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President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ อน.ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประจาสัปดาห์แทนผม เนื่องจากผมติดภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัด และในสัปดาห์น้ นั เราได้รับ
เกียรติจากท่านองค์ปาฐก ดร.อมรเทพ จาวะลา กูรูดา้ นเศรษฐกิจมาบรรยายเรื่ อง “พายุเศรษฐกิจ
ไทยหลังวิกฤติโควิด 19” ทาให้เราได้รับความรู ้และประโยชน์มากมาย ซึ่ งได้รับความสนใจจาก
ท่านสมาชิกที่มาร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม และทาง Zoom ถึง 32 ท่าน
และผมขอแสดงความยินดีกบั ความสาเร็ จของท่านนายกเพิง่ ผ่ านพ้นประวีร์ เตชะสิ ทธิ และ
คณะกรรมการบริ หารสโมสรในปี โรตารี เปิ ดแนวทางสร้ างโอกาส ในงานมอบรางวัลประจาปี
Governor's Salute รางวัลที่เราได้รับมีท้งั หมดดังนี้
1. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สุ ดยอดบริ การสโมสร
2. ถ้วยรางวัลบริ การชุมชนสโมสรดีเด่น สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู ้หนังสื อ
3. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ การรักษาสมาชิกยอดยีย่ ม
4. ใบประกาศเกียรติคุณ Rotary Citation
สาหรับสัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้อีกเช่นกัน พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์ แพทย์
ออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลตารวจ จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โรคกระดูกพรุ นภัยเงียบใน
ผู้สูงอายุ:ข้ อเท็จจริงทีค่ วรรู้” พี่ ๆ ทุ กๆ ท่านไม่ควรพลาด นะครับ
ด้ วยไมตรีจิตแห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 26/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
29
3
31

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

52.46%
42.86%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ตากสิ นธนบุรี
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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ท่าน
ท่าน
ท่าน

32

ท่ าน
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ดร.อมรเทพ จาวะลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสานักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุน
ธนาคาร ซีเอ็มบีไทย
พายุเศรษฐกิจไทย...หลังวิกฤติ Covid-19
ความหวังเศรษฐกิจตอนนี้คือวัคซี น วันนี้เข็ม 1 เข็ม 2 ไม่ตอ้ งพูดแล้ว บ้านเราฉี ดเข็ม 2
เกือบจะ 70% แล้ว วันนี้เราคุยเรื่ องเข็ม 3 เข็ม 4 โอไมครอนระบาดต่อให้ติดเชื้อก็ไม่รุนแรงเหมือน
เดลต้ า ระบาดรุ นแรงน่าจะไปถึงปลายกุมภาพันธุ์น้ ี
นักเศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองเร็ วมาก สรุ ปเศรษฐกิจโลกยังโตอยู่แต่ โตช้ าลง ของไทยปี ที่
แล้ว GDP แค่ 1% ปี นี้คาดการณ์ 3.8 เกือบ 4%
ความเสี่ ยงมีอะไรบ้าง 1. การระบาดของโอไมครอน 2. เงินเฟ้อ ออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้ อ
สิ นค้า เนื้อสัตว์ข้ ึนสู งมาก กลุ่มที่โดนผลกระทบถ้าดูจากสถานการณ์ราคาจะขึ้นยาวแค่ไหน ใกล้ถึง
ระดับแพงกุมภาพันธุ์น่าจะพีคแล้ว แต่ยงั คงระดับสู งรอกลางปี เนื้อสัตว์ใหม่ ๆ เข้ามาสู่ ตลาด
แต่ที่อยากจะชวนคิดคือ เงินเฟ้อขึน้ ชั่วคราวแค่ถึงกลางปี ก็ลง เงินเฟ้ อวันนี้เราประมาณการไว้
แค่ 2% อาจจะเลย 3% ช่วงไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไม่ใช่จะวิ่งขึ้นไปเรื่ อย ๆ ของไทย 3% ถึง 4% ได้
อาจลงมาช่วงปลายปี ต่า 2% ได้
ความหวัง ถ้ามองตลาดโลกโตได้ 4% – 5% สหรัฐโตได้ ยุโรปโตได้ จีนโตได้ เศรษฐกิจเขา
ไม่ได้สะดุดแค่โตช้าเท่านั้นเอง
การส่ งออกของเราปี ที่แล้วโต 20% ปี นี้คาดหวัง 5% ก็พอได้
ภาคการผลิต โอไมครอนระบาด โอไมครอนไม่ใช่เดลต้า
ภาคการบริ การโดนผลกระทบแต่ไม่รุนแรงไม่ถึงล็อกดาวน์
เศรษฐกิจไตรมาส 2 เขามอง 5% รอบนี้คนฉี ดวัคซี นเข็ม 2 เกือบ 70% ฉี ดกระตุน้ เข็ม 3 รอบ
นี้ความมัน่ ใจมีมากขึ้น แต่สิ่งที่กงั วลกันไม่อยากให้สายพันธุ์น้ ีไปถึงภาคการผลิต
ภาคการบริ โภค รัฐบาลมีมาตรการคนละครึ่ ง มาตรการช่วยคนจน ยังประคองได้อยู่
ความหวังเราคือการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่มาไตรมาส 1 จีนยังไม่ปล่อยให้คนออกนอก
ประเทศ ปี หน้า 5 ล้านคนจับต้องได้

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ข้ อมูลจากสานักวิจยั ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เปิ ดโอกาสทางเศรษฐกิ จรับปี เสื อ เศรษฐกิ จไทย
ปี 2565 เสมือน “เสื อหมอบ” ที่ซุ่มรอจังหวะพุ่งกระโจน แต่ยงั คงต้องระวัง “เสื อร้ าย” อีกตัวที่ดกั ซุ่ ม
คอยขัดขวางการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
ปี นี้ปีเสื อหมอบพร้อมกระโจน ปี ที่แล้วได้ยินคนวิจารณ์ประเทศไทย คนป่ วยแห่ งเอเชีย GDP
ต่าสุ ดในอาเซี ยน ของเราต่ามากประมาณ 1% แต่ปีนี้เราพร้อมแล้วเสื อหมอบพร้อมกระโจน
โอกาสไม่ว่าจะเป็ นเปิ ดประตูการท่องเที่ยว การส่ งออก
มีหลายปัจจัยที่เรารออยู่ 1.กาลังซื้ อระดับกลาง บน เชื่อว่าเงินออมในประเทศเยอะ 2.ส่ งออก
และ 3.ท่องเที่ยว
แต่ความเสี่ ยงคือ 1.การระบาดรอบใหม่ 2.เงินเฟ้ อ 3.สงครามการค้า
เสื อ 2 ตัวอยูถ่ ้ าเดียวกันได้ มีท้งั เสื อหมอบที่รอจังหวะในการกระโจน แต่ตอ้ งระวังเสื อร้ ายดัก
ซุ่ มเพราะเป็ นเรื่ องของสงครามการค้า เงินเฟ้ อ หรื อเรื่ องการระบาดรอบใหม่ ปี นี้ 3.8 ไม่ถึงเหลือ 3
ได้ไหม ผมว่าได้ เราไม่ใช่เดลต้า ไม่ใช่อลั ฟ่ า โอไมครอนเข้ามาต้องหาวัคซี นเข็ม 2 เข็ม 3 พอได้ทุก
อย่าง ต่อให้เป็ นแบบนี้ก็อยูก่ บั มันได้ ใช้ชีวิตร่ วมกับโควิด เปิ ด ๆ ปิ ด ๆ หลักการธุรกิจคือเปิ ดปิ ดได้
ธุ รกิ จร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน ฯลฯ ถ้าช่วงระบาดปิ ดไว้ก่อนไม่ได้ปิดถาวร ปิ ดชัว่ คราว เราก็
สามารถกลับมาได้
เศรษฐกิจไทยปี นี้เป็ นเสื อหมอบพร้ อมกระโจน ครึ่ งแรกของปี เรา 2% 3% เป็ นไปได้ แต่ครึ่ ง
หลังพยายามให้ถึง 4% 5% ครึ่งหลังพร้ อมกระโจน

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ ดร.อมรเทพ จาวะลา
บรรยายเรื่อง “พายุเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19”
เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ขอแสดงความยินดีกบั ท่ านนายกเพิง่ ผ่ านพ้นประวีร์ เตชะสิทธิ
และคณะกรรมการบริหารสโมสร ฯ ในปี “โรตารี เปิ ดแนวทางสร้ างโอกาส”
ในงานมอบรางวัลประจาปี Governor's Salute

รางวัลทีไ่ ด้ รับ มีท้งั หมดดังนี้
1. ถ้ วยรางวัลเกียรติยศ สุ ดยอดบริการสโมสร
2. ถ้ วยรางวัลบริการชุมชนสโมสรดีเด่ น สาขาการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการรู้หนังสื อ
3. ถ้ วยรางวัลเกียรติยศ การรักษาสมาชิกยอดยีย่ ม
4. ใบประกาศเกียรติคุณ Rotary Citation

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
อน.ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้ มอบหนังสื อให้ กบั ประธานในทีป่ ระชุม และท่ านวิทยากรพิเศษ
“Legal Guide to During Business in Thailand” ซึ่งเขียนโดย คุณนฤทธิ์ ดิเรกวัฒนชัย

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565
ดร.อมรเทพ จาวะลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริ หารสานักวิจัย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บรรยายเรื่อง “พายุเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค. 65

พ.ต.อ.นพ.ธนวัฒน์ อาพันทรัพย์
เรื่ อง “โรคกระดูกพรุ นภัยเงียบในผูส้ ู งอายุ:ข้อเท็จจริ งที่ควรรู ้”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 65

ร.อ.นพ.ณัชชา เหมปฐวี
เรื่ อง “ตรวจสุ ขภาพประจาปี ควรดูค่าอะไรบ้าง?”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65

อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์
เรื่ อง “พรสวรรค์ พรแสวง บริ บทและการฝึ กฝน
จนเป็ นยอดคน”

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 65

คุณกรณ์ จาติกวณิ ช
เรื่ อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022”

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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