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ก้าวเข้าสู่เวลาใหม่ของปีกนัอกีครัง้แล้วนะคะ ช่วงเดอืนนีเ้ป็นช่วงทีร้่อนโหดร้ายทีส่ดุของปีก่อนทีส่ายลมจะพดัพาเอานำา้จากฟ้าอนัเยน็ฉำา่
มาโปรยปรายก่อให้เกดิความสดชืน่ ทำาให้ต้นไม้เขยีวขจแีละก่อกำาเนดิเป็นชวีติใหม่ทีจ่ะเตบิโตและผลบิานต่อไป อากาศทีร้่อนในช่วงนี้ 
ก็คงเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มักจะมีความยากลำาบากในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เม่ือเราได้พัฒนา เพิ่มความยืดหยุ่น ปรับตัว  
ไม่ยอมแพ้ และมุง่หน้าก้าวเดนิ ไม่ช้าไม่นานหนทางแห่งความร่มรืน่และความสำาเรจ็ย่อมจะรอเราอยู ่ซึง่ใน “@DOW” เล่มนี ้เราได้คดัสรร
หลากหลายเรือ่งราวทีน่่าสนใจ ทัง้คอลมัน์สมัภาษณ์ผูบ้รหิารแบบสดุพเิศษ แนวคดิการปรบัเปลีย่นความคดิเพือ่ความสำาเรจ็ นวตักรรมใหม่ 
ทำาความรู้จักแกนนำาวัคซีนชีวิตบ้านฉาง เพิ่มความรู้จากแผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพ้ืนฐาน เข้าใจเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ไม่ตกเทรนด์กับข่าวสารต่าง ๆ พาเที่ยวสวน รวมถึงชวนไปออกกำาลังกายแบบได้สาระและความรู้ในงาน Dow Charity Run 2019 
อีกด้วย ซึ่งทีมงานก็ได้ปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงเนื้อหาในเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิง 
อย่างเต็มที่ หวังว่าจะอ่านสนุกและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะ 

พรธิชา วงศ์ยานนาวา
บรรณาธกิาร

สวัสดีปีใหม่ไทย 
สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะโชคช่วย 
แต่จะดีขึ้นได้เพราะการเปลี่ยนแปลง

3ทกัทาย
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หากเรายงัพอจำากนัได้ เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดาว เคมคิอล ได้ประกาศข่าวดงัในปีนัน้ว่า บรษิทั 
ดาว เคมคิอล และ บรษิทั ดปูองท์ ได้ควบรวมกจิการกนัสำาเรจ็ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2560 
เป็นต้นมา และทำาให้ บริษัท ดาว เคมิคอล ในเวลานั้นเป็น “ฝ่ายวัสดุศาสตร์” ภายใต้ บริษัท ดาวดูปองท์

ในวันน้ี “ฝ่ายวัสดุศาสตร์” ได้แยกธุรกิจออกจาก ดาวดูปองท์ มาเป็น บริษัท ดาว ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ 
ที่เน้นธุรกิจด้านวัสดุศาสตร์ แต่ใช้ตราสัญลักษณ์แบรนด์เดิม คือ ตรา ดาว ไดมอนด์ ที่เราใช้กันมานาน 
กว่า 120 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา และก็ได้สั่นระฆังเพื่อเปิดขายหุ้นใหม ่
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

วันนีเ้ราได้เรยีนเชญิ คณุฉตัรชยั เลือ่นผลเจรญิชยั ประธานบรหิาร กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย มาพดูคยุ 
แบบสบาย ๆ ถึงการดำาเนินธุรกิจและทิศทางในอนาคต ความคาดหวัง ความภูมิใจในพนักงานดาว  
และมุมมองน่าสนใจอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการอย่างเป็นกันเอง 

อะไรคือความภาคภูมิใจที่สุดสำาหรับการทำางานในปีที่ผ่านมา?

สิง่ทีผ่มภาคภมูใิจทีส่ดุสิง่หนึง่ในปีทีผ่่านมานัน้คอื การทีพ่นกังานชาวไทยของเราสามารถขยายการทำางาน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งที่ บริษัท ดาว แห่งนี้ เราเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนมีโอกาสในการเติบโต  
หากพนักงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งในด้านภาษาและด้านทักษะต่าง ๆ ย่อมเพิ่มโอกาส 
ให้กบัตนเองได้ก้าวหน้าและมโีอกาสทำางานในตำาแหน่งต่าง ๆ  ใน ดาว ทีม่ธีรุกจิอยูท่ัว่โลก ซึง่ในปีทีผ่่านมา  
เรามพีนกังานทีไ่ด้ไปดแูลรบัผดิชอบงานในตำาแหน่งต่าง ๆ  ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศหลายคน 
ทีเดียว และนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับ

สำาหรับบริษัท ดาว ที่เพิ่งแยกธุรกิจออกจาก ดาวดูปองท์ นี้ จะแตกต่างจาก ดาว 
เคมิคอล ในอดีตอย่างไรบ้าง?

สำาหรบั บรษิทั ดาว ใหม่นี ้ทำาให้ ดาว เป็นผูน้ำาด้านวสัดศุาสตร์ ซึง่หลายคนคงสงสยัว่าคอือะไร วสัดศุาสตร์ 
ก็ได้แก่ กลุ่มพลาสติกคุณภาพสูงชนิดพิเศษต่าง ๆ  ซึ่งมีชื่อเรียกหลากหลายและวัสดุกลุ่มซิลิโคน ซึ่งจะใช้ 
ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม 

ชวนร่วมรู้จักดาว...
พร้อมก้าวใหม่ในยุค 

 
กับคุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
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การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภคต่าง ๆ อาทิ เครื่องสำาอาง 
แชมพู ครีมบำารุงผิว ฯลฯ โดยเราจะมุ่งเน้น
การทำางานร่วมกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและ
ตลาด ซึง่ไม่เพยีงแต่เน้นเรือ่งคณุภาพเท่านัน้ 
แต่ยงัเน้นเรือ่งของความยัง่ยนื คอืต้องช่วยให้ 
ลูกค้าของเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม ช่วยให้ใช้ทรพัยากรได้อย่างคุม้ค่า  
ประหยัดพลังงานในการผลิต หรือการลด
ของเสยีในกระบวนการผลติ รวมทัง้ต้องช่วย
ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาเกิดใหม่เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีมูลค่าสูงได้เรื่อย ๆ  หรือ
ที่เราเรียกกันว่า “เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ 
Circular Economy” นั่นละครับ

ด า ว  มี ห ลั ก ก า ร อ ย่ า ง ไ ร ใ น
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของลูกค้า?

เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ส่งวัตถุดิบให้กับลูกค้า 
แต่เราร่วมเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่ดีให้กับลูกค้า 
โดยจะเข้าไปร่วมคิดค้น พัฒนา และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำางาน
อย่างเต็มท่ี เพื่อให้ลูกค้าของเราประสบ
ความสำาเร็จทางธุรกิจ สามารถขยายตลาด
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อม ๆ ไปกับ
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของ
เราครบั เราเชือ่ว่าความสำาเรจ็ของลกูค้ากค็อื
ความสำาเร็จของเรา 

ในโลกที่มีการ disrupt เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาเช่นนี ้ดาว มกีารปรับตวั 
อย่างไรบ้าง?

เทคโนโลยแีละอนิเทอร์เนต็ทำาให้โลกปัจจบุนั 
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดงัน้ันก่อนอ่ืนเลย 
เราต้อง disrupt ตัวเองเสียก่อน โดยสร้าง
องค์กรท่ีรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ พร้อม
ที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เผชิญปัญหาและ
แก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้เราต้องก้าวทัน 
เทคโนโลยี รู ้จักนำามาปรับใช้ในธุรกิจโดย 
มุ่งเน้นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและความ
ปลอดภัยของพนักงานของเราเป็นสำาคัญ  

ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ดาว ก็ได้นำาเอาหุ่นยนต์ 
มาใช้ในโรงงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในการ 
บาดเจบ็ของพนกังานและได้ผลดเีป็นอย่างยิง่  
และแม้ว่าเราจะเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าให้กับ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยกัน แต่เราก็ 
เริ่มพัฒนาระบบการซ้ือขายออนไลน์แล้ว 
เช่นกัน ซึ่งเริ่มใช้แล้วในประเทศจีน 

ดาว มนีโยบายหรอืกลยทุธ์ในการ
บรหิารอยา่งไรทีท่ำาใหพ้นกังานอยู่
คู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน?

ผมคดิว่าธรุกจิของเราจะประสบความสำาเรจ็
ไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือของคนใน
องค์กร เราจึงเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่แข็งแกร่งด้วยวิธีการทำางานที่ช่วยให้เกิด 
ความร ่วมมือระหว ่างพนักงาน ทุกคน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำางานเป็นทีม และ 
รู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อความ 
ร่วมมือร่วมใจในการทำางานดำาเนินควบคู่ 
ไปกับกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว ผมว่าบริษัท 
ของเราก็จะประสบความสำาเร็จและสร้าง 
ความภาคภูมิใจให้กับทั้งผู ้บริหารและตัว 
พนักงานเองด้วย อีกอย่างหนึ่งคือ องค์กร 
เข้าใจวถิกีารดำาเนนิชวีติของพนกังานแต่ละคน 
ที่แตกต่างกันออกไป ให้พื้นที่แก่พนักงาน
เพื่อความคล่องตัวในบทบาทหน้าที่อ่ืน ๆ  
ทำาให้มีความยืดหยุ่นและพนักงานสามารถ 
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให้ลงตัว และ 
พร้อมท่ีจะทำางานได้อย่างเต็มที่ ผมคิดว่า 
สิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมองค์กรของดาวที่ 
ทำาให้พนักงานพร้อมก้าวไปด้วยกันเสมอ

ในปัจจุบันที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามา 
ร่วมงานในองค์กรนั้น ดาว มีวิธี 
อย่างไรในการประสานความ 
ร่วมมือในการทำางานของคน 
หลากหลายเจเนอเรชั่น?

ที่ ดาว เราเน้นยำ้าในเรื่องการให้ความเคารพ 
ซึง่กนัและกนั และยอมรบัในความหลากหลาย  
เพราะสิง่นีค้อืพืน้ฐานทีท่ำาให้เราเปิดใจรบัฟัง 
ซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งถือเป็นผลดีต่อการทำางาน  
รวมถึงสามารถส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่ง 
จากภายในองค์กรได้อีกด้วย และการท่ีมี 
คนรุ ่นใหม่เข้ามาร่วมงานในองค์กรเป็น 
จำานวนมากนั้น ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ 
การผสมผสานความคดิ และนำาความสามารถ 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเขามาช่วย 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางานมากยิ่งขึ้น  
อีกด้วยครับ 

ในความท้าทายด้านธุรกิจและ
ภาระงานจำานวนมากที่ต้องเผชิญ 
คุณฉัตรชัยแบ่งเวลาให้กับการ
ดูแลตัวเองและใช้ เวลาร่วมกับ
ครอบครัวอย่างไรบ้าง?

ถ้าพูดถึงการดูแลตัวเอง ผมจะแบ่งเวลา
สำาหรับการออกกำาลังกายให้ได้อย่างน้อย 
วันละ 24 นาที โดยคิดว่าต้องการเวลาให้ 
ตัวเองชั่วโมงละนาทีไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหน  
ส่วนเรือ่งการแบ่งเวลาให้ครอบครวั จรงิ ๆ  แล้ว 
อย่างที่บอกว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรท่ี 
เปิดกว้าง ให้อสิระในการทำางานโดยไม่จำากดั 
ว่าจะต้องอยู่ในออฟฟิศเท่านั้น ดังนั้นเรื่อง 
การทำางานกไ็ม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้เวลา 
ร่วมกับครอบครัวมากเท่าไรครับ ผมใช้ 
หลกัการ work-life integration คอืผสมผสาน 
ให้ได้เวลาคุณภาพต่อครอบครัวและได้งาน 
ที่ดีไปพร้อมกัน 
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เราจะมุ่งเน้นการทำางานร่วมกับลูกค้ามากขึ้น 

เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ

ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและตลาด

ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นเรื่องคุณภาพเท่านั้น

แต่ยังเน้นเรื่องของความยั่งยืน 

คือต้องช่วยให้ลูกค้าของเราผลิตผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7ดาวเด่น



“อ๊ะอ๊ะอย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ...ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง” 
ถ้าถามว่ามีใครรู ้จักเพลงน้ีบ้างให้ยกมือขึ้น บอกได้เลยว่าคนที่ 
ยกมือเพราะได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่ออกสื่อครั้งแรกต้องอยู่แถวหลักสี่ 
แน ่นอน เพราะโครงการรณรงค ์ โดยใช ้สัญลักษณ์ตาวิ เศษ 
ที่ประสบความสำาเร็จอย่างท่วมท้นน้ีเกิดขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2527  
ซึ่งในเวลานั้นกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของเราถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 5 
ของเมืองที่สกปรกที่สุดในโลก 

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก จากข้อมูลใน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยสร้างปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย จำานวน
รวม 27.4 ล้านตัน ติดอันดับ 6 ของโลก โดย 1 ใน 5 ของปริมาณ
ขยะท้ังหมดอยู ่ในเขตกรุงเทพฯ อีกเช่นเดิม ทำาไมเวลาผ่านไป 

Circular
Economy

เศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางสู่ความยั่งยืน 

ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง

ตัวอย่างเศรษฐกิจแบบเส้นตรง

โดยระบบเศรษฐกิจแบบเดิมคือระบบเศรษฐกิจ

แบบเส้นตรง หรือ Linear Economy 

จะเป็นการนำาทรัพยากรมาผลิตสินค้า 

และเมื่อเลิกใช้แล้วจะถูกทิ้งไม่นำากลับมาใช้อีก

(Take - Make - Dispose)

เกือบ 40 ปี ปัญหาขยะจึงไม่มีทีท่าจะลดน้อยถอยลง และจะมี 
วิธีการใดที่แก้ปัญหานี้ได้ไหมนะ

ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจก่อนว่า ระบบเศรษฐกิจและการบริโภค
ของคนเราเกี่ยวพันโดยตรงกับการสร้างขยะปริมาณมหาศาล 
เหล่านี้ โดยระบบเศรษฐกิจแบบเดิมคือระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง 
หรือ Linear Economy จะเป็นการนำาทรัพยากรมาผลิตสินค้า 
และเม่ือเลิกใช้แล้วจะถูกทิ้งไม่นำากลับมาใช้อีก (Take - Make - 
Dispose) แต่เม่ือโลกมีจำานวนประชากรมากขึ้น การผลิตสินค้า
เพื่อตอบสนองการบริโภคก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผลที่ตามมา
คือปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณประชากร ปัญหาของเสียและขยะที่เพิ่มมากขึ้น

นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ  
Circular Economy ซึง่เป็นระบบการผลติสนิค้าและใช้งานทีค่ำานงึถงึ 
การนำาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อีกให้มากที่สุด ซึ่งมีเป้าหมาย
คือการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด 
ตั้งแต่การผลิตที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด พัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพสูง  
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงทน และคุ ้มค่าท่ีสุด  
นอกจากนี้ หลังการใช้งานของผู ้บริโภค ยังสามารถนำากลับมา 
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเดิมหรือกระบวนการอื่นที่ใกล้เคียง
แทนการผลิตแบบใช้แล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา

นำาทรัพยากรมาใช้ ผลิต ทิ้ง

น้ำามัน พลาสติก แก้วน้ำา ใช้เสร็จทิ้ง ฝังกลบลงดิน
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ตัวอย่างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน

ทิปง่าย ๆ สไตล์
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่เราทำาได้ทันที
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

เราใช้ของเหล่านี้แทนได้

มาถึงตรงนี้คงเห็นแล้วว่า เราทุกคนล้วนอยู ่ในระบบ
เศรษฐกิจซึ่ ง เกี่ยวพันกับความอยู ่ รอดของโลกใบนี้ 
อย่างแยกไม่ออก ถ้าเราเลือกเดินตามระบบเศรษฐกิจ
แบบเส้นตรง เท่ากับว่าเรากำาลังผลักดันโลกไปสู่วิกฤติ
ด้านทรัพยากรและปัญหาขยะล้นโลกมากยิ่งขึ้น แต่ใน
ทางตรงข้าม ถ้าเราเลือกเดินตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน ด้วยการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ผู ้บริโภคช่วยกันแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อนำากลับไป
หมุนเวียนใช้ใหม่ และทำาให้เกิดการแปรรูปวัสดุที่เหลือใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือเราก็กำาลังเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าของโลกให้คงอยู่ต่อไป 
และสามารถส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้

ผลิต

วนกลับ

ใช้

น้ำามัน 

ใช้งานได้ 
อีกนาน

พลาสติก 

ผลิตเป็นกล่อง
พลาสติกใส่ของ

แก้วน้ำา

ใช้แล้วทิ้ง
แบบแยกขยะ

กลับมาเป็น
เม็ดพลาสติก

นำาไป
รีไซเคิล 
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สังคมที่ดีเริ่มต้นได้ที่บ้าน ความสัมพันธ์ที่ดี 
ก็เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ความคิดเช่นนี้ผลักดันให้ 
เกิดกลุ่มจิตอาสาที่เข้มแข็งที่ชื่อ “แกนนำาวัคซีน
ชีวิต” (EF Change Agent) ซึ่งก่อตั้งและ
มีความตั้งใจร่วมกันในการสร้างเยาวชนและ
สังคมที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในอำาเภอบ้านฉาง 
จงัหวดัระยอง สถานทีท่ีอ่าสาทกุคนเรยีกวา่บา้น 
ร่วมกันสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้าน
ที่มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน่าอยู่กว่าเดิม  
โดยทกุคนเสยีสละเวลาอนัมคีา่ในชวีติประจำาวนั 
ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอีเอฟหรือ 
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ (EF – Executive  
Functions)  ใหแ้กเ่ดก็ เยาวชน และผูป้กครอง 
ในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง  

“รูจ้กัอเีอฟกเ็พราะกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ซึง่ได้

เชญิเขา้อบรมเปน็กลุม่แกนนำาวคัซนีชวีติ หลงัจากการ

อบรมก็ได้นำาความรูไ้ปใชก้บัลกูหลานกอ่นเลย ทัง้เรือ่ง 

การยับยั้งช่ังใจ วิธีการพูด ปรับระบบความคิดให้ 

เปน็ขัน้เปน็ตอน จากเดมิทีจ่ะหงดุหงดิใจรอ้น เมือ่คอ่ย ๆ  

ฝึกไปก็สามารถใจเย็นขึ้นได้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มทักษะ

กำากับตัวเอง คือ การควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ  

ใจต้องแข็ง และมีสติตลอดเวลา ก่อนหน้านี้เวลาสอน 

ลูกหลานก็จะใช้การตี เสียงดัง ตวาด แต่พอใช้ 

เทคนิคที่ได้เรียนมาก็ช่วยให้มีวิธีการอื่น ๆ ที่ช่วยให้

เข้าใจเด็กมากขึ้น” ป้าเล็ก (คุณเล็ก บราวน์) หนึ่งใน

อาสาอเีอฟคนสำาคญัเลา่ใหฟ้งัดว้ยเสยีงกระตอืรอืรน้  

“ถ้าเด็กก้าวร้าว เรายิ่งดุยิ่งรุนแรง เขาจะยิ่งสวนกลับ  

แต่ถ้าเราเริ่มได้จากตัวเราเอง ยั้งคิดได้ก่อน หา 

วิธีการท่ีเหมาะสมกับเด็ก เด็กก็จะอ่อนลง จะคล้อยตาม 

และรับฟังเราได้มากข้ึน” ลุงพล (คุณจุมพล บุญมาวัฒน์) 

เสริม

ทุกความ
เปลี่ยนแปลง

เริ่มได้
จากตัวเอง

นอกจากนำาไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของตนเองและลูกหลานที่บ้านแล้ว อาสา 
คณุภาพกลุม่นีย้งัไดร้ว่มกนันำาความรูท้กัษะทัง้ 9 ดา้น และเทคนคิตา่ง ๆ  ทีไ่ดท้ดลองใช ้
แลว้ไดผ้ลไปชีแ้นะเพือ่นบา้น คนในชมุชน ผูป้กครองคนอืน่ ๆ  ถงึวธิกีารดแูลเดก็และ 
เยาวชนในแบบที่เข้าใจและใส่ใจมากขึ้นด้วย  อีกทั้งไม่ว่าโรงเรียนใดหรือกลุ่มงานใด 
ในอำาเภอบ้านฉางชักชวนมา ถ้าทางกลุ่มจิตอาสามีเวลาก็ไม่รอช้าที่จะจัดกิจกรรม 
เพื่อไปช่วยให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล รวมไปถึงผู้ปกครองด้วย 

“ได้ไปช่วยเติมและเสริมทักษะอีเอฟตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการร้องขอมา เป็นกิจกรรมง่าย ๆ 

อย่างเช่นการยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นเดียวกันทั้งครอบครัว ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการคิด 

วางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยกัน และยังทำาให้หลายครอบครัวได้กอดและสัมผัส 

กันและกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลาย ๆ  ครอบครัวเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำามาก่อนเลย” พี่ทราย  

(คุณพรพิมล ทองนุ่ม) เสริม

“กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราจัดจะเน้นสอนพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำาคัญ

ที่สุดคือพ่อแม่ ดังนั้นต้องให้ความรู้กับพ่อแม่ก่อน เริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการหัดให้เด็ก

มีความรับผิดชอบงานง่าย ๆ ในบ้าน ลดการตามใจ เพิ่มความเข้าใจ ยับยั้งชั่งใจเพื่อลดการ

ใช้อารมณ์รุนแรงในบ้าน ซึ่งพอเราได้เจอคนที่เคยอบรมหรือร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งที่สอง

ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีทัศนคติที่ดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้นทั้งเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้น 

การฝึกทักษะอีเอฟสามารถช่วยเรื่องความสัมพันธ์ ในบ้านได้จริง ๆ เราเริ่มต้นจากฝึก 

ตัวเราเองก่อน ค่อย ๆ ฝึกไป แล้วเราถึงไปสอนคนอื่นได้ ซึ่งได้ผลจริง ๆ ใจเย็นขึ้นจริง ๆ” ป้าตุ๊  

(คุณอรุณ ทรงมุสิก) กล่าวทิ้งท้าย

อาสาทกุทา่นพดูเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ การทำางานอาสาแบบนีเ้พราะเตม็ใจ มใีจรกัและ
อยากให้ระยองเป็นจังหวัดที่มีความสุข อยากเห็นเด็กชาวระยองเป็นเด็กที่มีคุณภาพ 
เดินไปไหนในระยองก็ปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 
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หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ เป็นทักษะที่ไม่ได้ 

เกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิแตต่อ้งอาศยัการฝกึฝนอยา่ง 

ต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างค่อนข้างถาวร 

อยู่ในสมอง และทำาให้เส้นใยประสาทแตกขยาย จน 

กลายเป็น “วิธีคิด” ที่เป็นแบบแผนของแต่ละบุคคลไป 

ตลอดชีวิต ซึ่งช่วงอายุที่สำาคัญที่สุดของการปูพ้ืนฐาน 

ให้แก่เยาวชนไทยคือ 3 - 6 ปี

Executive 
Functions (EF)

ทักษะปฏิบัติ
• ริเริ่มและลงมือ

• วางแผน จัดระบบดำาเนินการ

• มุ่งเป้าหมาย

ทักษะพื้นฐาน
• ความจำาเพื่อใช้งาน

• ยั้งคิด ไตร่ตรอง

• ยืดหยุ่นความคิด

ทักษะกำากับตนเอง
•  จดจ่อใส่ใจ

• ควบคุมอารมณ์

• ติดตามประเมินตนเอง
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คุณเคยมีปัญหากับการฉีกถุงขนมหรือถุงอาหารกันไหม ที่ฉีกตามรอยเท่าไรก็ฉีกไม่ขาด  
ใช้แรงเยอะก็แล้ว ผ่อนแรงลงหน่อยก็แล้ว ส่องดูว่าฉีกได้ตรงตามรอยบากก็แล้ว แต่ก็ยังฉีก 
ไม่ได้อีก ในที่สุดก็ต้องคว้าอะไรมาตัดถุงให้ขาดแทน พร้อมคิดในใจว่า “แล้วจะทำารอยมาให้ 
ฉีกทำาไมกันนะ ถ้ามันจะฉีกยากฉีกเย็นซะขนาดนี้” 

แล้วคุณเคยลองสังเกตถังขยะในบ้านกันไหมว่า ใน 1 วัน เราทิ้งอะไรลงถังขยะกันบ้าง ลอง 
ติดตามพฤติกรรมการบริโภคในครอบครัวดูสักวันสองวันดูสิ แล้วจะเห็นได้เลยว่า ขยะ 
ส่วนใหญ่ที่เราทิ้งลงไปมักจะเป็นขยะอินทรีย์ เช่น เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษอาหาร ขนมท่ี 
กินไม่หมด และบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารต่าง ๆ ซะเป็นส่วนใหญ่

ใช่แล้ว...บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยถนอมอาหารให้มีอายุยาวนานขึ้น  
ทำาให้ขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย 
ประหยัดทั้งพลังงานและช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้สด สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน  
แต่บรรจุภัณฑ์ส่วนมากก็ยังมีข้อด้อยที่ไม่สามารถนำามารีไซเคิลได้ทั้ง 100% หรือรีไซเคิลได้ 
ยากมาก เนื่องจากประกอบด้วยพลาสติกหลายประเภทที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ตาม 
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อีก จะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่ช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องความ 
สดใหม่ของอาหารและไม่เกิดผลพวงเรื่องปัญหาขยะไปพร้อมกัน

TF-BOPE
บรรจุภัณฑ์ที่
ช่วยยืดอายุสินค้า
และรีไซเคิลได้ 
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
Tenter Frame Biaxially Oriented 

Polyethylene TF-BOPE resin – 

XUS 59910.08

ยกระดับประสิทธิภาพเหนือกว่า

ฟิล์ม PE แบบเดิม ๆ

เพราะปัญหาเหล่านี้ก็ เป ็นที่กังวลใจของนักวิทยาศาสตร ์
เช่นกัน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ของ ดาว  
พยายามค้นคว ้าและแสวงหาวัสดุที่ เหมาะสมที่สุดในการ 
ตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วัสดุที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคมากที่สุด หลังจากเรียนรู้ความต้องการ 
ทั้งของผู้ผลิตสินค้า ผู้บริโภค นำามาวิเคราะห์ วิจัย และศึกษา 
อย่างใกล้ชิดในความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู ้ใช้ พูดคุย  
ทดลอง ปรับเปล่ียน และแก้ไข จนในที่สุด ดาว ก็ได้ผลลัพธ์
จากการทำางานร่วมกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ Tenter Frame  
Biaxially Oriented Polyethylene TF-BOPE resin – XUS 
59910.08 หรือท่ีเรียกง่าย ๆ ว่า TF-BOPE resin – XUS 
59910.08 ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากโพลีเอทิลีนที่ตอบได ้ 
ทุกโจทย์ท่ีได้ตั้งไว้ โดยถนอมอาหารให้สดใหม่ สะอาด คงรสชาติ 
ดั้งเดิมไว้ได้ ในส่วนคุณสมบัตินั้นเป็นพลาสติกที่บางเบา ใส  
สามารถพิมพ ์ สี ได ้สวยงามแวววาว ทนต ่อแรงกระแทก  
มีความเหนียว ทนทาน และยืดหยุ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ทั้ง 100% และที่สำาคัญช่วยให้
ผู้บริโภคเปิดซองได้ง่าย ๆ ด้วยมือเปล่าแบบไม่เปลืองแรงและ
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แก้ปัญหาหลากหลายข้อของ 
ผู้บริโภคและสังคมได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ 
ในช่ัวข้ามคืน แต่ใช้เวลาในการศึกษา วิจัย พูดคุย สอบถาม  
ให้ความคิดเห็น ทดลองใช้จริง จากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู ้ใช้งาน โดยไม่ละเลย 
ถึงประเด็นอื่น ๆ ซึ่งได้เก็บรวบรวมทุกข้อจำากัดมาอยู่ในสมการ 
การแก้ปัญหาด้วยเสมอ

และ ดาว ก็ยินดี สนุก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำางานที่ท้าทาย
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ แล้วเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ดังเช่นผลิตภัณฑ์ Tenter Frame 
Biaxially Oriented Polyethylene หรือ TF-BOPE resin – 
XUS 59910.08 

สามารถทดแทนพอลิเมอร์

ประเภท BOPA BOPP 

หรือ BOPET 

ด้วยการจัดการที่สะดวกและ 

ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุน

เสริมคุณสมบัติเรื่อง

ความทนทานให้ดียิ่งขึ้น 

ด้วยชั้นฟิล์มลามิเนตระหว่าง 

BOPA//BOPE เพิ่มความ

ทนทานยิ่งขึ้น

ช่วยในกระบวนการรีไซเคิล

ได้สมบูรณ์แบบ 

ด้วยชั้นฟิล์มลามิเนตระหว่าง 

BOPE//PE ที่เหมาะสม

ฉีกซองง่ายขึ้น 

ด้วยชั้นฟิล์มลามิเนตระหว่าง 

BOPET//BOPE ช่วยให้ฉีกซอง

ได้ง่ายขึ้น
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เพราะก้าวแรกที่ดีคือการมีจุดเริ่มต้นที่ดี กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
เห็นความสำาคัญของการ “เร่ิมต้น” ในการทำาส่ิงที่มีคุณค่าต่อสังคม 
รวมไปถงึได้ประโยชน์กบัตวัเอง จงึได้รเิริม่จดักจิกรรม “Dow Charity Run  
2019 ว่ิงเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก” งานว่ิงสนุก ๆ ระยะ 5 กิโลเมตร  
รอบสวนลุมพินี กรุงเทพฯ ที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อม 
เรียนรู้เร่ืองการแยกขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน แถมรายได้ทั้งหมดโดย 
ไม่หักค่าใช้จ่ายยังนำาไปช่วยสมทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข 
ปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสร้าง 
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

เราได้มีโอกาสพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “Dow Charity  
Run 2019” กับ คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่ม 
บรษิทั ดาว ประเทศไทย ซึง่เป็นหวัเรีย่วหวัแรงสำาคญัในการจดังานในครัง้นี้  
ทำาให้ได้รับทราบถึงความต้ังใจดี ๆ ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  
ดังที่คุณสุพจน์ได้เล่าว่า “ดาวมีความต้ังใจที่จะทำากิจกรรมที่ส่งเสริม 
สุขภาพของพนักงาน และก็เห็นว่าสามารถทำากิจกรรมเพ่ือหารายได ้
มอบเพื่อการกุศลไปพร้อม ๆ กันด้วย จึงได้จัดโครงการว่ิงเพื่อการกุศล 
ในครั้งนี้ขึ้น โดยเมื่อจัดงานที่เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวน 
บุคคลทั่วไปและพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมมีสุขภาพดีไปด้วยกัน ซึ่งรายได้ 
จากการสมคัรทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายจะนำาไปมอบให้แก่โครงการศลัยกรรม 
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพกิารอืน่ของสภากาชาดไทย   
เพือ่ใช้ในการผ่าตดัรกัษาเดก็ ๆ  ทีม่ภีาวะปากแหว่ง-เพดานโหว่ รวมทัง้ป้องกนั 
การเกิดโรคในหญิงตั้งครรภ์ด้วย นั่นก็หมายความว่างานวิ่งในครั้งน้ี  
เราไม่ได้ว่ิงเพื่อสุขภาพของเราเองคนเดียว แต่เรายังได้เป็นส่วนหนึ่งใน 
การช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเด็ก ๆ อีกด้วย ในขณะเดียวกัน ทุกคนที่เข้ามา 
ร่วมว่ิงก็จะได้รับความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน การคัดแยกขยะให ้
ถูกต้อง เพื่อการนำากลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพราะทรัพยากร 
ขยะพลาสติกเป็นวัสดุที่ยังมีคุณค่าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ควรจัดการ 
ให้นำากลบัมาใช้ใหม่ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์  ซึง่เป็นเรือ่งทีค่วรส่งเสรมิให้ประชาชน 
ทุกคนได้รับรู้ด้วย เพราะเริ่มต้นเพียงแยกขยะพลาสติก และการจัดการ 
ขยะพลาสติกที่ถูกต้องเพ่ือนำาพลาสติกเหล่านี้มาใช้ใหม่ และส่งเสริม 
ระบบแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่”

Dow 
Charity 

Run
2019
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“สำาหรบัผมการวิง่ทำาใหเ้ราเคารพ
ตัวเองมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองมี 
คุณค่า มีความภูมิใจในตัวเอง 
มากขึ้น เมื่อเรามีวินัย เมื่อเราทำา 
ตามเป้าหมายในการวิ่งแต่ละครั้ง 
ได้สำาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นต้ังแต่การ
วิ่งครั้งแรก การวิ่งระยะใกล้ ระยะ
กลาง ระยะไกล จนกระทั่ง Full 
Marathon มันเป็นความสำาเร็จ
แบบค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเรา
ทำาได้สำาเร็จ เราจะรู้สึกดีมาก ๆ 
ย่ิงการต้ังใจซ้อมเพื่อลงวิ่ง Full 
Marathon 42 กิโลเมตร มันต้อง
ซ้อม ๆ  ๆ  แล้วก็ซ้อม พอทำาสำาเร็จ 
มนัเปน็ความรูส้กึดอียา่งบอกไมถ่กู
เลยครบั พอเราทำาในสิง่ทีย่ากทีส่ดุ
ไดแ้ลว้ เราจะรูส้กึวา่ ไมม่งีานอะไร
ที่เราทำาไม่ได้”

ณัฐ จันทวงศ์
Cost Accountant
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วิ่งฟังจากคำาอธิบายของคุณสุพจน์ก็แน่นอนว่า ในงานน้ีเราจะรู้วิธีการคัดแยกขยะ

อย่างถูกต้อง ขยะที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานก็จะมีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ 
และส่วนที่เป็นขยะผู้จัดงานก็เตรียมถังขยะแยกประเภทไว้รองรับเพื่อการนำา
ไปรีไซเคิลให้ได้มากท่ีสุดอีกด้วย 

งาน “Dow Charity Run 2019” จะจัดขึ้นในวันที่  
16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 05.30 - 09.30 น.  
ณ บริเวณศาลาแปดเหล่ียม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ  
ผู ้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียด 
การรบัสมคัรได้ทีเ่บอร์ 06 4636 9160 วนัจนัทร์ - ศกุร์ 
เวลา 10.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

นอกจากเรื่องการวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เร่ืองการแยกขยะและ 
การให้ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิหมนุเวยีนแก่ผูเ้ข้าร่วมงานกเ็ป็นความท้าทายอย่างยิง่  
เราเลยถามคำาถามนีก้บัคณุสพุจน์ถงึความคาดหวงัในเรือ่งการนำาความรูท้ีใ่ห้ไปใช้ 
จริงในชีวิตประจำาวัน คุณสุพจน์ได้ตอบด้วยสีหน้าจริงจังกับเราว่า “การที่จะ
ใช้งานงานเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคน้ันคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไป 
ได้ยาก  แต่ผมกเ็ชือ่ว่าเราต้องมจีดุเริม่ต้นในการเปลีย่นแปลง  และการให้ความรู ้
เพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนก็ต้องให้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  
ซึ่งปกติการจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคใด ๆ  ก็ใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดเป็นสิบป ี
หรืออาจจะยาวนานถึงหน่ึงชั่วอายุคนถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าหาก 
ไม่มีใครริเริ่มก็คงจะไม่ได้เริ่มต้นกันสักที ดาวก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการ 
จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ี และเราก็หวังว่าคนที่เข้าร่วมงาน 
จะนำาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดหรือไปใช้ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือให้ความรู้เหล่านี้ 
ได้แพร่กระจายไปสู่คนวงกว้างได้มากที่สุด และเราหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้น 
จุดแรกที่จะนำาไปสู่โลกที่ปลอดขยะในอนาคต” 

ถ้าไม่มีใครเริ่มคงไม่มีใครรู้ ถ้าไม่มีใครรู้คงไม่มีใครนำาไปปฏิบัติจริง ฉะนั้น  
การเริ่มต้นสิ่งใดก็ตามคงเหมือนการคว้ารองเท้ากีฬามาใส่แล้วออกจากบ้าน 
เป็นหนแรกนั่นแหละ...ที่มันมักจะยากที่สุดเสมอ ว่าแล้วก็ชวนเพ่ือนมาใส ่
รองเท้ากีฬาพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ
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ดาว ได้รับเชิญให้นำาเสนอโครงการ
ถนนพลาสติก

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับเชิญ
ให ้นำ า เสนอโครงการถนนพลาสติกใน
งานนิทรรศการผลงานผู ้รับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง  
รุ่นที่ 23 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ 
กรงุเทพมหานคร โดยม ีคณุธวชัชยั ตงุคะเวทย์  
Technical Service Representative 
เป็นตัวแทนบริษัทอธิบายโครงการฯ ให้แก่ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า 100 คน 

ดาว ประเทศไทย รับพระราชทาน
โล่เกียรติยศผู้สนับสนุนกิจการ
งานของมูลนิธิขาเทียมฯ

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย โดย คณุดวงฤทยั 
ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์  
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุน 
กิจการงานของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ ณ  
อาคารมูลนิธิขาเทียม ตำาบลดอนแก ้ว  
อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กลุ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนมูลนิธ ิ
ขาเทียมฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น 
ในการคดินวตักรรมด้านต่างๆ เพือ่ให้ผูพ้กิาร 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดาว ประเทศไทย ปรับภูมิทัศน์
และพัฒนาสวนหย่อม เพื่อชุมชน
ที่ยั่งยืน

กลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย โดย คณุจติตมิา 
ดีประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการโรงงานโพลิเอทิลีน 
ชนิดยืดหยุ่นพิเศษ นำาพนักงานดาวอาสา
จำานวนกว่า 40 คน จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
และพัฒนาสวนหย่อม “ลานปันสุข” ให้แก ่
ประชาชนเพือ่ใช้ทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ภายในชุมชน และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน  
ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ณ สนามกฬีาเทศบาล
เมอืงบ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง  
โดยมีคุณไพโรจน ์  เรืองธุระกิจ นายก 
เทศมนตรีเมืองบ้านฉาง เป็นประธานในการ 
รับมอบ 

ดาว ประเทศไทย มอบความสุข 
สนุกคิด ในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำาโดย  
คุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนก
สื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำา
โรงงาน ร่วมกับอำาเภอบ้านฉาง จัดกิจกรรม 
“ตะลุยแดนวิทย์ คิดส์มีอีเอฟ กับพี่ ๆ ดาว” 
ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬา
เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์นอกห้องเรยีน 
การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executive 
Functions) ซึง่ช่วยให้เดก็เตบิโตเป็นพลเมอืง
คุณภาพ โดยมีเด็ก ๆ  และผู้ปกครอง จำานวน
กว่า 2,500 คน ให้ความสนใจเข้าร่วม 
ชมกิจกรรม
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ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ NHP 
เ ร่ิมใ ช้งานรถบรรทุกท่ีติดต้ัง
ระบบ ABS และถุงลมนิรภัย  
เพ่ิมความปลอดภัยในการขับข่ี 
ใส่ใจสวัสดิภาพของชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย คุณสุทิน  
ประไพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน 
และโลจิสติกส์ และนายปิติ ต้ังนิมิตรจิตร  
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้  
จำากดั เริม่ใช้งานรถบรรทกุทีต่ดิตัง้ระบบ ABS  
และถุงลมนิรภัยตามข้อบังคับที่กลุ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย กำาหนดไว้เพื่อเพิ่มความ 
ปลอดภัยในการขับขี่ขณะขนส่งสินค้าของ 
บริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมสวัสดิภาพของ 
ชุมชน 

ดาว ประเทศไทย ประกาศผลรางวัล  
DOW-CST สนองนโยบาย 
การศึกษาภาครัฐ พัฒนาครู- 
เยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้ สู่การคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ร่วมกบัสมาคม 
เคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
และองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ  
จัดการประกาศผลรางวัล “การประกวด 
โครงงานวทิยาศาสตร์ด้วยเทคนคิปฏบิตักิาร 
เคมีแบบย่อส่วน (DOW-CST AWARD) 
ประจำาปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ
ห้องเรียนเคมีดาว”พร้อมมอบรางวัลรวม
มลูค่ากว่า 200,000 บาท แก่ครแูละนกัเรยีน
ผู้ชนะการประกวดในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาว เปิดเวทีแชร์ไอเดียครูวิทย์
ไทย-อาเซียน หนุนเยาวชนไทยสู่
เส้นทางนักวิทยาศาสตร์

กลุ ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
จัดกิจกรรม “เคมีดาวอะคาเดม่ี” ภายใต ้
โครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ต่อเนือ่งในการเสรมิศกัยภาพของครทูีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรมจำานวน 43 คน จากทั่วประเทศ  
รวมถึงครูจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่  
ลาว เมียนมา และอินโดนีเซีย

MOU ถนนพลาสติกกับ CP ALL

เมือ่เรว็ ๆ นี ้คณุฉตัรชยั เลือ่นผลเจรญิชยั 
ประธานบริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกความ
ร่วมมอื โครงการ 7 Go Green Recycled 
Plastic Road กบั CP All และ SCG โดย 
โครงการฯ มจุีดประสงค์เพ่ือนำาพลาสตกิใช้แล้ว 
และท่ียากต่อการรีไซเคิลจากสำานักงาน
และศูนย์กระจายสนิค้าของ CP All รวมถงึ
พลาสตกิทีไ่ด้จากร้านเซเว่น อเีลฟเว่น มาเป็น 
ส่วนผสมของยางมะตอยเพื่อใช ้เทลาด 
ลานจอดรถบรเิวณโดยรอบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 
เพื่อเสริมความแข็งแรงของถนน โดยใน
ปัจจุบนัไดเ้ทลาดเรยีบร้อยแลว้ 2 สาขาคอื 
ร้านเซเว่น อเีลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 
และเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา  
ซอย 24 มพีืน้ทีร่วม 1,730 ตารางเมตร ใช้ขยะ
พลาสตกิไปกว่า 865 ตนั และมแีผนจะพฒันา
และขยายไปในสาขาต่อ ๆ ไปในอนาคต 

17รอบดวงดาว



สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน 

“DRSABCD Action Plan” คืออะไรนะ เห็นแล้วถึงกับอึ้ง (กิมกี่) กันไปเลยใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งยอมรับเหมือนกันค่ะว่าเห็นชื่อนี้ครั้งแรก โรสซี่ 
ก็แอบงงเหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรน้า... ทำาไมชื่อดูอ่านยากจัง พอมาได้เห็นรูปและข้อมูลเท่านั้นแหละค่ะ ถึงได้ร้องอ๋อเลยทีเดียว

สำาหรับเจ้า “DRSABCD Action Plan” นี้ก็คือ “แผนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน” ที่สถาบัน St John ซึ่งเป็นองค์กรที่คล้าย ๆ กับ 
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย ได้จัดทำาเป็นลำาดับขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ ให้เราได้รู้หลักการสำาคัญและจำาเป็นในการ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบเหตุเบื้องต้นนั่นเองค่ะ

อันที่จริงโรสซี่ก็เคยเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นมานะคะ แต่ก็รู้จักแค่การทำา CPR (การปั๊มหน้าอก กระตุ้นให้หัวใจทำางาน) ซึ่งเจ้า “DRSABCD 
Action Plan” เขาจะแตกต่างจากที่โรสซี่เคยเรียนมานิดหน่อย ตรงที่มีขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเสริมให้เกิดการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ซึ่งส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ

DRSABCD 
Action Plan

ที่มา: https://www.stjohnnsw.com.au/drsabcd-action-plan/
       บทความ MTHAI,  มารู้จัก CPR คือ การปฐมพยาบาล ยื้อชีวิต คืนชีพ https://news.mthai.com/webmaster-talk/598956.html

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้อยคนจะทราบหรือทำาได้อย่างถูกต้องนะคะ ยิ่งถ้าไม่ได้เรียนหรือมีประสบการณ์ตรงมาก่อน ก็คงไม่กล้าเข้าไปช่วยใคร 
สุ่มส่ีสุ่มห้าแน่นอน แต่ถึงกระน้ันก็เถอะ หากสถานการณ์มันบังคับ แล้วมีหนึ่งชีวิตล้มลงต่อหน้าคุณ หรือมีคนร้องขอความช่วยเหลือ คุณคง 
ไม่ปล่อยให้เขาจากไปโดยไม่ได้ทำาอะไรเลยใช่ไหมล่ะ 

หวังว่าบทความในฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทความที่มีประโยชน์กับคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพกาย ใจ ของตัวคุณเองและคนที่ 
คุณรัก ด้วยการดื่มนำ้าวันละ 8 แก้ว ทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ยิ้มให้กัน ใส่ใจกันและกันในทุกวันนะคะ สวัสดีค่ะ 

คือ การใช้เครื่องกระตุก 
หวัใจไฟฟ้าชนดิอตัโนมตั ิ
(Automated External 
Defibrillator: AED) 
ซึ่ งป ั จจุบันกฎหมาย
รองรับให ้ถือเป ็นการ
ปฐมพยาบาลแล้ว

สังเกตอันตราย ข้อน้ี
ส�าคัญมาก เราคงได้ยิน
ข ่าวการเกิดอุบัติ เหตุ 
ซ�า้ซ้อนบนถนนเนือ่งจาก 
มีการปฏิบัติการช่วย
ชีวิต ณ จุดท่ีเกิดเหตุ 
โดยผู้เข้าช่วยเหลืออาจ
ขาดการพิจารณาย้าย 
ผู ้บาดเจ็บหรือผู ้ป่วย  
ไปยงัจดุทีป่ลอดภยั  หรอื 
ไม่ได้มีการป้องกันท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ

D R S D
Danger Response Send for Help Defibrillation

เ ช็ ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง  
(ข ้อ น้ีอยู ่ ในหลักสูตร 
การปฐมพยาบาลของ
เราอยู่แล้ว)

ขอความช่วยเหลือ
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DRSABCD Action Plan
เกิดเหตุฉุกเฉิน โทร.เรียกรถฉุกเฉิน 
ที่เบอร์ 1669

DEFIBRILLATION (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ)
กรณีมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ให้ทำาตามขั้นตอนที่เครื่องบอก
(จะมีเสียงบอกให้ทำาตามทีละขั้นตอน)

DANGER (สังเกตอันตราย)
ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปทำาการช่วยเหลือนั้น ปลอดภัยต่อตัวคุณเอง 
บุคคลอื่น และผู้ป่วยD

หากผู้ป่วยมีการตอบสนอง
• จัดท่า/ทำาให้ผู้ป่วยสบายตัว/ผ่อนคลาย
• สำารวจความบาดเจ็บอื่น ๆ ของผู้ป่วย
• ติดตามดูการตอบสนองของผู้ป่วยเรื่อย ๆ

R RESPONSE (เช็กการตอบสนอง)
เชก็การตอบสนองของผูป้ว่ย โดยสอบถามชือ่ พรอ้มบบี/เขยา่ทีห่วัไหลเ่บาๆ 

ไม่มีการตอบสนอง
ให้ส่งต่อความช่วยเหลือ

SEND for help (ขอความช่วยเหลือ)
ทำาการโทร.แจ้ง หรือร้องขอให้ผู้อื่นช่วยโทร.แจ้ง 1669 เพื่อเรียกรถฉุกเฉิน
นำาส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลS
AIRWAY (ช่องทางเดินหายใจ)A อ้าปากผู้ป่วย – ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่อยู่ในปาก ดังนี้
• จัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนตะแคง
• ใช้น้ิวมือล้วงส่ิงแปลกปลอมต่าง ๆ  ท่ีอาจปิดก้ันทางเดินหายใจออกจากปากผู้ป่วยให้หมด

เปิดช่องทางเดินหายใจ – โดยจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงาย ใช้มือจับคางของผู้ป่วยยกข้ึน  
มืออีกข้างกดหน้าผากให้แหงนหน้า

BREATHING (การหายใจ)
เช็กการหายใจ ด้วยการมองดู ฟังเสียง และการสัมผัสลมหายใจของผู้ป่วยB กรณีหายใจผิดปกติ
• ทำา CPR ให้กับผู้ป่วย

หากผู้ป่วยหายใจได้เองเป็นปกติ
• จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนตะแคง
• ติดตามดูการหายใจของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
• ทำาการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บอื่น ๆ (หากมี)
• ดูแลร่างกายผู้ป่วยให้อบอุ่น ป้องกันสภาวะช็อก

CPR (การปั๊มหัวใจ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน)
เริ่มทำา CPR ด้วยการกดหน้าอก 30 ครั้ง ต่อด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก 2 ครั้ง 
และทำาต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะกลับมาหายใจได้เอง หรือจนกว่ารถฉุกเฉิน
ที่ร้องขอไปจะมาถึง

C
D
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เพือ่น ๆ  ผูอ่้านหลายคนคงไม่เคยรูว่้าอำาเภอบ้านฉาง
ของเรานั้นช่างแสนน่าอยู่ มีทั้งหาดทรายสวย ๆ  
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชั้นเลิศให้เลือกสรร
เลอืกชมิสารพดั ผูค้นใจดมีนีำา้ใจ พร้อมช่วยเหลอื  
ที่สำาคัญมีสวนผักผลไม้รสชาติเยี่ยมที่พร ้อม 
จะให้เข้าไปเลอืกซือ้เลอืกชมิและพดูคยุขอความรู้ 
ด้านการเกษตรสวนผสมที่ให้ผลผลิตได้ตลอดปี 
แบบอบอุน่กนัเองแถมอร่อยสดุ ๆ อยูด้่วยนะ

เราได้ชักชวน คุณพรฉลอง แต้มศิริชัย หรือ  
พี่พร Regulatory Affairs Leader ของกลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย ผู้รักในการสรรหา 
ของอร่อยและการพดูคยุแบบสนทิสนมกบัผูอ้าวโุส 
ของชุมชน เป ็นไกด ์อาสาพาผู ้ อ่านทุกท่าน 
ไปเที่ยวชมสวนผักและผลไม้ของอำาเภอบ้านฉาง 
ว่าเกษตรกรชาวสวนย่านนี้เขาเพาะปลูกอะไร
กันบ้าง และมีแนวคิดเกี่ยวกับการทำาการเกษตร
อย่างไร
 

เลาะสวนมะม่วงหวาน
แวะทานผักสด
ปรุงรสด้วยมิตรภาพ
 บ้านฉางสะอาด หาดทรายงามหรู 
มะม่วงนอกฤดู ปลาปูกะปิดี 
บารมีหลวงพ่อหอม
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เมื่อถึงเวลาที่นัดหมาย พี่พรนำาเราไปยังสถานที่แรกคือ สวนมะม่วง
ของลงุสมศกัดิ ์เสง็สมวงศ์ เกษตรกรชาวสวนมะม่วงทีป่ระคบประหงม
ดูแลต้นมะม่วงกว่า 10 สายพันธุ์บนพ้ืนที่ราว 30 ไร่ แม้ดินแถวนี ้
จะแตกต่างจากดนิแถวนครปฐมบ้านเกดิของลงุ แต่ด้วยดนิทีม่แีร่ธาต ุ
ทีไ่ม่เหมอืนกนั และการดแูลอย่างใส่ใจเสมอืนลกูนีเ่องทีท่ำาให้ผลผลติ
ที่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งในเร่ืองขนาดของผลและรสชาติที่มีแป้ง 
ในเนื้อมะม่วงน้อย ลูกใหญ่ เนื้อเยอะ ยิ่งได้นำามากินคู่กับกะปิหวาน 
สตูรบ้านลงุสมศกัดิน์ีจ่ีด๊จ๊าดได้ใจมาก ๆ  ซึง่นอกจากมะม่วงแล้ว พืน้ที่ 
บางส่วนลุงสมศักด์ิยังปลูกลำาไยที่เมื่อถึงหน้าลำาไยสามารถเข้ามา 
เดด็กนิได้ถงึต้น รวมถงึทดลองปลกูทเุรยีนสายพนัธุด์อีกีด้วย ใครชอบ
ทุเรียนแนะนำาให้มาจองกับลุงไว้เลย
 
ถัดจากสวนลุงสมศักดิ์ พี่พรพาเราไปสวนผักผลไม้ใกล้  ๆ  กันของ 
น้าเชือ่ม สมัฤทธิ ์ทีน่ีเ่องทำาให้เราได้รูว่้า พืน้ทีด่นิปนทรายแถวบ้านฉาง 
ยงัมสีารอาหารทีด่สีำาหรบัผกัสขุภาพอย่างหน่อไม้ฝรัง่ ทีส่วนน้าเชือ่มนี้ 
เราได้เห็นแปลงหน่อไม้ฝรั่งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแซมด้วย 
ต้นมลัเบอร์รีห่รอืต้นหม่อนออกผลสแีดงสดอยูต่รงทีว่่างระหว่างแปลง 
ขณะเดียวกัน อีกฝั่งหน่ึงของสวนยังสามารถปลูกบวบและมะละกอ 
ได้ผลสวยงาม ซึ่งมีลูกค้าประจำาหลายคนที่มักเดินทางมาซื้อผลิตผล
ของน้าเชื่อมถึงที่สวนด้วยตนเองเลยทีเดียว
 

อีกแห่งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสแวะไปชมคือ สวนมะม่วงของน้าต๋อง -  
ประภาภรณ์ ท้วมทอง ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสวนของลุงสมศักดิ์ 
เห็นได้จากมะม่วงผลใหญ่พันธุ์ยอดนิยมอย่างมะม่วงแดงจักรพรรดิ 
หรือยู่เหวิน ซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์ฮิตที่เกษตรกรบ้านฉางนิยมปลูก 
เช่นเดยีวกบัมะม่วงเขยีวสามรส มะม่วงอกร่อง หรอืมะม่วงนำา้ดอกไม้มนั 
เป็นต้น ใครที่ชอบทานมะม่วงสด ๆ  ก็สามารถแวะมาเลือกซื้อผลิตผล
ได้ที่หน้าบ้าน ซึ่งน้าต๋องเลือกแต่ของดี ๆ เก็บสด ๆ ไว้ขายเลยละ

ในวันที่อากาศอบอ้าวช่วงฤดูร้อน การได้ลัดเลาะไปตามสวนที่ร่มรื่น 
ในบ้านฉางและชมิมะม่วงพนัธุด์รีสชาตหิอมหวาน พร้อมฟังบทสนทนา 
อันอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างคุณลุงคุณน้าเจ้าของสวนกับพี่พรฉลอง  
ที่ผลัดกันถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันอย่างสนิทสนมแบบนี้ เรียกได้ว่า 
เป็นการเดนิทางมาท่องเทีย่วทรปิสัน้ ๆ ทีค่รบรส ได้ทัง้ชม ชมิ และ 
ชืน่ใจไปกบัความเอือ้อาทรทีม่อบให้กนัอย่างจรงิใจ นบัเป็นเรือ่งราวด ีๆ  
ทีช่่วยให้จติใจเยน็ฉำา่และเน้นยำา้คำาพดูทีว่่า “มติรภาพเกดิขึน้ทกุที”่ จรงิ ๆ

สมศักดิ์ เส็งสมวงศ์

เชื่อม สัมฤทธิ์

ประภาภรณ์ ท้วมทอง
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รอนแรมมาเนิ่นนาน เพียงหนึ่งใจ...วันเวลาไม่เคยจะหยุดเดิน อย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน 
เก็บทุกความผิดพลั้ง เป็นคำาเตือนให้เราเข้าใจ ชีวิตเริ่มตรงที่คำาว่าฝ่าฟัน ขอเพียงใจเราเท่านั้น
ไม่หวั่นไหว บทชีวิตของเรา เราจะทำาให้มีความหมาย 

เมื่อเริ่มเขียนบทความนี้ เพลงแสงสุดท้ายของบอดี้สแลมก็ดังก้องขึ้นมาในใจ เพราะชีวิต 
การงานดฉินัในชว่งสามสีป่ทีีผ่า่นมาไมไ่ดด้ำาเนนิไปแบบราบเรยีบเทา่ไรนกั มทีัง้ชว่งสนกุสนาน 
ไปกับการเรียนรู้ การเดินทาง พบเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม บางช่วง 
ก็เจอมรสุมบ้างให้ชีวิตมีรสชาติ นอกจากนั้นการก้าวออกจากที่ที่มีความคุ้นเคย ที่ที่มีเพื่อนที่ดี 
มากมาย ไปอยูใ่นทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงชวีติและวธิกีารทำางานโดยสิน้เชงิ ทำาใหต้อ้งปรบัตวัปรบัวธิคีดิ 
วิธีทำางานกันอย่างมาก ซึ่งดิฉันเองก็ไม่ได้มีเวลาที่จะรู้สึกท้อแท้นานเท่าไรนัก เพราะมีสิ่งหนึ่ง 
ที่ดิฉันนำามาใช้เสมอเพื่อนำาพาตนเองให้ก้าวผ่านทุกช่วงของการเปล่ียนแปลงในชีวิตคือ 
การมีความคิดแบบ Growth Mindset 

สำาหรับดิฉัน Growth Mindset คือความเชื่อว่าคนเรา
เปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาให้ดีขึ้นได้จากความพยายาม
ซึ่งจะตรงข้ามกับคนที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset หรือคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได ้เวลาทีเ่จอกบัความลม้เหลวกจ็ะสิน้หวงัทอ้แท ้มองปญัหาเปน็เรือ่งใหญโ่ต

ทุกครั้งท่ีเจอกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ดิฉันใช้การปรับวิธีคิดเพื่อให้เกิดความ 
คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง โดยยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราสามารถ 
สนุก ตื่นเต้น และเห็นความหวังไปกับมันได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นต้นในการเรียนรู้เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะต้องเจอเพิ่มเติมในชีวิต

ดิฉันจะฟังเสียงในใจตัวเองเสมอเมื่อลงมือ
ทำาอะไรใหม่ ๆ เสียงในใจนั้นอาจบอกว่า  
“เราทำาไดเ้หรอ” “เราเกง่พอไหม” ซึง่ดฉินัเอง 
จะก้าวข้ามเสียงนี้ไปด้วยการบอกตัวเอง 
ว่า “เราทำาได้” “เราเรียนรู้ได้”  “เราต้อง 
พยายาม”  

การมองวิกฤติเป็นโอกาส ทำาให้เรากล้าที่จะ
ลงมือทำาและไม่มองหาอุปสรรค แต่มองข้าม
ไปถึงความสำาเร็จที่รออยู่ข้างหน้า การเลือก 
ท่ีจะฟังเสียงในใจเรา จะทำาให้กล้าท่ีจะก้าวข้าม 
ความเคยชินที่เราเป็นอยู่ และพร้อมท่ีจะ
พัฒนาตนเอง หาวิธีเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่อง
ที่เราไม่เข้าใจ จนรู้จริงและนำาไปใช้ได้จริง

ดิฉันเชื่อเสมอว่า ความสำาเร็จไม่ได้มาจาก 
โชคชะตา แตม่าจากความพยายาม ซึง่ทกุคน 
ก็สามารถทำาแบบเดียวกันน้ีและประสบความ 
สำาเร็จได้ ด้วยประโยคนี้ประโยคเดียวคือ

GROWTH MINDSET 
เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

เปลี่ยนความคิด
ชีวิตเปลี่ยน
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รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับแก้วเก็บความเย็น จำานวน 10 รางวัล
1. คุณสุณัฐพงษ์ พิมพ์สุขสกุล 6. คุณดวงเดือน ลิ่มสอน
2. คุณขวัญเนตร แก้วเพชร 7. คุณ Siranee Chansri
3. คุณอิงดาว ฤทธี 8. คุณพรพล ศรีขจร
4. คุณกุลวดา ประชุมพร 9. คุณอุไรภรณ์ พากุล
5. คุณศุภพงศ์ แย้มคร้าม 10. ด.ญ.ธนัญชนก พูลทรัพย์

เฉลยคำาถามฉบับที่แล้ว “ทิ้งถังไหนใครรู้บ้าง” 
ขยะเปียก  -  เปลือกกล้วย เปลือกแตงโม กระดูก 
ขยะรีไซเคิล -  ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋องโลหะ กระบอกฉีดนำ้า 
ขยะทั่วไป  -  กล่องโฟม
ขยะอันตราย  -  จอทีวี ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ

ผู้ร่วมสนุกที่ตอบคำาถามถูกทุกข้อ 

ลุ้นรับหมวกแก๊ปสุดคูล 
จำานวน 10 รางวัล 

อย่าช้านะคะและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

ขยะจากงานวิ ่ง

ทิ้งอย่างไรขยะจากงานวิ ่ง

ทิ้งอย่างไร

ขยะเป�ยก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

ปัจจุบัน เทรนด์การว่ิงกำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
จึงมีการจัดงานวิ่งจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้นักวิ่งทุกรุ่นไปร่วมงาน
กันอย่างคึกคัก เริ่มตั้งแต่ Fun Run - Mini Marathon - Half 
Marathon - Marathon จนถึงสายโหดอย่าง Ultra Marathon 
แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบภายหลังจบงานก็คือขยะซึ่งหลาย ๆ  
ฝ่ายก็ตระหนักเรื่องนี้ดี และพยายามช่วยกันรณรงค์ให้งานวิ่ง 
เป็นงานที่ปลอดขยะไปพร้อมกัน

ดาวสนุกฉบับนี้ จึงคิดเกมอิงกระแสงานว่ิงและลดขยะในชื่อ  
“ขยะจากงานวิ่งทิ้งอย่างไร” มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกัน ได้ทั้ง 
ความรู้ แถมได้ลุ้นรางวัลด้วย และอย่าลืม ไปวิ่งที่ไหน ก็ช่วยกัน
ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถังกันด้วยนะคะ

กติกาง่าย ๆ 
ลากเส้นจากรูปขยะแต่ละชนิด
มายังถังขยะให้ถูกสี ถูกประเภท

ถ่ายรูปหน้านี้เพื่อส่งคำาตอบมาทาง 
LINE@ นิตยสาร @DOW (สแกน QR Code) 
พร้อมกับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

23ดาวสนกุ



ดาว จะไม่รอให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอง
แต่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

โดยร่วมกับพันธมิตรของเรา
ในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

เพราะเราเชื่อในพลังของความร่วมมือ




