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เม่ือวันท่ี	 12	 สิงห�คม	 นิคและดิฉัันเดินท�งไปอีฟเวนสตัน	 อิลลินอยส์	 ซ่ึงเป็น
สำ�นักง�นใหญ่ของโรต�รีส�กลและเป็นท่ีอยู่ใหม่ของเร�ใน	2	ปีข้�งหน้�ด้วย

ดิฉัันต้องส�รภ�พว่�ต่ืนเต้นอย่�งไม่น่�เช่ือท่ีได้ม�น่ังในห้องทำ�ง�นของประธ�น
โรต�รีส�กลรับเลือก	 ได้ม�ทำ�ง�นในท่ีท่ีดิฉัันนับถือม�น�นนับปี	 และนับว่�ดีทีเดียวท่ี
ได้ม�ทำ�ง�นในท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่โต๊ะอ�ห�รท่ีบ้�นของดิฉัันเอง

ในสัปด�ห์แรก	 ดิฉัันได้รับข้อคว�มส่วนตัวจ�กโรแทเรียนท่�นหน่ึงแต่เช้�ตรู่
เข�บอกว่�	“ผมไม่แน่ใจว่�ท่�นจำ�ผมได้ไหม	ท่�นเคยม�พูดท่ีสโมสรของเร�	และได้พบกัน
ท่ีฮัมบูร์ก”

เข�กล่�วต่อโดยขอให้ดิฉัันทำ�เร่ืองย�กเร่ืองหน่ึง	 ด้วยสโมสรของเข�ได้รู้จัก
นักศึกษ�คนหน่ึง	 เป็นนักเคล่ือนไหวด้�นสันติภ�พในเมืองค�บูล	 อัฟก�นิสถ�น	 เป็น
หญิงส�วท่ีกำ�ลังอยู่ในอันตร�ยตอนน้ัน	 มีส่ิงใดท่ีดิฉัันอ�จช่วยให้เธอได้ข้ึนเคร่ืองบิน
อพยพออกม�ได้	 เข�บอกดิฉัันว่�โทรศัพท์อัจฉัริยะท้ังหล�ยกำ�ลังถูกยึดหมดแล้ว	
และเธอผู้น้ันก็กำ�ลังใช้โทรศัพท์ของเธอกับเครือข่�ยส่วนตัว	 เพ่ือปิดบังสถ�นท่ีท่ีกำ�ลัง
โทรศัพท์อยู่

สารคติพจน

ประธานโรตารีสากล

เจนนิเฟอร์ โจนส์

ประธานโรตารีสากล ปี 2565-2566
สโมสรโรตารีวินเซอร์-โรสแลนด์
ออนแทริโอ แคนาดา

จินตนาการ
สานสร้างงานโรตารี
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เร�คงยังจำ�ภ�พของผู้คนท่ีส้ินหวังนับพัน	 ๆ	 คน	 ท่ีพย�ย�มจะหนีออกจ�กสน�มบิน
ค�บูลน้ัน	จ�กคว�มสะดวกสบ�ยในท่ีทำ�ง�นใหม่ของดิฉััน	และกำ�ลังน่ังอยูห่ลังโต๊ะทำ�ง�นใหญ่		
ดิฉัันรู้สึกในทันใดน้ันว่�ตัวเองเล็กนิดเดียว	ดิฉัันเป็นใคร	จะส�ม�รถทำ�อะไรได้เล่�?

เม่ือ	2-3	ปีก่อนหน้�น้ัน	แพท	แมรีแวเธอร์	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในกรรมก�รบริห�รโรต�รีส�กล	
ของเร�	 เคยแนะนำ�ให้ดิฉัันรู้จักนักศึกษ�สันติภ�พคนหน่ึงซ่ึงมีตำ�แหน่งหน้�ท่ีท่ีบ�งทีอ�จ	
มีอิทธิพลต่อสถ�นก�รณ์เช่นน้ีได้	ตอนน้ัน	เป็นเร่ืองท่ีดิฉัันต้องลองเส่ียงดูแล้ว

ดิฉัันได้ช่วยติดต่อให้	 และน่ันคือมนต์ขลังของโรต�รีท่ีเร�รู้จักกันดีได้เกิดข้ึนแล้ว	
เป็นนักศึกษ�สันติภ�พผู้น้ันเองซ่ึงเป็นพระเอกของเร่ืองน้ี	 ดิฉัันเองไม่รู้เร่ืองทุกอย่�งท่ีเกิดข้ึน	
หรอก	 แต่น้อยกว่�	 24	 ช่ัวโมงท่ีหญิงส�วผู้น้ันส�ม�รถมีช่ืออยู่ในบัญชีผู้อพยพได้อีก	
2	 วันต่อม�	 เร�ได้รับทร�บว่�เธอปลอดภัยระหว่�งเดินท�งไปยุโรปเพ่ือดำ�เนินก�รอ่ืนต่อไป		
ลองจินตน�ก�รดูถึงคว�มคิดของเธอผู้น้ันในวันท่ีเคร่ืองบินทะย�นข้ึนท้องฟ้�

น่ีแหละ	 มวลมิตรท้ังหล�ย	 คือพลังของโรต�รี	 เม่ือมีก�รติดต่อกันท่ีถูกต้องเกิดข้ึน		
โลกจะเช่ือมโยงกันได้และเร่ืองต่�ง	ๆ	ของเร�ก็ประส�นกันได้	คว�มแตกต่�งของเร�ท้ังหล�ย
อ�จสล�ยไป	ส่ิงเดียวท่ีจำ�กัดผลท่ีจะได้รับของเร�ก็คือ	ส่ิงท่ีสกัดก้ันจินตน�ก�รของเร�เอง

ดิฉัันขอนำ�ท่�นย้อนไปในวันท่ี	 9	 เดือนพฤศจิก�ยน	 2014	 เม่ือนิคกับดิฉัันม�อยู่ท่ี	
ช้ันด�ดฟ้�ของโรงแรมในเมืองเบอร์ลิน	กำ�ลังดูผู้คนม�กกว่�	1	ล้�นคนไปท่ีน่ันในก�รเฉัลิมฉัลอง	
วันครบรอบ	25	ปีแห่งก�รล่มสล�ยของกำ�แพงเบอร์ลิน	ซ่ึงเป็นวันส้ินสุดของสงคร�มเย็น

ก่อนหน้�วันน้ัน	 ในง�นท่ีท่�นอดีตประธ�นโรต�รีส�กล	 โฮลเกอร์	 คนัค	 เป็นเจ้�ภ�พ		
ดิฉัันไดพ้บสุภ�พสตรช่ืีอ	พัทจ�น�	จรีู	ซ่ึง	25	ปีก่อนหน�้น้ัน	เธอเคยเปน็นักข่�ววทิยสุ�วใบหน�้
สดใสในภ�คตะวันออกของเบอร์ลิน	 เธอเล่�ว่�	 “เร�ไม่รู้ว่�อะไรกำ�ลังเกิดข้ึน	 ผู้จัดก�รข่�ว	
ของฉัันกำ�ลังสติแตก	 แล้วฉัันก็ไม่รู้ว่�จะทำ�อะไรดี”	 ดังน้ัน	 เธอก็เลยไปหยิบเทปอัดเสียง	
ของเธอและออกไปสำ�รวจ	เพร�ะจ�กคำ�พูดของเธอท่ีว�่	“ห�กคณุต้องก�รจะไดป้ระวติัศ�สตร์	
คุณก็ต้องไปคว้�ห�ประวัติศ�สตร์น้ันม�ให้ได้”	เธอมองเห็นผู้คนนับพันเข้�	ๆ	ออก	ๆ	ระหว่�ง
ฝ่ั่�งตะวันออกและตะวันตก	 เธอเห็นผู้คนพังด่�นแตกสล�ย	 แล้วเธอก็กลับไปห้องข่�วของเธอ	
และเรียบเรียงเร่ืองร�วน้ัน	ในขณะท่ีดิฉัันได้ยนิพัทจ�น�เล่�เร่ือง	พลังแห่งก�รเช่ือมโยงก็กล�ย
ม�เป็นคว�มมหัศจรรย์ได้อีกคร้ัง

ในวันเดียวกันตอนน้ัน	 ดิฉัันยังเป็นนักข่�วฝึั่กหัดอยู่	 ดิฉัันอยู่คนเดียวในห้องข่�ว	
ในเมืองวินเซอร์	 ประเทศแคน�ด�	 เสียงกร่ิงดังข้ึน	 ซ่ึงหม�ยถึงมีบ�งอย่�งสำ�คัญกำ�ลังเกิดข้ึน	
บ�งแห่งในโลก	ดิฉัันรีบว่ิงม�ท่ีเคร่ืองส่งข่�วต�มส�ยเก่�	ๆ 	น้ัน	และได้อ่�นข่�วท่ีกำ�แพงเบอร์ลิน
กำ�ลังถูกทำ�ล�ย	 แล้วสงคร�มเย็นกำ�ลังจะสงบลง	 และเช่นเดียวกับพัทจ�น�	 ดิฉัันไม่ทร�บว่�
จะทำ�อะไรดี	แต่ทร�บว่�ส่ิงน้ันเป็นประวัติศ�สตร์	และ	“เม่ือคุณต้องก�รจะได้ประวัติศ�สตร์
คุณก็ตอ้งไปคว้�ห�ประวัติศ�สตร์น้ัน”	ดิฉัันได้เข้�ไปในบูทอ่�นข่�วและอ่�นข่�วท่ีไม่น่�เช่ือน้ัน
เผยแพร่ออกไป
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สิ�งเดียวทีี่�จำำากัดผลทีี่�จำะได้รัิบของเริาก็คือ
สิ�งทีี่�สกัดกั�นจิำนตนาการิของเริาเอง

จงจินตน�ก�รดูว่�	เร�สองคนแม้อยูห่่�งกันถึง	4,000	ไมล์	แต่ก็กำ�ลังส่งข่�วประสบก�รณ์
ก�รเปล่ียนแปลงของโลกได้	ดังน้ัน	25	ปีต่อม�	เม่ือพัทจ�น�กับดิฉัันได้ม�พบกัน	เร�ก็เล่�ให้กัน
และกันฟ่งท้ังนำ้�ต�	ดิฉัันไม่ทร�บว่�ข่�วต�มส�ยน้ันเป็นของเธอหรือไม่	แต่ดิฉัันเช่ือว่�เป็นเช่นน้ัน
แน่นอน	เพียงเร�แบ่งป่นประสบก�รณ์กันและกันเช่นน้ีเร�อ�จสร้�งสันติภ�พของโลกด้วยคว�ม
เข้�ใจกันได้	และโลกน้ันจะประจักษ์ได้ก็เม่ือเร�ยึดม่ันกับคว�มเสมอภ�ค	สิทธิมนุษยชน	และก�ร
แบ่งป่นทรัพย�กรชุมชนอย่�งยุติธรรม	หรือท่ีเร�รู้จักกันดี	เร่ืองคว�มยุติธรรมต่อทุกฝ่ั่�ยน่ันเอง

ในขณะท่ีเร�พย�ย�มส�นสร้�งคว�มหล�กหล�ย	 คว�มเสมอภ�ค	 และก�รอยู่ร่วมกัน	
ในโรต�รี	 โดยเอ�อุปสรรคท่ีขว�งก้ันออกไป	 ซ่ึงเป็นกุญแจสำ�คัญของก�รอยู่ร่วมกัน	 และก�ร
อยู่ร่วมกันน้ันก็เป็นกุญแจสำ�คัญไปสู่สม�ชิกภ�พ	 เร่ืองน้ีดูเหมือนเป็นเร่ืองใหม่ท่ีต้องกระทำ�		
แต่ก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่อย่�งใด	 ดิฉัันอย�กให้ท่�นฟ่งเสียงบันทึกจริง	 ๆ	 ของผู้ก่อต้ังของเร�		
ท่�นพอล	แฮร์ริส	ในปี	1933	ณ	ก�รประชุมใหญ่ประจำ�ปีคร้ังท่ี	24	ของโรต�รีส�กล	ท่ีว่�

“โรต�รีเปิดกว้�งสำ�หรับผู้แทนของทุกคนในทุกอ�ชีพ	ซ่ึงเป็นผู้แทนของทุกประเทศ	และ
ทุกรูปแบบของศ�สน�	ณ	ท่ีน้ีน้ัน	ย่อมมีอัจฉัริยะและคว�มรุ่งเรืองของโรต�รีปร�กฏิอยู	่ในขณะท่ี	
โรแทเรียนแตกต่�งกันในหล�ย	ๆ	ประก�ร	แต่ใน	2	ประก�ร	เข�ท้ังหล�ยต้องเห็นพ้องกันอย่�ง
สมบูรณ์”	เร�ต้องเห็นพ้องต้องกันอย่�งสมบูรณ์

เม่ือ	 2-3	 ปีก่อน	 ดิฉัันถูกสัมภ�ษณ์ในร�ยก�รหน่ึงของทีวีอเมริกัน	 ก่อนจะเร่ิมอัดเทป	
	 เจ้�ภ�พเปิดเผยบ�งอย่�งท่ีน่�สนใจม�กว่�	 เข�เป็นโรแทเรียนม�ม�กกว่�	 30	 ปีแต่เพ่ิง		
“เข้�ใจโรต�รี”	 เม่ือไม่น�นม�น้ีเอง	 เข�เข้�ม�ร่วมโครงก�รแจกเส้ือโค้ทให้เด็ก	 ๆ	 ในชุมชน	
ของเข�	และเป็นคร้ังแรกท่ีเข�เข้�ใจโรต�รี	เข�เข้�ใจได้	แต่แรกโดยตรงจ�กพลังแห่งก�รบริก�ร
และเข้�ม�มส่ีวนร่วมด้วยอย�่งจรงิจัง	นอกจ�กน้ี	ยงัคงใหบ้ริก�รตอ่ม�ในฐ�นะเปน็น�ยกสโมสร
อีกด้วย	 จินตน�ก�รดูเถิดว่�	 เข้�ประชุมสโมสรม�ม�กกว่�	 1,500	 คร้ังเชียวนะ	 กว่�เข�จะ		
“เข้�ใจโรต�รี”	ดังน้ัน	เร่ืองน้ีให้บทเรียนอะไรแก่เร�บ้�ง?	เร�ต้องให้สม�ชิกมีส่วนร่วมน่ันเอง

เมืองวินเซอร์บ้�นเกิดของดิฉัันเป็นเมืองย�นยนต์ของแคน�ด�	ดิฉัันรู้จักท�งรอบ	ๆ	พ้ืนท่ี
ก�รผลิตดี	 และก็เติบโตม�ในตล�ดกล�งท่ีมีก�รแข่งขันสูง	 เม่ือมีบ�งอย่�งท่ีไม่ได้ผล	 เร�ต้อง
ดัดแปลงใหม่	บริษัทจะถูกปิดลงน�น	2-3	เดือนท่ีจะเตรียมช้ินส่วนใหม่ๆ	หรือรูปแบบท่ีทันสมัย	
ม�กข้ึน	 ใน	 2-3	 ทศวรรษท่ีผ่�นม�	 ยิง่เข้มข้นข้ึนเม่ือบริษัทต่�ง	 ๆ	 ปิดตัวลงเน่ืองจ�กพลังก�ร
แข่งขันของตล�ดกล�ง	ง�นนับหม่ืนสูญเสียไป	ซ่ึงไม่อ�จทดแทนอะไรได้	ดังน้ัน	ท่�นจะทำ�อย่�งไร
ในสถ�นก�รณ์เช่นน้ี?	 ท่�นย่อมต้องปรับปรุงใหม่	 มันใช้เวล�	 แต่ชุมชนของเร�ขณะน้ีน้ันกำ�ลัง
เป็นผู้นำ�ระดับโลกในธุรกิจเกษตรกรรมและก�รแพทยท่ี์ทันสมัย	 รวมท้ังเทคโนโลยด้ี�นอวก�ศ
เสียด้วย	 เร�เองก็ต้องปรับและดัดแปลงใหม่	 ก�รห�	 “ส่วน”	 ท่ีถูกต้องเพ่ือให้สม�ชิกทุกคน	
ร่วมมือกันควรเป็นง�นหลักของเร�ในก�รสนับสนุนและเอ�ใจใส่กับสม�ชิก
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ใน	 2-3	 ปีท่ีผ่�นม�	 เพ่ือนของดิฉััน	 บรอนวิน	 สตีเฟ่นส์	 ได้พ�ดิฉัันไปโรงเรียนแห่งหน่ึง	
ในเมลเบอร์น	ท่ีน่ัน	ได้พบกับอินเทอร์แรคท์เทอร์หนุ่มน้อยช่ือปีเตอร์	เข�บอกดิฉัันว่�	“ห�กท่�น
ต้องก�รเด็กท่ีมีคว�มรับผิดชอบ	ท่�นก็ต้องให้คว�มรับผิดชอบน้ันกับเข�ด้วย”

ปีเตอร์ให้บ�งส่ิงท่ีสำ�คัญยิง่	เร�ไม่มีป่ญห�ในก�รห�สม�ชิกม�เป็นโรแทเรียน	เร�พย�ย�ม
อย่�งม�กท่ีจะรักษ�เข�เหล่�น้ันไว้	องค์กรของเร�เป็นเสมือนประตูหมุนท่ีคนเข้�-ออกได้ตลอด
ในทุกส่วนของโลกเร�จำ�เป็นต้องถ�มสม�ชิกว่�เข�ต้องก�รอะไรนอกเหนือจ�กประสบก�รณ์
ของเข�เอง	 และก็จำ�เป็นต้องให้หน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบท่ีมีคว�มหม�ยแก่เข�ด้วย	 นับเป็นก�ร
ให้ของเร�	 ในก�รบริก�รแบบลงมือลงแรง	 ก�รพัฒน�ตนเอง	 ก�รพัฒน�ผู้นำ�	 และมิตรภ�พ	
อันย่ังยืนท่ีสร้�งสรรค์ส่ิงประสงค์และคว�มพึงใจได้	 ส่ิงเหล่�น้ีคือคว�มรับผิดชอบของเร�		
ห�กไมต่อบสนองสม�ชกิของเร�เอง	เร�ก็ไม่อ�จช่วยชุมชนของเร�ได	้และห�กไม่สนับสนุนและ
เอ�ใจใส่สม�ชิกของเร�เอง	 เร�ก็ไม่อ�จ	“เข้�ใจ”	พลังของโรต�รีท่ีแท้จริงได้เช่นกัน	และโปรด
เข้�ใจด้วยว่�	

เมื�อดิฉัันใช้้คำาจำำากัดความคำาว่า “สมาชิ้ก”
นั�นหมายถึึงโริตารีิและโริที่าแริคท์ี่ 
เริาทุี่กคนต่างก็เป็นสมาชิ้กโริตารีิ

เร�ได้รับคว�มไว้ว�งใจกับก�รเป็นผู้นำ�ในองค์กรท่ียิง่ใหญ่	ขณะน้ี	จึงข้ึนอยูกั่บตัวของเร�เอง	
ท่ีจะกล้�และปฏิิบัติอย่�งเป็นส�กล	รวมท้ังให้ผู้อ่ืนช่วยเร�นำ�ท�งด้วย

วันน้ี	 ดิฉัันรู้สึกต่ืนเต้นท่ีจะประก�ศให้ทร�บว่�	 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี	 1	 กรกฎ�คมปีน้ี	 ดิฉัันได	้
แต่งต้ังโรท�แรคเทอร์คนหน่ึงให้ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้ประส�นง�นด้�นภ�พลักษณ์ของโรต�รี	นอกจ�ก
น้ี	 ยังแต่งต้ังโรท�แรคเทอร์เป็นคณะกรรมก�รบ�งชุด	 และในระหว่�งปีของเร�	 ดิฉัันจะเร่ิม	
มอบหม�ยกลุ่มโรท�แรคเทอร์ท่ีได้คัดเลือกเป็นผู้แทนประธ�นโรต�รีส�กลด้วย	ประธ�นโรต�รีส�กล
เชคก�ร์	เมห์ต�	ได้เร่ิมโครงก�รส่งเสริมพลังเย�วสตรีเม่ือปีก่อนและได้รับก�รตอบรับไปท่ัวโลก		
เร�จะต่อเน่ืองคว�มพย�ย�มท่ีสำ�คัญน้ี	โดยให้เย�วสตรีท่ีได้รับก�รเสริมพลังน้ัน	กล�ยเป็นสุภ�พสตรี	
ท่ีมีพลังต่อไป	 เม่ือดิฉัันใช้คำ�จำ�กัดคว�มคำ�ว่�	 “สม�ชิก”	 น่ันหม�ยถึงโรต�รีและโรท�แรคท์	
เร�ทุกคนต่�งก็เป็นสม�ชิกโรต�รี	 เร�มีเวล�น้อยกว่�	 1	 ปีคร่ึงท่ีจะบรรลุเป้�หม�ยของ	
คณะกรรมก�รบริห�รท่ีกำ�หนดไว้ให้มีสตรี	30%	ในโรต�รี	เร�ม�ต�มท�งน้ันแล้ว	และมีม�กกว่�	
110	 ประเทศท่ีประสบคว�มสำ�เร็จกับเป้�หม�ยน้ี	 น่ันกล่�วได้ว่�	 ยังอีกย�วไกลท่ีต้องดำ�เนิน	
ต่อไป	และ	30%	น้ัน	ก็จะถึงจุดท่ีต่อไปให้ถึง	50%	ได้	นอกจ�กน้ี	ท่�นทร�บไหมว่�	สม�ชิก	
โรท�แรคท์ของเร�ก็ประสบคว�มสำ�เร็จแล้วในเร่ืองน้ีเช่นกัน	 พูดถึงก�รรับเอ�สโมสรใหม่	
ท่ีแตกต่�งและมีลักษณะพิเศษ	 โดยเฉัพ�ะรูปแบบสโมสรใหม่ซ่ึงเป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้	
โรต�รีเจริญรุ่งเรืองได้	 ดิฉัันต้องก�รคว�มช่วยเหลือจ�กท่�นในเร่ืองน้ี	 และใคร่ขอให้แต่ละท่�น	
ช่วยก่อต้ังสโมสรท่ีเน้นก�รแก้ป่ญห�และนวัตกรรมใหม่	ๆ	 สัก	2	สโมสรในระหว่�งปี	ในฐ�นะ
ผู้ว่�ก�รภ�ค
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จ�กน้ัน	บ�งที	อ�จสำ�คัญม�กด้วย	ท่ีต้องปลูกฝ่ั่งสโมสรน้ัน	ๆ 	รวมท้ังสโมสรต่�ง	ๆ 	ท่ีมีอยู่	
ในเร่ืองปรัชญ�ก�รสนับสนุนและคว�มใส่ใจของเร�	 จงม่ันใจว่�	 เร�ได้ให้สม�ชิกมีส่วนร่วม		
เพ่ือเข�จะได้รู้สึกรักสโมสรและประสบก�รณ์ในโรต�รีของเข�เองได้	 ในขณะท่ีเร�ปฏิิบัติก�ร
เพ่ือปรับโรต�รีจ�กภ�ยใน	 เร�ก็กำ�ลังจะเน้นก�รยกระดับองค์กรโรต�รีในโลกน้ีด้วยเช่นกัน		
โดยยดึผลกระทบของโลกท่ัวไปท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดได้	เร�กำ�ลังติดต่อประส�นง�นอย่�งแข็งขัน	
กับผู้นำ�ท�งคว�มคิดและผู้นำ�ของโลกในก�รสนทน�เก่ียวกับวิธีก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน	 เพ่ือเข้�
ถึงป่ญห�ต่�ง	ๆ	ท่ีกำ�ลังบีบค้ันโลกของเร�ม�กท่ีสุดอยู่

โรต�รีเปิดโอก�สน้ัน	 และต้องก�รท่ีจะช่วยให้ก�รเช่ือมโยงของเร�ลงลึกในคว�มสัมพันธ์
น้ันได้	รวมท้ังก�รสร้�งสรรค์ผู้ร่วมบำ�เพ็ญประโยชน์ใหม่	ๆ 	และท่ีสำ�คัญท่ีสุด	ส่ิงน้ีอ�จเกิดข้ึนได้	
ด้วยคว�มเป็นผู้นำ�ในทุกระดับ	 ทุกคนรู้สึกว่�ผลกระทบจ�กก�รบริก�รและคุณค่�หลักของ	
โรต�รีอยู่ท่ีตัวเร�เอง	บัดน้ี	จึงเป็นโอก�สของเร�ท่ีจะแบ่งป่นคว�มรู้สึกน้ีแก่ผู้อ่ืนด้วย

ดิฉัันยังจำ�ก�รประชุมโรต�รีในเก�หลีได้	 ในขณะท่ีดิฉัันไม่เข้�ใจภ�ษ�ท่ีส่ือส�รน้ันเลย		
แต่ก็มีน�ทีวิเศษสุดเม่ือตอนเข�เร่ิมพูดพร้อมกัน	มันชัดเจนม�กจ�กจังหวะเป็นห้วง	ๆ 	ว่�เข�กำ�ลัง
พูดถึงแบบทดสอบส่ีแนวท�งน่ันเอง	

จำงมั�นใจำว่า เริาได้ให้สมาชิ้กมีส่วนร่ิวม
เพืื่�อเขาจำะได้ร้้ิสึกรัิกสโมสริ

และปริะสบการิณ์์ในโริตารีิของเขาเองได้ 
ดิฉัันรู้สึกสบ�ยใจในช่วงเวล�น้ัน	 เป็นคว�มสบ�ยใจจ�กคว�มคุ้นชิน	 ท้ังคุณค่�หลัก	

ประเพณนิียม	มรดกตกทอดของเร�	เป็นพลังท่ีอ�จยดึเป็นหลักพ่ึงพ�ได	้ในขณะท่ีเร�จินตน�ก�ร
วิธีก�รท่ีอ�จทำ�ได้ยิ่งกว่�น้ัน	 50	 ปีม�แล้ว	 เพลงสดุดีหน่ึงได้ถูกบันทึกไว้ด้วยวรรคอันไพเร�ะ	
ต่อไปน้ี	“ท่�นอ�จกล่�วว่�ฉัันเป็นคนช่�งฝ่ั่น	แต่น่ันมิใช่ฉัันเพียงคนเดียว”

ดิฉัันได้ยินเน้ือเพลงน้ันทำ�ให้เกิดพลังบันด�ลใจ	เร�ทุกคนมีคว�มฝ่ั่น	แต่ก�รลงมือทำ�เป็น
ท�งเลือก	และเม่ือองค์กรเช่นเร�ฝ่ั่นเร่ืองสำ�คัญ	ๆ 	เช่น	ก�รยติุโปลิโอและก�รสร้�งสรรคมิ์ตรภ�พ	
มันจะกล�ยเป็นคว�มรับผิดชอบท่ีเร�จะต้องทำ�ให้คว�มฝ่ั่นเป็นคว�มจริงได้

จงจนิตน�ก�รถงึโลกท่ีเหม�ะกับเร�ท่ีสดุ	ท่ีเม่ือต่ืนข้ึนม�แตล่ะวันแล้วรู้ว่�	เร�ส�ม�รถทำ�ให้
ดีกว่�เดิมได้	ท่�นไม่ต้องจินตน�ก�รถึงวันว�น	ท่�นจินตน�ก�รถึงวันพรุ่งน้ี

	 จินตน�ก�รถึงโลกท่ีปร�ศจ�กโรคโปลิโอ

	 จินตน�ก�รถึงโลกท่ีมีนำ้�สะอ�ดสำ�หรับทุกคน

	 จินตน�ก�รถึงโลกท่ีปร�ศจ�กโรคภัยไข้เจ็บ	โลกท่ีเด็ก	ๆ	ทุกคนอ่�นหนังสือได้

	 จินตน�ก�รถึงคว�มเมตต�	คว�มหวัง	และคว�มรัก	รวมท้ังสันติภ�พ
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มวลมิตรท่ีรักท้ังหล�ย	น่ันเป็นเหตุผล	ทำ�ไมคติพจน์ของเร�ปีน้ีคือ	“จินตน�ก�ร	ส�นสร้�ง
ง�นโรต�รี”	(Imagine	Rotary)

ดิฉัันหวังว่�มันมีคว�มหม�ยในทุก	ๆ	ภ�ษ�ได้
มีวรรคสำ�คัญในเพลงจ�กวงดนตรีเรนท์	(Rent)	ของ
บรอดเวย์กล่�วว่�	“ห้�แสนสองหม่ืนห้�พันหกร้อยน�ที
ท่�นจะประเมินปีหน่ึงในชีวิตได้อย่�งไร?”
บ�งท่�นอ�จเคยดูอุปร�กรน้ี	บ�งท่�นอ�จรู้จักอุปร�กร
ของพูชินี	(Puccini)	เพลง	“ล�โบแอ็มเมอะ”	(La	Boheme)

เม่ือเร็ว	 ๆ	 น้ี	 เพ่ือนผู้ว่�ก�รภ�คป่จจุบันของดิฉัันช่ือ	 มิเชล	 บอห์เรีย	 ท้�ท�ยพวกเร�ให้	
คิดวิธีท่ีแต่ละคนจะมีจำ�นวนเวล�น�ทีเท่�	ๆ	กัน	คำ�ถ�มท่ีสำ�คัญคือ	เร�จะเลือกวิธีใด

ให้เวล�น้ันมีชีวิตชีว�ได้?
ณ	วันท่ี	1	กรกฎ�คม	น�ฬิิก�เร่ิมเดิน	ท่�นจะใช้น�ทีเหล่�น้ันกันอย่�งไร?	
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