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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

คติพจน์ของประธานโรตารีสากล ปี 2565-66
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นิคและดิฉัน
เดินทางไปอีฟเวนสตัน อิลลินอยส์
ซึ่ ง เป็ น ส� ำ นั ก งานใหญ่ ข องโรตารี
สากลและเป็นที่อยู่ใหม่ของเราใน 2
ปีข้างหน้าด้วย

ก�ำลังใช้โทรศัพท์ของเธอกับเครือข่ายส่วนตัว เพื่อปิดบัง
สถานที่ที่ก�ำลังโทรศัพท์อยู่
เราคงยังจ�ำภาพของผู้คนที่สิ้นหวังนับพัน ๆ คนที่พยายาม
จะหนีออกจากสนามบินคาบูลนั้น

ดิฉันต้องสารภาพว่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อที่ได้มานั่งใน จากความสะดวกสบายในที่ท�ำงานใหม่ของดิฉัน และก�ำลัง
ห้องท�ำงานของประธานโรตารีสากลรับเลือก ได้มาท�ำงาน นั่งอยู่หลังโต๊ะท�ำงานใหญ่ ดิฉันรู้สึกในทันใดนั้นว่าตัวเอง
ในที่ที่ดิฉันนับถือมานานนับปี และนับว่าดีทีเดียวที่ได้มา เล็กนิดเดียว ดิฉันเป็นใคร จะสามารถท�ำอะไรได้เล่า?
ท�ำงานในที่อื่นที่ไม่ใช่โต๊ะอาหารที่บ้านของดิฉันเอง
เมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านั้น แพท แมรีแวเธอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ในสัปดาห์แรก ดิฉันได้รับข้อความส่วนตัวจากโรแทเรียน กรรมการบริหารโรตารีสากลของเรา เคยแนะน�ำให้ดิฉัน
ท่านหนึ่งแต่เช้าตรู่ เขาบอกว่า “ผมไม่แน่ใจว่าท่านจ�ำผม รู้จักนักศึกษาสันติภาพคนหนึ่งซึ่งมีต�ำแหน่งหน้าที่ที่บางที
ได้ไหม ท่านเคยมาพูดที่สโมสรของเรา และได้พบกันที่ อาจมีอิทธิพลต่อสถานการณ์เช่นนี้ได้ ตอนนั้น เป็นเรื่องที่
ฮัมบูร์ก”
ดิฉันต้องลองเสี่ยงดูแล้ว
เขากล่ าวต่ อโดยขอให้ ดิ ฉัน ท�ำเรื่องยากเรื่องหนึ่ง ด้ว ย
สโมสรของเขาได้รู้จักนักศึกษาคนหนึ่ง เป็นนักเคลื่อนไหว
ด้านสันติภาพในเมืองคาบูล อัฟกานิสถาน เป็นหญิงสาวที่
ก�ำลังอยู่ในอันตรายตอนนั้น มีสิ่งใดที่ดิฉันอาจช่วยให้เธอ
ได้ขึ้นเครื่องบินอพยพออกมาได้ เขาบอกดิฉันว่าโทรศัพท์
อัจฉริยะทั้งหลายก�ำลังถูกยึดหมดแล้ว และเธอผู้นั้นก็

ดิฉันได้ช่วยติดต่อให้ และนั่นคือมนต์ขลังของโรตารีที่เรา
รู้จักกันดีได้เกิดขึ้นแล้ว
เป็นนักศึกษาสันติภาพผู้นั้นเองซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้
ดิฉันเองไม่รู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรอก แต่น้อยกว่า 24
ชั่วโมงที่หญิงสาวผู้นั้นสามารถมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้อพยพได้

อีก 2 วันต่อมา เราได้รับทราบว่าเธอปลอดภัยระหว่างเดิน โยงก็กลายมาเป็นความมหัศจรรย์ได้อีกครั้ง
ทางไปยุโรปเพื่อด�ำเนินการอื่นต่อไป
ในวันเดียวกันตอนนั้น ดิฉันยังเป็นนักข่าวฝึกหัดอยู่ ดิฉัน
ลองจินตนาการดูถึงความคิดของเธอผู้นั้นในวันที่เครื่อง อยู่คนเดียวในห้องข่าวในเมืองวินเซอร์ ประเทศแคนาดา
บินทะยานขึ้นท้องฟ้า
เสียงกริ่งดังขึ้น ซึ่งหมายถึงมีบางอย่างสําคัญก�ำลังเกิดขึ้น
บางแห่งในโลก ดิฉันรีบวิ่งมาที่เครื่องส่งข่าวตามสายเก่า ๆ
นี่แหละ มวลมิตรทั้งหลาย คือพลังของโรตารี เมื่อมีการ นั้น และได้อ่านข่าวที่ก�ำแพงเบอร์ลินก�ำลังถูกท�ำลาย แล้ว
ติดต่อกันที่ถูกต้องเกิดขึ้น โลกจะเชื่อมโยงกันได้และเรื่อง สงครามเย็นก�ำลังจะสงบลง
ต่าง ๆ ของเราก็ประสานกันได้ ความแตกต่างของเราทั้ง
หลายอาจสลายไป สิ่งเดียวที่จ�ำกัดผลที่จะได้รับของเราก็ และเช่นเดียวกับพัทจานา ดิฉันไม่ทราบว่าจะท�ำอะไรดี แต่
คือ สิ่งที่สกัดกั้นจินตนาการของเราเอง
ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นประวัติศาสตร์ และ “เมื่อคุณต้องการ
จะได้ประวัติศาสตร์ คุณก็ต้องไปคว้าหาประวัติศาสตร์
ดิฉันขอน�ำท่านย้อนไปในวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2014 นั้น” ดิฉันได้เข้าไปในบูทอ่านข่าวและอ่านข่าวที่ไม่น่าเชื่อ
เมื่ อ นิ ค กั บ ดิ ฉั น มาอยู ่ ที่ ชั้ น ดาดฟ้ า ของโรงแรมในเมื อ ง นั้นเผยแพร่ออกไป
เบอร์ลิน ก�ำลังดูผู้คนมากกว่า 1 ล้านคนไปที่นั่นในการ
สิ่งเดียวที่จ�ำกัดผลที่จะได้รับ
เฉลิมฉลองวันครบรอบ 25 ปีแห่งการล่มสลายของก�ำแพง
ของเราก็คือ สิ่งที่สกัดกั้น
เบอร์ลิน ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสงครามเย็น

จินตนาการของเราเอง

ก่อนหน้าวันนั้น ในงานที่ท่านอดีตประธานโรตารีสากล
โฮลเกอร์ คนัค เป็นเจ้าภาพ ดิฉันได้พบสุภาพสตรีชื่อ จงจินตนาการดูว่า เราสองคนแม้อยู่ห่างกันถึง 4,000 ไมล์
พัทจานา จูรี ซึ่ง 25 ปีก่อนหน้านั้น เธอเคยเป็นนักข่าว แต่กก็ �ำลังส่งข่าวประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้
วิทยุสาวใบหน้าสดใสในภาคตะวันออกของเบอร์ลิน
ดังนั้น 25 ปีต่อมา เมื่อพัทจานากับดิฉันได้มาพบกัน เราก็
เธอเล่าว่า “เราไม่รู้ว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้น ผู้จัดการข่าวของ เล่าให้กันและกันฟังทั้งน�้ำตา ดิฉันไม่ทราบว่าข่าวตามสาย
นั้นเป็นของเธอหรือไม่ แต่ดิฉันเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแน่นอน
ฉันก�ำลังสติแตก แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะท�ำอะไรดี”
ดังนั้น เธอก็เลยไปหยิบเทปอัดเสียงของเธอและออกไป
ส�ำรวจ เพราะจากค�ำพูดของเธอที่ว่า “หากคุณต้องการ
จะได้ประวัติศาสตร์ คุณก็ต้องไปคว้าหาประวัติศาสตร์นั้น
มาให้ได้”

เพียงเราแบ่งปันประสบการณ์กันและกันเช่นนี้เราอาจ
สร้างสันติภาพของโลกด้วยความเข้าใจกันได้ และโลกนั้น
จะประจักษ์ได้ก็เมื่อเรายึดมั่นกับความเสมอภาค สิทธิ
มนุษยชน และการแบ่งปันทรัพยากรชุมชนอย่างยุติธรรม
หรือที่เรารู้จักกันดี เรื่องความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายนั่นเอง

เธอมองเห็นผู้คนนับพันเข้า ๆ ออก ๆ ระหว่างฝั่งตะวัน
ออกและตะวันตก เธอเห็นผู้คนพังด่านแตกสลาย แล้วเธอ ในขณะที่เราพยายามสานสร้างความหลากหลาย ความ
เสมอภาค และการอยู่ร่วมกันในโรตารี โดยเอาอุปสรรค
ก็กลับไปห้องข่าวของเธอ และเรียบเรียงเรื่องราวนั้น
ที่ขวางกั้นออกไป ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญของการอยู่ร่วมกัน
ในขณะที่ดิฉันได้ยินพัทจานาเล่าเรื่อง พลังแห่งการเชื่อม และการอยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นกุญแจส�ำคัญไปสู่สมาชิกภาพ

เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องกระท�ำ แต่ก็ไม่ใช่แนว เราต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมนั่นเอง
คิดใหม่แต่อย่างใด ดิฉันอยากให้ท่านฟังเสียงบันทึกจริง ๆ
ของผู้ก่อตั้งของเรา ท่านพอล แฮริส ในปี 1933 ณ การ เมื อ งวิ น เซอร์ บ ้ า นเกิ ด ของดิ ฉั น เป็ น เมื อ งยานยนต์ ข อง
แคนาดา ดิ ฉั น รู ้ จั ก ทางรอบ ๆ พื้ น ที่ ก ารผลิ ต ดี และก็
ประชุมใหญ่ประจ�ำปีครั้งที่ 24 ของโรตารีสากล ที่ว่า
เติบโตมาในตลาดกลางที่มีการแข่งขันสูง เมื่อมีบางอย่าง
ที่ไม่ได้ผล เราต้องดัดแปลงใหม่ บริษัทจะถูกปิดลงนาน
“โรตารีเปิดกว้างส�ำหรับผู้แทนของทุกคนในทุก
2-3 เดือนที่จะเตรียมชิ้นส่วนใหม่ๆ หรือรูปแบบที่ทันสมัย
อาชี พ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ แ ทนของทุ ก ประเทศ และทุ ก
มากขึ้น
รู ป แบบของศาสนา ณ ที่ นี้ นั้ น ย่ อ มมี อั จ ฉริ ย ะ
และความรุ่งเรืองของโรตารีปรากฏอยู่ ในขณะที่
ใน 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อบริษัทต่าง ๆ
โรแทเรียนแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการ แต่
ปิดตัวลงเนื่องจากพลังการแข่งขันของตลาดกลาง งานนับ
ใน 2 ประการ เขาทั้งหลายต้องเห็นพ้องกันอย่าง
หมื่นสูญเสียไป ซึ่งไม่อาจทดแทนอะไรได้
สมบูรณ์”
ดังนั้น ท่านจะท�ำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้? ท่านย่อม
ต้องปรับปรุงใหม่ มันใช้เวลา แต่ชุมชนของเราขณะนี้นั้น
ก� ำ ลั ง เป็ น ผู ้ น� ำ ระดั บ โลกในธุ ร กิ จ เกษตรกรรมและการ
แพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอวกาศเสียด้วย

เราต้องเห็นพ้องต้องกันอย่างสมบูรณ์
เมื่อ 2-3 ปีก่อน ดิฉันถูกสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งของทีวี
อเมริกัน ก่อนจะเริ่มอัดเทป เจ้าภาพเปิดเผยบางอย่างที่
น่าสนใจมากว่า เขาเป็นโรแทเรียนมามากกว่า 30 ปีแต่
เพิ่ง “เข้าใจโรตารี” เมื่อไม่นานมานี้เอง
เขาเข้ามาร่วมโครงการแจกเสื้อโค้ทให้เด็ก ๆ ในชุมชน
ของเขา และเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าใจโรตารี เขาเข้าใจได้
แต่แรกโดยตรงจากพลังแห่งการบริการ และเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังคงให้บริการต่อมาใน
ฐานะเป็นนายกสโมสรอีกด้วย

เราเองก็ต้องปรับและดัดแปลงใหม่ การหา “ส่วน” ที่ถูก
ต้องเพื่อให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันควรเป็นงานหลักของ
เราในการสนับสนุนและเอาใจใส่กับสมาชิก
ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อนของดิฉัน บรอนวิน สตีเฟ่นส์ ได้
พาดิฉันไปโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมลเบอร์น ที่นั่น ได้พบกับ
อินเทอร์แรคท์เทอร์หนุ่มน้อยชื่อปีเตอร์ เขาบอกดิฉันว่า
“หากท่านต้องการเด็กที่มีความรับผิดชอบ ท่านก็ต้องให้
ความรับผิดชอบนั้นกับเขาด้วย”
ปี เ ตอร์ ใ ห้ บ างสิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง เราไม่ มี ป ั ญ หาในการหา
สมาชิกมาเป็นโรแทเรียน เราพยายามอย่างมากที่จะรักษา
เขาเหล่านั้นไว้ องค์กรของเราเป็นเสมือนประตูหมุนที่คน
เข้า-ออกได้ตลอดในทุกส่วนของโลก

จินตนาการดูเถิดว่า เข้าประชุมสโมสรมามากกว่า 1,500 เราจ�ำเป็นต้องถามสมาชิกว่าเขาต้องการอะไรนอกเหนือ
ครั้งเชียวนะ กว่าเขาจะ “เข้าใจโรตารี” ดังนั้น เรื่องนี้ให้ จากประสบการณ์ของเขาเอง และก็จ�ำเป็นต้องให้หน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีความหมายแก่เขาด้วย
บทเรียนอะไรแก่เราบ้าง?

นับเป็นการให้ของเรา ในการบริการแบบลงมือลงแรง
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้น�ำ และมิตรภาพอันยั่งยืน
ที่สร้างสรรค์สิ่งประสงค์และความพึงใจได้ สิ่งเหล่านี้คือ
ความรับผิดชอบของเรา หากไม่ตอบสนองสมาชิกของเรา
เอง เราก็ไม่อาจช่วยชุมชนของเราได้ และหากไม่สนับสนุน
และเอาใจใส่สมาชิกของเราเอง เราก็ไม่อาจ “เข้าใจ”
พลังของโรตารีที่แท้จริงได้เช่นกัน
และโปรดเข้าใจด้วยว่า เมื่อดิฉันใช้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า
“สมาชิก” นั่นหมายถึงโรตารีและโรทาแรคท์ เราทุกคน
ต่างก็เป็นสมาชิกโรตารี
เราได้รับความไว้วางใจกับการเป็นผู้น�ำในองค์กรที่ยิ่งใหญ่
ขณะนี้ จึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ตั ว ของเราเองที่จะกล้าและปฏิบัติ
อย่างเป็นสากล รวมทั้งให้ผู้อื่นช่วยเราน�ำทางด้วย
วันนี้ ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศให้ทราบว่า เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคมปีนี้ ดิฉันได้แต่งตั้งโรทาแรคเทอร์คน
หนึ่งให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านภาพลักษณ์ของ
โรตารี นอกจากนี้ ยั ง แต่งตั้งโรทาแรคเทอร์เป็น คณะ
กรรมการบางชุด และในระหว่างปีของเรา ดิฉันจะเริ่ม
มอบหมายกลุ ่ม โรทาแรคเทอร์ที่ไ ด้คัด เลือกเป็น ผู้แ ทน
ประธานโรตารีสากลด้วย

ประธานโรตารี ส ากล เชคการ์ เมห์ ต า ได้ เ ริ่ มโครงการ
ส่งเสริมพลังเยาวสตรีเมื่อปีก่อนและได้รับการตอบรับไป
ทั่วโลก เราจะต่อเนื่องความพยายามที่ส�ำคัญนี้ โดยให้
เยาวสตรีที่ได้รับการเสริมพลังนั้น กลายเป็นสุภาพสตรีที่มี
พลังต่อไป

เมื่อดิฉันใช้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า
“สมาชิก” นั่นหมายถึงโรตารี
และโรทาแรคท์ เราทุกคนต่างก็
เป็นสมาชิกโรตารี
เรามีเวลาน้อยกว่า 1 ปีครึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของคณะ
กรรมการบริหารที่ก�ำหนดไว้ให้มีสตรี 30% ในโรตารี เรา
มาตามทางนั้นแล้ว และมีมากกว่า 110 ประเทศที่ประสบ
ความส�ำเร็จกับเป้าหมายนี้ นั่นกล่าวได้ว่า ยังอีกยาวไกลที่
ต้องด�ำเนินต่อไป และ 30% นั้น ก็จะถึงจุดที่ต่อไปให้ถึง
50% ได้ นอกจากนี้ ท่านทราบไหมว่า สมาชิกโรทาแรคท์
ของเราก็ประสบความส�ำเร็จแล้วในเรื่องนี้เช่นกัน
พูดถึงการรับเอาสโมสรใหม่ที่แตกต่างและมีลักษณะพิเศษ
โดยเฉพาะรูปแบบสโมสรใหม่ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำให้
โรตารีเจริญรุ่งเรืองได้ ดิฉันต้องการความช่วยเหลือจาก
ท่านในเรื่องนี้ และใคร่ขอให้แต่ละท่านช่วยก่อตั้งสโมสรที่

เน้นการแก้ปัญหาและนวัตกรรมใหม่ ๆ สัก 2 สโมสรใน ของโรตารีอยู่ที่ตัวเราเอง บัดนี้ จึงเป็นโอกาสของเราที่จะ
ระหว่างปี ในฐานะผู้ว่าการภาค
แบ่งปันความรู้สึกนี้แก่ผู้อื่นด้วย
จากนั้น บางที อาจส�ำคัญมากด้วย ที่ต้องปลูกฝังสโมสร
นั้น ๆ รวมทั้งสโมสรต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในเรื่องปรัชญาการ
สนั บ สนุ น และความใส่ ใ จของเรา จงมั่น ใจว่า เราได้ให้
สมาชิ ก มี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เขาจะได้ รู ้ สึ ก รั ก สโมสรและ
ประสบการณ์ในโรตารีของเขาเองได้
ในขณะที่เราปฏิบัติการเพื่อปรับโรตารีจากภายใน เราก็
ก�ำลังจะเน้นการยกระดับองค์กรโรตารีในโลกนี้ด้วยเช่น
กัน โดยยึดผลกระทบของโลกทั่วไปที่เกิดประโยชน์สูงสุด
ได้

ดิฉันยังจ�ำการประชุมโรตารีในเกาหลีได้ ในขณะที่ดิฉันไม่
เข้าใจภาษาที่สื่อสารนั้นเลย แต่ก็มีนาทีวิเศษสุดเมื่อตอน
เขาเริ่มพูดพร้อมกัน มันชัดเจนมากจากจังหวะเป็นห้วง ๆ
ว่าเขาก�ำลังพูดถึงแบบทดสอบสี่แนวทางนั่นเอง

จงมั่นใจว่า เราได้ให้สมาชิกมี
ส่วนร่วม เพื่ อเขาจะได้รู้สึก
รักสโมสรและประสบการณ์
ในโรตารีของเขาเองได้

ดิฉันรู้สึกสบายใจในช่วงเวลานั้น เป็นความสบายใจจาก
เราก�ำลังติดต่อประสานงานอย่างแข็งขันกับผู้น�ำทางความ ความคุ้นชิน ทั้งคุณค่าหลัก ประเพณีนิยม มรดกตกทอด
คิดและผู้น�ำของโลกในการสนทนาเกี่ยวกับวิธีการด�ำเนิน ของเรา เป็นพลังที่อาจยึดเป็นหลักพึ่งพาได้ ในขณะที่เรา
งานร่วมกัน เพื่อเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ก�ำลังบีบคั้นโลกของ จินตนาการวิธีการที่อาจท�ำได้ยิ่งกว่านั้น
เรามากที่สุดอยู่
50 ปีมาแล้ว เพลงสดุดีหนึ่งได้ถูกบันทึกไว้ด้วยวรรคอัน
โรตารีเปิดโอกาสนั้น และต้องการที่จะช่วยให้การเชื่อมโยง ไพเราะต่อไปนี้
ของเราลงลึกในความสัมพันธ์นั้นได้ รวมทั้งการสร้างสรรค์
“ท่านอาจกล่าวว่าฉันเป็นคนช่างฝัน
ผู้ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ใหม่ ๆ และที่ส�ำคัญที่สุด สิ่งนี้อาจ
แต่นั้นมิใช่ฉันเพียงคนเดียว”
เกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นผู้น�ำในทุกระดับ
ทุกคนรู้สึกว่าผลกระทบจากการบริการและคุณค่าหลัก ดิฉันได้ยินเนื้อเพลงนั้นท�ำให้เกิดพลังบันดาลใจ เราทุกคน

มีความฝัน แต่การลงมือท�ำเป็นทางเลือก และเมื่อองค์กร
เช่ น เราฝั น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ๆ เช่ น การยุ ติ โ ปลิ โ อและการ
สร้างสรรค์มิตรภาพ มันจะกลายเป็นความรับผิดชอบที่เรา
จะต้องท�ำให้ความฝันเป็นความจริงได้
จงจินตนาการถึงโลกที่เหมาะกับเราที่สุด ที่เมื่อตื่นขึ้นมา
แต่ละวันแล้วรู้ว่า เราสามารถท�ำให้ดีกว่าเดิมได้ ท่านไม่
ต้องจินตนาการถึงวันวาน ท่านจินตนาการถึงวันพรุ่งนี้
จินตนาการถึงโลกที่ปราศจากโรคโปลิโอ
จินตนาการถึงโลกที่มีน�้ำสะอาดส�ำหรับทุกคน
จินตนาการถึงโลกที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โลกที่
เด็ก ๆ ทุกคนอ่านหนังสือได้
จินตนาการถึงความเมตตา ความหวัง และความ
รัก รวมทั้งสันติภาพ

“ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยนาที
ท่านจะประเมินปีหนึ่งในชีวิตได้อย่างไร?”
บางท่านอาจเคยดูอุปรากรนี้ บางท่านอาจรู้จักอุปรากร
ของพู ชิ นี (Puccini) เพลง “ลาโบแอ็ ม เมอะ” (La
Boheme)

มวลมิตรที่รักทั้งหลาย นั่นเป็นเหตุผล ท�ำไมคติพจน์ของ
เราปีนี้คือ “จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี” (Imagine เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อนผู้ว่าการภาคปัจจุบันของดิฉันชื่อ มิเชล
บอห์เรีย ท้าทายพวกเราให้คิดวิธีที่แต่ละคนจะมีจ�ำนวน
Rotary)
เวลานาทีเท่า ๆ กัน ค�ำถามที่ส�ำคัญคือ เราจะเลือกวิธีใด
ให้เวลานั้นมีชีวิตชีวาได้?
ดิฉันหวังว่ามันมีความหมายในทุก ๆ ภาษาได้

มี ว รรคส� ำ คั ญ ในเพลงจากวงดนตรี เ รนท์ (Rent) ของ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม นาฬิกาเริ่มเดิน ท่านจะใช้นาทีเหล่า
นั้นกันอย่างไร?
บรอดเวย์กล่าวว่า

การประกาศเกียรติคุณของประธานโรตารีสากล
การประกาศเกียรติคุณของโรตารีและแผนปฏิบัติการของเรา

หากสโมสรใช้เวลาในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ สโมสรจะอยู่ในสถานะที่ดีในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการของโรตารี ซึ่งจะช่วย เพิ่มพูนผลที่ได้รับ ขยายการเข้าถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และ เพิ่มพูนศักยภาพในการปรับตัว
การประกาศเกียรติคุณของโรตารีจะยกย่องผลงานและความส�ำเร็จที่ยอดเยี่ยมของสโมสรได้ตลอดปี

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณของโรตารีปี 2022-23
การได้รับการประกาศเกียรติคุณของโรตารีเป็นเรื่องง่ายของสโมสร โดยปฏิบัติดังนี้:
1. ไปที่ Rotary Club Central
2. พิจารณาเป้าหมายที่มีอยู่
3. ก�ำหนดเป้าหมายมากกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่มีอยู่ (อย่างน้อย 51%)
4. ท�ำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
5. รายงานความส�ำเร็จที่ Rotary Club Central
6. เฉลิมฉลอง!

ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณ

• การประกาศเกียรติคุณของโรตารีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
• สโมสรจะมีเวลาตลอดทั้งปีโรตารี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 30 มิถุนายน 2023) ในการท�ำ
ให้บรรลุเป้าหมายการประกาศเกียรติคุณของโรตารี
• ในการรับประกาศเกียรติคุณ สโมสรต้องมีความกระตือรือร้น และช�ำระค่าบ�ำรุงในปัจจุบันตลอดปี
โรตารี
• ในการเสนอชื่ อ สโมสรโรทาแรคท์ ส� ำ หรั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของโรตารี นั้ น นายกสโมสร
โรทาแรคท์หรือนายกสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์จะต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อในระบบออนไลน์ให้
เสร็จสมบูรณ์ และส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อสโมสรโรทาแรคท์นั้น ๆ ได้เพียงครั้งเดียว
• ในการเสนอชื่อสโมสรอินเทอร์แรคท์ นายกสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
ในระบบออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย
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