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สารจาก
ประธานบรหิาร

ต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2538 Dow ได้้ปีระกาศเป้ีาหมายด้้านความย้�งยนืและด้ำาเนินการอยา่งแข็ง็ข็น้มาโด้ยตั้ลอด้ จนว้นน้� 
เราอย่่ในเป้ีาหมายระยะท้ี่� 3 (พ.ศ. 2559-2568) ซึ่่�งเน้นการรว่มมอืก้บที่กุภาคส่่วนเพื�อนำาพาโลกและส้่งคมไปีส่่่ความย้�งยนื 
ส่อด้คล้องก้บเปีา้หมายการพฒ้นาอยา่งย้�งยนืข็องส่หปีระชาชาติั้ (UN’s Sustainable Development Goals)

ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ปีระกาศเป้ีาหมายเพิ�มเติั้มเพื�อการเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภ่มิอากาศและข็ยะพลาส่ติั้กซึ่่�ง
เปี็นส่องปีัญหาใหญ่ท้ี่�สุ่ด้ในด้้านเศรษฐกิจ ส้่งคม และสิ่�งแวด้ล้อมข็องโลก โด้ยต้ั้�งเปี้าลด้คารบ์อนลง 15% จากฐานข็อง
ปีี พ.ศ. 2563 และช่วยให้ข็ยะพลาส่ติั้กถู่กเก็บกล้บมารไ้ซึ่เคิลข็้�นตั้ำา 1 ล้านต้ั้นภายในปีี พ.ศ. 2573 รวมถู่งช่วยส่่งเส่รมิ  
“วงจรรไ้ซึ่เคิล” ใหส้่มบร่ณ์์ โด้ยผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ท้ี่�งหมด้ข็อง Dow ท้ี่�นำาไปีผลิตั้เปีน็แพคเกจจิ�งจะต้ั้องส่ามารถูนำากล้บมาใชใ้หม่
หรอืรไ้ซึ่เคิลได้้ 100% ภายในปี ีพ.ศ. 2578

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย เชื�อม้�นว่านว้ตั้กรรมเพื�อความย้�งยนื และการรว่มมอืก้บที่กุภาคส่่วนเปีน็คำาตั้อบท้ี่�จะ
ที่ำาให้เปี้าหมายเหล่าน้�เปี็นจรงิได้้ เราจ่งมุง่ม้�นนำาเส่นอนว้ตั้กรรมต่ั้างๆ ท้ี่�ชว่ยส่่งเส่รมิคณุ์ภาพชวิ้ตั้ให้ก้บผ่้คน พรอ้มไปีก้บ
การชว่ยลด้การปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกและลด้ปีรมิาณ์ข็ยะผา่นความเช้�ยวชาญที่างว้ส่ด้ศุาส่ตั้รข์็องเรา และการรว่มมอื 
ก้บลก่ค้า ค่่ค้า รวมท้ี่�งองค์กรต่ั้างๆ ท้ี่�มแ้นวคิด้ด้้านความย้�งยนืเชน่เด้้ยวก้น

ในปีี พ.ศ. 2563 ท่ี่ามกลางการระบาด้ข็องโรคโควิด้-19 กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ยง้คงส่ามารถูด้ำาเนินธุุรกิจ 
ได้้อยา่งปีลอด้ภ้ยและตั้อบส่นองความต้ั้องการข็องลก่ค้าได้้อยา่งต่ั้อเนื�อง พน้กงานข็อง Dow และผ่ม้ส่้่วนเก้�ยวข็อ้งที่กุส่่วน 
งานย้งคงรก้ษาส่ถิูติั้ความปีลอด้ภ้ยในการที่ำางานโด้ยไม่ม้การบาด้เจ็บในระด้้บต้ั้องบ้นท่ี่กไวไ้ด้้ตั้ลอด้ท้ี่�งปีี นอกจากน้� 
เรายง้คงด้ำาเนินโครงการเพื�อความย้�งยนื และกิจกรรมเพื�อส้่งคมอย่างต่ั้อเนื�องพรอ้มๆ ไปีก้บมาตั้รการปี้องก้นโรคท้ี่�รด้้กมุ 
ยิ�งไปีกว่าน้�นยง้มโ้อกาส่ได้้นำาที่รพ้ยากรต่ั้างๆ ข็องบรษ้ิที่ฯ มาใชใ้นการปีอ้งก้นและบรรเที่าส่ถูานการณ์์ในปีระเที่ศไที่ย

ท่ี่ามกลางพายวิุกฤตั้ท้ี่�ถูาโถูมเข็า้มา ต้ั้นไมท้้ี่�มร้ากคำายน้อ้นแข็ง็แกรง่เท่ี่าน้�นท้ี่�จะยนืหยด้้และเติั้บโตั้ต่ั้อไปีได้ใ้นอนาคตั้ 
ผมต้ั้องข็อข็อบคณุ์ที่กุท่ี่านเปี็นอยา่งยิ�งส่ำาหรบ้ความส่น้บส่นนุและอปุีการคณุ์ต่ั้างๆ ในปีีอ้นยากลำาบากท้ี่�ผ่านมา และหว้ง
เปีน็อยา่งยิ�งว่าพวกเราจะยง้คงส่ามารถูรว่มมอืก้นด้แ่ลสิ่�งแวด้ล้อมไปีพรอ้มๆ ก้บการปีอ้งก้นโรคระบาด้ และส่่งเส่รมิส่ขุ็ภาพ  
ส่ขุ็อนามย้ใหก้้บคนไที่ย เพื�อก้าวข็า้มผ่านวิกฤตั้อยา่งเข็ม้แข็ง็ไปีด้้วยก้น

ข็อบคณุ์มากครบ้

ฉััตรชัยั เล่ื่�อนผลื่เจรญิชััย 
ปีระธุานบรหิาร กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย
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กลุ่่ม่บรษัิัท ดาว ประเทศไทย 
ฐานการผลิุ่ตท่�ใหญ่ท่่�ส่ดของ Dow

ในเอเช่ียแปซิฟิิิก

Dow   บรษ้ิที่ช้�นนำาระด้้บโลก ด้้านแมที่ท้ี่เรย้ลส์่  
ไซึ่แอนซ์ึ่ (Materials Science) ซึ่่�งพฒ้นาและผลิตั้
ว้ส่ด้ชุนิด้ต่ั้างๆ ด้้วยกระบวนการที่างวิที่ยาศาส่ตั้ร ์
โด้ยม้ความมุ่งม้�นท้ี่�จะเปี็นเลิศด้้านนว้ตั้กรรมและ
ความย้�งยนื ด้้วยการที่ำางานท้ี่�มล้ก่ค้าเป็ีนศน่ยก์ลาง 
และให้การยอมรบ้บคุลากรท้ี่�มค้วามหลากหลาย 

Dow ม้เปี้าหมายท้ี่�จะส่รา้งอนาคตั้ท้ี่�ย้�งยืน
ให้ก้บโลกด้้วยความเช้�ยวชาญด้้านวิที่ยาศาส่ตั้ร์
ข็องเรา และการรว่มมอืก้บพน้ธุมติั้รต่ั้างๆ ท้ี่�วโลก  
กลุ่มผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์และโซึ่ล่ช้นที่างวิที่ยาศาส่ตั้ร ์
ข็อง Dow ได้้แก่ พลาส่ติั้กชนิด้ต่ั้างๆ เคม้ภ้ณ์ฑ์์ 
เพื�ออุตั้ส่าหกรรม ส่ารเคลือบผิว และซึ่ิลิโคน ซึ่่�ง
เน้นส่รา้งความแตั้กต่ั้างเพื�อตั้อบโจที่ยใ์นตั้ลาด้ท้ี่�ม ้
การเติั้บโตั้ส่ง่ เชน่ บรรจภุ้ณ์ฑ์์ การก่อส่รา้ง ยานยนต์ั้ 
และการข็นส่่ง และการผลิตั้สิ่นค้าอปุีโภคบรโิภค 

Dow ก่อต้ั้�งโด้ย นายเฮอรเ์บริต์ั้ เฮนร้� ด้าว  
หน่�งในน้กเคม้และน้กปีระดิ้ษฐช์้�นนำาข็องโลกในปี ี
พ.ศ. 2440 เพื�อผลิตั้เคมภ้้ณ์ฑ์์และว้ส่ด้ใุหม ่ๆ  ท้ี่�ชว่ย 
ส่ร้างความเป็ีนอย่่ท้ี่�ด้้ข็่�นให้ก้บผ่้คนในส่ม้ยน้�น 
ปีัจจุบ้น Dow ม้ฐานการผลิตั้ 106 แห่งใน 31 
ปีระเที่ศ และมพ้น้กงานปีระมาณ์ 35,700 คน

Dow เริ�มด้ำาเนินธุุรกิจในปีระเที่ศไที่ยต้ั้�งแต่ั้ 
ปี ีพ.ศ. 2510 และได้้รว่มก้บบรษ้ิที่ เอส่ซึ่จ้้ ก่อต้ั้�ง
กลุ่มบรษ้ิที่รว่มทีุ่นเอส่ซึ่้จ้-ด้าว ในปีี พ.ศ. 2530  
โด้ยในปีัจจุบ้น กลุ่มบริษ้ที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย 
ปีระกอบด้้วยกลุ่มบรษ้ิที่ยอ่ยซึ่่�ง Dow เปีน็เจ้าข็อง
เพ้ยงผ่้เด้้ยว และ กลุ่มบรษ้ิที่รว่มทีุ่นเอส่ซึ่้จ้-ด้าว 
นอกจากน้� ย้งม้บรษ้ิที่รว่มทีุ่นระหว่าง Dow และ 
โซึ่ลเวยใ์นปีระเที่ศไที่ย

กลุ่่่มผลิุ่ตภััณฑ์์หลัุ่กของ Dow
1.  ว้ส่ด้ปุีระสิ่ที่ธุภิาพส่ง่และส่ารเคลือบผวิ (Performance 
  Materials & Coating)
2. เคมภ้้ณ์ฑ์์เพื�ออตุั้ส่าหกรรมและโครงส่รา้งพื�นฐาน 
  (Industrial Intermediates & Infrastructures)
3. พลาส่ติั้กส่ำาหรบ้บรรจภุ้ณ์ฑ์์และพลาส่ติั้กชนิด้พเิศษ
  (Packaging & Specialty Plastics)

ตลุ่าดท่�สำาคััญ่ของกลุ่่่มบรษัิัท ดาว ประเทศไทย
• Packaging: อตุั้ส่าหกรรมบรรจภุ้ณ์ฑ์์
• Building & Infrastructure: อตุั้ส่าหกรรมอาคารและ
 โครงส่รา้งพื�นฐาน
• Mobility: อตุั้ส่าหกรรมยานยนต์ั้และการข็นส่่ง
• Consumer cares: อตุั้ส่าหกรรมผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์อปุีโภคบรโิภค
• Electrical appliances: อตุั้ส่าหกรรมเครื�องใชไ้ฟฟา้
• Electronics: อตุั้ส่าหกรรมอปุีกรณ์์อิเล็กที่รอนิกส์่
• Paints & coatings: อตุั้ส่าหกรรมส้่และส่ารเคลือบผวิ
• Adhesives & Sealants: อตุั้ส่าหกรรมส่ารยด่้ติั้ด้และ
 ส่ารก้นร้�วซึ่ม่

ฐานการผลิุ่ตในประเทศไทย
ปีัจจุบ้นกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ปีระกอบด้้วย 13 

โรงงาน ซึ่่�งเปี็นฐานการผลิตั้ท้ี่�ใหญ่ท้ี่�สุ่ด้ข็อง Dow ในภาคพื�น 
เอเชย้แปีซึ่ฟิิก โด้ยมโ้รงงานต้ั้�งอย่ใ่นนิคมอตุั้ส่าหกรรมมาบตั้าพดุ้ 
นิคมอุตั้ส่าหกรรมเอเซึ่้ย และนิคมอุตั้ส่าหกรรมด้้บบลิวเอชเอ 
ตั้ะว้นออก (มาบตั้าพดุ้) จ้งหว้ด้ระยอง

สินค้ัาท่�ผลิุ่ตในประเทศไทย
กลุ่มผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กชนิด้โพลิเอทิี่ล้น โพลิส่ไตั้รน้  

อ้ลาส่โตั้เมอร ์กลุ่มผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์โพลิยร่เ้ที่น และส่ไตั้รน้บวิที่าได้อ้น  
เลเที่กซ์ึ่ โด้ยม้สิ่นค้านำาเข็้าจาก Dow ปีระเที่ศอื�นๆ ท้ี่�นำาเข็้ามา
จำาหน่ายในปีระเที่ศไที่ยด้้วย เชน่ ต้ั้วที่ำาละลาย เคมภ้้ณ์ฑ์์เพื�อการ
ก่อส่รา้ง ซึ่ลิิโคน และพลาส่ติั้กชนิด้พเิศษ
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2025 sustainability goals

เปา้หมายเพืั�อคัวามยั�งยนื

Dow ได้้ปีระกาศเปีา้หมายและเริ�มด้ำาเนินการเพื�อความย้�งยนือยา่งจรงิจ้งต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2538 เพื�อด้ำาเนินรอยตั้าม
วิส้่ยท้ี่ศน์ข็องคณุ์เฮอรเ์บริต์ั้ เฮนร้� ด้าว ผ่ก่้อต้ั้�งบรษ้ิที่ ในการส่น้บส่นนุใหล้ก่ค้าข็องเรามผ้ลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ท้ี่�มค้ณุ์ภาพ พรอ้มรว่ม
ส่รา้งส่รรค์สิ่�งแวด้ล้อมและส้่งคมท้ี่�ด้้ข็่�นไปีด้้วยก้น

Dow ได้้ด้ำาเนินงานด้้านสิ่�งแวด้ล้อมมาต้ั้�งแต่ั้แรกเริ�ม โด้ยเราพรอ้มท้ี่�จะส่น้บส่นนุใหล้ก่ค้า ค่่ค้า และผ่ม้ส่้่วนได้้เส้่ย
ข็องเราบรรลเุปีา้หมายด้้านความย้�งยนืข็องตั้นเอง และในปี ีพ.ศ. 2563 Dow ก็ได้้ปีระกาศเปีา้ข็องการที่ำางานใหม ่ต่ั้อยอด้
จากเปี้าหมายความย้�งยืนท้ี่�ม้อย่่เดิ้ม เพื�อให้เกิด้ความช้ด้เจนในการที่ำางานมากยิ�งข็่�นใน 2 ปีระเด็้นปัีญหาส่ำาค้ญท้ี่�ท้ี่�วโลก
กำาล้งเผชญิอย่่

Dow เริ�มต้ั้�งเปีา้หมายเพื�อความย้�งยนืเมื�อ 30 ปีท้ีี่�แล้ว โด้ยแบง่เปีน็เปีา้หมายท้ี่�ชด้้เจนระยะละ 10 ปี ีได้้แก่

• เริ�มข็่�นในปี ีพ.ศ. 2538 จนถู่งปี ีพ.ศ. 2548 
• เปี็นเปี้าหมายแบบ Footprint คือ การส่่งเส่รมิความปีลอด้ภ้ยและสิ่�งแวด้ล้อมท้ี่�ด้้ข็่�น 
 ในโรงงานข็อง Dow
• เน้นเรื�องการผลิตั้ท้ี่�มป้ีระสิ่ที่ธุภิาพ ลด้การใชท้ี่รพ้ยากร ลด้ข็องเส้่ย และลด้ความเส้่�ยงต่ั้างๆ  
 เพื�อสิ่�งแวด้ล้อมและความปีลอด้ภ้ย

• เปีา้หมายในปี ีพ.ศ. 2558 ต่ั้อยอด้จากเปีา้หมายชดุ้เดิ้มท้ี่�เน้นความย้�งยนืในโรงงานข็อง Dow
• เปีน็เปีา้หมายแบบ Handprint คือ ส่่งต่ั้อความย้�งยนืไปียง้ลก่ค้าและค่่ค้า
• เน้นการออกแบบผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์และกระบวนการผลิตั้เพื�อให้ม้ปีระสิ่ที่ธุิภาพมากข็่�น รวมท้ี่�ง 
 นำาเส่นอสิ่นค้าท้ี่�เปีน็มติั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม ด้้วยนว้ตั้กรรมท้ี่�ลำาหน้าใหก้้บลก่ค้า

• เปีา้หมายในปี ีพ.ศ. 2568 ซึ่่�งเปีน็ชว่งท้ี่� 3 และกำาล้งด้ำาเนินการอย่ใ่นปีจัจบุน้
• เปีน็เปีา้หมายแบบ Blueprint คือการส่รา้งพมิพเ์ข็ย้ว ผล้กด้้นใหเ้กิด้มาตั้รฐานและ
 แนวปีฏิิบติ้ั้ด้้านความย้�งยนืเพื�อข็ยายผลไปียง้ภาคส่่วนต่ั้างๆ ต้ั้�งแต่ั้การส่รรหาว้ตั้ถูดิุ้บ
  ไปีจนถู่งกระบวนการจ้ด้การหล้งจากสิ่นค้าถูก่ใชง้านโด้ยผ่บ้รโิภค
• รว่มมอืก้บองค์กรต่ั้างๆ เพื�อส่รา้งแมแ่บบและกระบวนการในการแกไ้ข็ปีญัหาท้ี่�โลกเผชญิอย่ ่ 
 โด้ยเน้นไปีท้ี่�ปีญัหาการเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศและข็ยะพลาส่ติั้กในที่ะเล

Dow's Blueprint

Dow's Handprint

Dow's Footdprint and EH&S Culture

1995

2005 EH&S Goals
Journey to EH&S
Excellence

2015
Sustainability
Goals
Product Solutions
to World
Challenges

2025
Sustainability
Goals
Dow's Thought
Leadership and 
Actions

2005 2015 2025

2005
EH&S Goals

2015
Sustainability
Goals

2025
Sustainability
Goals -
the Blueprint 
Goals
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2025 sustainability goals

ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ปีระกาศเป้ีาการที่ำางานใหม่ ต่ั้อยอด้จากเป้ีาหมายความย้�งยืนท้ี่�ม้อย่่เดิ้ม เพื�อให้เกิด้
ความช้ด้เจนในการที่ำางานมากยิ�งข็่�นในปีระเด็้นสิ่�งแวด้ล้อมท้ี่�ส่ำาค้ญซึ่่�งท้ี่�วโลกกำาล้งเผชิญ คือ ปีัญหาส่ภาพภ่มิอากาศ 
ท้ี่�เปีล้�ยนแปีลงไปี และปีญัหาข็ยะพลาส่ติั้ก

1. ต้านโลุ่กรอ้น 
Dow จะพฒ้นาและใชเ้ที่คโนโลยข้็้�นส่ง่ในการผลิตั้สิ่นค้าท้ี่�ใชท้ี่รพ้ยากรน้อยลง และผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์

ข็อง Dow จะชว่ยให้ลก่ค้าลด้ปีรมิาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกลงได้้ด้้วย
เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow จะลด้การปีล่อยคารบ์อนจำานวน 5 ล้านต้ั้นต่ั้อปีี หรอื 
ลด้ลง 15% จากปีี พ.ศ. 2563 นอกจากน้� Dow ย้งต้ั้�งใจจะเปี็นองค์กรท้ี่�ปีล่อยคารบ์อนสุ่ที่ธุ ิ
เปีน็ศน่ย ์(Carbon Neutral) ภายในปี ีพ.ศ. 2593 โด้ยสิ่นค้าและโครงการต่ั้างๆ ข็อง Dow จะชว่ย
ลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกได้้เท้ี่ยบเท่ี่าก้บปีรมิาณ์ก๊าซึ่เรอืนกระจกท้ี่�เกิด้จาก Dow

2. หย่ดขยะพัลุ่าสติก
Dow กำาล้งลงที่นุและรว่มมอืก้บที่กุภาคส่่วนท้ี่�วโลกในด้้านเที่คโนโลยแ้ละโครงส่รา้งพื�นฐาน

เพื�อเพิ�มการรไ้ซึ่เคิลได้้อยา่งมน้้ยส่ำาค้ญ
เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow จะช่วย “หยุด้ข็ยะพลาส่ติั้ก” โด้ยการที่ำาให้ข็ยะพลาส่ติั้ก
จำานวน 1 ล้านต้ั้นถูก่เก็บกล้บมาใชใ้หมห่รอืรไ้ซึ่เคิลผา่นการด้ำาเนินงานข็อง Dow และความรว่มมอื 
ก้บภาคส่่วนต่ั้างๆ

3. ส่งเสรมิวงจรรไ่ซิเคิัลุ่
Dow มค้วามมุง่ม้�นในการนำาเส่นอโซึ่ลช่น้ท้ี่�ใชใ้นการออกแบบผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์แพคเกจจิ�งเพื�อใหน้ำา

กล้บมาใชใ้หม ่หรอื นำากล้บมารไ้ซึ่เคิลได้้
เป้้าหมาย: ภายในปีี พ.ศ. 2578 Dow จะช่วยส่รา้ง “วงจรรไ้ซึ่เคิล” ให้ส่มบ่รณ์์ โด้ยผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ 
ท้ี่�งหมด้ข็อง Dow ท้ี่�นำาไปีผลิตั้เปีน็แพคเกจจิ�งจะต้ั้องส่ามารถูนำากล้บมาใชใ้หมห่รอืรไ้ซึ่เคิลได้้

เปา้หมายเพืั�อคัวามยั�งยืน พั.ศ. 2568 ของ Dow ท่�สอดคัลุ้่องกับเปา้หมายการพััฒนาอย่างยั�งยนืของสหประชีาชีาติ

เดินหน้าเศรษัฐกิจหม่นเว่ยน 

ให้คัวามสำาคััญ่กับธรรมชีาติ

วัสดท่่�ปลุ่อดภััยสำาหรบัโลุ่ก
ท่�ยั�งยนื

ประสิทธิภัาพัการทำางานชัี�นนำา
ระดับโลุ่ก

การมส่่วนรว่มเพืั�อผลุ่สัมฤทธิ� 
ช่ีมชีน พันักงาน ลุ่กูค้ัา

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dow’s 2025 Sustainability Goals Mapped Against United 
Nations Sustainable Development Goals 
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Dow’s 2025 Sustainability Goals Mapped Against United 
Nations Sustainable Development Goals 
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Dow’s 2025 Sustainability Goals Mapped Against United 
Nations Sustainable Development Goals 

คิัดค้ันนวัตกรรมแห่งอนาคัต 

ผู้นำาด้านแผนแมบ่ท
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Nations Sustainable Development Goals 
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Nations Sustainable Development Goals 
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Dow’s operations to protect the climate

ปฏิิบติัการต้านโลุ่กรอ้น

โคัรงการลุ่ดคัารบ์อนจากการดำาเนินงานของ Dow โดยตรง
ในปีีท้ี่�ผ่านมา แม้จะเผชิญก้บส่ถูานการณ์์โควิด้-19 แต่ั้ Dow ก็ย้งมุ่งม้�นด้ำาเนินโครงการต่ั้างๆ เพื�อลด้การ 

ปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้โด้ยตั้รงจากการผลิตั้และการข็นส่่งสิ่นค้าข็อง Dow ถู่ง 87 โครงการ ได้้แก่ โครงการ 
ท้ี่�ด้ำาเนินการต่ั้อเนื�องมาต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2558 และ โครงการท้ี่�รเิริ�มข็่�นใหมใ่นปีท้ีี่�ผา่นมา โด้ยผลส่รุปียอด้รวมข็องปี ีพ.ศ. 2563  
Dow ส่ามารถูลด้การปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้จากการด้ำาเนินงานได้้ถู่ง  93,000 ต้ั้น หรอื เท้ี่ยบเท่ี่าการปีลก่ต้ั้นไม ้ 
9.3 ล้านต้ั้นใน 1 ปี ี

ตัวอยา่งโคัรงการสำาคััญ่ของภัารกิจ
ต้านโลุ่กรอ้นของ Dow ในป ีพั.ศ. 2563 

คัวามก้าวหน้าของกลุ่่่มบรษัิัท ดาว ประเทศไทย 
ในการลุ่ด CO2 ป ีพั.ศ. 2563

EBSM Energy recovery

PS-Reduce energy consumption in product AT-1175 
by MAC improvement

โครงการท่ี่�ดำำาเนิินิการมาอย่่างต่่อเน่ิ�อง
และโครงการใหมใ่นิปี ีพ.ศ. 2563 ของ Dow 
ช่ว่ย่ลดำก๊าซคารบ์อนิไดำออกไซด์ำไปีได้ำ 
93,000 ตันคัารบ์อนไดออกไซิด์ 

= การปลุ่กูต้นไม ้9.3 ลุ้่านต้น
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ในปีี พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้ยกระด้้บการด้ำาเนินงานเพื�อตั้อบส่นองต่ั้อเปี้าการที่ำางานด้้าน 
ความย้�งยนืใหมท้่ี่�มุง่เน้นการลด้ผลกระที่บจากภาวะโลกรอ้น ท้ี่�งในระด้้บแผนกลยทุี่ธุแ์ละการปีฏิิบติ้ั้งาน โด้ยมก้ารวางแผน
งานให้รองรบ้ก้บเปี้าหมายท้ี่�จะลด้การปีลด้ปีล่อยคารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้จากการด้ำาเนินงานข็องบรษ้ิที่ฯ อย่างเปี็นร่ปีธุรรม  
การสื่�อส่ารที่ำาความเข้็าใจก้บพน้กงานทีุ่กระด้้บโด้ยผ้่บรหิาร การรณ์รงค์ส่รา้งความตั้ระหน้กร่ใ้นองค์กรผ่านสื่�อภายใน
ต่ั้างๆ รวมท้ี่�งการแต่ั้งต้ั้�งพน้กงานท้ี่�ที่ำางานเต็ั้มเวลาเพื�อส่น้บส่นนุโครงการลด้โลกรอ้นโด้ยตั้รง ซึ่่�งเปีน็การแส่ด้งความมุง่ม้�น 
ในการที่ำางานเพื�อบรรลเุปีา้หมายด้้านความย้�งยนือยา่งจรงิจ้ง

วิธ่การ: นิำานิำาท่ี่�ระบาย่ออก 
จากหมอ้ต้่มไอนิำา (alkylation  
boiler) กลับมาใช่ใ้นิ
กระบวนิการผลิต่ได้ำ 100% 
แที่นิท่ี่�จะเปีน็ิการปีล่อย่ออก 
สู่่่การนิิคมอุต่สู่าหกรรม

วิธ่การ: บรหิารปีระสิู่ที่ธิิภาพ
การใช่พ้ลังงานิพลังงานิไฟฟา้
ท่ี่�กระบวนิการผลิต่ ในิขณะท่ี่�
มก่ารผลิต่มากข้�นิในิรอบปีี
ท่ี่�ผ่านิมา

PU & LTX - Reduce power consumption at 
cooling tower pump

วิธ่การ: ลดำการใช่พ้ลังงานิ
จากปี๊� มของหอหล่อเย็่นิ 
(cooling tower pump) จากท่ี่�
เคย่ที่ำางานิค่่ ก็บรหิารจดัำการ
ให้สู่ามารถที่ำางานิเด่ำ�ย่ว โดำย่ท่ี่�
ไมก่ระที่บกระบวนิการผลิต่

ลุ่ด CO2 ได้

1,005
MT/ปี

ลุ่ด CO2 ได้

709
MT/ปี

ก๊าซเรอ่นิกระจกท่ี่�ลดำได้ำทัี่�งหมดำ (ตั่นิคารบ์อนิไดำออกไซด์ำ)

ก๊าซเรอ่นิกระจกท่ี่�ลดำลง
จากโครงการในิปี ี

พ.ศ. 2563 = 6,366.58 
ตันคัารบ์อนไดออกไซิด์

เท่ยบเท่ากับการปลุ่กูต้นไม ้

636,658 ต้น

โครงการต่่อเน่ิ�อง

ลุ่ด CO2 ได้

1,020
MT/ปี

Carbon
Reduction
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นิอกจากการดำำาเนิินิงานิอย่่างเปีน็ิมติ่รต่่อสิู่�งแวดำล้อมแล้ว Dow ยั่งรว่มกับลก่ค้า ค่่ค้า 
และพันิธิมติ่รท่ี่�ใสู่่ใจความยั่�งย่่นิ รเิริ�มโครงการต่่างๆ เพ่�อลดำการปีลดำปีล่อย่ก๊าซเรอ่นิกระจก

สู่าเหตุ่หลักของภาวะโลกรอ้นิ และภ่มอิากาศท่ี่�เปีล่�ย่นิแปีลงไปี

รว่มมือ ลุ่ดโลุ่กรอ้น
Carbon

Reduction

รกัษ์ัปา่ชีายเลุ่นลุ่ดโลุ่กรอ้น กับเคัรอืขา่ย 
Dow & Thailand Mangrove Alliance

เพราะปี่าชายเลนเปี็นปี่าท้ี่�ส่ามารถูก้กเก็บคารบ์อนได้้ด้้ท้ี่�สุ่ด้ ซึ่่�งช่วยลด้
ปีญัหาโลกรอ้น และยง้เปีน็ปีราการท้ี่�ส่ามารถูด้้กกรองข็ยะไมใ่หล้งส่่่ที่ะเล Dow 
จ่งยกระด้้บโครงการปีลก่ปี่าชายเลนในพื�นท้ี่�ปีากนำาปีระแส่ ซึ่่�งด้ำาเนินการอยา่ง
ต่ั้อเนื�องมาแล้วกว่า 12 ปี ีต้ั้�งแต่ั้ยง้เปีน็นากุง้และปีา่เสื่�อมโที่รม จนกลายเป็ีนปีา่ท้ี่� 
ส่มบร่ณ์์ในปัีจจบุน้ ให้เปีน็โครงการครบวงจรท้ี่�ไมเ่พย้งปีลก่ปีา่ แต่ั้ยง้ส่รา้งกลไก
การอนรุก้ษ์ท้ี่�ย้�งยนืด้้วยการส่รา้งปีระโยชน์ท้ี่�งในด้้านสิ่�งแวด้ล้อม เศรษฐกิจ และ 
ส้่งคมอยา่งส่มด้ลุ โด้ยรว่มมอืก้บกรมที่รพ้ยากรที่างที่ะเลและชายฝั่ั� ง กระที่รวง 
ที่ร้พยากรธุรรมชาติั้และสิ่�งแวด้ล้อม และองค์กรส่ากลเพื�อการอนุร้กษ์ 
สิ่�งแวด้ล้อม (IUCN) ต้ั้�งเป้ีาครอบคลุมพื�นท้ี่�   5,000   ไร ่  ใน   5  ปี ี โด้ยเริ�มจากป่ีาชายเลน 
ปีากนำาปีระแส่เปีน็ต้ั้นแบบท้ี่�ส่ามารถูข็ยายผลไปียง้ปีา่ชายเลนในจ้งหว้ด้อื�นๆ ได้้

การด้ำาเนินงานหล้กๆ ปีระกอบด้้วย การส่รา้งศ่นย์การเรย้นร่ห้้องเรย้น
ธุรรมชาติั้ การผล้กด้้นกลไกคารบ์อนเครดิ้ตั้จากป่ีาชายเลนเป็ีนคร้�งแรกใน
ปีระเที่ศไที่ย การส่่งเส่รมิการบรหิารจ้ด้การข็ยะในพื�นท้ี่�และถู่ายที่อด้ความร่ใ้ห้
ก้บชมุชนพรอ้มท้ี่�งน้กท่ี่องเท้ี่�ยวท้ี่�มาเย้�ยมชม รวมท้ี่�งส่่งเส่รมิวิส่าหกิจชมุชนและ
การส่รา้งรายได้้จากการท่ี่องเท้ี่�ยวเชงิอนรุก้ษ์ ใน blue carbon destination

คัวามคืับหน้าของ 
การดำาเนินงานในป ี
พั.ศ. 2563 ซิ่�งเป็นปแีรก
จากระยะโคัรงการ 5 ปี

• แต่่งตั่�งคณะกรรมการ
 อำานิวย่การและคณะที่ำางานิ
 โครงการฯ

• ปีลก่ปีา่ช่าย่เลนิครบ 
 16,300 ต้่นิ ซ้�งด่ำดำซบั
 คารบ์อนิได้ำกว่า 163,000 
 กิโลคารบ์อนิต่่อปีี

• เก็บขย่ะจากป่ีาช่าย่เลนิ 
 355 กิโลกรมั

• เริ�มการปีรบัปีรุงห้องเรย่่นิ
 ธิรรมช่าติ่ปีากนิำาปีระแสู่
 ติ่ดำตั่�งปีา้ย่และปีรบัปีรุงศาลา

• จดัำปีระกวดำถ่าย่ภาพ
 ปีา่ช่าย่เลนิ ปีระเภที่
 ปีระช่าช่นิและนัิกเรย่่นิ  
 นัิกศก้ษา

• นิำาบล็อกเกอรแ์ละ
 สู่่�อมวลช่นิเท่ี่�ย่วช่มป่ีา
 และสัู่มผัสู่วิถ่ช่วิ่ต่ชุ่มช่นิ

Collaborations to protect the climate
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นวัตกรรมฉนวนพ่ันเคัลืุ่อบหลัุ่งคัาเป็นมติรต่อสิ�งแวดลุ้่อม

Dow ผน่กกำาล้งก้บบรษ้ิที่ฉนวนหล้งคาส้่ญชาติั้ญ้�ปีุน่ “โตั้โยโก” (Toyokoh) เปีดิ้ต้ั้วนว้ตั้กรรมใหม ่ฉนวนก้นความรอ้น 
ชนิด้พน่เคลือบบนหล้งคาท้ี่�เปีน็มิตั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม “โส่ะเซึ่ย์” (Sosei) ซึ่่�งออกแบบมาให้รองรบ้ก้บภม่อิากาศรอ้นชื�นในไที่ย
และภม่ภิาคเอเชย้ตั้ะว้นออกเฉ้ยงใต้ั้ เป็ีนฉนวนไรร้อยต่ั้อซึ่่�งก้นความรอ้นได้้อยา่งมป้ีระสิ่ที่ธุภิาพ ชว่ยปีระหยด้้พล้งงานในการ
ที่ำาความเยน็ในอาคารได้้มากข็่�น อ้กท้ี่�งยง้ก้นนำาร้�วซึ่ม่จากหล้งคา ชว่ยลด้เส้่ยงรบกวน และช่วยให้หล้งคาแข็ง็แรงที่นที่านยิ�งข็่�น  
โด้ยใชป้ีระส่บการณ์์จากหล้งคาอาคารในปีระเที่ศญ้�ปีุน่ซึ่่�งต้ั้องเผชญิก้บพายรุุนแรงอย่เ่ส่มอ ยิ�งไปีกว่าน้�น ยง้ส่ามารถูพน่ท้ี่บได้้
จากภายนอกโด้ยไมก่ระที่บกิจกรรมภายในอาคาร จ่งเหมาะส่มเปีน็อยา่งยิ�งก้บการปีรบ้ปีรุงหล้งคาอาคารท้ี่�มกิ้จกรรมอย่เ่ส่มอ
หรอืเข็า้ไปีที่ำางานจากด้้านในได้้ยาก เช่น โรงงาน โรงพยาบาล คล้งสิ่นค้า โด้ยไม่ต้ั้องหยดุ้กิจกรรมภายในอาคารแต่ั้อยา่งใด้

ฉนวนหล้งคารก้ษ์โลก “โส่ะเซึ่ย์” เปี็นฉนวน 3 ช้�น จากการพ่นโฟมโพลิย่รเ้ที่นนว้ตั้กรรมใหม่ VORACOR™ และ  
ช้�นเคลือบก้นนำา HYPERLAST™ ข็อง Dow ตั้ามด้้วยส่ารเคลือบผวิท้ี่�พน่ลงไปีบนกระเบื�องหล้งคาโด้ยตั้รง มค้ณุ์ส่มบติ้ั้พเิศษ
ในการป้ีองก้นความรอ้นได้้อย่างด้้เย้�ยม เมื�อเปีรย้บเท้ี่ยบก้นอุณ์หภ่มิใต้ั้หล้งคาท้ี่�ใช้ฉนวนพ่นน้�โด้ยเฉล้�ยจะตั้ำากว่าหล้งคา
ท้ี่�วไปีปีระมาณ์ 8-15 องศาเซึ่ลเซึ่ย้ส่ ยิ�งไปีกว่าน้�นยง้ไมก่่อใหเ้กิด้โลกรอ้น เพราะไมท่ี่ำาลายบรรยากาศช้�นโอโซึ่นเชน่เด้้ยวก้บ
การข็่�นร่ปีโฟมด้้วยวิธุอื้�น โด้ย “โตั้โยโก” เป็ีนพารท์ี่เนอรร์ายแรกข็อง Dow ท้ี่�ได้้รบ้สิ่ที่ธุิ�ในการใชน้ว้ตั้กรรมน้�ในปีระเที่ศไที่ย 
และภม่ภิาคเอเชย้ตั้ะว้นออกเฉ้ยงใต้ั้

Collaborations to protect the climate
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ดาว เพืั�ออต่สาหกรรมยั�งยนื 
สรา้งแผนแมบ่ทเพืั�อสิ�งแวดลุ้่อม

Dow ร่วมก้บ ผ้่ เช้� ยวชาญจากกรมส่่ง เส่ริม
อุตั้ส่าหกรรม กระที่รวงอุตั้ส่าหกรรม ส่ถูาบ้นพลาส่ติั้ก 
ส่ำาน้กงานการวิจ้ยแห่งชาติั้ คณ์ะวิศวกรรมศาส่ตั้ร ์
มหาวิที่ยาล้ยธุรรมศาส่ตั้ร์ และคณ์ะวิที่ยาศาส่ตั้ร ์
มหาวิที่ยาล้ยเกษตั้รศาส่ตั้ร ์ จ้ด้ที่ำาโครงการ “ด้าว เพื�อ
อตุั้ส่าหกรรมย้�งยนื” เพื�อพฒ้นาอตุั้ส่าหกรรมข็นาด้กลาง 
และข็นาด้เล็ก (SMEs) ในด้้านปีระสิ่ที่ธุภิาพ ความปีลอด้ภ้ย 
และความเปีน็มติั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม

โครงการน้�เปีน็ส่่วนหน่�งข็องโครงการ Big Brother 
 หรอื “พ้�ชว่ยน้อง” ตั้ามนโยบายข็องภาครฐ้ท้ี่�ข็อความรว่ม
มือจากองค์กรเอกชนข็นาด้ใหญ่ให้เข็้ามาช่วยเปี็นพ้�เล้�ยง
ให้ก้บธุุรกิจ SMEs เพื�อส่รา้งความเข็้มแข็็งที่างเศรษฐกิจ
และส่่งเส่รมิสิ่�งแวด้ล้อมท้ี่�ย้�งยืนยิ�งข็่�นในปีระเที่ศไที่ย ซึ่่�ง
ส่อด้คล้องก้บเปีา้หมายด้้านความย้�งยนืข็อง Dow ท้ี่�มุง่เน้น
การผส่านความรว่มมอืและส่รา้งแผนแมบ่ที่เพื�อข็ยายผล
ในวงกว้าง (Blueprint) ในด้้านการต้ั้านโลกรอ้นและลด้
ข็ยะ โด้ยช่วยยกระด้้บการบรหิารจ้ด้การส่่่โรงงานอ้จฉรยิะ 
(Smart Factory) ด้้วยการปีระยุกต์ั้ใช้เที่คโนโลย้ IoT  
(Internet of Things) ในการปีรบ้ปีรุงปีระสิ่ที่ธุภิาพการ
ผลิตั้ ความปีลอด้ภ้ย และการจ้ด้การสิ่�งแวด้ล้อม

ในปีี  พ.ศ. 2563 ได้้ม้การค้ด้เลือกโรงงาน
อตุั้ส่าหกรรมด้้านอาหารและพลาส่ติั้กจำานวน 20 โรงงาน
เพื�อเข็้ารว่มการให้คำาปีรก่ษาเชิงล่กโด้ยไม่เส้่ยค่าใช้จ่าย 
รวมท้ี่�งได้้ม้การจ้ด้ที่ำาค่่มืออุตั้ส่าหกรรม 4.0 และแบบ
ปีระเมินตั้นเองเป็ีนแนวที่างให้ SMEs ใช้เป็ีนแนวที่างใน
การยกระด้้บส่่่อตุั้ส่าหกรรม 4.0 เพื�อเพิ�มปีระสิ่ที่ธุภิาพใน
การผลิตั้ ส่่งเส่รมิความปีลอด้ภ้ยและสิ่�งแวด้ล้อม

จนถู่งปีัจจุบ้นได้้ลด้ปีรมิาณ์ข็องเส้่ยจากโรงงาน 
รวมท้ี่�งส่่งเส่รมิคุณ์ภาพช้วิตั้และสิ่�งแวด้ล้อมท้ี่�ด้้ข็่�นให้ก้บ
พน้กงานและชุมชนโด้ยรอบกว่า 922,000 คน ท้ี่�วปีระเที่ศ 
ยิ�งไปีกว่าน้�นย้งลด้การปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ได้้
มากกว่า 1.5 ล้านกิโลคารบ์อนหรอืเท้ี่ยบเท่ี่าการปีลก่ต้ั้นไม ้
150,000 ต้ั้น ต่ั้อปีี

จบัมอืลุ่กูค้ัา พััฒนาถุง่ขา้วรกัษ์ัโลุ่ก
Dow รว่มมอืก้บ บรษ้ิที่ พรแ้พค ปีระเที่ศไที่ย จำาก้ด้ 

ในเครอื เอส่ซึ่้จ้พ้ (SCGP) ยกระด้้บมาตั้รฐานถูุง “ข็้าว
ตั้ราฉ้ตั้ร” เปี็นข็้าวถูุงรก้ษ์โลกแบรนด์้แรกข็องไที่ย ด้้วย
นว้ตั้กรรมเม็ด้พลาส่ติั้กโพลิเอทิี่ล้นชนิด้พิเศษ INNATE™ 
ข็อง Dow ที่ำาให้ถูงุข็า้วส่ารบางลงจากเดิ้ม 110 ไมครอน 
เหลือ 90 ไมครอน แต่ั้แข็ง็แรงที่นที่านยิ�งข็่�นกว่าเดิ้ม ชว่ย
ลด้การปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ท้ี่�ก่อให้เกิด้
ภาวะโลกรอ้นด้้วยการปีระหยด้้ปีรมิาณ์พลาส่ติั้ก และลด้
พล้งงานในกระบวนการบรรจุด้้วยการใช้อุณ์หภ่มิท้ี่�ตั้ำาลง
ในการปิีด้ปีากถูงุข็า้ว ยิ�งไปีกว่าน้�นยง้เปีน็การส่่งเส่รมิการ
รไ้ซึ่เคิล เนื�องจากถูงุรุน่ใหมผ่ลิตั้จากพลาส่ติั้กโพลิเอทิี่ล้น 
ชนิด้เด้้ยวท้ี่�ร ้ไซึ่เคิลได้้ง่าย และย้งร่วมก้นรณ์รงค์ให้ 
ผ่บ้รโิภครว่มโครงการ “มอืวิเศษ x วน โด้ย PPP Plastics” 
โด้ยนำาถูุงข็้าวตั้ราฉ้ตั้รมาบรจิาค เพื�อให้ถูุงข็้าวตั้ราฉ้ตั้ร
เข็า้ส่่่วงจรเศรษฐกิจหมุนเว้ยนอย่างส่มบ่รณ์์ ไม่ก่อให้เกิด้
ปีญัหาข็ยะพลาส่ติั้กตั้กค้างในสิ่�งแวด้ล้อม

ในชว่งเริ�มต้ั้นคาด้ว่าจะลด้ปีรมิาณ์การใชพ้ลาส่ติั้ก
ได้้กว่า 300 ต้ั้นต่ั้อปีี ลด้การปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก
ได้้กว่า 600 ต้ั้นคารบ์อนต่ั้อปี ีเท้ี่ยบเท่ี่าก้บการปีลก่ต้ั้นไม้
กว่า 60,000 ต้ั้น โด้ยยง้ไมร่วมคารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ท้ี่�ลด้ 
ได้้จากการท้ี่�ผ้่บรโิภคบรจิาคถูุงเปีล่าเพื�อนำาไปีรไ้ซึ่เคิล 
อ้กด้้วย
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กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย เปี็นส่มาชกิองค์กรธุุรกิจเพื�อการพฒ้นาอยา่งย้�งยนื (Thailand Business Council  
for Sustainable Development: TBCSD) ซึ่่�งม้พ้นธุกิจในการ "ส่่งเส่รมิให้ธุุรกิจในปีระเที่ศไที่ยม้ความย้�งยืนและ 
ปีระส่บความส่ำาเรจ็เพื�อชว่ยการเปีล้�ยนผา่นไปีส่่่โลกท้ี่�ย้�งยนื" โด้ยในปี ีพ.ศ. 2563 Dow ได้้รว่มเปีน็หน่�งในคณ์ะที่ำางานด้้าน
การเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ท้ี่�มจ้ดุ้ปีระส่งค์เพื�อกำาหนด้ทิี่ศที่างและบที่บาที่ข็องภาคธุุรกิจในการ
รว่มข็บ้เคลื�อนปีระเด็้นการเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ข็องปีระเที่ศไที่ย โด้ยมส้่ำาน้กนโยบายและแผน
ที่รพ้ยากรธุรรมชาติั้และสิ่�งแวด้ล้อม (ONEP) และองค์การบรหิารจ้ด้การก๊าซึ่เรอืนกระจก (TGO) เปีน็ท้ี่�ปีรก่ษาคณ์ะที่ำางาน 
แผนการด้ำาเนินงานปีระกอบด้้วย จ้ด้อบรมให้ความร่ก้้บองค์กรส่มาชกิรายไตั้รมาส่ ผล้กด้้นใหเ้กิด้ธุุรกิจต้ั้นแบบด้้านความ
ย้�งยนื (Low Carbon Business) ข็้บเคลื�อนปีระเด็้นด้้านการเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศ (Climate change) ในระด้้บ
นโยบายข็องปีระเที่ศไที่ยรว่มก้บ ONEP และ TGO จ้ด้ต้ั้�งโครงการลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกและโครงการเพิ�มแหล่งก้ก
เก็บก๊าซึ่เรอืนกระจกรว่มก้นในระยะยาว

สนับสน่นองค์ักรธ่รกิจเพืั�อการพััฒนาอยา่งยั�งยนื

Dow ได้้รว่มมอืก้บเที่ศบาลบา้นฉาง ในการปีรบ้ปีรุงภม่ท้ิี่ศน์ 
บรเิวณ์ปีา่ภด่้ร ซึ่่�งมเ้นินเข็าข็นาด้ไมส่่ง่ท้ี่�มท้้ี่ศน้ยภาพส่วยงาม ชื�อว่า  
เนินแผ่หลา โด้ยได้้ม้การปีล่กไม้ยืนต้ั้นออกด้อกตั้ลอด้แนวถูนน
บรเิวณ์น้�เปี็นระยะที่าง 2 กิโลเมตั้ร ต่ั้อมาจ่งได้้เพิ�มการปีล่ก 
จำานวนไมด้้อกและไมย้นืต้ั้นเปีน็ 1,200 ต้ั้น และมก้ารบำารุงรก้ษา
ให้อย่่ในส่ภาพท้ี่�ส่วยงามมาจนถู่งปีัจจบุ้น และด้้วยความรว่มมือ
รว่มใจข็องชาวเที่ศบาลบ้านฉาง จ่งที่ำาให้บรเิวณ์ป่ีาภด่้ร ย้งคงม้
ส่ภาพแวด้ล้อมท้ี่�ส่มบ่รณ์์ ช่วยเพิ�มพื�นท้ี่�ส้่เข็้ยวให้จ้งหว้ด้ระยอง 
และยง้ชว่ยส่รา้งความตั้ระหน้กในเรื�องข็องการอนรุก้ษ์สิ่�งแวด้ล้อม
ให้ก้บปีระชาชนท้ี่�ได้ใ้ชป้ีระโยชน์จากพื�นท้ี่�ส้่เข็ย้วเหล่าน้�อ้กด้้วย

ปลุ่กูปา่ภูัดร เนินแผ่หลุ่า
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Dow มุง่มั�นิขับเคล่�อนิกิจกรรมต่่างๆ เพ่�อให้บรรลเุปีา้หมาย่การที่ำางานิด้ำานิความยั่�งย่่นิ
โดำย่เฉพาะอย่่างยิ่�งเร่�องการ “หยุ่ดำขย่ะพลาสู่ติ่ก” ไมใ่ห้ลงไปีสู่่่สิู่�งแวดำล้อม

จดัการพัลุ่าสติกออกจาก
การปนเป้� อนในสิ�งแวดลุ้่อม

โคัรงการ Operations Clean Sweep

โครงการ Operations Clean Sweep (OCS) เป็ีนโครงการ
ข็องส่มาคมอุตั้ส่าหกรรมพลาส่ติั้กและหน่วยงานพลาส่ติั้ก 
ภายใต้ั้ส่ภาเคม้แห่งอเมรกิา หรอื the American Chemistry  
Council’s Plastics Division and Plastics Industry  
Association (ACC) ซึ่่�งจ้ด้ต้ั้�งข็่�นมากว่า 25 ปีี เป้ีาหมายข็อง
โครงการคือช่วยให้ฝั่่ายปีฏิิบ้ติั้การท้ี่�ที่ำางานก้บพลาส่ติั้กม้การ
ด้ำาเนินงานอย่างรด้้กุม และป้ีองก้นไม่ให้เม็ด้ เกล็ด้ และผง
พลาส่ติั้กหลุด้รอด้ออกมาส่่่ธุรรมชาติั้ เพื�อเปี็นการช่วยรก้ษา 
สิ่�งแวด้ล้อมและปีระหยด้้ที่รพ้ยากรอ้นมค้ณุ์ค่า

  ต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2561 กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้เข็า้
รว่มโครงการ Operations Clean Sweep และมก้ารด้ำาเนินงาน
ท้ี่�ส่ำาค้ญหลายปีระการ โด้ยได้้รบ้การส่น้บส่นุนและความรว่ม
มือจากท้ี่มซึ่้พพลายเชนและซึ่้พพลายเออรข์็อง Dow ซึ่่�งผน่ก
กำาล้งก้นที่ำางานอย่างต่ั้อเนื�องเพื�อให้แน่ใจว่าเม็ด้ เกล็ด้ และผง
พลาส่ติั้กท้ี่�ผ่านโรงงานและคล้งสิ่นค้าข็องเราจะถู่กจ้ด้การด้้วย
ความรอบคอบ และไม่หลุด้ออกไปีส่่่แม่นำาหรอืที่ะเลอ้นจะก่อให้
เกิด้อ้นตั้รายต่ั้อส้่ตั้ว์นำา และจากการด้ำาเนินงานในปี ีพ.ศ. 2563 
อยา่งเข็ม้ข็น้ กระบวนการผลิตั้ข็องกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย 
จ่งไมม่พ้ลาส่ติั้กหลดุ้รอด้ออกส่่่สิ่�งแวด้ล้อมตั้ามท้ี่�ต้ั้�งเปีา้ไว้

การด้ำาเนินงานส่ำาค้ญๆ ข็อง Dow ในโครงการ Operations 
Clean Sweep ปีระกอบด้้วย

• การวิเคราะหจ์ดุ้เชื�อมต่ั้อต่ั้างๆ ท้ี่�มโ้อกาส่
ให้เม็ด้พลาส่ติั้กหลุด้ออกมาจากกระบวนการ 
ผลิตั้ จ้ด้เก็บ และข็นส่่ง ท้ี่�งส่่วนข็องกายภาพ  
(เครื�องจ้กร ท่ี่อ ภาชนะ) และส่่วนข็องกระบวนการ
ที่ำางานระหว่างถู่ายเที่พลาส่ติั้กจากส่่วนผลิตั้ 
ไปียง้ส่่วนบรรจุ

•  ระด้มความคิด้เพื�อลด้โอกาส่ท้ี่� เม็ด้
พลาส่ติั้กจะร้�วไหล เชน่ ปีรบ้เปีล้�ยนชนิด้ข็องข็อ้ต่ั้อ
ท้ี่�มก้ารปีระกบก้นได้้ด้้มากยิ�งข็่�น

• เพิ�มมาตั้รการต่ั้างๆ เพื�อจ้ด้การเม็ด้
พลาส่ติั้กท้ี่�หลุด้ออกมาไม่ให้เข็้าส่่่สิ่�งแวด้ล้อมอ้ก
ช้�นหน่�ง เช่น ที่ำาความส่ะอาด้พื�นท้ี่�บ่อยข็่�นเพื�อลด้
การกระจายข็องเม็ด้พลาส่ติั้กบนพื�น ติั้ด้ต้ั้�งตั้ะแกรง
ด้้กเม็ด้พลาส่ติั้กในรางนำารอบโรงงานและคล้ง
สิ่นค้า ฯลฯ

• ช้กชวนผ่ใ้ห้บรกิารโลจิส่ติั้กส์่ข็องบรษ้ิที่ฯ 
เข็า้รว่มเปีน็ส่มาชกิข็อง Operations Clean Sweep 
และนำาหล้กปีฏิิบ้ติั้ไปีใช้อย่างจรงิจ้ง โด้ยจ้ด้อบรม
เพื�ออธุบิายหล้กการและวิธุป้ีฏิิบติ้ั้ใหแ้ก่ผ่ใ้ห้บรกิาร 
และติั้ด้ตั้ามปีระเมนิผ่ใ้หบ้รกิารอยา่งส่มำาเส่มอ

Eliminating
Plastic Waste

Eliminating plastic waste
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กิจกรรมวันทำาคัวามสะอาดชีายฝั่่� งสากลุ่ (ICC)

ส่งเสรมิ “ช่ีมชีนเกาะกลุ่าง” เขตคัลุ่องเตย สู่ต้นแบบจดัการขยะคัรบวงจร 

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บการนิคมอุตั้ส่าหกรรม 
แห่งปีระเที่ศไที่ย และองค์กรต่ั้างๆ ท้ี่�ห่วงใยสิ่�งแวด้ล้อม จ้ด้กิจกรรม
ว้นอนรุก้ษ์ชายฝั่ั� งส่ากล หรอื International Coastal Cleanup (ICC) 
ปีระจำาปี ีพ.ศ. 2563 โด้ยจ้ด้ต่ั้อเนื�องเปีน็ปีท้ีี่� 18 เพื�อหยดุ้ข็ยะพลาส่ติั้ก 
ไม่ให้หลุด้รอด้ส่่่สิ่�งแวด้ล้อม พรอ้มส่รา้งจิตั้ส่ำาน่กในการค้ด้แยกข็ยะ 
ต้ั้�งแต่ั้ต้ั้นที่าง โด้ยอาส่าส่ม้ครข็อง Dow ได้้รวมพล้งก้บจิตั้อาส่ากว่า  
800 คน เก็บข็ยะชายหาด้กว่า 3,362 กิโลกรม้ ตั้ลอด้ระยะที่างกว่า  
5 กิโลเมตั้ร ณ์ บรเิวณ์หาด้ส่นกระซึ่ิบ มาบตั้าพุด้ และหาด้นำารนิ- 
หาด้พย่น-หาด้พลา อำาเภอบ้านฉาง ซึ่่�งเป็ีนส่ถูานท้ี่�ท่ี่องเท้ี่�ยวท้ี่�ส่ำาค้ญ
ข็องจ้งหว้ด้ระยอง ภายใต้ั้เคมเปีญ #PullingOurWeight ท้ี่�หมายถู่ง
การที่ำางานในส่่วนข็องตั้นเองอย่างเต็ั้มกำาล้ง และยง้ส่่งเส่รมิใหป้ีระชาชน
เก็บข็ยะท้ี่�หลุด้รอด้ส่่่สิ่�งแวด้ล้อมใหไ้ด้้อย่างน้อย 1.8 กิโลกรม้ ท้ี่�เท่ี่าก้บ 
นำาหน้กข็ยะโด้ยเฉล้�ยท้ี่�แต่ั้ละคนส่รา้งข็่�นในหน่�งว้น โด้ยข็ยะท้ี่�เก็บได้้ 
ในงาน จะถู่กนำามารไ้ซึ่เคิลใช้ปีระโยชน์ตั้ามหล้กเศรษฐกิจหมุนเว้ยน 
(Circular Economy) ต่ั้อไปี 

ชุมชนเกาะกลางเป็ีนชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีี ในเข็ตั้คลองเตั้ย ม้ปีระชากรอาศ้ยอย่่ปีระมาณ์ 270 คน  
ใน 58 หล้งคาเรอืน บนเนื�อท้ี่�เกาะปีระมาณ์ 3 ไร ่ กลางคลองพระโข็นง โด้ยเป็ีนพื�นท้ี่�ส่ำาน้กงานที่รพ้ยสิ์่นพระมหากษ้ตั้รยิ ์ 
ซึ่่�งเปี็นชมุชนบ้านใกล้เรอืนเค้ยงก้บส่ำาน้กงานใหญข่็อง Dow ท้ี่�งน้� ชาวชมุชนม้ความต้ั้�งใจจะพ้ฒนาบ้านข็องตั้นเองให้เปี็น
พื�นท้ี่�ท้ี่�น่าอย่่ ให้ความส่ำาค้ญก้บการจ้ด้การข็ยะต้ั้�งแต่ั้ต้ั้นที่าง และพรอ้มท้ี่�จะเผยแพรค่วามร่ใ้ห้ก้บชุมชนอื�นๆ จ่งเปี็นท้ี่�มา
ข็องความรว่มมอืในการเปีดิ้ศน่ยเ์รย้นร่ต้้ั้นแบบการจ้ด้การข็ยะครบวงจร ชมุชนเกาะกลาง เข็ตั้คลองเตั้ย กรุงเที่พมหานคร 
โด้ยเปีน็ "ชมุชนบนเกาะ" เพย้งแหง่เด้้ยวข็องกรุงเที่พฯ  พรอ้มเปีดิ้ใหช้มุชนและหน่วยงานต่ั้างๆ เข็า้มาศ่กษาด้ง่าน เพื�อนำา
แนวที่างไปีปีรบ้ใช ้ชว่ยหยดุ้ข็ยะต่ั้างๆ ไมใ่หห้ลดุ้รอด้ออกส่่่สิ่�งแวด้ล้อม

โครงการด้้งกล่าวเป็ีนความรว่มมือข็อง Dow ก้บ ส่ำาน้กงานเข็ตั้คลองเตั้ย และส่ถูาบ้นการจ้ด้การบรรจุภ้ณ์ฑ์์ 
และรไ้ซึ่เคิลเพื�อสิ่�งแวด้ล้อม (TIPMSE) รว่มก้บชมุชนในการออกแบบโครงส่รา้งการบรหิารจ้ด้การข็ยะ โด้ยเริ�มด้ำาเนินการ
ปีรบ้ปีรุงพื�นท้ี่�ต้ั้�งแต่ั้เดื้อนมกราคม พ.ศ. 2563 ผ่้ท้ี่�ส่นใจด้่งานท้ี่�ชุมชนเกาะกลาง ส่ามารถูติั้ด้ต่ั้อได้้ท้ี่� คุณ์จุไรรต้ั้น์ (อิ�ว) 
089-4269723

Eliminating plastic waste
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กลุม่บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ กรมที่างหลวง กรมที่างหลวง
ชนบที่ เอส่ซึ่จ้้ และมหาวิที่ยาล้ยเชย้งใหม ่รว่มมอืศ่กษาและพฒ้นาการนำา 
พลาส่ติั้กเหลือใช้ เพื�อนำามาเปี็นส่่วนผส่มในแอส่ฟัลต์ั้คอนกรต้ั้ส่ำาหรบ้ 
งานก่อส่รา้งที่าง ซึ่่�งชว่ยเพิ�มความแข็ง็แรง และยดื้อายกุารใชง้านข็องถูนน 
มุ่งหว้งในการส่รา้งมาตั้รฐานใหม่ให้การที่ำาถูนนข็องปีระเที่ศ ตั้อบโจที่ย ์
การส่่งเส่รมิการบรหิารจ้ด้การข็ยะอยา่งถูก่วิธุ ้และการใชท้ี่รพ้ยากรอยา่ง
คุ้มค่า ตั้ามหล้กเศรษฐกิจหมนุเว้ยน (Circular Economy) ส่อด้คล้อง
ตั้ามนโยบาย BCG Economy (Bio - Circular - Green Economy) 
ข็องรฐ้บาล

ท้ี่�งน้� ถูนนจากพลาส่ติั้กรไ้ซึ่เคิลความยาว 1 กิโลเมตั้ร ท้ี่�มห้น้ากว้าง
ถูนน 6 เมตั้ร จะส่ามารถูนำาข็ยะพลาส่ติั้กไปีใชป้ีระโยชน์ได้้ถู่งปีระมาณ์ 
3 ต้ั้น หรอืเท่ี่าก้บถูุงพลาส่ติั้กเกือบ 900,000 ใบ ในปีี พ.ศ. 2563  
กลุ่มบริษ้ที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย และเอส่ซึ่้จ้ ได้้ร่วมก้บภาคเอกชน 
ที่ำาถูนนแอส่ฟัลต์ั้คอนกรต้ั้ต้ั้นแบบท้ี่�ม้พลาส่ติั้กเหลือใช้เป็ีนส่่วนผส่ม  
รวมความยาวถูนน 7.7 กิโลเมตั้ร ส่ามารถูนำาพลาส่ติั้กเหลือใชห้มนุเว้ยน
กล้บมาส่รา้งคณุ์ค่าได้้รวม 23 ต้ั้น

Dow ได้้รเิริ�มโครงการถูนนพลาส่ติั้กรไ้ซึ่เคิลมาแล้วในหลาย
ปีระเที่ศ ไม่ว่าจะเปี็นส่หรฐ้อเมรกิา อินโด้น้เซึ่ย้ อินเด้้ย เว้ยด้นาม และ
ฟิลิปีปีินส์่ โด้ยม้ว้ตั้ถูุปีระส่งค์เพื�อเปี็นที่างออกให้ก้บข็ยะพลาส่ติั้ก
ท้ี่�รไ้ซึ่เคิลได้้ยาก ให้เกิด้การนำากล้บมาใช้ปีระโยชน์ รวมท้ี่�งย้งส่รา้ง 
ความตั้ระหน้กในด้้านการใช้ที่รพ้ยากรอย่างคุม้ค่าตั้ามแนวที่างเศรษฐกิจ
หมุนเว้ยน ซึ่่�งในช่วงท้ี่�ผ่านมาได้้ช่วยลด้ข็ยะเท้ี่ยบเท่ี่าก้บบรรจุภ้ณ์ฑ์์
พลาส่ติั้กกว่า 50 ล้านถูงุแล้ว

โคัรงการถุนนพัลุ่าสติกรไ่ซิเคิัลุ่

โคัรงการถุนนพัลุ่าสติกรไ่ซิเคิัลุ่

• ขย่ะพลาสู่ติ่ก 3 ตัน เท่ี่ย่บเท่ี่า 
 ถงุพลาสู่ติ่กเก่อบ 900,000 ใบ
 สู่ามารถนิำาไปีที่ำาถนินิหน้ิากว้าง  
 6 เมต่ร ได้ำย่าว 1 กิโลุ่เมตร

• ปีี พ.ศ. 2563 กลุม่บรษัิที่ ดำาว
 ปีระเที่ศไที่ย่ และเอสู่ซจ่ ่
 รว่มกับหน่ิวย่งานิอ่�นิ นิำาพลาสู่ติ่ก
 เหล่อใช่ ้23 ตั่นิ กลับมาหมุนิเว่ย่นิ
 ที่ำาถนินิได้ำย่าว 7.7 กิโลุ่เมตร

• 50 ลุ้่านถุ่ง ค่อ จำานิวนิบรรจุภัณฑ์์
 พลาสู่ติ่กท่ี่�สู่ามารถลดำ
 การเปีน็ิขย่ะลงไปีได้ำจากการที่ำา
 โครงการถนินิพลาสู่ติ่กรไ่ซเคิล
 ของ Dow ในิหลาย่ปีระเที่ศทัี่�วโลก

Eliminating plastic waste
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นิอกจากการดำำาเนิินิงานิโดำย่ต่รงแล้ว Dow ยั่งผลักดัำนิการลดำขย่ะพลาสู่ติ่ก
ผ่านิความรว่มมอ่กับทุี่กภาคสู่่วนิในิองค์กรต่่างๆ มากมาย่

Increasing impact through partnerships

การลุ่ดขยะผ่านองค์ักรคัวามรว่มมอื

ขบัเคัลืุ่�อน PPP Plastics 
กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย เปี็นหน่�งในผ้่รว่มก่อต้ั้�ง และส่มาชิก 

ท้ี่�เข็้มแข็็งข็อง PPP Plastics หรอื “โครงการความรว่มมือภาครฐ้ ภาคธุุรกิจ  
ภาคปีระชาส้่งคมเพื�อจ้ด้การพลาส่ติั้กและข็ยะอย่างย้�งยนื” ซึ่่�งเป็ีนความรว่มมอื
คร้�งแรกข็องที่กุภาคส่่วนในปีระเที่ศไที่ย โด้ย PPP Plastics ที่ำางานเพื�อส่น้บส่นนุ
แผน Roadmap 20 ปีกีารจ้ด้การข็ยะพลาส่ติั้กและส่่งเส่รมิเศรษฐกิจหมนุเว้ยน 
(Circular Economy) ข็องภาครฐ้เพื�อบรรลุเปี้าหมายอย่างม้ส่่วนรว่ม เช่น  
ลด้จำานวนข็ยะพลาส่ติั้กในที่ะเลอยา่งน้อยรอ้ยละ 50 ภายในปี ีพ.ศ. 2570 และ 
นำาข็ยะพลาส่ติั้กกล้บมาใชป้ีระโยชน์ 100% ภายในปี ีพ.ศ. 2570

ส่งเสรมิโคัรงการ “มอืวิเศษั X วน”
PPP Plastics ได้้ผน่กกำาล้งก้บ โครงการ 

“วน” (Won Project) รเิริ�ม “โครงการมือวิเศษ 
x วน” ข็่�น โด้ยต้ั้�งจุด้ “ถู้งวนถูุง” รบ้บรจิาคถูุง
และบรรจุภ้ณ์ฑ์์ฟิล์มพลาส่ติั้กยืด้ได้้ท้ี่�ใช้แล้วใน
พื�นท้ี่�กรุงเที่พมหานคร ปีรมิณ์ฑ์ล และจ้งหว้ด้
ใกล้เค้ยง เพื�อนำาไปีร้ไซึ่เคิล ช่วยป้ีองก้นไม่ให้
พลาส่ติั้กเหล่าน้�หลุด้รอด้ไปีส่่่สิ่�งแวด้ล้อมและลด้
ปีรมิาณ์ข็ยะพลาส่ติั้กท้ี่�จะไปีส่่่หลุมฝัั่งกลบ โด้ย
ในปี ีพ.ศ. 2563 ส่ามารถูต้ั้�งจดุ้ “ถู้งวนถูงุ” ได้้แล้ว 
เกือบ 400 จุด้ รวมท้ี่�งท้ี่�ส่ำาน้กงานใหญ่ข็องกลุ่ม 
บรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย นอกจากน้� Dow ย้งได้้ 
ช่วยปีระชาส้่มพ้นธุ์เพิ�มเติั้มในหลายโอกาส่  
ไม่ว่าจะเป็ีนการจ้ด้ส้่มภาษณ์์พิเศษ การออกข็่าว
ปีระชาส้่มพ้นธุจ์าก Dow การจ้ด้นิที่รรศการ โด้ย
ในปี ีพ.ศ. 2563 มอืวิเศษ x วน ได้้รไ้ซึ่เคิลถูงุและ
บรรจภุ้ณ์ฑ์์ฟิล์มพลาส่ติั้กแล้วกว่า 8.7 ต้ั้น

รณรงค์ัสรา้งพัฤติกรรมแยกขยะตั�งแต่ต้นทาง
Dow ได้้ส่น้บส่นุนการแยกข็ยะในชุมชนรวมมิตั้ร  

ชุมชนบ้านเอื�ออาที่รพลา และชุมชนเอื�ออาที่รระยอง  
(ว้งหว้า) และรว่มรณ์รงค์ส่รา้งพฤติั้กรรมการค้ด้แยกข็ยะ
ในครว้เรอืน โด้ยจ้ด้ธุนาคารข็ยะให้คนในชุมชนนำาข็ยะ
พลาส่ติั้กมาแลกข็องรางว้ลได้้ท้ี่�ตั้ลาด้น้ด้เดื้อนละ 2 คร้�ง 
นอกจากน้�ย้งส่น้บส่นุนการค้ด้แยกข็ยะในโรงเรย้นหลาย
แห่งในจ้งหว้ด้ระยอง โด้ยเข็้าไปีอบรมให้ความร่้ก้บ
น้กเรย้น ส่รา้งปีา้ยนิที่รรศการถูาวร และมอบถู้งแยกข็ยะ 
เชน่ โรงเรย้นเที่ศบาลมาบตั้าพดุ้

Eliminating
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Dow มุง่มั�นิสู่่งเสู่รมิเศรษฐกิจหมุนิเว่ย่นิโดำย่สู่รา้งม่ลค่าให้พลาสู่ติ่กรไ่ซเคิล และสู่่งเสู่รมิให้การ
รไ่ซเคิลที่ำาได้ำง่าย่ข้�นิด้ำวย่นิวัต่กรรม เพ่�อช่ว่ย่ลดำขย่ะพลาสู่ติ่กไปีพรอ้มๆ กับลก่ค้าและผ้่บรโิภคช่าวไที่ย่

นวัตกรรมเพืั�อเศรษัฐกิจหม่นเว่ยน

Delivering circular economy solutions

นวัตกรรมพัลุ่าสติกรไ่ซิเคิัลุ่ค่ัณภัาพัเท่ยบเท่าเมด็พัลุ่าสติกใหม่
Dow ได้้พฒ้นาเมด็้พลาส่ติั้กผส่มพลาส่ติั้กรไ้ซึ่เคิลส่ต่ั้รใหมท้่ี่�ออกแบบมาเพื�อผลิตั้เปีน็

ฟิล์มยดื้หด้เพื�อแพคสิ่นค้า (collation shrink film) วางจำาหน่ายในปีระเที่ศไที่ยเปีน็คร้�งแรก
ในปีพี.ศ. 2563 เพื�อรว่มแกไ้ข็ปีญัหาข็ยะพลาส่ติั้กอยา่งย้�งยนืด้้วยนว้ตั้กรรม

เมด็้พลาส่ติั้ก “XUS 60921.01” มส่้่วนผส่มข็องพลาส่ติั้กท้ี่�ผา่นการใช้งานจากผ้่บรโิภค 
หรอื PCR (post-consumer resin) ในส้่ด้ส่่วน 40% โด้ยยง้คงคณุ์ส่มบติ้ั้เท้ี่ยบเท่ี่าก้บฟิล์ม 
ท้ี่�ที่ำามาจากเม็ด้พลาส่ติั้กใหม ่100% ส่ามารถูช่วยลด้การปีล่อยก๊าซึ่คารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ได้้ 17% 
และปีระหยด้้พล้งงานได้้กว่า 30% (โด้ยปีระมาณ์) เมื�อเท้ี่ยบก้บการใชเ้มด็้พลาส่ติั้กใหมท้่ี่�งหมด้ 
โด้ยผ่้ผลิตั้ส่ามารถูนำาไปีใช้แที่นเม็ด้พลาส่ติั้กเดิ้มได้้เลยโด้ยไม่ต้ั้องปีรบ้เปีล้�ยนเครื�องจ้กร  
และเมื�อผา่นการใชง้านแล้วยง้นำากล้บไปีรไ้ซึ่เคิลซึ่ำาได้้

บรรจ่ภััณฑ์์จากพัลุ่าสติกชีนิดเด่ยว สวยงาม แข็งแรง รไ่ซิเคิัลุ่ได้
หลายๆ ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ในช้วิตั้ปีระจำาว้น เช่น อาหารและเครื�องอุปีโภคบรโิภค ใช้ถูุง 

แพคเกจจิ�งแบบหลายช้�นท้ี่�ที่ำาจากหลายว้ส่ด้ ุ(Multi-layer, Multi-material) เชน่ ใชช้้�นโลหะ
ผส่มก้บช้�นฟิล์มพลาส่ติั้ก หรอืใชพ้ลาส่ติั้กหลายชนิด้ปีระกอบก้น มผ้ลใหน้ำาไปีรไ้ซึ่เคิลได้้ยาก 
หรอืรไ้ซึ่เคิลไมไ่ด้้เลย Dow จ่งพฒ้นาโซึ่ลช่น้ใหมเ่พื�อการผลิตั้แพคเกจจิ�งหลายช้�นด้้วยพลาส่ติั้ก
ชนิด้เด้้ยว (Multi-layer, Mono material) ซึ่่�งคงคณุ์ส่มบติ้ั้ด้้เท้ี่ยบเท่ี่าการใชว้้ส่ด้หุลายชนิด้ 
แต่ั้ส่ามารถูรไ้ซึ่เคิลได้้ ล่าสุ่ด้ได้้เปิีด้ต้ั้วเม็ด้พลาส่ติั้กใหม่ “INNATE™ TF” ส่ำาหรบ้ผลิตั้ฟิล์ม 
โพลิเอทิี่ล้น TF-BOPE (Tenter Frame Biaxially Oriented Polyethylene) โด้ยฟิล์มใหมน้่�
จะแข็็งแรงกว่าเดิ้ม ม้ปีระสิ่ที่ธุภิาพในเรื�องความส่วยงามและการพิมพ์ท้ี่�ด้้กว่า ยิ�งไปีกว่าน้�น 
ยง้เป็ีนมติั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม เพราะส่ามารถูออกแบบบรรจภุ้ณ์ฑ์์ด้้วยการใชพ้ลาส่ติั้กโพลิเอทิี่ล้น 
ท้ี่�งหมด้ หรอื all-PE ซึ่่�งส่ะด้วกต่ั้อการนำาไปีรไ้ซึ่เคิล ที่ด้แที่นการใชพ้ลาส่ติั้กหลายชนิด้ ซึ่่�งชว่ย
ลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก และชว่ยลด้ปีรมิาณ์ข็ยะได้้อ้กที่างหน่�ง ส่ามารถูนำาไปีผลิตั้เป็ีน
ถูงุรฟิ้ล ถูงุที่รงต้ั้�ง ถูงุใส่่ข็า้วส่าร ถูงุใส่่อาหารส้่ตั้ว์ และถูงุท้ี่�ต้ั้องรองรบ้สิ่นค้าท้ี่�มน้ำาหน้กมากๆ

แพัคัเกจจิ�งลุ่ดของเส่ยจากการผลิุ่ต การนัต่รางวัลุ่ระดับนานาชีาติ
Dow ได้้รบ้รางว้ลใหญ ่Ringier Plastics Technology Innovation Awards ปีระจำาปี ี

พ.ศ. 2563 จากนว้ตั้กรรมเมด็้พลาส่ติั้กชนิด้พเิศษ “COF Stable Resin” ซึ่่�งใหค่้าส้่มปีระสิ่ที่ธุิ�
การเส้่ยด้ที่านหรอื Co-efficient of Friction (COF) ท้ี่�เส่ถู้ยรตั้ลอด้ท้ี่�งกระบวนการผลิตั้  
ที่นต่ั้อส่ภาพการจ้ด้เก็บและข็นส่่ง ลด้การแตั้กข็องถูุงบรรจุภ้ณ์ฑ์์และการหยุด้ชะง้กข็องส่าย
การผลิตั้ ชว่ยลด้ข็องเส้่ยระหว่างการผลิตั้และบรรจุ

ผสานพัลุ่าสติกหลุ่ายชีนิดให้รไ่ซิเคิัลุ่ได้
หลายคร้�งท้ี่�ผ่้ผลิตั้สิ่นค้าม้ความจำาเปี็นต้ั้องใช้พลาส่ติั้กหลายชนิด้รวมก้นในการผลิตั้

สิ่นค้าหรอืบรรจุภ้ณ์ฑ์์ ซึ่่�งผลท้ี่�ตั้ามมาคือพลาส่ติั้กต่ั้างชนิด้เหล่าน้�นเมื�อผ่านการใช้งานแล้ว 
จะไมส่่ามารถูรไ้ซึ่เคิลได้้ เพื�อส่่งเส่รมิให้การรไ้ซึ่เคิลที่ำาได้้งา่ยข็่�น Dow ได้้พฒ้นานว้ตั้กรรมเม็ด้
พลาส่ติั้กท้ี่�ช่วยในการรไ้ซึ่เคิล “RETAIN™” ซึ่่�งช่วยผส่านให้พลาส่ติั้กหลายชนิด้ซึ่่�งตั้ามปีกติั้
รไ้ซึ่เคิลรวมก้นไมไ่ด้้ ให้ส่ามารถูหลอมรวมก้นแล้วนำาไปีรไ้ซึ่เคิลได้้

Eliminating
Plastic Waste



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน พั.ศ. 256316

กลุ่มบรษัิที่ ดำาว ปีระเที่ศไที่ย่ ถ่อว่าการดำำาเนิินิงานิด้ำานิสิู่�งแวดำล้อม อาช่ว่อนิามยั่ และความปีลอดำภัย่ค่อวิถ่แห่งการ
ดำำาเนิินิงานินัิบตั่�งแต่่ก่อตั่�งบรษัิที่ฯ เรามุง่มั�นิดำำาเนิินิงานิด้ำวย่ความรบัผิดำช่อบ ให้ความสู่ำาคัญกับความปีลอดำภัย่ 
อนุิรกัษ์และใช่พ้ลังงานิอย่่างมป่ีระสิู่ที่ธิิภาพ เพ่�อให้บรรลเุปีา้หมาย่การเติ่บโต่ของธุิรกิจอย่่างยั่�งย่่นิ

ประสิทธิภัาพัด้านปฏิิบติัการของโรงงาน

เพิั�มมาตรฐานคัวามปลุ่อดภััย 
ไรอ้บ่ติัเหตใ่นการทำางาน

ในปีี พ.ศ. 2563 โรงงานข็อง Dow ย้งคงมุ่งม้�น
ด้ำาเนินงานให้อย่่ในระด้้บมาตั้รฐานส่ากลและพ้ฒนา
มาตั้รฐานต่ั้างๆ ให้เข็้มข็้นข็่�น ความส่ำาเร็จท้ี่�ส่ำาค้ญๆ 
ปีระกอบด้้วย

ผลุ่งานยอดเย่�ยมในการซิอ่มบำาร่งใหญ่โ่รงงาน

ส่ามารถูหยุด้เดิ้นเครื�องเพื�อซึ่่อมบำารุงใหญ่ใน
โรงงาน 3 แหง่ ซึ่่�งมช้้�วโมงการที่ำางานรวม  572,537 ช้�วโมง 
โด้ยปีราศจากอุบ้ติั้เหตัุ้ ส่อด้คล้องก้บกฎหมายและข็้อ
กำาหนด้ และปีราศจากข็อ้รอ้งเรย้นจากพื�นท้ี่�ข็า้งเค้ยงและ
ชมุชน  โด้ยได้้ด้ำาเนินงานท้ี่�ส่ำาค้ญ ได้้แก่

• แผนการจ้ด้การด้่แลปี้องก้นการระบาด้ข็อง 
โควิด้-19 ต้ั้�งแต่ั้การเดิ้นที่างข็องผ่ป้ีฏิิบติ้ั้งาน พื�นท้ี่�ปีฏิิบติ้ั้
งาน และพื�นท้ี่�พ้ก อาทิี่ การตั้รวจส่อบสุ่ข็ภาพเบื�องต้ั้น  
การเว้นระยะห่างที่างส้่งคม การเข็้มงวด้ในการส่วมใส่่
หน้ากาก การที่ำาความส่ะอาด้พื�นท้ี่�อยา่งส่มำาเส่มอ

• การตั้รวจค้ด้กรองสุ่ข็ภาพข็องผ่้ปีฏิิบ้ติั้งานให้
เหมาะส่มก้บล้กษณ์ะงาน (Fit for duty) เช่น ผ่้ท้ี่�ต้ั้อง
ปีฏิิบติ้ั้งานท้ี่�ส่ง่ เปีน็ต้ั้น

• การจ้ด้การจราจรในพื�นท้ี่�ปีฏิิบติ้ั้งาน เส้่นที่างเดิ้น
เท้ี่า และการก้�นพื�นท้ี่�การปีฏิิบติ้ั้งานข็องเครื�องจ้กรกลหน้ก

 
ด้านส่ขศาสตรอ่์ตสาหกรรม
(Industrial Hygiene)

การวิเคัราะห์แลุ่ะลุ่ดแหลุ่่งกำาเนิดเส่ยงดังในพืั�นท่�ปฏิิบัติ
งานด้วยเทคัโนโลุ่ย ่Noise acoustic camera

เที่คโนโลย้ใหม่ล่าสุ่ด้ท้ี่�ช่วยระบุจุด้กำาเนิด้เส้่ยง 
(Noise source) ในพื�นท้ี่�การที่ำางาน ที่ำาให้ที่ราบแหล่ง
กำาเนิด้เส้่ยงได้้อย่างชด้้เจนและรวด้เรว็ ส่ามารถูนำาผลล้พธุ์
ท้ี่�ได้้มาใชใ้นการปีรบ้ปีรุงเครื�องจ้กรได้้อย่างตั้รงจุด้และ
ม้ปีระสิ่ที่ธุิภาพส่่ง เพื�อลด้เส้่ยงในพื�นท้ี่�การที่ำางาน และ
พน้กงานมค้วามปีลอด้ภ้ยในการรบ้ส้่มผส้่เส้่ยงมากข็่�น

การรไ่ซิเคิัลุ่ 
51.3% 30.1%

18.6%

การใช้ีเป็นเชืี�อเพัลิุ่ง
ทางเลืุ่อก

0%
การฝั่ง่กลุ่บ

การกำาจดัด้วยวิธ่
เผาทำาลุ่าย

การกำาจดัของเส่ยในโรงงาน

การแจง้เตือนค่ัาดัชีน่คัวามรอ้น (Heat Index) แบบ real time

ระบบการแจ้งเตืั้อนพน้กงานเมื�อค่าด้้ชน้ความรอ้น
ในพื�นท้ี่�การที่ำางานมร้ะด้้บส่ง่ และอาจก่อให้เกิด้ผลกระที่บ
ต่ั้อสุ่ข็ภาพได้้ ระบบน้�จะม้ท้ี่�งการแจ้งเตืั้อนท้ี่นท้ี่ผ่านวิที่ยุ
สื่�อส่าร (real time) เพื�อใหพ้น้กงานท้ี่�ปีฏิิบติ้ั้งานในพื�นท้ี่�
โรงงานตั้ระหน้กถู่งอ้นตั้รายจากความรอ้น และการแจ้ง
เตืั้อนล่วงหน้า (heat index forecast) เพื�อใชส้่ำาหรบ้การ
วางแผนงานและหล้กเล้�ยงอ้นตั้รายจากโรคลมแด้ด้ (heat 
stroke) โด้ยพน้กงานส่ามารถูเข็้าถู่งข็อ้ม่ลได้้ตั้ลอด้เวลา
ผ่านที่าง webpage LINE รวมถู่งการโที่รส่อบถูามจาก
เจ้าหน้าท้ี่�

การใช้ีทรพััยากรอยา่งค้่ัมค่ัา แลุ่ะการจดัการของเส่ย

โรงงานแต่ั้ละแห่งข็องเราด้ำาเ นินกิจกรรมท้ี่� 
หลากหลายเพื�อลด้อ้ตั้ราการใช้พล้งงานต่ั้อหน่วยในการ
ผลิตั้อย่างต่ั้อเนื�อง รวมท้ี่�งม้โครงการลด้การใช้นำาและ 
ส่่งเส่ริมการลด้ปีริมาณ์นำาเส้่ยในกระบวนการผลิตั้ท้ี่�
ต้ั้องส่่งไปีบำาบ้ด้ด้้วยการหมุนเว้ยนนำากล้บมาใชใ้หม่โด้ย 
ไม่ส่่งผลต่ั้อคุณ์ภาพข็องผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ ปัีจจุบ้นเราส่ามารถู
ลด้การกำาจ้ด้ข็องเส้่ยด้้วยวิธุก้ารฝัั่งกลบใหเ้ปีน็ศน่ย ์(Zero 
waste to landfill) นอกจากน้� โรงงานข็องเรายง้ได้้ด้ำาเนิน
กิจกรรมต่ั้างๆ โด้ยนำาข็องเส้่ยท้ี่�เกิด้ข็่�นในโรงงานกล้บมาใช้
ใหมใ่หเ้กิด้ปีระโยชน์ส่ง่ส่ดุ้

Operational excellence
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Operational excellence

เปลุ่่�ยนกากตะกอนนำาดิบเปน็สารปรบัปร่งดิน

กระบวนการบำาบด้้นำาดิ้บส่่วนใหญ่ก่อให้เกิด้กากตั้ะกอนท้ี่�จำาเป็ีนต้ั้องข็นส่่งไปีกำาจ้ด้ต่ั้อด้้วยวิธุก้ารเผาซึ่่�งใช้พล้งงาน
ส่ง่ ที่างโรงงานข็องกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย จ่งเริ�มนำากากตั้ะกอนนำาดิ้บซึ่่�งไมม่ส้่ารอ้นตั้รายตั้กค้างมาใชป้ีระโยชน์เป็ีน
ส่ารปีรบ้ปีรุงดิ้น โด้ยได้้รบ้ใบอนญุาตั้ การที่ด้ส่อบ และการรบ้รองจากหน่วยงานภาครฐ้และหน่วยงานด้้านการเกษตั้รแล้ว
ว่ามค้วามปีลอด้ภ้ยและเหมาะแก่การเพาะปีลก่ ตั้ลอด้ปีท้ีี่�ผา่นมาโรงงานส่ามารถูเปีล้�ยนกากตั้ะกอนนำาดิ้บมากกว่า 25 ต้ั้น 
ให้เกิด้ปีระโยชน์ต่ั้อชมุชนและสิ่�งแวด้ล้อม โด้ยส่่งมอบให้ก้บองค์การบรหิารส่่วนจ้งหว้ด้ระยองเพื�อนำาไปีใช้เป็ีนส่ารปีรบ้ส่ภาพ
ดิ้นส่ำาหรบ้การจ้ด้ส่วนส่าธุารณ์ะ ชว่ยลด้การกำาจ้ด้ข็องเส้่ยในการเผาได้้อยา่งมาก ปีระหยด้้พล้งงานท้ี่�ส่ญ่เส้่ยในกระบวนการ
เผาไหม ้ลด้ค่าใชจ่้ายในการข็นส่่ง อ้กท้ี่�งยง้ลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกได้้มากกว่า 94% หรอืปีระมาณ์ 340 เมตั้รกิต้ั้น/ปี ี
เมื�อเท้ี่ยบก้บการกำาจ้ด้ด้้วยวิธุก้ารเผาแบบเดิ้ม

Dow Ecowaste ประหยัดเวลุ่า ขจดัรายงานช้ีาเป็นศนูย์
การที่ำางานที่างด้้านสิ่�งแวด้ล้อมในโรงงานจะมข้้็�นตั้อนการส่่งรายงาน เช่น การส่่งกากข็องเส้่ยอ้นตั้รายและไม่อ้นตั้ราย

ซึ่่�งจำาเปี็นต้ั้องม้การจ้ด้เก็บข็้อม่ลและส่่งรายงานให้กรมโรงงานฯ ภายในระยะเวลาที่้�กำาหนด้ โด้ยท้ี่�ผ่านมาการเก็บข็้อม่ล 
และจ้ด้ที่ำารายงานจะต้ั้องม้การเก็บข็้อม่ลหน้างาน เมื�อเกิด้โควิด้-19 ที่ำาให้พน้กงานข็อง Dow ในหลายส่่วนต้ั้องปีรบ้ต้ั้ว 
ที่ำางานท้ี่�บา้น จ่งส่่งผลกระที่บต่ั้อการจ้ด้ที่ำารายงานเหล่าน้�

ที่างแผนกสิ่�งแวด้ล้อมข็อง Dow จ่งได้้จ้ด้ที่ำาเว็บไซึ่ต์ั้ dow-ecowaste.com ข็่�นโด้ยเริ�มม้การใช้งานเต็ั้มร่ปีแบบ 
ช่วงเดื้อนม้นาคม พ.ศ. 2562 และม้การพ้ฒนาฟังก์ช้นเพิ�มเติั้มในปีี พ.ศ. 2563 เพื�อให้การเก็บข็้อม่ลและที่ำารายงานม้
ปีระสิ่ที่ธุภิาพมากข็่�น อาทิี่ การรายงานข็อ้มล่และตั้รวจส่อบติั้ด้ตั้ามส่ถูานะเอกส่ารเก้�ยวก้บการส่่งกากข็องเส้่ยล่วงหน้า 3 เดื้อน  
และย้งม้ระบบเตืั้อนผ่านอ้เมลให้อ้ปีเด้ตั้ waste information sheet ม้ระบบเตืั้อนกรณ้์ส่่งเอกส่ารค่่ฉบ้บลำาด้้บ 2 และ 3 
ชา้เกินกว่า 7 ว้น ผา่นที่างเว็บไซึ่ต์ั้และอ้เมล นอกเหนือจากน้� ยง้มฟ้งัก์ชน้ต่ั้างๆ ท้ี่�ชว่ยใหท้ี่ำารายงานได้้ส่ะด้วกรวด้เรว็ยิ�งข็่�น

ผลุ่สำาเรจ็จากโคัรงการ Dow Ecowaste
• จ้ด้ที่ำารายงานการส่่งกากข็องเส้่ยอ้นตั้รายและไม่อ้นตั้รายได้้อย่างถู่กต้ั้องแม่นยำา และส่ามารถูจ้ด้ส่่งได้้ตั้รงตั้าม 

   กำาหนด้เวลา
• ส่ะด้วกส่บายก้บการด้าวน์โหลด้แบบฟอรม์จากระบบได้้ เชน่ ใบตั้รวจส่ภาพรถู เอกส่ารใบกำาก้บฯ กอ.1 การรายงาน 

   ในร่ปีแบบต่ั้างๆ
• การรายงานข็้อม่ลม้ปีระสิ่ที่ธุภิาพ ถู่กต้ั้องแม่นยำาข็่�น ลด้เวลาในการที่ำาเอกส่าร การรบ้ปีระก้นความรบ้ผิด้ชอบ  

   (กอ.1) จากการข็นส่่งกากข็องเส้่ยให้เรว็ข็่�น
• ใชง้านได้้ก้บที่กุแผนกและชว่ยใหผ้่ใ้ชง้านที่ำางานได้้อยา่งมป้ีระสิ่ที่ธุภิาพมากข็่�น
• ลด้ช้�วโมงการที่ำางาน ส่ามารถูลด้ค่าใชจ่้ายได้้ถู่ง 1,798,000 บาที่/ปี ี(58,000 ด้อลล่าร/์ปี)ี

จากความส่ำาเรจ็ท้ี่�ผ่านมาในปีี พ.ศ.2563 ที่างแผนกสิ่�งแวด้ล้อมข็อง Dow จ่งได้้ต่ั้อยอด้โด้ยม้การจ้ด้ที่ำา waste  
inventory webpage เพื�อควบคุมการเก็บกากข็องเส้่ยไม่ให้เกิน 90 ว้น และได้้ด้ำาเนินการเปี็นท้ี่�เรย้บรอ้ยแล้วท้ี่�โรงงาน 
โพลิเอทิี่ล้น
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กลุ่มบรษัิที่ ดำาว ปีระเที่ศไที่ย่ ให้ความสู่ำาคัญกับการพัฒนิาเด็ำกและเย่าวช่นิเพ่�อมุง่สู่่่การเปีน็ิ
นัิกนิวัต่กรรมท่ี่�มค่วามสู่ามารถสู่ำาหรบัอนิาคต่ โดำย่มโ่ครงการท่ี่�ให้การสู่นัิบสู่นุินิตั่�งแต่่เร่�องพ่�นิฐานิ
อย่่างเช่น่ิ สุู่ขอนิามยั่ การพัฒนิาสู่มอง และการศก้ษาทัี่�งภาษาอังกฤษ และ วิที่ย่าศาสู่ต่ร ์

โคัรงการ Dow English Experience
กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย เห็นถู่งความ 

ส่ำาค้ญข็องการใช้ภาษาอ้งกฤษเพื�อเปิีด้โลกกว้างและ 
เปีน็รากฐานท้ี่�จำาเปีน็ในการเข็า้ถู่งความร่ใ้นศาส่ตั้ร ์
ต่ั้างๆ และการที่ำางานให้ก้บเยาวชนไที่ย โด้ยในปี ี
พ.ศ. 2563 ได้้จ้ด้ใหม้โ้ครงการอบรมภาษาอ้งกฤษ
แบบออนไลน์ เพื�อเตั้รย้มการส่อบว้ด้ระด้้บความร่้
ภาษาอ้งกฤษ (TOEIC) ใหก้้บน้กเรย้นจากวิที่ยาล้ย
เที่คนิคมาบตั้าพดุ้ จ้งหว้ด้ระยอง เพื�อเตั้รย้มพรอ้ม
ในการส่มค้รเข็า้ที่ำางานในอนาคตั้ รวมท้ี่�งข็ยายผล
ไปีย้งคุณ์คร่ผ้่รบ้ผิด้ชอบวิชาภาษาอ้งกฤษอ้กด้้วย 
โด้ยมค้ร่เข็า้รว่มจำานวน 15 คน และน้กเรย้น 58 คน

เปีน็โครงการท้ี่�มุง่ส่่งเส่รมิการส่รา้งภม่คิุ้มก้นชวิ้ตั้ท้ี่�
ด้้ให้ก้บเด็้กๆ ในชมุชน ผา่นการพฒ้นาท้ี่กษะส่มองท้ี่�ที่ำาให้
มนษุย์ร่จ้้กควบคุมอารมณ์์ ย้บย้�งช้�งใจ ร่จ้้กคิด้วิเคราะห ์
และต้ั้ด้สิ่นใจถู่กต้ั้อง ซึ่่�งส่่งผลต่ั้อพื�นฐานนิส้่ยให้คิด้เป็ีน 
ที่ำาเป็ีน เรย้นร่เ้ปีน็ แก้ปีญัหาเป็ีน อย่ร่ว่มก้บผ่อื้�นเป็ีน และม้
ความส่ขุ็ โด้ยท้ี่กษะส่มองเพื�อชวิ้ตั้ท้ี่�ส่ำาเรจ็หรอื Executive 
Functions (EF) น้� เปีน็ท้ี่กษะส่ำาค้ญท้ี่�ควบคมุ IQ และ EQ 
ข็องมนษุยอ้์กข็้�นหน่�ง ซึ่่�งส่มองเด็้กส่ามารถูพฒ้นา EF ได้้
ด้้ท้ี่�ส่ดุ้ในชว่งอายตุ้ั้�งแต่ั้ 0-6 ปี ีการด้ำาเนินงานในปี ีพ.ศ. 
2563 ได้้แก่
• ส่รา้งศ่นย์การเรย้นร่อ้้เอฟจ้งหว้ด้ระยอง ถืูอเป็ีนศ่นย ์
 การเรย้นร่เ้รื�องอ้เอฟแบบครบวงจรแหง่แรกข็องปีระเที่ศ
• พ้ฒนาสื่�อและเครื�องมือ เช่น นิที่านและกล่องเกม 
 เส่รมิส่รา้งอ้เอฟ
• เส่รมิส่รา้งกลไกการที่ำางานและเครอืข็่าย โด้ยม้การ 
 ปีระชมุคณ์ะกรรมการ 2 คร้�ง มป้ีระชมุคณ์ะอนกุรรมการ  
 4 คร้�ง และนำาความร่อ้้เอฟไปีข็ยายก้บหน่วยงานต่ั้างๆ  
 เชน่ ศน่ยพ์ฒ้นาเด็้กเล็ก โรงเรย้นอนบุาล โรงพยาบาล 
 และโรงพยาบาลส่่งเส่รมิส่ขุ็ภาพตั้ำาบล รวม 300 แห่ง

สรา้งนักนวัตกรรมสำาหรบัอนาคัต

โคัรงการดาว-อเ่อฟิ พััฒนาเยาวชีน
สู่คัวามสำาเรจ็เพืั�อระยองผาส่ก

• อบรมเพิ�มจำานวนท้ี่มแกนนำาว้คซึ่้นช้วิตั้  (EF change  
 agent) และท้ี่มว้คซึ่้นช้วิตั้ต้ั้นแบบ (EF Facilitator)  
 ส่ามารถูเพิ�มจำานวนท้ี่มแกนนำาว้คซึ่น้ชวิ้ตั้ได้้กว่า 900 คน  
 และมท้้ี่มว้คซึ่น้ชวิ้ตั้ต้ั้นแบบกว่า 40 คน
• พ้ฒนากิจกรรมส่่งเส่ริมอ้เอฟในชุมชน โด้ยร่วม 
 ข็ยายผลผ่านกิจกรรมอ้เอฟ ให้ก้บเด็้กและผ้่ปีกครอง 
 แล้วกว่า 10,000 คน
• จ้ด้ที่ำาส่ารคด้้ออนไลน์ 200 ตั้อน และ 
 เผยแพรบ่น Youtube เพื�อส่่งเส่รมิ 
 การพ้ฒนาเด็้กตั้ามแบบ EF ให้ก้บ 
 ผ้่ปีกครองและผ้่ส่นใจในวงกว้าง 
 ได้้เรย้นร่ ้โด้ยไมม่ค่้าใชจ่้าย

Developing tomorrow's innovators

สู่แกนิเพ่�อรบัช่ม
สู่ารคด่ำ Dow-EF



กลุ่่�มบริษัิัท ดาว ปริะเทศไทย 19

โคัรงการห้องเรย่นเคัมด่าว
กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มมอืก้บส่มาคมเคม้แห่ง

ปีระเที่ศไที่ยฯ และพน้ธุมติั้รต่ั้างๆ ด้ำาเนินโครงการ “ห้องเรย้นเคม้
ด้าว” ข็่�นต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2556 เพื�อพฒ้นาการเรย้นการส่อนวิชาเคม้
ในปีระเที่ศไที่ย ผ่านการที่ด้ลองเคม้ด้้วยเที่คนิคการปีฏิิบ้ติั้การ
ที่ด้ลองเคมแ้บบยอ่ส่่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) 
ซึ่่�งใช้ส่ารเคม้น้อยกว่าการที่ด้ลองแบบปีกติั้ถู่ง 2,000 เท่ี่า ชุด้
การที่ด้ลองมข้็นาด้เล็ก และมค้วามปีลอด้ภ้ยส่ง่ น้กเรย้นส่ามารถู
ลงมอืที่ำาได้้ด้้วยตั้นเอง เกิด้ความเข็า้ใจ จด้จำางา่ย และมท้้ี่ศนคติั้
ท้ี่�ด้้ต่ั้อการเรย้น ยิ�งไปีกว่าน้�นย้งได้้รบ้การยอมรบ้จากย่เนส่โกว่า
ได้้ผลล้พธุเ์ส่มอืนชดุ้การที่ด้ลองปีกติั้

กิจกรรมหล้กข็องโครงการ ได้้แก่ การฝึั่กอบรมเชิง 
ปีฏิิบ้ติั้การเคม้แบบย่อส่่วนให้แก่คณ์าจารย์ผ่้ส่อนวิที่ยาศาส่ตั้ร ์
ในระด้้บมธุ้ยมศ่กษา  การปีระกวด้การปีระยุกต์ั้ร่ปีแบบการที่ด้ลอง
เคม้แบบย่อส่่วน และการอบรมคร่ต้ั้นแบบเพื�อพ้ฒนาวิที่ยากร
ให้ม้ศ้กยภาพพรอ้มท้ี่�จะเผยแพรเ่ที่คนิคปีฏิิบ้ติั้การเคม้แบบ 
ย่อส่่วน โด้ยน้บต้ั้�งแต่ั้เริ�มโครงการจนถู่งสิ่�นปีีพ.ศ. 2563 ม้คร่
อาจารยไ์ด้้รบ้การอบรมไปีท้ี่�งสิ่�น 20,200 คน จาก 894 โรงเรย้น 
ได้้พฒ้นาคร่ต้ั้นแบบวิที่ยาศาส่ตั้รท้์ี่�มศ้้กยภาพส่ง่ในการถู่ายที่อด้
ความร่ ้81 ท่ี่าน และ มน้้กเรย้นท้ี่�ได้้รบ้ปีระโยชน์โด้ยตั้รงแล้วท้ี่�ง
สิ่�นกว่า 150,000 คน

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บ ส่ำาน้กงานบรรเที่าที่กุข็แ์ละปีระชานามย้พท้ิี่กษ์ ส่ภากาชาด้ไที่ย รว่มก้นติั้ด้ต้ั้�ง
เครื�องกรองนำาดื้�มส่ะอาด้จากไส้่กรอง Reverse Osmosis (RO) ปีระสิ่ที่ธุภิาพส่ง่ ภายใตั้โ้ครงการนำาดื้�มส่ะอาด้กาชาด้-ด้าว 
เพื�อน้กเรย้น ใน 10 จ้งหว้ด้ ได้้แก่ ระยอง ฉะเชงิเที่รา พระนครศรอ้ยธุุยา นครนายก นครส่วรรค์ กาญจนบรุ ้สิ่งหบ์รุ ้ชย้นาที่ 
นครปีฐม อตุั้รดิ้ตั้ถ์ู โด้ยนำาดื้�มท้ี่�ส่ะอาด้ ปีลอด้ภ้ย เป็ีนการส่่งเส่รมิใหเ้ด็้กๆ มส้่ขุ็ภาพแข็ง็แรง ไมเ่จ็บปีว่ยด้้วยโรคจากนำาดื้�ม
ท้ี่�ไมส่่ะอาด้ และมส้่มองแจ่มใส่พรอ้มส่ำาหรบ้การเรย้นร่้

 ในปี ีพ.ศ. 2563 ได้้มก้ารด้แ่ลต่ั้อเนื�องโด้ยอบรมใหค้วามร่ใ้นการซึ่อ่มแซึ่มและบำารุงรก้ษาเครื�องกรองนำาใหก้้บเจ้า
หน้าท้ี่�ผ้่รบ้ผิด้ชอบและอาส่าส่มค้ร นอกจากน้� ย้งได้้พ้ฒนาระบบการเก็บข็อ้ม่ลนำาส่ะอาด้ท้ี่�ตั้รวจว้ด้เปี็นปีระจำาจากเครื�อง
กรองนำาท้ี่�ติั้ด้ต้ั้�งใน 50 โรงเรย้น เพื�อเก็บเปี็นข็้อม่ลในการนำาไปีพ้ฒนาแนวที่างการบำารุงรก้ษาเชิงปี้องก้น และวิเคราะห์
คณุ์ภาพข็องนำาดื้�ม โด้ยมเ้ด็้กๆ ท้ี่�ได้้ปีระโยชน์จากนำาดื้�มส่ะอาด้ในโครงการมากกว่า 8,000 คน ต่ั้อปีี

โคัรงการพััฒนาช่ีางเทคันิคั
วิศวกรรมเคัม่

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย รว่ม
ส่น้บส่นุนโครงการพ้ฒนาช่างเที่คนิค
วิศวกรรมเคม้ (Vocational Chemical 
Engineering Practice College  หรอื 
V-ChEPC) เพื�อพ้ฒนาการเรย้นการส่อน
น้กเรย้นช่างเที่คนิคแนวใหม่ให้ส่อด้คล้อง
ก้บความต้ั้องการข็องอตุั้ส่าหกรรม ปีจัจบุน้
ม้น้กศ่กษาท้ี่�จบหล้กส่่ตั้รแล้ว 13 รุน่ โด้ย
ได้้รบ้ทีุ่นการศ่กษาและม้งานรองรบ้ท้ี่นท้ี่
ท้ี่�เรย้นจบ

 
การสนับัสนันุัของกลุุ่�มบรษัิัท ดาว 
ประเทศไทย ตัั้�งแตั้�ป ีพ.ศ. 2552 - 2563
• ส่น้บส่นนุงบปีระมาณ์ รวมมล่ค่า
 กว่า 9.5 ล้านบาที่
• รบ้น้กศ่กษาเข็า้ฝั่กึงานในโรงงาน
 ข็อง Dow
• ส่่งพน้กงานผ่เ้ช้�ยวชาญไปีเป็ีน
 อาจารยพ์เิศษรว่มส่อนน้กศ่กษา
• รบ้น้กศ่กษาท้ี่�จบจากโครงการน้�
 เข็า้รว่มงานก้บด้าว จำานวน 18 คน

โคัรงการนำาดื�มสะอาดกาชีาด-ดาว เพืั�อนักเรย่น

Developing tomorrow's innovators
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กลุม่บรษัิที่ ดำาว ปีระเที่ศไที่ย่ สู่่งเสู่รมิให้พนัิกงานิใช่ทั้ี่กษะ ความร่ ้ในิการที่ำาปีระโย่ช่น์ิให้กับชุ่มช่นิ และสัู่งคม
ในิวงกว้าง เพ่�อรว่มกันิพัฒนิาโลกท่ี่�ไมทิ่ี่�งใครไว้ข้างหลัง โดำย่ผ่านิกิจกรรมท่ี่�เป็ีนิปีระโย่ช่น์ิดัำงต่่อไปีน่ิ�

Building inclusive communities

ดาวสรา้งสรรค์ัสังคัมท่�ทก่คันมส่่วนรว่ม

กลุ่่่ม Employee Resource Groups (ERG)

โคัรงการ “ยั�งยนื ปลุ่อดภััย ใส่ใจช่ีมชีน”

ERG หรอื Employee Resource Groups คือ 
การรวมกลุ่มในล้กษณ์ะท้ี่�คล้ายก้บชมรมพน้กงาน เพื�อส่่ง
เส่รมิการยอมรบ้ความแตั้กต่ั้างหลากหลาย พน้กงานทีุ่ก
คนจะได้้ม้โอกาส่เข็้าใจในความแตั้กต่ั้างข็องผ่้คน ท้ี่�งใน
ด้้าน เชื�อชาติั้ ศาส่นา ว้ฒนธุรรม อาย ุความเชื�อ และเพศ
ส่ภาพ ซึ่่�งนำาไปีส่่่บรรยากาศการที่ำางานท้ี่�เต็ั้มไปีด้้วยความ
เข็า้ใจ และการเปิีด้ใจยอมรบ้ความแตั้กต่ั้างข็องก้นและก้น 
มจ้ำานวน 10 กลุ่ม ท้ี่�วโลก ซึ่่�งกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย 
ได้้มก้ารรวมต้ั้วก้น 5 กลุ่ม ได้้แก่ 
• ADN (Asian Diversity Network) กลุ่มส่ำาหรบ้
 ผ่ม้ค้วามส่นใจส้่งคมและว้ฒนธุรรมชาวเอเชย้
• GLAD กลุ่มส่น้บส่นนุผ่ม้ค้วามหลากหลายที่างเพศ
• PRIME กลุม่เพื�อพน้กงานส่ง่ว้ยท้ี่�เปีี�ยมด้้วยปีระส่บการณ์์
• RISE กลุ่มเพื�อพน้กงานหน้าใหม่
• WIN (Women's Inclusion Network) กลุ่มส่น้บส่นนุ
 และให้ความส่ำาค้ญก้บผ่ห้ญงิที่ำางาน เปีน็เวลากว่า 8 ปี ีท้ี่�โครงการ “ย้�งยนื ปีลอด้ภ้ย ใส่่ใจ

ชุมชน” ส่น้บส่นนุให้พน้กงานข็อง Dow เส่นอโครงการท้ี่�
มุ่งเน้นการที่ำางานรว่มก้บชุมชนรอบร้�วโรงงาน ท้ี่�งในเรื�อง
การปีรบ้ปีรุงภม่ท้ิี่ศน์ การเส่รมิส่รา้งส่ขุ็นิส้่ยและส่ขุ็อนามย้ 
แก่ปีระชาชน รวมไปีถู่งการปีล่กฝั่ังจิตั้ส่ำาน่กในเรื�อง 
ความปีลอด้ภ้ย โด้ยพน้กงานด้าวอาส่าส่มค้รจำานวน 173 
คน ได้้ส่รา้งความเปีล้�ยนแปีลงให้แก่ปีระชาชนในจ้งหว้ด้
ระยอง กว่า 29,000 คน ผ่านกิจกรรมในปีี พ.ศ. 2563  
ท้ี่�งสิ่�น 5 โครงการ ได้้แก่
1. โครงการส่รา้งศาลาพ้กผ่อนและปีรบ้ปีรุงลานจอด้รถู 
  ท้ี่�โรงพยาบาลบา้นฉาง
2. โครงการปีรบ้ปีรุงศน่ยเ์รย้นร่ก้ารบรหิารจ้ด้การข็ยะ 
 ท้ี่�ชมุชนรวมมติั้ร
3. โครงการพฒ้นาแปีลงพชืส่มนุไพรชมุชน 
 ท้ี่�ว้ด้ค้รภ้าวนาราม
4. โครงการพฒ้นาฐานเรย้นร่ก้ารที่ำาปีุ�ยชว้ภาพ
 จากกิ�งไมส้้่บ ท้ี่�ชมุชนเอื�ออาที่รระยอง (ว้งหว้า) 
5. โครงการพฒ้นาแปีลงผก้ลอยฟ้า ท้ี่�โรงเรย้น
 บา้นคลองที่ราย
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Building inclusive communities

คัวามช่ีวยเหลืุ่อในช่ีวงวิกฤตโคัวิคั-19

การบรจิาคัถุ่งโพัลิุ่เอทิลุ่่น เพืั�อบรรจ่
ช่ีดบรรเทาทก่ข์

ในช่วงเวลาท้ี่�โควิค-19 ได้้เริ�มระบาด้ต้ั้�งแต่ั้เดื้อน
กุมภาพ้นธุ์ พ.ศ. 2563 เปี็นต้ั้นมา กลุ่มบริษ้ที่ ด้าว 
ปีระเที่ศไที่ย มค้วามหว่งใย และได้้ด้ำาเนินการมอบสิ่�งข็อง
จำาเปีน็ด้้งต่ั้อไปีน้�
1. รว่มก้บกลุ่มบรษ้ิที่โซึ่ลเวย์ ในปีระเที่ศไที่ย บรจิาคส่าร 
 ไฮโด้รเจนเปีอรอ์อกไซึ่ด์้ ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ข็องบรษ้ิที่ เอ็มท้ี่พ ้ 
 เอชพ ้เจว้ จำาก้ด้ ซึ่่�งเป็ีนบรษ้ิที่รว่มที่นุระหว่าง Dow และ 
 โซึ่ลเวย ์จำานวน 600 ต้ั้น เพื�อผส่มนำาเปีน็นำายาฉ้ด้พน่ 
 ฆ่่าเชื�อ 15 ล้านลิตั้ร ให้แก่ศ่นย์อำานวยการแกไ้ข็ 
 ส่ถูานการณ์์ฉกุเฉิน หรอื ศอฉ.โควิด้-19  เพื�อใชใ้นการ 
 ฆ่า่เชื�อโควิด้-19 ในพื�นท้ี่�เส้่�ยงต่ั้างๆ
2. จ้ด้กิจกรรมระด้มทีุ่นรว่มก้บพน้กงานและครอบครว้  
 “Dow รวมพล้งต้ั้าน COVID-19” จ้ด้ซึ่ื�อชดุ้ปีอ้งก้นการ 
 ติั้ด้เชื�อ (PPE) จำานวน 3,000 ชุด้ มอบใหก้้บรพ.ศิรริาช  
 รพ.จฬุาลงกรณ์์ รพ.พระปีกเกล้า จ.จ้นที่บรุ ้รพ.ระยอง  
 รพ.เฉลิมพระเก้ยรติั้ ส่มเด็้จพระเที่พรต้ั้นราชสุ่ด้าฯ  
 ส่ยามบรมราชกุมาร ้ และ รพ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื�อ 
 ส่น้บส่นุนความปีลอด้ภ้ยข็องบุคลากรที่างการแพที่ย ์
 ท้ี่�ปีฏิิบติ้ั้งานใกล้ชดิ้ก้บผ่ติ้ั้ด้เชื�อ

กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว ปีระเที่ศไที่ย ได้้ส่่งมอบถูงุท้ี่�ข็่�นร่ปี
จากผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ ELITE™ Enhanced Polyethylene หรอื
เม็ด้พลาส่ติั้กโพลิเอทิี่ล้นชนิด้พิเศษท้ี่�ถู่กออกแบบส่ำาหรบ้
บรรจภุ้ณ์ฑ์์ท้ี่�ต้ั้องการความแข็ง็แรงและคงที่นส่ง่ อ้กท้ี่�งยง้
ส่ามารถูนำาไปีรไ้ซึ่เคิลได้้ง่ายเนื�องจากผลิตั้จากพลาส่ติั้ก
ชนิด้เด้้ยว (Mono material) จำานวน 22,000 ใบ รวม
มล่ค่ากว่า 1,050,000 บาที่ ใหแ้ก่ ส่ภากาชาด้ไที่ย เพื�อนำา
ไปีบรรจอุาหารแหง้ อปุีกรณ์์ด้ำารงชวิ้ตั้ และเครื�องใชต่้ั้างๆ 
เปีน็ “ชดุ้ธุารนำาใจก่้ชวิ้ตั้ฝั่า่วิกฤตั้โควิด้-19” และ “ชดุ้ธุาร
นำาใจต้ั้านภ้ยหนาว” แจกจ่ายแก่ปีระชาชนท้ี่�เดื้อด้รอ้น

3. รว่มก้บส่ถูาบน้พลาส่ติั้ก และโรงพยาบาลธุรรมศาส่ตั้ร ์
 เฉลิมพระเก้ยรติั้ ส่น้บส่นุนการผลิตั้และบริจาค  
 อปุีกรณ์์ชว่ยพน่ยาที่างเดิ้นหายใจ “Thai Kit Spacer”  
 รุน่ COVID-19 เพื�อที่ด้แที่นการนำาเข็า้อปุีกรณ์์จากต่ั้าง 
 ปีระเที่ศท้ี่�ม้ราคาแพงในการใช้ยาพ่นส่่ด้ชนิด้ Meter  
 Dose Inhaler (MDI) ซึ่่�งช่วยลด้การฟุ้งกระจายข็อง 
 ละอองส่ารค้ด้หล้�งในข็ณ์ะพน่ยา โด้ย  Thai Kit Spacer  
 ใช้พลาส่ติั้กเกรด้ที่างการแพที่ย์ (Medical Grade) ม ้
 ความปีลอด้ภ้ย คงที่น ตั้กไมแ่ตั้กงา่ย นำาหน้กเบา และ 
 มร้าคาท้ี่�เข็า้ถู่งได้้
4. บรจิาคหน้ากากอนาม้ย แอลกอฮอล์เจล และส่เปีรย ์
 ฆ่า่เชื�อส่ำาหรบ้การปีอ้งก้นตั้นเองจากความเส้่�ยงในการ 
 ติั้ด้เชื�อให้แก่พน้กงานที่กุคน สื่�อมวลชนในพื�นท้ี่� โรงเรย้น  
 และชมุชนรอบโรงงาน
5. ส่น้บส่นุนร้านค้าและวิส่าหกิจชุมชนในการจ้ด้ที่ำา 
 หน้ากากผ้า และสิ่นค้าอาหารแห้งจากรา้นค้าชุมชน  
 เพื�อนำาไปีมอบใหก้้บผ้่ท้ี่�มผ้ลกระที่บจากการระบาด้ข็อง 
 โรคโควิด้-19



รายงานการพััฒนาอย่างยั�งยืน พั.ศ. 256322

Dow เป็ีนหน่�งในผ่ร้ว่มก่อต้ั้�งและส่มาชกิท้ี่�เข็ม้แข็ง็
ข็องส่มาคม “เพื�อนชุมชน” ซึ่่�งเปี็นคร้�งแรกข็องความรว่ม
มือระหว่างผ่้ปีระกอบการอุตั้ส่าหกรรมในปีระเที่ศไที่ยท้ี่�
ม้ความต้ั้�งใจจรงิในการด้่แลพ้ฒนาอุตั้ส่าหกรรมให้เปี็น
มติั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อม โด้ยมุง่หว้งใหอ้ตุั้ส่าหกรรมและชมุชน
อย่ร่ว่มก้นได้้อยา่งย้�งยนื  กิจกรรมข็องส่มาคมฯ ในรอบปี ี
พ.ศ. 2563 ได้้แก่
• พ้ฒนาเมืองอุตั้ส่าหกรรมเชิงนิเวศ โด้ยต้ั้�งเป้ีาไปีส่่่ 
 มาตั้รฐานส่ง่ส่ดุ้ คือ ระด้้บ 5
• ยกระด้้บคุณ์ภาพช้ วิตั้ชุมชนในพื�นท้ี่�มาบตั้าพุด้ 
 คอมเพล็กซึ่์ ใน 3 ด้้าน คือ 1. ด้้านการศ่กษาและ 
 สุ่ข็ภาพ 2. การด้่แลสิ่�งแวด้ล้อม รวมถู่งการเพิ�มพื�นท้ี่� 
 ส้่เข็้ยว 3. การพ้ฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านโครงการ 
 เพื�อนชุมชน-ธุรรมศาส่ตั้ร์โมเด้ล โด้ยการพ้ฒนา 
 วิส่าหกิจชุมชน ท้ี่�งด้้านผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ และช่องที่าง 
 การตั้ลาด้ โด้ยใหค้วามชว่ยเหลือแล้ว 38 แหง่
• ยกระด้้บโรงงานอตุั้ส่าหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory)  
 ใหก้้บโรงงานข็องบรษ้ิที่ท้ี่�เปีน็ส่มาชกิครบที่กุโรงงาน
• ที่นุพยาบาลเพื�อนชมุชน
• หน่วยแพที่ยเ์คลื�อนท้ี่�เพื�อนชมุชน
• พฒ้นาศ้กยภาพ อาส่าส่มค้รส่าธุารณ์ส่ขุ็ปีระจำาหม่บ้่าน  
 (อส่ม.)
• เพื�อนชมุชนติั้วเตั้อร ์ผา่นระบบ online
• ที่นุปีรญิญาตั้รแ้ละที่นุอาชว้ศ่กษาเพื�อนชมุชน
• พ้ฒนาศ้กยภาพคร่แนะแนวข็องโรงเรย้นในจ้งหว้ด้ 
 ระยอง
• จ้ด้ที่ำาแผนฉุกเฉินชุมชนและเครือข็่ายเฝั่้าระว้ง 
 สิ่�งแวด้ล้อมเชงิรุก

กิจกรรมลานน้ด้ด้าวและตั้ลาด้น้ด้ว้นพุธุ คือการ
จ้ด้ต้ั้�งตั้ลาด้ในโรงงานให้รา้นค้าในชมุชนได้้จำาหน่ายสิ่นค้า
โด้ยตั้รงก้บพน้กงานข็อง Dow โด้ยไมต้่ั้องเส้่ยค่าเชา่ส่ถูาน
ท้ี่� หมุนเว้ยนส้่บเปีล้�ยนก้นมาข็าย เพื�อนำาเส่นอสิ่นค้าท้ี่�
หลากหลาย และเป็ีนการกระจายรายได้้อย่างเท่ี่าเท้ี่ยมก้น 
ในกลุ่มชุมชน โด้ยในปีี พ.ศ. 2563 ท้ี่�ผ่านมา ชุมชนม ้
รายได้้จากการข็ายสิ่นค้าจากกิจกรรมลานน้ด้ด้าว 
และตั้ลาด้น้ด้ว้นพุธุ รวมเป็ีนเงินท้ี่�งสิ่�น 203,596 บาที่ 
นอกจากน้� ย้งได้้ม้การส่่งเส่รมิลานน้ด้ด้าว ให้พน้กงาน
ส้่�งซึ่ื�อสิ่นค้าเพื�ออุด้หนุนชุมชนในช่วงการระบาด้ข็อง 
โรคโควิด้-19

น้บต้ั้�งแต่ั้ พ.ศ. 2549 เปีน็ต้ั้นมา กลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว 
ปีระเที่ศไที่ย ได้้รว่มก้บม่ลนิธุิท้ี่�อย่่อาศ้ย ปีระเที่ศไที่ย 
(Habitat for Humanity) ด้ำาเนินโครงการบ้านด้าวอาส่า
มาอย่างต่ั้อเนื�อง โด้ยเราได้้ส่น้บส่นุนทีุ่นที่รพ้ย์เพื�อเปี็น 
งบปีระมาณ์ในการก่อส่รา้งบ้านหล้งละ 300,000 บาที่ 
รวมถู่งพน้กงานข็อง Dow ย้งรว่มเปี็นอาส่าส่ม้ครข็อง
โครงการน้�ด้้วย จวบจนปีจัจบุน้ Dow ได้้ส่่งมอบบ้านและ
อาคารส่าธุารณ์ปีระโยชน์ท้ี่�ปีลอด้ภ้ย แข็็งแรง และถู่ก
ส่ขุ็ล้กษณ์ะ ใหก้้บชมุชนและครอบครว้ข็องผ่ม้ร้ายได้้น้อย
แล้วท้ี่�งสิ่�น 37 หล้ง เพื�อรว่มแกไ้ข็ปัีญหาและส่รา้งโอกาส่ใน
การเข็า้ถู่งคณุ์ภาพชวิ้ตั้ท้ี่�ด้้ข็องคนไที่ยได้้มากยิ�งข็่�น

สมาคัมเพืั�อนช่ีมชีน

กิจกรรมลุ่านนัดดาวแลุ่ะตลุ่าดนัดวันพ่ัธ

กิจกรรมสรา้ง “บา้นดาวอาสา” หลัุ่งท่� 37 
คืันค่ัณภัาพัช่ีวิตให้แก่ผู้ขาดแคัลุ่นท่�พัักอาศยั

Building inclusive communities

กิจกรรมตลุ่าดปน่ส่ข
ตั้ลาด้ปีนัส่ขุ็ คือ การข็บ้เคลื�อนข็องกลุ่มบรษ้ิที่ ด้าว 

ปีระเที่ศไที่ย รว่มก้บเครอืข็่ายพ้นธุมิตั้ร 13 องค์กร เพื�อ
พฒ้นาชุมชนโด้ยการส่่งเส่รมิให้ชมุชนมกิ้จการท้ี่�ส่รา้งราย
ได้้จากการผลิตั้หรอืจ้ด้จำาหน่ายสิ่นค้าหรอืบรกิาร และ
ส่ามารถูพ่�งพาตั้นเองได้้อย่างย้�งยืน โด้ยม้ภาคเอกชนที่ำา
หน้าท้ี่�เปีน็ “พ้�เล้�ยง” ซึ่่�งในปี ีพ.ศ. 2563 ท้ี่�ผา่นมา มวิ้ส่าหกิจ
ชมุชนมาออกรา้นเพื�อจำาหน่ายสิ่นค้าชุมชนจากภมิ่ปีญัญา
ท้ี่องถิู�น จนส่ามารถูส่รา้งรายได้้มากถู่ง 3,578,265 บาที่
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Dow มุง่มั�นิดำำาเนิินิธุิรกิจเพ่�อพัฒนิาคุณภาพช่วิ่ต่ของผ้่คนิทัี่�วโลก ซ้�งรางวัลเหล่าน่ิ� เป็ีนิความภาคภ่มใิจของท่ี่มงานิทุี่กคนิ

รางวัลุ่ท่�กลุ่่่มบรษัิัท ดาว ประเทศไทย ได้รบั

Awards

Lloyd's Register International
(Thailand) Limited

พ.ศ. 2541 - ปีจ๊จุบนัิ

14

พ.ศ. 2544 - ปีจ๊จุบนัิ

1

พ.ศ. 2558 - ปีจ๊จุบนัิ

2

พ.ศ. 2552 - 2557

3

การนิิคมอุต่สู่าหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย่

4

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 - 2559

พ.ศ. 2558 - 2562

พ.ศ. 2558 - 2559

5

6

7

10

12

13

พ.ศ. 2552 - 2563

พ.ศ. 2554 - 2563

พ.ศ. 2556 - 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

15

16

17

18

19

8

9

11

พ.ศ. 2553สู่ภาอตุ่สู่าหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย่
ปีระกาศน่ิย่บัต่รเช่ดิำช่่เก่ย่รติ่ด้ำานิตั่วช่่�วัดำ
สู่ำาหรบัการราย่งานิตั่วช่่�วัดำด้ำานิสิู่�งแวดำล้อม 
สุู่ขภาพ และความปีลอดำภัย่ 

กระที่รวงอตุ่สู่าหกรรม

กระที่รวงแรงงานิ

องค์กรธุิรกิจเพ่�อการพัฒนิาอย่่างยั่�งย่่นิ 
(TBCSD)

หอการค้าอเมรกัินิในิปีระเที่ศไที่ย่

สู่ำานัิกงานิคณะกรรมการอสิู่ลาม
ปีระจำาจงัหวัดำระย่อง

องค์การบรหิารจดัำการก๊าซเรอ่นิกระจก 
(องค์การมหาช่นิ)

กรมสู่วัสู่ดิำการและคุ้มครองแรงงานิ 
กระที่รวงแรงงานิ

กรมโรงงานิอุต่สู่าหกรรม 
กระที่รวงอตุ่สู่าหกรรม

กรมโรงงานิอุต่สู่าหกรรม 
กระที่รวงอตุ่สู่าหกรรม

ลุ่ำาดับ ชืี�อรางวัลุ่ หน่วยงานท่�มอบให้ ปท่ี�ได้รบั

รางวัลอตุ่สู่าหกรรมสู่่เข่ย่วระดัำบท่ี่� 4

พ.ศ. 2561กรมกิจการเด็ำกและเย่าวช่นิ กระที่รวง 
การพัฒนิาสัู่งคมและความมั�นิคงของมนุิษย์่

โล่เก่ย่รติ่คุณองค์กรท่ี่�ที่ำาคุณปีระโย่ช่น์ิต่่อเด็ำก
และเย่าวช่นิ

การรบัรองการใช่เ้คร่�องหมาย่คารบ์อนิฟุต่พริ�นิท์ี่
สู่ำาหรบัผลิต่ภัณฑ์์

ใบปีระกาศเก่ย่รติ่คุณโครงการ “สู่ถานิปีระกอบการ
ปีลอดำภัย่เฉลิมพระเก่ย่รติ่สู่มเด็ำจพระเที่พรตั่นิราช่สุู่ดำาฯ 
สู่ย่ามบรมราช่กุมาร”่

รางวัลธิรรมาภิบาลสู่ำาหรบัความเป็ีนิเลิศ
ในิการจดัำการสิู่�งแวดำล้อมและความรบัผิดำช่อบ
ต่่อสัู่งคม (ธิงขาวดำาวเข่ย่ว-ดำาวที่อง)

รางวัลผ้่ปีระกอบฮาลาลด่ำเด่ำนิ

โล่รบัรองโรงงานิอตุ่สู่าหกรรมเช่งินิิเวศ

รางวัล ท่ี่�หน้ิ�งในิใจคนิที่ำางานิ

โครงการสู่่งเสู่รมิการใช่ป้ีระโย่ช่น์ิกากของเสู่่ย่

รางวัลช่นิะเลิศด้ำานิความรบัผิดำช่อบต่่อสัู่งคม
แห่งภ่มภิาคเอเช่ย่่ สู่าขาสิู่�งแวดำล้อม

เก่ย่รติ่คุณระดัำบเหรย่่ญที่อง ในิโครงการรณรงค์
ลดำสู่ถิติ่อบุติั่เหตุ่จากการที่ำางานิให้เป็ีนิศน่ิย์่

รางวัลองค์กรท่ี่�มผ่ลงานิด้ำานิความรบัผิดำช่อบ
ต่่อสัู่งคมด่ำเด่ำนิ ระดัำบแพลติ่นัิม

ใบรบัรองการปีระชุ่มสู่่เข่ย่ว

ISO 9001: 2015 Certificate

ISO 14001: 2015 Certificate

FSSC22000 Certification

รางวัลมาต่รฐานิด่ำเด่ำนิด้ำานิความรบัผิดำช่อบ
ของผ้่ปีระกอบการอุต่สู่าหกรรมต่่อสัู่งคม

สู่ถาบนัิสิู่�งแวดำล้อมอุต่สู่าหกรรม 
สู่ภาอตุ่สู่าหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย่ 
กระที่รวงอตุ่สู่าหกรรม

Asian Institute of Management-
Ramon V. del Rosario, Sr. Center for 
Corporate Social Responsibility

บรษัิที่ พรอ้มพ์ โปีรเฟสู่ช่นัิแนิล 
รซ่อรส์ู่เซสู่ แอนิด์ำ เซอรวิ์สู่เซสู่

พ.ศ. 2559 - 2563ม่ลนิิธิิขาเท่ี่ย่มในิสู่มเด็ำจ-
พระศรน่ิครนิิที่ราบรมราช่ช่นิน่ิฯโล่เก่ย่รติ่ย่ศผ้่สู่นัิบสู่นุินิกิจการงานิของม่ลนิิธิิขาเท่ี่ย่มฯ
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มารว่มสำารวจคัวามรว่มมือทางด้านสิ�งแวดลุ้่อมท่�นานาประเทศ
ต่างรว่มแรงรว่มใจกันเพืั�อใหโ้ลุ่กใบน่�ยงัคังสดใสดังเดิม

ม่ง่สู่อนาคัตท่�ยั�งยนื

Towards the sustainable future

ท่ี่ามกลางความเปีล่�ย่นิแปีลงที่างด้ำานิสิู่�งแวดำล้อม 
องค์การสู่หปีระช่าช่าติ่ได้ำปีระมาณการเอาไว้ว่า ในิปี ี
พ.ศ. 2593 ปีระช่ากรโลกจะเพิ�มข้�นิถ้ง 9,800 ล้านิคนิ 
และจำาเปีน็ิต้่องใช่ท้ี่รพัย่ากรมากข้�นิ โดำย่ธินิาคารโลก
ได้ำปีระมาณความต้่องการอาหารว่าจะเพิ�มข้�นิจาก
ปีจ๊จุบนัิอก่ 50% และ World Energy Outlook 
คาดำการณ์ว่าปีระช่ากรโลกจะต้่องการพลังงานิเพิ�มข้�นิ
อก่ 45% นิอกจากน่ิ� UN World Water Development 
Report ก็ได้ำราย่งานิสู่ถานิการณ์ด้ำานิที่รพัย่ากรนิำา 
โดำย่ระบุว่าปีระช่ากรโลกท่ี่�เพิ�มจำานิวนิข้�นิสู่่งผลให้ม่
ความต้่องการนิำาเพิ�มข้�นิอก่ 30%

ทัี่�งหมดำน่ิ� เปีน็ิความท้ี่าที่าย่สู่ำาคัญท่ี่�นิานิาปีระเที่ศ
ต้่องพย่าย่ามพัฒนิานิวัต่กรรมใหม่ๆ  เพ่�อนิำาที่รพัย่ากร
ท่ี่�มอ่ย่่่อย่่างจำากัดำมาหมุนิเว่ย่นิใช่ใ้หไ้ด้ำอย่่างเต็่ม
ปีระสิู่ที่ธิิภาพ รวมถ้งเร่�องการบงัคับใช่ก้ฎหมาย่ให้
มาต่รฐานิต่่างๆ ท่ี่�ตั่�งไว้ ถก่นิำาไปีปีฏิิบติั่อย่่างจรงิจงั 

โดำย่มเ่ปีา้หมาย่การพัฒนิาท่ี่�ยั่�งย่่นิ (Sustainable 
Development Goals – SDGs) ท่ี่�องค์การสู่หปีระช่าช่าติ่ 
ได้ำวางไว้เปีน็ิทิี่ศที่างการพัฒนิาของโลกนัิบตั่�งแต่่ปีี 
พ.ศ. 2558 – 2573 เพ่�อบรรลเุปีา้หมาย่สู่ำาคัญท่ี่�จะขจดัำ
ความย่ากจนิ ลดำความเหล่�อมลำา สู่รา้งความเจรญิ
ที่างเศรษฐกิจและคุณภาพช่วิ่ต่ของปีระช่ากรโลก 
และท่ี่�สู่ำาคัญค่อปีกป้ีองสิู่�งแวดำล้อมโลกไวใ้ห้คนิรุน่ิหลัง

บนิเสู้่นิที่างสู่่่ความยั่�งย่่นิ นิานิาปีระเที่ศยั่งต้่องเผช่ญิ
หน้ิากับความท้ี่าที่าย่ 2 เร่�องสู่ำาคัญ ค่อ ปีญ๊หาขย่ะ
พลาสู่ติ่กท่ี่�ไมถ่ก่นิำาไปีกำาจดัำอย่่างถก่วิธ่ิจนิหลดุำรอดำสู่่่
สิู่�งแวดำล้อมและปีญ๊หาการเปีล่�ย่นิแปีลงสู่ภาพภ่มอิากาศ
ท่ี่�เปีน็ิผลมาจากภาวะโลกรอ้นิ ซ้�งรฐับาลของนิานิา
ปีระเที่ศ รวมถ้งบรษัิที่เอกช่นิ และปีระช่าช่นิทัี่�วไปี
ต่่างต่ระหนัิกถ้งปีญ๊หาเหล่าน่ิ�และรว่มมอ่กันิแกไ้ข 
โดำย่การกำาหนิดำเปีา้หมาย่ท่ี่�ทุี่กปีระเที่ศต้่องบรรลุ
รว่มกันิ
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การเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภ่มิอากาศน้บว้นยิ�งวิกฤตั้
ข็่�นและหลายคร้�งเปี็นส่าเหตัุ้ข็องภ้ยธุรรมชาติั้ท้ี่�รุนแรง  
ส่รา้งความเส้่ยหายต่ั้อชวิ้ตั้ความเปีน็อย่ข่็องผ่ค้น เศรษฐกิจ 
ส้่งคม และฉดุ้ร้�งความก้าวหน้าข็องการพ้ฒนาอย่างย้�งยืน 
ปีระชาคมโลกจ่งรว่มก้นต่ั้อส่่้และรบ้มือก้บส่ถูานการณ์์ท้ี่�
เปี็นภารกิจเรง่ด่้วนข็องโลก จนเกิด้เปี็นความตั้กลงรว่มก้น 
คร้�งปีระว้ติั้ศาส่ตั้ร ์“ความตั้กลงปีารส้่” (Paris Agreement)  
ภายใ ต้ั้กรอบอนุ ส้่ญญาส่หปีระชาชาติั้ ว่า ด้้วยการ
เปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภ่ มิอากาศ (United Nat ions  
Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) 
ท้ี่�ปีระเที่ศส่มาชิกภาค้กรอบอนุส้่ญญาฯ เห็นชอบรว่มก้น 
ในการปีระชุมภาค้ปีระจำาปี ี(Conference of Parties – COPS) 
ส่มย้ท้ี่� 21 หรอื COP21 ในปี ีพ.ศ. 2558 ณ์ กรุงปีารส้่ ปีระเที่ศ
ฝั่ร้�งเศส่ ท้ี่�จะด้ำาเนินการครอบคลมุในเรื�องต่ั้างๆ โด้ยเฉพาะ
การลด้ก๊าซึ่เรอืนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation) 
เพื�อบรรลุเปี้าหมายรก้ษาระด้้บการเพิ�มข็่�นข็องอุณ์หภ่ม ิ
เฉล้�ยข็องโลกในศตั้วรรษน้� ให้ตั้ำากว่า 2 องศาเซึ่ลเซึ่้ยส่  
เมื�อเท้ี่ยบก้บยุคก่อนอุตั้ส่าหกรรม และย้งต้ั้�งเปี้าหมาย 
ท้ี่�ส่่งข็่�นไว้ควบค่่ก้นด้้วย คือจะพยายามรก้ษาอ้ตั้ราการ
เพิ�มข็่�นข็องอุณ์หภ่มิโลกให้ตั้ำากว่า 1.5 องศาเซึ่ลเซึ่้ยส่  
นอกเหนือจากเปีา้หมายลด้อณุ์หภม่ขิ็องโลกแล้ว ความตั้กลง 
ปีารส้่ ย้งกำาหนด้เปี้าหมายการปีรบ้ต้ั้วต่ั้อส่ภาพอากาศท้ี่�
เปีล้�ยนแปีลงไปี (Adaptation Goal) เพื�อเปี็นแนวที่างใน
การรบ้มือภ้ยจากโลกรอ้น เช่น ส่ถูานการณ์์ระด้้บนำาที่ะเล 

ท้ี่�ส่่งข็่�นจากภาวะโลกร้อน ส่ถูานการณ์์ไฟปี่าท้ี่� รุนแรง
และยาวนานข็่�น รวมถู่งแนวที่างปีกปี้องผลผลิตั้ที่างการ
เกษตั้รและอาหารท้ี่�ได้้ร้บผลกระที่บจากส่ภาพอากาศ 
ท้ี่�แปีรปีรวน ควบค่่ไปีก้บความพยายามในการรก้ษาส่ภาพ 
ภม่อิากาศข็องโลกใหเ้ปีล้�ยนแปีลงน้อยท้ี่�ส่ดุ้

ความตั้กลงปีาร้ส่ถืูอเป็ีนหล้กไมล์ส่ำาค้ญท้ี่�บ่งช้� 
ถู่งความตืั้�นต้ั้วข็องท้ี่�งภาครฐ้ ภาคเอกชน และปีระชาชน  
ในแต่ั้ละปีระเที่ศ  โด้ยแต่ั้ละปีระเที่ศจะต้ั้องเส่นอเป้ีาหมาย
การลด้ก๊าซึ่เรอืนกระจกต่ั้อปีระชาคมโลก ท้ี่�เรย้กว่า “การม้ 
ส่่วนรว่มท้ี่�ปีระเที่ศกำาหนด้” (Nationally Determined 
Contribution – NDC) ซึ่่� งเป็ีนเส่มือนแผนแห่งชาติั้ 
ท้ี่�ปีระเที่ศต่ั้างๆ จะต้ั้องนำาเส่นอเป้ีาหมายลด้การปีล่อย 
ก๊าซึ่เรอืนกระจกใหไ้ด้้มากท้ี่�สุ่ด้ เพื�อปี้องก้นหายนะท้ี่�อาจ
เกิด้จากวิกฤตั้การเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพอากาศ โด้ยคำาน่ง
ถู่งข็้ด้ความส่ามารถูข็องแต่ั้ละปีระเที่ศ และกำาหนด้ให้ม้
การปีรบ้ปีรุงข็้อเส่นอ NDC ในทีุ่กๆ 5 ปีี เพื�อแส่ด้งให้เห็น
ความก้าวหน้า รวมท้ี่�งส่ะท้ี่อนความพยายามและความรบ้
ผิด้ชอบต่ั้อโลกใบน้�รว่มก้น ซึ่่�งในการปีระชุม UN Climate 
Change Conference of the Parties คร้�งท้ี่� 26 หรอื  
COP26 ท้ี่�จะจ้ด้ข็่�นท้ี่�เมืองกลาส่โกว์ ปีระเที่ศส่ก็อตั้แลนด์้ 
แห่งส่หราชอาณ์าจ้กร ในเดื้อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 น้� 
คาด้ว่าจะได้้เห็นการเรง่รด้้การปีฏิิบ้ติั้การตั้ามแผนท้ี่�แต่ั้ละ
ปีระเที่ศปีระกาศไว้เพื�อบรรลุเปี้าหมายลด้โลกรอ้นภายใต้ั้
ความตั้กลงปีารส้่ใหจ้งได้้

คัวามตกลุ่งปารส่ (Paris Agreement) : รว่มลุ่ดภัาวะโลุ่กรอ้นคัรั�งประวัติศาสตร์
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เพื�อบรรลุเปี้าหมายส่่งสุ่ด้ข็องความตั้กลงปีาร้ส่ 
เลข็าธุกิารองค์การส่หปีระชาชาติั้ นายอ้นโตั้นิโอ กเ่ตั้อรเ์รส่  
(António Guterres) แถูลงเมื�อเดื้อนธุน้วาคม พ.ศ. 2563  
ตั้อกยำาถู่งความจำาเปี็นเรง่ด่้วนข็องปีระชาคมโลกท้ี่�ต้ั้อง 
รว่มแรงรว่มใจก้นส่รา้ง “ความเปี็นกลางที่างคารบ์อน”  
(Carbon Neutrality) ใหไ้ด้้ภายในปี ี พ.ศ. 2593  โด้ยทุี่กปีระเที่ศ 
ต้ั้องด้ำาเนินการตั้ามแผนการลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก
ส่ทุี่ธุเิปีน็ศน่ย ์(Net Zero Greenhouse Gas Emissions) 
นอกจากน้�น ที่กุ 5 ปี ีแต่ั้ละปีระเที่ศจะต้ั้องเส่นอแผน NDC  
ท้ี่� เข็้มข็้นข็่�น เพื�อแส่ด้งความต้ั้�งใจและความพยายาม 
อย่างแท้ี่จรงิท้ี่�จะด้ำาเนินการเพื�อส่รา้งความเป็ีนกลางที่าง
คารบ์อนใหไ้ด้้ภายในกลางศตั้วรรษน้�

เป็ีนท้ี่�น่ายนิด้้ ท้ี่�ปีระเที่ศต่ั้างๆ โด้ยเฉพาะกลุม่ปีระเที่ศ
ท้ี่�ม้ความส่ำาค้ญที่างเศรษฐกิจข็องโลกท้ี่�ปีล่อยก๊าซึ่เรอืน
กระจกปีรมิาณ์มาก ได้ใ้หค้ำาม้�นท้ี่�จะส่รา้งความเปีน็กลางที่าง
คารบ์อน ท้ี่�งส่หภาพยโุรปี ส่หราชอาณ์าจ้กร นอรเ์วย ์รวมถู่ง 
อ้กหลายปีระเที่ศในยุโรปี และปีระเที่ศในภ่มิภาคเอเช้ยท้ี่�
เศรษฐกิจข็นาด้ใหญอ่ยา่งญ้�ปีุน่และเกาหล้ใต้ั้ ก็ได้้ปีระกาศ
แผนลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกสุ่ที่ธุิเปี็นศ่นย์ ภายใน
ปีี พ.ศ. 2593 โด้ยปีระเที่ศอื�นๆ อ้กกว่า 110 ปีระเที่ศก็ม้
การปีระกาศเปี้าหมายปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกเปี็นศ่นย์ในปีี 
พ.ศ. 2593 เช่นเด้้ยวก้น ข็ณ์ะท้ี่�ปีระเที่ศกำาล้งพ้ฒนาอย่าง
ปีระเที่ศไที่ย ได้้เส่นอแผนท้ี่�ม้เปี้าหมายลด้การปีล่อยก๊าซึ่
เรอืนกระจกรอ้ยละ 20 ภายในปี ีพ.ศ. 2573 และอาจเพิ�มเปีน็
รอ้ยละ 25 หากมข้็ด้้ความส่ามารถูเพย้งพอในอนาคตั้ โด้ยมุง่
ลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกในส่าข็าพล้งงาน การคมนาคม
ข็นส่่ง กระบวนการที่างอตุั้ส่าหกรรม และการจ้ด้การข็องเส้่ย

ด้้านปีระเที่ศจ้น ก็ได้้ปีระกาศแผนการลด้ก๊าซึ่เรอืน
กระจก โด้ยเบื�องต้ั้นจะลด้ใหไ้ด้้อย่างน้อย 65% จากระด้้บ

การปีล่อย GHG ในปี ีพ.ศ. 2548 และเดิ้นหน้าส่รา้งความ
เปี็นกลางที่างคารบ์อน (Carbon Neutrality) โด้ยลด้การ
ปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกส่ทุี่ธุเิปีน็ศน่ยใ์นปี ีพ.ศ. 2603

โด้ยหน่�งในแนวที่างลด้ GHG ข็องจ้น คือ การเปีล้�ยน
ผ่านเชื�อเพลิงจากฟอส่ซิึ่ล เช่น ถู่านหิน นำาม้น และก๊าซึ่
ธุรรมชาติั้ ส่่่พล้งงานหมนุเว้ยน เพราะจะชว่ยลด้การปีล่อย 
ก๊าซึ่คารบ์อนได้้ออกไซึ่ด์้ซึ่่�งเปี็นก๊าซึ่เรอืนกระจกท้ี่�ม้ส้่ด้ส่่วน
มากท้ี่�ส่ดุ้ท้ี่�ถูก่ปีล่อยออกส่่ช่้�นบรรยากาศอ้นเกิด้จากกิจกรรม
การเผาไหมเ้ชื�อเพลิงฟอส่ซึ่ลิ 

การเปีล้�ยนผ่านส่่่พล้งงานส่ะอาด้อย่างพล้งงาน
หมุนเว้ยนจ่งเป็ีนหนที่างช่วยลด้โลกร้อนได้้อย่างย้�งยืน  
ซึ่่�งหลายปีระเที่ศในยุโรปี เช่น นอรเ์วย์ ก็เดิ้นส่่่เปี้าหมาย
การพ้ฒนาบนเส้่นที่างน้� โด้ยม้แผนใช้พล้งงานหมุนเว้ยน
ท้ี่�ง 100% เปีน็เชื�อเพลิงในการที่ำาความรอ้น ผลิตั้ไฟฟา้ และ
คมนาคมข็นส่่ง

นอกจากน้�น การกล้บเข็้าร่วมความตั้กลงปีาร้ส่
ข็องส่หรฐ้อเมรกิาอ้กคร้�ง หล้งการเข็้ารบ้ตั้ำาแหน่งข็องนาย 
โจ ไบเด้น ปีระธุานาธุบิด้้คนล่าสุ่ด้ข็องส่หรฐ้ฯ ที่ำาให้ความ
พยายามท้ี่�จะบรรลุเปี้าหมายลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก
ม้ความหว้งมากข็่�น โด้ยก่อนท้ี่�อด้้ตั้ปีระธุานาธุิบด้้ที่รม้ป์ี 
จะพาส่หรฐ้ฯ ถูอนต้ั้วจากความตั้กลงปีารส้่น้�น ส่หรฐ้ฯ เคย
ต้ั้�งเปีา้หมายการปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกส่ทุี่ธุเิปีน็ศน่ยภ์ายใน
ปี ีพ.ศ. 2593

“คัวามเปน็กลุ่างทางคัารบ์อน” ภัารกิจเรง่ด่วนของโลุ่ก
Carbon Neutrality: world’s most urgent mission

แนิวที่างท่ี่�สู่ำาคัญในิการลดำก๊าซเรอ่นิกระจกเพ่�อบรรลเุปีา้หมาย่
ความเป็ีนิกลางที่างคารบ์อนิ (Carbon Neutral) ค่อลดำคารบ์อนิ
ฟุต่ปีริ�นิท์ี่ (carbon footprint) ในิกิจกรรมต่่างๆ ขององค์กร ซ้�ง
ภาย่ใต้่ GHG Protocol (https://ghgprotocol.org/) ได้ำกำาหนิดำ
ขอบเขต่การการปีล่อย่ก๊าซเรอ่นิกระจกต่ลอดำกระบวนิการของ
กิจกรรมต่่างๆ ไว้ 3 ปีระเภที่ หรอ่ Scope 1, 2 และ 3 ดัำงน่ิ� 
 
Scope 1 หรอื ประเภัท 1 ก๊าซิเรอืนกระจกท่�องค์ักรปลุ่่อย
โดยตรง (Direct GHG Emissions) เช่น่ิ ก๊าซเรอ่นิกระจกท่ี่�เกิดำ
จากกระบวนิการผลิต่สิู่นิค้าหรอ่ผลิต่ภัณฑ์์ท่ี่�เกิดำข้�นิในิโรงงานิ

ขอบเขตการวัดคัารบ์อนฟ่ิตปรนิท์ 
(Greenhouse Gas Protocol)
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ขอ้มลูุ่จาก https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/
the-paris-agreement
https://sdgs.un.org/goals
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2020-12-11/carbon-neu-
trality-2050-theworld%E2%80%99s-most-urgent-mission
https://climatepolicytracker.org/countries/thailand/#:~:text=Thailand%20
intends%20to%20reduce%20its,percent%20in%20that%20time%20frame
https://thestandard.co/countries-net-zero-emissions/
https://eciu.net/netzerotracker

 
Scope 2 หรอื ประเภัท 2 ก๊าซิเรอืนกระจกท่�ปลุ่่อยทางออ้ม
จากการใช้ีพัลัุ่งงาน (Energy Indirect GHG Emissions) เช่น่ิ 
ก๊าซเรอ่นิกระจกท่ี่�เกิดำจากกระบวนิการผลิต่ไฟฟา้ ความรอ้นิ 
ไอนิำา ความเย็่นิ ท่ี่�องค์กรนิำาไปีใช่ห้รอ่ซ่�อเพ่�อใช่ใ้นิการดำำาเนิินิงานิ
 
Scope 3  หรอื ประเภัท 3 การปลุ่่อยก๊าซิเรอืนกระจกทางออ้มอื�น ๆ   
ตลุ่อดทั�ง Value Chain (Other Indirect GHG emission) เช่น่ิ  
ก๊าซเรอ่นิกระจกอนัิเกิดำจากวัต่ถดิุำบท่ี่�นิำามาใช่ ้การขนิสู่่งวัต่ถดิุำบ
มายั่งโรงงานิ การเดิำนิที่างของพนัิกงานิ ก๊าซเรอ่นิกระจกท่ี่�เกิดำ
จากการกระจาย่สิู่นิค้า การใช่สิู้่นิค้า การกำาจดัำของเสู่่ย่หลังการใช่้
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พัลุ่าสติกเหลืุ่อใช้ีกับการจดัการอยา่งยั�งยนืภัายใต้แนวคิัด Circular Economy
ข็้อม่ลจากโครงการสิ่�งแวด้ล้อมแห่งส่หปีระชาชาติั้ 

(United Nations Environment Program - UNEP) ระบุว่า  
ปีัจจุบ้น ผ่้คนบนโลกส่รา้งข็ยะพลาส่ติั้กจำานวนมหาศาล 
กว่าปีลีะ 300 ล้านต้ั้น หรอืเท้ี่ยบเท่ี่าก้บนำาหน้กข็องปีระชากร
บนโลกทีุ่กคนรวมก้น ในข็ณ์ะท้ี่�องค์การส่หปีระชาชาติั้ 
คาด้การณ์์ว่าปีระชากรโลกจะเพิ�มจำานวนข็่�นถู่ง 9,700  
ล้านคนในปีี พ.ศ. 2593 จากราว 7,000 ล้านคนใน
ปีจัจบุน้ ที่ำาให้จำานวนข็ยะพลาส่ติั้กเพิ�มข็่�นตั้ามไปีด้้วย โด้ย
ธุนาคารโลก (World Bank) ปีระมาณ์การณ์์ว่าหากท้ี่�วโลก
ไมพ่ยายามลด้ข็ยะพลาส่ติั้ก ปีรมิาณ์ข็ยะพลาส่ติั้กท้ี่�งบนบก
และในมหาส่มทุี่รในอ้ก 20 ปีขี็า้งหน้า จะที่ะล้กไปีถู่ง 1,300 
ล้านต้ั้น ซึ่่�งข็ยะพลาส่ติั้กกองมโหฬารเหล่าน้�นจะต้ั้องใชเ้วลา
หลายรอ้ยปีีในการย่อยส่ลาย จ่งเปี็นต้ั้นเหตัุ้ข็องมลภาวะ 
สิ่�งแวด้ล้อมท้ี่�ส่่งผลต่ั้อสุ่ข็ภาพ ระบบนิเวศน์ที่างธุรรมชาติั้ 
และส้่งคมข็องปีระชากรโลก

รฐ้บาลข็องหลายปีระเที่ศ ได้้ส่รา้งความตั้ระหน้กร่ถู่้ง 
ส่ภาพการณ์์ปีจัจบุน้ข็องปีญัหา และมน้โยบายและมาตั้รการ 
หลากหลายเพื�อลด้ปีรมิาณ์ข็ยะพลาส่ติั้ก ท้ี่�งการห้ามใช้ 
ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กท้ี่�ใช้แล้วทิี่�ง (disposable plastic)  
อยา่งหลอด้และแก้วพลาส่ติั้ก การยกเว้นการใชถู้งุพลาส่ติั้ก 
ปีระเภที่ใช้คร้�งเด้้ยวในการใส่่สิ่นค้าจากซึ่่เปีอรม์ารเ์ก็ตั้  
การออกกฎหมายด้้านภาษ้ส่ำาหร้บผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้ก
บางปีระเภที่ รวมถู่งมาตั้รการจ่งใจเพื�อส่่งเส่รมิการรไ้ซึ่เคิล 
อยา่งไรก็ตั้าม พลาส่ติั้กเหลือใชท้้ี่�หลดุ้รอด้ออกส่่สิ่่�งแวด้ล้อม

ยง้มป้ีรมิาณ์มาก บวกก้บผลพวงจากวิกฤตั้โควิด้-19 ส่่งผล
ให้การใช้ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กแบบใช้คร้�งเด้้ยวทิี่�ง (single 
used plastic) เพิ�มข็่�นหลายเท่ี่าต้ั้ว

การจ้ด้การข็ยะพลาส่ติั้กเหลือใชอ้ยา่งมป้ีระสิ่ที่ธุภิาพ
และย้�งยืนจ่งไม่อาจที่ำาได้โ้ด้ยลด้ปีริมาณ์การใช้เท่ี่าน้�น  
แต่ั้ต้ั้องผนวกแนวคิด้ตั้ามหล้กเศรษฐกิจหมุนเว้ยน หรอื 
Circular Economy เข้็าไปีด้้วย โด้ยมุง่เน้นการใชพ้ลาส่ติั้ก
ตั้ามคุณ์ส่มบ้ติั้ท้ี่�ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ปีระเภที่อื�นไม่ม้ ใชใ้ห้เกิด้
ปีระโยชน์ส่่งสุ่ด้ และต้ั้องออกแบบให้พลาส่ติั้กส่ามารถู
รไ้ซึ่เคิลได้้ เพื�อนำากล้บมาเข็า้ส่่่กระบวนการรไ้ซึ่เคิลเปีน็ว้ส่ดุ้
ต้ั้�งต้ั้นในการผลิตั้อ้กคร้�งเพื�อส่รา้งคุณ์ค่าใหม่ หมุนเว้ยน
เปี็นวงจรต่ั้อเนื�องอย่่ในระบบ ไม่หลุด้รอด้ออกไปีเปี็นข็ยะ
ในสิ่�งแวด้ล้อม ด้้งน้�น พลาส่ติั้กเหลือใช้ จ่งไม่ใช่ข็ยะอ้ก 
ต่ั้อไปี แต่ั้เป็ีนว้ตั้ถูุดิ้บส่ำาหรบ้ผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กใหม่ๆ  
และนำามาใชซ้ึ่ำาได้้อ้กอยา่งต่ั้อเนื�องเปีน็วงจรไมร่่จ้บ แนวคิด้ 
Circular Economy ส่ำาหรบ้พลาส่ติั้ก จ่งเปีน็ความหว้งข็อง
ที่างออกส่่ส้่่งคมไรข้็ยะพลาส่ติั้กในอนาคตั้ ซึ่่�งปีจัจบุน้องค์กร
ภาคธุุรกิจข็นาด้ใหญ่หลายองค์กร ได้้ห้นมาช่แนวคิด้หยุด้
ข็ยะพลาส่ติั้กหรอืลด้ข็ยะพลาส่ติั้กเปี็นศ่นย์ ให้เปี็นหน่�งใน 
เปีา้หมายการด้ำาเนินธุุรกิจเพื�อความย้�งยนื

แนวคิัดการดำาเนินธ่รกิจอยา่งยั�งยนื Environmental, Social and Governance: ESG

องค์ปีระกอบของการดำำาเนิินิธุิรกิจอย่่างยั่�งย่่นิ ได้ำแก่ 
E = Environment (สิ�งแวดลุ้่อม) 
S = Social (สังคัม)
G = Governance (ธรรมาภิับาลุ่) 

สู่ะท้ี่อนิให้เห็นิถ้งวิสัู่ย่ทัี่ศน์ิขององค์กรท่ี่�ไมเ่พ่ย่งแต่่แสู่วงหาผลกำาไร 
แต่่ยั่งคำาน้ิงถ้งสิู่�งแวดำล้อม สัู่งคม และบรรษัที่ภิบาลของกิจการ เพ่�อ
ให้ธุิรกิจสู่ามารถขับเคล่�อนิและเติ่บโต่ไปีพรอ้มๆ กับสัู่งคมท่ี่�ยั่�งย่่นิ 

นิโย่บาย่ ESG เปีน็ิปีจ๊จยั่สู่ำาคัญท่ี่�นัิกลงทุี่นินิำามาปีระเมนิิโอกาสู่
ในิการเติ่บโต่และความเสู่่�ย่งของธุิรกิจเพ่�อตั่ดำสิู่นิใจเข้าลงทุี่นิในิ
กิจการบรษัิที่นัิ�นิๆ จง้เห็นิได้ำว่าองค์กรธุิรกิจขนิาดำใหญ่หลาย่ๆ 
องค์กร ได้ำผน้ิกความยั่�งย่่นิเข้าเปีน็ิสู่่วนิหน้ิ�งของกลยุ่ที่ธ์ิการดำำาเนิินิ
ธุิรกิจ และมโ่ครงการต่่างๆ ภาย่ใต้่แนิวคิดำ ESG อย่่างเป็ีนิร่ปีธิรรม
และต่่อเน่ิ�อง สู่อดำคล้องกับเปีา้หมาย่ด้ำานิความยั่�งย่่นิของโลก

ย่กตั่วอย่่าง ในิมติิ่ด้ำานิสิู่�งแวดำล้อม เช่น่ิ การระบุค่าการปีล่อย่
ก๊าซเรอ่นิกระจกในิการผลิต่สิู่นิค้าหรอ่ผลิต่ภัณฑ์์ของรา้นิค้า
ปีล่ก หรอ่มก่ารตั่�งเปีา้หมาย่ลดำการปีล่อย่คารบ์อนิต่าม GHG 
Emission Scope 1, 2 และ 3 สู่่งเสู่รมิการใช่ไ้ฟฟา้จากพลังงานิ
สู่ะอาดำ สู่่งเสู่รมิเศรษฐกิจหมุนิเว่ย่นิของพลาสู่ติ่ก สู่นัิบสู่นุินิ
การนิำากลับมาใช่ใ้หมใ่ช่ซ้ำา ช่่แนิวคิดำ Zero Waste เป็ีนิต้่นิ 

สู่่วนิในิด้ำานิสัู่งคม องค์กรให้ความสู่ำาคัญกับการสู่รา้งอาช่พ่ 
สู่นัิบสู่นุินิด้ำานิการศก้ษา โครงการสู่่งเสู่รมิสุู่ขภาพของคนิในิ
สัู่งคม ช่ว่ย่เหล่อสู่นัิบสู่นุินิธุิรกิจขนิาดำย่่อมในิด้ำานิเที่คโนิโลย่่
และเงินิทุี่นิ เป็ีนิต้่นิ 

ในิขณะท่ี่�ด้ำานิธิรรมาภิบาล องค์กรย้่ดำถ่อเร่�อง ความซ่�อสัู่ต่ย์่ 
สุู่จรติ่ โปีรง่ใสู่ และเป็ีนิธิรรม

ข้อมูลุ่จาก https://www.oneplanetnetwork.org/world-requires-circular- 
and-low-carbon-economy
https://www.plasticseurope.org/en/focus-areas/circular-economy#:~:-
text=Plastics%20can%20make%20a%20major,make%2C%20use%2C%20
then%20dispose
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เปา้หมายภัายใต้กรอบ 
European Green Dear

1. เป้ีาหมาย่ด้ำานิสู่ภาพอากาศ 
 (Climate Ambition)

2. จดัำหาพลังงานิสู่ะอาดำ ปีระหยั่ดำ 
 และปีลอดำภัย่

3. ขับเคล่�อนิอุต่สู่าหกรรม
 เพ่�อเศรษฐกิจสู่ะอาดำและ
 เศรษฐกิจหมุนิเว่ย่นิ

4. เปีล่�ย่นิผ่านิสู่่่การคมนิาคมขนิสู่่ง
 ท่ี่�ช่าญฉลาดำและยั่�งย่่นิ

5. นิโย่บาย่การเกษต่รท่ี่�สู่่งเสู่รมิ
 ระบบอาหารท่ี่�เปีน็ิปีระโย่ช่น์ิ
 ต่่อสุู่ขภาพและเปีน็ิมติ่ร
 ต่่อสิู่�งแวดำล้อม

6. อนุิรกัษ์และสู่่งเสู่รมิความ
 หลากหลาย่ที่างช่ว่ภาพ

7. มุง่สู่่่สัู่งคมและสิู่�งแวดำล้อม
 ไรม้ลพิษ

ส่หภาพยุโรปีให้ความส่ำาค้ญและต่ั้อส่่้อย่างจรงิจ้งก้บการเปีล้�ยนแปีลง
ส่ภาพอากาศและมลภาวะ โด้ยปีระกาศเปี้าหมายส่รา้งยุโรปีท้ี่�ม้ความเปี็น 
กลางที่างคารบ์อนภายในปีี พ.ศ. 2593 และได้้ออก European Green Deal 
ใหเ้ปีน็กรอบการด้ำาเนินงานภายในปี ีพ.ศ. 2553 - 2564 เพื�อมุง่ส่รา้งเศรษฐกิจ
ยุโรปีให้เติั้บโตั้อย่างย้�งยืน บรรลุเป้ีาหมายปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกเป็ีนศ่นย์ในปี ี
พ.ศ. 2593 และปีกปี้องสิ่�งแวด้ล้อมท้ี่�เปี็นถิู�นท้ี่�อย่ต่ั้ามธุรรมชาติั้ โด้ยไมทิ่ี่�งใคร
ไว้ข็า้งหล้ง 

ท้ี่�งน้�ส่หภาพยโุรปีมุง่หมายให้ European Green Deal ส่รา้งผลเชงิบวกต่ั้อ
ส่ถูานการณ์์การเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพอากาศและสิ่�งแวด้ล้อม และส่ะท้ี่อนบที่บาที่
การเป็ีนผ้่นำาในด้้านการเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภ่มิอากาศโลกข็องส่หภาพยุโรปี  
รวมถู่งส่่งเส่รมิช้วิตั้ความเปี็นอย่่ข็องพลเมืองและการเจรญิเติั้บโตั้อย่างย้�งยืน
ข็องเศรษฐกิจยโุรปี โด้ยมก้ารปีระกาศนโยบาย ยทุี่ธุศาส่ตั้รแ์ละแผนปีฏิิบติ้ั้การ 
ท้ี่�ครอบคลุมปีระเด็้นเป้ีาหมายข็อง European Green Deal เพื�อบรรลุ
ว้ตั้ถูุปีระส่งค์หล้กในการส่่งเส่รมิใหใ้ช้ที่รพ้ยากรอย่างเหมาะส่มเพื�อส่รา้งยุโรปี
ให้ม้เศรษฐกิจส้่เข็้ยวปีลอด้คารบ์อน ส่่งเส่รมิระบบเศรษฐกิจหมุนเว้ยน ฟื� นฟ่
ธุรรมชาติั้ท้ี่�ม้ความหลากหลายที่างช้วภาพ และกำาจ้ด้มลพิษในสิ่�งแวด้ล้อม  
ซึ่่�งยทุี่ธุศาส่ตั้รแ์ละแผนงานส่ำาค้ญๆ ภายใต้ั้กรอบ European Green Deal เช่น

สรา้งเศรษัฐกิจส่เขย่วด้วย European Green Deal

Towards the sustainable future
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Towards the sustainable future

• กฎหมายส่ภาพอากาศข็องส่หภาพยโุรปี (European Climate Law) 
• ยุที่ธุศาส่ตั้รพ์ล้งงานหมุนเว้ยนนอกชายฝัั่� ง เพื�อปีระเมินศ้กยภาพการจ้ด้หา 
 พล้งงานหมนุเว้ยนจากแหล่งพล้งงานนอกชายฝั่ั� งที่ะเล 
• Renovation Wave Strategy ภายใต้ั้เป้ีาหมายการจ้ด้หาพล้งงานส่ะอาด้และ 
 ปีลอด้ภ้ย เพื�อปีรบ้ปีรุงปีระสิ่ที่ธุภิาพการใชพ้ล้งงานข็องอาคารในส่หภาพยโุรปี  
 และยกระด้้บคณุ์ภาพชวิ้ตั้ข็องผ่อ้ย่อ่าศ้ย
• แผนปีฏิิบติ้ั้การเศรษฐกิจหมนุเว้ยน (Circular Economy Action Plan) เพื�อ 
 เปีล้�ยนผ่านอตุั้ส่าหกรรมยโุรปีส่่่เศรษฐกิจหมนุเว้ยน

ขอ้มูลุ่จาก https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://thaieurope.net/2021/02/12/eu-green-deal-2020-and-wp-2021/
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ปีระเที่ศไที่ยได้้แส่ด้งเจตั้จำานงในการรว่มแกไ้ข็ปัีญหา
การเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภ่มิอากาศข็องโลกภายใต้ั้ความ
ตั้กลงปีารส้่ ท้ี่�มเ้ปีา้หมายลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกรอ้ย
ละ 20-25 ภายในปีี พ.ศ. 2573 ซึ่่�งเท้ี่ยบเท่ี่าก๊าซึ่เรอืนกระจก
ไมน้่อยกว่า 111 ล้านต้ั้นคารบ์อนได้ออกไซึ่ด์้ ผ่านวิธุก้ารต่ั้างๆ 
เชน่ การลด้ปีรมิาณ์การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกท้ี่�เกิด้ข็่�นจาก
การด้ำาเนินธุุรกิจ ท้ี่�งที่างตั้รงและที่างอ้อม (ตั้ามข็อบเข็ตั้
คารบ์อนฟตุั้ปีรนิท์ี่ scope 1, 2 และ 3) การลงที่นุเพื�อเปีล้�ยน
ผา่นส่่พ่ล้งงานส่ะอาด้ เชน่ พล้งงานแส่งอาทิี่ตั้ยแ์ละพล้งงาน
ลม การออกแบบว้ส่ด้แุละผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ในกระบวนการผลิตั้ท้ี่�ใช้
ที่รพ้ยากรน้อยลง เพื�อชว่ยลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจก การ
จ้ด้ซึ่ื�อส้่เข็ย้วในองค์กร เชน่ พจิารณ์าการใช้ว้ตั้ถูดิุ้บหรอืว้ส่ดุ้
ท้ี่�ไมท่ี่ำาลายสิ่�งแวด้ล้อม การเข็า้รว่มโครงการซึ่ื�อข็ายคารบ์อน
เครดิ้ตั้ภาคส่มค้รใจ เป็ีนต้ั้น

ล่าสุ่ด้ เมื�อเดื้อนกุมภาพ้นธุ์ พ.ศ. 2564 ส่ภา
อุตั้ส่าหกรรมแห่งปีระเที่ศไที่ย (ส่.อ.ที่.) และส่ำาน้กงาน
นโยบายและแผนพล้งงาน (ส่นพ.) กระที่รวงพล้งงาน ได้้รว่ม
ลงนามบ้นท่ี่กข็้อตั้กลงความรว่มมือจ้ด้ที่ำาฐานข็้อม่ลการใช้
พล้งงานโด้ยวิธุท้ี่างอิเล็กที่รอนิกส์่ (Database) ข็องส่มาชิก 
ส่.อ.ที่. ซึ่่�งจะชว่ยใหส้่ามารถูกำาหนด้เปีา้หมายในการลด้การ
ปีล่อยก๊าซึ่เรอืนกระจกและมาตั้รการลด้การปีล่อยก๊าซึ่เรอืน
กระจกข็องภาคอุตั้ส่าหกรรม ส่อด้คล้องก้บแผน “การม ้
ส่่วนรว่มท้ี่�ปีระเที่ศกำาหนด้” หรอื NDC  ท้ี่�ไที่ยแส่ด้งเจตั้นารมย ์
ไว้ก้บภาค้ความตั้กลงปีารส้่ นอกจากน้�น ส่.อ.ที่. ยง้รว่มก้บ 

หน่วยงานท้ี่�เก้�ยวข็้อง ส่น้บส่นุนภาคธุุรกิจอุตั้ส่าหกรรมใน
เข็ตั้พฒ้นาพเิศษภาคตั้ะว้นออก (EEC) ใหเ้ปีน็อตุั้ส่าหกรรม
คารบ์อนตั้ำา 

นอกจากน้�  เมื�อ ว้นท้ี่�  1  ม้นาคม พ.ศ.  2564  
คณ์ะกรรมการนโยบายการเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภ่มิอากาศ
แห่งชาติั้ (กนภ.) ได้้เห็นชอบต่ั้อส่าระส่ำาค้ญข็อง (รา่ง) 
พระราชบญ้ญติ้ั้การเปีล้�ยนแปีลงส่ภาพภม่อิากาศ พ.ศ. ....  
และ (รา่ง) กรอบหล้กการกฎหมายลำาด้้บรอง โด้ยจะม้
การนำาเส่นอต่ั้อคณ์ะรฐ้มนตั้รเ้พื�อพิจารณ์าเห็นชอบต่ั้อไปี 
ซึ่่�งหมายความว่าในอนาคตั้อ้นใกล้ ปีระเที่ศไที่ยกำาล้งจะ
ม้กฎหมายโลกรอ้นฉบ้บแรก ด้้งน้�นภาคเอกชนจ่งควรเริ�ม
เตั้รย้มการด้้านการลด้คารบ์อนในองค์กร รวมท้ี่�งในสิ่นค้า
และบรกิาร เพื�อให้ส่ามารถูปีรบ้ต้ั้วได้้อย่างรวด้เรว็ และ
ส่ามารถูชิงความได้้เปีรย้บจากค่่แข็่งเมื�อม้กฎหมายออกมา
ควบคมุ โด้ยเฉพาะการนำาเที่คโนโลย ้และนว้ตั้กรรมมาใช้

ในปีัจจุบ้น ความก้าวหน้าที่างเที่คโนโลย้ที่ำาให ้
การปีรบ้ต้ั้วเพื�อเปี็นมิตั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อมไม่ยากอย่างท้ี่�คิด้ 
ยกต้ั้วอยา่งเชน่ นว้ตั้กรรมเมด็้พลาส่ติั้ก INNATE™ ข็อง Dow  
ท้ี่�ส่ามารถูผลิตั้บรรจภุ้ณ์ฑ์์ได้้แข็ง็แรงข็่�นกว่าเดิ้ม และใชเ้มด็้
พลาส่ติั้กน้อยลง 18% ส่ามารถูลด้การปีลด้ปีล่อยก๊าซึ่เรอืน
กระจกได้้เปี็นจำานวนมากและย้งรไ้ซึ่เคิลได้้ โด้ยผ้่ผลิตั้ใช ้
งบปีระมาณ์ไม่แตั้กต่ั้างจากเดิ้ม แต่ั้ได้้บรรจุภ้ณ์ฑ์์ท้ี่�ม้
คณุ์ส่มบติ้ั้ด้้กว่าเดิ้ม

ก๊าซิเรอืนกระจกแลุ่ะกฎหมายโลุ่กรอ้นฉบับแรก

การปรบัตัวด้านคัวามยั�งยนืในประเทศไทย
นอกจากในต่ั้างปีระเที่ศท้ี่�ม้การตืั้�นต้ั้วเรื�องสิ่�งแวด้ล้อมและความย้�งยืนแล้วน้�น องค์กรธุุรกิจข็องไที่ยเองก็ม้ความ

เคลื�อนไหวในด้้านความย้�งยืนท้ี่�น่าส่นใจด้้วยเช่นก้น ซึ่่�งท้ี่�งหมด้เกิด้ข็่�นจากความรว่มมือข็องท้ี่�งภาครฐ้ เอกชน และภาค
ปีระชาชน ท้ี่�ผล้กด้้นใหเ้กิด้ความเปีล้�ยนแปีลงด้้านสิ่�งแวด้ล้อมข็องไที่ยไปีส่่่จดุ้หมายท้ี่�ใกล้ก้บปีระชาคมโลกมากข็่�น
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BCG โมเด้ล เป็ีนแนวคิด้
การพ้ฒนาเศรษฐกิจท้ี่�รฐ้บาลเพิ�ง
ปีระกาศใชเ้มื�อเรว็ๆ น้� ปีระกอบด้้วย 
3 เศรษฐกิจหล้กได้้แก่

B = Bio economy ระบบ
เศรษฐกิจช้วภาพ มุ่งเน้นการใช้
ที่รพ้ยากรช้วภาพให้เกิด้ปีระโยชน์
ส่่งสุ่ด้ เช่น การพ้ฒนาพ้นธุุพ์ืชให้ม้
ธุาตัุ้อาหารส่่ง หรอืให้ผลผลิตั้มาก
ข็่�น การนำาผลผลิตั้ที่างการเกษตั้ร
มาส่รา้งมล่ค่าเพิ�ม

C = Circular economy ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเว้ยน ซึ่่�งเชื�อมโยงก้บ 
B โด้ยมุ่งเน้นการใชท้ี่รพ้ยากรอยา่ง
คุ้มค่าท้ี่�สุ่ด้ และเปีล้�ยนจากการ
บรโิภคแบบเส้่นตั้รงท้ี่� "ใช้แล้วทิี่�ง" 
ให้เปีน็ “วงกลม” คือนำาที่รพ้ยากรท้ี่�
ใชแ้ล้วกล้บมาหมนุเว้ยนใชป้ีระโยชน์
ใหม ่เชน่ การรไ้ซึ่เคิล การนำาข็องเส้่ย
จากอตุั้ส่าหกรรมหน่�งมาเป็ีนว้ตั้ถูดิุ้บ
ข็องอตุั้ส่าหกรรมอื�น เชน่ นำากากมน้
ส่ำาปีะหล้งจากการผลิตั้แป้ีงไปีผลิตั้
เอที่านอล นำานำาม้นเหลือทิี่�งจาก
การผลิตั้กระด้าษไปีผลิตั้พลาส่ติั้ก
ชว้ภาพ

G = Green Economy ระบบ
เศรษฐกิจส้่เข็้ยว ท้ี่�ครอบคลุมท้ี่�ง B 
และ C ซึ่่�งมุง่แกไ้ข็ปีญัหาสิ่�งแวด้ล้อม 
ส่รา้งความย้�งยืน โด้ยใช้เที่คโนโลย้
และนว้ตั้กรรมเปีน็ต้ั้วข็บ้เคลื�อนหล้ก

แผนปีฏิิบติ้ั้การการจ้ด้การข็ยะพลาส่ติั้ก พ.ศ. 2561-2573 หรอื roadmap 
การจ้ด้การข็ยะพลาส่ติั้กข็องปีระเที่ศไที่ย เน้นการใชพ้ลาส่ติั้กเท่ี่าท้ี่�จำาเปีน็ และ
นำาแนวคิด้ “เศรษฐกิจหมนุเว้ยน” หรอื Circular Economy มาใชโ้ด้ยเปีล้�ยนมมุ
มองว่าข็ยะเปีน็ที่รพ้ยากรท้ี่�นำามาใชซ้ึ่ำา หรอื รไ้ซึ่เคิลเปีน็วงจรได้้ ซึ่่�งจะที่ำาใหไ้มม่้
พลาส่ติั้กเหลือใชห้ลดุ้รอด้ออกส่่่สิ่�งแวด้ล้อม

ในปีี พ.ศ. 2564 ภาครฐ้ได้้ปีระกาศลด้การใช้พลาส่ติั้ก “ใช้แล้วทิี่�ง”  
ท้ี่�เปีน็เปีา้หมาย 4 ชนิด้ ได้้แก่ ถูงุพลาส่ติั้กหห่ิ�วท้ี่�บางกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟม
บรรจอุาหาร แก้วพลาส่ติั้กท้ี่�บางกว่า 100 ไมครอน และหลอด้พลาส่ติั้ก ภายใน
ปี ีพ.ศ. 2565 (ยกเว้นการใชใ้นเด็้ก คนชรา ผ่ป้ีว่ย) และเตั้รย้มการนำาพลาส่ติั้ก
เปีา้หมาย 7 ชนิด้ (ถูงุพลาส่ติั้กหห่ิ�วแบบหนา บรรจภุ้ณ์ฑ์์ฟิล์มพลาส่ติั้กช้�นเด้้ยว 
ข็วด้พลาส่ติั้กที่กุชนิด้ ฝั่าข็วด้ แก้วพลาส่ติั้ก ถูาด้ และกล่องอาหารและช้อน ส้่อม 
ม้ด้พลาส่ติั้ก) กล้บเข็้าส่่่ระบบเศรษฐกิจหมุนเว้ยนเพื�อใชป้ีระโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
50% ภายในปี ีพ.ศ. 2565  

ด้้วยเปี้าหมายท้ี่�รว่มก้นกำาหนด้ข็่�นมาน้� ปีระเที่ศไที่ยจ่งม้ความท้ี่าที่าย
ใหม่ท้ี่�ท้ี่�งผ่้ผลิตั้ ผ่ใ้ห้บรกิาร และผ่้บรโิภค ซึ่่�งเก้�ยวข็้องก้บบรรจุภ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้ก
ต้ั้องก้าวไปีให้ถู่งพรอ้มๆ ก้น เชน่ การพฒ้นาบรรจภุ้ณ์ฑ์์พลาส่ติั้กใหร้ไ้ซึ่เคิลได้้ 
เพื�อใหท้ี่รพ้ยากรท้ี่�มค่้าได้้กล้บเข็า้ส่่่ระบบเศรษฐกิจหมนุเว้ยน รวมถู่งการจ้ด้การ
ระบบค้ด้แยกและจ้ด้ส่่งข็ยะให้กล้บเข็้าส่่่วงจรการรไ้ซึ่เคิลใหไ้ด้้ ซึ่่�งท้ี่�ผ่านมาก็ม้
ความพยายามในเรื�องน้�มาโด้ยตั้ลอด้

การยกระดับการใช้ีพัลุ่าสติกสำาหรบัผู้บรโิภัคั
ในประเทศไทย

เมื�อ BCG 
เปน็วาระแห่งชีาติ

Green economy

Circular
economyBioeconomy
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สำานักงานใหญ่่
ช่ั�นิ 8, 14-16 อาคารไวท์ี่กรุป๊ี 2
เลขท่ี่� 75 ซอย่ร่เบย่่ ถนินิสุู่ขุมวิที่ 42 
พระโขนิง กรุงเที่พฯ 10110
โที่รศพัท์ี่ 0 2365 7000
โที่รสู่าร 0 2381 1249

สถุานท่�ตั�งโรงงาน
นิิคมอุต่สู่าหกรรมมาบต่าพุดำ
เลขท่ี่� 8 ถนินิไอ-4 นิิคมอตุ่สู่าหกรรมมาบต่าพุดำ
อำาเภอเมอ่ง จงัหวัดำระย่อง 21150
โที่รศพัท์ี่ 0 3867 3000
โที่รสู่าร 0 3868 3991

สถุานท่�ตั�งโรงงาน 
นิิคมอุต่สู่าหกรรมเอเซย่่
เลขท่ี่� 10 หม่ ่2 นิิคมอุต่สู่าหกรรมเอเซย่่
ต้่่ ปี.ณ. 71 ต่ำาบลบา้นิฉาง อำาเภอบา้นิฉาง 
จงัหวัดำระย่อง 21130
โที่รศพัท์ี่ 0 3892 5500
โที่รสู่าร 0 3860 5903

www.dow.com/thailand
Dow Thailand
Dow Thailand Group

ชืี�อภัาพั "วิถุ่ช่ีวิต" 
ถุ่ายโดย ค่ัณชีาญ่วิทย ์อสิราส่วิภัากร 
รางวัลช่นิะเลิศ ปีระเภที่ปีระช่าช่นิทัี่�วไปี
การปีระกวดำภาพถ่าย่ 
"ห้องเรย่่นิธิรรมช่าติ่ ปีา่ช่าย่เลนิปีากนิำาปีระแสู่" 
โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance
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