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ทักทาย

ปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีทองของนักกีฬาที่จะได้ประชันฝีมือกันทั้งปีในมหกรรมกีฬาระดับโลก 
เริ่มต้ังแต่ต้นปีที่มีกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว หรือพย็องชัง 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และอีกกีฬายอดฮิตตลอดกาลที่ช่วงนี้แฟนกีฬาทั่วโลกต่างลุ้นและเชียร์ทีมที่ตนชื่นชอบให้คว้า
ถ้วยแชมป์ได้ในฟุตบอลโลกที่ฟาดแข้งอย่างสุดมันในประเทศรัสเซีย รวมถึงอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่ชาวไทย 
จะได้ร่วมเชียร์และให้กำาลังใจทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ คร้ังที่ 18 หรือจาการ์ตา  
ปาเล็มบัง 2018 ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬานานาชาติที่สำาคัญที่สุดในทวีปเอเชีย ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา  
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคมถึง 2 กันยายนนี้

แต่ทราบหรือไม่ว่า เบื้องหลังความสำาเร็จของนักกีฬา นอกจากการเตรียมความพร้อมร่างกาย 
และการฝึกซ้อมที่สมำ่าเสมอแล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในการแข่งขันเช่นกัน ค้นหาคำาตอบและติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในคอลัมน์ ‘ดาวเด่น’ 

อีกหน่ึงเร่ืองราวที่กำาลังเป็นท่ีพูดถึงในสังคมทั่วโลกก็คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ซึง่เป็นอกีหนึง่กลยทุธ์สำาคญัในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ทีใ่ห้ความสำาคญักบัการจดัการขยะและ
ของเสียจากสินค้าหลังจากการบริโภค โดยแนวคิดนี้มีนัยสำาคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าไปจนถึงการใช้
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคจะต้องให้ความสำาคัญ และเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้ตลอดจนห่วงโซ่การผลติ แต่ในทางกลบักนั กเ็ป็นโอกาสในการพฒันาธรุกจิสเีขยีวของไทยในอนาคต
อีกทางหนึ่ง อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่คอลัมน์ ‘ดาวกูรู’

นอกจากน้ี ในคอลัมน์ ‘ของดีบ้านเรา’ เราได้พูดคุยกับ “พี่อนุชา” หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้ง “กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม” ที่มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจในการทำาธุรกิจผักปลอดสารซึ่งกำาลัง 
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกด้วย รวมถึงคอลัมน์ ‘ปันสุข’ ที่จะเล่าถึงบรรยากาศการปลูก 
ป่าชายเลน ณ ปากนำ้าประแส อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ ดาว ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรช่วยกัน 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าในเมืองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครบทศวรรษ

สุดท้ายน้ี ดาวเดียวกัน ขอขอบคุณท่านที่ยังคงให้การสนับสนุนนิตยสารของเราด้วยดีเสมอมา  
และสำาหรับแฟนพันธุ์แท้กีฬาทุกท่าน นั่งเชียร์กีฬาอยู่หน้าจอแล้ว ช่วงพักเบรกโฆษณาก็อย่าลืมร่วมสนุก 
ตอบคำาถามจากคอลมัน์ ‘ดาวหรรษา’ ผ่าน LINE@ ของนติยสารกนันะครบั ทีส่ำาคญั อย่านอนดกึจนเกนิไป  
และพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ

สวัสดีครับ
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ดาวเด่น

ในการเล ่นกีฬาทุกวันนี้  การเตรียมความพร ้อมทาง
ร่างกายและการหมั่นฝึกซ้อมเป็นสิ่งจำาเป็น ยิ่งสำาหรับนักกีฬา
แล้ว การเตรียมร่างกายให้พร้อมจะเป็นองค์ประกอบของความ
สำาเร็จที่สำาคัญ อย่างไรก็ตาม เราก็ยังต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เข้ามา 
เป ็นองค ์ประกอบเพื่ อช ่ วยส ่ ง เสริ มและพัฒนาไปสู ่ ความ 
เป็นเลิศ จะเห็นได้ว ่าในหลายประเทศได้มีการนำาองค์ความรู ้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในแวดวง 
การกีฬาด้วยการสร้างเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ทั้งที่
เป็นอปุกรณ์ส่วนบคุคล เช่น เครือ่งแต่งกาย รองเท้า และอปุกรณ์ทีใ่ช้ 
เพื่อการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนลู่วิ่ง ลู่จักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์
สนามต่าง ๆ เช่น เก้าอ้ี หลังคาอัฒจันทร์ ฝาผนัง ระบบแสงสว่าง 
ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักกีฬามากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ชม 
ได้รบัความสะดวกสบายและเชยีร์กฬีาได้อย่างเตม็รสชาตมิากขึน้

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

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

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

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีส่วนสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ให้ดีขึ้น 
ในหลาย ๆ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวรุดหน้า ยังช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ รอบตัวเรา ซึ่งรวมถึงกิจกรรม
ที่เราเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด หรือเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทั้งยังใช้เป็นการแข่งขันเพื่อ 
ความเป็นเลิศได้ด้วย นั่นคือ “กีฬา” นั่นเอง

ดาว เคมิคอล เป็นบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก 
จ ากสหรั ฐ อ เ ม ริ ก า  ที่ ใ ห ้ ค ว ามสำ า คัญกั บก า รคิ ดค ้ นและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าของผู ้คนบนโลก  
อันเป ็นปรัชญาธุรกิจโดยรวม ได ้ทุ ่มเทคิดค ้นวิจัยนวัตกรรม
ที่ เป ็นมิตรกับธรรมชาติและสร ้างความยั่ งยืนต ่อสั งคมและ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ยืดหยุ่น 
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน รวมทั้งนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วย 
เสริมสร้างโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกสนามกีฬาให้คงทน 
และประหยัดพลังงาน ดังที่กล่าวข้างต้นว่า วิทยาศาสตร์เป็น
ส ่วนหนึ่งของชีวิต ผลิตภัณฑ์ของ ดาว ก็ใกล ้ชิดกับการกีฬา  
เพื่อให้การเล่นและการชมกีฬาของทุกคนเป็นประสบการณ์ท่ี
สร้างความสุขสูงสุด



คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร 
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ตลอดระยะเวลากว่า 120 ปี ดาว ให้ความสำาคญัอย่างมากกบั
การคดิค้น วิจัย และพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
โดยปัจจบุนัเรามุง่มัน่ดำาเนินธรุกิจบนพ้ืนฐานแนวคดิ Circular Economy 
หรือที่เรียกกันว่าเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความสำาคัญกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์สงูสดุ และเรายงัส่งเสรมิให้คูค้่าทาง
ธุรกจิของเรามกีารดำาเนนิธรุกจิทีย่ัง่ยนืเช่นกนั โดยการร่วมพฒันาสนิค้า
และผลติภณัฑ์ไปพร้อม ๆ กบัลกูค้าเพือ่ให้เขาสามารถสร้างผลติภณัฑ์
ท่ีเป็นนวัตกรรมซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค 
แต่ยงัช่วยเพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ของลกูค้าได้อกีด้วย 

สำาหรบัเรือ่งการกฬีา เรากใ็ห้ความสำาคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั 
เพราะเราเลง็เหน็ว่ากฬีาไม่ใช่แค่เรือ่งส่งเสรมิสขุภาพ พลานามยั และ

มติรภาพเท่านัน้ แต่ถ้าดจูากประวตัศิาสตร์จะเหน็ว่ากฬีามกีารพฒันา
ทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์มากมาย และวทิยาศาสตร์การกฬีานีก้ม็ี
ส่วนช่วยให้สถติใินเกมการแข่งขนัต่าง ๆ  ดขีึน้ ซึง่ ดาว เองในฐานะผูน้ำา
ด้านวสัดศุาสตร์กม็ผีลติภณัฑ์มากมายทีช่่วยให้วงการกฬีามพีฒันาการ
และมาตรฐานทีส่งูขึน้รวมทัง้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและตอบโจทย์ด้าน
ความยัง่ยนืมากขึน้ เช่น วสัดสุำาหรบัหญ้าเทยีมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
แผงฉนวนที่ใช้ในอาคารแข่งขันเพื่อช่วยคงอุณหภูมิภายในให้คงที่เพื่อ
ช่วยประหยดัพลงังาน หรอืแม้กระทัง่วสัดทุีช่่วยทำาให้การถ่ายทอดสด
การแข่งขนัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นต้น

ใน พ.ศ. 2550 ดาว ได้เข้าร่วมเป็นพนัธมติรกบัคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากลอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยให้กีฬาโอลิมปิกสามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิจากกจิกรรมต่าง ๆ ในการแข่งขนั 
รวมถึงกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเม่ือต้นปีที่ผ่านมา ณ เมืองพย็องชัง 
ประเทศเกาหลใีต้ โดย ดาว ได้ใช้นวตักรรมหลายอย่างเข้ามาช่วยในการ
แข่งขนั เช่น การใช้ผลติภณัฑ์ซลิโิคนเพือ่กนัความหนาวเยน็ให้ห้องพกั
นกักฬีา หรอืแม้แต่โอลมิปิกสเตเดยีมรปูห้าเหลีย่มทีใ่ช้สำาหรบัพธิเีปิด
และพธิปิีด กใ็ช้แผงฉนวนซึง่ช่วยประหยดัพลงังานและป้องกนัการรัว่ซมึ 
ของนำ้าได้ ซึ่งผลจากการนำาผลิตภัณฑ์ของดาวมาใช้ ทำาให้สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกีฬาโอลิมปิกได้ถึง 2.79 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2e)

สำาหรบั ดาว แล้ว นวตักรรมและการดำาเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื
เป็นหวัใจของการดำาเนนิธรุกจิ และเราจะทำางานอย่างมุง่มัน่โดยร่วมมอื
กบัทกุภาคส่วนเพือ่คดิค้นนวตักรรมและเทคโนโลยอีนัจะนำาสงัคมและ
โลกใบนีไ้ปสูค่วามยัง่ยนืครบั
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ตัว๋เขา้ชมกฬีา
เทคโนโลยีการเคลือบ

ด้วยพอลิเมอร์แบบทึบแสง
ROPAQUE™ ช่วยท�าให้

รูปภาพบนตั๋วติดคงทนถาวร
ลดการเปรอะเปื้อนของหมึก 

ในโอลิมปิกเกมส์ 2016 (ริโอ เกมส์ 2016) ตั๋วได้ถูกขาย
ไปมากกว่า 6.2 ล้านใบ

บรรจภุณัฑ ์
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยรักษา
ความสดใหม่ ยืดอายุการ

เก็บรักษา ท�าให้ลดปริมาณขยะ
และอาหารเน่าเสียลงได้

ครัวของหมู่บ้านนักกีฬาในโอลิมปิกเกมส์ 2016 

มีการเตรียม
อาหาร 60,000 

มื้อ/วัน 

ใช้ส่วนผสม 
460,000

ปอนด์ 

บรกิารให้กบันกักฬีา 
โค้ช และทมีงาน

จ�านวน 18,000 คน

การเชือ่มตอ่
ของแฟนกีฬา 

Dow-sourced
ultra-pure solvents

ช่วยให้ระบบการประมวลผลของ
อุปกรณ์สื่อสารรวดเร็วขึ้น ลดการใช้แบตเตอรี่ 

และยืดเวลาการใช้งานของ
สมาร์ทโฟนให้ยาวนานขึ้น ช่วยให้แฟน ๆ

แบ่งปันประสบการณ์ และเชื่อมต่อกับ 
ผลคะแนนล่าสุดได้ทันที

ในช่วงการแข่งขนักฬีาโอลมิปิก ลอนดอนเกมส์ 
2012 พบว่ามกีารแชร์ข้อความผ่านทวติเตอร์
ถงึ 150 ล้านครัง้

อปุกรณร์องเทา้
และเครือ่งแตง่กาย 

โดยทั่วไปอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของ
รองเท้าวิ่งอยู่ที่ประมาณ

6 เดือน

หรือ
300 ถึง 450 ไมล์ 

INFUSE™ Olefin Block
Copolymers เป็นหนึ่งใน

วัสดุที่มีน�้าหนักเบาที่สุดที่เลือก
น�ามาใช้ มีคุณสมบัติท�าให้รองเท้ากีฬา

คืนตัวได้ดีขึ้น ทนแรงกดและคงสภาพขนาด 
ของรองเท้าให้มีความเสถียร ภายใต้อุณหภูมิ

และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมถึง 
ช่วยป้องกันเท้าของผู้วิ่งได้โดยดูดซับ

รับแรงสะเทือนจากการเดิน กระโดด และวิ่ง

การดแูลเฉพาะบคุคล

นอกจากน้ี DOWSILTM 556 Cosmetic Fluid 
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเหงื่อแห้งเร็วขึ้นโดย 
ไม่ทิง้คราบสขีาวไว้ทีผ่วิ ท�าให้ทัง้นกักฬีาและผูช้ม
รู้สึกแห้งสบายตัวตลอดวัน

การปกป้องผิวจากแสงแดดระหว่างเล่นกีฬามีความส�าคัญ 
ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวที่หิมะสามารถสะท้อนรังสีจาก 
ดวงอาทิตย์กลับเข้าสู่ผิวของคุณได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  
และในบริเวณที่มีระดับความสูงจะยิ่งได้รับรังสียูวี 
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

SunSpheres™ SPF
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน
SunSpheres™ SPF Boosters
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกรองรังสี 
ยูวีในผลิตภัณฑ์กันแดด รวมทั้งเทคโนโลยีฟิล์ม
พอลิเมอร์ EPITEXTM และกลุ่ม DOWSILTM

ซิลิโคนอคริเลต ท�าให้ครีมกันแดดติดทนนาน
และกันน�้าได้ดี 

 นวตักรรมทีเ่กีย่วกบักฬีา
คณุรูห้รอืไม่ว่าการแข่งขนักฬีาครัง้ส�าคญัๆ ในระดบัประเทศ หรอืระดบัโลกอย่างโอลมิปิกเกมส์ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟตุบอล ว่ายน�า้ หรอืวิง่ 
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ หรือช่วยให้นักกีฬาสามารถคว้าชัยชนะมาได้นั้น นอกเหนือจากความพร้อมของนักกีฬาแล้ว 
การน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีช่วยเพิม่ความแขง็แรง ทนทาน ความปลอดภยัในระหว่างการแข่งขนั ความทนัสมยัของเครือ่งมอือปุกรณ์กฬีา หรอื 
สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ กส็ามารถท�าให้นกักฬีาประสบความส�าเร็จ และท�าให้การจดังานแข่งขันกฬีาในแต่ละคร้ังกลายเป็นประสบการณ์
ทีน่่าจดจ�าได้เช่นกนั
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ลู วิ่ง ลู จกัรยาน
เทคโนโลยีตัวประสาน

อะคริลิกสูตรน�้า ช่วยลด
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
บนลู่และพื้นผิวของสนามกีฬา 

โดยการกีฬาแห่งชาติจีนได้ใช้เทคโนโลยีตัวประสาน
อะครลิกิ ECOGROUND™ ในการก่อสร้างลูว่ิง่ 500 ลู่

ดาว บริษัทวิทยาศาสตร์ช้ันน�าของโลก ไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจ
ด้านกีฬา โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกีฬาแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
ท่ียาวนาน มคีวามยดืหยุน่ ทนทาน ปลอดภยั รวมถงึการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีช่่วยเพิม่ความคงทนให้กบั
โครงสร้างภายในและภายนอกของสนามกฬีา ลดการใช้พลงังาน สร้างความสะดวกสบายให้กบันกักฬีา
และผูเ้ข้าชมในทกุการแข่งขนัมากขึน้

แสงและพลังงาน 
เทคโนโลยีซิลิโคน

ช่วยปกป้องระบบไฟ
ในสนามกีฬาจากแสงอาทิตย์ 

เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน�าและวัสดุฉนวน
DOW ENDURANCE™ ช่วยให้ระบบไฟฟ้า 
ในสนามกีฬามีความเสถียร และส่งผลให้สายไฟ 
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ฝาผนงั
โครงสร้างฝาผนังที่เคลือบ
ด้วยซิลิโคน ช่วยสร้างทางเข้า 
ห้องโถงที่น่าประทับใจหรือ
ก�าแพงป้องกันที่ดูสะอาดส�าหรับกีฬาฮอกกี้

สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่พักของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
ได้ใช้แผงกระจกที่ยึดด้วยกาวซิลิโคนของ
Dow Corning® 993 เพื่ออุดกันรั่ว

เกา้อีน้ัง่ชมกฬีา 
อะคริลิกเรซินสูตรน�้า
ช่วยปกป้องที่นั่งจาก

แสงอาทิตย์และการกัดกร่อน
ส่วนพอลิยูริเทนได้ถูกน�ามาใช้

เป็นส่วนประกอบของเบาะนั่ง ช่วยท�าให้ที่นั่ง
วีไอพีมีความสบาย สวยงาม และทนทาน

เก้าอี้วีไอพีในโดมบอลชอย ซึ่งถือเป็นอาคารสัญลักษณ์
ของโซชิเกมส์ 2014 มีส่วนประกอบของพอลิยูริเทน 
 SPECFLEX™ อยู่ด้วย

ขอขอบคณุข้อมลูจาก กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย

หลงัคาพลงังานแสงอาทติย ์ 
ซิลิโคนยาแนวโครงสร้างช่วย

เชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับกรอบ
(sub-frames) ท�าให้เราสามารถน�า

พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเสียงในสนามกีฬา

สนามกีฬาเกาสงในไต้หวัน ได้น�าเทคโนโลยีซิลิโคน Dow Corning® 
983 มาใช้ ซึ่งถือเป็นสนามกีฬาแห่งแรกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

SCIENTIFIC SOLUTION
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Cashless Society คือ สังคมที่จะไม่ใช้เงินสดเลยในชีวิต
ประจำาวัน เพราะทุกอย่างสามารถจ่ายผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ใน 
รปูแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นบรกิารการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (e-payment) 
อย่าง Mobile Banking หรอืระบบบตัรเครดติ บตัรเดบติ ทีอ่กีไม่นาน 
เราจะสามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึง
เคาน์เตอร์ธนาคาร  

ข้อดีที่สำาคัญของแนวคิด Cashless Society คือ การลด
การใช้เงินสดและการเพิ่มการใช้ e-payment ซึ่งจะทำาให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพทางเศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศจากการ
ลดต้นทุนท่ีมาจากธุรกรรมเงินสด เพราะการจัดการบริหารเงินสด
นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ เช่น ความเสี่ยงต่อการสูญหาย การขนส่ง  
การผลิต และการจัดเก็บรักษา ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังสามารถ
เก็บภาษไีด้อย่างถกูต้องครบถ้วนมากขึน้ เนือ่งจากระบบ e-payment 
ทำาให้สามารถตรวจสอบบญัชย้ีอนหลงัของธรุกรรมการเงนิทกุอย่างได้
ต่างจากเงินสดทั่วไป

ทว่า สังคมไร้เงินสดก็มีข้อเสีย คือ การสูญเสียความเป็น 

ส่วนตวัในการใช้เงนิ เพราะธรุกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนบนโลกอิเล็กทรอนกิส์  

จะถูกเก็บข้อมูลและเส้นทางการเงินเอาไว้เสมอ และแน่นอนว่า 

หากข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไปก็อาจจะมีผลกระทบได้ ซ่ึงรวมแล้ว 

เป็นเรื่องความไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและ 

การถูกโจรกรรมแบบออนไลน์

สังคมไร้เงินสด อนาคตที่น่าจับตามอง

Cashless Society

ข้อเสียที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ Cashless Society  
อาจทำาให้ผูค้นในสงัคมบรโิภคสนิค้าและบรกิารฟุง้เฟ้อเกนิความจำาเป็น 
เพราะความสะดวกสบาย ซื้อง่าย-จ่ายง่าย จะทำาให้มีการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึน้ แม้ไม่มเีงนิสดอยูใ่นมอืกย็งัใช้แอพพลเิคชนัในโทรศพัท์ 
มอืถอืจ่ายแทนได้ ซึง่จะนำาไปสูภ่าวะหนีส้นิและไร้เงนิออมได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม Cashless Society เป็นสิ่งที่กำาลังคืบคลาน
เข้ามาในชีวิตประจำาวันและค่อย ๆ  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของทกุคน พวกเราจงึจำาเป็นต้องปรบัตวัและคอยตดิตามอพัเดตข้อมลู
ข่าวสารอย่างสมำ่าเสมอ เพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจใช้ธนบัตรหรือ
เหรียญกษาปณ์ไปซื้ออะไรที่ไหนไม่ได้เลย หากร้านค้าต่าง ๆ หันมาใช้
ระบบ Cashless กันอย่างเต็มตัวแล้ว

จะเป็นอย่างไร ถ้าต่อไปเราไม่ต้องใช้ธนบัตรหรือเงินเหรียญแบบเดิมๆ ไม่ต้องใช้ตู้ ATM เพื่อเบิกเงินหรือทำาธุรกรรมอื่นๆ  

นี่เป็นสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น และจะพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตตามเทรนด์ของโลกที่กำาลังได้รับการผลักดันให้เป็น Cashless  

Society หรือสังคมไร้เงินสดนั่นเอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbeic.com, https://rabbitfinance.com
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“โครงการฯ นี้ถือเป็นก้าวส�าคัญของการจัดการ

ป ัญหาขยะและการใช ้พลาสติกอย ่ างถูกต ้องใน

ประเทศไทย เพราะเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ 

ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ โดย 

ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิก 

ภายใต้กลุ่มพลาสติกที่มีผู้ผลิตกว่า 177 บริษัท ซึ่งจะมี 

บทบาทในการสนบัสนนุการพฒันาและปรบัเปลีย่นรปูแบบ 

การผลติโดยใช้เทคโนโลยพีลาสตกิทีจ่ะช่วยให้ใช้พลาสตกิ

ในการผลิตน้อยลงหรือน�ากลับมาใช้ซ�้าและรีไซเคิลได้ 

มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้จริง ๆ”

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

“หนึ่งในเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของ ดาว คือ

การสร้างสังคมและโลกที่ยั่งยืน เราได้ร่วมกับภาคีที่

มีเจตนารมณ์เดียวกันในหลายประเทศท้ังในอเมริกา 

ยุโรป และเอเชีย ส ่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ

จัดการพลาสติกและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าด้วย 

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เรามีจะเป็นแรงหนุนเสริม 

ที่ดีให้กับโครงการฯ เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม  

ประเทศ และโลกของเรา หากทุกคนในประเทศร่วมมอืกนั  

เราก็จะสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้อย่างแน่นอน”

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

บอกเล่าเก้าสิบ

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
(2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการฯ ร่วมกับ 6 องค์กรชั้นนำา ได้แก่ 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)  บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จำากัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด 
และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ครั้งแรกในเมืองไทยกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อจัดการปัญหาพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

พลาสติกเป ็นวัสดุที่มีคุณค่า น�าไปใช้งานได ้ 
หลากหลาย ตั้งแต่เป ็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ ์
ไปจนถึงเป็นส่วนประกอบของรถยนต์และเครื่องบิน 
เราได้เริ่มผลิตและน�าพลาสติกมาใช้ประมาณ 50 ปี 
ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน การผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นมากกว่า 
20 เท่าตัว* หากเราไม่สามารถจัดการกับพลาสติกได ้
อย่างเหมาะสม จากทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ 
ก็อาจกลายเป็นขยะกองโตได้เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้  เมื่อวันที่  5 มิถุนายน เนื่องในวัน 
สิง่แวดล้อมโลก กลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิ สภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน (TBCSD) ภาครัฐและภาคเอกชนจำานวน 23 หน่วยงาน  
ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการความร่วมมือ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและ 
ขยะอย่างยั่งยืน” เพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช ้
พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ  
Circular Economy โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ 
พลาสติกในทะเลไทยลงไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 
2570 โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นหน่ึงใน 
พันธมิตรโครงการฯ ช่วยขับเคลื่อนให้แนวทาง Circular  
Economy ประสบความสำาเร็จ

ปริมาณพลาสติกในทะเลเกินกว่าครึ่งของโลก
มาจาก 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา และไทย ตามล�าดับ** 
สาเหตุหลักก็มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และการเกิดชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
คาดการณ์ว่า หากแต่ละประเทศไม่สามารถจัดการกับ
พลาสติกได้ ภายใน พ.ศ. 2593 ปริมาณพลาสติก
จะมีมากกว่าจ�านวนปลาในทะเล

*The New Plastics Economy: Rethinking the Future of 
Plastics by Ellen MacArthur Foundation
** https://news.mthai.com/general-news/623578.html



ECOGROUND™ FORMASHIELD™

•	 กันน�้ำ	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพรำะปรำศจำกกำรเติม
สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย	(VOC)

•	 ลดกลิ่นของสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย	และดูดซับสำรฟอร์มำลดีไฮด์	
สำมำรถเข้ำใช้พื้นที่ได้ทันทีหลังทำสี

•	 ทนต่อกำรใช้งำนภำยนอกและแสงอัลตรำไวโอเลต •	 ปกปิดพื้นผิวให้เรียบเนียน

•	 ทนต่อสำรเคมี	เช่น	น�้ำมัน	น�้ำมันเครื่อง	สำรขัดล้ำงถนน	เป็นต้น •	 ทนทำนต่อกำรขูดขีด

•	 ยืดอำยุกำรใช้งำนให้ยำวนำนขึ้น
•	 ฟิล์มสีมีควำมแข็งแรง	ทนทำนต่อกำรเกิดครำบสกปรก		

และเช็ดท�ำควำมสะอำดได้

•	 เพิม่ประสทิธภิำพและสะดวกในกำรใช้งำนมำกกว่ำเทคโนโลยเีดมิ	ๆ

•	 ระยะเวลำในกำรท�ำงำนน้อยลง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ดาว  
ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด�าเนินโครงการ Green 
Campus ที่โรงเรียนสอนเด็กออทิสติกและความพิการ
ทางสติปัญญา Grace Orchard ประเทศสิงคโปร์  
โดยน�า 2 ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไปใช้ในการ
ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกีฬา ได้แก่ สนาม 
บาสเกตบอล ลู่วิ่ง ลานอเนกประสงค์ และทาสีห้องเรียน
ให้กับโรงเรียน
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ติดดาว

ดาว สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเสมอ เราจึงไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของคนในปัจจุบัน 

แต่ยังส่งเสริมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน 

นวัตกรรมการเคลือบพื้นผิวสำาหรับงานก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ ดาว จึงพัฒนาสารส�าคัญในวัตถุดิบตั้งต้น (Binder) 
สตูรน�า้ (Waterborne) ซ่ึงเป็นนวตักรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมส�าหรบั
การเคลือบพืน้ผวิส�าหรับงานก่อสร้างของผลติภณัฑ์ ECOGROUND™ 
และ FORMASHIELD™ ซึ่งช่วยลดแรงกระแทก มีความยืดหยุ่นต่อ
การใช้งานสูง เพิ่มประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และ
ช่วยลดระยะเวลาในการท�างานให้น้อยลง ทั้งยังค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของผู้ใช้งานเพราะปราศจากการเติมสารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOC) ในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการก่อสร้างอีกด้วย 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ ECOGROUND™ สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลากหลาย 
เช่น พื้นถนน ทางเดินเท้า ลานจอดรถ พื้นสนามกีฬา พื้นผิวถนนส�าหรับ
จกัรยาน เป็นต้น ส่วนผลติภณัฑ์ FORMASHIELD™ ใช้กบัการเคลอืบ
พื้นผิวผนังภายในและภายนอกอาคาร
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ข่าวดาวบ้านเรา

เมื่อวันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2561  
กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย โดย คณุเฮนรี	่หลงิ		
ผูอ้�านวยการโรงงาน ได้รบัรางวลัธงธรรมาภบิาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจ�าปี 2560  
(ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลธงธรรมาภิบาล
สิ่ งแวดล ้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม
ประจ�าปี 2555 - 2560 (ธงขาว-ดาวทอง) จาก  
ดร.วรีพงศ์	ไชยเพิม่ ผูว่้าการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสมเจตน์ ส�านักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
ซ่ึงถอืเป็นปีแรกทีท่กุโรงงานของบรษิทัฯ จ�านวน 
14 โรงงาน ได้รบัรางวลัทัง้สองประเภทโดยผ่าน
เกณฑ์ดีเยี่ยมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภยั และการรบัผดิชอบต่อสงัคม

ดาว มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการ
รักษาพันธสัญญาเรื่อง “กำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมรบัผดิชอบ” (Responsible Care®) ใน
การผลิตและการบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ทั่วโลก 
ซึง่ถอืเป็นหลกัส�าคญัของ ดาว ในการด�าเนนิงาน
เพือ่ความยัง่ยนื 

ที่ ดาว เราถือว่าการด�าเนินงานด้าน 
สิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั คอื 

วิถีแห่งการด�าเนินชีวิตนับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัทฯ 
เราจะยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  
สู่วิสัยทัศน์อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไม่มีการบาดเจ็บ  
ไม ่ส ่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล ้อม ตลอดจน 
ลดปริมาณของเสียและส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ทรพัยากรในทกุขัน้ตอนการผลติ 

พนักงานทุกคนของกลุ ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย มีหน้าที่สร ้างความเชื่อมั่นว ่า
ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของเราจะเป็นไป
ตามข้อก�าหนดทีภ่าครฐัระบไุว้หรอืตามมาตรฐาน
ของบรษิทัฯ ทกุประการ โดยยดึหลกัมาตรฐานทีม่ี
ความเข้มงวดมากกว่า พนกังานของเราต้องได้รบั
การฝึกอบรมด้านการท�างานตามกระบวนการเพือ่
ความปลอดภัยต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการท�างาน
ด้วยความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการ
รบัมอืต่อเหตฉุกุเฉนิในกระบวนการผลติ ไปจนถงึ
โครงการต่าง ๆ  ทีส่่งเสรมิการปฏบิตังิานควบคูไ่ป
กบัการดแูลสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั

นอกจากนี ้กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
มกีารปฏบิตังิานด้านการผลติทีเ่ป็นเลศิ ด้วยการ 
น�าหลักการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และการปฏบิตังิานอย่างมวีนิยั (Most Effective  
Technology and Operating Discipline)  
มาปฏิบัติให ้ เกิดผล ทั้งส�าหรับการบริหาร

จดัการภายในและการด�าเนนิธรุกจิกบัคูค้่า ทัง้นี้ 
มาตรการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สิ่งแวดล้อม เป็นกลไกส�าคัญประการหน่ึงท่ี 
ผลกัดนัให้เกดิการปรบัปรงุกระบวนการผลติและ 
การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตอย่างมั่นคง 
ตามเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื พ.ศ. 2558

ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำาปี 2560

รบัรางวลัธงธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั  ห้องเรยีนภาษาองักฤษกบัพี ่ๆ ดาว  
Labelexpo Southeast Asia  Classroom to Career  อบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน  น�้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน 
ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�าเร็จ เพื่อระยองผาสุก  สร้าง “บ้านดาวอาสา”  
ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรภาคฤดูร้อน

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่
องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหาร
จดัการด้านสิง่แวดล้อม ด้านความปลอดภยั 
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ 
ดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก�ากับ 
ดูแลด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
ของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให ้
ผูป้ระกอบการมหีลกัธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม 
และความปลอดภยัในการด�าเนนิธรุกจิ



12

ข่าวดาวบ้านเรา

ค่ายภาษาองักฤษภาคฤดูร้อน ส่งเสรมิทกัษะทางภาษาให้เยาวชนระยอง 
ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลกที่เราใช้ติดต่อ

ระหว่างกันเป็นหลัก ด้วยเหตุน้ีเกือบทุกประเทศจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
ที่สองรองลงมาจากภาษาประจ�าชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนจังหวัดระยองเองก็อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ดังนั้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย โดยเฉพาะ 
ชาวระยองจงึมคีวามส�าคญัมากยิง่ขึน้ เพราะภาษาองักฤษสามารถเป็นเครือ่งมอืช่วยเปิด 
ประตสููโ่ลกกว้าง เป็นทกัษะส�าคญัให้เราสามารถเตรยีมพร้อมตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สู่การแข่งขันและพร้อมกับการเติบโตในอาชีพที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย โดย	คณุภรณ	ีกองอมรภญิโญ	ผูจ้ดัการฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ จึงร่วมกับสถาบันภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ ๆ  ดาว (English Experience 
 for Kids) ต่อเนือ่งเป็นรุน่ที ่10 ให้กบัเยาวชนในจงัหวดัระยอง จ�านวน 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 ยังเป็นการสร้างความตระหนักในเร่ืองของความปลอดภัย 
ซึง่เป็นเรือ่งท่ี ดาว ให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัแรกอกีด้วย นบัตัง้แต่เริม่โครงการใน พ.ศ. 2557  
มีนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

จัดแสดงนวัตกรรม
เมือ่วนัที ่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาว 

ได้จัดแสดงนวัตกรรมในกลุ ่มผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว
และสารยึดเกาะจาก Dow Consumer Solutions 
และ Dow Packaging & Specialty Plastics เทรนด ์
แห่งโลกอนาคตทีจ่ะเข้ามาพลกิโฉมอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 
ที่นิทรรศการ Innovation Inspired by You ในงาน 
Labelexpo Southeast Asia งานแสดงเทคโนโลยี
ด้านการพิมพ์ฉลากสินค้า ระบบการพิมพ์สกรีน และ
การพิมพ์ดิจิทัลระดับโลก ที่ ไบเทค บางนา โดยมี  
คณุฉตัรชยั	เลือ่นผลเจรญิชยั ประธานบรหิาร กลุม่บรษิทั 
ดาว ประเทศไทย และผู้บริหารของ ดาว เอเชียแปซิฟิก 
ร่วมงาน
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“ห้องเรียนเคมีดาว” เดินหน้าจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน

ดาว ประเทศไทย  ร่วมกบัสมาคมเคมแีห่งประเทศไทยฯ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 
ให้แก่ครวิูทยาศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง โดยเมือ่วนัที ่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�านวน 81 คน จาก 36 โรงเรียนในจังหวัดระยอง  
โดยมี คุณสุพรรณ	หำรธุจิต ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้อง
สร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง โดยในงานยังมีครูวิทยาศาสตร์
ต้นแบบของโครงการฯ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวทางการประยกุต์ใช้เทคนคิการทดลองเคมแีบบย่อส่วนทีส่อดคล้องกบั 
บทเรียนในระดับประถมศึกษา ท�าให้ครูที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิค
การทดลองรปูแบบใหม่ สามารถน�าไปขยายผลกบัเนือ้หาวชิาและกจิกรรม
ในห้องเรยีนแก่นกัเรยีนต่อไป อนัจะช่วยให้การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ข่าวดาวบ้านเรา

เดินหน้าติดตั้งเครื่องกรองนำ้าดื่มเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ขาดแคลน

ล่าสุด ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ ส�านักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริษัท ยูนิเทค  
และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จ�ากัด (มหาชน) จ�ากัด ได้ร่วมส่งมอบเครื่อง
ท�าน�้าด่ืมระบบอัลตราฟิลเทรชันและรีเวิร์ซออสโมซิส ภายใต้โครงการ 
“น�้ำด่ืมสะอำดกำชำด-ดำวเพื่อนักเรียน” ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก  
โดยเทคโนโลยีที่มอบให้ครั้งนี้สามารถกรองตะกอน แบคทีเรีย โลหะหนัก 
และผลิตน�้าได้ขั้นต�่าถึง 1,000 ลิตรต่อวัน 

พี่ ๆ ดาวเดินสายแชร์ประสบการณ์ให้น้อง ๆ มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ดาว  

ประเทศไทย จัดกิจกรรม Classroom to Career ให้กับนักศึกษา 
ทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ 
แนะน�าองค์กรและธุรกจิ นอกจากนี ้คณุสพุจน์	เกตโุตประกำร ผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายขายและการตลาด ยังน�าคณะผู้บริหารและพนักงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
จากแผนกต่าง ๆ ร่วมให้ค�าแนะน�าและแบ่งปันประสบการณ์การท�างาน 
เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลือก 
เส้นทางสายอาชีพในอนาคต

นอกจากนี ้ช่วงทีผ่่านมา พนกังาน ดาว ประเทศไทย จากหลากหลาย 
สายงาน ยังได้เดินสายแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจกับน้อง ๆ  
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะแนวอาชีพสายปิโตรเคมี  
และยังเปิดรับสมัครงานนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 
ครอบครัวดาวอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ดื่มน�้าสะอาด  
ได้มาตรฐาน ด้วยการบริจาคผ่านบัญชี โครงการน�้าดื่มสะอาด 
กาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน ธนำคำรไทยพำณิชย์	สำขำสภำกำชำดไทย		
เลขทีบ่ญัช	ี408-145461-6 แล้วเราจะมาอพัเดตโครงการเรือ่ย ๆ  นะครบั
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ข่าวดาวบ้านเรา

ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรภาคฤดูร้อน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ดร.เกรียงไกร	

วิศำลรักษ์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและปฏิกิริยา ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก พร้อมพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน  
ร ่วมถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรจ�านวน 50 รูป  
ณ วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง ในโครงการบรรพชา 
สามเณรและบวชศลีจารณิภีาคฤดรู้อน เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
เสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการเรียนรู้จริยธรรมและ 
ศีลธรรม เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน กิจกรรม 
ดังกล่าวถือเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรม 
ประจ�าปีของศาสนสถานในชมุชนทีบ่รษิทัฯ ให้การสนบัสนนุ 
มาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณภรณี	กองอมรภิญโญ		
ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เวท ี
สร้าง EF FACILITATOR และศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ  
พัฒนาเยาวชนสู ่ความส�าเร็จ เพ่ือระยองผาสุก” ให้กับทีมแกนน�า 
วัคซีนชีวิตต้นแบบ (EF Leaders) ของโครงการฯ จ�านวน 35 คน  
ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี เชียงราย รีสอร์ท เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ทีมแกนน�าและยกระดับเป็นผู้ช�านาญการพัฒนาเยาวชนสู่ความส�าเร็จ  
(EF Facilitator) โดยตลอด 3 วัน ทีมแกนน�าวัคซีนชีวิตได้รับองค์ความรู้ 
และเทคนิคใหม่ ๆ ที่สามารถใช้ออกแบบกิจกรรมเพื่อขยายผลการ 
ส่งเสริม EF ในพื้นที่ นอกจากนี้ คณะยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน 

สร้าง “บ้านดาวอาสา” หลังที่ 36 ให้แก่ผู้ขาดแคลนที่พักอาศัย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณเดชำ	พำณิชยพิเชฐ ผู้อ�านวยการ

โรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย น�าทีมพนักงานดาวอาสากว่า 60 คน ร่วมสร้าง
บ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของนางเลี่ยม แสวงหา 
ในชุมชนตากวน ต�าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดาวอาสาหลังที่ 
36 โดยในงานได้รบัเกยีรตจิาก คณุถวลิ	โพธบิวัทอง นายกเทศมนตรเีมอืงมาบตาพดุ 
ร่วมพิธเีปิดกจิกรรมสร้างบ้านและแสดงความยนิดกีบัเจ้าของบ้านดาวอาสารายล่าสดุ

ด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสังคมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นชุมชนที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน นับตั้งแต่  
พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 
ด�าเนินโครงการบ้านดาวอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์
เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังละ 250,000 บาท รวมถึงพนักงาน 
ของบริษัทฯ ยังร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการน้ีด้วย จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ  
ได้ส่งมอบบ้านและอาคารสาธารณประโยชน์ที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ 
ให้กบัชมุชนและครอบครวัของผูม้รีายได้น้อยแล้วทัง้สิน้ 35 หลงั เพือ่ร่วมแก้ไขปัญหา
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับทีมแกนนำาวัคซีนชีวิต ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตอย่างมีส่วนร่วมให้กับเด็กรุ่นใหม่

การสอนโดยใช้สื่อและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะ EF รวมทั้งเรียนรู้
แนวคิดและกระบวนการส่งเสริมทักษะ EF ให้กับเด็กและเยาวชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เปาและเทศบาลต�าบลพญาเม็งราย อีกท้ัง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด�าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 
EF อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนกับทีมงานในท้องถิ่นท่ีมี 
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ด้วยหลักการ EF 
ณ โรงพยาบาลพญาเม็งรายอีกด้วย ทั้งนี้ ทีมแกนน�าผู้ช�านาญการพัฒนา
เยาวชนสูค่วามส�าเรจ็ (EF Facilitator) จะมบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่น
และสร้างภมูคิุม้กนัชวีติให้กบัเดก็รุน่ใหม่ในพืน้ทีข่องตนและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ของ
จังหวัดระยองต่อไป
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ปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ท�าให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกขณะ 
จึงท�าให้เกิดการทบทวนรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่อย่างจริงจังและท�าให้แนวคิดระบบ
เศรษฐกจิหมนุเวยีน หรอื Circular Economy ถกูกล่าวถงึอย่างแพร่หลายจากทัง้องค์กร
ระหว่างประเทศ รัฐบาล และกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ 

“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” หลักการก็คือ เศรษฐกิจที่เน้น
คุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการ 
สร้างของเสียที่ต�่าท่ีสุด เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ให้เป็นวัสดุใหม่ 
ซึ่งทรัพยากรก็น�ามาจากตัวสินค้าที่ใช้แล้วนั่นเอง ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงตั้งอยู่บน 
หลักการ 2 ข้อ ได้แก่ การรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีการเตรียมตัวเพ่ือตอบรับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกุญแจส�าคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย
เดินหน้าเข้าสู่การด�าเนินเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมั่นคง

ในฐานะประชาชนอย่างเรากส็ามารถร่วมเป็นฟันเฟืองเลก็ ๆ  ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่น
ให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ได้โดยการ
ปรับพฤติกรรม โดยเน้นการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และพยายามลดขยะหรือน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด

เรามาร่วมด้วยช่วยกัน ปรับ…เปล่ียน…เพ่ือประเทศและลูกหลานของเรากัน
นะครับ

Circular Economy
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่าสูงสุด โดยให้ความส�าคัญตลอด
วงจรอายุผลิตภัณฑ์ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่การออกแบบ
ผลติภณัฑ์ การเลอืกใช้วตัถดุบิ การเพิม่ประสทิธภิาพ 
ของผลติภณัฑ์หรอืตวับรรจภุณัฑ์ไม่ให้สร้างผลกระทบ 
ด้านลบต่อทัง้สงัคมและสิง่แวดล้อม และการจดัการ 
ขยะและของเสียจากสินค้าภายหลังจากการบริโภค 
เพ่ือให้เกิดการน�าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ใหม่  
โดยน�าทรัพยากรกลับมาใช้ซ�้า ซ่อมแซม และ 
รีไซเคิล แทนการผลิตใหม่ทั้งหมด เพื่อลดการ 
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและน�าขยะกลับมาใช้ใหม ่
ให้ได้มากที่สุด

การออกแบบและผลิต 
(Design/Manufacture) ผู้ค้าปลีก

(Retailer)

ผู้บริโภค/
ครัวเรือน

(Consumer/
Householder)

การใช้ซ�้า ซ่อมแซม 
รีไซเคิล 

(Re-use/Repair/
Recycle)

ผู้ประกอบการ
คัดแยกและรีไซเคิล

(Recycling 
sector)

Circular
Economy

ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2016/07/03/เศรษฐกิจหมุนเวียน-circular-economy/
http://intelligence.masci.or.th/intelligence_news_details_th.php?id=1294



นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จากวันที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการ 
“ดาว ปลกูกล้า รกัษ์ป่าชายเลน” เพือ่เร่งฟ้ืนฟผูนืป่าชายเลนในพืน้ทีต่�าบลปากน�า้ประแส 
อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงตอนนี้ โครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการมาจนครบรอบ 
10 ปีแล้ว ถือเป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญที่ได้คืนชีวิตให้แก่ป่าชายเลน และสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้วิถีชีวิตชาวปากน�้าประแสอย่างมหาศาล

ป่าชายเลน ไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ แต่ยังเป็น
ปราการก�าบงัคลืน่ทะเลและพายตุามธรรมชาตด้ิวย นอกจากนัน้ ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่ง
แร่ดีบุก แหล่งเชื้อเพลิง การประมง คอยดูดซับน�้าเสียจากบ้านเรือนในชุมชน ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และผลติก๊าซออกซเิจน ซึง่ชมุชนปากน�า้ประแสได้อาศยัใช้ประโยชน์
มาหลายชั่วอายุ แต่ใน พ.ศ. 2552 จ�านวนป่าชายเลนลดลงอย่างมาก ความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหายไป กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว 
จึงได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทีมงานจิตอาสาในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยได้รับ 
ความร่วมแรงร่วมใจจากเทศบาลต�าบลปากน�้าประแส ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
อาสาสมัครจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย สื่อมวลชน คณะกรรมการ
ไตรภาคีและพนักงานดาวอาสาของบริษัทฯ ช่วยกันปลูกต้นโกงกางสร้างผืนป่าชายเลน 

โครงการที่ ดาว ประเทศไทย สานต่อมาตลอดหลายปี ได้ช่วยเพิ่มจ�านวนต้น
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 

ครบรอบหนึ่งทศวรรษ  
“ดาว ปลูกกล้า รักษ์ป่าชายเลน”

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

ปันสุข
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ส�าหรับโครงการ “ดาว ปลูกต้นกล้า รักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 10” 
จัดขึน้ในวนัที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2561 ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากเหล่าอาสา
สมัครมากถึง 450 คน ที่มาร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่า 
ชายเลนแห่งนี้อีก 2,000 ต้น รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ขูดเพรียงทะเล 
ให้ต้นโกงกางเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เก็บและคัดแยกขยะตามชายหาด  
ถือเป็นความร่วมมอืครัง้ยิง่ใหญ่ในโอกาสครบรอบหน่ึงทศวรรษของการด�าเนนิ 
โครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่าย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทน
ของคณะผู้บริหารและพนักงานดาวอาสา คุณไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายก
เทศมนตรีต�าบลปากน�้าประแส เป็นตัวแทนของชาวชุมชนปากน�้าประแส 
จังหวัดระยอง และ คุณทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานกล่าว
เปิดงาน แบ่งปันความสุขความประทับใจที่มีต่อโครงการตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา และบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นต้ังใจที่ผ่านมาของทุกภาคส่วน และ
ย�้าค�าสัญญาว่าจะช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนปากน�้าประแสกันต่อไป  
ไม่หยุดลงเพียงหนึ่งทศวรรษอย่างแน่นอน

คุณนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล 
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 

และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

“หนึ่งในพันธกิจส�าคัญของ ดาว คือการให้
ความส�าคัญกับการดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อรักษาระบบนิเวศควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทรัพยากรอย่างยั่งยืน เราจึงเดินหน้าสานต่อ
โครงการ ดาว ปลูกกล้า รักษ์ป่าชายเลน มาตลอดสิบปี 
และยังคงเข้ามาดูแลเอาใจใส่ป่าอย่างสม�่าเสมอตลอด 
ทุกปี ได้เห็นต้นโกงกางที่ปลูกเติบโตขึ้นจนกลายเป็น 
ผนืป่าชายเลน ซึง่ผมเชือ่ว่าหลาย ๆ  คนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
กับเรา เมื่อได้มาเห็นป่าชายเลนผืนนี้ก็คงรู้สึกภาคภูมิใจ
เช่นกัน”

“วิถีชีวิตของชาวปากน�้าประแสมีความ
ผูกพันกับผืนน�้ามาตลอด แต่เมื่อหลายสิบปีก่อน
บริเวณนี้กลับไม่มีป่าชายเลนเลย ผมจึงรู้สึกดีใจ
และขอบคุณกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ 
พันธมิตร ที่มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่า 
ชายเลนปากน�า้ประแส ร่วมบกุเบกิปลกูป่าโกงกาง 
มาด้วยกันกับชุมชน สร้างป่าชายเลนผืนน้ีให้ 
กลับคืนมาอีกคร้ัง จนกลายเป็นป่าสะดวกซื้อ  
ปลอดเงนิ ซึง่ชาวบ้านสามารถใช้เป็นแหล่งอาหาร
และใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ได้ รวมถึงเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยั่งยืนของชุมชน 
ปากน�้าประแสอีกด้วย”

คุณวันชัย พรเรืองมณีกิจ
พนักงานดาวอาสา

“ผมเป็นอาสาสมัครปลูกป่าโกงกางมาตั้งแต่
ครั้งแรก ในทุก ๆ ปีที่ผมมาเยือนปากน�้าประแส ก็จะ
ได้เห็นต้นโกงกางของเราเติบโตและเห็นผืนป่าชายเลน
ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ มันคือสิ่งที่ผมภูมิใจ ผมเลยอยาก
ร่วมรณรงค์และส่งเสริมรุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือนพนักงาน 
ดาวอาสา และทุก ๆ คนให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม 
สืบสานกิจกรรมดี ๆ แบบนี้กันต่อไป”

“ผมขอชื่นชมว ่า กลุ ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย มีความตั้งใจจริงที่จะอนุรักษ์ผืนป่า
ชายเลนปากน�้าประแส นอกจากจะเป็นการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว ยังสร้างแหล่งอาหาร
ส�าหรับคนในพื้นที่ได้อีกด้วย ผมเชื่อว่าในวันหนึ่ง 
ป่าผืนนี้น่าจะกลายเป็นป่าชายเลนใหญ่ที่สุด 
ในจังหวัดระยอง และนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคน
คงดใีจทีม่ส่ีวนร่วมในการปลกูป่าผนืนีม้าด้วยกนั”

พื้ นที่ ป่ าชายเลนบริ เวณปากน�้ า 
ประแสแห่งนี้ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเลนประแสและป่าพังราด และอยู่ในเขต
อนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 
จ�านวน 1,000 ไร่ ให้เป็นป่าในเมืองตาม
นโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ 
เพ่ือความสุขของคนไทย” ซ่ึงภาคราชการ 
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ได้ร่วมกันพัฒนาและใช้ประโยชน์จากป่าได้ 
อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน

คุณไชยรัตน์ เอื้อตระกูล 
นายกเทศมนตรี

ต�าบลปากน�้าประแส จังหวัดระยอง

คุณชูเดช จันทร์ศิริ 
ประธานชุมชนซอยประปามาบตาพุด
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เดินไป โทรไป
ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด

หลายคนน่าจะเคยพบเห็นการเดินสะดุด หกล้ม การเดินชนกับ 

ส่ิงกีดขวาง หรือชนกับคนอื่นในที่สาธารณะ ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้โทรศัพท์ 

ไปด้วย ท�าให้สายตาและสมาธิทั้งหมดอยู่กับหน้าจอ ถ้าเราแค่เดินชนกัน 

บนฟุตปาธก็ขอโทษขอโพยกันไป หรือถ้าเป็นหนุ่มสาวก็อาจจะมีแลก LINE  

กันบ้าง แต่ถ้าสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุข้ันร้ายแรงหรือความสูญเสีย คงไม่ใช่

เรื่องเล่น ๆ แน่นอน 

ปลอดภัยสบายใจ เรื่อง: ป้ามาลี
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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

จากผลการส�ารวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า 
อัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนของประเทศไทยอยู่ 
อันดับท่ี 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์วิชาการ 
เพื่อความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทาง 
ถนนของไทยที่ท�าให้ป้าถึงกับตกใจได้อีกว่า จังหวัดระยองของเรานั้น 
ครองแชมป์จังหวัดที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด (74.73 คน 
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน)

ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ก�าลังเผชิญสถานการณ์สังคม 
ก้มหน้า บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวอุบัติเหตุจากประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น  
การพลัดตกจากบันไดเลื่อนจนเสียชีวิตของนายเลสลี คู ประธานบริษัท  
Taiwan Cement Corp โดยข่าวระบุว่านายคูมัวแต่ดูโทรศัพท ์
ขณะขึ้นบันไดเลื่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในไทเปเมื่อเดือนมกราคม  
2560 นอกจากนี้ สมาคม Governors Highway Safety Association  
ของประเทศสหรัฐอเมริการายงานว่า แนวโน้มของจ�านวนผู้เสียชีวิต 
ขณะเดินมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยใน พ.ศ. 2560  
สหรัฐฯ มีผู ้เสียชีวิตเนื่องจากขาดสมาธิขณะก้าวเดินบนท้องถนน 
จ�านวนเกอืบ  6,000 ราย ซึง่เป็นสถติสิงูทีส่ดุในรอบ 25 ปี สาเหตทุีส่�าคญั 
ข้อหนึ่งก็คือการใช้สมาร์ทโฟนในขณะเดินนั่นเอง

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ตัวเองและผู ้อื่นนั้นได้มีการศึกษาและรวบรวมเป็นสถิติในแต่ละปี 
ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการศึกษาของบริษัท Dscout ซึ่งเป็น
บรษิทัวจิยัด้านการใช้มอืถอืของมนษุย์พบว่า โดยเฉลีย่แล้วผูใ้ช้โทรศพัท์ 
จะมีพฤติกรรมการสัมผัสโทรศัพท์ราว 2,617 ครั้งต่อวัน เป็นตัวเลขที่ 
ค่อนข้างสงู หลายประเทศจงึต้องมกีารออกกฎหมายการห้ามใช้โทรศพัท์
มือถือในกรณีต่าง ๆ เอาไว้ 

การศึกษายังพบต่อไปอีกว่า ผู ้ที่ใช้มือถือนั้นอาจจะท�าให้
เกิดภาวะที่เรียกว่า “การมองไม่เห็นในส่ิงที่ไม่สนใจ” (Inattentional 
blindness) ซึ่งถือว่าเป็นความด้อยความสามารถของบุคคลในบาง
สถานการณ์และมคีวามเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตไุด้มากกว่าคนเดนิปกติ
ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ โดยธรรมชาตินั้น การเดินของมนุษย์ต้องการทักษะ 
ในการรับรู ้หลาย ๆ อย่างรวมถึงปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ การมีสมาธิ 
กระบวนการการรับรู้จากการเห็นและการได้ยิน การประมวลผลข้อมูล
รอบตัวเอง การตัดสินใจ และการเริ่มต้นการเคลื่อนไหว จึงไม่น่าสงสัย
เลยว่าเหตใุดคนใช้โทรศพัท์มอืถอืขณะเดนิจงึกดีขวางการเดนิของบคุคล
อื่น ชนกับบุคคลอื่นหรือส่ิงที่อยู่ข้างหน้า และที่ส�าคัญคือเกิดอุบัติเหต ุ
แก่ตัวเองและผู ้อื่นอย่างไม่คาดคิด สร้างความสูญเสียในแต่ละปี 
ไม่ใช่น้อย

นอกจากอันตรายที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือแล้ว มารยาท
ในการใช้โทรศัพท์มือถือก็ควรถือเป ็นเรื่องส�าคัญที่ต ้องหยิบยก 
มากล่าวถึง ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งครัดต่อมารยาทในการใช้
โทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะเป็นอย่างย่ิงและถือปฏิบัติมานานแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนรถไฟในเมืองใหญ่ ๆ จะมีป้ายเตือนถึงการห้าม
ใช้โทรศัพท์เพ่ือการพูดคุยหรือมีป้ายเตือนเพ่ือให้ปิดเครื่องโทรศัพท ์
ขณะอยู่บนรถไฟ เป็นต้น

แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มกีฎหมายเกีย่วกบัการใช้โทรศพัท์ขณะ
เดินหรือยังไม่มีวี่แววที่จะมีการน�าเสนอกฎหมายดังกล่าวในอนาคต 
อันใกล้ แต่ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ภาครัฐ หรือผู้ก�ากับดูแล รวมท้ังบริษัท
โทรศัพท์มือถือ ควรสร้างการรับรู ้ให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อให้สังคม 
ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์ขณะเดิน ซึ่งอาจท�าให้ 
เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บได้อย่างไม่คาดคิด

ป้าว่าถึงเวลาที่เราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปล่ียนความเคยชินท่ี 
ไม่ถูกต้อง...ก่อนที่มันจะเปล่ียนชีวิตเราหรือคนที่เรารักไปตลอดกาล…
รักเพื่อนก็ช่วยกันเตือน ช่วยกันทักนะจ๊ะ
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ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น  
ท้ัง น้ี ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต่อร ่างกายโดยตรงคือการ 
รับประทานอาหาร ดังที่กล่าวว่า “You are what 
you eat.” เม่ือกินอย่างไรก็ส่งผลกับผู้กินอย่างนั้น 
การบริโภคอาหารปลอดสารพิษจึงได้รับความนิยม
เป็นอย่างยิ่ง

ไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชแบบไร้ดิน ซึ่งนอกจาก 
ประหยัดพ้ืนที่ปลูกแล้ว พืชที่ได้ยังไร้การปนเปื้อนสารต่อ 
ผู้บริโภคอีกด้วย ส�าหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนสาย 
บ้านฉาง - บูรพาพัฒน์ ต�าบลบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัด 
ระยอง คงเคยเห็นแปลงผักสีเขียวสดที่อยู่ริมถนน โดยเจ้าของ 
ฟาร์มผักแห่งนี้คือ คุณอนุชา งามกิจ หรือพี่ชา หนึ่งในกลุ่ม 
ผู้ก่อตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม”

จุดเร่ิมต้นมาจากความชอบกินผักของตนเองและ 
คนในครอบครัว จากความชอบก็ได้พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ 
ที่ด�าเนินมากว่า 3 ปีแล้ว “เดิมทีผมเห็นเพื่อนท�ารางปลูกผัก 
ไฮโดรโปนกิส์ขาย จงึซือ้มาลองปลกูในพืน้ทีป่ระมาณสองเมตร 
บนชัน้ดาดฟ้าของร้านมนิมิาร์ท ครัง้แรกทีป่ลกูได้ผกัมาราว 40 
ต้น พอท�าส�าเร็จก็อยากปลูกอีก นอกจากได้กินกันเองภายใน 
ครอบครัวแล้ว ผมยังได้น�าไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ตอนหลัง 
มีคนอ่ืนเห็น บอกว่าอยากกินบ้างเพราะเป็นผักปลอดสาร  
และเพื่อนบ้านก็ถามหาอยู่เรื่อย ๆ จึงเริ่มขยายแปลงปลูก”

ทำาความรู้จัก

ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลอดสาร) พี่ชา

ของดีบ้านเรา
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สะเก็ดดาว

แม้การขยายพื้นที่ปลูกบนดาดฟ้าร ้านมินิมาร์ทจะสามารถ 
ปลูกผักได้มากกว่า 900 ต้น แต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้า นั่นท�าให้คุณอนุชาต้องมองหาพ้ืนที่ปลูกแห่งใหม่ ซึ่งก็คือ
ที่ต้ังฟาร์มในปัจจุบัน พ้ืนที่กว่า 3 งานแห่งนี้มีหลุมเพ่ือปลูกผักไร้ดิน 
กว่า 7,500 หลุม นอกจากจะสร้างอาชีพใหม่ให้หลังจากปิดกิจการ 
มินิมาร์ทแล้ว คุณอนุชายังเป็นก�าลังหลักในการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านฉางไฮโดรฟาร์ม ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้สมาชิกกว่า 10 คน ที่ใช้เวลา
หลังเลิกงานมาร่วมกันท�า

กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือคนในพ้ืนที่ แบ่งเป็นตลาดผักสดและ
ตลาดแปรรูป ตลาดผักสดได้แก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อที่ฟาร์ม แม่ค้า และกลุ่ม
ร้านอาหาร ส่วนตลาดแปรรูปประกอบด้วยลูกค้าที่มาซื้อถึงหน้าแปลง  
ลูกค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่แปรรูปเป็น 
เมนูอาหาร เช่น สลัดโรล ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน แซนด์วิช สลัดแร็ป 

ขัน้ตอนง่าย ๆ  ส�าหรบัมอืใหม่ทีส่นใจอยากทดลองปลกูผกัไฮโดรโปนกิส์ 
• เลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่ชอบรับประทาน
• เพาะเมล็ดผักในที่มืด 3 วัน 
• เม่ือต้นกล้าเริ่มงอก ย้ายไปปลูกในกระบะอนุบาล 2 สัปดาห์  

ดูจากขนาด ถ้าโตเหนือกระบะให้แยกไปปลูกในรางใหญ่ 
อีก 3 สัปดาห์ หมั่นเติมน�้าและปุ๋ยทุกเช้า ใช้เวลารวมทั้งหมด 
ราว 6 สัปดาห์ก็จะได้รับประทานผักสด ๆ ที่ปลูกเองกับมือ

ทั้งนี้คุณอนุชากล่าวถึงการได้รับโอกาสและการสนับสนุนว่า  
“กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ถือเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ให้การสนับสนุน
และช่วยเปิดตลาดให้กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์มเป็น 
อย่างมาก ช่วยให้เราได้จัดท�าชุดอาหารกล่อง ก่อเกิดการจ้างงาน  
ช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น” 

ในส่วนของการท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายน้ัน ฟาร์มผักแห่งนี้ 
มีผู้ช่วยส�าคัญคือโครงการ “ธรรมศาสตร์โมเดลพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ให้ยั่งยืน” ที่ได้ส่งน้อง ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามา
ช่วยบริหารจัดการ โดยแนะน�าให้สร้างเพจ “สลัดกล่อง ระยอง by I AM  
SALAD” ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้ลูกค้านอกพื้นที่รู ้จักสินค้า 
มากขึน้ มผีูร้บัผดิชอบโครงการคอืสมาคมเพือ่นชมุชน ซึง่ ดาว ประเทศไทย  
เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมฯ

ส�าหรับผู้ที่สนใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คุณอนุชากล่าวว่า ขั้นตอน 
และวิธีการปลูกไม่ยาก ยิ่งถ้าปลูกเพื่อรับประทานยิ่งง่าย “ขั้นตอนพื้นฐาน 
มีเพียงเพาะเมล็ด รอให้งอก น�าไปใส่รางปลูก เติมน�้าเติมปุ๋ยทุกเช้า รอให้ 
ผักเติบโตก็กินได้ เปรียบเทียบกับการปลูกเพื่อการค้าจะมีปัจจัยแวดล้อม 
ทีส่่งผลมากกว่า อย่างเรือ่งอากาศ ผกัสลดัเป็นผกัเมอืงหนาว ถ้าโดนอากาศ 
ร้อนผักจะไม่เติบโต จึงต้องคลุมซาแรนในบางช่วงเวลาและใช้สปริงเกลอร์ 
พ่นน�้าเพื่อลดอุณหภูมิ” ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช คุณอนุชาใช้น�้าส้ม 
ควันไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือปราศจากสารตกค้าง จึงมั่นใจได้ในเรื่อง 
ความปลอดภัย ผักจากแปลงปลูกที่น่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  
Q-GAP จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการทางการเกษตร 
ที่ดี

ความพเิศษของผกัไฮโดรโปนกิส์ นอกจากปลอดภยัแล้ว ยงัสวยงาม  
รสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ด้วยความที่เก็บใหม่ทุกวัน 
จงึได้ผกัทีส่ด มพีุม่สวย เนือ่งจากรางปลกูทีใ่ช้ออกแบบส�าหรบัปลกูผกัสลดั 
โดยเฉพาะ “ลูกค้าบอกว่าผักของเรามีเสียง ผมถามเขาว่ามีเสียงอย่างไร 
เขาบอกว่าเสียงตอนเคี้ยวเพราะผักกรอบ แช่ตู้เย็นได้กว่าสองสัปดาห์ 
เข้าไปสภาพไหนก็ออกมาสภาพน้ัน ยิ่งเป็นผักปลอดภัย ลูกค้าจึงม่ันใจ 
ในการบรโิภค ขณะทีต่ลาดกย็งัสดใส ปลกูเท่าไรกข็ายหมด” เจ้าของฟาร์ม 
เล่าด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม นี่คงเป็นความสุขและมาตรวัดผลความส�าเร็จ 
จากงานที่เขาตั้งใจท�าได้ดีที่สุด 
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อีซี่ อิงลิช

Spectator
ผู้ชม

Compete
แข่งขัน

Equipment
อุปกรณ์

Dexterity
ความช�านาญ

Opponent
คู่แข่ง

Perseverance
ความพยายาม

พากเพียร

Endurance
ความอดทน

Applause
การปรบมือ

Sportsmanship
น�้าใจนักกีฬา

Defeat
พ่ายแพ้

Victory
ชัยชนะ

Referee
กรรมการ

Defense
การป้องกัน Offense

การรุก

หวังว่าผู้อ่านจะได้มีโอกาสน�าค�าศัพท์
เหล่าน้ีไปลองใช้กันนะคะ

ภาษาอังกฤษก็เหมือนกีฬา 
ความแม่นย�า เช่ียวชาญ คล่องแคล่ว

เกิดจากการฝึกฝน ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไร 
ยิ่งเก่งมากข้ึนเท่าน้ันนะคะ

“

“

พวกเราน่าจะคุ้นเคยกับค�าศัพท์ภาษา
อังกฤษที่เกี่ยวกับกีฬากันอยู ่บ ้างแล้ว Easy 
English ฉบับนี้จึงขอหยิบยกค�าศัพท์ที่มักจะ
ได้ยินอยู่บ่อยครั้งจากการชมการแข่งขันกีฬาที่
เราชื่นชอบ ดังนี้

SPORT
กีฬา
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ชนิดกีฬา

1. ภราดร ศรีชาพันธุ์

2. ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

3. เอรียา จุฑานุกาล

4. รัชนก อินทนนท์

5. ชนาธิป สรงกระสินธ์

6. นุศรา ต้อมค�า

7. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

ชื่อ

กติกาง่าย ๆ คือ 
1. เติมชนิดกีฬาของแต่ละคนที่ช่องว่างด้านขวา
2. ถ ่ายรูปหน้านี้ เพื่อส ่งค�าตอบของคุณมาทาง LINE@นิตยสาร 
ดาวเดียวกัน (สแกน QR CODE) พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

1. มารี คูรี -  ค้นพบรังสีเรเดียมที่ใช้ยับยั้งการขยายตัว
  ของมะเร็ง
2. กาลิเลโอ กาลิเลอี -  พิสูจน์ทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
   จักรวาล
3. เซอร์ไอแซก นิวตัน - ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วง
4. หลุยส์ ปาสเตอร์ - คิดค้นวิธีพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
   และถนอมอาหาร
5. ชาร์ลส์ ดาร์วิน - ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

คอลัมน์ดาวหรรษาฉบับนี้ เอาใจแฟน ๆ ที่เป็นคอกีฬาทั้งหลาย ด้วยค�าถามทดสอบ 
ความรู้รอบตัว ที่เชื่อแน่ว่าจะท�าให้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลกันได้ไม่ยาก เพียงแค่เขียน 
ค�าตอบว่านักกีฬาซึ่งล้วนมีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา แต่ละ
คนเล่นกีฬาชนิดใด

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบค�าถามถูกทุกข้อ ลุ้นรับร่มพับได้  
พกพาไปไหนก็สะดวก จ�านวน 10 รางวัล 
อย่าช้านะครับ และขอให้ทุกคนโชคดี

นักกีฬาอะไร ใครรู้บ้าง

เฉลยค�าถามฉบับที่แล้ว
“รู้ไหม...ใครคิดค้น”

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

รายชื่อผู้โชคดีได้รับกระเป๋าอเนกประสงค์
จ�านวน 10 รางวัล

ดาวหรรษา
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Happiness & Sustainability Begin at our Home

scientific Solution  
ดาว บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลก คิดค้นนวัตกรรมด้าน 
การกีฬาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
และนำาเทคโนโลยีมาใช้กับอุปกรณ์ทั้งในและนอกสนาม เพื่อลด 
การใช้พลังงาน สร้างความสะดวกสบายให้กับนักกีฬาและให้ผู้ชม 
ได้รับประสบการณ์การดูกีฬาอย่างเต็มรสชาติ 


