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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
เราได้เริ่ มต้นศักราชใหม่ปีขาลกันแล้ว ผมเชื่อมัน่ ว่าท่านสมาชิกได้ใช้ช่วงเวลาดี ๆ กับคน
ในครอบครัวในช่วงเทศกาลแห่ งการเฉลิมฉลองปี ใหม่น้ ีอย่างมีความสุ ข และในสัปดาห์แรกของ
การประชุมสโมสรเราได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาฐก ครูปริญ หาญธนะบูรณ์ ผูฝ้ ึ กสอนกีฬามวย
ไทยอาชีพ ระดับ B-license มาบรรยายเรื่ อง “การพัฒนามวยไทย ผู้ตัดสิ นไปสู่ นานาชาติ” ได้รับ
ความสนใจจากท่านสมาชิกที่มาร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรมและทาง Zoom ถึง 25 ท่าน

และในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ขอเชิญท่านสมาชิกร่ วม โครงการที่ 8 ของ
อนุกรรมการด้านสนับสนุนการศึกษาฯ ภาค 3350 ในรู ปแบบออนไลน์ โครงการ "On-Line
Project Presentation in English" (การนาเสนอโครงการเป็ นภาษาอังกฤษ) เจ้าภาพโดยสโมสร
โรตารี หนองแขม และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ (TNI) โดยความร่ วมมือกับสโมสรโรตารี
บางรัก เวลา 15.00 – 16.30 น. มาให้กาลังใจท่าน อน.พรอนงค์ นิยมค้ า โฮริคาวา กันนะครับ
สาหรับสัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้อีกเช่นกัน การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่ อง “พายุเศรษฐกิจ
ไทยหลังวิกฤติโควิด-19” โดยวิทยากรพิเศษ ดร.อมรเทพ จาวะลา ท่านที่สะดวกมาร่ วมประชุมไม่
ควรพลาดนะครับ
ด้ วยไมตรีจิตแห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 25/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
21
9
33

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

49.18%
42.47%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี วฒั นา
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

28

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ครู ปริญ หาญธนะบูรณ์
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B-License
สานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่ งประเทศไทย
การพัฒนามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่ นานาชาติ
มวยเป็ นสิ่ งใกล้ตวั เพราะคนไทยเตะต่อยเป็ นตั้งแต่เล็ก ๆ แนวทางที่เราจะพัฒนาอย่างไรให้
ยัง่ ยืน ถูกหลักและสามารถไปเผยแพร่ ให้ต่างชาติได้รู้ถึงขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรมของไทยนี่ คือสิ่ ง
ที่ผใู ้ หญ่ในสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้ าเสื อมอบหมายให้ผมมาพูด
สมัยก่อนไปสอนมวยต่างประเทศให้รู้เรื่ องการเตะต่อยเป็ นมวยอาชีพแต่นอ้ ยมากที่จะไปเผย
แพร่ วฒั นธรรมมวยไทย ก่ อนที่จะเรี ยนมวยไทย ผมเดินทางไปแคนาดาได้รับการตอบรั บที่ดีเรื่ อง
การสอนวัฒนธรรมเป็ นการเปิ ดมุมมองอีกด้านหนึ่งเหมือนเราไปเพาะต้นกล้ามวยไทยไว้
วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ของทุกปี กาหนดเป็ นวันมวยไทย เพราะเราเทิดทูนพระเจ้ าเสื อหรื อสมเด็จ
พระสรรเพชญ์ ที่ 8 กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 2 แห่ งราชวงศ์ บ้านพลูหลวง และองค์ที่ 29 แห่ งอาณาจักรอยุธยา
ท่านเป็ นกษัตริ ยน์ กั รบที่มีความเชี่ยวชาญด้านมวยอย่างมาก เราต้องการสื บสานตารามวยพระเจ้าเสื อ
จึงเกิดเป็ นสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้ าเสื อ
ครูเอกเป็ นครู มวยคุณภาพของประเทศไทย รับราชการเป็ นทหารเรื อ ทางานสนองใต้เบื้องพระ
ยุค ลบาทเป็ นฝี พายให้สั ญ ญาณในกระบวนพยุ ห ยาตรา เป็ นคนสอนมวย เป็ นโค้ช ที ม ราชนาวี
ก่อนที่ผมจะมาอยูต่ รงนี้ได้ตอ้ งผ่านการอบรมของสานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬา
แห่ งประเทศไทย การอบรมเรี ยกว่า License จะไปต่างประเทศได้ตอ้ งมี License ดูแล เรา เวลาไป
ต่างประเทศต้องไปขึ้นทะเบียนครู มวยเป็ นบุคลากร 1 ใน 7 ของสานักงานคณะกรรมการกีฬา
จบมัธยมปลายที่ รร.บุญวาทย์ วิทยาลัย จ.ลาปาง มาต่อ รร.นายเรือพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ
พ่อเป็ นนักมวยเก่าไม่มีกระสอบทรายให้เตะต้นกล้วยก็ซึมซับไปเรื่ อย ๆ ครู คนแรกของเราสาคัญมาก
และไปอยู่ รร.นายเรื อฯมีชมรมมวยสากลได้ไปชกระหว่างโรงเรี ยน จบปริ ญญาตรี สาขาศิลป์ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก และปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทายาลัยเกริก ปัจจุบนั กาลังศึกษา
ระดับปริ ญญาเอกที่วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง ด้านการจัดการมวยไทย
ผมผ่า นการอบรมจากส านั กงานคณะกรรมการกีฬ ามวย การกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย เป็ น
กรรมการต้องมี License การที่จะขึ้นไปตัดสิ นบนเวทีถือว่าเป็ นเรื่ องกฎหมาย ไม่มีใบนี้ ข้ ึนไปตัด
สิ นบนเวทีเกิดนักมวยหัวฟาดพื้นมีคดีฟ้องร้อง มวยไม่เหมือนกี ฬาอื่นเพราะมี พระราชบัญญัติกฬ
ี า
มวยปี 2542 ในการควบคุ ม ดูแลบุค ลากรทั้ง 7 คื อ นัก มวย ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ัดสิ น ผูจ้ ดั การนัก มวย
หัวหน้าค่ายมวย ผูจ้ ดั รายการแข่งขันและนายสนามมวย

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

สมัยนี้โลกออนไลน์โลกกว้าง ฝรั่งสามารถดูคลิปย้อนหลังสามารถดูการเตะการต่อยได้ใครก็
เรี ยนได้ แต่ที่เขาดูแล้วทาไม่ได้คือเรื่ องของวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทย ไหว้อย่างไรเป็ นโจทย์ที่
สาคัญที่สุด พวกผมทาอย่างไรให้รากหญ้าเด็กในประเทศรู ้พวกนี้ ก่อน ต้องการทาให้ในเมืองไทย
แข็งแรงพอแข็งแรงจะเดินต่อได้
ผมเป็ นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชี พระดับ B-License สานักงานคณะกรรมการกีฬามวย
การกีฬาแห่ งประเทศไทย ใครที่เข้ามาอบรม License ต้องมีพ้ืนฐานผ่านการวิ่งมวยคือทุกคนเป็ น
มวยหมดแล้ว หลัก ของสานัก งานคณะกรรมการกี ฬ ามวยต้องการผลิ ต บุ ค ลากรที่ ออกไปสอน
ชาวต่างชาติหรื อสอนคนในประเทศไทยให้เป็ นลูกแบบเดียวกัน
มวยมี ต้ ัง แต่ ส มั ย รบทัพ จับ ศึ ก พระเจ้ า เสื อ มี ก ารใช้ อ าวุ ธ 9 อย่ า งเรี ยกว่ า นวอาวุ ธ มี
มือ 2 ศอก 2 เข่า 2 เท้า 2 และศีรษะ แต่ถา้ เป็ นการขึ้นเวทีตอ้ งตัดเรื่ องศีรษะไม่มีการโขก โหม่ง หรื อ
กระแทกกันไม่เหมือนมวยพม่าชอบใช้หวั โขกเขาถือว่าเป็ นหมัดที่ 3 อันตราย
เวทีมวยใหญ่ ๆ ไม่ มีผหู ้ ญิงขึ้ นชกแต่ ละที่จะมีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ คุม้ ครอง แต่มีอีกที่ที่ผมไปทาพิธี
แล้วเปิ ดเป็ น International คือสนามมวยลุมพินีที่อนุญาตให้นกั มวยหญิงต่างชาติข้ ึนชกได้ทาพิธีที่
ถูกต้องมีการบอกกล่าวสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจาสนามมวย ตอนนี้ยา้ ยไปอยูท่ ี่รามอินทราแล้ว
สนามมวยราชดาเนิน นับเป็ นเวทีมวยระดับมาตรฐานแห่ งแรกของประเทศไทย 75 ปี แล้ว
เป็ นความภูมิใจสู งสุ ดในชีวิตอีกความภูมิใจที่ผมได้เข้าไปทางานอยู่ที่นนั่ กว่าจะไปอยู่จุดนั้นได้ใช้
เวลาถึง 2 ปี มีการตรวจสอบประวัติเพราะว่าเป็ นเรื่ องของการได้เสี ยในเรื่ องการพนัน
กรรมการเวทีมวยก่ อนที่จะมาอยู่นครบาลต้องตัดสิ นภูธรก่ อน ก่ อนที่จะมาอยู่เวทีมาตรฐาน
กรรมการรุ่ นเก่า ๆ ที่มีประสบการณ์สามารถดูได้เลยนักมวยขึ้นมาสภาพร่ างกายเป็ นอย่างไร อนาคต
จะต่อยอย่างไร
ผมก็ มี ค รู บาอาจารย์ค อยสั่ งสอนแต่ ที่ส าคัญ ต้องมี ห ลัก เกณฑ์ห ลัก การในการให้ค ะแนน
เพราะในวงการมวยจะมี การพนัน การเวลาตัดสิ นเงินอยู่ในกระเป๋ าลาบากมีการแพ้ชนะ แต่ถา้ เรา
ตัด สิ นแล้ว อยู่ใ นหลัก เกณฑ์แ ละตอบเขาได้ทาไมถึ งชนะ ปกติ ม วยจะให้ ค ะแนนไม่ ค รบยก
แต่ยคุ ใหม่จะให้คะแนนทุกยกเหมือนมวยชิงแชมป์ คนที่ให้คะแนนต้องเก่งจริ ง ๆ อันนี้เป็ นมิติใหม่
อีกหน้าที่ของผมคื อเป็ น ที่ปรึ กษา การตรวจประเมินค่ ายมวยไทย สานักงานคณะกรรมการ
กีฬามวย การกีฬาแห่ งประเทศไทย วันนี้ผใู ้ หญ่ในวงการมวยให้ความสาคัญมาก ถ้าเซี ยนมวยดูมวย
อีกแบบหนึ่ ง กรรมการตัดสิ นมวยอีกแบบหนึ่ ง นักมวยชกมวยอีกแบบหนึ่ ง ผูใ้ หญ่เลยให้บุคลากร
ทั้ง 7 ประเภทมีการมาอบรม ถ้าคน 7 ประเภทในกลุ่มนี้มีแนวทางเดียวกันแล้วทางานง่ายมาก

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ผอ.ปรเมษฐ์ ภักดีครี ีไพรวัลย์ อดีตผู้อานวยการสานักงานกีฬามวย เป็ นผูใ้ ห้แสงสว่างในชีวิต
ผม สมัยที่ท่านยังดารงตาแหน่งท่านวางระบบรากฐานจะทามูลค่าเพิ่มอย่างไรให้กบั วงการมวยไทย
คือเรื่ องผูต้ ดั สิ นและผูฝ้ ึ กสอน ท่านเป็ นผูว้ างเรื่ องระบบ License เรื่ องของครู มวยต้องจับมาเข้าระบบ
ให้หมดมาขึ้นทะเบียนให้หมด มาอบรม License อบรมออกมาเป็ น C-License แล้วต้องไปฝึ ก 2 ปี
ก่ อนไปเก็บประสบการณ์ไปฝึ กสอนเสร็ จถึงจะมีสิทธิ มาอบรม B-License เสร็ จต้องไปฝึ กสอนอีก
2 ปี ถึ งจะมาอบรม A-License ท่ านมี คุ ณูปการต่ างชาติ มองกี ฬามวยไทยเป็ นสิ่ งทารุ ณเป็ นปั ญหา
ดราม่ามาก ๆ ในวงการนักมวยต้องสร้างจากกระดูกเล็ก ๆ ท่านสามารถเอามวยเด็กกลับมาได้
หลังจากท่านเกษียณเลยตั้งสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้ าเสื อ ตั้งหลักสู ตรระดับเบสิ คมีเอกสาร
เป็ นรู ปเล่ มทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ เรี ยกว่าระบบ 6 ขั้น ก่ อนที่จะขึ้นมา C-License ต้องมี 6 ขั้น
ก่อน ไหว้ครู อย่างไร ปกติครู ตอ้ งทามงคลให้เด็ก ผมไปสอนต่างประเทศผมก็ทามงคลและครอบครู
ให้เขา ผมไปสอนฝรั่งถักมงคลเขาชอบมากนี่ คือสิ่ งที่เขาต้องการรู ้ เราก็สอนคนไทยแบบนี้ นี่ คือสิ่ ง
สาคัญที่เราต้องไปปลูกฝังให้เขาและเด็กในประเทศไทยเราต้องมีความรู ้เช่นกัน เราต้องสอนพื้นฐาน
นอกจากมี ฝีมือแล้วต้องทาอย่างไรให้ถูกต้องด้วยแต่ ไม่ มีใครสอนนี่ คือการผลิ ตบุคลากรไปสอน
สาคัญมาก
ครู เ อกสาธิ ต เชิ ง มั ด 15 ท่ า 1.กาจิ ก ไข่ 2.พระพายล้ ม สิ งขร 3.วานรหั ก ด่ า น
4.พระกาฬเปิ ดโลก 5.โขกนาสา 6.อินทราขว้างจักร 7.พระลักษณ์ห้ามพล 8.ผจญช้างสาร
9.หนุ ม านถวายแหวน 10.ล่ ว งแดนเหรา 11.นาคาพ่ น ไฟกาฬ 12.หั ก ด่ า นลมกรด
13.องคตควงพระขรรค์ 14.ฤาษีลืมญาณ 15.หนุมานจองถนน
มวยเท้ า 15 ท่ า คื อ 1.เปิ ดทวาร 2.ลงดานประตู 3.กระทู ้ข รั ว ตา 4.โยธาสิ น ธพ
5.มานพเล่ น ขา 6.มัจ ฉาเล่ นหาง 7.กวางเล่ นโป่ ง 8.ณรงค์พ ยุห บาท 9.จระเข้ฟ าดหาง
10.กิ นรี เ ล่ นน้ า 11.ตามด้ว ยแข้ง 12.แปลงอิ นทรี ย ์ 13.พาชี สะบัดย่าง 14.นางสลับบาท
15.กวาดธรณี

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ ครูปริญ หาญธนะบูรณ์
บรรยายเรื่อง “การพัฒนามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่ นานาชาติ”
เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565
ครูปริญ หาญธนะบูรณ์
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ ระดับ B-license
สานักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่ งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง “การพัฒนามวยไทย ผู้ตัดสินไปสู่ นานาชาติ”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65

ดร.อมรเทพ จาวะลา
เรื่ อง “พายุเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 65

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
เรื่ อง “โรคกระดูกพรุ นภัยเงียบในผูส้ ู งอายุ:ข้อเท็จจริ งที่ควรรู ้”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65

ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี
เรื่ อง “ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้าง?”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65

อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์
เรื่ อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริ บทและการฝึ กฝน
จนเป็ นยอดคน”

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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