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ทักทาย

	 ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายอันอบอุ่น	 ผสมผสานทั้งเรื่องราว 

ภายในครอบครวัดาวและเรือ่งราวในชมุชน	โดยนติยสารฉบบัใหมน่ี ้

จะแจกจ่ายถึงผู้อ่านที่เป็นพนักงานของดาวและเป็นเพื่อนบ้าน 

ของเรา	รวมทั้งชุมชนของเราอีกด้วย

สวัสดีครับทุกท่าน
 ขอตอ้นรบัสู ่“ดาวเดยีวกนั” ฉบบัปฐมฤกษ ์ซึง่ไมเ่พยีง 
เน้นเนื้อหาสาระขององค์กรและเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ จากกลุ่ม 
บริษัท ดาว ประเทศไทย แต่ยังเต็มไปด้วยกล่ินอาย 
อันอบอุ่น ผสมผสานทั้งเรื่องราวภายในครอบครัวดาว 
และเรือ่งราวในชมุชน โดยนติยสารฉบบัใหมน่ีจ้ะแจกจา่ย 
ถงึผูอ้า่นทีเ่ปน็พนกังานของดาวและเปน็เพือ่นบา้นของเรา 
รวมทั้งชุมชนของเราอีกด้วย
 “ดาวเดยีวกนั” ฉบบัปฐมฤกษน้ี์ มีเรือ่งราวด ีๆ  มากมาย 
มาเลา่สูก่นัฟงั เริม่ตน้ดว้ยคอลมัน ์“ดาวเดน่” ทีจ่ะแนะนำา 
ให้ทุกท่านได้รู้จักกับทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ หรือ  
อีเอฟ (Executive Functions) ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ทางความคิดในสมองส่วนหน้า หากได้รับการพัฒนา 
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำาเป็น เรียนรู้เป็น  
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุข และเติบโต 
เป็นพลเมืองคุณภาพที่ประสบความสำาเร็จในชีวิต ต่อด้วย 
คอลัมน์ “รอบดวงดาว” ที่จะบอกเล่าถึงโอกาสการเติบโต 
ของจังหวดัระยอง หนึง่ในสามจงัหวดัของระเบยีงเศรษฐกจิ 
พเิศษภาคตะวนัออก หรอื EEC ทีเ่ราไดย้นิบอ่ยครัง้ ณ เวลานี ้

 นอกจากนี้ พี่ ๆ ปราชญ์ชุมชนยังได้มาแบ่งปัน 
ประสบการณ์ผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ อาทิ พี่ทองเจือ ภู่ห้อย  
เกษตรกรดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดระยอง (สาขาพืชไร่)  
ที่บอกเล่าวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และลดต้นทุนการผลิตมันสำาปะหลังในคอลัมน์ “บอกเล่า 
เกา่สบิ” และพีแ่ตน ประธานกลุม่วสิาหกจิชมุชนแตนบาตกิ  
ท่ีเล่าถึงวิสัยทัศน์ในการทำาธุรกิจผ้ามัดย้อมจนประสบ 
ความสำาเร็จในปัจจุบันผ่านคอลัมน์ “ของดีบ้านเรา” เป็นต้น
 อยา่ลมืตดิตามเรือ่งราวด ีๆ  ในนติยสาร และรว่มสนกุ 
ตอบคำาถามประจำาฉบบัชงิรางวลัไดท้าง LINE@ นติยสาร 
“ดาวเดียวกัน” ของเรา ทีมบรรณาธิการยินดีรับคำาติชม 
เพือ่การพฒันานติยสารใหด้ยีิง่ ๆ  ขึน้ไป และหวงัวา่ทกุทา่น 
จะเป็นแฟนคลับของเราต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ 
ฉบับหน้าครับ

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ
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ดาวเด่น

 ดาว ประเทศไทย เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและมีวิธีที่สามารถ 
เปล่ียนอนาคตของสังคมได้ หนึ่งในนั้นคือ การสร้างกระบวนการทาง 
ความคดิทีด่ตีัง้แตว่ยัเดก็ ดว้ย “ทกัษะสมองเพือ่ชวีติทีสํ่าเรจ็” หรอื อเีอฟ -  
เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์ (EF - Executive Functions) ซึ่งเป็น Mental  
Process หรือกระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับ 
การคดิ ความรูส้กึ และการกระทำา เชน่ การยัง้ใจ คดิไตรต่รอง การควบคมุ 
อารมณ ์การยดืหยุน่ทางความคดิ การตัง้เปา้หมาย วางแผน ความมุง่มัน่  
การจดจำาและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อีเอฟเป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ และมีความสำาคัญยิ่ง 
เพื่อความสำาเร็จในการเรียน การทำางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม  
แต่กระบวนการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพอย่างมากหากได้รับการฝึกฝน 
ตั้งแต่วัยเด็ก มีงานวิจัยระบุชัดเจนว่า เด็กในวัย 3 - 6 ปี เป็นช่วงที่ดีที่สุด 
ในการพฒันาทกัษะดงักลา่ว อกีทัง้นกัวชิาการระดบัโลกยงัเหน็วา่ ทกัษะ 
อีเอฟมีความสำาคัญ เพราะไม่เพียงแต่เสริมสร้างให้เด็กเป็น “คนเก่ง”  
ในอนาคต แต่ยังปลูกฝังให้เป็น “คนดี” ของสังคมได้อีกด้วย

พัฒนาเยาวชนสู่ความสำาเร็จ
เพื่อระยองผาสุก

 หากภาพของ “สังคมแห่งความสุข” คือ สังคมที่ 
เต็มไปด้วยมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประกอบด้วย 
พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและเป็นคนดี สังคมใน 
ปัจจุบันอาจต้องการภาพเหล่านั้นมาเติมเต็มอีกมาก  
เพราะทุกวันนี้ปัญหาที่ เกิดขึ้นรอบด้านยังคงทวี  
ความรุนแรงขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะปัญหาที่พบในกลุ่ม 
เด็กและเยาวชน บ่งชี้ถึงคุณภาพของคนรุ่นใหม่ที่กำาลัง 
เติบโตเป็นบุคลากรของสังคมในอนาคต
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Goal-directed
Persistence

การมุ่งสู่เป้าหมาย

อีเอฟ สร้างสังคม “เปี่ยมสุข”
 คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กร 
สัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทดาว  
มีนโยบายส่งเสริมความสำาเร็จของชุมชนครอบคลุม 
ด้านต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ 
ท่ีดีของชุมชน รวมท้ังการศึกษา หลายครั้งที่เราทำางาน 
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ พบว่าปัญหาใหญ่คือ อาชญากรรม 
และยาเสพตดิ ซึง่มอีตัราสงูขึน้ ในขณะทีว่ยัของเดก็ตดิยา 
ก็มีอายุน้อยลง อีกปัญหาคือ เด็กหญิงต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  
หรือที่เรียกว่าคุณแม่วัยใส ก็มีอัตรามากขึ้นเช่นกัน
 “เมื่อมองย้อนถึงสาเหตุนั้น เราพบว่าเป็นเพราะเด็ก 
ขาดการยับยั้งชั่งใจ พวกเขาจึงหลงใหลไปกับสิ่งเหล่านั้น 
ได้ง่าย ทำาอย่างไรให้เด็กเล่นสนุกได้แต่ไม่หลงใหล หรือ 
หมกมุ่นจนเกินไป ทางท่ีแก้ได้ดีที่สุดคือ ฝึกให้เด็กรู้จัก 
คิดวิเคราะห์ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตัวเอง สามารถ 
ปฏิเสธสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมได้”

 ด้วยความสำาคัญของทักษะดังกล่าว กลุ่มบริษัท ดาว  
ประเทศไทย จึงนำาชุดความรู้มาใช้ประโยชน์อย่างเป็น 
รูปธรรมผ่านโครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ 
ความสำาเรจ็ เพือ่ระยองผาสกุ (DOW - EF Development  
for Successful Youth & Rayong Happiness) โดยรว่มมอื 
กบั 19 หนว่ยงานในจงัหวดัระยอง รว่มเปน็ “ภาคเีครอืขา่ย 
การขับเคล่ือนการพัฒนาสมอง เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์  
ในเยาวชน จังหวัดระยอง” เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในการนำา 
ทกัษะสมองอเีอฟมาเปน็รากฐานในการเลีย้งดแูละพฒันา 
เด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง เพื่อสร้างต้นแบบ  
“เมืองแห่งความสุข” พร้อมที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการ 
พัฒนาประเทศของเราในอนาคต

ทำาความรู้จักกับอีเอฟ
 Executive Functions (EF) คือ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ เป็นความรู้ที่วงการพัฒนาการเด็กในต่างประเทศ 
กำาลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงวัย ชุมชนและสังคม ได้จัดการความรู้และพัฒนา 
ให้อีเอฟเป็นที่เข้าใจง่าย โดยจัดแบ่งทักษะเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน

 ทกัษะทัง้ 9 ดา้นนีเ้ปน็พืน้ฐานทีน่ำาชวีติสูค่วามสำาเรจ็  
สรา้งกระบวนใหเ้ดก็และเยาวชนคดิเปน็ ทำาเปน็ เรยีนรูเ้ปน็  
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขในชีวิต

Shift หรือ 
Cognitive Flexibility
การยืดหยุ่นความคิด

Self-monitoring
การติดตาม

ประเมินตนเอง

กลุ่มทักษะ
พื้นฐาน

กลุ่มทักษะ
ปฏิบัติ

กลุ่มทักษะ
กำากับตนเอง

Working
Memory
ความจำา

ที่นำามาใช้งานInhibitory
Control
การยั้งคิด
ไตร่ตรอง

Focus / Attention
การจดจ่อใส่ใจ

Emotional
Control

การควบคุม
อารมณ์

Initiating
การริเริ่ม

และลงมือทำา

Planning and 
Organizing 

การวางแผนและ
การจัดระบบดำาเนินการ
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สร้างภูมิคุ้มกันด้วย “แกนนำาวัคซีนชีวิต”
 โครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำาเร็จ เพื่อระยองผาสุก  
ดำาเนนิการมาตัง้แต ่พ.ศ. 2559 เริม่จากการสรา้ง “แกนนาํวคัซนีชวีติ (EF Change  
Agent)” ในพื้นที่นำาร่อง ได้แก่ ตำาบลมาบตาพุด และอำาเภอบ้านฉาง เกิดเป็น 
พลังภาคีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ อำาเภอบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาล 
เมืองมาบตาพุด เทศบาลตำาบลบ้านฉาง เทศบาลตำาบลพลา เทศบาลตำาบล 
สำานักท้อน ผู้นำาชุมชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน โรงพยาบาล 
สง่เสรมิสขุภาพตำาบล บคุลากรทางดา้นสาธารณสขุ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ และแกนนำา 
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
 ใน พ.ศ. 2560 นี้ โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อีเอฟ 
ใหก้บัประชาชนในจังหวดัระยองสูว่งกวา้ง เสรมิสรา้งกลไกการทำางานผา่นเครอืขา่ย 
และการประสานงานอย่างบูรณาการ ยกระดับแกนนำาวัคซีนชีวิตเป็น “แกนนํา 
วัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Leader)” พัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนพื้นที่ 
บ้านฉางและมาบตาพุด พร้อมขยายการดำาเนินงานสู่อำาเภอเมือง ครอบคลุม 
เขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำาบลทับมา และเทศบาลตำาบลเนินพระ  
เพือ่รว่มกันขบัเคลือ่นโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ปจัจบุนัโครงการมแีกนนำา 
วัคซีนชีวิตทั้งสิ้นกว่า 240 คน ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรม 
สง่เสรมิอเีอฟในชมุชนจงัหวดัระยองแลว้กวา่ 60 กจิกรรม รวมมผีูไ้ดร้บัประโยชน ์
กว่า 2 แสนคน

คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
	 “วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดระยองคือ	 
การสรา้งสมดลุในการพฒันาทกุมติ	ิทัง้ดา้นสงัคม	 
เศรษฐกิจ	 และส่ิงแวดล้อม	 เพราะฉะนั้นในการ 
พฒันาคนเพือ่โยงเขา้สูท่ัง้สามดา้นคือเร่ืองจำาเป็น 
ต้องทำาควบคู่กันไปด้วย	 ผมเช่ือว่าโครงการนี้ 
สามารถสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้มีภูมิคุ้มกัน 
ชีวิตด้านสังคม	 ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งยั่วเย้า 
ทางสังคม	 รู้จักรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทาย 
ตา่ง	ๆ 	สามารถปรบัตวัไดง้า่ย	และมคีวามมุง่มัน่ 
พากเพียร	 นำาตัวเองไปสู่ความสำาเร็จที่ส่งผล 
ต่อความเจริญของจังหวัดระยอง	 และรองรับการ 
เติบโตของจังหวัดตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ของประเทศได้”

คุณภรณี กองอมรภิญโญ 
ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
	 “โครงการดาว-อีเอฟฯ	 มีแผนดำาเนินงาน	 5	 ปี	 เราเชื่อว่าสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 
จะได้รับคือ	 องค์ความรู้ที่ติดตัวและสามารถนำาไปใช้ได้จริงตลอดชีวิต	 และสามารถ 
แบง่ปนัไปไดก้วา้งขวางมากขึน้	ขณะทีจ่งัหวดัระยองเปน็พืน้ทีท่ีม่อีตุสาหกรรมขนาดใหญ	่ 
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูง	 บุคลากรในวงการนี้ต้องอาศัยเด็กเรียนดีและมีคุณภาพ	 
หากสัมฤทธิผลในระยะยาว	 เด็กในระยองจะเป็นคนเก่งและดี	 พร้อมเข้าสู่โอกาส 
ในการทำางานในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น”
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เปิดเวทีพัฒนาทักษะเพื่อบุตรหลาน
 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สร้างเวทีในการนำาเอาความรู้อีเอฟมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม  
ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการทำางานที่เข้มแข็ง และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 
ทักษะสมองอีเอฟอย่างต่อเน่ืองครอบคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดระยอง เช่น การจัดกิจกรรม 
ดาว-อีเอฟ โรงเรียนวัดบ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่มีทั้งเด็ก ๆ  คุณครู ผู้ปกครอง  
และแกนนำาวคัซนีชวีติตน้แบบ ซึง่เปน็กลุม่อาสาสมคัรมารว่มสง่ตอ่ชดุความรูท้กัษะสมองอเีอฟ  
ผ่านเกมและกิจกรรมสำาหรับเด็ก ที่สอนให้รู้จักอดทน รอคอย ยับยั้งชั่งใจ เพื่อฝึกฝนทักษะ 
อีเอฟในแต่ละด้าน

	 “ไม่เคยรู้จักเร่ืองอีเอฟมาก่อน	 ปกติ 
เล้ียงลูกตามตำารา	 คำาบอกต่อ	 หรือจาก 
อินเทอร์เน็ต	 เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้รู้สึก 
ดมีาก	เพราะนอกจากไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้
กับผู้ปกครองท่านอื่นแล้ว	ยังได้ความรู้ว่า 
เราควรจะเลี้ยงลูกไปทางไหน	เห็นได้ชัดว่า	 
ลูกชายสนุกและมีสมาธิอยู่ในเกมนั้น	รู้จัก 
อดทนรอ	 ไม่เหมือนเด็ก	 ๆ	 ส่วนใหญ่	 
ที่ เ วลา เล่นเกมมือ ถือแล้ ว เบื่ อ เมื่ อไร 
ก็กดเล่นเกมใหม่ได้ทันที
	 “ได้เรียนรู้ด้วยว่า	 การพัฒนาทักษะ 
ทางสมองทำาได้ง่าย	 สามารถใช้สิ่งท่ีอยู่ 
ใกล้ตัวสอนลูกได้เองท่ีบ้าน	หรืออ่านหนังสือ 
ให้ฟังก็ ได้	 ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไร 
มากมายเลย”

คุณณภัชชา ไชยธรรม 
และเด็กชายภควัต ไชยธรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดาว-อีเอฟฯ

	 “เด็กสมัยนี้มักใช้อารมณ์แก้ปัญหา	แค่พูดกันไม่ถูกหูนิดเดียวก็ใช้กำาลังรุนแรง	แทนที่จะ 
ฟังเขาก่อนว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร	กิจกรรมต่าง	ๆ 	ของทักษะอีเอฟจะช่วยฝึกประสาทสัมผัส 
ของเขา	 ส่วนเราเป็นผู้ใหญ่ก็รู้จักวิธีเข้าหาเด็ก	 ๆ	 มากข้ึน	 ทุกวันนี้นำาความรู้ตรงนี้ไปใช้ 
กับตัวเองและชุมชน	เป็นกิจกรรมที่ดีและนำาไปใช้ได้จริง”

คุณอัมพร แก้วธำารงค์ (พี่แดง)
แกนนำาวัคซีนชีวิต และประธานชุมชนปกป้องสถาบัน 23 เทศบาลเมืองบ้านฉาง

	 “แต่ละกิจกรรมช่วยปลูกฝังเด็ก	 ๆ	 
ดว้ยการสอนเขาทางออ้ม	ใหรู้จ้กัการรอคอย	 
ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ	 ให้รู้จักว่าอะไรควร 
หรอืไมค่วร	เหมอืนกบัเราสอนและเลีย้งลกู 
ของเราเอง	รู้สึกดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมกับ 
กจิกรรมนี	้เพราะสิง่ที่ไดค้อืความสขุทางใจ 
ได้พัฒนาจิตใจของเราให้รู้จักช่วยเหลือ	 
เด็กก็จะได้เรียนรู้ ไปเหมือนกับเราด้วย	 
แค่ เ ร ามาโรง เ รียนแล้ว เ ด็กจำ า เ ร าไ ด้ 	 
และยกมือไหว้โดยไม่ต้องมี ใครบอก	 
ก็ถือว่าประสบความสำาเร็จแล้ว”

คุณพเยาว์ จิตต์ผูก (ครูติ๊ก)
แกนนำาวัคซีนชีวิต
อาสาสมัครจากชุมชนมิ่งมงคล  โครงการดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชน 

สูค่วามสำาเรจ็ เพือ่ระยองผาสกุ ยงัคงเดินหน้า 
เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนต่าง ๆ ต่อไป  
แตก่ลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย คงไมส่ามารถ 
จะเปลีย่นเมอืงระยองไดเ้พยีงลำาพงั ตอ้งอาศยั 
แรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนที่แท้จริง

 เพือ่การสรา้งบคุลากรแหง่อนาคต  
ผูท้ีจ่ะพฒันาจงัหวดัระยองและประเทศ 
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นสังคม 
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย และมีความเข้มแข็ง 
อย่างยั่งยืน

 กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมองอีเอฟสามารถทำาได้หลากหลายวิธี และปรับใช้กับสิ่งที่ 
แตล่ะพืน้ทีม่อียูไ่ดไ้มย่าก เชน่ “กจิกรรมดนตร ีอเีอฟ” วธิกีารคอื ใหเ้ดก็ ๆ  แบง่กลุม่รบัผดิชอบ 
เครื่องดนตรีแต่ละประเภท และออกคำาสั่งด้วยสัญลักษณ์ เด็ก ๆ จะจดจ่ออยู่กับสัญลักษณ์  
และควบคมุตวัเองผา่นคำาสัง่สนกุ ๆ  “กจิกรรมประสาทสมัผสั” ฝกึใหเ้ดก็เรยีนรูธ้รรมชาต ิเรยีนรู้ 
ความแตกตา่งของนำา้ หนิ ดนิ ทราย จากการสมัผสั สว่น “กิจกรรมมงกฎุและไมห้นบีหรรษา”  
เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างอิสระ
 ทั้งนี้การเล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีความสำาคัญต่อการพัฒนาทุกด้านทั้งร่างกาย  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็ก ๆ  จะได้รับโอกาสในการลองผิดลองถูก ได้ประเมินตนเอง  
ได้ฝึกแก้ไขปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ที่สำาคัญคือ ได้ใช้เวลากับ 
ผู้ปกครอง บุคคลใกล้ชิด และกลุ่มเพื่อน ช่วยพัฒนาอารมณ์และการเข้าสังคมที่ดี
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รอบดวงดาว

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

(EEC)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพื่อโอกาสพิเศษสำาหรับการลงทุน

EEC

วงเงินลงทุนรัฐ-เอกชนในอีอีซีระยะ 5 ปี

สนามบินอู่ตะเภา
200,000 ล้านบาท

ท่าเรือมาบตาพุด
10,150 ล้านบาท

ท่าเรือแหลมฉบัง
88,000 ล้านบาท

รถไฟความเร็วสูง
158,000 ล้านบาท

รถไฟทางคู่
64,300 ล้านบาท

มอเตอร์เวย์
35,300 ล้านบาท

อุตสาหกรรม
500,000 ล้านบาท

ท่องเที่ยว
200,000 ล้านบาท

เมืองใหม่/โรงพยาบาล
200,000 ล้านบาท

 ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  
เปน็เขตเศรษฐกิจพิเศษซึง่จดัตัง้ขึน้โดยมตคิณะรฐัมนตรใีน พ.ศ. 2558  
ตัง้อยูบ่รเิวณในชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัออกของอา่วไทยซึง่ถอืเปน็พืน้ที ่
ทางเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ีสามจังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง การลงทุน 
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ เบื้องต้นมีมูลค่า 
ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว
 ดว้ยเหตนุี ้รฐับาลจงึมเีปา้หมายในการพฒันาใหร้ะเบยีงเศรษฐกจิ 
พเิศษภาคตะวนัออกเปน็เขตเศรษฐกจิพเิศษทีด่ทีีส่ดุและทนัสมยัทีส่ดุ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นประตูสำาคัญของนักลงทุนสู่ประเทศต่าง ๆ   

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eecthailand.or.th

ในภมูภิาค ทัง้ยงัจะเปน็ประตเูชือ่มไปยงัประเทศจนีและอนิเดยี โดย EEC  
จะเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่สำาคัญของอาเซียน เป็นจุดขนส่ง 
และกระจายสินค้า เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นศูนย์กลาง 
การบินในภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของเอเชีย
 การเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญ่น้ีจะช่วยต่อยอดจากรากฐานเดิม  
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า 
ของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจ 
การค้าให้แก่นักลงทุน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการ 
สร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน

 นับเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยและจังหวัด 
ระยองของเราอีกคร้ัง เมื่อมีข่าวดีเร่ืองโครงการ 
การลงทุนคร้ังใหญ่จากรัฐบาล โดยมีปัจจัยสำาคัญ 
ที่ระยองเป็นจุดเด่นอยู่แล้ว นั่นคือเป็นพื้นที่  
ที่นักลงทุนต่างชาติรู้จักดีและมีอุตสาหกรรม 
ตอ่ยอดได ้ จงึพรอ้มสำาหรบัการเกดิ “อตุสาหกรรม 
แห่งอนาคต”
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บอกเล่าเก้าสิบ

 วนันีพ้ีท่องเจือ ภูห่อ้ย เกษตรกรดเีดน่อนัดบั 1 ของจงัหวดัระยอง (สาขาพชืไร)่  
พ.ศ. 2560 และเปน็ประธานศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร  
แห่งตำาบลบ้านฉาง ซึ่งมีแปลงมันและเกษตรผสมผสานติดกับรั้วโรงงานดาว  
มีเคลด็ลบัด ีๆ  ทีช่ว่ยลดตน้ทนุการผลติและเพิม่ผลผลติตอ่ไรม่าบอกกนั รบัรองได ้
ด้วยผลผลิตจากแปลงของพ่ีทองเจือและเพื่อน ๆ  สมาชิกในกลุ่มที่มีผลผลิต 
มันสำาปะหลังต่อไร่ไม่ตำ่ากว่า 5,000 กิโลกรัม จากปกติ 3,500 - 4,000 กิโลกรัม 
ต่อไร่ และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าไร่ละ 1,000 บาทอีกด้วย

เคล็ดลับลดต้นทุนการผลิต
 • ทำาปุ๋ยหมักและนำ้าหมักชีวภาพใช้เอง ประหยัดและได้ปรับปรุงคุณภาพดิน 
  ไปด้วยในตัว
 • ไถระเบิดดินดาน ช่วยให้ดินมีความร่วนซุย
 • ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น ปลูกปอเทือง ถั่วพร้า 
  แล้วไถกลบ ได้ดินดีและลดต้นทุนจากปุ๋ยเคมีได้

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น
 • ใช้สารไทอะมีโทแซมละลายนำา้ ชุบท่อนพันธ์ุมันก่อนปลูก เพ่ือป้องกันเพล้ียแป้ง
 • ปลูกมันหลายพันธุ์ในแปลงเดียวกัน เพื่อสังเกตว่าพันธุ์อะไรเหมาะกับ 
  แปลงไหน เป็นเทคนิคการเลือกใช้พันธุ์มันสำาปะหลังให้เหมาะสมในพื้นที่
 • ถ้าจะให้ดีพี่ทองเจือแนะนำาให้ย้ายต้นมันสำาปะหลัง โดยสลับแปลงปลูก 
  ในดินที่ไม่เหมือนกันบ้าง ก็เหมือนเรากินข้าวกับแกง กินซำ้า ๆ เรายังเบื่อ  
  มันสำาปะหลังก็เช่นกัน

 เคลด็ลบัเหลา่นีพ้ีท่องเจอืพรอ้มใหค้วามรูแ้ละคำาแนะนำาเพิม่เตมิ และสามารถ 
มาเย่ียมเยือนทีศู่นย์เรยีนรูฯ้ แหง่นีไ้ดต้ลอดเวลา เพราะทีน่ีม่กีารรวมกลุม่เกษตรกร 
ทำากิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา การปลูกพืชสวนครัว  
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีของการดำาเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

นายทองเจือ ภู่ห้อย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
บ้านเลขที่ 131/3 หมู่ที่ 4 ตำาบลบ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์: 08-9938-8497

ทองเจือ ภู่ห้อย
แนะเคล็ดลับลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง

 พ้ืนท่ีอำาเภอบ้านฉางนอกจากจะมีนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบ 
ยังโอบล้อมด้วยภาคเกษตร มีพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญคือมันสำาปะหลัง  
ซ่ึงเกษตรกรที่นี่ปลูกกันมายาวนานและมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ  
22,000 ไร่  แต่มักประสบปัญหารายได้ตกต่ำาเนื่องจากต้นทุน 
การผลิตสูง แต่ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
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ติดดาว

คุณวิชัย ศรีประเสริฐการค้า 
Account Dow Energy and 
Microbial Technologies
	 “เม่ือเริม่ขุดเจาะน้ํามัน	สิง่แรก 
ที่ต้องเจอก็คือ	 เชื้อแบคทีเรีย 
ทีอ่ยูใ่นนํา้	หรอืตะกรนัทีเ่กดิจากนํา้	 

ซ่ึงในน้ําทะเลจะมีแรธ่าตตุา่ง	ๆ 	ฉะนัน้ 
เราจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยให้ 

การขุดเจาะน้ํามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และ 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	 ซ่ึงถ้าหากมีการใช้	 Scale	 Inhibitors	 
เขา้ไปในกระบวนการขดุเจาะ	จะชว่ยถา่ยเทนํา้มนัดบิจากทอ่ 
ง่ายขึ้น	 เพราะลดตะกรันที่เกาะติดตามท่อ	 นอกจากนี้ 
สารเพิ่มความหนืดจะช่วยแยกน้ํากับน้ํามันออกจากกัน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ทาํใหอ้ปุกรณก์ารขดุเจาะทาํงานไดด้	ี 
นํา้มนัท่ีสบูขึน้มากม็คีณุภาพ	และนํา้ทีท่ิง้ไปกส็ามารถนํากลบั 
มาใช้ใหม่โดยไม่สร้างมลภาวะอีกด้วย	 โดยดาวจะคอยเป็น 
ผู้แนะนําผลิตภัณฑ์และปริมาณการใช้ที่เหมาะสม	เนื่องจาก 
สภาพนํ้ามันและนํ้าของแต่ละแหล่งการผลิตไม่เหมือนกัน	 
เราจะนาํนํา้ในพืน้ทีม่าเขา้หอ้งแลบ็กอ่นเพือ่ทดสอบวา่ควรจะ 
ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหน	 ในปริมาณเท่าไรจึงจะมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุดและไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม”

สภาพภายในท่อ
ที่ถูกตะกรันจับ 
ทำาให้ขนาดท่อลดลง

คุณกึกก้อง พรสถิตย์พงษ์
DMC Account Manager
	 “การใช้	Biocides	ในการขุดเจาะ 
น้ํามัน	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา 
หรื อ แบคที เ รี ย แล ะช่ ว ยฆ่ า เ ชื้ อ 
แบคทีเรียท่ีอยู่ในน้ํามันท่ีสูบข้ึนมาได้	 
เนื่องจากนํ้ามันเป็นไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็น 
แหลง่อาหารของแบคทเีรยีและจลุนิทรยี	์ซึง่การ 
เจรญิเตบิโตของจลุนิทรยีจ์ะเรว็หรอืชา้ขึน้อยูก่บัสภาพนํา้และ 
อณุหภมู	ิถา้มอีณุหภมูทิีพ่อเหมาะ	สิง่มชีวีติเหลา่นีจ้ะเตบิโต 
เร็วมาก	 ส่งผลให้นํ้ามันที่สูบขึ้นมาเก็บไว้ในถังเกิดการ 
เน่าเสีย	 เกิดการกัดกร่อนของถังกักเก็บ	 หรือกลายเป็น 
นํ้ามันเปรี้ยว	ทําให้ต้องสูญเสียนํ้ามันในส่วนที่ดีไป	เป็นการ 
เสียทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ยากอย่างน่าเสียดาย”

ผลิตภัณฑ์เพื่อนํ้ามันดิบ
ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 นับวันความต้องการด้านพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศ 
ตา่ง	ๆ 	ทัว่โลกมปีรมิาณเพิม่สงูขึน้เรือ่ย	ๆ 	การสาํรวจขดุเจาะ 
นํ้ามันเพ่ือให้มีการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความ 
สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยคํานึงถึงคุณภาพ	ความปลอดภัย	รวมถึงผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อมด้วย	 ซ่ึงปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ช่วยให้การทํางาน 
ในอุตสาหกรรมการขุดเจาะนํ้ามันมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 
ช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่ขุดข้ึนมาได้อย่างคุ้มค่าเพ่ือผลิตสินค้า 
และบริการที่ใช้ประโยชน์จากนํ้ามันได้อย่างเต็มที่
	 ดาว	 บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลก	 และเป็นผู้นํา 
ในด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ได้เล็งเห็นและให้ 
ความสําคัญในเรื่องพลังงาน	 จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและ 

พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การทํางานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
มีประสิทธิภาพ	ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม	ACCENTTM Scale Inhibitors  
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดตะกรันในระหว่างการขุดเจาะ	ไม่ทําให้ 
ท่ออุดตัน	 สามารถถ่ายเทนํ้ามันได้ดี	 และช่วยเพิ่มความหนืด 
ให้กับอุปกรณ์ขุดเจาะ	 ทําให้สามารถสูบนํ้ามันขึ้นมาได้ง่ายขึ้น	 
หรือนวัตกรรม	Dow Biocides AQUCARTM	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
ช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่าง	 	ๆที่อยู่ ในนํ้า	 ทําให้ 
ผู้ประกอบการสามารถนํานํ้ามันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
	 ผลิตภัณฑ์ทั้งสองต่างมีคุณสมบัติเป็นสารอินทรีย์	 สามารถ 
สลายตัวได้ตามธรรมชาติ	 ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 ช่วยลด 
พลังงานและลดต้นทุนในการผลิต	 ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ที่คุ้มค่า	ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนํ้ามันมีความก้าวหน้ามากขึ้น



ข่าวดาวบ้านเรา

คุณสุพิสัณห์ เขียวเครือ EH&S Technician
	 “ผมปว่ยเปน็โรคภมูแิพม้านานถงึขัน้ตอ้งกนิยาทกุวนั	ตอ้งทาํงานตามกะกท็าํใหอ้าการแยล่ง	จงึตดัสนิใจวิง่ออกกาํลงักาย 
เพื่อรักษาอาการป่วยของตัวเองตั้งแต่อายุ	 25	 ปี	 กระทั่งตอนนี้กลายเป็นกีฬาที่ชอบ	 และเป็นหนึ่งในชมรมของดาว	 
ผมสามารถวิ่งระยะสูงสุดถึง	 104	 กิโลเมตร	 ภายในเวลา	 20	 ชั่วโมง	 จากที่ต้องกินยาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว	 
ระบบหายใจดีขึ้น	ปอดดีขึ้น	ความดันโลหิตดีขึ้น	เมื่อเป็นหวัดก็สามารถฟื้นตัวได้เร็ว
	 “ผมเหน็ผลจากการออกกําลงักาย	จงึอยากเชญิชวนใหเ้พือ่นพนกังานหนัมาออกกําลงักาย	และหนัมาดแูลเรือ่งอาหาร 

การกินด้วย	เพราะร่างกายมีแต่จะเริ่มถอยหลัง	เราจึงควรรักษาสุขภาพ	ที่สําคัญคือ	เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า	 
เราต้องการอยู่เพื่ออะไร	 เช่น	 ถ้ามีครอบครัว	 เราต้องการเห็นลูกหลานเจริญเติบโต	 เราก็ต้องรักษาสุขภาพ 
มากขึ้นเพื่อให้มีอายุยืน
“ผมคิดว่า	 ถ้าเรายังคงมีแรงอยู่	 สามารถที่จะเคล่ือนไปข้างหน้าได้ก็ให้ค่อย	 ๆ	 เคล่ือนไป	 เหมือนกับการว่ิง 

มาราธอน	 เราจะต้องไม่มองคนที่วิ่งนําไปไกล	 เพราะอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อ	 ให้นับเสาไฟฟ้าเสาที่สอง	 เสาที่สาม	 
แล้วตั้งเป้าว่าเราจะไปถึงเสาที่สี่	 พอไปถึงแล้วตั้งเป้าใหม่	 ทําใหม่	 แบบนี้เราจะไม่ท้อ	 และสามารถฝ่าฟันไปถึง 
เป้าหมายได้”

Fit Me Shape
Season 2
ดูแลสุขภาพ สร้างสมดุล

 เพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ความสุขและ 
ความสำาเรจ็ในชวีติจงึตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายด้าน  
นอกจากการงาน ครอบครัว อีกสิ่งที่สำาคัญมากก็คือ  
สุขภาพ ที่จำาเป็นต้องดูแลใส่ใจก่อนโรคภัยมาเยือน
	 ดาว	 ประเทศไทย	 สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี	 จึงจัด 
โปรแกรมแนะนําอาหารที่มีประโยชน์	 กระตุ้นให้หันมาใส่ใจในการ 
เลือกรับประทานอาหาร	เช่น	การส่ง	Tips	โภชนาการอาหาร	การเชิญชวน 
พนักงานลดการรับประทานหวานมันเค็ม	Eat	Better	-	Feel	Better	 
หรือโปรแกรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ	 พร้อมส่งแบบสํารวจ 
สอบถามขอ้มลูเพือ่ตรวจสอบความใสใ่จการดแูลสขุภาพของพนกังาน	 
รวมไปถงึการออกกําลงักาย	ภายใตก้จิกรรม	Fit	Me	Shape	Season	2	 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง 
มากขึ้นเช่นพวกเขาเหล่านี้

คุณศศิธร พลายโถ
MTP SCO Operations Leader
	 “นํ้าหนักขึ้นจากปีแรกที่เข้ามาทํางานถึง	 10	 กิโลกรัม	 
พยายามลดอาหาร	 ออกกําลังกาย	 แต่ก็ไม่ลดลง	 จนพบว่า	 
Metabolic	 Age	 หรืออัตราการเผาผลาญพลังงานและอายุ 
ของเราถดถอย	แก่กว่าอายุจริง
	 “โปรแกรมที่ทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วก็คือ 
การปรับนิสัยการรับประทานอาหาร	 จึงเปลี่ยนการกิน 

ของตัวเองทั้งหมด	จากที่เคยชอบของกรอบ	ไก่ทอด	 
ไข่เจียว	 และขนมเค้ก	 ตอนนี้ลดอาหารประเภท 
ไขมันและคาร์โบไฮเดรต	 เน้นกินผักและโปรตีน 
จากไข่	ปลา	อกไก่	และออกกําลังกายเบา	ๆ
	 “ภายใน	6	เดือน	นํ้าหนักลดลงจาก	65	 
เหลือ	 56	 กิโลกรัม	 และผลการตรวจ 
รา่งกายก็ดข้ึีน	แต่สดุทา้ยสิง่ทีไ่ดไ้มใ่ชแ่ค ่
เรื่องสุขภาพที่ดีขึ้น	 แต่เรายังได้ฝึกฝน 
เรื่องจิตใจ	 สุขภาพ	 สติ	 สมาธิ	 ไปด้วย 
ในตัว”

คุณวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ
SCG-Dow JV Styrenics
Technology Focal Point
	 “บ่อยครั้งจะมีข้ออ้างท่ีทําให้การดูแลสุขภาพไม่ถูก 
ให้ความสําคัญ	 จนครอบครัวและคนรอบข้างคอยเตือนด้วย 
ความเป็นห่วง	 ตั้งแต่รูปร่างที่เปลี่ยนไป	 กลัวเรื่องการหยุด 
หายใจในตอนนอน	 ขาดความคล่องตัวในการทํากิจกรรม	 
ความดันโลหิตสูงจนกระทั่งไม่สามารถบริจาคเลือดได้
	 “ตัง้แตเ่ขา้รว่มโครงการ	ทาํใหไ้ดม้โีอกาสทีจ่ะขจดัขอ้อา้ง 
เหล่านั้น	และให้ความสําคัญกับการเลือกรับประทานอาหาร 
โดยหลกีเลีย่งอาหารประเภทแปง้และนํา้ตาล	และการจดัสรร 
เวลาเพือ่ออกกําลงักายใหส้มํา่เสมอมากขึน้	โดยเริม่จากการ 
เดินเร็ววันเว้นวันอย่างน้อย	 45	 นาที	 จนกระท่ังสามารถ 
วิง่ระยะทาง	10	กโิลเมตรสําเรจ็ใน	3	เดอืนตอ่มา	ซึง่สง่ผลให ้
นํ้าหนักตัวลดลงไปประมาณ	 21	 กิโลกรัมเมื่อเสร็จสิ้น 
โครงการ	 ซึ่งผลตรวจสุขภาพสะท้อนผลที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน	 
และยังลดความห่วงใยของครอบครัวลงได้มาก

	 “แต่ความท้าทายที่สําคัญต่อมาก็คือ	 การ 
ปรับรูปแบบในการออกกําลังกายให้เหมาะสม 
เพ่ือไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ามากขึ้น	 และการ 
รกัษาสขุภาพใหต้อ่เนือ่ง	ผมไดบ้งัคบัตวัเองใหม้ ี
วนิยัในเรือ่งนีโ้ดยการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม 
งานวิ่ งต่าง   ๆอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 
เดือนละคร้ัง	และทําให้การว่ิงเป็นกิจกรรมหน่ึง 
ของครอบครัว	 ซึ่งผมโชคดีที่ครอบครัว 
ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด	ซึ่งความสุข 

จากการได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว 
มีค่ามากกว่าสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแน่นอน”
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STEM Education Classroom to Career
	 กลุ่มบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย	 และสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออก	 ร่วมจัดทํา	 “โครงการเรียนร่วมทางการศึกษา”	 
ซึ่งเป็นวิชาเสริมความรู้	โดยมีตัวแทนพนักงานดาว	Dow	STEM	 
Ambassador	(STEM	ยอ่มาจาก	Science,	Technology,	Engineering	 
and	 Mathematics)	 ที่มีความเชี่ยวชาญ	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ทั้งทางด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	 พื้นฐาน 
กระบวนการผลติ	อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืของโรงงานอตุสาหกรรม	 
พื้นฐานเรื่องสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม	 และเพ่ิมเติม 
ในส่วนของทักษะการนําเสนอ	เทคนิคการสัมภาษณ์งานจากฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล
	 Dow	 STEM	 Ambassador	 ยังได้ร่วมสร้างมุมมองใหม่	 ๆ	 
เพื่อให้น้อง	 	ๆ ได้เล็งเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
ในอนาคต	รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับน้อง	ๆ 	ก่อนเข้าทํางาน
	 โดยนกัศึกษากลุม่แรกเปน็นอ้ง	ๆ 	จาํนวน	34	คนจากวทิยาลยั 
เทคนคิระยอง	มรีะยะเวลาการเรยีนรู	้10	ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 
มีโอกาสศึกษาดูงานในสถานประกอบการและห้องปฏิบัติการ 
ทางเคมีหลังจากครบชั่วโมงเรียนอีกด้วย	 ซ่ึงน้อง	 ๆ	 กลุ่มที่	 2	 
จะเริ่มเรียนระหว่างเดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2560	นี้

มิตรผลเยี่ยมชมบริษัทฯ
 คุณฉัตรชัย เล่ือนผลเจริญชัย  
ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด	 
และ	คณุเฮนรี ่หลงิ	ผูอ้าํนวยการ 
โรงงาน	 นํา เสนอนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์และศักยภาพด้าน 
การผลิตของบริษัทฯ	แก่กลุ่มมิตรผล 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตน้ําตาลรายใหญ่ที่สุด 
ของประเทศ	 นําโดยคุณกฤษฎา	 
มนเทียรวิเชียรฉาย	 ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ	่เมือ่วนัที	่3	สงิหาคม 
ที่ผ่านมา

นำาเสนอนวัตกรรม
โพลียูรีเทน
	 ในงาน	 THAIFEX- 
World	of	Food	Asia	2017	 
ดาว	 ร่วมกับบริษัท	มั่นคง 
สตีล	 จํากัด	 จัดแสดงผนัง 
ฉนวนโพลี ยู รี เ ทน โฟม	 
(PUR)	 ท่ี เ ป็น มิตรต่ อ 
สิ่งแวดล้อม	และฉนวนกันความร้อนโพลีไอโซไซยานูเรท	(PIR)	ซึ่งมี 
ประสทิธภิาพเรือ่งกนัการลามไฟ	มนีํา้หนกัเบา	และเพิม่ความแขง็แกรง่ 
ให้กับโครงสร้างอาคาร	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	 
เมืองทองธานี	 ระหว่างวันที่	 31	 พฤษภาคม	 ถึงวันที่	 4	 มิถุนายน	 
ที่ผ่านมา

พัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
 คุณภรณี กองอมรภิญโญ	 ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 มอบ 
ทุนการศึกษามูลค่า	 500,000	 บาท	 แก่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด	 
ณ	 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมปิโตรเคมี	 
ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี	 (V-ChEPC)	 โดย 
นบัตัง้แต	่พ.ศ.	2551	กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	ไดม้อบเงนิสนบัสนนุ 
แก่โครงการดังกล่าวรวมกว่า	9	ล้านบาท

	 Dow	 STEM	 Ambassador	 เป็นผู้จุดประกาย	 สร้างแรงบันดาลใจ	 
ใหค้วามรู	้แบง่ปนัประสบการณ์ใหน้กัศกึษามองเหน็เสน้ทางความกา้วหนา้ 
ทางอาชีพของตนเองในอนาคต
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จัดอบรมครูวิทย์
 คุณภรณี กองอมรภิญโญ  
ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 
ร่ ว มกั บสมาคม เคมี ฯ	 
และองค์การพิพิธภัณฑ์ 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 จัดการอบรมปฏิบัติการเคมี 
แบบย่อส่วน	รุ่นที่	4	ภายใต้โครงการ	“ห้องเรียนเคมีดาว”	 
ให้กับครูวิทยาศาสตร์จาก	100	โรงเรียน	จาก	29	จังหวัด	 
จํานวน	 180	 คน	 และเป็นรุ่นแรกที่มีครูจากทั่วประเทศ 
เข้ารับการอบรม	 ณ	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
เวทีนานาชาติสานฝันเยาวชนสู่เส้นทางวิทยาศาสตร์
	 ดาวให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่	 49	 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่	 6	 -	 15	 กรกฎาคมที่ผ่านมา	 
ณ	มหาวทิยาลยัมหดิล	วทิยาเขตศาลายา	จงัหวดันครปฐม	สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไทย 
มีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับประสบการณ์การแข่งขันเชิงวิชาการ 
ในเวทีระดับโลก	 ในงาน	คุณกาญจนา อุ่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันและ 
ควบคมุคณุภาพ	และ	คณุทรงพล พริง้ประยงค ์ผูจ้ดัการโรงงานโคต้ติง้	1	และ	2	 
ยังได้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ	 “The	 Future	 of	 Chemistry:	 Career	 and	 
Opportunity”	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง	ๆ	เยาวชนทั่วโลกอีกด้วย

ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจสินค้าชุมชน
 คุณภรณี กองอมรภิญโญ	 ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 ร่วมแสดงเจตนารมณ์กับ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยนายพรเทพ	 การศัพท์	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 
และบรษิทักลุม่เซน็ทรลั	จาํกดั	ดาํเนนิโครงการ	“เปดิรัว้โรงงาน	ประสานชมุชน”	เพือ่ขบัเคลือ่น 
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองและโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 
จงัหวดัเพชรบุรี	ให้ก้าวไปสูก่ารเปน็	“ธรุกจิเพือ่สงัคม”	หรอื	“Social	Enterprise”	เพือ่การพฒันา 
อย่างยั่งยืน

พัฒนาทักษะทางภาษาของเยาวชน
	 ดาวจัดโครงการ	 “English	 Experience	 
for	 Kids”	 รุ่นที่	 8	 ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ 
ทีด่าวและสถาบนัภาษาแอนดรูว	์บิก๊ส	์อะคาเดม	ี 
รว่มกนัพฒันาขึน้	เพือ่เสรมิความรูแ้ละพฒันา 
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาในอําเภอบ้านฉาง	โดยได้รับ 
เกยีรตจิากนายจริศกัดิ	์ตะปะโจทย	์นายอําเภอ 
บ้านฉาง	 เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม	 นับต้ังแต่ 
เริ่มโครงการใน	 พ.ศ.	 2557	 มีนักเรียนที่ 
เขา้รว่มรบัการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแลว้ 
กว่า	900	คน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
 คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล	 ผู้จัดการ 
ฝ่ายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	สิง่แวดลอ้ม	 
และรัฐกิจสัมพันธ์	 และดาวอาสาร่วมกับ 
คณะทํางานไตรภาคีของบริษัทฯ	และอาสาสมัคร 
จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย	 
รวมทั้งสิ้นกว่า	 300	 คน	 จัดกิจกรรม	 “เพ่ิมผืนป่าชายเลน	 ถวายเป็นพระราชกุศล”	 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	 ณ	 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส	 จังหวัดระยอง	 เพื่อป้องกัน 
ภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม	 อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา	 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และเศรษฐกิจในชุมชน	รวมทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช



ปรบัปรงุอาคารผลตินำา้ของโรงพยาบาล
	 ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์	 นําโดย	 

คุณสุทิน ประไพตระกูล	 จัดกิจกรรม	 “ปรับปรุง 
อาคารผลิตนํ้ า เพื่ อการอุปโภคและบริ โภค”	 ณ	 

โรงพยาบาลบ้านฉาง	 เพื่อร่วมกันปรับปรุง	 ทําความสะอาด	 
ทาสีอาคาร	และปูตัวหนอนบนทางเดินบริเวณรอบอาคาร
	 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบนํ้าของ 
โรงพยาบาลที่ดาวให้การสนับสนุนการติดตั้งเครื่องกรองนํ้า	 
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกรองน้ําระดับโลกที่ดาวพัฒนาขึ้น	 
ซึ่งสามารถกําจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียรวมท้ังโลหะหนักและ 
สิ่งปนเปื้อนต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อันเป็นการช่วยเพิ่ม 
ศักยภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมการรักการอ่าน
	 ฝ่ายพัฒนาองค์กรและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน	 นําโดย	 
คุณยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ	 ร่วมกิจกรรม	 “ห้องสมุดสะอาด 
ปลอดภัย”	 ภายใต้โครงการ	 “ยั่งยืน	 ปลอดภัย	 ใส่ใจชุมชน”	 
ณ	 โรงเรียนบ้านพยูน	 โดยดาวอาสาได้ร่วมกันคัดแยกประเภท 
และจัดเรียงหนังสือให้ง่ายต่อการใช้งาน	 จัดมุมหนังสือ 
และติดแผ่นพื้นรองนั่งสําหรับเด็กเล็ก	 ทาสีชั้นวาง 
หนังสือและผนังห้องสมุด	 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
และแสงสว่าง	 รวมถึงเปลี่ยนพัดลมเพดาน 
เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
	 โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์อีมัลช่ัน	 โรงงานอะคริลิกอีมัลชั่น	 
และโรงงานโพลอีะครลิกิแอซดิ	นาํโดย	คณุทรงพล พริง้ประยงค ์ 
จัดกิจกรรม	“โรงเพาะเห็ดเพื่อชุมชน”	ณ	ชุมชนมาบชลูด	 โดย 

สร้างโรงเพาะเห็ดจํานวน	 2	 หลัง	 ออกแบบและติดต้ัง 
ระบบรดน้ําอัตโนมัติ	 ทําการส่งมอบโรงเพาะเห็ด 
ซึ่งจะเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการ 
เพาะเห็ด	 อีกทั้งยังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ 
คนในชุมชนต่อไป

ปลูกฝังจิตสำานึกด้านความปลอดภัย
	 ฝา่ยความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	สิง่แวดลอ้ม	 
และรัฐ กิจสัมพันธ์ 	 นํ า โดย	 คุณสาครินทร์   
อรรควุฒิวาณิชย์ จัดกิจกรรม	 “โรงเรียนของหนูปลอดภัย	 
ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม”	ณ	โรงเรยีนบา้นคลองบางไผ	่เพือ่ใหน้กัเรยีน 
ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจําวันด้วยการลงมือ 
ปฏิบัติจริง	 อาทิ	 การตรวจและประเมินจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน	 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 การคัดแยกขยะตามหลัก	 3R	 และ 
การฝึกใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี	 นอกจากนี้	 ดาวอาสายังได้ 
ร่วมกันซ่อมแซมตู้กรองน้ําดื่ม	 และสอนการทําน้ําหมักชีวภาพ 
ไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนอีกด้วย

ข่าวดาวบ้านเรา
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ดาวกูรู

แหล่งอ้างอิง

1.	http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ 

	 kormor/newlaw/prb44.pdf	

2.	https://money.kapook.com

3.	https://www.itax.in.th

ภาษี
รู้ไว้ได้ประโยชน์
(สำาหรับพนักงานบริษัท)

 เขา้สูโ่คง้สดุทา้ยปลายปสีำาหรบัเรือ่งของภาษเีงนิได้ 
บุคคลธรรมดาปี 2560 ดาวกูรูมาอัพเดทข้อมูล 
ภาษีใหม่สำาหรับปี 2560 ให้ก่อนยื่นแบบฯ ในปี 2561

หมายเหตุ:	ภาษีท่ีประหยัดได้จากค่าลดหย่อนน้ัน	จะได้มากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กับ 
จํานวนรายได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย	 เช่น	 ถ้ามีเงินได้สุทธิเกิน	 
4	 ล้านบาทต่อปี	 จะเสียภาษีในอัตรา	 35%	 แสดงว่าถ้าได้รับค่าลดหย่อน	 
1,000	บาท	จะประหยดัภาษเีพิม่ได	้350	บาท	แตถ่า้มเีงนิไดส้ทุธไิมถ่งึเกณฑ ์
ที่ต้องเสียภาษี	 คือไม่เกิน	 150,000	 บาทต่อปี	 ค่าลดหย่อนนั้นก็ไม่ช่วยให้ 
ประหยัดภาษีเพิ่มแต่อย่างใด	เพราะไม่ได้เสียภาษีแต่แรกอยู่แล้ว

สิ่งสำาคัญ
	 ต้องเก็บหลักฐานสําหรับค่าลดหย่อนแต่ละ 
ประเภทที่จะนํามาหักภาษีไว้ให้ครบถ้วน	 เพื่อว่า 
เมื่อมีการขอตรวจสอบจากกรมสรรพากรจะได้ 
ไม่มีปัญหา

เกณฑ์การคำานวณภาษี

เงินได้พึงประเมินทั้งปี Xxx

หักค่าใช้จ่าย Xxx

หักค่าลดหย่อน Xxx

เงินได้พึงประเมินสุทธิ Xxx

อัตราภาษีเงินได้ ปี 2560

เงินได้สุทธิจากการจ้างแรงงาน อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

0	-	150,000 ยกเว้น

150,001	-	300,000 5%

300,001	-	500,000 10%

500,001	-	750,000 15%

750,001	-	1,000,000 20%

1,000,001	-	2,000,000 25%

2,000,001	-	5,000,000 30%

5,000,001	บาทขึ้นไป 35%

เงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงาน
ที่ต้องนำามาเสียภาษี 

เงินสด	-	เงินเดือน	เบี้ยเลี้ยง	โบนัส

ทรัพย์สินที่ตีราคาได้	-	หุ้นบริษัท

ภาษีที่นายจ้างออกให้

สิทธิประโยชน์ที่ตีราคาได้	-	ค่าเช่าบ้าน

ค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นในปี 2560

ผู้มีเงินได้	 ลดหย่อนได้	60,000	บาท

คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้	 ลดหย่อนได้	60,000	บาท

บุตรชอบด้วยกฎหมายที่เข้าเกณฑ์	ลดหย่อนได้
30,000	บาท/คน	ไม่จํากัดจํานวน

ค่าใช้จ่าย

เงินได้พึงประเมิน
จากการจ้างแรงงาน

หักค่าใช้จ่ายได้	50%
แต่ไม่เกิน	100,000	บาท

หมายเหต:ุ บทความนีเ้ปน็เพยีงคำาอธบิายเบือ้งตน้ เนือ่งจากกฎหมาย 
ภาษีมีความซับซ้อน จึงควรศึกษาข้อกฎหมายฉบับเต็มให้ละเอียด 
และไม่ควรนำาข้อความใด ๆ ในบทความนี้ไปใช้อ้างอิง



12

ปันสุข

บ้านดาวอาสา
สร้างบ้าน สานฝัน ปันสุข

 ที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำาเป็นและสำาคัญต่อการดำารงชีวิต ทุกคนต้องการอาศัยอยู่ 
ในบ้านท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ แต่ความเป็นจริงยังมีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน 
บ้านพักอาศัยจำานวนมากที่จำาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งดาว ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ เพื่อให้พวกเขามีอนาคตและความเป็นที่อยู่ 
ที่ดีขึ้น โดยดำาเนินกิจกรรม “บ้านดาวอาสา” ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

	 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย	 เป็นหนึ่งในพันธกิจ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีกลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย	ได้ดำาเนินการ 
สานฝันให้ครอบครัวผู้ยากไร้นับตั้งแต่	พ.ศ.	2547	โดยร่วมกับมูลนิธิ 
ทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่มนษุยชาต	ิใหก้ารสนบัสนนุดา้นการเงนิและผลติภณัฑ ์
ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีสอดคล้องและส่งเสริมการสร้างที่อยู่อาศัย 
ให้ปลอดภัยและยั่งยืน	 รวมถึงแรงงานจากพนักงานดาวอาสาในการ 
ร่วมสร้างบ้าน	สำาหรับ	พ.ศ.	 2560	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	 
ดาว	ประเทศไทย	และพนักงานดาวอาสายังคงมุ่งมั่นดำาเนินกิจกรรม 

อยา่งตอ่เนือ่งภายใตแ้นวคดิ	“ดาว	ประเทศไทย	50	ป	ีทำาดตีามรอยพอ่”	 
และได้ส่งมอบบ้านดาวอาสาหลังท่ี	30	ให้แก่ครอบครัวของคุณบังอร	เจริญคง	 
และบ้านดาวอาสาหลังที่	31	ให้กับครอบครัวของคุณอำานาจ	แว่วเสียง	 
ไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
	 ที่อยู่อาศัยน้ีจะยั่งยืนอยู่อีกยาวนาน	 รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
ของทุกคนในสองครอบครัวที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ได้อาศัยอยู่ในบ้าน 
หลงัใหมน่ี	้จะยำา้เตอืนถงึความสขุจากการรว่มกนัสรา้งบา้นจนแลว้เสรจ็	 
และความอิ่มเอมใจในการแบ่งปันโอกาสแก่ผู้ที่ขาดแคลนตลอดไป
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	 คุณบังอร	อายุ	50	ปี	เป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบลบ้านชากหมาก	 ครอบครัวคุณบังอรอยู่กัน	 5	 คน	 
อาศัยในบ้านหลังเล็ก	 จนพ่อแม่ต้องแยกมาปลูกเพิงอยู่ใกล้	ๆ 
เน่ืองจากบ้านคบัแคบ	และดว้ยสภาพพืน้ทีเ่ปน็ทีล่าดจากถนนใหญ ่
ลงลำานำา้ดา้นลา่ง	เมือ่เจอเหตกุารณ์นำา้ท่วมเม่ือ	พ.ศ.	2558	ยิง่ทำาให ้
ความฝันในการสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่ชราก็พังทลายไปกับสายนำ้า 
ดว้ยเชน่กัน	“นำา้มาทกุ	4	-	5	ป	ีนำา้ทว่มครัง้ลา่สดุมาถงึหนา้อกเลย	 
ส่วนใหญ่มากลางคืน	 แล้วก็มาเร็ว	 เราเก็บของขึ้นมาข้างบน 
เท่าที่เก็บได้	ที่เหลือต้องปล่อยไปกับสายนำ้า”
	 หลังเหตุการณ์นำา้ท่วม	คุณบังอรกู้เงินซ้ือดินถมท่ีไว้เพ่ือจะปลูก 
เพิงหลังน้อยแค่พออยู่ได้	 เมื่อรู้ว่าได้รับโอกาสจากโครงการ	 
“บ้านดาวอาสา”	 จึงยินดียิ่งนัก	 “ดีใจมากที่มีบ้านที่แข็งแรง	 
ไม่ต้องกลัวนำา้ท่วมอีกแล้ว	ถ้าไม่มีบ้านดาวอาสา	ไม่ได้คนมาช่วยสร้าง	 
รุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่รู้ว่าจะได้ปลูกบ้านแบบนี้ 
หรือเปล่า	 แล้วก็อาจต้องเจอนำ้าท่วมไม่รู้ 
กีร่อบ	ขอบคณุดาว	ขอบคณุทกุคนทีม่า 
ช่วยสร้างบ้านมาก	ๆ”

	 คุณอำานาจ	อายุ	42	ปี	อาชีพคนสวน	บ้านนี้อยู่กัน	3	คน	 
ประกอบด้วยแม่ที่ป่วย	 ตัวเขา	 และน้องสาว	 รวมทั้งสุนัขที่เก็บ 
มาเลี้ยงอีกนับสิบตัว	สภาพบ้านที่อยู่มา	30	กว่าปีทรุดโทรมมาก	 
หลังคารั่ว	 คานไม้และโครงสร้างภายในบ้านผุพังหมดจน 
ไม่สามารถอาศัยในบ้านได้	 พวกเขาปลูกเพิงเล็ก	 	ๆอยู่ข้างบ้าน	 
ความเปน็อยูแ่รน้แคน้แตก่ไ็มม่ทีนุทรพัยพ์อจะปลกูบา้นใหม	่ไดแ้ต ่
ต่อเติมเท่าที่จำาเป็น
	 เมือ่โครงการ	“บา้นดาวอาสา”	ตดิตอ่มา	ทัง้ครอบครวัดใีจมาก	 
ย่ิงพอเห็นบ้านค่อยเป็นรูปเป็นร่างต้ังแต่ทีมงานมาวัดพ้ืนท่ี	ลงเสาเข็ม	 
ขึ้นโครงสร้าง	 กระทั่งมีอาสาสมัครทั้งพนักงานดาวที่มีจิตอาสา	 
เพื่อนในชุมชน	 ตัวเขาและน้องสาว	 ต่างช่วยกันลงแรงเทพื้น	 
ก่ออิฐทำาผนังจนเสร็จเรียบร้อย	 เขาถึงกับพูดไม่ออกด้วยความ 
ตื้นตันใจ
	 “บา้นมนัเกา่กร็ัว่ผพุงั	เวลาฝนตกนอนไมไ่ด	้หลงัคาพงั	นำา้รัว่ 
ทัง้บา้น	ผมกต็อ่เตมิเอาแคพ่อไหว	แตพ่อเหน็บา้นเสรจ็อยา่งนี	้ผมพดู 
อะไรไม่ออกเลยครับ	 ดีใจ	 บ้านแข็งแรงมาก	 และก็ดูปลอดภัย 
มากด้วย	 ตอนสร้างมีคนมาช่วยกันเยอะ	 ผมก็ช่วยทุกอย่าง 
เพราะน่ีเป็นบ้านของผม	เห็นทุกคนต้ังใจทำาบ้านให้ผมซ่ึงเป็นชาวบ้าน	 
และเป็นใครก็ไม่รู้	 ผมนำ้าตาจะไหล	 ตื้นตันใจมาก	 ขอขอบคุณ 
โครงการ	‘บ้านดาวอาสา’	และทุกคนที่มาช่วยมากครับ”

คุณสิรายุต ธรรมชาติ
ผู้จัดการส่วนผลิต ตัวแทนดาวอาสา
	 คุณสิรายุตเป็นหนึ่งในทีมดาวอาสาที่ร่วมสร้างบ้านดาวอาสาหลังท่ี	 30	 ซึ่งเม่ือคุณสิรายุต 
เห็นสภาพท่ีอยู่อาศัยเดิมของป้าบังอรก็รู้เลยว่า	แค่อยู่ก็ลำาบากมาก	เม่ือมีโอกาสช่วยผสมปูน	ก่อกำาแพงบ้าน 
ให้เป็นบ้านที่แข็งแรง	 ก็ตั้งใจทำาอย่างเต็มที่	 เพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง	 
“รูส้กึมคีวามสขุ	ภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการนี	้เพราะพอเราไดเ้ขา้ไปทำา	มนัเปน็ประโยชนก์บัเขาจรงิ	ๆ 	 
สร้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต	แล้วทำาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น	เราได้เห็นใบหน้าของป้าเขา	 
ยิ้มแย้มมีความสุข	ก็ทำาให้เราหายเหนื่อยและมีความสุขไปด้วย”
	 นอกจากความสุขใจที่ได้ทำาประโยชน์กับผู้อื่น	คุณสิรายุตบอกว่า	ตัวเขาเองยังได้อะไรอีกหลายอย่างจากการเป็นดาวอาสาครั้งนี้	 
จึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนดาวทุกคนและพี่	ๆ	ในชุมชน	ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง	ๆ	“ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการ 
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งหากเรามีโอกาสทำาสิ่งดี	ๆ	ร่วมกัน	มันก็ดีมากเลยใช่ไหมครับ”

คุณบังอร เจริญคง
เจ้าของบ้านดาวอาสา
หลังที่ 30

สภาพเพิงของพ่อแม่คุณบังอร

BeforeAfter After

คุณอำ�น�จ แว่วเสียง
เจ้าของบ้านดาวอาสา

หลังที่ 31
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ปลอดภัยสบายใจ

โบราณ
ว่าไว้...

	 คุน้	ๆ 	กนัไหมคะ	กบัประโยคตา่ง	ๆ 	ทางดา้นบน	และ 
ถ้าพอจะได้ยินมาบ้าง	คุณผู้อ่านเชื่อตามที่	“โบราณว่าไว้”	 
กันบ้างหรือเปล่า
	 จะว่าไปคนโบราณน่ีเก่งนะคะ	 ถ้าลองคิดตามดูแล้ว	 
เรื่องราวต่าง	 ๆ	 ที่ท่านเตือนหรือทักท้วงนั้นไม่ได้เป็นแค่ 
เพียงความเชื่อที่เราทำาตามแล้วเกิดความสบายใจเท่านั้น	 

หากแต่ยังเป็นกุศโลบายที่ทำาให้เราปลอดภัย	 หรือ 
แคล้วคลาดจากอุปสรรคต่าง	ๆ 	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
	 ผู้เขียนลองมาคิดดูเล่น	ๆ	ประกอบกับศึกษาแนวคิด 
ของความเชือ่นี	้เทยีบกบัหลกัการความเปน็เหตเุปน็ผลกนั	 
จะเห็นได้ว่าความเช่ือที่โบราณท่านว่าไว้อาจจะเป็นจริงได้ 
ดังนี้

ขึ้นบันไดลัดขั้น 
เดี๋ยวทำ�ง�นไม่สำ�เร็จไม่รู้ด้วย

ตัดเล็บตอนกล�งคืนอีกแล้ว 
โบร�ณว่�ไว้มันไม่ดีนะลูก

กว�ดบ้�นตอนกล�งคืนทำ�ไมเนี่ย 
เดี๋ยวเงินทองก็ออกนอกบ้�นหมดพอดี!

ชอบร้องเพลงในครัวจังนะ 
เดี๋ยวก็ได้แฟนแก่หรอกเธอ
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ที่มา	 -	 ความเชื่อของคนโบราณ	แฝงด้วยกุศโลบาย	https://www.gotoknow.org/posts/396000
	 -	 60	 ความเชื่อของคนโบราณ;	 วัฒนธรรมศึกษา;	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 http://department.utcc.ac.th/thaiculture/ 

	 	 index.php/culture/23-2013-03-06-07-33-43

	 ยังมีอีกหลายความเชื่อเลยค่ะท่ี	 “โบราณว่าไว้”	 
หากคุณผู้อ่านได้ยินเพิ่มเติม	 ก็ลองคิดตามกันดูนะคะ	 
วา่มกุีศโลบายอะไรทีแ่ฝงอยู	่ทีเ่มือ่เราปฏบิตัติามแลว้ทำาให ้
เราสบายใจและปลอดภัยไปด้วยในตัว

คว�มเชื่อ
	 ตัดเล็บเวลากลางคืน	 เชื่อว่าวิญญาณ 
บรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุข

คว�มเป็นเหตุเป็นผล
	 อาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนการตัดเล็บจะใช้ 
มีดเจียนหมากหรือมีดเล็ก	ๆ 	การตัดเล็บในเวลา 
กลางคืนซ่ึงแสงสว่างไม่เพียงพอ	 ก็จะทำาให้ 
มองเห็นไม่ชัด	มีดอาจจะบาดนิ้วเป็นแผลได้

คว�มเชื่อ
	 เวลากา้วขึน้หรอืลงบนัได	ใหก้า้วทลีะกา้วทลีะขัน้	อยา่กา้วทเีดยีวสามขัน้	เชือ่วา่จะทำาให ้
ทำามาหากินไม่สำาเร็จ	เหมือนไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตาม	ให้ค่อยเป็นค่อยไป	อย่าข้ามขั้นตอน

คว�มเป็นเหตุเป็นผล
	 การกา้วบนัไดสามขัน้ในคราวเดยีว	อาจจะพลาดพลัง้เกดิอบุตัเิหต	ุรว่งตกบนัไดบาดเจบ็ได	้หากกา้วทลีะขัน้ 
ก็จะทำาให้เราเกิดความระมัดระวัง	จึงแคล้วคลาดปลอดภัย	สามารถไปทำางานต่อให้สำาเร็จได้

คว�มเชื่อ
	 นำาสิ่งของที่ชำารุดแล้วมาใช้ต่อ	 เช่น	 
หวีหัก	กระจกแตกร้าว	หรือจานชามที่ร้าว	 
เปน็ตน้	เชือ่วา่จะเกดิสิง่ไมด่ตีามมาในชวีติ

คว�มเป็นเหตุเป็นผล
	 การใช้สิ่งของที่ชำารุดแตกร้าว	 หรือสภาพที่ 
ไม่พร้อมใช้งาน	 ก็อาจจะทำาให้เราถูกสิ่งของนั้น 
บาดหรือทำาอันตรายให้บาดเจ็บได้

คว�มเชื่อ
	 กวาดบ้านเวลากลางคืน	 เช่ือว่าจะเป็นการ 
กวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้า 
ออกไปหมด

คว�มเป็นเหตุเป็นผล
 อาจเป็นได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้า	 
ตอนกลางคืนจึงมืดมาก	กวาดบ้านตอน 
กลางคืนจึงไม่ปลอดภัย	คนกวาดอาจ 
สะดุดหกล้ม	 หรือของมีค่าร่วงหล่น 
แลว้เราอาจมองเหน็ไมช่ดั	กวาดทิง้ไป 
ก็เป็นได้

คว�มเชื่อ
	 ร้องเพลงในครัว	เชื่อว่า
จะทำาให้มีแฟนเป็นคนแก่	
หรือหาแฟนไม่ได้

คว�มเป็นเหตุเป็นผล
 การร้องเพลงหรือพูดคุยในขณะที่ทำาอาหาร 
ไปดว้ย	อาจจะทำาใหน้ำา้ลายกระเดน็ลงสูอ่าหารได	้ 
จึงไม่เกิดสุขลักษณะที่ดี

	 หวังว่าเรื่องราวในฉบับนี้จะถูกใจคุณผู้อ่านกันนะคะ	 
ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์	อุ๊ย	ไม่ใช่!	ฝากติดตาม 
คอลัมน์ปลอดภัยสบายใจด้วยค่ะ	 ฉบับนี้ขอลาก่อนนะคะ	 
ปลอดภัย	สบายใจกันถ้วนทั่วค่ะ
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ของดีบ้านเรา

 ระยองบ้านเรามีชื่อเสียงทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว  
ธรรมชาติ หาดทรายที่สวยงาม อาหารทะเลสดสะอาด  
นอกจากนี้ยังมีสินค้าชุมชนที่ผ่านการรังสรรค์สุดฝีมือ 
จากคนท้องถิน่ชนดิไมซ่้ำาใคร เหมาะกบัการแวะมาเยีย่มเยอืน 
และซื้อหาเป็นของขวัญของฝากติดไม้ติดมือกลับไป อย่าง 
เสื้อบาติก ผ้ามัดย้อม และเสื้อย้อมครามของ “วิสาหกิจ 
ชมุชนแตนบาตกิ” ทีอ่ำาเภอบา้นฉาง ซึง่เราขอแนะนำาในครัง้นี้

	 มองจากฝัง่ถนนในชมุชน	เราเหน็หุน่ใสช่ดุเสือ้ผา้สวย	ๆ 	แบบพอดตีวั 
ยืนเรียงราย	เชิญชวนให้แวะเข้ามาหยิบจับทาบตัว	ลวดลายบนผืนผ้า 
สคีรามมเีสนห่แ์ปลกตา	ครัน้หยบิมาดสูไตลก์ารตดัเยบ็กไ็มเ่หมอืนใคร	 
ทีว่สิาหกจิชมุชนแตนบาตกิแหง่นี	้เริม่ตน้จากความถนดัดา้นศลิปะของ  
พี่แตน - ไพลิน โด่งดัง	ผู้เป็นประธานกลุ่มและดีไซเนอร์	ซึ่งรวมตัว 
กับชาวบ้านในชุมชนเป็นสมาชิกและระดมหุ้นตั้งกลุ่มเมื่อ	พ.ศ.	2551	 
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด	15	คน

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก
เสน่ห์ของลวดลายไม่ซ้ำาใคร
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	 เริ่มจากอยากทำาเสื้อใส่เอง	พี่แตนจึงเขียนเทียน 
ทำาบาติกแบบไม่เหมือนใคร	 จนกลายเป็นที่ช่ืนชอบ	 
ตอ่มายคุสมยัเปลีย่นไป	พีแ่ตนกเ็ปลีย่นแนวเปน็สไตล ์
มัดย้อมชิโบริ	ซ่ึงมีเทคนิคการทำาหลากหลาย	“พ่ีออกแบบ 
ลายให้ไม่เหมือนใคร	 เราไม่เลียนแบบใคร	 พี่ชอบดู 
แฟชัน่	ดแูลว้กเ็อามาปรบัใหเ้ปน็สไตลเ์รา	เราออกแบบ	 
วางผ้า	แล้วให้ในกลุ่มตัดเลย	เราทำายากกว่า	ต้นทุน 
สูงกว่า	 ใช้เวลามากกว่า	 แต่เราต้องทำาเพื่อที่จะได้ 
ตา่งจากคนอืน่	ประกอบกบัเราเลอืกผา้อยา่งด	ีเนือ้ผา้ 
ของเรานิ่ม	 สีไม่ตก	 ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพของ 
แตนบาตกิ”	พ่ีแตนสอนสมาชกิในกลุม่ทำา	และเปดิบา้น 
เป็นศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมชุมชน	พี่แตนเชื่อมั่นว่า	 
ทีมงานคอืสว่นประกอบสำาคญัของแตนบาตกิ	และการ 
สร้างอาชีพก็สร้างรายได้	 ทำาให้เกิดการหมุนเวียน 
ของเศรษฐกิจในชุมชน
	 งานดีไซน์น้ันไม่น่าห่วง	 และโชคดีที่แตนบาติก 
มีดาวเป็นพี่เลี้ยง	 ทั้งช่วยส่งเสริมองค์ความรู้และ 
การตลาด	เริม่ตัง้แต	่พ.ศ.	2558	ทีแ่ตนบาตกิเปน็หนึง่ 
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ 
ธรรมศาสตร์โมเดลของสมาคมเพ่ือนชุมชน	 ซึ่งดาว 
เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง	จึงเกิดโลโก้ใหม่ที่ไฉไลขึ้น 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้น	 ปีถัดมา	 
ดาวพาพ่ีแตนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมเรื่องครามถึงจังหวัด 
สกลนคร	 ซึ่งพี่แตนสนใจเรื่องของธรรมชาติและ 
ออร์แกนิกมากขึ้น	 จึงต้องการพัฒนารูปแบบของ 
ผลิตภัณฑ์แตนบาติกให้เติบโตไปในทิศทางนี้

	 “ดาวให้โอกาสกลุ่มฯ	 ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรี 
พลเอก	ประยทุธ	์จนัทรโ์อชา	ซึง่ทา่นนายกฯ	สง่เสรมิใหก้ลุม่ฯ	 
ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	หลังจากนั้น 
กม็โีอกาสออกรายการทางโทรทศันต์า่ง	ๆ 	จนเราเปน็ทีรู่จ้กั 
มากขึน้	มผีลติภณัฑห์ลากหลายขึน้	และไดร้บัการยอมรบั 
ให้เป็นสินค้าขึ้นช่ือของจังหวัดระยอง	 ส่วนปีนี้มีโครงการ 
นำาร่องร่วมกับเครือเซ็นทรัล	 ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับ 
พีแ่ตนและสมาชกิในกลุม่ฯ	เปน็อยา่งมาก	ตอ้งขอบคณุดาว 
ที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่เคียงข้างเรามาตลอด”
	 สนิคา้ของกลุม่ฯ	มหีลากหลาย	ทัง้เสือ้ผา้	หมวก	หมอน	 
ผ้าห่ม	ผ้านวม	เสื้อยืด	ผ้าพันคอ	ปลอกหมอน	เครื่องใช้	 
ตุ๊กตา	ผ้าคอตต้อน	และยังมีสินค้าชุมชนอื่น	ๆ	จัดวางให้ 
เลือกซื้อได้อย่างสบายใจ
	 สำาหรบัทา่นทีส่นใจอดุหนนุสนิคา้ชมุชน	รว่มใหก้ำาลงัใจ	 
สร้างงาน	สร้างอาชีพ	และกระจายรายได้	ได้ที่	“วิสาหกิจ 
ชุมชนแตนบาติก” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำาบล 
บ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทรศัพท์  
08-6140-6699	ก่อนถึงวัดบ้านฉางเพียงเล็กน้อย	พี่แตน 
และกลุ่มฯ	ยินดีต้อนรับเสมอ
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อีซี่ อิงลิช

Comet
ดาวหาง

 เพื่อให้เข้ากับชื่อนิตยสาร “ดาวเดียวกัน” ของเรา อีซี่ อิงลิช 
ในฉบบัแรกขอนำาเสนอคำาศพัทภ์าษาองักฤษนา่รูเ้กีย่วกบัจกัรวาล 
และดวงดาว  ในจกัรวาลนีเ้รามเีพือ่นมากมาย  มใีครบา้งมาดกูนัคะ่

จักรวาล
และ

ดวงดาว

Solar System
ระบบสุริยะ

Mars
ดาวอังคาร

Sun
ดวงอาทิตย์

Uranus
ดาวยูเรนัส
ดาวมฤตยู

Saturn
ดาวเสาร์

Neptune
ดาวเนปจูน
 ดาวเกตุ

Earth
โลก

Jupiter
ดาวพฤหัสบดี

Mercury
ดาวพุธ

Venus
ดาวศุกร์

Moon
ดวงจันทร์

Universe
จักรวาล

Space
อวกาศ

Star
ดาวฤกษ์

Spaceship
ยานอวกาศ
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ดาวหรรษา

 วารสารดาวเดียวกันฉบับนี้ ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่าน
ร่วมสนุกในการจับคู่ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ หรือ 
Executive Functions (EF) ซึ่งแบ่งทักษะทั้งหมดเป็น  
3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน

เกมจับคู่ EF

1. วางแผน จัดระบบ ดําเนินการ

2. ยืดหยุ่นความคิด

3. ติดตามประเมินตน

4. มุ่งเป้าหมาย

5. จดจ่อใส่ใจ

6. จ ําเพื่อใช้งาน

7. ควบคุมอารมณ์

8. ยั้งคิด ไตร่ตรอง

9. ริเริ่มลงมือท ํา

1)	 จับคู่ทักษะ	3	กลุ่มหลัก
	 กับทักษะ	9	ด้านให้ตรงกัน
2)	 แล้วถ่ายรูปส่งคำาตอบของคุณมาทาง	

 LINE@	พร้อมชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
3)	 เพียงสแกน	QR CODE	ด้านข้างนี้กติกาแสนง่าย

ทักษะ
พื้นฐาน

ทักษะ
ปฏิบัติ

	 ของรางวัลฉบับนี้ เป็น	 
Power Bank	ขนาดความจุ	 
11,000	 mAh	 จำานวน	 10	 
รางวัล	 สำาหรับการร่วมสนุก 
ตอบคำาถาม	อย่าช้านะครับ	และขอให้โชคดี 
ทุกคนครับ

ทักษะ
กํากับ
ตนเอง



	 เชื่อหรือไม่ว่าอนาคตของลูกไม่ได้ข้ึนอยู่กับการเรียนท่อง	 ก	 ข	 ค	 หรือแค่นับเลข	 1	 2	 3	 อีกต่อไป	 ทักษะ 
ความสามารถที่ช่วยให้เด็ก	ๆ	ประสบความสำาเร็จในระยะยาว	และเป็นสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการคือ	การคิด 
เชิงวิพากษ์	ทักษะการแก้ปัญหา	และทักษะด้านความจำา	ซึ่งภายในช่วง	6	ขวบปีแรกเป็นช่วงที่ทักษะการคิดเพื่อชีวิต 
ที่สำาเร็จ	 หรือ	 Executive	 Function	 (EF)	 พัฒนาได้ดีที่สุด	 พ่อแม่ผู้ปกครองจึงสามารถเริ่มฝึกสมองลูกน้อยตั้งแต่ 
ยังเล็ก	เพื่อที่เด็ก	ๆ	จะได้ก้าวสู่ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

 *The Bantam Group with Primrose Schools, an HR 
Perspective on Executive Function Skills in Entry Level 
Candidates, April, 2017

	 ของ	HR	มืออาชีพยกให้ทักษะ 
การคิดเพือ่ชวีติทีส่ำาเรจ็	(EF)	สำาคญั 
กว่าทักษะทางเทคนิค	 ผลการเรียน	 
และใบสมัครงานที่เป็นเลิศ

	 ของ	HR	มืออาชีพยืนยันว่า	 
การจา้งพนกังานทีม่ทีกัษะการคดิ 
เพือ่ชวีติทีส่ำาเรจ็	(EF)	มสีว่นสำาคญั 
ที่ทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จ 
ในระยะยาว

ทักษะปฏิบัติ
วางแผน	จัดระบบ	ดำาเนินการ

ริเริ่มลงมือทำา
มุ่งเป้าหมาย

ทักษะกำ�กับตนเอง
จดจ่อใส่ใจ

ควบคุมอารมณ์
ติดตามประเมินตน

ทักษะพื้นฐ�น
จำาเพื่อใช้งาน

ยืดหยุ่นความคิด
ยั้งคิด	ไตร่ตรอง

เลี้ยงลูกให้ประสบความสำาเร็จแบบติดจรวด

76%* 65%*

ทักษะสำ�หรับ
อน�คต


