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ทักทาย

 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ได้ดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำาดีตามรอยพ่อ”  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำาลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการน้อมนำาคำาสอนและแนวทางที่พระองค์ได้ทรงดำาเนิน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเราพสกนิกรชาวไทยมาใช้ในชีวิตและการดำาเนินงาน
 หน่ึงในน้ันคือโครงการเก่ียวกับการแก้ปัญหาการขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาด ซึ่งถือเป็นของขวัญ 
ปีใหม่ที่เราตั้งใจมอบให้กับเยาวชนไทย อนาคตของประเทศ ด้วยการนำาเทคโนโลยีการกรองนำ้า 
ระดับโลกของเรามาช่วยให้ชุมชนสามารถเข้าถึงนำ้าด่ืมสะอาดได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
เรือ่งราวเหลา่นีถ้กูเลา่ผา่นประสบการณข์องผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากโครงการฯ ในคอลมัน ์“ดาวเดน่” 
 นอกจากนี้ ลองมาทำาความรู้จักกับไทยแลนด์ 4.0 ให้มากขึ้นว่า คำานี้ที่เราได้ยินบ่อยครั้ง 
ตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของเราอย่างไรในคอลัมน์ “รอบดวงดาว” ต่อด้วย 
เรื่องราวความสำาเร็จของเยาวชนไทยในเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2017 ที่ประเทศคอสตาริกา 
ในคอลัมน์ “บอกเล่าเก้าสิบ” รวมถึงเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายซึ่งถ่ายทอดผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ  
ในนิตยสารดาวเดียวกันฉบับนี้
 สุดท้ายน้ี ในวาระขึ้นปีใหม่ ผมและกองบรรณาธิการทุกท่านขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข มีพลัง มีสุขภาพที่ดีตลอดศกใหม่นี้และตลอดไปครับ  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณครับ

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ครับ
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ดาวเด่น

 ร่างกายของคนเราต้องการนํ้าวันละ 1.5 - 2 ลิตร  
เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนสามารถทํางานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนตัวน้อย 
ที่จะโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของชาติ ความจําเป็นในการ 
บริโภคนํ้าดื่มสะอาดนั้นจะเสริมสร้างร่างกายให้มี 
ความพร้อมสําหรับทุกกิจกรรมของพวกเขาอย่างสมบูรณ์
 แต่สำาหรับเด็ก ๆ ในโรงเรียนตามพ้ืนที่ทุรกันดารหลายแห่ง  
การเข้าถึงนำ้าด่ืมสะอาดกลับไม่ใช่เร่ืองง่าย เนื่องด้วยสภาพพื้นท่ี  
ลักษณะด้านสุขาภิบาล สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ี  
อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ๆ ทำาให้พวกเขาขาดเรียนและ 
พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ บ่อยครั้ง
 ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความจำาเป็นของการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย 
พทิกัษ ์สภากาชาดไทย บรษิทั ยนูเิทค จำากดั และบรษิทั วอเทอร ์เนท็  
จำากัด (มหาชน) ในการติดต้ังเคร่ืองกรองนำ้าด่ืมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยกีรองนำา้ระดบัโลกของดาว วอเทอร ์แอนด ์พรอเซส โซลชูัน่  
ใหก้บัโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารจำานวน 50 แหง่ทัว่ประเทศ ในระหวา่ง  
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562

นํ้าสะอาด
ของขวัญเพื่อชีวิต
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	 “ ใน ฐ าน ะบ ริ ษั ท 
ด้านวทิยาศาสตรช์ัน้นำา 
ของโลก	 ดาวเล็งเห็น 
ความสำาคัญของการนำา 
นวัตก ร รมมาช่ วยแก้  
ปัญหาการขาดแคลนนำ้าดื่ม 
สะอาด	 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 
เทคโนโลยีการกรองนำ้า	 ซึ่งเราเชื่อว่าโครงการฯ	 นี้จะช่วยให้ 
เยาวชนของเราเข้าถึงนำ้าดื่มสะอาดได้มากขึ้น	 มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี ขึ้น	 และในปีนี้บริษัทฯ	 ตั้ ง ใจทำ าความดีตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาท	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัท	 
ดาว	 ประเทศไทย	 ครบรอบ	 50	 ปี	 และเอสซีจี-ดาว	 กรุ๊ป	 
ครบรอบ	30	ปีอีกด้วย”

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

และกรรมการผู้จัดการ เอสซีจี-ดาว กรุ๊ป

	 “เร่ืองนำ้าสะอาดเป็นปัญหา 
ที่ เ กิ ด ขึ้ นทั่ ว โ ลก 	 แม้ แต่  
ประเทศที่ เจ ริญแล้วก็ ยัง 
ถือเป็นปัญหาใหญ่	 เพราะ 
แม้ว่านำ้าจะมีปริมาณมาก	 
แต่นำ้ า สะอาดที่ ส ามารถ 
ดืม่ไดน้ัน้มจีำากดั		การไดม้าซึง่ 
นำ้าสะอาดก็เป็นเร่ืองยาก	 เพราะ 
นำา้ฝนก็ปนเปื้อนสารพิษหลายชนิด	 
นำา้จากพ้ืนดิน	แม่นำา้ลำาคลองย่ิงไม่สะอาด
	 “ปัญหาการขาดแคลนนำ้าสะอาดสำาหรับการบริโภคในกลุ่มประชากร 
เด็กวัยเรียน	 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา	 เป็นปัญหาที่ต้องได้รับ 
การแก้ไข	 รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและรักษาคุณภาพของ 
นำ้าด่ืม	 ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในคร้ังนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดี	 
เพราะไม่ใช่แค่เพียงมอบเครื่องกรองนำ้าให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 
แต่เรายังให้องค์ความรู้	 สร้างระบบการบำารุงดูแลรักษาเครื่อง	 สร้างภาคี 
เครือข่าย	 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการดูแลรักษาคุณภาพนำ้าด่ืม 
ให้เกิดความย่ังยืนตลอดโครงการ	 เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กของเราจะได้ 
ดืม่นำา้สะอาดทีถ่กูสขุอนามยั	ไมเ่จบ็ปว่ยจากนำา้ดืม่	และชว่ยใหก้ารเรยีนรู ้
ของเด็กดีขึ้นต่อไป”

พลโท นายแพทย์อำานาจ บาลี
ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์

และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

	 “บริเวณพื้นที่จังหวัดระยองยังมีบางโรงเรียนที่ประสบปัญหาเร่ืองนำ้าด่ืมสะอาดสำาหรับ 
เด็กนักเรียน	เหล่ากาชาดจังหวัดระยองรับหน้าที่สำารวจความต้องการเครื่องกรองนำ้าสะอาด	จากนั้น 
โครงการนำา้ดืม่สะอาด	กาชาด	-	ดาว	เพือ่นกัเรยีน	จะเรง่ดำาเนนิการตดิตัง้เครือ่งกรองนำา้เพือ่ใหเ้ดก็	ๆ 	 
ทุกคนได้มีนำ้าสะอาดในการบริโภค	ให้พวกเขาได้มีสุขภาพและอนามัยที่ดีต่อไป”

คุณวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

 สำาหรบัจงัหวดัระยอง มโีรงเรยีนทีผ่า่นเกณฑก์ารคดัเลอืกทัง้สิน้ 4 แหง่  
ไดแ้ก ่โรงเรยีนบา้นคลองทราย โรงเรยีนบา้นพยนู โรงเรยีนวดัสมบรูณาราม  
และโรงเรียนชำาฆ้อพิทยาคม ซ่ึงเป็น 4 โรงเรียนแรกจาก 50 โรงเรียน 
ในโครงการฯ ที่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีระบบการกรองนำ้าในครั้งนี้
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ผู้สนใจสามารถบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่บัญชี 
สภากาชาดไทย เพื่อการรับบริจาคเงินต่าง ๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 045-2-88000-6

 ขณะเดียวกัน นอกจากการมอบเครื่องกรองนำ้าคุณภาพสูงแล้ว  
ดาว ประเทศไทย ยังเตรียมความพร้อมในด้านการบำารุงรักษาเคร่ือง 
กรองนำ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในระยะยาว โดยการให้ความรู้แก่ 
น้อง ๆ อาสาสมัครจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันติดตาม 
ดูแลคุณภาพนำ้า ตรวจสอบสภาพเครื่องกรองนำ้าและเปลี่ยนไส้กรอง 
ตามระยะเวลาทีก่ำาหนด สำาหรบัจงัหวดัระยอง โครงการฯ ไดร้บัความรว่มมอื 
จากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดในการดำาเนินการตรวจสอบสภาพ 
เคร่ืองกรองนำ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่า 

	 “กอ่นหน้าน้ีโรงเรียนของเราประสบปญัหาเรือ่งนำา้ดืม่ของนกัเรยีนเปน็อยา่งมาก	เครือ่งกรองนำา้ 
เป็นเครื่องเก่าและเสียหลายครั้ง	 เราแก้ปัญหาด้วยการซื้อนำ้าด่ืมเป็นถัง	 แต่ก็พบว่ามาตรฐาน 
เรื่องความสะอาดยังไม่พอ	 เมื่อมีโครงการนี้	 ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเคร่ืองกรองนำ้า 
เครื่องใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	เด็ก	ๆ 	ทุกคนได้ดื่มนำ้าสะอาดและหันมาให้ความสำาคัญกับการ 
ดื่มนำ้ากันมากขึ้น	 เพราะพวกเขาดื่มแล้วรู้สึกดี	 สดชื่น	 ขณะเดียวกันเวลาที่ทุกคนจะกลับบ้าน	 
คุณครูทุกคนจะคอยบอกให้นักเรียนรองนำ้าจากเครื่องกรองนำ้าใหม่นี้กลับไปด่ืมที่บ้านกันด้วย	 
เพราะมั่นใจในความสะอาด	 ในฐานะผู้อำานวยการโรงเรียน	 ผมขอเป็นตัวแทนเด็ก	 ๆ	 ทุกคน	 
ขอบคุณโครงการดังกล่าวด้วยครับ”	

คุณอนันต์ สัจกุลชัยเลิศ
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

นำ้าดื่มจากเครื่องกรองเหล่านั้นมีคุณภาพดี มีระบบการกรองท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากเพียงพอ และที่สำาคัญมีความปลอดภัยต่อการบริโภค 
ของน้อง ๆ
 นอกจากนี้ โครงการฯ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วม 
สมทบทุนเข้าสภากาชาดไทย เพื่อเป็นทุนให้แก่โรงเรียนในโครงการ 
และสภากาชาดไทยนำาไปใชบ้ำารงุรกัษาเครือ่งกรองนำา้ตลอดอายกุารใชง้าน 
ของเครือ่ง เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่เดก็ ๆ  จะไดด้ืม่นำา้สะอาดปลอดภยั เปน็ของขวญั 
ให้กับชีวิตอย่างแท้จริง
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 ไม่เพียงแต่โรงเรียนทั้ง 50 แห่งทั่วประเทศเท่านั้นที่มีข้อจำากัดด้านการเข้าถึง 
นำ้าสะอาด ที่โรงพยาบาลบ้านฉางซึ่งปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยกว่า 40,000 คนในแต่ละปี  
ระบบกรองนำ้าซึ่งสำาคัญต่อการให้บริการสาธารณสุขก็เร่ิมเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 
มาอยา่งยาวนาน อกีทัง้การบำารงุรกัษาของเดมิเปน็ไปไดย้ากและมคีา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู  
สง่ผลตอ่การควบคมุคณุภาพนำา้สำาหรบัใชใ้นการรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพของประชาชน  
ดาว ประเทศไทย จึงได้ติดตั้งเครื่องกรองนำ้าคุณภาพสูงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ต้ังแต่ 
เดือนมิถุนายน 2560 และพร้อมใช้งานเมื่อเดือนตุลาคม 2560 แทนโรงกรองนำ้าเดิม  
นอกจากนี้ พนักงานดาวอาสายังได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพรอบโรงกรองนำ้า 
แห่งใหม่นี้ให้มีความสะอาดและใช้งานได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

	 “โรงพยาบาลเราเคยมีเครื่องกรองนำ้าที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในตอนนั้น	 แต่ก็ทรุดโทรม 
ไปตามเวลา	 เมื่อระบบกรองนำ้าของโรงพยาบาลใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	 เราแก้ปัญหา 
ด้วยการซื้อนำ้าดื่มเข้ามาใช้	 ส่วนนำ้าที่กรองได้จากระบบก็ต้องนำามาต้มก่อนใช้	 ถ้าบางจุดต้องการ 
ใช้นำ้าด่วนก็ไม่ค่อยสะดวกในการให้บริการ	เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน
	 “ปี	 2560	 ดาวมีโครงการดี	 ๆ	 ที่ช่วยจัดสรรงบประมาณมาเพื่อติดตั้งระบบกรองนำ้านี้ขึ้น 
ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล	 ทั้งผู้ป่วย	 ญาติ	 รวมถึงบุคลากร 
ในโรงพยาบาลก็ได้ใชน้ำา้ทีด่มีคีณุภาพ	อกีทัง้ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้นำา้ถงั	และเมือ่มนีำา้สะอาด 
ได้มาตรฐานไว้ใช้	คุณภาพของโรงพยาบาลก็ดีขึ้นไปตามลำาดับ”

นายแพทย์กิจชัย ภัทรกุลพงษ์
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง

อัลตราฟิลเตรชันและรีเวิร์สออสโมซิส

 เทคโนโลยีอัลตราฟิลเตรชันและรีเวิร์สออสโมซิสของดาว วอเทอร์ แอนด์  
พรอเซส โซลูชั่น ถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่มีประสิทธิภาพการกรองระดับสูง  
สามารถกรองนำ้าที่มีคุณภาพแตกต่างกัน มีคุณภาพการกรองนำ้าที่สมำ่าเสมอ  
ดูแลทำาความสะอาดง่าย ใช้พื้นที่ในการติดตั้งที่น้อยลง มีนำ้าหนักเบา อีกทั้งยังลด 
การใช้สารเคมีในระบบการกรอง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 ในข้ันตอนแรกระบบอลัตราฟลิเตรชนัจะชว่ยกรองแบคทเีรยี ไวรสั และตะกอน 
เล็ก ๆ โดยมีเยื่อกรองชนิดพิเศษที่มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง สามารถกรอง 
ได้ละเอียดมาก เมื่อกรองด้วยระบบนี้แล้วก็จะได้นำ้าที่สะอาดระดับหนึ่ง แต่แร่ธาตุ 
ที่ยังอยู่ในนำ้าอาจเกินมาตรฐานที่จะดื่มได้ เพราะฉะน้ันจึงต้องมากรองอีกครั้ง 
โดยใชร้ะบบรเีวริส์ออสโมซสิ เพือ่ชว่ยกำาจดัพวกโลหะหนกัและแรธ่าตทุีเ่กนิออกไป  
ทำาใหไ้ดน้ำา้ทีบ่รสิทุธิม์ากขึน้ ถอืเปน็การผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยผีลตินำา้สะอาด 
ที่มีคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มมาตรฐานและความมั่นใจในการผลิตนำ้าด่ืมที่สะอาด 
และปลอดภัยให้กับชุมชนในแต่ละพื้นที่มากขึ้น
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รอบดวงดาว

คุณพร้อมหรือยัง?

ประเทศไทย

4.0
 พักหลัง ๆ นี้เราคงจะได้ยินได้เห็นคำาว่า ประเทศไทย 4.0  
จนชินหูชินตา เมื่อรัฐบาลโหมโปรโมท เราจึงต้องกลับมาดู 
ตัวเองว่า เราควรจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
อย่างไรบ้าง มาลองดูกันครับ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน
 เทคโนโลยีสามารถทำาให้เราทำากิจกรรมที่สมัยก่อนต้อง 
แยกกันทำา มาเป็นทำาพร้อม ๆ กันได้ เช่น การจับจ่ายซ้ือของ  
การทำางาน พกัผ่อน และท่องเทีย่ว งานทีท่ำาซำา้ ๆ  จะค่อย ๆ  ถูกแทนที่ 
ด้วยหุ ่นยนต์ ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้ไปสู ่การทำางาน 
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้
 เพื่อให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม 4.0 ได้ เราต้อง 
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (Learn) ไม่ยึดติดกับความรู ้
ที่เรียนมา (Unlearn) และเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ 
จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม (Relearn) เนื่องจาก 
สิ่งที่เรารู้มาเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ ๆ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจ
 โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนที่สำาคัญคือ สังคม 
ให้โอกาสบริษัทเล็ก ๆ อย่าง SMEs และ Startup มากขึ้น  
เกิดธุรกิจแนวคิด Sharing Economy มากขึ้น เช่น UBER,  
Airbnb รวมถงึการใช้สถานทีท่ำางานร่วมกนัชัว่คราว (Co-working  
Space) ลูกค้าจะกลายเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต บริษัทจึงต้อง 
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการดํารงอยู่
 เราต้องปรับตัวค้นหา “ข้อดีในสิ่งที่ไม่ดี” (Positive Side  
of the Bad) แทนการพยายามมอง “ข้อเสียในสิ่งที่ดี”  
(Negative Side of the Good) ตัวอย่างเช่น การปรับตัว 
ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Climate Change) นำามาสู ่
การปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนตำ่า (Low Carbon Society)  
เป็นต้น
 สรุปส้ัน ๆ คือ เม่ือนโยบายประเทศไทย 4.0 เห็นผล 
ชัดเจนขึ้น ความคิด วิถีการดำาเนินชีวิต ก็จะเปลี่ยนไปตามเวลา  
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำาได้คือ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
และพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง 
วิถีใหม่นั้น ๆ เท่านี้เราก็จะเกาะติดขบวนประเทศไทย 4.0  
ไปพร้อม ๆ กันครับ

ประเทศไทย	1.0 ประเทศไทย	2.0 ประเทศไทย	3.0
(ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน)

ประเทศไทย	4.0

 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทย 
ปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด  
ไก่ นำาผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และ 
ยังชีพ

 ซึ่ ง ก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา  
ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วยเรา 
ผลิต เสื้ อผ้ า  กระเป๋ า  เครื่ องดื่ ม  
เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น  
ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น

 เ ป็ น ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห นั ก  
เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า  
รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์  
เ ป็ นต้ น  โ ดย ใช้ เ ทค โน โลยี จ าก 
ต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออก

 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายท่ีเปล่ียน 
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
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บอกเล่าเก้าสิบ

 สุดยอดเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์  
ระดับนานาชาติ ประจําปี 2560 (World Robot Olympiad 2017) เมื่อวันที่  
10 - 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 ณ เมอืงซนัโฮเซ ประเทศคอสตารกิา ภายใตห้วัขอ้  
“Sustainabots: Robot for Sustainability” คว้ารางวัลระดับโลกกลับมา  
และหนึ่งในทีมตัวแทนประเทศไทยก็คือ น้อง ๆ คนเก่งจากจังหวัดระยอง  
ซึ่งการเดินทางไปสานฝันยังประเทศคอสตาริกาในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุน 
ส่วนหนึ่งจาก ดาว ประเทศไทย

ความภาคภูมิใจของชาวระยอง

เด็กไทยคว้ารางวัลระดับโลก
การแข่งขันโครงการโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560

 โครงการนี้ เป็น ส่วนหน่ึงในการสร้าง 
แรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด ริ เร่ิม 
สร้างสรรค์ และเป็นเวทีให้เด็กไทยได้แสดง 
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวตักรรม ซึง่หนุม่นอ้ยตวัแทนประเทศไทยผูร้ว่ม 
แข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ น้องเอเจ - พลกฤต ศุภผล  
อายุ 11 ปี น้องจีโน่ - กฤติน บุญยะไทย อายุ 9 ปี  
และน้องเนติ - ณัฐวัฒน์ สิ้นเคราะห์ อายุ 9 ปี  
จากทีม Light in Night เข้าแข่งขันในประเภท 
ทัว่ไป รุน่อายไุมเ่กนิ 12 ป ีซึง่ในการแขง่ขนั นอ้ง ๆ   

จะต้องเคลื่อนย้ายโมเดลตามโจทย์ที่กำาหนด 
ให้สมบูรณ์และรวดเร็วที่สุด โดยน้อง ๆ เหล่านี้ 
ได้รับการฝึกฝนจากคุณครูอุรุพงษ์ ลัทธิสูงเนิน  
แห่งสถาบันไอบอทอะคาเดมี่ จังหวัดระยอง  
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหุ่นยนต์ เป็น 
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำาเป็นให้ทั้งหมด
 จุดเริ่มต้นจากความชอบเล่นตัวต่อเลโก้ 
และหุ่นยนต์มาต้ังแต่เด็ก กระทั่งได้มาฝึกฝน 
เพื่อสร้างหุ่นยนต์ ทำาให้ทุกคนรู้สึกสนุกและดีใจ 

ที่ได้เห็นหุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ จนมารวมทีมกัน 
เพื่อแข่งขัน ในที่สุดทีม Light in Night รับหน้าที่ 
ตวัแทนประเทศไทย แมจ้ะตอ้งฝกึซอ้มอยา่งหนกั  
แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ ด้วยความขยัน มุมานะ อดทน  
พยายาม ทมี Light in Night By ibot Academy  
Rayong จึงคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
ในประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มาได้ 
ในท่ีสุด โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง 
ของเอเชีย จากทีมท่ีเข้าแข่งขันท่ัวโลกท้ังหมด  
81 ทีม

 พวกเราทุกคนภาคภูมิใจด้วยจริง ๆ

รูปบรรยากาศตอนน้องไปแข่งที่คอสตาริกา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นทั่วไป อายุไม่เกิน 12 ปี
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับประเทศ WRO 2017
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ติดดาว

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน 

ไม่ลามไฟ ตอบโจทย์ผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน 

ไม่ลามไฟ ตอบโจทย์ผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นทุกวัน	 ทำาให้บ้านเรือนและ 
อาคารที่พักอาศัยมีความจำาเป็นต้องติดเครื่องปรับอากาศ	ซึ่งก็ตามมา 
ด้วยการใช้พลังงานที่มากขึ้น	 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลด 
คา่ใชจ้า่ยจงึมกีารนำาฉนวนกนัความรอ้นทีจ่ากเดมิใช้อยู่เฉพาะในโรงงาน 
อุตสาหกรรม	มาใช้กับบ้านเรือนและอาคารสำานักงานมากขึ้น	 เพื่อช่วย 
รักษาอณุหภมูภิายในหอ้งใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสมและประหยดัพลงังาน	

ข้อดีของโพลิไอโซไซยานูเรต	(PIR)

•	 กันความร้อนได้ดี
•	 สามารถทนอุณหภูมิสูง
	 ได้อย่างต่อเนื่อง

•	 ไม่ลามไฟ
•	 ลดการปล่อยควัน
•	 ลดการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัย

	 ปัจจุบันมีฉนวนกันความร้อนให้เลือกหลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค	ทัง้บา้นหลงัเลก็	ๆ 	สำาหรบัอยูอ่าศยั	ไปจนถงึโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ	่ 
ด้วยนวัตกรรมทำาให้ฉนวนกันความร้อนมีขนาดเล็กลง	 เบา	 ทนทาน	 มีประสิทธิภาพการต้านทาน 
การส่งผ่านความร้อนดีขึ้น	 และไม่ลามไฟเม่ือเกิดอัคคีภัย	 รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 
เพราะมีการลดการใช้สารที่ทำาลายโอโซนนั่นเอง

เทคโนโลยีฉนวนกันความร้อนที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
	 โพลิยูรีเทน	 (PUR)	 จัดเป็นฉนวนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของการต้านทานการส่งผ่าน 
ความร้อน	 การควบคุมอุณหภูมิภายในที่แตกต่างจากภายนอกได้เป็นอย่างดี	 ปัจจุบันมีการนำา 
โพลิยูรีเทนไปใช้เป็นฉนวนอย่างแพร่หลาย	 ไม่ว่าจะเป็นฉนวนแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท	 หรือผนัง 
ฉนวนกันความร้อน	 ด้วยคุณสมบัติการต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่ดีเยี่ยม	 ทำาให้อากาศ 
ภายในอาคารที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ร้อนอบอ้าว	 จึงไม่จำาเป็นต้องติดเครื่องปรับอากาศ 
ในบางกรณี	 แต่สำาหรับอาคารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับตำ่าจะใช้เวลาน้อยในการทำาให้ 
ห้องเย็นหลังจากเปิดเครื่องทำาความเย็น	และใช้พลังงานน้อยเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
	 อย่างไรก็ตามโพลิยูรีเทนยังมีข้อจำากัดในเรื่องการลามไฟและการปล่อยควันเม่ือเกิดอัคคีภัย	 
จงึไดม้กีารพฒันาฉนวนโพลไิอโซไซยานเูรต	(PIR)	ซึง่มคีณุสมบตัเิรือ่งการกนัความรอ้นดแีละสามารถ 
ทนอณุหภมูสิงูไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	และขณะเกดิอคัคภียั	โฟมโพลไิอโซไซยานเูรต	(PIR)	จะเกดิผวิดำาเกรยีม	 
(Char)	ทำาให้โฟมโพลิไอโซไซยานูเรต	(PIR)	ไม่ลามไฟ	ลดการปล่อยควัน	และลดการสูญเสียเมื่อเกิด 
อัคคีภัย	 การเกิดควันน้อยจะทำาให้ผู้ประสบอัคคีภัยมีโอกาสหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น	 
ด้วยคุณสมบัติที่ดีดังกล่าวทำาให้ผนังโพลิไอโซไซยานูเรต	 (PIR)	 ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยม 
อย่างมากในวงการอุตสาหกรรม	มีการนำาผนังฉนวนโพลิไอโซไซยานูเรต	(PIR)	ไปใช้ทำาเป็นผนังห้อง 
ปลอดเชื้อ	ห้องเย็น	ห้องแปรรูปอาหาร	และคลังสินค้า	
	 ทั้งนี้ทั้งนั้นฉนวนโพลิไอโซไซยานูเรต	(PIR)	ยังเป็นนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน	ลดต้นทุน 
ในการผลติ	ตดิตัง้งา่ย	มคีวามปลอดภยัตอ่รา่งกายและทรพัยส์นิเมือ่เกดิอคัคภียั	ชว่ยยกระดบัคณุภาพ 
ชีวิตของผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น
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เปิดบ้านเพื่อนชุมชน
	 คุณวีระศักดิ์	แจ้งการ	ผู้อำานวยการสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนินงานกลุ่มมาบตาพุด	 
ต้อนรับเยาวชนจากสถานศึกษาจำานวน	 16	 แห่ง	 ในพิธีเปิดโครงการ	 “เปิดบ้านบริษัทในกลุ่ม 
สมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน”	 โดยมี	 คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล	 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	 ส่ิงแวดล้อม	 และรัฐกิจสัมพันธ์	 ในนามกรรมการบริหารสมาคมเพ่ือนชุมชน	 
เป็นประธานเปิดงาน	 ณ	 ห้องสมเจตต์	 สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 จังหวัดระยอง	 
เมื่อวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 เพื่อให้เยาวชนเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การดำาเนินงานของโรงงานที่ผ่าน 
การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ	Eco	Factory

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
	 สมาคมเพื่อนชุมชน	 โดยกลุ่มบริษัท	 ดาว	 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 	 จั ด ห น่ ว ย แพทย์ เ ค ลื่ อ น ที่ 	 
ณ	 วัดภูดรนิ่มเสนาะ	 เมื่อวันที่ 	 15	 ตุลาคม	 
เพื่อเปิดให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
แก่ประชาชนในพื้นที่

ทอดกฐินสามัคคีประจำาปี	2560
	 เมือ่วนัที	่7	ตลุาคม	คณุเฮนรี ่หลงิ	ผูอ้ำานวยการโรงงาน	และ	คณุสมชาย หวงัวฒันาพาณชิ  
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ	 บริษัท	 เอสซีจี	 เคมิคอลส์	 จำากัด	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 
พนกังาน	และประชาชนในชมุชนตำาบลบา้นฉาง	รว่มจดังานทอดกฐนิสามคัคปีระจำาป	ี2560	 
ขึ้นที่วัดภูดรนิ่มเสนาะ	 อำาเภอบ้านฉาง	 จังหวัดระยอง	 เพื่อถวายจตุปัจจัยสมทบในการ 
บูรณปฏิสังขรณ์วัด	 โดยมีคุณสุชิน	 พูลหิรัญ	 นายกเทศมนตรีตำาบลบ้านฉาง	 และผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกียรติเข้าร่วมงาน

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลปีที่	15
	 คุณสุรศักดิ์	 เจริญศิริโชติ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	 
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 นำากลุ่ม 
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพดุและบา้นฉาง	และสถาบนัการศกึษารวม	28	แหง่	 
รวมทั้งสิ้น	 2,677	 คน	 ร่วมทำาความสะอาดเก็บขยะ 
บนชายหาด	ณ	บริเวณหาดนำ้าริน-พยูน	และหาดแม่รำาพึง	 
จังหวัดระยอง	 รวมระยะทาง	 12.6	 กิโลเมตร	 เมื่อวันที่	 
16	 กันยายน	 ในปีนี้อาสาสมัครสามารถเก็บขยะได้กว่า	 
5	หมื่นชิ้น	รวมนำ้าหนักทั้งสิ้นกว่า	6,500	กิโลกรัม

คาราวานวิทยาศาสตร์	ปี	4
	 ดาว	ประเทศไทย	นำาโดย	คุณเฮนรี่ หลิง	ผู้อำานวยการโรงงาน	 
ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 
สำ านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ	 
(องค์การมหาชน)	 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 ระยอง 
จัดงาน	ดาว-อพวช.	คาราวานวทิยาศาสตร	์ป	ี4	ตอน	ผจญภยัอวกาศ 
ทะลุจินตนาการ	 ณ	 ลานโปรโมชั่น	 ชั้น	 1	 และห้องระยองฮอลล์ 
ชั้น	2	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ระยอง	ระหว่างวันที่	1	-	5	กันยายน	 
เพือ่สง่เสรมิความรูท้างดา้นอวกาศและวทิยาศาสตร	์กระตุน้การสรา้งสรรคน์วตักรรมใหแ้ก่ 
กลุ่มเยาวชน	ชุมชน	และบุคคลทั่วไปในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าว	CSR



12

ข่าวดาวบ้านเรา

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์
 คุณภรณี กองอมรภิญโญ	 ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์	 
ร่วมแบ่งปันเรื่ องราวกิจการเพื่อสั งคมที่ดำ า เนินร่วมกับ 
สภากาชาดไทยและพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างผลกระทบ 
เชิงบวกต่อสังคม	ในงานเสวนา	“Demystifying the Global  
Agenda Frameworks into Practice”	 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์ 
สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (IFRC)	 
ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอรเ์คยีว	บางกอก	ฟอรจ์นู	เมือ่วนัที่	29	-	30	 
สิงหาคมที่ผ่านมา

เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
	 เมื่อวันที่ 	 22	 สิงหาคม	 คุณพสุ	 โลหารชุน	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 
และผูบ้รหิารจากภาครฐั	รว่มเปดิศนูยก์ารวเิคราะหเ์พือ่พฒันาเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑ์ 
ของ	ดาว	ประเทศไทย	 ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	 จังหวัดระยอง	 ซึ่งนับเป็น 
ศูนย์ฯ	ใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ	ประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	มีเครื่องมือและเทคโนโลยี 
ดา้นการวเิคราะห์ขัน้สงูทีท่นัสมยัทีส่ดุ	พรอ้มดว้ยทมีนกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัวเิคราะห ์
ที่มีความเชี่ยวชาญสูง	 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี 
รวมทั้งสิ้นมากกว่า	340	ล้านบาท	มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพและสร้างนักวิจัยที่มีความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในประเทศไทย	อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ไทยสู่อุตสาหกรรม	4.0

รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย	7	ปีซ้อน

	 เมื่อวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 ฯพณฯ	 กลิน	 ทาวน์เซนด์	 เดวีส์	 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
ประจำาประเทศไทย	และ	ดร.อรรชกา	สบีญุเรอืง	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี 
มอบรางวัล	 “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำาปี	 2560	 ระดับทอง”	 (AMCHAM  
CSR Excellence Awards 2017)	 ให้กับ	 คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	 ประธานบริหาร	 
กลุ่มบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย	 ที่มีความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
อย่างสร้างสรรค์	(Creative	Partnership)	ณ	โรงแรมแชงกรี-ลา	กรุงเทพฯ	ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น 
โดยหอการคา้อเมรกินัในประเทศไทย	(AMCHAM)	ซึง่ในปนีีโ้ครงการดาว	เคมคิอล	เพือ่อตุสาหกรรม 
ยั่งยืน	ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาการส่งเสริมไทยแลนด์	4.0	อีกด้วย

ทุกโรงงานของดาว	ประเทศไทย	
ผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
	 เมือ่วนัที	่28	กันยายน	ดร.สมชาย	หาญหริญั	ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม	 
มอบโล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 (Eco	 Factory)	 ให้กับ 
คุณทรงพล พริ้งประยงค์	 ผู้จัดการโรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์อีมัลชั่น	 
โรงงานอะครลิิกอมีลัชัน่	และโรงงานโพลิอะครลิิกแอซดิ	ในงานสัมมนาวชิาการ 
ประจำาปี	 Eco Innovation Forum 2017	 ซึ่งจัดโดยสถาบันส่ิงแวดล้อม 
อตุสาหกรรม	สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	รว่มกับการนคิมอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้	 นับต้ังแต่	 พ.ศ.	 2558	 -	 2560	 ทุกโรงงานของ	 
ดาว	ประเทศไทย	ได้ผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้วทั้งหมด

รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	4
	 คณุมงคล	พฤกษว์ฒันา	อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม	 
กระทรวงอุตสาหกรรม	 มอบโล่รับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียวระดับที่	4	วัฒนธรรมสีเขียว	ให้กับ คุณเฮนรี่ หลิง  
ผู้อำานวยการโรงงาน	 ในงานสัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
อย่างยั่งยืน	 ณ	 สโมสรทหารบก	 (วิภาวดี)	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่ 	 
11	 กันยายน	 สำาหรับการดำาเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นวัตกรรมระดับโลกยกระดับธุรกิจในประเทศ
	 เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 คุณวุฒิชัย	 ธรรมสุจริต	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ธนาวุฒิ	 
คอมโพสิท	จำากัด	และ	ดาว	ประเทศไทย	 เปิดตัวโพลียูเรีย	สเปรย์	อิลาสโตเมอร์	 โซลูชั่น 
สำาหรับเคลือบพื้นผิวที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันและยืดอายุของพื้นผิวชนิดต่าง	 ๆ	 
ซึ่งนวัตกรรมโพลียูเรียประสิทธิภาพสูงมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการใช้งานที่รวดเร็ว	 
มคีวามยดืหยุน่สูง	และมคีวามแขง็แรงคงทนทีดี่เยีย่มสำาหรบัการใชง้านในภาคอตุสาหกรรม	 
มีอายุการใช้งานยาวนานถึง	 25	 -	 30	 ปี	 โดยไม่ต้องมีการพ่นเคลือบใหม่ในระหว่างนั้น	 
การร่วมมือทางธุรกิจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ	 ดาว	 ในการสนับสนุนนโยบาย 
ไทยแลนด์	 4.0	 ของรัฐบาล	 ผ่านการใช้นวัตกรรมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	 
รวมถึงการใช้ความรู้ระดับสากล	เพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าในประเทศไทย

ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์	4.0	
ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม
	 พลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรี	 
เปน็ประธานในงานแถลงขา่ว	“เอกชน...คดิใหญ.่..วจิยัจรงิ... 
มุ่งสู่ไทยแลนด์	 4.0”	 ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 โดยในงาน	 
คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	ประธานบริหาร	กลุ่มบริษัท	 
ดาว	 ประเทศไทย	 ได้ร่ วมพูดคุยในงานแถลงข่าว 
เพ่ือแบ่งปันมุมมองให้กับภาคเอกชนในการลงทุนด้านการ 
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 
ตอบโจทย์	“งานวิจัยขายได้”	และเชิญชวนให้บริษัทต่าง	ๆ	 
รว่มกนัผลกัดนัและชว่ยเหลอืใหอ้ตุสาหกรรมและธรุกจิไทย 
ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม	4.0

ถวายความอาลัย	
จากใจลูก...ถึง	“พ่อ”
	 คุณจิระศักดิ์	ตะปะโจทย์	นายอำาเภอ 
บ้านฉาง	 รับมอบดอกไม้จันทน์จำานวน	 
2,425	 ดอก	 ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน 
ของกลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย	ร่วมกัน 
ทำ า เพื่ อ ถ ว าย เป็ นพระราช กุศลแ ด่  
พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในงานพิธีถวาย 
ดอกไม้จันทน์	 26	 ตุลาคม	 นอกจากนี้	 
ดาวอาสายังได้ร่วมตั้งโรงทานบริการ 
อาหารและนำ้ าดื่ ม ให้ กั บประชาชน 
ที่ร่วมงาน	ณ	วัดบ้านฉาง	อีกด้วย

ข่าวธุรกิจ

ข่าวสังคม
ฉลองครบรอบ	50	ปี	ดาว	ประเทศไทย	และ	30	ปี	กลุ่มบริษัทร่วมทุน	เอสซีจี-ดาว
	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	ดาว	ประเทศไทย	จัดงานฉลองครบรอบ	50	ปี	การดำาเนินธุรกิจในประเทศ	 
และครบรอบ	 30	 ปีของการก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุน	 เอสซีจี-ดาว	 กรุ๊ป	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	 
ฯพณฯ	 กลิน	 ทาวน์เซนด์	 เดวีส์	 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย	 และบุคคลสำาคัญกว่า	 
400	 ท่านจากภาครัฐและเอกชนในแวดวงอุตสาหกรรม	 การเงิน	 และการธนาคาร	 และพันธมิตรธุรกิจ 
ร่วมแสดงความยินดี	 โดยมี	 คุณแอนดรูว์ ลิเวอริส	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ	 
บริษัท	ดาว	เคมิคอล	ให้การต้อนรับ	ณ	โรงแรมพลาซา	แอทธินี	กรุงเทพฯ
	 กลุ่มบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย	 เริ่มก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่	 พ.ศ.	 2510	 และเติบโตสู่การเป็น 
ฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 กว่าห้าทศวรรษที่กลุ่มบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย 
ได้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของไทย	 ผ่านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีลำ้าสมัย	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน	ชุมชนไทย	และสังคมโลก	สู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่	8	
หนุนจังหวัดระยองเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย	ประธาน 
บรหิาร	กลุม่บรษิทั	ดาว	ประเทศไทย	รว่มงานแถลงขา่วสมาคม 
เพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่	8	กับคณะผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน	 
ณ	 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์	 แอนด์	 สวีทส์	 ระยอง	 ซิตี้เซ็นเตอร์	 
โดยสมาคมฯ	 มีเป้าหมายที่จะ 
สร้างพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 
ให้เป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรม 
เชิ งนิ เวศที่ ไ ด้ รับการยอม รับ 
ในระดับสากล
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	 จากความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสังคม 
และชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของเราให้มี  
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นชุมชนที่ประสบ 
ความสำาเร็จอย่างยั่ งยืน	 ภายใต้ โครงการ 
บ้านดาวอาสา	 ตลอดปีพุทธศักราช	 2560	 
พนักงานดาวอาสาจึง ได้ดำ า เนินกิจกรรม 
เพื่อสังคม	 “ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำาดี 
ตามรอยพ่อ”	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	ของบริษัทฯ
	 นับต้ังแต่	 พ.ศ.	 2547	 พนักงานดาวอาสาร่วมกับมูลนิธิ 
ที่อยู่อาศัย	 ประเทศไทย	 ได้ดำาเนินโครงการบ้านดาวอาสา 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 13	 โดยได้ร่วมกันสร้างและส่งมอบบ้าน 
ที่ปลอดภัย	 แข็งแรง	 และถูกสุขลักษณะ	 ให้กับครอบครัวของ 
ผูม้รีายไดน้อ้ยไปแลว้ทัง้สิน้กวา่	30	หลงั	เพือ่ชว่ยเหลอืครอบครวั 
ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่งและปลอดภัย	 
และเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ	 50	 ปี	 ใน	 พ.ศ.	 2560	 นี้	 
ดาว	 ประเทศไทย	 ได้ดำาเนินโครงการ	 สร้างเพื่อ “พ่อ” 
กอ่เพือ่ “สงัคม”	โดยขยายความชว่ยเหลอืในการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
หรืออาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชน 
ทีข่าดแคลนเพิม่เติม	โดยได้รบัเงนิสนบัสนนุจาก	Dow’s	Global	 
Foundation	 ของบริษัท	 ดาว	 เคมิคอล	 5	 หมื่นเหรียญสหรัฐ	 
(ประมาณ	1.8	ล้านบาท)
	 ตลอดโครงการฯ	ดาวอาสาทั้ง	94	คน	ได้ร่วมกันสร้างบ้าน 
และอาคารสาธารณประโยชน์ให้กับคนในชุมชนกว่า	 537	 คน	 
ภายใต้	4	กิจกรรม	ได้แก่

โครงการสร้างบ้าน
ดาวอาสา
	 ดาวอาสาจาก	 EOU	 &	 CCLG	 
and 	 S i t e 	 I n f r a s t r u c t u r e	 
นำาโดย	 คุณยุกุลธร พาณิชยพิเชฐ  
ร่วมกันสร้างบ้านให้กับครอบครัว 
ของคณุอรพนิ	ศรรีตัน	์อำาเภอบา้นคา่ย	 
จังหวัดระยอง

สร้างเพื่อ	

“พ่อ”	
ก่อเพื่อ	
“สังคม”

	 ตลอด	13	ปี	พนักงานดาวอาสากว่า	1,209	คน	ได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย	ประเทศไทย	ในการสร้างบ้านดาวอาสาและอาคารสาธารณประโยชน์	35	หลัง	 
ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชุมชนกว่า	 661	 ชีวิตทั่วประเทศ	 บริษัทฯ	 จะยังเดินหน้าโครงการฯ	 เพื่อขยายพื้นที่จากชุมชนรอบ	 ๆ	 โรงงาน 
สู่ชุมชนอื่นในวงกว้างต่อไป	เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น

โครงการสร้างห้องนำ้าหญิง
	 ดาวอาสาจากโรงงานโพลสิไตรนี	 
นำาโดย	คุณไพฑูรย์ สุดเม่ง	ผู้จัดการ 
โรงงาน	 ร่ วมกันสร้ า งห้องสุ ขา 
ให้กับนักเรียนและครูกว่า	 300	 คน	 
ณ	 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำารุง	 
อำาเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง

โครงการสร้างโรงเรือนปลูกผัก
	 ดาวอาสาจาก	 Dow	 AgroSciences	 
นำาโดย	คุณวิชัย วัฒนจรูญโรจน์	ผู้จัดการ 
ฝ่ายขาย	 (ภาคกลาง)	 ร่วมสร้างโรงเรือน 
ปลูกผักและให้ความรู้เก่ียวกับการปลูก 
และดูแลแปลงผักแก่นักเรียนรวมถึงชุมชน 
ในพื้นที่	 ณ	 โรงเรียนวัดอัมพวา	 อำาเภอ 
บางบาล	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสร้างห้องสุขา
 คุณกาญจนา อุ่นอารมณ์  
ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุม 
คณุภาพ	และดาวอาสาจาก	QAQC	 
สรา้งหอ้งสขุาใหก้บันกัเรยีนและคร ู
กว่ า 	 126 	 คน	 ณ	 โรง เรี ยน 
บ้านชำาสมอ	 อำาเภอแกลง	 จังหวัด 
ระยอง	 นอกจากนี้ยังได้สอนการ 
ทดลองเคมีดาว	 และทำากิจกรรม 
สันทนาการกับน้อง	ๆ	อีกด้วย
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ดาวกูรู

	 พระเมรุมาศที่งดงามราววิมานบนสวรรค์นี้	 ได้รับการ 
ออกแบบขึ้นใหม่อย่างสมพระเกียรติ	 และเรามีเกร็ดความรู้ 
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเมรุมาศมาฝากกัน
  การวางผังพระเมรุมาศ	 หากมองพระเมรุมาศ	 
	 	 จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ	 (หันหน้าเข้า 
	 	 พระบรมมหาราชวัง)	จะสามารถมองเห็นยอดพระศรี- 
	 	 รตันเจดยีข์องวดัพระแกว้ซอ้นอยูใ่นบษุบกองคป์ระธาน	 
	 	 เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง
  ครั้งแรกในการสร้างพระเมรุมาศทรงบุษบกเก้ายอด	 
	 	 เพื่อสื่อถึงรัชกาลที่	 9	 มีจุดเด่นที่ความอิสระ	 ลดหลั่น	 
	 	 และสวยงาม	และยงัตอบโจทยก์ารออกแบบทีก่ำาหนดให	้ 
	 	 “มีความสง่างาม	 สมพระเกียรติ	 และไม่เหมือน 
	 	 ที่เคยมีมา”	ด้วยการเพิ่มชั้นเครื่องยอดบุษบกประธาน	 
	 	 จากเดิมที่นิยมใช้เชิงกลอนห้าชั้น	 มาเป็นเชิงกลอน 
	 	 เจ็ดชั้นเป็นครั้งแรก	 เพื่อแสดงถึงความเป็น	 “มหา 
	 	 ปราสาท”	เทียบเคียงได้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เกร็ดความรู้

พระเมรุมาศ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  โทนสีของพระเมรุมาศมีถึงห้าสี	 โดยแต่ละสีล้วนมี 
	 	 ความหมาย	 “ทอง”	 แทนสี เหลือง	 แสดงถึ งวัน 
	 	 พระราชสมภพ	 “ขาว”	 แสดงถึงความบริสุทธิ์และ 
	 	 ปัญญา	 “นำ้าเงิน”	 แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์	 
	 	 “ชมพู”	 แสดงถึงสีมงคลประจำาพระองค์	 และ	 “เขียว”	 
	 	 แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์	 สื่อถึงโครงการพระราชดำาริ 
	 	 เกี่ยวกับนำ้า	ดิน	และเกษตรกรรม
  พระเมรุมาศนี้ระดมสรรพวิชาช่างศิลป์ไทยทุกแขนง	 
	 	 ทั้งผสมผสานระหว่างงานช่างสมัยใหม่กับสมัยโบราณ	 
	 	 เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า	 “ศิลปกรรมในรัชกาล 
	 	 ที่	9”	เป็นครั้งแรก	

	 สุดท้าย	 แม้พระเมรุมาศจะถูกรื้อถอนออกไป	 เชื่อม่ันว่า 
ในหลวงรัชกาลที่	 9	 จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน 
ตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่	 และเป็นต้นแบบให้เราคนไทยดำาเนิน 
รอยตามเพื่อความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

ผ่านไปเมื่อวันที่	26	ตุลาคม	พ.ศ.	2560	
ณ	พระเมรุมาศ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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ปันสุข

ปันฝัน สร้างสรรค์อนาคต
กับโครงการ 

STEM Education 
Classroom to Career

	 การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติจำาเป็นต้องมีรากฐานสำาคัญ 
เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง	 ซึ่งหนึ่งในรากฐานที่จะ 
ช่วยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเข้มแข็งได้นั่นคือ	การศึกษา
	 ดาว	 ประเทศไทย	 เล็งเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ 
ของภาคอุตสาหกรรม	 จึงจัดต้ังโครงการเรียนร่วมทางการศึกษา	 STEM	 
Education	Classroom	to	Career	เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาส 
เรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีเพิ่มเติมจากการเรียนในสถานศึกษาและ 
เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำางาน	 โดยได้ดำาเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นแห่งแรก	 ซึ่ งผลตอบรับ 
เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก	 และคาดว่าจะมีโครงการต่อเนื่องในภาคเรียน 
ที่สอง	จากนั้นจะขยายผลสู่สถาบันอื่นต่อไป

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ
รองผู้อำานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

	 “ทางสถานศึกษาของเราต้องเตรียม 
ความพ ร้อมในการพัฒนาผู้ เ รี ยน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
สถานประกอบการและเป็นแรงงานช้ันดี 
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม	 ซ่ึงโครงการที่ 
ดาว	 ประเทศไทย	 มาให้ความรู้แก่ 
นักเรียน	 ช่วยพัฒนาเด็ก	 ๆ	 ได้มาก	 
เพราะผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก 
ผู้ทำางานในสถานประกอบการโดยตรง	 
ช่วยให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น	 ได้ 
ประสบการณ์	 เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเปน็บคุลากรสำาคญัตอ่การพฒันา 
อุตสาหกรรมและขับเคลื่อนประเทศ 
ต่อไป”
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ตัวแทนนักศึกษาสาขาปิโตรเคมี 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ดาวอาสาผู้ร่วมโครงการ

น้องบาส - อภิวัฒน์ นิสัยตรง
	 “การได้เรียนกับพี่	 ๆ	 จากดาวจะได้เรียน 
เฉพาะทาง	 มีการฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้น	 และยัง 
ได้แลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนๆ	 ในสาขาอื่น 
ที่มาเรียนร่วมกัน	 และยังได้ความรู้ ในการ 
ก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำางานเพื่อเตรียมความพร้อม	 
ซ่ึงความรู้ต่างๆ	 ที่ได้สามารถนำาไปใช้ในชีวิต 

ประจำาวันได้	 ไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อใช้ในการทำางาน 
เท่านั้นครับ”

คุณเอ๋ - ทิพวรรณ สายแวว
Technical Advisor, QAQC
	 หนึ่ ง ในผู้ เข้ า ร่ วม โครงการ 
ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงการทำางานน้ี 
มากว่า	 20	ปี	 ได้ไปให้ความรู้แก่น้อง	ๆ	 
ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง	
	 “พี่เองก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่	 การได้สอนรุ่นน้อง 
สถาบันเดียวกันทำาให้พี่รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก	 เชื่อว่าน้อง	ๆ	 คงดีใจ	 มีความสุข	 
และเข้าถึงความรู้ ได้มากข้ึน	 เพราะการเรียนแบบนี้ทำาให้ผู้ เรียนได้สัมผัสกับ 
ผู้มีประสบการณ์ตรงในการทำางาน”
	 นอกจากนี้คุณเอ๋ยังบอกด้วยว่า	 หากมีการขยายโครงการไปยังสถาบันอ่ืน	 ๆ	 
ตนก็พร้อมที่จะไปให้ความรู้กับนักศึกษาในสถาบันอื่นด้วยความเต็มใจ

คุณเจี๊ยบ - ผดุงชัย บุญกำาเนิด
Technical Advisor, Responsible Care
	 หนึ่งในวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ ให้น้อง	 ๆ	 ด้วย 
ประสบการณ์การเป็นติวเตอร์ของคุณเจี๊ยบ	 ทำาให้การเรียน 
การสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและราบรื่น
	 “การถ่ายทอดความรู้ ให้น้อง	 ๆ	 ก็ถือเป็นเรื่องท่ีดี	 
เพราะน้อง	ๆ	 จะต้องเติบโตและก้าวเข้าสู่สายการทำางาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่	 ความรู้ด้านความ 
ปลอดภัยจึงถือเป็นสิ่งสำาคัญในการทำางานลักษณะนี้	 
เพราะในโรงงานอุตสาหกรรมมีความเส่ียงหลายรูปแบบ	 
เราจึงควรสร้างจิตสำานึกเร่ือง 
ความปลอดภัย	 เพื่อให้ 
มีพื้นฐานที่ สมบู รณ์  
ก่ อ น ทำ า ง า น จ ริ ง	 
และนำาความรู้ที่ ได้ 
ไปต่อยอดในชีวิต 
ประจำาวันด้วย”

	 เรามาฟังความรู้สึกของน้อง	ๆ	นักศึกษา	ปวส.	ชั้นปีที่	2	สาขาปิโตรเคมี	 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง	ที่ได้เรียนในโครงการนี้กันบ้าง

น้องมะปราง - อรวรา สิทธิ
	 “ก า ร เ รี ยน ในโครงกา รนี้ เ ป็ น 
การเรยีนแบบสรปุ		ทำาใหห้นแูละเพือ่น	ๆ 	 
ได้ความรู้ที่ตรงจุดมากขึ้นภายใน 
เวลารวดเร็ว	 ซ่ึงการเรียนก็สนุกสนาน	 
เป็นกันเอง	และไม่เครียดเลยค่ะ”

น้องขุน - ปรีชา สิงห์โตศิริ
	 “พี่	ๆ	ที่มาสอน	ไม่ได้สอนเฉพาะความรู้ 
ในวิชาเรียน	 แต่ยังสอดแทรกชีวิตการทำางาน	 
และการพรี เซ้นต์งาน	 รวมถึงการ เ ขียน 
ใบสมัครงานที่ เป็นความรู้ เพิ่มเติมจากที่ 
ทางวิทยาลัยสอน	 อีกสิ่งท่ีผมประทับใจคือ 
การได้เห็นหน้างานจริง	 ได้เปิดโลกกว้างกว่า 
การเรียนเฉพาะในห้องครับ”

STEM
	 เปน็คำายอ่จากภาษาองักฤษของศาสตร	์4	สาขาวิชา	ไดแ้ก	่วทิยาศาสตร	์(Science)	เทคโนโลย	ี(Technology)	วศิวกรรมศาสตร	์ 
(Engineering)	 และคณิตศาสตร์	 (Mathematics)	 หมายถึงองค์ความรู้	 วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของ 
ความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง	ๆ	มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำาเนินชีวิตและการทำางาน
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ปลอดภัยสบายใจ เรื่อง	ป้ามาลี

แพ้ยา แพ้อาหาร 1,579 คน

ปวดศีรษะ ภาวะผิดปกติ หูคอจมูก 1,599 คน

ชัก 2,617 คน

สัตว์กัด 3,141 คน

หัวใจหยุดเต้น 5,642 คน

ป่วย อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง 12,659 คน

ปวดท้อง ปวดหลัง เชิงกราน ขาหนีบ 14,113 คน

พลัดตกหกล้ม 15,245 คน

สถิติรวมเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งสิ้นใน พ.ศ. 2559 เป็น 156,525 คน

10 อันดับ
อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในเด็ก 

ประจำา พ.ศ. 2559
จัดทำาโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

อุบัติเหตุยานยนต์ 36,203 คน

กมุารเวชกรรม 56,101 คน

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

 สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแหง่ชาตไิดร้วบรวม 
สถิติข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
และอุบัติเหตุของเด็ก ๆ  อายุตั้งแต่ 1 ขวบ ไปจนถึง  
15 ปี ตลอด พ.ศ. 2559 พบว่ามีเด็กเจ็บป่วย 
ฉุกเฉินทั้งหมด 156,525 คน ซึ่งเป็นการเจ็บป่วย 
ฉุกเฉินเกี่ยวกับกุมารเวชกรรมมากที่สุด โดย  
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบัน 
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า  
จากสถิติจะพบได้ว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด 
คือ อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์และการพลัดตก 
หกล้ม เนื่องจากร่างกายของเด็กยังอ่อนแอ 
และบอบบาง จึงมีแนวโน้มว่าเด็กจะเสียชีวิต 
มากกว่าผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่จึงควรระมัดระวัง 
ให้ดี

บ้านปลอดภัย ลูกรักสุขใจ

Sa
fe Ho

me for Kids
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	 นอกจากการดูแลให้ลูก	 ๆ	 ปลอดภัยแล้ว	 
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนและเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีด้วยนะคะ	 ผศ.บุบผา	 เรืองรอง	 อาจารย์ 
ประจำาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช	 ได้แนะนำาตัวอย่างไว้ดังนี้ค่ะ

อ้างอิง
https://www.matichon.co.th/news/426268

http://taamkru.com

 ชี้ แนะให้ลูกรู้จักสิ่ งของท่ี เ ป็นอันตราย  
อธิบายเหตผุลประกอบขอ้หา้มและขอ้ควรปฏบัิต ิ 
เช่น บอกเด็กวัย 5 ขวบว่า กระติกนำ้าร้อนนั้น 
มีนำ้าร้อน หากลูกไปเล่นจะทำาให้นำ้าร้อนลวก 
และบาดเจ็บ

 ชวนลูกจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านอย่างมีระเบียบและ 
พูดคุยแนะนำาลูก เช่น ของเล่นเก็บในที่เก็บ หากไปวาง 
ขวางระเกะระกะบรเิวณทางเดินหรอืบนัไดบา้น  จะกอ่ใหเ้กดิ 
อุบัติเหตุ

 พาลูกเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน 
ที่จัดขึ้นเพื่อฝึกการหนีภัยธรรมชาติ เช่น เมื่อ 
แผ่นดินไหว การเกิดสึนามิ ไฟไหม้ นำ้าท่วม ฯลฯ

 แนะนำาและสาธิตการเล่นที่ถูกวิธี เช่น  
การโล้ชิงช้าให้นั่งไม่ควรยืนและกระโดด 
ลงมา ฯลฯ

 เล่าเรื่องธรรมชาติ สัตว์เลี้ยง 
ที่ทำาร้ายเด็กได้ เช่น ลิง นก ไก่   
แมว สุนัข ฯลฯ

 อ่านหนังสือนิทานที่ให้ข้อคิดเรื่องอุบัติเหตุ  
หรือพูดคุยยกตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุให้ลูกฟัง  
เพ่ือแลกเปลีย่นขอ้คดิกบัเดก็ไดด้ว้ยภาษางา่ย ๆ

 ฝึกลูกให้มีวินัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น สวมรองเท้า 
พื้นหนาลงเล่นในสนามเพื่อป้องกันเศษแก้ว ฝึกเรื่อง 
การขึ้นลงรถรับส่งนักเรียนด้วยความระมัดระวัง

 ฝกึการเดนิถนนอยา่งปลอดภยั  
ได้แก่  เดินบนทางเท้า การข้าม 
ทางม้าลาย เป็นต้น

	 ทีส่ำาคญัใครบ้างเอ่ยทีเ่ลีย้งลกูไปพรอ้มกับเลีย้งสมารท์โฟน 
ระยะหลังมานี้มีข่าวอุบัติเหตุให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่า	 เด็กพลัด 
หกล้ม	 ตกบันได	 ตกเครื่องเล่น	 จมนำ้า	 เพราะคุณพ่อคุณแม่ 
มัวเผลอเล่นสมาร์ทโฟน	ขออย่าให้เกิดขึ้นกับใครเลยนะคะ
 บ้านปลอดภัย	ลูกรักสุขใจ	ได้ยินแต่เสียงหัวเราะ	สบายใจ 
กันทุกครอบครัวจ้ะ
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ของดีบ้านเรา

 จากสวนสุขภาพ (เก่า) ที่ชาวบ้านฉางเข้ามาเดินเล่น 
และออกกำาลังกายเพียงอย่างเดียว ได้รับการปรับ 
ทัศนียภาพให้ดูทันสมัย น่าพักผ่อน ก่อนจะกลายมาเป็น 
ศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม “ตลาดนัด 
ชุมชนเมืองบ้านฉาง” ดึงดูดให้ชาวบ้านและคนต่างถิ่น 
เดินทางมาซื้อขาย พบปะ แบ่งปันความสุขร่วมกันบนถนน 
สายเล็ก ๆ ที่ตัดผ่านสวนสุขภาพ ซึ่งสองข้างทางแน่นขนัด 
ไปด้วยร้านค้า เปี่ยมล้นไปด้วยรอยยิ้มของชาวชุมชน  
เชิญชวนทุกคนให้ก้าวเข้ามาสัมผัสความสุขที่บ้านฉาง

	 กว่า	 5	 เดือนที่ตลาดนัดแห่งนี้เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมทั้งในฐานะคนขายและคนซื้อ	 สินค้าที่ชาวบ้านนำามาขายก็มี 
หลากหลายประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นของกิน	 ของใช้	 ต้นไม้	 ดอกไม้	 สินค้า 
มือสอง	นอกจากนี้ยังมีโซน	Food	Truck	 โซนกิจกรรมและเวทีการแสดง 
ที่ให้เด็กและเยาวชนหมุนเวียนกันมาแสดงความสามารถ	 มีฟิตเนส 
ราคาประหยัด	ห้องนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองบ้านฉาง	และศูนย์การเรียนรู้ 
สำาหรับเด็กที่สนับสนุนโดย	ดาว	ประเทศไทย
	 ทัง้นี	้คุณไพโรจน	์เรอืงธรุะกจิ	นายกเทศมนตรเีมอืงบา้นฉาง	ไดบ้อกเลา่ 
ถงึทีม่าของโครงการตลาดนดัชมุชนเมอืงบา้นฉางวา่	เกดิขึน้จากความตัง้ใจ 
ของเทศบาลที่อยากช่วยส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน	 
จึงเลือกปรับปรุงบริเวณสวนสุขภาพให้มีพื้นที่สำาหรับชาวบ้านนำาสินค้า 
ต่าง	ๆ	มาขายร่วมกัน

สร้างรายได้ รวยรอยยิ้ม

	 ใครไดม้าเทีย่วเมอืงระยอง	อยา่ลมืแวะมาชอ็ป	ชมิ	ชลิกนัได	้ณ	ตลาดนดั 
ชุมชนเมืองบ้านฉาง	 ซึ่งเปิดทุกวันพุธแรกของเดือน	 นอกจากจะได้ลิ้มลอง 
ของกินอร่อย	 ๆ	 หรือจับจ่ายของใช้ถูกใจแล้ว	 ยังมีส่วนช่วยสนับสนุน 
การสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเมืองบ้านฉางอีกด้วย
	 นอกจากนี้	 เทศบาลเมืองบ้านฉางและ	 ดาว	 ประเทศไทย	 ยังได้ 
ร่วมกันจัด	 “โครงการลานนัดสุขภาพ”	 ณ	 บริ เวณสวนสุขภาพ	 
ทุกวันอังคารและศุกร์	 รวมทั้งกิจกรรม	 “ลานนัดดาว”	 ที่บริษัทฯ	 จัดขึ้น 
ภายในโรงงาน	 เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น	 สร้างพ้ืนที่ให้ชุมชน 
ได้นำาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ทั้งพืชผัก	ผลไม้	อาหาร	และขนมต่าง	ๆ 	มาจำาหน่าย 
ภายในโรงงานเป็นประจำาอีกด้วย

ตลาดนัดชุม
ชน

เมืองบ้านฉ
าง

	 “แนวคิดในการพัฒนาของเราคือ	 ‘สุขภาพดี	 มีความสุข 
ที่บ้านฉาง’	อยู่ที่นี่เราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี	มีความสุข	ถ้าใคร 
อยากสุขภาพดี	 ก็ต้องมาท่ีสวนสุขภาพแห่งนี้ 	 
ซ่ึงมีท้ังพื้นท่ีออกกำาลังกายและตลาดนัดอาหาร 
เพื่อสุขภาพ	 ที่แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลาง 
ของชมุชน	เปน็หนึง่ในของดเีมอืงบา้นฉาง	เพือ่ให ้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดระยอง 
ได้มาเที่ยวชม	 มาทำาความรู้จักชุมชนของเรา	 
ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย”
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	 “ร้านของเราทำาขนมไทยขาย 
มาหลายปี	 แต่พอมาขายที่ตลาดนัด 
ชุมชนเมืองบ้านฉาง	 ทำาให้ขนม 
ของเราเข้าถึงลูกคา้ไดม้ากขึน้	เลยพยายามสรา้งสรรค ์
รูปลักษณ์ขนมให้ดูสวยงาม	น่ากิน	ขายในราคาย่อมเยาเพื่อให้ทุกคน 
ซือ้กนิได	้ซึง่ผลตอบรบัจากลกูคา้คอ่นขา้งด	ีชว่ยใหเ้รามรีายไดเ้พิม่ขึน้	 
และมีกำาลังใจว่า	ขนมไทยก็อร่อยไม่แพ้ขนมต่างชาติ”

	 “ชุมชนเราทำาผัดไทยกุ้งสด 
มาขาย 	 จุ ด เ ด่น คือการ ใ ส่นำ้ า 
มะขามเปยีกตามสตูรโบราณ	ทำาให้
รสชาติผัดไทยอร่อยกลมกล่อม	
และเรายังทำาขนมชั้นมาขายด้วย	 โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ	 เช่น 
สีเขียวจากใบเตย	 สีฟ้าจากอัญชัน	 และสีแดงจากฝาง	 สีสันของขนม 
จะไม่ฉูดฉาด	แต่ลูกค้าชื่นชอบกันมาก
ถือเป็นรายได้เสริมที่ดี”

	 “พี่เป็นตัวแทนจากชุมชนมิ่งมงคล	 สินค้า
ที่ เรานำามาขายคือ	 ข้าวยำาสมุนไพร	 สูตร

สายบุรีแท้	 เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่คนใน
ชุมชนของเราทำาเอง	 ขายมา 

5 	 เ ดื อนแล้ วนั บแต่  
เปดิตลาด	ยอดขาย 

ก็ ดี ม า ต ล อ ด	 
มีคนชอบเยอะ	ทำาให้เรามีรายได้เสริม
ที่กระจายไปสู่คนในชุมชนของเรา
ด้วย”

	 “ผลไม้ที่ป้าขายมาจากสวนของป้าเอง	 มีทั้งมะม่วง	 น้อยหน่า	 
มงัคุด	มะนาว	หมนุเวียนมาขายตามฤดกูาล	ปา้ทราบโครงการตลาดนดั 
ชมุชนเมอืงบา้นฉางจากบรษิทั	ดาว	เลยมาลองขายตัง้แตเ่ปดิตลาด 
ครั้งแรก	 ผลตอบรับดีมาก	 มีคนรู้จักผลไม้จากสวน 
ของป้ามากขึ้น	 รายได้ก็ดี	 เพราะเราขายเอง	 
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง”

คุณสำ�รวย ง�มรัตนกุล (ผลไม้สวนป้�อี๊ด) 

โทร. 06-3461-5639 คุณลำ�เพย สุวรรณสร (ชุมชนมิ่งมงคล) 

โทร. 08-6098-9172

คุณคมขำ� พูลหิรัญ และคุณสุม�ลี ชิงช่วงชัย 

(ชุมชนเทพจินด�) 

โทร. 08-6824-8614, 08-1782-2039
คุณอัจฉร�ภรณ์ ท้วมทอง (ขนมไทยอิ่มศุข)

โทร. 09-4324-6642
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อีซี่ อิงลิช

 นำา้เปน็องค์ประกอบของส่ิงตา่ง ๆ  บนโลกมากมาย 
เพื่อสร้างเสริมฐานความรู้และคลังคำาศัพท์ภาษา 
อังกฤษ ลองทบทวนกันดูว่ายังมีคำาศัพท์อื่นอะไร 
อีกบ้างที่เรารู้จักเกี่ยวกับนำ้านะคะ
 Easy English ฉบบันีข้อนำาเสนอเรือ่งราวของนำา้ 
ในหลายรูปแบบ รส กิน สี เรามาทำาความรู้จักกับ 
คำาศัพท์ที่เกี่ยวกับนำ้าในแบบต่าง ๆ กันค่ะ

“นำ้�”
ในภาษาอังกฤษ

มีอะไรบ้างนะ Beverage
เครื่องดื่ม

Nature
ธรรมชาติ

Form
รูปแบบ

Cooking Method
วิธีประกอบอาหาร

Soda Pop นำ้าอัดลม

Juice นำ้าผลไม้

Still Water นำ้าดื่มไม่อัดแก๊ส

Sparkling 
Water

นำ้าดื่ม 
นำ้าแร่ชนิดอัดแก๊ส

Snowflake เกล็ดหิมะ

Sleet หิมะฝน

Hail ลูกเห็บ

Vapor หมอก ควัน ไอนำ้า

Iceberg ภูเขานำ้าแข็ง

Hot Spring, Geyser นำ้าพุร้อน

Glacier ธารนำ้าแข็ง

Fjord อ่าวแคบที่อยู่ระหว่าง
หน้าผาสูงชัน

Boil ต้ม

Steam นึ่ง

Poach ลวก

Simmer เคี่ยว

เรื่อง	สุวธิดา	ศรียาพันธ์



23

_ นำ้า _ _ _ _ _ _
ดินแดนที่มี

ความอุดมสมบูรณ์

นำ้า _ _ _ _ _
ต่างฝ่ายต่างก็
พึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน

ดาวหรรษา

_ _ _ _ 
นำ้า _ _ _

จะทำาอะไรก็ค่อย ๆ 
พูดจากัน อย่าให้มีเรื่องราว

เดือดร้อนกับอีกฝ่าย

นำ้า _ _ _ _ _
การทำาอะไรให้เป็นที่ขัดขวาง 

หรือขัดต่ออารมณ์อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่ดูเหตุการณ์เสียก่อน 

อาจทำาให้ได้รับเคราะห์
หรืออันตราย

เติม           ในช่องว่าง
	 วารสารดาวเดียวกันฉบับนี้
ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านร่วมสนุกฝึกสกิล
สำานวนสุภาษิตไทยที่มีคำาว่า	“นำ้า”	กันครับ
กติกาแสนง่าย
1).	 เตมิคำาอืน่	ๆ 	ในชอ่งวา่งทีถ่กูตอ้งตามความหมาย	 
	 (เพราะคำาว่า	“นำ้า”	เราเติมให้แล้ว	^_^)

2).	 ถ่ายรูปส่งคำาตอบของคุณมาทาง	LINE@ 

 (สแกน QR CODE) 
	 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

รายชื่อผู้โชคดี
	 1.	คุณอิงดาว	ฤทธี
	 2.	คุณนิศาชล	ขจรวุฒิตระกูล
	 3.	คุณอรวรา	สิทธิ
	 4.	คุณอารยา	มั่งคั่ง
	 5.	คุณดาราวรรณ	รวดเร็ว
	 6.	คุณศรีไพร	อุตวงค์ษา
	 7.	คุณปิยวรรณ	มีสุข
	 8.	คุณณภัทร	หอมรื่น
	 9.	คุณสายรุ้ง	ชื่นสุวรรณ
10.	คุณเจนศิริ	เชิญถนอมวงศ์

1. วางแผน จัดระบบ ด ําเนินการ

2. ยืดหยุ่นความคิด

3. ติดตามประเมินตน

4. มุ่งเป้าหมาย

5. จดจ่อใส่ใจ

6. จ ําเพื่อใช้งาน

7. ควบคุมอารมณ์

8. ยั้งคิด ไตร่ตรอง

9. ริเริ่มลงมือท ํา

ทักษะ
พื้นฐาน

ทักษะ
ปฏิบัติ

ทักษะ
กํากับ
ตนเอง

เฉลย

ผู้ที่ร่วมสนุกตอบคำาถาม
ลุ้นรับหมอนรองคอนวดไฟฟ้า	

จำานวน 10 รางวัล 
อย่าช้านะครับ	

และขอให้ทุกคนโชคดีครับ

นำ้า

นำ้า _ _ _ _
เมื่อมีโอกาสหรือจังหวะ

ในการทำามาหากิน
ก็ควรรีบคว้าไว้ อย่าปล่อย

โอกาสผ่านไป
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1 แก้วก่อนเข้านอน 
ช่วยชะล้างสิ่งตกค้างในลำาไส้
และกระเพาะอาหาร 
ทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยง
ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวาย

เรารู้กันว่าต้องดื่มนำ้าให้เพียงพอ 
แต่รู้ไหมว่าควรจะดื่มเวลาไหนถึงจะดี

ดื่มนำ้า
ตอนไหนดี2 แก้วตอนตื่นนอน 

ช่วยกระตุ้นการทำางาน
ของอวัยวะภายในร่างกาย

1 แก้วก่อนอาบนำ้า 
ช่วยลดความดันโลหิต

1 แก้วช่วงสาย ๆ 
ช่วยชำาระของเสีย
ที่เกิดจากร่างกาย

1 แก้ว
ก่อนมื้ออาหาร 30 นาที 
ช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้น

2 - 3 แก้วช่วงบ่าย ๆ 
ช่วยให้ร่างกายไม่ขาดนำ้า 
สมองแจ่มใส

ผู้หญิง
ควรดื่มนำ้าวันละ 2.2 ลิตร 

(ประมาณ 9 แก้ว)

ผู้ช�ย
ควรดื่มนำ้าวันละ 3 ลิตร 

(ประมาณ 13 แก้ว)


