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เมื่อผมเข้ามาเป็ นโรแทเรียนใหม่ๆ ผมสนใจความหมายของคาขวัญของโรตารี “Service Above Self” เพราะ
คาแปลทีว่ า่ “การบริการเหนือตน” หรือทีป่ ัจจุบนั ใช้วา่ “บริการเหนือตนเอง” นัน้ ผมตีความว่า บริการผูอ้ ่นื ให้
เหนือกว่าตนเอง ซึง่ ดูจะเข้าใจยากในแนวทางปฏิบตั ิ ผมต้องเข้าใจอะไรผิดไปแน่
ผมจึงเปิ ดพจนานุกรม.. Service หมายถึง การรับใช้, การบริการ, การช่วยเหลือ, การทาประโยชน์, การบริการ
สาธารณประโยชน์ (บาเพ็ญประโยชน์), การบารุงรักษา ฯลฯ ส่วน Self ก็หมายถึง ตัวเอง, ตนเอง, ประโยชน์
ส่วนตัว การแปลว่า บริการเหนือตนเอง จึงเป็ นการแปลทีเ่ หมาะสม

ผมต้องการความกระจ่าง จึงกลับไปหาทีมาของค
่
าเหล่านี้

ย้อนกลับไปปี ค.ศ. 1905 เมื่อสโมสรโรตารีสโมสรแรกของโลกได้ก่อตัง้ ขึน้ ทีเ่ มืองชิคาโกโดยสมาชิกก่อตัง้ ทัง้ สี่
คนนัน้ สโมสรไม่มคี าขวัญใดๆ วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ มีเพียง 2 ข้อคือ ส่งเสริ มผลประโยชน์ ทางธุรกิ จ
ของสมาชิ ก และ ส่งเสริ มมิตรภาพที่ดีต่อกัน เท่านัน้ ไม่มคี าว่า Service อยูใ่ นวัตถุประสงค์น้ีเหมือนใน
ปัจจุบนั ทีม่ คี าว่า Service อยูใ่ นวัตถุประสงค์ขอ้ ย่อยทัง้ 4 ข้อ
อย่างไรก็ดี การให้บริการของสโมสรโรตารีชคิ าโก ก็เกิดขึน้ ในปี 1907
เมื่อสโมสรสร้างสุขาสาธารณะขึน้ ในกลางเมืองชิคาโก การเปลีย่ นแปลงสู่
องค์กรแห่งการบาเพ็ญประโยชน์เริม่ มีแนวทางชัดเจนขึน้ อีกในปี ต่อมา
เมื่ออาเธอร์ เฟรดเดอริค เชลดอน (Arthur Frederick Sheldon) เข้ามา
เป็ นสมาชิกของสโมสร เขาเป็ นผูก้ ่อตัง้ โรงเรียนสอนธุรกิจซึง่ มีแนวคิดทีว่ า่
ธุรกิจจะต้องมีกาไรบนพืน้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ทไ่ี ม่โกง ไม่เอาเปรียบ
ไม่เห็นแก่ตวั และต้องเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม พ่อค้านักธุรกิจทีย่ ดึ
หลักการนี้จะได้รบั ผลกาไรตามมาเอง ซึง่ เป็ นแนวคิดทีส่ อดรับกับสิง่ ที่

โครงการบาเพ็ญประโยชน์ ครัง้ แรกของ
โรตารีเกิดขึ้นในปี 1907 ได้แก่ การสร้าง
สุขาสาธารณะทีนครชิ
่
คาโก

Paul Harris ผูก้ ่อตัง้ สโมสรมีความคิดอยูแ่ ล้วว่า โรตารีน่าทีจ่ ะต้องมีคุณค่ามากกว่าผลประโยชน์และมิตรภาพ
ซึง่ เป็ นจุดเปลีย่ นจากสโมสรทางธุรกิจมาเป็ นสโมสรแห่งการบาเพ็ญประโยชน์
เชลดอนเขียนหนังสือจานวนมากเกีย่ วกับแนวคิด ปรัญชาทางธุรกิจ การขายและการบริการ โรงเรียนของเขา
ประสบความสาเร็จและได้รบั การยอมรับในยุคนัน้ เขาเขียนหนังสือชื่อ “Service is my Business” ซึง่ ตีพมิ พ์
จานวนมาก เขาเป็ นผูว้ างระบบ Classification ในโรตารี และเป็ นทีม่ าของบริการด้านอาชีพ (Vocational
Service) แนวทางบริการทีส่ ข่ี องโรตารี และแนวทางนี้กก็ ่อให้เกิดประมวลจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจขึน้
อย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา
ในการประชุมใหญ่ของโรตารีสากลครังแรกในปี
้
1910 ทีช่ คิ าโก เชลดอนได้กล่าวสุนทรพจน์ปิดงานเลีย้ งตอน
เย็นว่า “การค้าในต้นศตวรรษที่ 20 จะส่องแสงประกายแห่งปัญญา ถ้าจะมีคนเห็นว่า การดาเนินงานธุรกิจโดย
ชอบต่อผูอ้ ่นื เท่านัน้ ทีจ่ ะได้ผลดี ธุรกิจก็คอื การบริการให้ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ผูท้ จ่ี ะได้รบั ผลกาไรมากทีส่ ุด
คือผูท้ บ่ี ริการผูอ้ ่นื ได้ดที ส่ี ุด” ประโยคสุดท้ายนี้เอง ถูกปรับเล็กน้อยเหลือ 6 คา มาเป็ นคาขวัญแรกของโรตารีใน
การประชุมใหญ่ในปี ต่อมาทีเ่ มืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ว่า “He Profits Most Who Serves Best” ซึง่ ได้
บรรจุเป็ นบรรทัดสุดท้ายของหลักการแห่งโรตารี (Rotary Platform) ในการประชุมใหญ่ครัง้ นัน้ (ปัจจุบนั ได้ถูก
ปรับปรุงมาเป็ น “One Profits Most Who Serves Best”)

ในการประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 2 ในปี 1911 ทีโ่ อเรกอนนี้เอง เบนจามิน แฟรงค์ คอลลินส์ (Benjamin Frank Collins)
นายกสโมสรโรตารีมนิ ีอาโปลิส ได้กล่าวสุนทรพจน์ถงึ การทีส่ มาชิกสโมสรของเขารับหลักการทีจ่ ะเสียสละ
ช่วยเหลือบริการผูอ้ ่นื โดยไม่เห็นแก่ตวั ประโยคของเขาทีว่ า่ “Service, Not Self” ได้รบั การยอมรับ และถูก
ปรับมาเป็ นคาขวัญหลักของโรตารีสากล “Service Above Self” จนถึงทุกวันนี้

ถึงบรรทัดนี้ จาก 2 คาขวัญ ทัง้ หมด 9 คาทีเป็
่ นประวัตศิ าสตร์ของโรตารี ผมก็ได้คาตอบแล้วว่า
“Service Above Self - บริ การเหนื อตนเอง” ก็หมายถึง การบริการ ช่วยเหลือ ทาประโยชน์
ให้กบั ผูอ้ นื ่ โดยอยู่เหนือความเห็นแก่ตวั หรือไม่เห็นแก่ตวั นันเอง
่
“No sale is profitable unless it is profitable to buyer as well as seller.”
“Two things every man should aim to do. These are, first, to earn his living,
and second, to make his life worth living.”
… Arthur Frederick Sheldon

