
One Rotary Center

1560 Sherman Avenue  

Evanston, IL 60201-3698 USA

www.rotary.org

Avenue of Service

Freqüência 
perfeita

Divieto di propaganda

St
ud

ie
gr

up
ps

ut
by

te
Länderausschüsse

P
rä

se
n
z

Si
èg

e 
du

 R
ot

ar
y

Sovvenzioni paritarie

Zimmer 711

P
o
lio

P
lu

s

Le Secrétariat

Rotarische Bräuche

Proyecto de alfabetización

Sito Web 
del RI

Princípio de classificação

Gouverneur

Youth Exchange
A

zi
on

e 
 

p
ro

fe
ss

io
n

al
e

Plano de 
Liderança 
de Clube

Definizione 
del Rotary

Sång under 
klubbmötenL

a 
b

an
d

er
a 

of
ic

ia
l d

e 
R

ot
ar

y

Th
e 

Fo
ur

-W
ay

 T
es

t

親睦の機会

ロータアクト

規
定
審
議
会

国
際
親
善
奨
学
金

로타리의 최초 기록들

로타리 세계 평화 휄로우

로
타

리
의

 모
토

지구대회

Official Directory

R
I 

St
ra

te
g

ic
 P

la
n

S
o

c
io

 P
a

u
l 
H

a
rr

is



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรตาร ีก เอ๋ย ก ไก่ เล่มน ัจ้ี ดแปลจาก The ABCs of Rotary (���-EN) ฉบับ

ภาษาองักฤษโดยได ัร้บมอบหมายจากโรตารสีากล 
  
ถงึแม ่ว้าคณะกรรมการแปลเอกสารของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทยไดแ้ปลและ

ทบทวนอยา่งละเอยีดแล้ว โรตารสีากลและคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถที�จะรบัรอง

ความสมบรูณ์ของเอกสารเลม่นี�ได ้หากม ้ขีอความใดไม ัช่ดเจน ขอให้อ้างองิไปยัง

ฉบ ัอาษาภบั งกฤษ 
  

คณะกรรมการแปลเอกสารโรตารสีากลของศนูยโ์รตารใีนประเทศไทย 

กุมภาพนัธ ์���� 

 



 

 

โรตารี ก เอ๋ย ก ไก่ 
โดย คลิฟฟอรด์ ดอคเตอรแ์มน 
  

บทความสัน้ๆ มากมายเกีย่วกบัโรตารเีหล่าน้ี ไดร้บัการตพีมิพข์ึน้ครัง้แรกใน 
สารรายสปัดาหข์องสโมสรโรตารนีอรท์สตอคตนั มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา แต่แรกนัน้มชีือ่เรยีกวา่ “ทา่นรูห้รอืเปลา่?” ซึง่เรยีบเรยีงไวเ้พือ่ให้
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัโรตารสีากลแก่บรรดาเพือ่นสมาชกิในสโมสร
โรตารนีอรท์สตอคตนั เมือ่ผูเ้ขยีนคอื คลฟิฟ์ ดอคเตอรแ์มน เป็นประธานโรตารี
สากลในปี 1992-93 บทความเหลา่น้ีจงึไดร้บัการรวบรวมเพือ่ตพีมิพใ์นชือ่ โรตาร ี
ก เอ๋ย ก ไก่ (The ABCs of Rotary) การรวบรวมบทความทัง้หมดน้ีซึง่ไดร้บัการ
ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้ป็นปจัจุบนัเป็นระยะๆ ช่วยใหโ้รแทเรยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัิ
ทีม่สีสีนัขององคก์รและระเบยีบประเพณต่ีางๆ รวมทัง้สถานภาพในปจัจุบนัของ
โปรแกรมต่างๆ ทัว่โลกได ้ บทความต่างๆ น้ี อาจนํามาตพีมิพใ์นสารสโมสรหรอื
นํามาสนเทศโรตาร ีณ การประชุมประจาํสปัดาหข์องสโมสร 

  
  

 
 

 คลิฟฟอรด์ ดอคเตอรแ์มน 
 ประธานโรตารีสากล  
 ปี 1992-93 
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คาํจาํกดัความของโรตารี 
ทา่นจะใหค้าํอธบิายเกีย่วกบัองคก์รทีเ่รยีกวา่ "โรตาร"ี ไดอ้ยา่งไร สโมสรโรตารมีี
คณุลกัษณะมากมายหลายประการ เช่นเดยีวกนักบักจิกรรมของโรแทเรยีน
มากกวา่ 1.2 ลา้นคน เชน่ คณุลกัษณะในการบาํเพญ็ประโยชน์ ความเป็นสากล 
มติรภาพ ประเภทอาชพีของแต่ละอาชพี การพฒันาไมตรจีติและความเขา้ใจ
ระหวา่งกนัในโลก การเน้นมาตรฐานจรรยาบรรณ การเอือ้อาทรต่อบุคคลอืน่ ฯลฯ 
 ในปจัจุบนัเราใหค้าํจาํกดัความของโรตารดีงัน้ี “โรตารคีอื องคก์รของนกั
ธุรกจิและวชิาชพีจากทัว่โลกซึง่บาํเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษย ์สง่เสรมิ
มาตรฐานจรรยาบรรณในทกุวชิาชพี พรอ้มทัง้ชว่ยสรา้งไมตรจีติและสนัตสิขุ 
ในโลก” 
 ทัง้ 31 คาํน้ีมคีา่แก่การจดจาํเมือ่มใีครกต็ามถามวา่ “สโมสรโรตารคีอือะไร” 

ธงทางการของโรตารี 
ธงทางการของโรตารไีดร้บัการอนุมตัจิากโรตารสีากล ณ การประชมุใหญ่ประจาํปี
ของโรตารสีากล ปี ค.ศ. 1929 ณ เมอืงดลัลสั มลรฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ธงโรตารจีะมพีืน้ธงเป็นสขีาวและมรีปูสญัลกัษณ์วงลอ้โรตารทีีเ่ป็นทางการสทีอง

โดดเด่นอยูต่รงกลาง ขอบวงลอ้ดา้นนอก 4 ดา้นจะเป็นสน้ํีาเงนิสด พมิพค์าํวา่ 
โรตารสีากลเป็นสทีองไวด้า้นบนและดา้นลา่งของวงลอ้ ชอ่งสาํหรบัเพลาลอ้และ 
รสูลกัจะเป็นสขีาว 
 ตามรายงาน ธงทางการโรตารผีนืแรกไดถู้กปกัโบกสะบดัอยู ่ณ เมอืง
แคนซสัซติี ้มลรฐัมสิซรู ีประเทศสหรฐัอเมรกิา ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1915  ในปี 
ค.ศ. 1926 พลเรอืเอก รชิารด์ เบยีรด์ สมาชกิสโมสรโรตารวีนิเชสเตอร ์มลรฐั
เวอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา ไดเ้ชญิธงโรตารผีนืเลก็ไปไวท้ีข่ ัว้โลกเหนือ  ในปี ค.ศ. 
1920 พลเรอืเอกทา่นนัน้กไ็ดเ้ชญิธงโรตารไีปไวท้ีข่ ัว้โลกใตด้ว้ย ในปี ค.ศ. 2005 
เพือ่เป็นการเฉลมิฉลอง 100 ปีโรตาร ีโรแทเรยีนและโรทาแรคเทอรท์ีเ่ป็นนกัปีน
เขาไดนํ้าธงโรตารไีปปกัเอาไวท้ีย่อดเขาแมคคนิลยีแ์ละยอดเขาเอฟเวอเรสท ์
 สโมสรโรตารบีางสโมสรใชธ้งทางการของโรตารเีป็นธงประจาํการประชมุ

สโมสร ซึง่ตามตวัอยา่งทีเ่หมาะสมนัน้จะพมิพค์าํวา่ “สโมสรโรตาร”ี ไวเ้หนือ
สญัลกัษณ์วงลอ้และพมิพช์ือ่สโมสรไวข้า้งใตร้ปูสญัลกัษณ์นัน้ 
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 ธงโรตารมีกัจะปกัไวอ้ยา่งโดดเดน่ ณ สาํนกังานใหญ่โลกของโรตารสีากล 
เชน่เดยีวกบั ณ ทีป่ระชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลและ ณ สถานทีท่ีม่ ี
กจิกรรมทางการต่างๆ  

รปูสญัลกัษณ์วงล้อของโรตารี 
วงลอ้เป็นสญัลกัษณ์ของโรตารมีานบัตัง้แต่สมยัแรกแลว้ ผูอ้อกแบบครัง้แรกคอื 
โรแทเรยีนมองทาจ แบร ์แหง่เมอืงชคิาโก นกัแกะสลกัผูซ้ึง่วาดรปูวงลอ้เกวยีน
แบบงา่ยๆ ประกอบกบัลายเสน้ไมก่ีเ่สน้เพือ่แสดงภาพฝุน่และการเคลือ่นไหว  
วงลอ้นัน้หมายถงึ “อารยธรรมและการเปลีย่นแปลง” สโมสรดัง้เดมิสว่นใหญ่จะใช้
รปูแบบบางอยา่งของวงลอ้เกวยีนบนสิง่พมิพ ์หวักระดาษต่างๆ ของสโมสร ในปี 
ค.ศ. 1922 จงึพจิารณากนัวา่ควรใหส้โมสรทกุสโมสรใชส้ญัลกัษณ์ของโรตารเีพยีง

แบบเดยีวกนัเป็นสญัลกัษณ์ของโรแทเรยีนโดยเฉพาะ ดงันัน้ในปี ค.ศ. 1923 
สญัลกัษณ์วงลอ้ในปจัจุบนัซึง่มฟีนัเฟือง 24 ซีพ่รอ้มดว้ยกงลอ้ 6 อนั จงึถูก
กาํหนดขึน้โดยโรตารสีากล กลุม่ของวศิวกรกลุ่มหน่ึงไดใ้หค้าํแนะนําวา่ วงลอ้ทีม่ ี
ฟนัเฟืองจะไมส่ามารถเดนิกลไกไดแ้ละจะใชก้ารไมไ่ดห้ากไมม่ ี“รสูลกั” ตรงกลาง
ของเฟืองต่อกบัเพลาสง่กําลงั  ดงันัน้ จงึมกีารออกแบบรสูลกัเพิม่เตมิซึง่เป็น
รปูแบบทีเ่รารูจ้กักนัดใีนปจัจุบนัในฐานะเป็นรปูสญัลกัษณ์ทางการของโรตารี

สากล 

สาํนักงานเลขาธิการ 
โรแทเรยีนหลายต่อหลายคนคดิว่าสาํนกังานเลขาธกิารเป็นเพยีงชือ่อกีชือ่หน่ึง 
ซึง่เรยีกงา่ยๆ ว่าเป็นสาํนกังานใหญ่โลกของโรตารสีากล ในเมอืงอฟีเวนสตนั  
มลรฐัอลิลนิอยส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา อนัทีจ่รงิแลว้มมีากกวา่นัน้ ชือ่นัน้อธบิาย
ถงึการดาํเนินงานทัง้หมดของเลขาธกิารและบุคลากรมากกวา่ 600 คน ทีจ่ะทาํให้
โรตารสีากลและมลูนิธโิรตารดีาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ 
นอกเหนือจากสาํนกังานใหญ่โลกของโรตารแีลว้ สาํนกังานเลขาธกิารจะรวม
สาํนกังานระหว่างประเทศของโรตารสีากลทัง้ 7 แหง่ทัว่โลก วตัถุประสงคเ์ดยีว
ของสาํนกังานเลขาธกิารกค็อืการใหบ้รกิารแก่สโมสร ภาคและเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ของโรตารสีากลรวมทัง้มลูนิธโิรตาร ีสาํนกังานใหญ่โลกของโรตารสีากลในอาคาร
ทีเ่รยีกกนัวา่ ตกึวนัโรตารเีซน็เตอร ์(One Rotary Center) จงึเป็นสาํนกังานใหญ่
ของสาํนกังานเลขาธกิารนัน่เอง 
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บางส่ิงบางอย่างของโรตารีท่ีเป็น ครัง้/แห่ง แรก 
• การประชมุสโมสรโรตารคีรัง้แรกจดัขึน้ ณ เมอืงชคิาโก เมือ่วนัที ่23 
กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1905 

• การประชมุปกตติอนกลางวนัจดัขึน้ครัง้แรก ณ สโมสรโรตารโีอ๊คแลนด ์มลรฐั
แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 

• การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารคีรัง้แรกจดัขึน้ ณ เมอืงชคิาโก ในเดอืน
สงิหาคม ค.ศ. 1910 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกนอกสหรฐัอเมรกิา ก่อตัง้ขึน้ ณ เมอืงวนินิเป็ค รฐัมนิิ- 
โตบา ประเทศแคนาดา ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1910 (ไดส้มาชกิภาพเดอืน
เมษายน ค.ศ. 1912) 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกนอกอเมรกิาเหนือ ก่อตัง้ขึน้ ณ เมอืงดบูลนิ ประเทศ
ไอรแ์ลนด ์ในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 1911 (ไดส้มาชกิภาพเดอืนพฤษภาคม 1913) 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกในประเทศทีไ่มใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแมค่อื สโมสร 
โรตารใีนเมอืงฮาวานา ประเทศควิบา ไดส้มาชกิภาพในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 
1916 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกในอเมรกิาใต ้ก่อตัง้ขึน้ ณ เมอืงมองเตวเิดโอ ประเทศ
อุรกุวยั ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1918 (ไดส้มาชกิภาพเดอืนกุมภาพนัธ ์ค.ศ. 
1919) 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกในเอเชยี ก่อตัง้ขึน้ ณ กรงุมนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์ใน
เดอืนมถุินายน ค.ศ. 1919 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกในแอฟรกิา ก่อตัง้ขึน้ในเมอืงโยฮนัเนสเบอรก์ ประเทศ
แอฟรกิาใต ้ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1921 

• สโมสรโรตารแีห่งแรกในประเทศออสเตรเลยี ก่อตัง้ขึน้ ณ กรงุเมลเบอรน์ ใน
เดอืนเมษายน ค.ศ. 1921 

วตัถปุระสงคข์องโรตารี 
ในบางแหง่ของโลก การประชมุประจาํสปัดาหข์องสโมสรโรตารมีกัจะเริม่ดว้ยการ
ใหส้มาชกิยนืขึน้และทอ่งวตัถุประสงคข์องโรตาร ีขอ้ความนัน้มาจากธรรมนูญของ
โรตารทีีม่กัจะเหน็กนัอยูเ่สมอบนแผน่ป้ายตดิฝาผนงัในทีท่าํงานหรอืสาํนกังาน

ของโรแทเรยีนนัน่เอง 



4   |   โรตาร ีก เอ๋ย ก ไก ่

 วตัถุประสงคข์องโรตารคีอื “เพือ่สนบัสนุนและสง่เสรมิอุดมการณ์แหง่การ

บาํเพญ็ประโยชน์ในการดาํเนินกจิกรรมทีม่คีุณคา่เป็นหลกั” ขอ้ความน้ีจะให้
แนวทาง 4 ประการทีจ่ะสนบัสนุนและสง่เสรมิ “อุดมการณ์แหง่การบาํเพญ็

ประโยชน์” โดยเสรมิสรา้งความคุน้เคยระหวา่งสมาชกิเพือ่โอกาสในการบาํเพญ็
ประโยชน์ สง่เสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกจิและวชิาชพี การตระหนกัใน
คณุคา่ของอาชพีทีม่ปีระโยชน์ทกุอาชพี และความภาคภูมใิจในอาชพีของ 
โรแทเรยีนแต่ละคนทีจ่ะใชเ้ป็นโอกาสในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม การใช้
อุดมการณ์ในการบาํเพญ็ประโยชน์ในชวีติสว่นตวั ธุรกจิและชุมชนของแต่ละ
บุคคล และเพิม่พนูความเขา้ใจ ไมตรจีติและสนัตสิขุระหวา่งชาต ิโดยผา่น
มติรภาพของผูท้ีม่ธีุรกจิและวชิาชพีทัว่โลก ซึง่เชือ่มโยงกนัในอุดมการณ์แหง่การ

บาํเพญ็ประโยชน์ 
 วตัถุประสงคข์องโรตารมีไิดแ้สดงไวเ้ชน่นัน้เสมอไป ตามธรรมนูญเดมิในปี 
ค.ศ. 1906 จะมวีตัถุประสงคไ์ว ้3 ขอ้ดว้ยกนัคอื การสง่เสรมิความสนใจทางธุรกจิ 
การสง่เสรมิมติรภาพทีด่รีะหวา่งกนั และการทาํประโยชน์ใหก้บัชุมชนมากทีส่ดุ 
จนถงึปี ค.ศ. 1910 โรตารมีวีตัถุประสงค ์5 ขอ้ดว้ยกนั โดยเพิม่เตมิความสาํคญั
เกีย่วกบัการขยายโรตาร ีจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1915 มวีตัถุประสงคถ์งึ 6 ขอ้  ในปี 
ค.ศ. 1918 มกีารเขยีนวตัถุประสงคใ์หมแ่ละลดลงเหลอืเพยีง 4 ขอ้  อกี 4 ปี
ต่อจากนัน้ กเ็พิม่วตัถุประสงคข์ึน้อกีเป็น 6 ขอ้ และปรบัปรงุใหมอ่กีครัง้ในปี  
ค.ศ. 1927 
 ในทีส่ดุ ณ การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลใน ค.ศ. 1935 ณ กรงุ
เมก็ซโิก วตัถุประสงคท์ัง้ 6 ขอ้นัน้ กไ็ดร้บัการปรบัแกไ้ขใหมแ่ละลดลงมาเหลอื
เพยีง 4 ขอ้  การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัครัง้สดุทา้ยเกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1951 เมือ่
วตัถุประสงคต่์างๆ ไดร้บัการแกไ้ขและเปลีย่นเป็นวตัถุประสงคเ์ดยีวซึง่สามารถ
ปฏบิตัไิด ้4 แนวทางดว้ยกนั  

คาํขวญัของโรตารี 
คาํขวญัแรกของโรตารสีากลคอื “ผูท้ีไ่ดกุ้ศลมากทีส่ดุคอืผูท้ีบ่าํเพญ็ประโยชน์ดี
ทีส่ดุ” (He Profits Most Who Serves Best) ไดร้บัการยอมรบั ณ การประชมุ
ใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล ครัง้ที ่2  ซึง่จดัขึน้ ณ เมอืงพอรต์แลนด ์มลรฐั 
โอเรกอน สหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1911  คาํขวญันัน้มาจากสนุทรพจน์ของ 
โรแทเรยีนอารท์ เชลดอน แหง่เมอืงชคิาโก ในปี ค.ศ. 1910 ซึง่กลา่ววา่ “ผูท้ีไ่ด้
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กุศลมากทีส่ดุคอืผูท้ีบ่าํเพญ็ประโยชน์แก่เพือ่นดทีีส่ดุ” ในระยะเวลาเดยีวกนันัน้ 
เบน คอลลนิส ์นายกสโมสรโรตารมีนินีอาโปลสิ รฐัมนิเนโซตา สหรฐัอเมรกิา ได้
ใหค้วามเหน็วา่ วธิกีารทีเ่หมาะสมในการบรหิารสโมสรจะตอ้งใชห้ลกัการทีส่โมสร
ของเขาใชอ้ยูค่อื การบาํเพญ็ประโยชน์ มใิชเ่พือ่ตนเอง (Service, Not Self)  
คาํขวญัสองคาํขวญัซึง่มกีารปรบัเปลีย่นบา้งเลก็น้อย กไ็ดร้บัการอนุมตัใิหเ้ป็น 
คาํขวญัทางการของโรตาร ีณ การประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลในปี ค.ศ. 
1950 ณ เมอืงดทีรอยท ์นัน่คอื ผูท้ีไ่ดกุ้ศลมากทีส่ดุคอืผูท้ีบ่าํเพญ็ประโยชน์ดทีีส่ดุ 
และ การบรกิารเหนือตนเอง (Service Above Self) สภานิตบิญัญตัปีิ ค.ศ. 1989 
อนุมตัใิหใ้ชค้าํขวญั การบรกิารเหนือตนเอง เป็นคาํขวญัหลกัของโรตาร ีเน่ืองจาก
คาํขวญันัน้อธบิายปรชัญาของการบาํเพญ็ประโยชน์เยีย่งอาสาสมคัรทีไ่มเ่หน็แก่

ตวัไดด้ทีีส่ดุ ในปี ค.ศ. 2004 คาํขวญัทีส่องไดร้บัการเปลีย่นแปลงเป็น พวกเขาที่
ไดกุ้ศลมากทีส่ดุคอืผูท้ีบ่าํเพญ็ประโยชน์ดทีีส่ดุ (They Profit Most Who Serve 
Best) ในปี ค.ศ. 2010 สภานิตบิญัญตัไิดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้ปลีย่นคาํพดูใหมอ่ยา่ง
เป็นทางการวา่ ผูท้ีไ่ดกุ้ศลมากทีส่ดุคอืผูท้ีบ่าํเพญ็ประโยชน์ดทีีส่ดุ (One Profits 
Most Who Serves Best)  

การเข้าประชมุปกติอย่างสมํา่เสมอ 
การเขา้ประชมุอยา่งสมํ่าเสมอมคีวามสาํคญัยิง่ต่อสโมสรทีเ่ขม้แขง็และเอาการเอา

งาน การเน้นความสาํคญัของการเขา้ประชุมมมีานานนบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1922 เมือ่
โรตารสีากลประกาศใหม้กีารแขง่ขนัการเขา้ประชุมไปทัว่โลกซึง่สามารถจงูใจ

โรแทเรยีนนบัเป็นพนัๆ คน ใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการเขา้ประชมุ 100% ไดปี้
แลว้ปีเลา่ โรแทเรยีนจาํนวนมากภาคภูมใิจยิง่ในการรกัษาสถติกิารเขา้ประชมุ 
100% ของตนไวไ้ดภ้ายในสโมสร หรอืโดยการเขา้ประชมุชดเชย ณ สโมสร 
โรตารอีืน่ๆ 
 สโมสรโรตารอีคีลบั (Rotary E-Club) ชว่ยใหก้ารประชมุชดเชยงา่ยขึน้ดว้ย
การประชมุออนไลน์  เพือ่ทีจ่ะไดร้บัคะแนนการเขา้ประชมุ โรแทเรยีนตอ้ง
ต่อเชือ่มเขา้กบัเวบ็ไซตข์องสโมสรอคีลบั อ่านรายละเอยีดในเรือ่งต่างๆ ออนไลน์ 
แสดงความคดิเหน็ และสง่แบบฟอรม์ไปถงึเลขานุการสโมสร  ท่านสามารถคน้หา
รายชือ่สโมสรโรตารอีคีลบั และ “ภาษาทีใ่ช”้ ไดท้ี ่www.rotary.org 
 แมว้า่ตามขอ้บงัคบัของโรตารสีากลจะกาํหนดใหส้มาชกิเขา้ประชุมเพยีง 
50% ของการประชมุทัง้หมด  แต่สโมสรหลายๆ สโมสรไดส้นบัสนุนใหส้มาชกิ
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เขา้ประชมุกนัใหบ้่อยมากขึน้ เพราะการทีส่มาชกิขาดหายไป ทาํใหส้โมสรสญูเสยี
ประโยชน์จากการมสีมาชกิภาพทีห่ลากหลาย สญูเสยีความชว่ยเหลอืของสมาชกิ
ในโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีด่าํเนินการอยู ่และขาดมติรภาพสว่นบุคคลของ
สมาชกิแต่ละคนดว้ย  คณะกรรมการบรหิารของสโมสรมกัพยายามหาขอ้อธบิาย

ทีเ่หมาะสมเพือ่ละเวน้การกลา่วโทษการขาดประชมุ  คณะกรรมการบรหิารโรตารี

สากลไดม้มีตเิหน็ชอบการนํารอ่งความถีใ่นการประชมุ (2007-13) ซึง่ทาํใหส้โมสร
ทีเ่ขา้รว่มในการนํารอ่งสามารถกําหนดการประชุมเป็นอยา่งอืน่ไดน้อกเหนือจาก

การประชมุประจาํทกุสปัดาห ์ซึง่หากสโมสรนํารอ่งดงักลา่วสามารถพสิจูน์ความ
สมัฤทธิผ์ล สภานิตบิญัญตัจิงึสามารถปรบัเปลีย่นนโยบายใหม่ๆ  ดงักลา่วเพือ่
ประกาศเป็นการถาวรไดต่้อไป 

 การทดสอบ 4 แนวทาง 
หน่ึงในบรรดาขอ้ความเกีย่วกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ

อา้งองิกนัมากอยา่งกวา้งขวางทีส่ดุในโลก คอืการทดสอบ 4 แนวทาง โรแทเรยีน
เฮอรเ์บริท์ เจ. เทยเ์ลอร ์ไดเ้ป็นผูค้ดิขึน้ในปี ค.ศ. 1932 เมือ่เขาไดร้บัการขอรอ้ง
ใหด้แูลบรษิทัคลบัอลมูนิัม่ในเมอืงชคิาโก ซึง่กาํลงัประสบปญัหาการลม้ละลายอยู่
ในขณะนัน้ เทยเ์ลอรพ์ยายามหาวธิกีารทีจ่ะชว่ยบรษิทัทีต่อ้งดิน้รนใหพ้น้จาก
ปญัหาทางการเงนิเน่ืองจากเศรษฐกจิตกตํ่า เขาไดเ้ขยีนหลกัของจรรยาบรรณซึง่

ม ี24 คาํ สาํหรบัพนกังานทุกคนใหป้ฏบิตัติามในการดาํเนินชวีติทางธุรกจิและ
วชิาชพีของตน การทดสอบ 4 แนวทางกลายมาเป็นแนวทางสาํหรบัการขาย  
การผลติ การโฆษณาและความสมัพนัธร์ะหวา่งผูข้ายและผูบ้รโิภค และบรษิทัน้ี
อยูร่อดมาไดก้เ็พราะหลกัปรชัญางา่ยๆ ดงักลา่ว 
 เฮริบ์ เทยเ์ลอร ์กลายเป็นประธานโรตารสีากลในระหวา่งปี ค.ศ. 1954-55 
การทดสอบ 4 แนวทางไดร้บัอนุมตัจิากโรตารสีากลในปี ค.ศ. 1943 และไดร้บั
การแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกวา่ 100 ภาษา รวมทัง้ตพีมิพใ์นสือ่ต่างๆ นบัเป็น
พนัๆ รปูแบบ สาระทีโ่รแทเรยีนทกุคนควรรูจ้กัและปฏบิตัติามคอื “ไมว่า่สิง่ใดที่

เราคดิ พดูหรอืปฏบิตันิัน้ 1.เป็นจรงิหรอืไม ่2.เป็นธรรมไหมต่อทกุสิง่ 3.จะสรา้ง

เสรมิไมตรจีติและมติรภาพหรอืไม ่4.เป็นประโยชน์ไหมแก่ทุกฝา่ย” 
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แผนกลยทุธข์องโรตารีสากล 
ในปี 2001-02 ขณะทีโ่รตารสีากลยา่งเขา้สูศ่ตวรรษที ่2 แหง่การบรกิาร กไ็ดเ้ริม่
พฒันาแผนกลยุทธเ์พือ่เป็นแนวทางขององคก์ร ในปี ค.ศ. 2009 กรรมการ
วางแผนกลยุทธข์องคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลไดค้วบคมุดแูลตรวจสอบ

แผนงานอยา่งละเอยีด โดยทาํการสาํรวจโรแทเรยีน 14,000 คนทัว่โลกเกีย่วกบั
เรือ่งทีม่ลีาํดบัความสาํคญัของโรตาร ีจดักลุม่ทาํงานเฉพาะเรือ่งเพือ่ประเมนิ
ภาพลกัษณ์ของโรตารใีนประเทศต่างๆ และวเิคราะหจ์ุดแขง็จุดออ่นของโรตาร ี
รวมทัง้โอกาสและเรือ่งทีท่า้ทาย 
 ผลของการวจิยัชว่ยเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการไดบ้่งชีเ้รือ่งทีม่ลีาํดบั

ความสาํคญัทางกลยทุธ ์3 เรือ่ง ซึง่แต่ละเรือ่งมคีวามสาํคญัเทา่เทยีมกนัต่อ
อนาคตของโรตาร ีนัน่คอื สนบัสนุนและทาํใหส้โมสรเขม้แขง็, เน้นความสาํคญั
และเพิม่พนูการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษย ์และ สง่เสรมิภาพลกัษณ์และ

ความตระหนกัต่อสาธารณชน  คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลรบัประกนัวา่

แผนงานทีพ่จิารณามาอยา่งดซีึง่เริม่ใชเ้มือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2010 ครอบคลมุ
คณุคา่หลกั นัน่คอื การบรกิาร, มติรภาพ, ความหลากหลาย, คณุธรรม และความ
เป็นผูนํ้า ซึง่จะขบัเคลือ่นเจตจาํนงและทศิทางของโรตารสีากล  แผนงานนี้ยงั
รวมถงึถอ้ยแถลงทีเ่ป็นสาระสาํคญัหลกัของโรตารซีึง่กค็อื เครอืขา่ยทัว่โลกของ
บุคคลซึง่มแีรงบนัดาลใจทีจ่ะถ่ายทอดแรงศรทัธาของตน สนองตอบปญัหาสงัคม
เพือ่เปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นในชมุชนต่างๆ ใหด้ขี ึน้ 
 โดยการวางลาํดบัความสาํคญัทางกลยทุธข์องโรตารใีหเ้ป็นแนวเดยีวกนักบั

คณุคา่หลกัและกาํหนดเป้าหมายทีว่ดัไดเ้พือ่ใหบ้รรลเุรือ่งทีส่าํคญัเหลา่นัน้ แผน
กลยทุธข์องโรตารสีากลจงึใหโ้ครงรา่งของแนวทางทีช่ดัเจนสาํหรบัอนาคตของ

องคก์รบาํเพญ็ประโยชน์แหง่แรกของโลก ผลกค็อื โรแทเรยีนทกุคนมกีรอบการ
ทาํงานทีพ่วกเขาจะสามารถบรกิารเหนือตนไดเ้ตม็ศกัยภาพของตนเอง 

พอล แฮริส คนแรกแต่ไม่ใช่แรกทีเดียว 
พอล แฮรสิ เป็นนายกสโมสรโรตารคีนแรกหรอืไม ่– ไม ่
พอล แฮรสิ เป็นประธานโรตารสีากลคนแรกหรอืไม ่– ใช ่
 มคีาํอธบิายงา่ยๆ ต่อขอ้ความทีแ่ยง้กนัอยูด่งัทีป่รากฎขา้งตน้น้ี แมว้า่ พอล 
แฮรสิ จะเป็นผูก่้อตัง้หรอืผูเ้ริม่ดาํเนินการสโมสรโรตารสีโมสรแรกในเมอืงชคิาโก
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ในปี ค.ศ. 1905 แต่บุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นนายกสโมสรคนแรกนัน้เป็นหน่ึงใน
บรรดาสมาชกิก่อตัง้อืน่ๆ คอื ซลิเวสเตอร ์ชลี 
 จวบจนเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1910 มสีโมสรโรตารเีกดิขึน้ถงึ 16 สโมสร ซึง่
รวมตวักนัเป็นองคก์รเรยีกวา่สมาคมแหง่ชาตขิองสโมสรโรตาร ีอกี 2 ปีต่อมาชือ่
น้ีกไ็ดร้บัการเปลีย่นแปลงเป็นสมาคมระหว่างประเทศของสโมสรโรตาร ีเน่ืองจาก
ไดม้กีารก่อตัง้สโมสรโรตารต่ีางๆ ขึน้ในประเทศแคนาดา องักฤษ ไอรแ์ลนดแ์ละ 
สก๊อตแลนด ์ในปี ค.ศ. 1922 จงึไดย้อ่ชือ่นัน้ใหส้ ัน้ลงเรยีกวา่โรตารสีากล 
 เมือ่องคก์รของสโมสรโรตารก่ีอตัง้ขึน้ครัง้แรกใน ค.ศ. 1910 พอล แฮรสิ 
ไดร้บัเลอืกเป็นประธานขององคก์รคนแรก เขาปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งนัน้เป็น
เวลา 2 ปีจาก ค.ศ. 1910 ถงึ ค.ศ. 1912 ดงันัน้ผูว้างรากฐานแนวคดิของโรตาร ี 
ผูซ้ึง่ปฏเิสธการเป็นนายกของสโมสรแหง่แรกกลบักลายมาเป็นประธานคนแรก

ขององคก์รของโลกหรอืโรตารสีากล 

ช่ือแรกหรือช่ือเล่น 
นบัแต่สมยัแรกของโรตารนีัน้ สมาชกิต่างกม็กัเรยีกชือ่แรกซึง่กนัและกนัเสมอ 
เน่ืองจากความคุน้เคยและมติรภาพสว่นบุคคลเป็นเรือ่งสาํคญัยิง่ของโรตาร ี 
ดงันัน้ จงึเป็นเรือ่งธรรมดาทีส่โมสรต่างๆ จะนํามาปฏบิตักินัในการไมเ่รยีกชือ่ที่
เป็นทางการในการสนทนาระหว่างสมาชกิ โดยปกตแิลว้บุคคลทีไ่ดร้บัการ
เรยีกชือ่นําวา่ ดอกเตอร,์ นาย, อาจารย ์หรอืทา่น กม็กัจะถูกโรแทเรยีนเรยีกชือ่
แรกแทน เช่น โจ, บลิล,์ แมร,ี คาเรน หรอืชารล์ ีป้ายชือ่ของสมาชกิสโมสรกม็กัจะ
นิยมใชช้ือ่แรกดว้ย 
 ในบางแหง่เชน่ยโุรป สมาชกิสโมสรมกัเรยีกชือ่สมาชกิอยา่งเป็นทางการ
มากกวา่ ในบางแหง่ของโลกโดยเฉพาะในประเทศเอเชยี โรแทเรยีนใหม่ๆ  มกัจะ
ไดร้บัการตัง้ชือ่เลน่ทีข่าํขนัซึง่จะเกีย่วขอ้งกบับุคคลกิสว่นตวัหรอืบ่งบอกลกัษณะ

ทางธุรกจิหรอืวชิาชพีของสมาชกิ เช่น ชือ่เลน่วา่ “ออกซเิจน” คอืผูท้ีผ่ลติแก๊สเคม ี 
“ตน้ไม”้ คอืชือ่เล่นสาํหรบัโรแทเรยีนทีม่ธีุรกจิคา้ไม ้สมาชกิอืน่ๆ อาจมชีือ่เลน่ 
เชน่ “นกักลา้ม” “แปดหลอด” หรอื “คณุยิม้” ตามลกัษณะรปูร่างหน้าตาของ 
แต่ละคน 
 ชือ่เลน่มกัจะเป็นทีม่าแหง่ความมอีารมณ์เบกิบานและมมีติรภาพ แต่ไมว่า่
โรแทเรยีนจะถูกเรยีกชือ่แรกหรอืชือ่เลน่ ความมสีาํนึกแหง่มติรภาพสว่นบุคคลก็
ยอ่มจะเป็นกา้วแรกทีจ่ะเปิดประตูไปสูโ่อกาสแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์อืน่ๆ ได ้
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แนวทางแห่งการบาํเพญ็ประโยชน์ 
แนวทางแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์หา้ประการสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องโรตาร ี
นัน่กค็อื การบรกิารสโมสร การบรกิารดา้นอาชพี การบรกิารชมุชน การบรกิาร
ระหวา่งประเทศ และการบรกิารชนรุ่นใหม ่
 แมว้า่แนวทางแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์นัน้จะไมป่รากฏอยูใ่นเอกสาร

ธรรมนูญของโรตาร ีโรแทเรยีนมากมายยอมรบัแนวคดิน้ีวา่เป็นวธิกีารในการ
อธบิายกจิกรรมเบือ้งตน้ของโรตารไีดด้งัน้ี 

• การบรกิารสโมสร เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมต่างๆ ทีจ่ําเป็นสาํหรบัโรแทเรยีน
ทีจ่ะทาํใหก้ารปฏบิตังิานของสโมสรประสบความสาํเรจ็ 

• การบรกิารดา้นอาชพี อธบิายถงึโอกาสทีโ่รแทเรยีนทกุคนจะเป็นตวัแทน
ในวชิาชพีของตนซึง่มศีกัดิศ์รแีละยงัคณุประโยชน์แก่สมาชกิสโมสรผูอ้ืน่

ได ้รวมทัง้ความรบัผดิชอบของสโมสรในการดาํเนินโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ การวางแผนงานดา้นอาชพี การอบรมดา้นอาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิ
มาตรฐานจรรยาบรรณในทีท่าํงาน  

• การบรกิารชมุชน เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมต่างๆ ทีบ่รรดาโรแทเรยีนจะ
ปฏบิตัเิพือ่ปรบัปรงุคณุภาพชวีติในชมุชนของตน ซึง่มกัจะเกีย่วขอ้งกบั
การใหค้วามชว่ยเหลอืเยาวชน ผูส้งูอาย ุผูท้พุพลภาพ และคนอืน่ๆ ทีห่วงั
ใหโ้รตารเีป็นทีพ่ ึง่เพือ่ชวีติทีด่ขี ึน้ 

• การบรกิารระหว่างประเทศ อธบิายถงึโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ที ่
โรแทเรยีนทาํหน้าทีเ่พือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจ ไมตรจีติและสนัตสิขุ
ระหวา่งกนัในนานาประเทศ โครงการบรกิารระหวา่งประเทศถูกจดัทาํขึน้
เพือ่สนองตอบความตอ้งการทางดา้นมนุษยชาตขิองมวลชนในโลกทีก่ําลงั

พฒันาหรอืชว่ยเหลอืฟ้ืนฟูในยามเกดิภยัพบิตัต่ิางๆ 
•  การบรกิารชนรุ่นใหม ่ยกยอ่งการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ทีีเ่ยาวชนและ
ผูใ้หญ่วยัหนุ่มสาวไดด้าํเนินการโดยการทาํกจิกรรมการพฒันาความเป็น

ผูนํ้า การมสีว่นร่วมในโครงการบรกิารชมุชนและบรกิารระหวา่งประเทศ 
รวมทัง้โปรแกรมการแลกเปลีย่นทีเ่พิม่พนูและสง่เสรมิสนัตภิาพโลกและ

ความเขา้ใจทางดา้นวฒันธรรม 

 เมือ่โรแทเรยีนเขา้ใจและเขา้ถงึแนวทางแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์ทัง้หา้แลว้ 
วตัถุประสงคข์องโรตารกีย็อ่มจะมคีวามหมายไดม้ากยิง่ขึน้ 
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เรือ่งท่ีเน้นความสาํคญัของโรตารี 
สมาชกิ 1.2 ลา้นคนใน 34,000 สโมสรของโรตารบีาํเพญ็ประโยชน์ในชมุชนทัว่
โลก โดยทีแ่ต่ละแหง่มเีรือ่งน่าหว่งใยและความตอ้งการทีไ่มเ่หมอืนกนั โรแทเรยีน
ไดป้รบัเปลีย่นและพฒันาวธิกีารตอบสนองต่อความตอ้งการเหล่านัน้อยา่งไม่

หยดุยัง้ โดยการทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์มากมายหลายประเภท การบาํเพญ็
ประโยชน์ของโรตารทีีย่ ัง่ยนืและประสบความสาํเรจ็มากทีส่ดุมกัจะเป็นหน่ึงใน 6 
เรือ่งซึง่โรตารไีดร้ะบุใหเ้ป็นเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญั นัน่คอื สนัตภิาพและการ
ป้องกนั/การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้, การป้องกนัและรกัษาโรค, น้ําและสขุอนามยั, 
สขุภาพของแมแ่ละเดก็, การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอื, เศรษฐกจิและ
การพฒันาชมุชน 

  ขอบเขตความตอ้งการในเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของโรตารกีวา้งขวางมาก 
ตัง้แต่การขาดน้ําสะอาดไปจนถงึความตอ้งการวคัซนีป้องกนัโรคทีท่าํใหถ้งึแก่

ชวีติ โรตารสีากลและมลูนิธโิรตารตีระหนกัวา่การมุง่บาํเพญ็ประโยชน์ในเรือ่ง
เหลา่น้ีจะสามารถใหแ้นวทางแก่โรแทเรยีนทีส่นใจจะรเิริม่โครงการบาํเพญ็

ประโยชน์, ปรบัปรงุศกัยภาพของโรแทเรยีนในการตอบสนองความตอ้งการใหด้ี
ขึน้ และแสดงใหโ้ลกเหน็ว่าโรตารเีป็นผูนํ้าของโลกในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่
เพือ่นมนุษย ์
 เรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัทาํใหเ้กดิสว่นทีบ่รบิรูณ์ของแผนวสิยัทศัน์เพือ่อนาคต

ของมลูนิธโิรตารแีละแผนกลยุทธข์องโรตารสีากล  

นิตยสารเดอะโรแทเรียน และ กลุ่มนิตยสารโรตารีโลก  
เดอืนเมษายนเป็นเดอืนแหง่นิตยสารโรตารซีึง่นบัเป็นโอกาสทีจ่ะตระหนกัและ

สง่เสรมิการอ่านและการใชนิ้ตยสารทางการของโรตารสีากล เดอะโรแทเรยีน 
(The Rotarian) และนิตยสารในระดบัภูมภิาคซึง่รวมกนัเป็นกลุม่นิตยสารโรตารี
ทัว่โลก  
 มกีารจดัพมิพนิ์ตยสารเดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1911 เป็นตน้มา เพือ่เป็นสือ่ในการสือ่สารกบัโรแทเรยีน พรอ้มทัง้สง่เสรมิ
โปรแกรมและวตัถุประสงคข์องโรตาร ีวตัถุประสงคเ์บือ้งตน้ของนิตยสารคอื  
การสนบัสนุนและสง่เสรมิโปรแกรมสาํคญัๆ ของโรตาร ีรวมทัง้เผยแพรข่า่วสาร
เกีย่วกบัคตพิจน์และปรชัญาประจาํปีของประธานโรตารสีากล การประชมุสาํคญั
ต่างๆ พรอ้มทัง้การเน้นความสาํคญัของเดอืนทางการตามปฏทินิของโรตาร ี
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 นิตยสารเดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) จะบรรจุการแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็
ทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้เรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรตาร ีและเรือ่งทีน่่าสนใจโดยทัว่ไป
เพือ่การคน้ควา้ได ้ นิตยสารนี้จะใหป้ระโยชน์ในฐานะเป็นแหลง่ขอ้มลูและแนวคดิ
ทีเ่ยีย่มยอดสาํหรบัโปรแกรมต่างๆ ณ การประชุมสโมสรโรตารแีละการประชมุ
ใหญ่ประจาํปีของภาคต่างๆ ขอ้เขยีนหลายเรือ่งจะสง่เสรมิมติรภาพ ไมตรจีติและ
ความเขา้ใจระหวา่งประเทศ  ผูอ้่านโดยทัว่ไปมกัจะไดค้วามรูอ้ยา่งดเีกีย่วกบั
กจิกรรมของโรตารแีละเขา้ใจวา่โรแทเรยีนแต่ละทา่นจะมสีว่นร่วมอยา่งเตม็ทีใ่น

หา้แนวทางแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์ไปทัว่โลกไดอ้ยา่งไร 
 นอกจากนิตยสารเดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) แลว้ กลุม่นิตยสารโรตารี
โลกยงัประกอบดว้ยนิตยสารในระดบัภูมภิาคอกี 30 เลม่ พมิพเ์ป็นภาษาต่างๆ 
ถงึ 25 ภาษา โดยมจีาํนวนพมิพร์วมๆ กนัแลว้กวา่ 750,000 ฉบบั แมว้า่การ
พมิพใ์นระดบัภูมภิาคจะมลีลีาและเน้ือหาเฉพาะอยา่ง แต่นิตยสารนัน้ๆ จะ
สามารถทาํใหโ้รแทเรยีนไดร้บัความรูท้ีท่นัสมยัและอ่านไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิใน

เดอืนเมษายนและตลอดปี 

ความรบัผิดชอบระหว่างประเทศของโรแทเรียน 
ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รนานาชาต ิโรตารจีะใหโ้อกาสและความรบัผดิชอบพเิศษแก่
สมาชกิทุกคน แมว้า่โรแทเรยีนแต่ละคนจะมหีน้าทีแ่รกในการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ฐานะเป็นพลเมอืงของประเทศ การเป็นสมาชกิโรตารจีะทาํใหโ้รแทเรยีนมทีศันะ
ดา้นการต่างประเทศทีก่วา้งไกลมากขึน้ ในตน้ทศวรรษ 1950 เราไดใ้ชป้รชัญา
ของโรตารใีนการอธบิายใหเ้หน็ว่า โรแทเรยีนอาจคดิกวา้งไกลในระดบัสากลกนั
อยา่งไรบา้ง ปรชัญาดงักลา่วมดีงัน้ี 
 “โรแทเรยีนทีม่องโลกกวา้ง 

• จะมองไกลเหนือความรูส้กึชาตนิิยมและคดิวา่ตนต่างมสีว่นรว่มในความ
รบัผดิชอบในการสง่เสรมิความเขา้ใจ ไมตรจีติ และสนัตสิขุระหว่าง
ประเทศ 

• ต่อตา้นแนวโน้มใดๆ ทีแ่สดงอาํนาจเหนือกวา่ในเรือ่งของเชือ้ชาตแิละ
เผา่พนัธุ ์

• แสวงหาและพฒันาเรือ่งต่างๆ ทีย่อมรบัซึง่กนัและกนัไดร้ะหวา่งชนชาตใิน
ประเทศต่างๆ 
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• รกัษากฎหมายและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เพือ่ดาํรงไวซ้ึง่อสิรภาพ
ของบุคคล เพือ่ใหม้เีสรภีาพในการคดิ การพดูและการประชมุ พรอ้มทัง้ให้
พน้จากการทาํลายลา้ง การระราน ความตอ้งการและความหวาดกลวั 

• สนบัสนุนการปฏบิตัทิีมุ่ง่เน้นการพฒันามาตรฐานการครองชพีของคนทกุ
คน โดยตระหนกัวา่ความยากจนในทีใ่ดกต็ามนัน้เป็นการทาํลายความ
สมบรูณ์พนูสขุในทกุๆ ที ่

• ถอืหลกัการของความยตุธิรรมเพือ่มนุษยชาต ิ
• พยายามต่อสูเ้พือ่สง่เสรมิสนัตสิขุระหวา่งชาต ิและเตรยีมอุทศิตนเพือ่
อุดมการณ์นัน้ๆ อยูเ่สมอ 

• เรง่เรา้และฝึกจติสาํนึกแหง่ความเขา้ใจเกีย่วกบัศรทัธาของผูอ้ืน่ เพือ่เป็น
บนัไดไปสูไ่มตรจีติระหวา่งกนัในนานาประเทศ โดยตระหนกัถงึศลีธรรม
พืน้ฐาน และมาตรฐานของจติสาํนึกทีจ่ะประกนัชวีติทีส่มบรูณ์พนูสขุขึน้

ได”้ 
 นัน่คอืภาระทีโ่รแทเรยีนพงึปฏบิตัทิ ัง้ในการคดิและการกระทาํ! 

ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารี 
มสีโมสรโรตารอียูใ่นประเทศต่างๆ กวา่ 200 ประเทศและพืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์
และยงัมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมากมายทัง้ภาษา โครงสรา้งทางการเมอืงและ
สงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ทาํอยา่งไรจงึทาํใหส้โมสรทัง้หมด 
34,000 สโมสรดาํเนินกจิการใหม้รีปูแบบทีค่ลา้ยคลงึกนัได ้คาํตอบทีส่าํคญัทีส่ดุ
คอื การมธีรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตาร ี
 ในการทีจ่ะรบัสารตราตัง้ สโมสรโรตารทีีค่าดหวงัจะตอ้งยอมรบัธรรมนูญ
มาตรฐานของสโมสรโรตารซีึง่เริม่ใชต้ัง้แต่ปี ค.ศ. 1922 ธรรมนูญมาตรฐานของ
สโมสรโรตารไีดก้าํหนดเทคนิคการบรหิารต่างๆ อยา่งสงัเขปสาํหรบัสโมสรในการ
จดัประชมุประจําสปัดาห ์การปฏบิตัเิกีย่วกบัสมาชกิภาพและการจดัประเภท
อาชพี เงือ่นไขต่างๆ ของการเขา้ประชมุ การจ่ายคา่บาํรงุ รวมทัง้นโยบายอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัปญัหาของรฐับาลและสภาพทางการเมอืง สามารถดาวน์โหลดได้
จาก www.rotary.org 
 เมือ่ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรไดร้บัการยอมรบัแลว้ กย็อ่มเป็นทีต่กลง
กนัวา่สโมสรทกุสโมสรทีม่อียูน่ัน้จะตอ้งดาํเนินการตามธรรมนูญสโมสรปจัจุบนั

ของตนต่อไป แมว้า่สโมสรในสมยัแรกสว่นใหญ่จะลงนามยอมรบัธรรมนูญ
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มาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ แต่ยงัมสีโมสรบางสโมสรทีต่ ัง้ขึน้ก่อนปี ค.ศ. 1922 ทีย่งัคง
ดาํเนินการตามธรรมนูญเดมิของตนอยู ่
 โปรแกรมนํารอ่งสโมสรโรตารนีวตักรรมและมคีวามยดืหยุน่ ในระหวา่งปี 
ค.ศ. 2011-14 เน้นในเรือ่งการทีใ่หส้โมสรพจิารณาเองวา่การดาํเนินการในแบบ

ใดทีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการของสมาชกิไดด้กีวา่ มสีโมสร 200 สโมสรทีเ่ขา้
รว่มในการนํารอ่ง และไดร้บัสทิธใิหเ้ปลีย่นแปลงธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร 
โรตารแีละขอ้บงัคบัสโมสรโรตารใีนเรือ่งต่างๆ ทีน่อกเหนือไปจากขอ้กาํหนด
เกีย่วกบัค่าบาํรงุสมาชกิโรตารสีากล 

ผูส้นับสนุนสมาชิกใหม่ 
กฎขอ้บงัคบัของโรตารสีากลไดว้างแนวปฏบิตัไิวอ้ยา่งชดัเจนเกีย่วกบัการเสนอ

ใครคนหน่ึงเพือ่เป็นสมาชกิสโมสรโรตาร ี“ผูเ้สนอ” หรอืผูส้นบัสนุน คอืบุคคล
สาํคญัทีท่าํใหเ้กดิความเจรญิและความกา้วหน้าของโรตาร ีหากปราศจาก
ผูส้นบัสนุนแลว้ละกจ็ะไมม่ผีูใ้ดมโีอกาสเป็นโรแทเรยีนไดเ้ลย บุคคลตอ้งไดร้บัการ
ชกัชวนมารว่มกบัโรตาร ีดงันัน้ จงึเป็นความรบัผดิชอบของสมาชกิทุกคนทีจ่ะ
มองหาและเชือ้เชญิสมาชกิทีค่าดหวงั 
 ภารกจิของผูส้นบัสนุนไมค่วรจบลงเพยีงการเสนอชือ่ไปยงัเลขานุการสโมสร 
หรอืคณะกรรมการสมาชกิภาพเทา่นัน้ แมว้า่โรตารยีงัไมไ่ดก้าํหนดความ
รบัผดิชอบอยา่งเป็นทางการสาํหรบัผูส้นบัสนุน  อยา่งไรกต็าม วธิกีารต่างๆ 
เหลา่น้ีไดถู้กแนะนําใหใ้ชใ้นสโมสรหลายแหง่  
 1. เชญิผูท้ีค่าดหวงัวา่จะเป็นสมาชกิมาเขา้ประชุมหลายๆ ครัง้ก่อนการ

เสนอบุคคลนัน้ๆ เป็นสมาชกิ 
 2. พาผูท้ีค่าดหวงัวา่จะเป็นสมาชกิใหมไ่ปเขา้ประชุมรบัฟงัการสนเทศ หรอื

ปฐมนิเทศอยา่งน้อย 1 ครัง้หรอืมากกวา่นัน้ 
 3. แนะนําสมาชกิใหมแ่ก่สมาชกิสโมสรคนอืน่ๆ ในแต่ละสปัดาหส์าํหรบั

เดอืนแรก 
 4. สง่เสรมิใหส้มาชกิใหมม่สีว่นรว่มในโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีก่าํลงั

ดาํเนินอยูข่องสโมสร 
 5. เชญิสมาชกิใหมเ่ขา้รว่มประชมุสโมสรอนิเทอรแ์รคทห์รอืโรทาแรคทท์ี่

สโมสรอุปถมัภอ์ยู ่
 6. เปิดโอกาสใหส้มาชกิใหมม่สีว่นร่วมในการทาํงานในโปรแกรมระหวา่ง

ประเทศ เช่น กลุ่มศกึษาแลกเปลีย่น หรอืเยาวชนแลกเปลีย่น 
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 7. เชญิสมาชกิใหมไ่ปประชมุชดเชยครัง้แรกในสโมสรใกลเ้คยีงพรอ้มกบั
ผูส้นบัสนุน เพือ่เรยีนรูก้ระบวนการและสงัเกตความมมีติรภาพของ
สมาชกิสโมสรนัน้ 

 8. ขอใหส้มาชกิใหมแ่ละคูค่รองไปร่วมกจิกรรมทางสงัคมของสโมสร 
รบัประทานอาหารคํ่าหรอืกจิกรรมในโอกาสพเิศษต่างๆ ดว้ยกนักบั
ผูส้นบัสนุน 

 9. กระตุน้ใหส้มาชกิใหมแ่ละคูค่รองเขา้ประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคกบั
ผูส้นบัสนุน 

 10. ทาํหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ สมาชกิใหมจ่ะเป็นโรแทเรยีนที ่
แขง็ขนั 

 เมือ่สมาชกิใหมเ่ขา้มามสีว่นรว่มและมกีารตดิต่อกนั ทัง้สโมสรและสมาชกิ
ใหมก่จ็ะแขง็แกรง่ขึน้ 

สภุาพสตรีในโรตารี 
จวบจนปี ค.ศ. 1989 ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของโรตารสีากลไดร้ะบุวา่สมาชกิ
สโมสรโรตารจีะตอ้งเป็นสภุาพบุรษุเท่านัน้ ในปี ค.ศ. 1978 สโมสรโรตารดีวารท์ 
มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดเ้ชญิสภุาพสตร ี3 คนมาเป็นสมาชกิ 
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลไดถ้อดถอนสารตราตัง้ของสโมสรนัน้ เน่ืองจาก
ทาํผดิกฎขอ้บงัคบัในธรรมนูญของโรตารสีากล สโมสรนัน้ฟ้องโรตารสีากลต่อศาล 
โดยอา้งถงึการกระทาํทีผ่ดิต่อกฎหมายสทิธมินุษยชนของรฐัซึง่หา้มการกดีกนั

ใดๆ ในการประกอบธุรกจิหรอืสาธารณประโยชน์ ศาลอุทธรณ์และศาลฎกีาในรฐั

แคลฟิอรเ์นียพพิากษายนืว่าโรตารไีมอ่าจจะถอดถอนสารตราตัง้ของสโมสร 
ดวารท์ไดเ้พยีงเพราะรบัสภุาพสตรเีขา้มาในสโมสร ศาลฎกีาของสหรฐัยนืกราน
ตามศาลฎกีาของแคลฟิอรเ์นีย ซึง่ระบุวา่สโมสรโรตารมี ี“วตัถุประสงคใ์นการ
ประกอบธุรกจิ” และเป็นองคก์รเพือ่สาธารณชน การตดัสนิในปี ค.ศ. 1987 น้ีทาํ
ใหส้ภุาพสตรเีขา้มาเป็นโรแทเรยีนได ้เป็นการตดัสนิอยา่งเดยีวกนักบัขอ้บญัญตัิ
ของกฎหมายเกีย่วกบั “สาธารณประโยชน์” นัน่เอง 
 การเปลีย่นแปลงธรรมนูญของโรตารสีากลจงึไดก้ระทาํขึน้ในการประชมุสภา

นิตบิญัญตัเิมือ่ปี ค.ศ. 1989 ซึง่ลงคะแนนเสยีงใหต้ดับทบญัญตัทิีว่า่ “สภุาพบุรษุ
เทา่นัน้” ออกไปจากขอ้กาํหนดของโรตาร ีตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา สภุาพสตรจีงึ
กลายเป็นสมาชกิและผูนํ้าของสโมสรและภาคทัว่โลก 
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สาํนักงานใหญ่แห่งโลกโรตารีสากล 
สาํนกังานใหญ่ของโรตารสีากลตัง้อยูใ่นบรเิวณเมอืงชคิาโกมาตลอด สาํนกังาน  
7 แหง่แรกตัง้อยูใ่จกลางเมอืง แต่ในปี ค.ศ. 1954 โรตารไีดย้า้ยเขา้ไปอยูท่ีต่กึ
ใหมช่านเมอืงอฟีเวนสตนั มลรฐัอลิลนิอยส ์ตกึน้ีใชป้ระโยชน์เป็นสาํนกังานของ 
โรตารสีากลได ้จนถงึชว่งปี ค.ศ. 1980 เมือ่มกีารเพิม่โครงการใหม่ๆ  มากขึน้ 
รวมทัง้การขยายตวัของมลูนิธแิละโครงการโปลโิอพลสัทีต่ ัง้ขึน้ใหม ่จงึทาํใหต้กึ
สาํนกังานใหญ่คบัแคบยิง่ขึน้ และจาํเป็นตอ้งใหพ้นกังานบางสว่นไปทาํงานใน
สาํนกังานอืน่ทีใ่กลเ้คยีง 
 ในปี ค.ศ. 1987 ตกึสาํนกังานอนัทนัสมยัว่างลงและสามารถใชต้อบสนอง
ความตอ้งการในการใชพ้ืน้ทีแ่ละการขยายตวัของโรตารไีดอ้กีในอนาคต ตกึน้ี
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1977 เป็นตกึ 18 ชัน้ซึง่มโีครงสรา้งเป็นเหลก็และกระจก
โดยรอบ และมพีืน้ทีส่าํหรบัใชเ้ป็นสาํนกังานและใชป้ระโยชน์อืน่ๆ ถงึ 400,000 
ตารางฟุต (37,161 ตารางเมตร) โรตารสีากลไดซ้ือ้ตกึน้ีและใหเ้ช่าทาํการคา้เกอืบ
ครึง่หน่ึงของพืน้ทีจ่นกวา่จะจาํเป็นสาํหรบัการขยายโรตารใีนอนาคต 
 ตกึน้ีถูกเรยีกวา่ One Rotary Center มหีอ้งประชุมบรรจุไดถ้งึ 190 ทีน่ัง่ มทีี่
จอดรถกวา้งขวาง และมหีอ้งอาหารบรกิารไดถ้งึ 200 ทีน่ัง่ พรอ้มทัง้มทีีท่าํงาน
สาํหรบัพนกังานของสาํนกังานใหญ่แหง่โลกของโรตารไีดม้ากกวา่ 500 คน หอ้ง
ชดุสาํหรบัผูบ้รหิารบนชัน้ที ่18 จะมหีอ้งประชมุใหญ่สาํหรบัคณะกรรมการบรหิาร

โรตารสีากล คณะกรรมการมลูนิธโิรตารแีละคณะกรรมการอื่นๆ ของโรตารสีากล
และมลูนิธโิรตาร ี นอกจากน้ี ยงัมสีาํนกังานสาํหรบัประธานโรตารสีากล ประธาน
โรตารสีากลรบัเลอืก ประธานคณะกรรมการมลูนิธโิรตารแีละเลขาธกิาร 

ครัง้/แห่ง แรกของโรตารีเพ่ิมเติม 
• โรตารไีดจ้ดัตัง้กองทนุถาวรขึน้ในปี ค.ศ. 1917 ก่อนทีจ่ะเป็นมลูนิธโิรตารใีน
เวลาต่อมา 

• โรตารไีดเ้ริม่มกีารประกาศยกย่องเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ในปี ค.ศ. 1957 
สาํหรบับุคคลผูบ้รจิาคเงนิ 1,000 เหรยีญสหรฐั ใหแ้ก่มลูนิธโิรตาร ี

• รปูสญัลกัษณ์ของโรตารไีดร้บัการตพีมิพเ์ป็นแสตมป์ทีร่ะลกึเป็นครัง้แรกในปี 
ค.ศ. 1931 ในการประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล ณ กรงุเวยีนนา 
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• ธงผนืแรกของสโมสรโรตารไีดถู้กเชญิโคจรไปรอบดวงจนัทร ์(จากสโมสรโรตารี
ศนูยอ์วกาศเมอืงฮวิสตนั) โดยนกับนิอวกาศแฟรงค ์บอรแ์มน สมาชกิของ
สโมสร โดยยานอพอลโล 8 (Apollo 8) เมือ่ปี ค.ศ. 1968 

• การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลทีจ่ดันอกประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็น
ครัง้แรก จดัขึน้ทีเ่มอืงเอดนิเบอรก์ สก๊อตแลนด ์ในปี ค.ศ. 1921 

• ผูนํ้ารฐัคนแรกทีใ่หก้ารปราศรยั ณ การประชุมใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล 
คอื ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา วอรเ์รน จ ีฮารด์งิ ในปี ค.ศ. 1923 ณ เมอืง
เซนตห์ลยุส ์มลรฐัมสิซรู ีประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ห้องหมายเลข 711 – สถานท่ีกาํเนิดของโรตารี 
หมายเลข 711 มคีวามหมายมากเป็นพเิศษสาํหรบัโรตาร ีหอ้งหมายเลข 711 
ของตกึยนิูตีเ้ก่า ซึง่แต่ก่อนน้ีตัง้อยู ่ณ เลขที ่127 ถนนนอรท์ เดยีรบ์อรน์ ในยา่น
ธุรกจิของเมอืงชคิาโกเป็นสถานทีก่าํเนิดของโรตาร ีในหอ้งแหง่ประวตัศิาสตรน์ัน้
ซึง่เป็นสาํนกังานของวศิวกร กุส โลเอหร์ เป็นทีซ่ึง่ พอล แฮรสิ พบกบัเพือ่นกลุม่
หน่ึงเป็นครัง้แรกเพือ่ปรกึษาหารอืรว่มกนัเกีย่วกบัความคดิใหมข่องเขาในเรือ่ง

สโมสรสาํหรบันกัธุรกจิและวชิาชพี 
 หลงัจากทีไ่ดค้น้ควา้อยา่งกวา้งขวาง โรแทเรยีนในเมอืงชคิาโกสองสามคน
ไดอ้นุรกัษ์หอ้งนัน้ไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพเดมิทีแ่ทจ้รงิในปี ค.ศ. 1905  หอ้งหมายเลข 
711 นัน้ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นพพิธิภณัฑเ์ลก็ๆ ของโรตารโีดยสมาชกิสโมสร 
พอล แฮรสิ 711 ซึง่ไดจ้ดัเงนิทนุเพือ่จ่ายคา่เชา่ ซ่อมแซมและค่าเกบ็รกัษา  ในปี 
ค.ศ. 1989 ตกึยนิูตีถ้งึวาระทีต่อ้งถูกรือ้ถอน สมาชกิของสโมสร 711 จงึไดร้ือ้หอ้ง
ดงักลา่วอยา่งบรรจงและจดัขา้วของต่างๆ ของหอ้งนัน้ไวใ้นคลงัสนิคา้และยงัคง
เกบ็รกัษาไวอ้ยา่งนัน้ จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1994 หอ้ง 711 จงึไดร้บัการจดัสรา้งขึน้
ใหม ่ณ สาํนกังานใหญ่โลกของโรตารสีากล เมอืงอฟีเวนสตนั ทีซ่ึง่มรดกของ 
โรตารชีิน้น้ีไดถู้กอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นการถาวรนบัแต่นัน้มา 

เดือนแห่งความเข้าใจระหว่างกนัในโลก 
เดอืนกุมภาพนัธถ์ูกกาํหนดใหเ้ป็นเดอืนแหง่ความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลกตาม

ปฏทินิโรตาร ีวนัครบรอบการประชมุครัง้แรกของโรตาร ีซึง่ตรงกบัวนัที ่23 เดอืน
กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1905 กอ็ยูใ่นเดอืนน้ี และในปจัจุบนัเรยีกว่าวนัแหง่ความเขา้ใจ
และสนัตสิขุระหวา่งกนัในโลก 
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 คณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลขอใหส้โมสรโรตารทีุกสโมสรใหค้วาม

สนใจในเดอืนแห่งความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลก โดยการวางแผนโครงการต่างๆ 
สาํหรบัการประชมุประจาํสปัดาห ์และดาํเนินกจิกรรมพเิศษต่างๆ เพือ่เน้น 
“ความเขา้ใจและไมตรจีติ อนัเป็นปจัจยัสาํคญัสาํหรบัสนัตสิขุแหง่โลก” 
 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์สโมสรหลายแหง่จะจดัหาวทิยากรนานาชาต ิเชญิ
นกัเรยีนทีเ่ป็นเยาวชนแลกเปลีย่นรวมทัง้นกัวชิาการนานาชาตจิากโรงเรยีนหรอื

มหาวทิยาลยัมาเป็นวทิยากรในการประชมุสโมสร จดัใหผู้ท้ ีเ่คยเป็นกลุม่ศกึษา
แลกเปลีย่นมาร่วมรายการ จดัการอภปิรายเกีย่วกบัปญัหาต่างๆ ของโลก เสนอ
รายการบนัเทงิทีเ่กีย่วกบัศลิปะและวฒันธรรมระหวา่งประเทศหรอืวางแผน

โปรแกรมอืน่ๆ ทีเ่น้นการต่างประเทศ 
 หลายสโมสรจะถอืโอกาสน้ีเริม่กจิกรรมบรกิารระหวา่งประเทศหรอืตดิต่อกบั

สโมสรอืน่ในต่างประเทศ นบัวา่กุมภาพนัธเ์ป็นเดอืนทีด่ทีีจ่ะรเิริม่การแลกเปลีย่น
มติรภาพของโรตาร ีหรอืกระตุน้ใหม้กีารสนบัสนุนโปรแกรมของมลูนิธโิรตาร ี
 เดอืนแหง่ความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลกจะเป็นโอกาสสาํหรบัสโมสรทุกแหง่ที่

จะสง่เสรมิการแสวงหาทีไ่มห่ยดุยัง้ของโรตารเีพือ่ไมตรจีติ สนัตสิขุ และความ
เขา้ใจระหวา่งชนทัง้หลายในโลก 

หลกัการของการจดัประเภทอาชีพ 
แทท้ีจ่รงิแลว้การเป็นสมาชกิโรตารจีะใช ้“ประเภทอาชพี” เป็นหลกั สมาชกิสามญั
แต่ละคนของสโมสรโรตารจีะไดร้บัการจดัประเภทอาชพีตามธุรกจิ วชิาชพี หรอื
ประเภทของการบรกิารชมุชนของสมาชกินัน้ๆ ประเภทอาชพีอธบิายถงึกจิกรรม
หลกัและเป็นทีย่อมรบัของบรษิทั หา้งรา้นหรอืสถาบนัทีโ่รแทเรยีนเกีย่วขอ้ง, หรอื
กจิกรรมหลกัและเป็นทีย่อมรบัในธุรกจิหรอืวชิาชพีของสมาชกิ, หรอืลกัษณะของ

กจิกรรมการบรกิารชุมชนของสมาชกิ 
 อกีนยัหน่ึง ประเภทอาชพีจะพจิารณาไดโ้ดยกจิการหรอืการบรกิารต่างๆ ที่
มต่ีอสงัคมมากกวา่พจิารณากนัโดยตําแหน่งของแต่ละบุคคล ตวัอยา่งเชน่ 
สมาชกิทีเ่ป็นประธานธนาคาร ประเภทอาชพีของเขาจะมใิช ่“ประธานธนาคาร” 
แต่จะอยูภ่ายใตป้ระเภทอาชพี “การธนาคาร” 
 หลกัการของการจดัประเภทอาชพีจะแยกธุรกจิและงานอุตสาหกรรมไวใ้น

หน้าทีแ่ตกต่างกนั เช่น การผลติ การขายสง่ การขายปลกีและการบรกิาร การจดั
ประเภทอาชพีอาจจดัใหเ้ฉพาะเจาะจง เชน่ การจดัแผนกเป็นเอกเทศขององคก์ร
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ใหญ่ๆ หรอืมหาวทิยาลยัภายในอาณาเขตของสโมสร เชน่ คณะธุรกจิหรอืคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์
 หลกัการของการจดัประเภทอาชพีเป็นแนวความคดิทีจ่าํเป็นยิง่ในการให้

ความมัน่ใจวา่สโมสรโรตารแีต่ละแหง่จะเป็นตวัแทนของการบาํเพญ็ประโยชน์ทาง

ธุรกจิและวชิาชพีของชมุชนทีห่ลากหลาย 

การแลกเปล่ียนธงสโมสร 
บรรดาสโมสรโรตารทีัง้หลายมปีระเพณนิียมทีน่่าสนใจกค็อื การแลกเปลีย่นธง
เลก็ๆ ซึง่กนัและกนั โรแทเรยีนทีเ่ดนิทางไปยงัทอ้งถิน่ไกลๆ มกัจะนําธงสโมสร
เพือ่ไปแลกเปลีย่นกนัในการเขา้ประชมุชดเชยเป็นของทีร่ะลกึแหง่มติรภาพ

ระหวา่งกนั สโมสรหลายสโมสรใชธ้งประดบัทีไ่ดร้บันัน้ๆ จดัแสดงไวใ้นการ
ประชมุสโมสรและกจิกรรมต่างๆ ของภาค 
 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลตระหนกัในความนิยมทีเ่พิม่พนูขึน้ในการ

แลกเปลีย่นธงนบัแต่ปี ค.ศ. 1959 และไดส้นบัสนุนใหส้โมสรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
แลกเปลีย่นนัน้มัน่ใจวา่ การออกแบบธงของสโมสรสือ่ใหเ้หน็ถงึชุมชนและ
ประเทศทีส่โมสรนัน้ตัง้อยูใ่หเ้ด่นชดัดว้ย ธงนัน้ๆ ควรมรีปูภาพ คาํขวญัหรอืการ
ออกแบบทีส่ามารถบรรยายไดถ้งึอาณาบรเิวณของสโมสรนัน้ๆ 
 คณะกรรมการบรหิารใหค้วามใสใ่จเกีย่วกบัภาระทางการเงนิทีอ่าจจะเกดิ

ขึน้กบัสโมสรจากการแลกเปลีย่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีนิ่ยม ทีม่ ี
โรแทเรยีนมาเขา้ประชมุชดเชยและขอแลกเปลีย่นธงกนัมากๆ  โดยสรปุแลว้
สโมสรควรระมดัระวงัทีจ่ะปฏบิตัโิดยรอบคอบและใหพ้อเหมาะพอควรในการ

แลกเปลีย่นธงสโมสร เพือ่วา่จะไดไ้มม่ขีอ้ผกูพนัทางการเงนิทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลเสยี
ต่อกจิกรรมการบาํเพญ็ประโยชน์โดยทัว่ไปของสโมสรได ้
 การแลกเปลีย่นธงสโมสรเป็นประเพณีนิยมทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่หากธงออกแบบอยา่งมศีลิปะและมคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถบ่งบอกถงึ
เรือ่งราวทีน่่าสนใจเกีย่วกบัความภาคภูมใิจในชมุชนได ้การแลกเปลีย่นธงจงึเป็น
ประเพณนิียมทีม่คีวามหมายยิง่ของโรตาร ีและเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึสญัลกัษณ์
แหง่มติรภาพระหวา่งประเทศของเราทีเ่ป็นเรือ่งเป็นราวได ้
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กฎข้อบงัคบัของการขาดประชมุ 
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารกีาํหนดเงือ่นไขไว ้3 ประการ วา่ดว้ยสมาชกิ
ภาพของโรแทเรยีนซึง่จะสิน้สดุลงโดยคณะกรรมการบรหิารสโมสร คอื การไมเ่ขา้
ประชมุหรอืไมเ่ขา้ประชมุชดเชยในการประชุมสโมสร 4 ครัง้ตดิต่อกนั  การไมเ่ขา้
ประชมุปกตปิระจาํสปัดาหห์รอืไมเ่ขา้ประชุมชดเชย 50% ของการประชมุสโมสร
ทกุๆ 6 เดอืน  และการไมเ่ขา้ประชมุอยา่งน้อย 30% ของการประชมุในสโมสร
ของตนในแต่ละชว่ง 6 เดอืน ในกรณดีงักลา่วทัง้ 3 ประการสมาชกิอาจจะขาด
สมาชกิภาพของสโมสรโรตารตีามมตขิองคณะกรรมการบรหิารสโมสร 
 เมือ่สมาชกิขาดการประชมุ 4 ครัง้อยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการบรหิารจะแจง้

ใหโ้รแทเรยีนทราบวา่การขาดประชมุอาจถูกพจิารณาประหนึ่งวา่โรแทเรยีนนัน้ๆ 
ไดย้ืน่ใบลาออกจากสโมสร ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารอาจจะมมีตโิดยเสยีงสว่น

ใหญ่ใหย้กเลกิสมาชกิภาพของโรแทเรยีนนัน้ 
 สาํหรบัสมาชกิบางคน กฎขอ้บงัคบัเหลา่นัน้อาจจะดคูอ่นขา้งเขม้งวด
ผดิปกต ิ อยา่งไรกต็าม การเขา้ประชมุสโมสรกค็อืหน้าทีพ่ ืน้ฐานหน่ึงทีส่มาชกิทกุ
คนตอ้งยอมรบัเมือ่เขา้มาเป็นสมาชกิสโมสรโรตาร ีกฎขอ้บงัคบัของธรรมนูญ
เพยีงแต่เน้นวา่โรตารคีอืองคก์รแหง่การมสีว่นรว่มซึง่ใหค้วามสาํคญัในการเขา้

ประชมุเป็นอยา่งสงู เมือ่สมาชกิใดขาดการประชุม สโมสรทัง้หมดยอ่มจะสญูเสยี
ความสมัพนัธส์ว่นบุคคลกบัสมาชกิผูน้ัน้ การเขา้ประชมุสโมสรจงึถอืวา่เป็นสว่น
สาํคญัของการดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและความสาํเรจ็ของสโมสรโรตารทีุก

สโมสร 

การให้สมาชิกใหม่มีส่วนรว่มในโรตารี 
ทา่นตระหนกัถงึความรบัผดิชอบหรอืหน้าทีท่ีโ่รแทเรยีนสว่นใหญ่มกัไมค่อ่ย

ปฏบิตักินัหรอืไม?่ เชน่ การจ่ายคา่บาํรงุ การเขา้ประชมุสโมสร การบรจิาคใหก้บั
กองทนุการบาํเพญ็ประโยชน์ของสโมสร การเขา้รว่มกจิกรรมหรอืโครงการของ
สโมสร... เปลา่เลย... ไมไ่ดท้าํสกัอยา่ง! 
 จากหน้าทีท่ ัง้หมดทีส่มาชกิแต่ละคนยอมรบัเมือ่เขา้รว่มเป็นสมาชกิในสโมสร 
สว่นหน่ึงซึง่โรแทเรยีนสว่นใหญ่มกับกพรอ่งกนักค็อืการมสีว่นร่วมในโรตาร ี 
โรตารสีากลสนบัสนุนอยา่งชดัแจง้ใหโ้รแทเรยีนทุกคนม ี"หน้าทีท่ีจ่ะใหผู้อ้ ืน่มสีว่น
รว่มในโรตารแีละชว่ยกนัขยายโรตาร ีโดยการเสนอบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

ในการเป็นสมาชกิสโมสรโรตาร"ี เราคาดวา่มสีมาชกิน้อยกวา่ 30% ของสโมสร 
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โรตารสีว่นใหญ่ทีเ่คยพยายามเสนอสมาชกิใหม ่ ดงันัน้ในทกุสโมสรยงัมโีรแท- 
เรยีนจาํนวนมากผูซ้ึง่ยงัไมเ่คยแบ่งปนัประสบการณ์ทีด่ใีหก้บับุคคลอืน่เลย 
 ธรรมนูญของโรตารสีากลระบุเกีย่วกบัสมาชกิภาพของสโมสรไวว้่า “สโมสร
โรตารแีต่ละสโมสรควรมสีมาชกิภาพทีส่มดุล โดยไมม่ธีุรกจิหรอืวชิาชพีใดทีม่ ี
มากกวา่ธุรกจิหรอืวชิาชพีอืน่ๆ” แต่ละบุคคลเพยีงแต่เปิดสมดุโทรศพัทใ์น 
อาณาเขตนัน้หรอืทาํเนียบหอการคา้ เพือ่ตระหนกัวา่สโมสรสว่นมากนัน้ยงัมไิด้
เชญิสมาชกิทีม่คีุณสมบตัจิากทุกธุรกจิและวชิาชพีมาเป็นโรแทเรยีน หลกัการขัน้
พืน้ฐานอยา่งหน่ึงของโรตาร ีคอื การเป็นผูแ้ทนในธุรกจิและวชิาชพีทีเ่ทา่เทยีมกนั
ของคนในชมุชนทีส่โมสรใหก้ารสนบัสนุนอยู ่สโมสรโรตารจีงึตอ้งรวบรวมเอา
ธุรกจิและวชิาชพีทัง้หมดในชมุชนเขา้ไวด้ว้ยกนั สโมสรสามารถเพิม่ความ
หลากหลายของสมาชกิภาพออกไปไดเ้รือ่ยๆ โดยตอ้งมัน่ใจวา่สมาชกิภาพของ
สโมสรแสดงใหเ้หน็ภาพของชมุชนทีม่นีกัธุรกจิและผูม้วีชิาชพีต่างๆ กนั ซึง่มี
ความหลากหลายในเรือ่งของเพศ อายแุละเชือ้ชาต ิ
 โรแทเรยีนเทา่นัน้ทีอ่าจเสนอชือ่ลกูคา้ เพือ่นบา้น ผูจ้า้ง ผูข้าย ผูบ้รหิาร 
ญาต ิผูร้ว่มธุรกจิ ผูม้วีชิาชพีหรอืบุคคลทีม่คีุณสมบตัอิืน่ๆ มาเป็นสมาชกิของ
สโมสรโรตาร ีทา่นยอมรบัหน้าทีข่องทา่นในการใหผู้อ้ ืน่มสีว่นรว่มในโรตารแีลว้
หรอืยงั? วธิดีาํเนินการเป็นไปไดง้า่ยมาก และทุกคนตอ้งรูจ้กัอย่างน้อยหน่ึงคนที่
ควรเขา้มาอยูใ่นโรตาร ี

ความอดกลัน้ต่อความแตกต่างระหว่างกนั 
นานๆ ครัง้จะมสีิง่ชกัจงูใจใหว้พิากษ์วจิารณ์กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่

เคยปฏบิตักินัมาของประเทศอืน่ ซึง่อาจดวูา่แปลกหรอืตรงกนัขา้มกบัประเทศ
ของเรา  ยกตวัอยา่ง เชน่ การปฏบิตัอินัมชิอบทางกฎหมายหรอืประเพณขีอง

ชาตชิาตหิน่ึง อาจถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นทีย่อมรบัในอกีชาตหิน่ึงได ้
 ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิขององคก์รระหวา่งประเทศทีอุ่ทศิตนเพือ่ความเขา้ใจ

และสนัตสิขุระหวา่งกนัในโลก โรแทเรยีนทัง้หลายจาํเป็นทีจ่ะตอ้งฝึกอดกลัน้ใน
การวจิารณ์เพือ่นโรแทเรยีนและพลเมอืงจากประเทศอืน่ หากพฤตกิรรมของเขา
แปลกไปจากของเรา นโยบายของโรตารใีนปี ค.ศ. 1933 กลา่วไวว้า่เน่ืองจากเป็น
ทีย่อมรบัวา่ กจิกรรมและประเพณทีอ้งถิน่บางอยา่งอาจถูกกฎหมายและเป็น

ประเพณนิียมในหน่ึงประเทศ แต่ไมเ่ป็นเชน่นัน้ในอกีประเทศหน่ึงได ้ โรแทเรยีน
จงึควรไดร้บัการชีแ้นะดว้ยคาํเตอืนใหม้คีวามอดกลัน้ดงัน้ี 
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 “โรแทเรยีนในทุกประเทศควรตระหนกัถงึขอ้เทจ็จรงิเหลา่น้ี และควร
หลกีเลีย่งอยา่งมวีจิารณญาณในการวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบักฎหมาย ประเพณี

ของประเทศหน่ึงๆ” นโยบายนัน้จะเตอืน “มใิหโ้รแทเรยีนของประเทศหนึ่งๆ เขา้
ไปยุง่กบักฎหมายหรอืประเพณขีองประเทศอืน่” ดว้ย 
 เมือ่เราพยายามทีจ่ะกระชบัความสมัพนัธแ์หง่ความเขา้ใจ ไมตรจีติและ
มติรภาพ นโยบายดงักลา่วน้ีจะยงัคงเป็นคาํแนะนําและการชีแ้นะทีด่ไีด ้

การประชมุชดเชยพิเศษ 
โรแทเรยีนทา่นใดบา้งทีเ่ดนิทางไกลทีส่ดุเพือ่ไปประชมุชดเชย? ถูกแลว้หากทา่น
เดาไดว้า่เป็นสมาชกิของสโมสรโรตารปีาปีเต ประเทศตาฮติ ิเฟรนช ์โพลเินเชยี
ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางมหาสมทุรแปซฟิิค และเป็นสโมสรทีอ่ยูไ่กลทีส่ดุจากสโมสรอืน่ๆ  
การประชมุโรตารทีีอ่ยูท่างใตส้ดุคอื สโมสรโรตารเีบส มารามบโิอ - อนัตารต์ดิาใน
แอนตารค์ตกิา การไปเยอืนสโมสรโรตารทีีอ่ยู่เหนือสดุ ทา่นตอ้งเดนิทางไปยงั
สโมสรโรตาร ีSvalbard ประเทศนอรเ์วย ์ ทีห่มูเ่กาะ Svalbard ไกลออกไปทาง
เหนือของแผน่ดนิใหญ่นอรเ์วย ์ 
 เป็นทีก่ลา่วกนัว่ามกีารประชมุโรตารใีนสถานทีบ่างแหง่ของโลกในทกุๆ 
ชัว่โมงของทกุๆ วนั หากทา่นประชมุโรตาร ี1 ครัง้ต่อวนั จะใชเ้วลากวา่ 80 ปีทีจ่ะ
เยีย่มทกุสโมสรทัง้หมด 34,000 สโมสรไดท้ัว่โลก และถงึตอนนัน้ ไมต่อ้งสงสยั
เลยวา่จะมสีโมสรใหมอ่กีนบัพนัๆ สโมสรใหเ้ขา้ประชมุเพิม่มากขึน้กวา่น้ี 
 แต่ในปจัจุบนัน้ี โรแทเรยีนไมจ่าํเป็นตอ้งออกจากบา้นไปรว่มประชมุชดเชย 
สโมสรโรตารอี-ีคลบัชว่ยใหท้า่นสามารถประชมุชดเชยออนไลน์ได ้24 ชัว่โมงต่อ
วนั  และรว่มหารอืในเรือ่งต่างๆ กบัโรแทเรยีนจากทกุๆ สว่นของโลก 

การบริการด้านอาชีพ 
การบรกิารดา้นอาชพีเป็นแนวทางทีส่องแหง่การบาํเพญ็ประโยชน์ ไมม่เีรือ่งใด
ของโรตารทีีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัสมาชกิอยา่งใกลช้ดิมากไปกวา่ความตัง้ใจทีจ่ะเป็น

ตวัแทนทางอาชพีหรอืการงานของตนต่อมวลมติรโรแทเรยีน และทาํตนใหเ้ป็น
ตวัอยา่งเกีย่วกบัลกัษณะมาตรฐานจรรยาบรรณและเกยีรตใินงานทีท่าํ โปรแกรม
ในการบรกิารดา้นอาชพีเป็นการแสวงหาวธิกีารพฒันาความสมัพนัธท์างธุรกจิ  
ในขณะเดยีวกนักป็รบัปรงุคณุภาพทางการคา้ อุตสาหกรรม การพาณชิยแ์ละ

วชิาชพีต่างๆ โรแทเรยีนทัง้หลายยอ่มเขา้ใจวา่แต่ละบุคคลจะทาํประโยชน์ทีม่ ี
คณุคา่แก่สงัคมใหด้ขีึน้ได ้โดยกจิกรรมทางธุรกจิและวชิาชพีประจาํวนัของตน 
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 การบรกิารดา้นอาชพีมกัจะแสดงออกไดโ้ดยการใหก้ารแนะนําทางอาชพี ให้
ขอ้มลูทางอาชพีและชว่ยเหลอืในการเลอืกอาชพีแก่เยาวชน สโมสรโรตารบีาง
แหง่จะสนบัสนุนการจดัประชุมเพือ่แนะแนวทางอาชพีของโรงเรยีนมธัยม สโมสร
โรตารหีลายแหง่ตระหนกัในเกยีรตขิองอาชพี โดยการประกาศยกยอ่งการบรกิาร
ทีเ่ป็นตวัอยา่งของแต่ละบุคคลทีท่าํงานอยูใ่นชมุชนของตน การทดสอบสีแ่นวทาง
พรอ้มทัง้ปรชัญาทางธุรกจิและจรรยาบรรณทีส่มควรยกยอ่งมกัจะไดร้บัการ

สง่เสรมิในหมูเ่ยาวชนทีก่าํลงัจะเขา้ไปสูโ่ลกแหง่การทาํงาน การสนทนาเกีย่วกบั
อาชพีและการอภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ทางธุรกจิ จะเป็นโครงการบรกิารดา้น
อาชพีทีเ่คยทาํกนัมาของสโมสรเป็นสว่นมาก 
 ไมว่า่จะใหบ้รกิารดา้นอาชพีดว้ยวธิใีด กน็บัวา่เป็นหลกัการทีโ่รแทเรยีน
ทัง้หลายจะ “ตระหนกัถงึความมคีณุคา่ของวชิาชพีทีม่ปีระโยชน์ทัง้หมด” และ
แสดงใหเ้หน็ถงึการกระทาํทีเ่กีย่วกบั “มาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกจิและวชิาชพี

ทัง้หมด” นัน่คอืเหตุผลทีแ่นวทางทีส่องแหง่การบําเพญ็ประโยชน์มคีวามสาํคญัยิง่
ต่อสโมสรทกุแห่ง 

บทเรียนทางภมิูศาสตรข์องโรตารี 
• ทา่นทราบไหมว่าสโมสรโรตารเีรโนในรฐัเนวาดา ประเทศสหรฐัอเมรกิา อยูไ่กล
ไปทางทศิตะวนัตกมากกวา่สโมสรโรตารลีอสแองเจลสิ  

• ทา่นทายไดไ้หมวา่ การประชมุต่างๆ ของสโมสรโรตารพีอรท์แลนด ์รฐัเมน 
สหรฐัอเมรกิา อยูไ่กลไปทางใตม้ากกวา่สโมสรต่างๆ ในลอนดอน ประเทศ
องักฤษ 

• ทา่นจนิตนาการไดไ้หมวา่ สโมสรโรตารเีพนซาโคลา รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา 
อยูท่างทศิตะวนัตกของเมอืงดทีรอยท ์รฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 

• เป็นความจรงิทีส่โมสรโรตารไีคโร รฐัอลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา อยูท่างใตข้อง
สโมสรรชิมอนด ์รฐัเวอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา 

• มสีโมสรโรตาร ี145 แหง่ทีม่คีาํวา่ “โตเกยีว” ในชือ่ของสโมสร 
• สโมสรโรตารโีนเมในรฐัอลาสกา สหรฐัอเมรกิา อยูท่างทศิตะวนัตกของสโมสร
โรตารฮีอนโนลลู ูรฐัฮาวาย สหรฐัอเมรกิา และสโมสรโรตารซีานดเิอโก  
ประเทศชลิ ีตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของสโมสรฟิลาเดลเฟีย รฐัเพนซลิวาเนีย 
สหรฐัอเมรกิา 
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• นกัภูมศิาสตรข์องโรตารจีะทราบดวีา่จรงิๆ แลว้นัน้ การประชุมของสโมสร 
โรตารทีกุครัง้ในประเทศออสเตรเลยี จะอยูท่างทศิตะวนัออกของสโมสรโรตารี
ฮอ่งกง 

• สโมสรโรตารคีโิตในประเทศเอกวาดอร ์สโมสรโรตารลีเิบรอวลิลใ์นประเทศ 
แกบอน สโมสรโรตารสีงิคโปร ์และสโมสรโรตารแีกมปาลาในประเทศอกูนัดา 
มอีะไรทีเ่หมอืนกนั? ทา่นเดาถูกตอ้งแลว้ สโมสรเหลา่นัน้ประชมุกนัใกลเ้สน้
ศนูยส์ตูร 

การสวดมนตใ์นการประชมุสโมสร 
ในสโมสรโรตารหีลายแหง่ เป็นประเพณนิียมทีจ่ะเปิดการประชมุประจาํสปัดาห์

ดว้ยการสวดมนตห์รอืใหพ้รอยา่งเหมาะสม โดยปกตแิลว้การสวดมนตน์ัน้จะ
กระทาํกนัโดยไมค่าํนึงวา่จะเป็นนิกายในศาสนาหรอืความเลือ่มใสใดๆ 
 นโยบายของโรตารถีอืวา่โรแทเรยีนทัว่โลกเป็นตวัแทนของความเชือ่ทาง

ศาสนา แนวคดิและลทัธต่ิางๆ  เราเคารพในความเชือ่ทางศาสนาของสมาชกิแต่
ละคนอยา่งเตม็ที ่และไมม่สีิง่ใดในโรตารทีีเ่จตนาจะมใิหบุ้คคลใดไมศ่รทัธาต่อ
ความเชือ่นัน้ๆ 
 ณ การประชุมอบรมผูว้า่การภาครบัเลอืกและการประชมุใหญ่ประจาํปีของ 
โรตารสีากล จงึเป็นประเพณีทีจ่ะมกีารสวดมนตอ์ยา่งเงยีบๆ ขึน้ เพือ่คาํนึงถงึ
ความเชือ่ทางศาสนาทัง้หมดและความอดกลัน้ต่อความศรทัธาสว่นบุคคลที่

หลากหลาย ผูเ้ขา้รว่มประชมุจงึไดร้บัการเชญิชวนใหแ้สวงหาแนวทางทางศาสนา
และความสงบสขุตามทางของแต่ละบุคคล  
 เน่ืองจากสโมสรแต่ละสโมสรมอีสิระในการดาํเนินการของตนเอง การปฏบิตัิ
ในการขอพรหรอืการสวดมนต ์ณ การประชุมสโมสร จงึถอืวา่เป็นระเบยีบ
ประเพณขีองสโมสรแต่ละสโมสรเอง โดยคาํนึงวา่ในการประชมุดงักลา่วนัน้จะ
ปฏบิตักินัในลกัษณะทีจ่ะแสดงความเคารพ ความเชือ่ และความศรทัธาทาง
ศาสนาของสมาชกิทุกคนอยู่เสมอ รวมทัง้ไมม่กีารแบ่งแยกทางศาสนาดว้ย 

ทาํเนียบทางการ (Official Directory) 
ทา่นจะคน้ไดอ้ยา่งไรวา่ เมือ่ใดสโมสรโรตารมีปีระชมุในเมอืงทวูมุบา พอนด-ิ 
เชอรร์ีห่รอืเรคลงิเฮาเซน็ กเ็พยีงแต่เปิดทาํเนียบทางการของโรตารสีากลเทา่
นัน้เอง สิง่พมิพร์ายปีประมาณ 900 หน้าในแผ่นซดี ีจะบรรจุขอ้มลูทีท่นัสมยั
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เกีย่วกบัโรแทเรยีนและสโมสรโรตารต่ีางๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น ทัง้วนัทีป่ระชมุ เวลา 
สถานทีข่องสโมสรทุกแหง่มากกวา่ 34,000 สโมสร นบัจากสโมสรโรตาร ี
Aabenraa ประเทศเดนมารก์ ไปจนถงึสโมสรโรตารซีวอลลน์อรด์ ในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ ทาํเนียบทางการ (Official Directory) จะรวมชือ่ ทีอ่ยูแ่ละอเีมลของ
นายกและเลขานุการสโมสร เชน่เดยีวกบัจาํนวนของสมาชกิสโมสรและวนัทีไ่ดร้บั
สารตราตัง้ดว้ย 
 นอกจากน้ี ทาํเนียบทางการ (Official Directory) จะบนัทกึขอ้มลูมากมาย
เกีย่วกบัภาคต่างๆ ประมาณ 530 ภาคของโรตาร ีรวมทัง้โครงสรา้งและ
วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการและคณะทาํงานเฉพาะกจิโรตารสีากลอยา่งเป็น

ทางการดว้ย ชือ่และทีอ่ยูข่องคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลชดุปจัจุบนัและชดุ

เก่าทัง้หมด จะไดร้บัการรวบรวมไวด้ว้ยเชน่กนั  รายชือ่ของคณะกรรมการมลูนิธิ

โรตารแีละคณะกรรมการชดุต่างๆ ของมลูนิธใินปจัจุบนั จะมรีายชือ่อดตีประธาน
โรตารสีากลทัง้หมดพรอ้มดว้ยคตพิจน์ในปีของเขา รวมทัง้รายชือ่โรงแรมชัน้
เยีย่มจากทัว่โลกเพิม่เตมิไวด้ว้ย รวมทัง้ชือ่ผูไ้ดร้บัลขิสทิธิส์นิคา้ของโรตาร ี
ทาํเนียบทางการน้ีนบัวา่เป็นหนงัสอืคูม่อืทีส่มบรูณ์แบบสาํหรบัการตดิต่อเกีย่วกบั

โรตารเีมือ่ทา่นเดนิทาง 
 ทา่นสามารถสัง่ซือ้หนงัสอืทาํเนียบทางการไดจ้ากสาํนกังานใหญ่โลกโรตารี
สากลหรอืสาํนกังานต่างประเทศ โรแทเรยีนสามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุม
สโมสรไดจ้าก Club Locator บนเวบ็ไซต ์www.rotary.org และ Rotary Club 
Locator app. บนโทรศพัทม์อืถอื 
 เอาละ...สโมสรโรตารทีวูมุบามปีระชมุทกุวนัจนัทรเ์วลา 18.00 น. พอนด-ิ 
เชอรร์ีม่ปีระชมุทุกวนัพธุเวลา 19.30 น.  และเรคลงิเฮาเซน็มปีระชุมทกุวนัจนัทร์
เวลา 13.00 น.  นบัวา่ดมีากทเีดยีวทีไ่ดท้ราบ! 

การสนับสนุนสโมสรและภาค 
ตอ้งการรูม้ากขึน้เกีย่วกบัการประชมุชดเชยทีส่โมสรอคีลบั หรอืจะจดัพธิรีบั
สมาชกิใหมอ่ยา่งไร  สโมสรของทา่นอาจจะไมไ่ดร้บัรายงานครึง่ปีและทา่นกอ็ยาก
รูว้า่ตอ้งทาํอยา่งไร  โรตารอีาจจะดซูบัซอ้นมากสาํหรบัสมาชกิใหมห่รอืโรแทเรยีน
ทีเ่ริม่มบีทบาทผูนํ้าใหม่ๆ  แต่สโมสรโรตารสีามารถหาคาํตอบในคาํถามสว่นใหญ่
ของพวกเขาไดจ้ากผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาคทีส่าํนกังานเลขาธกิาร 
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 พนกังานเหล่าน้ีจะใหค้าํแนะนําเกีย่วกบับรกิารและทรพัยากรของโรตารี

สากล วธิปีฏบิตัใินการบรหิาร นโยบายของคณะกรรมการบรหิารและเอกสาร

ธรรมนูญของโรตารสีากล  รวมทัง้การทาํงานโรตารอีอนไลน์  พวกเขายงัไปรว่ม
ประชมุต่างๆ ของสโมสรและภาคเพือ่พบปะกบัโรแทเรยีนและใหก้ารอบรมแก่
ผูนํ้าทีจ่ะเขา้มารบัหน้าที ่ทา่นจะหารายละเอยีดของผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสร
และภาคของทา่นไดจ้าก www.rotary.org/cds หรอืจากสาํนกังานเลขาธกิารใน
พืน้ทีข่องทา่น 

โอกาสแห่งมิตรภาพ 
โรแทเรยีนสว่นใหญ่จะเป็นผูบ้รหิารทีป่ระสบความสาํเรจ็ทางธุรกจิและวชิาชพี

เพราะเขาไดร้บัโอกาสและไดฉ้กฉวยโอกาสนัน้ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์  ในแต่ละ
สปัดาห ์โอกาสสาํหรบัมติรภาพของโรตารจีะเกดิขึน้ในการประชุมของสโมสรทกุ
แหง่ แต่กม็ใิชส่มาชกิทกุคนทีจ่ะไดร้บัโอกาสนัน้ 
 การประชมุประจาํสปัดาหข์องสโมสรจะเป็นสทิธพิเิศษของการเป็นสมาชกิ 
โรตาร ีการประชุมนัน้จะใหโ้อกาสในการเยีย่มเยอืนเพือ่นสมาชกิ พบปะกบัแขก
และสมาชกิใหม ่และมโีอกาสแลกเปลีย่นมติรภาพสว่นบุคคลของทา่นกบัสมาชกิ
อืน่ๆ ดว้ย 
 สโมสรโรตารซีึง่ไดช้ือ่วา่เป็น "สโมสรมติรภาพ" มกัจะปฏบิตัติามขัน้ตอน
งา่ยๆ ไมก่ีข่ ัน้ตอนดว้ยการสนบัสนุนใหส้มาชกิเปลีย่นทีน่ัง่หรอืเปลีย่นโต๊ะนัง่ใน
ทกุๆ สปัดาห ์ หรอืใหน้ัง่กบัสมาชกิทีไ่มรู่จ้กักนัดนีกั  ใหส้มาชกิเชญิชวนสมาชกิ
ใหมห่รอืผูม้าเยอืนรว่มนัง่โต๊ะดว้ยกนัโดยสนทนากบัทกุๆ คนรอบโต๊ะโดยมิ
เพยีงแต่นัง่เงยีบๆ หรอืคยุกบับางคนทีน่ัง่ถดัไปเป็นสว่นตวัเทา่นัน้   โรแทเรยีน
ควรใสใ่จเป็นพเิศษในการพยายามสรา้งความคุน้เคยกบัสมาชกิทกุคนของสโมสร 
เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งมติรภาพในสโมสร 
 เมือ่โรแทเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนงา่ยๆ เหลา่น้ีแลว้ กย็อ่มจะไดพ้บโอกาส
แหง่มติรภาพใหม่ๆ  ในทกุสปัดาห ์ในไมช่า้โรแทเรยีนจะตระหนกัวา่มติรภาพอนั
อบอุ่นนัน้ คอืหลกัสาํคญัของสโมสรโรตารทีีย่ ิง่ใหญ่ทกุแหง่ 

การรอ้งเพลงในสโมสร 
แฮรร์ี ่รกัเกลิส ์เป็นสภุาพบุรษุคนที ่5 ทีร่่วมสนทนากบั พอล แฮรสิ ซึง่นําไปสู่
การก่อตัง้สโมสรโรตารแีหง่แรกขึน้ในเมอืงชคิาโกในปี ค.ศ. 1905 แฮรร์ีเ่ป็น
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บุคคลทีช่อบรอ้งเพลงและการรอ้งเพลงกเ็ป็นกจิกรรมทีช่ืน่ชอบกนัในชว่งขึน้

ศตวรรษที ่20 ช่วงตน้การประชุมของกลุม่สมาชกิ แฮรร์ีไ่ดก้ระโดดขึน้ไปบนเกา้อี้
และกระตุน้ใหทุ้กคนรว่มกนัรอ้งเพลงไปกบัเขาดว้ย 
 ในไมช่า้ การรอ้งเพลงเป็นกลุ่มจงึกลายมาเป็นสว่นหน่ึงของประเพณใีนการ

ประชมุโรตารใีนแต่ละครัง้ ประเพณดีงักลา่วไดแ้พรข่ยายไปยงัสโมสรต่างๆ 
มากมายในประเทศสหรฐัอเมรกิา และยงัคงเป็นกจิกรรมมติรภาพทีช่ืน่ชอบใน
การประชมุโรตารใีนประเทศต่างๆ ทัง้ในประเทศออสเตรเลยี แคนาดา ญีปุ่น่ 
นิวซแีลนดแ์ละไนจเีรยี บางสโมสรจะรอ้งเพลงชาตใินการเปิดการประชมุอยา่ง
เป็นทางการ  อยา่งไรกต็าม การรอ้งเพลงเพือ่สงัคมกย็งัไมค่อ่ยพบกนัมากนกัใน
สโมสรโรตารใีนยโุรปหรอือเมรกิาใต ้

ประเภทของสมาชิกภาพ 
สมาชกิภาพของสโมสรโรตารมี ี2 ประเภท คอื สมาชกิสามญัและสมาชกิ
กติตมิศกัดิ ์
 สมาชกิสามญั คอื ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิภายใตป้ระเภทอาชพีทาง
ธุรกจิหรอืวชิาชพีอยา่งหน่ึง และตอ้งทาํตามขอ้กาํหนดหน้าทีร่บัผดิชอบและมี
สทิธพิเิศษของการเป็นสมาชกิตามทีร่ะบุเอาไวใ้นธรรมนูญและขอ้บงัคบัของ 
โรตารสีากล สมาชกิสามญัอาจมตีําแหน่งในสโมสรและทาํงานใหโ้รตารสีากลใน
ระดบัภาคและระดบันานาชาต ิและจะตอ้งทาํตามขอ้กาํหนดของการเขา้ประชมุ 
ชาํระคา่บาํรงุ และนําสมาชกิใหมเ่ขา้มาสูโ่รตารดีว้ย 
 บุคคลทีบ่าํเพญ็ประโยชน์ดเีด่นอนัเป็นการช่วยสง่เสรมิอุดมการณ์ของโรตารี

อาจไดร้บัการเสนอชือ่เป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์สมาชกิกติตมิศกัดิจ์ะไดร้บัเลอืก
เพยีง 1 ปีและตอ้งมกีารต่อสมาชกิภาพใหมใ่นแต่ละปี สมาชกิกติตมิศกัดิ ์
ทัง้หลายไมส่ามารถเสนอสมาชกิใหมแ่ก่สโมสรได ้และไมม่หีน้าทีใ่ดๆ ในสโมสร 
พรอ้มทัง้ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเขา้ประชมุตามกฎเกณฑแ์ละจ่ายคา่บาํรงุของ

สโมสรแต่อยา่งใด 
 มสีมาชกิกติตมิศกัดิข์องสโมสรต่างๆ มากมายทีเ่ป็นผูนํ้าของรฐั นกัสาํรวจ 
นกัประพนัธ ์นกัดนตร ีนกับนิอวกาศและขา้ราชการทัว่ไป เชน่ พระเจา้กุสตาฟ
แหง่สวเีดน,  พระเจา้จอรช์ทีห่กแหง่องักฤษ,  พระเจา้โบดวงแหง่เบลเยีย่ม,   
พระเจา้ฮสัซานทีส่ามแหง่โมรอคโค,  เซอรว์นิสตนั เชอรช์ลิล,์  นกัมนุษยวทิยา 
อลัเบริท์ ชไวทเ์ซอร,์  ชารล์ ลนิดเ์บอรก์ นกัแต่งเพลง,  ยนี ซบิลิอิุส นกัสาํรวจ,  
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เซอรเ์อด็มนั ฮลิแลร,ี  ทอร ์ไฮเยอรด์าหล์,  ทอมสั เอดสินั,  วอลท ์ดสีนีย,์  บ๊อบ 
โฮป,  อลัเบริท์ แซบนิ,  มารก์าเรต แธตเชอร,์  บลิล ์เกทส ์และประธานาธบิดี
สหรฐัอเมรกิาอกีหลายทา่น 

สมาชิกภาพในโรตารีสากล 
หากทา่นถามโรแทเรยีนคนหน่ึงวา่ เขาหรอืหลอ่นเป็นสมาชกิของโรตารสีากล
หรอืไม ่บุคคลนัน้อาจจะมองดทูา่นอยา่งฉงนและตอบวา่ “แน่นอนผม/ดฉินัเป็น
สมาชกิของโรตารสีากล” แต่ในกรณดีงักลา่วโรแทเรยีนทีม่คีวามเชือ่มัน่นัน้ตอบ

ผดิตามขอ้เทจ็จรงิ เน่ืองจากไมม่โีรแทเรยีนผูใ้ดเป็นสมาชกิของ 
โรตารสีากล! 
 คาํอธบิายสาํหรบัขอ้แยง้ทีว่า่นัน้งา่ยมาก ทัง้น้ีเน่ืองจากตามเอกสารธรรมนูญ
ของโรตารสีากลไดร้ะบุไวว้า่ สโมสรโรตารเีทา่นัน้ทีจ่ะเป็นสมาชกิในโรตารสีากล
ได ้สโมสรโรตารปีระมาณ 34,000 สโมสรเป็นสมาชกิขององคก์รทีเ่ราเรยีกวา่ 
โรตารสีากล 
 สโมสรโรตารจีะประกอบขึน้ดว้ยผูใ้หญ่ทีม่คีุณสมบตัดิา้นอุปนิสยัและชือ่เสยีง

ทีเ่หมาะสม มปีระเภทอาชพีทางธุรกจิ วชิาชพีหรอืการบรกิารชุมชน และเป็นผูซ้ึง่
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัของผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิาร โรแทเรยีนจะเป็นสมาชกิของ
สโมสรและสโมสรจะเป็นสมาชกิของโรตารสีากล โรแทเรยีนสว่นใหญ่มกัไมรู่แ้ละ
ไมเ่หน็ขอ้แตกต่างดงักลา่วน้ี แต่มกัจะไมม่ปีญัหาหรอืขอ้ยุง่ยากใดๆ มากนกั  
อยา่งไรกด็ ีจะเป็นคาํอธบิายไดว้า่ทาํไมคณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลจงึ

ตัง้ความมุง่หวงัและใหส้ทิธต่ิางๆ แก่สโมสรโรตารแีทนทีจ่ะใหแ้ก่โรแทเรยีนเป็น
รายบุคคล 
 หากมใีครกต็ามมาถามวา่ท่านเป็นสมาชกิโรตารสีากลใชห่รอืไม ่คาํตอบที่
ถูกตอ้งทีส่ดุของทา่นกค็อื “ไมใ่ช่ ผม/ดฉินั เป็นสมาชกิสโมสรโรตารต่ีางหาก” แต่
สงสยัเพยีงวา่ใครกต็ามนัน้จะเขา้ใจหรอืทีจ่รงิแลว้จะใสใ่จในเรือ่งความแตกต่าง

หรอืไมเ่ทา่นัน้ 

ผูว่้าการภาค 
ผูว้า่การภาคจะปฏบิตัหิน้าทีส่าํคญัยิง่ในโลกแห่งโรตาร ีเขาหรอืเธอจะเป็น
เจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลเพยีงผูเ้ดยีวในอาณาเขตทางภูมศิาสตรซ์ึง่เรยีกว่าภาค 
ผูว้า่การภาคเป็นผูซ้ึง่ไดร้บัการฝึกอบรมเขม้ ณ การประชมุอบรมผูว้า่การภาครบั
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เลอืก และการสมัมนาอบรมผูว้า่การภาครบัเลอืกในภูมภิาค ทาํหน้าทีใ่ห้
คาํแนะนําและเป็นผูนํ้าสโมสรโรตาร ี34,000 สโมสรทัว่โลก ผูว้า่การภาคทัง้หลาย
นัน้จะรบัผดิชอบในการรกัษาไวซ้ึง่การดาํเนินงานภายในสโมสรต่างๆ ในภาคของ
เขาใหอ้ยูใ่นระดบัสงูอยูเ่สมอ 
 ผูว้า่การภาคจะเป็นโรแทเรยีนทีม่ปีระสบการณ์มาก เป็นผูซ้ึง่อุทศิเวลามาก 
กวา่ 1 ปีใหก้บังานอาสาสมคัรในการเป็นผูนํ้าภาค ผูว้า่การภาคจะมคีวามรู้
มากมายเกีย่วกบัโปรแกรม วตัถุประสงค ์นโยบายและเป้าหมายต่างๆ ทีเ่ป็น
ปจัจุบนัของโรตาร ีเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบัเป็นอยา่งสงูในวชิาชพี ชมุชน
และสโมสรโรตาร ีผูว้า่การภาคตอ้งไปเยีย่มสโมสรแต่ละสโมสรในภาคอยา่งเป็น
ทางการอยา่งน้อยหน่ึงครัง้ ตอ้งใหก้ารปรกึษาหารอืในการก่อตัง้สโมสรใหมแ่ละ
ทาํใหส้โมสรทีม่อียูเ่ขม้แขง็ขึน้ เขาหรอืเธอจะปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเจา้ภาพในกจิกรรม
เฉพาะดา้นต่างๆ เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่คณุภาพของโรตารใีนภาคยงัมัน่คงอยู ่และ
รบัผดิชอบในการสง่เสรมิและดาํเนินการโปรแกรมและกจิกรรมทัง้หมดของ

ประธานโรตารสีากลและคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล ผูว้า่การภาคจะ
วางแผนและนําการประชมุอบรมเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืก ดแูลการจดังานประชุม
ใหญ่ประจาํปีของภาคและกจิกรรมพเิศษอื่นๆ 

บทบาทของผูช่้วยผูว่้าการภาค 
ตําแหน่งของผูช้ว่ยผูว้า่การภาคเริม่ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1996  โดยเป็นองคป์ระกอบที่
สาํคญัอยา่งหน่ึงของแผนผูนํ้าภาค ซึง่เป็นโครงสรา้งองคก์รสาํหรบัภาคทกุภาค 
ทีค่ณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลมมีตเิหน็ชอบในความพยายามทีจ่ะชว่ย 
ผูว้า่การภาคใหส้นบัสนุนสโมสรไดด้ยีิง่ขึน้  ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคไดร้บัการแต่งตัง้ 
โดยผูว้า่การภาคเพือ่ชว่ยสนบัสนุนและทาํใหส้โมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูล

เขม้แขง็ขึน้ ผูนํ้าภาคทีส่าํคญัน้ีช่วยนายกรบัเลอืกในการวางแผนงานประจาํปีและ
การเยีย่มอยา่งเป็นทางการของผูว้า่การภาค แนะนําสโมสรเกีย่วกบักลยทุธใ์นการ
บรรลเุป้าหมาย และไปเยีย่มสโมสรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูลอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 นอกเหนือจากใหก้ารสนบัสนุนสโมสรแลว้ ผูช้่วยผูว้า่การภาคทัง้หลายยงั
รวมกนัเป็นกลุ่มผูนํ้าภาคทีไ่ดร้บัการอบรมมาเป็นอยา่งดซีึง่อาจจะถูกเลอืกไปเป็น

ผูว้า่การภาคในอนาคตได ้ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคเหล่าน้ีทาํหน้าทีเ่ป็นทรพัยากรที่
สาํคญัใหแ้ก่ทัง้สโมสรและผูว้า่การภาคซึง่ชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่การดําเนินงาน

ภายในภาคจะเป็นไปดว้ยความราบรืน่ยิง่ขึน้ 
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การประชมุอบรมผูว่้าการภาครบัเลือก 
จะมกีารจดัการประชมุอบรมผูว้า่การภาครบัเลอืกทกุปีก่อนวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์
เพือ่เตรยีมผูว้า่การภาครบัเลอืกจากทัว่โลกในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งทีเ่ขา

จะตอ้งรบัในวนัที ่1 กรกฎาคม ผูว้า่การภาครบัเลอืกประมาณ 530 คนพรอ้ม
คูค่รองของเขาจะไดร้บัการฝึกอบรม รวมทัง้เขา้รว่มรายการทีใ่หแ้รงจงูใจกบัผูนํ้า
โรแทเรยีนผูม้ปีระสบการณ์เป็นเวลาหน่ึงสปัดาห ์ณ การประชุมอบรมดงักลา่ว 
พวกเขาจะไดพ้บกบัโรแทเรยีนพเิศษผูซ้ึง่จะปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานโรตารี

สากลในระหวา่งปีทีเ่ขาจะเป็นผูว้่าการภาค  นอกจากน้ี ยงัตอ้งเรยีนรูค้ตพิจน์ของ
โรตารสีากลสาํหรบัปีทีจ่ะมาถงึ ซึง่เขาจะตอ้งจดักจิกรรมของภาคทีเ่กีย่วเน่ืองกนั 
 การประชมุอบรมผูว้า่การภาครบัเลอืกครัง้แรกไดจ้ดัขึน้ ณ เมอืงชคิาโก ในปี 
ค.ศ. 1919 ตัง้แต่นัน้มามกีารจดัประชมุอบรมดงักลา่วหลายแหง่ทัว่สหรฐัอเมรกิา 
เชน่ ณ เลคพลาซดิ กรงุนิวยอรค์, เมอืงแคนซสั รฐัมสิซรู,ี เมอืงบอคคาราตนั  
มลรฐัฟลอรดิา, เมอืงแนชวลิล ์มลรฐัเทนเนสซ,ี เมอืงอนาไฮม ์มลรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
และในหลายปีมาน้ี การประชุมดงักลา่วจดัขึน้ทีเ่มอืงซานดเิอโก มลรฐั
แคลฟิอรเ์นีย  อยา่งไรกต็าม ไมว่า่จะเป็นทีใ่ด ขอ้ความทีต่ดิบนป้ายในหอ้งการ
ประชมุครบองคย์งัคงไมเ่ปลีย่นแปลงมานบัเป็นปีๆ แลว้ นัน่คอื “จงเขา้มาเรยีนรู้
...และจงออกไปเพือ่บาํเพญ็ประโยชน์” 

การประชมุภาคประจาํปีเพ่ืออบรมเจ้าหน้าท่ีสโมสร 
โดยคาํนึงถงึการผลดัเปลีย่นความเป็นผูนํ้าประจําปีในแต่ละปี จงึกาํหนดใหผู้นํ้า
สโมสร 34,000 สโมสรของโรตารไีดร้บัการอบรมอยา่งเหมาะสมเกีย่วกบัภาระ
งานต่างๆ ทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิการประชมุภาคประจาํปีเพือ่อบรมเจา้หน้าทีส่โมสรจงึ
เป็นการประชมุสาํคญัสาํหรบัเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืก 
 การประชมุภาคประจาํปีเพือ่อบรมเจา้หน้าทีส่โมสรจะใหแ้รงจงูใจ แรง
บนัดาลใจ การสนเทศโรตารแีละแนวคดิใหม่ๆ  สาํหรบัเจา้หน้าทีส่โมสร รวมทัง้
ประธานคณะกรรมการต่างๆ ผูนํ้าทีม่ปีระสบการณ์ของภาคจะดาํเนินการ

อภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ของโรตารตีัง้แต่การบรหิารงานไปจนถงึโครงการ
บาํเพญ็ประโยชน์ การประชุมดงักลา่วจะทาํใหผู้เ้ขา้ประชมุไดร้บัแนวคดิใหม่ๆ  ที่
จะทาํใหส้โมสรของเขาน่าสนใจและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้โดยปกตแิลว้ผูแ้ทน
แปดถงึสบิคนจากสโมสรแต่ละแหง่จะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ประชมุในวาระการอบรมนี้ 
ซึง่จะจดัขึน้ในเดอืนมนีาคม เมษายนหรอืพฤษภาคม 
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 การประชมุภาคประจาํปีเพือ่อบรมเจา้หน้าทีส่โมสรยงัเปิดโอกาสใหผู้ว้า่การ

ภาคไดนํ้าเสนอคตพิจน์ของโรตารสีากลและจุดเน้นต่างๆ ของประธานโรตารี
สากลคนใหมใ่นปีต่อไป  รวมทัง้แบ่งปนัเป้าหมายและแผนงานของภาคเพือ่นําไป
ปฏบิตักิารดว้ย 
 การเขา้รว่มประชมุภาคประจาํปีเพือ่อบรมเจา้หน้าทีส่โมสรจะนําไปสูค่วาม 
สาํเรจ็ของสโมสรโรตารแีต่ละสโมสรในปีทีจ่ะมาถงึไดม้าก 

การประชมุใหญ่ประจาํปีของภาค 
การประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคจดัขึน้เพือ่สมาชกิสโมสรทุกคนในภาครวมทัง้

ครอบครวั มใิช่เพยีงสาํหรบัเจา้หน้าทีส่โมสรและกรรมการต่างๆ เทา่นัน้  แต่
เพือ่ใหท้กุคนมคีวามเพลดิเพลนิไปกบัมติรภาพและวทิยากรทีใ่หแ้รงบนัดาลใจ

รวมทัง้การอภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ซึง่จะทาํใหก้ารเป็นสมาชกิในโรตารมีี
ความหมายมากยิง่ขึน้ ทกุคนทีเ่ขา้ประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคจะพบวา่การเป็น
โรแทเรยีนนัน้จะไดร้บัผลตอบแทนมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากประสบการณ์ใหม่ๆ  
ความคดิและความรูจ้กัมกัคุน้อนัเกดิขึน้จากการประชมุนัน้ ผูท้ีเ่ขา้ประชมุดงักล่าว
มกัจะพอใจทีจ่ะกลบัมาประชมุอกีปีแลว้ปีเล่า 
 ทกุๆ ภาคของโรตารจีะมกีารประชมุใหญ่ประจาํปีของภาค การประชมุ
ดงักลา่วนัน้ถอืว่ามคีวามสาํคญัมากทีป่ระธานโรตารสีากลจะเลอืกโรแทเรยีนทีม่ ี

ความรูแ้ละประสบการณ์เป็นผูแ้ทนสว่นตวัมาเขา้ร่วมประชุมและกลา่วคาํปราศรยั

ในทกุๆ การประชมุ รายการของการประชมุจะรวมลกัษณะแหง่ความบนัเทงิที่

เยีย่มยอด การอภปิรายทีน่่าสนใจและรายการทีใ่หแ้รงบนัดาลใจต่างๆ 
 ประโยชน์เพิม่เตมิอกีสิง่หน่ึงในการเขา้ประชมุใหญ่ประจาํปีของภาคคอื 
โอกาสทีไ่ดรู้จ้กัคุน้เคยกบัสมาชกิในสโมสรของตนมากขึน้ในบรรยากาศทีไ่มเ่ป็น

ทางการ มติรภาพทีย่ ัง่ยนืเริม่จากการสรา้งความสมัพนัธ ์ณ การประชมุใหญ่
ประจาํปีของภาคนัน่เอง 

การสมัมนาอบรมนายกรบัเลือก 
โดยทัว่ไปมกัจดัขึน้ในเดอืนกุมภาพนัธห์รอืมนีาคม การประชมุอบรมความเป็น
ผูนํ้าและใหแ้รงจงูใจในชว่ง 2-3 วนัน้ีจะชว่ยเตรยีมนายกสโมสรรบัเลอืกในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่ง ณ วนัที ่1 กรกฎาคม  
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 หวัขอ้ในการสมัมนาอบรมคอืการนําเสนอคตพิจน์ของโรตารสีากลในปีต่อไป 
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพและมลูนิธโิรตาร ีนายกรบัเลอืกจะได้
เรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรบัผดิชอบ การกาํหนดเป้าหมาย การเลอืกและ
การเตรยีมตวัของเจา้หน้าทีส่โมสร การบรหิารสโมสร การหาและการรกัษา
สมาชกิภาพ การประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้ทรพัยากรของโรตารสีากลและภาค 
 ในบางพืน้ทีข่องโลก ภาคทีอ่ยูใ่กล้ๆ  กนั 2 ภาคหรอืมากกวา่นัน้ จะจดัการ
สมัมนาอบรมนายกรบัเลอืกรว่มภาค (Multidistrict PETS) กลุม่ทีจ่ดัอบรมเชน่น้ี
พบวา่จาํนวนคนทีม่ากขึน้ชว่ยดงึดดูวทิยากรโรตารทีีม่ชีือ่เสยีงได ้ทาํใหน้ายกรบั
เลอืกมแีนวคดิทีก่วา้งไกลเหนือระดบัภาค และก่อใหเ้กดิกลยทุธท์ีม่คีวาม
หลากหลายสาํหรบัความเป็นผูนํ้าสโมสรทีม่ปีระสทิธภิาพ 

แผนผูนํ้าสโมสร  
แผนผูนํ้าสโมสรเป็นการรวบรวมการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีส่โมสรโรตารสีามารถ

ดาํเนินการเพือ่ใหเ้ป็นสโมสรทีต่ื่นตวัอยูเ่สมอ  สโมสรควรจะพจิารณาการปฏบิตัทิี่

ดทีีส่ดุทีแ่นะนําเอาไว ้เชน่ การเน้นในเรือ่งความต่อเน่ืองของผูนํ้าสโมสร บรรลุ
การเหน็พอ้งตอ้งกนัในการตดัสนิใจและการวางแผนงาน และการใหส้มาชกิทุก
คนมสีว่นรว่มในโครงการและกจิกรรมของสโมสร และปรบัใหเ้หมาะสมกบั
วฒันธรรมของสโมสร แผนผูนํ้าสโมสรจะชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่สโมสรประเมนิการ
ปฏบิตัใินปจัจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ และดาํเนินการตามแนวคดิใหม่ๆ  ใหบ้รรลผุล
เพือ่เพิม่พนูความมชีวีติชวีา การปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุนํามาจากการปฏบิตัขิองสโมสร 
โรตารทีีม่ปีระสทิธภิาพทัว่โลก 
 

เยาวชนแลกเปล่ียน 
เยาวชนแลกเปลีย่นเป็นโครงการของโรตารซีึง่เป็นทีนิ่ยมมากทีส่ดุโครงการหน่ึง

ในการสง่เสรมิความเขา้ใจระหวา่งกนัในนานาประเทศและการพฒันามติรภาพที่

ถาวร โครงการนี้ไดเ้ริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1927 โดยสโมสรโรตารนีีซ ประเทศฝรัง่เศส 
การแลกเปลีย่นในยโุรปดาํเนินมาจนกระทัง่สงครามโลกครัง้ที ่2 จงึหยดุไปและ
เริม่ใหมห่ลงัสงครามในปี ค.ศ. 1946   ในปี 1939 โครงการเยาวชนแลกเปลีย่น
ไดถู้กสรา้งสรรคข์ึน้ระหวา่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา และลาตนิอเมรกิา  นบั
แต่นัน้มา จงึมกีารขยายโครงการน้ีไปทัว่โลก ในปี 2009-10 มเียาวชนกวา่ 8,700 
คนไดเ้ขา้รว่มในโครงการแลกเปลีย่นทีภ่าคและสโมสรโรตารเีป็นผูส้นบัสนุน 
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 คณุคา่ของการแลกเปลีย่นเยาวชนเป็นประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้มใิช่แคเ่พยีง

นกัเรยีนมธัยม แต่รวมไปถงึครอบครวัทีเ่ป็นเจา้ภาพ สโมสรทีส่นบัสนุน โรงเรยีน
มธัยมทีร่บัเยาวชนเขา้เรยีนรวมทัง้ชมุชนทัง้หมดดว้ย การเขา้ร่วมโครงการ
แลกเปลีย่นเยาวชนจะใหโ้อกาสทีเ่ยีย่มยอดแก่นกัเรยีนในโรงเรยีนทีเ่ป็นเจา้ภาพ

ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม ภาษา ประเพณแีละชวีติครอบครวัในประเทศอืน่ได ้
 โครงการเยาวชนแลกเปลีย่นจะใหโ้อกาสทีน่่าสนใจและประสบการณ์

มากมายแก่เยาวชนใหไ้ดรู้เ้หน็โลกอกีสว่นหน่ึง นกัเรยีนจะใชเ้วลาไปอยู่
ต่างประเทศหน่ึงปีการศกึษาในโปรแกรมการแลกเปลีย่นระยะยาว มสีโมสรและ
ภาคสนบัสนุนการแลกเปลีย่นในระยะสัน้หลายๆ วนัหรอืหลายๆ สปัดาห ์รวมทัง้
การแลกเปลีย่นชนรุ่นใหมส่าํหรบัคนหนุ่มสาวทีม่อีาย ุ18-25 ปีอกีดว้ย 
 โครงการเยาวชนแลกเปลีย่นเป็นโครงการของโรตารสีากลมาตัง้แต่ปี  
ค.ศ. 1974 และเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการรบัรองไวส้งูทเีดยีวสาํหรบัสโมสรโรตารี
ทัง้หลายในการทีจ่ะสง่เสรมิความเขา้ใจอนัดแีละไมตรจีติระหวา่งประเทศ 

ไม่มีสิทธิพิเศษส่วนตวั 
บ่อยครัง้ทเีดยีวทีม่ติรสหายจะถามวา่โรแทเรยีนไดร้บัประโยชน์ทางธุรกจิพเิศษ

จากการเป็นสมาชกิโรตารหีรอืไม ่โรแทเรยีนควรจะคาดหวงัวา่จะไดร้บัการ
ลดหยอ่นหรอืไดร้บัการบรกิารดว้ยเสน่หา เพราะเขาเกีย่วขอ้งเป็นมติรโรแทเรยีน
ดว้ยหรอืไม ่
 คาํตอบทีช่ดัเจนคอืไม ่ คูม่อืปฏบิตักิาร (Manual of Procedure) ของโรตารี
สากลจะระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเกีย่วกบัสถานะของโรตารใีนเรือ่งน้ี นโยบายทีไ่ดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารในปี ค.ศ. 1933 ไดก้ลา่วไวว้า่ในความ 
สมัพนัธท์างธุรกจิและวชิาชพีนัน้ “โรแทเรยีนไมค่วรคาดหมายและแมแ้ต่จะ
ขอรอ้งทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาหรอืไดป้ระโยชน์จากมติรโรแทเรยีนมากกวา่ผูร้ว่ม

ธุรกจิหรอืวชิาชพีอืน่ๆ ... การใชม้ติรภาพของโรตารเีป็นเจตนาในการเอาเปรยีบ
หรอืรบัผลประโยชน์นัน้ขดัแยง้กบัจติวญิญาณของโรตาร”ี 
 ในทางตรงกนัขา้ม หากธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้หรอืธุรกจิใหม่ๆ  ซึง่เป็นผลประโยชน์
โดยธรรมชาตจิากมติรภาพทีส่รา้งสรรคข์ึน้ในโรตาร ีนัน่ยอ่มเป็นพฒันาการโดย
ปกตซิึง่อาจเกดิขึน้ไดท้ัง้นอกและในวงการโรตาร ีดงันัน้จงึไมใ่ชก่ารละเมดิ
จรรยาบรรณของการเป็นสมาชกิโรตาร ี
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 เป็นเรือ่งสาํคญัยิง่ทีต่อ้งจาํไวว้า่วตัถุประสงคแ์รกของการเป็นสมาชกิโรตารี

นัน้ คอื การใหโ้อกาสเป็นพเิศษแก่สมาชกิทุกคนในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 
และการเป็นสมาชกิมไิดเ้ป็นเจตนาในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวัหรอืสทิธิ

พเิศษต่างๆ 

การบริการชนรุน่ใหม่ 
ในปี ค.ศ. 2010 สภานิตบิญัญตัมิมีตเิหน็ชอบใหก้ารบรกิารชนรุน่ใหมเ่ป็น
แนวทางที ่5 แห่งการบรกิารของโรตาร ีการบาํเพญ็ประโยชน์แก่คนหนุ่มสาวเป็น
บทบาททีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของโรตารมีาชา้นาน  ในปี ค.ศ. 1949 คณะกรรมการ

บรหิารของโรตารสีากลมมีตใิหใ้ชค้าํขวญัพเิศษทีว่า่โรแทเรยีนทุกคนเป็นตวัอยา่ง

แก่เยาวชน เพือ่แสดงความมุง่มัน่ทีม่ต่ีอเดก็และเยาวชนในแต่ละชมุชนทีส่โมสร 
โรตารตีัง้อยู ่ 
 โครงการบรกิารเยาวชนจะมรีปูแบบต่างๆ กนัไปทัว่โลก สโมสรโรตารี
อุปถมัภโ์ปรแกรมโรทาแรคท ์อนิเทอรแ์รคท ์ไรลาและการแลกเปลีย่นเยาวชน  
โรแทเรยีนทัง้หลายใหก้ารสนบัสนุนกลุม่ลกูเสอืชาย-หญงิ ทมีนกักฬีา ศนูยเ์ดก็
พกิาร การตรวจตราความปลอดภยัในโรงเรยีน คา่ยฤดรูอ้น สถานทีส่าํหรบั
พกัผอ่นหยอ่นใจ ศนูยบ์รกิารความปลอดภยัในการขบัรถ การออกรา้นในมณฑล 
ศนูยด์แูลเดก็และโรงพยาบาลเดก็ สโมสรต่างๆ มากมายจดับรกิารแนะแนวทาง
อาชพี จดัโปรแกรมการจดัหางานใหเ้ยาวชนและสง่เสรมิการนําการทดสอบสี่
แนวทางไปใช ้โครงการต่อตา้นการตดิยาและเสพสรุาต่างๆ และโครงการให้
ตระหนกัต่อโรคเอดสก์ก็าํลงัไดร้บัการสนบัสนุนจากโรแทเรยีนเพิม่มากขึน้ดว้ย 
 ในทกุๆ ตวัอยา่งดงักลา่วนัน้ โรแทเรยีนจะมโีอกาสเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่คน
หนุ่มสาวในสงัคมของเขาได ้แต่ละคนจะเรยีนรูก้ารปฏบิตัโิดยการสงัเกตจากผูอ้ื่น 
เมือ่เยาวชนของเราเตบิโตขึน้เป็นผูนํ้าทีเ่ป็นผูใ้หญ่กย็อ่มเป็นทีห่วงัวา่แต่ละคนจะ

ประสบความสาํเรจ็ ดว้ยความปรารถนาและจติสาํนึกอยา่งเดยีวกนัเป็นการ
ตอบสนองชนรุน่ต่อๆ ไปในอนาคต 

กลุ่มสภุาพสตรีท่ีเก่ียวข้องกบัสโมสรโรตารี 
การบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตารทีีส่าํคญับางโครงการมไิดก้ระทาํโดยโรแทเรยีน 
แต่โครงการต่างๆ มากมายทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภรรยาของโรแทเรยีนรวมทัง้
สภุาพสตรอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสโมสรโรตารทีัว่โลก โดยทัว่ๆ ไปแลว้จะเป็นกลุม่ที่
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ก่อตัง้ขึน้ก่อนทีส่โมสรโรตารจีะรบัสภุาพสตรเีขา้มาเป็นสมาชกิ กลุม่สภุาพสตรี
เหลา่น้ีบาํเพญ็ประโยชน์และยงัคงบาํเพญ็ประโยชน์ในปจัจุบนั เสมอืนเป็นวธิทีี่
คูค่รองของโรแทเรยีนจะชว่ยสง่เสรมิอุดมการณ์ในการบาํเพญ็ประโยชน์ และให้
ความชว่ยเหลอืแก่ชมุชนอยา่งน่าสรรเสรญิ 
 กลุม่ของสภุาพสตรมีกัจะเรยีกกนัวา่สภุาพสตรแีห่งโรตาร,ี สโมสรโรตารี
แอนน์, ลาสดามาส เด โรตาร ีหรอืองคก์รทีค่อ่นขา้งเป็นทางการเชน่ อนิเนอรว์ลี 
ซึง่ทาํโครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษยซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดนีบัรอ้ยในแต่

ละปี  กลุม่ของสภุาพสตรนีัน้ๆ มกัจะทาํงานกบัโรงเรยีน คลนิิก ศูนยบ์รจิาค
อาหารและเครือ่งนุ่งหม่ การจดัหาอุปกรณ์แก่โรงพยาบาล สถานเลีย้งเดก็กาํพรา้
และบา้นคนชรา ในหลายๆ ตวัอยา่ง กลุม่สภุาพสตรต่ีางๆ นัน้ จะชว่ยทาํให้
โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีด่าํเนินการโดยสโมสรโรตารใีนทอ้งถิน่สมบรูณ์แบบ

หรอืไดร้บัการสนบัสนุนเพิม่เตมิขึน้เป็นพเิศษ กลุม่ของสภุาพสตรหีลายกลุม่ได้
ดาํเนินโครงการระหวา่งประเทศอยา่งแขง็ขนัเชน่เดยีวกนักบัโครงการในทอ้งถิน่ 
 ในหลายๆ ประเทศภรรยาของโรแทเรยีนจะถูกเรยีกวา่ “โรตารแีอนน์” ซึง่
เป็นประเพณทีีเ่กดิขึน้ ณ การประชมุใหญ่ประจําปีทีเ่มอืงฮวิสตนัเมือ่ปี ค.ศ. 
1914 ในขบวนรถไฟทีเ่ดนิทางไปนัน้มภีรรยาของโรแทเรยีนเพยีงคนเดยีว   
โรแทเรยีนทีโ่ดยสารไปกบัรถไฟเรยีกสภุาพสตรที่านนัน้วา่ “โรแทเรยีนสแ์อนน์” 
(the Rotarian’s Ann) ซึง่ภายหลงักลายเป็น “โรตารแีอนน์” (Rotary Ann) และ
ไดม้กีารแต่งเพลงสาํหรบัโรตารแีอนน์ขึน้ เมือ่รถไฟมาถงึสถานีฮวิสตนั ในหมูผู่้
ทีม่าตอ้นรบัมภีรรยาอกีคนหน่ึงชือ่วา่แอนน์  ดงันัน้ คาํวา่โรตารแีอนน์จงึ
กลายเป็นคาํเรยีกทีแ่สดงความชืน่ชมภรรยาโรตาร ี

โครงการรู้หนังสือ 
ประชากรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ในโลกเกอืบ 700 ลา้นคนไมส่ามารถอ่านหนงัสอืได ้และ
เดก็ๆ 75 ลา้นคนไมไ่ดร้บัการศกึษา ความไมรู่ห้นงัสอืของผูใ้หญ่และเดก็เป็น
เรือ่งน่าหว่งใยไปทัว่โลก ทัง้ในชาตทิีเ่จรญิทางดา้นอุตสาหกรรมและในประเทศที่
กาํลงัพฒันา  
 โศกนาฏกรรมของความไมรู่ห้นงัสอืกค็อื การทีผู่อ้่านหนงัสอืไมอ่อกนัน้ๆ จะ
ขาดความเป็นตวัของตวัเองและกลายเป็นเหยือ่ของการชกัจงูทีไ่รค้ณุธรรม ความ
ยากจนและการสญูเสยีความรูส้กึแหง่การเป็นมนุษยชาต ิการไมรู่ห้นงัสอืจะเป็น
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อุปสรรคสาํคญัในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและตนเอง และ
ยงัเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจ ความรว่มมอืและสนัตภิาพระหว่างประเทศ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการรูห้นงัสอืซึง่เป็นเรือ่งทีเ่น้นความสาํคญัของ 
โรตาร ีชว่ยสง่เสรมิการศกึษาและการรูห้นงัสอืแก่คนทกุคน สโมสรโรตารี
มากมายไดส้าํรวจความตอ้งการในชมุชนเพือ่จดัอบรมการรูห้นงัสอืและพฒันา

โครงการทีส่นองความตอ้งการเหลา่นัน้ สโมสรบางแหง่จดัหาหนงัสอืพืน้ฐานเพือ่
การสอนอ่าน บางแหง่กส็รา้งคลนิิกเพือ่สง่เสรมิการอ่านและภาษาขึน้ บางแหง่จดั
อาสาสมคัรใหค้วามชว่ยเหลอืสอนหนงัสอืและจดัซือ้อุปกรณ์เกีย่วกบัการอ่าน

ต่างๆ  โรแทเรยีนทัง้หลายสามารถมบีทบาททีส่าํคญัในชมุชนของตนและใน
ประเทศทีก่ําลงัพฒันาไดอ้ยา่งจรงิจงั โดยสง่เสรมิโครงการต่างๆ เพือ่เปิดโอกาส
ทีจ่ะเกดิขึน้ไดจ้ากความสามารถในการอ่าน  ยกตวัอยา่งเชน่ โรแทเรยีนชาว
ออสเตรเลยีไดพ้ฒันาโครงการประภาคารเพือ่การรูห้นงัสอืขึน้มาเพือ่โรงเรยีน  
4 แหง่ในประเทศไทย วธิกีารสอนแบบใหมน้ี่ พสิจูน์ใหเ้หน็วา่เป็นประโยชน์จน
รฐับาลไทยไดย้อมรบัใหใ้ชใ้นโรงเรยีนทัว่ประเทศ สโมสรโรตารอีืน่ๆ ไดใ้ชว้ธิน้ีี
เพือ่พฒันาโครงการรูห้นงัสอืในประเทศบงัคลาเทศ บราซลิ แอฟรกิาใตแ้ละ
ประเทศอื่นๆ 

การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารีสากล 
ในเดอืนพฤษภาคมหรอืมถุินายนในแต่ละปี โรตารสีากลจะจดัการประชมุใหญ่
ประจาํปี “เพือ่กระตุน้ ใหแ้รงบนัดาลใจและใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีนทกุคนในระดบั
นานาชาต”ิ การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลซึง่จะจดัขึน้ในสว่นต่างๆ 
ของโลกในแต่ละปี จะเป็นการประชมุประจาํปีเพือ่ดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์ร 
กระบวนการวางแผนการประชมุมกัจะเริม่กระทาํกนัหลายๆ ปีลว่งหน้า 
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลจะเชญิชวนใหเ้มอืงต่างๆ สง่ขอ้เสนอในการจดั
ประชมุเป็นการเริม่ตน้กระบวนการเสนอตวัจดัการประชมุ 
 การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลมคีวามเป็นสากลอยา่งแทจ้รงิ มี
โรแทเรยีนและแขกรบัเชญิประมาณ 20,000-40,000 คนเขา้รว่มประชมุ 
นอกเหนือไปจากงานสนุกสนานรืน่เรงิ การประชุมใหญ่ประจาํปียงัใหโ้อกาส
พเิศษแก่โรแทเรยีนในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในวนัหยดุ สมาชกิทกุคนควรจะวาง
แผนการเขา้รว่มประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลเพือ่คน้หาความเป็นสากล

อยา่งแทจ้รงิของโรตาร ีซึง่จะเป็นประสบการณ์ทีท่่านจะไมม่วีนัลมืเลอืนไดเ้ลย 
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คณะกรรมการระหว่างประเทศ 
ในปี ค.ศ. 1931 โรแทเรยีนในประเทศฝรัง่เศสและเยอรมนีไดจ้ดัการประชุม
คณะกรรมการกลุม่ยอ่ย ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประชาชนของประเทศเพือ่นบา้นทัง้สอง นบัแต่นัน้มา โรแทเรยีนในยโุรปกไ็ดเ้บกิ
ทางในการตัง้คณะกรรมการระหวา่งประเทศเพือ่ทีจ่ะสนบัสนุนการตดิต่อระหว่าง

โรแทเรยีนและสโมสรโรตารใีนต่างแดนของชาตต่ิางๆ 
 ในปจัจุบนั มกีารจดัตัง้คณะกรรมการระหวา่งประเทศขึน้ในสว่นต่างๆ ของ
โลกเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิมติรภาพ เช่นเดยีวกบัการรว่มมอืกนัในการสนบัสนุน
โครงการบรกิารระหวา่งประเทศ โครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นและกจิกรรมอืน่ๆ 
ทีจ่ะพฒันาความเขา้ใจระหวา่งชาตไิด ้บ่อยครัง้ทีค่ณะกรรมการระหวา่งประเทศ

จะมาเยีย่มเยอืนโรแทเรยีนและครอบครวัในต่างแดน รวมทัง้จดัการประชมุ
ระหวา่งเมอืงและการประชมุต่างๆ 
 ยกตวัอยา่งเชน่ จะมกีารตัง้คณะกรรมการระหวา่งประเทศขึน้ระหวา่ง

ประเทศทีอ่ยูห่า่งไกลจากกนั โดยพยายามทีจ่ะสง่เสรมิไมตรจีติและมติรภาพกบั
ประเทศคูม่ติรหรอืพืน้ทีคู่ม่ติรของโลก คณะกรรมการระหวา่งประเทศจะรว่มมอื

กนักบัผูว้่าการภาคของประเทศและใหบ้รกิารในฐานะเป็นทีป่รกึษาแก่ภาคและ

สโมสรต่างๆ 
 คณะกรรมการระหวา่งประเทศจะจดัหาวธิกีารอื่นๆ สาํหรบัสโมสรโรตารแีละ
โรแทเรยีน เพือ่ใหค้วามรบัผดิชอบในแนวทางบรกิารทีส่ ีไ่ดอ้ยา่งสมบรูณ์ นัน่คอื
ความเขา้ใจระหวา่งประเทศ ไมตรจีติและสนัตภิาพ 

โรตารีสากลในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนด ์
โครงสรา้งของโรตารสีากลในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนด ์(RIBI) ก่อใหเ้กดิ
เรือ่งราวทีน่่าสนใจในประวตัศิาสตรข์องเราขึน้ ในปี ค.ศ. 1914 หลงัจากทีโ่รตารี
ขยายขา้มแอตแลนตกิไปยงัสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนด ์สมาคมบรทิชิของ
สโมสรโรตารไีดถู้กสถาปนาขึน้เป็นสว่นหน่ึงของสมาคมแหง่ชาตขิองสโมสร 
โรตาร ีในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่1 มกีารตดิต่อกนัระหวา่งสโมสรนานาชาต ิ
ไมม่ากนกั สมาคมบรทิชิจงึรวมสโมสรโรตารต่ีางๆ ในสหราชอาณาจกัรและ

ไอรแ์ลนดจ์าํนวนหน่ึงพรอ้มทัง้ชุมชนในยโุรปอืน่ๆ อกี 2-3 แหง่เขา้ดว้ยกนั 
 หลงัจากสงคราม ธรรมนูญของโรตารสีากลฉบบัใหมก่ไ็ดร้บัการอนุมตัขิ ึน้ใน
ปี ค.ศ. 1922 ซึง่รา่งหลกัการไวว้่า ประเทศใดกต็ามทีม่สีโมสรโรตาร ี25 สโมสร 
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ประเทศนัน้สามารถทีจ่ะเป็น “หน่วยของอาณาเขต” และมผีูแ้ทนในคณะกรรมการ

บรหิารโรตารสีากล พรอ้มทัง้ไดร้บัอาํนาจพเิศษอื่นๆ  สโมสรต่างๆ ในสหราช
อาณาจกัรและไอรแ์ลนดจ์งึไดเ้รยีกรอ้งสทิธแิละไดร้บัสถานะเป็นหน่วยของอาณา

เขต ซึง่ไมม่กีลุม่ใดในโลกทีไ่ดร้อ้งขอหรอืไดร้บัสถานะเช่นนัน้เลย 
 ในปี ค.ศ. 1927 โรตารสีากลไดย้กเลกิแนวคดิเกีย่วกบัหน่วยของอาณาเขต

ดงักลา่วและก่อตัง้สโมสรโรตารต่ีางๆ โดยพจิารณาตาม “อาณาเขต” ของโลก  
อยา่งไรกต็าม “สทิธ ิสทิธพิเิศษและอาํนาจทัง้หมดในหน่วยของอาณาเขตทีย่งัคง

มอียู”่ จะไดร้บัการพทิกัษ์และคงความเป็นไปเช่นนัน้ตลอดไป   ดงันัน้ เน่ืองจาก 
สหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดเ์ป็นหน่วยของอาณาเขตเพยีงแห่งเดยีว จงึยงัคง
ทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยอสิระของโรตารสีากลภายใตข้อ้ตกลงของธรรมนูญโรตารี

สากล 
 รปูแบบการบรหิารของโรตารสีากลในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดจ์งึ

เหมาะสมกบัสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดโ์ดยเฉพาะ ทัง้น้ีเน่ืองจากภูมปิระเทศ 
ภาษาและระเบยีบประเพณ ี ดว้ยความสมัพนัธท์างประวตัศิาสตรด์งักลา่ว 
สหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนดจ์งึมโีครงสรา้งการบรหิารทีแ่ตกต่างกนัไปบา้งจาก

สโมสรโรตารแีละภาคต่างๆ ในโลก แมว้า่จะเป็นสมาชกิอยา่งสมบรูณ์ของโรตารี

สากลกต็าม 

สภานิติบญัญติัของโรตารี 
โรตารใีนสมยัก่อนนัน้ การเปลีย่นแปลงกฎขอ้บงัคบัหรอืธรรมนูญใดๆ ของโรตารี
สากลจะไดร้บัการเสนอและออกเสยีง ณ การประชมุใหญ่ประจาํปี เน่ืองจากมผีู้
เขา้ประชมุ ณ การประชุมใหญ่ประจาํปีมากขึน้ การเปิดอภปิรายทัว่ไปจงึทาํได้
ลาํบากขึน้ ดงันัน้จงึมกีารจดัตัง้สภานิตบิญัญตัขิึน้ในปี ค.ศ. 1933 ใหท้าํหน้าที่
เป็นกลุม่ทีป่รกึษาทีจ่ะถกเถยีงและวเิคราะหข์อ้เสนอต่างๆ ก่อนทีจ่ะมกีารออก
เสยีงกนั ณ การประชมุใหญ่ประจาํปี สภานิตบิญัญตัไิดม้กีารประชมุครัง้แรกในปี 
ค.ศ. 1934 
 ในทีส่ดุ ณ การประชมุใหญ่ประจาํปี ณ เมอืงแอตแลนตาในปี ค.ศ. 1970 ได้
มมีตวิา่สภานิตบิญัญตัคิวรทาํหน้าทีเ่ป็นองคนิ์ตบิญัญตัหิรอืองคส์ภาของโรตารี

อยา่งแทจ้รงิ สภาจะประกอบดว้ยผูแ้ทนจากภาคของโรตาร ี1 คนรวมทัง้สมาชกิ
โดยตําแหน่งหลายทา่น โดยเป็นทีต่กลงกนัวา่สภาจะประชมุกนั 1 ครัง้ในทุกๆ  
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3 ปีตามสถานทีแ่ละเวลาซึง่นอกเหนือไปจากการประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารี
สากล 
 สภาจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบพจิารณาและวนิิจฉยับทบญัญตัต่ิางๆ ทีข่อเสนอ
การเปลีย่นแปลงในกฎขอ้บงัคบัและธรรมนูญของโรตารสีากลและธรรมนูญ

มาตรฐานของสโมสรโรตาร ีรวมทัง้มตต่ิางๆ ซึง่เป็นขอ้เสนอแนะต่อกรรมการ 
บรหิารโรตารสีากลเพือ่ใหม้กีารเปลีย่นแปลงในนโยบาย โปรแกรมและ
กระบวนการของโรตาร ี สโมสรโรตาร ีภาค หรอืคณะกรรมการบรหิารของโรตารี

สากลอาจสง่ขอ้เสนอต่างๆ ได ้สโมสรโรตารทีุกแหง่ทัว่โลกจะตอ้งทบทวนการ
พจิารณาของสภาก่อนทีจ่ะพจิารณาตดัสนิรอบสดุทา้ย หากมกีารออกเสยีง
คดัคา้นการพจิารณาของสภาอยา่งน้อยทีส่ดุ 5% จากสโมสรต่างๆ  นิตบิญัญตัิ
นัน้ๆ จะถอืเป็นโมฆะและจะถูกเสนอไปยงัสโมสรทกุสโมสรเพือ่พจิารณารอบ

สดุทา้ยอกีครัง้ 
 สภานิตบิญัญตัจิะใหก้ระบวนการประชาธปิไตยแก่สมาชกิสาํหรบัการ

เปลีย่นแปลงดา้นนิตบิญัญตัใินการดาํเนินการของโรตารสีากล 

กลุ่มเครอืข่ายทัว่โลก 
ความสนใจและงานอดเิรกของโรแทเรยีนมคีวามหลากหลายเช่นเดยีวกบัสมาชกิ

ภาพ กลุม่เครอืขา่ยทัว่โลกเป็นวธิกีารหน่ึงทีโ่รแทเรยีนจะไดแ้บ่งปนัความสนใจที่
มเีหมอืนๆ กนักบัสมาชกิอื่นๆ ทัว่โลก มกีลุม่อยู ่2 ประเภทภายใตก้ลุม่เครอืขา่ย
ทัว่โลกน้ี คอื กลุ่มมติรภาพโรตารซีึง่ใหค้วามสนใจดา้นสนัทนาการและอาชพี กบั
กลุม่ปฏบิตักิารโรตารซีึง่เน้นเรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจงลงไป 
 กลุม่มติรภาพโรตารแีสดงถงึกจิกรรมสนัทนาการและอาชพีมากมาย เชน่ 
เทนนิส ดนตรแีละการต่อผา้ซึง่เป็นกจิกรรมสนัทนาการ ในสว่นของความสนใจ
ดา้นอาชพีมอีาท ิเชน่ การบญัช ีกฎหมาย และเภสชักรรม  กจิกรรมต่างๆ กม็ี
หลากหลายไปตามความสนใจ เชน่ กลุม่มติรภาพระหวา่งประเทศของโรแทเรยีน
ทีไ่ปรว่มงานประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล จะชว่ยสง่เสรมิการประชมุใหญ่
ประจาํปีและชว่ยในการปฐมนิเทศผูท้ีไ่ปรว่มประชมุครัง้แรก ในขณะทีก่ลุม่

มติรภาพระหวา่งประเทศของโรแทเรยีนนกับนิกจ็ดังาน “บนิเขา้มาหากนั” ให้
สมาชกิไดพ้บปะกนัในหลายๆ สว่นของโลก  
 กลุม่ปฏบิตักิารโรตารมีกัจะทาํกจิกรรมและโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ที่

เกีย่วกบัเรือ่งเฉพาะ เช่น กลุม่ปฏบิตักิารโรตารอีาสาสมคัรทนัตกรรมใหบ้รกิาร
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ดา้นทนัตกรรมในประเทศทีก่าํลงัพฒันา และกลุ่มปฏบิตักิารโรตารต่ีอตา้นโรค
เอดสม์ุง่กระตุน้โรแทเรยีนและเป็นผูนํ้าในการต่อสูก้บัโรคเอดสไ์ปทัว่โลก 

การแลกเปล่ียนมิตรภาพของโรตารี 
การแลกเปลีย่นมติรภาพของโรตารสีนบัสนุนโรแทเรยีนและครอบครวัใหไ้ปเยีย่ม

เยยีนครอบครวัของโรแทเรยีนในทีต่่างๆ ของโลก การแลกเปลีย่นมติรภาพนัน้
อาจกระทาํไดร้ะหวา่งสโมสรกบัสโมสร (โรแทเรยีนรายบุคคลและครอบครวั) หรอื
ภาคกบัภาค (โรแทเรยีน 4-6 คู)่ 
 โรแทเรยีนสามภีรรยาหลายคู่เดนิทางไปยงัประเทศอืน่ (โดยการออกเงนิ
คา่ใชจ้่ายเอง) ในโครงการแลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ีซึง่ต่อจากนัน้กจ็ะ
แลกเปลีย่นการตอ้นรบัขบัสูซ้ึง่กนัและกนัเมือ่มกีารเยีย่มเยยีนกนัเกดิขึน้  
หลงัจากการทดลองนํารอ่งประสบความสาํเรจ็แลว้ การแลกเปลีย่นมติรภาพของ 
โรตารจีงึกลายมาเป็นโปรแกรมของโรตารใีนปี ค.ศ. 1988 
 การแลกเปลีย่นมติรภาพของโรตารเีปิดประตูแหง่มติรภาพในวถิทีางที ่
ไมซ่ํ้าแบบใครนอกจากในโรตารเีทา่นัน้ โรแทเรยีนทัง้หลายทีก่าํลงัแสวงหา
ประสบการณ์ในวนัหยดุพกัผอ่นและมติรภาพแบบพเิศษ ควรจะเรยีนรูเ้กีย่วกบั
โปรแกรมน้ีใหม้ากขึน้ การผจญภยัของโรตารทีีน่่าตื่นเตน้กาํลงัรอคอยทา่นอยู่! 
 

รางวลัเยาวชนผูนํ้าของโรตารี (ไรลา) 
ในทกุๆ ปีเยาวชนนบัพนัๆ คนจะไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้คา่ยอบรมหรอืสมัมนา
การเป็นผูนํ้าซึง่อุปถมัภโ์ดยโรตารทีีจ่ดัขึน้ในภาคต่างๆ ทัว่โลก ในบรรยากาศที่
ไมเ่ป็นทางการนัน้ คนหนุ่มสาวอาย ุ14-30 ปีทีม่คีวามสามารถเด่นๆ จะใชเ้วลา
หลายวนัร่วมรายการทีท่า้ทายต่างๆ ในการอบรมการเป็นผูนํ้า การอภปิราย การ
ปราศรยัทีใ่หแ้รงบนัดาลใจและกจิกรรมทางสงัคมทีจ่ดัไวเ้พือ่เพิม่พนูการพฒันา

สว่นบุคคล ทกัษะความเป็นผูนํ้าและการเป็นพลเมอืงทีด่ ีชือ่ทีเ่ป็นทางการของ
กจิกรรมน้ีคอื รางวลัเยาวชนผูนํ้าของโรตาร ี(ไรลา) แมว้า่กจิกรรมเหลา่น้ีอาจจะ
ถูกเรยีกชือ่ต่างๆ เชน่ การเขา้ค่าย การสมัมนาความเป็นผูนํ้าของเยาวชน หรอื
การประชมุใหญ่ของเยาวชนกต็าม 
 โปรแกรมไรลาไดเ้ริม่ขึน้ในประเทศออสเตรเลยีในปี ค.ศ. 1959 เมือ่เยาวชน
ทัว่รฐัควนีสแ์ลนดไ์ดร้บัเลอืกใหเ้ขา้เฝ้าเจา้หญงิอเลก็ซานดรา พระญาตวิยัเยาว์
ของพระนางเจา้อลซิาเบธที ่2  โรแทเรยีนทัง้หลายในบรสิเบนผูซ้ึง่เป็นเจา้ภาพ
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ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุรูส้กึประทบัใจกบัคณุสมบตัขิองเยาวชนทัง้หลายนัน้ จงึ
กาํหนดใหนํ้าเยาวชนผูนํ้ามาประชมุรว่มกนัประมาณ 1 สปัดาหใ์นแต่ละปี เพือ่ทาํ
กจิกรรมทางสงัคม วฒันธรรมและการศกึษา โปรแกรมไรลาจงึค่อยๆ เจรญิ 
รุง่เรอืงขึน้ไปทัว่ภาคโรตารต่ีางๆ ของประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์ในปี 
ค.ศ. 1971 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลจงึอนุมตัโิครงการรางวลัเยาวชน

ผูนํ้าของโรตารเีป็นโครงการทางการของโรตารสีากลโครงการหน่ึงดว้ย  ในขณะที่

ไรลาถูกจดัเป็นกจิกรรมหน่ึงของภาค กม็กัจะมกีารจดัประชมุไรลานานาชาตก่ิอน
การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลดว้ย  

กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารี 
หน่ึงในโปรแกรมหลากหลายของโรตารทีีเ่กีย่วกบักจิกรรมและโครงการบาํเพญ็

ประโยชน์ทัว่โลก คอื กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารซีึง่เป็นทีรู่จ้กักนัแต่เดมิ
ในฐานะกลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์หมูบ่า้นโรตาร ี(หรอืกลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชมุชน 
โรตารใีนบรเิวณเมอืง) รปูแบบของการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่ใหช้่วยเหลอืตนเอง
ไดใ้นระดบัรากหญา้น้ี  ไดร้บัการรเิริม่ขึน้โดยประธานโรตารสีากล แมท คาพารสั 
ในปี ค.ศ. 1986 ในฐานะทีเ่ป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาคณุภาพชวีติในหมูบ่า้น 
บา้นใกลเ้รอืนเคยีงและชมุชนต่างๆ โปรแกรมน้ีจดัตัง้ขึน้ในพืน้ทีชุ่มชนซึง่
บ่อยครัง้ทเีดยีวทีม่แีรงงานซึง่อาจหาไดอ้ยา่งลน้เหลอื แต่ไมม่กีระบวนการทีจ่ะจดั
ประชาชนทัง้ชายและหญงิใหด้าํเนินโครงการต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันา
ชมุชนได ้
 ในปี ค.ศ. 2011 มกีลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารมีากกวา่ 7,000 กลุม่มี
สมาชกิประมาณ 164,200 คน ซึง่ทาํงานดว้ยความแขง็ขนัอยูใ่น 80 ประเทศและ
พืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์กลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีคอื กลุ่มของผูท้ีม่ไิดเ้ป็น
โรแทเรยีนทีส่โมสรโรตารอีุปถมัภ ์เป็นกลุม่ซึง่ตอ้งการจะชว่ยเหลอืชมุชนของ
พวกเขาโดยการดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ โรแทเรยีนเป็นผูใ้หค้วาม
ชาํนาญดา้นวชิาชพี คาํแนะนํา ใหก้าํลงัใจ จดัวางโครงสรา้งการดาํเนินงานและให้
การช่วยเหลอืดา้นวสัดุอุปกรณ์สาํหรบักลุม่บาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตาร ีซึง่
สมาชกิจะใชแ้รงงานและความรูท้ีเ่กีย่วกบัความตอ้งการของชมุชนเพือ่ช่วยเหลอื

พฒันาสงัคมของเขาเองได ้ ดว้ยเหตุดงักลา่ว กลุ่มบาํเพญ็ประโยชน์ชมุชนโรตารี
จงึเป็นแนวทางอกีอยา่งหน่ึงสาํหรบัโรแทเรยีนในการบาํเพญ็ประโยชน์ในสถานที่

ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งยิง่ 
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อินเทอรแ์รคท ์
อนิเทอรแ์รคทเ์ป็นสโมสรบาํเพญ็ประโยชน์ของเยาวชนทีอุ่ปถมัภโ์ดยโรตาร ี 
ซึง่ไดร้บัมตเิหน็ชอบโดยคณะกรรมการบรหิารของโรตารสีากลในการประชมุเมือ่

เดอืนพฤษภาคม-มถุินายน ค.ศ.1962 สโมสรอนิเทอรแ์รคทแ์หง่แรกไดร้บัการ
ก่อตัง้ขึน้โดยสโมสรโรตารเีมลเบอรน์แหง่รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1962 สโมสรอนิเทอรแ์รคทจ์ะใหโ้อกาสแก่คนรุ่นเยาว์
ในระดบัมธัยมศกึษาเขา้มาทาํงานรว่มกนัในการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่สรา้ง

มติรภาพระหวา่งกนัในโลกและความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ คาํจาํกดัความว่า  
“อนิเทอรแ์รคท”์ ไดม้าจากคาํวา่ อนิเทอร ์(inter) ซึง่หมายถงึระหวา่งประเทศ และ 
แอคท ์(act) ซึง่หมายถงึการปฏบิตั ิสโมสรอนิเทอรแ์รคทท์กุแหง่จะตอ้งไดร้บัการ
อุปถมัภแ์ละการแนะนําจากสโมสรโรตาร ีและตอ้งวางแผนการทาํโครงการการ
บาํเพญ็ประโยชน์ประจาํปีใหแ้ก่โรงเรยีนและชมุชนของตนและในโลก 
 ในปี ค.ศ. 2011 มสีโมสรอนิเทอรแ์รคทม์ากกว่า 13,500 สโมสร ดว้ยจาํนวน
สมาชกิกวา่ 311,800 คนใน 138 ประเทศและพืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์อนิเทอรแ์รค- 
เทอรท์ัง้หลายจะพฒันาทกัษะการเป็นผูนํ้าและไดร้บัประสบการณ์ภาคปฏบิตัใิน

การดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ ซึง่ดว้ยวธิดีงักลา่วนัน้การเรยีนรูถ้งึ
ความพงึพอใจทีไ่ดม้าจากการเขา้ไปชว่ยเหลอืผูอ้ืน่นัน่เอง เป้าหมายสาํคญัของ
อนิเทอรแ์รคทก์ค็อื การใหโ้อกาสแก่เยาวชนในการสรา้งสรรคค์วามเขา้ใจและ
ไมตรจีติกบัเยาวชนทัว่โลกใหเ้พิม่มากขึน้ 
 ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2010 คณะกรรมการบรหิารไดม้มีตใิหล้ดอายขุ ัน้ตํ่า

จาก 14 เป็น 12 ปี 

โรทาแรคท ์
จากการทีส่โมสรอนิเทอรแ์รคทป์ระสบความสาํเรจ็ในยคุเริม่แรกของทศวรรษ 
1960 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลไดร้เิริม่โรทาแรคทข์ึน้ในปี ค.ศ. 1968 
องคก์รใหมน้ี่ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิความเป็นพลเมอืงทีม่คีวามรบัผดิชอบ

และความเป็นผูนํ้าในสโมสรของหนุ่มสาวทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ถงึ 30 ปี สโมสร 
โรทาแรคทแ์หง่แรกไดร้บัการสถาปนาขึน้โดยสโมสรโรตารชีารล์อททเ์หนือใน

เมอืงชารล์อทท ์รฐันอรท์แคโรไลนา ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ในปี ค.ศ.2011 มี
สมาชกิ 200,000 คนในสโมสรโรทาแรคทก์วา่ 8,700 สโมสรใน 171 ประเทศและ
พืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์
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 สโมสรโรทาแรคทจ์ะเน้นความสาํคญัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของสมาชกิ

เป็นหลกัของความสาํเรจ็สว่นบุคคลและการมสีว่นรว่มในชมุชน สโมสรแต่ละ
สโมสรจะใหก้ารสนบัสนุนโครงการประจาํปีเพือ่สง่เสรมิมาตรฐานจรรยาบรรณใน

ชวีติของแต่ละบคุคลในธุรกจิและวชิาชพี สโมสรโรทาแรคทจ์ะใหโ้อกาสในการ
นําไปสูค่วามเขา้ใจและไมตรจีติระหวา่งกนัและระหวา่งประเทศ โรทาแรคเทอรจ์ะ
สนุกสนานกบักจิกรรมทางสงัคมต่างๆ ดว้ย  สโมสรโรทาแรคทส์ามารถคงอยูไ่ด้
หากไดร้บัการสนบัสนุน ชีแ้นะและคาํปรกึษาจากสโมสรโรตาร ี

โรตารี ครัง้/แห่ง แรกเพ่ิมเติม 
• โรตารสีากลไดม้อบรางวลัผลงานดเีด่นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1969 ใหแ้ก่สโมสร
ต่างๆ ซึง่มโีครงการบรกิารชมุชนและโครงการบรกิารระหวา่งประเทศดเีด่น 

• การประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลทีจ่ดัขึน้ในซกีโลกใตแ้หง่แรก คอื  
การประชมุใหญ่ ณ เมอืงรโีอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ ในปี ค.ศ. 1948 

• โครงการบรกิารชมุชนแรกของโรตารเีริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1907 เมือ่บรรดา 
โรแทเรยีนในเมอืงชคิาโกจดัตัง้สว้มสาธารณะ ณ ศาลากลางของเมอืง 

• ปีแรกทีม่ลูนิธโิรตารไีดร้บัการบรจิาคถงึ 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัภายในปีเดยีวคอื 
ปี ค.ศ. 1964-1965  ในปี ค.ศ. 2009-10 มเีงนิบรจิาคทัง้หมด 268.5 ลา้น
เหรยีญสหรฐั 

• การขอความชว่ยเหลอืจากโรตารคีรัง้แรกแก่ผูป้ระสบภยัพบิตัเิกดิขึน้ในปี  
ค.ศ. 1913 และไดร้บัการบรจิาคถงึ 25,000 เหรยีญสหรฐัเพือ่การบรรเทาทุกข์
อนัเกดิจากอุทกภยัในรฐัอนิเดยีนาและโอไฮโอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เลขาธิการของโรตารีสากล 
การดาํเนินงานในแต่ละวนัของสาํนกังานเลขาธกิารของโรตารสีากลจะอยูภ่ายใต้

การดแูลของเลขาธกิารซึง่เป็นเจา้หน้าทีผู่ม้คีวามชาํนาญระดบัสงูสดุของโรตารี

สากล  เลขาธกิารจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรหิารและประธาน 
โรตารสีากล และตอ้งทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการทมีงานซึง่มากกวา่ 600 คน ทาํงาน
อยูท่ีส่าํนกังานใหญ่โลกโรตารสีากลและสาํนกังานระหวา่งประเทศอกี 7 แหง่อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 เลขาธกิารจะทาํหน้าทีใ่นฐานะเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรหิาร 
โรตารสีากล และเป็นเจา้หน้าทีร่ะดบับรหิารของมลูนิธโิรตารภีายใตก้ารควบคมุ 
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ดแูลของคณะกรรมการมลูนิธ ิเลขาธกิารจะทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการโรตารสีากลทัง้หมดเชน่เดยีวกบัสภานิตบิญัญตั ิ 
 เลขาธกิารจะไดร้บัการเลอืกตัง้โดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลในวาระ

ไมเ่กนิ 3 ปี ซึง่อาจจะไดร้บัการต่อเวลาออกไปอกีโดยคณะกรรมการบรหิารใหม้ี

วาระถงึ 5 ปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1910 สภุาพบุรษุ 11 คนไดท้าํหน้าทีใ่นตําแหน่ง
ดงักลา่ว เชสลีย่ ์เพอรี ่เป็นเลขาธกิารคนแรกทีท่าํหน้าทีต่ ัง้แต่ปี ค.ศ. 1910-1942 
คนอืน่ๆ ทีท่าํหน้าทีต่่อมาคอื ฟิล เลฟิจอย (1942-52),  จอรจ์ มนีส ์(1953-72),  
แฮรี ่สจ๊วต (1972-78),  เฮริบ์ พกิแมน (1979-86 และ 1993-95),  ฟิลปิ ลนิดเ์ซย ์
(1986-90),  สเปนเซอร ์รอบนิสนั จเูนียร ์(1990-93),  เจฟฟรยี ์ลารช์ (1995-97),  
เอส แอรอน ไฮแอท (1997-2000) และ เอด็ ฟูตะ (2000-11) จอหน์ ฮวิโก ้ไดร้บั
เลอืกตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 2011 
 ในประวตัศิาสตรข์องโรตารตีลอดมานัน้ ความสามารถในดา้นการบรหิารและ
อทิธพิลสว่นบุคคลของเลขาธกิารของเรา ชว่ยในการจดัแนวโครงการและกจิกรรม
ของโรตารไีดเ้ป็นอยา่งมาก 

การเลือกประธานโรตารีสากล 
ในแต่ละปีโรแทเรยีนทีด่เีด่นทา่นหน่ึงจะไดร้บัเลอืกเป็นประธานของโรตารสีากล 
กระบวนการจะเริม่ขึน้ 1 ปีลว่งหน้าโดยมกีารเลอืกคณะกรรมการสรรหา 17 คน
จากโซนต่างๆ ทัว่โลก  การทีจ่ะมคีณุสมบตัเิป็นคณะกรรมการสรรหา โรแทเรยีน
นัน้ๆ จะตอ้งเคยทาํหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารของโรตารสีากล หากอดตี
กรรมการบรหิารจากโซนไมส่ามารถทาํหน้าทีไ่ด ้อาจจะแต่งตัง้อดตีกรรมการ
มลูนิธโิรตารหีรอือดตีผูว้า่การภาคทีเ่คยทาํหน้าทีเ่ป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ของโรตารสีากลใหท้าํหน้าทีเ่ป็นกรรมการสรรหาได ้
 คณะกรรมการสรรหาอาจจะคดัเลอืกอดตีกรรมการบรหิารของโรตารสีากล 
ผูท้ีแ่สดงเจตจาํนงจะเป็นประธานโรตารสีากล กรรมการในคณะกรรมการสรรหา

และกรรมการบรหิารคนปจัจุบนัไมม่สีทิธไิดร้บัการเสนอชือ่  
 คณะกรรมการจะประชมุรว่มกนัในเดอืนสงิหาคมเพือ่เลอืกโรแทเรยีนเป็น

ประธานโรตารสีากลรบัเลอืก ชือ่ของบุคคลดงักลา่วจะไดร้บัการแจง้ไปยงัสโมสร
ต่างๆ สโมสรโรตารใีดๆ กต็ามอาจเสนอชือ่เพิม่เตมิไดก่้อนวนัที ่1 ตุลาคม  
ซึง่จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากสโมสรโรตารต่ีางๆ ทัว่โลกไมต่ํ่ากวา่ 1% 
(ประมาณ 340 สโมสร) หากมกีรณนีัน้เกดิขึน้จะตอ้งมกีารเลอืกตัง้โดยบตัร



44   |   โรตาร ีก เอ๋ย ก ไก ่

คะแนนทางไปรษณยี ์ หากไมม่กีารเสนอชือ่เพิม่เตมิโดยสโมสรต่างๆ บุคคลที่
ไดร้บัเลอืกโดยคณะกรรมการสรรหาจะไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นประธานโรตารี

สากลรบัเลอืก (president-nominee)   ในการประชมุใหญ่ประจาํปี ประธานรบั
เลอืกจะไดร้บัการเลอืกตัง้โดยการลงคะแนนเสยีงและกลายเป็นประธานรบัเลอืก 
(president-elect) ในปีถดัไป ซึง่จะเป็นชว่งเวลาเตรยีมการทีจ่ะปฏบิตังิานใน
หน้าทีใ่หแ้ก่โรแทเรยีนทัว่โลกในฐานะประธานโรตารสีากล 

คติพจน์ประจาํปีของโรตารีสากล 
ในปี ค.ศ. 1949-50 ประธานโรตารสีากล เพอรซ์ ีซ.ี ฮอดจส์นั ไดก้าํหนด
วตัถุประสงค ์4 ขอ้ใหแ้ก่ทมีงานของเขาและเป็นการรเิริม่ประเพณขีองโรตารี

สาํหรบัคตพิจน์ประจาํปี   ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา กม็คีตพิจน์ประจาํปีของโรตารี
สากลซึง่แตกต่างกนัไปทัง้ในเรือ่งของความยาวและสาร แต่ทัง้หมดกเ็ป็นการ 
จงูใจโรแทเรยีนใหม้กีารปฏบิตัมิากขึน้ 
 ในปี ค.ศ. 1961-62 ประธานโรตารสีากล โยเซพ แอบบ ีไดเ้ลอืกคตพิจน์วา่ 
“ปฏบิตั”ิ (Act) ซึง่เป็นคตพิจน์ทีส่ ัน้ทีส่ดุ  คตพิจน์อืน่ๆ ทีม่คีาํเดยีวทีนํ่ามาใชใ้นปี 
ค.ศ. 1968-69 โดย คโิยช ิโทกาซาก ิ(จงมสีว่นร่วมมอืกนั! – Participate!)  
 ในปี ค.ศ. 1963-64 คารล์ มลิเลอร ์มคีตพิจน์ร่วมสมยัเมือ่เสนอ พบกบัความ
ทา้ทายของโรตารใีนยคุอวกาศ (Meeting Rotary’s Challenge in the Space 
Age),  คตพิจน์ทีเ่กีย่วกบัเวลาอยูใ่นชว่งปี ค.ศ. 1980-81 เมือ่ รอลฟ์ คลารชิ 
สรา้งสรรคแ์นวคดิวา่ สละเวลาเพือ่ใหบ้รกิาร (Take Time to Serve)  และในปี 
ค.ศ. 1973-74 วลิเลยีม คารเ์ตอร ์เสนอไวว้่าสละเวลาเพือ่การกระทาํ (A Time for 
Action) สองคตพิจน์ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัในการโฆษณาทางการคา้นัน่คอื  
ไดโ้ลกทีด่กีวา่ดว้ยโรตาร ี(A Better World Through Rotary) (รชิารด์ อแีวนส ์ปี 
ค.ศ. 1966-67) และ บรกิารใหถ้งึตวั (Reach Out) (เคลม เรอนอฟ ค.ศ. 1978-
79),  สะพานถูกนํามาเป็นอุปมาอุปมยัโดย ฮาโรล ทอมสั ในปี ค.ศ. 1959-60  
ซึง่สนบัสนุนโรแทเรยีนทัง้หลายให ้กระปรี้กระเปรา่! ทาํใหเ้หมาะสม! เชือ่มโยง
มติรภาพ! (Vitalize! Personalize! Build Bridges of Friendship!) วลิเลยีม วอลค์ 
ปี ค.ศ. 1970-71 ไดเ้สนอคตพิจน์วา่เชือ่มชอ่งวา่ง (Bridge the Gaps),  ฮโิรจ ิ 
มกูาซา ปี ค.ศ. 1982-83 ประกาศวา่ เพือ่มนุษยชาตเิชือ่มโยงมติรภาพทัว่โลก 
(Mankind is One-Build Bridges of Friendship throughout the World)  
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 สแตนลีย่ ์แมคคาฟฟร ีใหจุ้ดเน้นของโลกอนักวา้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1981-82 
ดว้ยขอ้ความทีว่่าสรา้งสนัตสิขุโดยโรตาร ี(World Understanding and Peace 
through Rotary)  และอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1984-85 โดย คารล์อส แคนซโีก ผูซ้ึง่
สง่เสรมิใหโ้รแทเรยีนทัง้หลายแสวงหามติใิหมใ่นบรกิาร (Discover a New World 
of Service),  ในปีอืน่ๆ มกีารเน้นตวับุคคล เชน่ ทา่นคอืโรตาร ี(You are Rotary 
– Live it! Express it! Expand it!) (เอดด ์แมคคลฟัลนิ ในปี ค.ศ. 1960-61),  
ความหวงัดตีัง้ตน้ทีต่วัทา่น (Goodwill Begins with you) (เอริน์สท์ เบรทฮอลทซ์ 
ปี ค.ศ. 1971-72),  และทา่นคอืกุญแจสาํคญั (You Are the Key) (เอด็เวริด์  
แคดแมน ปี ค.ศ. 1985-86),  บ่อยครัง้ทีค่ตพิจน์สนบัสนุนโรแทเรยีนใหเ้ขา้มามี
สว่นรว่มในสโมสรมากขึน้ เชน่ แผโ่รตารอีอกไป รบัใชป้ระชาชน (Share Rotary 
– Serve People) (วลิเลีย่ม สเกลตนั ปี ค.ศ. 1983-84), และ จงทาํสมาชกิภาพ
ของทา่นใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ (Make Your Rotary Membership Effective)  
(ลเูทอร ์ฮอดจ ์ปี ค.ศ. 1967-68)  คตพิจน์ทีใ่หค้าํแนะนําใหเ้รามองดสูิง่ใหมแ่ลว้
ปฏบิตั ิ(Let’s take a new Look – and Act) (รอย ชคิแมน ปี 1972-73)  ทบทวน
และเสรมิสรา้ง (Review and Renew) (เจมส ์เอฟ. คอนเวย ์ค.ศ. 1969-70),   
บรกิารคอืประทปีนําทาง (Let Service Light the Way) (เจมส ์แอล. โบมาร ์
จเูนียร,์ ค.ศ. 1979-80) และ จงใหเ้กยีรตเิพือ่นมนุษย ์(Dignify the Human 
Being) (เอริน์เนสโต อมิบาสซาฮ ีเดเมโย,่ ค.ศ. 1975-76) 
 ค.ศ. 1986-87 ประธานโรตารสีากล แมท คาพารสั ไดเ้ลอืกขอ้ความทีใ่หแ้รง
บนัดาลใจวา่โรตารสีรา้งความหวงั (Rotary Brings Hope),  ชารล์ส ์เคลเลอร ์ในปี 
ค.ศ. 1987-88 เหน็วา่โรแทเรยีนรว่มกนับาํเพญ็ประโยชน์เพือ่ก่อใหเ้กดิสนัตสิขุ 
(Rotarians – United in Service – Dedicated to Peace),  ในขณะที ่รอยซ ์ 
แอบบ ีขอใหเ้พือ่นสมาชกิในปี ค.ศ. 1988-89 ตระหนกัวา่โรตารคีอืชวีติ มาชว่ย
คดิสรา้งพลงั (Put Life into Rotary – Your Life),  ฮวิจ ์อารเ์ชอร ์(ค.ศ. 1989-90) 
สนบัสนุนเราเพือ่สขุใจใหบ้รกิารคอืปณธิานโรตาร!ี (Enjoy Rotary!),  และ เปาโล 
คอสตา (ค.ศ. 1990-91) ขอใหเ้ราภูมใิจใหบ้รกิาร ดาํเนินงานดว้ยศรทัธา (Honor 
Rotary with Faith and Enthusiasm),  ประธานโรตารสีากล ราชา ซาบ ู(ปี ค.ศ. 
1991-92) ชกัชวนโรแทเรยีนทุกคนใหม้องใหไ้กลใจใหก้วา้ง (Look Beyond 
Yourself),  สาํหรบัปี ค.ศ. 1992-93 คลฟิฟอรด์ ดอคเตอรแ์มน ทาํใหโ้รแทเรยีน
ทัง้หลายนึกถงึการเกื้อกลูแก่กนั สขุสนัตแ์ทจ้รงิ (Real Happiness Is Helping 
Others),  และในปี ค.ศ. 1993-94 รอเบริท์ บารท์ แนะโรแทเรยีนใหเ้ชือ่มัน่ในสิง่
ทีท่าํ กระทาํในสิง่ทีช่อบ (Believe In What You Do – Do What You Believe In),  
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สาํหรบัปี ค.ศ. 1994-95 บลิล ์ฮนัทล์ยี ์กระตุน้ใหม้วลมติรโรแทเรยีนสรา้งมติร 
(Be A Friend) กบัชมุชน,  และในปี ค.ศ. 1995-96 เฮอรเ์บริท์ บราวน์ ขอให้
โรแทเรยีนกระทาํการดว้ยคุณธรรม บรกิารดงีามดว้ยความรกั ผลงานประจกัษ์
เพือ่สนัต ิ(Act with Integrity, Serve with Love, Work for Peace),  ในปี ค.ศ. 
1996-97 คตพิจน์ของ หลยุส ์จอิาย คอื สรา้งอนาคตดว้ยการกระทาํตาม
วสิยัทศัน์ (Build the Future with Action and Vision),  ในปี ค.ศ. 1997-98  
เกลน คนิรอสส ์ไดเ้สนอแผนทีจ่ะใหค้วามหว่งใยของโรตารเีป็นทีป่ระจกัษ์ (Show 
Rotary Cares),  และในปี ค.ศ. 1998-99 เจมส ์เลซ ีขอใหม้วลมติรโรแทเรยีน
สานฝนัโรตารใีหเ้ป็นจรงิ (Follow Your Rotary Dream)   
 เมือ่โรตารกีา้วเขา้สูศ่ตวรรษที ่21 คารโ์ล ราวซิซา (1999-2000) เสนอ 
คตพิจน์ โรตาร ี2000: ปฏบิตัสิมํา่เสมอ เสรมิสรา้งศรทัธา พฒันาสานงาน (Rotary 
2000: Act with Consistency, Credibility, Continuity) และ แฟรงค ์เดฟลนิ 
ขอใหโ้รแทเรยีนสรา้งความตระหนกั ใหป้ระจกัษ์ดว้ยการกระทาํ (Create 
Awareness – Take Action)  ในปี ค.ศ. 2001-02 รชิารด์ คงิ เตอืนใหโ้รแทเรยีน
ตระหนกัวา่เพือ่เพือ่นมนุษย ์คอืกจิพสิทุธิข์องเรา (Mankind Is Our Business) 
คตพิจน์มากมายไดก้ระตุน้ใหโ้รแทเรยีนมกีารปฏบิตัใินทางบวก เชน่ มน้ํีาใจให้
ความรกั (Sow the Seeds of Love) (พชิยั รตัตกุล ปี 2002-03),  เอื้อเฟ้ือ เกื้อกลู
กนั (Lend a Hand) (โจนาธาน มาจยิคัเบ ปี 2003-04),  เฉลมิฉลองโรตาร ี100 ปี 
(Celebrate Rotary) (เกลน เอสเตส ซเีนียร ์ในระหวา่งปี 100 ปีโรตาร ี2004-05), 
และนําทาง สรา้งผลงาน (Lead the Way) (วลิเลยีม บอยด ์ปี 2006-07), สานฝนั
ใหเ้ป็นจรงิ (Make Dreams Real) (ด.ี เค. ล ีปี 2008-09), และมน้ํีาใจ หว่งใย
เพือ่นมนุษย ์(Reach Within to Embrace Humanity) (คลัยนั บาเนอรจ์ ีปี ค.ศ. 
2011-12)  คตพิจน์เมือ่เรว็ๆ น้ี เน้นถงึอทิธพิลของโรตารทีีม่ต่ีอโลกดงัเชน่ โรตารี
รว่มสรรคป์นัน้ําใจ (Rotary Shares) (วลิฟรดิ วลิคนิสนั ปี 2007-08),  อนาคต 
โรตารอียูใ่นมอืท่าน (The Future of Rotary is in Your Hands) (จอหน์ เคนนี  
ปี 2009-10) และ ชมุชนสรา้งสรรค ์สานสมัพนัธโ์ลก (Building Communities 
Bridging Continents) (เรย ์คลงิกนิสมทิ ค.ศ. 2010-11)  คารล์-วลิเฮลม์  
สเตนแฮมเมอร ์(ค.ศ. 2005-06) ไดห้นัเหไปจากประเพณเีพยีงเลก็น้อยโดยการ

ใชค้าํขวญัของโรตาร ีบรกิารเหนือตนเอง (Service Above Self) เป็นคตพิจน์ของ 
โรตารสีากล 
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การรณรงคต้์องห้าม 
ขอ้บงัคบัของโรตารสีากลทีน่่าสนใจประการหนึ่งไดก้ลา่ววา่ “จะไมม่โีรแทเรยีน
ทา่นใดรณรงค ์หาเสยีงหรอืทาํการโฆษณาเพือ่รบัเลอืกตัง้ในโรตารสีากล”  กฎ
ดงักลา่วนัน้จะรวมถงึตําแหน่งของผูว้า่การภาค กรรมการบรหิารโรตารสีากลและ
ประธานโรตารสีากล  นโยบายของโรตารจีะหา้มผูส้มคัรหรอืผูใ้ดกต็ามในนามของ
ผูส้มคัรนัน้ๆ เผยแพรแ่ผน่พบั เรือ่งราว หรอืจดหมายใดๆ เป็นอนัขาด มเีพยีง
คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลโดยคณะกรรมการทบทวนการเลอืกตัง้เท่านัน้ที่

มอีาํนาจหน้าทีจ่ะบ่งชีก้จิกรรมพเิศษเสมอืนการรณรงค ์
 หลงัจากทีโ่รแทเรยีนทา่นใดไดแ้สดงเจตจาํนงทีจ่ะเป็นผูส้มคัรสาํหรบั

ตําแหน่งต่างๆ ของโรตารเีพือ่การเลอืกตัง้ โรแทเรยีนทา่นนัน้ๆ จะตอ้งหลกีเลีย่ง
การกระทาํใดๆ ทีมุ่ง่ใหเ้ป็นการประชาสมัพนัธช์ือ่หรอืผลงาน เพือ่สือ่ความสนใจ
ในการเสนอชือ่หรอืการเลอืกตัง้ หรอืการกระทาํใดๆ ทีอ่าจสอ่ใหเ้หน็ความ
ไดเ้ปรยีบอยา่งอยตุธิรรมต่อผูส้มคัรคนอื่นๆ ในตําแหน่งเดยีวกนั  หากไมป่ฏบิตัิ
ตามกฎขอ้บงัคบัทีห่า้มไวด้งักล่าว การแขง่ขนัจะมผีลใหผู้ส้มคัรขาดคณุสมบตัไิด ้ 
ในโรตารนีัน้เชือ่กนัวา่ประวตัแิหง่การบาํเพญ็ประโยชน์และคณุสมบตัสิาํหรบั

ตําแหน่งนัน้ๆ จะขึน้อยูก่บัโรแทเรยีนนัน้ๆ เอง มไิดต้อ้งการการโฆษณาชวนเชือ่

หรอืการสนบัสนุนพเิศษกนัแต่อยา่งใด 

การเร่ิมต้นของมลูนิธิ 
โครงการสาํคญัๆ บางโครงการเจรญิรุง่เรอืงจากตน้ทนุเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ 
มลูนิธโิรตารกีม็กีารเริม่ตน้เชน่เดยีวกนั 
 ในปี ค.ศ. 1917 ประธานโรตารสีากล อารช์ คลมัภ ์ไดก้ลา่วกบัผูแ้ทนทีเ่ขา้
รว่มประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล ณ เมอืงแอตลนัตาวา่ “นบัวา่เป็นการ
ถูกตอ้งอยา่งยิง่ทีว่า่เราควรยอมรบักองทนุถาวร เพือ่วตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัสิิง่
ทีด่งีามในโลก” การตอบสนองนัน้เป็นไปอยา่งสภุาพและน่าชืน่ชม แต่กองทนุนัน้
กเ็ป็นไปไดช้า้กวา่จะเป็นรปูธรรมขึน้ได ้กองทนุถาวรของโรตารไีดร้บัการบรจิาค
ครัง้แรกเป็นจาํนวน 26.50 เหรยีญสหรฐั ในปี ค.ศ. 1917  มกีารบรจิาคเพิม่เตมิ
อกีเลก็น้อยเป็นประจาํทกุปี แต่หลงัจาก 6 ปีเงนิกองทนุถาวรมเีงนิเพยีง 700 
เหรยีญสหรฐั มลูนิธโิรตารไีดร้บัการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ณ การประชุม
ใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากลทีเ่มอืงมนิิอาโปลสิในปี ค.ศ. 1928   สีปี่ต่อจากนัน้
เงนิทนุของมลูนิธกิเ็พิม่ขึน้เป็น 50,000 เหรยีญสหรฐั ในปี ค.ศ. 1937 มลูนิธ ิ
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โรตารไีดป้ระกาศเป้าหมายไวถ้งึ 2 ลา้นเหรยีญสหรฐั แต่แผนดงักลา่วชะงกังนั
และถูกละเลยไปเสยีเน่ืองจากเกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 
 ในปี ค.ศ. 1947 เน่ืองจากการเสยีชวีติของ พอล แฮรสิ ศกัราชใหมจ่งึเปิด
กวา้งขึน้สาํหรบัมลูนิธใินฐานะทีเ่ป็นของขวญัทีร่ะลกึซึง่หลัง่ไหลมาเพือ่ยกยอ่งผู้

ก่อตัง้โรตาร ี ตัง้แต่นัน้มา มลูนิธจิงึมพีนัธกจิในวตัถุประสงคอ์นัสงูสง่เพือ่สง่เสรมิ 
“ความเขา้ใจ ไมตรจีติและสนัตสิขุ ดว้ยการปรบัปรงุสขุภาพ สนบัสนุนการศกึษา
และบรรเทาความยากไร”้ ในปี ค.ศ. 1954 มลูนิธไิดร้บัเงนิ 500,000 เหรยีญสหรฐั
เป็นครัง้แรกในการบรจิาคเพยีงปีเดยีว และในปี ค.ศ.1965 จงึไดร้บัเงนิจาํนวน  
1 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 จงึคอ่นขา้งยากทีจ่ะจนิตนาการไดว้า่ จากการเริม่ตน้ทีไ่มใ่หญ่ยิง่อะไรนกันัน้ 
มลูนิธไิดร้บัเงนิ 100.4 ลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2009-10 เพือ่สนบัสนุนโปรแกรม
ประจาํปี และไดร้บัเงนิรวมทัง้สิน้ 268.5 ลา้นเหรยีญ 
 

กองทุนถาวรของมลูนิธิโรตารี 
อารช์ คลมัภ ์บดิาแหง่มลูนิธโิรตารเีป็นผูก้ลา่วไวว้่า “เราไมค่วรพจิารณามลูนิธิ

เป็นเพยีงบางสิง่บางอยา่งสาํหรบัวนัน้ีหรอืวนัพรุง่น้ี แต่ควรคาํนึงถงึมลูนิธใินแง่
ของเวลาและชัว่อายคุนทีจ่ะมาถงึในอกีหลายๆ ปีขา้งหน้า”  วสิยัทศัน์อนัยาวไกล
น้ีเอง คอืเหตุผลทีก่องทนุถาวรของมลูนิธไิดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็นวธิกีารทีส่าํคญั

ทีส่ดุทีจ่ะทาํใหอ้นาคตของโปรแกรมทางการศกึษาและโปรแกรมเพือ่เพือ่นมนุษย์

ของโรตารมี ัน่คงได ้การบรจิาคใหแ้ก่กองทนุน้ีเป็นการลงทนุไวเ้พือ่อนาคต ผล
กาํไรทีไ่ดจ้ากการลงทนุเทา่นัน้ทีจ่ะนํามาใชเ้พือ่สนบัสนุนโปรแกรมของมลูนิธ ิ 
กองทนุถาวรนัน้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหก้ารเสรมิต่อการสนบัสนุนของมลูนิธอิยา่ง

สมํ่าเสมอและมัน่ใจได ้โดยมกัจะประกนัระดบัของกจิกรรมขัน้ตํ่าสาํหรบัโปรแกรม
ทีใ่หมแ่ละทีข่ยายไปในอนาคตใหม้คีวามเป็นไปได ้
 มลูนิธจิะใหก้ารยกยอ่งพเิศษแก่ผูบ้รจิาคเงนิใหก้องทนุถาวรเป็นสมาชกิ

ชมรม อารช์ ซ.ี คลมัภ ์ผูบ้รจิาคกติตมิศกัดิ ์สมาชกิชมรมผูบ้รจิาคจากมรดก 
(Bequest Society) และผูอุ้ปถมัภก์องทนุถาวร  สมาชกิชมรม อารช์ ซ.ี คลมัภ ์
บรจิาคเงนิ 250,000 เหรยีญหรอืมากกวา่  ผูบ้รจิาคกติตมิศกัดิบ์รจิาคเงนิ 
10,000 เหรยีญหรอืมากกวา่นัน้  สมาชกิชมรมผูบ้รจิาคจากมรดกวางแผนการ
เกีย่วกบัการยกทีด่นิหรอืบรจิาคเงนิจาํนวน 10,000 เหรยีญหรอืมากกวา่ใหแ้ก่
กองทนุถาวร  ผูอุ้ปถมัภก์องทนุถาวรระบุในพนิยักรรมหรอืบรจิาคเงนิทนัทใีหแ้ก่
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กองทนุน้ี 1,000 เหรยีญ และมโีอกาสในการตดิชือ่เป็นพเิศษเมือ่บรจิาคเงนิใน
ระดบั 25,000 เหรยีญหรอืมากกวา่นัน้ ผูบ้รจิาคเงนิใหก้องทนุถาวรสรา้งสรรคส์ิง่
ทีจ่ะสบืทอดต่อไปของโรตารแีละทาํใหม้ ัน่ใจวา่มลูนิธโิรตารจีะยงัคงมพีลงัอาํนาจ

ทีจ่ะทาํดใีนโลกไดต่้อไปในอนาคตอยา่งยาวนาน 

ทุนการศึกษาเพ่ือทาํหน้าท่ีทูตสนัถวไมตรี 
โครงการทุนการศกึษาเพือ่ทาํหน้าทีท่ตูสนัถวไมตรขีองโรตารเีป็นโครงการ

ทนุการศกึษาระหวา่งประเทศของเอกชนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ในปี ค.ศ. 1947 
นกัเรยีนทุนของโรตารซีึง่ไดร้บัการขนานนามในขณะนัน้ 18 คนไดร้บัการ
คดัเลอืกจาก 11 ประเทศใหท้าํหน้าทีเ่ป็นทตูสนัถวไมตรใีนขณะทีไ่ปศกึษาใน

ต่างประเทศเป็นเวลาหน่ึงปีการศกึษา  นบัแต่นัน้มา นกัศกึษา 41,000 คนจาก
กวา่ 130 ประเทศไดร้บัทนุการศกึษาเพือ่ทาํหน้าทีท่ตูสนัถวไมตรเีป็นเงนิ 532 
ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 จุดมุง่หมายของโครงการทุนการศกึษากค็อื การเพิม่พนูความเขา้ใจระหวา่ง
ประเทศและสมัพนัธไมตรรีะหว่างชนในนานาประเทศ นกัศกึษาผูร้บัทนุไดร้บัการ
คาดหมายใหเ้ป็นทตูสนัถวไมตรทีีเ่ยีย่มยอดต่อประชาชนของประเทศเจา้ภาพ

โดยการแสดงออกทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ในกลุม่ของโรแทเรยีนและ
มใิชโ่รแทเรยีน  นกัเรยีนทุนแต่ละคนจะมทีีป่รกึษาทีเ่ป็นโรแทเรยีนเจา้ภาพซึง่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหช้ว่ยเหลอืในการมสีว่นรว่มในโรตารแีละการเขา้กนัไดก้บั

วฒันธรรมของเจา้ภาพ 
 นอกเหนือจากทีเ่ป็นการลงทุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่ผูนํ้าในอนาคตแลว้ ทนุ 
การศกึษาของมลูนิธโิรตารยีงัทาํใหเ้กดิการเชือ่มโยงของบุคคลในประเทศต่างๆ 
และเป็นกา้วหน่ึงทีส่าํคญัในการแสวงหาความเขา้ใจและไมตรจีติระหวา่งกนัใน

โลกใหเ้พิม่พนูยิง่ขึน้ 
 หมายเหตุ: โปรแกรมน้ีจะคอ่ยๆ ยตุลิงภายในวนัที ่30 มถุินายน ค.ศ. 2013 
เมือ่ทกุสโมสรเขา้รว่มในแผนวสิยัทศัน์เพือ่อนาคตของโรตาร ี

ทุนสนัติภาพของโรตารี 
ในปี ค.ศ. 1999 มลูนิธโิรตารไีดร้เิริม่ศนูยโ์รตารเีพือ่การศกึษาระหวา่งประเทศใน
ดา้นสนัตภิาพและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ โดยการร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้นํา  
7 แหง่ทัว่โลกเพือ่ใหโ้อกาสในการศกึษาชัน้สงูแก่กลุม่ผูร้บัทนุสนัตภิาพของโรตารี
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ทีไ่ดร้บัเลอืกจากประเทศต่างๆ ทีม่วีฒันธรรมหลากหลาย  ในแต่ละปีจะมผีูร้บัทนุ
มากถงึ 100 คนทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รว่มโปรแกรมระดบัประกาศนียบตัรหรอื
ปรญิญาโทเป็นเวลา 2 ปีในดา้นการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ การศกึษา
สนัตภิาพและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  ภาคโรตารอีาจจะเสนอชือ่ผูส้มคัร
ขอรบัทนุจาํนวนมากเทา่ใดกไ็ดต้ามตอ้งการเพือ่กระบวนการแขง่ขนัทัว่โลกใน

ทกุๆ ปี  นกัศกึษาทนุสนัตภิาพของโรตารกีลุม่แรกเริม่การศกึษาในระหวา่งปี
การศกึษา 2002-03  จนถงึปี ค.ศ. 2010-11 มนีกัศกึษาทนุเกอืบ 600 คนจาก
กวา่ 90 ประเทศสาํเรจ็การศกึษาในโปรแกรมน้ี 
 ศนูยส์นัตภิาพโรตารใีหโ้อกาสแก่ผูนํ้าในอนาคตทีจ่ะศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ

ของขอ้ขดัแยง้ ทฤษฎขีองความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ และรปูแบบของความ
รว่มมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกเหนือไปจากการศกึษาแลว้ นกัเรยีนทนุสนัตภิาพ
ของโรตารยีงัไดร้บัเครือ่งมอืทีส่ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในการแกป้ญัหาขอ้ขดัแยง้

ในอาชพีทีพ่วกเขาเลอืก ศนูยส์นัตภิาพโรตารยีงัชว่ยในการสนบัสนุนงานวจิยั 
การสอนและสิง่พมิพใ์นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และความเขา้ใจ

ระหวา่งกนัในโลก 
 ตัง้แต่นกัศกึษารุ่นแรกของทนุสนัตภิาพของโรตารสีาํเรจ็การศกึษาในปี ค.ศ. 
2004 เป็นตน้มา พวกเขากไ็ดช้ว่ยเหลอืชมุชนโลกในวธิกีารต่างๆ กนัไป อาทเิช่น 
ทาํงานในองคก์ารระหวา่งประเทศ เชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิหรอืองคก์รของ
รฐับาล เชน่ เป็นนกัการทตู เจา้หน้าทีฝ่า่ยต่างประเทศ นกัเศรษฐศาสตรแ์ละ
นกัวเิคราะหน์โยบาย เป็นตน้ 

กลุ่มศึกษาแลกเปล่ียน 
หน่ึงในโครงการทีใ่หป้ระโยชน์และเป็นทีนิ่ยมทีส่ดุของมลูนิธโิรตารกีค็อื กลุม่
ศกึษาแลกเปลีย่น นบัตัง้แต่การแลกเปลีย่นครัง้แรกระหว่างภาคในปี ค.ศ. 1965 
คนหนุ่มสาวทีเ่ป็นนกัธุรกจิและผูม้วีชิาชพีกวา่ 70,000 คนอาย ุ25-40 ปีไดเ้ขา้
รว่มในโปรแกรม  โครงการนี้เป็นการจบัคูร่ะหว่างภาคโรตารเีพือ่สง่และรบัทมี
ของกลุม่ศกึษาแลกเปลีย่น นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1965 เป็นตน้มา มลูนิธไิดจ้ดัสรรเงนิ
ประมาณ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐัเป็นทนุสนบัสนุนกลุม่ศกึษาแลกเปลีย่น 
 กลุม่ศกึษาแลกเปลีย่นใหโ้อกาสสมาชกิในทมีทีม่าเยอืนไดพ้บปะพดูคยุและ

อาศยัอยูก่บัโรแทเรยีนและครอบครวัของเขาดว้ยมติรจติและการตอ้นรบัขบัสู้

อยา่งอบอุ่น นอกจากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอกีประเทศหน่ึงในฐานะทีเ่ป็นกลุม่ศกึษา
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ไปเยีย่มฟารม์ โรงเรยีน โรงงานอุตสาหกรรม สาํนกังานทางวชิาชพีและหน่วย 
งานรฐับาลต่างๆ แลว้ กลุม่ศกึษาแลกเปลีย่นจะทาํหน้าทีใ่นฐานะเป็นทตู
สนัถวไมตรดีว้ย เขาจะสือ่ใหโ้รแทเรยีนทัง้หลายทีเ่ป็นเจา้ภาพและทีอ่ืน่ๆ ใน
ชมุชนทีเ่ขาไปเยีย่มเยยีนเขา้ใจในชาตมิาตุภูมขิองเขา  ในหลายปีทีผ่า่นมาน้ี มี
กลุม่ศกึษาแลกเปลีย่นทีม่วีชิาชพีอยา่งเดยีวกนัหรอืกลุม่วฒันธรรมเหมอืนกนั 
บางกลุม่ยงัไดช้ว่ยรเิริม่โครงการเพือ่เพือ่นมนุษยร์ะหวา่งประเทศกนัอกีดว้ย  
การตดิต่อสว่นบุคคลหลายประการจะงอกงามนําไปสูก่ารมมีติรภาพทีย่ ัง่ยนืได ้
 อนัทีจ่รงิแลว้โครงการกลุม่ศกึษาแลกเปลีย่นจะใหโ้รแทเรยีนมวีธิกีารที่

สนุกสนาน เป็นรปูธรรมและมคีวามหมายยิง่ในการสง่เสรมิความเขา้ใจระหวา่งกนั
ในโลก 
 หมายเหตุ: โปรแกรมน้ีจะคอ่ยๆ ยตุลิงภายในวนัที ่30 มถุินายน 2013 

ทุนสนับสนุนสมทบ 
หน่ึงในบรรดาโครงการทัง้หลายของมลูนิธโิรตารซีึง่เป็นทีนิ่ยมกนัมากทีส่ดุ คอื 
ทนุสนบัสนุนสมทบซึง่ชว่ยสโมสรโรตารแีละภาคต่างๆ ในการดาํเนินโครงการ
บรกิารระหวา่งประเทศ  
 มลูนิธโิรตารใีหทุ้นสมทบแก่สโมสรหรอืภาคจาํนวนเลก็น้อยเพยีงครัง้เดยีว

เพือ่ดาํเนินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษย ์ทนุน้ีไดร้บัการนํามาใชใ้น
โครงการต่างๆ ทีห่ลากหลาย เช่น จดัซือ้อุปกรณ์การเกษตร น้ํา และอุปกรณ์
การแพทย ์ การต่อสูก้บัโรคต่างๆ  การช่วยเหลอืผูพ้กิาร  สง่เสรมิการรูห้นงัสอื
และการคดิคาํนวณ  การพฒันาโปรแกรมการศกึษาหรอืการอบรมอาชพี ทุนที่
มอบใหข้ ัน้ตํ่าคอื 5,000 เหรยีญและขัน้สงูสดุคอื 200,000 เหรยีญ มลูนิธสิมทบ
เงนิให ้0.50 เหรยีญต่อเงนิสดทีบ่รจิาคทกุๆ 1 เหรยีญ และสมทบให ้1 เหรยีญ
กบัการบรจิาคเงนิทนุจดัสรรของภาค (District Designated Fund - DDF) ทกุๆ 
1 เหรยีญ 
 เงนิทนุสนบัสนุนสมทบจะไมไ่ดร้บัการอนุมตัเิพือ่ไปซือ้ทีด่นิหรอืสรา้งสิง่ 
ก่อสรา้งต่างๆ และจะไมใ่หเ้พือ่ใชส้าํหรบัโครงการใดๆ ทีด่าํเนินการไปบา้งแลว้
หรอืเสรจ็สมบรูณ์แลว้  ทีจ่าํเป็น คอื โรแทเรยีนตอ้งมสีว่นรว่มดว้ยตนเองและ
ผลประโยชน์ตอ้งขยายออกไปสูค่นในวงกวา้งนอกเหนือจากผูข้อรบัทนุ 
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 โครงการทุนสนบัสนุนสมทบเป็นสว่นหน่ึงทีส่าํคญัยิง่ของการดาํเนินงานเพือ่

เพือ่นมนุษยข์องมลูนิธโิรตาร ีและใหแ้รงจงูใจทีส่าํคญัแก่สโมสรต่างๆ ในการ
บาํเพญ็ประโยชน์ทีม่คีุณคา่ในอกีสว่นหน่ึงของโลก 
 หมายเหตุ: โปรแกรมน้ีจะคอ่ยๆ ยตุลิงภายในวนัที ่30 มถุินายน 2013 

ทุนสนับสนุนอย่างง่ายของภาค 
ทนุสนบัสนุนอย่างงา่ยของภาคชว่ยใหภ้าคโรตารสีามารถใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่น

มนุษยห์รอืใหก้ารบาํเพญ็ประโยชน์ระยะสัน้เพือ่ประโยชน์แก่ชุมชน  ภาคสามารถ
ขอเงนิสว่นหน่ึงจากเงนิทุนจดัสรรของภาค (District Designated Fund) เพือ่ชว่ย
สนบัสนุนโครงการในทอ้งถิน่หรอืโครงการระหว่างประเทศหน่ึงโครงการหรอื

มากกวา่นัน้ ทนุสนบัสนุนอยา่งงา่ยของภาคเป็นเงนิทนุทีบ่รหิารจดัการในระดบั
ภาคแต่ตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑข์องทนุเพือ่เพือ่นมนุษย ์
 หมายเหตุ: โปรแกรมน้ีจะคอ่ยๆ ยตุลิงภายในวนัที ่30 มถุินายน 2013 

แผนวิสยัทศัน์เพ่ืออนาคต  
ในการคาดการณ์ลว่งหน้าของมลูนิธโิรตารซีึง่จะครบรอบ 100 ปีในปี ค.ศ. 2017  
กรรมการมลูนิธไิดเ้ริม่ตน้ในการพฒันาแผนงานเพือ่ขบัเคลือ่นมลูนิธไิปสูศ่ตวรรษ

ที ่2 แหง่การบรกิาร แผนงานน้ีแสดงใหเ้หน็ความตอ้งการและความสนใจของ
โรแทเรยีนทัว่โลกทีต่อ้งการใหม้ลูนิธสิามารถสรา้งผลกระทบทีม่องเหน็ไดช้ดัและ

ยัง่ยนืยิง่ขึน้ในโลก แผนงานน้ีเรยีบงา่ยและมคีวามยดืหยุน่ ชว่ยใหโ้รแทเรยีน
สามารถสมคัรขอรบัทนุออนไลน์ได ้และยงัมุง่ทีจ่ะเพิม่พนูความรูส้กึเป็นเจา้ของ
โดยการโอนการตดัสนิใจใหแ้ก่ภาคมากขึน้ 
 เพือ่ทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการดาํเนินการเรือ่งทนุมคีวามเรยีบงา่ยขึน้ แผน
วสิยัทศัน์เพือ่อนาคตจงึใหท้นุสนบัสนุนเพยีง 2 ประเภท คอื ทนุสนบัสนุนระดบั
ภาคและทนุสนบัสนุนระดบัโลก ทนุสนบัสนุนเหลา่น้ีชว่ยใหส้โมสรและภาค
สามารถดาํเนินความพยายามเพือ่เพือ่นมนุษยแ์ละดา้นการศกึษาไดใ้นขอบเขตที่

กวา้งขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ 
 การนํารอ่ง 3 ปีเพือ่ทดสอบและปรบัปรงุแผนเริม่เปิดตวัในเดอืนกรกฎาคม 
ค.ศ. 2010 มภีาคต่างๆ ทีเ่ขา้รว่ม 100 ภาคซึง่ประกอบดว้ยกลุม่ผูแ้ทนในเรือ่ง
ของทีต่ ัง้ ขนาด และระดบัการมสีว่นรว่มกบัมลูนิธ ิการนํารอ่งจะสิน้สดุลงในเดอืน
มถุินายน ค.ศ. 2013  ในระหวา่งการนํารอ่ง มลูนิธจิะคอ่ยๆ ยตุทินุการศกึษาเพือ่
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ทาํหน้าทีท่ตูสนัถวไมตร ีกลุ่มศกึษาแลกเปลีย่น ทนุสนบัสนุนสมทบ และทนุ
สนบัสนุนอยา่งงา่ยของภาคไปทลีะน้อย และภาคโรตารทีกุภาคจะเริม่ดาํเนินงาน
ภายใตแ้ผนวสิยัทศัน์เพือ่อนาคตในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2013 

โปลิโอพลสั 
โปลโิอพลสัเป็นความพยายามทีย่ ิง่ใหญ่ของโรตารทีีจ่ะขจดัโรคโปลโิอใหห้มดไป

จากโลกน้ี โครงการดงักลา่วไดเ้ริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1985 ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการหา
ทนุ 120 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพือ่ใหภู้มคิุม้กนัโรคโปลโิอแก่เดก็ๆ ในประเทศที่
กาํลงัพฒันาเป็นเวลา 5 ปี จนในปี ค.ศ. 1988 หาทนุไดเ้ป็นจาํนวนถงึ 247 ลา้น
เหรยีญสหรฐั  ในปี ค.ศ. 2002 หลงัจากทีม่กีารระบุวา่ชอ่งวา่งในการหาทุนเป็น
อุปสรรคทีส่าํคญัทีส่ดุในการขจดัโรคโปลโิอทัว่โลก โรตารจีงึไดเ้ริม่การรณรงคห์า

ทนุเพือ่ขจดัโรคโปลโิอแบบใหมท่ีเ่รยีกวา่ ทาํตามสญัญาของเรา: ขจดัโรคโปลโิอ  
โดยมเีป้าหมายหาทนุใหไ้ด ้80 ลา้นเหรยีญ ดว้ยความเมตตากรุณาและความ

กระตอืรอืรน้ทีเ่ป็นแบบฉบบั โรแทเรยีนหาทุนไดม้ากกวา่ 135 ลา้นเหรยีญในรปู
ของเงนิสด การมอบเงนิทนุจดัสรรของภาคและทนุสมทบจากภาครฐั  ก่อนที่
โปลโิอจะถูกขจดัใหห้มดสิน้ไป การบรจิาคเงนิของโรแทเรยีนเพือ่การขจดัโรค
โปลโิอทัว่โลกจะมมีากกวา่ 1.2 พนัลา้นเหรยีญ 
 สิง่ทีส่าํคญัพอๆ กนักค็อื กองทพัอาสาสมคัรขนาดใหญ่ทีร่ะดมไดโ้ดยโรตารี
สากล อาสาสมคัรนบัหมืน่ในระดบัทอ้งถิน่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนในวนัใหภู้มคิุม้กนั
โรคแหง่ชาต ิและยงัคงทาํต่อไปในประเทศทีย่งัมกีารระบาดของโรค โดยการ
ระดมชมุชนใหม้ารบัภูมคิุม้กนัโรคหรอืรว่มกจิกรรมการขจดัโรคโปลโิอ 
 โรตารสีากลเป็นสว่นหน่ึงของการรเิริม่การขจดัโรคโปลโิอใหห้มดไป (Global 
Polio Eradication Initiative) โดยการร่วมมอืกบัองคก์ารอนามยัโลก ยนิูเซฟ ศนูย์
ควบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐั รฐับาลแหง่ชาตแิละอืน่ๆ ซึง่ทาํใหค้วาม
พยายามน้ีเป็นการรว่มมอืดา้นสขุภาพของภาครฐัและเอกชนทีใ่หญ่ทีส่ดุ  ผลของ
ความพยายามในความคดิรเิริม่น้ีทาํใหเ้ดก็ๆ มากกวา่ 2 พนัลา้นคนไดร้บัการ
หยอดวคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอ องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศใหอ้เมรกิาเป็น
ประเทศทีป่ลอดจากโรคโปลโิอในปี ค.ศ. 1994  ภูมภิาคแปซฟิิคตะวนัตกในปี 
ค.ศ. 2000  และยโุรปในปี ค.ศ. 2002 
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 ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 เป็นตน้มา จาํนวนผูป้ว่ยดว้ยโรคโปลโิอทัว่โลกลดลง
มากกวา่ 99 เปอรเ์ซน็ต ์ ความพยายามทัง้หลายเน้นไปในเรือ่งของการขจดัไวรสั
ในประเทศทีย่งัคงมกีารระบาดของโรคซึง่ทัง้หมดอยูใ่นแอฟรกิาและเอเชยีใต ้
 การบรรลผุลในการขจดัโรคโปลโิอใหห้มดไปเป็นเรือ่งทีค่อ่ยเป็นค่อยไป (มี
เพยีงโรคเดยีวคอืฝีดาษทีเ่คยขจดัได)้ แต่การใหภู้มคิุม้กนัโรคแก่เดก็ๆ น้ีเป็นการ
ประสานประโยชน์ทางการแพทยท์ีม่คีา่ใชจ้่ายน้อยและคุม้คา่มากทีส่ดุอยา่งหน่ึง 
โดยวคัซนีมรีาคาไมถ่งึหน่ึงเหรยีญต่อโด๊ส  เป็นเรือ่งจาํเป็นยิง่ทีป่ระเทศซึง่มกีาร
ระบาดของโรค มคีวามเสีย่งสงู และมกีารระบาดไปเมือ่เรว็ๆ น้ีตอ้งจดัวนัให้
ภูมคิุม้กนัโรคแห่งชาต ิ(National Immunization Days) ขึน้ เพือ่ใหภู้มคิุม้กนัโรค
โปลโิอแก่เดก็ทีม่อีายตุํ่ากวา่ 5 ขวบ ใหภู้มคิุม้กนัโรคตามปกตแิก่เดก็ทัว่โลกอยา่ง
ต่อเน่ือง รายงานอยา่งมรีะบบเกีย่วกบักรณมีผีูป้ว่ยทีส่งสยั ปฏบิตักิารตอบสนอง
อยา่งทนัควนัต่อการระบาดของโรค รวมทัง้บาํรงุรกัษาเครอืขา่ยหอ้งปฏบิตักิาร
ต่างๆ  โครงสรา้งพืน้ฐานเหลา่น้ีทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ความพยายามในการขจดัโรค
โปลโิอยงัชว่ยในการต่อสูก้บัโรคตดิเชือ้อืน่ๆ เช่น อหวิาตกโรคและโรคหดั  
เป็นตน้ 
 ไมม่อีงคก์รเอกชนใดทีเ่คยใหค้วามมุง่มัน่ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ่

เชน่โครงการโปลโิอพลสัน้ี ถอืไดว้า่เป็นงานบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่เพือ่นมนุษยท์ี่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุทีโ่ลกเคยประจกัษ์ และโรแทเรยีนทุกคนสามารถรว่มกนัภาคภูมใิจ
กบัความสาํเรจ็น้ีได ้

พอล แฮริส เฟลโลว ์
ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่กา้วสาํคญัทีส่ดุในการสง่เสรมิการบรจิาคดว้ยความสมคัรใจ

ใหแ้ก่มลูนิธโิรตารเีกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1957 เมือ่แนวคดิในการประกาศเกยีรตคิุณ
การเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ไดร้บัการเหน็ชอบ แมว้า่แนวคดิในการบรจิาค 
1,000 เหรยีญสหรฐัใหแ้ก่มลูนิธจิะพฒันาไปอยา่งเชือ่งชา้ แต่ในตอนตน้ปี ค.ศ. 
1970 โครงการดงักลา่วกเ็ริม่เป็นทีนิ่ยม เหรยีญพอล แฮรสิ เฟลโลว ์เขม็ตดิเสือ้
และประกาศนียบตัรทีน่่าดงึดดูใจ กลายเป็นสญัลกัษณ์ทีน่่ายกย่องของการมอบ

เงนิจาํนวนหน่ึงใหแ้ก่มลูนิธโิรตารโีดยบรรดาโรแทเรยีนและมติรสหายทัว่โลก ใน
ปี ค.ศ. 2006 จาํนวนของ พอล แฮรสิ เฟลโลว ์บรรลถุงึหน่ึงลา้นคน 
 สิง่ทีค่วบคูก่นักบั พอล แฮรสิ เฟลโลว ์คอื การเป็นสมาชกิสนบัสนุน พอล 
แฮรสิ ซึง่จะเป็นการยกยอ่งแก่บุคคลใดทีไ่ดบ้รจิาค 100 เหรยีญสหรฐั ดว้ยมี
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ความตัง้ใจอยา่งแน่วแน่ทีจ่ะบรจิาคเพิม่เตมิอกีจนครบ 1,000 เหรยีญสหรฐั 
(สามารถบรจิาคเพือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูอ้ืน่ดว้ย) และเมือ่นัน้ สมาชกิสนบัสนุน 
พอล แฮรสิ กจ็ะเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์ได ้
 จะมกีารมอบเขม็ตดิเสือ้เกยีรตยิศพเิศษแก่ผูบ้รจิาคเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์
เป็นเงนิ 1,000 เหรยีญสหรฐัเพิม่เตมิแก่มลูนิธ ิเขม็กลดัทองประดบัพลอยสน้ํีาเงนิ
จะหมายถงึการบรจิาคเงนิทุก 1,000 เหรยีญสหรฐัตัง้แต่ 2,000-6,999 เหรยีญ
สหรฐั  เขม็กลดัประดบัพลอยสแีดงหมายถงึการบรจิาคตัง้แต่ 7,000-9,999 
เหรยีญสหรฐั  การยกยอ่งเป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์จะเป็นแรงจงูใจทีส่าํคญั
สาํหรบัการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินการโครงการของมลูนิธิ

ต่างๆ มากมาย ซึง่จะสรา้งไมตรจีติและความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลกได ้

เกียรติบตัรสาํหรบัการบาํเพญ็ประโยชน์เกียรติคณุ และ  
รางวลัการบาํเพญ็ประโยชน์ดีเด่น  

คณะกรรมการมลูนิธโิรตารจีะมอบรางวลัพเิศษ 2 รางวลัเพือ่ประกาศการยกยอ่ง
เป็นครัง้คราวใหแ้ก่บรรดาโรแทเรยีนผูบ้าํเพญ็ประโยชน์อยา่งเยีย่มยอดใหแ้ก่

มลูนิธโิรตาร ีการมอบเกยีรตบิตัรสาํหรบัการบาํเพญ็ประโยชน์เกยีรตคิณุ 
(Citation for Meritorious Service) จะตระหนกัถงึการบาํเพญ็ประโยชน์ทีเ่สยีสละ
และสาํคญัยิง่ของโรแทเรยีนในการสง่เสรมิโปรแกรมของมลูนิธ ิและสง่เสรมิ
เป้าหมายของมลูนิธใินการสรา้งความเขา้ใจและสมัพนัธไมตรรีะหวา่งมวลชนของ

โลกใหด้ยีิง่ขึน้ 
 รางวลัการบาํเพญ็ประโยชน์ดเีด่น (Distinguished Service Award) จะมอบ
ใหก้บัโรแทเรยีนทีไ่ดร้บัเกยีรตบิตัรสาํหรบัการบาํเพญ็ประโยชน์เกยีรตคิณุแลว้ 
และมสีถติกิารบําเพญ็ประโยชน์ดเีด่นแก่มลูนิธโิรตารเีหนือระดบัภาคและต่อเน่ือง

เป็นระยะเวลานาน 
 รางวลัทีค่ดัเลอืกแลว้ทัง้ 2 รางวลัน้ีจะหมายถงึการบาํเพญ็ประโยชน์และการ
เสยีสละสว่นตวัทีเ่ป็นตวัอยา่งใหแ้ก่มลูนิธมิากกวา่การบรจิาคดว้ยเงนิตรา ม ี
โรแทเรยีนเพยีงคนเดยีวจากแต่ละภาคในแต่ละปีทีจ่ะไดร้บัเกยีรตบิตัรการ

บาํเพญ็ประโยชน์เกยีรตคิณุ  โดยปกตแิลว้จะมรีางวลัการบาํเพญ็ประโยชน์ดเีด่น
ไมเ่กนิ 50 รางวลัทีค่ณะกรรมการมลูนิธโิรตารจีะมอบใหใ้นแต่ละปี  ผูไ้ดร้บั
เกยีรตบิตัรการบาํเพญ็ประโยชน์เกยีรตคิณุไมม่สีทิธิไ์ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่รบั

รางวลัการบาํเพญ็ประโยชน์ดเีด่นจนกวา่เวลาจะผา่นไปครบ 4 ปี 
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 จงึเป็นการยกยอ่งทีน่่าภาคภูมใิจสาํหรบัโรแทเรยีนทา่นใดทีไ่ดร้บัเลอืกให้

เป็นผูไ้ดร้บัการยกยอ่งในระดบัสงูเชน่น้ีจากคณะกรรมการมลูนิธโิรตาร ี

การส่งเสริมภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตารี 
นบัเป็นประวตัศิาสตรท์ีโ่รแทเรยีนทัง้หลายจะยดึถอืไวเ้ป็นความเชือ่มาตลอดกาล

วา่ โรตารไีมค่วรจะประชาสมัพนัธแ์ละควรใหผ้ลของงานทีด่นีัน้ๆ ประกาศตวั 
ของมนัเองจะดกีวา่ นโยบายในปี ค.ศ. 1923 ไดแ้ถลงไวว้า่ “การประชาสมัพนัธ์
ไมค่วรเป็นวตัถุประสงคแ์รกของสโมสรโรตารใีนการเลอืกกจิกรรม” เกีย่วกบัการ
บรกิารชมุชน  ซึง่มกัมกีารตคีวามอยูเ่สมอวา่สโมสรโรตารคีวรหลกีเลีย่งการ
ประชาสมัพนัธห์รอืการประกาศใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ อนัทีจ่รงิแลว้ถอ้ย
แถลงในปี ค.ศ. 1923 นัน้ไดเ้พิม่เตมิอกีดว้ยวา่ “ในฐานะทีเ่ป็นวธิกีารขยาย
ผลงานของโรตาร ีโครงการทีม่คีุณคา่ซึง่ดาํเนินการไดด้จีงึควรไดร้บัการ

ประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสม” 
 ปรชัญาการประชาสมัพนัธท์ีท่นัสมยัมากขึน้ไดร้บัการพฒันาขึน้ในชว่งกลาง

ของทศวรรษ 1970 ซึง่ใหค้วามมัน่ใจวา่ “การประชาสมัพนัธท์ีด่แีละเป็นทีช่ืน่ชอบ 
รวมทัง้ภาพพจน์ในทางบวกเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัและเป็นทีต่อ้งการสาํหรบั 
โรตาร”ี หากเป็นการสง่เสรมิความเขา้ใจ การแสดงความขอบคณุ การสนบัสนุน
วตัถุประสงคแ์ละโครงการต่างๆ พรอ้มทัง้ขยายการบาํเพญ็ประโยชน์ของโรตารี
แก่มนุษยชาตไิด ้ ในปจัจุบนัน้ี โรแทเรยีนสว่นมากตระหนกัวา่การประชาสมัพนัธ์
ทีแ่ขง็ขนัเป็นเรือ่งสาํคญัยิง่ต่อความสาํเรจ็ของโรตาร ี
 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ทีด่าํเนินการไดด้จีะถูกพจิารณาใหเ้ป็นหน่ึงใน

ขา่วสารของการประชาสมัพนัธท์ีด่ทีีส่ดุของโรตาร ี ดงันัน้ จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ที่
สโมสรโรตารจีะพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะใหข้อ้มลูแก่สาธารณชนเกีย่วกบัโครงการ

บาํเพญ็ประโยชน์นัน้ๆ ทีไ่ดด้าํเนินมาแลว้เป็นอยา่งด ีสาํนกังานเลขาธกิารมี
เครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยสโมสรในการโฆษณาโครงการในชมุชนและทาํใหส้าธารณชน

ตระหนกัมากขึน้ถงึการทาํงานของโรตารทีัว่โลก ทา่นสามารถสัง่คาํประกาศขา่ว
บรกิารสาธารณะทางโทรทศัน์ โฆษณาทีเ่ป็นสิง่พมิพแ์ละแบบแผน่ป้ายโฆษณา

ขนาดใหญ่ในภาษาต่างๆ 9 ภาษา ไดจ้ากสาํนกังานเลขาธกิารในพืน้ทีข่องทา่น 
 เมือ่สโมสรโรตารแีละภาคต่างๆ พจิารณาการประชาสมัพนัธท์ีม่ ี

ประสทิธภิาพ จงึเป็นเรือ่งสาํคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งจาํไวว้า่เมือ่โรแทเรยีนนึกถงึโรตาร ี
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เรานึกถงึเป้าหมายและแรงผลกัดนัทีส่งูสง่ของเรา แต่เมือ่โลกนึกถงึโรตารกีย็อ่ม
จะตอ้งนึกถงึการกระทาํและการบําเพญ็ประโยชน์ของเราทีไ่ดก้ระทาํลงไปนัน่เอง 

เวบ็ไซตข์องโรตารีสากล 
เวบ็ไซตท์างการของโรตารสีากลที ่www.rotary.org จดัแสดงโปรแกรมและ
กจิกรรมต่างๆ ของโรตารแีละชว่ยใหส้มาชกิไดท้าํงานโรตารอีอนไลน์ ตัง้แต่การ
สัง่ซือ้สิง่พมิพไ์ปจนถงึการบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธโิรตาร ีและการลงทะเบยีนประชมุ
ใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล 
 โดยการใช ้Member Access ซึง่เป็นสว่นเฉพาะของสมาชกิบนเวบ็ไซต ์
เจา้หน้าทีข่องสโมสรและภาคสามารถดแูละเปลีย่นแปลงขอ้มลูของสโมสรและ

ภาคใหเ้ป็นปจัจุบนั และโรแทเรยีนทกุคนสามารถปรบัขอ้มลูการตดิต่อของตนให้
เป็นปจัจุบนั ลงทะเบยีนการประชมุใหญ่ประจาํปีของโรตารสีากล รวมทัง้บรจิาค
เงนิใหม้ลูนิธโิรตาร ี การใชเ้มนู Club Locator ทาํใหส้มาชกิสามารถระบุสถานที ่
ทีจ่ะไปประชุมชดเชยไดอ้ยา่งงา่ยดาย โรแทเรยีนสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์พือ่สัง่ซือ้
สิง่พมิพ ์วดีทิศัน์ แบบฟอรม์หรอืวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมทัง้ดาวน์โหลดสิง่พมิพ์
และแบบฟอรม์ต่างๆ ไดฟ้ร ีทาํใหเ้กดิความสะดวกยิง่ขึน้และมคี่าใชจ้่ายถูกลง
สาํหรบัโรแทเรยีนในการเขา้ถงึเอกสารต่างๆ ของโรตาร ี ในสว่นของภาษากม็ี
การใหข้อ้มลูขา่วสารโรตารใีนภาษาต่างๆ 8 ภาษาสาํหรบัโรแทเรยีนทีม่ไิดพ้ดู
ภาษาองักฤษ และยงัมกีารเชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซตข์องภาษาอืน่ๆ ทัว่โลกที ่
โรแทเรยีนเป็นผูด้แูล 
 เวบ็ไซตข์องโรตารสีากลใหข้อ้มลูต่างๆ มากมาย รวมทัง้ขา่วสารโรตารลีา่สดุ 
และการเชือ่มโยงไปยงัสือ่ทางสงัคมต่างๆ ของโรตารซีึง่รวมทัง้เฟซบุ๊ค LinkedIn 
และทวติเตอร ์

การใช้รปูสญัลกัษณ์ของโรตารี 
โรตารสีากลเป็นเจา้ของเครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายการบาํเพญ็ประโยชน์

ต่างๆ มากมาย รวมทัง้รปูสญัลกัษณ์ของโรตารแีละชือ่โรตาร ีซึง่โดยรวมเรยีกวา่
รปูสญัลกัษณ์ของโรตาร ีการใชร้ปูสญัลกัษณ์ของโรตารอียา่งถูกตอ้งเหมาะสม

เป็นการรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ในรปูสญัลกัษณ์ของโรตารทีัว่โลก สโมสรและ
ภาคโรตารสีามารถใชเ้ครือ่งหมายเหลา่นัน้ในการสง่เสรมิโครงการ โปรแกรมและ
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กจิกรรม ตราบเทา่ทีส่โมสรและภาคมคีวามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนและเครือ่งหมายที่
ผลติขึน้มาใหมม่คีวามถูกตอ้ง 
 เมือ่ “โรตาร”ี หรอืตราสญัลกัษณ์โรตารปีรากฏอยู่กบัชือ่ของกจิกรรมของ

สโมสรหรอืภาค ชือ่ของกจิกรรมนัน้ควรจะอยูข่า้งๆ หรอืเหน็ไดช้ดัเจนพอๆ กนั  
เมือ่ใชช้ือ่กจิกรรมรว่มกบัชือ่มลูนิธขิองสโมสรหรอืภาค ตอ้งแยกคาํวา่ “โรตาร”ี 
และ “มลูนิธ”ิ ออกจากกนัดว้ยคาํอยา่งน้อยทีส่ดุหน่ึงคาํ เช่น มลูนิธขิองโรตาร ี
เซโดนาเวสต ์หรอืมลูนิธขิองสโมสรโรตารชีคิาโก เป็นตน้ เพือ่หลกีเลีย่งความ
สบัสนกบัมลูนิธโิรตารขีองโรตารสีากล 
 ตราสญัลกัษณ์โรตารเีป็นเครือ่งหมายการคา้ทีผ่ลติขึน้มาใชแ้ละเป็นทีรู่จ้กั

มากทีส่ดุของเรา จงึควรผลติตามแบบทีถู่กตอ้งสมบรูณ์ เมือ่ผลติใหมโ่ดยใชส้ี
มากกวา่สเีดยีวตอ้งเป็นสทีีเ่ป็นทางการ คอื สรีอยลับลแูละสทีอง ตราสญัลกัษณ์
โรตารสีามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.rotary.org  
 โรแทเรยีนมกัจะตดิตราสญัลกัษณ์โรตาร ีเช่น เขม็ตดิเสือ้ จงึควรซือ้เขม็กลดั
เหลา่นัน้จากผูไ้ดร้บัลขิสทิธิจ์ากโรตารสีากล หน่วยงานโรตารทีีต่อ้งการใชเ้ครือ่ง 
หมายการคา้ของโรตารเีพือ่การอุปถมัภห์รอืการเป็นหุน้สว่นความรว่มมอื ควรจะ
ตดิต่อกบัผูแ้ทนฝา่ยสนบัสนุนสโมสรและภาคทีส่าํนกังานเลขาธกิารเพือ่ขอ

คาํแนะนําลา่สดุของคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล 
 

การฉลองพิเศษต่างๆ ของโรตารี 
ในปฏทินิของโรตารไีดม้กีารกําหนดเดอืนและสปัดาหต่์างๆ เอาไวใ้ห ้เพือ่เน้น
โปรแกรมและกจิกรรมทีส่าํคญัของโรตารสีากล 

• เดอืนมกราคมเป็นเดอืนแหง่การตระหนกัในโรตาร ีเป็นเวลาทีจ่ะเผยแพร่
ความรูแ้ละกจิกรรมของโรตารรีะหวา่งสมาชกิและในชมุชนอยา่งทัว่ถงึ 

• เดอืนกุมภาพนัธเ์ป็นเดอืนแหง่ความเขา้ใจระหวา่งกนัในโลก ทีเ่ลอืก
กาํหนดใหเ้ป็นเดอืนน้ีเพราะเดอืนน้ีตรงกบัวนัเกดิของโรตารสีากลดว้ย คอื 
วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์ ในเดอืนน้ีสโมสรจะไดร้บัการกระตุน้ใหเ้สนอ
โครงการต่างๆ ทีส่ง่เสรมิความเขา้ใจและไมตรจีติระหวา่งกนัในนานา
ประเทศ เช่นเดยีวกนักบัการเริม่โครงการบรกิารระหวา่งประเทศ 

• เดอืนมนีาคมเป็นเดอืนแหง่การรูห้นงัสอื เป็นเวลาทีส่โมสรต่างๆ พฒันา
โครงการรูห้นงัสอืของตน พรอ้มๆ กบัเพิม่พนูความตระหนกัเกีย่วกบั
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ความพยายามของโรแทเรยีนทัง้หลายทัว่โลก ในการขจดัการไมรู่ห้นงัสอื
ใหห้มดไป 

• โอกาสทีส่าํคญัอกีหน่ึงในเดอืนมนีาคม คอื สปัดาหโ์รทาแรคทโ์ลกซึง่เป็น
สปัดาหข์องวนัที ่13 เดอืนมนีาคม เป็นโอกาสทีส่โมสรโรตารแีละภาค
ต่างๆ สง่เสรมิโรทาแรคทโ์ดยเขา้รว่มโครงการต่างๆ กบัสโมสรโรทาแรคท ์

• เดอืนเมษายนไดร้บัการกาํหนดใหเ้ป็นเดอืนแหง่นิตยสาร ตลอดทัง้เดอืน
สโมสรต่างๆ จะจดัโครงการและกจิกรรมสง่เสรมิการอ่านและการใช้
นิตยสารเดอะโรแทเรยีน (The Rotarian) และนิตยสารภูมภิาคของโรตาร ี

• มถุินายนเป็นเดอืนแหง่มติรภาพของโรตาร ีเป็นเวลาทีเ่พิม่พนูความสนใจ
และสมาชกิภาพในโปรแกรมหน่ึงในหลายๆ โปรแกรมมติรภาพของโรตาร ี
รวมทัง้ฉลองอุดมการณ์แหง่การบาํเพญ็ประโยชน์โดยผา่นวชิาชพีและงาน

อดเิรกทีเ่หมอืนๆ กนั 
• เดอืนสงิหาคมเป็นเดอืนแหง่การเพิม่สมาชกิและขยายสโมสร เป็นเวลา 
ทีจ่ะเน้นความจาํเป็นของโรตารเีพือ่การเจรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง  
โดยการแสวงหาสมาชกิใหม ่ทาํงานเพือ่ใหส้มาชกิปจัจุบนัคงความ
กระตอืรอืรน้และความสนใจ รวมทัง้การก่อตัง้สโมสรใหม ่

• เดอืนกนัยายนเป็นเดอืนแหง่ชนรุน่ใหม ่สโมสรโรตารทีัว่โลกจะเน้นความ 
สาํคญัเป็นพเิศษสาํหรบัโปรแกรมต่างๆ ทีโ่รตารใีหก้ารสนบัสนุน ซึง่จะให้
การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อเดก็ๆ และคนหนุ่มสาว 

• เดอืนตุลาคมเป็นเดอืนแหง่การบรกิารดา้นอาชพี ในชว่งของเวลานี้สโมสร
ต่างๆ จะเน้นความสาํคญัของชวีติทางธุรกจิและวชิาชพีของโรแทเรยีนแต่
ละคน และเน้นถงึการปฏบิตัติามมาตรฐานจรรยาบรรณของโรตาร ี

• เดอืนพฤศจกิายนเป็นเดอืนแหง่มลูนิธโิรตาร ีสโมสรและภาคต่างๆ จะให้
ความใสใ่จกบัโปรแกรมต่างๆ ของมลูนิธโิรตาร ีและบ่อยครัง้ทีม่กีาร
สง่เสรมิการสนบัสนุนดา้นเงนิทุนเพิม่เตมิสาํหรบัมลูนิธ ิโดยการสง่เสรมิ
การบรจิาคเพือ่เป็น พอล แฮรสิ เฟลโลว ์(Paul Harris Fellow)  และ
สมาชกิสนบัสนุน พอล แฮรสิ (Paul Harris Sustaining Member)  

• สปัดาหอ์นิเทอรแ์รคทโ์ลกเป็นสปัดาหข์องวนัที ่5 พฤศจกิายน เป็นเวลาที่
สโมสรโรตารทีีอุ่ปถมัภว์างแผนโครงการรว่มกบัสโมสรอนิเทอรแ์รคทข์อง

พวกเขา 
• เดอืนธนัวาคมเป็นเดอืนแหง่ครอบครวั เมือ่สโมสรทาํงานเพือ่ช่วยเหลอื
ครอบครวัต่างๆ ในชมุชนของพวกเขาและเฉลมิฉลองครอบครวัโรตาร ี 
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ซึง่หมายรวมถงึคูค่รองและบุตรของโรแทเรยีน ผูร้ว่มโปรแกรมของโรตารี
สากลและบุคคลอืน่ๆ ในชมุชนทีม่คีวามผกูพนัแน่นแฟ้นกบัโรตาร ี

 ในแต่ละเดอืนพเิศษเหลา่น้ี จะตอบสนองการเพิม่พนูการตระหนกัระหวา่ง
โรแทเรยีนเกีย่วกบัโปรแกรมการบาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ ทีเ่ยีย่มยอด ซึง่เกดิขึน้
ภายในโลกของโรตารไีด ้

การก่อตัง้สโมสรใหม่และการขยายโรตารี 
ความกา้วหน้าอนัมัน่คงของสโมสรใหมเ่ป็นสิง่ทีส่าํคญัยิง่ในการขยายโปรแกรม

และศกัดิศ์รขีองโรตารสีากลไปทัว่โลก อนัทีจ่รงิแลว้ในหลายปีทีผ่า่นมา การก่อตัง้
สโมสรโรตารใีหม่ๆ  รวมทัง้สโมสรอเิลก็ทรอนิกส ์(e-club) เป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัของการเพิม่สมาชกิภาพในโรตาร ีสโมสรโรตารใีหมอ่าจไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ 
ณ ทีใ่ดๆ ในโลกซึง่หลกัการของโรตารอีาจไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเสร ีและเป็นทีซ่ึง่
สโมสรโรตารทีีป่ระสบความสาํเรจ็จะคงอยูไ่ด ้ตวัอยา่งเชน่ มสีโมสรใหม่ๆ  
มากมายไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 ทัง้ในเอเชยีและละตนิอเมรกิา 
 คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลตอ้งอนุมตักิารขยายโรตารใีนประเทศหรอื

พืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีไ่มม่สีโมสรโรตาร ี ในปี ค.ศ. 2005-06 คณะกรรมการ

บรหิารเปิดประเทศจนี ควิบาและเวยีดนามเพือ่การขยายโรตาร ีและเพือ่
หลกีเลีย่งความสบัสนกบัเจา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่  นโยบายของคณะกรรมการบรหิาร

โรตารสีากลกาํหนดใหโ้รแทเรยีนทาํงานผา่นคณะกรรมการขยายโรตารขีอง 
โรตารสีากล  เมือ่มกีารก่อตัง้สโมสรในประเทศหรอืพืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีไ่มม่ี
สโมสรโรตารอียู่ 
 สโมสรแต่ละแหง่จะตอ้งไดร้บัการก่อตัง้เพือ่บรกิาร “พืน้ที”่ เฉพาะแหง่ทีม่ ี
ผูใ้หญ่ทีม่คีุณสมบตัดิ ีมธีุรกจิและวชิาชพีทีด่ ีและ/หรอื มชีือ่เสยีงในชมุชนอยา่ง
พอเพยีงและเป็นทีซ่ึง่มโีอกาสสาํหรบัโรตารใีนการบาํเพญ็ประโยชน์ ตอ้งมรีายชือ่
สมาชกิอยา่งน้อย 25 คนในการทีจ่ะก่อตัง้สโมสรใหม ่และอยา่งน้อยทีส่ดุรอ้ยละ 
50 ตอ้งอยูใ่นชมุชนทอ้งถิน่นัน้ 
 ผูว้า่การภาคมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการอนุมตัแิละดแูลการก่อตัง้สโมสรใหม ่
ผูว้า่การภาคแต่งตัง้ผูแ้ทนพเิศษหน่ึงคนเพือ่ชว่ยแนะนําการก่อตัง้สโมสรใหม ่
ขัน้ตอนแรกคอืการทาํการสาํรวจสถานทีเ่พือ่พจิารณาศกัยภาพสาํหรบัการขยาย

สโมสรใหม ่ สโมสรใหมต่อ้งรบัเอาธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารมีาใช ้ 
มสีมาชกิก่อตัง้อยา่งน้อย 25 คนทีม่ปีระเภทอาชพีทีแ่น่นอน เลอืกตัง้เจา้หน้าที ่



โรตาร ีก เอ๋ย ก ไก ่  |   61 

ชาํระเงนิคา่สารตราตัง้ ประชมุประจาํสปัดาหข์องสโมสรชัว่คราวและตัง้ชือ่สโมสร
ซึง่จะตอ้งแสดงถงึสถานทีต่ ัง้อยา่งเด่นชดั สโมสรโรตารชีัว่คราวจะกลายเป็น
สโมสรโรตารเีมือ่สารตราตัง้ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารของโรตารี

สากล 
 จงึเป็นโอกาสทีส่าํคญัยิง่และเป็นหน้าทีพ่เิศษของโรแทเรยีนทกุคนทีจ่ะชว่ย 
เหลอืและใหค้วามรว่มมอืในการก่อตัง้สโมสรใหม ่สโมสรโรตารใีหมจ่ะทาํให้
ความสาํคญัของโรตารใีนระยะยาวและความมุง่มัน่ในการบาํเพญ็ประโยชน์เพือ่

เพือ่นมนุษยท์ัว่โลกของโรตารมีคีวามมัน่คงเขม้แขง็ขึน้ 

เส้ือนอกอนัมีสีสนัของผูว่้าการภาค 
หน่ึงในประเพณีเมือ่ไมน่านมานี้ของโรตารเีริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1984-85 เมือ่ 
ผูว้า่การภาคทัง้หลายตดัสนิใจสวมเสือ้นอกแบบสบายๆ สเีหลอืงสะดุดตาไปงาน
โรตารอียา่งเป็นทางการ  ในปีต่อๆ มาประธานโรตารสีากลไดเ้ลอืกเสือ้นอกสี
สดใสสาํหรบัผูว้่าการภาคและเจา้หน้าทีข่องโรตารสีากลคนอื่นๆ จากเสือ้นอกสี
เหลอืงสะดุดตาของ คารล์อส แคนเซโค กจ็ะตามมาดว้ยสเีจดิจา้ เชน่ เสือ้นอกสี
เขยีวของ เปาโล คอสตา (1990-91), เสือ้นอกสแีดงของ คลฟิฟอรด์ ดอคเตอร์
แมน (1992-93), เสือ้นอกสแีดงอฐิของ หลยุส ์จอิาย (1996-97) และสน้ํีาทะเล
ของ เกลน คนิรอสส ์(1997-98), ประธานโรตารสีากล ราเจนดรา ซาบ ูเลอืกสี
น้ําตาลอ่อนแบบขา้วสาล ี(1991-92) และ ฮวิจ ์อารเ์ชอร ์(1989-90) และ เรย ์
คลงิกนิสมทิ (2010-11) เลอืกสเีลอืดหม,ู เสือ้นอกสน้ํีาเงนิกถ็ูกเลอืกใชโ้ดย 
ชารล์ส เคลเลอร ์(1987-88), บลิล ์ฮนัทล์ยี ์(1994-95), เฮอรเ์บริท์ บราวน์ 
(1995-96), เจมส ์เลซ ี(1998-99), พชิยั รตัตกุล (2002-03), คารล์-วลิเฮลม์  
สเตนแฮมเมอร ์(2005-06), วลิเลยีม บอยด ์(2006-07), ด.ี เค. ล ี(2008-09) และ 
จอหน์ เคนนี (2009-10) ในแต่ละปีประธานโรตารสีากลอืน่ๆ ต่างกเ็ลอืกแนว
ลาํดบัชัน้ของสแีละแบบต่างๆ กนั ผูนํ้าโรตารทีัง้หลายในแต่ละปีมกัจะคาดเดากนั
เกีย่วกบัสขีองเสือ้นอกในปีของประธานโรตารสีากลรบัเลอืกก่อนการประชมุอบรม

ผูว้า่การภาครบัเลอืกซึง่จะมกีารประกาศใช ้
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