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ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอย ู่ร่วมกัน
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เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทั�งหลาย

ในโรตารี เราประกาศให้ทราบถึง ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน (Diversity, Equity and Inclusion - DEI) ซึ�งมใิชเ่รื�องสาํคญัที�ทา่น 

จะเป็นใคร รักใคร นับถือสิ�งใด อย่างไร ไม่ว่าทา่นจะเป็นผูทุ้พพลลาภ หรือมาจากวัฒนธรรมหรือจากประเทศใดๆ  สิ�งสําคัญคือท่านต้องการสร้างความ 

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลงมือปฏิบัติการเพื�อสร้างสรรค์การเปลี�ยนแปลงที�ยั�งยืนได้้ 
ด้วยแนวคิดจากคณะกรรมาธิการ DEI ของเรา โรตารีให้ความมุุ่งมั�นอย่างจริงจังในเรื�อง ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกัน สัมฤทธิผล 

นั �น อยู่ที�การเน้นเรื�อง DEI ใหม้ากกวา่นี� โดยประกาศให้เราทุกคนปฏิบัติ เพื�อสง่เสรมิ ความเสมอภาค และสรา้งสรรคว์ฒันธรรมการอยูร่ว่มกนัที�ทกุคน 

ตระหนักดวีา่เขามคีณุคา่  DEI มิใชเ่ป็นเพียงขอ้ปฏิบัติเสนอแนะเท่านั�น แต่จําเป็นยิ�งต่อความสําเร็จของโรตารี ในการให้ความเป็นผู้นําที�มคีวามหมาย 

การสร้างเครือข่าย และให้โอกาสการบําเพ็ญประโยชน์ ทั�งในปัจจุบันและอนาคต

ในปี 2022-23 ดิฉันขอให้พวกเราทุกคน ในฐานะโรแทเรียนทุกท่าน ทั�งในสโมสร และภาคของเรา ใหค้วามมุ่งมั�นในเรื�องความหลากหลาย ความเสมอภาค 

และการอยู่ร่วมกัน แต่ละคนต่างทําหน้าที�ของเราในการส่งเสริม DEI ได้ดงันี�

1. เรียนรู้เกี�ยวกบั DEI ในโรตารีใหม้ากขึ�น

2. พิจารณาว่าเหตุใด DEI จึงมีความสําคัญในสโมสร และในพื�นที�ของเราและการใชห้ลักการเหลา่นี� จะชว่ยใหส้โมสรของเราเจรญิรุง่เรอืงและมคีวาม

เขม้แข็งมากขึ�นไดอ้ยา่งไร

3. เพิ�มความตระหนักและความเข้าใจเกี�ยวกับ DEI

4. ดําเนินการเกี�ยวกบั DEI ในสโมสรและในชุมชนของเรา
ในเอกสารฉบับนี�  ท่านจะได้ตัวอย่างที�สามารถปฏิบัติได้ในแต่ละขั�นตอน  จงใช้ขอ้เสนอแนะนั �นๆ  เพื�อจุดประกายความคิด และนําเอามมุมองและ 

ประสบการณ์ที�เป็นเอกลักษณ์ของทา่นมาใชใ้นความพยายามอันสําคัญยิ�งนี�

มีหลายสิ�งหลายอย่างที�จะช่วยสโมสรและภาคของท่านรวมทั�งโรตารีให้บรรลุเป้าหมายได ้ ซึ�งจะขึ�นอยูก่บัการมีความมุ่งมั�นที�จริงจังเกี�ยวกับ DEI และม ี  

กลยุทธท์ี�ดีที�จะทําให้เราสามารถสร้างความเป็นผู้นําให้มคีวามหมายไดม้ากขึ�น  รวมทั �งสรา้งเครอืขา่ยและโอกาสในการบาํเพญ็ประโยชน์สาํหรบัพวกเรา 

ทุกคนได้  ดว้ยการทําให้คุณคา่ของ DEI เป็นรูปธรรม  เราจึงจะสามารถสร้างพันธมิตรได้เข้มแข็งยิ�งขึ�น  วางแผนโครงการที�เปลี�ยนแปลงชีวิตไดม้ากขึ�น 

และปรับตัวได้รวดเร็วยิ�งขึ�นกับโลกที�กําลังพัฒนา หากเรามั�นใจว่าทุกคนที�มีปฏิสัมพันธก์ับเรา รู้สึกยินดี ยอมรับนับถือ และให้คุณค่าแก่กัน  กย็อ่มจะทาํให ้

โรตารีมีความหมายมากขึ�นสําหรับพวกเราทุกคนได ้ เราต้องให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที�และเห็นคุณค่า ทกุคนตอ้งไดร้ับโอกาสที�เหมอืนๆ กนั  

ที�จะประสบความสาํเรจ็ เป็นผูนํ้า และก่อใหเ้กดิผลงานในโรตารไีดด้ว้ย

จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี - จินตนาการ DEI: ความพยายามของเราจะเพิ�มพูนศักยภาพในการเป็นผูนํ้าภายในชุมชนและทั�วโลก 

ซึ�งจะขยายการยอมรับในคุณคา่ที�เรายึดมั�นอยา่งลกึซึ�งนี�ได ้ นอกจากนี� ยังจะเพิ�มพูนพลังในการเปลี�ยนแปลงโลกใหด้ขีึ�น เราจะได้  

ประโยชน์มากมายจากความพยายามนี� ดิฉันรู้สึกตื�นเต้นมากที�พวกเราจะทําตามขั�นตอนเหลา่นี�ไปดว้ยกัน

ขอแสดงความนับถือ

เจนนิเฟอร์ โจนส์

ประธานโรตารีสากลปี 2022-23

สารจากประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ (2022-23)



ทกุคนสามารถปฏบิตังิานในหน้าที�ของเราเพื�อสง่เสรมิ DEI ไดใ้นสโมสรและชมุชน แมว้า่ประสบการณ์ใน DEI ของเราจะเป็นเรื�องสว่นบุคคล 

อยา่งมาก แต่เราอาจแลกเปลี�ยนขอัมลู หน้าที�ความรบัผดิชอบซึ�งกนัและกนั เพื�อมั �นใจวา่ทกุคนที�เรามปีฏสิมัพนัธด์ว้ยนั �น จะรูส้กึไดค้วามรบั 

การยอมรบัและมคีณุคา่ คาํแนะนําขา้งลา่งนี�มใิชค่าํสั �ง แต่เป็นความคดิเหน็ที�จะชว่ยตวัทา่น สโมสรและภาคของทา่น ในการตดัสนิใจวา่จะเริ�มตน้ 

หรอืดาํเนินงานเกี�ยวกบั DEI ของทา่นเองต่อไปอยา่งไร ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูและทรพัยากรเพิ�มเตมิไดท้ี� Rotary.org/dei

เพื�อเรียนรู้เพิ�มเติมกบัเกี�ยวกบั DEI ในโรตารี  ท่านสามารถ 

• อา่นเกี�ยวกบัพนัธกจิของโรตาร ีเรื�อง DEI

• ทบทวนประมวลวธิปีฏบิตัเิกี�ยวกบั DEI ของโรตารี

• เรยีนรูห้ลกัสตูรเกี�ยวกบั DEI ที�ศนูยก์ารเรยีนรูข้องโรตารใีหส้มบรูณ์

• ใชก้ารประเมนิในเรื�องการทาํใหส้โมสรของทา่นมคีวามหลากหลาย (Diversifying Your Club)

• อ่านวรรณกรรมหรือความคิดเห็นต ่างๆ ฟังสนุทรพจนห์รือการบรรยายต ่างๆ ดวูิดีโอและ

เรียนรู ้หลักสูตรออนไลน ์ เพื�อสํารวจความหมายและคุณค ่าของ DEI

เพื�อพิจารณาว่าเหตใุด DEI จึงสาํคญัในสโมสรและในพื�นที�ของท่าน  ท่านอาจ 

พิจารณาว่า DEI ที�ส่งเสริมนั�นๆ สามารถ

• สรา้งสภาวะแวดลอ้มที�ปลอดภยัและสบายใจใหม้ากขึ�นเพื�อมั �นใจวา่ทกุคนที�มสีว่นเกี�ยวขอ้ง

จะรูส้กึไดถ้งึความยนิด ีการยอมรบั และมคีณุคา่

• สรา้งเสรมิความเขม้แขง็ของสโมสรและภาค และชว่ยใหเ้จรญิยิ�งขึ�น

• ชว่ยสโมสรและภาคใหส้มาชกิมสีว่นรว่มมากขึ�น

• ชว่ยทา่นตดิต่อกบัสมาชกิใหมแ่ละสมาชกิมุง่หวงัต่างๆ ได้

• ชว่ยทา่นทาํใหเ้กดิผลกระทบในชมุชนไดม้ากขึ�น

• ชว่ยสโมสรใหส้ามารถเขา้ถงึทรพัยากร แนวคดิ และพนัธมติรไดม้ากขึ�น

พิจารณาเป ็นเพื�อนร่วมโครงการกับสโมสร 

โรตาร ี  โรทาแรคท ์หรืออินเทอรแ์รคท ์

อื�นๆ  โดย

• จัดการอภิปรายแลกเปล ี�ยนความคิดเห็น 

เกี�ยวกบั DEI กับสโมสรอ ื�นๆ ทั�งสโมสร 

โรตารี  โรทาแรคท ์และอนิเทอรแ์รคท ์

เสนอโอกาสใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในการ 

แลกเปล ี�ยนมุมมองเก ี�ยวกับความ

หลากหลาย ความเสมอภาค การอยู ่

รว่มกนั และการส ่งเสริมพลังในโรงเรียน 

ที�ทาํงาน ชุมชน ฯลฯ

• จดัเวทอีภปิรายรว่มกนัหลายๆ สโมสร

เพื�อแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ระหวา่งกนั

เกี�ยวกบั DEI

• เชิญโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร ์ให้มา

แลกเปล ี�ยนความคิดเห็นที�ดทีี�สดุระหวา่ง

กันเกี�ยวกบั DEI จากประสบการณ์

วิชาชีพ การศึกษาหรืออาสาสมัคร กับ

ผูน้ําสโมสรและภาค

สี�แนวทางในการเสริมสร ้างความแข็งแกร ่งของสโมสร

http://www.rotary.org/dei
https://my-cms.rotary.org/en/document/rotarys-commitment-diversity-equity-and-inclusion-statement
http://www.rotary.org/dei
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://my-cms.rotary.org/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment


เพื�อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี�ยวกบั DEI  ท่านสามารถ

• แต่งตั �งคณะกรรมการ DEI ของสโมสรเพื�อจดัแสดงขอ้มลูประชากรของชมุชนและเชญิ

สมาชกิสโมสรใหม้สีว่นรว่ม ประธานควรทาํหน้าที�ในคณะกรรมการบรหิารของสโมสร

• ม้�นใจวา่มกีารใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบั DEI ในจดหมายขา่วของสโมสรและภาค

โดยมเีนื�อหาสาระที�แสดงถงึความหลากหลายและประเดน็ที�น่าใสใ่จในชมุชนต่างๆ

รวมทั �งเรื�องการสาํรวจประเดน็  หรอืแนวความคดิเกี�ยวกบั DEI ในแต่ละฉบบั

• ทบทวนนโยบายและเอกสารการบริหารงานด ้วยมุมมอง DEI โดยพิจารณาการเปลี�ยนแปลง 

ที�จะทาํใหน้โยบายเกิดความเสมอภาคแก ่สมาชกิปัจจุบันและสมาชิกในอนาคตทุกคน

• ผูว้า่การภาค : สง่เสรมิใหผู้นํ้าภาคและสโมสรรบัฟังความคดิเหน็ใหม่ๆ  เมื�อแต่งตั �งบทบาท

หน้าที�ต่างๆ และขยายโอกาสการเป็นผูนํ้าแก่ผูท้ี�ยงัไมม่บีทบาทหน้าที�เหลา่นี� ยกยอ่งและ

เอาชนะอคตโิดยไมรู่ต้วั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อเลอืกหรอืแนะนําผูท้ี�จะรบับทบาทผูนํ้าภาค

• แต่งตั�งคณะกรรมการ DEI ของภาค เพื�อใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัประชากรในภมูภิาคและเชญิ

สมาชกิใหม้สีว่นรว่ม ประธานควรจะอย่ใูนทมีบรหิารงานของภาคและควรมวีาระ 3 ปี

ในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างกนัจาก 

กิจกรรม DEI ของสโมสร ภาคและชมุชน  

ท่านสามารถ

• สร้างโอกาสใหโ้รแทเรียนและโรทาแรคเทอร ์์ 

พูดคุยเรื�องราว DEI ของเขาเองได้

• ใชภ้าษา รปูภาพและวดิโีอรว่มกนัในการ

สื�อสารทั �งหมด เพื�อแสดงใหเ้หน็ผูค้นจาก

ทกุกลุม่ที�มสีว่นรว่มในโรตาร ีและการ

สนบัสนุนของเขานั �นมคีณุคา่

• ผูนํ้าภาค : ยกยอ่งสโมสรโรตารแีละ

โรทาแรคท ์ที�พฒันาแผนปฏบิตักิาร DEI

ที�มปีระสทิธภิาพมากที�สดุ

• ผู้นําภาค : ส ่งเสริมรูปแบบสโมสรท�มีีความ

ยดืหยุน่ ซึ�งจดัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูค้นที�

ไมอ่าจเข้ามาในโรตารีได ้ตามเกณฑ ์ดั�งเดิม

บางประการ (เชน่ คา่บํารุงสโมสรท ี�สงูมาก

คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ สถานที�ประชุม หรือเวลาใน

การประชมุที�ไมส่ะดวกหรอืไมส่ามารถเขา้

ถงึ หรอืเหตุผลอื�นๆ)



คาํนิยาม

ความหลากหลาย  ความหลากหลายใน 

ภูมิหลังประสบการณ ์และอัตลักษณของกล ุ่มคน 

รวมถึง อายุ เชื�อชาต ิเผา่พนัธุ ์สีผิว ความ 

ทุพพลภาพ ลีลาการเรียนรู ้ ศาสนา ความเชื�อ 

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม 

สถานภาพการสมรส ภาษาพูด เพศ เพศวิถี 

และอัตลักษณ์ทางเพศ

ความเสมอภาค ระดบัความแตกต่างของการ 

สนบัสนุน โอกาส และทรพัยากร ที�ผูม้สีว่นรว่ม 

ทกุคนไดป้ระสบการณ์การตอ้นรบัที�น่ายนิดแีละ

ไดผ้ลรบัที�ด ีตามความตอ้งการหรอืสถานการณ์ 

ต่างๆ ได้

การอยู่ร่วมกนั การสรา้งประสบการณ์ซึ�งทกุคน 

ไดร้บัการตอ้นรบั เป็นที�ยอมรบัและมคีณุคา่

อคติโดยไม่รู้ตวั  ความรู ้สึก ความประทับใจ 

ข้อสันนิษฐาน หรอืความกลวัที�เราไมรู่ต้วั 

ซึ�งมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการพจิารณา 

หรอืทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมในทางลบหรอืเป็นภยั 

ต่อบุคคลหรอืกลุม่คน

ดูคําศัพท์และคํานิยามเก ี�ยวกบั DEI 

เพิ�มเติมไดท้ี� rotary.org/dei

เพื�อปฏิบัติการ DEI ในสโมสรและในชุมชน  ท ่านอาจจะ

• หาความรู้จากกลุ่มคนที�ถกูมองขา้มในชมุชน เพื�อใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนที�มคีวามรู ้และ

มปีระสทิธภิาพมากขึ�นในเรื�อง DEI  โดยหาโอกาสฟังผูบ้รรยายหรอืเขา้รว่มกจิกรรม

ตดิตามผูค้นจากกลุม่เหลา่นี�บนสื�อทางสงัคม และอา่นหนงัสอืหรอืบทความที�พวกเขาเขยีน

• เป็นเจา้ภาพจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการอภิปรายเกี�ยวกบัเรื�อง DEI เพื�อแนะนํา

และอธิบายใหท้ราบถึงความมุง่มั �นของโรตารีสากลแก่คนกลุม่ใหญ่ไดม้ากขึ�น

• จัดใหม้ผีู้บรรยาย ตวัอยา่งและโปรแกรมที�เกี�ยวกบัประเด็น DEI ต่างๆ ในงานกจิกรรมและ

งานอบรมของสโมสรและภาค โดยมั �นใจวา่ไดใ้หภ้าพรวมสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสาระขอ้มลู

ประชากรในชมุชน

• จัดตั�งชมรมหนังสือเพื�ออา่นหนังสอืต่างๆ เกี�ยวกบัเรื�องราว DEI หรือจากผ ู้เขียนที�หลากหลาย

• สนบัสนุนหรอือุปถมัภก์จิกรรมที�แสดงใหเ้หน็ความหลากหลายในชมุชนของทา่น

• ยกยอ่งบริษัทหา้งรา้นในชุมชนที�เป็นตวัอยา่งการจัดการความหลากหลายและความเสมอ

ภาค หรือมีสว่นรว่มในงาน LGBTQ+ pride งานวัฒนธรรมท ี�หลากหลายหรือวนัที�ระลกึ

ขององคก์ารสหประชาชาติ เช ่น วันสตรีสากล

http://www.rotary.org/dei


เพื�อเพิ�มพูนผลกระทบด้วย DEI  ท่านสามารถดําเนินการดังนี�

• พฒันากลยทุธ ์DEI ของสโมสร และเน้นความสาํคญัของโครงการบาํเพญ็ประโยชน์ที�มคีวามหมายในกลยทุธน์ั �นๆ

• ทาํการประเมนิชมุชนเพื�อพจิารณาวา่มปีระเดน็ DEI ใดที�เป็นเรื�องควรใสใ่จที�สดุในพื�นที�

เพื�อขยายการเข้าถึงด้วย DEI  ท่านสามารถดาํเนินการดงันี�

• มสีว่นรว่มกบัสโมสรบาํเพญ็ประโยชน์และองคก์รอื�นๆ ในชมุชน และเรยีนรูเ้กี�ยวกบักลยทุธ ์DEI ต่างๆ ของหน่วยงานนั �น

• บง่ชี�อุปสรรคจรงิหรอืที�มองเหน็ในการเขา้รว่มกบัสโมสร และคน้หาแนวทางที�จะขจดัอุปสรรคเหลา่นั �น

เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วย DEI  ท่านสามารถดําเนิ นการดังนี�

• สรา้งความสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นรว่มในโรตารทีั �งหมด และเชญิใหพ้วกเขาเสนอความคดิเหน็และขอ้สงัเกตต่างๆ

• จดัเวทอีภปิรายเกี�ยวกบันวตักรรมและการประชมุระดมสมองกบัสมาชกิและผูม้สีว่นรว่ม เพื�อรวบรวมความคดิเหน็เกี�ยวกบั DEI ในชมุชน

เพื�อเพิ�มพูนศักยภาพเพื�อการปรับตัวด้วย DEI   ท ่านสามารถดําเน ินการดังนี� 

• พจิารณาทบทวนบทบาทและแนวทางปฏบิตัขิองสโมสร รวมทั �งมองหาแนวทางต่างๆ เพื�อทาํใหเ้กดิความเสมอภาค และการอยูร่ว่มกนัมากขึ�น

• กาํหนดแผนงานต่อเนื�องเพื�อใหเ้กดิความรว่มมอืกนัในเรื�อง DEI ที�ต่อเนื�องมากยิ�งขึ�น

ความมุ่งมั �นเกี�ยวกบั DEI 
สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัการและแผนกลยุทธส์าํคญัของเรา 




