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มวลมิตรโรแทเรียนท่ีรกัทุกท่านคะ
พบพระมอีะไรดีๆ มากกวา่ทีค่ดิ......คณะของสร.บางรกัไดเ้ดนิทางไปมอบเครื่องใหส้ารละลายทางหลอด

เลอืดด าจ านวน 4 เครื่องใหก้บัโรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย เป็นที่
น่ายนิดทีีอุ่ปกรณ์ดงักล่าวตอบสนองความตอ้งการของโรงพยาบาลทีม่ผีูม้าขอรบับรกิารมากขึน้ๆ ท าใหผู้ป่้วยไดร้บั
การดูแลอย่างมคีุณภาพมากขึน้และบุคลากรทางการแพทยส์ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมัน่ใจและรวดเร็วขึน้ดว้ย
ขอขอบคุณท่านอดีตนายกสนัุนทา สมบุญธรรม ประธานมูลนิธเิซน็ตโ์ยเซฟทีก่รุณาร่วมบรจิาคอุปกรณ์ดงักล่าว
จ านวน 2 เครื่องใหก้บัโรงพยาบาลดว้ย หลงัเสรจ็สิน้ภารกจิเราไดร้่วมกจิกรรมมติรภาพสงัสรรคก์นัแบบอิม่ใจและ
อิม่ทอ้งทีร่า้นอาหารธรรมดาๆ พืน้ ๆ แต่เตม็ไปดว้ยความอร่อย ไดซ้ื้ออโวคาโดทีด่ทีีสุ่ดทีป่ลูกในเมอืงไทยเท่าทีเ่คย
ทานมา และพบพระยงัเป็นแหล่งผลติน ้าแร่ยีห่อ้ดงัยีห่อ้หนึ่งอกีดว้ย

กจิกรรมทีเ่ราจะจดัท าในปลายปีนี้คอืกจิกรรมมติรภาพสงัสรรค์ และจะเป็นวนัประกาศรายชือ่คณะ
กรรมการบรหิารสโมสรชดุใหม่ประจ าปี 2023-34 ดว้ย กจิกรรมใหญ่นี้เราไดร้บัเกยีรตจิากท่าน นยล.ณัชชา
เหมะจนัทร ทีก่รุณารบัเป็นประธานจดังานซึ่งแน่นอนเราจะไดส้นุกสนานกนัเตม็ทีภ่ายใตก้ารน าของท่านนายก
รบัเลอืกณชัชา

วนันี้ท่านประธานภาพลกัษณ์ รทร.มณีจิตร สวุรรณศิลป์ ไดน้ าเสนอเวป็ไซตข์องสโมสรทีไ่ดร้บัการ
ปรบัปรุงในรูปโฉมใหม่ สามารถอ่านได้ 2 ภาษาคอืไทยและองักฤษ มกีารจดัหมวดหมู่กจิกรรมต่างๆ ตัง้แตก่าร
ก่อตัง้สโมสรจนถงึปัจจุบนัซึ่งนอกจากจะสวยงามแลว้ยงัเป็นสิง่ทีน่ ารอยยิม้มาสู่สมาชกิทุกรุน่เมื่อไดร้ าลกึความหลงั
ถงึสิง่ดงีามมากมายทีไ่ดร้่วมกนัมอบใหแ้ก่สงัคมของเรา องคป์าฐกของเราในวนันี้ ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงษ์
ไดเ้ล่าเรื่องราวเกีย่วกบัอติาลที าใหเ้ราเหมอืนไดไ้ปเดนิในดนิแดนมกักะโรนีดว้ยตนเองเลยทเีดียวและลลีาการ
น าเสนอของท่านยงัสนุกสนานสอดแทรกเกรด็ต่างๆ ชวนใหน่้าตดิตามและอยากจะไปท่องอติาลดีว้ยเองเลยทเีดยีว
ท่านบรรยายไดส้มหวัขอ้ “ เท่ียว (ทิพย)์ อิตาลีกบัอาจารยบ์ุสก้า ” อย่างแทจ้รงิ

สปัดาหห์น้าวนัที ่24 พฤศจกิายน เราจะไดร้บัเกยีรตจิากท่าน ดร.ไพจิตร วิบูลยธ์นสาร รองประธานและ
เลขาธกิารหอการคา้ไทยในประเทศจนี จะมาบรรยายในหวัขอ้ “ การค้าไทย - จีนในปี 2023 ” เป็นวทิยากรอกี
ท่านทีส่มาชกิไม่ควรพลาดทีจ่ะมารบัฟังเรื่องราวทีอ่ดัแน่นไปดว้ยเนื้อหาสาระทีส่นใจเป็นอย่างยิง่ค่ะ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี                                                                                                           
นายกปราณี วิทยเมธ                                                                                                                

นายกสโมสรโรตารีบางรกัปี 2565-66

นย.ปราณี วิทยเมธ



การประชุมประจ าสปัดาห์
ครัง้ท่ี 15/2565-66

วนัพฤหสับดีท่ี 17 พฤศจิกายน   2565

รหสัสโมสร 22170
สมาชกิทัง้หมด 63 ทา่น
เขา้ประชุม 14 ทา่น
ประชุมทดแทน 3 ทา่น
ขาดประชุม 46 ทา่น

คิดเป็นเปอรเ์ซน็ตป์ระจ ำสปัดำห์ 27.87%
คิดเป็นเปอรเ์ซน็ตเ์ฉลีย่ 41.50%

แขกสโมสร
แขกสโมสร 6 ทา่น 

รวม 20 ท่ำน





เท่ียวทิพย ์อิตาลีมีอะไรให้ไป 
ความงดงามทางศลิปะ 
ความงดงามทางธรรมชาต ิ
ผูค้นน่ารกั ยนิดเีป็นมติร ถามทางบอกไมรู่ก้บ็อก ไปเทีย่วอิตาลีพยายามม ี
GPS ตดิตวั 
อาหารอรอ่ย พซิซา สปาเกต็ตี้ ไอศกรมี 
กาแฟอรอ่ย รา้นกาแฟมอียูทุ่กหวัถนน 
ไวน์ด ี
แฟชัน่

เดือนไหนท่ีเหมาะท่ีสดุ 
เดอืนมนีาคม เมษายน พฤษภาคม (มถิุนายนเสีย่งกบัความรอ้น) 
เดอืนทีส่วยทีสุ่ดคอืเดอืนพฤษภาคม

เดือนไหนพึงหลีกเล่ียง 
เดอืนกรกฎาคม และเดอืนสงิหาคม รอ้นมาก
ไปอิตาลีต้องระตวัให้มาก 
ขโมย ขโจร คนกลุ่มที่ต้องระวงัคอื ยิปซี ทัง้ชุดทัง้หน้าตาจะมองออก จมูกโต ๆ ชุด

กระโปรงทีก่รดีกรายแลว้ใสส่เวตเตอรเ์ป็นยูนิฟอรม์เดนิมาก็รู ้แต่ตอนหลงัยปิซใีส่เสือ้ยีห่อ้ก็มจีะ
อพัเกรดขึน้แตจ่มกูโต วธิหีนึ่งของยปิซหีรอืคนทีม่าขโมยของในอิตาลีทีท่ าประจ าคอื ยื่นของมา
ใหอ้่านหรอืถอืสเวตเตอรห์รอือะไรมาบงัตวัเองแลว้ลว้งเอาจากขา้งใต้

การขโมยบนรถไฟ 1. คอืแน่น 2. ชกของตอนประตรูถไฟปิด
เราต้องระวงัตวัถ้าเขาเดนิมาถอืหนังสอืพมิพ์มาให้อ่าน เราก้มลงดูเขาก็จะล้วง เขาดู

มาแลว้วา่กระเป๋าอยูต่รงไหน อกีอนัโยนของเป็นรกับีเ้ลย คนทีข่โมยจะเป็นเดก็เป็นเยาวชน เขารู้
กฎหมายดไีมใ่ชเ่ล่น ๆ รูว้า่ถา้ไม่มขีองกลางอยู่ในมอืก็เอาผดิไม่ได ้โยนกนั 3-4 คน คนทีข่โมย
จรงิ ๆ ยนืนิ่ง

ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐ์พงศ์
ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ

เท่ียว(ทิพย)์ อิตาลีกบัอาจารยบ์ุสก้า



เตอืนทุกคนวา่ระวงัตวักระเป๋าใหอ้ยูใ่นออ้มอกไวแ้ลว้กก็อดเอาไว ้เวลาไปอิตาลีระวงั
กระเป๋ามากทีสุ่ด

โกงจริงหรือโกงปลอม โกงจริงหรือจริง ๆ ไม่ได้โกง 
แทก็ซ่ีคนชอบบ่นวา่ถกูแทก็ซีโ่กง เพราะเราขึน้แทก็ซีท่ีอิ่ตาลีเขาจะกดสตารท์แลว้กไ็ป

พอไปถงึบางทแีทก็ซีก่ดตอ่ คอืคา่แทก็ซีจ่ะมคีา่ของแทก็ซีจ่รงิ ๆ อยูอ่นัหนึ่ง คา่กระเป๋าตา่งหาก 
คา่อื่น ๆ อกีตา่งหาก ทีเ่ขากดอกีบางทเีขาไมไ่ดโ้กงเป็นคา่ทีป่ระเทศไทยเราไมไ่ดท้ า

Coperto คา่ปโูต๊ะ หรอืคา่ขนมปัง เป็นสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ในอิตาลี
menu turistic, menu a pranzo fisso คนทีส่ ัง่อะไรไมค่อ่ยเป็นกม็ใีหก้นิ

ครบเป็นคอรส์ดเูหมอืนไมม่ปัีญหาอะไร ปัญหาเกดิขึน้ตรงทีว่า่ใน 1 หมวด คอื 1 อยา่ง ถา้ 1 
คอรส์ไมใ่ชแ่ปลวา่ 5 จานเฉย ๆ แตค่อื 5 จานหมวดละ 1 คุณไมส่ามารถสัง่หมวด1 เอา 2 จาน 
แลว้อกีหมวดไมส่ ัง่ ถา้ราคา 12 ยโูร เขาคดิบวกอกีจานนัน้ไปดว้ย 



เท่ียวเองหรือเท่ียวกลุ่ม 
แลว้แตค่น แลว้แตเ่วลา ใหส้นุกควรมทีัง้ความลม้ลุก และหรหูรา 
แมแ้ต่ตัง้ใจจะไปเทีย่วอย่างกระจอก แต่บางเสน้ทางก็ควรตอ้ง pay เหมอืนกนัอย่างไป

ตอสคานาตอ้งเชา่รถไป หรอืไปตามรอย Gladiator

ตอสคานา

อิตาลีวิชาบงัคบั
โรม อยู่เป็นกระจุกแต่ต้องเดิน กลุ่มหนึ่งว ันหนึ่ง กลุ่มเมืองเก่าคือ Piazza del 

Popolo ไป Piazza di Spagna ไป Café Greco ไป Fontana di Trevi ไป 
Pantheon ไป Piazza Navona(ไป Ponte Sesto/Colosseo)

วาติกนั เซนตปี์เตอร์
ฟลอเรนซ์ ก็ตอ้งเดนิ ฟลอเรนซ์มรีถตุ๊กตุ๊กประจ าเมอืงท าใหเ้รานัง่แล้วทวัรไ์ดแ้ต่โรมท า

ไมไ่ด ้กลุ่มเมอืงเก่า Duomo ไป Piazza della Signoria ไป Ponte Vecchio
Piazzale Michelangelo ถา้ใครไปฟลอเรนซ์แล้วไม่ไดไ้ป Piazzale นี้ ทวัร์

นัน้แปลกมากเป็นทัวร์แปลก เพราะอันนี้ เป็นภาพที่ทุกคนต้องมี เป็นไฮไลท์เป็นภาพที ่                   
ตดิตามาก หลาย ๆ คนไมเ่คยไปฟลอเรนซแ์ตเ่หน็ภาพนี้  



ท่านวิทยากรพิเศษ 
ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงษ์

บรรยายเรือ่ง “เทีย่ว(ทิพย)์อิตาลีกบัอาจารยบ์สุก้า”
เมือ่วนัที ่17 พฤศจิกายน 2565





ท่านวิทยากรพิเศษ
วนัพฤหสับดีที ่17 พฤศจิกายน 2565

ผศ.สรรควฒัน์ ประดิษฐพงษ์
สอนภาษาอิตาเลียนออนไลน์

บรรยายเรือ่ง “เทีย่ว(ทิพย)์อิตาลีกบัอาจารยบ์สุก้า”
********************************************

วนัพฤหสับดทีี ่24 พ.ย. 65 ดร.ไพจติร วบิูลยธ์นสาร
เรื่อง “การคา้ไทย-จนีปี 2023”

วนัพฤหสับดทีี ่1 ธ.ค. 65 น.พ.มนูญ ลเีชวงวงศ์
เรื่อง “Update โควดิ 19 และโรคทางเดนิหายใจ”

วนัพฤหสับดทีี ่8 ธ.ค. 65 Khun Michael Andreassen
เรื่อง “Changing Lives: From COVID to Beyond”

วนัพฤหสับดทีี ่15 ธ.ค. 65 อผภ.ศาสตราจารยค์ลนิิก นพ.วรุิณ บุญนุช
เรื่อง “เรื่องของทอ้งและล าไสท้ีต่อ้งใส่ใจ”

วนัพฤหสับดทีี ่22 ธ.ค. 65 งดประชุมประจ าสปัดาห ์
เน่ืองจากจดัการประชุมใหญ่ประจ าปี และ
งานฉลองครสิตม์าสและปีใหม ่
ในวนัศุกรท์ี ่23 ธนัวาคม

สโมสรโรตารีบางรกั ประชุมประจ าสปัดาหท์ุกวนัพฤหสับดี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั 

ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel 
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