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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ีสโมสรเราได้รับเกียรติจาก คุณเดชพล แหลมวิไล
ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่ อง
“Crypto Currency คืออะไร” ทาให้เราได้รับความรู ้มากมาย ซึ่ งเราเชื่อว่าเทคโนโลยีน้ นั มีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนวิธีการทาธุรกิจทางการเงินรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ในโลกอนาคต มีผใู ้ ห้ความสนใจมากทั้งมาร่ วม
ประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 42 ท่าน
และในวันเดียวกันหลังเลิกประชุมประจาสัปดาห์ สโมสรโรตารี บางรักเป็ นเจ้าภาพจัดโครงการ
" Happy Reading House : บ้ าน อ่าน สุ ข" โดยอาจารย์ ชีวนั วิสาสะ ได้นาเสนอวิธีการส่ งเสริ มการ
อ่านในครอบครัว ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในชุมชน ในโรงเรี ยนอย่างได้ผล ซึ่ งเป็ นอีก 1 ในโครงการ
อบรมทักษะฯ ของอนุกรรมการด้านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350 ผมต้องขอขอบคุณ อน.พรอนงค์
นิยมค้ า โฮริคาวา มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
สาหรับสัปดาห์หน้า เราก็คงจะทราบรายชื่อคณะกรรมการบริ หารสโมสร ปี 2565-66 ของท่าน
นยล.ปราณี วิทยเมธ จากการจัดงานประชุมใหญ่ประจาปี พร้อมๆ ไปกับการเฉลิมฉลองคริ สต์มาสและ
ปี ใหม่ จะเป็ นช่วงเวลาแห่ งมิตรภาพที่ดี ช่วงเวลาแห่ งความสุ ข ขอเชิญท่านสมาชิกมาร่ วมส่ งความสุ ข
ส่ งท้ายปี ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเอง ซึ่ งเป็ นการประชุมสโมสรเป็ นสัปดาห์สุดท้ายของปี 2564
พบกันนะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 23/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
26
2
37

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

44.44%
41.96%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก
สโมสรโรตารี กรุ งเทพพัฒนาการ
สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต
สโมสรโรตารี ธนบุรี
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ลพบุรี
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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3
1
3
1
1
1
6

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

42

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณเดชพล แหลมวิไล
Head of Strategic Partnership
บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จากัด
Crypto Currency คืออะไร
โลกยังเปลี่ ย นแปลงไปเรื่ อย ๆ ในอนาคตอาจเปลี่ ย นแปลงไปได้อีก หลายรู ปแบบ Crypto
Currency หรื อ สกุล เงินดิจิต อล ทาให้ก ลุ่ ม ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เ ข้า มาสนใจเทคโนโลยีที่อ ยู่
เบื้องหลังตัว Crypto Currency ซึ่ งเราเชื่อว่าเทคโนโลยีน้ นั มีโอกาสที่จะเปลี่ ยนวิธีการทาธุ รกิ จ
ทางการเงินรวมไปถึงธุ รกิ จอื่น ๆ ในโลกอนาคตเหมือนอินเตอร์ เน็ตเข้ามาก่ อนยุคปี 2000 ตอนนั้น
เราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มาถึงวันนี้อินเตอร์ เน็ตเปลี่ยนทุกอย่างไปหมด
ปี 2008 เกิด Hamburger Crisis ทาให้ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่อยูม่ า 100 กว่าปี Lehman Brothers
ต้องล้มละลายไปเป็ นเหตุการณ์หนึ่ งที่ทาให้เห็นว่าระบบทางการเงินที่ถูกออกแบบมาสุ ดท้ายก็ยงั มี
ช่องโหว่อยู่ในระบบทาให้เกิ ด Crisis ส่ งผลไปทัว่ ทั้งอเมริ กาและหลาย ๆ ภูมิภาคทัว่ โลก หลังปี
2008 ครึ่ งปี เกิดเงินสกุลดิจิตอลซึ่ งเรี ยกว่า Bitcoin
Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาจาก Satoshi Nakamoto ไม่มีคนที่ชื่อนี้จริ ง ๆ ทุกวันนี้ ยงั ไม่มีใครรู ้ว่า
เป็ นบุคคลหนึ่งท่านหรื อกลุ่มของบุคคลที่มาร่ วมกัน ออก Paper หนึ่ งขึ้นมาด้วย Concept ที่ว่าสร้าง
เงินของประชาชนเพื่อประชาชนโดยการเป็ นสกุลเงินดิจิตอล ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ สิ่ งที่ทา
ให้เกิดขึ้นได้คือ Blockchain Technology
ปี 2008 Whitepaper ออกมา ปี 2009 มีคนที่อ่านแล้วไปสร้างตัวระบบนี้ข้ ึนมาและเหรี ยญแรก
Bitcoin เกิ ดขึ้นต้นปี 2009 มี การซื้ อขายกันไม่ถึง US$ 1.00 ล่าสุ ดอยู่ประมาณ US$ 47,000.00
Bitcoin ความตั้งใจให้เป็ นคล้าย ๆ เงินที่สามารถโอนกันได้โดยไม่จาเป็ นต้องรู ้จกั กัน เนื่ อง
จากเป็ นระบบที่อยู่บนอินเตอร์ เน็ตไม่ มีใครควบคุมไม่ ตอ้ งยืนยันตัวตน อันนี้ เป็ นอันหนึ่ งที่ทาให้
หน่วยงานกากับดูแลหลาย ๆ ประเทศไม่สบายใจเพราะช่วงหนึ่ง Bitcoin ก็เป็ นช่องทางของการฟอก
เงิน มีการใช้ Bitcoin ไปทาธุรกรรมด้านมืดต่าง ๆ
ผ่านไประยะหนึ่ง Bitcoin จากเดิมตั้งใจว่าเป็ นสกุลเงินดิจิตอลวันนี้ กลายเป็ นคล้าย ๆ ทองคา
คนไม่ได้จะเอามาใช้จ่ายกันจริ ง ๆ แต่เรี ยกว่าสะสม Bitcoin มาจากความเชื่อว่าสิ่ งนี้มีจากัด แต่ความ
เชื่อนั้นจริ ง ๆ ไม่ใช่ความเชื่อที่กลุ่มคนสร้างขึ้นมาแต่ถูกทาให้เป็ นสิ่ งที่มีจากัดเพราะ Bitcoin ใน
Code ที่เขาเขียนขึ้นมาเขียนไว้เลยว่า Bitcoin ไม่สามารถมีเกิ น US$ 21 ล้าน แล้ว Code นี้ เป็ น Code
ที่ทุกคนหรื อทุก Programmer ทัว่ โลกสามารถเข้าไปอ่านเข้าไปดูได้ว่าไม่มีทางที่ Code นี้จะถูก
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เปลี่ ยนให้เป็ นอย่างอื่นได้ ทุกคนเลยสะสม Bitcoin ทุก ๆ ปี จะมีการทยอยปล่ อยเข้ามาในระบบ
ตอนนี้ ปล่อยมาแล้วประมาณ 70% อีกประมาณ 10-20 ปี ทั้ง 21 ล้าน Bitcoin จะถูกปล่อยเข้ามา
ทั้งหมดซึ่ งตรงนั้นคนที่สะสม Bitcoin เชื่ อว่ามันจะไม่ ใช่ US$40,000.00-50,000.00 อาจจะเป็ น
US$ 100,000.00-1,000,000.00 ก็เป็ นได้
Ethereum เป็ นเหรี ยญที่ออกมาหลัง Bitcoin คือเกิ ดขึ้นเมื่อปี 2015 โดย Vitalik Buterin เป็ น
คนรั ส เซี ย เขามองว่ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ Bitcoin ขาดไปคื อ เป็ นสกุ ล เงิ น โอนได้อ ย่ า งเดี ย ว แต่ ด ้ว ย
Infrastructure ที่เรี ยกว่า Blockchain เขาเชื่อว่าเขาจะสามารถสร้าง Ethereum ให้เป็ นเหมือน World
Computer ได้ คือทุกคนสามารถเข้าไปใช้ระบบนี้ร่วมกัน
สิ่ งนี้ เกิ ดขึ้นได้เพราะ 2 เรื่ องคื อ Blockchain เหมือนเป็ นกระดาษจดที่ทุก Transactions ทุก
Record ของสิ่ งที่เกิ ดขึ้น อยู่บนระบบนี้ จะถูกจดไว้บนกระดาษจด และกระดาษจดอันนี้ ทุกคนที่จะ
เข้ามา Participate ในระบบนี้ จะมี Copy ของกระดาษจดนี้ และทุกครั้ งที่มีรายการเกิ ดขึ้ นใหม่
กระดาษจดของทุกคนจะมีการ Update
Function ของ Bank ก็คือกระดาษจด มีคนฝากเงิน Bank จะจดไว้ว่าคนนี้ มีเงินเท่านี้ คนกูเ้ งิน
Bank ก็จะจดไว้คนนี้กไู้ ปเท่านั้น จริ ง ๆ แล้ว Bank สามารถปรับเปลี่ยน Data นี้ ได้โดยลูกค้าอาจจะ
ไม่ รู้ ก็ได้ สิ่ งที่ Blockchain พยายามทาคื อวันนี้ ก ารทาโปรแกรมสามารถทาให้ไม่ จาเป็ นต้องมี
ตัวกลาง ทุกคนมีกระดาษจดของสิ่ งที่เกิ ดขึ้นในระบบทั้งหมดและถ้าทุกคนยืนยันว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นใน
ระบบเป็ นจริ ง คุณไม่จาเป็ นต้องมีตวั กลาง Blockchain บอกว่าคุณไม่จาเป็ นต้องเชื่อ Bank คุณเชื่อ
Code เพราะ Code ไม่เคยโกหก ถ้าคุณอ่าน Code เป็ นคุณจะรู ้ว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นเป็ นตามนี้ สิ่ งที่กาลัง
เปลี่ ยนโลกบอกว่าต่ อไปด้วย Blockchain Technology คนที่เคยเป็ นตัวกลางอย่าง Bank ไม่
จาเป็ นต้องมีอยู่
Smart Contract เหมือนสัญญาที่บริ ษทั จะกูเ้ งินกันเซ็นสัญญากัน ถ้ามีอะไรก็ฟ้องให้กฎหมาย
ดาเนิ นการ สิ่ งที่ Smart Contract ทาคือบอกว่าสัญญานั้นไม่จาเป็ นต้องไปฟ้ องเพราะระบบนี้ เป็ น
ระบบของทุกคน สิ่ งที่ทาคือทาให้สัญญาที่เราเคยเขียนให้เขียนลงไปในตัวโปรแกรมเพราะฉะนั้น
คนไม่สามารถโกงกันได้
เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของตัว Crypto Currency มี 2 สิ่ งคื อ Blockchain กับ Smart
Contract แทนที่จะเชื่อคนกลางวันนี้คุณสามารถเชื่อโปรแกรมได้ เพราะโปรแกรมไม่เคยโกหกใคร
และถ้าคนที่สามารถอ่านโปรแกรมออกจะรู ้ว่าโปรแกรมนี้เป็ นอย่างนั้นจริ ง ๆ
Blockchain Technology กาลังจะเปลี่ยนโลกอย่างไร ย้อนไปยุคปี 2000 ยุคที่อินเตอร์ เน็ตมา
แรก ๆ เรี ยกว่า Web 1.0 อ่านได้อย่างเดียวซึ่ งเรี ยกว่า Information Economy ยุคถัดมาคือยุคปั จจุบนั
ซึ่ งเราอยูม่ าสักพักคือ Web 2.0 นอกเหนือจากได้ขอ้ มูลแล้วสามารถที่จะเขียนข้อมูลได้ดว้ ยเหมือน
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แอปวันนี้สามารถสั่งอาหารได้ แชทกันได้ จองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ Web 2.0 ยังมีตวั กลาง
อยู่ ตัวกลางก็ปรั บเปลี่ ยนจากธุ รกิ จดั้งเดิ มที่ต้ งั หน้าร้ านขายสิ นค้าไปอยู่ในรู ปแบบของ ช้อปปิ้ ง
ลาซาด้า หรื อ แกร็ บ เขาบอกว่ายุคถัดไปที่ Blockchain จะเข้ามาเปลี่ยนโลกคือ Web 3.0 ต่อไปนี้ สิ่ง
ที่คุณจะสั่ง Food Delivery หรื อจะซื้ อของออนไลน์จะดี กว่าไหมถ้าไม่ ตอ้ งมี คนกลางที่มาเก็ บ
เปอร์ เซ็นต์ คนขับแกร็ บสามารถเจอคนที่ตอ้ งการใช้บริ การได้โดยตรงโดยที่ระบบ Blockchain กับ
Smart Contract จะทาหน้าที่เหมือนแกร็ บทาอยูห่ รื อลาซาด้าทาอยูเ่ ลย อันนี้คือระบบของประชาชน
เพือ่ ประชาชนอย่ างแท้ จริงนี่คือความเชื่อว่าอนาคตโลกจะเป็ น
โลกปั จจุบนั มี เงิน มีทอง มีน้ ามันที่มีมูลค่า Crypto Currency ก็เหมือนสิ่ งนี้ แต่อยู่บนโลก
ของดิ จิตอล Bitcoin ก็เหมือน Currency, Ethereum ก็เหมื อน Apple คื อ App Store ที่ใครก็
สามารถเขียนโปรแกรมได้ มีคนเข้ามาเขียนปล่อยกู้ ให้กู้ เหรี ยญพวกนี้ เริ่ มเกิ ดขึ้นบนโลกที่ไม่ มี
ตัวกลางแต่ยงั เป็ นช่วงแรกอยู่
นอกจากเหรี ยญที่เรี ยกว่า Crypto Currency แล้ว จริ ง ๆ มี Digital Asset หรื อ Token Digital
ที่ ก.ล.ต.ออกมาอนุ ญาตให้บริ ษทั สามารถเอาสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนอยู่สามารถแปลงสภาพให้อยู่ใน
รู ปแบบของเหรียญดิจิตอลได้ ในอนาคตเทคโนโลยีน้ ี จะเริ่ มมีคน adap ใช้กบั สิ่ งที่มีสินทรัพย์ที่มี
มูลค่าอย่างแท้จริ งอยูใ่ นตลาด
Crypto Currency เหมือนเป็ นความเชื่อแต่จริ ง ๆ เทคโนโลยีน้ ี สามารถเอาไปใช้ได้กบั สิ่ งที่มี
มูลค่าจริ ง ๆ และสร้างเป็ นเหรี ยญดิจิตอลที่ Present ความเป็ นเจ้าของได้เหมือนกัน ผมเชื่อว่า 1-2 ปี
จะเริ่ มมีความสาคัญมากขึ้น
วันนี้มีบริ ษทั ใหญ่หรื อ Bankใหญ่ ๆ ต่างประเทศที่เริ่ มเข้ามาลงทุนในสิ นทรัพย์ดิจิตอลพวกนี้
ซึ่ งเป็ นตัวพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่ งนี้จะอยูก่ บั เราแน่นอนในอนาคต ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่มาและหายไป
ธนาคารกลางของหลายประเทศออกมาอยากจะมี Digital Currency สกุลเงินของแต่ละคน
เหมื อนกัน ประเทศไทยเองอย่างแบงก์ ชาติกาลังเร่ งพัฒนาตัว CBDC หรื อไทยบาทที่เรี ยกว่าเป็ น
Central Currency ของประเทศเราและมีอีกหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก เป็ นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าแบงก์
ชาติต่าง ๆ ก็เห็นถึ งประโยชน์ของตัว Blockchain Technology ถึงแม้เขาจะไม่ได้สนับสนุ นตัว
Crypto Currency ก็ตามแต่เขาเห็นว่าสิ่ งนี้สามารถเข้ามาพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีข้ ึน

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
คุณเดชพล แหลมวิไล
เรื่อง “Crypto Currency คืออะไร”
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
สโมสรโรตารีบางรักเป็ นเจ้ าภาพจัด "โครงการ Happy Reading House : บ้ าน อ่าน สุ ข"
โครงการที่ 7 ซึ่งเป็ น 1 ใน 12 โครงการอบรมทักษะฯ ของอนุกรรมการ
ด้ านสนับสนุนการศึกษา ภาค 3350
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
คุณเดชพล แหลมวิไล
Head of Strategic Partnership บริษทั เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จากัด
เรื่อง “Crypto Currency คืออะไร”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 64

การประชุมใหญ่ประจาปี & ฉลองคริ สต์มาสและปี ใหม่
เวลา 18.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้องบอลรู ม 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 64

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลวันสิ้ นปี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ม.ค. 65

ครู ปริ ญ หาญธนะบูรณ์
เรื่ อง “การพัฒนามวยไทย ผูต้ ดั สิ นไปสู่ นานาชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 65

ดร.อมรเทพ จาวะลา
เรื่ อง “พายุเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19”

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
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