิทยากร	 ได้แก่	PRIP	พิชัย	รัตตกุล,	PRID	นรเศรษฐ์	ปัทมานันท์	และ	PRID	
รศ.ดร.เสาวลักษณ์	 รัตนวิชช์	 รวมทั้งผู้อ�านวยการศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และผู้ประสานงานพื้นที่ฝ่ายเจ้าภาพ	 (Host	Area									
Coordinator)	อน.Margaret	K	McMillion	แห่งสโมสรสระปทุม

ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นด้วยมิตรภาพ	ซึ่งมีโรแทเรียนจากหลายๆ	สโมสร
ของภาคต่างๆ	ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษา	(host	counselors)	และให้การ
ดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิด	นักศึกษาสนใจเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ	ของ
โรตารีทั่วโลกและในประเทศไทยเป็นอย่างมาก	 	ศูนย์โรตารีฯ	ช่วยการประสาน
งานการจัดกิจกรรมต่างๆ	ของศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
โดยเสมอมา		นักศึกษาหลายท่านสนใจเป็นโรแทเรียนเพื่อมีโอกาสในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสันติภาพที่ตนถนัด	ความคิดเห็นต่างๆ	มีคุณค่ามากกับแนวคิดใน
การท�าโครงการสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนต่างๆ	

สโมสรใดสนใจจะเชิญนักศึกษาเหล่านี้	 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน
ด้านสันติภาพ	มาให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสโมสร	สามารถติดต่อแจ้ง
ความประสงค์มาที่ศูนย์โรตารีฯ	เพื่อช่วยการประสานงานกับทางศูนย์โรตารีเพ่ือ
สันติภาพ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ	เมื่อวันที่	3	ก.พ.	ศูนย์โรตารีฯ	 
ต้องเพิ่มขีดการท�างานเชิงรุกมากขึ้น	 เพื่อให้โรแทเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ	ของศูนย์ฯ	 ได้มากขึ้นโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ทั้งในภาคและกับ
บุคคลทั่วไปได้มากขึ้น	เช่น	การใช้สื่อสังคมออนไลน์	Facebook		และ	line

 

การจัดตั้งคณะกรรมการการด�าเนินการจากมวลมิตรโรแทเรียนทั้งหลาย	จะช่วย
ให้ศูนย์ฯ	ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยระดมคนท่ีมีความสามารถด้าน
ต่างๆ	 เข้ามาท�างานให้มากขึ้น	งานบางอย่างอาจต้องจ้างและใช้งบประมาณบาง
ส่วนเท่าที่จ�าเป็น	 	นอกจากนี้	 จะมีการยกย่องโรแทเรียนอาสาสมัครและบุคคล
อื่นที่เข้ามาช่วยท�างานในด้านต่างๆ	ของศูนย์ฯ	ให้มีก�าลังใจ	และให้การสนับสนุน 
กิจกรรมอื่นๆ	ต่อไป

กิจกรรมส�าคัญในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของศูนย์ฯ	ที่ส�าคัญ	ก็คือการจัด
ท�าเอกสารประกอบการอบรม	นายก	และเลขาสโมสร	และกรรมการอื่นๆ	ในงาน
สััมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค	(Multi-PETS)	ในจังหวัดเชียงใหม่	ระหว่าง
วันที่	28	ก.พ.	-	1	มี.ค.2563	นี้

เร่ืองอื่นๆ	อันได้แก่	การประสานงานการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
และสัตว์ต่างๆ	จากไฟป่าออสเตรเลีย	ซึ่งทั้ง	4	ภาคได้รวบรวมเงิน	และจะมอบ
ให้ประเทศออสเตรเลียผ่านผู้แทนประธานโรตารีสากล	 ในการประชุมใหญ่ภาค	
3350	ซึ่งมาจากประเทศออสเตรเลียโดยตรงร่วมกันทั้ง	4	ภาค	 เพ่ือแสดงน้�าใจ
ของมวลมิตรในประเทศไทย	ภายใต้การน�าของผู้ว่าการภาคทั้ง	4	ภาค	โดยพร้อม
เพรียงกัน	 น้�าใจของมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านยิ่งใหญ่มากเหนือสิ่งอ่ืนใดในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน	 โดยเฉพาะการเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างกันในโลกด้วยการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์

สโมสรหรือโรแทเรียนท่านใดสนใจข้อมูลข่าวสารของโรตารีสากลเร่ืองใดเป็น
พิเศษ	หรือต้องการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการส�าคัญต่างๆ	สามารถ
ติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีได้ทุกวันตามเวลาท�างานปกติ	ยกเว้นวันเสาร์	
อาทิตย์	หรือเข้าค้นคว้าข้อมูลต่างๆ	ในเว็บไซต์ของศูนย์โรตารีในประเทศไทย		ซึ่ง
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	รวมทั้งนิตยสารภาคภาษาอังกฤษด้วย

ความร่วมมือและการสนับสนุนของท่านคือพลังส�าคัญแห่งความเข้มแข็งของ 
โรตารีในประเทศไทย	ที่จะสื่อภาพลักษณ์อันถาวรของอุดมการณ์แห่งโรตารีให้
เป็นที่ประจักษ์	และมีผู้สนใจเข้ามาเป็นโรแทเรียนได้มากขึ้น

ขอขอบคุณ	คณะกรรมการ	ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของศูนย์โรตารีฯ	 รวมทั้ง						
มวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของศูนย์โรตารีฯ								
มาโดยตลอด	มา	ณ	ที่นี้ด้วย
 

	 	 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

	 	 (PRID	รศ.ดร.เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์)

	 	 ประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย



สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก
กิจกรรม Kids Save Lives สอนเด็กๆ ชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดพยาปลา เพื่อให้มีความรู้ขั้นพื้นฐาน

ในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้อื่นโดยวิธี CPR 

มาร่วมมือกัน

เรียนรู้




