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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก นย.ทวีชัย เติมคุนานนท์ ให้เกียรติมาบรรยายเรื่ อง “สั นติภาพ
กับคู่มติ รโรตารี” เราจะมีส่วนในการสร้างสันติสุข สันติภาพ ได้อย่างไร สันติภาพหรื อสันติสุข เป็ นเรื่ อง
มโนธรรม ที่ทุกๆ คนต้องร่ วมกัน โดยยอมเสี ยสละ อดทน และเป็ นจิตอาสาที่น่าจะร่ วมกันทาได้ เป็ นการ
ท้าทายให้ชาวโรตารี คนต้นแบบ People of Action จะช่วยกันสร้างให้เกิดสันติสุข ซึ่ งมีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้ง
ที่โรงแรมและทาง Zoom ถึง 31 ท่าน
ในการประชุมวันนี้เราก็ได้มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่ 1 ท่าน รทร.ดร.พัช
พชรเสฐียร แนะนาโดย รทร.ณัชชา เหมะจันทร ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ครอบครัวโรตารี ของเราครับ อีก 1
กิจกรรม คือ อวยพรวันเกิดท่านสมาชิกที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเอง
และในวันเดียวกันหลังเลิกประชุมประจาสัปดาห์
สโมสรโรตารี บางรักเป็ นเจ้าภาพจัดโครงการ
"My First Storybook : หนูแต่งนิทานภาษาอังกฤษได้เอง" โครงการที่ 6 ซึ่ ง เป็ น 1 ใน 12 โครงการอบรม
ทักษะฯ ของอนุกรรมการด้านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350 ผมต้องขอขอบคุณ อน.พรอนงค์ นิยมค้ า
โฮริคาวา และ รทร.ณัชชา เหมะจันทร มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผา่ นมา ทีมบริ การเยาวชน ร่ วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร
สโมสรปี 2564-65 ของสโมสรอินเทอร์ แรคท์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ บางรัก ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี
บางรักทาง Zoom และอีกหนึ่งงาน สโมสรของเราได้เป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ วลั ลีย์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา คุณแม่ของ อน.ทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ขอแสดงความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งต่อ
ครอบครัวของท่าน อน.ทวีสิน ฯ ที่ได้สูญเสี ยคุณแม่ ขอดวงวิญญาณของท่านไปสู่ สัมปรายภพด้วยเทอญ
ท่านสมาชิกครับ สโมสรโรตารี บางรักของเรามีอะไรต่างๆ มากมายที่พวกเราได้รับจากท่านองค์
ปาฐกที่สลับผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู ้ในหลากหลายเรื่ อง สาหรับการประชุมสัปดาห์หน้า ขอเรี ยนเชิญทุก
ท่านเข้าร่ วมประชุมเพื่อต้อนรับท่านองค์ปาฐก มาบรรยายเรื่ อง “ถ่ ายรูปอย่ างไรให้ สวย ใคร ๆ ก็ทาได้ ”
พบกันที่โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน ครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 20/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
24
3
38

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

42.86%
41.27%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพ 70
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี สระปทุม
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
2

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

31

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

นย.ทวีชัย เติมคุนานนท์
นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 70
สั นติภาพกับคู่มิตรโรตารี
โรตารีมีความเข้าใจว่าถ้าอยู่เฉย ๆ เป็ นพลังศั กย์ แต่โรตารี ไม่อยู่เฉยหมุนไปเรื่ อย ๆ เป็ นพลัง
จลน์ เป็ นกลุ่ม Soft Power เราไม่มีอานาจแต่มีความตั้งใจดีในลักษณะของ Soft Power พลังละมุน
ในความเข้าใจทัว่ ไป ความยุติธรรมและสั นติภาพเป็ นหัวใจสาคัญของชาวโรแทเรี ยนถือปฏิบตั ิ
มาปี นี้เป็ นปี ที่ 117 สิ่ งนี้ เองที่ทาให้โรตารี ยืนยัดอยู่ได้ Peace is more than the absence of violence
ฝรั่งมักจะเข้าใจว่า Peace คือภาวะที่ไม่ มีความรุ นแรง และต้อง ensures justice to all และเป็ น
ลักษณะของ Conflict Transformation
ประเทศไทยคาว่า “สั นติภาพ” เป็ นคาใหม่ แ ต่ ก่อนเราจะรู ้ กันว่า “สั นติสุข” สมัยท่านปรี ดี
พนมยงค์ เป็ นผูส้ าเร็ จราชการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการประกาศให้วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2488
เป็ นวันสั นติภาพของประเทศไทย
ในความหมายของชาวเอเชียตะวันออก คนจีนเข้าใจคาว่า “สั นติภาพ” ไม่ใช่รบกันเขาเข้าใจว่า
คือความสามัคคีและเทีย่ งธรรมเท่ าเทียมกัน หวัวผิน, หวัว ประกอบด้วยอักษร 2 ตัว คือ เมล็ดข้ าว +
ปาก ตราบใดที่มีขา้ วพอเพียงกับปาก นัน่ แหละ หวัว มีความสามัคคีแล้ว และผิน ความเสมอภาค คา
นี้ คือคาสมัยใหม่ คนจี นมี ประชากรมากที่สุดในโลก สิ่ งที่ห่วงกังวลที่สุดคื อเรื่ องนี้ ญี่ปุ่นก็เข้าใจ
คล้าย ๆ กันแต่สลับกันเอาความเท่าเทียมมาก่อนแล้วค่อยความสามัคคี เฮหวะ
สั นติภาพและความยุติธรรมเป็ นหัวใจสาคัญของโรตารี 7 areas of focus 7 ข้อที่โรตารี พยายาม
ชักชวนส่ งเสริ มให้ชาวโรแทเรี ยนทัว่ โลกตระหนักทั้งหมดคือสันติภาพ 1.ต่อสู ้และรักษาโรค 2.น้ า
ดื่มที่สะอาดและการสุ ขาภิบาลที่ดี 3.อนามัยของแม่และเด็ก 4.การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู ้หนังสื อ
5.พัฒ นาเศรษฐกิ จชุ ม ชน 6.รั ก ษาสิ่ งแวดล้อม 7.Peace – Conflict Resolution/Transformation
ทั้งหมดรวมกันคือ สั นติภาพ
สหประชาชาติก็มี Sustainable Development GOALS เป้ าหมายแห่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดย
กาหนดตัวชี้วดั 17 ข้อ 7 areas of focus ของโรตารี อยู่ในนี้ ดว้ ย โดยที่เกิ ดขึ้ นต่างกรรมต่ างเวลา
โรตารี พดู ถึง 7 ข้อนี้ก่อนของสหประชาชาติจะเกิดขึ้น
Global Grants 104 โครงการ มูลค่ารวม US$5.68 ล้าน การแบ่งปั นจัดสรรโครงการของภาค
3350 ตอนนี้ มีแค่ 6 ตัวชี้ วดั เพราะว่าเรื่ องสิ่ งแวดล้อมมาเพิ่มปี นี้ 1.ต่ อสู ้และรั กษาโรค 60% 2.
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู ้หนังสื อ 13% 3.น้ าดื่มที่สะอาดและการสุ ขาภิบาลที่ดี 12% 4.อนามัย
ของแม่และเด็ก 7% 5.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 7% . 6.สันติภาพ 1% จัดสรรเพื่อสันติภาพแค่ 1%

สโมสรโรตารี บางรัก

5

Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

Aristotle กล่าวไว้ว่า ในชีวิตนี้
- ใครที่สนใจแต่เพียงตัวเอง อะไร ๆ ก็เพื่อตัวเอง คน ๆ นั้น เล็กมาก
- ใครที่สนใจ ครอบครัวตัวเอง คน ๆ นั้น ใหญ่ ขนึ้
- ใครที่สนใจ ชุมชนของตน คน ๆ นั้น ใหญ่ มาก
ท่ านพุทธทาสภิกขุ “ชีวติ ทีด่ ี คือ ชีวติ ทีส่ งบเย็น และเป็ นประโยชน์ ”
ถ้าพูดถึงสั นติภาพเรานึกถึงความไม่สงบในภาคใต้ รัฐบาลไม่มีทางอื่นไปมากกว่าต้องใช้กาลัง
ในขณะเดียวกันในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยพูดถึงเรื่ องการเจรจา เข้ าใจ เข้ าถึง แล้ วจึงพัฒนา สิ่ งนี้ ไม่ได้
พูดถึงเรื่ องการปราบปราม รัฐบาลก็ถือไปปฏิบตั ิแต่ก็ยงั แค่ส่วนน้อย อาจจะเปรี ยบ 1% ที่โรตารี ใช้
งบรัฐบาลที่ไปใช้ดว้ ยการเจรจาประมาณ 1% แต่ 99% เป็ นเรื่ องของอาวุธยุทโธปกรณ์ ชีวิตผูค้ นตาย
ปี หนึ่งเกิน 100 คนทุกปี คนที่ตายส่ วนใหญ่คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตารวจ ในหลวงชี้แนะอย่าง
ชัดเจนง่าย ๆ ทาไมไม่คุยกันก่อน ต้องรู ้เขารู ้เราเข้าใจปัญหาอยูต่ รงไหนจะได้ทาให้ถูก
ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อานวยการศูนย์ ศึกษาสั นติภาพและความขัดแย้ ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด้วยความตั้งใจของอดีตประธานโรตารีสากลพิชัย รัต ตกุล เจรจากับจุฬาฯสามารถตั้ง
ศูนย์ฯ ได้ใ นปี 2002 ศู นย์น้ ี แตกต่ า งจากศู นย์อื่นอี ก 6 ศู นย์ทวั่ โลกที่ เ ป็ นศู นย์ใ ห้ก ารศึ ก ษาเรื่ อง
Academy ล้วน ๆ เป็ นการเรี ยนต่อระดับปริ ญญาโท แต่ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งที่จุฬาฯ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย์ที่เคยสอนหรื อข้าราชการที่เกี่ ยวข้องกับ
เรื่ องกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ มีโอกาสมาเรี ยนที่ศูนย์น้ ี 12 สัปดาห์ 10 สัปดาห์เรี ยนวิชาการจาก
ผูเ้ ชียวชาญทัว่ โลกในห้องเรี ยน อีก 2 สัปดาห์เป็ นภาคสนามไปพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในประเทศไทย
และอีก 1 สัปดาห์ไปดูประเทศรอบข้างที่มีปัญหาสันติภาพและสามารถตกลงกันได้
15 ปี ที่ผา่ นมามีคนจบหลักสู ตรนี้ 500 กว่าคน จาก 84 ประเทศ มีคนไทยที่เป็ น Rotary Peace
Fellowship ทั้งหมดแค่ 16 คน เท่ากับ 2.9% ของ 500 กว่าคนที่มาจากแดนไกล ทาอย่างไรจะ
ส่ งเสริ มให้คนไทยได้มาเรี ยนเพื่อขยายความคิดให้คนเข้าใจ แม้แต่โรตารี เราที่ทาเรื่ องสั นติภาพเราก็
ไม่รู้ว่าสิ่ งที่เราทาเพื่อความสงบสุ ข เพื่อคนมีอยู่มีกิน ทาอย่างไรให้พวกเราไปเป็ น Rotary Peace
Fellowship ร่ วมกับนานาชาติดว้ ยกัน
สิ่ งที่เราได้ทาเป็ นภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศไทย พวกที่มาจาก 84 ประเทศเป็ นระดับแนวหน้า
มาเห็ นประเทศไทยและยังมี โปรแกรมที่ผปู ้ ระสานงานให้ Rotary Peace Fellowship มาพูดที่
ประชุมสโมสรให้กบั โรแทเรี ยนฟั ง บางครั้งไปเป็ นโฮมสแตย์กบั ครอบครั วเจ้าภาพที่ประเทศไทย
เพื่อให้เขาเห็นและรู ้จกั คนไทย และสิ่ งเหล่านี้เองเป็ น Soft Power อย่างหนึ่ งที่ทาให้คนรู ้จกั ประเทศ
ไทยในแง่ดีมากขึ้น

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
นย.ทวีชัย เติมคุนานนท์
เรื่อง “สั นติภาพกับคู่มติ รโรตารี”
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
พิธีสถาปนาสมาชิกใหม่
รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
อวยพรวันเกิด
ผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน
รทร.ปทุมรัตน์ วรสถิตย์
อน.สิ ทธิโชค ศรีเจริญ
รทร.กรกนก ศุภวโรภาส
รทร.ธีรนุช ริจริ วนิช
รทร.ชฏาวรรณ คังคะเกตุ
อน.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์
อน.ไกรรัตน์ วัตสั ล

สโมสรโรตารี บางรัก

4 พฤศจิกายน
6 พฤศจิกายน
6 พฤศจิกายน
16 พฤศจิกายน
21 พฤศจิกายน
23 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรักเป็ นเจ้ าภาพจัดโครงการ
"My First Storybook : หนูแต่ งนิทานภาษาอังกฤษได้ เอง"
โครงการที่ 6 ซึ่ง เป็ น 1 ใน 12 โครงการอบรมทักษะฯ ของอนุกรรมการ
ด้ านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ร่ วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-65
สโมสรอินเทอร์ แรคท์ โรงเรียนอัสสั มชัญ บางรัก
ในอุปถัมภ์ ของสโมสรโรตารีบางรัก
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ทาง Zoom

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
เจ้ าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ วลั ลีย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คุณแม่ ของ อน.ทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นย.ทวีชัย เติมคุนานนท์
นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ 70
เรื่อง “สันติภาพกับคู่มิตรโรตารี ”
********************************************

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64

รทร.กฤษนันท์ ปราณี ต
เรื่ อง “ถ่ายรู ปอย่างไรให้สวย ใคร ๆ ก็ทาได้”

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 64

คุณอุราภา วัฒนะโชติ
เรื่ อง “สายตาดีดว้ ยวิธีมหัศจรรย์”

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 64

ประชุมปกติประจาสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 64

การประชุมใหญ่ประจาปี & ฉลองคริ สต์มาสและปี ใหม่
เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 64

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นช่วงวันสิ้ นปี

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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