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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ก่อนอ่ืนผมตอ้งขอโทษท่านสมาชิกทุกท่านท่ีเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา ผม
ไม่สามารถมาท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมในโรงแรมได ้ เน่ืองจากแอนน์ผมคิดโควิด 19 ซ่ึงผมอยู่
ในกลุ่มความเส่ียงสูง จึงขออนุญาตเขา้มาทาง Zoom  และในสัปดาห์น้ีทางสโมสรฯ ไดรั้บเกียรติ
จาก รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร สมาชิกใหม่ของเรานัน่เอง ท่านมาเล่าประสบการณ์ชีวิตและงานของ
ท่าน ในเร่ือง “My Life My Work " ท  าใหเ้ราไดรั้บรู้ประสบการณ์ชีวิต เส้นทางในการเดินเจอ 
อุปสรรคมากมายหนกับา้งเบาบา้ง แต่เม่ือฝ่าฟันมาไดด้ว้ยความคิดบวกจะท าใหเ้ราไปถึงเป้าหมาย 
ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 27 ท่าน 
 
          และเม่ือวนัเสาร์ท่ี 26 กุมภาพนัธ์ ท่านนายกรับเลือก ปราณ ี วทิยเมธ ท่านไดเ้ร่ิมท าหนา้ท่ี
อยา่งเขม้แขง็ โดยนดัประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการก าหนดจดั
กิจกรรมในปีบริหารของท่านปี 2565-66  ผมตอ้งขอขอบคุณนะครับ 
 
          เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 รุนแรงข้ึน เพื่อความปลอดภยัของสมาชิกทุกท่านและร่วมมือ
กนัป้องกนั เราจึงจดัการประชุมแบบออนไลน์ทาง Zoom  อยา่งเดียว และส าหรับสัปดาห์หนา้ เรา
ไดรั้บเกียรติจาก คณุ ทนง คมภาสกร (โค้ชหยงั)  ซ่ึงจะมาพดูเร่ือง “กระชับช่องว่างระหว่างวยั...ใน
สังคมยุค 4.0 ” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่วมรับฟังท่านองคป์าฐกกนัมาก ๆ ดว้ยนะครับ พบกนัทาง 
Zoom  ครับ 
     
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                   (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                    นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 3 

Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 32/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  24  กมุภาพนัธ์ 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    23 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
    ขาดประชุม    38 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 40.98% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  44.09 % 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีบึงกุ่ม    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีสระปทุม    1 ท่าน 
    แขกสโมสร     2 ท่าน 
       
          รวม   27 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           ชีวิตของ ดร.พัช ไม่ไดเ้รียนจบปริญญาตรีแลว้เร่ิมท างานเหมือนหลาย ๆ ท่านในสังคมน้ี 
เรียนรู้เกิดมาก็เป็นเจา้ของกิจการแลว้ มีความคิดในลกัษณะวิสัยทศัน์ของเจา้ของกิจการคือมีลูกนอ้ง 
สอนบางอยา่งใหเ้ราไดเ้รียนรู้ เช่น ความใจกวา้ง การเผือ่แผ ่การมอบโอกาสใหก้บัผูอ่ื้น การบ่มเพาะ
ลกัษณะของการรับรู้วิถีชีวิตของคนอ่ืน จากนั้นเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจครอบครัวลม้ละลาย 
          ยอ้นไปปี 2534 รัฐบาลไทยให้ความส าคญักับการศึกษาระบบอาชีวะ สามารถเรียนไปดว้ย
ท างานไปดว้ยไดเ้ป็นหนทางเดียวท่ีจะตอ้งเลือก อยู่จงัหวดัตรังบา้นเกิดไดเ้พียงอายุ 14 ย่าง 15 ปี 
จากนั้นไปเรียนท่ีภเูก็ต คุณแม่เป็นคนท่ีต่อสู้มากจะสอนเสมอว่าถา้เราเป็นผูส้ร้างเราจะลม้อีกก่ีคร้ัง
เราก็ยอ่มสร้างไดทุ้กคร้ัง ท าใหเ้ป็นนกัสู้กบัหลาย ๆ กิจกรรมท่ีเขา้ไปร่วม เรียน ปวช. บญัชี ตอนนั้น
ยงัไม่ทราบว่าชีวิตจะเดินทางอยา่งไร เพียงแต่การใชชี้วิตตอ้งมีการวางแผนเป็นระยะ ๆ แลว้แผนจะ
ไม่เขยื้อนตวั และวางแผนเพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมายโดยวิธียืดหยุ่นตามสถานการณ์ของการเดินทางไป  
          จบ ปวช. ปี 2537 เป็นการเรียนจบท่ีน ้ ามันหยดสุดทา้ยพอดี หมายความว่าไม่ได้รับการ
สนบัสนุนในแง่เม็ดเงินจากครอบครัว เร่ิมท างานเม่ือปี 2537 ดว้ยเงินเดือนแค่ 2,500 บาท ไปเรียน
ต่อ ปวส. ภาคค ่า ตอ้งบริหารจดัการชีวิตของตวัเองทั้งหมดในทุกมิติ ดว้ยเงินแค่ 2,500 บาท ต่อเดือน  
          ตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งไรตอ้งเรียนจบปริญญาตรีใหไ้ด ้วนัสุดทา้ยท่ีอยูจ่งัหวดัตรังเม่ือปี 2534 ให้
สัญญากบัคุณพ่อคุณแม่ไวจ้ะกลบัมา Recovery สถานการณ์ของครอบครัว นบัจากวนันั้นปี 2534 
จนถึงวนัน้ีสัญญาน้ีก็ยงัมัน่คงเหมือนเดิมแลว้ท าไดส้ าเร็จ 
          เขา้กรุงเทพฯ ปี 2539-2540 ดว้ยนามสกุลท่ีไม่มีใครรู้จกัแค่เด็กบา้นนอกคนหน่ึงท่ีเขา้มาใน
เมืองหลวงจะท าอาชีพอะไร วุฒิแค่ ปวส. มาเจอสังคมท่ีกวา้งข้ึนทุกคนจบปริญญาตรีเป็นขั้นต ่า เป็น
คนไม่ซีเรียสไดก้็ถือว่าไดแ้ต่จะพยายามท าให้ดีท่ีสุด ไดเ้ขา้ไปเป็นพนักงานประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัมหาชนแห่งหน่ึงท่ีถนนพฒันาการ ตอนนั้นธุรกิจคอมพิวเตอร์รุ่งเรืองมาก ตอ้งจ าพนกังานให้
ไดป้ระมาณ 3,000 กว่าคนท่ีเป็นบริษทัของตวัเองแลว้ผูบ้ริหารอีก 13 บริษทัในเครือ เร่ิมจากการเป็น
โอเปอเรเตอร์ ตอ้งรู้จกัทุกคนท่ีมาติดต่อบริษทัมหาชนแห่งน้ี ตอ้งจ าเสียงผูบ้ริหารทั้งหมดในเครือให้
ได ้และตอ้งจดัล  าดบัความส าคญัสายไหนส าคญัก่อนสายไหนส าคญัหลงั ท าให้ไดฝึ้กท างานกับ
อารมณ์ของคน ก าลงัเดินทางไปไดดี้เจอวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ตม้ย  ากุง้ ท  าให้ผูบ้ริหารท่านหน่ึง
เห็นใจและดึงไปบริหารวอลโว่สปอร์ตคลบั 

 
 

รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
นักจิตวทิยาบุคลกิภาพ 

My Life My Work 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ช่วงนั้นอายุ 22-23 ปี เรียนไปดว้ยท่ี ม.บูรพา  กู้ทุน กยศ. เรียน  มีบางช่วงท่ีตอ้งหยุดท างาน
เพื่อออกไปเรียน เรียนหนักมากก็จบปริญญาตรี ไม่มีแมก้ระทัง่เงินแต่งหน้าไปรับปริญญา ไปหา
หลายคนแต่ทุกคนไม่ใหค้  าตอบว่าจะช่วยเหลือ เงินแต่งหนา้แค่ 1,500 บาท พี่น้องณัชชาเป็นมนุษย์
คนเดียวท่ีเป็นกัลยาณมิตรอย่างแทจ้ริง พี่น้องยื่นบตัรบอกมีวงเงิน 25,000 บาท เอาไปกดและไม่
บอกว่าจะตอ้งคืนเงินในลกัษณะใด น่ีคือจุดท่ีประทบัใจมาก หลงัจากนั้นก็ท  างานมาเร่ือย ๆ เป็น AE 
อยูใ่นอุตสาหกรรมโฆษณาตอนนั้นอาย ุ25 ยา่ง 26 ปี กว่าจะไดน้อนตี 2 ตี 3 พอเหน่ือยก็เร่ิมรู้สึกว่า
ใหค้วามรู้คนก็ดี มาสมคัรท่ีโรงเรียนศรีวิกรมบ์ริหารธุรกิจ เป็นหวัหนา้การตลาดระดบั ปวช. ความรู้
เราแค่น้ีก็ไปเรียนปริญญาโท จิตวิทยาพฒันาการ เรียนตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย ์
          จุดเร่ิมตน้การเขา้มาศึกษาบุคลิกภาพของผูใ้ห้บริการคือ ตอนท่ีเรียนจบ ปวช. ไปฝึกงานท่ี
โรงแรมเมโทรโพล ยคุนั้นถือว่าเป็นโรงแรม 5 ดาวของภเูก็ต รู้สึกว่าสังคมน้ีดีเป็นสังคมท่ีมีแต่คนท่ี
มีความเอ้ือเฟ้ือ มีมิตรไมตรีต่อกนั มีน ้ าใจต่อกนั อยากไปอยู่ในสังคมแบบน้ี อยากไปมอบความสุข
ให้กบัคนอ่ืนเลยอยากท่ีจะพฒันาตวัเองและพฒันาคนอ่ืนให้มีลกัษณะแบบน้ี เลยเขา้มาศึกษาเร่ือง
ของบุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ ศึกษามาเร่ือย ๆ จนจบปริญญาเอก 
          เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตอีก อยู่ดี ๆ ก็ชกัท่ีโรงพยาบาลสัตวท์องหล่อ ถา้รักสัตวไ์ดเ้ท่ากบัชีวิต ก็
คิดว่าจะรักชีวิตมนุษยไ์ด ้พดูเสมอว่าความเป็นแม่ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัเลือดเน้ือเช้ือไข ข้ึนอยู่กบัว่าคุณมี
คุณสมบติัของจิตใจท่ีเป็นแม่หรือไม่ ก็พฒันาตวัเองก่อนเม่ือเราพฒันาตวัเราได ้เราจึงรู้ว่าการท่ีจะให้
คนอ่ืนเป็นในลกัษณะท่ีเขาตอ้งการไดน้ั้น เขาจะตอ้งท าอย่างไรบา้ง ตวัเขาตอ้งเป็นคนท าเอง เราไม่
สามารถท าใหเ้ขาได ้
          จ่ายเงินไปมากกว่า 7 ลา้นในการดูแลนอ้งแมว ดร.ผ่าตดัสมองตอนชกัอยู่ท่ีโรงพยาบาลสัตว์
ทองหล่อ มีเวลาแค่ 4 เดือนเท่านั้นตอ้งท าปริญญาเอกใหจ้บ ซ่ึงตอนนั้นก าลงัเก็บขอ้มูลอยูว่างแผนว่า
ถา้ไม่เกิดอะไรข้ึนกบัตวัเอง ตวัเอง Manage ไดแ้ละก็ท  าได ้นอนอยู่ก็ชกัถูกส่งโรงพยาบาล ฟ้ืนอีกที
ท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ หลงัจากนั้นก็ตอ้งเขา้หอ้งผา่ตดัอยา่งเร่งด่วน ปรากฏว่าเป็นเน้ืองอกท่ี Frontal 
Loop ดา้นซา้ย เขา้ผา่ตดัท่ีโรงพยาบาลศิริราช ปิยฯ ก่อนท่ีจะเขา้ผ่าตดัไดบ้อกประธานหลกัสูตรของ 
ดร.ว่า ถา้ยงักลบัมามีลมหายใจจะเรียนจบปริญญาเอกใหไ้ด ้น่ีคือการสัญญาว่าลมหายใจคร้ังท่ี 2 ของ
ฉนัถา้ยงักลบัมาไดจ้ะท าตามเป้าหมายท่ีใหไ้ว ้อยูห่อ้งไอซียแูค่คืนเดียว 
          ผา่ตดัสมองจากขมบัซ้ายไปยงัขมบัขวา ตอนน้ีมีไทเทเนียมท่ีกะโหลกมากกว่า 36 ตวัเพื่อยึด
กะโหลก ดงันั้นสมองมีไม่ครบเหมือนทุกท่าน ส่ิงท่ีหายไป 5 x 5 ซม. ก่อนหนา้น้ีก็ปฏิบติัธรรมขบั
รถตรงมาจากมวกเหลก็เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์วนัน้ี ดร.ฟ้ืนมาก็มาท างานต่อเรียนปริญญาเอก
ใหจ้บ ชกัอีก 3 รอบจากการท่ีใชส้มองเร็วเกินไป คิดว่าดว้ยประสบการณ์การใชชี้วิตดว้ยการท างาน 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยอตัโนมติั เขา้ใจคนท่ีเจ็บป่วยแมว้นัท่ีไปท ากิจกรรม People of Action เพราะ   
ไม่มีใครทราบว่าปวดหวักบัปวดสมองไม่เหมือนกนั แมก้ระทัง่หมอก็ไม่รู้เพราะหมอก็ไม่เคยเป็น  
          จบปริญญาเอกจนส าเร็จ ก็ตั้งปณิธานว่าชีวิตนบัตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไปจะบ าเพญ็ตนเพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา  แลว้ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาไม่ว่าจะในมิติใดก็แลว้แต่รวมทั้งคุณสมบติัท่ีมีอยู่จะ
แบ่งปันใหเ้พื่อนมนุษยร่์วมโลกไดรั้บอานิสงส์หรือไดรั้บประโยชน์ท่ีจะน าพาเขาออกจากความทุกข์
กายทุกขใ์จไดม้ากท่ีสุด น่ีคือส่ิงท่ีเป็น ดร.ในวนัน้ี 
          ในระหว่างท่ีเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นวิทยากรท่ี มหาวิทยาลยับูรพา สภากาชาดไทย  
มหาวิทยาลยัลาดกระบงั หรือแมก้ระทัง่กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรให้กบัผูบ้ริหารพฒันาเร่ือง
บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน เพราะภายนอกจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ภายในไม่เปล่ียนแปลง  น่ีคือ
ชีวิตการท างานซ่ึงตอนนั้นชีวิตก าลงัทะยานไปไดส้วย 
          ทุกวนัน้ีท  าธุรกิจออนไลน์ กบับริษทั ดิไอคอน เป็นคนท่ีมองไปขา้งหนา้ตลอดและเห็นพื้นท่ี
โอกาสว่าถา้มนุษยค์นหน่ึงจะไปถึงเป้าหมายไดโ้อกาสตอ้งเปล่ียนแปลงอย่างไร น่ีคือคุณสมบติัท่ี
ส าคญัของมนุษย ์มนุษย ์1 คนไม่มีดีหมดและไม่มีเสียหมด ถา้คุณรักคนอ่ืนไดก้็เท่ากบัคุณรักตวัเอง 
คุณเป็นมนุษยท่ี์มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย มีส่วนของการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นมากกว่าท่ีจะช่วย 
เหลือตวัเอง  เพราะว่าเวลาจะช่วยเหลือผูอ่ื้นไดเ้ราตอ้งสละตวัเองในบางส่วนโดยธรรมชาติไม่ว่าจะ
สละด้วยรูปแบบใด ๆ สละแรงกาย สละทุนทรัพย์  แต่จะมีก่ีคนท่ีเข้าถึงส่ิงน้ีถ้าคุณไม่เคยเจอ
เหตุการณ์ใดมาเลยในการท่ีจะค่อย ๆ บ่มเพาะใหรู้้สึกว่านัน่คือการเสียสละ ทุกคร้ังท่ีคุณเสียสละจะ
รู้สึกเติบโตข้ึนทั้งจิตวิญญาณหรือจิตใจ แลว้นิสัยเราก็จะเปล่ียนแปลง ดร.พชั ก็คือมนุษยธ์รรมดาคน
หน่ึงท่ีมีกิเลสเหมือนคนทัว่ไปเพียงแต่ว่าจิตใจเราตอ้งผา่นการฝึกฝน 
          เร่ิมท่ีจะคิดแบรนด์ตวัเองท าขนมจีนกบักลว้ยทอด แต่เจอวิกฤตอีกเลยตอ้งทิ้งเงินในการท่ีจะ
เช่าพื้นท่ีปลูกกลว้ย เม่ืองานวิทยากรไม่มีเลยมองหาธุรกิจใหม่ก็มาเจอธุรกิจดิไอคอน ท าวิเคราะห์
ตลาด ตอนน้ีชีวิตกบังานมีความสัมพนัธ์ไปดว้ยกนัตามมุมมองการเห็นของเราท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากตา 
เกิดข้ึนจากจิตแลว้เป้าหมายท่ีเราจะเดินทางไป 
          การเขา้ไปอยู่ในธุรกิจน้ีตั้ งใจว่าจะแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเพื่อช่วยเหลือและจุนเจือมนุษย์ท่ี
ล  าบากกว่าเรา  เม่ือเรามีโอกาสท่ีดีกว่าไม่มากก็นอ้ยพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและพร้อมท่ีจะโยกยา้ย
ทรัพยากรบางส่วนมาใหก้บัสโมสรในโอกาสถดัไป 
          น่ีคือชีวิตของ ดร.พชั ท่ีเดินทางมาจนถึงวนัน้ีอาย ุ47 ปี เร่ิมเดินทางตั้งแต่อาย ุ17 ปี เส้นทางใน
การเดินเจออุปสรรคมากมายหนกับา้งเบาบา้ง แต่เม่ือฝ่าฟันมาไดด้ว้ยความคิดบวกจะท าให้เราไปถึง
เป้าหมาย มาเป็น ดร.พชั พชรเสฐียร ในวนัน้ีดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจอย่างเดียวคือความปรารถนา
ดีท่ีจะมอบใหผู้อ่ื้นเป็นฐานของการกระท าและความคิดทั้งหมด 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากร พเิศษ   รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
บรรยายเร่ือง “My Life My Work” 

เมือ่วนัที ่ 24  กมุภาพนัธ์ 2565 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  24  กมุภาพนัธ์  2565 

รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
สมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก และนักจิตวิทยาบุคลกิภาพ 

บรรยายเร่ือง “My Life My Work” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 มี.ค. 65  คุณทนง คมภาสกร (โคช้หยงั) 
   เร่ือง “กระชบัช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยคุ 4.0...” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 10 มี.ค. 65  นพ.บุญชยั อิศราพิสิษฐ์ 
     เร่ือง “เปล่ียนอาหารใหเ้ป็นยา เปล่ียนคนไทยทัว่หลา้ 
                                              ใหมี้สุขภาพดี” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 17 มี.ค. 65  คุณภวิกา โรจนวงศ ์
       เร่ือง “ไพ่บอกดวงชะตา...พาพบทางบุญ” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 มี.ค. 65  คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 
   เร่ือง “การเงินการลงทุนในยคุชีวิตวิถีใหม่” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 31 มี.ค. 65  คุณจนสักร พงศฉ์บบันภา 
   เร่ือง “อาถรรพผ์า้เก่า ผา้เลือกคน คนเลือกผา้” 
 
 
 
 
 

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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