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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ก่อนอ่ืนผมตอ้งขอขอบคุณ อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
ประจ าสัปดาห์แทนผม เน่ืองจากผมติดภารกิจเดินทางไปต่างจงัหวดั และในสัปดาห์นั้น เราไดรั้บ
เกียรติจากท่านองคป์าฐก ดร.อมรเทพ จาวะลา   กรููดา้นเศรษฐกิจมาบรรยายเร่ือง “พายุเศรษฐกจิ
ไทยหลงัวกิฤติโควดิ 19” ท  าใหเ้ราไดรั้บความรู้และประโยชน์มากมาย ซ่ึงไดรั้บความสนใจจาก
ท่านสมาชิกท่ีมาร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 32 ท่าน 
 
          และผมขอแสดงความยนิดีกบัความส าเร็จของท่านนายกเพิง่ผ่านพ้นประวร์ี เตชะสิทธิ  และ
คณะกรรมการบริหารสโมสรในปี โรตารี เปิดแนวทางสร้างโอกาส ในงานมอบรางวลัประจ าปี 
Governor's Salute รางวลัท่ีเราไดรั้บมีทั้งหมดดงัน้ี 
1. ถว้ยรางวลัเกียรติยศ สุดยอดบริการสโมสร 
2. ถว้ยรางวลับริการชุมชนสโมสรดีเด่น สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนงัสือ 
3. ถว้ยรางวลัเกียรติยศ การรักษาสมาชิกยอดยีย่ม 
4. ใบประกาศเกียรติคุณ Rotary Citation 
 
           ส าหรับสัปดาห์หนา้ พลาดไม่ไดอี้กเช่นกนั พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อ าพนัทรัพย์ แพทย ์
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลต ารวจ จะมาบรรยายพิเศษในหวัขอ้ “โรคกระดูกพรุนภยัเงยีบใน
ผู้สูงอายุ:ข้อเทจ็จริงทีค่วรรู้”  พี่ ๆ ทุ กๆ ท่านไม่ควรพลาด นะครับ 
 
                                                   ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                        นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 26/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  13  มกราคม 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    29 ท่าน 
    ประชุมทดแทน     3 ท่าน 
   ขาดประชุม    31 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 52.46% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  42.86% 
 

แขกสโมสร 
  สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีตากสินธนบุรี    1 ท่าน 
    แขกสโมสร     1 ท่าน 
       
          รวม   32 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ความหวงัเศรษฐกิจตอนน้ีคือวคัซีน วนัน้ีเขม็ 1 เขม็ 2 ไม่ตอ้งพดูแลว้ บา้นเราฉีดเขม็ 2 
เกือบจะ 70% แลว้ วนัน้ีเราคุยเร่ืองเขม็ 3 เขม็ 4 โอไมครอนระบาดต่อใหติ้ดเช้ือก็ไม่รุนแรงเหมือน
เดลต้า ระบาดรุนแรงน่าจะไปถึงปลายกุมภาพนัธ์ุน้ี 
          นกัเศรษฐศาสตร์เปล่ียนมุมมองเร็วมาก สรุปเศรษฐกจิโลกยงัโตอยู่แต่โตช้าลง ของไทยปีท่ี
แลว้ GDP แค่ 1% ปีน้ีคาดการณ์ 3.8 เกือบ 4% 

      ความเส่ียงมีอะไรบา้ง 1. การระบาดของโอไมครอน 2. เงินเฟ้อ ออกไปจบัจ่ายใชส้อยซ้ือ
สินคา้ เน้ือสัตวข้ึ์นสูงมาก กลุ่มท่ีโดนผลกระทบถา้ดูจากสถานการณ์ราคาจะข้ึนยาวแค่ไหน ใกลถึ้ง
ระดบัแพงกุมภาพนัธ์ุน่าจะพีคแลว้ แต่ยงัคงระดบัสูงรอกลางปีเน้ือสัตวใ์หม่ ๆ เขา้มาสู่ตลาด 
          แต่ท่ีอยากจะชวนคิดคือ เงินเฟ้อขึน้ช่ัวคราวแค่ถึงกลางปีก็ลง เงินเฟ้อวนัน้ีเราประมาณการไว้
แค่ 2% อาจจะเลย 3% ช่วงไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไม่ใช่จะวิ่งข้ึนไปเร่ือย ๆ ของไทย 3% ถึง 4% ได ้
อาจลงมาช่วงปลายปีต ่า 2% ได ้
          ความหวัง ถา้มองตลาดโลกโตได ้ 4% – 5% สหรัฐโตได ้ ยโุรปโตได ้ จีนโตได ้ เศรษฐกิจเขา
ไม่ไดส้ะดุดแค่โตชา้เท่านั้นเอง 
          การส่งออกของเราปีท่ีแลว้โต 20% ปีน้ีคาดหวงั 5% ก็พอได ้
          ภาคการผลิต โอไมครอนระบาด โอไมครอนไม่ใช่เดลตา้ 
          ภาคการบริการโดนผลกระทบแต่ไม่รุนแรงไม่ถึงลอ็กดาวน์ 
          เศรษฐกิจไตรมาส 2 เขามอง 5% รอบน้ีคนฉีดวคัซีนเขม็ 2 เกือบ 70% ฉีดกระตุน้เขม็ 3 รอบ
น้ีความมัน่ใจมีมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีกงัวลกนัไม่อยากใหส้ายพนัธ์ุน้ีไปถึงภาคการผลิต 
          ภาคการบริโภค รัฐบาลมีมาตรการคนละคร่ึง มาตรการช่วยคนจน ยงัประคองไดอ้ยู ่
          ความหวงัเราคือการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไม่มาไตรมาส 1 จีนยงัไม่ปล่อยใหค้นออกนอก
ประเทศ  ปีหนา้ 5 ลา้นคนจบัตอ้งได ้
 

ดร.อมรเทพ จาวะลา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ผู้บริหารส านักวจิัยและที่ปรึกษาการลงทุน  
ธนาคาร ซีเอม็บีไทย 

พายุเศรษฐกจิไทย...หลงัวกิฤต ิCovid-19 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          ข้อมูลจากส านักวจิยั ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรับปีเสือ เศรษฐกิจไทย
ปี 2565 เสมือน “เสือหมอบ” ท่ีซุ่มรอจงัหวะพุ่งกระโจน แต่ยงัคงตอ้งระวงั “เสือร้าย” อีกตวัท่ีดกัซุ่ม
คอยขดัขวางการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ 
          ปีน้ีปีเสือหมอบพร้อมกระโจน ปีท่ีแลว้ไดย้ินคนวิจารณ์ประเทศไทย คนป่วยแห่งเอเชีย GDP 
ต ่าสุดในอาเซียน ของเราต ่ามากประมาณ 1% แต่ปีน้ีเราพร้อมแลว้เสือหมอบพร้อมกระโจน 
          โอกาสไม่ว่าจะเป็นเปิดประตูการท่องเท่ียว การส่งออก 
          มีหลายปัจจยัท่ีเรารออยู ่1.ก าลงัซ้ือระดบักลาง บน เช่ือว่าเงินออมในประเทศเยอะ   2.ส่งออก 
และ 3.ท่องเท่ียว  
          แต่ความเส่ียงคือ 1.การระบาดรอบใหม่ 2.เงินเฟ้อ 3.สงครามการคา้  
          เสือ 2 ตวัอยูถ่  ้าเดียวกนัได ้มีทั้งเสือหมอบท่ีรอจงัหวะในการกระโจน แต่ตอ้งระวงัเสือร้ายดกั
ซุ่มเพราะเป็นเร่ืองของสงครามการคา้ เงินเฟ้อ หรือเร่ืองการระบาดรอบใหม่ ปีน้ี 3.8     ไม่ถึงเหลือ 3 
ไดไ้หม ผมว่าได ้เราไม่ใช่เดลตา้ ไม่ใช่อลัฟ่า โอไมครอนเขา้มาตอ้งหาวคัซีนเข็ม 2 เข็ม 3 พอไดทุ้ก
อยา่ง ต่อใหเ้ป็นแบบน้ีก็อยูก่บัมนัได ้ใชชี้วิตร่วมกบัโควิด เปิด ๆ ปิด ๆ   หลกัการธุรกิจคือเปิดปิดได ้
ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน ฯลฯ ถา้ช่วงระบาดปิดไวก่้อนไม่ไดปิ้ดถาวร  ปิดชัว่คราว เราก็
สามารถกลบัมาได ้
          เศรษฐกจิไทยปีนี้เป็นเสือหมอบพร้อมกระโจน คร่ึงแรกของปีเรา 2% 3% เป็นไปได ้แต่คร่ึง
หลงัพยายามใหถึ้ง 4% 5% คร่ึงหลงัพร้อมกระโจน  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  ดร.อมรเทพ จาวะลา 
บรรยายเร่ือง “พายเุศรษฐกจิไทยหลงัวกิฤติโควดิ-19” 

เมือ่วนัที ่ 13  มกราคม 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ขอแสดงความยนิดกีบัท่านนายกเพิง่ผ่านพ้นประวร์ี  เตชะสิทธิ  
และคณะกรรมการบริหารสโมสร ฯ ในปี “โรตารี เปิดแนวทางสร้างโอกาส”  

ในงานมอบรางวลัประจ าปี Governor's Salute 
 
 
 

รางวลัทีไ่ด้รับ มทีั้งหมดดงันี้ 
1. ถ้วยรางวลัเกยีรติยศ สุดยอดบริการสโมสร 
2. ถ้วยรางวลับริการชุมชนสโมสรดเีด่น สาขาการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการรู้หนังสือ 
3. ถ้วยรางวลัเกยีรติยศ การรักษาสมาชิกยอดยีย่ม 
4. ใบประกาศเกยีรติคุณ Rotary Citation 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

อน.ชูศักดิ์ ดเิรกวฒันชัย ได้มอบหนังสือให้กบัประธานในทีป่ระชุม และท่านวทิยากรพเิศษ  
 “Legal Guide to During Business in Thailand” ซ่ึงเขยีนโดย คุณนฤทธ์ิ ดเิรกวฒันชัย 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  13  มกราคม 2565 

ดร.อมรเทพ จาวะลา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารส านักวิจัย 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
บรรยายเร่ือง “พายเุศรษฐกจิไทยหลงัวิกฤติโควิด-19” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 65  พ.ต.อ.นพ.ธนวฒัน์ อ  าพนัทรัพย ์
      เร่ือง “โรคกระดูกพรุนภยัเงียบในผูสู้งอายุ:ขอ้เทจ็จริงท่ีควรรู้” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 27 ม.ค. 65  ร.อ.นพ.ณชัชา เหมปฐวี 
      เร่ือง “ตรวจสุขภาพประจ าปีควรดูค่าอะไรบา้ง?” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 ก.พ. 65  อาจารยภ์ากร มงักรพนัธ์ุ 
      เร่ือง “พรสวรรค ์พรแสวง บริบทและการฝึกฝน 
                                                                       จนเป็นยอดคน” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 10 ก.พ. 65  คุณกรณ์ จาติกวณิช 
     เร่ือง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022” 
  
 
 
 
 

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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