
 
 
 
 
 
      
ที ่สคท.๐๐๔/๒๕๖๖         

   ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ข้อชี้แจงจากนายกสมาคมกฬีาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

เรยีน คนคาราเต้ ครอบครัวคาราเต้ และประชาชนที่สนใจคาราเตโ้ดยทั่วไป 

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวสาร ในลักษณะใหข้้อมูลที่โจมต ีชักนำ โนม้น้าว ที่ทำร้ายการ

ดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยทางโซเชียลมีเดียตลอดระยะเวลาสองเดือนที่

ผ่านมา รวมถึงการที่ไดมี้บุคคลใช้ถอ้ยคำที่หยาบคาย ดูถูกเหยยีดหยาม ดุด่าว่ากล่าวกรรมการบางท่าน 

ซึ่งหลายครั้งก็มีการพาดพิงมาถงึตัวผมโดยตรงด้วย โดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นว่าได้ทำงานรับราชการมา

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดจนเกษียณอายุ รวมทัง้ได้รับรางวัลดเีด่นจากหน่วยงานของสังคม 

และไดร้ับตำแหน่งระดับสูงขององค์กรต่างๆมาตลอด แต่ตอ้งถูกคนคาราเตบ้างกลุ่มใช้ถ้อยคำดูถูกอย่าง

รุนแรง ซึ่งผมไม่เคยเชื่อว่าสังคมคาราเต้จะมีผูท้ี่ใช้ถ้อยคำแบบนี้ พรอ้มกับบุคคลที่ได้รับการนับถือว่าเป็น

ผูใ้หญ่ของพี่นอ้งคาราเต้ก็ได้มาร่วมแสดงความเห็นใหท้า้ยดว้ยถอ้ยคำท่ีเหยยีดหยามดว้ยเช่นกัน 

ที่ผ่านมาสมาคมไม่ได้ออกดำเนินการแถลงการณ์ใดๆ เนื่องจากติดพันอยู่กับโครงการที่

สำคัญเป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนาสมาคม จึงไม่มีเวลาและโอกาสเพื่อชี้แจงเรื่องดา้นลบเหล่านี้ รวมทั้ง

บุคลากรที่ช่วยกันทำงานมีน้อยและทำงานทุ่มเทอย่างเงียบๆ แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกิด

ความบานปลายไม่สิ้นสุด หากปล่อยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ดำเนินการโจมตีอยู่ฝ่ายเดยีวจะไม่เป็นผลดีต่อ

การดำเนินการของสมาคมและต่อส่วนรวม จึงต้องขอชี้แจงกับทุกท่านเพื่อแก้ไขความสับสนและความ

เข้าใจผดิที่ผ่านมา ณ ที่นี้ 

การโจมตีตลอด ๒ เดือนที่ผ่านมา จะมีอยู่ด้วยกัน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องโค้ชทีมชาติ  

เรื่องนักกีฬาทีมชาติ และเรื่องการยื่นเปิดการประชุมวิสามัญ อนึ่ง ผมต้องแจ้งให้ทราบว่า การใหข้อ้มูล

ครั้งนี้จำเป็นต้องมีการเอ่ยถึงชื ่อบุคคล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจเรื ่องราวต่างๆได้ชัดเจน แม้มิได้ 

มีจุดประสงค์ที่จะล่วงเกินหรือละเมิดสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด แต่ทางสมาคมมีหลักฐานที่พร้อมจะแสดงหากมี

การดำเนนิการได้ทุกเม่ือ 

 เรื่องที่ ๑ โค้ชทีมชาติ ต้นกำเนิดของเหตุการณ์คือการเสนอคลิปข่าวทุนจีนในรายการ

เกาะสนามเช้า เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕ ซึ่งมีนางสาวญาณิศาเป็นผู้รับผดิชอบหลัก จากการสอบสวนโดย

คณะกรรมการสมาคม เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๕ คณะกรรมการเข้าใจดีถึงการชี้แจงโดยปฏเิสธว่าเกิดขึ้นโดย

ตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากผลของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสปอนเซอร์หลักที่ได้สนับสนุนเงินกว่า ๑๒ ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ได้ตดิต่อมา

ทางนายกสมาคมเพื่อขอทราบมาตรการปฏบิัติต่อเหตุการณ์น้ี 
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-๒- 

 คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันแลว้มีความเห็นว่า แมเ้หตุการณ์จะเกดิโดยความมุ่งหวัง

ดีหรือไม่ก็ตาม แต่ได้เกิดผลที่ผิดพลาดจริง และเกิดความเสียหายขึ้นจริงกับสมาคม คณะกรรมการ

สมาคมได้มีมติประนีประนอมโดยการลดบทบาทชั่วคราว ตามที่สมาคมได้แจ้งใหเ้จ้าตัวได้รับทราบเม่ือ 

๑๗ พ.ย.๖๕ 

 เป็นความจรงิที่ยอมรับกันว่าในอดีตที่ผ่านมา โค้ชญาณิศาเป็นบุคคลท่ีสร้างผลงานที่ดีและ

ชื่อเสียงต่อวงการคาราเต้ของประเทศมาอย่างยาวนาน แต่โดยสากลแล้วไม่ว่าในองค์กรใด ๆ ก็ตาม เมื่อ

เกิดความเสียหายขึ้นแล้วมิได้หมายความว่าจะได้รับการยกเว้นกว่าผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เป็น

บุคคลที่มคีวามดมีาอย่างยาวนาน จงึควรแสดงออกถงึความรับผดิชอบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี  

 ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการดำเนินการพิจารณานั้น ทางสมาคมได้ดำเนินการแกไ้ขปัญหาใน

เรื ่องนี ้เป็นขั้นตอนมาตามลำดับ ได้มีหนังสือแจ้งเตือน พูดคุยชี้แจง ทั ้งจากตัวนายกสมาคมเองและ

คณะกรรมการทัง้เป็นทางการและเจรจาเป็นการส่วนตัวมาโดยตลอด 

 แต่กลับกัน สถานการณ์ต่างๆได้รับการขยายความเพิ่มเติมโดยไม่มีจุดยุติ จนกระทั่งเมื่อวันที่  

๑ ธ.ค.๖๕ คณะกรรมการสมาคมได้ประชุมร่วมกัน และไดม้ีมติให้นางสาวญาณศิา พ้นจากการปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ เนื่องจากได้กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมติของคณะกรรมการบรหิาร

สมาคมเมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๕ 

 เรื่องที ่๒ นักกฬีาทมีชาติ ก่อนเกดิกรณขีองโค้ชทีมชาติ ผมเช่ือมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

นักกีฬากับสมาคมกับนายกสมาคม เป็นไปดว้ยความเขา้ใจกันเป็นอย่างดีเสมอมา 

 แต่ระหว่างที่นายกสมาคมได้พาคณะนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ WKF ที่ตุรกีช่วงเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อสมาคม ๒ เรื่อง คือเรื ่องการเสนอคลิปข่าวทุนจีน 

(๒๖ ต.ค.๖๕) กับเรื่องของการที่นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติจำนวน ๕ คนไปแข่งขันรายการคิกบ๊อกซิ่ง  

(๒๙ ต.ค.๖๕) ซึ่งผดิกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจวบด้วยช่วงเวลานั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์

ระหว่างสมาคมกับโค้ชทีมชาติ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียของนักกีฬาออกมาโจมตี

สมาคมกล่าวคือ 

 - เรื่องการไม่ไดร้ับเงินเดอืน 

 - เรื่องความต้องการไปแข่งขันที่อนิโดนีเซีย 

 - เรื่องการจะเลกิฝึกซ้อมและลาออกจากการเป็นนักกีฬาทมีชาติ 

เหตุการณ์เหล่านี้สรา้งความเขา้ใจผิดท้ังในและนอกสมาคมขึ้นตามลำดับ ซึ่งโคช้ญาณิศาแจง้ว่าไม่ได้ไป

พูดคุยอะไรกับนักกีฬาทั้งสิ้น แต่นักกฬีาได้รับทราบข้อมูลทุกอย่าง การโพสต์ข้อความโจมตีสมาคมทาง

โซเชยีลมีเดยีของนักกฬีาทำให้เกดิความสับสนแก่บุคคลทั่วไปเป็นวงกวา้ง  

 สมาคมได้รอความพร้อมและเชิญทีมนักกฬีามาพูดคุย ชีแ้จง อธบิายถึงทุกเรื่องที่กล่าวมา

ด้านบน ซึ่งตอบคำถามให้นักกีฬามีความเข้าใจได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนที่นักกฬีาบางคนเคยได้รบัไป

แล้วแต่คำนวนผิดพลาดของตัวนักกีฬาเอง สมาคมได้แจ้งใหน้ักกฬีาทราบถึงนโยบายของสมาคมกีฬา

คาราเต้แห่งประเทศไทยว่าด้วยการปฏิบัติตัวของนักกีฬาทีมชาติ การฝึกซ้อม และองค์ประกอบที่

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น 

 

 



 

-๓- 

 ในการนี้สมาคมได้มีหนังสือแจ้งเตือนนักกีฬา ๕ คน ถึงการผิดกฎระเบียบของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ที่นักกีฬาที่ไปแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๕ ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของ

นักกีฬาคาราเตท้มีชาติ 

 หลังจากการพูดคุย สถานการณ์ของนักกีฬาทีมชาติก็ได้เริ ่มสงบเรียบร้อยลง แต่ทั้งนี ้มี

นักกีฬายังไม่เห็นด้วยกับสมาคม ไดแ้ก่ 

              ๑.นางสาวอาร์ม สุขเขียว ไดผ้ดิกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแข่งขันคิกบ็อก

ซิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และโพสต์โซเชียลมีเดียโจมตีสมาคม ซึ่งสมาคมมหีนังสือแจ้งเตือนแล้ว แต่ก็ยัง 

ฝ่าฝนือย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามเจา้ตัวได้แจง้ความประสงค์กับสมาคมตัง้แต่ตอนต้นว่าจะอำลาทมีชาติ  

              ๒. นายพิฆเนศ สุขหยกิ ได้ผดิกฎระเบยีบของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยแข่งขันคิกบ็อก

ซิ่งโดยไม่ไดร้ับอนุญาต และโพสต์โซเชยีลมเีดยีโจมตีสมาคม ซึ่งสมาคมมหีนังสือแจ้งแลว้ แต่ก็ยังฝ่าฝนื 

และเจา้ตัวเองได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะไปแข่งขันคกิบ็อกซิงต่อไป โดยมุ่งหวังรางวัลที่จะได้รับจากการ

ไดเ้หรยีญทอง สมาคมจงึไม่ได้เชญิใหเ้ขา้ร่วมเก็บตัวเป็นนักกฬีาคาราเตท้มีชาติ 

             ๓.นายภาณุเดช ขนานเภา ได้โพสต์โซเชียลมเีดยีโจมตีเก่ียวกับนโยบายของสมาคม ซึ่งสมาคม

มีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้แสดงท่าทีเหยียดหยาม

กรรมการสมาคมหลายครัง้ ทางสมาคมจงึไม่ได้เชญิให้เขา้ร่วมเก็บตัวเป็นนักกฬีาคาราเตท้มีชาติ 

           เรื่องที่ ๓ การยื่นเปิดการประชุมวิสามัญ นโยบายในการปฏิบัติงานของสมาคมตั ้งแต่

เริ่มแรกเปิดโอกาสใหม้กีารตรวจสอบมากกว่าที่ผ่านมา คือมีการประชุมเป็นทางการครบถว้นทุกเดอืน 

ไม่ได้มีการหลบเลี่ยงตามที่ถูกกล่าวหาใดๆ ในทางกลับกันสมาคมไดใ้ช้เวลาเพื่อเตรียมข้อมูลที่บุคคล

ทั่วไปไดร้ับข่าวสารท่ีผดิในทุกเรื่อง และแจง้ใหส้มาชกิได้รับทราบถงึเรื่องที่เกดิข้ึนในการบริหารงานของ

สมาคมในยุคก่อน ซ่ึงได้ตรวจพบหลักฐานในการทุจรติต่างๆเป็นจำนวนมาก   

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อนักกฬีาโดยตรง 

โดยนักกฬีาขาดการฝึกซ้อมที่ดี ขาดการควบคุมกำกับดูแลและมีจิตใจสับสน เห็นไดช้ัดเจนจากผลการ

แข่งขันรายการ AKF ที่เพิ่งผ่านมา  

 

***หากยอ้นไปถึงจุดเริ่มตน้ของวาระการทำงานในสมัยคณะกรรมการยุคปัจจุบัน แม้ผมจะมารับหน้าที่

เป็นนายกสมาคมได้รวมทัง้สิ้น ๑ ปี ๙ เดอืน แต่เป็นช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้ผลกระทบจากสภาวะโควดิ๑๙ 

อยู่ประมาณ ๑ ปี ๒ เดือน ซึ่งทำให้การแข่งขันทั่วโลกหยุดชะงักโดยปรยิาย มบีุคคล ๓ ท่านที่ได้ให้เกียรติ

ทาบทามเชญิผมมาเป็นนายกสมาคมไดแ้ก่ คุณดุลยรัตน์ คุณสุนันทา และคุณดนุพล ซึ่งก่อนตอบรับ ผมได้

ปรึกษากับทางผู ้สนับสนุนก่อน เพื่อความมั่นใจ เนื่องจากได้รับการแจ้งว่าต้องมีสปอนเซอร์ให้การ

สนับสนุนเงินกับสมาคม ซึ่งผมไดแ้ต่งตัง้กรรมการเข้าเป็นอุปนายกสมาคม ๔ ท่าน เป็นพลเรือนทั้งหมดโดย

ผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมคาราเต้มาก่อน ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากคุณดุลยรัตน์ คุณสุนันทา 

และ คุณอธติิยา (ผูป้ระสานงานของสมาคม) 

 

 

 

 



 

-๔- 

 ผมขอเรียนว่าตลอดชีวติการทำงาน ผมได้มุ่งมั่นต่อทุกหน้าที่ที่ได้รับ เมื่อเป็นนายกสมาคม

ผมก็ยังคงความตั้งไจในการทำหน้าที่  แต่เมื่อได้เข้าทำงานมาประมาณ ๖ เดือน ไดเ้ห็นว่าการทำงาน

ของฝ่ายเลขาฯมปีระสทิธิภาพนอ้ย เนื่องจากว่าเลขาธกิารสมาคม (ดร.เทยีนชัย) อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย จึง

ไม่มีโอกาสมาช่วยทำงานได้เต็มตัว ผมได้พูดคุยกับเลขาฯเทียนชัยโดยตรงแบบผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็เห็นดี

ด้วยที ่ผมควรจะหาเลขาฯเต็มเวลามาทำงานแทนท่าน ผมจึงได้ทาบทามเพื ่อนของผมที่ เป็น

นายทหารเรือ ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องกีฬามากว่า ๔๐ ปี และเคยทำงานกับสมาคมกีฬาทางน้ำมา

แทบทุกหน้าที่ มารับหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอยู่ได้ประมาณ ๓ เดือน ก็ต้องถูกขับให้พ้นจาก

ตำแหน่งไปเพราะมีผลงานไม่เป็นที่พอใจของผูร้่วมงาน สมาคมจงึตกอยู่ในสภาวะที่ขาดเลขาสมาคมอีก

ครัง้ ซึ่งพอดีกับเป็นช่วงที่ กกท. มกีารปรับปรุงและพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการประเมินผล

การดำเนนิงาน ซึ่งคุณพนา ได้อาสาเขา้มาทำงานเพื่ออุดช่องว่างในกระบวนการต่างๆ  

 ต่อมาในช่วงก่อนไปแข่งขันรายการ SEAKF ที่กัมพูชาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ผมได้เสนอให้

เปลี่ยนตัวผูร้่วมเป็นคณะกรรมการของ SEAKF จากคุณธีรภาพ เป็นคุณพนา (ซึ่งได้มีความพยายามกีดกัน

ให้คุณพนาไม่ตอบรับเป็นกรรมการ) และหลังจากกลับมาจากการแข่งขันรายการ SEAKF ผมไดร้ับทราบ

ข้อมูลว่าทีมโค้ชสองกลุ่ม (กลุ ่มคุณดุลยรัตน์+คุณดนุพล กับกลุ่มคุณญาณิศา+คุณซาอี๊ด) เกิดความ

ขัดแย้งกัน จงึได้นัดใหม้าพูดคุยปรับความเขา้ใจแต่ก็ไม่มีผลดีขึ้น ขณะเดยีวกันผมไดร้ับทราบข้อมูลจาก

คุณญาณิศาว่าคุณดุลยรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนแทบจะไม่ได้เข้ามาดูแลการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ

ตามหนา้ที่ปกติเลย  

 โดยบังเอิญท่ีวันนัน้คุณสุนันทาและเจ้าหนา้ที่สมาคมทัง้สองท่านได้เขา้มาที่สมาคมด้วย ได้

มีการแจง้ถึงความไม่พอใจในการทำงานของคุณพนา โดยยืนยันว่าหากคุณพนายังคงทำงานต่อไป ทั้ง

สามคนก็จะลาออก ซึ่งเป็นการกดดันให้ปลดคุณพนา ผมจึงไดแ้จง้ให้คุณพนาได้รับทราบเพื่อไปพูดคุย

ปรบัความเข้าใจกัน แต่ได้ทราบว่าไม่ได้รับการตอบรับเพื่อพดูคุยอย่างใด 

 ต่อมาคุณสุนันทา คุณชริกา(เหรัญญิก) และเจ้าหน้าที่สมาคมทั้งสองท่านได้ยื่นหนังสือ

ลาออก โดยได้ไปกดดันให้คุณพลวศินและคุณนลินภัสร์ ซึ่งทุกท่านเป็นคนทำงานหลักอยู่ลาออกด้วย 

เพื่อให้สมาคมดำเนนิงานไปต่อไม่ได้และผมต้องลาออกไปในที่สุด โดยขณะน้ันคุณสุนันทาได้ปฏิเสธการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ๒ เรื่องคือการประชุมสามัญประจำปี และการเป็นผู ้ประสานงานหลักการ

จัดการแข่งแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๒๒ 

 ความพยามดังกล่าวส่งผลกระทบจรงิต่อสมาคมที่ประสบกับภาวะความยากลำบากในการ

ทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งทำการเบิกถอนเงินกับธนาคารไม่ได้ และขาดเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานหลัก  

แต่คุณพนาได้เป็นกำลังหลักเพื่อแก้ไขสถานการณ์ขณะนัน้ ที่สำคัญสมาคมเหลือเวลาอีก ๓ เดือนเท่าน้ัน

ในการเตรียมการจัดการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๒๒ ที่ภูเก็ต และต่อมาไม่นานคุณดุลยรัตน์ก็ได้

แจง้ลาออก โดยให้เหตุผลว่าจะไปร่วมต่อสู้กับพี่ๆ  นอ้งๆ คาราเต้ 

 

 

 

 

 



 

-๕- 

ในช่วงเดอืนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่สร้างปัญหาแก่สมาคม

อีกครั ้ง  จากความไม่พอใจของกลุ ่มบุคคลที่ได้ออกจากสมาคมไปนั้น ได้กล่าวหาร้องเรียนการ

ดำเนินงานของสมาคมจำนวน ๘ เรื่องต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมถึงยื่นถอดถอนนายก

สมาคมและเลขาธกิารดว้ย แต่ทัง้นี้ผลการพจิารณาของ กกท. ไม่เห็นชอบต่อขอ้กล่าวหาดังกล่าวในทุกกรณี  

โดยขณะน้ันสถานภาพทางการเงินของสมาคมย่ำแย่มาก เพราะงบประมาณต่างๆที่สมาคม

ส่งไปแข่งขันต่างประเทศทุกรายการตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ การเก็บ

ตัวการแข่งขันซีเกมส์และเอเชยีนเกมส์ รวมถึงเงินอุดหนุนประจำปี ยังไม่ไดร้ับจากกกท.ตามกำหนดใดๆ

ทัง้สิ้น ดังนัน้สมาคมตอ้งสำรองจ่ายไปก่อน โดยอาศัยเงนิสปอนเซอร์จากซพี ีและเงนิส่วนตัวของผมเอง

ประมาณ ๒ ล้านบาทเพื่อใหส้มาคมดำเนนิงานต่อไปได้  

 เม่ือสมาคมเบกิเงนิสำหรับการจัดการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่น ๒๐๒๒ ในเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๕ 

ไดส้ำเร็จ สามารถนำมาใชเ้ป็นค่าใช้จ่ายได้ก่อนจัดการแข่งขัน ซึ่งต่างจากอดีตที่ไม่เคยทำได้มาก่อนโดย

ตกค้างมาโดยตลอด และที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันครัง้นั้นสูงมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน

การเชิญและรับรองวไีอพจีากต่างประเทศ เช่น กรรมการผูตั้ดสิน โคช้ นักกฬีา (เช่นค่าเดนิทาง ค่าที่พัก 

ค่าเล้ียงดู) 

 ผมได้มอบหมายให้เหรัญญิกตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลค่าใช้จ่ายที่ภูเก็ต รวมทั้งในอดีต

ที่ผ่านมาทุกรายการใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อให้สามารถรับการตรวจสอบจากสมาชกิได้ภายในมกราคม ๒๕๖๖ 

อนึ่ง ในปัจจุบันสมาคมสามารถทำงานแม้โดยไม่มีคุณอธิติยา(ผู้ประสานงานสมาคมคนเก่า) 

ก็ยังดำเนินการประสานงานในเรื ่องต่างๆกับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเบกิจ่ายงบประมาณทันเวลาไม่ล่าช้าเช่นเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทำงานจากสมาคมยุคก่อนอย่างสิ้นเชงิ 

 

ผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 

 ๑. ไดร้ับผลการประเมินค่าตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำป ี

๒๕๖๔ อยู่ในระดับเกรด A เป็นครั้งแรก โดยดัชนทีี่เป็นปัจจัยคือการที่สมาคมได้รับสปอนเซอร์เกิน ๔ 

ลา้นบาทเป็นครัง้แรก แมส้ภาวะโควดิ๑๙ จะทำให้ตัวชี้วัดต่างๆจากการแข่งขันหยุดชะงัก 

 ๒. ผมได้รับเลือกจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ ให้เป็นผู้แทนกรรมการนโยบาย

การกฬีาแห่งชาติ (ซุปเปอร์บอร์ด) โดยมวีาระ ๓ ปี 

**ซึ่งส่งผลให้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ และ

ความร่วมมือที่ดีกับสมาคมกีฬาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง** 

 ๓. ได้จัดทำ MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการการศกึษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)โดยนำ

ก ีฬาคาราเต ้เข ้าเป ็นทางเล ือกให้น ักเร ียนในส ังก ัดสพฐ. เพ ื ่อฝ ึกฝนพัฒนาฝ ีม ือและท ักษะ  

โดยจัดให้มีการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาคและระดับประเทศ (ชงิถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร)ี 

 

 



 

-๖- 

 ๔. ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)ให้นำกีฬาคาราเต้เข้าไปเป็น

ทางเลอืกให้นักเรยีนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) เพื่อฝกึฝนพัฒนาฝมืีอและทักษะ  

 ๕. ไดร้ับอนุมัติจากผูบ้ัญชาการทหารสูงสุด ให้นำกฬีาคาราเต้เขา้เป็นประเภทกีฬาท่ีแข่งขัน

ในก ีฬากองท ัพไทย ประกอบด้วยกองบ ัญชาการกองท ัพไทย กองท ัพบก กองท ัพเร ือ 

กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกีฬาคาราเต้จะถูกจัดเป็นกฬีาสาธิตในการแข่งขัน

กีฬากองทัพไทยป ี๒๕๖๖ 

 **ซ่ึงหมายความว่านักกฬีาคาราเต้จะมโีอกาสและช่องทางที่จะเข้าไปเป็นข้าราชการทหาร

และตำรวจต่อไปในอนาคต** 

 ๖. ผมได้ทำหนังสอืฝากนักกีฬาทมีชาติที่จะอำลาทีมชาติเพื่อเขา้รับราชการในกองทัพไทย

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไดร้ับการตอบรับจากผูบ้ังคับบัญชาของกองทัพ 

 ๗. ได ้ประสานความร่วมมือก ับสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาภาคเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำกีฬาคาราเตเ้ข้าไปสู่การฝึกฝนเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนภาคเอกชน 

(อยู่ในระหว่างดำเนนิการ) 

 ๘. ไดจ้ัดทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้นำกีฬาคาราเตเ้ข้าไปอยู่

ในหลักสูตรของมหาวทิยาลัยและมีการฝกึสอนในโรงเรยีนกฬีาจังหวัดให้มากขึ้น 

 ๙. ได้ผลักดันให้มีการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทผู้สูงอายุจากสมาคมกีฬาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทย ให้นำกฬีาคาราเตเ้ข้าไปทำการแข่งขันในรายการ Thailand open master games 2023 โดย

ในปีนี้จะเริ่มจากการแข่งขันแบบเป็นกฬีาสาธิตระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ชลบุรี 

 ๑๐. ได้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกีฬาคาราเต้ในรายการมหกรรมกีฬานักเรียนอาเซียน โดย

ประสานกับชาติต่าง ๆ ในอาเซียน ซ่ึงไดร้ับการตอบรับดว้ยดี  

 ๑๑. ได้พิจารณาบทบาทหน้าที ่ของศูนย์คาราเต้ระดับภูมิภาค เพื ่อให้การพัฒนากีฬา

คาราเตเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพสูงสุด (อยู่ในระหว่างดำเนนิการ) 

 ๑๒. ได้จัดตั้ง TKF Referee Commission (RC) เพื่อให้เกิดโครงสร้างในการทำงานด้านผู้

ตัดสิน  (อยู่ในระหว่างดำเนนิการ) 

 ๑๓. เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชนะในรายการการแข่งขันระดับโลก (เด็ก

ชายณัฎฐกฤต อนิกลอย) เหรยีญทองแดงประเภท Cadet ใน WKF Championship 2022 ที่ตุรกี 

 ๑๔. ได้สนับสนุนผูต้ัดสนิคนแรกของประเทศไทยได้ขึน้ระดับ REFEREE (นางสาวปิยะนันต์ 

ราชบันดษิฐ์) โดยสอบผ่านผูต้ัดสนิระดับโลก (WKF LICENSE) ประเภท KUMITE REFEREE B 

 ๑๕. ได้มีนโยบายให้การดูแลดา้นสวัสดกิารกับนักกีฬาทมีชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ เช่น 

กำหนดให้ค่าตอบแทนแก่นักกีฬาในอัตราเต็มและจ่ายให้ตรงในแต่ละเดือน จัดให้มีการประกันด้าน

สุขภาพ เป็นตน้ 

 ๑๖. ได้จัดส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศตุรกี โดยมีจำนวนนักกีฬาที่มากที่สุด

และมรีะยะเวลานานที่สุดเท่าที่เคยดำเนนิการผ่านมา 

 

 

 



 

-๗- 

 ๑๗. เป็นครั ้งแรกที่สมาคมมีระบบที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน Sport Data เป็นลิขสิทธิ์ของ

สมาคมเอง รวมทัง้สรา้งWebsiteและ Facebookอย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นของส่วนตัว 

 ๑๘. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฬีาคาราเตใ้ห้มีมาตรฐานและเป็นสากล ซึ่งจะทำให้คน

คาราเต้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการจัดการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องได้

อย่างเป็นระบบและเกดิประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย (อยู่ในระหว่างดำเนนิการ) 

 ๑๙. ไดส้รา้งความร่วมมือในการยกระดับกีฬาคาราเต้ร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาคาราเต้

แห่งประเทศไทย กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด และบริษัทญี่ปุ ่นชั้นนำในประเทศไทย (อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ) 

 ๒๐. ได้รับการบอกกล่าวจากพี่นอ้งคาราเต้ ที่ได้ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและเยี่ยมชมการ

ฝึกซ้อม ไปชมการแข่งขัน ไปมอบเหรียญรางวัล ไปประชุมพบปะพูดคุย ตามที่ต่างๆในแต่ละภูมิภาคว่า 

เป็นครัง้แรกที่มีนายกสมาคมมาพบปะพูดคุยโดยตรง ซ่ึงทำใหค้วามสัมพันธ์ระหว่างทุกส่วนพัฒนาขึ้น 

 ๒๑. ไดจ้ัดหางบสนับสนุนกีฬาคาราเตไ้ดม้ากถึง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

ซึ่งมากที่สุดที่เคยมกีารหางบสนับสนุนสมาคมกฬีาคาราเต้แห่งประเทศไทย 

 ทุกเรื่องที่กล่าวมา ผมเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาสมาคมกีฬาคาราเตแ้ห่งประเทศ

ไทยในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนั้นเกิดขึ้นเป็นครัง้แรก ผมไดแ้ต่หวังว่าทุกท่านคงจะเห็นถงึความ

ตัง้ใจในการมุ่งม่ันพัฒนาวงการคาราเต้ และคนคาราเต้อย่างแท้จริง เพราะกีฬาคาราเต้จะเกิดการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนไปทุกส่วนของกลุ่มคนในสังคม ทำใหเ้กิดการขยายตัวของนักกีฬาคาราเต้ที่

กวา้งขวางกว่าในอดีต 

  ผมทำงานมาโดยไม่มคี่าตอบแทนและไม่เคยไดร้ับผลประโยชน์จากการทำหนา้ท่ีแม้แต่บาทเดียว 

ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยที่เป็นช่องทางในการหารายได้หรือผลประโยชน์ 

ในทางกลับกัน ผมไดด้ำเนินการหาสปอนเซอร์สนับสนุน(ซีพ)ีใหก้ับสมาคมเป็นจำนวนเงินรวม ๑๒ ล้าน

บาท และจำต้องสำรองเงินส่วนตัว ๒ ล้านบาท นอกเหนือไปจากการทำงานของสมาคมจนครอบครัว

บอกว่ามีแต่พูดเรื่องคาราเต้ โทรศัพท์คุยแต่เรื่องงานและประชุมเรื่องคาราเต้ เดินทางไปต่างจังหวัด

รวมถึงต่างประเทศในเรื่องของคาราเต้ บางครั้งเที่ยงคืนตหีนึ่งยังมีการแก้ไขงานกัน ซึ่งผมโชคดีที่มี

เจา้หนา้ที่สมาคมที่ขยันขันแข็งและทำงานใหส้มาคมอย่างเต็มที่ 

ขอให้ท่านลองเปิดใจเป็นกลาง เปรียบเทียบความตั้งใจในการพัฒนาวงการคาราเต้ใน

ขณะนี้ กับยคุของกลุ่มบุคคลก่อน โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการบรหิารจัดการดา้นการเงิน เนื่องจากใน

ยุคก่อนไม่มีการจัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้สมาคมยังพบว่าได้มีการปลอม

แปลงเอกสารต่างๆเช่นการจองโรงแรม ทำให้ทำการเบิกจ่ายจากกกท.ไม่ได้ สมาคมต้องพบความ

ยากลำบากในการทำงานเป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

\ 
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 อย่างไรก็ตามจากการที่สมาคมได้ตรวจพบการทุจริตในหน้าที่ของกลุ ่มบุคคลก่อน  

ผมมั่นใจว่ากลุ ่มบุคคลที่ได้โจมตีสมาคมทางโซเชียลมีเดียจะต้องมีผู้ที่ต้องรับความผิดเหล่านี ้ทาง

กฎหมายอย่างแน่นอน และสมาคมสามารถตรวจพบและทราบถึงช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวในเรื่องต่างๆ เช่น การจองตั๋วเครื่องบนิ การจัดหาอุปกรณ์การฝึกซ้อม การจัดที่พักของนกักีฬา 

การจ่ายค่าตอบแทนของนักกีฬา การใช้ชื่อเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานเพื่อเบิกเงินแต่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง 

รวมถึงงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ และการจัดการแข่งขันต่างๆ (จะมีการเบิก

เงินตามงบประมาณไปล่วงหน้า ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งจ่ายจริงและไม่ไดจ้่ายจริงตามเอกสาร แต่

ท้ายที่สุดได้ใชง้บประมาณจนหมดโดยไม่เคยเหลือคนืสมาคมเลย สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของนักกฬีา

และเจา้หน้าที่ทั้งจากการตรวจโควดิทุกการเดินทาง ๓ ครั้ง และการกลับมาพักที่โรงแรมกักตัว ซึ่งสมาคม

ตอ้งจ่ายเงินไปประมาณ ๕ แสนบาท) 

นอกจากนี้สมาคมยังได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์กับบรรดาชาติต่างๆในอาเซียน 

เนื่องจากกลุ่มบุคคลก่อนได้ใช้ความสนิทสนมคุ้นเคยเพื่อให้ข้อมูลเท็จ ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นมาก มีความเขา้ใจและความร่วมมือต่อกันด้วยดีซึ่งแลกมาด้วย

การฝ่าฟันแกไ้ขปัญหาอย่างหนัก 

ด้วยการที่ผมรับราชการทหาร ผมจึงถูกโฆษณาชวนเชื่อให้เสียหายว่าเป็นเผด็จการ ใน

ความเป็นจริงที่ผ่านมามีแต่กลุ่มบุคคลเก่าที่แสดงความไม่พอใจ เมื่อมีอะไรที่ขัดขวางประโยชน์ของ

ตนเอง จงึตอ้งทำการขับไล่ให้ผมและคณะกรรมการชุดปัจจุบันออกไป  

ขอตัง้คำถามกับคนคาราเตทุ้กท่าน ดังนี้: 

๑. ท่านจะปล่อยให้สังคมคาราเต้ เป็นไปตามวงจรเก่าอกีต่อไปหรอื? 

๒. ท่านจะปล่อยให้วถิีคาราเต้ ถูกทำใหเ้สยีหายอกีต่อไปหรอื? เช่นการโกหก ใส่รา้ยป้ายสี 

การเบียดบังประโยชน์มาเป็นส่วนตน 

๓. ท่านเห็นกลุ่มบุคคลเก่าทะเลาะด่าว่ากัน ต่อมาเมื่อเกดิปัญหาของตนก็กลับมาร่วมมือกัน 

ใช้วธิกีารสกปรกที่ตนเองโจมตกัีนมาก่อนเพื่อทำให้ตัวเองได้มีผลประโยชน์ตามเดิม ? 

ท่านจะปล่อยให้มีกลุ่มบุคคลเหล่านี้โน้มนา้วชักจูงวงการคาราเต้อกีต่อไปหรอื? 

๔. ท่านจะปล่อยให้จิตวิญญาณของคาราเต้ถูกนำมาอวดอ้างในทางที่ผิดอีกต่อไปหรือ? 

ท่านไม่อยากเก็บรักษาไวเ้ป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีใหลู้กหลานได้ยดึถอืสืบทอดกันต่อไปหรอื? 
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การส่งเสรมิคนดี 

“…ในบ้านเมอืงน้ัน มท้ัีงคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้

บ้านเมืองม ีความปรกติสุขเรียบรอ้ยจึงมใิช่การทำให้ทกุคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริมคน

ดใีห้คนดไีด้ปกครองบ้าน เมอืง และควบคุมคนไม่ดไีม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดอืดร้อนวุ่นวายได้…” 

พระราชดำรัสของรัชกาลท่ี ๙ ในงานพธิเีปดิงานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาติคร้ังที ๖ 

ณ ค่ายลูกเสอืวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วนัพฤหัสบดท่ีี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ 

 
 

จงึขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

พลเอก 

           สุรชาต ิจติต์แจ้ง 

                                               นายกสมาคมกฬีาคาราเตแ้ห่งประเทศไทย 

 


