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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย



สิบส่ีปีมาแล้วท่ีโรตารีจัดการประชุม

อบรมสัมมนาผู้ว่าการภาครับเลือกที่

เมืองซานดิเอโกแห่งนี้ ผมเองก็เคย

นั่งอยู่ตรงที่ท่านนั่งอยู่ในฐานะเป็น

ผู้ว่าการภาครับเลือก ผมรู้สึกกังวล

เกี่ยวกับความรับผิดชอบในวันข้าง

หน้า รวมทั้งเรื่องท้าทายต่างๆ ในความเป็นผู้น�าของผม

เองตอนนั้น

บัดนี้ เรามาอยู่ในปี พ.ศ. 2563 แล้ว ณ การประชุมอบรม

ผู้ว่าการภาครับเลือกครั้งสุดท้ายที่จะจัดกันในเมืองซาน- 

ดิเอโก ซึ่งผมเองก็ยังคงกังวลอยู่ คราวนี้ความรับผิดชอบ

ต่างๆ ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมส�าหรับผม แต่ก็ยังคงมีความ 

เป็นไปได้อยู่ ผมรู้สึกตื่นเต้นท่ีจะให้ท่านท้ังหลายได้ทราบ

ถึงโอกาสต่างๆ ที่รายเรียงอยู่ข้างหน้าเรา

ที่บ้าน ท่านก็เป็นส่วนหน่ึงของทีมงานท่ีท�างานร่วมกันมา

นับปีเพื่อมั่นใจได้ว่า งานส�าคัญที่สุดของภาคไม่ได้ยุติลงแค ่

ปีใหม่ปีหนึ่งแห่งความเป็นผู้น�าเท่านั้น แต่จะต่อเนื่องด้วย

การให้ความส�าคัญนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผมเองก็เป็นส่วน

ของทีมงานหนึ่งด้วยเช่นกัน

ผมภูมิใจที่จะสืบต่อความมุ ่งม่ันอันแรงกล้าของท่าน

ประธานโรตารีสากล มาร์ค มาโลนีย์ ที่จะท�าให้โรตารี

เจริญรุ่งเรืองขึ้น อย่างไรก็ตามผมจะไม่ขอให้ท่านทั้งหลาย

ท�าให้โรตารีรุ่งเรืองขึ้นด้วยจ�านวนตัวเลขท่ีเฉพาะเจาะจง  

ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่า ทุกครั้งที่ขอให้เพิ่มจ�านวนอย่าง

เฉพาะเจาะจงนั้นๆ เราก็ยังคงล้มเหลวอยู่ดี แทนที่จะเน้น

กันที่จ�านวนตัวเลข ผมใคร่ขอให้ท่านคิดว่าเราจะเพ่ิม
สมาชิกโรตารีกันอย่างไรให้ค่อยเป็นค่อยไปและ
ยั่งยืนได้ เราจะรักษาสมาชิกปัจจุบันพร้อมทั้ง
ชักชวนสมาชิกใหม่ที่เหมาะสมกับสโมสรของเรา
ได้อย่างไร

จากนั้น เราจะท�าให้องค์กรของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นได ้

อย่างไรเพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ข้างหน้าได ้ เราต้อง

ยืนขึ้นให้เกียรติกับโอกาสส�าคัญอันเหลือเชื่อ เมื่อเราได้รับ 

ยกย่องไปทั่วโลกในพลังความร่วมมือ ขจัดโรคโปลิโอให้

หมดสิ้น และซ่อมหลังคาบ้านของเราขณะแดดก�าลังออก

โรตารีอยู่ในสถานะที่วิเศษสุดในหลายๆ ด้านด้วยกัน เรา

มีเสถียรภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง มูลนิธิโรตารีได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลที่ดีที่สุดในโลก ทุน

ช่วยเหลือโลกของเราเองก็เจริญข้ึนและเป็นองค์กรที่มุ่ง

เน้นความเป็นสากลมากขึ้นในทุกๆ ปี

นอกจากนี้  เรายังพัฒนาไปในหลายวิถีทางท่ีน่าสนใจ 

ปัจจุบันเรามีโรแทเรียนในเอเชียมากกว่าในอเมริกาเหนือ 

แต่ก็มีประเด็นเสี่ยงอยู่บ้างหากแนวโน้มในปัจจุบันยังคง

ด�าเนินต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ประชากรผู้สูงวัยซึ่งโรตารี

ก�าลังถดถอยลงและมีอายุมากเกิน 

เราไม่อาจจะอยู่นิ่งเฉยและพอใจกับทุกส่ิงที่ท�าได้ การ

ปฏิวัติดิจิทัลส่งผลแก่เราหนักหน่วงมากกว่าที่คาดการณ์

ได้ องค์กรอื่นๆ เคยเผชิญกับการท้าทายนี้มาก่อนและก็ 

แย่ลง

เม่ือเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสได้พูดกับโรแทเรียนที่รอเชสเตอร์ 

เมืองนิวยอร์ค อดีตผู้บริหารบริษัทโกดักมาร่วมประชุมอยู่

ด้วย เขาบอกผมว่าทุกคนทราบดีว่าการถ่ายรูปจะเปลี่ยน

มาเป็นระบบดิจิทัลในที่สุดอย่างแน่นอน แต่เพียงเขาไม่ได้

“เราจะท�าให้องค์กรของเรา
เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้อย่างไร
เพ่ือเผชิญกับสิ่งท้าทาย

ต่างๆ ข้างหน้าได้”

โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส



คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วปานนั้น จากบริษัทที่เคย

เป็นผู้น�าระดับโลกกลายมาเป็นบริษัทท่ีล้มละลายเพียงไม่

กี่ปีเท่านั้น 

เวลาไม่อาจชะลอได้ส�าหรับเรา

แต่ก็จะปล่อยให้การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วน้ันชนะเราไม่

ได้ เราต้องฉวยโอกาสส�าคัญน้ีท�าให้โรตารีเจริญข้ึน โดย

ท�าให้เข้มแข็งขึ้น ปรับตัวได้มากขึ้น และเข้ากันได้ดีมาก 

ขึ้นกับคุณค่าหลักของเราเอง

ในประเทศเยอรมัน โรตารีเป็นชุมชนแห่งคุณค่ารวมทั้ง 

คุณธรรมส่วนบุคคลที่อาจแบ่งปันกันได้ มิตรภาพและ

เครือข่ายจะดึงดูดผู้คนเข้ามาเป็นโรแทเรียน ด้วยเหตุนี้เรา 

จึงมีสโมสรที่เข้มแข็งที่จะใช้พลังเพื่อการบริการของเราได้

แบบทดสอบสี่แนวทางช่วยให้เราตัดสินใจได้ชัดเจนเป็น

รูปธรรม ซึ่งเป็นการสะท้อนตัวของเราเอง บางครั้งท่าน 

ไม่อาจทราบว่าสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตานั้นเป็นจริงหรือไม่ แต่

แบบทดสอบสี่แนวทางท�าให้เราถามตัวเองได้ว่า เราก�าลัง

ซื่อสัตย์ไหม ก�าลังท�าสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ นั่นคือสิ่งส�าคัญ 

และหากเราซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อมอง

ไกลไปข้างหน้า เราคิดบ้างไหมว่าโรตารีก�าลังท�าอะไรที่พอ

จะเผชิญกับสิ่งท้าทายในอนาคตได ้

โรตารีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลง และ

แม้นว่าโรแทเรียนบางคนจะบ่นว่าโรตารีไม่เหมือนเดิม

เช่นก่อนเก่า เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงดังที่ท่าน พอล แฮริส 

เคยกล่าวไว้ว่า “บางทีเราก็จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขนาน

ใหญ่” และตอนนี้ก็ถึงเวลาท่ีเราต้องเปลี่ยนแปลงขนาน

ใหญ่กันแล้ว วิธีหนึ่งที่จะท�าได้ก็คือการสร้างสรรค์
รูปแบบของสโมสรใหม่ และคิดทบทวนว่ามีอะไร

บ้างท่ีมีความหมายยิ่งในโรตารี คนหนุ่มสาวควรเป็น
เสมือนสถาปนิกของสโมสรใหม่ๆ เหล่านี้

ส�าหรับคนหนุ ่มสาวหลายต่อหลายคน การมานั่งรับ 

ประทานอาหารด้วยกันอาจมิใช ่วิถีทางที่ดีที่สุดที่จะ

ประชุมกัน เนื่องจากเราจัดประชุมแบบนี้กันมานานกว่า 

100 ปีแล้ว ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงหนทางเดียว

เท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น สโมสรโรตารีของซูซาน (คู่ครอง

ของผม) เป็นสโมสรอีคลับในท้องถิ่นแห่งหนึ่ง สมาชิกพบ

กันทางออนไลน์อาทิตย์ละครั้ง สื่อสารกันด้วยแอพมือถือ 

และพบกันจริงๆ เดือนละครั้ง

สโมสรของซูซานมีอายุสมาชิกอยู่ระหว่าง 27-70 ปี ผม

ชอบความหลากหลายของวัยแบบนี้ในสโมสรต่างๆ ของ

เรา ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดหนึ่งของสโมสรที่มีสมาชิกร่วมวัย

ที่ต่างกัน บางสโมสรประสบความส�าเร็จในการท�าเช่นนั้น

เพียงสโมสรตอบสนองคนในวัยหนุ่มสาวกว่าได้เท่านั้น

เราต้องเปิดกว้างที่จะรับแนวทางใหม่ๆ และการสร้าง 

สรรค์สโมสรใหม่ๆ เป็นพิเศษส�าหรับคนหนุ่มสาว ซึ่งก็เป็น 

เพียงส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา ซ่ึงท่านมีพลังจะด�าเนิน

การได้ และก็ข้ึนอยู่กับท่านที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จ

เช่นกัน การต้ังสโมสรโรตารีใหม่เป็นหน้าที่ความรับผิด 

ชอบที่เด่นชัดของผู้ว่าการภาค โรตารีสากลรับเอาการ

เปลี่ยนแปลงนั้นไว้แล้ว จึงขึ้นอยู่กับท่านที่ท�าให้เกิดสโมสร

ใหม่เป็นจริงขึ้นได้

“โรตารีจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลง และจะ

เปลี่ยนแปลง”



อย่างไรก็ตาม วิธีหนึ่งที่เราฟังคนรุ่นใหม่และท�าให้สมาชิก

ที่มีอยู่จูงใจเขาได้มากขึ้น ก็คือ การเน้นสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ให้มากขึ้น เช่น ภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียท่ีเพิ่งเกิดข้ึน 

เร็วๆ นี้ ซึ่งต้องเน้นความส�าคัญให้การด�าเนินการอย่าง

แข็งขัน ประธานโรตารีสากล 3 ท่านสุดท้ายของเราได้ให้

กรณีส�าคัญส�าหรับโรตารีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิธี

มากมายที่ท�าได้ เช่น ลดการใช้พลาสติก ลดการท�าความ 

เย็นและความร้อนภายในบ้านไม่ให้มากเกินไป ไม่ขับ 

รถเร็วเกินอัตราที่ก�าหนด เราก�าลังสร้างการป้องกันสิ่ง 

แวดล้อมและความยั่งยืนในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

แต่เราต้องให้ความส�าคัญท�าเรื่องต่างๆ เหล่าน้ันเป็น 

อันดับต้นๆ ด้วย คนหนุ่มสาวกว่าเราทั้งหลายก�าลังรอแรง

บันดาลใจให้เขาลงมือปฏิบัติได้

คนหนุ ่มสาวทุกวันนี้ชอบงานบ�าเพ็ญประโยชน์และ

ต้องการลงมือท�าอย่างแข็งขัน เราจะเห็นสิ่งนี้ได้ในสโมสร

โรทาแรคท์และตอนนี้โรทาแรคเทอร์เองก็เหมือนกับ 

เราที่ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโรตารีสากล เราควรเลิก 

จ�ากัดอายุที่คิดกันเอง แล้วให้โรทาแรคเทอร์ตัดสินใจว่า  

ประสบการณ์ใดที่ท�าได้ดีที่สุด ทุกคนท่ีท�างานกับโรทา- 

แรคเทอร์ก็คงทราบดีว่า คนหนุ่มสาวเหล่าน้ีเป็นคนฉลาด 

คล่องแคล่วและท�าทุกอย่างได้ส�าเร็จ โรทาแรคท์รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งใจร้อน ความใจร้อน

ของเขาคือข้อดี เพราะเขาต้องการเห็นผลต่างๆ ในบัดนี้ 

และท�าส�าเร็จในทันที

ความใจร้อนและความเพียรพยายามท�าให้เกิดผลได้ เช่น 

เมื่อ 9 ปีมาแล้ว โรแทเรียนคิดท�าโครงการใหม่ในสวนสัตว์

เมืองเบอร์ลิน ในวันสุดสัปดาห์วันหนึ่ง มีการแสดงที่น่าทึ่ง

มากส�าหรับเด็กๆ ที่กระตุ้นให้ออกก�าลังกาย อ่านหนังสือ

และรับประทานอาหารสุขภาพต่างๆ ในขณะที่สโมสร 

โรตารียังคงคิดและอภิปรายกันเรื่องโครงการอยู่นั้น โรทา- 

แรคเทอร์ได้ตัดสินใจเริ่มโครงการขึ้นแล้ว และในปัจจุบัน

โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ในเมืองเบอร์ลิน 36 สโมสร 

มีส่วนร่วมในโครงการนั้น ท�าให้เด็กๆ ด้อยโอกาสนับพันมี

ความสุข

ดังนั้น  เราควรรับความท้าทายและเปิดประต ู
โรตารีให้โรทาแรคเทอร์และนักวิชาชีพหนุ่มสาว 
ทั้งหลาย

เราควรจ�าไว้ด้วยว่า ไม่มีวัยใดผิดที่จะเป็นโรแทเรียน 

เรายินดีกับทุกวัย ทุกๆ วัยนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างส�าคัญ

ที่จะให้ได้ ในขณะท่ีเราชักจูงโรแทเรียนหนุ่มสาวเหล่านั้น

เข้ามา เราก็ไม่ทิ้งคนอื่นๆ ไว้ข้างหลังด้วยเช่นกัน

แล้วสโมสรที่มีอยู่ตอนนี้เล่า บางส่วนของโลกก�าลังท�าส่ิง

ดีๆ อยู่แล้วด้วยการให้สมาชิกมีส่วนร่วมและรักษาสมาชิก 



“ด้วยกันนั้น เราจะเห็นโลกที่ผู้คนมาร่วมกันลงมือกระท�า

เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยืนยงไปได้ทั่วโลก ทั้งใน

ชุมชนของเราและภายในตัวของเราเอง”

วิสัยทัศน์นั้น ก่อให้เกิดพ้ืนฐานส�าหรับแผนปฏิบัติการใหม่

ของโรตารี ซึ่งท่านจะมีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินการ 

แผนปฏิบัติการใหม่นี้ คือ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท�าให้

โรตารีเจริญรุ่งเรือง ช่วยปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้ เวลา

นี้คือเวลาที่จะน�าเอาแผนปฏิบัติการนี้มาด�าเนินการในอีก  

5 ปีถัดไป  แผนนี้จะเพิ่มพูนผลที่ได้รับแก่เรา ขยายการเข้า 

ถึงของเรา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเพิ่มพูนความ

สามารถในการปรับตัว

ผมอยากให้ทุกสโมสรมีการประชุมท�าแผน
กลยุทธ์อย่างน้อยปีละครั้งทุกสโมสร ควรถกถาม

กันว่าสโมสรจะเป็นอย่างไรกันดีในอีก 5 ปีข้างหน้า และ

ทราบว่าคุณค่าใดที่จะน�ามาให้สมาชิก

อะไรคือสิ่งที่ท�าให้โรตารีพิเศษไม่เหมือนใครและมีคุณค่า

ยิ่งในการแบ่งปันกันในโลกใบนี้? โอกาสพิเศษสุดใดบ้างที ่

เราจะเปิดกว้างส�าหรับท่านทั้งหลาย หรือส�าหรับผู้คนที่ 

เราให้การบ�าเพ็ญประโยชน์

เราต่างก็รักผู้คน ในทุกหนแห่งที่เดินทางไปในโลกนี้ โรแท- 

เรียนทั้งหลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราและท่านเองก็

ปรารถนาให้มีเวลากับเขาได้มากขึ้น เรามาจากภูมิหลัง วัย 

ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แม้แต่วิถีชีวิตที่ด�ารง

อยู่ โรตารีแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและสโมสร ซึ่ง

ความหลากหลายนั้นท�าให้เรายิ่งใหญ่ได้

ในขณะเดียวกัน บางส่วนของโลกก็จ�าเป็นต้องท�าให้ดีขึ้น  

การท�าเช่นนั้น เราจะต้องเลือกสมาชิกใหม่อย่าง
รอบคอบและมั่นใจได้ว่าเขาเหมาะกับสโมสรที่
เหมาะสมกับเขา เราต้องมั่นใจว่าสโมสรนั้นตรง
กับความคาดหมายของเขาได้ ซึ่งควรท�าอย่าง
จริงจังและใช้เวลา  เน่ืองจากท่านก�าลังเลือก
เพ่ือนใหม่เพ่ือชีวิตนั่นเอง

เราจ�าเป็นต้องหยุดคิดถึงสมาชิกใหม่ในฐานะคนท่ีเรา 

จะจดบันทึกเป็นสถิติแล้วก็ลืมเลือนไป คนท่ีออกไปจาก 

โรตารีไปนั้นก็ย่อมพูดและคนอื่นก็ย่อมฟัง ซ่ึงจะมีผลต่อ 

ภาพลักษณ์ของเรา เราต้องการโรแทเรียนใหม่ทุกคนที ่

จะเป็นโรแทเรียนไปตลอดชีวิต เป็นเพื่อนท่ีผูกพันกันใน

โรตารี

สมาชิกใหม่ทุกคนเปลี่ยนเราได้คนละเล็กละน้อย คนเหล่า 

นั้นจะน�ามุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามา เราจึง 

จ�าเป็นต้องรับการท�าสิ่งใหม่ๆ นี้เอาไว้อย่างสม�่าเสมอ โดย 

ท�าให้เข้มแข็งขึ้น ในขณะท่ีได้เรียนรู ้จากสมาชิกใหม่ๆ 

พร้อมรับเอาประสบการณ์และความรู้ของเขาทั้งหลายมา

ใช้ นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราต้องการสุภาพสตรีในสโมสร

ต่างๆ มากขึ้น และมีสุภาพสตรีในต�าแหน่งผู้น�าต่างๆ มาก

ขึ้น

นอกจากนี้ เราต้องค�านึงว่าการพบปะผู้คนใหม่ๆ และการ

ท�าให้เขาเพลิดเพลินกับการเป็นสมาชิกเป็นเรื่องสนุก เรา

ต่างก็สนุกสนานกับพวกพ้องของกันและกันและใช้เวลา

ส�าคัญท�าอะไรก็ตามร่วมกัน เราต้องรับเอาประสบการณ์

อันน่าเพลิดเพลินนั้นไว้

วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสนุกสนานได้ก็คือ การร่วมมือกัน ไม่ว่า

จะเป็นการประชุมใหญ่แบบการประชุมนี้หรือการประชุม

ใหญ่ของโรตารีสากล โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์หรือใน

การประชุมปกติ การร่วมมือกันท�าให้เรามีประสิทธิภาพได้

มากขึ้น

ไม่น่าแปลกใจเลยที่วิสัยทัศน์ของเราจะเริ่มด้วยค�าว่า 

“เราต้องค�านึงว่าการพบปะ
ผู้คนใหม่ๆ และการท�าให้

เขาเพลิดเพลินกับการเป็น
สมาชิกเป็นเรื่องสนุก”



เราผูกพันกันด้วยคุณค่าที่ให้กันและกัน ด้วยมิตรภาพ และ

เชื่อมั่นในแบบทดสอบสี่แนวทาง โรตารีให้ประสบการณ ์

ได้แตกต่างกันทุกหนแห่ง แต่แบบทดสอบสี่แนวทางนี้ยัง

คงเหมือนเดิมส�าหรับทุกคน 

โรตารีให้โอกาสเพื่อโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ซึ่งอาจ

กระท�าและส�าเร็จได้ด้วยพวกเราเอง โครงการเหล่านี้มี 

ความหมายและยั่งยืนในโรตารี เรามิได้เพียงบริจาคเงิน

เท่านั้น แต่ยังบ�าเพ็ญประโยชน์และมองเห็นผลที่ได้รับอัน

ยืนยงของการบ�าเพ็ญประโยชน์โดยตรงนั้นด้วย นี่เองคือ

สิ่งที่พิเศษสุดไม่เหมือนใคร

โรตารีให้โอกาสมากมายแก่เราท่ีจะเดินทางไปช่วยให้

แนวทางการบ�าเพ็ญประโยชน์เป็นรูปธรรมได้ทั่วโลก

นอกจากนี้ โรตารียังให้โอกาสส�าหรับความเป็นผู้น�าอีก 

ด้วย เราต่างก็มีความรับผิดชอบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็น 

โอกาสที่ท�าให้เครือข่ายเข้มแข็ง มิใช่เพื่อความเจริญ

ส่วนบุคคลของเราเท่านั้นแต่เพื่อสิ่งดีๆ ของโรตารี การ

สร้างสรรค์หนทางไปสู่ความเป็นผู้น�าส�าหรับผู้อื่นนับเป็น

อุดมการณ์โรตารีท่ีแท้จริง ซึ่งจะท�าให้ท่านเป็นผู้น�าที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

เรามาอยู่ ณ ที่นี้ก็เพราะเชื่อมั่นในโอกาสของโรตารี ซึ่ง 

เป็นโอกาสของผู ้อื่นและตัวของเราเอง เราเชื่อว่าการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมสร้างสรรค์

โอกาสแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราทราบด้วยว่า 

“โรตารีให้โอกาสมากมาย 
แก่เราที่จะเดินทาง 
ไปช่วยให้แนวทาง 

การบ�าเพ็ญประโยชน ์
เป็นรูปธรรมได้ทั่วโลก”

การบ�าเพ็ญประโยชน์ทุกอย่างนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจ

และเปลี่ยนเราได้

เรื่องราว 4 เรื่องต่อไปนี้ จะให้ท่านเห็นภาพของแนวคิดดัง

กล่าวได้

ผู้น�าการอบรม คริสตินา คอวอทซู – ปาโทรคลู กล่าวว่า

“ปีท่ีดิฉันเป็นผู้ว่าการภาคท�าให้ดิฉันต้ืนตันไปกับ

การนอบน้อมถ่อมตน และความน่านับถือที่เพิ่งได้

พบเห็นของโรแทเรียนที่ให้การบ�าเพ็ญประโยชน์

ต่างๆ ในภาคทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจนๆ ที่

ความสามารถพิเศษถูกลืม การให้ชีวิตปกติแก่เด็ก

ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคมะเร็ง หรือแม้แต่การมีน�้า

สะอาดอันเหมาะสมในโรงเรียน โรตารีสร้างสรรค์

โอกาสและให้ความหวังแก่คนที่อาจไม่มีอะไรเลย

ได้”

ผู้น�าการอบรม ลูโด แวน เฮลลาพุต กล่าวว่า

“ในดวงตาของคนแปลกหน้าคนหนึ่ง ผมได้พบ

การเชื่อมโยงกับโลกซึ่งผมไม่อาจพบเห็นในหน้า

หนังสือเล่มใด มันมาจากแม่เด็กผู้ซึ่งให้ลูกได้รับ

วัคซีนต่อต้านโรคโปลิโอในระหว่างวันให้ภูมิคุ้มกัน

โรคแห่งชาติในประเทศอินเดีย ความรู้สึกในบุญ

คุณจากสายตาของเธอนั้น บอกอะไรได้มากมาย 

เพียง 2 หยดและรอยยิ้ม... มันเปลี่ยนชีวิตเด็กและ

เปลี่ยนผมไปด้วย โรตารีให้โอกาสผมสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันน�าไปสู่ความสงบสุข

ในจิตใจ”



ผู้น�าการอบรม อาเหม็ด เอ ซาดา กล่าวว่า

“เมื่อผมอายุ 28 ปี โรตารีให้โอกาสผมเข้าร่วม 

โปรแกรมกลุ ่มศึกษาแลกเปลี่ยน  ที่นั่น  ผมได ้

พบศาสตราจารย์ผู้หนึ่งซึ่งให้ทุนผมเรียนที่มหา- 

วิทยาลัย จอห์น ฮอปกิ้นส์ ที่ซึ่งผมสามารถพัฒนา

ทักษะการวิจัยทางคลีนิคและได้ปริญญาเอก เมื่อ

ผมกลับบ้าน ผมได้ถูกชวนเป็นโรแทเรียน ซึ่งนับ

เป็นโลกใหม่แห่งการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เปิดกว้าง 

ส�าหรับผม  26 ปีต่อมา ผมใช้ทุกโอกาสเป็นอาสา- 

สมัครในขบวนแพทย์อาสา แต่โอกาสท่ียิ่งใหญ่ท่ี 

สุดในโรตารีของผมเกิดขึ้นเม่ือผมได้เป็นโรทา- 

แรคเทอร์ ซึ่งผมได้พบภรรยาคู่ชีวิตของผมก็คือ  

ราเนีย!”

ผู้น�าการอบรม แมรี บี เบิร์ก กล่าวว่า

“ดิฉันเป็นเด็กขอมาเล้ียง เติบโตมาในครอบครัว 

เล็กๆ มีสมาชิก 4 คน เมื่ออยู่โรงเรียนมัธยม ดิฉัน

เคยแอบซุกตัวอยู ่ในห้องน�้าห้องหนึ่งหลายวัน 

เพราะกลัวจะถูกกลั่นแกล้ง  นับเป็นปีๆ เลยท ี

เดียวที่ดิฉันปรับตัวที่จะท�าอะไรต่อไปได้โดยไม่

เคยตระหนักเลยในศักยภาพภายในของตัวเองที่

ไม่ได้ใช้ โรตารีให้โอกาสดิฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่ง

ของโลกที่จะเป็นผู้น�าและยืนอยู่บนเวทีด้วยความ

มั่นใจและเข้มแข็ง โอกาสอะไรบ้างท่ีโรตารีมีให้

ส�าหรับดิฉันต่อไป? ดิฉันมิอาจทราบได้ แต่ดิฉันก็

พร้อมเพราะโรตารีนี่เอง”

ดังที่ท่านเห็นแล้วว่า โรตารีมิใช่เป็นเพียงสโมสรหนึ่งที่ท่าน

มาเป็นสมาชิก แต่เป็นการเชิญชวนไปสู่โอกาสต่างๆ ที่ไม่ม ี

วันสิ้นสุด โรตารีเปิดโอกาสให้บ�าเพ็ญประโยชน ์
ในโครงการอันยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ได้ เช่น 
โครงการโปลิโอในปัจจุบัน รวมทั้งโครงการเล็กๆ ใน

ชุมชน ที่ท่านเพียงปลูกต้นไม้เพียงต้นหนึ่งเท่านั้น

นอกจากน้ี โรตารียังเปิดโอกาสส�าหรับท่านให้มีชีวิตอยู่

อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีชีวิตที่มีความหมายมากข้ึน กับมิตร

ทั้งหลายทั่วโลกโดยยึดมั่นอยู่บนคุณค่าหลักของเรา

ในฐานะท่ีเป็นโรแทเรียน เรามีความสุขยิ่งที่จะมีบทบาท

ของการเป็นผู้น�า ณ โอกาสอันวิเศษสุด ส�าหรับองค์กรของ

เรา 

ทุกส่ิงทุกอย่างที่เราท�า จะเปิดโอกาสส�าหรับบางคนใน 

บางที่

เพราะฉะนั้น  คติพจน์ส�าหรับปีนี้ของเราก็คือ  
โรตารี เปิดแนวทาง สร้างโอกาส



การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล

การจะบรรลุความส�าเร็จได้รับการประกาศเกียรติคุณของโรตารีไม่ใช่เรื่องยาก!
1. ไปที่ Rotary Club Central 

2. ทบทวนเป้าหมายที่มีอยู่ 25 เป้าหมาย

3. เลือกเป้าหมาย 13 ข้อ (หรือ 52 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย)

4. บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

5. รายงานเป้าหมายเหล่านั้นที่ Rotary Club Central 

6. เฉลิมฉลอง!

ข้อควรจ�ำเกี่ยวกับกำรประกำศเกียรติคุณของโรตำรี
l การประกาศเกียรติคุณของโรตารีเป็นแบบอีเลคทรอนิคเท่านั้น และมีอยู่ที่ Rotary Club Central

l สโมสรจะมีเวลาตลอดทั้งปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 – 30 มิถุนายน 2021) ที่จะบรรลุเป้าหมาย

การประกาศเกียรติคุณของโรตารี

l การได้รับการประกาศเกียรติคุณน้ันสโมสรต้องกระตือรือร้นและมีสถานภาพดี (จ่ายค่าบ�ารุงครบถ้วน ณ 

ปัจจุบัน) ตลอดปีโรตารี

l ผู้ว่าการภาคสามารถใช้ My Rotary ดูความคืบหน้าการบรรลุเป้าหมายของสโมสรได้

l เป้าหมายของการประกาศเกียรติคุณของโรตารีส�าหรับสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์จะเป็นไปใน 

แนวเดียวกันกับเป้าหมายของสโมสรโรตารีอย่างครบถ้วน  แต่การประกาศเกียรติคุณได้จัดไว้ให้เหมาะสม

กับประสบการณ์ของผู้น�าอายุน้อย การประกาศเกียรติคุณของโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์จะเป็นไฟล์ 

PDF และในการเสนอชื่อเพื่อขอรับการประกาศเกียรติคุณ นายกสโมสรที่อุปถัมภ์จะต้องกรอกข้อความใน

ระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน

TH-220

ศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32
ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719
Email: info@rotarythailand.org


