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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
           สัปดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจาก นย.ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นายกสโมสรโรตารีลุมพินี มา
บรรยายในเร่ือง “วิกฤตส่ิงแวดล้อมกบัประตู...สู่ความยั่งยืน” ท่านไดพู้ดถึงการรณรงค์ส่ิงแวดลอ้ม
อาจจะใชเ้วลานาน ก็ขอใหทุ้กคนช่วยกนัคนละไมค้นละมือเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงมีผูส้นใจและเขา้
ร่วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ีถึง 32 ท่าน 
          และเม่ือวนัเสาร์-อาทิตยท่ี์ผา่นมา สโมสรโรตารีบางรัก ก็ไดร่้วมงานของสโมสรโรทาแรคทใ์น
อุปถมัภ ์ 2 สโมสร คือ  วนัเสาร์ท่ี 30 ตุลาคม 2564 เขา้ร่วม “งานเยี่ยมชมสโมสรโรทาแรคท ์วิทยาลยั
เซนต์หลุยส์”  เวลา 18.00-21.00 น.  และในวนัอาทิตยท่ี์ 31 ตุลาคม 2564  เขา้ร่วมพิธีสถาปนาคณะ
กรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท ์สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ประจ าปี 2564-2565 เวลา 14.00-
17.00 น.  และ “งานเยีย่มชมสโมสรโรทาแรคท ์สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น”  เวลา 18.00-21.00 น. 
ซ่ึงเป็นงานท่ีนอ้งๆ โรทาแรคทม์า Present โครงการ ให้กบั ประธานโปรแกรมโรทาแรคท ์ภาค 3350  
อน.ดวงตา อธัยาตมวทิยา และ สโมสรโรตารีอุปถมัภ ์ผา่นทาง Zoom ผมตอ้งขอขอบคุณ อน.พรอนงค์ 
นิยมค้า โฮริคาวา , นยล.ปราณี วิทยเมธ , รทร.ดร.ดนัย ลสิวัสดรัิตนากุล , รทร. กรกนก ศุภวโรภาส 
และ รทร.ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ท่ีเป็นตัวแทนสโมสรเขา้ร่วมงานของสโมสรโรทาแรคท์ใน
อุปถมัภค์ร้ังน้ีดว้ยครับ 
           ส าหรับการประชุมสัปดาห์หน้า ขอเรียนเชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ก าลงัใจท่านองค์
ปาฐกของเรา ซ่ึงเป็นสมาชิกของสโมสรบางรักเราน่ีเอง  PRID ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ มาบรรยาย
เร่ือง “โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก” มาใหก้ าลงัใจท่านมาก ๆ นะครับ 
          ผมมีข่าวจะขอแจง้ใหส้มาชิกทุกท่านทราบเร่ืองการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีบางรัก
จะกลบัมาประชุมท่ี โรงแรมรอยลัออคิด เชอราตัน เหมือนเดิม แบบ Hybrid โดยจะเร่ิมตั้ งแต่วนั
พฤหสับดีท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป   
                                                    ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 16/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  28 ตุลาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   65 ท่าน 
 เขา้ประชุม    22 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
   ขาดประชุม    41 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 38.1% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  41.87% 
 

แขกสโมสร 
   สโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาภิเษก   1  ท่าน 
    สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีลุมพินี    4 ท่าน 
    สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี   1 ท่าน 
     อินเทอร์แรคท ์โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม  1 ท่าน 
         
       รวม   30 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

          Sustainability หรือความยั่งยืนท่ีสหประชาชาติตั้งว่าตอ้งท า SDG17 ก่อนนั้นมี MDG คือ 
Millennium Development Goals หมดไปเม่ือปี 2015 เป้าหมายของการพฒันาแห่งสหสัวรรษ ตอน
มี MDG เหมือนตั้งไวเ้ฉย ๆ แต่ยงัไม่ประสบความส าเร็จเร่ืองของ Sustainability หรือความยั่งยืน
เลยมีลอ็ตต่อมาคือตั้งแต่ 2021 - 2030 อีก 10 ปีขา้งหนา้เขาจะตั้งเป็น SDG17 มี 17 ขอ้ ความยากจน 
ความมัน่คงทางอาหาร เร่ืองสุขภาพ เร่ืองการเรียนรู้ต่าง ๆ เร่ืองน ้ าสะอาด จริง ๆ หลายขอ้เก่ียวกบั  
โรตารีของเรา เร่ืองอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยนื เร่ืองเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
          ขอยกตวัอย่าง SDG เกีย่วกับส่ิงแวดล้อม ประเทศไทยและโลกของเรายงัอยู่ในยุคพลาสติก 
ทุกอยา่งเก่ียวขอ้งกบัพลาสติก เม่ือพดูถึงปัญหาของส่ิงแวดล้อมหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งพูดถึงปัญหา
ของพลาสติก พลาสติกไม่ใช่เป็นตวัผูร้้าย พลาสติกเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากแต่มนุษยเ์ราท่ีท  าให้
พลาสติกเป็นผูร้้าย เพราะการทิง้ไม่ถูกที่ถูกทาง พอตกลงไปในแม่น ้ าล  าคลอง ในทะเล ท าให้สัตว์
ต่าง ๆ ไดรั้บผลกระทบ 
         ยิ่ง ณ ปัจจุบนั 2 ปีท่ีผ่านมาเรา Work From Home อาจดีส าหรับ Business พวก Delivery แต่
ขยะท่ีเกิดข้ึนมากมาย ช่วงโควิดท าใหเ้กิดขยะพลาสติกเพิ่มข้ึน 17% Business ของ Delivery เติบโต
ข้ึน 200% เราจะมีการจดัการอยา่งไร 
          เวลาใส่ Mask แลว้ท่านจดัการอย่างไร เน่ืองจาก Mask เป็นส่ิงท่ีเป็นเช้ือโรคการก าจดัท่ีดีเรา
ตอ้งแยกและใส่ในถังสีแดง ตามโรงพยาบาลจะเห็นถังแดงไวส้ าหรับขยะอนัตราย ถา้เราทิ้ง Mask 
ไปปะปนอยู่กบัขยะอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีไม่ควรจะท า แต่ขยะถังแดงยงัหาล าบากมาก เม่ือพูดถึงความ
ยัง่ยนืจริง ๆ คงตอ้งมาคิดถา้เราอยากจะให้ประชาชนทัว่ไปมีการจดัการขยะท่ีดีอย่างท่ีทางประเทศ
วางแผนไวก้็ควรท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นสามารถท่ีจะท าไดด้ว้ยไม่ใช่อยากจะทิง้ลงในถงัแดงแต่หาถัง
แดงไม่ไดเ้ลย 
          เม่ือ 60 ปีท่ีแลว้จบัปลามา 1 ตวั น ้าหนกั 20 กิโลกรัม 50 ปีให้หลงั ปลา 1 ตวั ท่ีเราจบัน ้ าหนกั 
2 กิโลกรัมเท่านั้น ณ ปัจจุบนั 2564 จบัปลามา 1 ตวั น ้าหนกัไม่ถึงคร่ึงกิโลกรัม เกิดอะไรข้ึน ปัญหาก็
คือ Overpopulation ยอ้นไปเม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 45 ลา้นคน  20 ปีให้
หลงัตอนน้ีประชากรของประเทศไทยมี 75 ลา้นคน ประชากรเยอะขึน้ความต้องการของอาหารก็
มากขึน้ด้วย  นอกจากปัญหาประชากรของโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนถึงแมย้อ้นกลบัไปเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ตอน 

นย.ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
นายกสโมสรโรตารีลุมพนิี และอาจารย์ประจ า 

ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล คณะวทิยาศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วกิฤตส่ิงแวดล้อมกบัประตูสู่ความยัง่ยนื 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ปฏวิตัิอตุสาหกรรม Baby Boom เพิ่มข้ึนอย่างมากแลว้ ตอนน้ีแมว้่ามีลูก 1 คนก็ตามประชากรก็ยงั
จะเพิ่มข้ึนอีกจนกระทัง่ถึงช่วงหน่ึงจึงค่อยตก  
          เศรษฐกิจทัว่โลกก็ยงัตอ้งมี ถา้เราอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเมด็เงินก็ส าคญัเหมือนกนัจะท าอยา่งไรดี 
ช่วงโควิดจะมีข่าวดี ๆ มาตลอด ไทยแผ่นดินทองต้องมนตร์ธรรมชาติช่วงโควิด-19 ช่วง 2 ปีท่ีผ่าน
มาข่าวเจอฝงูปลาโลมา เต่าข้ึนมาวางไข่ คนบอกส่ิงแวดลอ้มตอ้งกลบัมาเหมือนเดิม เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
ตอ้งอาศยั Long Term ในการท่ีจะฟ้ืนฟูเยียวยาหรือแมก้ระทัง่ในการท่ีจะพยายามรักษาดูแลดว้ย  
          ประเทศไทยวาง Roadmap ท่ีดี ยกตวัอย่าง Roadmap ในการจดัการขยะพลาสติก ช่วงปีท่ี
ผา่นมาเวลาเราซ้ือน ้าขวดแต่ก่อนตรงฝาขวดจะมีพลาสติกห่อตอนน้ีไม่มีแลว้ ถุงพลาสติกก่อนโควิด
หลายร้านหลายหา้งสรรพสินคา้รณรงคแ์ต่ยงัไม่ไดเ้ป็นการเลิกใชอ้ยา่งเป็นทางการ ในปี 2565 เขาจะ
ใหเ้ลิกใชถุ้งพลาสติกท่ีความหนานอ้ยกว่า 36 ไมครอน ถา้ความหนาท่ีมากกว่าก็ยงัใหใ้ช ้หรือการใช้
กล่องโฟม ปี 2565 จะไม่มีการใชแ้ลว้ แกว้น ้าพลาสติกต่าง ๆ แบบใชค้ร้ังเดียวก็เลิกใช ้ประเทศไทย
พยายามรณรงคจ์ดัการวางแผนอยา่งดี 3 มาตรการใหญ่ ๆ ภายใน 6 ปีขา้งหนา้คือ ลดขยะพลาสติกท่ี
เป็นแหล่งก าเนิด ลดการใช้พลาสติก ส่งเสริมการน าขยะพลาสติกกลับมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ 
          Maslow’s Hierarchy of Needs ฐานท่ี 1 คือ Basic needs คนเราตอ้งมีอาหาร เส้ือผา้ บา้น     
ท่ีอยู่  เ งินทองต่าง ๆ มีทุกอย่างพร้อมเราต้องสบายก่อนถึงเ ร่ิมไปช่วยคนอ่ืนได้ ฐานท่ี 2 
Psychological needs ไปช่วยสังคม ช่วยชุมชนต่าง ๆ และสุดทา้ย ฐานท่ี 3 Self Fulfillment needs 
เปรียบเสมือนส่ิงแวดลอ้มดูเหมือนไกลเกินเอ้ือมเม่ือเปรียบกบัประเทศเราแค่ 2 ฐานแรกยงัไม่ Fulfill 
เลย เม่ือพูดถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นไปไม่ไดท่ี้เขาเหล่านั้นจะมาแคร์เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เราตอ้งชัง่น ้ าหนกั
ระหว่างเงินกบัส่ิงแวดลอ้ม ถา้ Basic ไม่ไดเ้ลยแน่นอนตาชัง่ก็จะเอียงมาท่ีเงิน 
          นาฬิกาทราย ขา้งล่างคือระบบนิเวศท่ีสูญเสียไปแลว้พอสมควร ขา้งบนเหมือนเราอยากให้
ระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน ตรงกลางคือประตูท่ีจะท าอย่างไรให้กลบัมาสู่ดีเหมือนเดิมหรือเกือบ
เท่าเหมือนเดิม แต่ประตูน้ีไม่ไดก้วา้งและข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศยิง่ประเทศท่ีสามหรือประเทศก าลงั
พฒันาประตูน้ีแคบมาก นัน่คือตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ยเป็น 10 ปี ในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้กลบัมา
เหมือนเดิม นัน่ Link ไปถึงพฤติกรรมคนดว้ย ส่ิงแวดล้อมไปเร่งให้กลบัมาเหมอืนเดมิไม่ได้ 
          เม่ือพูดถึงประเทศนโยบายเรามีสวยหรูก็จริงแต่เม่ือมาเล่นเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมแลว้อยากให้
ไปสู่ความยั่งยืนจริง ๆ แลว้เราไปเร่งไม่ได ้เราบอกว่าไม่ใชถุ้งพลาสติกคนกรุงเทพฯอาจไม่ไดรั้บ
ผลกระทบ แต่คนต่างจงัหวดัไดรั้บผลกระทบเขาก็อยากไม่ใชถุ้งพลาสติกแต่แค่ถุงผา้เขายงัไม่มีเลย 
มนัไม่ไดเ้สมอเท่าเทียบกนัระหว่างในเมืองกบันอกเมือง ในการท่ีจะบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มให้ดี
ข้ึนใหไ้ปสู่ความย ัง่ยนืตอ้งอาศยัเทคนิคมาก ๆ แต่ไม่อยากให้ทุกท่านย่อทอ้ เร่ิมตั้งแต่ตัวเราเองก่อน
ดทีีสุ่ด เช่น ลดการใชพ้ลาสติกอยา่งคร้ังเดียวทิง้ ไม่ใช่แค่ตวัเราเองแต่เพื่อโลกใบน้ีของเรา และเพื่อ
ลูกหลานของเราท่ีจะไดมี้โอกาสเห็นธรรมชาติสวยงามเหมือนอยา่งท่ีเราเห็นท่ีผา่นมา   
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ   
นย.ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ 

บรรยายเร่ือง “วกิฤตส่ิงแวดล้อมกบัประตู...สู่ความยัง่ยนื 
เมือ่วนัที ่ 28 ตุลาคม  2564    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ร่วมงานพธีิสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-65 
สโมสรโรทาแรคท์  สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ในอปุถมัภ์ของสโมสรโรตารีบางรัก 
เมือ่วนัที ่31 ตุลาคม 2564  
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

กล่าวแสดงความยนิดกีบัโรทาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 28 ตุลาคม 2564 

นย.ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
นายกสโมสรโรตารีลมุพนีิ และ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เร่ือง  “วิกฤตส่ิงแวดล้อมกบัประตู...สู่ความยัง่ยนื” 

 
******************************************** 

 
วนัพฤหสับดีท่ี 4 พ.ย. 64  PRID. ศ.ดร.เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช ์
   เร่ือง “โรตารีกบัปัญหาเยาวสตรีโลก” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 11 พ.ย. 64  P.Leslie Yeap 
      เร่ือง “ COVID-19 the Malaysia Experience” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 18 พ.ย. 64  อผภ.ดร.อาภา อรรถบรูณ์วงศ ์ตนัโสด 
         เร่ือง “อสังหาฯ ไทยในยคุโควิด-19 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. 64  นย.ทวีชยั เติมคุณานนท ์
       เร่ือง “สันติภาพกบัคู่มิตรโรตารี” 
 
 
 
 

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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