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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก คุณทนง  คมภาสกร (โค้งหยงั) ท่ีปรึกษาดา้น
จิตวิทยา สมาคมผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ไดใ้หเ้กียรติมาบรรยายเร่ือง “กระชับ
ช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยุค 4.0...” ท าใหเ้รารู้การแกปั้ญหาช่องว่างระหว่างวยั ความต่างทาง
ความคิด คือ สร้างความสัมพนัธ์เหมือนกนั ซ่ึงเราไดรั้บประโยชน์จากการบรรยายคร้ังน้ีมาก มีผู ้
ร่วมประชุมทาง Zoom ถึง  30 ท่าน 
          การจดังานโบวล่ิ์งการกุศลไดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ วนัอาทติย์ที ่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 
14.00 น. เพื่อน ารายไดด้  าเนินโครงการต่างๆ  เพื่อบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ต่างๆ  อนัไดแ้ก่  
โครงการโรตารีรวมใจ สู้ภยัโควิด, โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่เดก็บา้นเมตตา ปราณี  มุทิตา 
อุเบกขา, โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส, โครงการแม่และเดก็ และสนบัสนุนโครงการ
เยาวชนต่างๆ   และขอเปลีย่นแปลงสถานทีจ่ดังานโบว์ลิง่ จาก เมเจอร์เอกมยั ทีถู่กไฟไหม้   เป็น  
เอสพลานาด รัชดาภเิษก ขอเชิญท่านสมาชิกผูใ้จบุญร่วมกนัช่วยซ้ือทีมโบวล่ิ์งคนละทีม สองทีม 
นะครับ   
          สโมสรเรายงัจดัการประชุมแบบออนไลน์ทาง Zoom  อยา่งเดียวอีกหน่ึงสัปดาห์นะครับ  
และส าหรับสัปดาห์หนา้ พลาดไม่ไดอี้กเช่นเคยครับ ท่านจะไดพ้บกบัท่านวิทยากรพิเศษ 
นายแพทย์บุญชัย อศิราพสิิษฐ์ มาบรรยายในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ เร่ือง “เปลีย่นอาหารให้เป็นยา 
เปลีย่นคนไทยทั่วหล้าให้มสุีขภาพด”ี  ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่วมรับฟังท่านองค์ปาฐกกนัมาก ๆ 
พบกนัทาง Zoom  ครับ 
     
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                   (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                    นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 33/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  3 มีนาคม 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    19 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
    ขาดประชุม    43 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 32.79% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  43.75 % 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก   2 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
  สโมสรโรทาแรคท ์วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์   2 ท่าน 
    แขกสโมสร     4 ท่าน 
       
      รวม   30 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

            การเล้ียงลูกอย่างไรท่ีจะสามารถกระชับช่องว่างระหว่างวัยกับลูกของเราได ้หลกัการแรก
เป็นหลกัการท่ีผมน าไปใชก้ับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ต มีผูเ้ล่น 5 คน เป็นท็อป 5 ของประเทศ
เป็นส่ิงท่ีท  าให้คุณไชยชนก ชิดชอบ สงสัยว่าท าไมพวกเขามีฝีมือขนาดน้ีแลว้ยงัไม่สามารถเป็น
แชมป์ได ้ส่ิงส าคญัท่ีพวกเขาทั้ง 5 คน ไม่สามารถน าศกัยภาพหรือความสามารถของตวัเองออกมาได ้
ไม่ไดเ้ก่ียวกบัว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่เก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียกว่าความคดิ ความคิดท่ีเขามีขอ้จ ากดัทางความคิด 
          ความคิดเป็นส่ิงท่ีกดศกัยภาพ ต่อให้เรามีแต่เราคิดว่าท าไม่ได ้เราคิดว่าเราดีไม่พอ ความคิด
ต่าง ๆ ท่ีเป็นขอ้จ ากดัจะเป็นส่ิงท่ีกดศักยภาพ ต่อให้เด็กคนนั้นมีศกัยภาพความคิดท่ีมีจะส่งผลไป
โดยตรงไปยงัพฤติกรรม 
          ถา้เรามีความคิดท่ีดีส่ิงท่ีเราท าอยู่เป็นโอกาสต่อยอด เราจะเติมเต็มความฝันของเรา ความคิด
เป็นส่ิงท่ีดี แน่นอนพฤติกรรมท่ีออกมาก็จะดีดว้ย บนโลกของเราคงไม่มีอะไร 100% แต่เราท าทุก
อยา่งเราตั้งใจเราวางแผนท าทุกอยา่ง ท าเพื่อใหเ้ขา้ใกล ้100% มากท่ีสุด 
          ถ้าเกิดมีความคิดท่ีไม่ดี ดูถูกตัวเอง คิดว่าตัวเองท าไม่ได้ ความคิดเหล่าน้ีจะส่งผลไปยงั
ความรู้สึกและไปยงัพฤติกรรมโดยตรง 
          เด็กท่ีไม่เช่ือฟังเขาจะมีความคิดต่างกับเด็กท่ีเช่ือฟัง เด็กท่ียอมแพก้ับอะไรง่าย ๆ เขาจะมี
ความคิดบางอย่างอยู่กับตวัเขา เด็กท่ีไม่ยอมแพก้ับอะไรง่าย ๆ มีความมุ่งมั่นเขาก็จะมีความคิด
บางอยา่งอยูใ่นตวัเขา ต่อใหท้  าบางอยา่งเหมือนกนัเขาก็จะมีความคิดบางอยา่งท่ีไม่เหมือนกนั 
          น่ีคือค าอธิบายท่ีชดัเจนว่าความคิดของเราส่งผลไปยังพฤติกรรม ซ่ึงปัญหาของเราส่วนใหญ่
เม่ือเกิดปัญหากบัลูก ปัญหาของเราคือเร่ืองช่องว่างระหว่างวยั เราไม่สามารถท่ีจะลดอายขุองเราหรือ
เพิ่มอายุของลูกเราให้ใกล ้ๆ กนั ถา้ปัญหาคือช่องว่างระหว่างวยัและเราสามารถกระชบัไดปั้ญหา
อาจจะดีข้ึนได ้
          แต่ผมจะบอกว่าไม่จริง ถา้ช่องว่างระหว่างวยัถูกแบ่งออกไดจ้ริง ๆ เร่ิมดว้ย1. Builder อายุ 73 
ปี up 2.Baby Boomer อายุ 55-72 ปี  3.Gen X อายุ 40-54 ปี  4.Gen Y อายุ 25-39 ปี 5. Gen Z อาย ุ
10-24 ปี 6. Alpha อาย ุ1-9 ปี 
          ถา้เราอยูใ่นช่วง Baby Boomer ทุกคนท่ีอยู่ใน Gen น้ีมีความคิดท่ีเหมือนกนัจริงไหม ชอบส่ิง
เดียวกนั   มีความตอ้งการในชีวิตเหมือนกนั    น่ีคือคนวยัเดียวกบัเรา    จริง ๆ ไม่เกีย่วกบัช่องว่างเลย 

 
 

คุณทนง คมภาสกร(โค้ชหยงั) 
เจ้าของและผู้ก่อตั้งสถาบัน Inside Out Academy 

กระชับช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยุค 4.0 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

เพราะต่อใหคุ้ณเป็นรุ่นเดียวกนัวยัเดียวกนัปัญหาท่ีคุณก าลงัมีกบัลูกก็เป็นปัญหาเดียวกนักบัคุณท่ี 
ก าลงัมีกับรุ่นเดียวกนั น่ีคือส่ิงที่เรามองปัญหาไม่เหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกับอายุ มันเกี่ยวกบัความ
ต้องการของเรามากกว่า  
          เราจะกระชบัอย่างไร เพราะเราไม่ได้ท  างานกับคนรุ่นเดียวกันเสมอเราจ าเป็นต้องสร้าง
ความสัมพนัธ์บางอย่าง เราก็จะสามารถส่ือสาร ต่อให้คุณจะอายุต่างกนัก็สามารถเป็นเพื่อนกนัได ้
ดงันั้นการท่ีจะแกปั้ญหาช่องว่างระหว่างวยัเร่ิมท่ีวิธีคิดว่าไม่ไดเ้ก่ียวกบัอาย ุ
          ถา้ปัญหาเร่ิมมาจากความคิดท าใหเ้ราเล้ียงลูกแบบหน่ึง มีพฤติกรรมบางอย่างกบัลูกแบบหน่ึง 
ถา้เราคิดว่าอายคืุอปัญหาก็จะมองพฤติกรรมบางอยา่งท่ีเราก าลงัท าอยู่ทุกวนัน้ีกบัเขา ซ่ึงผลรับถา้ดีก็
แนะน าใหคุ้ณท าต่อ ถา้ไม่ดีคุณควรจะหยุดและหันกลบัมามองว่าเราคิดกบัปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนใน
ค าว่าช่องว่างระหว่างวยัอยา่งไร เพราะถา้เราคิดว่าคืออายท่ีุห่าง อายไุม่สามารถกระชบัไดแ้ลว้ แต่ถา้
เราลองเปรียบเทียบคนท่ีอยู่ในรุ่นเดียวกันแลว้เราตอ้งการกระชบัหรือสร้างความสัมพนัธ์กับเขา
เพราะเรามีความคิดท่ีต่างกนั มีความตอ้งการในชีวิตท่ีไม่เหมือนกนั เราตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีตรงน้ีเราท ากนัอยา่งไร 
          ส่ิงท่ีเราท ากบัลูกบางท่ีเราอาจใชก้ารบงัคบั การท าทุกอย่างไม่มีส่ิงท่ีดี 100% ทุกอย่างท่ีเรา
สอนเขามี 2 ดา้นเสมอ การเล้ียงลูกไม่มีสูตรส าเร็จ ทุกอย่างคือแค่ค าแนะน า ทฤษฎีในวนัน้ีจะถูก
ทฤษฎีในอนาคตลบลา้ง ทฤษฎีในวนัน้ีเคยลบลา้งทฤษฎีในอดีต ความรู้จะถูกพฒันาและวิวฒันาการ
เติบโตต่อไปเร่ือย ๆ 
          ลูกของเราเขาจะไม่ไดเ้ป็นในส่ิงท่ีเราสอนเพราะถา้เขาเป็นในส่ิงท่ีเราสอน เขาจะเป็นคนดี 
ความจริงคือลูกของเราจะเป็นในวธีิทีเ่ราสอนเขา วิธีกบัเน้ือหาต่างกนั ส่ิงท่ีลูกเรียนรู้เขาจะไม่เรียนรู้
แค่เน้ือหาท่ีคุณถ่ายทอดแต่เขาจะเรียนรู้วิธีการท่ีคุณถ่ายทอดดว้ย เช่น ความรุนแรง การลงโทษ การ
ด่า ต่อใหคุ้ณจะไม่ใชก้บัเขาเองก็ตาม คุณใชก้บัคนในบา้น ถา้เขาเห็นเขาเรียนรู้โดยท่ีเขาเองก็ไม่รู้ตวั 
          ดงันั้นเราไม่จ าเป็นตอ้งแปลกใจว่าท าไมลูกถึงเป็นแบบน้ี เป็นเพราะมือถือท่ีเขาเล่นหรือเปล่า 
ค าตอบอาจจะจริงต่อให้สังคมจะทรุดโทรมแค่ไหน ต่อให้สังคมจะท าร้ายลูกเรามากแค่ไหน ถา้ท่ี
บา้นของเรามีความรัก ความอบอุ่นมากพอ ลูกเราจะกลบัมาท่ีบา้นท่ีเรียกว่าครอบครัว สังคมจะ   
ค่อย ๆ ดีข้ึนเองอตัโนมติั 
          โดยความเขา้ใจท่ีว่าทุก ๆ พฤติกรรมที่เด็กมีวันนี้มันมาจากความคิดของเขา ซ่ึงถา้เราเขา้ใจ
แบบน้ีแลว้หลงัจากน้ีไปเราเห็นอะไร ลูกท าอะไร เราจะตั้งค  าถามกบัตวัเองก่อนว่าเขาคิดอะไรท่ีท า
ใหเ้ขาท าแบบน้ี ต้องแก้ทีค่วามคดิของเขาเพราะทุก ๆ พฤติกรรมมีต้นก าเนิดมาจากความคิดทั้งนั้น 
การแกปั้ญหาท่ีความคิดดว้ยหลกัจิตวิทยาอาจจะดูว่าชา้กว่าการลงโทษแต่จะย ัง่ยนืกว่าและความคิดท่ี
เขามีอนันั้นจะสามารถต่อยอดไปในความคิดต่อ ๆ ไปของชีวิตของเดก็คนน้ีไดอี้กดว้ย 
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          ถา้เราจะแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย  เราตอ้งการแกปั้ญหาท่ีความต่าง เราตอ้งการกระชบั
พื้นท่ีความต่างทางความคิด มนัไม่เกีย่วกบัวัย  คน ๆ หน่ึงท่ีคิดแบบหน่ึงเขาคิดว่าตนเองคิดถูก เขา
มกัจะคิดว่าคนอ่ืนท่ีไม่คิดแบบเดียวกับเขาคือความคิดท่ีผิด ท าไมคิดแบบน้ี คนอ่ืนคิดถูกก็ได้
เหมือนกนั ถา้คุณคิดแบบน้ีไดส่ิ้งท่ีจะเกิดข้ึนเราจะสังเกตมากขึน้ โดยไม่เอาประสบการณ์ชีวิตของ
เราไปครอบเขาไปตัดสินเขา เพราะค าถามอะไรท่ีท าใหเ้ราคิดว่าส่ิงท่ีเราท าไม่ไดต้อนท่ีเราเป็นเดก็ลูก
ของเราจะท าไม่ไดเ้หมือนกนั อะไรท่ีคุณท าไดต้อนเดก็ท าใหคุ้ณคิดว่าลูกคุณก็น่าจะท าไดเ้หมือนกนั 
ตอบไม่ได้ 
          น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีมากในการเปล่ียนแปลงคือการสังเกตว่าเร่ืองอะไร ประเด็นไหน ท่ีเขาคิด
ไม่เหมือนเรา พอเรารู้ เราสังเกต เราจะไม่ตัดสิน เราควรจะตั้งค าถามลูกเป็นแบบน้ี ลูกท าแบบน้ี
เพราะอะไร ส่ิงท่ีเขาก าลงัท าอยูต่อนน้ีไม่ว่าเขาจะติดมือถือ ติดเกม ติดเพื่อนหรือท าอะไรก็ตามท่ีทิ้ง
การเรียนส่ิงนั้นคือทางออกท่ีแกปั้ญหาของเขา ไม่ใช่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหามนัคือปลายทาง 
ปลายเหตุ น่ีคือส่ิงท่ีเราควรจะตอ้งสังเกต 
          มีเด็กบนโลกใบน้ีท่ีเขาอยากจะมีอนาคตย  ่าแย่ โตไปแลว้ตอ้งเป็นลูกน้องคนอ่ืน ไปท างาน
หนกั ๆ ไม่มีเงินใช ้คุณคิดว่ามีเด็กแบบนี้บนโลกไหม ผมมัน่ใจว่าไม่มี เด็กทุกคนตอ้งการประสบ
ความส าเร็จ มีความสุข ร ่ ารวย แลว้เด็กทุกคนก็ไม่เคยและไม่อยากไดค้ะแนนนอ้ย ๆ เขาไม่อยาก
สอบตก ไม่อยากเรียนซ ้ าชั้น น่ีคือความจริงท่ีไม่ตอ้งการงานวิจยัมาท าวิจยั เรารู้เองจากหัวใจของเรา
ท่ีเป็นพ่อแม่และพ่อแม่ท่ีเคยเป็นเด็กมาก่อน ไม่มีลูกคนไหนท่ีชอบทะเลาะกบัพ่อแม่ แลว้ก็ไม่มีลูก
คนไหนอยากจะเป็นเดก็ท่ีอารมณ์กา้วร้าว ส่ิงที่ลูกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันกไ็ม่ได้เป็นส่ิงที่เขาต้องการ 
แต่ตัวเขาเองก็ยงัจัดการตัวเขาเองไม่ได้ จุดตั้ งต้นทางความคิดท าให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีการ            
ทุกอย่างได้ 
          ดงันั้นส่ิงต่อมาในการตั้งค าถามจากส่ิงท่ีเรารู้แลว้ว่าเด็กเขาก็ไม่ตอ้งการจะเป็นในแบบท่ีเขา
เป็นวนัน้ีเหมือนกนั  เราเลยจ าเป็นจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์บางอย่างเป็นเหมือนสะพานซ่ึงเป็นส่ิง
เดียวท่ีจะสามารถล าเลียงส่ิงท่ีคุณตอ้งการจะคุยกบัเขา ความตั้งใจต่าง ๆ ท่ีคุณตอ้งการจะมอบให้เขา
ไปยงัตวัของเขาได ้ถา้สะพานหักสะพานน้ีไม่ดีสะพานน้ีมีปัญหาคุณจะไม่สามารถล าเลียงส่ิงท่ีคุณ
ตอ้งการจะสอนเขา  ผมมีเทคนิคในการสอนการส่ือสารมากมายแต่เทคนิคเหล่าน้ีผมสอนสุดทา้ย
ของงานอบรมทุก ๆ คร้ัง เพราะผมรู้ดีว่าต่อให้ผมบอกเทคนิคนั้นแก่คุณไป ถ้าคุณกับลูกยงัมี
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดี เทคนิคเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์และจะไม่สามารถใชไ้ดเ้ลย 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           เทคนิคแรกท่ีเราตอ้งเรียนรู้คือการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลูกของเราให้ได้ก่อน ลูกคุณพ่อ 
คุณแม่เคยกลบัจากโรงเรียนแลว้บอกไม่ชอบคุณครูไม่ชอบส่ิงท่ีคุณครูท า  แลว้ส่ิงท่ีจะตามมาส่วน
ใหญ่เขาจะไม่เรียนวิชานั้น ซ่ึงจริง ๆ แลว้เขาอาจจะเรียนวิชานั้นไดแ้ละเรียนไดดี้ดว้ยซ ้ า  แต่พอเจอ
คน ๆ นั้นเม่ือไรเขาทิ้งทุกอย่าง เพื่อให้ตวัเองไดค้ะแนนน้อย เป็นหลกัการที่คิดย้อนกลบัมาไม่ยาก 
คุณครูต่อให้มีปริญญาเอก 100 ใบ เขาก็เรียนไม่ได ้เพราะเขาไม่เรียน ซ่ึงประสบการณ์และความรู้
ส าคญัอยู ่แต่ไม่ไดส้ าคญัขนาดนั้น เปรียบเสมือนส่ิงท่ีคุณตอ้งการจะส่ือสารกบัลูกคุณ ต่อใหคุ้ณมีส่ิง
ล ้าค่า ส่ิงล  ้าค่าน้ีจะไม่สามารถถูกถ่ายทอดไปไดเ้ลย ถา้ไม่มสีะพานทีเ่รียกว่าความสัมพนัธ์  
          ถา้คุณครูเขา้ใจหลกัการน้ีสอนใหน้อ้ยลงแต่สร้างความสัมพนัธ์ให้มากข้ึนเพื่อให้นกัเรียนทุก
คนในหอ้งรู้สึกดีต่อเขา ชอบเขา มีความสัมพนัธ์ท่ีดี เด็กทุกคนในห้องจะเรียนเพื่อเขา ต่อให้เด็กคน
นั้นไม่ชอบวิชานั้นก็ตามเด็กคนนั้นก็จะพยายามมากข้ึน เพราะความสัมพันธ์ที่ดีมีมากกว่าน้ัน 
เพราะว่าเขาคนนั้นจะไม่ท าให้คนท่ีเขารู้สึกดีดว้ยหรือเขาจะไม่ท าให้คนท่ีเขาชอบรู้สึกผิดหวงัและ
เสียใจ ถา้เขาไดค้ะแนนนอ้ย เขาจะสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตวัเองเรียนไดเ้รียนดีเพื่อคุณครูคนนั้น คุณครู
เขา้ใจส่ิงน้ีในการสร้างความสัมพนัธ์กบันกัเรียนแลว้แน่นอนเม่ือความสัมพนัธ์ดี ประสบการณ์และ
ความรู้ของครู พดูอะไรออกไปมนัศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยตวัของมนัเองอยู่แลว้ แต่ยิ่งความสัมพนัธ์ยิ่งดีส่ิงท่ี
คุณพดูจะพุ่งตรงไปท่ีหวัใจของเขา 
          ถา้คุณคิดดีพฤติกรรมก็จะดี ถา้คุณคิดไม่ดีพฤติกรรมคุณก็จะไม่ดี ค าถามความคิดมาจากไหน
มาจากประสบการณ์ชีวติ ประสบการณ์ท่ีเราเจอไม่เหมือนกนั เม่ือประสบการณ์ชีวิตสร้างความคิดท่ี
แตกต่างประสบการณ์ชีวิตมาจากไหนส าคญัมาก มาจากการเลีย้งดูของเรา การเล้ียงดูของเราสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ชีวิตสร้างความคิด ความคิดของเขาสร้างพฤติกรรม ถา้วนัน้ีเขายงัมี
พฤติกรรมท่ีไม่ดี อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไดเ้ขา้ใจและรับผิดชอบคุณไม่ไดผ้ิดเพราะคุณไม่รู้ 
ต่อใหคุ้ณรู้คุณอาจจะยงัท าผดิไดด้ว้ยซ ้ าแลว้ไม่เป็นไร เราเร่ิมใหม่ไดเ้สมอ  
          การสร้างความสัมพนัธ์ทีด่โีดยการตั้งค าถามโดยการสังเกตและไม่ตัดสินเขาจากส่ิงท่ีเรารู้ จาก
ประสบการณ์ท่ีเรามี เด็กเขาไม่สนใจว่าเราจบอะไรมา เขาสนใจแต่ว่าเราใส่ใจเขามากแค่ไหน เด็ก
เขาคิดแค่ตรง ๆ   เขาไม่สามารถคิดซบัซอ้นไดว้่าเราไปท างานหนกัเพื่อหาเงินเพื่อใหเ้ขามีอนาคตท่ีดี 
ผมไม่ตอ้งการใหคุ้ณหยดุท าส่ิงเหล่านั้น แต่คุณตอ้งรู้ว่าท  าส่ิงเหล่านั้นไปสร้างความคิดบางอย่างกบั
ลูกเรา ไปท าให้ลูกเราเขา้ใจแบบหน่ึง ท าให้วนัน้ีเขาเป็นแบบน้ี และส่ิงที่เราท าเป็นส่ิงที่ส าคัญมาก 
ส าคญักว่าส่ิงทีเ่ราสอน 
          ส่ิงเดียวท่ีจะพาคุณไปถึงได้คือส่ิงท่ีเ รียกว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่ความรู้ท่ีคุณมีไม่ใช่
ประสบการณ์ท่ีคุณมี เพราะต่อใหคุ้ณมีส่ิงเหล่านั้นความสัมพนัธ์ไม่ดีส่ิงเหล่านั้นก็ไม่มีค่า 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ   คณุทนง คมภาสกร (โค้ชหยงั) 
บรรยายเร่ือง “กระชับช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยคุ 4.0...” 

เมือ่วนัที ่ 3 มนีาคม 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ขอประกาศเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดงาน (โบว์ลิ่ง) 
 จาก เมเจอร์เอกมัย ท่ีถูกไฟไหม้    

เป็น  เอสพลานาด รัชดาภิเษก  ช้ัน 4  
ในวนัอาทิตย์ ท่ี 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.  
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  3 มีนาคม  2565 
คณุทนง คมภาสกร (โค้ชหยงั) 

ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 
บรรยายเร่ือง “กระชับช่องว่างระหว่างวัยในสังคมยคุ 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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