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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ี เราได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาฐก อาจารย์ ภากร มังกรพันธุ์ มาพูดเรื่ อง
“พรสวรรค์ พรแสวง บริบท และการฝึ กฝนจนเป็ นยอดคน” ได้รับทั้งความรู ้ ความสนุกสนาน
และเคล็ดลับสาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็ นพรสวรรค์ พรแสวง คือ การค้นพบตัวเองและทาสิ่ งที่รักตลอด
ชีวิต มีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 40 ท่าน
และผมขอแจ้งข่าวดีอีกครั้ง ผลการตัดสิ นคลิปวิดีโอ People of Action ของคณะกรรมการ
ภาพลักษณ์โรตารี ภาค 3350 ที่ได้ลงมติร่วมกันเป็ นเอกฉันท์ เลือกคลิปวีดีโอที่ดีที่สุด 3 คลิป จาก
3 สโมสรเพื่อเป็ นตัวแทนระดับภาค 3350 เพื่อส่ งเข้าประกวดในระดับโซน 10B, 10C ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่ งสโมสรโรตารี บางรักก็ติด 1 ใน 3 ดังนี้ สโมสรโรตารี สาทร สโมสรโรตารี ลพบุรี
และสโมสรโรตารี บางรัก ขอแสดงความยินดีกบั ทั้ง 3 สโมสรที่ได้เข้ารอบชนะเลิศ เพื่อเป็ น
ตัวแทนของภาค 3350 เข้าไปแข่งขันต่อในระดับโซนต่อไป ผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุก ๆ ท่าน
ที่ได้ เสี ยสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และระดมความคิด ทาให้สโมสรของเราได้เข้ารอบชนะเลิศใน
ครั้งนี้
สาหรับสัปดาห์หน้า สโมสรเราได้รับเกียรติจากท่านองค์ปาฐก คุณกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า
พรรคกล้า จะมาพูดในเรื่ อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022 ” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่ วม
ต้อนรับและร่ วมรับฟังท่านองค์ปาฐกพิเศษครั้งนี้กนั มาก ๆ นะครับ

ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 29/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
26
1
36

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

44.26%
43.06%

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

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

40

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

อาจารย์ ภากร มังกรพันธุ์
พรสวรรค์ ...พรแสวง...บริบทและการฝึ กฝนจนเป็ นยอดคน
กรณีศึกษาจากศิลปิ น เรอเนสซองส์
ในบรรดาศิลปิ นทั้งหมดถ้าผมจาเป็ นต้องให้เบอร์ 1 ผมให้ Michelangelo คือคนที่แกะสลัก
หิ นเป็ นตัวตนมากกว่า 50 ตัวตลอดชี วิต painting บนเพดาน 300 ชิ้ น ออกแบบสถาปั ต ยกรรม
มากกว่า 10 หลัง ไม่นบั drawing writing poetry รวมสเก็ตภาพต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ชิ้น ถึงแก่กรรม
เมื่ออายุ 89 ปี (ยังทางานอยู)่
Struggle to grow วัยเด็กที่ยากลาบาก หลายคนในโลกที่ประสบความสาเร็ จในวัยเด็กลาบาก
เพราะลาบากถึงต่อสู ้ เสี ยแม่ตอนอายุ 6 ขวบ พ่อทาธุ รกิ จไม่ มีเวลาดูแลให้พี่เลี้ยงดูแล เขาไปโตที่
ฟลอเรนซ์ เพราะฉะนั้นบริบทสาคัญมาก
Right time and place to grow บริ บทสาคัญมาก เขาถูกส่ งไปที่ฟอลเรนซ์ ในเวลาที่เหมาะสม
เขาเกิ ดปี 1475 ไปโตที่นนั่ ประมาณศตวรรษที่ 15 พระเอกในยุคเรอเนสซองส์ คนหนึ่ งคื อ มีเกลัน
เจโล สมัยนั้นเรอเนสซองส์ มี การพัฒนาการล่ องเรื อเกิ ดการค้าขาย เกิ ดชนชั้นใหม่ เรี ยกว่า ชนชั้ น
พ่อค้ า สนใจแนวคิดใหม่เรื่ องกรี ซ การฟื้ นฟูกรี ซ และสนใจเรื่ องศิลปะ ครอบครัวหนึ่ งที่ถือว่าสาคัญ
มากถ้า ไม่ มีครอบครั ว นี้ จะไม่ มี เรอเนสซองส์ คื อ เมดีชี ใช้ศิล ปิ นในการสร้ างบารมี ให้กับตัวเอง
ประตู Gates of Paradise เป็ นประตูที่มีเกลันเจโลตอนเด็กเดินมาแล้วอุทานว่าสวยเหลือเกิ น กว่า
ประตูน้ ี จะเกิ ดเขาให้ศิลปิ นหนุ่ ม 10 กว่าคนมาสเก็ตแข่ งกันในที่สุดเลื อก 2 คนคือบรู เนลเลสกีกับ
กีแบร์ ตี กีแบร์ ตีชนะใช้เวลาทา 27 ปี เป็ นบริ บทของการแข่งขันตลอด
คนที่ถือว่ายิง่ ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคือ Lorenzo ซึ่ งเราเรี ยกกันว่า Lorenzo the magnificent คน
นี้คือคนที่เอาพวกศิลปิ นหนุ่ ม ๆ มาเลี้ยงไว้ที่บา้ นมีเกลันเจโลเป็ นคนหนึ่ งที่โชคดีได้โตใต้ Lorenzo
เขาถูก little challenge to be perfectionist เพราะ Lorenzo ตาถึงรู ้ว่าเขาควรจะเลี้ยงใครและเขา
สนับสนุนจัดเต็มที่ มีเกลันเจโลโตที่นี่
A Test of Growing Master การทดสอบเพื่อเติบโต มาถึงจุดหนึ่ งเขาเก่ งมีคนเห็นแววแต่ดว้ ย
ความเป็ นหนุ่มมีความทะเยอทะยานมากขึ้นมีคนมาบอกว่ามัวแต่แกะไม่รวยก็อปปี้ ของโรมทาของเก๊
ขาย มีเกลันเจโลก็แกะรู ปคิวปิ ด คนนี้ ก็เอาไปฝังดินเอาน้ ากรดราดไปขายกับ Cardinal Riario เป็ น
ตาแหน่งสู งในทางศาสนามองเห็นว่าไม่ใช่ของกรี ซจริ งเป็ นของเก๊ให้ไปตามคนทามาแต่ปรากฏว่า
Cardinal ชอบมาบอกว่าเก่ง
A challenge to be yourself การท้าทายเพื่อค้นหาตนเอง ในที่สุดเขาก็กล้าที่จะทารู ปเทพเจ้ า
Bacchus เทพเจ้าแห่ งเหล้าองุ่น อ่อนช้อยมากเป็ นรู ปที่เขาใช้ความสามารถสู งมาก เขาอายุ 20 ปี
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

แกะอันนี้ ได้มหัศจรรย์มาก เป็ นก้าวกระโดดเพราะเพื่อนของ Cardinal Riario ให้ไปแกะ Pieta
พระเยซูอยู่ในอ้อมกอดของมารี ด้วยอายุเพียง 20 กว่าเขาสามารถแกะงานที่ไม่นอ้ ยหน้างานของกรี ซ
ที่ถอยไป 2,000 ปี การท้าทายเริ่ มพบตัวเองพอพบตัวเองก็ถูกท้าทายต่อ พิสูจน์ตวั เองต่อนี่ คือ มีเก
ลันเจโล เพราะ Pieta สาเร็ จเริ่ มเป็ นที่ชอบใจของคนใหญ่โต กรรมการเมืองฟลอเรนซ์ ให้แกะเดวิด
A challenge to grow ยิ่งท้ายิ่งโตไม่หยุด เดวิดคือเรื่ องราวในคัมภีร์ไบเบิล เดวิดก่ อนเป็ น
กษัตริ ยเ์ ป็ นเด็กเลี้ยงแกะต้องสู ้กบั ยักษ์ใหญ่โกไลแอธ เดวิดมีการแกะก่อนหน้านี้หลายคน พวกศิลปิ น
โดยเฉพาะพวก Renaissance Man เขาต้องเห็นพวกนี้มาหมดและเขาต้องคิดว่าถ้าจะทาต้องดีกว่าทุก
คนที่ผา่ นมา หิ นที่เขาใช้เป็ นหิ นที่กองอยูท่ ี่โบสถ์ 40-50 ปี เป็ นหิ นมีตาหนิคือบางเกินไปศิลปิ นหลาย
คนไม่เอา ในที่สุดเขาเห็นบางอย่าง เขามีปรัชญาที่พูดลึกซึ้ งมาก สิ่ งที่ฉันทาก็คือแกะส่ วนที่ไม่ ใช่ ทูต
สวรรค์ ทอี่ ยู่ในหินออกให้ หมด จนทูตสวรรค์ น้ ันบินออกไปได้ นี่ คือปรัชญาของมีเกลันเจโล แกะให้
กลายเป็ นสิ่ งมีชีวิต หิ นที่คนไม่สนใจกลับออกมาเป็ นเดวิด detail มหัศจรรย์ เขาไม่จาเป็ นต้องแกะก็
ได้แต่มีรอยทุกอย่างเขา Research มหาศาล เวลายกมือเลือดที่วิ่งทวนแรงโน้มถ่วง เลือดที่วิ่งขึ้นจะ
ไม่เยอะเท่ากับเลือดที่ทงิ้ ลงมา เส้นเลือดที่ทงิ้ ลงมาต้องใหญ่กว่า มือที่ทงิ้ ลงมาเส้นเลือดต้องชัดกว่า
อีกคนที่มเี กลันเจโลแกะและถือว่าสุ ดยอดแต่คนไม่ค่อยรู ้จกั คือ โมเสส ผูน้ าอิสราเอลที่พระเจ้า
ในไบเบิลใช้ดูแลอิสราเอล โมเสสไปพบพระเจ้านาบัญญัติ 10 ประการลงมาปรากฏชาวอิสราเอลไป
นับถือรู ปเคารพสร้างวัวทองคา โมเสสโกรธมากแล้วนี่ เป็ นท่านัง่ กอดบัญญัติ 10 ประการและเกร็ ง
นิ้วก้อยจะเด้งขึ้นมาเส้นตรงแขนจะเด้งขึ้นมานี่ คือสุ ดของที่สุด ตอนนี้ เขาอายุ 40 ปี ตอนแกะเดวิด
อายุ 29 ปี ตอนแกะ Pieta อายุประมาณ 25 ปี นี่คือที่สุดของที่สุดคนหนึ่งที่ถือว่าสุ ดของ Peak
ขณะเดี ย วกันในยุคนั้นมี คนเก่ งเยอะคนหนึ่ งที่ เ ป็ นคณะกรรมการที่ ต ัดสิ นใจว่ า จะวางรู ป
แกะสลักเดวิด 10 ตัน สู ง 5 เมตร ไว้ตรงไหนคือคู่แข่งคนสาคัญที่อายุมากกว่าเขาคือ Leonardo da
Vincci บอกเป็ นหิ นตาหนิเอาซุ กไว้ขา้ งตึก แต่ในที่สุดทุกคนเห็นด้วยว่าจะต้องตั้งตรงกลางแล้วมอง
ไปที่กรุ งโรม ปัจจุบนั เป็ นก็อปปี้ ตัวจริ งเก็บไว้ใน Museums
On-going challenge คนเก่งจะไม่กลัว challenge ยิง่ คาท้าทายยิง่ มา POPE เห็นว่าเด็กหนุ่ มคน
นี้ มีความสามารถก็ให้แกะทาหลุมศพให้ POPE และทาอย่างอลังการให้แกะสไตล์เดวิด 40 ตัว
ระหว่างที่มเี กลันเจโลทางาน มีคนไปบอก POPE ว่าให้มีเกลันเจโลวาดภาพเพดาน Sistine Chapel
เพื่อแกล้งเพราะเขาคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ มีเกลันเจโลก็หนีไปอยู่ฟลอเลนซ์ เพราะในชีวิตแทบจะไม่เคย
วาดรู ปเลย มีการต่อรองกันนานเลยในที่สุดก็กลับมายอมรับงานอันนี้ ที่โหดสุ ด ๆ Sistine Chapel
สู ง 20 เมตร กว้าง 40 เมตร ยาว 18 เมตร ประมาณ 500 ตารางเมตร POPE ให้วาดรู ปสาวก 12 คน
ของพระเยซู คริสต์ เขาบอกได้แต่ห้ามดู เขาวาดไป 300 ตัว เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในที่สุด POPE
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ก็ตกใจกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นว่ามหัศจรรย์เหลือเกิ น หงายหน้าวาด 4 ปี เสร็ จ เมื่ อก่ อนไม่มีไฟใช้แสงจาก
หน้าต่างเท่านั้นที่เหลือคือเทียน
Creativity Stretched ไอเดียเบ่งบาน เขาวาด 300 ตัว จากหนังสื อปฐมกาลพระเจ้ าสร้ างโลก เขา
เลยเกิ ดไอเดียใหม่ประติมากรรมสะท้อน เขาทารู ปบิด ๆ เบี้ยว ๆ Slave series เกิ ดขึ้นหลังจากวาด
Sistine Chapel
Growing forward เติบโตไม่หยุด หลังจากนั้น 25 ปี POPE อีกคนก็เรี ยก มีเกลันเจโล มาวาด
อีกทีแนวตั้ง มหัศจรรย์มากเขาอัปเดตกับข้อมูลที่เกิ ดขึ้นสมัยนั้น คนที่คน้ พบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลาง
ของดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางของระบบสุ ริยจักรวาล ซึ่ งค้านกับความคิดของ POPE
ที่ตีความ มีเกลันเจโลวาดภาพพระเยซูหน้ าเป็ นอพอลโลข้างหลังเป็ นเหมือนดวงอาทิตย์ นักวิชาการ
ที่ลอนดอน research เรื่ องนี้และเชื่อว่า มีเกลันเจโล เชื่อเรื่ องนี้ แต่ให้เขาเขียนก็ถูกด่า เขาเอาพระเยซู
หน้าเป็ นอพอลโลตามสไตล์เรอเนสซองส์ และกลายเป็ นว่าอพอลโลเป็ นเหมือนมีรัศมีอยู่รอบ ๆ และ
นัน่ คื อพระเยซู คริ สต์ ในรู ปอพอลโล ในเรื่ องราวของการพิพากษาครั้ งสุ ดท้ าย เพราะอพอลโลคื อ
สุ ริยเทพ อันนี้ลึกซึ้ งมาก คนนี้คือคนที่โตไม่หยุด รับรู ้สิ่งใหม่ตลอดเวลา แต่ Sistine Chapel งานชิ้น
เดี ย วเขาเป็ นที่ 1 ในโลกได้แล้ว ยังไม่ นับงานประติ มากรรมมากมายที่ อยู่ที่ ฟลอเรนซ์ อยู่ที่ โรม
อีกมากมาย
เขาถึงแก่กรรมอีก 3 สัปดาห์อายุ 89 ปี งานที่เขากาลังตอกอยู่อนั นี้ คือสิ่ งที่มหัศจรรย์ The true
work of art is but a shadow of the divine perfection งานศิลปะที่แท้จริ งก็คือเงาสะท้อนถึงความ
สมบูรณ์แบบขององค์ผเู ้ ป็ นเจ้า เคล็ดลับสาคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็ นพรสวรรค์ พรแสวงแต่สาคัญที่สุด
คือการค้ นพบตัวเองและทาสิ่ งที่รักตลอดชีวิต มีเกลัน เจโลโม้ตลอดว่าเขามีเงินเยอะแต่ เขาแต่งตัว
สกปรกไม่อาบน้ าหนวดเคราไม่เคยโกนมี research ว่าคนเหล่านี้ สูตรเหมือนกันหมดเสี ยเวลาเลือก
พวกนี้สุขภาพไม่ดูแลแต่พลังภายในมหาศาลเพราะเขาพบว่าเขาควรจะทาอะไรในโลกนี้ถึงมีพลัง
Phagorn’s Reflection - Gift or Talent , Struggle to grow , Right time right place, On-going
challenge, Creativity stretched
การค้นพบ Gift ในชี วิ ตส าคัญมาก พรสวรรค์ ไม่ พอไม่ มีทางเป็ นไปได้ที่เขาจะแกะเส้ น
เลือดออกมาได้โดยเขาไม่ได้ฝึกฝน จากก้อนหิ นไม่ มีทาง อุปสรรค์ ไม่ ใช่ ปัญหา ปั ญหามาปั ญญามี
บริบทสาคัญมาก ชีวิตอย่าหยุดนิ่ งต้องโดน Challenge ตลอด Creativity stretched ต้องถูกต้องปรับ
ให้ได้ นัน่ คือ Lift that is beyond the limits พรสวรรค์ก็คงมีแน่ แต่พรแสวงสาคัญไม่แพ้ บริ บท
สาคัญ การฝึ กฝนในที่สุดถึงจะเป็ นยอดคนได้

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ภากร มังกรพันธุ์
บรรยายเรื่อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริบทและการฝึ กฝนจนเป็ นยอดคน”
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 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 3 กุมภาพันธ์ 2565
อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์
นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก
บรรยายเรื่อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริบทและการฝึ กฝนจนเป็ นยอดคน”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 65

คุณกรณ์ จาติกวณิ ช
เรื่ อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022”

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65

คุณสยาม นนท์คาจันทร์
เรื่ อง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ”

วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 65

รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
เรื่ อง “My Life My Work”

วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 65

คุณทนง คมภาสกร (โค้ชหยัง)
เรื่ อง “กระชับช่องว่างระหว่างวัยในสังคมยุค 4.0...”

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

11

Rotary Club of Bang Rak

