
0   I   โปรแกรมโรตารีสากล      
 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
บริการชนรุนใหม 
 



ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับบริการชนรุนใหม   I   1        

ชนรุนใหมหมายถึงอะไร? 
 
 

ชนรุนใหมเกี่ยวของกับชนรุนเยาวท่ีสุดในครอบครัวโรตารี มีจํานวนมากที่เปนผูรวมโปรแกรมเยาวชนและผูใหญวัย
หนุมสาว เชน อินเทอรแรคท โรทาแรคท รางวัลผูนําเยาวชนของโรตารี (ไรลา) และการแลกเปล่ียนเยาวชนของ 
โรตารี  นอกจากนั้น เปนคนหนุมสาวท่ีมีจิตใจใฝบริการท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมของสโมสรและภาคโรตารี 
 

อดีตประธานโรตารีสากล หลุยส วิเซนเต จิอาย สรางคําวา “ชนรุนใหม” ขึ้นมาเมื่อทานไดแบงปนความเชื่อของทาน
ท่ีวา  อนาคตของโรตารีขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของผูใหญวัยหนุมสาวในโปรแกรมและกิจกรรมตางๆ ขององคกรใน
การประชุมใหญประจําของโรตารีสากลป ค.ศ.1996 ท่ีเมืองคลัการี รัฐอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา ทานไดกลาววา 
 

“วิสัยทัศนของเราสําหรับอนาคตซึ่งในขณะนี้มีมากกวาแตกอน คือความแตกตางระหวางความสําเร็จและความ
ลมเหลว  ชนรุนใหมคือการลงทุนของเราเพื่ออนาคต ขอใหเรามาเริ่มตนสรางอนาคตนั้นกันเสียตั้งแตวันนี้” 
 

บริการชนรุนใหมกลายเปนแนวทางที่ 5 แหงการบริการของโรตารีในป 2010 มีการอธิบายเอาไวในมาตรา 5 ของ 
ธรรมนูญมาตรฐานของสโมสรโรตารีดังนี้    
 

บริการชนรุนใหมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยเยาวชนและหนุมสาวไดดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาความเปนผูนํา การมีสวนรวมในโครงการบริการชุมชนและบริการระหวางประเทศ และโปรแกรมการ
แลกเปล่ียนตางๆ ท่ีสงเสริมคุณคาและสนับสนุนสันติสุขโลกและความเขาใจในวัฒนธรรม 

 

สโมสรโรตารีควรจะมีพันธสัญญาในการใหผูใหญวัยหนุมสาวเขามามีสวนรวมในโครงการบริการดานอาชีพ  ชุมชน
และระหวางประเทศ และจัดโปรแกรมพรอมท้ังทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนพวกเขา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชนรุนใหมกบัแนวทางแหงการบริการ 
โรแทเรียนไดมีพันธสัญญาในการบริการเยาวชนในชุมชนมายาวนานแลว แผนกลยุทธของโรตารีสากลสงเสริมให
สโมสรจัดกิจกรรมการบริการท้ัง 5 แนวทางใหมีความสมดุล แตบางกิจกรรมอาจจะเปนบริการมากกวาหนึ่งแนวทาง 
แนวทางแหงการบริการชนรุนใหมตระหนักถึงงานชิ้นพิเศษท่ีโรแทเรียนทํารวมกับเยาวชนและผูใหญวัยหนุมสาว 
ในขณะท่ีสงเสริมใหสโมสรขยายงานออกไปใหมากยิ่งขึ้น ท้ังยังรวมถึงความคิดขั้นพ้ืนฐานท่ีวา โรแทเรียนทุกคน     
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมความสําเร็จท้ังดานสวนตัวและวิชาชีพของผูใหญวัยหนุมสาวในขณะเดียวกันก็
ตระหนักถึงความตองการท่ีหลากหลายของพวกเขา 

คณะกรรมการตางๆ ของสโมสร 
ตองทําใหเกิดความตอเนื่องในบริการชนรุนใหมโดยใชแผนผูนําสโมสร รวบรวมการสนับสนุนชนรุน
ใหมเอาไวในคณะกรรมการที่มีอยูแลว หรือพิจารณาตั้งคณะกรรมการชนรุนใหมขึ้นมา ขอให
กรรมการชวยกันพัฒนาเปาหมายในระยะยาวสําหรับแนวทางบริการนี้ 
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ชนรุนใหมกบัสมาชิกภาพ 
การเขาถึงชนรุนใหมเปนพันธสัญญาเพ่ืออนาคตของสโมสรโรตารี  สโมสรที่สรางความผูกพันกับเยาวชนในชุมชน 
จะเพาะบมสมาชิกในอนาคตและจะไดรับการฟนฟูจากทาทีใหมๆ และพละกําลังของคนหนุมสาว การแบงปน
อุดมการณในการบริการของโรตารีผานโครงการบริการดานอาชีพและชุมชนท่ีมุงเปาหมายไปท่ีเยาวชน เชน 
โปรแกรมวันงานอาชีพและโปรแกรมพ่ีเล้ียง เปนตน 

 
ในบางชุมชน สโมสรโรตารีชนรุนใหมไดรับการชารเตอรเพ่ือเปนการใหทางเลือกนอกเหนือไปจากสโมสรที่มีอยูแลวแก
ผูใหญวัยหนุมสาว สโมสรเหลานี้จะเปนเคร่ืองมือท่ีมีคุณคาในการสงเสริมใหชนรุนเยาวเขามารวมในโรตารีได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสงเสริมบริการชนรุนใหมแกโรแทเรียน 
มีวิธีการหลายวิธีดวยกันในการสงเสริมบริการชนรุนใหมในหมูสมาชิกสโมสร เชน 
• จัดใหมีบทความเกี่ยวกับชนรุนใหมในจดหมายขาวของสโมสร 
• แบงปนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของชนรุนใหมบนเว็บไซตของสโมสรและผานทางเครือขายทางสังคม 
• ติดตอกับส่ือในทองถ่ินเพ่ือใหลงขาวเกี่ยวกับโครงการบําเพ็ญประโยชนของอินเทอรแรคทและโรทาแรคท  และ
แบงปนเรื่องราวกับมิตรโรแทเรียน 

• ยกยองโรแทเรียนท่ีแสดงพันธสัญญาท่ีโดดเดนเกี่ยวกับชนรุนใหม 
 
 
 

มีสวนเกี่ยวของกับชนรุนใหมแลวหรือยัง? 
ขยายกิจกรรมชนรุนใหมท่ีดําเนินอยูออกไป หากสโมสรของทานทํางานรวมกับโรงเรียนมัธยมในทองถ่ินใน
โปรแกรมพ่ีเล้ียง พิจารณาเริ่มตนสโมสรอินเทอรแรคทท่ีโรงเรียนนั้น หากสโมสรของทานอุปถัมภสโมสร   
อินเทอรแรคทสําหรับนักเรียนอายุ 14-18 ปแลว ลองพิจารณาอุปถัมภสโมสรท่ีมีนักเรียนอายุ 12-14 ป 

โปรแกรมเยาวชนของโรตารีสามารถจะเปนจุดเริ่มตนของการบริการในโรตารีไปชั่วชีวิต แตที่สําคัญ
ทานจะตองจําไววาผูรวมโปรแกรมไดมีสวนทําประโยชนที่มีนัยสําคัญแกชุมชนของเขาและ
ตางประเทศไปแลว การสรางความสัมพันธที่แข็งแกรงกับผูรวมโปรแกรมไมเปนเพียงการลงทุนใน
ระยะยาวเกี่ยวกับชนรุนใหมแตยังเปนการสนับสนุนการบําเพ็ญประโยชนของพวกเขาดวย และยัง
เปนการเสริมคุณคาใหแกสโมสรของทานในวันนี้อีกดวย 
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การสงเสริมโรตารีแกเยาวชนในทองถิ่น 
โครงการตางๆ ในระดับสโมสร เชน โปรแกรมพ่ีเล้ียง วันงานอาชีพ และการประกวดเรียงความจะชวยสงเสริมชนรุน
ใหมในขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมโรตารีและอุดมการณของโรตารีแกเยาวชนในชุมชนของทาน กิจกรรมอื่นๆ มี
อาทิ เชน 
• ยกยองนักเรียนท่ีเปนตัวอยางของการมีอุดมการณในการบริการของโรตารีโดยการมอบรางวัล และ
ทุนการศึกษาใหแกคนหนุมสาวท่ีดีเย่ียมสมควรเปนตัวอยางในชุมชน 

• ใหเยาวชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการหาทุนท่ีชวยสนับสนุนโครงการเพื่อคนหนุมสาวในชุมชนหรือท่ัวโลก 
• สนับสนุนเยาวชนผานโครงการบริการชุมชน เชน การบริจาคหนังสือและพจนานุกรมใหแกหองสมุดโรงเรียน 

 

 การสงเสริมโปรแกรมชนรุนใหมอยางกวางขวาง 
แสดงความใสใจและชวยเหลือคนหนุมสาวในชุมชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโรตารีอยูแลวเปนเรื่องท่ีสําคัญเทาเทียมกัน  
ทานสามารถชวยคนเหลานี้ใหคงการมีสวนรวมในหลายๆ วิธี เชน 
• แนะนําอินเทอรแรคเทอรใหรูจักสโมสรโรทาแรคทในทองถ่ินและโอกาสในการมีสวนรวมในโปรแกรมการ
แลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารี 

• เชิญชวนโรทาแรคเทอรใหมาทําหนาท่ีผูนําในงานรางวัลผูนําเยาวชนของโรตารี (ไรลา) 
• กระตุนใหนักเรียนเยาวชนแลกเปล่ียนเริ่มตนสโมสรอินเทอรแรคทหรือโรทาแรคทเมื่อกลับมาบาน 
• เสนอชื่ออินเทอรแรคเทอรหรือนักเรียนเยาวชนแลกเปล่ียนใหเขารวมงานไรลาของภาค 
• สงเสริมใหโรทาแรคเทอรเปนพ่ีเล้ียงใหอินเทอรแรคเทอรหรือทํางานกับสโมสรอินเทอรแรคทในโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนตางๆ 

 

มูลนิธิโรตารีก็สนับสนุนชนรุนใหมเชนกัน โดยเสนอโปรแกรมการศึกษา เชน ทุนสันติภาพโลกของโรตารี
และจัดใหทุนสนับสนุนเพื่อเปนทุนสําหรับการศึกษาและโครงการบําเพ็ญประโยชนตางๆ ที่ทําโดยเยาวชน
หรือเปนประโยชนแกเยาวชน ติดตอขอขอมูลจากประธานมูลนิธิโรตารีภาคของทาน 

เดือนแหงชนรุนใหม 
เฉลิมฉลองเดือนแหงชนรุนใหมในเดือนกันยายนโดยการยกยองความสําเร็จท่ีโดดเดนของคนหนุมสาวใน
ชุมชนของทานหรือผูมีสวนรวมในโปรแกรมเยาวชน เนนความสําคัญในกิจกรรมของสโมสรอินเทอรแรคท
หรือโรทาแรคทในการประชุมสโมสรของทาน เชิญชวนอินเทอรแรคเทอรหรือโรทาแรคเทอรมาพูดเกี่ยวกับ
โครงการของพวกเขาที่กําลังดําเนินการอยู หรือแนะนําโครงการใหมท่ีเปนประโยชนแกเยาวชนในพ้ืนท่ีของ
ทาน 
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ชนรุนใหมกบัโครงการบาํเพ็ญประโยชน 
การใหเยาวชนและผูใหญวัยหนุมสาวมีสวนรวมในโครงการบริการชุมชนเปนหนทางหนึ่งท่ีสโมสรของทานจะมีความ
กระตือรือรนในบริการชนรุนใหมได คนหนุมสาวทําประโยชนใหแกชุมชนของเขาไดทุกวันโดยโครงการตางๆ เชน 
• หาทุนเพ่ือการขจัดโรคโปลิโอ 
• เปนอาสาสมัครชวยผูสูงอายุ 
• จัดการทําความสะอาดยานทองถ่ินหรือฟนฟูโครงการตางๆ  
• จัดงานรณรงคเรื่องอาหารเพ่ือมอบผลประโยชนใหแกองคกรท่ีตอตานความหิวโหย 
• ทํางานรวมกับองคกรตางๆ เพ่ือจัดงานวันอาชีพ 
• จัดการรณรงคเพ่ือใหตระหนักถึงโรคเอดสในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
• ทําความสะอาดและซอมแซมรถจักรยานเพ่ือบริจาคใหแกเด็กๆ ท่ีดอยโอกาส 
• ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับทักษะในการตัดสินใจ 
• รวบรวมสมาชิกในชุมชนเพื่อทําโครงการทําความสะอาดแมน้ําหรือทะเลสาบ 

 
การรวมมือท่ีประสบความสําเร็จในโครงการบําเพ็ญประโยชนอาจจะชวยเพ่ิมพูนความสนใจในโรตารีได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอกับประธานของภาค 
ประธานคณะกรรมการโปรแกรมเยาวชนของภาคจะชวยในการสงเสริมความตระหนักและจัดหา 
การสนับสนุนและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการใหโรแทเรียน โปรดดูทําเนียบภาคหรือสงอีเมลไปที่ 
programs@rotary.org 
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อินเทอรแรคท 
 
 

อินเทอรแรคทคือสโมสรบําเพ็ญประโยชนสําหรับเยาวชนอายุ 12 – 18 ปของโรตารี สโมสรอินเทอรแรคทอาจจะเปน
สโมสรในชุมชนหรือสโมสรในโรงเรียน สโมสรโรตารีแตละสโมสรอุปถัมภสโมสรอินเทอรแรคทและใหการสนับสนุน
รวมท้ังคําแนะนํา อยางไรก็ตามสโมสรอินเทอรแรคทแตละสโมสรปกครองตนเองและสนับสนุนตนเอง เปาหมายของ      
อินเทอรแรคทรวมถึงการพัฒนาทักษะความเปนผูนําและคุณธรรมสวนตัว แสดงถึงความชวยเหลือและความนับถือ
ผูอ่ืน  เขาใจถึงคุณคาของความรับผิดชอบของแตละบุคคลและความขยันขันแข็ง รวมท้ังการสงเสริมความเขาใจและ
สันถวไมตรีระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สโมสรโรตารีของทานสามารถสนับสนุนอินเทอรแรคทไดดังตอไปนี้ 
• เชิญชวนอินเทอรแรคเทอรในทองถ่ินหรือประธานอินเทอรแรคทภาคไปพูดในการประชุมสโมสร 
• ใหอินเทอรแรคเทอรในทองถ่ินมีสวนรวมในโครงการบริการชุมชน 
• อุปถัมภสโมสรอินเทอรแรคท (กําหนดการประชุมกับผูบริหารโรงเรียนในทองถ่ินเพ่ือการเริ่มตน) 
• จัดงานวันอาชีพสําหรับอินเทอรแรคเทอร 
• รวมประชุมกับสโมสรอินเทอรแรคท และเชิญชวนอินเทอรแรคเทอรใหมารวมประชุมสโมสรโรตารีของทาน 
• มอบหมายใหสมาชิกสโมสรโรตารีเปนพ่ีเล้ียงอินเทอรแรคเทอร 

 

ทรัพยากรตางๆ 
เรียนรูเกี่ยวกับอินเทอรแรคทใหมากขึ้นรวมถึงวิธีการอุปถัมภสโมสรอินเทอรแรคทจากเอกสารเหลานี้ 
• คูมืออินเทอรแรคท (654) 
• แผนพับอินเทอรแรคท (600) 
• โปสเตอรอินเทอรแรคท (639) 
• ดีวีดีอินเทอรแรคท: ทําใหเกิดความแตกตาง (650) 
• คําแนะนําสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาอินเทอรแรคท (บนเว็บเทานั้น)  

 

ดาวนโหลดทรัพยากรตางๆ ไดจาก www.rotary.org/interact หรือหาซื้อไดจาก shop.rotary.org  
 

คําถามตางๆ? ติดตอ interact@rotary.org  

ดวยเหตุที่วาอินเทอรแรคทครอบคลุมชวงระดับอายุที่กวาง จึงสามารถกอต้ังสโมสรไดหลายๆ สโมสร
ในพื้นที่เดียวกันเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมอายุที่เฉพาะเจาะจง  สโมสรโรตารี Lakeway/Lake Travis 
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา อุปถัมภสโมสรอินเทอรแรคท 3 แหง สโมสรแหงหนึ่งอยูที่โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย Travis สําหรับกลุมอายุ 14-18 ปและอีก 2 สโมสรสําหรับกลุมอายุ 12 – 14 ปที่
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน Hudson Bend และ Lake Travis  
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โรทาแรคท 
 
โรทาแรคทเปนสโมสรบําเพ็ญประโยชนสําหรับผูใหญวัยหนุมสาวท่ีมีอายุ 18-30 ปของโรตารี สโมสรท่ีอยูใน
มหาวิทยาลัยประกอบดวยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีประชุมพบปะกันในมหาวิทยาลัย สโมสรใน
ชุมชนประกอบดวยผูใหญวัยหนุมสาวจากภูมิหลังตางๆ กัน โดยไมคํานึงถึงวิชาชีพและสถานภาพดานการศึกษา 
สโมสร    โรทาแรคททุกสโมสรไดรับการอุปถัมภจากสโมสรโรตารีในทองถ่ินและทําโครงการบริการชุมชนและบริการ
ระหวางประเทศ สโมสรโรทาแรคทยังเนนความสนใจไปในกิจกรรมพัฒนาความเปนผูนําและวิชาชีพอีกดวย 
 
สโมสรโรตารีของทานสามารถสนับสนุนโรทาแรคทไดดังตอไปนี้ 
• ปดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับอินเทอรแรคทเอาไวท่ีวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือศูนยกลางชุมชน 
• แตงตั้งคณะกรรมการโรทาแรคทของสโมสร 
• อุปถัมภสโมสรโรทาแรคท 
• เชิญโรทาแรคเทอรมารวมประชุมสโมสร ทํางานรวมกันในโครงการบําเพ็ญประโยชนตางๆ และกิจกรรมสโมสร 
รวมท้ังจัดการในเรื่องตางๆ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี 

• เปนพ่ีเล้ียงใหโรทาแรคเทอรในการสรางทักษะความเปนผูนําและทักษะดานวิชาชีพ รวมทั้งจัดการอบรมแก
เจาหนาท่ีของสโมสรโรทาแรคท 

• ตอนรับอดีตโรทาแรคเทอรเขาสูสโมสรโรตารีของทาน 
 

ทรัพยากรตางๆ  
เรียนรูเกี่ยวกับโรทาแรคทรวมถึงวิธีการอุปถัมภสโมสรโรทาแรคทจากส่ิงพิมพเหลานี้ 
 

• คูมือโรทาแรคท (562) 
• แผนพับโรทาแรคท (663) 
• คําแนะนําสําหรับผูนําโรทาแรคทภาค (บนเว็บเทานั้น)  

 

ดาวนโหลดทรัพยากรตางๆ ไดจาก www.rotary.org/rotaract หรือหาซื้อไดจาก shop.rotary.org 
 

คําถามตางๆ? ติดตอ rotaract@rotary.org 
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การแลกเปลี่ยนเยาวชน 
 
 
 
 

การแลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารีคือโปรแกรมการแลกเปล่ียนสําหรับเยาวชนและผูใหญวัยหนุมสาวของโรตารี ทํา
ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชเวลาหน่ึงปพํานักอยูในตางประเทศและเรียนรูวัฒนธรรมใหมๆ นักเรียนอายุ 15–19 ป 
สามารถเขารวมในการแลกเปล่ียนระยะยาวถึงหนึ่งปหรือสามารถเลือกการแลกเปล่ียนระยะส้ันซึ่งอาจจะเปนหลายๆ 
วันถึงหลายๆ สัปดาห การแลกเปล่ียนของชนรุนใหมสําหรับผูใหญวัยหนุมสาวอายุ 18–25 ปเริ่มตั้งแต 2–3 สัปดาห
จนถึง 3 เดือน สโมสรและภาคโรตารีจะอุปถัมภผูรวมโปรแกรมแลกเปลี่ยนซึ่งทําหนาท่ีทูตสันถวไมตรีใหแกประเทศ
ของพวกเขา 
 
สโมสรโรตารีของทานสามารถสนับสนุนการแลกเปล่ียนเยาวชนของโรตารีไดดังตอไปนี้ 
• เชิญนักเรียนแลกเปล่ียนใหมาบรรยายในการประชุมสโมสร 
• ประสานงานกับสโมสรอีกสโมสรหน่ึงเพ่ือใหเปนเจาภาพหรืออุปถัมภนักเรียน 
• สงเสริมคุณประโยชนทางดานวัฒนธรรมและการศึกษาของการแลกเปล่ียนเยาวชนใหแกนักเรียนและครอบครัว
เจาภาพท่ีคาดหวัง 

• จัดเตรียมใหอดีตหรือนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนในปจจุบันไปพูดในท่ีประชุมของสมาคมผูปกครอง-อาจารย
หรือสภาของโรงเรียนเพ่ือเปนการแนะนําโครงการดวยตนเอง 

• ติดตอกับประธานเยาวชนแลกเปล่ียนของภาคหรือผูวาการภาคของทานเพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เขารวมในโปรแกรม 

 

ทรัพยากรตางๆ 
เรียนรูเกี่ยวกับโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนรวมถึงวิธีการอุปถัมภนักเรียนแลกเปล่ียนจากส่ิงพิมพเหลานี้ 
• คูมือการแลกเปล่ียนเยาวชน (746) 
• แผนพับการแลกเปลี่ยนเยาวชนในระยะยาว (755) 
• แผนพับการแลกเปล่ียนเยาวชนในระยะส้ัน (756) 
• แผนพับการแลกเปลี่ยนเยาวชนของชนรุนใหม (760) 
• โปสเตอรเยาวชนแลกเปลี่ยน (751) 

 

ดาวนโหลดทรัพยากรตางๆ ไดจาก www.rotary.org/youthexchange หรือหาซื้อไดจาก shop.rotary.org 
 

คําถามตางๆ? ติดตอ youthexchange@rotary.org 
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รางวัลผูนําเยาวชนของโรตารี (ไรลา – RYLA) 
 
รางวัลผูนําเยาวชนของโรตารีคือโปรแกรมการอบรมผูนําสําหรับคนหนุมสาวของโรตารี ผูรวมโปรแกรมไรลามีอายุ
ต้ังแต 14-30 ป ดังนั้นสโมสรและภาคสวนมากจึงเลือกท่ีจะเนนกลุมอายุท่ีเฉพาะเจาะจง เชน 14-18 ป, 19-24 ป 
หรือ 25-30 ป ไรลาใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเปนผูนํา ความเปนพลเมือง และการเติบโตของบุคคล 
โปรแกรมนี้แสดงถึงความนับถือและความหวงใยของโรตารีท่ีมีตอเยาวชนโดยการใหพวกเขาไดมีประสบการณใน
การอบรมท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผูนํา สงเสริมความเปนผูนําของเยาวชนโดยเยาวชน และยกยองคนหนุมสาวท่ี
บําเพ็ญประโยชนแกชุมชนตอหนาสาธารณชน 
 
สโมสรโรตารีของทานสามารถสนับสนุนไรลาไดดังตอไปนี้ 
• ขอใหผูบริหารโรงเรียนและท่ีปรึกษาสโมสรอินเทอรแรคทชวยสงเสริมงานไรลา 
• เชิญชวนอดีตผูรวมโปรแกรมไรลาใหมาพูดถึงประสบการณในการประชุมสโมสร 
• ทํางบประมาณเพ่ือสงผูรวมโปรแกรมในทองถ่ินไปรวมงานไรลาของภาค 
• หาคนหนุมสาวท่ีมีศักยภาพในการเปนผูนําชุมชนใหเขารวมงานไรลาของภาค 
• จัดงานคืนสูเหยาหรืองานติดตามไรลา 
• ติดตอกับประธานไรลาของภาคเพ่ือหาวิธีการท่ีสโมสรของทานจะสามารถเขารวมโปรแกรม 

 

ทรัพยากรตางๆ 
เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมไรลาดวยส่ิงพิมพดังตอไปนี้ 
• คูมือรางวัลผูนําเยาวชนของโรตารีสากล (694) 
• แผนพับรางวัลผูนําเยาวชนของโรตารีสากล (636) 
• โปสเตอรรางวัลผูนําเยาวชนของโรตารีสากล (635) 

 

ดาวนโหลดทรัพยากรตางๆ ไดท่ี www.rotary.org/ryla หรือหาซื้อไดจาก shop.rotary.org 
 

คําถามตางๆ? ติดตอ ryla@rotary.org 
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การคุมครองเยาวชน 
 

นโยบายการคุมครองเยาวชนของโรตารีใชในกิจกรรมของโรตารีทุกประเภทที่เกี่ยวของกับเยาวชน รวมท้ังอินเทอร- 
แรคท ไรลา และเยาวชนแลกเปล่ียน แตมิไดจํากัดอยูเพียงนี้ 
 

ถอยแถลงสําหรับการทํางานกับเยาวชน 
โรตารีสากลพยายามสรางสรรคและรักษาสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยสําหรับเยาวชนทุกคนที่เขารวมในกิจกรรมของ 
โรตารี โรแทเรียน คูครองของโรแทเรียนและผูมีสวนรวมในกิจกรรม รวมท้ังอาสาสมัครตางๆ จะตองปกปองเด็กๆ 
และเยาวชนที่ติดตอดวยและคุมครองพวกเขาจากการถูกทารุณกรรม หรือการถูกลวงละเมิดทางกาย ทางเพศและ
ทางอารมณใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได 
 

ทรัพยากรตางๆ  
เรียนรูใหมากขึ้นเกี่ยวกับการคุมครองเยาวชนโดยดูจาก Abuse and Harassment Prevention Training Manual 
and Leaders’ Guide (775)  
 
คําถามตางๆ? ติดตอ programs@rotary.org 
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ศิษยเกาชนรุนใหม 
 
โรแทเรียนสามารถสนับสนุนชนรุนใหมไดโดยการคนหาศิษยเกาและชักชวนใหเขามารวมงาน แมวาอดีตอินเทอร- 
แรคเทอร โรทาแรคเทอร นักเรียนเยาวชนแลกเปล่ียน และผูรวมโปรแกรมไรลา อาจจะไมไดอาศัยอยูในภาคของ
ทานแลว ศิษยเกาจํานวนมากมายจากประเทศและภาคอ่ืนๆ อาจจะอยูในภาคของทาน 
 
ศิษยเกาโปรแกรมเยาวชนทุนคนสมควรจะไดรับโอกาสในการมีสวนรวมกับโรตารี สโมสรโรตารีของทานสามารถ
พยายามเขาถึงศิษยเกาไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
• วางแผนงานพิธีสําเร็จการศึกษาสําหรับสโมสรอินเทอรแรคทและโรทาแรคทในโรงเรียนเพ่ือยกยองผูท่ีกําลังจะ
ออกจากโปรแกรม และบงชี้โอกาสที่พวกเขาจะมีสวนรวมในโรตารีตอไป 

• แนะนําอดีตผูรวมโปรแกรมเยาวชนที่ยายไปอยูในพ้ืนท่ีอ่ืนใหสโมสรโรตารีในชุมชนใหมของเขาไดรูจัก 
• ติดตอกับศิษยเกาจากภาคของทานท่ียายออกนอกพ้ืนท่ีไปแลวและชวยใหเขาติดตอกับสโมสรโรตารีในพ้ืนท่ีท่ี
พวกเขาอาศัยอยู 

• ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพทองถ่ินหรือใชโซเซียลเน็ตเวิรกเพ่ือสงเสริมอดีตผูรวมโปรแกรมเยาวชนให
กลับมาติดตอกับโรตารีผานทางสโมสรของทาน 

• เชิญชวนศิษยเกาใหมาเยี่ยมเยือนสโมสรของทานและเขารวมงานของสโมสรและภาค 
 
แมวาผูนําของสโมสรโรตารีจะเปล่ียนแปลงไปทุกป แตความสําคัญเกี่ยวกับเยาวชนและการเพิ่มสมาชิกไมควร
เปล่ียนแปลง  อินเทอรแรคเทอรในวันวานคือโรทาแรคเทอรในวันนี้ และคือโรแทเรียนในวันพรุงนี้ 

 



ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับบริการชนรุนใหม   I   11        

 


