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มวลมิตรโรแทเรียนท่ีรกัทกุท่านคะ

วันนี้คณุ Michael Andreassen ไดม้าแบ่งปันถึงส่ิงท่ีมลูนิธิ iCare ไดท้ าเพ่ือพ่ีนอ้งคนไทย

ในชว่งวิกฤติการแพรร่ะบาดของโควิด -19 ท่ีมีการแจกจา่ยขา้วสารอาหารแหง้จ านวนมาก

อยา่งตอ่เนื่องในชว่งล็อคดาวน์ ตลอดจนกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมลูนิธิไดท้ าใหก้บัชมุชนหลายๆ แห่ง

ทั้งในกรงุเทพและในชนบทท่ีห่างไกล ท าใหห้ลายๆ ชวิีตโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเด็กๆ เยาวชนไดร้ับ

การคุม้ครองและไดร้ับการศึกษา ท่ียินดีคือเงนิทนุจากการท าส่ิงดีๆ เหล่านัน้มากกว่า 90%

มาจากคนไทยดว้ยกนัเอง สโมสรเราไดมี้โอกาสร่วมใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมของ iCare ดว้ย

เชน่ การมอบรถเข็นเพ่ือขายอาหารใหแ้กค่นในชมุชน 2 แห่งจ านวน 20 คนัมลูคา่ 200,000

บาท โดย iCare ชว่ยคดักรองครอบครัวโดยเฉพาะแมเ่ล้ียงเดี่ยวใหไ้ดร้ับโอกาสสรา้งอาชีพ มี

รายไดเ้ล้ียงครอบครัวตามความถนดัในประเภทอาหารท่ีท าไดด้ี หรือการขายผกัผลไมซ่ึ้ง

หลายๆ ครอบครัวสนใจและสมคัรเขา้รว่มโครงการ

วันเสารท่ี์ 17 ธันวาคมนี้ กิจกรรมหาทนุเพ่ือสนบัสนนุการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

ของสโมสรเรา สว่นหนึ่งคือการจดัซ้ือรถเขน็ขายอาหารใหแ้กค่นในชมุชนดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้

โดยจะมีการฉายภาพยนต์ Avatar 2 ก็จะจดัขึน้ท่ีโรงภาพยนตเ์อ็มควอเทียร์ ขอเชญิชวนสมาชกิ

ทกุท่านร่วมใหก้ารสนบัสนนุดว้ยคะ่

ท่านนยล.ณชัชา เหมะจนัทร และทีมงานก าลังขะมกัเขมน้ในการจดัเตรียมงานฉลอง

คริสตม์าสและปีใหม่ ซ่ึงจะมีการประกาศคณะกรรมการบริหารชดุใหมปี่ 2023-24 ดว้ย งานนี้

ย่ิงใหญ่อลังการแหวกแนวไปจากทกุๆ ปี ซ่ึงสมาชกิไมค่วรพลาดโอกาสท่ีจะมารว่มสัมผสักบังาน

ในปีนี้ท่ีท่านนยล.ณชัชา ทุ่มเทเป็นอยา่งมากนะคะ เป็นค า่คืนแห่งความมหัศจรรย์ สานสัมพนัธ์

โรตารีบางรัก

พบกนัใหมส่ัปดาหห์นา้ท่ีท่าน อผภ. ศ. คลินิคเกียรติคณุ นพ.วิรณุ บญุนชุ จะมา

บรรยายในหัวขอ้ “ เรื่องของทอ้งและล าไสท่ี้ตอ้งใสใ่จ ” คะ่

ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี                                                                                                                         

นายกปราณี วิทยเมธ                               

นายกสโมสรโรตารีบางรกัปี 2565-66

นย.ปราณี วิทยเมธ



การประชมุประจ าสปัดาห์

ครัง้ท่ี 18/2565-66

วนัพฤหสับดีท่ี 8 ธนัวาคม   2565

รหัสสโมสร 22170

สมาชกิทั้งหมด 63 ท่าน

เขา้ประชมุ 17 ท่าน

ประชมุทดแทน 8 ท่าน

ขาดประชมุ 38 ท่าน

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตป์ระจ ำสปัดำห์ 40.98%

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตเ์ฉล่ีย 41.93%

รวม 17 ท่ำน





ขอเปล่ียนหัวขอ้เป็น The power of one and the power of many 
คือพละก ำลังของ 1 คน และพละก ำลังกลุ่มใหญ่ ไอแคร์ท ำมำตลอดไม่เหมือนองคก์รอ่ืน 

องคก์รกำรกศุลไมว่่ำในประเทศไทยหรือจำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่มีแบบอยู่แลว้ มีโครงกำร 

ระดมทนุ เตรียมพรอ้มก็ท ำ แต่ของเรำค่อนขำ้งแปลกนิดหนึ่ง ตั้งแต่แรกพ่อแม่ก็ไม่ไดม้ำใน

ฐำนะองคก์ร เขำมีใจท่ีจะมำชว่ยเหลือคนไทย ตอนนั้นขอ้มลูก็ไม่ค่อยมีเท่ำไร อยู่ดี ๆ ก็มำ

เมืองไทย ท ำไปเรียนร ูไ้ปดว้ยจนถึงบัดนี้

โควิดชว่งแรก ๆ กอ่นหนำ้นี้ก็ท ำงำนในชมุชมแออัดในกรงุเทพฯ เป็นบำงครั้ง พอท่ีจะ

รูน้ิดหนึ่งแตไ่มไ่ดลึ้ก ครั้งแรกล็อกดำวนต์ำ่งจงัหวัดก็ไปไมไ่ด ้หอพักท่ีเรำท ำอยูก็่ไปเย่ียมไม่ได ้

เรำชว่ยตรงไหนกอ่นดี ก็ชว่ยโรงพยำบำลสักพักก็มีคนชว่ยเหลือโรงพยำบำลมำกมำย

คนทัว่ไปล ำบำกคนในชมุชนจะล ำบำกกว่ำนัน้แค่ไหน ตอนนั้นเรำไม่มีงบอะไรมำกมำย

เรำเหลือ 10,000 บำทท่ียงัไมมี่ก ำหนดว่ำจะใหท่ี้ไหนจะท ำอะไร เอำเงนินัน้ไปซ้ือขำ้ว ถงุยังชีพ

ของท่ีจ ำเป็นเพ่ือท่ีจะเขำ้ไปดวู่ำเป็นอยำ่งไรบำ้ง ชมุชนแรกท่ีไปอยูต่รงบำงซ่ือเป็นอะไรท่ีแยก่ว่ำ

ท่ีคิดหลำยเท่ำ ตอนแรกจะเอำไปใหก้บัคนท่ีเป็นโควิดเป็นกำรเร่ิมตน้ แตก็่เห็นว่ำมีคนอีกหลำย

หม่ืนคนโดยเฉพำะแรงงำนก่อสรำ้งเพรำะเขำโดนล็อกดำวน์ วันเดียวเรำแจกขำ้วกล่อง 

10,000 กล่อง ถงุยังชีพ 4,000 ถงุ จำกพลังของคนท่ีท ำงำนร่วมกัน เรำตอ้งขอบคุณ             

พระเจำ้ท่ีตลอดชว่งนั้นทีมงำนท่ีลงชมุชนทกุวันไม่มีใครเป็นโควิดเลย คือพละก ำลังของคนท่ี

พรอ้มท่ีจะลงมือ แรก ๆ เรำไมร่ ูจ้ะขอจำกไหนก็บอกเพ่ือนของเรำทกุคนส่งรปูส่งขอ้มลูให้

จำกเร่ิมท่ี 500 คนตอ่สัปดำห ์ขยำยเป็น 4,000 คนตอ่สัปดำห ์ท่ีเรำใหถ้งุยงัชพี ขำ้ว 

ผกั ผลไม ้ก็ยงัไมพ่อเพ่ิมเป็น 7,000 คนตอ่สัปดำห ์เรำไมร่ ูว้่ำไดจ้ำกท่ีไหน มีคนโอนเขำ้บัญชี

ไอแคร์ มีคนขับรถ 6 ลอ้มำถึงหนำ้บำ้นของเรำเป็นขำ้วสำร ผัก ผลไม ้เป็นส่ิงท่ีท ำใหเ้รำ

สำมำรถท่ีจะไมมี่วันไหนท่ีมือเปล่ำ ทกุครั้งก็จะลำกรถเข็นเพรำะในชมุชนไมมี่ถนนรถเขำ้ไมถึ่ง

ผ่ำนไปทกุคนก็รอดส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิตมำกเท่ำท่ีคิด อีกแง่หนึ่งก็สรำ้งโอกำสและ

สรำ้งงำนใหเ้รำอีกมำกมำย เพรำะว่ำเรำเขำ้ไปในชมุชนทกุสัปดำห์ ก็ร ูจ้ักกันไม่ไดเ้ป็นแค่คนท่ี

ช่วยเหลือแต่เป็นเพ่ือน ส่ิงท่ีโลกภำยนอกไม่ค่อยรับร ูก็้เป็นส่ิงท่ีมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งร ู ้

อย่ำงเชน่ เร่ืองกำรศึกษำ เร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมำะสมท่ีใหเ้ด็กอยู่ และ เร่ืองกำรคำ้มนษุย ์

Khun Michael Andreassen
Director, iCare Thailand Foundation

The Power Of  One And The Power Of  Many



ชมุชนท่ีเราท างานร่วมปีเรามี 10 เคส ท่ีตอ้งใชค้ าว่าขอบคณุพระเจา้ท่ีเรามาเจอก่อน 

ท่ีเศรา้มีบา้นหลังหนึ่งเด็กอยูก่บัยาย เราเขา้ไปเม่ือปีท่ีแลว้ไม่เจอหลานบอกไปอยู่ต่างจังหวัด 

เราก็ขอขอ้มลูเพ่ือไปติดตามก็ไม่ให ้เม่ือ 2 เดือนท่ีแลว้ยายโทรมาขอความชว่ยเหลือ หลาน

ทอ้ง 9 เดือนจะคลอดแลว้ หลังจากเกิดเร่ืองขึ้นแลว้ก็ชว่ยยากมาก ๆ อนาคตของเด็กเราก็

หาทางไดมี้ญาติห่าง ๆ ท่ีเขาไปอยูด่ว้ยมีคนใหท้นุเพ่ือดแูลลกูของเขาเพ่ือเขาจะไดก้ลับไปเรียน

หนงัสือใหจ้บ ตอนนี้ก็ก าลังเรียนจะขึน้ ม.1

เม่ือเราเห็นเคสแบบนี้ท่ีมนัหลดุก็เป็นแรงผลักดนัใหเ้ราขยนัท างานมากกว่านี้ เพ่ือท่ีจะ

ก่อเกิดผลท่ีดีก่อนท่ีเกิดเร่ืองแบบนี้ พยายามท่ีจะหาทางช่วยเหลือเด็กทกุคนตอนนี้มีความ

จ าเป็นตอ้งเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีไอแคร ์วิธีเดียวท่ีจะส าเร็จคืออยู่กับเขา อย่างท่ีเราก าลังตั้งศนูยใ์น

ชมุชนท่ีแรกของไอแคร์ท่ีบางซ่ือ ชมุชนมาคยุได ้มาขอความช่วยเหลือ เราก็ไปหาเ ด็กไดร้ ู้

ขอ้มลูเป็นอยา่งไรในชมุชน จากนัน้เราจะขยายไปทั้ง 9 ชมุชนท่ีเราร่วมมือกนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดส่ิง

ท่ีไมค่วรเกิดในประเทศไทยหรือในโลกนี้ โควิดเสร็จเราก็ท างานในชมุชนตอ่เนื่อง

หอพกั การทา้ทายในการเจ็บหลัง การเหนื่อยในการเดินทางท่ีจะเขา้ไปถึงแต่ละจดุ 

ตรงไหนท่ีคนอ่ืนไปอะไรท่ีรฐับาลท าก็ใหร้ฐับาลท า อะไรท่ีหนว่ยงานใหญ่ ๆ ท ายินดี อะไรท่ีถกู

มองขา้มอะไรท่ีโลกขา้งนอกไม่ร ูจ้ัก เราอาสาไปอยู่ท่ีนั้นไปเขา้ใหถึ้ง เพ่ือเอาก าลัง คือเวลากับ

ทนุทรัพยท่ี์เราไดม้าใหไ้ดป้ระโยชนท่ี์สดุของท่ีสดุกบัส่ิงท่ีเราจะท า ใหคุ้ม้ใหเ้กิดประโยชนท่ี์สดุท่ี

เราท าได ้เพ่ือเด็กท่ีขาดโอกาส

โรงเรียน ตชด.ท่านผ ูห้ญิงมณีรตัน ์บนุนาค ท่ีบา้นปางสนกุ อ าเภอสังขละบุรี 

จงัหวัดกาญจนบรีุ ท่ีเราไปสรา้งหอพักให ้ตอ้งเดินทางแค่ 86 กิโลเมตร ออกจากสังขละบรีุ 

6 โมงเชา้ ถึงโรงเรียนตี 4 ทกุปีเราจะเอาผา้ห่มเส้ือกันหนาวและจักรยานไปใหเ้ด็กท่ีนัน่ บาง

คนถามว่าท าไมท างานในท่ีแบบนี้ เพราะส าหรับ Michael ส่ิงท่ีสวยงามคือการท่ีจะดึงหรือ
ลากเด็กท่ีเป็นร ุ่นแรกในครอบครัวของเขาท่ีไดร้ับการศึกษา เป็นส่ิงท่ีไมธ่รรมดา

สมยันี้มีท่ีแบบนี้ท่ีมีคนไมไ่ดเ้รียนหนงัสือไมเ่คยเรียนอะไรเลยในชีวิต การท่ีจะเขา้ไปถึง

คือการท่ีให้โอกาส อย่างท่ีอ าเภอแม่สะเรียง บา้นจอซิเดอ ไปดใูนชมุชนมีเด็กประมาณ 

100 คนท่ีไมไ่ดเ้รียนหนงัสือและไมเ่คยเรียน เราใชเ้วลาเกือบทั้งหมดเท่ียวนั้นในการไปคยุกับ

ผูป้กครองแตล่ะบา้น มีเด็ก 7 คนไดต้ดัสินใจว่าจะไปเรียนหนงัสือ

หอพักจะอยูใ่นท่ีเขา้ถึงล าบากถึงล าบากท่ีสดุ ตั้งแต่กาญจนบรีุไปถึงแม่ฮ่องสอนเป็น

ร่องท่ีลอ้มดว้ยภเูขา โอกาสท่ีจะไดร้ับการพัฒนานอ้ยท่ีสดุในประเทศไทย ไฟฟ้าก็ไม่ถึง ถนนก็

ไมมี่ คล่ืนโทรศัพทก็์ไมมี่ อีก 20-30 ปี งานของ Michael ก็จะอยูต่รงนัน้



ตอนนี้เรามี 20 หอพัก แต่อยากท า 100 หอ เหลือแค่ 80 หอ ซ่ึงถา้เราท าปีละ 4 

หลัง แค ่20 ปีก็ส าเร็จแลว้ บางทีก็ตอ้งไปปรับปรงุ บางทีก็ตอ้งสรา้งใหม่ แต่ส่วนใหญ่ชว่ง

หลังเราไมไ่ดป้รับปรงุแลว้ เพราะปัญหาแกไ้มไ่ดส้รา้งใหมง่า่ยกว่า

จกัรยาน เด็กท่ีตอ้งไปโรงเรียนแลว้ไม่ไดไ้ปเพราะระยะทางเป็นอปุสรรค โดยเฉพาะ

ภาคอีสาน ไมใ่ชว่่าถนนไมม่ี ถนนมีและดีดว้ย ปัญหาคือ รถโรงเรียนมีประมาณ 10 โรงเรียน 

ท่ีเหลือ 90 โรงเรียนตอ้งบริหารเอง ส่วนใหญ่หมูบ่า้นจะจา้งรถ 2 แถว มาเชา้รอบหนึ่ง บ่าย

รอบหนึ่ง ค่ารถไม่นอ้ยกว่า 500 บาท ต่อคนต่อเดือน เด็กส่วนใหญ่อยู่กับลงุ ตา ยาย 

จกัรยานเป็นส่ิงท่ีชว่ยเขาประหยดัคา่ใชจ้า่ยได ้ตอนนี้มอบไปแลว้ 800 คนั แตมี่เป้าท่ีจะใหใ้นปี

นี้ 1,000 คนั สัปดาหน์ี้จะไปแจกอีก 50 คนัท่ีอ านาจเจริญ          

ทั้งหมดแมแ้ต่หอพัก 20 หอ จักรยาน 800 คัน ทนุการศึกษา 200 ทนุ ท่ีมีเป็น

เพราะคนเหล่านี้ นอ้งบญุลือ เรียนอยู่ ป.6 เขามาจากหย่อมบา้นขา้งในป่าลึก ไม่มีโรงเรียน

เขายอมเดิน 11 ชัว่โมงท่ีจะถึงจอซิเดอเพ่ือท่ีจะเรียนหนงัสือ เราไปถามว่าท าไมมาท่ีนี่พ่อแม่ให้

มาหรือ เขาบอกไมใ่ชเ่ขาอยากอ่านเป็น เขาตัง้ใจจะมาก็ไปอยู่หอพักของไอแครแ์ละเป็นเด็กทนุ

คนหนึ่งดว้ย

หม ูเคยเป็นเด็กทนุ ตอนนี้กลับไปสอนหนังสือท่ีจอซิเดอ เป็นอะไรท่ีเราถือว่าครบ

วงจร จากท่ีเคยท าแลว้กลับมาท าตอ่

เด็กผูช้าย 1 คน เด็กผูห้ญิง 6 คน เป็นเด็กนักเรียนท่ีตั้งใจจะเรียนหนังสือ อาย ุ12-

15 ปี เป็นเด็กท่ีอยากสูเ้พ่ืออนาคตของเขา

ถึงจดุสดุทา้ย The power of one and the power of many คณุมี

อะไรบา้งในมือคณุ คณุมีเวลาไหม คณุมีความสามารถอะไรบา้ง เพราะว่าถา้คณุอยากจะก่อ

เกิดประโยชนค์วามแตกตา่งในประเทศไทย คณุตอ้งท าได ้ขอฝากว่าอยากจะท าอะไรแลว้แตเ่รา 

อยากจะลงมือท าอะไร แมแ้ตเ่ป็นอะไรเล็กนอ้ยเหมือนไอแครก็์ท าได ้ถา้เราพรอ้มท่ีจะลยุ ถา้เรา

พรอ้มท่ีจะสู ้  



ท่านวทิยากรพิเศษ 

Khun Michael Andreassen

บรรยายเร่ือง “Changing Lives: From COVID to Beyond”

เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2565



สโมสรโรตารีบางรัก

จดักิจกรรมหาทนุโดยการฉายภาพยนตร์

เรือ่ง “AVARTAR : The Way of Water”

ในวนัเสารท่ี์ 17 ธนัวาคม 2565

รอบการกศุล เวลา 13.45 น. 

โรงภาพยนตรค์วอเทียร ์ซีเนอารต์ @ ดิ เอ็มควอเทียร์

รายไดส้มทบทนุโครงการเพื่อพฒันาและส่งเสริมรายได้

ใหแ้ก่แมเ่ลีย้งเดี่ยวในชมุชนตา่งๆ

โครงการทนุการศึกษาแก่เยาวสตรี

และโครงการบ าเพ็ญประโยชนอ์ื่นๆ เพื่อสงัคม

ของสโมสรโรตารีบางรัก

สนบัสนนุโดย





ท่านวทิยากรพิเศษ

วนัพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2565

Khun Michael Andreassen

Director, iCare Thailand Foundation

บรรยายเร่ือง “Changing Lives: From COVID to Beyond”

********************************************

วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธ.ค. 65 อผภ.ศ.คลินิกเกียรติคณุ นพ.วิรณุ บญุนชุ

เร่ือง “เร่ืองของทอ้งและล ำไสท่ี้ตอ้งใส่ใจ”

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธ.ค. 65 งดประชมุประจ ำสัปดำห ์

เนื่องจำกจดักำรประชมุใหญ่ประจ ำปี และงำนฉลอง

คริสตม์ำสและปีใหม ่

ในวันศกุรท่ี์ 23 ธันวำคม

เวลำ 18.00 น. เป็นตน้ไป

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธ.ค. 65 งดประชมุประจ ำสัปดำห์

เนื่องจำกเป็นชว่งใกลว้ันส้ินปี

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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