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เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ เผลอแป๊บเดียว “ดาวเดียวกัน” ก็ส่งถึงมือผู้อ่านทุกท่าน 
เป็นฉบบัที ่3 ของปีในช่วงปลายฝนต้นหนาวและเข้าช่วงไตรมาสสดุท้ายก่อนจะย่างเข้าสูปี่ใหม่แล้ว สำาหรบั 
เนื้อหาเล่มนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระดี ๆ หลากหลายเรื่องราวเช่นเดิมครับ

เริ่มด้วยคอลัมน์ “ดาวเด่น” ที่จะพาไปรู้จักกับน้อง ๆ และคุณครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากโครงการ WE Are Innovators เจ้าของโครงงาน “Food Waste Converter” เคร่ืองผลิต 
ก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากเศษอาหารเหลือในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้มภายในโรงเรียน  
ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนวิถีชีวิตให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างดีทีเดียว

อีกเรื่องที่กำาลังได้รับความสนใจและสร้างแรงส่ันสะเทือนให้กับแวดวงการทำางานก็คือเร่ือง 
ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรอืทีเ่รยีกสัน้ ๆ ว่า AI ทีเ่ริม่เข้ามาทดแทนแรงงานมนษุย์มากขึน้ 
เรื่อย ๆ อยากรู้ว่า AI จะส่งผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหน อ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ “รอบดวงดาว”  
ส่วนคอลัมน์ “ปลอดภัยสบายใจ” ได้นำาเสนอข้อควรปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดในกรณีที่รถจมนำ้า ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์สำาหรับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

อย่างที่ทราบกันดีว่าขยะจำานวนมากได้สร้างมลพิษทางทะเลและส่งผลกระทบต่อความสมดุล 
ทางธรรมชาติ จนเกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำาความสะอาดเก็บขยะชายหาดระดับโลก 
ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ที่จัดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์ที่ 3  
ในเดอืนกนัยายนของทกุปี โดยในปีนี ้กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(กนอ.) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ตลอดจนอาสาสมัครในชุมชน 
ได้รวมพลังกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลระยองและร่วมสานต่อกิจกรรมนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 16  
ในวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ชมบรรยากาศและอ่านเรื่องราวได้ในคอลัมน์ “ปันสุข” ครับ

ดาวเดยีวกนัขอขอบคณุทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุนติยสารของเราด้วยดเีสมอมา รวมถงึการร่วมสนกุ 
ตอบคำาถามในคอลัมน์ “ดาวหรรษา” ผ่าน LINE@ ของนิตยสาร สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและ 
ร่วมตอบคำาถามลุ้นรับของรางวัลได้เช่นเดิม และอย่าลืมรักษาสุขภาพในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ด้วยนะครับ

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
บรรณาธิการ

สวัสดีครับ
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ดาว เคมิคอล ร่วมกับวี (WE) องค์กรสนับสนุนการทำาความด ี
ให้เป็นเรือ่งทำาได้ จงึได้จดัโครงการ WE Are Innovators ขึน้ เพือ่ปลกุพลงั 
และส่งเสริมให้เยาวชนนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่การพฒันาวถิชีวีติและสงัคม 
ไปสูก่ารใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื ซึง่ทมีทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นตวัแทนของภมูภิาค 
เอเชียแปซิฟิก เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับตัวแทนจากภูมิภาคอื่นทั่วโลก  

จ�ำนวนประชำกรและควำมเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกในหลำย ๆ ด้ำน เป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงสิน้เปลอืง พร้อมกบัปรมิำณขยะทีเ่พิม่ขึน้จนน่ำวติก ซึง่ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบักำรก�ำจดัอย่ำงถกูต้องหรอืหมนุเวยีนกลบัมำใช้ประโยชน์ 
ได้อีกครั้ง จึงก่อเกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรในอนำคต ดังนั้น กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ 
จะช่วยขับเคลื่อนวิถีชีวิตให้เกิดควำมยั่งยืนทั้งด้ำนอำหำร พลังงำน และสิ่งแวดล้อม จึงน่ำจะเป็นวิธีรับมือกับควำมท้ำทำยของโลกยุคใหม่ 
ที่ดีที่สุด โดยเฉพำะหำกเริ่มต้นจำกมันสมองและสองมือของคนรุ่นใหม่เอง

ณ ประเทศเอกวาดอร์ คือ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนระยองวิทยาคม  
ประกอบด้วยนางสาวกัญจน์ญาณิศา นาคสวัสด์ิ (ครูต๊ัก) ครูท่ีปรึกษา 
โครงงานฯ นายอานนท์ รณศิริ (น้องไอซ์) และนางสาวสุธัชญา ม่วงแพร  
(น้องแอมแปร์) ผู้เสนอโครงงาน “Food Waste Converter” เครื่องผลิต 
ก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากเศษอาหารเหลือในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพลังงาน 
ทดแทนก๊าซหุงต้มภายในโรงเรียน

E
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Food Waste Converter เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำาองค์ความรู้ 
ด้าน STEM Education มาบูรณาการต่อยอดจากปัญหาที่น้องไอซ์และ 
น้องแอมแปร์สงัเกตเหน็จากโรงอาหารของโรงเรยีน พวกเขาพบว่าในทกุ  ๆ วนั 
จะมีเศษอาหารเหลือทิ้งจากมื้อกลางวันจำานวนมาก แม้บางส่วนจะนำาไป 
เป็นอาหารเลี้ยงหมูในฟาร์มของชาวบ้าน แต่ส่วนที่เหลือก็ยังคงถูกทิ้งเป็น 
ขยะ ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ ทั้งสองจึงเริ่มต้นทดลอง 
หมักเศษอาหารเป็นเวลา 15 - 20 วัน แล้วพบว่ามีก๊าซชีวภาพเกิดขึ้น เป็น 
ที่มาของการพัฒนา Food Waste Converter เพ่ือใช้สกัดและกักเก็บ 
ก๊าซมเีทนไว้ใช้ประโยชน์ต่อได้ ทัง้เป็นเชือ้เพลงิหงุต้มและผลติกระแสไฟฟ้า  
ส่วนกากอาหารก็นำาไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วย โดยไอเดียดังกล่าวได้รับทุน 
สนับสนุนโครงการจากดาวและวีเป็นจำานวน 1,500 เหรียญสหรัฐ หรือ 
ประมาณ 50,000 บาท เพื่อนำาไปพัฒนาโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เรื่องก๊าซชีวภาพแก่โรงเรียนอื่น ๆ และชุมชนต่อไป

หมักเศษอาหาร
15 - 20 วัน

จนเกิดก๊าซชีวภาพ

ก๊าซมีเทน
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ถูกกักเก็บไว้ในถังที่มีน้ำา

กำาจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เหลือแค่ก๊าซมีเทน

สำาหรับหุงต้ม

Food Waste Converter

นวัตกรรมด้านพลังงานชีวภาพจากฝีมือเด็กไทยชิ้นน้ี ไม่เพียง 
ใช้งานได้จรงิและช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย แต่ทกุครวัเรอืนกส็ามารถผลติเอง 
ได้ไม่ยาก จึงทำาให้น้อง ๆ นักประดิษฐ์มีโอกาสนำาความสำาเร็จครั้งน้ี  
เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรมกับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆ ที่ประเทศเอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งผู้คน 
มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำาบาก และต้องการนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหา 
ในการดำารงชีวิต โดยแนวคิดเรื่องการหมุนเวียนพลังงานจากเศษอาหาร 
มาเป็นเชือ้เพลงิของ Food Waste Converter นบัเป็นนวตักรรมทีส่ามารถ 
สร้างพลังงานทดแทนได้จริงและยังตอบโจทย์ในเร่ืองของความยั่งยืน 
อีกด้วย โครงการ WE Are Innovators ครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนพลังที่ 
ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำา กล้านำาเสนอสิ่งใหม่ ๆ เพื่อก้าวไปสู่ 
อนาคตที่ดีกว่าเดิม
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 ถังผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดยอาจารย์กัญจน์ญาณิศา นาคสวัสดิ์
 ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Bin) จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยอาจารย์รัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
 นวัตกรรมกระถางปุ๋ยหมักชีวภาพก�าจัดแมลง จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ โดยอาจารย์พูนศรี สร้อยเสน 
 เครื่องดูดควันเชิงนิเวศ (Eco-Fume Hood) จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง จังหวัดปราจีนบุรี โดยอาจารย์สราญรมย์ ยิ่งสุข

ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวกำาลงัจะรบัสมคัรการประกวดในรุน่ต่อไป สำาหรบัโรงเรยีนทีส่นใจสมคัร สามารถตดิตามรายละเอยีดได้จากข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

ธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อำานวยการ โรงเรียนระยองวิทยาคม 

โรงเรียนที่ ได้รับทุนในโครงกำร WE Are Innovators

“โครงการ WE Are Innovators มุง่เน้นสร้างแรงบนัดาลใจและปลกุไอเดยีความคดิสร้างสรรค์
ให้กับเด็ก สนับสนุนให้เยาวชนที่มีความชื่นชอบในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติและทดลองเชิงประจักษ์ 
กล้าที่จะดึงพลังความคิดของตนมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน WE Are  
Innovators เป็นโครงการระดับโลก การที่เด็กไทยได้รับรางวัลและไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ  
จงึเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กบัทัง้ครทูีป่รกึษาโครงงานวทิยาศาสตร์และตวัเยาวชนผูค้ดิค้นโครงงานฯ  
ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ  จากทั้งทางดาวและเพื่อนชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการตอกยำ้า
ถงึศกัยภาพของเยาวชนไทยในการรเิริม่แนวคดิทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื ผ่านการทำางานร่วมกนั
เป็นทมี การแลกเปลีย่นความคดิ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทัง้เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาปรบัปรงุโครงงานฯ ของเยาวชนเอง เพือ่ต่อยอดสูก่ารสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนต่อไป”

เดชา พาณิชยพิเชฐ
ผู้อำานวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนระยองวิทยาคม และ
นกัเรยีนทนุโครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

“ด้วยความฝันที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก  
ผมเลยชอบคิด ชอบค้นคว้าอะไรใหม ่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งโครงการ WE Are  
Innovators ของดาวมีส่วนสนับสนุนให้ผมได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  
ได้ทดลองทำาโครงงานที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน และฝึกแก้ไขปัญหา 
จากการเอาความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง เลยยิ่งรู้สึกว่า 
การทดลองเป็นเรื่องสนุกมากกว่าเดิม แล้วดาวก็มอบโอกาสให้ผม 
ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม ่ ๆ ในต่างประเทศเป็น 
ครั้งแรกด้วย”

อานนท์ รณศิริ (น้องไอซ์) 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

สุธัชญา ม่วงแพร (น้องแอมแปร์)
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม (SMTE) โรงเรยีนระยองวทิยาคม 

“ทีบ้่านปลกูฝังเรือ่งการใช้พลงังานหมนุเวยีนตัง้แต่เดก็ เราเอง
เคยหมักก๊าซชีวภาพเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ พอเห็นปัญหาที่โรงเรียน
ทำาให้ได้นำาความรู้ที่มีอยู ่มาต่อยอด หนูอยากให้โครงงานของเรา
ประสบความสำาเร็จไปถึงระดับประเทศ ในอนาคตหนูจึงอยากพัฒนา
เครื่อง Food Waste Converter ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการ
ปิดรอยรัว่ของถงัไม่ให้ก๊าซชวีภาพรัว่ไหล ไปจนถงึความสามารถในการ
ผลิตเชื้อเพลิงเพ่ือหุงต้มหรือผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเพียงพอสำาหรับ
บ้านหนึง่หลงั หนเูชือ่ว่าถ้าเราได้ลองพฒันาอย่างเตม็ที ่เรยีนรูว้ธิแีก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถังผลิตก๊าซชีวภาพของเราต้องมีประสิทธิภาพ 
ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ”

กัญจน์ญานิศา นาคสวัสดิ์
ครูที่ปรึกษาโครงงานฯ

“ไอซ์กับแอมแปร์มาร่วมโครงการเพราะทั้งสองมีความสนใจและเข้าใจเรื่องการกำาจัดขยะ
และก๊าซชวีภาพอยูแ่ล้วส่วนหนึง่ ทัง้สองคนคดิเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัว่าเศษอาหารเหลอืในโรงเรยีน 
สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เด็ก ๆ เลยนำาแรงบันดาลใจจากปัญหานี้มาสร้างเป็นนวัตกรรม 
ถังผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน ซึ่งพวกเขาลงมือค้นคว้าข้อมูลและทำากันเองทั้งหมด  
ส่วนครูคอยสนับสนุนและชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ให้ 

“พอดาวมอบโอกาสให้พวกเราไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ประเทศเอกวาดอร์ ความลำาบากของ
ผู้คนที่นั่นก็ยิ่งทำาให้ทั้งตัวครูและเด็ก ๆ เข้าใจมากขึ้นว่า ทำาไมการคิดค้นเรื่องพลังงานทดแทนจึงเป็น
เรื่องสำาคัญและจำาเป็น เพราะเมื่อชาวบ้านเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราสามารถผลิตก๊าซมาใช้หุงต้มได้  
พวกเขาก็พูดเหมือนกันหมดว่า Amazing ครูเลยเชื่อว่าถ้านวัตกรรมของเราชิ้นนี้ถูกนำาไปใช้งาน 
ในชุมชนที่เอกวาดอร์ได้จริง ๆ คงมีประโยชน์มากกว่าแค่ประกวดเสร็จแล้วก็จบไป ซึ่งประสบการณ์ 
ในเอกวาดอร์กไ็ด้สร้างแรงบนัดาลใจและแรงผลกัดนัให้เดก็ ๆ อยากกลบัมาสานต่อโครงการให้ดยีิง่ขึน้  
และยังทำาให้พวกเขามองเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
อีกด้วย”
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จะมาแทนมนุษย์
ได้จริงหรือ?

ทุกวันนี้เราได้ยินข่าวความก้าวหน้าของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ 
อยู ่ เป ็นระยะ ๆ เหตุการณ์ที่ นับเป็นความสำาเร็จคร้ังใหญ่ล ่าสุดคือ 
ปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ AlphaGo ซึ่งสามารถเอาชนะแชมป์หมากล้อม 
ระดบัโลกทีเ่ป็นมนษุย์ได้ ดเูหมอืนว่าการพฒันา AI คงจะไม่หยดุเพยีงเท่านี้  
นำาไปสู่คำาถามที่ว่า AI จะลำ้าหน้ามนุษย์ถึงขั้นไหน และจะเข้ามาทดแทน 
มนุษย์ในหลาย ๆ เรื่องได้จริงหรือ 

จะเห็นได้ว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ทำาให้มนุษย์เรามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในหลายด้าน ทว่านอกเหนือจากความฉลาดรวดเร็ว
ของ AI แลว้ เครือ่งจกัรกลอจัฉรยิะเหลา่นีย้งัสามารถทำางานไดอ้ยา่งไมรู่จ้กั
เหนด็เหนือ่ยและไมต่อ้งการการพกัผอ่นเหมอืนมนษุย ์แนน่อนวา่ในทางหนึง่ 

ใช้ AI ควบคุมการทำางานของ
รถยนต์ ห รื อ ย านพาหนะ ให้
สามารถค้นหาเส้นทางที่ใช้เวลา 
เดินทางส้ันท่ีสุด โดยระบบ AI  
จะเชื่อมโยงกับดาวเทียมเพื่อหา 
เส้นทางที่หลีกเลี่ยงปัญหาจราจร  
รวมท้ังแจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ 
และในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้ 
เห็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
หรือรถยนต์ไร้คนขับ ซึ่งควบคุม 
โดย AI แทนมนุษย์

ใชท้ำางานรว่มกบัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคที่ต้องการ
รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำาและ
รวดเร็ว ทั้งยังช่วยผ่าตัดอวัยวะใน
สว่นทีม่อืคนเขา้ไปไมถ่งึ โดยทำาได้
ทั้ งแบบได้รับคำาสั่ งที่ป้อนจาก
แพทยแ์ละแบบทีหุ่น่ยนตเ์รยีนรูไ้ด้
ด้วยตัวเอง (Machine Learning)

สแกนหรือตรวจจับสิ่งผิดปกติ 
และวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่จะ 
เกิดขึ้นจากสิ่งผิดปกตินั้น ทั้งยัง 
เชื่อมโยงกับระบบปลอดภัยอื่น  
เช่น ระบบประตูนิรภัย ดับเพลิง  
หรือการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน
อื่นโดยอัตโนมัติ

มีการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิต 
ของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตลอด 
กระบวนการผลิตอันสลับซับซ้อน
แทบไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์เลย  
เช่น หุ่นยนต์ทำาความสะอาดท่ี 
สามารถเรียนรู้และตรวจจับขยะ 
ได้เอง หุ่นยนต์รับออร์เดอร์ใน 
ร้านอาหาร หุ่นยนต์กู้ภัย เป็นต้น

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็น
เทคโนโลยีที่ทำาให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์ หรือเป็นจักรกล 
อจัฉรยิะทีส่ามารถคดิ วเิคราะห์ ตดัสนิใจ หรอืแม้กระทัง่เคลือ่นไหวเลยีนแบบ 
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ โดยใช้โปรแกรมหรือชุดคำาสั่งท่ีมนุษย์ 
เขียนขึ้น ทั้งยังสามารถสื่อสารตอบโต้กับเราทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
หรอืภาษาใดกต็าม ในปัจจบุนัได้มกีารนำาระบบ AI เข้ามาใช้ในชวีติประจำาวนั 
หลากหลายรูปแบบ เช่น

ด้ำนระบบ
รักษำควำมปลอดภัย

ด้ำนอุตสำหกรรม
และบริกำรด้ำนกำรแพทย์ด้ำนกำรคมนำคม

AI จะชว่ยใหม้นษุยม์ชีวีติทีส่ะดวกสบายขึน้ แตก่อ็าจเปน็ตวัเลอืก
ให้เข้ามาทำางานแทนเราได้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่ง 
เราเองควรพฒันาตนเอง เรยีนรูแ้ละปรบัตวัรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ด้วยเช่นกัน

ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://เขียนบทความ.com//เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวันของ-ai-หรือปัญญาประดิษฐ์/
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ผูบ้รหิำรจำก 6 หน่วยงำนร่วมแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรพฒันำมำตรฐำน SMEs
(จากซ้ายไปขวา)

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

ดำว เคมิคอล เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4

การพัฒนาผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยสู ่
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ จำาเป็นต้องอาศัย
พลังการขับเคลื่อนทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การนำาของกระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แถลงข่าวเปิดตัว 
ความร่วมมือโครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4” 
พร้อมจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “Circular Economy Through Disruptive 
Innovation - นวัตกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วน 
นำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเทคโนโลยี 
มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนนิธรุกจิอย่างมัน่คงและยัง่ยนื สนบัสนนุ 
การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

ภายใต้โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4” 
กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ได้ผสานความร่วมมอืกบัภาครฐัและองค์กรอสิระ 
เชือ่มโยงกบัโครงการ “Big Brothers พีช่่วยน้อง” ของกระทรวงอตุสาหกรรม 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย ดาว ในฐานะบริษัท
ชั้นนำาด้านวัสดุศาสตร์ที่ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักการความยั่งยืน ได้พัฒนา 
เครื่องมือลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment) 
มาช่วยยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน  
ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เกีย่วกบัการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนและระบบนิเวศ

นอกจากนี้ ในวันเปิดตัวโครงการยังได้มีการจัดงานเสวนา หัวข้อ  
“Circular Economy Through Disruptive Innovation - นวัตกรรม
สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีคุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำานวยการฝ่าย 
ธุรกิจ ได้ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรม  
และแหล่งทรัพยากร เพื่อช่วยส่งเสริม SMEs และภาคอุตสาหกรรมไทย  
ร่วมกบัวทิยากรจากศนูย์วจิยัยทุธศาสตร์สิง่แวดล้อม สำานกังานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมอีกด้วย

7 ปี โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน”

ท�ำให้คนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี
ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่ำ 

922,000 คน

สร้ำงบุคลำกร
ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

5,844 รำย

ผลิตที่ปรึกษำด้ำนลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยผู้ประกอบกำรให้เป็น

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ รวม 40 องค์กร

ลดก๊ำซเรือนกระจก 1.5 ล้ำนกิโลกรัม
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ/ปี 

เทียบเท่ำกำรปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น

ลดต้นทุนกำรผลิต
และต้นทุนด้ำนพลังงำน 

144 ล้ำนบำทต่อป ี

“ดาว ยึดมั่นในหลักการดำาเนิน 
ธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ความสำาคัญ 
กับความปลอดภัยและสิ่งแวดล ้อม 
เป็นอนัดบัแรกในการปฏบิติังานของดาว 
ทั่วโลก เรามีผู ้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้  
และยินดีที่ จ ะแบ ่ งป ั นช ่ วย เหลื อ  
สนบัสนนุ และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
SMEs ไทย ยกระดับมาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อ 
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไปด้วยกัน”

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย 
ประธำนบริหำร กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย

ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 พ.ศ.  2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมแห่งภมูภิาคเอเชยี 
สาขาสิ่งแวดล้อม (Asian CSR Awards) 
จากศูนย์วิจัยเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ทีด่ำาเนนิการโดยสถาบนัการบรหิารแห่งเอเชยี

 พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กร 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น สาขา
การส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จากหอการค้า
อเมริกันในประเทศไทย
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ติดดาว

ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ใช้สำาหรับงานกันรั่ว กันซึม ไม่ว่า
จะเป็นอะคริลิก (Acrylic) ยางมะตอย (Bitumen/Asphalt) โพลิยูรีเทน 
(Polyurethane, PU) ซิลิโคน (Silicone) ยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน 
(Ethylene-Propylene Diene Rubber, EPDM) แผ่นพลาสติก (Plastic 
Sheet) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีข้อได้เปรียบเร่ืองราคา แต่มีข้อจำากัดเรื่อง 
ความทนทาน ความยืดหยุ่น และการใช้งานในบางพื้นที่ 

ล่าสุดได้เกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์โพลิยูเรีย (Polyurea) ขึ้น 
ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์กันรั่ว กันซึมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โพลิยูเรียมีคุณสมบัติ 
แห้งตัวเร็ว ไม่ไวต่อความชื้น มีการยืดตัวมากกว่า 500 เปอร์เซ็นต์ จึงทำาให้
เป็นวัสดุเคลือบผิวที่มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีต พื้นไม้ กระเบื้อง หรือโลหะ ใช้เวลาทำางานน้อย 
ประหยัดค่าแรง และสามารถกลับเข้าใช้พื้นที่ได้ในเวลารวดเร็ว มีอายุการ 
ใช้งานทีย่าวนาน 25 - 30 ปี ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ ไม่มสีารตกค้าง  
ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โพลิยูเรียเป็นสารกันร่ัว กันซึมที่ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทั้งงาน
พื้นที่ใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน โรงไฟฟ้า แท่นขุดเจาะนำ้ามัน ท่าเทียบเรือ 
ลานจอดรถ ดาดฟ้าตึก ไปจนถึงพื้นที่แคบ ๆ เช่น ท่อระบายนำ้า บ่อบำาบัด
นำ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ไซโลเก็บวัตถุดิบ ถังเก็บสารเคมี เป็นต้น

โพลิยูเรีย นวัตกรรมกันรั่ว กันซึม คุ้มค่า ทนทาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โพลิยูเรีย (Polyurea) เป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์ (Organic Polymer) ที่เกิดจากการทำา
ปฏกิริยิาของไอโซไซยาเนต (Isocyanate) กบัเอมนี เทอร์มเินเตด โพลอีเีทอร์ (Amine Terminated 
Polyether Resin) ทำาให้เกิดสารที่มีคุณสมบัติคล้ายพลาสติกและยาง นิยมใช้เป็นสารเคลือบผิว  
ป้องกันการรั่วซึม ป้องกันสารเคมีและสนิม เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น นิยมรองพื้นด้วยไพรเมอร์ 
(Primer) และพ่นทับ Topcoat เพื่อป้องกันยูวี หรือพ่นทรายเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน (Anti-slip) 
โพลยิเูรยีถอืเป็นสารป้องกนัการรัว่ซมึทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ เนือ่งจากใช้ได้กบัพืน้ผวิทกุประเภท  
มีความยืดหยุ่นสูง และทนการกัดกร่อนได้ดี

ปัญหาการรั่วซึมเกิดจากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยมักจะเกิดจากการแตกร้าวของพื้นผิวซึ่งอาจเกิดจากการทรุดตัวของดิน 
ความเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ร้อนตอนกลางวันแต่เย็นในเวลากลางคืนก็สามารถทำาให้ผิวคอนกรีตแตกร้าวได้ 

การถูกกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุกันซึมที่ไม่เหมาะสม

Substrate

Topcoat
“Grip”

Membrane

Primer
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รบัรางวลัโรงงานอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 4
โรงงานเลเท็กซ์สังเคราะห์ อิมัลชั่น โรงงานอะคริลิก อีมัลชั่น และโรงงาน

โพลิอะคริลิก แอซิด รับมอบโล่รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรม 
สีเขียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
ในงานสมัมนาการพฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีวอย่างยัง่ยนื ณ สโมสรทหารบก (วภิาวด)ี  
กรุงเทพฯ การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) เป็นการ 
เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในการดำาเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ ดำาเนินงาน 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ มุ่งเน้นพัฒนาและ 
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ดาว เคมิคอล จับมือเอสซีจี พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ 
สร้างถนนจากพลาสตกิรีไซเคลิ

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย และ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่  
เอสซีจี ประกาศโครงการ “ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสำาหรับถนน 
จากพลาสติกรีไซเคิล” ในงาน SD Symposium 2018 เพื่อเปลี่ยน 
ขยะพลาสติกให้เป็นส่วนประกอบในการทำาถนนยางมะตอย โดย 
โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและในชุมชน รวมถึง 
คุณสมบัติของพลาสติกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของถนน พร้อมลดการ 
เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทำาถนน 

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว คุณเจฟ วูสเตอร์ ผู้อำานวยการ 
ด้านความยั่งยืนของดาว เคมิคอล ยังได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับ 
แนวคิดและตัวอย่างผลสำาเร็จของการนำาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Economy) ไปใช้ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ 
ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหา 
ให้กับโลก และเกิดแรงบันดาลใจในการนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ไปขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดขึ้นได้จริง

รบัรางวลั Vendor Performance Award
บรษิทั สยามโพลสีไตรนี จำากดั หนึง่ในกลุม่บรษิทัร่วมทนุ เอสซจี-ีดาว 

โดย คุณนิธิ เจนไวยาวัจมัย ได้รับรางวัล Vendor Performance  
Award 2017 จากบรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จำากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทั 
ผลิตและจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า  
“มติซบูชิ ิ อเีลค็ทรคิ” ในปีนี ้ บรษิทั สยามโพลสีไตรนี จำากดั เป็นบรษิทั 
ผู ้ผลิตพลาสติกรายเดียวที่ได ้รับรางวัลนี้ เนื่องด้วยความเป็นเลิศ 
ด้านคณุภาพสนิค้า การจดัส่ง บรกิาร และด้านความคุม้ค่าของราคา

รับรางวัลองค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  
เนือ่งในวนัเยาวชนแห่งชาติ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย คุณภรณี กองอมรภิญโญ  
ผูอ้ำานวยการฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ เข้ารบัพระราชทานโล่เกยีรตคิณุองค์กรที่
ทำาคณุประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชน เนือ่งในวนัเยาวชนแห่งชาต ิประจำาปี 
2561 ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในปีนี้ ดาว ประเทศไทย  
เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลในสาขานี้
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“ห้องเรยีนเคมดีาว” ผลกัดันสะเตม็ศกึษา พัฒนา
ศกัยภาพของครไูทยสูอ่าเซยีน

ดาว ประเทศไทย ร่วมกบัสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย  
ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การพิพิธภณัฑ์ 
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขยายผลการถ่ายทอดเทคนิค 
การปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสู่บุคลากรครูจากทุกภูมิภาค 
กว่า 400 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา ระยอง  
อุบลราชธานี พิจิตร สระแก้ว และกระบี่ ตอกยำ้าความมุ่งมั่น 
ในการสนบัสนนุการพฒันาการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  
เพื่อทลายข้อจำากัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ 
ด้านความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การทดลอง  
สารเคมี และการเตรียมการสอน

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้เปิดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ให้กับครูวิทยาศาสตร์ของโครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบ 
ย่อส่วนให้กับครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับ 
ความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูในประเทศ 
เมียนมา กัมพูชา และอินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 300 คน

ดาวร่วมแบ่งปันมมุมองต่อการพฒันางานวจิยันวตักรรม
เพื่อความยั่งยืนของไทย

คณุสพุจน์ เกตโุตประการ ผูอ้ำานวยการฝ่ายธรุกจิ ได้ร่วมเสวนา 
ในหัวข้อเรื่อง “ภาคเอกชนไทยเดินหน้าพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อ 
ความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ภายใต้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
2561” ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนั เซน็เตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเล่าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของดาว ที่ส่งเสริม 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า 
ที่สุด พร้อมเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ร่วมแชร์ประสบการณ์การดำาเนนิงานด้านคาร์บอนฟตุพร้ินท์
คณุคมสนัต์ จนัทร์โอธาร ผูจ้ดัการธรุกจิโพรพลินีออกไซด์ ได้รบัเชญิ 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์กับการใช้ประโยชน์จาก 
การดำาเนนิงานด้านคาร์บอนฟตุพริน้ท์” ในงาน “ธรุกจิเคมภีณัฑ์...จดุเริม่ต้น 
โซ่อุปทานลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรงุเทพฯ ฟอร์จนู 
เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้รับทราบนโยบายและเป้าหมาย 
ของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทราบถึงแนวทาง 
การดำาเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อนำาไปสู่การเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทนุ ลดก๊าซเรอืนกระจก และนำาไปใช้ประโยชน์ 
ต่อยอด เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการของไทยในตลาดสากล

สนบัสนนุการจัดงานประชุมวชิาการนานาชาตด้ิานเคมสีเีขยีวครัง้แรก
ในเอเชีย 

ดาว ประเทศไทย เดินหน้าขับเคล่ือนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเคมีท่ี
ปลอดภัย ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC International  
Conference on Green Chemistry ครัง้ที ่8 (8th IUPAC ICGC) ระหว่างวนัที ่9 - 14  
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการจัดงานประชุม 
วิชาการนานาชาติด้านเคมีสะอาดครั้งแรกในเอเชีย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา 
ประเทศสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 600 คนจาก 50 ประเทศ รวมทั้ง 
นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีชั้นแนวหน้าของโลก 

ภายในงานยังมีผู ้เชี่ยวชาญจากดาว เคมิคอล ร่วมเป็นวิทยากร โดย  
ดร.ไมนอฟ ไวเดนแบค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี ได้บรรยายถึงนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการผลิตโพรพิลีนออกไซด์จากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในโรงงาน 
ของดาว ซึ่งสามารถลดปริมาณนำ้าเสียลงถึงร้อยละ 70 - 80 และลดการใช้ปริมาณ 
พลังงานลงร้อยละ 35 นอกจากนี้ คุณจอร์ดี้ บาการ์ดิธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำาบัดนำ้า 
จาก Dow Water & Process Solutions และ คุณโลกานาธาน ราวิแซงเกอร์  
ผู ้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของดาว เคมิคอล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ได้บรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของดาวที่ช่วย 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย
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เขตคลองเตย พื้นที่นำาร่องการจัดการพลาสติกและขยะ
อย่างย่ังยืน

พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความ 
ร่วมมอืภาครฐั ภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคม เพือ่จดัการพลาสตกิและขยะ 
อย่างยั่งยืน พื้นที่นำาร่อง เขตคลองเตย ระยะที่ 1 เพื่อสร้างความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนในการจัดการขยะและคัดแยกขยะที่ดี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู ้ก่อตั้งโครงการฯ และได้ร่วมเป็น 
คณะทำางานในพื้นที่นำาร่องเขตคลองเตย โดยในงาน คุณประทรรศน์  
สูตะบุตร รองผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ ได้ร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย

มอบรถผลตินำา้ดืม่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการ 

สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธาน
บริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรถผลิต 
นำ้าดื่มสะอาดเคลื่อนที่ ดาว จำานวน 1 คัน สนับสนุนภารกิจของสำานักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ 
ที่ขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาดให้ทันต่อสถานการณ์

ส่งมอบเครือ่งกรองนำา้
พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาล ีผูอ้ำานวยการสำานักงานบรรเทาทกุข์ฯ 

เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองนำ้า โครงการ “นำ้าดื่มสะอาด กาชาด- 
ดาว เพื่อนักเรียน” จำานวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดดอนเจดีย์  
โรงเรียนวัดประโชติการาม โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียน 
วัดเตย และโรงเรียนวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรี โดยในงาน ผู้อำานวยการ 
จากทัง้ 5 โรงเรยีนได้ร่วมลงนามสญัญาการตดิตัง้เครือ่งกรองนำา้ดืม่สะอาด 
กาชาด-ดาว โดยม ีคณุดวงฤทยั ศรสีราญนนท์ ผูจ้ดัการด้านชมุชนสมัพนัธ์  
บริษัท วอเตอร์ เน็ท จำากัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี  
ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อำาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

11 Big Brothers ผนึกกำาลัง ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม 
พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุขจังหวัดระยอง”

ดาว ประเทศไทย ผนึกกำาลังเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร นำาโดย  
สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ร่วมจดังานแถลงข่าว “ผนกึกำาลงั 
Big Brothers นำาชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม” พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข  
@ระยอง” สร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม  
และสังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ 
แรงกำาลังท่ีมีเพื่อดำาเนินกิจกรรมทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ 
ชวีิต ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์ในชมุชนของตนหรอืชมุชนอืน่ในจงัหวดัระยอง  
ตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการท่ีเปิดพื้นที่ให้ชุมชน 
นำาสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เดือนละ 4 วัน โดยเริ่ม 
ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม และโครงการดังกล่าวจะกลายเป็น 
แม่แบบสำาหรับชุมชนในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
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ส่งมอบ “บ้านดาวอาสา” หลงัที ่36
คณุสรุศกัดิ ์เจรญิศริโิชต ิผูว่้าราชการจงัหวดัระยอง ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ ี

มอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้านเพื่อผู ้ยากไร้ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและ 
ทรงดำารงตำาแหน่งสภานายกิาสภากาชาดไทยมาเป็นระยะเวลา 62 ปี โดยม ีคณุวราภรณ์  
เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด และ คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำานวยการโรงงาน พร้อมทีมพนักงาน
ดาวอาสา ร่วมส่งมอบบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของ
นางเลี่ยม แสวงหา ในชุมชนตากวน มาบตาพุด ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดาวอาสารายล่าสุด

ส่งเสรมิเยาวชนไทย พฒันานวตักรรมเพือ่สงัคมทีย่ั่งยืน
คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำานวยการโรงงาน มอบรางวัล  

WE Are Innovators ให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม นำาโดย คณุธรีะวธัน์ 
สิงหบุตร ผู้อำานวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคุณครูและนักเรียนเจ้าของ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ “ถังผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงเรียน  
(Biogas from Food Waste)” เพือ่ผลติก๊าซหงุต้มไว้ใช้งานภายในโรงเรยีน  
ซึง่ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกให้รบัทนุสนบัสนนุ
การทำาโครงงานฯ และได้รับโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงานและทำากิจกรรม 
เพือ่สังคม ณ ประเทศเอกวาดอร์ ระหว่างวนัที ่4 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
โครงการ WE Are Innovators เป็นความร่วมมือระหว่างดาว เคมิคอล 
กับองค์กร WE ที่สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ ่นใหม่จากท่ัวโลกคิดค้น
และสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในการแก้ปัญหา 
ที่ท้าทายของชุมชนด้านต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม อาหาร นำ้าสะอาด 
พลังงาน และท่ีอยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันนำาสังคมและโลก
ไปสู่ความยั่งยืน

เดนิหน้าพัฒนา “แกนนำาวคัซีนชีวติ”
ดาว ประเทศไทย นำาโดย คณุภรณ ีกองอมรภญิโญ ผูอ้ำานวยการ

ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาสมอง  
เอก็เซค็คทูฟี ฟังก์ชัน่ส์ ในเยาวชน จงัหวดัระยอง จดัการอบรมปฏบิตักิาร 
ทีมแกนนำาวัคซีนชีวิต หรือทีมงานที่ขยายผลองค์ความรู้อีเอฟเชิงรุกสู่
ครอบครัวด้วยชุดความรู้อีเอฟ ภายใต้โครงการ “ดาว - อีเอฟ พัฒนา
เยาวชน สู่ความสำาเร็จ เพื่อเมืองระยองผาสุก” ให้กับคุณครู เจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู ่บ ้าน และตัวแทน
ภาคประชาชนในจังหวัดระยองเพ่ิมเติมจำานวนกว่า 200 คน โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายในการนำาองค์ความรู้ทักษะสมองเพื่อ
ความสำาเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นรากฐานในการ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดระยอง เผยแพร่และส่งเสริม
ชดุความรูอ้เีอฟเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็และร่วมกนัขบัเคลือ่นโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ปัจจุบันโครงการมีแกนนำาวัคซีนชีวิตแล้ว 
ทั้งสิ้นกว่า 400 คน
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ในปัจจุบันมีการนำาพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำาวันมากขึ้น  
เนื่องจากพลาสติกมีราคาถูก นำ้าหนักเบา ทำาให้ไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง  
อีกทั้งมีความยืดหยุ ่น ทำาให้พลาสติกมีข้อดีเหนือวัสดุอ่ืน ๆ ทว่าด้วย 
คุณสมบัติที่มีความคงทนต่อสารเคมี ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน รวมทั้ง 
ไม่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่งผลให้พลาสติกมีอายุยาวนานนับร้อย ๆ ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติก
เฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน หรือรวมทั้งประเทศประมาณ 500 ล้านใบต่อวัน  
นับว่ามากที่สุดชาติหน่ึงของโลก แม้จะมีความพยายามรณรงค์ลดการใช้
และทิ้งขยะพลาสติก แต่แนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี จึงนำามาสู่คำาถามที่ว่า
ทำาอย่างไรเราจึงจะช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม

จัดกำรขยะพลำสติก

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

ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน-
แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน หรอื Circular Economy ซึง่มุง่เน้น 

ให้ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และคำานงึถงึการลดการสญูเสยี 
ทรพัยากรโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการนำาผลติภณัฑ์ทีใ่ช้แล้วกลบัมาใช้อกีครัง้  
ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกโดยการแปรรูป 
ให้สามารถนำากลับมาใช้ได้ใหม่ ไม่สร้างขยะอีกหรือขยะเหลือศูนย์ (Zero  
Waste) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกนิยมนำามาใช้รวมถึงประเทศไทย 

อย่าลืมว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกและระดับ
ประเทศที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้
คนละไม้คนละมือ โดยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ “ช่วยโลก ช่วยเรา  
ร่วมกันลดขยะพลาสติก”

ลดการสูญเสียทรัพยากร

โดยเปล่าประโยชน์01

02

03

ใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

นำาผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้ว

กลับมาใช้อีกครั้ง

Circular Economy 

ลดขยะพลำสติกตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

คัดแยกขยะพลำสติก 
ใส่ถังขยะให้ถูกประเภท 
เพื่อให้ง่ำยต่อกำร 
น�ำไปรีไซเคิล

ซื้อของน้อยชิ้น
ไม่ต้องใส่ถุง

น�ำพลำสติกที่ใช้แล้ว
กลับมำใช้ซ�้ำ

ใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อื่น 
ทดแทน เช่น 
ถุงผ้ำ กระบอกน�้ำ 
จำนกระเบื้อง หรือปิ่นโต

TIPS
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ติดตำมชม
บรรยำกำศกิจกรรมได้ท่ี 

ดาว รวมพลังอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน ได้เกิด 
ปัญหาขยะซึง่เป็นมลพษิทางทะเลและกระทบต่อความสมดลุทางธรรมชาติ  
หลายฝ่ายทัว่โลกเริม่ตระหนกัถงึปัญหาและผลกระทบทีจ่ะตามมาในอนาคต  
จึงได้เกิดการรวมพลังประชาชนจิตอาสาร่วมทำาความสะอาดเก็บขยะ 
ชายหาดระดบัโลกในวนัอนรุกัษ์ชายฝ่ังสากล หรอื International Coastal  
Cleanup ที่มีอาสาสมัครนับแสนคนพร้อมใจกันร่วมทำาความสะอาด  
เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทร ซ่ึงเป็นทรัพยากรอันมีค่า โดย 
จัดพร้อมกันทั่วโลกทุกวันเสาร์ที่ 3 ในเดือนกันยายนของทุกปี

เช่นเดียวกับกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล  
จังหวัดระยอง ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
การนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) กลุ่มผู้ประกอบการในนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง ตลอดจนอาสาสมัครในชุมชน  
มารวมพลังกันดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายทะเลระยอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  
15 กนัยายน พ.ศ. 2561 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่16 แล้ว ด้วยตระหนกัถงึปัญหาขยะ 
ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายหาดว่าควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้สะอาดน่าชม  
สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชายหาดสวยงามไม่แพ้ใคร เพราะ 
ถึงแม้ระยองจะเป็นที่ รู ้จักในฐานะเมืองแห่งนิคมอุตสาหกรรม แต่ 
ความจรงินัน้ในจังหวดัระยองยงัคงมกีารทำาประมงพืน้บ้านมาอย่างยาวนาน  
ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจะยั่งยืนต่อไปไม่ได้เลย หากท้องทะเลและ 
ชายหาดไม่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลให้เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมการ
สร้างจิตสำานึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล ซึ่งการจัดกิจกรรมใน
ทุก ๆ  ปีพบว่า มีอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และชายหาดทะเล
ระยองก็สะอาดขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น 
จากการร่วมแรงร่วมใจของอาสาสมัครทุกคนที่ได้แบ่งปันนำ้าใจให้แก่ 
ท้องทะเลระยองของพวกเรา สำาหรบัปีนี ้พนกังานกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
และครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่กว่า 4,191 คน สามารถเก็บขยะ 
ได้กว่า 90,807 ช้ิน รวมนำ้าหนักทั้งส้ินกว่า 5,790 กิโลกรัม ตลอด 
ระยะทางทั้งสิ้น 15.1 กิโลเมตร ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-แหลมเจริญ  
และบรเิวณหาดนำา้รนิ-หาดพยนู-หาดพลา ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ำาคญั 
ของจังหวัดระยอง โดยขยะที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกนำาไปคัดแยกประเภท  
และนำาส่งข้อมูลไปยังหน่วยอนุรักษ์ชายฝั่งสากลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เพื่อนำาไปรวบรวมกับข้อมูลของประเทศอื่น ๆ  เพื่อแสวงหาแนวทางในการ 
แก้ปัญหาการลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำานึกการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
บริเวณชายฝั่งของโลกอย่างยั่งยืน 

ดาวยังคงมุ่งมั่นดำาเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความย่ังยืน และนำา 
ศักยภาพพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านความร่วมมือกับชุมชนในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม คืนความสวยงามให้กับชายหาดและท้องทะเล อันจะส่งผล 
ต่อคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนของคนในชุมชนต่อไป

ปันสุข
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สมรศรี บุนนาค / สุจินต์ ช่วงจันทร์
ประชำชนจิตอำสำ

“ทะเลบ้านเรามีหาดสำาคัญถึงสามหาด คือ หาดพลา หาดพยูน และหาดนำ้าริน พวกเราเลย 
รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะและดูแลชายหาดทั้งสามเป็นประจำาทุกปี เพราะ 
พวกเราชอบทะเล เวลามาเที่ยวเล่นก็อยากเห็นทะเลที่สวยงาม สะอาดตา มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งการ 
มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เราก็ได้เห็นถึงพลังสามัคคีของกลุ่มโรงงานและชาวชุมชน ที่อยากช่วยกันดูแล 
รักษาชายหาดของเราจริง ๆ”

สุชิน พูลหิรัญ
นำยกเทศมนตรีต�ำบลบ้ำนฉำง

“เพราะอาชพีหลกัของชาวบ้านฉางคอืการทำาประมง ผมเลยมองว่า 
การช่วยกันเก็บขยะชายหาดในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล เป็นกิจกรรม 
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนบ้านฉางได้เป็นอย่างดี การ 
รวมพลังกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เท่ากับเราได้อนุรักษ ์
แหล่งอาหารให้คงอยู่สืบไปด้วย”

สุชาดา จันทกิจ
พนักงำนดำวอำสำ 

“การเก็บขยะชายหาดเป็นกิจกรรม 
ที่มีประโยชน์มาก เพราะไม่ใช่แค่พวกเรามา 
ช่วยกันดูแลความสะอาดให้ทะเลระยองเพียง 
วันเดยีว แต่น้อง ๆ  เยาวชนและชาวชมุชนทีไ่ด้มา
ร่วมกจิกรรมด้วย เมือ่เขาเหน็ว่าชายหาดทีม่ขียะ
นัน้เป็นภาพทีไ่ม่น่ามอง พวกเขาจะเกดิจติสำานกึ
ว่า ทุกคนไม่ควรทำาให้ชายหาดสกปรก และต้อง
ช่วยกันทำาให้ทะเลระยองสะอาด น่ามาเที่ยว”

โมนา คนาบึ่ล
พนักงำนดำวอำสำ 

“การมาร ่วมกิจกรรมเก็บขยะ
ชายหาดทำาให้เราได้มีโอกาสมาช่วยดูแล 
สิง่แวดล้อม และเป็นต้นแบบทีด่ใีห้แก่คนอืน่ ๆ  
ท่ีอาจยังมองไม่เห็นว่าขยะบริเวณชายหาด 
เป็นปัญหาที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่  
อีกอย่างคือ การที่บริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมครั้งนี้  ยังแสดงให้เห็นว่าเรา 
ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตพลาสติกเพียงอย่างเดียว  
แต่เรายังพร้อมเป็นผู้ดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปด้วย”

ไพโรจน์ จินตนาวุฒิ
พนักงำนดำวอำสำ

“ผมมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด
ทุกปี และสังเกตว่าชายหาดทะเลระยองสะอาด
ขึน้กว่าแต่ก่อนมาก นีค่งเป็นผลดทีีเ่กดิจากความ
ร่วมมือของพวกเรา อีกทั้งคนในชุมชนเองยังได้
ตระหนักว่า มีคนจากที่อื่นมาช่วยดูแลชายหาด 
ของพวกเขา พวกเขากค็วรต้องช่วยดแูลให้มากขึน้ 
อีกแรงด้วย ซึ่งผมมองว่าโลกคือสังคมใหญ่ 
ที่พวกเราอยู ่ร ่วมกัน และไม่ว ่าใครก็ควรมี 
ส่วนช่วยดูแลรักษาเพื่อให้ชายหาดทะเลระยอง 
น่าอยู่ตลอดไป”
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เอำตัวรอดอย่ำงไร
เมื่อรถจมน�้ำ

รีบปลดล็อก
ประตูทุกบำน

1

2

ปลดเข็มขัดนิรภัย
ออกให้หมด

โอ๊ะโอ...ปีนี้บ ้านเมืองเราฝนตกเย็นฉ�่ากันทั่วทุกภาค 
เลยนะคะท่านผู้อ่าน ตั้งแต่ต้นปีจวบจนจะปลายปีอยู่ร�าไร ก็ไม่มี 
ทีท่าว่าฝนจะหยุดตกบ้างเลย พายุเข้าสารพัดชื่อ น�้าท่าก็บริบูรณ์ 
เหลอืล้น จนเกดิเป็นภยัพบิตัขิึน้มากมายหลายพืน้ที ่เรอืกสวนไร่นา
เสยีหาย จมวบัไปกบัสายน�า้ หมูบ้่านบางจงัหวดักน็�า้ท่วม เดอืดร้อน
กนัระงม น่าเศร้าใจเป็นยิง่นกั อย่างไรโรสซีก่ข็อเอาใจช่วยให้ทกุท่าน
ที่ประสบภัยพิบัติผ่านพ้นวิกฤติให้ได้โดยเร็วนะเจ้าคะ

เมื่อฝนตก รถก็ติด เป็นสถานการณ์ที่ เรามักจะพบกัน
อยู่เป็นประจำาบนท้องถนน ซำ้าร้ายบางพื้นที่ยังเกิดนำ้าท่วมขังบน 
ท้องถนนอีกต่างหาก ก็ต้องขับรถลุยนำ้ากันไป สุ่มเสี่ยงตามเส้นทาง
อย่างหวาดหวั่น ยิ่งบริเวณไหนมีคูคลองแล้วเรามองไม่เห็นด้วยละก็ 
เจ้ารถคันน้อย  ๆ ของเรากจ็ะกลายเป็นเรอืดำานำา้ได้ในพรบิตาเลยทเีดยีว 
ดังที่เป็นข่าวให้เราเห็นกันอยู่เนือง ๆ

วันก่อนโรสซี่ไปอ่านเจอบทความเกี่ยวกับการเอาตัวรอด 
เมื่อรถตกนำ้า เห็นมีเทคนิคดี  ๆ น ่าสนใจจึงอยากมาแบ่งปันให้ 
ท่านผู้อ่านได้ทราบหลักการเบื้องต้นไปด้วยค่ะ

เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ ถึงจะตกใจสักเพียงใด  
หากเราตั้งสติกลับมาได้เร็ว โอกาสรอดของเราก็ย่อมจะเกิดได้เร็วขึ้น 
สำาหรับกรณีจมนำ้าก็เช่นกันค่ะ อันดับแรกเราก็ต้องรีบมีสติกลับมา 
ให้ได้ แล้วคิดหาหนทางที่ดีที่สุดต่อไป ดังนี้
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ที่มา: บทความรอบรู้เรื่องรถ #รู้วิธีรับมือ เมื่อขับรถตกน�้า! #บริษัท  
โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 
https://www.toyotakan.com/2017/01/%E0%B8%82%E0%B8%
B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%95%E0%B
8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/

ภาพประกอบ: บทความ How to Escape from a Sinking Car
https://www.wikihow.com/Escape-from-a-Sinking-Car

เป็นอย่างไรบ้าง วิธีการนี้น่าจะพอทำาตามได้ไม่ยากใช่ไหมคะ 
ที่สำาคัญอย่าลืม สติ! สติ! สติ! คุณต้องมีสติกลับมาให้ได้ค่ะ ถึงแม้เรา
จะไม่อยากเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเอง แต่การรู้ไว้ก็ไม่เสียหลาย 
เป็นการเตรียมพร้อมตัวเองไว้ทุกขณะจิต ^^

หวงัว่าสาระความปลอดภยัทีโ่รสซีน่ำามาฝากทกุท่านในฉบบันี้ 
จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยสบายใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบ
กันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ   

หากไม่สามารถเปิดประตูรถได้ ห้ามทุบกระจกเด็ดขาด  
เพราะแรงดันนำ้าจากภายนอกรถที่ไหลเข้ามาจะทำาให้เศษกระจก 
ที่แตกนั้นกระเด็นและปะทะเข้าหาตัว ทำาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ  
ให้คอยยกศรีษะและลอยตวัขึน้เหนอืนำา้ และรอจนแรงดนันำา้ภายใน 
และภายนอกเท่ากนั จงึค่อยเปิดประตรูถซึง่จะช่วยให้เปิดประตรูถ 
ได้ง่ายขึ้น จากนั้นให้รีบดีดตัวออกจากรถทันที

รีบลดกระจกทุกบานลงให้เร็วที่สุดเพื่อปรับแรงดันนำ้าทั้ง
ภายในและนอกรถให้เท่ากนั เพราะขณะทีร่ถกำาลงัจมนำา้จะไม่สามารถ 
เปิดประตอูอกได้เนือ่งจากแรงดนันำา้จะดนักระจกและประตดู้านนอกไว้ 
จนกว่านำ้าจะท่วมเข้ามาภายในรถเต็มแล้ว เพราะฉะนั้นจึงต้องรีบ 
ลดกระจกลง เพ่ือปรับให้แรงดันนำ้าทั้งภายในและนอกใกล้เคียงกัน  
แล้วจึงจะสามารถเปิดประตูรถออกมาได้

กรณีน�้ำตื้น
รถก�ำลังค่อย ๆ จมน�้ำ

หากรถระบบไฟฟ้าทำางานขดัข้อง ให้ใช้ค้อนทบุกระจกรถยนต์
ทุบบริเวณกลางกระจกให้แตก แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ยกที่พิง
ศรีษะออก เมือ่ถอดออกมาจะเหน็แท่งเหลก็สองง่าม ให้นำามากระแทก
ทีร่่องกระจกด้านข้างเท่านัน้ (ถ้าเป็นกระจกด้านหน้าและหลงั จะแตก
ยากกว่าเนื่องจากเป็นกระจกนิรภัย) ตอกเข้าไปประมาณ 1 นิ้ว แล้ว
ออกแรงงัดเข้าหาตัว กระจกจะแตกออกทั้งบาน

1 2
กรณีน�้ำลึก

รถจมน�้ำทั้งคัน

การดดีตวัขึน้เหนอืนำา้ ให้ใช้วธิปีล่อยตวัอยูใ่นสภาวะไร้นำา้หนกั 
ให้มากทีส่ดุ แล้วจงึค่อย  ๆ ว่ายขึน้สูผ่วินำา้ เพือ่ป้องกนัการถกูกระแสนำา้ดดู 
และแรงดันของรถทำาให้ผู้ประสบเหตุจมดิ่งลึกลงไปมากขึ้น  
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ดาว รวมใจประชารัฐ เพิ่มผืนป่าเขาภูดร 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปัจจุบันทรัพยากรป ่าไม ้ ในจังหวัดระยอง 
เหลืออยู่ประมาณ 313 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
2 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 9 ของพื้นที่จังหวัด กลุ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ดำาเนินการ 
และให้การสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ี 
ของบรษิทัฯ รวมถงึในชมุชนมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ปรบัปรงุ 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  
รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และประชาชนในจังหวัด 
ระยอง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิด 
พระเกยีรต ิถวายความจงรกัภกัด ีและสนองพระราชดำาริ 
ของสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ 
อำาเภอบ้านฉาง เทศบาลตำาบลบ้านฉาง องค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลสำานกัท้อน สำานกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำานักงานทางหลวงชนบท 
จงัหวดัระยอง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จดัทำาโครงการ “ดาว รวมใจประชารฐั เพิม่ผนืป่า  
อย่างยัง่ยนื ปีที ่1” ณ บรเิวณเนนิแผ่หลา เขาภดูร อำาเภอ 
บ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชงิอนรุกัษ์ เนือ่งในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิซึง่สอดคล้องกบั 
ความต้องการของชมุชนในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว พร้อมทัง้ 
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด

การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ทำาให้อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการปลูก
ต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2) ได้ถงึ 9 กโิลกรมัต่อปี ในปีนี ้อาสาสมคัรกว่า 900 คน 
จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ชาวอำาเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง และหน่วยงานพันธมิตร จึงได้ร่วมกันปลูก 
ต้นกลัปพฤกษ์ ต้นเสลา และต้นยีโ่ถ ซึง่เป็นพรรณไม้ผลดัใบ 
ที่มีสีสันสวยงามและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  
รวมทัง้สิน้ 700 ต้น ตลอดสองข้างทางบรเิวณเนนิแผ่หลา  
รวมระยะทางไป-กลับประมาณ 3.2 กิโลเมตร เพื่อให ้
เกดิทวิทศัน์ทีส่วยงาม เหมาะแก่การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์  
เช่น การปั่นจักรยาน การเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

ของดีบ้านเรา
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เขาภูดรเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เฉดสีเขียวเข้ม  
สีเขียวอ่อน สีเขียวอมเหลืองคละเคล้ากัน และมีภูเขาที่มีหิน 
เรยีงรายสลบักนักบัพืน้ทีส่เีขยีว มลีำาธารทีค่อยรองรบันำา้ทีไ่หล 
จากผืนป่า มีนำ้าตกธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  
นอกจากนีย้งัมทีัง้ทีพ่กัและร้านอาหารให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 
ซึ่งตั้งอยู่ตามริมทางธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่ไม่สูงชันนัก  
มเีนนิแผ่หลาให้ตืน่ตาตืน่ใจ มมีมุสงูให้เหน็ววิเนนิเขา เหมาะแก่ 
การปั่นจักรยานเพราะมีเส้นทางข้ึนลงเนินตำ่าเนินสูง โดย 
ปัจจุบันได้ขยายเส้นทางให้กว้างขึ้นและเชื่อมต่อไปยังถนน 
บายพาสสาย 36 ได้อย่างสะดวกสบาย

“จั งหวัดให ้ความสำาคัญ
ต่อการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื การทีท่กุภาคส่วนได้เข้ามา 
ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือ 
สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน 
และกันในกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยให ้
ประชาชนชาวระยอง โดยเฉพาะ 
ชาวบ้านฉาง สามารถดำารงชีวิตอย่าง 
มีความสุข มีความมั่งคั่ง ย่ังยืน และ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นต่อไป”

คุณธีรวัฒน์ สุขสุด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

“ดาว ประเทศไทย มีความ
ตั้งใจที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และความสำาเร็จให้กับชุมชนรอบข้าง  
โดยเฉพาะอำาเภอบ้านฉาง ซึ่งใน 
อนาคตจะมีนักท่องเที่ยวจากในและ
ต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น
สืบเนื่องจากการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
รวมถงึเป็นศนูย์กลางของการคมนาคม 
โครงการฯ นี้จึงเป็นอีกแรงท่ีจะช่วย 
สนบัสนนุด้านสิง่แวดล้อม การท่องเทีย่ว  
และเศรษฐกิจของชุมชน อันจะก่อให้ 
เกดิประโยชน์ในระยะยาวแก่ประชาชน 
ในพื้นที่ต่อไป”

คุณเดชา พาณิชยพิเชฐ
ผู้อำานวยการโรงงาน 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ท้ังนี้  เพื่อเป ็นการตอกยำ้าพันธกิจเพื่อความยั่งยืน 
และพันธสัญญาด้านส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความสำาคัญตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา และยังคงวางแผนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทฯ จะยังคงดำาเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่อำาเภอบ้านฉาง 
โดยมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ด้วยต้นไม้ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 
สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

สแกนเพื่อ
ชมวิดีโอ
กิจกรรม
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เมื่อพูดถึงคำาว่า Innovation หรือนวัตกรรม พวกเราอาจเคยได้ยินหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับคำาจำากัดความของคำานี้ Easy English  
ฉบับนี้ขอนำาเสนอคำาศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนี้

อีซี่ อิงลิช

ขอปิดท้ายบทความด้วยคำาพดูของอลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ ทีไ่ด้เคยกล่าวไว้ถงึความสามารถของตนเองว่า

นวัตกรรม INNOVATION

Invention
การประดิษฐ์

Conception
ความคิด	มโนภาพ

Simplify
ทำาให้ง่ายขึ้น

Design
ออกแบบ

Solve
แก้ปัญหา

Passion
หลงใหล

Creation
การสร้าง

Prototype
สิ่งที่เป็นต้นแบบ

Adaptation
การดัดแปลง	การปรับใช้

Convenience
ความสะดวก

Initiation
การริเริ่ม

Curious
ช่างสงสัย

“I have no special talents. I am only passionately curious.” 
“ฉันไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษแต่อย่างใด ฉันเป็นเพียงผู้ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น”
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ทำยส ิ
สิ่งประดิษฐ์ใดเกิดก่อน

สวสัดคีรบั แฟน ๆ คอลมัน์ดาวหรรษาทกุคน เนือ่งจากฉบบันี ้
เรามีเนื้อหาหลักของเล่มว่าด้วยนวัตกรรม การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่
เป็นประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงถือโอกาสชวนเพื่อน ๆ 
มาเล่นเกมชิงรางวัลและวัดความรู้รอบตัวกัน เพียงเขียนคำาตอบว่า 
สิ่งประดิษฐ์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันต่าง ๆ เหล่านี้ อะไรเกิดก่อน 
หรือหลัง 

กติกำง่ำย ๆ คือ
 เขียนเลข 1 - 5 ด้านขวาของรูปไล่ตามลำาดับเวลา 
 โดย 1 เกิดก่อน จนถึง 5 เกิดหลังสุด
 ถ่ายรูปหน้านี้เพื่อส่งคำาตอบมาทาง LINE@ 

นิตยสำรดำวเดียวกัน (สแกน QR Code) พร้อมกับ
ชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  

โทรศัพท์

เครื่องคอมพิวเตอร์

สิ่งประดิษฐ์

รถพลังงำนไฟฟ้ำ

เข็มทิศ

อินเทอร์เน็ต

ล�ำดับก่อน-หลัง

ดาวหรรษา

1. คุณศุภะณัฐ บุญพลอย
2. คุณภาณุวัตร รูปใส
3. คุณสมฤทัย คำาแสง
4. คุณจริยา พังไธสง
5. คุณศศิวรรณ หล่อตระกูลงาม 
6. คุณมยุรี ด่านจำานงค์
7. คุณอมรรัตน์ เอี่ยมมงคลสกุล
8. คุณศุภกิจ ทิพย์ฤาตรี
9. คุณนัจริพร ประทุมราช
10. คุณสายรุ้ง ชื่นสุวรรณ

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบค�ำถำมถูกทุกข้อ 
ลุ้นรับเลนส์กล้องโทรศัพท์มือถือ 
จ�ำนวน 10 รำงวัล
อย่ำช้ำนะครับ และขอให้ทุกคนโชคดี

1. ภราดร ศรีชาพันธุ์ - นักเทนนิส
2. ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น - นักมวย
3. เอรียา จุฑานุกาล - นักกอล์ฟ
4. รัชนก อินทนนท์ - นักแบดมินตัน
5. ชนาธิป สรงกระสินธ์ - นักฟุตบอล
6. นุศรา ต้อมคำา - นักวอลเลย์บอล 
7. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ - นักเทควันโด

เฉลยค�ำถำมฉบับที่แล้ว 
“นักกีฬำอะไร ใครรู้บ้ำง”

รำยชื่อผู้โชคดีได้รับร่มพับได้ 
จ�ำนวน 10 รำงวัล
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นวัตกรรมจากพลังคนรุนใหม… สูว�ถีแหงความยั�งยืน


