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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          สัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก คุณเดชพล แหลมวไิล  ไดใ้หเ้กียรติมาบรรยายเร่ือง 
“Crypto Currency คอือะไร” ท าใหเ้ราไดรั้บความรู้มากมาย ซ่ึงเราเช่ือว่าเทคโนโลยนีั้นมีโอกาสท่ีจะ
เปล่ียนวิธีการท าธุรกิจทางการเงินรวมไปถึงธุรกิจอ่ืนๆ ในโลกอนาคต มีผูใ้หค้วามสนใจมากทั้งมาร่วม
ประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 42 ท่าน 
 
          และในวนัเดียวกนัหลงัเลิกประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีบางรักเป็นเจา้ภาพจดัโครงการ  
" Happy Reading House :  บ้าน อ่าน สุข" โดยอาจารย์ชีวนั วสิาสะ ไดน้ าเสนอวธีิการส่งเสริมการ
อ่านในครอบครัว ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในชุมชน ในโรงเรียนอยา่งไดผ้ล  ซ่ึงเป็นอีก 1 ในโครงการ
อบรมทกัษะฯ ของอนุกรรมการดา้นสนบัสนุนการศึกษา ภาค 3350 ผมตอ้งขอขอบคุณ อน.พรอนงค์ 
นิยมค้า โฮริคาวา  มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
           ส าหรับสัปดาห์หนา้ เรากค็งจะทราบรายช่ือคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2565-66 ของท่าน 
นยล.ปราณ ีวทิยเมธ จากการจดังานประชุมใหญ่ประจ าปี พร้อมๆ ไปกบัการเฉลิมฉลองคริสตม์าสและ
ปีใหม่  จะเป็นช่วงเวลาแห่งมิตรภาพท่ีดี ช่วงเวลาแห่งความสุข ขอเชิญท่านสมาชิกมาร่วมส่งความสุข
ส่งทา้ยปี ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง ซ่ึงเป็นการประชุมสโมสรเป็นสัปดาห์สุดทา้ยของปี 2564 
พบกนันะครับ 
 
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 23/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  16  ธันวาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    26 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
   ขาดประชุม    37 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 44.44% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.96% 
 

แขกสโมสร 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก    3 ท่าน 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพพฒันาการ   1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต   3 ท่าน 
   สโมสรโรตารีธนบุรี    1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีลพบุรี    1 ท่าน 
     แขกสโมสร     6 ท่าน 
       
          รวม   42 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

        โลกยงัเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ ในอนาคตอาจเปล่ียนแปลงไปได้อีกหลายรูปแบบ Crypto 
Currency หรือสกุลเงินดิจิตอล ท าให้กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาสนใจเทคโนโลยีท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัตวั Crypto Currency ซ่ึงเราเช่ือว่าเทคโนโลยีนั้นมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนวิธีการท าธุรกิจ
ทางการเงินรวมไปถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ในโลกอนาคตเหมือนอินเตอร์เน็ตเขา้มาก่อนยุคปี 2000 ตอนนั้น
เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มาถึงวนัน้ีอินเตอร์เน็ตเปล่ียนทุกอยา่งไปหมด 
          ปี 2008 เกิด Hamburger Crisis ท าใหธ้นาคารยกัษใ์หญ่ท่ีอยูม่า 100 กว่าปี Lehman Brothers 
ตอ้งลม้ละลายไปเป็นเหตุการณ์หน่ึงท่ีท าให้เห็นว่าระบบทางการเงินท่ีถูกออกแบบมาสุดทา้ยก็ยงัมี
ช่องโหว่อยู่ในระบบท าให้เกิด Crisis ส่งผลไปทัว่ทั้งอเมริกาและหลาย ๆ ภูมิภาคทัว่โลก หลงัปี 
2008 คร่ึงปีเกิดเงินสกุลดิจิตอลซ่ึงเรียกว่า Bitcoin 
          Bitcoin ถูกสร้างข้ึนมาจาก Satoshi Nakamoto ไม่มีคนท่ีช่ือน้ีจริง ๆ ทุกวนัน้ียงัไม่มีใครรู้ว่า
เป็นบุคคลหน่ึงท่านหรือกลุ่มของบุคคลท่ีมาร่วมกนั ออก Paper หน่ึงข้ึนมาดว้ย Concept ท่ีว่าสร้าง
เงินของประชาชนเพื่อประชาชนโดยการเป็นสกุลเงินดิจิตอล ท่ีไม่มีใครสามารถควบคุมได ้ส่ิงท่ีท  า
ใหเ้กิดข้ึนไดคื้อ Blockchain Technology 
          ปี 2008 Whitepaper ออกมา ปี 2009 มีคนท่ีอ่านแลว้ไปสร้างตวัระบบน้ีข้ึนมาและเหรียญแรก 
Bitcoin เกิดข้ึนตน้ปี 2009 มีการซ้ือขายกันไม่ถึง US$ 1.00  ล่าสุดอยู่ประมาณ US$ 47,000.00  
          Bitcoin ความตั้งใจให้เป็นคลา้ย ๆ เงินท่ีสามารถโอนกนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งรู้จกักนั เน่ือง 
จากเป็นระบบท่ีอยู่บนอินเตอร์เน็ตไม่มีใครควบคุมไม่ตอ้งยืนยนัตวัตน อนัน้ีเป็นอนัหน่ึงท่ีท าให้
หน่วยงานก ากบัดูแลหลาย ๆ ประเทศไม่สบายใจเพราะช่วงหน่ึง Bitcoin ก็เป็นช่องทางของการฟอก
เงิน มีการใช ้Bitcoin ไปท าธุรกรรมดา้นมืดต่าง ๆ 
          ผา่นไประยะหน่ึง Bitcoin จากเดิมตั้งใจว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลวนัน้ีกลายเป็นคลา้ย ๆ ทองค า 
คนไม่ไดจ้ะเอามาใชจ่้ายกนัจริง ๆ แต่เรียกว่าสะสม Bitcoin มาจากความเช่ือว่าส่ิงน้ีมีจ  ากดั แต่ความ
เช่ือนั้นจริง ๆ ไม่ใช่ความเช่ือท่ีกลุ่มคนสร้างข้ึนมาแต่ถูกท าให้เป็นส่ิงท่ีมีจ  ากดัเพราะ Bitcoin ใน 
Code ท่ีเขาเขียนข้ึนมาเขียนไวเ้ลยว่า Bitcoin ไม่สามารถมีเกิน US$ 21 ลา้น แลว้ Code น้ีเป็น Code 
ท่ีทุกคนหรือทุก  Programmer    ทัว่โลกสามารถเขา้ไปอ่านเขา้ไปดูไดว้่าไม่มีทางท่ี  Code   น้ีจะถูก 

คุณเดชพล แหลมวิไล 
Head of Strategic Partnership 
บริษัท เอสซีบี เทคเอก็ซ์ จ ากดั 

Crypto Currency คอือะไร 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

เปล่ียนให้เป็นอย่างอ่ืนได ้ทุกคนเลยสะสม Bitcoin ทุก ๆ ปีจะมีการทยอยปล่อยเขา้มาในระบบ 
ตอนน้ีปล่อยมาแลว้ประมาณ 70% อีกประมาณ 10-20 ปี ทั้ง 21 ลา้น Bitcoin จะถูกปล่อยเขา้มา
ทั้งหมดซ่ึงตรงนั้นคนท่ีสะสม Bitcoin เช่ือว่ามนัจะไม่ใช่ US$40,000.00-50,000.00 อาจจะเป็น  
US$ 100,000.00-1,000,000.00 ก็เป็นได ้
         Ethereum เป็นเหรียญท่ีออกมาหลงั Bitcoin คือเกิดข้ึนเม่ือปี 2015 โดย Vitalik Buterin เป็น
คนรัสเซีย เขามองว่าส่ิงหน่ึงท่ี Bitcoin ขาดไปคือเป็นสกุลเงินโอนได้อย่างเดียว แต่ด้วย 
Infrastructure ท่ีเรียกว่า Blockchain เขาเช่ือว่าเขาจะสามารถสร้าง Ethereum ใหเ้ป็นเหมือน World 
Computer ได ้คือทุกคนสามารถเขา้ไปใชร้ะบบน้ีร่วมกนั 
          ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะ 2 เร่ืองคือ Blockchain เหมือนเป็นกระดาษจดท่ีทุก Transactions ทุก 
Record ของส่ิงท่ีเกิดข้ึน อยู่บนระบบน้ีจะถูกจดไวบ้นกระดาษจด และกระดาษจดอนัน้ีทุกคนท่ีจะ
เขา้มา Participate ในระบบน้ีจะมี Copy ของกระดาษจดน้ี และทุกคร้ังท่ีมีรายการเกิดข้ึนใหม่
กระดาษจดของทุกคนจะมีการ Update 
          Function ของ Bank ก็คือกระดาษจด มีคนฝากเงิน Bank จะจดไวว้่าคนน้ีมีเงินเท่าน้ี คนกูเ้งิน 
Bank ก็จะจดไวค้นน้ีกูไ้ปเท่านั้น จริง ๆ แลว้ Bank สามารถปรับเปล่ียน Data น้ีไดโ้ดยลูกคา้อาจจะ
ไม่รู้ก็ได้ ส่ิงท่ี Blockchain พยายามท าคือวนัน้ีการท าโปรแกรมสามารถท าให้ไม่จ  าเป็นต้องมี
ตวักลาง ทุกคนมีกระดาษจดของส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระบบทั้งหมดและถา้ทุกคนยืนยนัว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบเป็นจริง คุณไม่จ าเป็นตอ้งมีตวักลาง Blockchain บอกว่าคุณไม่จ าเป็นตอ้งเช่ือ Bank คุณเช่ือ 
Code เพราะ Code ไม่เคยโกหก ถา้คุณอ่าน Code เป็นคุณจะรู้ว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นตามน้ี ส่ิงท่ีก าลงั
เปล่ียนโลกบอกว่าต่อไปดว้ย Blockchain  Technology  คนท่ีเคยเป็นตวักลางอย่าง Bank ไม่
จ าเป็นตอ้งมีอยู ่
          Smart Contract เหมือนสัญญาท่ีบริษทัจะกูเ้งินกนัเซ็นสัญญากนั ถา้มีอะไรก็ฟ้องใหก้ฎหมาย
ด าเนินการ ส่ิงท่ี Smart Contract ท าคือบอกว่าสัญญานั้นไม่จ าเป็นตอ้งไปฟ้องเพราะระบบน้ีเป็น
ระบบของทุกคน ส่ิงท่ีท  าคือท าให้สัญญาท่ีเราเคยเขียนให้เขียนลงไปในตวัโปรแกรมเพราะฉะนั้น
คนไม่สามารถโกงกนัได ้ 
          เทคโนโลยีท่ีอยู่เบ้ืองหลังของตวั Crypto Currency มี 2 ส่ิงคือ Blockchain กับ Smart 
Contract แทนท่ีจะเช่ือคนกลางวนัน้ีคุณสามารถเช่ือโปรแกรมได ้เพราะโปรแกรมไม่เคยโกหกใคร 
และถา้คนท่ีสามารถอ่านโปรแกรมออกจะรู้ว่าโปรแกรมน้ีเป็นอยา่งนั้นจริง ๆ 
           Blockchain  Technology ก าลงัจะเปล่ียนโลกอยา่งไร ยอ้นไปยคุปี 2000 ยคุท่ีอินเตอร์เน็ตมา
แรก ๆ เรียกว่า Web 1.0 อ่านไดอ้ยา่งเดียวซ่ึงเรียกว่า Information Economy ยคุถดัมาคือยคุปัจจุบนั
ซ่ึงเราอยูม่าสักพกัคือ  Web 2.0   นอกเหนือจากไดข้อ้มูลแลว้สามารถท่ีจะเขียนขอ้มูลไดด้ว้ยเหมือน 
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สาระจากวิทยากร  

แอปวนัน้ีสามารถสั่งอาหารได ้แชทกนัได ้จองผ่านช่องทางออนไลน์ได ้แต่ Web 2.0 ยงัมีตวักลาง
อยู่  ตวักลางก็ปรับเปล่ียนจากธุรกิจดั้งเดิมท่ีตั้งหน้าร้านขายสินคา้ไปอยู่ในรูปแบบของ ชอ้ปป้ิง
ลาซาดา้ หรือ แกร็บ เขาบอกว่ายคุถดัไปท่ี Blockchain จะเขา้มาเปล่ียนโลกคือ Web 3.0 ต่อไปน้ีส่ิง
ท่ีคุณจะสั่ง Food Delivery หรือจะซ้ือของออนไลน์จะดีกว่าไหมถ้าไม่ตอ้งมีคนกลางท่ีมาเก็บ
เปอร์เซ็นต ์คนขบัแกร็บสามารถเจอคนท่ีตอ้งการใชบ้ริการไดโ้ดยตรงโดยท่ีระบบ Blockchain กบั 
Smart Contract จะท าหนา้ท่ีเหมือนแกร็บท าอยูห่รือลาซาดา้ท าอยูเ่ลย อนัน้ีคือระบบของประชาชน
เพือ่ประชาชนอย่างแท้จริงน่ีคือความเช่ือว่าอนาคตโลกจะเป็น 
          โลกปัจจุบนัมีเงิน มีทอง มีน ้ ามนัท่ีมีมูลค่า Crypto Currency ก็เหมือนส่ิงน้ี แต่อยู่บนโลก
ของดิจิตอล Bitcoin ก็เหมือน Currency,  Ethereum ก็เหมือน Apple คือ App Store ท่ีใครก็
สามารถเขียนโปรแกรมได ้มีคนเขา้มาเขียนปล่อยกู ้ให้กู ้เหรียญพวกน้ี เร่ิมเกิดข้ึนบนโลกท่ีไม่มี
ตวักลางแต่ยงัเป็นช่วงแรกอยู ่
          นอกจากเหรียญท่ีเรียกว่า Crypto Currency แลว้ จริง ๆ มี Digital Asset หรือ Token Digital  
ท่ี ก.ล.ต.ออกมาอนุญาตให้บริษทัสามารถเอาสินทรัพยท่ี์มีตวัตนอยู่สามารถแปลงสภาพให้อยู่ใน
รูปแบบของเหรียญดิจิตอลได ้ในอนาคตเทคโนโลยีน้ีจะเร่ิมมีคน adap ใชก้บัส่ิงท่ีมีสินทรัพยท่ี์มี
มูลค่าอยา่งแทจ้ริงอยูใ่นตลาด 
          Crypto Currency เหมือนเป็นความเช่ือแต่จริง ๆ เทคโนโลยีน้ีสามารถเอาไปใชไ้ดก้บัส่ิงท่ีมี
มูลค่าจริง ๆ และสร้างเป็นเหรียญดิจิตอลท่ี Present ความเป็นเจา้ของไดเ้หมือนกนั ผมเช่ือว่า 1-2 ปี
จะเร่ิมมีความส าคญัมากข้ึน 
          วนัน้ีมีบริษทัใหญ่หรือ Bankใหญ่ ๆ ต่างประเทศท่ีเร่ิมเขา้มาลงทุนในสินทรัพยดิ์จิตอลพวกน้ี 
ซ่ึงเป็นตวัพิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้ว่าส่ิงน้ีจะอยูก่บัเราแน่นอนในอนาคต ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีมาและหายไป 
          ธนาคารกลางของหลายประเทศออกมาอยากจะมี  Digital Currency สกุลเงินของแต่ละคน
เหมือนกนั ประเทศไทยเองอย่างแบงก์ชาติก าลงัเร่งพฒันาตวั CBDC หรือไทยบาทท่ีเรียกว่าเป็น 
Central Currency ของประเทศเราและมีอีกหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าแบงก์
ชาติต่าง ๆ ก็เห็นถึงประโยชน์ของตวั  Blockchain  Technology ถึงแมเ้ขาจะไม่ไดส้นบัสนุนตวั 
Crypto Currency ก็ตามแต่เขาเห็นว่าส่ิงน้ีสามารถเขา้มาพฒันาส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึน   
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ 
คุณเดชพล  แหลมวไิล  

 เร่ือง “Crypto Currency คอือะไร”   
เมือ่วนัที ่ 16  ธันวาคม  2564    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

สโมสรโรตารีบางรักเป็นเจ้าภาพจดั "โครงการ  Happy Reading House :  บ้าน อ่าน สุข" 
โครงการที ่7 ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 โครงการอบรมทกัษะฯ ของอนุกรรมการ 

ด้านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350 
เมือ่วนัที ่16 ธันวาคม 2564 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 16  ธันวาคม 2564 

คณุเดชพล  แหลมวิไล  
Head of Strategic Partnership บริษทั เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จ ากดั      

เร่ือง “Crypto Currency คอือะไร” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 ธ.ค. 64  การประชุมใหญ่ประจ าปี &  ฉลองคริสตม์าสและปีใหม่ 
   เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป 
      ณ หอ้งบอลรูม 3 ชั้น 2  โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธ.ค. 64  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
   เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลวนัส้ินปี 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 6 ม.ค. 65  ครูปริญ หาญธนะบรูณ์ 
    เร่ือง “การพฒันามวยไทย ผูต้ดัสินไปสู่นานาชาติ” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 13 ม.ค. 65  ดร.อมรเทพ จาวะลา 
      เร่ือง “พายเุศรษฐกิจไทยหลงัวิกฤติโควิด-19” 
  
 
 
 
 

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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