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Dow Thailand Group

สารจาก
ประธานบรหิาร

้้�งแ้่ี ีพ.ศ. 2538 Dow ไ้้ีระกาศเีา้หมาย้้านความย้�งยนืและ ำ้าเนินการอยา่งแ็ง็็น้มาโ้ย้ลอ้ จนว้นน้� 
เราอย่่ในเี้าหมายระยะ่้� 3 (พ.ศ. 2559-2568) ่ ่�งเน้นการรว่มมอืก้บ่กุภาค่่วนเพื�อนำาพาโลกและ่้งคมไี่่่ความย้�งยนื 
่อ้คล้องก้บเีา้หมายการพฒ้นาอยา่งย้�งยนื็อง่หีระชาชา้ิ (UN’s Sustainable Development Goals)

ในีี พ.ศ. 2563 Dow ไ้้ีระกาศเี้าหมายเพิ�มเ้ิมเพื�อการเีล้�ยนแีลง่ภาพภ่มิอากาศและ็ยะพลา่้ิก่่�ง
เี็น่องีัญหาใหญ่่้�ุ่้ใน้้านเศรษฐกิจ ่้งคม และ่ิ�งแว้ล้อม็องโลก โ้ย้้�งเี้าล้คารบ์อนลง 15% จากฐาน็อง
ีี พ.ศ. 2563 และช่วยให้็ยะพลา่้ิกู่กเก็บกล้บมารไ้่เคิล็้�น ำ้า 1 ล้าน้้นภายในีี พ.ศ. 2573 รวมู่งช่วย่่งเ่รมิ  
“วงจรรไ้่เคิล” ให้่มบร่์์ โ้ยผลิ้ภ้์์์่้�งหม้็อง Dow ่้�นำาไีผลิ้เีน็แพคเกจจิ�งจะ้้อง่ามารูนำากล้บมาใชใ้หม่
หรอืรไ้่เคิลไ้้ 100% ภายในีี พ.ศ. 2578

กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย เชื�อม้�นว่านว้้กรรมเพื�อความย้�งยนื และการรว่มมอืก้บ่กุภาค่่วนเีน็คำา้อบ่้�จะ
ำ่าให้เี้าหมายเหล่าน้�เี็นจรงิไ้้ เราจ่งมุง่ม้�นนำาเ่นอนว้้กรรม้่างๆ ่้�ชว่ย่่งเ่รมิคุ์ ภาพชวิ้้ให้ก้บผ่้คน พรอ้มไีก้บ

การชว่ยล้การีล้ีล่อยก๊า่เรอืนกระจกและล้ีรมิา์็ยะผา่นความเช้�ยวชาญ่างว้่้ศุา่้ร์็ องเรา และการรว่มมอื 
ก้บลก่ค้า ค่่ค้า รวม่้�งองค์กร้่างๆ ่้�มแ้นวคิ้้้านความย้�งยนืเชน่เ้้ยวก้น

ในีี พ.ศ. 2563 ่่ามกลางการระบา้็องโรคโควิ้-19 กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย ยง้คง่ามารู ำ้าเนินุุรกิจ 
ไ้้อยา่งีลอ้ภ้ยและ้อบ่นองความ้้องการ็องลก่ค้าไ้้อยา่ง้่อเนื�อง พน้กงาน็อง Dow และผ่ม้้่ ่วนเก้�ยว็อ้ง่กุ่่วน 
งานย้งคงรก้ษาู่ิ้ิความีลอ้ภ้ยในการ ำ่างานโ้ยไม่ม้การบา้เจ็บในระ้้บ้้องบ้น่่กไวไ้้้้ลอ้่้�งีี นอกจากน้� 
เรายง้คง ำ้าเนินโครงการเพื�อความย้�งยนื และกิจกรรมเพื�อ่้งคมอยา่ง้่อเนื�องพรอ้มๆ ไีก้บมา้รการี้องก้นโรค่้�ร ้้ กมุ 
ยิ�งไีกว่าน้�นยง้มโ้อกา่ไ้้นำา่รพ้ยากร้่างๆ ็องบรษ้ิ่ฯ มาใชใ้นการีอ้งก้นและบรรเ่าู่านการ์์ในีระเ่ศไ่ย

่่ามกลางพายวิุกฤ้่้�ู าโูมเ็า้มา ้ น้ไม้่ ้�มร้ากคำายน้อ้นแ็ง็แกรง่เ่่าน้�น่้�จะยนืหย้้ และเ้ิบโ้้่อไีไ้ใ้นอนาค้ 
ผม้้อง็อ็อบคุ์ ่กุ่่านเี็นอยา่งยิ�ง ำ่าหรบ้ความ่น้บ่นนุและอุี การคุ์ ้่างๆ ในีีอ้นยากลำาบาก่้�ผ่านมา และหว้ง
เีน็อยา่งยิ�งว่าพวกเราจะยง้คง่ามารูรว่มมอืก้น้แ่ล่ิ�งแว้ล้อมไีพรอ้มๆ ก้บการีอ้งก้นโรคระบา้ และ่่งเ่รมิุ่็ ภาพ  
ุ่็ อนามย้ให้ก้บคนไ่ย เพื�อก้าว็า้มผา่นวิกฤ้อยา่งเ็ม้แ็ง็ไี้้วยก้น

็อบคุ์ มากครบ้

ััตรััย เ่่�อนผ่เจรญิััย 
ีระุานบรหิาร กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย
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ก่่ม่บริั ัท ดาว ประเทศไทย 
ฐานการผ่ิตท่�ให่ท่่�ส่ดของ Dow

ในเอเี่ยแปิิิ ิ ก

Dow   บรษ้ิ่ช้�นนำาระ้้บโลก ้ า้นแม่่้เรย้ล่์  
ไ่แอน่์ (Materials Science) ่ ่�งพฒ้นาและผลิ้
ว้่้ชุนิ้้่างๆ ้้วยกระบวนการ่างวิ่ยาศา่้ร ์
โ้ยม้ความมุ่งม้�น่้�จะเี็นเลิศ้้านนว้้กรรมและ
ความย้�งยนื ้ ว้ยการ ำ่างาน่้�มล้ก่ค้าเี็นศน่ยก์ลาง 
และให้การยอมรบ้บคุลากร่้�มค้วามหลากหลาย 

Dow ม้เี้าหมาย่้�จะ่รา้งอนาค้่้�ย้�งยืน
ให้ก้บโลก้้วยความเช้�ยวชาญ้้านวิ่ยาศา่้ร์
็องเรา และการรว่มมอืก้บพนุ้มิ้ ร้่างๆ ่้�วโลก  
กลุ่มผลิ้ภ้์์์และโ่ล่ช้น่างวิ่ยาศา่้ร ์
็อง Dow ไ้้แก่ พลา่้ิกชนิ้้่างๆ เคม้ภ้์์์ 
เพื�ออุ้่าหกรรม ่ารเคลือบผิว และ่ิลิโคน ่่�ง
เน้น่รา้งความแ้ก้่างเพื�อ้อบโจ่ยใ์น้ลา้่้�ม ้
การเ้ิบโ้่ง่ เชน่ บรรจภุ้์์์ การก่อ่รา้ง ยานยน้์ 
และการ็น่่ง และการผลิ้่ินค้าอุี โภคบรโิภค 

Dow ก่อ้้�งโ้ย นายเฮอรเ์บิร์้  เฮนร้� ้าว  
หน่�งในน้กเคม้และน้กีระ้ิษฐช์้�นนำา็องโลกในี ี
พ.ศ. 2440 เพื�อผลิ้เคมภ้้์์์และว้่้ใุหม ่ๆ  ่ ้�ชว่ย 
่ร้างความเี็นอย่่่้�้้็่�นให้ก้บผ่้คนใน่ม้ยน้�น 
ีัจจุบ้น Dow ม้ฐานการผลิ้ 106 แห่งใน 31 
ีระเ่ศ และมพ้น้กงานีระมา์ 35,700 คน

Dow เริ�ม ำ้าเนินุุรกิจในีระเ่ศไ่ย้้�งแ้่ 
ี ีพ.ศ. 2510 และไ้้รว่มก้บบรษ้ิ่ เอ่่จ้้ ก่อ้้�ง
กลุ่มบรษ้ิ่รว่มุ่นเอ่่้จ้-้าว ในีี พ.ศ. 2530  
โ้ยในีัจจุบ้น กลุ่มบริษ้่ ้าว ีระเ่ศไ่ย 
ีระกอบ้้วยกลุ่มบรษ้ิ่ยอ่ย่่�ง Dow เีน็เจ้า็อง
เพ้ยงผ่้เ้้ยว และ กลุ่มบรษ้ิ่รว่มุ่นเอ่่้จ้-้าว 
นอกจากน้� ย้งม้บรษ้ิ่รว่มุ่นระหว่าง Dow และ 
โ่ลเวยใ์นีระเ่ศไ่ย

ก่่่มผ่ิตััณ์์ห่ักของ Dow
1.  วุ้่้ี ระ่ิุ่ภิาพ่ง่และ่ารเคลือบผิว (Performance 
  Materials & Coating)
2. เคมภ้้์์์เพื�ออุ้ ่าหกรรมและโครง่รา้งพื�นฐาน 
  (Industrial Intermediates & Infrastructures)
3. พลา่้ิก ำ่าหรบ้บรรจภุ้์์์และพลา่้ิกชนิ้พเิศษ
  (Packaging & Specialty Plastics)

ต่าดท่�สำาัั่ของก่่่มบริั ัท ดาว ประเทศไทย
• Packaging: อุ้ ่าหกรรมบรรจภุ้์์์
• Building & Infrastructure: อุ้ ่าหกรรมอาคารและ
 โครง่รา้งพื�นฐาน
• Mobility: อุ้ ่าหกรรมยานยน้์และการ็น่่ง
• Consumer cares: อุ้ ่าหกรรมผลิ้ภ้์์์อุี โภคบรโิภค
• Electrical appliances: อุ้ ่าหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟ้า
• Electronics: อุ้ ่าหกรรมอุี กร์์อิเล็ก่รอนิก่์
• Paints & coatings: อุ้ ่าหกรรม่้และ่ารเคลือบผวิ
• Adhesives & Sealants: อุ้ ่าหกรรม่ารย่้ ้ิ้และ
 ่ารก้นร้�ว่ม่

ฐานการผ่ิตในประเทศไทย
ีัจจุบ้นกลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย ีระกอบ้้วย 13 

โรงงาน ่่�งเี็นฐานการผลิ้่้�ใหญ่่้�ุ่้็อง Dow ในภาคพื�น 
เอเชย้แี่ฟิิก โ้ยมโ้รงงาน้้�งอย่ใ่นนิคมอุ้ ่าหกรรมมาบ้าพุ้  
นิคมอุ้่าหกรรมเอเ่้ย และนิคมอุ้่าหกรรม้้บบลิวเอชเอ 
้ะว้นออก (มาบ้าพุ้ ) จ้งหว้้ระยอง

สินั้าท่�ผ่ิตในประเทศไทย
กลุ่มผลิ้ภ้์์์พลา่้ิกชนิ้โพลิเอ่ิล้น โพลิ่ไ้รน้  

อ้ลา่โ้เมอร ์กลุ่มผลิ้ภ้์์์โพลิยร่เ้่น และ่ไ้รน้บวิ่าไ้อ้น  
เลเ่ก่์ โ้ยม้่ินค้านำาเ็้าจาก Dow ีระเ่ศอื�นๆ ่้�นำาเ็้ามา
จำาหน่ายในีระเ่ศไ่ย้้วย เชน่ ้ ้ว ำ่าละลาย เคมภ้้์์์เพื�อการ
ก่อ่รา้ง ่ลิิโคน และพลา่้ิกชนิ้พเิศษ
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เป้าหมายเัื�อัวามยั�งยืน

Dow ไ้้ีระกาศเีา้หมายและเริ�ม ำ้าเนินการเพื�อความย้�งยนือยา่งจรงิจ้ง้้�งแ้่ี ีพ.ศ. 2538 เพื�อ ำ้าเนินรอย้าม
วิ่้ย่้ศน์็องคุ์ เฮอรเ์บริ์้  เฮนร้� ้าว ผ่ก่้อ้้�งบรษ้ิ่ ในการ่น้บ่นนุใหล้ก่ค้า็องเรามผ้ลิ้ภ้์์์่้�มคุ้์ ภาพ พรอ้มรว่ม
่รา้ง่รรค์่ิ�งแว้ล้อมและ่้งคม่้�้้็่�นไี้้วยก้น

Dow ไ้้ ำ้าเนินงาน้้าน่ิ�งแว้ล้อมมา้้�งแ้่แรกเริ�ม โ้ยเราพรอ้ม่้�จะ่น้บ่นนุใหล้ก่ค้า ค่่ค้า และผ่ม้้่ ่วนไ้้เ่้ย
็องเราบรรลเุี้าหมาย้้านความย้�งยนื็อง้นเอง และในี ีพ.ศ. 2563 Dow ก็ไ้้ีระกาศเีา้็องการ ำ่างานใหม ่้่อยอ้
จากเี้าหมายความย้�งยืน่้�ม้อย่่เ้ิม เพื�อให้เกิ้ความช้้เจนในการ ำ่างานมากยิ�ง็่�นใน 2 ีระเ้็นีัญหา ำ่าค้ญ่้�่้�วโลก
กำาล้งเผชญิอย่่

Dow เริ�ม้้�งเีา้หมายเพื�อความย้�งยนืเมื�อ 30 ีี่้�แล้ว โ้ยแบง่เี็นเีา้หมาย่้�ช้้ เจนระยะละ 10 ีี ไ้้แก่

• เริ�ม็่�นในี ีพ.ศ. 2538 จนู่งี ีพ.ศ. 2548 
• เี็นเี้าหมายแบบ Footprint คือ การ่่งเ่รมิความีลอ้ภ้ยและ่ิ�งแว้ล้อม่้�้้็่�น 
 ในโรงงาน็อง Dow
• เน้นเรื�องการผลิ้่้�ม้ี ระ่ิุ่ภิาพ ล้การใช้่ รพ้ยากร ล้็องเ่้ย และล้ความเ่้�ยง้่างๆ  
 เพื�อ่ิ�งแว้ล้อมและความีลอ้ภ้ย

• เีา้หมายในีี พ.ศ. 2558 ้ ่อยอ้จากเีา้หมายชุ้ เ้ิม่้�เน้นความย้�งยนืในโรงงาน็อง Dow
• เี็นเีา้หมายแบบ Handprint คือ ่่ง้่อความย้�งยนืไียง้ลก่ค้าและค่่ค้า
• เน้นการออกแบบผลิ้ภ้์์์และกระบวนการผลิ้เพื�อให้ม้ีระ่ิุ่ิภาพมาก็่�น รวม่้�ง 
 นำาเ่นอ่ินค้า่้�เีน็มิ้ ร้่อ่ิ�งแว้ล้อม ้้วยนว้้กรรม่้�ลำาหน้าใหก้้บลก่ค้า

• เีา้หมายในี ีพ.ศ. 2568 ่่�งเีน็ชว่ง่้� 3 และกำาล้ง ำ้าเนินการอย่ใ่นีจัจบุน้
• เีน็เีา้หมายแบบ Blueprint คือการ่รา้งพมิพเ์็ย้ว ผล้ก้้นใหเ้กิ้มา้รฐานและ
 แนวีิิบ้้ ิ้้านความย้�งยนืเพื�อ็ยายผลไียง้ภาค่่วน้่างๆ ้้�งแ้่การ่รรหาวูุ้้้ ิบ
  ไีจนู่งกระบวนการจ้้การหล้งจาก่ินค้าูก่ใชง้านโ้ยผ่บ้รโิภค
• รว่มมอืก้บองค์กร้่างๆ เพื�อ่รา้งแมแ่บบและกระบวนการในการแกไ้็ีัญหา่้�โลกเผชญิอย่ ่ 
 โ้ยเน้นไี่้�ีญัหาการเีล้�ยนแีลง่ภาพภม่อิากาศและ็ยะพลา่้ิกใน่ะเล

Dow's Blueprint

Dow's Handprint

Dow's Footdprint and EH&S Culture

1995

2005 EH&S Goals
Journey to EH&S
Excellence

2015
Sustainability
Goals
Product Solutions
to World
Challenges

2025
Sustainability
Goals
Dow's Thought
Leadership and 
Actions

2005 2015 2025
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Sustainability
Goals
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Sustainability
Goals -
the Blueprint 
Goals
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ในีี พ.ศ. 2563 Dow ไ้้ีระกาศเี้าการ ำ่างานใหม่ ้่อยอ้จากเี้าหมายความย้�งยืน่้�ม้อย่่เ้ิม เพื�อให้เกิ้
ความช้้เจนในการ ำ่างานมากยิ�ง็่�นในีระเ้็น่ิ�งแว้ล้อม่้� ำ่าค้ญ่่�ง่้�วโลกกำาล้งเผชิญ คือ ีัญหา่ภาพภ่มิอากาศ 
่้�เีล้�ยนแีลงไี และีญัหา็ยะพลา่้ิก

1. ต้านโ่กรอ้น 
Dow จะพฒ้นาและใชเ้่คโนโลย้็ ้�น่ง่ในการผลิ้่ินค้า่้�ใช้่ รพ้ยากรน้อยลง และผลิ้ภ้์์์

็อง Dow จะชว่ยใหล้ก่ค้าล้ีรมิา์การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกลงไ้้้้วย
เ้้าหมาย: ภายในีี พ.ศ. 2573 Dow จะล้การีล่อยคารบ์อนจำานวน 5 ล้าน้้น้่อีี หรอื 
ล้ลง 15% จากีี พ.ศ. 2563 นอกจากน้� Dow ย้ง้้�งใจจะเี็นองค์กร่้�ีล่อยคารบ์อนุุ่่ ิ
เีน็ศน่ย ์(Carbon Neutral) ภายในี ีพ.ศ. 2593 โ้ย่ินค้าและโครงการ้่างๆ ็อง Dow จะชว่ย
ล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกไ้้เ่้ยบเ่่าก้บีรมิา์ก๊า่เรอืนกระจก่้�เกิ้จาก Dow
2. หย่ดขยะั่าสติก

Dow กำาล้งลง่นุและรว่มมอืก้บ่กุภาค่่วน่้�วโลกใน้้านเ่คโนโลยแ้ละโครง่รา้งพื�นฐาน
เพื�อเพิ�มการรไ้่เคิลไ้้อยา่งมน้้ย ำ่าค้ญ
เ้้าหมาย: ภายในีี พ.ศ. 2573 Dow จะช่วย “หยุ้็ยะพลา่้ิก” โ้ยการ ำ่าให้็ยะพลา่้ิก
จำานวน 1 ล้าน้้นูก่เก็บกล้บมาใชใ้หมห่รอืรไ้่เคิลผ่านการ ำ้าเนินงาน็อง Dow และความรว่มมอื 
ก้บภาค่่วน้่างๆ
3. ส่งเสรมิวงจรรไ่ิเัิ่

Dow มค้วามมุง่ม้�นในการนำาเ่นอโ่ลช่น้่้�ใชใ้นการออกแบบผลิ้ภ้์์์แพคเกจจิ�งเพื�อใหน้ำา
กล้บมาใชใ้หม ่หรอื นำากล้บมารไ้่เคิลไ้้
เ้้าหมาย: ภายในีี พ.ศ. 2578 Dow จะช่วย่รา้ง “วงจรรไ้่เคิล” ให้่มบ่ร์์ โ้ยผลิ้ภ้์์์ 
่้�งหม้็อง Dow ่้�นำาไีผลิ้เี็นแพคเกจจิ�งจะ้้อง่ามารูนำากล้บมาใชใ้หมห่รอืรไ้่เคิลไ้้

เป้าหมายเัื�อัวามยั�งยืน ั.ศ. 2568 ของ Dow ท่�สอดั่้องกับเปา้หมายการััฒนาอย่างยั�งยืนของสหประีาีาติ

เดินหน้าเศรัฐกิจหม่นเว่ยน 

ให้ัวามสำาัั่กับธรรมีาติ

วัสด่ท่�ป่อดััยสำาหรบัโ่ก
ท่�ยั�งยนื

ประสิทธิัาัการทำางานีั�นนำา
ระดับโ่ก

การมส่่วนรว่มเัื�อผ่สัมฤทธิ� 
ี่มีน ันักงาน ่กูั้า

ัิดั้นนวัตกรรมแห่งอนาัต 

ผู้นำาด้านแผนแมบ่ท
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Dow’s operations to protect the climate

ปิิบติัการต้านโ่กรอ้น

โัรงการ่ดัารบ์อนจากการดำาเนินงานของ Dow โดยตรง
ในีี่้�ผ่านมา แม้จะเผชิญก้บู่านการ์์โควิ้-19 แ้่ Dow ก็ย้งมุ่งม้�น ำ้าเนินโครงการ้่างๆ เพื�อล้การ 

ีล้ีล่อยก๊า่คารบ์อนไ้ออกไ่้์โ้ย้รงจากการผลิ้และการ็น่่ง่ินค้า็อง Dow ู่ง 87 โครงการ ไ้้แก่ โครงการ 
่้� ำ้าเนินการ้่อเนื�องมา้้�งแ้่ี ีพ.ศ. 2558 และ โครงการ่้�รเิริ�ม็่�นใหมใ่นีี่้�ผา่นมา โ้ยผล่รุียอ้รวม็องีี พ.ศ. 2563  
Dow ่ ามารูล้การีล้ีล่อยก๊า่คารบ์อนไ้ออกไ่้์จากการ ำ้าเนินงานไู้้่ง  93,000 ้ น้ หรอื เ่้ยบเ่่าการีลก่้้นไม ้ 
9.3 ล้าน้้นใน 1 ี ี

ตัวอยา่งโัรงการสำาัั่ของัารกิจ
ต้านโ่กรอ้นของ Dow ในป ีั.ศ. 2563 

ัวามก้าวหน้าของก่่่มบริั ัท ดาว ประเทศไทย 
ในการ่ด CO2 ปี ั.ศ. 2563

EBSM Energy recovery

PS-Reduce energy consumption in product AT-1175 
by MAC improvement

โครงการ่่�ำำาเิิิการมาอ่่าง่่อเิ่�อง
และโครงการใหมใ่ิีี พ.ศ. 2563 ของ Dow 
่ว่่ลำก๊าซคารบ์อิไำออกไซำ์ไีไำ้ 
93,000 ตันัารบ์อนไดออกไิด์ 

= การป่กูต้นไม ้9.3 ่้านต้น
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ในีี พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย ไ้้ยกระ้้บการ ำ้าเนินงานเพื�อ้อบ่นอง้่อเี้าการ ำ่างาน้้าน 
ความย้�งยนืใหม่่ ้�มุง่เน้นการล้ผลกระ่บจากภาวะโลกรอ้น ่ ้�งในระ้้บแผนกลยุ่ ุแ์ละการีิิบ้้ิงาน โ้ยมก้ารวางแผน
งานให้รองรบ้ก้บเี้าหมาย่้�จะล้การีล้ีล่อยคารบ์อนไ้ออกไ่้์จากการ ำ้าเนินงาน็องบรษ้ิ่ฯ อย่างเี็นร่ีุรรม  
การ่ื�อ่าร ำ่าความเ็้าใจก้บพน้กงานุ่กระ้้บโ้ยผ่้บรหิาร การร์รงค์่รา้งความ้ระหน้กร่ใ้นองค์กรผ่าน่ื�อภายใน
้่างๆ รวม่้�งการแ้่ง้้�งพน้กงาน่้� ำ่างานเ้็มเวลาเพื�อ่น้บ่นนุโครงการล้โลกรอ้นโ้ย้รง ่ ่�งเี็นการแ่้งความมุง่ม้�น 
ในการ ำ่างานเพื�อบรรลเุี้าหมาย้้านความย้�งยนือยา่งจรงิจ้ง

วิธ่การ: ำิา ำิา่่�ระบา่ออก 
จากหมอ้่้มไอ ำิา (alkylation  
boiler) กลับมาใ่ใ้ิ
กระบวิการผลิ่ไำ้ 100% 
แ่ิ่่�จะเี็ิ การีล่อ่ออก 
่่่การิิคมอุ่่าหกรรม

วิธ่การ: บรหิารีระ่ิ่ิิภาพ
การใ่พ้ลังงาิพลังงาิไฟฟ้า
่่�กระบวิการผลิ่ ใิขณะ่่�
มก่ารผลิ่มากข้�ิใิรอบีี
่่�ผ่าิมา

PU & LTX - Reduce power consumption at 
cooling tower pump

วิธ่การ: ลำการใ่พ้ลังงาิ
จากี๊� มของหอหล่อเ่็ิ 
(cooling tower pump) จาก่่�
เค่ ำ่างาิค่่ ก็บรหิารจำัการ
ให้่ามารถ ำ่างาิเำ่�่ว โำ่่่�
ไมก่ระ่บกระบวิการผลิ่

่ด CO2 ได้

1,005
MT/ปี

่ด CO2 ได้

709
MT/ปี

ก๊าซเรอ่ิกระจก่่�ลำไำ้่ั�งหมำ (่ัิคารบ์อิไำออกไซำ์)

ก๊าซเรอ่ิกระจก่่�ลำลง
จากโครงการใิี ี

พ.ศ. 2563 = 6,366.58 
ตันัารบ์อนไดออกไิด์

เท่ยบเท่ากับการป่กูต้นไม้ 

636,658 ต้น

โครงการ่่อเิ่�อง

่ด CO2 ได้

1,020
MT/ปี

Carbon
Reduction
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ิอกจากการำำาเิิิงาิอ่่างเี็ิ มิ่ ร่่อ่ิ�งแวำล้อมแล้ว Dow ่ังรว่มกับลก่ค้า ค่่ค้า 
และพัิิมิ่ ร่่�ใ่่ใจความ่ั�ง่่ิ รเิริ�มโครงการ่่างๆ เพ่�อลำการีลำีล่อ่ก๊าซเรอ่ิกระจก

่าเหุ่หลักของภาวะโลกรอ้ิ และภ่มอิากาศ่่�เีล่�่ิแีลงไี

รว่มมอื ่ดโ่กรอ้น
Carbon

Reduction

รกัั์ปา่ีายเ่น่ดโ่กรอ้น กับเัรอืขา่ย 
Dow & Thailand Mangrove Alliance

เพราะี่าชายเลนเี็นี่า่้�่ามารูก้กเก็บคารบ์อนไ้้้้่้�ุ่้ ่่�งช่วยล้
ีัญหาโลกรอ้น และยง้เีน็ีราการ่้�่ามารู้้กกรอง็ยะไมใ่หล้ง่่่่ะเล Dow 
จ่งยกระ้้บโครงการีลก่ี่าชายเลนในพื�น่้�ีากนำาีระแ่ ่่�ง ำ้าเนินการอยา่ง
้่อเนื�องมาแล้วกว่า 12 ี  ี้ ้�งแ้่ยง้เีน็นากุง้และีา่เ่ื�อมโ่รม จนกลายเี็นีา่่้� 
่มบร่์์ในีัจจบุน้ ให้เีน็โครงการครบวงจร่้�ไมเ่พย้งีลก่ีา่ แ้่ยง้่รา้งกลไก
การอนรุก้ษ์่้�ย้�งยนื้้วยการ่รา้งีระโยชน์่้�งใน้้าน่ิ�งแว้ล้อม เศรษฐกิจ และ 
่้งคมอยา่ง่ม้ลุ โ้ยรว่มมอืก้บกรม่รพ้ยากร่าง่ะเลและชาย่ั� ง กระ่รวง 
่ร้พยากรุรรมชา้ิและ่ิ�งแว้ล้อม และองค์กร่ากลเพื�อการอนุร้กษ์ 
่ิ�งแว้ล้อม (IUCN) ้ ้�งเี้าครอบคลุมพื�น่้�   5,000   ไร ่  ใน   5  ี  ี โ้ยเริ�มจากี่าชายเลน 
ีากนำาีระแ่เีน็้้นแบบ่้�่ามารู็ยายผลไียง้ีา่ชายเลนในจ้งหว้้อื�นๆ ไ้้

การ ำ้าเนินงานหล้กๆ ีระกอบ้้วย การ่รา้งศ่นย์การเรย้นร่ห้้องเรย้น
ุรรมชา้ิ การผล้ก้้นกลไกคารบ์อนเคร้ิ้จากี่าชายเลนเี็นคร้�งแรกใน
ีระเ่ศไ่ย การ่่งเ่รมิการบรหิารจ้้การ็ยะในพื�น่้�และู่าย่อ้ความร่ใ้ห้
ก้บชมุชนพรอ้ม่้�งน้ก่่องเ่้�ยว่้�มาเย้�ยมชม รวม่้�ง่่งเ่รมิวิ่าหกิจชมุชนและ
การ่รา้งรายไ้้จากการ่่องเ่้�ยวเชงิอนรุก้ษ์ ใน blue carbon destination

ัวามัืบหน้าของ 
การดำาเนินงานในป ี
ั.ศ. 2563 ิ่�งเปน็ปแีรก
จากระยะโัรงการ 5 ปี

• แ่่ง่ั�งคณะกรรมการ
 อำาิว่การและคณะ ำ่างาิ
 โครงการฯ

• ีลก่ีา่่า่เลิครบ 
 16,300 ่้ิ ซ้�งำ่ำซบั
 คารบ์อิไำ้กว่า 163,000 
 กิโลคารบ์อิ่่อีี

• เก็บข่ะจากีา่่า่เลิ 
 355 กิโลกรมั

• เริ�มการีรบัีรุงห้องเร่่ ิ
 ิรรม่า่ิีาก ำิาีระแ่
 ่ิำ่ั�งีา้่และีรบัีรุงศาลา

• จำัีระกวำถ่า่ภาพ
 ีา่่า่เลิ ีระเภ่
 ีระ่า่ิและิักเร่่ ิ  
 ิักศก้ษา

• ำิาบล็อกเกอรแ์ละ
 ่่�อมวล่ิเ่่�่ว่มี่า
 และ่ัมผั่วิถ่่วิุ่่่ม่ิ

Collaborations to protect the climate
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นวัตกรรมฉนวนั่นเั่ือบห่ังัาเปน็มิตรต่อสิ�งแวด่้อม

Dow ผน่กกำาล้งก้บบรษ้ิ่ฉนวนหล้งคา่้ญชา้ิญ้�ี ุน่ “โ้โยโก” (Toyokoh) เีิ้ ้้วนว้้กรรมใหม ่ฉนวนก้นความรอ้น 
ชนิ้พน่เคลือบบนหล้งคา่้�เี็นมิ้ ร้่อ่ิ�งแว้ล้อม “โ่ะเ่ย์” (Sosei) ่ ่�งออกแบบมาให้รองรบ้ก้บภม่อิากาศรอ้นชื�นในไ่ย
และภม่ภิาคเอเชย้้ะว้นออกเฉ้ยงใ้้ เี็นฉนวนไรร้อย้่อ่่�งก้นความรอ้นไ้้อยา่งม้ี ระ่ิุ่ภิาพ ชว่ยีระหย้้ พล้งงานในการ

ำ่าความเยน็ในอาคารไ้้มาก็่�น อ้ก่้�งยง้ก้นนำาร้�ว่ม่จากหล้งคา ชว่ยล้เ่้ยงรบกวน และช่วยใหห้ล้งคาแ็ง็แรง่น่านยิ�ง็่�น  
โ้ยใช้ี ระ่บการ์์จากหล้งคาอาคารในีระเ่ศญ้�ี ุน่่่�ง้้องเผชญิก้บพายรุุนแรงอย่เ่่มอ ยิ�งไีกว่าน้�น ยง้่ามารูพน่่้บไ้้
จากภายนอกโ้ยไมก่ระ่บกิจกรรมภายในอาคาร จ่งเหมาะ่มเีน็อยา่งยิ�งก้บการีรบ้ีรุงหล้งคาอาคาร่้�มกิ้จกรรมอย่เ่่มอ
หรอืเ็า้ไี ำ่างานจาก้้านในไ้้ยาก เช่น โรงงาน โรงพยาบาล คล้ง่ินค้า โ้ยไม่้้องหยุ้ กิจกรรมภายในอาคารแ้่อยา่งใ้

ฉนวนหล้งคารก้ษ์โลก “โ่ะเ่ย์” เี็นฉนวน 3 ช้�น จากการพ่นโฟมโพลิย่รเ้่นนว้้กรรมใหม่ VORACOR™ และ  
ช้�นเคลือบก้นนำา HYPERLAST™ ็ อง Dow ้ าม้้วย่ารเคลือบผวิ่้�พน่ลงไีบนกระเบื�องหล้งคาโ้ย้รง มคุ้์ ่มบ้้ิพเิศษ
ในการี้องก้นความรอ้นไ้้อย่าง้้เย้�ยม เมื�อเีรย้บเ่้ยบก้นอุ์หภ่มิใ้้หล้งคา่้�ใช้ฉนวนพ่นน้�โ้ยเฉล้�ยจะ ำ้ากว่าหล้งคา
่้�วไีีระมา์ 8-15 องศาเ่ลเ่ย้่ ยิ�งไีกว่าน้�นยง้ไมก่่อใหเ้กิ้โลกรอ้น เพราะไม่่ ำาลายบรรยากาศช้�นโอโ่นเชน่เ้้ยวก้บ
การ็่�นร่ีโฟม้้วยวิุอื้�น โ้ย “โ้โยโก” เี็นพาร์่ เนอรร์ายแรก็อง Dow ่้�ไ้้รบ้่ิุ่ิ�ในการใชน้ว้้กรรมน้�ในีระเ่ศไ่ย 
และภม่ภิาคเอเชย้้ะว้นออกเฉ้ยงใ้้

Collaborations to protect the climate
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ดาว เัื�ออ่ตสาหกรรมยั�งยนื 
สรา้งแผนแมบ่ทเัื�อสิ�งแวด่้อม

Dow ร่วมก้บผ่้ เช้� ยวชาญจากกรม่่ง เ่ริม
อุ้่าหกรรม กระ่รวงอุ้่าหกรรม ู่าบ้นพลา่้ิก 

ำ่าน้กงานการวิจ้ยแห่งชา้ิ ค์ะวิศวกรรมศา่้ร ์
มหาวิ่ยาล้ยุรรมศา่้ร์ และค์ะวิ่ยาศา่้ร ์
มหาวิ่ยาล้ยเกษ้รศา่้ร ์ จ้้ ำ่าโครงการ “้าว เพื�อ
อุ้ ่าหกรรมย้�งยนื” เพื�อพฒ้นาอุ้ ่าหกรรม็นา้กลาง 
และ็นา้เล็ก (SMEs) ใน้้านีระ่ิุ่ภิาพ ความีลอ้ภ้ย 
และความเีน็มิ้ ร้่อ่ิ�งแว้ล้อม

โครงการน้�เีน็่่วนหน่�ง็องโครงการ Big Brother 
 หรอื “พ้�ชว่ยน้อง” ้ ามนโยบาย็องภาครฐ้่้�็อความรว่ม
มือจากองค์กรเอกชน็นา้ใหญ่ให้เ็้ามาช่วยเี็นพ้�เล้�ยง
ให้ก้บุุรกิจ SMEs เพื�อ่รา้งความเ็้มแ็็ง่างเศรษฐกิจ
และ่่งเ่รมิ่ิ�งแว้ล้อม่้�ย้�งยืนยิ�ง็่�นในีระเ่ศไ่ย ่่�ง
่อ้คล้องก้บเีา้หมาย้้านความย้�งยนื็อง Dow ่ ้�มุง่เน้น
การผ่านความรว่มมอืและ่รา้งแผนแมบ่่เพื�อ็ยายผล
ในวงกว้าง (Blueprint) ใน้้านการ้้านโลกรอ้นและล้
็ยะ โ้ยช่วยยกระ้้บการบรหิารจ้้การ่่่โรงงานอ้จฉรยิะ 
(Smart Factory) ้้วยการีระยุก้์ใช้เ่คโนโลย้ IoT  
(Internet of Things) ในการีรบ้ีรุงีระ่ิุ่ภิาพการ
ผลิ้ ความีลอ้ภ้ย และการจ้้การ่ิ�งแว้ล้อม

ในีี  พ.ศ. 2563 ไ้้ม้การค้้เลือกโรงงาน
อุ้ ่าหกรรม้้านอาหารและพลา่้ิกจำานวน 20 โรงงาน
เพื�อเ็้ารว่มการให้คำาีรก่ษาเชิงล่กโ้ยไม่เ่้ยค่าใช้จ่าย 
รวม่้�งไ้้ม้การจ้้ ำ่าค่่มืออุ้่าหกรรม 4.0 และแบบ
ีระเมิน้นเองเี็นแนว่างให้ SMEs ใช้เี็นแนว่างใน
การยกระ้้บ่่่อุ้ ่าหกรรม 4.0 เพื�อเพิ�มีระ่ิุ่ภิาพใน
การผลิ้ ่่งเ่รมิความีลอ้ภ้ยและ่ิ�งแว้ล้อม

จนู่งีัจจุบ้นไ้้ล้ีรมิา์็องเ่้ยจากโรงงาน 
รวม่้�ง่่งเ่รมิคุ์ภาพช้วิ้และ่ิ�งแว้ล้อม่้�้้็่�นให้ก้บ
พน้กงานและชุมชนโ้ยรอบกว่า 922,000 คน ่ ้�วีระเ่ศ 
ยิ�งไีกว่าน้�นย้งล้การีล่อยก๊า่คารบ์อนไ้ออกไ่้์ไ้้
มากกว่า 1.5 ล้านกิโลคารบ์อนหรอืเ่้ยบเ่่าการีลก่้้นไม ้
150,000 ้้น ้่อีี

จบัมือ่กูั้า ััฒนาุ่งขา้วรกัั์โ่ก
Dow รว่มมอืก้บ บรษ้ิ่ พรแ้พค ี ระเ่ศไ่ย จำาก้้ 

ในเครอื เอ่่้จ้พ้ (SCGP) ยกระ้้บมา้รฐานูุง “็้าว
้ราฉ้้ร” เี็น็้าวูุงรก้ษ์โลกแบรน้์แรก็องไ่ย ้้วย
นว้้กรรมเม็้พลา่้ิกโพลิเอ่ิล้นชนิ้พิเศษ INNATE™ 
็อง Dow ำ่าใหู้ งุ็า้ว่ารบางลงจากเ้ิม 110 ไมครอน 
เหลือ 90 ไมครอน แ้่แ็ง็แรง่น่านยิ�ง็่�นกว่าเ้ิม ชว่ย
ล้การีล้ีล่อยก๊า่คารบ์อนไ้ออกไ่้์่้�ก่อให้เกิ้
ภาวะโลกรอ้น้้วยการีระหย้้ ีรมิา์พลา่้ิก และล้
พล้งงานในกระบวนการบรรจุ้้วยการใช้อุ์หภ่มิ่้� ำ้าลง
ในการีิ้ ีากูงุ็า้ว ยิ�งไีกว่าน้�นยง้เีน็การ่่งเ่รมิการ
รไ้่เคิล เนื�องจากูงุรุน่ใหมผ่ลิ้จากพลา่้ิกโพลิเอ่ิล้น 
ชนิ้เ้้ยว่้�ร ้ไ่เคิลไ้้ง่าย และย้งร่วมก้นร์รงค์ให้ 
ผ่บ้รโิภครว่มโครงการ “มอืวิเศษ x วน โ้ย PPP Plastics” 
โ้ยนำาูุง็้าว้ราฉ้้รมาบรจิาค เพื�อใหูุ้ง็้าว้ราฉ้้ร
เ็า้่่่วงจรเศรษฐกิจหมุนเว้ยนอย่าง่มบ่ร์์ ไม่ก่อให้เกิ้
ีัญหา็ยะพลา่้ิก้กค้างใน่ิ�งแว้ล้อม

ในชว่งเริ�ม้้นคา้ว่าจะล้ีรมิา์การใชพ้ลา่้ิก
ไ้้กว่า 300 ้้น้่อีี ล้การีล้ีล่อยก๊า่เรอืนกระจก
ไ้้กว่า 600 ้้นคารบ์อน้่อีี เ่้ยบเ่่าก้บการีลก่้้นไม้
กว่า 60,000 ้้น โ้ยยง้ไมร่วมคารบ์อนไ้ออกไ่้์่้�ล้ 
ไ้้จากการ่้�ผ่้บรโิภคบรจิาคูุงเีล่าเพื�อนำาไีรไ้่เคิล 
อ้ก้้วย

Collaborations to protect the climate
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กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย เี็น่มาชกิองค์กรุุรกิจเพื�อการพฒ้นาอยา่งย้�งยนื (Thailand Business Council  
for Sustainable Development: TBCSD) ่่�งม้พ้นุกิจในการ "่่งเ่รมิใหุุ้รกิจในีระเ่ศไ่ยม้ความย้�งยืนและ 
ีระ่บความ ำ่าเรจ็เพื�อชว่ยการเีล้�ยนผา่นไี่่่โลก่้�ย้�งยนื" โ้ยในี ีพ.ศ. 2563 Dow ไ้้รว่มเีน็หน่�งในค์ะ ำ่างาน้้าน
การเีล้�ยนแีลง่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ่ ้�มจุ้้ ีระ่งค์เพื�อกำาหน้่ิศ่างและบ่บา่็องภาคุุรกิจในการ
รว่ม็บ้เคลื�อนีระเ้็นการเีล้�ยนแีลง่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ็ องีระเ่ศไ่ย โ้ยม้่ ำาน้กนโยบายและแผน
่รพ้ยากรุรรมชา้ิและ่ิ�งแว้ล้อม (ONEP) และองค์การบรหิารจ้้การก๊า่เรอืนกระจก (TGO) เีน็่้�ีรก่ษาค์ะ ำ่างาน 
แผนการ ำ้าเนินงานีระกอบ้้วย จ้้อบรมให้ความร่ก้้บองค์กร่มาชกิรายไ้รมา่ ผล้ก้้นใหเ้กิุุ้รกิจ้้นแบบ้้านความ
ย้�งยนื (Low Carbon Business) ็้บเคลื�อนีระเ้็น้้านการเีล้�ยนแีลง่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ในระ้้บ
นโยบาย็องีระเ่ศไ่ยรว่มก้บ ONEP และ TGO จ้้้้�งโครงการล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกและโครงการเพิ�มแหล่งก้ก
เก็บก๊า่เรอืนกระจกรว่มก้นในระยะยาว

สนับสน่นองั์กรธ่รกิจเัื�อการััฒนาอย่างยั�งยนื

Dow ไ้้รว่มมอืก้บเ่ศบาลบา้นฉาง ในการีรบ้ีรุงภม่ิ่ ศ้น์ 
บรเิว์ีา่ภ่้ ร ่ ่�งมเ้นินเ็า็นา้ไม่่ ง่่้�ม้่ ศ้น้ยภาพ่วยงาม ชื�อว่า  
เนินแผ่หลา โ้ยไ้้ม้การีล่กไม้ยืน้้นออก้อก้ลอ้แนวูนน
บรเิว์น้�เี็นระยะ่าง 2 กิโลเม้ร ้่อมาจ่งไ้้เพิ�มการีล่ก 
จำานวนไม้้ อกและไมย้นื้้นเีน็ 1,200 ้ ้น และมก้ารบำารุงรก้ษา
ให้อย่่ใน่ภาพ่้�่วยงามมาจนู่งีัจจบุ้น และ้้วยความรว่มมือ
รว่มใจ็องชาวเ่ศบาลบ้านฉาง จ่ง ำ่าให้บรเิว์ี่าภ่้ ร ย้งคงม้
่ภาพแว้ล้อม่้�่มบ่ร์์ ช่วยเพิ�มพื�น่้�่้เ็้ยวให้จ้งหว้้ระยอง 
และยง้ชว่ย่รา้งความ้ระหน้กในเรื�อง็องการอนรุก้ษ์่ิ�งแว้ล้อม
ใหก้้บีระชาชน่้�ไ้ใ้ช้ี ระโยชน์จากพื�น่้�่้เ็ย้วเหล่าน้�อ้ก้้วย

ป่กูปา่ัูดร เนินแผ่ห่า

Collaborations to protect the climate
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Dow มุง่มั�ิ ขับเคล่�อิกิจกรรม่่างๆ เพ่�อให้บรรลเุีา้หมา่การ ำ่างาิำ้าิความ่ั�ง่่ิ
โำ่เฉพาะอ่่าง่ิ�งเร่�องการ “หุ่ำข่ะพลา่่ิก” ไมใ่ห้ลงไี่่่่ิ�งแวำล้อม

จดัการั่าสติกออกจาก
การปนเป้� อนในสิ�งแวด่้อม

โัรงการ Operations Clean Sweep

โครงการ Operations Clean Sweep (OCS) เี็นโครงการ
็อง่มาคมอุ้่าหกรรมพลา่้ิกและหน่วยงานพลา่้ิก 
ภายใ้้่ภาเคม้แห่งอเมรกิา หรอื the American Chemistry  
Council’s Plastics Division and Plastics Industry  
Association (ACC) ่่�งจ้้้้�ง็่�นมากว่า 25 ีี เี้าหมาย็อง
โครงการคือช่วยให้่่ายีิิบ้้ิการ่้� ำ่างานก้บพลา่้ิกม้การ

ำ้าเนินงานอย่างร้้ กุม และี้องก้นไม่ให้เม็้ เกล็้ และผง
พลา่้ิกหลุ้รอ้ออกมาุ่่่รรมชา้ิ เพื�อเี็นการช่วยรก้ษา 
่ิ�งแว้ล้อมและีระหย้้ ่รพ้ยากรอ้นมคุ้์ ค่า

  ้้�งแ้่ี ีพ.ศ. 2561 กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย ไ้้เ็า้
รว่มโครงการ Operations Clean Sweep และมก้าร ำ้าเนินงาน
่้� ำ่าค้ญหลายีระการ โ้ยไ้้รบ้การ่น้บ่นุนและความรว่ม
มือจาก่้ม่้พพลายเชนและ่้พพลายเออร์็ อง Dow ่่�งผน่ก
กำาล้งก้น ำ่างานอย่าง้่อเนื�องเพื�อให้แน่ใจว่าเม็้ เกล็้ และผง
พลา่้ิก่้�ผ่านโรงงานและคล้ง่ินค้า็องเราจะู่กจ้้การ้้วย
ความรอบคอบ และไม่หลุ้ออกไี่่่แม่นำาหรอื่ะเลอ้นจะก่อให้
เกิ้อ้น้ราย้่อ่้้ว์นำา และจากการ ำ้าเนินงานในี ีพ.ศ. 2563 
อยา่งเ็ม้็น้ กระบวนการผลิ้็องกลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย 
จ่งไมม่พ้ลา่้ิกหลุ้ รอ้ออก่่่่ิ�งแว้ล้อม้าม่้�้้�งเีา้ไว้

การ ำ้าเนินงาน ำ่าค้ญๆ ็ อง Dow ในโครงการ Operations 
Clean Sweep ีระกอบ้้วย

• การวิเคราะหจ์ุ้ เชื�อม้่อ้่างๆ ่้�มโ้อกา่
ให้เม็้พลา่้ิกหลุ้ออกมาจากกระบวนการ 
ผลิ้ จ้้เก็บ และ็น่่ง ่้�ง่่วน็องกายภาพ  
(เครื�องจ้กร ่ ่อ ภาชนะ) และ่่วน็องกระบวนการ

ำ่างานระหว่างู่ายเ่พลา่้ิกจาก่่วนผลิ้ 
ไียง้่่วนบรรจุ

•  ระ้มความคิ้เพื�อล้โอกา่่้� เม็้
พลา่้ิกจะร้�วไหล เชน่ ี รบ้เีล้�ยนชนิ้็อง็อ้้่อ
่้�มก้ารีระกบก้นไ้้้้มากยิ�ง็่�น

• เพิ�มมา้รการ้่างๆ เพื�อจ้้การเม็้
พลา่้ิก่้�หลุ้ออกมาไม่ให้เ็้า่่่่ิ�งแว้ล้อมอ้ก
ช้�นหน่�ง เช่น ำ่าความ่ะอา้พื�น่้�บ่อย็่�นเพื�อล้
การกระจาย็องเม็้พลา่้ิกบนพื�น ้ ิ้ ้้�ง้ะแกรง
้้กเม็้พลา่้ิกในรางนำารอบโรงงานและคล้ง
่ินค้า ฯลฯ

• ช้กชวนผ่ใ้ห้บรกิารโลจิ่้ิก่์็องบรษ้ิ่ฯ 
เ็า้รว่มเีน็่มาชกิ็อง Operations Clean Sweep 
และนำาหล้กีิิบ้้ิไีใช้อย่างจรงิจ้ง โ้ยจ้้อบรม
เพื�ออุบิายหล้กการและวิุ้ี ิิบ้้ ิใหแ้ก่ผ่ใ้หบ้รกิาร 
และ้ิ้้ามีระเมนิผ่ใ้หบ้รกิารอยา่ง่มำาเ่มอ

Eliminating
Plastic Waste

Eliminating plastic waste
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กิจกรรมวันทำาัวามสะอาดีาย่่� งสาก่ (ICC)

ส่งเสรมิ “ี่มีนเกาะก่าง” เขตั่องเตย สู่ต้นแบบจดัการขยะัรบวงจร 

กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย รว่มก้บการนิคมอุ้่าหกรรม 
แห่งีระเ่ศไ่ย และองค์กร้่างๆ ่้�ห่วงใย่ิ�งแว้ล้อม จ้้กิจกรรม
ว้นอนรุก้ษ์ชาย่ั� ง่ากล หรอื International Coastal Cleanup (ICC) 
ีระจำาี ีพ.ศ. 2563 โ้ยจ้้้่อเนื�องเี็นีี่้� 18 เพื�อหยุ้ ็ยะพลา่้ิก 
ไม่ให้หลุ้รอ้่่่่ิ�งแว้ล้อม พรอ้ม่รา้งจิ้ ำ่าน่กในการค้้แยก็ยะ 
้้�งแ้่้้น่าง โ้ยอา่า่ม้คร็อง Dow ไ้้รวมพล้งก้บจิ้อา่ากว่า  
800 คน เก็บ็ยะชายหา้กว่า 3,362 กิโลกรม้ ้ลอ้ระยะ่างกว่า  
5 กิโลเม้ร ์ บรเิว์หา้่นกระ่ิบ มาบ้าพุ้ และหา้นำารนิ- 
หา้พย่น-หา้พลา อำาเภอบ้านฉาง ่่�งเี็นู่าน่้�่่องเ่้�ยว่้� ำ่าค้ญ
็องจ้งหว้้ระยอง ภายใ้้เคมเีญ #PullingOurWeight ่้�หมายู่ง
การ ำ่างานใน่่วน็อง้นเองอย่างเ้็มกำาล้ง และยง้่่งเ่รมิให้ี ระชาชน
เก็บ็ยะ่้�หลุ้รอ้่่่่ิ�งแว้ล้อมใหไ้้้อย่างน้อย 1.8 กิโลกรม้ ่้�เ่่าก้บ 
นำาหน้ก็ยะโ้ยเฉล้�ย่้�แ้่ละคน่รา้ง็่�นในหน่�งว้น โ้ย็ยะ่้�เก็บไ้้ 
ในงาน จะู่กนำามารไ้่เคิลใช้ีระโยชน์้ามหล้กเศรษฐกิจหมุนเว้ยน 
(Circular Economy) ้่อไี 

ชุมชนเกาะกลางเี็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ีี ในเ็้คลองเ้ย ม้ีระชากรอาศ้ยอย่่ีระมา์ 270 คน  
ใน 58 หล้งคาเรอืน บนเนื�อ่้�เกาะีระมา์ 3 ไร ่ กลางคลองพระโ็นง โ้ยเี็นพื�น่้� ำ่าน้กงาน่รพ้ย์่ ินพระมหากษ้้รยิ ์ 
่่�งเี็นชมุชนบ้านใกล้เรอืนเค้ยงก้บ ำ่าน้กงานใหญ่็ อง Dow ่้�งน้� ชาวชมุชนม้ความ้้�งใจจะพ้ฒนาบ้าน็อง้นเองให้เี็น
พื�น่้�่้�น่าอย่่ ให้ความ ำ่าค้ญก้บการจ้้การ็ยะ้้�งแ้่้้น่าง และพรอ้ม่้�จะเผยแพรค่วามร่ใ้ห้ก้บชุมชนอื�นๆ จ่งเี็น่้�มา
็องความรว่มมอืในการเีิ้ ศน่ยเ์รย้นร่้้ ้นแบบการจ้้การ็ยะครบวงจร ชมุชนเกาะกลาง เ็้คลองเ้ย กรุงเ่พมหานคร 
โ้ยเีน็ "ชมุชนบนเกาะ" เพย้งแหง่เ้้ยว็องกรุงเ่พฯ  พรอ้มเีิ้ ใหช้มุชนและหน่วยงาน้่างๆ เ็า้มาศ่กษา้ง่าน เพื�อนำา
แนว่างไีีรบ้ใช ้ชว่ยหยุ้ ็ยะ้่างๆ ไมใ่หห้ลุ้ รอ้ออก่่่่ิ�งแว้ล้อม

โครงการ้้งกล่าวเี็นความรว่มมือ็อง Dow ก้บ ำ่าน้กงานเ็้คลองเ้ย และู่าบ้นการจ้้การบรรจุภ้์์์ 
และรไ้่เคิลเพื�อ่ิ�งแว้ล้อม (TIPMSE) รว่มก้บชมุชนในการออกแบบโครง่รา้งการบรหิารจ้้การ็ยะ โ้ยเริ�ม ำ้าเนินการ
ีรบ้ีรุงพื�น่้�้้�งแ้่เ้ือนมกราคม พ.ศ. 2563 ผ่้่้�่นใจ้่งาน่้�ชุมชนเกาะกลาง ่ามารู้ิ้้่อไ้้่้� คุ์จุไรร้้ น์ (อิ�ว) 
089-4269723

Eliminating plastic waste
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กลุม่บรษ้ิ่ ้ าว ี ระเ่ศไ่ย รว่มก้บ กรม่างหลวง กรม่างหลวง
ชนบ่ เอ่่จ้้ และมหาวิ่ยาล้ยเชย้งใหม ่รว่มมอืศ่กษาและพฒ้นาการนำา 
พลา่้ิกเหลือใช้ เพื�อนำามาเี็น่่วนผ่มในแอ่ฟัล้์คอนกร้้ ำ่าหรบ้ 
งานก่อ่รา้ง่าง ่ ่�งชว่ยเพิ�มความแ็ง็แรง และยื้ อายกุารใชง้าน็องูนน 
มุ่งหว้งในการ่รา้งมา้รฐานใหม่ให้การ ำ่าูนน็องีระเ่ศ ้อบโจ่ย ์
การ่่งเ่รมิการบรหิารจ้้การ็ยะอยา่งูก่วิุ ้และการใช้่ รพ้ยากรอยา่ง
คุ้มค่า ้ามหล้กเศรษฐกิจหมนุเว้ยน (Circular Economy) ่อ้คล้อง
้ามนโยบาย BCG Economy (Bio - Circular - Green Economy) 
็องรฐ้บาล

่้�งน้� ู นนจากพลา่้ิกรไ้่เคิลความยาว 1 กิโลเม้ร ่ ้�มห้น้ากว้าง
ูนน 6 เม้ร จะ่ามารูนำา็ยะพลา่้ิกไีใช้ี ระโยชน์ไู้้่งีระมา์ 
3 ้้น หรอืเ่่าก้บูุงพลา่้ิกเกือบ 900,000 ใบ ในีี พ.ศ. 2563  
กลุ่มบริษ้่ ้าว ีระเ่ศไ่ย และเอ่่้จ้ ไ้้ร่วมก้บภาคเอกชน 

ำ่าูนนแอ่ฟัล้์คอนกร้้ ้้นแบบ่้�ม้พลา่้ิกเหลือใช้เี็น่่วนผ่ม  
รวมความยาวูนน 7.7 กิโลเม้ร ่ ามารูนำาพลา่้ิกเหลือใชห้มนุเว้ยน
กล้บมา่รา้งคุ์ ค่าไ้้รวม 23 ้้น

Dow ไ้้รเิริ�มโครงการูนนพลา่้ิกรไ้่เคิลมาแล้วในหลาย
ีระเ่ศ ไมว่่าจะเี็น่หรฐ้อเมรกิา อินโ้น้เ่ย้ อินเ้้ย เว้ย้นาม และ
ฟิลิีีิน่์ โ้ยม้วูุ้้ีระ่งค์เพื�อเี็น่างออกให้ก้บ็ยะพลา่้ิก
่้�รไ้่เคิลไ้้ยาก ให้เกิ้การนำากล้บมาใช้ีระโยชน์ รวม่้�งย้ง่รา้ง 
ความ้ระหน้กใน้้านการใช้่รพ้ยากรอย่างคุม้ค่า้ามแนว่างเศรษฐกิจ
หมุนเว้ยน ่่�งในช่วง่้�ผ่านมาไ้้ช่วยล้็ยะเ่้ยบเ่่าก้บบรรจุภ้์์์
พลา่้ิกกว่า 50 ล้านูงุแล้ว

โัรงการุนนั่าสติกรไ่ิเัิ่

โัรงการุนนั่าสติกรไ่ิเัิ่

• ข่ะพลา่่ิก 3 ตัน เ่่่บเ่่า 
 ถุงพลา่่ิกเก่อบ 900,000 ใบ
 ่ามารถ ำิาไี ำ่าถิิหิ้ากว้าง  
 6 เม่ร ไำ้่าว 1 กิโ่เมตร

• ี ีพ.ศ. 2563 กลุม่บรษัิ่ ำาว
 ีระเ่ศไ่่ และเอ่ซจ่ ่
 รว่มกับหิ่ว่งาิอ่�ิ ำิาพลา่่ิก
 เหล่อใ่ ้23 ่ัิ กลับมาหมุิเว่่ิ
 ำ่าถิิไำ้่าว 7.7 กิโ่เมตร

• 50 ่้านุ่ง ค่อ จำาิวิบรรจุภัณ์์
 พลา่่ิก่่�่ามารถลำ
 การเี็ิ ข่ะลงไีไำ้จากการ ำ่า
 โครงการถิิพลา่่ิกรไ่ซเคิล
 ของ Dow ใิหลา่ีระเ่ศ่ั�วโลก

Eliminating plastic waste
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ิอกจากการำำาเิิิงาิโำ่่รงแล้ว Dow ่ังผลักำัิการลำข่ะพลา่่ิก
ผ่าิความรว่มมอ่กับุ่กภาค่่วิใิองค์กร่่างๆ มากมา่

Increasing impact through partnerships

การ่ดขยะผ่านองั์กรัวามรว่มมอื

ขับเั่ื�อน PPP Plastics 
กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย เี็นหน่�งในผ่้รว่มก่อ้้�ง และ่มาชิก 

่้�เ็้มแ็็ง็อง PPP Plastics หรอื “โครงการความรว่มมือภาครฐ้ ภาคุุรกิจ  
ภาคีระชา่้งคมเพื�อจ้้การพลา่้ิกและ็ยะอย่างย้�งยนื” ่ ่�งเี็นความรว่มมอื
คร้�งแรก็อง่กุภาค่่วนในีระเ่ศไ่ย โ้ย PPP Plastics ่ ำางานเพื�อ่น้บ่นนุ
แผน Roadmap 20 ี กีารจ้้การ็ยะพลา่้ิกและ่่งเ่รมิเศรษฐกิจหมนุเว้ยน 
(Circular Economy) ็องภาครฐ้เพื�อบรรลุเี้าหมายอย่างม้่่วนรว่ม เช่น  
ล้จำานวน็ยะพลา่้ิกใน่ะเลอยา่งน้อยรอ้ยละ 50 ภายในี ีพ.ศ. 2570 และ 
นำา็ยะพลา่้ิกกล้บมาใช้ี ระโยชน์ 100% ภายในีี พ.ศ. 2570

ส่งเสรมิโัรงการ “มือวิเศั X วน”
PPP Plastics ไ้้ผน่กกำาล้งก้บ โครงการ 

“วน” (Won Project) รเิริ�ม “โครงการมือวิเศษ 
x วน” ็่�น โ้ย้้�งจุ้ “ู้งวนูุง” รบ้บรจิาคูุง
และบรรจุภ้์์์ฟิล์มพลา่้ิกยื้ไ้้่้�ใช้แล้วใน
พื�น่้�กรุงเ่พมหานคร ีรมิ์์ล และจ้งหว้้
ใกล้เค้ยง เพื�อนำาไีร้ไ่เคิล ช่วยี้องก้นไม่ให้
พลา่้ิกเหล่าน้�หลุ้รอ้ไี่่่่ิ�งแว้ล้อมและล้
ีรมิา์็ยะพลา่้ิก่้�จะไี่่่หลุม่ังกลบ โ้ย
ในี ีพ.ศ. 2563 ่ามารู้้�งจุ้  “ู้งวนูงุ” ไ้้แล้ว 
เกือบ 400 จุ้ รวม่้�ง่้� ำ่าน้กงานใหญ่็องกลุ่ม 
บรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย นอกจากน้� Dow ย้งไ้้ 
ช่วยีระชา่้มพ้นุ์เพิ�มเ้ิมในหลายโอกา่  
ไม่ว่าจะเี็นการจ้้่้มภาษ์์พิเศษ การออก็่าว
ีระชา่้มพ้นุจ์าก Dow การจ้้นิ่รรศการ โ้ย
ในี ีพ.ศ. 2563 มอืวิเศษ x วน ไ้้รไ้่เคิลูงุและ
บรรจภุ้์์์ฟิล์มพลา่้ิกแล้วกว่า 8.7 ้้น

รณรงั์สรา้งัฤติกรรมแยกขยะตั�งแต่ต้นทาง
Dow ไ้้่น้บ่นุนการแยก็ยะในชุมชนรวมมิ้ร  

ชุมชนบ้านเอื�ออา่รพลา และชุมชนเอื�ออา่รระยอง  
(ว้งหว้า) และรว่มร์รงค์่รา้งพฤ้ิกรรมการค้้แยก็ยะ
ในครว้เรอืน โ้ยจุ้้นาคาร็ยะให้คนในชุมชนนำา็ยะ
พลา่้ิกมาแลก็องรางว้ลไ้้่้�้ลา้น้้เ้ือนละ 2 คร้�ง 
นอกจากน้�ย้ง่น้บ่นุนการค้้แยก็ยะในโรงเรย้นหลาย
แห่งในจ้งหว้้ระยอง โ้ยเ็้าไีอบรมให้ความร่้ก้บ
น้กเรย้น ่รา้งีา้ยนิ่รรศการูาวร และมอบู้งแยก็ยะ 
เชน่ โรงเรย้นเ่ศบาลมาบ้าพุ้

Eliminating
Plastic Waste
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Dow มุง่มั�ิ ่่งเ่รมิเศรษฐกิจหมุิเว่่ิโำ่่รา้งม่ลค่าให้พลา่่ิกรไ่ซเคิล และ่่งเ่รมิให้การ
รไ่ซเคิล ำ่าไำ้ง่า่ข้�ิำ้ว่ิวั่กรรม เพ่�อ่ว่่ลำข่ะพลา่่ิกไีพรอ้มๆ กับลก่ค้าและผ้่บรโิภค่าวไ่่

นวัตกรรมเัื�อเศรัฐกิจหม่นเว่ยน

Delivering circular economy solutions

นวัตกรรมั่าสติกรไ่ิเัิ่ั่ณัาัเท่ยบเท่าเม็ดั่าสติกใหม่
Dow ไ้้พฒ้นาเม็้ พลา่้ิกผ่มพลา่้ิกรไ้่เคิล่่้ รใหม่่ ้�ออกแบบมาเพื�อผลิ้เีน็

ฟิล์มยื้ ห้เพื�อแพค่ินค้า (collation shrink film) วางจำาหน่ายในีระเ่ศไ่ยเีน็คร้�งแรก
ในีพี.ศ. 2563 เพื�อรว่มแกไ้็ีัญหา็ยะพลา่้ิกอยา่งย้�งยนื้้วยนว้้กรรม

เม็้ พลา่้ิก “XUS 60921.01” ม้่ ่วนผ่ม็องพลา่้ิก่้�ผา่นการใช้งานจากผ่บ้รโิภค 
หรอื PCR (post-consumer resin) ใน่้้่่วน 40% โ้ยยง้คงคุ์ ่มบ้้ ิเ่้ยบเ่่าก้บฟิล์ม 
่้�่ ำามาจากเม็้พลา่้ิกใหม ่100% ่ ามารูช่วยล้การีล่อยก๊า่คารบ์อนไ้ออกไ่้์ไ้้ 17% 
และีระหย้้ พล้งงานไ้้กว่า 30% (โ้ยีระมา์) เมื�อเ่้ยบก้บการใชเ้ม็้ พลา่้ิกใหม่่ ้�งหม้ 
โ้ยผ่้ผลิ้่ามารูนำาไีใช้แ่นเม็้พลา่้ิกเ้ิมไ้้เลยโ้ยไม่้้องีรบ้เีล้�ยนเครื�องจ้กร  
และเมื�อผา่นการใชง้านแล้วยง้นำากล้บไีรไ้่เคิล่ำาไ้้

บรรจ่ััณ์์จากั่าสติกีนิดเด่ยว สวยงาม แขง็แรง รไ่ิเัิ่ได้
หลายๆ ผลิ้ภ้์์์ในช้วิ้ีระจำาว้น เช่น อาหารและเครื�องอุีโภคบรโิภค ใชูุ้ง 

แพคเกจจิ�งแบบหลายช้�น่้� ำ่าจากหลายว้่้ ุ(Multi-layer, Multi-material) เชน่ ใชช้้�นโลหะ
ผ่มก้บช้�นฟิล์มพลา่้ิก หรอืใชพ้ลา่้ิกหลายชนิ้ีระกอบก้น มผ้ลใหน้ำาไีรไ้่เคิลไ้้ยาก 
หรอืรไ้่เคิลไมไ่้้เลย Dow จ่งพฒ้นาโ่ลช่น้ใหมเ่พื�อการผลิ้แพคเกจจิ�งหลายช้�น้้วยพลา่้ิก
ชนิ้เ้้ยว (Multi-layer, Mono material) ่่�งคงคุ์ ่มบ้้ ิ้้เ่้ยบเ่่าการใชว้้่้หุลายชนิ้ 
แ้่่ามารูรไ้่เคิลไ้้ ล่าุ่้ไ้้เีิ้้้วเม็้พลา่้ิกใหม่ “INNATE™ TF” ำ่าหรบ้ผลิ้ฟิล์ม 
โพลิเอ่ิล้น TF-BOPE (Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene) โ้ยฟิล์มใหมน้่�
จะแ็็งแรงกว่าเ้ิม ม้ีระ่ิุ่ภิาพในเรื�องความ่วยงามและการพิมพ์่้�้้กว่า ยิ�งไีกว่าน้�น 
ยง้เี็นมิ้ ร้่อ่ิ�งแว้ล้อม เพราะ่ามารูออกแบบบรรจภุ้์์์้้วยการใชพ้ลา่้ิกโพลิเอ่ิล้น 
่้�งหม้ หรอื all-PE ่ ่�ง่ะ้วก้่อการนำาไีรไ้่เคิล ่ ้แ่นการใชพ้ลา่้ิกหลายชนิ้ ่ ่�งชว่ย
ล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจก และชว่ยล้ีรมิา์็ยะไ้้อ้ก่างหน่�ง ่ามารูนำาไีผลิ้เีน็
ูงุรฟิ้ล ูงุ่รง้้�ง ูงุใ่่็า้ว่าร ูงุใ่่อาหาร่้้ว์ และูงุ่้�้้องรองรบ้่ินค้า่้�มน้ำาหน้กมากๆ

แััเกจจิ�ง่ดของเส่ยจากการผ่ิต การนัต่รางวั่ระดับนานาีาติ
Dow ไ้้รบ้รางว้ลใหญ ่Ringier Plastics Technology Innovation Awards ีระจำาี ี

พ.ศ. 2563 จากนว้้กรรมเม็้พลา่้ิกชนิ้พเิศษ “COF Stable Resin” ่่�งให้ค่า่้มีระ่ิุ่ิ�
การเ่้ย้่านหรอื Co-efficient of Friction (COF) ่้�เู่้ยร้ลอ้่้�งกระบวนการผลิ้  
่น้่อ่ภาพการจ้้เก็บและ็น่่ง ล้การแ้ก็องูุงบรรจุภ้์์์และการหยุ้ชะง้ก็อง่าย
การผลิ้ ชว่ยล้็องเ่้ยระหว่างการผลิ้และบรรจุ

ผสานั่าสติกห่ายีนิดให้รไ่ิเัิ่ได้
หลายคร้�ง่้�ผ่้ผลิ้่ินค้าม้ความจำาเี็น้้องใช้พลา่้ิกหลายชนิ้รวมก้นในการผลิ้

่ินค้าหรอืบรรจุภ้์์์ ่่�งผล่้�้ามมาคือพลา่้ิก้่างชนิ้เหล่าน้�นเมื�อผ่านการใช้งานแล้ว 
จะไม่่ ามารูรไ้่เคิลไ้้ เพื�อ่่งเ่รมิให้การรไ้่เคิล ำ่าไ้้งา่ย็่�น Dow ไ้้พฒ้นานว้้กรรมเม็้
พลา่้ิก่้�ช่วยในการรไ้่เคิล “RETAIN™” ่่�งช่วยผ่านให้พลา่้ิกหลายชนิ้่่�ง้ามีก้ิ
รไ้่เคิลรวมก้นไมไ่้้ ให้่ามารูหลอมรวมก้นแล้วนำาไีรไ้่เคิลไ้้
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กลุ่มบรษัิ่ ำาว ีระเ่ศไ่่ ถ่อว่าการำำาเิิิงาิำ้าิ่ิ�งแวำล้อม อา่ว่อิามั่  และความีลอำภั่ค่อวิถ่แห่งการ
ำำาเิิิงาิิับ่ั�งแ่่ก่อ่ั�งบรษัิ่ฯ เรามุง่มั�ิ ำำาเิิิงาิำ้ว่ความรบัผิำ่อบ ให้ความ ำ่าคัญกับความีลอำภั่ 
อิุรกัษ์และใ่พ้ลังงาิอ่่างม่ี ระ่ิ่ิิภาพ เพ่�อให้บรรลเุีา้หมา่การเ่ิบโ่ของิุรกิจอ่่าง่ั�ง่่ิ

ประสิทธิัาัด้านปิิบติัการของโรงงาน

เัิ�มมาตรฐานัวามป่อดััย 
ไรอ่้บัติเหตใ่นการทำางาน

ในีี พ.ศ. 2563 โรงงาน็อง Dow ย้งคงมุ่งม้�น
ำ้าเนินงานให้อย่่ในระ้้บมา้รฐาน่ากลและพ้ฒนา

มา้รฐาน้่างๆ ให้เ็้ม็้น็่�น ความ ำ่าเร็จ่้� ำ่าค้ญๆ 
ีระกอบ้้วย

ผ่งานยอดเย่�ยมในการิอ่มบำาร่งให่โ่รงงาน
่ามารูหยุ้เ้ินเครื�องเพื�อ่่อมบำารุงใหญ่ใน

โรงงาน 3 แหง่ ่ ่�งมช้้�วโมงการ ำ่างานรวม  572,537 ช้�วโมง 
โ้ยีราศจากอุบ้้ิเหุ้ ่อ้คล้องก้บกฎหมายและ็้อ
กำาหน้ และีราศจาก็อ้รอ้งเรย้นจากพื�น่้�็า้งเค้ยงและ
ชมุชน  โ้ยไ้้ ำ้าเนินงาน่้� ำ่าค้ญ ไ้้แก่

• แผนการจ้้การ้่แลี้องก้นการระบา้็อง 
โควิ้-19 ้้�งแ้่การเ้ิน่าง็องผ่้ี ิิบ้้ ิงาน พื�น่้�ีิิบ้้ ิ
งาน และพื�น่้�พ้ก อา่ิ การ้รวจ่อบุ่็ภาพเบื�อง้้น  
การเว้นระยะห่าง่าง่้งคม การเ็้มงว้ในการ่วมใ่่
หน้ากาก การ ำ่าความ่ะอา้พื�น่้�อยา่ง่มำาเ่มอ

• การ้รวจค้้กรองุ่็ภาพ็องผ่้ีิิบ้้ิงานให้
เหมาะ่มก้บล้กษ์ะงาน (Fit for duty) เช่น ผ่้่้�้้อง
ีิิบ้้ ิงาน่้�่ง่ เี็น้้น

• การจ้้การจราจรในพื�น่้�ีิิบ้้ ิงาน เ่้น่างเ้ิน
เ่้า และการก้�นพื�น่้�การีิิบ้้ ิงาน็องเครื�องจ้กรกลหน้ก

 
ด้านส่ขศาสตรอ่์ตสาหกรรม
(Industrial Hygiene)

การวิเัราะห์แ่ะ่ดแห่่งกำาเนิดเส่ยงดังในัื�นท่�ปิิบัติ
งานด้วยเทัโนโ่ย่ Noise acoustic camera

เ่คโนโลย้ใหม่ล่าุ่้่้�ช่วยระบุจุ้กำาเนิ้เ่้ยง 
(Noise source) ในพื�น่้�การ ำ่างาน ำ่าให้่ราบแหล่ง
กำาเนิ้เ่้ยงไ้้อย่างช้้ เจนและรว้เรว็ ่ ามารูนำาผลล้พุ์
่้�ไ้้มาใชใ้นการีรบ้ีรุงเครื�องจ้กรไ้้อย่าง้รงจุ้และ
ม้ีระ่ิุ่ิภาพ่่ง เพื�อล้เ่้ยงในพื�น่้�การ ำ่างาน และ
พน้กงานมค้วามีลอ้ภ้ยในการรบ้่้มผ้่ เ่้ยงมาก็่�น

การรไ่ิเัิ่ 
51.3% 30.1%

18.6%
การใี้เป็นเีื�อเั่ิง

ทางเ่ือก
0%
การ่่งก่บ

การกำาจดัด้วยวิธ่
เผาทำา่าย

การกำาจดัของเส่ยในโรงงาน

การแจง้เตือนั่าดัีน่ัวามรอ้น (Heat Index) แบบ real time
ระบบการแจ้งเ้ือนพน้กงานเมื�อค่า้้ชน้ความรอ้น

ในพื�น่้�การ ำ่างานมร้ะ้้บ่ง่ และอาจก่อให้เกิ้ผลกระ่บ
้่อุ่็ภาพไ้้ ระบบน้�จะม้่้�งการแจ้งเ้ือน่้น่้ผ่านวิ่ยุ
่ื�อ่าร (real time) เพื�อใหพ้น้กงาน่้�ีิิบ้้ ิงานในพื�น่้�
โรงงาน้ระหน้กู่งอ้น้รายจากความรอ้น และการแจ้ง
เ้ือนล่วงหน้า (heat index forecast) เพื�อใช้่ ำาหรบ้การ
วางแผนงานและหล้กเล้�ยงอ้น้รายจากโรคลมแ้้ (heat 
stroke) โ้ยพน้กงาน่ามารูเ็้าู่ง็อ้ม่ลไ้้้ลอ้เวลา
ผ่าน่าง webpage LINE รวมู่งการโ่ร่อบูามจาก
เจ้าหน้า่้�

การใี้ทรัั ยากรอย่างั้่มั่า แ่ะการจดัการของเส่ย
โรงงานแ้่ละแห่ง็องเรา ำ้า เ นินกิจกรรม่้� 

หลากหลายเพื�อล้อ้้ราการใช้พล้งงาน้่อหน่วยในการ
ผลิ้อย่าง้่อเนื�อง รวม่้�งม้โครงการล้การใช้นำาและ 
่่งเ่ริมการล้ีริมา์นำาเ่้ยในกระบวนการผลิ้่้�
้้อง่่งไีบำาบ้้้้วยการหมุนเว้ยนนำากล้บมาใชใ้หม่โ้ย 
ไม่่่งผล้่อคุ์ภาพ็องผลิ้ภ้์์์ ีัจจุบ้นเรา่ามารู
ล้การกำาจ้้็องเ่้ย้้วยวิุก้าร่ังกลบใหเ้ีน็ศน่ย ์(Zero 
waste to landfill) นอกจากน้� โรงงาน็องเรายง้ไ้้ ำ้าเนิน
กิจกรรม้่างๆ โ้ยนำา็องเ่้ย่้�เกิ้็่�นในโรงงานกล้บมาใช้
ใหมใ่ห้เกิ้ีระโยชน์่งุ่่้

Operational excellence
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Operational excellence

เป่่�ยนกากตะกอนนำาดิบเปน็สารปรบัปร่งดิน
กระบวนการบำาบ้้ นำา้ิบ่่วนใหญ่ก่อให้เกิ้กาก้ะกอน่้�จำาเี็น้้อง็น่่งไีกำาจ้้้่อ้้วยวิุก้ารเผา่่�งใชพ้ล้งงาน

่ง่ ่ างโรงงาน็องกลุ่มบรษ้ิ่ ้ าว ี ระเ่ศไ่ย จ่งเริ�มนำากาก้ะกอนนำา้ิบ่่�งไมม่้่ ารอ้น้ราย้กค้างมาใช้ี ระโยชน์เีน็
่ารีรบ้ีรุง้ิน โ้ยไ้้รบ้ใบอนญุา้ การ่้่อบ และการรบ้รองจากหน่วยงานภาครฐ้และหน่วยงาน้้านการเกษ้รแล้ว
ว่ามค้วามีลอ้ภ้ยและเหมาะแก่การเพาะีลก่ ้ ลอ้ีี่ ้�ผา่นมาโรงงาน่ามารูเีล้�ยนกาก้ะกอนนำา้ิบมากกว่า 25 ้ ้น 
ใหเ้กิ้ีระโยชน์้่อชมุชนและ่ิ�งแว้ล้อม โ้ย่่งมอบให้ก้บองค์การบรหิาร่่วนจ้งหว้้ระยองเพื�อนำาไีใชเ้ี็น่ารีรบ้่ภาพ
้ิน ำ่าหรบ้การจ้้่วน่าุาร์ะ ชว่ยล้การกำาจ้้็องเ่้ยในการเผาไ้้อยา่งมาก ี ระหย้้ พล้งงาน่้�่ ญ่เ่้ยในกระบวนการ
เผาไหม ้ล้ค่าใชจ่้ายในการ็น่่ง อ้ก่้�งยง้ล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกไ้้มากกว่า 94% หรอืีระมา์ 340 เม้รกิ้้น/ีี 
เมื�อเ่้ยบก้บการกำาจ้้้้วยวิุก้ารเผาแบบเ้ิม

Dow Ecowaste ประหยัดเว่า ขจดัรายงานี้าเปน็ศนูย์
การ ำ่างาน่าง้้าน่ิ�งแว้ล้อมในโรงงานจะม้็ ้�น้อนการ่่งรายงาน เช่น การ่่งกาก็องเ่้ยอ้น้รายและไม่อ้น้ราย

่่�งจำาเี็น้้องม้การจ้้เก็บ็้อม่ลและ่่งรายงานให้กรมโรงงานฯ ภายในระยะเวลา่้�กำาหน้ โ้ย่้�ผ่านมาการเก็บ็้อม่ล 
และจ้้ ำ่ารายงานจะ้้องม้การเก็บ็้อม่ลหน้างาน เมื�อเกิ้โควิ้-19 ำ่าให้พน้กงาน็อง Dow ในหลาย่่วน้้องีรบ้้้ว 

ำ่างาน่้�บา้น จ่ง่่งผลกระ่บ้่อการจ้้ ำ่ารายงานเหล่าน้�
่างแผนก่ิ�งแว้ล้อม็อง Dow จ่งไ้้จ้้ ำ่าเว็บไ่้์ dow-ecowaste.com ็่�นโ้ยเริ�มม้การใช้งานเ้็มร่ีแบบ 

ช่วงเ้ือนม้นาคม พ.ศ. 2562 และม้การพ้ฒนาฟังก์ช้นเพิ�มเ้ิมในีี พ.ศ. 2563 เพื�อให้การเก็บ็้อม่ลและ ำ่ารายงานม้
ีระ่ิุ่ภิาพมาก็่�น อา่ิ การรายงาน็้อมล่และ้รวจ่อบ้ิ้้ามู่านะเอก่ารเก้�ยวก้บการ่่งกาก็องเ่้ยล่วงหน้า 3 เ้ือน  
และย้งม้ระบบเ้ือนผ่านอ้เมลให้อ้ีเ้้ waste information sheet ม้ระบบเ้ือนกร์้่่งเอก่ารค่่ฉบ้บลำา้้บ 2 และ 3 
ชา้เกินกว่า 7 ว้น ผา่น่างเว็บไ่้์และอ้เมล นอกเหนือจากน้� ยง้มฟั้งก์ชน้้่างๆ ่้�ชว่ยให้่ ำารายงานไ้้่ะ้วกรว้เรว็ยิ�ง็่�น

ผ่สำาเรจ็จากโัรงการ Dow Ecowaste
• จ้้ ำ่ารายงานการ่่งกาก็องเ่้ยอ้น้รายและไม่อ้น้รายไ้้อย่างู่ก้้องแม่นยำา และ่ามารูจ้้่่งไ้้้รง้าม 

   กำาหน้เวลา
• ่ะ้วก่บายก้บการ้าวน์โหล้แบบฟอรม์จากระบบไ้้ เชน่ ใบ้รวจ่ภาพรู เอก่ารใบกำาก้บฯ กอ.1 การรายงาน 

   ในร่ีแบบ้่างๆ
• การรายงาน็้อม่ลม้ีระ่ิุ่ภิาพ ู่ก้้องแม่นยำา็่�น ล้เวลาในการ ำ่าเอก่าร การรบ้ีระก้นความรบ้ผิ้ชอบ  

   (กอ.1) จากการ็น่่งกาก็องเ่้ยใหเ้รว็็่�น
• ใชง้านไ้้ก้บ่กุแผนกและชว่ยใหผ้่ใ้ชง้าน ำ่างานไ้้อยา่งม้ี ระ่ิุ่ภิาพมาก็่�น
• ล้ช้�วโมงการ ำ่างาน ่ามารูล้ค่าใชจ่้ายไู้้่ง 1,798,000 บา่/ีี (58,000 ้อลล่าร/์ีี)

จากความ ำ่าเรจ็่้�ผ่านมาในีี พ.ศ.2563 ่างแผนก่ิ�งแว้ล้อม็อง Dow จ่งไ้้้่อยอ้โ้ยม้การจ้้ ำ่า waste  
inventory webpage เพื�อควบคุมการเก็บกาก็องเ่้ยไม่ให้เกิน 90 ว้น และไ้้ ำ้าเนินการเี็น่้�เรย้บรอ้ยแล้ว่้�โรงงาน 
โพลิเอ่ิล้น
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กลุ่มบรษัิ่ ำาว ีระเ่ศไ่่ ให้ความ ำ่าคัญกับการพัฒิาเำ็กและเ่าว่ิเพ่�อมุง่่่่การเี็ิ
ิักิวั่กรรม่่�มค่วาม่ามารถ ำ่าหรบัอิาค่ โำ่มโ่ครงการ่่�ให้การ่ิับ่ิุิ่ั�งแ่่เร่�องพ่�ิฐาิ
อ่่างเ่่ิ  ุ่ขอิามั่  การพัฒิา่มอง และการศ้กษา่ั�งภาษาองักฤษ และ วิ่่าศา่่ร ์

โัรงการ Dow English Experience
กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย เหน็ู่งความ 

ำ่าค้ญ็องการใช้ภาษาอ้งกฤษเพื�อเีิ้โลกกว้างและ 
เี็นรากฐาน่้�จำาเี็นในการเ็าู้่งความร่ใ้นศา่้ร ์
้่างๆ และการ ำ่างานให้ก้บเยาวชนไ่ย โ้ยในี ี
พ.ศ. 2563 ไ้้จ้้ใหม้โ้ครงการอบรมภาษาอ้งกฤษ
แบบออนไลน์ เพื�อเ้รย้มการ่อบว้้ระ้้บความร่้
ภาษาอ้งกฤษ (TOEIC) ใหก้้บน้กเรย้นจากวิ่ยาล้ย
เ่คนิคมาบ้าพุ้  จ้งหว้้ระยอง เพื�อเ้รย้มพรอ้ม
ในการ่มค้รเ็า้ ำ่างานในอนาค้ รวม่้�ง็ยายผล
ไีย้งคุ์คร่ผ่้รบ้ผิ้ชอบวิชาภาษาอ้งกฤษอ้ก้้วย 
โ้ยมค้ร่เ็า้รว่มจำานวน 15 คน และน้กเรย้น 58 คน

เีน็โครงการ่้�มุง่่่งเ่รมิการ่รา้งภม่คิุ้มก้นชวิ้้่้�
้้ใหก้้บเ้็กๆ ในชมุชน ผา่นการพฒ้นา่้กษะ่มอง่้� ำ่าให้
มนษุย์ร่จ้้กควบคุมอารม์์ ย้บย้�งช้�งใจ ร่จ้้กคิ้วิเคราะห ์
และ้้้่ินใจู่ก้้อง ่่�ง่่งผล้่อพื�นฐานนิ่้ยให้คิ้เี็น 

ำ่าเี็น เรย้นร่เ้ีน็ แก้ีญัหาเี็น อย่่รว่มก้บผ่อื้�นเี็น และม้
ความุ่็  โ้ย่้กษะ่มองเพื�อชวิ้้่้� ำ่าเรจ็หรอื Executive 
Functions (EF) น้� เีน็่้กษะ ำ่าค้ญ่้�ควบคมุ IQ และ EQ 
็องมนษุยอ้์ก็้�นหน่�ง ่่�ง่มองเ้็ก่ามารูพฒ้นา EF ไ้้
้้่้�ุ่้ ในชว่งอายุ้ ้�งแ้่ 0-6 ี ีการ ำ้าเนินงานในี ีพ.ศ. 
2563 ไ้้แก่
• ่รา้งศ่นย์การเรย้นร่อ้้เอฟจ้งหว้้ระยอง ูือเี็นศ่นย ์
 การเรย้นร่เ้รื�องอ้เอฟแบบครบวงจรแหง่แรก็องีระเ่ศ
• พ้ฒนา่ื�อและเครื�องมือ เช่น นิ่านและกล่องเกม 
 เ่รมิ่รา้งอ้เอฟ
• เ่รมิ่รา้งกลไกการ ำ่างานและเครอื็่าย โ้ยม้การ 
 ีระชมุค์ะกรรมการ 2 คร้�ง ม้ี ระชมุค์ะอนกุรรมการ  
 4 คร้�ง และนำาความร่อ้้เอฟไี็ยายก้บหน่วยงาน้่างๆ  
 เชน่ ศน่ยพ์ฒ้นาเ้็กเล็ก โรงเรย้นอนบุาล โรงพยาบาล 
 และโรงพยาบาล่่งเ่รมิุ่็ ภาพ ำ้าบล รวม 300 แหง่

สรา้งนักนวัตกรรมสำาหรบัอนาัต

โัรงการดาว-อเ่อิ ััฒนาเยาวีน
สู่ัวามสำาเรจ็เัื�อระยองผาส่ก

• อบรมเพิ�มจำานวน่้มแกนนำาว้ค่้นช้วิ้  (EF change  
 agent) และ่้มว้ค่้นช้วิ้้้นแบบ (EF Facilitator)  
 ่ามารูเพิ�มจำานวน่้มแกนนำาว้ค่น้ชวิ้้ไ้้กว่า 900 คน  
 และม้่ ้มว้ค่น้ชวิ้้้้นแบบกว่า 40 คน
• พ้ฒนากิจกรรม่่งเ่ริมอ้เอฟในชุมชน โ้ยร่วม 
 ็ยายผลผ่านกิจกรรมอ้เอฟ ให้ก้บเ้็กและผ่้ีกครอง 
 แล้วกว่า 10,000 คน
• จ้้ ำ่า่ารค้้ออนไลน์ 200 ้ อน และ 
 เผยแพรบ่น Youtube เพื�อ่่งเ่รมิ 
 การพ้ฒนาเ้็ก้ามแบบ EF ให้ก้บ 
 ผ่้ีกครองและผ่้่นใจในวงกว้าง 
 ไ้้เรย้นร่ ้โ้ยไมม่ค่้าใชจ่้าย

Developing tomorrow's innovators

่แกิเพ่�อรบั่ม
่ารคำ่ Dow-EF
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โัรงการห้องเรย่นเัมด่าว
กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย รว่มมอืก้บ่มาคมเคม้แหง่

ีระเ่ศไ่ยฯ และพนุ้มิ้ ร้่างๆ ้ ำาเนินโครงการ “ห้องเรย้นเคม้
้าว” ็ ่�น้้�งแ้่ี ีพ.ศ. 2556 เพื�อพฒ้นาการเรย้นการ่อนวิชาเคม้
ในีระเ่ศไ่ย ผ่านการ่้ลองเคม้้้วยเ่คนิคการีิิบ้้ิการ
่้ลองเคมแ้บบยอ่่่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) 
่่�งใช้่ารเคม้น้อยกว่าการ่้ลองแบบีก้ิู่ง 2,000 เ่่า ชุ้
การ่้ลองม้็ นา้เล็ก และมค้วามีลอ้ภ้ย่ง่ น้กเรย้น่ามารู
ลงมอื ำ่าไ้้้้วย้นเอง เกิ้ความเ็า้ใจ จ้จำางา่ย และม้่ ้ศนค้ิ
่้�้้้่อการเรย้น ยิ�งไีกว่าน้�นย้งไ้้รบ้การยอมรบ้จากย่เน่โกว่า
ไ้้ผลล้พุเ์่มอืนชุ้ การ่้ลองีก้ิ

กิจกรรมหล้ก็องโครงการ ไ้้แก่ การ่ึกอบรมเชิง 
ีิิบ้้ิการเคม้แบบย่อ่่วนให้แก่ค์าจารย์ผ่้่อนวิ่ยาศา่้ร ์
ในระ้้บมุ้ ยมศ่กษา  การีระกว้การีระยุก้์ร่ีแบบการ่้ลอง
เคม้แบบย่อ่่วน และการอบรมคร่้้นแบบเพื�อพ้ฒนาวิ่ยากร
ให้ม้ศ้กยภาพพรอ้ม่้�จะเผยแพรเ่่คนิคีิิบ้้ิการเคม้แบบ 
ย่อ่่วน โ้ยน้บ้้�งแ้่เริ�มโครงการจนู่ง่ิ�นีีพ.ศ. 2563 ม้คร่
อาจารยไ์้้รบ้การอบรมไี่้�ง่ิ�น 20,200 คน จาก 894 โรงเรย้น 
ไ้้พฒ้นาคร่้้นแบบวิ่ยาศา่้ร์่ ้�มศ้้กยภาพ่ง่ในการู่าย่อ้
ความร่ ้81 ่่าน และ มน้้กเรย้น่้�ไ้้รบ้ีระโยชน์โ้ย้รงแล้ว่้�ง
่ิ�นกว่า 150,000 คน

กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย รว่มก้บ ำ่าน้กงานบรรเ่า่กุ็แ์ละีระชานามย้พิ่ ้กษ์ ่ภากาชา้ไ่ย รว่มก้น้ิ้้้�ง
เครื�องกรองนำา้ื�ม่ะอา้จากไ่้กรอง Reverse Osmosis (RO) ี ระ่ิุ่ภิาพ่ง่ ภายใ้โ้ครงการนำา้ื�ม่ะอา้กาชา้-้าว 
เพื�อน้กเรย้น ใน 10 จ้งหว้้ ไ้้แก่ ระยอง ฉะเชงิเ่รา พระนครศรอ้ยุุ ยา นครนายก นคร่วรรค์ กาญจนบรุ ้่ ิงห์บรุ ้ชย้นา่ 
นครีฐม อุ้ ร้ิู้์ โ้ยนำา้ื�ม่้�่ะอา้ ีลอ้ภ้ย เีน็การ่่งเ่รมิให้เ้็กๆ ม้่ ุ็ ภาพแ็ง็แรง ไมเ่จ็บีว่ย้้วยโรคจากนำา้ื�ม
่้�ไม่่ ะอา้ และม้่ มองแจ่มใ่พรอ้ม ำ่าหรบ้การเรย้นร่้

 ในี ีพ.ศ. 2563 ไ้้มก้าร้แ่ล้่อเนื�องโ้ยอบรมใหค้วามร่ใ้นการ่อ่มแ่มและบำารุงรก้ษาเครื�องกรองนำาใหก้้บเจ้า
หน้า่้�ผ่้รบ้ผิ้ชอบและอา่า่มค้ร นอกจากน้� ย้งไ้้พ้ฒนาระบบการเก็บ็อ้ม่ลนำา่ะอา้่้�้รวจว้้เี็นีระจำาจากเครื�อง
กรองนำา่้�้ิ้้้�งใน 50 โรงเรย้น เพื�อเก็บเี็น็้อม่ลในการนำาไีพ้ฒนาแนว่างการบำารุงรก้ษาเชิงี้องก้น และวิเคราะห์
คุ์ ภาพ็องนำา้ื�ม โ้ยมเ้้็กๆ ่้�ไ้้ีระโยชน์จากนำา้ื�ม่ะอา้ในโครงการมากกว่า 8,000 คน ้่อีี

โัรงการััฒนาี่างเทันิั
วิศวกรรมเัม่

กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย รว่ม
่น้บ่นุนโครงการพ้ฒนาช่างเ่คนิค
วิศวกรรมเคม้ (Vocational Chemical 
Engineering Practice College  หรอื 
V-ChEPC) เพื�อพ้ฒนาการเรย้นการ่อน
น้กเรย้นช่างเ่คนิคแนวใหม่ให้่อ้คล้อง
ก้บความ้้องการ็องอุ้ ่าหกรรม ี จัจบุน้
ม้น้กศ่กษา่้�จบหล้ก่่้รแล้ว 13 รุน่ โ้ย
ไ้้รบุ้่นการศ่กษาและม้งานรองรบ้่้น่้
่้�เรย้นจบ

 
การสับัสัุั ของกุ่�มบริั ัท ดาว 
ประเทศไทย ้ั�งแ �้ปี พ.ศ. 2552 - 2563
• ่น้บ่นนุงบีระมา์ รวมมล่ค่า
 กว่า 9.5 ล้านบา่
• รบ้น้กศ่กษาเ็า้่กึงานในโรงงาน
 ็อง Dow
• ่่งพน้กงานผ่เ้ช้�ยวชาญไีเีน็
 อาจารยพ์เิศษรว่ม่อนน้กศ่กษา
• รบ้น้กศ่กษา่้�จบจากโครงการน้�
 เ็า้รว่มงานก้บ้าว จำานวน 18 คน

โัรงการนำาดื�มสะอาดกาีาด-ดาว เัื�อนักเรย่น

Developing tomorrow's innovators
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กลุม่บรษัิ่ ำาว ีระเ่ศไ่่ ่่งเ่รมิให้พิักงาิใ่้่ ักษะ ความร่ ้ใิการ ำ่าีระโ่่ิ์ให้กับุ่ม่ิ และ่ังคม
ใิวงกว้าง เพ่�อรว่มกัิพัฒิาโลก่่�ไม่่ ิ�งใครไว้ข้างหลัง โำ่ผ่าิกิจกรรม่่�เี็ิีระโ่่ิ์ำัง่่อไีิ่�

Building inclusive communities

ดาวสรา้งสรรั์สังัมท่�ทก่ันมส่่วนรว่ม

ก่่่ม Employee Resource Groups (ERG)

โัรงการ “ยั�งยนื ป่อดััย ใส่ใจี่มีน”

ERG หรอื Employee Resource Groups คือ 
การรวมกลุ่มในล้กษ์ะ่้�คล้ายก้บชมรมพน้กงาน เพื�อ่่ง
เ่รมิการยอมรบ้ความแ้ก้่างหลากหลาย พน้กงานุ่ก
คนจะไ้้ม้โอกา่เ็้าใจในความแ้ก้่าง็องผ่้คน ่้�งใน
้้าน เชื�อชา้ิ ศา่นา ว้ฒนุรรม อาย ุความเชื�อ และเพศ
่ภาพ ่ ่�งนำาไี่่่บรรยากาศการ ำ่างาน่้�เ้็มไี้้วยความ
เ็า้ใจ และการเีิ้ใจยอมรบ้ความแ้ก้่าง็องก้นและก้น 
มจ้ำานวน 10 กลุ่ม ่้�วโลก ่่�งกลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย 
ไ้้มก้ารรวม้้วก้น 5 กลุ่ม ไ้้แก่ 
• ADN (Asian Diversity Network) กลุ่ม ำ่าหรบ้
 ผ่ม้ค้วาม่นใจ่้งคมและว้ฒนุรรมชาวเอเชย้
• GLAD กลุ่ม่น้บ่นนุผ่ม้ค้วามหลากหลาย่างเพศ
• PRIME กลุม่เพื�อพน้กงาน่ง่ว้ย่้�เีี�ยม้้วยีระ่บการ์์
• RISE กลุ่มเพื�อพน้กงานหน้าใหม่
• WIN (Women's Inclusion Network) กลุ่ม่น้บ่นนุ
 และให้ความ ำ่าค้ญก้บผ่ห้ญงิ ำ่างาน เีน็เวลากว่า 8 ี  ี่ ้�โครงการ “ย้�งยนื ี ลอ้ภ้ย ใ่่ใจ

ชุมชน” ่น้บ่นนุให้พน้กงาน็อง Dow เ่นอโครงการ่้�
มุ่งเน้นการ ำ่างานรว่มก้บชุมชนรอบร้�วโรงงาน ่้�งในเรื�อง
การีรบ้ีรุงภม่ิ่ ศ้น์ การเ่รมิ่รา้งุ่็ นิ่้ยและุ่็ อนามย้ 
แก่ีระชาชน รวมไีู่งการีล่ก่ังจิ้ ำ่าน่กในเรื�อง 
ความีลอ้ภ้ย โ้ยพน้กงาน้าวอา่า่มค้รจำานวน 173 
คน ไ้้่รา้งความเีล้�ยนแีลงให้แก่ีระชาชนในจ้งหว้้
ระยอง กว่า 29,000 คน ผ่านกิจกรรมในีี พ.ศ. 2563  
่้�ง่ิ�น 5 โครงการ ไ้้แก่
1. โครงการ่รา้งศาลาพ้กผ่อนและีรบ้ีรุงลานจอ้รู 
  ่้�โรงพยาบาลบา้นฉาง
2. โครงการีรบ้ีรุงศน่ยเ์รย้นร่ก้ารบรหิารจ้้การ็ยะ 
 ่้�ชมุชนรวมมิ้ ร
3. โครงการพฒ้นาแีลงพชื่มนุไพรชมุชน 
 ่้�ว้้ค้รภ้าวนาราม
4. โครงการพฒ้นาฐานเรย้นร่ก้าร ำ่าีุ�ยชว้ภาพ
 จากกิ�งไม้่ ้บ ่้�ชมุชนเอื�ออา่รระยอง (ว้งหว้า) 
5. โครงการพฒ้นาแีลงผก้ลอยฟ้า ่้�โรงเรย้น
 บา้นคลอง่ราย
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Building inclusive communities

ัวามี่วยเห่ือในี่วงวิกฤตโัวิั-19

การบรจิาัุง่โั่ิเอทิ่่น เัื�อบรรจ่
ี่ดบรรเทาท่กข์

ในช่วงเวลา่้�โควิค-19 ไ้้เริ�มระบา้้้�งแ้่เ้ือน
กุมภาพ้นุ์ พ.ศ. 2563 เี็น้้นมา กลุ่มบริษ้่ ้าว 
ีระเ่ศไ่ย มค้วามห่วงใย และไ้้ ำ้าเนินการมอบ่ิ�ง็อง
จำาเีน็้้ง้่อไีน้�
1. รว่มก้บกลุ่มบรษ้ิ่โ่ลเวย์ ในีระเ่ศไ่ย บรจิาค่าร 
 ไฮโ้รเจนเีอรอ์อกไ่้์ ผลิ้ภ้์์์็องบรษ้ิ่ เอ็ม่้พ ้ 
 เอชพ ้เจว้ จำาก้้ ่ ่�งเี็นบรษ้ิ่รว่ม่นุระหว่าง Dow และ 
 โ่ลเวย ์จำานวน 600 ้้น เพื�อผ่มนำาเีน็นำายาฉ้้พน่ 
 ่่าเชื�อ 15 ล้านลิ้ร ให้แก่ศ่นย์อำานวยการแกไ้็ 
 ู่านการ์์ฉกุเฉิน หรอื ศอฉ.โควิ้-19  เพื�อใชใ้นการ 
 ่า่เชื�อโควิ้-19 ในพื�น่้�เ่้�ยง้่างๆ
2. จ้้กิจกรรมระ้มุ่นรว่มก้บพน้กงานและครอบครว้  
 “Dow รวมพล้ง้้าน COVID-19” จ้้่ื�อชุ้ ี้องก้นการ 
 ้ิ้เชื�อ (PPE) จำานวน 3,000 ชุ้ มอบใหก้้บรพ.ศิรริาช  
 รพ.จฬุาลงกร์์ รพ.พระีกเกล้า จ.จ้น่บุร ้รพ.ระยอง  
 รพ.เฉลิมพระเก้ยร้ิ ่มเ้็จพระเ่พร้้ นราชุ่้าฯ  
 ่ยามบรมราชกุมาร ้ และ รพ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื�อ 
 ่น้บ่นุนความีลอ้ภ้ย็องบุคลากร่างการแพ่ย ์
 ่้�ีิิบ้้ ิงานใกล้ชิ้ ก้บผ่้้ ิ้เชื�อ

กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว ีระเ่ศไ่ย ไ้้่่งมอบูงุ่้�็่�นร่ี
จากผลิ้ภ้์์์ ELITE™ Enhanced Polyethylene หรอื
เม็้พลา่้ิกโพลิเอ่ิล้นชนิ้พิเศษ่้�ู่กออกแบบ ำ่าหรบ้
บรรจภุ้์์์่้�้้องการความแ็ง็แรงและคง่น่ง่ อ้ก่้�งยง้
่ามารูนำาไีรไ้่เคิลไ้้ง่ายเนื�องจากผลิ้จากพลา่้ิก
ชนิ้เ้้ยว (Mono material) จำานวน 22,000 ใบ รวม
มล่ค่ากว่า 1,050,000 บา่ ใหแ้ก่ ่ ภากาชา้ไ่ย เพื�อนำา
ไีบรรจอุาหารแห้ง อุี กร์์ ำ้ารงชวิ้้ และเครื�องใช้้ ่างๆ 
เี็น “ชุ้ ุารนำาใจก่้ชวิ้้่า่วิกฤ้โควิ้-19” และ “ชุ้ ุาร
นำาใจ้้านภ้ยหนาว” แจกจ่ายแก่ีระชาชน่้�เ้ือ้รอ้น

3. รว่มก้บู่าบน้พลา่้ิก และโรงพยาบาลุรรมศา่้ร ์
 เฉลิมพระเก้ยร้ิ ่น้บ่นุนการผลิ้และบริจาค  
 อุี กร์์ชว่ยพน่ยา่างเ้ินหายใจ “Thai Kit Spacer”  
 รุน่ COVID-19 เพื�อ่้แ่นการนำาเ็า้อุี กร์์จาก้่าง 
 ีระเ่ศ่้�ม้ราคาแพงในการใช้ยาพ่น่่้ชนิ้ Meter  
 Dose Inhaler (MDI) ่่�งช่วยล้การฟุ้งกระจาย็อง 
 ละออง่ารค้้หล้�งใน็์ะพ่นยา โ้ย  Thai Kit Spacer  
 ใช้พลา่้ิกเกร้่างการแพ่ย์ (Medical Grade) ม ้
 ความีลอ้ภ้ย คง่น ้กไมแ่้กงา่ย นำาหน้กเบา และ 
 มร้าคา่้�เ็าู้่งไ้้
4. บรจิาคหน้ากากอนาม้ย แอลกอฮอล์เจล และ่เีรย ์
 ่า่เชื�อ ำ่าหรบ้การีอ้งก้น้นเองจากความเ่้�ยงในการ 
 ้ิ้เชื�อให้แก่พน้กงาน่กุคน ่ ื�อมวลชนในพื�น่้� โรงเรย้น  
 และชมุชนรอบโรงงาน
5. ่น้บ่นุนร้านค้าและวิ่าหกิจชุมชนในการจ้้ ำ่า 
 หน้ากากผ้า และ่ินค้าอาหารแห้งจากรา้นค้าชุมชน  
 เพื�อนำาไีมอบใหก้้บผ่้่ ้�มผ้ลกระ่บจากการระบา้็อง 
 โรคโควิ้-19
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Dow เีน็หน่�งในผ่ร้ว่มก่อ้้�งและ่มาชกิ่้�เ็ม้แ็ง็
็อง่มาคม “เพื�อนชุมชน” ่่�งเี็นคร้�งแรก็องความรว่ม
มือระหว่างผ่้ีระกอบการอุ้่าหกรรมในีระเ่ศไ่ย่้�
ม้ความ้้�งใจจรงิในการ้่แลพ้ฒนาอุ้่าหกรรมให้เี็น
มิ้ ร้่อ่ิ�งแว้ล้อม โ้ยมุง่หว้งใหอุ้้ ่าหกรรมและชมุชน
อย่ร่ว่มก้นไ้้อยา่งย้�งยนื  กิจกรรม็อง่มาคมฯ ในรอบี ี
พ.ศ. 2563 ไ้้แก่
• พ้ฒนาเมืองอุ้่าหกรรมเชิงนิเวศ โ้ย้้�งเี้าไี่่่ 
 มา้รฐาน่งุ่่้  คือ ระ้้บ 5
• ยกระ้้บคุ์ภาพช้ วิ้ชุมชนในพื�น่้�มาบ้าพุ้ 
 คอมเพล็ก่์ ใน 3 ้้าน คือ 1. ้้านการศ่กษาและ 
 ุ่็ภาพ 2. การ้่แล่ิ�งแว้ล้อม รวมู่งการเพิ�มพื�น่้� 
 ่้เ็้ยว 3. การพ้ฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านโครงการ 
 เพื�อนชุมชน-ุรรมศา่้ร์โมเ้ล โ้ยการพ้ฒนา 
 วิ่าหกิจชุมชน ่้�ง้้านผลิ้ภ้์์์ และช่อง่าง 
 การ้ลา้ โ้ยใหค้วามชว่ยเหลือแล้ว 38 แห่ง
• ยกระ้้บโรงงานอุ้ ่าหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory)  
 ใหก้้บโรงงาน็องบรษ้ิ่่้�เีน็่มาชกิครบ่กุโรงงาน
• ่นุพยาบาลเพื�อนชมุชน
• หน่วยแพ่ยเ์คลื�อน่้�เพื�อนชมุชน
• พฒ้นาศ้กยภาพ อา่า่มค้ร่าุาร์ุ่็ ีระจำาหม่บ้่าน  
 (อ่ม.)
• เพื�อนชมุชน้ิวเ้อร ์ผา่นระบบ online
• ่นุีรญิญา้รแ้ละ่นุอาชว้ศ่กษาเพื�อนชมุชน
• พ้ฒนาศ้กยภาพคร่แนะแนว็องโรงเรย้นในจ้งหว้้ 
 ระยอง
• จ้้ ำ่าแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือ็่ายเ่้าระว้ง 
 ่ิ�งแว้ล้อมเชงิรุก

กิจกรรมลานน้้้าวและ้ลา้น้้ว้นพุุ คือการ
จ้้้้�ง้ลา้ในโรงงานให้รา้นค้าในชมุชนไ้้จำาหน่าย่ินค้า
โ้ย้รงก้บพน้กงาน็อง Dow โ้ยไม่้ ้องเ่้ยค่าเชาู่่าน
่้� หมุนเว้ยน่้บเีล้�ยนก้นมา็าย เพื�อนำาเ่นอ่ินค้า่้�
หลากหลาย และเี็นการกระจายรายไ้้อย่างเ่่าเ่้ยมก้น 
ในกลุ่มชุมชน โ้ยในีี พ.ศ. 2563 ่้�ผ่านมา ชุมชนม ้
รายไ้้จากการ็าย่ินค้าจากกิจกรรมลานน้้้าว 
และ้ลา้น้้ว้นพุุ รวมเี็นเงิน่้�ง่ิ�น 203,596 บา่ 
นอกจากน้� ย้งไ้้ม้การ่่งเ่รมิลานน้้้าว ให้พน้กงาน
่้�ง่ื�อ่ินค้าเพื�ออุ้หนุนชุมชนในช่วงการระบา้็อง 
โรคโควิ้-19

น้บ้้�งแ้่ พ.ศ. 2549 เีน็้้นมา กลุ่มบรษ้ิ่ ้าว 
ีระเ่ศไ่ย ไ้้รว่มก้บม่ลนิุิ่้�อย่่อาศ้ย ีระเ่ศไ่ย 
(Habitat for Humanity) ้ ำาเนินโครงการบา้น้าวอา่า
มาอย่าง้่อเนื�อง โ้ยเราไ้้่น้บ่นุนุ่น่รพ้ย์เพื�อเี็น 
งบีระมา์ในการก่อ่รา้งบ้านหล้งละ 300,000 บา่ 
รวมู่งพน้กงาน็อง Dow ย้งรว่มเี็นอา่า่ม้คร็อง
โครงการน้�้้วย จวบจนีจัจบุน้ Dow ไ้้่่งมอบบ้านและ
อาคาร่าุาร์ีระโยชน์่้�ีลอ้ภ้ย แ็็งแรง และู่ก
ุ่็ ล้กษ์ะ ใหก้้บชมุชนและครอบครว้็องผ่ม้ร้ายไ้้น้อย
แล้ว่้�ง่ิ�น 37 หล้ง เพื�อรว่มแกไ้็ีัญหาและ่รา้งโอกา่ใน
การเ็าู้่งคุ์ ภาพชวิ้้่้�้้็องคนไ่ยไ้้มากยิ�ง็่�น

สมาัมเัื�อนี่มีน

กิจกรรม่านนัดดาวแ่ะต่าดนัดวันั่ธ

กิจกรรมสรา้ง “บา้นดาวอาสา” ห่ังท่� 37 
ัืนั่ณัาัี่วิตให้แก่ผู้ขาดแั่นท่�ัักอาศัย

Building inclusive communities

กิจกรรมต่าดป่นส่ข
้ลา้ีนัุ่็  คือ การ็บ้เคลื�อน็องกลุ่มบรษ้ิ่ ้ าว 

ีระเ่ศไ่ย รว่มก้บเครอื็่ายพ้นุมิ้ร 13 องค์กร เพื�อ
พฒ้นาชมุชนโ้ยการ่่งเ่รมิให้ชมุชนมกิ้จการ่้�่รา้งราย
ไ้้จากการผลิ้หรอืจ้้จำาหน่าย่ินค้าหรอืบรกิาร และ
่ามารูพ่�งพา้นเองไ้้อย่างย้�งยืน โ้ยม้ภาคเอกชน ำ่า
หน้า่้�เีน็ “พ้�เล้�ยง” ่ ่�งในีี พ.ศ. 2563 ่ ้�ผา่นมา มวิ้่าหกิจ
ชมุชนมาออกรา้นเพื�อจำาหน่าย่ินค้าชุมชนจากภมิ่ีญัญา
่้องูิ�น จน่ามารู่รา้งรายไ้้มากู่ง 3,578,265 บา่



ก่่�มบิิั ัท ดาว ปิะเทศไทย 23

Dow มุง่มั�ิ ำำาเิิิิุรกิจเพ่�อพัฒิาคุณภาพ่วิ่่ของผ้่คิ่ั�วโลก ซ้�งรางวัลเหล่าิ่� เี็ิความภาคภ่มใิจของ่่มงาิุ่กคิ

รางวั่ท่�ก่่่มบริั ัท ดาว ประเทศไทย ได้รบั

Awards

Lloyd's Register International
(Thailand) Limited

พ.ศ. 2541 - ีจ๊จุบัิ

14

พ.ศ. 2544 - ีจ๊จุบัิ

1

พ.ศ. 2558 - ีจ๊จุบัิ

2

พ.ศ. 2552 - 2557

3

การิิคมอุ่่าหกรรมแห่งีระเ่ศไ่่

4

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 - 2559

พ.ศ. 2558 - 2562

พ.ศ. 2558 - 2559

5

6

7

10

12

13

พ.ศ. 2552 - 2563

พ.ศ. 2554 - 2563

พ.ศ. 2556 - 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

15

16

17

18

19

8

9

11

พ.ศ. 2553่ภาอุ่ ่าหกรรมแห่งีระเ่ศไ่่
ีระกาศิ่่บั่รเ่ำิ่่เก่่ร่ิำ้าิ่ัว่่�วัำ

ำ่าหรบัการรา่งาิ่ัว่่�วัำำ้าิ่ิ�งแวำล้อม 
ุ่ขภาพ และความีลอำภั่ 

กระ่รวงอุ่่าหกรรม

กระ่รวงแรงงาิ

องค์กริุรกิจเพ่�อการพัฒิาอ่่าง่ั�ง่่ิ 
(TBCSD)

หอการค้าอเมรกัิิใิีระเ่ศไ่่

ำ่าิักงาิคณะกรรมการอิ่ลาม
ีระจำาจงัหวัำระ่อง

องค์การบรหิารจำัการก๊าซเรอ่ิกระจก 
(องค์การมหา่ิ)

กรม่วั่ำิการและคุ้มครองแรงงาิ 
กระ่รวงแรงงาิ

กรมโรงงาิอุ่่าหกรรม 
กระ่รวงอุ่่าหกรรม

กรมโรงงาิอุ่่าหกรรม 
กระ่รวงอุ่่าหกรรม

ำ่าดับ ีื�อรางวั่ หน่วยงานท่�มอบให้ ปีท่�ได้รบั

รางวัลอุ่่าหกรรม่่เข่่วระำับ่่� 4

พ.ศ. 2561กรมกิจการเำ็กและเ่าว่ิ กระ่รวง 
การพัฒิา่ังคมและความมั�ิ คงของมิุษ่์

โล่เก่่ร่ิคุณองค์กร่่� ำ่าคุณีระโ่่ิ์่่อเำ็ก
และเ่าว่ิ

การรบัรองการใ่เ้คร่�องหมา่คารบ์อิฟุ่พริ�ิ ่์
ำ่าหรบัผลิ่ภัณ์์

ใบีระกาศเก่่ร่ิคุณโครงการ “่ถาิีระกอบการ
ีลอำภั่เฉลิมพระเก่่ร่ิ่มเำ็จพระเ่พรั่ ิราุ่่ำาฯ 
่่ามบรมรา่กมุาร”่

รางวัลิรรมาภิบาล ำ่าหรบัความเี็ิเลิศ
ใิการจำัการ่ิ�งแวำล้อมและความรบัผิำ่อบ
่่อ่ังคม (ิงขาวำาวเข่่ว-ำาว่อง)

รางวัลผ้่ีระกอบฮาลาลำ่เำ่ิ

โล่รบัรองโรงงาิอุ่่าหกรรมเ่งิิิเวศ

รางวัล ่่�หิ้�งใิใจคิ ำ่างาิ

โครงการ่่งเ่รมิการใ่้ี ระโ่่ิ์กากของเ่่่

รางวัล่ิะเลิศำ้าิความรบัผิำ่อบ่่อ่ังคม
แห่งภ่มภิาคเอเ่่่  ่าขา่ิ�งแวำล้อม

เก่่ร่ิคุณระำับเหร่่ ญ่อง ใิโครงการรณรงค์
ลำ่ถิ่ิอุบั่ิเหุ่จากการ ำ่างาิให้เี็ิศ่ิ ่์

รางวัลองค์กร่่�มผ่ลงาิำ้าิความรบัผิำ่อบ
่่อ่ังคมำ่เำ่ิ ระำับแพล่ิิัม

ใบรบัรองการีระุ่ม่่เข่่ว

ISO 9001: 2015 Certiicate

ISO 14001: 2015 Certiicate

FSSC22000 Certiication

รางวัลมา่รฐาิำ่เำ่ิำ้าิความรบัผิำ่อบ
ของผ้่ีระกอบการอุ่่าหกรรม่่อ่ังคม

่ถาบัิ ่ิ�งแวำล้อมอุ่่าหกรรม 
่ภาอุ่ ่าหกรรมแห่งีระเ่ศไ่่ 
กระ่รวงอุ่่าหกรรม

Asian Institute of Management-
Ramon V. del Rosario, Sr. Center for 
Corporate Social Responsibility

บรษัิ่ พรอ้มพ์ โีรเฟ่่ัิ แิล 
รซ่อร์่ เซ่ แอิำ์ เซอรวิ์่เซ่

พ.ศ. 2559 - 2563ม่ลิิิิขาเ่่่มใิ่มเำ็จ-
พระศร่ิ คริิ ่ราบรมรา่่ิิ่ฯโล่เก่่ร่ิ่ศผ้่่ิับ่ิุิกิจการงาิของม่ลิิิิขาเ่่่มฯ
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มารว่มสำารวจัวามรว่มมอืทางด้านสิ�งแวด่้อมท่�นานาประเทศ
ต่างรว่มแรงรว่มใจกันเัื�อใหโ้่กใบน่�ยังังสดใสดังเดิม

ม่่งสู่อนาัตท่�ยั�งยืน

Towards the sustainable future

่่ามกลางความเีล่�่ิแีลง่างำ้าิ่ิ�งแวำล้อม 
องค์การ่หีระ่า่า่ิไำ้ีระมาณการเอาไว้ว่า ใิี ี
พ.ศ. 2593 ีระ่ากรโลกจะเพิ�มข้�ิถ้ง 9,800 ล้าิคิ 
และจำาเี็ิ ่้องใ่้่ รพั่ากรมากข้�ิ โำ่ิิาคารโลก
ไำ้ีระมาณความ่้องการอาหารว่าจะเพิ�มข้�ิจาก
ีจ๊จุบัิ อก่ 50% และ World Energy Outlook 
คาำการณ์ว่าีระ่ากรโลกจะ่้องการพลังงาิเพิ�มข้�ิ
อก่ 45% ิอกจากิ่� UN World Water Development 
Report ก็ไำ้รา่งาิ่ถาิการณ์ำ้าิ่รพั่ากร ำิา 
โำ่ระบุว่าีระ่ากรโลก่่�เพิ�มจำาิวิข้�ิ่่งผลให้ม่
ความ่้องการ ำิาเพิ�มข้�ิอก่ 30%

่ั�งหมำิ่� เี็ิ ความ่้า่า่ ำ่าคัญ่่�ิาิาีระเ่ศ
่้องพ่า่ามพัฒิาิวั่กรรมใหม่ๆ  เพ่�อ ำิา่รพั่ากร
่่�มอ่่่่อ่่างจำากัำมาหมุิเว่่ิใ่ใ้หไ้ำ้อ่่างเ่็ม
ีระ่ิ่ิิภาพ รวมถ้งเร่�องการบงัคับใ่ก้ฎหมา่ให้
มา่รฐาิ่่างๆ ่่�่ั�งไว้ ถก่ ำิาไีีิิบั่ ิอ่่างจรงิจงั 

โำ่มเ่ีา้หมา่การพัฒิา่่�่ั�ง่่ิ (Sustainable 
Development Goals – SDGs) ่่�องค์การ่หีระ่า่า่ิ 
ไำ้วางไว้เี็ิ ่ิศ่างการพัฒิาของโลกิับ่ั�งแ่่ีี 
พ.ศ. 2558 – 2573 เพ่�อบรรลเุี้าหมา่ ำ่าคัญ่่�จะขจำั
ความ่ากจิ ลำความเหล่�อมลำา ่รา้งความเจรญิ
่างเศรษฐกิจและคุณภาพ่วิ่่ของีระ่ากรโลก 
และ่่� ำ่าคัญค่อีกี้อง่ิ�งแวำล้อมโลกไวใ้ห้คิรุ่ิ หลัง

บิเ่้ิ่าง่่่ความ่ั�ง่่ิ ิาิาีระเ่ศ่ัง่้องเผ่ญิ
หิ้ากับความ่้า่า่ 2 เร่�อง ำ่าคัญ ค่อ ีญ๊หาข่ะ
พลา่่ิก่่�ไมถ่ก่ ำิาไีกำาจำัอ่่างถก่วิิ่จิหลำุรอำ่่่
่ิ�งแวำล้อมและีญ๊หาการเีล่�่ ิแีลง่ภาพภ่มอิากาศ
่่�เี็ิ ผลมาจากภาวะโลกรอ้ิ ซ้�งรฐับาลของิาิา
ีระเ่ศ รวมถ้งบรษัิ่เอก่ิ และีระ่า่ิ่ั�วไี
่่าง่ระหิักถ้งีญ๊หาเหล่าิ่�และรว่มมอ่กัิแกไ้ข 
โำ่การกำาหิำเีา้หมา่่่�ุ่กีระเ่ศ่้องบรรลุ
รว่มกัิ
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การเีล้�ยนแีลง่ภาพภ่มิอากาศน้บว้นยิ�งวิกฤ้
็่�นและหลายคร้�งเี็น่าเหุ้็องภ้ยุรรมชา้ิ่้�รุนแรง  
่รา้งความเ่้ยหาย้่อชวิ้้ความเีน็อย่่็ องผ่ค้น เศรษฐกิจ 
่้งคม และฉุ้ ร้�งความก้าวหน้า็องการพ้ฒนาอย่างย้�งยืน 
ีระชาคมโลกจ่งรว่มก้น้่อ่่้และรบ้มือก้บู่านการ์์่้�
เี็นภารกิจเรง่้่วน็องโลก จนเกิ้เี็นความ้กลงรว่มก้น 
คร้�งีระว้้ิศา่้ร ์“ความ้กลงีาร้่ ” (Paris Agreement)  
ภายใ ้้กรอบอนุ ่้ญญา่หีระชาชา้ิ ว่า ้้วยการ
เีล้�ยนแีลง่ภาพภ่ มิอากาศ (United Nat ions  
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) 
่้�ีระเ่ศ่มาชิกภาค้กรอบอนุ่้ญญาฯ เห็นชอบรว่มก้น 
ในการีระชุมภาค้ีระจำาี ี(Conference of Parties – COPS) 
่มย้่้� 21 หรอื COP21 ในีี พ.ศ. 2558 ์  กรุงีาร้่  ี ระเ่ศ
่ร้�งเศ่ ่้�จะ ำ้าเนินการครอบคลมุในเรื�อง้่างๆ โ้ยเฉพาะ
การล้ก๊า่เรอืนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation) 
เพื�อบรรลุเี้าหมายรก้ษาระ้้บการเพิ�ม็่�น็องอุ์หภ่ม ิ
เฉล้�ย็องโลกในศ้วรรษน้� ให้ ำ้ากว่า 2 องศาเ่ลเ่้ย่  
เมื�อเ่้ยบก้บยุคก่อนอุ้่าหกรรม และย้ง้้�งเี้าหมาย 
่้�่่ง็่�นไว้ควบค่่ก้น้้วย คือจะพยายามรก้ษาอ้้ราการ
เพิ�ม็่�น็องอุ์หภ่มิโลกให้ ำ้ากว่า 1.5 องศาเ่ลเ่้ย่  
นอกเหนือจากเีา้หมายล้อุ์ หภม่ิ็ องโลกแล้ว ความ้กลง 
ีาร้่  ย้งกำาหน้เี้าหมายการีรบ้้้ว้่อ่ภาพอากาศ่้�
เีล้�ยนแีลงไี (Adaptation Goal) เพื�อเี็นแนว่างใน
การรบ้มือภ้ยจากโลกรอ้น เช่น ู่านการ์์ระ้้บนำา่ะเล 

่้�่่ง็่�นจากภาวะโลกร้อน ู่านการ์์ไฟี่า่้� รุนแรง
และยาวนาน็่�น รวมู่งแนว่างีกี้องผลผลิ้่างการ
เกษ้รและอาหาร่้�ไ้้ร้บผลกระ่บจาก่ภาพอากาศ 
่้�แีรีรวน ควบค่่ไีก้บความพยายามในการรก้ษา่ภาพ 
ภม่อิากาศ็องโลกให้เีล้�ยนแีลงน้อย่้�ุ่้

ความ้กลงีารู้่ือเี็นหล้กไมล์ ำ่าค้ญ่้�บ่งช้� 
ู่งความ้ื�น้้ว็อง่้�งภาครฐ้ ภาคเอกชน และีระชาชน  
ในแ้่ละีระเ่ศ  โ้ยแ้่ละีระเ่ศจะ้้องเ่นอเี้าหมาย
การล้ก๊า่เรอืนกระจก้่อีระชาคมโลก ่้�เรย้กว่า “การม้ 
่่วนรว่ม่้�ีระเ่ศกำาหน้” (Nationally Determined 
Contribution – NDC) ่่� งเี็นเ่มือนแผนแห่งชา้ิ 
่้�ีระเ่ศ้่างๆ จะ้้องนำาเ่นอเี้าหมายล้การีล่อย 
ก๊า่เรอืนกระจกใหไ้้้มาก่้�ุ่้ เพื�อี้องก้นหายนะ่้�อาจ
เกิ้จากวิกฤ้การเีล้�ยนแีลง่ภาพอากาศ โ้ยคำาน่ง
ู่ง็้้ความ่ามารู็องแ้่ละีระเ่ศ และกำาหน้ให้ม้
การีรบ้ีรุง็้อเ่นอ NDC ในุ่กๆ 5 ีี เพื�อแ่้งให้เห็น
ความก้าวหน้า รวม่้�ง่ะ่้อนความพยายามและความรบ้
ผิ้ชอบ้่อโลกใบน้�รว่มก้น ่่�งในการีระชุม UN Climate 
Change Conference of the Parties คร้�ง่้� 26 หรอื  
COP26 ่้�จะจ้้็่�น่้�เมืองกลา่โกว์ ีระเ่ศ่ก็อ้แลน้์ 
แห่ง่หราชอา์าจ้กร ในเ้ือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 น้� 
คา้ว่าจะไ้้เห็นการเรง่ร้้ การีิิบ้้ิการ้ามแผน่้�แ้่ละ
ีระเ่ศีระกาศไว้เพื�อบรรลุเี้าหมายล้โลกรอ้นภายใ้้
ความ้กลงีาร้่ ใหจ้งไ้้

ัวามตก่งปารส่ (Paris Agreement) : รว่ม่ดัาวะโ่กรอ้นัรั�งประวัติศาสตร์

Towards the sustainable future
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เพื�อบรรลุเี้าหมาย่่งุ่้็องความ้กลงีาร้่ 
เล็าุกิารองค์การ่หีระชาชา้ิ นายอ้นโ้นิโอ กเ่้อรเ์ร่  
(António Guterres) แูลงเมื�อเ้ือนุน้วาคม พ.ศ. 2563  
้อกยำาู่งความจำาเี็นเรง่้่วน็องีระชาคมโลก่้�้้อง 
รว่มแรงรว่มใจก้น่รา้ง “ความเี็นกลาง่างคารบ์อน”  
(Carbon Neutrality) ใหไ้้้ภายในีี  พ.ศ. 2593  โ้ยุ่กีระเ่ศ 
้้อง ำ้าเนินการ้ามแผนการล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจก
ุ่่ ุเิีน็ศน่ย ์(Net Zero Greenhouse Gas Emissions) 
นอกจากน้�น ่กุ 5 ีี แ้่ละีระเ่ศจะ้้องเ่นอแผน NDC  
่้� เ็้ม็้น็่�น เพื�อแ่้งความ้้�งใจและความพยายาม 
อย่างแ่้จรงิ่้�จะ ำ้าเนินการเพื�อ่รา้งความเี็นกลาง่าง
คารบ์อนใหไ้้้ภายในกลางศ้วรรษน้�

เีน็่้�น่ายนิ้้ ่ ้�ี ระเ่ศ้่างๆ โ้ยเฉพาะกลุม่ีระเ่ศ
่้�ม้ความ ำ่าค้ญ่างเศรษฐกิจ็องโลก่้�ีล่อยก๊า่เรอืน
กระจกีรมิา์มาก ไ้ใ้หค้ำาม้�น่้�จะ่รา้งความเีน็กลาง่าง
คารบ์อน ่ ้�ง่หภาพยโุรี ่ หราชอา์าจ้กร นอรเ์วย ์รวมู่ง 
อ้กหลายีระเ่ศในยุโรี และีระเ่ศในภ่มิภาคเอเช้ย่้�
เศรษฐกิจ็นา้ใหญอ่ยา่งญ้�ี ุน่และเกาหล้ใ้้ ก็ไ้้ีระกาศ
แผนล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกุุ่่ิเี็นศ่นย์ ภายใน
ีี พ.ศ. 2593 โ้ยีระเ่ศอื�นๆ อ้กกว่า 110 ีระเ่ศก็ม้
การีระกาศเี้าหมายีล่อยก๊า่เรอืนกระจกเี็นศ่นย์ในีี 
พ.ศ. 2593 เช่นเ้้ยวก้น ็์ะ่้�ีระเ่ศกำาล้งพ้ฒนาอย่าง
ีระเ่ศไ่ย ไ้้เ่นอแผน่้�ม้เี้าหมายล้การีล่อยก๊า่
เรอืนกระจกรอ้ยละ 20 ภายในี ีพ.ศ. 2573 และอาจเพิ�มเีน็
รอ้ยละ 25 หากม้็ ้้ ความ่ามารูเพย้งพอในอนาค้ โ้ยมุง่
ล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกใน่า็าพล้งงาน การคมนาคม
็น่่ง กระบวนการ่างอุ้ ่าหกรรม และการจ้้การ็องเ่้ย

้้านีระเ่ศจ้น ก็ไ้้ีระกาศแผนการล้ก๊า่เรอืน
กระจก โ้ยเบื�อง้้นจะล้ใหไ้้้อย่างน้อย 65% จากระ้้บ

การีล่อย GHG ในี ีพ.ศ. 2548 และเ้ินหน้า่รา้งความ
เี็นกลาง่างคารบ์อน (Carbon Neutrality) โ้ยล้การ
ีล่อยก๊า่เรอืนกระจกุ่่ ุเิี็นศน่ยใ์นี ีพ.ศ. 2603

โ้ยหน่�งในแนว่างล้ GHG ็ องจ้น คือ การเีล้�ยน
ผ่านเชื�อเพลิงจากฟอ่่ิล เช่น ู่านหิน นำาม้น และก๊า่
ุรรมชา้ิ ่่่พล้งงานหมนุเว้ยน เพราะจะชว่ยล้การีล่อย 
ก๊า่คารบ์อนไ้้ออกไ่้์่่�งเี็นก๊า่เรอืนกระจก่้�ม้่้้่่วน
มาก่้�่ ุ้ ่้�ู ก่ีล่อยออก่่ช่้�นบรรยากาศอ้นเกิ้จากกิจกรรม
การเผาไหมเ้ชื�อเพลิงฟอ่่ลิ 

การเีล้�ยนผ่าน่่่พล้งงาน่ะอา้อย่างพล้งงาน
หมุนเว้ยนจ่งเี็นหน่างช่วยล้โลกร้อนไ้้อย่างย้�งยืน  
่่�งหลายีระเ่ศในยุโรี เช่น นอรเ์วย์ ก็เ้ิน่่่เี้าหมาย
การพ้ฒนาบนเ่้น่างน้� โ้ยม้แผนใช้พล้งงานหมุนเว้ยน
่้�ง 100% เีน็เชื�อเพลิงในการ ำ่าความรอ้น ผลิ้ไฟฟ้า และ
คมนาคม็น่่ง

นอกจากน้�น การกล้บเ็้าร่วมความ้กลงีาร้่
็อง่หรฐ้อเมรกิาอ้กคร้�ง หล้งการเ็้ารบ้ ำ้าแหน่ง็องนาย 
โจ ไบเ้น ีระุานาุบิ้้คนล่าุ่้็อง่หรฐ้ฯ ำ่าให้ความ
พยายาม่้�จะบรรลุเี้าหมายล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจก
ม้ความหว้งมาก็่�น โ้ยก่อน่้�อ้้้ีระุานาุิบ้้่รม้ี ์
จะพา่หรฐ้ฯ ูอน้้วจากความ้กลงีาร้่ น้�น ่หรฐ้ฯ เคย
้้�งเีา้หมายการีล่อยก๊า่เรอืนกระจกุ่่ ุเิีน็ศน่ยภ์ายใน
ี ีพ.ศ. 2593

“ัวามเปน็ก่างทางัารบ์อน” ัารกิจเรง่ด่วนของโ่ก
Carbon Neutrality: world’s most urgent mission

แิว่าง่่� ำ่าคัญใิการลำก๊าซเรอ่ิกระจกเพ่�อบรรลเุี้าหมา่
ความเี็ิ กลาง่างคารบ์อิ (Carbon Neutral) ค่อลำคารบ์อิ
ฟุ่ีริ�ิ ่์ (carbon footprint) ใิกิจกรรม่่างๆ ขององค์กร ซ้�ง
ภา่ใ่้ GHG Protocol (https://ghgprotocol.org/) ไำ้กำาหิำ
ขอบเข่การการีล่อ่ก๊าซเรอ่ิกระจก่ลอำกระบวิการของ
กิจกรรม่่างๆ ไว้ 3 ีระเภ่ หรอ่ Scope 1, 2 และ 3 ำังิ่� 
 
Scope 1 หรอื ประเัท 1 ก๊าิเรอืนกระจกท่�องั์กรป่่อย
โดยตรง (Direct GHG Emissions) เ่่ิ  ก๊าซเรอ่ิกระจก่่�เกิำ
จากกระบวิการผลิ่่ิิค้าหรอ่ผลิ่ภัณ์์่่�เกิำข้�ิใิโรงงาิ

ขอบเขตการวัดัารบ์อนิ่ตปรนิท์ 
(Greenhouse Gas Protocol)
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ข้อมู่ จาก https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/
the-paris-agreement
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-12-11/carbon-neu-
trality-2050-theworld%E2%80%99s-most-urgent-mission
https://climatepolicytracker.org/countries/thailand/#:~:text=Thailand%20
intends%20to%20reduce%20its,percent%20in%20that%20time%20frame
https://thestandard.co/countries-net-zero-emissions/
https://eciu.net/netzerotracker

 
Scope 2 หรอื ประเัท 2 ก๊าิเรอืนกระจกท่�ป่่อยทางอ้อม
จากการใี้ั่ังงาน (Energy Indirect GHG Emissions) เ่่ิ  
ก๊าซเรอ่ิกระจก่่�เกิำจากกระบวิการผลิ่ไฟฟ้า ความรอ้ิ 
ไอ ำิา ความเ่็ิ ่่�องค์กร ำิาไีใ่ห้รอ่ซ่�อเพ่�อใ่ใ้ิการำำาเิิิงาิ
 
Scope 3  หรอื ประเัท 3 การป่่อยก๊าิเรอืนกระจกทางอ้อมอื�น ๆ   
ต่อดทั�ง Value Chain (Other Indirect GHG emission) เ่่ิ   
ก๊าซเรอ่ิกระจกอัิเกิำจากวั่ถำิุบ่่� ำิามาใ่ ้การขิ่่งวั่ถุำิบ
มา่ังโรงงาิ การเำิิ่างของพิักงาิ ก๊าซเรอ่ิกระจก่่�เกิำ
จากการกระจา่่ิิค้า การใ่้่ ิิค้า การกำาจำัของเ่่่หลังการใ่้
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ั่าสติกเห่ือใี้กับการจดัการอย่างยั�งยืนัายใต้แนวัิด Circular Economy
็้อม่ลจากโครงการ่ิ�งแว้ล้อมแห่ง่หีระชาชา้ิ 

(United Nations Environment Program - UNEP) ระบุว่า  
ีัจจุบ้น ผ่้คนบนโลก่รา้ง็ยะพลา่้ิกจำานวนมหาศาล 
กว่าีลีะ 300 ล้าน้้น หรอืเ่้ยบเ่่าก้บนำาหน้ก็องีระชากร
บนโลกุ่กคนรวมก้น ใน็์ะ่้�องค์การ่หีระชาชา้ิ 
คา้การ์์ว่าีระชากรโลกจะเพิ�มจำานวน็่�นู่ง 9,700  
ล้านคนในีี พ.ศ. 2593 จากราว 7,000 ล้านคนใน
ีัจจบุน้ ำ่าใหจ้ำานวน็ยะพลา่้ิกเพิ�ม็่�น้ามไี้้วย โ้ย
ุนาคารโลก (World Bank) ีระมา์การ์์ว่าหาก่้�วโลก
ไมพ่ยายามล้็ยะพลา่้ิก ี รมิา์็ยะพลา่้ิก่้�งบนบก
และในมหา่มุ่ รในอ้ก 20 ี ี็ า้งหน้า จะ่ะล้กไีู่ง 1,300 
ล้าน้้น ่ ่�ง็ยะพลา่้ิกกองมโหฬารเหล่าน้�นจะ้้องใชเ้วลา
หลายรอ้ยีีในการย่อย่ลาย จ่งเี็น้้นเหุ้็องมลภาวะ 
่ิ�งแว้ล้อม่้�่่งผล้่อุ่็ภาพ ระบบนิเวศน์่างุรรมชา้ิ 
และ่้งคม็องีระชากรโลก

รฐ้บาล็องหลายีระเ่ศ ไ้้่รา้งความ้ระหน้กรู่้ ่ง 
่ภาพการ์์ีจัจบุ้น็องีัญหา และมน้โยบายและมา้รการ 
หลากหลายเพื�อล้ีรมิา์็ยะพลา่้ิก ่้�งการห้ามใช้ 
ผลิ้ภ้์์์พลา่้ิก่้�ใช้แล้ว่ิ�ง (disposable plastic)  
อยา่งหลอ้และแก้วพลา่้ิก การยกเว้นการใชู้ งุพลา่้ิก 
ีระเภ่ใช้คร้�งเ้้ยวในการใ่่่ินค้าจาก่่เีอรม์ารเ์ก็้  
การออกกฎหมาย้้านภาษ้ ำ่าหร้บผลิ้ภ้์์์พลา่้ิก
บางีระเภ่ รวมู่งมา้รการจ่งใจเพื�อ่่งเ่รมิการรไ้่เคิล 
อยา่งไรก็้าม พลา่้ิกเหลือใช้่ ้�หลุ้ รอ้ออก่่่่ ิ�งแว้ล้อม

ยง้ม้ี รมิา์มาก บวกก้บผลพวงจากวิกฤ้โควิ้-19 ่่งผล
ให้การใช้ผลิ้ภ้์์์พลา่้ิกแบบใช้คร้�งเ้้ยว่ิ�ง (single 
used plastic) เพิ�ม็่�นหลายเ่่า้้ว

การจ้้การ็ยะพลา่้ิกเหลือใชอ้ยา่งม้ี ระ่ิุ่ภิาพ
และย้�งยืนจ่งไม่อาจ ำ่าไ้โ้้ยล้ีริมา์การใช้เ่่าน้�น  
แ้่้้องผนวกแนวคิ้้ามหล้กเศรษฐกิจหมุนเว้ยน หรอื 
Circular Economy เ็้าไี้้วย โ้ยมุง่เน้นการใชพ้ลา่้ิก
้ามคุ์่มบ้้ิ่้�ผลิ้ภ้์์์ีระเภ่อื�นไม่ม้ ใชใ้ห้เกิ้
ีระโยชน์่่งุ่้ และ้้องออกแบบให้พลา่้ิก่ามารู
รไ้่เคิลไ้้ เพื�อนำากล้บมาเ็า้่่่กระบวนการรไ้่เคิลเีน็วุ้่้
้้�ง้้นในการผลิ้อ้กคร้�งเพื�อ่รา้งคุ์ค่าใหม่ หมุนเว้ยน
เี็นวงจร้่อเนื�องอย่่ในระบบ ไม่หลุ้รอ้ออกไีเี็น็ยะ
ใน่ิ�งแว้ล้อม ้้งน้�น พลา่้ิกเหลือใช้ จ่งไม่ใช่็ยะอ้ก 
้่อไี แ้่เี็นวูุ้้้ิบ ำ่าหรบ้ผลิ้ภ้์์์พลา่้ิกใหม่ๆ  
และนำามาใช้่ ำาไ้้อ้กอยา่ง้่อเนื�องเีน็วงจรไมร่่จ้บ แนวคิ้ 
Circular Economy ำ่าหรบ้พลา่้ิก จ่งเีน็ความหว้ง็อง
่างออก่่่่ ง้คมไร้็ ยะพลา่้ิกในอนาค้ ่ ่�งีจัจบุน้องค์กร
ภาคุุรกิจ็นา้ใหญ่หลายองค์กร ไ้้ห้นมาช่แนวคิ้หยุ้
็ยะพลา่้ิกหรอืล้็ยะพลา่้ิกเี็นศ่นย์ ให้เี็นหน่�งใน 
เี้าหมายการ ำ้าเนินุุรกิจเพื�อความย้�งยนื

แนวัิดการดำาเนินธ่รกิจอยา่งยั�งยืน Environmental, Social and Governance: ESG
องค์ีระกอบของการำำาเิิิิุรกิจอ่่าง่ั�ง่่ิ ไำ้แก่ 
E = Environment (สิ�งแวด่้อม) 
S = Social (สังัม)
G = Governance (ธรรมาัิบา่) 

่ะ่้อิให้เห็ิถ้งวิ่ั่่ัศิ์ขององค์กร่่�ไมเ่พ่่งแ่่แ่วงหาผลกำาไร 
แ่่่ังคำาิ้งถ้ง่ิ�งแวำล้อม ่ังคม และบรรษั่ภิบาลของกิจการ เพ่�อ
ให้ิุรกิจ่ามารถขับเคล่�อิและเ่ิบโ่ไีพรอ้มๆ กับ่ังคม่่�่ั�ง่่ิ 

ิโ่บา่ ESG เี็ิี๊จจั่ ำ่าคัญ่่�ิักลงุ่ิ ำิามาีระเมิิ โอกา่
ใิการเ่ิบโ่และความเ่่�่งของิุรกิจเพ่�อ่ัำ่ิิใจเข้าลงุ่ิใิ
กิจการบรษัิ่ิั�ิๆ จง้เห็ิไำ้ว่าองค์กริุรกิจขิาำใหญห่ลา่ๆ 
องค์กร ไำ้ผิ้กความ่ั�ง่่ิเข้าเี็ิ่่วิหิ้�งของกลุ่่ิ์การำำาเิิิ
ิุรกิจ และมโ่ครงการ่่างๆ ภา่ใ่้แิวคิำ ESG อ่่างเี็ิร่ีิรรม
และ่่อเิ่�อง ่อำคล้องกับเีา้หมา่ำ้าิความ่ั�ง่่ิของโลก

่ก่ัวอ่่าง ใิมิ่ ิำ้าิ่ิ�งแวำล้อม เ่่ิ  การระบุค่าการีล่อ่
ก๊าซเรอ่ิกระจกใิการผลิ่่ิิค้าหรอ่ผลิ่ภัณ์์ของรา้ิค้า
ีล่ก หรอ่มก่าร่ั�งเีา้หมา่ลำการีล่อ่คารบ์อิ่าม GHG 
Emission Scope 1, 2 และ 3 ่่งเ่รมิการใ่ไ้ฟฟ้าจากพลังงาิ
่ะอาำ ่่งเ่รมิเศรษฐกิจหมุิเว่่ิของพลา่่ิก ่ิับ่ิุิ
การ ำิากลับมาใ่ใ้หมใ่่ซ้ำา ่่แิวคิำ Zero Waste เี็ิ่้ิ 

่่วิใิำ้าิ่ังคม องค์กรให้ความ ำ่าคัญกับการ่รา้งอา่พ่ 
่ิับ่ิุิำ้าิการศก้ษา โครงการ่่งเ่รมิุ่ขภาพของคิใิ
่ังคม ่ว่่เหล่อ่ิับ่ิุิิุรกิจขิาำ่่อมใิำ้าิเ่คโิโล่่
และเงิิุ่ิ เี็ิ่้ิ 

ใิขณะ่่�ำ้าิิรรมาภิบาล องค์กร่้ำถ่อเร่�อง ความซ่�อ่ั่่์ 
ุ่จริ่  โีรง่ใ่ และเี็ิ ิรรม

ข้อมู่จาก https://www.oneplanetnetwork.org/world-requires-circular- 
and-low-carbon-economy
https://www.plasticseurope.org/en/focus-areas/circular-economy#:~:-
text=Plastics%20can%20make%20a%20major,make%2C%20use%2C%20
then%20dispose
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เปา้หมายัายใต้กรอบ 
European Green Dear
1. เี้าหมา่ำ้าิ่ภาพอากาศ 
 (Climate Ambition)

2. จำัหาพลังงาิ่ะอาำ ีระห่ัำ 
 และีลอำภั่

3. ขับเคล่�อิอุ่่าหกรรม
 เพ่�อเศรษฐกิจ่ะอาำและ
 เศรษฐกิจหมุิเว่่ิ

4. เีล่�่ิผ่าิ่่่การคมิาคมขิ่่ง
 ่่�่าญฉลาำและ่ั�ง่่ิ

5. ิโ่บา่การเกษ่ร่่�่่งเ่รมิ
 ระบบอาหาร่่�เี็ิีระโ่่ิ์
 ่่อุ่ขภาพและเี็ิมิ่ ร
 ่่อ่ิ�งแวำล้อม

6. อิุรกัษ์และ่่งเ่รมิความ
 หลากหลา่่าง่ว่ภาพ

7. มุง่่่่่ังคมและ่ิ�งแวำล้อม
 ไรม้ลพิษ

่หภาพยุโรีให้ความ ำ่าค้ญและ้่อ่่้อย่างจรงิจ้งก้บการเีล้�ยนแีลง
่ภาพอากาศและมลภาวะ โ้ยีระกาศเี้าหมาย่รา้งยุโรี่้�ม้ความเี็น 
กลาง่างคารบ์อนภายในีี พ.ศ. 2593 และไ้้ออก European Green Deal 
ใหเ้ีน็กรอบการ ำ้าเนินงานภายในี ีพ.ศ. 2553 - 2564 เพื�อมุง่่รา้งเศรษฐกิจ
ยุโรีให้เ้ิบโ้อย่างย้�งยืน บรรลุเี้าหมายีล่อยก๊า่เรอืนกระจกเี็นศ่นย์ในีี 
พ.ศ. 2593 และีกี้อง่ิ�งแว้ล้อม่้�เี็นูิ�น่้�อย่่้ ามุรรมชา้ิ โ้ยไม่่ ิ�งใคร
ไว้็า้งหล้ง 

่้�งน้�่ หภาพยุโรีมุง่หมายให้ European Green Deal ่ รา้งผลเชงิบวก้่อ
ู่านการ์์การเีล้�ยนแีลง่ภาพอากาศและ่ิ�งแว้ล้อม และ่ะ่้อนบ่บา่
การเี็นผ่้นำาใน้้านการเีล้�ยนแีลง่ภาพภ่มิอากาศโลก็อง่หภาพยุโรี  
รวมู่ง่่งเ่รมิช้วิ้ความเี็นอย่่็องพลเมืองและการเจรญิเ้ิบโ้อย่างย้�งยืน
็องเศรษฐกิจยโุรี โ้ยมก้ารีระกาศนโยบาย ยุ่ ุศา่้รแ์ละแผนีิิบ้้ ิการ 
่้�ครอบคลุมีระเ้็นเี้าหมาย็อง European Green Deal เพื�อบรรลุ
วูุ้้ีระ่งค์หล้กในการ่่งเ่รมิใหใ้ช้่รพ้ยากรอย่างเหมาะ่มเพื�อ่รา้งยุโรี
ให้ม้เศรษฐกิจ่้เ็้ยวีลอ้คารบ์อน ่่งเ่รมิระบบเศรษฐกิจหมุนเว้ยน ฟื� นฟ่
ุรรมชา้ิ่้�ม้ความหลากหลาย่างช้วภาพ และกำาจ้้มลพิษใน่ิ�งแว้ล้อม  
่่�งยุ่ ุศา่้รแ์ละแผนงาน ำ่าค้ญๆ ภายใ้้กรอบ European Green Deal เช่น

สรา้งเศรัฐกิจส่เขย่วด้วย European Green Deal

Towards the sustainable future
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• กฎหมาย่ภาพอากาศ็อง่หภาพยโุรี (European Climate Law) 
• ยุุ่ศา่้รพ์ล้งงานหมุนเว้ยนนอกชาย่ั� ง เพื�อีระเมินศ้กยภาพการจ้้หา 
 พล้งงานหมนุเว้ยนจากแหล่งพล้งงานนอกชาย่ั� ง่ะเล 
• Renovation Wave Strategy ภายใ้้เี้าหมายการจ้้หาพล้งงาน่ะอา้และ 
 ีลอ้ภ้ย เพื�อีรบ้ีรุงีระ่ิุ่ภิาพการใชพ้ล้งงาน็องอาคารใน่หภาพยโุรี  
 และยกระ้้บคุ์ ภาพชวิ้้็องผ่อ้ย่อ่าศ้ย
• แผนีิิบ้้ ิการเศรษฐกิจหมนุเว้ยน (Circular Economy Action Plan) เพื�อ 
 เีล้�ยนผา่นอุ้ ่าหกรรมยโุรี่่่เศรษฐกิจหมนุเว้ยน

ข้อมู่ จาก https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://thaieurope.net/2021/02/12/eu-green-deal-2020-and-wp-2021/
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ีระเ่ศไ่ยไ้้แ่้งเจ้จำานงในการรว่มแกไ้็ีัญหา
การเีล้�ยนแีลง่ภาพภ่มิอากาศ็องโลกภายใ้้ความ
้กลงีาร้่  ่ ้�มเ้ีา้หมายล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจกรอ้ย
ละ 20-25 ภายในีี พ.ศ. 2573 ่ ่�งเ่้ยบเ่่าก๊า่เรอืนกระจก
ไมน้่อยกว่า 111 ล้าน้้นคารบ์อนไ้ออกไ่้์ ผ่านวิุก้าร้่างๆ 
เชน่ การล้ีรมิา์การีล่อยก๊า่เรอืนกระจก่้�เกิ้็่�นจาก
การ ำ้าเนินุุรกิจ ่้�ง่าง้รงและ่างอ้อม (้าม็อบเ็้
คารบ์อนฟุ้ ีรนิ่์ scope 1, 2 และ 3) การลง่นุเพื�อเีล้�ยน
ผา่น่่พ่ล้งงาน่ะอา้ เชน่ พล้งงานแ่งอา่ิ้ยแ์ละพล้งงาน
ลม การออกแบบว้่้แุละผลิ้ภ้์์์ในกระบวนการผลิ้่้�ใช้
่รพ้ยากรน้อยลง เพื�อชว่ยล้การีล่อยก๊า่เรอืนกระจก การ
จ้้่ื�อ่้เ็ย้วในองค์กร เชน่ พจิาร์าการใช้วูุ้้้ ิบหรอืวุ้่้
่้�ไม่่ ำาลาย่ิ�งแว้ล้อม การเ็า้รว่มโครงการ่ื�อ็ายคารบ์อน
เคร้ิ้ภาค่มค้รใจ เีน็้้น

ล่าุ่้ เมื�อเ้ือนกุมภาพ้นุ์ พ.ศ. 2564 ่ภา
อุ้่าหกรรมแห่งีระเ่ศไ่ย (่.อ.่.) และ ำ่าน้กงาน
นโยบายและแผนพล้งงาน (่นพ.) กระ่รวงพล้งงาน ไ้้รว่ม
ลงนามบ้น่่ก็้อ้กลงความรว่มมือจ้้ ำ่าฐาน็้อม่ลการใช้
พล้งงานโ้ยวิุ้่ างอิเล็ก่รอนิก่์ (Database) ็ อง่มาชิก 
่.อ.่. ่ ่�งจะชว่ยให้่ ามารูกำาหน้เีา้หมายในการล้การ
ีล่อยก๊า่เรอืนกระจกและมา้รการล้การีล่อยก๊า่เรอืน
กระจก็องภาคอุ้่าหกรรม ่อ้คล้องก้บแผน “การม ้
่่วนรว่ม่้�ี ระเ่ศกำาหน้” หรอื NDC  ่ ้�ไ่ยแ่้งเจ้นารมย ์
ไว้ก้บภาค้ความ้กลงีาร้่  นอกจากน้�น ่.อ.่. ยง้รว่มก้บ 

หน่วยงาน่้�เก้�ยว็้อง ่น้บ่นุนภาคุุรกิจอุ้่าหกรรมใน
เ็้พฒ้นาพเิศษภาค้ะว้นออก (EEC) ใหเ้ีน็อุ้ ่าหกรรม
คารบ์อน ำ้า 

นอกจากน้�  เมื�อ ว้น่้�  1  ม้นาคม พ.ศ.  2564  
ค์ะกรรมการนโยบายการเีล้�ยนแีลง่ภาพภ่มิอากาศ
แห่งชา้ิ (กนภ.) ไ้้เห็นชอบ้่อ่าระ ำ่าค้ญ็อง (รา่ง) 
พระราชบญ้ญ้้ ิการเีล้�ยนแีลง่ภาพภม่อิากาศ พ.ศ. ....  
และ (รา่ง) กรอบหล้กการกฎหมายลำา้้บรอง โ้ยจะม้
การนำาเ่นอ้่อค์ะรฐ้มน้รเ้พื�อพิจาร์าเห็นชอบ้่อไี 
่่�งหมายความว่าในอนาค้อ้นใกล้ ีระเ่ศไ่ยกำาล้งจะ
ม้กฎหมายโลกรอ้นฉบ้บแรก ้้งน้�นภาคเอกชนจ่งควรเริ�ม
เ้รย้มการ้้านการล้คารบ์อนในองค์กร รวม่้�งใน่ินค้า
และบรกิาร เพื�อให้่ามารูีรบ้้้วไ้้อย่างรว้เรว็ และ
่ามารูชิงความไ้้เีรย้บจากค่่แ็่งเมื�อม้กฎหมายออกมา
ควบคมุ โ้ยเฉพาะการนำาเ่คโนโลย ้และนว้้กรรมมาใช้

ในีัจจุบ้น ความก้าวหน้า่างเ่คโนโลย้ ำ่าให ้
การีรบ้้้วเพื�อเี็นมิ้ร้่อ่ิ�งแว้ล้อมไม่ยากอย่าง่้�คิ้ 
ยก้้วอยา่งเชน่ นว้้กรรมเม็้ พลา่้ิก INNATE™ ็อง Dow  
่้�่ามารูผลิ้บรรจภุ้์์์ไ้้แ็ง็แรง็่�นกว่าเ้ิม และใชเ้ม็้
พลา่้ิกน้อยลง 18% ่ามารูล้การีล้ีล่อยก๊า่เรอืน
กระจกไ้้เี็นจำานวนมากและย้งรไ้่เคิลไ้้ โ้ยผ่้ผลิ้ใช ้
งบีระมา์ไม่แ้ก้่างจากเ้ิม แ้่ไ้้บรรจุภ้์์์่้�ม้
คุ์ ่มบ้้ ิ้้กว่าเ้ิม

ก๊าิเรอืนกระจกแ่ะกฎหมายโ่กรอ้นฉบบัแรก

การปรบัตัวด้านัวามยั�งยืนในประเทศไทย
นอกจากใน้่างีระเ่ศ่้�ม้การ้ื�น้้วเรื�อง่ิ�งแว้ล้อมและความย้�งยืนแล้วน้�น องค์กรุุรกิจ็องไ่ยเองก็ม้ความ

เคลื�อนไหวใน้้านความย้�งยืน่้�น่า่นใจ้้วยเช่นก้น ่่�ง่้�งหม้เกิ้็่�นจากความรว่มมือ็อง่้�งภาครฐ้ เอกชน และภาค
ีระชาชน ่้�ผล้ก้้นใหเ้กิ้ความเีล้�ยนแีลง้้าน่ิ�งแว้ล้อม็องไ่ยไี่่่จุ้ หมาย่้�ใกล้ก้บีระชาคมโลกมาก็่�น

Towards the sustainable future
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BCG โมเ้ล เี็นแนวคิ้
การพ้ฒนาเศรษฐกิจ่้�รฐ้บาลเพิ�ง
ีระกาศใชเ้มื�อเรว็ๆ น้� ีระกอบ้้วย 
3 เศรษฐกิจหล้กไ้้แก่

B = Bio economy ระบบ
เศรษฐกิจช้วภาพ มุ่งเน้นการใช้
่รพ้ยากรช้วภาพให้เกิ้ีระโยชน์
่่งุ่้ เช่น การพ้ฒนาพ้นุุพ์ืชให้ม้
ุาุ้อาหาร่่ง หรอืให้ผลผลิ้มาก
็่�น การนำาผลผลิ้่างการเกษ้ร
มา่รา้งมล่ค่าเพิ�ม

C = Circular economy ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเว้ยน ่่�งเชื�อมโยงก้บ 
B โ้ยมุ่งเน้นการใช้่ รพ้ยากรอยา่ง
คุ้มค่า่้�ุ่้ และเีล้�ยนจากการ
บรโิภคแบบเ่้น้รง่้� "ใช้แล้ว่ิ�ง" 
ใหเ้ีน็ “วงกลม” คือนำา่รพ้ยากร่้�
ใชแ้ล้วกล้บมาหมนุเว้ยนใช้ี ระโยชน์
ใหม ่เชน่ การรไ้่เคิล การนำา็องเ่้ย
จากอุ้ ่าหกรรมหน่�งมาเี็นวูุ้้้ บิ
็องอุ้ ่าหกรรมอื�น เชน่ นำากากมน้

ำ่าีะหล้งจากการผลิ้แี้งไีผลิ้
เอ่านอล นำานำาม้นเหลือ่ิ�งจาก
การผลิ้กระ้าษไีผลิ้พลา่้ิก
ชว้ภาพ

G = Green Economy ระบบ
เศรษฐกิจ่้เ็้ยว ่้�ครอบคลุม่้�ง B 
และ C ่ ่�งมุง่แกไ้็ีัญหา่ิ�งแว้ล้อม 
่รา้งความย้�งยืน โ้ยใช้เ่คโนโลย้
และนว้้กรรมเีน็้้ว็บ้เคลื�อนหล้ก

แผนีิิบ้้ กิารการจ้้การ็ยะพลา่้ิก พ.ศ. 2561-2573 หรอื roadmap 
การจ้้การ็ยะพลา่้ิก็องีระเ่ศไ่ย เน้นการใชพ้ลา่้ิกเ่่า่้�จำาเีน็ และ
นำาแนวคิ้ “เศรษฐกิจหมนุเว้ยน” หรอื Circular Economy มาใชโ้้ยเีล้�ยนมมุ
มองว่า็ยะเีน็่รพ้ยากร่้�นำามาใช้่ ำา หรอื รไ้่เคิลเีน็วงจรไ้้ ่ ่�งจะ ำ่าใหไ้มม่้
พลา่้ิกเหลือใชห้ลุ้ รอ้ออก่่่่ิ�งแว้ล้อม

ในีี พ.ศ. 2564 ภาครฐ้ไ้้ีระกาศล้การใช้พลา่้ิก “ใช้แล้ว่ิ�ง”  
่้�เีน็เีา้หมาย 4 ชนิ้ ไ้้แก่ ู งุพลา่้ิกหหิ่�ว่้�บางกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟม
บรรจอุาหาร แก้วพลา่้ิก่้�บางกว่า 100 ไมครอน และหลอ้พลา่้ิก ภายใน
ี ีพ.ศ. 2565 (ยกเว้นการใชใ้นเ้็ก คนชรา ผ่้ี ว่ย) และเ้รย้มการนำาพลา่้ิก
เีา้หมาย 7 ชนิ้ (ูงุพลา่้ิกหหิ่�วแบบหนา บรรจภุ้์์์ฟิล์มพลา่้ิกช้�นเ้้ยว 
็ว้พลา่้ิก่กุชนิ้ ่ า็ว้ แก้วพลา่้ิก ู า้ และกล่องอาหารและช้อน ่ อ้ม 
ม้้พลา่้ิก) กล้บเ็้า่่่ระบบเศรษฐกิจหมุนเว้ยนเพื�อใช้ี ระโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
50% ภายในี ีพ.ศ. 2565  

้้วยเี้าหมาย่้�รว่มก้นกำาหน้็่�นมาน้� ีระเ่ศไ่ยจ่งม้ความ่้า่าย
ใหม่่้�่้�งผ่้ผลิ้ ผ่ใ้ห้บรกิาร และผ่้บรโิภค ่่�งเก้�ยว็้องก้บบรรจุภ้์์์พลา่้ิก
้้องก้าวไีใหู้ ่งพรอ้มๆ ก้น เชน่ การพฒ้นาบรรจภุ้์์์พลา่้ิกใหร้ไ้่เคิลไ้้ 
เพื�อให้่ รพ้ยากร่้�มค่้าไ้้กล้บเ็า้่่่ระบบเศรษฐกิจหมนุเว้ยน รวมู่งการจ้้การ
ระบบค้้แยกและจ้้่่ง็ยะให้กล้บเ็้า่่่วงจรการรไ้่เคิลใหไ้้้ ่่�ง่้�ผ่านมาก็ม้
ความพยายามในเรื�องน้�มาโ้ย้ลอ้

การยกระดับการใี้ั่าสติกสำาหรบัผู้บรโิัั
ในประเทศไทย

เมื�อ BCG 
เป็นวาระแห่งีาติ

Green economy

Circular
economyBioeconomy

Towards the sustainable future
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ก่่่มบริั ัท ดาว ประเทศไทย

สำานักงานให่่
่ั�ิ  8, 14-16 อาคารไว่์กรุ๊ี  2
เลข่่� 75 ซอ่ร่เบ่่  ถิิุ่ขุมวิ่ 42 
พระโขิง กรุงเ่พฯ 10110
โ่รศัพ่์ 0 2365 7000
โ่ร่าร 0 2381 1249

สุานท่�ตั�งโรงงาน
ิิคมอุ่ ่าหกรรมมาบ่าพุำ
เลข่่� 8 ถิิไอ-4 ิิคมอุ่ ่าหกรรมมาบ่าพุำ
อำาเภอเมอ่ง จงัหวัำระ่อง 21150
โ่รศัพ่์ 0 3867 3000
โ่ร่าร 0 3868 3991

สุานท่�ตั�งโรงงาน 
ิิคมอุ่ ่าหกรรมเอเซ่่
เลข่่� 10 หม่ ่2 ิิคมอุ่ ่าหกรรมเอเซ่่
่้่ ี.ณ. 71 ำ่าบลบา้ิฉาง อำาเภอบา้ิฉาง 
จงัหวัำระ่อง 21130
โ่รศัพ่์ 0 3892 5500
โ่ร่าร 0 3860 5903

www.dow.com/thailand
Dow Thailand
Dow Thailand Group

ีื�อัาั "วิุ่ี่วิต" 
ุ่ายโดย ั่ณีา่วิทย ์อสิราส่วิัากร 
รางวัล่ิะเลิศ ีระเภ่ีระ่า่ิ่ั�วไี
การีระกวำภาพถ่า่ 
"ห้องเร่่ ิิรรม่า่ิ ี่า่า่เลิีาก ำิาีระแ่" 
โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance


