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Dow Sawasdee

ปีหนูปีนี้ ขออวยพรให้ผู้อ่านที่น่ารักของเราทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีแรงต่อสู้กับ
ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา ซึ่งปี 2563 นี้ ก็มีทั้งโรคระบาดจากไวรัสชนิดใหม่ ฝุ่นในอากาศ รวมถึงเรื่องราว

เกินคาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงทุกท่านนะคะ

ในภาวะที่มีวิกฤตหลายเรื่องรุมเร้าอยู่รอบตัวเรา การรับฟังข่าวสารและน�ามาพิจารณาว่าข่าวไหนจริงหรือ
ไม่จริงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายต่างหลั่งไหล

เข้ามาสารพัดรูปแบบเพื่อแย่งชิงพื้นที่การรับรู้ของเราทั้งสิ้น @Dow ฉบับนี้เรามีเนื้อหาที่น่าตกใจว่า AI ใน
ปัจจุบันสามารถดัดแปลงเสียงให้ประหนึ่งว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการพูดของบุคคลผู้นั้นจริงๆ (ทั้งที่ไม่ได้พูด) 
เรื่องราวจะเป็นอย่างไร มาตามอ่านกันได้ในคอลัมน์ The Idea ที่ฉบับนี้เขียนโดย คุณสุธรรม ธรรมรงค์วิทย์

อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Science Illustrated 

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ ที่คิดค้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น มาลอง
ย้อนอดีตไปกับเรื่องราวอันน่าทึ่งเหล่านี้ ในคอลัมน์ Dow Focus, Dow Connect และ Dow Knowledge ที่

มีทั้งเรื่องราวนวัตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในเล่มยังมีเรื่องราวอันน่าภูมิใจที่ชาวดาว
ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานในการท�างานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ 

มาเล่าให้ฟังในคอลัมน์ Dow Insight อีกด้วย

ส�าหรับใครที่ชอบหาที่กินที่เที่ยวใหม่ๆ เรามีร้านดีๆ ใกล้บ้านดาว ในคอลัมน์ Dow Neighbor ให้คุณได้ลอง
ไปแวะใช้เวลาพักผ่อน และยังได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของทางร้านอีกด้วย

มาสนุกสนานกับการอ่านเรื่องราวดีๆ ที่ทีมงานสรรหามาฝากกันในฉบับนี้ค่ะ

นวัตกรรมเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น
พรธิชา	วงศ์ยานนาวา
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Dow Knowledge

เรื่องโดย	ศุภกิจ	พัฒนพิฑูรย์	และ
อาจวรงค์	จันทมาศ	สุดยอดแฟนพันธ์ุแท้นักวิทยาศาสตร์

น�้าเกลือ จุดเริ่มต้นนวัตกรรมของดาว
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  ดาว เราเป็นบริษัทที่ เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ 
(Material Science) ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีส�านักงาน
ใหญ่ทีร่ฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา มปีระวตัยิาวนานกว่า 122 ปี โดย
คอลัมน์ Dow Knowledge ฉบับนี้ เราอยากชวนทุกคนมาย้อน
ไปดจูดุเริม่ต้นของกลุม่บรษิทัดาว ทีจ่รงิๆ แล้วใครจะรูว่้ามจีดุเริม่
จากสิ่งที่เหมือนจะเล็กๆ อย่างน�้าเกลือนี่เอง

  ก่อนอื่น เราขอแนะน�าให้ทุกคนรู้จักกับ เฮอร์เบิร์ต เฮนรี 
ดาว (Herbert Henry Dow) ผู้ก่อตั้งบริษัท ดาว เคมิคอล (Dow 
Chemical Company) เขาเกดิในปี 1866 ณ เมอืงออนทารโิอ 
ประเทศแคนาดา แล้วย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐอเมริกาพร้อม
ครอบครัว โดยมีคุณพ่อ โจเซฟ เฮนรี ดาว (Joseph Henry 
Dow) ที่เป็นทั้งเป็นนักประดิษฐ์ และวิศวกรเครื่องกล
  สองพ่อลูกโจเซฟและเฮอร์เบิร์ต ดาว ขลุกอยู่ด้วยกันแทบ
จะตลอดเวลา บทสนทนาบนโต๊ะอาหารเย็นมักจะเป็นการ
ขบคิดแก้ไขปัญหาท่ีพบเจอ โจเซฟมักจะน�าปัญหาจากการ
ท�างานมาถกกับลูกชายบ่อยๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้เฮอร์เบิร์ต
ได้มโีอกาสทดลองกบัเครือ่งไม้เครือ่งมอืจรงิๆ ก่อนทีเ่ฮอร์เบร์ิตจะ
เข้าเรียนเสียอีก

  จดุเปลีย่นส�าคญัในชวีติของเขาเกดิขึน้ในระหว่างที ่เฮอร์เบร์ิต
ดาว ก�าลังศึกษาบ่อแก๊สธรรมชาติในรัฐโอไฮโอและมิชิแกน ซึ่ง
เป็นงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย คนงานได้น�าตัวอย่างน�้า
เกลือความเข้มข้นสูง (brine) รสขมที่เจอในบ่อแก๊สมาให้เขา
วิเคราะห์ เขารู้ทันทีว่านี่เป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่งใหม่ท่ีอยู่ลึกลง
ไปใต้ผิวดินเพียงไม่กี่สิบเมตร
  หลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่นาน เฮอร์เบิร์ต ดาว ก็
ค้นพบวิธีการสกัดโบรมีนออกมาจากน�้าเกลือแบบต้นทุนต�่า ซ่ึง
โบรมีนเป็นธาตุส�าคัญที่ใช้ในวงการแพทย์และการถ่ายภาพใน
เวลาน้ัน เขาจึงก่อตั้งบริษัทเคมีแคนทัน (Canton Chemical 
Company) แต่ก็ประสบภาวะล้มละลาย ต่อมาเขาจึงก่อตั้ง
บริษัทเคมีมิดแลนด์ (Midland Chemical Company) เป็น
บริษัทแห่งที่สองที่ใช้เทคนิคการแยกโบรมีนออกมาด้วยไฟฟ้า 
แต่ก่อนที่เขาจะท�าส�าเร็จ กลุ่มนักลงทุนกลับไม่ยอมรับไอเดียดัง
กล่าวและผลักเขาออกจากบอร์ดบริหาร
  ในปี 1897 เขาจึงก่อตั้งบริษัท ดาว เคมิคอล โดยตั้งต้น
ธุรกิจจากสารประกอบจ�าพวกคลอรีน จากน้ันจึงหันมา
สังเคราะห์สารประกอบกลุ่มฟีนอล ผลิตสีย้อมครามส�าหรับการ
ย้อมผ้า และ กลวิธีการสังเคราะห์แมกนีเซียมซัลเฟตแบบ
อัตโนมัติ รวมถึงเป็นผู้ผลิตไอโอดีนในระดับอุตสาหกรรมราย
แรกของสหรัฐอเมริกา นวัตกรรมเหล่านี้ท�าให้บริษัท ดาว ค่อยๆ 
เติบโตขึ้นมาอย่างม่ันคง
  เฮอร์เบิร์ต ดาว มุ่งมั่นท�างานให้กับบริษัท จนเสียชีวิตลง
ด้วยโรคตับในปี 1930 ในวัย 64 ปี โดยมีผลงานสิทธิบัตรจาก
มันสมองของเขาฝากไว้ถึง 90 ใบ



และการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้วัสดุโพลียูรีเทนปิดช่อง
ว่างระหว่างก�าแพง ประต ูและหน้าต่าง ฯลฯ เพือ่ช่วยคงอุณหภมูิ
และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านความยั่งยืนและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว ได้จริง
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Dow Connect

  กลับมาอีกครั้งส�าหรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ 
ที่จัดกันเป็นประจ�าทุกๆ 4 ปี โดยหลังจากที่เว้นว่างไปนานถึง 
56 ปี ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพอีกคร้ัง 
ว่ากันว่านี่อาจจะเป็นโอลิมปิกที่ดีที่สุดท่ีเคยมีมาเลยทีเดียว!
  ย้อนกลับไปเมื่อปี 1964 โอลิมปิกเกมส์ โตเกียวในปีนั้น
เคยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโอลิมปิกท่ีดีท่ีสุดในเกือบทุก
ด้าน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ ่นใช้โอกาสส�าคัญน้ีในการเร่งพัฒนาเมือง
หลวงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจนเปลี่ยนกรุงโตเกียว
ที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศผู ้แพ้สงคราม ให้
กลายเป็นมหานครที่ เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาจนถึง
ป ัจจุบัน จึงไม ่น ่าแปลกใจท่ีประเทศญี่ปุ ่นคาดหวังจะให้
โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 เป็นโอลิมปิกที่ดีที่สุดอีกครั้ง 
และดาวเองก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก
ครั้งนี้ เช ่นเดียวกับท่ีผ ่านมาในฐานะผู ้ เชี่ยวชาญด้านวัสดุ
ศาสตร์ (Material science) ระดับโลก
  มหกรรม โอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 มีสนามแข่ง
ทั้งหมด 48 แห่ง แบ่งเป็นสนามถาวรใหม่ 8 แห่ง และสนาม
ที่ปรับปรุงจากโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 1964 อีก 25 แห่ง ส่วน
อีก 10 แห่ง นั้นเป็นสนามช่ัวคราว ซึ่งเทคโนโลยีจากดาว ใน
ฐานะพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของโอลิมปิกเกมส์ ก็เป็น
กุญแจส�าคัญที่ช่วยยกระดับศักยภาพด้านความยั่งยืนให้กับ
สนามแข่งต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีด้านฉนวน การยึดติด การ
เชื่อมต่อ และการเคลือบป้องกัน ฯลฯ เพื่อใช้ในสนามแข่ง
หลักๆ ของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ อาทิ Olympic 
Stadium, Ariake Arena, Ariake Gymnastics Centre, 
Tokyo Aquatics Centre ซึ่งจะช่วยทั้งในเรื่องของความคงทน 

ชวนส�ารวจนวัตกรรม
สนามแข่งโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 
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“โอลิมปิกเกมส์ไม่ได้ท้าทายเพียงแค่
นักกีฬาเท่านั้น	แต่มหกรรมกีฬานี้
ยังมอบแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา
ที่จะผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีให้เกิดขึ้นด้วย
โดยใช้กีฬาเป็นจุดยืน“

ไมค์ รี้ด (Mike Reed)
รองประธาน Dow Olympic and Sports Solutions
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The Idea

ดีพเฟค ความลวงที่เหมือนจริง 
เรื่องโดย	สุธรรม	ธรรมรงค์วิทย์
บรรณาธิการส�านักพิมพ์	SALT

  คุณจะท�าอย่างไร หากเช้าวันหนึ่งคุณเปิดโซเชียลมีเดียที่
คุณใช้งานเป็นประจ�าแล้วพบกับ ‘คลิปเสียง’ ของนักการเมือง
คนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างท่ีฟังดูแปลกประหลาดและไม่น่าเป็น
ไปได้ เช่น ประกาศให้รบกับประเทศเพื่อนบ้าน
  แวบแรกคุณอาจจะไม่เชื่อหูตัวเอง ไม่คิดว่าค�าพูดแบบนี้
จะออกมาจากปากของคนคนน้ี แต่ไม่ว่าคุณจะเปิดฟังกี่รอบ
ก็ตาม คุณก็ยังได้ยิน ‘เสียง’ ของนักการเมืองคนน้ันพูดประโยค
เหล่านี้อยู่ และมันเป็นเสียงของเขาจริงๆ 
  แน่นอนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่าง
รุนแรงเช่นนี้ สิ่งที่คนส่วนใหญ่จะท�าก็คือ รีบแชร์ข้อมูลดังกล่าว
ไปสู่วงกว้างมากที่สุด อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่แน่ คลิปเสียงน้ีอาจ
จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะท�าให้นกัการเมอืงคนนัน้หมดอนาคต 
สูญเสียคะแนนเสียงหรือน�าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงต่อไปได้

  แต่คลิปเสียงที่ว่านี้คือเรื่องจริงหรือเปล่า

  ในโลกปัจจุบัน เราอาจจะใช้วิธี ‘ตัดต่อเสียง’ คือเอาเสียง
พูดของคนคนนั้นที่เคยพูดไว้ในที่ต่างๆ มาผสมปนเปกัน ซึ่งก็
แน่นอนว่า ถ้าไม่มีอคติมากเกินไป ฟังแป๊บเดียวเราก็จะรู้แล้ว
ว่ามีการตัดต่อเสียง แต่ในอนาคตอันใกล้ เป็นไปได้ว่าเราอาจ 
‘ฟังไม่ออก’ เอาจริงๆ เพราะเสียงที่ว่าก็คือเสียงของคนคนน้ัน
แท้ๆ ที่ใครบางคนสามารถ ‘สร้าง’ ให้คนคนนั้นพูดอะไรก็ได้
ออกมาตามใจคิด
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  เพราะนี่คือเทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่ได้ท�าแค่สร้าง Fake 
News หรือข่าวลวงอีกต่อไปแล้ว ทว่าน่ีคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า 
‘ดีพเฟค’(Deepfake) ซึ่งก็คือเสียงบันทึกปลอมที่เหมือนจริง 
ราวกับว่าผู้พูดพูดส่ิงเหล่าน้ันออกมาจริงๆ
  โปรแกรมที่ใช้พัฒนาขึ้นผ่านอัลกอริทึมแบบระบบเรียน
รู้เชิงลึก (Deep Learning) ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligent) ซึ่งท�าให้มันสามารถเข้าใจและเรียนรู้จากข้อมูล
จ�านวนมากหรือที่เรียกว่าบิ๊กดาต้า (Big Data) ได้อย่างต่อเนื่อง 
  โดยคุณแค่น�าเสียงของคนคนน้ัน (ซ่ึงจะเป็นเสียงของตัว
คุณเองก็ได้) ไปให้ AI ฟัง เป็นเวลาราวๆ 20-40 นาที เอไอก็จะ
เรียนรู้เสียงของคนคนนั้น และสร้างเสียงปลอมที่เหมือนจริง
ออกมาเป็นค�าพูดต่อเน่ืองราวกับคนคนน้ันก�าลังพูดอยู่จริงๆ
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  นอกจากเสียงแล้ว ยังมีห้องแล็บท่ีสร้างดีพเฟคด้าน
ใบหน้าด้วย โดยใช้การพล็อตจุดสร้างใบหน้าปลอมของบุคคล
น้ันขึ้นมา เป็นใบหน้าท่ีสามารถขยับได้จนเหมือนเป็นคลิป
ภาพ และเพ่ือท�าให้ดีพเฟคที่ได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ยัง
มีการใช้ Generative Adversarial Networks หรือ GANs 
ซึ่งเป็นการน�าเอาเอไอสองตัวมาแข่งกัน โดยให้เอไอตัวนึง
สร้างสื่อปลอมขึ้นมา ในขณะที่อีกตัวตรวจสอบว่า ส่ือปลอมที่
สร้างข้ึนนั้น ปลอมได้เหมือนกับเป็นของจริงมากแค่ไหน เม่ือ
ท�าเช่นนี้วนไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดสื่อปลอมท่ีมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ
  ที่ผ่านมา คนที่เล่นกับดีพเฟคเป็นมือสมัครเล่นโดยทั่วไป
ที่น�าเอาดีพเฟคมาสร้างสื่อปลอมโดยน�าเอาหน้าของดารามา
ใส่ให้ร่างกายของดาราหนังโป๊ หรือการสร้างวิดิโอนักการเมือง
พูดประโยคตลกๆ 
  อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีน้ีสามารถน�าไปใช้สร้างดีพเฟค
ที่อาจเป็นอันตรายได้ เช่น การสร้างวิดิโอประกาศเตือนภัย
ปลอม สร้างวิดิโอปลอมเพื่อท�าให้คู ่แต่งงานผิดใจกัน หรือ
ท�าลายฐานเสียงของนักการเมืองด้วยการปล่อยวิดิโอหรือคลิป
เสียงปลอมของนักการเมืองในวันก่อนวันเลือกตั้ง เป็นต้น

  Deeptrace Labs บริษัทผู้สร้างการให้บริการตรวจสอบ
ดีพเฟคได้เปิดเผยรายงานเม่ือเดือนตุลาคมปี 2019 ระบุว่า
ปริมาณของดีพเฟคในโลกอินเตอร์เน็ตเพิ่มจ�านวนขึ้นในอัตรา
ที่น่าตกใจ โดยเพ่ิมมากขึ้นถึงสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา
  บริษัทพบดีพเฟคมากถึง 14,678 ช้ิน ท่ีปรากฎในแพลท
ฟอร์มและเว็บโป๊ เน้ือหาขอดีพเฟคเกือบ 96 เปอร์เซ็นต์เป็น
เรื่องของการน�าคนมีชื่อเสียงเพศหญิงมาสร้างวิดีโอและภาพ
น่ิงเก่ียวกับเรื่องทางเพศเพ่ือตอบสนองจินตนาการทางเพศ
ของผู้ใช้งานเพศชาย
  อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่าเนื้อหาของดีพเฟคบางส่วน
ไม ่ได ้ เล ่นกับจินตนาการ แต ่น�าไปใช ้งานเพื่อสร ้างเรื่อง
บิดเบือนต่างๆ ด้วย โดยเน้ือหาในส่วนน้ีจะมีความหลากหลาย
กว่า เช่น น�านักการเมืองหรือนักธุรกิจมาเป็นตัวแบบในการ
สร้าง เพ่ือใช้สร้างเนื้อหาล้อเลียนหรือต่อต้านทางการเมือง 

แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะน�าไปสู ่การปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง
ทางการเมือง หรือการน�าไปสร้างตัวตนดิจิทัลปลอมขึ้นเพื่อใช้
โจมตีบริษัทเอกชนและองค์กรภาครัฐ
  รายงานฉบับนี้ฝากค�าเตือนไว้ว่า เมื่อเราใช้ชีวิตอยู ่ใน
โลกดิจิทัลมากขึ้นเร่ือยๆ ดีพเฟคจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ขนานใหญ่แก่ภูมิทัศน์ทางการเมืองได้ เพราะเพียงแค่การ
สร้างสื่อปลอมแบบปัจจุบันที่ใช้การตัดต่อเสียงหรือวิดีโอแบบ
ไม่ซับซ้อนมากขนาดดีพเฟค ก็ยังส่งผลท�าให้เกิดกระแสความ
เข้าใจผิดในโลกการเมืองอย่างมากมาย โดยเฉพาะการส่งต่อ
ส่ือปลอมเหล่านี้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะในประเทศ
ใหญ่อย่างสหรัฐฯ หรือในประเทศไทยก็ตาม
  มาร์โก รูบิโอ วุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ แห่งมลรัฐฟลอริดา
และผู้สมัครเข้าชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2016 
ได้กล่าวไว้ว่า “ในอดีต ถ้าคุณต้องการจะคุกคามประเทศ
สหรัฐฯ คุณต้องการเครื่องบินรบ 10 ล�า อาวุธนิวเคลียร์ และ
ขีปนาวุธระยะไกล แต ่ตอนนี้ คุณแค ่หาทางเข ้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบธนาคาร ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งที่ส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ความสามารถที่จะสร้างวิดีโอ
ปลอมที่เหมือนจริงมากๆ ท่ีสร้างบ่อนท�าลายการเลือกตั้งของ
เราซึ่งอาจท�าให้ประเทศของเราเข้าสู ่วิกฤตการณ์ภายในครั้ง
ยิ่งใหญ่ที่จะท�าให้เราอ่อนแอลงอย่างถึงแก่น”
  ความน่ากลัวของเทคโนโลยีนี้ จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการ
ตอบสนองอย่างจริงจังและรวดเร็ว เทคโนโลยีแบบดีพเฟคที่
อาจเป็นแค่เรื่องเล ่นๆ ในวันน้ีอาจกลายเป็นภัยใหญ่ต ่อ
สาธารณะและโลกส่วนตัวของคุณได้ในช่วงเวลาอีกไม่นาน
  โลกของความจริงและความลวงอาจจะเป็นส่ิงที่ยากจะ
แยกออก แน่นอนว่าสิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อม ไปกับการสร้าง
เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับดีพเฟคทั้งหลาย คือการมีสติที่จะรับรู้
ข่าวสาร ตรวจสอบการรับรู้ของตัวเอง และรับข่าวสารข้อมูล
ที่รอบด้าน

  ก่อนที่คุณจะถูกดีพเฟคกลืนกินและเป็นส่วนหนึ่งของ
หมากรุกที่น�าไปสู่การสร้างความรุนแรงต่อไปได้
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ทะยานสู่ห้วงอวกาศ ด�าดิ่งไปในมหาสมุทร 
มุ่งหน้าสู่อนาคตด้วยนวัตกรรม

  เมื่อ 50 ปีก่อน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 1969 มนุษย์คน
แรกได้ก้าวลงเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ ผู้คนทั่วโลกต่างติดตาม
การถ่ายทอดสดกันอย่างใจจดใจจ่อ ซ่ึงภารกิจน้ีก็ส�าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง 
ที่ผ่านการลองผิดลองถูก ทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ กันจนมั่นใจ
แล้วว่ายานท่ีจะส่งออกไปนั้นจะขึ้นไปและสามารถกลับมาได้
อย่างปลอดภัย และถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น ดาวเองก็เป็น
ส่วนหนึ่งในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อภารกิจนี้เช่นกัน โดยร่วมมือ
กับ Catalytic บริษัทก่อสร้างในฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ใน
รูปแบบบริษัท Joint-Venture ภายใต้ชื่อ Catalytic - Dow
  งานนี้เป็นการคิดค้นพัฒนา  Water Deluge System 
ระบบหล่อน�้าที่คอยปกคลุมพื้น ที่ฐานปล่อยจรวดทั้งหมด 
เน่ืองจากความร้อนอันมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการจุด
ระเบิดเพื่อส่งให้กระสวยอวกาศขึ้นไป รวมทั้งแรงระเบิดที่เกิด

ดาว กับนวัตกรรมสนับสนุนการ
ส�ารวจอวกาศ 

  ย้อนกลับไปเมื่อปี 1897 บริษัท ดาว เคมิคอล ได้ก่อตั้ง
ขึ้นโดย เฮอร์เบิร์ต เฮนรี ดาว ที่มีจุดเริ่มต้นจากนวัตกรรม
ทางด้านเคมี จวบจนปัจจุบัน กลุ่มบริษัทดาว กลายเป็นผู้น�า
ทางด้านวัสดุศาสตร์ (Material Science) โดยนวัตกรรม
จากดาวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลายๆ อุตสาหกรรม รวม
ถึงโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคร้ังส�าคัญ
ของมนุษยชาติ อย่างโครงการส�ารวจอวกาศ ของ NASA ก็
มีนวัตกรรมจากดาวเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ

  คอลัมน์ Dow Focus ฉบับนี้ เราจะชวนทุกคนมาเดิน
ทางไปยงัห้วงอวกาศ ด�าดิง่ไปในมหาสมทุร และส�ารวจคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นไปกับนวัตกรรมจากดาว ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้มา
ก่อนก็ได้ว่านวัตกรรมเหล่านี้นั้นอยู่ใกล้ตัวคุณมากแค่ไหน 
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ขึ้นจะท�าให้วัสดุเปลี่ยนรูปทรง เทคโนโลยี Water Deluge 
System คือตัวช่วยในการป้องกันความเสียหาย จากความ
ร้อนและแรงระเบิด ด้วยปริมาณน�้ามากถึง 50,000 แกลลอน 
ต่อนาที และยังส�ารองน�้าไว้ได้ถึง 1 ล้านแกลลอน ส�าหรับ
ท�าความเย็นและป้องกันไฟไหม้ในการปล่อยยานแต่ละครั้ง 
ระบบดังกล่าวประกอบด้วยปั๊มและท่อขนาดใหญ่หลากหลาย
ขนาดจ�านวนมาก ที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ตามโครงสร้างของฐาน
ปล่อย ไปจนถึงห้องโดยสาร ซ่ึงจะส่งน�้าไปเพื่อระบายความ
ร้อนจากเปลวเพลิง

เอกสารส�าหรับเผยแพร่สื่อมวลชน ของ
Catalytic - Dow ในภารกิจ Apollo 11

ภาพโฆษณาวัสดุยางซิลิโคนของดาวท่ีถูกใช้ในงานส�ารวจอวกาศ เช่น ท่อออกซิเจน
วัสดุกันความร้อน วัสดุอุดรอยรั่ว

  นอกจากนี้ Catalytic - Dow ยังท�างานครอบคลุมด้าน
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟ และการระบายความ
ร้อนต่างๆ ที่ใช้นวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์จากดาวอีกด้วย

  หลังจากน้ัน เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น การใช้น�้าหล่อเล้ียง
ฐานปล่อยจรวดจึงถูกพัฒนามาเป็นการคิดค้นวัสดุที่สามารถ
ป้องกันความร้อนได้ โดยในช่วงปี 1990 ดาวได้ร่วมกับนาซ่า
คิดค้นนวัตกรรมปกป้องฐานปล่อยจรวดจากความร้อน ด้วยวัสดุ 
Fast Cure Elastomer ซ่ึงเป็นซิลิโคนที่ยืดหยุ่นได้สูง สามารถ
ฉีดพ่นไปบนพื้นผิวขนาดใหญ่ ช่วยให้ทีมงานของนาซ่าท�างาน
ได้รวดเร็วขึ้น ปล่อยจรวดได้ถ่ีมากข้ึน เพราะฐานปล่อยจรวดไม่
เสียหายจากความร้อน ไม่ต้องเสียเวลาเคลือบพ้ืนผิวใหม่ 
ปัจจุบัน นวัตกรรมดังกล่าวถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ และการบินอีกด้วย

ระบบปล่อยน�้า Water Deluge System บริเวณถ่ายปล่อยจรวด



10

Dow Focus
@

D
O

W
 M

a
g

a
z

in
e

  นอกจากเทคโนโลยีรถไฟฟ้าหรือรถยนต์ไร้คนขับที่เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีเทคโนโลยี
อื่นๆ อีกมากมายที่ถูกน�ามาใช้เพ่ือประกอบเป็นรถยนต์หนึ่งคัน โดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ 
ที่มีความทนทาน เบา ดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้ง่าย ซึ่งเทคโนโลยีจากดาวก็เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น
เดียวกัน จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูกัน

  กว่า 20 ปีที่ดาวได้พัฒนาวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 
จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม โพลีโอเลฟิน อีลาสโตเมอร์ 
(Polyolefin Elastomers) ซึ่งผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา มีช่ือว่า 
ENGAGE™ XLT & 11000 Series เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น 
ทนทานทุกสภาพอากาศ สามารถน�ามาผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น 
กันชน แผงคอนโซล และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีพลาสติกส�าหรับ
ประกอบเป็นตัวรถ ท�าให้ได้รถที่มีน�้าหนักเบาลงแต่มีคุณสมบัติ
ที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการผลิต และที่ส�าคัญคือยัง
สามารถน�ากลับมารีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ได้อีกด้วย

นวัตกรรรมยานยนต์แห่งอนาคต

โพลีโอเลฟนิ อีลาสโตเมอร์ สุดทนทาน 
รีไซเคิลได้

  เม่ือพูดถึงรถยนต์ หลายคนก็คงคิดถึงตัวถังรถที่ผลิตจาก
เหล็ก หรือบางรุ่นก็พัฒนาไปใช้อะลูมิเนียม แต่จริงๆ แล้วรถ
หน่ึงคันประกอบไปด้วยวัสดุหลากหลายมาก ซ่ึงทุกช้ินส่วนก็มี
ความส�าคัญไม่ด้อยไปกว่ากัน และหน่ึงในน้ันก็คือยางสังเคราะห์ 
ที่น�ามาท�าขอบยางประตูหน้าต่าง ท่อหล่อเย็นในห้องเครื่อง 
สายพาน แก้มยาง ยางใน ถ้าเทียบเป็นปริมาณ ก็คือ รถยนต์
หนึ่งคันจะใช้ยางสังเคราะห์ประมาณ 8 กิโลกรัม เพื่อน�ามาผลิต
ช้ินส่วนต่างๆ 

ยางสังเคราะห์รักษ์โลกส�าหรับรถยนต์ 
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  ด้วยความช�านาญทางด้านวสัดศุาสตร์ (Material Science) 
ดาวจึงคิดค้นพัฒนานวัตกรรมยางสังเคราะห์ หรือ เอทิลีน โพร
โพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ (Ethylene-Propylene-Diene 
Monomer-EPDM) ภายใต้ช่ือ NORDEL™ EPDM ซึ่งความ
พิเศษของนวัตกรรมดังกล่าว ก็คือ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย ท�าให้ลดใช้พลังงานในการผลิตได้ 20-25% และลดการ
สร้างมลภาวะได้อย่างน้อย 50% การันตีด้วยรางวัล Sustain-
ability Award 2017 จาก Quantis องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
ในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ 
ยืดหยุ่นสูง ขึ้นรูปง่าย

  ความโดดเด่นของรถยนต์ข้อหนึ่งที่มักถูกน�ามาใช้เป็นจุด
ขายคือระบบและรูปทรงของไฟที่ดีไซน์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของรถ
ในแต่ละรุ่น วัสดุที่ใช้มีทั้งพลาสติก กระจก และซิลิโคน ซึ่งต่างก็
มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ดาวคิดค้น MOLDUABLES SILICONES 
ขึ้นมาเพ่ือใช้งานร่วมกับหลอดไฟแอลอีดีซ่ึงฝังไฟเรียงเป็นแถว 
และทกุจดุของไฟจะมซิีลโิคนซ่ึงถกูดไีซน์ให้เป็นเส้นน�าแสง ท�าให้
รถสามารถส่งแสงไปทางใดกไ็ด้ในโคมเดยีวกนั ตดัปัญหาแสงเลีย้ว
ตามไฟไม่ทัน และในรถระดับไฮเอนด์ที่มีระบบเซ็นเซอร์ 

  นอกจาก MOLDUABLES SILICONES จะอยู่ในความ
ต้องการของกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับไฮเอนด์แล้ว ยังถูกน�าไปใช้
งานไฟส่องทางที่เป็นไฟแรงสูง เพราะทนความร้อนได้สูง น�้า
หนักเบา ดูแลรักษาง่าย และมีคุณสมบัติกันความชื้น สามารถ
ติดตั้งใช้งานกลางแจ้งได้อย่างดี 

  ทั้งหมดนี้  คือ นวัตกรรมจากดาว ที่ ถูกน�ามาใช ้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อพัฒนาให้รถที่ออกมาสู่ท้องตลาด มี
มาตรฐานดียิ่งขึ้น ทั้งความสวยงาม ปลอดภัย ประหยัดต้นทุน 
และดีต่อส่ิงแวดล้อม

ซิลิโคนส�าหรับเลนส์ไฟแอลอีดี ที่ทลาย
ข้อจ�ากัดของงานดีไซน์  

  ด้วยลักษณะของซิลิโคนที่เป็นของเหลว จึงสามารถขึ้น
รูปทรงได้ตามการออกแบบ ข้ามข้อจ�ากัดของการดีไซน์ ไม่ว่า
จะสร้างเงื่อนไขให้มีเหลี่ยมในการดีไซน์อย่างไร ก็สามารถดึง
ออกจากพิมพ์ต้นแบบได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติทนต่อ
สภาพแวดล้อม และอุณหภูมิในช่วงกว้างระหว่าง - 45 ถึง 200 
องศาเซลเซียส
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เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่
  ถ้าคุณเป็นคนท่ีไม่ได้ใช้รถยนต์ คุณก็ยังคงเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีจากดาวอยู่ เพราะไม่ว่าจะอาคารท่ีอยู่อาศัย หรือ
การเกษตร ดาวกม็นีวตักรรมเพือ่ท�าให้ชวีติของทกุคนง่ายขึน้ ทัง้ 
เทคโนโลยีป้องกันพื้นผิว (Protective Coating Technology) 
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช ้งานได้อย่างหลากหลาย เช ่น 
VERDISEAL™  ส�าหรับการท�าสวนดาดฟ้า ที่ช่วยสร้างพื้นผิวกัน
น�้า ช่วยปกป้องผิวคอนกรีต และอาคารท่ีอยู่ด้านล่าง หรือ 
เทคโนโลยี TRAFFIDECKTM ส�าหรับพื้นผิวที่มีคนเดิน หรือรถว่ิง
ผ่าน ช่วยท�าให้พื้นผิวไม่ลื่น ปลอดภัยส�าหรับการสัญจร และ
ยังช่วยกันน�้าอีกด้วย ตัวอย่างโปรเจ็กต์ท่ีใช ้ ท้ังนวัตกรรม 
TRAFFIDECK™ และ VERDISEAL™ ของดาว ก็คือ อาคาร
ส�านกังานใหญ่โอลมิปิกในประเทศสวติเซอร์แลนด์ (International 
Olympic Committee New Headquarters) 

  ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร เราก็มีโฟมปลูกพืช มี
ลักษณะคล้ายกับโฟมนิ่มๆ ชื่อว่า HYPOL™ JM 5012 ท�าหน้าที่
ช่วยรวมดินและส่วนประกอบการเกษตรต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่ง
ความพรุนของมันจะช่วยถ่ายออกซิเจนและกักเก็บน�้าไว้ เม่ือฝน
ตกหรือรดน�้าแล้ว ก็ไม่ต้องรดน�้าอีกบ่อยๆ ถือเป็นการทุ่นแรง
ได้เป็นอย่างดี และช่วยในเรื่องของความยั่งยืนอีกด้วย

  อีกนวัตกรรมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็น แต่เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน ก็คือ เทคโนโลยีด้านสายไฟ และเคเบิล 
ที่ดาวมีความเช่ียวชาญทั้งสายไฟ สายเคเบิล สายโทรศัพท์ 
เคเบิลออพติค เคเบิลใต้ทะเล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช่วยสร้างความ
สะดวกในการถ่ายโอนทั้งพลังงาน และข้อมูล
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รองเทา้แหง่อนาคต จากเครือ่งพิมพ์ 3D 
  นวัตกรรมสุดท้ายท่ีเราอยากแนะน�าให้คุณรู ้จัก ก็คือ
รองเท้าแห่งอนาคต ที่ใช้ยางซิลิโคนเหลว ขึ้นรูปเฉพาะคนด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติ ท�าให้ได้รองเท้าท่ีกระชับ เข้ารูปกับเท้าของ
แต่ละคนจริงๆ โดยโปรเจ็คนี้ใช้ชื่อว่า QUANT-U เป็นความร่วม
มือกันระหว่าง ดาว และ Dassault Systemes บริษัทซอฟท์แวร์
สัญชาติฝรั่งเศส กับ ECCO แบรนด์รองเท้าสัญชาติเดนมาร์ก 
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนารองเท้าเฉพาะบุคคลเชิงทดลอง เพื่อสร้าง 
‘รองเท้าที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล’ ให้กระชับเข้ากับรูปเท้า 
ใส่สบาย และเพิ่มสมรรถนะของรองเท้า 

  ทั้งนี้ ดาว ได้มีบทบาทในการพัฒนายางซิลิโคนเหลวที่ใช้
ขึ้นรูปโดยเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อใช้ผลิตพื้นรองเท้าชั้นกลาง 
(Midsole) ที่เหมาะกับรูปเท้าและธรรมชาติการเคลื่อนไหวของ
ผู้สวมใส่แต่ละราย โดยกระบวนการท้ังหมดนี้จะด�าเนินการ
ภายในร้าน ECCO ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง พื้นรองเท้าดัง
กล่าวนอกจากจะปลอดกลิ่นและยับยั้งการเจริญเติบโตของ

  ยางซิลิโคนเหลวชนิดน้ี ช่ือว่า SILASTIC™ 3D 3335 เป็น
วัสดุที่ เหมาะส�าหรับใช้ในการผลิตช้ินส่วนสั่งท�าตามความ
ต้องการ สามารถสร้างชิ้นงานต้นแบบในเวลาอันรวดเร็ว เป็น
นวัตกรรมล่าสุดภายใต้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ของ ดาว ท่ี
สามารถน�าไปต่อยอดพัฒนาส่ิงประดิษฐ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย

ทั้งหมดน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงของนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจาก
อดีต เดินทางมาสู่ปัจจุบัน และก�าลังก้าวไปสู่อนาคต โดยมี
เทคโนโลยีคอยผลักดันให้มนุษยชาติก้าวข้ามเขตแดนใหม่ๆ 

ต่อไป เพื่อท�าให้โลกน้ีน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม

แบคทีเรียแล้ว ยังกันน�้า ช่วยระบายอากาศ มีความทนทานเป็น
พิเศษ สามารถน�าเข้าเครื่องซักผ้าได้ และยังมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนานอีกด้วย
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  ในการท�างาน ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องดูแล
เอาใจใส่ไม่น้อยไปกว่าผลลัพธ์ของงาน โดยเฉพาะการท�างาน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและสารเคมี ยิ่งต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นหลักการท่ี ดาว ยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด รวมถึงมีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ในการน�าความรู้เรื่องความปลอดภัยไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานเป็นประจ�าทุกปี 

  มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
คือ หน่วยงานท่ี ดาว สนับสนุนวัสดุในการท�าขาเทียมกว่า 
40,000 ขา รวมถึงอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการ
ท�างานมาอย่างต่อเน่ือง โดยทีมงาน ดาว ได้เดินทางมาจัด
กิจกรรมอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ท่ีอ�าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา จึงขอน�าเร่ือง
ราวของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีมาฝากผู้อ่านกันในฉบับนี้

PAY IT FORWARD
ความปลอดภัย ที่ส่งต่อได้
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  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร 
เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้เล่าให้ฟังถึงการท�างานของมูลนิธิฯ ว่า 
“เรามีบริการขาเทียมให้กับคนพิการทุกเชื้อชาติศาสนาโดยไม่
คิดมูลค่า มีการรับสมัครคนพิการให้มาฝึกเป็นช่างผลิตขาเทียม 
แล้วออกไปท�างานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
เป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกให้คนพิการไม่ต้องล�าบากเดิน
ทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ก็ยังท�างาน
วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนขาเทียมเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น” 
  “ทั้งหมดนี้เราท�างานภายใต้เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
และการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนบริษัทห้างร้าน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ และวัสดุท่ีจะเอามาท�าขาเทียม 
อย่างเช่น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ก็ได้บริจาคผลิตภัณฑ์
โพลียูรีเทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�าคัญส�าหรับการผลิตขาเทียมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539”

  ดาว ได้จัดการ รอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ 
มาอย่างต่อเนื่อ งเป็นปีท่ี 7 ซ่ึงการอบรมครั้งล่าสุดนี้ จะ
ครอบคลุมเนื้อหา เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้สาร
เคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดเก็บสาร
เคมีอย่างปลอดภัย และการจัดท�าแผนงานด้านความปลอดภัย 
โดยมี คุณปัฐมาว ดี เอ้ือวงศ์วศิน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และคุณชูโชติ สุทธิบริบาล ผู ้จัดการด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ�าภูมิภาค ได้ท�าหน้าที่เป็นวิทยากร
จัดการฝึกอบรม
  คุณมีชัย บุษบาไพร เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิขาเทียมฯ ที่
เข้ารับการอบรมได้กล่าวถึงความรู้สึกประทับใจภายหลังจาก
การฝึกอบรมครั้งน้ีให้ฟังว่า “ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าหน้าที่
มูลนิธิฯ ทุกคนครับ ท่ีได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยใน
การท�างานจากพี่ๆ บริษัทดาว เน่ืองจากเรามีความเส่ียงใน
การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
และสารเคมีต่างๆ แม้ท่ีผ่านมาทางเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯ ก็
อาจจะมีความรู้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอ หรือ
บางทีก็หลงลืมกันไปบ้างด้วยความเคยชิน”

  “พอเราได้รับการอบรมจากพี่ๆ บริษัทดาว ท�าให้มี
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานความ
ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันและลด
ความเส่ียงต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงที่ดีมาก”
  “อีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นสาระส�าคัญคือในเรื่องของตัว
น�้ายาหรือสารเคมี ซึ่งจะต้องมีความรู ้ตรงนี้ เพราะถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น จะได้มีวิธีจัดการที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็น
ประโยชน์อย่างมากครับ”
  นอกจากได้จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ แล้ว 
ดาว ยังได้ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนท่ีของมูลนิธิขา
เทียมฯ ที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพ่ือ
ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน และให้ค�า
แนะน�าเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการปรับปรุงการท�างานให้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

  ทั้งหมดน้ีก็คือวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดาวพยายาม
ปลูกฝังให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร ่งครัด อุบัติเหตุสามารถ
ป้องกันได้ หากเราท�างานอย่างรู ้จริงและไม่ประมาท  

บริจาคเงินสนับสนุนการท�างานของมูลนิธิขาเทียมฯ  ได้ที ่
บัญชี ออมทรัพย์ “มูลนิธิขาเทียม” ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ 566-2-50375-3
สอบถามรายละเอียดโทร.  0-5311-2271-3
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Cafe Hopping
ตระเวนเที่ยวคาเฟ่ อุดหนุนผู้ประกอบการใส่ใจสังคม

  เชื่อแน่ว่าผู้อ่านของเราไม่น้อยคงชอบตระเวนหาร้านคาเฟ่น่ารักๆ  ใช้เวลาพักผ่อนจิบเครื่องดื่ม  ทานอาหารอร่อยๆ  เพื่อผ่อน
คลายในเวลาว่าง  คอลัมน์  Dow Neighbor  ฉบับนี้  เราขออาสาหาร้านคาเฟ่ใกล้ส�านักงานของดาวที่กรุงเทพฯ  ที่ทั้งบรรยากาศดี  
อาหารอร่อย  และยังมีแนวคิดการท�าธุรกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมาฝาก ให้ทุกคนได้ลองไปเยี่ยมเยียน  นอกจากจะได้อิ่มอร่อย
แล้ว  ยังได้ช่วยสนับสนุนทั้งเกษตรกร  คนพิการ  และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

Patom	Organic	Living

เปิดให้บริการ : 9.30-18.00น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ 
ต้ังอยู่ที่ : ซอยพร้อมพรรค คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 
ติดต่อ : โทร. 02 084 8649
ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook - Patom Organic Living

สายของวนัธรรมดา เพราะถ้ามาในช่วงวนัหยดุเสาร์อาทติย์ ปฐม
จะฮอต ฮิตพลุ กพล่ านมากเป็นพิเศษ ลองส่ังกาแฟซิกเนเจอร์
มะพร้ า วลาเต้มาล ะเลียดจิบ พร้อมกับรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพอย่างย�าดอกไม้ นอกจากนี้ปฐมยังจัด Organic Famers’ 
Market เพือ่เปิดพืน้ทีก่ารเรียนรูร้ะหว่างคนกนิกบัคนปลูกอยูเ่ป็น
ประจ�าอีกด้วย

  อาคารกลาสเฮ้าส์สงูโปร่งสขีาว ตัง้อยูท่่ามกลางสวนสเีขยีว
พร้อมร่ มเงาต้ นไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่กว่า 300 ตารางวา บน
ท�าเลซึ่ งหาได้ ยากยิ่งใจกลางเมืองหลวง ออร์แกนิก คาเฟ่ แห่ง
นี้จึงเ ป รียบเ ส มือนดั่งโอเอซิสใจกลางมหานครอันแสนวุ่นวาย 
นอกจากบรรยากาศอนัแสนรืน่รมย์อนัเป็นจดุเด่นแล้ว ปฐมยงัให้
บริการอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และสินค้าซึ่งมาจากฟาร์มอินทรีย์
ในเครือข่ายเกษตรกรอนิทรีย์ในท้องถ่ิน ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก
โครงการสามพรานโมเดลโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ 
  ถ้าหากพอมีเวลาว่างเราแนะน�าว่าให้แวะมาท่ีนี่ในช่วง
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  ด้วยความตั้งใจอยากช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และสร้าง
อาชีพ รวมท้ังมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับเด็กพิเศษผู้มีความแตก
ต่างด้านการเรียนรู้ คุณเอื้องเจ้าของร้าน Theera จึงได้เปิดศูนย์
การเรียนรู้ สเตปส์ วิท ธีรา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ประเทศอังกฤษ และคาเฟ่แห่งนี้ขึ้นมา ส�าหรับเป็นพื้นที่ในการ
ฝึกเด็กพิเศษที่มีภาวะออทิสซึมให้มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาชีพ

  ส�าหรบัใครทีเ่คยไปอดุหนนุขนมของร้าน Theera มาก่อน
น่าจะวางใจกันได้เลยว่าเป็นอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ อาทิ ขนมปัง

Steps	With	Theera

ปิ้งเสิร์ฟพร้อมออมเล็ตใส่ผักขมและเห็ดกับมะเขือย่าง รวมถึง
เมนูพาสต้ากับขนมต่างๆ และเครื่องดื่มอย่างกาแฟและน�้าโซดา
หลากหลายรายการ ซ่ึงเราขอแนะน�าเอนเนอร์จ้ีบอลที่เป็นฝีมือ
ของน้องๆ เด็กพิเศษพนักงานภายในร้าน 
  นอกจากเป็นคาเฟ่และร้านอาหารแล้ว ร้านน้ียังท�าให้เรา
มองเห็นศักยภาพในตัวผู้คนที่แตกต่าง รวมถึงความเข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจในความแตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย 

เปิดให้บริการ : 9.00-18.00 น. ทุกวัน
ต้ังอยู่ที่ : 29/8 เอกมัย 10 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ
ติดต่อ : โทร.02 381 6590
ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook - Steps with Theera

  ด้านปั๊มเติมน�้ายา Refill Station ก็สามารถน�าขวดใช้
แล้วจากที่บ้านมาเติม โดยมีน�้ายาให้เลือกมากมาย รวมถึงวัตุดิบ
อย่างเส้นพาสต้า และถ่ัวนานาชนิด หรือถ้าเผอิญไม่มีขวดใช้
แล้วติดมือมา ทางร้านก็มีขวดเปล่าใช้แล้วที่เตรียมไว้ให้นอกจาก
น้ียังจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้รักษ์โลกในชีวิตประจ�าวันอย่าง
หลอดพกพา ถุงซิปล็อคและฝาปิดอาหารท�าจากซิลิโคน ฯลฯ 
ซ่ึงถ้าทุกคนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีก็จะช่วยลดขยะประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อีกมาก

เปิดให้บริการ : 8.00-21.30 น. ทุกวัน
ต้ังอยู่ที่ : 2031 ซอย 77/1 อ่อนนุช กรุงเทพฯ
ติดต่อ : โทร. 086 375 3269
ข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook - Better Moon Cafe x Refill 
Station

  ตึกแถวในซอยอ่อนนุช 77/1 ที่ได้รับการปรับโฉม และ
ใช้งานอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิด eco-friendly แห่งนี้ เป็นทั้ง 
Airbnb คาเฟ่ ห้องให้เช่าประชุมท�างาน และจุดให้บริการเติม
น�้ายาจ�าหน่ายของใช้รักษ์โลก 
  นอกจากแวะมานัง่จบิเครือ่งดืม่ กาแฟ ซอฟต์ดริง้ก์ ชาหมกั
คอมบูชะ และอาหารอร่อยๆ ของทางร้านท่ีมีให้เลือกหลาก
หลายเมนู ทางร้านยังใจดีอนุญาตให้น�าอาหารริมทางเข้ามารับ
ประทานภายในร้านได้อีกด้วย เพียงแต่มีข้อแม้ว่า ขอให้น�าจาน
ที่จัดไว้ให้ถือออกไปเติมอาหารกลับเข้ามานั่งกิน เมื่อกินเสร็จ
แล้วก็ขอให้ช่วยล้างเก็บก็พอ นอกจากนี้ถ้าเอาแก้วของตัวเอง
มาใส่เครื่องดื่มก็ยังลดราคาให้อีก 

Better	Moon	Cafe	x	Refill	Station



  การกระท�า หรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลท�าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น สามารถเกิดได้จากหลาย
ปัจจัย เช่น การท�างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน เช่น การยก
ของด้วยท่าทางท่ีไม่ถูกต้อง ประมาท พล้ังเผลอเหม่อลอย ถอด
เครื่องก�าบังเครื่องจักร ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับการท�างาน 
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
โทษว่าอุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม ไม่สามารถแก้ไข
ป้องกันได้ เป็นต้น หรือการท�างานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่
พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว 
ทะเลาะกับแฟน และสุดท้าย การใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับ
งาน เช่น การใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน เป็นต้น 

1.	การกระท�าที่ไม่ปลอดภัย	(Unsafe	Act)
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Cause & Effect สาเหตุและความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
เรื่องโดย	ปัฐมาวดี	เอื้อวงศ์วศิน

  เมื่อเร็วๆ นี้วิทยากรของดาว ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมใน
เร่ืองความปลอดภัยในการท�างาน ให้กับบุคลากรของมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถือเป็น
กิจกรรมดีๆ ที่เราได้ท�าต่อเนื่องกันมานานหลายปี ซึ่งเน้ือหา
ในการอบรมนับว่าเป็นประโยชน์กับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่
ท�างานในโรงงาน คอลัมน์ Safe and Sound ฉบับนี้ จึงเก็บ
รายละเอียดต่างๆ มาฝากกัน 

  ส�าหรับใครท่ีต้องท�างานที่มีความเสี่ยง เช่น ท�างานกับ
เครื่องจักร สารเคมี น่าจะเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยมาแล้ว แต่เราจะมาย�้ากันอีกครั้งถึงความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุ ที่สามารถเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลักใหญ่ๆ ได้แก่ 
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  สภาพแวดล้อมในการท�างานที่อาจท�าให้เกิดอันตราย 
หรือส่งเสริมให้เกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัว บางครั้งอาจเป็นส่ิงที่เรา
มองข้ามคิดว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายได้ เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานไม่
เป็นระเบียบ หรือล่ืน ซ่ึงอาจท�าให้พนักงานยกสิ่งของสะดุด
หกล้มได้ อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรไม่อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้
งาน ช�ารุด หรือขัดข้อง ซ่ึงอาจจะเกิดจากการขาดการดูแลบ�ารุง
รักษา แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการท�างาน เป็นต้น 

2.	สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
(Unsafe	Condition)
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  หลักการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในการจะป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานได้น้ัน เราควรจะต้องเข้าใจถึงความ
หมาย และหลักการของการชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเส่ียงให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้น�ามาวิเคราะห์ความเส่ียง แล้วออกแบบ
มาตรฐาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ ทั้งน้ีมีหลักส�าคัญเบื้องต้นที่ควรท�าความเข้าใจอยู่ 4 ประการดังนี้

ทั้งนี้เมื่อเรารู้ว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นคืออะไร และรู้จักวิธีการประเมินวิเคราะห์ความเส่ียง ก็จะสามารถหาทางป้องกัน
โดยสร้างมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดความเส่ียงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

‘อันตราย’ (Hazard) หมายถึง ส่ิงหรือเหตุการณ์ ที่หากเกิด
ขึ้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคจากการท�างาน 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินสภาพแวดล้อม หรือส่ิงต่างๆ เหล่านี้
รวมกัน

‘ความเสี่ยง’ (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็น (Proability) 
ของการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือสูญเสีย อันเนื่องจากอุบัติเหตุจาก
การท�างานในสถานประกอบกิจการ 

‘การชี้บ่งอันตราย’ (Hazard Identification) หมายถึง การ
แจกแจงอันตรายที่มี และแอบแฝงอยู่ในทุกงาน ทุกจุดท�างาน 
ทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้
เครื่องมือ เครื่องจักร และส่ิงแวดล้อมในการท�างาน

‘การประเมินความเสี่ยง’ (Risk Assessment) หมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจเป็นเหตุท�าให้
อันตรายที่มี และที่แอบแฝงอยู่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย 
โรคจากการท�างาน หรืออุบัติภัยร้ายแรง โดยพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิด และความรุนแรงของอันตรายเหล่านั้น 
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Did You Know? ความประมาทคือสาเหตุใหญ่ของอันตรายจากการท�างาน 
  รู้หรือไม่ว่าจากสถิติท่ีเกิดข้ึนน้ัน การกระท�าที่ไม่ปลอดภัยถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุถึง 85 เปอร์เซ็นต์
เลยทีเดียว ในขณะที่ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุรอง คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน ดังน้ัน หากเราสามารถลด
ความเสี่ยงจากการกระท�าท่ีไม่ปลอดภัยลงได้ ก็จะท�าให้อุบัติการณ์และอันตรายที่เกิดจากการท�างานน้อยลงได้ด้วย ดังนั้น
เราควรที่จะเริ่มต้นท่ีตัวเอง โดยไม่ประมาท และหันมาช่วยกันสร้างค่านิยมแห่งความปลอดภัยและรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยในการท�างานกันไว้อย่างสม�่าเสมอ...เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและทุกคน 
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พนักงานดาวอาสาจากโรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์อิมัลชั่น 
และโรงงานอะคริลิกอิมัลชั่น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
กว่า 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาระบบน�้าส�าหรับการ
อุปโภค-บริโภค ณ โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
จ.ระยอง ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน”  
โดยตลอด 3 เดือน พนักงานดาวอาสาได้ปรับปรุงระบบน�้า
จนท�าให้โรงเรียนสามารถผลิตน�้าได้ปริมาณมากขึ้น และถูก
สุขอนามัยขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถน�าน�้าที่เหลือจากการกรอง
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกด้วย

ดาว	มุ่งมั่นพัฒนาระบบน�้า	 ผ่านโครงการ	
ยั่งยืน	ปลอดภัย	ใส่ใจชุมชน	ณ	โรงเรียนวัด
ตากวน

ดาว ร ่วมกับ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 และสถาบันแอนดรูว ์ บิ๊กส์ อะคาเดมี จัด
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส�าหรับครูระดับช้ัน
ประถมศึกษา (English Experience for Non-English 
Teacher s )   โดย มีครู จาก โรง เรี ยนในจั งห วัดระยอง
กว่า 160 คน จาก 60 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม และรับค�า
แนะน�าผ ่านช ่องทางออนไลน ์ตลอดช ่วงเวลา 4 เดือน 
นอกจากนี้ ทางโครงการยังมีการนิเทศติดตามการเรียนการ
สอน เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับครู และสร้างบรรยากาศให้
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ไม่รู ้
สึกว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ดาว	 เดินหน้าเสริมเทคนิคการสอนภาษา
อังกฤษให้ครูระยอง

ดาว ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุมชนเอื้อ
อาทรวังหว้า เทศบาลต�าบลทับมา และหมีมีถัง จัดนิทรรศการ
สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจร ณ สวนธารณะ
โขดปอ ชุมชนเนินพระ เทศบาลนครระยอง เพื่อรณรงค์ถึง
ความส�าคัญของการแยกขยะ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้าน
การบริหารจัดการขยะทะเลตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้กับผู้เยี่ยมชม พร้อมส่งเสริมให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบ
เมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน

ดาว	จับมือพันธมิตร	และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง	 จัดนิทรรศการสาธิตการ
แยกขยะทะเล
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยนางภรณี กองอมรภิญโญ 
ผู ้อ�านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัล “องค์กรที่มีผลงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจ�าปี 2562 ระดับทอง”
(2019 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excel-
lence Recognition Award with Gold Level) ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 9 จากการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งการพัฒนาคน และคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมี 
ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย เป็นผู้มอบ
รางวัล และ เกรกอรี บาสเตียน ประธานหอการค้าอเมริกันใน
ประเทศไทย ร่วมแสดงความยนิดี ณ โรงแรมแชงกร-ีลา กรุงเทพฯ 

ดาว และ เอสซีจี ร่วมกับ ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ 7 Go 
Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนน 
โดยร่วมมือกันพัฒนาเทคนิคการสร้างถนน ท่ีมาจากขยะ
พลาสติกจากส�านักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อี
เลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก น�ามาผสม
กับยางมะตอย เพื่อท�าให้ถนนมีความแข็งแรงทนทานและมี
ประสิทธิภาพสูง ทนการกัดเซาะของน�้า ซึ่งเปิดใช้งานเป็น
พื้นที่จอดรถร้านเซเว ่น อีเลฟเว ่น แล้ว 2 สาขา ที่สาขา
ราษฎร์พัฒนา ซอย 24 และสาขาสายไหม ซอย 3 และจะ
ด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป 

ดาว	และเอสซีจ	ีจบัมอื	ซพีี	ออลล	์เปลี่ยนขยะ
พลาสติกเป็นถนน

กลุ่มพนักงานดาวอาสา จ�านวนกว่า 40 คน ร่วมกับโรงเรียน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จัดกิจกรรมต้นแบบ
โรงเรียนปลอดขยะ ภายใต้โครงการ ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน 
จังหวัดระยอง หรือ PPP Plastic ท่ีตั้งเป้าขยายผลสู่โรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธีและน�ากลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยดาวอาสาได้
ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการจัดการขยะอินทรีย์
ด้วยการท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ การส�ารวจปัญหาขยะ
ในโรงเรียน และการรู ้จักประเภทของขยะพลาสติกเพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อนจบกิจกรรม ดาวอาสายังได้มอบถังขยะ
จ�านวน 20 ใบ ให้กับโรงเรียนเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

ดาวอาสา	 จัดกิจกรรมต้นแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ	 ขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	สู่โรงเรียนท้องถิ่น

ดาว	ประเทศไทย	มุ่งมั่นเดินหน้าท�างานเพ่ือ
สังคม	 พร้อมรับรางวัลองค์กรดีเด่นจาก
หอการค้าอเมริกัน	9	ปีซ้อน



  ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่คนเกษียณมี
เงินไม่พอใช้ เกิดจากการไม่วางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ หนุ่มสาวหลาย
คนคิดว่าการเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ต้องออมเงินแต่เนิ่นๆ 
ก็ได้...แต่พอมารู้ตัวอีกทีก็สายไปเสียแล้ว
  ดฉินักเ็ป็นพนกังานคนหนึง่ทีม่โีอกาสได้ฟังความรูเ้บือ้งต้น
ส�าหรับการวางแผนเกษียณกับโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ 
Money Coach โค้ชด้านการเงินส่วนบุคคล ซึ่งทางกลุ่มบริษัท
ดาว ได้เชิญมาบรรยายในงาน HR Day เมื่อได้ยินดังนั้นก็ได้แต่
ย้อนถามตวัเองว่าแล้วทีด่ทีีส่ดุ ต้องเริม่วางแผนตัง้แต่เมือ่ไหร่? ค�า
ตอบที่ได้จากโค้ชคือ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี ถ้าอยากมีชีวิตวัยเกษียณที่ดี 
ก็อย่าประมาท รีบออมแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นท�างานจะดีที่สุด
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เรื่องโดย	ฑิฐาพร	วงศ์ธนาสุนทร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย

อยากเกษียณสุขต้องเริ่มออมเร็ว
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สุดท้ายนี้โค้ชได้ฝากข้อคิดไว้ว่า “การวางแผนเกษียณจะง่าย 
ถ้าเราเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันแรกที่ท�างาน แต่จะยากและ
เป็นไปไม่ได้ และจะท�าให้บั้นปลายของเราไม่มีความสุข

ถ้าเรารอจนวินาทีสุดท้ายในวันเกษียณ”

รีบวางแผนการออมส�ารับเกษียณกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ

เร่ิมต้นเร็ว ต้ังแต่วันแรกท่ีเร่ิมทํางาน1.

หัวใจของการวางแผนเกษียณ
ให้ประสบความสําเร็จ

วางแผนชําระหน้ีคืนให้หมด
ก่อนวันเกษียณ2.

วางแผนออมและลงทุน ติดตาม
และปรับปรุงแผนอยู่เสมอ 3.
ห้ามให้เงินเกษียณกับใคร
แม้แต่ลูกหลาน4.

  ที่จริงแล้วเราควรเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายการเงินขั้นพื้น
ฐานนั้นมีอะไรบ้าง เราควรมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจ�า
วัน สามารถเติมเต็มความสุขให้ชีวิตได้ตามฝัน พร้อมรับมือกับ
เหตุไม่คาดฝันท่ีอาจส่งผลกระทบทางลบกับการเงิน และมีความ
ม่ังค่ังเพียงพอดูแลตัวเองได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
  หากเราลองดูช่วงอายุในชีวิตของเราน้ันจะพบว่าเรามีช่วง
เวลาในการหารายได้อยู่ประมาณ 40 ปี แต่ต้องเลี้ยงชีวิตตัวเอง
ให้ได้ถึง 60 ปี โดยเฉล่ีย ซึ่งปัจจุบันพบว่าด้วยเทคโนโลยีทางการ
แพทย์และการที่คนหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ท�าให้
คนเราอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆ น่ันหมายความว่าเราอาจจะต้องหา
เงินเพื่อเล้ียงตัวเองให้ได้ มากกว่า 60 ปี แล้วทีน้ีเราจะต้องเก็บ
เงินออมต่อเดือนเท่าไหร่ เพื่อให้มีพอใช้ยามเกษียณ?
  โค้ชชวนให้ลองเซตตัวเลขจ�านวนหนึ่งขึ้นมา โดยมีวิธี
ค�านวณง่ายๆ คือ ทุนเกษียณรวยข้ันต�่า = รายจ่ายต่อเดือนหลัง
เกษียณ X 12 X จ�านวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 
(หมายเหตุ: ยังไม่ค�านวณเงินเฟ้อ)

คุณรู้หรือไม่	97%	ของคนไทยที่เกษียณ
อายุแล้ว	มีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ
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  กว่าที่โลกของเราจะพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรม
ต่างๆ ที่เหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา ในอดีตต่างเคยเป็น
เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น อดทน 
ไม่ยอมแพ้ ของนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ สาขาต่างๆ ท�าให้
ทุกวันนี้มนุษย์เราอยู่กันอย่างสะดวกสบาย สามารถเดินทาง 
ติดต่อสื่อสารกันแบบข้ามโลก ไม่ต้องกังวลกับโรคภัยไข้เจ็บ   

1880   1889   1898   1903   1928   1946

Dow Sanook
Timeline นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
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1.คุณวราวรรณ รังรักษ์ศิริวร
2.คุณเจษฎาภรณ์ จันทนา
3.คุณโมนา
4.คุณไพศาล สกุณา
5.คุณพีรณัฐ บริสุทธ์ิ
6.คุณวสิตา กิจปรีชา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากฉบับที่แล้ว
‘จัดประเภทพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน’

ร่วมลุ้นรางวัล

  Dow Sanook ฉบับนี้ เราขอชวนทุกคนมาลองทบทวน
การเกิดขึ้นของนวัตกรรมครั้งส�าคัญของโลก ลองมาจัดล�าดับ
กันว่าส่ิงไหนเกิดก่อนหลังกันบ้าง กติกาง่ายๆ ให้ทุกคนเติมปีท่ี
มีให้เลือกในช่องว่าง แล้วถ่ายรูปส่งค�าตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ มาทางไลน์ นิตยสาร @Dow

โทมัส อัลวา เอดิสัน ได้รับสิทธิบัตรหลอดไฟที่

สามารถใช้ส่องสว่างในบ้านได้นานกว่า 40 ชั่วโมง

สองพี่น้องตระกูลไรท์ น�าเครื่องบิน

ล�าแรกของโลกขึ้นบินได้ส�าเร็จ

เฮอร์เบิร์ต เฮนรี่ ดาว ได้รับสิทธิบัตรกระบวนการ

สกัดสารโบรมีนแบบต้นทุนต�่า ส�าหรับใช้ใน

อุตสาหกรรมเคมี

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer) คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีน�้า

หนักกว่า 27 ตัน ถือก�าเนิดขึ้นมา ที่มหาวิทยาลัย

เพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania)

อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง ค้นพบยาเพนิซิลิน

ส�าหรับใช้รักษาการติดเช้ือจากแบคทีเรีย

มารี กูรี และ ปิแอร์ กูรี ค้นพบธาตุเรเดียม ซึ่งเป็น

สารกัมมันตรังสี ในปัจจุบันใช้ส�าหรับรักษามะเร็ง

โดยการฉายรังสี

ส่งค�าตอบมาทาง LINE@
นิตยสาร @DOW

พร้อมชื่อ ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์

แก้วซิลิโคนพับได้ จ�านวน 5 รางวัล



ดาว	เป็นส่วนหนึ่ง	ในการการออกแบบ	ซ่อมแซม
และแก้ไขงานต่างๆ	ที่	Kennedy	Space	Center

ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ	Apollo
นับเป็นจ�านวนทั้งส้ินกว่าหนึ่งพันรายการ
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