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พร่ธิชา วงศ์ยั่านนาวา
บรรณาธิิการ

สุขัสันต์ปีใหม่
สู่่�วาระดิิถีีขึ้้�นปีีใหม่�  ขึ้อโรคร้ายม่ลายไร้โศกเศร้า

ที่ี�ทีุ่กขึ้์ร้อนผ่�อนคลายให้บางเบา ขึ้ัดิเกลาเราให้แขึ้็งแกร�งกว�าเดิิม่
เพิ่ิ�ม่ความ่สูุ่ขึ้ดิ้วยความ่คิดิจิิตเผ่่�อแผ่� ร�วม่กันแก้ปีัญหาพิ่าสูุ่ขึ้เสู่ริม่
ช่�วยดิ่แลสู่ิ�งแวดิล้อม่รอบตัวเพิ่ิ�ม่       ขึ้าลจิงเริ�ม่อย�างวิไลใจิเปีรม่ปีรีดิิ�     

 

สู่วัสู่ดีิปีี พิ่.ศ. 2565 ขึ้อให้ปีีเสู่่อนี�เปี็นเสู่่อน�ารัก ที่ะม่ัดิที่ะแม่ง 
ปีราดิเปีรียว พิ่าทีุ่กที่�านไปีสู่่�จุิดิหม่ายทีี่�ปีรารถีนาด้ิวยความ่ร่�นรม่ย์และ 
พิ่รอ้ม่สู่ขุึ้ภาพิ่ทีี่�แขึ้ง็แรง ที่มี่งาน @Dow ขึ้อสู่�งความ่สู่ขุึ้ที่กุที่�านผ่�านบที่ความ่
น�าร่้ม่าให้แก�นักอ�านทีุ่กที่�านค�ะ

D O W  S A W A S D E E

3
@DOW Magazine



4

D O W  C O N N E C T

@DOW Magazine

รางวลัจิากหอการคา้อเม่รกินัในปีระเที่ศไที่ยด้ิาน
การสู่�งเสู่ริม่เที่คโนโลยีคาร์บอนต�ำ ดิ้วยผ่ลงานในการ
ถี�ายที่อดิเที่คโนโลยีที่ี�ยั�งย่นให้กับหน�วยงานต�างๆ ใน
ปีระเที่ศไที่ย และได้ิผ่ลักดินัการแก้ปัีญหาโลกร้อนและลดิ 
ขึ้ยะพิ่ลาสู่ติกซึ่้�งที่ำให้ Dow ไดิ้รับรางวัลพิ่ิเศษในครั�งนี� 

โดิย Dow ม่ีความ่มุ่�งม่ั�นที่ี�จิะเปี็นบริษัที่ดิ้านวัสู่ดิุ
ศาสู่ตร์ (Materials Science) ที่ี�ยั�งย่นม่ากที่ี�สูุ่ดิในโลก 
และตั�งเปี้าจิะเป็ีนองค์กรที่ี�ปีล�อยคาร์บอนสุู่ที่ธิิเป็ีนศ่นย์ 
(Carbon Neutral) ภายในปีี พิ่.ศ. 2593 เพ่ิ่�อให้
สู่อดิคล้องกับขึ้้อตกลงปีารีสู่ (Paris Agreement) โดิย
สู่ร้างสู่รรค์ผ่ลิตภัณฑ์์ที่ี�ใช่้ที่รัพิ่ยากรและพิ่ลังงานน้อยลง 
รวม่ที่ั�งนำเที่คโนโลยีคาร์บอนต�ำจิากต�างปีระเที่ศม่าเผ่ย
แพิ่ร�ในปีระเที่ศไที่ยเพ่ิ่�อช่�วยลดิปีริม่าณการปีล�อย 
ก๊าซึ่เร่อนกระจิกอย�างเปี็นร่ปีธิรรม่

Dow มุ่งมั�นเป็นผู้่้นำา
ด้้านกัาร่ผู้ลิี่ตท่ี่�เป็นมิตร่
แลี่ะส่งเสร่ิมสิ�งแวด้ล้ี่อม

The Ambassador’s Award for
Excellent in Thai-U.S. Partnership

ในป ีพ.ศ. 2564 กลี่่ม่บรษัิัทั ด้าว ประเทัศไทัย  
ได้�รบัรางวัลี่อันน่าภัาคภ้ัมใิจส่ำาหรบัการทัำางานเร่�อง 
สิ่�งแวด้ลี่�อมอย่างจริงจงั ซึ่่�งเป็นหัวใจส่ำาคัญในการ
ปฏิิบติังานขัอง Dow มาตั�งแต่อด่้ตจวบจนถ่งปจัจ่บนั 
ถ่ง 2 รางวัลี่ นับเป็นรางวัลี่อันทัรงเก่ยรติท่ั� Dow 
ร้�ส่่กขัอบค่ณในการมองเห็นค่ณค่าขัองการรักษัา
มาตรฐานการผ่ลิี่ตท่ั�เปน็มติรแลี่ะส่่งเส่รมิสิ่�งแวด้ลี่�อม
ขัอง Dow
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ร า ง วั ลอุ ต สู่ าหกรรม่ ดีิ เ ดิ� น  
ปีระจิำปีี พิ่.ศ. 2564 ปีระเภที่เศรษฐกิจิ
หมุ่นเวียน (Circular Economy) เพิ่่�อ
เช่ิดิช่่เกียรติสู่ถีานปีระกอบการที่ี� มี่
การนำหลักการเศรษฐกิจิหมุ่นเวียนไปี
ปี ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้่ ใ น อ ง ค์ ก ร ไ ดิ้ อ ย� า ง มี่
ปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่ เปี็นองค์กรที่ี�สู่าม่ารถีเปี็น
พิ่ลังสู่ำคัญในการขึ้ับเคล่�อนการพิ่ัฒนา
เ ศ รษฐกิ จิ ค วบค่� ไ ปีกั บก า ร รั กษ า 
สู่ิ�งแวดิล้อม่ตาม่ BCG โม่เดิล อันได้ิแก� 
Bio, Circular และ Green economy 

โดิยรางวัลนี�มี่การพิิ่จิารณาทุี่กระบบขึ้องบริษัที่ โดิยแบ�งเป็ีน  
6 หม่วดิหลัก ไดิ้แก� 

1. การคิดิเช่ิงระบบ (Systems Thinking) 
2. นวัตกรรม่ (Innovation) 
3. การดิ่แลรับผ่ิดิช่อบ (Stewardship) 
4. ความ่ร�วม่ม่่อ (Collaboration) 
5. คุณค�าที่ี�เหม่าะสู่ม่ (Value Optimization) 
6. ความ่โปีร�งใสู่ (Transparency) 
ซึ่้�งบริษัที่ สู่ยาม่โพิ่ลีเอที่ที่ีลีน จิำกัดิ ภายใต้กลุ�ม่บริษัที่ ดิาว 

ปีระเที่ศไที่ยเปี็นบริษัที่ที่ี�ไดิ้รับเล่อกให้ไดิ้รับรางวัลเกียรติยศดิังกล�าว 
ฉััตรชััย เลื่่�อนผลื่เจริญชััย ปีระธิานบริหาร กลุ�ม่บริษัที่  

ดิาว ปีระเที่ศไที่ย กล�าวว�า “Dow ร่้สู่้กเปี็นเกียรติอย�างยิ�งที่ี�ไดิ้รับรางวัล
อุตสู่าหกรรม่ดิีเดิ�นปีระเภที่เศรษฐกิจิหมุ่นเวียน และรางวัลพิ่ิเศษดิ้าน 
การสู่�งเสู่ริม่เที่คโนโลยีคาร์บอนต�ำ เรายินดิีทีี่�เที่คโนโลยีล�าสูุ่ดิและ
นวัตกรรม่ที่ี�ยั�งย่นขึ้อง Dow ไดิ้รับการตอบรับเปี็นอย�างดิี ต้องขึ้อบคุณ
ที่ีม่งานทีุ่กคนที่ี�ม่ีสู่�วนร�วม่ผ่ลักดิันนวัตกรรม่เพิ่่�อความ่ยั�งย่นและดิ่แล
ชุ่ม่ช่น และขึ้อขึ้อบคุณล่กค้า หน�วยงานภาครัฐ พิ่ันธิมิ่ตร และชุ่ม่ช่นทีี่�
ร�วม่ม่่อกับเราเพิ่่�อดิ่แลสิู่�งแวดิล้อม่ในปีระเที่ศไที่ย การเดิินที่างสู่่�อนาคต
ที่ี�ไม่�มี่การปีลดิปีล�อยคาร์บอนและใช่้ที่รัพิ่ยากรดิ้วยหลักเศรษฐกิจิ
หมุ่นเวียนนั�นยังต้องดิำเนินงานอย�างต�อเน่�อง และไม่�ม่ีใครเดิินไปีถี้งได้ิ
ดิ้วยตัวคนเดิียว ดิังนั�นไม่�ว�าจิะอย่�สู่�วนใดิขึ้องโลก พิ่วกเราต�างอย่�บนโลก
ใบเดีิยวกัน หายใจิด้ิวยอากาศเดีิยวกัน และเผ่ชิ่ญกับความ่ท้ี่าที่ายในอนาคต 
แบบเดิยีวกัน จิง้ต้องจัิบม่อ่กันเพิ่่�อสู่ร้างสู่รรค์อนาคตทีี่�ยั�งยน่ต�อไปี”

Dow ไ ด้ิขึ้ั บ เคล่� อนและถี� ายที่อดิ
เที่คโนโลยคีาร์บอนต�ำในปีระเที่ศไที่ยด้ิวยการนำ
เสู่นอนวัตกรรม่ทีี่�ยั�งย่นผ่�านความ่เชี่�ยวช่าญด้ิาน
วสัู่ดิศุาสู่ตรแ์ละความ่ร�วม่ม่อ่กบัพิ่นัธิม่ติรที่กุภาค
สู่�วนเพิ่่�อร�วม่กันต้านโลกร้อน โดิยไดิ้ดิำเนิน
โครงการสู่ำคัญม่ากม่าย อาทิี่ การยกระดัิบ
ม่าตรฐานถุีงข้ึ้าวตราฉััตรเป็ีนข้ึ้าวถุีงรักษ์โลก  
ดิ้วยนวัตกรรม่ INNATE™ และเที่คนิค Down 
Gauging ซึ่้�งช่�วยให้ถีุงบางลงแต�ม่ีปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่
ม่ากขึ้้�น  ใ ช้่ที่ รัพิ่ยากรและพิ่ลังงานลดิลง  
การสู่�งเสู่ริม่ SMEs ไที่ยในกลุ�ม่อุตสู่าหกรรม่
พิ่ลาสู่ติกและอุตสู่าหกรรม่แปีรร่ปีอาหารให้ 
ก้าวสู่่�อุตสู่าหกรรม่ 4.0 ดิ้วยการใช่้เที่คโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ม่าเพิ่ิ�ม่ความ่ปีลอดิภยั
และปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่การผ่ลิต ลดิการใช่้ที่รัพิ่ยากร 
ลดิพิ่ลังงาน ลดิขึ้ยะ และนำขึ้องเสู่ียกลับม่าใช่้
ใหม่�ตาม่หลักเศรษฐกิจิหมุ่นเวียน รวม่ถ้ีง
โครงการถีนนจิากพิ่ลาสู่ติกรีไซึ่เคิล ซึ่้� งนำ
พิ่ลาสู่ติกใช่้แล้วที่ี�จิะถ่ีกทิี่�งเปี็นขึ้ยะม่าผ่สู่ม่กับ 
ยางม่ะตอยช่�วยเพิิ่�ม่ความ่ที่นที่านให้กับถีนน 
ปีระหยัดิที่รัพิ่ยากรและงบปีระม่าณในการบำรุง
รักษา

ร่างวัลี่ The Prime Minister's
Industry Award 2021



ผ่่้อ�านยังจิำได้ิหร่อเปีล�าว�าครั�งสุู่ดิท้ี่ายทีี่�ได้ิเห็นหาดิที่ราย
ไที่ยขึ้าวสู่ะอาดิไร้เศษขึ้ยะกระจิดัิกระจิายตาม่แนวรมิ่น�ำคอ่เม่่�อไร 
ภาพิ่ทิี่วทัี่ศน์ที่ี�สู่วยงาม่อันดัิบต้นๆ ทีี่�ดิง้ดิด่ิผ่่ค้นจิากที่ั�วโลกจินสู่�งผ่ล
ให้อตุสู่าหกรรม่การที่�องเที่ี�ยวขึ้องไที่ยเตบิโตเฟ่ื่�องฟื่ก่ลายเป็ีนเพิ่ยีง
ภาพิ่ในอดิตี ภาพิ่ความ่สู่วยงาม่สู่ะอาดิเหล�านั�นหาได้ิยากยิ�งในปัีจิจิบุนั

ในสู่ภาวะปัีจิจุิบัน...คงไม่�มี่บริเวณใดิในม่หาสู่มุ่ที่รที่ี�
ปีราศจิากร�องรอยเศษซึ่ากจิากพิ่ฤตกิรรม่ขึ้องม่นษุย์ ไม่�ว�าจิะเป็ีนที่ี�
ห�างไกลใจิกลางขึ้องม่หาสู่มุ่ที่รแปีซึ่ิฟิื่คที่ี�ม่ีขึ้ยะลอยเป็ีนแพิ่กว้าง
ขึ้นาดิใหญ�กว�า 1.6 ล้านตารางกโิลเม่ตร ซึ่้�งอาณาบรเิวณแห�งนี�กม็่ี
ขึ้นาดิที่ี�ใหญ�กว�าพ่ิ่�นที่ี�ขึ้องปีระเที่ศไที่ยถีง้สู่าม่เที่�า หรอ่ ณ ร�องลก้
ม่าเรยีนา (Marianas Trench) ซึ่้�งเป็ีนสู่ถีานที่ี�ทีี่�ลก้ทีี่�สู่ดุิในท้ี่องที่ะเล
ซึ่้�งลก้ถีง้ 11 กโิลเม่ตรนั�น จิากการสู่ำรวจิกย็งัพิ่บบรรจิภุณัฑ์์ต�างๆ 
และแม้่กระที่ั�งสู่ิ�งมี่ช่วีติทีี่�อย่�ใต้ความ่ลก้ดิำม่ด่ิทีี่�ไร้แสู่งอาทิี่ตย์แห�งนี�
กย็งัไม่�อาจิรอดิพ้ิ่นการม่เีศษไม่โครพิ่ลาสู่ตกิปีะปีนอย่�ในร�างกายไปี
ได้ิเลย

หลายเหตกุารณ์ทีี่�เกดิิข้ึ้�นเรว็ๆ นี�ที่ำให้เร่�องขึ้องผ่ลกระที่บ
จิากขึ้ยะที่ะเลต�อสู่ิ�งม่ชี่วีติในที่ะเลกลายเป็ีนปีระเดิน็ที่ี�ผ่่ค้นให้ความ่
สู่นใจิเป็ีนอย�างม่าก ไม่�ว�าจิะเป็ีนเร่�องเศร้าจิากเม่่องตรังขึ้องล่ก
พิ่ะยน่น้อยม่าเรียม่ หรอ่วาฬนำร�องที่ี�ม่ถีีงุพิ่ลาสู่ตกินับร้อยอดัิแน�น
อย่�เตม็่ที่างเดินิอาหารที่ี�ช่ายหาดิสู่งขึ้ลา จิรงิๆ แล้วเร่�องราวเหล�านี�นั�น 
เป็ีนเพีิ่ยงแค�สู่�วนน้อยที่ี�เราได้ิพิ่บเจิอ เพิ่ราะจิากโครงการวจิิยัในน�านน�ำ 
อินโดินีเซึ่ียพิ่บว�าสู่ัตว์ที่ะเลขึ้นาดิใหญ�อย�างเช่�นกระเบนแม่นต้า 
นั�นสู่าม่ารถีกลน่กนิเศษขึ้ยะพิ่ลาสู่ติกได้ิถีง้ 63 ช่ิ�นต�อช่ั�วโม่งระหว�าง
การออกหากินแพิ่ลงค์ตอน ในขึ้ณะทีี่�ฉัลาม่วาฬในที่ะเลใกล้เกาะ
ช่วาสู่าม่ารถีกินเศษขึ้ยะเหล�านี�ได้ิถีง้ 137 ช่ิ�นต�อช่ั�วโม่งระหว�างออก
หากนิ ซึ่้�งกว�าคร้�งขึ้องขึ้ยะเหล�านี�ก็เป็ีนพิ่วกถีงุพิ่ลาสู่ตกิและห�อขึ้นม่ 
ที่ี�ไม่�ได้ิรบัการจิดัิเกบ็ที่ี�ดิแีละหลดุิรอดิลงสู่่�สู่ิ�งแวดิล้อม่แที่บที่ั�งสู่ิ�น

6
@DOW Magazine

เร่ื�องแลี่ะภูาพโด้ยั่ ศิรชยั อร่ณรกัษ์ัติชยั

ถ้ีาหันม่าม่องน�านน�ำเขึ้ตร้อนเช่�นที่ะเลไที่ยแล้ว ปีะการัง 
เป็ีนสิู่�งม่ชี่วีติที่ี�เปีรยีบดิั�งก้อนอฐิรากฐานที่ี�สู่ร้างระบบนเิวศที่างที่ะเล
เขึ้ตร้อนที่ี�สู่ำคญัยิ�ง ซึ่้�งจิากงานวจิิยัที่ี�สู่ำรวจิแนวปีะการงักว�า 159 
แห�งที่ั�วภ่ม่ิภาคเอเช่ียแปีซึ่ิฟิื่กก็ได้ิระบุว�าเม่่�อปีะการังได้ิสู่ัม่ผ่ัสู่กับ
เศษขึ้ยะพิ่ลาสู่ติกที่ี�หลุดิรอดิลงสู่่�ที่ะเลแล้วจิะม่ีโอกาสู่ติดิเช่่�อโรค
ม่ากขึ้้�นจิาก 4 เปีอร์เซึ่น็ต์ขึ้้�นไปีสู่ง่ถีง้ 89 เปีอร์เซึ่น็ต์ หรอ่งานวิจิยั
อีกช่ิ�นที่ี�พิ่บว�าปีะการังเล่อกกินเศษไม่โครพิ่ลาสู่ติกแที่นที่ี�จิะกิน
อาหารในธิรรม่ช่าตทิี่ี�ลอยอย่�ในน�ำและป่ีวยตายในเวลาไม่�กี�สู่ปัีดิาห์ 
การค้นพิ่บที่างวิที่ยาศาสู่ตร์ต�างๆ เหล�านี�ได้ิสู่ร้างความ่กังวลต�อ
ความ่หลากหลายที่างชี่วภาพิ่ในที่ะเลและอตุสู่าหกรรม่ต�างๆ ทีี่�ต้อง
พิ่้�งภาพิ่ระบบนิเวศที่ี�สู่ม่บ่รณ์ ซ้ึ่�งสู่�งผ่ลกระที่บล่กโซึ่�อีกระลอก 
ต�อสู่ิ�งม่ชีี่วตินบัช่นดิิไม่�ถ้ีวนที่ี�ต้องพิ่้�งพิ่าแนวปีะการงัเป็ีนแหล�งที่ี�อย่�
อาศัยในการดิำรงช่วีติ

จิากรายงานสู่ำคัญในเร่�องขึ้องขึ้ยะที่ะเลที่ี�ถี่กตีพิ่ิม่พ์ิ่ในปีี 
ค.ศ. 2015 ปีระเที่ศไที่ยถีก่จัิดิอนัดัิบให้เป็ีนผ้่่ปีล�อยพิ่ลาสู่ติกลงสู่่�
ม่หาสู่ม่ทุี่รเป็ีนอนัดิบัที่ี� 6 ขึ้องโลก ที่ี�ถีก่ปีระเม่นิว�าอาจิปีล�อยขึ้ยะ
พิ่ลาสู่ตกิลงที่ะเลสู่ง่ถีง้ 0.15 - 0.41 ล้านตนัต�อปีี ตวัเลขึ้นี�อาจิที่ำให้
หลายคนแปีลกใจิด้ิวยจิำนวนปีระช่ากรทีี่�อาศัยอย่�ตาม่พิ่่�นที่ี�ช่ายฝัั่�ง
ขึ้องไที่ยนั�นม่เีพิ่ยีง 26 ล้านคน ดิงันั�นถ้ีาคำนวณตาม่ปีรมิ่าณที่ี�การ
วิจิัยกล�าวถี้ง ปีริม่าณการสู่ร้างขึ้ยะจิ้งต้องมี่ปีริม่าณม่ากถี้ง 1.2 
กโิลกรมั่ต�อคนต�อวนั แต�ถ้ีาม่องลงลก้ในข้ึ้อม่ล่ขึ้องรายงานฉับบันี�
ม่ากขึ้้�นแล้วนั�น ปีระช่ากรขึ้องปีระเที่ศเรานั�นไม่�ได้ิใช้่พิ่ลาสู่ตกิต�อ
คนในปีรมิ่าณที่ี�ม่ากขึ้นาดินั�น ยิ�งเม่่�อเที่ยีบกบัปีระเที่ศอ่�นๆ ที่ี�ถีก่จิดัิ
เป็ีนอนัดิบัต้นๆ เช่�น จินี อนิโดินเีซึ่ยี หรอ่ ฟิื่ลปิีปิีนส์ู่ ด้ิวยอตัราสู่�วน
จิำนวนปีระช่ากรด้ิวยแล้วกย็ิ�งจิะเพิ่ิ�ม่ข้ึ้อสู่งสู่ยัม่ากยิ�งขึ้้�นว�าไที่ยเรา
อย่�ในอันดิบัที่อ็ปีเที่น็ได้ิอย�างไรกัน ที่ำไม่ปีริม่าณการใช้่ขึ้องเราน้อย
แต�ปีรมิ่าณขึ้ยะเราถีง้ม่ไีด้ิม่ากขึ้นาดินั�น 

ขัยั่ะที่ะเลี่ ภัูยั่คุกัคาม
ต่อสัตว์ที่ะเลี่แลี่ะร่ะบบนิเวศ
ท่ี่�มนุษยั่์ควร่แก้ัปัญหาให้ตร่งจุด้
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เม่่�อพิ่จิิารณาถีง้สู่าเหตุที่ี�เป็ีนไปีได้ิกจ็ิะพิ่บสู่าเหตุสู่ำคัญหลักขึ้องปีระเที่ศทีี่�สู่ร้างขึ้ยะ
พิ่ลาสู่ตกิลงสู่่�ที่ะเลเป็ีนจิำนวนม่าก คอ่ ขึ้ยะที่ี�ม่สีู่�วนใหญ�ไม่�ได้ิถีก่จิดัิการอย�างเหม่าะสู่ม่หรอ่
ถีก่วธิิ ีโดิยปีระเที่ศต�างๆ เหล�านี�ม่ข้ีึ้อม่ล่การจิดัิการขึ้ยะอย�างผ่ดิิวธิิเีป็ีนปีรมิ่าณสู่่งม่ากถีง้ 75 
เปีอร์เซึ่น็ต์ ซ้ึ่�งในที่างกลบักนัถ้ีาหากไปีพิ่จิิารณาข้ึ้อม่ล่ขึ้องสู่หรฐัอเม่รกิาทีี่�ม่จีิำนวนปีระช่ากร
ตาม่แนวช่ายฝัั่�งเป็ีนจิำนวนม่ากถ้ีง 112.9 ล้านคน ซ้ึ่�งเพิ่ยีงแค�ปีระช่ากรช่ายฝัั่�งกม็่ากกว�า
ปีระช่ากรคนไที่ยที่ั�งปีระเที่ศแล้วแต�กลับถ่ีกจัิดิให้อย่�เป็ีนอนัดิบัที่ี� 20 ซ้ึ่�งปีระช่ากรในปีระเที่ศ
อเม่ริกาม่กีารสู่ร้างขึ้ยะปีรมิ่าณม่ากถีง้ 2.58 กโิลกรมั่ต�อคนต�อวนั แต�กระนั�น สู่หรฐัอเม่รกิา
กลบัม่ปีีรมิ่าณการปีล�อยขึ้ยะลงที่ะเลแค� 0.4 - 0.11 ล้านตนัต�อปีีเที่�านั�น และยังม่รีะบบการ
จิดัิการขึ้ยะที่ี�ดิจีินม่เีพีิ่ยงแค� 2 เปีอร์เซึ่น็ต์ขึ้องขึ้ยะเที่�านั�นที่ี�ไม่�ได้ิรบัการจิดัิการที่ี�ถีก่ต้อง 

ดิังนั�นวิธิีการจิัดิการขึ้ยะที่ี�ม่ีปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่คงจิะเปี็นคำตอบขึ้องการแก้ไขึ้ปีัญหา 
โดิยที่ี�สู่หรัฐอเม่ริกานั�นม่ีระบบจิัดิการขึ้ยะแบบองค์รวม่ดิ้วย 4 วิธิีหลัก ไดิ้แก� 1. การเสู่ริม่
สู่รา้งปีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่เร่�องระบบการจิดัิการขึ้ยะ ซึ่้�งในหลกัการนี�จิะครอบคลมุ่ไปีถีง้การปีรบั
โครงสู่ร้างพ่ิ่�นฐานในการจิดัิการขึ้ยะ การปีระสู่านงานกบัรฐับาลที่อ้งถีิ�นใหม้่องเหน็ปีญัหา
ร�วม่กัน และการให้ความ่ร่้เร่�องการจิัดิการขึ้ยะที่ี�ถี่กต้องแก�ปีระช่าช่น 2. การสู่ร้างแรง 
จิง่ใจิที่างเศรษฐกจิิแก�ธุิรกจิิรีไซึ่เคลิ โดิยปีระสู่านความ่ร�วม่ม่อ่กบัภาคเอกช่นเพิ่่�อใหธ้ิรุกจิิ
รีไซึ่เคิลสู่าม่ารถีดิำเนินการไดิ้อย�างม่ีปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่ ปีระสู่ิที่ธิิผ่ล และแขึ้�งขึ้ันไดิ้ในตลาดิ  
3. การวิจิัยและพิ่ัฒนาเที่คโนโลยีที่ี�เกี�ยวขึ้้อง และ 4. การปีระช่าสู่ัม่พิ่ันธิ์การงดิที่ิ�งขึ้ยะใน
สู่ิ�งแวดิลอ้ม่ซึ่้�งรวม่ไปีถีง้การพิ่ฒันาเคร่�องม่อ่การจิดัิเกบ็ขึ้ยะในสิู่�งแวดิลอ้ม่ที่ี�ม่ปีีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่
ดิ้วย ซึ่้�งจิากหลักการที่ั�ง 4 ขึ้้อนี�อาจิจิะสู่รุปีเพิ่่�อนำไปีปีรับใช่้ในปีระเที่ศอ่�นๆ อย�างง�ายๆ 
ไดิ้ว�า รัฐบาลต้องสู่นใจิการแก้ปีัญหาอย�างจิริงจิัง ม่ีการสู่ร้างธิุรกิจิรีไซึ่เคิลครบวงจิร ต้อง
พิ่ฒันาเที่คโนโลย ีและสู่รา้งการม่สีู่�วนร�วม่ภาคปีระช่าช่น ซึ่้�งสู่ิ�งต�างๆ เหล�านี�หลายปีระการ
ไดิ้ม่ีเกิดิขึ้้�นในปีระเที่ศไที่ยแล้ว การปีระสู่านระบบการจัิดิการขึ้ยะอย�างมี่ปีระสิู่ที่ธิิภาพิ่
และครบวงจิรเพิ่่�อที่กุฝั่า่ยสู่าม่ารถีปีระสู่านการที่ำงานกนัไดิอ้ย�างม่ปีีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่คงจิะเปีน็
คำตอบขึ้องไที่ยม่ากกว�า

ชิน - ศิร่ชัยั่ อรุ่ณร่กััษ์ติชัยั่ 
ช่างภัาพส่ารคด่้ท่ั�เน�นประเด็้นอน่รักษ์ัทัาง
ทัะเลี่ Associate Fellow ขัอง International 
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แลี่ะต่พิมพ์งานเป็นประจำากับ National  
Geographic Thailand โด้ยม่จ่ด้เริ�มต�น
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มาถ่ายทัอด้เร่� องราวปัญหาสิ่�งแวด้ลี่�อม
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ทีุ่กวันนี�เราคงเห็นไดิ้ช่ัดิว�าผ่่้คนในสู่ังคม่เราไดิ้ให้ความ่สู่ำคัญในการปีรับ
เปีลี�ยนพิ่ฤติกรรม่ม่ากขึ้้�น ไม่�ว�าจิะลดิการใช่้ผ่ลิตภัณฑ์์พิ่ลาสู่ติกแบบใช่้ครั�งเดิียว
ที่ิ�ง (single use) และมี่การนำกลับม่าใช้่ซึ่�ำให้คุ้ม่ค�าม่ากขึ้้�นเม่่�อเทีี่ยบกับไม่�กี�ปีี 
ที่ี�ผ่�านม่า สู่อดิคล้องกับงานวิจิยัเชิ่งสู่อบถีาม่ทีี่�รายงานว�าคนไที่ยมี่ความ่ตระหนักถีง้ 
ปีระเด็ินผ่ลกระที่บขึ้องพิ่ลาสู่ติกต�อสิู่�งแวดิล้อม่เป็ีนอันดัิบต้นๆ ขึ้องโลก ซ้ึ่�งแสู่ดิงว�า 
คนไที่ยนั�นพิ่ร้อม่ที่ี�จิะเปี็นสู่�วนหน้�งในการแก้ไขึ้ปีัญหาการจิัดิการขึ้ยะ และพิ่ร้อม่
ปีฏิิบัติตาม่แนวที่างเพิ่่�อสู่ิ�งแวดิล้อม่ ยิ�งถี้าม่ีระบบการจิัดิการที่ี�ดิีช่�วยสู่นับสู่นุนให้
ทีุ่กความ่พิ่ยายาม่เช่่�อม่ต�อกันไดิ้อย�างราบร่�น ตั�งแต�ผ่่้ผ่ลิต ผ่่้บริโภค อุตสู่าหกรรม่
รีไซึ่เคิล อุตสู่าหกรรม่ในห�วงโซึ่�พิ่ลาสู่ติกรีไซึ่เคิล การเปีลี�ยนแปีลงที่ี�ดิีทีี่�สู่�งผ่ล 
ต�อช่ีวิตขึ้องสู่ัตว์น้อยใหญ�ในที่ะเลย�อม่จิะเกิดิขึ้้�นไดิ้แน�

John Wesley Hyatt เปี็นผ่่้ที่ี�คิดิค้นโพิ่ลีเม่อร์สู่ังเคราะห์ขึ้้�นม่าในปีี พิ่.ศ. 
2412 โดิยแรกเริ�ม่นั�นโพิ่ลีเม่อร์มี่จุิดิปีระสู่งค์เพิ่่�อที่ดิแที่นการใช่้งาช้่างธิรรม่ช่าติ
ในลก่บลิเลยีดิ ช่�วยลดิการฆ่�าสู่ตัวแ์ละนำอวยัวะม่าใช่ง้าน และที่ดิแที่นการใช่ว้สัู่ดุิ
หายากจิากธิรรม่ช่าติช่นิดิอ่�นๆ โพิ่ลีเม่อร์จ้ิงถี่กสู่ร้างขึ้้�นเพ่ิ่�อลดิผ่ลกระที่บเชิ่งลบ 
ในการใช่้ที่รัพิ่ยากรธิรรม่ช่าติ ดิังนั�น การนำที่รัพิ่ยากรที่ี�ถี่กสู่ร้างขึ้้�นเพิ่่�อเจิตนาใน
การลดิผ่ลกระที่บที่างสิู่�งแวดิล้อม่กลับม่าใช้่ใหคุ้ม้่ค�าทีี่�สู่ดุิกน็บัเป็ีนการเคารพิ่และ
ดิำเนินรอยตาม่เจิตนารม่ณ์แรกเริ�ม่ขึ้องการคิดิค้นวัสู่ดิุช่นิดินี�ขึ้้�นม่าในโลก ดิังนั�น
ปีัญหาและที่างแก้ไขึ้อย�างยั�งย่นค่ออะไร นั�นค่อสิู่�งทีี่�สู่ำคัญม่ากทีี่�เราทุี่กคนจิะ
ตระหนักและช่�วยกันคิดิหาที่างออก และที่ี�สู่ำคัญที่ี�สูุ่ดิคงเปี็นความ่จิริงจิังในการ
จิัดิที่ำนโยบายที่ี�จิะช่�วยแก้ปีัญหานี�อย�างม่ีปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่และครอบคลุม่ 



v

รถยนต์ ค่อ หน่�งในเทัคโนโลี่ย่ส่ำาคัญขัองมน่ษัยชาติ ท่ั�ชว่ยให�การเดิ้นทัางส่ามารถทัำาได้�อย่างส่ะด้วกแลี่ะรวด้เรว็มากข่ั�น 
แต่ความเรว็แลี่ะความส่ะด้วกส่บายน่�ก็มาพร�อมกับการใช�ทัรพัยากรธิรรมชาติอย่างเช่�อเพลิี่งจำานวนมาก โด้ยไม่ส่ามารถหล่ี่กเล่ี่�ยง
การปล่ี่อยขัองเส่่ยจากการสั่นด้าปมาส่้่ส่ภัาพแวด้ลี่�อมได้�เน่�องจากขั�อจำากัด้ขัองเทัคโนโลี่ย่ในอด่้ต แต่เม่�อมก่ารพัฒนานวัตกรรม
เพ่�อสิ่�งแวด้ลี่�อมมากข่ั�น Dow ในฐานะผ้่�นำาทัางด้�านวัส่ด่้ศาส่ตร ์ ก็ได้�รว่มเปน็ส่่วนหน่�งขัองการพัฒนาวงการยานยนต์รกัษ์ัโลี่ก 
เพ่�อนำาไปส่้่การใช�พลัี่งงานส่ะอาด้ แลี่ะการผ่ลิี่ตท่ั�เป็นมติรต่อสิ่�งแวด้ลี่�อม มาจนถ่งปจัจ่บัน ท่ั�ผ้่�บรโิภัคต่างร้�จกักับรถยนต์ไฟฟ้า 
หรอ่ EV แลี่ะหลี่ายท่ัานก็กำาลัี่งส่นใจอยากเปน็เจ�าขัองรถ EV บ�างสั่กคัน ถ�าเชน่นั�น ลี่องมาทัำาความร้�จกัรถ EV อย่างเจาะล่ี่กกัน

จากัเคร่ื�องยั่นต์
สันด้าป เปล่ี่�ยั่นผู่้าน
ส่่ไฮบร่ดิ้ จนมาถึง
ร่ถไฟฟ้า EV

EV Car ร่ถไฟฟ้าเปล่ี่�ยั่นโลี่กั
ทัำาความร้�จกัรถไฟฟ้ากับ Dow MobilityScienceTM

8
@DOW Magazine

D O W  F O C U S

ในช่�วง 2 ที่ศวรรษที่ี�ผ่�านม่า ได้ิเข้ึ้าสู่่�ยุคแห�งการเริ�ม่ต้นใหม่�ขึ้อง
วงการยานยนต์อย�างแท้ี่จิรงิ จิากในอดิตีเราใช้่เคร่�องยนต์สู่นัดิาปีเช่่�อเพิ่ลงิ 
ฟื่อสู่ซิึ่ลเพ่ิ่�อขัึ้บเคล่�อนรถียนต์ ซ้ึ่�งในช่�วง 20 ปีีม่านี�เที่คโนโลยีได้ิพิ่ัฒนา 
ขึ้้�นเป็ีนอย�างม่าก และม่ีการออกแบบนวัตกรรม่ที่ี�คำน้งถี้งสิู่�งแวดิล้อม่ 
และโลกในอนาคตม่ากขึ้้�น ม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่าจิง้ได้ิกลายม่าเป็ีนที่างเลอ่กใหม่� 
ในการใช้่แที่นเคร่�องยนต์แบบเดิมิ่ที่ี�ใช้่กนัม่ายาวร�วม่ร้อยปีี

จิริงๆ แล้วเที่คโนโลยีม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่ามี่ม่าตั�งแต�ยุคทีี่�เริ�ม่มี่รถียนต์ 
คันแรกค่อในช่�วงปีี ค.ศ.1820 ซึ่้�งในช่�วงนั�นยังเป็ีนแค�ช่�วงเริ�ม่ต้น 
ปีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่ขึ้องม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่า ยงัไม่�ดีิเที่ยีบเที่�าเคร่�องยนต์สู่นัดิาปี แต�การ
คดิิค้นพิ่ฒันากม็่เีร่�อยม่า ในช่�วงปีี ค.ศ. 1900 ม่กีารตั�งโรงงานผ่ลิตรถีไฟื่ฟ้ื่า 
ในปีระเที่ศอังกฤษออกขึ้ายอย�างเป็ีนเร่�องเป็ีนราว แต�ด้ิวยข้ึ้อจิำกัดิ 
ในหลายด้ิาน ที่ั�งเร่�องความ่เร็วและระยะที่าง บวกกับความ่สู่ะดิวกสู่บาย 

และการค้นพิ่บแหล�งน�ำมั่นดิิบจิำนวน
ม่หาศาล ที่ำให้การใช้่รถีไฟื่ฟ้ื่าในยุคนั�น 
เริ�ม่ไม่�ได้ิรับความ่นิยม่ และแที่บจิะ
สู่่ญหายไปี เหล่อใช้่เพิ่ียงกลุ�ม่เล็กๆ 
สู่ำหรบัขึ้นสู่�งระยะใกล้ๆ เที่�านั�น

ถี้งแม้่ช่�วงเวลานั�นเคร่�องยนต์
สู่ันดิาปีจิะเป็ีนเที่คโนโลยีหลัก แต�ก็ม่ี
ความ่พิ่ยายาม่ในการคิดิค้นและพัิ่ฒนา
เที่คโนโลยีม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่าม่าโดิยตลอดิ  
ม่กีารที่ำรถีต้นแบบทีี่�ม่ปีีระสิู่ที่ธิภิาพิ่ม่าก
ยิ�งขึ้้�น ที่ั�งในแง�ระยะที่าง และความ่เร็ว 
การเกบ็พิ่ลงังานในแบตเตอรี� รวม่ถีง้การ
พิ่ัฒนาขึ้นาดิขึ้องแบตเตอรี�ให้เล็กและ
เบาลง ซึ่้�งกเ็ป็ีนการพิ่ฒันาต�อยอดิจิากใน
อดิตี ที่ี�นกัพิ่ฒันาหวงัว�าพิ่ลงังานไฟื่ฟ้ื่าจิะ
ม่าเป็ีนตวัเล่อกใหม่�ที่ี�จิะแขึ้�งขึ้นักบัรถีที่ี�ใช้่
เช่่�อเพิ่ลงิฟื่อสู่ซิึ่ลได้ิในสู่กัวนั

ร่ถยั่นต์ขัับเคลืี่�อนด้้วยั่เคร่ื�องยั่นต์เบนซินิ
ผู้ลิี่ตในปี 1896
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และในที่ี�สูุ่ดิวันที่ี�เหล�านักวิที่ยาศาสู่ตร์และนักวิจิัยรอคอยก็ม่าถี้ง ในศตวรรษที่ี�  
21 โลกใบนี�กำลังเผ่ชิ่ญกับปีัญหาต�างๆ ดิ้านสู่ิ�งแวดิล้อม่เพิิ่�ม่ม่ากขึ้้�นหลายเที่�าตัว  
การปีล�อยควันเสู่ียจิากรถียนต์ ค่อหน้�งในปีัจิจิัยหลักที่ี�สู่�งผ่ลให้โลกต้องเจิอปีัญหา 
สู่ภาพิ่ภ่มิ่อากาศแปีรปีรวน รวม่ไปีถี้งปัีจิจิัยดิ้านความ่ผั่นผ่วนขึ้องราคาน�ำมั่นที่ี�มี่ 
ม่าโดิยตลอดิ ที่ำให้โครงการรถีพิ่ลังงานไฟื่ฟ้ื่าถี่กหยิบม่าปีัดิฝัุ่่นอีกครั�งและไดิ้พิ่ัฒนา 
ต�อยอดิจิากในอดิีต

ในปีี ค.ศ. 2004 Tesla Roadster รถียนต์ไฟื่ฟ้ื่า (Electric Vehicle) ขึ้อง  
Elon Musk ไดิ้เปีิดิตัวอย�างเปี็นที่างการ ดิ้วยการค้นคว้าและพิ่ัฒนาแก้ไขึ้ขึ้้อบกพิ่ร�อง
หลายอย�าง ที่ั�งในเร่�องขึ้องความ่เร็วและระยะที่างต�อการช่าร์จิ ที่ำให้รถีรุ�นนี�มี่ยอดิจิอง
เปี็นจิำนวนม่าก กระตุ้นให้ผ่่้บริโภคและค�ายรถียนต์ต�างหันกลับม่าให้ความ่สู่นใจิรถียนต์
ไฟื่ฟื่้าอีกครั�ง  ซึ่้�งในอดิีต ค�ายรถียนต์ต�างๆ ก็ไดิ้ม่ีการพิ่ัฒนารถียนต์พิ่ลังงานสู่ะอาดิออก
สู่่�ตลาดิกันอย่�บ้าง โดิยใช่้เที่คโนยี รถียนต์ไฟื่ฟื่้าแบบไฮบริดิ (Hybrid Electric Vehicle : 
HEV) ซ้ึ่�งเป็ีนการผ่สู่ม่การขัึ้บเคล่�อนด้ิวยม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่าเข้ึ้ากับเคร่�องยนต์สู่นัดิาปีแบบเดิมิ่ 
แต�ก็ยังไม่�ใช่�รถีที่ี�ใช่้พิ่ลังงานไฟื่ฟื่้า 100 เปีอร์เซึ่็นต์

เม่่�อความ่นิยม่ขึ้องรถียนต์ไฟื่ฟื่้าหร่อ EV ถี่กปีลุกขึ้้�นม่าอีกครั�ง ค�ายรถียนต์ต�างๆ  
ก็ทีุ่ม่เที่ในการพิ่ัฒนารถี EV กันอย�างก้าวกระโดิดิในช่�วงระยะเวลา 20 ปีีที่ี�ผ่�านม่า จิากที่ี� 
เริ�ม่ดิ้วยรถียนต์ Hybrid ที่ี�ไม่�สู่าม่ารถีเสู่ียบปีลั�กช่าร์จิไฟื่ที่ี�บ้านไดิ้ ก็เกิดิเปี็นรถียนต์  
ไฟื่ฟื่้าแบบปีลั�ก-อิน ไฮบริดิ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) 
ที่ี�ใช่้ น�ำมั่นเช่่�อเพิ่ลิง และระบบไฟื่ฟื่้า
เช่�นเดีิยวกับรถียนต์ไฮบริดิ แต�สู่าม่ารถี
เสู่ียบปีลั�กช่าร์จิไฟื่ไดิ้จิากภายนอก หร่อ  
Plug-in ทีี่�บ้านได้ิ ที่ำให้ระยะที่างใน
การวิ�งดิ้วยม่อเตอร์ไฟื่ฟื่้าสู่าม่ารถีที่ำไดิ้
ยาวนานขึ้้�น 

จินม่าถี้งปีัจิจิุบันนั�น แที่บจิะ 
ทีุ่กค�ายรถียนต์ก็ไดิ้เริ�ม่ออกรถีรุ�นใหม่�ๆ 
ที่ี�ใช่้พิ่ลังงานไฟื่ฟื่้าแบบ 100 เปีอร์เซึ่็นต์ 
หร่อ  (Plug-in Electric Vehicles 
: PEVs) ม่าให้เห็นกันอย�างต�อเน่�อง  
ความ่พิ่ิเศษขึ้อง EV แบบนี�ค่อ รถีนั�น
ขึ้ับเคล่�อนดิ้วยพิ่ลังไฟื่ฟื่้าร้อยเปีอร์เซึ่็นต์ 
ไม่�มี่เคร่�องยนต์สัู่นดิาปีทีี่�ใช่้เช่่�อเพิ่ลิงเลย 
ขึ้ับเคล่�อนเพิ่ลารถีด้ิวยม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่า  
ที่ี�สู่าม่ารถีช่าร์จิไฟื่ได้ิ และเก็บพิ่ลังงาน
ไว้ในตัวแบตเตอรี�ที่ี�ติดิอย่�กับรถี ขึ้้อดีิ
ขึ้องรถีไฟื่ฟื่้าปีระเภที่นี�ค่อไม่�ม่ีการ
ปีล�อยไอเสีู่ย หร่อ Zero Emission  
ไม่�ก�อใหเ้กดิิม่ลภาวะในสู่ิ�งแวดิลอ้ม่ และ
ยังปีระหยัดิการใช่้ที่รัพิ่ยากรธิรรม่ช่าติ 
ไปีไดิ้อย�างม่าก และดิ้วยเที่คโนโลยีใน
ปีัจิจิุบันที่ำให้ระยะที่างในการวิ�งขึ้อง
รถีไฟื่ฟื่้าในการช่าร์จิต�อหน้�งครั�งไปีไดิ้
ไกลถี้ง 650 กิโลเม่ตร และที่ำความ่เร็ว
ไดิ้ม่ากถี้ง 320 กิโลเม่ตรต�อช่ั�วโม่ง

ม่ีการคาดิการณ์จิาก สู่ำนักงาน
พิ่ลังงานสู่ากล หร่อ International 
Energy Agency (EIA)  ผ่�าน Global 
EV Outlook 2021 ว�าในภายในปีี ค.ศ.  
2030  โลกเราจิะม่ีรถีไฟื่ฟื่้าม่ากถี้ง 145 
ล้านคัน ซ้ึ่�งจิะลดิการปีล�อยไอเสู่ียไดิ้
ปีริม่าณม่หาศาล

ร่ถยั่นต์เคร่ื�องยั่นต์สันด้าป

ร่ถยั่นต์ไฟฟ้า

อ้างอิง https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021?mode=overview
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ถีา้พิ่ด่ิถีง้รถี EV เราจิะนก้ถีง้รถีพิ่ลังงานสู่ะอาดิ ทีี่�ไม่�ปีล�อย
ไอเสู่ยีอนัเกดิิจิากการเผ่าไหม่เ้ช่่�อเพิ่ลงิฟื่อสู่ซึ่ลิเขึ้า้สู่่�ชั่�นบรรยากาศ
โลก แต�จิริงๆ แล้วนี�เป็ีนแค�สู่�วนหน้�งในข้ึ้อดีิขึ้องรถี EV เที่�านั�น  
ถี้าลงล้กไปีในรายละเอียดิขึ้องการผ่ลิตรถี EV หน้�งคัน เราจิะไดิ้
เห็นว�าม่ีอีกหลายสู่�วนที่ี�รถี EV กำลังช่�วยโลกใบนี�เอาไว้

ในการผ่ลิตรถี EV นั�น จิะเริ�ม่ต้นดิ้วยการออกแบบที่ี�เน้น
ให้รถีม่ีน�ำหนักเบาที่ี�สูุ่ดิ เพิ่ราะน�ำหนักรถีที่ี�เบาจิะที่ำให้ม่อเตอร์
ไฟื่ฟื่้าสู่าม่ารถีที่ำงานไดิ้อย�างเต็ม่ปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่ม่ากยิ�งขึ้้�น ดิังนั�น 
ในดิ้านการออกแบบจิ้งต้องม่ีการเล่อกใช่้วัสู่ดุิทีี่�ม่ีคุณสู่ม่บัติ 
แขึ้็งแรง ที่นที่าน ย่ดิหยุ�น และที่ี�สู่ำคัญค่อน�ำหนักเบา ซึ่้�งต้องใช่้ 
การค้นคว้าวิจิัยที่างวัสู่ดิุศาสู่ตร์จิ้งจิะไดิ้วัสู่ดิุทีี่� มี่คุณสู่ม่บัติ 
ที่ดิแที่นวัสู่ดิุในสู่�วนปีระกอบรถียนต์แบบเดิิม่ โดิย Dow ไดิ้เปี็น 
สู่�วนหน้�งในการค้นคว้าวิจิัยวัสู่ดุิทีี่�ใช้่กับรถี EV เพ่ิ่�อให้ไดิ้วัสู่ดิุ 
ที่ี�ม่ีคุณสู่ม่บัติโดิดิเดิ�นและเปี็นม่ิตรต�อสู่ิ�งแวดิล้อม่

สู่�วนปีระกอบสู่ำคัญต�อม่า ค่อ ม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่า สู่ำหรับ 
รถี EV การที่ำงานขึ้องม่อเตอรไ์ฟื่ฟื่า้หลกัๆ คอ่การเปีลี�ยนพิ่ลงังาน
ไฟื่ฟ้ื่าเป็ีนพิ่ลังงานกลในการหมุ่นเพ่ิ่�อขึ้ับเคล่�อนรถี โดิยเที่รนด์ิ 
การพัิ่ฒนาม่อเตอร์ไฟื่ฟ้ื่าขึ้องผ่่้ผ่ลิตจิะมุ่�งเน้นในเร่�องขึ้องการ

ที่ำใหม้่อเตอรไ์ฟื่ฟื่า้ม่อีายกุารใช่ง้านที่ี�ยาวนานและม่ปีีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่
ม่ากทีี่�สุู่ดิ และยังใช้่วัสู่ดิุที่ี�สู่าม่ารถีนำกลับม่าใช้่ใหม่�และดีิต�อ 
สู่ิ�งแวดิล้อม่

อีกสู่�วนสู่ำคัญที่ี� เปี็นหัวใจิขึ้องรถียนต์ไฟื่ฟ้ื่า ก็ ค่อ 
แบตเตอรี� ซ้ึ่�งในรถี EV แบตเตอรี�ม่คีวาม่สู่ำคญัม่าก เพิ่ราะเปีรียบ
เสู่ม่่อนเช่่�อเพิ่ลิงในการขึ้ับเคล่�อน แต�ดิ้วยขึ้นาดิที่ี�ใหญ� ตำแหน�ง
การวางแบตเตอรี�จิ้งอย่�ดิ้านใต้ที่้องขึ้องรถี ม่ีสู่�วนปีระกอบหลัก
สู่ำคัญ 5 สู่�วนคอ่ แที่�นโม่ดิล่ ระบบไฟื่ฟื่า้ แบตเตอรี� ระบบจิดัิการ
ความ่ร้อน และช่ิ�นสู่�วนโครงสู่ร้าง  โดิยที่ั�งหม่ดิจิะถี่กครอบไว้
ดิ้วยเคสู่อล่ม่ิเนียม่ที่ี�ที่ำหน้าที่ี�ปีกปี้องระบบแบตเตอรี�จิากฝัุ่่น น�ำ  
และสิู่�งแปีลกปีลอม่ที่ี�จิะเขึ้้าไปีที่ำความ่เสู่ียหายให้แบตเตอรี� 
ไดิ้ รวม่ถี้งลดิแรงกระแที่กขึ้ณะที่ี�รถีใช่้งาน

ที่ั�งหม่ดินี� Dow ได้ิม่โีซึ่ลชั่่นต�างๆ เพ่ิ่�อตอบโจิที่ย์การผ่ลิต 
และใช่้งานรถีไฟื่ฟื่้า โดิยครอบคลุม่หม่วดิหม่่� ไดิ้แก� 

ร่ถ EV แลี่ะนวัตกัร่ร่มจากั Dow
ท่ี่�ม่ด่้มากักัว่าพลัี่งงานไฟฟ้า
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ไพศาลื่ เกตุภัักดีีกูลื่ ผ่่้จิัดิการฝั่่ายพิ่ัฒนาธิุรกิจิ กลุ�ม่บริษัที่ ดิาว 
ปีระเที่ศไที่ย จิะม่าบอกเล�าถี้งจิุดิย่นขึ้อง Dow ในอุตสู่าหกรรม่ยานยนต์  
ซึ่้�งม่ีการพิ่ัฒนาไปีสู่่�พิ่ลังงานสู่ะอาดิ และการลดิโลกร้อนในทีุ่กๆ 
กระบวนการผ่ลิต

“Dow ไม่�ไดิ้เปี็นผ่่้พิ่ัฒนารถียนต์ แต�เป็ีนผ่่้นำเสู่นอโซึ่ล่ชั่น 
ต�างๆ ที่ี�อย่�ในการผ่ลิตรถียนต์ และสู่ารที่ี�จิะต้องใช่้ในการบำรุงรักษารถี  
เราไม่�สู่าม่ารถีทีี่�จิะไปีควบคุม่กลไกการเผ่าไหม้่ขึ้องรถียนต์ได้ิโดิยตรง 
แต� Dow ได้ิคิดิเร่�องการลดิการปีลดิปีล�อยคาร์บอนม่าตั�งแต�ขัึ้�นตอน 
ขึ้องการพิ่ัฒนาสิู่นค้า Dow คัดิสู่รรและวิจิัยวัตถีุดิิบในการผ่ลิตช่ิ�นสู่�วน 
และสู่ารต�างๆ เพ่ิ่�อช่�วยในการลดิใช้่พิ่ลงังาน ลดิการปีล�อยคาร์บอน รวม่ถีง้ 
การนำเสู่นอโซึ่ล่ช่ันเพิ่่�อตอบโจิที่ย์ E-Mobility ให้ม่ากที่ี�สูุ่ดิดิ้วย

“ความ่ที่้าที่ายขึ้อง EV ค่อการไม่�ใช่้น�ำม่ัน ดิังนั�น แบตเตอรี� 
จิ้งไม่�ได้ิแค�เอาไว้สู่ตาร์ที่รถี เปิีดิวิที่ยุ เปิีดิไฟื่ แต�จิะต้องขัึ้บเคล่�อน
เคร่�องยนต์ ที่ำให้แบตเตอรี�จิะใหญ�และมี่น�ำหนักเยอะม่าก น�ำหนัก
เก่อบจิะเที่�ากับน�ำหนักขึ้องรถี แล้วก็ถี่กวางไว้ใต้ที่้องรถี เม่่�อแบตเตอรี�
ต้องกลายเปี็นเช่่�อเพิ่ลิงให้กับรถี ความ่ท้ี่าที่ายสู่ำคัญค่อ การจิัดิการ 
กบัความ่รอ้นขึ้องแบตเตอรี� รวม่ถีง้ต้องตอบคำถีาม่ม่ากม่ายว�า รถี EV นั�น
ปีลอดิภยัไหม่ ซึ่้�งดิว้ยนวตักรรม่ระดิบัโลกจิาก Dow รวม่ไปีถีง้การพิ่ฒันา
เที่คโนโลยีขึ้องผ้่่ผ่ลิตรถียนต์ ที่ำให้สู่าม่ารถีมั่�นใจิว�าการใช่้งานรถีไฟื่ฟื่้า
นั�น ม่มี่าตรฐานความ่ปีลอดิภัยที่ี�เช่่�อถีอ่ไดิ ้แต�ถีง้อย�างไรก็ตาม่ เที่คโนโลยี
รถีไฟื่ฟื่้าก็ยังนับว�าเปี็นขึ้องใหม่� ที่ี�ยังต้องม่ีการคิดิค้นพิ่ัฒนาเพิ่่�อให้ไดิ้รถี 
ที่ี�ตอบโจิที่ย์ที่ั�งเร่�องสู่ิ�งแวดิล้อม่และสู่ม่รรถีนะการใช่้งานต�อไปี”

Dow MobilityScienceTM

ขัับเคลืี่�อนเศร่ษฐกิัจ
สังคม ด้้วยั่นวัตกัร่ร่ม
ลี่ด้โลี่กัร่อ้น

2. Safety
ความปลี่อด้ภััย

3. Lifetime performance
การใช�งานท่ั�ยาวนาน

4. End-of-life
การจดั้การชิ�นส่่วนรถหลัี่งจาก
หมด้อาย่การใช�งาน

1. Thermal management
การควบค่มอ่ณหภ้ัมิต่างๆ ขัองรถ
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ผลิิตภััณฑ์์จาก Dow สำำาหรับัรัถไฟฟ้า
Dow ม่ีผ่ลิตภัณฑ์์ม่ากม่าย ทีี่�ใช้่สู่ำหรับหลากหลายอุตสู่าหกรรม่ และสู่ำหรับอุตสู่าหกรรม่รถียนต์ Dow ก็ม่ีผ่ลิตภัณฑ์์ทีี่�ผ่�าน 

การคิดิค้นพัิ่ฒนาเพ่ิ่�อตอบโจิที่ย์ความ่ต้องการสู่ำหรับยานยนต์ รวม่ถี้งรถีไฟื่ฟ้ื่าทีี่�กำลังเป็ีนเที่คโนโลยีที่ี�ได้ิรับการพัิ่ฒนาอย�างต�อเน่�อง  
ลองม่าดิ่กันว�าในรถีไฟื่ฟื่้าหน้�งคัน จิะม่ีผ่ลิตภัณฑ์์ Dow อย่�ตรงสู่�วนไหนบ้าง

และใครที่ี�ไดิ้เปี็นเจิ้าขึ้องรถีไฟื่ฟื่้ากันแล้ว ลองเขึ้ียนม่าเล�าให้ที่ีม่งานฟื่ังกันบ้างว�าใช่้รถีไฟื่ฟื่้าแล้วเปี็นอย�างไร

1
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1. Foam Gasket & Sealant
2. Silicone Gel
3. Engine Cover & Engine Encapsulation
4. Adhesives & Thermal Materials
5. Sealant, Thermal & Low Viscosity Impregnation Materials
6. Hood-liner
7. Under-the-Hood Components
8. Silicone Elastomers
9. Thermally Conductive Gap Fillers
10. Conformal Coatings
11. EMI Shielding Materials
12. Adhesives & Sealants



ซึ่ิ ลิี่ โคนนำาความร�อนประสิ่ทัธิิภัาพส้่งชนิด้ Low Density  
Thermal Conductive Gap Filler เพ่� อใชใ้นการประกอบช่ด้
แบตเตอร่�  EV ส่ามารถใช�งานกับระบบการผ่ลิี่ตอัตโนมัติได้� 
ม่ประสิ่ทัธิิภัาพส้่งในการระบายความร�อนขัองช่ด้แบตเตอร่�  
ม่นำาหนักเบา ทันการเปล่ี่�ยนแปลี่งขัองอ่ณหภ้ัมิอย่างเฉ่ัยบพลัี่น
ได้� ตั� งแต่ -40°C ถ่ง 125°C ทันความร�อนแลี่ะความช่� นส้่ง 
ไม่ลี่ามไฟตามมาตรฐาน UL 94V0 ม่ความย่ด้หย่่นแลี่ะช่วยลี่ด้ 
แรงกด้ในการประกอบชิ�นงาน อ่กทัั�ง ช่วยลี่ด้ต�นท่ันในการแกไ้ขั 
ชิ�นงาน โด้ยออกแบบให�ส่ามารถถอด้ออกเพ่� อแกไ้ขัได้โ้ด้ยไม ่
ทิั�งคราบ

DOWSIL™ TC-5515 LT  ซิิลิี่โคนจากั Dow
ตัวช่วยั่ลี่ด้ความร่้อนในแบตเตอร่่�ร่ถไฟฟ้า
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Dow Insight ฉับับน่� เราอยากชวนค่ณมาทัำาความร้�จกักับ Dow MobilityScience™ ว่า Dow นั�น 
ได้�นำาเอานวัตกรรมด้�านวัส่ด่้ศาส่ตรม์าชว่ยพัฒนาการขันส่่งอย่างไรบ�าง ซึ่่�งส่ามารถส่ร่ปเทัรนด์้
ด้�านการขันส่่งแห่งอนาคตได้�ง่ายๆ ตามตัวย่อตามน่�

ซึ่่�ง Dow ได้�มธ่่ิรกิจท่ั�แตกแขันงออกมาเพ่�อครอบคลี่ม่การพัฒนาศกัยภัาพให�กับยานพาหนะแห่งอนาคตในหมวด้ต่างๆ อนัได้�แก่

ขัับเคลืี่�อนโลี่กัส่่อนาคตท่ี่�สด้ใส
กัับ Dow MobilityScience™ 

Connected Autonomous Shared Electric 
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Acoustic - ความเง่ยบในการขัับข่ั�
เม่่�อพิ่่ดิถี้งปีระสู่บการณ์ในยานยนต์ระดิับพิ่รีเม่ี�ยม่ 

เที่คโนโลยีขึ้อง Dow สู่าม่ารถีสู่�งม่อบการขัึ้บขึ้ี�และการเดิินที่าง
ม่ีความ่เงียบสู่งบม่ากขึ้้�น โดิยช่�วยให้รถีรถียนต์ม่ีการสู่ั�นสู่ะเที่่อน
และม่ีเสู่ียงรบกวนน้อยลง Dow ม่ีความ่เช่ี�ยวช่าญและโซึ่ล่ช่ัน 
ที่ี�ตอบโจิที่ย์ในเร่�องการควบคุม่เสีู่ยง เช่�น โพิ่ลีย่รีเที่นโฟื่ม่  
โพิ่ลีโอเลฟื่ินอีลาสู่โตเม่อร์ และเรซึ่ิ�นสู่ำหรับเคล่อบวัสู่ดิุพิ่่�นผ่ิว

Autonomous - การขัับข่ั�อัตโนมติั
เที่คโนโลยียานยนต์ไร้คนขึ้ับเปี็นเร่�องที่ี�ม่ีการพิ่ัฒนาและ

ที่ดิลองกันอย�างม่ากในปีัจิจิุบัน การจิะเปี็นผ่่้เริ�ม่บุกเบิกที่างดิ้าน
นี�จิะต้องม่นีวตักรรม่ทีี่�เกี�ยวขึ้อ้งกับเซึ่นเซึ่อรส์ู่ำหรบัระบบ ADAS 
(Advanced Driver – Assistance Systems) ระบบ LIDAR (Light 
Detection And Ranging) ระบบกล้องติดิรถียนต์ และอ่�นๆ  
ให้ม่ีต้นทีุ่นที่ี�เหม่าะสู่ม่ น�าเช่่�อถี่อ และตอบสู่นองไดิ้ดิี จิ้งเปี็น
เร่�องที่ี�ที่้าที่ายเราในการคิดิค้นโซึ่ล่ช่ันเพิ่่�อการนำกระแสู่ไฟื่ฟื่้า 
การถี�ายเที่ความ่ร้อน และวัสู่ดิุที่ี�ม่ีความ่จิำเปี็นในอนาคต ให้กับ
รถียนต์ขึ้องคุณ

Comfort - ความส่บาย
การที่ี�ผ่่บ้รโิภคม่คีวาม่คาดิหวงัม่ากข้ึ้�นปีระกอบกบัสู่ภาพิ่

การแขึ้�งขัึ้นในอุตสู่าหกรรม่ยานยนต์ที่ี�ม่ากข้ึ้�น นอกจิากการพัิ่ฒนา
รถียนต์ในแง�สู่ม่รรถีนะขึ้องเคร่�องยนต์แล้ว ความ่สู่ะดิวกสู่บาย
ภายในห้องโดิยสู่ารก็ม่สีู่�วนสู่ำคัญ Dow ม่นีวัตกรรม่โพิ่ลียรี่เที่นโฟื่ม่  
สู่ารเคล่อบ และเที่อร์โม่พิ่ลาสู่ติกโพิ่ลีโอเลฟิื่น ทีี่�จิะช่�วยเพิิ่�ม่ 
ปีระสู่บการณ์ที่ี�ดิใีห้กับผ่่ขั้ึ้บขึ้ี�และผ่่โ้ดิยสู่ารโดิยการที่ำให้เบาะทีี่�นั�ง 
ม่ีความ่นุ�ม่สู่บาย ให้การสู่ัม่ผ่ัสู่ที่ี�ดิี และลดิกลิ�นรบกวนให้น้อยลง  
ในขึ้ณะทีี่�วัสู่ดุิต�างๆ ม่คีวาม่แข็ึ้งแรงที่นที่านม่ากขึ้้�น จิากความ่ร�วม่ม่อ่ 
ในลักษณะขึ้องพิ่ันธิมิ่ตรที่างธิุรกิจิ Dow สู่าม่ารถีที่ำให้ภายใน
ห้องโดิยสู่ารเปี็นห้องโดิยสู่ารสู่ำหรับอนาคตไดิ้

E-Mobility - ยานพาหนะพลัี่งงานไฟฟ้า
อย�างทีี่�ได้ิคุยกันไปีแล้วในคอลัม่น์ Dow Focus ซ้ึ่�งเรา

ไดิ้ม่ีโซึ่ล่ช่ันต�างๆ เพิ่่�อสู่นับสู่นุนการพิ่ัฒนาอุตสู่าหกรรม่รถีไฟื่ฟื่้า 
ซึ่้�งเปี็นเที่คโนโลยียานยนต์ที่ี�กำลังก้าวผ่�านจิากรถีพิ่ลังงานน�ำม่ัน
ไปียงัพิ่ลงังานไฟื่ฟื่า้ที่ี�สู่ะอาดิและปีล�อยม่ลพิ่ษินอ้ยกว�า ยานยนต์
ที่ี�ปีล�อยคาร์บอนต�ำเปี็นแรงผ่ลักดิันให้ Dow คิดิค้นเที่คโนโลยี
สู่ำหรับ E-mobility ตั�งแต�รถีไฟื่ฟื่้าไฮบริดิจินถ้ีงรถีไฟื่ฟื่้าที่ี�ใช่้
แบตเตอรี� ที่ี�ต้องอาศัยวัสู่ดุิทีี่�ที่ันสู่มั่ยเพิ่่�อเพิิ่�ม่ปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่ขึ้อง 
ยานยนต์ ไม่�ว�าจิะเป็ีนการลดิการปีล�อยขึ้องเสีู่ย เพิิ่�ม่ปีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่
ที่างดิ้านพิ่ลังงาน และความ่แน�นอนเที่ี�ยงตรงเช่่�อถี่อไดิ้

Light-weighting - ยานพาหนะท่ั�มน่ำาหนักเบา
อุตสู่าหกรรม่ยานยนต์ในปีัจิจิุบันนี�ม่ีขึ้้อกำหนดิต�างๆ 

ออกม่าโดิยเน้นเปี้าหม่ายการใช่้เช่่�อเพิ่ลิงอย�างม่ีปีระสู่ิที่ธิิภาพิ่
และลดิการปีล�อยม่ลภาวะ ในขึ้ณะที่ี�ต้องเพิ่ิ�ม่ความ่สู่ะดิวกสู่บาย 
ความ่ปีลอดิภยั และความ่น�าเช่่�อถีอ่ใหม้่ากขึ้้�น ดิว้ยปีระสู่บการณ์
หลายที่ศวรรษ Dow ที่ำงานร�วม่กบัลก่คา้เพิ่่�อใหไ้ดิว้สัู่ดิทุี่ี�ม่คีวาม่
กา้วหนา้เพิ่่�อตอบโจิที่ยข์ึ้อ้กำหนดิขึ้องอตุสู่าหกรรม่ในอนาคต เช่�น 
การที่ำใหร้ถีมี่น�ำหนกัเบา และการใช่ว้สัู่ดุิทีี่�สู่�งผ่ลดิตี�อการนำซึ่าก
ขึ้องรถีไปีจิัดิการไดิ้ต�อหลังจิากหม่ดิอายุในการใช่้งาน

Safety - ความปลี่อด้ภััย
ฟื่งักช์่นัสู่ำคญัขึ้องรถียนตก์ค็อ่ความ่ปีลอดิภยัซึ่้�งเปีน็สู่ิ�งที่ี� 

ผ้่่บริโภคคาดิหวังม่ากขึ้้�นทีุ่กวัน ไม่�ว�าจิะจิากอุบัติเหตุเล็กน้อย 
หร่ออุบัติเหตุหนัก ก็ต้องปีกปี้องช่ีวิตขึ้องคนขึ้ับและผ่่้โดิยสู่ารไดิ้ 
Dow นำเสู่นอโซึ่ล่ชั่นเหล�านี�ที่ี�ผ่�านการคิดิค้นพัิ่ฒนาม่าหลายสู่บิปีี  
ดิ้วยความ่เช่ี�ยวช่าญที่างดิ้านวัสู่ดิุศาสู่ตร์ขึ้องเรา 

Sustainability - ความยั�งย่น
Dow ใหค้วาม่สู่ำคญักบัการลดิคารบ์อน การนำที่รพัิ่ยากร

กลับม่าใช่้ใหม่� การจิัดิการวัสู่ดิุต�างๆ เม่่�อรถีหม่ดิอายุการใช่้งาน 
สู่ิ�งที่ี�เราที่ำ ไม่�ใช่�แค�การนำเสู่นอโซึ่ล่ชั่นเพ่ิ่�อรถีไฟื่ฟ้ื่า หร่อการ 
นำเสู่นอวัสู่ดุิเพ่ิ่�อพัิ่ฒนารถีให้ม่ีน�ำหนักเบา แต�เราที่ำทุี่กอย�าง 
ในกระบวนการผ่ลิตเพิ่่�อมุ่�งสู่่�เศรษฐกิจิคาร์บอนต�ำ โดิยม่ีการตั�ง
เปี้าหม่ายเพิ่่�อความ่ยั�งย่นเพิ่่�อเปี็นโรดิแม่ปีในการที่ำงาน
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ตัวอยั่่างกัลีุ่่มผู้ลิี่ตภัูณฑ์์ท่ี่�เก่ั�ยั่วขั้องกัับ DOW Mobility Science™
ACOUSTICRYL™, BETAFOAM™, DOWANOL™, DOWSIL™, ELVAX™, ENGAGE™, NORDEL™, SILASTIC™, SPECFLEX™, SPECLITE™, 
VORATRON™, VORANATE™, VORANOL™, VORAFORCE™
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8 กิัจกัร่ร่มเท่ี่�ยั่วป่าชายั่เลี่น
สำาหร่บัคนร่กััธร่ร่มชาติ

D O W  N E I G H B O R

1. เดิ้นเท่ี่�ยั่วเส้นที่างธร่ร่มชาติป่าชายั่เลี่น
ปี่าช่ายเลนหลายแห�ง 

ม่ักจิะม่ีการที่ำที่างเดิินเทีี่�ยวช่ม่
ธิรรม่ช่าติ ให้คุณไดิ้เดิินลัดิเลาะ
เขึ้้าไปีในปี่าที่ี�ม่ีที่ั�งต้นโกงกาง 
แสู่ม่ ลำพิ่่ ซึ่้�งม่ีความ่สู่วยงาม่
แปีลกตา จิากรป่ีร�างขึ้องต้นไม้่ที่ี�
ม่ีรากงอกออกม่าจิากลำต้นเพ่ิ่�อ
ให้ย้ดิเกาะดิินเลนได้ิ ถี้าสัู่งเกต

ดิีๆ จิะเห็นว�าม่ีตอไม่้แหลม่ๆ ผุ่ดิขึ้้�นม่าจิากดิินเลน  นั�นไม่�ใช่�ซึ่าก
ต้นไม่้แต�เปี็นรากพิ่ิเศษขึ้องต้นโกงกางที่ี�โผ่ล�ขึ้้�นม่าหายใจิและ
ดิ่ดิซึ่ับออกซึ่ิเจินเพ่ิ่�อนำไปีสัู่งเคราะห์แสู่ง จิ้งที่ำให้ปี่าช่ายเลนมี่
อากาศที่ี�สู่ดิช่่�น 

 
2. อิ�มหนำากัับอาหาร่ที่ะเลี่อันอุด้มสมบ่ร่ณ์

หลายคนคงที่ราบว�าป่ีาช่ายเลนนั�นเปี็นแหล�งอนุบาล
สู่ัตว์น�ำวัยอ�อน ที่ี�ไดิ้รับการปีกปี้องดิ้วยรากขึ้องต้นไม่้ที่ี�ย้ดิโยงกัน
ม่ากม่าย ซ้ึ่�งปีา่ช่ายเลนเหล�านี�ก็ยงัเปีน็จิดุิกำเนดิิขึ้องห�วงโซึ่�อาหาร 
ที่ี�ม่าจิากใบไม่้ที่ี�ร�วงหล�นกลายเปี็นอาหารขึ้องแบคที่ีเรีย ไปียัง 
ปี่แสู่ม่ เม่่�อปี่แสู่ม่ออกไขึ้�ก็จิะกลายเปี็นแพิ่ลงก์ตอนอาหารให้กับ

สู่ตัวน์อ้ยใหญ� และปีลายที่างขึ้อง
ห�วงโซึ่�ก็ค่ออาหารขึ้องม่นุษย์
นั�นเอง ไม่�ว�าจิะเป็ีนกุ้ง หอย ป่ี 
ปีลา ยังไม่�รวม่ถี้งสู่ัตว์อ่�นๆ ที่ี�ม่า
อาศัยหาอาหารอันอุดิม่สู่ม่บ่รณ์
จิากปี่าช่ายเลนอีกดิ้วย

 

3. นั�งเร่ือด้่นกัเจา้ถิ�นแลี่ะ
นกัอพยั่พนานาพันธ์ุ

นักดิ่นกไม่�ว� าจิะเ ป็ีน 
ม่่ออาชี่พิ่หร่อม่่อสู่มั่ครเล�น  
ถี้าม่าเที่ี�ยวปี่าช่ายเลนรับรองว�า 
ไ ม่� ผ่ิ ดิ ห วั ง เ พิ่ ร า ะ ม่ี ฝั่่ ง น ก
ธิ ร ร ม่ ช่ า ติ ห ล า ก ห ล า ย 
สู่ายพิ่นัธิุใ์หด้ิไ่ดิไ้ม่�ม่เีบ่�อ แนะนำใหม้่าสู่�องหาสู่ายพิ่นัธิุน์กเจิา้ถีิ�นใน
ช่�วงเดิ่อน ต.ค. - ม่ี.ค. ซึ่้�งเปี็นช่�วงหน้าน�ำที่ี�นกจิะบินม่าหาอาหาร
และเกาะตาม่กิ�งไม่้ ขึ้อนไม่้ที่ี�ผุ่ดิขึ้้�นจิากผ่ิวน�ำ สู่าม่ารถีติดิต�อเช่�า
เร่อกับคนขึ้ับเร่อซึ่้�งจิะร่้ว�าบริเวณไหนม่ีนกม่าเกาะบ้าง หร่อหาก
อยากช่ม่นกอพิ่ยพิ่จิากต�างปีระเที่ศให้ม่าช่ม่ได้ิในหน้าหนาวช่�วง
เดิ่อน พิ่.ย. - ธิ.ค. หน้�งในนั�นมี่นกทีี่�มี่สู่ถีานะใกล้สู่่ญพัิ่นธิุ์อย�าง 
‘นกที่ะเลขึ้าเขึ้ียวลายจิุดิ’ ซึ่้�งบินหนีหนาวม่าจิากรัสู่เซึ่ีย โดิยที่ั�ว
โลกเหล่ออย่�เพิ่ียง 1,000 - 2,000 ตัวเที่�านั�น และพิ่บในไที่ยถี้ง 
334 - 361 ตัวเลยนะ

 
4.ตามหาปลี่าท้ี่องถิ�น

ปี่าช่ายเลนอุดิม่สู่ม่บ่รณ์
เปีรียบเสู่ม่่อนห้องครัวขึ้นาดิ
ใหญ�ทีี่�สู่ัตว์ใหญ�น้อยม่าอาศัยอย่�  
โดิยเฉัพิ่าะฝั่่งปีลาเก่อบ 100 
สู่ายพิ่ันธิุ์ม่าอาศัยอย่� เพิ่่�อกิน 
แพิ่ลงก์ตอน  อาที่ิ ปีลากระบอก  

ปีลากะพิ่ง ปีลากดิ ปีลาดุิก ปีลาเก๋า ฯลฯ ช่าวปีระม่งพิ่่�นบ้าน
เล�าว�าเม่่�อสู่ม่ัยที่ี�ผ่่นปี่าช่ายเลนยังอุดิม่สู่ม่บ่รณ์ม่ีปีลาโลม่าปีาก
ขึ้วดิเผ่่อก รวม่ถี้งฝ่ั่งปีลาที่่ทีี่�ว�ายจิากที่ะเลใหญ�เข้ึ้าม่าหากินใน
ปี่าช่ายเลนดิ้วย

 

คนมกัจะถามกันว่าภ้ัเขัากับทัะเลี่ ชอบไปเท่ั�ยวท่ั�ไหน แต่จรงิๆ แลี่�วยังมส่่ถานท่ั�เท่ั�ยวเจง๋ๆ ท่ั�ค่ณอาจจะล่ี่ม
น่กถ่งไปอย่าง ‘ป่าชายเลี่น’ ซึ่่�งให�บรรยากาศการท่ัองเท่ั�ยวท่ั�ส่น่กไปอ่กแบบ ด้�วยระบบนิเวศท่ั�ผ่ส่มผ่ส่านป่า

แลี่ะทัะเลี่เขั�าด้�วยกัน ทัำาให�มธ่ิรรมชาติท่ั�แปลี่กตาน่าส่นใจ โด้ยเราจะขัอพาท่ักคนไปเท่ั�ยวท่ั�ปากนำาประแส่ 
อำาเภัอแกลี่ง จงัหวัด้ระยองกันกับ 8 กิจกรรมท่ั�เราคัด้ส่รรมาให�แลี่�ว



5. ตามด้่ป่ก้ัามด้าบ 
ในฤดิ่น�ำลดิพิ่่�นปี่าช่าย

เลนจิะแห้งจินเห็นพิ่่�นดิินเลน 
เปี็นเวลาขึ้องบรรดิาปี่ที่ี�อาศัย
อย่�ในปีา่ช่ายเลนออกม่าเรงิร�าที่ำ
กิจิกรรม่ตาม่ธิรรม่ช่าติกัน เช่�น  
ปีแ่สู่ม่เป็ีนจิติอาสู่าที่ี�ม่าเกบ็กวาดิ 

เศษใบไม่้และซึ่ากสัู่ตว์กินเปี็นอาหารถี่อเป็ีนการ big cleaning 
ช่ายหาดิปีลีะครั�ง ขึ้ณะเดิยีวกนัช่าวบา้นกจ็ิะใช่เ้วลาช่�วงกลางคน่
ม่าจิับปี่แสู่ม่ที่ี�ออกจิากร่ นำกลับบ้านม่าต้ม่จิิ�ม่กินกับพิ่ริกเกล่อ 
เปี็นม่่�ออร�อย 

ไฮไลต์สู่ำคัญขึ้องฤดิ่ป่ีเริงร�า ทีี่�หม่ายถี้งช่�วงป่ีผ่สู่ม่พัิ่นธิุ ์
ในเดิ่อนกันยายน-ธิันวาคม่ ก็ค่อการยกพิ่วกออกม่าอวดิโฉัม่ขึ้อง 
‘ปีก่า้ม่ดิาบ’ ซึ่้�งเปีน็ปีป่ีระจิำปีา่ช่ายเลน ลำตวัมี่สู่สีู่นัสู่ดิใสู่ที่ั�ง แดิง 
ฟื่า้ เหลอ่ง จิดุิเดิ�นคอ่ก้าม่ด้ิานขึ้วาจิะใหญ�ม่าก เหม่อ่นนักเลงทีี่�ยก
ปี่นข่ึ้�เวลาทีี่�ม่ีภัยม่า  สู่ำหรับป่ีาช่ายเลนปีากน�ำปีระแสู่ช่�วงเวลา 
น�ำลดิเปี็นเวลาขึ้องเหล�าปี่ก้าม่ดิาบที่ี�จิะยกพิ่วกม่าย้ดิพ่ิ่�นที่ี�ป่ีา 
ช่ายเลนที่ำให้บรเิวณทีี่�ดิป่ีก้่าม่ดิาบสีู่แดิงพิ่รบ้ไปีหม่ดิ  ขึ้อแนะนำ
ว�าขึ้ณะดิ่ปี่อย�าสู่�งเสีู่ยงดัิง เพิ่ราะป่ีพิ่วกนี�ขีึ้�ตกใจิ ถี้ามี่เสีู่ยง 
นิดิหน�อยจิะวิ�งหนีกลับเขึ้้าร่ที่ันที่ี

 
6. ส่ด้โอโซินท่ี่�ป่าชายั่เลี่น
ให้เต็มปอด้

ร่้หร่อไม่�ว�าปี่าช่ายเลน 
สู่ า ม่ า ร ถี กั ก เ ก็ บ ก๊ า ซึ่
คาร์บอนไดิออกไซึ่ด์ิซึ่้� ง เ ป็ีน
สู่ า เ ห ตุ ขึ้ อ ง ปี ร า ก ฎ ก า ร ณ์ 
ก๊าซึ่เร่อนกระจิกไดิ้ม่ากกว�า 
ปี่าไม่้เขึ้ตหนาวหร่อปี่าฝั่นเขึ้ต

ร้อนช่่�นถี้ง 5 เที่�าเม่่�อเทีี่ยบต�อหน�วยในพิ่่�นที่ี�เที่�า ๆ กัน โดิย
คาร์บอนสู่�วนใหญ�จิะถี่กกักเก็บไว้ใต้ดิินในรากและเน่�อไม่้ขึ้อง
ลำตน้ขึ้องต้นไม้่ ขึ้ณะเดีิยวกันตน้ไม้่ในป่ีาช่ายเลนปีระเภที่โกงกาง
ตอ้งใช่ค้ารบ์อนไดิออกไซึ่ดิจ์ิำนวนม่ากในการสู่งัเคราะหแ์สู่งและ
ผ่ลิตออกซึ่ิเจิน จิ้งที่ำให้บริเวณปี่าช่ายเลนม่ีแต�อากาศบริสุู่ที่ธิิ� 
ไว้ฟื่อกปีอดินักที่�องเที่ี�ยว  
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8 กิัจกัร่ร่มเท่ี่�ยั่วป่าชายั่เลี่น
สำาหร่บัคนร่กััธร่ร่มชาติ

7. เก็ับความที่ร่งจำาด้้วยั่ภูาพถ่ายั่ท่ี่�ทีุ่่งโปร่งที่อง
  ร่้หร่อไม่�ว�า ภาพิ่ทีุ่�งโปีรงสู่ีเหล่องที่องที่อดิยาวสูุ่ดิลุกห่ 

ล่กตาราวกับทีุ่�งดิอกไม่้นี� เปี็นสู่ิ�งพิ่ิเศษที่ี�ไม่�ไดิ้ม่ีที่ั�วไปี เพิ่ราะปีกติ
ต้นโปีรงจิะเปี็นไม่้ที่ี�ขึ้้�นตาม่ปี่าช่ายเลนบริเวณเลนแขึ้็ง เปี็นไม่้โต 
เรว็ม่คีวาม่สู่ง่เกนิ 10 เม่ตร ม่ใีบเป็ีนสู่เีขึ้ยีวตลอดิที่ั�งปี ีแต�ไม่โ้ปีรงที่อง 
ที่ี�ขึ้้�นบริเวณทีุ่�งแห�งนี�เรียกว�าขึ้้�นผ่ิดิที่ี�ผ่ิดิที่าง เพิ่ราะอย่�ในบริเวณ
ที่ี�น�ำที่ะเลที่�วม่ไม่�ถีง้ จิง้มี่ธิาตอุาหารนอ้ย ความ่ช่่�นน้อย เลยที่ำให้
ลำต้นแคระแกรนใบออกสีู่เหล่องตลอดิที่ั�งปีี  จิ้งกลายเป็ีนภาพิ่
ขึ้องต้นโปีรงที่ี�อวดิใบเหล่องสู่ีที่องเต็ม่ทีุ่�งให้นักที่�องเที่ี�ยวไดิ้ม่า
เก็บภาพิ่ปีระที่ับใจิเปี็นไฮไลที่์ขึ้องการเดิินที่างเที่ี�ยวปี่าช่ายเลน

 
8. ไม่สร่า้งขัยั่ะเพิ�ม เก็ับขัยั่ะกัลัี่บ

ปีา่ช่ายเลน เปีน็ปีราการดิ�านสู่ดุิที่า้ยในการเกบ็กกัขึ้ยะบก
ไม่�ให้ไหลลงสู่่�ที่ะเลไปีที่ำร้ายสัู่ตว์ที่ะเล แต�ขึ้ยะเหล�านี�กลับสู่ร้าง
ความ่เสู่ียหายให้กับปี่าช่ายเลน  เพิ่ราะขึ้ยะที่ี�ลอยม่าติดิตาม่ราก
ต้นโกงกาง ต้นแสู่ม่ ซึ่้�งเปี็นรากค�ำยันลำต้นและช่�วยการหายใจิ 
เม่่�อขึ้ยะม่าปีดิิที่างเดินิหายใจิกท็ี่ำใหต้น้ไม่ต้าม่ปีา่ช่ายเลนหายใจิ
ไม่�ออกและลม้่ตาย  ดิว้ยเหตนุี�จิง้เกดิิกิจิกรรม่เกบ็ขึ้ยะตาม่ป่ีาช่าย
เลน ซึ่้�งม่ักจิะที่ำในฤดิ่กาลน�ำลดิ นอกจิากช่�วยกำจิัดิขึ้ยะแล้วยัง
ไดิ้ช่�วยต�อลม่หายใจิขึ้องปี่าช่ายเลนอีกดิ้วย หากม่ีโอกาสู่ม่าเที่ี�ยว
ช่ม่ป่ีาช่ายเลน เพีิ่ยงไม่�ที่ิ�งขึ้ยะที่ี�นำม่าจิากภายนอกในป่ีา และช่�วย
เก็บขึ้ยะทีี่�พิ่บเห็นติดิม่่อกลับออกไปีสัู่กหน้�งช่ิ�นก็เรียกว�าได้ิช่�วย
รักษาปี่าช่ายเลน และบรรดิาสู่ัตว์น�ำในปี่าแล้ว
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ในวาระส่ำาคัญ ชว่งส่่งทั�ายปีเก่าต�อนรบัปีใหม ่ท่ัมงาน @Dow
ได้�รวบรวมคำาอวยพรจากคณะผ้่�บรหิาร กลี่่่มบรษัิัทั ด้าว ประเทัศไทัย

เพ่�อส่่งต่อคำาขัอบค่ณแลี่ะความปรารถนาด่้ให�กับท่ักท่ัานส่ำาหรบัความอ่ตส่าหะ
ในปีอันหนักหน่วง แลี่ะมป่ี 2565 ท่ั�ส่ด้ใส่ไปด้�วยกัน

ส่่งทั�ายปีเก่า
ต้อนร่บัปีใหม่

*ภาพิ่นี�ถี�ายโดิยม่ีการตรวจิ ATK และเว้นระยะห�าง
โดิยผ่่้บริหารบางที่�านเปี็นการนำภาพิ่เดิี�ยวม่าตัดิต�อร�วม่ในภาพิ่หม่่�
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ฉััตร่ชัยั่ เลืี่�อนผู้ลี่เจร่ญิชัยั่ - ประธิานบรหิาร
“ผ่ม่ขึ้อขึ้อบคุณที่ีม่งานทุี่กคนทีี่�ช่�วยกันปีฏิิบัติงานอย�างเข้ึ้ม่แข็ึ้ง ซ้ึ่�งที่ำให้ธิุรกิจิ 

ขึ้องเราปีระสู่บความ่สู่ำเร็จิในปีีทีี่�ผ่�านม่า ขึ้อขึ้อบคุณผ้่่บริหารและหัวหน้างานทุี่กคน  
ที่ี�ช่�วยกันดิ่แลน้องๆ ที่ีม่งาน ให้สู่าม่ารถีที่ำงานไดิ้ ถี้งแม่้จิะอย่�ในช่�วงจิังหวะขึ้องโควิดิ-19  
และต้องขึ้อขึ้อบคุณเป็ีนอย�างยิ�ง สู่ำหรับที่มี่งานทีี่�เป็ีน critical role ทีี่�ตอ้งเดินิที่างไปีที่ำงาน 
ที่ี�โรงงานหร่อออฟื่ฟื่ิศ ความ่สู่ำเร็จิในปีีที่ี�ผ่�านม่าจิะไม่�สู่าม่ารถีเกิดิขึ้้�นไดิ้เลย ถี้าไม่�ใช่� 
ความ่ร�วม่ม่่อร�วม่แรงร�วม่ใจิขึ้องพิ่วกเราทีุ่กคน ขึ้อบคุณทีุ่กคนครับ”

วิชาญ ตั�งเค่ยั่งศิร่สิิน -
ผ้่�อำานวยการฝ่่ายขัาย ด้าว อินดั้ส่เทัรย่ลี่ โซึ่ลี่ช้นัส์่ ภ้ัมภิัาคเอเชย่ 

“ปีี 2021 เปี็นปีีแห�งอุปีสู่รรค และเปี็นปีีแห�งความ่ที่้าที่ายที่ี�เราไม่�เคยเจิอม่า 
ในอดิีต เปี็นปีีที่ี�ที่ดิสู่อบในสู่ิ�งทีี่�เราคิดิว�าเปี็นไปีไม่�ไดิ้ ที่ดิสู่อบความ่เช่่�อที่ี�ว�าสิู่�งนั�นเปี็นไปี 
ไม่�ได้ิ อาจิจิะไม่�แน�เสู่ม่อไปีก็ได้ิ หร่ออาจิเป็ีนสู่ิ�งที่ี�เราสู่าม่ารถีที่ำให้ม่นัเกดิิขึ้้�นได้ิถ้ีาเราแค�ลองดิ ่ 
ผ่ม่อยากจิะขึ้อขึ้อบคุณในทุี่กๆ สู่ิ�งที่ี�ผ่�านม่าในสู่ิ�งที่ี�พิ่วกเราได้ิที่ำงานกันอย�างหนัก และการ
ให้ความ่ร�วม่ม่่อกับม่าตรการต�างๆ เพ่ิ่�อความ่ปีลอดิภัยขึ้องพิ่นักงานทีุ่กคน ขึ้อให้ปีีใหม่�  
ปี ี2022 เป็ีนปีแีห�งความ่สุู่ขึ้ เป็ีนปีทีีี่�ผ่ม่เช่่�อว�าจิะดีิกว�าปี ี2021 แน�นอน ขึ้อให้ที่กุคนมี่สู่ขุึ้ภาพิ่ 
แขึ้็งแรง ผ่ม่เช่่�อว�าธิุรกิจิขึ้องเราจิะเจิอกับปีีที่ี�ดิีขึ้้�นอย�างแน�นอนครับ”
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ศิร่พิร่ เฟื� องมาร่ยั่าที่ - ผ้่�อำานวยการฝ่่ายทัรพัยากรบ่คคลี่
“สู่วัสู่ดิีปีีใหม่�เพิ่่�อนพิ่นักงานทีุ่กที่�านค�ะ ปีีที่ี�ผ่�านม่าเปี็นปีีที่ี�ยากลำบากจิาก 

สู่ถีานการณ์โควดิิ-19 แต�เรากท็ี่ำได้ิดิ ีไม่�ว�าจิะเป็ีนการที่ำงานร�วม่กัน บางคนต้องที่ำงานที่ี�บ้าน  
บางคนต้องเข้ึ้าม่าทีี่�สู่ำนักงานหร่อโรงงาน ซ้ึ่�งเราก็ผ่�านมั่นม่าได้ิดิ้วยดีิ ต้องขึ้อขึ้อบคุณ 
ที่กุที่�าน และขึ้อใหค้วาม่ม่ั�นใจิว�าเรายงัใหค้วาม่สู่ำคญักบัพิ่นกังานเปีน็สู่ิ�งแรก พิ่นกังานเปีน็ 
บุคลากรและเปี็นที่รัพิ่ยากรที่ี�สู่ำคัญที่ี�สูุ่ดิขึ้องเรา"

ภูร่ณ่ กัองอมร่ภิูญโญ - ผ้่�อำานวยการฝ่่ายองค์กรสั่มพันธ์ิ 
ภ้ัมภิัาคเอเชย่ตะวันออกเฉ่ัยงใต�

“ในนาม่ขึ้องฝั่่ายองค์กรสู่ัม่พิ่ันธิ์ ขึ้อขึ้อบคุณเพิ่่�อนๆ พิ่ี�ๆ น้องๆ ช่าวดิาว ขึ้อบคุณ
ล่กค้าทีุ่กที่�าน ขึ้อบคุณพิ่ี�ๆ ชุ่ม่ช่น สู่่�อม่วลช่น หน�วยงานภาครัฐและองค์กรภาคีเคร่อขึ้�าย
ต�างๆ ที่ี�ให้การสู่นับสู่นุนการที่ำงานขึ้องพิ่วกเราในปีีที่ี�ผ่�านม่า ซึ่้�งปีี 2564 นั�นเปี็นปีีที่ี�
ที่้าที่ายม่ากที่ี�สูุ่ดิปีีหน้�งที่ี�เคยผ่�านม่า ขึ้อบคุณในม่ิตรภาพิ่และความ่ร�วม่ม่่อที่ี�ทีุ่กที่�านม่อบ
ใหก้บัพิ่วกเราม่าโดิยตลอดิ และในวาระดิถิีขีึ้้�นปีใีหม่�นี� ขึ้อใหท้ี่�านและครอบครวัม่คีวาม่สุู่ขึ้ 
สูุ่ขึ้ภาพิ่แขึ้็งแรง และเจิริญรุ�งเร่องยิ�งๆ ขึ้้�นไปีค�ะ”

สุทิี่น ปร่ะไพตร่ะกั่ลี่ - ผ้่�อำานวยการฝ่่ายซึ่พัพลี่ายเชนแลี่ะโลี่จสิ่ติกส์่
“ตลอดิช่�วงเวลาเกอ่บสู่องปีีทีี่�ผ่�านม่า พิ่วกเราต้องที่ำงานที่�าม่กลางภาวะโรคระบาดิ

โควิดิ-19 และผ่ลกระที่บทีี่�ครอบคลุม่ตั�งแต�การขึ้นสู่�งวัตถุีดิิบ การผ่ลิต การบรรจุิสิู่นค้า 
การจิดัิสู่�งสู่นิค้า ตลอดิจินถ้ีงการวางบิลเกบ็เงนิลก่ค้า พิ่นกังานเราที่กุคน ผ่่ร้บัเหม่า และผ้่่
ปีระกอบการที่ี�เกี�ยวข้ึ้อง ร�วม่ม่อ่กันด้ิวยความ่เข้ึ้ม่แขึ้ง็และมุ่�งมั่�น ที่ำให้เราสู่าม่ารถีผ่ลติและ
จิดัิสู่�งสู่นิค้าถีง้ล่กค้าที่ั�งในปีระเที่ศไที่ยและต�างปีระเที่ศ ตาม่แผ่นธุิรกจิิ ด้ิวยความ่ปีลอดิภยั 
ในโอกาสู่นี� ผ่ม่ขึ้อขึ้อบคุณทีุ่กคนเป็ีนอย�างสู่่ง และขึ้อให้เราร�วม่ม่่อกันที่ำงานด้ิวยความ่
ปีลอดิภยั เพ่ิ่�อตวัเราและครอบครวั และเพิ่่�อความ่ก้าวหน้าขึ้องธุิรกจิิ ต�อไปีในอนาคต”
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ธ่ร่พร่ ร่ตัติวัธน์ - ผ้่�อำานวยการฝ่่ายจดั้ซึ่่�อ
"ดิฉิันัที่ราบดีิว�า ปี ี2021 ทีี่�ผ่�านม่าเป็ีนปีทีีี่�หนักและยากลำบากม่ากสู่ำหรับพิ่วกเรา 

ที่ี�ตอ้งเผ่ช่ญิกบัการเปีลี�ยนแปีลงและสู่ถีานการณต์�างๆ ที่ี�ไม่�เอ่�ออำนวย ดิฉิันัขึ้อบคณุที่กุๆ คน 
ที่ี�ช่�วยกันสู่่ ้และสู่นับสู่นุนซึ่้�งกนัและกัน จินที่ำให้เราสู่าม่ารถีผ่�านวิกฤตนี�ไปีไดิด้ิว้ยดิ ีดิฉิันัขึ้อ
ใช่โ้อกาสู่นี�ขึ้อบพิ่ระคณุล่กคา้ ซึ่พัิ่พิ่ลายเออร ์ผ้่่รบัเหม่า และผ่่ม้่สีู่�วนเกี�ยวขึ้อ้งกบับรษิทัี่ที่กุๆ  
หน�วยงานที่ี�ได้ิให้การสู่นบัสู่นนุและให้ความ่ร�วม่ม่อ่อย�างยอดิเยี�ยม่ตลอดิปีีที่ี�ผ่�านม่า"

Jacqueline Kuratli - ผ้่�อำานวยการฝ่่ายการเงิน
“ขึ้อยกขึ้้อความ่ขึ้อง Henry Ford ที่ี�ว�า Coming together is the beginning. 

Keeping together is progress. Working together is success. ซึ่้�งม่ีตัวอย�างช่ัดิเจิน
เม่่�อปีีที่ี�ผ่�านม่า ที่ั�งหม่ดินี�ต้องยกเครดิิตให้กับทีุ่กคน โดิยเฉัพิ่าะที่ีม่ไฟื่แนนซึ่์ ที่ี�ต้องเผ่ช่ิญ
กับความ่เปีลี�ยนแปีลงและยังต้องรักษาม่าตรฐานการที่ำงานเอาไว้ให้ไดิ้”

ศันสน่ ไที่ยั่อาร่ ่- ผ้่�จดั้การฝ่่ายกฎหมาย
“ขึ้อยกสูุ่ภาษิตขึ้องช่าวแอฟื่ริกันนะคะที่ี�ว�า If you want to go fast, go alone. 

If you want to go far, let’s go together. ความ่หม่ายขึ้องมั่นเหม่าะสู่ม่กับพิ่วกเราม่าก  
คอ่ ถีา้หากอยากไปีเร็วก็ตอ้งไปีคนเดีิยว แต�ถ้ีาเราอยากไปีได้ิไกล ได้ินาน แล้วก็ยั�งยน่ ให้จิบัม่อ่ 
แลว้ไปีด้ิวยกัน ซ้ึ่�งเข้ึ้ากับสู่ถีานการณ์ที่ี�เกดิิขึ้้�นในปีทีีี่�ผ่�านม่า ทีี่�ม่คีวาม่ท้ี่าที่ายและต้องปีรับตวั  
แต�พิ่วกเรากร็�วม่แรงร�วม่ใจิกันที่ำผ่ลงานออกม่าได้ิอย�างดิแีละม่ผี่ลปีระกอบการที่ี�ดิเียี�ยม่”

พร่ร่ณทิี่พา พันธ์ุเถกิังอมร่ - ผ้่�จดั้การฝ่่ายบรหิารความปลี่อด้ภััยแลี่ะ
อำานวยความส่ะด้วกในส่ำานักงาน แลี่ะผ้่�นำากลี่่่มวัฒนธิรรมการมส่่่วนรว่ม

“ร่้สู่้กโช่คดิีและขึ้อบคุณทีี่�ไดิ้ที่ำงานกับดิาว ได้ิม่ีโอกาสู่ร�วม่งานกับที่ีม่งานต�างๆ  
ที่ี�ม่ีความ่สู่าม่ารถี และม่ีที่ัศนคติที่ี�ดิี ขึ้อบคุณเพิ่่�อนพิ่นักงานทีุ่กที่�านสู่ำหรับความ่ร�วม่ม่่อ 
ในการดิ่แลตัวเองและคนรอบขึ้้าง Protect yourself, Protect Others กันค�ะ” 
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สุพจน์ เกัตุโตปร่ะกัาร่ - ผ้่�อำานวยการฝ่่ายธ่ิรกิจ
“ขึ้อแสู่ดิงความ่ยินดิีที่ี�เพิ่่�อนๆ ช่าวดิาวขึ้องเราทีุ่กคน ทีุ่กแผ่นกไดิ้ร�วม่ม่่อร�วม่ใจิ

สู่ร้างผ่ลงานที่างด้ิานผ่ลปีระกอบการ และความ่ปีลอดิภัย เป็ีนทีี่�ปีระจัิกษ์ช่ัดิแก�เพ่ิ่�อน
ช่าวดิาวที่ั�วโลก และกับลก่ค้าขึ้องเราทุี่กคน ถีง้แม้่เราจิะผ่�านความ่ยากลำบากในการต้อง
กักตัวจิากสู่ถีานการณ์โควิดิ-19 กลายเปี็น new normal ขึ้องการที่ำงาน แต�ผ่ม่เช่่�อว�า
ทีุ่กคนปีรับตัวและม่ีวินัยกับตัวเองดิีม่าก ผ่ม่ขึ้อขึ้อบคุณทีุ่กฝั่่ายทีี่�ไดิ้ที่ำงานเปี็นน�ำหน้�ง 
ใจิเดิียวกัน ขึ้อแสู่ดิงความ่ยินดิีและขึ้อขึ้อบคุณทีุ่กคนจิากใจิอีกครั�งหน้�งครับ”

เด้ชา พาณิชยั่พิเชฐ - ผ้่�อำานวยการโรงงาน 
“ผ่ม่ขึ้อขึ้อบคุณเพิ่่�อนพิ่นกังานที่กุคนในม่าบตาพิ่ดุิโอเปีอเรชั่�น ที่ั�งพิ่นกังานปีระจิำ 

และพิ่นักงานผ่่้รับเหม่า ตลอดิปีี 2564 ซ้ึ่�งเปี็นปีีที่ี�ม่ีความ่ท้ี่าที่ายเร่�องขึ้องโควิดิ-19  
อย�างม่าก โดิยทีุ่กที่�านไดิ้ร�วม่แรงรวม่ใจิกันที่ำงานอย�างปีลอดิภัย และช่�วยกันปีฏิิบัติงาน 
จินเราไดิผ้่ลขึ้องการที่ำงานที่ี�ดิมี่ากๆ ที่ั�งในเร่�องปีระสู่ทิี่ธิภิาพิ่และความ่ปีลอดิภัย และจิาก 
ความ่ทีุ่�ม่เที่นี�ยงัที่ำให้ผ่ลการที่ำงานขึ้องม่าบตาพุิ่ดินั�นโดิดิเดิ�นม่ากๆ ผ่ม่อยากจิะขึ้อบคุณเพิ่่�อน 
พิ่นักงานทุี่กที่�านทีี่�ช่�วยกัน และหวังว�าเราจิะได้ิกลับม่าที่ำงานใกล้ชิ่ดิกันเหม่อ่นเดิมิ่อีกครั�งครับ”



กลุ�ม่บริษัที่ ดิาว ปีระเที่ศไที่ย ร�วม่กับ กลุ�ม่บริษัที่ ย่นิลีเวอร์ 
ปีระเที่ศไที่ย บรษัิที่ ที่พีิ่บีไีอ จิำกดัิ (ม่หาช่น) บรษิทัี่ เอม็่.บ.ีเจิ. เอน็เตอร์ไพิ่รส์ู่  
จิำกัดิ และสู่ถีาบันเที่คโนโลยีพิ่ระจิอม่เกล้าเจ้ิาคุณที่หารลาดิกระบัง ได้ิ
ปีระกาศความ่สู่ำเรจ็ิในการพิ่ฒันาพิ่าเลที่สู่ำหรบัคลงัสู่นิค้าและงานขึ้นสู่�ง
อตุสู่าหกรรม่ซ้ึ่�งผ่ลิตจิากไม้่เทีี่ยม่ผ่สู่ม่บรรจุิภณัฑ์์พิ่ลาสู่ติกใช้่แล้วทีี่�รไีซึ่เคิล
ได้ิยาก เช่�น ถีงุน�ำยาปีรบัผ้่านุ�ม่ ถีงุแช่ม่พิ่ ่โดิยเริ�ม่ใช้่งานจิรงิในโรงงานและ
คลงัสู่นิค้าขึ้อง Dow ที่ำให้สู่าม่ารถีช่�วยลดิขึ้ยะได้ิกว�า 104 ตนัต�อปีีในระยะ
แรก และยังม่แีผ่นจิะช่�วยสู่�งเสู่รมิ่ให้ไปีสู่่�เช่งิพิ่าณชิ่ย์ในบริษทัี่อ่�นๆ ต�อไปี

Dow จบัมือพันธมิตร่องค์กัร่ชั�นนำา ร่ว่มลี่ด้ขัยั่ะอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
ดั้น “กัร่น่พลี่าส พาเลี่ที่” ไม้เท่ี่ยั่มจากัพลี่าสติกัใช้แล้ี่ว
เพื�องานขันส่งอุตสาหกัร่ร่ม

กลุ�ม่บริษัที่ ดิาว ปีระเที่ศไที่ย ร�วม่ม่่อกับปีระช่าคม่วิจิัย ไดิ้แก� สู่ำนักงาน 
การวิจิัยแห�งช่าติ (วช่.) ม่หาวิที่ยาลัยเกษตรศาสู่ตร์ และม่หาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยี 
ราช่ม่งคลธัิญบุร ีลงนาม่บันที่ก้ข้ึ้อตกลง “ความ่ร�วม่ม่อ่ภาคีเครอ่ขึ้�าย ขึ้ยะที่ะเล...สู่่�...
การเพิ่ิ�ม่รายได้ิช่มุ่ช่นระยอง” ร�วม่กับกลุ�ม่ชุ่ม่ช่น วสิู่าหกิจิชุ่ม่ช่นสู่�งเสู่ริม่อาชี่พิ่ชุ่ม่ช่น 
เกาะกก และ หม่่�บ้านเอ่�ออาที่รจิงัหวดัิระยอง (วงัหว้า) ถี�ายที่อดินวตักรรม่การผ่ลติวัสู่ดุิ 
ก�อสู่ร้างจิากพิ่ลาสู่ติกใช้่แล้วให้กบัชุ่ม่ช่น เทีี่ยบเที่�าม่าตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์อุตสู่าหกรรม่  
ซึ่้�งใช่้สู่ำหรับการก�อสู่ร้างภายนอกอาคาร เช่�น บล็อคปี่พิ่่�น คอนกรีตบล็อก  
เพิ่่�อสู่รา้งรายไดิ ้ยกระดิบัคณุภาพิ่ช่วีติ และลดิปีญัหาขึ้ยะในที่ะเลไที่ยอย�างยั�งยน่

Dow ร่ว่มมือ วช. ม.เกัษตร่ ม.ธัญบุร่ ่หนุนชุมชน สร่า้งร่ายั่ได้้
จากัวัสดุ้ก่ัอสร่า้งผู้สมพลี่าสติกัใช้แล้ี่ว มาตร่ฐานผู้ลิี่ตภัูณฑ์์
อุตสาหกัร่ร่ม

กลุ�ม่บรษัิที่ ดิาว ปีระเที่ศไที่ย ร�วม่กับ 4 พิ่นัธิมิ่ตรที่างธุิรกจิิ ปีระกอบด้ิวย บรษิทัี่กปัีตนั โค๊ที่ติ�ง จิำกดัิ บรษิทัี่ บางกอกโฟื่ม่ จิำกดัิ  
บรษัิที่ สู่ายไฟื่ฟ้ื่าบางกอกเคเบิ�ล จิำกดัิ และบรษิทัี่ อสีู่เที่ร์ิน โพิ่ลเิม่อร์ กรุป๊ี จิำกดัิ (ม่หาช่น) สู่นบัสู่นนุการจิดัิตั�งโรงพิ่ยาบาลสู่นาม่และศน่ย์พิ่กัคอย 
(Community Isolation) ในจิังหวัดิระยอง ด้ิวยความ่ร�วม่ม่่อในการนำผ่ลิตภัณฑ์์นวัตกรรม่เข้ึ้าม่าช่�วยสู่นับสู่นุนการบริการสู่าธิารณสูุ่ขึ้ 
ในช่มุ่ช่นให้ม่ปีีระสิู่ที่ธิภิาพิ่และเพีิ่ยงพิ่อต�อการให้บรกิาร ซ้ึ่�ง จิงัหวัดิระยองนับเป็ีนเป็ีนหน้�งในพิ่่�นที่ี�ควบคุม่สู่ง่สุู่ดิ ทีี่�ม่ยีอดิผ่่ป่้ีวยจิำนวนม่าก 
และยงัเป็ีนเขึ้ตเศรษฐกิจิสู่ำคัญทีี่�ม่นีคิม่อตุสู่าหกรรม่หลกัหลายแห�งซ้ึ่�งเป็ีนกลไกในการขึ้บัเคล่�อนเศรษฐกิจิขึ้องปีระเที่ศ และม่คีวาม่สู่ำคญั
เป็ีนอย�างยิ�งต�อธิรุกจิิการสู่�งออก 

Dow ผู้นึกั 4 พันธมิตร่ที่างธุร่กิัจ หนุนตั�ง ร่พ.สนาม-ศน่ยั่์พักัคอยั่ ร่องร่บัผู้่้ป่วยั่โควิด้-19 ในร่ะยั่อง
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นบัเป็ีนขึ้�าวดิต้ีอนรบัปีีใหม่� ที่ี� 4 โรงงานขึ้องกลุ�ม่บรษัิที่ 
ดิาว ปีระเที่ศไที่ย ปีระกอบด้ิวย โรงงานโพิ่ลิสู่ไตรีน (บริษัที่  
สู่ยาม่โพิ่ลีสู่ไตรีน จิำกัดิ) โรงงานเอทิี่ลเบนซีึ่นและสู่ไตรีน 
โม่โนเม่อร์ (บริษทัี่ สู่ยาม่สู่ไตรนีโม่โนเม่อร์ จิำกดัิ) โรงงานสู่ไตรีน- 
บวิที่าไดิอนี (บรษิทัี่ สู่ยาม่เลเที่กซ์ึ่สู่งัเคราะห์ จิำกดัิ) และโรงงาน 
เลเท็ี่กซ์ึ่สัู่งเคราะห์ อมิ่ลัชั่�น (บรษิทัี่ คาร์ไบด์ิ เคมิ่คอล (ปีระเที่ศไที่ย) 
จิำกดัิ) ได้ิรบัโล�รบัรองอตุสู่าหกรรม่สู่เีขึ้ยีวระดิบัที่ี� 4 วฒันธิรรม่ 
สู่เีขึ้ยีว (Green Industry Level 4: Green Culture) จิากนายวันชั่ย  
พิ่นม่ช่ัย อธิิบดีิกรม่โรงงานอุตสู่าหกรรม่, นายวิษณุ ที่ับเที่ี�ยง 
หวัหน้าผ่่ต้รวจิราช่การกระที่รวงอุตสู่าหกรรม่ และนายวีระกิตติ� 
รนัที่กิจิ ผ้่่ตรวจิราช่การกระที่รวงอุตสู่าหกรรม่ โดิยมี่นายไพิ่ฑ์ร่ย์ 
สู่ดุิเม่�ง ผ่่จ้ิดัิการโรงงานโพิ่ลิสู่ไตรนี และนายเฉัลมิ่ ธิรปีระที่ปีีโช่ติ  
รองผ่่จ้ิดัิการโรงงานเอที่ลิเบนซึ่นีและสู่ไตรนีโม่โนเม่อร์ เป็ีนตวัแที่น
รบัรางวลัในงานสู่มั่ม่นาการแลกเปีลี�ยนความ่ร่ ้ Green Industry 
Forum

กลุ�ม่บรษัิที่ ดิาว ปีระเที่ศไที่ย ร�วม่กับกรม่อุที่ยาน
แห�งช่าติ สู่ัตว์ป่ีา และพิ่ันธ์ุิพิ่่ช่ กระที่รวงที่รัพิ่ยากร 
ธิรรม่ช่าติและสู่ิ�งแวดิล้อม่ สู่ถีานเอกอัครราช่ที่่ต 
สู่วติเซึ่อร์แลนด์ิปีระจํิาราช่อาณาจัิกรไที่ย  และหน�วยงาน
พิ่ันธิมิ่ตร ปีรับปีรุงและพัิ่ฒนาเสู้่นที่างศ้กษาธิรรม่ช่าติ
ม่ิตรภาพิ่ไที่ย-สู่วิสู่ (กิโลเม่ตรที่ี� 33 – หอสู่�องสู่ัตว์ 
หนองผ่กัช่)ี ในอทุี่ยานแห�งช่าตเิขึ้าใหญ� โดิยได้ิสู่นบัสู่นุน
งบปีระม่าณกว�า 300,000 บาที่ ในการติดิตั�งป้ีายสู่่�อ 
ความ่เกี�ยวกบัป่ีาไม้่ สู่ตัว์ป่ีา และระบบนเิวศ รวม่ถ้ีงป้ีาย 
บอกที่างรวม่ระยะที่างกว�า 4 กโิลเม่ตร เพ่ิ่�อแสู่ดิงถีง้ความ่ 
เช่่�อม่โยงและความ่หลากหลายที่างชี่วภาพิ่ และเสู่ริม่สู่ร้าง 
ปีระสู่บการณ์เดินิป่ีาที่ี�น�าปีระทัี่บใจิให้แก�นักที่�องเทีี่�ยว

4 โร่งงานขัอง Dow ร่บัร่างวัลี่อุตสาหกัร่ร่มส่เขั่ยั่ว
ร่ะดั้บท่ี่� 4 จากักัร่ะที่ร่วงอุตสาหกัร่ร่ม

Dow ร่ว่มพัฒนาเส้นที่างศึกัษาธร่ร่มชาติ
ไที่ยั่-สวิส ในอุที่ยั่านแห่งชาติเขัาใหญ่

D O W  B U L L E T I N

กลุ�ม่บรษิทัี่ ดิาว ปีระเที่ศไที่ย ได้ิลงนาม่บนัที่ก้ความ่เข้ึ้าใจิ (MOU) กบัสู่ถีาบนัวจิิยั
วทิี่ยาศาสู่ตร์ และเที่คโนโลยีแห�งปีระเที่ศไที่ย (วว.) ในโครงการ “วทิี่ยาศาสู่ตร์ เที่คโนโลยี
และนวตักรรม่ นำสู่่�การพิ่ฒันาคณุภาพิ่ขึ้ยะพิ่ลาสู่ตกิในช่มุ่ช่นอย�างยั�งยน่” เพิ่่�อสู่�งเสู่รมิ่การนำ
ผ่ลงานการวจิิยัและพิ่ฒันาที่างด้ิานวทิี่ยาศาสู่ตร์เที่คโนโลย ีและนวตักรรม่ ม่าแก้ปัีญหาขึ้ยะ
ชุ่ม่ช่นและพิ่ลาสู่ติกที่ี�ใช้่แล้ว โดิยเฉัพิ่าะในช่�วงการแพิ่ร�ระบาดิโควิดิ-19 ซึ่้�งปีริม่าณขึ้ยะ
พิ่ลาสู่ตกิเพิ่ิ�ม่ขึ้้�นถีง้ 15% แต�สู่าม่ารถีนำเข้ึ้าสู่่�ระบบรีไซึ่เคิลได้ิเพิ่ยีง 23% เที่�านั�น เพ่ิ่�อร�วม่กัน 
แก้ปัีญหาขึ้ยะอย�างยั�งย่น Dow และ วว. จิ้งได้ินำความ่เช่ี�ยวช่าญขึ้องที่ั�งสู่ององค์กรม่า 
บร่ณาการร�วม่กนั โดิยเริ�ม่จิากการต�อยอดิในช่มุ่ช่นต้นแบบที่ี�ที่ั�งสู่ององค์กรได้ิเคยดิำเนนิการ
ไปีก�อนหน้านี� ก�อนจิะขึ้ยายผ่ลไปีสู่่�ช่มุ่ช่นอ่�น ๆ ในอนาคต

Dow - วว. ลี่งนาม แก้ัปัญหาขัยั่ะพลี่าสติกัด้้วยั่งานวิจยัั่แลี่ะเที่คโนโลี่ยั่่
หนุนชุมชนต้นแบบ มุ่งขัยั่ายั่ผู้ลี่ลี่ด้ขัยั่ะอยั่่างยั่ั�งยั่ืน



สู่วัสู่ดิีคร�าาาาาาาาาา สู่วัสู่ดิีปีีใหม่� พิ่ี�น้องช่าวดิาวทีุ่กที่�าน
หลงัจิากเหนด็ิเหน่�อยกนัม่าที่ั�งปี ีกใ็กลจ้ิะไดิพ้ิ่กัหยดุิยาวกนัแลว้นะคะ หลายคนอาจิวางแผ่นเดินิที่างไกลในช่�วงสู่ิ�นปีหีรอ่ตน้ปีใีหม่� 

ไม่�ว�าจิะเปีน็ที่�องเที่ี�ยว หรอ่กลบับา้นต�างจิงัหวดัิ ซึ่้�งการเดินิที่างไกลที่ี�ตอ้งขึ้บัรถีเปีน็เวลานาน ที่ำใหเ้กดิิความ่เหน่�อยลา้แก�ร�างกายไดิ ้จิาก
ผ่ลศ้กษา พิ่บว�า ความ่เหน่�อยล้าเพิ่ิ�ม่ความ่เสู่ี�ยงต�อการเกิดิอุบัติเหตุถี้ง 3 เที่�าเลยที่ีเดิียว

วันนี� ที่างที่ีม่งาน RC ม่ีเคล็ดิลับดิีๆ เพิ่่�อปี้องกันความ่เหน่�อยล้าขึ้ณะเดิินที่างม่าฝั่ากเพิ่่�อนๆ กันค�ะ

หวังว�าปีีเสู่่อนี� เพิ่่�อนๆ ทีุ่กที่�านจิะเดิินที่างไกลดิ้วยความ่ปีลอดิภัย และโปีรดิอย�าม่องขึ้้าม่ความ่เหน่�อยล้านะคะ 

ด้่แลี่ตัวเองอยั่่างไร่ไม่ให้เหนื�อยั่ล้ี่า
จากักัาร่ขัับร่ถที่างไกัลี่

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

เร่ื�องโด้ยั่ ปัฐมาวด่้ เอ่�อวงศ์วศิน, Industrial Hygiene Specialist

สัญญาณท่ี่�บ่งบอกัอากัาร่อ่อนล้ี่า 
เม่�อมอ่าการเหล่ี่าน่�ควรหย่ด้รถเพ่�อพักในท่ั�ปลี่อด้ภััย

ขั้อแนะนำาในกัาร่ป้องกัันความเหนื�อยั่ล้ี่าร่ะหว่างขัับร่ถ

หาว
ร่่สึ้กัตาปร่อื

ร่า่งกัายั่คนเร่า
ต้องกัาร่กัาร่พักัผู่้อน

ในช่วงเวลี่า
23.00 น.- 06.00 น.

เขั้าใจร่า่งกัายั่ตัวเอง
ว่าช่วงท่ี่�ต้องกัาร่

พักัผู่้อนคือช่วงใด้ 
แลี่ะหล่ี่กัเล่ี่�ยั่ง

กัาร่ขัับร่ถในช่วงนั�น

ลี่งจากัร่ถ
เดิ้นยั่ืด้เส้นยั่ืด้สายั่

แลี่ะส่ด้อากัาศ
บร่สุิที่ธิ�

พักั 10-15 นาท่ี่
ทีุ่กั 2 ชั�วโมง

จะช่วยั่ให้คุณตื�นตัว
อย่ั่่เสมอ

อยั่่าร่บัปร่ะที่าน
อาหาร่มากัเกิันไป
เพร่าะจะที่ำาให้ง่วง

ร่ะหว่างขัับร่ถ

เร่ิ�มตอบสนอง
สิ�งต่างๆ ช้าลี่ง

ขัับร่ถด้้วยั่
ความเร่ว็บ้าง
ช้าบ้างขัึ�นๆ 

ลี่งๆ

ร่่สึ้กัหงุด้หงิด้ 
ความอด้ที่น

น้อยั่ลี่ง

พบว่าเร่ิ�มจด้จอ่
หร่อืใส่ใจกัาร่
ขัับร่ถน้อยั่ลี่ง

ปร่ะสิที่ธิภูาพ
กัาร่ขัับร่ถลี่ด้ลี่ง 
อยั่่างเช่นม่กัาร่

เขั้าเก่ัยั่ร่ผิ์ู้ด้
หากัขัับร่ถเก่ัยั่ร่์

แมนนวลี่

ม่อากัาร่หลัี่บใน
หร่อืว่บหลัี่บ
2-3 วินาท่ี่

โด้ยั่สัปหงกัแล้ี่ว
สะดุ้้งตื�นขัึ�น

23
@DOW Magazine



Seek TogetherTM

"การเดิ้นทัางส่้่อนาคตท่ั�ไมม่ก่ารปลี่ด้ปล่ี่อยคารบ์อนนั�นยังอ่กยาวไกลี่
แลี่ะไมม่ใ่ครเดิ้นไปถ่งได้�ด้�วยตัวคนเด่้ยว ดั้งนั�นไมว่่าจะอย่้ส่่วนใด้ขัองโลี่ก

พวกเราต่างอย่้บนโลี่กใบเด่้ยวกัน หายใจด้�วยอากาศเด่้ยวกัน
แลี่ะเผ่ชญิกับความทั�าทัายในอนาคตแบบเด่้ยวกัน

จง่ต�องจบัมอ่กันเพ่�อส่ร�างส่รรค์อนาคตท่ั�ยั�งย่นต่อไป”

ฉััตร่ชัยั่ เลืี่�อนผู้ลี่เจร่ญิชัยั่
ประธิานบรหิาร กลี่่่มบรษัิัทั ด้าว ประเทัศไทัย
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