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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก คุณอรสม สุ ทธิสาคร ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ปี 2563 มาบรรยายเรื่ อง “จากมือทีเ่ ปื้ อนบาป สู่ มอื ที.่ ..ปั้นบุญ” ซึ่ งทาให้เราได้ซาบซึ้งในสิ่ งที่ท่านทาเป็ น
อย่างมาก และมีสมาชิกหลายท่านได้ร่วมทาบุญไปกับองค์ปาฐกของเราในวันนี้ดว้ ย และมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 37 ท่าน
เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 สิ งหาคมที่ผา่ นมา ผมและคณะมี รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ , นยล.ปราณี วิทยเมธ,
รทร.อภิญญา จรัสกุณโฮง เดินทางโดยรถตู ้ และ อน.ไกรรัตน์ วัตสั ล ประธานโครงการพิเศษ อน.สถาปัตย์
ปรีดา ตัวแทนมูลนิธิเซนต์โยเซฟ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และคณะของศาสนจักรของพระเยซูคริ สต์
แห่ งวิสุทธิชนยุคสุ ดท้าย ได้เดินทางเพื่อไปมอบถุงยังชีพช่วง COVID 19 ระบาด ให้กบั ครอบครัวคนพิการ
และผูย้ ากไร้ ใน อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 375 ถุง ณ ที่ทาการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
คนพิการ อาเภอกบินทร์ บุรี โครงการนี้เป็ นโครงการร่ วมกัน 3 ฝ่ าย สโมสรโรตารี บางรัก ศาสนจักรของ
พระเยซูคริ สต์แห่ งวิสุทธิชนยุคสุ ดท้าย และ มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วย
และในตอนเย็นวันเดียวกันนั้น สโมสรโรตารี บางรัก ก็ได้ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริ หาร
สโมสร RC Kelana Jaya ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นสโมสรคู่มิตรของเรา ทาง ZOOM
สัปดาห์หน้าผมขอกาลังใจจากท่านสมาชิกทุกท่าน ได้กรุ ณาจัดเวลามาร่ วมประชุมประจาสัปดาห์
ด้วย และเพื่อให้กาลังใจท่านองค์ปาฐกที่สละเวลามาในครั้งนี้ดว้ ยนะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 7/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
23
1
39

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

39.34%
40.18%

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

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
1
1
1
2
2
2

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

33

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณอรสม สุ ทธิสาคร
ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2563
จากมือที่เปื้ อนบาป สู่ มือที่...ปั้นบุญ
งานหลักคืองานเขียนสารคดี ชีวิตสัมผัสกับคนที่มีความทุกข์มาเยอะมากจากงานที่ทา ทาเรื่ อง
นักโทษประหาร เรื่ องผูห้ ญิ งความรุ นแรงในครอบครั ว เรื่ องอาชญากรเด็ก เรื่ องผูห้ ญิ งกลางคื น
เรื่ องผูห้ ญิงที่ถูกข่มขืนทาแท้ง เรื่ องซ่ อง ฯลฯ
เรื่ องล่ าสุ ดที่ทาเป็ นเรื่ องผูห้ ญิงพิการที่ถูกล่ วงละเมิดทางเพศ เรารู ้สึกเสมือนเป็ นสะพานทา
หน้า ที่ ถ่ า ยทอดเรื่ องราวเหล่ า นี้ ให้กับสั งคม เพื่ อที่ เ ราหวังว่ า เสี ย งเล็ก ๆ ที่ ผูค้ นทัว่ ไปไม่ ไ ด้ยิน
อย่างน้อยได้ดงั ไปถึงคนที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง ตั้งใจจะไปประสานชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างเซฟโซนให้
กลุ่มหญิงเหล่านี้
อยากทากิจกรรมในเรื อนจา ทุกคนเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนคานาหน้าว่า น.ช. หรื อ น.ญ.
ทุกสิ่ งในชีวิตพังพินาศเป็ นความทุกข์ที่ซ้ าซ้อน ฝันมา 10 กว่าปี และรอโอกาส ด้วยพระเมตตาของ
พระองค์ ภา พระอิสริ ยยศในตอนนั้น ท่านทาโครงการกาลังใจอยู่แล้ว หลัก ๆ ในเรื อนจาหญิ ง มี
โอกาสเข้าเฝ้ าและทูลว่าอยากสอนการเขียนเรื่ องจริ งที่เรี ยกว่าเรื่ องเล่าในเรือนจาบางขวางเพื่อเป็ น
อนุสติให้กบั คนอ่าน
ได้เข้าไปทาครั้ งแรกชื่ อเรื่ องเล่ าจากแดนประหาร นัก เรี ยนทั้งหมด 30 คน คัดมาจากคนที่
สนใจ 7-8 คน เป็ นผูต้ อ้ งโทษจากแดนประหาร มาเรี ยนที่แดนการศึกษา เรี ยนประมาณ 3-4 เดือน
ผลงานเล่มแรกก็ได้รางวัลรองชนะเลิ ศเซ่ เว่ นบุ๊คอวอร์ ด ลูกศิษย์ก็ภูมิใจมากปี ต่อไปก็ได้รางวัลอีก
พอรู ้ว่าจบโครงการพระองค์ภาก็เสด็จเป็ นการส่ วนพระองค์มามอบประกาศนียบัตรให้
สิ่ งที่เศร้ามากคือเมื่อกลับมาบ้านแล้วรู ้สึกว่ายังทาหน้าที่ครู เหมือนส่ งนักเรี ยนไม่ถึงฝั่ง เราต้อง
ลุยต่อบัดนี้ก็ทาโครงการมาแล้วเกือบ 11 ปี เราก็สอนมาเรื่ อย ๆ นักเรี ยนรุ่ นใหม่มา ส่ วนรุ่ นเก่ าก็มา
ทากิจกรรมต่อยอด บางขวางเป็ นเรื อนจาที่โทษสู งสุ ดมีโทษถึงประหาร ทุกครั้งที่มีการประหารชีวิต
ไม่ว่าจากเรื อนจาไหนจะมาประหารเฉพาะที่บางขวางเท่านั้น
เริ่ มต่อยอดด้วยการเอาวิทยากรเข้ามาสอนลูกศิษย์ถกั หมวกถวายพระ ถักผ้าพันคอให้คนแก่ ทา
หนังสื อให้คนตาบอด จากนั้นก็ทาโครงการนิทานสร้ างสุ ข เอาอาจารย์เข้าไปสอนให้นกั เรี ยนของเรา
ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นอาชญากรตัวกลัน่ มาเรี ยนการเขี ยนนิ ทานภาพสาหรั บเด็ก ถ้าเราสามารถดึ งความ
ละเอียดอ่อนความนุ่มนวลความอ่อนโยนออกจากใจของลูกศิษย์เราซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นอาชญากรตัวกลัน่
จะเป็ นสิ่ งที่งดงามมาก ผลงานเหล่านี้ทางโครงการกาลังใจได้จดั พิมพ์และนาไปถวาย สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ และนาไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็กทัว่ ประเทศ
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

จากนั้นมีเพื่อนรุ่ นน้องให้เปิ ดสอนปั้นพระพุทธรู ปในเรื อนจา ได้ติดต่ออาจารย์ป๋อง บารุ งศักดิ์
กองสุ ข ฝี มือปั้นพระพุทธรู ปสุ ดยอดที่สุดในแผ่นดินไทยสาหรับช่วงยุคนี้ มาเป็ นอาจารย์พิเศษสอน
และมี อาจารย์จากศิ ลปากรเข้าไปสอน คนทัว่ ไปบอกว่า พระพุทธรู ปจากบางขวางที่ป้ ั นจากมือที่
เปื้ อนบาปสู่ มือที่ป้ ั นบุญมีพระพักตร์ ที่สงบงามและมีความอ่ อนโยน เรารู ้สึกว่านี้ เป็ นการที่ดึงความ
อ่อนโยนออกจากจิตใจ ทุกครั้งที่ลูกศิษย์มาเรี ยนจะเริ่ มต้นชั้นเรี ยนของเราด้วยการสวดมนต์ร่วมกัน
ทาสมาธิ 5-10 นาที แล้วเราก็เรี ยน
เมื่อเห็นว่าพระพุทธรู ปงามก็คิดต่อยอดเป็ นตลาดบุญนาเงินมาเพื่อเป็ นทุนเมื่อนักเรี ยนเราพ้น
โทษ ก็จดั ตั้งกองทุนกลุ่มเพือ่ นหลังกาแพง พระพุทธรู ปเป็ นพระพุทธรู ปเรซิ่ นขนาดหน้าตัก 17 นิ้ว
เราหาเจ้าภาพเพื่อนาพระพุทธรู ปมอบให้โรงพยาบาลไว้ในตึกผูป้ ่ วยใน เราตั้งปรารถนาไว้ว่าจะมอบ
พระพุทธรู ปให้โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ 1,000 องค์ ตอนนี้เหลือประมาณ 50-60 องค์ โรงพยาบาลทัว่
ประเทศ 77 จังหวัด ขาด 10 กว่าจังหวัดเท่านั้น คิ ดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ น่าจะได้ครบถ้วน
เราเชื่อว่าลูกศิษย์ของเราได้ป้ ันพระพุทธรู ปด้วยมือของตัวเอง เขาจะไม่กลับมาทาผิดซ้ าสังคม
ก็จะปลอดภัยขึ้นด้วย เรามีพระพุทธรู ป 5-6 แบบ ผูป้ ้ ั นยังอยู่ในเรื อนจาแต่พระพุทธรู ปของพวกเรา
ไปไกลแล้ว เราไปมอบพระพุทธรู ปที่เนปาลแดนพุทธประสู ติ ไปมอบให้รัฐมหาราษฏระ อินเดีย
กลุ่มเพื่อนหลังกาแพงในรอบ 1 ปี มานี้ เราปล่อยเงินกูไ้ ม่มีดอก คืนเดือนละ 2,000 บาท ปล่อย
ไปแล้ว 400,000 บาท ให้กบั ลูกศิษย์ทุกคนเมื่อพ้นโทษจะได้เงินคนละ 10,000 บาท เป็ นเงินเริ่ มต้น
ชีวิตใหม่ ทุกคนสามารถกูย้ มื ไปประกอบอาชีพ มีกยู้ มื ไปเปิ ดโรงหล่อพระ 2 โรง
นอกจากนี้เรายังนาเงินส่ วนหนึ่ งทุกเดือนจะไปนิ มนต์พระจากวัดบวรฯ วัดชลประทานฯไป
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซ่ ึ งมี ผปู ้ ่ วยจากเรื อนจาทัว่ ประเทศ และแดนสถานพยาบาลของ
เรืองจากลางบางขวาง และสถานพยาบาลของเรือนจากลางคลองเปรม ไปโปรดผูป้ ่ วยและคนชราใน
3 เรื อนจานี้ เราไปซื้ อของ 800 ชุดให้คนป่ วยคนชรา 800 คน ได้ใส่ บาตร แม้ช่วงโควิด เราระดมเงิน
และเอาตรงนี้ส่วนหนึ่งคือ 100,000 บาท ไปมอบให้กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิ ริราช
หรื อซื้ ออุปกรณ์การแพทย์ บอกลูกศิษย์ว่าเงินตรงนี้ มาจากน้ าพักน้ าแรงจากฝี มือของพวกเขา อยาก
ให้รู้สึกว่าพวกเขาก็เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมด้วย
สิ่ งที่จะทาต่อไปคือหลังจากโควิดสงบในเรื อนจา เราจะทาโครงการกุศลสุ ดท้ ายที่โรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ จะมีผปู ้ ่ วยระยะสุ ดท้าย เราจะนิ มนต์พระไปถ้ามีผปู ้ ่ วยที่ใกล้จะจากไปใน 1-2 วัน จะให้
เขาได้ถวายสังฆทาน พระจะส่ งเขาไปสู่ ลมหายใจสุ ดท้ายอย่างสงบทางโรงพยาบาลก็อนุญาตแล้ว
สิ่ งที่เราทาเป็ นสิ่ งเล็ก ๆ ไม่ยิ่งใหญ่แต่เรารู ้ สึกว่ามอบโอกาสเพื่อคืนความเป็ นคน เราเชื่ อว่า
มนุษย์ทุกคนมีท้งั มุมมืดและมุมสว่างในตัว ไม่มีใครเลวดีพร้อมสมบูรณ์แบบ เมื่อเราดึงสิ่ งที่ดีของลูก
ศิษย์ทาให้ความดีตรงนี้ขยายใหญ่ข้ ึน คนเราต้องอยู่กบั ความภูมิใจเราก็ยงั มีส่วนดีอยู่ ตรงนี้ จะทาให้
เขายังชีวิตอยูไ่ ด้ คุณค่าตรงนี้จะทาให้เขาไม่กลับมาทาผิดซ้ า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณอรสม สุ ทธิสาคร
บรรยายเรื่อง “จากมือทีเ่ ปื้ อนบาป สู่ มอื ทีป่ ั้นบุญ”
เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารี บางรัก ศาสนจักรของพระเยซูคริ สต์แห่ งวิสุทธิชนยุคสุ ดท้าย และ มูลนิธิเซ็นต์โยเซฟ
มอบถุงยังชีพช่วง COVID 19 ระบาด ให้กบั ครอบครัวคนพิการ และผูย้ ากไร้
ใน อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 375 ถุง
เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 สิ งหาคม 2564
ณ. ที่ทาการกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อาเภอกบินทร์ บุรี

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ร่ วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ฯ
Rotary Club of Kelana Jaya ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป็ นสโมสรคู่มติ รของสโมสรโรตารีบางรัก
เมือ่ วันที่ 28 สิ งหาคม 2564 ทาง ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
คุณอรสม สุ ทธิสาคร
ศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2563
บรรยายเรื่อง “จากมือที่เปื้ อนบาป สู่ มือที่ปั้นบุญ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย. 64

รทร.ทพ.กิตติ์วตั ร กิตติ์เรื องพัชร
เรื่ อง “สถานการณ์ต่อสู ้...โควิด-19 กับหมอจิตอาสาตัวจริ ง”

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64

ดร.ไพจิตร วิบลู ย์ธนสาร
เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจีนในทศวรรษหน้า”

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64

นพ.นัทธี เสนาะดนตรี
เรื่ อง “ประสบการณ์ดูแลผูป้ ่ วยโควิด-19 และสถานการณ์
โควิดประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64

คุณศุทธิ สิ ริพนั ธ์
เรื่ อง “ภาวะผูน้ าในยุค New Normal”

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64

Bang Rak Fellowship Night
เวลา 18.00 น.

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

สโมสรโรตารี บางรัก
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