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Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สาหรับสัปดาห์น้ ี มีสมาชิกและแขกมาร่ วมประชุมกันอย่างเนืองแน่น เพราะวิทยากรพิเศษ
คือ คุณกรณ์ จาติกวณิช มาบรรยายเรื่ อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022” เป็ นเรื่ องที่ได้รับความ
สนใจอย่างมากจากมิตรโรแทเรี ยนต่างสโมสรและแขกผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งมีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้งที่โรงแรม
และทาง Zoom ถึง 57 ท่าน
และในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการด้านสนับสนุนการศึกษา ภาค
3350 โรตารี สากล ขอเรี ยนเชิญมิตรโรแทเรี ยน ร่ วมโครงการ #9# “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย
นย.ศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์ นายกสโมสรโรตารี ลุมพินี เป็ นเจ้าภาพ เวลา 15.00 – 17.00 น. ทาง
ZOOM Meeting ID: 921 080 1771 Passcode: rotary2020 ขอเชิญท่านสมาชิกร่ วมให้กาลังใจ
สโมสรโรตารี ลุมพินี ซึ่ งสโมสรเราได้ไปก่อตั้งไว้ครับ
และงานสาคัญอีกงานหนึ่งของภาค 3350 โรตารี สากล คือ การประชุมใหญ่โรตารี ภาค 3350
ปี 2565 (2022 District Conference) ในวันเสาร์ ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม
แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,400 บาท ค่าห้องพัก: กรณี พกั 1 คืน ราคา 1,800
บาท / 1 ห้อง กรณี พกั 2 คืน ลดให้เหลือ 2,800 บาท / 1 ห้อง รี บลงทะเบียนกันนะครับ
สาหรับสัปดาห์หน้า พี่ ๆ ทุก ๆ ท่านพลาดไม่ได้อีกเช่นเคย สโมสรเราได้รับเกียรติจาก คุณ
สยาม นนท์ คาจันทร์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะมาพูดในเรื่ อง “ทิศทาง/
แนวทาง...การดูแลช่ วยเหลือผู้สูงอายุ ” ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่ วมต้อนรับและร่ วมรับฟังท่านองค์
ปาฐกกันมาก ๆ แล้วพบกันนะครับ

ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Rotary Club of Bang Rak

Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 30/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
63
39
1
23

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

63.93%
43.76%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก
สโมสรโรตารี เจริ ญนคร
สโมสรโรตารี ธนบุรี
สโมสรโรตารี พระนคร
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ลุมพินี
สโมสรโรตารี สาทร
สโมสรโรตารี หนองแขม
แขกสโมสร
รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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1
3
1
1
1
3
1
1
6

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

57

ท่ าน

Rotary Club of Bang Rak

News From D 3350
ข่าวสารจากภาค
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณกรณ์ จาติกวณิช
หัวหน้ าพรรคกล้า
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022
การเลือกตั้งซ่ อมครั้งที่ผา่ นมามีความสาคัญเหมือนเป็ นการตรวจความคิดและอารมณ์ของคน
กรุ งเทพฯได้เป็ นอย่างดี มีการตีความกันมากมายจากผลการเลือกตั้งครั้งนั้น แต่ที่ผมจะสามารถสรุ ป
ได้ในภาพกว้างสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุ งเทพฯ และน่ าจะหมายถึงคนไทยทั้งประเทศเริ่ มอยากเห็น
การเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุด คือความไม่พอใจสถานการณ์ ทางการเมื องชุดปั จจุ บนั หมายถึ งแนว
ความคิดในแง่ยุทธศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ คือต้องการการเปลี่ ยนแปลง แต่ ตอ้ งการการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอะไรนั้นอาจยังไม่มีคาตอบที่ชดั เจนมากนัก
ความต้องการที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจกันได้ ผมมองว่าเป็ นความคิดที่เหมาะสม
และถูกต้องตามสถานการณ์ เพราะว่าถ้าเราดูประเทศไทยโดยรวมเป็ นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริ ง ๆ มี
การเปลี่ ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึ้ นอย่างมากมายและรวดเร็ ว ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ มี
ผลกระทบต่อโอกาสและชีวิตความเป็ นอยู่ คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนทุกวัยอย่างแน่ นอน ซึ่ งมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ยนทุกความคิดในแง่นโยบายและการบริ หารเพื่อเราจะได้มีความพร้อม
เรื่ องแรกคือเทคโนโลยี ในสังคมของเรา วิธีการซื้ อของ วิธีการสื่ อสาร วิธีการรับข้อมูลข่าวสาร
แม้แต่การผลิตสิ นค้า ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วในช่วง 5 ปี 10 ปี ที่ผา่ นมา เรามีโจทย์สาคัญการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ถ้าเราไม่ตื่นตัวเพียงพอนอกจากเราจะเสี ยโอกาสแต่ เราจะอยู่ใน
สภาพเหมื อนเป็ นเมื องขึ้ นประเทศมหาอานาจทางด้านเทคโนโลยี ตอนนี้ เราสุ่ มเสี่ ยงต่ อการเป็ น
เมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของต่างประเทศอย่างมาก การสื่ อสารของเราทั้งหมดไม่ว่าจะ Facebook, Line
ทุกครั้งที่เราซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์จะเป็ น Amazon, Lazada ทั้งหมดเป็ น Platform ทางธุรกรรมของ
ต่างประเทศทั้งสิ้ น นอกจากรายได้ที่เราต้องสู ญเสี ยให้กับเขาไปแล้วที่สาคัญคื อเรื่ อง Data หรื อ
ข้อมูลด้วยที่ทาให้ Platform ของต่างประเทศมีความรู ้ความเข้าใจในวิธีการคิดของพวกเราคนไทย
ทุ ก คนดี ก ว่ า คนไทย ซึ่ งข้อมู ล เหล่ า นี้ มี ค่ า มหาศาลในการนาไปสู่ ก ารก าหนดยุ ทธศาสตร์ ทาง
เศรษฐกิ จ ในการประเมิ นความต้องการของเราในฐานะผูบ้ ริ โภค เพราะฉะนั้นเราจะแข่ งกับเขา
ไม่ได้ เราจะกลายเป็ นแค่ผบู ้ ริ โภคมีสถานะเป็ นเมืองขึน้ ทางเศรษฐกิจต้องระมัดระวัง
อีกเรื่ องคือโครงสร้ าง เรากาลังก้าวเข้าสู่ สังคมสู งอายุ ตอนนี้ประชากรของเราจะเริ่ มลดลงและ
ลดลงเร็ วกว่าจานวนผูส้ ู งอายุ จานวนเด็กแรกเกิดในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ วช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
จนกระทัง่ ล่าสุ ดปี ที่แล้วสถิติมีเด็กเกิดแค่ 550,000 คน ลดลงอย่างรวดเร็ ว ถ้าย้อนกลับไปดูจากสถิติ
ทุกครั้งที่ประเทศไทยเข้าสู่ ช่วงข้าวยากหมากแพง ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีจานวนเด็กแรกเกิดจะลดลง

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ทุกครั้ง เราเข้าใจได้วา่ เพราะอะไรบางคนไม่กล้ามีลูกเพราะมีปัญหาเศรษฐกิจ การที่จานวนเด็กแรก
เกิ ดลดลงส่ วนหนึ่ งสะท้อนให้เห็นจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ส่วนหนึ่ งเป็ น Trend ที่เป็ น long term
trend ช่วงที่ผา่ นมา 1 ในปัจจัยการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิ จของเศรษฐกิ จไทยคือแรงงาน
ระยะหลังเราอาจจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นพึ่งพาแรงงานน้อยลง แต่ถา้ เราดูโครงสร้างเศรษฐกิ จของ
เราเป็ นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ตอ้ งพึ่งพาแรงงานค่อนข้างมากไม่ว่าภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม
รวมไปถึ ง ภาคบริ การด้ว ย เรื่ องของการเปลี่ ย นแปลงแรงงานซึ่ งเป็ นประเด็ น ปั ญ หาของ
ผูป้ ระกอบการไทยมาระยะหนึ่ งแล้ว จะเป็ นปั ญหาที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และอาจหาคาตอบได้ยาก
มากขึ้นและเป็ นตัวเหนี่ยวรั้งความสามารถของเศรษฐกิจที่จะเติบโตตามศักยภาพของเรา
มองอีกด้านของปั ญหาคื อ จานวนผู้สูงอายุเพิม่ มากขึ้น มีคาถามสาคัญคือประเทศไทยเราจะ
ดูแลผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับที่เขาสามารถอยูไ่ ด้ในช่วงวัยทางานตรงนี้ ยากมาก ถ้ามอง
ในส่ วนของความสามารถของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่จะดูแลตัวเอง เราจะเห็นว่าน้อย
มาก คนไทย ณ วันนี้ ในวัยทางาน 30 ล้านคน มีคนไทยที่มีหลักประกันในชีวิตเกษียณไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องบาเหน็จบานาญประกันสังคมเพียงแค่ 10 กว่าล้านคน อีก 20 กว่าล้านคนไม่มีหลักประกัน และ
เป็ น 20 ล้านคนที่มีรายได้นอ้ ย ความหมายคือคนไทยส่ วนใหญ่รอที่จะพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียว แต่รัฐ
ไม่มีเงินในส่ วนของตัวงบประมาณแผ่นดินแต่ละปี ตอนนี้ขาดทุนปี ละ 500,000 – 600,000 ล้านบาท
บางทีเจอวิกฤตต้องออก พรก. เพื่อกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมมาเยียวยา เพราะฉะนั้นโอกาสของรัฐที่จะมีเงิน
งบประมาณมาดูแลผูส้ ู งอายุเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตไว้ในระดับที่เขาคุน้ เคยในช่วงที่เขามีรายได้เป็ น
เรื่ องท้าทายมาก
นี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อความท้าทายของเรา ไม่นบั การเปลี่ยนแปลงที่
เราคาดไม่ถึงใครจะไปคิดว่าจะมีโควิดเกิดขึ้นที่ทาให้โลกทั้งใบต้องหยุดชะงักโอกาสในการทามาหา
กินของเราสู ญเสี ยไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้สาหรับประเทศไทยที่จะกลับคืนมาอย่างเดิม เพราะว่าเรายังพึ่งพา
การท่ อ งเที่ ย วอยู่ พึ่ ง พาแรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ย งั ไม่ ฟ้ื นจากภาวะโควิ ด เพราะฉะนั้ นการ
เปลี่ ย นแปลงทั้งหมดก าลังให้เ ราต้องกลับมาตั้งคาถามตัวเราเองว่า ที่ เ รามี อยู่มี อะไรที่ พ่ ึ งพาได้
รวมไปถึงโครงสร้างการบริ หารประเทศสาคัญ ๆ โครงสร้างต่าง ๆ เช่น ระบบราชการโดยเฉพาะมี
ส่ วนไหนที่จะต้องมีการแก้ไข
ตรงนี้คือสาเหตุที่เราต้องกลับมาโยงกับการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ ถ้าการเมืองยังไม่ตระหนัก
ปัญหานี้ หรื อการเมืองไม่อยู่ในสภาพที่ให้ความสาคัญกับประเด็นปั ญหาเหล่านี้ ได้ ถ้าดูตามพื้นที่
ข่ าวการเมื องทัว่ ไปคงจะมัน่ ใจได้ย ากว่ าการเมื องจะดี ข้ ึ นในเร็ ววัน ถ้า ย่อยลงมาอี กถามว่า แล้ว
การเมืองข้างหน้าจะเกิ ดอะไรขึ้น จะมีการเลือกตั้งเมื่อไร ซึ่ งตรงนี้ ผมว่าแนวโน้มต่าง ๆ ที่จะมีการ
เลื อกตั้งสู งมาก จริ งอยู่เรากาลังเป็ นประธานเอแบคซึ่ งมี ก ารประชุ มที่ ก รุ งเทพมหานครในช่ ว ง
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

พฤศจิกายนนี้เราเองก็อยากให้มีความต่อเนื่องเมื่อผูน้ าจากทัว่ โลกมาประเทศไทย เรามีนายกรัฐมนตรี
อยู่ในตาแหน่ งที่จะดูแลได้ มีประโยชน์มากมายที่เราจะสามารถตักตวงจากการที่ประเทศเราเป็ น
เจ้าภาพเอแบค ถ้าไม่มีรัฐบาลไม่มีความชัดเจนในส่ วนตรงนี้ เราก็จะเสี ยโอกาสนี้ ไปอย่างน่ าเสี ยดาย
อีกกี่ปีที่จะหมุนเวียนกลับมาที่เรา
สาเหตุที่มองการเลือกตั้งอาจจะเร็ วขึ้นเพราะว่าคะแนนเสี ยงของท่ านนายกรัฐมนตรีที่พ่ งึ พาได้
ในสภาตอนนี้ ลดลงเรื่ อย ๆ ทาให้เห็นว่าสถานภาพของท่านคะแนนเสี ยงอาจจะพึ่งพาไม่ ได้ ตรงนี้
เป็ นปั ญหาเพราะว่าเมื่อสภาเปิ ดสมัยประชุมใหม่ พรรคฝ่ ายค้านมี โอกาสที่จะยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ
และตามกติกาเมื่อยื่นญัตติแล้วนายกรัฐมนตรี จะไม่มีสิทธิ ยุบสภาและสุ่ มเสี่ ยงถ้าปล่อยให้ยื่นญัตติ
ช่วงเดือนพฤษภาคมและจะถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งจากการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่ ง
ไม่มีนายกรัฐมนตรี คนไหนอยากที่จะต้องออกจากตาแหน่ งด้วยการถูกอภิปรายและลงคะแนนเสี ยง
ไม่ ไว้วางใจ หมดสิ ทธิ ที่จะกลับมา ถ้าท่านคิ ดจะกลับผมไม่ เชื่ อว่าท่านจะเสี่ ยงนอกจากมี อะไร
บางอย่างที่ท่านมัน่ ใจว่าท่านชนะในสภาได้แน่ นอน ถ้าท่านมีความกังวลใจแม้แต่นิดเดียวผมคิดว่า
ปลอดภัยกว่าถ้าท่านจะยุบสภาก่อนหมายถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม
ถ้าเกิ ดขึ้นก็จะเกิ ดการเลื อกตั้งครั้งนี้ แนวโน้มจากการเปลีย่ นขั้วมีสูง เปลี่ ยนขั้วนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงการเมืองเพื่อให้ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร เป็ นคาถามที่พ้นื ฐานมีหลาย
ประเด็นปั ญหาที่ยงั รอคาตอบ โดยสรุ ปผมคิดว่าสิ่ งที่เราต้องทาเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะเดินไปสู่ การ
ตอบโจทย์เรื่ องแรกการเมืองต้ องดีขนึ้ จะดีข้ ึนได้ข้ ึนอยูก่ บั พวกเราเพราะเรามีสิทธิ ที่จะเลือกที่เราคิด
ว่าเป็ นสิ่ งที่จะดีที่สุด ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็มีสิทธิที่จะรวมพลังกันเลือกการเปลี่ยนแปลงที่
เราต้องการได้
เรื่ องที่ 2 ระบบราชการ ระบบราชการของไทยเราเทอะทะและใหญ่ ข้ ึ นเยอะทั้งในแง่ ของ
จานวนบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง ทั้งในแง่ของสัดส่ วนเงินงบประมาณ สัดส่ วน GDP ที่ตอ้ งมีไว้หล่ อ
เลี้ยงระบบราชการ ระบบราชการในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมายิ่งโตยิ่งขัดกับหลักการบริ หารที่เราควร
จะต้องมีในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ผมมองว่าเราอยู่ในยุคที่เรามีโอกาสที่จะ
สร้างเรื่ องการปรับระบบราชการเข้าสู่ ยุคดิจติ อลเทคโนโลยี เอกชนเขาทาของเขาเองอย่างแน่ นอนแต่
ตราบใดที่ราชการไปไม่ถึงเอกชนก็ไปไม่ได้
ประเด็นสุ ดท้ายคือเรื่ องสาคัญที่สุดต้องเริ่ มต้นที่ตวั Mindset วิธีคดิ ไม่เปลี่ยนมันยากมากที่เรา
จะเห็ นการเปลี่ยนแปลง อย่างที่ผ่านมามี ผนู ้ าประเทศหลายคนที่รู้ปัญหาต้องแก้ไข แต่ วิธีคิดที่เขา
คุน้ เคย วิธีคิดแบบเดิม ทาให้สุดท้ายไปสู่ การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปไม่ได้ เพราะฉะนั้น Mindset สาคัญ
มากสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่เราขาดในวิธีการคิดการตัดสิ นใจในสังคมเรา
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณกรณ์ จาติกวณิช
บรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022”
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์

สโมสรโรตารี บางรัก

9

Rotary Club of Bang Rak

Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
คุณกรณ์ จาติกวณิช
หัวหน้ าพรรคกล้า
บรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจและการเมืองไทย 2022”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65

คุณสยาม นนท์คาจันทร์
เรื่ อง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ”

วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.พ. 65

รทร.ดร.พัช พชรเสฐียร
เรื่ อง “My Life My Work”

วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 65

คุณทนง คมภาสกร (โค้ชหยัง)
เรื่ อง “กระชับช่องว่างระหว่างวัยในสังคมยุค 4.0...”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 65

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
เรื่ อง “เปลี่ยนอาหารให้เป็ นยา เปลี่ยนคนไทยทัว่ หล้า
ให้มีสุขภาพดี”

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
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