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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          เราไดเ้ร่ิมตน้ศกัราชใหม่ปีขาลกนัแลว้ ผมเช่ือมัน่ว่าท่านสมาชิกไดใ้ชช่้วงเวลาดี ๆ กบัคน 
ในครอบครัวในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่น้ีอยา่งมีความสุข  และในสัปดาห์แรกของ
การประชุมสโมสรเราไดรั้บเกียรติจากท่านองคป์าฐก ครูปริญ หาญธนะบูรณ์  ผูฝึ้กสอนกีฬามวย
ไทยอาชีพ ระดบั B-license มาบรรยายเร่ือง “การพฒันามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่นานาชาติ” ไดรั้บ
ความสนใจจากท่านสมาชิกท่ีมาร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรมและทาง Zoom ถึง 25 ท่าน 
 
           และในวนัพฤหสับดีท่ี 20 มกราคม 2565 ขอเชิญท่านสมาชิกร่วม โครงการท่ี 8 ของ
อนุกรรมการดา้นสนบัสนุนการศึกษาฯ ภาค 3350 ในรูปแบบออนไลน์  โครงการ "On-Line 
Project Presentation in English" (การน าเสนอโครงการเป็นภาษาองักฤษ) เจา้ภาพโดยสโมสร 
โรตารีหนองแขม และสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น (TNI) โดยความร่วมมือกบัสโมสรโรตารี 
บางรัก เวลา 15.00 – 16.30 น. มาใหก้ าลงัใจท่าน อน.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา กนันะครับ 
 
          ส าหรับสัปดาห์หนา้ พลาดไม่ไดอี้กเช่นกนั การบรรยายพิเศษในหวัขอ้เร่ือง “พายุเศรษฐกจิ
ไทยหลงัวกิฤติโควดิ-19” โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อมรเทพ จาวะลา ท่านท่ีสะดวกมาร่วมประชุมไม่
ควรพลาดนะครับ 
 
                                                   ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                        นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 25/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  6 มกราคม 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    21 ท่าน 
    ประชุมทดแทน     9 ท่าน 
   ขาดประชุม    33 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 49.18% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  42.47% 
 

แขกสโมสร 
  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน  
 สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
    แขกสโมสร     4 ท่าน 
       
          รวม   28 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          มวยเป็นส่ิงใกลต้วัเพราะคนไทยเตะต่อยเป็นตั้งแต่เล็ก ๆ แนวทางท่ีเราจะพฒันาอย่างไรให้
ย ัง่ยนื ถูกหลกัและสามารถไปเผยแพร่ใหต่้างชาติไดรู้้ถึงขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของไทยน่ีคือส่ิง
ท่ีผูใ้หญ่ในสมาคมกฬีามวยไทยพระเจ้าเสือมอบหมายใหผ้มมาพดู 
          สมยัก่อนไปสอนมวยต่างประเทศให้รู้เร่ืองการเตะต่อยเป็นมวยอาชีพแต่นอ้ยมากท่ีจะไปเผย 
แพร่วฒันธรรมมวยไทย ก่อนท่ีจะเรียนมวยไทย ผมเดินทางไปแคนาดาไดรั้บการตอบรับท่ีดีเร่ือง
การสอนวฒันธรรมเป็นการเปิดมุมมองอีกดา้นหน่ึงเหมือนเราไปเพาะตน้กลา้มวยไทยไว  ้
      วนัที ่6 กุมภาพนัธ์ุของทุกปีก าหนดเป็นวันมวยไทย เพราะเราเทิดทูนพระเจ้าเสือหรือสมเด็จ
พระสรรเพชญ์ที ่8 กษตัริยอ์งค์ท่ี 2 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง และองค์ท่ี 29 แห่งอาณาจักรอยุธยา 
ท่านเป็นกษตัริยน์กัรบท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นมวยอยา่งมาก เราตอ้งการสืบสานต ารามวยพระเจา้เสือ
จึงเกิดเป็นสมาคมกฬีามวยไทยพระเจ้าเสือ 
          ครูเอกเป็นครูมวยคุณภาพของประเทศไทย รับราชการเป็นทหารเรือ ท างานสนองใตเ้บ้ืองพระ
ยุคลบาทเป็นฝีพายให้สัญญาณในกระบวนพยุหยาตรา เป็นคนสอนมวย เป็นโค้ชทีมราชนาวี  
          ก่อนท่ีผมจะมาอยูต่รงน้ีไดต้อ้งผา่นการอบรมของส านักงานคณะกรรมการกฬีามวย การกฬีา
แห่งประเทศไทย การอบรมเรียกว่า License จะไปต่างประเทศไดต้อ้งมี License ดูแล เรา เวลาไป
ต่างประเทศตอ้งไปข้ึนทะเบียนครูมวยเป็นบุคลากร 1 ใน 7 ของส านกังานคณะกรรมการกีฬา 
          จบมธัยมปลายท่ี รร.บุญวาทย์วิทยาลยั จ.ล าปาง มาต่อ รร.นายเรือพาณิชย์  จ.สมุทรปราการ 
พ่อเป็นนกัมวยเก่าไม่มีกระสอบทรายใหเ้ตะตน้กลว้ยก็ซึมซบัไปเร่ือย ๆ ครูคนแรกของเราส าคญัมาก
และไปอยู ่รร.นายเรือฯมีชมรมมวยสากลไดไ้ปชกระหว่างโรงเรียน จบปริญญาตรี สาขาศิลป์ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกริก และปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิายาลยัเกริก ปัจจุบนัก าลงัศึกษา
ระดบัปริญญาเอกท่ีวิทยาลยัการจดัการนวตักรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ดา้นการจดัการมวยไทย 
         ผมผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็น
กรรมการตอ้งมี License การท่ีจะข้ึนไปตดัสินบนเวทีถือว่าเป็นเร่ืองกฎหมาย ไม่มีใบน้ีข้ึนไปตดั
สินบนเวทีเกิดนกัมวยหัวฟาดพื้นมีคดีฟ้องร้อง มวยไม่เหมือนกีฬาอ่ืนเพราะมีพระราชบัญญัติกฬีา
มวยปี 2542 ในการควบคุมดูแลบุคลากรทั้ง 7 คือ  นักมวย ผูฝึ้กสอน ผูต้ ัดสิน ผูจ้ดัการนักมวย 
หวัหนา้ค่ายมวย ผูจ้ดัรายการแข่งขนัและนายสนามมวย 

 
 

ครูปริญ หาญธนะบูรณ์ 
ผู้ฝึกสอนกฬีามวยไทยอาชีพ ระดบั B-License 

ส านักงานคณะกรรมการกฬีามวย การกฬีาแห่งประเทศไทย 
การพฒันามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่นานาชาติ 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         สมยัน้ีโลกออนไลน์โลกกวา้ง ฝร่ังสามารถดูคลิปยอ้นหลงัสามารถดูการเตะการต่อยไดใ้ครก็
เรียนได ้แต่ท่ีเขาดูแลว้ท าไม่ไดคื้อเร่ืองของวฒันธรรมรากเหงา้ของคนไทย ไหวอ้ย่างไรเป็นโจทยท่ี์
ส าคญัท่ีสุด พวกผมท าอย่างไรให้รากหญา้เด็กในประเทศรู้พวกน้ีก่อน ตอ้งการท าให้ในเมืองไทย
แขง็แรงพอแขง็แรงจะเดินต่อได ้
         ผมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ B-License ส านักงานคณะกรรมการกีฬามวย    
การกฬีาแห่งประเทศไทย ใครท่ีเขา้มาอบรม License ตอ้งมีพื้นฐานผ่านการวิ่งมวยคือทุกคนเป็น
มวยหมดแล้ว หลกัของส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตอ้งการผลิตบุคลากรท่ีออกไปสอน
ชาวต่างชาติหรือสอนคนในประเทศไทยใหเ้ป็นลกูแบบเดยีวกนั 
          มวยมีตั้ งแต่สมัยรบทัพจับศึก พระเจ้า เสือ มีการใช้อาวุธ 9 อย่างเรียกว่านวอาวุธมี                  
มือ 2 ศอก 2 เข่า 2 เทา้ 2 และศีรษะ แต่ถา้เป็นการข้ึนเวทีตอ้งตดัเร่ืองศีรษะไม่มีการโขก โหม่ง หรือ
กระแทกกนัไม่เหมือนมวยพม่าชอบใชห้วัโขกเขาถือว่าเป็นหมดัท่ี 3 อนัตราย 
          เวทีมวยใหญ่ ๆ ไม่มีผูห้ญิงข้ึนชกแต่ละท่ีจะมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคุม้ครอง แต่มีอีกท่ีท่ีผมไปท าพิธี
แลว้เปิดเป็น International คือสนามมวยลมุพนีิท่ีอนุญาตให้นกัมวยหญิงต่างชาติข้ึนชกไดท้  าพิธีท่ี
ถูกตอ้งมีการบอกกล่าวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าสนามมวย ตอนน้ียา้ยไปอยูท่ี่รามอินทราแลว้ 
          สนามมวยราชด าเนินนับเป็นเวทีมวยระดบัมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย  75 ปีแลว้ 
เป็นความภมิูใจสูงสุดในชีวิตอีกความภูมิใจท่ีผมไดเ้ขา้ไปท างานอยู่ท่ีนัน่ กว่าจะไปอยู่จุดนั้นไดใ้ช้
เวลาถึง   2 ปี มีการตรวจสอบประวติัเพราะว่าเป็นเร่ืองของการไดเ้สียในเร่ืองการพนนั 
          กรรมการเวทีมวยก่อนท่ีจะมาอยู่นครบาลตอ้งตดัสินภูธรก่อน ก่อนท่ีจะมาอยู่เวทีมาตรฐาน 
กรรมการรุ่นเก่า ๆ ท่ีมีประสบการณ์สามารถดูไดเ้ลยนกัมวยข้ึนมาสภาพร่างกายเป็นอยา่งไร อนาคต
จะต่อยอยา่งไร 
          ผมก็มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนแต่ท่ีส าคัญต้องมีหลักเกณฑ์หลักการในการให้คะแนน    
เพราะในวงการมวยจะมีการพนนั การเวลาตดัสินเงินอยู่ในกระเป๋าล  าบากมีการแพช้นะ แต่ถา้เรา
ตัดสินแล้วอยู่ในหลักเกณฑ์และตอบเขาได้ท  าไมถึงชนะ   ปกติมวยจะให้คะแนนไม่ครบยก          
แต่ยคุใหม่จะใหค้ะแนนทุกยกเหมือนมวยชิงแชมป์คนท่ีใหค้ะแนนตอ้งเก่งจริง ๆ อนัน้ีเป็นมิติใหม่ 
          อีกหน้าท่ีของผมคือเป็นที่ปรึกษา การตรวจประเมินค่ายมวยไทย ส านักงานคณะกรรมการ
กฬีามวย การกฬีาแห่งประเทศไทย วนัน้ีผูใ้หญ่ในวงการมวยใหค้วามส าคญัมาก ถา้เซียนมวยดูมวย
อีกแบบหน่ึง กรรมการตดัสินมวยอีกแบบหน่ึง นกัมวยชกมวยอีกแบบหน่ึง ผูใ้หญ่เลยให้บุคลากร 
ทั้ง 7 ประเภทมีการมาอบรม ถา้คน 7 ประเภทในกลุ่มน้ีมีแนวทางเดียวกนัแลว้ท างานง่ายมาก 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         ผอ.ปรเมษฐ์ ภกัดคีรีีไพรวลัย์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานกฬีามวย เป็นผูใ้ห้แสงสว่างในชีวิต
ผม สมยัท่ีท่านยงัด ารงต าแหน่งท่านวางระบบรากฐานจะท ามูลค่าเพิ่มอย่างไรให้กบัวงการมวยไทย
คือเร่ืองผูต้ดัสินและผูฝึ้กสอน ท่านเป็นผูว้างเร่ืองระบบ License เร่ืองของครูมวยตอ้งจบัมาเขา้ระบบ
ใหห้มดมาข้ึนทะเบียนให้หมด มาอบรม License อบรมออกมาเป็น C-License แลว้ตอ้งไปฝึก 2 ปี
ก่อนไปเก็บประสบการณ์ไปฝึกสอนเสร็จถึงจะมีสิทธิมาอบรม B-License เสร็จตอ้งไปฝึกสอนอีก   
2 ปีถึงจะมาอบรม A-License ท่านมีคุณูปการต่างชาติมองกีฬามวยไทยเป็นส่ิงทารุณเป็นปัญหา 
ดราม่ามาก ๆ ในวงการนกัมวยตอ้งสร้างจากกระดูกเลก็ ๆ ท่านสามารถเอามวยเดก็กลบัมาได ้
          หลงัจากท่านเกษียณเลยตั้งสมาคมกฬีามวยไทยพระเจ้าเสือ ตั้งหลกัสูตรระดบัเบสิคมีเอกสาร
เป็นรูปเล่มทั้งภาษาไทยภาษาองักฤษ เรียกว่าระบบ 6 ขั้น ก่อนท่ีจะข้ึนมา C-License ตอ้งมี 6 ขั้น
ก่อน ไหวค้รูอยา่งไร ปกติครูตอ้งท ามงคลใหเ้ดก็ ผมไปสอนต่างประเทศผมก็ท  ามงคลและครอบครู
ใหเ้ขา ผมไปสอนฝร่ังถกัมงคลเขาชอบมากน่ีคือส่ิงท่ีเขาตอ้งการรู้ เราก็สอนคนไทยแบบน้ี น่ีคือส่ิง
ส าคญัท่ีเราตอ้งไปปลูกฝังใหเ้ขาและเดก็ในประเทศไทยเราตอ้งมีความรู้เช่นกนั เราตอ้งสอนพื้นฐาน
นอกจากมีฝีมือแลว้ตอ้งท าอย่างไรให้ถูกตอ้งดว้ยแต่ไม่มีใครสอนน่ีคือการผลิตบุคลากรไปสอน
ส าคญัมาก 
         ครูเอกสาธิต เ ชิงมัด 15 ท่า     1.กาจิกไข่     2.พระพายล้มสิงขร    3.วานรหักด่าน                               
4.พระกาฬเปิดโลก    5.โขกนาสา    6.อินทราขวา้งจกัร    7.พระลกัษณ์ห้ามพล    8.ผจญชา้งสาร     
9.หนุมานถวายแหวน    10. ล่วงแดนเหรา    11.นาคาพ่นไฟกาฬ    12.หักด่านลมกรด                              
13.องคตควงพระขรรค ์  14.ฤาษีลืมญาณ    15.หนุมานจองถนน 
         มวยเท้า 15 ท่าคือ    1.เปิดทวาร    2.ลงดานประตู    3.กระทู ้ขรัวตา    4.โยธาสินธพ                           
5.มานพเล่นขา    6.มัจฉาเล่นหาง    7.กวางเล่นโป่ง    8.ณรงค์พยุหบาท    9.จระเข้ฟาดหาง                    
10.กินรีเล่นน ้ า    11.ตามดว้ยแข้ง    12.แปลงอินทรีย ์   13.พาชีสะบดัย่าง    14.นางสลับบาท                           
15.กวาดธรณี 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ ครูปริญ หาญธนะบูรณ์ 
บรรยายเร่ือง “การพฒันามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่นานาชาติ” 

เมือ่วนัที ่ 6  มกราคม 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  6  มกราคม 2565 

ครูปริญ หาญธนะบูรณ์ 
ผู้ฝึกสอนกฬีามวยไทยอาชีพ ระดบั B-license 

ส านักงานคณะกรรมการกฬีามวย การกฬีาแห่งประเทศไทย  
 บรรยายเร่ือง “การพฒันามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่นานาชาติ” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 13 ม.ค. 65  ดร.อมรเทพ จาวะลา 
      เร่ือง “พายเุศรษฐกิจไทยหลงัวิกฤติโควิด-19” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 65  พ.ต.อ.นพ.ธนวฒัน์ อ  าพนัทรัพย ์
      เร่ือง “โรคกระดูกพรุนภยัเงียบในผูสู้งอายุ:ขอ้เทจ็จริงท่ีควรรู้” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 ม.ค. 65  ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐวี 
      เร่ือง “ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบา้ง?” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 ก.พ. 65  อาจารยภ์ากร มงักรพนัธ์ุ 
      เร่ือง “พรสวรรค ์พรแสวง บริบทและการฝึกฝน 
                                                                       จนเป็นยอดคน” 
  
 
 
 
 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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