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เมื่อคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกโรตารี ศักยภาพ
ในการท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่โลกจะ
เพิ่มขึ้นทวีคูณ นั่นเป็นเพราะคุณได้เข้าร่วม
กับเครือข่ายของผู ้ที่ปฏิบัติการเป็นอาสา
สมัครกว่า 1.2 ล้านคนจากทั่วโลกที่มีเป้า
หมายเดียวกันในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของผู้อื่นให้ดีขึ้น 

อันที่จริงแล้วเหตุผลส�าคัญที่สุด 2  ข ้อที ่
คนเข้าร่วมในโรตารีก็คือการเชื่อมโยงกับ
ชุมชนและการตอบแทนชุมชน  และนี ่
เป็นเหตุผลเดียวกันกับการที่สมาชิกยังคง
อยู่กับโรตารีปีแล้วปีเล่า  แต่การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเพียงเท่านั้น มิได้ท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงแก่ชีวิตหรือท�าให้เกิดการสาน
สัมพันธ์  สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณ
เข้าไปมีส่วนร่วม  คุณจะสร้างประสบการณ์
ของตนเองและตัดสินใจเองว่าจะท�าให้การ
เป็นสมาชิกเกิดผลดีมากที่สุดได้อย่างไร

เอกสารฉบับนี้มีแนวทางมากมายท่ีคุณ 
จะมีส่วนร่วมในโรตารีเพื่อสานสัมพันธ์กับ
สโมสร กับชุมชนและโลกนี้  จงมีส่วนร่วม
ในแนวทางที่สอดคล้องกับความปรารถนา
ของตนเอง แล้วคุณจะได้รับอะไรมากมาย
จากประสบการณ์นั้น





สมาชิกภาพในสโมสรโรตารีให้โอกาสในการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้มีวิชาชีพอื่นๆ  
ที่มิได้มีความหวั่นเกรงที่จะเป็นผู้น�าและเสียสละเพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

การใช้เวลาร่วมกับเพื่อนสมาชิกในสโมสร ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุม วางแผนโครงการ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเพียงแค่สนุกสนานด้วยกัน ก็สามารถน�าไปสู่มิตรภาพที่ยั่งยืนชั่วชีวิต  

เมื่อมีส่วนร่วมและมีการสานสัมพันธ์ คุณจะเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ  
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกันภายในสโมสร

สานสมัพนัธก์บัสโมสร



แบ่งปันความคิดเห็นกับผู้น�าสโมสรเพื่อช่วยให้สโมสรบรรลุเป้าหมาย  ส่ง
เสริมโครงการและปรับปรุงประสบการณ์ของสมาชิก ข้อเสนอแนะของคุณอาจ
จะกลายเป็นความคิดริเริ่มที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในสโมสรหรือในชุมชน  ดูเอกสารเป็น
สโมสรที่ตื่นตัวอยู่เสมอ (Be a Vibrant Club) และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ยืดหยุ่นของสโมสร

หาพี่เลี้ยงหรือเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกอีกคนหนึ่ง เพื่อแบ่งปันความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับชุมชนและข้อมูลข่าวสารของโรตารี

จัดงานกิจกรรมสโมสรหรือโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อเรียนรู้ทักษะ และ
มีประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การวางแผนงานกิจกรรม การพูดในที่สาธารณะ หรือ
การจัดการอาสาสมัคร

ลองบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ หาความรู้และใช้ประสบการณ์รวมทั้งทักษะ
ในบทบาทการเป็นผู้น�าสโมสร เริ่มขั้นต้นโดยการสอบถามว่าสโมสรต้องการ
ความช่วยเหลือในเรื่องใด หากท่านมีบทบาทเป็นผู้น�าของสโมสรอยู่แล้วลองท�า
หน้าที่ในระดับภาคโดยสอบถามผู้ว่าการภาคหรือผู้ว่าการภาครับเลือกว่าความ
เชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษของคุณจะเป็นประโยชน์ในเรื่องใดได้บ้าง

เป็นผู้น�าที่ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาผู้น�าของสโมสร  
หากสโมสรยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว  ควรพูดคุยกับผู้น�าสโมสรและช่วยพัฒนา
โปรแกรมส�าหรับสมาชิกสโมสร



สานสมัพนัธก์บัชมุชน

ท่านสามารถสานสัมพันธ์กับชุมชนผ่านสโมสรโดยเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ  
และท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว  เมื่อท�างานกับผู้น�าในท้องถิ่นและผู้ได้รับประโยชน์   

คุณจะท�าให้ทั้งชุมชนและความสัมพันธ์กับชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น   
การมีส่วนร่วมในโครงการที่มีผลกระทบในทางที่ดีต่อชีวิตของผู้อื่น  จะสามารถ 

เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองได้เช่นกัน มีแนวทางมากมายที่สมาชิกจะสานสัมพันธ์กับชุมชนได้



อาสาช่วยเหลือโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของสโมสร  หากคุณทราบว่ามี 
ความต้องการในชุมชน ควรเสนอโครงการที่ตอบสนองความต้องการนั้น โดย
สามารถใช้เครื่องมือประเมินชุมชน (Community Assessment Tools)  เพื่อ
ประเมินความต้องการของชุมชนแล้วจึงใช้ทรัพยากรจาก Project Lifecycle 
Kit เพื่อออกแบบและด�าเนินโครงการ  คุณสามารถเข้าร่วมกับคณะกรรมการ
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ของสโมสร  ดูโครงการอื่นๆ ที่ Rotary Showcase 
รวบรวมทรัพยากรต่างๆ ที่ต ้องการจาก Rotary Ideas  และเรียนรู ้การ 
สมัครขอรับทุนสนับสนุนของโรตารีเพื่อปรับปรุงและช่วยเหลือเกี่ยวกับกองทุนที่ 
rotary.org/grant

เชื่อมโยงกับชนรุ่นต่างๆ โดยการสนับสนุนโปรแกรมเยาวชนโรตารีในท้อง 
ถิ่น ค้นหาดูว่าสโมสรของคุณสนับสนุนสโมสรโรทาแรคท์หรืออินเทอร์แรคท์หรือ 
ไม่ หากยังไม่มีการสนับสนุน ควรก่อตั้งสโมสรใหม่ขึ้นมา คุณสามารถสร้างอนาคต
ของโรตารีและของสโมสรโดยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจแก่พวกเขาในการ 
เข้าร่วมกับสโมสรโรตารี แสดงให้อินเทอร์แรคเทอร์เห็นถึงผลกระทบที่พวกเขา
สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้ในชุมชนโดยการสนับสนุนในการบ�าเพ็ญประโยชน์ของ
พวกเขา

สร้างความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับชุมชนโดยกลุ่มบ�าเพ็ญประโยชน์ชุมชน 
โรตารี (Rotary Community Corps - RCC)  RCC เป็นกลุ่มของผู้ที่มิได้เป็น 
โรแทเรียนท่ีมีพันธะสัญญาในการบ�าเพ็ญประโยชน์เช่นเดียวกัน สมาชิก RCC  
วางแผนและด�าเนินโครงการในชุมชน รวมทั้งสนับสนุนโครงการของสโมสรโรตาร ี
ในท้องถิ่น การท�างานร่วมกับ RCC สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และความยั่งยืนของโครงการโดยการวางตัวผู ้น�าในท้องถิ่นให้เป็นผู้ริเริ่มการ 
เปลี่ยนแปลง เรียนรู้เพิ่มเติมที่ rotary.org/rcc

เข้าร่วมในการอบรมต่างๆ ที่ภาคจัดขึ้นและเชื่อมโยงกับสมาชิกอื่นๆ ใน
พื้นที่  ภาคจะจัดการอบรมหลากหลายประเภทรวมทั้งงานกิจกรรมที่ให้ความรู้ซึ่ง
เปิดกว้างแก่สมาชิกทุกคน  การเข้าร่วมงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับโรตารีและสิ่งที่สโมสรอื่นๆ ในชุมชนด�าเนินการอยู่  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
ภาคหรือติดต่อกับผู้น�าสโมสรเพื่อค้นหางานกิจกรรมครั้งต่อไปของภาค

ประสานงานกับสโมสรอื่นในพื้นท่ีในโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมหรือ
งานกิจกรรมร่วมของสโมสร  Rotary Idea ช่วยให้สามารถค้นหาและประสาน 
งานกับผู้ร่วมโครงการได้ง่ายขึ้น



สานสมัพนัธก์บัโลกของโรตารี

โรแทเรียนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก  การเป็นสมาชิกของคุณ 
ให้สิทธิในการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของผู้มีวิชาชีพและผู้น�าที่มีความปรารถนาเช่นเดียวกัน  

ในอันที่จะใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีร่วมกันเพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  
ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางประการในการสานสัมพันธ์กับโลกของโรตารี



พบปะกับสมาชิกอื่นๆ ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันโดยการเข้าร่วมในชมรม
มิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowship) หรือกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน (Rotarian 
Action Group)  ชมรมมิตรภาพโรตารีถูกก่อตั้งขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานอดิเรก 
ความสนใจหรืออาชีพต่างๆ ส่วนกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนก่อตั้งขึ้นเพื่อเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ดูบัญชีรายชื่อชมรมมิตรภาพโรตารีและกลุ่มปฏิบัติการ 
โรแทเรียน และติดต่อกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยตรง  โดยการใช้ท�าเนียบชมรม
มิตรภาพโรตารีและกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียน

เข้าร่วมในโครงการระหว่างประเทศ สโมสรมากมายเป็นเพื่อนร่วมโครงการของ 
สโมสรในพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน พวกเขา 
ท�างานเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของโรแทเรียน และศิษย์เก่าโรตารีสร้าง
มิตรภาพที่ยาวนานในการท�าโครงการที่ยั่งยืนร่วมกัน ค้นหาสโมสรที่ต้องการ
เพื่อนร่วมโครงการ ต้องการอาสาสมัครเพิ่ม หรือต้องการการสนับสนุนอื่นๆ ได้ที่ 
Rotary Ideas

ช่วยขจัดโปลิโอให้หมดไป ทั้งโดยการเป็นอาสาสมัครในวันให้ภูมิคุ้มกันโรคแห่ง
ชาติ (National Immunization Day-NID) บริจาคเงินเพื่อการขจัดโรคโปลิโอ
หรือช่วยเผยแพร่ข่าวสาร  ส่งอีเมลไปที่ polioplus@rotary.org เพื่อเชื่อมโยง
หรือติดต่อกับโรแทเรียนที่เป็นผู้น�าการเดินทางครั้งต่อไป โพสท์เรื่องราวเกี่ยวกับ
โปลิโอทางเพจสื่อทางสังคม บริจาคเงินให้กองทุนโปลิโอพลัสหรือจัดให้มีลิ้งค์เพื่อ
เชื่อมโยงไปยัง www.endpolio.org ที่ signature ในอีเมลของคุณ

เข้าร่วมงานกิจกรรมของโรตาร ี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะกับผู้อื่น 
เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจ�าปีของโรตารีสากลซึ่งจัดขึ้นที่เมืองต่างๆ ทั่วโลกใน
แต่ละปีกับมิตรสหายในสโมสรโรตารีหรือในภาค เพลิดเพลินไปกับสุนทรพจน์ท่ี 
ให้แรงบันดาลใจจากผู้น�า ผู้มีชื่อเสียงหรือนักกิจกรรมทั่วโลก พบปะกับสมาชิก
จากท่ัวโลกและเรียนรู้วิธีการขยายผลกระทบจากการท�างานของเรา เรียนรู้เพิ่ม
เติมได้ที่ rotary.org/events

แบ่งปันความเอื้ออาทรระหว่างประเทศและเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวัฒนธรรม
ของชาติอ่ืนเมื่อเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนมิตรภาพของโรตารี (Rotary Friend- 
ship Exchange) เป็นเจ้าภาพนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี (Rotary 
Youth Exchange) หรือส�ารวจสโมสรโรตารีอื่นๆ  ผู้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยน
มิตรภาพจะหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพและการไปเยี่ยมเยือนกันซึ่งมักจะพัฒนา
ไปสู่มิตรภาพที่ยั่งยืนชั่วชีวิต  เจ้าภาพรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเปิดท้ังบ้านและ 
เปิดหัวใจในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การจดจ�า เรียนรู้เพิ่ม 
เติมที่ rotary.org/empower-leaders และ rotary.org/youthexchange



สนับสนุนงานในปัจจุบันของโรตารีโดยการบริจาคเข้ากองทุนประจ�าปี 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการนับพันที่ด�าเนินการอยู่ในชุมชนของคุณและท่ัวโลก 
มูลนิธิโรตารีสนับสนุนโครงการและโปรแกรมต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน
โดยจัดการแก้ปัญหาความยากจน โรคภัยไข้เจ็บ ความขัดแย้ง รวมทั้งการไร้การ
ศึกษาและการขาดแคลนน�้า บริจาคได้ที่ www.rotary.org/give

เข้าร่วมใน Rotary Discussion Groups ที่ My Rotary มี Discussion 
Groups นับร้อยกลุ่มที่ท�าให้สมาชิกได้สานสัมพันธ์และแบ่งปันมุมมองหลาก
หลายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องต่างๆ ทุกประเภท หากมีบัญชี My Rotary ก็จะสามารถ
เข้าร่วม Discussion Group ที่มีอยู่แล้วหรือเปิดกลุ่มใหม่ โรตารียังมีเพจที่เป็น
ทางการบนเฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, LinkedIn, อินสตาแกรม, Flickr และอื่นๆ

แบ่งปันความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนหรือ Discus- 
sion Groups ที่เก่ียวกับเรื่องที่เน้นความส�าคัญ (Areas of Focus) และใช ้
ความเชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมโครงการที่โรแทเรียนก�าลังปฏิบัติงานอยู่ ตรวจสอบ 
ท�าเนียบกลุ ่มปฏิบัติการโรแทเรียน และติดต่อกับกลุ ่มท่ีสนใจ อ่านรายงาน
ประจ�าปีของกลุ่มปฏิบัติการโรแทเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการท่ีกลุ่มให้การ
สนับสนุนเมื่อเร็วๆ นี้  นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญในเรื่องที ่
เน้นความส�าคัญและวางแผนโครงการโดยท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ระหว่างประเทศ หรือเป็น Moderator ใน Discussion Groups  ติดต่อกับ 
ประธานบริการระหว่างประเทศของภาคหรือผู้ว่าการภาคเพื่อแจ้งประสบการณ์
หรือความช�านาญด้านเทคนิคของตนเอาไว้ และค้นหาวิธีการท่ีจะเป็นส่วน 
หนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของภาค  ในท่ีสุดแล้ว หากมีความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพในเร่ืองที่เน้นความส�าคัญของโรตารี สามารถท�าหน้าที่เป็น Cadre of  
Technical Advisers ของมูลนิธิโรตารีหรือให้ค�าปรึกษาแก่โครงการทุนสนับ 
สนุนที่ด�าเนินการอยู่ทั่วโลก

เข้าร่วมงาน Project Fair และค้นหาผู้ร่วมโครงการ พบปะกับผู้คนและ 
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ  งาน Project Fair มักจะจัดขึ้น 2-3  
วันและอาจจะมีการไปเยี่ยมสถานที่ตั้งโครงการ รวมทั้งโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยว 
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้มาเยือนเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน
และสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับเจ้าภาพต่างประเทศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ 
www.rotary.org/project-fairs



จะมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร?

เมื่อคุณมีส่วนร่วม ไม่เพียงแต่สโมสรและชุมชนเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ คุณเองก็จะได้รับประโยชน์ด้วย  
ในฐานะที่เป็นโรแทเรียนที่มีความกระตือรือร้น คุณจะได้สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาทักษะในขณะที ่

ท�าสิ่งดีดีในโลก (Doing Good in the World)  ได้พบปะกับผู้น�าชุมชนและแก้ไขประเด็นปัญหาในชุมชนและทั่วโลก 
ซึ่งมีความส�าคัญกับตัวคุณเองและมิตรโรแทเรียนในสโมสร  ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

อันเกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกันเพื่อปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้น  เมื่อคิดถึงการเป็นโรแทเรียนที่มีความกระตือรือร้นแล้ว 
มีโอกาสต่างๆ อยู่มากมายไม่มีสิ้นสุด



มีแนวทางนับไม่ถ้วนในการมีส่วนร่วมกับ
โรตารีและสโมสรโรตารี  คุณเป็นผู้เลือก  
- ท้ังวิธีการและความมากน้อยในการมี
ส่วนร่วม
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ROTARYTHAILAND.ORG
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ศูนย์โรตารีในประเทศไทย


