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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก คุณทนง คมภาสกร (โค้ งหยัง) ที่ปรึ กษาด้าน
จิตวิทยา สมาคมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่ อง “กระชับ
ช่ องว่ างระหว่ างวัยในสั งคมยุค 4.0...” ทาให้เรารู ้การแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ความต่างทาง
ความคิด คือ สร้างความสัมพันธ์เหมือนกัน ซึ่ งเราได้รับประโยชน์จากการบรรยายครั้งนี้มาก มีผู ้
ร่ วมประชุมทาง Zoom ถึง 30 ท่าน
การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลได้ใกล้เข้ามาแล้ว วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 –
14.00 น. เพื่อนารายได้ดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ อันได้แก่
โครงการโรตารี รวมใจ สู ้ภยั โควิด, โครงการฝึ กอบรมอาชีพให้แก่เด็กบ้านเมตตา ปราณี มุทิตา
อุเบกขา, โครงการส่ งเสริ มอาชีพให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส, โครงการแม่และเด็ก และสนับสนุนโครงการ
เยาวชนต่างๆ และขอเปลีย่ นแปลงสถานทีจ่ ดั งานโบว์ ลงิ่ จาก เมเจอร์ เอกมัย ทีถ่ ูกไฟไหม้ เป็ น
เอสพลานาด รัชดาภิเษก ขอเชิญท่านสมาชิกผูใ้ จบุญร่ วมกันช่วยซื้ อทีมโบว์ลิ่งคนละทีม สองทีม
นะครับ
สโมสรเรายังจัดการประชุมแบบออนไลน์ทาง Zoom อย่างเดียวอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ
และสาหรับสัปดาห์หน้า
พลาดไม่ได้อีกเช่นเคยครับ
ท่านจะได้พบกับท่านวิทยากรพิเศษ
นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ มาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่ อง “เปลีย่ นอาหารให้ เป็ นยา
เปลีย่ นคนไทยทั่วหล้าให้ มสี ุ ขภาพดี” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่ วมรับฟังท่านองค์ปาฐกกันมาก ๆ
พบกันทาง Zoom ครับ

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

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 33/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
19
1
43

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

32.79%
43.75 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
แขกสโมสร

รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

30

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณทนง คมภาสกร(โค้ชหยัง)
เจ้ าของและผู้ก่อตั้งสถาบัน Inside Out Academy
กระชับช่ องว่างระหว่างวัยในสังคมยุค 4.0
การเลี้ยงลูกอย่างไรที่จะสามารถกระชับช่ องว่ างระหว่ างวัยกับลูกของเราได้ หลักการแรก
เป็ นหลักการที่ผมนาไปใช้กับทีมบุ รีรัมย์ ยูไนเต็ดอีสปอร์ ต มี ผเู ้ ล่ น 5 คน เป็ นท็อป 5 ของประเทศ
เป็ นสิ่ งที่ทาให้คุณไชยชนก ชิ ดชอบ สงสัยว่าทาไมพวกเขามี ฝีมื อขนาดนี้ แล้วยังไม่ สามารถเป็ น
แชมป์ ได้ สิ่ งสาคัญที่พวกเขาทั้ง 5 คน ไม่สามารถนาศักยภาพหรื อความสามารถของตัวเองออกมาได้
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเก่งหรื อไม่เก่งแต่เกี่ยวกับสิ่ งที่เรี ยกว่าความคิด ความคิดที่เขามีขอ้ จากัดทางความคิด
ความคิดเป็ นสิ่ งที่กดศักยภาพ ต่อให้เรามีแต่เราคิดว่าทาไม่ ได้ เราคิดว่าเราดีไม่พอ ความคิ ด
ต่าง ๆ ที่เป็ นข้อจากัดจะเป็ นสิ่ งที่กดศักยภาพ ต่อให้เด็กคนนั้นมีศกั ยภาพความคิดที่มีจะส่ งผลไป
โดยตรงไปยังพฤติกรรม
ถ้าเรามีความคิดที่ดีสิ่งที่เราทาอยู่เป็ นโอกาสต่อยอด เราจะเติมเต็มความฝันของเรา ความคิ ด
เป็ นสิ่ งที่ดี แน่ นอนพฤติกรรมที่ออกมาก็จะดีดว้ ย บนโลกของเราคงไม่มีอะไร 100% แต่เราทาทุก
อย่างเราตั้งใจเราวางแผนทาทุกอย่าง ทาเพื่อให้เข้าใกล้ 100% มากที่สุด
ถ้า เกิ ด มี ค วามคิ ด ที่ ไ ม่ ดี ดู ถู ก ตัว เอง คิ ด ว่ า ตัว เองทาไม่ ไ ด้ ความคิ ด เหล่ า นี้ จะส่ งผลไปยัง
ความรู ้สึกและไปยังพฤติกรรมโดยตรง
เด็ก ที่ไม่ เชื่ อฟั งเขาจะมี ค วามคิ ดต่ างกับเด็ก ที่เชื่ อฟั ง เด็ก ที่ยอมแพ้กับอะไรง่ าย ๆ เขาจะมี
ความคิ ด บางอย่า งอยู่กับตัวเขา เด็ก ที่ไ ม่ ยอมแพ้กับอะไรง่ า ย ๆ มี ค วามมุ่ งมัน่ เขาก็ จะมี ความคิ ด
บางอย่างอยูใ่ นตัวเขา ต่อให้ทาบางอย่างเหมือนกันเขาก็จะมีความคิดบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน
นี่คือคาอธิ บายที่ชดั เจนว่าความคิดของเราส่ งผลไปยังพฤติกรรม ซึ่ งปั ญหาของเราส่ วนใหญ่
เมื่อเกิดปัญหากับลูก ปัญหาของเราคือเรื่ องช่ องว่ างระหว่ างวัย เราไม่สามารถที่จะลดอายุของเราหรื อ
เพิ่มอายุของลูกเราให้ใกล้ ๆ กัน ถ้าปั ญหาคื อช่องว่างระหว่างวัยและเราสามารถกระชับได้ปัญหา
อาจจะดีข้ ึนได้
แต่ผมจะบอกว่าไม่จริ ง ถ้าช่องว่างระหว่างวัยถูกแบ่งออกได้จริ ง ๆ เริ่ มด้วย1. 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 อายุ
10-24 ปี 6. Alpha อายุ 1-9 ปี
ถ้าเราอยูใ่ นช่วง Baby Boomer ทุกคนที่อยู่ใน Gen นี้ มีความคิดที่เหมือนกันจริ งไหม ชอบสิ่ ง
เดียวกัน มีความต้องการในชีวิตเหมือนกัน นี่คือคนวัยเดียวกับเรา จริง ๆ ไม่ เกีย่ วกับช่ องว่ างเลย

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

เพราะต่อให้คุณเป็ นรุ่ นเดียวกันวัยเดียวกันปัญหาที่คุณกาลังมีกบั ลูกก็เป็ นปัญหาเดียวกันกับคุณที่
กาลังมีกับรุ่ นเดี ยวกัน นี่ คือสิ่ งที่เรามองปั ญหาไม่ เหมือนเดิมมันไม่ เกี่ยวกับอายุ มันเกี่ยวกับความ
ต้ องการของเรามากกว่ า
เราจะกระชับอย่างไร เพราะเราไม่ ไ ด้ทางานกับคนรุ่ นเดี ยวกันเสมอเราจ าเป็ นต้องสร้ า ง
ความสัมพันธ์บางอย่าง เราก็จะสามารถสื่ อสาร ต่อให้คุณจะอายุต่างกันก็สามารถเป็ นเพื่อนกันได้
ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเริ่ มที่วิธีคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอายุ
ถ้าปัญหาเริ่ มมาจากความคิดทาให้เราเลี้ยงลูกแบบหนึ่ ง มีพฤติกรรมบางอย่างกับลูกแบบหนึ่ ง
ถ้าเราคิดว่าอายุคือปัญหาก็จะมองพฤติกรรมบางอย่างที่เรากาลังทาอยู่ทุกวันนี้ กบั เขา ซึ่ งผลรับถ้าดีก็
แนะนาให้คุณทาต่อ ถ้าไม่ดีคุณควรจะหยุดและหันกลับมามองว่าเราคิดกับปั ญหาที่กาลังเกิ ดขึ้นใน
คาว่าช่องว่างระหว่างวัยอย่างไร เพราะถ้าเราคิดว่าคืออายุที่ห่าง อายุไม่สามารถกระชับได้แล้ว แต่ถา้
เราลองเปรี ยบเทียบคนที่อยู่ในรุ่ นเดี ยวกันแล้วเราต้องการกระชับหรื อสร้ างความสัมพันธ์กับเขา
เพราะเรามีความคิดที่ต่างกัน มีความต้องการในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีตรงนี้เราทากันอย่างไร
สิ่ งที่เราทากับลูกบางที่เราอาจใช้การบังคับ การทาทุกอย่างไม่มีสิ่งที่ดี 100% ทุกอย่างที่เรา
สอนเขามี 2 ด้านเสมอ การเลี้ ยงลูกไม่ มีสูตรสาเร็ จ ทุกอย่างคือแค่ คาแนะนา ทฤษฎี ในวันนี้ จะถูก
ทฤษฎีในอนาคตลบล้าง ทฤษฎีในวันนี้เคยลบล้างทฤษฎีในอดีต ความรู ้จะถูกพัฒนาและวิวฒั นาการ
เติบโตต่อไปเรื่ อย ๆ
ลูกของเราเขาจะไม่ได้เป็ นในสิ่ งที่เราสอนเพราะถ้าเขาเป็ นในสิ่ งที่เราสอน เขาจะเป็ นคนดี
ความจริ งคือลูกของเราจะเป็ นในวิธีทเี่ ราสอนเขา วิธีกบั เนื้อหาต่างกัน สิ่ งที่ลูกเรี ยนรู ้เขาจะไม่เรี ยนรู ้
แค่เนื้อหาที่คุณถ่ายทอดแต่เขาจะเรี ยนรู ้วิธีการที่คุณถ่ายทอดด้วย เช่น ความรุ นแรง การลงโทษ การ
ด่า ต่อให้คุณจะไม่ใช้กบั เขาเองก็ตาม คุณใช้กบั คนในบ้าน ถ้าเขาเห็นเขาเรี ยนรู ้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตวั
ดังนั้นเราไม่จาเป็ นต้องแปลกใจว่าทาไมลูกถึงเป็ นแบบนี้ เป็ นเพราะมือถือที่เขาเล่นหรื อเปล่า
คาตอบอาจจะจริ งต่อให้สังคมจะทรุ ดโทรมแค่ ไหน ต่อให้สังคมจะทาร้ายลูกเรามากแค่ไหน ถ้าที่
บ้านของเรามี ความรั ก ความอบอุ่นมากพอ ลูกเราจะกลับมาที่บา้ นที่เรี ยกว่าครอบครั ว สังคมจะ
ค่อย ๆ ดีข้ ึนเองอัตโนมัติ
โดยความเข้าใจที่ว่าทุก ๆ พฤติกรรมที่เด็กมีวันนี้มันมาจากความคิดของเขา ซึ่ งถ้าเราเข้าใจ
แบบนี้แล้วหลังจากนี้ไปเราเห็นอะไร ลูกทาอะไร เราจะตั้งคาถามกับตัวเองก่ อนว่าเขาคิดอะไรที่ทา
ให้เขาทาแบบนี้ ต้ องแก้ทคี่ วามคิดของเขาเพราะทุก ๆ พฤติกรรมมีต้นกาเนิดมาจากความคิด ทั้งนั้น
การแก้ปัญหาที่ความคิดด้วยหลักจิตวิทยาอาจจะดูว่าช้ากว่าการลงโทษแต่จะยัง่ ยืนกว่าและความคิดที่
เขามีอนั นั้นจะสามารถต่อยอดไปในความคิดต่อ ๆ ไปของชีวิตของเด็กคนนี้ได้อีกด้วย
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ถ้าเราจะแก้ ปัญหาช่ องว่ างระหว่ างวัย เราต้องการแก้ปัญหาที่ความต่าง เราต้องการกระชับ
พื้นที่ความต่างทางความคิด มันไม่ เกีย่ วกับวัย คน ๆ หนึ่ งที่คิดแบบหนึ่ งเขาคิดว่าตนเองคิดถูก เขา
มัก จะคิ ด ว่ า คนอื่ นที่ ไ ม่ คิ ด แบบเดี ย วกับเขาคื อความคิ ด ที่ ผิด ทาไมคิ ด แบบนี้ คนอื่ นคิ ด ถู ก ก็ ไ ด้
เหมือนกัน ถ้าคุณคิดแบบนี้ ได้สิ่งที่จะเกิ ดขึ้นเราจะสั งเกตมากขึน้ โดยไม่เอาประสบการณ์ชีวิตของ
เราไปครอบเขาไปตัดสิ นเขา เพราะคาถามอะไรที่ทาให้เราคิดว่าสิ่ งที่เราทาไม่ได้ตอนที่เราเป็ นเด็กลูก
ของเราจะทาไม่ได้เหมือนกัน อะไรที่คุณทาได้ตอนเด็กทาให้คุณคิดว่าลูกคุณก็น่าจะทาได้เหมือนกัน
ตอบไม่ ได้
นี่เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีมากในการเปลี่ยนแปลงคือการสั งเกตว่าเรื่ องอะไร ประเด็นไหน ที่เขาคิด
ไม่ เหมื อนเรา พอเรารู ้ เราสังเกต เราจะไม่ ตัดสิ น เราควรจะตั้งคาถามลูกเป็ นแบบนี้ ลูกทาแบบนี้
เพราะอะไร สิ่ งที่เขากาลังทาอยูต่ อนนี้ไม่ว่าเขาจะติดมือถือ ติดเกม ติดเพื่อนหรื อทาอะไรก็ตามที่ทิ้ง
การเรี ยนสิ่ งนั้นคือทางออกที่แก้ปัญหาของเขา ไม่ ใช่ ต้นเหตุหรื อสาเหตุของปั ญหามันคือปลายทาง
ปลายเหตุ นี่คือสิ่ งที่เราควรจะต้องสั งเกต
มีเด็กบนโลกใบนี้ ที่เขาอยากจะมี อนาคตย่าแย่ โตไปแล้วต้องเป็ นลูกน้องคนอื่น ไปทางาน
หนัก ๆ ไม่มีเงินใช้ คุณคิดว่ ามีเด็กแบบนี้บนโลกไหม ผมมัน่ ใจว่าไม่ มี เด็กทุกคนต้องการประสบ
ความสาเร็ จ มีความสุ ข ร่ ารวย แล้วเด็กทุกคนก็ไม่เคยและไม่ อยากได้คะแนนน้อย ๆ เขาไม่อยาก
สอบตก ไม่อยากเรี ยนซ้ าชั้น นี่คือความจริ งที่ไม่ตอ้ งการงานวิจยั มาทาวิจยั เรารู ้เองจากหัวใจของเรา
ที่เป็ นพ่อแม่และพ่อแม่ที่เคยเป็ นเด็กมาก่ อน ไม่มีลูกคนไหนที่ชอบทะเลาะกับพ่อแม่ แล้วก็ไม่มีลูก
คนไหนอยากจะเป็ นเด็กที่อารมณ์กา้ วร้าว สิ่ งที่ลูกเราเป็ นอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ ได้ เป็ นสิ่ งที่เขาต้ องการ
แต่ ต ัว เขาเองก็ ย งั จัด การตัว เขาเองไม่ ไ ด้ จุ ด ตั้ ง ต้ น ทางความคิ ด ท าให้ เ ราเปลี่ย นแปลงวิธี ก าร
ทุกอย่ างได้
ดังนั้นสิ่ งต่อมาในการตั้งคาถามจากสิ่ งที่เรารู ้แล้วว่าเด็กเขาก็ไม่ตอ้ งการจะเป็ นในแบบที่เขา
เป็ นวันนี้เหมือนกัน เราเลยจาเป็ นจะต้องสร้ างความสั มพันธ์ บางอย่างเป็ นเหมือนสะพานซึ่ งเป็ นสิ่ ง
เดียวที่จะสามารถลาเลียงสิ่ งที่คุณต้องการจะคุยกับเขา ความตั้งใจต่าง ๆ ที่คุณต้องการจะมอบให้เขา
ไปยังตัวของเขาได้ ถ้าสะพานหักสะพานนี้ ไม่ดีสะพานนี้ มีปัญหาคุณจะไม่สามารถลาเลียงสิ่ งที่คุณ
ต้องการจะสอนเขา ผมมีเทคนิ คในการสอนการสื่ อสารมากมายแต่เทคนิ คเหล่ านี้ ผมสอนสุ ดท้าย
ของงานอบรมทุ ก ๆ ครั้ ง เพราะผมรู ้ ดี ว่ า ต่ อให้ ผ มบอกเทคนิ ค นั้นแก่ คุ ณ ไป ถ้า คุ ณ กับ ลู ก ยัง มี
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เทคนิคเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์และจะไม่สามารถใช้ได้เลย
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

เทคนิ คแรกที่เราต้องเรี ยนรู ้คือ การสร้ างความสั มพันธ์ ที่ดีกบั ลูกของเราให้ ได้ ก่อน ลูกคุณพ่อ
คุณแม่เคยกลับจากโรงเรี ยนแล้วบอกไม่ชอบคุณครู ไม่ชอบสิ่ งที่คุณครู ทา แล้วสิ่ งที่จะตามมาส่ วน
ใหญ่เขาจะไม่เรี ยนวิชานั้น ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วเขาอาจจะเรี ยนวิชานั้นได้และเรี ยนได้ดีดว้ ยซ้ า แต่พอเจอ
คน ๆ นั้นเมื่อไรเขาทิ้งทุกอย่าง เพื่อให้ตวั เองได้คะแนนน้อย เป็ นหลักการที่คิดย้ อนกลับมาไม่ยาก
คุณครู ต่อให้มีปริ ญญาเอก 100 ใบ เขาก็เรี ยนไม่ได้ เพราะเขาไม่เรี ยน ซึ่ งประสบการณ์และความรู ้
สาคัญอยู่ แต่ไม่ได้สาคัญขนาดนั้น เปรี ยบเสมือนสิ่ งที่คุณต้องการจะสื่ อสารกับลูกคุณ ต่อให้คุณมีสิ่ง
ล้ าค่า สิ่ งล้ าค่านี้จะไม่สามารถถูกถ่ายทอดไปได้เลย ถ้าไม่ มสี ะพานทีเ่ รียกว่ าความสั มพันธ์
ถ้าคุณครู เข้าใจหลักการนี้สอนให้นอ้ ยลงแต่สร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนทุก
คนในห้องรู ้สึกดีต่อเขา ชอบเขา มีความสัมพันธ์ที่ดี เด็กทุกคนในห้องจะเรี ยนเพื่อเขา ต่อให้เด็กคน
นั้นไม่ ชอบวิ ชานั้นก็ต ามเด็กคนนั้นก็ จะพยายามมากขึ้ น เพราะความสั ม พันธ์ ที่ดีมีมากกว่ า นั้ น
เพราะว่าเขาคนนั้นจะไม่ทาให้คนที่เขารู ้สึกดีดว้ ยหรื อเขาจะไม่ทาให้คนที่เขาชอบรู ้สึกผิดหวังและ
เสี ยใจ ถ้าเขาได้คะแนนน้อย เขาจะสู ้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตวั เองเรี ยนได้เรี ยนดีเพื่อคุณครู คนนั้น คุณครู
เข้าใจสิ่ งนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กบั นักเรี ยนแล้วแน่นอนเมื่อความสัมพันธ์ดี ประสบการณ์และ
ความรู ้ของครู พูดอะไรออกไปมันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ยิ่งความสัมพันธ์ยิ่งดีสิ่งที่
คุณพูดจะพุ่งตรงไปที่หวั ใจของเขา
ถ้าคุณคิดดีพฤติกรรมก็จะดี ถ้าคุณคิดไม่ดีพฤติกรรมคุณก็จะไม่ดี คาถามความคิดมาจากไหน
มาจากประสบการณ์ ชีวติ ประสบการณ์ที่เราเจอไม่เหมือนกัน เมื่อประสบการณ์ชีวิตสร้างความคิดที่
แตกต่างประสบการณ์ ชีวิตมาจากไหนสาคัญมาก มาจากการเลีย้ งดูของเรา การเลี้ยงดูของเราสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ชีวิตสร้างความคิด ความคิดของเขาสร้างพฤติกรรม ถ้าวันนี้ เขายังมี
พฤติกรรมที่ไม่ดี อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้เข้าใจและรับผิดชอบคุณไม่ได้ผิดเพราะคุณไม่รู้
ต่อให้คุณรู ้คุณอาจจะยังทาผิดได้ดว้ ยซ้ าแล้วไม่เป็ นไร เราเริ่ มใหม่ได้เสมอ
การสร้ างความสั มพันธ์ ทดี่ โี ดยการตั้งคาถามโดยการสั งเกตและไม่ ตัดสิ น เขาจากสิ่ งที่เรารู ้ จาก
ประสบการณ์ที่เรามี เด็กเขาไม่สนใจว่าเราจบอะไรมา เขาสนใจแต่ว่าเราใส่ ใจเขามากแค่ไหน เด็ก
เขาคิดแค่ตรง ๆ เขาไม่สามารถคิดซับซ้อนได้ว่าเราไปทางานหนักเพื่อหาเงินเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดี
ผมไม่ตอ้ งการให้คุณหยุดทาสิ่ งเหล่านั้น แต่คุณต้องรู ้ว่าทาสิ่ งเหล่านั้นไปสร้างความคิดบางอย่างกับ
ลูกเรา ไปทาให้ลูกเราเข้าใจแบบหนึ่ ง ทาให้วนั นี้ เขาเป็ นแบบนี้ และสิ่ งที่เราทาเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
สาคัญกว่ าสิ่ งทีเ่ ราสอน
สิ่ ง เดี ย วที่ จ ะพาคุ ณ ไปถึ ง ได้คื อ สิ่ งที่ เ รี ยกว่ า ความสั ม พั น ธ์ ไม่ ใ ช่ ค วามรู ้ ที่ คุ ณ มี ไ ม่ ใ ช่
ประสบการณ์ที่คุณมี เพราะต่อให้คุณมีสิ่งเหล่านั้นความสัมพันธ์ไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีค่า
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณทนง คมภาสกร (โค้ ชหยัง)
บรรยายเรื่อง “กระชับช่ องว่ างระหว่ างวัยในสังคมยุค 4.0...”
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2565
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

ขอประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน (โบว์ลิ่ง)
จาก เมเจอร์ เอกมัย ที่ถูกไฟไหม้
เป็ น เอสพลานาด รัชดาภิเษก ชั้น 4
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.
สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก

11

Rotary Club of Bang Rak

Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
คุณทนง คมภาสกร (โค้ชหยัง)
ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา สมาคมผู้บริ หารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
บรรยายเรื่อง “กระชับช่ องว่ างระหว่ างวัยในสังคมยุค 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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