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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          สปัดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจากคุณจนัสกร พงศ์ฉบับนภา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผา้ไทย  ไดใ้ห้
เกียรติมาบรรยายเร่ือง ““อาถรรพ์ผ้าเก่า ผ้าเลอืกคน...คนเลอืกผ้า”  ” ท่านไดพ้ดูใหฟั้งถึงคุณลกัษณะ
ของผา้ไทยชนิดต่าง ๆ  และไดน้ าตวัอยา่งผา้ไทยมาใหดู้ ซ่ึงแต่ละผนืกจ็ะมีความสวยงามไม่แพก้นั  
ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 34 ท่าน 
          เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 3 เมษายน 2565 ท่ีผา่นมา สโมสรเราไดจ้ดังานแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุลประจ าปี 
เพื่อน ารายไดไ้ปใชใ้นการท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่าง ๆ นั้นไดป้ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งยิง่ 
ทั้งน้ีดว้ยความร่วมแรงร่วมใจและความเสียสละของสมาชิก ผมขอขอบพระคุณท่านประธานจดังาน 
อน.ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี เป็นอยา่งยิง่ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุก ๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการท าบุญซ้ือทีม
โบวล่ิ์งในคร้ังน้ี   
          และงานส าคญัอีกงานหน่ึงของสโมสร คือ งานมิตรภาพสงัสรรคฉ์ลองวนัครอบครัวและ
สงกรานต ์ ขอเชิญท่านสมาชิกพร้อมครอบครัว มาร่วมงานและร่วมรดน ้าขอพรอดีตนายกอาวโุสของ
บางรัก ร่วมเล่นเกมส์การละเล่นของไทยพร้อมรับของรางวลั สนุกสนานกบับรรยากาศแบบไทย ๆ 
ฟังเพลงสไตล ์Golden Song  ในวนัเสาร์ท่ี 9 เมษายน 2565 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น ้า 
รามาดาพลาซ่า ถนนเจริญกรุง การแต่งกาย: เส้ือผา้ลายดอก หรือ ผา้ไทย พิเศษส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัวเขา้ร่วมงานฟรีได ้2 ท่าน ขอเชิญมาร่วมงานกนัมาก ๆ นะครับ   
          ส าหรับสปัดาห์หนา้ พลาดไม่ไดอี้กเช่นเคย ท่านจะไดพ้บกบัท่านวิทยากรพเิศษ พ.ต.อ.นพ.
ธนวฒัน์ อ าพนัทรัพย์  มาพดูใหฟั้งเร่ือง “ข้อเข่าเส่ือมปัญหาทีแ่ก้ไขได้ (ถ้ารู้วธีิ)” เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ
มาก ท่านท่ีมีปัญหาเร่ืองหวัเข่าไม่ควรพลาดนะครับ พบกนัท่ีโรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั  ครับ 
     
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                   (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                    นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที ่37/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  31  มนีาคม 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    26 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
    ขาดประชุม    35 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 45.90% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย  43.81 % 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ   1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีเจริญนคร     2 ท่าน 
 สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
  แขกสโมสร     3 ท่าน 
       
      รวม   34 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ชอบผา้ไทยเพราะความรักจริง ๆ 25 ปีสะสมมาเร่ือย ๆ หาความรู้มาเร่ือย ๆ อาถรรพ์ผ้าเก่าเกิด
ข้ึนกบัตวัเองเลยกลา้เล่าเป็นเร่ืองจริง ประมาณ 25 ปีท่ีแลว้ไปฮนันีมูนท่ีหลวงพระบาง เมืองเล็ก ๆ 
อยูท่างใตข้องลาว บา้นเมืองสวยงามมากเหมือนเราไปเท่ียวเชียงใหม่ ไปเท่ียวกบัทวัร์ช่ืออตัตะบือ 
          เท่ียวในเมืองเสร็จแลว้เดินทางไปทางเหนือของหลวงพระบาง หนองเขียวเมืองชวนฝันมี
แม่น ้ าอูไหลผ่านตรงกลาง เป็น 1 ในเมืองท่ีสวยท่ีสุดตั้งแต่ไปเท่ียวมา จากหนองเขียวไปเมืองงอย 
ระหวา่งเดินทางกลบัขอแวะวดัท าบุญตามหมู่บา้นเพื่อศึกษาชีวิตและท าบุญ 
          พี่คนขบัรถเคยเป็นทหารเก่า และร่วมรบบริเวณน้ีรู้จกัคนในหมู่บา้นละแวกน้ีเป็นอยา่งดี เป็น
หมู่บ้านไทลือ้ เราก็เขา้ไปนัง่คุยกบัเขา ผา้ถุงไทล้ือทอแบบมีสีสันสวยงาม ชาวบา้นขนผา้มาให้เลือก   
          ไทลือ้ ไต่ลือ้ หรือชาวลือ้ เป็นชาวไทกลุ่มหน่ึงพดูภาษาตระกลูภาษาขร้า-ไท  มีถ่ินฐานเดิมอยู่
ในแถบเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนาของประเทศจีน มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นคือการใช้
ภาษาไทล้ือและยงัมีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์อ่ืน ๆ เช่น การแต่งกาย เมืองไทยก็มีอยูห่ลายแห่งมี
ท่ีเชียงของ น่าน เชียงราย พะเยา 
          เขา้ไปเยีย่มในบา้นของคุณยาย เพื่อนบา้นเอาผา้มาเสนอขายมากมายกไ็ม่ถกูตาเลย ถกูชะตากบั
ผา้เพียงผนืเดียว เป็นความเช่ือของคนไทล้ือบอกวา่เจา้ของทอตั้งแต่สาว ๆ ใหใ้ส่ไปพร้อมร่างเวลาจะ
ตาย ผา้ผืนน้ีคุณยายทอตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี ก็เก็บไวต้อนมาเจอคุณยายอายุเกือบ 80 ปีแลว้ ผา้ทอ  
ไทล้ือส่วนมากจะทอจากฝ้าย เน่ืองจากคนล้ือเป็นคนป่าไม่ไดอ้ยูใ่นเมือง แต่ผืนน้ีเป็นผืนพิเศษตรง
ท่ีวา่มีช่วงหน่ึงทอจากไหม คุณยายไดไ้หมจากหลานมาจากเมืองจีน คุณยายบอกว่าถา้ขายไดเ้อาเป็น
เงินท าบุญก่อนตายดีกว่า ให้ทายว่าผ้าผืนนี้ราคาเท่าไร? ใครทายถูกให้ Gift Voucher ไปพักที ่   
The Kala Samui ฟรี 
          ตอนออกมาก็แวะท าบุญระหว่างทางเร่ือยมา บริจาค 1,000 บาท พระไม่เคยเห็นแบงก ์1,000  
          หลงัจากนั้นกเ็ร่ิมสะสมผา้มาเร่ือย ๆ 10 ปีให้หลงัก็มาท าโรงแรมช่ือ The Kala เอาผา้ทั้งหลาย
ท่ีสะสมมาเป็น 100 ผนื มาตกแต่งโรงแรม ช่วงท่ีท าโรงแรมก็มารู้จกันอ้งคนหน่ึงมาช่วยดูแลเร่ืองผา้ 
เอาผา้ไทยมาตกแต่งในห้อง ผ่านไป 2-3 ปี พบว่าน้องคนน้ีขโมยผา้ไปประมาณ 10 ผืน เสียใจมาก
ผกูพนักบัผา้ผนืแรกเลยท้ิงผา้ไม่จบัอีกเลยหลายปี 8-9 ปี 
 

คุณจนัสกร พงศ์ฉบับนภา 
เจ้าของ The Kala Hotel Samui 

ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าไทย 
อาถรรพ์ผ้าเก่า...ผ้าเลอืกคน...คนเลือกผ้า... 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ไม่เคยใชโ้ซเซียลมีเดีย ไม่เคยเขา้ Facebook เผอิญวนัหน่ึงเขา้ Facebook ไปหาขอ้มูล อ่านไป
กไ็ปเจอร้านหน่ึงช่ือร้านเกด็ตะหวาอยูก่รุงเทพฯ เปิดไปเจอเพราะผา้เขาสวยดี เลยโทรไปเจา้ของร้าน
ช่ือลาวลัย์ เขาก็ถามเอาผา้น้ีไหมผา้นั้นไหมถามอะไรเรามีทุกชนิดเลย เขาก็งงมีผา้เยอะขนาดน้ี เขาก็
ถามช่ือบอกวา่ช่ือนวล เขากถ็ามวา่คุณนวลท่ีอยูส่มุยหรือเปล่า ตกใจมากท าไมรู้ว่าอยูส่มุย ปรากฏว่า
คนท่ีขโมยผา้เคยไปสนิทกบัพี่ลาวลัยเ์ขากข็โมยผา้พี่ลาวลัยเ์ช่นเดียวกนั กเ็ลยเล่าใหเ้ขาฟังผนืไหนไม่
เสียใจเท่าผืนแรกท่ีรักท่ีสุด เขาก็บอกลองมาดูน่าจะอยู่กบัเขาแต่ไม่แน่ใจ ก็เลยมากรุงเทพฯ ท่ีร้าน
เกด็ตะหวา  
          เขาเอาผ้าลือ้ 30 ผืนขึงผนงั เขาลองว่าเราจ าผา้เราไดห้รือเปล่า ผา้ก็คลา้ย ๆ กนั 30-40 ผืน ไม่
ต่างกนัเท่าไร เช่ือไหมเปิดประตูเขา้ไปตาเจอผืนน้ีเป็นผืนแรกเลย เราช้ีเลยบอกว่าน่ีผา้หนู เขาตกใจ
มากน ้าตาไหลเลยไม่น่าเช่ือเลย เขาเล่าใหฟั้งวา่จริง ๆ ผา้ผืนน้ีเอกเอามาขายพี่ลาวลัยใ์นราคาหลกัพนั 
ท่ีร้านขาย 35,000 บาท มีคนมามดัจ า 2-3 รายแลว้ รายละ 5,000 บาท แต่พอมดัจ าเสร็จก็หายไป เขา
พยายามติดต่อกง็งมากมดัจ าถึง 3 คร้ัง 
          ผา้ผืนน้ีถูกทอเพื่อใส่ในวนัสุดทา้ยบนโลกน้ี ผา้สมยัก่อนเวลาเขาทอผา้เขาใส่จิตวิญญาณใส่
ตวัตนของคนนั้นไปดว้ย ผา้ท่ีเป็น Masterpiece ของเขาจริง ๆ จะตั้งใจท ามาก ๆ เพื่อใส่ในวนัสุดทา้ย
ของตวัเอง งานศิลปะ การเช่ือมโยงของจิตวิญญาณความรักความรู้สึก 
          การพลดัพราก การทวงคืน ไม่คิดวา่จะไดคื้น หลงัจากนั้นก็เร่ิมมีผืนอ่ืน ๆ ตามมาเร่ือย คือเป็น
คนชอบเลยคน้หาตลอด 
          วนัน้ีเอาผา้บางช้ินมาใหดู้เป็นตวัอยา่ง 
          ผ้าลาวคร่ัง สมยัก่อนเวลาท่ีคนเดินทางเวลามีสงคราม คนลาวเดินทางมาอยูป่ระเทศไทยตั้งแต่
สมยัอยุธยา เวลาท่ีมาไม่ไดม้าแต่ตวัเอาความเช่ือ วฒันธรรม เอาหลายอย่างมา ลาวคร่ังเหมือนคน
กลุ่มหน่ึงท่ีมาจากทางลาว คร่ังคือคร่ังสีแดง ๆ ท่ีเราใชส่้งไปรษณีย ์ผา้ผืนน้ีเป็น 100 ปี สีแดงมาจาก
ตวัคร่ัง ผ่านมา 100 ปีก็ยงัแดงไดอ้ย่างน้ีไม่ตกเลย สีเขียวมาจากใบเพกา บางทีก็มาจากคราม การ
มดัหม่ีผา้สมยัก่อนเขาจะทอตามลกัษณะของตวัคน จะไม่มีมาตรฐานว่ากวา้ง 1-2 เมตร ลาวคร่ัง
ตอนน้ีมาอยูท่างชยันาท ทางสุพรรณบุรี 
          ผ้าไทลือ้ เป็นจก ผา้ไทล้ือใชสี้สนัท่ีค่อนขา้งหลายหลายอนัน้ีมาจากเชียงของ เป็นของศิลปินท่ี
เก่งท่ีสุดในเชียงของคือ ป้าสุขาวดี เป็นคนท่ีทอผา้ไทล้ือเก่งท่ีสุด ผนืน้ีประมาณเกือบ 100 ปี ผืนน้ีแม่
ของป้าสุขาวดีเป็นคนทอไว ้อนัน้ีมีผูใ้หญ่เมตตาให้มาไม่ไดซ้ื้อเห็นเราเป็นคนชอบเลยให้เราเก็บไว ้
เคยใส่หลายคร้ัง อยู่โรงแรมใส่แต่ผา้ถุง ฝร่ังเขาจะรู้จกัเทคนิคผา้มดัหม่ี ถา้เป็นจกฝร่ังจะไม่รู้จกั 
เพราะมดัหม่ีมีทัว่โลกไม่วา่จะเป็นอินเดีย อเมริกา อเมริกาใต ้ตุรกี จีน 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

 
          ผ้ามัดหมี่เขมร ลกัษณะจะเป็นสีตุน่ ๆ ลายน า้หมาก ผ้าเขมรมดัหม่ีเรียกวา่ไหมน้อย ผ้าถงุ
ผืนหนึง่สามารถลอดผ่านแหวนได้คือเบาและบาง แตแ่ข็งแรงและทนทาน  
         ผ้าราชส านักเมื่อก่อนจะเป็นลายตวัเชิง 3 ชัน้ ทอด้วยสีธรรมชาติไมม่ีสีเคมีเลยในการย้อม  
         ผ้าไทยวน คนที่อยู่ทางภาคเหนือ ไทยวนมีที่ลบัแล ที่ราชบรีุ เชียงแสง อยู่ทางเหนือทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          

   
 
 
 
 
 
 
 

 ค  าตอบคือ 400 บาท ผูท่ี้ตอบถกูคือ อน.ดร.สลกัจิต นพคุณ 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  

ท่านวิทยากร คณุจนัสกร พงศ์ฉบับนภา 
บรรยายเร่ือง “อาถรรพ์ผ้าเก่า ผ้าเลือกคน... คนเลือกผ้า” 

เม่ือวันที ่ 31  มีนาคม 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  

มอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์ 
 ในโอกาสหายป่วย 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  

การแข่งขันโบว์ลิง่การกศุล 
เมือ่วนัอาทติย์ ที ่3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น. 

ณ สาขา เอสพลานาด รัชดาภิเษก  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  
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Next Speaker   
วทิยากรสปัดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สปัดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  31  มีนาคม  2565 

คณุจนัสกร พงศ์ฉบบันภา 
เจ้าของ The Kala Hotel Samui และ ผู้ เช่ียวชาญด้านผ้าไทย   

 บรรยายเร่ือง “อาถรรพ์ผ้าเก่า ผ้าเลือกคน... คนเลือกผ้า” 
********************************************  

 
วนัพฤหสับดีท่ี 7 เม.ย. 65  พ.ต.อ.นพ.ธนวฒัน์ อ  าพนัทรัพย ์
   เร่ือง “ขอ้เข่าเส่ือมปัญหาท่ีแกไ้ขได ้(ถา้รู้วิธี) 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 เม.ย. 65  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
   เน่ืองจากเป็นวนัหยดุราชการเทศกาลวนัสงกรานต ์
 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 เม.ย. 65  คุณบดินทร์ เอ่ียมศรี (ชายเลก็บดินทร์) 
     เร่ือง “วิกฤติโควิด ร้านอาหารติดเคร่ืองไปต่อหรือจอดรอตาย” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 28 เม.ย. 65  คุณพนัไมล ์ชยัเศวตสิริกลุ 
     เร่ือง “สมุนไพรไทยกบัวิถีโควิด” 
 
 
 
 
 

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  


	0
	Slide Number 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

