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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          ส าหรับสัปดาห์น้ี มีสมาชิกและแขกมาร่วมประชุมกนัอยา่งเนืองแน่น เพราะวิทยากรพิเศษ 
คือ คุณกรณ์ จาติกวณชิ มาบรรยายเร่ือง “เศรษฐกจิและการเมอืงไทย 2022” เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความ
สนใจอยา่งมากจากมิตรโรแทเรียนต่างสโมสรและแขกผูมี้เกียรติ ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม 
และทาง Zoom ถึง 57 ท่าน 
          และในวนัพฤหสับดีท่ี 17 กมุภาพนัธ ์ 2565 คณะอนุกรรมการดา้นสนบัสนุนการศึกษา ภาค 
3350 โรตารีสากล  ขอเรียนเชิญมิตรโรแทเรียน ร่วมโครงการ #9# “เยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” โดย 
นย.ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นายกสโมสรโรตารีลุมพินี เป็นเจา้ภาพ เวลา 15.00 – 17.00 น. ทาง 
ZOOM   Meeting ID: 921 080 1771   Passcode: rotary2020 ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมใหก้ าลงัใจ
สโมสรโรตารีลุมพินี ซ่ึงสโมสรเราไดไ้ปก่อตั้งไวค้รับ 
           และงานส าคญัอีกงานหน่ึงของภาค 3350 โรตารีสากล คือ การประชุมใหญ่โรตารีภาค 3350 
ปี 2565 (2022 District  Conference)  ในวนัเสาร์ท่ี 19 – วนัอาทิตยท่ี์ 20 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม
แกรนด ์พาลาสโซ่ พทัยา ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,400 บาท ค่าหอ้งพกั: กรณีพกั 1 คืน ราคา 1,800 
บาท / 1 หอ้ง กรณีพกั 2 คืน ลดใหเ้หลือ 2,800 บาท / 1 หอ้ง รีบลงทะเบียนกนันะครับ 
          ส าหรับสัปดาห์หนา้ พี่ ๆ ทุก ๆ ท่านพลาดไม่ไดอี้กเช่นเคย  สโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก คุณ
สยาม นนท์ค าจนัทร์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน จะมาพดูในเร่ือง “ทศิทาง/
แนวทาง...การดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุ ”  ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมาร่วมตอ้นรับและร่วมรับฟังท่านองค์
ปาฐกกนัมาก ๆ  แลว้พบกนันะครับ 
     
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พันธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                                                       นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 30/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  10  กมุภาพนัธ์ 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    39 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     1 ท่าน 
    ขาดประชุม    23 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 63.93% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  43.76% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวนัออก   1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีเจริญนคร    3 ท่าน 
   สโมสรโรตารีธนบุรี    1 ท่าน 
    สโมสรโรตารีพระนคร    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีลุมพินี    3 ท่าน 
   สโมสรโรตารีสาทร    1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีหนองแขม    1 ท่าน 
   แขกสโมสร     6 ท่าน 
       
          รวม   57 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          การเลือกตั้งซ่อมคร้ังท่ีผา่นมามีความส าคญัเหมือนเป็นการตรวจความคิดและอารมณ์ของคน
กรุงเทพฯไดเ้ป็นอยา่งดี มีการตีความกนัมากมายจากผลการเลือกตั้งคร้ังนั้น แต่ท่ีผมจะสามารถสรุป
ไดใ้นภาพกวา้งสะทอ้นให้เห็นว่าคนกรุงเทพฯ และน่าจะหมายถึงคนไทยทั้งประเทศเร่ิมอยากเห็น
การเปล่ียนแปลงชดัเจนท่ีสุด คือความไม่พอใจสถานการณ์ทางการเมืองชุดปัจจุบนั หมายถึงแนว 
ความคิดในแง่ยุทธศาสตร์ท่ีมีต่อการพฒันาประเทศ คือตอ้งการการเปล่ียนแปลง แต่ตอ้งการการ
เปล่ียนแปลงเป็นอะไรนั้นอาจยงัไม่มีค าตอบท่ีชดัเจนมากนกั 
          ความตอ้งการท่ีอยากเห็นการเปล่ียนแปลงเราเขา้ใจกนัได ้ผมมองว่าเป็นความคิดท่ีเหมาะสม
และถูกตอ้งตามสถานการณ์ เพราะว่าถา้เราดูประเทศไทยโดยรวมเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อจริง ๆ มี
การเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดข้ึนอย่างมากมายและรวดเร็ว ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ มี
ผลกระทบต่อโอกาสและชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนทุกวยัอย่างแน่นอน ซ่ึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนทุกความคิดในแง่นโยบายและการบริหารเพื่อเราจะไดมี้ความพร้อม 
          เร่ืองแรกคือเทคโนโลย ีในสังคมของเรา วิธีการซ้ือของ วิธีการส่ือสาร วิธีการรับขอ้มูลข่าวสาร 
แมแ้ต่การผลิตสินคา้ ทุกอยา่งเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วในช่วง 5 ปี 10 ปี ท่ีผา่นมา เรามีโจทยส์ าคญัการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี ถา้เราไม่ต่ืนตวัเพียงพอนอกจากเราจะเสียโอกาสแต่เราจะอยู่ใน
สภาพเหมือนเป็นเมืองข้ึนประเทศมหาอ านาจทางดา้นเทคโนโลยี ตอนน้ีเราสุ่มเส่ียงต่อการเป็น
เมืองข้ึนทางเศรษฐกิจของต่างประเทศอยา่งมาก การส่ือสารของเราทั้งหมดไม่ว่าจะ Facebook,  Line 
ทุกคร้ังท่ีเราซ้ือขายสินคา้ออนไลน์จะเป็น Amazon,  Lazada ทั้งหมดเป็น Platform ทางธุรกรรมของ
ต่างประเทศทั้งส้ิน นอกจากรายไดท่ี้เราตอ้งสูญเสียให้กับเขาไปแลว้ท่ีส าคญัคือเร่ือง Data หรือ
ขอ้มูลดว้ยท่ีท าให้ Platform ของต่างประเทศมีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการคิดของพวกเราคนไทย
ทุกคนดีกว่าคนไทย ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีค่ามหาศาลในการน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจ ในการประเมินความตอ้งการของเราในฐานะผูบ้ริโภค  เพราะฉะนั้นเราจะแข่งกับเขา
ไม่ได ้ เราจะกลายเป็นแค่ผูบ้ริโภคมีสถานะเป็นเมอืงขึน้ทางเศรษฐกจิตอ้งระมดัระวงั 
          อีกเร่ืองคือโครงสร้าง เราก าลงักา้วเขา้สู่สังคมสูงอายุ ตอนน้ีประชากรของเราจะเร่ิมลดลงและ
ลดลงเร็วกว่าจ  านวนผูสู้งอาย ุจ  านวนเดก็แรกเกิดในประเทศไทยลดลงอยา่งรวดเร็วช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
จนกระทัง่ล่าสุดปีท่ีแลว้สถิติมีเดก็เกิดแค่ 550,000 คน ลดลงอยา่งรวดเร็ว  ถา้ยอ้นกลบัไปดูจากสถิติ
ทุกคร้ังท่ีประเทศไทยเขา้สู่ช่วงขา้วยากหมากแพง        ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีจ  านวนเดก็แรกเกิดจะลดลง  

คุณกรณ์ จาติกวณชิ 
หัวหน้าพรรคกล้า 

เศรษฐกจิและการเมืองไทย 2022 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

 ทุกคร้ัง  เราเขา้ใจไดว้่าเพราะอะไรบางคนไม่กลา้มีลูกเพราะมีปัญหาเศรษฐกิจ การท่ีจ  านวนเดก็แรก
เกิดลดลงส่วนหน่ึงสะทอ้นให้เห็นจากภาวะเศรษฐกจิ แต่ส่วนหน่ึงเป็น Trend ท่ีเป็น long term 
trend ช่วงท่ีผา่นมา 1 ในปัจจยัการขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจไทยคือแรงงาน 
ระยะหลงัเราอาจจะใชเ้ทคโนโลยีมากข้ึนพึ่งพาแรงงานนอ้ยลง แต่ถา้เราดูโครงสร้างเศรษฐกิจของ
เราเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่งพาแรงงานค่อนขา้งมากไม่ว่าภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม
รวมไปถึงภาคบริการด้วย เ ร่ืองของการเปล่ียนแปลงแรงงานซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาของ
ผูป้ระกอบการไทยมาระยะหน่ึงแลว้ จะเป็นปัญหาท่ีเขม้งวดมากยิ่งข้ึน และอาจหาค าตอบไดย้าก   
มากข้ึนและเป็นตวัเหน่ียวร้ังความสามารถของเศรษฐกิจท่ีจะเติบโตตามศกัยภาพของเรา 
         มองอีกดา้นของปัญหาคือจ านวนผู้สูงอายุเพิม่มากข้ึน มีค  าถามส าคญัคือประเทศไทยเราจะ
ดูแลผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพชีวิตใกลเ้คียงกบัท่ีเขาสามารถอยูไ่ดใ้นช่วงวยัท างานตรงน้ียากมาก ถา้มอง
ในส่วนของความสามารถของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยท่ีจะดูแลตวัเอง เราจะเห็นว่านอ้ย
มาก คนไทย ณ วนัน้ีในวยัท างาน 30 ลา้นคน มีคนไทยท่ีมีหลกัประกนัในชีวิตเกษียณไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองบ าเหน็จบ านาญประกนัสังคมเพียงแค่ 10 กว่าลา้นคน อีก 20 กว่าลา้นคนไม่มีหลกัประกนั และ
เป็น 20 ลา้นคนท่ีมีรายไดน้อ้ย ความหมายคือคนไทยส่วนใหญ่รอท่ีจะพึ่งพารัฐบาลอย่างเดียว แต่รัฐ
ไม่มีเงินในส่วนของตวังบประมาณแผน่ดินแต่ละปีตอนน้ีขาดทุนปีละ 500,000 – 600,000 ลา้นบาท 
บางทีเจอวิกฤตตอ้งออก พรก. เพื่อกูย้ืมเงินเพิ่มเติมมาเยียวยา เพราะฉะนั้นโอกาสของรัฐท่ีจะมีเงิน
งบประมาณมาดูแลผูสู้งอายุเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตไวใ้นระดบัท่ีเขาคุน้เคยในช่วงท่ีเขามีรายไดเ้ป็น
เร่ืองทา้ทายมาก 
          น่ีคือตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผลต่อความทา้ทายของเรา ไม่นบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เราคาดไม่ถึงใครจะไปคิดว่าจะมีโควดิเกิดข้ึนท่ีท าใหโ้ลกทั้งใบตอ้งหยดุชะงกัโอกาสในการท ามาหา
กินของเราสูญเสียไปอีกก่ีปีก็ไม่รู้ส าหรับประเทศไทยท่ีจะกลบัคืนมาอย่างเดิม เพราะว่าเรายงัพึ่งพา
การท่องเที่ยวอยู่  พึ่ งพาแรงงานอุตสาหกรรม ท่ียงัไม่ฟ้ืนจากภาวะโควิด เพราะฉะนั้ นการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมดก าลังให้เราต้องกลับมาตั้ งค  าถามตัวเราเองว่าท่ีเรามีอยู่มีอะไรท่ีพึ่ งพาได ้                                              
รวมไปถึงโครงสร้างการบริหารประเทศส าคญั ๆ โครงสร้างต่าง ๆ เช่น ระบบราชการโดยเฉพาะมี
ส่วนไหนท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ข 
          ตรงน้ีคือสาเหตุท่ีเราตอ้งกลบัมาโยงกบัการเมอืงอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ถา้การเมืองยงัไม่ตระหนกั
ปัญหาน้ี  หรือการเมืองไม่อยู่ในสภาพท่ีให้ความส าคญักบัประเด็นปัญหาเหล่าน้ีได ้ ถา้ดูตามพื้นท่ี
ข่าวการเมืองทัว่ไปคงจะมัน่ใจไดย้ากว่าการเมืองจะดีข้ึนในเร็ววนั  ถา้ย่อยลงมาอีกถามว่าแล้ว
การเมืองขา้งหนา้จะเกิดอะไรข้ึน จะมีการเลือกตั้งเม่ือไร ซ่ึงตรงน้ีผมว่าแนวโนม้ต่าง ๆ ท่ีจะมีการ
เลือกตั้ งสูงมาก จริงอยู่เราก าลงัเป็นประธานเอแบคซ่ึงมีการประชุมท่ีกรุงเทพมหานครในช่วง 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

พฤศจิกายนน้ีเราเองก็อยากใหมี้ความต่อเน่ืองเม่ือผูน้ าจากทัว่โลกมาประเทศไทย เรามีนายกรัฐมนตรี
อยู่ในต าแหน่งท่ีจะดูแลได ้มีประโยชน์มากมายท่ีเราจะสามารถตกัตวงจากการท่ีประเทศเราเป็น
เจา้ภาพเอแบค ถา้ไม่มีรัฐบาลไม่มีความชดัเจนในส่วนตรงน้ีเราก็จะเสียโอกาสน้ีไปอย่างน่าเสียดาย
อีกก่ีปีท่ีจะหมุนเวียนกลบัมาท่ีเรา 
          สาเหตุท่ีมองการเลือกตั้งอาจจะเร็วข้ึนเพราะว่าคะแนนเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีท่ีพึ่งพาได้
ในสภาตอนน้ีลดลงเร่ือย ๆ ท าให้เห็นว่าสถานภาพของท่านคะแนนเสียงอาจจะพึ่งพาไม่ได ้ตรงน้ี
เป็นปัญหาเพราะว่าเม่ือสภาเปิดสมยัประชุมใหม่ พรรคฝ่ายคา้นมีโอกาสท่ีจะยื่นญตัติไม่ไวว้างใจ
และตามกติกาเม่ือยื่นญตัติแลว้นายกรัฐมนตรีจะไม่มีสิทธิยุบสภาและสุ่มเส่ียงถา้ปล่อยให้ยื่นญตัติ
ช่วงเดือนพฤษภาคมและจะถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งจากการลงคะแนนอภิปรายไม่ไวว้างใจ ซ่ึง
ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนอยากท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งดว้ยการถูกอภิปรายและลงคะแนนเสียง
ไม่ไวว้างใจ  หมดสิทธิท่ีจะกลบัมา  ถา้ท่านคิดจะกลบัผมไม่เช่ือว่าท่านจะเส่ียงนอกจากมีอะไร
บางอยา่งท่ีท่านมัน่ใจว่าท่านชนะในสภาไดแ้น่นอน  ถา้ท่านมีความกงัวลใจแมแ้ต่นิดเดียวผมคิดว่า
ปลอดภยักว่าถา้ท่านจะยบุสภาก่อนหมายถึงประมาณตน้เดือนพฤษภาคม 
          ถา้เกิดข้ึนก็จะเกิดการเลือกตั้งคร้ังน้ีแนวโน้มจากการเปลีย่นขั้วมีสูง  เปล่ียนขั้วน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงการเมืองเพื่อใหต้อบโจทยป์ระเดน็ปัญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร เป็นค าถามท่ีพื้นฐานมีหลาย
ประเด็นปัญหาท่ียงัรอค าตอบ โดยสรุปผมคิดว่าส่ิงท่ีเราตอ้งท าเพื่อท่ีจะมีโอกาสท่ีจะเดินไปสู่การ
ตอบโจทยเ์ร่ืองแรกการเมอืงต้องดขีึน้ จะดีข้ึนไดข้ึ้นอยูก่บัพวกเราเพราะเรามีสิทธิท่ีจะเลือกท่ีเราคิด
ว่าเป็นส่ิงท่ีจะดีท่ีสุด  ถา้เราตอ้งการเปล่ียนแปลงเราก็มีสิทธิท่ีจะรวมพลงักนัเลือกการเปล่ียนแปลงท่ี
เราตอ้งการได ้
          เร่ืองท่ี 2 ระบบราชการ ระบบราชการของไทยเราเทอะทะและใหญ่ข้ึนเยอะทั้งในแง่ของ
จ านวนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งในแง่ของสัดส่วนเงินงบประมาณ  สัดส่วน GDP ท่ีตอ้งมีไวห้ล่อ
เล้ียงระบบราชการ  ระบบราชการในช่วงหลายปีท่ีผ่านมายิ่งโตยิ่งขดักบัหลกัการบริหารท่ีเราควร
จะตอ้งมีในยคุของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว   ผมมองว่าเราอยู่ในยุคท่ีเรามีโอกาสท่ีจะ
สร้างเร่ืองการปรับระบบราชการเขา้สู่ยุคดจิติอลเทคโนโลย ีเอกชนเขาท าของเขาเองอย่างแน่นอนแต่
ตราบใดท่ีราชการไปไม่ถึงเอกชนก็ไปไม่ได ้
          ประเดน็สุดทา้ยคือเร่ืองส าคญัท่ีสุดตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตวั Mindset วธีิคดิไม่เปล่ียนมนัยากมากท่ีเรา
จะเห็นการเปล่ียนแปลง อย่างท่ีผ่านมามีผูน้ าประเทศหลายคนท่ีรู้ปัญหาตอ้งแกไ้ข แต่วิธีคิดท่ีเขา
คุน้เคย วิธีคิดแบบเดิม ท าใหสุ้ดทา้ยไปสู่การเปล่ียนแปลงปฏิรูปไม่ได ้เพราะฉะนั้น Mindset ส าคญั
มากส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเราขาดในวิธีการคิดการตดัสินใจในสังคมเรา   
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  คณุกรณ์  จาติกวณชิ 
บรรยายเร่ือง “เศรษฐกจิและการเมอืงไทย 2022” 

เมือ่วนัที ่ 10 กมุภาพนัธ์ 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  10  กมุภาพนัธ์  2565 

คณุกรณ์ จาติกวณชิ 
หัวหน้าพรรคกล้า  

บรรยายเร่ือง “เศรษฐกจิและการเมืองไทย 2022” 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 17 ก.พ. 65  คุณสยาม นนทค์ าจนัทร์ 
       เร่ือง “ทิศทาง/แนวทางการดูแลช่วยเหลือผูสู้งอาย”ุ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 24 ก.พ. 65  รทร.ดร.พชั พชรเสฐียร 
   เร่ือง “My Life My Work” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 3 มี.ค. 65  คุณทนง คมภาสกร (โคช้หยงั) 
   เร่ือง “กระชบัช่องว่างระหว่างวยัในสังคมยคุ 4.0...” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 10 มี.ค. 65  นพ.บุญชยั อิศราพิสิษฐ์ 
     เร่ือง “เปล่ียนอาหารใหเ้ป็นยา เปล่ียนคนไทยทัว่หลา้ 
                                              ใหมี้สุขภาพดี” 
 
 
 
 
 

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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