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ผูนําทางธุรกิจ วิชาชีพ 

และชุมชน 1.2 ลานคน 

ในกวา 200 ประเทศ 

และพื้นที่ทางภูมิศาสตร  

ซึ่งบําเพ็ญประโยชน 

เพื่อเพื่อนมนุษย  

สรางไมตรีจิต 

และสันติสุขในโลก 





โรตารีเปนเครือขายของอาสาสมัครชุมชน 

ทั่วโลก  สมาชิกโรตารีเปนผูนําชุมชน วิชาชีพ

และธุรกิจที่บําเพ็ญประโยชนเพื่อเพื่อนมนุษย  

สงเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณ และชวย

เสริมสรางไมตรีจิตและสันติสุขในโลก 
 
สโมสรโรตารีมากกวา 32,000 สโมสร 

ในกวา 200 ประเทศและพื้นที่ทางภูมิศาสตร  

สรางสรรคโครงการบําเพ็ญประโยชน 

เพื่อจัดการกับเรื่องที่ทาทายในปจจุบัน  

รวมทั้งการรูหนังสือ โรคภัยไขเจ็บ  

ความหิวโหย ความยากจน การขาดแคลน 

น้ําสะอาด และความหวงใยเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม 

โครงการตางๆ 
สโมสรโรตารีมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับเพื่อน
มนุษย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา 
ที่มุงหมายจะปรับปรุงสิ่งแวดลอมของเพื่อนมนุษย  
ทุนเพื่อเพื่อนมนุษยของโรตารีสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ของสโมสรที่ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณการ 
แพทยและสุขอนามัย น้ําสะอาด อาหาร การฝก 
อบรมการทํางาน การพัฒนาเยาวชน และการ 
ศึกษาใหแกผูคนนับลานที่ขาดแคลน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา 
 
นอกจากนี้ โรตารียังมอบทุนมากกวา 200 ทุนใน 
แตละปเพื่อสนับสนุนงานของอาสาสมัครโรตารี 
ที่เดินทางไปยังสวนตางๆ ของโลกเพื่อใชความรู
และความชํานาญดานเทคนิคของเขาซึ่งเปนที่
ตองการอยางมากที่สุดเพื่อชวยบรรเทาความ
เดือนรอนและแกไขปญหาตางๆ 



สันติภาพ 

โรตารีสรางความเขาใจโดยทุนการศึกษาระหวาง
ประเทศ โปรแกรมแลกเปลี่ยนตางๆ และทุนสนับ- 
สนุนเพื่อเพื่อนมนุษย  ศูนยโรตารีเพื่อการศึกษา
ระหวางประเทศดานสันติภาพและการแกไขขอ
ขัดแยงเปนโปรแกรมใหมที่มุงใหความรูแกผูสราง
สันติภาพในอนาคต 

ศูนยนี้ต้ังอยู ณ มหาวิทยาลัยช้ันนํา 7 แหงทั่วโลก 
โปรแกรมนี้ใหทุนสันติภาพโลกของโรตารี 60 ทุน
แกนักศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาดานความ 
สัมพันธระหวางประเทศ การศึกษาขอขัดแยง และ
การเจรจา เปนการจัดหาเครื่องมือเพื่อการสราง
สันติภาพแกผูที่มีศักยภาพจะเปนผูนํา 

โปรแกรมการศึกษาสันติภาพและการแกไขขอ
ขัดแยงของโรตารีในประเทศไทยเปนโปรแกรม
การอบรมทางเลือกระยะสั้นในดานการแกไข 
ขอขัดแยงและกลยุทธในการไกลเกลี่ยสําหรับผูมี
วิชาชีพในระดับกลางและระดับสูง 

ต้ังแตป 1947 เปนตนมา มีนักศึกษากวา 35,000 
คนจาก 110 ประเทศที่ไปศึกษาตางประเทศใน
ฐานะผูรับทุนการศึกษาเพื่อทําหนาที่ทูตสันถว- 
ไมตรี  กลุมศึกษาแลกเปลี่ยนของโรตารีชวยใหผูมี
วิชาชีพในวัยหนุมสาวกวา 45,000 คนไดเดินทาง
ไปสํารวจสาขาวิชาชีพตางๆ ของพวกเขาใน
ตางประเทศ และในแตละปนักเรียนช้ันมัธยม
ประมาณ 9,000 คนไดไปมีประสบการณชีวิตใน
ประเทศอ่ืนโดยการแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารี 



การขจัดโรคโปลิโอใหหมดไป 
ในป 1985 โรตารีไดเปดตัวโปรแกรมโปลิโอพลัส
ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีความมุงมาดปรารถนาที่จะ
ใหภูมิคุมกันโรคโปลิโอแกเด็กๆ ทั่วโลก  การเปน
ผูนําในระดับรากหญาของโรตารี การสนับสนุน
ดานอาสาสมัคร และการใหทุนเริ่มตนในการจัด 
หาวัคซีนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสมัชชาอนามัย
โลกมีมติในป 1988 ที่จะขจัดโรคโปลิโอใหหมด
ไปจากโลกนี้ ผูรวมโปรแกรมท่ีสําคัญในการริเริ่ม
เพื่อขจัดโรคโปลิโอทั่วโลกไดแก องคการอนามัย
โลก โรตารีสากล ศูนยควบคุมและปองกันโรค
ของสหรัฐ และยูนิเซฟ 
 
จากความพยายามของผูรวมโปรแกรม ทําให
จํานวนผูปวยดวยโรคโปลิโอลดลงถึง 99 เปอร- 
เซ็นตต้ังแตป 1988 เปนตนมา  และโลกไดมาอยู
ใน จุดที่ จะข จัดโรคโปลิ โอใหหมดสิ้นไปได  
สมาชิกโรตารีไดบริจาคเงินมากกวา 650 ลาน
เหรียญ รวมทั้งระยะเวลานับไมถวนของการลง
มือชวยงานของอาสาสมัครในความพยายามครั้ง
สําคัญนี้ 

เงินสะสมจากการขจัดโปลิโอใหหมดไปอาจจะสูง
ถึง 1.5 พันลานเหรียญในแตละป คือ เงินทุนที่
สามารถใชเพื่อตอบสนองความสําคัญในลําดับ
แรกของการสาธารณสุข เปนการชวยชีวิตผูคนที่
ตองทุกขทรมานจํานวนมากมายที่ไมสามารถนับ
ได 



ความกาวหนา

พอล  พี  แฮริส  ได ก อ ต้ั งสโมสรบํ า เพ็ญ
ประโยชนแหงแรกของโลกขึ้น ช่ือวาสโมสร 
โรตารีชิคาโก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 1905 
เวลาผานไปกวาหนึ่งศตวรรษ  โรตารียังคง
อุทิศตนในการปรับปรุงชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางผูคน รวมทั้งสันติภาพและความเขาใจ
ระหวางกันในโลกใหดีขึ้น  คําขวัญหลักของ 
โรตารีคือบริการเหนือตนเอง 
 
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 สมาชิกโรตารี
ไดมีสวนรวมมากขึ้นในการสงเสริมความ
เขาใจระหวางประเทศ  การประชุมใหญโรตารี
ที่กรุงลอนดอนในป 1942 เปนการประชุมที่
นํามาซึ่งการพัฒนาขึ้นขององคการยูเนสโก 

และสมาชิกโรตารี 49 คนไดทําหนาที่เปนผูแทน
และที่ปรึกษาในการกอต้ังองคการสหประชา- 
ชาติในป 1945 
 
ในปจจุบันนี้ โรตารีมีสถานะเปนที่ปรึกษาใน
ตําแหนงสูงสุดที่สหประชาชาติจะมอบใหแก
องคกรที่มิใชของรัฐบาล  ซึ่งทําใหโรตารีมีสิทธิ
ออกเสียงภายในระบบของสหประชาชาติ ซึ่งทํา
ใหสามารถเขาถึงผูคนและทรัพยากรทั่วโลกได 



ผูคนท่ีมาเปนสมาชิก 

การเปนสมาชิกของสโมสรโรตารีใหโอกาส
แกบุรุษและสตรีที่จะมีวิถีทางที่พึงพอใจและ
เปนระบบในการที่จะทําประโยชนใหแก
ชุมชนของเขา  สมาชิกโรตารีประชุมพบปะ
กันทุกสัปดาหเพื่อวางแผนกิจกรรมบริการ
สโมสร ชุมชน และระหวางประเทศ  สมาชิก
ยังสงเสริมเครือขายวิชาชีพ การพัฒนา
อาชีพ  และความเขาใจในวัฒนธรรมที่
แตกต าง   โดยการใชทักษะและความ
ชํานาญของพวกเขาทั่วโลก 

สโมสรโรตารีไมยุงเก่ียวกับศาสนา การเมือง 
และเปดกวางสําหรับทุกเช้ือชาติ วัฒนธรรม 
และความเช่ือ  สมาชิกเปนตัวแทนของผูนํา
ชุมชน วิชาชีพ และธุรกิจในทองถิ่นในทุกๆ 
ดาน 
 
เรียนรูเก่ียวกับสโมสรโรตารีในชุมชนของ
ทานใหมากขึ้น โดยการเย่ียมชมเว็บไซต 
www.rotary.org หรือติดตอกับสโมสรโรตารี
ในทองถิ่นของทาน 



 

การติดตอ 

RI World Headquarters
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
Tel 847-866-3000 
Fax 847-328-8554 
or 847-328-8281 
www.rotary.org 
 
ศูนยโรตารีในประเทศไทย 

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 32  
ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel 0 2661 6720 

Fax 0 2661 6719 
www.rotarythailand.org 

RI Offices
Buenos Aires, Argentina 
New Delhi, India 
Parramatta, New South Wales, Australia 
São Paulo, Brazil 
Seoul, Korea 
Tokyo, Japan 
Zurich, Switzerland 
 
Rotary International in Great Britain and 
Ireland (RIBI) 
Alcester, Warwickshire, England 
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