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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ี เราไดรั้บเกียรติจากท่านองคป์าฐก อาจารย์ภากร มงักรพนัธ์ุ   มาพดูเร่ือง 
“พรสวรรค์ พรแสวง บริบท และการฝึกฝนจนเป็นยอดคน” ไดรั้บทั้งความรู้ ความสนุกสนาน   
และเคลด็ลบัส าคญัท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค ์พรแสวง คือ การคน้พบตวัเองและท าส่ิงท่ีรักตลอด
ชีวิต มีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 40 ท่าน 
 
          และผมขอแจง้ข่าวดีอีกคร้ัง ผลการตดัสินคลิปวิดีโอ People of Action ของคณะกรรมการ
ภาพลกัษณ์โรตารี ภาค 3350 ท่ีไดล้งมติร่วมกนัเป็นเอกฉนัท ์ เลือกคลิปวีดีโอท่ีดีท่ีสุด 3 คลิป จาก 
3 สโมสรเพื่อเป็นตวัแทนระดบัภาค 3350 เพื่อส่งเขา้ประกวดในระดบัโซน 10B, 10C ภายในเดือน
กุมภาพนัธ์  ซ่ึงสโมสรโรตารีบางรักก็ติด 1 ใน 3 ดงัน้ี  สโมสรโรตารีสาทร   สโมสรโรตารีลพบุรี  
และสโมสรโรตารีบางรัก ขอแสดงความยนิดีกบัทั้ง 3 สโมสรท่ีไดเ้ขา้รอบชนะเลิศ เพื่อเป็น
ตวัแทนของภาค 3350 เขา้ไปแข่งขนัต่อในระดบัโซนต่อไป ผมตอ้งขอขอบคุณทีมงานทุก ๆ ท่าน
ท่ีได ้เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และระดมความคิด ท าใหส้โมสรของเราไดเ้ขา้รอบชนะเลิศใน
คร้ังน้ี 
 
          ส าหรับสัปดาห์หนา้ สโมสรเราไดรั้บเกียรติจากท่านองคป์าฐก  คุณกรณ์ จาติกวณชิ หวัหนา้
พรรคกลา้ จะมาพดูในเร่ือง “เศรษฐกจิและการเมอืงไทย 2022 ”  ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่วม
ตอ้นรับและร่วมรับฟังท่านองคป์าฐกพิเศษคร้ังน้ีกนัมาก ๆ นะครับ 
    
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                       นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 29/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  3  กมุภาพนัธ์ 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    26 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
    ขาดประชุม    36 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 44.26% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  43.06% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภมิู   1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   แขกสโมสร    11 ท่าน 
       
          รวม   40 ท่าน
   



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 4 

News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ในบรรดาศิลปินทั้งหมดถา้ผมจ าเป็นตอ้งให้เบอร์ 1 ผมให้ Michelangelo คือคนท่ีแกะสลกั
หินเป็นตวัตนมากกว่า 50 ตัวตลอดชีวิต painting บนเพดาน 300 ช้ิน ออกแบบสถาปัตยกรรม
มากกว่า 10 หลงั ไม่นบั drawing writing poetry รวมสเก็ตภาพต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ช้ิน ถึงแก่กรรม
เม่ืออาย ุ89 ปี (ยงัท างานอยู)่ 
          Struggle to grow วยัเด็กท่ียากล าบาก หลายคนในโลกท่ีประสบความส าเร็จในวยัเด็กล าบาก 
เพราะล าบากถึงต่อสู้ เสียแม่ตอนอายุ 6 ขวบ พ่อท าธุรกิจไม่มีเวลาดูแลให้พี่เล้ียงดูแล เขาไปโตท่ี
ฟลอเรนซ์ เพราะฉะนั้นบริบทส าคญัมาก  
          Right time and place to grow บริบทส าคญัมาก เขาถูกส่งไปท่ีฟอลเรนซ์ในเวลาท่ีเหมาะสม 
เขาเกิดปี 1475 ไปโตท่ีนัน่ประมาณศตวรรษท่ี 15  พระเอกในยุคเรอเนสซองส์คนหน่ึงคือ มีเกลัน
เจโล สมยันั้นเรอเนสซองส์มีการพฒันาการล่องเรือเกิดการคา้ขาย เกิดชนชั้นใหม่เรียกว่าชนช้ัน
พ่อค้า สนใจแนวคิดใหม่เร่ืองกรีซ การฟ้ืนฟูกรีซ และสนใจเร่ืองศิลปะ ครอบครัวหน่ึงท่ีถือว่าส าคญั
มากถา้ไม่มีครอบครัวน้ีจะไม่มีเรอเนสซองส์คือ เมดีชี ใชศิ้ลปินในการสร้างบารมีให้กับตวัเอง 
ประตู Gates of Paradise เป็นประตูท่ีมีเกลนัเจโลตอนเด็กเดินมาแลว้อุทานว่าสวยเหลือเกิน กว่า
ประตูน้ีจะเกิดเขาให้ศิลปินหนุ่ม 10 กว่าคนมาสเก็ตแข่งกันในท่ีสุดเลือก 2 คนคือบรูเนลเลสกกีับ     
กแีบร์ตี กแีบร์ตีชนะใชเ้วลาท า 27 ปี เป็นบริบทของการแข่งขนัตลอด 
          คนท่ีถือว่ายิง่ใหญ่ท่ีสุดในยคุนั้นคือ Lorenzo ซ่ึงเราเรียกกนัว่า Lorenzo the magnificent คน
น้ีคือคนท่ีเอาพวกศิลปินหนุ่ม ๆ มาเล้ียงไวท่ี้บา้นมีเกลนัเจโลเป็นคนหน่ึงท่ีโชคดีไดโ้ตใต ้Lorenzo 
เขาถูก little challenge to be perfectionist เพราะ Lorenzo ตาถึงรู้ว่าเขาควรจะเล้ียงใครและเขา
สนบัสนุนจดัเตม็ท่ี มเีกลนัเจโลโตท่ีน่ี 
           A Test of Growing Master การทดสอบเพื่อเติบโต มาถึงจุดหน่ึงเขาเก่งมีคนเห็นแววแต่ดว้ย
ความเป็นหนุ่มมีความทะเยอทะยานมากข้ึนมีคนมาบอกว่ามวัแต่แกะไม่รวยก็อปป้ีของโรมท าของเก๊
ขาย มเีกลนัเจโลก็แกะรูปคิวปิด คนน้ีก็เอาไปฝังดินเอาน ้ ากรดราดไปขายกบั Cardinal Riario เป็น
ต าแหน่งสูงในทางศาสนามองเห็นว่าไม่ใช่ของกรีซจริงเป็นของเก๊ให้ไปตามคนท ามาแต่ปรากฏว่า 
Cardinal ชอบมาบอกว่าเก่ง 
          A challenge to be yourself การทา้ทายเพื่อคน้หาตนเอง ในท่ีสุดเขาก็กลา้ท่ีจะท ารูปเทพเจ้า 
Bacchus   เทพเจา้แห่งเหลา้องุ่น   อ่อนชอ้ยมากเป็นรูปท่ีเขาใชค้วามสามารถสูงมาก     เขาอาย ุ20 ปี   

อาจารย์ภากร มังกรพนัธ์ุ 
พรสวรรค์...พรแสวง...บริบทและการฝึกฝนจนเป็นยอดคน 

กรณศึีกษาจากศิลปิน เรอเนสซองส์ 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 6 

From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

 แกะอนัน้ีไดม้หัศจรรยม์าก เป็นกา้วกระโดดเพราะเพื่อนของ Cardinal Riario ให้ไปแกะ Pieta 
พระเยซูอยู่ในอ้อมกอดของมารี ดว้ยอายเุพียง 20 กว่าเขาสามารถแกะงานท่ีไม่นอ้ยหนา้งานของกรีซ
ท่ีถอยไป 2,000 ปี การทา้ทายเร่ิมพบตวัเองพอพบตวัเองก็ถูกทา้ทายต่อ พิสูจน์ตวัเองต่อน่ีคือ มีเก
ลนัเจโล เพราะ Pieta ส าเร็จเร่ิมเป็นท่ีชอบใจของคนใหญ่โต กรรมการเมืองฟลอเรนซ์ใหแ้กะเดวดิ 
           A challenge to grow ยิ่งทา้ยิ่งโตไม่หยุด เดวิดคือเร่ืองราวในคัมภีร์ไบเบิล เดวิดก่อนเป็น
กษตัริยเ์ป็นเดก็เล้ียงแกะตอ้งสู้กบัยกัษใ์หญ่โกไลแอธ เดวดิมีการแกะก่อนหนา้น้ีหลายคน พวกศิลปิน
โดยเฉพาะพวก Renaissance Man เขาตอ้งเห็นพวกน้ีมาหมดและเขาตอ้งคิดว่าถา้จะท าตอ้งดีกว่าทุก
คนท่ีผา่นมา หินท่ีเขาใชเ้ป็นหินท่ีกองอยูท่ี่โบสถ ์40-50 ปี เป็นหินมีต าหนิคือบางเกินไปศิลปินหลาย
คนไม่เอา ในท่ีสุดเขาเห็นบางอย่าง เขามีปรัชญาท่ีพูดลึกซ้ึงมาก ส่ิงที่ฉันท ากค็ือแกะส่วนที่ไม่ใช่ทูต
สวรรค์ทีอ่ยู่ในหินออกให้หมด จนทูตสวรรค์น้ันบินออกไปได้ น่ีคือปรัชญาของมีเกลนัเจโล แกะให้
กลายเป็นส่ิงมีชีวิต หินท่ีคนไม่สนใจกลบัออกมาเป็นเดวดิ detail มหัศจรรย์ เขาไม่จ าเป็นตอ้งแกะก็
ไดแ้ต่มีรอยทุกอย่างเขา Research มหาศาล เวลายกมือเลือดท่ีวิ่งทวนแรงโนม้ถ่วง เลือดท่ีวิ่งข้ึนจะ
ไม่เยอะเท่ากบัเลือดท่ีทิง้ลงมา เส้นเลือดท่ีทิง้ลงมาตอ้งใหญ่กว่า มือท่ีทิง้ลงมาเส้นเลือดตอ้งชดักว่า 
          อีกคนท่ีมเีกลนัเจโลแกะและถือว่าสุดยอดแต่คนไม่ค่อยรู้จกัคือ โมเสส ผูน้ าอสิราเอลท่ีพระเจา้
ในไบเบิลใชดู้แลอสิราเอล โมเสสไปพบพระเจา้น าบัญญัติ 10 ประการลงมาปรากฏชาวอสิราเอลไป
นบัถือรูปเคารพสร้างววัทองค า โมเสสโกรธมากแลว้น่ีเป็นท่านัง่กอดบญัญติั 10 ประการและเกร็ง  
น้ิวกอ้ยจะเดง้ข้ึนมาเส้นตรงแขนจะเดง้ข้ึนมาน่ีคือสุดของท่ีสุด ตอนน้ีเขาอายุ 40 ปี ตอนแกะเดวิด
อาย ุ29 ปี ตอนแกะ Pieta อายปุระมาณ 25 ปี น่ีคือท่ีสุดของท่ีสุดคนหน่ึงท่ีถือว่าสุดของ Peak 
      ขณะเดียวกันในยุคนั้นมีคนเก่งเยอะคนหน่ึงท่ีเป็นคณะกรรมการท่ีตัดสินใจว่าจะวางรูป
แกะสลกัเดวดิ 10 ตนั สูง 5 เมตร ไวต้รงไหนคือคู่แข่งคนส าคญัท่ีอายุมากกว่าเขาคือ Leonardo da 
Vincci บอกเป็นหินต าหนิเอาซุกไวข้า้งตึก แต่ในท่ีสุดทุกคนเห็นดว้ยว่าจะตอ้งตั้งตรงกลางแลว้มอง
ไปท่ีกรุงโรม ปัจจุบนัเป็นก็อปป้ี ตวัจริงเก็บไวใ้น Museums 
      On-going challenge คนเก่งจะไม่กลวั challenge ยิง่ค  าทา้ทายยิง่มา POPE เห็นว่าเด็กหนุ่มคน
น้ีมีความสามารถก็ให้แกะท าหลุมศพให้ POPE และท าอย่างอลงัการให้แกะสไตล์เดวิด 40 ตวั 
ระหว่างท่ีมเีกลนัเจโลท างาน มีคนไปบอก POPE ว่าใหม้ีเกลนัเจโลวาดภาพเพดาน Sistine Chapel 
เพื่อแกลง้เพราะเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได ้มเีกลนัเจโลก็หนีไปอยู่ฟลอเลนซ์เพราะในชีวิตแทบจะไม่เคย
วาดรูปเลย มีการต่อรองกนันานเลยในท่ีสุดก็กลบัมายอมรับงานอนัน้ีท่ีโหดสุด ๆ Sistine Chapel 
สูง 20 เมตร กวา้ง 40 เมตร ยาว 18 เมตร ประมาณ 500 ตารางเมตร POPE ให้วาดรูปสาวก 12 คน
ของพระเยซูคริสต์ เขาบอกไดแ้ต่ห้ามดู เขาวาดไป 300 ตวั เป็นงานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด ในท่ีสุด POPE  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ก็ตกใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่ามหัศจรรยเ์หลือเกิน หงายหนา้วาด 4 ปีเสร็จ เม่ือก่อนไม่มีไฟใชแ้สงจาก
หนา้ต่างเท่านั้นท่ีเหลือคือเทียน 
          Creativity Stretched ไอเดียเบ่งบาน เขาวาด 300 ตวั จากหนงัสือปฐมกาลพระเจ้าสร้างโลก เขา
เลยเกิดไอเดียใหม่ประติมากรรมสะทอ้น เขาท ารูปบิด ๆ เบ้ียว ๆ Slave series เกิดข้ึนหลงัจากวาด 
Sistine Chapel 
      Growing forward เติบโตไม่หยุด หลงัจากนั้น 25 ปี POPE อีกคนก็เรียก มีเกลนัเจโล มาวาด
อีกทีแนวตั้ง มหศัจรรยม์ากเขาอปัเดตกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนสมยันั้น คนท่ีคน้พบว่าโลกไม่ใช่ศูนยก์ลาง
ของดวงอาทิตย ์แต่ดวงอาทิตยคื์อศูนยก์ลางของระบบสุริยจกัรวาล ซ่ึงคา้นกบัความคิดของ POPE 
ท่ีตีความ มเีกลนัเจโลวาดภาพพระเยซูหน้าเป็นอพอลโลขา้งหลงัเป็นเหมือนดวงอาทิตย ์นกัวิชาการ
ท่ีลอนดอน research เร่ืองน้ีและเช่ือว่า มเีกลนัเจโล เช่ือเร่ืองน้ีแต่ให้เขาเขียนก็ถูกด่า เขาเอาพระเยซู
หนา้เป็นอพอลโลตามสไตลเ์รอเนสซองส์และกลายเป็นว่าอพอลโลเป็นเหมือนมีรัศมีอยู่รอบ ๆ และ
นัน่คือพระเยซูคริสต์ในรูปอพอลโล ในเร่ืองราวของการพิพากษาคร้ังสุดท้าย เพราะอพอลโลคือ      
สุริยเทพ อนัน้ีลึกซ้ึงมาก คนน้ีคือคนท่ีโตไม่หยดุ รับรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา แต่ Sistine Chapel งานช้ิน
เดียวเขาเป็นท่ี 1 ในโลกได้แลว้ ยงัไม่นับงานประติมากรรมมากมายท่ีอยู่ท่ีฟลอเรนซ์ อยู่ท่ีโรม       
อีกมากมาย 
          เขาถึงแก่กรรมอีก 3 สัปดาห์อาย ุ89 ปี งานท่ีเขาก าลงัตอกอยู่อนัน้ีคือส่ิงท่ีมหัศจรรย ์The true 
work of art is but a shadow of the divine perfection งานศิลปะท่ีแทจ้ริงก็คือเงาสะทอ้นถึงความ
สมบูรณ์แบบขององค์ผูเ้ป็นเจา้ เคล็ดลบัส าคญัท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ พรแสวงแต่ส าคญัท่ีสุด
คือการค้นพบตัวเองและท าส่ิงที่รักตลอดชีวิต มีเกลันเจโลโมต้ลอดว่าเขามีเงินเยอะแต่เขาแต่งตวั
สกปรกไม่อาบน ้าหนวดเคราไม่เคยโกนมี research ว่าคนเหล่าน้ีสูตรเหมือนกนัหมดเสียเวลาเลือก 
พวกน้ีสุขภาพไม่ดูแลแต่พลงัภายในมหาศาลเพราะเขาพบว่าเขาควรจะท าอะไรในโลกน้ีถึงมีพลงั 
          Phagorn’s Reflection - Gift or Talent , Struggle to grow , Right time right place, On-going 
challenge, Creativity stretched   
          การคน้พบ Gift ในชีวิตส าคัญมาก  พรสวรรค์ไม่พอไม่มีทางเป็นไปไดท่ี้เขาจะแกะเส้น
เลือดออกมาไดโ้ดยเขาไม่ไดฝึ้กฝน จากก้อนหินไม่มีทาง อุปสรรค์ไม่ใช่ปัญหา ปัญหามาปัญญามี 
บริบทส าคัญมาก ชีวิตอย่าหยุดน่ิงตอ้งโดน Challenge ตลอด Creativity stretched ตอ้งถูกตอ้งปรับ
ให้ได ้นัน่คือ Lift that is beyond the limits พรสวรรค์ก็คงมีแน่ แต่พรแสวงส าคญัไม่แพ ้บริบท
ส าคญั การฝึกฝนในท่ีสุดถึงจะเป็นยอดคนได ้
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  อาจารย์ภากร มงักรพนัธ์ุ 
บรรยายเร่ือง “พรสวรรค์ พรแสวง บริบทและการฝึกฝนจนเป็นยอดคน” 

เมือ่วนัที ่ 3 กมุภาพนัธ์ 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  3  กมุภาพนัธ์  2565 

อาจารย์ภากร มังกรพนัธ์ุ 
นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก  

บรรยายเร่ือง “พรสวรรค์ พรแสวง บริบทและการฝึกฝนจนเป็นยอดคน” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 10 ก.พ. 65  คุณกรณ์ จาติกวณิช 
     เร่ือง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 17 ก.พ. 65  คุณสยาม นนทค์ าจนัทร์ 
       เร่ือง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่วยเหลือผูสู้งอาย”ุ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 ก.พ. 65  รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
   เร่ือง “My Life My Work” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 มี.ค. 65  คุณทนง คมภาสกร (โคช้หยงั) 
   เร่ือง “กระชบัช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยคุ 4.0...” 
 
 
 
 
 

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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