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เอาตัวรอดอย่างไรเมื่อรถจมน�้ำ
ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่าเขาภูดร
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นวัตกรรม INNOVATION
ทายสิสง่ิ ประดิษฐ์ใดเกิดก่อน

ทักทาย

สวัสดีครับ
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ เผลอแป๊บเดียว “ดาวเดียวกัน” ก็ส่งถึงมือผู้อ่านทุกท่าน
เป็นฉบับที่ 3 ของปีในช่วงปลายฝนต้นหนาวและเข้าช่วงไตรมาสสุดท้ายก่อนจะย่างเข้าสูป่ ใี หม่แล้ว ส�ำหรับ
เนื้อหาเล่มนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระดี ๆ หลากหลายเรื่องราวเช่นเดิมครับ
เริ่มด้วยคอลัมน์ “ดาวเด่น” ที่จะพาไปรู้จักกับน้อง ๆ และคุณครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากโครงการ WE Are Innovators เจ้าของโครงงาน “Food Waste Converter” เครื่องผลิต
ก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากเศษอาหารเหลือในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้มภายในโรงเรียน
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนวิถีชีวิตให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างดีทีเดียว
อีกเรื่องที่ก�ำลังได้รับความสนใจและสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับแวดวงการท�ำงานก็คือเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า AI ทีเ่ ริม่ เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึน้
เรื่อย ๆ อยากรู้ว่า AI จะส่งผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหน อ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ “รอบดวงดาว”
ส่วนคอลัมน์ “ปลอดภัยสบายใจ” ได้น�ำเสนอข้อควรปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดในกรณีที่รถจมน�้ำ ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ส�ำหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
อย่างที่ทราบกันดีว่าขยะจ�ำนวนมากได้สร้างมลพิษทางทะเลและส่งผลกระทบต่อความสมดุล
ทางธรรมชาติ จนเกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมท�ำความสะอาดเก็บขยะชายหาดระดับโลก
ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ที่จัดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์ที่ 3
ในเดือนกันยายนของทุกปี โดยในปีนี้ กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ตลอดจนอาสาสมัครในชุมชน
ได้รวมพลังกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลระยองและร่วมสานต่อกิจกรรมนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 16
ในวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ชมบรรยากาศและอ่านเรื่องราวได้ในคอลัมน์ “ปันสุข” ครับ
ดาวเดียวกันขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนนิตยสารของเราด้วยดีเสมอมา รวมถึงการร่วมสนุก
ตอบค�ำถามในคอลัมน์ “ดาวหรรษา” ผ่าน LINE@ ของนิตยสาร สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและ
ร่วมตอบค�ำถามลุ้นรับของรางวัลได้เช่นเดิม และอย่าลืมรักษาสุขภาพในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ด้วยนะครับ
สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ
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ดาวเด่น

E
จ�ำนวนประชากรและความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกในหลาย ๆ ด้าน เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิน้ เปลือง พร้อมกับปริมาณขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ จนน่าวิตก ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การก�ำจัดอย่างถูกต้องหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์
ได้อีกครั้ง จึงก่อเกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรในอนาคต ดังนั้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
จะช่วยขับเคลื่อนวิถีชีวิตให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จึงน่าจะเป็นวิธีรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่
ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะหากเริ่มต้นจากมันสมองและสองมือของคนรุ่นใหม่เอง
ดาว เคมิคอล ร่วมกับวี (WE) องค์กรสนับสนุนการท�ำความดี
ให้เป็นเรือ่ งท�ำได้ จึงได้จดั โครงการ WE Are Innovators ขึน้ เพือ่ ปลุกพลัง
และส่งเสริมให้เยาวชนน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาวิถชี วี ติ และสังคม
ไปสูก่ ารใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ทีมทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็นตัวแทนของภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิก เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับตัวแทนจากภูมิภาคอื่นทั่วโลก
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ณ ประเทศเอกวาดอร์ คือ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคม
ประกอบด้วยนางสาวกัญจน์ญาณิศา นาคสวัสดิ์ (ครูตั๊ก) ครูที่ปรึกษา
โครงงานฯ นายอานนท์ รณศิริ (น้องไอซ์) และนางสาวสุธัชญา ม่วงแพร
(น้องแอมแปร์) ผู้เสนอโครงงาน “Food Waste Converter” เครื่องผลิต
ก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากเศษอาหารเหลือในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนก๊าซหุงต้มภายในโรงเรียน

Food Waste Converter

ก๊าซมีเทน
หมักเศษอาหาร
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
15 - 20 วัน
จนเกิดก๊าซชีวภาพ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ถูกกักเก็บไว้ในถังที่มีน้ำ�
Food Waste Converter เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น�ำองค์ความรู้
ด้าน STEM Education มาบูรณาการต่อยอดจากปัญหาที่น้องไอซ์และ
น้องแอมแปร์สงั เกตเห็นจากโรงอาหารของโรงเรียน พวกเขาพบว่าในทุก ๆ วัน
จะมีเศษอาหารเหลือทิ้งจากมื้อกลางวันจ�ำนวนมาก แม้บางส่วนจะน�ำไป
เป็นอาหารเลี้ยงหมูในฟาร์มของชาวบ้าน แต่ส่วนที่เหลือก็ยังคงถูกทิ้งเป็น
ขยะ ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ ทั้งสองจึงเริ่มต้นทดลอง
หมักเศษอาหารเป็นเวลา 15 - 20 วัน แล้วพบว่ามีก๊าซชีวภาพเกิดขึ้น เป็น
ที่มาของการพัฒนา Food Waste Converter เพื่อใช้สกัดและกักเก็บ
ก๊าซมีเทนไว้ใช้ประโยชน์ตอ่ ได้ ทัง้ เป็นเชือ้ เพลิงหุงต้มและผลิตกระแสไฟฟ้า
ส่วนกากอาหารก็น�ำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วย โดยไอเดียดังกล่าวได้รับทุน
สนับสนุนโครงการจากดาวและวีเป็นจ�ำนวน 1,500 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 50,000 บาท เพื่อน�ำไปพัฒนาโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องก๊าซชีวภาพแก่โรงเรียนอื่น ๆ และชุมชนต่อไป

กำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เหลือแค่ก๊าซมีเทน
สำ�หรับหุงต้ม
นวัตกรรมด้านพลังงานชีวภาพจากฝีมือเด็กไทยชิ้นนี้ ไม่เพียง
ใช้งานได้จริงและช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย แต่ทกุ ครัวเรือนก็สามารถผลิตเอง
ได้ ไ ม่ ย าก จึ ง ท�ำให้ น ้ อ ง ๆ นั ก ประดิ ษ ฐ์ มี โ อกาสน�ำความส�ำเร็ จ ครั้ ง นี้
เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆ ที่ประเทศเอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งผู้คน
มีความเป็นอยู่ค่อนข้างล�ำบาก และต้องการนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหา
ในการด�ำรงชีวิต โดยแนวคิดเรื่องการหมุนเวียนพลังงานจากเศษอาหาร
มาเป็นเชือ้ เพลิงของ Food Waste Converter นับเป็นนวัตกรรมทีส่ ามารถ
สร้างพลังงานทดแทนได้จริงและยังตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืน
อีกด้วย โครงการ WE Are Innovators ครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนพลังที่
ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าท�ำ กล้าน�ำเสนอสิ่งใหม่ ๆ เพื่อก้าวไปสู่
อนาคตที่ดีกว่าเดิม
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“โครงการ WE Are Innovators มุง่ เน้นสร้างแรงบันดาลใจและปลุกไอเดียความคิดสร้างสรรค์
ให้กับเด็ก สนับสนุนให้เยาวชนที่มีความชื่นชอบในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติและทดลองเชิงประจักษ์
กล้าที่จะดึงพลังความคิดของตนมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน WE Are
Innovators เป็นโครงการระดับโลก การที่เด็กไทยได้รับรางวัลและไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กบั ทัง้ ครูทปี่ รึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และตัวเยาวชนผูค้ ดิ ค้นโครงงานฯ
ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ จากทั้งทางดาวและเพื่อนชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการตอกย�้ำ
ถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการริเริม่ แนวคิดทีน่ �ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผ่านการท�ำงานร่วมกัน
เป็นทีม การแลกเปลีย่ นความคิด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทัง้ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาปรับปรุงโครงงานฯ ของเยาวชนเอง เพือ่ ต่อยอดสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนต่อไป”

เดชา พาณิชยพิเชฐ
ผู้อำ�นวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนที่ ได้รับทุนในโครงการ WE Are Innovators
ถังผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดยอาจารย์กัญจน์ญาณิศา นาคสวัสดิ์
ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin) จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยอาจารย์รัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
นวัตกรรมกระถางปุ๋ยหมักชีวภาพก�ำจัดแมลง จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ โดยอาจารย์พูนศรี สร้อยเสน
เครื่องดูดควันเชิงนิเวศ (Eco-Fume Hood) จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ำรุง จังหวัดปราจีนบุรี โดยอาจารย์สราญรมย์ ยิ่งสุข
ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวก�ำลังจะรับสมัครการประกวดในรุน่ ต่อไป ส�ำหรับโรงเรียนทีส่ นใจสมัคร สามารถติดตามรายละเอียดได้จากข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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สุธัชญา ม่วงแพร (น้องแอมแปร์)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม (SMTE) โรงเรียนระยองวิทยาคม
“ทีบ่ า้ นปลูกฝังเรือ่ งการใช้พลังงานหมุนเวียนตัง้ แต่เด็ก เราเอง
เคยหมักก๊าซชีวภาพเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ พอเห็นปัญหาที่โรงเรียน
ท�ำให้ได้น�ำความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอด หนูอยากให้โครงงานของเรา
ประสบความส�ำเร็จไปถึงระดับประเทศ ในอนาคตหนูจึงอยากพัฒนา
เครื่อง Food Waste Converter ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการ
ปิดรอยรัว่ ของถังไม่ให้กา๊ ซชีวภาพรัว่ ไหล ไปจนถึงความสามารถในการ
ผลิตเชื้อเพลิงเพื่อหุงต้มหรือผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเพียงพอส�ำหรับ
บ้านหนึง่ หลัง หนูเชือ่ ว่าถ้าเราได้ลองพัฒนาอย่างเต็มที่ เรียนรูว้ ธิ แี ก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถังผลิตก๊าซชีวภาพของเราต้องมีประสิทธิภาพ
ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ”

กัญจน์ญานิศา นาคสวัสดิ์
ครูที่ปรึกษาโครงงานฯ

อานนท์ รณศิริ (น้องไอซ์)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนระยองวิทยาคม และ
นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
“ด้ ว ยความฝั น ที่ อ ยากเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ม าตั้ ง แต่ เ ด็ ก
ผมเลยชอบคิด ชอบค้นคว้าอะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งโครงการ WE Are
Innovators ของดาวมีส่วนสนับสนุนให้ผมได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ
ได้ทดลองท�ำโครงงานที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน และฝึกแก้ไขปัญหา
จากการเอาความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง เลยยิ่งรู้สึกว่า
การทดลองเป็นเรื่องสนุกมากกว่าเดิม แล้วดาวก็มอบโอกาสให้ผม
ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างประเทศเป็น
ครั้งแรกด้วย”

“ไอซ์กับแอมแปร์มาร่วมโครงการเพราะทั้งสองมีความสนใจและเข้าใจเรื่องการก�ำจัดขยะ
และก๊าซชีวภาพอยูแ่ ล้วส่วนหนึง่ ทัง้ สองคนคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเศษอาหารเหลือในโรงเรียน
สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เด็ก ๆ เลยน�ำแรงบันดาลใจจากปัญหานี้มาสร้างเป็นนวัตกรรม
ถังผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน ซึ่งพวกเขาลงมือค้นคว้าข้อมูลและท�ำกันเองทั้งหมด
ส่วนครูคอยสนับสนุนและชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ให้
“พอดาวมอบโอกาสให้พวกเราไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ประเทศเอกวาดอร์ ความล�ำบากของ
ผู้คนที่นั่นก็ยิ่งท�ำให้ทั้งตัวครูและเด็ก ๆ เข้าใจมากขึ้นว่า ท�ำไมการคิดค้นเรื่องพลังงานทดแทนจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็น เพราะเมื่อชาวบ้านเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราสามารถผลิตก๊าซมาใช้หุงต้มได้
พวกเขาก็พูดเหมือนกันหมดว่า Amazing ครูเลยเชื่อว่าถ้านวัตกรรมของเราชิ้นนี้ถูกน�ำไปใช้งาน
ในชุมชนที่เอกวาดอร์ได้จริง ๆ คงมีประโยชน์มากกว่าแค่ประกวดเสร็จแล้วก็จบไป ซึ่งประสบการณ์
ในเอกวาดอร์กไ็ ด้สร้างแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เด็ก ๆ อยากกลับมาสานต่อโครงการให้ดยี งิ่ ขึน้
และยังท�ำให้พวกเขามองเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อีกด้วย”
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รอบดวงดาว

จะมาแทนมนุษย์
ได้จริงหรือ?
ทุกวันนี้เราได้ยินข่าวความก้าวหน้าของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์
อยู ่ เ ป็ น ระยะ ๆ เหตุ ก ารณ์ ที่ นั บ เป็ น ความส�ำเร็ จ ครั้ ง ใหญ่ ล ่ า สุ ด คื อ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ AlphaGo ซึ่งสามารถเอาชนะแชมป์หมากล้อม
ระดับโลกทีเ่ ป็นมนุษย์ได้ ดูเหมือนว่าการพัฒนา AI คงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้
น�ำไปสู่ค�ำถามที่ว่า AI จะล�้ำหน้ามนุษย์ถึงขั้นไหน และจะเข้ามาทดแทน
มนุษย์ในหลาย ๆ เรื่องได้จริงหรือ

ด้านการคมนาคม

ด้านการแพทย์

ใช้ AI ควบคุ ม การทำ � งานของ
ร ถ ย น ต์ ห รื อ ย า น พ า ห น ะ ใ ห้
สามารถค้นหาเส้นทางที่ใช้เวลา
เดิ น ทางสั้ น ที่ สุ ด โดยระบบ AI
จะเชื่อมโยงกับดาวเทียมเพื่อหา
เส้นทางที่หลีกเลี่ยงปัญหาจราจร
รวมทัง้ แจ้งอุบตั เิ หตุบนท้องถนนได้
และในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้
เห็ น รถยนต์ ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ
หรือรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งควบคุม
โดย AI แทนมนุษย์

ใช้ท�ำ งานร่วมกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เพื่ อ ช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ ต้ อ งการ
รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�และ
รวดเร็ว ทั้งยังช่วยผ่าตัดอวัยวะใน
ส่วนทีม่ อื คนเข้าไปไม่ถงึ โดยทำ�ได้
ทั้ ง แบบได้ รั บ คำ � สั่ ง ที่ ป้ อ นจาก
แพทย์และแบบทีห่ นุ่ ยนต์เรียนรูไ้ ด้
ด้วยตัวเอง (Machine Learning)

จะเห็นได้ว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทำ�ให้มนุษย์เรามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายด้าน ทว่านอกเหนือจากความฉลาดรวดเร็ว
ของ AI แล้ว เครือ่ งจักรกลอัจฉริยะเหล่านีย้ งั สามารถทำ�งานได้อย่างไม่รจู้ กั
เหน็ดเหนือ่ ยและไม่ตอ้ งการการพักผ่อนเหมือนมนุษย์ แน่นอนว่าในทางหนึง่

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็น
เทคโนโลยีที่ท�ำให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์ หรือเป็นจักรกล
อัจฉริยะทีส่ ามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือแม้กระทัง่ เคลือ่ นไหวเลียนแบบ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ โดยใช้โปรแกรมหรือชุดค�ำสั่งที่มนุษย์
เขียนขึ้น ทั้งยังสามารถสื่อสารตอบโต้กับเราทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาใดก็ตาม ในปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำระบบ AI เข้ามาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
หลากหลายรูปแบบ เช่น

ด้านระบบ
รักษาความปลอดภัย

ด้านอุตสาหกรรม
และบริการ

สแกนหรื อ ตรวจจั บ สิ่ ง ผิ ด ปกติ
และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
เกิดขึ้นจากสิ่งผิดปกตินั้น ทั้งยัง
เชื่ อ มโยงกั บ ระบบปลอดภั ย อื่ น
เช่น ระบบประตูนิรภัย ดับเพลิง
หรือการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน
อื่นโดยอัตโนมัติ

มีการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง ตลอด
กระบวนการผลิตอันสลับซับซ้อน
แทบไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์เลย
เช่ น หุ่ น ยนต์ ทำ � ความสะอาดที่
สามารถเรียนรู้และตรวจจับขยะ
ได้ เ อง หุ่ น ยนต์ รั บ ออร์ เ ดอร์ ใ น
ร้านอาหาร หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น

AI จะช่วยให้มนุษย์มชี วี ติ ทีส่ ะดวกสบายขึน้ แต่กอ็ าจเป็นตัวเลือก
ให้เข้ามาทำ�งานแทนเราได้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่ง
เราเองควรพัฒนาตนเอง เรียนรูแ้ ละปรับตัวรับกับการเปลีย่ นแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ด้วยเช่นกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://เขียนบทความ.com//เทคโนโลยีกับชีวิตประจำ�วันของ-ai-หรือปัญญาประดิษฐ์/
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บอกเล่าเก้าสิบ

ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4

ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคอุตสาหกรรม 4.0
การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศไทยสู ่
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จ�ำเป็นต้องอาศัย
พลังการขับเคลื่อนทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การน�ำของกระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แถลงข่าวเปิดตัว
ความร่วมมือโครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4”
พร้อมจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Circular Economy Through Disruptive
Innovation - นวัตกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วน
น�ำแนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน สนับสนุน
การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
ภายใต้โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4”
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ได้ผสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอิสระ
เชือ่ มโยงกับโครงการ “Big Brothers พีช่ ว่ ยน้อง” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย ดาว ในฐานะบริษัท
ชั้นน�ำด้านวัสดุศาสตร์ที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการความยั่งยืน ได้พัฒนา
เครื่องมือลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment)
มาช่วยยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน
ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกีย่ วกับการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ

นอกจากนี้ ในวันเปิดตัวโครงการยังได้มีการจัดงานเสวนา หัวข้อ
“Circular Economy Through Disruptive Innovation - นวัตกรรม
สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีคุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ธุรกิจ ได้ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรม
และแหล่งทรัพยากร เพื่อช่วยส่งเสริม SMEs และภาคอุตสาหกรรมไทย
ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์วจิ ยั ยุทธศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกด้วย

“ดาว ยึดมั่นในหลักการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ความส�ำคัญ
กั บ ความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นอันดับแรกในการปฏิบตั งิ านของดาว
ทั่วโลก เรามีผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้
และยิ น ดี ที่ จ ะแบ่ ง ปั น ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุน และส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
SMEs ไทย ยกระดั บ มาตรฐานด้ า น
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อ
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปด้วยกัน”
คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งภูมภิ าคเอเชีย
สาขาสิ่งแวดล้อม (Asian CSR Awards)
จากศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
ทีด่ �ำเนินการโดยสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กร
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น สาขา
การส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จากหอการค้า
อเมริกันในประเทศไทย

ผูบ้ ริหารจาก 6 หน่วยงานร่วมแสดงความมุง่ มัน่ ในการพัฒนามาตรฐาน SMEs

(จากซ้ายไปขวา)
1. คุณบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. คุณณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
3. ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
4. คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
5. คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6. คุณอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรักษาราชการแทน		
เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

7 ปี โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”

สร้างบุคลากร
ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
5,844 ราย

ผลิตที่ปรึกษาด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยผู้ประกอบการให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวม 40 องค์กร

ลดก๊าซเรือนกระจก 1.5 ล้านกิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น

ลดต้นทุนการผลิต
และต้นทุนด้านพลังงาน
144 ล้านบาทต่อปี

ท�ำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่า
922,000 คน
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ติดดาว

โพลิยูเรีย นวัตกรรมกันรั่ว กันซึม คุ้มค่า ทนทาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการรั่วซึมเกิดจากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยมักจะเกิดจากการแตกร้าวของพื้นผิวซึ่งอาจเกิดจากการทรุดตัวของดิน
ความเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ร้อนตอนกลางวันแต่เย็นในเวลากลางคืนก็สามารถทำ�ให้ผิวคอนกรีตแตกร้าวได้
การถูกกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุกันซึมที่ไม่เหมาะสม
ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ใช้ส�ำหรับงานกันรั่ว กันซึม ไม่ว่า
จะเป็นอะคริลิก (Acrylic) ยางมะตอย (Bitumen/Asphalt) โพลิยูรีเทน
(Polyurethane, PU) ซิลิโคน (Silicone) ยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน
(Ethylene-Propylene Diene Rubber, EPDM) แผ่นพลาสติก (Plastic
Sheet) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อได้เปรียบเรื่องราคา แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่อง
ความทนทาน ความยืดหยุ่น และการใช้งานในบางพื้นที่
ล่ า สุ ด ได้ เ กิ ด การคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ พลิ ยู เรี ย (Polyurea) ขึ้ น
ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์กันรั่ว กันซึมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โพลิยูเรียมีคุณสมบัติ
แห้งตัวเร็ว ไม่ไวต่อความชื้น มีการยืดตัวมากกว่า 500 เปอร์เซ็นต์ จึงท�ำให้
เป็นวัสดุเคลือบผิวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีต พื้นไม้ กระเบื้อง หรือโลหะ ใช้เวลาท�ำงานน้อย
ประหยัดค่าแรง และสามารถกลับเข้าใช้พื้นที่ได้ในเวลารวดเร็ว มีอายุการ
ใช้งานทีย่ าวนาน 25 - 30 ปี ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยในระยะยาวได้ ไม่มสี ารตกค้าง
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โพลิยูเรียเป็นสารกันรั่ว กันซึมที่ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทั้งงาน
พื้นที่ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน โรงไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน�้ำมัน ท่าเทียบเรือ
ลานจอดรถ ดาดฟ้าตึก ไปจนถึงพื้นที่แคบ ๆ เช่น ท่อระบายน�้ำ บ่อบ�ำบัด
น�้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ไซโลเก็บวัตถุดิบ ถังเก็บสารเคมี เป็นต้น
Topcoat
โพลิยูเรีย (Polyurea) เป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์ (Organic Polymer) ที่เกิดจากการท�ำ
“Grip”
ปฏิกริ ยิ าของไอโซไซยาเนต (Isocyanate) กับเอมีน เทอร์มเิ นเตด โพลีอเี ทอร์ (Amine Terminated
Membrane
Polyether Resin) ท�ำให้เกิดสารที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกและยาง นิยมใช้เป็นสารเคลือบผิว
Primer
ป้องกันการรั่วซึม ป้องกันสารเคมีและสนิม เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น นิยมรองพื้นด้วยไพรเมอร์
Substrate
(Primer) และพ่นทับ Topcoat เพื่อป้องกันยูวี หรือพ่นทรายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน (Anti-slip)
โพลิยเู รียถือเป็นสารป้องกันการรัว่ ซึมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด เนือ่ งจากใช้ได้กบั พืน้ ผิวทุกประเภท
มีความยืดหยุ่นสูง และทนการกัดกร่อนได้ดี
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ข่าวดาวบ้านเรา

รับรางวัลองค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
เนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ

ดาว เคมิคอล จับมือเอสซีจี พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
สร้างถนนจากพลาสติกรีไซเคิล

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย และ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี ประกาศโครงการ “ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสำ�หรับถนน
จากพลาสติกรีไซเคิล” ในงาน SD Symposium 2018 เพื่อเปลี่ยน
ขยะพลาสติ ก ให้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการทำ � ถนนยางมะตอย โดย
โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและในชุมชน รวมถึง
คุณสมบัติของพลาสติกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนน พร้อมลดการ
เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทำ�ถนน
นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว คุณเจฟ วูสเตอร์ ผู้อำ�นวยการ
ด้านความยั่งยืนของดาว เคมิคอล ยังได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับ
แนวคิดและตัวอย่างผลสำ�เร็จของการนำ�เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ไปใช้ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้
ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหา
ให้กับโลก และเกิดแรงบันดาลใจในการนำ�แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดขึ้นได้จริง

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย คุณภรณี กองอมรภิญโญ
ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคณ
ุ องค์กรที่
ท�ำคุณประโยชน์ตอ่ เด็กและเยาวชน เนือ่ งในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�ำปี
2561 ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้ ดาว ประเทศไทย
เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลในสาขานี้

รับรางวัล Vendor Performance Award

บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด หนึง่ ในกลุม่ บริษทั ร่วมทุน เอสซีจ-ี ดาว
โดย คุณนิธิ เจนไวยาวัจมัย ได้รับรางวัล Vendor Performance
Award 2017 จากบริษทั กันยงอีเลคทริก จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั
ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า
“มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค” ในปีนี้ บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ�ำกัด เป็นบริษทั
ผู ้ ผ ลิ ต พลาสติ ก รายเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล นี้ เนื่ อ งด้ ว ยความเป็ น เลิ ศ
ด้านคุณภาพสินค้า การจัดส่ง บริการ และด้านความคุม้ ค่าของราคา

รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชั่น โรงงานอะคริลิก อีมัลชั่น และโรงงาน
โพลิอะคริลิก แอซิด รับมอบโล่รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรม
สีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในงานสัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยัง่ ยืน ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
กรุงเทพฯ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) เป็นการ
เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในการด�ำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ ด�ำเนินงาน
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ มุ่งเน้นพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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ร่วมแชร์ประสบการณ์การด�ำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริน้ ท์

ดาวร่วมแบ่งปันมุมมองต่อการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืนของไทย

คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายธุรกิจ ได้รว่ มเสวนา
ในหัวข้อเรื่อง “ภาคเอกชนไทยเดินหน้าพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อ
ความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ภายใต้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2561” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเล่าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของดาว ที่ส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
ที่สุด พร้อมเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

คุณคมสันต์ จันทร์โอธาร ผูจ้ ดั การธุรกิจโพรพิลนี ออกไซด์ ได้รบั เชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์กับการใช้ประโยชน์จาก
การด�ำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริน้ ท์” ในงาน “ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์...จุดเริม่ ต้น
โซ่ อุ ป ทานลดโลกร้ อ นอย่ า งยั่ ง ยื น ” ซึ่ ง จั ด โดยองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู
เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้รับทราบนโยบายและเป้าหมาย
ของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทราบถึงแนวทาง
การด�ำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อน�ำไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ลดก๊าซเรือนกระจก และน�ำไปใช้ประโยชน์
ต่อยอด เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการของไทยในตลาดสากล

สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นเคมีสเี ขียวครัง้ แรก
ในเอเชีย

“ห้องเรียนเคมีดาว” ผลักดันสะเต็มศึกษา พัฒนา
ศักยภาพของครูไทยสูอ่ าเซียน

ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขยายผลการถ่ายทอดเทคนิค
การปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสู่บุคลากรครูจากทุกภูมิภาค
กว่า 400 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา ระยอง
อุบลราชธานี พิจิตร สระแก้ว และกระบี่ ตอกย�้ำความมุ่งมั่น
ในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อทลายข้อจ�ำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การทดลอง
สารเคมี และการเตรียมการสอน
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้เปิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับครูวิทยาศาสตร์ของโครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบ
ย่อส่วนให้กับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับ
ความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูในประเทศ
เมียนมา กัมพูชา และอินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 300 คน
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ดาว ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเคมีที่
ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International
Conference on Green Chemistry ครัง้ ที่ 8 (8th IUPAC ICGC) ระหว่างวันที่ 9 - 14
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการจัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติด้านเคมีสะอาดครั้งแรกในเอเชีย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 600 คนจาก 50 ประเทศ รวมทั้ง
นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีชั้นแนวหน้าของโลก
ภายในงานยั ง มี ผู ้ เชี่ ย วชาญจากดาว เคมิ ค อล ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากร โดย
ดร.ไมนอฟ ไวเดนแบค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี ได้บรรยายถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในโรงงาน
ของดาว ซึ่งสามารถลดปริมาณน�้ำเสียลงถึงร้อยละ 70 - 80 และลดการใช้ปริมาณ
พลังงานลงร้อยละ 35 นอกจากนี้ คุณจอร์ดี้ บาการ์ดิธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ�ำบัดน�้ำ
จาก Dow Water & Process Solutions และ คุณโลกานาธาน ราวิแซงเกอร์
ผู ้ อ�ำนวยการฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาของดาว เคมิ ค อล เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ได้บรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของดาวที่ช่วย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

ข่าวดาวบ้านเรา
มอบรถผลิตนำ�้ ดืม่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธาน
บริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรถผลิต
น�้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ ดาว จ�ำนวน 1 คัน สนับสนุนภารกิจของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
ที่ขาดแคลนน�้ำดื่มสะอาดให้ทันต่อสถานการณ์

ส่งมอบเครือ่ งกรองนำ�้

พลโท นายแพทย์อำ� นาจ บาลี ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองน�้ำ โครงการ “น�้ำดื่มสะอาด กาชาดดาว เพื่ อ นั ก เรีย น” จ�ำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
โรงเรียนวัดประโชติการาม โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียน
วัดเตย และโรงเรียนวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรี โดยในงาน ผู้อ�ำนวยการ
จากทัง้ 5 โรงเรียนได้รว่ มลงนามสัญญาการติดตัง้ เครือ่ งกรองน�ำ้ ดืม่ สะอาด
กาชาด-ดาว โดยมี คุณดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผูจ้ ดั การด้านชุมชนสัมพันธ์
บริษัท วอเตอร์ เน็ท จ�ำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เขตคลองเตย พื้นที่น�ำร่องการจัดการพลาสติกและขยะ
อย่างยัง่ ยืน

พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความ
ร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพือ่ จัดการพลาสติกและขยะ
อย่างยั่งยืน พื้นที่น�ำร่อง เขตคลองเตย ระยะที่ 1 เพื่อสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ ก ่ อ ตั้ ง โครงการฯ และได้ ร ่ ว มเป็ น
คณะท�ำงานในพื้นที่น�ำร่องเขตคลองเตย โดยในงาน คุณประทรรศน์
สูตะบุตร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ ได้ร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย

11 Big Brothers ผนึกก�ำลัง ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม
พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุขจังหวัดระยอง”

ดาว ประเทศไทย ผนึกก�ำลังเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร น�ำโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ผนึกก�ำลัง
Big Brothers น�ำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม” พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข
@ระยอง” สร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ
แรงก�ำลังที่มีเพื่อด�ำเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอืน่ ในจังหวัดระยอง
ตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชน
น�ำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เดือนละ 4 วัน โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม และโครงการดังกล่าวจะกลายเป็น
แม่แบบส�ำหรับชุมชนในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
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ส่งเสริมเยาวชนไทย พัฒนานวัตกรรมเพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน

คุ ณ เดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อ�ำนวยการโรงงาน มอบรางวัล
WE Are Innovators ให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม น�ำโดย คุณธีระวัธน์
สิงหบุตร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคุณครูและนักเรียนเจ้าของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ “ถังผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน
(Biogas from Food Waste)” เพือ่ ผลิตก๊าซหุงต้มไว้ใช้งานภายในโรงเรียน
ซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทนของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ให้รบั ทุนสนับสนุน
การท�ำโครงงานฯ และได้รับโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงานและท�ำกิจกรรม
เพือ่ สังคม ณ ประเทศเอกวาดอร์ ระหว่างวันที่ 4 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โครงการ WE Are Innovators เป็นความร่วมมือระหว่างดาว เคมิคอล
กั บ องค์ ก ร WE ที่ส นั บ สนุ นให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่จ ากทั่ วโลกคิ ด ค้ น
และสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในการแก้ปัญหา
ที่ท้าทายของชุมชนด้านต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม อาหาร น�้ำสะอาด
พลังงาน และที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันน�ำสังคมและโลก
ไปสู่ความยั่งยืน

ส่งมอบ “บ้านดาวอาสา” หลังที่ 36

เดินหน้าพัฒนา “แกนน�ำวัคซีนชีวติ ”

ดาว ประเทศไทย น�ำโดย คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผูอ้ �ำนวยการ
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสมอง
เอ็กเซ็คคูทฟี ฟังก์ชนั่ ส์ ในเยาวชน จังหวัดระยอง จัดการอบรมปฏิบตั กิ าร
ทีมแกนน�ำวัคซีนชีวิต หรือทีมงานที่ขยายผลองค์ความรู้อีเอฟเชิงรุกสู่
ครอบครัวด้วยชุดความรู้อีเอฟ ภายใต้โครงการ “ดาว - อีเอฟ พัฒนา
เยาวชน สู่ความส�ำเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก” ให้กับคุณครู เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ�ำหมู ่ บ ้ า น และตั ว แทน
ภาคประชาชนในจังหวัดระยองเพิ่มเติมจ�ำนวนกว่า 200 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายในการน�ำองค์ความรู้ทักษะสมองเพื่อ
ความส�ำเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นรากฐานในการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง เผยแพร่และส่งเสริม
ชุดความรูอ้ เี อฟเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลือ่ นโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ปัจจุบันโครงการมีแกนน�ำวัคซีนชีวิตแล้ว
ทั้งสิ้นกว่า 400 คน

คุณสุรศักดิ์ เจริญศิรโิ ชติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและ
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมาเป็นระยะเวลา 62 ปี โดยมี คุณวราภรณ์
เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด และ คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อ�ำนวยการโรงงาน พร้อมทีมพนักงาน
ดาวอาสา ร่วมส่งมอบบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของ
นางเลี่ยม แสวงหา ในชุมชนตากวน มาบตาพุด ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดาวอาสารายล่าสุด
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ดาวกูรู

จัดการขยะพลาสติ
ก
รษฐกิจหมุนเวียนตามแนวคิดเศ

ในปั จ จุ บั น มี ก ารน�ำพลาสติ ก มาใช้ ใ นชี วิ ต ประจ�ำวั น มากขึ้ น
เนื่องจากพลาสติกมีราคาถูก น�้ำหนักเบา ท�ำให้ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง
อีกทั้งมีความยืดหยุ่น ท�ำให้พลาสติกมีข้อดีเหนือวัสดุอื่น ๆ ทว่าด้วย
คุณสมบัติที่มีความคงทนต่อสารเคมี ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน รวมทั้ง
ไม่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่งผลให้พลาสติกมีอายุยาวนานนับร้อย ๆ ปี
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติก
เฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน หรือรวมทั้งประเทศประมาณ 500 ล้านใบต่อวัน
นับว่ามากที่สุดชาติหนึ่งของโลก แม้จะมีความพยายามรณรงค์ลดการใช้
และทิ้งขยะพลาสติก แต่แนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี จึงน�ำมาสู่ค�ำถามที่ว่า
ท�ำอย่างไรเราจึงจะช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึง่ มุง่ เน้น
ให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และค�ำนึงถึงการลดการสูญเสีย
ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการน�ำผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้วกลับมาใช้อกี ครัง้
ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกโดยการแปรรูป
ให้สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ใหม่ ไม่สร้างขยะอีกหรือขยะเหลือศูนย์ (Zero
Waste) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกนิยมน�ำมาใช้รวมถึงประเทศไทย
อย่าลืมว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกและระดับ
ประเทศที่ เราทุ ก คนสามารถมี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ได้
คนละไม้คนละมือ โดยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ “ช่วยโลก ช่วยเรา
ร่วมกันลดขยะพลาสติก”

Circular Economy
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ลดการสูญเสียทรัพยากร
โดยเปล่าประโยชน์

01

ใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

03

นำ�ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้ว
กลับมาใช้อีกครั้ง

TIPS ลดขยะพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ซื้อของน้อยชิ้น
ไม่ต้องใส่ถุง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

น�ำพลาสติกที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ซ�้ำ

ใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อื่น
ทดแทน เช่น
ถุงผ้า กระบอกน�้ำ
จานกระเบื้อง หรือปิ่นโต

• http://infofile.pcd.go.th/law/DraftWastePlan60-64.pdf?CFID=1297444&CFTOKEN=24521468
• http://www.bltbangkok.com/article/info/3/587

คัดแยกขยะพลาสติก
ใส่ถังขยะให้ถูกประเภท
เพื่อให้ง่ายต่อการ
น�ำไปรีไซเคิล
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วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน ได้เกิด
ปัญหาขยะซึง่ เป็นมลพิษทางทะเลและกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ
หลายฝ่ายทัว่ โลกเริม่ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบทีจ่ ะตามมาในอนาคต
จึงได้เกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมท�ำความสะอาดเก็บขยะ
ชายหาดระดับโลกในวันอนุรกั ษ์ชายฝัง่ สากล หรือ International Coastal
Cleanup ที่มีอาสาสมัครนับแสนคนพร้อมใจกันร่วมท�ำความสะอาด
เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทร ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า โดย
จัดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายนของทุกปี
เช่นเดียวกับกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
จังหวัดระยอง ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคม
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และบ้ า นฉาง ตลอดจนอาสาสมั ค รในชุ ม ชน
มารวมพลังกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลระยอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2561 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 16 แล้ว ด้วยตระหนักถึงปัญหาขยะ
ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายหาดว่าควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้สะอาดน่าชม
สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชายหาดสวยงามไม่แพ้ใคร เพราะ
ถึ ง แม้ ร ะยองจะเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในฐานะเมื อ งแห่ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม แต่
ความจริงนัน้ ในจังหวัดระยองยังคงมีการท�ำประมงพืน้ บ้านมาอย่างยาวนาน
ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจะยั่งยืนต่อไปไม่ได้เลย หากท้องทะเลและ
ชายหาดไม่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลให้เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการ
สร้างจิตส�ำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล ซึ่งการจัดกิจกรรมใน
ทุก ๆ ปีพบว่า มีอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และชายหาดทะเล
ระยองก็สะอาดขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
จากการร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครทุกคนที่ได้แบ่งปันน�้ำใจให้แก่
ท้องทะเลระยองของพวกเรา ส�ำหรับปีนี้ พนักงานกลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย
และครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 4,191 คน สามารถเก็บขยะ
ได้กว่า 90,807 ชิ้น รวมน�้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 5,790 กิโลกรัม ตลอด
ระยะทางทั้งสิ้น 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ
และบริเวณหาดนำ�้ ริน-หาดพยูน-หาดพลา ซึง่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ �ำคัญ
ของจังหวัดระยอง โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกน�ำไปคัดแยกประเภท
และน�ำส่งข้อมูลไปยังหน่วยอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อน�ำไปรวบรวมกับข้อมูลของประเทศอื่น ๆ เพื่อแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาการลดปริมาณขยะ และสร้างจิตส�ำนึกการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณชายฝั่งของโลกอย่างยั่งยืน
ดาวยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน และน�ำ
ศักยภาพพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ผ่ า นความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนในการดู แ ล
สิ่งแวดล้อม คืนความสวยงามให้กับชายหาดและท้องทะเล อันจะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชนต่อไป

ติดตามชม
บรรยากาศกิจกรรมได้ที่
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สุชิน พูลหิรัญ

นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านฉาง

“เพราะอาชีพหลักของชาวบ้านฉางคือการท�ำประมง ผมเลยมองว่า
การช่วยกันเก็บขยะชายหาดในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เป็นกิจกรรม
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนบ้านฉางได้เป็นอย่างดี การ
รวมพลั ง กั น ดู แ ลธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก็ เ ท่ า กั บ เราได้ อ นุ รั ก ษ์
แหล่งอาหารให้คงอยู่สืบไปด้วย”

สุชาดา จันทกิจ

โมนา คนาบึ่ล

ไพโรจน์ จินตนาวุฒิ

“การมาร่ ว มกิ จ กรรมเก็ บ ขยะ
ชายหาดท�ำให้ เราได้ มี โ อกาสมาช่ ว ยดู แ ล
สิง่ แวดล้อม และเป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้แก่คนอืน่ ๆ
ที่อาจยังมองไม่เห็นว่าขยะบริเวณชายหาด
เป็ น ปั ญ หาที่ ค วรได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่
อีกอย่างคือ การที่บริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมครั้ ง นี้ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เรา
ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตพลาสติกเพียงอย่างเดียว
แต่เรายังพร้อมเป็นผู้ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปด้วย”

“ผมมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด
ทุกปี และสังเกตว่าชายหาดทะเลระยองสะอาด
ขึน้ กว่าแต่กอ่ นมาก นีค่ งเป็นผลดีทเี่ กิดจากความ
ร่วมมือของพวกเรา อีกทั้งคนในชุมชนเองยังได้
ตระหนักว่า มีคนจากที่อื่นมาช่วยดูแลชายหาด
ของพวกเขา พวกเขาก็ควรต้องช่วยดูแลให้มากขึน้
อี ก แรงด้ ว ย ซึ่ ง ผมมองว่ า โลกคื อ สั ง คมใหญ่
ที่ พ วกเราอยู ่ ร ่ ว มกั น และไม่ ว ่ า ใครก็ ค วรมี
ส่วนช่วยดูแลรักษาเพื่อให้ชายหาดทะเลระยอง
น่าอยู่ตลอดไป”

พนักงานดาวอาสา

“การเก็ บ ขยะชายหาดเป็ น กิ จ กรรม
ที่มีประโยชน์มาก เพราะไม่ใช่แค่พวกเรามา
ช่วยกันดูแลความสะอาดให้ทะเลระยองเพียง
วันเดียว แต่นอ้ ง ๆ เยาวชนและชาวชุมชนทีไ่ ด้มา
ร่วมกิจกรรมด้วย เมือ่ เขาเห็นว่าชายหาดทีม่ ขี ยะ
นัน้ เป็นภาพทีไ่ ม่นา่ มอง พวกเขาจะเกิดจิตส�ำนึก
ว่า ทุกคนไม่ควรท�ำให้ชายหาดสกปรก และต้อง
ช่วยกันท�ำให้ทะเลระยองสะอาด น่ามาเที่ยว”

พนักงานดาวอาสา

พนักงานดาวอาสา

สมรศรี บุนนาค / สุจินต์ ช่วงจันทร์
ประชาชนจิตอาสา

“ทะเลบ้านเรามีหาดส�ำคัญถึงสามหาด คือ หาดพลา หาดพยูน และหาดน�้ำริน พวกเราเลย
รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะและดูแลชายหาดทั้งสามเป็นประจ�ำทุกปี เพราะ
พวกเราชอบทะเล เวลามาเที่ยวเล่นก็อยากเห็นทะเลที่สวยงาม สะอาดตา มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งการ
มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เราก็ได้เห็นถึงพลังสามัคคีของกลุ่มโรงงานและชาวชุมชน ที่อยากช่วยกันดูแล
รักษาชายหาดของเราจริง ๆ”
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ปลอดภัยสบายใจ

เรื่อง: โรสซี่

เอาตัวรอดอย่างไร
เมื่อรถจมน�้ำ

เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ อ ะไรก็ แ ล้ ว แต่ ถึ ง จะตกใจสั ก เพี ย งใด
โอ๊ ะ โอ...ปี นี้ บ ้ า นเมื อ งเราฝนตกเย็ น ฉ�่ ำ กั น ทั่ ว ทุ ก ภาค
เลยนะคะท่านผู้อ่าน ตั้งแต่ต้นปีจวบจนจะปลายปีอยู่ร�ำไร ก็ไม่มี หากเราตั้งสติกลับมาได้เร็ว โอกาสรอดของเราก็ย่อมจะเกิดได้เร็วขึ้น
ทีท่าว่าฝนจะหยุดตกบ้างเลย พายุเข้าสารพัดชื่อ น�้ำท่าก็บริบูรณ์ ส�ำหรับกรณีจมน�้ำก็เช่นกันค่ะ อันดับแรกเราก็ต้องรีบมีสติกลับมา
เหลือล้น จนเกิดเป็นภัยพิบตั ขิ นึ้ มากมายหลายพืน้ ที่ เรือกสวนไร่นา ให้ได้ แล้วคิดหาหนทางที่ดีที่สุดต่อไป ดังนี้
เสียหาย จมวับไปกับสายน�ำ้ หมูบ่ า้ นบางจังหวัดก็นำ�้ ท่วม เดือดร้อน
กันระงม น่าเศร้าใจเป็นยิง่ นัก อย่างไรโรสซีก่ ข็ อเอาใจช่วยให้ทกุ ท่าน
ที่ประสบภัยพิบัติผ่านพ้นวิกฤติให้ได้โดยเร็วนะเจ้าคะ
เมื่ อ ฝนตก รถก็ ติ ด เป็ น สถานการณ์ ที่ เรามั ก จะพบกั น
ปลดเข็มขัดนิรภัย
อยู่เป็นประจ�ำบนท้องถนน ซ�้ำร้ายบางพื้นที่ยังเกิดน�้ำท่วมขังบน
ออกให้หมด
ท้องถนนอีกต่างหาก ก็ต้องขับรถลุยน�้ำกันไป สุ่มเสี่ยงตามเส้นทาง
อย่างหวาดหวั่น ยิ่งบริเวณไหนมีคูคลองแล้วเรามองไม่เห็นด้วยละก็
เจ้ารถคันน้อย ๆ ของเราก็จะกลายเป็นเรือด�ำน�ำ้ ได้ในพริบตาเลยทีเดียว
ดังที่เป็นข่าวให้เราเห็นกันอยู่เนือง ๆ
รีบปลดล็อก
วันก่อนโรสซี่ไปอ่านเจอบทความเกี่ยวกับการเอาตัวรอด
ประตูทุกบาน
เมื่ อ รถตกน�้ ำ เห็ น มี เ ทคนิ ค ดี ๆ น่ า สนใจจึ ง อยากมาแบ่ ง ปั น ให้
ท่านผู้อ่านได้ทราบหลักการเบื้องต้นไปด้วยค่ะ
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กรณีน�้ำตื้น
รถก�ำลังค่อย ๆ จมน�้ำ

กรณีน�้ำลึก
รถจมน�้ำทั้งคัน

รีบลดกระจกทุกบานลงให้เร็วที่สุดเพื่อปรับแรงดันน�้ำทั้ง
ภายในและนอกรถให้เท่ากัน เพราะขณะทีร่ ถก�ำลังจมน�ำ้ จะไม่สามารถ
เปิดประตูออกได้เนือ่ งจากแรงดันนำ�้ จะดันกระจกและประตูดา้ นนอกไว้
จนกว่าน�้ำจะท่วมเข้ามาภายในรถเต็มแล้ว เพราะฉะนั้นจึงต้องรีบ
ลดกระจกลง เพื่อปรับให้แรงดันน�้ำทั้งภายในและนอกใกล้เคียงกัน
แล้วจึงจะสามารถเปิดประตูรถออกมาได้

หากไม่สามารถเปิดประตูรถได้ ห้ามทุบกระจกเด็ดขาด
เพราะแรงดันน�้ำจากภายนอกรถที่ไหลเข้ามาจะท�ำให้เศษกระจก
ที่แตกนั้นกระเด็นและปะทะเข้าหาตัว ท�ำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ให้คอยยกศีรษะและลอยตัวขึน้ เหนือน�ำ้ และรอจนแรงดันน�ำ้ ภายใน
และภายนอกเท่ากัน จึงค่อยเปิดประตูรถซึง่ จะช่วยให้เปิดประตูรถ
ได้ง่ายขึ้น จากนั้นให้รีบดีดตัวออกจากรถทันที

หากรถระบบไฟฟ้าท�ำงานขัดข้อง ให้ใช้คอ้ นทุบกระจกรถยนต์
ทุบบริเวณกลางกระจกให้แตก แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ยกที่พิง
ศีรษะออก เมือ่ ถอดออกมาจะเห็นแท่งเหล็กสองง่าม ให้น�ำมากระแทก
ทีร่ อ่ งกระจกด้านข้างเท่านัน้ (ถ้าเป็นกระจกด้านหน้าและหลัง จะแตก
ยากกว่าเนื่องจากเป็นกระจกนิรภัย) ตอกเข้าไปประมาณ 1 นิ้ว แล้ว
ออกแรงงัดเข้าหาตัว กระจกจะแตกออกทั้งบาน

การดีดตัวขึน้ เหนือนำ�้ ให้ใช้วธิ ปี ล่อยตัวอยูใ่ นสภาวะไร้นำ�้ หนัก
ให้มากทีส่ ดุ แล้วจึงค่อย ๆ ว่ายขึน้ สูผ่ วิ น�ำ้ เพือ่ ป้องกันการถูกกระแสน�ำ้ ดูด
และแรงดันของรถท�ำให้ผู้ประสบเหตุจมดิ่งลึกลงไปมากขึ้น

เป็นอย่างไรบ้าง วิธีการนี้น่าจะพอท�ำตามได้ไม่ยากใช่ไหมคะ
ที่ส�ำคัญอย่าลืม สติ! สติ! สติ! คุณต้องมีสติกลับมาให้ได้ค่ะ ถึงแม้เรา
จะไม่อยากเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเอง แต่การรู้ไว้ก็ไม่เสียหลาย
เป็นการเตรียมพร้อมตัวเองไว้ทุกขณะจิต ^^
หวังว่าสาระความปลอดภัยทีโ่ รสซีน่ �ำมาฝากทุกท่านในฉบับนี้
จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยสบายใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบ
กันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

ที่มา: บทความรอบรู้เรื่องรถ #รู้วิธีรับมือ เมื่อขับรถตกน�้ำ! #บริษัท
โตโยต้ากาญจนบุรี 1995
https://www.toyotakan.com/2017/01/%E0%B8%82%E0%B8%
B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B
8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/

ภาพประกอบ: บทความ How to Escape from a Sinking Car
https://www.wikihow.com/Escape-from-a-Sinking-Car
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พัฒนาแหล
ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นจั ง หวั ด ระยอง
เหลืออยู่ประมาณ 313 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
2 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่จังหวัด กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ด�ำเนินการ
และให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่
ของบริษทั ฯ รวมถึงในชุมชนมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และประชาชนในจังหวัด
ระยอง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ เป็ น การเทิ ด
พระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และสนองพระราชด�ำริ
ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ในรัชกาลที่ 9 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ
อ�ำเภอบ้านฉาง เทศบาลต�ำบลบ้านฉาง องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลส�ำนักท้อน ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ส�ำนักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดท�ำโครงการ “ดาว รวมใจประชารัฐ เพิม่ ผืนป่า
อย่างยัง่ ยืน ปีที่ 1” ณ บริเวณเนินแผ่หลา เขาภูดร อ�ำเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรกั ษ์ เนือ่ งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึง่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว พร้อมทัง้
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
การเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท�ำให้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการปลูก
ต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ได้ถงึ 9 กิโลกรัมต่อปี ในปีนี้ อาสาสมัครกว่า 900 คน
จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ชาวอ�ำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง และหน่วยงานพันธมิตร จึงได้ร่วมกันปลูก
ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นเสลา และต้นยีโ่ ถ ซึง่ เป็นพรรณไม้ผลัดใบ
ที่ มี สี สั น สวยงามและเหมาะสมกั บ สภาพภู มิ ป ระเทศ
รวมทัง้ สิน้ 700 ต้น ตลอดสองข้างทางบริเวณเนินแผ่หลา
รวมระยะทางไป-กลับประมาณ 3.2 กิโลเมตร เพื่อให้
เกิดทิวทัศน์ทสี่ วยงาม เหมาะแก่การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
เช่น การปั่นจักรยาน การเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น
20

ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การตอกย�้ ำ พั น ธกิ จ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น
และพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความส�ำคัญตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา และยังคงวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ จะยังคงด�ำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่อ�ำเภอบ้านฉาง
โดยมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ด้วยต้นไม้ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
“จั ง หวั ด ให้ ค วามส�ำคั ญ
ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู และบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน การทีท่ กุ ภาคส่วนได้เข้ามา
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น
และกันในกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยให้
ประชาชนชาวระยอง โดยเฉพาะ
คุณธีรวัฒน์ สุขสุด
ชาวบ้านฉาง สามารถด�ำรงชีวิตอย่าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มีความสุข มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นต่อไป”
“ดาว ประเทศไทย มีความ
ตั้ ง ใจที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
และความส�ำเร็จให้กับชุมชนรอบข้าง
โดยเฉพาะอ�ำเภอบ้ า นฉาง ซึ่ ง ใน
อนาคตจะมีนักท่องเที่ยวจากในและ
ต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น
สืบเนื่องจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม
โครงการฯ นี้จึงเป็นอีกแรงที่จะช่วย
คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ สนับสนุนด้านสิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ ว
และเศรษฐกิจของชุมชน อันจะก่อให้
ผู้อำ�นวยการโรงงาน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่ประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป”

เขาภูดรเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เฉดสีเขียวเข้ม
สีเขียวอ่อน สีเขียวอมเหลืองคละเคล้ากัน และมีภูเขาที่มีหิน
เรียงรายสลับกันกับพืน้ ทีส่ เี ขียว มีล�ำธารทีค่ อยรองรับน�ำ้ ทีไ่ หล
จากผืนป่า มีน�้ำตกธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
นอกจากนีย้ งั มีทงั้ ทีพ่ กั และร้านอาหารให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ซึ่งตั้งอยู่ตามริมทางธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่ไม่สูงชันนัก
มีเนินแผ่หลาให้ตนื่ ตาตืน่ ใจ มีมมุ สูงให้เห็นวิวเนินเขา เหมาะแก่
การปั่นจักรยานเพราะมีเส้นทางขึ้นลงเนินต�่ำเนินสูง โดย
ปัจจุบันได้ขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นและเชื่อมต่อไปยังถนน
บายพาสสาย 36 ได้อย่างสะดวกสบาย

สแกนเพื่อ
ชมวิดีโอ
กิจกรรม
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อีซี่ อิงลิช

นวัตกรรม INNOVATION

เมื่อพูดถึงค�ำว่า Innovation หรือนวัตกรรม พวกเราอาจเคยได้ยินหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับค�ำจ�ำกัดความของค�ำนี้ Easy English
ฉบับนี้ขอน�ำเสนอค�ำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้

Invention
การประดิษฐ์

Conception
ความคิด มโนภาพ

Simplify
ทำ�ให้ง่ายขึ้น

Design
ออกแบบ

Solve
แก้ปัญหา

Passion
หลงใหล

Creation
การสร้าง
Convenience
ความสะดวก

Prototype
Adaptation
สิ่งที่เป็นต้นแบบ การดัดแปลง การปรับใช้
Initiation
การริเริ่ม

Curious
ช่างสงสัย

ขอปิดท้ายบทความด้วยค�ำพูดของอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ทีไ่ ด้เคยกล่าวไว้ถงึ ความสามารถของตนเองว่า

“I have no special talents. I am only passionately curious.”
“ฉันไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษแต่อย่างใด ฉันเป็นเพียงผู้ ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น”
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ดาวหรรษา

ทายสิ

สิ่งประดิษฐ์ใดเกิดก่อน
สวัสดีครับ แฟน ๆ คอลัมน์ดาวหรรษาทุกคน เนือ่ งจากฉบับนี้
เรามีเนื้อหาหลักของเล่มว่าด้วยนวัตกรรม การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่
เป็นประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงถือโอกาสชวนเพื่อน ๆ
มาเล่นเกมชิงรางวัลและวัดความรู้รอบตัวกัน เพียงเขียนค�ำตอบว่า
สิ่งประดิษฐ์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันต่าง ๆ เหล่านี้ อะไรเกิดก่อน
หรือหลัง

สิ่งประดิษฐ์

กติกาง่าย ๆ คือ

เขียนเลข 1 - 5 ด้านขวาของรูปไล่ตามล�ำดับเวลา
โดย 1 เกิดก่อน จนถึง 5 เกิดหลังสุด
ถ่ า ยรู ป หน้ า นี้ เ พื่ อ ส่ ง ค�ำตอบมาทาง LINE@
นิตยสารดาวเดียวกัน (สแกน QR Code) พร้อมกับ
ชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ล�ำดับก่อน-หลัง
โทรศัพท์

เครื่องคอมพิวเตอร์

เฉลยค�ำถามฉบับที่แล้ว
“นักกีฬาอะไร ใครรู้บ้าง”
1. ภราดร ศรีชาพันธุ์ - นักเทนนิส
2. ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น - นักมวย
3. เอรียา จุฑานุกาล - นักกอล์ฟ
4. รัชนก อินทนนท์ - นักแบดมินตัน
5. ชนาธิป สรงกระสินธ์ - นักฟุตบอล
6. นุศรา ต้อมค�ำ - นักวอลเลย์บอล
7. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ - นักเทควันโด

รถพลังงานไฟฟ้า

เข็มทิศ

รายชื่อผู้โชคดีได้รับร่มพับได้
จ�ำนวน 10 รางวัล

อินเทอร์เน็ต

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบค�ำถามถูกทุกข้อ
ลุ้นรับเลนส์กล้องโทรศัพท์มือถือ
จ�ำนวน 10 รางวัล
อย่าช้านะครับ และขอให้ทุกคนโชคดี

1. คุณศุภะณัฐ
2. คุณภาณุวัตร
3. คุณสมฤทัย
4. คุณจริยา
5. คุณศศิวรรณ
6. คุณมยุรี
7. คุณอมรรัตน์
8. คุณศุภกิจ
9. คุณนัจริพร
10. คุณสายรุ้ง

บุญพลอย
รูปใส
ค�ำแสง
พังไธสง
หล่อตระกูลงาม
ด่านจ�ำนงค์
เอี่ยมมงคลสกุล
ทิพย์ฤาตรี
ประทุมราช
ชื่นสุวรรณ
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