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ทักทาย

สวัสดีปีใหม่ ไทย
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
ก้าวเข้าสูเ่ วลาใหม่ของปีกนั อีกครัง้ แล้วนะคะ ช่วงเดือนนีเ้ ป็นช่วงทีร่ อ้ นโหดร้ายทีส่ ดุ ของปีกอ่ นทีส่ ายลมจะพัดพาเอาน�ำ้ จากฟ้าอันเย็นฉำ�่
มาโปรยปรายก่อให้เกิดความสดชืน่ ท�ำให้ตน้ ไม้เขียวขจีและก่อก�ำเนิดเป็นชีวติ ใหม่ทจี่ ะเติบโตและผลิบานต่อไป อากาศทีร่ อ้ นในช่วงนี้
ก็คงเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มักจะมีความยากล�ำบากในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเราได้พัฒนา เพิ่มความยืดหยุ่น ปรับตัว
ไม่ยอมแพ้ และมุง่ หน้าก้าวเดิน ไม่ชา้ ไม่นานหนทางแห่งความร่มรืน่ และความส�ำเร็จย่อมจะรอเราอยู่ ซึง่ ใน “@DOW” เล่มนี้ เราได้คดั สรร
หลากหลายเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ ทัง้ คอลัมน์สมั ภาษณ์ผบู้ ริหารแบบสุดพิเศษ แนวคิดการปรับเปลีย่ นความคิดเพือ่ ความส�ำเร็จ นวัตกรรมใหม่
ท�ำความรู้จักแกนน�ำวัคซีนชีวิตบ้านฉาง เพิ่มความรู้จากแผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน เข้าใจเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไม่ตกเทรนด์กับข่าวสารต่าง ๆ พาเที่ยวสวน รวมถึงชวนไปออกก�ำลังกายแบบได้สาระและความรู้ในงาน Dow Charity Run 2019
อีกด้วย ซึ่งทีมงานก็ได้ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิง
อย่างเต็มที่ หวังว่าจะอ่านสนุกและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะ

ชีวิตไม่ ได้ดีขึ้นเพราะโชคช่วย
แต่จะดีขึ้นได้เพราะการเปลี่ยนแปลง
พรธิชา วงศ์ยานนาวา
บรรณาธิการ
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ชวนร่วมรู้จักดาว...
พร้อมก้าวใหม่ในยุค
กับคุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
หากเรายังพอจ�ำกันได้ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ดาว เคมิคอล ได้ประกาศข่าวดังในปีนนั้ ว่า บริษทั
ดาว เคมิคอล และ บริษทั ดูปองท์ ได้ควบรวมกิจการกันส�ำเร็จ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เป็นต้นมา และท�ำให้ บริษัท ดาว เคมิคอล ในเวลานั้นเป็น “ฝ่ายวัสดุศาสตร์” ภายใต้ บริษัท ดาวดูปองท์
ในวันนี้ “ฝ่ายวัสดุศาสตร์” ได้แยกธุรกิจออกจาก ดาวดูปองท์ มาเป็น บริษัท ดาว ซึ่งเป็นบริษัทใหม่
ที่เน้นธุรกิจด้านวัสดุศาสตร์ แต่ใช้ตราสัญลักษณ์แบรนด์เดิม คือ ตรา ดาว ไดมอนด์ ที่เราใช้กันมานาน
กว่า 120 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา และก็ได้สั่นระฆังเพื่อเปิดขายหุ้นใหม่
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
วันนีเ้ ราได้เรียนเชิญ คุณฉัตรชัย เลือ่ นผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย มาพูดคุย
แบบสบาย ๆ ถึงการด�ำเนินธุรกิจและทิศทางในอนาคต ความคาดหวัง ความภูมิใจในพนักงานดาว
และมุมมองน่าสนใจอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการอย่างเป็นกันเอง

อะไรคือความภาคภูมิใจที่สุดสำ�หรับการทำ�งานในปีที่ผ่านมา?
สิง่ ทีผ่ มภาคภูมใิ จทีส่ ดุ สิง่ หนึง่ ในปีทผี่ า่ นมานัน้ คือ การทีพ่ นักงานชาวไทยของเราสามารถขยายการท�ำงาน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งที่ บริษัท ดาว แห่งนี้ เราเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนมีโอกาสในการเติบโต
หากพนักงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งในด้านภาษาและด้านทักษะต่าง ๆ ย่อมเพิ่มโอกาส
ให้กบั ตนเองได้กา้ วหน้าและมีโอกาสท�ำงานในต�ำแหน่งต่าง ๆ ใน ดาว ทีม่ ธี รุ กิจอยูท่ วั่ โลก ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา
เรามีพนักงานทีไ่ ด้ไปดูแลรับผิดชอบงานในต�ำแหน่งต่าง ๆ ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศหลายคน
ทีเดียว และนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับ

สำ�หรับบริษัท ดาว ที่เพิ่งแยกธุรกิจออกจาก ดาวดูปองท์ นี้ จะแตกต่างจาก ดาว
เคมิคอล ในอดีตอย่างไรบ้าง?
ส�ำหรับ บริษทั ดาว ใหม่นี้ ท�ำให้ ดาว เป็นผูน้ �ำด้านวัสดุศาสตร์ ซึง่ หลายคนคงสงสัยว่าคืออะไร วัสดุศาสตร์
ก็ได้แก่ กลุ่มพลาสติกคุณภาพสูงชนิดพิเศษต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกหลากหลายและวัสดุกลุ่มซิลิโคน ซึ่งจะใช้
ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
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การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภคต่าง ๆ อาทิ เครื่องส�ำอาง
แชมพู ครีมบ�ำรุงผิว ฯลฯ โดยเราจะมุ่งเน้น
การท�ำงานร่วมกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและ
ตลาด ซึง่ ไม่เพียงแต่เน้นเรือ่ งคุณภาพเท่านัน้
แต่ยงั เน้นเรือ่ งของความยัง่ ยืน คือต้องช่วยให้
ลูกค้าของเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า
ประหยัดพลังงานในการผลิต หรือการลด
ของเสียในกระบวนการผลิต รวมทัง้ ต้องช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาเกิดใหม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงได้เรื่อย ๆ หรือ
ที่เราเรียกกันว่า “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ
Circular Economy” นั่นละครับ

ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ดาว ก็ได้น�ำเอาหุ่นยนต์
มาใช้ในโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการ
บาดเจ็บของพนักงานและได้ผลดีเป็นอย่างยิง่
และแม้ว่าเราจะเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยกัน แต่เราก็
เริ่มพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์แล้ว
เช่นกัน ซึ่งเริ่มใช้แล้วในประเทศจีน

ดาว มีนโยบายหรือกลยุทธ์ ในการ
บริหารอย่างไรทีท่ �ำ ให้พนักงานอยู่
คู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน?
ผมคิดว่าธุรกิจของเราจะประสบความส�ำเร็จ
ไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือของคนใน
องค์กร เราจึงเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด า ว มี ห ลั ก ก า ร อ ย่ า ง ไ ร ใ น
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของลูกค้า?
เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ส่งวัตถุดิบให้กับลูกค้า
แต่เราร่วมเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่ดีให้กับลูกค้า
โดยจะเข้าไปร่วมคิดค้น พัฒนา และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงาน
อย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ของเราประสบ
ความส�ำเร็จทางธุรกิจ สามารถขยายตลาด
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อม ๆ ไปกับ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของ
เราครับ เราเชือ่ ว่าความส�ำเร็จของลูกค้าก็คอื
ความส�ำเร็จของเรา

ในโลกที่มีการ disrupt เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาเช่นนี้ ดาว มีการปรับตัว
อย่างไรบ้าง?
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตท�ำให้โลกปัจจุบนั
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ก่อนอืน่ เลย
เราต้อง disrupt ตัวเองเสียก่อน โดยสร้าง
องค์กรที่รับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ พร้อม
ที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เผชิญปัญหาและ
แก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้เราต้องก้าวทัน
เทคโนโลยี รู้จักน�ำมาปรับใช้ในธุรกิจโดย
มุ่งเน้นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งานของเราเป็ น ส�ำคั ญ

ในปั จ จุ บั น ที่ มี ค นรุ่ น ใหม่ เ ข้ า มา
ร่วมงานในองค์กรนั้น ดาว มีวิธี
อย่ า งไรในการประสานความ
ร่ ว มมื อ ในการทำ � งานของคน
หลากหลายเจเนอเรชั่น?
ที่ ดาว เราเน้นย�้ำในเรื่องการให้ความเคารพ
ซึง่ กันและกัน และยอมรับในความหลากหลาย
เพราะสิง่ นีค้ อื พืน้ ฐานทีท่ �ำให้เราเปิดใจรับฟัง
ซึ่ ง กั น และกั น ท�ำให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นซึ่งถือเป็นผลดีต่อการท�ำงาน
รวมถึงสามารถส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่ง
จากภายในองค์กรได้อีกด้วย และการที่มี
คนรุ ่ น ใหม่ เข้ า มาร่ ว มงานในองค์ ก รเป็ น
จ�ำนวนมากนั้น ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
การผสมผสานความคิด และน�ำความสามารถ
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเขามาช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานมากยิ่งขึ้น
อีกด้วยครับ

ในความท้ า ทายด้ า นธุ ร กิ จ และ
ภาระงานจำ�นวนมากที่ต้องเผชิญ
คุ ณ ฉั ต รชั ย แบ่ ง เวลาให้ กั บ การ
ดู แ ลตั ว เองและใช้ เ วลาร่ ว มกั บ
ครอบครัวอย่างไรบ้าง?

ที่แข็งแกร่งด้วยวิธีการท�ำงานที่ช่วยให้เกิด
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งพนั ก งาน ทุ ก คน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�ำงานเป็นทีม และ
รู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร เมื่ อ ความ
ร่วมมือร่วมใจในการท�ำงานด�ำเนิน ควบคู่
ไปกับกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว ผมว่าบริษัท
ของเราก็จะประสบความส�ำเร็จและสร้าง
ความภาคภู มิ ใจให้ กั บทั้ ง ผู ้ บริ ห ารและตั ว
พนักงานเองด้วย อีกอย่างหนึ่งคือ องค์กร
เข้าใจวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของพนักงานแต่ละคน
ที่แตกต่างกันออกไป ให้พื้นที่แก่พนักงาน
เพื่อความคล่องตัวในบทบาทหน้าที่อื่น ๆ
ท�ำให้มีความยืดหยุ่นและพนักงานสามารถ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให้ลงตัว และ
พร้อมที่จะท�ำงานได้อย่างเต็มที่ ผมคิดว่า
สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของดาวที่
ท�ำให้พนักงานพร้อมก้าวไปด้วยกันเสมอ

ถ้ า พู ด ถึ ง การดู แ ลตั ว เอง ผมจะแบ่ ง เวลา
ส�ำหรับการออกก�ำลังกายให้ได้อย่างน้อย
วันละ 24 นาที โดยคิดว่าต้องการเวลาให้
ตัวเองชั่วโมงละนาทีไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหน
ส่วนเรือ่ งการแบ่งเวลาให้ครอบครัว จริง ๆ แล้ว
อย่ า งที่ บ อกว่ า เรามี วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่
เปิดกว้าง ให้อสิ ระในการท�ำงานโดยไม่จ�ำกัด
ว่าจะต้องอยู่ในออฟฟิศเท่านั้น ดังนั้นเรื่อง
การท�ำงานก็ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการใช้เวลา
ร่ ว มกั บ ครอบครั ว มากเท่ า ไรครั บ ผมใช้
หลักการ work-life integration คือผสมผสาน
ให้ได้เวลาคุณภาพต่อครอบครัวและได้งาน
ที่ดีไปพร้อมกัน

ดาวเด่น
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เราจะมุ่งเน้นการทำ�งานร่วมกับลูกค้ามากขึ้น
เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและตลาด
ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นเรื่องคุณภาพเท่านั้น
แต่ยังเน้นเรื่องของความยั่งยืน
คือต้องช่วยให้ลูกค้าของเราผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ดาวรอบรู้

เศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular
Economy

แนวทางสู่ความยั่งยืน
“อ๊ะอ๊ะอย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ...ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง”
ถ้ า ถามว่ า มี ใ ครรู ้ จั ก เพลงนี้ บ ้ า งให้ ย กมื อ ขึ้ น บอกได้ เ ลยว่ า คนที่
ยกมือเพราะได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่ออกสื่อครั้งแรกต้องอยู่แถวหลักสี่
แน่ น อน เพราะโครงการรณรงค์ โ ดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ต าวิ เ ศษ
ที่ ป ระสบความส�ำเร็ จ อย่ า งท่ ว มท้ น นี้ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2527
ซึ่งในเวลานั้นกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของเราถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 5
ของเมืองที่สกปรกที่สุดในโลก
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก จากข้อมูลใน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยสร้างปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย จ�ำนวน
รวม 27.4 ล้านตัน ติดอันดับ 6 ของโลก โดย 1 ใน 5 ของปริมาณ
ขยะทั้ ง หมดอยู ่ ใ นเขตกรุ ง เทพฯ อี ก เช่ น เดิ ม ท�ำไมเวลาผ่ า นไป

เกือบ 40 ปี ปัญหาขยะจึงไม่มีทีท่าจะลดน้อยถอยลง และจะมี
วิธีการใดที่แก้ปัญหานี้ได้ไหมนะ
ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่า ระบบเศรษฐกิจและการบริโภค
ของคนเราเกี่ ย วพั น โดยตรงกั บ การสร้ า งขยะปริ ม าณมหาศาล
เหล่านี้ โดยระบบเศรษฐกิจแบบเดิมคือระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง
หรือ Linear Economy จะเป็นการน�ำทรัพยากรมาผลิตสินค้า
และเมื่อเลิกใช้แล้วจะถูกทิ้งไม่น�ำกลับมาใช้อีก (Take - Make Dispose) แต่เมื่อโลกมีจ�ำนวนประชากรมากขึ้น การผลิตสินค้า
เพื่อตอบสนองการบริโภคก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลที่ตามมา
คือปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณประชากร ปัญหาของเสียและขยะที่เพิ่มมากขึ้น

ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง

นำ�ทรัพยากรมาใช้

ผลิต

ทิ้ง

ตัวอย่างเศรษฐกิจแบบเส้นตรง
น้ำ�มัน

พลาสติก

โดยระบบเศรษฐกิจแบบเดิมคือระบบเศรษฐกิจ
แบบเส้นตรง หรือ Linear Economy
จะเป็นการนำ�ทรัพยากรมาผลิตสินค้า
และเมื่อเลิกใช้แล้วจะถูกทิ้งไม่นำ�กลับมาใช้อีก
(Take - Make - Dispose)

แก้วน้ำ�

ใช้เสร็จทิ้ง

ฝังกลบลงดิน

นี่ เ องเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของแนวคิ ด เศรษฐกิ จ แบบหมุ น เวี ย น หรื อ
Circular Economy ซึง่ เป็นระบบการผลิตสินค้าและใช้งานทีค่ �ำนึงถึง
การน�ำทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ ใ หม่ อี ก ให้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง มี เ ป้ า หมาย
คือการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
ตั้งแต่การผลิตที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด พัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพสูง
สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คงทน และคุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด
นอกจากนี้ หลั ง การใช้ ง านของผู ้ บ ริ โ ภค ยั ง สามารถน�ำกลั บ มา
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเดิมหรือกระบวนการอื่นที่ใกล้เคียง
แทนการผลิตแบบใช้แล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา

ดาวรอบรู้

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ผลิต

วนกลับ

ใช้

ตัวอย่างเศรษฐกิจหมุนเวียน
น้ำ�มัน

พลาสติก

ใช้แล้วทิ้ง
แบบแยกขยะ

ใช้งานได้
อีกนาน

ผลิตเป็นกล่อง
พลาสติกใส่ของ

แก้วน้ำ�

กลับมาเป็น
เม็ดพลาสติก

ทิปง่าย ๆ สไตล์
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่เราทำ�ได้ทันที
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
เราใช้ของเหล่านี้แทนได้

นำ�ไป
รี ไซเคิล

มาถึ ง ตรงนี้ ค งเห็ น แล้ ว ว่ า เราทุ ก คนล้ ว นอยู ่ ใ นระบบ
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง เกี่ ย วพั น กั บ ความอยู ่ ร อดของโลกใบนี้
อย่ า งแยกไม่ อ อก ถ้ า เราเลื อ กเดิ น ตามระบบเศรษฐกิ จ
แบบเส้นตรง เท่ากับว่าเราก�ำลังผลักดันโลกไปสู่วิกฤติ
ด้านทรัพยากรและปัญหาขยะล้นโลกมากยิ่งขึ้น แต่ใน
ทางตรงข้าม ถ้าเราเลือกเดินตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน ด้วยการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพที่สุด
ผู ้ บ ริ โ ภคช่ ว ยกั น แยกขยะให้ ถู ก ประเภทเพื่ อ น�ำกลั บ ไป
หมุนเวียนใช้ใหม่ และท�ำให้เกิดการแปรรูปวัสดุที่เหลือใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือเราก็ก�ำลังเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของโลกให้คงอยู่ต่อไป
และสามารถส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้
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เพือ่ นดาว

ทุกความ
เปลี่ยนแปลง
เริ่มได้

จากตัวเอง
สั ง คมที่ ดี เริ่ ม ต้ น ได้ ที่ บ้ า น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ก็เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ความคิดเช่นนี้ผลักดันให้
เกิดกลุ่มจิตอาสาที่เข้มแข็งที่ชื่อ “แกนนำ�วัคซีน
ชีวิต” (EF Change Agent) ซึ่งก่อตั้งและ
มีความตั้งใจร่วมกันในการสร้างเยาวชนและ
สังคมที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในอำ�เภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง สถานทีท่ อี่ าสาทุกคนเรียกว่าบ้าน
ร่วมกันสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้าน
ที่มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน่าอยู่กว่าเดิม
โดยทุกคนเสียสละเวลาอันมีคา่ ในชีวติ ประจำ�วัน
ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะอี เ อฟหรื อ
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ (EF – Executive
Functions) ให้แก่เด็ก เยาวชน และผูป้ กครอง
ในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง
“รูจ้ กั อีเอฟก็เพราะกลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ซึง่ ได้
เชิญเข้าอบรมเป็นกลุม่ แกนนำ�วัคซีนชีวติ หลังจากการ
อบรมก็ได้น�ำ ความรูไ้ ปใช้กบั ลูกหลานก่อนเลย ทัง้ เรือ่ ง
การยับยั้งชั่งใจ วิธีการพูด ปรับระบบความคิดให้
เป็นขัน้ เป็นตอน จากเดิมทีจ่ ะหงุดหงิดใจร้อน เมือ่ ค่อย ๆ
ฝึกไปก็สามารถใจเย็นขึ้นได้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มทักษะ
กำ�กับตัวเอง คือ การควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ
ใจต้องแข็ง และมีสติตลอดเวลา ก่อนหน้านี้เวลาสอน
ลู ก หลานก็ จ ะใช้ ก ารตี เสี ย งดั ง ตวาด แต่ พ อใช้
เทคนิคที่ได้เรียนมาก็ช่วยให้มีวิธีการอื่น ๆ ที่ช่วยให้
เข้าใจเด็กมากขึ้น” ป้าเล็ก (คุณเล็ก บราวน์) หนึ่งใน
อาสาอีเอฟคนสำ�คัญเล่าให้ฟงั ด้วยเสียงกระตือรือร้น
“ถ้าเด็กก้าวร้าว เรายิ่งดุยิ่งรุนแรง เขาจะยิ่งสวนกลับ
แต่ ถ้ า เราเริ่ ม ได้ จ ากตั ว เราเอง ยั้ ง คิ ด ได้ ก่ อ น หา
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับเด็ก เด็กก็จะอ่อนลง จะคล้อยตาม
และรับฟังเราได้มากขึน้ ” ลุงพล (คุณจุมพล บุญมาวัฒน์)
เสริม

นอกจากนำ�ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและลูกหลานที่บ้านแล้ว อาสา
คุณภาพกลุม่ นีย้ งั ได้รว่ มกันนำ�ความรูท้ กั ษะทัง้ 9 ด้าน และเทคนิคต่าง ๆ ทีไ่ ด้ทดลองใช้
แล้วได้ผลไปชีแ้ นะเพือ่ นบ้าน คนในชุมชน ผูป้ กครองคนอืน่ ๆ ถึงวิธกี ารดูแลเด็กและ
เยาวชนในแบบที่เข้าใจและใส่ใจมากขึ้นด้วย อีกทั้งไม่ว่าโรงเรียนใดหรือกลุ่มงานใด
ในอำ�เภอบ้านฉางชักชวนมา ถ้าทางกลุ่มจิตอาสามีเวลาก็ไม่รอช้าที่จะจัดกิจกรรม
เพื่อไปช่วยให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล รวมไปถึงผู้ปกครองด้วย
“ได้ไปช่วยเติมและเสริมทักษะอีเอฟตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการร้องขอมา เป็นกิจกรรมง่าย ๆ
อย่างเช่นการยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นเดียวกันทั้งครอบครัว ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการคิด
วางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยกัน และยังทำ�ให้หลายครอบครัวได้กอดและสัมผัส
กันและกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลาย ๆ ครอบครัวเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำ�มาก่อนเลย” พี่ทราย
(คุณพรพิมล ทองนุ่ม) เสริม
“กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราจัดจะเน้นสอนพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุดคือพ่อแม่ ดังนั้นต้องให้ความรู้กับพ่อแม่ก่อน เริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการหัดให้เด็ก
มีความรับผิดชอบงานง่าย ๆ ในบ้าน ลดการตามใจ เพิ่มความเข้าใจ ยับยั้งชั่งใจเพื่อลดการ
ใช้อารมณ์รุนแรงในบ้าน ซึ่งพอเราได้เจอคนที่เคยอบรมหรือร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งที่สอง
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีทัศนคติที่ดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้นทั้งเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้น
การฝึ ก ทั ก ษะอี เ อฟสามารถช่ ว ยเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ใ นบ้ า นได้ จ ริ ง ๆ เราเริ่ ม ต้ น จากฝึ ก
ตัวเราเองก่อน ค่อย ๆ ฝึกไป แล้วเราถึงไปสอนคนอื่นได้ ซึ่งได้ผลจริง ๆ ใจเย็นขึ้นจริง ๆ” ป้าตุ๊
(คุณอรุณ ทรงมุสิก) กล่าวทิ้งท้าย
อาสาทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การทำ�งานอาสาแบบนีเ้ พราะเต็มใจ มีใจรักและ
อยากให้ระยองเป็นจังหวัดที่มีความสุข อยากเห็นเด็กชาวระยองเป็นเด็กที่มีคุณภาพ
เดินไปไหนในระยองก็ปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม

เพือ่ นดาว

Executive
Functions (EF)
หรื อ ทั ก ษะสมองเพื่ อ ชี วิ ต ที่ สำ � เร็ จ เป็ น ทั ก ษะที่ ไ ม่ ไ ด้
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ แต่ตอ้ งอาศัยการฝึกฝนอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง จนก่ อ ให้เกิด เป็นโครงสร้า งค่อ นข้า งถาวร
อยู่ ใ นสมอง และทำ � ให้ เ ส้ น ใยประสาทแตกขยาย จน
กลายเป็น “วิธีคิด” ที่เป็นแบบแผนของแต่ละบุคคลไป
ตลอดชีวิต ซึ่งช่วงอายุที่สำ�คัญที่สุดของการปูพื้นฐาน
ให้แก่เยาวชนไทยคือ 3 - 6 ปี

ทักษะปฏิบัติ
•
•
•

ริเริ่มและลงมือ
วางแผน จัดระบบดำ�เนินการ
มุ่งเป้าหมาย

ทักษะพื้นฐาน
•
•
•

ความจำ�เพื่อใช้งาน
ยั้งคิด ไตร่ตรอง
ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำ�กับตนเอง
•
•
•

จดจ่อใส่ใจ
ควบคุมอารมณ์
ติดตามประเมินตนเอง
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ดาวสร้างสรรค์

TF-BOPE
บรรจุภัณฑ์ที่
ช่วยยืดอายุสินค้า
และรี ไซเคิลได้

คุณเคยมีปัญหากับการฉีกถุงขนมหรือถุงอาหารกันไหม ที่ฉีกตามรอยเท่าไรก็ฉีกไม่ขาด
ใช้แรงเยอะก็แล้ว ผ่อนแรงลงหน่อยก็แล้ว ส่องดูว่าฉีกได้ตรงตามรอยบากก็แล้ว แต่ก็ยังฉีก
ไม่ได้อีก ในที่สุดก็ต้องคว้าอะไรมาตัดถุงให้ขาดแทน พร้อมคิดในใจว่า “แล้วจะท�ำรอยมาให้
ฉีกท�ำไมกันนะ ถ้ามันจะฉีกยากฉีกเย็นซะขนาดนี้”
แล้วคุณเคยลองสังเกตถังขยะในบ้านกันไหมว่า ใน 1 วัน เราทิ้งอะไรลงถังขยะกันบ้าง ลอง
ติดตามพฤติกรรมการบริโภคในครอบครัวดูสักวันสองวันดูสิ แล้วจะเห็นได้เลยว่า ขยะ
ส่วนใหญ่ที่เราทิ้งลงไปมักจะเป็นขยะอินทรีย์ เช่น เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษอาหาร ขนมที่
กินไม่หมด และบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารต่าง ๆ ซะเป็นส่วนใหญ่
ใช่แล้ว...บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยถนอมอาหารให้มีอายุยาวนานขึ้น
ท�ำให้ขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
ประหยัดทั้งพลังงานและช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้สด สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน
แต่บรรจุภัณฑ์ส่วนมากก็ยังมีข้อด้อยที่ไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ทั้ง 100% หรือรีไซเคิลได้
ยากมาก เนื่องจากประกอบด้วยพลาสติกหลายประเภทที่ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อีก จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องความ
สดใหม่ของอาหารและไม่เกิดผลพวงเรื่องปัญหาขยะไปพร้อมกัน

ดาวสร้างสรรค์
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Tenter Frame Biaxially Oriented
Polyethylene TF-BOPE resin –
XUS 59910.08
ยกระดับประสิทธิภาพเหนือกว่า
ฟิล์ม PE แบบเดิม ๆ
เพราะปั ญ หาเหล่ า นี้ ก็ เ ป็ น ที่ กั ง วลใจของนั ก วิ ท ยาศาสตร์
เช่ น กั น จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ท�ำให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข อง ดาว
พยายามค้ น คว้ า และแสวงหาวั ส ดุ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการ
ตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมากที่สุด หลังจากเรียนรู้ความต้องการ
ทั้งของผู้ผลิตสินค้า ผู้บริโภค น�ำมาวิเคราะห์ วิจัย และศึกษา
อย่ า งใกล้ ชิ ด ในความต้ อ งการด้ า นต่ า ง ๆ ของผู ้ ใช้ พู ด คุ ย
ทดลอง ปรับเปลี่ยน และแก้ไข จนในที่สุด ดาว ก็ได้ผลลัพธ์
จากการท�ำงานร่วมกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Tenter Frame
Biaxially Oriented Polyethylene TF-BOPE resin – XUS
59910.08 หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า TF-BOPE resin – XUS
59910.08 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก จากโพลี เ อทิ ลี น ที่ ต อบได้
ทุกโจทย์ที่ได้ตั้งไว้ โดยถนอมอาหารให้สดใหม่ สะอาด คงรสชาติ
ดั้งเดิมไว้ได้ ในส่วนคุณสมบัตินั้นเป็นพลาสติกที่บางเบา ใส
สามารถพิ ม พ์ สี ไ ด้ ส วยงามแวววาว ทนต่ อ แรงกระแทก
มีความเหนียว ทนทาน และยืดหยุ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ทั้ง 100% และที่ส�ำคัญช่วยให้
ผู้บริโภคเปิดซองได้ง่าย ๆ ด้วยมือเปล่าแบบไม่เปลืองแรงและ
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แก้ปัญหาหลากหลายข้อของ
ผู้บริโภคและสังคมได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้
ในชั่วข้ามคืน แต่ใช้เวลาในการศึกษา วิจัย พูดคุย สอบถาม
ให้ความคิดเห็น ทดลองใช้จริง จากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ ผู ้ ใช้ ง าน โดยไม่ ล ะเลย
ถึงประเด็นอื่น ๆ ซึ่งได้เก็บรวบรวมทุกข้อจ�ำกัดมาอยู่ในสมการ
การแก้ปัญหาด้วยเสมอ
และ ดาว ก็ยินดี สนุก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�ำงานที่ท้าทาย
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ แล้วเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ดังเช่นผลิตภัณฑ์ Tenter Frame
Biaxially Oriented Polyethylene หรือ TF-BOPE resin –
XUS 59910.08

สามารถทดแทนพอลิเมอร์
ประเภท BOPA BOPP
หรือ BOPET

ด้วยการจัดการที่สะดวกและ
ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน

เสริมคุณสมบัติเรื่อง
ความทนทานให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยชั้นฟิล์มลามิเนตระหว่าง
BOPA//BOPE เพิ่มความ
ทนทานยิ่งขึ้น

ช่วยในกระบวนการรีไซเคิล
ได้สมบูรณ์แบบ
ด้วยชั้นฟิล์มลามิเนตระหว่าง
BOPE//PE ที่เหมาะสม

ฉีกซองง่ายขึ้น

ด้วยชั้นฟิล์มลามิเนตระหว่าง
BOPET//BOPE ช่วยให้ฉีกซอง
ได้ง่ายขึ้น
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Dow
Charity
Run

2019

เพราะก้าวแรกที่ดีคือการมีจุดเริ่มต้นที่ดี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
เห็ น ความส�ำคั ญ ของการ “เริ่ ม ต้ น ” ในการท�ำสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม
รวมไปถึงได้ประโยชน์กบั ตัวเอง จึงได้รเิ ริม่ จัดกิจกรรม “Dow Charity Run
2019 วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก” งานวิ่งสนุก ๆ ระยะ 5 กิโลเมตร
รอบสวนลุมพินี กรุงเทพฯ ที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อม
เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน แถมรายได้ทั้งหมดโดย
ไม่หักค่าใช้จ่ายยังน�ำไปช่วยสมทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสร้าง
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

เราได้มีโอกาสพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “Dow Charity
Run 2019” กับ คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่ม
บริษทั ดาว ประเทศไทย ซึง่ เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงส�ำคัญในการจัดงานในครัง้ นี้
ท�ำให้ได้รับทราบถึงความตั้งใจดี ๆ ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ดังที่คุณสุพจน์ได้เล่าว่า “ดาวมีความตั้งใจที่จะท�ำกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพของพนักงาน และก็เห็นว่าสามารถท�ำกิจกรรมเพื่อหารายได้
มอบเพื่อการกุศลไปพร้อม ๆ กันด้วย จึงได้จัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล
ในครั้งนี้ขึ้น โดยเมื่อจัดงานที่เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวน
บุคคลทั่วไปและพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมมีสุขภาพดีไปด้วยกัน ซึ่งรายได้
จากการสมัครทัง้ หมดโดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยจะน�ำไปมอบให้แก่โครงการศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอืน่ ของสภากาชาดไทย
เพือ่ ใช้ในการผ่าตัดรักษาเด็ก ๆ ทีม่ ภี าวะปากแหว่ง-เพดานโหว่ รวมทัง้ ป้องกัน
การเกิ ด โรคในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ด ้ ว ย นั่ น ก็ ห มายความว่ า งานวิ่ ง ในครั้ ง นี้
เราไม่ได้วิ่งเพื่อสุขภาพของเราเองคนเดียว แต่เรายังได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเด็ก ๆ อีกด้วย ในขณะเดียวกัน ทุกคนที่เข้ามา
ร่วมวิ่งก็จะได้รับความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน การคัดแยกขยะให้
ถูกต้อง เพื่อการน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพราะทรัพยากร
ขยะพลาสติกเป็นวัสดุที่ยังมีคุณค่าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ควรจัดการ
ให้น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ วรส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกคนได้รับรู้ด้วย เพราะเริ่มต้นเพียงแยกขยะพลาสติก และการจัดการ
ขยะพลาสติกที่ถูกต้องเพื่อน�ำพลาสติกเหล่านี้มาใช้ใหม่ และส่งเสริม
ระบบแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่”

ฟังจากค�ำอธิบายของคุณสุพจน์ก็แน่นอนว่า ในงานนี้เราจะรู้วิธีการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง ขยะที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานก็จะมีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
และส่วนที่เป็นขยะผู้จัดงานก็เตรียมถังขยะแยกประเภทไว้รองรับเพื่อการน�ำ
ไปรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

นอกจากเรื่องการวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องการแยกขยะและ
การให้ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ผเู้ ข้าร่วมงานก็เป็นความท้าทายอย่างยิง่
เราเลยถามค�ำถามนีก้ บั คุณสุพจน์ถงึ ความคาดหวังในเรือ่ งการน�ำความรูท้ ใี่ ห้ไปใช้
จริงในชีวิตประจ�ำวัน คุณสุพจน์ได้ตอบด้วยสีหน้าจริงจังกับเราว่า “การที่จะ
ใช้งานงานเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไป
ได้ยาก แต่ผมก็เชือ่ ว่าเราต้องมีจดุ เริม่ ต้นในการเปลีย่ นแปลง และการให้ความรู้
เพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนก็ต้องให้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ซึ่งปกติการจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคใด ๆ ก็ใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดเป็นสิบปี
หรืออาจจะยาวนานถึงหนึ่งชั่วอายุคนถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าหาก
ไม่มีใครริเริ่มก็คงจะไม่ได้เริ่มต้นกันสักที ดาวก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และเราก็หวังว่าคนที่เข้าร่วมงาน
จะน�ำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้ความรู้เหล่านี้
ได้แพร่กระจายไปสู่คนวงกว้างได้มากที่สุด และเราหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้น
จุดแรกที่จะน�ำไปสู่โลกที่ปลอดขยะในอนาคต”
ถ้าไม่มีใครเริ่มคงไม่มีใครรู้ ถ้าไม่มีใครรู้คงไม่มีใครน�ำไปปฏิบัติจริง ฉะนั้น
การเริ่มต้นสิ่งใดก็ตามคงเหมือนการคว้ารองเท้ากีฬามาใส่แล้วออกจากบ้าน
เป็นหนแรกนั่นแหละ...ที่มันมักจะยากที่สุดเสมอ ว่าแล้วก็ชวนเพื่อนมาใส่
รองเท้ากีฬาพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ

แรงบันดาลใจให้คนไม่เคยวิ่ง

ดาวสุข
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“สำ�หรับผมการวิง่ ทำ�ให้เราเคารพ
ตั ว เองมากขึ้ น รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เองมี
คุ ณ ค่ า มี ค วามภู มิ ใ จในตั ว เอง
มากขึ้น เมื่อเรามีวินัย เมื่อเราทำ�
ตามเป้าหมายในการวิ่งแต่ละครั้ง
ได้สำ�เร็จ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การ
วิ่งครั้งแรก การวิ่งระยะใกล้ ระยะ
กลาง ระยะไกล จนกระทั่ง Full
Marathon มันเป็นความสำ�เร็จ
แบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเรา
ทำ�ได้สำ�เร็จ เราจะรู้สึกดีมาก ๆ
ยิ่งการตั้งใจซ้อมเพื่อลงวิ่ง Full
Marathon 42 กิโลเมตร มันต้อง
ซ้อม ๆ ๆ แล้วก็ซ้อม พอทำ�สำ�เร็จ
มันเป็นความรูส้ กึ ดีอย่างบอกไม่ถกู
เลยครับ พอเราทำ�ในสิง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ
ได้แล้ว เราจะรูส้ กึ ว่า ไม่มงี านอะไร
ที่เราทำ�ไม่ได้”
ณัฐ จันทวงศ์
Cost Accountant

งาน “Dow Charity Run 2019” จะจัดขึ้นในวันที่
16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 05.30 - 09.30 น.
ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ผู ้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มงานสามารถติ ด ตามรายละเอี ย ด
การรับสมัครได้ทเี่ บอร์ 06 4636 9160 วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 10.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

16

รอบดวงดาว

ดาว ประเทศไทย รับพระราชทาน
โล่เกียรติยศผู้สนับสนุนกิจการ
งานของมูลนิธิขาเทียมฯ
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย โดย คุณดวงฤทัย
ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุน
กิ จ การงานของมู ล นิ ธิ ข าเที ย ม ในสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ น ายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มู ล นิ ธิ ข าเที ย มฯ ณ
อาคารมู ล นิ ธิ ข าเที ย ม ต�ำบลดอนแก้ ว
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนมูลนิธิ
ขาเทียมฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น
ในการคิดนวัตกรรมด้านต่างๆ เพือ่ ให้ผพู้ กิ าร
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดาว ประเทศไทย ปรับภูมิทัศน์
และพัฒนาสวนหย่อม เพื่อชุมชน
ที่ยั่งยืน

ดาว ประเทศไทย มอบความสุข
สนุกคิด ในวันเด็กแห่งชาติ

ดาว ได้รบั เชิญให้น�ำ เสนอโครงการ
ถนนพลาสติก

กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย โดย คุณจิตติมา
ดีประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการโรงงานโพลิเอทิลีน
ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ น�ำพนักงานดาวอาสา
จ�ำนวนกว่า 40 คน จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์
และพัฒนาสวนหย่อม “ลานปันสุข” ให้แก่
ประชาชนเพือ่ ใช้ท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ภายในชุมชน และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน
ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ณ สนามกีฬาเทศบาล
เมืองบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โดยมี คุ ณ ไพโรจน์ เรื อ งธุ ร ะกิ จ นายก
เทศมนตรีเมืองบ้านฉาง เป็นประธานในการ
รับมอบ

กลุ ่ ม บริ ษั ท ดาว ประเทศไทย น�ำโดย
คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนก
สื่ อ สารองค์ ก รและชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ป ระจ�ำ
โรงงาน ร่วมกับอ�ำเภอบ้านฉาง จัดกิจกรรม
“ตะลุยแดนวิทย์ คิดส์มีอีเอฟ กับพี่ ๆ ดาว”
ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬา
เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์นอกห้องเรียน
การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executive
Functions) ซึง่ ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นพลเมือง
คุณภาพ โดยมีเด็ก ๆ และผู้ปกครอง จ�ำนวน
กว่ า 2,500 คน ให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว ม
ชมกิจกรรม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับเชิญ
ให้ น�ำเสนอโครงการถนนพลาสติ ก ใน
งานนิ ท รรศการผลงานผู ้ รั บ การฝึ ก อบรม
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารมหานครระดั บ กลาง
รุ่นที่ 23 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณธวัชชัย ตุงคะเวทย์
Technical Service Representative
เป็นตัวแทนบริษัทอธิบายโครงการฯ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า 100 คน

รอบดวงดาว

ดาว ประเทศไทย ประกาศผลรางวัล
DOW-CST สนองนโยบาย
การศึ ก ษาภาครั ฐ พั ฒ นาครู เยาวชนไทยให้ เ ป็ น บุ ค คลแห่ ง
การเรี ย นรู้ สู่ ก ารคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคม
เคมี แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระอุ ป ถั ม ภ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดการประกาศผลรางวัล “การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ดว้ ยเทคนิคปฏิบตั กิ าร
เคมี แ บบย่ อ ส่ ว น (DOW-CST AWARD)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ โ ครงการ
ห้องเรียนเคมีดาว”พร้อมมอบรางวัลรวม
มูลค่ากว่า 200,000 บาท แก่ครูและนักเรียน
ผู้ชนะการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาว เปิดเวทีแชร์ ไอเดียครูวิทย์
ไทย-อาเซียน หนุนเยาวชนไทยสู่
เส้นทางนักวิทยาศาสตร์

ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ NHP
เริ่ ม ใช้ ง านรถบรรทุ ก ที่ ติ ด ตั้ ง
ระบบ ABS และถุ ง ลมนิ ร ภั ย
เพิ่ม ความปลอดภั ย ในการขั บ ขี่
ใส่ใจสวัสดิภาพของชุมชน

กลุ ่ ม บริ ษั ท ดาว ประเทศไทย ร่ ว มกั บ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จัดกิจกรรม “เคมีดาวอะคาเดมี่” ภายใต้
โครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่งเป็นกิจกรรม
ต่อเนือ่ งในการเสริมศักยภาพของครูทเี่ ข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 43 คน จากทั่วประเทศ
รวมถึงครูจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่
ลาว เมียนมา และอินโดนีเซีย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย คุณสุทิน
ประไพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน
และโลจิสติกส์ และนายปิติ ตั้งนิมิตรจิตร
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้
จ�ำกัด เริม่ ใช้งานรถบรรทุกทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ ABS
และถุงลมนิรภัยตามข้อบังคับที่กลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย ก�ำหนดไว้เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการขับขี่ขณะขนส่งสินค้าของ
บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสวัสดิภาพของ
ชุมชน

MOU ถนนพลาสติกกับ CP ALL
เมือ่ เร็ว ๆ นี้ คุณฉัตรชัย เลือ่ นผลเจริญชัย
ประธานบริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ โครงการ 7 Go Green Recycled
Plastic Road กับ CP All และ SCG โดย
โครงการฯ มีจดุ ประสงค์เพือ่ น�ำพลาสติกใช้แล้ว
และที่ ย ากต่ อ การรี ไซเคิ ล จากส�ำนั ก งาน
และศูนย์กระจายสินค้าของ CP All รวมถึง
พลาสติกทีไ่ ด้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาเป็น
ส่ ว นผสมของยางมะตอยเพื่ อ ใช้ เ ทลาด
ลานจอดรถบริเวณโดยรอบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
เพื่ อ เสริ ม ความแข็ ง แรงของถนน โดยใน
ปัจจุบนั ได้เทลาดเรียบร้อยแล้ว 2 สาขาคือ
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3
และเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา
ซอย 24 มีพนื้ ทีร่ วม 1,730 ตารางเมตร ใช้ขยะ
พลาสติกไปกว่า 865 ตัน และมีแผนจะพัฒนา
และขยายไปในสาขาต่อ ๆ ไปในอนาคต
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ปลอดภัยสบายใจ เรือ่ ง: โรสซี่

DRSABCD
Action Plan
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน
“DRSABCD Action Plan” คืออะไรนะ เห็นแล้วถึงกับอึ้ง (กิมกี่) กันไปเลยใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งยอมรับเหมือนกันค่ะว่าเห็นชื่อนี้ครั้งแรก โรสซี่
ก็แอบงงเหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรน้า... ทำ�ไมชื่อดูอ่านยากจัง พอมาได้เห็นรูปและข้อมูลเท่านั้นแหละค่ะ ถึงได้ร้องอ๋อเลยทีเดียว
ส�ำหรับเจ้า “DRSABCD Action Plan” นี้ก็คือ “แผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน” ที่สถาบัน St John ซึ่งเป็นองค์กรที่คล้าย ๆ กับ
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย ได้จัดท�ำเป็นล�ำดับขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ ให้เราได้รู้หลักการส�ำคัญและจ�ำเป็นในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบเหตุเบื้องต้นนั่นเองค่ะ
อันที่จริงโรสซี่ก็เคยเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นมานะคะ แต่ก็รู้จักแค่การท�ำ CPR (การปั๊มหน้าอก กระตุ้นให้หัวใจท�ำงาน) ซึ่งเจ้า “DRSABCD
Action Plan” เขาจะแตกต่างจากที่โรสซี่เคยเรียนมานิดหน่อย ตรงที่มีขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเสริมให้เกิดการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ

D R

S

D

Danger

Response

Send for Help

Defibrillation

สั ง เกตอั น ตราย ข้ อ นี้
ส�ำคัญมาก เราคงได้ยิน
ข่ า วการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ซ�ำ้ ซ้อนบนถนนเนือ่ งจาก
มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ย
ชี วิ ต ณ จุ ด ที่ เ กิ ด เหตุ
โดยผู้เข้าช่วยเหลืออาจ
ขาดการพิจารณาย้าย
ผู ้ บ าดเจ็ บ หรื อ ผู ้ ป่ ว ย
ไปยังจุดทีป่ ลอดภัย หรือ
ไม่ ไ ด้ มี ก ารป้ อ งกั น ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

เ ช็ ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง
(ข้ อ นี้ อ ยู ่ ใ นหลั ก สู ต ร
การปฐมพยาบาลของ
เราอยู่แล้ว)

ขอความช่วยเหลือ

คือ การใช้เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
(Automated External
Defibrillator: AED)
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กฎหมาย
รองรั บ ให้ ถื อ เป็ น การ
ปฐมพยาบาลแล้ว

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้อยคนจะทราบหรือท�ำได้อย่างถูกต้องนะคะ ยิ่งถ้าไม่ได้เรียนหรือมีประสบการณ์ตรงมาก่อน ก็คงไม่กล้าเข้าไปช่วยใคร
สุ่มสี่สุ่มห้าแน่นอน แต่ถึงกระนั้นก็เถอะ หากสถานการณ์มันบังคับ แล้วมีหนึ่งชีวิตล้มลงต่อหน้าคุณ หรือมีคนร้องขอความช่วยเหลือ คุณคง
ไม่ปล่อยให้เขาจากไปโดยไม่ได้ท�ำอะไรเลยใช่ไหมล่ะ
หวังว่าบทความในฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทความที่มีประโยชน์กับคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพกาย ใจ ของตัวคุณเองและคนที่
คุณรัก ด้วยการดื่มน�้ำวันละ 8 แก้ว ทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ยิ้มให้กัน ใส่ใจกันและกันในทุกวันนะคะ สวัสดีค่ะ
ที่มา: https://www.stjohnnsw.com.au/drsabcd-action-plan/
บทความ MTHAI, มารู้จัก CPR คือ การปฐมพยาบาล ยื้อชีวิต คืนชีพ https://news.mthai.com/webmaster-talk/598956.html

ปลอดภัยสบายใจ

DRSABCD Action Plan
เกิดเหตุฉุกเฉิน โทร.เรียกรถฉุกเฉิน
ที่เบอร์ 1669

D
R
S
A
B
C
D

DANGER (สังเกตอันตราย)

ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปทำ�การช่วยเหลือนั้น ปลอดภัยต่อตัวคุณเอง
บุคคลอื่น และผู้ป่วย

RESPONSE (เช็กการตอบสนอง)

เช็กการตอบสนองของผูป้ ว่ ย โดยสอบถามชือ่ พร้อมบีบ/เขย่าทีห่ วั ไหล่เบาๆ

ไม่มีการตอบสนอง

ให้ส่งต่อความช่วยเหลือ

หากผู้ป่วยมีการตอบสนอง

• จัดท่า/ทำ�ให้ผู้ป่วยสบายตัว/ผ่อนคลาย
• สำ�รวจความบาดเจ็บอื่น ๆ ของผู้ป่วย
• ติดตามดูการตอบสนองของผู้ป่วยเรื่อย ๆ

SEND for help (ขอความช่วยเหลือ)

ทำ�การโทร.แจ้ง หรือร้องขอให้ผู้อื่นช่วยโทร.แจ้ง 1669 เพื่อเรียกรถฉุกเฉิน
นำ�ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล

AIRWAY (ช่องทางเดินหายใจ)

อ้าปากผู้ป่วย – ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อยู่ในปาก ดังนี้

• จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคง
• ใช้นว้ิ มือล้วงสิง่ แปลกปลอมต่าง ๆ ทีอ่ าจปิดกัน้ ทางเดินหายใจออกจากปากผูป้ ว่ ยให้หมด
เปิดช่องทางเดินหายใจ – โดยจัดท่าให้ผปู้ ว่ ยนอนหงาย ใช้มอื จับคางของผูป้ ว่ ยยกขึน้
มืออีกข้างกดหน้าผากให้แหงนหน้า

BREATHING (การหายใจ)

เช็กการหายใจ ด้วยการมองดู ฟังเสียง และการสัมผัสลมหายใจของผู้ป่วย

กรณีหายใจผิดปกติ

• ทำ� CPR ให้กับผู้ป่วย

หากผู้ป่วยหายใจได้เองเป็นปกติ
•
•
•
•

จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนตะแคง
ติดตามดูการหายใจของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ทำ�การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บอื่น ๆ (หากมี)
ดูแลร่างกายผู้ป่วยให้อบอุ่น ป้องกันสภาวะช็อก

CPR (การปั๊มหัวใจ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน)

เริ่มทำ� CPR ด้วยการกดหน้าอก 30 ครั้ง ต่อด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก 2 ครั้ง
และทำ�ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะกลับมาหายใจได้เอง หรือจนกว่ารถฉุกเฉิน
ที่ร้องขอไปจะมาถึง

DEFIBRILLATION (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)

กรณีมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ให้ทำ�ตามขั้นตอนที่เครื่องบอก
(จะมีเสียงบอกให้ทำ�ตามทีละขั้นตอน)
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ดาวพาเทีย่ ว

เลาะสวนมะม่วงหวาน
แวะทานผักสด

เพือ่ น ๆ ผูอ้ า่ นหลายคนคงไม่เคยรูว้ า่ อ�ำเภอบ้านฉาง
ของเรานั้นช่างแสนน่าอยู่ มีทั้งหาดทรายสวย ๆ
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้นเลิศให้เลือกสรร
เลือกชิมสารพัด ผูค้ นใจดีมนี ำ�้ ใจ พร้อมช่วยเหลือ
ที่ ส�ำคั ญ มี ส วนผั ก ผลไม้ ร สชาติ เ ยี่ ย มที่ พ ร้ อ ม
จะให้เข้าไปเลือกซือ้ เลือกชิมและพูดคุยขอความรู้
ด้านการเกษตรสวนผสมที่ให้ผลผลิตได้ตลอดปี
แบบอบอุน่ กันเองแถมอร่อยสุด ๆ อยูด่ ว้ ยนะ

บ้านฉางสะอาด หาดทรายงามหรู
มะม่วงนอกฤดู ปลาปูกะปิดี
บารมีหลวงพ่อหอม

เราได้ชักชวน คุณพรฉลอง แต้มศิริชัย หรือ
พี่พร Regulatory Affairs Leader ของกลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย ผู้รักในการสรรหา
ของอร่อยและการพูดคุยแบบสนิทสนมกับผูอ้ าวุโส
ของชุ ม ชน เป็ น ไกด์ อ าสาพาผู ้ อ่ า นทุ ก ท่ า น
ไปเที่ยวชมสวนผักและผลไม้ของอ�ำเภอบ้านฉาง
ว่าเกษตรกรชาวสวนย่านนี้เขาเพาะปลูกอะไร
กันบ้าง และมีแนวคิดเกี่ยวกับการท�ำการเกษตร
อย่างไร

ปรุงรสด้วยมิตรภาพ

ดาวพาเทีย่ ว

เมื่อถึงเวลาที่นัดหมาย พี่พรน�ำเราไปยังสถานที่แรกคือ สวนมะม่วง
ของลุงสมศักดิ์ เส็งสมวงศ์ เกษตรกรชาวสวนมะม่วงทีป่ ระคบประหงม
ดูแลต้นมะม่วงกว่า 10 สายพันธุ์บนพื้นที่ราว 30 ไร่ แม้ดินแถวนี้
จะแตกต่างจากดินแถวนครปฐมบ้านเกิดของลุง แต่ดว้ ยดินทีม่ แี ร่ธาตุ
ทีไ่ ม่เหมือนกัน และการดูแลอย่างใส่ใจเสมือนลูกนีเ่ องทีท่ �ำให้ผลผลิต
ที่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งในเรื่องขนาดของผลและรสชาติที่มีแป้ง
ในเนื้อมะม่วงน้อย ลูกใหญ่ เนื้อเยอะ ยิ่งได้น�ำมากินคู่กับกะปิหวาน
สูตรบ้านลุงสมศักดิน์ จี่ ดี๊ จ๊าดได้ใจมาก ๆ ซึง่ นอกจากมะม่วงแล้ว พืน้ ที่
บางส่วนลุงสมศักดิ์ยังปลูกล�ำไยที่เมื่อถึงหน้าล�ำไยสามารถเข้ามา
เด็ดกินได้ถงึ ต้น รวมถึงทดลองปลูกทุเรียนสายพันธุด์ อี กี ด้วย ใครชอบ
ทุเรียนแนะน�ำให้มาจองกับลุงไว้เลย

สมศักดิ์ เส็งสมวงศ์

ถัดจากสวนลุงสมศักดิ์ พี่พรพาเราไปสวนผักผลไม้ใกล้ ๆ กันของ
น้าเชือ่ ม สัมฤทธิ์ ทีน่ เี่ องท�ำให้เราได้รวู้ า่ พืน้ ทีด่ นิ ปนทรายแถวบ้านฉาง
ยังมีสารอาหารทีด่ สี �ำหรับผักสุขภาพอย่างหน่อไม้ฝรัง่ ทีส่ วนน้าเชือ่ มนี้
เราได้ เ ห็ นแปลงหน่ อ ไม้ฝรั่งเรีย งรายอย่างเป็นระเบียบแซมด้วย
ต้นมัลเบอร์รหี่ รือต้นหม่อนออกผลสีแดงสดอยูต่ รงทีว่ า่ งระหว่างแปลง
ขณะเดียวกัน อีกฝั่งหนึ่งของสวนยังสามารถปลูกบวบและมะละกอ
ได้ผลสวยงาม ซึ่งมีลูกค้าประจ�ำหลายคนที่มักเดินทางมาซื้อผลิตผล
ของน้าเชื่อมถึงที่สวนด้วยตนเองเลยทีเดียว
เชื่อม สัมฤทธิ์

ประภาภรณ์ ท้วมทอง

อีกแห่งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสแวะไปชมคือ สวนมะม่วงของน้าต๋อง ประภาภรณ์ ท้วมทอง ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสวนของลุงสมศักดิ์
เห็นได้จากมะม่วงผลใหญ่พันธุ์ยอดนิยมอย่างมะม่วงแดงจักรพรรดิ
หรือยู่เหวิน ซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์ฮิตที่เกษตรกรบ้านฉางนิยมปลูก
เช่นเดียวกับมะม่วงเขียวสามรส มะม่วงอกร่อง หรือมะม่วงน�ำ้ ดอกไม้มนั
เป็นต้น ใครที่ชอบทานมะม่วงสด ๆ ก็สามารถแวะมาเลือกซื้อผลิตผล
ได้ที่หน้าบ้าน ซึ่งน้าต๋องเลือกแต่ของดี ๆ เก็บสด ๆ ไว้ขายเลยละ
ในวันที่อากาศอบอ้าวช่วงฤดูร้อน การได้ลัดเลาะไปตามสวนที่ร่มรื่น
ในบ้านฉางและชิมมะม่วงพันธุด์ รี สชาติหอมหวาน พร้อมฟังบทสนทนา
อันอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างคุณลุงคุณน้าเจ้าของสวนกับพี่พรฉลอง
ที่ผลัดกันถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันอย่างสนิทสนมแบบนี้ เรียกได้ว่า
เป็นการเดินทางมาท่องเทีย่ วทริปสัน้ ๆ ทีค่ รบรส ได้ทงั้ ชม ชิม และ
ชืน่ ใจไปกับความเอือ้ อาทรทีม่ อบให้กนั อย่างจริงใจ นับเป็นเรือ่ งราวดี ๆ
ทีช่ ว่ ยให้จติ ใจเย็นฉำ�่ และเน้นยำ�้ ค�ำพูดทีว่ า่ “มิตรภาพเกิดขึน้ ทุกที”่ จริง ๆ
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ดาวบันดาลใจ เรือ่ ง: ศิรพ
ิ ร

GROWTH MINDSET
เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

รอนแรมมาเนิ่นนาน เพียงหนึ่งใจ...วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิน อย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน
เก็บทุกความผิดพลั้ง เป็นคำ�เตือนให้เราเข้าใจ ชีวิตเริ่มตรงที่คำ�ว่าฝ่าฟัน ขอเพียงใจเราเท่านั้น
ไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะทำ�ให้มีความหมาย
เมื่อเริ่มเขียนบทความนี้ เพลงแสงสุดท้ายของบอดี้สแลมก็ดังก้องขึ้นมาในใจ เพราะชีวิต
การงานดิฉนั ในช่วงสามสีป่ ที ผี่ า่ นมาไม่ได้ด�ำ เนินไปแบบราบเรียบเท่าไรนัก มีทงั้ ช่วงสนุกสนาน
ไปกับการเรียนรู้ การเดินทาง พบเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม บางช่วง
ก็เจอมรสุมบ้างให้ชีวิตมีรสชาติ นอกจากนั้นการก้าวออกจากที่ที่มีความคุ้นเคย ที่ที่มีเพื่อนที่ดี
มากมาย ไปอยูใ่ นทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลงชีวติ และวิธกี ารทำ�งานโดยสิน้ เชิง ทำ�ให้ตอ้ งปรับตัวปรับวิธคี ดิ
วิธีทำ�งานกันอย่างมาก ซึ่งดิฉันเองก็ไม่ได้มีเวลาที่จะรู้สึกท้อแท้นานเท่าไรนัก เพราะมีสิ่งหนึ่ง
ที่ดิฉันนำ�มาใช้เสมอเพื่อนำ�พาตนเองให้ก้าวผ่านทุกช่วงของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือ
การมีความคิดแบบ Growth Mindset

สำ � หรั บ ดิ ฉั น Growth Mindset คื อ ความเชื่ อ ว่ า คนเรา
เปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาให้ดีขึ้นได้จากความพยายาม
ซึ่งจะตรงข้ามกับคนที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset หรือคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ เวลาทีเ่ จอกับความล้มเหลวก็จะสิน้ หวังท้อแท้ มองปัญหาเป็นเรือ่ งใหญ่โต
ทุกครั้งที่เจอกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ดิฉันใช้การปรับวิธีคิดเพื่อให้เกิดความ
คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง โดยยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราสามารถ
สนุก ตื่นเต้น และเห็นความหวังไปกับมันได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นต้นในการเรียนรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะต้องเจอเพิ่มเติมในชีวิต

ดิฉันจะฟังเสียงในใจตัวเองเสมอเมื่อลงมือ
ทำ�อะไรใหม่ ๆ เสียงในใจนั้นอาจบอกว่า
“เราทำ�ได้เหรอ” “เราเก่งพอไหม” ซึง่ ดิฉนั เอง
จะก้ า วข้ า มเสี ย งนี้ ไ ปด้ ว ยการบอกตั ว เอง
ว่า “เราทำ�ได้” “เราเรียนรู้ได้” “เราต้อง
พยายาม”
การมองวิกฤติเป็นโอกาส ทำ�ให้เรากล้าที่จะ
ลงมือทำ�และไม่มองหาอุปสรรค แต่มองข้าม
ไปถึงความสำ�เร็จที่รออยู่ข้างหน้า การเลือก
ทีจ่ ะฟังเสียงในใจเรา จะทำ�ให้กล้าทีจ่ ะก้าวข้าม
ความเคยชินที่เราเป็นอยู่ และพร้อมที่จะ
พัฒนาตนเอง หาวิธีเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่อง
ที่เราไม่เข้าใจ จนรู้จริงและนำ�ไปใช้ได้จริง
ดิฉันเชื่อเสมอว่า ความสำ�เร็จไม่ได้มาจาก
โชคชะตา แต่มาจากความพยายาม ซึง่ ทุกคน
ก็สามารถทำ�แบบเดียวกันนีแ้ ละประสบความ
สำ�เร็จได้ ด้วยประโยคนี้ประโยคเดียวคือ

เปลี่ยนความคิด
ชีวิตเปลี่ยน
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ปัจจุบัน เทรนด์การวิ่งก�ำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
จึงมีการจัดงานวิ่งจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้นักวิ่งทุกรุ่นไปร่วมงาน
กันอย่างคึกคัก เริ่มตั้งแต่ Fun Run - Mini Marathon - Half
Marathon - Marathon จนถึงสายโหดอย่าง Ultra Marathon
แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบภายหลังจบงานก็คือขยะซึ่งหลาย ๆ
ฝ่ายก็ตระหนักเรื่องนี้ดี และพยายามช่วยกันรณรงค์ให้งานวิ่ง
เป็นงานที่ปลอดขยะไปพร้อมกัน
ดาวสนุกฉบับนี้ จึงคิดเกมอิงกระแสงานวิ่งและลดขยะในชื่อ
“ขยะจากงานวิ่งทิ้งอย่างไร” มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน ได้ทั้ง
ความรู้ แถมได้ลุ้นรางวัลด้วย และอย่าลืม ไปวิ่งที่ไหน ก็ช่วยกัน
ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถังกันด้วยนะคะ
กติกาง่าย ๆ
ลากเส้นจากรูปขยะแต่ละชนิด
มายังถังขยะให้ถูกสี ถูกประเภท
ถ่ายรูปหน้านี้เพื่อส่งค�ำตอบมาทาง
LINE@ นิตยสาร @DOW (สแกน QR Code)
พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ขยะเปยก

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบค�ำถามถูกทุกข้อ

ลุ้นรับหมวกแก๊ปสุดคูล
จ�ำนวน 10 รางวัล

อย่าช้านะคะและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

ขยะอันตราย

เฉลยค�ำถามฉบับที่แล้ว “ทิ้งถังไหนใครรู้บ้าง”
ขยะเปียก
ขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป
ขยะอันตราย

-

เปลือกกล้วย เปลือกแตงโม กระดูก
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋องโลหะ กระบอกฉีดน�้ำ
กล่องโฟม
จอทีวี ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ

รายชื่อผู้โชคดีที่ ได้รับแก้วเก็บความเย็น จ�ำนวน 10 รางวัล
1. คุณสุณัฐพงษ์ พิมพ์สุขสกุล
2. คุณขวัญเนตร แก้วเพชร
3. คุณอิงดาว ฤทธี
4. คุณกุลวดา ประชุมพร
5. คุณศุภพงศ์ แย้มคร้าม

6. คุณดวงเดือน ลิ่มสอน
7. คุณ Siranee Chansri
8. คุณพรพล ศรีขจร
9. คุณอุไรภรณ์ พากุล
10. ด.ญ.ธนัญชนก พูลทรัพย์

ดาว จะไม่รอให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอง
แต่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
โดยร่วมกับพันธมิตรของเรา
ในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า
เพราะเราเชื่อในพลังของความร่วมมือ

