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พร่ธ่ิชีา วงศย์ั่านนาวา
บรรณาธิกัาร

ความปกัต่ใหม่
ของกัาร่เปล่้ำ�ยั่นแปล้ำง
ครบรอบหน่ึ่�งปีีแล้้ว สำำ�หรับก�รดำำ�เนึ่ินึ่ชีีวิตในึ่โล้กที่ี�มีีก�รระบ�ดำของโควิดำ-19  

ก�รใช้ีชีีวิตแบบปีกติใหม่ีได้ำกล้�ยมี�เป็ีนึ่ส่ำวนึ่หน่ึ่�งของชีีวิตพล้เมืีองโล้ก มีีก�รเกิดำใหม่ี  
แก้ไข เปีลี้�ยนึ่แปีล้ง แล้ะล่้มีสำล้�ยของสิำ�งต่�งๆ มี�กมี�ยด้ำวยอัตร�เร็วทีี่�เพิ�มีข่�นึ่อย่�งมี�ก  
ผู้้้ทีี่�สำ�มี�รถปีรับตัวให้เท่ี่�ทัี่นึ่กับสำถ�นึ่ก�รณ์์ได้ำเท่ี่�นัึ่�นึ่ทีี่�จะเป็ีนึ่ผู้้้ทีี่�อย้่รอดำปีล้อดำภััย  
องค์กรทีี่�ปีรับตัวไปีพรอ้มีกันึ่ทัี่�งองค์กรเท่ี่�นัึ่�นึ่จ่งจะฝ่่�ฟัันึ่วิกฤตรวมีถ่งสำร�้งผู้ล้กระที่บที่ี�ดีำ
ให้แก่พนัึ่กง�นึ่แล้ะสัำงคมีได้ำอย่�งยั�งยืนึ่

@Dow ฉบับนีึ่�เร�นึ่ำ�เรื�องร�วทีี่�น่ึ่�สำนึ่ใจ ในึ่มุีมีมีองต่�งๆ ทัี่�งวิที่ย�ศ�สำตร์ นึ่วัตกรรมี 
ก�รแพที่ย์ ก�รที่่องเที่ี�ยว เที่รนึ่ดำ์ใหม่ีๆ เรื�องร�วของชีุมีชีนึ่ ไปีจนึ่ถ่งเรื�องน่ึ่�สำนึ่ใจ 
ในึ่วรรณ์กรรมี มี�นึ่ำ�เสำนึ่อให้แก่ผู้้้อ่�นึ่ในึ่ร้ปีแบบออนึ่ไล้นึ่์แล้ะแบบร้ปีเล้่มีหนัึ่งสืำอ 
ทีี่�พิมีพ์ด้ำวยกระดำ�ษถนึ่อมีสำ�ยต�คุณ์ภั�พส้ำง เพื�อให้ผู้้้อ่�นึ่ของเร�มีีคว�มีรื�นึ่รมีย์แล้ะ 
ได้ำปีระโยชีน์ึ่จ�กคอลั้มีน์ึ่ต่�งๆ ของ @Dow ไดำ้มี�กที่ี�สุำดำ ซ่ึ่�งทีี่มีง�นึ่ก็อย�กได้ำฟัังเสีำยง 
จ�กผู้้้อ่�นึ่ว่�ชีอบอะไรในึ่นิึ่ตยสำ�ร @Dow แล้ะอย�กให้ทีี่มีง�นึ่ปีรับปีรุงหรือเพิ�มีเติมี 
สิำ�งใดำบ้�ง ส่ำงคว�มีเห็นึ่ของท่ี่�นึ่มี�ให้เร�ฟัังกันึ่นึ่ะคะ 

ขอให้สำนุึ่กสำนึ่�นึ่กับก�รอ่�นึ่นึ่ะคะ

D O W  S A W A S D E E
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วัฒนธิร่ร่ม ด้าว
กัับกัาร่เจร่่ญเต่บโตอยั่่างยัั่�งยืั่น

ในปร่ะเที่ศเว่ยั่ด้นาม

เมืี�อพ้ดำถ่งหน่ึ่�งในึ่ปีระเที่ศทีี่�มีีอัตร�ก�รเจริญเติบโต 
ที่�งเศรษฐกิจส้ำงทีี่�สำุดำในึ่โล้ก หน่ึ่�งในึ่คำ�ตอบทีี่�อย่้ในึ่ใจของ 
หล้�ยคนึ่น่ึ่�จะมีีปีระเที่ศเวียดำนึ่�มีรวมีอย้่ด้ำวยแน่ึ่ๆ 

ด้ำวยข้อได้ำเปีรียบในึ่เชิีงโครงสำร้�งของปีระชี�กรทีี่�อ�ยนุ้ึ่อย  
มีีค่�จ้�งแรงง�นึ่ตำ�� บวกกับนึ่โยบ�ยของรัฐในึ่ก�รเปิีดำรับ 
ก�รล้งทุี่นึ่ เวียดำนึ่�มีจ่งเป็ีนึ่หน่ึ่�งในึ่เพียงไม่ีกี�ปีระเที่ศทีี่�ยังมีีอัตร�
ก�รเจริญเติบโตของผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์มีวล้รวมีในึ่ปีระเที่ศ (GDP) เป็ีนึ่บวก 
ท่ี่�มีกล้�งสำถ�นึ่ก�รณ์์ระบ�ดำของ COVID-19 กิจกรรมีที่�ง
เศรษฐกิจของปีระเที่ศเวียดำนึ่�มีฟ้ั�นึ่ตัวได้ำรวดำเร็วมี�กในึ่ไตรมี�สำ
ทีี่� 3 แล้ะยังฟ้ั�นึ่ตัวอย่�งต่อเนืึ่�องในึ่ไตรมี�สำทีี่� 4 ซ่ึ่�งค�ดำก�รณ์์ว่�
จะมีีอัตร�ก�รเจริญเติบโตถ่งร้อยล้ะ 6 ในึ่ปีี 2564

ดาว เริ�มีต้นึ่ทีี่�ปีระเที่ศเวียดำนึ่�มีในึ่ปีี 2538 โดำยมีีสำถ�นึ่ะ
เป็ีนึ่สำำ�นัึ่กง�นึ่ตัวแที่นึ่ก�รจัดำจำ�หน่ึ่�ย แล้ะค่อยๆ ขย�ยกิจก�ร
ต่อเนืึ่�องจนึ่ยกสำถ�นึ่ะเปี็นึ่บริษัที่จำ�กัดำในึ่ปีี 2559 ก�รที่ี� ดำ�ว 
เวียดำนึ่�มี ได้ำรับสำถ�นึ่ะเป็ีนึ่บริษัที่จำ�กัดำ ที่ำ�ให้บริษัที่ฯ สำ�มี�รถ
ขย�ยขอบเขตของกิจกรรมีไดำ้อย่�งหล้�กหล้�ยมี�กข่�นึ่ เช่ีนึ่  
ก�รจัดำจำ�หน่ึ่�ยสิำนึ่ค้�ภั�ยในึ่ปีระเที่ศดำ้วยสำกุล้เงินึ่ดำอง ก�รจัดำ
ตั�งโกดัำงเก็บสิำนึ่ค้� แล้ะก�รล้งทุี่นึ่ในึ่โรงง�นึ่ผู้ลิ้ตสิำนึ่ค้� ยอดำข�ย
ของดำ�วในึ่ปีระเที่ศเวียดำนึ่�มีจ่งเพิ�มีข่�นึ่อย่�งก้�วกระโดำดำแล้ะ 
ต่อเนืึ่�อง โดำยมีียอดำข�ยจ�กเม็ีดำพล้�สำติกปีระเภัที่ Polyethylene  
เกินึ่คร่�งของยอดำข�ยทัี่�งหมีดำ ต�มีด้ำวยยอดำข�ยของสิำนึ่ค้� 
ในึ่กลุ่้มี Polyols, Coating แล้ะ Silicone ต�มีล้ำ�ดัำบ

เร่ื�องโด้ยั่ เอกัสิทธิ� ลัคนานิธิพันธ์ุ 
General Director, Dow Chemical Vietnam
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ปัีจจุบันึ่ ดำ�ว ยังคงมุ่ีงมัี�นึ่ขย�ยกิจก�รในึ่ปีระเที่ศ
เวียดำนึ่�มี เนึ่้นึ่สำร้�งก�รเจริญเติบโตในึ่สำินึ่ค้�ทีี่�มีีคุณ์สำมีบัติ 
โดำดำเด่ำนึ่ทีี่�สำร้�งกำ�ไรได้ำอย่�งมัี�นึ่คง ซ่ึ่�งแผู้นึ่ง�นึ่ขย�ยกิจก�ร 
กำ�ลั้งพิจ�รณ์�ถ่งคว�มีเปี็นึ่ไปีไดำ้ในึ่ก�รเพิ�มีผู้้้เชีี�ยวชี�ญที่�งดำ้�นึ่ 
ก�รข�ย แล้ะผู้้้เชีี�ยวชี�ญดำ้�นึ่เที่คนึ่ิคในึ่ก�รเจ�ะตล้�ดำสำินึ่ค้� 
ในึ่แต่ล้ะกลุ่้มี รวมีถ่งศ่กษ�คว�มีเป็ีนึ่ได้ำในึ่ก�รก�รสำร้�ง  
Customer Collaboration Center ซ่ึ่�งจะมีีทัี่�งห้องที่ดำล้อง 
แล้ะห้องปีระชุีมีสำำ�หรับรับรองล้้กค้�ในึ่สำถ�นึ่ทีี่�เดีำยวกันึ่ เพื�อให้
เร�สำ�มี�รถส่ำงมีอบผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์ แล้ะบริก�รอันึ่ดีำเยี�ยมีให้กับล้้กค้�

นึ่อกเหนึ่ือจ�กก�รพัฒนึ่�ยอดำข�ยแล้้ว ดำ�ว เวียดำนึ่�มี 
ยังย่ดำถือพันึ่ธกิจในึ่ก�รเป็ีนึ่พล้เมืีองทีี่�ดีำโดำยก�รที่ำ�ง�นึ่เชิีงรุก 
เพื�อสำร้�งก�รพัฒนึ่�อย่�งยั�งยืนึ่ให้กับชุีมีชีนึ่ทีี่�เร�อ�ศัยอย้่  
เร�เริ�มีต้นึ่โครงก�รนึ่ำ�ขยะพล้�สำติกมี�ที่ำ�ถนึ่นึ่เมืี�อปีี 2562 
แล้ะไดำ้รับก�รตอบรับจ�กทัี่�งเอกชีนึ่แล้ะรัฐบ�ล้ คว�มีสำำ�เร็จ 
ของโครงก�รยงัได้ำรับก�รกล่้�วถ่งในึ่หล้�ยๆ ก�รสัำมีมีนึ่�ขนึ่�ดำใหญ่  
ผู่้�นึ่ทัี่�งองค์กรพัฒนึ่�เอกชีนึ่ทีี่�ไม่ีแสำวงห�ผู้ล้กำ�ไร แล้ะจ�ก 
เจ้�หน้ึ่�ทีี่�รัฐบ�ล้

เมืี�อต้นึ่ปีี 2563 ดำ�ว เวียดำนึ่�มี ได้ำจับมืีอร่วมีกับกระที่รวง
ที่รัพย�กรธรรมีชี�ติแล้ะสิำ�งแวดำล้้อมีเวียดำนึ่�มี แล้ะพันึ่ธมีิตร  
เพื�อจัดำตั�งองค์กรคว�มีร่วมีมืีอในึ่ก�รสำ่งเสำริมีแล้ะสำร้�งระบบ
เศรษฐกิจแบบหมุีนึ่เวียนึ่ของขยะพล้�สำติกในึ่ปีระเที่ศเวียดำนึ่�มี 
องค์กรนีึ่�ถือเป็ีนึ่องค์กรคว�มีร่วมีมืีอระหว่�งภั�ครัฐ แล้ะ 
ภั�คเอกชีนึ่องค์กรแห่งแรกทีี่�มีีพันึ่ธกิจในึ่เรื�องก�รจัดำก�รขยะ 
ด้ำวยแนึ่วคิดำเศรษฐกิจแบบหมุีนึ่เวียนึ่

คว�มีมุ่ีงมัี�นึ่แล้ะคว�มีทุ่ี่มีเที่ในึ่ก�รพัฒนึ่�สัำงคมี ส่ำงผู้ล้ให้  
ดำ�ว เวียดำนึ่�มี ได้ำรับร�งวัล้องค์กรเอกชีนึ่ยอดำเยี�ยมีในึ่ก�รพัฒนึ่� 
อย�่งยั�งยนืึ่ต่อเนืึ่�องเป็ีนึ่เวล้�หล้�ยปีีซ้ึ่อนึ่ อย�่งไรก็ต�มีคว�มีสำำ�เร็จ 

โครงกัารถึนนพลาสติิกัรไีซเคิลในเวีัย่ดนาม

ดาวัส่งเสรมิกัารสรา้งระบบเศรษ์ฐกิัจหัมุนเวีัย่นของขย่ะพลาสติิกั

เหล่้�นีึ่�ไม่ีได้ำเกิดำข่�นึ่เอง แต่เป็ีนึ่ผู้ล้จ�กก�รร่วมีมืีอร่วมีใจของ 
พนัึ่กง�นึ่ทุี่กคนึ่ทีี่�มีี DNA ของ ดำ�ว ในึ่ก�รไม่ียอมีแพ้ มุ่ีงมัี�นึ่ 
พัฒนึ่�แก้ไขปัีญห� จนึ่เมืี�อถ่งเวล้�นีึ่�เร�สำ�มี�รถพ้ดำได้ำอย่�ง 
เต็มีปี�กว่�รัฐบ�ล้เวียดำนึ่�มีเห็นึ่ภั�พ ดำ�ว ในึ่ฐ�นึ่ะของผู้้้นึ่ำ� 
ในึ่ก�รพัฒนึ่�อย่�งยั�งยืนึ่

ปีระเที่ศเวียดำนึ่�มีอย้่ห่�งจ�กปีระเที่ศไที่ยไม่ีไกล้เล้ย
ครับ ใช้ีเวล้�เดิำนึ่ที่�งโดำยเครื�องบินึ่ไม่ีต่�งจ�กทีี่�เร�บินึ่ไปีภ้ัเก็ต  
คนึ่เวียดำนึ่�มีก็มีีอัธย�ศัยคล้้�ยๆ คนึ่ไที่ย ทัี่กที่�ยกันึ่ก็เรียกกันึ่เป็ีนึ่
พี�เป็ีนึ่น้ึ่อง ถ่งขนึ่�ดำว่�มุีกตล้กก็ยังคล้้�ยๆ กันึ่ เวล้�เล่้นึ่มุีกแบบ
ไที่ยๆ ให้คนึ่เวียดำนึ่�มีฟัังเข�ก็ขำ�ตัวงอเหมืีอนึ่เร� คนึ่เวียดำนึ่�มี
ชีอบแล้ะมีีทัี่ศนึ่ะคติทีี่�ดีำมี�กกันึ่คนึ่ไที่ย

ผู้มีเชืี�อว่� ดำ�ว เวียดำนึ่�มี จะเติบโตอย่�งต่อเนืึ่�องในึ่
อนึ่�คต ก�รขย�ยกิจก�รย่อมีต้องก�รบุคล้�กรเพิ�มีมี�กข่�นึ่  
แล้ะเพื�อนึ่ๆ ที่ี� ดำ�ว เวียดำนึ่�มี ก็มีีคว�มีสำนึ่ใจในึ่ก�รห�โอก�สำ 
ในึ่ก�รออกไปีที่ำ�ง�นึ่ต�่งปีระเที่ศ ซ่ึ่�งแนึ่น่ึ่อนึ่ทีี่�สุำดำว่�ปีระเที่ศไที่ย
ย่อมีเป็ีนึ่ตัวเลื้อกล้ำ�ดัำบต้นึ่ๆ ของเข� 

หวังว่�เพื�อนึ่ๆ ทีี่�เมืีองไที่ย แล้ะเพื�อนึ่ๆ ทีี่�เวียดำนึ่�มีจะได้ำ 
มีีโอก�สำที่ำ�ง�นึ่ใกล้้ชิีดำ หรือแล้กเปีลี้�ยนึ่ก�รที่ำ�ง�นึ่ระหว่�ง
ปีระเที่ศกันึ่มี�กข่�นึ่ ที่ำ�ให้เร�ได้ำเปิีดำโล้กทัี่ศน์ึ่ในึ่ก�รที่ำ�ง�นึ่ต่�ง
วัฒนึ่ธรรมี แล้ะมีีคว�มีเข้�ใจคว�มีแตกต่�งหล้�กหล้�ยของผู้้้อื�นึ่
ได้ำมี�กข่�นึ่ด้ำวยครับ



มีนุึ่ษย์มีีคว�มีต้องก�รใช้ีจินึ่ตนึ่�ก�รเพื�อก�รเอ�ชีีวิตรอดำมี�ตั�งแต่ยุคด่ำกดำำ�บรรพ์ 
พลั้งของจินึ่ตนึ่�ก�รนัึ่�นึ่ช่ีวยปีลุ้กเร้�อ�รมีณ์์คว�มีร้้ส่ำกแล้ะคว�มีคิดำได้ำเป็ีนึ่อย่�งดีำ 
จินึ่ตนึ่�ก�รคือสิำ�งทีี่�ช่ีวยเร่งปีฏิิกิริย�ที่�งอ�รมีณ์์คว�มีร้้ส่ำกแล้ะคว�มีน่ึ่กคิดำถ่งชีีวิตแล้ะ 
ก�รดำำ�รงอย้่ของมีนุึ่ษย์ ในึ่อดีำตนัึ่�นึ่ มีนุึ่ษย์ใช้ีวรรณ์คดีำเป็ีนึ่สืำ�อกล้�งในึ่ก�รใช้ีจินึ่ตนึ่�ก�ร
ของตนึ่เองเพื�อวัตถุปีระสำงค์ทีี่�แตกต่�งกันึ่ในึ่ชีีวิต ด้ำวยเหตุนีึ่�เองวรรณ์คดีำคือสิำ�งทีี่�ที่ำ�ให้
มีนุึ่ษย์นัึ่�นึ่สัำมีผัู้สำได้ำถ่งก�รดำำ�รงอย้่ของตนึ่เองแล้ะชี่วยให้เร�คิดำคำ�น่ึ่งถ่งชีีวิต ปีระเด็ำนึ่ทีี่�
สำำ�คัญก็คือในึ่หล้�ยๆ ครั�งวรรณ์คดีำนัึ่�นึ่สำะท้ี่อนึ่ถ่งสิำ�งทีี่�มีนุึ่ษย์เฝ้่�ใฝ่่ฝั่นึ่ เป็ีนึ่คว�มีหวัง  
เป็ีนึ่คว�มีฝั่นึ่ของมีนุึ่ษย์ทีี่�จะมีีชีีวิตทีี่�ดีำกว่�เดิำมี 

วรรณ์คดีำทีี่�น่ึ่�สำนึ่ใจเรื�องหน่ึ่�งคือ “ไตรภููมิิพระรว่ง” วรรณ์คดีำเรื�องนีึ่�สัำนึ่นิึ่ษฐ�นึ่ว่�
เขียนึ่ข่�นึ่ในึ่สำมัียสุำโขทัี่ย โดำยพระย�ฦๅไที่ย หรือพระมีห�ธรรมีร�ชี�ทีี่� 1 อ�ยุอ�นึ่�มีของ
วรรณ์คดีำเรื�องนีึ่�ก็เกือบเจ็ดำร้อยปีีแล้้ว โดำยไตรภ้ัมิีพระร่วงนัึ่�นึ่เป็ีนึ่เรื�องเกี�ยวกับก�รอธิบ�ย
ภัพภ้ัมิีต่�งๆ ทัี่�งสำ�มีภ้ัมิี ได้ำแก่ ก�มีภ้ัมิี ร้ปีภ้ัมิี แล้ะอร้ปีภ้ัมิี (ไม่ีใช่ี นึ่รก โล้กมีนุึ่ษย์แล้ะ
สำวรรค์อย่�งทีี่�หล้�ยๆ คนึ่เข้�ใจ แต่ทัี่�ง นึ่รก โล้กมีนุึ่ษย์แล้ะสำวรรค์นัึ่�นึ่เป็ีนึ่ส่ำวนึ่หน่ึ่�งทีี่�อย้่
ในึ่ “ก�มีภ้ัมี”ิ ต่�งห�ก) ก�รอธบิ�ยบรรย�ยทัี่�งสำ�มีภัพภ้ัมีนัิึ่�นึ่อย้ภ่ั�ยใตก้รอบคดิำของพทุี่ธ
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แข็งแรงปีร�ศจ�กโรคใดำๆ ทัี่�งสิำ�นึ่ นึ่อกจ�กข้�วทีี่�ไม่ีต้องปีล้้ก  
ไม่ีต้องฝั่ดำ ไม่ีมีีแกล้บ ไม่ีมีีรำ�แล้้ว ในึ่อุตรกุรุที่วีปียังมีีหินึ่ทีี่�ชืี�อว่� 
“ศิล้�โชีติปี�สำ�ณ์” เป็ีนึ่หินึ่ทีี่�ติดำไฟัได้ำเองเมืี�อเอ�ข้�วมี�ว�งบนึ่หินึ่
แล้ะดำับไปีเองเมืี�อข้�วสำุกแล้้ว แล้ะเมืี�อคนึ่เข�จะกินึ่ข้�วกับอะไร
ก็ต�มี บรรดำ�กับข้�วกับปีล้�ก็ “บังเกิดำข่�นึ่มี�อย่้แที่บใกล้้เข�นัึ่�นึ่เอง” 

สิำ�งทีี่�น่ึ่�สำนึ่ใจที่ี�ถือว่�เป็ีนึ่สุำดำยอดำแห่ง “ของวิเศษ” ที่ี�อย้่
ในึ่อุตรกุรุที่วีปีก็คือ “ต้นึ่กัล้ปีพฤกษ์” ในึ่ไตรภ้ัมิีอธิบ�ยคุณ์วิเศษ
ของต้นึ่กัล้ปีพฤกษ์เอ�ไว้ว่�ห�กใครอย�กได้ำที่รัพย์สิำนึ่เงินึ่ที่อง 
เสืำ�อผู้้�แพรพรรณ์ต่�งๆ เครื�องปีระดำับสำ�รพัดำ ข้�วปีล้�อ�ห�ร  
ให้ไปียืนึ่น่ึ่กเอ�ใต้ต้นึ่กัล้ปีพฤกษ์สิำ�งของทีี่�ปีร�รถนึ่�ก็จะอย้่บนึ่ 
ค�คบไม้ีนัึ่�นึ่เอง

ในึ่หล้�ยร้อยปีีต่อมี� เร�มีีหม้ีอหุงข้�วไฟัฟ้ั�ทีี่�ที่ำ�ง�นึ่ 
ไม่ีต่�งกับ “ศิล้�โชีติปี�สำ�ณ์” เร�มีีก�รพัฒนึ่�พันึ่ธ์ุข้�วมี�กมี�ย
ทีี่�อร่อยมี�กข่�นึ่ ปีล้้กได้ำในึ่หล้�กหล้�ยพื�นึ่ทีี่�มี�กข่�นึ่ อดำที่นึ่ต่อ
สำภั�พอ�ก�ศมี�กข่�นึ่ เร�มีีต้้กดำสิำนึ่ค้�มี�กมี�ย เร�มีีอินึ่เตอร์เนึ่ต
ทีี่�ให้เร� “เอฟั” ของได้ำทุี่กวันึ่ทัี่�งวันึ่ มีีสำรรพสิำ�งสำ�รพัดำมี�กองว�งไว้ 
อย้บ่นึ่มีอืข่�นึ่อย้กั่บว่�เร�อย�กไดำอ้ะไร... แล้ะเร�หวงัว่�ในึ่อนึ่�คต
จะมีีนึ่วัตกรรมีแล้ะเที่คโนึ่โล้ยีมี�กมี�ยทีี่�ช่ีวยที่ำ�ให้มีนุึ่ษย์มีีชีีวิตทีี่�
สำะดำวกสำบ�ยมี�กข่�นึ่ มีีอ�ยุทีี่�ยืนึ่ย�วมี�กข่�นึ่ แข็งแรงมี�กข่�นึ่ 

วรรณ์คดีำโบร�ณ์ในึ่บ�งครั�งอ�จไม่ีใช่ีของทีี่�ล้้�สำมัีย แต่มัีนึ่คือ 
คว�มีใฝ่่ฝั่นึ่แล้ะแรงปีร�รถนึ่�ที่ี�จะมีีชีีวิตทีี่�ดีำข่�นึ่ของผู้้้คนึ่ในึ่อดำีต 
นึ่อกจ�กนีึ่�วรรณ์คดีำโบร�ณ์อ�จเปี็นึ่แรงผู้ลั้กดัำนึ่ให้ผู้้้คนึ่ในึ่โล้ก 
ยุคใหม่ีแสำวงห�แล้ะพัฒนึ่�นึ่วัตกรรมีเพื�อเพิ�มีคุณ์ภั�พชีีวิตให้ดีำ
แล้ะสำะดำวกสำบ�ยยิ�งข่�นึ่ มีีเที่คโนึ่โล้ยีทีี่�ช่ีวยให้มีนุึ่ษย์ใช้ีชีีวิตอย่�ง
มีีคว�มีสุำข คว�มีเป็ีนึ่อุดำมีคติหรือจิตนึ่�ก�รทีี่�ปีระหน่ึ่�งคว�มีฝั่นึ่ 
ในึ่วรรณ์คดำีในึ่อดีำตได้ำถ้กใช้ีเป็ีนึ่ต้นึ่แบบของแรงบันึ่ดำ�ล้ใจ 
อันึ่หล้�กหล้�ยทีี่�ช่ีวยให้ชีีวิตของมีนุึ่ษย์ในึ่ปัีจจุบันึ่พัฒนึ่�แล้ะ 
ก้�วไปียังเส้ำนึ่ที่�งอันึ่น่ึ่�ภิัรมีย์อย่�งยิ�งยวดำในึ่อนึ่�คต

ศ�สำนึ่� เนืึ่�องจ�กไตรภ้ัมิีพระร่วงนัึ่�นึ่ถือเป็ีนึ่วรรณ์คดีำพุที่ธศ�สำนึ่�
ทีี่�สำำ�คัญเล่้มีหน่ึ่�งของไที่ย แล้ะถือได้ำว่�เป็ีนึ่ง�นึ่ค้นึ่คว้�ที่�งพุที่ธ
ศ�สำนึ่�เล่้มีแรกๆ ของไที่ยอีกด้ำวย จุดำปีระสำงค์ในึ่ก�รเล่้�เรื�อง 
ภัพภ้ัมิีทัี่�งสำ�มีนัึ่�นึ่ก็คือก�รแสำดำงให้เห็นึ่คว�มีสัำมีพันึ่ธ์ของสำรรพสิำ�ง
ในึ่จักรว�ล้โดำยอธิบ�ยตั�งแต่จุดำเริ�มีต้นึ่ ก�รดำำ�รงอย้่ จุดำจบของ
จักรว�ล้ แล้ะก�รเกิดำใหม่ีอีกครั�งซ่ึ่�งเปี็นึ่ก�รแสำดำงให้เห็นึ่ว่�  
ภัพภ้ัมิีต่�งๆ ทีี่�บรรย�ยมี�นัึ่�นึ่ย่อมีร้้เกิดำดัำบอย้่รำ��ไปีเป็ีนึ่วงเวียนึ่
เป็ีนึ่วัฏิจักร ดัำงนัึ่�นึ่ก�รไปีให้ถ่งนิึ่พพ�นึ่อันึ่เป็ีนึ่เป้ี�หมี�ยของ 
พุที่ธศ�สำนึ่�จ่งเป็ีนึ่วิธีในึ่ก�รหลุ้ดำพ้นึ่จ�กวงเวียนึ่นีึ่�

ในึ่ “ไตรภ้ัมิีพระร่วง” ห�กผู้้้อ่�นึ่สำ�มี�รถก้�วข้�มีผู่้�นึ่
อุปีสำรรคที่�งภั�ษ�ไปีได้ำก็จะได้ำค้นึ่พบว่�คนึ่ในึ่สำมัียโบร�ณ์นัึ่�นึ่ 
เข�จินึ่ตนึ่�ก�รถ่งนึ่วัตกรรมีแล้ะเที่คโนึ่โล้ยีทีี่�ล้ำ��ยุคล้ำ��สำมีัย 
ได้ำอย่�งน่ึ่�สำนึ่ใจ เช่ีนึ่ ก�รบรรย�ยถ่งดิำนึ่แดำนึ่แผู่้นึ่ดิำนึ่หน่ึ่�งทีี่�มีี 
ชืี�อว่� “อุตรกุรุที่วีปี” ซ่ึ่�งเป็ีนึ่แผู่้นึ่ดิำนึ่ทีี่�อย่้ที่�งเหนืึ่อแล้ะเป็ีนึ่หน่ึ่�งในึ่ 
สีำ�แผู่้นึ่ดิำนึ่ทีี่�ร�ยล้้อมี “เข�พระสำุเมีรุ” แกนึ่กล้�งของจักรว�ล้  
(อีกสำ�มีแผู่้นึ่ดิำนึ่ทีี่�เหลื้อคือ อมีรโคย�นึ่ที่วีปี บุพวิเที่หะที่วีปี แล้ะ
ชีมีพ้ที่วีปีทีี่�เร�อย้่กันึ่นีึ่�เอง) แผู่้นึ่ดิำนึ่ “อุตรกุรุที่วีปี” นัึ่�นึ่ถือเป็ีนึ่
แผู่้นึ่ดิำนึ่ในึ่อุดำมีคติ มีีคว�มีเป็ีนึ่สัำงคมีย้โที่เปีีย (Utopia) ทีี่�เป็ีนึ่
คว�มีใฝ่่ฝั่นึ่แล้ะคว�มีหวงัส้ำงสุำดำของมีนุึ่ษย ์ในึ่ดิำนึ่แดำนึ่แหง่นีึ่�ทุี่กคนึ่
ต่�งเท่ี่�เทีี่ยมีกันึ่ ไม่ีมีีใครรวยกว่�ใคร ไม่ีมีีใครหล่้อหรือสำวยกว่�ใคร  
พวกเข�แข็งแรงไม่ีร้้จักเจ็บป่ีวยใดำๆ แล้ะมีีอ�ยุยืนึ่ถ่ง 1,000 ปีี 

คว�มีน่ึ่�สำนึ่ใจของที่วีปีนีึ่�อีกปีระก�รก็คือบรรดำ�สิำ�งของ 
ทีี่�อย้ใ่นึ่ที่วีปีแห่งนีึ่�เต็มีไปีด้ำวยจินึ่ตนึ่�ก�รอันึ่เจิดำจ้�ของมีนุึ่ษย ์เช่ีนึ่ 
ข้�วทีี่�ชืี�อว่� “ขชีีเตนึ่สำ�ลี้” เป็ีนึ่ข้�วสำ�ลี้ทีี่�เป็ีนึ่รวงข่�นึ่มี�เองโดำยทีี่�
ไม่ีต้องที่ำ�นึ่�แล้ะเป็ีนึ่รวงข้�วสำ�รทีี่�ไม่ีมีีแกล้บหรือรำ�ใดำๆ ไม่ีต้อง
ตำ� ไมีต้่องฝั่ดำ เปีน็ึ่ข้�วที่ี�สำ�มี�รถเอ�มี�หงุกินึ่ไดำเ้ล้ย ข้�วชีนิึ่ดำนีึ่�ในึ่
ไตรภ้ัมิีกล่้�วถ่งสำรรพคุณ์เอ�ไว้ว่�กินึ่แล้้วผิู้วพรรณ์ผู่้องใสำ ร่�งก�ย
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เรามาลองมาด้กัันดีกัว่ัาว่ัา 10 อาคารส้งระดับโลกัในป ี2021 นั�นมอีาคารอะไร อย่้่ที�ประเทศไหันบา้ง 
ซึ�งเกิันกัว่ัาครึ�งนี� ดาวั ได้มส่ีวันรว่ัมในกัารก่ัอสรา้งที�น่าภาคภ้มใิจนี�ด้วัย่เช่น่กััน

Burj Khalifa
828 เมตร่
ด้ไบ สหัรฐัอาหัรบัเอมเิรติส์ Shanghai Tower

632 เมตร่
เซี�ย่งไฮ้้ จนี

Ping An 
Finance Tower
599 เมตร่
เซนิเจิ�น จนี

1
2

4
5

D O W  F O C U S

มาร้่จ้กัั 10 อาคาร่ส้งท่ี่�สุด้ในโล้ำกั

DOW Building & Infrastructure
ที่กุัส่�งก่ัอสร่า้งเปน็จร่ง่ได้้ ด้้วยั่นวัตกัร่ร่ม
วัสดุ้ศาสตร่ท่์ี่�ก้ัาวล้ำำาแล้ำะยั่ั�งยั่นื

Lotte
World Tower
555 เมตร่
โซล เกัาหัลีใต้ิ

Makkah Royal 
Clock Tower 
601 เมตร่
เมกักัะ ซาอดิุอาระเบยี่

3



One World Trade 
Center
541 เมตร่
นิวัย่อรก์ั สหัรฐัอเมรกิัา

Tianjin 
Chow Tai Fook 
Finance Center
530 เมตร่ 
เทีย่นจนิ จนี

6

8

เป็นระย่ะเวัลานานกัว่ัา 125 ปีที� ดาวั ก่ัอตัิ�งธุรกิัจ และมอบโซล้ช่ั�นใหัม่ๆ ทางด้านวััสดุศาสติร ์
ให้ักัับโลกั หันึ�งในกัลุ่มธุรกิัจที� ดาวั ไดใ้ห้ัควัามสำาคัญในกัารพัฒนาเพื�อติอบโจทย์่ควัามท้าทาย่ใหัม่ๆ   
อย่้่เสมอ ก็ัคือ กัารก่ัอสร้าง ภาย่ใต้ิกัลุ่มธุรกิัจ ‘DOW Building & Infrastructure’ ที�นำาเสนอ
ผลิติภัณฑ์ิเพื�อติอบโจทย่ก์ัารก่ัอสรา้งในหัลาย่หัมวัดหัม้ ่ซึ�งล้วันแต่ิคำานึงถึึงควัามปลอดภัย่ของผ้ใ้ช่ง้าน  
รวัมไปถึึงกัารใช่ท้รพัย่ากัรอย่่างยั่�งยื่นติามแนวัทางของดาวั ไมว่่ัาจะเป็นตึิกัส้งระฟ้้า สนามบนิ สะพาน 
หัรอืถึนน  ดาวั ได้มส่ีวันรว่ัมในงานเหัล่านี�ทั�วัทุกัมุมโลกั และนี�คือ 10 ตึิกัที�ส้งที�สุดในโลกั ซึ�งมกีัว่ัา 7 ตึิกั 
ที�ใช่น้วััติกัรรมด้านกัารก่ัอสรา้งจากั ดาวั

Guangzhou 
Chow Tai Fook 
Finance Centre 
530 เมตร่
กัวัางโจวั จนี

จะเห็ันได้เลย่ว่ัาบรรดาตึิกัที�ส้งที�สุดในโลกัหัลาย่ๆ ตึิกันั�นต่ิางมี
นวััติกัรรมของ ดาวั อย่้่เบื�องหัลังเปน็ส่วันหันึ�งของควัามสำาเรจ็ 
นี�ยั่งไมนั่บตึิกัส้งมากัๆ ที�เคย่ติิดอนัดับ Top 20 แต่ิก็ัหัลดุออกัจากั
โผไปเพราะมตึีิกัใหัมม่าช่งิอนัดับ อย่่าง Trump International Hotel 
& Tower (ช่คิาโกั - 423.4 เมติร), Willis Tower (ช่คิาโกั - 
442.1 เมติร), Park Avenue (นิวัย่อรก์ั - 425.5 เมติร) Jin Mao 
Tower (เซี�ย่งไฮ้้ - 420.5 เมติร) ซึ�งก็ัถืึอว่ัาเปน็ตึิกัที�ส้งมากัๆ ของโลกั
และใช่น้วััติกัรรมของ ดาวั และ Jeddah Tower ซึ�งเปน็โครงกัารตึิกัส้ง
ที�สุดแห่ังถัึดไปของโลกัที�กัำาลังอย่้่ในระหัว่ัางกัารดำาเนินกัารสรา้ง 
และคาดว่ัาจะมคีวัามส้งอย่่างติำาถึึง 1,000 เมติร ก็ัใช่น้วััติกัรรม
ของ ดาวั ด้วัย่เช่น่กััน

7
9

10
Taipei 101
509.2 เมตร่ 
ไทเป ไต้ิหัวััน

China Zun
530 เมตร่
ปกัักิั�ง จนี

อาคาร่ชัี�นนำาในเมอืงไที่ยั่
ท่ี่�ใช้ีนวัตกัร่ร่มของ ด้าว

ศน้ย์ั่กัาร่ค้า Iconsiam

อาคาร่ G Tower

อาคาร่ร่ฐัสภัาใหม ่

อาคาร่เท่ี่ยั่บอากัาศยั่านร่อง 
Midfield Satellite Terminal 

โคร่งกัาร่พัฒนาสนามบ่น
สุวร่ร่ณภ้ัม ่เฟส 2
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สำาหัรบัผ้ใ้ช่ง้านอาคารหัรอืสิ�งก่ัอสรา้งต่ิางๆ กัารได้พบเห็ัน
อาคารสถึานที�ที�สวัย่งามและแปลกัติา ย่่อมถืึอว่ัาเปน็กัำาไรช่วิีัติ 
แต่ิสิ�งที�สำาคัญกัว่ัานั�นก็ัคือ ควัามปลอดภัย่ที�พลาดไมไ่ด้แมแ้ต่ิ
นิดเดีย่วั เพราะเกีั�ย่วัพันกัับช่วิีัติของผ้ใ้ช่ง้าน รวัมไปถึึงกัาร
เพิ�มควัามทนทานให้ักัับสิ�งก่ัอสรา้งให้ัสามารถึใช่ง้านได้อย่่าง
คุ้มค่า DOW Building & Infrastructure มนีวััติกัรรมต่ิางๆ 
มากัมาย่ อาทิ ซลิิโคนย่าแนวัที�ได้รบักัารพิส้จน์แล้วัว่ัาทนทาน
และมปีระสิทธิภาพส้ง สารเคลือบสำาหัรบังานกัระจกัและ
โครงสรา้งที�ทนฝ่นทนแดด กัระจกัฉนวันและโครงสรา้ง
พื�นฐาน ระบบโพลีย้่รเีทนที�นำาเสนอโซลช้่ั�นกัารเคลือบ
กัาวัย่าแนวัและฉนวันประสิทธิภาพส้งสำาหัรบักัารใช่ง้านที�
หัลากัหัลาย่ ซึ�งสินค้าในกัลุ่มนี�ที�เปน็นวััติกัรรมจากั ดาวั นั�น
มอีย่้่ด้วัย่กัันมากักัว่ัา 500 ผลิติภัณฑ์ิเลย่ทีเดีย่วั 

ส่�งก่ัอสร่า้งท่ี่�มคุ่ณภัาพ
ยั่อ่มนำาไปส่้คุณภัาพช่ีว่ตท่ี่�ด่้ขึ�นของผู้้้คน



ทัี่�งนีึ่� ดำ�ว ไม่ีได้ำที่ำ�ง�นึ่คิดำค้นึ่สิำนึ่ค้�ออกมี�เพียงล้ำ�พัง แต่เร�ยังร่วมีมืีอ
อย่�งใกล้้ชิีดำกับทัี่�งสำถ�ปีนิึ่ก วิศวกร นัึ่กออกแบบอ�ค�ร ผู้้้รับเหมี� ผู้้้ผู้ลิ้ตวัสำดุำ 
แล้ะล้้กค้�ของเร�ในึ่ก�รคิดำค้นึ่นึ่วัตกรรมีใหม่ีๆ ออกมี�เพื�อตอบโจที่ยง์�นึ่ก่อสำร้�ง
ให้สำ�มี�รถใช้ีง�นึ่ได้ำจริง ตั�งแต่หลั้งค� บ้�นึ่เรือนึ่ ถนึ่นึ่ ท่ี่�เรือ สำนึ่�มีบินึ่ อ�ค�ร
ศ้นึ่ย์กีฬ� เรื�อยไปีจนึ่ถ่งบรรดำ�ต่กทีี่�ส้ำงทีี่�สุำดำของโล้กหล้�ยๆ แห่ง 

นัึ่บเป็ีนึ่คว�มีภ้ัมิีใจยิ�งของ ดำ�ว ทีี่�ได้ำร่วมีเดิำนึ่ที่�งไปีพร้อมีๆ กับทุี่กคนึ่ 
แล้ะเป็ีนึ่ส่ำวนึ่หน่ึ่�งทีี่�ที่ำ�ให้ชีีวิตของผู้้้คนึ่นัึ่บพันึ่ล้้�นึ่ครอบครัวทัี่�วโล้กดีำข่�นึ่ได้ำผู่้�นึ่
นึ่วัตกรรมีก�รก่อสำร้�งต่�งๆ ที่ำ�ให้มีนุึ่ษย์เร�เดิำนึ่ที่�งแล้ะใช้ีชีีวิตกันึ่ได้ำอย่�ง
ปีล้อดำภััยแล้ะยั�งยืนึ่ ซ่ึ่�ง ดำ�ว ได้ำแบ่งสิำนึ่ค้�เป็ีนึ่หมีวดำใหญ่ๆ 3 หมีวดำ ได้ำแก่

งานอาคาร่แล้ำะตึกัส้ง 
ได้ำแก่ ระบบผู้นัึ่งอ�ค�ร ทัี่�งง�นึ่
โครงสำร้�งผู้นึ่ังกระจกกันึ่ฝ่นึ่

เคลื้อบกระจกแบบล้อกออกไดำ้ซ่ึ่�งใช้ี
สำำ�หรับป้ีองกันึ่ชัี�วคร�ว ซิึ่ลิ้โคนึ่ย�แนึ่ว 
ทีี่� ช่ีวยกันึ่ฝ่นึ่กันึ่คว�มีชืี�นึ่ทัี่� งสำำ�หรับ
กระจกแล้ะคอนึ่กรตี สำ�รยด่ำเก�ะสำำ�หรบั
ที่�สีำพื�นึ่สำนึ่�มีเด็ำกเล่้นึ่ ทัี่�งนีึ่�ผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์ 
ของ ดำ�ว จะมุ่ีงเน้ึ่นึ่ก�รใช้ีวัสำดุำทีี่�มีีสำ�ร

ระเหยตำ�� (Low Volatile Organic Compound) ซ่ึ่�งปีล้อดำภััยต่อสุำขภั�พ 
ของผู้้้ใช้ีอ�ค�ร 

ถึนน ไฮเวยั่ ์แล้ำะสะพาน 
เช่ีนึ่ สีำจร�จรหรือสีำที่�ถนึ่นึ่ทีี่� 
แ ห้ ง เ ร็ ว  ที่นึ่ฝ่นึ่  แล้ะ เ พิ� มี

ปีระสิำที่ธิภั�พในึ่ก�รกันึ่ลื้�นึ่ไถล้ ข้อต่อทีี่�
รองรบัก�รขย�ยตัวของสำะพ�นึ่คอนึ่กรตี
ในึ่สำภั�วะอ�ก�ศต่�งๆ เคลื้อบโล้หะเบ� 
(Light duty metal coating) ทีี่�เป็ีนึ่มิีตร
ต่อสิำ�งแวดำล้้อมี ระบบร�งเงียบ Silent track  
ทีี่�ช่ีวยซ่ึ่มีซัึ่บเสีำยงดัำง ทัี่�งยังที่นึ่ต่อเพลิ้งไหม้ี  

สนามบน่ ท่ี่าเร่อื 
แล้ำะร่ถึไฟ 
ดำ�ว ใช้ีเที่คโนึ่โล้ยีเพื�อก�รสำร้�ง

รันึ่เวย์สำนึ่�มีบินึ่ทีี่�ที่นึ่ที่�นึ่แล้ะปีล้อดำภััย 
ไม่ีว่�จะเป็ีนึ่เครื�องหมี�ยหรือสีำจร�จร 
บนึ่ถนึ่นึ่ ข้อต่อรันึ่เวย์ ก�รควบคุมี
อุณ์หภ้ั มิี ด้ำ วย ตัว ถ่ �ย เที่คว�มี ร้อนึ่  
(Heat Transfer Fluid) เคลื้อบหลั้งค�
เชืี�อมีรอยต่อ เคลื้อบหลั้งค�โล้หะ  

ฉนึ่วนึ่กันึ่คว�มีร้อนึ่ ข้อต่อกระจก ซ่ึ่�งเป็ีนึ่เที่คโนึ่โล้ยทีี่ี�ชีว่ยในึ่ก�รปีระหยดัำพลั้งง�นึ่ 
ตล้อดำจนึ่โครงสำร้�งเพื�อคว�มีปีล้อดำภััยอย่�ง กระจกปี้องกันึ่ไฟัของอ�ค�ร 
สำนึ่�มีบินึ่ เคลื้อบผิู้วป้ีองกันึ่ก�รกัดำกร่อนึ่ทีี่�ติดำตั�งได้ำอย่�งรวดำเร็วสำำ�หรับท่ี่�เรือ

@DOW Magazine
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ส่สันท่ี่�มากักัว่าความสวยั่งาม
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หล้�ยคนึ่อ�จจะน่ึ่กถ่ง ‘สีำ’ ทีี่�ตอบโจที่ย์เพื�อคว�มีสำวยง�มี 
แต่อันึ่ทีี่�จริงแล้้วอีกหน่ึ่�งหน้ึ่�ทีี่�หลั้กของสีำทีี่�หล้�ยคนึ่อ�จจะยงัไม่ีร้้
หรือค�ดำไม่ีถ่งก็คือ ‘ก�รปีกป้ีองพื�นึ่ผิู้ว’ (Protection) จ�กแดำดำ 
ฝ่นึ่ คว�มีร้อนึ่ คว�มีชืี�นึ่ ตล้อดำจนึ่ปัีจจัยต่�งๆ ทีี่�จะที่ำ�ให้สิำ�ง
ก่อสำร้�งพงัที่ล้�ยล้ง ล้องน่ึ่กด้ำว่�ห�กไมีมี่ีก�รเคล้อืบผิู้วเพื�อปีกปีอ้ง
ด้ำวยสีำ อ�ค�รสิำ�งปีล้้กสำร้�งย่อมีถ้กกัดำกร่อนึ่จนึ่มีีอ�ยุก�รใช้ีง�นึ่ทีี่�
สัำ�นึ่ล้ง แล้ะนึ่อกจ�กฟัังก์ชัี�นึ่ในึ่ก�รปีกป้ีองแล้้ว ด้ำวยนึ่วัตกรรมีทีี่�
ก้�วล้ำ�� ที่ำ�ให้มีีฟัังก์ชัี�นึ่อื�นึ่ๆ ของสีำต�มีมี�อีกมี�กมี�ย 

ตล้อดำเวล้�อันึ่ย�วนึ่�นึ่ทีี่�ผู่้�นึ่มี�ในึ่แวดำวงอุตสำ�หกรรมี
ผู้ลิ้ตสีำแล้ะก�รก่อสำร้�ง ได้ำมีีก�รสำร้�งสำรรค์พัฒนึ่�นึ่วัตกรรมีสำ�ร
ย่ดำเก�ะ (Binder) ทีี่�ชี่วยเสำริมีปีระสิำที่ธิภั�พให้สำีมีีฟัังก์ชัี�นึ่ก�รใช้ี
ง�นึ่เพิ�มีข่�นึ่นึ่อกเหนึ่ือไปีจ�กคว�มีคงที่นึ่ จนึ่สำีในึ่ปัีจจุบันึ่นัึ่�นึ่ 
มีีฟัังก์ชัี�นึ่ก�รใช้ีง�นึ่ทีี่�ก้�วล้ำ��ไปีกว่�เมืี�อสำมัียก่อนึ่มี�ก อ�ทิี่ สีำทีี่�
สำ�มี�รถชี่วยฟัอกอ�ก�ศ สีำทีี่�สำ�มี�รถล้้�งสิำ�งสำกปีรกออกได้ำ 
(Washable) สีำทีี่�มีีอ�ยุก�รใช้ีง�นึ่ยืนึ่ย�ว ไปีจนึ่ถ่งฟัังก์ชัี�นึ่ในึ่ก�ร
ช่ีวยควบคุมีอุณ์หภ้ัมิี ปีระหยัดำพลั้งง�นึ่ ป้ีองกันึ่เชืี�อร� แล้ะ 
เชืี�อโรค ฯล้ฯ ซ่ึ่�งเร�สำ�มี�รถพ้ดำได้ำเต็มีปี�กเล้ยว่�แม้ีหล้�ยๆ คนึ่
อ�จจะไม่ีทัี่นึ่ร้้ตัว แต่นึ่วัตกรรมีของสีำนัึ่�นึ่ก็ช่ีวยให้ชีีวิตคว�มีเป็ีนึ่อย่้ 
ของมีนุึ่ษย์เร�ดีำข่�นึ่อย่�งมี�กมี�ยอย่�งค�ดำไม่ีถ่ง 

โดำยในึ่สีำนัึ่�นึ่จะปีระกอบด้ำวยองค์ปีระกอบต่�งๆ มี�กมี�ย 
ไม่ีว่�จะเป็ีนึ่ ‘พิกเมีนึ่ต์’ (Pigment) หรือเม็ีดำสีำต่�งๆ สำ�รปีระกอบ
อย่�ง ‘ไที่ที่�เนีึ่ยมีไดำออกไซึ่ด์ำ’ (Titanium Dioxide) สำ�รสีำข�วทีี่�
มีีคว�มียืดำหยุ่นึ่ส้ำงช่ีวยปีกปิีดำรอยร้�วรอยตำ�หนิึ่ มีีคุณ์สำมีบัติ 
ที่นึ่แสำง ที่นึ่คว�มีร้อนึ่ สำ�รฟัิล้เล้อร์ทีี่�ช่ีวยให้สีำหนืึ่ดำหรือคงตัว   
สำ�รต่�งๆ ทีี่�นึ่ำ�มี�ผู้สำมีกันึ่เป็ีนึ่สีำเหล่้�นีึ่�จำ�เป็ีนึ่ต้องมีี ‘สำ�รตัวกล้�ง’ 
ทีี่�ที่ำ�หน้ึ่�ทีี่�ย่ดำเก�ะสำ�รเคมีีต่�งๆ ทีี่�นึ่ำ�มี�ผู้สำมีกันึ่เป็ีนึ่สีำ 

ในึ่ฐ�นึ่ะบริษัที่ชัี�นึ่นึ่ำ�ที่�งด้ำ�นึ่วัสำดุำศ�สำตร์ของโล้ก ดำ�ว 
เป็ีนึ่ผู้้้ผู้ลิ้ต Binder หรือสำ�รย่ดำเก�ะ อันึ่เป็ีนึ่วัตถุดิำบสำำ�คัญในึ่ก�ร
ผู้ลิ้ตสีำ แล้ะสำ�รเคล้อืบผิู้ว ทัี่�งนีึ่�นึ่วัตกรรมีสำ�รยด่ำเก�ะของ ดำ�ว นัึ่�นึ่ 
มุ่ีงเน้ึ่นึ่ในึ่ 4 ด้ำ�นึ่หลั้กสำำ�คัญ ได้ำแก่ 



ซิล่่้ำโคนยั่าแนว วัสดุ้เปล่้ำ�ยั่นโล้ำกั
ส่้สถึาปตัยั่กัร่ร่มแห่งอนาคต

1.สุขภัาพ (Health) อ�ทิี่ สีำทีี่�สำ�มี�รถ
ช่ีวยฟัอกอ�ก�ศ แล้ะ สีำทีี่�ปีล่้อยสำ�ร
ระเหยในึ่ระดัำบตำ�� (Low VOCs - Low 
Volatile Organic Compounds) หรอืว่�  
Low Emission 

2.ความสวยั่งาม (Aesthetic)  
ดำ�ว ไม่ีได้ำผู้ลิ้ตเฉพ�ะสำ�รย่ดำเก�ะที่ี�ใช้ี 
ในึ่ก�รผู้ลิ้ตสีำเพียงอย่�งเดีำยว แต่ยัง 
รวมีถ่งผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์เคลื้อบวัสำดุำ เสำริมีให้เห็นึ่ 
คว�มีสำวยง�มีของพื�นึ่ผิู้ว โดำยไม่ีต้องปีกปิีดำ
ด้ำวยก�รใช้ีสีำ ตล้อดำจนึ่สีำทีี่�ผู้ลิ้ตข่�นึ่มี�ให้ 
ที่�แล้้วด้ำคล้้�ยหินึ่หรือวัสำดุำธรรมีชี�ติ 

3 . ป ร่ ะ ส่ ที่ ธ่ิ ภั า พ กั า ร่ ใ ชี้ ง า น  
(Performance) อ�ทิี่ ที่ำ�คว�มีสำะอ�ดำ
ง่�ย ช่ีวยป้ีองกันึ่สิำ�งสำกปีรกจับตัวบนึ่พื�นึ่ผิู้ว 
แที่นึ่ทีี่�จะต้องที่�รองพื�นึ่แล้้วที่�ทัี่บหล้�ยๆ 
ครั�งก็อ�จจะล้ดำจำ�นึ่วนึ่ก�รที่�สีำล้งได้ำ เพื�อ
ทีี่�จะล้ดำก�รใช้ีแรงง�นึ่ ปีระหยัดำเวล้� แล้ะ
ล้ดำก�รใช้ีที่รัพย�กรล้ง

4.ความยัั่�งยั่ืน (Sustainability)  
เช่ีนึ่  ผู้ ลิ้ตจ�ก วัสำ ดุำธรรมีชี�ติ อ ย่ � ง
ผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์ Bio-Based ซ่ึ่�งผู้ลิ้ตจ�กข้�วโพดำ 
อ้อย มัีนึ่สำำ�ปีะหลั้ง หรือ ผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์ทีี่�
สำ�มี�รถนึ่ำ�ไปีรีไซึ่เคิล้ได้ำ หรือ ผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์
โพลิ้เมีอร์ทีี่�ให้คุณ์สำมีบัติท่ี่บแสำงทีี่�สำ�มี�รถ
ใช้ีแที่นึ่ทีี่�ไที่เที่เนีึ่ยมีไดำออกไซึ่ด์ำ ซ่ึ่�งสำกัดำจ�ก
หินึ่แร่ทีี่�ก่อให้เกิดำก๊�ซึ่ค�ร์บอนึ่ไดำออกไซึ่ด์ำ
ในึ่กระบวนึ่ก�รผู้ลิ้ต นึ่อกจ�กนีึ่�ยังมีี 
ผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์สำ�รย่ดำเก�ะสีำทีี่�สำ�มี�รถช่ีวย
สำะท้ี่อนึ่แสำง (Solar Reflective) ป้ีองกันึ่
คว�มีร้อนึ่เข้�ส่้ำอ�ค�ร

ในึ่อ�ค�รหน่ึ่�งหลั้ง คนึ่อ�จจะมีองเห็นึ่กำ�แพง กระจก พื�นึ่ แต่เบื�องหลั้ง
ของสิำ�งก่อสำร้�งนัึ่�นึ่ๆ ย่อมีมีีสิำ�งทีี่�มีองไม่ีเห็นึ่อีกมี�กมี�ย อย่�งเช่ีนึ่ผู้ลิ้ตภััณ์ฑ์์ ‘ซิิลิิโคน 
ยาแนว’(Silicone Sealant) ซ่ึ่�งมีีส่ำวนึ่สำำ�คัญในึ่ก�รพัฒนึ่�เที่คโนึ่โล้ยีอ�ค�ร

ยอ้นึ่กลั้บไปีร�วปีล้�ยที่ศวรรษทีี่� 1950 ได้ำมีีก�รนึ่ำ�ซิึ่ล้โิคนึ่ย�แนึ่วมี�ใช้ีในึ่
ก�รก่อสำร้�งอ�ค�รเพื�อกันึ่ก�รรั�วซ่ึ่มี ส่ำงผู้ล้ให้เกิดำก�รเปีลี้�ยนึ่แปีล้งร้ปีแบบ
สำถ�ปัีตยกรรมีอ�ค�ร จ�กสำมีัยก่อนึ่ทีี่�เคยเป็ีนึ่ต่กป้ีนึ่ ก็มีีก�รหันึ่มี�ใช้ีซิึ่ลิ้โคนึ่ 
ย�แนึ่วแล้ะแผู้งกระจกมี�กข่�นึ่จนึ่หน้ึ่�ต�แล้ะดีำไซึ่น์ึ่ของต่กในึ่ยุคต่อมี�ก็เริ�มี
เปีลี้�ยนึ่แปีล้งไปีมีีคว�มีสำวยง�มีเพิ�มีข่�นึ่ อีกทัี่�งยังเป็ีนึ่นึ่วัตกรรมีทีี่�ช่ีวยในึ่เรื�องของ
ก�รใช้ีพลั้งง�นึ่อย่�งมีีปีระสิำที่ธิภั�พ เพร�ะช่ีวยปีระหยัดำพลั้งง�นึ่ (Energy  
Efficiency) เป็ีนึ่มิีตรต่อสิำ�งแวดำล้้อมี เป็ีนึ่นึ่วัตกรรมีทีี่�คำ�น่ึ่งถ่งคว�มียั�งยืนึ่  
(Sustainability) ในึ่ขณ์ะเดีำยวกันึ่ก็สำ�มี�รถตอบโจที่ย์ในึ่เรื�องของคว�มีคงที่นึ่ให้
กับอ�ค�ร (Building Durability) ยืดำอ�ยุให้อ�ค�รสำ�มี�รถอย้่ได้ำนึ่�นึ่ข่�นึ่ รวมีทัี่�ง
เพิ�มีคว�มีปีล้อดำภััย (Safety) ให้กับผู้้้อย้่ในึ่อ�ค�รได้ำด้ำวยในึ่เวล้�เดีำยวกันึ่ 

ยิ�งในึ่อ�ค�รส้ำงทีี่�ต้องเจอกับภััยพิบัติธรรมีชี�ติรุนึ่แรงอย่�งพ�ยุ หรือ 
แผู่้นึ่ดิำนึ่ไหว ซิึ่ลิ้โคนึ่ทีี่�มีีคุณ์ภั�พแล้ะคว�มียืดำหยุ่นึ่ส้ำงย่อมีช่ีวยล้ดำแรงปีะที่ะที่ี�ก่อ
ให้เกิดำคว�มีเสีำยห�ยกับอ�ค�ร แล้ะ ดำ�ว ก็เป็ีนึ่ผู้้้นึ่ำ�เจ้�แรกๆ ของโล้กทีี่�จำ�หน่ึ่�ย
ซิึ่ลิ้โคนึ่อ�ค�รในึ่นึ่�มี ‘DOW CORNING’ (ดำ�ว คอร์นึ่นิึ่�ง) ซ่ึ่�งเป็ีนึ่เรื�องใหม่ีมี�ก 
ในึ่สำมัียนัึ่�นึ่ แต่ก็ผู่้�นึ่ก�รพิส้ำจน์ึ่มี�แล้้วว่�เป็ีนึ่นึ่วัตกรรมีทีี่�ใช้ีง�นึ่ได้ำอย่�ง 
มีีปีระสิำที่ธิภั�พ

ด้ำวยคว�มีที่ี�มีีลั้กษณ์ะ เปี็นึ่วัสำดุำก่�งเหล้วมีีคว�มียืดำหยุ่นึ่ส้ำง จ่งสำ�มี�รถ 
นึ่ำ�ไปีใช้ีง�นึ่ได้ำอย่�งหล้�กหล้�ย ทัี่�งช่ีวยย่ดำเก�ะเชืี�อมีระหว่�งพื�นึ่ผิู้ววัสำดุำ ที่นึ่ที่�นึ่
ต่อ UV ใช้ีปีระสำ�นึ่รอยต่อ กันึ่ก�รรั�วซ่ึ่มี (Waterproofing) ฯล้ฯ ตอบโจที่ย์ทัี่�ง 
ไม่ีว่�จะเปี็นึ่เรื�องของคว�มีสำวยง�มีมีีสุำนึ่ที่รียะ (Aesthetic) ซ่ึ่�งเอื�อให้เกิดำ 
อิสำรภั�พที่�งก�รออกแบบ (Design Freedom)



14
@DOW Magazine

ช่า่งน่าทึ�งที�ควัามก้ัาวัหัน้าทางวััสดุศาสติร์
(materials science) ทำาให้ัเกิัดนวััติกัรรมใหัม่ๆ  
ช่ว่ัย่ให้ัช่วิีัติควัามเป็นอย่้่ของมนุษ์ย์่เราดีขึ�น ดาวั 
ในฐานะผ้้นำาด้านแมททีเรยี่ลส์ ไซแอนซ ์ระดับโลกั 
ที�ให้ัสำาคัญกัับควัามยั่�งยื่น จงึไมเ่คย่หัยุ่ดนิ�งที�จะ
คิดค้นนวััติกัรรมใหัม่ๆ  เพื�อสิ�งแวัดล้อม ที�ผ่านมานั�น 
ดาวั มนีวััติกัรรมรกััษ์์โลกัออกัมามากัมาย่ และหันึ�ง
ในนวััติกัรรมล่าสุดที�แสนจะใกัล้ตัิวันั�นคือ ฉนวัน
พ่นหัลังคารกััษ์์โลกั ‘โสะเซิย์ั่’ (Sosei) 

‘โสะเซิยั่์’
ฉนวนกัันความร่อ้น
มหัศจร่ร่ย์ั่
ท่ี่�ช่ีวยั่ร่ักัษ์โล้ำกั

ฉนวนหลั้ำงคา...ที่ำาไมต้องร่กััษ์โล้ำกั?
ล้องน่ึ่กถ่งอ�ค�รทีี่�ร้อนึ่ระอุ เพร�ะไม่ี

สำ�มี�รถกันึ่หรือระบ�ยคว�มีร้อนึ่ทีี่�อบอย้ภ่ั�ยในึ่
ได้ำ ก�รใช้ีชีีวิตอย้่ในึ่อ�ค�รอย่�งนัึ่�นึ่คงจะไม่ีดีำแน่ึ่ 
หรือถ้�จะใหอ้ย้ไ่ด้ำก็ต้องมีีระบบคว�มีคมุีอุณ์หภ้ัมิี
ซ่ึ่�งจำ�เป็ีนึ่ต้องใช้ีพลั้งง�นึ่ เพร�ะถ้�เร�เปิีดำแอร์
เพื�อเร่งให้อ�ก�ศเย็นึ่ก็สิำ�นึ่เปีลื้องไฟัฟ้ั� แล้ะถ้�
ทุี่กอ�ค�รบนึ่โล้กเป็ีนึ่เช่ีนึ่นัึ่�นึ่หมีดำ จะสิำ�นึ่เปีลื้อง
พลั้งง�นึ่กันึ่สัำกแค่ไหนึ่ ดัำงนัึ่�นึ่นึ่วัตกรรมีฉนึ่วนึ่ 
ทีี่�กันึ่คว�มีร้อนึ่ได้ำ จ่งช่ีวยปีระหยัดำพลั้งง�นึ่ แล้ะ
สำ�มี�รถช่ีวยอนุึ่รักษ์สิำ�งแวดำล้้อมีได้ำอีกที่�ง 

D O W  I N S I G H T
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‘โสะเซิย์ั่’ นวัตกัร่ร่มมหัศจร่ร่ยั่ช่์ีวยั่ร่กััษ์โล้ำกั
ฉนึ่วนึ่พ่นึ่หลั้งค�รักษ์โล้ก‘โสำะเซึ่ย์’ คือผู้ล้ง�นึ่แห่ง 

คว�มีสำำ�เร็จอันึ่น่ึ่�ท่ี่�ง ซ่ึ่�ง ดำ�ว จับมืีอร่วมีกับบริษัที่ฉนึ่วนึ่หลั้งค�
สัำญชี�ติญี�ปุ่ีนึ่ ‘โตโยโก’ (Toyokoh) เป็ีนึ่ฉนึ่วนึ่ 3 ชัี�นึ่ จ�กก�ร 
พ่นึ่โฟัมีโพลี้ย้ริเที่นึ่นึ่วัตกรรมีใหม่ี VORACOR™ แล้ะ ชัี�นึ่เคลื้อบ 
กันึ่นึ่ำ�� HYPERLAST™ ของ Dow ต�มีด้ำวยสำ�รเคลื้อบหลั้งค�จ�ก 
กันึ่ไซึ่ เพนึ่ท์ี่ (Kansai Paint)

ฉนึ่วนึ่โสำะเซึ่ย์ นัึ่�นึ่มีีจุดำเด่ำนึ่ตรงไร้รอยต่อ กันึ่คว�มีร้อนึ่
ได้ำอย่�งมีีปีระสิำที่ธิภั�พ ช่ีวยปีระหยัดำพลั้งง�นึ่ในึ่ก�รที่ำ�คว�มีเย็นึ่ในึ่อ�ค�รได้ำดีำอย่�งมี�กเฉลี้�ยถ่ง  
10 องศ� แถมียังเต็มีไปีด้ำวยข้อดีำอื�นึ่ๆ อย�่ง กันึ่นึ่ำ��รั�วซ่ึ่มี ล้ดำเสีำยงดัำงรบกวนึ่ ทีี่�น่ึ่�ท่ี่�งมี�กไปีกว่�นัึ่�นึ่ 
คือช่ีวยให้หลั้งค�แข็งแรงที่นึ่ที่�นึ่ยิ�งข่�นึ่ เพร�ะผู้ลิ้ตข่�นึ่มี�โดำยอิงถ่งคว�มีต้องก�รของหลั้งค�อ�ค�ร
ในึ่ปีระเที่ศญี�ปุ่ีนึ่ ซ่ึ่�งต้องเผู้ชิีญกับพ�ยุรุนึ่แรงอย้เ่สำมีอ มี�กไปีกว่�นัึ่�นึ่ ยังมีีคว�มีได้ำเปีรียบของก�ร
เป็ีนึ่ฉนึ่วนึ่พ่นึ่ ซ่ึ่�งมี�กกว่�ก�รเป็ีนึ่ฉนึ่วนึ่แผู่้นึ่ ตรงทีี่�สำ�มี�รถพ่นึ่ทัี่บได้ำจ�กภั�ยนึ่อกโดำยไม่ีกระที่บ
กิจกรรมีภั�ยในึ่อ�ค�ร จ่งเหมี�ะมี�กกับก�รปีรับปีรุงหลั้งค�อ�ค�รที่ี�มีีกิจกรรมีอย้่เสำมีอ หรือ 
อ�ค�รทีี่�เข้�ไปีที่ำ�ง�นึ่จ�กดำ้�นึ่ในึ่ไดำ้ย�ก เช่ีนึ่ โรงง�นึ่ โรงพย�บ�ล้ คลั้งสิำนึ่ค้� โดำยไม่ีต้องหยุดำ
กิจกรรมีภั�ยในึ่อ�ค�รแต่อย่�งใดำ ทัี่�งยังไม่ีมีีข้อจำ�กัดำด้ำ�นึ่ขนึ่�ดำของแผู่้นึ่ฉนึ่วนึ่อีกด้ำวย

เหมาะกัับภ้ัมอ่ากัาศร่อ้นชืี�นแล้ำะไม่ที่ำาล้ำายั่โอโซิน 
คุณ คะซึิอะกิ โตโยซิะวะ ผู้้้บริห�ร ของบริษัที่ โตโยโก ซ่ึ่�งเป็ีนึ่พ�ร์ที่เนึ่อร์คนึ่สำำ�คัญ  

ในึ่ก�รนึ่ำ�เสำนึ่อนึ่วัตกรรมีฉนึ่วนึ่รักษ์โล้กนีึ่�ได้ำกล่้�วถ่ง ฉนึ่วนึ่โสำะเซึ่ย์เอ�ไว้ว่�
“ฉนึ่วนึ่พ่นึ่หลั้งค�รักษ์โล้กโสำะเซึ่ย์ ซ่ึ่�งใช้ีเที่คโนึ่โล้ยีอันึ่ล้ำ��สำมัียของ ดำ�ว นึ่อกจ�กเป็ีนึ่มิีตร

กับสิำ�งแวดำล้้อมีแล้้ว ยังมีีคุณ์สำมีบัติพิเศษในึ่ก�รป้ีองกันึ่คว�มีร้อนึ่ได้ำอย่�งดีำเยี�ยมี เมืี�อเปีรียบเทีี่ยบ
กันึ่อุณ์หภ้ัมิีใต้หลั้งค�ทีี่�ใช้ีฉนึ่วนึ่พ่นึ่นีึ่�โดำยเฉลี้�ยจะตำ��กว่�หลั้งค�หลั้งค�กระเบื�องธรรมีดำ�ทีี่�ไม่ีมีี
ฉนึ่วนึ่ปีระมี�ณ์ 10 องศ� โดำยเป็ีนึ่วัสำดุำทีี่�ออกแบบมี�ให้รองรับกับสำภั�พภ้ัมิีอ�ก�ศทีี่�มีีคว�มีร้อนึ่
ชืี�นึ่ มีีคว�มีแข็งแรงคงที่นึ่ ยดืำหยุน่ึ่ส้ำง สำ�มี�รถรับแรงกระแที่ก แล้ะป้ีองกันึ่ก�รรั�วซ่ึ่มีของนึ่ำ�� จ่งช่ีวย
ล้ดำผู้ล้กระที่บจ�กภััยพิบัติที่�งธรรมีชี�ติต่อโครงสำร้�งหลั้งค�ทัี่�งพ�ยุ แล้ะแผู่้นึ่ดิำนึ่ไหว รับปีระกันึ่
คุณ์สำมีบัติกันึ่นึ่ำ��ได้ำนึ่�นึ่ถ่ง 10 ปีี โดำยโตโยโกเป็ีนึ่พ�ร์ที่เนึ่อร์ร�ยแรกของ ดำ�ว ทีี่�ได้ำรับสิำที่ธิ�ในึ่ก�ร
ใช้ีนึ่วัตกรรมีนีึ่�ในึ่ภ้ัมิีภั�คเอเชีียตะวันึ่ออกเฉียงใต้ แล้ะเร�พร้อมีแล้้วทีี่�จะให้บริก�รในึ่ปีระเที่ศไที่ย”

นึ่อกจ�กนีึ่�อีกปีระเดำน็ึ่สำำ�คญัทีี่�เป็ีนึ่บที่พิส้ำจน์ึ่ถ่งคว�มีเปีน็ึ่นึ่วตักรรมีรกัษ์โล้กก็คือ ทีี่�ผู่้�นึ่มี�
ก�รข่�นึ่ร้ปีโฟัมีโพลี้ยริ้เที่นึ่โดำยทัี่�วไปีทัี่�งในึ่ปีระเที่ศไที่ยแล้ะปีระเที่ศในึ่แถบเอเชีียตะวันึ่ออกเฉียงใต้
นัึ่�นึ่มัีกนิึ่ยมีใช้ีสำ�ร ไฮโดำรคล้อโรฟัล้้ออโรค�ร์บอนึ่ หรือ ไฮโดำรฟัล้้ออโรค�ร์บอนึ่ ซ่ึ่�งก่อผู้ล้เสีำยที่ำ�ล้�ย
ชัี�นึ่โอโซึ่นึ่ในึ่บรรย�ก�ศโล้ก ที่ำ�ให้เกิดำภั�วะโล้กร้อนึ่ 

แต่ข่�วดีำล่้�สุำดำก็คือ นึ่วัตกรรมีนีึ่�แตกต่�งด้ำวยก�รใช้ีสำ�ร ‘ไฮโดำรฟัล้้ออโร-โอเล้ฟัินึ่’  
(Hydrofluoro-Olefin - HFO) ซ่ึ่�งมีีขอ้ดีำคือที่ำ�ให้เกิดำโครงสำร้�งโฟัมีด้ำวยวิธีทีี่�เป็ีนึ่มิีตรต่อสิำ�งแวดำล้้อมี 
มีีค่�ระดัำบก�รที่ำ�ล้�ยโอโซึ่นึ่ (Ozone Depleting Potential) เปี็นึ่ศ้นึ่ย์ แล้ะ ค่�ศักยภั�พในึ่
ก�รที่ำ�ให้เกิดำภั�วะโล้กร้อนึ่ (Global Warming Potential) ตำ��กว่� 1 ซ่ึ่�งนึ่้อยกว่�ก�รใช้ีสำ�ร 
ไฮโดำรคล้อโรฟัล้้ออโรค�ร์บอนึ่ (HCFC) หรือ ไฮโดำรฟัล้้ออโรค�ร์บอนึ่ (HFC) โดำยทัี่�วไปีถ่ง 99% 
ฉนึ่วนึ่พ่นึ่หลั้งค�รักษ์โล้กโสำะเซึ่ย์ จ่งนัึ่บเป็ีนึ่คว�มีสำำ�เร็จของ ดำ�ว ในึ่ฐ�นึ่ะผู้้้นึ่ำ�ด้ำ�นึ่แมีที่ทีี่เรียล้ส์ำ  
ไซึ่แอนึ่ซ์ึ่ ระดัำบโล้ก แล้ะถือเป็ีนึ่นึ่วัตกรรมีรักษ์โล้กอย่�งแท้ี่จริง!

ผ้้สนใจสามารถึหัาข้อม้ลเพิ�มเติิมเกีั�ย่วักัับฉนวันพ่นหัลังคารกััษ์์โลกั ‘โสะเซิยั่’์ ได้ที� 

www.toyokoh.co.th

ปอ้งกัันความร่อ้นได้้มากักัว่า
หลั้ำงคากัร่ะเบื�องธิร่ร่มด้าท่ี่�

ไมม่ฉ่นวน
เฉล่้ำ�ยั่ถึึง 10 องศา 

เป็นม่ตร่กัับส่�งแวด้ล้้ำอม

ล้ำด้เส่ยั่งร่บกัวน

แข็งแร่งคงที่น ยั่ืด้หยุั่่นส้ง

ล้ำด้ผู้ล้ำกัร่ะที่บจากัภััยั่พ่บัต่ที่าง
ธิร่ร่มชีาต่

ป้องกัันกัาร่ร่ั�วซิมึของนำา
ได้้นานนับ 10 ปี

ไม่ม่สาร่ที่ำาล้ำายั่ชัี�น
โอโซินเล้ำยั่!

7 ขอ้ด่้ นวัตกัร่ร่ม
ฉนวนพ่นหลั้ำงคา
ร่กััษ์โล้ำกั Sosei



ชุีมีชีนึ่เก�ะกล้�งมีีทัี่�งหมีดำ 58 ครัวเรือนึ่ มีีสำมี�ชิีกชุีมีชีนึ่อย้เ่พียงปีระมี�ณ์ 
270 ชีีวิตเท่ี่�นัึ่�นึ่ แต่เดิำมีภั�พของชีุมีชีนึ่ริมีคล้องกล้�งกรุงเช่ีนึ่นีึ่�มัีกถ้กมีองว่�
เสืำ�อมีโที่รมี แล้ะเป็ีนึ่แหล่้งทิี่�งขยะล้งส่้ำแม่ีนึ่ำ��ล้ำ�คล้อง ห�กด้ำวยคว�มีตั�งใจอันึ่ดีำของ
คนึ่ในึ่ชุีมีชีนึ่ ค่อยๆ ปีรับเปีลี้�ยนึ่พัฒนึ่�มี�เรื�อยๆ แล้ะด้ำวยคว�มีร่วมีมืีอจ�ก ดำ�ว
ทีี่�ได้ำจัดำโครงก�รอ�สำ�เข้�ไปีพัฒนึ่�ชุีมีชีนึ่ โดำยก�รให้คว�มีร้้คว�มีเข้�ใจเกี�ยวกับ
ก�รจัดำก�รขยะ จนึ่ในึ่ทีี่�สุำดำชุีมีชีนึ่เข้มีแข็งแห่งนีึ่�ก็สำ�มี�รถพัฒนึ่�เป็ีนึ่ศ้นึ่ย์เรียนึ่ร้้
ต้นึ่แบบก�รจดัำก�รขยะครบวงจร ถือเป็ีนึ่ชุีมีชีนึ่เก�ะ เพยีงแห่งเดีำยวของกรงุเที่พฯ 
ทีี่�ที่ำ�เช่ีนึ่นีึ่�ได้ำสำำ�เร็จ ทัี่�งยังสำ�มี�รถสำร้�งง�นึ่สำร้�งร�ยได้ำให้กับคนึ่ในึ่ชุีมีชีนึ่ได้ำอย่�ง
เป็ีนึ่ร้ปีธรรมีอีกด้ำวย

‘พ่�อิ�ว - จุุไรรัตน์ เครือพิมิาย’ หน่ึ่�งในึ่ผู้้้นึ่ำ�ชุีมีชีนึ่เก�ะกล้�งแห่งนีึ่�เล่้�ให้
เร�ฟัังว่� ก่อนึ่ทีี่� ดำ�ว จะเข้�มี�ช่ีวยเหลื้อ ชี�วชุีมีชีนึ่เก�ะกล้�งก็มีีคว�มีพย�ย�มี
จัดำก�รขยะมี�ก่อนึ่หน้ึ่�นัึ่�นึ่อย้แ่ล้้ว ที่ว่�ยงัไม่ีครอบคลุ้มีแล้ะเป็ีนึ่ระบบมี�กขนึ่�ดำนีึ่� 
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ชุีมชีนเกัาะกัล้ำาง 
ชุีมชีนตัวอย่ั่างกัาร่แยั่กัขยั่ะ
แห่งคล้ำองพร่ะโขนง
ร้กั้ันหัรอืไมว่่ัา บรเิวัณสถึานีส้บนำาพระโขนงห่ัางจากัออฟ้ฟิ้ศของ ดาวั
ประมาณ 5 กิัโลเมติร นั�นม ี‘ชุ่มช่นเกัาะกัลาง’ ชุ่มช่นเก่ัาแก่ั ซึ�งมอีายุ่
นานกัว่ัา 100 ป ีในเขติคลองเติย่อย่้่ และชุ่มช่นรมิคลองเล็กัๆ ใจกัลางกัรุง
แห่ังนี� กัำาลังเปลี�ย่นแปลงไปในทางที�ดีขึ�นอย่่างน่าช่ื�นช่ม 

D O W  N E I G H B O R



“ตอนึ่นัึ่�นึ่พวกเร�เองยังไม่ีได้ำมีีคว�มีร้้มี�กนัึ่ก ก็ที่ำ�กันึ่ต�มีปีระสำ�
ชี�วบ้�นึ่ที่ำ�กันึ่ คือแยกเศษอ�ห�ร แล้ะนึ่ำ�ขยะไปีทิี่�ง ไปีบริจ�ค แต่เมืี�อ
ดำ�ว เข้�มี�ให้คว�มีร้้ พ�ไปีด้ำพื�นึ่ทีี่�ตัวอย่�ง ก็ที่ำ�ให้เร�ได้ำกลั้บมี�ที่บที่วนึ่
แล้ะนึ่ำ�คำ�แนึ่ะนึ่ำ�จ�ก ดำ�ว ไปีต่อยอดำ คือนึ่อกจ�กก�รคัดำแยกขยะทีี่�เป็ีนึ่
ระบบมี�กข่�นึ่แล้้ว เร�ยังมีีก�รจัดำที่ำ�ฐ�นึ่ก�รเรียนึ่ร้้ต่�งๆ ภั�ยในึ่ชุีมีชีนึ่ 
เช่ีนึ่ ขยะเศษอ�ห�รก็สำ�มี�รถนึ่ำ�มี�ที่ำ�เป็ีนึ่ปุี�ย แล้ะหมัีกก๊�ซึ่ชีีวภั�พ มีีก�ร
ที่ำ�สิำ�งปีระดิำษฐ์จ�กของเหล้อืเพื�อนึ่ำ�ไปีใช้ี แล้ะจำ�หน่ึ่�ย มีีก�รคดัำแยกขยะ
ไปีข�ยเพื�อสำร้�งร�ยได้ำ ก�รที่ำ�ฐ�นึ่เรียนึ่ร้ต้�่งๆ เพื�อด่ำงด้ำดำให้ผู้้ส้ำนึ่ใจได้ำเข้�
มี�เรียนึ่ร้้ในึ่เรื�องของก�รจัดำก�รขยะอย่�งครบวงจร” 

ทุี่กวันึ่นีึ่�พี�อิ�วเล่้�ว่�เกิดำคว�มีเปีลี้�ยนึ่แปีล้งเป็ีนึ่อย่�งมี�ก จ�กทีี่�
ไม่ีมีีคว�มีร้ทุ้ี่กวันึ่นีึ่�ชี�วชีมุีชีนึ่หล้�ยคนึ่สำ�มี�รถเปีน็ึ่วิที่ย�กรไดำ ้แล้ะแตล่้ะ
ครอบครัวก็มีีส่ำวนึ่ร่วมีในึ่ก�รเป็ีนึ่บ้�นึ่ตัวอย�่งด้ำ�นึ่ก�รจัดำก�รขยะ รวมีถ่ง
พฤติกรรมีของชี�วชุีมีชีนึ่ก็เปีลี้�ยนึ่แปีล้งไปี ร้้จักคัดำแยกขยะกันึ่อย�่งถ้กวิธี 
มีีปีระสิำที่ธิภั�พ จนึ่ถ่งขั�นึ่มีีโรงรับซืึ่�อขยะภั�ยในึ่ชุีมีชีนึ่เพื�อมี�คัดำแยกแล้้ว
นึ่ำ�ไปีข�ยต่อ เมืี�อชี�วบ้�นึ่ออกไปีนึ่อกชุีมีชีนึ่ก็ยงัถือขยะติดำไม้ีติดำมืีอกลั้บ
มี� เพร�ะตระหนัึ่กดีำว่�เป็ีนึ่สิำ�งทีี่�มีีม้ีล้ค่� สำ�มี�รถนึ่ำ�ไปีข�ยเพื�อหมุีนึ่เวียนึ่
กลั้บมี�ใช้ีปีระโยชีน์ึ่ แล้ะมีีร�ยได้ำกลั้บมี�ส่้ำพวกเข�ได้ำ แล้ะทีี่�สำำ�คัญทีี่�สุำดำก็
คือ เริ�มีมีีผู้้้ทีี่�สำนึ่ใจมี�เยี�ยมีชีมีเก�ะกล้�ง เพื�อเรียนึ่ร้้เรื�องก�รจัดำก�รขยะ
อย่�งครบวงจร เป็ีนึ่ก�รสำร้�งง�นึ่สำร้�งร�ยได้ำให้กับชี�วชุีมีชีนึ่ได้ำอีกที่�ง 

คว�มีเปีลี้�ยนึ่แปีล้งอีกอย่�งของเก�ะกล้�งทีี่�น่ึ่�พ้ดำถ่งคือทัี่ศนีึ่ยภั�พ 
ทีี่�น่ึ่�มีองข่�นึ่ ซ่ึ่�งเมืี�อเร็วๆ นีึ่�อ�สำ�สำมัีครจ�ก ดำ�ว เองก็ได้ำเข้�ร่วมีกิจกรรมี
ที่�สีำกำ�แพงเพื�อปีรับปีรุงภ้ัมิีทัี่ศน์ึ่ของชุีมีชีนึ่แห่งนีึ่�ด้ำวย ในึ่โอก�สำนีึ่� 
พนัึ่กง�นึ่ดำ�วอ�สำ� ‘คุณเมิธา พวงพันธ์ุ’ ผู้้้ช่ีวยผู้้้จัดำก�รฝ่่�ยบัญชีี ของ
กลุ่้มีบริษัที่ ดำ�ว ปีระเที่ศไที่ย ได้ำพ้ดำคุยถ่งเรื�องนีึ่�ว่�

“ผู้มีดีำใจมี�กทีี่�เร�ได้ำมีีส่ำวนึ่ช่ีวยเหลื้อชุีมีชีนึ่แล้ะสัำงคมี ผู้มีว่�ก�ร
ที่�สำีกำ�แพงนึ่อกจ�กจะชี่วยให้ชุีมีชีนึ่สำวยง�มีนึ่่�อย้่ข่�นึ่แล้้ว ยังช่ีวยสำร้�ง
อัตลั้กษณ์์จุดำเด่ำนึ่ให้กับชุีมีชีนึ่เก�ะกล้�งได้ำ ส่ำวนึ่เรื�องก�รจัดำก�รขยะ ทีี่�
นีึ่�ก็น่ึ่�จะเป็ีนึ่ต้นึ่แบบให้ชุีมีชีนึ่อีกหล้�ยๆ แห่งสำ�มี�รถมี�เรียนึ่ร้้แล้ะนึ่ำ�
ไปีปีฏิิบัติต�มีได้ำ ซ่ึ่�งจะช่ีวยล้ดำปัีญห�สิำ�งแวดำล้้อมีของสัำงคมีเร�ล้งได้ำครับ”
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ด้ำ�นึ่ ‘น้องซิิน - จิุตโสมินัส มุินินทร์
นพมิาศ’ สำ�วน้ึ่อยเย�วชีนึ่อ�สำ� ไดำ้แสำดำงคว�มี
ร้้ส่ำกจ�กก�รร่วมีกิจกรรมีครั�งนีึ่�ว่� “ชุีมีชีนึ่เก�ะ
กล้�งเป็ีนึ่ชุีมีชีนึ่เข้มีแข็ง ซิึ่นึ่คิดำว่�พื�นึ่ทีี่�ตรงนีึ่�น่ึ่�
รักมี�กๆ ถ้�เร�นึ่ำ�ศิล้ปีะมี�สำร้�งสีำสัำนึ่ปีรับปีรุง
ให้สำวยง�มี ก็จะเป็ีนึ่ก�รด่ำงด้ำดำคนึ่จ�กภั�ยนึ่อก
เข้�มี�เยี�ยมีชีมี แล้ะยงัเป็ีนึ่ก�รเปิีดำโอก�สำใหเ้ด็ำกๆ 
มีีพื�นึ่ทีี่�ในึ่ก�รแสำดำงออกอย่�งสำร้�งสำรรค์ สำำ�หรับ
โครงก�รจัดำก�รขยะทีี่�เกิดำข่�นึ่ก็เป็ีนึ่สิำ�งทีี่�ดีำมี�ก 
ตัวซิึ่นึ่เองพออ�สำ�เข้�มี�ที่ำ�ง�นึ่ทีี่�เก�ะกล้�งก็ได้ำ
เรียนึ่ร้้เกี�ยวกับเรื�องนีึ่�เยอะเล้ย ว่�ก�รจัดำก�รขยะ
ทีี่�ดีำสำ�มี�รถสำร้�งปีระโยชีน์ึ่แล้ะม้ีล้ค่�ข่�นึ่มี�ได้ำ”

สำำ�หรับใครทีี่�สำนึ่ใจแล้ะพอมีีเวล้� เร�ขอ
แนึ่ะนึ่ำ�ว่�ล้องไปีเดิำนึ่เล่้นึ่ริมีคล้องรับล้มีเย็นึ่ๆ 
พร้อมีเยี�ยมีชีมีชุีมีชีนึ่เข้มีแข็ง ศ้นึ่ย์เรียนึ่ร้้ต้นึ่แบบ
ก�รจัดำก�รขยะครบวงจร ในึ่ล้ะแวกใกล้้บ้�นึ่ 
ดำ�ว แห่งนีึ่�กันึ่ด้ำ 

• ชุ่มช่นเกัาะกัลาง ตัิ�งอย่้่บนเนื� อที�
เกัาะประมาณ 3 ไร่ กัลางคลอง
พระโขนง เป็นพื�นที�ของสำานักังาน
ทรัพย์่สินพระมหัากัษั์ติริย์่ ปัจจุบัน
เ ป็ น ตัิ วั อ ย่่ า ง นำา ร่ อ ง ข อ ง ชุ่ ม ช่ น
จดักัารตินเอง ใช่ช้่ีวิัติอย่่างพอเพีย่ง  
สร้างอาช่ีพในครัวัเรือน ผลิติสินค้า
ใช่้เองบนเกัาะเพื�อลดราย่จ่าย่ และ
ยั่ ง ใ ห้ั ค วั า ม ส น ใ จ ใ น กั า ร รั กั ษ์ า 
สิ�งแวัดล้อม

• จากักัารสำารวัจพบว่ัา ประช่ากัรใน
ชุ่มช่นเกัาะกัลางทั�งหัมด 270 คน ผลิติ
ขย่ะเฉลี�ย่เพีย่งคนละ 0.18 กิัโลกัรัม
ต่ิอวััน ซึ�งติำาว่ัาค่าเฉลี�ย่ของคนไทย่ 
ที�ผลิติขย่ะอย่้่ที� 1.17 กิัโลกัรมั ต่ิอคน  
ต่ิอวััน 

Did You Know? 



ทุกัอวััย่วัะของคุณมนีาฬิิกัา เปน็นาฬิิกัาช่วิีัติ
ที�ไมไ่ด้เดินไปข้างหัน้า แต่ิกัลับนับถึอย่หัลัง
ตัิ�งแต่ิประมาณหัลังวัันเกิัดครั�งที� 30 ของคุณ 
และ หันึ�งในอวััย่วัะนั�น ก็ัคือ ‘สมอง’ ที�มา
ของ ควัามคิด ควัามจำา ควัามร้สึ้กั ฯลฯ 
จากักัารศกึัษ์าพบว่ัา ในผ้้ส้งอายุ่ วััย่ 60 ป ี
ขึ�นไป 1 ใน 10 คนจะมภีาวัะสมองเสื�อม 
โดย่ตัิวัเลขในปี 2019 พบว่ัาผ้้ส้งอายุ่จำานวัน 
11 ล้านคนมอีากัารสมองเสื�อม และคาดกัารณ์ 
ว่ัาตัิวัเลขนี�มแีต่ิจะเพิ�มจำานวันขึ�นเรื�อย่ๆ 

ด้แ้ล้ำสมอง
กัันเส่ยั่ตั�งแต่
วันน่�ด่้กัว่าร่อ
วันท่ี่�ไมม่เ่วล้ำา
เหลื้ำอแล้้ำว

S A F E  A N D  S O U N D
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สมองเสื�อมเก่ัด้ขึ�นจากัอะไร่กัันแน่?
ปัีจจุบันึ่เชืี�อกันึ่ว่�ภั�วะสำมีองเสืำ�อมีเกิดำจ�กกล้ไกหล้�ย

ปีระก�รร่วมีกันึ่ ตั�งแต่ก�รสำะสำมีของโปีรตีนึ่ทีี่�พับตัวอย่�งผิู้ดำร้ปี 
(misfolded protein) ก�รเกิดำก�รอักเสำบ แล้ะคว�มีผิู้ดำปีกติของ
ระบบไหล้เวียนึ่เลื้อดำไปีเลี้�ยงสำมีอง 

ข่�วดีำก็คือทัี่�วโล้กร้้ดีำว่�เรื�องนีึ่�เป็ีนึ่ปัีญห�สำำ�คัญ  ก�รวิจัยในึ่
วงก�รนีึ่�จ่งค่กคักอย่�งยิ�ง ในึ่แต่ล้ะปีีนัึ่�นึ่มีีย�รักษ�โรคสำมีองเสืำ�อมี 
ชีนิึ่ดำอัล้ไซึ่เมีอร์อย้่ในึ่สำ�ยพ�นึ่ก�รผู้ล้ิตเป็ีนึ่จำ�นึ่วนึ่มี�ก มีีก�ร
คิดำค้นึ่ย�ใหม่ีๆ ทีี่�มุ่ีงแก้ทีี่�ต้นึ่เหตุโดำยตรง ไม่ีใช่ีเพียงแค่รักษ�ต�มี
อ�ก�ร แต่ข่�วร้�ยก็คือ จนึ่ถ่งปัีจจุบันึ่นัึ่�นึ่ (มีกร�คมี 2021) ยงัไม่ีมีี
ย�รักษ�ขนึ่�นึ่ใดำทีี่�ผู่้�นึ่ก�รที่ดำสำอบที่�งง�นึ่วิจัยออกมี�ได้ำสำำ�เร็จ 

4 ว่ธ่ิชีะล้ำอสมองเสื�อม 
โล้กนีึ่�อ�จไม่ีมีีย�วิเศษ แต่ก็ใช่ีว่�จะไมีมี่ีหนึ่ที่�งเอ�เสำยีเล้ย  

จ�กข้อม้ีล้ในึ่ปัีจจุบันึ่ เร�พบว่�มีีวิธีก�รบ�งปีระก�รทีี่�อ�จจะชีะล้อ 
ก�รเกิดำภั�วะสำมีองเสืำ�อมีได้ำ ดัำงนีึ่�

 1. กัาร่ออกักัำาลั้ำงกัายั่
ควรเน้ึ่นึ่ก�รออกกำ�ลั้งก�ยให้หัวใจเต้นึ่เร็วข่�นึ่ ห�กร่�งก�ย 

ไม่ีได้ำแข็งแรงมี�กพอที่ี�จะออกวิ�งหรือเล่้นึ่กีฬ�หนัึ่กๆ อ�จเปี็นึ่
แค่ก�รเดิำนึ่เร็ว ก�รแกว่งแขนึ่ ให้พอเหนืึ่�อยแต่ไม่ีต้องถ่งกับหอบ 
ระยะเวล้�ควรไม่ีตำ��กว่� 90-120 นึ่�ทีี่ต่อสัำปีดำ�ห์ (ไม่ีต้องที่ำ�ต่อ
เนืึ่�องรวดำเดีำยว เช่ีนึ่ อ�จจะแบ่งเป็ีนึ่วันึ่ล้ะ 15 นึ่�ทีี่ทุี่กวันึ่ หรือ  
30 นึ่�ทีี่ 3-4 วันึ่ต่อสัำปีดำ�ห์) 

 2. กัาร่นอนท่ี่�มคุ่ณภัาพ 
คำ�แนึ่ะนึ่ำ�โดำยทัี่�วไปีกล่้�วว่�คนึ่ปีกติควรนึ่อนึ่ให้ได้ำระยะ

เวล้� 7-9 ชีมี./คืนึ่ แล้ะควรเป็ีนึ่ก�รนึ่อนึ่ทีี่�มีีคุณ์ภั�พด้ำวย ก�รวัดำ 
คุณ์ภั�พก�รนึ่อนึ่นัึ่�นึ่ไมี่ง่�ย เพร�ะเร�ไมี่ ร้้ตัวในึ่เวล้�นึ่อนึ่  
แต่สิำ�งง่�ยๆ ทีี่�พอที่ำ�ได้ำคือ ให้สัำงเกตคว�มีร้้ส่ำกหลั้งตื�นึ่นึ่อนึ่ว่�  
ถ้�ห�กร้้ ส่ำกไมี่สำดำชืี�นึ่ เหมืีอนึ่นึ่อนึ่ไมี่พอ มีีอ�ก�รคอแห้ง 
ปี�กแห้ง ปีวดำหัว ควรขอคำ�แนึ่ะนึ่ำ�จ�กแพที่ย์ นึ่อกจ�กนีึ่�ยงัควรมีี 
สุำขนิึ่สำัยก�รนึ่อนึ่ทีี่�ดำี คือ ก�รนึ่อนึ่ตรงเวล้� ล้ดำสิำ�งเร้�ในึ่ช่ีวงใกล้้
เวล้�นึ่อนึ่ เช่ีนึ่ ค�เฟัอีนึ่ ก�รออกกำ�ลั้งก�ย ก�รสัำมีผัู้สำแสำงจ้�  
ก�รคิดำถ่งเรื�องทีี่�ที่ำ�ให้ไม่ีสำบ�ยใจ

ข้อสำำ�คัญคือ ก�รนึ่อนึ่นัึ่�นึ่มีีหน้ึ่�ทีี่�สำำ�คัญต่อก�รมีีชีีวิต
ของคนึ่เร� บ�งคนึ่อ�จคิดำว่� อดำนึ่อนึ่วันึ่นีึ่� แล้้วไปีนึ่อนึ่ชีดำเชีย
เอ�ทีี่หลั้ง คงไม่ีเป็ีนึ่อะไร แต่ง�นึ่วิจัยระยะหลั้งพบว่� ช่ีวงเวล้�
ของก�รนึ่อนึ่ คือ ช่ีวงเวล้�กำ�จัดำของเสีำยในึ่สำมีอง ก�รนึ่อนึ่ทีี่�ไม่ีมีี
คุณ์ภั�พจ่งไม่ีเพียงที่ำ�ให้คุณ์ง่วงนึ่อนึ่ในึ่วันึ่ต่อไปี แต่อ�จส่ำงผู้ล้ต่อ
ก�รเกิดำภั�วะสำมีองเสืำ�อมีในึ่อนึ่�คตอีกด้ำวย 

 3. กัาร่ด้แ้ล้ำด้้านโภัชีนากัาร่ท่ี่�มข่อ้ม้ล้ำ
 สนับสนุน 

ยกตัวอย่�งเช่ีนึ่ ก�รรับปีระที่�นึ่อ�ห�รเมีดิำเตอเรเนีึ่ยนึ่
ทีี่�มีีองค์ปีระกอบจ�กพืชีเป็ีนึ่หลั้ก เมืี�อนึ่ำ�มี�ปีระยุกต์ใช้ีในึ่ 
บ้�นึ่เร� แนึ่ะนึ่ำ�ให้ที่�นึ่ผัู้กผู้ล้ไม้ีแล้ะอ�ห�รทีี่�สำ�รอ�ห�ร 
ครบถ้วนึ่ เนืึ่�องจ�กอ�ห�รในึ่ชีีวิตปีระจำ�วันึ่โดำยทัี่�วไปีจะมีี 
องค์ปีระกอบของแป้ีง นึ่ำ��ต�ล้ แล้ะไขมัีนึ่ส้ำงกว่�ทีี่�ควรจะเป็ีนึ่  
แต่โปีรตีนึ่แล้ะวิต�มิีนึ่ตำ��กว่�ทีี่�ควรจะเป็ีนึ่ ดัำงนัึ่�นึ่จ่งควรจงใจ
ว�งแผู้นึ่ที่�นึ่โปีรตีนึ่แล้ะผัู้กให้มี�กข่�นึ่

 4. กัาร่ด้แ้ล้ำจต่ใจแล้ำะความค่ด้
ได้ำแก่ ก�รฝึ่กใช้ีคว�มีคิดำอย้่เสำมีอ ก�รได้ำพบปีะสัำงสำรรค์

กับผู้้้คนึ่ ก�รพ�ตนึ่เองไปีพบเจอกับสิำ�งแวดำล้้อมีใหม่ีๆ (ซ่ึ่�งควร
ปีรับให้เหมี�ะสำมีกับบริบที่ทีี่�มีีโรคระบ�ดำอย้ใ่นึ่ขณ์ะนีึ่�) เพื�อกระตุ้นึ่
คว�มีคิดำ รวมีทัี่�ง ก�รด้ำแล้เรื�องกังวล้ คว�มีเครียดำ ซ่ึ่�งอ�จส่ำงผู้ล้ 
ต่อคุณ์ภั�พก�รนึ่อนึ่อีกด้ำวย 

นึ่อกจ�กนีึ่�ยังรวมีถ่งก�รด้ำแล้รักษ�สุำขภั�พ โดำยควบคุมี
โรคปีระจำ�ตัว เช่ีนึ่ เบ�หว�นึ่ คว�มีดำันึ่โล้หิตส้ำง แล้ะโรคไขมัีนึ่ 
ทัี่�งหมีดำนีึ่�อ�จจะที่ำ�ไม่ีง่�ย ไม่ีเหมืีอนึ่กับย�ทีี่�เร�เพียงแค่นึ่ำ�เข้�
ปี�กแล้้วดืำ�มีนึ่ำ��ต�มีมี�กๆ แล้ะนึ่�่คิดำว่� ผู้ล้ดีำของก�รด้ำแล้ตนึ่เองที่ี�
ว่�ไปีนีึ่� ห�กสำ�มี�รถอดัำเป็ีนึ่ย�เม็ีดำได้ำ คงเป็ีนึ่ย�ทีี่�แพงทีี่�สุำดำในึ่โล้ก

แต่คุณ์อย่�ลื้มีว่� สิำ�งเหล่้�นีึ่�เป็ีนึ่คว�มีหวังเดีำยวทีี่�เร�มีี
อย้่ในึ่ขณ์ะทีี่�เร�รอคอยก�รรักษ�ทีี่�อ�จเป็ีนึ่จริงในึ่วันึ่ข้�งหน้ึ่�ในึ่
ระหว่�งนีึ่�ทีี่�นึ่�ฬิิก�ของเร�กำ�ลั้งนัึ่บถอยหลั้ง แล้ะเป็ีนึ่ไปีไม่ีได้ำทีี่�
จะที่ำ�ให้มัีนึ่หยุดำหรือหมุีนึ่ย้อนึ่ที่�ง เร�ที่ำ�ได้ำเพียงด้ำแล้ตัวเองให้
เต็มีทีี่� เผืู้�อว่�นึ่�ฬิิก�จะเดิำนึ่ช้ี�ล้งสัำกเล็้กน้ึ่อย

เริ�มิต้นกันตั�งแต่วันน่� ด่กว่ารอจุนถึึงวันท่�ไม่ิม่ิเวลิา 
เหลืิอแล้ิว



ดำ�ว ปีระเที่ศไที่ย ร่วมีมืีอกับ กรมีที่�งหล้วง กรมีที่�งหล้วง 
ชีนึ่บที่ เอสำซึ่ีจี แล้ะ มีห�วิที่ย�ลั้ยเชีียงใหม่ี ศ่กษ�พัฒนึ่�นึ่ำ�
พล้�สำติกเหลื้อใช้ี เพื�อนึ่ำ�มี�เปี็นึ่ส่ำวนึ่ผู้สำมีในึ่แอสำฟััล้ต์คอนึ่กรีต
สำำ�หรับง�นึ่ก่อสำร้�งที่�ง ซ่ึ่�งช่ีวยเพิ�มีคว�มีแข็งแรง ยืดำอ�ยุก�รใช้ี
ง�นึ่ถนึ่นึ่ สำร้�งมี�ตรฐ�นึ่ใหม่ีให้ก�รที่ำ�ถนึ่นึ่ของปีระเที่ศ ตอบโจที่ย์ 
ก�รบริห�รจัดำก�รขยะอย่�งถ้กวิธี ใช้ีที่รัพย�กรอย่�งคุ้มีค่�  
ต�มีหลั้กเศรษฐกิจหมุีนึ่เวียนึ่ ต�มีนึ่โยบ�ย ‘Bio Circular Green 
Economy’ ของรัฐบ�ล้ ปัีจจุบันึ่เอสำซีึ่จี แล้ะ ดำ�ว ได้ำร่วมีกับ 
ภั�คเอกชีนึ่ที่ำ�ถนึ่นึ่พล้�สำติกต้นึ่แบบคว�มีย�ว 7.7 กิโล้เมีตร  
นึ่ำ�พล้�สำติกเหลื้อใช้ีหมุีนึ่เวียนึ่กลั้บมี�สำร้�งคุณ์ค่�ได้ำรวมี 23 ตันึ่

ด้าว จบัมอืพันธิมต่ร่นำา ‘พล้ำาสต่กัเหลื้ำอใช้ี’ 
มาที่ำา ‘ถึนน’ ตอบโจที่ย์ั่เศร่ษฐก่ัจหมุนเว่ยั่น

ข้�วตร�ฉัตร ตอกยำ��คว�มีเป็ีนึ่ผู้้้นึ่ำ�ด้ำ�นึ่คว�มี
ยั�งยืนึ่ ยกระดำับมี�ตรฐ�นึ่ถุงข้�วสำ�รรักษ์โล้ก ด้ำวย
นึ่วัตกรรมี INNATE™ แล้ะเที่คนิึ่คดำ�วน์ึ่ เกจจิ�ง (Down 
Gauging) ทีี่�บ�งล้งแต่มีีปีระสิำที่ธิภั�พมี�กข่�นึ่ ถือเป็ีนึ่
แบรนึ่ดำแ์รกของไที่ย ที่ี�ได้ำนึ่ำ�นึ่วัตกรรมีระดำบัโล้กของ ดำ�ว 
แล้ะ เอสำซึ่ีจีพี (SCGP) มี�ใช้ีในึ่ก�รผู้ล้ิตถุงรีไซึ่เคิล้แบบ
ครบวงจร ช่ีวยล้ดำก�รปีล่้อยก๊�ซึ่เรือนึ่กระจกด้ำวยก�ร
ล้ดำพล้�สำติกแล้ะพลั้งง�นึ่ในึ่ก�รผู้ลิ้ต พร้อมีว�งจำ�หน่ึ่�ย
ข้�วถุงรักษ์โล้กในึ่ไตรมี�สำแรกของปีี 2564 เอ�ใจกลุ่้มีผู้้้
บริโภัคทีี่�รักสิำ�งแวดำล้้อมีทัี่�งในึ่ไที่ย แล้ะต่�งปีระเที่ศ 

ขา้วตร่าฉัตร่เอาใจคนร่กััษ์โล้ำกั 
ช้ีนวัตกัร่ร่มถึงุขา้วล้ำด้โล้ำกัร่อ้น ล้ำด้ขยั่ะ 
แบร่นด์้แร่กัของไที่ยั่

ดำ�ว รับร�งวัล้ ‘องค์กรทีี่�มีีผู้ล้ง�นึ่ด้ำ�นึ่คว�มีรับ
ผิู้ดำชีอบต่อสัำงคมีดีำเด่ำนึ่ปีระจำ�ปีี 2563 ระดำับแพล้ตินัึ่มี’  
ร�งวัล้ AMCHAM CSR Excellence Awards ซ่ึ่�งจัดำข่�นึ่ 
เป็ีนึ่ปีระจำ�ทุี่กปีี เพื�อยกย่องบริษัที่สำมี�ชิีกหอก�รค้�
อเมีรกัินึ่ในึ่ปีระเที่ศไที่ยที่ี�เป็ีนึ่แบบอย�่งในึ่ก�รดำำ�เนึ่นิึ่ง�นึ่ 
ด้ำ�นึ่ธุรกิจควบค่้กับก�รด้ำแล้สำังคมี จ�กก�รมีีส่ำวนึ่ร่วมี
ในึ่ก�รที่ำ�กิจกรรมีเพื�อสัำงคมีอย่�งต่อเนืึ่�อง รวมีถ่งมุ่ีงมัี�นึ่
ผู้ลั้กดัำนึ่แก้ปัีญห�สิำ�งแวดำล้้อมีอย่�งยั�งยืนึ่ ส่ำงผู้ล้ให้ ดำ�ว 
ได้ำรบัร�งวัล้เป็ีนึ่ปีีที่ี� 10 ติดำต่อกันึ่ แล้ะได้ำรบัร�งวัล้ ‘ระดัำบ 
แพล้ตินัึ่มี’ เป็ีนึ่ครั�งแรกในึ่ปีีนีึ่�

ด้าว ร่บัร่างวัล้ำองค์กัร่ด่้เด่้นด้้านความ
ร่บัผู่้ด้ชีอบต่อสังคมคร่บหนึ�งที่ศวร่ร่ษ
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ดำ�ว แล้ะเครือข่�ยรักษ์ป่ี�ชี�ยเล้นึ่ไที่ย ปีระก�ศ
ผู้ล้ร�งวัล้ก�รปีระกวดำภั�พถ่�ย ‘ห้องเรียนึ่ธรรมีชี�ติ  
ป่ี�ชี�ยเล้นึ่ปี�กนึ่ำ��ปีระแสำ’ ภั�ยใต้โครงก�ร Dow &  
Thailand Mangrove Alliance เพื�อสำนัึ่บสำนุึ่นึ่ก�ร 
ท่ี่องเทีี่�ยวเชิีงอนุึ่รักษ์ในึ่พื�นึ่ทีี่�ป่ี�ชี�ยเล้นึ่ ง�นึ่นีึ่�มีีผู้ล้ง�นึ่ 
จ�กนัึ่กท่ี่องเทีี่�ยวแล้ะช่ี�งภั�พทัี่�งมืีอสำมัีครเล่้นึ่แล้ะมืีออ�ชีีพ
ทีี่�ส่ำงเข้�ปีระกวดำเกือบ 400 ภั�พ โดำยแบ่งเป็ีนึ่ปีระเภัที่
ปีระชี�ชีนึ่ทัี่�วไปี แล้ะ ปีระเภัที่ นัึ่กเรียนึ่ นิึ่สิำต นัึ่กศ่กษ� 
ซ่ึ่�งมีีทัี่�งร�งวัล้ชีนึ่ะเลิ้ศ รองชีนึ่ะเลิ้ศอันึ่ดัำบ 1 อันึ่ดัำบ 2 แล้ะ
ร�งวัล้ชีมีเชีย สำ�มี�รถเข้�ไปีชีมีผู้ล้ง�นึ่ภั�พทีี่�ได้ำรับร�งวัล้
ทัี่�งหมีดำได้ำทีี่�เฟัซึ่บุ๊ก Dow Thailand 

ปร่ะกัาศผู้ล้ำร่างวัล้ำกัาร่ปร่ะกัวด้
ภัาพถ่ึายั่ ‘ห้องเร่ย่ั่นธิร่ร่มชีาต่ 
ปา่ชีายั่เล้ำนปากันำาปร่ะแส’

คว�มียั�งยืนึ่ถือเป็ีนึ่วัฒนึ่ธรรมีองค์กรทีี่� ดำ�ว  
ให้คว�มีสำำ�คัญแล้ะเอ�จริงเอ�จังอย่�งมี�ก ด้ำวยเหตุนีึ่�เอง 
ดำ�ว จ่งได้ำรับก�รยกย่องจ�กดัำชีนีึ่คว�มียั�งยืนึ่ดำ�วโจนึ่ส์ำ 
(Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI) 
ปีระจำ�ปีี 2563 ดัำชีนีึ่ดัำงกล่้�วได้ำรับก�รยอมีรับในึ่ก�รใช้ี
ปีระเมิีนึ่ผู้ล้ดำำ�เนิึ่นึ่ง�นึ่ก�รพัฒนึ่�อย่�งยั�งยืนึ่ของบริษัที่
ชัี�นึ่นึ่ำ�ระดำับโล้ก เพื�อให้มัี�นึ่ใจไดำ้ว่�บริษัที่มีีก�รบริห�ร
จัดำก�รทีี่�มีีปีระสิำที่ธิภั�พในึ่ที่กุมิีติ ทัี่�งด้ำ�นึ่เศรษฐกจิ สัำงคมี 
แล้ะสิำ�งแวดำล้้อมี ปัีจจุบันึ่มีีมี�กกว่� 3,500 องค์กรทีี่�เข้�
ร่วมีก�รปีระเมิีนึ่ในึ่แต่ล้ะปีี แล้ะ ดำ�ว ติดำอันึ่ดัำบต่อเนืึ่�อง
เป็ีนึ่ปีีทีี่� 21 ด้ำวยผู้ล้ง�นึ่อันึ่โดำดำเด่ำนึ่

ด้าว ต่ด้อนัดั้บดั้ชีน่ความยั่ั�งยั่นื
ด้าวโจนส์ต่อเนื�องเปน็ปีท่ี่� 21

21

D O W  B U L L E T I N

@DOW Magazine

ดำ�ว จัดำพิธีเปิีดำศ้นึ่ย์เรียนึ่ร้้ต้นึ่แบบก�รจัดำก�รขยะครบ
วงจร ชุีมีชีนึ่เก�ะกล้�ง ชุีมีชีนึ่เก่�แก่อ�ยกุว่� 100 ปีี แห่งนีึ่� ตั�งอย้่
บนึ่เก�ะกล้�งคล้องพระโขนึ่ง เขตคล้องเตย กรุงเที่พมีห�นึ่คร มีี
ปีระชี�กรอ�ศยัอย้ป่ีระมี�ณ์ 270 คนึ่ในึ่ 58 หล้งัค�เรือนึ่ บนึ่เนืึ่�อทีี่�
ปีระมี�ณ์ 3 ไร่ เป็ีนึ่ “ชุีมีชีนึ่บนึ่เก�ะ" เพียงแห่งเดีำยวของกรุงเที่พฯ 
ทีี่�พร้อมีเปิีดำให้ชุีมีชีนึ่แล้ะหน่ึ่วยง�นึ่ต่�งๆ เข้�มี�ศ่กษ�ด้ำง�นึ่ เพื�อ
นึ่ำ�แนึ่วที่�งไปีปีรบัใช้ี ช่ีวยหยุดำขยะต่�งๆ ไม่ีให้หลุ้ดำรอดำออกส่้ำสิำ�ง
แวดำล้้อมี พร้อมีทัี่�งปีรับปีรุงพื�นึ่ทีี่� ห�ช่ีองจำ�หน่ึ่�ยขยะ สำร้�งร�ย
ได้ำแล้ะคืนึ่กลั้บเป็ีนึ่สำวัสำดิำก�รพิเศษให้ชุีมีชีนึ่ พร้อมีต่อยอดำเพื�อ
เป็ีนึ่ศ้นึ่ย์ก�รเรียนึ่ร้้ขย�ยผู้ล้ส่้ำชุีมีชีนึ่อื�นึ่ๆ ต่อไปี

ด้าว ส่งเสร่ม่ ‘ชุีมชีนเกัาะกัล้ำาง’ 
ส่้ต้นแบบชุีมชีนจดั้กัาร่ขยั่ะคร่บวงจร่
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เร่ื�องโด้ยั่ ฉัติรแก้ัวั แก่ันทับทิม 
นักัศกึัษ์าฝึ่กังานแผนกั HR, Gen Z ใน Dow

เส่ยั่งสะท้ี่อนจากั Gen Z
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ปัีจจุบันึ่หล้�ยองค์กรเริ�มีมีีคนึ่รุ่นึ่ใหมีเ่จเนึ่เรชัี�นึ่ Z สำมัีครง�นึ่ 
เป็ีนึ่จำ�นึ่วนึ่มี�ก สำภั�องค์กรนึ่�ยจ้�งค�ดำก�รณ์์ว่�ในึ่ปีี 2021 นีึ่�  
คนึ่รุ่นึ่ Gen Z จะก้�วเข้�ส่้ำตล้�ดำแรงง�นึ่กว่� 9 แสำนึ่คนึ่ โดำยเฉพ�ะ 
ในึ่ตำ�แหน่ึ่งทีี่�เกี�ยวข้องกับดิำจิทัี่ล้ แล้้วคนึ่ Gen Z คือใคร มีีลั้กษณ์ะ
เฉพ�ะอย่�งไร เร�มี�ที่ำ�คว�มีร้้จักกับคนึ่เจเนึ่อเรชัี�นึ่นีึ่�กันึ่ดีำกว่� 

เจุเนอเรชััน Z (Generation Z – Gen Z) คือ หนุ่ึ่มีสำ�ว
ทีี่�เกิดำในึ่ช่ีวงระหว่�งปีี 1997-2012 ซ่ึ่�งเติบโตมี�พร้อมีกับคว�มี
ก้�วหน้ึ่�ของคอมีพิวเตอร์แล้ะเที่คโนึ่โล้ยีดิำจิทัี่ล้ต่�งๆ (Digital 
Native) ที่ำ�ให้คนึ่ในึ่ชี่วงวัยนีึ่�มีีคว�มีสำ�มี�รถในึ่ก�รเรียนึ่ร้้เรื�อง
เที่คโนึ่โล้ยแีล้ะเรื�องร�วใหม่ีๆ อย่�งรวดำเร็ว เปิีดำกว้�งที่�งคว�มีคิดำ  
คิดำเร็ว ที่ำ�เร็ว มีีคว�มีมัี�นึ่ใจในึ่ตัวเอง มีีคว�มีเร็วในึ่ก�รใช้ีชีีวิต
มี�กกว�่คนึ่รุ่นึ่กอ่นึ่ นึ่ำ�ไปีส่้ำพฤตกิรรมีก�รที่ำ�ง�นึ่ทีี่�สำ�มี�รถผู้สำ�นึ่
ตัวเองเข้�กับเที่คโนึ่โล้ยี ขณ์ะเดีำยวกันึ่ก็สำ�มี�รถที่ำ�ง�นึ่แบบ  
Multitasking ได้ำเป็ีนึ่อย่�งดีำ 

ก�รเปีลี้�ยนึ่แปีล้งลั้กษณ์ะแล้ะบุคลิ้กของเด็ำกเจนึ่เนึ่อเรชัี�นึ่นีึ่� 
ส่ำงผู้ล้กระที่บในึ่หล้�ยด้ำ�นึ่ เมืี�อทุี่กอย่�งไม่ีจำ�เป็ีนึ่ต้องใช้ีเวล้� 
ในึ่ก�รรออย่�งทีี่�เคยเป็ีนึ่มี�ที่ำ�ให้เร�มัีกค�ดำหวังถ่งคว�มีรวดำเร็ว
ในึ่ก�รที่ำ�ง�นึ่ เนืึ่�อห�ของง�นึ่ทีี่�เข้�ใจง่�ยชัีดำเจนึ่แล้ะตรงปีระเด็ำนึ่ 
คิดำเร็วที่ำ�เร็ว ไม่ีชีอบก�รรอคอย ก่อนึ่ตัดำสิำนึ่ใจมัีกจะห�ข้อม้ีล้เพื�อ
หลี้กเลี้�ยงข้อผิู้ดำพล้�ดำใหม้ี�กทีี่�สุำดำ รวมีถ่งค�ดำหวงัข้อเสำนึ่อแนึ่ะที่ี�
รวดำเร็ว แล้ะอ�จผิู้ดำหวังถ้�คำ�ตอบทีี่�ได้ำไม่ีชัีดำเจนึ่พอ 

แน่ึ่นึ่อนึ่ว่�จ�กทีี่�กล่้�วมี�ที่ำ�ให้คนึ่เริ�มีค�ดำหวังในึ่ลั้กษณ์ะ
เฉพ�ะของคนึ่ในึ่เจนึ่เนึ่อเรชัี�นึ่นีึ่� ซ่ึ่�งจุดำแข็งแรกของคนึ่ Gen Z คง
หนีึ่ไม่ีพ้นึ่เรื�องของเที่คโนึ่โล้ยี ทีี่�ปัีจจุบันึ่เปี็นึ่ตัวกำ�หนึ่ดำสำำ�คัญต่อ
คว�มีสำำ�เร็จของธุรกิจ หล้�ยองค์กรพย�ย�มีปีรับตัวให้เหมี�ะกับ 
โล้กดิำจทิี่ลั้ แต่ว�่ยงัมีีอปุีสำรรคอีกหล้�ยอย่�งไม่ีว�่จะเป็ีนึ่วัฒนึ่ธรรมี 
องค์กรทีี่�ย�กต่อก�รเปีลี้�ยนึ่แปีล้ง ก�รทีี่�คนึ่ในึ่องค์กรข�ดำทัี่กษะ
ด้ำ�นึ่เที่คโนึ่โล้ยี ที่ำ�ให้ก�รเปีลี้�ยนึ่แปีล้งยังคงเป็ีนึ่แค่แบบแผู้นึ่ทีี่�
กำ�ลั้งจะดำำ�เนิึ่นึ่อย้่ตล้อดำเวล้� สุำดำท้ี่�ยก็ยังไม่ีสำ�มี�รถสำร้�งก�ร
เปีลี้�ยนึ่แปีล้งทัี่�งองค์กรได้ำสัำกทีี่ 

ก�รเข้�มี�ในึ่องค์กรของ Gen Z จ่งคล้้�ยเป็ีนึ่ตัวเร่ง 
ให้เกิดำคว�มีเปีลี้�ยนึ่แปีล้งนีึ่� แน่ึ่นึ่อนึ่ว่�ถ้�มีีสำองบริษัที่ทีี่�มีีโปีรไฟัล์้
ดีำเหมืีอนึ่กันึ่แต่บริษัที่หน่ึ่�งใช้ีเที่คโนึ่โล้ยีในึ่ก�รช่ีวยที่ำ�ง�นึ่  
ก�รเข้�ง�นึ่ทีี่�ไม่ีจำ�เป็ีนึ่จะต้องอย้่แค่ในึ่ออฟัฟิัศ ก�รเปิีดำเสำรี 
ให้กับคว�มีคิดำสำร้�งสำรรค์ หรือก�รทีี่�สำ�มี�รถแสำดำงคว�มีคิดำเห็นึ่
กันึ่อย่�งตรงไปีตรงมี� แน่ึ่นึ่อนึ่ว่�บริษัที่นัึ่�นึ่ย่อมีเป็ีนึ่ตัวเลื้อกทีี่�ดีำ
กว่�สำำ�หรับ Gen Z อย่�งแน่ึ่นึ่อนึ่

เมืี�อวันึ่หน่ึ่�งทีี่�คนึ่ Gen Z เริ�มีไหล้เข้�มี�ในึ่องค์กรมี�กข่�นึ่
โปีรดำอย�่พ่�งตัดำสิำนึ่ หรือหว�ดำกลั้วต่อก�รเปีลี้�ยนึ่แปีล้งหล้�ยอย่�ง
ทีี่�แตกต่�งไปีจ�กที่ี�พวกพี�ๆ เคยที่ำ�มี� พี�ๆ ในึ่องค์กรควรเข้�ใจ 
ในึ่ธรรมีชี�ติของพวกเร�แล้ะเปีิดำโอก�สำให้ เร�ได้ำแสำดำง 
คว�มีสำ�มี�รถในึ่สิำ�งทีี่�พวกเร�ถนัึ่ดำก่อนึ่ ขอให้เร�ได้ำมีีพื�นึ่ทีี่�ในึ่ก�รเสำนึ่อ 
ไอเดีำยดีำๆ ให้แก่องค์กร อย่�เพิ�งบอกว่�ไอเดีำยของเร�มัีนึ่บ้�หรือ 
ผิู้ดำแปีล้ก ห�กโดำนึ่ตำ�หนิึ่บ่อยครั�งเข้�เร�ก็คงหมีดำไฟั 

อย่�ลื้มีนึ่ะคะว่�ใครจะร้้ถ่งคว�มีต้องก�รของผู้้้บริโภัค
แล้ะสืำ�อสำ�รกับผู้้้บริโภัคในึ่ยุคดิำจิทัี่ล้ไดำ้ดีำไปีกว่�พวกเร� Gen Z 
จริงไหมีคะ :)



ผ่านมาแล้วั 4 ฉบับ กัับนิติย่สาร @DOW ในร้ปแบบใหัม่  
โดย่ฉบับนี� นับว่ัาเป็น ฉบับที� 5 ที�มาถึึงมือผ้้อ่าน เราจึงอย่ากั
ได้ยิ่นเสีย่งจากัฝั่� งผ้้อ่าน เพื�อนำาไปปรับปรุงเนื� อหัา และร้ปแบบ 
กัารนำาเสนอ ให้ัถึก้ัใจผ้้อา่นยิ่�งขึ�น

D O W  S A N O O K

เส่ยั่งของคุณมค่วามหมายั่ 
ร่ว่มกัันเสนอแนะเพื�อปร่บัปรุ่ง
น่ตยั่สาร่ @DOW กััน

1. คุณติิดติามนิติย่สาร @DOW จากัช่อ่งทางไหัน ระหัว่ัาง ฉบบัพิมพ์ด้วัย่กัระดาษ์ หัรอื ฉบบัออนไลน์ และคิดว่ัา 
 ทีมงานควัรปรบัปรุงร้ปแบบกัารนำาเสนออย่่างไรอีกับา้ง

2. คุณช่อบคอลัมน์ หัรอื เนื�อหัาประเภทไหัน ในนิติย่สาร @DOW

3. คุณอย่ากัให้ัมคีอลัมน์ หัรอื เนื�อหัาประเภทใด เพิ�มเติิมในนิติย่สาร @DOW 

4. ข้อเสนอแนะอื�นๆ ที�อย่ากับอกัทีมงาน
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ผู้้้ร่ว่มสนุกัจะได้้ร่บัร่างวัล้ำ 
ป่� นโตด้าวร่กััษ์โล้ำกั 
จำานวัน 10 รางวััล

ส่งคำาตอบมาที่าง 
LINE@ น่ตยั่สาร่ @DOW

พรอ้มช่ื�อ ที�อย่้่
และเบอรโ์ทรศพัท์

1. คุณ สาย่รุง้ ช่ื�นสุวัรรณ 2. คุณ ณัฐญา ในเมอืง
3. คุณ องิดาวั ฤทธี  4. คุณ ขวััญเนติร แก้ัวัเพช่ร
5. คุณ ปุณณัติถ์ึ ลาภสมพบสกุัล

ปร่ะกัาศร่ายั่ชืี�อผู้้ไ้ด้้ร่บัร่างวัล้ำ กัร่ะถึางต้นไม ้2 ชัี�น เก็ับนำาได้้ 
ร่ด้นำาอตัโนมต่ั จากักัาร่ร่ว่มสนุกัตอบคำาถึาม “ด้าวที่ำาอะไร่” 
ในน่ตยั่สาร่ @DOW ฉบบัท่ี่� 62



Seek TogetherTM

"ด้าว ไมไ่ด้้ที่ำางานค่ด้ค้นส่นค้าออกัมาเพ่ยั่งล้ำำาพัง แต่เร่ายั่งัร่ว่มมืออยั่า่งใกัล้้ำช่ีด้
กัับทัี่�งสถึาปน่กั ว่ศวกัร่ นักัออกัแบบอาคาร่ ผู้้้ร่บัเหมา ผู้้้ผู้ล่้ำตวัสดุ้ แล้ำะล้ำก้ัค้าของเร่าในกัาร่ค่ด้ค้น

นวัตกัร่ร่มใหม่ๆ  ออกัมาเพื�อตอบโจที่ยั่ง์านก่ัอสร่า้งให้สามาร่ถึใช้ีงานได้้จร่ง่ 
ตั�งแต่หลั้ำงคา บ้านเร่อืน ถึนน ท่ี่าเร่อื สนามบน่ อาคาร่ศน้ยั่ก่์ัฬา เร่ื�อยั่ไปจนถึึงบร่ร่ด้าตึกัท่ี่�ส้ง

ท่ี่�สุด้ของโล้ำกัหล้ำายั่ๆ แห่ง เปน็ความภ้ัม่ใจของด้าวท่ี่�ได้้ร่ว่มเด่้นที่างไปพร่อ้มๆ กัับที่กุัคน 
ในกัาร่ยั่กัร่ะดั้บคุณภัาพช่ีว่ตของผู้้้คนทัี่�วโล้ำกักัว่าพันล้้ำานคร่อบคร่วั

ผู่้านนวัตกัร่ร่มกัาร่ก่ัอสร่า้งของ ด้าว"
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