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ดาวเคราะห์โลก คอื ดาวเคราะห์ในสรุยิจกัรวาลดวงเดยีวทีม่สีภาวะแวดล้อมเหมาะแก่การอยูอ่าศยัของสิง่มชีวีติ นกัวทิยาศาสตร์พยายาม 
แสวงหาดวงดาวอ่ืน ๆ ในจักรวาลที่มีบรรยากาศเหมาะสมในการด�ารงชีวิตเช่นเดียวกับโลก แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการค้นพบ 
ดาวดวงใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังนั้น...โลกหรือดาวเคราะห์สีฟ้าใบนี้ จึงเป็นที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวและแห่งสุดท้ายของสิ่งมีชีวิต

เมื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ไปดาวดวงอ่ืนในอนาคตอันใกล้ยังไม่สามารถเป็นไปได้ ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของโลกก็เปลี่ยนแปลงไป 
ในทางทีเ่ป็นภยักบัเผ่าพนัธุต่์าง ๆ  อย่างน่าใจหาย ทัง้อณุหภมูขิองโลกทีร้่อนขึน้ พืน้ทีส่เีขยีวทีน้่อยลง การขาดแคลนน�า้สะอาด รวมไปถงึ 
การมีขยะและสิ่งสกปรกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม...แล้วเราจะหยิบยื่นโลกที่ปนเปื้อนแบบนี้ให้แก่ลูกหลานเราในอนาคตเช่นนั้นหรือ

ในนติยสาร @Dow ฉบบันี ้เราพาท่านไปรูจ้กักบัความพยายามเพือ่ท�าให้โลกใบนีเ้ป็นโลกทีน่่าอยูแ่ละสะอาดขึน้อกีครัง้ อย่างโครงการ
พีพีพี พลาสติก เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงที่ค้นพบนวัตกรรมมากมาย เทคโนโลยีเครื่องส�าอางใหม่ ๆ การร่วมมือร่วมใจ 
ในการท�างาน และความหลากหลายของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งโดยสรุปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดในฉบับนี้ก็ล้วนแต่พูดถึงการลงมือท�า 
เพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตทั้งนั้น

พรธิชา วงศ์ยานนาวา
บรรณาธกิาร

แล้วคุณล่ะ...ได้ลงมือทำาอะไร
เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นบ้างหรือยัง 

เราทุกคนช่วยโลกใบนี้ได้
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PPP PLASTIC
(พีพีพี พลาสติก) 

รวมพลงัทกุภาคส่วนเพือ่ภารกจิกูส้ิง่แวดล้อม
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ เพราะเริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคม ขณะที่ 
ทรัพยากรในโลกของเราลดลง การใช้ทรัพยากรแบบใช้แล้วทิ้งยิ่งท�าให้เราเผชิญกับปัญหาที่เลวร้ายยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงขยะ แต่ยังหมายถึง 
ความขาดแคลนและปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกมากมายด้วย

ดังนั้น การจัดการขยะให ้กลับมาเป ็น
ทรัพยากรอีกครั้งตามแนวทาง “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” 
จึงเป ็นหนทางที่จะแก้ป ัญหาได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะไม่เพียงช่วย
ให้ใช้ทรพัยากรได้อย่างคุม้ค่า แต่ยงัช่วยสร้าง
มูลค่าให้กับทรัพยากรที่ใช้แล้วและสามารถ
สร้างอาชีพให้ผู ้คนได้อีกมากมาย สร้าง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ในขณะที่ช่วยจัดการ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ 
ให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเมื่อขยะ
กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าแล้ว ขยะก็จะไม่
เป็นขยะอีกต่อไป และอาจกลายเป็นทองค�า
ส�าหรับใครหลาย ๆ คนที่รู ้จักท�าให้ขยะมี
มูลค่าขึ้นมา
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อย่างไรก็ตาม การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อจัดการกับขยะ ไม่ใช่เรื่องที่องค์กรใด
องค์กรหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง
สามารถจัดการได้เพียงล�าพัง เพราะเส้นทาง
ของการเกิดขยะและจัดการขยะเกี่ยวข้อง
กับผู้บริ โภคทุกคน ตั้ งแต่ เด็กถึงผู้ ใหญ่ 
ตลอดจนผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ  
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐด้วย 

นับเป็นโชคดีของประเทศไทย ที่ได ้เกิด
โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะอย่างยั่งยืนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย
และในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้ ซึ่งก็คือ 
“โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและ
ขยะอย่างยั่งยืน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พีพีพี
พลาสติก (PPP Plastic)” นั่นเอง

@Dow ฉบับนี้ เรามีโอกาสพูดคุยกับตัวแทน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซ่ึงเป็น
หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการน้ี และเป็นทีมงานที่
ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ในการ
ด�าเนินโครงการอย่างเข้มข้น ทีมดาว น�าโดย 
คุณสุพจน์ เกตุโตประการ - ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายธุรกิจ คุณภรณี กองอมรภิญโญ -  
ผู ้อ�านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณประทรรศน์  
สูตะบุตร - รองผู ้อ�านวยการด้านความ
เป็นเลิศทางธุรกิจ คุณธวัชชัย ตุงคะเวทย์ 
- วิศวกรผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค และคุณ
กมลวรรณ เจียมอุดม - ผู ้เชี่ยวชาญฝ่าย
องค์กรสัมพันธ์ มาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ 
โครงการให้ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพ่ือจัดการ
พลาสติกและขยะอย่างยัง่ยนื หรอื PPP 
Plastic เกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณภรณี: พีพพี ีพลาสตกิ (PPP Plastic) 
เร่ิมขึ้นจากการพูดคุยกันถึงปัญหาขยะและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศระหว่างคนสามคน 
ในช่วงปลายปี 2560 คือ ผู ้บริหารสภา
อุตสาหกรรมกลุ่มพลาสติก ผู้บริหารองค์กร
ธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืหรอื TBCSD 
และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ด้วยการมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันช่วย
ภาครฐัแก้ปัญหาขยะพลาสตกิในประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้น�าแนวคิดความ
ร่วมมือนี้ปรึกษาหารือกับสมาชิกของสภา

อตุสาหกรรมกลุม่พลาสตกิและกลุม่ปิโตรเคมี 
และสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื (TBCSD) โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากบรษิทัสมาชกิอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่  
บริษัทเอสซีจี บริษัทพีทีทีจีซี และบริษัท
ไออาร ์พีซี  ที่ ได ้แสดงเจตนารมณ์ที่จะ
พัฒนาโครงการร่วมกันตั้งแต่ต้น อีกทั้ง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง
มหาดไทย และกรงุเทพมหานคร จนสามารถ
ก ่อตั้ ง “โครงการความร ่วมมือภาครัฐ  
ภาคธรุกจิ และภาคประชาสงัคม เพือ่จดัการ 
พลาสติกและขยะอย่างยั่ งยืน” หรือ  
“พพีพี ีพลาสตกิ (PPP Plastic)” ขึน้ได้ส�าเรจ็
เมือ่ 5 มถินุายน 2561 และมภีาคเีครอืข่าย 
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น  
15 องค์กรในวนันัน้เอง

5ดาวเด่น



โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพ่ือจัดการ
พลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ  
Thailand PPP Plastic มีเป้าหมาย
อย่างไร

คุณสุพจน์: ย้อนกลับไปในอดีต พลาสติก
ถูกคิดค้นมาเพื่อทดแทนการใช้วัสดุอื่น ๆ 
หลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้งช่วยใน
เรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมากขึน้ เช่น การ
ใช้พลาสติกแทนกระป๋องดีบุกเพ่ือประหยัด
พลังงานและปลอดภัยกับสุขภาพผู้บริโภค
มากข้ึน หรือใช้บรรจุอาหารเพ่ือยืดอายุ
ของอาหารให้นานขึ้น และช่วยให้เกิดความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ท�าให้ผู้คน
ในโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม
ควรใช้อย่างเหมาะสมจะดีที่สุด และเมื่อ
ใช้แล้วควรทิ้งแบบคัดแยกขยะ เพ่ือน�า
พลาสติกเหล่านั้นกลับมาเข้ากระบวนการ
รีไซเคิล เพราะพลาสติกนั้นสามารถน�า
กลับมาใช้ใหม่ เป็นทรัพยากรที่ใช้ได้ไม่รู้จบ  
ดังนั้น เราต้องวิเคราะห์ว่าอะไรคือการใช้
ท่ีไม่จ�าเป็นและอะไรยังจ�าเป็น ตัวอย่าง
เช่น ปัญหาการขาดแคลนอาหาร พลาสติก
เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เพราะใช้ห่อหุ ้มให้ผัก
หรือผลไม้สดสะอาดอยู ่ได้นาน สามารถ
จัดส ่งได ้ไกลมากขึ้นและอยู ่บนชั้นวาง
สินค้าได้นานข้ึน ขณะที่การซื้อสินค้าจาก 
ตลาดหรือร้านค้าต่าง ๆ หากทุกคนมีถุงที่
ใช้ซ�้าได้ของตัวเองไปซื้อของก็จะช่วยลด 
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ�าเป็นลงได้

คณุประทรรศน์: โครงการ พีพีพี พลาสติก 
นี้ ปัจจุบันมีหน่วยงานมากกว่า 33 หน่วย
ท่ีตั้ ง ใจจะท�างานร ่วมกัน เพื่อช ่วยกัน

ลดขยะพลาสติก โดยน�าขยะพลาสติก
เหล ่านั้นกลับมาใช ้ประโยชน์ด ้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ซึ่ งต ้องเริ่มต ้นจากสิ่ งที่ส�าคัญที่สุด คือ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ต้องรู้จักการแยกขยะ
ที่ถูกต้อง พร้อมกับพัฒนาระบบจัดการ
ขยะที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ขยะได้ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ�้า การรีไซเคิล หรือ
น�าไปผลิตเป็นสิ่งอื่นต่อไป ให้พลาสติก 
วนกลับมาใช้ซ�้าให้ได้มากที่สุด กระบวนการ
หมนุเวยีนน�าพลาสตกิมาใช้ใหม่จะไม่สามารถ 
เกิดขึ้นได ้เลยหากไม ่มีการคัดแยกขยะ 
อย่างถูกวิธี 

ความร่วมมือครั้งนี้ ส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จในอนาคตอย่างไรบ้าง

คุณภรณี: หลายองค์กรในหลายภาคส่วน  
ต่างมโีครงการทีช่่วยเรือ่งปัญหาขยะ แต่ด้วย 
ความซับซ้อนของปัญหา และปริมาณขยะ
ที่มีจ�านวนมากเกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่ง 
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะจัดการได ้  
เราจึงคดิว่าการสร้างความร่วมมอืกนัขึน้เพือ่
บรหิารจดัการปัญหาให้ไปในทศิทางเดยีวกนั

น่าจะเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุ โดยการเชือ่มโยง 
ความพยายามและกิจกรรมดี ๆ ของทุก ๆ 
หน่วยงานมาท�างานประสานกัน ขยายผล
และต่อยอดด้วยกัน ท�าให้แรงที่ทกุองค์กร
ลงไปมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ 
มากเช่นนี้ 

1 ปีที่ผ่านมา Thailand PPP Plastic 
ได้ท�าอะไรไปแล้วบ้าง

คุณกมลวรรณ: ทีม พีพีพี พลาสติก ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนหลายบริษัทร่วมกัน
ริเริ่มโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการ
ขยะพลาสติกขึ้นในพ้ืนที่ต้นแบบ 2 พื้นท่ี 
คือ เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัระยอง โดยร่วมกบัจงัหวดัระยอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ซ่ึงมีเป้าหมาย 
ในการน�าขยะพลาสติกมาใช ้ประโยชน์ 
ให้ได้ทั้งหมดและลดขยะพลาสติกท่ีจะไป
หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

คุณประทรรศน์: โครงสร้างพืน้ฐานในการ
คัดแยกและจัดเก็บขยะเป็นกุญแจส�าคัญ 
ที่จะท�าให้โมเดลทั้งสองประสบความส�าเร็จ 
พีพีพี พลาสติก จึงต้องท�างานร่วมกันกับ
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือด้านนี้  
และในส่วนทมี พพีพี ีพลาสตกิ เอง จะแสวงหา 
ว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยได้อีกบ้าง 
รวมทัง้การท�างานกบัผูผ้ลติสนิค้าต่าง ๆ ให้มี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�าไป
รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น และหากผู้บริโภคช่วยกัน
สนับสนุนสินค้าที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์
รีไซเคิลก็จะช่วยได้เช่นกัน ต้องช่วยกัน 
ทกุคน ทกุฝ่าย 
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คุณสุพจน์: การแก้ปัญหาขยะเริ่มจากการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเราทุกคนเท่านั้นเอง  
แต ่ก็ ไม ่ง ่าย และอาจต ้องใช ้ เวลาเป ็น
หลักสิบป ีหรืออาจเป ็นทั้ ง เจเนอเรชัน 
กว่าท่ีเราจะได้เห็นเป็นรปูธรรมจรงิ ๆ  ในปีที ่2  
ของโครงการ นอกจากเรายังคงด�าเนินงาน
ต่อจากปีแรกแล้ว เราได้มีเพื่อน ๆ จากอีก
หลากหลายองค์กรมาร่วมมือกันมากขึ้น
เป็น 30 กว่าองค์กร ทั้งเอกชนและเอ็นจีโอ 
และได้ท�างานกับคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการขยะพลาสติก ภายใต ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม  
เพื่อขับเคล่ือนแผนการจัดการขยะพลาสติก
ของประเทศไทยให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรม 

คุณธวัชชัย: ส�าหรับบริษัท ดาว เอง 
เราน�าเทคโนโลยีถนนพลาสติกเข ้ามา
ในปีแรก และได้เริ่มโครงการน�าร่องกับ
ภาคเอกชนไปแล้ว ในปีนี้ เราเริ่มศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน�าพลาสติกเหลือใช ้
เหล่านัน้มาท�าประโยชน์อืน่ ๆ  ว่าสามารถท�า
อะไรได้อีกบ้างที่ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วย และร่วมกับ
สถาบนัต่าง ๆ  ท�าการศกึษาเพิม่เตมิว่าช่วยให้ 

ถนนดีขึ้นได้อย่างไร มีผลกระทบใดหรือไม่
อย่างไร เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับทุกฝ่าย 
น�าไปสู่การสร้างมาตรฐานของประเทศโดย
การทดลองแก้ไขข้อบกพร่อง เพราะหากท�า
เป็นถนนสาธารณะได้จรงิ การหมนุเวยีนขยะ
พลาสติกมาเป็นถนนก็จะช่วยให้พลาสติก
ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบการใช้ประโยชน์ได้
ปริมาณมากและไม่ต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ของเรา

บทบาทของกลุ่มบริษัท ดาว กับ พีพีพี 
พลาสติก (PPP Plastic)

คุณสุพจน์: พีพีพี พลาสติก เป็นโครงการ
ที่หลาย ๆ คน หลาย ๆ องค์กร สมัครใจมา
ร่วมมือกัน ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
ใด ๆ ต่อกันเลย ดังนั้น ดาว เองก็อาสาที่จะ 
ท�างานกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยกัน 
แก ้ป ัญหาขยะพลาสติกของประเทศ
และของโลกที่เราอยู ่ด ้วยกันนี้ พวกเรา
เชื่ อ ในสิ่ ง เ ดี ยว กันว ่ า  ความร ่ วม มือ 
อย่างจริงใจ การแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน เป ็นแนวทางที่ จะช ่ วยให ้
สถานการณ์ขยะพลาสติกดีขึ้นได้อย่างยั่งยนื
และเป็นรูปธรรม และเราทุกคนก็มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางกันคนละอย่าง ช่วยกัน 

แก้ปัญหานี้ได้อย่างครบวงจร เราก็เป็น 
“อาสาสมัคร” คนหนึ่ง องค์กรหนึ่ง ที่จะมา
ร่วมท�างานนี้กับทุกคน ทุกองค์กร นั่นเอง 

คุณประทรรศน์: หากมองในแง่ความ
ยั่งยืน วิธีการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เล่ามา 
ทั้งหมดคือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลก
ยอมรับ ซึ่ง PPP ก็คือแพลตฟอร์มหน่ึง 
ที่ช่วยให้หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ด�าเนินงานใน 
ส่วนของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายเดียวกันทั้งหมด ภาครัฐท�าหน้าที ่
ปรับปรุงระบบขนส ่ง และจัดเก็บขยะ  
ส่วนประชาชนก็ลดการใช้พลาสติกส่วนท่ี 
ไม่จ�าเป็น คัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี
และท�าจนเป็นเร่ืองปกติในชีวิตประจ�าวัน 
ด้านผู ้ประกอบการภาคเอกชนก็คิดค ้น
เรื่องเทคโนโลยีว่าจะท�าอย่างไรให้วัตถุดิบ
ในการผลิตสินค้านั้นวนกลับมาใช้ใหม่ได้  
ท�าอย่างไรจะสามารถเรียกวัสดุเหล่าน้ัน 
กลับมาสู่ระบบได้ง่ายขึ้น ถ้าทุกกิจกรรม
สามารถบรรลุเป ้าหมายได ้ ในอนาคต
ปัญหาเหล่านี้อาจสิ้นสุดลงและไม่กลับมา
เกิดอีก และ ดาว จะเข้าไปมีบทบาทช่วย 
ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
และภาครัฐนั่นเอง

เมื่อจบบทสนทนาแล้ว เราสรุปได้ว ่า  
ท้ายที่สุดปัญหาขยะและพลาสติกไม่ใช่
หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่หน้าที่
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน หรือ
ผู้ผลิตพลาสติกเท่านั้น เพราะทุกคนมี
ส่วนร่วมในปัญหาจึงต้องมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาด้วย การร่วมแรงร่วมใจ 
ใช ้ความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง 
ของแต่ละคน แต่ละองค์กร ย่อมสามารถ
สร้างความเปล่ียนแปลงได้ ด้วยการ 
เริ่มในจุดเล็ก ๆ จากพฤติกรรมในชีวิต
ประจ�าวนัของเรา ช่วยกนัคนละไม้คนละมอื
ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด
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โดโรธี เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1910  
ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เธอเป็นลูกสาวคนโต 
ในบรรดาพีน้่องสีด่รณุขีองจอห์น วนิเทอร์ โครว์ฟตุ  
(John Winter Crowfoot) และมอลลี โครว์ฟุต 
(ชือ่เตม็คอื Grace Mary Crowfoot แต่ครอบครวั
เรียกเธอสั้น ๆ ว่า Molly)

โดโรธีเดินทางมาเรียนที่อังกฤษ แม้จะอยู่ห่างไกล 
จากบพุการ ีแต่เธอกไ็ด้รบัการสนบัสนนุให้ค้นคว้า
ในสิ่งที่เธอสนใจมาตั้งแต่อายุได้ 10 ขวบ นั่นคือ
เรื่องราวของผลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�าหนดชะตาชีวิต
ของเธอในอนาคต

ระหว่างที่จอห์น พ่อของเธอด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ผู้ดูแลด้านการศึกษาของประเทศซูดาน เขาได้
ผลักดันให้ลูกสาวเรียนหนังสือในโรงเรียนท้องถิ่น 
ร่วมกับผู้ชาย ต่อมาใน ค.ศ. 1921 โดโรธีเป็น 
หนึ่งในเด็กหญิงเพียงสองคนของ Sir John  
Leman High School ประเทศอังกฤษ ที่ได้เรียน 
วิชาเคมีในโรงเรียน และด้วยความช่วยเหลือจาก 
ครูใหญ่ของโรงเรียน Leman ที่ติววิชาภาษา
ละตินให้เธอเป็นพิเศษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
ออกซฟอร์ด (University of Oxford) ท�าให้เธอ
สามารถสอบเข้าเรียนในสาขาวิชาเคมีที่วิทยาลัย 
ซอเมอร์วลิล์ (Somerville College) มหาวทิยาลยั
ออกซฟอร์ดได้ โดโรธจีบการศกึษาด้วยเกยีรตนิยิม
อนัดบัหนึง่ ซึง่เป็นผูห้ญงิคนทีส่ามทีไ่ด้รบัรางวลันี้  
และเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในยุคนั้นที่ศึกษาผลึก 
ของสารอินทรีย์จากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  
(X-ray Crystallography)

รงัสเีอกซ์เป็นคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าทีม่คีวามยาวคลืน่ 
ใกล้เคียงกับช่องว่างระหว่างอะตอม เมื่อเราฉาย 
รังสีเอกซ์ไปยังผลึกของสาร มันจะเลี้ยวเบน 
กระจายออกไปเกิดภาพบนฉาก สารประกอบ 
แต่ละชนิดมีจ�านวนอะตอมและช่องว่างระหว่าง 
อะตอมต่างกัน ท�าให้เกิดภาพที่มีลักษณะเฉพาะ 
ของสารนั้น ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะค�านวณย้อน
กลบัมาหาว่าโครงสร้างสามมติขิองผลกึทีต้่องการ 
ศึกษานั้นเป็นอย่างไรกันแน่

การเป็นผูบ้กุเบกิวทิยาการใหม่ ๆ  ช่วยเบกิทางให้โดโรธ ี
เข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก ทีม่หาวทิยาลยั 
เคมบริดจ์ โดยเธอต่อยอดงานวิจัยไปศึกษา
โครงสร้างของสารจ�าพวกสเตอรอยด์ ซึ่งเป็นสาร 
ไม่ละลายน�้าอันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของ
ฮอร์โมนเพศ นอกจากนี ้เธอยงัมส่ีวนในการศกึษา
โครงสร้างของเพปซิน (Pepsin) เอนไซม์ย่อย
โปรตีนในกระเพาะอาหารของเราอีกด้วย

โดโรธี 
ฮอดจ์คิน
สตรีผู้ทำาให้โลกรู้จักหน้าตา
ของเพนิซิลลินและอินซูลิน
ในช่วงกลางครสิต์ศตวรรษที ่20 ผูห้ญงิไม่ได้มสีทิธเิท่าเทยีมกบัผูช้ายเช่นในปัจจบุนั ทัง้เรือ่ง 
การเรยีนหนงัสือ การประกอบอาชพี การเลอืกตัง้ และอกีหลายประเดน็ทางสงัคม กระนัน้ 
กย็งัมนีกัวทิยาศาสตร์หญงิคนหนึง่ทีส่ามารถค้นพบโครงสร้างของสารชวีโมเลกลุทีส่�าคญั 
โดยการใช้รังสีเอกซ์ จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี รวมทั้งเป็นสมาชิกของราชสมาคม 
แห่งลอนดอน และได้รบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ชัน้สงูอกีด้วย

ชื่อของเธอคือ

โดโรธี โครว์ฟุต ฮอดจ์คิน 
(Dorothy Crowfoot Hodgkin)

8 ดาวรอบรู ้ เรือ่งโดย ศภุกจิ พฒันพฑิรูย์ และอาจวรงค์ จนัทมาศ
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ใน ค.ศ. 1934 โดโรธกีลบัเข้ามาท�างานในวทิยาลยัซอเมอร์วลิล์อกีครัง้  
ทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในไม่กีวิ่ทยาลยัของออกซฟอร์ดทีร่องรับนักวทิยาศาสตร์หญงิ 
หนึ่งในลูกศิษย์คนส�าคัญของโดโรธี ได้แก่ มาร์กาเร็ต แทตเชอร์  
(Margaret Thatcher) อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กแห่งสหราช-
อาณาจักร

โดโรธีแต่งงานกับนักประวัติศาสตร์ โทมัส ฮอดจ์คิน (Thomas  
Hodgkin) ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสามคน หลังจากคลอดลูกคนแรก โดโรธี 
เกดิอาการตดิเชือ้จนท�าให้เป็นโรคข้ออกัเสบรมูาตอยด์ (Rheumatoid 
Arthritis) ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุ 28 ปี ท�าให้ข้อต่อบริเวณมือของเธอ 
อกัเสบจนผิดรปูผิดร่าง แต่นัน่กไ็ม่ใช่ข้ออ้างของโดโรธทีีจ่ะไม่ท�าวจิยัต่อ 
เธอยังคงมุ่งมั่นจัดการกับผลึกสารอินทรีย์ต่อไป

เดมิทโีดโรธตีัง้ใจจะศกึษาโครงสร้างของฮอร์โมนอนิซลูนิทีเ่ป็นตวัช่วย 
ควบคมุระดบัน�า้ตาลในกระแสเลอืด แต่โครงการนีก้ต้็องพบัไว้ชัว่คราว 
เม่ือเธอได้รับการติดต่อจาก ฮาวเวิร์ด ฟลอรีย์ (Howard Florey)  
นักพยาธิวิทยาชาวออสเตรเลีย ให้มาร่วมทีมศึกษาโครงสร้างของ 
ยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ยาปฏิชีวนะขนานเอกของโลกในยุคนั้น

เพนซิลิลนิเป็นสารทีโ่มเลกลุมขีนาดใหญ่ทีส่ดุเท่าทีเ่คยได้รบัการศกึษา
ด้วยรังสีเอกซ์ในสมัยนั้น ความส�าเร็จของโดโรธีในการหาโครงสร้าง
ของเพนิซิลลินใน ค.ศ. 1945 ท�าให้นักเคมีคลายข้อสงสัยที่มีมา 
โดยตลอด นอกจากนี้ยังท�าให้เธอได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิก 
ของราชสมาคมแห่งลอนดอน (The Royal Society of London  
for Improving Natural Knowledge เรยีกสัน้ ๆ  ว่า Royal Society)  
ใน ค.ศ. 1947

ต่อมา โดโรธค้ีนพบโครงสร้างของวติามนิบ ี12 โดยอาศยัคอมพวิเตอร์ 
มาช่วยในการคิดค�านวณ

ผลงานทัง้หมดทีผ่่านมาท�าให้โดโรธไีด้รบัรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  
สาขาเคมี ใน ค.ศ. 1964 และหลังจากน้ันเพียงปีเดียวเธอก็ได้รับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Order of Merit จากสมเด็จพระราชินีแห่ง 
องักฤษ ซึง่เป็นระดบัชัน้สงูทีม่อบให้แก่ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ เธอเป็นผู้หญิงคนที่สองถัดจากฟลอเรนซ์  
ไนติงเกล (Florence Nightingale) ที่ได้รับเกียรตินี้ โดยทิ้งช่วงเวลา 
ห่างกันเกือบ 60 ปี นับจาก ค.ศ. 1907 ที่ Nightingale ได้รับ และ 
เธอยังเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเหรียญ Copley Medal 
จากราชสมาคมแห่งลอนดอนเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความส�าเร็จ
ในการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ในทีส่ดุโครงสร้างของอนิซลูนิกไ็ด้รบัการค้นพบใน ค.ศ. 1969 นบัเป็น 
เวลา 34 ปีหลังจากที่โดโรธีถ่ายภาพผลึกของอินซูลินด้วยรังสีเอกซ์ 
เป็นครัง้แรก สาเหตทุีค่วามส�าเร็จน้ีมาถึงล่าช้าเพราะต้องรอคอมพวิเตอร์ 
ก�าลังประมวลผลสูงเกิดขึ้นมาเสียก่อน

หลังจากที่โดโรธีประสบความส�าเร็จสูงสุดในวงการวิทยาศาสตร์แล้ว
เธอก็หันมาท�างานด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และการศึกษาในประเทศ
ก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย รวมทั้งพัฒนาความ
สัมพันธ์และการปลดอาวุธระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น โดโรธีก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาเป็นประธาน
การประชุมพักวอชว่าด้วยวิทยาศาสตร์และกิจการโลก (Pugwash  
Conferences on Science and World Affairs) ตั้งแต่ ค.ศ. 1975 - 
1988 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากค�าประกาศเจตนารัสเซลล์-ไอน์สไตน ์
(Russell-Einstein Manifesto) นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างรวมกัน 
ส่งเสยีงเรยีกร้องให้เกดิกระบวนการสนัตภิาพการปลดอาวธุนวิเคลยีร์ 
และระเบิดไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศ

การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผ่านมาท�าให้รัฐบาลโซเวียตตัดสินใจมอบ
รางวัลสันติภาพเลนิน (Lenin Peace Prize) แด่โดโรธีใน ค.ศ. 1987 
โดโรธีน่าจะยังคงมีบทบาทส�าคัญด้านการพัฒนาสังคมและวงการ 
ผลิกศาสตร์ต่อไปเรื่อย ๆ หากไม่เพราะความเจ็บปวดจากโรคไขข้อ
และความชรา ที่ท�าให้เธอต้องยุติบทบาทหน้าที่เพื่อสาธารณะและ 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการไปในที่สุด

โดโรธี ฮอดจ์คิน เสียชีวิตลงในวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 จาก 
ภาวะเส้นโลหิตในสมองแตก ที่ประเทศอังกฤษ

แม้จะเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักกิจกรรมเพื่อ 
สันติภาพ แต่ถ้อยค�าและกิริยาที่นุ่มนวลถ่อมตัวของโดโรธีก็ท�าให้เธอ 
เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแรงบันดาลใจของลูกศิษย์ของ 
เธอเสมอมา

อ้างอิง 
https://www.britannica.com/biography/Dorothy-Hodgkin
https://www.sciencehistory.org/his…/dorothy-crowfoot-hodgkin

นักวิทยาศาสตร์
เพื่อสันติภาพ
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เคยสงสัยกันบ้างไหมนะว่าเคร่ืองส�าอางที่บอกว่ามีสารคอลลาเจน วิตามินซี สารกันแดด สารที่ท�าให้หน้ายกกระชับ สารเหล่านี้บรรจุลงใน 
เครื่องส�าอางได้อย่างไร ใช้ตามปริมาณที่บอกไว้ข้างกล่องจะให้ผลดีดังโฆษณาได้จริงหรือ นวัตกรรมอะไรที่ช่วยให้เครื่องส�าอางออกฤทธิ์ได้ตาม 
ที่ผู้ผลิตต้องการ เรามารู้จักนวัตกรรม “เทคโนโลยีห่อหุ้ม (Encapsulation Technology)” ที่เป็นค�าตอบของค�าถามเหล่านี้ ด้วยความรู้ดี ๆ  
จาก ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงมาลิน อังสุรังษี ที่น�ามามอบให้กัน

เทคโนโลยีห่อหุ้ม (Encapsulation Technology) เป็นกระบวนการกักเก็บสารส�าคัญหรือส่วนผสมของสารเหล่านี้ไว้เป็นส่วนแกน (Core) 
ภายในวัสดุที่เป็นเปลือกหุ้ม (Shell) วัสดุห่อหุ้มน้ีอาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้น เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติของสารที่ถูกกักเก็บให้ดีขึ้น สารท่ีถูก 
กักเก็บส่วนใหญ่เป็นของเหลว แต่อาจเป็นอนุภาคของแข็งหรือก๊าซก็ได้ อนุภาคที่ได้จากเทคโนโลยีชนิดนี้ มีตั้งแต่ขนาดเล็กไม่กี่ไมโครเมตรที่ 
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจนถงึขนาดเป็นมลิลเิมตรทีต่าเปล่าเหน็ได้ เทคโนโลยห่ีอหุม้สามารถประยกุต์ใช้ในวงการต่าง ๆ  เช่น ส ีอาหาร ยา เครือ่งส�าอาง 
โดยอาจอยูใ่นรปูของไมโครแคปซลู (Microcapsule) และไมโครสเฟียร์ (Microsphere) ลกัษณะอนภุาคทัง้สองแบบทีก่กัเกบ็สารสถานะต่าง ๆ  ไว้

เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้เครื่องสำาอาง
ด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้ม

Microcapsule
with solid core

Microcapsule
with non-solid core

Microcapsule
with solid microdomains/

nanodomains

Microcapsule
with non-solid 

microdomains/nanodomains

Microsphere with molecular 
mix of matrix and

encapsulated agent

ลักษณะของไมโครแคปซูล
และไมโครสเฟียร์ที่กักเก็บ

หรือห่อหุ้มสารสถานะต่าง ๆ ไว้  
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ในวงการเครื่องส�าอาง เทคโนโลยีห่อหุ ้ม 
จะช่วยสร้างจดุเด่น จดุขาย เพ่ิมคณุค่า รวมทัง้ 
มลูค่า ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยส่วนผสมส�าคัญ 
ในเครื่องส�าอางท่ีท�าให้ผลิตภัณฑ์ได ้รับ 
ความเช่ือถือและความนิยมคือสารออกฤทธิ์  
ซึ่งพบว่ามีค่อนข้างมาก ทั้งที่ได้จากการ
สังเคราะห์และสารจากธรรมชาติ อาจอยู่ 
ในรูปสารเดี่ยวบริสุทธิ์  เช ่น วิตามิน ซี  
(Vitamin C) สารเชงิซ้อน เช่น คอลลาเจน  
(Collagen) รวมทัง้สารผสมทีรู่อ้งค์ประกอบ  
เช่น ไตรเมธลิซโิลซซีลิเิกต (และ) โพลพีรอพลี 
ซิลเซสควิโอเซน (Trimethylsiloxysilicate  
(and) Polypropylsilsesquioxane) และ 
ไม่รูอ้งค์ประกอบ เช่น ไฮโดรไลซ์ ซอย โปรตนี 
(Hydrolyzed Soy Protein) สารเหล่าน้ี 
มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สามารถเลือกน�ามาใช้ 
ในสูตรตามความต้องการ แต ่บางครั้ง 
พบปัญหา เช่น มีสีเข้มไป มีกลิ่นฉุนไป  
ดูโบราณไม่ทันสมัยจนผู้บริโภคไม่ยอมรับ  
บางสารถูกท�าลายจากภาวะแวดล้อมง่าย 
จนขาดความคงตัว บางคร้ังก็หมดฤทธิ์เร็ว 
เกินไป ท�าให้ต้องใช้ซ�้าบ่อย (ใช้หมดไป 
หลายขวดแล้วยงัไม่เหน็ผล) หรอืไม่สามารถ 
ซึมผ่านผิวหนังเพราะโมเลกุลใหญ่เกินไป 
จนไม่แสดงฤทธิ์ตามท่ีต้องการ ไม่สามารถ 
เข้าสู่เป้าหมายการออกฤทธิ์ได้เต็มที่เพราะ 
บางส่วนถูกท�าลายก่อน จนออกฤทธิ์ไม่ดี 
หรอืไม่ได้ 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้เทคโนโลยีห่อหุ้มเพ่ือ 
ช่วยให้สารทีม่ข้ีอด้อยข้างต้นมคีณุสมบตัดิขีึน้ 
เช่น ช่วยท�าให้สีและกลิ่นที่ไม่ต้องการลดลง 
ภาพลักษณ์ดูทันสมัยขึ้น ความคงตัวเพิ่มขึ้น 
การออกฤทธ์ินานข้ึน การซมึผ่านผวิหนงัดขีึน้  
การออกฤทธ์ิในเป้าหมายแม่นย�าขึ้น

เทคโนโลยีห่อหุ้มที่ใช้ในวงการเคร่ืองส�าอางมีหลากหลายชนิด ขึ้นกับชนิดของสารท่ีถูก 
กักเก็บ เช่น ของแข็งมีขั้ว ชนิดของอนุภาคห่อหุ้มที่อยากได้ เช่น รูปนีโอโซม (Niosome) 
และวัตถุประสงค์ที่ต้องการประยุกต์ใช้ เช่น ออกฤทธ์ิได้นานขึ้น ท�าให้มีสูตรเตรียมวัสดุ 
ห่อหุ้มและวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างสารที่ใช้เพื่อดักจับและเคลือบผิวกักเก็บสาร
เป็นวัสดุห่อหุ้มมีกลุ่มไขมัน เช่น ฟอสโฟลิพิด (Phospholipid) และพอลิเมอร์ (Polymer)  
ทั้งชนิดธรรมชาติและสังเคราะห์ เช่น โซเดียม อัลจิเนต (Sodium Alginate) เอธิลเซลลูโลส 
(Ethyl Cellulose) พอลิไวนิล แอลกอฮอล์ (Polyvinyl Alcohol) ส่วนตัวอย่างวิธีการ 
เตรียมมีทั้งวิธีทางเคมี เช่น การท�าให้ไม่ละลาย (Insolubilisation) วิธีทางกายภาพ-เคมี เช่น  
การแยกชั้นน�้าและตัวท�าละลายอินทรีย์ (Aqueous and Organic Phase Separation)  
และวิธีทางกายภาพ เช่น การใช้ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic) โดยอนุภาคขนาดเล็กที่เตรียมได ้
จากเทคโนโลยห่ีอหุม้มหีลายชนดิ อย่างในภาพด้านล่างเป็นตวัอย่างนโีอโซม ซึง่เป็นอนภุาคทีม่ ี
วสัดหุ่อหุม้ส่วนใหญ่เตรยีมจากส่วนผสมของสารลดแรงตงึผวิไม่มขีัว้ (Non-ionic Surfactant)  
และคอเลสเตอรอล (Cholesterol) โดยมีวิธีการเตรียมหลายวิธี เช่น วิธีการฉีดอีเธอร์ (Ether  
Injection Method)

สารสกัด
อิสระ           นีโอโซม

สารสกัดกักเก็บในรูปนีโอโซม
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

การกักเก็บสารสกัดสมุนไพร
ในรูปนีโอโซมเปรียบเทียบกับสารสกัด

ที่ไม่ได้กักเก็บ และรูปลักษณ์
ของนีโอโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์

การใช้เทคโนโลยห่ีอหุม้ยงัสามารถสร้างนวตักรรมให้กบัผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางได้ด้วย ส�าหรบั  
อนุภาคกักเก็บสารขนาดใหญ่ที่ตาเห็นได้นั้น นอกจากท�าให้เครื่องส�าอางมีคุณสมบัติดีขึ้น 
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังช่วยเสริมให้เครื่องส�าอางซึ่งมีส่วนผสมของอนุภาคนี้มีลักษณะ 
น่าสนใจขึ้น เพราะอนุภาคดังกล่าวสามารถเตรียมเป็นรูปร่างและสีต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความ 
สนใจได้ เช่น รูปทรงกลม (Bead) เส้น (Thread) กลีบดอกไม้ (Petal) หรือกระทั่งสองสีใน
อนุภาคเดียวกัน (Duo-color) 

จะเห็นว่าเทคโนโลยีห่อหุ้มสามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหาข้อด้อยหรือช่วยพัฒนาคุณสมบัต ิ
ของสารส�าคญัทีใ่ช้ในเครือ่งส�าอาง ทัง้ยงัสามารถสร้างนวตักรรมให้เกดิขึน้ในผลติภณัฑ์ เพราะ 
เครื่องส�าอางซึ่งมีส่วนผสมของอนุภาคที่ได้จากเทคโนโลยีห่อหุ้ม จะมีคุณสมบัติโดดเด่น 
และแตกต่าง เช่น อนุภาคกักเก็บกลิ่นหอมที่ติดทนนานกว่าปกติ รูปลักษณ์หรือสีที่น่าสนใจ 
ท�าให้มจีดุขายช่วยดงึดดูใจลกูค้าเพิม่ขึน้ และเพิม่ประสทิธภิาพให้เครือ่งส�าอางออกฤทธิต์ามที่ 
ต้องการได้มากขึ้นอีกด้วย 
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ดาว: คิดค้น
เพื่อก้าว
ไปด้วยกัน
เมื่อเมษายนที่ผ่านมา บริษัท ดาว ทั่วโลก  
ได ้ปรับภาพลักษณ์ขององค ์กรใหม ่
หลังจากการแยกธุรกิจออกมาจาก 
ดาว ดูปองท์ (Dow DuPont) วันนี้ 
นิตยสาร @Dow ของเราได ้ เชิญ 
คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อ�านวยการ 
ฝ ่ายองค์กรสัมพันธ ์  ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ กลุ ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย มาขยายความให้เราได้
ทราบกันว่าแบรนด์ ใหม่นี้คืออะไรและ
เป็นอย่างไร
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Q: อยากให้เล่าเร่ืองแบรนด์ Dow ใหม่ 
ว่าเป็นอย่างไร
A: หลังจากที่บริษัท ดาว ได้รวมกิจการกับ
บริษัท ดูปองท์ และแยกออกเป็น 3 แผนก
ธุรกิจ ซึ่งวันนี้ แผนกธุรกิจวัสดุศาสตร์ หรือ 
“Materials Science Division” ก็ได้แยก
ออกมาเป็นบริษัท ดาว อีกครั้งหนึ่งอย่าง
เป็นทางการ และได้เข้าตลาดหุ้นที่นิวยอร์ก
ในชื่อของ “Dow” ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
ที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เริ่มใช้แบรนด์ 
Dow ใหม่นั่นเอง 

วันนี้ เราได้เปลี่ยนจาก “ดาว เคมิคอล” เป็น 
“ดาว” แต่เรายังคงใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัดสีแดงและมีค�าว่า Dow อยู่
ตรงกลางเหมือนเดิม ซึ่งพวกเราเรียกกันว่า
สัญลักษณ์ “ดาว ไดมอนด์”

นอกจากนี้  เราก็ได ้เป ิดตัวแบรนด์ไลน์ 
(Brandline) ใหม่ คือ “Seek Together”  
หรือ “คิดค้นเพื่อก้าวไปด้วยกัน” เพราะเรา
ทุกคนที่นี่เชื่อในพลังของความร่วมมือกัน 
เราเชือ่ว่า ถ้าเราท�างานเพยีงล�าพงั เรากค็งจะ 
บรรลุผลส�าเร็จได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อใด
ที่เราได้ร ่วมมือกัน ไม่ว่าจะกับพนักงาน 
กับคู่ค้า กับลูกค้า กับชุมชน กับภาครัฐ หรือ
กับใคร ๆ ก็จะท�าให้เราเข้าใจซึ่งกันและกัน
ดีขึ้น สามารถร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในทุก ๆ ด้านมากขึ้น 
รวมทั้งท�าให ้ทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกัน 
ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย  

Q: Dow ใหม่แตกต่างกับแบรนด์เก่า
อย่างไรบ้าง
A: โลโก้ของเราไม่ได้เปลี่ยนไป เรายังคงใช้
โลโก้ดาวที่เราใช้มาแล้วมากกว่า 100 ปี แต่
ที่เปล่ียนไปคือ เราต้องการสื่อสารให้ชัดเจน
ขึ้นว่า Dow มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตร คู่ค้า 
คูค่ดิ ของลกูค้าเรา ของชมุชน และของทกุ ๆ  
คน อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมที่จะรับฟัง 
ในขณะเดียวกัน เรา ก็มุ ่ ง เน ้นใช ้ความ
เชี่ยวชาญและพลังความคิดสร้างสรรค์ของ
เรามาผนวกกับจุดแข็งของคนอื่น ๆ เพื่อ
สร้างนวัตกรรมชั้นน�าที่ช่วยให้ลูกค้าและ 
ผู้บริโภคได้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียง

ตอบโจทย์ความต้องการของเขา แต่ยังช่วย
ตอบโจทย์ความยั่งยืนของโลกใบนี้ด ้วย 
ด้วยการมีแบรนด์ไลน์ “Seek Together” 
เพิ่มขึ้นมา

Q: แบรนด์ไลน์ “Seek Together” นี ้เป็น
แคมเปญใหม่ของบริษัท ดาว ใช่หรือไม่
A: แบรนด์ไลน์ “Seek Together” หรือ 
“คิดค้นเพื่อก้าวไปด้วยกัน” นี้ ไม่ได้เป็น
แค่แคมเปญหรือ tagline ที่ใช ้โฆษณา
อย่างที่เราเห็นกันทั่วไป แต่ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของแบรนด์ Dow ใหม่นี ้เพือ่สือ่สารปณธิาน

ขององค์กรที่ว ่า “เราจะเติบโตด้วยการ 
เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มีนวัตกรรม 
เข ้าใจลูกค ้า ยอมรับความหลากหลาย 
และมีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก” ดังน้ัน 
“Seek Together” จงึเป็นสิง่ทีเ่น้นย�า้คณุค่า
ของความร่วมมือเพื่อส่งมอบนวัตกรรม 
ให้แก่ลูกค้าของเรานั่นเอง และเป็นการ 
ส่งสารไปยังพวกเราทุกคนในองค์กรให้
ท�างานร่วมมือกันทั้งภายในองค์กรและ 
กับลูกค้าเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่ง
คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นให้แก่
ลูกค้าของเราและโลกของเรานั่นเอง
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THE 
FAMILY
ครอบครัวเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างพลเมือง 
ทีด่ใีห้แก่สงัคม ความรกัเป็นอานภุาพทรงพลงัทีย่ดึโยง 
ครอบครัวให้ด�ารงอยู่ด้วยกัน ท�าให้เราเข้าใจคนอื่น  
เรียนรู้การเสียสละ เต็มใจแบ่งปันความสุข ความสดใส  
ความร่าเริง ให้แก่คนที่เรารัก และพร้อมให้อภัยเมื่อ 
พลั้งพลาด 

การเดนิทางของอานภุาพความรกัทีห่ลัง่รนิอย่างท่วมท้น 
ส่งประกายวับวาวจบัใจของครอบครวัหนึง่ สวยงามจน
คอลมัน์ดาวสขุต้องขอน�าความสขุในแบบฉบบัครอบครวั 
ของคุณ Jarrod Trusler, Market Development 
Manager - SE Asia มาพูดคุยและเล่าให้ฟังกันค่ะ
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Q: คิดอย่างไรถึงอยากมีลูกตั้งแต่อายุไม่มากคะ
A: ในกรณีของครอบครัวผม เราสองคนอยากมีลูกตั้งแต่แรกอยู่แล้ว  
แต่เป็นเรือ่งทีไ่ม่ง่ายเลยและไม่สามารถเร่งเวลาให้มลีกูอย่างรวดเรว็ได้  
ความพยายามท่ีจะมีลูกของเราสองคนเป็นเร่ืองที่ต ้องวางแผน
มาเป็นอย่างดี ต้องคิดทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ดังน้ัน เราจึง 
คิดว่าควรเริ่มกระบวนการการมีลูกตั้งแต่เรายังอายุน้อยดีกว่า  
และเป็นความโชคดมีาก ๆ  ของเราทัง้คู ่ทีก่ารด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่ให้ 
มีลูกและการเป็นพ่อคนครั้งแรกของเราราบรื่นปราศจากอุปสรรค  
นี่ก็เป็นสาเหตุให้เรากลายเป็นพ่อคนตั้งแต่อายุสามสิบต้น ๆ ครับ

Q: ตอนนี้ลูกสาวอายุเท่าไรแล้วคะ เล้ียงง่ายไหม ตอน 
กลางคนืยงัตืน่มาร้องไห้กลางดกึไหม คณุมวีธิรีบัมอือย่างไร
ตอนเธอตื่นมากลางดึก แล้วอะไรคือส่ิงท้าทายท่ีสุดส�าหรับ
การมีลูกคะ
A: เอลล่า (Ella) คือชื่อของลูกสาวของเราครับ ตอนนี้เธออายุ  
สี่เดือนแล้ว (สัมภาษณ์ในเดือนมิถุนายน) เวลาผ่านไปเร็วมาก ๆ  
เลยครับ ลูกสาวผมไม่ได้เลี้ยงยากแต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงง่ายเช่นกัน  
การเล้ียงลูกเป็นงานที่ต้องท�าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง แบบไม่ม ี
วันหยุดและไม่มีเวลาพัก สิ่งที่ยากที่สุดส�าหรับผมตอนนี้คือการ 
ปรับตารางชีวิตใหม่และต้องท�าตัวให้ชินกับการนอนไม่เพียงพอครับ 

เราสองคนโชคดมีาก เพราะเรือ่งการร้องไห้นีเ่อลล่ามกัจะร้องเมือ่เธอ
เหนือ่ยหรอืหวิเท่านัน้ ซึง่ง่ายส�าหรบัเรามากเพราะเพยีงแค่ให้นมหรอื
กล่อมนอนลูกก็โอเคแล้ว แต่มีบ้างนาน ๆ คร้ังที่ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ 
ไม่ช่วยให้ลกูหยดุร้อง ตอนน้ันเราต้องท�าทกุอย่างทัง้ร้องเพลง เต้น อุม้ กอด 
พาเดนิ พยายามคดิหาวธิกีารอะไรกไ็ด้ทีท่�าให้ลกูหยดุร้องน่ะครบั ^^

Q: ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเลี้ยงลูกคะ คุณสองคนได้
แบ่งหน้าที่กันไหมว่าใครต้องท�าอะไร เมื่อไร อย่างไร
A: คาซูโอะ (Kazuo) สามีของผมจะเป็นผู้ดูแลลูกเป็นหลักครับ  
เขาเป็นคนก�าหนดตารางเวลาของลูกว่าจะนอนกี่โมง เล่นตอนกี่โมง 
และทานข้าวตอนกี่โมง เพราะเขาอยู่กับลูกตลอด ส่วนผมจะรับช่วง 
ดูแลและใช้เวลาอยู่กับลูกในช่วงกลางคืนและวันหยุด ซึ่งเราสองคน 
ไม่ได้ก�าหนดอย่างตายตัวว่าจะเล้ียงดูลูกอย่างไร ผมคิดว่าเป็นการ 
ท�าไปตามสัญชาตญาณของการเป็นพ่อแม่ที่ต้องเข้าใจลูกมากกว่า  
เมื่อลูกร้องไห้ ต้องพอรู้ว่าร้องเพราะอะไร และเป็นการตอบสนองลูก 
ให้ดีที่สุดในเวลาที่ลูกต้องการมากกว่า 

Q: คณุสองคนเคยมคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกนัเรือ่งการเลีย้งลกู 
บ้างไหมคะ
A: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ แต่ผมก็รู้ว่าในอนาคตอาจมีบ้างตอนที่ลูกโต 
กว่านี ้ตอนนีเ้ราสองคนยงัมคีวามคดิเหมอืนกนัอยู ่ยกเว้นการเกีย่งกนั 
ตอนตีหนึ่งว่าใครต้องลุกมาชงนมให้ลูกครับ 

Q: มาพูดเรื่องความคาดหวังในชีวิตกันบ้างดีกว่า ก่อนมีลูก
และหลังมีลูกนี่ความคาดหวังต่างกันไหมคะ
A: ก่อนที่เอลล่าจะเกิดนี่ก็มีคนมาเล่าให้เราสองคนฟังเยอะมากว่า
ชวีติของเราสองคนจะเปลีย่นไปยงัไงบ้างหลงัมลีกู ทัง้ในด้านดแีละไม่ด ี
เช่น การต้องตืน่กลางดกึและนอนไม่พอ เมือ่ต้องเดนิทางไปท�างานไกล ๆ  
จะคดิถงึลกูขนาดไหน และเรือ่งอืน่ ๆ  อกีเยอะ แต่เรากค็ดิไม่ออกหรอก 
ว่าจะเป็นยังไง จะรู้สึกอย่างไร จนกระทั่งลูกเกิด ไม่ว่าจะคิดมา 
ก่อนหน้านีย้งัไงกไ็ม่เหมอืนกบัประสบการณ์จรงิ สิง่ทีค่นอืน่เล่ามาน่ะ 
ไม่ผิดเลยนะ แต่เมื่อคุณมีลูก ความหมายในชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไป 
หมดจริง ๆ ผมเปล่ียนเป็นคนละคนจากเม่ือก่อนเลยต้ังแต่มีลูก  
ตอนนี้ลูกเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราสองคนท�างานหนักขึ้น และพยายาม 
จะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเพื่อเขา

Q: ตอนนี้คุณกลัวหรือกังวลเรื่องลูกในเรื่องไหนที่สุดคะ
A: การที่ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ คือ 
สิ่งที่เราสองคนต้องการมากที่สุดครับ อะไรก็ตามที่จะท�าให้ลูกไม่มี
ความสุขคือสิ่งที่เรากังวล แต่เราสองคนก็รู้ดีว่าเราควบคุมทุกอย่าง 
ในชีวิตไม่ได้หรอก สิ่งที่เราท�าได้คือสนับสนุน ส่งเสริม ให้ก�าลังใจ 
ดูแล และรักลูกอย่างสุดก�าลังที่เราจะท�าได้ ที่เหลือก็หวังว่าเธอ 
จะมีชีวิตที่สมบูรณ์

Q: ในอีก 10 ปีข้างหน้า คุณมองตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรคะ
A: ถ้าผมถูกถามค�าถามนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกัน
ว่าในวันนี้ผมได้มีโอกาสแต่งงานกับรักแท้หนึ่งเดียวในชีวิต มีลูกสาว
แสนน่ารัก มีหมาแสนรู้ ท�างานอยู่เมืองไทย ผมก็ได้แต่หวังว่าในอีก 
10 ปีข้างหน้า การเดินทางของผมจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจ�า
และประสบการณ์ดี ๆ และครอบครัวของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและ
เปี่ยมสุข
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ดาว จับมือเครือข่าย PPP Plastic สานต่อภารกิจจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ดาว จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน PPP Plastic แถลงความก้าวหน้าครบรอบหนึ่งปี พร้อมร่วมประกาศ
เจตนารมณ์สานต่อภารกจิจดัการพลาสตกิและขยะอย่างยัง่ยนืในปีทีส่อง ชแูนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
มุ่งให้ความรู้แก่สังคมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติก ให้ผู้บริโภคสามารถแยกขยะจากต้นทาง ขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย 
การน�าพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% ในปี 2570 

ด า ว  ม อ บ ร า ง วั ล  W E  A r e  
Innovators  ส ่ ง เสริม เยาวชน
ไทย พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 
ที่ยั่งยืน

ดาว มอบรางวัล WE Are Innovators  
ให้กับโรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย น�าโดย นายส่งศักดิ์  
เทพดวงแก้ว ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
พร้อมทั้งคุณครูและนักเรียนเจ้าของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ “แผ่นอนุบาล
กล้ากล้วยไม้จากสมบัติการดูดซับน�้า
ของไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากเปลือก
สบัปะรด (Bio-Cellulose Sheets From 
Pineapple Peel Waste for Orchid 
Nursery)” ซึ่งน�าเปลือกสับปะรดที่เป็น
ขยะจากภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่นมา 
สร้างประโยชน์ โดยคณะครูและนักเรียน
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ ิกไปศึกษาดูงานและท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม ณ ประเทศเคนยา 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562

ดาว ร ่วมแบ่งป ันประสบการณ์ 
และองค ์ความรู ้  “ทักษะสมอง 
เพื่อจัดการชีวิตให้ส�าเร็จ” ในงาน  
TEP Forum 2019

ดาว ร่วมแบ่งปันองค์ความรู ้“ทกัษะสมอง
เพ่ือจดัการชวีติให้ส�าเรจ็” หรอื Executive 
Functions (EF) และประสบการณ์
การน�าองค์ความรู้ EF ไปขยายผลภายใต ้
โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ 
ความส�าเร็จ เพื่อระยองผาสุก ในการ 
พูดคุยประเด็นหัวข้อ “ร่วมระดมสมอง 
เพือ่ออกแบบแนวทางสูก่ารเปลีย่นแปลง” 
ภายในงาน TEP Forum 2019 “ภมูทิศัน์ 
ใหม่การศึกษา: เส ้นทางการพัฒนา 
สมรรถนะเด็กไทย (New Education  
Landscape: Pathway to Build New 
Competencies for All Thai Children)” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยภาคีเพื่อการศึกษาไทย  
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่ 
กรุงเทพฯ

ดาว ร ่วมเสวนาในงาน LGBTI  
Inclusion in the Workplace: The 
Next Diversity Challenge for 
Thailand เนื่องใน International 
Day Against Homophobia,  
Transphobia, and Biphobia  
(IDAHOT)
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ Sasin  
Sustainability & Entrepreneurship  
Center แห่งสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ OUT BKK จดังาน LGBT Business  
Conference on IDAHOT Day ซึง่ในงานนี ้
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้าร่วม 
เป็นวทิยากรในหวัข้อ “Panel with HR 
Directors from Bangkok” โดยคณุศริพิร 
เฟ่ืองมารยาท ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากร
บุคคล เล่าถึงบรรยากาศการท�างาน 
และนโยบายการปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง 
เท่าเทยีมกนั และการเผยแพร่ความเข้าใจ
ความหลากหลายของเพศสภาพและ 
ความแตกต่างอืน่ ๆ  ซึง่เป็นนโยบายหลกัที่
บรษิทัและพนกังานของ ดาว ทกุคนปฏบิตัิ
จรงิในชวีติประจ�าวนั
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พนกังานอาสาร่วมสอนหนงัสอืให้แก่
นักเรียนและครูในโครงการ “น�้าดื่ม
สะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”

ดาว ร่วมกับ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วม
ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ แก่ครูและนักเรียน 
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “น�้าดื่ม
สะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” โดย
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่โรงเรียนใน
โครงการไปแล้วจ�านวน 20 โรงเรียน ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ 
นครนายก และชัยนาท มีนักเรียนได้รับ 
ความรู ้และขวดน�้าพกพาไปแล้วกว่า  
1,200 คน

DOW CHARITY RUN 2019 ชวน
นักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชีวิตประจ�าวัน

ดาว จดัโครงการ “DOW CHARITY RUN 
2019” วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก  
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนควบคู ่การ
เรียนรู้การบริหารจัดการขยะภายใต้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์สังคม  
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม 
ชวนนักวิ่งใช้บริการรถสาธารณะ พกพา 
กระบอกน�้ าลดการใช ้แก ้วพลาสติก  
น�ากล่องบรรจภุณัฑ์อาหารไปใช้ซ�า้ พร้อม
ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจน�ารายได้จากการ
จดังานโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายรวม 1,500,000 
บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพือ่สมทบ
ทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก ้ไข 
ปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพกิารอืน่

ดาว สนับสนุน SMEs สู ่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อปรับการ
ผลิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ดาว ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม สถาบนัสิง่แวดล้อม
ไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์  และสถาบันพลาสติก  
เปิดตัวโครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรม
ยัง่ยนื ปี 2562” เพือ่สนบัสนนุให้วสิาหกจิ
ขนาดกลางและย่อม (SMEs) น�าแนวคิด  
Circular Economy และ Internet of 
Things (IoT) มาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตอย ่ างยั่ งยืน  พร ้อมก ้ าว สู ่  
Industry 4.0 โดยเริม่น�าร่องกบั 10 SMEs  
ในกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิและอาหาร

“ย่อเพื่อขยาย” ดาว ประเทศไทย หนุนสร้างครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
ผ่านการทดลองเคมีแบบย่อส่วน โครงการห้องเรียนเคมีดาว

กลุ ่มบริ ษัท ดาว ประเทศไทย ร ่วมกับสมาคมเคมีแห ่ งประเทศไทย  
เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม “เทคนิค
ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (Small Scale Chemistry Laboratory)”  
ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ส่งเสริมให้ครูที่เข้าอบรมส่งต่อองค์ความรู้

สู่นักเรียน เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์
รุ ่นใหม่ช ่วยขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศ ล่าสุดขยายผลการอบรม
สู ่รุ ่นที่  6 ณ ห้อง 207 อาคาร 
มหามกุ ฎ  คณะวิ ท ย าศ าสต ร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีครู
ทั่วประเทศจ�านวน 200 คน เข้ารับ
การอบรม 

ท�าให้ปัจจุบันมีครูที่เข้าร่วมอบรม
ในโครงการฯ แล้ว 1,200 คน เป็น
ประโยชน ์แก ่นัก เรี ยนมากกว ่ า 
65,000 คน ย�้าข้อดีของการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วน ที่มีความปลอดภัย 
ประหยัด ใช ้สารเคมีน ้อย เวลา
ทดลองส้ัน และลดภาระการขจัด
ของเสียที่เกิดจากการทดลอง
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โลกร้อน
โรคร้อน ๆ

โลกร้อน โรคร้อน ๆ  มาแล้วจ้า หนัไปทางไหนมแีต่เสยีงบ่นร้อนจงั แต่ยิง่ 
เราร้อน ยิง่เปิดแอร์ใช้ไฟ โลกกย็ิง่ร้อนขึน้ไปอกีนะเธอ เพราะข้อมลูของ  
International Energy Agency (IEA) ระบวุ่าในปี 2016 มกีารปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขึ้นสู่บรรยากาศอันเกิดจากภาค 
การผลิตไฟฟ้าและความร้อนเป็นสัดส่วนอยู่ราว 42% เชียวนะเธอ 
ถึงตอนนี้โดยรวมภาวะโลกร้อนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงไปง่าย ๆ  
ป้าลองรวบรวมข้อมูลดูว่าในด้านของสุขภาพ มีอะไรที่กระทบ
ประชากรโลกกันบ้าง ตามมาดูกันจ้ะ

อากาศร้อนรุนแรง

แหม ไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมคะ แต่ต้องห่วงเป็นพิเศษส�าหรับคนที่มี
อาการของโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคทางเดนิหายใจ และผูส้งูอายุ 
ตามที่เราได้ยินข่าวเรื่องคลื่นความร้อนในต่างประเทศบ่อย ๆ  ส�าหรับ
บ้านเราเอง เดี๋ยวนี้ในหลายพื้นที่ในหน้าร้อนก็มีอุณหภูมิสูงถึง  
40 องศาเซลเซียส ต้องระวังเป็นพิเศษกับโรคลมแดด ซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตได้เช่นกัน

40 C
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โรคติดเชื้อ

คาดการณ์ว่าโรคมาลาเรียจะทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากยุงก้นปล่อง 
ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กเล็กในทวีปแอฟริกา ส่วนโรค
ไข้เลือดออกก็มีอัตราการเกิดสูงขึ้นเช่นกัน ภาวะโลกร้อนท�าให้วงจร 
ชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป คาร์บอนไดออกไซด์ในน�้าที่เพิ่มสูงขึ้น  
ส่งผลให้ลูกน�า้ยุงลายฟักตัวเร็วขึ้น จาก 7 วันกลายเป็น 5 วัน และ 
จากเดิมท่ียุงลายออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน แต่ภาวะโลกร้อน 
ท�าให้ยุงลายออกหากินในช่วงกลางคืนด้วย ซึ่งแต่ก่อนมีแค่ยุงร�าคาญ 
ที่ออกหากินในเวลานี้ การควบคุมโรคจึงยากขึ้นกว่าเดิม

ทีร้่ายกว่านัน้กค็อืไวรสัเดงก ี(Dengue Virus) ซึง่เป็นไวรสัทีท่�าให้เกดิ
โรคไข้เลือดออกนั้น แต่เดิมมีอยู่เฉพาะในยุงลายตัวเมีย เพราะการที่
ยุงลายจะติดไวรัสเดงกีได้ ยุงต้องไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกและรับ
ไวรัสชนิดนี้มาเท่านั้น แต่ตอนน้ีพบว่ามีไวรัสเดงกีในยุงลายตัวผู้ด้วย 
จึงเกิดข้อสงสัยว่าท�าไมยุงลายตัวผู้มีไวรัสน้ี เพราะอย่างที่เรารู้กันว่า 
ยุงลายท่ีกินเลือดคนนั้นมีแต่ยุงตัวเมีย และนักวิจัยก็ได้พบว่าเหตุ 
เกิดจากแม่ยุงที่มีไวรัสเดงกี ถ่ายทอดไวรัสน้ีให้แก่ยุงตัวผู้ต้ังแต่เกิด 
เพราะพบไวรัสเดงกีนี้ในลูกน�า้ยุงลายด้วย

ยุงลายตัวผู้ที่มีไวรัสเดงกี เวลาที่ไปผสมพันธุ์กับตัวเมียจะแพร่ไวรสันี ้
ผ่านทางน�้าเช้ือไปติดตัวเมีย และยุงลายตัวผู ้สามารถผสมพันธุ ์ 
ได้หลายครั้ง ท�าให้เชื้อไวรัสน้ีแพร่กระจายไปเร็วขึ้นกว่าเดิมและยัง 
ถ่ายทอดไปยังลูกของมันได้อีกด้วย พอได้รู้แบบน้ีจึงไม่สงสัยเลยว่า 
ท�าไมโรคไข้เลือดออกถึงได้ระบาดหนักขึ้น เราควรช่วยกันท�าลาย 
แหล่งเพาะพันธุ์ของมันให้มากที่สุด ดูเหมือนว่ายุงลายจะปรับตัวได้ดี 
เหลือเกินกับภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในตอนนี้

ภัยพิบัติธรรมชาติ

ในช่วง 60 ปีทีผ่่านมา ภยัพบิตัทิางธรรมชาตสิงูขึน้ประมาณสามเท่าตวั 
ระดับน�้าทะเลสูงขึ้นท�าให้เกิดน�้าท่วม โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ใกล้
ทะเลอาจต้องมีการอพยพที่อยู่ รูปแบบของฝนที่เปลี่ยนไปยังท�าให้ 
เกิดปัญหาทรัพยากรน�้า เกิดภัยแล้งมากขึ้น ทั้งในเชิงความถี่และ 
ความรุนแรง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ อยากให้ช่วยกันตระหนัก แต่อย่าเพิ่งตระหนก
จนเกินไปนะคะ ขอเพียงเราทุกคนในฐานะสมาชิกของประชากรโลก  
ปรับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตระหนัก 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เชื่อว่าโลกจะต้องดีขึ้น เพื่อเป็นบ้าน 
ที่น่าอยู่ของลูกหลานเราต่อไปอีกนานแสนนานนะคะ

ที่มา :
https://www.iea.org/statistics/co2emissions/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-
change-and-health

5 วัน
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Stamp Café
Our Passion Your Quality

อาคารสีด�าสไตล์ลอฟต์ริมถนนพยูน เส้นทางเลียบชายฝั่งหาดพยูน 
เหนือทะเลระยอง ดูโดดเด่นและสะดุดตากว่าอาคารทุกหลัง 
ในบริเวณนั้น มองผ่าน ๆ บางคนอาจคิดว่าเป็นบ้านพักตากอากาศ 
แต่ความจริงแล้ว เบื้องหลังกระจกหน้าต่างสีด�าของอาคารหลังนี้  
คือคาเฟ่สุดคูลที่อบอวลไปด้วยกล่ินกาแฟบดสด ๆ ขนมเค้ก และ 
อาหารโฮมเมดรสชาติเยี่ยม ที่ชื่อว่า “Stamp Café”

คุณแนน - อกนิษฐ์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ วิศวกรฝ่ายผลิต และคุณปัฐ -  
ปัฐมาวดี เอือ้วงศ์วศนิ ผูเ้ชีย่วชาญด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรม สองสาว 
จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้อาสาเป็นไกด์พาเรามาท�าความ
รู้จักกับร้านกาแฟแห่งนี้ หลังจากที่ทั้งสองได้แวะเวียนมาที่นี่บ่อยครั้ง
จนติดใจและยกให้เป็นหนึ่งในร้านต้องลองประจ�าอ�าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 

“เรารู้จักร้านแสตมป์ คาเฟ่จากค�าแนะน�าของรุ่นพี่ที่ท�างานคนหนึ่ง  
ตอนแรกเราชอบบรรยากาศภายในร้าน รู้สึกว่าเขาตกแต่งสวย โดยเฉพาะ 
การติดกระจกท่ีท�าให้ร้านดูโปร่งโล่ง มองออกไปก็เห็นหาดและทะเล
อยูไ่กล ๆ  แต่หลงัจากทีไ่ด้ลองชมิกาแฟของทางร้าน ทีม่รีสชาตเิข้มข้น 
และหอมมาก พวกเราก็เริ่มติดใจและชักชวนกันมาดื่มกาแฟบ้าง  

กินอาหารบ้าง” คุณแนนเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อแสตมป์ คาเฟ่  
ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ต้นปี 2561 เริ่มต้นจากความตั้งใจของเจ้าของร้าน 
ที่หลงใหลรสชาติของกาแฟจนอยากเปิดร้านเพ่ือแบ่งปันรสชาติ 
อันละเมียดละไมที่บรรจงคัดสรรเองมาให้ทุกคนได้ลิ้มลอง โดยใช ้
เมล็ดกาแฟน�าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด เลือกเป็นกาแฟคั่วกลาง 
ที่ให้รสกลมกล่อม เข้มก�าลังดี ไม่ขมหรือเปรี้ยวเกินไป สามารถปรับ 
รสชาติให้ละมุนได้ง่าย ทั้งส�าหรับคนชอบกาแฟติดหวานและติดขม

คุณปัฐพูดถึงเมนูโปรดของทั้งสองให้ฟังว่า “เราสองคนชอบดื่มลาเต้
เหมือนกัน แนนเขาไม่ชอบกาแฟที่มีรสขม ก็จะสั่งลาเต้ใส่วานิลลา 
ไซรัป รสชาติออกหวานนิด ๆ ส่วนปัฐชอบกาแฟรสเข้ม ก็จะเป็น 
ลาเต้ที่ไม่เติมไซรัปเลย”

นอกจากรสชาตกิาแฟทีถ่กูปากแล้ว จดุเด่นอกีอย่างของร้านคอืความ
ใส่ใจของเจ้าของร้านที่มีต่อกาแฟทุกแก้ว คอยแนะน�าที่มาของกาแฟ
และวิธีการชงที่สามารถดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟนั้น ๆ ให้ได้ดีที่สุด 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณแนนและคุณปัฐอยากเชิญชวน 
ให้ทุกคนมาที่ร้านนี้ หรือถ้าใครไม่ชอบดื่มกาแฟ ทางร้านก็มีน�้าผลไม้
คั้นสดและเมนูเครื่องดื่มอื่น ๆ ไว้บริการด้วย เช่น ช็อกโกแลตลาเต้  
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นมคาราเมล มัทฉะลาเต้ รวมถึงอาหารสไตล์ไทยและอิตาเลียน ที่เน้นกลิ่นรส
จากวัตถุดิบสดใหม่แบบต้นต�ารับ ปรุงรสชาติด้วยเกลือ น�้าตาล พริกไทยเท่านั้น 
มีหลายเมนูน่าลิ้มลอง เช่น พิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน หน้าผักโขมเบคอน ซีซาร์สลัด 
สปาเกตตีกุ้ง ทอดมันปลาอินทรี ผัดกะเพรากุ้ง เป็นต้น

ส่วนเมนูเด็ดที่คุณแนนและคุณปัฐแนะน�า ได้แก่ เต้าหู้ทอด ที่มีความกรอบนอก 
นุ่มใน และเป็ดรมควัน เนื้อเป็ดหั่นชิ้นรมควัน รสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร และ 
ถ้าอยากกินต้องโทรศัพท์มาสอบถามล่วงหน้า เพราะไม่ได้มีให้ชิมกันทุกวัน ต้อง 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ ที่ทางร้านการันตีว่าส่วนใหญ่เน้นปลูกเอง  
ใช้เอง และตั้งใจลงมือท�าอาหารเองทั้งหมด หากอิ่มของคาวแล้วก็ตบท้ายสวย ๆ  
ด้วยเค้กโฮมเมดอร่อย ๆ  กินคู่กับกาแฟอุ่น ๆ  อีกสักแก้ว เรียกได้ว่าแสตมป์ คาเฟ ่
เป็นร้านที่ครบทั้งบรรยากาศดี ๆ และเมนูแสนอร่อย ไม่ว่าจะเป็นม้ือหนักหรือ 
มื้อเบา ๆ ก็น่าแวะมาเยือนที่นี่สักครั้ง รับรองจะติดใจจนต้องกลับมาอีก

1. คุณแนน – อกนิษฐ์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ วิศวกรฝ่ายผลิต โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
2. คุณปัฐ – ปัฐมาวดี เอื้อวงศ์วศิน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และรัฐกิจสัมพันธ์ 
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เคล็ดลับความส�าเร็จของทีมคืออะไร
หลายคนอาจเคยสงสัยว่า ท�าไมทีมบางทีมถึงสามารถคิดนอกกรอบ น�าเสนอไอเดียสดใหม่  
ประดิษฐ์นวัตกรรมสุดล�้า หรือพัฒนามิติใหม่ในการท�าธุรกิจจนน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างที ่
ไม่เคยมีมาก่อนได้ ทีมเหล่านั้นมีเคล็ดลับอะไร

การวิจัยจากหลากหลายสถาบันพบว่า ความส�าเร็จของทีมส่วนหนึ่งเกิดจากการสร้างทีม 
ที่มีความหลากหลายของบุคลากรและเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมนั้นน�าความแตกต่างมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นิตยสาร Forbes ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชื่อดังของอเมริกาเคยระบุไว้
ในบทความทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ว่า ทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ความหลากหลายสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้มากกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บริษัท 
ที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง McKinsey & Company เขียนไว้ในบทความเมื่อเดือนมกราคมปี 2558 
ว่าองค์กรที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์สามารถ
สร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และ 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อในทีมมีสมาชิกต่างเพศ 

ทั้งนี้ ความหลากหลายมิได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่เพศหรือชาติพันธุ์ แต่ความหลากหลายในทีม
นั้นมาจากการรวมตัวกันของหลายเจเนอเรชัน วัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญ อาชีพ และอื่น ๆ  
อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น น้อง ๆ อาจสร้างทีมที่หลากหลายในโรงเรียนจากการรวมตัวกัน
ของเพือ่นทีเ่ล่นกฬีาต่างชนดิหรอืชอบกจิกรรมนอกเวลาทีต่่างกนั หรอือาจสร้างทมีทีม่ทีัง้เพือ่น
สายวิทย์ สายศิลป์ และสายวิชาชีพ 

ทีมที่มีความหลากหลายดีอย่างไร? 
เมือ่สมาชกิในทมีแบ่งปันข้อมลู ประสบการณ์ และความคดิ ทมีจะได้ข้อมลูทีแ่ตกต่างมากมาย  
มมีมุมองทีก่ว้างข้ึนและมคีวามเข้าใจคนจากหลากหลายกลุม่มากกว่าทมีทีม่สีมาชกิเหมอืน ๆ  กนั 
และนั่นคือที่มาของความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ฟังดูดี แต่ท�าไมเวลาอยู่ในกลุ่มคนที่หลากหลายแล้วเราจะรู้สึกประหม่า 
สุดท้ายก็กลับไปอยู่กลุ่มเดิม

ไม่แปลกเลยท่ีเราจะรูส้กึอดึอดัเวลาทีเ่ราต้องอยูใ่นกลุม่คนทีห่ลากหลาย นัน่เป็นเพราะธรรมชาติ
ของสมองไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง สมองคนเราชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยและสามารถ

ประเมนิล่วงหน้าได้ว่าจะเกดิอะไรขึน้ สมอง 
ท�างานแบบ Auto Pilot ในสภาพแวดล้อม 
หรือสิ่ งที่ เคยชิน โดยธรรมชาติ เราจึ ง 
มกัเลอืกอยูก่บัคนทีเ่หมอืนเรา คุน้เคย หรอื
เชือ่มโยงกนัได้ทางใดทางหนึง่ เมือ่เผชญิการ
เปลี่ยนแปลงสมองจะระวังภัย พร้อมรับมือ 
กับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราจึง 
อาจรูส้กึกงัวลหรอืต่อต้านความเปลีย่นแปลง

ข่าวดีก็คือ เราสามารถฝึกตัวเองให้คุ้นชินได ้
เม่ือเราเข้าใจธรรมชาติของสมองแล้ว เรา
สามารถเตือนตัวเองและตั้งใจเลือกกลุ ่ม 
ที่มีความหลากหลาย สร้างความเชื่อมโยง 
ในกลุม่ เช่น หาสิง่ทีเ่หมอืนอย่างการเชยีร์กฬีา
ชนิดเดียวกัน ชอบวิ่ง ดูซีรีส์ หรือปลื้มศิลปิน
คนเดียวกันก็ได้ ตั้งชื่อทีม สร้างสัญลักษณ์
ประจ�าทีมเพ่ือเช่ือมโยงทุกคนเข้าด้วยกัน 
สร้างวัฒนธรรมการฟังและปลูกฝังกรอบ
ความคิดที่เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ศึกษาและท�าความเข้าใจความหลากหลาย
ในทีม เพื่อน�าจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

เราอาจเริ่มง่าย ๆ วันนี้
ด้วยการไปทานข้าวกลางวัน

กับเพื่อนกลุ่มที่ไม่เคยไป 
พูดคุย หาสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กัน
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รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับหมวกแก๊ป จ�านวน 6 รางวัล
1. คุณเกณิกา กุลพงษ์  4. คุณเจนจิรา
2. คุณโชติกา  ธ�ารงลักษณ์กุล 5. คุณสุกัญญา  ขาวนวล 
3. คุณปริยาภัทร  เอกเกษมสุข 6. คุณกานติมา ประชุมพร

เฉลยค�าถามฉบับที่แล้ว “ขยะจากงานวิ่งทิ้งอย่างไร”
ขยะเปียก  -  ใบตอง เปลือกกล้วย กระดูก
ขยะรีไซเคิล -  ขวดแก้ว ขวดพลาสตกิ แก้วพลาสตกิ ถงุพลาสตกิ ช้อนพลาสตกิ ทชิช ูกล่องนม 
ขยะทั่วไป  -  ผ้าเย็น
ขยะอันตราย -  ถ่านไฟฉาย

ผู้ร่วมตอบค�าถามทุกคน

ลุน้รบั ขวดน�า้ Refill, feel good
จ�านวน 10 รางวัล 
ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ

SUSTAINABLE

คุณชอบอ่านอะไรใน
 

หลงัเปลีย่นโฉมจากนติยสาร “ดาวเดยีวกนั” เป็น “@DOW” นีก่เ็ป็น 
เล่มที่สองแล้วนะคะกับชื่อใหม่และความเปลี่ยนแปลงภายในเล่ม  
ที่ทีมงานพยายามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้อ่านที่น่ารักทุกคน 
ได้รบัสาระ ความรู ้ความสบายใจ ทกุคร้ังทีห่ยบินิตยสาร @DOW มาอ่าน

ดาวสนกุฉบับนี ้ขอถามค�าถามง่าย ๆ  ให้ทกุคนได้ร่วมแสดงความคดิเหน็ 
และมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลโดยไม่ต้องกังวลว่าจะตอบผิดหรือถูก เพราะ
ทกุค�าตอบ “ถูกท้ังหมด” และ “มสีทิธิล์ุน้รางวลั” เช่นกนั เพยีงตอบว่า 
คุณชอบอ่านอะไรใน @DOW 

กติกาง่าย ๆ 
เขียนค�าตอบว่าคุณชอบอ่านเนื้อหาเรื่องใด
ในนิตยสาร @DOW เพราะเหตุใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง)

ถ่ายรูปหน้านี้เพื่อส่งค�าตอบมาทาง 
LINE@ นิตยสาร @DOW (สแกน QR Code)
พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

เรื่องที่ชื่นชอบ ...................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

เหตผุล  ..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
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สแกนเพื่อรับชมวิดีโอ
 “ดาว จับมือเครือข่าย PPP Plastic 

สานต่อภารกิจจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน”

ทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ 
ด้วยการเริ่มในจุดเล็ก ๆ 

จากพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันของเรา 
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด


