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Water : Power of Life

  น�้ำสะอำดและระบบสุขำภิบำลขั้นพื้นฐำน เป็นสิทธิ์เบื้อง
ต้นของทุกคนโดยเฉพำะเด็กๆ กำรเข้ำถึงน�้ำสะอำด และระบบ
สุขำภิบำลที่ถูกสุขลักษณะ เป็นหัวใจส�ำคัญของคุณภำพชีวิตที่ดี

 โครงกำรของโรตำรีเรำ ไม่ได้แค่ขุดบ่อน�้ำให้ สมำชิกของ
สโมสรฯเรำ ยังให้ควำมรู้เกี่ยวกับ น�้ำ เกี่ยวกับกำรสุขำภิบำลที่ดี ที่
ถูกสุขลัษณะให้กับเด็กๆ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพื่อจะไม่ต้องขำด
เรียนจำกกำรป่วยไข้ และยังสำมำรถถ่ำยทอดควำมส�ำคัญของเรื่อง
เหล่ำนี้ให้กับทำงบ้ำนอีกด้วย 

 องค์กรโรตำรีของเรำได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องน�้ำอยู่เสมอ 
พร้อมกระตุ้นให้สมำชิก มวลมิตรโรแทเรียน ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ควำม
รู้ทั้งต่อชุมชน และต่อโรงเรียน อย่ำงรอบด้ำนในกำรที่จะได้ศึกษำได้
เข้ำใจและน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน

น�้ำ พลังแห่งชีวิต
 องค์กรโรตำรีของเรำได้ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องน�้ำ 

จะเห็นได้จำกกำรก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในหกเรื่อง ที่มีควำมส�ำคัญต้อง
ลงมือปฏิบัติ โดยได้รับกำรสนับสนุนผ่ำน มูลนิธิโรตำรี

 มูลนิธิโรตำรี ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยกำรให้ทุนสนับสนุน
โครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับน�้ำ ลงสู่ชุมชนพร้อม สร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่จะพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรดูแลระบบ
น�้ำสะอำดด้วยตัวเองอย่ำงยั่งยืนแท้จริง 

 ส่งเสริม ให้ชุมชนได้เข้ำถึงน�้ำสะอำด และระบบ
สุขำภิบำลที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 สนับสนุน และสร้ำงกำรตะหนักรู้ถึงควำมส�ำคัญของ กำร
อุปโภค บริโภค น�้ำที่สะอำด และถูกสุขลักษณะ

 สนับสนุน ให้ผู้ทีเกี่ยวข้องได้รับควำมรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ
น�้ำสะอำด

 สร้ำงสรร เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ ที่จะสำมำรถได้
โครงกำรเกี่ยวกับน�้ำ ที่มีคุณภำพ และตรวจวัดได้ จำกทั่วทั้งโลก

 ต้นทุนในกำรจัดหำน�้ำสะอำดของโรตำรี มีค่ำเฉลี่ย $24 
ต่อคน

 โรตำรี ได้จัดหำน�้ำสะอำดให้กับผู้คนทั่วโลกไปแล้ว ถึง 23 
ล้ำนคน และ ให้ระบบสุขำภิบำลที่ถูกสุขลักษณะ อีก 21 ล้ำนคน
ทั่วโลก

 โดยตั้งควำมหวังไว้ว่ำไว้ว่ำ โรตำรี จะสำมำรถท�ำให้ผู้คน
ในโลกนี้ มีน�้ำสะอำดและมีระะบบสุขำภิบำลที่ดี ในปี 2030

หกเรื่องที่เน้นความส�าคัญของโรตารี 
SIX AREAS OF FOCUS คือ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ
2. สันติภาพและการป้องกัน
/การแก้ไขข้อขัดแย้ง
3. การป้องกันและการรักษาโรค
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
5. สุขอนามัยของแม่และเด็ก
6. น�้าและการสุขาภิบาล

บทความโดย กองบรรณาธิการ
* My Rotary - Our Program - Providing 

Clean Water
* GLOBALOUTLOOK 2013

A Rotarian’s Guide to Water and 
Sanitation



การจัดการน�้า เพื่อใช้อุปโภค
บริโภค

	 น�้ำและกำรสุขำภิบำลซ่ึงเป็นหนึ่ง	
ในหกเรื่องที่เน้นควำมส�ำคัญของโรตำรี	เป็น
เรื่องระดับชุมชน	 ที่ทั่วโลกยังคงให้ควำม
สนใจ	 และพยำยำมหำค�ำตอบว่ำเหตุใด	 ใน
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ	 ควำมต้องกำร
สำธำรณสุขขั้นมูลฐำน	ยังคงเป็นปัญหำหลัก
ของชุมชนอยู่

เรำมีแนวทำง	 9	 ประกำร	 ที่ได้จำกกำร
สนทนำ	พูดคุยกับผู้เชี่ยวชำญเรื่องน�้ำ	7	คน	
บทสนทนำที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิด	 -	 และ
เปลี่ยนแปลงโลก

1. เรียงล�าดับความส�าคัญของ 
การให้ 

	 เด็กที่มีอำยุต�่ำกว่ำ	 5	 ขวบ	 เสีย
ชีวิตด้วยโรคท้องร่วงจำกน�้ำดื่มที่สกปรก	
มำกกว่ำ	 กำรตำยด้วยโรคเอดส์	 มำเลเรีย
และหัดรวมกัน	 แต่บำงทีเรำก็นึกไม่ถึง	
เพรำะเป็นโรคที่เรำไม่คอ่ยได้ให้ควำมส�ำคัญ
เท่ำไหร่

	 “เอชไอวี/เอดส์	และมำเลเรีย	ดูเหมือน
เป็นโรคที่ผู้คนทั่วไปรู้ว่ำ	 เป็นโรคติดเชื้อ	 ที่
ติดต่อสู่เด็ก	ๆ	และต้องท�ำกำรดูแลรักษำอยู่

ทั่วโลก	ซึ่งนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น”	
นอกจำกนั้นเงินที่บริจำค	 ให้กับเรื่องของ

น�้ำสะอำด	และกำรสุขำภิบำล	ก็มักจะไปไม่
ถึงมือผู้ที่มีควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง	 จำก
กำรประเมินผลประจ�ำปีทั่วโลกในเรื่องของ
กำรสุขำภิบำลและน�้ำดื่มของ	UN	-	WATER	
ในปี	 พ.ศ.	 2553	 เงินช่วยเหลือเรื่องของน�้ำ
และกำรสุขำภิบำล	มีเพียง	42	%	เท่ำนั้น	ที่
เกิดประโยชน์แก่ประเทศที่มีรำยได้น้อย	
และมีเพียง	 16	 %	 เท่ำนั้น	 ที่ใช้สนับสนุน
ระบบสุขำภิบำลพื้นฐำน	 ให้แก่ประชำชนที่
ไม่มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งน�้ำ

	 GREG	 ALLGOOD	 ผู้อ�ำนวยกำร
โปรแกรมน�้ำดื่มสะอำดส�ำหรับเด็ก	 ๆ	 ที่	 พรอค
เตอร์	แอนด์	แกมเบิล	

2. เชื่อมโยงข้อมูล 
	 เรื่องของน�้ำสะอำดได้	 กลำยมำ

เป็นหัวข้อส�ำคัญระดับโลก	 เมื่อเรำสำมำรถ
เชื่อมโยงผลกระทบของโรคติดต่อต่ำงๆ	
ที่มำกับน�้ำจำกกำรขำดกำรจัดกำรที่ดี

ยกตัวอย่ำงเช่น	 เด็กๆ	 เป็นโรคท้องร่วง
ซ�้ำซำก	 เพรำะดื่มน�้ำที่ปนเปื้อนและท�ำให้
เกิดกำรขำดสำรอำหำร	 ซึ่งจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อ	
มีน�้ำสะอำดดื่ม	

“ค่ำใช้จ่ำยในเรื่องอำหำรนั้น	 สูงกว่ำค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรจัดหำน�้ำสะอำดอย่ำงมำกมำย
มหำศำล	 หำกเรำเริ่มต้นด้วยน�้ำสะอำด	 เรำ
จะใช้เงินน้อยลงในเรื่องของอำหำร”	

“เปรียบเทียบประเทศที่ก�ำลังพัฒนำเมื่อ
ได้รับน�้ำสะอำดมำแล้ว	 เสมือนกำรฟื้น
คืนชีพของ	 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับ
ยำรักษำ”

กำรเข ้ำถึงแหล ่งน�้ ำสะอำดและกำร
สุขำภิบำลที่ดี	 จะสนับสนุนอัตรำกำรรู้
หนังสือ	ในหมู่สตรี	และเด็กผู้หญิง	ซึ่งมักจะ
ไม่ได้รับกำรศึกษำเพรำะว่ำต้องใช้เวลำไปใน
กำรตักน�้ำ	 หรือขำดเรียนเพรำะโรคท้องร่วง	
สำเหตุจำกกำรสุขำภิบำลที่แย่ในโรงเรียน	

GREG	ALLGOOD	ผู้อ�ำนวยกำรโปรแกรมน�้ำ
ดื่มสะอำดส�ำหรับเด็กๆ	 ที่	 พรอคเตอร์	 แอนด์	
แกมเบิล 

3. ใส่ใจต่อผลลัพธ์ 
	 ทุกๆ	 20	 วินำที	 จะมีเด็กหนึ่งคน

เสียชีวิตด้วยสำเหตุจำกกำรสุขำภิบำลท่ีไม่ดี
พอ	ถ้ำจะใช้สถิติตัวเลขนี้	 ส�ำหรับกำรลงทุน
เกี่ยวกับน�้ำสะอำดและกำรสุขำภิบำล	 ที่
อำจจะมีข้อโต้แย้งจำกหลำยคนได้

มีภำพรวมของตัวเลขทำงเศรษฐกิจท่ีน่ำ
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น�้าและการสุขาภิบาลซึ่งเป็นหนึ่งในหกเรื่องที่เน้นความส�าคัญของ
โรตารี เป็นเรื่องระดับชุมชน ที่ทั่วโลกยังคงให้ความสนใจ และ

พยายามหาค�าตอบว่าเหตุใด ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ความต้องการ
สาธารณสุขขั้นมูลฐาน ยังคงเป็นปัญหาหลักของชุมชนอยู่

การจัดการน�้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

สนใจก็คือ ทุกๆ 1 เหรียญ ที่เราจัดสรรให้
กั บการสุ ข าภิ บ าลจะท� า ให ้ มี ร าย ได ้
ประชาชาติ เพิ่มขึ้นกลับคืนไปถึง 9 เหรียญ 

เป้าหมายของการพัฒนา ขององค์การ
สหประชาชาติ ในปี 2000 คือ การบรรลุ
ผลในเรื่องของการปรับปรุงแหล่งน�้าและ
ระบบสุขาภิบาล ที่จะสามารถน�าไปสู่ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่ก�าลัง
พัฒนา ซึ่งจะมีมูลค่าสูงถึงสามหมื่นแปดพัน
ล้านเหรียญต่อปี 

เพิ่มมาจากผลิตผลของการท�างานที่เพิ่ม
ขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพน้อยลง 
และท�าให้การท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น 

“เมื่อคุณพูดคุยกับทางภาครัฐ จาก
ประ เทศกั ม พูชาและกล ่ า วว ่ า ระบบ
สุขาภิบาลที่ไม่ดี เป็นสาเหตุของโรคท้อง
ร่วง ปัญหาเรื่องนี้จะเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข 

แต่เมื่อคุณบอกว่า ประเทศจะต้องสูญ
เสียจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 7 
เปอร์เซ็นต์เพราะระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง น�้าหนัก
ของการให้ความส�าคัญในบทสนทนา จะ
เปลี่ยนไปในทันที

JAE SO ผู้จัดการโปรแกรมน�้า & การ
สุขาภิบาลของธนาคารโลกกล่าว 

น�้ามีความส�าคัญส�าหรับภาคเอกชนเช่น
เดียวกัน ในภาคอุตสาหกรรม มีการใช้น�้า
ถึง 20 % ของน�้าจืดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก 

 “ภาคเอกชนทั้งหลายรู้ดีว่า น�้าเป็นต้น
ทุนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ และมีการ
ด�าเนินการที่จะปกป้องแหล่งน�้า ทั้งเพื่อใช้
ในกิจการของตนเองและเพื่อชุมชนที่พวก
เขาท�างานอยู่” 

“มันเป็นประเด็นควบคู่กันของ แรงงาน
และการลงทุนก้อนแรกทีจะคืนสู่สังคม เพื่อ
ให้เกิดการยอมรับในองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่”

MONICA ELLIS หัวหน้าโครงการท้าทายน�้า
แห่งโลก ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องน�้า (รวมทั้งกลุ่มปฏิบัติการ
โรตารีในเรื่องของน�้าและการสุขาภิบาล) 

4. สร้างวินัยทางด้านสุขาภิบาล
 ในเขตเมืองของประเทศอินเดีย 

และในประเทศที่ก�าลังพัฒนาอื่น ๆ จะมี
ระบบน�้าสาธารณะให้บริการ แต่ผู้ที่พอจะ
มีรายได้จะพยายามหลีกเลี่ยง

“เรามักจะพกน�้าขวดติดตัวไปด้วยเสมอ 

แต่ก็ยังมีผู้คนอีกนับล้าน ที่ไม่สามารถซื้อ
น�้าบรรจุขวดได้” 

โครงการ COMMUNITY-LED TOTAL 
SANITATION (CLTS) ในเมืองกัลกัตตา 
โครงการที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู ้คนไม ่ให ้ถ ่ายอุจจาระ
เรี่ยราดตามทุ่งนา ในอาคารรกร้างว่างเปล่า 
และริมท้องถนน “น�้าดื่มจากริมทางรถไฟ
หรือโรงพยาบาล มักจะมีการปนเปื้อน
อุจจาระ และจากการตรวจสอบ พบว่ามี
การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม น�้าที่ไม่สะอาด 
สามารถคร่าชีวิตผู้คนได้” 

KAMAL KAR ผู้ริเริ่มโครงการ CLTS กล่าว
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ต้อง

ใช้ระยะเวลา กลุ่มที่ท�างานเพื่อเพื่อนมนุษย์ 
จะต้องอยู ่ในชุมชนที่พวกเขาท�างานด้วย
นาน ๆ 

“จ� า เ ป ็ น ต ้ อ ง มี ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง
พฤติกรรมของผู้คนในระยะยาวด้วย เพราะ
หากยังคงเก็บกักน�้าในภาชนะที่สกปรก ก็
จะเป็นการสูญเปล่า”

STEVE WERNER สมาชิกสโมสรโรตารีเดน
เวอร์เซาท์อีสท์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา และ
ที่ปรึกษาเร่ืองน�้าขององค์กรนานาชาติท่ีไม่หวัง



น�้า พลังแห่งชีวิต 

ผลก�ำไรและเคยเป็นหัวหน้ำโครงกำรน�้ำเพื่อ
ประชำชน กล่ำวเตือน

5.ให ้ความส� าคัญที่ เท ่ ากันทั้ ง 
ระบบที่ใช้และ การดูแลบ�ารุงรักษา

น�้ำเป็นเรื่องของชุมชน บำงแห่งมีมำกไป 
บำงแห่งก็มีไม่พอ บำงแห่งปนเปื้อนด้วยสำร
เคมี บ้ำงก็ปนเปื้อนอุจจำระ 

“มีผู้บริจำค รวมทั้งโรแทเรียนจ�ำนวน
มำก ที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีทำงกำร
สุขำภิบำลเฉพำะทำง ไม่ว่ำจะเป็น 
เทคโนโลยีไบโอแซนด์ และเทคโนโลยียูวี ที่
มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น” 

“แต ่เทคโนโลยีก็ เป ็นเพียงส ่วนหน่ึง
เท่ำนั้น กำรอบรม กำรสร้ำงศักยภำพในกำร
หำเงินทุนให้กับชุมชนเพ่ือท�ำกำรดูแลรักษำ 
มีควำมส�ำคัญเช่นเดียวกัน หำกต้องกำรให้
โครงกำรมีควำมยั่งยืน” 

STEVE WERNER สมำชิกสโมสรโรตำรีเดน
เวอร์เซำท์อีสท์ รัฐโคโลรำโด สหรัฐอเมริกำ

“ในที่สุดแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องปั๊มน�้ำ
รุ่นไหน หรือเครื่องกรองระบบใดก็ตำม คุณ
ต้องมี ระบบกำรดูแลบ�ำรุงรักษำที่ดี ที่ท�ำให้
อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อ
เนื่อง นี่เป็นงำนที่ท้ำทำยอย่ำงมำกส�ำหรับ 

NGO ที่ท�ำงำนภำคสนำมว่ำองค์กรนั้นๆ จะ
ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับระบบกำรดูแล
บ�ำรุงรักษำนี้ไปพร้อมๆ กัน”

CLARISSA BROCKLEHURST อดีตหัวหน้ำ
ฝ่ำยน�้ำ สุขำภิบำล และสุขอนำมัยขององค์กำร
ยูนิเซฟ กล่ำวเพิ่มเติม

6. ท�างานอย่างเป็นระบบ 
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของโครงกำร 

กำรพัฒนำของกำรเข้ำถึงแหล่งน�้ำ และกำร
สุขำภิบำล ก็คือกำรสร้ำงควำมมั่นใจใน
ควำมยั่งยืนของโครงกำรนั้นๆ 

จำกกำรที่ต้องมีกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วย
อื่น ๆ อีกมำกมำยรวมไปถึงภำครัฐ 

 “ภำครัฐจะเป็นฝ่ำยที่ต้องลงทุนมำก
ที่สุด และให้เกิดผลลัพธ์มำกที่สุด อย่ำงต่อ
เนื่องและยั่งยืน” 

เอ็นจีโอ บริษัทต่ำงๆ และผู้บริจำคต้อง
ร่วมมือกัน หำกต้องกำรค�ำตอบที่ยั่งยืนให้
กับปัญหำที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ 

กล่ำวโดย BROCKLEHURST 
“บ ่อยครั้ งมีกำรท�ำงำนซ�้ ำซ ้อนที่ ไม ่

จ�ำเป็นในส่วนของกำรพัฒนำ หรือบำงครั้งก็
เกิดควำมขัดแย้ง” 

โครงกำรร่วมภำครัฐและเอกชน สำมำรถ

ช่วยได้ “โดยกำรประสำนงำน ตั้งแต่ควำม
คิดริเริ่ม ต่อยอดผลงำนของแต่ละฝ่ำย เพื่อ
จะได้น�ำไปพัฒนำสู่ควำมก้ำวหน้ำ ของกำร
ที่จะได้มีน�้ำสะอำด สุขำภิบำล และสุข
อนำมัยที่ดี อย่ำงทั่วถึงทุกหนทุกแห่ง”

MONICA ELLIS หัวหน้ำโครงกำรท้ำทำยน�้ำ
แห่งโลก 

7.ใช้อุปสงค์เพื่อผลักดันให้เกิด
ทางเลือก 

ลองพิจำรณำข้อมูลทำงสถิติ 2 เรื่องต่อ
ไปนี้ : 

ประชำกรในโลก 7 พันล้ำนคน มีจ�ำนวน
ถึง 2.6 พันล้ำนคน (37%) ที่ไม่สำมำรถเข้ำ
ถึงสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำนและ จ�ำนวน 1.4 
พันล้ำนคน (20%) มีชีวิตด้วยรำยได้ที่น้อย
กว่ำ 1.25 เหรียญต่อวัน 

ดังนั้นเมื่อครอบครัวที่ยำกจนได ้รับ
บริจำคส้วมมูลค่ำ 300 เหรียญ มันจึงกลำย
เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ำมำกที่สุด 

“เมื่อแพะหนึ่งคู่ ที่มีอยู่ คือทรัพย์สินที่มี
ค่ำที่สุด ส้วมฟรีที่ได้รับมำจึงกลำยเป็นห้อง
สวดมนต์หรือห้องเรียนของลูกชำย แล้วก็
กลับไปถ่ำยอุจจำระตำมท้องทุ่งต่อไป” 

วิธีกำรของ CTLS ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิด 
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โดยช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่า พวกเขาก�าลังกิน
และดื่มของเสียที่ขับถ่ายออกมา การรับรู้
และความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไข จะต้องเริ่ม
ต้นมาจากความต้องการภายในชุมชนนั้นๆ 

KAMAL KAR ผู้ริเริ่มโครงการ CLTS กัลกัตตา 
อินเดีย

8. ให้รัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ไม่ว ่าเราจะทุ ่มเทเงินที่ได ้รับจากการ

บริจาคลงไปสู ่เรื่องของน�้าและสุขาภิบาล
มากเพียงใดก็ตามหากไม่ได้รับการสนับสนุน 
จากท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติ การแก้ไข
นั้นก็ไม่ยั่งยืน แต่บ่อยครั้งที่ภาครัฐมักจะ
ละเลยประเด็นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องสุขาภิบาล “การสุขาภิบาลมักจะอยู่
ภายใต้การบริหารของ กระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในเขต 
SUB-SAHARAN AFRICA” 

“กระทรวงสาธารณสุขมักจะเน้นเก่ียวกับ
ด้านการแพทย์ที่เป็นเรื่องของการรักษา

แต่การสุขาภิบาลไม่ใช่แนวทางประเภท
นั้น”

CLARISSA BROCKLEHURST อดีตหัวหน้า
ฝ่ายน�้าสุขาภิบาล และสุขอนามัยขององค์การ
ยูนิเซฟ

แม้แต่ในประเทศที่ให้ความส�าคัญในเรื่อง
ของน�้าและการสุขาภิบาล เงินสนับสนุนที่ได้
รับก็ยังไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
เคนยา กฎหมายเรื่องการปฎิรูปน�้า ปี ค.ศ. 
2002 มีข้อก�าหนดไว้อย่างน่าประทับใจ แต่
หน่วยงานมากมายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อด�าเนินการ
เปลี่ยนแปลงไม่สามารถท�างานให้ก้าวหน้าได้
เพราะขาดเงินทุน 

“จนถึงทุกวันนี้การจัดสรรงบประมาณ 
ให้กับเรื่องน�้ามีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคเกษตรและการทหารที่ได้รับมหาศาล”

“หากมีการจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับ น�้า
และการสุขาภิบาลมากขึ้น เราจะใช้งบ
ประมาณน้อยลงส�าหรับเรื่องของสุขภาพ
อนามัย เพราะว่าน�้าที่สกปรกเป็นพาหะของ
โรคหลายชนิด”

EDWARD KAIRU สมาชิกสโมสรโรตารีไนโรบี
และกรรมการบริหารของ MAJI NA UFANISI 
(น�้าและการพัฒนา) ซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่ของรฐั 

9. เรียกร้องให้มากขึ้น 
จากรายงานขององค์การสหประชาชาต ิ

ปีค.ศ. 2010 สัดส่วนความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาที่ จัดสรรให ้แก ่ เรื่ องน�้ าและการ
สุขาภิบาล ในรอบทศวรรษที่ผ่านมามีแนว

โน้มลดลง 
การที่จะท�าให้แนวโน้มนี้พลิกกลับมา ขึ้น

อยู่กับเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชน ให้
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณภาคส่วนนี้มาก
ขึ้น และตรงจุดนี้เองที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า 
โรแทเรียนเหมาะสมมากในจุดนี้ “ผมอยาก
จะให้โรแทเรียนได้ใช้รูปแบบของการบริหาร
จัดการ โครงการก�าจัดโปลิโอ มาสนับสนุน 
ประเด็นโครงการน�้านี้ เพื่อให้ภาครัฐได้มอง
เห็นถึงความส�าคัญ” WERNER กล่าว 

“เราต้องการผู ้น�าที่สนับสนุนประเด็นนี้ 
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งใน
ประเทศที่ก�าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนา
แล้ว 

โรแทเรียน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและ
ความช�านาญ ที่สามารถน�าไปปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ได้เช่นเดียวกับเงินทุนที่บริจาค
หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ�้า”

MONICA ELLIS หัวหน้าโครงการท้าทายน�้า
แห่งโลก 



 การวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะเริ่มโครงการฯ ทำาให้เรา
สามารถทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของโครงการที่ผ่านมา 
สามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหาก่อนที่จะเริ่มโครงการฯ เพื่อความ
ยั่งยืน โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ เพื่อหาความต้องการที่แท้จริง
ของโรงเรียนและชุมชนก่อน โดยยึดหลักการ “อย่านำาสิ่งของที่
เขาไม่ต้องการไปมอบให้”

1. มีการขาดแคลนนำ้าดื่มจริงหรือไม่? เดิมที่ผ่านมานักเรียน
และชุมชนซื้อนำ้าดื่ม หรือมีเครื่องกรองนำ้าอื่นๆ ใช้อยู่หรือไม่?

2. แหล่งนำ้าดิบในพื้นที่นั้นมาจากไหน? นำ้าบาดาล นำ้าประปา
หมู่บ้าน นำ้าจากสระปิด นำ้าคลอง และมีนำ้าตลอดปีหรือ
ขาดแคลนในบางช่วงหรือไม่? ต้องมีการวัดคุณภาพนำ้าดิบเหล่า
นั้นว่ามีค่าสารปนเปื้อนสนิม หินปูน กลิ่น คุณภาพของนำ้าอยู่ใน
ระดับใด?

3. มีการพูดคุยสอบถามความต้องการ และสร้างความเข้าใจ
กับชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน คณะครู และนักเรียน ผู้ปกครอง ว่า
โรตารีคือใคร มาทำาอะไร จะเกิดประโยชน์กับนักเรียน ชาวบ้าน 
ชุมชนอย่างไร การตอบรับโครงการฯ เป็นอย่างไร ที่สำาคัญต้อง
ไม่สร้างความขัดแย้งให้กับชาวบ้าน ชุมชน และคณะครูใน
โรงเรียน และต้องมีความชัดเจนไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์
ใดๆ ทั้งสิ้น

4. โรงเรียน ครู นักเรียน และชาวบ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง 
สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร เช่น การสร้างโรงเรือนโรง
กรองนำ้า ตั้งคณะกรรมการชุมชน นักเรียน เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการการดูแลบำารุงรักษาเครื่องกรองนำ้าฯ ให้เกิดความยั่งยืน
อย่างแท้จริง

ความประทับใจในการท�า “โครงการน�้าดื่มสะอาดเพื่อ
โรงเรียนและชุมชน”

 โครงการโรตารี ได้สอนความรู้ในเราอย่างมากมาย 
สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินของผู้บริจาคท่ีเราเอามาทำาโครงการฯ 
การพัฒนาท้องถิ่น ว่าเราเอาใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาคหรือไม่? ผลกระทบผู้รับประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่แค่
ไหน? คุ้มค่าหรือเปล่ากับเม็ดเงินที่ลงไป? ชุมชนเข้าใจหรือไม่ว่า
โรตารีกำาลังเข้าไปทำาอะไรให้กับชุมชน? และชุมชนมีส่วนร่วม
อย่างไร จะคิดต่อยอดโครงการฯ สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร 
ทำาให้ได้เรียนรู้ว่าจะพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆ กว่าที่
ผ่านมาได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โรตารีสอนเราในการ ทำาโค
รงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน

 เริ่มจากการวิเคราะห์ก่อนทำาโครงการ แรกเริ่มที่ผ่าน
มาหลายสโมสรเคยบริจาคเครื่องกรองนำ้าอย่างมากมาย ให้กับ
โรงเรียนต่างๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคือ

1. ทำาไมผ่านไป 2-3 ปี ถึงมีการขอใหม่ ของเก่าถอดทิ้ง
2.ทำาไมถึงไม่มีการวิเคราะห์แหล่งนำ้าดิบของพื้นท่ีนั้นว ่ามี
คุณภาพของนำ้าเป็นอย่างไร? เครื่องกรองนำ้าที่สโมสรโรตารีนำา
ไปมอบให้น้ันสามารถกรองนำ้าได้อย่างมีคุณภาพสำาหรับการ
บริโภคจริงหรือไม่? วัดได้จากอะไร?
3. เมื่อสอบถามผู้ที่เคยมอบเครื่องกรองนำ้าไป ว่าได้มีการบำารุง
รักษาล้างหรือเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองนำ้าคร้ังสุดท้าย
เมื่อไร? เกือบทุกโรงเรียนไม่สามารถที่จะตอบได้...!
 เมื่อมีการสำารวจความต้องการ เก็บข้อมูลต่างๆ ข้าง
ต้นแล้ว จึงนำาข้อมูลมาเขียนโครงการกรอกข้อมูล เรียกบริษัท
มาประมูลเสนอราคาตามสเปคเครื่องกรองนำ้าให้เหมาะสมกับ
คุณภาพของนำ้าดิบที่ถูกวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ท่ีได้สำารวจมา 
เพื่อให้ได้คุณภาพนำ้าที่ออกมาผ่านมาตรฐาน อย. รวมไปถึงการ
ใส่เครื่องหยอดเหรียญ การเพิ่มหัวบรรจุขวดนำ้าขนาดเล็กเพื่อ
จำาหน่าย ตอบโจทย์ความยั่งยืนในการนำาเงินที่จำาหน่ายนำ้ามา
เป็นค่าบำารุงรักษาเปลี่ยนไส้กรอง จ่ายค่าไฟ ส่วนที่เหลือจึงนำา
มาเป็นประโยชน์ทุนอาหารกลางวันนักเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ 
โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณใดๆ ตัวโครงการฯ สามารถที่จะ
เลี้ยงตัวโครงการเองได้ ขณะเดียวกันมีการอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ความยั่งยืนของโครงการ ได้แก่ บุคลากรที่จะดูแลบำารุงรักษา
เครื่องกรองนำ้า ควบคุมคุณภาพนำ้าที่ผลิตออกมาอย่างสมำ่าเสมอ 
ให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอนามัย และคุณภาพของนำ้าดื่ม

 เมื่อโครงการฯ ผ่านการอนุมัติ ดำาเนินมีการจัดสร้าง
พื้นที่โรงเรือนสำาหรับเครื่องกรองและติดตั้งเครื่องกรองนำ้าเป็น
ลำาดับถัดไป เสร็จแล้วจึงนำานำ้าตัวอย่าง และจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อขออนุมัติตรวจคุณภาพของนำ้าให้ผ่านมาตรฐาน อย. เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพ
นำ้าดื่มอย่างสมำ่าเสมอตามาตรฐาน อย. คอยกำาชับสโมสรใน
พื้นที่ หมั่นเข้าไปตรวจสอบคุณภาพนำ้า ดูบัญชีรับจ่ายของจาก
การขายนำ้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องของวัตถุประสงค์ของโครง
การฯ เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ประโยชน์ของโครงการน�้าดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและ
ชุมชน

 นอกจากประโยชน์จะตกกับนักเรียนและชาวบ้าน 
ชุมชนแล้ว สโมสรในพื้นที่เองยังได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจากการ
ทำาโครงการฯ ได้รับมิตรภาพที่ดี ได้รับการยกย่องว่าสมาชิก
โรตารีได้ทำาคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

“โครงการน�้าดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน”
รายงานโครงการฯ โดย อน.ชวนณภัค ศิริณภัค ผู้ประสานงานโครงการ GLOBAL GRANT 
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง กับประสบการณ์ 5 ปี 32 โรงเรียน
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เราใช้เงินอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือไม่ ? 
ผลกระทบผู้รับประโยชน์นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน ? 

คุ้มค่าหรือเปล่ากับเม็ดเงินที่ลงไป ? 
ชุมชนเข้าใจหรือไม่ว่าโรตารีก�าลังเข้าไปท�าอะไรให้กับชุมชน ? 

และชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร 
จะคิดต่อยอดโครงการฯ สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร 
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D.3330โดย อผภ.สมภพ ธีนะสานต์
สร.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม
ร่วมปลูกป่าในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

สโมสรโรตารีทุ่งคา 
ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ เมืองสะอาดภูเก็ต เพื่อสมเด็จแม่” ภายใต้
โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) 
โดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 3 (สกพ.3)

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ร่วมกับโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  
ในความอุปถัมภ์  
รณรงค์ร่วมรับบริจาคสมทบกองทุน Polio เพื่อให้โรทาแรคท์ได้มีส่วนร่วมในการบำาเพ็ญ
ประโยชน์  และทำากิจกรรมสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ร่วมกับบริษัท PST เครื่องกรอง
นำ้า เปิดอบรมซ่อมบำารุงเครื่องกรองนำ้า ให้กับเยาวชนโรทาแรคท์สารพัดช่าง ณ.ร.ร 
สารพัดช่างนครปฐม3)

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบนร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม 
จัดกิจกรรมโครงการ “มอบรถวิลแชร์ และเครื่องช่วยฟัง ปีที่ 2 โดยได้มอบอุปกรณ์รถเข็น
ผู้พิการและเครื่องช่วยฟังให้กับผู้มีความจำาเป็นและขาดแคลน ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายจะมอบ
รถเข็นผู้พิการทั้งสิ้นจำานวน 50 คัน และเครื่องช่วยฟัง 30 เครื่องรุ่นที่ 3 (สกพ.3)

Activities
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สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
ผวภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ร่วมกับสโมสร
โรตารีบ้านโป่ง เดินรณรงค์รับการบริจาค
ในโครงการขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก

สโมสรโรตารีสนามจันทน์
จัดทำา “โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิด” 
อบรมแนะนำาวิธีการเลี้ยงเด็กแรกเกิด-5 ปี 
การเสริมพัฒนาการลูกน้อยให้เป็นเด็กเก่ง 
เด็กดี และมีความสุขแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ณ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านใหม่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีหลักห้า-ด�าเนิน 
ได้สำารวจและพาผู้พิการที่ต้องการขาเทียม
เพื่อใช้ในการดำารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามโครงการมอบ
ขาเทียมให้แก่ผู้พิการของสโมสรโรตารี
แก่นจันทน์ 


