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บทที ่1  

ภาพรวม 
 
โรตารสีญัญาทีจ่ะรกัษาสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคามใด ๆ กต็าม ซึง่รวมถงึการสมัผสัทางกายทีไ่ม่พงึ
ปรารถนา การเกี้ยวพาราสหีรอืการวพิากษ์วจิารณ์ ผูท้ีเ่ขา้ร่วมหรอืมสีว่นร่วมในการประชุม งานต่าง ๆ หรอื
กจิกรรมของโรตาร ีจะตอ้งช่วยกนัสรา้งสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิความปลอดภยั ความสุภาพ ความมเีกยีรตแิละ
ความนับถอืต่อทุก ๆ คน 
 

  
แมว้่าพวกเขาจะตระหนกัว่าสมาชกิสโมสรมคีวามเชื่อและคุณค่าทีห่ลากหลาย  ผูน้ าของสโมสร ภาคและโซน
ทุกคนควรจะใชว้จิารณญาณทีด่ใีนการด าเนินการประชุม งานต่าง ๆ และกจิกรรมอื่น ๆ ในแนวทางทีแ่สดงให้
เหน็ถงึหลกัการของความอดกลัน้ของโรตาร ี
 
ผูน้ ากลุ่มปฏบิตักิารโรตารแีละชมรมมติรภาพโรตารคีวรจะใชว้จิารณญาณทีด่ี  เช่นเดยีวกนั ในการท าใหม้ัน่ใจ
ว่าการประชุมและงานกจิกรรมต่าง ๆ มคีวามปลอดภยัและมสีภาวะแวดลอ้มของการอยู่ร่วมกนัทีแ่สดงใหเ้หน็
ถงึหลกัการของเรา 
 
สมาชกิตอ้งปฏบิตัติามประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน (Rotarian Code of Conduct) 
 
ในฐานะทีเ่ป็นโรแทเรยีน ขา้พเจา้จะ : 
 ประพฤตปิฏบิตัดิว้ยคุณธรรมพรอ้มดว้ยมาตรฐานจรรยาบรรณในชวีติสว่นตวัและวชิาชพี 
 
 ปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยความยุตธิรรมและเคารพในวชิาชพีของแต่ละบุคคล 
 
 ใชท้กัษะทางวชิาชพีของขา้พเจา้ผ่านกจิกรรมโรตารเีพื่อสนบัสนุนสง่เสรมิเยาวชน ช่วยเหลอืผู้

เดอืดรอ้นทีจ่ าเป็นยิง่ และปรบัปรุงคุณภาพชวีติของผูค้นในชุมชนของขา้พเจา้และชุมชนโลก 
 
 หลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่อโรตารหีรอืโรแทเรยีนอื่น ๆ 
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 ช่วยธ ารงไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคามใด ๆ ในการประชุมโรตาร ีการจดังานและ 
การท ากจิกรรมต่าง ๆ รายงานเหตุน่าสงสยัในการคุกคาม และช่วยเหลอืใหค้วามมัน่ใจต่อผูร้ายงาน 
การคุกคามว่าจะไม่ถูกตอบโต้ 

 
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรยีนใชก้บัสมาชกิจากทุก ๆ วฒันธรรม ถงึแมว้่าขนบธรรมเนียมและมาตรฐาน
ของวฒันธรรมจะแตกต่างกนั แต่การระมดัระวงัในเรื่องของความเหมาะสมเป็นสิง่ส าคญัเสมอ ขอใหส้งัเกต
อากปักริยิาท่าทางของผูไ้ดร้บัขอ้สงัเกตจากท่านและผูท้ีท่่านท ากจิกรรมดว้ย 

 
ในหลกัสตูรน้ี เราจะพจิารณาค าจ ากดัความ
ของโรตารเีกี่ยวกบัการคุกคาม การพดูคุย
โตแ้ยง้พฤตกิรรมการคุกคาม และใหค้ าแนะน า
ว่าจะจดัการกบัการกล่าวหาอย่างไร เป็นเรื่อง
ส าคญัทัง้การท างานเพือ่ป้องกนัการคุกคาม 
และการจดัการกบัประเดน็ใด ๆ กต็ามอย่าง
รวดเรว็และเหมาะสม สโมสรและโปรแกรมของ
เราควรจะครอบคลุมทุกอย่างและควรจะท าให้
ทุกคนรูส้กึถงึความปลอดภยัและการนบัถอืกนั 
 

 

การสงัเกตว่ามีกฎหมายท้องถ่ินท่ีท่านจ าเป็นต้องท าตามเม่ือจดัการกบัการคกุคาม 
หลกัสูตรน้ีเน้นความส าคญัถึงนโยบายของโรตารีและพื้นฐานของส่ิงท่ีท่านต้องท าเพื่อ
แก้ไขเหตุการณ์ เป็นหน้าท่ีรบัผิดชอบของท่านท่ีจะติดต่อกบัหน่วยงานท่ีบงัคบัใช้
กฎหมายท้องถ่ินและพิจารณาว่าจะต้องมีการปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นหรือไม่ การกล่าวหา
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเยาวชนหรือผู้ใหญ่ท่ีท างานกบัเยาวชนควรจะต้องจดัการตาม
ค ำแนะน ำในกำรปกป้องเยำวชนของโรตำรี (Rotary Youth Protection Guide) 
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บทที ่2  

การคุกคามคืออะไร  
 
โรตารมีนีโยบายเกี่ยวกบัการคุกคามเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าเราไดจ้ดัสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยั สนุกสนานและอยู่ร่วมกนั
ไดทุ้กคน  เป็นการใหค้ าจ ากดัความถงึการคุกคามว่า คอื การกระท าใด ๆ ทัง้วาจาหรอืทางกายทีก่ล่าวรา้ย  
สบประมาท หรอืท าใหขุ้น่เคอืงแก่บุคคลหรอืกลุ่มคนตามลกัษณะเฉพาะซึง่รวมถงึอายุ ชาตพินัธุ ์เชือ้ชาต ิสผีวิ 
ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคม วฒันธรรม เพศ ความชื่นชอบทางเพศและการบ่งชีเ้พศ 
 
การคุกคามอาจจะเกดิขึน้ไดใ้นหลายรปูแบบเมื่อพฤตกิรรมหนึ่งเกดิแพร่กระจายหรอืรุนแรงขึน้  มนัคอืการ
คุกคาม ตวัอย่างเช่น 
 

 

 

 

 

 

 

 
การใชถ้อ้ยค าดหูมิน่เหยยีด
หยาม ไมว่่าจะโดยการพดู
หรอืเขยีน รวมทัง้ในอเีมล 
หรอืบนสื่อทางสงัคม 

 การกลัน่แกลง้ผูอ้ื่นตาม
ลกัษณะเฉพาะขา้งตน้ รวมทัง้
การขม่ขูห่รอืการท าใหก้ลวั
ดว้ยวาจาหรอืทางกาย 

 การออกความเหน็ใน
ความหมายเชงิดถููกหรอื 
เยย้หยนับนสื่อทางสงัคม 

หรอืในอเีมล 

 การมส่ีวนเกีย่วขอ้งในการ
นินทาว่ารา้ย รวมทัง้ถอ้ยค าที่
ดหูมิน่ เหยยีดหยาม เกีย่วกบั
ชวีติความเป็นส่วนตวัของ
ผูค้นซึง่อาจจะท าใหเ้สยี

ชื่อเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจงใจขดัขวางกจิกรรม 

ของผูอ้ื่น 

 การตัง้ค าถามหรอื
วพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบั
ประสบการณ์หรอืกจิกรรม
ทางเพศของบุคคลอื่น 

 การลอ้เลยีนหรอืใชภ้าษา 
ทีด่ถููกเกีย่วกบัลกัษณะ
เฉพาะทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

 การกระท าหรอืขม่ขูด่ว้ย 
การสมัผสัทางกายที ่
ไม่พงึปรารถนา เช่น  
การผลกั กอดหรอืหยกิ 
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การใหค้ าแนะน าโดย 

ไม่ไดร้อ้งขอ เกีย่วกบัความ
น่าสนใจหรอืกรยิาท่าทาง 
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 การชายตามอง หรอืผวิปาก  การใช ้แสดง หรอืส่งต่อ
ถอ้ยค า สิง่ของ รปูภาพ 
บทความ จดหมาย อเีมล 
ขอ้ความหรอืเวบ็ไซตท์ีบ่อก
เป็นนัยหรอืดถููกทางเพศ 

 การพาดพงิถงึอายุ เผ่าพนัธุ ์
เชือ้ชาต ิสผีวิ ความสามารถ 
ศาสนา สถานภาพทาง

เศรษฐกจิสงัคม วฒันธรรม 
เพศ ความชื่นชอบทางเพศ 

หรอืการบ่งชีเ้พศ 

 
เป็นเรื่องส าคญัยิง่ทีผู่น้ าทุกคนจะตอ้งเอาจรงิเอาจงักบัขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัการคุกคามและจดัการกบั
สถานการณ์นัน้ 
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บทที ่3 

การสรา้งสภาวะแวดลอ้มที่ปลอดจาก 

การคุกคาม  
 

  
ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าการประชุมหรอืงานทางสงัคมปลอดจากการคุกคามเป็นสิง่ทีทุ่กคนควรจะตอ้งมสีว่นร่วม  
ค าน าของหลกัสตูรน้ีและสว่น (section) ทีอ่ธบิายถงึการคุกคาม เป็นการสาธยายถงึพนัธสญัญาของโรตารใีน
การป้องกนัพฤตกิรรมการคุกคาม ผูน้ าภาครวมทัง้ผูว้่าการภาค ผูช้่วยผูว้่าการภาค และประธานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ จะตอ้งท างานกบัสโมสรเพือ่รกัษาสภาวะแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิความปลอดภยั ความสุภาพ ศกัดิศ์ร ีและ
ความนับถอืแก่ทุกคน  ผูน้ ากลุ่มปฏบิตักิารโรตาร ี(Rotary Action Groups) และชมรมมติรภาพโรตาร ี(Rotary 
Fellowships) จะตอ้งด าเนินการในมาตรฐานเดยีวกนัดว้ย 
 
ผูน้ าสโมสรและภาคสามารถด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ เพือ่สรา้งบรรยากาศทีป่ลอดจากการคุกคาม ผูน้ า
กลุ่มปฏบิตักิารโรตารแีละชมรมมติรภาพโรตารคีวรจะปรบัขัน้ตอนเหล่านี้ให้เขา้กบัโครงสรา้งและกจิกรรมของ
กลุ่ม 
 ผูน้ าสโมสรควรจะแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบันโยบายของโรตารเีพือ่สรา้งสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอด

จากการคุกคาม ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารสโมสร และพจิารณาว่าท่านจะพดูคุยกบัสมาชกิ
อย่างไร 
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 พดูคุยเกีย่วกบันโยบายในการประชุมกจิกรรมสโมสร (Club Assembly) ก่อนทีจ่ะเริม่ตน้แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ ใหก้ าหนดกฎเกณฑท์ีทุ่กคนเหน็ชอบร่วมกนัเพือ่เป็นแนวทางในการอภปิรายเรื่องที่
อาจจะท าใหไ้ม่สบายใจ กฎเกณฑท์ีเ่หมาะสมบางอย่าง เช่น พดูคุยเกีย่วกบัประสบการณ์และความรูส้กึ
ของท่านเอง ถามค าถามในแนวทางทีช่่วยใหท้่านเขา้ใจ และใหพ้ดูทลีะคน 

 
 ผูน้ าสโมสรควรจะตระหนกัถงึตวัอย่างในอดตีซึง่อาจจะเขา้ข่ายการคุกคาม และท าใหเ้กดิความชดัเจน

ว่าพฤตกิรรมเช่นนัน้จะไม่เป็นทีย่อมรบั 
 
 ผูน้ าสโมสรและภาคควรจะเน้นถงึขอ้ความส าคญั (Message) ทีโ่รตารจีะไม่อดกลัน้ (Tolerate) ต่อการ

คุกคาม 
 
 สมาชกิควรจะรูส้กึมพีลงัทีจ่ะยนืหยดัต่อตา้นการคุกคามเมื่อมเีหตุการณ์เกดิขึน้ และรายงานต่อ

เจา้หน้าทีต่ ารวจ หรอืผูน้ าสโมสรหรอืภาค หากจ าเป็น 
 
 ผูน้ าสโมสรควรจะแจง้แก่สมาชกิว่าผูน้ าสโมสรหรอืภาคจะตอบกลบัการรายงานการคุกคามอย่างไร 

 
  ตอกย ้าว่าเป็นความรบัผดิชอบของทุกคนทีจ่ะสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคาม  
 

อุดมการณ์เริม่แรกของโรตารใีนการน าเอาผูน้ าจากภูมหิลงัต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกนัเพือ่ปรบัปรุงชุมชน จะประสบ
ความส าเรจ็ไดต้่อเมื่อมสีภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดภยั และปลอดจากการคุกคาม 
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บทที ่4  

ท าอยา่งไรเม่ือถูกคุกคาม  
 
หากท่านรูส้กึว่าถูกคุกคามใหท้ าตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 
ขัน้ตอนที ่1  
หากท่านสงสยัในความปลอดภยั ให้ติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจในท้องถ่ิน 
ความปลอดภยัของท่านเป็นเรื่องทีต่อ้งพจิารณาว่าส าคญัทีสุ่ด 
ตดิต่อกบัต ารวจในทอ้งถิน่เพือ่รายงานเหตุการณ์ ตอ้งรายงาน
ขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางอาชญากรรมทัง้หมดแก่
เจา้หน้าทีต่ ารวจ 
 
ขัน้ตอนที ่2  
แจ้งเร่ืองแก่กรรมการบริหารสโมสร ผู้น าภาค หรือผู้น าโซน 
หากท่านถูกคุกคามโดยบุคคลใดในสโมสรหรอืภาค หรอืหาก
เกดิพฤตกิรรมการคุกคามในงานกจิกรรมของโรตาร ีใหแ้จง้แก่
บุคคลทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กบัว่าเกดิเหตุขึน้ทีใ่ด อาจจะเป็น
กรรมการบรหิารสโมสร ผูน้ าภาคซึง่เป็นผูจ้ดังาน หรอืผูน้ าโซน
ทีร่บัผดิชอบ รายงานเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในงานซึง่จดัขึน้โดย
กลุ่มปฏบิตักิารโรตารหีรอืชมรมมติรภาพโรตารแีก่ประธานของ
กลุ่มหรอืผูท้ีเ่ป็นทมีผูน้ า 
 
ขัน้ตอนที ่3  
รายงานเหตุการณ์แก่โรตารีสากล 
รายงานขอ้กล่าวหาว่ามกีารคุกคามเกดิขึน้ในงานทีโ่รตารสีากล
อุปถมัภแ์ก่ส านกังานใหญ่โลกของโรตาร ีเช่น การอบรมผูว้่า
การภาครบัเลอืก (International Assembly) หรอืการประชุม
ใหญ่ประจ าปีของโรตารสีากล (Rotary International 
Convention)  
 
ขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัการคุกคามทีก่ระท าโดยผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่าการภาคนอมนิี 
กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการมลูนิธ ิจะตอ้งรายงานแก่ส านกังานใหญ่โรตารดีว้ย โดยตดิต่อกบัผูแ้ทนฝ่าย
สนบัสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support) 
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สว่นเหตุการณ์อื่น ๆ ควรจะรายงานแก่ผูน้ าสโมสร ภาคหรอืโซน  หากพวกเขาไม่ตอบสนองใหแ้จง้แก่ผูแ้ทน
ฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาค ซึง่สามารถตดิต่อกบัผูน้ าของภาคและโซนเพือ่การสอบสวนต่อไปและสง่เสรมิให้
พวกเขาช่วยในการแกไ้ขประเดน็ปัญหา  
 

 โรแทเรยีนหรอือาสาสมคัรทีม่ใิช่โรตารซีึง่ยอมรบัและไดร้บัการตดัสนิว่ามคีวามผดิ หรอืเป็น 
ทีร่บัรูว้่ามสีว่นเกีย่วขอ้งในการล่วงละเมดิทางเพศ หรอืการคุกคามทางเพศ หรอืพฤตกิรรม
อื่นทีเ่ลวทรามขดัต่อศลีธรรม จะถูกหา้มมใิหท้ างานร่วมกบัเยาวชนในบรบิทของโรตาร ี

 
ขอย ้าเตอืนว่า จะตอ้งรายงานแก่โรตารสีากลเกีย่วกบัขอ้กล่าวหาในเรื่องการคุกคามที่
เกีย่วกบัเยาวชน โดยสง่อเีมลไปที ่youthprotection@rotary.org ภายใน 72 ชัว่โมง 
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บทที ่5  

การจดัการขอ้กล่าวหา  
 
ผูน้ าสโมสร ภาค โซน กลุ่มปฏบิตักิาร หรอืชมรมมติรภาพ จะตอ้งจดัการกบัขอ้กล่าวหาทีเ่กีย่วกบัการคุกคาม
ใด ๆ อย่างรวดเรว็ และตอ้งไม่ตอบโตผู้ท้ีก่ระท าการนัน้ 
 
โรตารสีนบัสนุนเป็นอย่างยิง่ใหผู้น้ าทุก ๆ ฝ่ายแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่จดัการกบัขอ้กล่าวหาเหล่านี้  ภาคควร
ท างานกบัสโมสรเพือ่ก าหนดประมวลจรรยาบรรณและนโยบายเพือ่ป้องกนัและการแกปั้ญหาการคุกคามภายใน
สโมสร ในระหว่างสมาชกิและกบัผูม้สีว่นร่วมในโรตาร ี นโยบายเหล่านี้จะตอ้งระบุผลทีต่ามมาหากพบว่ามกีาร
คุกคามจรงิแต่ไม่ไดท้ าใหเ้กดิกจิกรรมทีเ่ป็นอาชญากรรม   และควรจะระบุรายละเอยีดว่าเมื่อมกีารตดิต่อกบั
เยาวชนควรจะมกีารก าหนดขอบเขต   หากมกีารคุกคามทางเพศ หา้มตดิต่อกบัเยาวชน   การมกีระบวนการที่
โปร่งใสจะช่วยสโมสรและภาคในการป้องกนัการคุกคามได ้
 
ขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางอาชญากรรมทัง้หมดจะตอ้งถูกสง่ไปยงัเจา้หน้าที่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายทอ้งถิน่ 
สมาชกิควรจะใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ทีอ่ยู่เสมอในการสอบสวนใด ๆ และไม่ควรจะเขา้ไปยุ่งเกีย่ว  ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมทีถู่กรายงาน จะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการสอบสวนหรอืตดัสนิใจ
เกีย่วกบัเรื่องนัน้  รวมทัง้มติรสหายของพวกเขาดว้ย 
 
พจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบทบาทต่าง ๆ ในโรตาร ี
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของสมาชิก 
การสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคามเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของทุกคน  หากท่านประจกัษ์แก่สายตา
ว่ามกีารคุกคาม ตอ้งแจง้ใหบุ้คคลผูน้ัน้ทราบว่าการกระท าเหล่านัน้ไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของโรตาร ี พดูคุย
ถงึความห่วงใยของท่านกบัผูน้ าสโมสรหรอืภาค  อย่าเงยีบเฉยโดยไม่กระท าการใด ๆ ซึง่จะถอืว่าเป็นการ
ยอมรบัพฤตกิรรมนัน้ 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสร 
การกล่าวหาการคุกคามในงานหรอืกจิกรรมของโรตารจีะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยคณะกรรมการบรหิาร
สโมสร หรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่วตัถุประสงคน์ี้  คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการ
ตอ้งตอบกลบัในเวลาอนัเหมาะสม โดยทัว่ไปแลว้ในเวลาหนึ่งเดอืน 
 
หากหนึ่งในคณะกรรมการบรหิารสโมสรเป็นผูถู้กกล่าวหา  เขาไม่ควรจะมสีว่นร่วมในการพจิารณา 
 
หากท่านไดร้ายงานการคุกคามแก่ผูน้ าสโมสรแลว้ และรูส้กึว่าคณะกรรมการบรหิารสโมสรหรอืคณะกรรมการ
มไิดจ้ดัการเรื่องอย่างเหมาะสม  ใหร้ายงานเรื่องแก่ผูว้่าการภาคหรอืคณะกรรมการภาคทีด่แูลจดัการเกีย่วกบั
การกล่าวหาการคุกคาม 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของภาค 
การกล่าวหาการคุกคามในงานหรอืกจิรรมของโรตารตีอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยผูว้่าการภาค หรอื
คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากผูว้่าการภาคเพือ่วตัถุประสงคน์ี้  ผูว้่าการภาคและคณะกรรมการตอ้งตอบ
กลบัในเวลาอนัเหมาะสม โดยทัว่ไปแลว้ในเวลาหนึ่งเดอืน 
 
หากผูว้่าการภาคเป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีน ผูว้่าการภาคเพิง่ผ่านพน้หรอืคณะกรรมการจะพจิารณาและ
ตอบกลบัการรอ้งเรยีนนัน้  หากเป็นการรอ้งเรยีนผูว้่าการภาค ผูว้่าการภาครบัเลอืกหรอืผูว้่าการภาคนอมนิี  
ท่านจะตอ้งตดิต่อกบัผูแ้ทนฝ่ายสนับสนุนสโมสรและภาคดว้ย 
 
หากผูน้ าภาคคนใดเป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีน จะต้องไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณา 
 
หากท่านไดร้ายงานการคุกคามแก่ผูว้่าการภาค อดตีผูว้่าการภาคหรอืคณะกรรมการแลว้ และรูส้กึว่าพวกเขา
มไิดจ้ดัการอย่างเหมาะสม ใหร้ายงานแก่กรรมการบรหิารโรตารสีากล 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของโซน 
การรอ้งเรยีนการคุกคามในงานหรอืกจิกรรมของโรตารตี้องไดร้บัการพจิารณาโดยกรรมการบรหิารโรตารสีากล 
หรอืคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเพือ่วตัถุประสงคน์ี้   กรรมการบรหิารหรอื
คณะกรรมการตอ้งตอบสนองภายในเวลาอนัเหมาะสมโดยทัว่ไปแลว้ในเวลา 1 เดอืน 
 
หากกรรมการบรหิารเป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีน ประธานโรตารสีากลจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารในปัจจุบนั
อกีคนหน่ึงหรอือดตีกรรมการบรหิารเพือ่พจิารณาและตอบกลบัการรอ้งเรยีน  หากเป็นการกล่าวหาการคุกคาม
ของกรรมการบรหิารโรตารสีากล กรรมการบรหิารรบัเลอืก หรอืกรรมการบรหิารนอมนิี ท่านตอ้งแจง้ประธาน 
โรตารสีากลดว้ย 
 
หากกรรมการบรหิารโรตารสีากลคนใดเป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีน พวกเขาจะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการ
พจิารณา 
 
หากท่านไดร้ายงานการคุกคามแก่เจา้หน้าทีใ่นระดบัโซนแลว้และรูส้กึว่าพวกเขายงัมไิดจ้ดัการอย่างเหมาะสม 
ใหร้ายงานไปยงัประธานโรตารสีากล 
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกลุ่มปฏิบติัการหรอืชมรมมิตรภาพ 
การกล่าวหาการคุกคามในงานหรอืกจิกรรมของกลุ่มปฏบิตักิารโรตาร ีหรอืชมรมมติรภาพโรตารจีะตอ้งไดร้บั
การพจิารณาโดยกลุ่มหรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เพือ่วตัถุประสงคน์ี้  คณะกรรมการจะตอ้งตอบกลบั
ภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยทัว่ไปภายใน 1 เดอืน 
 
หากสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการของกลุ่มเป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีน พวกเขา
จะตอ้งไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณา 
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กลุ่มปฏบิตักิารและชมรมมติรภาพตอ้งแจง้แก่นายกสโมสรและผูว้่าการภาคทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนการ
คุกคามทีม่ตี่อสมาชกิ 
 
หากท่านไดร้ายงานการคุกคามแก่ผูน้ ากลุ่มปฏบิตักิารหรอืชมรมมติรภาพ และรูส้กึว่าพวกเขาไม่ไดจ้ดัการ 
อย่างเหมาะสม ท่านอาจจะสง่ความห่วงใยไปพรอ้มกบัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งถงึประธานโรตารสีากล   หากกลุ่ม
ปฏบิตักิารหรอืชมรมมติรภาพไม่ไดจ้ดัการคน้หาเกี่ยวกบัการคุกคามอย่างเหมาะสม ประธานโรตารสีากลจะ
ขอใหค้ณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลด าเนินการตามความเหมาะสม 
 

วิธีการจดัการกบัรายงานการคกุคาม 
การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคุกคามจะตอ้งไดร้บัการด าเนินการอย่างจรงิจงัทุกครัง้ 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 

ตอบรบัรายงานทุกฉบบัด้วยความเคารพ 
แจง้ใหผู้ท้ีร่ายงานเหตุการณ์ทราบว่าโรตารจีะไม่อดกลัน้ต่อการคุกคาม  ตอ้งแลกเปลีย่นความคดิเหน็ว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป และใหพ้วกเขาตดัสนิใจว่าตอ้งการจะสอบสวนต่อหรอืไม่ 
 
ขัน้ตอนท่ี 2  

รายงานการกลา่วหาแก่บุคคลหรือคณะกรรมการท่ีเหมาะสม 
หากสถานการณ์เป็นไปตามนัน้ ตอ้งแจง้แก่บุคคลทีท่ าการรอ้งเรยีนว่าท่านจะสนบัสนุนหากพวกเขาตอ้งการ
รายงานต่อเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
 
สโมสร ภาค โซน กลุ่มปฏบิตักิารและชมรมมติรภาพ ควรจะแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่จดัการกบัขอ้กล่าวหา
เช่นน้ีดว้ย  ซึง่จะช่วยท าใหม้ัน่ใจว่าการรอ้งทุกขไ์ดร้บัการจดัการอย่างยุตธิรรมและรวดเรว็  หากสโมสรของ
ท่านไม่มคีณะกรรมการ ตอ้งตดิต่อกบันายกสโมสรหรอืผูว้่าการภาค 
 
ขัน้ตอนท่ี 3  

ปลดผู้ท่ีได้รบัการกลา่วหาออกจากกิจกรรมเยาวชน 
เพือ่เป็นการปกป้องทุกคน และใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปกป้องเยาวชนของโรตาร ีผูท้ีไ่ดร้บักล่าวหาในเรื่อง
การล่วงละเมดิหรอืการคุกคามทางเพศจะตอ้งถูกปลดออกจากการตดิต่อกบัเยาวชน จนกว่าเรื่องราวจะไดร้บั
การแกไ้ข   ขัน้ตอนน้ีจะช่วยปกป้องเยาวชนและปกป้องบุคคลนัน้ๆ จากการถูกกล่าวหาในอนาคต 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 

พิจารณาการร้องเรียนและก าหนดว่าจะต้องสมัภาษณ์ใครบ้าง 
พจิารณาการรอ้งทุกขแ์ละตดัสนิใจว่าท่านตอ้งการพดูกบัใครบา้ง  เตรยีมการสมัภาษณ์ทุกคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในสถานการณ์นัน้   สิง่ทีค่วรท ามากทีสุ่ดคอืการพูดคยุกบัผูร้อ้งเรยีน ผูท้ีเ่ป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีนนัน้ 
และคนอื่น ๆ ทีอ่าจจะเป็นพยานในเหตุการณ์หรอือาจจะสามารถใหข้อ้คดิเหน็ได ้  หากมผีูป้ฏเิสธทีจ่ะรบัการ
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สมัภาษณ์หรอืไม่ตอบรบัโทรศพัทห์รอือเีมล ใหร้ะบุไวใ้นรายงานของท่านดว้ย   พยายามตดิต่อกบับุคคลนัน้
อย่างน้อย 3 ครัง้โดยการใชว้ธิกีารทีแ่ตกต่างกนั 2 วธิ ี  การสมัภาษณ์สามารถกระท าแบบตวัต่อตวั ทาง
โทรศพัท ์หรอืในการประชุมออนไลน์   ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าไดจ้ดบนัทกึอย่างละเอยีดถีถ่ว้นไม่ว่าท่านจะท าการ
สมัภาษณ์โดยวธิใีดกต็าม 
 
ขัน้ตอนท่ี 5  

ท าการสอบสวนอย่างละเอียด 
เริม่ตน้โดยการพดูคุยกบับุคคลทีท่ าการรอ้งเรยีน โดยถามค าถามดงัต่อไปนี้ 
1. เกดิอะไรขึน้ 
2. ใครทีอ่าจจะเป็นพยานในเรื่องทีเ่กดิขึน้ 
3. เขาตอ้งการผลลพัธอ์ย่างไร (เช่น การด าเนินการของภาค) 
 
แลว้จงึพดูคุยกบัผูท้ีเ่ป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีน แจง้พวกเขาว่ามกีารกล่าวหา  แลว้จงึขอใหอ้ธบิายถงึสิง่ที่
เกดิขึน้  ขอรายชื่อของผูท้ีอ่าจจะเป็นพยานในเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมได ้และมเีอกสารหรอืหลกัฐานใดทีบ่่งชี้
วา่เหตุการณ์เช่นนัน้มไิดเ้กดิขึน้ตามทีถู่กกล่าวหา 
 
ใชว้ธิกีารเหมอืนกนักบัพยาน  สอบถามค าถามทีจ่ะสรา้งความจรงิและหลกีเลีย่งค าถามว่า “เหตุใด” ซึง่อาจจะ
น าไปสูค่วามอบัอาย หรอืซดัทอดบุคคลทีท่ าการกล่าวหา 
 
การพดูคุยกบัผูท้ีเ่หน็สิง่ทีเ่กดิขึน้โดยตรงเป็นการดทีีสุ่ด  เพราะจะน าท่านไปสูข่อ้สรุปทีม่นี ้าหนกัมากกว่า   
หากท่านพดูคุยกบับุคคลทีร่อ้งเรยีนและบุคคลทีเ่ป็นเป้าหมายของการรอ้งเรยีนเท่านัน้  พวกเขาอาจจะให้
รายละเอยีด – ทีห่ากไม่ตรงกนัขา้ม – กจ็ะแตกต่างกนั 
 
หากไม่มพียาน ตอ้งพดูคุยกบัทัง้สองฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งและพจิารณาใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ ว่าหลกัฐานของใคร
น่าเชื่อถอืมากกว่าและสิง่ใดทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดม้ากทีสุ่ด   ซึง่เป็นเรื่องทีย่ากมาก และเป็นเหตุผลหนึ่งทีว่่าเหตุใด
การมคีณะกรรมการเพือ่พจิารณาเรื่องเช่นนี้จงึเป็นการดทีีสุ่ด 
 
ขัน้ตอนท่ี 6  

เขียนบทสรปุของเหตุการณ์ รวมทัง้การด าเนินการท่ีท่านจะแนะน า 
เมื่อสมัภาษณ์เสรจ็สิน้ ท่านตอ้งเขยีนรายงานทีม่บีทสรุป   พจิารณาจากบทสรุปว่าจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไป
เพือ่ท าใหม้คีวามปลอดภยัหรอืไม่   ซึง่อาจจะรวมถงึการยุตสิมาชกิภาพโรตารขีองใครบางคน การขอใหพ้วก
เขาลาออกจากบทบาท หรอืหา้มมใิหพ้วกเขามสีว่นร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชน 
 
ตดิตามจนจบกระบวนการตามค าแนะน าของท่านและท าสิง่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะไม่เกดิพฤตกิรรมเช่นนี้
ขึน้อกี   ซึง่อาจจะรวมถงึการไกล่เกลีย่ในการอภปิรายระหว่างฝ่ายต่าง ๆ หรอืสรา้งบรรทดัฐานของสโมสรทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรขึน้มา 
 
เกบ็สิง่ทีค่น้พบจากการสอบสวนเขา้แฟ้มไวท้ีภ่าค   หากภาคพจิารณาว่าบุคคลนัน้ควรจะถูกหา้มจากการ
ท างานร่วมกบัเยาวชน หรอืหากนโยบายก าหนดขอ้หา้มหรอืการยุตสิมาชกิภาพ ตอ้งแจง้ใหโ้รตารสีากลทราบ 
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ขัน้ตอนท่ี 7  

ยติุสมาชิกภาพในสโมสรของบุคคลนัน้ 
สโมสรตอ้งยุตสิมาชกิภาพของโรแทเรยีนคนใดกต็ามทีย่อมรบั หรอืถูกตดัสนิ หรอืถูกพบว่ามสีว่นเกี่ยวขอ้งกบั
การล่วงละเมดิหรอืการคุกคามทางเพศ   สมาชกิคนใดทีถู่กยุตสิมาชกิภาพจากการคุกคาม จะตอ้งถูกรายงาน
แก่พนกังานฝ่ายสนบัสนุนสโมสรและภาค 
 
ผูท้ีม่ใิช่โรแทเรยีนซึง่ยอมรบั ถูกตดัสนิ หรอืถูกพบว่ามสี่วนเกีย่วขอ้งในการล่วงละเมดิ หรอืการคุกคามทางเพศ 
จะตอ้งถูกระงบัจากการมสีว่นร่วมในกจิกรรมของโรตารกีบัเยาวชน   สโมสรจะไม่ยอมใหบุ้คคลทีรู่ว้่ามสีว่น
เกีย่วขอ้งในการล่วงละเมดิหรอืการคุกคามทางเพศเป็นสมาชกิของสโมสร 
 
หากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลทราบว่าสโมสรไม่ยุตสิมาชกิภาพของโรแทเรยีนผูน้ัน้ คณะกรรมการ
บรหิารอาจกระท าการยกเลกิสมาชกิสภาพของโรแทเรยีนและใบชารเ์ตอรข์องสโมสร 
 

สรปุ 
เป็นเรื่องทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดท้ีผู่น้ าสโมสร ภาค โซน กลุ่มปฏบิตักิารและชมรมมติรภาพ  
จะตอ้งจดัการกบัการรอ้งเรยีนอย่างจรงิจงั  การประชุมและงานต่าง ๆ ของโรตาร ี

ควรจะเป็นสถานทีซ่ึง่ทุกคนรูส้กึสบายใจและปลอดภยั 
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บทที ่6  

การแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
เราไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ไปแลว้ว่าเหตุใดจงึเป็นการดทีีสุ่ดทีจ่ะมคีณะกรรมการแทนทีจ่ะเป็นบุคคลเพยีง
คนเดยีวในการพจิารณาการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคุกคาม และตดัสนิใจว่าควรจะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืไม่   การมคีณะกรรมการประจ าทีแ่ต่งตัง้ขึน้ก่อนทีจ่ะมกีารรอ้งเรยีนใด ๆ ควรจะพจิารณาถงึกระบวนการ 
ทีโ่ปร่งใส   ในระดบัสโมสรคณะกรรมการควรมเีพยีง 3 คน ในขณะทีค่ณะกรรมการของภาคอาจจะมกีรรมการ 
3-5 คน 
 
เมื่อท่านเลอืกกรรมการในคณะน้ี ควรมองหาสมาชกิหรอืผูท้ีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิซึง่มคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

• มปีระสบการณ์วชิาชพีในการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน เช่น เจา้หน้าทีต่ ารวจ เจา้หน้าทีส่งัคมสงเคราะห์ 
หรอืทีป่รกึษาดา้นสุขภาพจติ 

• ผูท้ีจ่ะเสยีสละในการสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคาม 
• มคีวามมุ่งมัน่ในการพจิารณาทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ 

 
หากมผีูท้ีต่ ัง้ใจท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการแต่ไม่รูส้กึว่าไดเ้ตรยีมพรอ้มในการพจิารณาการกล่าวหาการคุกคาม 
ใหพ้จิารณาเชญิผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ ๆ หรอืเจา้หน้าทีซ่ึง่บงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งถิน่มาเพือ่แนะน าแนวทาง
ปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด 
 
หลงัจากทีค่ณะกรรมการไดร้บัการแต่งตัง้และรบัการอบรมแลว้  จงจ าไวว้่าตอ้งแจง้สมาชกิทุกคนและผูน้ าภาค
เกีย่วกบัคณะกรรมการ และการท างานของคณะกรรมการนี้ 
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บทที ่7  

ฝึกปฏิบตัสิถานการณจ์  าลอง 
 
เน้นใหส้มาชกิทราบว่าโรตารจีะไม่อดกลัน้ต่อการคุกคาม และการรายงานการสอบสวนพฤตกิรรมคุกคาม
ในทนัทเีป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของสภาวะแวดลอ้มในการอยู่ร่วมกนั ซึง่ทุกคนรูส้กึถงึความปลอดภยั   ในการฝึก
ปฏบิตักิรณีทีท่่านจ าเป็นตอ้งจดัการกบัพฤตกิรรมการคุกคาม ใหพ้จิารณาแต่ละสถานการณ์สมมตติ่อไปนี้ และ
เลอืกค าตอบทีท่่านเชื่อว่าจะสามารถจดัการกบัสถานการณ์ไดด้ทีีสุ่ด 
 
1) สมาชกิสตรขีองสโมสรแจง้กบัท่านซึง่เป็นนายกสโมสรว่า เธอรูส้กึว่าถูกสมัผสัจากชายคนหนึ่งอย่างไม่

เหมาะสมในงานของสโมสร เธอไม่ตอ้งการแจง้แก่คณะกรรมการบรหิารหรอืผูม้อี านาจในทอ้งถิน่เกี่ยวกบั
เรื่องนี้ ค าตอบทีด่ทีีสุ่ดคอือะไร ? 
ก) ขอบคุณทีเ่ธอเชื่อมัน่ในตวัท่าน และสอบถามว่าเธอหวงัจะใหม้ผีลอย่างไร 
ข) เคารพในการตดัสนิใจของเธอทีจ่ะไม่บอกคนอื่น 
ค) แจง้ใหท้ราบว่าโรตารไีม่อดกลัน้ในเรื่องของการประพฤตลิ่วงละเมดิ   และแนะน าเป็นอย่างยิง่ใหเ้ธอ

พดูคุยกบัเจา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่ และแจง้ว่าท่านจะด าเนินการสบืสวนเพือ่มใิหเ้กดิเหตุการณ์เช่นน้ีขึน้
อกี 

 

ค าตอบ ค) 
เป็นค าตอบทีด่ทีีสุ่ด ในขณะทีท่่านไม่สามารถบงัคบัใหเ้ธอพดู
และควรจะเคารพในการตดัสนิใจของเธอ ตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่าได้
ใหท้างเลอืกทีช่ดัเจนและการสนบัสนุน เพือ่ใหเ้ธอสามารถ

ตดัสนิใจอย่างมขีอ้มลูดทีีสุ่ด 

 
2) ผูน้ าระดบัภูมภิาคซึง่เป็นสตร ีสง่ขอ้ความถงึท่านซึง่เป็นกรรมการบรหิารโรตารสีากลว่า  เธอถูกเหยยีด

หยามและท าใหเ้สยีเกยีรตบินสือ่ทางสงัคมโดยผูว้่าการภาคนอมนิีในระหว่างการประชุม Rotary Institute  
เธอตอ้งการใหผู้ว้่าการภาคนอมนิีถูกต าหนิ และถูกสัง่ใหข้อโทษ และถูกสอบสวนเพือ่พจิารณาว่าเขา
เหมาะทีจ่ะเป็นผูว้่าการภาคหรอืไม่  ท่านจะท าอย่างไร ? 
ก) ท าการสอบสวน ซึง่ท่านพจิารณาขอ้ความบนสือ่ทางสงัคมและสมัภาษณ์ผูน้ าในระดบัภูมภิาค ผูว้่า

การภาคนอมนิี ผูว้่าการภาครบัเลอืก ผูว้่าการภาคปัจจุบนั และคนอื่น ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ข) ตดิต่อกบัผูว้่าการภาคนอมนิี และขอใหเ้ขาลบโพสตด์งักล่าวออกและขอโทษ 
ค) ขอไกล่เกลีย่ในการสนทนาระหว่างผูน้ าในระดบัภูมภิาคและผูว้่าการภาคนอมนิี เพือ่แกไ้ขประเดน็

ปัญหา 
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ค าตอบ ก) 
ถูกตอ้ง การเขา้ถงึแนวทางทีด่ทีีสุ่ดคอืการสอบสวนอย่างเตม็
รปูแบบ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าไดร้บัเรื่องราวทีส่มบูรณ์และสามารถ

ด าเนินการไดอ้ย่างยุตธิรรม 

 
3) สมาชกิชายคนหนึ่งรายงานต่อท่านซึง่เป็นนายกสโมสรว่า เขาถูกดหูมิน่และใสร่า้ยโดยสมาชกิอกีคนหนึ่ง 

ในงานกจิกรรมโรตารใีนทอ้งถิน่ซึง่ท่านมไิดเ้ขา้ร่วมงาน  เขาขอใหบุ้คคลผูน้ี้ถูกลงโทษ  ท่านจะท าอย่างไร
ต่อไป ? 
ก) ชีแ้จง้ว่าเนื่องจากท่านไม่ไดอ้ยู่ในทีน่ัน้ จงึไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ 
ข) แจง้ว่าท่านจะสอบสวนและขอใหเ้ขาสง่เอกสารรายละเอยีด รวมทัง้ชื่อของผูท้ีเ่ป็นพยานใน

เหตุการณ์นัน้ 
ค) ใหค้วามมัน่ใจแก่เขาว่าท่านจะพดูคุยกบัอกีบุคคลหนึ่ง และแจง้แก่เขาว่าพฤตกิรรมเช่นนัน้ไม่

เหมาะสม 
 

ค าตอบ ข) 
ถูกตอ้ง ในฐานะนายกสโมสรท่านจ าเป็นตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่า
สถานการณ์ไดร้บัการสอบสวนในทนัท ีซึง่โดยทัว่ไปหมายถงึ

ในเวลาประมาณ 1 เดอืน 

 
4) สโมสรของท่านเชญิสมาชกิสตรจีากอกีสโมสรหนึ่งมาบรรยายเกี่ยวกบัโครงการ  ในขณะทีเ่ธอก าลงั

บรรยาย สมาชกิสโมสรชายคนหนึ่งไดว้พิากษ์วจิารณ์ในความหมายทีเ่ยย้หยนั และขอใหย้กเลกิความ
คดิเหน็ทีเ่ธอก าลงัแสดงอยู่   นายกสโมสรขอใหเ้ขาเงยีบ แต่เขายงัคงพดูพมึพ าอยู่ในทีน่ัง่ของตนและ
รบกวนสมาชกิอื่น   แขกรบัเชญิรูส้กึไม่สบายใจและจบการน าเสนอของเธออย่างรวดเรว็   ในฐานะทีเ่ป็น
หนึ่งในผูช้าย 3 คนในโต๊ะซึ่งมผีูช้ายทีว่พิากษ์วจิารณ์ในทางทีท่ าใหเ้สยีหาย ท่านจะตอบสนองอย่างไร ? 
ก) บอกชายผูน้ัน้ว่าท่านตอ้งการฟังการน าเสนอ และผูบ้รรยายทุกคนควรไดร้บัความเคารพ   ขอใหเ้ขา

ออกจากหอ้งประชุมหากไม่ตอ้งการฟังผูน้ าเสนอ 
ข) ไม่ท าอะไรเลย เป็นงานของนายกสโมสรทีจ่ะจดัการพฤตกิรรมเช่นนี้ 
ค) เขา้ไปหาผูช้ายคนนัน้หลงัจากการน าเสนอ และกล่าวว่าพฤตกิรรมของเขาท าใหเ้กดิความวุ่นวาย 

และไม่ยุตธิรรมแก่ผูน้ าเสนอ  สอบถามถงึค าวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัรายการน าเสนอ และถามถงึ
วธิกีารทีเ่ขาจะสามารถจดัการเป็นอย่างอื่นไดอ้ย่างไร 
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ค าตอบ ค) 
เป็นแนวทางทีด่ทีีสุ่ด การสนทนาเป็นการสว่นตวัอาจจะ 
ใหผ้ลทีด่กีว่า และไม่เป็นการรบกวนการน าเสนออกี  

หากเขาทะเลาะววิาทหรอืก้าวรา้ว ตอ้งแจง้คณะกรรมการ
บรหิารฯ ว่าควรจะมกีารด าเนินการต่อไปหรอืไม่ 

 
5) สมาชกิสโมสรคนหนึ่งทีอ่ยู่ในกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่อีทิธพิลมากกว่า ไดล้งคะแนนเสยีงไม่ยอมรบัสมาชกิคน

หนึ่งจากกลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ม่มผีูแ้ทน  โดยกล่าวว่าสมาชกิทีค่าดหวงัไม่เป็นทีต่อ้นรบั และขม่ขูว่่าจะออกจาก
สโมสรหากชายผูน้ัน้ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิ  ในการประชุมสโมสรซึง่สมาชกิใหม่เขา้ร่วมประชุม  สมาชกิทีอ่ยู่
มานานผูน้ัน้ไม่ยอมจบัมอืกบัสมาชกิใหม่ ปฏเิสธทีจ่ะพูดคุยกบัเขา และเริม่ตน้พูดคุยกบัเพือ่นอกีคนหน่ึง
เกีย่วกบัการทีภ่าพลกัษณ์ของสโมสรตอ้งเสยีหายอย่างไรบา้งตัง้แต่เริม่รบั "พวกเขา" เขา้มาในสโมสร   
เมื่อสมาชกิใหม่พดู สมาชกิทีอ่ยู่มานานจะวพิากษ์วจิารณ์ในทางลบ ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสโมสรน้ี 
ท่านจะท าอย่างไร ? 
ก) พดูคุยกบันายกสโมสรว่า ท่านรูส้กึว่าสมาชกิทีอ่ยู่มานานผูน้ัน้ก าลงัสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีไ่ม่เป็น

มติร 
ข) บอกกบัสมาชกิทีอ่ยู่มานานว่า ค าวพิากษ์วจิารณ์ของเขาไม่เหมาะสม และท่านสนบัสนุนสมาชกิใหม่

ผูน้ัน้ว่าเป็นสว่นหนึ่งของสโมสร 
ค) ไม่ท าอะไรเลย เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูน้ าสโมสร หรอืคณะกรรมการบรหิารสโมสรทีจ่ะเขา้

มาไกล่เกลีย่ 
 

ค าตอบ ข) 
ถูกตอ้ง การจดัการกบัสถานการณ์โดยตรงเป็นการ 

ตอบสนองทีด่ทีีสุ่ด พดูคุยกบับุคคลนัน้ทนัทหีลงัจากทีเ่ขา
วพิากษ์วจิารณ์อย่างไม่เหมาะสม แลว้จงึตดิตามดว้ย 
การสอบถามว่าเหตุใดจงึพดูเช่นนัน้ และขยายความ 

ต่อไปว่า การกระท าเช่นนัน้ไม่เป็นทีย่อมรบั 

 
6) ท่านสอบสวนเกี่ยวกบัการกล่าวหาการคุกคาม และพจิารณาเหน็ว่านายกสโมสรได้ล่วงละเมดิทางเพศแก่

สมาชกิคนหน่ึงในสโมสร  มกีารแจง้ความคดอีาชญากรรมกบัเจา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่  สโมสรของท่านจะท า
อย่างไรในตอนน้ี ? 
ก) รอว่าศาลจะพจิารณาคดอีย่างไร แลว้จงึก าหนดแนวทางปฏบิตัิ 
ข) ยกเลกิสมาชกิภาพของบุคคลนัน้ และยกเลกิการเขา้ร่วมในกจิกรรมโรตารทีุกกจิกรรม 
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ค) ระงบัการมสีว่นร่วมของบุคคลนัน้ในกจิกรรมเยาวชน และขอไม่ใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืร่วมงานต่างๆ 
ของสโมสร 

 

ค าตอบ ข) 
ถูกตอ้ง หากการสอบสวนของท่านแสดงใหเ้หน็ว่าเหตุการณ์ 
ไดเ้กดิขึน้ตามทีไ่ดร้บัการรายงาน สโมสรสามารถสิน้สุด 
สมาชกิภาพของนายกไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหศ้าลตดัสนิคด ี  
จงจ าไวว้่า ตอ้งรายงานเหตุการณ์แก่โรตารสีากลดว้ย 

 
ท่านจะท าอย่างไรในตอนน้ี 
บดันี้ ท่านมคีวามคุน้เคยกบันโยบายของโรตารแีลว้ ท่านสามารถท างานเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการประชุมหรอืงาน
อื่นๆ ของท่านปลอดจากการคุกคาม  ท่านสามารถท าดงัต่อไปนี้ 
 แจง้สมาชกิทุกคนเกีย่วกบันโยบาย 
 แต่งตัง้คณะกรรมการหรอืเริม่กระบวนการในการจดัการกบัการกล่าวหา 
 แจง้กบัสมาชกิใหช้ดัเจนว่าท่านจะรบัฟังทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคามเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีทุ่กคนจะตอ้งกระท า  ลองคดิถงึ
สิง่อื่น ๆ ทีท่่านสามารถจะท าเพือ่สรา้งสรรคบ์รรยากาศทีทุ่กคนไดร้บัความนบัถอื 
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บทที ่8 

นโยบายของโรตารีเก่ียวกบัการคุกคาม  
 
นโยบายของโรตารเีกีย่วกบัการคุกคาม ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลในปี 2019 และ
ปรบัใหเ้ป็นปัจจุบนัในปี 2020 
 
ขอ้ 26.120 สภาวะแวดลอ้มที่ปลอดจากการคุกคามในการประชุม งาน หรือกิจกรรมตา่งๆ 

โรตารมีคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคาม  การคุกคามมคีวามหมายกวา้ง ๆ ถงึ
พฤตกิรรมทางวาจาหรอืทางกายทีใ่ส่รา้ยป้ายส ีดหูมิน่เหยยีดหยาม หรอืต่อตา้นบุคคลหรอืกลุ่มคนตามลกัษณะ
พเิศษ (อายุ ชาตพินัธุ ์เชือ้ชาต ิสผีวิ ศกัยภาพ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคม วฒันธรรม เพศ การชื่น
ชอบทางเพศ หรอืการบ่งชีเ้พศ) 
 
สมาชกิทุกคนและบุคคลทีเ่ขา้ร่วมหรอืมสีว่นร่วมในการประชุม งาน หรอืกจิกรรมของโรตาร ีควรคาดหวงั
สภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคามไดแ้ละตอ้งช่วยกนัรกัษาสภาวะแวดลอ้มซึง่สง่เสรมิความปลอดภยั 
ความสุภาพ ศกัดิศ์ร ีและความเคารพต่อผูอ้ื่น   ผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะซึง่ท างานกบัเยาวชนตอ้งอยู่ภายใตน้โยบายที่
สรุปอยู่ในประมวลนโยบายของโรตารขีอ้ 2.120 
 
ขอ้กล่าวหาของกจิกรรมซึง่เป็นความผดิทางอาญาทัง้หมดจะตอ้งถูกสง่ต่อไปยงัเจา้หน้าทีซ่ึง่บงัคบัใชก้ฎหมาย
ทอ้งถิน่ตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการบรหิารสโมสร ผูน้ าภาคหรอืผูน้ าโซนจะต้องจดัการกบัการกล่าวหาเกี่ยวกบัการคุกคามทนัท ีและ
จะตอ้งไม่ตอบโตผู้ท้ีท่ าการกล่าวหา 
 
ในระดบัสโมสร การกล่าวหาเรื่องการคุกคามในการประชุม งาน หรอืกจิกรรมของโรตารตีอ้งไดร้บัการสอบสวน
โดยคณะกรรมการบรหิารสโมสรและตอ้งตอบกลบัภายในกรอบเวลาอนัเหมาะสม ซึ่งตามปกตแิลว้ในเวลา 1 
เดอืน   หากผูถู้กกล่าวหาเป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารสโมสร เขาหรอืเธอจะตอ้งถอนตวัจากการ
พจิารณา   การพจิารณา และ/หรอื การสอบสวนตอ้งขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ความรุนแรงและความ
แพร่หลายของพฤตกิรรม   ความห่วงใยทีว่่าขอ้กล่าวหาของการคุกคามอาจจะไม่ไดร้บัการจดัการอย่างเพยีงพอ
โดยสโมสร อาจจะถูกสง่ต่อไปยงัผูว้่าการภาคพรอ้มกบัเอกสารประกอบทีเ่หมาะสม 
 
ในระดบัภาค การกล่าวหาเรื่องการคุกคามในงานหรอืกจิกรรมของโรตารจีะตอ้งไดร้บัการพจิารณาจากผูว้่าการ
ภาค หรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยผูว้่าการภาคเพือ่วตัถุประสงคน์ี้ และตอ้งตอบกลบัภายในกรอบ
เวลาอนัเหมาะสมซึง่ตามปกตแิลว้ใน 1 เดอืน   หากผูว้่าการภาคเป็นผูถู้กกล่าวหา ผูว้่าการภาคเพิง่ผ่านพน้ 
(หรอือดตีผูว้่าการภาคคนล่าสุด) หรอืโดยการแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่วตัถุประสงคน์ี้ จะสอบสวนและตอบกลบั
การกล่าวหา   เลขาธกิารจะตอ้งไดร้บัแจง้ภายใน 2 สปัดาหเ์กีย่วกบัขอ้กล่าวหาในการคุกคามโดยผูว้่าการภาค 
ผูว้่าการภาครบัเลอืกและผูว้่าการภาคนอมนิี   การพจิารณา และ/หรอื การสอบสวนจะตอ้งขึน้อยู่กบัสภาวะ
แวดลอ้มซึง่รวมทัง้ความรุนแรงและความแพร่หลายของพฤตกิรรม ความห่วงใยทีว่่าขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัการ
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คุกคามอาจจะไม่ไดร้บัการจดัการอย่างเพยีงพอโดยภาคอาจจะถูกสง่ต่อไปยงัคณะกรรมการบรหิารโรตารสีากล
พรอ้มกบัเอกสารประกอบทีเ่หมาะสม 
 
ผูน้ าภาค รวมทัง้ผูว้่าการภาค ผูช้่วยผูว้่าการภาค และประธานคณะกรรมการภาค ควรไดร้บัการสง่เสรมิให้
ท างานกบัสโมสรเพือ่สรา้งสภาวะแวดลอ้มทีป่ลอดจากการคุกคาม  ผูน้ าภาคตอ้งท างานกบัสโมสรเพือ่ก าหนด
ประมวลจรรยาบรรณและนโยบายเกีย่วกบัวธิกีารจดัการและป้องกนัการคุกคามภายในสโมสร ในระหว่าง
สมาชกิ และกบัผูม้สีว่นร่วมอื่น ๆ ในโรตาร ี
 
ในระดบัโซน ขอ้กล่าวหาของการคุกคามในการประชุม งานและกจิกรรมของโรตารตีอ้งไดร้บัการพจิารณา 
โดยกรรมการบรหิารโรตารสีากลหรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยกรรมการบรหิารโรตารสีากลเพือ่
วตัถุประสงคน์ี้ และตอบกลบัภายในกรอบเวลาอนัเหมาะสม โดยปกตแิลว้ 1 เดอืน   หากกรรมการบรหิาร 
โรตารสีากลเป็นผูถู้กกล่าวหา กรรมการบรหิารโรตารสีากลในปัจจุบนัคนอื่นหรอือดตีกรรมการบรหิารโรตารี
สากลตามทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยประธานโรตารสีากล จะตอ้งเป็นผูส้อบสวนและตอบกลบัการกล่าวหานัน้ 
 
ประธานโรตารสีากลตอ้งไดร้บัแจง้ภายใน 2 สปัดาหเ์กี่ยวกบัขอ้กล่าวหาในการคุกคามของกรรมการบรหิาร 
โรตารสีากล กรรมการบรหิารรบัเลอืก และกรรมการบรหิารนอมนิี   ความห่วงใยเกี่ยวกบัขอ้กล่าวหาของการ
คุกคามทีไ่ม่ไดร้บัการจดัการอย่างเพยีงพอโดยโซน อาจจะถูกสง่ต่อไปยงัประธานโรตารสีากลพรอ้มกบัเอกสาร
ประกอบตามความเหมาะสม 
 
เนื่องจากกลุ่มปฏบิตักิารโรตารแีละชมรมมติรภาพโรตารมีคีวามเกี่ยวขอ้ง ทัง้สองกลุ่มจะตอ้งจดัการกบัขอ้
กล่าวหาเกีย่วกบัการคุกคามในทนัทแีละจะตอ้งไม่ตอบโตผู้ท้ีท่ าการกล่าวหา   ขอ้กล่าวหาเกีย่วกบัการคุกคาม
ในงานหรอืกจิกรรมของกลุ่มปฏบิตักิารหรอืชมรมมติรภาพจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยกลุ่มปฏบิตักิารหรอื
ชมรมมติรภาพ หรอืคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยประธานของกลุ่มปฏบิตักิารหรอืชมรมมติรภาพเพือ่
วตัถุประสงคน์ี้ และตอ้งตอบกลบัภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม โดยปกตภิายใน 1 เดอืน   หากประธานหรอื
ผูน้ าอื่น ๆ ของกลุ่มปฏบิตักิารหรอืชมรมเป็นผูถู้กกล่าวหา ประธานเพิง่ผ่านพน้ (หรอือดตีประธานคนล่าสุดเอง) 
หรอืโดยการแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่วตัถุประสงคน์ี้ จะตรวจสอบและตอบกลบัการกล่าวหา   หากผูถู้ก
กล่าวหาเป็นสมาชกิของกลุ่มปฏบิตักิารของคณะกรรมการบรหิาร กลุ่มปฏบิตักิารหรอืชมรมมติรภาพ  เขาหรอื
เธอจะตอ้งถอนตวัจากการพจิารณา และ/หรอื การสอบสวนจะตอ้งขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มซึง่รวมทัง้ความรุนแรง
และการแพร่หลายของพฤตกิรรม   ความห่วงใยว่าขอ้กล่าวหาของการคุกคามจะไม่ไดร้บัการจดัการอย่าง
เพยีงพอโดยกลุ่มปฏบิตักิารหรอืชมรมมติรภาพอาจจะถูกสง่ต่อไปยงัประธานโรตารสีากลพรอ้มเอกสารประกอบ
อย่างเหมาะสม 
 
ผูน้ าสโมสร ภาคและโซนตอ้งรายงานการคุกคามทีรุ่นแรงและแพร่กระจาย และการส่งผลใหยุ้ตสิมาชกิภาพแก่
เลขาธกิารโรตารสีากล   หากสโมสรหรอืภาคไม่สามารถจดัการคน้หาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการคุกคามไดอ้ย่าง
เพยีงพอ กรรมการบรหิารโรตารสีากลจะแจง้แก่คณะกรรมการบรหิารโรตารสีากลเพื่อการด าเนินการตามความ
เหมาะสม   การด าเนินการนัน้จะรวมถงึการยุตสิมาชกิของสโมสรหรอืการลงโทษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 



 




