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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          ส าหรับสัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก ดร.ไพจติร วบูิลย์ธนสาร  รองประธานและเลขาธิการ
หอการไทยในจีน มาบรรยายเร่ือง “ยุทธศาสตร์เศรษฐกจิจนีในทศวรรษหน้า” ท  าใหเ้ราไดรั้บรู้การกา้ว
กระโดดของจีน 4 ทศวรรษเป็นไปได ้และภาพประเทศจีนทุกๆ มิติยคุใหม่ ซ่ึงมีผูส้นใจและเขา้ร่วมประชุม
ทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 42 ท่าน 
           ผมมีเร่ืองจะแจง้ใหส้มาชิกทราบ 2 เร่ือง 1. ขอแสดงความยนิดีกบัท่าน อกบร.ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ 
รัตนวชิช์  ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากโรตารีสากลใหเ้ป็น Empowering Girls Ambassador ของโซน 10B และ C 
(8 ประเทศ) เป็นต าแหน่งใหม่ท่ีริเร่ิมโดยประธานโรตารีสากล เชคกา เมตาห์ ท  าหนา้ท่ีส่งเสริมและ
สร้างสรรคพ์ลงัเยาวสตรีในดา้นต่างๆ เพื่อความเสมอภาคทางสังคม เช่น ทางการศึกษา ความปลอดภยั 
สุขภาพพลานามยั การกดข่ีทางสังคม ความไม่เป็นธรรมทั้งทางครอบครัวและสังคมแวดลอ้ม 2. ข่าวสุด
เศร้าการจากไปของ อน.จริเทพ ฤทธิเดช สมาชิกคนส าคญัของสโมสร ขอแสดงความเสียใจอยา่งสุดซ้ึงต่อ
ครอบครัวของท่าน ขอใหคุ้ณความดีและบุญกุศลท่ีสั่งสมมาตลอดชีวิตจงโนม้น าใหด้วงจิตวิญญาณไปสู่
สัมปรายภพดว้ยเทอญ  
          และในวนัท่ี10 กนัยายนน้ี  ทีมโครงการบ าเพญ็ประโยชน์สโมสรโรตารีบางรัก น าทีมโดย รทร. 
ณชัชา เหมะจนัทร ประธานโครงการฯ อน.ดร.สลกัจติ นพคุณ, นยล. ปราณ ีและ รทร.ปทติตา บุญสวสัดิ ์ 
น าชุดน ้ายาฉีดพ่นฆ่าเช้ือ และชุด PPE สังฆทาน พร้อมทั้งปัจจยั ไปถวายพระท่ีวดัเสาธงหิน และ วดับาง
ม่วง ภายใตโ้ครงการโรตารีรวมใจสู้ภยัโควิดโดยสโมสรโรตารีบางรัก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลใหก้บั 
อน.จริเทพ ฤทธิเดช โมทนาบุญร่วมกนั  
          ท่านสมาชิกครับ สโมสรโรตารีบางรักของเรามีอะไรต่างๆ มากมายท่ีพวกเราไดรั้บจากท่านองค์
ปาฐกท่ีสลบัผลดัเปล่ียนมาใหค้วามรู้ในหลากหลายเร่ือง ผมจึงอยากเชิญชวนใหส้มาชิกไดม้าร่วมประชุม
ประจ าสัปดาห์กนัใหม้ากๆ นะครับ 
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 



สโมสรโรตารีบางรัก   Rotary Club of Bang Rak 3 

Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 9/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  9  กนัยายน 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    26 ท่าน 
   ขาดประชุม    37 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 42.62% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  40.64% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวนัออก   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารียานนาวา     1 ท่าน 
  แขกสโมสร     10  ท่าน 
 
      รวม    39 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          จีนเปิดประเทศมาถึงวนัน้ี 40 ปี จีนพฒันาเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง เฉล่ียการเติบโต 9% ต่อปี ปี
ท่ีแลว้วิกฤตโควิด จีนเติบโตเป็นบวกเพียงประเทศเดียวในโลกในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ คือ
โต 2.3%  กา้วแซงญ่ีปุ่นข้ึนมาเป็นเบอร์ 2 ของโลกและวิ่งไล่ตามสหรัฐอเมริกาดว้ยอตัราความเร็วท่ี
สูงกว่าสหรัฐต่อเน่ืองมาหลายปี ดูแนวโนม้อยา่งน้ีต่อไปจีนจะข้ึนทาบชั้นสหรัฐในอนาคต 
      ตอนเปิดประเทศท่านเติ้งเส่ียวผิงบอกตอ้งการเปิดประตูหน้าต่างรับอากาศบริสุทธ์ิ ตามมา
ดวัยวลีอมตะ แมวไม่ว่าสีขาวหรือสีด าขอให้จับหนูได้เป็นพอ เติ้งเส่ียวผิงมองลู่ทางโอกาสในการ
พฒันาเศรษฐกิจ พฒันาคนท่ีเดิมป่วยให้แข็งแรง มองว่าศกัยภาพของจีนโพน้ทะเลท่ีอยู่เอเชียแทบ
ตะวนัออกไม่มากพอจึงไปเช้ือเชิญชาติตะวนัตก ส่งผลให้จีนกลายเป็นฐานการผลิตใหม่ของโลก  
          นอกจากมิติเชิงอุปทานแลว้มิติเชิงอุปสงค์ก็เป็นนยัส าคญั การเติบโตของเศรษฐกิจจีนท าให้
รายไดเ้ฉล่ียต่อหัวเพิ่มสูงข้ึน ท าให้จีนมีก าลงัซ้ือในเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ย ส่งผลท าให้จีนเป็น
ตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในช่วงหลายปีหลงัน้ี กา้วข้ึนเป็นผูส่้งออกรายใหญ่
ของโลกท าใหจี้นเกินดุลการคา้มหาศาล ปีท่ีแลว้วิกฤตโควิดจีนเกินดุลการคา้กว่า 5 แสนลา้น US$ 
          การลงทุนของจีนวนัน้ีเปล่ียนไปจากยุค 30 ปี แรกของการเปิดประเทศ ท่ีรองรับการลงทุน
เป็นหลกั แต่ในช่วง 10 ปีหลงัจีนก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน วนัน้ีก้าวแซงการ
ลงทุนของต่างชาติท่ีเขา้มาในจีน เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจจีนก าลงัสยายปีกไปมีอทิธิพลใน
เวทรีะหว่างประเทศเพิม่มากขึน้ 
          นกัท่องเทียวต่างชาติปกติไม่มีโควิดมีประมาณ 100 ลา้นคน จีนขาดดุลเร่ืองการท่องเที่ยวเขา
พยายามปรับปรุงมิติการท่องเท่ียวเพื่อไม่ใหข้าดดุลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขยายวงกวา้งข้ึน 
          ภาคเศรษฐกิจจีนช่วง 30 ปีแรกเติบโตเพราะภาคอุตสาหกรรมการผลิตค่อนขา้งสูงเพราะดึงเอา
การลงทุนจากต่างชาติเขา้มา  แต่ต่อมาความเป็นโรงงานของโลกเปล่ียนแปลงไป จีนบอกถึงแมภ้าค 
รัฐท่ีมัง่คัง่ถ่ายโอนมาสู่ภาคเอกชนแต่ยงัไม่ลงไปถึงภาคประชาชน  เขาปรับโครงสร้างของฐานการ
ผลิตไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเขม้ขน้เพิ่มมากข้ึน นวตักรรมเขม้ขน้เพิ่มมากข้ึน อุตสาหกรรมท่ี
ใชพ้ลงังานเยอะปล่อยมลพิษเยอะ ตอ้งปิดยา้ยไปท่ีอ่ืนไม่มีโอกาสเติบโตในเมืองจีน 
         ด  าเนินนโยบาย Made in China 2025 สาระส าคญัคือการผลกัดนัขบัเคล่ือน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย  ไบโอเทค วสัดุใหม่ พลงังานทดแทน รถยนต์พลังงานทางเลือก โลจิสติกส์ หุ่นยนต ์
ปัญญาประดิษฐ์  อินเตอร์เน็ตพลสั พาณิชยน์าวี และเร่ืองอวกาศ มาเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีใชใ้น
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจยคุหนา้ ซ่ึงท ามา 5 ปีแลว้จะด าเนินต่อไปถึงปี 2025 
 

ดร.ไพจิตร วบูิลย์ธนสาร 
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกจิจีนในทศวรรษหน้า 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร    

          จีนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงภาคบริการเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดของ
ประเทศ จีนในช่วง 10 ปีหลงั ภาคบริการของจีนต่อ GDP โดยภาพรวมข้ึนเป็นเบอร์ 1 มากกว่า
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรแลว้ 
           ดา้นเทคโนโลยจีากเดิมจีนเป็นผูต้ามในยคุ 2G 3G 4G แต่ในยคุ 5G จีนเป็นประเทศแรก ๆ ใน
โลกท่ีใชร้ะบบ 5G เขาไม่ไดอ้ยูแ่ค่ระบบอินเตอร์เน็ต เขาก าลงัเขา้สู่อุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตพลสั 
          บา้นเมืองในจีนเปล่ียนแปลงไปมาก โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ  านวยความสะดวก ผงัเมือง 
เปล่ียนแปลง โครงข่ายคมนาคมขนส่งพฒันา จีนมีค ากล่าวว่า เปลีย่นเลก็ทุกปี เปลีย่นใหญ่ทุก 3 ปี   
ในยคุของควอนตมัผมคิดว่าต่อไปเป็นเปลีย่นเลก็ทุกเดอืน เปลีย่นใหญ่ทุก 3 เดอืน  
           เม่ือเร็ว ๆ น้ีจีนประกาศเปิดตวัรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าตวัใหม่ 600 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ถา้ไป
เมืองจีนชัว่โมงน้ีไดท้ดลองรถไฟฟ้าความเร็วสูง แท็กซ่ีไร้คนขับ รถไฟใต้ดินที่เร็วที่สุดในโลก 160 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง จีนเดินหนา้ท าเร่ืองพวกน้ีอุปทานตอ้งรออุปสงค์ในมิติเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
           นวตักรรมเป็นส่วนหน่ึง 10 ปี เขาก้าวกระโดดที 26 ล าดบั ในดัชนีนวัตกรรม Bloomberg 
หลงัจากนั้นจีนประกาศขอเวลา 10 ปี 2030 จีนจะกา้วเป็นเบอร์ 1 ของโลกโดยเฉพาะดา้น AI 
       จีนทุ่มเทตลอดหลายปีท่ีผ่านมากบัเร่ืองการวิจยัและพฒันา ท าให้สังคมจีนเปล่ียนแปลงไป
มาก เราสามารถใชชี้วิตอยู่ในเมืองจีนได้โดยไม่ตอ้งมีเงินท่ีเป็นกายภาพ เพราะทุกอย่างอยู่กับ
โทรศพัท์มือถือ จีนก าลงัเดินหน้าท าเร่ืองดิจิตอล คาดว่า 4 กุมภาพนัธ์ 2022 ท่ีปักก่ิงเป็นเจา้ภาพ
โอลิมปิกฤดูหนาว  จีนจะเปิดตวัหยวนดจิติอลใหช้าวต่างชาติใชเ้ป็นคร้ังแรก 
          การหาช่องทางโอกาสในการต่อยอดดว้ยการสร้าง Big Data รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เกิดข้ึนเต็ม
ไปหมดในประเทศจีน 
          ดา้นโลจิสติกส์ก็เปล่ียนแปลงไป มีศูนยก์ระจายสินคา้ใหญ่ ๆ มีหุ่นยนตท์  างาน ใชค้นนอ้ยมาก 
เร่ืองรถวนัน้ีจีนก าลงัเปล่ียนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงตลาดในประเทศยงั
มองตลาดส่งออกดว้ย  
          โดรนก าลงัเขา้มา แต่กฎหมายจีนยงัไม่ปลดล็อกเร่ืองโดรนอย่างเสรี เพราะกลวัเร่ืองของการ 
จราจรทางอากาศ แต่จีนก็เดินหนา้พฒันาหลายรูปแบบมาเป็นทั้งของเล่น ขนคน โดรนรุ่นใหม่ของ
จีนสามารถขนคนได ้2 คน อนาคตใชด้า้นการพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ๆ เร่ิมปรับให้มีจุดจอด    
โดรนขนาดใหญ่รวมทั้งต่อยอดไปเร่ืองของการทหาร 
          ดา้นอุตสาหกรรมเอาหุ่นยนตม์าใชท้  าใหป้ระสิทธิภาพความแม่นย  าหรือเก็บความลบัลดความ
สูญเสียต่าง  ๆ  ไดเ้ป็นอนัมาก  เอามาใชแ้มภ้าคบริการรับส่งของ  ท  าอาหาร  แมก้ระทัง่ใหค้  าปรึกษา 
ทางการเงิน จีนน าหุ่นยนตไ์ปใชก้บัหลายสาขาอาชีพในวงกวา้ง ใชก้บัภาคการเกษตร การประมง 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

 
          การรักษาพยาบาลใชร้ะบบ Facial Recognition ทั้งระบบ การลงทะเบียน การคดักรองคนไข ้ 
การจ่ายเงิน การรับยา ลดโอกาสของความผดิพลาด 
          ในห้วงโควิดเขาใชหุ่้นยนต์มาช่วยท าความสะอาด เก็บขอ้มูล รถขนยา Health QR Code 
ประเมินระบบเขียว เหลือง แดง ไดแ้ม่นย  า   วคัซีนกว่า 90% เป็นวคัซีนหลกั 2 ตวัคือ ชิโนแวคกบั     
ชิโนฟาร์ม ยงัไม่พดูเร่ืองเขม็ 3 วนัน้ีเป้าหมายเขาจะฉีด 2 เขม็ครบทุกคนภายในส้ินปีน้ี 
          เร่ืองพฒันาคนจีนถือว่าเป็นบทบาทภาครัฐ เขาท าทุกระดบัในการสร้างคน นอกจากคนใน
ประเทศแลว้เขายงัเอาคนจีนโพน้ทะเลดึงกลบัมา เขาตอ้งการคนเก่งไปเอาชาวต่างชาติมาร่วมดว้ย 
จดัระบบระเบียบเร่ืองการศึกษา รวมทั้งเร่ืองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพราะ 1 ในมิติท่ีเขาตอ้งการไป
คือมติิของความเสมอภาค 
          ในมิติเชิงสังคมจีนก าลงัเดินหนา้พฒันา ท่านลจีิน้ผิง ขายไอเดียเร่ืองของความเจริญรุ่งเรือง  
ทั่วหน้า อาจเป็นอีกนโยบายหน่ึงอีกเป้าหมายหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความชอบธรรมทางการเมืองของ      
ท่านลจีิน้ผงิ ในการอยูเ่ทอมท่ี 3 ในปีหนา้ 
          ทศวรรษจากน้ีจีนจะเป็นอย่างไร จะเล่าผ่านแผน 5 ปีของเขา วนัน้ีก าลังอยู่ในฉบับที่ 14 
(2021-2025) การเติบโตดา้นเศรษฐกิจตั้งเป้าหมายไวเ้ฉล่ียปีละ 5% เป็นอัตราอนุรักษ์นิยม ผม
ประเมินว่าปีน้ีจีนน่าจะโต 8% เขาจะเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจของเขาในเชิงลึกและเชิงกวา้ง จีน
พยายามสานต่อจากปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีพึง่พาภาคการบริโภคภายในประเทศในระดบัท่ีสูงข้ึน ปีน้ีเขา
ประกาศใชก้ลยุทธ์เศรษฐกจิวงจรคู่ จากเดิมท่ีพึ่งพาวงจรต่างประเทศเยอะต่อจากน้ีเขาจะพึ่งพาวงจร
ในประเทศกบัวงจรระหว่างประเทศเท่า ๆ กนั เพื่อการเติบโตในอนาคต 
          จีนจะจดัสรร 7% ต่อ GDP ให้งบการวิจัยและพัฒนาขั้นพืน้ฐาน และให้ความส าคญัเร่ือง
นวตักรรมในระดบัท่ีสูงข้ึน และใหค้วามส าคญักบัมติิเชิงสังคม ส่ิงแวดล้อม และเร่ืองแรงงานน่ีคือ 1 
ในรากเง้าส าคญัท่ีเราไดย้นิเร่ืองของความเจริญทัว่หน้า เพราะจีนอยากเห็นความเสมอภาค อยากเห็น
การเติบโตหรือการมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีไปดว้ยกนั จีนยงัเดินหนา้เร่ืองของ Made in China 
2025 เหลืออีกคร่ึงนโยบาย เร่ืองของการริเร่ิม 1 แผน 1 เส้นทาง ยงัจะด าเนินไปอีกหลาย 10 ปี อย่าง
นอ้ยไปถึง 2050 เราน่าจะเห็นรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวเพิ่มข้ึน ระดบัความพึ่งพาชาติตะวนัตกโดยเฉพาะ
สหรัฐท่ีลดนอ้ยลง จีนจะสร้างความสมดุลระหว่างชุมชนเมืองท่ีเติบโตมาในช่วง 30 ปีแรกกับใน
ชนบทท่ีเติบโตมาในช่วง 10 ปีหลงั ใหเ้พิ่มมากข้ึน 
       มองออกไป 10 ปีข้างหน้าหลังแผน 14 จีนยงัจะเดินหน้าสร้างชาติเขาอยู่ต่อไป ผมคิดว่า
ประเทศจีนเป็นตลาดแห่งความหวงัของเราในระยะยาว มองออกไปถึง 2050 อาจจะเห็นจีนใหญ่กว่า
สหรัฐอเมริกา 2.5-3 เท่าตวั แลว้อยูใ่กลเ้ราแค่น้ี ท  าอยา่งไรเราจะใชจ้งัหวะโอกาสน้ีเพื่อเอาประโยชน์
จากการเติบโตดา้นเศรษฐกิจของจีนในระยะยาว  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  ดร.ไพจติร วบูิลย์ธนสาร 
บรรยายเร่ือง “ยทุธศาสตร์เศรษฐกจิจนีในทศวรรษหน้า”  

เมือ่วนัที ่ 9  กนัยายน  2564   ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

โครงการโรตารีรวมใจสู้ภยัโควดิ สโมสรโรตารีบางรัก 
น าชุดน า้ยาฉีดพ่นฆ่าเช้ือ และชุด PPE สังฆทาน พร้อมทั้งปัจจยั  

ถวายพระทีว่ดัเสาธงหิน และ วดับางม่วง  
เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2564 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรัก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ 
อน.จริเทพ ฤทธิเดช สมาชิกคนส าคญัของสโมสร  

ขอให้คุณความดแีละบุญกศุลทีส่ั่งสมมาตลอดชีวติจงโน้มน าให้ 
ดวงจติวญิญาณไปสู่สัมปรายภพด้วยเทอญ  
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 9 กนัยายน 2564 

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร 
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน 

บรรยายเร่ือง “ยทุธศาสตร์เศรษฐกจิจีนในทศวรรษหน้า” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 16 ก.ย. 64  นพ.นทัธี เสนาะดนตรี 
      เร่ือง “ประสบการณ์ดูแลผูป่้วยโควิด-19 และสถานการณ์  
    โควิดประเทศไทย 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ก.ย. 64  คุณศุทธิ สิริพนัธ์ 
   เร่ือง “ภาวะผูน้ าในยคุ New Normal” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ก.ย. 64  Red Rose Family Night 
   เวลา 18.00 น. 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 7 ต.ค. 64  การประชุม Club Assembly 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 ต.ค. 64  คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์ 
 
 
 
 

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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