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ดาวหรรษา

DOW-EF พัฒนาเยาวชน
สูค่ วามสำ�เร็จ เพือ่ ระยองผาสุก
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อโอกาสพิเศษสำ�หรับการลงทุน
ทองเจือ ภู่ห้อย
แนะเคล็ดลับลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
ผลิตภัณฑ์เพือ่ นา้ํ มันดิบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาษี รู้ไว้ได้ประโยชน์
(สำ�หรับพนักงานบริษัท)
บ้านดาวอาสา
สร้างบ้าน สานฝัน ปันสุข
โบราณว่าไว้...

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก
เสน่ห์ของลวดลายไม่ซํ้าใคร
จักรวาลและดวงดาว
เกมจับคู่ EF

ทักทาย

ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายอันอบอุ่น ผสมผสานทั้งเรื่องราว
ภายในครอบครัวดาวและเรือ่ งราวในชุมชน โดยนิตยสารฉบับใหม่นี้
จะแจกจ่ายถึงผู้อ่านที่เป็นพนักงานของดาวและเป็นเพื่อนบ้าน
ของเรา รวมทั้งชุมชนของเราอีกด้วย

สวัสดีครับทุกท่าน
ขอต้อนรับสู่ “ดาวเดียวกัน” ฉบับปฐมฤกษ์ ซึง่ ไม่เพียง
เน้นเนื้อหาสาระขององค์กรและเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ จากกลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย แต่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอาย
อันอบอุ่น ผสมผสานทั้งเรื่องราวภายในครอบครัวดาว
และเรือ่ งราวในชุมชน โดยนิตยสารฉบับใหม่นจี้ ะแจกจ่าย
ถึงผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นพนักงานของดาวและเป็นเพือ่ นบ้านของเรา
รวมทั้งชุมชนของเราอีกด้วย
“ดาวเดียวกัน” ฉบับปฐมฤกษ์นี้ มีเรือ่ งราวดี ๆ มากมาย
มาเล่าสูก่ นั ฟัง เริม่ ต้นด้วยคอลัมน์ “ดาวเด่น” ทีจ่ ะแนะนำ�
ให้ทุกท่านได้รู้จักกับทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ หรือ
อีเอฟ (Executive Functions) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ทางความคิ ด ในสมองส่ ว นหน้ า หากได้ รั บ การพั ฒ นา
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำ�เป็น เรียนรู้เป็น
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุข และเติบโต
เป็นพลเมืองคุณภาพที่ประสบความสำ�เร็จในชีวิต ต่อด้วย
คอลัมน์ “รอบดวงดาว” ที่จะบอกเล่าถึงโอกาสการเติบโต
ของจังหวัดระยอง หนึง่ ในสามจังหวัดของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทีเ่ ราได้ยนิ บ่อยครัง้ ณ เวลานี้

นอกจากนี้ พี่ ๆ ปราชญ์ ชุ ม ชนยั ง ได้ ม าแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ อาทิ พี่ทองเจือ ภู่ห้อย
เกษตรกรดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดระยอง (สาขาพืชไร่)
ที่ บ อกเล่ า วิ ธี เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
และลดต้นทุนการผลิตมันสำ�ปะหลังในคอลัมน์ “บอกเล่า
เก่าสิบ” และพีแ่ ตน ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก
ที่ เ ล่ า ถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการทำ � ธุ ร กิ จ ผ้ า มั ด ย้ อ มจนประสบ
ความสำ�เร็จในปัจจุบนั ผ่านคอลัมน์ “ของดีบา้ นเรา” เป็นต้น
อย่าลืมติดตามเรือ่ งราวดี ๆ ในนิตยสาร และร่วมสนุก
ตอบคำ�ถามประจำ�ฉบับชิงรางวัลได้ทาง LINE@ นิตยสาร
“ดาวเดียวกัน” ของเรา ทีมบรรณาธิการยินดีรับคำ�ติชม
เพือ่ การพัฒนานิตยสารให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป และหวังว่าทุกท่าน
จะเป็นแฟนคลับของเราต่อไปนะครับ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ
สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ
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ดาวเด่น

พัฒนาเยาวชนสู่ความสำ�เร็จ

เพื่อระยองผาสุก

หากภาพของ “สังคมแห่งความสุข” คือ สังคมที่
เต็มไปด้วยมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ประกอบด้วย
พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและเป็นคนดี สังคมใน
ปัจจุบันอาจต้องการภาพเหล่านั้นมาเติมเต็มอีกมาก
เพราะทุ ก วั น นี้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น รอบด้ า นยั ง คงทวี
ความรุนแรงขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะปัญหาที่พบในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน บ่งชี้ถึงคุณภาพของคนรุ่นใหม่ที่กำ�ลัง
เติบโตเป็นบุคลากรของสังคมในอนาคต
4

ดาว ประเทศไทย เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและมีวิธีที่สามารถ
เปลี่ยนอนาคตของสังคมได้ หนึ่งในนั้นคือ การสร้างกระบวนการทาง
ความคิดทีด่ ตี งั้ แต่วยั เด็ก ด้วย “ทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ ำ�เร็จ” หรือ อีเอฟ เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์ (EF - Executive Functions) ซึ่งเป็น Mental
Process หรือกระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับ
การคิด ความรูส้ กึ และการกระทำ� เช่น การยัง้ ใจ คิดไตร่ตรอง การควบคุม
อารมณ์ การยืดหยุน่ ทางความคิด การตัง้ เป้าหมาย วางแผน ความมุง่ มัน่
การจดจำ�และเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
อีเอฟเป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ และมีความสำ�คัญยิ่ง
เพื่อความสำ�เร็จในการเรียน การทำ�งาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม
แต่กระบวนการเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพอย่างมากหากได้รับการฝึกฝน
ตั้งแต่วัยเด็ก มีงานวิจัยระบุชัดเจนว่า เด็กในวัย 3 - 6 ปี เป็นช่วงที่ดีที่สุด
ในการพัฒนาทักษะดังกล่าว อีกทัง้ นักวิชาการระดับโลกยังเห็นว่า ทักษะ
อีเอฟมีความสำ�คัญ เพราะไม่เพียงแต่เสริมสร้างให้เด็กเป็น “คนเก่ง”
ในอนาคต แต่ยังปลูกฝังให้เป็น “คนดี” ของสังคมได้อีกด้วย

ทำ�ความรู้จักกับอีเอฟ

Executive Functions (EF) คือ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ เป็นความรู้ที่วงการพัฒนาการเด็กในต่างประเทศ
กำ�ลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงวัย ชุมชนและสังคม ได้จัดการความรู้และพัฒนา
ให้อีเอฟเป็นที่เข้าใจง่าย โดยจัดแบ่งทักษะเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน
Shift หรือ
Cognitive Flexibility
การยืดหยุ่นความคิด
Inhibitory
Control
การยั้งคิด
ไตร่ตรอง

กลุ่มทักษะ
พื้นฐาน

Focus / Attention
การจดจ่อใส่ใจ
Emotional
Control
การควบคุม
อารมณ์

กลุ่มทักษะ
กำ�กับตนเอง
Self-monitoring
การติดตาม
ประเมินตนเอง

Working
Memory
ความจำ�
ที่นำ�มาใช้งาน
Initiating
การริเริ่ม
และลงมือทำ�

กลุ่มทักษะ
ปฏิบัติ

Goal-directed
Persistence
การมุ่งสู่เป้าหมาย

Planning and
Organizing
การวางแผนและ
การจัดระบบดำ�เนินการ

ทักษะทัง้ 9 ด้านนีเ้ ป็นพืน้ ฐานทีน่ �ำ ชีวติ สูค่ วามสำ�เร็จ
สร้างกระบวนให้เด็กและเยาวชนคิดเป็น ทำ�เป็น เรียนรูเ้ ป็น
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขในชีวิต

อีเอฟ สร้างสังคม “เปี่ยมสุข”

คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำ�นวยการฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “กลุม่ บริษทั ดาว
มี น โยบายส่ ง เสริ ม ความสำ � เร็ จ ของชุ ม ชนครอบคลุ ม
ด้านต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชน รวมทั้งการศึกษา หลายครั้งที่เราทำ�งาน
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ พบว่าปัญหาใหญ่คือ อาชญากรรม
และยาเสพติด ซึง่ มีอตั ราสูงขึน้ ในขณะทีว่ ยั ของเด็กติดยา
ก็มอี ายุนอ้ ยลง อีกปัญหาคือ เด็กหญิงตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร
หรือที่เรียกว่าคุณแม่วัยใส ก็มีอัตรามากขึ้นเช่นกัน
“เมื่อมองย้อนถึงสาเหตุนั้น เราพบว่าเป็นเพราะเด็ก
ขาดการยับยั้งชั่งใจ พวกเขาจึงหลงใหลไปกับสิ่งเหล่านั้น
ได้ง่าย ทำ�อย่างไรให้เด็กเล่นสนุกได้แต่ไม่หลงใหล หรือ
หมกมุ่นจนเกินไป ทางที่แก้ได้ดีที่สุดคือ ฝึกให้เด็กรู้จัก
คิดวิเคราะห์ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตัวเอง สามารถ
ปฏิเสธสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่เข้ามาได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมได้”

ด้วยความสำ�คัญของทักษะดังกล่าว กลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย จึงนำ�ชุดความรู้มาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รู ป ธรรมผ่ า นโครงการดาว-อี เ อฟ พั ฒ นาเยาวชนสู่
ความสำ�เร็จ เพือ่ ระยองผาสุก (DOW - EF Development
for Successful Youth & Rayong Happiness) โดยร่วมมือ
กับ 19 หน่วยงานในจังหวัดระยอง ร่วมเป็น “ภาคีเครือข่าย
การขับเคลื่อนการพัฒนาสมอง เอ็กเซ็คคูทีฟ ฟังก์ชั่นส์
ในเยาวชน จังหวัดระยอง” เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในการนำ�
ทักษะสมองอีเอฟมาเป็นรากฐานในการเลีย้ งดูและพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนในจั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ สร้ า งต้ น แบบ
“เมืองแห่งความสุข” พร้อมที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศของเราในอนาคต
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คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

สร้างภูมิคุ้มกันด้วย “แกนนำ�วัคซีนชีวิต”

โครงการดาว-อี เ อฟ พั ฒ นาเยาวชนสู่ ค วามสำ � เร็ จ เพื่ อ ระยองผาสุ ก
ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2559 เริม่ จากการสร้าง “แกนนำ�วัคซีนชีวติ (EF Change
Agent)” ในพื้นที่นำ�ร่อง ได้แก่ ตำ�บลมาบตาพุด และอำ�เภอบ้านฉาง เกิดเป็น
พลังภาคีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ อำ�เภอบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาล
เมืองมาบตาพุด เทศบาลตำ�บลบ้านฉาง เทศบาลตำ�บลพลา เทศบาลตำ�บล
สำ�นักท้อน ผู้นำ�ชุมชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และแกนนำ�
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
ใน พ.ศ. 2560 นี้ โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อีเอฟ
ให้กบั ประชาชนในจังหวัดระยองสูว่ งกว้าง เสริมสร้างกลไกการทำ�งานผ่านเครือข่าย
และการประสานงานอย่างบูรณาการ ยกระดับแกนนำ�วัคซีนชีวิตเป็น “แกนนำ�
วัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Leader)” พัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนพื้นที่
บ้านฉางและมาบตาพุด พร้อมขยายการดำ�เนินงานสู่อำ�เภอเมือง ครอบคลุม
เขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำ�บลทับมา และเทศบาลตำ�บลเนินพระ
เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั โครงการมีแกนนำ�
วัคซีนชีวิตทั้งสิ้นกว่า 240 คน ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมอีเอฟในชุมชนจังหวัดระยองแล้วกว่า 60 กิจกรรม รวมมีผไู้ ด้รบั ประโยชน์
กว่า 2 แสนคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
“วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยองคื อ
การสร้างสมดุลในการพัฒนาทุกมิติ ทัง้ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นในการ
พัฒนาคนเพือ่ โยงเข้าสูท่ งั้ สามด้านคือเรือ่ งจำ�เป็น
ต้ อ งทำ � ควบคู่กัน ไปด้ ว ย ผมเชื่อ ว่ า โครงการนี้
สามารถสร้ า งคนระยองรุ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น
ชี วิ ต ด้ า นสั ง คม ไม่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของสิ่ ง ยั่ ว เย้ า
ทางสั ง คม รู้ จั ก รั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ที่ ท้ า ทาย
ต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้งา่ ย และมีความมุง่ มัน่
พากเพี ย ร นำ � ตั ว เองไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ ที่ ส่ ง ผล
ต่อความเจริญของจังหวัดระยอง และรองรับการ
เติบโตของจังหวัดตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศได้”

คุณภรณี กองอมรภิญโญ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
“โครงการดาว-อีเอฟฯ มีแผนดำ�เนินงาน 5 ปี เราเชื่อว่าสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จะได้รับคือ องค์ความรู้ที่ติดตัวและสามารถนำ�ไปใช้ ได้จริงตลอดชีวิต และสามารถ
แบ่งปันไปได้กว้างขวางมากขึน้ ขณะทีจ่ งั หวัดระยองเป็นพืน้ ทีท่ มี่ อี ตุ สาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง บุคลากรในวงการนี้ต้องอาศัยเด็กเรียนดีและมีคุณภาพ
หากสั ม ฤทธิ ผ ลในระยะยาว เด็ ก ในระยองจะเป็ น คนเก่ ง และดี พร้ อ มเข้ า สู่ โ อกาส
ในการทำ�งานในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น”
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เปิดเวทีพัฒนาทักษะเพื่อบุตรหลาน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สร้างเวทีในการนำ�เอาความรู้อีเอฟมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการทำ�งานที่เข้มแข็ง และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะสมองอีเอฟอย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดระยอง เช่น การจัดกิจกรรม
ดาว-อีเอฟ โรงเรียนวัดบ้านฉาง อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่มีทั้งเด็ก ๆ คุณครู ผู้ปกครอง
และแกนนำ�วัคซีนชีวติ ต้นแบบ ซึง่ เป็นกลุม่ อาสาสมัครมาร่วมส่งต่อชุดความรูท้ กั ษะสมองอีเอฟ
ผ่านเกมและกิจกรรมสำ�หรับเด็ก ที่สอนให้รู้จักอดทน รอคอย ยับยั้งชั่งใจ เพื่อฝึกฝนทักษะ
อีเอฟในแต่ละด้าน

“เด็กสมัยนี้มักใช้อารมณ์แก้ปัญหา แค่พูดกันไม่ถูกหูนิดเดียวก็ ใช้กำ�ลังรุนแรง แทนที่จะ
ฟังเขาก่อนว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร กิจกรรมต่าง ๆ ของทักษะอีเอฟจะช่วยฝึกประสาทสัมผัส
ของเขา ส่วนเราเป็นผู้ ใหญ่ก็รู้จักวิธีเข้าหาเด็ก ๆ มากขึ้น ทุกวันนี้นำ�ความรู้ตรงนี้ ไปใช้
กับตัวเองและชุมชน เป็นกิจกรรมที่ดีและนำ�ไปใช้ได้จริง”

คุณอัมพร แก้วธำ�รงค์ (พี่แดง)

แกนนำ�วัคซีนชีวิต และประธานชุมชนปกป้องสถาบัน 23 เทศบาลเมืองบ้านฉาง
“แต่ ล ะกิ จ กรรมช่ ว ยปลู ก ฝั ง เด็ ก ๆ
ด้วยการสอนเขาทางอ้อม ให้รจู้ กั การรอคอย
ให้ รู้ จั ก ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ ให้ รู้ จั ก ว่ า อะไรควร
หรือไม่ควร เหมือนกับเราสอนและเลีย้ งลูก
ของเราเอง รู้สึกดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมนี้ เพราะสิง่ ที่ได้คอื ความสุขทางใจ
ได้พัฒนาจิต ใจของเราให้รู้จักช่วยเหลือ
เด็ ก ก็ จ ะได้ เ รี ย นรู้ ไ ปเหมื อ นกั บ เราด้ ว ย
แค่ เ รามาโรงเรี ย นแล้ ว เด็ ก จำ � เราได้
และยกมื อ ไหว้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ใ ครบอก
ก็ถือว่าประสบความสำ�เร็จแล้ว”

“ไม่เคยรู้จักเรื่องอีเอฟมาก่อน ปกติ
เลี้ยงลูกตามตำ�รา คำ�บอกต่อ หรือจาก
อินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้รู้สึก
ดีมาก เพราะนอกจากได้แลกเปลีย่ นความรู้
กับผู้ปกครองท่านอื่นแล้ว ยังได้ความรู้ว่า
เราควรจะเลี้ยงลูกไปทางไหน เห็นได้ชัดว่า
ลูกชายสนุกและมีสมาธิอยู่ในเกมนั้น รู้จัก
อดทนรอ ไม่ เ หมื อ นเด็ ก ๆ ส่ ว นใหญ่
ที่ เ วลาเล่ น เกมมื อ ถื อ แล้ ว เบื่ อ เมื่ อ ไร
ก็กดเล่นเกมใหม่ได้ทันที
“ได้ เ รี ย นรู้ ด้ว ยว่ า การพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางสมองทำ�ได้ง่าย สามารถใช้สิ่งที่อยู่
ใกล้ตวั สอนลูกได้เองทีบ่ า้ น หรืออ่านหนังสือ
ให้ ฟั ง ก็ ไ ด้ ไม่ ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี อ ะไร
มากมายเลย”

คุณณภัชชา ไชยธรรม
และเด็กชายภควัต ไชยธรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดาว-อีเอฟฯ

คุณพเยาว์ จิตต์ผูก (ครูติ๊ก)
แกนนำ�วัคซีนชีวิต
อาสาสมัครจากชุมชนมิ่งมงคล

กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมองอีเอฟสามารถทำ�ได้หลากหลายวิธี และปรับใช้กับสิ่งที่
แต่ละพืน้ ทีม่ อี ยูไ่ ด้ไม่ยาก เช่น “กิจกรรมดนตรี อีเอฟ” วิธกี ารคือ ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุม่ รับผิดชอบ
เครื่องดนตรีแต่ละประเภท และออกคำ�สั่งด้วยสัญลักษณ์ เด็ก ๆ จะจดจ่ออยู่กับสัญลักษณ์
และควบคุมตัวเองผ่านคำ�สัง่ สนุก ๆ “กิจกรรมประสาทสัมผัส” ฝึกให้เด็กเรียนรูธ้ รรมชาติ เรียนรู้
ความแตกต่างของนํา้ หิน ดิน ทราย จากการสัมผัส ส่วน “กิจกรรมมงกุฎและไม้หนีบหรรษา”
เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการอย่างอิสระ
ทั้งนี้การเล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาทุกด้านทั้งร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็ก ๆ จะได้รับโอกาสในการลองผิดลองถูก ได้ประเมินตนเอง
ได้ฝึกแก้ไขปัญหา ได้รับแรงบันดาลใจ ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ที่สำ�คัญคือ ได้ใช้เวลากับ
ผู้ปกครอง บุคคลใกล้ชิด และกลุ่มเพื่อน ช่วยพัฒนาอารมณ์และการเข้าสังคมที่ดี

โครงการดาว-อี เ อฟ พั ฒ นาเยาวชน
สูค่ วามสำ�เร็จ เพือ่ ระยองผาสุก ยังคงเดินหน้า
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ สู่ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ ต่ อ ไป
แต่กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย คงไม่สามารถ
จะเปลีย่ นเมืองระยองได้เพียงลำ�พัง ต้องอาศัย
แรงสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาคส่ ว นให้ เ กิ ด การ
ขับเคลื่อนที่แท้จริง

เพือ่ การสร้างบุคลากรแห่งอนาคต
ผูท้ จี่ ะพัฒนาจังหวัดระยองและประเทศ
ไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง เป็ น สั ง คม
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย และมีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
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รอบดวงดาว

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

(EEC)

นับเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยและจังหวัด
ระยองของเราอีกครั้ง เมื่อมีข่าวดีเรื่องโครงการ
การลงทุนครัง้ ใหญ่จากรัฐบาล โดยมีปัจจัยสำ�คัญ
ที่ ร ะยองเป็ น จุ ด เด่ น อยู่ แ ล้ ว นั่ น คื อ เป็ น พื้ น ที่
ที่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ รู้ จั ก ดี แ ละมี อุ ต สาหกรรม
ต่อยอดได้ จึงพร้อมสำ�หรับการเกิด “อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต”

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อโอกาสพิเศษสำ�หรับการลงทุน

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยมติคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2558
ตัง้ อยูบ่ ริเวณในชายฝัง่ ทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยซึง่ ถือเป็นพืน้ ที่
ทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง การลงทุน
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ เบื้องต้นมีมูลค่า
ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีด่ ที สี่ ดุ และทันสมัยทีส่ ดุ
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นประตูสำ�คัญของนักลงทุนสู่ประเทศต่าง ๆ

ในภูมภิ าค ทัง้ ยังจะเป็นประตูเชือ่ มไปยังประเทศจีนและอินเดีย โดย EEC
จะเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่สำ�คัญของอาเซียน เป็นจุดขนส่ง
และกระจายสินค้า เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นศูนย์กลาง
การบินในภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของเอเชีย
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้จะช่วยต่อยอดจากรากฐานเดิม
สู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น อย่ า งแรงกล้ า
ของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจ
การค้าให้แก่นักลงทุน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการ
สร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน

วงเงินลงทุนรัฐ-เอกชนในอีอีซีระยะ 5 ปี
สนามบินอู่ตะเภา

เมืองใหม่/โรงพยาบาล

200,000 ล้านบาท

200,000 ล้านบาท

ท่าเรือมาบตาพุด
10,150 ล้านบาท

ท่าเรือแหลมฉบัง

88,000 ล้านบาท

ท่องเที่ยว

EEC

200,000 ล้านบาท

อุตสาหกรรม

500,000 ล้านบาท

มอเตอร์เวย์

รถไฟความเร็วสูง

35,300 ล้านบาท

158,000 ล้านบาท

รถไฟทางคู่

64,300 ล้านบาท
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บอกเล่าเก้าสิบ

ทองเจือ ภู่ห้อย

แนะเคล็ดลับลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลัง

พื้นที่อำ�เภอบ้านฉางนอกจากจะมีนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบ
ยังโอบล้อมด้วยภาคเกษตร มีพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญคือมันสำ�ปะหลัง
ซึ่งเกษตรกรที่นี่ปลูกกันมายาวนานและมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ
22,000 ไร่ แต่ มั ก ประสบปั ญ หารายได้ ต กต่ำ � เนื่ อ งจากต้ น ทุ น
การผลิตสูง แต่ผลผลิตที่ได้ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
วันนีพ้ ที่ องเจือ ภูห่ อ้ ย เกษตรกรดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดระยอง (สาขาพืชไร่)
พ.ศ. 2560 และเป็นประธานศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
แห่งตำ�บลบ้านฉาง ซึ่งมีแปลงมันและเกษตรผสมผสานติดกับรั้วโรงงานดาว
มีเคล็ดลับดี ๆ ทีช่ ว่ ยลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ ผลผลิตต่อไร่มาบอกกัน รับรองได้
ด้ ว ยผลผลิ ต จากแปลงของพี่ ท องเจื อ และเพื่ อ น ๆ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ที่ มี ผ ลผลิ ต
มันสำ�ปะหลังต่อไร่ไม่ตํ่ากว่า 5,000 กิโลกรัม จากปกติ 3,500 - 4,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าไร่ละ 1,000 บาทอีกด้วย

เคล็ดลับลดต้นทุนการผลิต

• ทำ�ปุ๋ยหมักและนํ้าหมักชีวภาพใช้เอง ประหยัดและได้ปรับปรุงคุณภาพดิน
		 ไปด้วยในตัว
• ไถระเบิดดินดาน ช่วยให้ดินมีความร่วนซุย
• ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น ปลูกปอเทือง ถั่วพร้า
		 แล้วไถกลบ ได้ดินดีและลดต้นทุนจากปุ๋ยเคมีได้

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น

• ใช้สารไทอะมีโทแซมละลายนํา้ ชุบท่อนพันธุม์ นั ก่อนปลูก เพือ่ ป้องกันเพลีย้ แป้ง
• ปลูกมันหลายพันธุ์ในแปลงเดียวกัน เพื่อสังเกตว่าพันธุ์อะไรเหมาะกับ
		 แปลงไหน เป็นเทคนิคการเลือกใช้พันธุ์มันสำ�ปะหลังให้เหมาะสมในพื้นที่
• ถ้าจะให้ดีพี่ทองเจือแนะนำ�ให้ย้ายต้นมันสำ�ปะหลัง โดยสลับแปลงปลูก
		 ในดินที่ไม่เหมือนกันบ้าง ก็เหมือนเรากินข้าวกับแกง กินซํ้า ๆ เรายังเบื่อ
		 มันสำ�ปะหลังก็เช่นกัน
เคล็ดลับเหล่านีพ้ ที่ องเจือพร้อมให้ความรูแ้ ละคำ�แนะนำ�เพิม่ เติม และสามารถ
มาเยีย่ มเยือนทีศ่ นู ย์เรียนรูฯ้ แห่งนีไ้ ด้ตลอดเวลา เพราะทีน่ มี่ กี ารรวมกลุม่ เกษตรกร
ทำ�กิจกรรมมากมายหลายอย่าง เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา การปลูกพืชสวนครัว
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีของการดำ�เนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

นายทองเจือ ภู่ห้อย ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านเลขที่ 131/3 หมู่ที่ 4 ตำ�บลบ้านฉาง อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เบอร์โทรศัพท์: 08-9938-8497
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ติดดาว

ผลิตภัณฑ์เพื่อนํ้ามันดิบ
ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นับวันความต้องการด้านพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่ โลกมีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ย ๆ การสำ�รวจขุดเจาะ
นํ้ามันเพื่อให้มีการผลิตที่เพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความ
สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยคำ�นึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ช่วยให้การทำ�งาน
ในอุตสาหกรรมการขุดเจาะนํ้ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่ขุดขึ้นมาได้อย่างคุ้มค่าเพื่อผลิตสินค้า
และบริการที่ใช้ประโยชน์จากนํ้ามันได้อย่างเต็มที่
ดาว บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำ�ของโลก และเป็นผู้นำ�
ในด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เล็งเห็นและให้
ความสำ�คัญในเรื่องพลังงาน จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและ

คุณวิชัย ศรีประเสริฐการค้า
Account Dow Energy and
Microbial Technologies

“เมือ่ เริม่ ขุดเจาะนํา้ มัน สิง่ แรก
ที่ ต้ อ งเจอก็ คื อ เชื้ อ แบคที เ รี ย
ทีอ่ ยูใ่ นนํา้ หรือตะกรันทีเ่ กิดจากนํา้
ซึง่ ในนํา้ ทะเลจะมีแร่ธาตุตา่ ง ๆ ฉะนัน้
เราจึง มีก ารคิด ค้น นวัตกรรมที่ช่วยให้
การขุดเจาะนํ้ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งถ้าหากมีการใช้ Scale Inhibitors
เข้าไปในกระบวนการขุดเจาะ จะช่วยถ่ายเทนํา้ มันดิบจากท่อ
ง่ า ยขึ้ น เพราะลดตะกรั น ที่ เ กาะติ ด ตามท่ อ นอกจากนี้
สารเพิ่ ม ความหนื ด จะช่ ว ยแยกนํ้ า กั บ นํ้ า มั น ออกจากกั น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้อปุ กรณ์การขุดเจาะทำ�งานได้ดี
นํา้ มันทีส่ บู ขึน้ มาก็มคี ณ
ุ ภาพ และนํา้ ทีท่ งิ้ ไปก็สามารถนำ�กลับ
มาใช้ใหม่โดยไม่สร้างมลภาวะอีกด้วย โดยดาวจะคอยเป็น
ผู้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์และปริมาณการใช้ที่เหมาะสม เนื่องจาก
สภาพนํ้ามันและนํ้าของแต่ละแหล่งการผลิตไม่เหมือนกัน
เราจะนำ�นํา้ ในพืน้ ทีม่ าเข้าห้องแล็บก่อนเพือ่ ทดสอบว่าควรจะ
ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหน ในปริมาณเท่าไรจึงจะมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดและไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม”
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สภาพภายในท่อ
ที่ถูกตะกรันจับ
ทำ�ให้ขนาดท่อลดลง

พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การทำ�งานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
มีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็นนวัตกรรม ACCENTTM Scale Inhibitors
ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดตะกรันในระหว่างการขุดเจาะ ไม่ทำ�ให้
ท่ออุดตัน สามารถถ่ายเทนํ้ามันได้ดี และช่วยเพิ่มความหนืด
ให้กับอุปกรณ์ขุดเจาะ ทำ�ให้สามารถสูบนํ้ามันขึ้นมาได้ง่ายขึ้น
หรือนวัตกรรม Dow Biocides AQUCARTM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ช่ ว ยป้ อ งกั น และฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ นนํ้ า ทำ�ให้
ผู้ประกอบการสามารถนำ�นํ้ามันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองต่างมีคุณสมบัติเป็นสารอินทรีย์ สามารถ
สลายตัวได้ตามธรรมชาติ ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลด
พลังงานและลดต้นทุนในการผลิต ทำ�ให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ที่คุ้มค่า ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนํ้ามันมีความก้าวหน้ามากขึ้น

คุณกึกก้อง พรสถิตย์พงษ์
DMC Account Manager

“การใช้ Biocides ในการขุดเจาะ
นํ้ามัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา
ห รื อ แ บ ค ที เ รี ย แ ล ะ ช่ ว ย ฆ่ า เ ชื้ อ
แบคทีเรียที่อยู่ในนํ้ามันที่สูบขึ้นมาได้
เนื่องจากนํ้ามันเป็นไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็น
แหล่งอาหารของแบคทีเรียและจุลนิ ทรีย์ ซึง่ การ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรียจ์ ะเร็วหรือช้าขึน้ อยูก่ บั สภาพนํา้ และ
อุณหภูมิ ถ้ามีอณ
ุ หภูมทิ พี่ อเหมาะ สิง่ มีชวี ติ เหล่านีจ้ ะเติบโต
เร็ ว มาก ส่ ง ผลให้ นํ้ า มั น ที่ สู บ ขึ้ น มาเก็ บ ไว้ ใ นถั ง เกิ ด การ
เน่าเสีย เกิดการกัดกร่อนของถังกักเก็บ หรือกลายเป็น
นํ้ามันเปรี้ยว ทำ�ให้ต้องสูญเสียนํ้ามันในส่วนที่ดีไป เป็นการ
เสียทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ยากอย่างน่าเสียดาย”

Fit Me Shape

Season 2

ดูแลสุขภาพ สร้างสมดุล
คุณวัชรพงษ์ ไสยสมบัติ
SCG-Dow JV Styrenics
Technology Focal Point

“บ่ อ ยครั้ ง จะมี ข้ อ อ้ า งที่ ทำ�ให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพไม่ ถู ก
ให้ความสำ�คัญ จนครอบครัวและคนรอบข้างคอยเตือนด้วย
ความเป็นห่วง ตั้งแต่รูปร่างที่เปลี่ยนไป กลัวเรื่องการหยุด
หายใจในตอนนอน ขาดความคล่องตัวในการทำ�กิจกรรม
ความดันโลหิตสูงจนกระทั่งไม่สามารถบริจาคเลือดได้
“ตัง้ แต่เข้าร่วมโครงการ ทำ�ให้ได้มโี อกาสทีจ่ ะขจัดข้ออ้าง
เหล่านั้น และให้ความสำ�คัญกับการเลือกรับประทานอาหาร
โดยหลีกเลีย่ งอาหารประเภทแป้งและนํา้ ตาล และการจัดสรร
เวลาเพือ่ ออกกำ�ลังกายให้สมํา่ เสมอมากขึน้ โดยเริม่ จากการ
เดินเร็ววันเว้นวันอย่างน้อย 45 นาที จนกระทั่งสามารถ
วิง่ ระยะทาง 10 กิโลเมตรสำ�เร็จใน 3 เดือนต่อมา ซึง่ ส่งผลให้
นํ้ า หนั ก ตั ว ลดลงไปประมาณ 21 กิ โ ลกรั ม เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
โครงการ ซึ่งผลตรวจสุขภาพสะท้อนผลที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน
และยังลดความห่วงใยของครอบครัวลงได้มาก
“แต่ความท้าทายที่สำ�คัญต่อมาก็คือ การ
ปรับรูปแบบในการออกกำ�ลังกายให้เหมาะสม
เพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ามากขึ้น และการ
รักษาสุขภาพให้ตอ่ เนือ่ ง ผมได้บงั คับตัวเองให้มี
วินยั ในเรือ่ งนีโ้ ดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
งานวิ่ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ย
เดือนละครัง้ และทำ�ให้การวิง่ เป็นกิจกรรมหนึง่
ของครอบครัว ซึ่งผมโชคดีที่ครอบครัว
ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งความสุข
จากการได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว
มีค่ามากกว่าสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแน่นอน”

คุณสุพิสัณห์ เขียวเครือ EH&S Technician

ข่าวดาวบ้านเรา
เพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ความสุขและ
ความสำ�เร็จในชีวติ จึงต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน
นอกจากการงาน ครอบครัว อีกสิ่งที่สำ�คัญมากก็คือ
สุขภาพ ที่จำ�เป็นต้องดูแลใส่ใจก่อนโรคภัยมาเยือน

ดาว ประเทศไทย สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี จึงจัด
โปรแกรมแนะนำ�อาหารที่มีประโยชน์ กระตุ้นให้หันมาใส่ใจในการ
เลือกรับประทานอาหาร เช่น การส่ง Tips โภชนาการอาหาร การเชิญชวน
พนักงานลดการรับประทานหวานมันเค็ม Eat Better - Feel Better
หรือโปรแกรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมส่งแบบสำ�รวจ
สอบถามข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบความใส่ใจการดูแลสุขภาพของพนักงาน
รวมไปถึงการออกกำ�ลังกาย ภายใต้กจิ กรรม Fit Me Shape Season 2
สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง
มากขึ้นเช่นพวกเขาเหล่านี้

คุณศศิธร พลายโถ
MTP SCO Operations Leader

“นํ้าหนักขึ้นจากปีแรกที่เข้ามาทำ�งานถึง 10 กิโลกรัม
พยายามลดอาหาร ออกกำ�ลังกาย แต่ก็ไม่ลดลง จนพบว่า
Metabolic Age หรืออัตราการเผาผลาญพลังงานและอายุ
ของเราถดถอย แก่กว่าอายุจริง
“โปรแกรมที่ทำ�ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วก็คือ
การปรั บ นิ สั ย การรั บ ประทานอาหาร จึ ง เปลี่ ย นการกิ น
ของตัวเองทั้งหมด จากที่เคยชอบของกรอบ ไก่ทอด
ไข่เจียว และขนมเค้ก ตอนนี้ลดอาหารประเภท
ไขมันและคาร์โบไฮเดรต เน้นกินผักและโปรตีน
จากไข่ ปลา อกไก่ และออกกำ�ลังกายเบา ๆ
“ภายใน 6 เดือน นํ้าหนักลดลงจาก 65
เหลือ 56 กิโลกรัม และผลการตรวจ
ร่างกายก็ดขี นึ้ แต่สดุ ท้ายสิง่ ทีไ่ ด้ไม่ใช่แค่
เรื่องสุขภาพที่ดีขึ้น แต่เรายังได้ฝึกฝน
เรื่องจิตใจ สุขภาพ สติ สมาธิ ไปด้วย
ในตัว”

“ผมป่วยเป็นโรคภูมแิ พ้มานานถึงขัน้ ต้องกินยาทุกวัน ต้องทำ�งานตามกะก็ทำ�ให้อาการแย่ลง จึงตัดสินใจวิง่ ออกกำ�ลังกาย
เพื่อรักษาอาการป่วยของตัวเองตั้งแต่อายุ 25 ปี กระทั่งตอนนี้กลายเป็นกีฬาที่ชอบ และเป็นหนึ่งในชมรมของดาว
ผมสามารถวิ่งระยะสูงสุดถึง 104 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 ชั่วโมง จากที่ต้องกินยาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว
ระบบหายใจดีขึ้น ปอดดีขึ้น ความดันโลหิตดีขึ้น เมื่อเป็นหวัดก็สามารถฟื้นตัวได้เร็ว
“ผมเห็นผลจากการออกกำ�ลังกาย จึงอยากเชิญชวนให้เพือ่ นพนักงานหันมาออกกำ�ลังกาย และหันมาดูแลเรือ่ งอาหาร
การกินด้วย เพราะร่างกายมีแต่จะเริ่มถอยหลัง เราจึงควรรักษาสุขภาพ ที่สำ�คัญคือ เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า
เราต้องการอยู่เพื่ออะไร เช่น ถ้ามีครอบครัว เราต้องการเห็นลูกหลานเจริญเติบโต เราก็ต้องรักษาสุขภาพ
มากขึ้นเพื่อให้มีอายุยืน
“ผมคิดว่า ถ้าเรายังคงมีแรงอยู่ สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็ให้ค่อย ๆ เคลื่อนไป เหมือนกับการวิ่ง
มาราธอน เราจะต้องไม่มองคนที่วิ่งนำ�ไปไกล เพราะอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อ ให้นับเสาไฟฟ้าเสาที่สอง เสาที่สาม
แล้วตั้งเป้าว่าเราจะไปถึงเสาที่สี่ พอไปถึงแล้วตั้งเป้าใหม่ ทำ�ใหม่ แบบนี้เราจะไม่ท้อ และสามารถฝ่าฟันไปถึง
เป้าหมายได้”

ข่าวดาวบ้านเรา

มิตรผลเยี่ยมชมบริษัทฯ

STEM Education Classroom to Career

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก ร่วมจัดทำ�  “โครงการเรียนร่วมทางการศึกษา”
ซึ่งเป็นวิชาเสริมความรู้ โดยมีตัวแทนพนักงานดาว Dow STEM
Ambassador (STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering
and Mathematics) ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ทั้ ง ทางด้ า นความปลอดภั ย ในโรงงานอุ ต สาหกรรม พื้ น ฐาน
กระบวนการผลิต อุปกรณ์และเครือ่ งมือของโรงงานอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานเรื่ อ งสารเคมี ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม และเพิ่ ม เติ ม
ในส่วนของทักษะการนำ�เสนอ เทคนิคการสัมภาษณ์งานจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
Dow STEM Ambassador ยังได้ร่วมสร้างมุมมองใหม่ ๆ
เพื่อให้น้อง ๆ ได้เล็งเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กบั น้อง ๆ ก่อนเข้าทำ�งาน
โดยนักศึกษากลุม่ แรกเป็นน้อง ๆ จำ�นวน 34 คนจากวิทยาลัย
เทคนิคระยอง มีระยะเวลาการเรียนรู้ 10 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
มีโอกาสศึกษาดูงานในสถานประกอบการและห้องปฏิบัติการ
ทางเคมีหลังจากครบชั่วโมงเรียนอีกด้วย ซึ่งน้อง ๆ กลุ่มที่ 2
จะเริ่มเรียนระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 นี้

คุณฉัตรชัย เลือ่ นผลเจริญชัย
ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด
และ คุณเฮนรี่ หลิง ผูอ้ ำ�นวยการ
โรงงาน นำ�เสนอนวั ต กรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละศั ก ยภาพด้ า น
การผลิตของบริษทั ฯ แก่กลุม่ มิตรผล
ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตนํา้ ตาลรายใหญ่ที่สุด
ของประเทศ นำ�โดยคุณกฤษฎา
มนเที ย รวิ เ ชี ย รฉาย ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม
ที่ผ่านมา

นำ�เสนอนวัตกรรม
โพลียูรีเทน

ในงาน THAIFEXWorld of Food Asia 2017
ดาว ร่วมกับบริษัท มั่นคง
สตีล จำ�กัด จัดแสดงผนัง
ฉนวนโพลี ยู รี เ ทนโฟม
(PUR) ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และฉนวนกันความร้อนโพลีไอโซไซยานูเรท (PIR) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเรือ่ งกันการลามไฟ มีนาํ้ หนักเบา และเพิม่ ความแข็งแกร่ง
ให้กับโครงสร้างอาคาร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน
ที่ผ่านมา

พัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

Dow STEM Ambassador เป็นผู้จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ให้นกั ศึกษามองเห็นเส้นทางความก้าวหน้า
ทางอาชีพของตนเองในอนาคต

คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มอบ
ทุนการศึกษามูลค่า 500,000 บาท แก่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ศ วกรรมปิ โ ตรเคมี
ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) โดย
นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุน
แก่โครงการดังกล่าวรวมกว่า 9 ล้านบาท

ข่าวดาวบ้านเรา

จัดอบรมครูวิทย์

คุณภรณี กองอมรภิญโญ
ผูจ้ ดั การฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
ร่ ว ม กั บ ส ม า ค ม เ ค มี ฯ
และองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ จั ด การอบรมปฏิ บั ติ ก ารเคมี
แบบย่อส่วน รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”
ให้กับครูวิทยาศาสตร์จาก 100 โรงเรียน จาก 29 จังหวัด
จำ�นวน 180 คน และเป็นรุ่นแรกที่มีครูจากทั่วประเทศ
เข้ารับการอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ
เวทีนานาชาติสานฝันเยาวชนสู่เส้นทางวิทยาศาสตร์

ดาวให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การแข่ ง ขั น เคมี โ อลิ ม ปิ ก ระหว่ า งประเทศ
ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6 - 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้เยาวชนไทย
มีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับประสบการณ์การแข่งขันเชิงวิชาการ
ในเวทีระดับโลก ในงาน คุณกาญจนา อุ่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันและ
ควบคุมคุณภาพ และ คุณทรงพล พริง้ ประยงค์ ผูจ้ ดั การโรงงานโค้ตติง้ 1 และ 2
ยังได้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “The Future of Chemistry: Career and
Opportunity” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนทั่วโลกอีกด้วย

ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจสินค้าชุมชน

คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมแสดงเจตนารมณ์กับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริษทั กลุม่ เซ็นทรัล จำ�กัด ดำ�เนินโครงการ “เปิดรัว้ โรงงาน ประสานชุมชน” เพือ่ ขับเคลือ่ น
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยองและโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จังหวัดเพชรบุรี ให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น “ธุรกิจเพือ่ สังคม” หรือ “Social Enterprise” เพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการ
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และรั ฐ กิ จ สั ม พั น ธ์ และดาวอาสาร่ ว มกั บ
คณะทำ�งานไตรภาคีของบริษทั ฯ และอาสาสมัคร
จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน จัดกิจกรรม “เพิ่มผืนป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศล”
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จังหวัดระยอง เพื่อป้องกัน
ภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นํ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

พัฒนาทักษะทางภาษาของเยาวชน

ดาวจัดโครงการ “English Experience
for Kids” รุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ
ทีด่ าวและสถาบันภาษาแอนดูรว์ บิก๊ ส์ อะคาเดมี
ร่วมกันพัฒนาขึน้ เพือ่ เสริมความรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาในอำ�เภอบ้านฉาง โดยได้รับ
เกียรติจากนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำ�เภอ
บ้ า นฉาง เข้ า เยี่ ย มชมกิ จ กรรม นั บ ตั้ ง แต่
เริ่มโครงการใน พ.ศ. 2557 มีนักเรียนที่
เข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว
กว่า 900 คน

ข่าวดาวบ้านเรา

ส่งเสริมการรักการอ่าน

ฝ่ า ยพั ฒ นาองค์ ก รและสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน นำ�โดย
คุณยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ ร่วมกิจกรรม “ห้องสมุดสะอาด
ปลอดภัย” ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน”
ณ โรงเรียนบ้านพยูน โดยดาวอาสาได้ร่วมกันคัดแยกประเภท
และจัดเรียงหนังสือให้ง่ายต่อการใช้งาน จัดมุมหนังสือ
และติดแผ่นพื้นรองนั่งสำ�หรับเด็กเล็ก ทาสีชั้นวาง
หนังสือและผนังห้องสมุด ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และแสงสว่ า ง รวมถึ ง เปลี่ ย นพั ด ลมเพดาน
เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และรั ฐ กิ จ สั ม พั น ธ์ นำ�โดย คุ ณ สาคริ น ทร์
อรรควุฒวิ าณิชย์ จัดกิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม” ณ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ เพือ่ ให้นกั เรียน
ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ในชี วิ ต ประจำ�วั น ด้ ว ยการลงมื อ
ปฏิบัติจริง อาทิ การตรวจและประเมินจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และ
การฝึกใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ดาวอาสายังได้
ร่วมกันซ่อมแซมตู้กรองนํ้าดื่ม และสอนการทำ�นํ้าหมักชีวภาพ
ไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนอีกด้วย

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน

โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์อีมัลชั่น โรงงานอะคริลิกอีมัลชั่น
และโรงงานโพลีอะคริลกิ แอซิด นำ�โดย คุณทรงพล พริง้ ประยงค์
จัดกิจกรรม “โรงเพาะเห็ดเพื่อชุมชน” ณ ชุมชนมาบชลูด โดย
สร้างโรงเพาะเห็ดจำ�นวน 2 หลัง ออกแบบและติดตั้ง
ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ ทำ�การส่งมอบโรงเพาะเห็ด
ซึ่ ง จะเป็ น แหล่ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการ
เพาะเห็ด อีกทั้งยังสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
คนในชุมชนต่อไป

ปรับปรุงอาคารผลิตนาํ้ ของโรงพยาบาล

ฝ่ า ยซั พ พลายเชนและโลจิ ส ติ ก ส์ นำ�โดย
คุณสุทิน ประไพตระกูล จัดกิจกรรม “ปรับปรุง
อาคารผลิ ต นํ้ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภค” ณ
โรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่อร่วมกันปรับปรุง ทำ�ความสะอาด
ทาสีอาคาร และปูตัวหนอนบนทางเดินบริเวณรอบอาคาร
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบนํ้าของ
โรงพยาบาลที่ ด าวให้ ก ารสนั บ สนุ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งกรองนํ้ า
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกรองนํ้าระดับโลกที่ดาวพัฒนาขึ้น
ซึ่งสามารถกำ�จัดเชื้อโรคและแบคทีเรียรวมทั้งโลหะหนักและ
สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

ดาวกูรู

ภาษี

รู้ ไว้ ได้ประโยชน์

(สำ�หรับพนักงานบริษัท)

เข้าสูโ่ ค้งสุดท้ายปลายปีส�ำ หรับเรือ่ งของภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดาปี 2560 ดาวกู รู ม าอั พ เดทข้ อ มู ล
ภาษีใหม่สำ�หรับปี 2560 ให้ก่อนยื่นแบบฯ ในปี 2561

เกณฑ์การคำ�นวณภาษี
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%

เงินสด - เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส

500,001 - 750,000

15%

ทรัพย์สินที่ตีราคาได้ - หุ้นบริษัท

750,001 - 1,000,000

20%

ภาษีที่นายจ้างออกให้

1,000,001 - 2,000,000

25%

สิทธิประโยชน์ที่ตีราคาได้ - ค่าเช่าบ้าน

2,000,001 - 5,000,000

30%

5,000,001 บาทขึ้นไป

35%

เงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงาน
ที่ต้องนำ�มาเสียภาษี

ค่าใช้จ่าย
เงินได้พึงประเมิน
จากการจ้างแรงงาน
หักค่าใช้จ่ายได้ 50%
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นในปี 2560
ผู้มีเงินได้

ลดหย่อนได้ 60,000 บาท

คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนได้ 60,000 บาท
บุตรชอบด้วยกฎหมายที่เข้าเกณฑ์ ลดหย่อนได้
30,000 บาท/คน ไม่จำ�กัดจำ�นวน
หมายเหตุ: ภาษีทป่ี ระหยัดได้จากค่าลดหย่อนนัน้ จะได้มากหรือน้อยจะขึน้ อยูก่ บั
จำ�นวนรายได้และอัตราภาษีของแต่ละคนด้วย เช่น ถ้ามีเงินได้สุทธิเกิน
4 ล้านบาทต่อปี จะเสียภาษีในอัตรา 35% แสดงว่าถ้าได้รับค่าลดหย่อน
1,000 บาท จะประหยัดภาษีเพิม่ ได้ 350 บาท แต่ถา้ มีเงินได้สทุ ธิไม่ถงึ เกณฑ์
ที่ต้องเสียภาษี คือไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ค่าลดหย่อนนั้นก็ไม่ช่วยให้
ประหยัดภาษีเพิ่มแต่อย่างใด เพราะไม่ได้เสียภาษีแต่แรกอยู่แล้ว

สิ่งสำ�คัญ

ต้ อ งเก็ บ หลั ก ฐานสำ�หรั บ ค่ า ลดหย่ อ นแต่ ล ะ
ประเภทที่จะนำ�มาหักภาษีไว้ให้ครบถ้วน เพื่อว่า
เมื่ อ มี ก ารขอตรวจสอบจากกรมสรรพากรจะได้
ไม่มีปัญหา
หมายเหตุ: บทความนีเ้ ป็นเพียงคำ�อธิบายเบือ้ งต้น เนือ่ งจากกฎหมาย
ภาษีมีความซับซ้อน จึงควรศึกษาข้อกฎหมายฉบับเต็มให้ละเอียด
และไม่ควรนำ�ข้อความใด ๆ ในบทความนี้ไปใช้อ้างอิง

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
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ปันสุข

บ้สร้าานดาวอาสา
งบ้าน สานฝัน ปันสุข

ที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำ�เป็นและสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต ทุกคนต้องการอาศัยอยู่
ในบ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ แต่ความเป็นจริงยังมีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลน
บ้านพักอาศัยจำ�นวนมากที่จำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งดาว ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ เพื่อให้พวกเขามีอนาคตและความเป็นที่อยู่
ที่ดีขึ้น โดยดำ�เนินกิจกรรม “บ้านดาวอาสา” ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่งในพันธกิจ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีก่ ลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ได้ด�ำ เนินการ
สานฝันให้ครอบครัวผู้ยากไร้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยร่วมกับมูลนิธิ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ มนุษยชาติ ให้การสนับสนุนด้านการเงินและผลิตภัณฑ์
ซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมที่ ส อดคล้ อ งและส่ ง เสริ ม การสร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย
ให้ปลอดภัยและยั่งยืน รวมถึงแรงงานจากพนักงานดาวอาสาในการ
ร่วมสร้างบ้าน สำ�หรับ พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
ดาว ประเทศไทย และพนักงานดาวอาสายังคงมุ่งมั่นดำ�เนินกิจกรรม
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อย่างต่อเนือ่ งภายใต้แนวคิด “ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำ�ดีตามรอยพ่อ”
และได้สง่ มอบบ้านดาวอาสาหลังที่ 30 ให้แก่ครอบครัวของคุณบังอร เจริญคง
และบ้านดาวอาสาหลังที่ 31 ให้กับครอบครัวของคุณอำ�นาจ แว่วเสียง
ไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่อยู่อาศัยนี้จะยั่งยืนอยู่อีกยาวนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ของทุ ก คนในสองครอบครั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ อ าศั ย อยู่ ใ นบ้ า น
หลังใหม่นี้ จะยาํ้ เตือนถึงความสุขจากการร่วมกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ
และความอิ่มเอมใจในการแบ่งปันโอกาสแก่ผู้ที่ขาดแคลนตลอดไป

คุณบังอร เจริญคง
เจ้าของบ้านดาวอาสา
หลังที่ 30

คุณบังอร อายุ 50 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลบ้านชากหมาก ครอบครัวคุณบังอรอยู่กัน 5 คน
อาศัยในบ้านหลังเล็ก จนพ่อแม่ต้องแยกมาปลูกเพิงอยู่ใกล้ ๆ
เนือ่ งจากบ้านคับแคบ และด้วยสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีล่ าดจากถนนใหญ่
ลงลำ�นํา้ ด้านล่าง เมือ่ เจอเหตุการณ์นาํ้ ท่วมเมือ่ พ.ศ. 2558 ยิง่ ทำ�ให้
ความฝันในการสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่ชราก็พังทลายไปกับสายนํ้า
ด้วยเช่นกัน “นํา้ มาทุก 4 - 5 ปี นํา้ ท่วมครัง้ ล่าสุดมาถึงหน้าอกเลย
ส่วนใหญ่มากลางคืน แล้วก็มาเร็ว เราเก็บของขึ้นมาข้างบน
เท่าที่เก็บได้ ที่เหลือต้องปล่อยไปกับสายนํ้า”
หลังเหตุการณ์นา้ํ ท่วม คุณบังอรกูเ้ งินซือ้ ดินถมทีไ่ ว้เพือ่ จะปลูก
เพิ ง หลั ง น้ อ ยแค่ พ ออยู่ ไ ด้ เมื่ อ รู้ ว่ า ได้ รั บ โอกาสจากโครงการ
“บ้ า นดาวอาสา” จึ ง ยิ น ดี ยิ่ ง นั ก “ดี ใ จมากที่ มี บ้ า นที่ แ ข็ ง แรง
ไม่ตอ้ งกลัวนา้ํ ท่วมอีกแล้ว ถ้าไม่มบี า้ นดาวอาสา ไม่ได้คนมาช่วยสร้าง
รุ่ น ลู ก รุ่ น หลานก็ ไ ม่ รู้ ว่ า จะได้ ป ลู ก บ้ า นแบบนี้
หรือเปล่า แล้วก็อาจต้องเจอนํ้าท่วมไม่รู้
กีร่ อบ ขอบคุณดาว ขอบคุณทุกคนทีม่ า
ช่วยสร้างบ้านมาก ๆ”
สภาพเพิงของพ่อแม่คุณบังอร

After

คุณอำ�นาจ แว่วเสียง

เจ้าของบ้านดาวอาสา
หลังที่ 31

คุณอำ�นาจ อายุ 42 ปี อาชีพคนสวน บ้านนี้อยู่กัน 3 คน
ประกอบด้วยแม่ที่ป่วย ตัวเขา และน้องสาว รวมทั้งสุนัขที่เก็บ
มาเลี้ยงอีกนับสิบตัว สภาพบ้านที่อยู่มา 30 กว่าปีทรุดโทรมมาก
หลั ง คารั่ ว คานไม้ แ ละโครงสร้ า งภายในบ้ า นผุ พั ง หมดจน
ไม่สามารถอาศัยในบ้านได้ พวกเขาปลูกเพิงเล็ก ๆ อยู่ข้างบ้าน
ความเป็นอยูแ่ ร้นแค้นแต่กไ็ ม่มที นุ ทรัพย์พอจะปลูกบ้านใหม่ ได้แต่
ต่อเติมเท่าที่จำ�เป็น
เมือ่ โครงการ “บ้านดาวอาสา” ติดต่อมา ทัง้ ครอบครัวดีใจมาก
ยิง่ พอเห็นบ้านค่อยเป็นรูปเป็นร่างตัง้ แต่ทมี งานมาวัดพืน้ ที่ ลงเสาเข็ม
ขึ้นโครงสร้าง กระทั่งมีอาสาสมัครทั้งพนักงานดาวที่มีจิตอาสา
เพื่อนในชุมชน ตัวเขาและน้องสาว ต่างช่วยกันลงแรงเทพื้น
ก่ออิฐทำ�ผนังจนเสร็จเรียบร้อย เขาถึงกับพูดไม่ออกด้วยความ
ตื้นตันใจ
“บ้านมันเก่าก็รวั่ ผุพงั เวลาฝนตกนอนไม่ได้ หลังคาพัง นํา้ รัว่
ทัง้ บ้าน ผมก็ตอ่ เติมเอาแค่พอไหว แต่พอเห็นบ้านเสร็จอย่างนี้ ผมพูด
อะไรไม่ออกเลยครับ ดีใจ บ้านแข็งแรงมาก และก็ดูปลอดภัย
มากด้วย ตอนสร้างมีคนมาช่วยกันเยอะ ผมก็ช่วยทุกอย่าง
เพราะนีเ่ ป็นบ้านของผม เห็นทุกคนตัง้ ใจทำ�บ้านให้ผมซึง่ เป็นชาวบ้าน
และเป็นใครก็ไม่รู้ ผมนํ้าตาจะไหล ตื้นตันใจมาก ขอขอบคุณ
โครงการ ‘บ้านดาวอาสา’ และทุกคนที่มาช่วยมากครับ”

Before After

คุณสิรายุต ธรรมชาติ
ผู้จัดการส่วนผลิต ตัวแทนดาวอาสา

คุณสิรายุตเป็นหนึ่งในทีมดาวอาสาที่ร่วมสร้างบ้านดาวอาสาหลังที่ 30 ซึ่งเมื่อคุณสิรายุต
เห็นสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมของป้าบังอรก็รเู้ ลยว่า แค่อยูก่ ล็ �ำ บากมาก เมือ่ มีโอกาสช่วยผสมปูน ก่อกำ�แพงบ้าน
ให้เป็นบ้านที่แข็งแรง ก็ตั้งใจทำ�อย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ขาดแคลนอย่างแท้จริง
“รูส้ กึ มีความสุข ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะพอเราได้เข้าไปทำ� มันเป็นประโยชน์กบั เขาจริง ๆ
สร้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต แล้วทำ�ให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น เราได้เห็นใบหน้าของป้าเขา
ยิ้มแย้มมีความสุข ก็ทำ�ให้เราหายเหนื่อยและมีความสุขไปด้วย”
นอกจากความสุขใจที่ได้ทำ�ประโยชน์กับผู้อื่น คุณสิรายุตบอกว่า ตัวเขาเองยังได้อะไรอีกหลายอย่างจากการเป็นดาวอาสาครั้งนี้
จึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนดาวทุกคนและพี่ ๆ ในชุมชน ร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ “ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากเรามีโอกาสทำ�สิ่งดี ๆ ร่วมกัน มันก็ดีมากเลยใช่ไหมครับ”
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ปลอดภัยสบายใจ

ตัดเล็บตอนกลางคืนอีกแล้ว
โบราณว่าไว้มันไม่ดีนะลูก
กวาดบ้านตอนกลางคืนทำ�ไมเนี่ย
เดี๋ยวเงินทองก็ออกนอกบ้านหมดพอดี!

ชอบร้องเพลงในครัวจังนะ
เดี๋ยวก็ ได้แฟนแก่หรอกเธอ

ขึ้นบันไดลัดขั้น
เดี๋ยวทำ�งานไม่สำ�เร็จไม่รู้ด้วย

โบราณ
ว่าไว้...
คุน้ ๆ กันไหมคะ กับประโยคต่าง ๆ ทางด้านบน และ
ถ้าพอจะได้ยินมาบ้าง คุณผู้อ่านเชื่อตามที่ “โบราณว่าไว้”
กันบ้างหรือเปล่า
จะว่าไปคนโบราณนี่เก่งนะคะ ถ้าลองคิดตามดูแล้ว
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ท่านเตือนหรือทักท้วงนั้นไม่ได้เป็นแค่
เพียงความเชื่อที่เราทำ�ตามแล้วเกิดความสบายใจเท่านั้น
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หากแต่ ยั ง เป็ น กุ ศ โลบายที่ ทำ � ให้ เ ราปลอดภั ย หรื อ
แคล้วคลาดจากอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
ผู้เขียนลองมาคิดดูเล่น ๆ ประกอบกับศึกษาแนวคิด
ของความเชือ่ นี้ เทียบกับหลักการความเป็นเหตุเป็นผลกัน
จะเห็นได้ว่าความเชื่อที่โบราณท่านว่าไว้อาจจะเป็นจริงได้
ดังนี้

ความเชื่อ

ตั ด เล็ บ เวลากลางคื น เชื่ อ ว่ า วิ ญ ญาณ
บรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุข

ความเป็นเหตุเป็นผล

อาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนการตัดเล็บจะใช้
มีดเจียนหมากหรือมีดเล็ก ๆ การตัดเล็บในเวลา
กลางคื น ซึ่ ง แสงสว่ า งไม่ เ พี ย งพอ ก็ จ ะทำ � ให้
มองเห็นไม่ชัด มีดอาจจะบาดนิ้วเป็นแผลได้

ความเชื่อ

กวาดบ้านเวลากลางคืน เชื่อว่าจะเป็นการ
กวาดเงิ น กวาดทองที่ ส ะสมมาตั้ ง แต่ ต อนเช้ า
ออกไปหมด

ความเป็นเหตุเป็นผล

อาจเป็นได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้า
ตอนกลางคืนจึงมืดมาก กวาดบ้านตอน
กลางคืนจึงไม่ปลอดภัย คนกวาดอาจ
สะดุดหกล้ม หรือของมีค่าร่วงหล่น
แล้วเราอาจมองเห็นไม่ชดั กวาดทิง้ ไป
ก็เป็นได้

ความเชื่อ

เวลาก้าวขึน้ หรือลงบันได ให้กา้ วทีละก้าวทีละขัน้ อย่าก้าวทีเดียวสามขัน้ เชือ่ ว่าจะทำ�ให้
ทำ�มาหากินไม่สำ�เร็จ เหมือนไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ตาม ให้ค่อยเป็นค่อยไป อย่าข้ามขั้นตอน

ความเป็นเหตุเป็นผล

การก้าวบันไดสามขัน้ ในคราวเดียว อาจจะพลาดพลัง้ เกิดอุบตั เิ หตุ ร่วงตกบันไดบาดเจ็บได้ หากก้าวทีละขัน้
ก็จะทำ�ให้เราเกิดความระมัดระวัง จึงแคล้วคลาดปลอดภัย สามารถไปทำ�งานต่อให้สำ�เร็จได้

ความเชื่อ

ความเชื่อ

ความเป็นเหตุเป็นผล

ความเป็นเหตุเป็นผล

ร้องเพลงในครัว เชื่อว่า
จะทำ�ให้มีแฟนเป็นคนแก่
หรือหาแฟนไม่ได้
การร้องเพลงหรือพูดคุยในขณะที่ทำ�อาหาร
ไปด้วย อาจจะทำ�ให้นาํ้ ลายกระเด็นลงสูอ่ าหารได้
จึงไม่เกิดสุขลักษณะที่ดี

นำ�สิ่งของที่ชำ�รุดแล้วมาใช้ต่อ เช่น
หวีหัก กระจกแตกร้าว หรือจานชามที่ร้าว
เป็นต้น เชือ่ ว่าจะเกิดสิง่ ไม่ดตี ามมาในชีวติ
การใช้สิ่งของที่ชำ�รุดแตกร้าว หรือสภาพที่
ไม่พร้อมใช้งาน ก็อาจจะทำ�ให้เราถูกสิ่งของนั้น
บาดหรือทำ�อันตรายให้บาดเจ็บได้

ยั ง มี อี ก หลายความเชื่ อ เลยค่ ะ ที่ “โบราณว่ า ไว้ ”
หวังว่าเรื่องราวในฉบับนี้จะถูกใจคุณผู้อ่านกันนะคะ
หากคุณผู้อ่านได้ยินเพิ่มเติม ก็ลองคิดตามกันดูนะคะ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อุ๊ย ไม่ใช่! ฝากติดตาม
ว่ามีกศุ โลบายอะไรทีแ่ ฝงอยู่ ทีเ่ มือ่ เราปฏิบตั ติ ามแล้วทำ�ให้ คอลัมน์ปลอดภัยสบายใจด้วยค่ะ ฉบับนี้ขอลาก่อนนะคะ
เราสบายใจและปลอดภัยไปด้วยในตัว
ปลอดภัย สบายใจกันถ้วนทั่วค่ะ
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
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ของดีบ้านเรา

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก

เสน่ห์ของลวดลายไม่ซ้ำ�ใคร
ระยองบ้านเรามีชื่อเสียงทั้งเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ หาดทรายที่สวยงาม อาหารทะเลสดสะอาด
นอกจากนี้ยังมีสินค้าชุมชนที่ผ่านการรังสรรค์สุดฝีมือ
จากคนท้องถิน่ ชนิดไม่ซ�้ำ ใคร เหมาะกับการแวะมาเยีย่ มเยือน
และซื้อหาเป็นของขวัญของฝากติดไม้ติดมือกลับไป อย่าง
เสื้อบาติก ผ้ามัดย้อม และเสื้อย้อมครามของ “วิสาหกิจ
ชุมชนแตนบาติก” ทีอ่ �ำ เภอบ้านฉาง ซึง่ เราขอแนะนำ�ในครัง้ นี้
มองจากฝัง่ ถนนในชุมชน เราเห็นหุน่ ใส่ชดุ เสือ้ ผ้าสวย ๆ แบบพอดีตวั
ยืนเรียงราย เชิญชวนให้แวะเข้ามาหยิบจับทาบตัว ลวดลายบนผืนผ้า
สีครามมีเสน่หแ์ ปลกตา ครัน้ หยิบมาดูสไตล์การตัดเย็บก็ไม่เหมือนใคร
ทีว่ สิ าหกิจชุมชนแตนบาติกแห่งนี้ เริม่ ต้นจากความถนัดด้านศิลปะของ
พี่แตน - ไพลิน โด่งดัง ผู้เป็นประธานกลุ่มและดีไซเนอร์ ซึ่งรวมตัว
กับชาวบ้านในชุมชนเป็นสมาชิกและระดมหุ้นตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2551
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน
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เริ่มจากอยากทำ�เสื้อใส่เอง พี่แตนจึงเขียนเทียน
ทำ�บาติกแบบไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นที่ชื่นชอบ
ต่อมายุคสมัยเปลีย่ นไป พีแ่ ตนก็เปลีย่ นแนวเป็นสไตล์
มัดย้อมชิโบริ ซึง่ มีเทคนิคการทำ�หลากหลาย “พีอ่ อกแบบ
ลายให้ไม่เหมือนใคร เราไม่เลียนแบบใคร พี่ชอบดู
แฟชัน่ ดูแล้วก็เอามาปรับให้เป็นสไตล์เรา เราออกแบบ
วางผ้า แล้วให้ในกลุ่มตัดเลย เราทำ�ยากกว่า ต้นทุน
สูงกว่า ใช้เวลามากกว่า แต่เราต้องทำ�เพื่อที่จะได้
ต่างจากคนอืน่ ประกอบกับเราเลือกผ้าอย่างดี เนือ้ ผ้า
ของเรานิ่ม สีไม่ตก ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพของ
แตนบาติก” พีแ่ ตนสอนสมาชิกในกลุม่ ทำ� และเปิดบ้าน
เป็นศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมชุมชน พี่แตนเชื่อมั่นว่า
ทีมงานคือส่วนประกอบสำ�คัญของแตนบาติก และการ
สร้างอาชีพก็สร้างรายได้ ทำ�ให้เกิดการหมุนเวียน
ของเศรษฐกิจในชุมชน
งานดีไซน์นั้นไม่น่าห่วง และโชคดีที่แตนบาติก
มี ด าวเป็น พี่เ ลี้ยง ทั้ง ช่ว ยส่ง เสริมองค์ความรู้และ
การตลาด เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 ทีแ่ ตนบาติกเป็นหนึง่
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
ธรรมศาสตร์โมเดลของสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งดาว
เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง จึงเกิดโลโก้ใหม่ที่ไฉไลขึ้น
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้น ปีถัดมา
ดาวพาพี่แตนไปเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องครามถึงจังหวัด
สกลนคร ซึ่ ง พี่ แ ตนสนใจเรื่ อ งของธรรมชาติ แ ละ
ออร์แกนิก มากขึ้น จึง ต้องการพัฒ นารูป แบบของ
ผลิตภัณฑ์แตนบาติกให้เติบโตไปในทิศทางนี้

“ดาวให้ โ อกาสกลุ่ ม ฯ ได้ ต้ อ นรั บ นายกรั ฐ มนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึง่ ท่านนายกฯ ส่งเสริมให้กลุม่ ฯ
ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม หลังจากนั้น
ก็มโี อกาสออกรายการทางโทรทัศน์ตา่ ง ๆ จนเราเป็นทีร่ จู้ กั
มากขึน้ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายขึน้ และได้รบั การยอมรับ
ให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง ส่วนปีนี้มีโครงการ
นำ�ร่องร่วมกับเครือเซ็นทรัล ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับ
พีแ่ ตนและสมาชิกในกลุม่ ฯ เป็นอย่างมาก ต้องขอบคุณดาว
ที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่เคียงข้างเรามาตลอด”
สินค้าของกลุม่ ฯ มีหลากหลาย ทัง้ เสือ้ ผ้า หมวก หมอน
ผ้าห่ม ผ้านวม เสื้อยืด ผ้าพันคอ ปลอกหมอน เครื่องใช้
ตุ๊กตา ผ้าคอตต้อน และยังมีสินค้าชุมชนอื่น ๆ จัดวางให้
เลือกซื้อได้อย่างสบายใจ
สำ�หรับท่านทีส่ นใจอุดหนุนสินค้าชุมชน ร่วมให้ก�ำ ลังใจ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ ได้ที่ “วิสาหกิจ
ชุมชนแตนบาติก” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำ�บล
บ้านฉาง อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์
08-6140-6699 ก่อนถึงวัดบ้านฉางเพียงเล็กน้อย พี่แตน
และกลุ่มฯ ยินดีต้อนรับเสมอ
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อีซี่ อิงลิช

จักรวาล
และ
ดวงดาว
เพื่อให้เข้ากับชื่อนิตยสาร “ดาวเดียวกัน” ของเรา อีซี่ อิงลิช
ในฉบับแรกขอนำ�เสนอคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารูเ้ กีย่ วกับจักรวาล
และดวงดาว ในจักรวาลนีเ้ รามีเพือ่ นมากมาย มีใครบ้างมาดูกนั ค่ะ

Space
อวกาศ

Universe
จักรวาล
Venus
ดาวศุกร์

Star
ดาวฤกษ์

Jupiter

ดาวพฤหัสบดี

Mercury
ดาวพุธ
Earth
โลก

Solar System
ระบบสุริยะ
Sun
ดวงอาทิตย์

Uranus
ดาวยูเรนัส
ดาวมฤตยู

Comet
ดาวหาง
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Mars
ดาวอังคาร

Moon
ดวงจันทร์
Neptune
ดาวเนปจูน
ดาวเกตุ

Saturn
ดาวเสาร์
Spaceship
ยานอวกาศ

ดาวหรรษา

เกมจับคู่ EF

วารสารดาวเดียวกันฉบับนี้ ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่าน
ร่วมสนุกในการจับคู่ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ หรือ
Executive Functions (EF) ซึ่งแบ่งทักษะทั้งหมดเป็น
3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน

3
9

กติกาแสนง่าย

ทักษะ
พื้นฐาน

ทักษะ
ปฏิบัติ

ทักษะ
กากับ
ตนเอง

ํ

1) จับคู่ทักษะ กลุ่มหลัก
กับทักษะ ด้านให้ตรงกัน
2) แล้วถ่ายรูปส่งคำ�ตอบของคุณมาทาง
พร้อมชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ด้านข้างนี้
3) เพียงสแกน

LINE@

QR CODE

1. วางแผน จัดระบบ ดําเนินการ
2. ยืดหยุ่นความคิด
3. ติดตามประเมินตน
4. มุ่งเป้าหมาย
5. จดจ่อใส่ใจ
6. จําเพื่อใช้งาน
7. ควบคุมอารมณ์
8. ยั้งคิด ไตร่ตรอง
9. ริเริ่มลงมือทํา

ของรางวั ล ฉบั บ นี้ เ ป็ น
Power Bank ขนาดความจุ
11,000 mAh จำ�นวน 10
รางวัล สำ�หรับการร่วมสนุก
ตอบคำ�ถาม อย่าช้านะครับ และขอให้โชคดี
ทุกคนครับ
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เลี้ยงลูกให้ประสบความสำ�เร็จแบบติดจรวด
เชื่อหรือไม่ว่าอนาคตของลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนท่อง ก ข ค หรือแค่นับเลข 1 2 3 อีกต่อไป ทักษะ
ความสามารถที่ช่วยให้เด็ก ๆ ประสบความสำ�เร็จในระยะยาว และเป็นสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการคือ การคิด
เชิงวิพากษ์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านความจำ� ซึ่งภายในช่วง 6 ขวบปีแรกเป็นช่วงที่ทักษะการคิดเพื่อชีวิต
ที่สำ�เร็จ หรือ Executive Function (EF) พัฒนาได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองจึงสามารถเริ่มฝึกสมองลูกน้อยตั้งแต่
ยังเล็ก เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้ก้าวสู่ความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

76%*
ของ HR มืออาชีพยกให้ทักษะ
การคิดเพือ่ ชีวติ ทีส่ �ำ เร็จ (EF) สำ�คัญ
กว่าทักษะทางเทคนิค ผลการเรียน
และใบสมัครงานที่เป็นเลิศ

ทักษะสำ�หรับ

อนาคต
ทักษะปฏิบัติ

วางแผน จัดระบบ ดำ�เนินการ
ริเริ่มลงมือทำ�
มุ่งเป้าหมาย

ทักษะกำ�กับตนเอง
จดจ่อใส่ใจ
ควบคุมอารมณ์
ติดตามประเมินตน

ทักษะพื้นฐาน

จำ�เพื่อใช้งาน
ยืดหยุ่นความคิด
ยั้งคิด ไตร่ตรอง

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

65%*
ของ HR มืออาชีพยืนยันว่า
การจ้างพนักงานทีม่ ที กั ษะการคิด
เพือ่ ชีวติ ทีส่ �ำ เร็จ (EF) มีสว่ นสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จ
ในระยะยาว

