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DOW SAWASDEE

สำำ�เร็็จได้้เพราะปรัับตััว
โตเกีียวโอลิิมปิิก 2020 มหกรรมกีีฬาอัันยิ่่�งใหญ่่แห่่ง
มวลมนุุษยชาติิเพิ่่�งจบลงไปเมื่่�อไม่่นานนี้้� ในการแข่่งขัันโอลิิมปิิก
ครั้้�งนี้้� นัักกีีฬาและผู้้�ชมทุุกท่่านได้้สััมผััสกัับมิิติิใหม่่แห่่งการกีีฬา
ที่่�ทั้้ง� ต้้องแข่่งขัันเพื่่อ� ชิิงความเป็็นสุุดยอดในแต่่ละประเภท ในขณะ
เดีียวกัันก็็ต้้องปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ยิิบย่่อยใหม่่ๆ มากมายตาม
มาตรการป้้องกัันโควิิด-19
นัักกีีฬาเหรีียญทองหลายคนผ่่านประสบการณ์์การฝึึกซ้อ้ ม
อย่่ า งหนัั ก หน่่ ว ง ในขณะที่่� อุุ ปก รณ์์ แ ละสถานที่่� ฝึึ ก ซ้้ อ มปิิ ด
ครอบครััวหรืือตััวเองติิดโควิิด-19 รวมทั้้�งการต้้องจากบ้้านเป็็น
เวลานานก่่อนการแข่่งขััน แต่่ด้ว้ ยความมุ่่�งมั่่น� ทุ่่�มเทแรงกายแรงใจ
การไม่่ยอมแพ้้ และที่่�สำำ�คััญการปรัับตััวต่่อสภาพแวดล้้อมและ
ปััญหาต่่างๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว พร้้อมทั้้�งเทคโนโลยีี
ต่่างๆ ที่่�เจ้้าภาพได้้นำำ�มาใช้้เพื่่อ� การแข่่งขัันอัันราบรื่่น� ที่่�สุดุ ก็็ทำำ�ให้้
ผู้้�คนทั้้�งโลกได้้ซึึมซัับเรื่่�องราวแสนน่่าประทัับใจหลายเรื่่�องจาก
โอลิิมปิิกในครั้้�งนี้้�

ทั้้�งพลัังของนัักกีีฬาเด็็กรุ่่�นใหม่่ การเป็็นมหกรรมกีีฬา
ที่่�เปิิดกว้้างต่่อ LGBTQ+ เหรีียญรางวััลที่่�ทำำ�มาจากขยะรีีไซเคิิล
การแข่่ ง ขัั น พาราลิิ ม ปิิ ก เกมส์์ ข องนัั ก กีี ฬ าผู้้� พิิ ก าร รวมไปถึึ ง
นวััตกรรมรัักษ์โ์ ลกและช่่วยลดโลกร้้อนอีีกมากมายหลายประการ
ที่่� @Dow ในฉบัับนี้้�ได้้นำำ�มาบอกเล่่าให้้อ่่านกัันในเล่่ม รวมไปถึึง
นวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�นำำ�เสนอในหลายคอลััมน์์ที่่จ� ะเป็็นแรงขัับเคลื่่อ� น
สำำ�คััญในการรัักษาโลกของเราใบนี้้�ให้้อยู่่�ในสภาพสมบููรณ์์พร้้อม
ส่่งมอบให้้แก่่ลููกหลานของเราในอนาคต และเรื่่�องราวน่่ารู้้� อาทิิ
การดููแลเด็็กๆ ในช่่วงการเรีียนออนไลน์์ด้้วยหลััก EF ก็็มีีให้้พร้้อม
อ่่านในฉบัับนี้้�เช่่นกััน
ขอให้้ผู้้�อ่่านทุุกท่่านมีีสุุขภาพดีี แข็็งแรงปลอดภััยจาก
โรคร้้ายต่่างๆ และมาร่่วมกัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการทำำ�ให้้โลกใบนี้้�
น่่าอยู่่�ขึ้้�นนะคะ
พรธิิชา วงศ์์ยานนาวา
บรรณาธิิการ
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Formula E เป็็นหนึ่่�งในการแข่่งขัันความเร็็วที่่�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยม
เทีียบเท่่า Formula 1 นัักแข่่งรถระดัับโลกหลายคนก็็ผัันตััวเองมาลงแข่่งขััน
ให้้กัับทีีมใน Formula E ทำำ�ให้้รายการนี้้�สนุกุ และท้้าทายไม่่ต่า่ งจากเวทีีเครื่่อ� งยนต์์
สัันดาปอย่่าง Formula 1 และกำำ�ลัังได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เนื่่�องจากเวทีี
Formula E นั้้�นเป็็นเหมืือนหนึ่่�งในห้้องทดลองนวััตกรรมความเร็็วของรถไฟฟ้้า
เพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีีไปต่่อยอดใช้้กัับรถยนต์์ไฟฟ้้าบนท้้องถนนจริิง ซึ่่�งจะว่่าไปแล้้ว
ก็็เหมืือนกัับที่่�วงการ Formula 1 ได้้ช่่วยสร้้างเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ให้้กัับรถยนต์์
เครื่่อ� งยนต์์สันั ดาปในอดีีต เทคโนโลยีีหลายอย่่างเช่่นเครื่่อ� งยนต์์แบบ V หรืือระบบ
เทอร์์โบก็็ต่่อยอดมาจากเทคโนโลยีีในสนาม Formula 1 แทบทั้้�งสิ้้�น
Formula E จึึงเป็็นเหมืือนสิ่่ง� ที่่�ต่อ่ ยอดการพััฒนาเทคโนโลยีีรถยนต์์ไฟฟ้้า
ในยุุคต่่อไป ดัังนั้้�นค่่ายรถยนต์์ผู้สนั
้� บั สนุุนทีีมแข่่งขัันในรายการนี้้�จึงึ ทุ่่�มเทอย่่างมาก
ในการพััฒนารถของตััวเองให้้สมรรถนะรถเหนืือกว่่าทีีมคู่่�แข่่ง เทคโนโลยีีใหม่่ๆ
ที่่�ทัันสมััยถููกนำำ�มาใช้้ ตั้้�งแต่่มอเตอร์์ไฟฟ้้าที่่�มีีการพััฒนาให้้มีีแรงม้้าสููงสุุดถึึง
270 แรงม้้า วััสดุทีุ่่ ใ� ช้้กัับตััวรถต้้องผ่่านการค้้นคว้้าและวิิจัยั เพื่่อ� ผลัักดันั รถให้้ไปถึึง
ความเร็็วที่่�สุุดยอด ทุุกส่่วนของรถจะต้้องทนทานแรงจีี ในระดัับความเร็็ว 0-100
ภายใน 2.8 วิินาทีี หรืือความเร็็วสููงสุุดที่่� 220 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง เพื่่�อทำำ�ให้้รถได้้
เปรีียบสููงสุุดเพื่่�อชิิงความเป็็นหนึ่่�งในการแข่่งขััน
ทีีม Jaguar Racing เป็็นหนึ่่�งในทีีมยัักษ์์ใหญ่่ของ Formula E ในตอนนี้้�
ที่่�กำำ�ลัังพััฒนารถเพื่่�อไล่่ล่่าแชมป์์ให้้ได้้ โดยมีีเทคโนโลยีีของ Dow คอยเป็็น
ผู้้สนั
� บั สนุุนอย่่างเป็็นทางการ ทีีม Jaguar Racing ได้้นำำ�เทคโนโลยีีด้า้ นวััสดุศุ าสตร์์
ของ Dow มาใช้้กัับตััวรถแข่่ง ทั้้�งในส่่วนของความปลอดภััยของโครงรถ ที่่�นั่่�ง
นัักแข่่ง โครงสร้้างของรถที่่�ปกป้้องนัักแข่่งและเครื่่�องยนต์์ โดยได้้นำำ�เอาวััสดุุ
อย่่าง polyolefin, polyurethane, acrylic รวมถึึงเทคโนโลยีีด้้านวััสดุุเคมีี
ที่่�สามารถขึ้้�นรููปได้้ มาสร้้างความแข็็งแรงให้้กัับตััวรถ และเครื่่�องยนต์์ ซึ่่�งเป็็น
สิ่่ง� สำำ�คัญที่่
ั จ� ะช่่วยให้้รถทนทานต่่อแรงจีีมหาศาลตลอด 45 รอบการแข่่งขััน โดยที่่�
รถจะต้้องมีีน้ำำ��หนัักเบาและแข็็งแรงเพื่่�อให้้สามารถรีีดความเร็็วสููงสุุดของรถ
ออกมาได้้
ซึ่่ง� เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ผ่า่ นการทำำ�งานและคิิดค้้นร่่วมกัันระหว่่างทีีมเซอร์์วิสิ
และวิิศวกรของทีีม Jaguar Racing กัับทีีมงานของ Dow เพื่่�อให้้ได้้เทคโนโลยีี
ใหม่่ๆ ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ในสนามแข่่งขัันได้้ และทำำ�ให้้ทีีมก้้าวไปสู่่�ชััยชนะในแต่่ละ
สนาม
การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง Jaguar Racing และ Dow ในครั้้�งนี้้�นอกจาก
จะได้้ประโยชน์์ในด้้านการแข่่งขัันแล้้ว ยัังต่่อยอดไปถึึงการได้้เทคโนโลยีีใหม่่ๆ
สำำ�หรัับการใช้้ในรถยนต์์ไฟฟ้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เป็็นการพััฒนาด้้าน
อุุตสาหกรรม ที่่�เน้้นในเรื่่�องพลัังงานสะอาดที่่�จะช่่วยทำำ�ให้้โลกใบนี้้�น่่าอยู่่�ยิ่่�งขึ้้�น
อีีกด้้วย
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THE IDEA

สวีีเดน ประเทศขาดแคลนขยะ
คำำ�นี้้�ไม่่เกิินจริิงใช่่ไหม?
เรื่่�องโดย	ดร.ปรีีดีี หงษ์์สต้้น
	นัักวิิจัยั ประจำำ�ศููนย์์อาณานิิคมและหลัังอาณานิิคมศึกึ ษา มหาวิิทยาลััยลิินเนีียส สวีีเดน

ท่่านผู้้�อ่่านทราบไหมครัับว่่า สวีีเดนเป็็นประเทศที่่�ต้้อง
นำำ�เข้้าขยะไปรีีไซเคิิลปีีหนึ่่�งๆ เป็็นล้้านตััน คนจึึงสงสััยกัันว่่า
มัันเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร ทั้้�งๆ ที่่�ประเทศพััฒนาแล้้วอื่่�นๆ เขาต่่างก็็
อยากจะกำำ�จััดขยะจำำ�นวนมหาศาลออกไปให้้ไกลๆ ประเทศ
ตัั ว เอง แต่่ สวีี เ ดนนี่่� กลัั บ แปลก ขยะของตัั ว เองมีี ไ ม่่ เ พีี ย งพอ
หรืืออย่่างไร ถึึงต้้องไปเที่่�ยวซื้้�อเอาขยะของคนอื่่�น
คำำ� ตอบคืือเพราะเขามีี ร ะบบจัั ดก ารกัั บ ขยะอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพครัับ มีีภาคเอกชนที่่�ลงทุุนในอุุตสาหกรรมจััดการ
ขยะนี้้�อย่่างพอสมควรจนจำำ�นวนขยะต่่อการคุ้้ม� ทุุนนั้้�นไม่่สมดุุลกันั
ทำำ�ให้้ธุุรกิิจการจััดการขยะของสวีีเดนจำำ�เป็็นต้้องนำำ�เข้้าขยะเพื่่�อ
จะได้้ขยัับเข้้าสู่่�จุุดคุ้้�มทุุนให้้ได้้ การจััดการขยะนี้้�เชื่่�อมโยงโดยตรง
กัับอุุตสาหกรรมพลัังงานชีีวมวล ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�เติิบโตอย่่างยิ่่�ง
ทั้้�งหมดนี้้�เขาทำำ�กัันเป็็นองคาพยพครัับ ทั้้�งภาครััฐและ
ภาคเอกชน นโยบายภาครัั ฐ เขาก็็ เ คลื่่� อ นรัั บ ประเด็็ น เรื่่� อ ง
สิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมทั้้�งเรื่่�องการประชาสััมพัันธ์์การจััดการขยะ
และการจััดสรรอุุปกรณ์์อำำ�นวยความสะดวกให้้การแยกขยะของ
ประชาชนเป็็นไปพอสมควรเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เมื่่อ� ทิิศทางของรััฐบาล

ในเมืืองหลวงเป็็นไปเช่่นนี้้� ก็็เชื่่�อมต่่อเข้้ากัับการจััดการของการ
ปกครองระดัับท้้องถิ่่น� ผู้้รั� บั ผิิดชอบการปกครองของระดัับมณฑล
และระดัับเมืืองต่่อไป
ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นไปได้เ้ พราะเงิินภาษีีนั่่น� ละครัับ เงิินมหาศาล
ในการจะนำำ�มาสร้้างระบบอำำ�นวยความสะดวกในการจััดการขยะ
ก็็มาจากภาษีีของประชาชนนั่่�นเอง
เมื่่�อนโยบายการจััดการขยะเป็็นไปในลัักษณะมหภาค
เช่่นนี้้� ก็็สามารถทำำ�ให้้การกำำ�หนดนโยบายร่่วมกัับภาคส่่วนอื่่�น
ของระบบราชการเกิิดขึ้้น� ได้้จริิง โดยเฉพาะเรื่อ�่ งการศึึกษาตั้้ง� แต่่ชั้้น�
ปฐมวััย เด็็กๆ ในโรงเรีียนสวีีเดนจะได้้เรีียนเรื่�อ่ งการฝึึกแยกขยะ
เหตุุผลที่่ต้้� องแยกขยะ และความสำำ�คัญข
ั องการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม
เพราะการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�มีีความคาดหวัังทางสัังคม
ใกล้้เคีียงกััน ก็็จะทำำ�ให้้คนทำำ�เป็็นนิิสััยมากขึ้้�น
ผมขอเล่่าตััวอย่่างเล็็กๆ ของการจััดการแยกขยะในเขต
ที่่�อยู่่�อาศััยของผมเองในสวีีเดน เพื่่อ� เป็็นตััวอย่่างก็็แล้้วกัันนะครัับ
วัันนี้้�ผมกัับลููกๆ กำำ�ลัังจะออกไปเที่่�ยวกััน และทุุกครั้้�งที่่�ออกจาก
อะพาร์์ตเมนต์์ ก็็จะพากัันนำำ�ขยะไปทิ้้�ง
6

@ DOW Magazin e

ในครัั ว เรืือนของทุุ กบ้้ าน ต่่ า งก็็ มีี ถุุ ง ขยะแยก
ออกไปเป็็นแต่่ละประเภทๆ โดยหลัักๆ จะเป็็น
• เศษอาหาร
• กล่่องกระดาษ บรรจุุภััณฑ์์กระดาษ
• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
• หนัังสืือพิิมพ์์ นิิตยสาร และกระดาษใช้้แล้้ว
• ขวดแก้้ว หรืือบรรจุุภััณฑ์์แก้้วที่่�เคลืือบสีี
• ขวดแก้้ว หรืือบรรจุุภััณฑ์์แก้้วที่่�ไม่่เคลืือบสีี
• เหล็็กและกระป๋๋องที่่�ทำำ�จากเหล็็ก
• ถ่่าน หลอดไฟ และอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
• ขยะที่่�เหลืือไม่่เข้้าพวก
เห็็นไหมครัับ เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่ในบ้้านก็็ดููจะวุ่่�นวาย
แล้้ว แต่่พอแยกไปๆ ก็็จะเริ่่�มเป็็นนิิสััยครัับ รู้้ว่� ่าอะไรควร
จะทิ้้�งตรงไหน เพราะสิินค้้าต่่างๆ ที่่�เราซื้้�อมาจากซููเปอร์์
มาร์์เก็็ตส่่วนใหญ่่จะมีีข้้อมููลบอกว่่าจะต้้องแยกเป็็นขยะ
ประเภทใดเสมอ แถมเขายัังมีีแหล่่งข้้อมููลอย่่างละเอีียด
ให้้เข้้าไปเช็็คด้้วยว่่าขยะชิ้้�นนั้้�นน่่าจะทิ้้�งใส่่กล่่องอะไร
ในเขตที่่� ผ มอยู่่�อาศัั ย จะมีี “สถานีี แ ยกขยะ”
(miljöstation) สำำ�หรัับทุุกครััวเรืือนที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณ
เดีียวกัันเพื่่อ� นำำ�ขยะมาทิ้้�ง โดยออกแบบให้้สถานีีนี้้อ� ยู่่�ห่่าง
จากบริิเวณที่่�อยู่่�อาศััยพอสมควร แต่่อยู่่�ใกล้้กัับทางเข้้า
บริิเวณที่่�อยู่่� เพื่่�อสะดวกต่่อการจััดเก็็บของรถเจ้้าหน้้าที่่�

สถานีีแยกขยะในเขตที่่�พักั อาศััย

เด็็กๆ เตรีียมทิ้้�งขยะตามถัังแยกที่่�เตรีียมเอาไว้้

ด้้านนอกเป็็นที่่�ทิ้้�งขยะสำำ�หรับั ขยะที่่�ต้้องเก็็บประจำำ�

ในห้้องสถานีีแยกขยะ จะมีีถังั ขยะแยกสำำ�หรัับขยะแต่่ละประเภท
และมีีป้้ายบอก รวมทั้้�งมีีอุุปกรณ์์ทำำ�ความสะอาดที่่�สมาชิิกเขตชุุมชนจะ
ช่่วยกัันรัักษาความสะอาด
บริิเวณด้้านนอกของสถานีีแยกขยะ จะเป็็นที่่�ทิ้้�งขยะประเภท
เศษอาหารและขยะไม่่เข้้าพวกทั้้�งหมดที่่�ต้้องถููกนำำ�ไปเผา ซึ่่�งจะเป็็นกล่่อง
ฝัังใต้้ดิิน เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นแหล่่งรวมของสััตว์์และเชื้้�อโรค ขยะด้้านนอกนี้้�
จะมีีการจััดเก็็บประจำำ� เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการหมัักหมมของเสีีย รวมทั้้�งจะมีี
การทำำ�ความสะอาดทุุกสััปดาห์์
นี่่�คืือตััวอย่่างของการนำำ�เงิินภาษีีมาจััดการเรื่่อ� งการแยกขยะครัับ
แน่่ น อนว่่ า ก็็ ยัั ง มีี ปัั ญ หามากมาย ไม่่ ใช่่ ว่่า ทุุ กสิ่่� ง ทุุ ก อย่่ า งจะประสบ
ความสำำ�เร็็จเสมอไป เช่่น การแยกขยะไม่่ถููกต้้อง การรวมขยะประเภท
เดีียวกัันไปทิ้้�งในที่่�เดีียว ฯลฯ แต่่ทิิศทางของเรื่่�องการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศจะคงอยู่่�ตลอดช่่วงศตวรรษที่่�จะ
มาถึึงนี้้� และสวีีเดนก็็คงจะเป็็นหนึ่่�งในประเทศแถวหน้้าที่่�มีบี ทบาทเรื่่อ� งนี้้�
ผมนำำ�เรื่่�องเล่่าเล็็กๆ น้้อยๆ จากประสบการณ์์ที่่�ได้้อาศััยอยู่่�ใน
โครงสร้้างสัังคมที่่เ� น้้นเรื่อ�่ งสิ่่ง� แวดล้้อม มาเรีียนกำำ�นัลั แด่่ท่า่ นผู้้อ่� า่ น หวัังว่่า
จะเป็็นโอกาสที่่�ดีีที่่�เราในประเทศไทยจะเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ของ
ประเทศสวีีเดนไม่่มากก็็น้้อยครัับ
7
@ DOW Magazin e

DOW FOCUS

วััสดุุศาสตร์์
(Materials Science)
ลดโลกร้้อน
ได้้อย่่างไร
เรามีีคำำ�ตอบ!
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เป็็นปััญหา
ใหญ่่ ที่่� มนุุ ษ ยชาติิ ทุุ ก คนล้้ ว นเผชิิ ญ ปัั จ จุุ บัั น มีี ก ารร่่ วม
แรงร่่วมใจของนานาประเทศ ตั้้�งแต่่ระดัับรััฐบาล องค์์กร
ภาคเอกชน รวมถึึงประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อรัักษาโลกใบนี้้�ให้้
ยัังคงมีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีเพื่่�อส่่งมอบต่่อให้้แก่่ลููกหลาน และ
ในความร่่วมมืือระดัับนานาชาติิ ได้้เกิิด “ความตกลงปารีีส”
(Paris Agreement) ภายใต้้กรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)
ที่่�ประเทศสมาชิิกภาคีีกรอบอนุุสัญญ
ั าฯ เห็็นชอบร่่วมกัันใน
การประชุุมภาคีีประจำำ�ปีี (Conference of Parties – COPS)
สมััยที่่� 21 ที่่�จะดำำ�เนิินการครอบคลุุมในเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อลด
อุุณหภููมิิของโลก
ไม่่ใช่่แค่่เพีียงภาครััฐบาลและ NGO เท่่านั้้�นที่่�ได้้มุ่่�งมั่่�น
ดำำ� เนิิ น การในเรื่่� องสภาพภููมิิ อ ากาศ เอกชนเช่่ น Dow
ก็็ประกาศจุุ ดยืืนชััดเจนในการร่่วมสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง
สภาพููมิิ อ ากาศด้้ ว ยการมีี "เป้้ า หมายเพื่่� อความยั่่� ง ยืืน"
(Sustainability Goal) อย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2538
โดยแบ่่งเป็็นเป้้าหมายที่่�ชัดั เจนทุุกๆ 10 ปีี ล่่าสุุด ปีี พ.ศ. 2563
Dow ได้้ประกาศเป้้าการทำำ�งานใหม่่ ต่่อยอดจากเป้้าหมาย
ความยั่่�งยืืนที่่�ได้้ประกาศไว้ใ้ นปีี พ.ศ. 2555 นั่่�นก็็คืือการ
รัับมืือกัับปััญหาสภาพภููมิิอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป โดยการ
มุ่่�งมั่่� น พัั ฒ นาและใช้้ เ ทคโนโลยีี ขั้้� น สููงในการผลิิ ต สิิ น ค้้ า
ที่่� ใช้้ทรััพยากรตั้้�งต้้นน้้อยลง และนำำ�เสนอผลิิตภัั ณฑ์์ที่่�จะ
ช่่วยให้้ลููกค้้าลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้
ด้้วย ซึ่่�ง Dow มีีนวััตกรรมล่่าสุุดเพื่่�อลดการปล่่อยคาร์์บอน
สาเหตุุหลัักของโลกร้้อนและมีีการนำำ�มาใช้ใ้ นหลากหลาย
อุุตสาหกรรมจนสามารถลดมวลรวมของคาร์์บอนได้้จริิง

อุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง
ลดคาร์์บอนในมหกรรม
โตเกีียวโอลิิมปิิก 2020
“การกีีฬาคาร์์บอนต่ำำ��” คำำ�นี้้�อาจฟัังดููแปลกหูู แต่่นี่่�คืือ
เรื่่�องจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในมหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิก 2020 ที่่�กรุุงโตเกีียว
ซึ่่ง� Dow ในฐานะพัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการด้้านการลดคาร์์บอน
ของคณะกรรมการโอลิิมปิิกสากล (IOC) ได้้นำำ�นวััตกรรมและ
ความเชี่่�ยวชาญมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ความปลอดภััย และความ
ยั่่�งยืืนของการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิก รวมทั้้�งกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ทั้้�งจากการก่่อสร้้าง
การดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ และการเดิินทางของนัักกีีฬา ผู้้�ชม
รวมทั้้�งสื่่�อมวลชน ไปยัังสนามแข่่งขััน
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การดำำ� เนิิ น งานจะมีี ก ารวัั ด แหล่่ ง ที่่� ม าของการปล่่ อ ย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจก และลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเหล่่ า นี้้� ใ ห้้ได้้ ม าก
ที่่�สุุด เพื่่�อสร้้างสมดุุลของการปล่่อยมลพิิษ ให้้ผลกระทบของ
ปริิมาณคาร์์บอนสุุทธิิของกิิจกรรมการแข่่งขัันรวมแล้้วเป็็นศููนย์์
ผ่่านเทคโนโลยีีของ Dow ที่่�นำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงสถานที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการแข่่งขัันกีีฬาหลายแห่่ง ทั้้�งใหม่่และที่่�มีีอยู่่�เดิิม เพื่่�อช่่วย
ป้้องกััน ปิิดผนึกึ เชื่่อ� มต่่อ เคลืือบ ปกป้้อง และส่่งมอบความยั่่ง� ยืืน
ในระยะยาวของอาคารหลัั งจากพิิ ธีี ปิิดก ารแข่่ งขัั น มากกว่่ า
ครึ่่�งหนึ่่�งของสถานที่่�จััดการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิก ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�
เดิิ ม ที่่� มีี อ ยู่่�แล้้ว การปรัั บ ปรุุ ง สามารถช่่ ว ยลดปริิ ม าณก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ประมาณ 80,000 ตััน โดยนำำ�เทคโนโลยีี
ต่่ างๆ ของ Dow มาใช้้เพื่่�อ ช่่วยยกระดัับ ประสิิทธิิภาพและ
ความสวยงามของส่่วนหน้้าอาคาร ภายนอกอาคาร รวมไปถึึง
ระบบไฟฟ้้าด้้วย

• VORACOR™ โพลีียููรีเี ทนของ Dow ถููกนำำ�ไปใช้้ในการ
ทำำ�กระดานโต้้คลื่่�น เนื่่�องจากสามารถขึ้้�นรููปได้้หลากหลายและ
น้ำำ��หนัักเบา มีีความหนาแน่่นต่ำำ�� แต่่มีีความแข็็งแรงสููง สามารถ
ขึ้้�นรููปได้้ง่่ายและทนทาน นอกจากนี้้�ยัังมีีคุุณสมบััติิไม่่ทำำ�ลาย
โอโซนในชั้้�นบรรยากาศอีีกด้้วย
• เทคโนโลยีีอีีลาสโตเมอร์์ (Elastomer) VERSIFY™
ได้้รัับเลืือกจาก Toppan Printing มาใช้้ในการผลิิตเส้้นใย
โพลิิโอเลฟิินส์์ ซึ่่�งถููกนำำ�มาใช้้ทำำ�ป้้ายชั่่�วคราวต่่างๆ โดยชิ้้�นส่่วน
ที่่� เ ป็็ น พลาสติิ กทั้้� ง หมดจะเป็็ น โพลิิ โ อเลฟิิ น ส์์ เ พีี ย งชนิิ ด เดีี ย ว
เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการรีีไซเคิิล เมื่่�อการแข่่งขัันสิ้้�นสุุดลง Dow และ
Toppan ตั้้ง� ใจที่่�จะรวบรวมป้้ายเหล่่านี้้� เพื่่อ� เปลี่่�ยนเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ต่่ า งๆ ต่่ อ ไป รวมถึึ ง นำำ� มาผ่่ า นกระบวนการให้้กลายเป็็ น
เม็็ดพลาสติิกเพื่่�อนำำ�มาใช้้ใหม่่ หรืือนำำ�มาผสมกัับเศษไม้้เพื่่�อผลิิต
เป็็นวััสดุุที่่�สามารถนำำ�ไปทำำ�เป็็นม้้านั่่�ง พื้้�น เป็็นต้้น

ตััวอย่่างโซลููชัันของ Dow
ในมหกรรมโตเกีียวโอลิิมปิิก 2020
• DOWANOL™ ไกลคอลอีีเทอร์์ (Glycol Ethers)
ที่่�ใช้้ในน้ำำ��เป็็นตััวทำำ�ละลาย จึึงมีีสารประกอบอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่ายใน
ระดัับที่่�ต่ำำ�� ช่่วยลดความเสีียหายจากความชื้้�น การแตกร้้าว และ
การผุุกร่่อน เพื่่�อให้้สถานที่่�ยัังคงดููใหม่่ ใช้้กัับงานพื้้�นอีีพ็็อกซี่่�และ
พื้้�นอะคริิลิิคสำำ�หรัับสนามกีีฬา
• ELASTENE™ อีีลาสโตเมอร์์ (Elastomeric)
นวััตกรรมสำำ�หรัับสีีทาภายนอกที่่�ช่่วยปกป้้องผนัังอาคารด้้วย
คุุณสมบััติิการต้้านทานสิ่่�งสกปรกและน้ำำ�� ได้้ดีีเยี่่�ยม
• อะคริิลิิคโพลีีเมอร์์ PRIMAL™ เป็็นตััวทำำ�ละลาย
ที่่�มีีคุุณสมบััติิปกป้้องผนัังภายในอาคารให้้ทนทานในระยะยาว
และยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม
• Dow AXELERON™ เป็็นสารประกอบใช้้ในชั้้�น
ฉนวนในสายโทรคมนาคม ช่่วยให้้ความเร็็วในการส่่งและสััญญาณ
ของสนามกีีฬามีีประสิิทธิิภาพและวางใจได้้มากที่่�สุุด ลดความ
เสี่่�ยงของสััญญาณขััดข้้อง นอกจากนี้้� ยัังมีีการใช้้สารประกอบ
AXELERON™ ร่่วมกัับ ENGAGE™ โพลิิโอเลฟิินอีีลาสโตเมอร์์
(Polyolefin Elastomers) ในการทำำ�ชั้้น� ฉนวนสำำ�หรัับสายเคเบิิล
แรงดัันต่ำำ��และขนาดกลางที่่�ยาวกว่่า 45 กิิโลเมตร เพื่่อ� ช่่วยส่่งกำำ�ลังั
ไฟฟ้้าที่่�มีีความเสถีียรได้้ทั่่�วทั้้�งอาคาร
• DOWSIL™ SE 797 สารผนึึ กซิิลิิโ คนที่่� ถููก ใช้้ใน
หลัังคาและทางเดิินเชื่่�อมที่่�เชื่่�อมศููนย์์กระจายเสีียงนานาชาติิ
กัับศููนย์์ข่่าวหลััก ทำำ�ให้้ด้้านหน้้ากระจกดููโฉบเฉี่่�ยว ไม่่มีีกรอบ
โลหะ สารผนึึกซิิลิิโคนมีีการยึึดเกาะดีีเยี่่�ยม ทั้้�งยัังป้้องกัันสภาพ
อากาศ และยัังช่่วยดููดซัับแรงสั่่�นสะเทืือนระหว่่างองค์์ประกอบ
ของโครงสร้้าง เพื่่�อป้้องกัันการแตกร้้าวจากอุุณหภููมิิสููงในช่่วง
ฤดููร้้อนของโตเกีียว

สำำ�หรัับมหกรรมกีีฬาโตเกีียว โอลิิมปิิก 2020 ประกอบ
ไปด้ว้ ยสถานที่่ทั้้� �งหมด 43 แห่่ง ได้้แก่่ อาคารก่่อสร้้างถาวรใหม่่
8 แห่่ง สถานที่่�ที่่�มีีอยู่่�เดิิม 25 แห่่ง และสถานที่่�ชั่่�วคราวอีีก
10 แห่่ง ซึ่่�งได้้รัับการออกแบบใหม่่เพื่่�อให้้ตอบโจทย์์การใช้้งาน
ของผู้้ค� นในเมืืองและผู้้อ� ยู่่�อาศััยในทศวรรษหน้้า รวมถึึงช่่วยสร้้าง
เกีียรติิประวััติิให้้กัับประเทศญี่่�ปุ่่�นต่่อไป
กว่่าที่่�จะมาถึึงมหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิก ในปีี 2020 ที่่�โตเกีียว
Dow ได้้มีีส่่วนร่่วมในการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิกตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2523
ซึ่่�งเป็็นปีีแรกที่่� Dow เริ่่�มจััดหาวััสดุุอุุปกรณ์์ให้้แก่่สถานที่่�จัดก
ั าร
แข่่งขััน และในช่่วง 40 ปีีที่่�ผ่่านมา การเป็็นพัันธมิิตรก็็ได้้พััฒนา
เติิบโต จนในปีี พ.ศ. 2553 Dow ได้้กลายเป็็นบริิษััทวัสดุ
ั ุศาสตร์์
อย่่างเป็็นทางการของการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิก และเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของโครงการ The Olympic Partners (TOP) ต่่อมาในปีี พ.ศ.
2560 หลัังจากที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการเป็็นพัันธมิิตรด้้าน
คาร์์ บ อนกัั บ คณะกรรมการจัั ด งานโอลิิ ม ปิิ กที่่� เ มืืองโซชิิ แ ละ
นครริิโอ เด จาเนโร (Sochi and Rio Organizing Committees)
คณะกรรมการโอลิิมปิิกสากลก็็ได้้แต่่งตั้้�ง Dow ให้้เป็็นพัันธมิิตร
อย่่างเป็็นทางการด้้านการลดคาร์์บอน เพื่่�อจัับมืือกัันก้้าวไปสู่่�
เป้้าหมาย “การกีีฬาคาร์์บอนต่ำำ��” เพื่่�อช่่วยให้้โลกใบนี้้�ยัังคง
มีีสภาพแวดล้้อมที่่�น่่าอยู่่�ต่่อไป
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อุุตสาหกรรมโรงกลั่่�นปรัับตััวสู้้�โลกร้้อน
แนวโน้้มสำำ�คััญของอุุตสาหกรรมการกลั่่�นน้ำำ��มััน 6 ประการใน
ปััจจุุบััน คืือ

ปััจจุุบััน ทั่่�วโลกตื่่�นตััวต่่อปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
อากาศจากภาวะโลกร้้อน หรืือ Climate Change โดยหลาย
ประเทศตั้้�งเป้้าหมายความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (carbon
neutral) และมุ่่�งมั่่�นในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้
เป็็นศููนย์์ (net zero emissions) ภายในปีี พ.ศ. 2593 เพื่่อ� ผลัักดันั
เป้้ า หมายการรัั ก ษาระดัั บ อุุ ณ หภููมิิ เ ฉลี่่� ย โลกให้้สููงขึ้้� น ไม่่ เ กิิ น
2 องศาเซลเซีียส ตามความตกลงปารีีส และเนื่่�องจากการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกเกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้พลัังงาน ทิิศทางของโลก
จึึงมุ่่�งเน้้นไปยัังการพััฒนาพลัังงานสะอาดและลดการใช้้พลัังงาน
ลง อย่่างไรก็็ตาม เรายัังไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงการใช้้พลัังงานจาก
ฟอสซิิลได้้ในขณะนี้้� ดัังนั้้�น ทางออก คืือ “ทำำ�อย่่างไรให้้เกิิดการ
ใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงด้้วย”
เมื่่�อภาคอุุตสาหกรรมต้้องมีีบทบาทสำำ�คััญในการช่่วยลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตั้้�งแต่่จุดุ เริ่่ม� ต้้นการผลิิตอย่่างการผลิิต
น้ำำ��มัันและผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ Dow จึึงได้้มีีเทคโนโลยีี
เพื่่�อพััฒนาการผลิิตให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดย คุุณวิิชาญ
ตั้้� ง เคีี ย งศิิ ริิ สิิ น ผู้้� อำำ� นวยการฝ่่ายขายภููมิิ ภ าคเอเชีี ย แปซิิ ฟิิ ก
กลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย ได้้กล่่าวในงานสััมมนาออนไลน์์หัวั ข้้อ
“Sustainable Refinery Trend and Technology” ให้้เห็็น

1.	มีีการปรัับปรุุงเพิ่่�มอััตราการใช้้งานของเครื่่�องจัักรการกลั่่�น
	น้ำำ��มัันของโรงกลั่่�นเพื่่�อแก้้ปััญหาข้้อจำำ�กัดั ในการผลิิต
2. แหล่่งน้ำำ��มัันดิิบที่่�มีีคุุณภาพมีีจำำ�นวนลดลง จึึงต้้องหัันมาใช้้
	น้ำำ��มัันดิิบจากแหล่่งที่่�มีีปริิมาณกำำ�มะถัันเจืือปนมากขึ้้�น
3.	ปััจจุุบันั มีีการออกมาตรการในการกำำ�หนดค่่าปริิมาณกำำ�มะถััน
ในผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันชนิิดต่่างๆ ที่่�เข้้มงวดขึ้้�น เช่่น ข้้อกำำ�หนด
	ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น้ำำ��มัั น สำำ� หรัั บ เรืือเดิิ น สมุุ ท รที่่� กำำ� หนดโดย
International Maritime Organization (IMO)
4.	การกำำ� หนดมาตรฐานปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซซัั ล เฟอร์์
ไดออกไซด์์ แ ละอนุุ พัั น ธ์์ ข องก๊๊ า ซซัั ล เฟอร์์ ไ ดออกไซด์์
	ที่่�เข้้มงวดขึ้้�น
5.	มีี ก ารตั้้� ง เป้้ า หมายลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก ทั้้� ง
คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ แ ละซัั ล เฟอร์์ ไ ดออกไซด์์ เพื่่� อ บรรลุุ
เป้้าหมายความยั่่�งยืืน
6.	การลดการใช้้พลัั ง งาน ซึ่่� ง จะช่่ ว ยลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
เรืือนกระจก
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ดัั ง นั้้� น สิ่่� ง ที่่� โ รงกลั่่� น น้ำำ��มัั น ต้้องการในปัั จ จุุ บัั น คืือ
เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ โดยลดการใช้้พลัังงานลง
ให้้ได้้มากที่่�สุุด ลดความจำำ�เป็็นในการหยุุดเดิินเครื่่�องนอกแผน
ลดปััญหา เช่่น การกััดกร่่อน ซึ่่�งจะช่่วยยืืดอายุุการทำำ�งานของ
โรงกลั่่�นและลดระยะเวลาการซ่่อมบำำ�รุงุ ลง โดยไม่่ต้้องเพิ่่ม� เม็็ดเงิิน
ในการลงทุุนจำำ�นวนมาก ขณะเดีียวกัันต้้องช่่วยดัักจัับก๊๊าซต่่างๆ
จากกระบวนการผลิิต เพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่� อ ตอบสนองความต้้องการดัั ง กล่่ า วของกลุ่่�ม
โรงกลั่่�น Dow จึึงได้้คิิดค้้นสาร UCARSOL™ (ยููคาซอล) ซึ่่�งเป็็น
นวัั ต กรรมใหม่่ ล่่ าสุุ ด เพื่่� อดัั กจัั บ ก๊๊ าซพิิ ษที่่� ถููกปล่่ อยออกจาก
โรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ เช่่น โรงกลั่่�นน้ำำ��มััน โรงแยก
ก๊๊าซธรรมชาติิ โรงไฟฟ้้า และโรงงานปุ๋๋�ย เพื่่อ� แก้้ปััญหาที่่�เหมาะสม
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตของโรงกลั่่�น ลดการปล่่อยก๊๊าซ
ที่่�เป็็นมลภาวะต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และยัังช่่วยลดการใช้้พลัังงาน
ในระบบการผลิิต

โดยสาร UCARSOL™ นี้้� จ ะช่่ ว ยลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
ที่่�เป็็นพิิษกัับสิ่่�งแวดล้้อมและยัังช่่วยลดการกััดกร่่อนในระบบ
ของอุุปกรณ์์ รวมถึึงก่่อให้้เกิิดการประหยััดพลัังงาน โดยกลุ่่�ม
บริิษัทั Dow มีีระบบบริิการหลัังการขาย Amine Management
Program เพื่่�อเก็็บตััวอย่่างไปวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิิน
งานหน่่วยผลิิตที่่�ใช้้สาร UCARSOL™ รวมถึึงให้้ความรู้้� คำำ�แนะนำำ�
และวิิธีีแก้้ปััญหาให้้ด้้วย โดยโครงการที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดัังกล่่าวนี้้�
ของกลุ่่�มบริิษััท Dow เช่่น โรงกลั่่�นน้ำำ��มัันในเกาหลีีใต้้และจีีน
โรงไฟฟ้้าในญี่่�ปุ่่�น รวมทั้้�งโรงกลั่่�นของ IRPC ในประเทศไทย
ต่่างประสบผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
และสามารถลดการใช้้พลัังงานลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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อุุตสาหกรรมบรรจุุ ภััณฑ์์ที่่�ผลัักดัันให้้พลาสติิก
ทำำ�หน้้าที่่�ที่่�แท้้จริิงในการช่่วยลดโลกร้้อน
หนึ่่�งในธุุรกิิจหลัักของ Dow คืือ พลาสติิกเพื่่�อผลิิตเป็็น
บรรจุุภััณฑ์์ ซึ่่�ง Dow ก็็ได้้มุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งเสริิมให้้
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกเหล่่านี้้�มีีการปลดปล่่อยคาร์์บอนน้้อยลง
เช่่น การนำำ�พลาสติิกรีีไซเคิิลมาทำำ�เม็็ดพลาสติิกที่่�มีีคุุณภาพสููง
การทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์บางลงแต่่มีีความทนทานยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึง
การพยายามสร้้างระบบให้้เกิิ ดก ารนำำ�พล าสติิ ก ใช้้แล้้วไป
รีีไซเคิิล ให้้เกิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ไม่่มีพล
ี าสติิกหลุุดรอดออกสู่่�
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเราจะมาพููดคุุยกัับ คุุณอนุุรัักษ์์ รััศมีีอมรวิิวััฒน์์
Climate Change Specialist ถึึงการทำำ�งานของ Dow เพื่่อ� ทำำ�ให้้
พลาสติิกช่่วยลดโลกร้้อนได้้จริิง
คุุณอนุุรัักษ์์ ชวนให้้ทุุกคนลองมองย้้อนไปสััก 40-50 ปีี
ที่่�แล้้ว ที่่�พลาสติิกก่่อกำำ�เนิิดมา วััตถุุประสงค์์คืือการทดแทนวััสดุุ
จากธรรมชาติิในอุุตสาหกรรมต่่างๆ เช่่น เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า แอร์์ ตู้้เ� ย็็น
ทีีวีี ปริ้้�นเตอร์์ หรืือแม้้แต่่ชิ้้�นส่่วนในรถยนต์์ แต่่หลายคนอาจจะ
นึึกถึงึ พลาสติิกที่่ใ� กล้้ชิิดผู้้บ� ริิโภคมากที่่�สุุด นั่่�นก็็คืือ กลุ่่�มพลาสติิก
ที่่�ใช้้เป็็นบรรจุุภััณฑ์์
หากถามว่่าพลาสติิกเกี่่�ยวกัับโลกร้้อนอย่่างไร จริิงๆ แล้้ว
ไม่่ใช่่แค่่พลาสติิก แต่่วัสดุ
ั ทุุ กุ อย่่างจะมีีการประเมิินผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยใช้้วิิธีกี ารประเมิินวััฏจักั รชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์ (Life
Cycle Assessment) ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลที่่�บอกว่่าวััสดุุแต่่ละชนิิดมีี

ผลต่่อโลกร้้อนแค่่ไหน ซึ่่�งเวลาเราประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์
เราก็็ จ ะประเมิิ น จากค่่ า การปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกที่่� มีี อ ยู่่� 6
ชนิิดหลััก ซึ่่�งตััวที่่�ทุุกคนรู้้�จัักมากที่่�สุุด ก็็คืือ คาร์์บอนไดออกไซด์์
โดยดููว่่าการผลิิตสิินค้้านี้้�ขึ้้�นมามีีการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ออกมา ในรููปคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าเท่่าไหร่่
วััฏจัักรชีีวิิตของสิินค้้า จะมีีอยู่่� 5 ขั้้�นตอน ก็็คืือ 1. การได้้
มาซึ่่ง� วััตถุุดิบิ 2. กระบวนการผลิิต 3.การกระจายสิินค้้า 4. การนำำ�
สิินค้้าไปใช้้งาน 5. การกำำ�จััดซาก ซึ่่�งการกำำ�จััดซากจะมีีทั้้�งส่่วน
ที่่�รีีไซเคิิลได้้ และรีีไซเคิิลไม่่ได้้ การประเมิินผลกระทบเกี่่�ยวกัับ
โลกร้้อน จะคิิดเป็็นค่่าคาร์์บอนที่่�ออกมาในแต่่ละขั้้�นตอน เอามา
บวกรวมกัันจะเรีียกว่่าเป็็น คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ (carbon footprint)
เมื่่�อผลิิตสิินค้้าและบริิการออกมา จะมีีตััวเลขเพื่่�อใช้้เปรีียบเทีียบ
ว่่ามีีจำำ�นวนเท่่าไหร่่ ซึ่่�งจริิงๆ แล้้ว วงจรชีีวิิตของพลาสติิกจะ
ปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์น้้อยมาก แต่่ในขั้้�นตอนการ
จััดการซาก เป็็นขั้้�นตอนที่่�มีีปััญหา โดยเฉพาะในประเทศกำำ�ลััง
พััฒนา เนื่่�องจากพลาสติิกมีีหลายชนิิดมาก แล้้วเป็็นวััสดุุที่่�อายุุ
ค่่ อ นข้้างยืืน จำำ� เป็็ น ต้้องมีี ก ารจัั ดก ารที่่� ใช้้ระบบที่่� รัั ดกุุ ม และ
มีี เทคโนโลยีี ที่่� เหมาะสม การทำำ�ให้้พลาสติิกสามารถช่่ วยลด
โลกร้้อนได้้ ต ามฟัั ง ก์์ ชัั น ที่่� ค วรจะเป็็ น จึึ ง ต้้องผลัั กดัั น ให้้เกิิ ด
สิ่่�งเหล่่านี้้� คืือ

1.	ทำำ�ให้้พลาสติิกถููกนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
2.	ทำำ�ให้้พลาสติิกถููกนำำ�กลัับมารีีไซเคิิล
3.	ทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกถููกออกแบบมาให้้รีีไซเคิิล
		 ได้้ตั้้ง� แต่่แรก
4.	ทำำ�ให้้พลาสติิกที่่�นำำ�ไปรีีไซเคิิลไม่่ได้้จริิงๆ ถููกนำำ�ไปทำำ�
		 ถนน ทำำ�อิิฐ เพื่่�อไม่่ให้้หลุุดรอดไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
5.	ทำำ�ให้้พลาสติิกมีีน้ำำ��หนัักเบาลงแต่่ยัังมีีความทนทาน

รีีไซเคิิล ทดแทนการใช้้พลาสติิกหลายชนิิด ซึ่่�งช่่วยลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก และช่่วยลดปริิมาณพลาสติิกเหลืือทิ้้�งได้้อีีก
ทางหนึ่่�ง สามารถนำำ�ไปผลิิตเป็็นถุุงรีีฟิิล ถุุงทรงตั้้�ง ถุุงใส่่ข้้าวสาร
ถุุงใส่่อาหารสััตว์์ และถุุงที่่�ต้้องรองรัับสิินค้้าที่่�มีีน้ำำ��หนัักมาก
เม็็ดพลาสติิก RETAIN™ ที่่�ช่่วยผสานให้้พลาสติิกหลาย
ชนิิดซึ่่�งตามปกติิรีีไซเคิิลรวมกัันไม่่ได้้ ให้้สามารถหลอมรวมกััน
แล้้วนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้
ทั้้�งหมดนี้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็นธุุรกิิจก่่อสร้้าง ปิิโตรเคมีี และบรรจุุ
ภััณฑ์์ ล้้วนเป็็นสิ่่�งที่่� Dow ได้้ใช้้ความเชี่่�ยวชาญและความร่่วมมืือ
กัับลููกค้้าพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่ต� อบโจทย์์การลดคาร์์บอน เพื่่อ� ให้้เรา
เข้้าใกล้้เป้้าหมายการลดโลกร้้อนที่่�ทุุกคนต่่างร่่วมแรงร่่วมใจกััน
ลงมืือทำำ�อย่่างเป็็นรููปธรรม

Dow ในฐานะผู้้นำ� ำ�ด้้านวััสดุศุ าสตร์์ จึึงได้้คิิดค้้นนวััตกรรม
เพื่่�อตอบโจทย์์ดัังกล่่าว ตััวอย่่างของผลิิตภััณฑ์์ที่่�เราภููมิิใจ ได้แ้ ก่่
เม็็ดพลาสติิก XUS 60921.01 มีีส่่วนผสมของพลาสติิก
ที่่�ผ่่านการใช้้งานจากผู้้�บริิโภค หรืือ PCR (post-consumer
resin) ในสัั ดส่่วน 40% เพื่่� อผลิิ ตเป็็ นฟิิล์์มหดเพื่่� อรััดสิินค้้า
(collation shrink film) โดยยัังคงคุุณสมบััติิเทีียบเท่่ากัับฟิิล์์ม
ที่่�ทำำ�มาจากเม็็ดพลาสติิกใหม่่ 100% สามารถช่่วยลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ 17% และประหยััดพลัังงานได้้กว่่า
30% (โดยประมาณ) เมื่่อ� เทีียบกัับการใช้้เม็็ดพลาสติิกใหม่่ทั้้ง� หมด
โดยผู้้ผ� ลิิตสามารถนำำ�ไปใช้้แทนเม็็ดพลาสติิกเดิิมได้เ้ ลยโดยไม่่ต้้อง
ปรัับเปลี่่�ยนเครื่่�องจัักร และเมื่่�อผ่่านการใช้้งานแล้้วยัังนำำ�กลัับไป
รีีไซเคิิลซ้ำำ��ได้้
เม็็ดพลาสติิก INNATE™ TF สำำ�หรัับผลิิตฟิิล์ม์ โพลิิเอทิิลีนี
TF-BOPE (Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene)
โดยฟิิล์์มใหม่่นี้้�จะแข็็งแรงกว่่าเดิิม มีีประสิิทธิิภาพในเรื่่�องความ
สวยงามและการพิิ ม พ์์ ที่่� ดีี กว่่ า ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� น ยัั ง เป็็ น มิิ ต รต่่ อ
สิ่่�ง แวดล้้อม เพราะสามารถออกแบบบรรจุุ ภััณ ฑ์์ ด้้ว ยการใช้้
พลาสติิกโพลิิเอทิิลีีนทั้้�งหมด หรืือ all-PE สะดวกต่่อการนำำ�ไป

FYI

การเลืือกซื้้�อของแบบถุุงรีีฟิิ ลช่่วยลดโลกร้้อนได้้จริิงไหม
แต่่เดิิมผลิิตภััณฑ์์จะใส่่ในขวดแข็็งซึ่่�งมีีน้ำำ�หนัักมากกว่่าซอง ประมาณ 80-90% การทำำ�ถุงุ รีีฟิิล
และพััฒนาให้้ถุงุ รีีฟิิลมีีฟังั ก์์ชันั ที่่�ขวดแข็็งทำำ�ได้้ สามารถช่่วยลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ ทั้้�งใน
กระบวนการผลิิต การขึ้้�นรููปวััตถุุดิบิ ลงไปได้้ถึงึ ประมาณ 80% รวมถึึงสามารถขนส่่งสิินค้้าได้้มากขึ้้�น
โดยใช้้ทรัพ
ั ยากรเท่่าเดิิม ทำำ�ให้้ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากการขนส่่งลงได้้ และหาก
ใช้้ถุงุ ที่่�ผลิิตจากวััสดุุชนิดิ เดีียว (mono material) ก็็ยังั สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้อีกี ด้้วย
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Dow พาทััวร์์ เจาะลึึกนวััตกรรมลดคาร์์บอนที่่�ผสมผสาน
ความเป็็นญี่่ปุ่่�
� นได้้อย่่างลงตััว ในมหกรรมโตเกีียว โอลิิมปิิก 2020
กว่่าจะมาถึึงวัันที่่�มหกรรมกีีฬาที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่นี้้�จะได้้จัดขึ้้
ั �น โลกทั้้�งใบต่่างก็็เผชิิญกัับปััญหาใหญ่่ นั่่�นก็็คืือ โรคระบาดโควิิด-19
ที่่�ส่่งผลต่่อวิิถีีชีีวิิต การปฏิิสััมพัันธ์์ของผู้้�คน แต่่ทางเจ้้าภาพอย่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นก็็พยายามอย่่างหนัักในการจััดงานครั้้�งนี้้�
ซึ่่�งนอกเหนืือจากประเด็็นเรื่่�องโรคระบาดที่่�ต้้องคำำ�นึึงและจััดการถึึงแล้้ว การจััดมหกรรมโอลิิมปิิกครั้้�งนี้้�ยัังได้้นำำ�นวััตกรรม
การก่่อสร้้างหลากหลายรููปแบบที่่�ช่ว่ ยให้้การจััดมหกรรมการกีีฬาระดัับโลกในครั้้�งนี้้�ใช้้พลัังงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ให้้เป็็นการแข่่งขัันโอลิิมปิกิ ที่่�มีกี ารปลดปล่่อยคาร์์บอนต่ำำ� ซึ่่�งคอลััมน์์ Dow Insight ฉบัับนี้้� เราจะ
พาทุุกคนไปทััวร์เ์ จาะลึึกกัันเลยว่่า อาคารสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�ใช้ ้ในการแข่่งขัันครั้้�งนี้้� มีีหน้้าตาเป็็นอย่่างไร และใช้้เทคโนโลยีีอะไรบ้้าง

Olympic Stadium

1

นวััตกรรมโฟมสเปรย์์โพลีียููรีีเทนของ Dow ที่่�ทำำ�ด้้วย
VORANOLTM Polyether Polyols เป็็นผู้้�อยู่่�อยู่่�เบื้้�องหลััง
ความมั่่�นคงปลอดภััยของสนามกีีฬาโอลิิมปิิกประเทศญี่่�ปุ่่�น โดย
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวช่่วยปิิดช่่องว่่างระหว่่างวััสดุุก่่อสร้้าง พร้้อมปรัับ
ตามสภาพที่่�เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิกัับความผัันผวนของอุุณหภููมิิ

2
Tokyo Aquatics Centre
นวััตกรรม ENGAGETM Polyolefin Elastomers
ถููกใช้้งานที่่� ศูู นย์์ กีี ฬ าทางน้ำำ��ป ระเทศญี่่� ปุ่่� น ทำำ� ให้้ใช้้พลัั ง งาน
ได้้ ยาวนานและมีี ประสิิ ทธิิภาพ ภายในสายเคเบิิ ลแรงดัันต่ำำ��
และปานกลาง โดยทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างยางและพลาสติิก
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3

6

Olympic Village

International Broadcast Centre

นวัั ต กรรม DOWSIL TM SE 5006 Sealant และ
DOWSILTM SH 780 Sealant เป็็นตััวปิิดช่อ่ งว่่าง หน้้าต่่าง ประตูู
และลิิฟต์์ของหมู่่�บ้้านโอลิิมปิิกซึ่่�งมีีนัักกีีฬา 11,000 คนจาก 206
ประเทศ เข้้ามาใช้้งาน โดยนวััตกรรมนี้้�จะช่่วยเพิ่่�มความสามารถ
ในการทนความร้้อนได้้สููงขึ้้�นจึึงทำำ�ให้้ติิดไฟได้้ยาก รวมทั้้�งไม่่เกิิด
การติิดไฟจากโครงสร้้างทางเคมีีของวััสดุเุ องทำำ�ให้้มีีความปลอดภััย
และสามารถป้้องกัันจากอุุบััติิเหตุุไฟไหม้้ได้้

นวััตกรรม DOWSILTM SE 797 Sealant ทำำ�ให้้กระจก
ทางเดิินเชื่่อ� มที่่�เชื่่อ� มระหว่่าง International Broadcast Center
กัับ Main Press Center มีีความสวยงามโดยไม่่ต้้องใช้้กรอบโลหะ
เป็็นตััวยึึดโครงสร้้างกระจก

7

4

Yumenoshima Park Archery Field
นวัั ต กรรม DOWLEX TM Polyethylene Resins
มอบความแข็็ ง แกร่่ ง ทนทานพร้้อมความยืืดหยุ่่�น สำำ� หรัั บ
การออกแบบสนามหญ้้าโตเกีียว 2020 นอกจากนี้้� เทคโนโลยีีนี้้�
ยัังถููกใช้้เพื่่�อสร้้างสนามหญ้้า London Blue ในการแข่่งขัันกีีฬา
โอลิิมปิิกลอนดอน 2012 มาแล้้ว

Ariake Gymnastics Centre

8

นวััตกรรม การเคลืือบผนััง Elastomeric ELASTENETM
ช่่วยเพิ่่�มความทนทานของผนัังต่่อสิ่่�งสกปรกและน้ำำ��ได้้ดีีเยี่่�ยม
เพื่่� อ การปกป้้ อ งที่่� ย าวนานหลัั ง การแข่่ ง ขัั น ของ อาริิ อ าเกะ
ยิิมนาสติิกเซ็็นเตอร์์ประเทศญี่่�ปุ่่�น

Nippon Budokan

5

นวััตกรรม DOWANOLTM Glycol Ethers คืือ ระบบ
การเคลืือบพื้้�นผิิวแบบน้ำำ��ที่่�ใช้้ ณ Nippon Budokan ประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการยึึดเกาะของสีี ช่่วยให้้แห้้งเร็็ว
และป้้องกัันความเสีียหายจากความชื้้�น การแตกร้้าวและการ
ผุุกร่่อน รวมถึึงช่่วยให้้สีีดููสดอีีกด้้วย

Oi Hockey Stadium
นวััตกรรม สารประกอบ AXELERON TM เบื้้�องหลััง
ประสิิทธิิภาพสััญญาณของ ออย ฮอกกี้้� สเตเดีียม ประเทศญี่่�ปุ่่�น
โดยนวััตกรรมนี้้�ถููกนำำ�ไปใช้้ในสายโทรคมนาคมเพื่่อ� ช่่วยในการส่่ง
ความเร็็วเสีียงและลดความเสี่่�ยงของการสููญเสีียสััญญาณ
ทั้้�งหมดนี้้� เป็็นนวััตกรรมที่่� Dow นำำ�เสนอให้้พาร์์ทเนอร์์
คู่่�ค้้า ลููกค้้า นำำ� ไปใช้้งานในสิ่่� ง ก่่ อ สร้้างทั่่� ว โลก เพื่่� อ ผลลัั พธ์์
ที่่�สวยงาม ปลอดภััย ทนทาน และสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกได้้ เพื่่� อสภาพแวดล้้อมที่่� ยัังคงสะอาด สวยงาม
พร้้อมกัับการเติิบโตของเมืืองต่่อไป
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DOW NEIGHBOR

เลี้้�ยงลููกให้้เก่่งในยุุคโควิิด-19
ด้้วยทัักษะสมอง EF
เรื่่�องโดย	อััจฉรา วิิเศษศรีี
	ผู้้�สื่่�อข่่าวประจำำ�จังั หวััดระยอง

คอลััมน์์ Dow Neighbor ฉบัับนี้้� เราไม่่ได้้เดิินทางไปไหน
ไกล แต่่จะพาทุุกคนมาทำำ�ความรู้้จั� กั โครงการ “ดาว-อีีเอฟ พััฒนา
เยาวชนสู่่คว
� ามสำำ�เร็็จ เพื่่อ� ระยองผาสุุก” ซึ่่ง� เป็็นโครงการที่่�กลุ่่�ม
บริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับคณะยุุทธศาสตร์์แผนพััฒนา
บ้้านฉาง สถาบัันรัักลููก ผู้้�นำำ�ชุุมชน ครูู อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน และแกนนำำ�จากภาคส่่วนต่่างๆ ในจัังหวััดระยอง
นำำ�ทักั ษะสมองเพื่่อ� ความสำำ�เร็็จหรืืออีีเอฟ (Executive Functions:
EF) มาเป็็นรากฐานในการเลี้้�ยงดููและพััฒนาเด็็กและเยาวชนใน
จัังหวััดระยอง ผ่่านชุุดความรู้้�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาทัักษะสมอง EF
ที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์รู้้�จัักควบคุุมอารมณ์์ ยัับยั้้�งชั่่�งใจ รู้้�จัักคิิดวิิเคราะห์์
และตััดสินิ ใจถููกต้้อง ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อพื้้�นฐานนิิสัยั ให้้เติิบโตแล้้วคิิดเป็็น
ทำำ�เป็็น เรีียนรู้เ�้ ป็็น แก้้ปััญหาเป็็น อยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้อื่� น�่ เป็็น และมีีความสุุข
นัับจากปีี พ.ศ. 2559 ที่่�กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
ได้้เริ่่�มโครงการ “ดาว-อีีเอฟ พััฒนาเยาวชนสู่่�ความสำำ�เร็็จ เพื่่�อ
ระยองผาสุุก” ทั้้�งคุุณครููและผู้้�ปกครองก็็ได้้ถ่่ายทอดการเรีียนรู้้�
เรื่่�อง EF ให้้กัับเด็็กๆ ชาวระยองมาตลอดหลายปีี จนเกิิดวิิกฤติิ
ครั้้ง� สำำ�คัญ
ั นั่่�นคืือโรคระบาดโควิิด-19 ที่่�ส่ง่ ผลต่่อวิิถีชีี วิี ติ ของผู้้ค� น
ทำำ�ให้้ต้้องลดการพบปะกััน นัักเรีียนต้้องเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์

ผู้้�ปกครองต้้องปรัับตััวมาดููแลลููกหลานที่่�จะต้้องเรีียนหนัังสืือ
ที่่บ้้� าน ทั้้ง� หมดนี้้�อาจส่่งผลให้้ทั้้�งเด็็กและผู้้ปก
� ครองเกิิดความเครีียด
ซึ่่ง� การสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันการเรีียนรู้้เ� รื่่อ� ง EF นั้้�นจะเป็็นตััวช่่วยในการ
ปรัับพฤติิกรรมของเด็็กและผู้้ค� นรอบข้้างได้้ โดยมีีหัวั ใจสำำ�คัญ
ั อยู่่�ที่่�
การสร้้างความรััก ความอบอุ่่�น และความปลอดภััยในครอบครััว
เพราะเมื่่อ� เด็็กมีสี มองส่่วนอารมณ์์ที่่�อิ่่ม� แล้้ว EF จะทำำ�งานได้้ ซึ่่ง� มีี
ทั้้�งครููและผู้้�ปกครอง ที่่�ได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ และนำำ�มาเล่่าสู่่�กัันฟััง
ครููสา - พรวิิสาข์์ สัังข์์สุวรร
ุ ณ จากโรงเรีียนเทศบาลบ้้าน
ปากคลอง ได้เ้ ริ่่ม� เข้้าอบรม EF ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2560 จนสามารถต่่อยอด
จััดโครงการอบรมส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์และพััฒนา
ทัักษะสมอง EF ให้้กัับผู้้ปก
� ครอง ซึ่่�งผู้้�ปกครองเองก็็ให้้ความร่่วม
มืือทำำ�กิิจกรรมง่่ายๆ ที่่�บ้้านโดยการฝึึกลููกโดยใช้้ทัักษะสมอง EF
ทำำ�ให้้เด็็กเกิิดการพััฒนาทัักษะพื้้�นฐาน ทัักษะปฏิิบััติิ และทัักษะ
กำำ�กับั ตนเองเพิ่่ม� ขึ้้น� ส่่วนโรงเรีียนก็็จัดกิ
ั จิ กรรมในแบบบููรณาการ
สอดแทรกในหน่่วยการเรีียนรู้้� หรืือกิิจวััตรประจำำ�วันั ของเด็็ก เช่่น
การเก็็บเครื่่�องนอน อุุปกรณ์์ของใช้้ส่่วนตััว
เมื่่อ� เข้้าสู่่�ช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ส่่งผลให้้เด็็กไม่่สามารถ
มาโรงเรีียนได้้ ครููสาจึึงใช้้แอปพลิิเคชััน LINE ส่่งคลิิปวีีดีีโอ
16
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เทคนิิคการจััด Home Based Learning ความรู้้� และ
เทคนิิคต่่างๆ ให้้พ่่อแม่่ในการทำำ�กิิจกรรมกัับลููกเมื่่�ออยู่่�
บ้้าน นอกจากนี้้�ทางโรงเรีียนยัังได้้จััดระบบการเรีียนรู้้�
On-demand ในการเรีี ย นผ่่ า นแอปพลิิ เ คชัั น ต่่ า งๆ
On-hand เรีียนที่่�บ้้านด้้วยเอกสาร เช่่น ใบงาน ในรููปแบบ
ผสมผสาน และมีีการส่่งคลิิปสาธิิตตััวอย่่างสื่่อ� สร้้างสรรค์์
หรืืองานประดิิษฐ์์ให้้ผู้้�ปกครองนำำ�ไปสอนเด็็ก แล้้วให้้
อััดคลิิปส่่งมาทาง LINE เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับเพื่่�อน
ซึ่่�งทางโรงเรีียนยัังได้้จััดซื้้�อชุุดหนัังสืือนิิทาน EF และ
นิิทานประเภทอื่่�นๆ ให้้ผู้้�ปกครองยืืมกลัับไปอ่่านให้้เด็็ก
ที่่�บ้้านได้้ด้้วย
ส่่วน ครููจ๊๊ะโอ๋๋ - วชิิราวรรณ เกาะสมบััติิ โรงเรีียน
เทศบาลวััดโขดทิิมทาราม เล่่าว่่าได้้มีีโอกาสเข้้าอบรมกัับ
Dow และนำำ�กิิจกรรมส่่งเสริิม EF มาใช้้กัับเด็็กได้้จริิง
ซึ่่�งช่่วยให้้บรรยากาศของชั้้�นเรีียนดีีขึ้้�น ตััวครููก็็เหนื่่�อย
น้้อยลง เพราะเด็็กๆ จะรู้้แ� ล้้วว่่ามาถึึงต้้องทำำ�อะไร ต้้องทำำ�
อย่่างไร โดยที่่�ครููไม่่ต้้องไปย้ำำ��มาก จากเดิิมที่่�บางครั้้�งเด็็ก
เจอปััญหาแต่่ไม่่สามารถแก้้เองได้้ บางคนก็็อยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้อื่� น่�
ไม่่ได้้ แต่่พอนำำ�เอา EF เข้้ามาบููรณาการเข้้ากัับกิิจกรรม
ต่่างๆ ก็็ทำำ�ให้้เด็็กมีพี ฤติิกรรมที่่�ดีขึ้้ี น� เช่่น เด็็กบางคนอาจจะ
ก้้าวร้้าว ไม่่สามารถควบคุุมตััวเองได้้ คุุมอารมณ์์ตััวเอง
ไม่่ได้้ บางคนถึึงขนาดสมาธิิสั้้�นรอคอยไม่่เป็็น นิ่่�งไม่่ได้้
เวลาทำำ�งานก็็ทำำ�ไปแต่่ไม่่มีีเป้้าหมาย ไม่่มีีการวางแผน
แต่่พอนำำ�เอา EF มาใช้้กัับตััวเองและเด็็กๆ ในห้้องเรีียน
ก็็ รู้้� สึึ กว่่ า มัั น ช่่ ว ยควบคุุ ม อารมณ์์ ข องเราให้้มีี ค วามสุุ ข
เด็็กนัักเรีียนก็็มีีความสุุขและสนุุกกัับชั้้�นเรีียนมากขึ้้�น
สำำ�หรัับในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�นักั เรีียนอยู่่�
บ้้านกัับผู้้�ปกครอง ครููจ๊๊ะโอ๋๋ก็็พยายามใช้้ LINE กลุ่่�มของ
ห้้องในการพููดคุุย และส่่งคลิิปวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับความรู้้� EF
เพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้ปก
� ครอง ซึ่่�งเป็็นโอกาสที่่�ผู้้�ปกครองจะได้้
เรีียนรู้้�การนำำ� EF ไปใช้้กัับบุุตรหลาน อย่่างทุุกวัันอาทิิตย์์
ครููจะต้้องเรีียน Zoom กัับนัักเรีียน ก็็จะมีีผู้ปก
้� ครองที่่�มา
ร่่วมเรีียนรู้้�ในสิ่่�งที่่�เราสอนด้ว้ ย
ทางด้้าน สโรชา เสีียงเสนาะ ผู้้�ปกครองของ
ลููกน้้อยชั้้�นอนุุบาล 3 โรงเรีียนเทศบาลบ้้านปากคลอง
ก็็ได้้เล่่าถึึงความรู้้�สึึกที่่�ได้้อยู่่�กัับ EF มาตั้้�งแต่่ครั้้�งที่่�ลููก
เข้้าเรีียนในชั้้�นอนุุบาล 1 ที่่�เริ่่�มจากการเข้้าร่่วมอบรมกัับ
ทางโรงเรีียน ซึ่่�งในตอนนั้้�นจำำ�ได้้เลยว่่าน้้องจะเป็็นเด็็ก
ที่่�อารมณ์์ร้้อน ไม่่รู้้�จัักคำำ�ว่่ารอ โมโหง่่าย อารมณ์์ฉุุนเฉีียว
ก็็ค่่อยเริ่่�มด้้วยการจััดเวลาให้้น้้อง ให้้น้้องเล่่นกัับเพื่่�อน
ฝึึกสมาธิิ ปั้้�นดิินน้ำำ��มััน โดยเราก็็ต้้องค่่อยๆ ปะเหลาะเขา
เช่่น บอกว่่าทำำ�อันั นี้้�ให้้หน่่อยนะ เดี๋๋ย� วจะให้้โทรศััพท์์ ใช้้การ
หลอกล่่อให้้เขาสนใจบ้้าง เปลี่่�ยนจากการเล่่นโทรศััพท์์

มาให้้ทำำ�อย่่างอื่่น� โดยที่่�เด็็กไม่่รู้ตั้� วั ซึ่่ง� การปรัับตััวของเด็็กที่่เ� ป็็นลููกของเรา
เองนั้้�นถืือว่่าไม่่ยากเพราะว่่าเราสััมผััสใกล้้ชิิดกัับเขาอยู่่�ตลอดเวลา
คุุณแม่่คิิดว่่าสิ่่�งที่่�ได้้รัับจาก EF นั้้�น มีีประโยชน์์เพราะสามารถ
เปลี่่�ยนลููกจากเด็็กที่่�อารมณ์์ร้้อนให้้กลัับมาอารมณ์์เย็็นลง รู้้�จัักคำำ�ว่่ารอ
พอลููกเรามีีพััฒนาการในทางที่่�ดีี เราก็็ได้้มีีการแนะนำำ�ให้้ญาติิๆ ด้้วย
เพราะเรารู้้�สึึกได้้ว่่า EF ไม่่ใช่่เพีียงช่่วยพััฒนาลููกเราเท่่านั้้�น แต่่ยัังช่่วย
ปรัับปรุุงตััวเราเองด้ว้ ย จากปกติิชอบนอนเล่่นโทรศััพท์ต์ อนกลางคืืน เราก็็
คิิดว่า่ ถ้้าลููกเราจะนอนเราก็็ควรนอนพร้้อมกััน เราก็็เลยแก้้ไขที่่�ตัวั เองก่่อน
อย่่างช่่วงก่่อนนอนลููกดููการ์์ตููนเราก็็ดููการ์์ตููนกัับลููกแล้้วก็็หลัับไปพร้้อมกััน
เก็็บโทรศััพท์ช์ าร์์จแบตไว้้อีีกที่่เ� ลย ซึ่่ง� การใช้้ EF นั้้�นโดยส่่วนตััวคิิดว่า่ ไม่่ยาก
เพราะถ้้าเราฝึึกก็็ทำำ�ให้้คนในบ้้านฝึึกตามเราไปด้้วย
ส่่วนคุุณแม่่อีกท่
ี า่ น คุุณนุุช เบญจพรบััญญััติิ ได้เ้ ล่่าประสบการณ์์
ของคนเป็็นแม่่ที่่�มีีลููกในวััยเรีียนถึึง 3 คน อายุุ 12 10 และ 6 ขวบ
ทั้้�งสามคนเรีียนอยู่่�ที่่�เดีียวกัันคืือโรงเรีียนรุ่่�งอรุุณ กรุุงเทพฯ โชคดีีมาก
ที่่�ทางโรงเรีียนมีีวิิธีีการสอนการอบรมนัักเรีียนในระบบเดีียวกัันกัับ EF
ทำำ�ให้้เราและลููกๆ อยู่่�กัับ EF มาหลายปีีมากตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก EF จึึงกลาย
เป็็นเหมืือนเรื่่�องธรรมชาติิ เช่่นในตอนอนุุบาล เขาจะเน้้นในเรื่่�องของการ
ทำำ�งานบ้้าน เช่่น พอเด็็กถึึงห้้องเรีียน เขาจะรู้้�เลยว่่าต้้องทำำ�อะไร จะมีี
กิิจวััตรประจำำ�วันั ของเขา ใช้้หลัักการพี่่�ดููแลน้้อง เหมืือนอยู่่�บ้้าน ทำำ�ให้้เขา
รู้้�จัักวางแผนว่่า จะทำำ�อะไรก่่อนหลััง
ในส่่วนของผู้้�ปกครองก็็จะมีีการถามลููกๆ ว่่าทำำ�อะไรทำำ�มาแล้้ว
เป็็นอย่่างไร หมั่่�นทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน ทั้้�งการอ่่านหนัังสืือ อ่่านนิิทาน
แสดงความคิิดเห็็น โดยไม่่ปิิดกั้้�น โดยเฉพาะในช่่วงสถานการณ์์โควิิด
ที่่� ต้้ องอยู่่�ด้้ วยกัั นตลอด เด็็ กๆ ก็็ จะได้้ ใกล้้ชิิ ดกัับญาติิ ผู้้�ใหญ่่ คนอื่่� นๆ
ในบ้้านเขาก็็จะช่่วยดููแลกััน คุุณครููจะมีีสมุุดจััดตารางประจำำ�วััน ให้้มาจด
กิิจวััตรประจำำ�วันั ว่่าแต่่ละวัันทำำ�อะไรบ้้าง ให้้เด็็กจำำ�ตารางเรีียนเอง ว่่าเรีียน
วัันไหน ให้้เด็็กฝึึกความรัับผิิดชอบไปในตััว ตอนนี้้�ลููกๆ ก็็พยายามทำำ�
จนเป็็นนิิสััยของเขาไปเอง มีีการพััฒนาทางด้้านอารมณ์์ โดยผู้้�ปกครอง
ให้้คำำ�แนะนำำ�ร่่วมไปกัับการทำำ�กิิจกรรมกัับลููกๆ

ฟัังข้้อมููล EF ได้้ฟรีที่่ี �
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SAFE AND SOUND

เติิมพลัังให้้เต็็ม
รัักษาวิินััยให้้เคร่่งครััด
ลดการติิดโควิิด-19
ด้้วยตนเอง
เรื่่�องโดย	รััชฏา ห่่อทอง, Health Services Nurse
Dow Thailand Group

ด้้วยช่่วงเวลาและสถานการณ์์ในปััจจุุบันั ผู้้อ่� า่ นทุุกท่า่ นคง
ได้้เผชิิญกัับสถานการณ์์ภาวะการระบาดของโรค COVID-19 มา
อย่่างยาวนานมากกว่่าหนึ่่�งปีี ด้้วยสภาวะนี้้�ก็็คล้้ายกัับแบตเตอรี่่�
โทรศััพท์์ที่่�เต็็ม 100% ในช่่วงแรกซึ่่�งทุุกคนต่่างรัักษาระยะห่่าง
อย่่างเคร่่งครััดเพราะกลััวการระบาดของ COVID-19 แต่่แล้้วพอ
เราได้้แยกตััวจากสัังคมนานๆ อาจทำำ�ให้้บางคนเกิิดความเครีียด
วิิตกกัังวล ความเหงา ความโดดเดี่่�ยว ความหวาดระแวง ด้้วย
วิิถีีชีีวิิตตามปกติิที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างสิ้้�นเชิิง ผู้้�คนจากที่่�มีีกำำ�ลััง
และกระตืือรืือร้้นในการป้้องกัันตนเองล้้วนเริ่่ม� หมดแรง หมดพลััง
และเริ่่ม� หมดแรงจููงในการดููแลตนเองและคนรอบข้้างให้้ปลอดภััย
จาก COVID-19 ประหนึ่่�งแบตเตอรี่่�ที่่�กำำ�ลัังจะหมดลง กระทั่่�งกัับ
เรื่่อ� งเล็็กๆ แต่่สำำ�คัญ
ั มากอย่่าง การล้้างมืือ ผู้้ค� นเริ่่ม� จะละเลยและ
ปล่่อยผ่่านไป

หากคุุณเป็็นหนึ่่�งในบุุคคลที่่�เริ่่�มมีีอาการดัังกล่่าว เรา
ลองมาสร้้างแรงกำำ�ลัังใจในการรัับมืือกัับ COVID-19 กัันใหม่่
ดููนะคะ เพราะเหตุุของการติิดโรคหลายต่่อหลายอย่่างเราสามารถ
ควบคุุมได้้ เราก็็ปลุุกพลัังฮึึดอีีกรอบขึ้้�นใหม่่เพื่่�อดููแลตนเอง เรา
ควบคุุมสิ่่ง� ที่่�เราควบคุุมได้้ให้้พร้้อม 100% ก่่อน จะได้้ไม่่เสีียใจภาย
หลัังว่่า “ถ้้าย้้อนเวลากลัับไปได้้ เราน่่าจะทำำ�…” นะคะ
จากประสบการณ์์ในการเฝ้้าระวัังและติิดตามสุุขภาพ
ของพนัักงานผู้้�รัับเหมาตั้้�งแต่่ COVID-19 เริ่่�มระบาดเมื่่�อต้้นปีี
ที่่�แล้้ว ในฐานะพยาบาลวิิชาชีีพประจำำ�กลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย
พบว่่าสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�ช่่วยป้้องกััน COVID-19 ได้้เป็็นอย่่างดีีคืือ
วิินััยในตััวเราที่่�เราควบคุุมได้้ 100% ไม่่ว่่าจะเป็็น
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1. การคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงและประโยชน์์
หลายคนอาจจะรู้้�สึึกเบื่่�อ อยากออกไปใช้้ชีีวิิตแบบเดิิมๆ
แต่่ต้้องไม่่ลืืมว่่า ในช่่วงแรกที่่�เราต้้องมีี Physical Distancing และ
แม้้แต่่ในปััจจุุบัันที่่�หลายท่่ายกำำ�ลัังรอคอยการได้้รัับวััคซีีน คงจะ
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าการป้้องกัันโดยการเว้้นระยะห่่าง สวมหน้้ากาก
และล้้างมืือบ่่อยๆ นั้้�นยัังเป็็นหััวในสำำ�คัญข
ั องการป้้องกัันโรคนี้้�อยู่่�

1. การนอนหลัับให้้เพีียงพอ
2. การรัับประทานอาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ
3. การไม่่ดื่่�มสุุราหนัักจนเกิินไป
4. การรัั ก ษาปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ เพื่่� อ นฝููงอยู่่�เสมอผ่่ า น
เทคโนโลยีีออนไลน์์ต่่างๆ
5. การลดความเครีียดด้้วยการทำำ�กิิจกรรมที่่�ตััวเรารู้้�สึึก
ผ่่อนคลาย มีีความสุุข และได้้หััวเราะ
และสุุดท้้ายที่่�สำำ�คัญที่่
ั สุ� ดคืื
ุ อการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการ
ป้้องกััน COVID-19
ดิิฉันั พบว่่าหลายท่่านที่่มี� ปี ระวััติใิ กล้้ชิิดกับั คนในครอบครััวที่่�
ติิดเชื้้อ� หรืือเดิินทางกลัับจากการไปพื้้�นที่่เ� สี่่ย� ง หากมีีการป้้องกัันที่่ดี� ี
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่อ�่ งของการสวมหน้้ากาก รัักษาระยะ
ห่่าง แยกของใช้้ส่่วนตััว หรืือหลีีกเลี่่ย� งการรัับประทานอาหารร่่วม
กััน จะช่่วยลดโอกาสการติิดต่อ่ ได้้เป็็นอย่่างมาก
แต่่เวลาก็็ผ่่านมาเนิ่่�นนานแล้้วตั้้�งแต่่เริ่่�มระบาด...จะทำำ�
อย่่างไรไม่่ให้้แบตเตอรี่่�ของเราหมดลงดีีล่่ะ ดิิฉัันขอแนะนำำ�ข้้อ
ปฏิิบััติิต่่างๆ ดัังนี้้�เลยค่่ะ

2. ต้้องคำำ�นึึงอยู่่�เสมอว่่าพฤติิกรรมของเราส่่งผล
โดยตรงต่่อการติิดเชื้้�อโดยตรง
หรืือแม้้กระทั่่�งแพร่่เชื้้อ� ให้้คนรอบตััวเราได้้โดยเฉพาะคนที่่�
เรารัักหรืือใกล้้ชิิด และในสถานการณ์์ปััจจุุบัันยิ่่�งเป็็นการสุ่่�มเสี่่�ยง
อย่่างยิ่่ง� เพราะสภาวะใกล้้เกิินขีีดจำำ�กัดั ในการรัักษาของทรััพยากร
ทางการแพทย์์ของประเทศ การนำำ�เชื้้อ� ไปติิดกับั ผู้้สูู� งอายุุที่่บ้้� านจึึง
เป็็นเรื่่�องอัันตรายอย่่างยิ่่�ง
3. เรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับตััวอย่่างมีีความสุุข
แม้้ว่่า COVID-19 จะทำำ�ให้้กิิจวััตรประจำำ�วัันบางอย่่าง
ของเราเปลี่่�ยนแปลงไป แต่่เรายัังสามารถหาเวลาให้้กัับสิ่่�งที่่�เรา
เคยให้้ความสำำ�คััญก่่อนหน้้าที่่�จะเกิิด COVID-19 ได้้ เช่่น ปรัับ
วิิธีีการออกกำำ�ลัังกาย วิิธีีการเข้้าสัังคมใหม่่ๆ และปรัับตััวที่่�จะได้้
ลงมืือทำำ�หลายๆ อย่่างด้้วยตนเอง เช่่น ทำำ�อาหาร ทำำ�ขนม ปลููก
ต้้นไม้้ เพื่่�อให้้มีี กิิจกรรมที่่� ช่่วยลดความเครีียด และไม่่แน่่ ว่่า
ในวัันหนึ่่�งเราอาจจะฝึึกหััดจนมีีศัักยภาพเก่่งกาจในเรื่่�องใหม่่ๆ
เพิ่�ม่ ขึ้้�นมาก็็ได้้
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Dow จัับมืือสยามพิิวรรธน์์และพัันธมิิตร เดิินหน้้าโครงการ Siam Pieces สร้้างโมเดลจััดการขยะ
พลาสติิกอย่่างยั่่ง� ยืืน
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับ บริิษััท สยามพิิวรรธน์์ จำำ�กััด สถาบัันพลาสติิก จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย PPP Plastics และ
เครืือข่่ายพัันธมิิตร ได้แ้ ก่่ กรมควบคุุมมลพิิษ กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นักสิ่่
ั ง� แวดล้้อม กรุุงเทพมหานคร และเขตปทุุมวััน เดิินหน้้า
โครงการ Siam Pieces (สยาม พีีซเซส) เพื่่อ� สร้้างต้้นแบบการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่ง� ยืืน ตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน โดยได้้รัับทุุน
สนัับสนุุนโครงการจาก บพข. (หน่่วยบริิหารและจััดการทุุนด้้านการเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ) ภายใต้้สำำ�นัักงานสภา
นโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ หรืือ สอวช. พร้้อมสร้้างโมเดลศููนย์์คัดั แยกที่่�มีีศัักยภาพในการจััดเก็็บ
ขยะพลาสติิกทุุกประเภท บนพื้้�นที่่� OneSiam ซึ่่ง� ประกอบด้ว้ ย 3 ศููนย์์การค้้า ได้แ้ ก่่ สยามพารากอน สยามเซ็็นเตอร์์ และสยามดิิสคัฟั เวอรี่่�

IRPC จัับมืือ Dow ประหยััดพลัังงาน 30% ในโรงกลั่่�น
การัันตีีด้้วยรางวััล Thailand Energy Award 2020
บริิษัทั ไออาร์์พีซีี ี จำำ�กัดั (มหาชน) ผู้้ป� ระกอบการอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีครบวงจร
แห่่งแรกของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ประสบความสำำ�เร็็จในการลดการใช้้พลัังงาน
ไอน้ำำ�� 30% และลดการปลดปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ราว 20% เทีียบเท่่า 4,382 ตััน
คาร์์บอนต่่อปีี หรืือ การปลููกต้้นไม้้ 438,200 ต้้น ต่่อปีี โดยโรงกลั่่�นน้ำำ��มัันไออาร์์พีีซีีได้้
เปลี่่�ยนไปใช้้สารเอมีีน (Amine) ชนิิดสัังเคราะห์์ UCARSOL™ ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์จากกลุ่่�ม
บริิษััท ดาว ประเทศไทย และคว้้ารางวััลพลัังงานสร้้างสรรค์์ จาก Thailand Energy
Award 2020 ของกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรักษ์
ั ์พลัังงานไปครอง

Dow เดิินหน้้าอบรม “แกนนำำ�วััคซีีนชีีวิิต” รุ่่�น 5
เน้้นการพััฒนาเด็็กช่่วงโควิิด-19
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย จััดการอบรมออนไลน์์เติิมความรู้้�
“ทัักษะสมอง EF” Change Agent รุ่่�นที่่� 5 ภายใต้้โครงการ “ดาว – อีีเอฟ
พััฒนาเยาวชนสู่่�ความสำำ�เร็็จ เพื่่�อระยองผาสุุก” ซึ่่�งจััดต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. 2559 ด้ว้ ยการอบรมแบบ Live Blended Participatory (LBPL) ผ่่านระบบ Zoom ให้้กัับครููปฐมวััยศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กและบุุคลากร
ด้า้ นการศึึกษาในสัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาระยอง
เขต 1 และเขต 2 จำำ�นวน 200 คน ปััจจุุบัันโครงการมีีแกนนำำ�วััคซีีนชีีวิิต
(Change Agent) ทั้้�งสิ้้�นแล้้วกว่่า 1,300 คน มีีศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก สถาน
รัับเลี้้�ยงเด็็ก อนุุบาลเอกชน และโรงเรีียนระดัับประถมศึึกษาจำำ�นวนกว่่า
200 แห่่ง เข้้าร่่วมโครงการฯ
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Dow ติิดท็็อป 50 องค์์กรพลเมืืองดีี ที่่�ใส่่ใจชุุมชน
เป็็นเรื่่อ� งน่่ายิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�ล่า่ สุุด Dow ได้้รัับการเสนอชื่่อ� เป็็นองค์์กรพลเมืืองดีีที่่ใ� ส่่ใจชุุมชนและผู้้นำ� ำ�ด้า้ นวััสดุศุ าสตร์์ จากการ
จััดลำำ�ดัับ The Civic 50 ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 โดยองค์์กรใหญ่่ระดัับโลกอย่่าง Points of Light รางวััลนี้้�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อมอบให้้แก่่องค์์กร
ขนาดใหญ่่ซึ่่�งเป็็นพลเมืืองดีีที่่�มุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่�อนสัังคม และสนัับสนุุนชุุมชนควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยตลอดปีี พ.ศ. 2563 Dow
ได้้มีีส่ว่ นช่่วยเหลืือชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งการสนัับสนุุนการลงทุุนเชิิงกลยุุทธ์ใ์ นการแก้้ปััญหาความท้้าทายที่่�เป็็นปััญหาเร่่งด่่วนที่่�สุุดของโลก
ไม่่ว่่าจะเป็็นการระบาดใหญ่่ของโควิิด-19 การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การเหยีียดเชื้้�อชาติิ ความไม่่เท่่าเทีียม และปััญหาอื่่�น ๆ

Dow ผนึึก 4 พัันธมิิตรธุุรกิิจมอบผลิิตภััณฑ์์
กว่่า 3 ล้้าน ให้้รพ.สนาม-ศููนย์์พัักคอย
Dow ร่่วมกัับ 4 พัันธมิิตรธุุรกิิจ ประกอบด้้วย บริิษััท กััปตััน
โค๊๊ทติ้้ง� จำำ�กัดั บริิษัทั บางกอกโฟม จำำ�กัดั บริิษัทั สายไฟฟ้้าบางกอกเคเบิ้้�ล
จำำ�กััด และบริิษััท อีีสเทิิร์์น โพลิิเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพรวมมููลค่่ากว่่า 3 ล้้านบาท เช่่น สีีทาอาคาร สายไฟฟ้้า
พร้้อมอุุปกรณ์์ ชุุดเครื่่�องนอน เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดตั้้�งโรงพยาบาลสนาม
และศููนย์์พัักคอย (Community Isolation) หลายแห่่งในจัังหวััดระยอง
โดยวััสดุุของ Dow ที่่�ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์ได้้แก่่ สารเคลืือบผิิว โพลีียููริิเทน
และ เม็็ดพลาสติิกโพลิิเอทิิลีีน ELITETM เป็็นต้้น

Dow หนุุน รพ.สนาม และศููนย์์พัักคอย
รองรัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในระยอง
กลุ่่�มบริิ ษััท ดาว ประเทศไทย เดิิ น หน้้าช่่ วย
ชุุมชนฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 โดยได้้มอบอุุปกรณ์์และของใช้้ที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย อาทิิ อุุปกรณ์์ป้้องกััน
ชุุดเครื่่�องนอน พััดลมและเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า อาหาร และ
น้ำำ��ดื่่�ม รวมมููลค่่ากว่่า 300,000 บาท ภายใต้้โครงการ
“ดาว ห่่วงใย ช่่วยไทยต้้านโควิิด” เพื่่�อสนัับสนุุนการ
จััดตั้้�งและปฏิิบัติั ิงานของโรงพยาบาลสนาม และอำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ป่่วยโควิิด-19 กลุ่่�ม
สีี เขีี ย วในศููนย์์ พัั ก คอย (Community Isolation)
ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอบ้้านฉาง เทศบาลเมืืองมาบตาพุุด และ
เทศบาลตำำ�บลเนิินพระ จัังหวััดระยอง
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ได้้ ยิินแค่่ เสีียง
หรืือฟััง
อย่่างตั้้�งใจ
ฝึึกเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีีด้้วยวิิธีีการ
Active Listening กัันเถอะ
เรื่่�องโดย รวิิสุุต ลิ้้�มบุุญยประเสริิฐ, Compensation Partner
Dow Thailand Group

ในหนึ่่�งวัันเราได้้ยิินเสีียงต่่างๆ มากมาย ไม่่ว่า่ จะเป็็นเสีียง
ผู้้�คนที่่�กำำ�ลัังเดิินไปมา เสีียงรถยนต์์ที่่�วิ่่�งอยู่่�บนท้้องถนน หรืือเสีียง
ของคนรอบข้้างตััวเราพููดคุุยกััน การได้้ยิินเสีียงเหล่่านี้้�แตกต่่าง
จากการฟัังมากน้้อยขนาดไหนกัันนะ? เราได้้ยิินเสีียงเกืือบตลอด
เวลาที่่�ตื่่�น แต่่เราฟัังจริิงๆ เป็็นเวลาเท่่าไหร่่กััน? และหากเรารู้้�จักั
วิิธีีที่่�จะฟัังอย่่างมีีประสิิทธิิภาพแล้้วจะมีีผลดีีอย่่างไรกัับตััวเรา
บ้้าง? วัันนี้้�เรามาทำำ�ความเข้้าใจกัับ 2 คำำ�นี้้�กััน
การได้้ยิน
ิ (Hear) หมายถึึง ความสามารถในการรัับรู้้�
เสีียงผ่่านทางหููซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในความสามารถของสิ่่�งมีีชีีวิิตและนัับ
เป็็นหนึ่่�งในห้้าประสาทสััมผััสที่่�รู้้�จัักกัันมาตั้้�งแต่่โบราณซึ่่�งได้้แก่่
การเห็็น การได้้ยิิน การลิ้้�มรส การได้้กลิ่่�น การสััมผััส
การฟััง (Listen) หมายถึึง การแปลงเสีียงเป็็นข้้อความ
ซึ่่ง� เป็็นทัักษะที่่�เราจำำ�เป็็นเรีียนรู้้แ� ละพััฒนาขึ้้น� เพื่่อ� แปลสััญลักั ษณ์์
ต่่างๆ ของภาษา โดยความสามารถในการฟัังนั้้�น นัักสื่่�อสารแบ่่ง
ออกได้้เป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่
ระดัั บ ที่่� 1 การฟัั ง แบบได้้ ยิิ น (Downloading)

เป็็นการฟัังระดัับที่่�เราได้้ยิินเสีียงความคิิดของตััวเองเป็็นหลัักและ
ตอบกลัับผู้้�พููดในทัันทีี
ระดัับที่่� 2 การฟัังแบบโต้้เถีียง (Debate) เป็็นการ
ฟัังที่่�ตั้้ง� ใจฟัังมากขึ้้�นแต่่เพื่่อ� จะจัับผิิดหรืือโต้้แย้้งสิ่่ง� ที่่�อีกฝั่่
ี ง� หนึ่่�งพููด
ระดัับที่่� 3 การฟัังแบบเข้้าอกเข้้าใจ (Sensing) การ
ฟัังระดัับนี้้�คืือการฟัังที่่�ผู้้�ฟัังให้้ความสำำ�คััญกัับอวจนภาษาอื่่�นๆ
ทั้้�งหมดของผู้้�พููดเพื่่�อเข้้าใจถึึงความรู้้�สึึก แรงขัับดััน และอารมณ์์
ของผู้้�พููด
ระดัับที่่� 4 การฟัังแบบเติิบโต (Generative) การฟััง
ในระดัับลึึกที่่เ� ราต้้องการเข้้าใจสิ่่ง� ที่่�ซ่อ่ นอยู่่�ในภายในผู้้พููด
� และรัับ
รู้้�ถึึงศัักยภาพของผู้้�พููดในการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�สิ่่�งที่่�ดีีกว่่า
ทัักษะการฟัังที่่�ดีี ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจ การแก้้ไข
ปััญหาอย่่างตรงประเด็็น หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือที่่�ถููกต้้องนั้้�น

จากทั้้�ง 3 ข้้อที่่�กล่า่ วมา ไม่่ได้้มีีข้้อไหนที่่�ต้้องทำำ�เป็็นข้้อแรก
และไม่่มีีขั้้�นตอนตายตััว เราควรจะใช้้ทัักษะเหล่่านี้้�ไปพร้้อมๆ กััน
ตลอดการฟััง ผู้้เ� ขีียนเชื่่อ� ว่่าเมื่่อ� ทุุกท่า่ นใช้้ทัักษะเหล่่านี้้�เป็็นประจำำ�
แล้้ว ท่่านจะเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีีที่่�ได้้รัับความไว้้วางใจจากผู้้�พููด มีีความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีและเข้้าใจผู้้อื่� ่�นมากขึ้้�นอย่่างแน่่นอนครัับ
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ควรจะอยู่่�ในระดัับที่่� 3 หรืือระดัับที่่� 4 โดยการฟัังระดัับนี้้�จะทำำ�ให้้
ผู้้�พููดรู้้�สึึกได้้ว่่าถููกรัับฟััง ได้้รัับการเอาใจใส่่ และรู้้สึ� ึกมีีคุุณค่่า สิ่่�ง
เหล่่านี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การเกิิดความไว้้วางใจในการสนทนาและทำำ�ให้้
อีีกฝ่่ายพร้้อมที่่�จะเปิิดเผยความคิิดของตนเองมากยิ่่�งขึ้้น� นอกจาก
นี้้�ยัังช่่วยสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับคู่่�สนทนาอีีกด้้วย
ถึึงตอนนี้้� เชื่่�อว่่าผู้้�อ่่านทุุกท่่านเข้้าใจเรื่่�องของการฟัังและ
ข้้อดีีของการฟัังกัันไปแล้้ว คงมีีคำำ�ถามว่่า แล้้วถ้้าเราจะฝึึกการ
เป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีีเราต้้องทำำ�อย่่างไรบ้้าง ทำำ�ได้้ไม่่ยากเลยครัับ วัันนี้้�เรา
มาทำำ�รู้้�จัักกัับ 3 เรื่่�องง่่ายๆ ที่่�จะช่่วยพััฒนาทัักษะการฟัังของเรา
ให้้ก้้าวกระโดดกัันเถอะ
ข้้อที่่� 1 พยายามล็็อคตนเอง หรืือบัังคัับตนเองให้้มีี
สมาธิิอยู่่�กัับผู้้พููด
� อย่่างเต็็มที่่� สิ่่ง� นี้้�เป็็นสิ่่ง� แรกที่่�เราต้้องทำำ� และเป็็น
สิ่่ง� ที่่�ยากที่่�สุดุ เพราะเราเมื่่อ� เราได้้ยิินเรื่่อ� งราวต่่างๆ เรามัักจะเชื่่อ� ม
โยงสิ่่�งเหล่่านั้้�นกัับประสบการณ์์ส่่วนตััวของเรา
ข้้อที่่� 2 ทำำ�ความเข้้าใจ เป็็นการแสดงออกเพื่่�อให้้ผู้้�
พููดมั่่�นใจว่่าเรารัับฟัังอย่่างตั้้�งใจ และเข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�พููดต้้องการจะ
สื่่�อสาร โดยสามารถทำำ�ได้้ง่่ายด้้วยการ ทวนคำำ�พููด ของผู้้�พููดและ
การ สรุุปความ
ข้้อที่่� 3 ค้้นหา หลายๆ ครั้้�งเราอาจจะยัังไม่่เข้้าใจสิ่่�งที่่�อีีก
ฝ่่ายหนึ่่�งต้้องการจะสื่่�อสารทั้้�งหมด ดัังนั้้�นการใช้้ทัักษะที่่�เรีียกว่่า
การถาม จะช่่วยให้้เราเข้้าใจสิ่่�งที่่�อีีกฝ่่ายสื่่�อสารได้้มากยิ่่�งขึ้้�น และ
ยัังสามารถเจาะลึึกในประเด็็นที่่�สำำ�คััญได้้อีีกด้้วย โดยใช้้ คำำ�ถาม
ปลายเปิิด ให้้อีีกฝ่่ายสามารถอธิิบายเพิ่�ม่ เติิมจากสิ่่�งที่่�พููดมาได้้

DOW SANOOK

@Dow ชวนคุุณมาอวดต้้นไม้้
คุุณผู้้�อ่่านคงทราบแล้้วว่่า ธีีมของ @Dow ฉบัับนี้้� ก็็คืือ การลดก๊๊าซเรืือนกระจก โดย
เฉพาะคาร์์บอนได้้ออกไซด์์ เราจึึงอยากชวนทุุกคนมามีีส่่วนร่่วมกัับการลดโลกร้้อนด้้วยการส่่ง
ภาพถ่่ายของคุุณคู่่�กัับต้้นไม้้ ไม่่ว่่าจะต้้นเล็็กต้้นใหญ่่พัันธุ์์�อะไร ส่่งกัันมาเลย ทีีมงานรอดููอยู่่น
� ะ

ส่่งคำำ�ตอบมาทาง
LINE@ นิิตยสาร @DOW

ผู้้�ร่่วมสนุุกจะได้้ถ้้วยซิิลิิโคนพัับได้้
จำำ�นวน 10 รางวััล
ประกาศรายชื่่�อผู้้�โชคดีี ได้้รับ
ั รางวััล
ปิ่่�นโตดาวรัักษ์์โลก จากการร่่วมเสนอแนะ
ปรัับปรุุงนิิตยสาร @Dow ในฉบัับที่่� 7
1. คุุณวสิิตา กิิจปรีีชา
2. คุุณประพััฒน์์ สกุุณา
3. คุุณศัักดิ์์�ชัยั อิินฟ้้าแสง
4. คุุณนลิินีี เสนีีวงศ์์ ณ อยุุธยา
5. คุุณยุุทธนา เสืือป่่า

พร้้อมชื่่�อ ที่่�อยู่่�
และเบอร์์โทรศััพท์์
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Dow ในฐานะพัันธมิิตรอย่่างเป็็นทางการด้้านการ
ลดคาร์์บอนของคณะกรรมการโอลิิมปิิกสากล (IOC) ได้้นำำ�
นวััตกรรมและความเชี่่�ยวชาญมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ความปลอดภััย
และความยั่ง่� ยืืนของการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิก
โดยลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ทั้้�งจากการก่่อสร้้าง
การดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ และการเดิินทางของนัักกีีฬา
ผู้้�ชม รวมทั้้�งสื่่�อมวลชน ไปยัังการแข่่งขััน
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