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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
ก่อนอื่นผมต้องขอโทษท่านสมาชิกทุกท่านที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา ผม
ไม่สามารถมาทาหน้าที่ประธานที่ประชุมในโรงแรมได้ เนื่องจากแอนน์ผมคิดโควิด 19 ซึ่ งผมอยู่
ในกลุ่มความเสี่ ยงสู ง จึงขออนุญาตเข้ามาทาง Zoom และในสัปดาห์น้ ีทางสโมสรฯ ได้รับเกียรติ
จาก รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร สมาชิกใหม่ของเรานัน่ เอง ท่านมาเล่าประสบการณ์ชีวิตและงานของ
ท่าน ในเรื่ อง “My Life My Work " ทาให้เราได้รับรู ้ประสบการณ์ชีวิต เส้นทางในการเดินเจอ
อุปสรรคมากมายหนักบ้างเบาบ้าง แต่เมื่อฝ่ าฟันมาได้ดว้ ยความคิดบวกจะทาให้เราไปถึงเป้ าหมาย
ซึ่ งมีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 27 ท่าน
และเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ ท่านนายกรับเลือก ปราณี วิทยเมธ ท่านได้เริ่ มทาหน้าที่
อย่างเข้มแข็ง โดยนัดประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ าย ประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อการกาหนดจัด
กิจกรรมในปี บริ หารของท่านปี 2565-66 ผมต้องขอขอบคุณนะครับ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 รุ นแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านและร่ วมมือ
กันป้ องกัน เราจึงจัดการประชุมแบบออนไลน์ทาง Zoom อย่างเดียว และสาหรับสัปดาห์หน้า เรา
ได้รับเกียรติจาก คุณ ทนง คมภาสกร (โค้ ชหยัง) ซึ่ งจะมาพูดเรื่ อง “กระชับช่ องว่ างระหว่ างวัย...ใน
สั งคมยุค 4.0 ” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่ วมรับฟังท่านองค์ปาฐกกันมาก ๆ ด้วยนะครับ พบกันทาง
Zoom ครับ

ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 32/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
23
2
38

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

40.98%
44.09 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี บึงกุ่ม
สโมสรโรตารี สระปทุม
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน

27

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
นักจิตวิทยาบุคลิกภาพ
My Life My Work
ชีวิตของ ดร.พัช ไม่ ได้เรี ยนจบปริ ญญาตรี แล้วเริ่ มทางานเหมื อนหลาย ๆ ท่านในสังคมนี้
เรี ยนรู ้เกิดมาก็เป็ นเจ้าของกิจการแล้ว มีความคิดในลักษณะวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิ จการคือมีลูกน้อง
สอนบางอย่างให้เราได้เรี ยนรู ้ เช่น ความใจกว้าง การเผือ่ แผ่ การมอบโอกาสให้กบั ผูอ้ ื่น การบ่มเพาะ
ลักษณะของการรับรู ้วิถีชีวิตของคนอื่น จากนั้นเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจครอบครัวล้มละลาย
ย้อนไปปี 2534 รั ฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการศึ กษาระบบอาชีวะ สามารถเรี ยนไปด้วย
ทางานไปด้วยได้เป็ นหนทางเดียวที่จะต้องเลื อก อยู่จงั หวัดตรังบ้านเกิ ดได้เพียงอายุ 14 ย่าง 15 ปี
จากนั้นไปเรี ยนที่ภเู ก็ต คุณแม่เป็ นคนที่ต่อสู ้มากจะสอนเสมอว่าถ้าเราเป็ นผูส้ ร้างเราจะล้มอีกกี่ ครั้ง
เราก็ยอ่ มสร้างได้ทุกครั้ง ทาให้เป็ นนักสู ้กบั หลาย ๆ กิจกรรมที่เข้าไปร่ วม เรี ยน ปวช. บัญชี ตอนนั้น
ยังไม่ทราบว่าชีวิตจะเดินทางอย่างไร เพียงแต่การใช้ชีวิตต้องมีการวางแผนเป็ นระยะ ๆ แล้วแผนจะ
ไม่เขยือ้ นตัว และวางแผนเพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายโดยวิธียืดหยุ่นตามสถานการณ์ของการเดินทางไป
จบ ปวช. ปี 2537 เป็ นการเรี ย นจบที่ น้ า มันหยดสุ ด ท้า ยพอดี หมายความว่ าไม่ ไ ด้รั บการ
สนับสนุ นในแง่เม็ดเงินจากครอบครัว เริ่ มทางานเมื่อปี 2537 ด้วยเงินเดือนแค่ 2,500 บาท ไปเรี ยน
ต่อ ปวส. ภาคค่า ต้องบริ หารจัดการชีวิตของตัวเองทั้งหมดในทุกมิติ ด้วยเงินแค่ 2,500 บาท ต่อเดือน
ตั้งเป้ าหมายไว้อย่างไรต้องเรี ยนจบปริ ญญาตรี ให้ได้ วันสุ ดท้ายที่อยูจ่ งั หวัดตรังเมื่อปี 2534 ให้
สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้จะกลับมา Recovery สถานการณ์ของครอบครัว นับจากวันนั้นปี 2534
จนถึงวันนี้สัญญานี้ก็ยงั มัน่ คงเหมือนเดิมแล้วทาได้สาเร็ จ
เข้ากรุ งเทพฯ ปี 2539-2540 ด้วยนามสกุลที่ไม่มีใครรู ้จกั แค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่ งที่เข้ามาใน
เมืองหลวงจะทาอาชีพอะไร วุฒิแค่ ปวส. มาเจอสังคมที่กว้างขึ้นทุกคนจบปริ ญญาตรี เป็ นขั้นต่า เป็ น
คนไม่ ซีเรี ยสได้ก็ถือว่าได้แต่ จะพยายามทาให้ดีที่สุด ได้เข้าไปเป็ นพนักงานประชาสัมพันธ์ของ
บริ ษทั มหาชนแห่ งหนึ่งที่ถนนพัฒนาการ ตอนนั้นธุรกิจคอมพิวเตอร์ รุ่งเรื องมาก ต้องจาพนักงานให้
ได้ประมาณ 3,000 กว่าคนที่เป็ นบริ ษทั ของตัวเองแล้วผูบ้ ริ หารอีก 13 บริ ษทั ในเครื อ เริ่ มจากการเป็ น
โอเปอเรเตอร์ ต้องรู ้จกั ทุกคนที่มาติดต่อบริ ษทั มหาชนแห่ งนี้ ต้องจาเสี ยงผูบ้ ริ หารทั้งหมดในเครื อให้
ได้ และต้องจัดลาดับความสาคัญสายไหนสาคัญก่ อนสายไหนสาคัญหลัง ทาให้ได้ฝึกทางานกับ
อารมณ์ของคน กาลังเดินทางไปได้ดีเจอวิกฤตเศรษฐกิ จปี 2540 ต้มยากุง้ ทาให้ผบู ้ ริ หารท่านหนึ่ ง
เห็นใจและดึงไปบริ หารวอลโว่สปอร์ ตคลับ

สโมสรโรตารี บางรัก
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สาระจากวิทยากร

ช่วงนั้นอายุ 22-23 ปี เรี ยนไปด้วยที่ ม.บูรพา กูท้ ุน กยศ. เรี ยน มี บางช่วงที่ตอ้ งหยุดทางาน
เพื่อออกไปเรี ยน เรี ยนหนักมากก็จบปริ ญญาตรี ไม่มีแม้กระทัง่ เงิ นแต่งหน้าไปรับปริ ญญา ไปหา
หลายคนแต่ทุกคนไม่ให้คาตอบว่าจะช่วยเหลือ เงินแต่งหน้าแค่ 1,500 บาท พี่น้องณัชชาเป็ นมนุ ษย์
คนเดี ยวที่เป็ นกัลยาณมิ ตรอย่างแท้จริ ง พี่น้องยื่นบัตรบอกมี วงเงิน 25,000 บาท เอาไปกดและไม่
บอกว่าจะต้องคืนเงินในลักษณะใด นี่คือจุดที่ประทับใจมาก หลังจากนั้นก็ทางานมาเรื่ อย ๆ เป็ น AE
อยูใ่ นอุตสาหกรรมโฆษณาตอนนั้นอายุ 25 ย่าง 26 ปี กว่าจะได้นอนตี 2 ตี 3 พอเหนื่ อยก็เริ่ มรู ้สึกว่า
ให้ความรู ้คนก็ดี มาสมัครที่โรงเรี ยนศรี วิกรม์บริ หารธุรกิจ เป็ นหัวหน้าการตลาดระดับ ปวช. ความรู ้
เราแค่น้ ีก็ไปเรี ยนปริ ญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ เรี ยนตั้งแต่การเกิดเป็ นมนุษย์
จุดเริ่ มต้นการเข้ามาศึ กษาบุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริ การคื อ ตอนที่เรี ยนจบ ปวช. ไปฝึ กงานที่
โรงแรมเมโทรโพล ยุคนั้นถือว่าเป็ นโรงแรม 5 ดาวของภูเก็ต รู ้สึกว่าสังคมนี้ ดีเป็ นสังคมที่มีแต่คนที่
มีความเอื้อเฟื้ อ มีมิตรไมตรี ต่อกัน มีน้ าใจต่อกัน อยากไปอยู่ในสังคมแบบนี้ อยากไปมอบความสุ ข
ให้กบั คนอื่นเลยอยากที่จะพัฒนาตัวเองและพัฒนาคนอื่นให้มีลกั ษณะแบบนี้ เลยเข้ามาศึกษาเรื่ อง
ของบุคลิกภาพของผูใ้ ห้บริ การ ศึกษามาเรื่ อย ๆ จนจบปริ ญญาเอก
เจอวิกฤตซ้อนวิกฤตอีก อยู่ดี ๆ ก็ชกั ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ถ้ารักสัตว์ได้เท่ากับชีวิต ก็
คิดว่าจะรักชีวิตมนุษย์ได้ พูดเสมอว่าความเป็ นแม่ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั เลือดเนื้ อเชื้อไข ขึ้นอยู่กบั ว่าคุณมี
คุณสมบัติของจิตใจที่เป็ นแม่หรื อไม่ ก็พฒั นาตัวเองก่อนเมื่อเราพัฒนาตัวเราได้ เราจึงรู ้ว่าการที่จะให้
คนอื่นเป็ นในลักษณะที่เขาต้องการได้น้ นั เขาจะต้องทาอย่างไรบ้าง ตัวเขาต้องเป็ นคนทาเอง เราไม่
สามารถทาให้เขาได้
จ่ายเงินไปมากกว่า 7 ล้านในการดูแลน้องแมว ดร.ผ่าตัดสมองตอนชักอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์
ทองหล่อ มีเวลาแค่ 4 เดือนเท่านั้นต้องทาปริ ญญาเอกให้จบ ซึ่ งตอนนั้นกาลังเก็บข้อมูลอยูว่ างแผนว่า
ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ตัวเอง Manage ได้และก็ทาได้ นอนอยู่ก็ชกั ถูกส่ งโรงพยาบาล ฟื้ นอีกที
ที่โรงพยาบาลกรุ งเทพ หลังจากนั้นก็ตอ้ งเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่ งด่วน ปรากฏว่าเป็ นเนื้ องอกที่ Frontal
Loop ด้านซ้าย เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยฯ ก่อนที่จะเข้าผ่าตัดได้บอกประธานหลักสู ตรของ
ดร.ว่า ถ้ายังกลับมามีลมหายใจจะเรี ยนจบปริ ญญาเอกให้ได้ นี่คือการสัญญาว่าลมหายใจครั้งที่ 2 ของ
ฉันถ้ายังกลับมาได้จะทาตามเป้ าหมายที่ให้ไว้ อยูห่ อ้ งไอซี ยแู ค่คืนเดียว
ผ่าตัดสมองจากขมับซ้ายไปยังขมับขวา ตอนนี้ มีไทเทเนี ยมที่กะโหลกมากกว่า 36 ตัวเพื่อยึด
กะโหลก ดังนั้นสมองมีไม่ครบเหมือนทุกท่าน สิ่ งที่หายไป 5 x 5 ซม. ก่ อนหน้านี้ ก็ปฏิบตั ิธรรมขับ
รถตรงมาจากมวกเหล็กเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์วนั นี้ ดร.ฟื้ นมาก็มาทางานต่อเรี ยนปริ ญญาเอก
ให้จบ ชักอีก 3 รอบจากการที่ใช้สมองเร็ วเกินไป คิดว่าด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วยการทางาน
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ซึ่ งเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ เข้าใจคนที่เจ็บป่ วยแม้วนั ที่ไปทากิ จกรรม People of Action เพราะ
ไม่มีใครทราบว่าปวดหัวกับปวดสมองไม่เหมือนกัน แม้กระทัง่ หมอก็ไม่รู้เพราะหมอก็ไม่เคยเป็ น
จบปริ ญญาเอกจนสาเร็ จ ก็ต้ งั ปณิ ธานว่าชีวิตนับตั้งแต่น้ ี เป็ นต้นไปจะบาเพ็ญตนเพื่อทานุ บารุ ง
พระพุทธศาสนา แล้วความรู ้ ที่ได้ศึก ษามาไม่ ว่าจะในมิ ติใดก็แล้วแต่ รวมทั้งคุ ณสมบัติที่มีอยู่จ ะ
แบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกได้รับอานิสงส์หรื อได้รับประโยชน์ที่จะนาพาเขาออกจากความทุกข์
กายทุกข์ใจได้มากที่สุด นี่คือสิ่ งที่เป็ น ดร.ในวันนี้
ในระหว่างที่เรี ยนปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก เป็ นวิทยากรที่ มหาวิทยาลัยบูรพา สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยลาดกระบัง หรื อแม้กระทัง่ กรมควบคุมโรค เป็ นวิทยากรให้กบั ผูบ้ ริ หารพัฒนาเรื่ อง
บุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน เพราะภายนอกจะเกิ ดขึ้นไม่ได้ถา้ ภายในไม่เปลี่ยนแปลง นี่ คือ
ชีวิตการทางานซึ่ งตอนนั้นชีวิตกาลังทะยานไปได้สวย
ทุกวันนี้ทาธุรกิจออนไลน์ กับบริ ษทั ดิไอคอน เป็ นคนที่มองไปข้างหน้าตลอดและเห็นพื้นที่
โอกาสว่าถ้ามนุ ษย์คนหนึ่ งจะไปถึงเป้ าหมายได้โอกาสต้องเปลี่ ยนแปลงอย่างไร นี่ คือคุณสมบัติที่
สาคัญของมนุษย์ มนุษย์ 1 คนไม่มีดีหมดและไม่มีเสี ยหมด ถ้าคุณรักคนอื่นได้ก็เท่ากับคุณรักตัวเอง
คุณเป็ นมนุ ษย์ที่มีส่วนดี มากกว่าส่ วนเสี ย มี ส่วนของการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นมากกว่าที่จะช่ วย
เหลือตัวเอง เพราะว่าเวลาจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้เราต้องสละตัวเองในบางส่ วนโดยธรรมชาติไม่ว่าจะ
สละด้ว ยรู ปแบบใด ๆ สละแรงกาย สละทุ นทรั พ ย์ แต่ จ ะมี กี่ ค นที่ เ ข้า ถึ งสิ่ งนี้ ถ้า คุ ณ ไม่ เ คยเจอ
เหตุการณ์ใดมาเลยในการที่จะค่อย ๆ บ่มเพาะให้รู้สึกว่านัน่ คือการเสี ยสละ ทุกครั้งที่คุณเสี ยสละจะ
รู ้สึกเติบโตขึ้นทั้งจิตวิญญาณหรื อจิตใจ แล้วนิสัยเราก็จะเปลี่ยนแปลง ดร.พัช ก็คือมนุษย์ธรรมดาคน
หนึ่งที่มีกิเลสเหมือนคนทัว่ ไปเพียงแต่ว่าจิตใจเราต้องผ่านการฝึ กฝน
เริ่ มที่จะคิดแบรนด์ตวั เองทาขนมจีนกับกล้วยทอด แต่เจอวิกฤตอีกเลยต้องทิง้ เงินในการที่จะ
เช่าพื้นที่ปลูกกล้วย เมื่ องานวิทยากรไม่มีเลยมองหาธุ รกิ จใหม่ก็มาเจอธุ รกิ จดิไอคอน ทาวิเคราะห์
ตลาด ตอนนี้ชีวิตกับงานมีความสัมพันธ์ไปด้วยกันตามมุมมองการเห็นของเราที่ไม่ได้เกิ ดขึ้นจากตา
เกิดขึ้นจากจิตแล้วเป้ าหมายที่เราจะเดินทางไป
การเข้า ไปอยู่ในธุ ร กิ จ นี้ ต้ งั ใจว่ าจะแบ่งรายได้ส่ วนหนึ่ งเพื่อช่ ว ยเหลื อและจุ นเจื อมนุ ษ ย์ที่
ลาบากกว่าเรา เมื่ อเรามี โอกาสที่ดีกว่าไม่มากก็นอ้ ยพร้ อมที่จะช่ วยเหลื อและพร้อมที่จะโยกย้าย
ทรัพยากรบางส่ วนมาให้กบั สโมสรในโอกาสถัดไป
นี่คือชีวิตของ ดร.พัช ที่เดินทางมาจนถึงวันนี้อายุ 47 ปี เริ่ มเดินทางตั้งแต่อายุ 17 ปี เส้นทางใน
การเดินเจออุปสรรคมากมายหนักบ้างเบาบ้าง แต่เมื่อฝ่ าฟันมาได้ดว้ ยความคิดบวกจะทาให้เราไปถึง
เป้ าหมาย มาเป็ น ดร.พัช พชรเสฐียร ในวันนี้ดว้ ยความมุ่งมัน่ และตั้งใจอย่างเดียวคือความปรารถนา
ดีที่จะมอบให้ผอู ้ ื่นเป็ นฐานของการกระทาและความคิดทั้งหมด
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากร พิเศษ รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
บรรยายเรื่อง “My Life My Work”
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
สมาชิกสโมสรโรตารีบางรั ก และนักจิตวิทยาบุคลิกภาพ
บรรยายเรื่อง “My Life My Work”
********************************************

วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 65

คุณทนง คมภาสกร (โค้ชหยัง)
เรื่ อง “กระชับช่องว่างระหว่างวัยในสังคมยุค 4.0...”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 65

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
เรื่ อง “เปลี่ยนอาหารให้เป็ นยา เปลี่ยนคนไทยทัว่ หล้า
ให้มีสุขภาพดี”

วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65

คุณภวิกา โรจนวงศ์
เรื่ อง “ไพ่บอกดวงชะตา...พาพบทางบุญ”

วันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค. 65

คุณวิวรรณ ธาราหิ รัญโชติ
เรื่ อง “การเงินการลงทุนในยุคชีวิตวิถีใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 65

คุณจนัสกร พงศ์ฉบับนภา
เรื่ อง “อาถรรพ์ผา้ เก่า ผ้าเลือกคน คนเลือกผ้า”

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
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