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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกี ยรติจาก คุณศุ ทธิ ศิริพนั ธ์ คลื่นลูกใหม่มาบรรยายในเรื่ อง
“ภาวะผู้นาในยุค New Normal” ทาให้เราได้รับรู ้ การถ่ายทอดของเด็กหนุ่ มถึ งการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง การไกล่เกลี่ยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ความขัดแย้ง การอยูด่ ว้ ยกันด้วยสันติ ความรัก
และความสามัคคี ซึ่ งมีความสาคัญมากในสังคมไทยและมีประโยชน์ต่อชาวโลก ซึ่ งมีผสู ้ นใจและเข้า
ร่ วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 31 ท่าน
หลังเลิกประชุมในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. สมาชิกบางรักก็ได้เข้าร่ วมรับฟั งโครงการบริการ
ชุ มชนด้ านการศึกษา นาเสนอโดยคณะอนุกรรมการด้ านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350 โรตารีสากล
ในโครงการ “ติวเตอร์ กวดวิชา” ซึ่ งเป็ นโครงการที่ 3 เจ้าภาพโดย สโมสรโรตารี พระนคร
และในวันพฤหัส บดี ที่ 7 ตุ ลาคม 2564 สโมสรได้จดั ประชุ ม Club Assembly เพื่ อให้ท่า น
ประธานโครงการฝ่ ายต่างๆ ได้มานาเสนอแผนงานและผลงานในปี นี้ ถือเป็ นการซ้อมใหญ่เพื่อเตรี ยม
เสนอแผนงานให้กับท่ าน ผวภ.ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุ ช ผูว้ ่าการภาค 3350
โรตารี สากล มาเยีย่ มสโมสรอย่างเป็ นทางการ
สาหรั บการประชุ มสัปดาห์ หน้า ทางสโมสรฯ เปลี่ ยนบรรยากาศการประชุ มโดยจัดกิ จกรรม
Family Night ผ่านระบบ Zoom เป็ นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน Red Rose Family Night เป็ นกิจกรรมเพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ภายในสโมสร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 มีการเล่นเกมส์ อวยพรวันเกิ ดผูท้ ี่เกิ ด
ในเดือนกันยายน และลุน้ รับของรางวัลมากมาย แล้วพบกันนะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 11/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
19
2
42

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

34.438%
40.86%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี ธนบุรี
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี สาทร
สโมสรโรตารี ยานนาวา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

31

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณศุทธิ สิริพนั ธ์
People Growth Manager TRUE Corporation
ภาวะผู้นาในยุค New Normal
คาสอนจากอาจารย์ของผม “We live in a world where many people have learned how to
dance. But few hear the music. หมายความว่าหลายคนทาเป็ นรู ้ว่าต้องพูดอะไร ต้องถามคาถาม
อย่างไร เพื่อไกล่เกลีย่ ความขัดแย้ ง แต่นอ้ ยคนที่จะได้ยินเสี ยงดนตรี ขณะที่เต้น หมายความว่าเข้าใจ
จริ ง ๆ ว่าแก่นของศาสตร์ น้ ีคืออะไร
ผมจบ Conflict Resolution จาก Brigham Young University, Hawaii เคยเป็ นที่ปรึ กษาให้
กลุ่มเยาวชนชายเรื่ องปัญหาชีวิต ความท้าทาย ครอบครัวและเป็ น Trainer ให้ทวั ร์ ไกด์ฮาวายเรื่ องการ
บริ การ เป็ นที่ปรึ กษาทางด้านธุ รกิ จกับผูน้ าและพัฒนาคนในองค์กร ปั จจุบนั เป็ น People Growth
Manager TRUE Corporation มีหน้าที่ออกแบบและถ่ายทอดความรู ้ให้กบั พนักงานทรู ทวั่ ประเทศ
42% ของเวลาของผูบ้ ริ หารใช้ไปกับการไกล่ เกลีย่ ความขัดแย้ งที่ทางาน เมื่ อเราใช้เวลามาก
ขนาดนี้ ทักษะหนึ่งที่สาคัญของผูน้ าจะต้องเป็ นการไกล่เกลีย่ ความขัดแย้ ง
หลาย ๆ ครั้ งคนมักจะมอง Conflict เป็ นเรื่ องน่ ากลัว เรื่ องด้านลบ ภาพที่อยู่ในหัวเราใน
ภาษาอังกฤษมี 2 คาคือ Contention ความแตกแยก และ Conflict ความขัดแย้งในที่น้ ีเป็ นได้ท้ งั บวก
และลบ Conflict ที่เป็ นบวกจะนามาซึ่ งการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และโอกาสที่เปิ ดขึ้นมากมาย
แต่เพื่อเราพูดถึง Conflict ความขัดแย้งมักจะคิ ดถึงภาพต่ อสู ้กนั เกลียดกัน โกรธกัน เย็นชาต่อกัน
แตกหัก การที่เรามอง Conflict แบบนี้ทาให้เรารู ้สึกว่าเป็ นเรื่ อง Impossible จัดการได้ยาก
จากประสบการณ์ ท างานอยู่ ช่ ว งหนึ่ งเป็ นผู้ ไ กล่ เ กลี่ย ความขั ด แย้ ง ให้ กับ คู่ แ ต่ ง งานใน
มหาวิทยาลัยพบว่าเหตุผลอันดับ 1 ว่าทาไมในความขัดแย้งถึงเป็ นเรื่ องยาก Because they won’t
change เวลาเกิ ดความขัด แย้งคุ ณมักจะมองว่าอีกฝ่ ายเป็ นปั ญหาไม่ ย อมเปลี่ ยน เหตุ ผลที่ 2 คื อ
Because I can’t change
What is Conflict? “Our inability to collaboratively solve problems with other people” การที่
เราไม่สามารถร่ วมมือกับคนอื่นในการแก้ไขปั ญหาได้ ผมเชื่อว่าทุกท่านเป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นนักธุ รกิ จ
เจอปัญหาทุกวันไม่ว่าจะที่บา้ น หรื อที่ทางาน บ่อยครั้งเราแก้ปัญหานั้นได้ แต่บางครั้งก็ไม่สามารถ
เพราะว่าเราจะติดเรื่ องคน คนกลายเป็ นอุปสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

เมื่ อสมองคนเราอยู่ภายใต้อิทธิ พลของความกลัว เราเคลื่ อนตัวเข้าหา Conflict 5 แบบ
1. Competing คื อ ปะทะกัน แข่ ง ขั นกัน 2. Avoiding การหลีกเลี่ย งหรื อการหลีก หนี
3. Accommodating คือการยอม 4. Compromising การประนีประนอม และ 5. Collaborating
การร่ วมมือร่ วมใจกันทั้ง 2 ฝ่ าย
Avoidance เป็ นสไตล์ที่คนทัว่ โลกใช้อย่างแพร่ หลายเพราะง่าย เมื่อเกิ ด Conflict ภาพที่
เกิ ดขึ้ นคื อ วิ่งหนี หลี กหนี ไม่ สนใจ ความต้องการลึ ก ๆ คื อต้องการที่จะปกป้ องตัวเองจากความ
เจ็บปวด จากความเครี ยด จากความวุ่นวาย เขาจะมองว่า Conflict เป็ นเรื่ องอันตรายกับ Relationship
Accommodation การยอม Say yes กับทุกอย่าง ยอมไปหมดคนไทยมักจะเป็ นเยอะ เพราะมี
วัฒนธรรมของการให้เกียรติผใู ้ หญ่ อยากให้หัวหน้าประทับใจ ความปรารถนาลึก ๆ คือต้องการให้
เขาชอบต้องการให้อีกฝ่ ายชอบ แล้วเขาก็จะมองว่าความต้องการของตัวเองเป็ นสิ่ งคุกคามความ สัมพันธ์ไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถ้าเรี ยกร้องแล้วเขาจะไม่ชอบเรา
Competition การปะทะ เถียงกัน สู ้กนั เรามองว่าความต้องการของคนอื่นเป็ นสิ่ งคุกคาม เป็ น
Relationship ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการทางานอย่ามายุง่ need ของฉันสาคัญกว่า
Compromising การประนี ประนอม ไม่มีใครที่จะ Win ได้ 100% ต้องเจอกันครึ่ งทางคือ
การรับสภาพ
Collaborating นี่คือจุดที่ไร้ Conflict คือการมองความต้องการของอีกฝ่ ายเท่าเทียมกับความ
ต้องการของเรา เราเห็นเขาในฐานะเป็ นมนุ ษย์เหมือนกับเรา นี่ คือจุดที่ทาให้องค์กรเกิ ดนวัตกรรม
นี่คือจุดที่ทาให้องค์กรพุ่งไปข้างหน้า
ถ้าต้นต่อของ Conflict เหล่านี้ เกิ ดจากความกลัวเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไร อาจารย์
ของผม CHAD FORD เขียนหนังสื อชื่อ Dangerous Love ความรักที่อนั ตราย เพราะว่า Conflict
เป็ นเรื่ องน่ากลัว การบอกหัวหน้าว่าเราต้องการอะไร การต่อรองเรื่ องเงินเดือน การกล้าบอกว่าเราไม่
เห็นด้วย การหันไปให้ Feedback กับคน ๆ หนึ่ งอย่างตรงไปตรงมาที่อาจจะฟั งดูโหดร้ายแต่อาจจะ
ช่วยเขา เป็ นเรื่ องน่ากลัวทั้งนั้น แต่ถา้ เราปล่อยให้ความกลัวครอบงาเราจะจากัดความสามารถของเรา
ในการแก้ไ ขปั ญ หากับ คน ๆ นั้น การที่ เ ราเผชิ ญ หน้ า กัน พู ด กั น อย่ า งตรงไปตรงมาต้อ งใช้
Dangerous Love ไม่ได้พูดถึงความรักในรู ปแบบโรแมนติก แต่เป็ นความรักที่ทาให้ เราเห็นความ
เป็ นมนุ ษย์ ของอีกฝ่ ายหนึ่ง เราต้องเริ่ มมองเขาว่าความต้องการของเขาสาคัญเท่ากับความต้องการ
ของเรา ปั ญหาที่เขากาลังเผชิญเมื่อเราพูดถึงความรักแบบนี้ Soft จริ ง ๆ แล้ว Dangerous Love ไม่
Soft เลยเพราะต้องใช้ความกล้าหาญที่จะต้องเปิ ดตัวเองโดยที่เราไม่รู้ว่าอีกฝ่ ายจะตอบสนองอย่างไร
แต่น้ ีเป็ นจุดเริ่มต้ นของการไกล่เกลีย่ ความขัดแย้ ง

สโมสรโรตารี บางรัก
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เครื่ องมือการไปปรับใช้ของ Dangerous Love คือ
Step ที่ 1 เราต้องเชื่ อว่ า Conflict ไม่ ใ ช่ สิ่ งที่ เ ลวร้ า ย เลิ ก กลัว การเข้า ไปจัด การกับมัน
Step ที่ 2 เราต้องเลิ กกลัวคนที่เราอยู่ใน Conflict ด้วย ต้องเลิกกลัวว่าเขาจะไม่ ชอบเรา
Step ที่ 3 คือเราต้องเป็ นฝ่ ายที่หนั ก่อน เราหันไปมองความเป็ นมนุษย์ของเขาก่อน หันไปเห็น
ความต้องการของเขา ถามไถ่ปัญหาของเขา
Step ที่ 4 ที่อนั ตรายที่สุดเพราะไม่มีการันตีคือการเชิญชวนให้เขาหันตามเราไม่สามารถบังคับ
ให้ใครหันมาหาเรา ขึ้นอยูก่ บั เขาว่าจะหันมาหรื อเปล่า
The Most Dangerous Move รู ปเก้าอี้ 2 ตัว รู ปที่ 1. Both people turned away แต่ละตัวหัน
ออกจากกัน รู ปที่ 2. One person turns มีตวั หนึ่ งหันอีกตัวหนึ่ งหันออก รู ปที่ 3. Invites others to
turn หันหน้าเข้าหากัน สิ่ งที่อนั ตรายที่สุดที่เราทาได้ใน Conflict คือการที่เราหันไปหาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ก่อน ถ้าเขาไม่หนั กลับมาเราจะอยูใ่ นภาพ One person turns ตลอดเป็ นไปได้ ถ้าคน 2 คนสู ้กนั รู ปที่ 2
ปลอดภัยกว่าถ้าเราหันออกจะไม่รู้เลยว่าเขาจะทาอะไร ไม่มีทางที่รูปแรกแล้วจะไปรู ป 3 เลยต้องมา
รู ป 2 ก่อน ขอให้ลอง Make The Most Dangerous Move เราอาจต้ องหันไปก่อน หันในที่น้ ี อาจจะแค่
เข้าไปคุย หันในที่น้ ี อาจจะเป็ นแค่ชม ขอโทษ โดยที่อีกฝ่ ายหนึ่ งอาจจะไม่ยอมรับมันก็ได้ แต่นี่เป็ น
จุดเริ่มต้ นของ Conflict Resolution ที่ดีที่สุด วันนี้ อาจจะใช้เวลาในการสอนกรรมวิธี ผมว่าอาจจะ
ไม่มีประโยชน์ถา้ หากว่าเราไม่เห็นภาพนี้ก่อนที่เราจะเข้าไป ก็เหมือนกับนักเต้ นที่เต้ นไปโดยที่ไม่ ได้
ยินเสี ยงดนตรี
ขอจบด้วยคาของ CHAD FORD อาจารย์ของผม ท่านเคยบอกว่าไอเดียนี้ ไม่รู้ว่าจะ Change
the world หรื อเปล่า มันจะเปลี่ยนโลกหรื อเปล่า but it will change you … it will change the
relationships will feel like the world. หมายความว่ามันจะเปลี่ยนคุณ มันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์
กับคุณกับคนรอบข้างกับคนที่ทางานและ Communities ของคุณ แล้วมันจะรู ้สึกว่าคุณได้เปลี่ยน
โลกของคุณแล้ว

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณศุทธิ สิริพนั ธ์
บรรยายเรื่อง “ภาวะผู้นาในยุค New Normal ”
เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
23 กันยายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

การพิจารณารับสมาชิกใหม่
ท่านสมาชิกสโมสรโรตารี บางรัก

ท่านสมาชิกโรแทเรี ยนสโมสรโรตารี บางรักทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกโรแทเรี ยนของเราได้
มี การเสนอบุคคลผูส้ นใจเข้าเป็ นสมาชิ กสโมสรโรตารี บางรั ก จานวน 2 ท่าน ซึ่ งได้ผ่า น
ขั้น ตอนต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บและข้อ บัง คับ การรั บ สมาชิ ก ใหม่ ข องสโมสรฯ แล้ว และ
คณะกรรมการบริ หารสโมสรฯ ได้พิจารณาและลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ดาเนิ นการต่อไป โดยให้
ดิฉนั แจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ซึ่ งผูถ้ ูกเสนอชื่อได้ยนิ ยอมให้ประกาศชื่อ และประเภทอาชีพ
ที่ถูกเสนอ ดังนี้
ผูเ้ สนอ
ผูไ้ ด้รับการเสนอ
อน.ดร.สลักจิต นพคุณ คุณจินตนาพร ภูวเจนสถิต
รทร.กรกนก ศุภวโรภาส นพ.นัทธี เสนาะดนตรี

ประเภทอาชีพ
Management Consulting
Physician

หากสมาชิ กท่านใดไม่ เห็ นด้วยประการใด กรุ ณาแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรมายังดิ ฉัน
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ เลขานุการสโมสร ภายใน 7 วัน จากวันที่ออกจดหมายนี้ หากไม่มีผใู ้ ด
คัดค้าน ทางสโมสรฯ จะจัดงานสถาปนาสมาชิกใหม่ ในโอกาสต่อไป
ด้วยไมตรี จิตแห่ งโรตารี
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
เลขานุการสโมสรโรตารี บางรัก

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
คุณศุทธิ สิริพนั ธ์
People Growth Manager, TRUE Corporation
บรรยายเรื่อง “ภาวะผู้นาในยุค New Normal ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64

Red Rose Family Night
เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 ต.ค. 64

การประชุม Club Assembly

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 64

คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64

ผวภ.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช
ผูว้ ่าการภาค 3350 โรตารี สากล เยีย่ มสโมสรอย่างเป็ นทางการ
ผวภ. พบ นายก / เลขา / ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค / นายกรับเลือก
ประชุม Club Assembly
ประชุมปกติประจาสัปดาห์

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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