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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก คุณอรสม  สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
ปี 2563 มาบรรยายเร่ือง “จากมอืทีเ่ป้ือนบาป สู่มอืที.่..ป้ันบุญ”  ซ่ึงท าใหเ้ราไดซ้าบซ้ึงในส่ิงท่ีท่านท าเป็น
อยา่งมาก และมีสมาชิกหลายท่านไดร่้วมท าบุญไปกบัองคป์าฐกของเราในวนัน้ีดว้ย และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 37 ท่าน 
 
          เม่ือวนัเสาร์ท่ี 28 สิงหาคมท่ีผา่นมา ผมและคณะมี รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ์ , นยล.ปราณ ี วทิยเมธ, 
รทร.อภญิญา จรัสกณุโฮง เดินทางโดยรถตู ้และ อน.ไกรรัตน์ วตัสัล ประธานโครงการพิเศษ อน.สถาปัตย์ 
ปรีดา ตวัแทนมูลนิธิเซนตโ์ยเซฟ เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั และคณะของศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ย  ไดเ้ดินทางเพื่อไปมอบถุงยงัชีพช่วง COVID 19 ระบาด ใหก้บัครอบครัวคนพิการ 
และผูย้ากไร้ ใน อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  จ  านวน  375 ถุง  ณ ท่ีท าการกลุ่มพฒันาอาชีพ 
คนพิการ อ  าเภอกบินทร์บุรี โครงการน้ีเป็นโครงการร่วมกนั 3 ฝ่าย สโมสรโรตารีบางรัก  ศาสนจกัรของ
พระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ย และ มูลนิธิเซ็นตโ์ยเซฟ ผมตอ้งขอขอบคุณทุกท่านดว้ย 
 
           และในตอนเยน็วนัเดียวกนันั้น สโมสรโรตารีบางรัก ก็ไดร่้วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
สโมสร RC Kelana Jaya ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นสโมสรคู่มิตรของเรา ทาง ZOOM 
 
          สัปดาห์หนา้ผมขอก าลงัใจจากท่านสมาชิกทุกท่าน ไดก้รุณาจดัเวลามาร่วมประชุมประจ าสัปดาห์
ดว้ย และเพื่อใหก้ าลงัใจท่านองคป์าฐกท่ีสละเวลามาในคร้ังน้ีดว้ยนะครับ  
  
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 7/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่ 26 สิงหาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    23 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
  ขาดประชุม    39 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 39.34% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  40.18% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุรวงศ์    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีเจริญนคร    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีวฒันา    2 ท่าน 
  สโมสรโรตารีสาทร    2 ท่าน 
  แขกสโมสร      2 ท่าน 
 
      รวม    33 ท่าน
  



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 4 

News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          งานหลกัคืองานเขียนสารคดี ชีวิตสัมผสักบัคนท่ีมีความทุกขม์าเยอะมากจากงานท่ีท า ท  าเร่ือง
นักโทษประหาร เร่ืองผูห้ญิงความรุนแรงในครอบครัว เร่ืองอาชญากรเด็ก เร่ืองผูห้ญิงกลางคืน   
เร่ืองผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืนท าแทง้ เร่ืองซ่อง ฯลฯ  
          เร่ืองล่าสุดท่ีท าเป็นเร่ืองผูห้ญิงพิการท่ีถูกล่วงละเมิดทางเพศ เรารู้สึกเสมือนเป็นสะพานท า
หน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวเหล่าน้ีให้กับสังคม เพื่อท่ีเราหวงัว่าเสียงเล็ก ๆ ท่ีผูค้นทัว่ไปไม่ได้ยิน      
อยา่งนอ้ยไดด้งัไปถึงคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตั้งใจจะไปประสานชุมชนในพื้นท่ีเพื่อสร้างเซฟโซนให้
กลุ่มหญิงเหล่าน้ี  
         อยากท ากิจกรรมในเรือนจ า ทุกคนเม่ือเปล่ียนสถานภาพเปล่ียนค าน าหนา้ว่า น.ช. หรือ น.ญ. 
ทุกส่ิงในชีวิตพงัพินาศเป็นความทุกข์ท่ีซ ้ าซ้อน ฝันมา 10 กว่าปีและรอโอกาส  ดว้ยพระเมตตาของ
พระองค์ภา พระอิสริยยศในตอนนั้น ท่านท าโครงการก าลังใจอยู่แลว้ หลกั ๆ ในเรือนจ าหญิง มี
โอกาสเขา้เฝ้าและทูลว่าอยากสอนการเขียนเร่ืองจริงท่ีเรียกว่าเร่ืองเล่าในเรือนจ าบางขวางเพื่อเป็น
อนุสติใหก้บัคนอ่าน 
          ไดเ้ขา้ไปท าคร้ังแรกช่ือเร่ืองเล่าจากแดนประหาร นักเรียนทั้งหมด 30 คน คดัมาจากคนท่ี
สนใจ     7-8 คน เป็นผูต้อ้งโทษจากแดนประหาร   มาเรียนท่ีแดนการศึกษา เรียนประมาณ 3-4 เดือน 
ผลงานเล่มแรกก็ไดร้างวลัรองชนะเลิศเซ่เว่นบุ๊คอวอร์ด ลูกศิษยก์็ภูมิใจมากปีต่อไปก็ไดร้างวลัอีก 
พอรู้ว่าจบโครงการพระองคภ์าก็เสดจ็เป็นการส่วนพระองคม์ามอบประกาศนียบตัรให้ 
          ส่ิงท่ีเศร้ามากคือเม่ือกลบัมาบา้นแลว้รู้สึกว่ายงัท าหนา้ท่ีครูเหมือนส่งนกัเรียนไม่ถึงฝ่ัง เราตอ้ง
ลุยต่อบดัน้ีก็ท  าโครงการมาแลว้เกือบ 11 ปี เราก็สอนมาเร่ือย ๆ นกัเรียนรุ่นใหม่มา ส่วนรุ่นเก่าก็มา
ท ากิจกรรมต่อยอด บางขวางเป็นเรือนจ าท่ีโทษสูงสุดมีโทษถึงประหาร ทุกคร้ังท่ีมีการประหารชีวิต
ไม่ว่าจากเรือนจ าไหนจะมาประหารเฉพาะท่ีบางขวางเท่านั้น 
          เร่ิมต่อยอดดว้ยการเอาวิทยากรเขา้มาสอนลูกศิษยถ์กัหมวกถวายพระ ถกัผา้พนัคอให้คนแก่ ท า
หนงัสือใหค้นตาบอด จากนั้นก็ท  าโครงการนิทานสร้างสุข เอาอาจารยเ์ขา้ไปสอนให้นกัเรียนของเรา
ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นอาชญากรตวักลัน่มาเรียนการเขียนนิทานภาพส าหรับเด็ก ถา้เราสามารถดึงความ
ละเอียดอ่อนความนุ่มนวลความอ่อนโยนออกจากใจของลูกศิษยเ์ราซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นอาชญากรตวักลัน่
จะเป็นส่ิงท่ีงดงามมาก ผลงานเหล่าน้ีทางโครงการก าลงัใจไดจ้ดัพิมพแ์ละน าไปถวาย สมเด็จพระ -
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และน าไปมอบให้ศูนยเ์ด็กเล็กทัว่ประเทศ 
 

คุณอรสม สุทธิสาคร 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2563 
จากมือท่ีเป้ือนบาป สู่มือท่ี...ป้ันบุญ 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          จากนั้นมีเพื่อนรุ่นนอ้งใหเ้ปิดสอนป้ันพระพุทธรูปในเรือนจ า ไดติ้ดต่ออาจารยป๋์อง บ ารุงศักดิ์ 
กองสุข ฝีมือป้ันพระพุทธรูปสุดยอดท่ีสุดในแผ่นดินไทยส าหรับช่วงยุคน้ี มาเป็นอาจารยพ์ิเศษสอน 
และมีอาจารยจ์ากศิลปากรเขา้ไปสอน คนทัว่ไปบอกว่าพระพุทธรูปจากบางขวางที่ป้ันจากมือที่
เป้ือนบาปสู่มือที่ป้ันบุญมีพระพกัตร์ที่สงบงามและมีความอ่อนโยน เรารู้สึกว่าน้ีเป็นการท่ีดึงความ
อ่อนโยนออกจากจิตใจ ทุกคร้ังท่ีลูกศิษยม์าเรียนจะเร่ิมตน้ชั้นเรียนของเราดว้ยการสวดมนต์ร่วมกนั
ท าสมาธิ 5-10 นาที แลว้เราก็เรียน 
          เม่ือเห็นว่าพระพุทธรูปงามก็คิดต่อยอดเป็นตลาดบุญน าเงินมาเพื่อเป็นทุนเม่ือนกัเรียนเราพน้
โทษ ก็จดัตั้งกองทุนกลุ่มเพือ่นหลงัก าแพง พระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปเรซ่ินขนาดหนา้ตกั 17 น้ิว 
เราหาเจา้ภาพเพื่อน าพระพุทธรูปมอบใหโ้รงพยาบาลไวใ้นตึกผูป่้วยใน  เราตั้งปรารถนาไวว้่าจะมอบ
พระพุทธรูปใหโ้รงพยาบาลทัว่ประเทศ 1,000 องค ์ตอนน้ีเหลือประมาณ 50-60 องค ์โรงพยาบาลทัว่
ประเทศ 77 จงัหวดั ขาด 10 กว่าจงัหวดัเท่านั้น คิดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนน้ีน่าจะไดค้รบถว้น 
          เราเช่ือว่าลูกศิษยข์องเราไดป้ั้นพระพุทธรูปดว้ยมือของตวัเอง เขาจะไม่กลบัมาท าผิดซ ้ าสังคม
ก็จะปลอดภยัข้ึนดว้ย เรามีพระพุทธรูป 5-6 แบบ ผูป้ั้นยงัอยู่ในเรือนจ าแต่พระพุทธรูปของพวกเรา
ไปไกลแลว้ เราไปมอบพระพุทธรูปท่ีเนปาลแดนพทุธประสูติ ไปมอบใหรั้ฐมหาราษฏระ อนิเดยี 
           กลุ่มเพื่อนหลงัก าแพงในรอบ 1 ปีมาน้ี เราปล่อยเงินกูไ้ม่มีดอก คืนเดือนละ 2,000 บาท ปล่อย
ไปแลว้ 400,000 บาท ใหก้บัลูกศิษยทุ์กคนเม่ือพน้โทษจะไดเ้งินคนละ 10,000 บาท เป็นเงินเร่ิมตน้
ชีวิตใหม่ ทุกคนสามารถกูย้มืไปประกอบอาชีพ มีกูย้มืไปเปิดโรงหล่อพระ 2 โรง 
           นอกจากน้ีเรายงัน าเงินส่วนหน่ึงทุกเดือนจะไปนิมนต์พระจากวัดบวรฯ วัดชลประทานฯไป 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซ่ึงมีผูป่้วยจากเรือนจ าทัว่ประเทศ และแดนสถานพยาบาลของ
เรืองจ ากลางบางขวาง และสถานพยาบาลของเรือนจ ากลางคลองเปรม ไปโปรดผูป่้วยและคนชราใน 
3 เรือนจ าน้ี เราไปซ้ือของ 800 ชุดใหค้นป่วยคนชรา 800 คน ไดใ้ส่บาตร แมช่้วงโควิด เราระดมเงิน
และเอาตรงน้ีส่วนหน่ึงคือ 100,000 บาท ไปมอบใหก้บัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช 
หรือซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์บอกลูกศิษยว์่าเงินตรงน้ีมาจากน ้ าพกัน ้ าแรงจากฝีมือของพวกเขา อยาก
ใหรู้้สึกว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมดว้ย 
          ส่ิงท่ีจะท าต่อไปคือหลงัจากโควิดสงบในเรือนจ า เราจะท าโครงการกุศลสุดท้ายท่ีโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์จะมีผูป่้วยระยะสุดทา้ย เราจะนิมนต์พระไปถา้มีผูป่้วยท่ีใกลจ้ะจากไปใน 1-2 วนั  จะให้
เขาไดถ้วายสังฆทาน พระจะส่งเขาไปสู่ลมหายใจสุดทา้ยอยา่งสงบทางโรงพยาบาลก็อนุญาตแลว้ 
          ส่ิงท่ีเราท าเป็นส่ิงเล็ก ๆ ไม่ยิ่งใหญ่แต่เรารู้สึกว่ามอบโอกาสเพื่อคืนความเป็นคน เราเช่ือว่า
มนุษยทุ์กคนมีทั้งมุมมืดและมุมสว่างในตวั ไม่มีใครเลวดีพร้อมสมบรูณ์แบบ เม่ือเราดึงส่ิงท่ีดีของลูก
ศิษยท์  าใหค้วามดีตรงน้ีขยายใหญ่ข้ึน คนเราตอ้งอยู่กบัความภูมิใจเราก็ยงัมีส่วนดีอยู่ ตรงน้ีจะท าให้
เขายงัชีวิตอยูไ่ด ้คุณค่าตรงน้ีจะท าใหเ้ขาไม่กลบัมาท าผดิซ ้ า  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  คณุอรสม สุทธิสาคร 
บรรยายเร่ือง “จากมอืทีเ่ป้ือนบาป สู่มอืทีป้ั่นบุญ”  

เมือ่วนัที ่ 26  สิงหาคม 2564   ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรัก  ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ย และ มูลนิธิเซ็นตโ์ยเซฟ 
มอบถุงยงัชีพช่วง COVID 19 ระบาด ใหก้บัครอบครัวคนพิการ และผูย้ากไร้  

ใน อ  าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน  375 ถุง    
เม่ือวนัเสาร์ท่ี 28 สิงหาคม 2564 

ณ. ท่ีท  าการกลุ่มพฒันาอาชีพคนพิการ อ  าเภอกบินทร์บุรี 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ฯ  
Rotary Club of  Kelana Jaya ประเทศมาเลเซีย  

ซ่ึงเป็นสโมสรคู่มติรของสโมสรโรตารีบางรัก 
เมือ่วนัที ่28 สิงหาคม 2564  ทาง ZOOM 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 สิงหาคม 2564 

คณุอรสม สุทธิสาคร 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2563 

บรรยายเร่ือง “จากมือที่เป้ือนบาป สู่มือที่ป้ันบุญ” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 2 ก.ย. 64  รทร.ทพ.กิตต์ิวตัร กิตต์ิเรืองพชัร 
   เร่ือง “สถานการณ์ต่อสู้...โควิด-19 กบัหมอจิตอาสาตวัจริง” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 ก.ย. 64  ดร.ไพจิตร วิบลูยธ์นสาร 
      เร่ือง “ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหนา้” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 ก.ย. 64  นพ.นทัธี เสนาะดนตรี 
      เร่ือง “ประสบการณ์ดูแลผูป่้วยโควิด-19 และสถานการณ์  
    โควิดประเทศไทย 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ก.ย. 64  คุณศุทธิ สิริพนัธ์ 
   เร่ือง “ภาวะผูน้ าในยคุ New Normal” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ก.ย. 64  Bang Rak Fellowship Night 
   เวลา 18.00 น. 
 
 
 
 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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