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พร่ธิิช่า วงศ์ยั่านนาวา
บรรณาธิิการ

สำาเร่็จได้้เพร่าะปร่ับตัว
โตเกีียวโอลิิมปิิกี 2020 มหกีรรมกีีฬาอันยิ�งใหญ่่แห่ง 

มวลิมนุษยชาติเพิิ่�งจบลิงไปิเม่�อไม่นานนี� ในกีารแข่่งขั่นโอลิิมปิิกี
ครั�งนี� นักีกีีฬาแลิะผู้้�ชมทุุกีทุ่านได้�สััมผัู้สักัีบมิติใหม่แห่งกีารกีีฬา 
ทีุ�ทัุ�งต�องแข่่งขั่นเพ่ิ่�อชิงความเป็ินสุัด้ยอด้ในแต่ลิะปิระเภทุ ในข่ณะ
เดี้ยวกัีนก็ีต�องปิฏิิบัติตามกีฎเกีณฑ์์ยิบย่อยใหม่ๆ มากีมายตาม
มาตรกีารป้ิองกัีนโควิด้-19 

นักีกีีฬาเหรียญ่ทุองหลิายคนผู่้านปิระสับกีารณ์กีารฝึึกีซ้�อม 
อย่างหนักีหน่วง ในข่ณะทีุ�อุปิกีรณ์แลิะสัถานทีุ�ฝึึกีซ้�อมปิิด้ 
ครอบครัวหร่อตัวเองติด้โควิด้-19 รวมทัุ�งกีารต�องจากีบ�านเป็ิน
เวลิานานก่ีอนกีารแข่่งขั่น แต่ด้�วยความมุ่งมั�นทุุ่มเทุแรงกีายแรงใจ  
กีารไม่ยอมแพิ่� แลิะทีุ�สัำาคัญ่กีารปิรับตัวต่อสัภาพิ่แวด้ลิ�อมแลิะ
ปัิญ่หาต่างๆ ทีุ�เปิลีิ�ยนแปิลิงไปิอย่างรวด้เร็ว พิ่ร�อมทัุ�งเทุคโนโลิยี
ต่างๆ ทีุ�เจ�าภาพิ่ได้�นำามาใช�เพ่ิ่�อกีารแข่่งข่นัอันราบร่�นทีุ�สุัด้ ก็ีทุำาให�
ผู้้�คนทัุ�งโลิกีได้�ซึ้มซั้บเร่�องราวแสันน่าปิระทัุบใจหลิายเร่�องจากี
โอลิิมปิิกีในครั�งนี� 
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ทัุ�งพิ่ลัิงข่องนักีกีีฬาเด็้กีรุ่นใหม่ กีารเป็ินมหกีรรมกีีฬา 
ทีุ�เปิิด้กีว�างต่อ LGBTQ+ เหรียญ่รางวัลิทีุ�ทุำามาจากีข่ยะรีไซ้เคิลิ 
กีารแข่่งขั่นพิ่าราลิิมปิิกีเกีมส์ัข่องนักีกีีฬาผู้้�พิิ่กีาร รวมไปิถึง
นวัตกีรรมรักีษ์โลิกีแลิะช่วยลิด้โลิกีร�อนอีกีมากีมายหลิายปิระกีาร
ทีุ� @Dow ในฉบับนี�ได้�นำามาบอกีเล่ิาให�อ่านกัีนในเล่ิม รวมไปิถึง
นวัตกีรรมใหม่ๆ ทีุ�นำาเสันอในหลิายคอลัิมน์ทีุ�จะเป็ินแรงขั่บเคล่ิ�อน
สัำาคัญ่ในกีารรักีษาโลิกีข่องเราใบนี�ให�อย้่ในสัภาพิ่สัมบ้รณ์พิ่ร�อม
ส่ังมอบให�แก่ีล้ิกีหลิานข่องเราในอนาคต แลิะเร่�องราวน่าร้� อาทิุ 
กีารด้้แลิเด็้กีๆ ในช่วงกีารเรียนออนไลิน์ด้�วยหลัิกี EF ก็ีมีให�พิ่ร�อม
อ่านในฉบับนี�เช่นกัีน

ข่อให�ผู้้�อ่านทุุกีทุ่านมีสุัข่ภาพิ่ด้ี แข็่งแรงปิลิอด้ภัยจากี 
โรคร�ายต่างๆ แลิะมาร่วมกัีนเป็ินส่ัวนหนึ�งในกีารทุำาให�โลิกีใบนี�
น่าอย้่ขึ่�นนะคะ
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Formula E การประชันัคำวัามีเรว็ั
ส่่พลังงานสะอาดุ

Formula E เป็ินหนึ�งในกีารแข่่งขั่นความเร็วทีุ�กีำาลัิงได้�รับความนิยม 
เทีุยบเทุ่า Formula 1 นักีแข่่งรถระดั้บโลิกีหลิายคนก็ีผัู้นตัวเองมาลิงแข่่งขั่น 
ให�กัีบทีุมใน Formula E ทุำาให�รายกีารนี�สันุกีแลิะทุ�าทุายไม่ต่างจากีเวทีุเคร่�องยนต์
สัันด้าปิอย่าง Formula 1 แลิะกีำาลัิงได้�รับความนิยมมากีขึ่�นเร่�อยๆ เน่�องจากีเวทีุ 
Formula E นั�นเป็ินเหม่อนหนึ�งในห�องทุด้ลิองนวัตกีรรมความเร็วข่องรถไฟฟ้า 
เพ่ิ่�อนำาเทุคโนโลิยีไปิต่อยอด้ใช�กัีบรถยนต์ไฟฟ้าบนทุ�องถนนจริง ซึ้�งจะว่าไปิแลิ�ว 
ก็ีเหม่อนกัีบทีุ�วงกีาร Formula 1 ได้�ช่วยสัร�างเทุคโนโลิยีใหม่ๆ ให�กัีบรถยนต์
เคร่�องยนต์สัันด้าปิในอดี้ต เทุคโนโลิยีหลิายอย่างเช่นเคร่�องยนต์แบบ V หร่อระบบ 
เทุอร์โบก็ีต่อยอด้มาจากีเทุคโนโลิยีในสันาม Formula 1 แทุบทัุ�งสิั�น 

Formula E จึงเป็ินเหม่อนสิั�งทีุ�ต่อยอด้กีารพัิ่ฒนาเทุคโนโลิยีรถยนต์ไฟฟ้า
ในยคุต่อไปิ ดั้งนั�นค่ายรถยนต์ผู้้�สันับสันุนทีุมแข่่งขั่นในรายกีารนี�จึงทุุ่มเทุอยา่งมากี
ในกีารพิ่ัฒนารถข่องตัวเองให�สัมรรถนะรถเหน่อกีว่าทีุมค่้แข่่ง เทุคโนโลิยีใหม่ๆ  
ทีุ�ทัุนสัมัยถ้กีนำามาใช� ตั�งแต่มอเตอร์ไฟฟ้าทีุ�มีกีารพัิ่ฒนาให�มีแรงม�าส้ังสุัด้ถึง  
270 แรงม�า วัสัดุ้ทีุ�ใช�กัีบตัวรถต�องผู่้านกีารค�นคว�าแลิะวิจัยเพ่ิ่�อผู้ลัิกีดั้นรถให�ไปิถึง
ความเร็วทีุ�สุัด้ยอด้ ทุุกีส่ัวนข่องรถจะต�องทุนทุานแรงจี ในระดั้บความเร็ว 0-100 
ภายใน 2.8 วินาทีุ หร่อความเร็วส้ังสุัด้ทีุ� 220 กิีโลิเมตรต่อชั�วโมง เพ่ิ่�อทุำาให�รถได้�
เปิรียบส้ังสุัด้เพ่ิ่�อชิงความเป็ินหนึ�งในกีารแข่่งขั่น 

ทีุม Jaguar Racing เป็ินหนึ�งในทีุมยักีษ์ใหญ่่ข่อง Formula E ในตอนนี� 
ทีุ�กีำาลัิงพัิ่ฒนารถเพ่ิ่�อไล่ิล่ิาแชมป์ิให�ได้� โด้ยมีเทุคโนโลิยีข่อง Dow คอยเป็ิน 
ผู้้�สันับสันุนอยา่งเป็ินทุางกีาร ทีุม Jaguar Racing ได้�นำาเทุคโนโลิยดี้�านวัสัดุ้ศาสัตร์
ข่อง Dow มาใช�กัีบตัวรถแข่่ง ทัุ�งในส่ัวนข่องความปิลิอด้ภัยข่องโครงรถ ทีุ�นั�ง 
นักีแข่่ง โครงสัร�างข่องรถทีุ�ปิกีป้ิองนักีแข่่งแลิะเคร่�องยนต์ โด้ยได้�นำาเอาวัสัดุ้ 
อย่าง polyolefin, polyurethane, acrylic รวมถึงเทุคโนโลิยีด้�านวัสัดุ้เคมี  
ทีุ�สัามารถขึ่�นร้ปิได้� มาสัร�างความแข็่งแรงให�กัีบตัวรถ แลิะเคร่�องยนต์ ซึ้�งเป็ิน 
สิั�งสัำาคัญ่ทีุ�จะช่วยให�รถทุนทุานตอ่แรงจีมหาศาลิตลิอด้ 45 รอบกีารแข่่งข่นั โด้ยทีุ�
รถจะต�องมีนำ�าหนักีเบาแลิะแข็่งแรงเพิ่่�อให�สัามารถรีด้ความเร็วส้ังสุัด้ข่องรถ 
ออกีมาได้�

ซึ้�งเทุคโนโลิยเีหล่ิานี�ผู่้านกีารทุำางานแลิะคดิ้ค�นร่วมกัีนระหวา่งทีุมเซ้อร์วิสั
แลิะวิศวกีรข่องทีุม Jaguar Racing กัีบทีุมงานข่อง Dow เพ่ิ่�อให�ได้�เทุคโนโลิยี
ใหม่ๆ ทีุ�สัามารถนำาไปิใช�ในสันามแข่่งขั่นได้� แลิะทุำาให�ทีุมกี�าวไปิส่้ัชัยชนะในแต่ลิะ
สันาม 

กีารทุำางานร่วมกัีนระหว่าง Jaguar Racing แลิะ Dow ในครั�งนี�นอกีจากี
จะได้�ปิระโยชน์ในด้�านกีารแข่่งข่ันแลิ�ว ยังต่อยอด้ไปิถึงกีารได้�เทุคโนโลิยีใหม่ๆ 
สัำาหรับกีารใช�ในรถยนต์ไฟฟ้าให�มีปิระสิัทุธิิภาพิ่มากีขึ่�น เป็ินกีารพัิ่ฒนาด้�าน
อุตสัาหกีรรม ทีุ�เน�นในเร่�องพิ่ลัิงงานสัะอาด้ทีุ�จะช่วยทุำาให�โลิกีใบนี�น่าอย้่ยิ�งขึ่�น 
อีกีด้�วย 



ทุ่านผู้้�อ่านทุราบไหมครับว่า สัวีเด้นเป็ินปิระเทุศทีุ�ต�อง 
นำาเข่�าข่ยะไปิรีไซ้เคิลิปีิหนึ�งๆ เปิ็นลิ�านตัน คนจึงสังสััยกัีนว่า  
มันเกิีด้ขึ่�นได้�อย่างไร ทัุ�งๆ ทีุ�ปิระเทุศพัิ่ฒนาแลิ�วอ่�นๆ เข่าต่างก็ี
อยากีจะกีำาจัด้ข่ยะจำานวนมหาศาลิออกีไปิให�ไกีลิๆ ปิระเทุศ 
ตัวเอง แต่สัวีเด้นนี�กีลัิบแปิลิกี ข่ยะข่องตัวเองมีไม่เพีิ่ยงพิ่อ 
หร่ออย่างไร ถึงต�องไปิเทีุ�ยวซ่้�อเอาข่ยะข่องคนอ่�น

คำาตอบค่อเพิ่ราะเข่ามีระบบจัด้กีารกัีบข่ยะอย่างมี
ปิระสิัทุธิิภาพิ่ครับ มีภาคเอกีชนทีุ�ลิงทุุนในอุตสัาหกีรรมจัด้กีาร
ข่ยะนี�อย่างพิ่อสัมควรจนจำานวนข่ยะต่อกีารคุ�มทุุนนั�นไม่สัมดุ้ลิกัีน 
ทุำาให�ธุิรกิีจกีารจัด้กีารข่ยะข่องสัวีเด้นจำาเป็ินต�องนำาเข่�าข่ยะเพ่ิ่�อ 
จะได้�ข่ยับเข่�าส่้ัจุด้คุ�มทุุนให�ได้� กีารจัด้กีารข่ยะนี�เช่�อมโยงโด้ยตรง
กัีบอุตสัาหกีรรมพิ่ลัิงงานชีวมวลิ ซึ้�งเป็ินธุิรกิีจทีุ�เติบโตอย่างยิ�ง

ทัุ�งหมด้นี�เข่าทุำากัีนเป็ินองคาพิ่ยพิ่ครับ ทัุ�งภาครัฐแลิะ 
ภาคเอกีชน นโยบายภาครัฐเข่าก็ีเคล่ิ�อนรับปิระเด็้นเร่�อง 
สิั�งแวด้ลิ�อม ส่ังเสัริมทัุ�งเร่�องกีารปิระชาสััมพัิ่นธ์ิกีารจัด้กีารข่ยะ 
แลิะกีารจัด้สัรรอุปิกีรณ์อำานวยความสัะด้วกีให�กีารแยกีข่ยะข่อง
ปิระชาชนเปิน็ไปิพิ่อสัมควรเทุ่าทีุ�จะทุำาได้� เม่�อทิุศทุางข่องรัฐบาลิ
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เร่ื�องโด้ยั่ ดุร.ปรดีีุ ห้งษ์สต้น
 นักวิัจยัประจำาศน่ย์อาณานิคำมีและห้ลังอาณานิคำมีศกึษา มีห้าวิัทัยาลัยลินเนียส สวีัเดุน

ในเม่องหลิวงเป็ินไปิเช่นนี� ก็ีเช่�อมต่อเข่�ากัีบกีารจัด้กีารข่องกีาร
ปิกีครองระด้บัทุ�องถิ�น ผู้้�รับผิู้ด้ชอบกีารปิกีครองข่องระด้บัมณฑ์ลิ 
แลิะระดั้บเม่องต่อไปิ

ทัุ�งหมด้นี�เป็ินไปิได้�เพิ่ราะเงนิภาษีนั�นลิะครับ เงินมหาศาลิ
ในกีารจะนำามาสัร�างระบบอำานวยความสัะด้วกีในกีารจัด้กีารข่ยะ
ก็ีมาจากีภาษีข่องปิระชาชนนั�นเอง

เม่�อนโยบายกีารจัด้กีารข่ยะเปิ็นไปิในลิักีษณะมหภาค 
เช่นนี� ก็ีสัามารถทุำาให�กีารกีำาหนด้นโยบายร่วมกัีบภาคส่ัวนอ่�น 
ข่องระบบราชกีารเกิีด้ขึ่�นได้�จริง โด้ยเฉพิ่าะเร่�องกีารศึกีษาตั�งแต่ชั�น
ปิฐมวัย เด็้กีๆ ในโรงเรียนสัวีเด้นจะได้�เรียนเร่�องกีารฝึึกีแยกีข่ยะ  
เหตุผู้ลิทีุ�ต�องแยกีข่ยะ แลิะความสัำาคัญ่ข่องกีารรกัีษาสิั�งแวด้ลิ�อม 
เพิ่ราะกีารเป็ินส่ัวนหนึ�งข่องสัังคมทีุ�มีความคาด้หวังทุางสัังคม 
ใกีลิ�เคียงกัีน ก็ีจะทุำาให�คนทุำาเป็ินนิสััยมากีขึ่�น

ผู้มข่อเล่ิาตัวอย่างเล็ิกีๆ ข่องกีารจัด้กีารแยกีข่ยะในเข่ต 
ทีุ�อย้อ่าศัยข่องผู้มเองในสัวเีด้น เพิ่่�อเป็ินตัวอยา่งก็ีแลิ�วกัีนนะครับ 
วันนี�ผู้มกัีบล้ิกีๆ กีำาลัิงจะออกีไปิเทีุ�ยวกัีน แลิะทุุกีครั�งทีุ�ออกีจากี 
อะพิ่าร์ตเมนต์ ก็ีจะพิ่ากัีนนำาข่ยะไปิทิุ�ง

สว่เด้น ปร่ะเที่ศข่าด้แคลนข่ยั่ะ 
คำาน่�ไมเ่กิันจร่งิใช่่ไหม?

T H E  I D E A
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ในครัวเร่อนข่องทุุกีบ�าน ต่างก็ีมีถุงข่ยะแยกี 
ออกีไปิเป็ินแต่ลิะปิระเภทุๆ โด้ยหลัิกีๆ จะเป็ิน

• เศษอาหาร
• กีล่ิองกีระด้าษ บรรจุภัณฑ์์กีระด้าษ
• บรรจุภัณฑ์์พิ่ลิาสัติกี
• หนังส่ัอพิิ่มพ์ิ่ นิตยสัาร แลิะกีระด้าษใช�แลิ�ว
• ข่วด้แกี�ว หร่อบรรจุภัณฑ์์แกี�วทีุ�เคล่ิอบสีั
• ข่วด้แกี�ว หร่อบรรจุภัณฑ์์แกี�วทีุ�ไม่เคล่ิอบสีั
• เหล็ิกีแลิะกีระป๋ิองทีุ�ทุำาจากีเหล็ิกี
• ถ่าน หลิอด้ไฟ แลิะอุปิกีรณ์อิเล็ิกีทุรอนิกีส์ั 
• ข่ยะทีุ�เหล่ิอไม่เข่�าพิ่วกี
 
เห็นไหมครับ เริ�มต�นตั�งแต่ในบ�านก็ีด้้จะวุ่นวาย

แลิ�ว แต่พิ่อแยกีไปิๆ ก็ีจะเริ�มเป็ินนิสััยครับ ร้�ว่าอะไรควร
จะทิุ�งตรงไหน เพิ่ราะสิันค�าต่างๆ ทีุ�เราซ่้�อมาจากีซ้้เปิอร์
มาร์เก็ีตส่ัวนใหญ่่จะมีข่�อม้ลิบอกีว่าจะต�องแยกีเป็ินข่ยะ
ปิระเภทุใด้เสัมอ แถมเข่ายังมีแหล่ิงข่�อม้ลิอย่างลิะเอียด้
ให�เข่�าไปิเช็คด้�วยว่าข่ยะชิ�นนั�นน่าจะทิุ�งใส่ักีล่ิองอะไร

ในเข่ตทีุ�ผู้มอย้่อาศัยจะมี “สัถานีแยกีข่ยะ”  
(miljöstation) สัำาหรบัทุุกีครวัเร่อนทีุ�อาศัยอย้ใ่นบรเิวณ
เดี้ยวกัีนเพ่ิ่�อนำาข่ยะมาทิุ�ง โด้ยออกีแบบให�สัถานีนี�อย้ห่่าง
จากีบริเวณทีุ�อย้่อาศัยพิ่อสัมควร แต่อย้่ใกีลิ�กัีบทุางเข่�า 
บริเวณทีุ�อย้่ เพ่ิ่�อสัะด้วกีต่อกีารจัด้เก็ีบข่องรถเจ�าหน�าทีุ�

เด็ุกๆ เตรยีมีทิั�งข่ยะตามีถังแยกทีั�เตรยีมีเอาไว้ัสถานีแยกข่ยะในเข่ตทีั�พักอาศยั 

ดุ้านนอกเปน็ทีั�ทิั�งข่ยะสำาห้รบัข่ยะทีั�ต้องเก็บประจำา

ในห�องสัถานีแยกีข่ยะ จะมีถังข่ยะแยกีสัำาหรับข่ยะแต่ลิะปิระเภทุ
แลิะมีป้ิายบอกี รวมทัุ�งมีอุปิกีรณ์ทุำาความสัะอาด้ทีุ�สัมาชิกีเข่ตชุมชนจะ
ช่วยกัีนรักีษาความสัะอาด้

บริเวณด้�านนอกีข่องสัถานีแยกีข่ยะ จะเปิ็นทีุ�ทิุ�งข่ยะปิระเภทุ 
เศษอาหารแลิะข่ยะไม่เข่�าพิ่วกีทัุ�งหมด้ทีุ�ต�องถ้กีนำาไปิเผู้า ซึ้�งจะเป็ินกีล่ิอง
ฝัึงใต�ดิ้น เพ่ิ่�อไม่ให�เป็ินแหล่ิงรวมข่องสััตว์แลิะเช่�อโรค ข่ยะด้�านนอกีนี� 
จะมีกีารจัด้เกี็บปิระจำา เพ่ิ่�อไม่ให�เกิีด้กีารหมักีหมมข่องเสัีย รวมทัุ�งจะมี
กีารทุำาความสัะอาด้ทุุกีสััปิด้าห์

นี�ค่อตัวอยา่งข่องกีารนำาเงินภาษีมาจัด้กีารเร่�องกีารแยกีข่ยะครับ 
แน่นอนว่า ก็ียังมีปัิญ่หามากีมาย ไม่ใช่ว่าทุุกีสิั�งทุุกีอย่างจะปิระสับ 
ความสัำาเร็จเสัมอไปิ เช่น กีารแยกีข่ยะไม่ถ้กีต�อง กีารรวมข่ยะปิระเภทุ
เดี้ยวกัีนไปิทิุ�งในทีุ�เดี้ยว ฯลิฯ แต่ทิุศทุางข่องเร่�องกีารรักีษาสิั�งแวด้ลิ�อม
แลิะกีารเปิลีิ�ยนแปิลิงข่องสัภาพิ่อากีาศจะคงอย้่ตลิอด้ช่วงศตวรรษทีุ�จะ
มาถึงนี� แลิะสัวีเด้นก็ีคงจะเป็ินหนึ�งในปิระเทุศแถวหน�าทีุ�มีบทุบาทุเร่�องนี�

ผู้มนำาเร่�องเล่ิาเล็ิกีๆ น�อยๆ จากีปิระสับกีารณ์ทีุ�ได้�อาศัยอย้่ใน
โครงสัร�างสัังคมทีุ�เน�นเร่�องสิั�งแวด้ลิ�อม มาเรียนกีำานัลิแด่้ทุ่านผู้้�อ่าน หวังว่า 
จะเป็ินโอกีาสัทีุ�ดี้ทีุ�เราในปิระเทุศไทุยจะเรียนร้�จากีปิระสับกีารณ์ข่อง
ปิระเทุศสัวีเด้นไม่มากีก็ีน�อยครับ 
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วัสดุ้ศาสตร่์
  (Materials Science)
   ลด้โลกัร่อ้น
    ได้้อย่ั่างไร่
      เร่าม่คำาตอบ!

ปญัี่ห้าการเปลี�ยนแปลงสภาพภ่มีอิากาศ เป็นปญัี่ห้า
ให้ญี่่ทีั�มีนุษยชัาติทุักคำนล้วันเผชัิญี่ ปัจจุบันมีีการร่วัมี
แรงร่วัมีใจข่องนานาประเทัศ ตั�งแต่ระดัุบรัฐบาล องค์ำกร
ภาคำเอกชัน รวัมีถึงประชัาชันทัั�วัไป เพ่�อรักษาโลกใบนี�ให้้ 
ยังคำงมีสีภาพแวัดุล้อมีทีั�ดีุเพ่�อส่งมีอบต่อให้้แก่ลก่ห้ลาน และ
ในคำวัามีรว่ัมีมีอ่ระดัุบนานาชัาติ ไดุ้เกิดุ “คำวัามีตกลงปารสี” 
(Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญี่ญี่าสห้ประชัาชัาติ
ว่ัาดุ้วัยการเปลี�ยนแปลงสภาพภ่มีอิากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) 
ทีั�ประเทัศสมีาชักิภาคีำกรอบอนุสัญี่ญี่าฯ เห็้นชัอบรว่ัมีกันใน
การประชุัมีภาคีำประจำาป ี (Conference of Parties – COPS) 
สมีัยทีั� 21 ทีั�จะดุำาเนินการคำรอบคำลมุีในเร่�องต่างๆ เพ่�อลดุ
อณุห้ภ่มีขิ่องโลก 

ไมีใ่ชัแ่ค่ำเพียงภาคำรฐับาลและ NGO เท่ัานั�นทีั�ไดุ้มุีง่มีั�น 
ดุำาเนินการในเร่� องสภาพภ่มิีอากาศ เอกชันเช่ัน Dow  
ก็ประกาศจุดุย่นชัดัุเจนในการรว่ัมีสรา้งคำวัามีเปลี�ยนแปลง
สภาพ่มีิอากาศดุ้วัยการมีี "เป้าห้มีายเพ่� อคำวัามียั�งย่น"  
(Sustainability Goal) อย่างต่อเน่�องมีาตั�งแต่ป ีพ.ศ. 2538 
โดุยแบง่เปน็เปา้ห้มีายทีั�ชัดัุเจนทุักๆ 10 ป ีล่าสุดุ ป ีพ.ศ. 2563  
Dow ไดุ้ประกาศเป้าการทัำางานให้ม่ี ต่อยอดุจากเป้าห้มีาย 
คำวัามียั�งย่นทีั�ไดุ้ประกาศไวัใ้นปี พ.ศ. 2555 นั�นก็ค่ำอการ 
รบัมีอ่กับปญัี่ห้าสภาพภ่มีอิากาศทีั�เปลี�ยนแปลงไป โดุยการ 
มุี่งมีั�นพัฒนาและใชั้เทัคำโนโลยีขั่�นส่งในการผลิตสินค้ำา 
ทีั�ใชั้ทัรัพยากรตั�งต้นน้อยลง และนำาเสนอผลิตภัณฑ์์ทีั�จะ 
ชั่วัยให้้ล่กค้ำาลดุปริมีาณการปล่อยก๊าซเร่อนกระจกลงไดุ้
ดุ้วัย ซึ�ง Dow มีนีวััตกรรมีล่าสุดุเพ่�อลดุการปล่อยคำารบ์อน 
สาเห้ตุห้ลักข่องโลกร้อนและมีีการนำามีาใชัใ้นห้ลากห้ลาย
อตุสาห้กรรมีจนสามีารถลดุมีวัลรวัมีข่องคำารบ์อนไดุ้จรงิ

“กีารกีีฬาคาร์บอนตำ�า” คำานี�อาจฟังด้้แปิลิกีห้ แต่นี�ค่อ
เร่�องจริงทีุ�เกิีด้ขึ่�นในมหกีรรมกีีฬาโอลิิมปิิกี 2020 ทีุ�กีรุงโตเกีียว  
ซึ้�ง Dow ในฐานะพัิ่นธิมิตรอยา่งเป็ินทุางกีารด้�านกีารลิด้คาร์บอน
ข่องคณะกีรรมกีารโอลิิมปิิกีสัากีลิ (IOC) ได้�นำานวัตกีรรมแลิะ
ความเชี�ยวชาญ่มาเพิิ่�มปิระสิัทุธิิภาพิ่ ความปิลิอด้ภัย แลิะความ
ยั�งย่นข่องกีารแข่่งขั่นกีีฬาโอลิิมปิิกี รวมทัุ�งกิีจกีรรมทีุ�เกีี�ยวข่�อง
โด้ยลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้คาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้ทัุ�งจากีกีารก่ีอสัร�าง  
กีารด้ำาเนินงานด้�านต่างๆ แลิะกีารเดิ้นทุางข่องนักีกีีฬา ผู้้�ชม  
รวมทัุ�งส่ั�อมวลิชน ไปิยังสันามแข่่งขั่น 

อตุสาหกัร่ร่มก่ัอสร่า้ง
ลด้คาร่บ์อนในมหกัร่ร่ม
โตเก่ัยั่วโอลิมปกิั 2020
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      เร่ามค่ำาตอบ!

กีารด้ำาเนินงานจะมีกีารวัด้แหล่ิงทีุ�มาข่องกีารปิล่ิอย 
ก๊ีาซ้เร่อนกีระจกี แลิะลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้เหล่ิานี�ให�ได้�มากี
ทีุ�สุัด้ เพ่ิ่�อสัร�างสัมดุ้ลิข่องกีารปิลิ่อยมลิพิ่ิษ ให�ผู้ลิกีระทุบข่อง
ปิริมาณคาร์บอนสุัทุธิิข่องกิีจกีรรมกีารแข่่งข่ันรวมแลิ�วเปิ็นศ้นย์  
ผู่้านเทุคโนโลิยีข่อง Dow ทีุ�นำามาใช�ปิรับปิรุงสัถานทีุ�ทีุ�เกีี�ยวข่�อง 
กัีบกีารแข่่งข่ันกีีฬาหลิายแห่ง ทัุ�งใหม่แลิะทีุ�มีอย้่เดิ้ม เพ่ิ่�อช่วย
ป้ิองกัีน ปิิด้ผู้นึกี เช่�อมต่อ เคล่ิอบ ปิกีป้ิอง แลิะส่ังมอบความยั�งยน่ 
ในระยะยาวข่องอาคารหลัิงจากีพิิ่ธีิปิิด้กีารแข่่งขั่น มากีกีว่า 
ครึ�งหนึ�งข่องสัถานทีุ�จัด้กีารแข่่งขั่นกีีฬาโอลิิมปิิกี ซึ้�งเป็ินสัถานทีุ� 
เดิ้มทีุ� มีอย้่แลิ�ว กีารปิรับปิรุงสัามารถช่วยลิด้ปิริมาณกี๊าซ้
คาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้ได้�ปิระมาณ 80,000 ตัน โด้ยนำาเทุคโนโลิยี
ต่างๆ ข่อง Dow มาใช�เพ่ิ่�อช่วยยกีระดั้บปิระสิัทุธิิภาพิ่แลิะ 
ความสัวยงามข่องส่ัวนหน�าอาคาร ภายนอกีอาคาร รวมไปิถึง
ระบบไฟฟ้าด้�วย 

• DOWANOL™ ไกัลคอลอเ่ที่อร์่ (Glycol Ethers) 
ทีุ�ใช�ในนำ�าเป็ินตัวทุำาลิะลิาย จึงมีสัารปิระกีอบอินทุรียร์ะเหยง่ายใน
ระดั้บทีุ�ตำ�า ช่วยลิด้ความเสีัยหายจากีความช่�น กีารแตกีร�าว แลิะ
กีารผุู้กีร่อน เพ่ิ่�อให�สัถานทีุ�ยังคงด้้ใหม่ ใช�กัีบงานพ่ิ่�นอีพ็ิ่อกีซี้�แลิะ
พ่ิ่�นอะคริลิิคสัำาหรับสันามกีีฬา

• ELASTENE™ อ่ลาสโตเมอร่์ (Elastomeric) 
นวัตกีรรมสัำาหรับสีัทุาภายนอกีทีุ�ช่วยปิกีป้ิองผู้นังอาคารด้�วย
คุณสัมบัติกีารต�านทุานสิั�งสักีปิรกีแลิะนำ�าได้�ดี้เยี�ยม

• อะคร่ลิิคโพล่เมอร่ ์PRIMAL™ เป็ินตัวทุำาลิะลิาย
ทีุ�มีคุณสัมบัติปิกีป้ิองผู้นังภายในอาคารให�ทุนทุานในระยะยาว
แลิะยึด้เกีาะดี้เยี�ยม

• Dow AXELERON™ เป็ินสัารปิระกีอบใช�ในชั�น
ฉนวนในสัายโทุรคมนาคม ช่วยให�ความเร็วในกีารสัง่แลิะสััญ่ญ่าณ
ข่องสันามกีีฬามีปิระสิัทุธิิภาพิ่แลิะวางใจได้�มากีทีุ�สุัด้ ลิด้ความ
เสีั�ยงข่องสััญ่ญ่าณข่ัด้ข่�อง นอกีจากีนี� ยังมีกีารใช�สัารปิระกีอบ 
AXELERON™ ร่วมกัีบ ENGAGE™ โพิ่ลิิโอเลิฟินอีลิาสัโตเมอร์ 
(Polyolefin Elastomers) ในกีารทุำาชั�นฉนวนสัำาหรับสัายเคเบลิิ
แรงดั้นตำ�าแลิะข่นาด้กีลิางทีุ�ยาวกีว่า 45 กิีโลิเมตร เพ่ิ่�อช่วยส่ังกีำาลัิง
ไฟฟ้าทีุ�มีความเสัถียรได้�ทัุ�วทัุ�งอาคาร

• DOWSIL™ SE 797 สัารผู้นึกีซิ้ลิิโคนทีุ�ถ้กีใช�ใน
หลัิงคาแลิะทุางเด้ินเช่�อมทีุ�เช่�อมศ้นย์กีระจายเสัียงนานาชาติ 
กัีบศ้นย์ข่่าวหลัิกี ทุำาให�ด้�านหน�ากีระจกีด้้โฉบเฉี�ยว ไม่มีกีรอบ
โลิหะ สัารผู้นึกีซิ้ลิิโคนมีกีารยึด้เกีาะด้ีเยี�ยม ทัุ�งยังป้ิองกัีนสัภาพิ่
อากีาศ แลิะยังช่วยด้้ด้ซั้บแรงสัั�นสัะเทุ่อนระหว่างองค์ปิระกีอบ
ข่องโครงสัร�าง เพ่ิ่�อป้ิองกัีนกีารแตกีร�าวจากีอุณหภ้มิส้ังในช่วง
ฤด้้ร�อนข่องโตเกีียว

• VORACOR™ โพิ่ลีิยร้เีทุนข่อง Dow ถ้กีนำาไปิใช�ในกีาร 
ทุำากีระด้านโต�คล่ิ�น เน่�องจากีสัามารถขึ่�นร้ปิได้�หลิากีหลิายแลิะ 
นำ�าหนักีเบา มีความหนาแน่นตำ�า แต่มีความแข็่งแรงส้ัง สัามารถ
ขึ่�นร้ปิได้�ง่ายแลิะทุนทุาน นอกีจากีนี�ยังมีคุณสัมบัติไม่ทุำาลิาย 
โอโซ้นในชั�นบรรยากีาศอีกีด้�วย

• เที่คโนโลยั่อ่ล่าสโตเมอร่ ์(Elastomer) VERSIFY™  
ได้�รับเล่ิอกีจากี Toppan Printing มาใช�ในกีารผู้ลิิตเสั�นใย 
โพิ่ลิิโอเลิฟินส์ั ซึ้�งถ้กีนำามาใช�ทุำาป้ิายชั�วคราวต่างๆ โด้ยชิ�นส่ัวน 
ทีุ�เป็ินพิ่ลิาสัติกีทัุ�งหมด้จะเป็ินโพิ่ลิิโอเลิฟินส์ัเพีิ่ยงชนิด้เดี้ยว
เพ่ิ่�อให�ง่ายต่อกีารรีไซ้เคิลิ เม่�อกีารแข่่งขั่นสิั�นสุัด้ลิง Dow แลิะ  
Toppan ตั�งใจทีุ�จะรวบรวมปิา้ยเหล่ิานี� เพ่ิ่�อเปิลีิ�ยนเป็ินผู้ลิิตภณัฑ์์ 
ต่างๆ ต่อไปิ รวมถึงนำามาผู้่านกีระบวนกีารให�กีลิายเปิ็น 
เม็ด้พิ่ลิาสัติกีเพ่ิ่�อนำามาใช�ใหม่ หร่อนำามาผู้สัมกัีบเศษไม�เพ่ิ่�อผู้ลิิต
เป็ินวัสัดุ้ทีุ�สัามารถนำาไปิทุำาเป็ินม�านั�ง พ่ิ่�น เป็ินต�น

สัำาหรับมหกีรรมกีีฬาโตเกีียว โอลิิมปิิกี 2020 ปิระกีอบ 
ไปิด้�วยสัถานทีุ�ทัุ�งหมด้ 43 แห่ง ได้�แก่ี อาคารก่ีอสัร�างถาวรใหม่  
8 แห่ง สัถานทีุ�ทีุ�มีอย้่เดิ้ม 25 แห่ง แลิะสัถานทีุ�ชั�วคราวอีกี  
10 แห่ง ซึ้�งได้�รับกีารออกีแบบใหม่เพ่ิ่�อให�ตอบโจทุย์กีารใช�งาน
ข่องผู้้�คนในเม่องแลิะผู้้�อย้่อาศัยในทุศวรรษหน�า รวมถึงช่วยสัร�าง
เกีียรติปิระวัติให�กัีบปิระเทุศญี่�ปุิ�นต่อไปิ

กีว่าทีุ�จะมาถึงมหกีรรมกีีฬาโอลิิมปิิกี ในปีิ 2020 ทีุ�โตเกีียว 
Dow ได้�มีส่ัวนร่วมในกีารแข่่งขั่นกีีฬาโอลิิมปิิกีตั�งแต่ พิ่.ศ. 2523 
ซึ้�งเป็ินปีิแรกีทีุ� Dow เริ�มจัด้หาวัสัดุ้อุปิกีรณ์ให�แก่ีสัถานทีุ�จัด้กีาร
แข่่งขั่น แลิะในช่วง 40 ปีิทีุ�ผู่้านมา กีารเป็ินพัิ่นธิมิตรก็ีได้�พัิ่ฒนา
เติบโต จนในปีิ พิ่.ศ. 2553 Dow ได้�กีลิายเป็ินบริษัทุวัสัดุ้ศาสัตร์
อยา่งเป็ินทุางกีารข่องกีารแข่่งขั่นกีีฬาโอลิิมปิิกี แลิะเป็ินส่ัวนหนึ�ง
ข่องโครงกีาร The Olympic Partners (TOP) ต่อมาในปีิ พิ่.ศ.  
2560 หลัิงจากีทีุ�ปิระสับความสัำาเร็จในกีารเป็ินพัิ่นธิมิตรด้�าน
คาร์บอนกัีบคณะกีรรมกีารจัด้งานโอลิิมปิิกีทีุ�เม่องโซ้ชิแลิะ 
นครริโอ เด้ จาเนโร (Sochi and Rio Organizing Committees)  
คณะกีรรมกีารโอลิิมปิิกีสัากีลิก็ีได้�แต่งตั�ง Dow ให�เป็ินพัิ่นธิมิตร
อย่างเป็ินทุางกีารด้�านกีารลิด้คาร์บอน เพิ่่�อจับม่อกัีนกี�าวไปิส่้ั 
เป้ิาหมาย “กีารกีีฬาคาร์บอนตำ�า” เพ่ิ่�อช่วยให�โลิกีใบนี�ยังคง 
มีสัภาพิ่แวด้ลิ�อมทีุ�น่าอย้่ต่อไปิ

ตัวอยั่า่งโซลชัู่นข่อง Dow
ในมหกัร่ร่มโตเก่ัยั่วโอลิมปกิั 2020
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ปัิจจุบัน ทัุ�วโลิกีต่�นตัวต่อปัิญ่หากีารเปิลีิ�ยนแปิลิงสัภาพิ่
อากีาศจากีภาวะโลิกีร�อน หร่อ Climate Change โด้ยหลิาย
ปิระเทุศตั�งเป้ิาหมายความเปิ็นกีลิางทุางคาร์บอน (carbon  
neutral) แลิะมุ่งมั�นในกีารลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกีให� 
เป็ินศ้นย ์(net zero emissions) ภายในปิ ีพิ่.ศ. 2593 เพิ่่�อผู้ลัิกีดั้น 
เป้ิาหมายกีารรักีษาระดั้บอุณหภ้มิเฉลีิ�ยโลิกีให�ส้ังขึ่�นไม่เกิีน  
2 องศาเซ้ลิเซี้ยสั ตามความตกีลิงปิารีสั แลิะเน่�องจากีกีารปิล่ิอย
ก๊ีาซ้เร่อนกีระจกีเกีี�ยวข่�องกัีบกีารใช�พิ่ลัิงงาน ทิุศทุางข่องโลิกี 
จึงมุ่งเน�นไปิยังกีารพัิ่ฒนาพิ่ลัิงงานสัะอาด้แลิะลิด้กีารใช�พิ่ลัิงงาน
ลิง อย่างไรก็ีตาม เรายังไม่สัามารถหลีิกีเลีิ�ยงกีารใช�พิ่ลัิงงานจากี
ฟอสัซิ้ลิได้�ในข่ณะนี� ดั้งนั�น ทุางออกี ค่อ “ทุำาอย่างไรให�เกิีด้กีาร
ใช�อยา่งมีปิระสิัทุธิิภาพิ่แลิะลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกีลิงด้�วย”

เม่�อภาคอุตสัาหกีรรมต�องมีบทุบาทุสัำาคัญ่ในกีารช่วยลิด้ 
กีารปิลิอ่ยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกีตั�งแต่จุด้เริ�มต�นกีารผู้ลิิตอยา่งกีารผู้ลิิต
นำ�ามันแลิะผู้ลิิตภัณฑ์์ทีุ�เกีี�ยวข่�องอ่�นๆ Dow จึงได้�มีเทุคโนโลิยี
เพ่ิ่�อพัิ่ฒนากีารผู้ลิิตให�เกิีด้ปิระสิัทุธิิภาพิ่ส้ังสุัด้ โด้ย คุุณวิิชาญ 
ต้ั้�งเคีุยงศิิริิสิิน ผู้้�อำานวยกีารฝึ�ายข่ายภ้มิภาคเอเชียแปิซิ้ฟิกี  
กีลุ่ิมบริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย ได้�กีล่ิาวในงานสััมมนาออนไลิน์หัวข่�อ  
“Sustainable Refinery Trend and Technology” ให�เห็น

แนวโน�มสัำาคัญ่ข่องอุตสัาหกีรรมกีารกีลัิ�นนำ�ามัน 6 ปิระกีารใน
ปัิจจุบัน ค่อ 

1. มีกีารปิรับปิรุงเพิิ่�มอัตรากีารใช�งานข่องเคร่�องจักีรกีารกีลัิ�น 
 นำ�ามันข่องโรงกีลัิ�นเพ่ิ่�อแกี�ปัิญ่หาข่�อจำากัีด้ในกีารผู้ลิิต 
2. แหล่ิงนำ�ามันดิ้บทีุ�มีคุณภาพิ่มีจำานวนลิด้ลิง จึงต�องหันมาใช� 
 นำ�ามันดิ้บจากีแหล่ิงทีุ�มีปิริมาณกีำามะถันเจ่อปินมากีขึ่�น 
3. ปัิจจุบันมีกีารออกีมาตรกีารในกีารกีำาหนด้ค่าปิริมาณกีำามะถัน 
 ในผู้ลิิตภัณฑ์์นำ�ามันชนิด้ต่างๆ ทีุ�เข่�มงวด้ขึ่�น เช่น ข่�อกีำาหนด้ 
 ข่องผู้ลิิตภัณฑ์์นำ�ามันสัำาหรับเร่อเด้ินสัมุทุรทีุ�กีำาหนด้โด้ย  
 International Maritime Organization (IMO)  
4. กีารกีำาหนด้มาตรฐานปิริมาณกีารปิลิ่อยก๊ีาซ้ซั้ลิเฟอร์ 
 ได้ออกีไซ้ด์้แลิะอนุพัิ่นธ์ิข่องก๊ีาซ้ซั้ลิเฟอร์ได้ออกีไซ้ด์้ 
 ทีุ�เข่�มงวด้ขึ่�น 
5. มีกีารตั�งเป้ิาหมายลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกี ทัุ�ง 
 คาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้แลิะซ้ัลิเฟอร์ได้ออกีไซ้ด์้ เพ่ิ่�อบรรลิุ 
 เป้ิาหมายความยั�งย่น
6. กีารลิด้กีารใช�พิ่ลัิงงาน ซึ้� งจะช่วยลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้ 
 เร่อนกีระจกี

อตุสาหกัร่ร่มโร่งกัลั�นปร่บัตัวสูโ้ลกัร่อ้น
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ดั้งนั�น สิั�งทีุ� โรงกีลัิ�นนำ�ามันต�องกีารในปัิจจุบัน ค่อ 
เทุคโนโลิยีทีุ�ช่วยเพิิ่�มปิระสิัทุธิิภาพิ่ โด้ยลิด้กีารใช�พิ่ลัิงงานลิง
ให�ได้�มากีทีุ�สุัด้ ลิด้ความจำาเป็ินในกีารหยุด้เดิ้นเคร่�องนอกีแผู้น 
ลิด้ปัิญ่หา เช่น กีารกัีด้กีร่อน ซึ้�งจะช่วยย่ด้อายุกีารทุำางานข่อง 
โรงกีลัิ�นแลิะลิด้ระยะเวลิากีารซ่้อมบำารุงลิง โด้ยไม่ต�องเพิิ่�มเม็ด้เงิน
ในกีารลิงทุุนจำานวนมากี ข่ณะเด้ียวกัีนต�องช่วยดั้กีจับก๊ีาซ้ต่างๆ 
จากีกีระบวนกีารผู้ลิิต เพ่ิ่�อลิด้กีารปิล่ิอยมลิพิิ่ษออกีส่้ัสิั�งแวด้ลิ�อม

เ พ่ิ่� อตอบสันองความต� องกีารด้ั งกี ล่ิาวข่องกี ลุ่ิม 
โรงกีลัิ�น Dow จึงได้�คิด้ค�นสัาร UCARSOL™ (ยค้าซ้อลิ) ซึ้�งเป็ิน 
นวัตกีรรมใหม่ล่ิาสุัด้ เพ่ิ่�อดั้กีจับก๊ีาซ้พิิ่ษทีุ�ถ้กีปิล่ิอยออกีจากี
โรงงานอุตสัาหกีรรมข่นาด้ใหญ่่ เช่น โรงกีลัิ�นนำ�ามัน โรงแยกี 
ก๊ีาซ้ธิรรมชาต ิโรงไฟฟา้ แลิะโรงงานปุ๋ิย เพ่ิ่�อแกี�ปัิญ่หาทีุ�เหมาะสัม 
ในกีารเพิิ่�มปิระสิัทุธิิภาพิ่กีารผู้ลิิตข่องโรงกีลัิ�น ลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้
ทีุ�เป็ินมลิภาวะต่อสิั�งแวด้ลิ�อม แลิะยังช่วยลิด้กีารใช�พิ่ลัิงงาน 
ในระบบกีารผู้ลิิต

โด้ยสัาร UCARSOL™ นี�จะช่วยลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้ 
ทีุ�เป็ินพิิ่ษกัีบสิั�งแวด้ลิ�อมแลิะยังช่วยลิด้กีารกีัด้กีร่อนในระบบ 
ข่องอุปิกีรณ์ รวมถึงก่ีอให�เกิีด้กีารปิระหยัด้พิ่ลัิงงาน โด้ยกีลุ่ิม
บริษัทุ Dow มีระบบบริกีารหลัิงกีารข่าย Amine Management 
Program เพิ่่�อเก็ีบตัวอย่างไปิวิเคราะห์ปิระสัิทุธิิภาพิ่กีารด้ำาเนิน
งานหน่วยผู้ลิิตทีุ�ใช�สัาร UCARSOL™ รวมถึงให�ความร้� คำาแนะนำา 
แลิะวิธีิแกี�ปัิญ่หาให�ด้�วย โด้ยโครงกีารทีุ�ใช�เทุคโนโลิยีดั้งกีล่ิาวนี� 
ข่องกีลุ่ิมบริษัทุ Dow เช่น โรงกีลัิ�นนำ�ามันในเกีาหลีิใต�แลิะจีน 
โรงไฟฟ้าในญี่�ปุิ�น รวมทัุ�งโรงกีลัิ�นข่อง IRPC ในปิระเทุศไทุย  
ต่างปิระสับผู้ลิสัำาเร็จตามเป้ิาหมายลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกี
แลิะสัามารถลิด้กีารใช�พิ่ลัิงงานลิงได้�อย่างมีปิระสิัทุธิิภาพิ่



ผู้ลิต่อโลิกีร�อนแค่ไหน ซึ้�งเวลิาเราปิระเมินวัฏิจักีรชีวิตผู้ลิิตภัณฑ์์
เราก็ีจะปิระเมินจากีค่ากีารปิล่ิอยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกีทีุ�มีอย้่ 6  
ชนิด้หลัิกี ซึ้�งตัวทีุ�ทุุกีคนร้�จักีมากีทีุ�สุัด้ ก็ีค่อ คาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้ 
โด้ยด้้ว่ากีารผู้ลิิตสิันค�านี�ขึ่�นมามีกีารปิลิด้ปิล่ิอยก๊ีาซ้เร่อนกีระจกี
ออกีมา ในร้ปิคาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้เทีุยบเทุ่าเทุ่าไหร่

วัฏิจักีรชีวิตข่องสิันค�า จะมีอย้ ่5 ขั่�นตอน ก็ีค่อ 1. กีารได้�
มาซึ้�งวัตถุดิ้บ 2. กีระบวนกีารผู้ลิิต 3.กีารกีระจายสิันค�า 4. กีารนำา
สิันค�าไปิใช�งาน 5. กีารกีำาจัด้ซ้ากี ซึ้�งกีารกีำาจัด้ซ้ากีจะมีทัุ�งส่ัวน
ทีุ�รีไซ้เคิลิได้� แลิะรีไซ้เคิลิไม่ได้� กีารปิระเมินผู้ลิกีระทุบเกีี�ยวกัีบ 
โลิกีร�อน จะคิด้เป็ินค่าคาร์บอนทีุ�ออกีมาในแต่ลิะขั่�นตอน เอามา 
บวกีรวมกัีนจะเรียกีว่าเป็ิน คาร์บอนฟุตพิ่ริ�นท์ุ (carbon footprint) 
เม่�อผู้ลิิตสิันค�าแลิะบริกีารออกีมา จะมีตัวเลิข่เพ่ิ่�อใช�เปิรียบเทีุยบ
ว่ามีจำานวนเทุ่าไหร่ ซึ้�งจริงๆ แลิ�ว วงจรชีวิตข่องพิ่ลิาสัติกีจะ 
ปิลิด้ปิล่ิอยก๊ีาซ้คาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้น�อยมากี แต่ในขั่�นตอนกีาร
จัด้กีารซ้ากี เป็ินขั่�นตอนทีุ�มีปัิญ่หา โด้ยเฉพิ่าะในปิระเทุศกีำาลัิง
พัิ่ฒนา เน่�องจากีพิ่ลิาสัติกีมีหลิายชนิด้มากี แลิ�วเป็ินวัสัดุ้ทีุ�อายุ
ค่อนข่�างย่น จำาเป็ินต�องมีกีารจัด้กีารทีุ�ใช�ระบบทีุ�รัด้กุีมแลิะ 
มีเทุคโนโลิยีทีุ�เหมาะสัม กีารทุำาให�พิ่ลิาสัติกีสัามารถช่วยลิด้ 
โลิกีร�อนได้�ตามฟังก์ีชันทีุ�ควรจะเป็ิน จึงต�องผู้ลัิกีดั้นให�เกิีด้ 
สิั�งเหล่ิานี� ค่อ

หนึ�งในธุิรกิีจหลัิกีข่อง Dow ค่อ พิ่ลิาสัติกีเพ่ิ่�อผู้ลิิตเป็ิน 
บรรจุภัณฑ์์ ซึ้�ง Dow ก็ีได้�มุ่งมั�นพัิ่ฒนาผู้ลิิตภัณฑ์์ทีุ�ส่ังเสัริมให� 
บรรจุภัณฑ์์พิ่ลิาสัติกีเหล่ิานี�มีกีารปิลิด้ปิล่ิอยคาร์บอนน�อยลิง  
เช่น กีารนำาพิ่ลิาสัติกีรีไซ้เคิลิมาทุำาเม็ด้พิ่ลิาสัติกีทีุ�มีคุณภาพิ่ส้ัง  
กีารทุำาให�บรรจุภัณฑ์์บางลิงแต่มีความทุนทุานยิ�งขึ่�น รวมถึง 
กีารพิ่ยายามสัร�างระบบให�เกิีด้กีารนำาพิ่ลิาสัติกีใช�แลิ�วไปิ
รีไซ้เคิลิ ให�เกิีด้เศรษฐกิีจหมุนเวียน ไม่มีพิ่ลิาสัติกีหลุิด้รอด้ออกีส่้ั 
สิั�งแวด้ลิ�อม ซึ้�งเราจะมาพ้ิ่ด้คุยกัีบ คุุณอนุร้ิกษ์์ ร้ิศิมีีอมีริวิิว้ิฒน์ 
Climate Change Specialist ถึงกีารทุำางานข่อง Dow เพ่ิ่�อทุำาให�
พิ่ลิาสัติกีช่วยลิด้โลิกีร�อนได้�จริง

คุณอนุรักีษ์ ชวนให�ทุุกีคนลิองมองย�อนไปิสัักี 40-50 ปีิ
ทีุ�แลิ�ว ทีุ�พิ่ลิาสัติกีก่ีอกีำาเนิด้มา วัตถุปิระสังค์ค่อกีารทุด้แทุนวัสัดุ้ 
จากีธิรรมชาตใินอุตสัาหกีรรมตา่งๆ เช่น เคร่�องใช�ไฟฟ้า แอร์ ต้�เย็น  
ทีุวี ปิริ�นเตอร์ หร่อแม�แต่ชิ�นส่ัวนในรถยนต์ แต่หลิายคนอาจจะ
นึกีถึงพิ่ลิาสัติกีทีุ�ใกีลิ�ชิด้ผู้้�บริโภคมากีทีุ�สุัด้ นั�นก็ีค่อ กีลุ่ิมพิ่ลิาสัติกี
ทีุ�ใช�เป็ินบรรจุภัณฑ์์

หากีถามว่าพิ่ลิาสัติกีเกีี�ยวกัีบโลิกีร�อนอย่างไร จริงๆ แลิ�ว
ไม่ใช่แค่พิ่ลิาสัติกี แต่วัสัดุ้ทุุกีอยา่งจะมีกีารปิระเมินผู้ลิกีระทุบต่อ
สิั�งแวด้ลิ�อม โด้ยใช�วิธีิกีารปิระเมินวัฏิจักีรชีวิตข่องผู้ลิิตภัณฑ์์ (Life 
Cycle Assessment) ทุำาให�ได้�ข่�อม้ลิทีุ�บอกีว่าวัสัดุ้แต่ลิะชนิด้มี

อตุสาหกัร่ร่มบร่ร่จุภััณฑ์์ท่ี่�ผลักัดั้นให้พลาสติกั
ที่ำาหน้าท่ี่�ท่ี่�แท้ี่จร่งิในกัาร่ช่่วยั่ลด้โลกัร่อ้น
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อตุสาหกัร่ร่มบร่ร่จุภััณฑ์์ท่ี่�ผลักัดั้นให้พลาสติกั
ที่ำาหน้าท่ี่�ท่ี่�แท้ี่จร่งิในกัาร่ช่่วยั่ลด้โลกัร่อ้น

1. ทุำาให�พิ่ลิาสัติกีถ้กีนำากีลัิบมาใช�ใหม่
2. ทุำาให�พิ่ลิาสัติกีถ้กีนำากีลัิบมารีไซ้เคิลิ
3. ทุำาให�บรรจุภัณฑ์์พิ่ลิาสัติกีถ้กีออกีแบบมาให�รีไซ้เคิลิ 

  ได้�ตั�งแต่แรกี
4. ทุำาให�พิ่ลิาสัติกีทีุ�นำาไปิรีไซ้เคิลิไม่ได้�จริงๆ ถ้กีนำาไปิทุำา 

  ถนน ทุำาอิฐ เพ่ิ่�อไม่ให�หลุิด้รอด้ไปิส่้ัสิั�งแวด้ลิ�อม
5. ทุำาให�พิ่ลิาสัติกีมีนำ�าหนักีเบาลิงแต่ยังมีความทุนทุาน

Dow ในฐานะผู้้�นำาด้�านวัสัดุ้ศาสัตร์ จึงได้�คิด้ค�นนวัตกีรรม
เพ่ิ่�อตอบโจทุย์ดั้งกีล่ิาว ตัวอย่างข่องผู้ลิิตภัณฑ์์ทีุ�เราภ้มิใจ ได้�แก่ี

เม็ด้พิ่ลิาสัติกี XUS 60921.01 มีส่ัวนผู้สัมข่องพิ่ลิาสัติกี
ทีุ�ผู่้านกีารใช�งานจากีผู้้�บริโภค หร่อ PCR (post-consumer 
resin) ในสััด้ส่ัวน 40% เพิ่่�อผู้ลิิตเปิ็นฟิล์ิมหด้เพิ่่�อรัด้สิันค�า  
(collation shrink film) โด้ยยังคงคุณสัมบัติเทีุยบเทุ่ากัีบฟิล์ิม
ทีุ�ทุำามาจากีเม็ด้พิ่ลิาสัติกีใหม่ 100% สัามารถช่วยลิด้กีารปิล่ิอย
ก๊ีาซ้คาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้ได้� 17% แลิะปิระหยัด้พิ่ลัิงงานได้�กีว่า 
30% (โด้ยปิระมาณ) เม่�อเทีุยบกัีบกีารใช�เม็ด้พิ่ลิาสัติกีใหม่ทัุ�งหมด้ 
โด้ยผู้้�ผู้ลิิตสัามารถนำาไปิใช�แทุนเม็ด้พิ่ลิาสัติกีเดิ้มได้�เลิยโด้ยไม่ต�อง
ปิรับเปิลีิ�ยนเคร่�องจักีร แลิะเม่�อผู่้านกีารใช�งานแลิ�วยังนำากีลัิบไปิ
รีไซ้เคิลิซ้ำ�าได้�

เม็ด้พิ่ลิาสัตกิี INNATE™ TF สัำาหรับผู้ลิิตฟิล์ิมโพิ่ลิิเอทิุลีิน  
TF-BOPE (Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene)  
โด้ยฟิล์ิมใหม่นี�จะแข็่งแรงกีว่าเดิ้ม มีปิระสิัทุธิิภาพิ่ในเร่�องความ
สัวยงามแลิะกีารพิ่ิมพ์ิ่ทีุ�ดี้กีว่า ยิ�งไปิกีว่านั�นยังเป็ินมิตรต่อ 
สิั�งแวด้ลิ�อม เพิ่ราะสัามารถออกีแบบบรรจุภัณฑ์์ด้�วยกีารใช� 
พิ่ลิาสัติกีโพิ่ลิิเอทิุลีินทัุ�งหมด้ หร่อ all-PE สัะด้วกีต่อกีารนำาไปิ

รีไซ้เคิลิ ทุด้แทุนกีารใช�พิ่ลิาสัติกีหลิายชนิด้ ซึ้�งช่วยลิด้กีารปิล่ิอย
ก๊ีาซ้เร่อนกีระจกี แลิะช่วยลิด้ปิริมาณพิ่ลิาสัติกีเหล่ิอทิุ�งได้�อีกี 
ทุางหนึ�ง สัามารถนำาไปิผู้ลิิตเป็ินถุงรีฟิลิ ถุงทุรงตั�ง ถุงใส่ัข่�าวสัาร 
ถุงใส่ัอาหารสััตว์ แลิะถุงทีุ�ต�องรองรับสิันค�าทีุ�มีนำ�าหนักีมากี

เม็ด้พิ่ลิาสัติกี RETAIN™ ทีุ�ช่วยผู้สัานให�พิ่ลิาสัติกีหลิาย
ชนิด้ซึ้�งตามปิกีติรีไซ้เคิลิรวมกัีนไม่ได้� ให�สัามารถหลิอมรวมกัีน
แลิ�วนำาไปิรีไซ้เคิลิได้�

ทัุ�งหมด้นี� ไม่ว่าจะเป็ินธุิรกิีจก่ีอสัร�าง ปิิโตรเคมี แลิะบรรจุ
ภัณฑ์์ ลิ�วนเป็ินสิั�งทีุ� Dow ได้�ใช�ความเชี�ยวชาญ่แลิะความร่วมม่อ
กัีบล้ิกีค�าพัิ่ฒนาผู้ลิิตภัณฑ์์ทีุ�ตอบโจทุยก์ีารลิด้คาร์บอน เพ่ิ่�อให�เรา
เข่�าใกีลิ�เป้ิาหมายกีารลิด้โลิกีร�อนทีุ�ทุุกีคนต่างร่วมแรงร่วมใจกัีน 
ลิงม่อทุำาอย่างเป็ินร้ปิธิรรม

แต่เดิุมีผลิตภัณฑ์์จะใส่ในข่วัดุแข็่งซึ�งมีนีำาห้นักมีากกว่ัาซอง ประมีาณ 80-90% การทัำาถงุรฟิีัล
และพัฒนาให้้ถงุรฟิีัลมีฟีังัก์ชันัทีั�ข่วัดุแข็่งทัำาไดุ้ สามีารถชัว่ัยลดุการปล่อยคำารบ์อนไดุออกไซด์ุ ทัั�งใน
กระบวันการผลิต การขึ่�นร่ปวััตถุดิุบ ลงไปไดุ้ถึงประมีาณ 80% รวัมีถึงสามีารถข่นส่งสินค้ำาไดุ้มีากขึ่�น
โดุยใชัท้ัรพัยากรเท่ัาเดิุมี ทัำาให้้ลดุการปลดุปล่อยก๊าซคำารบ์อนไดุออกไซด์ุจากการข่นส่งลงไดุ้ และห้าก
ใชัถ้งุทีั�ผลิตจากวััสดุุชันิดุเดีุยวั (mono material) ก็ยังสามีารถนำาไปรไีซเคิำลไดุ้อกีดุ้วัย

กัาร่เลือกัซื�อข่องแบบถุุงร่ฟิ่ิลช่่วยั่ลด้โลกัร่อ้นได้้จร่งิไหม
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กว่ัาจะมีาถึงวัันทีั�มีห้กรรมีกีฬาทีั�ยิ�งให้ญี่นี่�จะไดุ้จดัุขึ่�น โลกทัั�งใบต่างก็เผชัญิี่กับปญัี่ห้าให้ญี่ ่นั�นก็ค่ำอ โรคำระบาดุโคำวิัดุ-19 
ทีั�ส่งผลต่อวิัถีชัีวิัต การปฏิิสัมีพันธ์ิข่องผ้่คำน แต่ทัางเจา้ภาพอย่างประเทัศญีี่�ปุ�นก็พยายามีอย่างห้นักในการจดัุงานคำรั�งนี� 
ซึ�งนอกเห้น่อจากประเด็ุนเร่�องโรคำระบาดุทีั�ต้องคำำานึงและจดัุการถึงแล้วั การจดัุมีห้กรรมีโอลิมีปิกคำรั�งนี�ยังไดุ้นำานวััตกรรมี 
การก่อสรา้งห้ลากห้ลายร่ปแบบทีั�ชัว่ัยให้้การจดัุมีห้กรรมีการกีฬาระดัุบโลกในคำรั�งนี�ใชัพ้ลังงานไดุ้อย่างมีปีระสิทัธิิภาพมีากขึ่�น  
เพ่�อลดุการปล่อยก๊าซเรอ่นกระจก ให้้เปน็การแข่่งข่นัโอลิมีปกิทีั�มีกีารปลดุปล่อยคำารบ์อนตำา ซึ�งคำอลัมีน์ Dow Insight ฉับบันี� เราจะ 
พาทุักคำนไปทััวัรเ์จาะลึกกันเลยว่ัา อาคำารสิ�งก่อสรา้งทีั�ใชัใ้นการแข่่งขั่นคำรั�งนี� มีหี้น้าตาเปน็อย่างไร และใชัเ้ทัคำโนโลยีอะไรบ้าง

Dow พาทัี่วร่ ์เจาะลึกันวัตกัร่ร่มลด้คาร่บ์อนท่ี่�ผสมผสาน
ความเปน็ญี่่�ปุน่ได้้อย่ั่างลงตัว ในมหกัร่ร่มโตเก่ัยั่ว โอลิมปกิั 2020

D O W  I N S I G H T

นวัตกีรรมโฟมสัเปิรย์โพิ่ลีิย้รีเทุนข่อง Dow ทีุ�ทุำาด้�วย 
VORANOLTM Polyether Polyols เป็ินผู้้�อย้่อย้่เบ่�องหลัิง 
ความมั�นคงปิลิอด้ภัยข่องสันามกีีฬาโอลิิมปิิกีปิระเทุศญี่�ปุิ�น โด้ย
ทุำาหน�าทีุ�เป็ินตัวช่วยปิิด้ช่องว่างระหว่างวัสัดุ้ก่ีอสัร�าง พิ่ร�อมปิรับ
ตามสัภาพิ่ทีุ�เกิีด้ขึ่�นตามธิรรมชาติกัีบความผัู้นผู้วนข่องอุณหภ้มิ

Olympic Stadium
นวัตกีรรม ENGAGETM Polyolefin Elastomers  

ถ้กีใช�งานทีุ�ศ้นย์กีีฬาทุางนำ�าปิระเทุศญี่�ปุิ�น ทุำาให�ใช�พิ่ลัิงงาน 
ได้�ยาวนานแลิะมีปิระสิัทุธิิภาพิ่ ภายในสัายเคเบิลิแรงดั้นตำ�า 
แลิะปิานกีลิาง โด้ยทุำาหน�าทีุ�เช่�อมต่อระหว่างยางแลิะพิ่ลิาสัติกี

Tokyo Aquatics Centre
1

2
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นวัตกีรรม DOWANOLTM Glycol Ethers ค่อ ระบบ 
กีารเคล่ิอบพ่ิ่�นผิู้วแบบนำ�าทีุ�ใช� ณ Nippon Budokan ปิระเทุศ 
ญี่�ปุิ�น ช่วยเพิิ่�มปิระสิัทุธิิภาพิ่กีารยึด้เกีาะข่องสีั ช่วยให�แห�งเร็ว 
แลิะป้ิองกัีนความเสีัยหายจากีความช่�น กีารแตกีร�าวแลิะกีาร 
ผุู้กีร่อน รวมถึงช่วยให�สีัด้้สัด้อีกีด้�วย

Nippon Budokan

นวัตกีรรม DOWSILTM SE 5006 Sealant แลิะ 
DOWSILTM SH 780 Sealant เป็ินตัวปิิด้ชอ่งว่าง หน�าต่าง ปิระต้ 
แลิะลิิฟต์ข่องหม่้บ�านโอลิิมปิิกีซึ้�งมีนักีกีีฬา 11,000 คนจากี 206 
ปิระเทุศ เข่�ามาใช�งาน โด้ยนวัตกีรรมนี�จะช่วยเพิิ่�มความสัามารถ 
ในกีารทุนความร�อนได้�ส้ังขึ่�นจึงทุำาให�ติด้ไฟได้�ยากี รวมทัุ�งไม่เกิีด้ 
กีารติด้ไฟจากีโครงสัร�างทุางเคมีข่องวัสัดุ้เองทุำาให�มีความปิลิอด้ภัย
แลิะสัามารถป้ิองกัีนจากีอุบัติเหตุไฟไหม�ได้�

Olympic Village
นวัตกีรรม DOWSILTM SE 797 Sealant ทุำาให�กีระจกี

ทุางเดิ้นเช่�อมทีุ�เช่�อมระหว่าง International Broadcast Center 
กัีบ Main Press Center มีความสัวยงามโด้ยไม่ต�องใช�กีรอบโลิหะ
เป็ินตัวยึด้โครงสัร�างกีระจกี

International Broadcast Centre

นวัตกีรรม DOWLEXTM Polyethylene Resins  
มอบความแข็่งแกีร่ง ทุนทุานพิ่ร�อมความย่ด้หยุ่น สัำาหรับ 
กีารออกีแบบสันามหญ่�าโตเกีียว 2020 นอกีจากีนี� เทุคโนโลิยีนี�
ยังถ้กีใช�เพ่ิ่�อสัร�างสันามหญ่�า London Blue ในกีารแข่่งขั่นกีีฬา
โอลิิมปิิกีลิอนด้อน 2012 มาแลิ�ว

Yumenoshima Park Archery Field

นวัตกีรรม สิาริปริะกอบ AXELERONTM เบ่�องหลัิง
ปิระสิัทุธิิภาพิ่สััญ่ญ่าณข่อง ออย ฮอกีกีี� สัเตเดี้ยม ปิระเทุศญี่�ปุิ�น
โด้ยนวัตกีรรมนี�ถ้กีนำาไปิใช�ในสัายโทุรคมนาคมเพ่ิ่�อช่วยในกีารส่ัง
ความเร็วเสีัยงแลิะลิด้ความเสีั�ยงข่องกีารส้ัญ่เสีัยสััญ่ญ่าณ

ทัุ�งหมด้นี� เป็ินนวัตกีรรมทีุ� Dow นำาเสันอให�พิ่าร์ทุเนอร์  
ค่้ค�า ล้ิกีค�า นำาไปิใช�งานในสิั�งก่ีอสัร�างทัุ�วโลิกี เพ่ิ่�อผู้ลิลัิพิ่ธ์ิ 
ทีุ�สัวยงาม ปิลิอด้ภัย ทุนทุาน แลิะสัามารถลิด้กีารปิล่ิอยก๊ีาซ้ 
เร่อนกีระจกีได้� เพ่ิ่�อสัภาพิ่แวด้ลิ�อมทีุ�ยังคงสัะอาด้ สัวยงาม  
พิ่ร�อมกัีบกีารเติบโตข่องเม่องต่อไปิ

Oi Hockey Stadium

นวัตกีรรม กีารเคล่ิอบผู้นัง Elastomeric ELASTENETM 

ช่วยเพิิ่�มความทุนทุานข่องผู้นังต่อสิั�งสักีปิรกีแลิะนำ�าได้�ดี้เยี�ยม  
เพ่ิ่�อกีารปิกีป้ิองทีุ�ยาวนานหลัิงกีารแข่่งขั่นข่อง อาริอาเกีะ
ยิมนาสัติกีเซ็้นเตอร์ปิระเทุศญี่�ปุิ�น

Ariake Gymnastics Centre

3

4
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เล่�ยั่งลกูัให้เก่ังในยุั่คโควิด้-19
ด้้วยั่ทัี่กัษะสมอง EF

D O W  N E I G H B O R

คอลัิมน์ Dow Neighbor ฉบับนี� เราไม่ได้�เดิ้นทุางไปิไหน
ไกีลิ แต่จะพิ่าทุุกีคนมาทุำาความร้�จักีโครงกีาร “ดาวิ-อีเอฟ พ้ัฒนา
เยาวิชนสิ่�คุวิามีสิำาเร็ิจ เพ่ั�อริะยองผาสิกุ” ซึ้�งเป็ินโครงกีารทีุ�กีลุ่ิม
บริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย ร่วมกัีบคณะยุทุธิศาสัตร์แผู้นพัิ่ฒนา
บ�านฉาง สัถาบันรักีล้ิกี ผู้้�นำาชุมชน คร้ อาสัาสัมัครสัาธิารณสุัข่
ปิระจำาหม่้บ�าน แลิะแกีนนำาจากีภาคส่ัวนต่างๆ ในจังหวัด้ระยอง 
นำาทัุกีษะสัมองเพ่ิ่�อความสัำาเร็จหร่ออีเอฟ (Executive Functions:  
EF) มาเป็ินรากีฐานในกีารเลีิ�ยงด้้แลิะพัิ่ฒนาเด็้กีแลิะเยาวชนใน
จังหวัด้ระยอง ผู่้านชุด้ความร้�เกีี�ยวกัีบกีารพัิ่ฒนาทัุกีษะสัมอง EF 
ทีุ�ทุำาให�มนุษย์ร้�จักีควบคุมอารมณ์ ยับยั�งชั�งใจ ร้�จักีคิด้วิเคราะห์ 
แลิะตัด้สิันใจถ้กีต�อง ซึ้�งส่ังผู้ลิต่อพ่ิ่�นฐานนิสััยให�เติบโตแลิ�วคิด้เป็ิน  
ทุำาเป็ิน เรียนร้�เป็ิน แกี�ปัิญ่หาเป็ิน อย่้ร่วมกัีบผู้้�อ่�นเป็ิน แลิะมีความสุัข่ 

นับจากีปีิ พิ่.ศ. 2559 ทีุ�กีลุ่ิมบริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย 
ได้�เริ�มโครงกีาร “ด้าว-อีเอฟ พัิ่ฒนาเยาวชนส่้ัความสัำาเร็จ เพิ่่�อ
ระยองผู้าสุักี” ทัุ�งคุณคร้แลิะผู้้�ปิกีครองก็ีได้�ถ่ายทุอด้กีารเรียนร้�
เร่�อง EF ให�กัีบเด็้กีๆ ชาวระยองมาตลิอด้หลิายปีิ จนเกิีด้วิกีฤติ
ครั�งสัำาคัญ่ นั�นค่อโรคระบาด้โควิด้-19 ทีุ�ส่ังผู้ลิต่อวิถีชีวิตข่องผู้้�คน 
ทุำาให�ต�องลิด้กีารพิ่บปิะกัีน นักีเรียนต�องเรียนผู่้านระบบออนไลิน์  

ผู้้�ปิกีครองต�องปิรับตัวมาด้้แลิล้ิกีหลิานทีุ�จะต�องเรียนหนังส่ัอ 
ทีุ�บ�าน ทัุ�งหมด้นี�อาจส่ังผู้ลิให�ทัุ�งเด็้กีแลิะผู้้�ปิกีครองเกิีด้ความเครียด้ 
ซึ้�งกีารสัร�างภ้มิคุ�มกัีนกีารเรียนร้�เร่�อง EF นั�นจะเป็ินตัวช่วยในกีาร
ปิรับพิ่ฤติกีรรมข่องเด็้กีแลิะผู้้�คนรอบข่�างได้� โด้ยมีหัวใจสัำาคัญ่อย้ทีุ่�
กีารสัร�างความรักี ความอบอุ่น แลิะความปิลิอด้ภัยในครอบครัว 
เพิ่ราะเม่�อเด็้กีมีสัมองส่ัวนอารมณ์ทีุ�อิ�มแลิ�ว EF จะทุำางานได้� ซึ้�งมี 
ทัุ�งคร้แลิะผู้้�ปิกีครอง ทีุ�ได้�นำาไปิปิรับใช� แลิะนำามาเล่ิาส่้ักัีนฟัง

คุร่ิสิา - พัริวิิสิาข์์ ส้ิงข์์สุิวิริริณ จากีโรงเรียนเทุศบาลิบ�าน
ปิากีคลิอง ได้�เริ�มเข่�าอบรม EF ตั�งแต่ปีิ พิ่.ศ. 2560 จนสัามารถต่อยอด้ 
จัด้โครงกีารอบรมส่ังเสัริมความฉลิาด้ทุางอารมณ์แลิะพัิ่ฒนา
ทัุกีษะสัมอง EF ให�กัีบผู้้�ปิกีครอง ซึ้�งผู้้�ปิกีครองเองก็ีให�ความร่วม
ม่อทุำากิีจกีรรมง่ายๆ ทีุ�บ�านโด้ยกีารฝึึกีล้ิกีโด้ยใช�ทัุกีษะสัมอง EF 
ทุำาให�เด็้กีเกิีด้กีารพัิ่ฒนาทัุกีษะพ่ิ่�นฐาน ทัุกีษะปิฏิิบัติ แลิะทัุกีษะ
กีำากัีบตนเองเพิิ่�มขึ่�น ส่ัวนโรงเรียนก็ีจัด้กิีจกีรรมในแบบบ้รณากีาร
สัอด้แทุรกีในหน่วยกีารเรียนร้� หร่อกิีจวัตรปิระจำาวันข่องเด็้กี เช่น 
กีารเก็ีบเคร่�องนอน อุปิกีรณ์ข่องใช�ส่ัวนตัว 

เม่�อเข่�าส่้ัช่วงสัถานกีารณ์โควิด้-19 ส่ังผู้ลิให�เด็้กีไม่สัามารถ
มาโรงเรียนได้� คร้สัาจึงใช�แอปิพิ่ลิิเคชัน LINE ส่ังคลิิปิวีดี้โอ  

เร่ื�องโด้ยั่ อัจฉัรา วิัเศษศรี
 ผ้่ส่�อข่่าวัประจำาจงัห้วััดุระยอง



เทุคนิคกีารจัด้ Home Based Learning ความร้� แลิะ
เทุคนิคต่างๆ ให�พ่ิ่อแม่ในกีารทุำากิีจกีรรมกัีบล้ิกีเม่�ออย่้
บ�าน นอกีจากีนี�ทุางโรงเรียนยังได้�จัด้ระบบกีารเรียนร้�  
On-demand ในกีารเรียนผู่้านแอปิพิ่ลิิเคชันต่างๆ  
On-hand เรียนทีุ�บ�านด้�วยเอกีสัาร เช่น ใบงาน ในร้ปิแบบ
ผู้สัมผู้สัาน แลิะมีกีารส่ังคลิิปิสัาธิิตตัวอย่างส่ั�อสัร�างสัรรค์
หร่องานปิระด้ิษฐ์ให�ผู้้�ปิกีครองนำาไปิสัอนเด็้กี แลิ�วให�
อัด้คลิิปิส่ังมาทุาง LINE เพ่ิ่�อแลิกีเปิลีิ�ยนเรียนร้�กัีบเพ่ิ่�อน  
ซึ้�งทุางโรงเรียนยังได้�จัด้ซ่้�อชุด้หนังส่ัอนิทุาน EF แลิะ
นิทุานปิระเภทุอ่�นๆ ให�ผู้้�ปิกีครองย่มกีลัิบไปิอ่านให�เด็้กี
ทีุ�บ�านได้�ด้�วย 

ส่ัวน คุร่ิจ๊ะโอ๋ - วิชิริาวิริริณ เกาะสิมีบ้ตั้ ิโรงเรียน
เทุศบาลิวัด้โข่ด้ทิุมทุาราม เล่ิาว่าได้�มีโอกีาสัเข่�าอบรมกัีบ 
Dow แลิะนำากิีจกีรรมส่ังเสัริม EF มาใช�กัีบเด็้กีได้�จริง  
ซึ้�งช่วยให�บรรยากีาศข่องชั�นเรียนดี้ขึ่�น ตัวคร้กี็เหน่�อย
น�อยลิง เพิ่ราะเด็้กีๆ จะร้�แลิ�วว่ามาถึงต�องทุำาอะไร ต�องทุำา 
อย่างไร โด้ยทีุ�คร้ไม่ต�องไปิยำ�ามากี จากีเดิ้มทีุ�บางครั�งเด็้กี
เจอปัิญ่หาแตไ่ม่สัามารถแกี�เองได้� บางคนกีอ็ย้ร่่วมกัีบผู้้�อ่�น
ไม่ได้� แต่พิ่อนำาเอา EF เข่�ามาบ้รณากีารเข่�ากัีบกิีจกีรรม
ต่างๆ ก็ีทุำาให�เด็้กีมีพิ่ฤติกีรรมทีุ�ดี้ขึ่�น เช่น เด็้กีบางคนอาจจะ 
กี�าวร�าว ไม่สัามารถควบคุมตัวเองได้� คุมอารมณ์ตัวเอง 
ไม่ได้� บางคนถึงข่นาด้สัมาธิิสัั�นรอคอยไม่เป็ิน นิ�งไม่ได้� 
เวลิาทุำางานกี็ทุำาไปิแต่ไม่มีเป้ิาหมาย ไม่มีกีารวางแผู้น 
แต่พิ่อนำาเอา EF มาใช�กัีบตัวเองแลิะเด็้กีๆ ในห�องเรียน 
ก็ีร้�สึักีว่ามันช่วยควบคุมอารมณ์ข่องเราให�มีความสุัข่  
เด็้กีนักีเรียนก็ีมีความสุัข่แลิะสันุกีกัีบชั�นเรียนมากีขึ่�น 

สัำาหรับในช่วงสัถานกีารณ์โควิด้-19 ทีุ�นักีเรียนอย้่
บ�านกัีบผู้้�ปิกีครอง คร้จ๊ะโอ๋ก็ีพิ่ยายามใช� LINE กีลุ่ิมข่อง
ห�องในกีารพ้ิ่ด้คุย แลิะสั่งคลิิปิวิดี้โอเกีี�ยวกัีบความร้� EF 
เพ่ิ่�อส่ั�อสัารกัีบผู้้�ปิกีครอง ซึ้�งเป็ินโอกีาสัทีุ�ผู้้�ปิกีครองจะได้�
เรียนร้�กีารนำา EF ไปิใช�กัีบบุตรหลิาน อย่างทุุกีวันอาทิุตย์
คร้จะต�องเรียน Zoom กัีบนักีเรียน ก็ีจะมีผู้้�ปิกีครองทีุ�มา
ร่วมเรียนร้�ในสิั�งทีุ�เราสัอนด้�วย 

ทุางด้�าน สิโริชา เสีิยงเสินาะ ผู้้�ปิกีครองข่อง
ล้ิกีน�อยชั�นอนุบาลิ 3 โรงเรียนเทุศบาลิบ�านปิากีคลิอง 
ก็ีได้�เล่ิาถึงความร้�สึักีทีุ�ได้�อย้่กัีบ EF มาตั�งแต่ครั�งทีุ�ล้ิกี
เข่�าเรียนในชั�นอนุบาลิ 1 ทีุ�เริ�มจากีกีารเข่�าร่วมอบรมกัีบ
ทุางโรงเรียน ซึ้�งในตอนนั�นจำาได้�เลิยว่าน�องจะเป็ินเด็้กี 
ทีุ�อารมณ์ร�อน ไม่ร้�จักีคำาว่ารอ โมโหง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว 
ก็ีค่อยเริ�มด้�วยกีารจัด้เวลิาให�น�อง ให�น�องเล่ินกัีบเพ่ิ่�อน  
ฝึึกีสัมาธิิ ปัิ�นดิ้นนำ�ามัน โด้ยเราก็ีต�องค่อยๆ ปิะเหลิาะเข่า 
เช่น บอกีว่าทุำาอันนี�ให�หน่อยนะ เดี้�ยวจะให�โทุรศัพิ่ท์ุ ใช�กีาร 
หลิอกีล่ิอให�เข่าสันใจบ�าง เปิลีิ�ยนจากีกีารเล่ินโทุรศัพิ่ท์ุ 
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เล่�ยั่งลกูัให้เก่ังในยุั่คโควิด้-19
ด้้วยั่ทัี่กัษะสมอง EF

มาให�ทุำาอยา่งอ่�นโด้ยทีุ�เด็้กีไมร้่�ตัว ซึ้�งกีารปิรบัตัวข่องเด้ก็ีทีุ�เป็ินล้ิกีข่องเรา
เองนั�นถ่อว่าไม่ยากีเพิ่ราะว่าเราสััมผัู้สัใกีลิ�ชิด้กัีบเข่าอย้่ตลิอด้เวลิา

คุณแม่คิด้ว่าสิั�งทีุ�ได้�รับจากี EF นั�น มีปิระโยชน์เพิ่ราะสัามารถ
เปิลีิ�ยนล้ิกีจากีเด็้กีทีุ�อารมณ์ร�อนให�กีลัิบมาอารมณ์เย็นลิง ร้�จักีคำาว่ารอ  
พิ่อล้ิกีเรามีพัิ่ฒนากีารในทุางทีุ�ดี้ เราก็ีได้�มีกีารแนะนำาให�ญ่าติๆ ด้�วย  
เพิ่ราะเราร้�สึักีได้�ว่า EF ไม่ใช่เพีิ่ยงช่วยพัิ่ฒนาล้ิกีเราเทุ่านั�น แต่ยังช่วย
ปิรับปิรุงตัวเราเองด้�วย จากีปิกีตชิอบนอนเลิน่โทุรศัพิ่ท์ุตอนกีลิางค่น เราก็ี
คิด้ว่าถ�าล้ิกีเราจะนอนเราก็ีควรนอนพิ่ร�อมกัีน เราก็ีเลิยแกี�ไข่ทีุ�ตัวเองก่ีอน 
อยา่งช่วงก่ีอนนอนล้ิกีด้้กีาร์ต้นเราก็ีด้้กีาร์ต้นกัีบล้ิกีแลิ�วก็ีหลัิบไปิพิ่ร�อมกัีน  
เก็ีบโทุรศพัิ่ท์ุชาร์จแบตไว�อีกีทีุ�เลิย ซึ้�งกีารใช� EF นั�นโด้ยส่ัวนตัวคิด้ว่าไม่ยากี  
เพิ่ราะถ�าเราฝึึกีก็ีทุำาให�คนในบ�านฝึึกีตามเราไปิด้�วย 

ส่ัวนคุณแม่อีกีทุ่าน คุุณนุช เบญจพัริบ้ญญ้ติั้ ได้�เล่ิาปิระสับกีารณ์
ข่องคนเป็ินแม่ทีุ�มีล้ิกีในวัยเรียนถึง 3 คน อายุ 12 10 แลิะ 6 ข่วบ  
ทัุ�งสัามคนเรียนอย้่ทีุ�เดี้ยวกัีนค่อโรงเรียนรุ่งอรุณ กีรุงเทุพิ่ฯ โชคด้ีมากี 
ทีุ�ทุางโรงเรียนมีวิธีิกีารสัอนกีารอบรมนักีเรียนในระบบเด้ียวกัีนกัีบ EF 
ทุำาให�เราแลิะล้ิกีๆ อย้่กีับ EF มาหลิายปีิมากีตั�งแต่ยังเล็ิกี EF จึงกีลิาย
เป็ินเหม่อนเร่�องธิรรมชาติ เช่นในตอนอนุบาลิ เข่าจะเน�นในเร่�องข่องกีาร
ทุำางานบ�าน เช่น พิ่อเด็้กีถึงห�องเรียน เข่าจะร้�เลิยว่าต�องทุำาอะไร จะมี
กิีจวัตรปิระจำาวันข่องเข่า ใช�หลัิกีกีารพีิ่�ด้้แลิน�อง เหม่อนอย้บ่�าน ทุำาให�เข่า
ร้�จักีวางแผู้นว่า จะทุำาอะไรก่ีอนหลัิง

ในส่ัวนข่องผู้้�ปิกีครองก็ีจะมีกีารถามล้ิกีๆ ว่าทุำาอะไรทุำามาแลิ�ว 
เป็ินอย่างไร หมั�นทุำากิีจกีรรมร่วมกัีน ทัุ�งกีารอ่านหนังส่ัอ อ่านนิทุาน  
แสัด้งความคิด้เห็น โด้ยไม่ปิิด้กัี�น โด้ยเฉพิ่าะในช่วงสัถานกีารณ์โควิด้  
ทีุ�ต�องอย้่ด้�วยกัีนตลิอด้ เด้็กีๆ ก็ีจะได้�ใกีลิ�ชิด้กัีบญ่าติผู้้�ใหญ่่คนอ่�นๆ  
ในบ�านเข่าก็ีจะช่วยด้้แลิกัีน คุณคร้จะมีสัมุด้จัด้ตารางปิระจำาวัน ให�มาจด้
กิีจวัตรปิระจำาวันว่าแต่ลิะวันทุำาอะไรบ�าง ให�เด็้กีจำาตารางเรียนเอง ว่าเรียน 
วันไหน ให�เด็้กีฝึึกีความรับผิู้ด้ชอบไปิในตัว ตอนนี�ล้ิกีๆ ก็ีพิ่ยายามทุำา 
จนเป็ินนิสััยข่องเข่าไปิเอง มีกีารพัิ่ฒนาทุางด้�านอารมณ์ โด้ยผู้้�ปิกีครอง 
ให�คำาแนะนำาร่วมไปิกัีบกีารทุำากิีจกีรรมกัีบล้ิกีๆ

ฟังัข้่อม่ีล EF ไดุ้ฟัรทีีั�
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ด้�วยช่วงเวลิาแลิะสัถานกีารณ์ในปัิจจุบัน ผู้้�อ่านทุุกีทุ่านคง
ได้�เผู้ชิญ่กัีบสัถานกีารณ์ภาวะกีารระบาด้ข่องโรค COVID-19 มา
อย่างยาวนานมากีกีว่าหนึ�งปีิ ด้�วยสัภาวะนี�ก็ีคลิ�ายกัีบแบตเตอรี�
โทุรศัพิ่ท์ุทีุ�เต็ม 100% ในช่วงแรกีซึ้�งทุุกีคนต่างรักีษาระยะห่าง
อย่างเคร่งครัด้เพิ่ราะกีลัิวกีารระบาด้ข่อง COVID-19 แต่แลิ�วพิ่อ
เราได้�แยกีตัวจากีสัังคมนานๆ อาจทุำาให�บางคนเกิีด้ความเครียด้ 
วิตกีกัีงวลิ ความเหงา ความโด้ด้เดี้�ยว ความหวาด้ระแวง ด้�วย
วิถีชีวิตตามปิกีติทีุ�เปิลีิ�ยนแปิลิงไปิอย่างสิั�นเชิง ผู้้�คนจากีทีุ�มีกีำาลัิง
แลิะกีระต่อร่อร�นในกีารป้ิองกัีนตนเองลิ�วนเริ�มหมด้แรง หมด้พิ่ลิงั 
แลิะเริ�มหมด้แรงจ้งในกีารด้้แลิตนเองแลิะคนรอบข่�างให�ปิลิอด้ภยั
จากี COVID-19 ปิระหนึ�งแบตเตอรี�ทีุ�กีำาลัิงจะหมด้ลิง กีระทัุ�งกัีบ
เร่�องเล็ิกีๆ แต่สัำาคัญ่มากีอยา่ง กีารลิ�างม่อ ผู้้�คนเริ�มจะลิะเลิยแลิะ
ปิล่ิอยผู่้านไปิ

เติมพลังให้เต็ม
ร่ักัษาวินัยั่ให้เคร่่งคร่ัด้
ลด้กัาร่ติด้โควิด้-19
ด้้วยั่ตนเอง

S A F E  A N D  S O U N D

เร่ื�องโด้ยั่ รชััฏิา ห่้อทัอง, Health Services Nurse
 Dow Thailand Group

หากีคุณเป็ินหนึ�งในบุคคลิทีุ�เริ�มมีอากีารดั้งกีล่ิาว เรา
ลิองมาสัร�างแรงกีำาลัิงใจในกีารรับม่อกัีบ COVID-19 กัีนใหม่ 
ด้้นะคะ เพิ่ราะเหตขุ่องกีารตดิ้โรคหลิายต่อหลิายอยา่งเราสัามารถ
ควบคุมได้� เราก็ีปิลุิกีพิ่ลัิงฮึด้อีกีรอบขึ่�นใหม่เพ่ิ่�อด้้แลิตนเอง เรา
ควบคุมสิั�งทีุ�เราควบคุมได้�ให�พิ่ร�อม 100% ก่ีอน จะได้�ไม่เสีัยใจภาย
หลัิงว่า “ถ�าย�อนเวลิากีลัิบไปิได้� เราน่าจะทุำา…” นะคะ

จากีปิระสับกีารณ์ในกีารเฝ้ึาระวังแลิะติด้ตามสุัข่ภาพิ่ 
ข่องพิ่นักีงานผู้้�รับเหมาตั�งแต่ COVID-19 เริ�มระบาด้เม่�อต�นปีิ 
ทีุ�แลิ�ว ในฐานะพิ่ยาบาลิวชิาชีพิ่ปิระจำากีลุ่ิมบริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย 
พิ่บว่าสิั�งสัำาคัญ่ทีุ�สุัด้ทีุ�ช่วยป้ิองกัีน COVID-19 ได้�เป็ินอย่างดี้ค่อ
วินัยในตัวเราทีุ�เราควบคุมได้� 100% ไม่ว่าจะเป็ิน
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1. กีารนอนหลัิบให�เพีิ่ยงพิ่อ 
2. กีารรับปิระทุานอาหารทีุ�ดี้ต่อสุัข่ภาพิ่ 
3. กีารไม่ด่้�มสุัราหนักีจนเกิีนไปิ 
4. กีารรักีษาปิฏิิสััมพัิ่นธ์ิกัีบเพ่ิ่�อนฝ้ึงอย้่ เสัมอผู่้าน

เทุคโนโลิยีออนไลิน์ต่างๆ 
5. กีารลิด้ความเครียด้ด้�วยกีารทุำากิีจกีรรมทีุ�ตัวเราร้�สึักี

ผู่้อนคลิาย มีความสุัข่ แลิะได้�หัวเราะ
แลิะสุัด้ทุ�ายทีุ�สัำาคัญ่ทีุ�สุัด้ค่อกีารปิฏิิบัติตามมาตรฐานกีาร

ป้ิองกัีน COVID-19
ดิ้ฉันพิ่บว่าหลิายทุ่านทีุ�มีปิระวัติใกีลิ�ชิด้กัีบคนในครอบครัวทีุ�

ติด้เช่�อหร่อเดิ้นทุางกีลัิบจากีกีารไปิพ่ิ่�นทีุ�เสีั�ยง หากีมีกีารป้ิองกัีนทีุ�ดี้
อย่างสัมำ�าเสัมอ ไม่ว่าจะเป็ินเร่�องข่องกีารสัวมหน�ากีากี รักีษาระยะ
ห่าง แยกีข่องใช�ส่ัวนตัว หร่อหลีิกีเลีิ�ยงกีารรับปิระทุานอาหารร่วม
กัีน จะช่วยลิด้โอกีาสักีารติด้ต่อได้�เป็ินอย่างมากี

แต่เวลิาก็ีผู่้านมาเนิ�นนานแลิ�วตั�งแต่เริ�มระบาด้...จะทุำา
อย่างไรไม่ให�แบตเตอรี�ข่องเราหมด้ลิงด้ีล่ิะ ดิ้ฉันข่อแนะนำาข่�อ
ปิฏิิบัติต่างๆ ดั้งนี�เลิยค่ะ

1. กัาร่คำานึงถึุงความเส่�ยั่งและปร่ะโยั่ช่น์ 
หลิายคนอาจจะร้�สึักีเบ่�อ อยากีออกีไปิใช�ชีวิตแบบเด้ิมๆ 

แต่ต�องไม่ล่ิมว่า ในช่วงแรกีทีุ�เราต�องมี Physical Distancing แลิะ
แม�แต่ในปัิจจุบันทีุ�หลิายทุ่ายกีำาลัิงรอคอยกีารได้�รับวัคซี้น คงจะ
ปิฏิิเสัธิไม่ได้�ว่ากีารป้ิองกัีนโด้ยกีารเว�นระยะห่าง สัวมหน�ากีากี 
แลิะลิ�างม่อบ่อยๆ นั�นยงัเป็ินหัวในสัำาคัญ่ข่องกีารป้ิองกัีนโรคนี�อย้่

2. ต้องคำานึงอยูั่เ่สมอว่าพฤติกัร่ร่มข่องเร่าส่งผล
โด้ยั่ตร่งต่อกัาร่ติด้เชื่�อโด้ยั่ตร่ง

หร่อแม�กีระทัุ�งแพิ่ร่เช่�อให�คนรอบตัวเราได้�โด้ยเฉพิ่าะคนทีุ�
เรารักีหร่อใกีลิ�ชิด้ แลิะในสัถานกีารณ์ปัิจจุบันยิ�งเป็ินกีารสุ่ัมเสีั�ยง
อยา่งยิ�งเพิ่ราะสัภาวะใกีลิ�เกิีนขี่ด้จำากัีด้ในกีารรกัีษาข่องทุรพัิ่ยากีร
ทุางกีารแพิ่ทุย์ข่องปิระเทุศ กีารนำาเช่�อไปิติด้กัีบผู้้�ส้ังอายุทีุ�บ�านจึง
เป็ินเร่�องอันตรายอย่างยิ�ง

3. เร่ย่ั่นรู่ท่้ี่�จะปร่บัตัวอยั่า่งมค่วามสุข่
แม�ว่า COVID-19 จะทุำาให�กิีจวัตรปิระจำาวันบางอย่าง 

ข่องเราเปิลีิ�ยนแปิลิงไปิ แต่เรายังสัามารถหาเวลิาให�กัีบสิั�งทีุ�เรา 
เคยให�ความสัำาคัญ่ก่ีอนหน�าทีุ�จะเกิีด้ COVID-19 ได้� เช่น ปิรับ
วิธีิกีารออกีกีำาลัิงกีาย วิธีิกีารเข่�าสัังคมใหม่ๆ แลิะปิรับตัวทีุ�จะได้� 
ลิงม่อทุำาหลิายๆ อย่างด้�วยตนเอง เช่น ทุำาอาหาร ทุำาข่นม ปิล้ิกี
ต�นไม� เพ่ิ่�อให�มีกิีจกีรรมทีุ�ช่วยลิด้ความเครียด้ แลิะไม่แน่ว่า 
ในวันหนึ�งเราอาจจะฝึึกีหัด้จนมีศักียภาพิ่เก่ีงกีาจในเร่�องใหม่ๆ 
เพิิ่�มขึ่�นมาก็ีได้� 

เติมพลังให้เต็ม
ร่ักัษาวินัยั่ให้เคร่่งคร่ัด้
ลด้กัาร่ติด้โควิด้-19
ด้้วยั่ตนเอง



บริษัทุ ไออาร์พีิ่ซี้ จำากัีด้ (มหาชน) ผู้้�ปิระกีอบกีารอุตสัาหกีรรมปิิโตรเคมีครบวงจร 
แห่งแรกีข่องภ้มิภาคเอเชียตะวันออกีเฉียงใต� ปิระสับความสัำาเร็จในกีารลิด้กีารใช�พิ่ลัิงงาน
ไอนำ�า 30% แลิะลิด้กีารปิลิด้ปิล่ิอยคาร์บอนได้ออกีไซ้ด์้ได้�ราว 20% เทีุยบเทุ่า 4,382 ตัน
คาร์บอนต่อปีิ หร่อ กีารปิล้ิกีต�นไม� 438,200 ต�น ต่อปีิ โด้ยโรงกีลัิ�นนำ�ามันไออาร์พีิ่ซี้ได้�
เปิลีิ�ยนไปิใช�สัารเอมีน (Amine) ชนิด้สัังเคราะห์ UCARSOL™ ซึ้�งเป็ินผู้ลิิตภัณฑ์์จากีกีลุ่ิม
บริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย แลิะคว�ารางวัลิพิ่ลิังงานสัร�างสัรรค์ จากี Thailand Energy 
Award 2020 ข่องกีรมพัิ่ฒนาพิ่ลัิงงานทุด้แทุนแลิะอนุรักีษ์พิ่ลัิงงานไปิครอง 

IRPC จบัมอื Dow ปร่ะหยั่ดั้พลังงาน 30% ในโร่งกัลั�น 
กัาร่นัต่ด้้วยั่ร่างวัล Thailand Energy Award 2020

กีลุ่ิมบริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย จัด้กีารอบรมออนไลิน์เติมความร้� 
“ทัุกีษะสัมอง EF” Change Agent รุ่นทีุ� 5 ภายใต�โครงกีาร “ด้าว – อีเอฟ 
พัิ่ฒนาเยาวชนส่้ัความสัำาเร็จ เพ่ิ่�อระยองผู้าสุักี” ซึ้�งจัด้ต่อเน่�องมาตั�งแต่
ปีิ พิ่.ศ. 2559 ด้�วยกีารอบรมแบบ Live Blended Participatory (LB-
PL) ผู่้านระบบ Zoom ให�กัีบคร้ปิฐมวัยศ้นย์พัิ่ฒนาเด็้กีเล็ิกีแลิะบุคลิากีร
ด้�านกีารศกึีษาในสัังกีดั้สัำานักีงานเข่ตพ่ิ่�นทีุ�กีารศึกีษาปิระถมศกึีษาระยอง 
เข่ต 1 แลิะเข่ต 2 จำานวน 200 คน ปัิจจุบันโครงกีารมีแกีนนำาวัคซี้นชีวิต 
(Change Agent) ทัุ�งสิั�นแลิ�วกีว่า 1,300 คน มีศ้นย์พัิ่ฒนาเด็้กีเล็ิกี สัถาน
รับเลีิ�ยงเด็้กี อนุบาลิเอกีชน แลิะโรงเรียนระดั้บปิระถมศึกีษาจำานวนกีว่า 
200 แห่ง เข่�าร่วมโครงกีารฯ

Dow เดิ้นหน้าอบร่ม “แกันนำาวัคซน่ช่่วิต” รุ่น่ 5 
เน้นกัาร่พัฒนาเด็้กัช่่วงโควิด้-19
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กีลุ่ิมบริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย ร่วมกัีบ บริษัทุ สัยามพิิ่วรรธิน์ จำากัีด้ สัถาบันพิ่ลิาสัติกี จุฬาลิงกีรณ์มหาวิทุยาลัิย PPP Plastics แลิะ
เคร่อข่่ายพัิ่นธิมิตร ได้�แก่ี กีรมควบคุมมลิพิิ่ษ กีรมส่ังเสัริมคุณภาพิ่สิั�งแวด้ลิ�อม สัำานักีสิั�งแวด้ลิ�อม กีรุงเทุพิ่มหานคร แลิะเข่ตปิทุุมวัน เดิ้นหน�า 
โครงกีาร Siam Pieces (สัยาม พีิ่ซ้เซ้สั) เพิ่่�อสัร�างต�นแบบกีารจดั้กีารข่ยะพิ่ลิาสัตกิีอยา่งยั�งยน่ ตามแนวคดิ้เศรษฐกีจิหมุนเวียน โด้ยได้�รับทุุน 
สันับสันุนโครงกีารจากี บพิ่ข่. (หน่วยบริหารแลิะจัด้กีารทุุนด้�านกีารเพิิ่�มความสัามารถในกีารแข่่งขั่นข่องปิระเทุศ) ภายใต�สัำานักีงานสัภา
นโยบายกีารอุด้มศึกีษา วิทุยาศาสัตร์ วิจัยแลิะนวัตกีรรมแห่งชาติ หร่อ สัอวช. พิ่ร�อมสัร�างโมเด้ลิศ้นย์คัด้แยกีทีุ�มีศักียภาพิ่ในกีารจัด้เก็ีบ
ข่ยะพิ่ลิาสัติกีทุุกีปิระเภทุ บนพ่ิ่�นทีุ� OneSiam ซึ้�งปิระกีอบด้�วย 3 ศ้นยก์ีารค�า ได้�แก่ี สัยามพิ่ารากีอน สัยามเซ็้นเตอร์ แลิะสัยามดิ้สัคัฟเวอรี� 

Dow จบัมอืสยั่ามพิวร่ร่ธิน์และพันธิมติร่ เดิ้นหน้าโคร่งกัาร่ Siam Pieces สร่า้งโมเด้ลจดั้กัาร่ข่ยั่ะ
พลาสติกัอยั่า่งยั่ั�งยั่นื



Dow ร่วมกัีบ 4 พัิ่นธิมิตรธุิรกิีจ ปิระกีอบด้�วย บริษัทุ กัีปิตัน  
โค๊ทุติ�ง จำากัีด้ บริษัทุ บางกีอกีโฟม จำากัีด้ บรษัิทุ สัายไฟฟา้บางกีอกีเคเบิ�ลิ 
จำากัีด้ แลิะบริษัทุ อีสัเทิุร์น โพิ่ลิิเมอร์ กีรุ๊ปิ จำากัีด้ (มหาชน) ได้�ส่ังมอบ
ผู้ลิิตภัณฑ์์คุณภาพิ่รวมม้ลิค่ากีว่า 3 ลิ�านบาทุ เช่น สีัทุาอาคาร สัายไฟฟ้า
พิ่ร�อมอุปิกีรณ์ ชุด้เคร่�องนอน เพ่ิ่�อสันับสันุนกีารจัด้ตั�งโรงพิ่ยาบาลิสันาม
แลิะศ้นย์พัิ่กีคอย (Community Isolation) หลิายแห่งในจังหวัด้ระยอง 
โด้ยวัสัดุ้ข่อง Dow ทีุ�ใช�ในผู้ลิิตภัณฑ์์ได้�แก่ี สัารเคล่ิอบผิู้ว โพิ่ลีิย้ริเทุน  
แลิะ เม็ด้พิ่ลิาสัติกีโพิ่ลิิเอทิุลีิน ELITETM เป็ินต�น

Dow ผนึกั 4 พันธิมติร่ธุิร่กิัจมอบผลิตภััณฑ์์
กัว่า 3 ล้าน ให้ร่พ.สนาม-ศนูยั่พั์กัคอยั่

กีลุ่ิมบริษัทุ ด้าว ปิระเทุศไทุย เดิ้นหน�าช่วย
ชุมชนฝึ�าวิกีฤตโควิด้-19 โด้ยได้�มอบอุปิกีรณ์แลิะข่องใช�ทีุ�
จำาเป็ินสัำาหรับกีารด้้แลิรักีษาผู้้�ปิ�วย อาทิุ อุปิกีรณ์ป้ิองกัีน  
ชุด้เคร่�องนอน พัิ่ด้ลิมแลิะเคร่�องใช�ไฟฟ้า อาหาร แลิะ
นำ�าด่้�ม รวมม้ลิค่ากีว่า 300,000 บาทุ ภายใต�โครงกีาร 
“ด้าว ห่วงใย ช่วยไทุยต�านโควิด้” เพ่ิ่�อสันับสันุนกีาร 
จัด้ตั�งแลิะปิฏิิบัติงานข่องโรงพิ่ยาบาลิสันาม แลิะอำานวย
ความสัะด้วกีให�กัีบเจ�าหน�าทีุ�แลิะผู้้�ปิ�วยโควิด้-19 กีลุ่ิม 
สีัเขี่ยวในศ้นย์พัิ่กีคอย (Community Isolation)  
ในพ่ิ่�นทีุ�อำาเภอบ�านฉาง เทุศบาลิเม่องมาบตาพุิ่ด้ แลิะ
เทุศบาลิตำาบลิเนินพิ่ระ จังหวัด้ระยอง

Dow หนุน ร่พ.สนาม และศนูย์ั่พักัคอยั่ 
ร่องร่บัผู้ป่วยั่โควิด้-19 ในร่ะยั่อง

เป็ินเร่�องน่ายินดี้เป็ินอย่างยิ�ง ทีุ�ล่ิาสุัด้ Dow ได้�รับกีารเสันอช่�อเป็ินองค์กีรพิ่ลิเม่องดี้ทีุ�ใส่ัใจชุมชนแลิะผู้้�นำาด้�านวัสัดุ้ศาสัตร์ จากีกีาร
จัด้ลิำาดั้บ The Civic 50 ปิระจำาปีิ พิ่.ศ. 2564 โด้ยองค์กีรใหญ่่ระดั้บโลิกีอย่าง Points of Light รางวัลินี�จัด้ตั�งขึ่�นเพ่ิ่�อมอบให�แก่ีองค์กีร
ข่นาด้ใหญ่่ซึ้�งเป็ินพิ่ลิเม่องดี้ทีุ�มุ่งมั�นขั่บเคล่ิ�อนสัังคม แลิะสันับสันุนชุมชนควบค่้ไปิกัีบกีารด้ำาเนินธุิรกิีจ โด้ยตลิอด้ปีิ พิ่.ศ. 2563 Dow  
ได้�มีส่ัวนช่วยเหล่ิอชุมชนอย่างยั�งยน่ ทัุ�งกีารสันับสันุนกีารลิงทุุนเชิงกีลิยุทุธ์ิในกีารแกี�ปัิญ่หาความทุ�าทุายทีุ�เป็ินปัิญ่หาเร่งด่้วนทีุ�สุัด้ข่องโลิกี  
ไม่ว่าจะเป็ินกีารระบาด้ใหญ่่ข่องโควิด้-19 กีารเปิลีิ�ยนแปิลิงสัภาพิ่ภ้มิอากีาศ กีารเหยียด้เช่�อชาติ ความไม่เทุ่าเทีุยม แลิะปัิญ่หาอ่�น ๆ 

Dow ติด้ท็ี่อป 50 องค์กัร่พลเมอืงด่้ ท่ี่�ใส่ใจชุ่มช่น
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ในหนึ�งวันเราได้�ยนิเสีัยงตา่งๆ มากีมาย ไม่วา่จะเป็ินเสีัยง
ผู้้�คนทีุ�กีำาลัิงเดิ้นไปิมา เสีัยงรถยนต์ทีุ�วิ�งอย้บ่นทุ�องถนน หร่อเสีัยง
ข่องคนรอบข่�างตัวเราพ้ิ่ด้คุยกัีน กีารได้�ยินเสีัยงเหล่ิานี�แตกีต่าง
จากีกีารฟังมากีน�อยข่นาด้ไหนกัีนนะ? เราได้�ยินเสีัยงเก่ีอบตลิอด้
เวลิาทีุ�ต่�น แต่เราฟังจริงๆ เป็ินเวลิาเทุ่าไหร่กัีน? แลิะหากีเราร้�จักี
วิธีิทีุ�จะฟังอย่างมีปิระสิัทุธิิภาพิ่แลิ�วจะมีผู้ลิดี้อย่างไรกัีบตัวเรา
บ�าง? วันนี�เรามาทุำาความเข่�าใจกัีบ 2 คำานี�กัีน

กัาร่ได้้ยั่นิ (Hear) หมายถึง ความสัามารถในกีารรับร้�
เสีัยงผู่้านทุางห้ซึ้�งเป็ินหนึ�งในความสัามารถข่องสิั�งมีชีวิตแลิะนับ
เป็ินหนึ�งในห�าปิระสัาทุสััมผัู้สัทีุ�ร้�จักีกัีนมาตั�งแต่โบราณซึ้�งได้�แก่ี 
กีารเห็น กีารได้�ยิน กีารลิิ�มรสั กีารได้�กีลิิ�น กีารสััมผัู้สั

กัาร่ฟัิง (Listen) หมายถึง กีารแปิลิงเสีัยงเป็ินข่�อความ
ซึ้�งเป็ินทัุกีษะทีุ�เราจำาเปิน็เรียนร้�แลิะพิ่ฒันาขึ่�นเพ่ิ่�อแปิลิสััญ่ลัิกีษณ์
ต่างๆ ข่องภาษา โด้ยความสัามารถในกีารฟังนั�น นักีส่ั�อสัารแบ่ง
ออกีได้�เป็ิน 4 ระดั้บ ได้�แก่ี

ร่ะดั้บท่ี่� 1 กัาร่ฟิังแบบได้้ยั่ิน (Downloading)  
เป็ินกีารฟังระดั้บทีุ�เราได้�ยนิเสีัยงความคิด้ข่องตัวเองเป็ินหลัิกีแลิะ
ตอบกีลัิบผู้้�พ้ิ่ด้ในทัุนทีุ 

ร่ะดั้บท่ี่� 2 กัาร่ฟัิงแบบโต้เถุ่ยั่ง (Debate) เป็ินกีาร
ฟังทีุ�ตั�งใจฟังมากีขึ่�นแต่เพ่ิ่�อจะจับผิู้ด้หร่อโต�แย�งสิั�งทีุ�อีกีฝัึ�งหนึ�งพ้ิ่ด้ 

ร่ะดั้บท่ี่� 3 กัาร่ฟิงัแบบเข้่าอกัเข่า้ใจ (Sensing) กีาร
ฟังระดั้บนี�ค่อกีารฟังทีุ�ผู้้�ฟังให�ความสัำาคัญ่กัีบอวจนภาษาอ่�นๆ 
ทัุ�งหมด้ข่องผู้้�พ้ิ่ด้เพ่ิ่�อเข่�าใจถึงความร้�สึักี แรงขั่บดั้น แลิะอารมณ์
ข่องผู้้�พ้ิ่ด้

ร่ะดั้บท่ี่� 4 กัาร่ฟิงัแบบเติบโต (Generative) กีารฟัง
ในระดั้บลึิกีทีุ�เราต�องกีารเข่�าใจสิั�งทีุ�ซ่้อนอย้ใ่นภายในผู้้�พ้ิ่ด้แลิะรับ
ร้�ถึงศักียภาพิ่ข่องผู้้�พ้ิ่ด้ในกีารเปิลีิ�ยนแปิลิงไปิส่้ัสิั�งทีุ�ดี้กีว่า 

ทัุกีษะกีารฟังทีุ�ดี้ ทีุ�จะทุำาให�เกิีด้ความเข่�าใจ กีารแกี�ไข่
ปัิญ่หาอย่างตรงปิระเด็้น หร่อกีารให�ความช่วยเหล่ิอทีุ�ถ้กีต�องนั�น

ควรจะอย้ใ่นระดั้บทีุ� 3 หร่อระดั้บทีุ� 4 โด้ยกีารฟังระดั้บนี�จะทุำาให�
ผู้้�พ้ิ่ด้ร้�สึักีได้�ว่าถ้กีรับฟัง ได้�รับกีารเอาใจใส่ั แลิะร้�สึักีมีคุณค่า สิั�ง
เหล่ิานี�จะนำาไปิส่้ักีารเกิีด้ความไว�วางใจในกีารสันทุนาแลิะทุำาให�
อีกีฝึ�ายพิ่ร�อมทีุ�จะเปิิด้เผู้ยความคดิ้ข่องตนเองมากียิ�งขึ่�น นอกีจากี
นี�ยังช่วยสัร�างความสััมพัิ่นธ์ิทีุ�ดี้กัีบค่้สันทุนาอีกีด้�วย

ถึงตอนนี� เช่�อว่าผู้้�อ่านทุุกีทุ่านเข่�าใจเร่�องข่องกีารฟังแลิะ
ข่�อดี้ข่องกีารฟังกัีนไปิแลิ�ว คงมีคำาถามว่า แลิ�วถ�าเราจะฝึึกีกีาร
เป็ินผู้้�ฟังทีุ�ดี้เราต�องทุำาอย่างไรบ�าง ทุำาได้�ไม่ยากีเลิยครับ วันนี�เรา
มาทุำาร้�จักีกัีบ 3 เร่�องง่ายๆ ทีุ�จะช่วยพัิ่ฒนาทัุกีษะกีารฟังข่องเรา
ให�กี�าวกีระโด้ด้กัีนเถอะ

ข่้อท่ี่� 1 พยั่ายั่ามล็อคตนเอง หร่อบังคับตนเองให�มี
สัมาธิิอย้กั่ีบผู้้�พ้ิ่ด้อย่างเต็มทีุ� สิั�งนี�เป็ินสิั�งแรกีทีุ�เราต�องทุำา แลิะเป็ิน
สิั�งทีุ�ยากีทีุ�สุัด้เพิ่ราะเราเม่�อเราได้�ยนิเร่�องราวต่างๆ เรามักีจะเช่�อม
โยงสิั�งเหล่ิานั�นกัีบปิระสับกีารณ์ส่ัวนตัวข่องเรา 

ข่้อท่ี่� 2 ที่ำาความเข่้าใจ เป็ินกีารแสัด้งออกีเพ่ิ่�อให�ผู้้�
พ้ิ่ด้มั�นใจว่าเรารับฟังอย่างตั�งใจ แลิะเข่�าใจสิั�งทีุ�ผู้้�พ้ิ่ด้ต�องกีารจะ
ส่ั�อสัาร โด้ยสัามารถทุำาได้�ง่ายด้�วยกีาร ทุวนคำาพ้ิ่ด้ ข่องผู้้�พ้ิ่ด้แลิะ
กีาร สัรุปิความ 

ข่อ้ท่ี่� 3 ค้นหา หลิายๆ ครั�งเราอาจจะยังไม่เข่�าใจสิั�งทีุ�อีกี
ฝึ�ายหนึ�งต�องกีารจะสั่�อสัารทัุ�งหมด้ ดั้งนั�นกีารใช�ทัุกีษะทีุ�เรียกีว่า 
กีารถาม จะช่วยให�เราเข่�าใจสิั�งทีุ�อีกีฝึ�ายส่ั�อสัารได้�มากียิ�งขึ่�น แลิะ
ยังสัามารถเจาะลิึกีในปิระเด้็นทีุ�สัำาคัญ่ได้�อีกีด้�วย โด้ยใช� คำาถาม
ปิลิายเปิิด้ ให�อีกีฝึ�ายสัามารถอธิิบายเพิิ่�มเติมจากีสิั�งทีุ�พ้ิ่ด้มาได้� 

จากีทัุ�ง 3 ข่�อทีุ�กีล่ิาวมา ไม่ได้�มีข่�อไหนทีุ�ต�องทุำาเป็ินข่�อแรกี 
แลิะไม่มีขั่�นตอนตายตัว เราควรจะใช�ทัุกีษะเหล่ิานี�ไปิพิ่ร�อมๆ กัีน
ตลิอด้กีารฟงั ผู้้�เขี่ยนเช่�อว่าเม่�อทุุกีทุ่านใช�ทัุกีษะเหลิา่นี�เป็ินปิระจำา
แลิ�ว ทุ่านจะเป็ินผู้้�ฟังทีุ�ดี้ทีุ�ได้�รับความไว�วางใจจากีผู้้�พ้ิ่ด้ มีความ
สััมพัิ่นธ์ิทีุ�ดี้แลิะเข่�าใจผู้้�อ่�นมากีขึ่�นอย่างแน่นอนครับ 

ได้้ยั่ินแค่เส่ยั่ง
หร่ือฟิัง
อยั่่างตั�งใจ
ฝ่ึกัเป็นผู้ฟิังท่ี่�ด่้ด้้วยั่วิธ่ิกัาร่ 
Active Listening กัันเถุอะ



ได้้ยั่ินแค่เส่ยั่ง
หร่ือฟัิง
อย่ั่างตั�งใจ

D O W  S A N O O K

@Dow ช่วนคุณมาอวด้ต้นไม้
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@DOW Magazine

ผู้ร่ว่มสนุกัจะได้้ถุ้วยั่ซลิิโคนพับได้้
จำานวน 10 ร่างวัล

ส่งคำาตอบมาที่าง 
LINE@ นิตยั่สาร่ @DOW

พรอ้มีชั่�อ ทีั�อย่่
และเบอรโ์ทัรศพัท์ั

1. คุำณวัสิตา กิจปรชีัา
2. คุำณประพัฒน์ สกุณา
3. คุำณศกัดิุ�ชัยั อนิฟัา้แสง
4. คุำณนลินี เสนีวังศ ์ณ  อยุธิยา
5. คุำณยุทัธินา เส่อป�า

ปร่ะกัาศร่ายั่ชื่�อผูโ้ช่คด่้ ได้้ร่บัร่างวัล
ปิ� นโตด้าวร่กััษ์โลกั จากักัาร่ร่ว่มเสนอแนะ
ปร่บัปรุ่งนิตยั่สาร่ @Dow ในฉบบัท่ี่� 7

คุำณผ้่อ่านคำงทัราบแล้วัว่ัา ธีิมีข่อง @Dow ฉับับนี� ก็ค่ำอ การลดุก๊าซเร่อนกระจก โดุย
เฉัพาะคำารบ์อนไดุ้ออกไซด์ุ เราจงึอยากชัวันทักุคำนมีามีส่ีวันรว่ัมีกับการลดุโลกรอ้นดุ้วัยการส่ง
ภาพถ่ายข่องคุำณค่่ำกับต้นไมี ้ไมีว่่ัาจะต้นเล็กต้นให้ญี่พั่นธ์ุิอะไร ส่งกันมีาเลย ทีัมีงานรอดุ่อย่่นะ



Seek TogetherTM

Dow ในฐานะพันธิมติร่อยั่า่งเปน็ที่างกัาร่ด้้านกัาร่
ลด้คาร่บ์อนข่องคณะกัร่ร่มกัาร่โอลิมปกิัสากัล (IOC) ได้้นำา

นวัตกัร่ร่มและความเช่่�ยั่วช่าญี่มาเพิ�มปร่ะสิที่ธิิภัาพ ความปลอด้ภััยั่
และความยั่ั�งยั่นืข่องกัาร่แข่ง่ข่นัก่ัฬาโอลิมปกิั

โด้ยั่ลด้กัาร่ปล่อยั่ก๊ัาซคาร่บ์อนได้ออกัไซด์้ทัี่�งจากักัาร่ก่ัอสร่า้ง
กัาร่ด้ำาเนินงานด้้านต่างๆ และกัาร่เดิ้นที่างข่องนักัก่ัฬา 

ผู้ช่ม ร่วมทัี่�งสื�อมวลช่น ไปยั่งักัาร่แข่ง่ข่นั
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