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เดินไป โทรไป ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
ทำ�ความรู้จักฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์
(ปลอดสาร) พี่ชา
SPORT กีฬา

นักกีฬาอะไร ใครรูบ้ า้ ง

ทักทาย

สวัสดีครับ
ปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีทองของนักกีฬาที่จะได้ประชันฝีมือกันทั้งปีในมหกรรมกีฬาระดับโลก
เริ่มตั้งแต่ต้นปีที่มีกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว หรือพย็องชัง 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และอีกกีฬายอดฮิตตลอดกาลที่ช่วงนี้แฟนกีฬาทั่วโลกต่างลุ้นและเชียร์ทีมที่ตนชื่นชอบให้คว้า
ถ้วยแชมป์ได้ในฟุตบอลโลกที่ฟาดแข้งอย่างสุดมันในประเทศรัสเซีย รวมถึงอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่ชาวไทย
จะได้ร่วมเชียร์และให้ก�ำลังใจทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 หรือจาการ์ตา
ปาเล็มบัง 2018 ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬานานาชาติที่ส�ำคัญที่สุดในทวีปเอเชีย ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคมถึง 2 กันยายนนี้
แต่ทราบหรือไม่ว่า เบื้องหลังความส�ำเร็จของนักกีฬา นอกจากการเตรียมความพร้อมร่างกาย
และการฝึกซ้อมที่สม�่ำเสมอแล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการแข่งขันเช่นกัน ค้นหาค�ำตอบและติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในคอลัมน์ ‘ดาวเด่น’
อีกหนึ่งเรื่องราวที่ก�ำลังเป็นที่พูดถึงในสังคมทั่วโลกก็คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ซึง่ เป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์ส�ำคัญในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะและ
ของเสียจากสินค้าหลังจากการบริโภค โดยแนวคิดนี้มีนัยส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าไปจนถึงการใช้
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคจะต้องให้ความส�ำคัญ และเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต แต่ในทางกลับกัน ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสีเขียวของไทยในอนาคต
อีกทางหนึ่ง อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่คอลัมน์ ‘ดาวกูรู’
นอกจากนี้ ในคอลัมน์ ‘ของดีบ้านเรา’ เราได้พูดคุยกับ “พี่อนุชา” หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้ง “กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม” ที่มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจในการท�ำธุรกิจผักปลอดสารซึ่งก�ำลัง
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกด้วย รวมถึงคอลัมน์ ‘ปันสุข’ ที่จะเล่าถึงบรรยากาศการปลูก
ป่าชายเลน ณ ปากน�้ำประแส อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ ดาว ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรช่วยกัน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าในเมืองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครบทศวรรษ
สุดท้ายนี้ ดาวเดียวกัน ขอขอบคุณท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนนิตยสารของเราด้วยดีเสมอมา
และส�ำหรับแฟนพันธุ์แท้กีฬาทุกท่าน นั่งเชียร์กีฬาอยู่หน้าจอแล้ว ช่วงพักเบรกโฆษณาก็อย่าลืมร่วมสนุก
ตอบค�ำถามจากคอลัมน์ ‘ดาวหรรษา’ ผ่าน LINE@ ของนิตยสารกันนะครับ ทีส่ �ำคัญ อย่านอนดึกจนเกินไป
และพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ
สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ
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ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีส่วนสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้ดีขึ้น
ในหลาย ๆ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวรุดหน้า ยังช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ รอบตัวเรา ซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ที่เราเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทั้งยังใช้เป็นการแข่งขันเพื่อ
ความเป็นเลิศได้ด้วย นั่นคือ “กีฬา” นั่นเอง
ในการเล่ น กี ฬ าทุ ก วั น นี้ การเตรี ย มความพร้ อ มทาง
ร่ า งกายและการหมั่ น ฝึ ก ซ้ อ มเป็ น สิ่ ง จ�ำเป็ น ยิ่ ง ส�ำหรั บ นั ก กี ฬ า
แล้ว การเตรียมร่างกายให้พร้อมจะเป็นองค์ประกอบของความ
ส�ำเร็จที่ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม เราก็ยังต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เข้ามา
เป็ น องค์ ป ระกอบเพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาไปสู ่ ค วาม
เป็ น เลิ ศ จะเห็ น ได้ ว ่ า ในหลายประเทศได้ มี ก ารน�ำองค์ ค วามรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในแวดวง
การกีฬาด้วยการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ทั้งที่
เป็นอุปกรณ์สว่ นบุคคล เช่น เครือ่ งแต่งกาย รองเท้า และอุปกรณ์ทใี่ ช้
เพื่อการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นลู่วิ่ง ลู่จักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์
สนามต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ หลังคาอัฒจันทร์ ฝาผนัง ระบบแสงสว่าง
ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักกีฬามากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ชม
ได้รบั ความสะดวกสบายและเชียร์กฬี าได้อย่างเต็มรสชาติมากขึน้

ดาว เคมิ ค อล เป็ น บริ ษั ท วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น น�ำของโลก
จ า ก ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ที่ ใ ห ้ ค วา ม ส�ำ คั ญ กั บก า ร คิ ดค ้ น แ ล ะ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของผู ้ ค นบนโลก
อั น เป็ น ปรั ช ญาธุ ร กิ จ โดยรวม ได้ ทุ ่ ม เทคิ ด ค้ น วิ จั ย นวั ต กรรม
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ธรรมชาติ แ ละสร้ า งความยั่ ง ยื น ต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ยืดหยุ่น
ทนทาน ใช้ ง านได้ ย าวนาน รวมทั้ ง น�ำเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ช ่ ว ย
เสริ ม สร้ า งโครงสร้ า งทั้ ง ภายในและภายนอกสนามกี ฬ าให้ ค งทน
และประหยั ด พลั ง งาน ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง ดาว ก็ ใ กล้ ชิ ด กั บ การกี ฬ า
เพื่ อ ให้ ก ารเล่ น และการชมกี ฬ าของทุ ก คนเป็ น ประสบการณ์ ที่
สร้างความสุขสูงสุด

ด้วยความมุ่งมั่นที่ ดาว เคมิคอล มีต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างและ
พัฒนาความลํ้าหน้าทางการกีฬาในมหกรรมการแข่งขันของมวลมนุษยชาติทั่วโลก เราจึงสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสร้างอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในกีฬา
โอลิมปิกมายาวนานกว่า 30 ปี

“Sport is our starting point, a sustainable future is our destination.”
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 120 ปี ดาว ให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การคิดค้น วิจยั และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โดยปัจจุบนั เรามุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานแนวคิด Circular Economy
หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเรายังส่งเสริมให้คคู่ า้ ทาง
ธุรกิจของเรามีการด�ำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืนเช่นกัน โดยการร่วมพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ไปพร้อม ๆ กับลูกค้าเพือ่ ให้เขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
แต่ยงั ช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อกี ด้วย
ส�ำหรับเรือ่ งการกีฬา เราก็ให้ความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน
เพราะเราเล็งเห็นว่ากีฬาไม่ใช่แค่เรือ่ งส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และ

มิตรภาพเท่านัน้ แต่ถา้ ดูจากประวัตศิ าสตร์จะเห็นว่ากีฬามีการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มากมาย และวิทยาศาสตร์การกีฬานีก้ ม็ ี
ส่วนช่วยให้สถิตใิ นเกมการแข่งขันต่าง ๆ ดีขนึ้ ซึง่ ดาว เองในฐานะผูน้ �ำ
ด้านวัสดุศาสตร์กม็ ผี ลิตภัณฑ์มากมายทีช่ ว่ ยให้วงการกีฬามีพฒ
ั นาการ
และมาตรฐานทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและตอบโจทย์ดา้ น
ความยัง่ ยืนมากขึน้ เช่น วัสดุส�ำหรับหญ้าเทียมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แผงฉนวนที่ใช้ในอาคารแข่งขันเพื่อช่วยคงอุณหภูมิภายในให้คงที่เพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงาน หรือแม้กระทัง่ วัสดุทชี่ ว่ ยท�ำให้การถ่ายทอดสด
การแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ใน พ.ศ. 2550 ดาว ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากลอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้กีฬาโอลิมปิกสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการแข่งขัน
รวมถึงกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ณ เมืองพย็องชัง
ประเทศเกาหลีใต้ โดย ดาว ได้ใช้นวัตกรรมหลายอย่างเข้ามาช่วยในการ
แข่งขัน เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ซลิ โิ คนเพือ่ กันความหนาวเย็นให้หอ้ งพัก
นักกีฬา หรือแม้แต่โอลิมปิกสเตเดียมรูปห้าเหลีย่ มทีใ่ ช้ส�ำหรับพิธเี ปิด
และพิธปี ดิ ก็ใช้แผงฉนวนซึง่ ช่วยประหยัดพลังงานและป้องกันการรัว่ ซึม
ของน�้ำได้ ซึ่งผลจากการน�ำผลิตภัณฑ์ของดาวมาใช้ ท�ำให้สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกีฬาโอลิมปิกได้ถึง 2.79 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)
ส�ำหรับ ดาว แล้ว นวัตกรรมและการด�ำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืน
เป็นหัวใจของการด�ำเนินธุรกิจ และเราจะท�ำงานอย่างมุง่ มัน่ โดยร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนเพือ่ คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีอนั จะน�ำสังคมและ
โลกใบนีไ้ ปสูค่ วามยัง่ ยืนครับ
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นวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับกีฬา
คุณรูห้ รือไม่วา่ การแข่งขันกีฬาครัง้ ส�ำคัญๆ ในระดับประเทศ หรือระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์ ไม่วา่ จะเป็นการแข่งขันฟุตบอล ว่ายน�ำ้ หรือวิง่
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ หรือช่วยให้นักกีฬาสามารถคว้าชัยชนะมาได้นั้น นอกเหนือจากความพร้อมของนักกีฬาแล้ว
การน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความแข็งแรง ทนทาน ความปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน ความทันสมัยของเครือ่ งมืออุปกรณ์กฬ
ี า หรือ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ก็สามารถท�ำให้นกั กีฬาประสบความส�ำเร็จ และท�ำให้การจัดงานแข่งขันกีฬาในแต่ละครัง้ กลายเป็นประสบการณ์
ทีน่ า่ จดจ�ำได้เช่นกัน

ตัว๋ เข า้ ชมกีฬา
เทคโนโลยีการเคลือบ
ด้วยพอลิเมอร์แบบทึบแสง
ROPAQUE™ ช่วยท�ำให้
รูปภาพบนตั๋วติดคงทนถาวร
ลดการเปรอะเปื้อนของหมึก
ในโอลิมปิกเกมส์ 2016 (ริโอ เกมส์ 2016) ตั๋วได้ถูกขาย
ไปมากกว่า 6.2 ล้านใบ

การเชือ่ มต่อ
ของแฟนกีฬา

อุปกรณ์รองเท้า
และเครือ่ งแต่งกาย

Dow-sourced
ultra-pure solvents
ช่วยให้ระบบการประมวลผลของ
อุปกรณ์สื่อสารรวดเร็วขึ้น ลดการใช้แบตเตอรี่
และยืดเวลาการใช้งานของ
สมาร์ทโฟนให้ยาวนานขึ้น ช่วยให้แฟน ๆ
แบ่งปันประสบการณ์ และเชื่อมต่อกับ
ผลคะแนนล่าสุดได้ทันที

INFUSE™ Olefin Block
Copolymers เป็นหนึ่งใน
วัสดุที่มีน�้ำหนักเบาที่สุดที่เลือก
น�ำมาใช้ มีคุณสมบัติท�ำให้รองเท้ากีฬา
คืนตัวได้ดีขึ้น ทนแรงกดและคงสภาพขนาด
ของรองเท้าให้มีความเสถียร ภายใต้อุณหภูมิ
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมถึง
ช่วยป้องกันเท้าของผู้วิ่งได้โดยดูดซับ
รับแรงสะเทือนจากการเดิน กระโดด และวิ่ง

ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์
2012 พบว่ามีการแชร์ขอ้ ความผ่านทวิตเตอร์
ถึง 150 ล้านครัง้

โดยทั่วไปอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของ
รองเท้าวิ่งอยู่ที่ประมาณ

หรือ

การดูแลเฉพาะบุคคล

SunSpheres™ SPF
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน
SunSpheres™ SPF Boosters
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกรองรังสี
ยูวีในผลิตภัณฑ์กันแดด รวมทั้งเทคโนโลยีฟิล์ม
พอลิเมอร์ EPITEXTM และกลุ่ม DOWSILTM
ซิลิโคนอคริเลต ท�ำให้ครีมกันแดดติดทนนาน
และกันน�้ำได้ดี

300 ถึง 450 ไมล์

การปกป้องผิวจากแสงแดดระหว่างเล่นกีฬามีความส�ำคัญ
ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวที่หิมะสามารถสะท้อนรังสีจาก
ดวงอาทิตย์กลับเข้าสู่ผิวของคุณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
และในบริเวณที่มีระดับความสูงจะยิ่งได้รับรังสียูวี
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ DOWSILTM 556 Cosmetic Fluid
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหงื่อแห้งเร็วขึ้นโดย
ไม่ทงิ้ คราบสีขาวไว้ทผี่ วิ ท�ำให้ทงั้ นักกีฬาและผูช้ ม
รู้สึกแห้งสบายตัวตลอดวัน

บรรจุภณ
ั ฑ์

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยรักษา
ความสดใหม่ ยืดอายุการ
เก็บรักษา ท�ำให้ลดปริมาณขยะ
และอาหารเน่าเสียลงได้
ครัวของหมู่บ้านนักกีฬาในโอลิมปิกเกมส์ 2016

มีการเตรียม
อาหาร 60,000
มื้อ/วัน
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ใช้ส่วนผสม บริการให้กบั นักกีฬา
460,000
โค้ช และทีมงาน
ปอนด์
จ�ำนวน 18,000 คน
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6 เดือน

SCIENTIFIC SOLUTION
ดาว บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำของโลก ไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจ
ด้านกีฬา โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกีฬาแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ทีย่ าวนาน มีความยืดหยุน่ ทนทาน ปลอดภัย รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความคงทนให้กบั
โครงสร้างภายในและภายนอกของสนามกีฬา ลดการใช้พลังงาน สร้างความสะดวกสบายให้กบั นักกีฬา
และผูเ้ ข้าชมในทุกการแข่งขันมากขึน้

เก้าอีน้ งั่ ชมกีฬา

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

ซิลิโคนยาแนวโครงสร้างช่วย
เชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับกรอบ
(sub-frames) ท�ำให้เราสามารถน�ำ
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่า
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเสียงในสนามกีฬา

สนามกีฬาเกาสงในไต้หวัน ได้น�ำเทคโนโลยีซิลิโคน Dow Corning®
983 มาใช้ ซึ่งถือเป็นสนามกีฬาแห่งแรกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อะคริลิกเรซินสูตรน�้ำ
ช่วยปกป้องที่นั่งจาก
แสงอาทิตย์และการกัดกร่อน
ส่วนพอลิยูริเทนได้ถูกน�ำมาใช้
เป็นส่วนประกอบของเบาะนั่ง ช่วยท�ำให้ที่นั่ง
วีไอพีมีความสบาย สวยงาม และทนทาน
เก้าอี้วีไอพีในโดมบอลชอย ซึ่งถือเป็นอาคารสัญลักษณ์
ของโซชิเกมส์ 2014 มีส่วนประกอบของพอลิยูริเทน
SPECFLEX™ อยู่ด้วย

แสงและพลังงาน

เทคโนโลยีซิลิโคน
ช่วยปกป้องระบบไฟ
ในสนามกีฬาจากแสงอาทิตย์
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน�ำและวัสดุฉนวน
DOW ENDURANCE™ ช่วยให้ระบบไฟฟ้า
ในสนามกีฬามีความเสถียร และส่งผลให้สายไฟ
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ลู วิ่ง ลู จักรยาน
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เทคโนโลยีตัวประสาน
อะคริลิกสูตรน�้ำ ช่วยลด
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
บนลู่และพื้นผิวของสนามกีฬา
โดยการกีฬาแห่งชาติจีนได้ใช้เทคโนโลยีตัวประสาน
อะคริลกิ ECOGROUND™ ในการก่อสร้างลูว่ งิ่ 500 ลู่

ฝาผนัง

โครงสร้างฝาผนังที่เคลือบ
ด้วยซิลิโคน ช่วยสร้างทางเข้า
ห้องโถงที่น่าประทับใจหรือ
ก�ำแพงป้องกันที่ดูสะอาดส�ำหรับกีฬาฮอกกี้
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่พักของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ได้ใช้แผงกระจกที่ยึดด้วยกาวซิลิโคนของ
Dow Corning® 993 เพื่ออุดกันรั่ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย
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รอบดวงดาว

Cashless Society
สังคมไร้เงินสด อนาคตที่น่าจับตามอง

จะเป็นอย่างไร ถ้าต่อไปเราไม่ต้องใช้ธนบัตรหรือเงินเหรียญแบบเดิมๆ ไม่ต้องใช้ตู้ ATM เพื่อเบิกเงินหรือทำ�ธุรกรรมอื่นๆ
นี่เป็นสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้น และจะพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตตามเทรนด์ของโลกที่กำ�ลังได้รับการผลักดันให้เป็น Cashless
Society หรือสังคมไร้เงินสดนั่นเอง
Cashless Society คือ สังคมที่จะไม่ใช้เงินสดเลยในชีวิต
ประจ�ำวัน เพราะทุกอย่างสามารถจ่ายผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)
อย่าง Mobile Banking หรือระบบบัตรเครดิต บัตรเดบิต ทีอ่ กี ไม่นาน
เราจะสามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึง
เคาน์เตอร์ธนาคาร
ข้อดีที่ส�ำคัญของแนวคิด Cashless Society คือ การลด
การใช้เงินสดและการเพิ่มการใช้ e-payment ซึ่งจะท�ำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพทางเศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการ
ลดต้นทุนที่มาจากธุรกรรมเงินสด เพราะการจัดการบริหารเงินสด
นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ เช่น ความเสี่ยงต่อการสูญหาย การขนส่ง
การผลิต และการจัดเก็บรักษา ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังสามารถ
เก็บภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากขึน้ เนือ่ งจากระบบ e-payment
ท�ำให้สามารถตรวจสอบบัญชียอ้ นหลังของธุรกรรมการเงินทุกอย่างได้
ต่างจากเงินสดทั่วไป
ทว่า สังคมไร้เงินสดก็มีข้อเสีย คือ การสูญเสียความเป็น
ส่วนตัวในการใช้เงิน เพราะธุรกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลกอิเล็กทรอนิกส์
จะถูกเก็บข้อมูลและเส้นทางการเงินเอาไว้เสมอ และแน่นอนว่า
หากข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไปก็อาจจะมีผลกระทบได้ ซึ่งรวมแล้ว
เป็นเรื่องความไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและ
การถูกโจรกรรมแบบออนไลน์

ข้ อ เสี ย ที่ ส�ำคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ Cashless Society
อาจท�ำให้ผคู้ นในสังคมบริโภคสินค้าและบริการฟุง้ เฟ้อเกินความจ�ำเป็น
เพราะความสะดวกสบาย ซื้อง่าย-จ่ายง่าย จะท�ำให้มีการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึน้ แม้ไม่มเี งินสดอยูใ่ นมือก็ยงั ใช้แอพพลิเคชันในโทรศัพท์
มือถือจ่ายแทนได้ ซึง่ จะน�ำไปสูภ่ าวะหนีส้ นิ และไร้เงินออมได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม Cashless Society เป็นสิ่งที่ก�ำลังคืบคลาน
เข้ามาในชีวิตประจ�ำวันและค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของทุกคน พวกเราจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวและคอยติดตามอัพเดตข้อมูล
ข่าวสารอย่างสม�่ำเสมอ เพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจใช้ธนบัตรหรือ
เหรียญกษาปณ์ไปซื้ออะไรที่ไหนไม่ได้เลย หากร้านค้าต่าง ๆ หันมาใช้
ระบบ Cashless กันอย่างเต็มตัวแล้ว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbeic.com, https://rabbitfinance.com
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บอกเล่าเก้าสิบ

ครั้งแรกในเมืองไทยกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อจัดการปัญหาพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

พลาสติ ก เป็ น วั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ค่ า น� ำ ไปใช้ ง านได้
หลากหลาย ตั้ ง แต่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของบรรจุ ภั ณ ฑ์
ไปจนถึ ง เป็ น ส่ ว นประกอบของรถยนต์ แ ละเครื่ อ งบิ น
เราได้ เริ่ ม ผลิ ต และน� ำ พลาสติ ก มาใช้ ป ระมาณ 50 ปี
ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน การผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นมากกว่า
20 เท่ า ตั ว * หากเราไม่ ส ามารถจั ด การกั บ พลาสติ ก ได้
อย่างเหมาะสม จากทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
ก็อาจกลายเป็นขยะกองโตได้เช่นกัน
ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน เนื่ อ งในวั น
สิง่ แวดล้อมโลก กลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) ภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำนวน 23 หน่วยงาน
ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและ
ขยะอย่างยั่งยืน” เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้
พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ
Circular Economy โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ
พลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ.
2570 โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน
พันธมิตรโครงการฯ ช่วยขับเคลื่อนให้แนวทาง Circular
Economy ประสบความส�ำเร็จ
ปริมาณพลาสติกในทะเลเกินกว่าครึ่งของโลก
มาจาก 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา และไทย ตามล�ำดับ**
สาเหตุหลักก็มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และการเกิดชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
คาดการณ์ว่า หากแต่ละประเทศไม่สามารถจัดการกับ
พลาสติกได้ ภายใน พ.ศ. 2593 ปริมาณพลาสติก
จะมีมากกว่าจ�ำนวนปลาในทะเล
*The New Plastics Economy: Rethinking the Future of
Plastics by Ellen MacArthur Foundation
** https://news.mthai.com/general-news/623578.html

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

“โครงการฯ นี้ถือเป็นก้าวส�ำคัญของการจัดการ
ปั ญ หาขยะและการใช้ พ ลาสติ ก อย่ า งถู ก ต้ อ งใน
ประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิก
ภายใต้กลุ่มพลาสติกที่มีผู้ผลิตกว่า 177 บริษัท ซึ่งจะมี
บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาและปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสติกทีจ่ ะช่วยให้ใช้พลาสติก
ในการผลิตน้อยลงหรือน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและรีไซเคิลได้
มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้จริง ๆ”

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

“หนึ่งในเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของ ดาว คือ
การสร้ า งสั ง คมและโลกที่ ยั่ ง ยื น เราได้ ร ่ ว มกั บ ภาคี ที่
มี เจตนารมณ์ เ ดี ย วกั น ในหลายประเทศทั้ ง ในอเมริ ก า
ยุ โรป และเอเชี ย ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นเพื่ อ
จัดการพลาสติกและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าด้วย
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามีจะเป็นแรงหนุนเสริม
ที่ ดี ใ ห้ กั บ โครงการฯ เพื่ อ ประโยชน์ ข องชุ มชน สัง คม
ประเทศ และโลกของเรา หากทุกคนในประเทศร่วมมือกัน
เราก็จะสามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน”

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการฯ ร่วมกับ 6 องค์กรชั้นน�ำ ได้แก่
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ำกัด
และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
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ติดดาว

นวัตกรรมการเคลือบพื้นผิวสำ�หรับงานก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเสมอ เราจึงไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของคนในปัจจุบัน
แต่ยังส่งเสริมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

ด้วยเหตุนี้ ดาว จึงพัฒนาสารส�ำคัญในวัตถุดิบตั้งต้น (Binder)
สูตรน�ำ้ (Waterborne) ซึง่ เป็นนวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมส�ำหรับ
การเคลือบพืน้ ผิวส�ำหรับงานก่อสร้างของผลิตภัณฑ์ ECOGROUND™
และ FORMASHIELD™ ซึ่งช่วยลดแรงกระแทก มีความยืดหยุ่นต่อ
การใช้งานสูง เพิ่มประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และ
ช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงานให้น้อยลง ทั้งยังค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของผู้ใช้งานเพราะปราศจากการเติมสารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOC) ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการก่อสร้างอีกด้วย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ ECOGROUND™ สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลากหลาย
เช่น พื้นถนน ทางเดินเท้า ลานจอดรถ พื้นสนามกีฬา พื้นผิวถนนส�ำหรับ
จักรยาน เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ FORMASHIELD™ ใช้กบั การเคลือบ
พื้นผิวผนังภายในและภายนอกอาคาร

ECOGROUND™

FORMASHIELD™

•
•

กันน�้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะปราศจากการเติม
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ทนต่อการใช้งานภายนอกและแสงอัลตราไวโอเลต

•

ทนต่อสารเคมี เช่น น�้ำมัน น�้ำมันเครื่อง สารขัดล้างถนน เป็นต้น •

•

ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

•
•

เพิม่ ประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากกว่าเทคโนโลยีเดิม ๆ
ระยะเวลาในการทำ�งานน้อยลง
เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 ดาว
ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด�ำเนินโครงการ Green
Campus ที่โรงเรียนสอนเด็กออทิสติกและความพิการ
ทางสติปัญญา Grace Orchard ประเทศสิงคโปร์
โดยน�ำ 2 ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมไปใช้ในการ
ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกีฬา ได้แก่ สนาม
บาสเกตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ และทาสีห้องเรียน
ให้กับโรงเรียน
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•
•
•

ลดกลิ่นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย และดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์
สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ทันทีหลังทาสี
ปกปิดพื้นผิวให้เรียบเนียน
ทนทานต่อการขูดขีด
ฟิล์มสีมีความแข็งแรง ทนทานต่อการเกิดคราบสกปรก
และเช็ดท�ำความสะอาดได้

ข่าวดาวบ้านเรา

รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ ๆ ดาว
Labelexpo Southeast Asia Classroom to Career อบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน น�้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน
ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ เพื่อระยองผาสุก สร้าง “บ้านดาวอาสา”
ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรภาคฤดูร้อน

ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำ�ปี 2560
เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม พ.ศ. 2561
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย โดย คุณเฮนรี่ หลิง
ผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน ได้รบั รางวัลธงธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจ�ำปี 2560
(ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลธงธรรมาภิบาล
สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ยอดเยี่ ย ม
ประจ�ำปี 2555 - 2560 (ธงขาว-ดาวทอง) จาก
ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิม่ ผูว้ า่ การการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสมเจตน์ ส�ำนักงาน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จั ง หวั ด ระยอง
ซึง่ ถือเป็นปีแรกทีท่ กุ โรงงานของบริษทั ฯ จ�ำนวน
14 โรงงาน ได้รบั รางวัลทัง้ สองประเภทโดยผ่าน
เกณฑ์ดีเยี่ยมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม
ดาว มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการ
รักษาพันธสัญญาเรื่อง “การปฏิบัติง านด้ว ย
ความรับผิดชอบ” (Responsible Care®) ใน
การผลิตและการบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ทั่วโลก
ซึง่ ถือเป็นหลักส�ำคัญของ ดาว ในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ความยัง่ ยืน
ที่ ดาว เราถือว่าการด�ำเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คือ

วิถีแห่งการด�ำเนินชีวิตนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
เราจะยั ง คงก้ า วไปข้ า งหน้ า อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
สู่วิสัยทัศน์อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไม่มีการบาดเจ็บ
ไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจน
ลดปริ ม าณของเสี ย และส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรในทุกขัน้ ตอนการผลิต
พนั ก งานทุ ก คนของกลุ ่ ม บริ ษั ท ดาว
ประเทศไทย มี ห น้ า ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น ว่ า
ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของเราจะเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดทีภ่ าครัฐระบุไว้หรือตามมาตรฐาน
ของบริษทั ฯ ทุกประการ โดยยึดหลักมาตรฐานทีม่ ี
ความเข้มงวดมากกว่า พนักงานของเราต้องได้รบั
การฝึกอบรมด้านการท�ำงานตามกระบวนการเพือ่
ความปลอดภัยต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำงาน
ด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการ
รับมือต่อเหตุฉกุ เฉินในกระบวนการผลิต ไปจนถึง
โครงการต่าง ๆ ทีส่ ง่ เสริมการปฏิบตั งิ านควบคูไ่ ป
กับการดูแลสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย
มีการปฏิบตั งิ านด้านการผลิตทีเ่ ป็นเลิศ ด้วยการ
น�ำหลักการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และการปฏิบตั งิ านอย่างมีวนิ ยั (Most Effective
Technology and Operating Discipline)
มาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผล ทั้ ง ส� ำ หรั บ การบริ ห าร

จัดการภายในและการด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ ทัง้ นี้
มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ที่
ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง
ตามเป้าหมายเพือ่ ความยัง่ ยืน พ.ศ. 2558
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่
องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านสิง่ แวดล้อม ด้านความปลอดภัย
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ
ดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก�ำกับ
ดู แ ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
ของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้
ผูป้ ระกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยในการด�ำเนินธุรกิจ
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ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอ้ น ส่งเสริมทักษะทางภาษาให้เยาวชนระยอง

ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลกที่เราใช้ติดต่อ
ระหว่างกันเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เกือบทุกประเทศจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองรองลงมาจากภาษาประจ�ำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนจังหวัดระยองเองก็อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ดังนั้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย โดยเฉพาะ
ชาวระยองจึงมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เพราะภาษาอังกฤษสามารถเป็นเครือ่ งมือช่วยเปิด
ประตูสโู่ ลกกว้าง เป็นทักษะส�ำคัญให้เราสามารถเตรียมพร้อมตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สู่การแข่งขันและพร้อมกับการเติบโตในอาชีพที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย โดย คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผูจ้ ดั การฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ จึงร่วมกับสถาบันภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ ๆ ดาว (English Experience
for Kids) ต่อเนือ่ งเป็นรุน่ ที่ 10 ให้กบั เยาวชนในจังหวัดระยอง จ�ำนวน 200 คน ระหว่าง
วันที่ 2 - 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดบ้านฉาง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม
Safety First - Dow English Kids Camp เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
ปฐมวัยอายุระหว่าง 8 - 12 ปี ซึ่งนอกจากน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกม
และกิจกรรมที่หลากหลาย ยังเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย
ซึง่ เป็นเรือ่ งที่ ดาว ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกอีกด้วย นับตัง้ แต่เริม่ โครงการใน พ.ศ. 2557
มีนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

จัดแสดงนวัตกรรม

เมือ่ วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาว
ได้ จั ด แสดงนวั ต กรรมในกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารเคลื อ บผิ ว
และสารยึ ด เกาะจาก Dow Consumer Solutions
และ Dow Packaging & Specialty Plastics เทรนด์
แห่งโลกอนาคตทีจ่ ะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่นิทรรศการ Innovation Inspired by You ในงาน
Labelexpo Southeast Asia งานแสดงเทคโนโลยี
ด้านการพิมพ์ฉลากสินค้า ระบบการพิมพ์สกรีน และ
การพิ ม พ์ ดิ จิ ทั ล ระดั บ โลก ที่ ไ บเทค บางนา โดยมี
คุณฉัตรชัย เลือ่ นผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุม่ บริษทั
ดาว ประเทศไทย และผู้บริหารของ ดาว เอเชียแปซิฟิก
ร่วมงาน
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พี่ ๆ ดาวเดินสายแชร์ประสบการณ์ให้น้อง ๆ มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ดาว
ประเทศไทย จัดกิจกรรม Classroom to Career ให้กับนักศึกษา
ทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
แนะน�ำองค์กรและธุรกิจ นอกจากนี้ คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด ยังน�ำคณะผู้บริหารและพนักงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากแผนกต่าง ๆ ร่วมให้ค�ำแนะน�ำและแบ่งปันประสบการณ์การท�ำงาน
เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ในการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเลือก
เส้นทางสายอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ ช่วงทีผ่ า่ นมา พนักงาน ดาว ประเทศไทย จากหลากหลาย
สายงาน ยังได้เดินสายแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจกับน้อง ๆ
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะแนวอาชีพสายปิโตรเคมี
และยังเปิดรับสมัครงานนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวดาวอีกด้วย

“ห้องเรียนเคมีดาว” เดินหน้าจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
ให้แก่ครูวทิ ยาศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง โดยเมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
โครงการฯ ได้จัดการอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 5
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหารของบริษัทฯ ต้อนรับคุณครูวิทยาศาสตร์กว่า 200 คน
ซึ่งมาจาก 112 โรงเรียนใน 38 จังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โครงการฯ
ยังได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนระดับประถมศึกษา
รุ่นที่ 2 ให้กับครูจ�ำนวน 81 คน จาก 36 โรงเรียนในจังหวัดระยอง
โดยมี คุณสุพรรณ หารธุจิต ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้อง
สร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง โดยในงานยังมีครูวิทยาศาสตร์
ต้นแบบของโครงการฯ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนทีส่ อดคล้องกับ
บทเรียนในระดับประถมศึกษา ท�ำให้ครูที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิค
การทดลองรูปแบบใหม่ สามารถน�ำไปขยายผลกับเนือ้ หาวิชาและกิจกรรม
ในห้องเรียนแก่นกั เรียนต่อไป อันจะช่วยให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

เดินหน้าติดตั้งเครื่องกรองน�้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ขาดแคลน

ล่าสุด ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ ส�ำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริษัท ยูนิเทค
และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัด ได้ร่วมส่งมอบเครื่อง
ท�ำน�้ำดื่มระบบอัลตราฟิลเทรชันและรีเวิร์ซออสโมซิส ภายใต้โครงการ
“น�้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน” ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก
โดยเทคโนโลยีที่มอบให้ครั้งนี้สามารถกรองตะกอน แบคทีเรีย โลหะหนัก
และผลิตน�้ำได้ขั้นต�่ำถึง 1,000 ลิตรต่อวัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ดื่มน�้ำสะอาด
ได้ ม าตรฐาน ด้ ว ยการบริ จ าคผ่ า นบั ญ ชี โครงการน�้ ำ ดื่ ม สะอาด
กาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 408-145461-6 แล้วเราจะมาอัพเดตโครงการเรือ่ ย ๆ นะครับ
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ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับทีมแกนน�ำวัคซีนชีวิต ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตอย่างมีส่วนร่วมให้กับเด็กรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณภรณี กองอมรภิญโญ
ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เวที
สร้าง EF FACILITATOR และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ
พั ฒ นาเยาวชนสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ เพื่ อ ระยองผาสุ ก ” ให้ กั บ ที ม แกนน� ำ
วั ค ซี น ชี วิต ต้ น แบบ (EF Leaders) ของโครงการฯ จ� ำ นวน 35 คน
ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี เชียงราย รีสอร์ท เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ทีมแกนน�ำและยกระดับเป็นผู้ช�ำนาญการพัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ
(EF Facilitator) โดยตลอด 3 วัน ทีมแกนน�ำวัคซีนชีวิตได้รับองค์ความรู้
และเทคนิ ค ใหม่ ๆ ที่ ส ามารถใช้ อ อกแบบกิ จ กรรมเพื่ อ ขยายผลการ
ส่งเสริม EF ในพื้นที่ นอกจากนี้ คณะยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้สื่อและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะ EF รวมทั้งเรียนรู้
แนวคิดและกระบวนการส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กและเยาวชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เปาและเทศบาลต�ำบลพญาเม็งราย อีกทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�ำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
EF อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนกับทีมงานในท้องถิ่นที่มี
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ด้วยหลักการ EF
ณ โรงพยาบาลพญาเม็งรายอีกด้วย ทั้งนี้ ทีมแกนน�ำผู้ช�ำนาญการพัฒนา
เยาวชนสูค่ วามส�ำเร็จ (EF Facilitator) จะมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
และสร้างภูมคิ มุ้ กันชีวติ ให้กบั เด็กรุน่ ใหม่ในพืน้ ทีข่ องตนและพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของ
จังหวัดระยองต่อไป

ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรภาคฤดูร้อน

สร้าง “บ้านดาวอาสา” หลังที่ 36 ให้แก่ผู้ขาดแคลนที่พักอาศัย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อ�ำนวยการ
โรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย น�ำทีมพนักงานดาวอาสากว่า 60 คน ร่วมสร้าง
บ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของนางเลี่ยม แสวงหา
ในชุมชนตากวน ต�ำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดาวอาสาหลังที่
36 โดยในงานได้รบั เกียรติจาก คุณถวิล โพธิบวั ทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
ร่วมพิธเี ปิดกิจกรรมสร้างบ้านและแสดงความยินดีกบั เจ้าของบ้านดาวอาสารายล่าสุด
ด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่
พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
ด�ำเนินโครงการบ้านดาวอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์
เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังละ 250,000 บาท รวมถึงพนักงาน
ของบริษัทฯ ยังร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการนี้ด้วย จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ
ได้ส่งมอบบ้านและอาคารสาธารณประโยชน์ที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ
ให้กบั ชุมชนและครอบครัวของผูม้ รี ายได้นอ้ ยแล้วทัง้ สิน้ 35 หลัง เพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหา
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร.เกรียงไกร
วิศาลรักษ์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและปฏิกิริยา ภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก พร้ อ มพนั ก งานจิ ต อาสากว่ า 50 คน
ร่ ว มถวายภั ต ตาหารเพลแด่ ส ามเณรจ� ำ นวน 50 รู ป
ณ วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง ในโครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริณภี าคฤดูรอ้ น เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการเรียนรู้จริยธรรมและ
ศีลธรรม เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน กิจกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรม
ประจ�ำปีของศาสนสถานในชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ ให้การสนับสนุน
มาอย่างต่อเนื่อง

ดาวกูรู

Circular
Economy
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกขณะ
จึงท�ำให้เกิดการทบทวนรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่อย่างจริงจังและท�ำให้แนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายจากทัง้ องค์กร
ระหว่างประเทศ รัฐบาล และกลุ่มธุรกิจรายใหญ่
“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” หลักการก็คือ เศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการ
สร้างของเสียที่ต�่ำที่สุด เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เป็นวัสดุใหม่
ซึ่งทรัพยากรก็น�ำมาจากตัวสินค้าที่ใช้แล้วนั่นเอง ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงตั้งอยู่บน
หลักการ 2 ข้อ ได้แก่ การรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมตัวเพื่อตอบรับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกุญแจส�ำคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย
เดินหน้าเข้าสู่การด�ำเนินเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมั่นคง
ในฐานะประชาชนอย่างเราก็สามารถร่วมเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น
ให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ได้โดยการ
ปรับพฤติกรรม โดยเน้นการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และพยายามลดขยะหรือน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด
เรามาร่วมด้วยช่วยกัน ปรับ…เปลี่ยน…เพื่อประเทศและลูกหลานของเรากัน
นะครับ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/
http://intelligence.masci.or.th/intelligence_news_details_th.php?id=1294

การออกแบบและผลิต
(Design/Manufacture)

ผู้ประกอบการ
คัดแยกและรีไซเคิล
(Recycling
sector)

Circular
Economy

ผู้ค้าปลีก
(Retailer)

ผู้บริโภค/
ครัวเรือน
(Consumer/
Householder)

การใช้ซ�้ำ ซ่อมแซม
รีไซเคิล
(Re-use/Repair/
Recycle)

เศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากร
อย่ า งมี คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ตลอด
วงจรอายุผลิตภัณฑ์ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วตั ถุดบิ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์หรือตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ให้สร้างผลกระทบ
ด้านลบต่อทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อม และการจัดการ
ขยะและของเสียจากสินค้าภายหลังจากการบริโภค
เพื่อให้เกิดการน�ำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ใหม่
โดยน� ำ ทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ ซ�้ ำ ซ่ อ มแซม และ
รี ไซเคิ ล แทนการผลิ ต ใหม่ ทั้ ง หมด เพื่ อ ลดการ
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่
ให้ได้มากที่สุด
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นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จากวันที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการ
“ดาว ปลูกกล้า รักษ์ปา่ ชายเลน” เพือ่ เร่งฟืน้ ฟูผนื ป่าชายเลนในพืน้ ทีต่ ำ� บลปากน�ำ้ ประแส
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงตอนนี้ โครงการดังกล่าวได้ด�ำเนินการมาจนครบรอบ
10 ปีแล้ว ถือเป็นหนึ่งในโครงการส�ำคัญที่ได้คืนชีวิตให้แก่ป่าชายเลน และสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้วิถีชีวิตชาวปากน�้ำประแสอย่างมหาศาล
ป่าชายเลน ไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ แต่ยังเป็น
ปราการก�ำบังคลืน่ ทะเลและพายุตามธรรมชาติดว้ ย นอกจากนัน้ ป่าชายเลนยังเป็นแหล่ง
แร่ดีบุก แหล่งเชื้อเพลิง การประมง คอยดูดซับน�้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชน ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และผลิตก๊าซออกซิเจน ซึง่ ชุมชนปากน�ำ้ ประแสได้อาศัยใช้ประโยชน์
มาหลายชั่วอายุ แต่ใน พ.ศ. 2552 จ�ำนวนป่าชายเลนลดลงอย่างมาก ความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหายไป กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว
จึงได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทีมงานจิตอาสาในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยได้รับ
ความร่วมแรงร่วมใจจากเทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉาง
อาสาสมัครจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย สื่อมวลชน คณะกรรมการ
ไตรภาคีและพนักงานดาวอาสาของบริษัทฯ ช่วยกันปลูกต้นโกงกางสร้างผืนป่าชายเลน
โครงการที่ ดาว ประเทศไทย สานต่อมาตลอดหลายปี ได้ช่วยเพิ่มจ�ำนวนต้น
โกงกางแก่ป่าชายเลนกว่า 14,000 ต้น ขยายพื้นที่สีเขียวริมทะเลไปได้มากถึง 32,000
ตารางเมตร ซึ่งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 4.9 ล้านกิโลกรัม ตลอดจนมีส่วน
ช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนกว่า 600,000 บาท จากการประกอบอาชีพประมงของ
ชาวบ้าน การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม แสดงถึงความ
มุ่งมั่นต่อพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย อย่างแท้จริง
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เพิ่ม จิตอาสา
กว่า 1,800 คน
เพิ่ม ต้นโกงกาง
กว่า 14,000 ต้น
เพิ่ม พื้นที่สีเขียว
กว่า 32,000 ตร.ม.
เพิ่ม รายได้สู่ชุมชน
กว่า 600,000 บาท

เพิ่ม การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
กว่า 4.9 ล้านกิโลกรัม

ส�ำหรับโครงการ “ดาว ปลูกต้นกล้า รักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 10”
จัดขึน้ ในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากเหล่าอาสา
สมัครมากถึง 450 คน ที่มาร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่า
ชายเลนแห่งนี้อีก 2,000 ต้น รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ขูดเพรียงทะเล
ให้ต้นโกงกางเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เก็บและคัดแยกขยะตามชายหาด
ถือเป็นความร่วมมือครัง้ ยิง่ ใหญ่ในโอกาสครบรอบหนึง่ ทศวรรษของการด�ำเนิน
โครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่าย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทน
ของคณะผู้บริหารและพนักงานดาวอาสา คุณไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายก
เทศมนตรีต�ำบลปากน�้ำประแส เป็นตัวแทนของชาวชุมชนปากน�้ำประแส
จังหวัดระยอง และ คุณทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานกล่าว
เปิดงาน แบ่งปันความสุขความประทับใจที่มีต่อโครงการตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา และบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ผ่านมาของทุกภาคส่วน และ
ย�้ำค�ำสัญญาว่าจะช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนปากน�้ำประแสกันต่อไป
ไม่หยุดลงเพียงหนึ่งทศวรรษอย่างแน่นอน

คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

“หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ส� ำ คั ญ ของ ดาว คื อ การให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อรักษาระบบนิเวศควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่ ง ทรั พ ยากรอย่ า งยั่ ง ยื น เราจึ ง เดิ น หน้ า สานต่ อ
โครงการ ดาว ปลูกกล้า รักษ์ป่าชายเลน มาตลอดสิบปี
และยังคงเข้ามาดูแลเอาใจใส่ป่าอย่างสม�่ำเสมอตลอด
ทุกปี ได้เห็นต้นโกงกางที่ปลูกเติบโตขึ้นจนกลายเป็น
ผืนป่าชายเลน ซึง่ ผมเชือ่ ว่าหลาย ๆ คนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
กับเรา เมื่อได้มาเห็นป่าชายเลนผืนนี้ก็คงรู้สึกภาคภูมิใจ
เช่นกัน”

คุณวันชัย พรเรืองมณีกิจ
พนักงานดาวอาสา

“ผมเป็นอาสาสมัครปลูกป่าโกงกางมาตั้งแต่
ครั้งแรก ในทุก ๆ ปีที่ผมมาเยือนปากน�้ำประแส ก็จะ
ได้เห็นต้นโกงกางของเราเติบโตและเห็นผืนป่าชายเลน
ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ มันคือสิ่งที่ผมภูมิใจ ผมเลยอยาก
ร่วมรณรงค์และส่งเสริมรุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อนพนักงาน
ดาวอาสา และทุก ๆ คนให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
สืบสานกิจกรรมดี ๆ แบบนี้กันต่อไป”

คุณไชยรัตน์ เอื้อตระกูล

นายกเทศมนตรี
ต�ำบลปากน�้ำประแส จังหวัดระยอง

“วิถีชีวิตของชาวปากน�้ำประแสมีความ
ผูกพันกับผืนน�้ำมาตลอด แต่เมื่อหลายสิบปีก่อน
บริเวณนี้กลับไม่มีป่าชายเลนเลย ผมจึงรู้สึกดีใจ
และขอบคุณกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ
พั น ธมิ ต ร ที่ ม องเห็ น คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรป่ า
ชายเลนปากน�ำ้ ประแส ร่วมบุกเบิกปลูกป่าโกงกาง
มาด้วยกัน กับชุมชน สร้างป่าชายเลนผืนนี้ให้
กลับคืนมาอีกครั้ง จนกลายเป็นป่าสะดวกซื้อ
ปลอดเงิน ซึง่ ชาวบ้านสามารถใช้เป็นแหล่งอาหาร
และใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ได้ รวมถึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยั่งยืนของชุมชน
ปากน�้ำประแสอีกด้วย”

“ผมขอชื่ น ชมว่ า กลุ ่ ม บริ ษั ท ดาว
ประเทศไทย มีความตั้งใจจริงที่จะอนุรักษ์ผืนป่า
ชายเลนปากน�้ำประแส นอกจากจะเป็นการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว ยังสร้างแหล่งอาหาร
ส�ำหรับคนในพื้นที่ได้อีกด้วย ผมเชื่อว่าในวันหนึ่ง
ป่ า ผื น นี้ น ่ า จะกลายเป็ น ป่ า ชายเลนใหญ่ ที่ สุ ด
ในจังหวัดระยอง และนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคน
คงดีใจทีม่ สี ว่ นร่วมในการปลูกป่าผืนนีม้ าด้วยกัน”
พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนบริ เ วณปากน�้ ำ
ประแสแห่ ง นี้ เป็ น พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าเลนประแสและป่าพังราด และอยู่ในเขต
อนุ รั ก ษ์ ป่า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
จ�ำนวน 1,000 ไร่ ให้เป็น ป่าในเมืองตาม
นโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งภาคราชการ
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ได้ร่วมกันพัฒนาและใช้ประโยชน์จากป่าได้
อย่ า งเหมาะสม ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน

คุณชูเดช จันทร์ศิริ

ประธานชุมชนซอยประปามาบตาพุด
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ปลอดภัยสบายใจ

เรื่อง: ป้ามาลี

เดินไป โทรไป
ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
หลายคนน่ า จะเคยพบเห็ น การเดิ น สะดุ ด หกล้ ม การเดิ น ชนกั บ
สิ่งกีดขวาง หรือชนกับคนอื่นในที่สาธารณะ ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้โทรศัพท์
ไปด้วย ท�ำให้สายตาและสมาธิทั้งหมดอยู่กับหน้าจอ ถ้าเราแค่เดินชนกัน
บนฟุตปาธก็ขอโทษขอโพยกันไป หรือถ้าเป็นหนุ่มสาวก็อาจจะมีแลก LINE
กันบ้าง แต่ถ้าสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงหรือความสูญเสีย คงไม่ใช่
เรื่องเล่น ๆ แน่นอน
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จากผลการส� ำ รวจขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) พบว่ า
อัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนของประเทศไทยอยู่
อันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนนของไทยที่ท�ำให้ป้าถึงกับตกใจได้อีกว่า จังหวัดระยองของเรานั้น
ครองแชมป์จังหวัดที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด (74.73 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน)
ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ก�ำลังเผชิญสถานการณ์สังคม
ก้มหน้า บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวอุบัติเหตุจากประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น
การพลัดตกจากบันไดเลื่อนจนเสียชีวิตของนายเลสลี คู ประธานบริษัท
Taiwan Cement Corp โดยข่ า วระบุ ว ่ า นายคู มั ว แต่ ดู โ ทรศั พ ท์
ขณะขึ้ น บั น ไดเลื่ อ นที่ โ รงแรมแห่ ง หนึ่ ง ในไทเปเมื่ อ เดื อ นมกราคม
2560 นอกจากนี้ สมาคม Governors Highway Safety Association
ของประเทศสหรัฐอเมริการายงานว่า แนวโน้มของจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ขณะเดินมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยใน พ.ศ. 2560
สหรั ฐ ฯ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากขาดสมาธิ ข ณะก้ า วเดิ น บนท้ อ งถนน
จ�ำนวนเกือบ 6,000 ราย ซึง่ เป็นสถิตสิ งู ทีส่ ดุ ในรอบ 25 ปี สาเหตุทสี่ ำ� คัญ
ข้อหนึ่งก็คือการใช้สมาร์ทโฟนในขณะเดินนั่นเอง
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ตั ว เองและผู ้ อื่ น นั้ น ได้ มี ก ารศึ ก ษาและรวบรวมเป็ น สถิ ติ ใ นแต่ ล ะปี
ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการศึกษาของบริษัท Dscout ซึ่งเป็น
บริษทั วิจยั ด้านการใช้มอื ถือของมนุษย์พบว่า โดยเฉลีย่ แล้วผูใ้ ช้โทรศัพท์
จะมีพฤติกรรมการสัมผัสโทรศัพท์ราว 2,617 ครั้งต่อวัน เป็นตัวเลขที่
ค่อนข้างสูง หลายประเทศจึงต้องมีการออกกฎหมายการห้ามใช้โทรศัพท์
มือถือในกรณีต่าง ๆ เอาไว้

การศึ ก ษายั ง พบต่ อ ไปอี ก ว่ า ผู ้ ที่ ใ ช้ มื อ ถื อ นั้ น อาจจะท� ำ ให้
เกิดภาวะที่เรียกว่า “การมองไม่เห็นในสิ่งที่ไม่สนใจ” (Inattentional
blindness) ซึ่งถือว่าเป็นความด้อยความสามารถของบุคคลในบาง
สถานการณ์และมีความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้มากกว่าคนเดินปกติ
ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ โดยธรรมชาตินั้น การเดินของมนุษย์ต้องการทักษะ
ในการรั บ รู ้ ห ลาย ๆ อย่ า งรวมถึ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การมี ส มาธิ
กระบวนการการรับรู้จากการเห็นและการได้ยิน การประมวลผลข้อมูล
รอบตัวเอง การตัดสินใจ และการเริ่มต้นการเคลื่อนไหว จึงไม่น่าสงสัย
เลยว่าเหตุใดคนใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะเดินจึงกีดขวางการเดินของบุคคล
อื่น ชนกับบุคคลอื่นหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้า และที่ส�ำคัญคือเกิดอุบัติเหตุ
แก่ ตั ว เองและผู ้ อื่ น อย่ า งไม่ ค าดคิ ด สร้ า งความสู ญ เสี ย ในแต่ ล ะปี
ไม่ใช่น้อย
นอกจากอันตรายที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือแล้ว มารยาท
ในการใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ก็ ค วรถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งหยิ บ ยก
มากล่าวถึง ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดต่อมารยาทในการใช้
โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติมานานแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนรถไฟในเมืองใหญ่ ๆ จะมีป้ายเตือนถึงการห้าม
ใช้โทรศัพท์เพื่อการพูดคุยหรือมีป้ายเตือนเพื่อให้ปิดเครื่องโทรศัพท์
ขณะอยู่บนรถไฟ เป็นต้น
แม้วา่ ประเทศไทยไม่ได้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการใช้โทรศัพท์ขณะ
เดินหรือยังไม่มีวี่แววที่จะมีการน�ำเสนอกฎหมายดังกล่าวในอนาคต
อันใกล้ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ หรือผู้ก�ำกับดูแล รวมทั้งบริษัท
โทรศัพท์มือถือ ควรสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อให้สังคม
ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์ขณะเดิน ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บได้อย่างไม่คาดคิด
ป้าว่าถึงเวลาที่เราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนความเคยชินที่
ไม่ถูกต้อง...ก่อนที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราหรือคนที่เรารักไปตลอดกาล…
รักเพื่อนก็ช่วยกันเตือน ช่วยกันทักนะจ๊ะ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.ghsa.org/resources/news-releases/pedestrians18
https://www.bbc.com/news/technology-39453497
https://www.isranews.org/isranews/54130-communication-54130.html
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ของดีบ้านเรา
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ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น
ทั้ ง นี้ สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ร่ า งกายโดยตรงคื อ การ
รับประทานอาหาร ดังที่กล่าวว่า “You are what
you eat.” เมื่อกินอย่างไรก็ส่งผลกับผู้กินอย่างนั้น
การบริ โ ภคอาหารปลอดสารพิ ษ จึ ง ได้ รั บ ความนิ ย ม
เป็นอย่างยิ่ง

ไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชแบบไร้ดิน ซึ่งนอกจาก
ประหยัดพื้นที่ปลูกแล้ว พืชที่ได้ยังไร้การปนเปื้อนสารต่อ
ผู้บริโภคอีกด้วย ส�ำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสาย
บ้านฉาง - บูรพาพัฒน์ ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง คงเคยเห็นแปลงผักสีเขียวสดที่อยู่ริมถนน โดยเจ้าของ
ฟาร์มผักแห่งนี้คือ คุณอนุชา งามกิจ หรือพี่ชา หนึ่งในกลุ่ม
ผู้ก่อตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม”
จุดเริ่มต้นมาจากความชอบกินผักของตนเองและ
คนในครอบครัว จากความชอบก็ได้พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ
ที่ด�ำเนินมากว่า 3 ปีแล้ว “เดิมทีผมเห็นเพื่อนท�ำรางปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ขาย จึงซือ้ มาลองปลูกในพืน้ ทีป่ ระมาณสองเมตร
บนชัน้ ดาดฟ้าของร้านมินมิ าร์ท ครัง้ แรกทีป่ ลูกได้ผกั มาราว 40
ต้น พอท�ำส�ำเร็จก็อยากปลูกอีก นอกจากได้กินกันเองภายใน
ครอบครัวแล้ว ผมยังได้น�ำไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ตอนหลัง
มีคนอื่นเห็น บอกว่าอยากกินบ้างเพราะเป็นผักปลอดสาร
และเพื่อนบ้านก็ถามหาอยู่เรื่อย ๆ จึงเริ่มขยายแปลงปลูก”
20

แม้ ก ารขยายพื้ น ที่ ป ลู ก บนดาดฟ้ า ร้ า นมิ นิ ม าร์ ท จะสามารถ
ปลูกผักได้มากกว่า 900 ต้น แต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้า นั่นท�ำให้คุณอนุชาต้องมองหาพื้นที่ปลูกแห่งใหม่ ซึ่งก็คือ
ที่ตั้งฟาร์มในปัจจุบัน พื้นที่กว่า 3 งานแห่งนี้มีหลุมเพื่อปลูกผักไร้ดิน
กว่า 7,500 หลุม นอกจากจะสร้างอาชีพใหม่ให้หลังจากปิดกิจการ
มินิมาร์ทแล้ว คุณอนุชายังเป็นก�ำลังหลักในการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านฉางไฮโดรฟาร์ม ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้สมาชิกกว่า 10 คน ที่ใช้เวลา
หลังเลิกงานมาร่วมกันท�ำ
กลุ่มลูก ค้าส่วนใหญ่คือคนในพื้น ที่ แบ่งเป็น ตลาดผักสดและ
ตลาดแปรรูป ตลาดผักสดได้แก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อที่ฟาร์ม แม่ค้า และกลุ่ม
ร้านอาหาร ส่วนตลาดแปรรูปประกอบด้วยลูกค้าที่มาซื้อถึงหน้าแปลง
ลู ก ค้ า จากโรงงานอุ ต สาหกรรม และลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ แ ปรรู ป เป็ น
เมนูอาหาร เช่น สลัดโรล ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนด์วิช สลัดแร็ป
ทั้ ง นี้ คุ ณ อนุ ช ากล่ า วถึ ง การได้ รั บ โอกาสและการสนั บ สนุ น ว่ า
“กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ให้การสนับสนุน
และช่ ว ยเปิ ด ตลาดให้ ก ลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นฉางไฮโดรฟาร์ ม เป็ น
อย่ า งมาก ช่ ว ยให้ เราได้ จั ด ท� ำ ชุ ด อาหารกล่ อ ง ก่ อ เกิ ด การจ้ า งงาน
ช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น”
ในส่วนของการท�ำการตลาดและจัดจ�ำหน่ายนั้น ฟาร์มผักแห่งนี้
มีผู้ช่วยส�ำคัญคือโครงการ “ธรรมศาสตร์โมเดลพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ให้ยั่งยืน” ที่ได้ส่งน้อง ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามา
ช่วยบริหารจัดการ โดยแนะน�ำให้สร้างเพจ “สลัดกล่อง ระยอง by I AM
SALAD” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�ำให้ลูกค้านอกพื้นที่รู้จักสินค้า
มากขึน้ มีผรู้ บั ผิดชอบโครงการคือสมาคมเพือ่ นชุมชน ซึง่ ดาว ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คุณอนุชากล่าวว่า ขั้นตอน
และวิธีการปลูกไม่ยาก ยิ่งถ้าปลูกเพื่อรับประทานยิ่งง่าย “ขั้นตอนพื้นฐาน
มีเพียงเพาะเมล็ด รอให้งอก น�ำไปใส่รางปลูก เติมน�้ำเติมปุ๋ยทุกเช้า รอให้
ผักเติบโตก็กินได้ เปรียบเทียบกับการปลูกเพื่อการค้าจะมีปัจจัยแวดล้อม
ทีส่ ง่ ผลมากกว่า อย่างเรือ่ งอากาศ ผักสลัดเป็นผักเมืองหนาว ถ้าโดนอากาศ
ร้อนผักจะไม่เติบโต จึงต้องคลุมซาแรนในบางช่วงเวลาและใช้สปริงเกลอร์
พ่นน�้ำเพื่อลดอุณหภูมิ” ส�ำหรับปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช คุณอนุชาใช้น�้ำส้ม
ควันไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือปราศจากสารตกค้าง จึงมั่นใจได้ในเรื่อง
ความปลอดภัย ผักจากแปลงปลูกที่นี่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
Q-GAP จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการทางการเกษตร
ที่ดี
ความพิเศษของผักไฮโดรโปนิกส์ นอกจากปลอดภัยแล้ว ยังสวยงาม
รสชาติ ดี และมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง ด้ ว ยความที่ เ ก็ บ ใหม่ ทุ ก วั น
จึงได้ผกั ทีส่ ด มีพมุ่ สวย เนือ่ งจากรางปลูกทีใ่ ช้ออกแบบส�ำหรับปลูกผักสลัด
โดยเฉพาะ “ลูกค้าบอกว่าผักของเรามีเสียง ผมถามเขาว่ามีเสียงอย่างไร
เขาบอกว่าเสียงตอนเคี้ยวเพราะผักกรอบ แช่ตู้เย็นได้กว่าสองสัปดาห์
เข้าไปสภาพไหนก็ออกมาสภาพนั้น ยิ่งเป็นผักปลอดภัย ลูกค้าจึงมั่นใจ
ในการบริโภค ขณะทีต่ ลาดก็ยงั สดใส ปลูกเท่าไรก็ขายหมด” เจ้าของฟาร์ม
เล่าด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม นี่คงเป็นความสุขและมาตรวัดผลความส�ำเร็จ
จากงานที่เขาตั้งใจท�ำได้ดีที่สุด

สะเก็ดดาว

ขัน้ ตอนง่าย ๆ ส�ำหรับมือใหม่ทสี่ นใจอยากทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
• เลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่ชอบรับประทาน
• เพาะเมล็ดผักในที่มืด 3 วัน
• เมื่อต้นกล้าเริ่มงอก ย้ายไปปลูกในกระบะอนุบาล 2 สัปดาห์
ดู จ ากขนาด ถ้ า โตเหนื อ กระบะให้ แ ยกไปปลู ก ในรางใหญ่
อีก 3 สัปดาห์ หมั่นเติมน�้ำและปุ๋ยทุกเช้า ใช้เวลารวมทั้งหมด
ราว 6 สัปดาห์ก็จะได้รับประทานผักสด ๆ ที่ปลูกเองกับมือ
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อีซี่ อิงลิช

SPORT
กีฬา
พวกเราน่าจะคุ้นเคยกับค�ำศัพท์ภาษา
อั ง กฤษที่ เ กี่ ย วกั บ กี ฬ ากั น อยู ่ บ ้ า งแล้ ว Easy
English ฉบับนี้จึงขอหยิบยกค�ำศัพท์ที่มักจะ
ได้ยินอยู่บ่อยครั้งจากการชมการแข่งขันกีฬาที่
เราชื่นชอบ ดังนี้

ผู้ชม

Compete
แข่งขัน

Equipment
อุปกรณ์

Dexterity
ความช�ำนาญ

Opponent
คู่แข่ง

Defense
การป้องกัน

Perseverance
ความพยายาม
พากเพียร
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Applause
การปรบมือ

Sportsmanship
น�้ำใจนักกีฬา

Defeat
พ่ายแพ้

Victory
ชัยชนะ

Referee
กรรมการ

Offense
การรุก

Endurance
ความอดทน

“

หวังว่าผู้อ่านจะได้มีโอกาสน�ำค�ำศัพท์
เหล่านี้ ไปลองใช้กันนะคะ
ภาษาอังกฤษก็เหมือนกีฬา
ความแม่นย�ำ เชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว
เกิดจากการฝึกฝน ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไร
ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะ

“

Spectator

ดาวหรรษา

นักกีฬาอะไร ใครรู้บ้าง
คอลัมน์ดาวหรรษาฉบับนี้ เอาใจแฟน ๆ ที่เป็นคอกีฬาทั้งหลาย ด้วยค�ำถามทดสอบ
ความรู้รอบตัว ที่เชื่อแน่ว่าจะท�ำให้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลกันได้ไม่ยาก เพียงแค่เขียน
ค�ำตอบว่านักกีฬาซึ่งล้วนมีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา แต่ละ
คนเล่นกีฬาชนิดใด

กติกาง่าย ๆ คือ

1. เติมชนิดกีฬาของแต่ละคนที่ช่องว่างด้านขวา
2. ถ่ า ยรู ป หน้ า นี้ เ พื่ อ ส่ ง ค� ำ ตอบของคุ ณ มาทาง LINE@นิ ต ยสาร
ดาวเดียวกัน (สแกน QR CODE) พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ชนิดกีฬา

ชื่อ
1. ภราดร ศรีชาพันธุ์
2. ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น
3. เอรียา จุฑานุกาล
4. รัชนก อินทนนท์
5. ชนาธิป สรงกระสินธ์
6. นุศรา ต้อมค�ำ
7. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบค�ำถามถูกทุกข้อ ลุ้นรับร่มพับได้
พกพาไปไหนก็สะดวก จ�ำนวน 10 รางวัล
อย่าช้านะครับ และขอให้ทุกคนโชคดี

เฉลยค�ำถามฉบับที่แล้ว
“รู้ไหม...ใครคิดค้น”
1. มารี คูรี
		
2. กาลิเลโอ กาลิเลอี 			
3. เซอร์ไอแซก นิวตัน 4. หลุยส์ ปาสเตอร์ 			
5. ชาร์ลส์ ดาร์วิน -

ค้นพบรังสีเรเดียมที่ใช้ยับยั้งการขยายตัว
ของมะเร็ง
พิสูจน์ทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
จักรวาล
ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง
คิดค้นวิธีพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
และถนอมอาหาร
ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

รายชื่อผู้โชคดีได้รับกระเป๋าอเนกประสงค์
จ�ำนวน 10 รางวัล
1. คุณปวีนรัตน์ พูลทรัพย์
2. คุณศุภกิจ ทิพย์ฤาตรี
3. คุณอรฐิรา เพชรมีศรี
4. คุณไพศาล สุวัฒน์ชินเจริญ
5. คุณพัฒนพงษ์ วงษ์ทหาร
6. ด.ญ.ณิรัฐกานต์ เจียมอนุกูลกิจ
7. ด.ช.ธนกฤต สุ่มพ่วง
8. คุณชัญญานุช อุ้ยเว้ง
9. คุณทรงพล ใจอารีย์
10. คุณศิวพร วงศ์อุคะ
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scientific solution

ดาว บริ ษั ท วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น นำ � ของโลก คิ ด ค้ น นวั ต กรรมด้ า น
การกีฬาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และนำ � เทคโนโลยี ม าใช้ กั บ อุ ป กรณ์ ทั้ ง ในและนอกสนาม เพื่ อ ลด
การใช้พลังงาน สร้างความสะดวกสบายให้กับนักกีฬาและให้ผู้ชม
ได้รับประสบการณ์การดูกีฬาอย่างเต็มรสชาติ

Happiness & Sustainability Begin at our Home

