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ขัับเคลื่่�อนโลกสู่่�อนาคตที่่�สดใสกัับ
Dow MobilityScience™
คู่่�มืือเที่่�ยวป่่าชายเลน เจาะลึึกธรรมชาติิ
สููดอากาศบริิสุุทธิ์์�
มาร่่วมปกป้้องสััตว์์ทะเล ด้้วยการ
แก้้ปััญหาขยะทะเลอย่่างตรงจุุ ด
Dow กัับรางวััลแห่่งความภููมิิใจ
ด้้านการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
ส่่งความปรารถนาดีีและคำำ�อวยพรปีีใหม่่
จากทีีมผู้้�บริิหาร Dow

EV Car รถไฟฟ้้าเปลี่่�ยนโลก
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ต้้อนรัับปีีใหม่่ด้้วยความปรารถนาดีี
จากผู้้�บริิหาร Dow

ข่่าวสารกิิจกรรม
ความเคลื่่�อนไหวจาก Dow

ดููแลตััวเองอย่่างไร ไม่่ให้้เหนื่่�อยล้้า
จากการขัับรถทางไกล

ที่่�ปรึึกษา :
ฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย, เดชา พาณิิชยพิิเชฐ,
BKK Leader Team Site Leadership Team
บรรณาธิิการบริิหาร :
ภรณีี กองอมรภิิญโญ
บรรณาธิิการ :
พรธิิชา วงศ์์ยานนาวา
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล :
ศิิริพ
ิ ร เฟื่� ่ องมารยาท, สุุวธิิดา ศรีียะพัันธุ์์�,
รวิิสุุต ลิ้้�มบุุญยประเสริิฐ
ฝ่่ายองค์์กรสััมพัันธ์์ :
อภิิรดีีภู่่�ภิิรมย์์, ณััฐพงศ์์ จิิรวััฒนาวรกุุล,
สุุทธิิพงศ์์ โกรทิินธาคม, กมลวรรณ เจีียมอุุดม,
ลลิิดา ทิิศาดลดิิลก, เมธา มัังศรีี

ฝ่่ายขายและการตลาด :
ไพศาล เกตุุภัักดีีกุุล
(MTP) ฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย
ความปลอดภััยและรััฐกิิจสััมพัันธ์์ :
ชาตรีี อิิณชิิต, รััชฎาภรณ์์ นอกกระโทก,
ปััฐมาวดีี เอื้้�อวงศ์์วศิิน, รััชฎา ห่่อทอง
ฝ่่ายกฎหมาย :
จิิตยา สิิริเิ บญจวงศ์์
จััดทำำ�เนื้้�อหา ออกแบบ และจััดพิิมพ์์โดย :
บริิษััท ออเรนจ์์โรด จำำ�กััด

2
@ DOW Magazin e

Dow Thailand
Dow Thailand
Dow Thailand
www.dow.com/Thailand

DOW SAWASDEE

สุุขสัันต์์ปีีใหม่่
สู่่�วาระดิิถีีขึ้้�นปีีใหม่่ 	ขอโรคร้้ายมลายไร้้โศกเศร้้า
ที่่�ทุุกข์์ร้้อนผ่่อนคลายให้้บางเบา	ขััดเกลาเราให้้แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม
เพิ่่�มความสุุขด้้วยความคิิดจิิตเผื่่�อแผ่่	ร่่วมกัันแก้้ปััญหาพาสุุขเสริิม
ช่่วยดููแลสิ่่�งแวดล้้อมรอบตััวเพิ่่�ม 	ขาลจงเริ่่�มอย่่างวิิไลใจเปรมปรีีดิ์์�
สวััสดีีปีี พ.ศ. 2565 ขอให้้ปีีเสืือนี้้�เป็็นเสืือน่่ารััก ทะมััดทะแมง
ปราดเปรีียว พาทุุกท่่านไปสู่่�จุุดหมายที่่�ปรารถนาด้้วยความรื่่�นรมย์์และ
พร้้อมสุุขภาพที่่แ� ข็็งแรง ทีีมงาน @Dow ขอส่่งความสุุขทุกุ ท่่านผ่่านบทความ
น่่ารู้้�มาให้้แก่่นัักอ่่านทุุกท่่านค่่ะ

พรธิิชา วงศ์์ยานนาวา
บรรณาธิิการ
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DOW CONNECT

Dow มุ่่�งมั่่�นเป็็นผู้้�นำำ�
ด้้านการผลิิตที่่�เป็็นมิิตร
และส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี พ.ศ. 2564 กลุ่่ม� บริิษััท ดาว ประเทศไทย
ได้้รัับรางวััลอัน
ั น่่าภาคภููมิิใจสำำ�หรัับการทำำ�งานเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจััง ซึ่่�งเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการ
ปฏิิบัติั ิงานของ Dow มาตั้้�งแต่่อดีีตจวบจนถึึงปััจจุุบััน
ถึึง 2 รางวััล นัับเป็็นรางวััลอัันทรงเกีียรติิที่่� Dow
รู้้�สึึกขอบคุุณในการมองเห็็นคุุณค่่าของการรัักษา
มาตรฐานการผลิิตที่่เ� ป็็นมิิตรและส่่งเสริิมสิ่่ง� แวดล้้อม
ของ Dow

The Ambassador’s Award for
Excellent in Thai-U.S. Partnership
รางวััลจากหอการค้้าอเมริิกันั ในประเทศไทยด้้าน
การส่่งเสริิมเทคโนโลยีีคาร์์บอนต่่ำ ด้้วยผลงานในการ
ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ ใน
ประเทศไทย และได้้ผลักั ดัันการแก้้ปัญ
ั หาโลกร้้อนและลด
ขยะพลาสติิกซึ่่�งทำให้้ Dow ได้้รัับรางวััลพิิเศษในครั้้�งนี้้�
โดย Dow มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษััทด้้านวััสดุุ
ศาสตร์์ (Materials Science) ที่่�ยั่่�งยืืนมากที่่�สุุดในโลก
และตั้้�งเป้้าจะเป็็นองค์์กรที่่�ปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์
(Carbon Neutral) ภายในปีี พ.ศ. 2593 เพื่่� อ ให้้
สอดคล้้องกัับข้้อตกลงปารีีส (Paris Agreement) โดย
สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานน้้อยลง
รวมทั้้�งนำเทคโนโลยีีคาร์์บอนต่่ำจากต่่างประเทศมาเผย
แพร่่ในประเทศไทยเพื่่� อ ช่่ ว ยลดปริิ ม าณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างเป็็นรููปธรรม
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รางวััล The Prime Minister's
Industry Award 2021
Dow ได้้ ขัั บ เคลื่่� อ นและถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีคาร์์บอนต่่ำในประเทศไทยด้้วยการนำ
เสนอนวััตกรรมที่่�ยั่่�งยืืนผ่่านความเชี่่�ยวชาญด้้าน
วััสดุศุ าสตร์์และความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทุุกภาค
ส่่วนเพื่่� อ ร่่วมกัั น ต้้ า นโลกร้้ อ น โดยได้้ ด ำเนิิ น
โครงการสำคัั ญ มากมาย อาทิิ การยกระดัั บ
มาตรฐานถุุ ง ข้้ าวตราฉััต รเป็็น ข้้าวถุุงรััก ษ์์โลก
ด้้วยนวััตกรรม INNATE™ และเทคนิิค Down
Gauging ซึ่่�งช่่วยให้้ถุุงบางลงแต่่มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้� น ใช้้ ทรัั พ ยากรและพลัั ง งานลดลง
การส่่งเสริิม SMEs ไทยในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
พลาสติิ ก และอุุ ต สาหกรรมแปรรููปอาหารให้้
ก้้าวสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0 ด้้วยการใช้้เทคโนโลยีี
Internet of Things (IoT) มาเพิ่ม่� ความปลอดภััย
และประสิิทธิิภาพการผลิิต ลดการใช้้ทรััพยากร
ลดพลัังงาน ลดขยะ และนำของเสีียกลัับมาใช้้
ใหม่่ ต ามหลัั ก เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย น รวมถึึง
โครงการถนนจากพลาสติิ ก รีี ไ ซเคิิ ล ซึ่่� ง นำ
พลาสติิกใช้้แล้้วที่่�จะถููกทิ้้�งเป็็นขยะมาผสมกัับ
ยางมะตอยช่่ ว ยเพิ่่� ม ความทนทานให้้ กัั บ ถนน
ประหยััดทรััพยากรและงบประมาณในการบำรุุง
รัักษา

ร า ง วัั ล อุุ ต ส า ห ก ร ร มดีี เ ด่่ น
ประจำปีี พ.ศ. 2564 ประเภทเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน (Circular Economy) เพื่่�อ
เชิิ ดชูู เกีี ย รติิ สถ านประกอบการที่่� มีี
การนำหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนไป
ป ร ะ ยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ น อ ง ค์์ ก ร ไ ด้้ อ ย่่ า ง มีี
ประสิิทธิิภาพ เป็็นองค์์กรที่่�สามารถเป็็น
พลัังสำคััญในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ ค ว บ คู่่� ไ ปกัั บ ก า ร รัั ก ษ า
สิ่่�งแวดล้้อมตาม BCG โมเดล อัันได้้แก่่
Bio, Circular และ Green economy
โดยรางวััลนี้้�มีีการพิิจารณาทุุกระบบของบริิษััท โดยแบ่่งเป็็น
6 หมวดหลััก ได้้แก่่
1. การคิิดเชิิงระบบ (Systems Thinking)
2. นวััตกรรม (Innovation)
3. การดููแลรัับผิิดชอบ (Stewardship)
4. ความร่่วมมืือ (Collaboration)
5. คุุณค่่าที่่�เหมาะสม (Value Optimization)
6. ความโปร่่งใส (Transparency)
ซึ่่�งบริิษััท สยามโพลีีเอททีีลีีน จำกััด ภายใต้้กลุ่่�มบริิษััท ดาว
ประเทศไทยเป็็นบริิษััทที่่�ได้้รัับเลืือกให้้ได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศดัังกล่่าว
ฉัั ต รชัั ย เลื่่� อ นผลเจริิ ญ ชัั ย ประธานบริิ ห าร กลุ่่� ม บริิ ษัั ท
ดาว ประเทศไทย กล่่าวว่่า “Dow รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับรางวััล
อุุตสาหกรรมดีีเด่่นประเภทเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และรางวััลพิิเศษด้้าน
การส่่งเสริิ ม เทคโนโลยีี ค าร์์ บ อนต่่ำ เรายิิ น ดีี ที่่� เ ทคโนโลยีี ล่่ าสุุ ด และ
นวััตกรรมที่่�ยั่่�งยืืนของ Dow ได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี ต้้องขอบคุุณ
ทีีมงานทุุกคนที่่�มีีส่่วนร่่วมผลัักดัันนวััตกรรมเพื่่�อความยั่่�งยืืนและดููแล
ชุุมชน และขอขอบคุุณลููกค้้า หน่่วยงานภาครััฐ พัันธมิิตร และชุุมชนที่่�
ร่่วมมืือกัับเราเพื่่�อดููแลสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทย การเดิินทางสู่่�อนาคต
ที่่� ไ ม่่มีี ก ารปลดปล่่อยคาร์์ บ อนและใช้้ ทรัั พ ยากรด้้ ว ยหลัั ก เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียนนั้้�นยัังต้้องดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และไม่่มีีใครเดิินไปถึึงได้้
ด้้วยตััวคนเดีียว ดัังนั้้�นไม่่ว่่าจะอยู่่�ส่่วนใดของโลก พวกเราต่่างอยู่่�บนโลก
ใบเดีียวกััน หายใจด้้วยอากาศเดีียวกััน และเผชิิญกัับความท้้าทายในอนาคต
แบบเดีียวกััน จึึงต้้องจัับมืือกัันเพื่่อ� สร้้างสรรค์์อนาคตที่่ยั่่� ง� ยืืนต่่อไป”
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THE IDEA

ขยะทะเล ภััยคุุกคาม
ต่่อสััตว์์ทะเลและระบบนิิเวศ
ที่่�มนุุษย์์ควรแก้้ปััญหาให้้ตรงจุุ ด
เรื่่�องและภาพโดย ศิิรชััย อรุุณรัักษ์์ติิชัยั

ผู้้�อ่่านยัังจำได้้หรืือเปล่่าว่่าครั้้�งสุุดท้้ายที่่�ได้้เห็็นหาดทราย
ไทยขาวสะอาดไร้้เศษขยะกระจััดกระจายตามแนวริิมน้้ำคืือเมื่่อ� ไร
ภาพทิิวทััศน์์ที่ส่� วยงามอัันดัับต้้นๆ ที่่ดึึ� งดููดผู้้�คนจากทั่่�วโลกจนส่่งผล
ให้้อุตุ สาหกรรมการท่่องเที่่ย� วของไทยเติิบโตเฟื่่อ� งฟููกลายเป็็นเพีียง
ภาพในอดีีต ภาพความสวยงามสะอาดเหล่่านั้้�นหาได้้ยากยิ่่ง� ในปััจจุบัุ นั
ในสภาวะปัั จจุุ บัั น ...คงไม่่มีี บ ริิ เ วณใดในมหาสมุุ ท รที่่�
ปราศจากร่่องรอยเศษซากจากพฤติิกรรมของมนุุษย์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นที่่�
ห่่างไกลใจกลางของมหาสมุุทรแปซิิฟิิคที่่�มีีขยะลอยเป็็นแพกว้้าง
ขนาดใหญ่่กว่่า 1.6 ล้้านตารางกิิโลเมตร ซึ่่ง� อาณาบริิเวณแห่่งนี้้�ก็มี็ ี
ขนาดที่ใ่� หญ่่กว่่าพื้้�นที่่ข� องประเทศไทยถึึงสามเท่่า หรืือ ณ ร่่องลึึก
มาเรีียนา (Marianas Trench) ซึ่่ง� เป็็นสถานที่่ที่� ลึึ่� กที่่สุ� ดุ ในท้้องทะเล
ซึ่ง่� ลึึกถึึง 11 กิิโลเมตรนั้้�น จากการสำรวจก็็ยังั พบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ต่่างๆ
และแม้้กระทั่่�งสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่อ� ยู่่ใ� ต้้ความลึึกดำมืืดที่่ไ� ร้้แสงอาทิิตย์์แห่่งนี้้�
ก็็ยังั ไม่อ่ าจรอดพ้้นการมีีเศษไมโครพลาสติิกปะปนอยู่่ใ� นร่่างกายไป
ได้้เลย
หลายเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� เร็็วๆ นี้้�ทำให้้เรื่่อ� งของผลกระทบ
จากขยะทะเลต่่อสิ่่�งมีีชีวิี ติ ในทะเลกลายเป็็นประเด็็นที่ผู้้�่� คนให้้ความ
สนใจเป็็นอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องเศร้้าจากเมืืองตรัังของลููก
พะยููนน้้อยมาเรีียม หรืือวาฬนำร่่องที่่มี� ถุี งุ พลาสติิกนัับร้้อยอััดแน่่น
อยู่่เ� ต็็มทางเดิินอาหารที่่ช� ายหาดสงขลา จริิงๆ แล้้วเรื่่อ� งราวเหล่่านี้้�นั้้น�
เป็็นเพีียงแค่่ส่่วนน้้อยที่่เ� ราได้้พบเจอ เพราะจากโครงการวิิจัยั ในน่่านน้้ำ
อิินโดนีีเซีียพบว่่าสััตว์์ทะเลขนาดใหญ่่อย่่างเช่่นกระเบนแมนต้้า
นั้้�นสามารถกลืืนกิินเศษขยะพลาสติิกได้้ถึึง 63 ชิ้้น� ต่่อชั่่ว� โมงระหว่่าง
การออกหากิินแพลงค์์ตอน ในขณะที่ฉ่� ลามวาฬในทะเลใกล้้เกาะ
ชวาสามารถกิินเศษขยะเหล่่านี้้�ได้้ถึึง 137 ชิ้้น� ต่่อชั่่ว� โมงระหว่่างออก
หากิิน ซึ่่ง� กว่่าครึ่่ง� ของขยะเหล่่านี้้�ก็เ็ ป็็นพวกถุุงพลาสติิกและห่่อขนม
ที่ไ่� ม่ไ่ ด้้รับั การจััดเก็็บที่่ดี� แี ละหลุุดรอดลงสู่่สิ่่� ง� แวดล้้อมแทบทั้้�งสิ้้น�

ถ้้าหัันมามองน่่านน้้ำเขตร้้อนเช่น่ ทะเลไทยแล้้ว ปะการััง
เป็็นสิ่่ง� มีีชีวิี ติ ที่่เ� ปรีียบดั่่ง� ก้้อนอิิฐรากฐานที่่สร้
� า้ งระบบนิิเวศทางทะเล
เขตร้้อนที่่ส� ำคััญยิ่่ง� ซึ่่ง� จากงานวิิจัยั ที่่ส� ำรวจแนวปะการัังกว่่า 159
แห่่งทั่่�วภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกก็็ได้้ระบุุว่่าเมื่่�อปะการัังได้้สััมผััสกัับ
เศษขยะพลาสติิกที่่�หลุุดรอดลงสู่่�ทะเลแล้้วจะมีีโอกาสติิดเชื้้�อโรค
มากขึ้้น� จาก 4 เปอร์์เซ็็นต์์ขึ้น้� ไปสููงถึึง 89 เปอร์์เซ็็นต์์ หรืืองานวิิจัยั
อีีกชิ้้�นที่่�พบว่่าปะการัังเลืือกกิินเศษไมโครพลาสติิกแทนที่่�จะกิิน
อาหารในธรรมชาติิที่ล่� อยอยู่่ใ� นน้้ำและป่่วยตายในเวลาไม่่กี่่สั� ปด
ั าห์์
การค้้นพบทางวิิทยาศาสตร์์ต่่างๆ เหล่่านี้้�ได้้สร้้างความกัังวลต่่อ
ความหลากหลายทางชีีวภาพในทะเลและอุุตสาหกรรมต่่างๆ ที่ต้่� อ้ ง
พึ่่�งภาพระบบนิิเวศที่่�สมบููรณ์์ ซึ่่�งส่่งผลกระทบลููกโซ่่อีีกระลอก
ต่่อสิ่่ง� มีีชีวิี ติ นัับชนิิดไม่่ถ้้วนที่่ต้� อ้ งพึ่่�งพาแนวปะการัังเป็็นแหล่่งที่่อ� ยู่่�
อาศััยในการดำรงชีีวิติ
จากรายงานสำคััญในเรื่่�องของขยะทะเลที่่�ถููกตีีพิิมพ์์ในปีี
ค.ศ. 2015 ประเทศไทยถููกจััดอันั ดัับให้้เป็็นผู้้�ปล่่อยพลาสติิกลงสู่่�
มหาสมุุทรเป็็นอัันดัับที่่� 6 ของโลก ที่่ถูู� กประเมิินว่่าอาจปล่่อยขยะ
พลาสติิกลงทะเลสููงถึึง 0.15 - 0.41 ล้้านตัันต่่อปีี ตััวเลขนี้้�อาจทำให้้
หลายคนแปลกใจด้้วยจำนวนประชากรที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามพื้้�นที่ช่� ายฝั่ง�่
ของไทยนั้้�นมีีเพีียง 26 ล้้านคน ดัังนั้้�นถ้้าคำนวณตามปริิมาณที่่ก� าร
วิิจััยกล่่าวถึึง ปริิมาณการสร้้างขยะจึึงต้้องมีีปริิมาณมากถึึง 1.2
กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน แต่่ถ้้ามองลงลึึกในข้้อมููลของรายงานฉบัับนี้้�
มากขึ้้น� แล้้วนั้้�น ประชากรของประเทศเรานั้้�นไม่ไ่ ด้้ใช้้พลาสติิกต่่อ
คนในปริิมาณที่่ม� ากขนาดนั้้�น ยิ่่ง� เมื่่อ� เทีียบกัับประเทศอื่่น� ๆ ที่ถูู่� กจััด
เป็็นอัันดัับต้้นๆ เช่่น จีีน อิินโดนีีเซีีย หรืือ ฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ ด้้วยอััตราส่่วน
จำนวนประชากรด้้วยแล้้วก็็ยิ่่ง� จะเพิ่่มข้
� อ้ สงสััยมากยิ่่ง� ขึ้้น� ว่่าไทยเรา
อยู่่ใ� นอัันดัับท็็อปเท็็นได้้อย่่างไรกััน ทำไมปริิมาณการใช้้ของเราน้้อย
แต่่ปริิมาณขยะเราถึึงมีีได้้มากขนาดนั้้�น
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เมื่่อ� พิิจารณาถึึงสาเหตุุที่เ่� ป็็นไปได้้ก็จ็ ะพบสาเหตุุสำคััญหลัักของประเทศที่สร้
่� า้ งขยะ
พลาสติิกลงสู่่ท� ะเลเป็็นจำนวนมาก คืือ ขยะที่่มี� ส่่ี วนใหญ่่ไม่่ได้้ถููกจััดการอย่่างเหมาะสมหรืือ
ถููกวิิธีี โดยประเทศต่่างๆ เหล่่านี้้�มีข้ี อ้ มููลการจััดการขยะอย่่างผิิดวิธีิ เี ป็็นปริิมาณสููงมากถึึง 75
เปอร์์เซ็็นต์์ ซึ่ง่� ในทางกลัับกัันถ้้าหากไปพิิจารณาข้้อมููลของสหรััฐอเมริิกาที่่มี� จี ำนวนประชากร
ตามแนวชายฝั่ง�่ เป็็นจำนวนมากถึึง 112.9 ล้้านคน ซึ่ง่� เพีียงแค่่ประชากรชายฝั่ง�่ ก็็มากกว่่า
ประชากรคนไทยทั้้�งประเทศแล้้วแต่่กลัับถููกจััดให้้อยู่่เ� ป็็นอัันดัับที่่� 20 ซึ่่ง� ประชากรในประเทศ
อเมริิกามีีการสร้้างขยะปริิมาณมากถึึง 2.58 กิิโลกรััมต่่อคนต่่อวััน แต่่กระนั้้�น สหรััฐอเมริิกา
กลัับมีีปริมิ าณการปล่่อยขยะลงทะเลแค่่ 0.4 - 0.11 ล้้านตัันต่่อปีีเท่่านั้้�น และยัังมีีระบบการ
จััดการขยะที่ดี่� จี นมีีเพีียงแค่่ 2 เปอร์์เซ็็นต์์ของขยะเท่่านั้้�นที่่ไ� ม่่ได้้รับั การจััดการที่่ถูู� กต้้อง
ดัังนั้้�นวิิธีีการจััดการขยะที่่�มีีประสิิทธิิภาพคงจะเป็็นคำตอบของการแก้้ไขปััญหา
โดยที่่�สหรััฐอเมริิกานั้้�นมีีระบบจััดการขยะแบบองค์์รวมด้้วย 4 วิิธีีหลััก ได้้แก่่ 1. การเสริิม
สร้้างประสิิทธิิภาพเรื่่อ� งระบบการจััดการขยะ ซึ่ง่� ในหลัักการนี้้�จะครอบคลุุมไปถึึงการปรัับ
โครงสร้้างพื้้�นฐานในการจััดการขยะ การประสานงานกัับรััฐบาลท้้องถิ่่น� ให้้มองเห็็นปััญหา
ร่่วมกััน และการให้้ความรู้้�เรื่่�องการจััดการขยะที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชน 2. การสร้้างแรง
จููงใจทางเศรษฐกิิจแก่่ธุุรกิิจรีไี ซเคิิล โดยประสานความร่่วมมืือกัับภาคเอกชนเพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจ
รีีไซเคิิลสามารถดำเนิินการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และแข่่งขัันได้้ในตลาด
3. การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ 4. การประชาสััมพัันธ์์การงดทิ้้�งขยะใน
สิ่่ง� แวดล้้อมซึ่่ง� รวมไปถึึงการพััฒนาเครื่่อ� งมืือการจััดเก็็บขยะในสิ่่ง� แวดล้้อมที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ
ด้้วย ซึ่่�งจากหลัักการทั้้�ง 4 ข้้อนี้้�อาจจะสรุุปเพื่่�อนำไปปรัับใช้้ในประเทศอื่่�นๆ อย่่างง่่ายๆ
ได้้ว่่า รััฐบาลต้้องสนใจการแก้้ปััญหาอย่่างจริิงจััง มีีการสร้้างธุุรกิิจรีีไซเคิิลครบวงจร ต้้อง
พััฒนาเทคโนโลยีี และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมภาคประชาชน ซึ่ง่� สิ่่ง� ต่่างๆ เหล่่านี้้�หลายประการ
ได้้มีีเกิิดขึ้้�นในประเทศไทยแล้้ว การประสานระบบการจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และครบวงจรเพื่่อ� ทุุกฝ่่ายสามารถประสานการทำงานกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพคงจะเป็็น
คำตอบของไทยมากกว่่า

ชิิน - ศิิรชััย อรุุณรัักษ์์ติิชััย
ช่่างภาพสารคดีีที่่�เน้้นประเด็็นอนุุรัักษ์์ ทาง
ทะเล Associate Fellow ของ International
League of Conservation Photographers
และตีีพิิ ม พ์์ ง านเป็็ น ประจำำ�กัั บ National
Geographic Thailand โดยมีีจุุดเริ่่� ม ต้้น
จากอาชีีพวิิ ทยาศาสตร์์ทางทะเลก่่ อนผัั น
มาถ่่ า ยทอดเรื่่� อ งราวปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้อม
ผ่่ า นภาพถ่่ า ย จนได้้รัั บ รางวัั ล จากการ
แข่่ งขัั นระดัั บสากลหลายสถาบัันและร่่วม
งานกัับองค์์กรด้้านการอนุุรัักษ์์ สิ่่�งแวดล้้อม
นานาชาติิหลายแห่่ง เข้้าไปชมผลงานได้้ที่่�
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ทุุกวัันนี้้�เราคงเห็็นได้้ชััดว่่าผู้้�คนในสัังคมเราได้้ให้้ความสำคััญในการปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะลดการใช้้ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
ทิ้้�ง (single use) และมีีการนำกลัับมาใช้้ซ้้ำให้้คุ้้�มค่่ามากขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับไม่่กี่่�ปีี
ที่่ผ่� า่ นมา สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั เชิิงสอบถามที่่ร� ายงานว่่าคนไทยมีีความตระหนัักถึึง
ประเด็็นผลกระทบของพลาสติิกต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นอัันดัับต้้นๆ ของโลก ซึ่่ง� แสดงว่่า
คนไทยนั้้�นพร้้อมที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะ และพร้้อม
ปฏิิบััติิตามแนวทางเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ยิ่่�งถ้้ามีีระบบการจััดการที่่�ดีีช่่วยสนัับสนุุนให้้
ทุุกความพยายามเชื่่�อมต่่อกัันได้้อย่่างราบรื่่�น ตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิิต ผู้้�บริิโภค อุุตสาหกรรม
รีีไซเคิิล อุุตสาหกรรมในห่่วงโซ่่พลาสติิกรีีไซเคิิล การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีที่่�ส่่งผล
ต่่อชีีวิิตของสััตว์์น้้อยใหญ่่ในทะเลย่่อมจะเกิิดขึ้้�นได้้แน่่
John Wesley Hyatt เป็็นผู้้�ที่่�คิิดค้้นโพลีีเมอร์์สัังเคราะห์์ขึ้้�นมาในปีี พ.ศ.
2412 โดยแรกเริ่่�มนั้้�นโพลีีเมอร์์มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อทดแทนการใช้้งาช้้างธรรมชาติิ
ในลููกบิิลเลีียด ช่่วยลดการฆ่่าสััตว์์และนำอวััยวะมาใช้้งาน และทดแทนการใช้้วัสดุ
ั ุ
หายากจากธรรมชาติิชนิิดอื่่�นๆ โพลีีเมอร์์จึึงถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อลดผลกระทบเชิิงลบ
ในการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ ดัังนั้้�น การนำทรััพยากรที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อเจตนาใน
การลดผลกระทบทางสิ่่ง� แวดล้้อมกลัับมาใช้้ให้้คุ้้�มค่่าที่่สุ� ดก็
ุ นั็ บั เป็็นการเคารพและ
ดำเนิินรอยตามเจตนารมณ์์แรกเริ่่�มของการคิิดค้้นวััสดุุชนิิดนี้้�ขึ้้�นมาในโลก ดัังนั้้�น
ปััญหาและทางแก้้ไขอย่่างยั่่�งยืืนคืืออะไร นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�สำคััญมากที่่�เราทุุกคนจะ
ตระหนัักและช่่วยกัันคิิดหาทางออก และที่่�สำคััญที่่�สุุดคงเป็็นความจริิงจัังในการ
จััดทำนโยบายที่่�จะช่่วยแก้้ปััญหานี้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและครอบคลุุม
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EV Car รถไฟฟ้้าเปลี่่�ยนโลก

ทำำ�ความรู้้จั� กั รถไฟฟ้้ากัับ Dow MobilityScienceTM
รถยนต์์ คืือ หนึ่่�งในเทคโนโลยีีสำำ�คััญของมนุุษยชาติิ ที่่�ช่ว่ ยให้้การเดิินทางสามารถทำำ�ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็วมากขึ้้�น
แต่่ความเร็็วและความสะดวกสบายนี้้�ก็ม็ าพร้้อมกัับการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างเชื้้�อเพลิิงจำำ�นวนมาก โดยไม่่สามารถหลีีกเลี่่ย� ง
การปล่่อยของเสีียจากการสัันดาปมาสู่่�สภาพแวดล้้อมได้้เนื่่�องจากข้้อจำำ�กัดข
ั องเทคโนโลยีีในอดีีต แต่่เมื่่�อมีีการพััฒนานวััตกรรม
เพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้�น Dow ในฐานะผู้้�นำำ�ทางด้้านวััสดุุศาสตร์์ ก็็ได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาวงการยานยนต์์รักั ษ์์โลก
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การใช้้พลัังงานสะอาด และการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม มาจนถึึงปััจจุุบััน ที่่�ผู้บ้� ริิโภคต่่างรู้้จั� กั กัับรถยนต์์ไฟฟ้้า
หรืือ EV และหลายท่่านก็็กำำ�ลังั สนใจอยากเป็็นเจ้้าของรถ EV บ้้างสัักคััน ถ้้าเช่่นนั้้�น ลองมาทำำ�ความรู้้จั� กั รถ EV อย่่างเจาะลึึกกััน

จากเครื่่�องยนต์์
สัันดาป เปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�ไฮบริิด จนมาถึึง
รถไฟฟ้้า EV
รถยนต์์ขัับเคลื่่�อนด้้วยเครื่่�องยนต์์เบนซิิน
ผลิิตในปีี 1896

v

ในช่่วง 2 ทศวรรษที่่�ผ่่านมา ได้้เข้้าสู่่�ยุุคแห่่งการเริ่่�มต้้นใหม่่ของ
วงการยานยนต์์อย่่างแท้้จริงิ จากในอดีีตเราใช้้เครื่่อ� งยนต์์สันั ดาปเชื้้อ� เพลิิง
ฟอสซิิลเพื่่�อขัับเคลื่่�อนรถยนต์์ ซึ่่�งในช่่วง 20 ปีีมานี้้�เทคโนโลยีีได้้พััฒนา
ขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก และมีีการออกแบบนวััตกรรมที่่�คำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
และโลกในอนาคตมากขึ้้น� มอเตอร์์ไฟฟ้้าจึึงได้้กลายมาเป็็นทางเลืือกใหม่่
ในการใช้้แทนเครื่่อ� งยนต์์แบบเดิิมที่่ใ� ช้้กันั มายาวร่่วมร้้อยปีี
จริิงๆ แล้้วเทคโนโลยีีมอเตอร์์ไฟฟ้้ามีีมาตั้้�งแต่่ยุุคที่่�เริ่่�มมีีรถยนต์์
คัั น แรกคืือในช่่ ว งปีี ค.ศ.1820 ซึ่่� ง ในช่่ ว งนั้้� น ยัั ง เป็็ น แค่่ช่่ ว งเริ่่� มต้้ น
ประสิิทธิิภาพของมอเตอร์์ไฟฟ้้า ยัังไม่่ดีีเทีียบเท่่าเครื่่อ� งยนต์์สันั ดาป แต่่การ
คิิดค้น้ พััฒนาก็็มีเี รื่่อ� ยมา ในช่่วงปีี ค.ศ. 1900 มีีการตั้้ง� โรงงานผลิิตรถไฟฟ้้า
ในประเทศอัังกฤษออกขายอย่่างเป็็นเรื่่�องเป็็นราว แต่่ด้้วยข้้อจำกััด
ในหลายด้้าน ทั้้�งเรื่่อ� งความเร็็วและระยะทาง บวกกัับความสะดวกสบาย
และการค้้นพบแหล่่งน้้ำมัันดิิบจำนวน
มหาศาล ทำให้้การใช้้รถไฟฟ้้าในยุุคนั้้�น
เริ่่� ม ไม่่ ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย ม และแทบจะ
สููญหายไป เหลืือใช้้ เ พีี ย งกลุ่่� ม เล็็ ก ๆ
สำหรัับขนส่่งระยะใกล้้ๆ เท่่านั้้�น
ถึึงแม้้ ช่่ว งเวลานั้้� น เครื่่� อ งยนต์์
สัันดาปจะเป็็นเทคโนโลยีีหลััก แต่่ก็็มีี
ความพยายามในการคิิดค้้นและพััฒนา
เทคโนโลยีีมอเตอร์์ไฟฟ้้ามาโดยตลอด
มีีการทำรถต้้นแบบที่มี่� ปี ระสิิทธิิภาพมาก
ยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งในแง่่ระยะทาง และความเร็็ว
การเก็็บพลัังงานในแบตเตอรี่่� รวมถึึงการ
พััฒนาขนาดของแบตเตอรี่่�ให้้เล็็กและ
เบาลง ซึ่่ง� ก็็เป็็นการพััฒนาต่่อยอดจากใน
อดีีต ที่่นั� กั พััฒนาหวัังว่่าพลัังงานไฟฟ้้าจะ
มาเป็็นตััวเลืือกใหม่ที่่ จ่� ะแข่่งขัันกัับรถที่ใ่� ช้้
เชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิลได้้ในสัักวััน
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รถยนต์์เครื่่�องยนต์์สัันดาป

และในที่่�สุุดวัันที่่�เหล่่านัักวิิทยาศาสตร์์และนัักวิิจััยรอคอยก็็มาถึึง ในศตวรรษที่่�
21 โลกใบนี้้� ก ำลัั ง เผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หาต่่างๆ ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มเพิ่่� มม ากขึ้้� น หลายเท่่าตัั ว
การปล่่อยควัั น เสีี ย จากรถยนต์์ คืือหนึ่่�งในปััจจััยหลัักที่่� ส่่งผลให้้ โ ลกต้้ อ งเจอปัั ญหา
สภาพภููมิิ อ ากาศแปรปรวน รวมไปถึึงปัั จจัั ย ด้้ า นความผัั น ผวนของราคาน้้ำมัั น ที่่� มีี
มาโดยตลอด ทำให้้โครงการรถพลัังงานไฟฟ้้าถููกหยิิบมาปััดฝุ่่�นอีีกครั้้�งและได้้พััฒนา
ต่่อยอดจากในอดีีต
ในปีี ค.ศ. 2004 Tesla Roadster รถยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle) ของ
Elon Musk ได้้เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการ ด้้วยการค้้นคว้้าและพััฒนาแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
หลายอย่่าง ทั้้�งในเรื่่�องของความเร็็วและระยะทางต่่อการชาร์์จ ทำให้้รถรุ่่�นนี้้�มีียอดจอง
เป็็นจำนวนมาก กระตุ้้�นให้้ผู้้�บริิโภคและค่่ายรถยนต์์ต่่างหัันกลัับมาให้้ความสนใจรถยนต์์
ไฟฟ้้าอีีกครั้้�ง ซึ่่�งในอดีีต ค่่ายรถยนต์์ต่่างๆ ก็็ได้้มีีการพััฒนารถยนต์์พลัังงานสะอาดออก
สู่่�ตลาดกัันอยู่่�บ้้าง โดยใช้้เทคโนยีี รถยนต์์ไฟฟ้้าแบบไฮบริิด (Hybrid Electric Vehicle :
HEV) ซึ่ง่� เป็็นการผสมการขัับเคลื่่อ� นด้้วยมอเตอร์์ไฟฟ้้าเข้้ากัับเครื่่อ� งยนต์์สันั ดาปแบบเดิิม
แต่่ก็็ยัังไม่่ใช่่รถที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า 100 เปอร์์เซ็็นต์์
เมื่่�อความนิิยมของรถยนต์์ไฟฟ้้าหรืือ EV ถููกปลุุกขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง ค่่ายรถยนต์์ต่่างๆ
ก็็ทุุมเทในการพััฒนารถ EV กัันอย่่างก้้าวกระโดดในช่่วงระยะเวลา 20 ปีีที่่�ผ่่านมา จากที่่�
เริ่่�มด้้วยรถยนต์์ Hybrid ที่่�ไม่่สามารถเสีียบปลั๊๊�กชาร์์จไฟที่่�บ้้านได้้ ก็็เกิิดเป็็นรถยนต์์
ไฟฟ้้าแบบปลั๊๊�ก-อิิน ไฮบริิด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV)
ที่่�ใช้้ น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง และระบบไฟฟ้้า
เช่่นเดีียวกัับรถยนต์์ไฮบริิด แต่่สามารถ
เสีียบปลั๊๊�กชาร์์จไฟได้้จากภายนอก หรืือ
Plug-in ที่่�บ้้านได้้ ทำให้้ระยะทางใน
การวิ่่�งด้้วยมอเตอร์์ไฟฟ้้าสามารถทำได้้
ยาวนานขึ้้�น

รถยนต์์ไฟฟ้้า

อ้้างอิิง https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021?mode=overview
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จนมาถึึงปัั จจุุ บัั น นั้้� น แทบจะ
ทุุกค่่ายรถยนต์์ก็็ได้้เริ่่�มออกรถรุ่่�นใหม่่ๆ
ที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าแบบ 100 เปอร์์เซ็็นต์์
หรืือ (Plug-in Electric Vehicles
: PEVs) มาให้้ เ ห็็ น กัั น อย่่างต่่อเนื่่� อ ง
ความพิิเศษของ EV แบบนี้้�คืือ รถนั้้�น
ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังไฟฟ้้าร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์
ไม่่มีีเครื่่�องยนต์์สัันดาปที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงเลย
ขัั บ เคลื่่� อ นเพลารถด้้ ว ยมอเตอร์์ ไ ฟฟ้้ า
ที่่�สามารถชาร์์จไฟได้้ และเก็็บพลัังงาน
ไว้้ในตััวแบตเตอรี่่�ที่่�ติิดอยู่่�กัับรถ ข้้อดีี
ของรถไฟฟ้้ า ประเภทนี้้� คืื อไม่่มีี ก าร
ปล่่อยไอเสีี ย หรืือ Zero Emission
ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลภาวะในสิ่่ง� แวดล้้อม และ
ยัังประหยััดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
ไปได้้อย่่างมาก และด้้วยเทคโนโลยีีใน
ปัั จจุุ บัั น ทำให้้ ร ะยะทางในการวิ่่� ง ของ
รถไฟฟ้้าในการชาร์์จต่่อหนึ่่�งครั้้�งไปได้้
ไกลถึึง 650 กิิโลเมตร และทำความเร็็ว
ได้้มากถึึง 320 กิิโลเมตรต่่อชั่่�วโมง
มีีการคาดการณ์์จาก สำนัักงาน
พลัั ง งานสากล หรืือ International
Energy Agency (EIA) ผ่่าน Global
EV Outlook 2021 ว่่าในภายในปีี ค.ศ.
2030 โลกเราจะมีีรถไฟฟ้้ามากถึึง 145
ล้้ า นคัั น ซึ่่� ง จะลดการปล่่อยไอเสีี ย ได้้
ปริิมาณมหาศาล

DOW FOCUS

รถ EV และนวััตกรรมจาก Dow
ที่่�มีีดีีมากกว่่าพลัังงานไฟฟ้้า
ทำให้้มอเตอร์์ไฟฟ้้ามีีอายุุการใช้้งานที่่ย� าวนานและมีีประสิิทธิิภาพ
มากที่่�สุุด และยัังใช้้วััสดุุที่่�สามารถนำกลัับมาใช้้ใหม่่และดีีต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
อีี ก ส่่วนสำคัั ญ ที่่� เ ป็็ น หัั ว ใจของรถยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ก็็ คืื อ
แบตเตอรี่่� ซึ่่ง� ในรถ EV แบตเตอรี่่มี� คี วามสำคััญมาก เพราะเปรีียบ
เสมืือนเชื้้�อเพลิิงในการขัับเคลื่่�อน แต่่ด้้วยขนาดที่่�ใหญ่่ ตำแหน่่ง
การวางแบตเตอรี่่�จึึงอยู่่�ด้้านใต้้ท้้องของรถ มีีส่่วนประกอบหลััก
สำคััญ 5 ส่่วนคืือ แท่่นโมดููล ระบบไฟฟ้้า แบตเตอรี่่� ระบบจััดการ
ความร้้อน และชิ้้�นส่่วนโครงสร้้าง โดยทั้้�งหมดจะถููกครอบไว้้
ด้้วยเคสอลููมิิเนีียมที่่�ทำหน้้าที่่�ปกป้้องระบบแบตเตอรี่่�จากฝุ่่�น น้้ำ
และสิ่่�งแปลกปลอมที่่�จะเข้้าไปทำความเสีียหายให้้แบตเตอรี่่�
ได้้ รวมถึึงลดแรงกระแทกขณะที่่�รถใช้้งาน
ทั้้�งหมดนี้้� Dow ได้้มีโี ซลููชัันต่่างๆ เพื่่อ� ตอบโจทย์์การผลิิต
และใช้้งานรถไฟฟ้้า โดยครอบคลุุมหมวดหมู่่� ได้้แก่่

ถ้้าพููดถึึงรถ EV เราจะนึึกถึึงรถพลัังงานสะอาด ที่ไ่� ม่่ปล่่อย
ไอเสีียอัันเกิิดจากการเผาไหม้้เชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิลเข้้าสู่่ชั้้� น� บรรยากาศ
โลก แต่่จริิงๆ แล้้วนี่่�เป็็นแค่่ส่่วนหนึ่่�งในข้้อดีีของรถ EV เท่่านั้้�น
ถ้้าลงลึึกไปในรายละเอีียดของการผลิิตรถ EV หนึ่่�งคััน เราจะได้้
เห็็นว่่ามีีอีีกหลายส่่วนที่่�รถ EV กำลัังช่่วยโลกใบนี้้�เอาไว้้
ในการผลิิตรถ EV นั้้�น จะเริ่่�มต้้นด้้วยการออกแบบที่่�เน้้น
ให้้รถมีีน้้ำหนัักเบาที่่�สุุด เพราะน้้ำหนัักรถที่่�เบาจะทำให้้มอเตอร์์
ไฟฟ้้าสามารถทำงานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น
ในด้้ า นการออกแบบจึึงต้้ อ งมีี ก ารเลืือกใช้้ วัั สดุุ ที่่� มีี คุุ ณ สมบัั ติิ
แข็็งแรง ทนทาน ยืืดหยุ่่�น และที่่�สำคััญคืือน้้ำหนัักเบา ซึ่่�งต้้องใช้้
การค้้ น คว้้ า วิิ จัั ย ทางวัั สดุุ ศ าสตร์์ จึึ งจะได้้ วัั สดุุ ที่่� มีี คุุ ณ สมบัั ติิ
ทดแทนวััสดุุในส่่วนประกอบรถยนต์์แบบเดิิม โดย Dow ได้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการค้้นคว้้าวิิจััยวััสดุุที่่�ใช้้กัับรถ EV เพื่่�อให้้ได้้วััสดุุ
ที่่�มีีคุุณสมบััติิโดดเด่่นและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ส่่วนประกอบสำคััญต่่อมา คืือ มอเตอร์์ไฟฟ้้า สำหรัับ
รถ EV การทำงานของมอเตอร์์ไฟฟ้้าหลัักๆ คืือการเปลี่่�ยนพลัังงาน
ไฟฟ้้าเป็็นพลัังงานกลในการหมุุนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนรถ โดยเทรนด์์
การพััฒนามอเตอร์์ไฟฟ้้าของผู้้�ผลิิตจะมุ่่�งเน้้นในเรื่่�องของการ
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1. Thermal management

การควบคุุมอุุณหภููมิิต่่างๆ ของรถ

2. Safety

ความปลอดภััย

3. Lifetime performance
การใช้้งานที่่�ยาวนาน

4. End-of-life

การจััดการชิ้้�นส่่วนรถหลัังจาก
หมดอายุุการใช้้งาน

Dow MobilityScienceTM
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
สัังคม ด้้วยนวััตกรรม
ลดโลกร้้อน
ไพศาล เกตุุภัักดีีกููล ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ กลุ่่�มบริิษััท ดาว
ประเทศไทย จะมาบอกเล่่าถึึงจุุดยืืนของ Dow ในอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ซึ่่� ง มีี ก ารพัั ฒ นาไปสู่่� พลัั ง งานสะอาด และการลดโลกร้้ อ นในทุุ ก ๆ
กระบวนการผลิิต
“Dow ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น ผู้้�พัั ฒ นารถยนต์์ แต่่เป็็ น ผู้้�นำเสนอโซลููชัั น
ต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในการผลิิตรถยนต์์ และสารที่่�จะต้้องใช้้ในการบำรุุงรัักษารถ
เราไม่่สามารถที่่�จะไปควบคุุมกลไกการเผาไหม้้ของรถยนต์์ได้้โดยตรง
แต่่ Dow ได้้คิิดเรื่่�องการลดการปลดปล่่อยคาร์์บอนมาตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน
ของการพััฒนาสิินค้้า Dow คััดสรรและวิิจััยวััตถุุดิิบในการผลิิตชิ้้�นส่่วน
และสารต่่างๆ เพื่่อ� ช่่วยในการลดใช้้พลังั งาน ลดการปล่่อยคาร์์บอน รวมถึึง
การนำเสนอโซลููชัันเพื่่�อตอบโจทย์์ E-Mobility ให้้มากที่่�สุุดด้้วย
“ความท้้าทายของ EV คืือการไม่่ใช้้น้้ำมััน ดัังนั้้�น แบตเตอรี่่�
จึึงไม่่ ไ ด้้ แ ค่่เอาไว้้ ส ตาร์์ ท รถ เปิิ ดวิิ ทยุุ เปิิ ด ไฟ แต่่จะต้้ อ งขัั บ เคลื่่� อ น
เครื่่�องยนต์์ ทำให้้แบตเตอรี่่�จะใหญ่่และมีีน้้ำหนัักเยอะมาก น้้ำหนััก
เกืือบจะเท่่ากัับน้้ำหนัักของรถ แล้้วก็็ถููกวางไว้้ใต้้ท้้องรถ เมื่่�อแบตเตอรี่่�
ต้้องกลายเป็็นเชื้้�อเพลิิงให้้กัับรถ ความท้้าทายสำคััญคืือ การจััดการ
กัับความร้้อนของแบตเตอรี่่� รวมถึึงต้้องตอบคำถามมากมายว่่า รถ EV นั้้�น
ปลอดภััยไหม ซึ่ง่� ด้้วยนวััตกรรมระดัับโลกจาก Dow รวมไปถึึงการพััฒนา
เทคโนโลยีีของผู้้�ผลิิตรถยนต์์ ทำให้้สามารถมั่่�นใจว่่าการใช้้งานรถไฟฟ้้า
นั้้�น มีีมาตรฐานความปลอดภััยที่่เ� ชื่่อ� ถืือได้้ แต่่ถึึงอย่่างไรก็็ตาม เทคโนโลยีี
รถไฟฟ้้าก็็ยัังนัับว่่าเป็็นของใหม่่ ที่่�ยัังต้้องมีีการคิิดค้้นพััฒนาเพื่่�อให้้ได้้รถ
ที่่�ตอบโจทย์์ทั้้�งเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและสมรรถนะการใช้้งานต่่อไป”
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DOW FOCUS

ผลิิตภััณฑ์์จาก Dow สำำ�หรัับรถไฟฟ้้า

Dow มีีผลิิตภััณฑ์์มากมาย ที่่�ใช้้สำหรัับหลากหลายอุุตสาหกรรม และสำหรัับอุุตสาหกรรมรถยนต์์ Dow ก็็มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผ่่าน
การคิิดค้้นพััฒนาเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการสำหรัับยานยนต์์ รวมถึึงรถไฟฟ้้าที่่�กำลัังเป็็นเทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ลองมาดููกัันว่่าในรถไฟฟ้้าหนึ่่�งคััน จะมีีผลิิตภััณฑ์์ Dow อยู่่�ตรงส่่วนไหนบ้้าง
และใครที่่�ได้้เป็็นเจ้้าของรถไฟฟ้้ากัันแล้้ว ลองเขีียนมาเล่่าให้้ทีีมงานฟัังกัันบ้้างว่่าใช้้รถไฟฟ้้าแล้้วเป็็นอย่่างไร

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

3
1

2
4

11
6

5

9
8

7
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DOWSIL™ TC-5515 LT ซิิลิิโคนจาก Dow
ตััวช่่วยลดความร้้อนในแบตเตอรี่่�รถไฟฟ้้า
ซิิ ลิิ โ คนนำำ� ความร้้อนประสิิ ท ธิิ ภ าพสููงชนิิ ด Low Density
Thermal Conductive Gap Filler เพื่่� อใช้ ใ้ นการประกอบชุุด
แบตเตอรี่่� EV สามารถใช้้งานกัั บ ระบบการผลิิ ต อัั ต โนมัั ติิ ไ ด้้
มีีประสิิ ท ธิิ ภ าพสููงในการระบายความร้้อนของชุุดแบตเตอรี่่�
มีีน้ำำ�หนัักเบา ทนการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิอย่่างเฉีียบพลััน
ได้้ตั้้� ง แต่่ -40°C ถึึง 125°C ทนความร้้อนและความชื้้� นสููง
ไม่่ลามไฟตามมาตรฐาน UL 94V0 มีีความยืืดหยุ่่�นและช่่วยลด
แรงกดในการประกอบชิ้้�นงาน อีีกทั้้�ง ช่่วยลดต้้นทุุนในการแก้้ไข
ชิ้้� น งาน โดยออกแบบให้้สามารถถอดออกเพื่่� อแก้้ไ ขได้้โ ดยไม่่
ทิ้้�งคราบ
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DOW INSIGHT

ขัับเคลื่่�อนโลกสู่่�อนาคตที่่�สดใส
กัับ Dow MobilityScience™
Dow Insight ฉบัับนี้้� เราอยากชวนคุุณมาทำำ�ความรู้้จั� กั กัับ Dow MobilityScience™ ว่่า Dow นั้้�น
ได้้นำำ�เอานวััตกรรมด้้านวััสดุุศาสตร์์มาช่่วยพััฒนาการขนส่่งอย่่างไรบ้้าง ซึ่่�งสามารถสรุุปเทรนด์์
ด้้านการขนส่่งแห่่งอนาคตได้้ง่่ายๆ ตามตััวย่่อตามนี้้�

Connected

Autonomous

Shared

Electric

ซึ่่�ง Dow ได้้มีีธุุรกิิจที่่�แตกแขนงออกมาเพื่่�อครอบคลุุมการพััฒนาศัักยภาพให้้กัับยานพาหนะแห่่งอนาคตในหมวดต่่างๆ อัันได้้แก่่
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ได้้มีีโซลููชัันต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมรถไฟฟ้้า
ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีียานยนต์์ที่่�กำลัังก้้าวผ่่านจากรถพลัังงานน้้ำมััน
ไปยัังพลัังงานไฟฟ้้าที่ส่� ะอาดและปล่่อยมลพิิษน้้อยกว่่า ยานยนต์์
ที่่�ปล่่อยคาร์์บอนต่่ำเป็็นแรงผลัักดัันให้้ Dow คิิดค้้นเทคโนโลยีี
สำหรัับ E-mobility ตั้้�งแต่่รถไฟฟ้้าไฮบริิดจนถึึงรถไฟฟ้้าที่่�ใช้้
แบตเตอรี่่� ที่่�ต้้องอาศััยวััสดุุที่่�ทัันสมััยเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
ยานยนต์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการลดการปล่่อยของเสีีย เพิ่มป
่� ระสิิทธิิภาพ
ทางด้้านพลัังงาน และความแน่่นอนเที่่�ยงตรงเชื่่�อถืือได้้

Acoustic - ความเงีียบในการขัับขี่่�

เมื่่� อ พููดถึึงประสบการณ์์ ใ นยานยนต์์ ร ะดัั บ พรีี เ มี่่� ย ม
เทคโนโลยีีของ Dow สามารถส่่งมอบการขัับขี่่�และการเดิินทาง
มีีความเงีียบสงบมากขึ้้�น โดยช่่วยให้้รถรถยนต์์มีีการสั่่�นสะเทืือน
และมีีเสีียงรบกวนน้้อยลง Dow มีีความเชี่่�ยวชาญและโซลููชััน
ที่่� ต อบโจทย์์ ใ นเรื่่� อ งการควบคุุ ม เสีี ย ง เช่่ น โพลีี ยููรีี เ ทนโฟม
โพลีีโอเลฟิินอีีลาสโตเมอร์์ และเรซิ่่�นสำหรัับเคลืือบวััสดุุพื้้�นผิิว

Autonomous - การขัับขี่่�อััตโนมััติิ

Light-weighting - ยานพาหนะที่่�มีีน้ำำ�หนัักเบา

เทคโนโลยีียานยนต์์ไร้้คนขัับเป็็นเรื่่�องที่่�มีีการพััฒนาและ
ทดลองกัันอย่่างมากในปััจจุุบััน การจะเป็็นผู้้�เริ่่�มบุุกเบิิกทางด้้าน
นี้้�จะต้้องมีีนวััตกรรมที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับเซนเซอร์์สำหรัับระบบ ADAS
(Advanced Driver – Assistance Systems) ระบบ LIDAR (Light
Detection And Ranging) ระบบกล้้องติิดรถยนต์์ และอื่่�นๆ
ให้้มีีต้้นทุุนที่่�เหมาะสม น่่าเชื่่�อถืือ และตอบสนองได้้ดีี จึึงเป็็น
เรื่่�องที่่�ท้้าทายเราในการคิิดค้้นโซลููชัันเพื่่�อการนำกระแสไฟฟ้้า
การถ่่ายเทความร้้อน และวััสดุุที่่�มีีความจำเป็็นในอนาคต ให้้กัับ
รถยนต์์ของคุุณ

อุุตสาหกรรมยานยนต์์ในปััจจุุบัันนี้้�มีีข้้อกำหนดต่่างๆ
ออกมาโดยเน้้นเป้้าหมายการใช้้เชื้้�อเพลิิงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และลดการปล่่อยมลภาวะ ในขณะที่่�ต้้องเพิ่่�มความสะดวกสบาย
ความปลอดภััย และความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้มากขึ้้น� ด้้วยประสบการณ์์
หลายทศวรรษ Dow ทำงานร่่วมกัับลููกค้้าเพื่่อ� ให้้ได้้วัสดุ
ั ทีุ่ มี่� คี วาม
ก้้าวหน้้าเพื่่อ� ตอบโจทย์์ข้อ้ กำหนดของอุุตสาหกรรมในอนาคต เช่่น
การทำให้้รถมีีน้้ำหนัักเบา และการใช้้วัสดุ
ั ทีุ่ ส่่่� งผลดีีต่่อการนำซาก
ของรถไปจััดการได้้ต่่อหลัังจากหมดอายุุในการใช้้งาน

Comfort - ความสบาย

Safety - ความปลอดภััย

ฟัังก์์ชันั สำคััญของรถยนต์์ก็คืื็ อความปลอดภััยซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่�
ผู้้�บริิโภคคาดหวัังมากขึ้้�นทุุกวััน ไม่่ว่่าจะจากอุุบััติิเหตุุเล็็กน้้อย
หรืืออุุบััติิเหตุุหนััก ก็็ต้้องปกป้้องชีีวิิตของคนขัับและผู้้�โดยสารได้้
Dow นำเสนอโซลููชัันเหล่่านี้้�ที่ผ่่� า่ นการคิิดค้น้ พััฒนามาหลายสิิบปีี
ด้้วยความเชี่่�ยวชาญทางด้้านวััสดุุศาสตร์์ของเรา

การที่ผู้้�่� บริิโภคมีีความคาดหวัังมากขึ้้น� ประกอบกัับสภาพ
การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมยานยนต์์ที่ม่� ากขึ้้น� นอกจากการพััฒนา
รถยนต์์ในแง่่สมรรถนะของเครื่่�องยนต์์แล้้ว ความสะดวกสบาย
ภายในห้้องโดยสารก็็มีส่่ี วนสำคััญ Dow มีีนวััตกรรมโพลีียููรีเี ทนโฟม
สารเคลืือบ และเทอร์์โมพลาสติิกโพลีีโอเลฟิิน ที่่�จะช่่วยเพิ่่�ม
ประสบการณ์์ที่ดี่� ใี ห้้กับั ผู้้�ขัับขี่่แ� ละผู้้�โดยสารโดยการทำให้้เบาะที่่นั่่� ง�
มีีความนุ่่�มสบาย ให้้การสััมผััสที่่�ดีี และลดกลิ่่�นรบกวนให้้น้้อยลง
ในขณะที่วั่� สดุ
ั ตุ่่ างๆ มีีความแข็็งแรงทนทานมากขึ้้น� จากความร่่วมมืือ
ในลัักษณะของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ Dow สามารถทำให้้ภายใน
ห้้องโดยสารเป็็นห้้องโดยสารสำหรัับอนาคตได้้

Sustainability - ความยั่่�งยืืน

Dow ให้้ความสำคััญกัับการลดคาร์์บอน การนำทรััพยากร
กลัับมาใช้้ใหม่่ การจััดการวััสดุุต่่างๆ เมื่่�อรถหมดอายุุการใช้้งาน
สิ่่�งที่่�เราทำ ไม่่ใช่่แค่่การนำเสนอโซลููชัันเพื่่�อรถไฟฟ้้า หรืือการ
นำเสนอวััสดุุเพื่่�อพััฒนารถให้้มีีน้้ำหนัักเบา แต่่เราทำทุุกอย่่าง
ในกระบวนการผลิิตเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ โดยมีีการตั้้�ง
เป้้าหมายเพื่่�อความยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็นโรดแมปในการทำงาน

E-Mobility - ยานพาหนะพลัังงานไฟฟ้้า

อย่่างที่่�ได้้คุุยกัันไปแล้้วในคอลััมน์์ Dow Focus ซึ่่�งเรา

ตััวอย่่างกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ DOW Mobility Science™

ACOUSTICRYL™, BETAFOAM™, DOWANOL™, DOWSIL™, ELVAX™, ENGAGE™, NORDEL™, SILASTIC™, SPECFLEX™, SPECLITE™,
VORATRON™, VORANATE™, VORANOL™, VORAFORCE™
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DOW NEIGHBOR

8 กิิจกรรมเที่่�ยวป่่าชายเลน
สำำ�หรัับคนรัักธรรมชาติิ
คนมัักจะถามกัันว่่าภููเขากัับทะเล ชอบไปเที่่�ยวที่่�ไหน แต่่จริิงๆ แล้้วยัังมีีสถานที่่�เที่่�ยวเจ๋๋งๆ ที่่�คุุณอาจจะลืืม
นึึกถึึงไปอย่่าง ‘ป่่าชายเลน’ ซึ่่�งให้้บรรยากาศการท่่องเที่่�ยวที่่�สนุุกไปอีีกแบบ ด้้วยระบบนิิเวศที่่�ผสมผสานป่่า
และทะเลเข้้าด้้วยกััน ทำำ�ให้้มีีธรรมชาติิที่่�แปลกตาน่่าสนใจ โดยเราจะขอพาทุุกคนไปเที่่�ยวที่่�ปากน้ำำ�ประแส
อำำ�เภอแกลง จัังหวััดระยองกัันกัับ 8 กิิจกรรมที่่�เราคััดสรรมาให้้แล้้ว
3. นั่่� งเรืือดููนกเจ้้าถิ่่�นและ
นกอพยพนานาพัันธุ์์�
นัั ก ดููนกไม่่ว่่าจะเป็็ น
มืืออาชีี พ หรืือมืือสมัั ค รเล่่น
ถ้้ามาเที่่�ยวป่่าชายเลนรัับรองว่่า
ไ ม่่ผิิ ด ห วัั ง เ พ ร า ะ มีี ฝูู ง น ก
ธ ร ร มช า ติิ ห ล า ก ห ล า ย
สายพัันธุ์์�ให้้ดููได้้ไม่่มีีเบื่่อ� แนะนำให้้มาส่่องหาสายพัันธุ์์�นกเจ้้าถิ่่น� ใน
ช่่วงเดืือน ต.ค. - มีี.ค. ซึ่่�งเป็็นช่่วงหน้้าน้้ำที่่�นกจะบิินมาหาอาหาร
และเกาะตามกิ่่�งไม้้ ขอนไม้้ที่่�ผุุดขึ้้�นจากผิิวน้้ำ สามารถติิดต่่อเช่่า
เรืือกัับคนขัับเรืือซึ่่�งจะรู้้�ว่่าบริิเวณไหนมีีนกมาเกาะบ้้าง หรืือหาก
อยากชมนกอพยพจากต่่างประเทศให้้มาชมได้้ในหน้้าหนาวช่่วง
เดืือน พ.ย. - ธ.ค. หนึ่่�งในนั้้�นมีีนกที่่�มีีสถานะใกล้้สููญพัันธุ์์�อย่่าง
‘นกทะเลขาเขีียวลายจุุด’ ซึ่่�งบิินหนีีหนาวมาจากรััสเซีีย โดยทั่่�ว
โลกเหลืืออยู่่�เพีียง 1,000 - 2,000 ตััวเท่่านั้้�น และพบในไทยถึึง
334 - 361 ตััวเลยนะ

1. เดิินเที่่�ยวเส้้นทางธรรมชาติิป่่าชายเลน
ป่่ า ชายเลนหลายแห่่ง
มัักจะมีีการทำทางเดิินเที่่�ยวชม
ธรรมชาติิ ให้้คุุณได้้เดิินลััดเลาะ
เข้้ า ไปในป่่ า ที่่� มีี ทั้้� ง ต้้ น โกงกาง
แสม ลำพูู ซึ่่�งมีีความสวยงาม
แปลกตา จากรููปร่่างของต้้นไม้้ที่่�
มีีรากงอกออกมาจากลำต้้นเพื่่�อ
ให้้ยึึดเกาะดิินเลนได้้ ถ้้าสัังเกต
ดีีๆ จะเห็็นว่่ามีีตอไม้้แหลมๆ ผุุดขึ้้�นมาจากดิินเลน นั่่�นไม่่ใช่่ซาก
ต้้นไม้้แต่่เป็็นรากพิิเศษของต้้นโกงกางที่่�โผล่่ขึ้้�นมาหายใจและ
ดููดซัับออกซิิเจนเพื่่�อนำไปสัังเคราะห์์แสง จึึงทำให้้ป่่าชายเลนมีี
อากาศที่่�สดชื่่�น
2. อิ่่�มหนำำ�กัับอาหารทะเลอัันอุุดมสมบููรณ์์
หลายคนคงทราบว่่าป่่าชายเลนนั้้�นเป็็นแหล่่งอนุุบาล
สััตว์์น้้ำวััยอ่่อน ที่่�ได้้รัับการปกป้้องด้้วยรากของต้้นไม้้ที่่�ยึึดโยงกััน
มากมาย ซึ่ง่� ป่่าชายเลนเหล่่านี้้�ก็ยั็ งั เป็็นจุุดกำเนิิดของห่่วงโซ่่อาหาร
ที่่�มาจากใบไม้้ที่่�ร่่วงหล่่นกลายเป็็นอาหารของแบคทีีเรีีย ไปยััง
ปููแสม เมื่่�อปููแสมออกไข่่ก็็จะกลายเป็็นแพลงก์์ตอนอาหารให้้กัับ
สััตว์์น้อ้ ยใหญ่่ และปลายทางของ
ห่่วงโซ่่ก็็ คืื ออาหารของมนุุ ษ ย์์
นั่่�นเอง ไม่่ว่่าจะเป็็นกุ้้�ง หอย ปูู
ปลา ยัังไม่่รวมถึึงสััตว์์อื่่�นๆ ที่่�มา
อาศััยหาอาหารอัันอุุดมสมบููรณ์์
จากป่่าชายเลนอีีกด้้วย

4.ตามหาปลาท้้องถิ่่�น
ป่่าชายเลนอุุดมสมบููรณ์์
เปรีี ย บเสมืือนห้้ อ งครัั ว ขนาด
ใหญ่่ที่่�สััตว์์ใหญ่่น้้อยมาอาศััยอยู่่�
โดยเฉพาะฝููงปลาเกืือบ 100
สายพัั น ธุ์์�มาอาศัั ย อยู่่� เ พื่่� อ กิิ น
แพลงก์์ตอน อาทิิ ปลากระบอก
ปลากะพง ปลากด ปลาดุุก ปลาเก๋๋า ฯลฯ ชาวประมงพื้้�นบ้้าน
เล่่าว่่าเมื่่�อสมััยที่่�ผืืนป่่าชายเลนยัังอุุดมสมบููรณ์์มีีปลาโลมาปาก
ขวดเผืือก รวมถึึงฝููงปลาทููที่่�ว่่ายจากทะเลใหญ่่เข้้ามาหากิินใน
ป่่าชายเลนด้้วย
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5. ตามดููปููก้้ามดาบ
ในฤดููน้้ำลดพื้้� น ป่่ า ชาย
เลนจะแห้้ ง จนเห็็ น พื้้� น ดิิ น เลน
เป็็ น เวลาของบรรดาปููที่่� อ าศัั ย
อยู่่ใ� นป่่าชายเลนออกมาเริิงร่่าทำ
กิิจกรรมตามธรรมชาติิกััน เช่่น
ปููแสมเป็็นจิิตอาสาที่่ม� าเก็็บกวาด
เศษใบไม้้และซากสััตว์์กิินเป็็นอาหารถืือเป็็นการ big cleaning
ชายหาดปีีละครั้้ง� ขณะเดีียวกัันชาวบ้้านก็็จะใช้้เวลาช่่วงกลางคืืน
มาจัับปููแสมที่่�ออกจากรูู นำกลัับบ้้านมาต้้มจิ้้�มกิินกัับพริิกเกลืือ
เป็็นมื้้�ออร่่อย
ไฮไลต์์สำคััญของฤดููปููเริิงร่่า ที่่�หมายถึึงช่่วงปููผสมพัันธุ์์�
ในเดืือนกัันยายน-ธัันวาคม ก็็คืือการยกพวกออกมาอวดโฉมของ
‘ปููก้้ามดาบ’ ซึ่่ง� เป็็นปููประจำป่่าชายเลน ลำตััวมีีสีสัี นั สดใสทั้้�ง แดง
ฟ้้า เหลืือง จุุดเด่่นคืือก้้ามด้้านขวาจะใหญ่่มาก เหมืือนนัักเลงที่่ย� ก
ปืืนขู่่�เวลาที่่�มีีภััยมา สำหรัับป่่าชายเลนปากน้้ำประแสช่่วงเวลา
น้้ำลดเป็็นเวลาของเหล่่าปููก้้ามดาบที่่�จะยกพวกมายึึดพื้้�นที่่�ป่่า
ชายเลนทำให้้บริิเวณที่่ดููปููก้
� า้ มดาบสีีแดงพรึึบไปหมด ขอแนะนำ
ว่่าขณะดููปููอย่่าส่่งเสีี ย งดัั ง เพราะปููพวกนี้้� ขี้้� ต กใจ ถ้้ า มีี เ สีี ย ง
นิิดหน่่อยจะวิ่่�งหนีีกลัับเข้้ารููทัันทีี

7. เก็็บความทรงจำำ�ด้้วยภาพถ่่ายที่่�ทุ่่�งโปรงทอง
รู้้�หรืือไม่่ว่่า ภาพทุ่่�งโปรงสีีเหลืืองทองทอดยาวสุุดลุุกหูู
ลููกตาราวกัับทุ่่�งดอกไม้้นี้้� เป็็นสิ่่�งพิิเศษที่่�ไม่่ได้้มีีทั่่�วไป เพราะปกติิ
ต้้นโปรงจะเป็็นไม้้ที่่�ขึ้้�นตามป่่าชายเลนบริิเวณเลนแข็็ง เป็็นไม้้โต
เร็็วมีีความสููงเกิิน 10 เมตร มีีใบเป็็นสีีเขีียวตลอดทั้้�งปีี แต่่ไม้้โปรงทอง
ที่่�ขึ้้�นบริิเวณทุ่่�งแห่่งนี้้�เรีียกว่่าขึ้้�นผิิดที่่�ผิิดทาง เพราะอยู่่�ในบริิเวณ
ที่่น้้� ำทะเลท่่วมไม่่ถึึง จึึงมีีธาตุุอาหารน้้อย ความชื้้�นน้้อย เลยทำให้้
ลำต้้นแคระแกรนใบออกสีีเหลืืองตลอดทั้้�งปีี จึึงกลายเป็็นภาพ
ของต้้นโปรงที่่�อวดใบเหลืืองสีีทองเต็็มทุ่่�งให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้มา
เก็็บภาพประทัับใจเป็็นไฮไลท์์ของการเดิินทางเที่่�ยวป่่าชายเลน

6. สููดโอโซนที่่�ป่่าชายเลน
ให้้เต็็มปอด
รู้้� ห รืือไม่่ว่่าป่่ า ชายเลน
ส า ม า ร ถกัั ก เ ก็็ บ ก๊๊ า ซ
คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ซึ่่� ง เป็็ น
ส า เ ห ตุุ ข อ ง ป ร า ก ฎ ก า ร ณ์์
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกได้้ ม ากกว่่า
ป่่าไม้้เขตหนาวหรืือป่่าฝนเขต
ร้้อนชื้้�นถึึง 5 เท่่าเมื่่�อเทีียบต่่อหน่่วยในพื้้�นที่่�เท่่า ๆ กััน โดย
คาร์์บอนส่่วนใหญ่่จะถููกกัักเก็็บไว้้ใต้้ดิินในรากและเนื้้�อไม้้ของ
ลำต้้นของต้้นไม้้ ขณะเดีียวกัันต้้นไม้้ในป่่าชายเลนประเภทโกงกาง
ต้้องใช้้คาร์์บอนไดออกไซด์์จำนวนมากในการสัังเคราะห์์แสงและ
ผลิิตออกซิิเจน จึึงทำให้้บริิเวณป่่าชายเลนมีีแต่่อากาศบริิสุุทธิ์์�
ไว้้ฟอกปอดนัักท่่องเที่่�ยว

8. ไม่่สร้้างขยะเพิ่่�ม เก็็บขยะกลัับ
ป่่าชายเลน เป็็นปราการด่่านสุุดท้า้ ยในการเก็็บกัักขยะบก
ไม่่ให้้ไหลลงสู่่�ทะเลไปทำร้้ายสััตว์์ทะเล แต่่ขยะเหล่่านี้้�กลัับสร้้าง
ความเสีียหายให้้กัับป่่าชายเลน เพราะขยะที่่�ลอยมาติิดตามราก
ต้้นโกงกาง ต้้นแสม ซึ่่�งเป็็นรากค้้ำยัันลำต้้นและช่่วยการหายใจ
เมื่่อ� ขยะมาปิิดทางเดิินหายใจก็็ทำให้้ต้น้ ไม้้ตามป่่าชายเลนหายใจ
ไม่อ่ อกและล้้มตาย ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งเกิิดกิจิ กรรมเก็็บขยะตามป่่าชาย
เลน ซึ่่�งมัักจะทำในฤดููกาลน้้ำลด นอกจากช่่วยกำจััดขยะแล้้วยััง
ได้้ช่่วยต่่อลมหายใจของป่่าชายเลนอีีกด้้วย หากมีีโอกาสมาเที่่�ยว
ชมป่่าชายเลน เพีียงไม่่ทิ้้ง� ขยะที่น่� ำมาจากภายนอกในป่่า และช่่วย
เก็็บขยะที่่�พบเห็็นติิดมืือกลัับออกไปสัักหนึ่่�งชิ้้�นก็็เรีียกว่่าได้้ช่่วย
รัักษาป่่าชายเลน และบรรดาสััตว์์น้้ำในป่่าแล้้ว
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ส่่งท้้ายปีีเก่่า
ต้้อนรัับปีีใหม่่
ในวาระสำำ�คััญ ช่่วงส่่งท้้ายปีีเก่่าต้้อนรัับปีีใหม่่ ทีีมงาน @Dow
ได้้รวบรวมคำำ�อวยพรจากคณะผู้้�บริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
เพื่่�อส่่งต่่อคำำ�ขอบคุุณและความปรารถนาดีีให้้กัับทุุกท่่านสำำ�หรัับความอุุตสาหะ
ในปีีอัันหนัักหน่่วง และมีีปีี 2565 ที่่�สดใสไปด้้วยกััน

*ภาพนี้้�ถ่่ายโดยมีีการตรวจ ATK และเว้้นระยะห่่าง
โดยผู้้�บริิหารบางท่่านเป็็นการนำภาพเดี่่�ยวมาตััดต่่อร่่วมในภาพหมู่่�
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ฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย - ประธานบริิหาร
“ผมขอขอบคุุณทีีมงานทุุกคนที่่�ช่่วยกัันปฏิิบััติิงานอย่่างเข้้มแข็็ง ซึ่่�งทำให้้ธุุรกิิจ
ของเราประสบความสำเร็็จในปีีที่่�ผ่่านมา ขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและหััวหน้้างานทุุกคน
ที่่�ช่่วยกัันดููแลน้้องๆ ทีีมงาน ให้้สามารถทำงานได้้ ถึึงแม้้จะอยู่่�ในช่่วงจัังหวะของโควิิด-19
และต้้องขอขอบคุุณเป็็นอย่่างยิ่่ง� สำหรัับทีีมงานที่เ่� ป็็น critical role ที่ต้่� อ้ งเดิินทางไปทำงาน
ที่่�โรงงานหรืือออฟฟิิศ ความสำเร็็จในปีีที่่�ผ่่านมาจะไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้เลย ถ้้าไม่่ใช่่
ความร่่วมมืือร่่วมแรงร่่วมใจของพวกเราทุุกคน ขอบคุุณทุุกคนครัับ”
สุุทิิน ประไพตระกููล - ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายซััพพลายเชนและโลจิิสติิกส์์
“ตลอดช่ว่ งเวลาเกืือบสองปีีที่ผ่่� า่ นมา พวกเราต้้องทำงานท่่ามกลางภาวะโรคระบาด
โควิิด-19 และผลกระทบที่่�ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การขนส่่งวััตถุุดิิบ การผลิิต การบรรจุุสิินค้้า
การจััดส่่งสิินค้้า ตลอดจนถึึงการวางบิิลเก็็บเงิินลููกค้้า พนัักงานเราทุุกคน ผู้้�รับั เหมา และผู้้�
ประกอบการที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ร่่วมมืือกัันด้้วยความเข้้มแข็็งและมุ่่ง� มั่่�น ทำให้้เราสามารถผลิิตและ
จััดส่่งสิินค้้าถึึงลููกค้้าทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ ตามแผนธุุรกิิจ ด้้วยความปลอดภััย
ในโอกาสนี้้� ผมขอขอบคุุณทุุกคนเป็็นอย่่างสููง และขอให้้เราร่่วมมืือกัันทำงานด้้วยความ
ปลอดภััย เพื่่อ� ตััวเราและครอบครััว และเพื่่อ� ความก้้าวหน้้าของธุุรกิิจ ต่่อไปในอนาคต”
ศิิริพ
ิ ร เฟื่่� องมารยาท - ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
“สวัั สดีี ปีี ใ หม่่ เ พื่่� อ นพนัั ก งานทุุ ก ท่่านค่่ะ ปีี ที่่� ผ่่ า นมาเป็็ น ปีี ที่่� ย ากลำบากจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 แต่่เราก็็ทำได้้ดีี ไม่่ว่่าจะเป็็นการทำงานร่่วมกััน บางคนต้้องทำงานที่่บ้� า้ น
บางคนต้้องเข้้ามาที่่�สำนัักงานหรืือโรงงาน ซึ่่�งเราก็็ผ่่านมัันมาได้้ด้้วยดีี ต้้องขอขอบคุุณ
ทุุกท่่าน และขอให้้ความมั่่�นใจว่่าเรายัังให้้ความสำคััญกัับพนัักงานเป็็นสิ่่ง� แรก พนัักงานเป็็น
บุุคลากรและเป็็นทรััพยากรที่่�สำคััญที่่�สุุดของเรา"
วิิชาญ ตั้้�งเคีียงศิิริสิิ ิน ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย ดาว อิินดััสเทรีียล โซลููชัันส์์ ภููมิิภาคเอเชีีย
“ปีี 2021 เป็็นปีีแห่่งอุุปสรรค และเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายที่่�เราไม่่เคยเจอมา
ในอดีีต เป็็นปีีที่่�ทดสอบในสิ่่�งที่่�เราคิิดว่่าเป็็นไปไม่่ได้้ ทดสอบความเชื่่�อที่่�ว่่าสิ่่�งนั้้�นเป็็นไป
ไม่่ได้้ อาจจะไม่่แน่่เสมอไปก็็ได้้ หรืืออาจเป็็นสิ่่ง� ที่เ่� ราสามารถทำให้้มันั เกิิดขึ้้น� ได้้ถ้า้ เราแค่่ลองดูู
ผมอยากจะขอขอบคุุณในทุุกๆ สิ่่ง� ที่ผ่่� า่ นมาในสิ่่ง� ที่พ่� วกเราได้้ทำงานกัันอย่่างหนััก และการ
ให้้ความร่่วมมืือกัับมาตรการต่่างๆ เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงานทุุกคน ขอให้้ปีีใหม่่
ปีี 2022 เป็็นปีีแห่่งความสุุข เป็็นปีีที่ผม
่� เชื่่อ� ว่่าจะดีีกว่่าปีี 2021 แน่่นอน ขอให้้ทุกุ คนมีีสุขุ ภาพ
แข็็งแรง ผมเชื่่�อว่่าธุุรกิิจของเราจะเจอกัับปีีที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างแน่่นอนครัับ”
ภรณีี กองอมรภิิญโญ - ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายองค์์กรสััมพัันธ์์
ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
“ในนามของฝ่่ายองค์์กรสััมพัันธ์์ ขอขอบคุุณเพื่่�อนๆ พี่่�ๆ น้้องๆ ชาวดาว ขอบคุุณ
ลููกค้้าทุุกท่่าน ขอบคุุณพี่่�ๆ ชุุมชน สื่่�อมวลชน หน่่วยงานภาครััฐและองค์์กรภาคีีเครืือข่่าย
ต่่างๆ ที่่�ให้้การสนัับสนุุนการทำงานของพวกเราในปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งปีี 2564 นั้้�นเป็็นปีีที่่�
ท้้าทายมากที่่�สุุดปีีหนึ่่�งที่่�เคยผ่่านมา ขอบคุุณในมิิตรภาพและความร่่วมมืือที่่�ทุุกท่่านมอบ
ให้้กับั พวกเรามาโดยตลอด และในวาระดิิถีขึ้ี น้� ปีีใหม่่นี้้� ขอให้้ท่่านและครอบครััวมีีความสุุข
สุุขภาพแข็็งแรง และเจริิญรุ่่�งเรืืองยิ่่�งๆ ขึ้้�นไปค่่ะ”
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Jacqueline Kuratli - ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน
“ขอยกข้้อความของ Henry Ford ที่่�ว่่า Coming together is the beginning.
Keeping together is progress. Working together is success. ซึ่่�งมีีตััวอย่่างชััดเจน
เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา ทั้้�งหมดนี้้�ต้้องยกเครดิิตให้้กัับทุุกคน โดยเฉพาะทีีมไฟแนนซ์์ ที่่�ต้้องเผชิิญ
กัับความเปลี่่�ยนแปลงและยัังต้้องรัักษามาตรฐานการทำงานเอาไว้้ให้้ได้้”
เดชา พาณิิ ชยพิิเชฐ - ผู้้�อำำ�นวยการโรงงาน
“ผมขอขอบคุุณเพื่่อ� นพนัักงานทุุกคนในมาบตาพุุดโอเปอเรชั่่น� ทั้้�งพนัักงานประจำ
และพนัักงานผู้้�รัับเหมา ตลอดปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�มีีความท้้าทายเรื่่�องของโควิิด-19
อย่่างมาก โดยทุุกท่่านได้้ร่่วมแรงรวมใจกัันทำงานอย่่างปลอดภััย และช่่วยกัันปฏิิบััติิงาน
จนเราได้้ผลของการทำงานที่ดี่� มี ากๆ ทั้้�งในเรื่่อ� งประสิิทธิิภาพและความปลอดภััย และจาก
ความทุ่่�มเทนี้้�ยังั ทำให้้ผลการทำงานของมาบตาพุุดนั้้น� โดดเด่่นมากๆ ผมอยากจะขอบคุุณเพื่่อ� น
พนัักงานทุุกท่่านที่่ช่� ว่ ยกััน และหวัังว่่าเราจะได้้กลัับมาทำงานใกล้้ชิดกั
ิ นั เหมืือนเดิิมอีกี ครั้้ง� ครัับ”
พรรณทิิพา พัันธุ์์�เถกิิงอมร - ผู้้�จัดั การฝ่่ายบริิหารความปลอดภััยและ
อำำ�นวยความสะดวกในสำำ�นัักงาน และผู้้�นำำ�กลุ่่�มวััฒนธรรมการมีีส่่วนร่่วม
“รู้้�สึึกโชคดีีและขอบคุุณที่่�ได้้ทำงานกัับดาว ได้้มีีโอกาสร่่วมงานกัับทีีมงานต่่างๆ
ที่่�มีีความสามารถ และมีีทััศนคติิที่่�ดีี ขอบคุุณเพื่่�อนพนัักงานทุุกท่่านสำหรัับความร่่วมมืือ
ในการดููแลตััวเองและคนรอบข้้าง Protect yourself, Protect Others กัันค่่ะ”
สุุพจน์์ เกตุุโตประการ - ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายธุุรกิิจ
“ขอแสดงความยิินดีีที่่�เพื่่�อนๆ ชาวดาวของเราทุุกคน ทุุกแผนกได้้ร่่วมมืือร่่วมใจ
สร้้างผลงานทางด้้านผลประกอบการ และความปลอดภััย เป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดแก่่เพื่่�อน
ชาวดาวทั่่�วโลก และกัับลููกค้้าของเราทุุกคน ถึึงแม้้เราจะผ่า่ นความยากลำบากในการต้้อง
กัักตััวจากสถานการณ์์โควิิด-19 กลายเป็็น new normal ของการทำงาน แต่่ผมเชื่่�อว่่า
ทุุกคนปรัับตััวและมีีวิินััยกัับตััวเองดีีมาก ผมขอขอบคุุณทุุกฝ่่ายที่่�ได้้ทำงานเป็็นน้้ำหนึ่่�ง
ใจเดีียวกััน ขอแสดงความยิินดีีและขอขอบคุุณทุุกคนจากใจอีีกครั้้�งหนึ่่�งครัับ”
ศัันสนีี ไทยอารีี - ผู้้�จัดั การฝ่่ายกฎหมาย
“ขอยกสุุภาษิิตของชาวแอฟริิกัันนะคะที่่�ว่่า If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, let’s go together. ความหมายของมัันเหมาะสมกัับพวกเรามาก
คืือ ถ้้าหากอยากไปเร็็วก็็ต้อ้ งไปคนเดีียว แต่่ถ้้าเราอยากไปได้้ไกล ได้้นาน แล้้วก็็ยั่่ง� ยืืน ให้้จับั มืือ
แล้้วไปด้้วยกััน ซึ่่ง� เข้้ากัับสถานการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในปีีที่ผ่่� า่ นมา ที่มี่� คี วามท้้าทายและต้้องปรัับตััว
แต่่พวกเราก็็ร่่วมแรงร่่วมใจกัันทำผลงานออกมาได้้อย่่างดีีและมีีผลประกอบการที่ดี่� เี ยี่่ย� ม”
ธีีรพร รััตติิวััธน์์ - ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดซื้้�อ
"ดิิฉันั ทราบดีีว่่า ปีี 2021 ที่ผ่่� า่ นมาเป็็นปีีที่ห่� นัักและยากลำบากมากสำหรัับพวกเรา
ที่่ต้� อ้ งเผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงและสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่ไ� ม่่เอื้้อ� อำนวย ดิิฉันั ขอบคุุณทุุกๆ คน
ที่ช่่� ว่ ยกัันสู้้� และสนัับสนุุนซึ่ง่� กัันและกััน จนทำให้้เราสามารถผ่า่ นวิิกฤตนี้้�ไปได้้ด้ว้ ยดีี ดิิฉันั ขอ
ใช้้โอกาสนี้้�ขอบพระคุุณลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ ผู้้�รับั เหมา และผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัททุ
ั กุ ๆ
หน่่วยงานที่่ไ� ด้้ให้้การสนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืืออย่่างยอดเยี่่ย� มตลอดปีีที่ผ่่� า่ นมา"
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Dow ผนึึก 4 พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ หนุุนตั้้�ง รพ.สนาม-ศููนย์์พัักคอย รองรัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ในระยอง
กลุ่่ม� บริิษัทั ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับ 4 พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ประกอบด้้วย บริิษัทกั
ั ปตั
ั นั โค๊๊ทติ้้ง� จำกััด บริิษัทั บางกอกโฟม จำกััด
บริิษัทั สายไฟฟ้้าบางกอกเคเบิ้้�ล จำกััด และบริิษัทั อีีสเทิิร์น์ โพลิิเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) สนัับสนุุนการจััดตั้้ง� โรงพยาบาลสนามและศููนย์์พักั คอย
(Community Isolation) ในจัังหวััดระยอง ด้้วยความร่่วมมืือในการนำผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมเข้้ามาช่่วยสนัับสนุุนการบริิการสาธารณสุุข
ในชุุมชนให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและเพีียงพอต่่อการให้้บริิการ ซึ่่ง� จัังหวััดระยองนัับเป็็นเป็็นหนึ่่�งในพื้้�นที่่ค� วบคุุมสููงสุุด ที่่มี� ยี อดผู้้�ป่่วยจำนวนมาก
และยัังเป็็นเขตเศรษฐกิิจสำคััญที่่มี� นิี คิ มอุุตสาหกรรมหลัักหลายแห่่งซึ่่ง� เป็็นกลไกในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจของประเทศ และมีีความสำคััญ
เป็็นอย่่างยิ่่ง� ต่่อธุุรกิิจการส่่งออก

Dow จัับมืือพัันธมิิตรองค์์กรชั้้�นนำำ� ร่่วมลดขยะอย่่างยั่่�งยืืน
ดััน “กรีีนพลาส พาเลท” ไม้้เทีียมจากพลาสติิกใช้้แล้้ว
เพื่่�องานขนส่่งอุุตสาหกรรม
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับ กลุ่่�มบริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์
ประเทศไทย บริิษัทั ทีีพีบีี ไี อ จำกััด (มหาชน) บริิษัทั เอ็็ม.บีี.เจ. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
จำกััด และสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง ได้้
ประกาศความสำเร็็จในการพััฒนาพาเลทสำหรัับคลัังสิินค้้าและงานขนส่่ง
อุุตสาหกรรมซึ่ง่� ผลิิตจากไม้้เทีียมผสมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกใช้้แล้้วที่่รี� ไี ซเคิิล
ได้้ยาก เช่น่ ถุุงนำ้�ยาปรัับผ้้านุ่่ม� ถุุงแชมพูู โดยเริ่่ม� ใช้้งานจริิงในโรงงานและ
คลัังสิินค้้าของ Dow ทำให้้สามารถช่่วยลดขยะได้้กว่่า 104 ตัันต่่อปีีในระยะ
แรก และยัังมีีแผนจะช่่วยส่่งเสริิมให้้ไปสู่่เ� ชิิงพาณิิชย์ใ์ นบริิษัทอื่
ั น่� ๆ ต่่อไป

Dow ร่่วมมืือ วช. ม.เกษตร ม.ธััญบุุรีี หนุุนชุุมชน สร้้างรายได้้
จากวััสดุุก่่อสร้้างผสมพลาสติิกใช้้แล้้ว มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ร่่วมมืือกัับประชาคมวิิจััย ได้้แก่่ สำนัักงาน
การวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรีี ลงนามบัันทึึกข้้อตกลง “ความร่่วมมืือภาคีีเครืือข่่าย ขยะทะเล...สู่่.� ..
การเพิ่ม่� รายได้้ชุมช
ุ นระยอง” ร่่วมกัับกลุ่่มชุ
� มช
ุ น วิิสาหกิิจชุมช
ุ นส่่งเสริิมอาชีีพชุมช
ุ น
เกาะกก และ หมู่่บ้� า้ นเอื้้อ� อาทรจัังหวััดระยอง (วัังหว้้า) ถ่่ายทอดนวััตกรรมการผลิิตวััสดุุ
ก่่อสร้้างจากพลาสติิกใช้้แล้้วให้้กับั ชุุมชน เทีียบเท่่ามาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรม
ซึ่่�งใช้้สำหรัับการก่่อสร้้างภายนอกอาคาร เช่่น บล็็อคปููพื้้�น คอนกรีีตบล็็อก
เพื่่อ� สร้้างรายได้้ ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ และลดปััญหาขยะในทะเลไทยอย่่างยั่่�งยืืน
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Dow - วว. ลงนาม แก้้ปััญหาขยะพลาสติิกด้้วยงานวิิจัยั และเทคโนโลยีี
หนุุนชุุมชนต้้นแบบ มุ่่�งขยายผลลดขยะอย่่างยั่่�งยืืน
กลุ่่ม� บริิษัทั ดาว ประเทศไทย ได้้ลงนามบัันทึึกความเข้้าใจ (MOU) กัับสถาบัันวิิจัยั
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (วว.) ในโครงการ “วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และนวััตกรรม นำสู่่ก� ารพััฒนาคุุณภาพขยะพลาสติิกในชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืน” เพื่่อ� ส่่งเสริิมการนำ
ผลงานการวิิจัยั และพััฒนาทางด้้านวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี และนวััตกรรม มาแก้้ปัญ
ั หาขยะ
ชุุมชนและพลาสติิกที่่�ใช้้แล้้ว โดยเฉพาะในช่่วงการแพร่่ระบาดโควิิด-19 ซึ่่�งปริิมาณขยะ
พลาสติิกเพิ่ม่� ขึ้้น� ถึึง 15% แต่่สามารถนำเข้้าสู่่ร� ะบบรีีไซเคิิลได้้เพีียง 23% เท่่านั้้�น เพื่่อ� ร่่วมกััน
แก้้ปััญหาขยะอย่่างยั่่�งยืืน Dow และ วว. จึึงได้้นำความเชี่่�ยวชาญของทั้้�งสององค์์กรมา
บููรณาการร่่วมกััน โดยเริ่่มจ
� ากการต่่อยอดในชุุมชนต้้นแบบที่่ทั้้� ง� สององค์์กรได้้เคยดำเนิินการ
ไปก่่อนหน้้านี้้� ก่่อนจะขยายผลไปสู่่ชุ� มช
ุ นอื่่น� ๆ ในอนาคต

Dow ร่่วมพััฒนาเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
ไทย-สวิิส ในอุุทยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่
กลุ่่ม� บริิษัทั ดาว ประเทศไทย ร่่วมกัับกรมอุุทยาน
แห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สถานเอกอัั ค รราชทููต
สวิิตเซอร์์แลนด์์ประจํําราชอาณาจัักรไทย และหน่่วยงาน
พัันธมิิตร ปรัับปรุุงและพััฒนาเส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
มิิ ต รภาพไทย-สวิิ ส (กิิโลเมตรที่่� 33 – หอส่่องสััต ว์์
หนองผัักชีี) ในอุุทยานแห่่งชาติิเขาใหญ่่ โดยได้้สนับั สนุุน
งบประมาณกว่่า 300,000 บาท ในการติิดตั้้�งป้้ายสื่่�อ
ความเกี่่ย� วกัับป่่าไม้้ สััตว์์ป่า่ และระบบนิิเวศ รวมถึึงป้้าย
บอกทางรวมระยะทางกว่่า 4 กิิโลเมตร เพื่่อ� แสดงถึึงความ
เชื่่อ� มโยงและความหลากหลายทางชีีวภาพ และเสริิมสร้า้ ง
ประสบการณ์์เดิินป่่าที่่น่่� าประทัับใจให้้แก่่นัักท่่องเที่่ย� ว

4 โรงงานของ Dow รัับรางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
ระดัับที่่� 4 จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
นัับเป็็นข่่าวดีีต้อ้ นรัับปีีใหม่่ ที่่� 4 โรงงานของกลุ่่ม� บริิษัทั
ดาว ประเทศไทย ประกอบด้้วย โรงงานโพลิิสไตรีีน (บริิษััท
สยามโพลีี ส ไตรีี น จำกัั ด ) โรงงานเอทิิ ล เบนซีี น และสไตรีี น
โมโนเมอร์์ (บริิษัทั สยามสไตรีีนโมโนเมอร์์ จำกััด) โรงงานสไตรีีนบิิวทาไดอีีน (บริิษัทั สยามเลเทกซ์์สังั เคราะห์์ จำกััด) และโรงงาน
เลเท็็กซ์์สังั เคราะห์์ อิิมัลั ชั่่น� (บริิษัทั คาร์์ไบด์์ เคมิิคอล (ประเทศไทย)
จำกััด) ได้้รับั โล่่รัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 4 วััฒนธรรม
สีีเขีียว (Green Industry Level 4: Green Culture) จากนายวัันชััย
พนมชััย อธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม, นายวิิษณุุ ทัับเที่่�ยง
หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม และนายวีีระกิิตติ์์�
รัันทกิิจ ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม โดยมีีนายไพฑููรย์์
สุุดเม่่ง ผู้้�จััดการโรงงานโพลิิสไตรีีน และนายเฉลิิม ธรประทีีปโชติิ
รองผู้้�จััดการโรงงานเอทิิลเบนซีีนและสไตรีีนโมโนเมอร์์ เป็็นตััวแทน
รัับรางวััลในงานสััมมนาการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� Green Industry
Forum
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ดููแลตััวเองอย่่างไรไม่่ให้้เหนื่่�อยล้้า
จากการขัับรถทางไกล
เรื่่�องโดย	ปััฐมาวดีี เอื้้�อวงศ์์วศิิน, Industrial Hygiene Specialist

สวััสดีีคร่่าาาาาาาาาา สวััสดีีปีีใหม่่ พี่่�น้้องชาวดาวทุุกท่่าน
หลัังจากเหน็็ดเหนื่่อ� ยกัันมาทั้้�งปีี ก็็ใกล้้จะได้้พักั หยุุดยาวกัันแล้้วนะคะ หลายคนอาจวางแผนเดิินทางไกลในช่ว่ งสิ้้น� ปีีหรืือต้้นปีีใหม่่
ไม่่ว่่าจะเป็็นท่่องเที่่ย� ว หรืือกลัับบ้้านต่่างจัังหวััด ซึ่ง่� การเดิินทางไกลที่ต้่� อ้ งขัับรถเป็็นเวลานาน ทำให้้เกิิดความเหนื่่อ� ยล้้าแก่่ร่่างกายได้้ จาก
ผลศึึกษา พบว่่า ความเหนื่่�อยล้้าเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุถึึง 3 เท่่าเลยทีีเดีียว
วัันนี้้� ทางทีีมงาน RC มีีเคล็็ดลัับดีีๆ เพื่่�อป้้องกัันความเหนื่่�อยล้้าขณะเดิินทางมาฝากเพื่่�อนๆ กัันค่่ะ

สััญญาณที่่�บ่่งบอกอาการอ่่อนล้้า
เมื่่�อมีีอาการเหล่่านี้้�ควรหยุุดรถเพื่่�อพัักในที่่�ปลอดภััย

หาว
รู้้�สึึกตาปรืือ

เริ่่ม
� ตอบสนอง
สิ่่�งต่่างๆ ช้้าลง

พบว่่าเริ่่ม
� จดจ่่อ
หรืือใส่่ใจการ
ขัับรถน้้อยลง

ขัับรถด้้วย
ความเร็็วบ้้าง
ช้้าบ้้างขึ้้�นๆ
ลงๆ

รู้้�สึึกหงุุดหงิิด
ความอดทน
น้้อยลง

ประสิิทธิิภาพ
การขัับรถลดลง
อย่่างเช่่นมีีการ
เข้้าเกีียร์์ผิิด
หากขัับรถเกีียร์์
แมนนวล

มีีอาการหลัับใน
หรืือวููบหลัับ
2-3 วิินาทีี
โดยสััปหงกแล้้ว
สะดุ้้�งตื่่�นขึ้้�น

ข้้อแนะนำำ�ในการป้้องกัันความเหนื่่�อยล้้าระหว่่างขัับรถ

ร่่างกายคนเรา
ต้้องการการพัักผ่่อน
ในช่่วงเวลา
23.00 น.- 06.00 น.

เข้้าใจร่่างกายตััวเอง
ว่่าช่่วงที่่�ต้้องการ
พัักผ่่อนคืือช่่วงใด
และหลีีกเลี่่�ยง
การขัับรถในช่่วงนั้้�น

ลงจากรถ
เดิินยืืดเส้้นยืืดสาย
และสููดอากาศ
บริิสุุทธิ์์�

พััก 10-15 นาทีี
ทุุก 2 ชั่่�วโมง
จะช่่วยให้้คุุณตื่่�นตััว
อยู่่�เสมอ

อย่่ารัับประทาน
อาหารมากเกิินไป
เพราะจะทำำ�ให้้ง่่วง
ระหว่่างขัับรถ

หวัังว่่าปีีเสืือนี้้� เพื่่�อนๆ ทุุกท่่านจะเดิินทางไกลด้้วยความปลอดภััย และโปรดอย่่ามองข้้ามความเหนื่่�อยล้้านะคะ
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"การเดิินทางสู่่�อนาคตที่่�ไม่่มีีการปลดปล่่อยคาร์์บอนนั้้�นยัังอีีกยาวไกล
และไม่่มีีใครเดิินไปถึึงได้้ด้้วยตััวคนเดีียว ดัังนั้้�นไม่่ว่่าจะอยู่่�ส่่วนใดของโลก
พวกเราต่่างอยู่่�บนโลกใบเดีียวกััน หายใจด้้วยอากาศเดีียวกััน
และเผชิิญกัับความท้้าทายในอนาคตแบบเดีียวกััน
จึึงต้้องจัับมืือกัันเพื่่�อสร้้างสรรค์์อนาคตที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป”
ฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย
ประธานบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
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