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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          สัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก นย.ทวชัีย เติมคุนานนท์ ใหเ้กียรติมาบรรยายเร่ือง “สันติภาพ
กบัคู่มติรโรตารี”   เราจะมีส่วนในการสร้างสันติสุข สันติภาพ ไดอ้ยา่งไร  สันติภาพหรือสันติสุข เป็นเร่ือง
มโนธรรม ท่ีทุกๆ คนตอ้งร่วมกนั โดยยอมเสียสละ อดทน และเป็นจิตอาสาท่ีน่าจะร่วมกนัท าได ้เป็นการ
ทา้ทายใหช้าวโรตารี คนตน้แบบ People of Action จะช่วยกนัสร้างใหเ้กิดสันติสุข ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้ง
ท่ีโรงแรมและทาง Zoom ถึง  31 ท่าน 
          ในการประชุมวนัน้ีเราก็ไดมี้กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ 1 ท่าน รทร.ดร.พชั 
พชรเสฐียร แนะน าโดย รทร.ณชัชา เหมะจนัทร ขอตอ้นรับท่านเขา้สู่ครอบครัวโรตารีของเราครับ อีก 1 
กิจกรรม คือ อวยพรวนัเกิดท่านสมาชิกท่ีเกิดในเดือนพฤศจิกายน ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง 
          และในวนัเดียวกนัหลงัเลิกประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีบางรักเป็นเจา้ภาพจดัโครงการ 
"My First Storybook : หนูแต่งนิทานภาษาองักฤษไดเ้อง"  โครงการท่ี 6 ซ่ึง เป็น 1 ใน 12 โครงการอบรม
ทกัษะฯ ของอนุกรรมการดา้นสนบัสนุนการศึกษา ภาค 3350 ผมตอ้งขอขอบคุณ อน.พรอนงค์ นิยมค้า  
โฮริคาวา และ รทร.ณชัชา เหมะจนัทร มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
          เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 28 พฤศจิกายนท่ีผา่นมา ทีมบริการเยาวชน ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร 
สโมสรปี 2564-65 ของสโมสรอินเทอร์แรคท ์ โรงเรียนอสัสมัชญั บางรัก ในอุปถมัภข์องสโมสรโรตารี 
บางรักทาง Zoom  และอีกหน่ึงงาน สโมสรของเราไดเ้ป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วลัลย์ี   
เทพหัสดนิ ณ อยุธยา คุณแม่ของ อน.ทวสิีน เทพหัสดนิ ณ อยุธยา ขอแสดงความเสียใจอยา่งสุดซ้ึงต่อ
ครอบครัวของท่าน อน.ทวีสิน ฯ ท่ีไดสู้ญเสียคุณแม่ ขอดวงวิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายภพดว้ยเทอญ  
          ท่านสมาชิกครับ สโมสรโรตารีบางรักของเรามีอะไรต่างๆ มากมายท่ีพวกเราไดรั้บจากท่านองค์
ปาฐกท่ีสลบัผลดัเปล่ียนมาใหค้วามรู้ในหลากหลายเร่ือง ส าหรับการประชุมสัปดาห์หนา้ ขอเรียนเชิญทุก
ท่านเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอ้นรับท่านองค์ปาฐก  มาบรรยายเร่ือง “ถ่ายรูปอย่างไรให้สวย ใคร ๆ กท็ าได้”  
พบกนัท่ีโรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั ครับ 
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 20/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  25 พฤศจิกายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    24 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     3 ท่าน 
   ขาดประชุม    38 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 42.86% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.27% 
 

แขกสโมสร 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70     3 ท่าน 
  สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสระปทุม    1 ท่าน 
   แขกสโมสร     2 ท่าน 
 
          รวม   31 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

        โรตารีมีความเขา้ใจว่าถา้อยู่เฉย ๆ เป็นพลงัศักย์ แต่โรตารีไม่อยู่เฉยหมุนไปเร่ือย ๆ เป็นพลัง
จลน์ เป็นกลุ่ม Soft Power เราไม่มีอ  านาจแต่มีความตั้งใจดีในลกัษณะของ Soft Power พลงัละมุน   
        ในความเขา้ใจทัว่ไป ความยุติธรรมและสันติภาพเป็นหวัใจส าคญัของชาวโรแทเรียนถือปฏิบติั
มาปีน้ีเป็นปีท่ี 117 ส่ิงน้ีเองท่ีท าให้โรตารียืนยดัอยู่ได ้Peace is more than the absence of violence 
ฝร่ังมกัจะเขา้ใจว่า Peace คือภาวะท่ีไม่มีความรุนแรง และตอ้ง ensures justice to all และเป็น
ลกัษณะของ Conflict Transformation 
     ประเทศไทยค าว่า “สันติภาพ” เป็นค าใหม่แต่ก่อนเราจะรู้กันว่า “สันติสุข” สมยัท่านปรีด ี
พนมยงค์ เป็นผูส้ าเร็จราชการในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการประกาศให้วนัท่ี 16 สิงหาคม 2488 
เป็นวนัสันติภาพของประเทศไทย 
        ในความหมายของชาวเอเชียตะวนัออก คนจนีเขา้ใจค าว่า “สันติภาพ” ไม่ใช่รบกนัเขาเขา้ใจว่า
คือความสามคัคแีละเทีย่งธรรมเท่าเทยีมกนั หววัผนิ, หววั ประกอบดว้ยอกัษร 2 ตวั คือ เมลด็ข้าว + 
ปาก ตราบใดท่ีมีขา้วพอเพียงกบัปาก นัน่แหละ หววั มีความสามคัคีแลว้ และผิน ความเสมอภาค ค า
น้ีคือค าสมยัใหม่ คนจีนมีประชากรมากท่ีสุดในโลก ส่ิงท่ีห่วงกังวลท่ีสุดคือเร่ืองน้ี ญี่ปุ่ นก็เขา้ใจ 
คลา้ย ๆ กนัแต่สลบักนัเอาความเท่าเทียมมาก่อนแลว้ค่อยความสามคัคี เฮหวะ 
        สันติภาพและความยุติธรรมเป็นหวัใจส าคญัของโรตารี 7 areas of focus 7 ขอ้ท่ีโรตารีพยายาม
ชกัชวนส่งเสริมใหช้าวโรแทเรียนทัว่โลกตระหนกัทั้งหมดคือสันติภาพ 1.ต่อสู้และรักษาโรค 2.น ้ า
ด่ืมท่ีสะอาดและการสุขาภิบาลท่ีดี 3.อนามยัของแม่และเดก็ 4.การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนงัสือ 
5.พฒันาเศรษฐกิจชุมชน 6.รักษาส่ิงแวดล้อม 7.Peace – Conflict Resolution/Transformation 
ทั้งหมดรวมกนัคือ สันติภาพ 
     สหประชาชาติก็มี Sustainable Development GOALS เป้าหมายแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดย
ก าหนดตวัช้ีวดั 17 ขอ้ 7 areas of focus ของโรตารีอยู่ในน้ีดว้ย โดยท่ีเกิดข้ึนต่างกรรมต่างเวลา       
โรตารีพดูถึง 7 ขอ้น้ีก่อนของสหประชาชาติจะเกิดข้ึน 
       Global Grants 104 โครงการ มูลค่ารวม US$5.68 ลา้น การแบ่งปันจดัสรรโครงการของภาค 
3350 ตอนน้ีมีแค่ 6 ตวัช้ีวดัเพราะว่าเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมาเพิ่มปีน้ี   1.ต่อสู้และรักษาโรค 60%  2.
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนงัสือ 13% 3.น ้าด่ืมท่ีสะอาดและการสุขาภิบาลท่ีดี 12%  4.อนามยั
ของแม่และเดก็ 7% 5.พฒันาเศรษฐกิจชุมชน 7% . 6.สันติภาพ 1% จดัสรรเพื่อสันติภาพแค่ 1% 

นย.ทวีชัย เติมคุนานนท์ 
นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 

สันติภาพกบัคู่มิตรโรตารี 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         Aristotle กล่าวไวว้่า ในชีวิตน้ี 
         - ใครท่ีสนใจแต่เพียงตัวเอง อะไร ๆ ก็เพื่อตวัเอง คน ๆ นั้น เลก็มาก 
         - ใครท่ีสนใจ ครอบครัวตัวเอง คน ๆ นั้น ใหญ่ขึน้ 
         - ใครท่ีสนใจ ชุมชนของตน คน ๆ นั้น ใหญ่มาก 
         ท่านพทุธทาสภกิขุ “ชีวติทีด่ ีคอื ชีวติทีส่งบเยน็ และเป็นประโยชน์” 
         ถา้พดูถึงสันติภาพเรานึกถึงความไม่สงบในภาคใต ้รัฐบาลไม่มีทางอ่ืนไปมากกว่าตอ้งใชก้ าลงั 
ในขณะเดียวกนัในหลวงรัชกาลที ่9 เคยพดูถึงเร่ืองการเจรจา เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพฒันา ส่ิงน้ีไม่ได้
พดูถึงเร่ืองการปราบปราม รัฐบาลก็ถือไปปฏิบติัแต่ก็ยงัแค่ส่วนนอ้ย อาจจะเปรียบ 1% ท่ีโรตารีใช ้
งบรัฐบาลท่ีไปใชด้ว้ยการเจรจาประมาณ 1% แต่ 99% เป็นเร่ืองของอาวุธยทุโธปกรณ์ ชีวิตผูค้นตาย
ปีหน่ึงเกิน 100 คนทุกปี คนท่ีตายส่วนใหญ่คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทหาร ต ารวจ ในหลวงช้ีแนะอย่าง
ชดัเจนง่าย ๆ ท าไมไม่คุยกนัก่อน ตอ้งรู้เขารู้เราเขา้ใจปัญหาอยูต่รงไหนจะไดท้  าใหถู้ก 
          ศาสตราจารย์สุริชัย หวนัแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ดว้ยความตั้งใจของอดตีประธานโรตารีสากลพชัิย รัตตกุล เจรจากบัจุฬาฯสามารถตั้ง
ศูนย์ฯได้ในปี 2002 ศูนย์น้ีแตกต่างจากศูนย์อ่ืนอีก 6 ศูนย์ทัว่โลกท่ีเป็นศูนย์ให้การศึกษาเร่ือง 
Academy ลว้น ๆ เป็นการเรียนต่อระดบัปริญญาโท แต่ศูนยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ท่ีจุฬาฯ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรทัว่ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารยท่ี์เคยสอนหรือขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองกระบวนการยติุธรรมต่าง ๆ มีโอกาสมาเรียนท่ีศูนยน้ี์ 12 สัปดาห์  10 สัปดาห์เรียนวิชาการจาก 
ผูเ้ชียวชาญทัว่โลกในหอ้งเรียน อีก 2 สัปดาห์เป็นภาคสนามไปพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ในประเทศไทย 
และอีก 1 สัปดาห์ไปดูประเทศรอบขา้งท่ีมีปัญหาสันติภาพและสามารถตกลงกนัได ้
          15 ปีท่ีผา่นมามีคนจบหลกัสูตรน้ี 500 กว่าคน จาก 84 ประเทศ มีคนไทยท่ีเป็น Rotary Peace 
Fellowship ทั้งหมดแค่ 16 คน เท่ากบั 2.9% ของ 500 กว่าคนท่ีมาจากแดนไกล ท าอย่างไรจะ
ส่งเสริมใหค้นไทยไดม้าเรียนเพื่อขยายความคิดใหค้นเขา้ใจ แมแ้ต่โรตารีเราท่ีท  าเร่ืองสันติภาพเราก็
ไม่รู้ว่าส่ิงท่ีเราท าเพื่อความสงบสุข เพื่อคนมีอยู่มีกิน ท าอย่างไรให้พวกเราไปเป็น Rotary Peace 
Fellowship ร่วมกบันานาชาติดว้ยกนั 
          ส่ิงท่ีเราไดท้  าเป็นภาพพจน์ท่ีดีต่อประเทศไทย พวกท่ีมาจาก 84 ประเทศเป็นระดบัแนวหน้า 
มาเห็นประเทศไทยและยงัมีโปรแกรมท่ีผูป้ระสานงานให้ Rotary Peace Fellowship มาพูดท่ี
ประชุมสโมสรให้กบัโรแทเรียนฟัง บางคร้ังไปเป็นโฮมสแตยก์บัครอบครัวเจา้ภาพท่ีประเทศไทย
เพื่อใหเ้ขาเห็นและรู้จกัคนไทย และส่ิงเหล่าน้ีเองเป็น Soft Power อย่างหน่ึงท่ีท าให้คนรู้จกัประเทศ
ไทยในแง่ดีมากข้ึน                          
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ 
นย.ทวชัีย เติมคุนานนท์ 

 เร่ือง “สันติภาพกบัคู่มติรโรตารี”   
เมือ่วนัที ่ 25 พฤศจกิายน  2564    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

พธีิสถาปนาสมาชิกใหม่  
รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2564  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

 
อวยพรวนัเกดิ 

ผู้ที่เกดิในเดอืนพฤศจิกายน 
 

รทร.ปทุมรัตน์ วรสถติย์     4 พฤศจกิายน 
อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ     6 พฤศจกิายน 
รทร.กรกนก ศุภวโรภาส     6 พฤศจกิายน 
รทร.ธีรนุช ริจริวนิช   16 พฤศจกิายน 
รทร.ชฏาวรรณ คงัคะเกตุ   21 พฤศจกิายน 
อน.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์   23 พฤศจกิายน 
อน.ไกรรัตน์ วตัสัล   24 พฤศจกิายน 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรักเป็นเจ้าภาพจดัโครงการ  
"My First Storybook : หนูแต่งนิทานภาษาองักฤษได้เอง"  

 โครงการที ่6 ซ่ึง เป็น 1 ใน 12 โครงการอบรมทกัษะฯ ของอนุกรรมการ 
ด้านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 564 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ร่วมพธีิสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-65 
สโมสรอนิเทอร์แรคท์ โรงเรียนอสัสัมชัญ บางรัก 

  ในอปุถมัภ์ของสโมสรโรตารีบางรัก 
เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2564 

ทาง Zoom 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

เจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ คุณแม่วลัลย์ี  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา 
 คุณแม่ของ อน.ทวสิีน เทพหัสดนิ ณ อยุธยา 

เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2564 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 25 พฤศจิกายน 2564 

นย.ทวีชัย เติมคนุานนท์ 
นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 

เร่ือง “สันติภาพกบัคู่มิตรโรตารี” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ธ.ค. 64  รทร.กฤษนนัท ์ปราณีต 
        เร่ือง “ถ่ายรูปอยา่งไรใหส้วย ใคร ๆ ก็ท  าได”้ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 ธ.ค. 64  คุณอุราภา วฒันะโชติ 
     เร่ือง “สายตาดีดว้ยวิธีมหศัจรรย”์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 ธ.ค. 64  ประชุมปกติประจ าสัปดาห์ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ธ.ค. 64  การประชุมใหญ่ประจ าปี &  ฉลองคริสตม์าสและปีใหม่ 
   เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธ.ค. 64  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
   เน่ืองจากเป็นช่วงวนัส้ินปี 
  
 
 
 
 

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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