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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจากคุณจนัสกร พงศ์ ฉบับนภา ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ได้ให้
เกียรติมาบรรยายเรื่ อง ““อาถรรพ์ ผ้าเก่ า ผ้ าเลือกคน...คนเลือกผ้ า” ” ท่านได้พดู ให้ฟังถึงคุณลักษณะ
ของผ้าไทยชนิดต่าง ๆ และได้นาตัวอย่างผ้าไทยมาให้ดู ซึ่งแต่ละผืนก็จะมีความสวยงามไม่แพ้กนั
ซึ่งมีผมู้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 34 ท่าน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผา่ นมา สโมสรเราได้จดั งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจาปี
เพื่อนารายได้ไปใช้ในการทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ นั้นได้ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างยิง่
ทั้งนี้ดว้ ยความร่ วมแรงร่ วมใจและความเสี ยสละของสมาชิก ผมขอขอบพระคุณท่านประธานจัดงาน
อน.ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี เป็ นอย่างยิง่ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่ วมในการทาบุญซื้อทีม
โบว์ลิ่งในครั้งนี้
และงานสาคัญอีกงานหนึ่งของสโมสร คือ งานมิตรภาพสังสรรค์ฉลองวันครอบครัวและ
สงกรานต์ ขอเชิญท่านสมาชิกพร้อมครอบครัว มาร่ วมงานและร่ วมรดน้ าขอพรอดีตนายกอาวุโสของ
บางรัก ร่ วมเล่นเกมส์การละเล่นของไทยพร้อมรับของรางวัล สนุกสนานกับบรรยากาศแบบไทย ๆ
ฟังเพลงสไตล์ Golden Song ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ า
รามาดาพลาซ่า ถนนเจริ ญกรุ ง การแต่งกาย: เสื้ อผ้าลายดอก หรื อ ผ้าไทย พิเศษสาหรับสมาชิกใน
ครอบครัวเข้าร่ วมงานฟรี ได้ 2 ท่าน ขอเชิญมาร่ วมงานกันมาก ๆ นะครับ
สาหรับสัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้อีกเช่นเคย ท่านจะได้พบกับท่านวิทยากรพิเศษ พ.ต.อ.นพ.
ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์ มาพูดให้ฟังเรื่ อง “ข้ อเข่ าเสื่ อมปัญหาทีแ่ ก้ ไขได้ (ถ้ ารู้ วธิ ี)” เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ
มาก ท่านที่มีปัญหาเรื่ องหัวเข่าไม่ควรพลาดนะครับ พบกันที่โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน ครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุ มประจาสั ปดาห์
ครั้งที่ 37/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
26
2
35

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลี่ย

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

45.90%
43.81 %

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี เจริ ญนคร
สโมสรโรตารี วฒั นา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
2
1
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

34

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณจนัสกร พงศ์ ฉบับนภา
เจ้ าของ The Kala Hotel Samui
ผู้เชี่ยวชาญด้ านผ้ าไทย
อาถรรพ์ ผ้าเก่ า...ผ้ าเลือกคน...คนเลือกผ้ า...
ชอบผ้าไทยเพราะความรักจริ ง ๆ 25 ปี สะสมมาเรื่ อย ๆ หาความรู้มาเรื่ อย ๆ อาถรรพ์ ผ้าเก่ าเกิด
ขึ้นกับตัวเองเลยกล้าเล่าเป็ นเรื่ องจริ ง ประมาณ 25 ปี ที่แล้วไปฮันนี มูนที่ หลวงพระบาง เมืองเล็ก ๆ
อยูท่ างใต้ของลาว บ้านเมืองสวยงามมากเหมือนเราไปเที่ยวเชียงใหม่ ไปเที่ยวกับทัวร์ชื่ออัตตะบือ
เที่ ยวในเมื องเสร็ จแล้วเดิ นทางไปทางเหนื อของหลวงพระบาง หนองเขี ยวเมื องชวนฝั นมี
แม่น้ าอูไหลผ่านตรงกลาง เป็ น 1 ในเมืองที่สวยที่สุดตั้งแต่ไปเที่ยวมา จากหนองเขียวไปเมืองงอย
ระหว่างเดินทางกลับขอแวะวัดทาบุญตามหมู่บา้ นเพื่อศึกษาชีวิตและทาบุญ
พี่คนขับรถเคยเป็ นทหารเก่า และร่ วมรบบริ เวณนี้ รู้จกั คนในหมู่บา้ นละแวกนี้ เป็ นอย่างดี เป็ น
หมู่บ้านไทลือ้ เราก็เข้าไปนัง่ คุยกับเขา ผ้าถุงไทลื้อทอแบบมีสีสันสวยงาม ชาวบ้านขนผ้ามาให้เลือก
ไทลือ้ ไต่ ลอื้ หรื อชาวลือ้ เป็ นชาวไทกลุ่มหนึ่ งพูดภาษาตระกูลภาษาขร้ า-ไท มีถิ่นฐานเดิมอยู่
ในแถบเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิ บสองปันนาของประเทศจีน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้
ภาษาไทลื้อและยังมีวฒั นธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์อื่น ๆ เช่น การแต่งกาย เมืองไทยก็มีอยูห่ ลายแห่ งมี
ที่เชียงของ น่ าน เชียงราย พะเยา
เข้าไปเยีย่ มในบ้านของคุณยาย เพื่อนบ้านเอาผ้ามาเสนอขายมากมายก็ไม่ถกู ตาเลย ถูกชะตากับ
ผ้าเพียงผืนเดียว เป็ นความเชื่อของคนไทลื้อบอกว่าเจ้าของทอตั้งแต่สาว ๆ ให้ใส่ ไปพร้อมร่ างเวลาจะ
ตาย ผ้าผืนนี้ คุณยายทอตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปี ก็เก็บไว้ตอนมาเจอคุณยายอายุเกือบ 80 ปี แล้ว ผ้าทอ
ไทลื้อส่ วนมากจะทอจากฝ้ าย เนื่ องจากคนลื้อเป็ นคนป่ าไม่ได้อยูใ่ นเมือง แต่ผืนนี้ เป็ นผืนพิเศษตรง
ที่วา่ มีช่วงหนึ่งทอจากไหม คุณยายได้ไหมจากหลานมาจากเมืองจีน คุณยายบอกว่าถ้าขายได้เอาเป็ น
เงินทาบุญก่อนตายดี กว่า ให้ ทายว่ าผ้ าผืนนี้ราคาเท่ าไร? ใครทายถู กให้ Gift Voucher ไปพักที่
The Kala Samui ฟรี
ตอนออกมาก็แวะทาบุญระหว่างทางเรื่ อยมา บริ จาค 1,000 บาท พระไม่เคยเห็นแบงก์ 1,000
หลังจากนั้นก็เริ่ มสะสมผ้ามาเรื่ อย ๆ 10 ปี ให้หลังก็มาทาโรงแรมชื่อ The Kala เอาผ้าทั้งหลาย
ที่สะสมมาเป็ น 100 ผืน มาตกแต่งโรงแรม ช่วงที่ทาโรงแรมก็มารู้จกั น้องคนหนึ่ งมาช่วยดูแลเรื่ องผ้า
เอาผ้าไทยมาตกแต่งในห้อง ผ่านไป 2-3 ปี พบว่าน้องคนนี้ ขโมยผ้าไปประมาณ 10 ผืน เสี ยใจมาก
ผูกพันกับผ้าผืนแรกเลยทิ้งผ้าไม่จบั อีกเลยหลายปี 8-9 ปี
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ไม่เคยใช้โซเซี ยลมีเดีย ไม่เคยเข้า Facebook เผอิญวันหนึ่ งเข้า Facebook ไปหาข้อมูล อ่านไป
ก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อร้ านเก็ดตะหวาอยูก่ รุงเทพฯ เปิ ดไปเจอเพราะผ้าเขาสวยดี เลยโทรไปเจ้าของร้าน
ชื่อลาวัลย์ เขาก็ถามเอาผ้านี้ ไหมผ้านั้นไหมถามอะไรเรามีทุกชนิ ดเลย เขาก็งงมีผา้ เยอะขนาดนี้ เขาก็
ถามชื่อบอกว่าชื่อนวล เขาก็ถามว่าคุณนวลที่อยูส่ มุยหรื อเปล่า ตกใจมากทาไมรู้ว่าอยูส่ มุย ปรากฏว่า
คนที่ขโมยผ้าเคยไปสนิทกับพี่ลาวัลย์เขาก็ขโมยผ้าพี่ลาวัลย์เช่นเดียวกัน ก็เลยเล่าให้เขาฟังผืนไหนไม่
เสี ยใจเท่าผืนแรกที่รักที่สุด เขาก็บอกลองมาดูน่าจะอยู่กบั เขาแต่ไม่แน่ ใจ ก็เลยมากรุ งเทพฯ ที่ร้าน
เก็ดตะหวา
เขาเอาผ้ าลือ้ 30 ผืนขึงผนัง เขาลองว่าเราจาผ้าเราได้หรื อเปล่า ผ้าก็คล้าย ๆ กัน 30-40 ผืน ไม่
ต่างกันเท่าไร เชื่อไหมเปิ ดประตูเข้าไปตาเจอผืนนี้ เป็ นผืนแรกเลย เราชี้เลยบอกว่านี่ ผา้ หนู เขาตกใจ
มากน้ าตาไหลเลยไม่น่าเชื่อเลย เขาเล่าให้ฟังว่าจริ ง ๆ ผ้าผืนนี้ เอกเอามาขายพี่ลาวัลย์ในราคาหลักพัน
ที่ร้านขาย 35,000 บาท มีคนมามัดจา 2-3 รายแล้ว รายละ 5,000 บาท แต่พอมัดจาเสร็ จก็หายไป เขา
พยายามติดต่อก็งงมากมัดจาถึง 3 ครั้ง
ผ้าผืนนี้ ถูกทอเพื่อใส่ ในวันสุ ดท้ายบนโลกนี้ ผ้าสมัยก่อนเวลาเขาทอผ้าเขาใส่ จิตวิญญาณใส่
ตัวตนของคนนั้นไปด้วย ผ้าที่เป็ น Masterpiece ของเขาจริ ง ๆ จะตั้งใจทามาก ๆ เพื่อใส่ ในวันสุ ดท้าย
ของตัวเอง งานศิลปะ การเชื่อมโยงของจิตวิญญาณความรักความรู้สึก
การพลัดพราก การทวงคืน ไม่คิดว่าจะได้คืน หลังจากนั้นก็เริ่ มมีผืนอื่น ๆ ตามมาเรื่ อย คือเป็ น
คนชอบเลยค้นหาตลอด
วันนี้เอาผ้าบางชิ้นมาให้ดูเป็ นตัวอย่าง
ผ้ าลาวครั่ง สมัยก่อนเวลาที่คนเดินทางเวลามีสงคราม คนลาวเดินทางมาอยูป่ ระเทศไทยตั้งแต่
สมัยอยุธยา เวลาที่มาไม่ได้มาแต่ตวั เอาความเชื่ อ วัฒนธรรม เอาหลายอย่างมา ลาวครั่งเหมือนคน
กลุ่มหนึ่งที่มาจากทางลาว ครั่งคือครั่งสี แดง ๆ ที่เราใช้ส่งไปรษณี ย ์ ผ้าผืนนี้ เป็ น 100 ปี สี แดงมาจาก
ตัวครั่ง ผ่านมา 100 ปี ก็ยงั แดงได้อย่างนี้ ไม่ตกเลย สี เขียวมาจากใบเพกา บางทีก็มาจากคราม การ
มัดหมี่ ผา้ สมัยก่อนเขาจะทอตามลักษณะของตัวคน จะไม่มีมาตรฐานว่ากว้าง 1-2 เมตร ลาวครั่ ง
ตอนนี้มาอยูท่ างชัยนาท ทางสุ พรรณบุรี
ผ้ าไทลือ้ เป็ นจก ผ้าไทลื้อใช้สีสนั ที่ค่อนข้างหลายหลายอันนี้ มาจากเชียงของ เป็ นของศิลปิ นที่
เก่งที่สุดในเชียงของคือ ป้ าสุ ขาวดี เป็ นคนที่ทอผ้าไทลื้อเก่งที่สุด ผืนนี้ประมาณเกือบ 100 ปี ผืนนี้ แม่
ของป้ าสุ ขาวดีเป็ นคนทอไว้ อันนี้ มีผใู้ หญ่เมตตาให้มาไม่ได้ซ้ื อเห็นเราเป็ นคนชอบเลยให้เราเก็บไว้
เคยใส่ หลายครั้ ง อยู่โรงแรมใส่ แต่ผา้ ถุง ฝรั่ งเขาจะรู้ จกั เทคนิ คผ้ามัดหมี่ ถ้าเป็ นจกฝรั่ งจะไม่รู้จกั
เพราะมัดหมี่มีทวั่ โลกไม่วา่ จะเป็ นอินเดีย อเมริ กา อเมริ กาใต้ ตุรกี จีน
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ผ้ ามัดหมี่เขมร ลักษณะจะเป็ นสีตนุ่ ๆ ลายน ้าหมาก ผ้ าเขมรมัดหมี่เรี ยกว่าไหมน้ อย ผ้ าถุง
ผืนหนึง่ สามารถลอดผ่านแหวนได้ คือเบาและบาง แต่แข็งแรงและทนทาน
ผ้ าราชสานักเมื่อก่อนจะเป็ นลายตัวเชิง 3 ชัน้ ทอด้ วยสีธรรมชาติไม่มีสีเคมีเลยในการย้ อม
ผ้ าไทยวน คนที่อยู่ทางภาคเหนือ ไทยวนมีที่ลบั แล ที่ราชบุรี เชียงแสง อยู่ทางเหนือทังหมด
้

คาตอบคือ 400 บาท ผูท้ ี่ตอบถูกคือ อน.ดร.สลักจิต นพคุณ

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากร คุณจนัสกร พงศ์ ฉบับนภา
บรรยายเรื่ อง “อาถรรพ์ ผ้าเก่ า ผ้ าเลือกคน... คนเลือกผ้ า”
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

มอบกระเช้ าผลไม้ ให้ แก่ รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
ในโอกาสหายป่ วย

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
การแข่ งขันโบว์ ลงิ่ การกุศล
เมือ่ วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ สาขา เอสพลานาด รัชดาภิเษก

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก

11

Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
คุณจนัสกร พงศ์ ฉบับนภา
เจ้ าของ The Kala Hotel Samui และ ผู้เชี่ยวชาญด้ านผ้ าไทย
บรรยายเรื่อง “อาถรรพ์ผ้าเก่า ผ้ าเลือกคน... คนเลือกผ้ า”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 65

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
เรื่ อง “ข้อเข่าเสื่ อมปั ญหาที่แก้ไขได้ (ถ้ารู้วิธี)

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 65

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการเทศกาลวันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65

คุณบดินทร์ เอี่ยมศรี (ชายเล็กบดินทร์ )
เรื่ อง “วิกฤติโควิด ร้านอาหารติดเครื่ องไปต่อหรื อจอดรอตาย”

วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 65

คุณพันไมล์ ชัยเศวตสิ ริกลุ
เรื่ อง “สมุนไพรไทยกับวิถีโควิด”

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุ มประจาสั ปดาห์ 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

สโมสรโรตารี บางรัก
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