Contents
สาร

ฉบับที่ 14 ประจําวันที่ 28 ตุลาคม 2564

สโมสรโรตารีบางรัก

Rotary Club of Bang Rak

Contents
สารบัญ

จากใจนายก
President’s Talk
สถิติการประชุม
Attendance Report
ข่าวสารจากภาค
News From D 3350
สาระจากวิทยากร
From Our Guest Speaker
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
A Week In Review
วิทยากรสัปดาห์หน้า
Next Speaker
สัปดาห์หน้ามีอะไร
Coming Up Next Week

2
3
4
5-6
7-9
10
11

สโมสรโรตารีบางรัก โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
2 ถนน เจริญกรุ ง ซอย 30 แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
โทรศัพท์ : 092-2568666 , 086-0012483
ROTARY CLUB OF BANG RAK Royal Orchid Sheraton Hotel
2 Charoen Krung Road Soi 30, Siphya Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
E-mail : rotarybangrak2020@gmail.com
www.rotarybangrak.org, www.facebook.com/rotarybangrak

สโมสรโรตารี บางรัก

1

Rotary Club of Bang Rak

President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก
สัปดาห์น้ ี สโมสรเราได้รับเกี ยรติจาก นย.ศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์ นายกสโมสรโรตารี ลุมพินี มา
บรรยายในเรื่ อง “วิกฤตสิ่ งแวดล้ อมกับประตู...สู่ ความยั่งยืน” ท่านได้พูดถึ งการรณรงค์สิ่งแวดล้อม
อาจจะใช้เวลานาน ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีผสู ้ นใจและเข้า
ร่ วมประชุมทาง Zoom ในสัปดาห์น้ ีถึง 32 ท่าน
และเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผา่ นมา สโมสรโรตารี บางรัก ก็ได้ร่วมงานของสโมสรโรทาแรคท์ใน
อุปถัมภ์ 2 สโมสร คือ วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 เข้าร่ วม “งานเยี่ยมชมสโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ ” เวลา 18.00-21.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุ ลาคม 2564 เข้าร่ วมพิธีสถาปนาคณะ
กรรมการบริ หารสโมสรโรทาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจาปี 2564-2565 เวลา 14.0017.00 น. และ “งานเยีย่ มชมสโมสรโรทาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” เวลา 18.00-21.00 น.
ซึ่ งเป็ นงานที่นอ้ งๆ โรทาแรคท์มา Present โครงการ ให้กบั ประธานโปรแกรมโรทาแรคท์ ภาค 3350
อน.ดวงตา อัธยาตมวิทยา และ สโมสรโรตารี อุปถัมภ์ ผ่านทาง Zoom ผมต้องขอขอบคุณ อน.พรอนงค์
นิยมค้ า โฮริ คาวา , นยล.ปราณี วิทยเมธ , รทร.ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล , รทร. กรกนก ศุ ภวโรภาส
และ รทร.ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่ ง ธีร ะ ที่ เป็ นตัว แทนสโมสรเข้า ร่ วมงานของสโมสรโรทาแรคท์ใ น
อุปถัมภ์ครั้งนี้ดว้ ยครับ
สาหรั บการประชุ มสัปดาห์ หน้า ขอเรี ยนเชิ ญทุกท่านเข้าร่ วมประชุ มเพื่อให้กาลังใจท่านองค์
ปาฐกของเรา ซึ่ งเป็ นสมาชิกของสโมสรบางรักเรานี่เอง PRID ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ มาบรรยาย
เรื่ อง “โรตารีกบั ปัญหาเยาวสตรีโลก” มาให้กาลังใจท่านมาก ๆ นะครับ
ผมมีข่าวจะขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบเรื่ องการประชุมประจาสัปดาห์ สโมสรโรตารี บางรัก
จะกลับมาประชุ ม ที่ โรงแรมรอยัล ออคิ ด เชอราตัน เหมื อนเดิ ม แบบ Hybrid โดยจะเริ่ ม ตั้งแต่ ว นั
พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฏิ์ พันธุ์สายทอง)
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 16/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ประชุมทดแทน
ขาดประชุม

22170
65
22
2
41

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

38.1%
41.87%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก

1

ท่าน

สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี ลุมพินี
สโมสรโรตารี พระนารายณ์ลพบุรี
อินเทอร์ แรคท์ โรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒาราม

1
4
1
1

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

30

ท่ าน

รวม

สโมสรโรตารี บางรัก
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

นย.ศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์
นายกสโมสรโรตารีลุมพินี และอาจารย์ประจา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิกฤตสิ่ งแวดล้ อมกับประตูส่ ู ความยัง่ ยืน
Sustainability หรื อความยั่งยืนที่สหประชาชาติต้ งั ว่าต้องทา SDG17 ก่ อนนั้นมี MDG คือ
Millennium Development Goals หมดไปเมื่อปี 2015 เป้ าหมายของการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ ตอน
มี MDG เหมือนตั้งไว้เฉย ๆ แต่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จเรื่ องของ Sustainability หรื อความยั่งยืน
เลยมีลอ็ ตต่อมาคือตั้งแต่ 2021 - 2030 อีก 10 ปี ข้างหน้าเขาจะตั้งเป็ น SDG17 มี 17 ข้อ ความยากจน
ความมัน่ คงทางอาหาร เรื่ องสุ ขภาพ เรื่ องการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เรื่ องน้ าสะอาด จริ ง ๆ หลายข้อเกี่ ยวกับ
โรตารี ของเรา เรื่ องอุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืน เรื่ องเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน เรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ขอยกตัวอย่าง SDG เกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม ประเทศไทยและโลกของเรายังอยู่ในยุคพลาสติก
ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพลาสติก เมื่อพูดถึงปัญหาของสิ่ งแวดล้อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงปั ญหา
ของพลาสติก พลาสติ กไม่ ใช่ เป็ นตัวผูร้ ้าย พลาสติ กเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์มากแต่มนุ ษย์เราที่ทาให้
พลาสติกเป็ นผูร้ ้าย เพราะการทิง้ ไม่ ถูกที่ถูกทาง พอตกลงไปในแม่น้ าลาคลอง ในทะเล ทาให้สัตว์
ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ
ยิง่ ณ ปั จจุบนั 2 ปี ที่ผ่านมาเรา Work From Home อาจดีสาหรับ Business พวก Delivery แต่
ขยะที่เกิดขึ้นมากมาย ช่วงโควิดทาให้เกิดขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 17% Business ของ Delivery เติบโต
ขึ้น 200% เราจะมีการจัดการอย่างไร
เวลาใส่ Mask แล้วท่านจัดการอย่างไร เนื่ องจาก Mask เป็ นสิ่ งที่เป็ นเชื้อโรคการกาจัดที่ดีเรา
ต้องแยกและใส่ ในถังสี แดง ตามโรงพยาบาลจะเห็นถังแดงไว้สาหรับขยะอันตราย ถ้าเราทิ้ง Mask
ไปปะปนอยู่กบั ขยะอื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่ไม่ ควรจะทา แต่ขยะถังแดงยังหาลาบากมาก เมื่อพูดถึง ความ
ยัง่ ยืนจริ ง ๆ คงต้องมาคิดถ้าเราอยากจะให้ประชาชนทัว่ ไปมีการจัดการขยะที่ดีอย่างที่ทางประเทศ
วางแผนไว้ก็ควรทาให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะทาได้ดว้ ยไม่ใช่อยากจะทิง้ ลงในถังแดงแต่หาถัง
แดงไม่ได้เลย
เมื่อ 60 ปี ที่แล้วจับปลามา 1 ตัว น้ าหนัก 20 กิโลกรัม 50 ปี ให้หลัง ปลา 1 ตัว ที่เราจับน้ าหนัก
2 กิโลกรัมเท่านั้น ณ ปัจจุบนั 2564 จับปลามา 1 ตัว น้ าหนักไม่ถึงครึ่ งกิโลกรัม เกิดอะไรขึ้น ปัญหาก็
คือ Overpopulation ย้อนไปเมื่อ 20 ปี ที่แล้วประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 45 ล้านคน 20 ปี ให้
หลังตอนนี้ ประชากรของประเทศไทยมี 75 ล้านคน ประชากรเยอะขึน้ ความต้ องการของอาหารก็
มากขึน้ ด้ วย นอกจากปัญหาประชากรของโลกที่เพิม่ มากขึ้นถึงแม้ยอ้ นกลับไปเมื่อ 50 ปี ที่แล้วตอน
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม Baby Boom เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้ว ตอนนี้ แม้ว่ามีลูก 1 คนก็ตามประชากรก็ยงั
จะเพิ่มขึ้นอีกจนกระทัง่ ถึงช่วงหนึ่งจึงค่อยตก
เศรษฐกิจทัว่ โลกก็ยงั ต้องมี ถ้าเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเม็ดเงินก็สาคัญเหมือนกันจะทาอย่างไรดี
ช่วงโควิดจะมีข่าวดี ๆ มาตลอด ไทยแผ่ นดินทองต้ องมนตร์ ธรรมชาติช่วงโควิด -19 ช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มาข่าวเจอฝูงปลาโลมา เต่าขึ้นมาวางไข่ คนบอกสิ่ งแวดล้อมต้องกลับมาเหมือนเดิม เรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ต้องอาศัย Long Term ในการที่จะฟื้ นฟูเยียวยาหรื อแม้กระทัง่ ในการที่จะพยายามรั กษาดูแลด้วย
ประเทศไทยวาง Roadmap ที่ดี ยกตัวอย่าง Roadmap ในการจัดการขยะพลาสติก ช่วงปี ที่
ผ่านมาเวลาเราซื้ อน้ าขวดแต่ก่อนตรงฝาขวดจะมีพลาสติกห่ อตอนนี้ไม่มีแล้ว ถุงพลาสติกก่ อนโควิด
หลายร้านหลายห้างสรรพสิ นค้ารณรงค์แต่ยงั ไม่ได้เป็ นการเลิกใช้อย่างเป็ นทางการ ในปี 2565 เขาจะ
ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกที่ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน ถ้าความหนาที่มากกว่าก็ยงั ให้ใช้ หรื อการใช้
กล่องโฟม ปี 2565 จะไม่มีการใช้แล้ว แก้วน้ าพลาสติกต่าง ๆ แบบใช้ครั้งเดียวก็เลิกใช้ ประเทศไทย
พยายามรณรงค์จดั การวางแผนอย่างดี 3 มาตรการใหญ่ ๆ ภายใน 6 ปี ข้างหน้าคือ ลดขยะพลาสติกที่
เป็ นแหล่ งก าเนิ ด ลดการใช้พลาสติ ก ส่ งเสริ ม การนาขยะพลาสติ ก กลับมาใช้ใ ห้เป็ นประโยชน์
Maslow’s Hierarchy of Needs ฐานที่ 1 คือ Basic needs คนเราต้องมีอาหาร เสื้ อผ้า บ้าน
ที่ อ ยู่ เงิ น ทองต่ า ง ๆ มี ทุ ก อย่ า งพร้ อ มเราต้อ งสบายก่ อ นถึ ง เริ่ มไปช่ ว ยคนอื่ น ได้ ฐานที่ 2
Psychological needs ไปช่วยสังคม ช่วยชุมชนต่าง ๆ และสุ ดท้าย ฐานที่ 3 Self Fulfillment needs
เปรี ยบเสมือนสิ่ งแวดล้อมดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเมื่อเปรี ยบกับประเทศเราแค่ 2 ฐานแรกยังไม่ Fulfill
เลย เมื่อพูดถึงสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปไม่ได้ที่เขาเหล่านั้นจะมาแคร์ เรื่ องสิ่ งแวดล้อม เราต้องชัง่ น้ าหนัก
ระหว่างเงินกับสิ่ งแวดล้อม ถ้า Basic ไม่ได้เลยแน่นอนตาชัง่ ก็จะเอียงมาที่เงิน
นาฬิกาทราย ข้างล่ างคือระบบนิ เวศที่สูญเสี ยไปแล้วพอสมควร ข้างบนเหมื อนเราอยากให้
ระบบนิ เวศสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึน ตรงกลางคือประตูที่จะทาอย่างไรให้กลับมาสู่ ดีเหมือนเดิมหรื อเกื อบ
เท่าเหมือนเดิม แต่ประตูน้ ีไม่ได้กว้างและขึ้นอยูก่ บั แต่ละประเทศยิง่ ประเทศที่สามหรื อประเทศกาลัง
พัฒนาประตูน้ ีแคบมาก นัน่ คือต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็ น 10 ปี ในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้กลับมา
เหมือนเดิม นัน่ Link ไปถึงพฤติกรรมคนด้วย สิ่ งแวดล้อมไปเร่ งให้ กลับมาเหมือนเดิมไม่ ได้
เมื่อพูดถึงประเทศนโยบายเรามี สวยหรู ก็จริ งแต่ เมื่อมาเล่นเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้ อมแล้วอยากให้
ไปสู่ ความยั่งยืนจริ ง ๆ แล้วเราไปเร่ งไม่ได้ เราบอกว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกคนกรุ งเทพฯอาจไม่ได้รับ
ผลกระทบ แต่คนต่างจังหวัดได้รับผลกระทบเขาก็อยากไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่แค่ถุงผ้าเขายังไม่มีเลย
มันไม่ได้เสมอเท่าเทียบกันระหว่างในเมืองกับนอกเมือง ในการที่จะบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นให้ไปสู่ ความยัง่ ยืนต้องอาศัยเทคนิคมาก ๆ แต่ไม่อยากให้ทุกท่านย่อท้อ เริ่มตั้งแต่ ตัวเราเองก่ อน
ดีทสี่ ุ ด เช่น ลดการใช้พลาสติกอย่างครั้งเดียวทิง้ ไม่ใช่แค่ตวั เราเองแต่เพื่อโลกใบนี้ ของเรา และเพื่อ
ลูกหลานของเราที่จะได้มีโอกาสเห็นธรรมชาติสวยงามเหมือนอย่างที่เราเห็นที่ผา่ นมา

สโมสรโรตารี บางรัก

6

Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ
นย.ศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์
บรรยายเรื่อง “วิกฤตสิ่งแวดล้ อมกับประตู...สู่ ความยัง่ ยืน
เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ร่ วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2564-65
สโมสรโรทาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่ น
ในอุปถัมภ์ ของสโมสรโรตารีบางรัก
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

สโมสรโรตารี บางรัก
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Rotary Club of Bang Rak

A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
กล่าวแสดงความยินดีกบั โรทาแรคท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่ น

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
นย.ศ.ดร.สุ ชนา ชวนิชย์
นายกสโมสรโรตารี ลมุ พินี และ
อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เรื่อง “วิกฤตสิ่งแวดล้อมกับประตู...สู่ ความยัง่ ยืน”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย. 64

PRID. ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
เรื่ อง “โรตารี กบั ปัญหาเยาวสตรี โลก”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64

P.Leslie Yeap
เรื่ อง “ COVID-19 the Malaysia Experience”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 64

อผภ.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ตันโสด
เรื่ อง “อสังหาฯ ไทยในยุคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64

นย.ทวีชยั เติมคุณานนท์
เรื่ อง “สันติภาพกับคู่มิตรโรตารี ”

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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