
SAVE 

W A T E R 

SAVE 

L I F E

M A R C H  2 2
WORLD WATER DAY

รั ก ษ์ น ้ำ
รั ก ษ์ ชี วิ ต  
2 2 มี นำ ค ม
วั น อ นุ รั ก ษ์ น ้ำ โ ล ก

วำรสำรใบมัน
ปีที่ 10 ฉบับที่ 98 เดือนมีนำคม 2559
Sonish Starch Technology Co.,Ltd



ในปัจจุบัน ปัญหำที่เกิดจำกกำรขำด
แคลนน ้ำได้ส่งผลกระทบท่ัวทุกมุมโลก 
ประเด็นเรื่องน ้ำจึงเป็นประเด็นที่หลำยฝ่ำย
ให้ควำมใส่ใจ เพื่อกำรใช้น ้ำที่คุ้มค่ำ 
เครื่องมือ Water footprint (รอยย่้ำ
น ้ำ) เป็นนวัตกรรมใช้ชี วัดกำรใช้น ้ำของ
ผู้บริโภคหรือผู้ผลิตไม่ว่ำจะเป็นทำงตรง 
หรือทำงอ้อม Water footprint ของ
สินค้ำหรือบริกำร จึงเป็นปริมำณน ้ำที่ใช้
ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำรทั ง
ทำงตรงและทำงอ้อม โดยค้ำนวณปริมำณ
น ้ำจำกผลรวมของทุกขั นตอนตลอดห่วง
โซ่ของกำรผลิตสินค้ำและบริกำรนั น 
ปริมำณน ้ำที่ใช้สำมำรถวัดได้จำกปริมำณ
น ้ำที่ใช้ไปและ / หรือปริมำณน ้ำเสียที่
ปล่อยออกมำ  นอกจำกนี  Water 
footprint เป็นเครื่องชี วัดที่ชัดเจน  
เพรำะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมำณน ้ำที่ใช้
และปริมำณน ้ำเสียที่ปล่อยออกมำเท่ำนั น
หำกแต่แสดงให้เห็นถึงสถำนที่และ
ระยะเวลำที่เกิดกำรใชน้ ้ำอีกด้วย

water footprint  แต่ละส่วนมีที่มำ
แตกต่ำงกันออกไป ดังนี 

Blue Water Footprint  รอยย่้ำ
น ้ำสีน ้ำเงิน  (แปลตำมส้ำนวนผู้เขียนเอง)     
ปริมำณน ้ำจำกแหล่งน ้ำธรรมชำติทั งแหล่งน ้ำผิว
ดินเช่นน ้ำใน แม่น ้ำทะเลสำบรวมทั งน ้ำในอ่ำงเก็บ
กักน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำต่ำงๆ และแหล่งน ้ำใต้ดินอัน
ได้แก่น ้ำบำดำล ที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค

Green Water Footprint รอยย่้ำ
น ้ำสีเขียว หมำยถึง ปริมำณน ้ำท่ีอยู่ในรูปของ
ควำมชื นในดินที่ถูกใช้ไปในกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรผลิตพืชผล
ทำงกำรเกษตร กำรท้ำไม้ และทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์
ที่มำ : 
http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n13/v_4-
may/ceaksong.html

นอกจำกนี ยังได้ค้ำนวณหำ
ค่ำเฉลี่ยในระดับโลกส้ำหรับปริมำณน ้ำเสมือนที่ใช้
ในกำรผลิตสินค้ำต่อหน่วย มีหลำยค่ำท่ีน่ำสนใจ
เช่น เบียร์ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ใช้น ้ำใน
กระบวนกำรผลิตทั งหมด 75 ลิตร นม 1
แก้ว (200 มิลลิลิตร) ใช้น ้ำ 200 ลิตร
กำแฟ 1 แก้ว (140 มิลลิลิตร) ใชน้ ้ำ 140 ลิตร
ไวน์ 1 แก้ว (125 มิลลิลิตร) ใช้น ้ำ 120 ลิตร
น ้ำส้ม 1 แก้ว (200 มิลลิลิตร) ใช้น ้ำ 170
ลิตร ไข่ 1 ฟอง (40 กรัม) ใช้น ้ำ 135 ลิตร
เสื อยืดคอกลมท้ำจำกเส้นใยฝ้ำย 1 ตัว ใช้น ้ำ
2,000 ลิตร กระดำษ ขนำด A4 ควำม
หนำ 80 แกรม 1 แผ่น ใช้น ้ำ 10 ลิตร หรือ
แม้แต่ไมโครชิป (2 กรัม) 1 ตัว ใช้น ้ำ 32 ลิตร

Gray Water Footprint 

รอยย่้ำน ้ำสีเทำ  หมำยถึง  ปริมำณน ้ำเสียที่
เกิดขึ นจำกกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร  
ซึ่งค้ำนวณจำกปริมำณ
น ้ำที่ใช้ในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียให้เป็นน ้ำดีบตำมค่ำ
มำตรฐำน    

ดังนั น Water Footprint     
จึงมีทั งปริมำณน ้ำที่ใช้โดยตรงและโดยอ้อม  
ปริมำณน ้ำท่ีใช้ ดังกล่ำวต่ำงก็ประกอบด้วย
รอยย่้ำของน ้ำทั ง 3 ประเภท  ทั งนี  รอยย้่ำสี
น ้ำเงิน และสีเขียวเป็นปริมำณน ้ำที่ใช้ หรือ 
water consumption ส่วน รอยย่้ำ
สีเทำเป็น ปริมำณน ้ำเสีย หรือ water 
pollution
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ย่ำงเข้ำสู่เดือนมีนำคม ซึ่งเป็นเดือนที่
ประกำศกำรอนุรักษน ้ำ และประกำศภัยแล้ง
พร้อมๆกัน

กำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน ้ำ มี
มำกมำย ทั งทำงตรงและทำงอ้อมได้แก่ กำรใช้ใน
กำรอุปโภค บริโภค กำรใช้ในกำรอุตสำหกรรม 
กำรใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ใช้เป็นเส้นทำง 
คมนำคมขนส่ง ใช้เป็นท่ีอยู่อำศัยของปลำและ
สิ่งมีชีวิตในน ้ำต่ำงๆ ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นอำหำร ใช้
ประโยชน์จำกน ้ำเพื่อกำรนันทนำกำร และเป็น
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ

แต่ในปัจจุบัน ปัญหำภัยแล้งกลำยเป็น
ปัญหำใหญ่ส้ำหรับเกษตรกรไทย เนื่องจำกมี
ปริมำณน ้ำไม่เพียงพอกับกำรท้ำนำ เพำะปลูก 
ส้ำหรับคนในเมือง คนกรุงเทพฯ อำจจะไม่ค่อย
รู้สึกว่ำตัวเองได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง 
เน่ืองจำกเรำไม่ได้อยู่ในภำคเกษตรกรรม

ข้อมูลจำกกำรประปำนครหลวงก็ระบุ
มำว่ำมีกำรลดกำรผลิตน ้ำอุปโภคบริโภคลง 
เนื่องจำกปริมำณน ้ำจำกเขื่อนใหญ่ๆ มีปริมำณ
ลดลง วิธีกำรที่เรำจะประหยัดน ้ำ และท้ำให้เรำมี
น ้ำใช้ได้นำนขึ น มันอำจเป็นวิธีแบบเดิมๆ ที่พูดกัน
มำซ ้ำซำก แต่ ก็เห็นว่ำเรื่องกำรประหยัดนั นเป็น
เรื่องดี หำกเรำปลูกฝังจนกลำยเป็นนิสัยแล้ว 
นอกจำกจะจ่ำยค่ำน ้ำถูกลงแล้ว ยังช่วยให้พวก
เรำมีน ้ำไว้กิน ไว้ใช้ได้ยำวนำนขึ นอีกด้วย

กำรอนุรักษ์น ้ำ หมำยถึงกำรป้องกัน
ปัญหำท่ีพึงจะเกิดขึ นกับน ้ำ และกำรน้ำน ้ำมำใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด้ำรงชีพของ
มนุษย์ ก็หวังว่ำทุกคนจะมองเห็นควำมส้ำคัญ
ของน ้ำ เหมือนคนสมัยก่อนท่ีมีควำมผูกพันกับ
สำยน ้ำเรียกชื่อน้ำหน้ำว่ำแม่ (แม่น ้ำ) เรำในฐำนะ
ลูกก็ควรดูแลแม(่แม่น ้ำ)ให้อยู่กับเรำและลูกหลำน
ของเรำตลอดไป

22 มี น ำ ค ม
วั น อ นุ รั ก ษ์ 
น ้ำ โ ล ก



วันนี เรำมีเคล็ดลับดีๆ ที่อยำกจะน้ำเสนอเพื่อช่วยเสริมและ
สนับสนุนประสิทธิภำพให้กับธุรกิจของตัวเอง อย่ำงน้อยสุดก็เป็น
ไอเดียดีๆที่น้ำไปปรับใช้ได้ ก่อนที่จะเข้ำสู่โลกของกำรแข่งขันได้

รู้จัก Start up



โอกำสหรือควำมเสี่ยง

ใน  CLMV ตอนที่ 2
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ไพโรเจน 
(PYROGEN)

http://www.zcooby.com/pyrogen-
fire-hydrant-expose-at-scb-park/

http://www.zcooby.com/pyrogen-fire-hydrant-expose-at-scb-park/


จากการสอบถามนายวินัย สามีของผู้เสียชีวิต 
ได้เล่าให้ฟังว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขึ้นไปรับกระเบื้องอยู่
ชั้น 2 ของตัวอาคารสูงประมาณ 4 เมตร โดยมีตนเป็นคน
ควบคุมเครื่องชักรอกอยู่ด้านล่าง เพ่ือน ากระเบื้องข้ึนไปส่ง
ที่ช้ันสอง โดยดัดแปลงกระบะผสมปูนขนกระเบื้องข้ึนไป 
แต่ละครั้งจะขนกระเบื้องประมาณ 4 กล่อง น้ าหนักกล่อง
ละ 25 กิโลกรัม รวมน้ าหนัก กว่า 100 กิโลกรัม ระหว่างตน
ชักลอกข้ึนไปยังชั้น 2 ภรรยายื่นมือคว้ากระบะขนกระเบื้อง 
แต่ปรากฏว่าคว้าไม่ถึง ท าให้เกิดพลาดและพลาดตกลงมา
จากอาคารชั้น 2 เมื่อตนเห็นว่าภรรยาล่วงลงมาเกิดตกใจ 
จนลืมตัวปล่อยเครื่องชักรอกทันที เพ่ือที่จะเข้าไปช่วย
ภรรยา ท าให้กระบะปูนท่ีใช้ขนกระเบื้องตกลงมาทับที่
ศีรษะของภรรยาอีกทีจนเสียชีวิต ทางเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะ
ได้สอบสวนด าเนินการตามขึ้นตอนของกฎหมายต่อไป

เมื่อเวลา 14.00 น.วันท่ี 4 ก.พ. 59 
พ.ต.อ. อรรถพันธ์ วันแก้ว พนักงานสอบสวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้รับแจ้งว่ามีผู้ตก
จากตึกแล้วมีกระเบื้องหล่นมาทับ จนเสียชีวิต บริเวณ
อาคารก าลังก่อสร้างใหม่ โชว์รูมรถยนต์ ถนนมิตรภาพ 
อ.เมืองพิษณุโลก หลังจากรับแจ้งจึงได้รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร 
แพทย์เวรประจ าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก

บริเวณที่เกิดเหตุเป็นอาคารก าลัง
ก่อสร้างสูง 3 ชั้น ชั้นล่างพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย 
ทราบชื่อต่อมาคือ นางเฉลียว ดีเมือง อายุ 47 ปี ชาว 
ต.ปลักแรด อ.บางระก า จ.พิษณุโลก นอนจมกอง
เลือดอยู่ภายในสถานที่ก่อสร้าง สภาพนอนจมกอง
เลือดสภาพศพใส่เสื้อยืดสีเขียว กางเกงวอร์มสีฟ้า มี
เลือดไหลออกจากศีรษะ ใกล้กันพบกระบะผสมปูน
ภายในบรรจุกระเบื้องขนาด 60x 60 ซม. น้ าหนักรวม
กว่าร้อยกิโล ตกอยู่ด้านข้างของผู้ตาย

Share Case 

Accident

เกิดเหตุสลดคนงาน

หญิงก่อสรา้งอาคาร

ก่อสรา้งใหม ่โชวร์มูรถ

ยนต์ คว้ากระบะ

กระเบ้ืองท่ีสามีเป็นคน

ชักรอกส่งข้ึนไปช้ัน 2 

แต่เมียควา้กระบะพลาด

พลัดตกลงมา สามี

ตกใจปลอ่ยชักรอกหวงั

ช่วยเหลอื ท าให้กระบะ

กระเบ้ืองหลน่ใส่ภรรยา

ซ้ าศีรษะจนเสียชีวติ



เส้นทำงระบบ
หลักกำรส้ำคัญของมำตรฐำน ISO 22000 

หลังจำก ที่ได้เกร่ินให้ฟังมำแล้วในฉบับที่ผ่ำนมำวำ่ระบบมำตรฐำน ISO22000 หมำยถึง
อะไร มีควำมเป็นมำอย่ำงไร???? ฉบับนี เรำมำเรียนรู้ถึงหลักกำรท่ีส้ำคัญ และข้อก้ำหนดของ
ระบบนี กันค่ะว่ำผู้ที่ต้องกำรจัดท้ำระบบมำตรฐำนนี  สิ่งที่ต้องค้ำนึงถึงนั นมีอะไรบ้ำง .....

หลักกำรส้ำคัญของมำตรฐำน ISO 22000
หลักกำรส้ำคัญของ ISO 22000 ประกอบด้วยกำรวำงแผน, กำรน้ำไปปฏิบัติ, ด้ำเนินกำร 
กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงระบบบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรให้ ทันสมัย เพ่ือ
กำรผลิตสินค้ำท่ีสอดคล้องตำมกำรน้ำไปใช ้และปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดย 

1. แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรน้ำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
และข้อก้ำหนดเก่ียวกับกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร 

2. พิจำรณำและประเมินข้อเรียกร้องของลูกค้ำ และแสดงให้เห็นถึงกำร
ด้ำเนินงำนท่ี ตรงตำมข้อเรียกร้องของลูกค้ำ และเป็นข้อตกลงของทั งสองฝ่ำย ที่เก่ียวข้อง
กับงำนควำม ปลอดภัยอำหำร เพ่ือส่งเสริมควำมพึงพอใจของลูกค้ำให้มีมำกขึ น 

3. มีกำรสื่อสำรประเด็นท่ีเกี่ยวกับด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรไปยังผู้ส่งมอบ
สินค้ำ ลูกค้ำ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีสนใจที่อยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตอำหำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล

4. ท้ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ องค์กรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนควำม
ปลอดภัย อำหำรท่ีได้ก้ำหนดไว้

5. แสดงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีสนใจได้ทรำบถึง ควำมสอดคล้องดังกล่ำว
6.ได้รับกำรรับรอง หรือกำรขึ นทะเบียนระบบบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัย

อำหำร โดยหน่วยงำนภำยนอก หรือด้ำเนินกำรประเมินด้วยตนเอง หรือกำรระบุด้วยตนเอง 
ว่ำองค์กร มีกำรด้ำเนินงำนท่ีตรงตำมควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

(ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล: สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม)



แข่งขันทดสอบ
สมรรถภำพร่ำงกำย

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.59 พนักงำนจำก บ.โซนิส สตำร์ช ฯ ได้เข้ำร่วมกำร
แข่งขันทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย โดยได้ผู้ชนะล้ำดับ 1-3 ประเภท
ชำยหญิง ของ บ.โซนิส สตำร์ช ฯ ดังนี 

- ประเภทหญิง

1. น.ส.สุพัฒตรำ สุขถำวร 
2. น.ส.อัจฉรำ  หลอดค้ำ
3. น.ส.นวลปรำงค์ ขัติยศ

- ประเภทชำย

1. นำยศรัญญู  เพียหอชัย
2. นำยอนุชำ ศรีสุโย
3. นำยอนุสิทธิ์  กองพิระ



)

จับฉลาก 3 รางวัล
รู้ค าตอบแล้วอย่ารอช้า….

รีบส่งมาที่ 
ID:ladykwankwan

หมดเขตส่งค าตอบ
31/3/2559

ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน



•

•

•

•

•

•

•

•


