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โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ เล่มน้จี ดแปลจาก
ั
The ABCs of Rotary (���-EN) ฉบั บ
ภาษาอังกฤษโดยไดร้บมอบหมายจากโรตารี
ั
สากล
ถึงแมว้าคณะกรรมการแปลเอกสารของศู
่
นย์โรตารีในประเทศไทยได้แปลและ
ทบทวนอย่างละเอียดแล้ว โรตารีสากลและคณะกรรมการฯ ไม่สามารถทีจ� ะรับรอง
ความสมบูรณ์ของเอกสารเล่มนีไ� ด้ หากมขีอความใดไม
้
ช่ดเจน
ั
ขอให้อา้ งอิงไปยั ง
ฉบบัภาษาองกฤษ
ั
คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารีสากลของศูนย์โรตารีในประเทศไทย
กุมภาพันธ์ ����

โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่
โดย คลิ ฟฟอร์ด ดอคเตอร์แมน
บทความสัน้ ๆ มากมายเกีย่ วกับโรตารีเหล่านี้ ได้รบั การตีพมิ พ์ขน้ึ ครัง้ แรกใน
สารรายสัปดาห์ของสโมสรโรตารีนอร์ทสตอคตัน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่แรกนัน้ มีชอ่ื เรียกว่า “ท่านรูห้ รือเปล่า?” ซึง่ เรียบเรียงไว้เพือ่ ให้
ข้อเท็จจริงต่างๆ ทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับโรตารีสากลแก่บรรดาเพือ่ นสมาชิกในสโมสร
โรตารีนอร์ทสตอคตัน เมือ่ ผูเ้ ขียนคือ คลิฟฟ์ ดอคเตอร์แมน เป็ นประธานโรตารี
สากลในปี 1992-93 บทความเหล่านี้จงึ ได้รบั การรวบรวมเพือ่ ตีพมิ พ์ในชือ่ โรตารี
ก เอ๋ย ก ไก่ (The ABCs of Rotary) การรวบรวมบทความทัง้ หมดนี้ซง่ึ ได้รบั การ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นปจั จุบนั เป็ นระยะๆ ช่วยให้โรแทเรียนเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัติ
ทีม่ สี สี นั ขององค์กรและระเบียบประเพณีต่างๆ รวมทัง้ สถานภาพในปจั จุบนั ของ
โปรแกรมต่างๆ ทัวโลกได้
่
บทความต่างๆ นี้ อาจนํามาตีพมิ พ์ในสารสโมสรหรือ
นํามาสนเทศโรตารี ณ การประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสร

คลิ ฟฟอร์ด ดอคเตอร์แมน
ประธานโรตารีสากล
ปี 1992-93
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คําจํากัดความของโรตารี
ท่านจะให้คาํ อธิบายเกีย่ วกับองค์กรทีเ่ รียกว่า "โรตารี" ได้อย่างไร สโมสรโรตารีม ี
คุณลักษณะมากมายหลายประการ เช่นเดียวกันกับกิจกรรมของโรแทเรียน
มากกว่า 1.2 ล้านคน เช่น คุณลักษณะในการบําเพ็ญประโยชน์ ความเป็ นสากล
มิตรภาพ ประเภทอาชีพของแต่ละอาชีพ การพัฒนาไมตรีจติ และความเข้าใจ
ระหว่างกันในโลก การเน้นมาตรฐานจรรยาบรรณ การเอือ้ อาทรต่อบุคคลอืน่ ฯลฯ
ในปจั จุบนั เราให้คาํ จํากัดความของโรตารีดงั นี้ “โรตารีคอื องค์กรของนัก
ธุรกิจและวิชาชีพจากทัวโลกซึ
่
ง่ บําเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ส่งเสริม
มาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพ พร้อมทัง้ ช่วยสร้างไมตรีจติ และสันติสขุ
ในโลก”
ทัง้ 31 คํานี้มคี า่ แก่การจดจําเมือ่ มีใครก็ตามถามว่า “สโมสรโรตารีคอื อะไร”

ธงทางการของโรตารี
ธงทางการของโรตารีได้รบั การอนุมตั จิ ากโรตารีสากล ณ การประชุมใหญ่ประจําปี
ของโรตารีสากล ปี ค.ศ. 1929 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ธงโรตารีจะมีพน้ื ธงเป็ นสีขาวและมีรปู สัญลักษณ์วงล้อโรตารีทเ่ี ป็ นทางการสีทอง
โดดเด่นอยูต่ รงกลาง ขอบวงล้อด้านนอก 4 ด้านจะเป็ นสีน้ําเงินสด พิมพ์คาํ ว่า
โรตารีสากลเป็ นสีทองไว้ดา้ นบนและด้านล่างของวงล้อ ช่องสําหรับเพลาล้อและ
รูสลักจะเป็ นสีขาว
ตามรายงาน ธงทางการโรตารีผนื แรกได้ถูกปกั โบกสะบัดอยู่ ณ เมือง
แคนซัสซิต้ี มลรัฐมิสซูร ี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1915 ในปี
ค.ศ. 1926 พลเรือเอก ริชาร์ด เบียร์ด สมาชิกสโมสรโรตารีวนิ เชสเตอร์ มลรัฐ
เวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา ได้เชิญธงโรตารีผนื เล็กไปไว้ทข่ี วั ้ โลกเหนือ ในปี ค.ศ.
1920 พลเรือเอกท่านนัน้ ก็ได้เชิญธงโรตารีไปไว้ทข่ี วั ้ โลกใต้ดว้ ย ในปี ค.ศ. 2005
เพือ่ เป็ นการเฉลิมฉลอง 100 ปีโรตารี โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ทเ่ี ป็ นนักปี น
เขาได้นําธงโรตารีไปปกั เอาไว้ทย่ี อดเขาแมคคินลียแ์ ละยอดเขาเอฟเวอเรสท์
สโมสรโรตารีบางสโมสรใช้ธงทางการของโรตารีเป็ นธงประจําการประชุม
สโมสร ซึง่ ตามตัวอย่างทีเ่ หมาะสมนัน้ จะพิมพ์คาํ ว่า “สโมสรโรตารี” ไว้เหนือ
สัญลักษณ์วงล้อและพิมพ์ชอ่ื สโมสรไว้ขา้ งใต้รปู สัญลักษณ์นนั ้
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ธงโรตารีมกั จะปกั ไว้อย่างโดดเด่น ณ สํานักงานใหญ่โลกของโรตารีสากล
เช่นเดียวกับ ณ ทีป่ ระชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลและ ณ สถานทีท่ ม่ี ี
กิจกรรมทางการต่างๆ

รูปสัญลักษณ์วงล้อของโรตารี
วงล้อเป็ นสัญลักษณ์ของโรตารีมานับตัง้ แต่สมัยแรกแล้ว ผูอ้ อกแบบครัง้ แรกคือ
โรแทเรียนมองทาจ แบร์ แห่งเมืองชิคาโก นักแกะสลักผูซ้ ง่ึ วาดรูปวงล้อเกวียน
แบบง่ายๆ ประกอบกับลายเส้นไม่กเ่ี ส้นเพือ่ แสดงภาพฝุน่ และการเคลือ่ นไหว
วงล้อนัน้ หมายถึง “อารยธรรมและการเปลีย่ นแปลง” สโมสรดัง้ เดิมส่วนใหญ่จะใช้
รูปแบบบางอย่างของวงล้อเกวียนบนสิง่ พิมพ์ หัวกระดาษต่างๆ ของสโมสร ในปี
ค.ศ. 1922 จึงพิจารณากันว่าควรให้สโมสรทุกสโมสรใช้สญ
ั ลักษณ์ของโรตารีเพียง
แบบเดียวกันเป็ นสัญลักษณ์ของโรแทเรียนโดยเฉพาะ ดังนัน้ ในปี ค.ศ. 1923
สัญลักษณ์วงล้อในปจั จุบนั ซึง่ มีฟนั เฟือง 24 ซีพ่ ร้อมด้วยกงล้อ 6 อัน จึงถูก
กําหนดขึน้ โดยโรตารีสากล กลุม่ ของวิศวกรกลุ่มหนึ่งได้ให้คาํ แนะนําว่า วงล้อทีม่ ี
ฟนั เฟืองจะไม่สามารถเดินกลไกได้และจะใช้การไม่ได้หากไม่ม ี “รูสลัก” ตรงกลาง
ของเฟืองต่อกับเพลาส่งกําลัง ดังนัน้ จึงมีการออกแบบรูสลักเพิม่ เติมซึง่ เป็ น
รูปแบบทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในปจั จุบนั ในฐานะเป็ นรูปสัญลักษณ์ทางการของโรตารี
สากล

สํานักงานเลขาธิการ
โรแทเรียนหลายต่อหลายคนคิดว่าสํานักงานเลขาธิการเป็ นเพียงชือ่ อีกชือ่ หนึ่ง
ซึง่ เรียกง่ายๆ ว่าเป็ นสํานักงานใหญ่โลกของโรตารีสากล ในเมืองอีฟเวนสตัน
มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อันทีจ่ ริงแล้วมีมากกว่านัน้ ชือ่ นัน้ อธิบาย
ถึงการดําเนินงานทัง้ หมดของเลขาธิการและบุคลากรมากกว่า 600 คน ทีจ่ ะทําให้
โรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารีดาํ เนินการไปได้อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากสํานักงานใหญ่โลกของโรตารีแล้ว สํานักงานเลขาธิการจะรวม
สํานักงานระหว่างประเทศของโรตารีสากลทัง้ 7 แห่งทัวโลก
่
วัตถุประสงค์เดียว
ของสํานักงานเลขาธิการก็คอื การให้บริการแก่สโมสร ภาคและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ของโรตารีสากลรวมทัง้ มูลนิธโิ รตารี สํานักงานใหญ่โลกของโรตารีสากลในอาคาร
ทีเ่ รียกกันว่า ตึกวันโรตารีเซ็นเตอร์ (One Rotary Center) จึงเป็ นสํานักงานใหญ่
ของสํานักงานเลขาธิการนันเอง
่
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บางสิ่งบางอย่างของโรตารีที่เป็ น ครัง/แห่
้ ง แรก
• การประชุมสโมสรโรตารีครัง้ แรกจัดขึน้ ณ เมืองชิคาโก เมือ่ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905
• การประชุมปกติตอนกลางวันจัดขึน้ ครัง้ แรก ณ สโมสรโรตารีโอ๊คแลนด์ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1909
• การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีครัง้ แรกจัดขึน้ ณ เมืองชิคาโก ในเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 1910
• สโมสรโรตารีแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา ก่อตัง้ ขึน้ ณ เมืองวินนิเป็ ค รัฐมินิโตบา ประเทศแคนาดา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1910 (ได้สมาชิกภาพเดือน
เมษายน ค.ศ. 1912)
• สโมสรโรตารีแห่งแรกนอกอเมริกาเหนือ ก่อตัง้ ขึน้ ณ เมืองดูบลิน ประเทศ
ไอร์แลนด์ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 (ได้สมาชิกภาพเดือนพฤษภาคม 1913)
• สโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศทีไ่ ม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่คอื สโมสร
โรตารีในเมืองฮาวานา ประเทศคิวบา ได้สมาชิกภาพในเดือนมิถุนายน ค.ศ.
1916
• สโมสรโรตารีแห่งแรกในอเมริกาใต้ ก่อตัง้ ขึน้ ณ เมืองมองเตวิเดโอ ประเทศ
อุรกุ วัย ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1918 (ได้สมาชิกภาพเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.
1919)
• สโมสรโรตารีแห่งแรกในเอเชีย ก่อตัง้ ขึน้ ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ ใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1919
• สโมสรโรตารีแห่งแรกในแอฟริกา ก่อตัง้ ขึน้ ในเมืองโยฮันเนสเบอร์ก ประเทศ
แอฟริกาใต้ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1921
• สโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศออสเตรเลีย ก่อตัง้ ขึน้ ณ กรุงเมลเบอร์น ใน
เดือนเมษายน ค.ศ. 1921

วัตถุประสงค์ของโรตารี
ในบางแห่งของโลก การประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสรโรตารีมกั จะเริม่ ด้วยการ
ให้สมาชิกยืนขึน้ และท่องวัตถุประสงค์ของโรตารี ข้อความนัน้ มาจากธรรมนูญของ
โรตารีทม่ี กั จะเห็นกันอยูเ่ สมอบนแผ่นป้ายติดฝาผนังในทีท่ าํ งานหรือสํานักงาน
ของโรแทเรียนนันเอง
่
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วัตถุประสงค์ของโรตารีคอื “เพือ่ สนับสนุ นและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการ
บําเพ็ญประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมทีม่ คี ุณค่าเป็ นหลัก” ข้อความนี้จะให้
แนวทาง 4 ประการทีจ่ ะสนับสนุ นและส่งเสริม “อุดมการณ์แห่งการบําเพ็ญ
ประโยชน์” โดยเสริมสร้างความคุน้ เคยระหว่างสมาชิกเพือ่ โอกาสในการบําเพ็ญ
ประโยชน์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การตระหนักใน
คุณค่าของอาชีพทีม่ ปี ระโยชน์ทกุ อาชีพ และความภาคภูมใิ จในอาชีพของ
โรแทเรียนแต่ละคนทีจ่ ะใช้เป็ นโอกาสในการบําเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม การใช้
อุดมการณ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ในชีวติ ส่วนตัว ธุรกิจและชุมชนของแต่ละ
บุคคล และเพิม่ พูนความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหว่างชาติ โดยผ่าน
มิตรภาพของผูท้ ม่ี ธี ุรกิจและวิชาชีพทัวโลก
่
ซึง่ เชือ่ มโยงกันในอุดมการณ์แห่งการ
บําเพ็ญประโยชน์
วัตถุประสงค์ของโรตารีมไิ ด้แสดงไว้เช่นนัน้ เสมอไป ตามธรรมนูญเดิมในปี
ค.ศ. 1906 จะมีวตั ถุประสงค์ไว้ 3 ข้อด้วยกันคือ การส่งเสริมความสนใจทางธุรกิจ
การส่งเสริมมิตรภาพทีด่ รี ะหว่างกัน และการทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนมากทีส่ ดุ
จนถึงปี ค.ศ. 1910 โรตารีมวี ตั ถุประสงค์ 5 ข้อด้วยกัน โดยเพิม่ เติมความสําคัญ
เกีย่ วกับการขยายโรตารี จนกระทังปี
่ ค.ศ. 1915 มีวตั ถุประสงค์ถงึ 6 ข้อ ในปี
ค.ศ. 1918 มีการเขียนวัตถุประสงค์ใหม่และลดลงเหลือเพียง 4 ข้อ อีก 4 ปี
ต่อจากนัน้ ก็เพิม่ วัตถุประสงค์ขน้ึ อีกเป็ น 6 ข้อ และปรับปรุงใหม่อกี ครัง้ ในปี
ค.ศ. 1927
ในทีส่ ดุ ณ การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลใน ค.ศ. 1935 ณ กรุง
เม็กซิโก วัตถุประสงค์ทงั ้ 6 ข้อนัน้ ก็ได้รบั การปรับแก้ไขใหม่และลดลงมาเหลือ
เพียง 4 ข้อ การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญครัง้ สุดท้ายเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1951 เมือ่
วัตถุประสงค์ต่างๆ ได้รบั การแก้ไขและเปลีย่ นเป็ นวัตถุประสงค์เดียวซึง่ สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ 4 แนวทางด้วยกัน

คําขวัญของโรตารี
คําขวัญแรกของโรตารีสากลคือ “ผูท้ ไ่ี ด้กุศลมากทีส่ ดุ คือผูท้ บ่ี าํ เพ็ญประโยชน์ดี
ทีส่ ดุ ” (He Profits Most Who Serves Best) ได้รบั การยอมรับ ณ การประชุม
ใหญ่ประจําปีของโรตารีสากล ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึน้ ณ เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐ
โอเรกอน สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1911 คําขวัญนัน้ มาจากสุนทรพจน์ของ
โรแทเรียนอาร์ท เชลดอน แห่งเมืองชิคาโก ในปี ค.ศ. 1910 ซึง่ กล่าวว่า “ผูท้ ไ่ี ด้
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กุศลมากทีส่ ดุ คือผูท้ บ่ี าํ เพ็ญประโยชน์แก่เพือ่ นดีทส่ี ดุ ” ในระยะเวลาเดียวกันนัน้
เบน คอลลินส์ นายกสโมสรโรตารีมนิ นีอาโปลิส รัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา ได้
ให้ความเห็นว่า วิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการบริหารสโมสรจะต้องใช้หลักการทีส่ โมสร
ของเขาใช้อยูค่ อื การบําเพ็ญประโยชน์ มิใช่เพือ่ ตนเอง (Service, Not Self)
คําขวัญสองคําขวัญซึง่ มีการปรับเปลีย่ นบ้างเล็กน้อย ก็ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เป็ น
คําขวัญทางการของโรตารี ณ การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลในปี ค.ศ.
1950 ณ เมืองดีทรอยท์ นันคื
่ อ ผูท้ ไ่ี ด้กุศลมากทีส่ ดุ คือผูท้ บ่ี าํ เพ็ญประโยชน์ดที ส่ี ดุ
และ การบริการเหนือตนเอง (Service Above Self) สภานิตบิ ญ
ั ญัตปิ ี ค.ศ. 1989
อนุมตั ใิ ห้ใช้คาํ ขวัญ การบริการเหนือตนเอง เป็ นคําขวัญหลักของโรตารี เนื่องจาก
คําขวัญนัน้ อธิบายปรัชญาของการบําเพ็ญประโยชน์เยีย่ งอาสาสมัครทีไ่ ม่เห็นแก่
ตัวได้ดที ส่ี ดุ ในปี ค.ศ. 2004 คําขวัญทีส่ องได้รบั การเปลีย่ นแปลงเป็ น พวกเขาที่
ได้กุศลมากทีส่ ดุ คือผูท้ บ่ี าํ เพ็ญประโยชน์ดที ส่ี ดุ (They Profit Most Who Serve
Best) ในปี ค.ศ. 2010 สภานิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้มมี ติเห็นชอบให้เปลีย่ นคําพูดใหม่อย่าง
เป็ นทางการว่า ผูท้ ไ่ี ด้กุศลมากทีส่ ดุ คือผูท้ บ่ี าํ เพ็ญประโยชน์ดที ส่ี ดุ (One Profits
Most Who Serves Best)

การเข้าประชุมปกติอย่างสมํา่ เสมอ
การเข้าประชุมอย่างสมํ่าเสมอมีความสําคัญยิง่ ต่อสโมสรทีเ่ ข้มแข็งและเอาการเอา
งาน การเน้นความสําคัญของการเข้าประชุมมีมานานนับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1922 เมือ่
โรตารีสากลประกาศให้มกี ารแข่งขันการเข้าประชุมไปทัวโลกซึ
่
ง่ สามารถจูงใจ
โรแทเรียนนับเป็ นพันๆ คน ให้ประสบความสําเร็จในการเข้าประชุม 100% ได้ปี
แล้วปีเล่า โรแทเรียนจํานวนมากภาคภูมใิ จยิง่ ในการรักษาสถิตกิ ารเข้าประชุม
100% ของตนไว้ได้ภายในสโมสร หรือโดยการเข้าประชุมชดเชย ณ สโมสร
โรตารีอน่ื ๆ
สโมสรโรตารีอคี ลับ (Rotary E-Club) ช่วยให้การประชุมชดเชยง่ายขึน้ ด้วย
การประชุมออนไลน์ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั คะแนนการเข้าประชุม โรแทเรียนต้อง
ต่อเชือ่ มเข้ากับเว็บไซต์ของสโมสรอีคลับ อ่านรายละเอียดในเรือ่ งต่างๆ ออนไลน์
แสดงความคิดเห็น และส่งแบบฟอร์มไปถึงเลขานุการสโมสร ท่านสามารถค้นหา
รายชือ่ สโมสรโรตารีอคี ลับ และ “ภาษาทีใ่ ช้” ได้ท่ี www.rotary.org
แม้วา่ ตามข้อบังคับของโรตารีสากลจะกําหนดให้สมาชิกเข้าประชุมเพียง
50% ของการประชุมทัง้ หมด แต่สโมสรหลายๆ สโมสรได้สนับสนุ นให้สมาชิก
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เข้าประชุมกันให้บ่อยมากขึน้ เพราะการทีส่ มาชิกขาดหายไป ทําให้สโมสรสูญเสีย
ประโยชน์จากการมีสมาชิกภาพทีห่ ลากหลาย สูญเสียความช่วยเหลือของสมาชิก
ในโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทด่ี าํ เนินการอยู่ และขาดมิตรภาพส่วนบุคคลของ
สมาชิกแต่ละคนด้วย คณะกรรมการบริหารของสโมสรมักพยายามหาข้ออธิบาย
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ละเว้นการกล่าวโทษการขาดประชุม คณะกรรมการบริหารโรตารี
สากลได้มมี ติเห็นชอบการนําร่องความถีใ่ นการประชุม (2007-13) ซึง่ ทําให้สโมสร
ทีเ่ ข้าร่วมในการนําร่องสามารถกําหนดการประชุมเป็ นอย่างอืน่ ได้นอกเหนือจาก
การประชุมประจําทุกสัปดาห์ ซึง่ หากสโมสรนําร่องดังกล่าวสามารถพิสจู น์ความ
สัมฤทธิ ์ผล สภานิตบิ ญ
ั ญัตจิ งึ สามารถปรับเปลีย่ นนโยบายใหม่ๆ ดังกล่าวเพือ่
ประกาศเป็ นการถาวรได้ต่อไป

การทดสอบ 4 แนวทาง
หนึ่งในบรรดาข้อความเกีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์และ
อ้างอิงกันมากอย่างกว้างขวางทีส่ ดุ ในโลก คือการทดสอบ 4 แนวทาง โรแทเรียน
เฮอร์เบิรท์ เจ. เทย์เลอร์ ได้เป็ นผูค้ ดิ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1932 เมือ่ เขาได้รบั การขอร้อง
ให้ดแู ลบริษทั คลับอลูมนิ มในเมื
ั่
องชิคาโก ซึง่ กําลังประสบปญั หาการล้มละลายอยู่
ในขณะนัน้ เทย์เลอร์พยายามหาวิธกี ารทีจ่ ะช่วยบริษทั ทีต่ อ้ งดิน้ รนให้พน้ จาก
ปญั หาทางการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจตกตํ่า เขาได้เขียนหลักของจรรยาบรรณซึง่
มี 24 คํา สําหรับพนักงานทุกคนให้ปฏิบตั ติ ามในการดําเนินชีวติ ทางธุรกิจและ
วิชาชีพของตน การทดสอบ 4 แนวทางกลายมาเป็ นแนวทางสําหรับการขาย
การผลิต การโฆษณาและความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายและผูบ้ ริโภค และบริษทั นี้
อยูร่ อดมาได้กเ็ พราะหลักปรัชญาง่ายๆ ดังกล่าว
เฮิรบ์ เทย์เลอร์ กลายเป็ นประธานโรตารีสากลในระหว่างปี ค.ศ. 1954-55
การทดสอบ 4 แนวทางได้รบั อนุ มตั จิ ากโรตารีสากลในปี ค.ศ. 1943 และได้รบั
การแปลเป็ นภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา รวมทัง้ ตีพมิ พ์ในสือ่ ต่างๆ นับเป็ น
พันๆ รูปแบบ สาระทีโ่ รแทเรียนทุกคนควรรูจ้ กั และปฏิบตั ติ ามคือ “ไม่วา่ สิง่ ใดที่
เราคิด พูดหรือปฏิบตั นิ นั ้ 1.เป็ นจริงหรือไม่ 2.เป็ นธรรมไหมต่อทุกสิง่ 3.จะสร้าง
เสริมไมตรีจติ และมิตรภาพหรือไม่ 4.เป็ นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝา่ ย”
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แผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล
ในปี 2001-02 ขณะทีโ่ รตารีสากลย่างเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 2 แห่งการบริการ ก็ได้เริม่
พัฒนาแผนกลยุทธ์เพือ่ เป็ นแนวทางขององค์กร ในปี ค.ศ. 2009 กรรมการ
วางแผนกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้ควบคุมดูแลตรวจสอบ
แผนงานอย่างละเอียด โดยทําการสํารวจโรแทเรียน 14,000 คนทัวโลกเกี
่
ย่ วกับ
เรือ่ งทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญของโรตารี จัดกลุม่ ทํางานเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ประเมิน
ภาพลักษณ์ของโรตารีในประเทศต่างๆ และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโรตารี
รวมทัง้ โอกาสและเรือ่ งทีท่ า้ ทาย
ผลของการวิจยั ช่วยเป็ นแนวทางให้คณะกรรมการได้บ่งชีเ้ รือ่ งทีม่ ลี าํ ดับ
ความสําคัญทางกลยุทธ์ 3 เรือ่ ง ซึง่ แต่ละเรือ่ งมีความสําคัญเท่าเทียมกันต่อ
่ อ สนับสนุนและทําให้สโมสรเข้มแข็ง, เน้นความสําคัญ
อนาคตของโรตารี นันคื
และเพิม่ พูนการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ และ ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ความตระหนักต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลรับประกันว่า
แผนงานทีพ่ จิ ารณามาอย่างดีซง่ึ เริม่ ใช้เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2010 ครอบคลุม
คุณค่าหลัก นันคื
่ อ การบริการ, มิตรภาพ, ความหลากหลาย, คุณธรรม และความ
เป็ นผูน้ ํา ซึง่ จะขับเคลือ่ นเจตจํานงและทิศทางของโรตารีสากล แผนงานนี้ยงั
่
รวมถึงถ้อยแถลงทีเ่ ป็ นสาระสําคัญหลักของโรตารีซง่ึ ก็คอื เครือข่ายทัวโลกของ
บุคคลซึง่ มีแรงบันดาลใจทีจ่ ะถ่ายทอดแรงศรัทธาของตน สนองตอบปญั หาสังคม
เพือ่ เปลีย่ นแปลงชีวติ ของผูค้ นในชุมชนต่างๆ ให้ดขี น้ึ
โดยการวางลําดับความสําคัญทางกลยุทธ์ของโรตารีให้เป็ นแนวเดียวกันกับ
คุณค่าหลักและกําหนดเป้าหมายทีว่ ดั ได้เพือ่ ให้บรรลุเรือ่ งทีส่ าํ คัญเหล่านัน้ แผน
กลยุทธ์ของโรตารีสากลจึงให้โครงร่างของแนวทางทีช่ ดั เจนสําหรับอนาคตของ
องค์กรบําเพ็ญประโยชน์แห่งแรกของโลก ผลก็คอื โรแทเรียนทุกคนมีกรอบการ
ทํางานทีพ่ วกเขาจะสามารถบริการเหนือตนได้เต็มศักยภาพของตนเอง

พอล แฮริส คนแรกแต่ไม่ใช่แรกทีเดียว
พอล แฮริส เป็ นนายกสโมสรโรตารีคนแรกหรือไม่ – ไม่
พอล แฮริส เป็ นประธานโรตารีสากลคนแรกหรือไม่ – ใช่
มีคาํ อธิบายง่ายๆ ต่อข้อความทีแ่ ย้งกันอยูด่ งั ทีป่ รากฎข้างต้นนี้ แม้วา่ พอล
แฮริส จะเป็ นผูก้ ่อตัง้ หรือผูเ้ ริม่ ดําเนินการสโมสรโรตารีสโมสรแรกในเมืองชิคาโก
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ในปี ค.ศ. 1905 แต่บุคคลทีไ่ ด้รบั เลือกเป็ นนายกสโมสรคนแรกนัน้ เป็ นหนึ่งใน
บรรดาสมาชิกก่อตัง้ อืน่ ๆ คือ ซิลเวสเตอร์ ชีล
จวบจนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1910 มีสโมสรโรตารีเกิดขึน้ ถึง 16 สโมสร ซึง่
รวมตัวกันเป็ นองค์กรเรียกว่าสมาคมแห่งชาติของสโมสรโรตารี อีก 2 ปีต่อมาชือ่
นี้กไ็ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงเป็ นสมาคมระหว่างประเทศของสโมสรโรตารี เนื่องจาก
ได้มกี ารก่อตัง้ สโมสรโรตารีต่างๆ ขึน้ ในประเทศแคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์และ
สก๊อตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1922 จึงได้ยอ่ ชือ่ นัน้ ให้สนั ้ ลงเรียกว่าโรตารีสากล
เมือ่ องค์กรของสโมสรโรตารีก่อตัง้ ขึน้ ครัง้ แรกใน ค.ศ. 1910 พอล แฮริส
ได้รบั เลือกเป็ นประธานขององค์กรคนแรก เขาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่งนัน้ เป็ น
เวลา 2 ปีจาก ค.ศ. 1910 ถึง ค.ศ. 1912 ดังนัน้ ผูว้ างรากฐานแนวคิดของโรตารี
ผูซ้ ง่ึ ปฏิเสธการเป็ นนายกของสโมสรแห่งแรกกลับกลายมาเป็ นประธานคนแรก
ขององค์กรของโลกหรือโรตารีสากล

ชื่อแรกหรือชื่อเล่น
นับแต่สมัยแรกของโรตารีนนั ้ สมาชิกต่างก็มกั เรียกชือ่ แรกซึง่ กันและกันเสมอ
เนื่องจากความคุน้ เคยและมิตรภาพส่วนบุคคลเป็ นเรือ่ งสําคัญยิง่ ของโรตารี
ดังนัน้ จึงเป็ นเรือ่ งธรรมดาทีส่ โมสรต่างๆ จะนํามาปฏิบตั กิ นั ในการไม่เรียกชือ่ ที่
เป็ นทางการในการสนทนาระหว่างสมาชิก โดยปกติแล้วบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เรียกชือ่ นําว่า ดอกเตอร์, นาย, อาจารย์ หรือท่าน ก็มกั จะถูกโรแทเรียนเรียกชือ่
แรกแทน เช่น โจ, บิลล์, แมรี, คาเรน หรือชาร์ลี ป้ายชือ่ ของสมาชิกสโมสรก็มกั จะ
นิยมใช้ชอ่ื แรกด้วย
ในบางแห่งเช่นยุโรป สมาชิกสโมสรมักเรียกชือ่ สมาชิกอย่างเป็ นทางการ
มากกว่า ในบางแห่งของโลกโดยเฉพาะในประเทศเอเชีย โรแทเรียนใหม่ๆ มักจะ
ได้รบั การตัง้ ชือ่ เล่นทีข่ าํ ขันซึง่ จะเกีย่ วข้องกับบุคคลิกส่วนตัวหรือบ่งบอกลักษณะ
ทางธุรกิจหรือวิชาชีพของสมาชิก เช่น ชือ่ เล่นว่า “ออกซิเจน” คือผูท้ ผ่ี ลิตแก๊สเคมี
“ต้นไม้” คือชือ่ เล่นสําหรับโรแทเรียนทีม่ ธี ุรกิจค้าไม้ สมาชิกอืน่ ๆ อาจมีชอ่ื เล่น
เช่น “นักกล้าม” “แปดหลอด” หรือ “คุณยิม้ ” ตามลักษณะรูปร่างหน้าตาของ
แต่ละคน
ชือ่ เล่นมักจะเป็ นทีม่ าแห่งความมีอารมณ์เบิกบานและมีมติ รภาพ แต่ไม่วา่
โรแทเรียนจะถูกเรียกชือ่ แรกหรือชือ่ เล่น ความมีสาํ นึกแห่งมิตรภาพส่วนบุคคลก็
ย่อมจะเป็ นก้าวแรกทีจ่ ะเปิดประตูไปสูโ่ อกาสแห่งการบําเพ็ญประโยชน์อน่ื ๆ ได้
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แนวทางแห่งการบําเพ็ญประโยชน์
แนวทางแห่งการบําเพ็ญประโยชน์หา้ ประการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโรตารี
นันก็
่ คอื การบริการสโมสร การบริการด้านอาชีพ การบริการชุมชน การบริการ
ระหว่างประเทศ และการบริการชนรุ่นใหม่
แม้วา่ แนวทางแห่งการบําเพ็ญประโยชน์นนั ้ จะไม่ปรากฏอยูใ่ นเอกสาร
ธรรมนูญของโรตารี โรแทเรียนมากมายยอมรับแนวคิดนี้วา่ เป็ นวิธกี ารในการ
อธิบายกิจกรรมเบือ้ งต้นของโรตารีได้ดงั นี้
• การบริการสโมสร เกีย่ วข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ําเป็ นสําหรับโรแทเรียน
ทีจ่ ะทําให้การปฏิบตั งิ านของสโมสรประสบความสําเร็จ
• การบริการด้านอาชีพ อธิบายถึงโอกาสทีโ่ รแทเรียนทุกคนจะเป็ นตัวแทน
ในวิชาชีพของตนซึง่ มีศกั ดิ ์ศรีและยังคุณประโยชน์แก่สมาชิกสโมสรผูอ้ น่ื
ได้ รวมทัง้ ความรับผิดชอบของสโมสรในการดําเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การวางแผนงานด้านอาชีพ การอบรมด้านอาชีพ รวมทัง้ การส่งเสริม
มาตรฐานจรรยาบรรณในทีท่ าํ งาน
• การบริการชุมชน เกีย่ วข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ รรดาโรแทเรียนจะ
ปฏิบตั เิ พือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ในชุมชนของตน ซึง่ มักจะเกีย่ วข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือเยาวชน ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พลภาพ และคนอืน่ ๆ ทีห่ วัง
ให้โรตารีเป็ นทีพ่ ง่ึ เพือ่ ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
• การบริการระหว่างประเทศ อธิบายถึงโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่
โรแทเรียนทําหน้าทีเ่ พือ่ เสริมสร้างความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ
ระหว่างกันในนานาประเทศ โครงการบริการระหว่างประเทศถูกจัดทําขึน้
เพือ่ สนองตอบความต้องการทางด้านมนุษยชาติของมวลชนในโลกทีก่ ําลัง
พัฒนาหรือช่วยเหลือฟื้นฟูในยามเกิดภัยพิบตั ติ ่างๆ
• การบริการชนรุ่นใหม่ ยกย่องการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ที เ่ี ยาวชนและ
ผูใ้ หญ่วยั หนุ่มสาวได้ดาํ เนินการโดยการทํากิจกรรมการพัฒนาความเป็ น
ผูน้ ํา การมีสว่ นร่วมในโครงการบริการชุมชนและบริการระหว่างประเทศ
รวมทัง้ โปรแกรมการแลกเปลีย่ นทีเ่ พิม่ พูนและส่งเสริมสันติภาพโลกและ
ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม
เมือ่ โรแทเรียนเข้าใจและเข้าถึงแนวทางแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ทงั ้ ห้าแล้ว
วัตถุประสงค์ของโรตารีกย็ อ่ มจะมีความหมายได้มากยิง่ ขึน้
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เรือ่ งที่เน้ นความสําคัญของโรตารี
สมาชิก 1.2 ล้านคนใน 34,000 สโมสรของโรตารีบาํ เพ็ญประโยชน์ในชุมชนทัว่
โลก โดยทีแ่ ต่ละแห่งมีเรือ่ งน่าห่วงใยและความต้องการทีไ่ ม่เหมือนกัน โรแทเรียน
ได้ปรับเปลีย่ นและพัฒนาวิธกี ารตอบสนองต่อความต้องการเหล่านัน้ อย่างไม่
หยุดยัง้ โดยการทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์มากมายหลายประเภท การบําเพ็ญ
ประโยชน์ของโรตารีทย่ี งยื
ั ่ นและประสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ มักจะเป็ นหนึ่งใน 6
เรือ่ งซึง่ โรตารีได้ระบุให้เป็ นเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญ นันคื
่ อ สันติภาพและการ
ป้องกัน/การแก้ไขข้อขัดแย้ง, การป้องกันและรักษาโรค, นํ้าและสุขอนามัย,
สุขภาพของแม่และเด็ก, การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือ, เศรษฐกิจและ
การพัฒนาชุมชน
ขอบเขตความต้องการในเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญของโรตารีกว้างขวางมาก
ตัง้ แต่การขาดนํ้าสะอาดไปจนถึงความต้องการวัคซีนป้องกันโรคทีท่ าํ ให้ถงึ แก่
ชีวติ โรตารีสากลและมูลนิธโิ รตารีตระหนักว่าการมุง่ บําเพ็ญประโยชน์ในเรือ่ ง
เหล่านี้จะสามารถให้แนวทางแก่โรแทเรียนทีส่ นใจจะริเริม่ โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์, ปรับปรุงศักยภาพของโรแทเรียนในการตอบสนองความต้องการให้ดี
ขึน้ และแสดงให้โลกเห็นว่าโรตารีเป็ นผูน้ ําของโลกในการบําเพ็ญประโยชน์แก่
เพือ่ นมนุษย์
เรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญทําให้เกิดส่วนทีบ่ ริบรู ณ์ของแผนวิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคต
ของมูลนิธโิ รตารีและแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล

นิตยสารเดอะโรแทเรียน และ กลุ่มนิตยสารโรตารีโลก
เดือนเมษายนเป็ นเดือนแห่งนิตยสารโรตารีซง่ึ นับเป็ นโอกาสทีจ่ ะตระหนักและ
ส่งเสริมการอ่านและการใช้นิตยสารทางการของโรตารีสากล เดอะโรแทเรียน
(The Rotarian) และนิตยสารในระดับภูมภิ าคซึง่ รวมกันเป็ นกลุม่ นิตยสารโรตารี
ทัวโลก
่
มีการจัดพิมพ์นิตยสารเดอะโรแทเรียน (The Rotarian) นับตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1911 เป็ นต้นมา เพือ่ เป็ นสือ่ ในการสือ่ สารกับโรแทเรียน พร้อมทัง้ ส่งเสริม
โปรแกรมและวัตถุประสงค์ของโรตารี วัตถุประสงค์เบือ้ งต้นของนิตยสารคือ
การสนับสนุ นและส่งเสริมโปรแกรมสําคัญๆ ของโรตารี รวมทัง้ เผยแพร่ขา่ วสาร
เกีย่ วกับคติพจน์และปรัชญาประจําปีของประธานโรตารีสากล การประชุมสําคัญ
ต่างๆ พร้อมทัง้ การเน้นความสําคัญของเดือนทางการตามปฏิทนิ ของโรตารี
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นิตยสารเดอะโรแทเรียน (The Rotarian) จะบรรจุการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
ทีเ่ กีย่ วกับหัวข้อเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรตารี และเรือ่ งทีน่ ่าสนใจโดยทัวไป
่
เพือ่ การค้นคว้าได้ นิตยสารนี้จะให้ประโยชน์ในฐานะเป็ นแหล่งข้อมูลและแนวคิด
ทีเ่ ยีย่ มยอดสําหรับโปรแกรมต่างๆ ณ การประชุมสโมสรโรตารีและการประชุม
ใหญ่ประจําปีของภาคต่างๆ ข้อเขียนหลายเรือ่ งจะส่งเสริมมิตรภาพ ไมตรีจติ และ
ความเข้าใจระหว่างประเทศ ผูอ้ ่านโดยทัวไปมั
่ กจะได้ความรูอ้ ย่างดีเกีย่ วกับ
กิจกรรมของโรตารีและเข้าใจว่าโรแทเรียนแต่ละท่านจะมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ น
ห้าแนวทางแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ไปทัวโลกได้
่
อย่างไร
นอกจากนิตยสารเดอะโรแทเรียน (The Rotarian) แล้ว กลุม่ นิตยสารโรตารี
โลกยังประกอบด้วยนิตยสารในระดับภูมภิ าคอีก 30 เล่ม พิมพ์เป็ นภาษาต่างๆ
ถึง 25 ภาษา โดยมีจาํ นวนพิมพ์รวมๆ กันแล้วกว่า 750,000 ฉบับ แม้วา่ การ
พิมพ์ในระดับภูมภิ าคจะมีลลี าและเนื้อหาเฉพาะอย่าง แต่นิตยสารนัน้ ๆ จะ
สามารถทําให้โรแทเรียนได้รบั ความรูท้ ท่ี นั สมัยและอ่านได้อย่างเพลิดเพลินใน
เดือนเมษายนและตลอดปี

ความรับผิดชอบระหว่างประเทศของโรแทเรียน
ในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรนานาชาติ โรตารีจะให้โอกาสและความรับผิดชอบพิเศษแก่
สมาชิกทุกคน แม้วา่ โรแทเรียนแต่ละคนจะมีหน้าทีแ่ รกในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
ฐานะเป็ นพลเมืองของประเทศ การเป็ นสมาชิกโรตารีจะทําให้โรแทเรียนมีทศั นะ
ด้านการต่างประเทศทีก่ ว้างไกลมากขึน้ ในต้นทศวรรษ 1950 เราได้ใช้ปรัชญา
ของโรตารีในการอธิบายให้เห็นว่า โรแทเรียนอาจคิดกว้างไกลในระดับสากลกัน
อย่างไรบ้าง ปรัชญาดังกล่าวมีดงั นี้
“โรแทเรียนทีม่ องโลกกว้าง
• จะมองไกลเหนือความรูส้ กึ ชาตินิยมและคิดว่าตนต่างมีสว่ นร่วมในความ
รับผิดชอบในการส่งเสริมความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ระหว่าง
ประเทศ
• ต่อต้านแนวโน้มใดๆ ทีแ่ สดงอํานาจเหนือกว่าในเรือ่ งของเชือ้ ชาติและ
เผ่าพันธุ์
• แสวงหาและพัฒนาเรือ่ งต่างๆ ทีย่ อมรับซึง่ กันและกันได้ระหว่างชนชาติใน
ประเทศต่างๆ
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• รักษากฎหมายและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย เพือ่ ดํารงไว้ซง่ึ อิสรภาพ
ของบุคคล เพือ่ ให้มเี สรีภาพในการคิด การพูดและการประชุม พร้อมทัง้ ให้
พ้นจากการทําลายล้าง การระราน ความต้องการและความหวาดกลัว
• สนับสนุ นการปฏิบตั ทิ ม่ี งุ่ เน้นการพัฒนามาตรฐานการครองชีพของคนทุก
คน โดยตระหนักว่าความยากจนในทีใ่ ดก็ตามนัน้ เป็ นการทําลายความ
สมบูรณ์พนู สุขในทุกๆ ที่
• ถือหลักการของความยุตธิ รรมเพือ่ มนุษยชาติ
• พยายามต่อสูเ้ พือ่ ส่งเสริมสันติสขุ ระหว่างชาติ และเตรียมอุทศิ ตนเพือ่
อุดมการณ์นนั ้ ๆ อยูเ่ สมอ
• เร่งเร้าและฝึกจิตสํานึกแห่งความเข้าใจเกีย่ วกับศรัทธาของผูอ้ น่ื เพือ่ เป็ น
บันไดไปสูไ่ มตรีจติ ระหว่างกันในนานาประเทศ โดยตระหนักถึงศีลธรรม
พืน้ ฐาน และมาตรฐานของจิตสํานึกทีจ่ ะประกันชีวติ ทีส่ มบูรณ์พนู สุขขึน้
ได้”
นันคื
่ อภาระทีโ่ รแทเรียนพึงปฏิบตั ทิ งั ้ ในการคิดและการกระทํา!

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี
มีสโมสรโรตารีอยูใ่ นประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศและพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์
และยังมีความแตกต่างกันอย่างมากมายทัง้ ภาษา โครงสร้างทางการเมืองและ
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ทําอย่างไรจึงทําให้สโมสรทัง้ หมด
34,000 สโมสรดําเนินกิจการให้มรี ปู แบบทีค่ ล้ายคลึงกันได้ คําตอบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
คือ การมีธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี
ในการทีจ่ ะรับสารตราตัง้ สโมสรโรตารีทค่ี าดหวังจะต้องยอมรับธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารีซง่ึ เริม่ ใช้ตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1922 ธรรมนูญมาตรฐานของ
สโมสรโรตารีได้กาํ หนดเทคนิคการบริหารต่างๆ อย่างสังเขปสําหรับสโมสรในการ
จัดประชุมประจําสัปดาห์ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับสมาชิกภาพและการจัดประเภท
อาชีพ เงือ่ นไขต่างๆ ของการเข้าประชุม การจ่ายค่าบํารุง รวมทัง้ นโยบายอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับปญั หาของรัฐบาลและสภาพทางการเมือง สามารถดาวน์โหลดได้
จาก www.rotary.org
เมือ่ ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรได้รบั การยอมรับแล้ว ก็ยอ่ มเป็ นทีต่ กลง
กันว่าสโมสรทุกสโมสรทีม่ อี ยูน่ นั ้ จะต้องดําเนินการตามธรรมนูญสโมสรปจั จุบนั
ของตนต่อไป แม้วา่ สโมสรในสมัยแรกส่วนใหญ่จะลงนามยอมรับธรรมนูญ
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มาตรฐานฉบับนี้แล้ว แต่ยงั มีสโมสรบางสโมสรทีต่ งั ้ ขึน้ ก่อนปี ค.ศ. 1922 ทีย่ งั คง
ดําเนินการตามธรรมนูญเดิมของตนอยู่
โปรแกรมนําร่องสโมสรโรตารีนวัตกรรมและมีความยืดหยุน่ ในระหว่างปี
ค.ศ. 2011-14 เน้นในเรือ่ งการทีใ่ ห้สโมสรพิจารณาเองว่าการดําเนินการในแบบ
ใดทีเ่ หมาะสมต่อความต้องการของสมาชิกได้ดกี ว่า มีสโมสร 200 สโมสรทีเ่ ข้า
ร่วมในการนําร่อง และได้รบั สิทธิให้เปลีย่ นแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร
โรตารีและข้อบังคับสโมสรโรตารีในเรือ่ งต่างๆ ทีน่ อกเหนือไปจากข้อกําหนด
เกีย่ วกับค่าบํารุงสมาชิกโรตารีสากล

ผูส้ นับสนุนสมาชิกใหม่
กฎข้อบังคับของโรตารีสากลได้วางแนวปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนเกีย่ วกับการเสนอ
ใครคนหนึ่งเพือ่ เป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี “ผูเ้ สนอ” หรือผูส้ นับสนุ น คือบุคคล
สําคัญทีท่ าํ ให้เกิดความเจริญและความก้าวหน้าของโรตารี หากปราศจาก
ผูส้ นับสนุ นแล้วละก็จะไม่มผี ใู้ ดมีโอกาสเป็ นโรแทเรียนได้เลย บุคคลต้องได้รบั การ
ชักชวนมาร่วมกับโรตารี ดังนัน้ จึงเป็ นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนทีจ่ ะ
มองหาและเชือ้ เชิญสมาชิกทีค่ าดหวัง
ภารกิจของผูส้ นับสนุนไม่ควรจบลงเพียงการเสนอชือ่ ไปยังเลขานุ การสโมสร
หรือคณะกรรมการสมาชิกภาพเท่านัน้ แม้วา่ โรตารียงั ไม่ได้กาํ หนดความ
รับผิดชอบอย่างเป็ นทางการสําหรับผูส้ นับสนุ น อย่างไรก็ตาม วิธกี ารต่างๆ
เหล่านี้ได้ถูกแนะนําให้ใช้ในสโมสรหลายแห่ง
1. เชิญผูท้ ค่ี าดหวังว่าจะเป็ นสมาชิกมาเข้าประชุมหลายๆ ครัง้ ก่อนการ
เสนอบุคคลนัน้ ๆ เป็ นสมาชิก
2. พาผูท้ ค่ี าดหวังว่าจะเป็ นสมาชิกใหม่ไปเข้าประชุมรับฟงั การสนเทศ หรือ
ปฐมนิเทศอย่างน้อย 1 ครัง้ หรือมากกว่านัน้
3. แนะนําสมาชิกใหม่แก่สมาชิกสโมสรคนอืน่ ๆ ในแต่ละสัปดาห์สาํ หรับ
เดือนแรก
4. ส่งเสริมให้สมาชิกใหม่มสี ว่ นร่วมในโครงการบําเพ็ญประโยชน์ทก่ี าํ ลัง
ดําเนินอยูข่ องสโมสร
5. เชิญสมาชิกใหม่เข้าร่วมประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์หรือโรทาแรคท์ท่ี
สโมสรอุปถัมภ์อยู่
6. เปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่มสี ว่ นร่วมในการทํางานในโปรแกรมระหว่าง
ประเทศ เช่น กลุ่มศึกษาแลกเปลีย่ น หรือเยาวชนแลกเปลีย่ น
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7. เชิญสมาชิกใหม่ไปประชุมชดเชยครัง้ แรกในสโมสรใกล้เคียงพร้อมกับ
ผูส้ นับสนุ น เพือ่ เรียนรูก้ ระบวนการและสังเกตความมีมติ รภาพของ
สมาชิกสโมสรนัน้
8. ขอให้สมาชิกใหม่และคูค่ รองไปร่วมกิจกรรมทางสังคมของสโมสร
รับประทานอาหารคํ่าหรือกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยกันกับ
ผูส้ นับสนุ น
9. กระตุน้ ให้สมาชิกใหม่และคูค่ รองเข้าประชุมใหญ่ประจําปีของภาคกับ
ผูส้ นับสนุ น
10. ทําหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า สมาชิกใหม่จะเป็ นโรแทเรียนที่
แข็งขัน
เมือ่ สมาชิกใหม่เข้ามามีสว่ นร่วมและมีการติดต่อกัน ทัง้ สโมสรและสมาชิก
ใหม่กจ็ ะแข็งแกร่งขึน้

สุภาพสตรีในโรตารี
จวบจนปี ค.ศ. 1989 ธรรมนูญและข้อบังคับของโรตารีสากลได้ระบุวา่ สมาชิก
สโมสรโรตารีจะต้องเป็ นสุภาพบุรษุ เท่านัน้ ในปี ค.ศ. 1978 สโมสรโรตารีดวาร์ท
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เชิญสุภาพสตรี 3 คนมาเป็ นสมาชิก
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้ถอดถอนสารตราตัง้ ของสโมสรนัน้ เนื่องจาก
ทําผิดกฎข้อบังคับในธรรมนูญของโรตารีสากล สโมสรนัน้ ฟ้องโรตารีสากลต่อศาล
โดยอ้างถึงการกระทําทีผ่ ดิ ต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนของรัฐซึง่ ห้ามการกีดกัน
ใดๆ ในการประกอบธุรกิจหรือสาธารณประโยชน์ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในรัฐ
แคลิฟอร์เนียพิพากษายืนว่าโรตารีไม่อาจจะถอดถอนสารตราตัง้ ของสโมสร
ดวาร์ทได้เพียงเพราะรับสุภาพสตรีเข้ามาในสโมสร ศาลฎีกาของสหรัฐยืนกราน
ตามศาลฎีกาของแคลิฟอร์เนีย ซึง่ ระบุวา่ สโมสรโรตารีม ี “วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจ” และเป็ นองค์กรเพือ่ สาธารณชน การตัดสินในปี ค.ศ. 1987 นี้ทาํ
ให้สภุ าพสตรีเข้ามาเป็ นโรแทเรียนได้ เป็ นการตัดสินอย่างเดียวกันกับข้อบัญญัติ
ของกฎหมายเกีย่ วกับ “สาธารณประโยชน์” นันเอง
่
การเปลีย่ นแปลงธรรมนูญของโรตารีสากลจึงได้กระทําขึน้ ในการประชุมสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตเิ มือ่ ปี ค.ศ. 1989 ซึง่ ลงคะแนนเสียงให้ตดั บทบัญญัตทิ ว่ี า่ “สุภาพบุรษุ
เท่านัน้ ” ออกไปจากข้อกําหนดของโรตารี ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา สุภาพสตรีจงึ
กลายเป็ นสมาชิกและผูน้ ําของสโมสรและภาคทัวโลก
่
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สํานักงานใหญ่แห่งโลกโรตารีสากล
สํานักงานใหญ่ของโรตารีสากลตัง้ อยูใ่ นบริเวณเมืองชิคาโกมาตลอด สํานักงาน
7 แห่งแรกตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง แต่ในปี ค.ศ. 1954 โรตารีได้ยา้ ยเข้าไปอยูท่ ต่ี กึ
ใหม่ชานเมืองอีฟเวนสตัน มลรัฐอิลลินอยส์ ตึกนี้ใช้ประโยชน์เป็ นสํานักงานของ
โรตารีสากลได้ จนถึงช่วงปี ค.ศ. 1980 เมือ่ มีการเพิม่ โครงการใหม่ๆ มากขึน้
รวมทัง้ การขยายตัวของมูลนิธแิ ละโครงการโปลิโอพลัสทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่ จึงทําให้ตกึ
สํานักงานใหญ่คบั แคบยิง่ ขึน้ และจําเป็ นต้องให้พนักงานบางส่วนไปทํางานใน
สํานักงานอืน่ ทีใ่ กล้เคียง
ในปี ค.ศ. 1987 ตึกสํานักงานอันทันสมัยว่างลงและสามารถใช้ตอบสนอง
ความต้องการในการใช้พน้ื ทีแ่ ละการขยายตัวของโรตารีได้อกี ในอนาคต ตึกนี้
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1977 เป็ นตึก 18 ชัน้ ซึง่ มีโครงสร้างเป็ นเหล็กและกระจก
โดยรอบ และมีพน้ื ทีส่ าํ หรับใช้เป็ นสํานักงานและใช้ประโยชน์อน่ื ๆ ถึง 400,000
ตารางฟุต (37,161 ตารางเมตร) โรตารีสากลได้ซอ้ื ตึกนี้และให้เช่าทําการค้าเกือบ
ครึง่ หนึ่งของพืน้ ทีจ่ นกว่าจะจําเป็ นสําหรับการขยายโรตารีในอนาคต
ตึกนี้ถูกเรียกว่า One Rotary Center มีหอ้ งประชุมบรรจุได้ถงึ 190 ทีน่ งั ่ มีท่ี
จอดรถกว้างขวาง และมีหอ้ งอาหารบริการได้ถงึ 200 ทีน่ งั ่ พร้อมทัง้ มีทท่ี าํ งาน
สําหรับพนักงานของสํานักงานใหญ่แห่งโลกของโรตารีได้มากกว่า 500 คน ห้อง
ชุดสําหรับผูบ้ ริหารบนชัน้ ที่ 18 จะมีหอ้ งประชุมใหญ่สาํ หรับคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากล คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีและคณะกรรมการอื่นๆ ของโรตารีสากล
และมูลนิธโิ รตารี นอกจากนี้ ยังมีสาํ นักงานสําหรับประธานโรตารีสากล ประธาน
โรตารีสากลรับเลือก ประธานคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีและเลขาธิการ

ครัง/แห่
้ ง แรกของโรตารีเพิ่มเติม
• โรตารีได้จดั ตัง้ กองทุนถาวรขึน้ ในปี ค.ศ. 1917 ก่อนทีจ่ ะเป็ นมูลนิธโิ รตารีใน
เวลาต่อมา
• โรตารีได้เริม่ มีการประกาศยกย่องเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ ในปี ค.ศ. 1957
สําหรับบุคคลผูบ้ ริจาคเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่มลู นิธโิ รตารี
• รูปสัญลักษณ์ของโรตารีได้รบั การตีพมิ พ์เป็ นแสตมป์ทร่ี ะลึกเป็ นครัง้ แรกในปี
ค.ศ. 1931 ในการประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากล ณ กรุงเวียนนา
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• ธงผืนแรกของสโมสรโรตารีได้ถูกเชิญโคจรไปรอบดวงจันทร์ (จากสโมสรโรตารี
ศูนย์อวกาศเมืองฮิวสตัน) โดยนักบินอวกาศแฟรงค์ บอร์แมน สมาชิกของ
สโมสร โดยยานอพอลโล 8 (Apollo 8) เมือ่ ปี ค.ศ. 1968
• การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลทีจ่ ดั นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ น
ครัง้ แรก จัดขึน้ ทีเ่ มืองเอดินเบอร์ก สก๊อตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1921
• ผูน้ ํารัฐคนแรกทีใ่ ห้การปราศรัย ณ การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากล
คือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา วอร์เรน จี ฮาร์ดงิ ในปี ค.ศ. 1923 ณ เมือง
เซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้องหมายเลข 711 – สถานที่กาํ เนิดของโรตารี
หมายเลข 711 มีความหมายมากเป็ นพิเศษสําหรับโรตารี ห้องหมายเลข 711
ของตึกยูนิตเ้ี ก่า ซึง่ แต่ก่อนนี้ตงั ้ อยู่ ณ เลขที่ 127 ถนนนอร์ท เดียร์บอร์น ในย่าน
ธุรกิจของเมืองชิคาโกเป็ นสถานทีก่ าํ เนิดของโรตารี ในห้องแห่งประวัตศิ าสตร์นนั ้
ซึง่ เป็ นสํานักงานของวิศวกร กุส โลเอห์ร เป็ นทีซ่ ง่ึ พอล แฮริส พบกับเพือ่ นกลุม่
หนึ่งเป็ นครัง้ แรกเพือ่ ปรึกษาหารือร่วมกันเกีย่ วกับความคิดใหม่ของเขาในเรือ่ ง
สโมสรสําหรับนักธุรกิจและวิชาชีพ
หลังจากทีไ่ ด้คน้ คว้าอย่างกว้างขวาง โรแทเรียนในเมืองชิคาโกสองสามคน
ได้อนุรกั ษ์หอ้ งนัน้ ไว้ให้อยูใ่ นสภาพเดิมทีแ่ ท้จริงในปี ค.ศ. 1905 ห้องหมายเลข
711 นัน้ ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เล็กๆ ของโรตารีโดยสมาชิกสโมสร
พอล แฮริส 711 ซึง่ ได้จดั เงินทุนเพือ่ จ่ายค่าเช่า ซ่อมแซมและค่าเก็บรักษา ในปี
ค.ศ. 1989 ตึกยูนิตถ้ี งึ วาระทีต่ อ้ งถูกรือ้ ถอน สมาชิกของสโมสร 711 จึงได้รอ้ื ห้อง
ดังกล่าวอย่างบรรจงและจัดข้าวของต่างๆ ของห้องนัน้ ไว้ในคลังสินค้าและยังคง
เก็บรักษาไว้อย่างนัน้ จนกระทังปี
่ ค.ศ. 1994 ห้อง 711 จึงได้รบั การจัดสร้างขึน้
ใหม่ ณ สํานักงานใหญ่โลกของโรตารีสากล เมืองอีฟเวนสตัน ทีซ่ ง่ึ มรดกของ
โรตารีชน้ิ นี้ได้ถูกอนุรกั ษ์เอาไว้เป็ นการถาวรนับแต่นนั ้ มา

เดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลก
เดือนกุมภาพันธ์ถูกกําหนดให้เป็ นเดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลกตาม
ปฏิทนิ โรตารี วันครบรอบการประชุมครัง้ แรกของโรตารี ซึง่ ตรงกับวันที่ 23 เดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905 ก็อยูใ่ นเดือนนี้ และในปจั จุบนั เรียกว่าวันแห่งความเข้าใจ
และสันติสขุ ระหว่างกันในโลก
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คณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลขอให้สโมสรโรตารีทุกสโมสรให้ความ
สนใจในเดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลก โดยการวางแผนโครงการต่างๆ
สําหรับการประชุมประจําสัปดาห์ และดําเนินกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพือ่ เน้น
“ความเข้าใจและไมตรีจติ อันเป็ นปจั จัยสําคัญสําหรับสันติสขุ แห่งโลก”
ในเดือนกุมภาพันธ์ สโมสรหลายแห่งจะจัดหาวิทยากรนานาชาติ เชิญ
นักเรียนทีเ่ ป็ นเยาวชนแลกเปลีย่ นรวมทัง้ นักวิชาการนานาชาติจากโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยมาเป็ นวิทยากรในการประชุมสโมสร จัดให้ผทู้ เ่ี คยเป็ นกลุม่ ศึกษา
แลกเปลีย่ นมาร่วมรายการ จัดการอภิปรายเกีย่ วกับปญั หาต่างๆ ของโลก เสนอ
รายการบันเทิงทีเ่ กีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศหรือวางแผน
โปรแกรมอืน่ ๆ ทีเ่ น้นการต่างประเทศ
หลายสโมสรจะถือโอกาสนี้เริม่ กิจกรรมบริการระหว่างประเทศหรือติดต่อกับ
สโมสรอืน่ ในต่างประเทศ นับว่ากุมภาพันธ์เป็ นเดือนทีด่ ที จ่ี ะริเริม่ การแลกเปลีย่ น
มิตรภาพของโรตารี หรือกระตุน้ ให้มกี ารสนับสนุ นโปรแกรมของมูลนิธโิ รตารี
เดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลกจะเป็ นโอกาสสําหรับสโมสรทุกแห่งที่
จะส่งเสริมการแสวงหาทีไ่ ม่หยุดยัง้ ของโรตารีเพือ่ ไมตรีจติ สันติสขุ และความ
เข้าใจระหว่างชนทัง้ หลายในโลก

หลักการของการจัดประเภทอาชีพ
แท้ทจ่ี ริงแล้วการเป็ นสมาชิกโรตารีจะใช้ “ประเภทอาชีพ” เป็ นหลัก สมาชิกสามัญ
แต่ละคนของสโมสรโรตารีจะได้รบั การจัดประเภทอาชีพตามธุรกิจ วิชาชีพ หรือ
ประเภทของการบริการชุมชนของสมาชิกนัน้ ๆ ประเภทอาชีพอธิบายถึงกิจกรรม
หลักและเป็ นทีย่ อมรับของบริษทั ห้างร้านหรือสถาบันทีโ่ รแทเรียนเกีย่ วข้อง, หรือ
กิจกรรมหลักและเป็ นทีย่ อมรับในธุรกิจหรือวิชาชีพของสมาชิก, หรือลักษณะของ
กิจกรรมการบริการชุมชนของสมาชิก
อีกนัยหนึ่ง ประเภทอาชีพจะพิจารณาได้โดยกิจการหรือการบริการต่างๆ ที่
มีต่อสังคมมากกว่าพิจารณากันโดยตําแหน่งของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น
สมาชิกทีเ่ ป็ นประธานธนาคาร ประเภทอาชีพของเขาจะมิใช่ “ประธานธนาคาร”
แต่จะอยูภ่ ายใต้ประเภทอาชีพ “การธนาคาร”
หลักการของการจัดประเภทอาชีพจะแยกธุรกิจและงานอุตสาหกรรมไว้ใน
หน้าทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การผลิต การขายส่ง การขายปลีกและการบริการ การจัด
ประเภทอาชีพอาจจัดให้เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดแผนกเป็ นเอกเทศขององค์กร
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ใหญ่ๆ หรือมหาวิทยาลัยภายในอาณาเขตของสโมสร เช่น คณะธุรกิจหรือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
หลักการของการจัดประเภทอาชีพเป็ นแนวความคิดทีจ่ าํ เป็ นยิง่ ในการให้
ความมันใจว่
่ าสโมสรโรตารีแต่ละแห่งจะเป็ นตัวแทนของการบําเพ็ญประโยชน์ทาง
ธุรกิจและวิชาชีพของชุมชนทีห่ ลากหลาย

การแลกเปลี่ยนธงสโมสร
บรรดาสโมสรโรตารีทงั ้ หลายมีประเพณีนิยมทีน่ ่าสนใจก็คอื การแลกเปลีย่ นธง
เล็กๆ ซึง่ กันและกัน โรแทเรียนทีเ่ ดินทางไปยังท้องถิน่ ไกลๆ มักจะนําธงสโมสร
เพือ่ ไปแลกเปลีย่ นกันในการเข้าประชุมชดเชยเป็ นของทีร่ ะลึกแห่งมิตรภาพ
ระหว่างกัน สโมสรหลายสโมสรใช้ธงประดับทีไ่ ด้รบั นัน้ ๆ จัดแสดงไว้ในการ
ประชุมสโมสรและกิจกรรมต่างๆ ของภาค
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลตระหนักในความนิยมทีเ่ พิม่ พูนขึน้ ในการ
แลกเปลีย่ นธงนับแต่ปี ค.ศ. 1959 และได้สนับสนุนให้สโมสรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
แลกเปลีย่ นนัน้ มันใจว่
่ า การออกแบบธงของสโมสรสือ่ ให้เห็นถึงชุมชนและ
ประเทศทีส่ โมสรนัน้ ตัง้ อยูใ่ ห้เด่นชัดด้วย ธงนัน้ ๆ ควรมีรปู ภาพ คําขวัญหรือการ
ออกแบบทีส่ ามารถบรรยายได้ถงึ อาณาบริเวณของสโมสรนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริหารให้ความใส่ใจเกีย่ วกับภาระทางการเงินทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ กับสโมสรจากการแลกเปลีย่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม ทีม่ ี
โรแทเรียนมาเข้าประชุมชดเชยและขอแลกเปลีย่ นธงกันมากๆ โดยสรุปแล้ว
สโมสรควรระมัดระวังทีจ่ ะปฏิบตั โิ ดยรอบคอบและให้พอเหมาะพอควรในการ
แลกเปลีย่ นธงสโมสร เพือ่ ว่าจะได้ไม่มขี อ้ ผูกพันทางการเงินทีจ่ ะทําให้เกิดผลเสีย
ต่อกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์โดยทัวไปของสโมสรได้
่
การแลกเปลีย่ นธงสโมสรเป็ นประเพณีนิยมทีเ่ ป็ นทีช่ น่ื ชอบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากธงออกแบบอย่างมีศลิ ปะและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบ่งบอกถึง
เรือ่ งราวทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับความภาคภูมใิ จในชุมชนได้ การแลกเปลีย่ นธงจึงเป็ น
ประเพณีนิยมทีม่ คี วามหมายยิง่ ของโรตารี และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์
แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศของเราทีเ่ ป็ นเรือ่ งเป็ นราวได้
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กฎข้อบังคับของการขาดประชุม
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีกาํ หนดเงือ่ นไขไว้ 3 ประการ ว่าด้วยสมาชิก
ภาพของโรแทเรียนซึง่ จะสิน้ สุดลงโดยคณะกรรมการบริหารสโมสร คือ การไม่เข้า
ประชุมหรือไม่เข้าประชุมชดเชยในการประชุมสโมสร 4 ครัง้ ติดต่อกัน การไม่เข้า
ประชุมปกติประจําสัปดาห์หรือไม่เข้าประชุมชดเชย 50% ของการประชุมสโมสร
ทุกๆ 6 เดือน และการไม่เข้าประชุมอย่างน้อย 30% ของการประชุมในสโมสร
ของตนในแต่ละช่วง 6 เดือน ในกรณีดงั กล่าวทัง้ 3 ประการสมาชิกอาจจะขาด
สมาชิกภาพของสโมสรโรตารีตามมติของคณะกรรมการบริหารสโมสร
เมือ่ สมาชิกขาดการประชุม 4 ครัง้ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารจะแจ้ง
ให้โรแทเรียนทราบว่าการขาดประชุมอาจถูกพิจารณาประหนึ่งว่าโรแทเรียนนัน้ ๆ
ได้ยน่ื ใบลาออกจากสโมสร ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารอาจจะมีมติโดยเสียงส่วน
ใหญ่ให้ยกเลิกสมาชิกภาพของโรแทเรียนนัน้
สําหรับสมาชิกบางคน กฎข้อบังคับเหล่านัน้ อาจจะดูคอ่ นข้างเข้มงวด
ผิดปกติ อย่างไรก็ตาม การเข้าประชุมสโมสรก็คอื หน้าทีพ่ น้ื ฐานหนึ่งทีส่ มาชิกทุก
คนต้องยอมรับเมือ่ เข้ามาเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี กฎข้อบังคับของธรรมนูญ
เพียงแต่เน้นว่าโรตารีคอื องค์กรแห่งการมีสว่ นร่วมซึง่ ให้ความสําคัญในการเข้า
ประชุมเป็ นอย่างสูง เมือ่ สมาชิกใดขาดการประชุม สโมสรทัง้ หมดย่อมจะสูญเสีย
ความสัมพันธ์สว่ นบุคคลกับสมาชิกผูน้ นั ้ การเข้าประชุมสโมสรจึงถือว่าเป็ นส่วน
สําคัญของการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความสําเร็จของสโมสรโรตารีทุก
สโมสร

การให้สมาชิกใหม่มีส่วนร่วมในโรตารี
ท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบหรือหน้าทีท่ โ่ี รแทเรียนส่วนใหญ่มกั ไม่คอ่ ย
ปฏิบตั กิ นั หรือไม่? เช่น การจ่ายค่าบํารุง การเข้าประชุมสโมสร การบริจาคให้กบั
กองทุนการบําเพ็ญประโยชน์ของสโมสร การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
สโมสร... เปล่าเลย... ไม่ได้ทาํ สักอย่าง!
จากหน้าทีท่ งั ้ หมดทีส่ มาชิกแต่ละคนยอมรับเมือ่ เข้าร่วมเป็ นสมาชิกในสโมสร
ส่วนหนึ่งซึง่ โรแทเรียนส่วนใหญ่มกั บกพร่องกันก็คอื การมีสว่ นร่วมในโรตารี
โรตารีสากลสนับสนุนอย่างชัดแจ้งให้โรแทเรียนทุกคนมี "หน้าทีท่ จ่ี ะให้ผอู้ น่ื มีสว่ น
ร่วมในโรตารีและช่วยกันขยายโรตารี โดยการเสนอบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ในการเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี" เราคาดว่ามีสมาชิกน้อยกว่า 30% ของสโมสร
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โรตารีสว่ นใหญ่ทเ่ี คยพยายามเสนอสมาชิกใหม่ ดังนัน้ ในทุกสโมสรยังมีโรแทเรียนจํานวนมากผูซ้ ง่ึ ยังไม่เคยแบ่งปนั ประสบการณ์ทด่ี ใี ห้กบั บุคคลอืน่ เลย
ธรรมนูญของโรตารีสากลระบุเกีย่ วกับสมาชิกภาพของสโมสรไว้ว่า “สโมสร
โรตารีแต่ละสโมสรควรมีสมาชิกภาพทีส่ มดุล โดยไม่มธี ุรกิจหรือวิชาชีพใดทีม่ ี
มากกว่าธุรกิจหรือวิชาชีพอืน่ ๆ” แต่ละบุคคลเพียงแต่เปิดสมุดโทรศัพท์ใน
อาณาเขตนัน้ หรือทําเนียบหอการค้า เพือ่ ตระหนักว่าสโมสรส่วนมากนัน้ ยังมิได้
เชิญสมาชิกทีม่ คี ุณสมบัตจิ ากทุกธุรกิจและวิชาชีพมาเป็ นโรแทเรียน หลักการขัน้
พืน้ ฐานอย่างหนึ่งของโรตารี คือ การเป็ นผูแ้ ทนในธุรกิจและวิชาชีพทีเ่ ท่าเทียมกัน
ของคนในชุมชนทีส่ โมสรให้การสนับสนุนอยู่ สโมสรโรตารีจงึ ต้องรวบรวมเอา
ธุรกิจและวิชาชีพทัง้ หมดในชุมชนเข้าไว้ดว้ ยกัน สโมสรสามารถเพิม่ ความ
หลากหลายของสมาชิกภาพออกไปได้เรือ่ ยๆ โดยต้องมันใจว่
่ าสมาชิกภาพของ
สโมสรแสดงให้เห็นภาพของชุมชนทีม่ นี กั ธุรกิจและผูม้ วี ชิ าชีพต่างๆ กัน ซึง่ มี
ความหลากหลายในเรือ่ งของเพศ อายุและเชือ้ ชาติ
โรแทเรียนเท่านัน้ ทีอ่ าจเสนอชือ่ ลูกค้า เพือ่ นบ้าน ผูจ้ า้ ง ผูข้ าย ผูบ้ ริหาร
ญาติ ผูร้ ว่ มธุรกิจ ผูม้ วี ชิ าชีพหรือบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตอิ น่ื ๆ มาเป็ นสมาชิกของ
สโมสรโรตารี ท่านยอมรับหน้าทีข่ องท่านในการให้ผอู้ น่ื มีสว่ นร่วมในโรตารีแล้ว
หรือยัง? วิธดี าํ เนินการเป็ นไปได้งา่ ยมาก และทุกคนต้องรูจ้ กั อย่างน้อยหนึ่งคนที่
ควรเข้ามาอยูใ่ นโรตารี

ความอดกลัน้ ต่อความแตกต่างระหว่างกัน
นานๆ ครัง้ จะมีสงิ่ ชักจูงใจให้วพิ ากษ์วจิ ารณ์กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
เคยปฏิบตั กิ นั มาของประเทศอืน่ ซึง่ อาจดูวา่ แปลกหรือตรงกันข้ามกับประเทศ
ของเรา ยกตัวอย่าง เช่น การปฏิบตั อิ นั มิชอบทางกฎหมายหรือประเพณีของ
ชาติชาติหนึ่ง อาจถูกต้องตามกฎหมายและเป็ นทีย่ อมรับในอีกชาติหนึ่งได้
ในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศทีอ่ ุทศิ ตนเพือ่ ความเข้าใจ
และสันติสขุ ระหว่างกันในโลก โรแทเรียนทัง้ หลายจําเป็ นทีจ่ ะต้องฝึกอดกลัน้ ใน
การวิจารณ์เพือ่ นโรแทเรียนและพลเมืองจากประเทศอืน่ หากพฤติกรรมของเขา
แปลกไปจากของเรา นโยบายของโรตารีในปี ค.ศ. 1933 กล่าวไว้วา่ เนื่องจากเป็ น
ทีย่ อมรับว่า กิจกรรมและประเพณีทอ้ งถิน่ บางอย่างอาจถูกกฎหมายและเป็ น
ประเพณีนิยมในหนึ่งประเทศ แต่ไม่เป็ นเช่นนัน้ ในอีกประเทศหนึ่งได้ โรแทเรียน
จึงควรได้รบั การชีแ้ นะด้วยคําเตือนให้มคี วามอดกลัน้ ดังนี้
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“โรแทเรียนในทุกประเทศควรตระหนักถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ และควร
หลีกเลีย่ งอย่างมีวจิ ารณญาณในการวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับกฎหมาย ประเพณี
ของประเทศหนึ่งๆ” นโยบายนัน้ จะเตือน “มิให้โรแทเรียนของประเทศหนึ่งๆ เข้า
ไปยุง่ กับกฎหมายหรือประเพณีของประเทศอืน่ ” ด้วย
เมือ่ เราพยายามทีจ่ ะกระชับความสัมพันธ์แห่งความเข้าใจ ไมตรีจติ และ
มิตรภาพ นโยบายดังกล่าวนี้จะยังคงเป็ นคําแนะนําและการชีแ้ นะทีด่ ไี ด้

การประชุมชดเชยพิเศษ
โรแทเรียนท่านใดบ้างทีเ่ ดินทางไกลทีส่ ดุ เพือ่ ไปประชุมชดเชย? ถูกแล้วหากท่าน
เดาได้วา่ เป็ นสมาชิกของสโมสรโรตารีปาปีเต ประเทศตาฮิติ เฟรนช์ โพลิเนเชีย
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางมหาสมุทรแปซิฟิค และเป็ นสโมสรทีอ่ ยูไ่ กลทีส่ ดุ จากสโมสรอืน่ ๆ
การประชุมโรตารีทอ่ี ยูท่ างใต้สดุ คือ สโมสรโรตารีเบส มารามบิโอ - อันตาร์ตดิ าใน
แอนตาร์คติกา การไปเยือนสโมสรโรตารีทอ่ี ยู่เหนือสุด ท่านต้องเดินทางไปยัง
สโมสรโรตารี Svalbard ประเทศนอร์เวย์ ทีห่ มูเ่ กาะ Svalbard ไกลออกไปทาง
เหนือของแผ่นดินใหญ่นอร์เวย์
เป็ นทีก่ ล่าวกันว่ามีการประชุมโรตารีในสถานทีบ่ างแห่งของโลกในทุกๆ
ชัวโมงของทุ
่
กๆ วัน หากท่านประชุมโรตารี 1 ครัง้ ต่อวัน จะใช้เวลากว่า 80 ปีทจ่ี ะ
เยีย่ มทุกสโมสรทัง้ หมด 34,000 สโมสรได้ทวโลก
ั่
และถึงตอนนัน้ ไม่ตอ้ งสงสัย
เลยว่าจะมีสโมสรใหม่อกี นับพันๆ สโมสรให้เข้าประชุมเพิม่ มากขึน้ กว่านี้
แต่ในปจั จุบนั นี้ โรแทเรียนไม่จาํ เป็ นต้องออกจากบ้านไปร่วมประชุมชดเชย
่
อ
สโมสรโรตารีอ-ี คลับช่วยให้ทา่ นสามารถประชุมชดเชยออนไลน์ได้ 24 ชัวโมงต่
วัน และร่วมหารือในเรือ่ งต่างๆ กับโรแทเรียนจากทุกๆ ส่วนของโลก

การบริการด้านอาชีพ
การบริการด้านอาชีพเป็ นแนวทางทีส่ องแห่งการบําเพ็ญประโยชน์ ไม่มเี รือ่ งใด
ของโรตารีทจ่ี ะเกีย่ วข้องกับสมาชิกอย่างใกล้ชดิ มากไปกว่าความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ น
ตัวแทนทางอาชีพหรือการงานของตนต่อมวลมิตรโรแทเรียน และทําตนให้เป็ น
ตัวอย่างเกีย่ วกับลักษณะมาตรฐานจรรยาบรรณและเกียรติในงานทีท่ าํ โปรแกรม
ในการบริการด้านอาชีพเป็ นการแสวงหาวิธกี ารพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพทางการค้า อุตสาหกรรม การพาณิชย์และ
วิชาชีพต่างๆ โรแทเรียนทัง้ หลายย่อมเข้าใจว่าแต่ละบุคคลจะทําประโยชน์ทม่ี ี
คุณค่าแก่สงั คมให้ดขี น้ึ ได้ โดยกิจกรรมทางธุรกิจและวิชาชีพประจําวันของตน
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การบริการด้านอาชีพมักจะแสดงออกได้โดยการให้การแนะนําทางอาชีพ ให้
ข้อมูลทางอาชีพและช่วยเหลือในการเลือกอาชีพแก่เยาวชน สโมสรโรตารีบาง
แห่งจะสนับสนุนการจัดประชุมเพือ่ แนะแนวทางอาชีพของโรงเรียนมัธยม สโมสร
โรตารีหลายแห่งตระหนักในเกียรติของอาชีพ โดยการประกาศยกย่องการบริการ
ทีเ่ ป็ นตัวอย่างของแต่ละบุคคลทีท่ าํ งานอยูใ่ นชุมชนของตน การทดสอบสีแ่ นวทาง
พร้อมทัง้ ปรัชญาทางธุรกิจและจรรยาบรรณทีส่ มควรยกย่องมักจะได้รบั การ
ส่งเสริมในหมูเ่ ยาวชนทีก่ าํ ลังจะเข้าไปสูโ่ ลกแห่งการทํางาน การสนทนาเกีย่ วกับ
อาชีพและการอภิปรายเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ทางธุรกิจ จะเป็ นโครงการบริการด้าน
อาชีพทีเ่ คยทํากันมาของสโมสรเป็ นส่วนมาก
ไม่วา่ จะให้บริการด้านอาชีพด้วยวิธใี ด ก็นบั ว่าเป็ นหลักการทีโ่ รแทเรียน
ทัง้ หลายจะ “ตระหนักถึงความมีคณ
ุ ค่าของวิชาชีพทีม่ ปี ระโยชน์ทงั ้ หมด” และ
แสดงให้เห็นถึงการกระทําทีเ่ กีย่ วกับ “มาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ
ทัง้ หมด” นันคื
่ อเหตุผลทีแ่ นวทางทีส่ องแห่งการบําเพ็ญประโยชน์มคี วามสําคัญยิง่
ต่อสโมสรทุกแห่ง

บทเรียนทางภูมิศาสตร์ของโรตารี
• ท่านทราบไหมว่าสโมสรโรตารีเรโนในรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูไ่ กล
ไปทางทิศตะวันตกมากกว่าสโมสรโรตารีลอสแองเจลิส
• ท่านทายได้ไหมว่า การประชุมต่างๆ ของสโมสรโรตารีพอร์ทแลนด์ รัฐเมน
สหรัฐอเมริกา อยูไ่ กลไปทางใต้มากกว่าสโมสรต่างๆ ในลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ
• ท่านจินตนาการได้ไหมว่า สโมสรโรตารีเพนซาโคลา รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
อยูท่ างทิศตะวันตกของเมืองดีทรอยท์ รัฐมิชแิ กน สหรัฐอเมริกา
• เป็ นความจริงทีส่ โมสรโรตารีไคโร รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา อยูท่ างใต้ของ
สโมสรริชมอนด์ รัฐเวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา
• มีสโมสรโรตารี 145 แห่งทีม่ คี าํ ว่า “โตเกียว” ในชือ่ ของสโมสร
• สโมสรโรตารีโนเมในรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา อยูท่ างทิศตะวันตกของสโมสร
โรตารีฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา และสโมสรโรตารีซานดิเอโก
ประเทศชิล ี ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของสโมสรฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย
สหรัฐอเมริกา
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• นักภูมศิ าสตร์ของโรตารีจะทราบดีวา่ จริงๆ แล้วนัน้ การประชุมของสโมสร
โรตารีทกุ ครัง้ ในประเทศออสเตรเลีย จะอยูท่ างทิศตะวันออกของสโมสรโรตารี
ฮ่องกง
• สโมสรโรตารีคโิ ตในประเทศเอกวาดอร์ สโมสรโรตารีลเิ บรอวิลล์ในประเทศ
แกบอน สโมสรโรตารีสงิ คโปร์ และสโมสรโรตารีแกมปาลาในประเทศอูกนั ดา
มีอะไรทีเ่ หมือนกัน? ท่านเดาถูกต้องแล้ว สโมสรเหล่านัน้ ประชุมกันใกล้เส้น
ศูนย์สตู ร

การสวดมนต์ในการประชุมสโมสร
ในสโมสรโรตารีหลายแห่ง เป็ นประเพณีนิยมทีจ่ ะเปิดการประชุมประจําสัปดาห์
ด้วยการสวดมนต์หรือให้พรอย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วการสวดมนต์นนั ้ จะ
กระทํากันโดยไม่คาํ นึงว่าจะเป็ นนิกายในศาสนาหรือความเลือ่ มใสใดๆ
นโยบายของโรตารีถอื ว่าโรแทเรียนทัวโลกเป็
่
นตัวแทนของความเชือ่ ทาง
ศาสนา แนวคิดและลัทธิต่างๆ เราเคารพในความเชือ่ ทางศาสนาของสมาชิกแต่
ละคนอย่างเต็มที่ และไม่มสี งิ่ ใดในโรตารีทเ่ี จตนาจะมิให้บุคคลใดไม่ศรัทธาต่อ
ความเชือ่ นัน้ ๆ
ณ การประชุมอบรมผูว้ า่ การภาครับเลือกและการประชุมใหญ่ประจําปีของ
โรตารีสากล จึงเป็ นประเพณีทจ่ี ะมีการสวดมนต์อย่างเงียบๆ ขึน้ เพือ่ คํานึงถึง
ความเชือ่ ทางศาสนาทัง้ หมดและความอดกลัน้ ต่อความศรัทธาส่วนบุคคลที่
หลากหลาย ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจึงได้รบั การเชิญชวนให้แสวงหาแนวทางทางศาสนา
และความสงบสุขตามทางของแต่ละบุคคล
เนื่องจากสโมสรแต่ละสโมสรมีอสิ ระในการดําเนินการของตนเอง การปฏิบตั ิ
ในการขอพรหรือการสวดมนต์ ณ การประชุมสโมสร จึงถือว่าเป็ นระเบียบ
ประเพณีของสโมสรแต่ละสโมสรเอง โดยคํานึงว่าในการประชุมดังกล่าวนัน้ จะ
ปฏิบตั กิ นั ในลักษณะทีจ่ ะแสดงความเคารพ ความเชือ่ และความศรัทธาทาง
ศาสนาของสมาชิกทุกคนอยู่เสมอ รวมทัง้ ไม่มกี ารแบ่งแยกทางศาสนาด้วย

ทําเนี ยบทางการ (Official Directory)
ท่านจะค้นได้อย่างไรว่า เมือ่ ใดสโมสรโรตารีมปี ระชุมในเมืองทูวมุ บา พอนดิเชอร์รห่ี รือเรคลิงเฮาเซ็น ก็เพียงแต่เปิดทําเนียบทางการของโรตารีสากลเท่า
นัน้ เอง สิง่ พิมพ์รายปีประมาณ 900 หน้าในแผ่นซีดี จะบรรจุขอ้ มูลทีท่ นั สมัย
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เกีย่ วกับโรแทเรียนและสโมสรโรตารีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ทัง้ วันทีป่ ระชุม เวลา
สถานทีข่ องสโมสรทุกแห่งมากกว่า 34,000 สโมสร นับจากสโมสรโรตารี
Aabenraa ประเทศเดนมาร์ก ไปจนถึงสโมสรโรตารีซวอลล์นอร์ด ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ทําเนียบทางการ (Official Directory) จะรวมชือ่ ทีอ่ ยูแ่ ละอีเมลของ
นายกและเลขานุ การสโมสร เช่นเดียวกับจํานวนของสมาชิกสโมสรและวันทีไ่ ด้รบั
สารตราตัง้ ด้วย
นอกจากนี้ ทําเนียบทางการ (Official Directory) จะบันทึกข้อมูลมากมาย
เกีย่ วกับภาคต่างๆ ประมาณ 530 ภาคของโรตารี รวมทัง้ โครงสร้างและ
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการและคณะทํางานเฉพาะกิจโรตารีสากลอย่างเป็ น
ทางการด้วย ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลชุดปจั จุบนั และชุด
เก่าทัง้ หมด จะได้รบั การรวบรวมไว้ดว้ ยเช่นกัน รายชือ่ ของคณะกรรมการมูลนิธิ
โรตารีและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมูลนิธใิ นปจั จุบนั จะมีรายชือ่ อดีตประธาน
โรตารีสากลทัง้ หมดพร้อมด้วยคติพจน์ในปีของเขา รวมทัง้ รายชือ่ โรงแรมชัน้
เยีย่ มจากทัวโลกเพิ
่
ม่ เติมไว้ดว้ ย รวมทัง้ ชือ่ ผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ ์สินค้าของโรตารี
ทําเนียบทางการนี้นบั ว่าเป็ นหนังสือคูม่ อื ทีส่ มบูรณ์แบบสําหรับการติดต่อเกีย่ วกับ
โรตารีเมือ่ ท่านเดินทาง
ท่านสามารถสังซื
่ อ้ หนังสือทําเนียบทางการได้จากสํานักงานใหญ่โลกโรตารี
สากลหรือสํานักงานต่างประเทศ โรแทเรียนสามารถหาข้อมูลเกีย่ วกับการประชุม
สโมสรได้จาก Club Locator บนเว็บไซต์ www.rotary.org และ Rotary Club
Locator app. บนโทรศัพท์มอื ถือ
เอาละ...สโมสรโรตารีทวู มุ บามีประชุมทุกวันจันทร์เวลา 18.00 น. พอนดิเชอร์รม่ี ปี ระชุมทุกวันพุธเวลา 19.30 น. และเรคลิงเฮาเซ็นมีประชุมทุกวันจันทร์
เวลา 13.00 น. นับว่าดีมากทีเดียวทีไ่ ด้ทราบ!

การสนับสนุนสโมสรและภาค
ต้องการรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับการประชุมชดเชยทีส่ โมสรอีคลับ หรือจะจัดพิธรี บั
สมาชิกใหม่อย่างไร สโมสรของท่านอาจจะไม่ได้รบั รายงานครึง่ ปี และท่านก็อยาก
รูว้ า่ ต้องทําอย่างไร โรตารีอาจจะดูซบั ซ้อนมากสําหรับสมาชิกใหม่หรือโรแทเรียน
ทีเ่ ริม่ มีบทบาทผูน้ ําใหม่ๆ แต่สโมสรโรตารีสามารถหาคําตอบในคําถามส่วนใหญ่
ของพวกเขาได้จากผูแ้ ทนฝา่ ยสนับสนุนสโมสรและภาคทีส่ าํ นักงานเลขาธิการ
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พนักงานเหล่านี้จะให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับบริการและทรัพยากรของโรตารี
สากล วิธปี ฏิบตั ใิ นการบริหาร นโยบายของคณะกรรมการบริหารและเอกสาร
ธรรมนูญของโรตารีสากล รวมทัง้ การทํางานโรตารีออนไลน์ พวกเขายังไปร่วม
ประชุมต่างๆ ของสโมสรและภาคเพือ่ พบปะกับโรแทเรียนและให้การอบรมแก่
ผูน้ ําทีจ่ ะเข้ามารับหน้าที่ ท่านจะหารายละเอียดของผูแ้ ทนฝา่ ยสนับสนุนสโมสร
และภาคของท่านได้จาก www.rotary.org/cds หรือจากสํานักงานเลขาธิการใน
พืน้ ทีข่ องท่าน

โอกาสแห่งมิตรภาพ
โรแทเรียนส่วนใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริหารทีป่ ระสบความสําเร็จทางธุรกิจและวิชาชีพ
เพราะเขาได้รบั โอกาสและได้ฉกฉวยโอกาสนัน้ ๆ ให้เป็ นประโยชน์ ในแต่ละ
สัปดาห์ โอกาสสําหรับมิตรภาพของโรตารีจะเกิดขึน้ ในการประชุมของสโมสรทุก
แห่ง แต่กม็ ใิ ช่สมาชิกทุกคนทีจ่ ะได้รบั โอกาสนัน้
การประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสรจะเป็ นสิทธิพเิ ศษของการเป็ นสมาชิก
โรตารี การประชุมนัน้ จะให้โอกาสในการเยีย่ มเยือนเพือ่ นสมาชิก พบปะกับแขก
และสมาชิกใหม่ และมีโอกาสแลกเปลีย่ นมิตรภาพส่วนบุคคลของท่านกับสมาชิก
อืน่ ๆ ด้วย
สโมสรโรตารีซง่ึ ได้ชอ่ื ว่าเป็ น "สโมสรมิตรภาพ" มักจะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ง่ายๆ ไม่กข่ี นั ้ ตอนด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกเปลีย่ นทีน่ งหรื
ั ่ อเปลีย่ นโต๊ะนังใน
่
ทุกๆ สัปดาห์ หรือให้นงกั
ั ่ บสมาชิกทีไ่ ม่รจู้ กั กันดีนกั ให้สมาชิกเชิญชวนสมาชิก
ใหม่หรือผูม้ าเยือนร่วมนังโต๊
่ ะด้วยกันโดยสนทนากับทุกๆ คนรอบโต๊ะโดยมิ
เพียงแต่นงเงี
ั ่ ยบๆ หรือคุยกับบางคนทีน่ งถั
ั ่ ดไปเป็ นส่วนตัวเท่านัน้ โรแทเรียน
ควรใส่ใจเป็ นพิเศษในการพยายามสร้างความคุน้ เคยกับสมาชิกทุกคนของสโมสร
เพือ่ เป็ นการเสริมสร้างมิตรภาพในสโมสร
เมือ่ โรแทเรียนปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนง่ายๆ เหล่านี้แล้ว ก็ยอ่ มจะได้พบโอกาส
แห่งมิตรภาพใหม่ๆ ในทุกสัปดาห์ ในไม่ชา้ โรแทเรียนจะตระหนักว่ามิตรภาพอัน
อบอุ่นนัน้ คือหลักสําคัญของสโมสรโรตารีทย่ี งิ่ ใหญ่ทกุ แห่ง

การร้องเพลงในสโมสร
แฮร์ร่ี รักเกิลส์ เป็ นสุภาพบุรษุ คนที่ 5 ทีร่ ่วมสนทนากับ พอล แฮริส ซึง่ นําไปสู่
การก่อตัง้ สโมสรโรตารีแห่งแรกขึน้ ในเมืองชิคาโกในปี ค.ศ. 1905 แฮร์รเ่ี ป็ น
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บุคคลทีช่ อบร้องเพลงและการร้องเพลงก็เป็ นกิจกรรมทีช่ น่ื ชอบกันในช่วงขึน้
ศตวรรษที่ 20 ช่วงต้นการประชุมของกลุม่ สมาชิก แฮร์รไ่ี ด้กระโดดขึน้ ไปบนเก้าอี้
และกระตุน้ ให้ทุกคนร่วมกันร้องเพลงไปกับเขาด้วย
ในไม่ชา้ การร้องเพลงเป็ นกลุ่มจึงกลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของประเพณีในการ
ประชุมโรตารีในแต่ละครัง้ ประเพณีดงั กล่าวได้แพร่ขยายไปยังสโมสรต่างๆ
มากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา และยังคงเป็ นกิจกรรมมิตรภาพทีช่ น่ื ชอบใน
การประชุมโรตารีในประเทศต่างๆ ทัง้ ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ญีป่ นุ่
นิวซีแลนด์และไนจีเรีย บางสโมสรจะร้องเพลงชาติในการเปิดการประชุมอย่าง
เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม การร้องเพลงเพือ่ สังคมก็ยงั ไม่คอ่ ยพบกันมากนักใน
สโมสรโรตารีในยุโรปหรืออเมริกาใต้

ประเภทของสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสโมสรโรตารีม ี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิก
กิตติมศักดิ ์
สมาชิกสามัญ คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกภายใต้ประเภทอาชีพทาง
ธุรกิจหรือวิชาชีพอย่างหนึ่ง และต้องทําตามข้อกําหนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบและมี
สิทธิพเิ ศษของการเป็ นสมาชิกตามทีร่ ะบุเอาไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของ
โรตารีสากล สมาชิกสามัญอาจมีตําแหน่งในสโมสรและทํางานให้โรตารีสากลใน
ระดับภาคและระดับนานาชาติ และจะต้องทําตามข้อกําหนดของการเข้าประชุม
ชําระค่าบํารุง และนําสมาชิกใหม่เข้ามาสูโ่ รตารีดว้ ย
บุคคลทีบ่ าํ เพ็ญประโยชน์ดเี ด่นอันเป็ นการช่วยส่งเสริมอุดมการณ์ของโรตารี
อาจได้รบั การเสนอชือ่ เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ ์ สมาชิกกิตติมศักดิ ์จะได้รบั เลือก
เพียง 1 ปีและต้องมีการต่อสมาชิกภาพใหม่ในแต่ละปี สมาชิกกิตติมศักดิ ์
ทัง้ หลายไม่สามารถเสนอสมาชิกใหม่แก่สโมสรได้ และไม่มหี น้าทีใ่ ดๆ ในสโมสร
พร้อมทัง้ ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเข้าประชุมตามกฎเกณฑ์และจ่ายค่าบํารุงของ
สโมสรแต่อย่างใด
มีสมาชิกกิตติมศักดิ ์ของสโมสรต่างๆ มากมายทีเ่ ป็ นผูน้ ําของรัฐ นักสํารวจ
นักประพันธ์ นักดนตรี นักบินอวกาศและข้าราชการทัวไป
่ เช่น พระเจ้ากุสตาฟ
แห่งสวีเดน, พระเจ้าจอร์ชทีห่ กแห่งอังกฤษ, พระเจ้าโบดวงแห่งเบลเยีย่ ม,
พระเจ้าฮัสซานทีส่ ามแห่งโมรอคโค, เซอร์วนิ สตัน เชอร์ชลิ ล์, นักมนุษยวิทยา
อัลเบิรท์ ชไวท์เซอร์, ชาร์ล ลินด์เบอร์ก นักแต่งเพลง, ยีน ซิบลิ อิ ุส นักสํารวจ,
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เซอร์เอ็ดมัน ฮิลแลรี, ทอร์ ไฮเยอร์ดาห์ล, ทอมัส เอดิสนั , วอลท์ ดีสนีย,์ บ๊อบ
โฮป, อัลเบิรท์ แซบิน, มาร์กาเรต แธตเชอร์, บิลล์ เกทส์ และประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาอีกหลายท่าน

สมาชิกภาพในโรตารีสากล
หากท่านถามโรแทเรียนคนหนึ่งว่า เขาหรือหล่อนเป็ นสมาชิกของโรตารีสากล
หรือไม่ บุคคลนัน้ อาจจะมองดูทา่ นอย่างฉงนและตอบว่า “แน่นอนผม/ดิฉนั เป็ น
สมาชิกของโรตารีสากล” แต่ในกรณีดงั กล่าวโรแทเรียนทีม่ คี วามเชือ่ มันนั
่ น้ ตอบ
ผิดตามข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่มโี รแทเรียนผูใ้ ดเป็ นสมาชิกของ
โรตารีสากล!
คําอธิบายสําหรับข้อแย้งทีว่ า่ นัน้ ง่ายมาก ทัง้ นี้เนื่องจากตามเอกสารธรรมนูญ
ของโรตารีสากลได้ระบุไว้วา่ สโมสรโรตารีเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นสมาชิกในโรตารีสากล
ได้ สโมสรโรตารีประมาณ 34,000 สโมสรเป็ นสมาชิกขององค์กรทีเ่ ราเรียกว่า
โรตารีสากล
สโมสรโรตารีจะประกอบขึน้ ด้วยผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณสมบัตดิ า้ นอุปนิสยั และชือ่ เสียง
ทีเ่ หมาะสม มีประเภทอาชีพทางธุรกิจ วิชาชีพหรือการบริการชุมชน และเป็ นผูซ้ ง่ึ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระดับของผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหาร โรแทเรียนจะเป็ นสมาชิกของ
สโมสรและสโมสรจะเป็ นสมาชิกของโรตารีสากล โรแทเรียนส่วนใหญ่มกั ไม่รแู้ ละ
ไม่เห็นข้อแตกต่างดังกล่าวนี้ แต่มกั จะไม่มปี ญั หาหรือข้อยุง่ ยากใดๆ มากนัก
อย่างไรก็ดี จะเป็ นคําอธิบายได้วา่ ทําไมคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลจึง
ตัง้ ความมุง่ หวังและให้สทิ ธิต่างๆ แก่สโมสรโรตารีแทนทีจ่ ะให้แก่โรแทเรียนเป็ น
รายบุคคล
หากมีใครก็ตามมาถามว่าท่านเป็ นสมาชิกโรตารีสากลใช่หรือไม่ คําตอบที่
ถูกต้องทีส่ ดุ ของท่านก็คอื “ไม่ใช่ ผม/ดิฉนั เป็ นสมาชิกสโมสรโรตารีต่างหาก” แต่
สงสัยเพียงว่าใครก็ตามนัน้ จะเข้าใจหรือทีจ่ ริงแล้วจะใส่ใจในเรือ่ งความแตกต่าง
หรือไม่เท่านัน้

ผูว้ ่าการภาค
ผูว้ า่ การภาคจะปฏิบตั หิ น้าทีส่ าํ คัญยิง่ ในโลกแห่งโรตารี เขาหรือเธอจะเป็ น
เจ้าหน้าทีข่ องโรตารีสากลเพียงผูเ้ ดียวในอาณาเขตทางภูมศิ าสตร์ซง่ึ เรียกว่าภาค
ผูว้ า่ การภาคเป็ นผูซ้ ง่ึ ได้รบั การฝึกอบรมเข้ม ณ การประชุมอบรมผูว้ า่ การภาครับ
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เลือก และการสัมมนาอบรมผูว้ า่ การภาครับเลือกในภูมภิ าค ทําหน้าทีใ่ ห้
คําแนะนําและเป็ นผูน้ ําสโมสรโรตารี 34,000 สโมสรทัวโลก
่
ผูว้ า่ การภาคทัง้ หลาย
นัน้ จะรับผิดชอบในการรักษาไว้ซง่ึ การดําเนินงานภายในสโมสรต่างๆ ในภาคของ
เขาให้อยูใ่ นระดับสูงอยูเ่ สมอ
ผูว้ า่ การภาคจะเป็ นโรแทเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์มาก เป็ นผูซ้ ง่ึ อุทศิ เวลามาก
กว่า 1 ปีให้กบั งานอาสาสมัครในการเป็ นผูน้ ําภาค ผูว้ า่ การภาคจะมีความรู้
มากมายเกีย่ วกับโปรแกรม วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั ของโรตารี เป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับเป็ นอย่างสูงในวิชาชีพ ชุมชน
และสโมสรโรตารี ผูว้ า่ การภาคต้องไปเยีย่ มสโมสรแต่ละสโมสรในภาคอย่างเป็ น
ทางการอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ต้องให้การปรึกษาหารือในการก่อตัง้ สโมสรใหม่และ
ทําให้สโมสรทีม่ อี ยูเ่ ข้มแข็งขึน้ เขาหรือเธอจะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเจ้าภาพในกิจกรรม
่ าคุณภาพของโรตารีในภาคยังมันคงอยู
่
่ และ
เฉพาะด้านต่างๆ เพือ่ ให้ความมันใจว่
รับผิดชอบในการส่งเสริมและดําเนินการโปรแกรมและกิจกรรมทัง้ หมดของ
ประธานโรตารีสากลและคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล ผูว้ า่ การภาคจะ
วางแผนและนําการประชุมอบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือก ดูแลการจัดงานประชุม
ใหญ่ประจําปีของภาคและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

บทบาทของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
ตําแหน่งของผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคเริม่ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1996 โดยเป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญอย่างหนึ่งของแผนผูน้ ําภาค ซึง่ เป็ นโครงสร้างองค์กรสําหรับภาคทุกภาค
ทีค่ ณะกรรมการบริหารโรตารีสากลมีมติเห็นชอบในความพยายามทีจ่ ะช่วย
ผูว้ า่ การภาคให้สนับสนุนสโมสรได้ดยี งิ่ ขึน้ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคได้รบั การแต่งตัง้
โดยผูว้ า่ การภาคเพือ่ ช่วยสนับสนุ นและทําให้สโมสรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ล
เข้มแข็งขึน้ ผูน้ ําภาคทีส่ าํ คัญนี้ช่วยนายกรับเลือกในการวางแผนงานประจําปีและ
การเยีย่ มอย่างเป็ นทางการของผูว้ า่ การภาค แนะนําสโมสรเกีย่ วกับกลยุทธ์ในการ
บรรลุเป้าหมาย และไปเยีย่ มสโมสรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
นอกเหนือจากให้การสนับสนุ นสโมสรแล้ว ผูช้ ่วยผูว้ า่ การภาคทัง้ หลายยัง
รวมกันเป็ นกลุ่มผูน้ ําภาคทีไ่ ด้รบั การอบรมมาเป็ นอย่างดีซง่ึ อาจจะถูกเลือกไปเป็ น
ผูว้ า่ การภาคในอนาคตได้ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การภาคเหล่านี้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นทรัพยากรที่
สําคัญให้แก่ทงั ้ สโมสรและผูว้ า่ การภาคซึง่ ช่วยให้มนใจได้
ั่
วา่ การดําเนินงาน
ภายในภาคจะเป็ นไปด้วยความราบรืน่ ยิง่ ขึน้
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การประชุมอบรมผูว้ ่าการภาครับเลือก
จะมีการจัดการประชุมอบรมผูว้ า่ การภาครับเลือกทุกปีก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์
เพือ่ เตรียมผูว้ า่ การภาครับเลือกจากทัวโลกในการปฏิ
่
บตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่งทีเ่ ขา
จะต้องรับในวันที่ 1 กรกฎาคม ผูว้ า่ การภาครับเลือกประมาณ 530 คนพร้อม
คูค่ รองของเขาจะได้รบั การฝึกอบรม รวมทัง้ เข้าร่วมรายการทีใ่ ห้แรงจูงใจกับผูน้ ํา
โรแทเรียนผูม้ ปี ระสบการณ์เป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ณ การประชุมอบรมดังกล่าว
พวกเขาจะได้พบกับโรแทเรียนพิเศษผูซ้ ง่ึ จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานโรตารี
สากลในระหว่างปีทเ่ี ขาจะเป็ นผูว้ ่าการภาค นอกจากนี้ ยังต้องเรียนรูค้ ติพจน์ของ
โรตารีสากลสําหรับปีทจ่ี ะมาถึง ซึง่ เขาจะต้องจัดกิจกรรมของภาคทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน
การประชุมอบรมผูว้ า่ การภาครับเลือกครัง้ แรกได้จดั ขึน้ ณ เมืองชิคาโก ในปี
่ ฐอเมริกา
ค.ศ. 1919 ตัง้ แต่นนั ้ มามีการจัดประชุมอบรมดังกล่าวหลายแห่งทัวสหรั
เช่น ณ เลคพลาซิด กรุงนิวยอร์ค, เมืองแคนซัส รัฐมิสซูร,ี เมืองบอคคาราตัน
มลรัฐฟลอริดา, เมืองแนชวิลล์ มลรัฐเทนเนสซี, เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
และในหลายปีมานี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึน้ ทีเ่ มืองซานดิเอโก มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นทีใ่ ด ข้อความทีต่ ดิ บนป้ายในห้องการ
ประชุมครบองค์ยงั คงไม่เปลีย่ นแปลงมานับเป็ นปี ๆ แล้ว นันคื
่ อ “จงเข้ามาเรียนรู้
...และจงออกไปเพือ่ บําเพ็ญประโยชน์”

การประชุมภาคประจําปี เพื่ออบรมเจ้าหน้ าที่สโมสร
โดยคํานึงถึงการผลัดเปลีย่ นความเป็ นผูน้ ําประจําปีในแต่ละปี จึงกําหนดให้ผนู้ ํา
สโมสร 34,000 สโมสรของโรตารีได้รบั การอบรมอย่างเหมาะสมเกีย่ วกับภาระ
งานต่างๆ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ การประชุมภาคประจําปีเพือ่ อบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรจึง
เป็ นการประชุมสําคัญสําหรับเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือก
การประชุมภาคประจําปีเพือ่ อบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรจะให้แรงจูงใจ แรง
บันดาลใจ การสนเทศโรตารีและแนวคิดใหม่ๆ สําหรับเจ้าหน้าทีส่ โมสร รวมทัง้
ประธานคณะกรรมการต่างๆ ผูน้ ําทีม่ ปี ระสบการณ์ของภาคจะดําเนินการ
อภิปรายเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ของโรตารีตงั ้ แต่การบริหารงานไปจนถึงโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์ การประชุมดังกล่าวจะทําให้ผเู้ ข้าประชุมได้รบั แนวคิดใหม่ๆ ที่
จะทําให้สโมสรของเขาน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ โดยปกติแล้วผูแ้ ทน
แปดถึงสิบคนจากสโมสรแต่ละแห่งจะได้รบั เชิญให้เข้าประชุมในวาระการอบรมนี้
ซึง่ จะจัดขึน้ ในเดือนมีนาคม เมษายนหรือพฤษภาคม
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การประชุมภาคประจําปีเพือ่ อบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรยังเปิดโอกาสให้ผวู้ า่ การ
ภาคได้นําเสนอคติพจน์ของโรตารีสากลและจุดเน้นต่างๆ ของประธานโรตารี
สากลคนใหม่ในปีต่อไป รวมทัง้ แบ่งปนั เป้าหมายและแผนงานของภาคเพือ่ นําไป
ปฏิบตั กิ ารด้วย
การเข้าร่วมประชุมภาคประจําปี เพือ่ อบรมเจ้าหน้าทีส่ โมสรจะนําไปสูค่ วาม
สําเร็จของสโมสรโรตารีแต่ละสโมสรในปี ทจ่ี ะมาถึงได้มาก

การประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค
การประชุมใหญ่ประจําปีของภาคจัดขึน้ เพือ่ สมาชิกสโมสรทุกคนในภาครวมทัง้
ครอบครัว มิใช่เพียงสําหรับเจ้าหน้าทีส่ โมสรและกรรมการต่างๆ เท่านัน้ แต่
เพือ่ ให้ทกุ คนมีความเพลิดเพลินไปกับมิตรภาพและวิทยากรทีใ่ ห้แรงบันดาลใจ
รวมทัง้ การอภิปรายเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ซึง่ จะทําให้การเป็ นสมาชิกในโรตารีม ี
ความหมายมากยิง่ ขึน้ ทุกคนทีเ่ ข้าประชุมใหญ่ประจําปีของภาคจะพบว่าการเป็ น
โรแทเรียนนัน้ จะได้รบั ผลตอบแทนมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากประสบการณ์ใหม่ๆ
ความคิดและความรูจ้ กั มักคุน้ อันเกิดขึน้ จากการประชุมนัน้ ผูท้ เ่ี ข้าประชุมดังกล่าว
มักจะพอใจทีจ่ ะกลับมาประชุมอีกปีแล้วปีเล่า
ทุกๆ ภาคของโรตารีจะมีการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค การประชุม
ดังกล่าวนัน้ ถือว่ามีความสําคัญมากทีป่ ระธานโรตารีสากลจะเลือกโรแทเรียนทีม่ ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เป็ นผูแ้ ทนส่วนตัวมาเข้าร่วมประชุมและกล่าวคําปราศรัย
ในทุกๆ การประชุม รายการของการประชุมจะรวมลักษณะแห่งความบันเทิงที่
เยีย่ มยอด การอภิปรายทีน่ ่าสนใจและรายการทีใ่ ห้แรงบันดาลใจต่างๆ
ประโยชน์เพิม่ เติมอีกสิง่ หนึ่งในการเข้าประชุมใหญ่ประจําปีของภาคคือ
โอกาสทีไ่ ด้รจู้ กั คุน้ เคยกับสมาชิกในสโมสรของตนมากขึน้ ในบรรยากาศทีไ่ ม่เป็ น
ทางการ มิตรภาพทีย่ งยื
ั ่ นเริม่ จากการสร้างความสัมพันธ์ ณ การประชุมใหญ่
ประจําปีของภาคนันเอง
่

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก
โดยทัวไปมั
่ กจัดขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม การประชุมอบรมความเป็ น
ผูน้ ําและให้แรงจูงใจในช่วง 2-3 วันนี้จะช่วยเตรียมนายกสโมสรรับเลือกในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
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หัวข้อในการสัมมนาอบรมคือการนําเสนอคติพจน์ของโรตารีสากลในปีต่อไป
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและมูลนิธโิ รตารี นายกรับเลือกจะได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดเป้าหมาย การเลือกและ
การเตรียมตัวของเจ้าหน้าทีส่ โมสร การบริหารสโมสร การหาและการรักษา
สมาชิกภาพ การประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ ทรัพยากรของโรตารีสากลและภาค
ในบางพืน้ ทีข่ องโลก ภาคทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กัน 2 ภาคหรือมากกว่านัน้ จะจัดการ
สัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค (Multidistrict PETS) กลุม่ ทีจ่ ดั อบรมเช่นนี้
พบว่าจํานวนคนทีม่ ากขึน้ ช่วยดึงดูดวิทยากรโรตารีทม่ี ชี อ่ื เสียงได้ ทําให้นายกรับ
เลือกมีแนวคิดทีก่ ว้างไกลเหนือระดับภาค และก่อให้เกิดกลยุทธ์ทม่ี คี วาม
หลากหลายสําหรับความเป็ นผูน้ ําสโมสรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

แผนผูน้ ําสโมสร
แผนผูน้ ําสโมสรเป็ นการรวบรวมการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ทีส่ โมสรโรตารีสามารถ
ดําเนินการเพือ่ ให้เป็ นสโมสรทีต่ ่นื ตัวอยูเ่ สมอ สโมสรควรจะพิจารณาการปฏิบตั ทิ ่ี
ดีทส่ี ดุ ทีแ่ นะนําเอาไว้ เช่น การเน้นในเรือ่ งความต่อเนื่องของผูน้ ําสโมสร บรรลุ
การเห็นพ้องต้องกันในการตัดสินใจและการวางแผนงาน และการให้สมาชิกทุก
คนมีสว่ นร่วมในโครงการและกิจกรรมของสโมสร และปรับให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของสโมสร แผนผูน้ ําสโมสรจะช่วยให้มนใจได้
ั่
วา่ สโมสรประเมินการ
ปฏิบตั ใิ นปจั จุบนั อย่างสมํ่าเสมอ และดําเนินการตามแนวคิดใหม่ๆ ให้บรรลุผล
เพือ่ เพิม่ พูนความมีชวี ติ ชีวา การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ นํามาจากการปฏิบตั ขิ องสโมสร
โรตารีทม่ี ปี ระสิทธิภาพทัวโลก
่

เยาวชนแลกเปลี่ยน
เยาวชนแลกเปลีย่ นเป็ นโครงการของโรตารีซง่ึ เป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ดุ โครงการหนึ่ง
ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในนานาประเทศและการพัฒนามิตรภาพที่
ถาวร โครงการนี้ได้เริม่ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1927 โดยสโมสรโรตารีนีซ ประเทศฝรังเศส
่
การแลกเปลีย่ นในยุโรปดําเนินมาจนกระทังสงครามโลกครั
่
ง้ ที่ 2 จึงหยุดไปและ
เริม่ ใหม่หลังสงครามในปี ค.ศ. 1946 ในปี 1939 โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ น
ได้ถูกสร้างสรรค์ขน้ึ ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และลาตินอเมริกา นับ
แต่นนั ้ มา จึงมีการขยายโครงการนี้ไปทัวโลก
่
ในปี 2009-10 มีเยาวชนกว่า 8,700
คนได้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลีย่ นทีภ่ าคและสโมสรโรตารีเป็ นผูส้ นับสนุ น
โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ | 31

คุณค่าของการแลกเปลีย่ นเยาวชนเป็ นประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มิใช่แค่เพียง
นักเรียนมัธยม แต่รวมไปถึงครอบครัวทีเ่ ป็ นเจ้าภาพ สโมสรทีส่ นับสนุน โรงเรียน
มัธยมทีร่ บั เยาวชนเข้าเรียนรวมทัง้ ชุมชนทัง้ หมดด้วย การเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นเยาวชนจะให้โอกาสทีเ่ ยีย่ มยอดแก่นกั เรียนในโรงเรียนทีเ่ ป็ นเจ้าภาพ
ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ภาษา ประเพณีและชีวติ ครอบครัวในประเทศอืน่ ได้
โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นจะให้โอกาสทีน่ ่ าสนใจและประสบการณ์
มากมายแก่เยาวชนให้ได้รเู้ ห็นโลกอีกส่วนหนึ่ง นักเรียนจะใช้เวลาไปอยู่
ต่างประเทศหนึ่งปีการศึกษาในโปรแกรมการแลกเปลีย่ นระยะยาว มีสโมสรและ
ภาคสนับสนุ นการแลกเปลีย่ นในระยะสัน้ หลายๆ วันหรือหลายๆ สัปดาห์ รวมทัง้
การแลกเปลีย่ นชนรุ่นใหม่สาํ หรับคนหนุ่มสาวทีม่ อี ายุ 18-25 ปีอกี ด้วย
โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นเป็ นโครงการของโรตารีสากลมาตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1974 และเป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้สงู ทีเดียวสําหรับสโมสรโรตารี
ทัง้ หลายในการทีจ่ ะส่งเสริมความเข้าใจอันดีและไมตรีจติ ระหว่างประเทศ

ไม่มีสิทธิพิเศษส่วนตัว
บ่อยครัง้ ทีเดียวทีม่ ติ รสหายจะถามว่าโรแทเรียนได้รบั ประโยชน์ทางธุรกิจพิเศษ
จากการเป็ นสมาชิกโรตารีหรือไม่ โรแทเรียนควรจะคาดหวังว่าจะได้รบั การ
ลดหย่อนหรือได้รบั การบริการด้วยเสน่หา เพราะเขาเกีย่ วข้องเป็ นมิตรโรแทเรียน
ด้วยหรือไม่
คําตอบทีช่ ดั เจนคือไม่ คูม่ อื ปฏิบตั กิ าร (Manual of Procedure) ของโรตารี
สากลจะระบุไว้อย่างชัดเจนเกีย่ วกับสถานะของโรตารีในเรือ่ งนี้ นโยบายทีไ่ ด้รบั
การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหารในปี ค.ศ. 1933 ได้กล่าวไว้วา่ ในความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจและวิชาชีพนัน้ “โรแทเรียนไม่ควรคาดหมายและแม้แต่จะ
ขอร้องทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาหรือได้ประโยชน์จากมิตรโรแทเรียนมากกว่าผูร้ ว่ ม
ธุรกิจหรือวิชาชีพอืน่ ๆ ... การใช้มติ รภาพของโรตารีเป็ นเจตนาในการเอาเปรียบ
หรือรับผลประโยชน์นนั ้ ขัดแย้งกับจิตวิญญาณของโรตารี”
ในทางตรงกันข้าม หากธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือธุรกิจใหม่ๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์
โดยธรรมชาติจากมิตรภาพทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ ในโรตารี นันย่
่ อมเป็นพัฒนาการโดย
ปกติซง่ึ อาจเกิดขึน้ ได้ทงั ้ นอกและในวงการโรตารี ดังนัน้ จึงไม่ใช่การละเมิด
จรรยาบรรณของการเป็ นสมาชิกโรตารี
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เป็ นเรือ่ งสําคัญยิง่ ทีต่ อ้ งจําไว้วา่ วัตถุประสงค์แรกของการเป็ นสมาชิกโรตารี
นัน้ คือ การให้โอกาสเป็ นพิเศษแก่สมาชิกทุกคนในการบําเพ็ญประโยชน์แก่ผอู้ ่นื
และการเป็ นสมาชิกมิได้เป็ นเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือสิทธิ
พิเศษต่างๆ

การบริการชนรุน่ ใหม่
ในปี ค.ศ. 2010 สภานิตบิ ญ
ั ญัตมิ มี ติเห็นชอบให้การบริการชนรุน่ ใหม่เป็ น
แนวทางที่ 5 แห่งการบริการของโรตารี การบําเพ็ญประโยชน์แก่คนหนุ่มสาวเป็ น
บทบาททีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของโรตารีมาช้านาน ในปี ค.ศ. 1949 คณะกรรมการ
บริหารของโรตารีสากลมีมติให้ใช้คาํ ขวัญพิเศษทีว่ า่ โรแทเรียนทุกคนเป็ นตัวอย่าง
่ ม่ ตี ่อเด็กและเยาวชนในแต่ละชุมชนทีส่ โมสร
แก่เยาวชน เพือ่ แสดงความมุง่ มันที
โรตารีตงั ้ อยู่
โครงการบริการเยาวชนจะมีรปู แบบต่างๆ กันไปทัวโลก
่
สโมสรโรตารี
อุปถัมภ์โปรแกรมโรทาแรคท์ อินเทอร์แรคท์ ไรลาและการแลกเปลีย่ นเยาวชน
โรแทเรียนทัง้ หลายให้การสนับสนุนกลุม่ ลูกเสือชาย-หญิง ทีมนักกีฬา ศูนย์เด็ก
พิการ การตรวจตราความปลอดภัยในโรงเรียน ค่ายฤดูรอ้ น สถานทีส่ าํ หรับ
พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์บริการความปลอดภัยในการขับรถ การออกร้านในมณฑล
ศูนย์ดแู ลเด็กและโรงพยาบาลเด็ก สโมสรต่างๆ มากมายจัดบริการแนะแนวทาง
อาชีพ จัดโปรแกรมการจัดหางานให้เยาวชนและส่งเสริมการนําการทดสอบสี่
แนวทางไปใช้ โครงการต่อต้านการติดยาและเสพสุราต่างๆ และโครงการให้
ตระหนักต่อโรคเอดส์กก็ าํ ลังได้รบั การสนับสนุนจากโรแทเรียนเพิม่ มากขึน้ ด้วย
ในทุกๆ ตัวอย่างดังกล่าวนัน้ โรแทเรียนจะมีโอกาสเป็ นตัวอย่างให้แก่คน
หนุ่มสาวในสังคมของเขาได้ แต่ละคนจะเรียนรูก้ ารปฏิบตั โิ ดยการสังเกตจากผูอ้ ่นื
เมือ่ เยาวชนของเราเติบโตขึน้ เป็ นผูน้ ําทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่กย็ อ่ มเป็ นทีห่ วังว่าแต่ละคนจะ
ประสบความสําเร็จ ด้วยความปรารถนาและจิตสํานึกอย่างเดียวกันเป็ นการ
ตอบสนองชนรุน่ ต่อๆ ไปในอนาคต

กลุ่มสุภาพสตรีที่เกี่ยวข้องกับสโมสรโรตารี
การบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารีทส่ี าํ คัญบางโครงการมิได้กระทําโดยโรแทเรียน
แต่โครงการต่างๆ มากมายทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากภรรยาของโรแทเรียนรวมทัง้
สุภาพสตรีอน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสโมสรโรตารีทวโลก
ั่
โดยทัวๆ
่ ไปแล้วจะเป็ นกลุม่ ที่
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ก่อตัง้ ขึน้ ก่อนทีส่ โมสรโรตารีจะรับสุภาพสตรีเข้ามาเป็ นสมาชิก กลุม่ สุภาพสตรี
เหล่านี้บาํ เพ็ญประโยชน์และยังคงบําเพ็ญประโยชน์ในปจั จุบนั เสมือนเป็ นวิธที ่ี
คูค่ รองของโรแทเรียนจะช่วยส่งเสริมอุดมการณ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ และให้
ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชนอย่างน่ าสรรเสริญ
กลุม่ ของสุภาพสตรีมกั จะเรียกกันว่าสุภาพสตรีแห่งโรตารี, สโมสรโรตารี
แอนน์, ลาสดามาส เด โรตารี หรือองค์กรทีค่ อ่ นข้างเป็ นทางการเช่น อินเนอร์วลี
ซึง่ ทําโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ซง่ึ เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีนบั ร้อยในแต่
ละปี กลุม่ ของสุภาพสตรีนนั ้ ๆ มักจะทํางานกับโรงเรียน คลินิก ศูนย์บริจาค
อาหารและเครือ่ งนุ่งห่ม การจัดหาอุปกรณ์แก่โรงพยาบาล สถานเลีย้ งเด็กกําพร้า
และบ้านคนชรา ในหลายๆ ตัวอย่าง กลุม่ สุภาพสตรีต่างๆ นัน้ จะช่วยทําให้
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ทด่ี าํ เนินการโดยสโมสรโรตารีในท้องถิน่ สมบูรณ์แบบ
หรือได้รบั การสนับสนุนเพิม่ เติมขึน้ เป็ นพิเศษ กลุม่ ของสุภาพสตรีหลายกลุม่ ได้
ดําเนินโครงการระหว่างประเทศอย่างแข็งขันเช่นเดียวกันกับโครงการในท้องถิน่
ในหลายๆ ประเทศภรรยาของโรแทเรียนจะถูกเรียกว่า “โรตารีแอนน์” ซึง่
เป็ นประเพณีทเ่ี กิดขึน้ ณ การประชุมใหญ่ประจําปีทเ่ี มืองฮิวสตันเมือ่ ปี ค.ศ.
1914 ในขบวนรถไฟทีเ่ ดินทางไปนัน้ มีภรรยาของโรแทเรียนเพียงคนเดียว
โรแทเรียนทีโ่ ดยสารไปกับรถไฟเรียกสุภาพสตรีท่านนัน้ ว่า “โรแทเรียนส์แอนน์”
(the Rotarian’s Ann) ซึง่ ภายหลังกลายเป็ น “โรตารีแอนน์” (Rotary Ann) และ
ได้มกี ารแต่งเพลงสําหรับโรตารีแอนน์ขน้ึ เมือ่ รถไฟมาถึงสถานีฮวิ สตัน ในหมูผ่ ู้
ทีม่ าต้อนรับมีภรรยาอีกคนหนึ่งชือ่ ว่าแอนน์ ดังนัน้ คําว่าโรตารีแอนน์จงึ
กลายเป็ นคําเรียกทีแ่ สดงความชืน่ ชมภรรยาโรตารี

โครงการรู้หนังสือ
ประชากรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ในโลกเกือบ 700 ล้านคนไม่สามารถอ่านหนังสือได้ และ
เด็กๆ 75 ล้านคนไม่ได้รบั การศึกษา ความไม่รหู้ นังสือของผูใ้ หญ่และเด็กเป็ น
เรือ่ งน่าห่วงใยไปทัวโลก
่
ทัง้ ในชาติทเ่ี จริญทางด้านอุตสาหกรรมและในประเทศที่
กําลังพัฒนา
โศกนาฏกรรมของความไม่รหู้ นังสือก็คอื การทีผ่ อู้ ่านหนังสือไม่ออกนัน้ ๆ จะ
ขาดความเป็ นตัวของตัวเองและกลายเป็ นเหยือ่ ของการชักจูงทีไ่ ร้คณ
ุ ธรรม ความ
ยากจนและการสูญเสียความรูส้ กึ แห่งการเป็ นมนุษยชาติ การไม่รหู้ นังสือจะเป็ น
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อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและตนเอง และ
ยังเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจ ความร่วมมือและสันติภาพระหว่างประเทศ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการรูห้ นังสือซึง่ เป็ นเรือ่ งทีเ่ น้นความสําคัญของ
โรตารี ช่วยส่งเสริมการศึกษาและการรูห้ นังสือแก่คนทุกคน สโมสรโรตารี
มากมายได้สาํ รวจความต้องการในชุมชนเพือ่ จัดอบรมการรูห้ นังสือและพัฒนา
โครงการทีส่ นองความต้องการเหล่านัน้ สโมสรบางแห่งจัดหาหนังสือพืน้ ฐานเพือ่
การสอนอ่าน บางแห่งก็สร้างคลินิกเพือ่ ส่งเสริมการอ่านและภาษาขึน้ บางแห่งจัด
อาสาสมัครให้ความช่วยเหลือสอนหนังสือและจัดซือ้ อุปกรณ์เกีย่ วกับการอ่าน
ต่างๆ โรแทเรียนทัง้ หลายสามารถมีบทบาททีส่ าํ คัญในชุมชนของตนและใน
ประเทศทีก่ ําลังพัฒนาได้อย่างจริงจัง โดยส่งเสริมโครงการต่างๆ เพือ่ เปิดโอกาส
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้จากความสามารถในการอ่าน ยกตัวอย่างเช่น โรแทเรียนชาว
ออสเตรเลียได้พฒ
ั นาโครงการประภาคารเพือ่ การรูห้ นังสือขึน้ มาเพือ่ โรงเรียน
4 แห่งในประเทศไทย วิธกี ารสอนแบบใหม่น้ี พิสจู น์ให้เห็นว่าเป็ นประโยชน์จน
รัฐบาลไทยได้ยอมรับให้ใช้ในโรงเรียนทัวประเทศ
่
สโมสรโรตารีอน่ื ๆ ได้ใช้วธิ นี ้ี
เพือ่ พัฒนาโครงการรูห้ นังสือในประเทศบังคลาเทศ บราซิล แอฟริกาใต้และ
ประเทศอื่นๆ

การประชุมใหญ่ประจําปี ของโรตารีสากล
ในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนในแต่ละปี โรตารีสากลจะจัดการประชุมใหญ่
ประจําปี “เพือ่ กระตุน้ ให้แรงบันดาลใจและให้ความรูแ้ ก่โรแทเรียนทุกคนในระดับ
นานาชาติ” การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลซึง่ จะจัดขึน้ ในส่วนต่างๆ
ของโลกในแต่ละปี จะเป็ นการประชุมประจําปี เพือ่ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กร
กระบวนการวางแผนการประชุมมักจะเริม่ กระทํากันหลายๆ ปี ลว่ งหน้า
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลจะเชิญชวนให้เมืองต่างๆ ส่งข้อเสนอในการจัด
ประชุมเป็ นการเริม่ ต้นกระบวนการเสนอตัวจัดการประชุม
การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลมีความเป็ นสากลอย่างแท้จริง มี
โรแทเรียนและแขกรับเชิญประมาณ 20,000-40,000 คนเข้าร่วมประชุม
นอกเหนือไปจากงานสนุ กสนานรืน่ เริง การประชุมใหญ่ประจําปียงั ให้โอกาส
พิเศษแก่โรแทเรียนในการเดินทางท่องเทีย่ วในวันหยุด สมาชิกทุกคนควรจะวาง
แผนการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลเพือ่ ค้นหาความเป็ นสากล
อย่างแท้จริงของโรตารี ซึง่ จะเป็ นประสบการณ์ทท่ี ่านจะไม่มวี นั ลืมเลือนได้เลย
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คณะกรรมการระหว่างประเทศ
ในปี ค.ศ. 1931 โรแทเรียนในประเทศฝรังเศสและเยอรมนี
่
ได้จดั การประชุม
คณะกรรมการกลุม่ ย่อย ด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนของประเทศเพือ่ นบ้านทัง้ สอง นับแต่นนั ้ มา โรแทเรียนในยุโรปก็ได้เบิก
ทางในการตัง้ คณะกรรมการระหว่างประเทศเพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุ นการติดต่อระหว่าง
โรแทเรียนและสโมสรโรตารีในต่างแดนของชาติต่างๆ
ในปจั จุบนั มีการจัดตัง้ คณะกรรมการระหว่างประเทศขึน้ ในส่วนต่างๆ ของ
โลกเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมมิตรภาพ เช่นเดียวกับการร่วมมือกันในการสนับสนุน
โครงการบริการระหว่างประเทศ โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นและกิจกรรมอืน่ ๆ
ทีจ่ ะพัฒนาความเข้าใจระหว่างชาติได้ บ่อยครัง้ ทีค่ ณะกรรมการระหว่างประเทศ
จะมาเยีย่ มเยือนโรแทเรียนและครอบครัวในต่างแดน รวมทัง้ จัดการประชุม
ระหว่างเมืองและการประชุมต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น จะมีการตัง้ คณะกรรมการระหว่างประเทศขึน้ ระหว่าง
ประเทศทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากกัน โดยพยายามทีจ่ ะส่งเสริมไมตรีจติ และมิตรภาพกับ
ประเทศคูม่ ติ รหรือพืน้ ทีค่ มู่ ติ รของโลก คณะกรรมการระหว่างประเทศจะร่วมมือ
กันกับผูว้ ่าการภาคของประเทศและให้บริการในฐานะเป็ นทีป่ รึกษาแก่ภาคและ
สโมสรต่างๆ
คณะกรรมการระหว่างประเทศจะจัดหาวิธกี ารอื่นๆ สําหรับสโมสรโรตารีและ
โรแทเรียน เพือ่ ให้ความรับผิดชอบในแนวทางบริการทีส่ ไ่ี ด้อย่างสมบูรณ์ นันคื
่ อ
ความเข้าใจระหว่างประเทศ ไมตรีจติ และสันติภาพ

โรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
โครงสร้างของโรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (RIBI) ก่อให้เกิด
เรือ่ งราวทีน่ ่าสนใจในประวัตศิ าสตร์ของเราขึน้ ในปี ค.ศ. 1914 หลังจากทีโ่ รตารี
ขยายข้ามแอตแลนติกไปยังสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ สมาคมบริทชิ ของ
สโมสรโรตารีได้ถูกสถาปนาขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งของสมาคมแห่งชาติของสโมสร
โรตารี ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 1 มีการติดต่อกันระหว่างสโมสรนานาชาติ
ไม่มากนัก สมาคมบริทชิ จึงรวมสโมสรโรตารีต่างๆ ในสหราชอาณาจักรและ
ไอร์แลนด์จาํ นวนหนึ่งพร้อมทัง้ ชุมชนในยุโรปอืน่ ๆ อีก 2-3 แห่งเข้าด้วยกัน
หลังจากสงคราม ธรรมนูญของโรตารีสากลฉบับใหม่กไ็ ด้รบั การอนุมตั ขิ น้ึ ใน
ปี ค.ศ. 1922 ซึง่ ร่างหลักการไว้ว่า ประเทศใดก็ตามทีม่ สี โมสรโรตารี 25 สโมสร
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ประเทศนัน้ สามารถทีจ่ ะเป็ น “หน่วยของอาณาเขต” และมีผแู้ ทนในคณะกรรมการ
บริหารโรตารีสากล พร้อมทัง้ ได้รบั อํานาจพิเศษอื่นๆ สโมสรต่างๆ ในสหราช
อาณาจักรและไอร์แลนด์จงึ ได้เรียกร้องสิทธิและได้รบั สถานะเป็ นหน่วยของอาณา
เขต ซึง่ ไม่มกี ลุม่ ใดในโลกทีไ่ ด้รอ้ งขอหรือได้รบั สถานะเช่นนัน้ เลย
ในปี ค.ศ. 1927 โรตารีสากลได้ยกเลิกแนวคิดเกีย่ วกับหน่วยของอาณาเขต
ดังกล่าวและก่อตัง้ สโมสรโรตารีต่างๆ โดยพิจารณาตาม “อาณาเขต” ของโลก
อย่างไรก็ตาม “สิทธิ สิทธิพเิ ศษและอํานาจทัง้ หมดในหน่วยของอาณาเขตทีย่ งั คง
มีอยู”่ จะได้รบั การพิทกั ษ์และคงความเป็ นไปเช่นนัน้ ตลอดไป ดังนัน้ เนื่องจาก
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เป็ นหน่วยของอาณาเขตเพียงแห่งเดียว จึงยังคง
ทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยอิสระของโรตารีสากลภายใต้ขอ้ ตกลงของธรรมนูญโรตารี
สากล
รูปแบบการบริหารของโรตารีสากลในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จงึ
เหมาะสมกับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์โดยเฉพาะ ทัง้ นี้เนื่องจากภูมปิ ระเทศ
ภาษาและระเบียบประเพณี ด้วยความสัมพันธ์ทางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าว
สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จงึ มีโครงสร้างการบริหารทีแ่ ตกต่างกันไปบ้างจาก
สโมสรโรตารีและภาคต่างๆ ในโลก แม้วา่ จะเป็ นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของโรตารี
สากลก็ตาม

สภานิติบญ
ั ญัติของโรตารี
โรตารีในสมัยก่อนนัน้ การเปลีย่ นแปลงกฎข้อบังคับหรือธรรมนูญใดๆ ของโรตารี
สากลจะได้รบั การเสนอและออกเสียง ณ การประชุมใหญ่ประจําปี เนื่องจากมีผู้
เข้าประชุม ณ การประชุมใหญ่ประจําปีมากขึน้ การเปิดอภิปรายทัวไปจึ
่ งทําได้
ลําบากขึน้ ดังนัน้ จึงมีการจัดตัง้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตขิ น้ึ ในปี ค.ศ. 1933 ให้ทาํ หน้าที่
เป็ นกลุม่ ทีป่ รึกษาทีจ่ ะถกเถียงและวิเคราะห์ขอ้ เสนอต่างๆ ก่อนทีจ่ ะมีการออก
เสียงกัน ณ การประชุมใหญ่ประจําปี สภานิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้มกี ารประชุมครัง้ แรกในปี
ค.ศ. 1934
ในทีส่ ดุ ณ การประชุมใหญ่ประจําปี ณ เมืองแอตแลนตาในปี ค.ศ. 1970 ได้
มีมติวา่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตคิ วรทําหน้าทีเ่ ป็ นองค์นิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือองค์สภาของโรตารี
อย่างแท้จริง สภาจะประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาคของโรตารี 1 คนรวมทัง้ สมาชิก
โดยตําแหน่งหลายท่าน โดยเป็ นทีต่ กลงกันว่าสภาจะประชุมกัน 1 ครัง้ ในทุกๆ
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3 ปีตามสถานทีแ่ ละเวลาซึง่ นอกเหนือไปจากการประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารี
สากล
สภาจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบพิจารณาและวินิจฉัยบทบัญญัตติ ่างๆ ทีข่ อเสนอ
การเปลีย่ นแปลงในกฎข้อบังคับและธรรมนูญของโรตารีสากลและธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารี รวมทัง้ มติต่างๆ ซึง่ เป็ นข้อเสนอแนะต่อกรรมการ
บริหารโรตารีสากลเพือ่ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในนโยบาย โปรแกรมและ
กระบวนการของโรตารี สโมสรโรตารี ภาค หรือคณะกรรมการบริหารของโรตารี
สากลอาจส่งข้อเสนอต่างๆ ได้ สโมสรโรตารีทุกแห่งทัวโลกจะต้
่
องทบทวนการ
พิจารณาของสภาก่อนทีจ่ ะพิจารณาตัดสินรอบสุดท้าย หากมีการออกเสียง
คัดค้านการพิจารณาของสภาอย่างน้อยทีส่ ดุ 5% จากสโมสรต่างๆ นิตบิ ญ
ั ญัติ
นัน้ ๆ จะถือเป็ นโมฆะและจะถูกเสนอไปยังสโมสรทุกสโมสรเพือ่ พิจารณารอบ
สุดท้ายอีกครัง้
สภานิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะให้กระบวนการประชาธิปไตยแก่สมาชิกสําหรับการ
เปลีย่ นแปลงด้านนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการดําเนินการของโรตารีสากล

กลุ่มเครือข่ายทัวโลก
่
ความสนใจและงานอดิเรกของโรแทเรียนมีความหลากหลายเช่นเดียวกับสมาชิก
ภาพ กลุม่ เครือข่ายทัวโลกเป็
่
นวิธกี ารหนึ่งทีโ่ รแทเรียนจะได้แบ่งปนั ความสนใจที่
มีเหมือนๆ กันกับสมาชิกอื่นๆ ทัวโลก
่
มีกลุม่ อยู่ 2 ประเภทภายใต้กลุม่ เครือข่าย
ทัวโลกนี
่
้ คือ กลุ่มมิตรภาพโรตารีซง่ึ ให้ความสนใจด้านสันทนาการและอาชีพ กับ
กลุม่ ปฏิบตั กิ ารโรตารีซง่ึ เน้นเรือ่ งทีเ่ ฉพาะเจาะจงลงไป
กลุม่ มิตรภาพโรตารีแสดงถึงกิจกรรมสันทนาการและอาชีพมากมาย เช่น
เทนนิส ดนตรีและการต่อผ้าซึง่ เป็ นกิจกรรมสันทนาการ ในส่วนของความสนใจ
ด้านอาชีพมีอาทิ เช่น การบัญชี กฎหมาย และเภสัชกรรม กิจกรรมต่างๆ ก็ม ี
หลากหลายไปตามความสนใจ เช่น กลุม่ มิตรภาพระหว่างประเทศของโรแทเรียน
ทีไ่ ปร่วมงานประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากล จะช่วยส่งเสริมการประชุมใหญ่
ประจําปีและช่วยในการปฐมนิเทศผูท้ ไ่ี ปร่วมประชุมครัง้ แรก ในขณะทีก่ ลุม่
มิตรภาพระหว่างประเทศของโรแทเรียนนักบินก็จดั งาน “บินเข้ามาหากัน” ให้
สมาชิกได้พบปะกันในหลายๆ ส่วนของโลก
กลุม่ ปฏิบตั กิ ารโรตารีมกั จะทํากิจกรรมและโครงการบําเพ็ญประโยชน์ท่ี
เกีย่ วกับเรือ่ งเฉพาะ เช่น กลุม่ ปฏิบตั กิ ารโรตารีอาสาสมัครทันตกรรมให้บริการ
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ด้านทันตกรรมในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา และกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารีต่อต้านโรค
เอดส์มงุ่ กระตุน้ โรแทเรียนและเป็ นผูน้ ําในการต่อสูก้ บั โรคเอดส์ไปทัวโลก
่

การแลกเปลี่ยนมิตรภาพของโรตารี
การแลกเปลีย่ นมิตรภาพของโรตารีสนับสนุ นโรแทเรียนและครอบครัวให้ไปเยีย่ ม
เยียนครอบครัวของโรแทเรียนในทีต่ ่างๆ ของโลก การแลกเปลีย่ นมิตรภาพนัน้
อาจกระทําได้ระหว่างสโมสรกับสโมสร (โรแทเรียนรายบุคคลและครอบครัว) หรือ
ภาคกับภาค (โรแทเรียน 4-6 คู)่
โรแทเรียนสามีภรรยาหลายคู่เดินทางไปยังประเทศอืน่ (โดยการออกเงิน
ค่าใช้จ่ายเอง) ในโครงการแลกเปลีย่ นมิตรภาพของโรตารี ซึง่ ต่อจากนัน้ ก็จะ
แลกเปลีย่ นการต้อนรับขับสูซ้ ง่ึ กันและกันเมือ่ มีการเยีย่ มเยียนกันเกิดขึน้
หลังจากการทดลองนําร่องประสบความสําเร็จแล้ว การแลกเปลีย่ นมิตรภาพของ
โรตารีจงึ กลายมาเป็ นโปรแกรมของโรตารีในปี ค.ศ. 1988
การแลกเปลีย่ นมิตรภาพของโรตารีเปิดประตูแห่งมิตรภาพในวิถที างที่
ไม่ซ้าํ แบบใครนอกจากในโรตารีเท่านัน้ โรแทเรียนทัง้ หลายทีก่ าํ ลังแสวงหา
ประสบการณ์ในวันหยุดพักผ่อนและมิตรภาพแบบพิเศษ ควรจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
โปรแกรมนี้ให้มากขึน้ การผจญภัยของโรตารีทน่ี ่าตื่นเต้นกําลังรอคอยท่านอยู่!

รางวัลเยาวชนผูน้ ําของโรตารี (ไรลา)
ในทุกๆ ปี เยาวชนนับพันๆ คนจะได้รบั การคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรมหรือสัมมนา
การเป็ นผูน้ ําซึง่ อุปถัมภ์โดยโรตารีทจ่ี ดั ขึน้ ในภาคต่างๆ ทัวโลก
่
ในบรรยากาศที่
ไม่เป็ นทางการนัน้ คนหนุ่มสาวอายุ 14-30 ปีทม่ี คี วามสามารถเด่นๆ จะใช้เวลา
หลายวันร่วมรายการทีท่ า้ ทายต่างๆ ในการอบรมการเป็ นผูน้ ํา การอภิปราย การ
ปราศรัยทีใ่ ห้แรงบันดาลใจและกิจกรรมทางสังคมทีจ่ ดั ไว้เพือ่ เพิม่ พูนการพัฒนา
ส่วนบุคคล ทักษะความเป็ นผูน้ ําและการเป็ นพลเมืองทีด่ ี ชือ่ ทีเ่ ป็ นทางการของ
กิจกรรมนี้คอื รางวัลเยาวชนผูน้ ําของโรตารี (ไรลา) แม้วา่ กิจกรรมเหล่านี้อาจจะ
ถูกเรียกชือ่ ต่างๆ เช่น การเข้าค่าย การสัมมนาความเป็ นผูน้ ําของเยาวชน หรือ
การประชุมใหญ่ของเยาวชนก็ตาม
โปรแกรมไรลาได้เริม่ ขึน้ ในประเทศออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1959 เมือ่ เยาวชน
ทัวรั
่ ฐควีนส์แลนด์ได้รบั เลือกให้เข้าเฝ้าเจ้าหญิงอเล็กซานดรา พระญาติวยั เยาว์
ของพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 โรแทเรียนทัง้ หลายในบริสเบนผูซ้ ง่ึ เป็ นเจ้าภาพ
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ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมรูส้ กึ ประทับใจกับคุณสมบัตขิ องเยาวชนทัง้ หลายนัน้ จึง
กําหนดให้นําเยาวชนผูน้ ํามาประชุมร่วมกันประมาณ 1 สัปดาห์ในแต่ละปี เพือ่ ทํา
กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา โปรแกรมไรลาจึงค่อยๆ เจริญ
ต่างๆ ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปี
รุง่ เรืองขึน้ ไปทัวภาคโรตารี
่
ค.ศ. 1971 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลจึงอนุมตั โิ ครงการรางวัลเยาวชน
ผูน้ ําของโรตารีเป็ นโครงการทางการของโรตารีสากลโครงการหนึ่งด้วย ในขณะที่
ไรลาถูกจัดเป็ นกิจกรรมหนึ่งของภาค ก็มกั จะมีการจัดประชุมไรลานานาชาติก่อน
การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลด้วย

กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ ชมุ ชนโรตารี
หนึ่งในโปรแกรมหลากหลายของโรตารีทเ่ี กีย่ วกับกิจกรรมและโครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์ทวโลก
ั่
คือ กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีซง่ึ เป็ นทีร่ จู้ กั กันแต่เดิม
ในฐานะกลุ่มบําเพ็ญประโยชน์หมูบ่ า้ นโรตารี (หรือกลุม่ บําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชน
โรตารีในบริเวณเมือง) รูปแบบของการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ ให้ช่วยเหลือตนเอง
ได้ในระดับรากหญ้านี้ ได้รบั การริเริม่ ขึน้ โดยประธานโรตารีสากล แมท คาพารัส
ในปี ค.ศ. 1986 ในฐานะทีเ่ ป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในหมูบ่ า้ น
บ้านใกล้เรือนเคียงและชุมชนต่างๆ โปรแกรมนี้จดั ตัง้ ขึน้ ในพืน้ ทีช่ ุมชนซึง่
บ่อยครัง้ ทีเดียวทีม่ แี รงงานซึง่ อาจหาได้อย่างล้นเหลือ แต่ไม่มกี ระบวนการทีจ่ ะจัด
ประชาชนทัง้ ชายและหญิงให้ดาํ เนินโครงการต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนได้
ในปี ค.ศ. 2011 มีกลุม่ บําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารีมากกว่า 7,000 กลุม่ มี
สมาชิกประมาณ 164,200 คน ซึง่ ทํางานด้วยความแข็งขันอยูใ่ น 80 ประเทศและ
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ กลุม่ บําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี คือ กลุ่มของผูท้ ม่ี ไิ ด้เป็ น
โรแทเรียนทีส่ โมสรโรตารีอุปถัมภ์ เป็ นกลุม่ ซึง่ ต้องการจะช่วยเหลือชุมชนของ
พวกเขาโดยการดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ โรแทเรียนเป็ นผูใ้ ห้ความ
ชํานาญด้านวิชาชีพ คําแนะนํา ให้กาํ ลังใจ จัดวางโครงสร้างการดําเนินงานและให้
การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์สาํ หรับกลุม่ บําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี ซึง่
สมาชิกจะใช้แรงงานและความรูท้ เ่ี กีย่ วกับความต้องการของชุมชนเพือ่ ช่วยเหลือ
พัฒนาสังคมของเขาเองได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ชมุ ชนโรตารี
จึงเป็ นแนวทางอีกอย่างหนึ่งสําหรับโรแทเรียนในการบําเพ็ญประโยชน์ในสถานที่
ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็ นอย่างยิง่
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อินเทอร์แรคท์
อินเทอร์แรคท์เป็ นสโมสรบําเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนทีอ่ ุปถัมภ์โดยโรตารี
ซึง่ ได้รบั มติเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารของโรตารีสากลในการประชุมเมือ่
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ค.ศ.1962 สโมสรอินเทอร์แรคท์แห่งแรกได้รบั การ
ก่อตัง้ ขึน้ โดยสโมสรโรตารีเมลเบอร์นแห่งรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1962 สโมสรอินเทอร์แรคท์จะให้โอกาสแก่คนรุ่นเยาว์
ในระดับมัธยมศึกษาเข้ามาทํางานร่วมกันในการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ สร้าง
มิตรภาพระหว่างกันในโลกและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ คําจํากัดความว่า
“อินเทอร์แรคท์” ได้มาจากคําว่า อินเทอร์ (inter) ซึง่ หมายถึงระหว่างประเทศ และ
แอคท์ (act) ซึง่ หมายถึงการปฏิบตั ิ สโมสรอินเทอร์แรคท์ทกุ แห่งจะต้องได้รบั การ
อุปถัมภ์และการแนะนําจากสโมสรโรตารี และต้องวางแผนการทําโครงการการ
บําเพ็ญประโยชน์ประจําปีให้แก่โรงเรียนและชุมชนของตนและในโลก
ในปี ค.ศ. 2011 มีสโมสรอินเทอร์แรคท์มากกว่า 13,500 สโมสร ด้วยจํานวน
สมาชิกกว่า 311,800 คนใน 138 ประเทศและพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ อินเทอร์แรคเทอร์ทงั ้ หลายจะพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ ําและได้รบั ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ใิ น
การดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ซึง่ ด้วยวิธดี งั กล่าวนัน้ การเรียนรูถ้ งึ
ความพึงพอใจทีไ่ ด้มาจากการเข้าไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื นันเอง
่
เป้าหมายสําคัญของ
อินเทอร์แรคท์กค็ อื การให้โอกาสแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์ความเข้าใจและ
ไมตรีจติ กับเยาวชนทัวโลกให้
่
เพิม่ มากขึน้
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 คณะกรรมการบริหารได้มมี ติให้ลดอายุขนั ้ ตํ่า
จาก 14 เป็ น 12 ปี

โรทาแรคท์
จากการทีส่ โมสรอินเทอร์แรคท์ประสบความสําเร็จในยุคเริม่ แรกของทศวรรษ
1960 คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลได้รเิ ริม่ โรทาแรคท์ขน้ึ ในปี ค.ศ. 1968
องค์กรใหม่น้ีได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความเป็ นพลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบ
และความเป็ นผูน้ ําในสโมสรของหนุ่มสาวทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ถึง 30 ปี สโมสร
โรทาแรคท์แห่งแรกได้รบั การสถาปนาขึน้ โดยสโมสรโรตารีชาร์ลอทท์เหนือใน
เมืองชาร์ลอทท์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.2011 มี
สมาชิก 200,000 คนในสโมสรโรทาแรคท์กว่า 8,700 สโมสรใน 171 ประเทศและ
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์
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สโมสรโรทาแรคท์จะเน้นความสําคัญเกีย่ วกับความรับผิดชอบของสมาชิก
เป็ นหลักของความสําเร็จส่วนบุคคลและการมีสว่ นร่วมในชุมชน สโมสรแต่ละ
สโมสรจะให้การสนับสนุ นโครงการประจําปีเพือ่ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณใน
ชีวติ ของแต่ละบุคคลในธุรกิจและวิชาชีพ สโมสรโรทาแรคท์จะให้โอกาสในการ
นําไปสูค่ วามเข้าใจและไมตรีจติ ระหว่างกันและระหว่างประเทศ โรทาแรคเทอร์จะ
สนุกสนานกับกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ด้วย สโมสรโรทาแรคท์สามารถคงอยูไ่ ด้
หากได้รบั การสนับสนุน ชีแ้ นะและคําปรึกษาจากสโมสรโรตารี

โรตารี ครัง/แห่
้ ง แรกเพิ่มเติม
• โรตารีสากลได้มอบรางวัลผลงานดีเด่นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1969 ให้แก่สโมสร
ต่างๆ ซึง่ มีโครงการบริการชุมชนและโครงการบริการระหว่างประเทศดีเด่น
• การประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลทีจ่ ดั ขึน้ ในซีกโลกใต้แห่งแรก คือ
การประชุมใหญ่ ณ เมืองรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 1948
• โครงการบริการชุมชนแรกของโรตารีเริม่ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1907 เมือ่ บรรดา
โรแทเรียนในเมืองชิคาโกจัดตัง้ ส้วมสาธารณะ ณ ศาลากลางของเมือง
• ปีแรกทีม่ ลู นิธโิ รตารีได้รบั การบริจาคถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปีเดียวคือ
ปี ค.ศ. 1964-1965 ในปี ค.ศ. 2009-10 มีเงินบริจาคทัง้ หมด 268.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
• การขอความช่วยเหลือจากโรตารีครัง้ แรกแก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั เิ กิดขึน้ ในปี
ค.ศ. 1913 และได้รบั การบริจาคถึง 25,000 เหรียญสหรัฐเพือ่ การบรรเทาทุกข์
อันเกิดจากอุทกภัยในรัฐอินเดียนาและโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เลขาธิการของโรตารีสากล
การดําเนินงานในแต่ละวันของสํานักงานเลขาธิการของโรตารีสากลจะอยูภ่ ายใต้
การดูแลของเลขาธิการซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีผ่ มู้ คี วามชํานาญระดับสูงสุดของโรตารี
สากล เลขาธิการจะมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารและประธาน
โรตารีสากล และต้องทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการทีมงานซึง่ มากกว่า 600 คน ทํางาน
อยูท่ ส่ี าํ นักงานใหญ่โลกโรตารีสากลและสํานักงานระหว่างประเทศอีก 7 แห่งอย่าง
ต่อเนื่อง
เลขาธิการจะทําหน้าทีใ่ นฐานะเป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากล และเป็ นเจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารของมูลนิธโิ รตารีภายใต้การควบคุม
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ดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิ เลขาธิการจะทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การของ
คณะกรรมการโรตารีสากลทัง้ หมดเช่นเดียวกับสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
เลขาธิการจะได้รบั การเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลในวาระ
ไม่เกิน 3 ปี ซึง่ อาจจะได้รบั การต่อเวลาออกไปอีกโดยคณะกรรมการบริหารให้ม ี
วาระถึง 5 ปี ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1910 สุภาพบุรษุ 11 คนได้ทาํ หน้าทีใ่ นตําแหน่ง
ดังกล่าว เชสลีย่ ์ เพอรี่ เป็ นเลขาธิการคนแรกทีท่ าํ หน้าทีต่ งั ้ แต่ปี ค.ศ. 1910-1942
คนอืน่ ๆ ทีท่ าํ หน้าทีต่ ่อมาคือ ฟิล เลิฟจอย (1942-52), จอร์จ มีนส์ (1953-72),
แฮรี่ สจ๊วต (1972-78), เฮิรบ์ พิกแมน (1979-86 และ 1993-95), ฟิลปิ ลินด์เซย์
(1986-90), สเปนเซอร์ รอบินสัน จูเนียร์ (1990-93), เจฟฟรีย์ ลาร์ช (1995-97),
เอส แอรอน ไฮแอท (1997-2000) และ เอ็ด ฟูตะ (2000-11) จอห์น ฮิวโก้ ได้รบั
เลือกตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 2011
ในประวัตศิ าสตร์ของโรตารีตลอดมานัน้ ความสามารถในด้านการบริหารและ
อิทธิพลส่วนบุคคลของเลขาธิการของเรา ช่วยในการจัดแนวโครงการและกิจกรรม
ของโรตารีได้เป็ นอย่างมาก

การเลือกประธานโรตารีสากล
ในแต่ละปีโรแทเรียนทีด่ เี ด่นท่านหนึ่งจะได้รบั เลือกเป็ นประธานของโรตารีสากล
กระบวนการจะเริม่ ขึน้ 1 ปีลว่ งหน้าโดยมีการเลือกคณะกรรมการสรรหา 17 คน
จากโซนต่างๆ ทัวโลก
่
การทีจ่ ะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นคณะกรรมการสรรหา โรแทเรียน
นัน้ ๆ จะต้องเคยทําหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการบริหารของโรตารีสากล หากอดีต
กรรมการบริหารจากโซนไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้ อาจจะแต่งตัง้ อดีตกรรมการ
มูลนิธโิ รตารีหรืออดีตผูว้ า่ การภาคทีเ่ คยทําหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ของโรตารีสากลให้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการสรรหาได้
คณะกรรมการสรรหาอาจจะคัดเลือกอดีตกรรมการบริหารของโรตารีสากล
ผูท้ แ่ี สดงเจตจํานงจะเป็ นประธานโรตารีสากล กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และกรรมการบริหารคนปจั จุบนั ไม่มสี ทิ ธิได้รบั การเสนอชือ่
คณะกรรมการจะประชุมร่วมกันในเดือนสิงหาคมเพือ่ เลือกโรแทเรียนเป็ น
ประธานโรตารีสากลรับเลือก ชือ่ ของบุคคลดังกล่าวจะได้รบั การแจ้งไปยังสโมสร
ต่างๆ สโมสรโรตารีใดๆ ก็ตามอาจเสนอชือ่ เพิม่ เติมได้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม
ซึง่ จะต้องได้รบั การสนับสนุนจากสโมสรโรตารีต่างๆ ทัวโลกไม่
่
ต่าํ กว่า 1%
(ประมาณ 340 สโมสร) หากมีกรณีนนั ้ เกิดขึน้ จะต้องมีการเลือกตัง้ โดยบัตร
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คะแนนทางไปรษณีย์ หากไม่มกี ารเสนอชือ่ เพิม่ เติมโดยสโมสรต่างๆ บุคคลที่
ได้รบั เลือกโดยคณะกรรมการสรรหาจะได้รบั การประกาศให้เป็ นประธานโรตารี
สากลรับเลือก (president-nominee) ในการประชุมใหญ่ประจําปี ประธานรับ
เลือกจะได้รบั การเลือกตัง้ โดยการลงคะแนนเสียงและกลายเป็ นประธานรับเลือก
(president-elect) ในปีถดั ไป ซึง่ จะเป็ นช่วงเวลาเตรียมการทีจ่ ะปฏิบตั งิ านใน
หน้าทีใ่ ห้แก่โรแทเรียนทัวโลกในฐานะประธานโรตารี
่
สากล

คติพจน์ ประจําปี ของโรตารีสากล
ในปี ค.ศ. 1949-50 ประธานโรตารีสากล เพอร์ซี ซี. ฮอดจ์สนั ได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์ 4 ข้อให้แก่ทมี งานของเขาและเป็ นการริเริม่ ประเพณีของโรตารี
สําหรับคติพจน์ประจําปี ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา ก็มคี ติพจน์ประจําปีของโรตารี
สากลซึง่ แตกต่างกันไปทัง้ ในเรือ่ งของความยาวและสาร แต่ทงั ้ หมดก็เป็ นการ
จูงใจโรแทเรียนให้มกี ารปฏิบตั มิ ากขึน้
ในปี ค.ศ. 1961-62 ประธานโรตารีสากล โยเซพ แอบบี ได้เลือกคติพจน์วา่
“ปฏิบตั ”ิ (Act) ซึง่ เป็ นคติพจน์ทส่ี นั ้ ทีส่ ดุ คติพจน์อน่ื ๆ ทีม่ คี าํ เดียวทีน่ ํามาใช้ในปี
ค.ศ. 1968-69 โดย คิโยชิ โทกาซากิ (จงมีสว่ นร่วมมือกัน! – Participate!)
ในปี ค.ศ. 1963-64 คาร์ล มิลเลอร์ มีคติพจน์ร่วมสมัยเมือ่ เสนอ พบกับความ
ท้าทายของโรตารีในยุคอวกาศ (Meeting Rotary’s Challenge in the Space
Age), คติพจน์ทเ่ี กีย่ วกับเวลาอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 1980-81 เมือ่ รอล์ฟ คลาริช
สร้างสรรค์แนวคิดว่า สละเวลาเพือ่ ให้บริการ (Take Time to Serve) และในปี
ค.ศ. 1973-74 วิลเลียม คาร์เตอร์ เสนอไว้ว่าสละเวลาเพือ่ การกระทํา (A Time for
Action) สองคติพจน์ทม่ี คี วามคล้ายคลึงกันในการโฆษณาทางการค้านันคื
่ อ
ได้โลกทีด่ กี ว่าด้วยโรตารี (A Better World Through Rotary) (ริชาร์ด อีแวนส์ ปี
ค.ศ. 1966-67) และ บริการให้ถงึ ตัว (Reach Out) (เคลม เรอนอฟ ค.ศ. 197879), สะพานถูกนํามาเป็ นอุปมาอุปมัยโดย ฮาโรล ทอมัส ในปี ค.ศ. 1959-60
ซึง่ สนับสนุ นโรแทเรียนทัง้ หลายให้ กระปรี้กระเปร่า! ทําให้เหมาะสม! เชือ่ มโยง
มิตรภาพ! (Vitalize! Personalize! Build Bridges of Friendship!) วิลเลียม วอล์ค
ปี ค.ศ. 1970-71 ได้เสนอคติพจน์วา่ เชือ่ มช่องว่าง (Bridge the Gaps), ฮิโรจิ
มูกาซา ปี ค.ศ. 1982-83 ประกาศว่า เพือ่ มนุษยชาติเชือ่ มโยงมิตรภาพทัวโลก
่
(Mankind is One-Build Bridges of Friendship throughout the World)
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สแตนลีย่ ์ แมคคาฟฟรี ให้จุดเน้นของโลกอันกว้างใหญ่ในปี ค.ศ. 1981-82
ด้วยข้อความทีว่ ่าสร้างสันติสขุ โดยโรตารี (World Understanding and Peace
through Rotary) และอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1984-85 โดย คาร์ลอส แคนซีโก ผูซ้ ง่ึ
ส่งเสริมให้โรแทเรียนทัง้ หลายแสวงหามิตใิ หม่ในบริการ (Discover a New World
of Service), ในปีอน่ื ๆ มีการเน้นตัวบุคคล เช่น ท่านคือโรตารี (You are Rotary
– Live it! Express it! Expand it!) (เอดด์ แมคคลัฟลิน ในปี ค.ศ. 1960-61),
ความหวังดีตงั ้ ต้นทีต่ วั ท่าน (Goodwill Begins with you) (เอิรน์ ส์ท เบรทฮอลท์ซ
ปี ค.ศ. 1971-72), และท่านคือกุญแจสําคัญ (You Are the Key) (เอ็ดเวิรด์
แคดแมน ปี ค.ศ. 1985-86), บ่อยครัง้ ทีค่ ติพจน์สนับสนุนโรแทเรียนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในสโมสรมากขึน้ เช่น แผ่โรตารีออกไป รับใช้ประชาชน (Share Rotary
– Serve People) (วิลเลีย่ ม สเกลตัน ปี ค.ศ. 1983-84), และ จงทําสมาชิกภาพ
ของท่านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (Make Your Rotary Membership Effective)
(ลูเทอร์ ฮอดจ์ ปี ค.ศ. 1967-68) คติพจน์ทใ่ี ห้คาํ แนะนําให้เรามองดูสงิ ่ ใหม่แล้ว
ปฏิบตั ิ (Let’s take a new Look – and Act) (รอย ชิคแมน ปี 1972-73) ทบทวน
และเสริมสร้าง (Review and Renew) (เจมส์ เอฟ. คอนเวย์ ค.ศ. 1969-70),
บริการคือประทีปนําทาง (Let Service Light the Way) (เจมส์ แอล. โบมาร์
จูเนียร์, ค.ศ. 1979-80) และ จงให้เกียรติเพือ่ นมนุษย์ (Dignify the Human
Being) (เอิรน์ เนสโต อิมบาสซาฮี เดเมโย่, ค.ศ. 1975-76)
ค.ศ. 1986-87 ประธานโรตารีสากล แมท คาพารัส ได้เลือกข้อความทีใ่ ห้แรง
บันดาลใจว่าโรตารีสร้างความหวัง (Rotary Brings Hope), ชาร์ลส์ เคลเลอร์ ในปี
ค.ศ. 1987-88 เห็นว่าโรแทเรียนร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ ก่อให้เกิดสันติสขุ
(Rotarians – United in Service – Dedicated to Peace), ในขณะที่ รอยซ์
แอบบี ขอให้เพือ่ นสมาชิกในปี ค.ศ. 1988-89 ตระหนักว่าโรตารีคอื ชีวติ มาช่วย
คิดสร้างพลัง (Put Life into Rotary – Your Life), ฮิวจ์ อาร์เชอร์ (ค.ศ. 1989-90)
สนับสนุ นเราเพือ่ สุขใจให้บริการคือปณิธานโรตารี! (Enjoy Rotary!), และ เปาโล
คอสตา (ค.ศ. 1990-91) ขอให้เราภูมใิ จให้บริการ ดําเนินงานด้วยศรัทธา (Honor
Rotary with Faith and Enthusiasm), ประธานโรตารีสากล ราชา ซาบู (ปี ค.ศ.
1991-92) ชักชวนโรแทเรียนทุกคนให้มองให้ไกลใจให้กว้าง (Look Beyond
Yourself), สําหรับปี ค.ศ. 1992-93 คลิฟฟอร์ด ดอคเตอร์แมน ทําให้โรแทเรียน
ทัง้ หลายนึกถึงการเกื้อกูลแก่กนั สุขสันต์แท้จริง (Real Happiness Is Helping
Others), และในปี ค.ศ. 1993-94 รอเบิรท์ บาร์ท แนะโรแทเรียนให้เชือ่ มันในสิ
่ ง่
ทีท่ าํ กระทําในสิง่ ทีช่ อบ (Believe In What You Do – Do What You Believe In),
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สําหรับปี ค.ศ. 1994-95 บิลล์ ฮันท์ลยี ์ กระตุน้ ให้มวลมิตรโรแทเรียนสร้างมิตร
(Be A Friend) กับชุมชน, และในปี ค.ศ. 1995-96 เฮอร์เบิรท์ บราวน์ ขอให้
โรแทเรียนกระทําการด้วยคุณธรรม บริการดีงามด้วยความรัก ผลงานประจักษ์
เพือ่ สันติ (Act with Integrity, Serve with Love, Work for Peace), ในปี ค.ศ.
1996-97 คติพจน์ของ หลุยส์ จิอาย คือ สร้างอนาคตด้วยการกระทําตาม
วิสยั ทัศน์ (Build the Future with Action and Vision), ในปี ค.ศ. 1997-98
เกลน คินรอสส์ ได้เสนอแผนทีจ่ ะให้ความห่วงใยของโรตารีเป็ นทีป่ ระจักษ์ (Show
Rotary Cares), และในปี ค.ศ. 1998-99 เจมส์ เลซี ขอให้มวลมิตรโรแทเรียน
สานฝนั โรตารีให้เป็ นจริง (Follow Your Rotary Dream)
เมือ่ โรตารีกา้ วเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 คาร์โล ราวิซซา (1999-2000) เสนอ
คติพจน์ โรตารี 2000: ปฏิบตั สิ มํา่ เสมอ เสริมสร้างศรัทธา พัฒนาสานงาน (Rotary
2000: Act with Consistency, Credibility, Continuity) และ แฟรงค์ เดฟลิน
ขอให้โรแทเรียนสร้างความตระหนัก ให้ประจักษ์ดว้ ยการกระทํา (Create
Awareness – Take Action) ในปี ค.ศ. 2001-02 ริชาร์ด คิง เตือนให้โรแทเรียน
ตระหนักว่าเพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์ คือกิจพิสทุ ธิข์ องเรา (Mankind Is Our Business)
คติพจน์มากมายได้กระตุน้ ให้โรแทเรียนมีการปฏิบตั ใิ นทางบวก เช่น มีน้ ําใจให้
ความรัก (Sow the Seeds of Love) (พิชยั รัตตกุล ปี 2002-03), เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล
กัน (Lend a Hand) (โจนาธาน มาจิยคั เบ ปี 2003-04), เฉลิมฉลองโรตารี 100 ปี
(Celebrate Rotary) (เกลน เอสเตส ซีเนียร์ ในระหว่างปี 100 ปีโรตารี 2004-05),
และนําทาง สร้างผลงาน (Lead the Way) (วิลเลียม บอยด์ ปี 2006-07), สานฝนั
ให้เป็ นจริง (Make Dreams Real) (ดี. เค. ลี ปี 2008-09), และมีน้ําใจ ห่วงใย
เพือ่ นมนุษย์ (Reach Within to Embrace Humanity) (คัลยัน บาเนอร์จี ปี ค.ศ.
2011-12) คติพจน์เมือ่ เร็วๆ นี้ เน้นถึงอิทธิพลของโรตารีทม่ี ตี ่อโลกดังเช่น โรตารี
ร่วมสรรค์ปนั นํ้าใจ (Rotary Shares) (วิลฟริด วิลคินสัน ปี 2007-08), อนาคต
โรตารีอยูใ่ นมือท่าน (The Future of Rotary is in Your Hands) (จอห์น เคนนี
ปี 2009-10) และ ชุมชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์โลก (Building Communities
Bridging Continents) (เรย์ คลิงกินสมิท ค.ศ. 2010-11) คาร์ล-วิลเฮล์ม
สเตนแฮมเมอร์ (ค.ศ. 2005-06) ได้หนั เหไปจากประเพณีเพียงเล็กน้อยโดยการ
ใช้คาํ ขวัญของโรตารี บริการเหนือตนเอง (Service Above Self) เป็ นคติพจน์ของ
โรตารีสากล
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การรณรงค์ต้องห้าม
ข้อบังคับของโรตารีสากลทีน่ ่ าสนใจประการหนึ่งได้กล่าวว่า “จะไม่มโี รแทเรียน
ท่านใดรณรงค์ หาเสียงหรือทําการโฆษณาเพือ่ รับเลือกตัง้ ในโรตารีสากล” กฎ
ดังกล่าวนัน้ จะรวมถึงตําแหน่งของผูว้ า่ การภาค กรรมการบริหารโรตารีสากลและ
ประธานโรตารีสากล นโยบายของโรตารีจะห้ามผูส้ มัครหรือผูใ้ ดก็ตามในนามของ
ผูส้ มัครนัน้ ๆ เผยแพร่แผ่นพับ เรือ่ งราว หรือจดหมายใดๆ เป็ นอันขาด มีเพียง
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลโดยคณะกรรมการทบทวนการเลือกตัง้ เท่านัน้ ที่
มีอาํ นาจหน้าทีจ่ ะบ่งชีก้ จิ กรรมพิเศษเสมือนการรณรงค์
หลังจากทีโ่ รแทเรียนท่านใดได้แสดงเจตจํานงทีจ่ ะเป็ นผูส้ มัครสําหรับ
ตําแหน่งต่างๆ ของโรตารีเพือ่ การเลือกตัง้ โรแทเรียนท่านนัน้ ๆ จะต้องหลีกเลีย่ ง
การกระทําใดๆ ทีม่ งุ่ ให้เป็ นการประชาสัมพันธ์ชอ่ื หรือผลงาน เพือ่ สือ่ ความสนใจ
ในการเสนอชือ่ หรือการเลือกตัง้ หรือการกระทําใดๆ ทีอ่ าจส่อให้เห็นความ
ได้เปรียบอย่างอยุตธิ รรมต่อผูส้ มัครคนอื่นๆ ในตําแหน่งเดียวกัน หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎข้อบังคับทีห่ า้ มไว้ดงั กล่าว การแข่งขันจะมีผลให้ผสู้ มัครขาดคุณสมบัตไิ ด้
ในโรตารีนนั ้ เชือ่ กันว่าประวัตแิ ห่งการบําเพ็ญประโยชน์และคุณสมบัตสิ าํ หรับ
ตําแหน่งนัน้ ๆ จะขึน้ อยูก่ บั โรแทเรียนนัน้ ๆ เอง มิได้ตอ้ งการการโฆษณาชวนเชือ่
หรือการสนับสนุ นพิเศษกันแต่อย่างใด

การเริ่มต้นของมูลนิธิ
โครงการสําคัญๆ บางโครงการเจริญรุง่ เรืองจากต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
มูลนิธโิ รตารีกม็ กี ารเริม่ ต้นเช่นเดียวกัน
ในปี ค.ศ. 1917 ประธานโรตารีสากล อาร์ช คลัมภ์ ได้กล่าวกับผูแ้ ทนทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมใหญ่ประจําปีของโรตารีสากล ณ เมืองแอตลันตาว่า “นับว่าเป็ นการ
ถูกต้องอย่างยิง่ ทีว่ า่ เราควรยอมรับกองทุนถาวร เพือ่ วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั สิ งิ่
ทีด่ งี ามในโลก” การตอบสนองนัน้ เป็ นไปอย่างสุภาพและน่าชืน่ ชม แต่กองทุนนัน้
ก็เป็ นไปได้ชา้ กว่าจะเป็ นรูปธรรมขึน้ ได้ กองทุนถาวรของโรตารีได้รบั การบริจาค
ครัง้ แรกเป็ นจํานวน 26.50 เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1917 มีการบริจาคเพิม่ เติม
อีกเล็กน้อยเป็ นประจําทุกปี แต่หลังจาก 6 ปีเงินกองทุนถาวรมีเงินเพียง 700
เหรียญสหรัฐ มูลนิธโิ รตารีได้รบั การสถาปนาอย่างเป็ นทางการ ณ การประชุม
ใหญ่ประจําปีของโรตารีสากลทีเ่ มืองมินิอาโปลิสในปี ค.ศ. 1928 สีป่ ีต่อจากนัน้
เงินทุนของมูลนิธกิ เ็ พิม่ ขึน้ เป็ น 50,000 เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1937 มูลนิธิ
โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ | 47

โรตารีได้ประกาศเป้าหมายไว้ถงึ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่แผนดังกล่าวชะงักงัน
และถูกละเลยไปเสียเนื่องจากเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในปี ค.ศ. 1947 เนื่องจากการเสียชีวติ ของ พอล แฮริส ศักราชใหม่จงึ เปิด
่
อ่ ยกย่องผู้
กว้างขึน้ สําหรับมูลนิธใิ นฐานะทีเ่ ป็ นของขวัญทีร่ ะลึกซึง่ หลังไหลมาเพื
ก่อตัง้ โรตารี ตัง้ แต่นนั ้ มา มูลนิธจิ งึ มีพนั ธกิจในวัตถุประสงค์อนั สูงส่งเพือ่ ส่งเสริม
“ความเข้าใจ ไมตรีจติ และสันติสขุ ด้วยการปรับปรุงสุขภาพ สนับสนุนการศึกษา
และบรรเทาความยากไร้” ในปี ค.ศ. 1954 มูลนิธไิ ด้รบั เงิน 500,000 เหรียญสหรัฐ
เป็ นครัง้ แรกในการบริจาคเพียงปีเดียว และในปี ค.ศ.1965 จึงได้รบั เงินจํานวน
1 ล้านเหรียญสหรัฐ
จึงค่อนข้างยากทีจ่ ะจินตนาการได้วา่ จากการเริม่ ต้นทีไ่ ม่ใหญ่ยงิ่ อะไรนักนัน้
มูลนิธไิ ด้รบั เงิน 100.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2009-10 เพือ่ สนับสนุนโปรแกรม
ประจําปี และได้รบั เงินรวมทัง้ สิน้ 268.5 ล้านเหรียญ

กองทุนถาวรของมูลนิธิโรตารี
อาร์ช คลัมภ์ บิดาแห่งมูลนิธโิ รตารีเป็ นผูก้ ล่าวไว้ว่า “เราไม่ควรพิจารณามูลนิธิ
เป็ นเพียงบางสิง่ บางอย่างสําหรับวันนี้หรือวันพรุง่ นี้ แต่ควรคํานึงถึงมูลนิธใิ นแง่
ของเวลาและชัวอายุ
่ คนทีจ่ ะมาถึงในอีกหลายๆ ปีขา้ งหน้า” วิสยั ทัศน์อนั ยาวไกล
นี้เอง คือเหตุผลทีก่ องทุนถาวรของมูลนิธไิ ด้รบั การพิจารณาให้เป็ นวิธกี ารทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําให้อนาคตของโปรแกรมทางการศึกษาและโปรแกรมเพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์
ของโรตารีมนคงได้
ั่
การบริจาคให้แก่กองทุนนี้เป็ นการลงทุนไว้เพือ่ อนาคต ผล
กําไรทีไ่ ด้จากการลงทุนเท่านัน้ ทีจ่ ะนํามาใช้เพือ่ สนับสนุนโปรแกรมของมูลนิธิ
กองทุนถาวรนัน้ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้การเสริมต่อการสนับสนุนของมูลนิธอิ ย่าง
สมํ่าเสมอและมันใจได้
่
โดยมักจะประกันระดับของกิจกรรมขัน้ ตํ่าสําหรับโปรแกรม
ทีใ่ หม่และทีข่ ยายไปในอนาคตให้มคี วามเป็ นไปได้
มูลนิธจิ ะให้การยกย่องพิเศษแก่ผบู้ ริจาคเงินให้กองทุนถาวรเป็ นสมาชิก
ชมรม อาร์ช ซี. คลัมภ์ ผูบ้ ริจาคกิตติมศักดิ ์ สมาชิกชมรมผูบ้ ริจาคจากมรดก
(Bequest Society) และผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวร สมาชิกชมรม อาร์ช ซี. คลัมภ์
บริจาคเงิน 250,000 เหรียญหรือมากกว่า ผูบ้ ริจาคกิตติมศักดิ ์บริจาคเงิน
10,000 เหรียญหรือมากกว่านัน้ สมาชิกชมรมผูบ้ ริจาคจากมรดกวางแผนการ
เกีย่ วกับการยกทีด่ นิ หรือบริจาคเงินจํานวน 10,000 เหรียญหรือมากกว่าให้แก่
กองทุนถาวร ผูอ้ ุปถัมภ์กองทุนถาวรระบุในพินยั กรรมหรือบริจาคเงินทันทีให้แก่
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กองทุนนี้ 1,000 เหรียญ และมีโอกาสในการติดชือ่ เป็ นพิเศษเมือ่ บริจาคเงินใน
ระดับ 25,000 เหรียญหรือมากกว่านัน้ ผูบ้ ริจาคเงินให้กองทุนถาวรสร้างสรรค์สงิ่
ทีจ่ ะสืบทอดต่อไปของโรตารีและทําให้มนใจว่
ั ่ ามูลนิธโิ รตารีจะยังคงมีพลังอํานาจ
ทีจ่ ะทําดีในโลกได้ต่อไปในอนาคตอย่างยาวนาน

ทุนการศึกษาเพื่อทําหน้ าที่ทูตสันถวไมตรี
โครงการทุนการศึกษาเพือ่ ทําหน้าทีท่ ตู สันถวไมตรีของโรตารีเป็ นโครงการ
ทุนการศึกษาระหว่างประเทศของเอกชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก ในปี ค.ศ. 1947
นักเรียนทุนของโรตารีซง่ึ ได้รบั การขนานนามในขณะนัน้ 18 คนได้รบั การ
คัดเลือกจาก 11 ประเทศให้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นทูตสันถวไมตรีในขณะทีไ่ ปศึกษาใน
ต่างประเทศเป็ นเวลาหนึ่งปีการศึกษา นับแต่นนั ้ มา นักศึกษา 41,000 คนจาก
กว่า 130 ประเทศได้รบั ทุนการศึกษาเพือ่ ทําหน้าทีท่ ตู สันถวไมตรีเป็ นเงิน 532
ล้านเหรียญสหรัฐ
จุดมุง่ หมายของโครงการทุนการศึกษาก็คอื การเพิม่ พูนความเข้าใจระหว่าง
ประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างชนในนานาประเทศ นักศึกษาผูร้ บั ทุนได้รบั การ
คาดหมายให้เป็ นทูตสันถวไมตรีทเ่ี ยีย่ มยอดต่อประชาชนของประเทศเจ้าภาพ
โดยการแสดงออกทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ในกลุม่ ของโรแทเรียนและ
มิใช่โรแทเรียน นักเรียนทุนแต่ละคนจะมีทป่ี รึกษาทีเ่ ป็ นโรแทเรียนเจ้าภาพซึง่
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ชว่ ยเหลือในการมีสว่ นร่วมในโรตารีและการเข้ากันได้กบั
วัฒนธรรมของเจ้าภาพ
นอกเหนือจากทีเ่ ป็ นการลงทุนด้านการศึกษาให้แก่ผนู้ ําในอนาคตแล้ว ทุน
การศึกษาของมูลนิธโิ รตารียงั ทําให้เกิดการเชือ่ มโยงของบุคคลในประเทศต่างๆ
และเป็ นก้าวหนึ่งทีส่ าํ คัญในการแสวงหาความเข้าใจและไมตรีจติ ระหว่างกันใน
โลกให้เพิม่ พูนยิง่ ขึน้
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้จะค่อยๆ ยุตลิ งภายในวันที ่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2013
เมือ่ ทุกสโมสรเข้าร่วมในแผนวิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคตของโรตารี

ทุนสันติภาพของโรตารี
ในปี ค.ศ. 1999 มูลนิธโิ รตารีได้รเิ ริม่ ศูนย์โรตารีเพือ่ การศึกษาระหว่างประเทศใน
ด้านสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้ นํา
7 แห่งทัวโลกเพื
่
อ่ ให้โอกาสในการศึกษาชัน้ สูงแก่กลุม่ ผูร้ บั ทุนสันติภาพของโรตารี
โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ | 49

ทีไ่ ด้รบั เลือกจากประเทศต่างๆ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมหลากหลาย ในแต่ละปีจะมีผรู้ บั ทุน
มากถึง 100 คนทีไ่ ด้รบั เลือกให้เข้าร่วมโปรแกรมระดับประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาโทเป็ นเวลา 2 ปีในด้านการแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง การศึกษา
สันติภาพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคโรตารีอาจจะเสนอชือ่ ผูส้ มัคร
่
ขอรับทุนจํานวนมากเท่าใดก็ได้ตามต้องการเพือ่ กระบวนการแข่งขันทัวโลกใน
ทุกๆ ปี นักศึกษาทุนสันติภาพของโรตารีกลุม่ แรกเริม่ การศึกษาในระหว่างปี
การศึกษา 2002-03 จนถึงปี ค.ศ. 2010-11 มีนกั ศึกษาทุนเกือบ 600 คนจาก
กว่า 90 ประเทศสําเร็จการศึกษาในโปรแกรมนี้
ศูนย์สนั ติภาพโรตารีให้โอกาสแก่ผนู้ ําในอนาคตทีจ่ ะศึกษาสาเหตุทแ่ี ท้จริง
ของข้อขัดแย้ง ทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรูปแบบของความ
ร่วมมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการศึกษาแล้ว นักเรียนทุนสันติภาพ
ของโรตารียงั ได้รบั เครือ่ งมือทีส่ ามารถนําไปใช้ได้จริงในการแก้ปญั หาข้อขัดแย้ง
ในอาชีพทีพ่ วกเขาเลือก ศูนย์สนั ติภาพโรตารียงั ช่วยในการสนับสนุนงานวิจยั
การสอนและสิง่ พิมพ์ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการแก้ไขข้อขัดแย้งและความเข้าใจ
ระหว่างกันในโลก
ตัง้ แต่นกั ศึกษารุ่นแรกของทุนสันติภาพของโรตารีสาํ เร็จการศึกษาในปี ค.ศ.
2004 เป็ นต้นมา พวกเขาก็ได้ชว่ ยเหลือชุมชนโลกในวิธกี ารต่างๆ กันไป อาทิเช่น
ทํางานในองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรของ
รัฐบาล เช่น เป็ นนักการทูต เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์และ
นักวิเคราะห์นโยบาย เป็ นต้น

กลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน
หนึ่งในโครงการทีใ่ ห้ประโยชน์และเป็ นทีน่ ิยมทีส่ ดุ ของมูลนิธโิ รตารีกค็ อื กลุม่
ศึกษาแลกเปลีย่ น นับตัง้ แต่การแลกเปลีย่ นครัง้ แรกระหว่างภาคในปี ค.ศ. 1965
คนหนุ่มสาวทีเ่ ป็ นนักธุรกิจและผูม้ วี ชิ าชีพกว่า 70,000 คนอายุ 25-40 ปีได้เข้า
ร่วมในโปรแกรม โครงการนี้เป็ นการจับคูร่ ะหว่างภาคโรตารีเพือ่ ส่งและรับทีม
ของกลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ น นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1965 เป็ นต้นมา มูลนิธไิ ด้จดั สรรเงิน
ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐเป็ นทุนสนับสนุ นกลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ น
กลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ นให้โอกาสสมาชิกในทีมทีม่ าเยือนได้พบปะพูดคุยและ
อาศัยอยูก่ บั โรแทเรียนและครอบครัวของเขาด้วยมิตรจิตและการต้อนรับขับสู้
อย่างอบอุ่น นอกจากการเรียนรูเ้ กีย่ วกับอีกประเทศหนึ่งในฐานะทีเ่ ป็ นกลุม่ ศึกษา
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ไปเยีย่ มฟาร์ม โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานทางวิชาชีพและหน่วย
งานรัฐบาลต่างๆ แล้ว กลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ นจะทําหน้าทีใ่ นฐานะเป็ นทูต
สันถวไมตรีดว้ ย เขาจะสือ่ ให้โรแทเรียนทัง้ หลายทีเ่ ป็ นเจ้าภาพและทีอ่ น่ื ๆ ใน
ชุมชนทีเ่ ขาไปเยีย่ มเยียนเข้าใจในชาติมาตุภูมขิ องเขา ในหลายปีทผ่ี า่ นมานี้ มี
กลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ นทีม่ วี ชิ าชีพอย่างเดียวกันหรือกลุม่ วัฒนธรรมเหมือนกัน
บางกลุม่ ยังได้ชว่ ยริเริม่ โครงการเพือ่ เพือ่ นมนุ ษย์ระหว่างประเทศกันอีกด้วย
การติดต่อส่วนบุคคลหลายประการจะงอกงามนําไปสูก่ ารมีมติ รภาพทีย่ งยื
ั ่ นได้
อันทีจ่ ริงแล้วโครงการกลุม่ ศึกษาแลกเปลีย่ นจะให้โรแทเรียนมีวธิ กี ารที่
สนุกสนาน เป็ นรูปธรรมและมีความหมายยิง่ ในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน
ในโลก
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้จะค่อยๆ ยุตลิ งภายในวันที ่ 30 มิถุนายน 2013

ทุนสนับสนุนสมทบ
หนึ่งในบรรดาโครงการทัง้ หลายของมูลนิธโิ รตารีซง่ึ เป็ นทีน่ ิยมกันมากทีส่ ดุ คือ
ทุนสนับสนุนสมทบซึง่ ช่วยสโมสรโรตารีและภาคต่างๆ ในการดําเนินโครงการ
บริการระหว่างประเทศ
มูลนิธโิ รตารีให้ทุนสมทบแก่สโมสรหรือภาคจํานวนเล็กน้อยเพียงครัง้ เดียว
เพือ่ ดําเนินโครงการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ ทุนนี้ได้รบั การนํามาใช้ใน
โครงการต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น จัดซือ้ อุปกรณ์การเกษตร นํ้า และอุปกรณ์
การแพทย์ การต่อสูก้ บั โรคต่างๆ การช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ส่งเสริมการรูห้ นังสือ
และการคิดคํานวณ การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาหรือการอบรมอาชีพ ทุนที่
มอบให้ขนั ้ ตํ่าคือ 5,000 เหรียญและขัน้ สูงสุดคือ 200,000 เหรียญ มูลนิธสิ มทบ
เงินให้ 0.50 เหรียญต่อเงินสดทีบ่ ริจาคทุกๆ 1 เหรียญ และสมทบให้ 1 เหรียญ
กับการบริจาคเงินทุนจัดสรรของภาค (District Designated Fund - DDF) ทุกๆ
1 เหรียญ
เงินทุนสนับสนุนสมทบจะไม่ได้รบั การอนุมตั เิ พือ่ ไปซือ้ ทีด่ นิ หรือสร้างสิง่
ก่อสร้างต่างๆ และจะไม่ให้เพือ่ ใช้สาํ หรับโครงการใดๆ ทีด่ าํ เนินการไปบ้างแล้ว
หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทีจ่ าํ เป็ น คือ โรแทเรียนต้องมีสว่ นร่วมด้วยตนเองและ
ผลประโยชน์ตอ้ งขยายออกไปสูค่ นในวงกว้างนอกเหนือจากผูข้ อรับทุน
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โครงการทุนสนับสนุนสมทบเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าํ คัญยิง่ ของการดําเนินงานเพือ่
เพือ่ นมนุษย์ของมูลนิธโิ รตารี และให้แรงจูงใจทีส่ าํ คัญแก่สโมสรต่างๆ ในการ
บําเพ็ญประโยชน์ทม่ี คี ุณค่าในอีกส่วนหนึ่งของโลก
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้จะค่อยๆ ยุตลิ งภายในวันที ่ 30 มิถุนายน 2013

ทุนสนับสนุนอย่างง่ายของภาค
ทุนสนับสนุนอย่างง่ายของภาคช่วยให้ภาคโรตารีสามารถให้ความช่วยเหลือเพือ่ น
มนุษย์หรือให้การบําเพ็ญประโยชน์ระยะสัน้ เพือ่ ประโยชน์แก่ชุมชน ภาคสามารถ
ขอเงินส่วนหนึ่งจากเงินทุนจัดสรรของภาค (District Designated Fund) เพือ่ ช่วย
สนับสนุ นโครงการในท้องถิน่ หรือโครงการระหว่างประเทศหนึ่งโครงการหรือ
มากกว่านัน้ ทุนสนับสนุ นอย่างง่ายของภาคเป็ นเงินทุนทีบ่ ริหารจัดการในระดับ
ภาคแต่ตอ้ งเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของทุนเพือ่ เพือ่ นมนุษย์
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้จะค่อยๆ ยุตลิ งภายในวันที ่ 30 มิถุนายน 2013

แผนวิสยั ทัศน์ เพื่ออนาคต
ในการคาดการณ์ลว่ งหน้าของมูลนิธโิ รตารีซง่ึ จะครบรอบ 100 ปีในปี ค.ศ. 2017
กรรมการมูลนิธไิ ด้เริม่ ต้นในการพัฒนาแผนงานเพือ่ ขับเคลือ่ นมูลนิธไิ ปสูศ่ ตวรรษ
ที่ 2 แห่งการบริการ แผนงานนี้แสดงให้เห็นความต้องการและความสนใจของ
โรแทเรียนทัวโลกที
่
ต่ อ้ งการให้มลู นิธสิ ามารถสร้างผลกระทบทีม่ องเห็นได้ชดั และ
ยังยื
่ นยิง่ ขึน้ ในโลก แผนงานนี้เรียบง่ายและมีความยืดหยุน่ ช่วยให้โรแทเรียน
สามารถสมัครขอรับทุนออนไลน์ได้ และยังมุง่ ทีจ่ ะเพิม่ พูนความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ
โดยการโอนการตัดสินใจให้แก่ภาคมากขึน้
เพือ่ ทีจ่ ะทําให้กระบวนการดําเนินการเรือ่ งทุนมีความเรียบง่ายขึน้ แผน
วิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคตจึงให้ทนุ สนับสนุนเพียง 2 ประเภท คือ ทุนสนับสนุนระดับ
ภาคและทุนสนับสนุนระดับโลก ทุนสนับสนุนเหล่านี้ชว่ ยให้สโมสรและภาค
สามารถดําเนินความพยายามเพือ่ เพือ่ นมนุษย์และด้านการศึกษาได้ในขอบเขตที่
กว้างขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
การนําร่อง 3 ปีเพือ่ ทดสอบและปรับปรุงแผนเริม่ เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม
ค.ศ. 2010 มีภาคต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วม 100 ภาคซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ ผูแ้ ทนในเรือ่ ง
ของทีต่ งั ้ ขนาด และระดับการมีสว่ นร่วมกับมูลนิธิ การนําร่องจะสิน้ สุดลงในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2013 ในระหว่างการนําร่อง มูลนิธจิ ะค่อยๆ ยุตทิ นุ การศึกษาเพือ่
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ทําหน้าทีท่ ตู สันถวไมตรี กลุ่มศึกษาแลกเปลีย่ น ทุนสนับสนุนสมทบ และทุน
สนับสนุ นอย่างง่ายของภาคไปทีละน้อย และภาคโรตารีทกุ ภาคจะเริม่ ดําเนินงาน
ภายใต้แผนวิสยั ทัศน์เพือ่ อนาคตในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2013

โปลิโอพลัส
โปลิโอพลัสเป็ นความพยายามทีย่ งิ่ ใหญ่ของโรตารีทจ่ี ะขจัดโรคโปลิโอให้หมดไป
จากโลกนี้ โครงการดังกล่าวได้เริม่ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1985 ด้วยวัตถุประสงค์ในการหา
ทุน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ ให้ภูมคิ มุ้ กันโรคโปลิโอแก่เด็กๆ ในประเทศที่
กําลังพัฒนาเป็ นเวลา 5 ปี จนในปี ค.ศ. 1988 หาทุนได้เป็ นจํานวนถึง 247 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2002 หลังจากทีม่ กี ารระบุวา่ ช่องว่างในการหาทุนเป็ น
อุปสรรคทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการขจัดโรคโปลิโอทัวโลก
่
โรตารีจงึ ได้เริม่ การรณรงค์หา
ทุนเพือ่ ขจัดโรคโปลิโอแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า ทําตามสัญญาของเรา: ขจัดโรคโปลิโอ
โดยมีเป้าหมายหาทุนให้ได้ 80 ล้านเหรียญ ด้วยความเมตตากรุณาและความ
กระตือรือร้นทีเ่ ป็ นแบบฉบับ โรแทเรียนหาทุนได้มากกว่า 135 ล้านเหรียญในรูป
ของเงินสด การมอบเงินทุนจัดสรรของภาคและทุนสมทบจากภาครัฐ ก่อนที่
โปลิโอจะถูกขจัดให้หมดสิน้ ไป การบริจาคเงินของโรแทเรียนเพือ่ การขจัดโรค
โปลิโอทัวโลกจะมี
่
มากกว่า 1.2 พันล้านเหรียญ
สิง่ ทีส่ าํ คัญพอๆ กันก็คอื กองทัพอาสาสมัครขนาดใหญ่ทร่ี ะดมได้โดยโรตารี
สากล อาสาสมัครนับหมืน่ ในระดับท้องถิน่ ได้ให้การสนับสนุนในวันให้ภูมคิ มุ้ กัน
โรคแห่งชาติ และยังคงทําต่อไปในประเทศทีย่ งั มีการระบาดของโรค โดยการ
ระดมชุมชนให้มารับภูมคิ มุ้ กันโรคหรือร่วมกิจกรรมการขจัดโรคโปลิโอ
โรตารีสากลเป็ นส่วนหนึ่งของการริเริม่ การขจัดโรคโปลิโอให้หมดไป (Global
Polio Eradication Initiative) โดยการร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ รัฐบาลแห่งชาติและอืน่ ๆ ซึง่ ทําให้ความ
พยายามนี้เป็ นการร่วมมือด้านสุขภาพของภาครัฐและเอกชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ผลของ
ความพยายามในความคิดริเริม่ นี้ทาํ ให้เด็กๆ มากกว่า 2 พันล้านคนได้รบั การ
หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้อเมริกาเป็ น
ประเทศทีป่ ลอดจากโรคโปลิโอในปี ค.ศ. 1994 ภูมภิ าคแปซิฟิคตะวันตกในปี
ค.ศ. 2000 และยุโรปในปี ค.ศ. 2002

โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ | 53

ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1985 เป็ นต้นมา จํานวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคโปลิโอทัวโลกลดลง
่
มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ความพยายามทัง้ หลายเน้นไปในเรือ่ งของการขจัดไวรัส
ในประเทศทีย่ งั คงมีการระบาดของโรคซึง่ ทัง้ หมดอยูใ่ นแอฟริกาและเอเชียใต้
การบรรลุผลในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปเป็ นเรือ่ งทีค่ อ่ ยเป็ นค่อยไป (มี
เพียงโรคเดียวคือฝีดาษทีเ่ คยขจัดได้) แต่การให้ภูมคิ มุ้ กันโรคแก่เด็กๆ นี้เป็ นการ
ประสานประโยชน์ทางการแพทย์ทม่ี คี า่ ใช้จ่ายน้อยและคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ อย่างหนึ่ง
โดยวัคซีนมีราคาไม่ถงึ หนึ่งเหรียญต่อโด๊ส เป็ นเรือ่ งจําเป็ นยิง่ ทีป่ ระเทศซึง่ มีการ
ระบาดของโรค มีความเสีย่ งสูง และมีการระบาดไปเมือ่ เร็วๆ นี้ตอ้ งจัดวันให้
ภูมคิ มุ้ กันโรคแห่งชาติ (National Immunization Days) ขึน้ เพือ่ ให้ภูมคิ มุ้ กันโรค
โปลิโอแก่เด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 5 ขวบ ให้ภูมคิ มุ้ กันโรคตามปกติแก่เด็กทัวโลกอย่
่
าง
ต่อเนื่อง รายงานอย่างมีระบบเกีย่ วกับกรณีมผี ปู้ ว่ ยทีส่ งสัย ปฏิบตั กิ ารตอบสนอง
อย่างทันควันต่อการระบาดของโรค รวมทัง้ บํารุงรักษาเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ โครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ความพยายามในการขจัดโรค
โปลิโอยังช่วยในการต่อสูก้ บั โรคติดเชือ้ อืน่ ๆ เช่น อหิวาตกโรคและโรคหัด
เป็ นต้น
ไม่มอี งค์กรเอกชนใดทีเ่ คยให้ความมุง่ มันในการดํ
่
าเนินโครงการขนาดใหญ่
เช่นโครงการโปลิโอพลัสนี้ ถือได้วา่ เป็ นงานบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ เพือ่ นมนุษย์ท่ี
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ทีโ่ ลกเคยประจักษ์ และโรแทเรียนทุกคนสามารถร่วมกันภาคภูมใิ จ
กับความสําเร็จนี้ได้

พอล แฮริส เฟลโลว์
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าก้าวสําคัญทีส่ ดุ ในการส่งเสริมการบริจาคด้วยความสมัครใจ
ให้แก่มลู นิธโิ รตารีเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1957 เมือ่ แนวคิดในการประกาศเกียรติคุณ
การเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ ได้รบั การเห็นชอบ แม้วา่ แนวคิดในการบริจาค
1,000 เหรียญสหรัฐให้แก่มลู นิธจิ ะพัฒนาไปอย่างเชือ่ งช้า แต่ในตอนต้นปี ค.ศ.
1970 โครงการดังกล่าวก็เริม่ เป็ นทีน่ ิยม เหรียญพอล แฮริส เฟลโลว์ เข็มติดเสือ้
และประกาศนียบัตรทีน่ ่าดึงดูดใจ กลายเป็ นสัญลักษณ์ทน่ี ่ ายกย่องของการมอบ
เงินจํานวนหนึ่งให้แก่มลู นิธโิ รตารีโดยบรรดาโรแทเรียนและมิตรสหายทัวโลก
่
ใน
ปี ค.ศ. 2006 จํานวนของ พอล แฮริส เฟลโลว์ บรรลุถงึ หนึ่งล้านคน
สิง่ ทีค่ วบคูก่ นั กับ พอล แฮริส เฟลโลว์ คือ การเป็ นสมาชิกสนับสนุน พอล
แฮริส ซึง่ จะเป็ นการยกย่องแก่บุคคลใดทีไ่ ด้บริจาค 100 เหรียญสหรัฐ ด้วยมี
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ความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจ่ี ะบริจาคเพิม่ เติมอีกจนครบ 1,000 เหรียญสหรัฐ
(สามารถบริจาคเพือ่ เป็ นการให้เกียรติแก่ผอู้ น่ื ด้วย) และเมือ่ นัน้ สมาชิกสนับสนุ น
พอล แฮริส ก็จะเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ ได้
จะมีการมอบเข็มติดเสือ้ เกียรติยศพิเศษแก่ผบู้ ริจาคเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์
เป็ นเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐเพิม่ เติมแก่มลู นิธิ เข็มกลัดทองประดับพลอยสีน้ําเงิน
จะหมายถึงการบริจาคเงินทุก 1,000 เหรียญสหรัฐตัง้ แต่ 2,000-6,999 เหรียญ
สหรัฐ เข็มกลัดประดับพลอยสีแดงหมายถึงการบริจาคตัง้ แต่ 7,000-9,999
เหรียญสหรัฐ การยกย่องเป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ จะเป็ นแรงจูงใจทีส่ าํ คัญ
สําหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินการโครงการของมูลนิธิ
ต่างๆ มากมาย ซึง่ จะสร้างไมตรีจติ และความเข้าใจระหว่างกันในโลกได้

เกียรติบตั รสําหรับการบําเพ็ญประโยชน์ เกียรติคณ
ุ และ
รางวัลการบําเพ็ญประโยชน์ ดีเด่น
คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีจะมอบรางวัลพิเศษ 2 รางวัลเพือ่ ประกาศการยกย่อง
เป็ นครัง้ คราวให้แก่บรรดาโรแทเรียนผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์อย่างเยีย่ มยอดให้แก่
มูลนิธโิ รตารี การมอบเกียรติบตั รสําหรับการบําเพ็ญประโยชน์เกียรติคณ
ุ
(Citation for Meritorious Service) จะตระหนักถึงการบําเพ็ญประโยชน์ทเ่ี สียสละ
และสําคัญยิง่ ของโรแทเรียนในการส่งเสริมโปรแกรมของมูลนิธิ และส่งเสริม
เป้าหมายของมูลนิธใิ นการสร้างความเข้าใจและสัมพันธไมตรีระหว่างมวลชนของ
โลกให้ดยี งิ่ ขึน้
รางวัลการบําเพ็ญประโยชน์ดเี ด่น (Distinguished Service Award) จะมอบ
ให้กบั โรแทเรียนทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั รสําหรับการบําเพ็ญประโยชน์เกียรติคณ
ุ แล้ว
และมีสถิตกิ ารบําเพ็ญประโยชน์ดเี ด่นแก่มลู นิธโิ รตารีเหนือระดับภาคและต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลานาน
รางวัลทีค่ ดั เลือกแล้วทัง้ 2 รางวัลนี้จะหมายถึงการบําเพ็ญประโยชน์และการ
เสียสละส่วนตัวทีเ่ ป็ นตัวอย่างให้แก่มลู นิธมิ ากกว่าการบริจาคด้วยเงินตรา มี
โรแทเรียนเพียงคนเดียวจากแต่ละภาคในแต่ละปีทจ่ี ะได้รบั เกียรติบตั รการ
บําเพ็ญประโยชน์เกียรติคณ
ุ โดยปกติแล้วจะมีรางวัลการบําเพ็ญประโยชน์ดเี ด่น
ไม่เกิน 50 รางวัลทีค่ ณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีจะมอบให้ในแต่ละปี ผูไ้ ด้รบั
เกียรติบตั รการบําเพ็ญประโยชน์เกียรติคณ
ุ ไม่มสี ทิ ธิ ์ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ รับ
รางวัลการบําเพ็ญประโยชน์ดเี ด่นจนกว่าเวลาจะผ่านไปครบ 4 ปี
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จึงเป็ นการยกย่องทีน่ ่าภาคภูมใิ จสําหรับโรแทเรียนท่านใดทีไ่ ด้รบั เลือกให้
เป็ นผูไ้ ด้รบั การยกย่องในระดับสูงเช่นนี้จากคณะกรรมการมูลนิธโิ รตารี

การส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะของโรตารี
นับเป็ นประวัตศิ าสตร์ทโ่ี รแทเรียนทัง้ หลายจะยึดถือไว้เป็ นความเชือ่ มาตลอดกาล
ว่า โรตารีไม่ควรจะประชาสัมพันธ์และควรให้ผลของงานทีด่ นี นั ้ ๆ ประกาศตัว
ของมันเองจะดีกว่า นโยบายในปี ค.ศ. 1923 ได้แถลงไว้วา่ “การประชาสัมพันธ์
ไม่ควรเป็ นวัตถุประสงค์แรกของสโมสรโรตารีในการเลือกกิจกรรม” เกีย่ วกับการ
บริการชุมชน ซึง่ มักมีการตีความอยูเ่ สมอว่าสโมสรโรตารีควรหลีกเลีย่ งการ
ประชาสัมพันธ์หรือการประกาศให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อันทีจ่ ริงแล้วถ้อย
แถลงในปี ค.ศ. 1923 นัน้ ได้เพิม่ เติมอีกด้วยว่า “ในฐานะทีเ่ ป็ นวิธกี ารขยาย
ผลงานของโรตารี โครงการทีม่ คี ุณค่าซึง่ ดําเนินการได้ดจี งึ ควรได้รบั การ
ประชาสัมพันธ์ทเ่ี หมาะสม”
ปรัชญาการประชาสัมพันธ์ทท่ี นั สมัยมากขึน้ ได้รบั การพัฒนาขึน้ ในช่วงกลาง
ของทศวรรษ 1970 ซึง่ ให้ความมันใจว่
่ า “การประชาสัมพันธ์ทด่ี แี ละเป็ นทีช่ น่ื ชอบ
รวมทัง้ ภาพพจน์ในทางบวกเป็ นเป้าหมายทีส่ าํ คัญและเป็ นทีต่ อ้ งการสําหรับ
โรตารี” หากเป็ นการส่งเสริมความเข้าใจ การแสดงความขอบคุณ การสนับสนุ น
วัตถุประสงค์และโครงการต่างๆ พร้อมทัง้ ขยายการบําเพ็ญประโยชน์ของโรตารี
แก่มนุษยชาติได้ ในปจั จุบนั นี้ โรแทเรียนส่วนมากตระหนักว่าการประชาสัมพันธ์
ทีแ่ ข็งขันเป็ นเรือ่ งสําคัญยิง่ ต่อความสําเร็จของโรตารี
โครงการบําเพ็ญประโยชน์ทด่ี าํ เนินการได้ดจี ะถูกพิจารณาให้เป็ นหนึ่งใน
ข่าวสารของการประชาสัมพันธ์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของโรตารี ดังนัน้ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
สโมสรโรตารีจะพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะให้ขอ้ มูลแก่สาธารณชนเกีย่ วกับโครงการ
บําเพ็ญประโยชน์นนั ้ ๆ ทีไ่ ด้ดาํ เนินมาแล้วเป็ นอย่างดี สํานักงานเลขาธิการมี
เครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยสโมสรในการโฆษณาโครงการในชุมชนและทําให้สาธารณชน
ตระหนักมากขึน้ ถึงการทํางานของโรตารีทวโลก
ั่
ท่านสามารถสังคํ
่ าประกาศข่าว
บริการสาธารณะทางโทรทัศน์ โฆษณาทีเ่ ป็ นสิง่ พิมพ์และแบบแผ่นป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ในภาษาต่างๆ 9 ภาษา ได้จากสํานักงานเลขาธิการในพืน้ ทีข่ องท่าน
เมือ่ สโมสรโรตารีและภาคต่างๆ พิจารณาการประชาสัมพันธ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพ จึงเป็ นเรือ่ งสําคัญยิง่ ทีจ่ ะต้องจําไว้วา่ เมือ่ โรแทเรียนนึกถึงโรตารี
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เรานึกถึงเป้าหมายและแรงผลักดันทีส่ งู ส่งของเรา แต่เมือ่ โลกนึกถึงโรตารีกย็ อ่ ม
จะต้องนึกถึงการกระทําและการบําเพ็ญประโยชน์ของเราทีไ่ ด้กระทําลงไปนันเอง
่

เว็บไซต์ของโรตารีสากล
เว็บไซต์ทางการของโรตารีสากลที่ www.rotary.org จัดแสดงโปรแกรมและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรตารีและช่วยให้สมาชิกได้ทาํ งานโรตารีออนไลน์ ตัง้ แต่การ
สังซื
่ อ้ สิง่ พิมพ์ไปจนถึงการบริจาคเงินให้มลู นิธโิ รตารี และการลงทะเบียนประชุม
ใหญ่ประจําปีของโรตารีสากล
โดยการใช้ Member Access ซึง่ เป็ นส่วนเฉพาะของสมาชิกบนเว็บไซต์
เจ้าหน้าทีข่ องสโมสรและภาคสามารถดูและเปลีย่ นแปลงข้อมูลของสโมสรและ
ภาคให้เป็ นปจั จุบนั และโรแทเรียนทุกคนสามารถปรับข้อมูลการติดต่อของตนให้
เป็ นปจั จุบนั ลงทะเบียนการประชุมใหญ่ประจําปี ของโรตารีสากล รวมทัง้ บริจาค
เงินให้มลู นิธโิ รตารี การใช้เมนู Club Locator ทําให้สมาชิกสามารถระบุสถานที่
ทีจ่ ะไปประชุมชดเชยได้อย่างง่ายดาย โรแทเรียนสามารถใช้เว็บไซต์เพือ่ สังซื
่ อ้
สิง่ พิมพ์ วีดทิ ศั น์ แบบฟอร์มหรือวัสดุอุปกรณ์อ่นื ๆ รวมทัง้ ดาวน์โหลดสิง่ พิมพ์
และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ฟรี ทําให้เกิดความสะดวกยิง่ ขึน้ และมีค่าใช้จ่ายถูกลง
สําหรับโรแทเรียนในการเข้าถึงเอกสารต่างๆ ของโรตารี ในส่วนของภาษาก็ม ี
การให้ขอ้ มูลข่าวสารโรตารีในภาษาต่างๆ 8 ภาษาสําหรับโรแทเรียนทีม่ ไิ ด้พดู
ภาษาอังกฤษ และยังมีการเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ของภาษาอืน่ ๆ ทัวโลกที
่
่
โรแทเรียนเป็ นผูด้ แู ล
เว็บไซต์ของโรตารีสากลให้ขอ้ มูลต่างๆ มากมาย รวมทัง้ ข่าวสารโรตารีลา่ สุด
และการเชือ่ มโยงไปยังสือ่ ทางสังคมต่างๆ ของโรตารีซง่ึ รวมทัง้ เฟซบุ๊ค LinkedIn
และทวิตเตอร์

การใช้รปู สัญลักษณ์ของโรตารี
โรตารีสากลเป็ นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าและเครือ่ งหมายการบําเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ มากมาย รวมทัง้ รูปสัญลักษณ์ของโรตารีและชือ่ โรตารี ซึง่ โดยรวมเรียกว่า
รูปสัญลักษณ์ของโรตารี การใช้รปู สัญลักษณ์ของโรตารีอย่างถูกต้องเหมาะสม
เป็ นการรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ในรูปสัญลักษณ์ของโรตารีทวโลก
ั่
สโมสรและ
ภาคโรตารีสามารถใช้เครือ่ งหมายเหล่านัน้ ในการส่งเสริมโครงการ โปรแกรมและ
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กิจกรรม ตราบเท่าทีส่ โมสรและภาคมีความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนและเครือ่ งหมายที่
ผลิตขึน้ มาใหม่มคี วามถูกต้อง
เมือ่ “โรตารี” หรือตราสัญลักษณ์โรตารีปรากฏอยู่กบั ชือ่ ของกิจกรรมของ
สโมสรหรือภาค ชือ่ ของกิจกรรมนัน้ ควรจะอยูข่ า้ งๆ หรือเห็นได้ชดั เจนพอๆ กัน
เมือ่ ใช้ชอ่ื กิจกรรมร่วมกับชือ่ มูลนิธขิ องสโมสรหรือภาค ต้องแยกคําว่า “โรตารี”
และ “มูลนิธ”ิ ออกจากกันด้วยคําอย่างน้อยทีส่ ดุ หนึ่งคํา เช่น มูลนิธขิ องโรตารี
เซโดนาเวสต์ หรือมูลนิธขิ องสโมสรโรตารีชคิ าโก เป็ นต้น เพือ่ หลีกเลีย่ งความ
สับสนกับมูลนิธโิ รตารีของโรตารีสากล
ตราสัญลักษณ์โรตารีเป็ นเครือ่ งหมายการค้าทีผ่ ลิตขึน้ มาใช้และเป็ นทีร่ จู้ กั
มากทีส่ ดุ ของเรา จึงควรผลิตตามแบบทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์ เมือ่ ผลิตใหม่โดยใช้ส ี
มากกว่าสีเดียวต้องเป็ นสีทเ่ี ป็ นทางการ คือ สีรอยัลบลูและสีทอง ตราสัญลักษณ์
โรตารีสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.rotary.org
โรแทเรียนมักจะติดตราสัญลักษณ์โรตารี เช่น เข็มติดเสือ้ จึงควรซือ้ เข็มกลัด
เหล่านัน้ จากผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ ์จากโรตารีสากล หน่ วยงานโรตารีทต่ี อ้ งการใช้เครือ่ ง
หมายการค้าของโรตารีเพือ่ การอุปถัมภ์หรือการเป็ นหุน้ ส่วนความร่วมมือ ควรจะ
ติดต่อกับผูแ้ ทนฝา่ ยสนับสนุนสโมสรและภาคทีส่ าํ นักงานเลขาธิการเพือ่ ขอ
คําแนะนําล่าสุดของคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล

การฉลองพิเศษต่างๆ ของโรตารี
ในปฏิทนิ ของโรตารีได้มกี ารกําหนดเดือนและสัปดาห์ต่างๆ เอาไว้ให้ เพือ่ เน้น
โปรแกรมและกิจกรรมทีส่ าํ คัญของโรตารีสากล
• เดือนมกราคมเป็ นเดือนแห่งการตระหนักในโรตารี เป็ นเวลาทีจ่ ะเผยแพร่
ความรูแ้ ละกิจกรรมของโรตารีระหว่างสมาชิกและในชุมชนอย่างทัวถึ
่ ง
• เดือนกุมภาพันธ์เป็ นเดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกันในโลก ทีเ่ ลือก
กําหนดให้เป็ นเดือนนี้เพราะเดือนนี้ตรงกับวันเกิดของโรตารีสากลด้วย คือ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ในเดือนนี้สโมสรจะได้รบั การกระตุน้ ให้เสนอ
โครงการต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมความเข้าใจและไมตรีจติ ระหว่างกันในนานา
ประเทศ เช่นเดียวกันกับการเริม่ โครงการบริการระหว่างประเทศ
• เดือนมีนาคมเป็ นเดือนแห่งการรูห้ นังสือ เป็ นเวลาทีส่ โมสรต่างๆ พัฒนา
โครงการรูห้ นังสือของตน พร้อมๆ กับเพิม่ พูนความตระหนักเกีย่ วกับ
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

ความพยายามของโรแทเรียนทัง้ หลายทัวโลก
่
ในการขจัดการไม่รหู้ นังสือ
ให้หมดไป
โอกาสทีส่ าํ คัญอีกหนึ่งในเดือนมีนาคม คือ สัปดาห์โรทาแรคท์โลกซึง่ เป็ น
สัปดาห์ของวันที่ 13 เดือนมีนาคม เป็ นโอกาสทีส่ โมสรโรตารีและภาค
ต่างๆ ส่งเสริมโรทาแรคท์โดยเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับสโมสรโรทาแรคท์
เดือนเมษายนได้รบั การกําหนดให้เป็ นเดือนแห่งนิตยสาร ตลอดทัง้ เดือน
สโมสรต่างๆ จะจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้
นิตยสารเดอะโรแทเรียน (The Rotarian) และนิตยสารภูมภิ าคของโรตารี
มิถุนายนเป็ นเดือนแห่งมิตรภาพของโรตารี เป็ นเวลาทีเ่ พิม่ พูนความสนใจ
และสมาชิกภาพในโปรแกรมหนึ่งในหลายๆ โปรแกรมมิตรภาพของโรตารี
รวมทัง้ ฉลองอุดมการณ์แห่งการบําเพ็ญประโยชน์โดยผ่านวิชาชีพและงาน
อดิเรกทีเ่ หมือนๆ กัน
เดือนสิงหาคมเป็ นเดือนแห่งการเพิม่ สมาชิกและขยายสโมสร เป็ นเวลา
ทีจ่ ะเน้นความจําเป็ นของโรตารีเพือ่ การเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยการแสวงหาสมาชิกใหม่ ทํางานเพือ่ ให้สมาชิกปจั จุบนั คงความ
กระตือรือร้นและความสนใจ รวมทัง้ การก่อตัง้ สโมสรใหม่
เดือนกันยายนเป็ นเดือนแห่งชนรุน่ ใหม่ สโมสรโรตารีทวโลกจะเน้
ั่
นความ
สําคัญเป็ นพิเศษสําหรับโปรแกรมต่างๆ ทีโ่ รตารีให้การสนับสนุน ซึง่ จะให้
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อเด็กๆ และคนหนุ่มสาว
เดือนตุลาคมเป็ นเดือนแห่งการบริการด้านอาชีพ ในช่วงของเวลานี้สโมสร
ต่างๆ จะเน้นความสําคัญของชีวติ ทางธุรกิจและวิชาชีพของโรแทเรียนแต่
ละคน และเน้นถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจรรยาบรรณของโรตารี
เดือนพฤศจิกายนเป็ นเดือนแห่งมูลนิธโิ รตารี สโมสรและภาคต่างๆ จะให้
ความใส่ใจกับโปรแกรมต่างๆ ของมูลนิธโิ รตารี และบ่อยครัง้ ทีม่ กี าร
ส่งเสริมการสนับสนุนด้านเงินทุนเพิม่ เติมสําหรับมูลนิธิ โดยการส่งเสริม
การบริจาคเพือ่ เป็ น พอล แฮริส เฟลโลว์ (Paul Harris Fellow) และ
สมาชิกสนับสนุ น พอล แฮริส (Paul Harris Sustaining Member)
สัปดาห์อนิ เทอร์แรคท์โลกเป็ นสัปดาห์ของวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็ นเวลาที่
สโมสรโรตารีทอ่ี ุปถัมภ์วางแผนโครงการร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์ของ
พวกเขา
เดือนธันวาคมเป็ นเดือนแห่งครอบครัว เมือ่ สโมสรทํางานเพือ่ ช่วยเหลือ
ครอบครัวต่างๆ ในชุมชนของพวกเขาและเฉลิมฉลองครอบครัวโรตารี
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ซึง่ หมายรวมถึงคูค่ รองและบุตรของโรแทเรียน ผูร้ ว่ มโปรแกรมของโรตารี
สากลและบุคคลอืน่ ๆ ในชุมชนทีม่ คี วามผูกพันแน่นแฟ้นกับโรตารี
ในแต่ละเดือนพิเศษเหล่านี้ จะตอบสนองการเพิม่ พูนการตระหนักระหว่าง
โรแทเรียนเกีย่ วกับโปรแกรมการบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ทีเ่ ยีย่ มยอด ซึง่ เกิดขึน้
ภายในโลกของโรตารีได้

การก่อตัง้ สโมสรใหม่และการขยายโรตารี
ความก้าวหน้าอันมันคงของสโมสรใหม่
่
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญยิง่ ในการขยายโปรแกรม
และศักดิ ์ศรีของโรตารีสากลไปทัวโลก
่
อันทีจ่ ริงแล้วในหลายปีทผ่ี า่ นมา การก่อตัง้
สโมสรโรตารีใหม่ๆ รวมทัง้ สโมสรอิเล็กทรอนิกส์ (e-club) เป็ นองค์ประกอบ
สําคัญของการเพิม่ สมาชิกภาพในโรตารี สโมสรโรตารีใหม่อาจได้รบั การก่อตัง้ ขึน้
ณ ทีใ่ ดๆ ในโลกซึง่ หลักการของโรตารีอาจได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสรี และเป็ นทีซ่ ง่ึ
สโมสรโรตารีทป่ี ระสบความสําเร็จจะคงอยูไ่ ด้ ตัวอย่างเช่น มีสโมสรใหม่ๆ
มากมายได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000 ทัง้ ในเอเชียและละตินอเมริกา
คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลต้องอนุมตั กิ ารขยายโรตารีในประเทศหรือ
พืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทไ่ี ม่มสี โมสรโรตารี ในปี ค.ศ. 2005-06 คณะกรรมการ
บริหารเปิดประเทศจีน คิวบาและเวียดนามเพือ่ การขยายโรตารี และเพือ่
หลีกเลีย่ งความสับสนกับเจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ นโยบายของคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากลกําหนดให้โรแทเรียนทํางานผ่านคณะกรรมการขยายโรตารีของ
โรตารีสากล เมือ่ มีการก่อตัง้ สโมสรในประเทศหรือพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทไ่ี ม่ม ี
สโมสรโรตารีอยู่
สโมสรแต่ละแห่งจะต้องได้รบั การก่อตัง้ เพือ่ บริการ “พืน้ ที”่ เฉพาะแห่งทีม่ ี
ผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณสมบัตดิ ี มีธุรกิจและวิชาชีพทีด่ ี และ/หรือ มีชอ่ื เสียงในชุมชนอย่าง
พอเพียงและเป็ นทีซ่ ง่ึ มีโอกาสสําหรับโรตารีในการบําเพ็ญประโยชน์ ต้องมีรายชือ่
สมาชิกอย่างน้อย 25 คนในการทีจ่ ะก่อตัง้ สโมสรใหม่ และอย่างน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ
50 ต้องอยูใ่ นชุมชนท้องถิน่ นัน้
ผูว้ า่ การภาคมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการอนุมตั แิ ละดูแลการก่อตัง้ สโมสรใหม่
ผูว้ า่ การภาคแต่งตัง้ ผูแ้ ทนพิเศษหนึ่งคนเพือ่ ช่วยแนะนําการก่อตัง้ สโมสรใหม่
ขัน้ ตอนแรกคือการทําการสํารวจสถานทีเ่ พือ่ พิจารณาศักยภาพสําหรับการขยาย
สโมสรใหม่ สโมสรใหม่ตอ้ งรับเอาธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีมาใช้
มีสมาชิกก่อตัง้ อย่างน้อย 25 คนทีม่ ปี ระเภทอาชีพทีแ่ น่นอน เลือกตัง้ เจ้าหน้าที่
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ชําระเงินค่าสารตราตัง้ ประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสรชัวคราวและตั
่
ง้ ชือ่ สโมสร
ซึง่ จะต้องแสดงถึงสถานทีต่ งั ้ อย่างเด่นชัด สโมสรโรตารีชวคราวจะกลายเป็
ั่
น
สโมสรโรตารีเมือ่ สารตราตัง้ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารของโรตารี
สากล
จึงเป็ นโอกาสทีส่ าํ คัญยิง่ และเป็ นหน้าทีพ่ เิ ศษของโรแทเรียนทุกคนทีจ่ ะช่วย
เหลือและให้ความร่วมมือในการก่อตัง้ สโมสรใหม่ สโมสรโรตารีใหม่จะทําให้
ความสําคัญของโรตารีในระยะยาวและความมุง่ มันในการบํ
่
าเพ็ญประโยชน์เพือ่
เพือ่ นมนุษย์ทวโลกของโรตารี
ั่
มคี วามมันคงเข้
่
มแข็งขึน้

เสื้อนอกอันมีสีสนั ของผูว้ ่าการภาค
หนึ่งในประเพณีเมือ่ ไม่นานมานี้ของโรตารีเริม่ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1984-85 เมือ่
ผูว้ า่ การภาคทัง้ หลายตัดสินใจสวมเสือ้ นอกแบบสบายๆ สีเหลืองสะดุดตาไปงาน
โรตารีอย่างเป็ นทางการ ในปีต่อๆ มาประธานโรตารีสากลได้เลือกเสือ้ นอกสี
สดใสสําหรับผูว้ ่าการภาคและเจ้าหน้าทีข่ องโรตารีสากลคนอื่นๆ จากเสือ้ นอกสี
เหลืองสะดุดตาของ คาร์ลอส แคนเซโค ก็จะตามมาด้วยสีเจิดจ้า เช่น เสือ้ นอกสี
เขียวของ เปาโล คอสตา (1990-91), เสือ้ นอกสีแดงของ คลิฟฟอร์ด ดอคเตอร์
แมน (1992-93), เสือ้ นอกสีแดงอิฐของ หลุยส์ จิอาย (1996-97) และสีน้ําทะเล
ของ เกลน คินรอสส์ (1997-98), ประธานโรตารีสากล ราเจนดรา ซาบู เลือกสี
นํ้าตาลอ่อนแบบข้าวสาลี (1991-92) และ ฮิวจ์ อาร์เชอร์ (1989-90) และ เรย์
คลิงกินสมิท (2010-11) เลือกสีเลือดหมู, เสือ้ นอกสีน้ําเงินก็ถูกเลือกใช้โดย
ชาร์ลส เคลเลอร์ (1987-88), บิลล์ ฮันท์ลยี ์ (1994-95), เฮอร์เบิรท์ บราวน์
(1995-96), เจมส์ เลซี (1998-99), พิชยั รัตตกุล (2002-03), คาร์ล-วิลเฮล์ม
สเตนแฮมเมอร์ (2005-06), วิลเลียม บอยด์ (2006-07), ดี. เค. ลี (2008-09) และ
จอห์น เคนนี (2009-10) ในแต่ละปีประธานโรตารีสากลอืน่ ๆ ต่างก็เลือกแนว
ลําดับชัน้ ของสีและแบบต่างๆ กัน ผูน้ ําโรตารีทงั ้ หลายในแต่ละปีมกั จะคาดเดากัน
เกีย่ วกับสีของเสือ้ นอกในปีของประธานโรตารีสากลรับเลือกก่อนการประชุมอบรม
ผูว้ า่ การภาครับเลือกซึง่ จะมีการประกาศใช้
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