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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก คุณศุทธิ ศิริพนัธ์  คล่ืนลูกใหม่มาบรรยายในเร่ือง 
“ภาวะผู้น าในยุค New Normal” ท าให้เราไดรั้บรู้การถ่ายทอดของเด็กหนุ่มถึงการแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้ การไกล่เกล่ียท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความคิด ความขดัแยง้ การอยูด่ว้ยกนัดว้ยสันติ ความรัก 
และความสามคัคี ซ่ึงมีความส าคญัมากในสังคมไทยและมีประโยชน์ต่อชาวโลก  ซ่ึงมีผูส้นใจและเขา้
ร่วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 31 ท่าน 
 
          หลงัเลิกประชุมในวนัเดียวกนัน้ี เวลา 15.00 น. สมาชิกบางรักก็ไดเ้ขา้ร่วมรับฟังโครงการบริการ
ชุมชนด้านการศึกษา น าเสนอโดยคณะอนุกรรมการด้านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350 โรตารีสากล 
ในโครงการ “ติวเตอร์กวดวชิา” ซ่ึงเป็นโครงการท่ี 3 เจา้ภาพโดย สโมสรโรตารีพระนคร 
 
           และในวนัพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม 2564 สโมสรไดจ้ดัประชุม Club Assembly เพื่อให้ท่าน
ประธานโครงการฝ่ายต่างๆ ไดม้าน าเสนอแผนงานและผลงานในปีน้ี ถือเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียม
เสนอแผนงานให้กับท่าน ผวภ.ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช ผูว้่าการภาค 3350  
โรตารีสากล มาเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการ 
 
          ส าหรับการประชุมสัปดาห์หน้า ทางสโมสรฯ เปล่ียนบรรยากาศการประชุมโดยจดักิจกรรม 
Family Night ผา่นระบบ Zoom เป็นคร้ังแรก ภายใตช่ื้องาน Red Rose Family Night เป็นกิจกรรมเพื่อ
กระชบัความสัมพนัธ์ภายในสโมสร ภายใตส้ถานการณ์โควิด-19 มีการเล่นเกมส์ อวยพรวนัเกิดผูท่ี้เกิด
ในเดือนกนัยายน และลุน้รับของรางวลัมากมาย  แลว้พบกนันะครับ 
  
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 11/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  23  กนัยายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    19 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
   ขาดประชุม    42 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 34.438% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  40.86% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีธนบุรี    2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    2 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสาทร     2 ท่าน 
   สโมสรโรตารียานนาวา    2 ท่าน 
  แขกสโมสร      4  ท่าน 
 
      รวม    31 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ค าสอนจากอาจารยข์องผม “We live in a world where many people have learned how to 
dance. But few hear the music. หมายความว่าหลายคนท าเป็นรู้ว่าตอ้งพูดอะไร ตอ้งถามค าถาม
อยา่งไร เพื่อไกล่เกลีย่ความขดัแย้ง แต่นอ้ยคนท่ีจะไดย้ินเสียงดนตรีขณะท่ีเตน้ หมายความว่าเขา้ใจ
จริง ๆ ว่าแก่นของศาสตร์น้ีคืออะไร           
          ผมจบ Conflict Resolution จาก Brigham Young University, Hawaii เคยเป็นท่ีปรึกษาให้
กลุ่มเยาวชนชายเร่ืองปัญหาชีวิต ความทา้ทาย ครอบครัวและเป็น Trainer ใหท้วัร์ไกดฮ์าวายเร่ืองการ
บริการ เป็นท่ีปรึกษาทางดา้นธุรกิจกับผูน้ าและพฒันาคนในองค์กร ปัจจุบนัเป็น People Growth 
Manager TRUE Corporation มีหนา้ท่ีออกแบบและถ่ายทอดความรู้ใหก้บัพนกังานทรูทัว่ประเทศ           
          42% ของเวลาของผูบ้ริหารใชไ้ปกบัการไกล่เกลีย่ความขัดแย้งท่ีท  างาน เม่ือเราใชเ้วลามาก
ขนาดน้ี ทกัษะหน่ึงท่ีส าคญัของผูน้ าจะตอ้งเป็นการไกล่เกลีย่ความขดัแย้ง           
          หลาย ๆ คร้ังคนมกัจะมอง Conflict เป็นเร่ืองน่ากลวั เร่ืองดา้นลบ ภาพท่ีอยู่ในหัวเราใน
ภาษาองักฤษมี 2 ค าคือ Contention ความแตกแยก และ Conflict ความขดัแยง้ในท่ีน้ีเป็นไดท้ั้งบวก
และลบ Conflict ท่ีเป็นบวกจะน ามาซ่ึงการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และโอกาสท่ีเปิดข้ึนมากมาย 
แต่เพื่อเราพูดถึง Conflict ความขดัแยง้มกัจะคิดถึงภาพต่อสู้กนั เกลียดกนั โกรธกนั เยน็ชาต่อกัน 
แตกหกั การท่ีเรามอง Conflict แบบน้ีท าใหเ้รารู้สึกว่าเป็นเร่ือง Impossible จดัการไดย้าก           
          จากประสบการณ์ท างานอยู่ ช่วงหน่ึงเป็น ผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งให้กับคู่แต่งงานใน
มหาวิทยาลยัพบว่าเหตุผลอนัดบั 1 ว่าท าไมในความขดัแยง้ถึงเป็นเร่ืองยาก Because they won’t 
change เวลาเกิดความขดัแยง้คุณมกัจะมองว่าอีกฝ่ายเป็นปัญหาไม่ยอมเปล่ียน เหตุผลท่ี 2 คือ 
Because I can’t change 
           What is Conflict? “Our inability to collaboratively solve problems with other people” การท่ี
เราไม่สามารถร่วมมือกบัคนอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาได ้ผมเช่ือว่าทุกท่านเป็นผูบ้ริหารเป็นนกัธุรกิจ
เจอปัญหาทุกวนัไม่ว่าจะท่ีบา้น หรือท่ีท างาน บ่อยคร้ังเราแกปั้ญหานั้นได ้แต่บางคร้ังก็ไม่สามารถ
เพราะว่าเราจะติดเร่ืองคน คนกลายเป็นอปุสรรค์ในการแก้ไขปัญหา 

  
           

 
 

 

คุณศุทธิ สิริพนัธ์ 
People Growth Manager TRUE Corporation 

ภาวะผู้น าในยุค New Normal 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           เม่ือสมองคนเราอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของความกลวั เราเคล่ือนตวัเขา้หา Conflict 5 แบบ  
 1. Competing คือ ปะทะกัน แข่งขันกัน  2. Avoiding การหลีกเลี่ยงหรือการหลีกหนี                      
3. Accommodating คือการยอม   4. Compromising การประนีประนอม และ 5. Collaborating 
การร่วมมอืร่วมใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย 
           Avoidance เป็นสไตล์ท่ีคนทัว่โลกใชอ้ย่างแพร่หลายเพราะง่าย เม่ือเกิด Conflict ภาพท่ี
เกิดข้ึนคือ วิ่งหนี หลีกหนีไม่สนใจ ความตอ้งการลึก ๆ คือตอ้งการท่ีจะปกป้องตวัเองจากความ
เจบ็ปวด จากความเครียด จากความวุ่นวาย เขาจะมองว่า Conflict เป็นเร่ืองอนัตรายกบั Relationship  
       Accommodation การยอม Say yes กบัทุกอยา่ง ยอมไปหมดคนไทยมกัจะเป็นเยอะ เพราะมี
วฒันธรรมของการใหเ้กียรติผูใ้หญ่ อยากใหห้ัวหนา้ประทบัใจ ความปรารถนาลึก ๆ คือตอ้งการให้
เขาชอบตอ้งการให้อีกฝ่ายชอบ แลว้เขาก็จะมองว่าความตอ้งการของตวัเองเป็นส่ิงคุกคามความ -
สัมพนัธ์ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถา้เรียกร้องแลว้เขาจะไม่ชอบเรา 
           Competition การปะทะ เถียงกนั สู้กนั เรามองว่าความตอ้งการของคนอ่ืนเป็นส่ิงคุกคาม เป็น 
Relationship ถา้ไม่เปล่ียนวิธีการท างานอยา่มายุง่ need ของฉนัส าคญักว่า 
           Compromising การประนีประนอม ไม่มีใครท่ีจะ Win ได ้100% ตอ้งเจอกนัคร่ึงทางคือ 
การรับสภาพ 
           Collaborating น่ีคือจุดท่ีไร้ Conflict คือการมองความตอ้งการของอีกฝ่ายเท่าเทียมกบัความ
ตอ้งการของเรา เราเห็นเขาในฐานะเป็นมนุษยเ์หมือนกบัเรา  น่ีคือจุดท่ีท าให้องค์กรเกิดนวตักรรม    
น่ีคือจุดท่ีท าใหอ้งคก์รพุ่งไปขา้งหนา้ 
          ถา้ตน้ต่อของ Conflict เหล่าน้ีเกิดจากความกลวัเราจะเอาชนะความกลวัไดอ้ย่างไร อาจารย์
ของผม CHAD FORD เขียนหนงัสือช่ือ Dangerous Love ความรักท่ีอนัตราย เพราะว่า Conflict 
เป็นเร่ืองน่ากลวั การบอกหวัหนา้ว่าเราตอ้งการอะไร การต่อรองเร่ืองเงินเดือน การกลา้บอกว่าเราไม่
เห็นดว้ย การหนัไปให ้Feedback กบัคน ๆ หน่ึงอย่างตรงไปตรงมาท่ีอาจจะฟังดูโหดร้ายแต่อาจจะ
ช่วยเขา เป็นเร่ืองน่ากลวัทั้งนั้น แต่ถา้เราปล่อยใหค้วามกลวัครอบง าเราจะจ ากดัความสามารถของเรา
ในการแก้ไขปัญหากับคน ๆ นั้ น การท่ีเราเผชิญหน้ากันพูดกันอย่างตรงไปตรงมาต้องใช ้
Dangerous Love ไม่ไดพู้ดถึงความรักในรูปแบบโรแมนติก แต่เป็นความรักที่ท าให้เราเห็นความ
เป็นมนุษย์ของอกีฝ่ายหน่ึง เราตอ้งเร่ิมมองเขาว่าความตอ้งการของเขาส าคญัเท่ากับความตอ้งการ
ของเรา ปัญหาท่ีเขาก าลงัเผชิญเม่ือเราพูดถึงความรักแบบน้ี Soft จริง ๆ แลว้ Dangerous Love ไม่ 
Soft เลยเพราะตอ้งใชค้วามกลา้หาญท่ีจะตอ้งเปิดตวัเองโดยท่ีเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองอย่างไร 
แต่น้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการไกล่เกลีย่ความขดัแย้ง 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          เคร่ืองมือการไปปรับใชข้อง Dangerous Love คือ 
      Step  ที่ 1 เราต้องเช่ือว่า Conflict ไม่ใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย เลิกกลัวการเข้าไปจัดการกับมัน  
      Step  ที่ 2 เราตอ้งเลิกกลวัคนท่ีเราอยู่ใน Conflict ดว้ย ตอ้งเลิกกลวัว่าเขาจะไม่ชอบเรา  
      Step  ที ่3 คือเราตอ้งเป็นฝ่ายท่ีหนัก่อน เราหนัไปมองความเป็นมนุษยข์องเขาก่อน หนัไปเห็น
ความตอ้งการของเขา ถามไถ่ปัญหาของเขา 
      Step ที ่4 ท่ีอนัตรายท่ีสุดเพราะไม่มีการันตีคือการเชิญชวนใหเ้ขาหนัตามเราไม่สามารถบงัคบั
ใหใ้ครหนัมาหาเรา ข้ึนอยูก่บัเขาว่าจะหนัมาหรือเปล่า 
          The Most Dangerous Move รูปเกา้อ้ี 2 ตวั รูปท่ี 1. Both people turned away แต่ละตวัหัน
ออกจากกนั รูปท่ี 2. One person turns มีตวัหน่ึงหันอีกตวัหน่ึงหันออก รูปท่ี 3. Invites others to 
turn หนัหนา้เขา้หากนั ส่ิงท่ีอนัตรายท่ีสุดท่ีเราท าไดใ้น Conflict คือการท่ีเราหันไปหาอกีฝ่ายหน่ึง
ก่อน ถา้เขาไม่หนักลบัมาเราจะอยูใ่นภาพ One person turns ตลอดเป็นไปได ้ถา้คน 2 คนสู้กนัรูปท่ี 2 
ปลอดภยักว่าถา้เราหนัออกจะไม่รู้เลยว่าเขาจะท าอะไร ไม่มีทางท่ีรูปแรกแลว้จะไปรูป 3 เลยตอ้งมา
รูป 2 ก่อน ขอใหล้อง Make The Most Dangerous Move เราอาจต้องหันไปก่อน หนัในท่ีน้ีอาจจะแค่
เขา้ไปคุย หนัในท่ีน้ีอาจจะเป็นแค่ชม ขอโทษ โดยท่ีอีกฝ่ายหน่ึงอาจจะไม่ยอมรับมนัก็ได ้แต่น่ีเป็น
จุดเร่ิมต้นของ Conflict Resolution ท่ีดีท่ีสุด วนัน้ีอาจจะใชเ้วลาในการสอนกรรมวิธี ผมว่าอาจจะ
ไม่มีประโยชน์ถา้หากว่าเราไม่เห็นภาพน้ีก่อนท่ีเราจะเขา้ไป ก็เหมอืนกบันักเต้นที่เต้นไปโดยที่ไม่ได้
ยนิเสียงดนตรี 
          ขอจบดว้ยค าของ CHAD FORD อาจารยข์องผม ท่านเคยบอกว่าไอเดียน้ีไม่รู้ว่าจะ Change 
the world หรือเปล่า มนัจะเปล่ียนโลกหรือเปล่า but it will change you … it will change the 
relationships will feel like the world. หมายความว่ามนัจะเปล่ียนคุณ มนัจะเปล่ียนความสัมพนัธ์
กบัคุณกับคนรอบขา้งกบัคนท่ีท างานและ Communities ของคุณ แลว้มนัจะรู้สึกว่าคุณไดเ้ปล่ียน
โลกของคุณแลว้ 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  คณุศุทธิ สิริพนัธ์ 
บรรยายเร่ือง “ภาวะผู้น าในยคุ New Normal ”  

เมือ่วนัที ่ 23  กนัยายน  2564    
ทางออนไลน์ ZOOM 

 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 9 

A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

       23 กนัยายน 2564 
  
เร่ือง          การพิจารณารับสมาชิกใหม่ 
เรียน          ท่านสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก 
  
          ท่านสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรักทุกท่าน ขณะน้ีสมาชิกโรแทเรียนของเราได้
มีการเสนอบุคคลผูส้นใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก จ านวน  2 ท่าน ซ่ึงไดผ้่าน
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบและข้อบังคับการรับสมาชิกใหม่ของสโมสรฯ แล้ว และ
คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ไดพ้ิจารณาและลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หด้  าเนินการต่อไป โดยให้
ดิฉนัแจง้ใหส้มาชิกทุกท่านทราบ ซ่ึงผูถู้กเสนอช่ือไดย้นิยอมใหป้ระกาศช่ือ และประเภทอาชีพ
ท่ีถูกเสนอ ดงัน้ี 
  
                  ผูเ้สนอ                                ผูไ้ดรั้บการเสนอ                      ประเภทอาชีพ 
          อน.ดร.สลกัจิต นพคุณ         คุณจินตนาพร ภวูเจนสถิต      Management Consulting 
          รทร.กรกนก ศุภวโรภาส      นพ.นทัธี เสนาะดนตรี            Physician 
 
          หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยประการใด กรุณาแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัดิฉัน 
รทร.ปทิตตา บุญสวสัด์ิ  เลขานุการสโมสร ภายใน 7 วนั จากวนัท่ีออกจดหมายน้ี หากไม่มีผูใ้ด
คดัคา้น ทางสโมสรฯ จะจดังานสถาปนาสมาชิกใหม่ ในโอกาสต่อไป  
 
     ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
  
 
                                                                        รทร.ปทิตตา บุญสวสัด์ิ 
                                                                                        เลขานุการสโมสรโรตารีบางรัก 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 23  กนัยายน 2564 

คณุศุทธิ สิริพนัธ์ 
People Growth Manager, TRUE Corporation 
บรรยายเร่ือง “ภาวะผู้น าในยคุ New Normal ” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ก.ย. 64  Red Rose Family Night 
   เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 7 ต.ค. 64  การประชุม Club Assembly 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 ต.ค. 64  คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 ต.ค. 64  ผวภ.ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นพ.วิรุณ บุญนุช 
     ผูว้่าการภาค 3350 โรตารีสากล เยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการ 
             10.30 – 11.00 น. ผวภ. พบ นายก / เลขา / ผูช่้วยผูว้่าการภาค / นายกรับเลือก 
  11.00 – 12.00 น. ประชุม Club Assembly 
   12.00 – 13.30 น. ประชุมปกติประจ าสัปดาห์ 
 
 
 
 

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  

ROTARY CLUB OF BANG RAK 
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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