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สิบสี่ปีมำแล้วที่โรตำรีจัดกำรประชุมอบรมสัมมนำผู้ว่ำกำรภำครับเลือก 
ที่เมืองซำนดิเอโกแห่งนี้ ผมเองก็เคยนั่งอยู ่ตรงที่ท่ำนนั่งอยู ่ในฐำนะเป็น 
ผู้ว่ำกำรภำครับเลือก ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบในวันข้ำงหน้ำ  
รวมทั้งเรื่องท้ำทำยต่ำงๆ ในควำมเป็นผู้น�ำของผมเองตอนนั้น

บัดนี้ เรำมำอยู่ในปี พ.ศ. 2563 แล้ว ณ กำรประชุมอบรมผู้ว่ำกำรภำค 
รับเลือกครั้งสุดท้ำยที่จะจัดกันในเมืองซำนดิเอโก ซ่ึงผมเองก็ยังคงกังวลอยู่  
ครำวนี้ควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ยิ่งใหญ่มำกกว่ำเดิมส�ำหรับผม แต่ก็ยังคงมีควำม
เป็นไปได้อยู่ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้ท่ำนทั้งหลำยได้ทรำบถึงโอกำสต่ำงๆ ท่ี 
รำยเรียงอยู่ข้ำงหน้ำเรำ

ที่บ้ำน ท่ำนก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงำนท่ีท�ำงำนร่วมกันมำนับปีเพื่อ 
มัน่ใจได้ว่ำ งำนส�ำคัญทีส่ดุของเรำไม่ได้ยตุลิงแค่ปีใหม่ปีหน่ึงแห่ง ควำมเป็นผูน้�ำ
เท่ำนั้น แต่จะต่อเนื่องด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญนั้นเพิ่มมำกยิ่งขึ้น ซึ่งผมเองก็เป็น
ส่วนของทีมงำนหนึ่งด้วยเช่นกัน

ผมภูมิใจที่จะสืบต่อควำมมุ่งมั่นอันแรงกล้ำของท่ำนประธำนโรตำรีสำกล 
มำร์ค มำโลนย์ี ทีจ่ะท�ำให้โรตำรเีจรญิรุง่เรอืงขึน้ อย่ำงไรกต็ำมผมจะไม่ขอให้ท่ำน
ทั้งหลำยท�ำให้โรตำรีรุ่งเรืองข้ึนด้วยจ�ำนวนตัวเลขที่เฉพำะเจำะจงด้วยเหตุผล 
ง่ำยๆ ที่ว่ำทุกครั้งที่ขอให้เพิ่มจ�ำนวนอย่ำงเฉพำะเจำะจงนั้นๆ เรำก็ยังคง 
ล้มเหลวอยูด่ ีแทนทีจ่ะเน้นกนัทีจ่�ำนวนตวัเลข ผมใคร่ขอให้ท่ำนคดิว่ำเรำจะเพิม่

สารคติพจน์

ประธานโรตารีสากล

โฮลเกอร์ คนัค

ประธานโรตารีสากล ปี 2563-2564
สโมสรโรตารี แฮร์สซอกดุม เลาเอิร์นบวก-เบอร์ลิน
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สมำชกิโรตำรกีนัอย่ำงไรให้ค่อยเป็นค่อยไป 
และยั่งยืนได้ เรำจะรักษำสมำชิกปัจจุบัน
พร้อมทั้งชักชวนสมำชิกใหม่ที่เหมำะสม
กับสโมสรของเรำได้อย่ำงไร จำกนั้น เรำจะ
ท�ำให้องค์กรของเรำเข้มแขง็ยิง่ขึน้ได้อย่ำงไร
เพื่อเผชิญกับสิ่งท้ำทำยต่ำงๆ ข้ำงหน้ำได้ 
เรำต้องยืนขึ้นให้เกียรติกับโอกำสส�ำคัญ 
อันเหลือเชื่อ เมื่อเรำได้รับยกย่องไปทั่วโลก 
ในพลังควำมร่วมมือ ขจัดโรคโปลิโอให ้
หมดสิ้น และซ่อมหลังคำบ้ำนของเรำ 
ขณะแดดก�ำลังออก

โรตำรีอยู ่ ในสถำนะท่ีวิเศษสุดใน
หลำยๆ ด้ำนด้วยกัน เรำมีเสถียรภำพ
ทำงกำรเงินที่เข้มแข็ง มูลนิธิโรตำรีได้รับ
กำรยกย่องว่ำเป็นหนึ่งในองค์กรกำรกุศล 
ทีด่ทีีส่ดุในโลก ทนุช่วยเหลอืโลกของเรำเอง
ก็เจริญขึ้นและเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นควำม
เป็นสำกลมำกขึ้นในทุกๆ ปี

นอกจำกนี้ เรำยังพัฒนำไปในหลำย
วิถีทำงที่น่ำสนใจ ปัจจุบันเรำมีโรแทเรียน
ในเอเชียมำกกว่ำในอเมริกำเหนือ แต่ก็
มีประเด็นเส่ียงอยู ่บ ้ำงหำกแนวโน้มใน
ปัจจุบันยังคงด�ำเนินต่อไป โดยเฉพำะ 
ในพื้นที่ประชำกรผู ้สูงวัยซึ่งโรตำรีก�ำลัง
ถดถอยลงและมีอำยุมำกเกิน

“เราจะท�าให้องค์กรของเราเข้มแข็ง 
ยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทาย
ต่างๆ ข้างหน้าได้”

เรำไม่อำจจะอยู ่นิ่งเฉยและพอใจ
กับทุกสิ่งที่ท�ำได้ กำรปฏิวัติดิจิทัลส่งผล 
แก่เรำหนักหน่วงมำกกว่ำที่คำดกำรณ์ได้  

องค์กรอื่นๆ เคยเผชิญกับกำรท้ำทำยนี้มำ
ก่อนและก็แย่ลง

เม่ือเร็วๆ น้ี ผมมีโอกำสได้พูดกับ 
โรแทเรียนที่รอเชสเตอร์ เมืองนิวยอร์ค  
อดีตผู ้บริหำรบริษัทโกดักมำร่วมประชุม 
อยู่ด้วย เขำบอกผมว่ำทุกคนทรำบดีว่ำกำร
ถ่ำยรูปจะเปลี่ยนมำเป็นระบบดิจิทัลในที่สุด
อย่ำงแน่นอน แต่เพียงเขำไม่ได้คำดคิดว่ำ
มันจะเกิดข้ึนได้รวดเร็วปำนน้ัน จำกบริษัท
ที่เคยเป็นผู้น�ำระดับโลกกลำยมำเป็นบริษัท 
ที่ล้มละลำยเพียงไม่กี่ปีเท่ำนั้น

เวลาไม่อาจชะลอได้ส�าหรับเรา
แต่ก็จะปล่อยให้กำรเปลี่ยนแปลง 

ทีร่วดเรว็นัน้ชนะเรำไม่ได้ เรำต้องฉวยโอกำส
ส�ำคัญนี้ท�ำให้โรตำรีเจริญข้ึน โดยท�ำให ้
เข้มแข็งขึ้น ปรับตัวได้มำกขึ้น และเข้ำกันได้
ดีมำกขึ้นกับคุณค่ำหลักของเรำเอง

ในประเทศเยอรมัน โรตำรีเป็นชุมชน
แห่งคุณค่ำรวมท้ังคุณธรรมส่วนบุคคลท่ีอำจ
แบ่งปันกันได้ มิตรภำพและเครือข่ำยจะ
ดึงดูดผู้คนเข้ำมำเป็นโรแทเรียน ด้วยเหตุน้ี
เรำจึงมีสโมสรท่ีเข้มแข็งท่ีจะใช้พลังเพื่อกำร
บริกำรของเรำได้

แบบทดสอบสีแ่นวทำงช่วยให้เรำตดัสินใจ 
ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกำรสะท้อน 
ตัวของเรำเอง บำงครั้งท่ำนไม่อำจทรำบว่ำ 
สิ่งที่ท่ำนเห็นด้วยตำนั้นเป็นจริงหรือไม่ แต่
แบบทดสอบสีแ่นวทำงท�ำให้เรำถำมตัวเองได้
ว่ำ เรำก�ำลงัซือ่สตัย์ไหม ก�ำลงัท�ำสิง่ทีถ่กูต้อง
หรือไม่ นั่นคือสิ่งส�ำคัญ และหำกเรำซื่อสัตย์
กับตัวเองอย่ำงสมบูรณ์แล้ว เมื่อมองไกลไป
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ข้ำงหน้ำ เรำคดิบ้ำงไหมว่ำโรตำรกี�ำลงัท�ำอะไร
ที่พอจะเผชิญกับสิ่งท้ำทำยในอนำคตได้

โรตำรีจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและ 
จะเปลี่ยนแปลง และแม้นว ่ำโรแทเรียน 
บำงคนจะบ่นว่ำโรตำรไีม่เหมอืนเดมิเช่นก่อนเก่ำ 
เรำก็ต้องเปลี่ยนแปลงดังที่ท่ำน พอล แฮร์ริส 
เคยกล่ำวไว้ว ่ำ “บางทีเราก็จ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่” และตอนนี้ก็ถึง
เวลำที่เรำต้องเปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่กันแล้ว  
วธิหีนึง่ทีจ่ะท�าได้กค็อืการสร้างสรรค์รูปแบบ
ของสโมสรใหม่ และคดิทบทวนว่ำมีอะไรบ้ำง
ที่มีควำมหมำยยิ่งในโรตำรี คนหนุ่มสาวควร
เป็นเสมือนสถาปนกิของสโมสรใหม่ๆ เหล่านี้

ส�ำหรับคนหนุ่มสำวหลำยต่อหลำยคน 
กำรมำนั่งรับประทำนอำหำรด้วยกันอำจมิใช่
วิถีทำงท่ีดีที่สุดที่จะประชุมกัน เนื่องจำกเรำ
จัดประชุมแบบนี้กันมำนำนกว่ำ 100 ปีแล้ว 
ซึง่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นเพียงหนทำงเดียว
เท่ำนัน้ ยกตวัอย่ำงเช่น สโมสรโรตำรขีองซูซำน 
(คู่ครองของผม) เป็นสโมสรอีคลับในท้องถิ่น
แห่งหนึ่ง สมำชิกพบกันทำงออนไลน์อำทิตย์
ละครั้ง สื่อสำรกันด้วยแอปมือถือและพบกัน
จริงๆ เดือนละครั้ง

“โรตารีจ�าเป็นต้องเปล่ียนแปลง และ
จะเปลี่ยนแปลง”

สโมสรของซูซำนมีอำยุสมำชิกอยู ่
ระหว่ำง 27-70 ปี ผมชอบควำมหลำกหลำย
ของวัยแบบนี้ในสโมสรต่ำงๆ ของเรำ ซ่ึงนับ
ว่ำเป็นแนวคิดหนึ่งของสโมสรที่มีสมำชิกร่วม
วัยที่ต่ำงกัน บำงสโมสรประสบควำมส�ำเร็จ 
ในกำรท�ำเช่นนั้นเพียงสโมสรตอบสนองคน 
ในวัยหนุ่มสำวกว่ำได้เท่ำนั้น

เรำต้องเปิดกว้ำงที่จะรับแนวทำงใหม่ๆ 
และกำรสร้ำงสรรค์สโมสรใหม่ๆ เป็นพิเศษ

ส�ำหรับคนหนุ่มสำว ซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของกำรแก้ปัญหำ ซึ่งท่ำนมีพลังจะด�ำเนิน 
กำรได้ และก็ขึ้นอยู่กับท่ำนที่จะท�ำให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จเช่นกัน กำรตั้งสโมสรโรตำรีใหม ่
เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ เด ่นชัดของ
ผู ้ ว ่ ำกำรภำค โรตำ รีสำกลรับ เอำกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นไว้แล้ว จึงขึ้นอยู ่กับท่ำน 
ที่ท�ำให้เกิดสโมสรใหม่เป็นจริงขึ้นได้

อย่ำงไรกต็ำม วธิหีน่ึงท่ีเรำฟังคนรุ่นใหม่
และท�ำให้สมำชิกท่ีมีอยู ่จูงใจเขำได้มำกขึ้น  
กค็อื กำรเน้นสิง่แวดล้อมต่ำงๆ ให้มำกขึน้ เช่น 
ภยัพิบตัไิฟป่ำออสเตรเลยีทีเ่พิง่เกดิขึน้เร็วๆ นี้ 
ซ่ึงต้องเน้นควำมส�ำคญัให้กำรด�ำเนินกำรอย่ำง
แข็งขัน ประธำนโรตำรีสำกล 3 ท่ำนสุดท้ำย
ของเรำได้ให้กรณีส�ำคัญส�ำหรับโรตำรีในกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิธีมำกมำยที่ท�ำได้ เช่น 
ลดกำรใช้พลำสติก ลดกำรท�ำควำมเย็นและ
ควำมร้อนภำยในบ้ำนไม่ให้มำกเกินไป ไม่ขับ
รถเร็วเกินอัตรำท่ีก�ำหนด เรำก�ำลังสร้ำงกำร
ป้องกนัสิง่แวดล้อมและควำมย่ังยืนในโครงกำร 
บ�ำเพ็ญประโยชน์ แต่เรำต้องให้ควำมส�ำคัญ
ท�ำเรื่องต่ำงๆ เหล่ำน้ันเป็น อันดับต้นๆ ด้วย  
คนหนุ ่ มสำวกว ่ ำ เรำ ท้ั งหลำยก� ำ ลั งรอ 
แรงบันดำลใจให้เขำลงมือปฏิบัติได้

คนหนุ่มสำวทุกวันน้ีชอบงำนบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์และต้องกำรลงมือท�ำอย่ำงแข็งขัน 
เรำจะเห็นสิ่งนี้ได้ในสโมสรโรทำแรคท์และ 
ตอนนี้โรทำแรคเทอร์เองก็เหมือนกับเรำที่ต่ำง
ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรตำรีสำกล เรำควรเลิก
จ�ำกัดอำยุที่คิดกันเอง แล้วให้โรทำแรคเทอร ์
ตัดสินใจว่ำประสบกำรณ์ใดที่ท�ำได้ดีที่สุด  
ทกุคนทีท่�ำงำนกบัโรทำแรคเทอร์กค็งทรำบดว่ีำ 
คนหนุ่มสำวเหล่ำน้ีเป็นคนฉลำด คล่องแคล่ว 
และท�ำทุกอย่ำงได้ส�ำเร็จ โรทำแรคท์รวดเร็ว
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และมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ รวมท้ังใจร้อน 
ควำมใจร้อนของเขำคอืข้อด ีเพรำะเขำต้องกำร
เห็นผลต่ำงๆ ในบัดนี้ และท�ำส�ำเร็จในทันที

ควำมใจร้อนและควำมเพยีรพยำยำมท�ำ 
ให้เกิดผลได้ เช่น เมื่อ 9 ปีมำแล้ว โรแทเรียน 
คิดท�ำโครงกำรใหม่ในสวนสัตว์เมืองเบอร์ลิน 
ในวันสุดสัปดำห์วันหนึ่ง มีกำรแสดงที่น่ำทึ่ง
มำกส�ำหรับเด็กๆ ที่กระตุ้นให้ออกก�ำลังกำย 
อ่ำนหนังสือและรับประทำนอำหำรสุขภำพ
ต่ำงๆ ในขณะที่สโมสรโรตำรียังคงคิดและ
อภปิรำยกนัเรือ่งโครงกำรอยูน่ัน้ โรทำแรคเทอร์ 
ได้ตดัสนิใจเริม่โครงกำรขึน้แล้ว และในปัจจบุนั
โรแทเรยีนและโรทำแรคเทอร์ในเมืองเบอร์ลนิ 
36 สโมสร มีส่วนร่วมในโครงกำรนั้น ท�ำให้
เด็กๆ ด้อยโอกำสนับพันมีควำมสุข

ดงันัน้ เราควรรับความท้าทายและเปิด
ประตโูรตารใีห้โรทาแรคเทอร์และนกัวชิาชพี
หนุ่มสาวทั้งหลาย เรำควรจ�ำไว้ด้วยว่ำ ไม่มี
วัยใดผิดที่จะเป็นโรแทเรียน เรำยินดีกับ 
ทุกวัย ทุกๆ วัยนั้นจะมีบำงส่ิงบำงอย่ำง
ส�ำคัญที่จะให้ได้ ในขณะที่เรำชักจูงโรแทเรียน 
หนุ่มสำวเหล่ำนั้นเข้ำมำ เรำก็ไม่ทิ้งคนอื่นๆ  
ไว้ข้ำงหลังด้วยเช่นกัน

แล้วสโมสรที่มีอยู่ตอนนี้เล่ำ บำงส่วน
ของโลกก�ำลังท�ำสิ่งดีๆ อยู ่แล้วด้วยกำรให้
สมำชิกมีส่วนร่วมและรักษำสมำชิก ในขณะ
เดียวกัน บำงส่วนของโลกก็จ�ำเป็นต้องท�ำให้
ดีขึ้นกำรท�ำเช่นนั้น เราจะต้องเลือกสมาชิก
ใหม่อย่างรอบคอบและมัน่ใจได้ว่าเขาเหมาะ
กับสโมสรที่เหมาะสมกับเขา เราต้องมั่นใจ 
ว่าสโมสรนั้นตรงกับความคาดหมายของ
เขาได้ ซึ่งควรท�าอย่างจริงจังและใช้เวลา 
เนื่องจากท่านก�าลังเลือกเพื่อนใหม่เพื่อ 
ชีวิตนั่นเอง

เรำจ�ำเป็นต้องหยุดคิดถึงสมำชิกใหม่ 
ในฐำนะคนที่เรำจะจดบันทึกเป็นสถิติแล้ว 
ก็ลืมเลือนไป คนท่ีออกไปจำกโรตำรีไปน้ัน
ก็ย่อมพูดและคนอื่นก็ย่อมฟังซึ่งจะมีผลต่อ
ภำพลกัษณ์ของเรำ เรำต้องกำรโรแทเรียนใหม่ 
ทุกคนท่ีจะเป็นโรแทเรียนไปตลอดชีวิต เป็น
เพ่ือนที่ผูกพันกันในโรตำรีสมำชิกใหม่ทุกคน
เปลี่ยนเรำได้คนละเล็กละน้อย คนเหล่ำน้ัน
จะน�ำมุมมองและประสบกำรณ์ใหม่ๆ เข้ำมำ 
เรำจึงจ�ำเป็นต้องรับกำรท�ำสิ่งใหม่ๆ นี้เอำ
ไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยท�ำให้เข้มแข็งข้ึน ใน
ขณะที่ได้เรียนรู้จำกสมำชิกใหม่ๆ พร้อมรับ
เอำประสบกำรณ์และควำมรู้ของเขำทั้งหลำย 
มำใช้ นัน่เป็นเหตุผลว่ำท�ำไมเรำต้องกำรสุภำพ
สตรีในสโมสรต่ำงๆ มำกขึ้น และมีสุภำพสตรี
ในต�ำแหน่งผู้น�ำต่ำงๆ มำกขึ้น

นอกจำกนี้ เรำต้องค�ำนึงว่ำกำรพบปะ 
ผู ้คนใหม่ๆ และกำรท�ำให้เขำเพลิดเพลิน
กับกำรเป็นสมำชิกเป็นเรื่องสนุก เรำต่ำงก็
สนุกสนำนกับพวกพ้องของกันและกันและ 
ใช้เวลำส�ำคญัท�ำอะไรก็ตำมร่วมกัน เรำต้องรบั
เอำประสบกำรณ์อันน่ำเพลิดเพลินนั้นไว้

วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีเรำจะสนุกสนำนได้ก็คือ 
กำรร่วมมือกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมใหญ่
แบบกำรประชุมนี้หรือกำรประชุมใหญ่ของ
โรตำรีสำกล โครงกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือ
ในกำรประชุมปกติ กำรร่วมมือกันท�ำให้เรำมี
ประสิทธิภำพได้มำกขึ้น

ไม่น่ำแปลกใจเลยที่วิสัยทัศน์ของเรำ
จะเริ่มด้วยค�ำว่ำ “ด้วยกันนั้น เราจะเห็น 
โลกที่ผู ้คนมาร่วมกันลงมือกระท�า เพื่อ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยืนยงไปได ้
ทั่วโลก ท้ังในชุมชนของเราและภายในตัว
ของเราเอง”
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วิสัยทัศน์นั้น ก่อให้เกิดพื้นฐำนส�ำหรับ
แผนปฏิบัติกำรใหม่ของโรตำรี ซ่ึงท่ำนจะมี
บทบำทส�ำคัญในกำรด�ำเนนิกำร แผนปฏบิตักิำร 
ใหม่นี้ คือ ทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรท�ำให้โรตำร ี
เจริญรุ่งเรือง ช่วยปรับให้เข้ำกับยุคดิจิทัล
ได้ เวลำนี้คือเวลำที่จะน�ำเอำแผนปฏิบัติกำร
นี้มำด�ำเนินกำรในอีก 5 ปีถัดไป แผนนี้จะ
เพิ่มพูนผลที่ได้รับแก่เรำ ขยำยกำรเข้ำถึง 
ของเรำ ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมและกำรเพิม่พูน
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว

ผมอยากให้ทุกสโมสรมีการประชุมท�า
แผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละครั้งทุกสโมสร 
ควรถกถำมกันว่ำสโมสรจะเป็นอย่ำงไรกันดี
ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ และทรำบว่ำคุณค่ำใดที่
จะน�ำมำให้สมำชิก

“เราต้องค�านงึว่าการพบปะผูค้นใหม่ๆ 
และการท�าให้เขาเพลิดเพลินกับการเป็น
สมาชิกเป็นเรื่องสนุก”

อะไรคอืส่ิงทีท่�ำให้โรตำรพีเิศษไม่เหมือน
ใครและมีคุณค่ำยิ่งในกำรแบ่งป ันกันใน 
โลกใบนี้? โอกำสพิเศษสุดใดบ้ำงที่เรำจะเปิด
กว้ำงส�ำหรับท่ำนทั้งหลำย หรือส�ำหรับผู้คนที่
เรำให้กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์

เรำต่ำงก็รักผู้คน ในทุกหนแห่งที่เดิน
ทำงไปในโลกนี้ โรแทเรียนทั้งหลำยเป็นเพื่อน
ที่ดีที่สุดของเรำและท่ำนเองก็ปรำรถนำให้
มีเวลำกับเขำได้มำกข้ึน เรำมำจำกภูมิหลัง  
วัย ภำษำ และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน แม้แต่
วิถีชีวิตที่ด�ำรงอยู ่ โรตำรีแตกต่ำงกันไปใน
แต่ละประเทศและสโมสร ซ่ึงควำมหลำกหลำย
นั้นท�ำให้เรำยิ่งใหญ่ได้

เรำผูกพันกันด้วยคุณค่ำที่ให้กันและกัน 
ด้วยมิตรภำพ และเชื่อมั่นในแบบทดสอบ 
สี่แนวทำง โรตำรีให้ประสบกำรณ์ได้แตกต่ำง

กันทุกหนแห่ง แต่แบบทดสอบส่ีแนวทำงน้ี 
ยังคงเหมือนเดิมส�ำหรับทุกคน

“โรตารีให้โอกาสมากมายแก่เราที่
จะเดินทางไปช่วยให้แนวทางการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เป็นรูปธรรมได้ทั่วโลก”

โรตำรีให้โอกำสเพื่อโครงกำรบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ซ่ึงอำจกระท�ำและส�ำเรจ็ได้ด้วยพวก
เรำเอง โครงกำรเหล่ำนีม้คีวำมหมำยและย่ังยนื
ในโรตำรี เรำมิได้เพียงบริจำคเงินเท่ำน้ัน แต่
ยังบ�ำเพ็ญประโยชน์และมองเห็นผลที่ได้รับ
อันยืนยงของกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยตรง
นั้นด้วย นี่เองคือสิ่งที่พิเศษสุดไม่เหมือนใคร

โรตำรีให้โอกำสมำกมำยแก่เรำที่จะเดิน
ทำงไปช่วยให้แนวทำงกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์
เป็นรูปธรรมได้ทั่วโลก

นอกจำกนี้ โรตำรียังให้โอกำสส�ำหรับ
ควำมเป็นผู ้น�ำอีกด ้วย เรำต ่ำงก็มีควำม 
รบัผดิชอบใหม่ทีย่ิง่ใหญ่ ซึง่เป็นโอกำสทีท่�ำให้ 
เครือข่ำยเข้มแข็ง มิใช่เพื่อควำมเจริญส่วน
บุคคลของเรำเท่ำนั้นแต่เพื่อสิ่งดีๆ ของโรตำรี  
กำรสร้ำงสรรค์หนทำงไปสู ่ควำมเป็นผู ้น�ำ
ส�ำหรับผู ้อื่นนับเป็นอุดมกำรณ์โรตำรีที่แท้
จรงิ ซ่ึงจะท�ำให้ท่ำนเป็นผูน้�ำท่ีมปีระสทิธภิำพ 
มำกยิ่งขึ้นได้

เรำมำอยู ่ณ ทีน่ีก้เ็พรำะเชือ่มัน่ในโอกำส
ของโรตำรี ซึ่งเป็นโอกำสของผู้อื่นและตัวของ
เรำเอง เรำเชื่อว่ำกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่ำงๆ 
ไม่ว่ำใหญ่หรือเล็ก ย่อมสร้ำงสรรค์โอกำสแก่
ผู้คนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ เรำทรำบด้วย
ว่ำกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ทุกอย่ำงน้ันจะเป็น
แรงบันดำลใจและเปลี่ยนเรำได้

เรื่องรำว 4 เรื่องต่อไปนี้ จะให้ท่ำนเห็น
ภำพของแนวคิดดังกล่ำวได้

ผู้น�ำกำรอบรม คริสตินำ คอวอทซูปำ
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โทรคลู กล่ำวว่ำ
“ปีที่ดิฉันเป็นผู้ว่าการภาคท�าให้ดิฉัน 

ตื้นตันไปกับการนอบน้อมถ่อมตน และความ
น่านับถือที่ เพิ่งได ้พบเห็นของโรแทเรียน 
ที่ให้การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในทุกๆ ปี 
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนจนๆ ที่ความสามารถ
พิเศษถูกลืม การให้ชีวิตปกติแก่เด็กที่เป็น 
โรคหัวใจหรือโรคมะเร็ง หรือแม้แต่การมี
น�้าสะอาดอันเหมาะสมในโรงเรียน โรตารี
สร้างสรรค์โอกาสและให้ความหวงัแก่คนทีอ่าจ
ไม่มีอะไรเลยได้”

ผู้น�ำกำรอบรม ลโูด แวน เฮลลำพตุ กล่ำวว่ำ
“ในดวงตาของคนแปลกหน้าคนหนึ่ง 

ผมได้พบการเชื่อมโยงกับโลกซ่ึงผมไม่อาจ
พบเห็นในหน้าหนังสือเล่มใด มันมาจาก 
แม่เด็กผู ้ซึ่งให้ลูกได้รับวัคซีนต่อต้านโรค
โปลิโอในระหว่างวันให้ภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาต ิ
ในประเทศอินเดีย ความรู้สึกในบุญคุณจาก
สายตาของเธอนั้น บอกอะไรได้มากมาย 
เพียง 2 หยดและรอยยิ้ม... มันเปลี่ยนชีวิต
เด็กและเปลี่ยนผมไปด้วย โรตารีให้โอกาสผม
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันน�าไป
สู่ความสงบสุขในจิตใจ”

ผู ้น�ำกำรอบรม อำเหม็ด เอ ซำดำ  
กล่ำวว่ำ

“เมื่อผมอายุ 28 ปี โรตารีให้โอกาส 
ผมเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน  
ที่นั่น ผมได้พบศาสตราจารย์ผู้หนึ่งซ่ึงให้ทุน 
ผมเรียนที่มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกิ้นส์ ที่ซึ่ง
ผมสามารถพัฒนาทักษะการวิจัยทางคลีนิค
และได้ปริญญาเอก เมื่อผมกลับบ้าน ผมได้
ถกูชวนเป็นโรแทเรยีน ซึง่นบัเป็นโลกใหม่แห่ง 
การบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เปิดกว้าง ส�าหรับผม 
26 ปีต่อมา ผมใช้ทุกโอกาสเป็นอาสาสมัคร
ในขบวนแพทย์อาสา แต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในโรตารีของผมเกิดขึ้นเมื่อผมได้เป็น 
โรทาแรคเทอร์ ซ่ึงผมได้พบภรรยาคู ่ชีวิต 
ของผมก็คือราเนีย!”

ผู้น�ำกำรอบรม แมรี บี เบิร์ก กล่ำวว่ำ
“ดิฉันเป็นเด็กขอมาเลี้ยง เติบโตมา

ในครอบครัว เล็กๆ มีสมาชิก 4 คน เมื่ออยู่
โรงเรียนมัธยม ดิฉันเคยแอบซุกตัวอยู ่ใน
ห้องน�้าห้องหน่ึงหลายวันเพราะกลัวจะถูก 
กลั่นแกล้ง นับเป็นปีๆ เลยทีเดียวท่ีดิฉัน 
ปรับตัวที่จะท�าอะไรต ่อไปได ้โดยไม ่เคย
ตระหนกัเลยในศักยภาพภายในของตัวเองท่ีไม่
ได้ใช้ โรตารใีห้โอกาสดฉินัเป็นพลเมอืงคนหนึง่
ของโลกที่จะเป็นผู้น�าและยืนอยู่บนเวทีด้วย 
ความม่ันใจและเข้มแข็ง โอกาสอะไรบ้างทีโ่รตารี 
มีให้ส�าหรับดิฉันต่อไป? ดิฉันมิอาจทราบได้  
แต่ดิฉันก็พร้อมเพราะโรตารีนี่เอง”

ดงัทีท่่ำนเหน็แล้วว่ำ โรตำรมีใิช่เป็นเพยีง
สโมสรหนึ่งที่ท่ำนมำเป็นสมำชิก แต่เป็นกำร
เชิญชวนไปสู ่โอกำสต่ำงๆ ที่ไม่มีวันสิ้นสุด  
โรตารีเปิดโอกาสให้บ�าเพ็ญประโยชน์ใน
โครงการอนัยิง่ใหญ่เป็นประวตักิารณ์ได้ เช่น 
โครงการโปลิโอในปัจจุบัน รวมทั้งโครงกำร
เล็กๆ ในชุมชน ท่ีท่ำนเพียงปลูกต้นไม้เพียง
ต้นหนึ่งเท่ำนั้น

นอกจำกนี้ โรตำรียังเปิดโอกำสส�ำหรับ
ท่ำนให้มีชีวิตอยู่อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีชีวิต 
ทีม่คีวำมหมำยมำกขึน้ กบัมติรทัง้หลำยทัว่โลก
โดยยึดมั่นอยู่บนคุณค่ำหลักของเรำ

ในฐำนะที่เป็นโรแทเรียน เรำมีควำมสุข
ยิ่งที่จะมีบทบำทของกำรเป็นผู้น�ำ ณ โอกำส
อันวิเศษสุด ส�ำหรับองค์กรของเรำ

ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีเรำท�ำ จะเปิดโอกำส
ส�ำหรับบำงคนในบำงที่

เพรำะฉะนั้น คติพจน ์ส�าหรับป ีนี ้
ของเรากค็อื โรตาร ีเปิดแนวทาง สร้างโอกาส
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Fourteen years ago, Rotary held its first International Assembly 
here in San Diego. And I was sitting right where you are - as a district 
governor-elect. I was nervous then about the responsibilities ahead  
of me and the challenges of leadership.

Now, here we are in 2020, at the final International Assembly  
to be held here in San Diego - and I am still somewhat nervous.  
The responsibilities are larger for me this time. But so are the  
possibilities. I am so excited to share with you all the opportunities 
that lie in front of us.

At home, you are part of a team that works together year to year, 
making sure that your district’s most important work does not end with 
a new year of leadership, but continues with greater emphasis. I am 
also part of a team.

I will be proud to continue President Mark Maloney’s strong 
commitment to growing Rotary. However, I will not be asking you 
to grow by specific numbers, for a very simple reason - every time 

Holger  Knaack
Rotary Club of Herzogtum Lauenburg-Molln

Germany
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that we have asked to grow by specific  
numbers, we have failed. Instead of 
focusing on numbers, I want you to 
think about how we can grow Rotary 
organically and sustainably. How can 
we keep our current members and win 
new members who fit our clubs?

Then, how can we make our  
organization stronger to face the challenges 
before us? We must rise to this incredible 
moment - when we are recognized  
worldwide for our efforts to end polio-and 
fix our roof while the sun is shining.

In many ways, Rotary is in wonderful 
shape. We are financially strong. Still. 
The Rotary Foundation is recognized  
as one of the world’s best charities.  
Our global grants continue to grow, 
and we become a more internationally  
focused organization every year.

We are also evolving in interesting 
ways. There are now more Asian Rotarians 
than North American. But there are risks 
if current trends continue. Especially  
in areas where we see an aging population, 
Rotary is declining and over-aged.

“How can we make our organization 
stronger to face the challenges before 
us?”

 

 We cannot stand still and be  
satisfied with everything we have done. 
The digital revolution has affected us 
much harder than we anticipated. Others 
have faced this challenge before us and 
fared poorly.

I had the opportunity to speak 
recently to Rotarians in Rochester, New 
York. A former executive at Kodak was 
in attendance. He told me that they 
all knew that photography would make 
the transition to digital eventually. They 
just never expected it to happen so fast.  
They went from being the worldwide 
leader in their field to a company in 
bankruptcy in just a handful of years.

Time will not slow down for us.
But we will not let rapid change 

defeat us. We will capture this moment 
to grow Rotary, making it stronger, more 
adaptable, and even more aligned with 
our core values.

In Germany, we see Rotary as a 
community of shared values and personal 
integrity. Friendship and networking draw 
people to Rotary. Because of that, we 
have strong clubs, from which we generate 
strength for our service.

The Four-Way Test helps us make 
objective decisions. It is all about  
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self-reflection. Sometimes you don’t 
even know if what you see with your 
own eyes is true. But The Four-Way Test 
allows us to ask ourselves: Am I being 
honest? And am I doing the right thing? 
That is important. And if we are being 
completely honest with ourselves, when 
we look ahead, do we think Rotary is 
doing enough to face the challenges of 
the future?

Rotary has to change and will 
change. And even if some fellow Rotarians 
will complain that it does not look like 
their old Rotary, we have to change.  
As Paul Harris said, we have to be  
revolutionary from time to time. And 
now is the time to be revolutionary. One 
way that we will do this is by creating 
new club models and rethinking what 
it means to be in Rotary. Young people 
should be the architects of these new 
clubs.

For many younger people, sitting 
down for a meal together is not the best 
way to meet. Just because we have held 
meetings this way for over 100 years 
doesn’t mean it is the only way. [My 
partner] Susanne’s club, for example, is 
a local e-club. They meet online once a 
week, communicating on a smartphone 
app, and they meet in person once a 
month.

 

 Susanne’s club ranges in age  
from 27 to 70. I love this kind of diversity of  
generations in our Rotary clubs. That is 
the ideal - a multi-generation club. Some 
clubs will succeed in doing this, but 
only if they meet the needs of younger 
generations.

We have to be open to new  
approaches - and creating unique new 
clubs for younger people is just part 
of the solution. You have the power to 
implement them. It will be up to you to 
make it work. Forming new Rotary clubs 
is the distinct responsibility of the district 
governor. Rotary International has already 
embraced change. Now it is up to you to 
make these new clubs a reality.

“Rotary has to change and will 
change”

And by the way, one way that we 
can listen to younger generations and 
make existing club membership more  
appealing to them is to focus more on the 
environment. Recent disasters - such as 
the bush fires in Australia - underscore 
the importance of taking strong action. 
Our last three presidents made a strong 
case for Rotary doing more to preserve 
the environment. There is much we can 
do ourselves - cutting down on our use of 
plastic not overly cooling or heating our 
homes and offices, not driving too fast 
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on the German autobahn. We are already 
building environmental protection and 
sustainability into our service projects, 
but we have to make these issues more 
of a priority. Younger people are waiting 
for us to inspire them to action.

Young people today enjoy service 
and want to be active in it. We see this 
in Rotaract - and Rotaractors are now like 
us. We are all part of Rotary International. 
We have done away with the artificial 
age limit. Let Rotaractors decide what 
kind of Rotary experience works best 
for them. And anyone who has worked 
with Rotaractors knows that these young 
people are bright, energetic, and they get 
things done! Rotaractors are faster, more 
effective, and impatient. Their impatience 
is a virtue. They want to see results now 
and they will do the necessary work to 
get it done right away!

Their impatience and persistence 
make an impact. Nine years ago, Rotarians 
had an idea for a new project with the 
Berlin zoo that, one weekend a year, 
puts on an amazing show for children 
that encourages exercise, reading, and 
healthy eating. While Rotary clubs were 
still thinking and discussing the project, 
Rotaractors just decided to start it. And 
now, all 36 Berlin Rotary and Rotaract 
clubs take part and make thousands of 
underprivileged children happy.

So let’s take up the challenge 
and open the doors of Rotary for 
Rotaractors and young professionals.

But let us also remember that there 
is no wrong age to become a Rotarian. 
Every age is welcome; every age has 
something important to contribute. As 
we reach out to young Rotarians, we will 
not leave others behind.

But what about existing clubs? 
Some parts of the world are already do-
ing a good job with member engagement 
and retention, while other parts of the 
world need to do better. To do that,  
we are going to have to choose new 
members carefully and ensure that 
they are the right fit for the right 
club. We need to make sure that the 
club meets their expectations. Take it 
seriously and take your time - you are 
choosing new friends for life.

We need to stop thinking of new 
members as people we can mark down 
as statistics and then forget about.  
People who leave Rotary talk, and others 
listen. That affects our image. We want 
every new Rotarian to be a lifelong  
Rotarian - a friend engaged in Rotary.

Every new member changes us 
a little bit. That person brings a new 
perspective, new experiences. We need 
to embrace this constant renewal. We 
will grow stronger as we learn from new 
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members and take their experience and 
knowledge. That’s why we need more 
women in our clubs and more women 
in leadership positions.

We also need to remember that 
meeting new people and making sure 
they enjoy their membership is fun. 
We enjoy each other’s company and 
have a great time doing whatever we 
do. We need to embrace these joyous 
experiences.

The best way for us to have fun is 
to be together - whether it is at a large 
gathering like this assembly or the Rotary 
International Convention, at a service 
project, or in our regular meetings. And 
being together makes us more effective.

And it should be no surprise that 
our vision statement begins with that 
word. “Together, we see a world where 
people unite and take action to create 
lasting change - across the globe, in our 
communities, and in ourselves.”

The vision statement forms the 
basis for Rotary’s new Action Plan, which 
you will have a critical role in implement-
ing. This new Action Plan is all about 
growing Rotary and helping us adapt to 
the digital age. The time is now to take 
this Action Plan and run with it. Over the 
next five years, this plan will increase 
our impact, expand our reach, enhance 
participant engagement, and increase our 

ability to adapt.
I would like every Rotary club to 

have a strategic meeting at least once 
a year. Each club should be asking where 
it wants to be in five years and know what 
value it brings to members.

What makes Rotary so unique and 
worth sharing with the world? What 
unique opportunities do we open for you 
and for the people we serve?

“We also need to remember that 
meeting new people and making sure 
they enjoy their membership is fun”

We love people and, wherever 
we go in the world, Rotarians become 
our best friends and you wish you had  
more time with them. We are people  
from different backgrounds, different  
generations, languages, and cultures. 
Even the way that we live Rotary is  
different country to country and club to 
club. And that diversity makes us great.

We are held together by the values 
we share. We are all bound in friendship 
and we all believe in The Four-Way Test. 
Rotary is experienced a different way  
everywhere. But The Four-Way Test  
remains the same for everyone.

Rotary provides opportunities for 
service projects that can be performed 
and completed by us. These projects are 
meaningful and sustainable. In Rotary, we 
don’t just donate the money, we also 
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perform the service and see the lasting 
impact of that service firsthand. This is 
unique.

“Rotary has given many of us the 
opportunity to travel the world to help 
put our service ideas into action”

Rotary has given many of us the 
opportunity to travel the world to help 
put our service ideas into action.

Rotary also provides opportunities 
for leadership. All of us have taken on 
great new responsibilities. This is our op-
portunity to strengthen our network, not 
for our personal glory, but for the good of 
Rotary. Creating pathways to leadership 
for others is a true Rotary ideal - and it 
will make you a more effective leader.

We are here because we believe in 
Rotary opportunities, in opportunities for 
others and for ourselves. We believe that 
our acts of service, big and small, create 
opportunities for people who need our 
help. We also know that every act of 
service will inspire and change us.

Here are four stories that illustrate 
this idea.

Training Leader Christina Covotsou 
-Patroclou:

“My year as a district governor  
concluded with me filled with a newfound 
humility and awe for the service  
Rotar ians in my distr ict provide  
every year. From an underfunded  

and forgotten talent school, to the  
promise of a normal life for children 
with heart disease or cancer, to the  
right of clean water in schools, Rotary 
creates opportunity and gives hope to 
those who may have none.”

Tra i n i n g  Leade r  Ludo  Van  
Helleputte:

“I found it in the eyes of a stranger, 
a connection to the world that I could 
not find in books. It came from a mother 
who offered her child to be vaccinated  
against pol io dur ing a Nat ional  
Immunization Day in India. The gratitude  
in her eyes spoke volumes. Two drops  
and a smile. ... It changed that child’s 
life, but it also transformed mine.  
Rotary gave me the opportunity to  
create lasting change -leading to peace  
of mind within.”

Training Leader Ahmed A. Saada:
“At 28, Rotary gave me the  

opportunity to participate in a Group 
Study Exchange program. There, I met a 
professor who offered me a scholarship 
at Johns Hopkins University, where I 
could enhance my clinical research 
skills and earn a PhD. When I returned 
home, I was asked to join Rotary - and 
a new world of service opened for me.  
For the past 26 years, I have taken 
every opportunity to volunteer on  
medical convoys. But my greatest Rotary 
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