
D I G I T A L
I N N O V A T I O N

Converting data into answers to business needs
with digital innovation 2   2019

ถอดสมการข้อมูลเป็นคำาตอบธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล



GET IN TOUCH

Read All Around Plastics Online via

Get in touch with us on Facebook

www.scgchemicals.com/
allaroundplastics

facebook

 All Around Plastics
Editorial Team

CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม

58

22

SCG 
CHEMICALS 
NEWS
ข่าวรอบรั้ว

10

34

48

66

04

16

38

54

44

COVER STORY
เรื่องจากปก

ISSUE 2 / 2019

กองบรรณาธกิาร

รู้ตวัอกีท ีปี 2019 ก็ผ่านมาครึง่หนึง่แล้ว ว่ากันว่าย่ิงอายุ

มากขึน้เท่าไร ความรูส้กึท่ีเรามต่ีอเวลาก็จะย่ิงผ่านไปเรว็เท่าน้ัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันที่โลกหมุนหนึ่งรอบด้วยเวลา 

24 ชัว่โมงเหมอืนในอดตีก็จรงิ แต่ภายในหนึง่วันน้ันมสีิง่ต่าง ๆ 

เกิดขึ้นพร้อมกันมากมาย เทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีพัฒนาได้

อย่างก้าวกระโดดด้วยต้นทนุทางความรูท้ีส่ัง่สมกันมาและต้นทุน

การผลติเทคโนโลยีท่ีลดลงจนท�าให้หลายคนอาจจะรบัมอืไม่ทนั 

หากไม่ปรับจงัหวะให้สอดคล้องไปกับอตัราการหมนุของโลก

All Around Plastics ฉบบัน้ีจงึจะพาทกุท่านไปส�ารวจโลก

แห่งปัญญาประดษิฐ์ เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที ่21 ซึง่จะเปลีย่น

โฉมหน้า เปลี่ยนวิธีการท�างานของเราทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง 

ในเมือ่การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ท่ีไม่อาจปฏเิสธหรอืต้านทาน 

เราจะท�าอย่างไรให้เครือ่งมอืสดุฉลาดล�า้น้ีมาช่วยท�าให้งานของ

เราเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่ในฉบบัน้ีเรามตีวัอย่างนวัตกรรม

ดจิทิลัของเอสซจี ีเช่น แอปพลเิคชนัขบัด ีท่ีช่วยเพ่ิมความปลอดภยั

ในการขบัรถของพนกังานขบัรถขนส่ง และบทสมัภาษณ์การน�า

ดิจิทัลมาปรับใช้ในการท�างานของเอสซีจี

นอกจากนีเ้รายังมหีวัข้ออืน่ ๆ  ท่ีน่าสนใจท่ีเราได้เก็บข้อมลู

มารวมไว้ในฉบบัน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเศรษฐกิจหมนุเวียนซึง่ก�าลงั

เป็นหัวข้อทีพู่ดถึงกันเป็นอย่างมากในวงการพลาสตกิ โดยเรา

ได้สรปุมมุมองของท้ังภาครฐั และผูผ้ลติช้ันน�าอย่าง P&G ทีม่ี

ต่อการปรับตัวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามมาด้วย

เร่ืองราวความร่วมมอืทีน่่าช่ืนใจจากโครงการออกแบบและพัฒนา

เท้าเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียม ฯ แห่งประเทศไทย ตัวอย่าง

การรวมพลงัเพ่ือสร้างสรรค์สิง่ดีดใีห้กับสงัคม ส�าหรบักิจกรรม

เพื่อสังคมฉบับนี้ พบกับโครงการ The LifesaverTM ที่ขยาย

ผลจากการรณรงค์ในบรษิทั ฯ ไปสูช่มุชนใกล้โรงงาน เพ่ือสร้าง

ความปลอดภยับนท้องถนนให้เกิดขึน้ได้จรงิ รวมถึงเรือ่งใกล้

ตวัอย่างการเลือกใช้ภาชนะเมลามีนอย่างไรให้ปลอดภัย 

เป็นต้น

 

ในโลกท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ข้อมลูข่าวสารถือเป็น

เร่ืองส�าคญัท่ีจะช่วยให้เราสามารถเรยีนรู ้และปรบัเปลีย่นได้ทนั

ท่วงที หวังว่าเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีน่�ามาฝากในฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่้านทกุท่านนะคะ เริม่ต้นหมนุไปตามจงัหวะของโลกง่าย ๆ  

จากการพลิกอ่านเรื่องราวที่เราน�ามาฝากในฉบับนี้กันค่ะ

Before we know it, we are already half way into the year 2019. 

It is said that as we grow older, time seems to pass faster. 

This is especially true in the current world, where, albeit having 

24 hours a day just as it always did, so many things seem to be 

happening at the same time. Thanks to the wealth of knowledge 

that humanity has amassed and the falling production costs in 

the tech world, technology has been advancing at a blinding pace 

– a development that threatens to leave players who fail to keep 

up ill-equipped and unable to cope with the changes.

Therefore, in this issue of All Around Plastics, we will explore 

the world of artificial intelligence (AI), the 21st-century technology 

that will revolutionize the way we work, and see how we can take 

advantage of this invention to enhance our efficiency and cope 

with the inexorable force of change. Featured in this issue are 

the application Kubdee, developed by SCG to increase the safety 

of delivery drivers, and an interview on how digital technology is 

being applied at SCG.

This issue also looks into several other interesting topics. 

Among these is the circular economy – a much-discussed subject 

in the plastic industry. We will look at the perspectives of the 

government and a leading manufacturer like P&G towards this 

new model and how organizations should adapt themselves. 

It features SCG’s uplifting collaboration with the Prostheses 

Foundation of H.R.H the Princess Mother, in which the company 

helped design and develop prosthetic feet and contributed 

to a better society. You will also learn more about The LifesaverTM, 

a project for better road safety that started out as a campaign within 

SCG and later developed into a CSR project that has been 

introduced to communities around the company’s plants, and tips 

on how to choose melamine ware that is safe for you.

In the fast-moving world, it is information that will enable us 

to keep pace with the changes. We hope that the stories in these 

pages will be helpful as you navigate the ever-shifting landscape 

and make adaptations to stay well-equipped.
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กองบรรณาธกิาร

รูต้วัอกีท ีปี 2019 ก็ผ่านมาครึง่หนึง่แล้ว ว่ากันว่าย่ิงอายุ

มากขึน้เท่าไร ความรูส้กึท่ีเรามต่ีอเวลาก็จะย่ิงผ่านไปเรว็เท่าน้ัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันที่โลกหมุนหนึ่งรอบด้วยเวลา 

24 ชัว่โมงเหมอืนในอดตีก็จรงิ แต่ภายในหนึง่วันน้ันมสีิง่ต่าง ๆ 

เกิดขึ้นพร้อมกันมากมาย เทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีพัฒนาได้

อย่างก้าวกระโดดด้วยต้นทนุทางความรูท้ีส่ัง่สมกันมาและต้นทุน

การผลติเทคโนโลยีท่ีลดลงจนท�าให้หลายคนอาจจะรบัมอืไม่ทนั 

หากไม่ปรบัจงัหวะให้สอดคล้องไปกับอตัราการหมนุของโลก

All Around Plastics ฉบับน้ีจงึจะพาทกุท่านไปส�ารวจโลก

แห่งปัญญาประดษิฐ์ เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที ่21 ซึง่จะเปลีย่น

โฉมหน้า เปลี่ยนวิธีการท�างานของเราทุกคนไปอย่างสิ้นเชิง 

ในเมือ่การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ท่ีไม่อาจปฏเิสธหรอืต้านทาน 

เราจะท�าอย่างไรให้เคร่ืองมอืสดุฉลาดล�า้น้ีมาช่วยท�าให้งานของ

เราเกิดประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่ในฉบบัน้ีเรามตีวัอย่างนวัตกรรม

ดจิทิลัของเอสซจี ีเช่น แอปพลเิคชนัขบัด ีท่ีช่วยเพ่ิมความปลอดภยั

ในการขบัรถของพนกังานขบัรถขนส่ง และบทสมัภาษณ์การน�า

ดิจิทัลมาปรับใช้ในการท�างานของเอสซีจี

นอกจากนีเ้รายังมหีวัข้ออืน่ ๆ  ท่ีน่าสนใจท่ีเราได้เก็บข้อมลู

มารวมไว้ในฉบบัน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเศรษฐกิจหมนุเวียนซึง่ก�าลงั

เป็นหัวข้อทีพู่ดถึงกันเป็นอย่างมากในวงการพลาสตกิ โดยเรา

ได้สรุปมมุมองของท้ังภาครัฐ และผูผ้ลติช้ันน�าอย่าง P&G ทีม่ี

ต่อการปรับตัวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามมาด้วย

เรือ่งราวความร่วมมอืทีน่่าชืน่ใจจากโครงการออกแบบและพัฒนา

เท้าเทียมให้กับมูลนิธิขาเทียม ฯ แห่งประเทศไทย ตัวอย่าง

การรวมพลงัเพ่ือสร้างสรรค์สิง่ดีดใีห้กับสงัคม ส�าหรบักิจกรรม

เพื่อสังคมฉบับนี้ พบกับโครงการ The LifesaverTM ที่ขยาย

ผลจากการรณรงค์ในบรษิทั ฯ ไปสูช่มุชนใกล้โรงงาน เพ่ือสร้าง

ความปลอดภยับนท้องถนนให้เกิดขึน้ได้จรงิ รวมถึงเรือ่งใกล้

ตวัอย่างการเลือกใช้ภาชนะเมลามีนอย่างไรให้ปลอดภัย 

เป็นต้น

 

ในโลกท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ข้อมลูข่าวสารถือเป็น

เรือ่งส�าคญัท่ีจะช่วยให้เราสามารถเรยีนรู ้และปรบัเปลีย่นได้ทนั

ท่วงที หวังว่าเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีน่�ามาฝากในฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์

ต่อผูอ่้านทกุท่านนะคะ เริม่ต้นหมนุไปตามจงัหวะของโลกง่าย ๆ  

จากการพลิกอ่านเรื่องราวที่เราน�ามาฝากในฉบับนี้กันค่ะ

Before we know it, we are already half way into the year 2019. 

It is said that as we grow older, time seems to pass faster. 

This is especially true in the current world, where, albeit having 

24 hours a day just as it always did, so many things seem to be 

happening at the same time. Thanks to the wealth of knowledge 

that humanity has amassed and the falling production costs in 

the tech world, technology has been advancing at a blinding pace 

– a development that threatens to leave players who fail to keep 

up ill-equipped and unable to cope with the changes.

Therefore, in this issue of All Around Plastics, we will explore 

the world of artificial intelligence (AI), the 21st-century technology 

that will revolutionize the way we work, and see how we can take 

advantage of this invention to enhance our efficiency and cope 

with the inexorable force of change. Featured in this issue are 

the application Kubdee, developed by SCG to increase the safety 

of delivery drivers, and an interview on how digital technology is 

being applied at SCG.

This issue also looks into several other interesting topics. 

Among these is the circular economy – a much-discussed subject 

in the plastic industry. We will look at the perspectives of the 

government and a leading manufacturer like P&G towards this 

new model and how organizations should adapt themselves. 

It features SCG’s uplifting collaboration with the Prostheses 

Foundation of H.R.H the Princess Mother, in which the company 

helped design and develop prosthetic feet and contributed 

to a better society. You will also learn more about The LifesaverTM, 

a project for better road safety that started out as a campaign within 

SCG and later developed into a CSR project that has been 

introduced to communities around the company’s plants, and tips 

on how to choose melamine ware that is safe for you.

In the fast-moving world, it is information that will enable us 

to keep pace with the changes. We hope that the stories in these 

pages will be helpful as you navigate the ever-shifting landscape 

and make adaptations to stay well-equipped.
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บริษัท เอพี อัพโก้ จ�ากัด
โทร. 0-2726-7492-7
บริษัท ชนิกานต์โพลิเมอร์ส จ�ากัด
โทร. 0-2328–0021-5
บริษัท เอฟ วาย ซี จ�ากัด
โทร. 0-2212-4111-2
บริษัท แกรนด์โพลีเมอร์อินเตอร์ จ�ากัด
โทร. 0-2726-6151-53, 0-2328-2050-59

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หาดใหญ่รุ่งโรจน์พลาสติก
โทร. 074-439-665
บริษัท อินเตอร์โพลิเอททีลีน จ�ากัด
โทร. 0-2898-0888-91
บริษัท อินทราแมกซ์ จ�ากัด
โทร. 0-2678-3938-40
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จ�ากัด
โทร. 0-2225-0200, 0-2226-0088

บริษัท พรีเมียร์พลาสติก จ�ากัด
โทร. 0-2422-2333
บริษัท สยามโพลิเมอร์สซัพพลาย จ�ากัด
โทร. 0-2452-1388
บริษัท สุวรรณทวีโชติเทรดดิ้ง จ�ากัด
โทร. 034-865-707-9
บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จ�ากัด
โทร. 0-2294-6300-12
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บริษัท กิจเจริญพร จ�ากัด
โทร. 0-2878-8720-2

บทความและทัศนะที่พิมพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SCG Chemicals แต่อย่างใด
The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals.
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เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรราย
ใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำาในภูมิภาค
เอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไป
จนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท 
คอื พอลเิอทลีิน พอลิโพรพิลนี พอลไิวนิลคลอไรด์ พอลิ
สไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

SCG Chemicals is one of the largest integrated 
petrochemical companies in Asia and a key in-
dustry leader. We manufacture and supply a full 
range of petrochemical products ranging from 
upstream monomers to downstream polymers 
including polyethylene, polypropylene, polyvinyl 
chloride, polystyrene and MMA.
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4 5COVER STORY | เรื่องจากปก

	 ในโลกยุคปัจจุบันนี้	เราต่างได้ยินค�าว่า	เทคโนโลยี	ดิจิทัล	ออนไลน์	และนวัตกรรมอยู่บ่อย

คร้ังในชีวติประจ�าวนั	ทัง้ด้านการติดต่อส่ือสาร	การเก็บข้อมลู	หรือการท�าธรุกรรมทางการเงิน	

แต่หลายคนก็ยังไม่คุ้นเคยกับการน�าสิง่เหล่านีม้าใช้กบัการท�างานในเชงิอตุสาหกรรม	All	Around	

Plastics	ฉบบัน้ีจะพาทุกท่านไปท�าความรูจ้กักบันวตักรรมดจิทิลัท่ีจะมาช่วยเพิม่ประสิทธภิาพ

ของการท�างานในแง่มุมธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น

	 คุณมงคล	เฮงโรจนโสภณ	Vice	President	-	Olefins	Business	and	Operations	หนึง่ใน
ผูน้�าของธรุกจิเคมคิอลส์	เอสซีจ	ีอธบิายแนวคิดของ	Digital	Innovation	หรือนวตักรรมดจิทิลั

ให้เข้าใจง่าย	ๆ 	ไว้ว่าเป็นการสร้างส่ิงใหม่	ๆ 	ท่ีตอบโจทย์ผู้ใช้งานโดยอาศยัเทคโนโลยีสองส่วนหลัก

อย่าง	IT	และ	OT	มาท�างานร่วมกัน	โดย	IT	หรือ	Information	Technology	เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมลูนับแสนนับล้านให้เป็นระบบ	น�ามาผสมผสานกบั	OT	หรือ	Operation	Technology	

ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ	หรือโปรแกรมต่าง	ๆ 	เพือ่มาจดัการ	วเิคราะห์ข้อมูลมหาศาลเหล่าน้ันให้สามารถ

แก้ไขปัญหา	 เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานได้	 และพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่าง

แม่นย�า

	 Technology,	digital,	online,	innovation	–	these	are	buzzwords	that	we	hear	so	

very	frequently	today	in	all	spheres,	from	communication	and	data	storage	to	finance.	

However,	it	is	not	as	often	to	hear	about	their	industrial	applications.	In	this	issue	

of	All	Around	Plastics,	we	will	get	a	closer	look	at	digital	innovations	that	have	been	

employed	to	increase	business	and	industrial	efficiency.

	 Mongkol	Hengrojanasophon,	Vice	President	-	Olefins	Business	and	Operations,	
Chemicals	Business,	SCG	explains	in	simple	terms	that	digital	innovation	is	any	
new	creation	that	takes	advantage	of	both	IT	and	OT	to	meet	the	user’s	needs.	

IT	or	information	technology	enables	us	to	store	a	massive	amount	of	data	systematically,	

while	OT	or	operation	technology	gives	us	tools	or	programs	that	allow	us	to	manage	

and	analyze	our	data	in	order	to	solve	problems,	improve	efficiency,	and	make	accurate	

predictions.

DIGITAL
INNOVATION
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อทุกธุรกิจ
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นวัตกรรมดิจิทัล จึงไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดอยู่แค่กำรคิดค้นสินค้ำ
ข้ึนมำใหม่ หรือสร้ำงสินค้ำที่ไม่เคยมีมำก่อนบนโลก แต่เป็นกำรน�ำ
เทคโนโลยีมำท�ำงำนร่วมกับข้อมูล พัฒนำมำเป็นนวัตกรรม
กำรจดักำรรูปแบบใหม่ ท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ 

	 เป้าหมายแรกในการน�าเอาเรือ่งดจิทัิลมาใช้ในการจดัการโรงงาน

ของเอสซจีคีอืการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั	จาก

เมื่อก่อนที่อุตสาหกรรมจะเน้นแข่งขันกันแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	

แต่ในความเป็นจริงแล้วนวัตกรรมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงเรื่องของ

ผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	เท่านัน้	แต่ยังปรบัใช้กับเรือ่งการคิดค้นระบบการจดัการ

ข้อมูล	หรือระบบการท�างานที่น�าเทคโนโลยีมาช่วยให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	Augmented	Reality	(AR)	เทคโนโลยีที่จ�าลอง

ภาพเสมือน	 3	มิติเข้ามาทับซ้อนกับภาพจริงซึ่งใช้กันแพร่หลายใน

วงการเกมเพ่ือท�าให้ผูเ้ล่นรูสึ้กสมจรงิย่ิงขึน้	ก็สามารถน�ามาใช้กับการ

วิเคราะห์เคร่ืองจักรในโรงงานได้โดยน�ามาปรับให้สามารถเชื่อมต่อ

ภาพเครื่องจักรและแสดงข้อมูลให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจ

สอบสภาพเครือ่งจกัรผ่านเครือ่งมอืสือ่สารหรอืคอมพิวเตอร์ได้แม้ไม่ได้

อยู่หน้าเคร่ืองจกัร	เป็นต้น	หรอือปุกรณ์อย่างโดรนทีค่นท่ัวไปใช้ในการ

ถ่ายภาพวีดโีอ	เมือ่น�ามาผสมผสานกับเทคโนโลยี	RFID	ก็สามารถประยุกต์

ใช้กับการตดิตามความคบืหน้าของโครงการก่อสร้างต่าง	ๆ 	ได้รวดเรว็	

สามารถเหน็ภาพได้ชดัเจนขึน้	เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่านวัตกรรมดจิทิลันัน้

ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานนั่นเอง

As such, digital innovation is not restricted to the creation 
of new products that have never been seen in the world. 
Rather, it involves applying technology to data and developing 
new management formats that meet the user’s needs.

	 The	first	goal	of	applying	digital	innovation	to	the	management	

of	SCG’s	plants	is	to	improve	the	company’s	competitiveness.	

Rather	than	being	confined	to	product	development	as	in	the	past,	

innovation	can	actually	be	used	for	many	other	purposes,	such	as	

to	create	new	data	management	systems	and	improve	the	efficiency	

of	work	systems.	An	example	is	the	use	of	augmented	reality	

(AR)	technology,	commonly	employed	in	computer	games	to	

superimpose	3D	images	over	the	user’s	view	of	the	real	world	for	

enhanced	realism,	in	the	analysis	of	machines	in	a	factory,	in	which	

engineers	or	specialists	can	inspect	the	machinery	remotely	

through	mobile	devices	or	computers.	Another	case	in	point	is	drones,	

which	are	commonly	employed	for	videography.	However,	once	

enhanced	with	RFID	technology,	drones	can	be	deployed	to	quickly	

แนวคิดในกำรท�ำงำนเร่ืองดิจิทัลของเอสซีจีคือ เรำต้องอยู่ใกล้
เทคโนโลยี เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ภำยในและภำยนอก 
และมคีวำมพร้อมในกำรผสมผสำนข้อมลูกับเทคโนโลยีเพือ่สร้ำง
นวัตกรรมได้อย่ำงรวดเร็ว

	 “ด้วยความที่ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี	มีประสบการณ์ในเรื่องการ

บรหิารจดัการโรงงานปิโตรเคมมีามากกว่า	30	ปี	ท�าให้เราเห็นความต้องการ

ทีช่ดัเจนว่าอะไรจะช่วยให้เราท�างานได้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน	ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	ความปลอดภัย	

ตลอดจนการบ�ารุงรักษา	 เราก็น�าความต้องการนั้นมาเป็นตัวต้ังต้น	

เพ่ือหาโซลูชันใหม่	 ๆ	 มาพัฒนาหรือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และท�าได้รวดเร็วขึ้น”

	 หากเปรยีบเทียบเป็นสมการ	ก�าหนดให้	Y	คอืผลลพัธ์ทีเ่ราต้องการ	Y	

ย่อมประกอบด้วยหลายปจัจัย	เชน่	X1	+	X2	+	X3	+	X4	ซึ่งกค็อืข้อมูล

แต่ละตวั	เราอาจยังไม่รูว่้า	X	แต่ละตวัส่งผลต่อ	Y	อย่างไร	แต่เมือ่น�าเอา

ข้อมูลทั้งหมดมาจัดกระบวนการทางสถิติโดยใช้	AI	คัดเลือกข้อมูลที่

เกีย่วข้องมาหาความเชือ่มโยง	ค�านวนดวู่าเมือ่เพ่ิม-ลดค่า	X	ตวัใดแล้ว

จะเกิดผลกระทบกับ	Y	อย่างไรบ้าง	AI	ก็จะสามารถสร้างระบบวิธีการคดิ	

เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เราได้

	 “เราต้องเริม่จากแนวคดิว่าท�าอย่างไรให้การท�างานเป็น	Automation	

มากขึน้	แล้วน�า	Automation	กับ	Information	ไปสูก่ารสร้าง	Algorithm	

(ระเบยีบวิธีคดิ)	จากเมือ่ก่อนทีเ่ป็นเพียงการรวบรวมข้อมลูแล้วน�าไปให้	

’คน’	เป็นผูต้ดัสนิใจ	ดงัน้ันหากเปลีย่นคน	ผลการตดัสนิใจก็จะเปลีย่น

ไปตามความรูห้รอืประสบการณ์ของแต่ละคน	ซึง่ต่างจาก	AI	ท่ีจะตัดสนิ

ด้วยตรรกะและข้อมูลสนับสนุนมหาศาล	 เสมือนเป็นการรวบรวม

ประสบการณ์ทั้งหมดมารวมกันไว้ในระบบนั่นเอง”

monitor	 the	progress	of	 a	project	 and	obtain	 images	of	 the	

development.	Essentially,	digital	technology	can	be	developed	to	

suit	the	user’s	needs.

การทำางานแต่เดิมเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลให้ ‘คน’ เป็นผู้ตัดสินใจ
หากเปลี่ยนคน ผลการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปตามความรู้หรือประสบการณ์
ของแต่ละคน ต่างจาก AI ที่จะตัดสินด้วยตรรกะและข้อมูลสนับสนุนมหาศาล
เสมือนรวมประสบการณ์ทั้งหมดมาไว้ในระบบ
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นวัตกรรมดิจิทัล จึงไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดอยู่แค่กำรคิดค้นสินค้ำ
ข้ึนมำใหม่ หรือสร้ำงสินค้ำที่ไม่เคยมีมำก่อนบนโลก แต่เป็นกำรน�ำ
เทคโนโลยีมำท�ำงำนร่วมกับข้อมูล พัฒนำมำเป็นนวัตกรรม
กำรจดักำรรูปแบบใหม่ ท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้ 

	 เป้าหมายแรกในการน�าเอาเรือ่งดจิทัิลมาใช้ในการจดัการโรงงาน

ของเอสซจีคืีอการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั	จาก

เมื่อก่อนที่อุตสาหกรรมจะเน้นแข่งขันกันแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	

แต่ในความเป็นจริงแล้วนวัตกรรมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงเรื่องของ

ผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	เท่านัน้	แต่ยังปรบัใช้กับเรือ่งการคดิค้นระบบการจดัการ

ข้อมูล	หรือระบบการท�างานที่น�าเทคโนโลยีมาช่วยให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	Augmented	Reality	(AR)	เทคโนโลยีที่จ�าลอง

ภาพเสมือน	 3	มิติเข้ามาทับซ้อนกับภาพจริงซึ่งใช้กันแพร่หลายใน

วงการเกมเพ่ือท�าให้ผูเ้ล่นรูส้กึสมจรงิย่ิงขึน้	ก็สามารถน�ามาใช้กับการ

วิเคราะห์เครื่องจักรในโรงงานได้โดยน�ามาปรับให้สามารถเชื่อมต่อ

ภาพเครื่องจักรและแสดงข้อมูลให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจ

สอบสภาพเครือ่งจกัรผ่านเครือ่งมอืสือ่สารหรอืคอมพิวเตอร์ได้แม้ไม่ได้

อยู่หน้าเครือ่งจกัร	เป็นต้น	หรอือปุกรณ์อย่างโดรนทีค่นท่ัวไปใช้ในการ

ถ่ายภาพวีดโีอ	เมือ่น�ามาผสมผสานกับเทคโนโลยี	RFID	ก็สามารถประยุกต์

ใช้กับการตดิตามความคบืหน้าของโครงการก่อสร้างต่าง	ๆ 	ได้รวดเรว็	

สามารถเหน็ภาพได้ชดัเจนขึน้	เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่านวัตกรรมดจิทิลันัน้

ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานนั่นเอง

As such, digital innovation is not restricted to the creation 
of new products that have never been seen in the world. 
Rather, it involves applying technology to data and developing 
new management formats that meet the user’s needs.

	 The	first	goal	of	applying	digital	innovation	to	the	management	

of	SCG’s	plants	is	to	improve	the	company’s	competitiveness.	

Rather	than	being	confined	to	product	development	as	in	the	past,	

innovation	can	actually	be	used	for	many	other	purposes,	such	as	

to	create	new	data	management	systems	and	improve	the	efficiency	

of	work	systems.	An	example	is	the	use	of	augmented	reality	

(AR)	technology,	commonly	employed	in	computer	games	to	

superimpose	3D	images	over	the	user’s	view	of	the	real	world	for	

enhanced	realism,	in	the	analysis	of	machines	in	a	factory,	in	which	

engineers	or	specialists	can	inspect	the	machinery	remotely	

through	mobile	devices	or	computers.	Another	case	in	point	is	drones,	

which	are	commonly	employed	for	videography.	However,	once	

enhanced	with	RFID	technology,	drones	can	be	deployed	to	quickly	

แนวคิดในกำรท�ำงำนเร่ืองดิจิทัลของเอสซีจีคือ เรำต้องอยู่ใกล้
เทคโนโลยี เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ภำยในและภำยนอก 
และมคีวำมพร้อมในกำรผสมผสำนข้อมลูกับเทคโนโลยีเพือ่สร้ำง
นวัตกรรมได้อย่ำงรวดเร็ว

	 “ด้วยความที่ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี	 มีประสบการณ์ในเรื่องการ

บรหิารจดัการโรงงานปิโตรเคมมีามากกว่า	30	ปี	ท�าให้เราเห็นความต้องการ

ทีช่ดัเจนว่าอะไรจะช่วยให้เราท�างานได้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน	ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	ความปลอดภัย	

ตลอดจนการบ�ารุงรักษา	 เราก็น�าความต้องการนั้นมาเป็นตัวตั้งต้น	

เพ่ือหาโซลูชันใหม่	 ๆ	 มาพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	และท�าได้รวดเร็วขึ้น”

	 หากเปรียบเทียบเป็นสมการ	ก�าหนดให้	Y	คอืผลลพัธ์ทีเ่ราต้องการ	Y	

ย่อมประกอบด้วยหลายปจัจัย	เชน่	X1	+	X2	+	X3	+	X4	ซึ่งกค็อืข้อมูล

แต่ละตวั	เราอาจยังไม่รูว่้า	X	แต่ละตวัส่งผลต่อ	Y	อย่างไร	แต่เมือ่น�าเอา

ข้อมูลทั้งหมดมาจัดกระบวนการทางสถิติโดยใช้	AI	คัดเลือกข้อมูลที่

เกีย่วข้องมาหาความเชือ่มโยง	ค�านวนดวู่าเมือ่เพ่ิม-ลดค่า	X	ตวัใดแล้ว

จะเกิดผลกระทบกับ	Y	อย่างไรบ้าง	AI	ก็จะสามารถสร้างระบบวิธีการคดิ	

เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เราได้

	 “เราต้องเริม่จากแนวคดิว่าท�าอย่างไรให้การท�างานเป็น	Automation	

มากขึน้	แล้วน�า	Automation	กับ	Information	ไปสู่การสร้าง	Algorithm	

(ระเบยีบวิธีคดิ)	จากเมือ่ก่อนทีเ่ป็นเพียงการรวบรวมข้อมลูแล้วน�าไปให้	

’คน’	เป็นผู้ตดัสินใจ	ดงัน้ันหากเปลีย่นคน	ผลการตดัสนิใจก็จะเปลีย่น

ไปตามความรูห้รอืประสบการณ์ของแต่ละคน	ซึง่ต่างจาก	AI	ทีจ่ะตดัสนิ

ด้วยตรรกะและข้อมูลสนับสนุนมหาศาล	 เสมือนเป็นการรวบรวม

ประสบการณ์ทั้งหมดมารวมกันไว้ในระบบนั่นเอง”

monitor	 the	progress	of	 a	project	 and	obtain	 images	of	 the	

development.	Essentially,	digital	technology	can	be	developed	to	

suit	the	user’s	needs.

การทำางานแต่เดิมเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลให้ ‘คน’ เป็นผู้ตัดสินใจ
หากเปลี่ยนคน ผลการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปตามความรู้หรือประสบการณ์
ของแต่ละคน ต่างจาก AI ที่จะตัดสินด้วยตรรกะและข้อมูลสนับสนุนมหาศาล
เสมือนรวมประสบการณ์ทั้งหมดมาไว้ในระบบ
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The development of digital technology, therefore, plays 
a critical role in ensuring competitiveness. Once inefficiencies 
are detected, they must be addressed promptly.

	 In	the	past	10-20	years,	Chemicals	Business,	SCG	has	developed	

over	60	AIs	mainly	for	factory	management.	Its	next	goal	is	to	develop	

digital	innovations,	so	that	it	can	meet	the	needs	of	its	customers	in	

the	chemical	industry	more	promptly	and	efficiently.

	 “SCG	has	consistently	stressed	the	importance	of	developing	

innovation	to	address	customer	needs.	However,	we	wish	to	go	

beyond	the	expectations,	shake	up	the	industry,	and	create	digital	

innovation	that	fulfills	customer	needs	on	a	whole	new	level,”	

added	Mongkol.

	 “We	have	to	look	ahead	and	anticipate	upcoming	trends.	

More	importantly,	we	need	to	understand	the	true	needs	of	our	

customers,	so	that	we	can	develop	innovation	to	fulfill	 them.	

Although	it	might	not	be	successful	right	away,	it	is	important	to	

learn	from	the	mistakes	and	improve	quickly	through	what’s	called	

an	agile	process.	This	is	so	that	we	are	constantly	equipped	

to	address	the	needs	of	our	customers	and	society	and	be	able	to	

do	so	increasingly	better.”

	 The	adoption	of	digital	technology	is,	therefore,	much	more	than	

just	purchasing	and	installing	new	data	collection	programs	to	be	

implemented	across	a	factory.	Instead,	it	involves	identifying	

the	real	needs	of	the	business,	so	that	an	appropriate	method	and	

tool	can	be	selected	to	address	them	or	further	enhance	the	existing	

system.	In	addition,	it	is	important	to	keep	abreast	of	new	technological	

advances,	learn	about	them,	experiment	with	them,	and	apply	

them	to	the	information	at	hand.	Although	they	are	unable	to	produce	

the	expected	result,	business	owners	need	to	embrace	the	“fail	fast,	

learn	fast	spirit”	to	help	their	businesses	remain	in	keeping	with	

the	rhythm	of	the	digital	world	and	strengthen	their	competitiveness	

in	time	for	changes.

For digital initiatives, SCG believes it is important to have 
a ready access to technology, have insights into customer needs, 
and be ready to quickly bring together data and technology 
to create innovation. 

	 “With	over	30	years	of	experience	managing	petrochemical	

plants,	we	have	a	clear	picture	of	what	can	help	enhance	the	

efficiency	of	our	factories.	This	includes	our	manufacturing	process,	

safety,	and	maintenance.	With	our	needs	clearly	identified,	we	can	

develop	new	solutions	to	address	them	effectively	and	promptly.”

	 If	we	convert	this	into	an	equation	where	Y	stands	for	the	desired	

results,	Y	will	invariably	be	made	up	of	smaller	factors,	like	X1	

+	X2	+	X3	+	X4.	We	may	not	even	know	how	each	X	affects	Y.	

However,	once	AI	processes	this	data,	it	will	be	able	to	identify	

the	relations	between	factors	and	calculate	how	an	increase	

or	decrease	in	the	value	of	each	X	affects	Y.	Then,	it	can	generate	

algorithms	and	proposes	solutions.

	 “We	must	begin	by	thinking	of	how	we	can	increase	automation.	

Then,	we	can	put	automation	and	information	together	to	create	

algorithms.	In	the	past,	data	was	collected	to	inform	human	decisions.	

Decisions,	thus,	would	vary	according	to	each	person’s	knowledge	

and	experience.	On	the	contrary,	AI	makes	decisions	based	on	

logic	and	massive	information.	This,	in	a	way,	is	putting	our	collective	

experience	in	a	machine.	

กำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะช่วยสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เมื่อวิเครำะห์เห็นจุดท่ียังขำด
ประสิทธิภำพก็ต้องเร่งเข้ำไปจัดกำร 

	 ในช่วงระยะเวลา	10-20	ปีทีผ่่านมาน้ี	ธุรกิจเคมคิอลส์	เอสซจี	ีได้พัฒนา	

AI	ขึน้มาแล้วกว่า	60	ตวัส�าหรบัจดัการงานในโรงงานเป็นหลกั	ซึง่เป้าหมาย

ถัดไปคือการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าในธุรกิจ

เคมิคอลส์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 คณุมงคลให้ความเห็นเพ่ิมเติมถึงการใช้นวัตกรรมดจิทัิลว่า	“ทีผ่่านมา

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าอยู่แล้ว	แต่เราต้องการจะท�าให้เหนือความ

คาดหมายขึน้ไปอกี	ต้องการสร้างความน่าตืน่เต้นให้ธุรกิจ	สร้างนวัตกรรม

ดิจิทัลที่ตอบความต้องการลูกค้าแบบล�้าหน้าไปอีกขั้น”

	 “เราต้องมองไปข้างหน้า	มองเทรนด์ให้ออก	และท่ีส�าคญัต้องเข้าใจ

ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า	 เพื่อน�ามาพัฒนานวัตกรรมต่าง	ๆ	

ซึง่ในการท�างานอาจจะไม่ได้ประสบความส�าเรจ็ทันที	แต่จดุส�าคญัคอื

ต้องเรยีนรู้ข้อผดิพลาด	และน�ามาปรบัปรุงพัฒนาใหม่ให้เรว็	โดยผ่าน

ขบวนการท�างานแบบใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหรือ

ทีเ่รยีกกันว่า	Agile	process	เพ่ือให้สุดท้ายเราสามารถตอบโจทย์ลกูค้า

และสังคมได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นเรื่อย	ๆ”

	 การเริ่มต้นน�านวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาใช้กับธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงซื้อ

โปรแกรมใหม่	ๆ 	หรือตดิตัง้เคร่ืองมอืเกบ็ข้อมูลให้ทัว่โรงงาน	แต่เป็นการ

เข้าใจความต้องการของธุรกิจอย่างถ่องแท้เพ่ือทีจ่ะหาวิธีและเคร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสม	 ส�าหรับสิ่งที่ท�าได้ดีอยู่แล้วก็น�านวัตกรรมมาช่วยเพ่ิม

ประสทิธิภาพให้ดย่ิีงขึน้อกี	และทีส่�าคญัก็คอืการอยู่ใกล้ชดิกับเทคโนโลยี

ใหม่	ๆ	ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด	รีบท�าความเข้าใจ	 เรียนรู้ให้เร็ว	

น�ามาทดลอง	ปรบัใช้กับข้อมลูท่ีมใีห้เรว็	แม้เกิดความผดิพลาดไม่ได้ผล

ตามทีค่าดหวังก็ต้องเริม่ต้นใหม่ให้เรว็ด้วยเช่นกัน	(Fail	Fast,	Learn	Fast)	

ธุรกจิจงึจะว่ิงไปตามจงัหวะของความเป็นดจิทัิลและสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันได้ทัน
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The development of digital technology, therefore, plays 
a critical role in ensuring competitiveness. Once inefficiencies 
are detected, they must be addressed promptly.

	 In	the	past	10-20	years,	Chemicals	Business,	SCG	has	developed	

over	60	AIs	mainly	for	factory	management.	Its	next	goal	is	to	develop	

digital	innovations,	so	that	it	can	meet	the	needs	of	its	customers	in	

the	chemical	industry	more	promptly	and	efficiently.

	 “SCG	has	consistently	stressed	the	importance	of	developing	

innovation	to	address	customer	needs.	However,	we	wish	to	go	

beyond	the	expectations,	shake	up	the	industry,	and	create	digital	

innovation	that	fulfills	customer	needs	on	a	whole	new	level,”	

added	Mongkol.

	 “We	have	to	look	ahead	and	anticipate	upcoming	trends.	

More	importantly,	we	need	to	understand	the	true	needs	of	our	

customers,	so	that	we	can	develop	innovation	to	fulfill	 them.	

Although	it	might	not	be	successful	right	away,	it	is	important	to	

learn	from	the	mistakes	and	improve	quickly	through	what’s	called	

an	agile	process.	This	is	so	that	we	are	constantly	equipped	

to	address	the	needs	of	our	customers	and	society	and	be	able	to	

do	so	increasingly	better.”

	 The	adoption	of	digital	technology	is,	therefore,	much	more	than	

just	purchasing	and	installing	new	data	collection	programs	to	be	

implemented	across	a	factory.	Instead,	it	involves	identifying	

the	real	needs	of	the	business,	so	that	an	appropriate	method	and	

tool	can	be	selected	to	address	them	or	further	enhance	the	existing	

system.	In	addition,	it	is	important	to	keep	abreast	of	new	technological	

advances,	learn	about	them,	experiment	with	them,	and	apply	

them	to	the	information	at	hand.	Although	they	are	unable	to	produce	

the	expected	result,	business	owners	need	to	embrace	the	“fail	fast,	

learn	fast	spirit”	to	help	their	businesses	remain	in	keeping	with	

the	rhythm	of	the	digital	world	and	strengthen	their	competitiveness	

in	time	for	changes.

For digital initiatives, SCG believes it is important to have 
a ready access to technology, have insights into customer needs, 
and be ready to quickly bring together data and technology 
to create innovation. 

	 “With	over	30	years	of	experience	managing	petrochemical	

plants,	we	have	a	clear	picture	of	what	can	help	enhance	the	

efficiency	of	our	factories.	This	includes	our	manufacturing	process,	

safety,	and	maintenance.	With	our	needs	clearly	identified,	we	can	

develop	new	solutions	to	address	them	effectively	and	promptly.”

	 If	we	convert	this	into	an	equation	where	Y	stands	for	the	desired	

results,	Y	will	invariably	be	made	up	of	smaller	factors,	like	X1	

+	X2	+	X3	+	X4.	We	may	not	even	know	how	each	X	affects	Y.	

However,	once	AI	processes	this	data,	it	will	be	able	to	identify	

the	relations	between	factors	and	calculate	how	an	increase	

or	decrease	in	the	value	of	each	X	affects	Y.	Then,	it	can	generate	

algorithms	and	proposes	solutions.

	 “We	must	begin	by	thinking	of	how	we	can	increase	automation.	

Then,	we	can	put	automation	and	information	together	to	create	

algorithms.	In	the	past,	data	was	collected	to	inform	human	decisions.	

Decisions,	thus,	would	vary	according	to	each	person’s	knowledge	

and	experience.	On	the	contrary,	AI	makes	decisions	based	on	

logic	and	massive	information.	This,	in	a	way,	is	putting	our	collective	

experience	in	a	machine.	

กำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีจะช่วยสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เมื่อวิเครำะห์เห็นจุดที่ยังขำด
ประสิทธิภำพก็ต้องเร่งเข้ำไปจัดกำร 

	 ในช่วงระยะเวลา	10-20	ปีทีผ่่านมานี	้ธุรกิจเคมคิอลส์	เอสซจี	ีได้พัฒนา	

AI	ขึน้มาแล้วกว่า	60	ตวัส�าหรบัจดัการงานในโรงงานเป็นหลกั	ซึง่เป้าหมาย

ถัดไปคือการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าในธุรกิจ

เคมิคอลส์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 คณุมงคลให้ความเห็นเพ่ิมเติมถึงการใช้นวัตกรรมดจิทัิลว่า	“ทีผ่่านมา

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าอยู่แล้ว	แต่เราต้องการจะท�าให้เหนือความ

คาดหมายขึน้ไปอกี	ต้องการสร้างความน่าตืน่เต้นให้ธุรกิจ	สร้างนวัตกรรม

ดิจิทัลที่ตอบความต้องการลูกค้าแบบล�้าหน้าไปอีกขั้น”
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โปรแกรมใหม่	ๆ 	หรอืตดิตัง้เครือ่งมอืเกบ็ข้อมลูให้ทัว่โรงงาน	แต่เป็นการ
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ท่ีเหมาะสม	 ส�าหรับสิ่งที่ท�าได้ดีอยู่แล้วก็น�านวัตกรรมมาช่วยเพ่ิม
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ใหม่	ๆ	 ท่ีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	รีบท�าความเข้าใจ	 เรียนรู้ให้เร็ว	

น�ามาทดลอง	ปรับใช้กบัข้อมลูท่ีมใีห้เรว็	แม้เกิดความผดิพลาดไม่ได้ผล

ตามทีค่าดหวังก็ต้องเริม่ต้นใหม่ให้เรว็ด้วยเช่นกัน	(Fail	Fast,	Learn	Fast)	

ธุรกจิจงึจะว่ิงไปตามจงัหวะของความเป็นดจิทัิลและสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันได้ทัน
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 It is necessary to remain safety-conscious at all times 

because only a split second of carelessness can lead to 

a devastating loss. This is especially true for road accidents, 

which not only occur with startling frequency but are also 

capable of causing great harm to life and property. As one of 

the leading causes of motor accidents is falling asleep at 

the wheel, Chemicals Business, SCG has developed an 

application named Kubdee, which means ‘drive well’ in Thai, 

for use with the company’s delivery trucks to help ensure 

the safety of both its drivers and other road users.

หวังดี

	 “ท่ีเอสซจี	ี เรามนีโยบายด้านความปลอดภยัและน�ามาใช้อย่าง

เคร่งครัด	 โดยเรื่องการขับขี่ปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอสซีจี

ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	เป้าหมายของของเราคอื	อุบตัเิหตตุ้อง

เป็นศนูย์	ดงันัน้นอกจากการใช้กฎความปลอดภัยและรณรงค์ให้

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง

ความส�าคญัแล้ว	เราได้พัฒนาเทคโนโลยีทีม่ปีระสทิธิภาพเพ่ือมา

ช่วยลดความเสีย่งท่ีจะเกิดอบุตัเิหตทุางท้องถนนโดยโฟกัสทีผู่ข้บัรถ”

	 คุณโสภณ	อารยะสถาพร	Plant	Reliability	&	Innovation	

Technology	Center	Manager	บรษิทัระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารงุ	

จ�ากัด	ในธุรกิจเคมคิอลส์	เอสซจี	ีเล่าให้ฟังถึงท่ีมาของแอปพลเิคชนั	

“ขบัด”ี	ซึง่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของทีมงานวิศวกรผูท้�างาน

เก่ียวกับระบบ	Artificial	 Intelligence	หรือ	AI	ส�าหรับควบคุม

การท�างานของเครือ่งจกัรและโรงงานมาก่อน	ทางทมีได้ต่อยอด

เอาแนวคิดนี้มาพัฒนาแอปพลิเคชัน	 “ขับดี”	 เพ่ือให้ดิจิทัล

สามารถตอบโจทย์ความปลอดภยัได้ครอบคลมุมากขึน้	โดยเลง็เหน็

ว่านวัตกรรมนีไ้ม่เพียงแต่จะสามารถใช้ในระบบรถขนส่งของโรงงาน

เท่านั้น	ในอนาคตก็สามารถน�าไปใช้กับรถขนส่งสาธารณะหรือ

รถส่วนบุคคล	 เพ่ือเพ่ิมการดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อีกด้วย	

เกิดเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานอยากสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพในราคาสมเหตุสมผล

Good intentions

	 “At	SCG,	we	have	put	in	place	safety	policies,	to	which	

we	strictly	adhere.	Driving	safety	is	one	of	the	key	concerns	

for	SCG,	and	it	is	our	goal	to	reduce	the	number	of	accidents	

to	zero.	Therefore,	 in	addition	to	safety	regulations	and	

campaigns	that	set	out	to	educate	our	employees	and	raise	

their	safety	awareness,	we	have	developed	a	technology	

that	focuses	on	the	driver	and	can	effectively	reduce	the	risk	

of	road	accidents.”

	 Explaining	the	 inception	of	 the	technology,	Sophon	

Arayasathaporn,	Plant	Reliability	&	Innovation	Technology	

Center	Manager,	at	Rayong	Engineering	and	Plant	Service	

Co.,	Ltd.,	a	subsidiary	of	Chemicals	Business,	SCG	said	that	

Kubdee	was	an	idea	of	the	engineering	team	that	had	been	

working	on	AI	(artificial	intelligence)	for	machinery	and	plant	

control.	They	believed	that	they	could	build	on	their	AI	and	

develop	an	application	that	could	widen	the	scope	of	where	

digital	technology	could	enhance	safety.	As	they	saw	how	

this	invention	could	be	applied	not	only	to	the	logistic	system	

of	the	company’s	factories	but	also	to	personal	cars	and	public	

transport	in	the	future,	the	team	became	truly	driven	to	bring	

it	to	life	and	launch	it	for	public	use	at	a	reasonable	price.

Kubdee
An innovation for better 
driving safety at work

"ขับดี" นวัตกรรมจากความห่วงใย
เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการท�างาน

	 ความปลอดภัยถอืเป็นเร่ืองส�าคัญ	เพราะความประมาทแม้เพยีง

เสีย้ววนิาทีกส็ามารถน�ามาซ่ึงความสญูเสยีท่ีย่ิงใหญ่ได้	โดยเฉพาะ

เม่ือพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอยู่

ตลอดเวลา	 และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก	

โดยหน่ึงในสาเหตหุลกัคือภาวะหลับในของผู้ขับรถ	จงึเป็นท่ีมาของ

การพฒันาแอปพลิเคชัน	“ขบัด”ี	ซ่ึงธรุกจิเคมคิอลส์	เอสซีจ	ีน�าเอา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	หรือ	Artificial	Intelligence	(AI)	มา

ประยุกต์ใช้	โดยน�ามาใช้กบัรถขนส่งสนิค้าของบรษัิทฯ	เพือ่เป็นตัวช่วย

ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน	และเพื่อนร่วมท้องถนน
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to	zero.	Therefore,	 in	addition	to	safety	regulations	and	

campaigns	that	set	out	to	educate	our	employees	and	raise	

their	safety	awareness,	we	have	developed	a	technology	

that	focuses	on	the	driver	and	can	effectively	reduce	the	risk	

of	road	accidents.”

	 Explaining	the	 inception	of	 the	technology,	Sophon	

Arayasathaporn,	Plant	Reliability	&	Innovation	Technology	

Center	Manager,	at	Rayong	Engineering	and	Plant	Service	

Co.,	Ltd.,	a	subsidiary	of	Chemicals	Business,	SCG	said	that	

Kubdee	was	an	idea	of	the	engineering	team	that	had	been	

working	on	AI	(artificial	intelligence)	for	machinery	and	plant	

control.	They	believed	that	they	could	build	on	their	AI	and	

develop	an	application	that	could	widen	the	scope	of	where	

digital	technology	could	enhance	safety.	As	they	saw	how	

this	invention	could	be	applied	not	only	to	the	logistic	system	

of	the	company’s	factories	but	also	to	personal	cars	and	public	

transport	in	the	future,	the	team	became	truly	driven	to	bring	

it	to	life	and	launch	it	for	public	use	at	a	reasonable	price.

Kubdee
An innovation for better 
driving safety at work

"ขับดี" นวัตกรรมจากความห่วงใย
เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการท�างาน

	 ความปลอดภัยถอืเป็นเร่ืองส�าคัญ	เพราะความประมาทแม้เพยีง

เส้ียววนิาทีกส็ามารถน�ามาซ่ึงความสญูเสยีท่ีย่ิงใหญ่ได้	โดยเฉพาะ

เม่ือพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอยู่

ตลอดเวลา	 และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก	

โดยหน่ึงในสาเหตหุลักคือภาวะหลับในของผูขั้บรถ	จงึเป็นท่ีมาของ

การพฒันาแอปพลิเคชัน	“ขบัด”ี	ซ่ึงธรุกจิเคมคิอลส์	เอสซีจ	ีน�าเอา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	หรือ	Artificial	Intelligence	(AI)	มา

ประยุกต์ใช้	โดยน�ามาใช้กบัรถขนส่งสนิค้าของบรษัิทฯ	เพือ่เป็นตัวช่วย

ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน	และเพื่อนร่วมท้องถนน
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คิดดี 

	 แล้วดจิทัิลจะตอบโจทย์เรือ่งความปลอดภัยในการขบัรถได้

อย่างไรบ้าง?	กระบวนการคิดและค้นหาวิธีการจึงเริ่มต้นขึ้น

	 ทมีวิศวกรเริม่ต้นจากการศกึษาค้นคว้านิยามของความง่วงและ

ความเหน่ือยล้าจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก	

และรวบรวมลักษณะท่าทางในทางกายภาพเหล่าน้ันมาสร้าง

ระบบทีส่ามารถตรวจเชค็ใบหน้าและอากัปกิรยิาท่ีแสดงถึงการ

สูญเสียสมรรถภาพในการขับขี่จากสาเหตุต่าง	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น

สญัญานของความเหนือ่ยล้า	เพลียสะสม	ง่วงนอน	หลับใน	หรอื

ใช้โทรศัพท์มือถือ	 โดยแอปพลิเคชันขับดีจะท�าการประมวลผล

จากรปูแบบทีเ่ปลีย่นไปของดวงตา	ปาก	และใบหน้าของคนขบั

โดยใช้รงัสอีนิฟราเรดท่ีไม่รบกวนขณะขบัรถและสามารถใช้งาน

เวลากลางคืนได้	สามารถตรวจสอบได้แม่นย�าไม่มีข้อจ�ากัดทั้ง

เรือ่งขนาดหรอืลกัษณะองค์ประกอบของใบหน้า	หรอืแม้แต่ขณะ

สวมแว่นกันแดดอยู่	ตวัอย่างการประมวลผล	ได้แก่	การตรวจจบั

สายตาที่หลุดจากโฟกัสของเส้นทาง	ค�านวนความสัมพันธ์ของ

สายตากับการขับรถ	เช่น	ขณะหักเลี้ยว	ถอย	หรือเบรค	เป็นต้น

ใช้ดี 

	 วิธีการท�างานของแอปพลเิคชนั	“ขับด”ี	เร่ิมต้นจากการตดิตัง้

อปุกรณ์ภายในรถ	ซึง่ประกอบด้วยกล้องอนิฟราเรดส�าหรบัตรวจจบั

ใบหน้า	 กล่องประมวลผลติดตั้งภายในห้องโดยสาร	 ระบบสั่น

ด้านหลงัเบาะ	และล�าโพงส�าหรบัพูดคยุโต้ตอบกับพนักงานจาก

ศูนย์ควบคุม	 เมื่อเปิดใช้งานและเริ่มขับรถ	หากแอปพลิเคชัน

Practical and efficient

	 To	use	Kubdee,	the	vehicle	needs	to	be	outfitted	with	

the	necessary	equipment	first.	This	includes	an	infrared	camera	

for	face	detection,	a	processing	unit	inside	the	cabin,	a	vibration	

system	installed	in	the	back	of	the	driver’s	seat,	and	a	speaker	

system	that	allows	the	driver	to	communicate	with	the	staff	

at	the	control	center.	After	activating	the	application	and	

start	driving,	when	the	application	detects	signs	of	fatigue,	

sleep	deprivation,	sleepiness,	or	other	conditions	that	can	

potentially	lead	to	an	accident,	the	processing	system	will,	

as	the	first	warning,	activate	the	alarm	and	the	seat	vibration	

system,	which	the	driver	must	push	a	button	next	to	the	steering	

wheel	to	deactivate.	However,	the	detection	system	will	

continue	to	work	for	the	duration	of	the	driving.

	 The	intensity	of	the	alarm	and	the	seat	vibration	system	

comes	in	three	levels	and	increases	with	each	activation.	

If	the	driver	fails	to	push	the	response	button	in	time,	the	

processing	system	will	automatically	call	the	control	center,	

so	that	the	staff,	who	can	see	the	driver	via	the	infrared	camera,	

can	talk	to	the	driver	to	gauge	their	capacity	and	recommend	

appropriate	rest	stops.	

	 What	makes	Kubdee	truly	efficient	and	practical	is	the	

short	response	time	and	high	accuracy.	Time	is	of	the	essence,	

and	a	split	second	of	sleepiness	can	mean	a	grave	accident.	

As	the	application	can	notify	the	control	center	in	mere	seconds,	

it	can	help	ensure	that	the	staff	can	act	promptly	to	prevent	

an	accident	and	save	lives.

Great ideas

	 So,	they	began	figuring	out	how	digital	technology	could	

help	improve	road	safety.

	 The	engineering	team	started	out	by	looking	into	how	

drowsiness	and	fatigue	had	been	defined	by	the	world’s	

leading	universities	 and	compiling	data	of	 all	 physical	

manifestations	of	those	conditions.	This	data	was	then	used	

to	create	a	system	capable	of	detecting	facial	landmarks	and	

movements	that	indicated	impairment	in	the	driver’s	ability	

to	drive	safely	due	to,	for	instance,	fatigue,	sleep	deprivation,	

drowsiness,	and	cellphone	use.	Using	an	infrared	sensor	

that	causes	no	distraction	and	can	be	used	at	night,	the	Kubdee	

application	can	accurately	detect	changes	in	the	driver’s	eyes,	

mouth,	and	face	without	any	limitations	on	the	size	and	shape	

of	the	facial	components	and	remains	functional	even	when	

the	driver’s	had	sunglasses	on.	The	application	can,	among	

its	many	capabilities,	detect	when	the	eyes	do	not	focus	on	

the	road	and	calculate	the	relations	between	the	driver’s	line	

of	sight	and	driving	maneuvers,	such	as	turning,	reversing,	

and	braking.

ตรวจจบัได้ว่าคนขบัรถมอีาการของความเหน่ือยล้า	เพลยีสะสม	

เสี่ยงต่อการง่วงและหลับใน	หรือตรงกับเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ	 ระบบประมวลผลจะสั่งการแจ้งเตือนขั้นแรกด้วยการ

ส่งเสยีงเตอืนพร้อมระบบสัน่ทีห่ลงัเบาะน่ังเพ่ือกระตุน้ให้คนขบัรถ

รู้สกึตวั	โดยคนขบัจะต้องกดปุม่ท่ีอยู่ตดิกับพวงมาลยัเพ่ือตอบสนอง	

ระบบก็จะหยุดเตือน	แต่ยังคงตรวจจับต่อไปตลอดการเดินทาง

	 การเตือนด้วยเสียงและการสั่นในแต่ละครั้งระบบจะเพ่ิม

ความดงัและความแรงขึน้โดยมทีัง้หมด	3	ระดบั	และหากผูข้บัขี่

ยังไม่ได้กดปุ่มตอบสนองภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ระบบ

ประมวลผลภายในรถจะโทรเข้าหาศนูย์ควบคมุเพ่ือตดิต่อเจ้าหน้าที่

โดยอัตโนมตัใินทนัที	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้พูดคยุสอบถามความพร้อม

ในการขบัรถ	หรอืแนะน�าจดุพักรถท่ีเหมาะสมต่อไปได้	โดยเจ้าหน้าที่

จะสามารถมองเห็นใบหน้าของคนขบัรถได้จากกล้องอินฟราเรด	

	 จดุเด่นทีส่ดุของแอปพลเิคชนัขับดท่ีีตอบโจทย์การใช้งานได้จรงิ

อย่างมีประสิทธิภาพ	คือระยะเวลาในการตอบสนองอันรวดเร็ว	

และความแม่นย�าในการท�างานสงู	เพราะเวลาเป็นเรือ่งส�าคญัมาก	

อาการหลบัในแค่เพียงหลกัวินาทก็ีท�าให้เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงได้	

การท�างานของระบบจะแจ้งเตือนและติดต่อศูนย์ควบคุมได้ใน

เวลาอนัรวดเรว็ระดบัวินาทจีงึเป็นจดุส�าคญั	เพราะเป็นเรือ่งของชวิีต

จงึต้องรบัประกันได้ว่าสามารถป้องกันอบุ้ตเิหตไุด้ทันเวลาจรงิ	ๆ
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the	necessary	equipment	first.	This	includes	an	infrared	camera	

for	face	detection,	a	processing	unit	inside	the	cabin,	a	vibration	

system	installed	in	the	back	of	the	driver’s	seat,	and	a	speaker	
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sleep	deprivation,	sleepiness,	or	other	conditions	that	can	

potentially	lead	to	an	accident,	the	processing	system	will,	
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system,	which	the	driver	must	push	a	button	next	to	the	steering	

wheel	to	deactivate.	However,	the	detection	system	will	

continue	to	work	for	the	duration	of	the	driving.

	 The	intensity	of	the	alarm	and	the	seat	vibration	system	

comes	in	three	levels	and	increases	with	each	activation.	

If	the	driver	fails	to	push	the	response	button	in	time,	the	
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so	that	the	staff,	who	can	see	the	driver	via	the	infrared	camera,	
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appropriate	rest	stops.	

	 What	makes	Kubdee	truly	efficient	and	practical	is	the	

short	response	time	and	high	accuracy.	Time	is	of	the	essence,	

and	a	split	second	of	sleepiness	can	mean	a	grave	accident.	

As	the	application	can	notify	the	control	center	in	mere	seconds,	

it	can	help	ensure	that	the	staff	can	act	promptly	to	prevent	

an	accident	and	save	lives.

Great ideas

	 So,	they	began	figuring	out	how	digital	technology	could	

help	improve	road	safety.

	 The	engineering	team	started	out	by	looking	into	how	

drowsiness	and	fatigue	had	been	defined	by	the	world’s	

leading	universities	 and	compiling	data	of	 all	 physical	

manifestations	of	those	conditions.	This	data	was	then	used	

to	create	a	system	capable	of	detecting	facial	landmarks	and	

movements	that	indicated	impairment	in	the	driver’s	ability	

to	drive	safely	due	to,	for	instance,	fatigue,	sleep	deprivation,	

drowsiness,	and	cellphone	use.	Using	an	infrared	sensor	

that	causes	no	distraction	and	can	be	used	at	night,	the	Kubdee	

application	can	accurately	detect	changes	in	the	driver’s	eyes,	

mouth,	and	face	without	any	limitations	on	the	size	and	shape	

of	the	facial	components	and	remains	functional	even	when	

the	driver’s	had	sunglasses	on.	The	application	can,	among	

its	many	capabilities,	detect	when	the	eyes	do	not	focus	on	

the	road	and	calculate	the	relations	between	the	driver’s	line	

of	sight	and	driving	maneuvers,	such	as	turning,	reversing,	

and	braking.
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ประมวลผลภายในรถจะโทรเข้าหาศนูย์ควบคมุเพ่ือตดิต่อเจ้าหน้าที่

โดยอตัโนมตัใินทนัที	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้พูดคยุสอบถามความพร้อม

ในการขบัรถ	หรอืแนะน�าจดุพักรถท่ีเหมาะสมต่อไปได้	โดยเจ้าหน้าที่

จะสามารถมองเห็นใบหน้าของคนขบัรถได้จากกล้องอนิฟราเรด	

	 จดุเด่นทีส่ดุของแอปพลเิคชนัขับดท่ีีตอบโจทย์การใช้งานได้จริง

อย่างมีประสิทธิภาพ	คือระยะเวลาในการตอบสนองอันรวดเร็ว	

และความแม่นย�าในการท�างานสงู	เพราะเวลาเป็นเรือ่งส�าคญัมาก	

อาการหลบัในแค่เพียงหลกัวินาทก็ีท�าให้เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงได้	

การท�างานของระบบจะแจ้งเตือนและติดต่อศูนย์ควบคุมได้ใน

เวลาอนัรวดเร็วระดับวินาทจีงึเป็นจดุส�าคญั	เพราะเป็นเรือ่งของชวิีต

จงึต้องรบัประกันได้ว่าสามารถป้องกันอุบ้ตเิหตไุด้ทันเวลาจรงิ	ๆ
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Further applications

	 In	addition	to	the	enhanced	safety	of	drivers	while	they	are	

at	work,	the	application	allows	for	the	collection	of	big	data,	

which	can	then	be	processed	and	applied	to	management	

in	the	future.

	 “For	example,	the	data	obtained	from	a	field	test	of	Kubdee	

in	a	short	distance	from	Rayong	to	Laem	Chabang	shows	

that	although	the	driver	strictly	adheres	to	SCG’s	safety	

regulations	on	required	sleeping	hours	or	a	good	employee	

management	system	has	been	put	in	place,	fatigue	and	

drowsiness	still	pose	a	real	risk	in	practice.	Therefore,	we	believe	

that	this	application	needs	to	be	implemented	with	all	kinds	

of	delivery	vehicles.	We	have	talked	to	Cement-Building	

Materials	Business,	SCG	about	testing	this	technology,	

especially	with	logistic	units	covering	long	distances	across	

provinces,	in	order	to	monitor	their	operations	and	collect	more	

data.”

	 This	big	data	also	has	further	applications	as	it	can	

be	used	to	assess	the	performance	of	individual	drivers,	

calculate	 the	 appropriate	 number	 of	 drivers	 for	 each	

รู้สึกด ี 

	 ความรูส้กึของทีมวศิวกรผูพั้ฒนาระบบจงึเป็นความภูมใิจที่

สามารถสร้างแอปพลเิคชนัทีช่่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้เกิดขึน้ได้

กับทั้งผู้ขับขี่	 และผู้ร่วมท้องถนน	 “ความท้าทายในการพัฒนา

แอปพลเิคชนันีค้อื	การแปลงความง่วงซึง่เป็นการแสดงออกทาง

กายภาพไปเป็นข้อมลูดจิทิลัให้คอมพิวเตอร์เรยีนรูว่้าข้อมลูเหล่านี้

คอือาการง่วง	รวมทัง้ออกแบบการใช้งานให้เข้ากับชวิีตประจ�าวัน

ของคนขบัมากทีส่ดุ	ไม่ไปรบกวนการขับรถตามปกตขิองพวกเขา	

เช่น	สามารถใส่แว่นกันแดดขับรถได้ตามปกต	ิไม่ต้องมแีสงหรอื

หน้าจอรบกวน	ปุม่กดตอบรบัการเตอืนอยู่ใกล้ไม่ต้องละมอืจาก

พวงมาลัย	เป็นต้น

	 “ผลลพัธ์ทีอ่อกมาจงึรูส้กึภูมใิจและตืน่เต้นท่ีได้เหน็ว่างานที่

ท�าท่ีพัฒนาขึน้มาได้ใช้งานจรงิและมส่ีวนช่วยผูค้นจรงิๆ	เพราะ

ความง่วงเปน็สาเหตอุันดบั	4	ของการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน	

การได้มส่ีวนช่วยให้สถิตนิีข้องประเทศลดลงได้ก็รูส้กึภูมใิจ	และ

เป็นความรูส้กึดทีีไ่ด้เห็นทกุคนกลบับ้านไปหาครอบครวัท่ีเขารกั

อย่างปลอดภัยหลังจากเลิกงานทุกวัน”

ท�ำดี

	 ผลพลอยได้จากแอปพลิเคชัน	“ขับดี”	นอกเหนือจากความ

ปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตังิานของพนกังานขบัรถแล้ว	

ยังมกีารเก็บสถิตเิพ่ือน�าข้อมลู	Big	Data	มาใช้ประมวลผลในด้าน

การบริหารจัดการต่อไปได้อีก

	 “ยกตัวอย่างจากข้อมูลการทดลองใช้แอปพลิเคชัน	 “ขับดี”	

แม้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก	 เช่น	จากระยองถึงแหลมฉบัง	

ก็เกิดข้อพิสจูน์ได้ว่า	 ถึงคนขับจะปฏิบตัติามกฎความปลอดภยัของ

ทางเอสซจีอีย่างเคร่งครดั	ท้ังในเรือ่งชัว่โมงการนอนหลับพักผ่อน

ก่อนมาท�างาน	หรอืระบบการจดัการพนกังานท่ีด	ีแต่ในการขบัรถ

จริงนั้นระบบก็ยังพบความเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าและโอกาส

เกิดการหลบัในอยู่	เราจงึเห็นได้ว่าแอปพลเิคชนัน้ีจ�าเป็นต้องน�ามา

ใช้กับการขนส่งทุกรูปแบบ	จงึไปพูดคยุกับทางธุรกิจซเีมนต์และ

ผลติภัณฑ์ก่อสร้าง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานโลจสิตกิส์ทีต้่อง

ว่ิงข้ามจังหวัดระยะทางไกล	ๆ	เพ่ือทดลองติดตั้งส�าหรับตรวจ

เช็กการท�างานและเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น”

	 ช้อมลู	Big	Data	ท่ีได้สามารถน�ามาประมวลผลต่อยอดได้อกี	

เช่น	การประเมนิผลการท�างานรายบคุคล	การค�านวนจ�านวนพนกังาน

ขบัรถท่ีเหมาะสมส�าหรบัแต่ละงาน	หรอืการวางแผนเส้นทางการ

เดนิรถและจดุพักรถท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ความปลอดภยัมาพร้อม

ประสิทธิภาพ

Uplifting results

	 The	engineering	team	is	proud,	and	rightly	so,	that	they	have	

developed	an	application	that	contributes	to	better	safety	for	drivers	

and	other	road	users.	“In	the	development	of	this	application,	

the	major	challenge	was	translating	physical	cues	of	drowsiness	

into	digital	data	that	artificial	intelligence	could	learn	from	to	

develop	the	ability	to	recognize	this	condition.	Another	source	of	

challenge	was	coming	up	with	a	design	that	would	best	suit	

the	daily	life	of	the	driver	and	cause	no	disruption	to	their	existing	

routine.	The	system	should,	for	instance,	allow	the	driver	to	wear	

sunglasses	as	they	normally	would	and	feature	no	screen	or	lights	

that	might	cause	distraction.	In	addition,	the	response	button	

should	also	be	in	a	position	where	the	driver	would	not	need	to	

let	go	of	the	steering	wheel	to	push.

	 “Therefore,	we	are	proud	and	excited	to	see	that	our	fruit	of	

labor	works	in	the	real	world	and	can	really	help	people,	because	

drowsy	driving	is	the	fourth	biggest	cause	of	road	accidents.	

It	fills	us	with	pride	to	know	that	we	are	helping	to	reduce	these	

numbers	in	our	country,	and	it	feels	great	to	see	everyone	return	

to	their	family	safely	after	work	each	day.”

operation,	 and	 plot	 out	 routes	 and	 all	 the	 rest	 stops	

required	to	ensure	safety	and	efficiency.

ชมวีดีโอสัมภำษณ์
และอ่ำนบทควำมออนไลน์
Watch interview vdo 
and read online articles
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Further applications

	 In	addition	to	the	enhanced	safety	of	drivers	while	they	are	

at	work,	the	application	allows	for	the	collection	of	big	data,	

which	can	then	be	processed	and	applied	to	management	

in	the	future.

	 “For	example,	the	data	obtained	from	a	field	test	of	Kubdee	

in	a	short	distance	from	Rayong	to	Laem	Chabang	shows	

that	although	the	driver	strictly	adheres	to	SCG’s	safety	

regulations	on	required	sleeping	hours	or	a	good	employee	

management	system	has	been	put	in	place,	fatigue	and	

drowsiness	still	pose	a	real	risk	in	practice.	Therefore,	we	believe	

that	this	application	needs	to	be	implemented	with	all	kinds	

of	delivery	vehicles.	We	have	talked	to	Cement-Building	

Materials	Business,	SCG	about	testing	this	technology,	

especially	with	logistic	units	covering	long	distances	across	

provinces,	in	order	to	monitor	their	operations	and	collect	more	

data.”

	 This	big	data	also	has	further	applications	as	it	can	

be	used	to	assess	the	performance	of	individual	drivers,	

calculate	 the	 appropriate	 number	 of	 drivers	 for	 each	

รู้สึกด ี 

	 ความรูส้กึของทีมวศิวกรผู้พัฒนาระบบจงึเป็นความภูมใิจที่

สามารถสร้างแอปพลเิคชนัทีช่่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้เกิดขึน้ได้

กับท้ังผู้ขับขี่	 และผู้ร่วมท้องถนน	 “ความท้าทายในการพัฒนา

แอปพลเิคชนันีค้อื	การแปลงความง่วงซึง่เป็นการแสดงออกทาง

กายภาพไปเป็นข้อมลูดจิทิลัให้คอมพิวเตอร์เรยีนรูว่้าข้อมลูเหล่านี้

คอือาการง่วง	รวมทัง้ออกแบบการใช้งานให้เข้ากับชวิีตประจ�าวัน

ของคนขบัมากทีส่ดุ	ไม่ไปรบกวนการขับรถตามปกตขิองพวกเขา	

เช่น	สามารถใส่แว่นกนัแดดขับรถได้ตามปกต	ิไม่ต้องมแีสงหรอื

หน้าจอรบกวน	ปุม่กดตอบรบัการเตอืนอยู่ใกล้ไม่ต้องละมอืจาก

พวงมาลัย	เป็นต้น

	 “ผลลพัธ์ทีอ่อกมาจงึรูส้กึภูมใิจและตืน่เต้นท่ีได้เหน็ว่างานที่

ท�าท่ีพัฒนาขึน้มาได้ใช้งานจรงิและมส่ีวนช่วยผูค้นจรงิๆ	เพราะ

ความง่วงเปน็สาเหตอุันดบั	4	ของการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน	

การได้มส่ีวนช่วยให้สถิตนิีข้องประเทศลดลงได้ก็รูส้กึภูมใิจ	และ

เป็นความรูส้กึดีทีไ่ด้เห็นทกุคนกลบับ้านไปหาครอบครวัท่ีเขารกั

อย่างปลอดภัยหลังจากเลิกงานทุกวัน”

ท�ำดี

	 ผลพลอยได้จากแอปพลิเคชัน	“ขับดี”	นอกเหนือจากความ

ปลอดภัยท่ีเกิดขึน้ระหว่างการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถแล้ว	

ยังมกีารเก็บสถิตเิพ่ือน�าข้อมลู	Big	Data	มาใช้ประมวลผลในด้าน

การบริหารจัดการต่อไปได้อีก

	 “ยกตัวอย่างจากข้อมูลการทดลองใช้แอปพลิเคชัน	 “ขับดี”	

แม้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก	 เช่น	จากระยองถึงแหลมฉบัง	

ก็เกิดข้อพิสจูน์ได้ว่า	 ถึงคนขับจะปฏิบตัติามกฎความปลอดภยัของ

ทางเอสซจีอีย่างเคร่งครดั	ท้ังในเรือ่งชัว่โมงการนอนหลบัพักผ่อน

ก่อนมาท�างาน	หรอืระบบการจดัการพนกังานท่ีด	ีแต่ในการขบัรถ

จริงนั้นระบบก็ยังพบความเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าและโอกาส

เกิดการหลบัในอยู่	เราจงึเห็นได้ว่าแอปพลเิคชนัน้ีจ�าเป็นต้องน�ามา

ใช้กับการขนส่งทุกรูปแบบ	จงึไปพูดคยุกับทางธุรกิจซเีมนต์และ

ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานโลจสิตกิส์ท่ีต้อง

ว่ิงข้ามจังหวัดระยะทางไกล	ๆ	เพ่ือทดลองติดตั้งส�าหรับตรวจ

เช็กการท�างานและเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น”

	 ช้อมลู	Big	Data	ทีไ่ด้สามารถน�ามาประมวลผลต่อยอดได้อกี	

เช่น	การประเมนิผลการท�างานรายบคุคล	การค�านวนจ�านวนพนกังาน

ขบัรถทีเ่หมาะสมส�าหรบัแต่ละงาน	หรอืการวางแผนเส้นทางการ

เดนิรถและจดุพักรถทีเ่หมาะสมเพ่ือให้ความปลอดภยัมาพร้อม

ประสิทธิภาพ

Uplifting results

	 The	engineering	team	is	proud,	and	rightly	so,	that	they	have	

developed	an	application	that	contributes	to	better	safety	for	drivers	

and	other	road	users.	“In	the	development	of	this	application,	

the	major	challenge	was	translating	physical	cues	of	drowsiness	

into	digital	data	that	artificial	intelligence	could	learn	from	to	

develop	the	ability	to	recognize	this	condition.	Another	source	of	

challenge	was	coming	up	with	a	design	that	would	best	suit	

the	daily	life	of	the	driver	and	cause	no	disruption	to	their	existing	

routine.	The	system	should,	for	instance,	allow	the	driver	to	wear	

sunglasses	as	they	normally	would	and	feature	no	screen	or	lights	

that	might	cause	distraction.	In	addition,	the	response	button	

should	also	be	in	a	position	where	the	driver	would	not	need	to	

let	go	of	the	steering	wheel	to	push.

	 “Therefore,	we	are	proud	and	excited	to	see	that	our	fruit	of	

labor	works	in	the	real	world	and	can	really	help	people,	because	

drowsy	driving	is	the	fourth	biggest	cause	of	road	accidents.	

It	fills	us	with	pride	to	know	that	we	are	helping	to	reduce	these	

numbers	in	our	country,	and	it	feels	great	to	see	everyone	return	

to	their	family	safely	after	work	each	day.”

operation,	 and	 plot	 out	 routes	 and	 all	 the	 rest	 stops	

required	to	ensure	safety	and	efficiency.

ชมวีดีโอสัมภำษณ์
และอ่ำนบทควำมออนไลน์
Watch interview vdo 
and read online articles
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 With the value of exports in 2016 worth THB 127.599 billion, 

the plastic industry is among the most vital to the Thai economy. 

This is mainly due to the role it plays in other related industries, 

including the automotive industry and the manufacturing of 

electrical appliances, electronic devices, apparel, packaging, 

furniture, office supplies, stationery, toys, sport equipment, 

and construction equipment. However, information on 

the production technology adopted in this industry is rather 

scarce compared to other businesses.

 Adisorn Tuantranont, Ph.D., Director and Senior 
Researcher at the Thai Organic & Printed Electronics 
Innovation Center (TOPIC) under the National Science and 

Technology Development Agency (NSTDA), sat down with us 

to talk about new frontiers of possibility in the world of 

the plastic industry that artificial intelligence, commonly 

known as AI, would open up with its unprecedented 

efficiency and capacity for handling complex industry.

หากอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ค�านิยามของ
ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร
	 ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีของการน�าข้อมลู

ทีม่อียู่มาวิเคราะห์สงัเคราะห์ให้เกิดองค์ความรูใ้หม่	

ใช้ในการท�างานท่ีมกีารเรยีนรูไ้ปเรือ่ย	ๆ 	สะสมข้อมลู

แล้วน�ามาประมวลผล	คล้ายคลงึกับการเลยีนแบบ

สมองของเรา	จงึท�าให้ข้อมลูถูกเก็บมากขึน้	ถูกน�า

มาใช้มากขึ้น	 ได้ข้อมูลใหม่ที่แม่นย�ามากย่ิงขึ้น	

เหมอืนคนเราทีไ่ด้รูม้ากขึน้ก็จะฉลาดมากขึน้เรือ่ย	ๆ 	

แต่จะต่างจากสมองของคนอยู่สกัหน่อย	ตรงทีส่มอง

ของคนทีย่ิ่งมอีายุมากขึน้	สมองจะช้าลง	ในขณะท่ี

คอมพิวเตอร์ย่ิงนานวันกย่ิ็งประมวลผลได้เรว็มากขึน้	

What is a simple definition of artificial 
intelligence?
	 Artificial	intelligence	(AI)	is	a	technology	that	

can	analyze	data,	synthesize	new	knowledge,	

and	keep	learning,	much	like	the	human	brain.	

As	 it	 recursively	acquires	and	uses	new	

information,	AI	will	achieve	greater	accuracy	

in	its	tasks,	just	as	humans	become	smarter	as	

they	learn.	However,	one	major	difference	is	

that	the	human	brain	slows	down	as	we	age,	

while	AI	can	process	information	faster	as	time	

goes	by.

	 อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย

เป็นอย่างย่ิง	เฉพาะมลูค่าการส่งออกในปี	2559	กม็ากถึง	127,599	ล้านบาท	เพราะอตุสาหกรรม

พลาสตกิน้ันมผีลต่ออตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	อกีจ�านวนมาก	เชือ่มโยงเกีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรม

ยานยนต์	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 เคร่ืองแต่งกาย	บรรจุภัณฑ์	 เฟอร์นิเจอร์	

เคร่ืองใช้ส�านักงาน	เคร่ืองเขยีน	ของเล่น	เคร่ืองกีฬา	วสัดกุ่อสร้าง	ฯลฯ	แต่ในด้านเทคโนโลยี

การผลิตแล้วยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้งานมากเท่าอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
IN PLASTIC WORLD

	 ดร.	อดสิร	เตอืนตรานนท์	ผู้อ�านวยการหน่วยวจิยั	นกัวจิยัอาวโุส	
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย	์
(TOPIC)	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ
(สวทช.)	 ผู้คลุกคลีอยู่กับการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
วัสดุต่าง	ๆ	จะมาเล่าให้เราฟังว่าพรมแดนความเป็นไปได้ใหม่	ๆ	

ของโลกอุตสาหกรรมพลาสติกน้ันจะพัฒนาไปเป็นอะไรได้อีกบ้าง	

หากได้ท�าความรู้จกักบัเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์	Artificial	Intelligence	

ทีเ่ราเรียกย่อ	ๆ 	ว่า	AI	ซึง่เข้ามาช่วยจดัการข้อมูลทีส่ลบัซับซ้อนได้ภายในเวลา

อนัสัน้	เพิม่ประสิทธภิาพในการท�างานให้วงการอืน่	ๆ 	มาแล้วนกัต่อนกั

ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมพลาสติก
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furniture, office supplies, stationery, toys, sport equipment, 

and construction equipment. However, information on 

the production technology adopted in this industry is rather 

scarce compared to other businesses.

 Adisorn Tuantranont, Ph.D., Director and Senior 
Researcher at the Thai Organic & Printed Electronics 
Innovation Center (TOPIC) under the National Science and 

Technology Development Agency (NSTDA), sat down with us 

to talk about new frontiers of possibility in the world of 

the plastic industry that artificial intelligence, commonly 

known as AI, would open up with its unprecedented 

efficiency and capacity for handling complex industry.
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อะไรท�าให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นท่ีสนใจในหลากหลาย
วงการอย่างในทุกวันนี้ 
	 เพราะจงัหวะเวลาพอดี	เทคโนโลยีพัฒนามาถึงจดุทีปั่จจยัต่าง	ๆ 	

เอื้ออ�านวย	คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ดีขึ้น	เซ็นเซอร์ตรวจจับ

สิ่งต่าง	ๆ	ได้แม่นย�า	ขนาดเล็กลง	และมีระบบสื่อสารท่ีรวดเร็ว	

จงึเกิดเป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data)	มากพอทีป่ระมวลผล

ข้อมลูมาใช้ประโยชน์		ปัญญาประดษิฐ์จงึได้รบัความสนใจอย่างมาก	

โดยเฉพาะระยะ	2-3	ปีที่ผ่านมานี้	เพราะเราสามารถเอาข้อมูล

ทีม่ปีระโยชน์มาต่อยอดให้เกิดมลูค่าทางธุรกิจทีส่งูขึน้ได้แล้วจรงิ	ๆ 	

ปัญญาประดิษฐ์ ไปปรากฏตัวในวงการไหนมาแล้วบ้าง
	 หากจะให้ยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คงจะเป็นการใช้

โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ	แล้วมีชิปที่ประมวลผลภาพได้ถูกใจ	

ตรงกับสิง่ท่ีเราต้องการมากย่ิงขึน้	โซเชยีลมเีดียต่าง	ๆ 	ทีเ่ราใช้งาน

ก็จะเก็บข้อมลูว่าเราเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ไหนบ่อย	ๆ 	กดดสูนิค้าอะไร	

แล้วรวบรวมข้อมูลพวกนั้นมาช่วยน�าเสนอสินค้าให้ตรงกับสิ่งที่

เราต้องการมากยิง่ข้ึน	หลายคนอาจจะยังไม่รูว่้าปัญญาประดษิฐ์

ถูกน�าไปใช้กับการแพทย์ในปัจจุบันด้วย	จากท่ีต้องใช้หมอหรือ

What has put AI in the limelight across so many 
disciplines? 
	 The	time	is	ripe	for	AI.	Various	technological	factors	

have	advanced	to	the	point	where	the	environment	is	conducive	

to	 its	 rise.	Computers	have	greater	processing	power,	

and	sensors	are	now	smaller	and	more	accurate.	Similarly,	

communication	systems	in	general	have	become	faster,	

creating	massive	data	sets	known	as	big	data,	which	we	can	

now	take	advantage	of.	Therefore,	AI	has	found	itself	in	

the	center	of	attention,	especially	in	the	past	few	years	as	

insights	derived	from	AI	have	proven	to	be	practical	and	useful	

in	increasing	actual	business	value.		

ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลฟิล์มเอ็กซเรย์	วิเคราะห์ผล	MRI	ด้วยสายตา

เพ่ือตรวจวินิจฉัยท่ีบางคร้ังคนเราก็เกิดความเหน่ือยล้าจนกระทัง่

เกดิผดิพลาดได้	ในขณะทีถ้่าเราใช้คอมพิวเตอร์	Image	Processing	

มาช่วยก็จะท�าให้ลดความผดิพลาดได้มากขึน้	วินิจฉยัได้แม่นย�าขึน้	

ได้จ�านวนเคสต่อวันมากขึ้น	หรือน�ามาใช้วิเคราะห์สญัญาณชพี

ของคนไข้เพ่ือวิเคราะห์ว่ามแีนวโน้มจะตดิเชือ้ในกระแสเลือดหรือไม	่

ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ดีย่ิงขึ้น	

In what spheres can AI already be seen?
	 An	example	that	we	are	probably	most	familiar	with	

is	mobile	photography,	 in	which	processing	chips	can	

enhance	photos	to	better	suit	our	preferences.	Also,	social	

media	platforms	are	now	collecting	 information	of	 the	

websites	you	visit	and	items	you	browse	through	while	

shopping	online,	so	that	they	can	present	products	that	you	

will	like	better.	To	the	surprise	of	many,	AI	has	already	applied	

to	medical	care,	particularly	in	X-ray	film	reading	and	MRI	

data	analysis,	to	reduce	fatigue-induced	human	errors	and	

increase	both	accuracy	and	productivity.

	 In	addition,	AI	is	also	now	used	in	driverless	cars	to	

process	signals	from	sensors	around	the	car	as	well	as	those	

on	the	road	to	prevent	the	vehicle	from	grazing	road	curbs	

or	crashing	into	a	pedestrian	or	another	car.

	 เรือ่งของยานยนต์ก็มรีถยนต์ทีข่บัเคลือ่นเอง	รถยนต์ไร้คนขับ	

ท่ีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยในการประมวลสัญญาณจาก

เซนเซอร์ท่ีอยู่รอบคนัของรถยนต์	รวมท้ังเซนเซอร์ทีต่ดิอยู่ตามสีแ่ยก

ต่าง	ๆ	หรือท่ีติดอยู่ตามขอบถนน	ท�าให้รถไม่เฉี่ยวชนขอบถนน	

ไม่ท�าให้เกิดอนัตรายแก่ผูท้ีส่ญัจรไปมาหรอืรถคนัอืน่	ตรงน้ีจะเหน็ว่า

ต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมหาศาล	และจ�าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

ความไวสูงมาก	

“ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเตรียมตัว
เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาทดแทนแรงงาน 

หรือกระบวนการใดของโรงงานเราบ้าง”

	 อุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบันมีการสร้างภาพยนตร์จากข้อมูล

จ�านวนมหาศาลที่ได้จากข้อมูลผู้ชม	หรือล่าสุดมีผู้ประกาศข่าว

ที่เป็นภาพกราฟิก	 โดยเน้ือข่าวก็มาจากการประมวลข้อมูล

ข่าวสาร	แล้วประมวลออกมาเป็นเสียง	ในอนาคตผู้บรรยายกีฬา

อาจจะเป็นปัญญาประดษิฐ์ด้วยก็ได้	เรือ่งของโฆษณา	การเก็บข้อมลู

จากผู้บริโภคอาจจะมีแอปพลิเคชัน	ในโทรศัพท์มือถือที่ผู้บริโภค

บอกได้ทนัทีเลยว่าชอบสนิค้าตัวน้ีไหม	มคีวามรูส้กึอย่างไร	พึงพอใจ

ระดับไหน	ไม่ต้องส่งคนไปเดินส�ารวจอีกแล้ว
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ตรงกับสิง่ท่ีเราต้องการมากย่ิงขึน้	โซเชยีลมเีดียต่าง	ๆ 	ทีเ่ราใช้งาน

ก็จะเก็บข้อมลูว่าเราเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ไหนบ่อย	ๆ 	กดดสิูนค้าอะไร	

แล้วรวบรวมข้อมูลพวกนั้นมาช่วยน�าเสนอสินค้าให้ตรงกับส่ิงที่

เราต้องการมากยิง่ขึน้	หลายคนอาจจะยงัไม่รูว่้าปัญญาประดษิฐ์

ถูกน�าไปใช้กับการแพทย์ในปัจจุบันด้วย	จากท่ีต้องใช้หมอหรือ

What has put AI in the limelight across so many 
disciplines? 
	 The	time	is	ripe	for	AI.	Various	technological	factors	

have	advanced	to	the	point	where	the	environment	is	conducive	

to	 its	 rise.	Computers	have	greater	processing	power,	

and	sensors	are	now	smaller	and	more	accurate.	Similarly,	

communication	systems	in	general	have	become	faster,	

creating	massive	data	sets	known	as	big	data,	which	we	can	

now	take	advantage	of.	Therefore,	AI	has	found	itself	in	

the	center	of	attention,	especially	in	the	past	few	years	as	

insights	derived	from	AI	have	proven	to	be	practical	and	useful	

in	increasing	actual	business	value.		

ผู้เชี่ยวชาญอ่านผลฟิล์มเอ็กซเรย์	วิเคราะห์ผล	MRI	ด้วยสายตา

เพ่ือตรวจวินิจฉยัท่ีบางคร้ังคนเราก็เกิดความเหน่ือยล้าจนกระท่ัง

เกดิผดิพลาดได้	ในขณะทีถ้่าเราใช้คอมพิวเตอร์	Image	Processing	

มาช่วยก็จะท�าให้ลดความผดิพลาดได้มากขึน้	วินิจฉยัได้แม่นย�าขึน้	

ได้จ�านวนเคสต่อวันมากขึ้น	หรือน�ามาใช้วิเคราะห์สญัญาณชพี

ของคนไข้เพ่ือวิเคราะห์ว่ามแีนวโน้มจะตดิเชือ้ในกระแสเลือดหรือไม	่

ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ดีย่ิงขึ้น	

In what spheres can AI already be seen?
	 An	example	that	we	are	probably	most	familiar	with	

is	mobile	photography,	 in	which	processing	chips	can	

enhance	photos	to	better	suit	our	preferences.	Also,	social	

media	platforms	are	now	collecting	 information	of	 the	

websites	you	visit	and	items	you	browse	through	while	

shopping	online,	so	that	they	can	present	products	that	you	

will	like	better.	To	the	surprise	of	many,	AI	has	already	applied	

to	medical	care,	particularly	in	X-ray	film	reading	and	MRI	

data	analysis,	to	reduce	fatigue-induced	human	errors	and	

increase	both	accuracy	and	productivity.

	 In	addition,	AI	is	also	now	used	in	driverless	cars	to	

process	signals	from	sensors	around	the	car	as	well	as	those	

on	the	road	to	prevent	the	vehicle	from	grazing	road	curbs	

or	crashing	into	a	pedestrian	or	another	car.

	 เรือ่งของยานยนต์ก็มรีถยนต์ทีข่บัเคลือ่นเอง	รถยนต์ไร้คนขับ	

ท่ีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยในการประมวลสัญญาณจาก

เซนเซอร์ท่ีอยู่รอบคนัของรถยนต์	รวมท้ังเซนเซอร์ทีต่ดิอยู่ตามสีแ่ยก

ต่าง	ๆ	หรือท่ีติดอยู่ตามขอบถนน	ท�าให้รถไม่เฉี่ยวชนขอบถนน	

ไม่ท�าให้เกิดอนัตรายแก่ผูท้ีสั่ญจรไปมาหรอืรถคันอืน่	ตรงน้ีจะเหน็ว่า

ต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมหาศาล	และจ�าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

ความไวสูงมาก	

“ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเตรียมตัว
เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาทดแทนแรงงาน 

หรือกระบวนการใดของโรงงานเราบ้าง”

	 อุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบันมีการสร้างภาพยนตร์จากข้อมูล

จ�านวนมหาศาลที่ได้จากข้อมูลผู้ชม	หรือล่าสุดมีผู้ประกาศข่าว

ที่เป็นภาพกราฟิก	 โดยเน้ือข่าวก็มาจากการประมวลข้อมูล

ข่าวสาร	แล้วประมวลออกมาเป็นเสียง	ในอนาคตผู้บรรยายกีฬา

อาจจะเป็นปัญญาประดษิฐ์ด้วยก็ได้	เร่ืองของโฆษณา	การเก็บข้อมลู

จากผู้บริโภคอาจจะมีแอปพลิเคชัน	ในโทรศัพท์มือถือที่ผู้บริโภค

บอกได้ทนัทีเลยว่าชอบสนิค้าตัวน้ีไหม	มคีวามรูส้กึอย่างไร	พึงพอใจ

ระดับไหน	ไม่ต้องส่งคนไปเดินส�ารวจอีกแล้ว
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พลาสติกคืออะไร
	 AI	จะเข้ามาช่วยท�าให้โรงงานผลิตพลาสติกมีประสิทธิภาพ	

หรอืม	ีProductivity	ทีส่งูขึน้	ลดใช้พลงังานในโรงงาน	ลดข้อผดิพลาด

ในการท�างานของมนุษย์	เพราะบางกระบวนการของการผลติในโรงงาน

พลาสติก	ยังคงต้องใช้คนจ�านวนมากในการตรวจสอบสิ่งผิดปกต	ิ

ตรวจเช็กคุณภาพของสินค้า	ในอนาคตเราจะใช้กล้องที่มีระบบ	

Image	Processing	(การประมวลภาพ)	ท�าให้จบัส่ิงผดิปกติได้ง่าย

และเร็วมากย่ิงข้ึน	นอกจากน้ีข้อมูลยังช่วยคาดเดาได้ว่าในแต่ละ

ช่วงเวลาควรผลติสนิค้ามากน้อยเพยีงใด	เพ่ือผลิตสินค้าให้พอดกัีบ

ความต้องการ	ไม่สิน้เปลอืงพลงังาน	เซน็เซอร์ต่าง	ๆ 	ในตวัเครือ่งจกัร	

ช่วยในการตรวจหาความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว	ท�าให้บ�ารุงรักษา

เครื่องจักรได้ตรงจุดก่อนที่จะเสียหาย	ไม่ต้องหยุดสายการผลิตจน

เสียเวลา	เสียทรัพยากร	ตัวอย่างของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์

ในอุตสาหกรรมพลาสติกในต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้วก็คือ	การน�า

ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสตกิตัง้แต่ต้น	

ท�าให้ฉดีขึน้รปูพลาสตกิได้เลยอย่างรวดเรว็	ไม่ต้องทดลองท�าแม่พิมพ์

ซ�้า	ๆ	ให้สิ้นเปลือง	

Message to entrepreneurs in the plastic industry
	 Plastic	business	owners	must	be	prepared	and	learn	which	

groups	of	workers	or	processes	AI	will	replace,	so	that	they	can	

enhance	their	competitive	capacity	both	in	terms	of	quality	and	

production	capacity	as	well	as	reduce	waste	and	defects.	

In	addition,	they	should	also	offer	training	to	equip	their	employees	

with	data	processing	skills.	While	computers	will	handle	data	

management,	it	is	humans	who	will	be	teaching	computers	

how	to	pick	out	useful	data.	Furthermore,	as	robots	and	automobiles	

in	the	future	might	feature	more	plastic	parts	and	fewer	steel	

parts,	we	might	see	a	rise	in	the	demand	for	durable,	high-quality,	

lightweight	plastics.	It	 is	very	important	for	entrepreneurs	to	

prepare	their	production	to	meet	this	demand.

	 In	addition,	everyone	should	recognize	that	jobs	in	the	future	

will	be	very	different	in	nature.	AI	will	speed	up	and	intensify	

digital	transformations,	making	them	more	intelligent.	Its	effects	

will	definitely	be	felt	across	different	organizations	and	on	the	

national	level.	Those	with	more	data	will	hold	more	power.	

That	is	why	many	countries	are	making	serious	efforts	to	come	out	

on	top	in	the	field	of	AI.	Countries	with	a	larger	amount	of	data	

will	have	more	advanced	AI.	China’s	leaders	have	stated	

that	because	the	country	has	the	largest	population	in	the	world,	

AI	will	be	its	flagship	technology.

What is the role of AI in the plastic industry in the future?
	 AI	can	enhance	productivity	and	increase	energy	efficiency	

in	plastic	plants.	With	image	processing	capabilities,	it	can	also	

help	reduce	human	errors	in	defect	detection	and	quality	

control	as	well	as	speed	up	the	process.	AI	will	also	play	a	vital	

role	in	making	forecasts	about	the	volume	of	products	that	

should	be	manufactured	at	a	given	time	to	correspond	with	

the	demand,	which	helps	save	energy.	In	addition,	as	AI	can	

detect	irregularities	in	machinery	quickly,	maintenance	can	be	

carried	out	at	 the	 right	 time	 to	prevent	 further	damage,	

possible	downtime,	and	unnecessary	waste	of	resources.	

AI	has	already	been	adopted	in	plastic	plants	overseas,	where	

it	helps	design	plastic	injection	molds	right	from	the	start	to	

obviate	the	need	for	prototypes	and	allow	the	resulting	molds	

to	be	used	right	away.

ในอนาคต เม่ือปัญญาประดษิฐ์เก่งข้ึนเร่ือย ๆ  แล้วคนจะเป็นอย่างไร
	 คนอาจจะกลัวว่าตกงาน	เพราะว่างานบางอย่างถูกแทนที่ด้วย

คอมพิวเตอร์ได้แล้ว	แต่จรงิ	ๆ 	ยังมงีานหลายอย่างท่ีไม่อาจแทนท่ีได้ด้วย

คอมพิวเตอร์	เช่น	งานออกแบบ	งานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะหรือ

ความแม่นย�าสงู	หรอืเรือ่งของงานบรกิาร	ซึง่มนษุย์ต้องการปฏิสมัพันธ์

As AI keeps advancing, where does that leave us?
	 While	many	fret	that	they	may	find	themselves	unemployed	

and	replaced	by	computers	in	the	future,	there	are	a	number	

of	jobs	where	machines	cannot	replace	humans,	such	as	designing,	

craftsmanship	that	requires	advanced	skills	or	high	precision,	

and	services.	This	is	because	we	would	rather	interact	with	humans	

rather	than	machines.	Therefore,	we	will	need	to	focus	more	attention	

on	developing	soft	skills.

	 In	fact,	humans	are	simply	incredibly	advanced	AI	that	has	

been	developing	 through	ages.	Computers	may	appear	

threateningly	advanced	in	the	future,	but	not	more	so	than	humans.

ส่ิงทีอ่ยากจะแนะน�าต่อผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมพลาสติก
	 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเตรียมตัวเรียนรู้ว่า

เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์จะเข้ามาทดแทนแรงงาน	หรือกระบวนการใด

ของโรงงานเราบ้าง	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านคุณภาพ	

หรอืปรมิาณการผลติ	ลดการสญูเสยีพวกของเหลอืทิง้หรือของทีผ่ลติ

ผิดพลาด	หรือการฝึกคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ข้อมูล	เพราะว่า

ในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็นคนจดัการข้อมลูให้เรา	แต่ข้อมลูไหน

ที่มีประโยชน์	มนุษย์จะเป็นคนสอนคอมพิวเตอร์	ผมคิดว่าตรงนี้

เป็นสิง่ท่ีเราต้องเตรยีมตวักัน	ในอนาคตหุน่ยนต์หรอืรถยนต์อาจจะ

ใช้เหล็กน้อยลง	อาจจะมีการใช้พลาสติกคุณภาพสูงมากขึ้น	สินค้า

พลาสติกที่มีมูลค่าสูง	แข็งแรงทนทาน	มีน�้าหนักเบาอาจจะเป็นที่

ต้องการมากขึน้	ซึง่การเตรยีมการผลติให้ตรงกับความต้องการจงึเป็น

สิ่งส�าคัญมาก

 

	 เราทุกคนด้วยต้องตระหนกัอยู่เสมอว่า	งานในอนาคตจะเป็นงาน

ทีม่ลีกัษณะเปลีย่นไปจากทกุวันน้ี	Digital	Transformation	ต่าง	ๆ	

ที่จะเกิดข้ึนมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยท�าให้การปรับเปลี่ยนน้ัน

มันแรง	เร็ว	และฉลาดมากย่ิงขึ้น	ซึ่งจะมีผลกับองค์กรและมีผลใน

ระดบัประเทศแน่นอน	ใครทีค่รองข้อมลูมากกว่าก็จะมอี�านาจสงูกว่า	

นั่นเป็นสาเหตุท่ีหลายประเทศแข่งขันเรื่องของเทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์อย่างจริงจัง	ประเทศไหนมีข้อมูลเยอะ	ประเทศน้ันก็จะ

มีปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากกว่า	อย่างเช่นท่ีผู้น�าของจีนออกมา

แสดงวิสยัทัศน์ว่า	เทคโนโลยีของปัญญาประดษิฐ์จะเป็นเทคโนโลยี

เรือธงของประเทศจีน	เพราะจีนมีประชากรเยอะท่ีสุดในโลก	ข้อมูล

มหาศาลที่ได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรชาวจีนจึงเป็น

ประโยชน์อย่างมาก

“ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยทำาให้การปรับเปลี่ยนนั้นมันแรง เร็ว
และฉลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลกับองค์กรและมีผลในระดับประเทศแน่นอน”

กับคนด้วยกันมากกว่า	ท�าให้เราต้องปรบัเปลีย่นทักษะในการท�างาน	

มาใช้	Soft	Skill	มากย่ิงขึ้น	

	 จรงิ	ๆ 	มนุษย์ก็คอืปัญญาประดิษฐ์ขัน้สงูมาก	ๆ 	ท่ีพัฒนามานานแล้ว	

ถามว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีน่ากลวัไหม	ก็คงจะไม่ได้น่ากลวั

ไปกว่ามนุษย์เท่าไหร่ครับ

	 ในขณะทีเ่ราก�าลงัก้าวไปสูยุ่คสมยัท่ีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามา

ท�างานในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	อย่างเตม็ตัว	การตดิตามเรือ่งความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี	เปิดมุมมองให้กว้างขึ้น	เปิดใจรับความเป็นไปได้	

เพ่ือมองหาโอกาสใหม่	ๆ	พร้อมตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับพวกเราทุกคน

ชมวีดีโอสัมภาษณ์
และอ่านบทความออนไลน์
Watch interview vdo 
and read online articles
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Image	Processing	(การประมวลภาพ)	ท�าให้จบัสิง่ผดิปกติได้ง่าย

และเร็วมากย่ิงขึ้น	นอกจากน้ีข้อมูลยังช่วยคาดเดาได้ว่าในแต่ละ

ช่วงเวลาควรผลติสนิค้ามากน้อยเพียงใด	เพ่ือผลติสนิค้าให้พอดกัีบ

ความต้องการ	ไม่สิน้เปลอืงพลงังาน	เซน็เซอร์ต่าง	ๆ 	ในตวัเครือ่งจกัร	

ช่วยในการตรวจหาความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว	ท�าให้บ�ารุงรักษา

เคร่ืองจักรได้ตรงจุดก่อนที่จะเสียหาย	ไม่ต้องหยุดสายการผลิตจน

เสียเวลา	เสียทรัพยากร	ตัวอย่างของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์

ในอุตสาหกรรมพลาสติกในต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้วก็คือ	การน�า

ปัญญาประดษิฐ์มาช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสตกิตัง้แต่ต้น	

ท�าให้ฉดีขึน้รูปพลาสตกิได้เลยอย่างรวดเร็ว	ไม่ต้องทดลองท�าแม่พิมพ์

ซ�้า	ๆ	ให้สิ้นเปลือง	

Message to entrepreneurs in the plastic industry
	 Plastic	business	owners	must	be	prepared	and	learn	which	

groups	of	workers	or	processes	AI	will	replace,	so	that	they	can	

enhance	their	competitive	capacity	both	in	terms	of	quality	and	

production	capacity	as	well	as	reduce	waste	and	defects.	

In	addition,	they	should	also	offer	training	to	equip	their	employees	

with	data	processing	skills.	While	computers	will	handle	data	

management,	it	is	humans	who	will	be	teaching	computers	

how	to	pick	out	useful	data.	Furthermore,	as	robots	and	automobiles	

in	the	future	might	feature	more	plastic	parts	and	fewer	steel	

parts,	we	might	see	a	rise	in	the	demand	for	durable,	high-quality,	

lightweight	plastics.	It	 is	very	important	for	entrepreneurs	to	

prepare	their	production	to	meet	this	demand.

	 In	addition,	everyone	should	recognize	that	jobs	in	the	future	

will	be	very	different	in	nature.	AI	will	speed	up	and	intensify	

digital	transformations,	making	them	more	intelligent.	Its	effects	

will	definitely	be	felt	across	different	organizations	and	on	the	

national	level.	Those	with	more	data	will	hold	more	power.	

That	is	why	many	countries	are	making	serious	efforts	to	come	out	

on	top	in	the	field	of	AI.	Countries	with	a	larger	amount	of	data	

will	have	more	advanced	AI.	China’s	leaders	have	stated	

that	because	the	country	has	the	largest	population	in	the	world,	

AI	will	be	its	flagship	technology.

What is the role of AI in the plastic industry in the future?
	 AI	can	enhance	productivity	and	increase	energy	efficiency	

in	plastic	plants.	With	image	processing	capabilities,	it	can	also	

help	reduce	human	errors	in	defect	detection	and	quality	

control	as	well	as	speed	up	the	process.	AI	will	also	play	a	vital	

role	in	making	forecasts	about	the	volume	of	products	that	

should	be	manufactured	at	a	given	time	to	correspond	with	

the	demand,	which	helps	save	energy.	In	addition,	as	AI	can	

detect	irregularities	in	machinery	quickly,	maintenance	can	be	

carried	out	at	 the	 right	 time	 to	prevent	 further	damage,	

possible	downtime,	and	unnecessary	waste	of	resources.	

AI	has	already	been	adopted	in	plastic	plants	overseas,	where	

it	helps	design	plastic	injection	molds	right	from	the	start	to	

obviate	the	need	for	prototypes	and	allow	the	resulting	molds	

to	be	used	right	away.

ในอนาคต เม่ือปัญญาประดษิฐ์เก่งข้ึนเร่ือย ๆ  แล้วคนจะเป็นอย่างไร
	 คนอาจจะกลัวว่าตกงาน	เพราะว่างานบางอย่างถูกแทนที่ด้วย

คอมพิวเตอร์ได้แล้ว	แต่จรงิ	ๆ 	ยังมงีานหลายอย่างท่ีไม่อาจแทนท่ีได้ด้วย

คอมพิวเตอร์	เช่น	งานออกแบบ	งานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะหรือ

ความแม่นย�าสงู	หรอืเรือ่งของงานบรกิาร	ซึง่มนษุย์ต้องการปฏิสมัพันธ์

As AI keeps advancing, where does that leave us?
	 While	many	fret	that	they	may	find	themselves	unemployed	

and	replaced	by	computers	in	the	future,	there	are	a	number	

of	jobs	where	machines	cannot	replace	humans,	such	as	designing,	

craftsmanship	that	requires	advanced	skills	or	high	precision,	

and	services.	This	is	because	we	would	rather	interact	with	humans	

rather	than	machines.	Therefore,	we	will	need	to	focus	more	attention	

on	developing	soft	skills.

	 In	fact,	humans	are	simply	incredibly	advanced	AI	that	has	

been	developing	 through	ages.	Computers	may	appear	

threateningly	advanced	in	the	future,	but	not	more	so	than	humans.

ส่ิงทีอ่ยากจะแนะน�าต่อผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก
	 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเตรียมตัวเรียนรู้ว่า

เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์จะเข้ามาทดแทนแรงงาน	หรอืกระบวนการใด

ของโรงงานเราบ้าง	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านคุณภาพ	

หรอืปรมิาณการผลติ	ลดการสญูเสยีพวกของเหลอืท้ิงหรือของทีผ่ลติ

ผิดพลาด	หรือการฝึกคนให้มีทักษะในการเรียนรู้ข้อมูล	เพราะว่า

ในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็นคนจดัการข้อมลูให้เรา	แต่ข้อมลูไหน

ที่มีประโยชน์	มนุษย์จะเป็นคนสอนคอมพิวเตอร์	ผมคิดว่าตรงนี้

เป็นสิง่ท่ีเราต้องเตรยีมตัวกัน	ในอนาคตหุน่ยนต์หรอืรถยนต์อาจจะ

ใช้เหล็กน้อยลง	อาจจะมีการใช้พลาสติกคุณภาพสูงมากขึ้น	สินค้า

พลาสติกที่มีมูลค่าสูง	แข็งแรงทนทาน	มีน�้าหนักเบาอาจจะเป็นที่

ต้องการมากขึน้	ซึง่การเตรยีมการผลิตให้ตรงกับความต้องการจงึเป็น

สิ่งส�าคัญมาก

 

	 เราทุกคนด้วยต้องตระหนกัอยู่เสมอว่า	งานในอนาคตจะเป็นงาน

ทีม่ลีกัษณะเปลีย่นไปจากทกุวันน้ี	Digital	Transformation	ต่าง	ๆ	

ที่จะเกิดข้ึนมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยท�าให้การปรับเปลี่ยนน้ัน

มันแรง	เร็ว	และฉลาดมากย่ิงขึ้น	ซึ่งจะมีผลกับองค์กรและมีผลใน

ระดบัประเทศแน่นอน	ใครทีค่รองข้อมลูมากกว่าก็จะมอี�านาจสงูกว่า	

นั่นเป็นสาเหตุท่ีหลายประเทศแข่งขันเรื่องของเทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์อย่างจริงจัง	ประเทศไหนมีข้อมูลเยอะ	ประเทศน้ันก็จะ

มีปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากกว่า	อย่างเช่นท่ีผู้น�าของจีนออกมา

แสดงวิสยัทัศน์ว่า	เทคโนโลยีของปัญญาประดษิฐ์จะเป็นเทคโนโลยี

เรือธงของประเทศจีน	เพราะจีนมีประชากรเยอะท่ีสุดในโลก	ข้อมูล

มหาศาลที่ได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรชาวจีนจึงเป็น

ประโยชน์อย่างมาก

“ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยทำาให้การปรับเปลี่ยนนั้นมันแรง เร็ว
และฉลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลกับองค์กรและมีผลในระดับประเทศแน่นอน”

กับคนด้วยกันมากกว่า	ท�าให้เราต้องปรับเปลีย่นทักษะในการท�างาน	

มาใช้	Soft	Skill	มากย่ิงขึ้น	

	 จรงิ	ๆ 	มนุษย์ก็คอืปัญญาประดษิฐ์ขัน้สงูมาก	ๆ 	ทีพั่ฒนามานานแล้ว	

ถามว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีน่ากลวัไหม	ก็คงจะไม่ได้น่ากลวั

ไปกว่ามนุษย์เท่าไหร่ครับ

	 ในขณะทีเ่ราก�าลงัก้าวไปสูยุ่คสมยัท่ีปัญญาประดษิฐ์จะเข้ามา

ท�างานในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	อย่างเตม็ตัว	การตดิตามเรือ่งความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี	เปิดมุมมองให้กว้างขึ้น	เปิดใจรับความเป็นไปได้	

เพ่ือมองหาโอกาสใหม่	ๆ	พร้อมตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับพวกเราทุกคน

ชมวีดีโอสัมภาษณ์
และอ่านบทความออนไลน์
Watch interview vdo 
and read online articles
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 Given basic necessities that allow them to live a normal life, 

everyone can reach their true potential. For people with disabilities, 

however, the loss of such important body parts as legs can not 

only affect how they make a living and fit in society, but also 

undermine their self-esteem to realize their full potential.

 Chemicals Business, SCG and its partners, Dow Thailand 
Group, the leading Petrochemicals producer and innovative 

design solution for better quality of life, and Rubber Soul 
Company Limited, Thailand’s premier shoe designer and 

manufacturer, recognize the importance of returning opportunities 

to disable people and voluntarily work for the Prostheses 
Foundation of H.R.H. the Princess Mother, founded to fulfill 

H.R.H. Princess Srinagarindra’s aspiration to help these 

individuals live a normal life and earn a living. 

 

 The goal of this collaboration is to help the disable people 

to live normally in the society again and contribute their forces 

to develop the country. 

	 คนเราทกุคนน้ัน	หากมีปัจจยัพืน้ฐานของชีวติดี	สามารถด�ารงชีวติ

ได้ปกต	ิย่อมส่งเสริมให้เขาเหล่าน้ันดึงศกัยภาพในตนเองออกมาอย่างเตม็ท่ี	

แต่ส�าหรับผูพ้กิารทีส่ญูเสยีอวยัวะส�าคัญอย่าง	“ขา”	ไปนัน้	ย่อมกระทบ

ต่อการใช้ชีวิต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการยากไร้ท่ีอาจขาดโอกาสใน

การประกอบอาชีพ	ส่งผลต่อรายได้เล้ียงดตูนเองและครอบครัว	รวมถงึ

อาจท�าให้ขาดความเชือ่ม่ัน	จนลดทอนโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองด้วย	

 
	 ธรุกิจเคมคิอลส์	เอสซีจ	ีพร้อมด้วยพนัธมติร	กลุ่มบริษทั	ดาว	ประเทศไทย	
ผู้น�าด้านเคมีภัณฑ์และการออกแบบนวัตกรรมจากวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวติให้ดขีึน้	และบริษทั	รับเบอร์โซล	จ�ากัด	ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านการออกแบบและผลิตรองเท้าชั้นน�าของประเทศ	เห็นความส�าคัญ

ในการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ	 โดยน�าความสามารถเฉพาะด้าน

ของแต่ละบริษัทมาร่วมกันสร้างประโยชน์ ให ้กับมูลนิธิขาเทียม	
ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ซ่ึงก่อตัง้ขึน้จากพระราชปณธิาน
ของสมเด็จย่า	โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้พิการทุกคนสามารถด�าเนินชีวิต

ได้อย่างปกติ	ตลอดจนประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

 

	 กระบวนการท�างานแบบผสานความร่วมมอืท่ีเกดิข้ึนน้ี	มจีดุมุง่หมาย

เพือ่ให้ผู้พกิารสามารถใช้ชีวติในสังคมได้อย่างมัน่ใจอกีคร้ัง	และสามารถ

น�าศกัยภาพท่ีพวกเขามีมาเป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมกนัพฒันาประเทศ

ของเราต่อไป	

ก้าวแรก	
	 มลูนิธิขาเทียมฯ	ซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ห้ความช่วยเหลอืผูพิ้การ

ขาขาดยากไร้ตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่ามาเป็นเวลา

นานกว่า	30	ปี	ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาอุปกรณ์

และชิ้นส่วนของขาเทียมเพ่ือให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและ

ทนทานขึ้น	จึงร่วมมือกับภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพมาร่วมพัฒนา

อุปกรณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

 

	 ขจรพงศ์	ภู่สิทธิกุล	Marketing	and	Market	Intelligence	

Manager	กลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย	 ในฐานะผู้ให้การ

สนับสนุนมูลนิธิฯ	กล่าวถึงท่ีมาของความร่วมมือในครั้งน้ีว่า	

“ดาวได้ร่วมบรจิาคผลติภณัฑ์พอลยูิรเีทนสตูรเฉพาะของดาวให้กับ

ทางมลูนธิิฯ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2539	ซึง่ขาเทยีมในอดตีแบ่งเป็นหน้าแข้ง	

ขา	และเท้า	โดยผลติภัณฑ์ของดาวเป็นโฟมด้านในส่วนหน้าแข้ง	

ช่วยให้ขาเทียมมีสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้น

	 “ตรงนี้เป็นการจุดประกายเร่ืองนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่

สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีข้ึน	พร้อมกับให้ขาเทียม

เป็นตัวที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัยมากข้ึน”	

ขจรพงศ์ ภู่สิทธิกุล
Marketing and Market Intelligence Manager

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

	 “This	project	has	sparked	 the	development	of	

innovative products that improve quality of life. The 

new prosthetic leg is an example of innovative products 

that	better	meet	existing	demand.”

Kajohnpong Pusitdhikul
Marketing and Market Intelligence Manager 

Dow Thailand Group

เท้าเทียมเพื่อชีวิตใหม่

PROSTHETIC FEET
FOR A NEW LIFE
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แต่ส�าหรับผูพ้กิารทีส่ญูเสยีอวยัวะส�าคัญอย่าง	“ขา”	ไปนัน้	ย่อมกระทบ

ต่อการใช้ชีวิต	โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้พิการยากไร้ที่อาจขาดโอกาสใน

การประกอบอาชีพ	ส่งผลต่อรายได้เล้ียงดตูนเองและครอบครัว	รวมถงึ

อาจท�าให้ขาดความเชือ่ม่ัน	จนลดทอนโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองด้วย	

 
	 ธรุกจิเคมคิอลส์	เอสซีจ	ีพร้อมด้วยพนัธมติร	กลุ่มบริษทั	ดาว	ประเทศไทย	
ผู้น�าด้านเคมีภัณฑ์และการออกแบบนวัตกรรมจากวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวติให้ดขีึน้	และบริษทั	รับเบอร์โซล	จ�ากัด	ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านการออกแบบและผลิตรองเท้าชั้นน�าของประเทศ	เห็นความส�าคัญ

ในการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ	 โดยน�าความสามารถเฉพาะด้าน

ของแต่ละบริษัทมาร่วมกันสร้างประโยชน์ ให ้กับมูลนิธิขาเทียม	
ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ซ่ึงก่อตัง้ขึน้จากพระราชปณธิาน
ของสมเด็จย่า	โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้พิการทุกคนสามารถด�าเนินชีวิต

ได้อย่างปกติ	ตลอดจนประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

 

	 กระบวนการท�างานแบบผสานความร่วมมอืท่ีเกดิข้ึนน้ี	มจีดุมุง่หมาย

เพือ่ให้ผู้พกิารสามารถใช้ชีวติในสังคมได้อย่างมัน่ใจอกีคร้ัง	และสามารถ

น�าศกัยภาพท่ีพวกเขามีมาเป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมกนัพฒันาประเทศ

ของเราต่อไป	

ก้าวแรก	
	 มลูนิธิขาเทียมฯ	ซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ห้ความช่วยเหลอืผูพิ้การ

ขาขาดยากไร้ตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่ามาเป็นเวลา

นานกว่า	30	ปี	ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาอุปกรณ์

และชิ้นส่วนของขาเทียมเพ่ือให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและ

ทนทานขึ้น	จึงร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาร่วมพัฒนา

อุปกรณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน

 

	 ขจรพงศ์	ภู่สิทธิกุล	Marketing	and	Market	Intelligence	

Manager	กลุ่มบริษัท	ดาว	ประเทศไทย	 ในฐานะผู้ให้การ

สนับสนุนมูลนิธิฯ	กล่าวถึงท่ีมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า	

“ดาวได้ร่วมบรจิาคผลติภณัฑ์พอลยูิรเีทนสตูรเฉพาะของดาวให้กับ

ทางมลูนธิิฯ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2539	ซึง่ขาเทยีมในอดตีแบ่งเป็นหน้าแข้ง	

ขา	และเท้า	โดยผลติภัณฑ์ของดาวเป็นโฟมด้านในส่วนหน้าแข้ง	

ช่วยให้ขาเทียมมีสัมผัสที่อ่อนนุ่มขึ้น

	 “ตรงนี้เป็นการจุดประกายเร่ืองนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่

สามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้น	พร้อมกับให้ขาเทียม

เป็นตัวที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัยมากข้ึน”	

ขจรพงศ์ ภู่สิทธิกุล
Marketing and Market Intelligence Manager

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

	 “This	project	has	sparked	 the	development	of	

innovative products that improve quality of life. The 

new prosthetic leg is an example of innovative products 

that	better	meet	existing	demand.”

Kajohnpong Pusitdhikul
Marketing and Market Intelligence Manager 

Dow Thailand Group

เท้าเทียมเพื่อชีวิตใหม่

PROSTHETIC FEET
FOR A NEW LIFE
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	 “การพัฒนาเท้าเทียมใหม่น้ีนอกจากเป็นการคืนโอกาสให้

กับผู้พิการแล้ว	การเลือกวสัดแุละการออกแบบยังท�าให้ต้นทนุ

ของเท้าเทยีมลดลงไปได้ถงึคร่ึงหนึง่	ซึง่ท�าให้มูลนธิสิามารถช่วย

เหลือผู้พกิารได้จ�านวนมากขึน้ในงบประมาณเท่าเดิม			

ศุภธิดา รัตนสวัสดิ์
Medical and Wellbeing Business Manager

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

	“The	development	of	this	new	prosthetic	foot	gives	

people with disabilities a new lease on life. The selected 

materials and the design have reduced the cost by 

half, enabling the foundation to help more people 

under	the	same	budget.”			

Supathida Ratanaswasd
Medical and Wellbeing Business Manager

Chemicals Business, SCG

	 ส�าหรับโจทย์ที่ท้าทายในคร้ังน้ี	 เป็นการพัฒนา	 ‘เท้าเทียม’	

รูปแบบใหม่	โดย	รศ.น.พ.วัชระ	รุจิเวชพงศธร	กรรมการและ

เลขาธิการ	 มูลนิธิขาเทียม	 ในสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี	 ได้ปรารภกับทีมงานของดาวว่าต้องการท่ีจะ

ออกแบบส่วนเท้าเทียมใหม่	เพ่ือให้ถูกหลักสรีระวิทยาของคนไข้

มากย่ิงข้ึน	

 

	 “การออกแบบในครั้งน้ีเราต้องให้เครดิตกับทางเอสซีจ	ีซึ่งมี

ทีมนักออกแบบเข้ามาดูเรื่องการออกแบบผลิตเท้าเทียมให้มี

คณุภาพดีข้ึน	ประหยัดข้ึน	ทีส่�าคัญก็คอืถูกหลกัสรรีะวิทยา	เมือ่ดาว

มีสินค้าคือผลิตภัณฑ์เคมี	 ทีมเอสซีจีมีผู ้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ	และได้รบัความร่วมมอืจากรบัเบอร์โซล	ซึง่เป็นพันธมติร

ทางการค้ากันมาช่วยดูแลด้านการขึน้รปู	นีจ่งึเป็นจดุเริม่ต้นทีดี่ทีส่ดุ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น�าเอาเทคโนโลยี	นวัตกรรม	รวมถึง

การออกแบบมาพัฒนาเท้าเทยีมเพ่ือให้ผู้พิการสามารถเดินได้ดขีึน้	

เท้าแบบใหม่ต้องสามารถรบัแรงกระแทกได้มากขึน้	เพ่ือให้การใช้งาน

ในชวิีตประจ�าวันมปีระสทิธิภาพมากข้ึน	นีคื่อส่ิงทีเ่ราก�าลังพัฒนา

ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ	อยู่”	

	 “กลุ่มบริษัทดาว	ประเทศไทย	ได้ชักชวนทีมงานซึ่งท�างาน

ด้านการพัฒนาอปุกรณ์ทางการแพทย์อยู่แล้วให้เข้ามาร่วมงานกับ

มูลนิธิขาเทียมในครั้งนี้”	ศุภธิดา	 รัตนสวัสดิ์	Medical	 and	

Wellbeing	Business	Manager	ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี 

กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นก่อนจะเสริมต่อว่า	

 

	 “ต้องขอบคณุกลุม่บรษิทัดาวเลยนะคะ	เพราะว่าเป็นโอกาสท่ีดี

ทีท่างเอสซจีจีะได้ใช้ความรูท้ีม่อียู่ในองค์กร	ประกอบกับประสบการณ์

ทีม่อียู่ในวงการเครือ่งมอืแพทย์มาหลายปีมาสร้างประโยชน์กับสงัคม	

ทีมงานทุกคนสนุกกับโปรเจกต์นี้มาก	เพราะทุกคนที่มีส่วนร่วม

	 “คนไข้บางคนไม่เคยเดินเลยตลอด	40	ปี	เพราะเขาไม่เคย

ได้รับโอกาสให้ได้มีขาเทียม	หากได้ไปดจูดุท่ีเราก�าลังท�าขา	หรือ

ว่าได้เหน็คนไข้มาท่ีมูลนิธฯิ	ต้ังแต่เช้าด้วยความหวงัว่าวนัรุ่งข้ึนจะ

เดินได้	นี่คือค�าตอบว่าผมท�าสิ่งนี้เพื่ออะไร”

รศ.น.พ.วัชระ รุจิเวชพงศธร
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 “Some	patients	have	never	walked	for	40	years	

because they have never had access to prostheses. 

If you go to the prosthesis casting room or see 

people coming to our foundation early in the 

morning hoping that they would be able to walk the 

next day, you’ll understand what I’m doing all this 

for.”

Assoc. Prof. Vajara Rujiwetpongstorn
M.D.,Board Member and Secretary General

the Prostheses Foundation of H.R.H. the Princess Mother

First step
	 Having	assisted	amputees	for	over	30	years,	the	Prostheses	

Foundation	recognizes	that	the	development	of	equipment	

and	prostheses	to	enhance	their	efficiency	and	durability	is	

of	paramount	importance.	Therefore,	it	has	collaborated	with	

private	organizations	with	relevant	capabilities.

	 Kajohnpong	Pusitdhikul,	Marketing	and	Market	Intelligence	

Manager	at	Dow	Thailand	Group,	a	sponsor	of	the	foundation,	

related	the	beginning	of	this	collaborative	effort.	“Dow	has	

donated	its	specialty	urethane	products	to	the	foundation	

since	1996.	In	the	past,	a	prosthetic	leg	was	composed	of	

the	shin,	leg,	and	foot	parts.	Dow’s	product	was	a	foam	pad	

on	the	underside	of	the	shin	part,	which	made	the	prosthetic	

leg	softer.”

	 The	challenge	was	to	develop	a	new	prosthetic	foot.	

Assoc.	Prof.	Vajara	Rujiwetpongstorn,	M.D.,	Board	Member	

and	Secretary	General	of	the	Prostheses	Foundation	of	

H.R.H.	the	Princess	Mother,	told	Dow	that	the	foundation	

was	looking	for	a	new	design	with	better	ergonomics.

	 “For	the	design,	we	give	credit	to	SCG’s	team,	who	was	

responsible	for	designing	prosthetic	feet	that	were	better	in	

quality,	more	affordable,	and	most	 importantly,	better	

ergonomics.	With	Dow	bringing	its	chemical	products	to	

the	table,	SCG	bringing	its	design	expertise,	and	with	the	

assistance	of	our	business	partner	Rubber	Soul	in	prosthesis	

casting,	the	collaboration	thus	began.	What	we	are	developing	

with	the	Prostheses	Foundation	is	new	prosthetic	feet	that	

could	absorb	more	shock	and	lend	themselves	better	to	daily	

life	use.”

	 “As	we	are	in	the	field	of	medical	equipment	development,	

Dow,	invited	us	to	join	this	project	with	the	foundation,”	

said Supathida	Ratanaswasd,	Medical	and	Wellbeing	

Business	Manager	at	Chemicals	Business,	SCG.

 

	 “We	would	like	to	thank	Dow.	This	is	an	excellent	opportunity	

for	SCG	to	make	use	of	our	expertise	and	years	of	experience	

in	medical	equipment	development	to	improve	society.	

Everyone	on	the	team	has	enjoyed	the	process	so	much	

thanks	to	the	camaraderie	and	cooperative	spirit,	which	

are	invaluable.	The	project	will	help	society	and	create	

sustainable	results.”

	 Saran	Phooripratya,	Managing	Director	of	Rubber	Soul	

Co.,	Ltd.,	 recounted	how	the	collaborative	project	began.	

“Rubber	Soul	is	an	expert	in	rubber	sandals	and	shoes,	

and	a	customer	of	SCG.	As	prosthetic	feet	were	relatively	costly,	

SCG	was	trying	to	manufacture	more	affordable	models.	

They	approached	us	and	asked	if	we	could	lend	a	hand.	

Therefore,	we	decided	to	join	the	project.”

ท�าด้วยพลงัของมติรภาพและความร่วมมอื	ไม่สามารถประเมนิเป็น

มลูค่าได้	ซึง่สิง่น้ีย่ังยืนมากเมือ่เราได้ใช้ทักษะท่ีเรามช่ีวยเหลอืสงัคม”

	 ด้าน	ศรณัย์	ภรูปิรชัญา	ประธานบรษัิท	รบัเบอร์โซล	จ�ากัด	

เล่าถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า	“รับเบอร์โซลเป็นลูกค้า

กลุ่มเอสซจี	ีซึง่เราเชีย่วชาญเก่ียวกับรองเท้าแตะยาง	ทางเอสซจีี

จงึได้ประสานมาว่าทางเราพอจะช่วยด�าเนนิการเรือ่งน้ีได้หรือไม่	

เพราะเน่ืองด้วยเท้าเทียมมีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง	 เอสซีจี

ต้องการท�าราคาให้สามารถช่วยคนพิการได้	เราก็เลยรบัโปรเจกต์

นี้ขึ้นมาช่วยท�า”
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	 “การพัฒนาเท้าเทียมใหม่น้ีนอกจากเป็นการคืนโอกาสให้

กับผู้พิการแล้ว	การเลือกวสัดแุละการออกแบบยังท�าให้ต้นทนุ

ของเท้าเทยีมลดลงไปได้ถงึคร่ึงหนึง่	ซึง่ท�าให้มูลนธิสิามารถช่วย

เหลือผู้พกิารได้จ�านวนมากข้ึนในงบประมาณเท่าเดิม			

ศุภธิดา รัตนสวัสดิ์
Medical and Wellbeing Business Manager

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

	“The	development	of	this	new	prosthetic	foot	gives	

people with disabilities a new lease on life. The selected 

materials and the design have reduced the cost by 

half, enabling the foundation to help more people 

under	the	same	budget.”			

Supathida Ratanaswasd
Medical and Wellbeing Business Manager

Chemicals Business, SCG

	 ส�าหรับโจทย์ที่ท้าทายในครั้งน้ี	 เป็นการพัฒนา	 ‘เท้าเทียม’	

รูปแบบใหม่	โดย	รศ.น.พ.วัชระ	รุจิเวชพงศธร	กรรมการและ

เลขาธิการ	 มูลนิธิขาเทียม	 ในสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี	 ได้ปรารภกับทีมงานของดาวว่าต้องการท่ีจะ

ออกแบบส่วนเท้าเทียมใหม่	เพ่ือให้ถูกหลักสรีระวิทยาของคนไข้

มากย่ิงข้ึน	

 

	 “การออกแบบในครั้งน้ีเราต้องให้เครดิตกับทางเอสซีจี	ซึ่งมี

ทีมนักออกแบบเข้ามาดูเรื่องการออกแบบผลิตเท้าเทียมให้มี

คณุภาพดขีึน้	ประหยัดขึน้	ทีส่�าคัญก็คอืถูกหลกัสรรีะวิทยา	เมือ่ดาว

มีสินค้าคือผลิตภัณฑ์เคมี	 ทีมเอสซีจีมีผู ้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ	และได้รบัความร่วมมือจากรบัเบอร์โซล	ซึง่เป็นพันธมติร

ทางการค้ากันมาช่วยดแูลด้านการขึน้รปู	นีจ่งึเป็นจดุเริม่ต้นทีดี่ทีส่ดุ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น�าเอาเทคโนโลยี	นวัตกรรม	รวมถึง

การออกแบบมาพัฒนาเท้าเทยีมเพ่ือให้ผูพิ้การสามารถเดนิได้ดขีึน้	

เท้าแบบใหม่ต้องสามารถรับแรงกระแทกได้มากขึน้	เพ่ือให้การใช้งาน

ในชวิีตประจ�าวันมปีระสทิธิภาพมากข้ึน	นีค่อืสิง่ทีเ่ราก�าลงัพัฒนา

ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ	อยู่”	

	 “กลุ่มบริษัทดาว	ประเทศไทย	ได้ชักชวนทีมงานซึ่งท�างาน

ด้านการพัฒนาอปุกรณ์ทางการแพทย์อยู่แล้วให้เข้ามาร่วมงานกับ

มูลนิธิขาเทียมในครั้งนี้”	 ศุภธิดา	 รัตนสวัสด์ิ	Medical	 and	

Wellbeing	Business	Manager	ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี 

กล่าวถึงจุดเริ่มต้นก่อนจะเสริมต่อว่า	

 

	 “ต้องขอบคณุกลุม่บรษิทัดาวเลยนะคะ	เพราะว่าเป็นโอกาสท่ีดี

ทีท่างเอสซจีจีะได้ใช้ความรู้ทีม่อียู่ในองค์กร	ประกอบกับประสบการณ์

ทีม่อียู่ในวงการเครือ่งมอืแพทย์มาหลายปีมาสร้างประโยชน์กับสงัคม	

ทีมงานทุกคนสนุกกับโปรเจกต์นี้มาก	เพราะทุกคนที่มีส่วนร่วม

	 “คนไข้บางคนไม่เคยเดินเลยตลอด	40	ปี	เพราะเขาไม่เคย

ได้รับโอกาสให้ได้มีขาเทียม	หากได้ไปดจูดุทีเ่ราก�าลังท�าขา	หรือ

ว่าได้เหน็คนไข้มาท่ีมูลนิธฯิ	ต้ังแต่เช้าด้วยความหวงัว่าวนัรุ่งข้ึนจะ

เดินได้	นี่คือค�าตอบว่าผมท�าสิ่งนี้เพื่ออะไร”

รศ.น.พ.วัชระ รุจิเวชพงศธร
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 “Some	patients	have	never	walked	for	40	years	

because they have never had access to prostheses. 

If you go to the prosthesis casting room or see 

people coming to our foundation early in the 

morning hoping that they would be able to walk the 

next day, you’ll understand what I’m doing all this 

for.”

Assoc. Prof. Vajara Rujiwetpongstorn
M.D.,Board Member and Secretary General

the Prostheses Foundation of H.R.H. the Princess Mother

First step
	 Having	assisted	amputees	for	over	30	years,	the	Prostheses	

Foundation	recognizes	that	the	development	of	equipment	

and	prostheses	to	enhance	their	efficiency	and	durability	is	

of	paramount	importance.	Therefore,	it	has	collaborated	with	

private	organizations	with	relevant	capabilities.

	 Kajohnpong	Pusitdhikul,	Marketing	and	Market	Intelligence	

Manager	at	Dow	Thailand	Group,	a	sponsor	of	the	foundation,	

related	the	beginning	of	this	collaborative	effort.	“Dow	has	

donated	its	specialty	urethane	products	to	the	foundation	

since	1996.	In	the	past,	a	prosthetic	leg	was	composed	of	

the	shin,	leg,	and	foot	parts.	Dow’s	product	was	a	foam	pad	

on	the	underside	of	the	shin	part,	which	made	the	prosthetic	

leg	softer.”

	 The	challenge	was	to	develop	a	new	prosthetic	foot.	

Assoc.	Prof.	Vajara	Rujiwetpongstorn,	M.D.,	Board	Member	

and	Secretary	General	of	the	Prostheses	Foundation	of	

H.R.H.	the	Princess	Mother,	told	Dow	that	the	foundation	

was	looking	for	a	new	design	with	better	ergonomics.

	 “For	the	design,	we	give	credit	to	SCG’s	team,	who	was	

responsible	for	designing	prosthetic	feet	that	were	better	in	

quality,	more	affordable,	and	most	 importantly,	better	

ergonomics.	With	Dow	bringing	its	chemical	products	to	

the	table,	SCG	bringing	its	design	expertise,	and	with	the	

assistance	of	our	business	partner	Rubber	Soul	in	prosthesis	

casting,	the	collaboration	thus	began.	What	we	are	developing	

with	the	Prostheses	Foundation	is	new	prosthetic	feet	that	

could	absorb	more	shock	and	lend	themselves	better	to	daily	

life	use.”

	 “As	we	are	in	the	field	of	medical	equipment	development,	

Dow,	invited	us	to	join	this	project	with	the	foundation,”	

said Supathida	Ratanaswasd,	Medical	and	Wellbeing	

Business	Manager	at	Chemicals	Business,	SCG.

 

	 “We	would	like	to	thank	Dow.	This	is	an	excellent	opportunity	

for	SCG	to	make	use	of	our	expertise	and	years	of	experience	

in	medical	equipment	development	to	improve	society.	

Everyone	on	the	team	has	enjoyed	the	process	so	much	

thanks	to	the	camaraderie	and	cooperative	spirit,	which	

are	invaluable.	The	project	will	help	society	and	create	

sustainable	results.”

	 Saran	Phooripratya,	Managing	Director	of	Rubber	Soul	

Co.,	Ltd.,	 recounted	how	the	collaborative	project	began.	

“Rubber	Soul	is	an	expert	in	rubber	sandals	and	shoes,	

and	a	customer	of	SCG.	As	prosthetic	feet	were	relatively	costly,	

SCG	was	trying	to	manufacture	more	affordable	models.	

They	approached	us	and	asked	if	we	could	lend	a	hand.	

Therefore,	we	decided	to	join	the	project.”

ท�าด้วยพลงัของมติรภาพและความร่วมมอื	ไม่สามารถประเมนิเป็น

มลูค่าได้	ซึง่สิง่น้ีย่ังยืนมากเมือ่เราได้ใช้ทักษะท่ีเรามช่ีวยเหลอืสงัคม”

	 ด้าน	ศรณัย์	ภรูปิรชัญา	ประธานบริษัท	รับเบอร์โซล	จ�ากัด	

เล่าถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า	“รับเบอร์โซลเป็นลูกค้า

กลุ่มเอสซจี	ีซึง่เราเชีย่วชาญเก่ียวกับรองเท้าแตะยาง	ทางเอสซจีี

จงึได้ประสานมาว่าทางเราพอจะช่วยด�าเนนิการเร่ืองน้ีได้หรอืไม่	

เพราะเน่ืองด้วยเท้าเทียมมีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง	 เอสซีจี

ต้องการท�าราคาให้สามารถช่วยคนพิการได้	เราก็เลยรบัโปรเจกต์

นี้ขึ้นมาช่วยท�า”
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	 “สิ่งท่ีเห็นตอนทุกคนได้ใส่	 มองสีหน้าแววตาเขารู้เลย	

อย่างเด็ก	5	ขวบ	เขาใส่ปุ๊บเขาเดินใหญ่เลย	เดินอย่างมีความ

สุข	เราก็ปิติใจ”	

ศรัณย์ ภูริปรัชญา
ประธานบริษัท รับเบอร์โซล จ�ากัด 

	 “We	can	see	it	in	their	eyes.	We	saw	a	five-year-

old boy put on the prosthesis and then keep walking 

back	and	forth	happily.	It	filled	our	hearts	with	joy.”

Saran Phooripratya
Managing Director of Rubber Soul Company Limited

Towards the goal
	 Bringing	their	expertise	to	the	table,	the	three	companies	

shared	a	goal	of	ensuring	that	people	with	disabilities	can	

resume	normal	life.	However,	to	achieve	that	goal,	there	were	

many	challenges	they	had	to	overcome.	

	 Assoc.	Prof.	Vajara	stated,	“imported	medical	equipment	

in	the	past	was	very	costly	and	therefore	unaffordable	to	many.	

So,	the	foundation	started	producing	prosthetic	legs	domestically	

and	has	been	developing	them	ever	since.	However,	we	are	

still	encountering	some	issues.	For	instance,	the	polyurethane	

of	the	foot	component	degrades	quickly,	and	the	plastic	keel	

might	snap	if	the	user	is	heavy	or	does	a	lot	of	heavy	lifting.	

These	are	areas	that	could	use	some	improvements.”

	 Supathida	said,	“After	our	discussion,	we	planned	our	

working	process.	Like	any	product	development,	we	always	

start	with	understanding	product	problem	and	user	need	

to	be	able	to	design	appropriate	solutions.	One	of	the	major	

problems	was	the	breaking	of	the	keel,	the	challenge	was	

to	make	it	more	durable.	However,	the	challenge	could	not	

simply	be	solved	with	harder	materials,	as	they	could	mean	

more	shock	to	the	area	and	thus	more	pain	for	the	user.	

Therefore,	we	had	to	select	suitable	materials.	Another	

challenge	was	the	skills	in	aesthetic	design	and	engineering	

design	to	achieve	a	model	that	met	industrial	standards.	

	 Furthermore,	the	existing	models	was	permanently	fixed.		

A	whole	foot	would	be	thrown	away	if	either	keel	or	foot	shell	

was	broken,	leading	to	material	waste.	Therefore,	we	came	up	

with	a	modular	design	with	separate	keel	and	foot	shell,	

ก้าวไปสู่จุดหมาย	
	 นอกเหนือจากความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	อกีสิง่หนึง่ทีทุ่กฝ่าย

มีร่วมกันก็คือ	 เป้าหมายท่ีอยากเห็นผู้พิการได้กลับมาใช้ชีวิต

เป็นปกติอีกครั้ง	แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้น	ทีมงานต้องเจอกับความ

ท้าทายต่าง	ๆ	มากมาย

	 รศ.นพ.วัชระ	เล่าว่า	“วัสดุอุปกรณ์สมัยก่อนถ้ามาจากต่าง

ประเทศต้นทนุจะสงูมาก	คนพิการก็จะสูร้าคาไม่ไหว	ทางมลูนธิิฯ	

จงึได้ผลติขาเทียมจากวัสดภุายในประเทศ	และพัฒนามาเรือ่ย	ๆ	

ซึ่งที่ผ่านมายังเจอปัญหาพอสมควร	เช่น	พลาสติกพอลิยูรีเทน

ส่วนของเท้า	เมือ่ใช้งานแล้วก็อาจจะเส่ือมเรว็	หรอืแกนพลาสตกิ

ข้างในใช้ไปแล้วก็อาจจะหกัหากคนไข้น�า้หนกัตวัเยอะ	หรอืท�างาน

ยกของหนัก	ๆ	นีก็่เป็นส่วนหน่ึงทีท่างมลูนธิิฯ	อยากจะพัฒนาให้

คุณภาพดีข้ึน”

	 ศุภธิดา	กล่าวเสริมถึงกระบวนการท�างานว่า	 “หลังจากที่

คยุกันแล้ว	เราก็วางแผนกันว่าจะท�างานกันอย่างไร	ขัน้ตอนปกติ

ในการพัฒนาสินค้าชนิดหน่ึง	 เรามักจะให้ความส�าคัญกับการ

ท�าความเข้าใจปัญหาของสินค้าก่อนว่าคืออะไร	ความต้องการ

ของผู้ใช้งานเป็นอย่างไร	แล้วน�ามาประมวลเพ่ือออกแบบแก้ไข

อย่างเหมาะสม	ในเรือ่งน้ีปัญหาแรก	ๆ 	จะเป็นเรือ่งของแกนเท้าหกั	

ดังนั้นต้องท�าให้แข็งแรงขึ้น	แต่ความท้าทายอยู่ท่ีวัสดุท่ีแข็งขึ้น

ใช่ว่าจะตอบโจทย์	เพราะถ้าแข็งเกินไปก็จะท�าให้เกิดแรงสะท้าน	

ท�าให้เจบ็	ไม่สบายตวั	เราจงึต้องเลอืกวัสดทุีเ่หมาะสม	ทางด้านงาน

allowing	them	to	be	individually	repaired	and	replaced	and	

thereby	reducing	wastage.”

	 Kajohnpong	added,	“The	material	that	Dow	chose	for	

this	project	is	elastomers,	an	innovation	with	good	impact	

resistance	and	resilience,	preventing	deformation	due	to	

temperature.	Utilized	by	leading	footwear	companies,	this	

material	was	selected	because	the	foot	part	was	normally	

subject	to	impact.”

 

	 “Dr.	Vajara	was	looking	for	lightweight,	durable,	and	

affordable	prosthetic	feet	that	were	similar	to	human	feet	in	

properties,	affordable	and	could	be	easily	replaced.	This	was	

what	Rubber	Soul	was	tasked	with.	Fortunately,	our	company	

had	a	team	that	could	design	a	mold	and	compound	materials	

for	the	product.	So,	we	could	complete	the	entire	process	by	

ourselves,”	remarked	Saran.

ออกแบบเราก็ต้องใช้ทกัษะการออกแบบด้านรปูลกัษณ์	และการ

ออกแบบเชงิวศิวกรรมเพ่ือให้ได้สนิค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	

นอกจากนีเ้ดมิเท้าเทียมใช้วัสดคุ่อนข้างส้ินเปลือง	เพราะเมือ่ใช้งาน

ช�ารุดก็ต้องทิ้งส่วนเท้าไปท้ังชิ้น	 เราจึงออกแบบให้แยกชิ้นกัน

ระหว่างแกนเท้ากบัส่วนตวัเท้า	โดยหากช�ารดุ	ก็สามารถแยกชิน้ซ่อม

หรือเปล่ียนได้	นบัว่าเป็นการบรหิารการใช้งานวัสดใุห้ไม่สิน้เปลอืง”	

	 ขจรพงศ์	 ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า	 “ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

บรษิทัดาว	ประเทศไทย	ทีท่มีงานเลอืกใช้ในครัง้น้ี	คอื		อลิาสโตเมอร์

ซึง่เป็นนวัตกรรมทีส่ามารถรบัแรงกระแทกได้ด	ีมคีวามคงสภาพได้	

คอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากอณุหภมู	ิซึง่ผลติภณัฑ์นี้

อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าชั้นน�า	 เพราะเราเล็งเห็น

ความส�าคัญเวลาท่ีฝ่าเท้าต้องรับแรงกระแทก”

	 “ทางคณุหมอวัชระท่านอยากได้เท้าเทยีมทีใ่กล้เคยีงเท้ามนุษย์	

น�้าหนักเบา	ทนทาน	ราคาไม่สูง	แล้วก็หาซื้อเปลี่ยนได้ง่าย	หน้าที่

ของรบัเบอร์โซลคอืตอบโจทย์ตรงน้ีให้กับคณุหมอ	ด้วยอตุสาหกรรม

ของรบัเบอร์โซลเองเรามทีมีงานในการออกแบบแม่พิมพ์แล้วก็ท�า

คอมพาวนด์วัตถุดิบให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะออกมาเป็นชิ้นงาน	

ซึ่งค่อนข้างจะครบวงจร”	ศรัณย์	กล่าวเสริมถึงโจทย์ที่ได้รับ

ในตอนแรก
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	 “ส่ิงท่ีเห็นตอนทุกคนได้ใส่	 มองสีหน้าแววตาเขารู้เลย	

อย่างเด็ก	5	ขวบ	เขาใส่ปุ๊บเขาเดินใหญ่เลย	เดินอย่างมีความ

สุข	เราก็ปิติใจ”	

ศรัณย์ ภูริปรัชญา
ประธานบริษัท รับเบอร์โซล จ�ากัด 

	 “We	can	see	it	in	their	eyes.	We	saw	a	five-year-

old boy put on the prosthesis and then keep walking 

back	and	forth	happily.	It	filled	our	hearts	with	joy.”

Saran Phooripratya
Managing Director of Rubber Soul Company Limited

Towards the goal
	 Bringing	their	expertise	to	the	table,	the	three	companies	

shared	a	goal	of	ensuring	that	people	with	disabilities	can	

resume	normal	life.	However,	to	achieve	that	goal,	there	were	

many	challenges	they	had	to	overcome.	

	 Assoc.	Prof.	Vajara	stated,	“imported	medical	equipment	

in	the	past	was	very	costly	and	therefore	unaffordable	to	many.	

So,	the	foundation	started	producing	prosthetic	legs	domestically	

and	has	been	developing	them	ever	since.	However,	we	are	

still	encountering	some	issues.	For	instance,	the	polyurethane	

of	the	foot	component	degrades	quickly,	and	the	plastic	keel	

might	snap	if	the	user	is	heavy	or	does	a	lot	of	heavy	lifting.	

These	are	areas	that	could	use	some	improvements.”

	 Supathida	said,	“After	our	discussion,	we	planned	our	

working	process.	Like	any	product	development,	we	always	

start	with	understanding	product	problem	and	user	need	

to	be	able	to	design	appropriate	solutions.	One	of	the	major	

problems	was	the	breaking	of	the	keel,	the	challenge	was	

to	make	it	more	durable.	However,	the	challenge	could	not	

simply	be	solved	with	harder	materials,	as	they	could	mean	

more	shock	to	the	area	and	thus	more	pain	for	the	user.	

Therefore,	we	had	to	select	suitable	materials.	Another	

challenge	was	the	skills	in	aesthetic	design	and	engineering	

design	to	achieve	a	model	that	met	industrial	standards.	

	 Furthermore,	the	existing	models	was	permanently	fixed.		

A	whole	foot	would	be	thrown	away	if	either	keel	or	foot	shell	

was	broken,	leading	to	material	waste.	Therefore,	we	came	up	

with	a	modular	design	with	separate	keel	and	foot	shell,	

ก้าวไปสู่จุดหมาย	
	 นอกเหนือจากความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	อกีสิง่หนึง่ท่ีทุกฝ่าย

มีร่วมกันก็คือ	 เป้าหมายท่ีอยากเห็นผู้พิการได้กลับมาใช้ชีวิต

เป็นปกติอีกครั้ง	แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้น	ทีมงานต้องเจอกับความ

ท้าทายต่าง	ๆ	มากมาย

	 รศ.นพ.วัชระ	เล่าว่า	“วัสดุอุปกรณ์สมัยก่อนถ้ามาจากต่าง

ประเทศต้นทนุจะสงูมาก	คนพิการก็จะสูร้าคาไม่ไหว	ทางมลูนธิิฯ	

จงึได้ผลติขาเทียมจากวัสดภุายในประเทศ	และพัฒนามาเรือ่ย	ๆ	

ซึ่งที่ผ่านมายังเจอปัญหาพอสมควร	เช่น	พลาสติกพอลิยูรีเทน

ส่วนของเท้า	เมือ่ใช้งานแล้วก็อาจจะเสือ่มเรว็	หรอืแกนพลาสตกิ

ข้างในใช้ไปแล้วก็อาจจะหกัหากคนไข้น�า้หนกัตวัเยอะ	หรอืท�างาน

ยกของหนัก	ๆ	นีก็่เป็นส่วนหน่ึงทีท่างมลูนธิิฯ	อยากจะพัฒนาให้

คุณภาพดีขึ้น”

	 ศุภธิดา	กล่าวเสริมถึงกระบวนการท�างานว่า	 “หลังจากที่

คยุกันแล้ว	เราก็วางแผนกันว่าจะท�างานกันอย่างไร	ขัน้ตอนปกติ

ในการพัฒนาสินค้าชนิดหน่ึง	 เรามักจะให้ความส�าคัญกับการ

ท�าความเข้าใจปัญหาของสินค้าก่อนว่าคืออะไร	ความต้องการ

ของผู้ใช้งานเป็นอย่างไร	แล้วน�ามาประมวลเพ่ือออกแบบแก้ไข

อย่างเหมาะสม	ในเร่ืองน้ีปัญหาแรก	ๆ 	จะเป็นเร่ืองของแกนเท้าหกั	

ดังนั้นต้องท�าให้แข็งแรงขึ้น	แต่ความท้าทายอยู่ท่ีวัสดุท่ีแข็งขึ้น

ใช่ว่าจะตอบโจทย์	เพราะถ้าแข็งเกินไปก็จะท�าให้เกิดแรงสะท้าน	

ท�าให้เจบ็	ไม่สบายตวั	เราจงึต้องเลอืกวัสดทุีเ่หมาะสม	ทางด้านงาน

allowing	them	to	be	individually	repaired	and	replaced	and	

thereby	reducing	wastage.”

	 Kajohnpong	added,	“The	material	that	Dow	chose	for	

this	project	is	elastomers,	an	innovation	with	good	impact	

resistance	and	resilience,	preventing	deformation	due	to	

temperature.	Utilized	by	leading	footwear	companies,	this	

material	was	selected	because	the	foot	part	was	normally	

subject	to	impact.”

 

	 “Dr.	Vajara	was	looking	for	lightweight,	durable,	and	

affordable	prosthetic	feet	that	were	similar	to	human	feet	in	

properties,	affordable	and	could	be	easily	replaced.	This	was	

what	Rubber	Soul	was	tasked	with.	Fortunately,	our	company	

had	a	team	that	could	design	a	mold	and	compound	materials	

for	the	product.	So,	we	could	complete	the	entire	process	by	

ourselves,”	remarked	Saran.

ออกแบบเราก็ต้องใช้ทกัษะการออกแบบด้านรูปลกัษณ์	และการ

ออกแบบเชงิวศิวกรรมเพ่ือให้ได้สนิค้าตามมาตรฐานอตุสาหกรรม	

นอกจากนีเ้ดมิเท้าเทียมใช้วัสดคุ่อนข้างสิน้เปลอืง	เพราะเมือ่ใช้งาน

ช�ารุดก็ต้องทิ้งส่วนเท้าไปท้ังชิ้น	 เราจึงออกแบบให้แยกชิ้นกัน

ระหว่างแกนเท้ากับส่วนตัวเท้า	โดยหากช�ารดุ	ก็สามารถแยกชิน้ซ่อม

หรือเปลีย่นได้	นบัว่าเป็นการบรหิารการใช้งานวัสดใุห้ไม่สิน้เปลอืง”	

	 ขจรพงศ์	 ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า	 “ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

บรษิทัดาว	ประเทศไทย	ทีท่มีงานเลอืกใช้ในครัง้น้ี	คอื		อลิาสโตเมอร์

ซึง่เป็นนวัตกรรมทีส่ามารถรบัแรงกระแทกได้ด	ีมคีวามคงสภาพได้	

คอืไม่มกีารเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากอณุหภมู	ิซึง่ผลติภณัฑ์นี้

อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าชั้นน�า	 เพราะเราเล็งเห็น

ความส�าคัญเวลาท่ีฝ่าเท้าต้องรับแรงกระแทก”

	 “ทางคณุหมอวัชระท่านอยากได้เท้าเทยีมทีใ่กล้เคยีงเท้ามนุษย์	

น�้าหนักเบา	ทนทาน	ราคาไม่สูง	แล้วก็หาซื้อเปลี่ยนได้ง่าย	หน้าที่

ของรบัเบอร์โซลคอืตอบโจทย์ตรงน้ีให้กับคณุหมอ	ด้วยอตุสาหกรรม

ของรบัเบอร์โซลเองเรามทีมีงานในการออกแบบแม่พิมพ์แล้วก็ท�า

คอมพาวนด์วัตถุดิบให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะออกมาเป็นชิ้นงาน	

ซึ่งค่อนข้างจะครบวงจร”	ศรัณย์	กล่าวเสริมถึงโจทย์ที่ได้รับ

ในตอนแรก
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ก้าวไปด้วยกัน
	 แม้บทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันออกไป	แต่เพ่ือจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน	การท�าหน้าท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกันก็เป็นอีกหนึ่ง

บทบาทท่ีทุกฝ่ายเต็มใจและยินดี

	 “เมื่อทางมูลนิธิฯ	ได้มาร่วมท�างานกับองค์กรเอกชน	ก็ได้เห็น

การท�างานจริงจัง	มีเครื่องมือพร้อม	อยากได้อะไรก็สามารถ

ทดลองท�าได้ทันที	มีทั้งความรู้และประสบการณ์	 เพราะฉะนั้น

เมื่อทางเอสซีจี	 	ดาว	และรับเบอร์โซล	 ร่วมกันวิจัย	ทดสอบ	

ทดลอง	แล้วก็ผลิตชิน้งานออกมาได้อย่างน้ีจะประสบความส�าเรจ็เรว็	

เพราะว่าสิง่ท่ีมลูนธิิฯ	ต้องการคือผลงานท่ีใช้ได้จรงิ	ไม่ได้เป็นเพียง

แค่องค์ความรู้เท่านั้น”	รศ.นพ.วัชระ	กล่าว

	 “นับเป็นการท�างานที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี	

เพราะเราเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้พิการเป็นอันดับแรกเหมือน	ๆ	กัน	ต้องการให้ผู้พิการสามารถ

กลับเข้าสู่สังคมได้	อยู่กับครอบครัวได้	 เยาวชนมีความสุขกับ

การไปโรงเรียน	คนท�างานก็สามารถกลับไปท�างานได้	ซึ่งท�าให้

ประเทศพัฒนาเรือ่งของ	GDP	เพ่ิมมากขึน้	สงัคมดขีึน้”	ขจรพงศ์ 

ในฐานะผู้ชักชวนพันธมิตรร่วมโปรเจกต์น้ีกล่าว

	 “การท�างานร่วมกัน	ผมมองว่าอยู่ท่ีตัวบุคลากรและองค์กร	

ถ้าไม่ถือตัวเองเป็นส�าคัญ	แล้วยอมรับความคิดเห็น	ผมคิดว่า

ยังไงก็ท�างานกันได้	เพราะเราท�างานแล้วมองเป้าหมายเป็นทีต้ั่ง”	

ศรัณย์	กล่าวเสริม

	 ด้าน	ศุภธดิา	ให้ความเหน็ว่า	“การได้ร่วมงานกับมลูนธิิฯ	ดาว	

และรบัเบอร์โซล	ทมีงานทกุคนรูส้กึเป็นเกียรติ	และภูมใิจมาก	ๆ	

นีค่อืพลงัแห่งการผสานความร่วมมอืทีท่กุคนใช้ความรูค้วามสามารถ

ในศาสตร์ทีต่นมมีาช่วยเหลอืสงัคม	และเป็นการพัฒนาทีย่ั่งยืนด้วย	

เพราะว่ามูลนิธิฯ	สามารถน�าไปท�าต่อเองได้อย่างไม่รู้จบ”

Overcoming obstacles
	 Once	the	ball	was	rolling,	each	partner	encountered	

different	 challenges	 in	accordance	with	 their	 tasks.	

Throughout	the	process,	however,	they	regularly	discussed	

their	issues	and	kept	forging	ahead.

 

	 Entrusted	with	 the	 task	of	designing	 the	product,	

SCG’s	Supathida	 said,	 “the	main	challenge	was	 the	

selection	of	materials,	which	had	to	be	something	we	had	

available	and	affordable.	In	the	end,	we	chose	a	material	

used	in	the	automotive	industry.	We	also	changed	the	shape	

of	the	keel.	As	the	previous	C-shaped	keel	could	snap	

when	subject	to	direct	impact,	the	new	design	incorporated	

a	hive-like	structure	and	 featured	an	A-shaped	keel	 to	

promote	 force	distribution.	Our	 final	design	 finally	met	

the	 industrial	standard	and	was	capable	of	supporting	

as	much	as	90	kilograms.	In	addition,	the	new	prosthetic	foot	

could	last	for	at	least	2,000,000	steps,	which	could	accommodate	

daily	use	efficiently.”

	 Saran	of	Rubber	Soul	said,	“A	prosthetic	foot	normally	

features	a	keel	in	the	middle,	functioning	like	a	bone	in	a	human	

foot.	If	the	foot	shell	is	lightweight	and	soft	but	not	tough	enough,	

the	keel	can	poke	out.	So,	we	needed	to	carefully	calculate	

ก้าวที่พร้อมฟันฝ่า	
	 เมือ่การท�างานเร่ิมต้นข้ึน	สิง่ท่ีทกุฝ่ายต้องเผชญิก็แตกต่างออกไป

ตามบทบาทท่ีได้รบั	แน่นอนว่าทกุฝ่ายพร้อมรบัฟังปัญหา	แก้ไข	

และพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง

	 เอสซจีี	ในฐานะทีมออกแบบ	ถ่ายทอดประสบการณ์ในครัง้น้ี

ว่า	“ความท้าทายของการท�างานในครั้งนี้คือ	การเลือกวัสดุ	โดย

เลือกจากสิ่งที่เรามีและราคาต้องเข้าถึงได้	 เพราะว่ามูลนิธิฯ	

ต้องน�าไปใช้ต่อ	ซึ่งเราเลือกวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผสมผสานกับการออกแบบใหม่	จากเดิมออกแบบเป็นรูปตัว	C	

ซึ่งจะมีแรงกดตรง	ท�าให้แกนแตกหัก	ปัจจุบันเราออกแบบเป็น

รูปตัว	A	เพ่ือให้เกิดการรับแรง	กระจายแรง	โดยผสมผสานกับ

การออกแบบให้เป็นลักษณะโครงสร้างของรังผึ้ง	ในท่ีสุดเราก็

สามารถท�าได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	โดยเท้าสามารถรับ

น�า้หนกัสงูสดุได้ที	่90	กิโลกรมั	และเดนิได้ขัน้ต�า่	2,000,000	ก้าว	

ซึง่เราคิดว่าจะสามารถรองรบัการใช้งานจรงิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ”	

	 ในมุมของรับเบอร์โซล	มีความเห็นว่า	“เนื่องจากเท้าเทียม

จะต้องมีแกนตรงกลางเหมือนโครงกระดูกอยู่ด้านใน	ถ้าเคมีท่ี

หุ้มเบาและนุ่ม	แต่ไม่เหนียว	เจอสิ่งท่ีแข็งเหมือนกระดูกก็อาจ

ท�าให้ทะลุออกมาได้	 เรื่องความเบาและเหนียวก็ต้องค�านวณ

อกีแบบหน่ึง	ซึง่เราต้องท�าให้ทุกเรือ่งไปในทิศทางเดียวกัน	คมุท้ัง

ราคาและคุณภาพ	ซึ่งก็ดีใจท่ีดาวสามารถตอบโจทย์เรื่องเคมี

ให้เราน�ามาใช้ได้หลายตัว	แล้วก็มีเอสซีจีแนะน�าการออกแบบ

โครงสร้างแกนเท้าด้านใน	ทีมเราท�าด้านนอก	ซึ่งมาร่วมกันท�า

จนส�าเร็จน้ันใช้เวลาเกอืบปีตัง้แต่เขียนโครงสร้างแบบ	จนเป็น	3D	

และเป็นแม่พิมพ์ชิ้นแรก”	

 

	 “ความท้าทายครัง้น้ีอยู่ท่ีการจดัการความเปลีย่นแปลง	เพราะ

เราเปลีย่นแปลงตัง้แต่วัสด	ุการออกแบบ	การขึน้รปู	เพราะฉะน้ัน

ทกุขัน้ตอนจะต้องมสีิง่ใหม่เกิดขึน้	เป็นความท้าทายทีเ่กิดขึน้กับ

ทมีงานตลอดเวลา	เราให้เครดติกับทมีงานของเราเสมอทีช่่วยกัน	

ใส่ใจ	แล้วก็คดิค้นจดัการกับสิง่ต่าง	ๆ	ทีเ่กิดขึน้	โดยมกีารพูดคยุ

กับทางมลูนิธิฯ	อย่างสม�า่เสมอ	ทางคณุหมอวัชระเองก็ให้ข้อมลู

จากการทดลองแต่ละครัง้กลับมาว่าได้ผลอย่างไรบ้าง	เพราะคนไข้

ของมลูนธิิฯ	มช่ีวงอายุทีห่ลากหลาย	การใช้งาน	หรอืการด�าเนนิชวิีต

ก็แตกต่างกัน	 ทีมงานจะประชุมกันเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองแบบ	

เรือ่งวัสด	ุกลบัไปข้ึนรปูเท้าเทยีมชิน้ใหม่	แล้วน�ากลบัไปให้คณุหมอ

ท�าการทดสอบอกี	น่ีเป็นความท้าทายทีเ่ราต้องเจอ”	ขจรพงศ์	กล่าว

the	weight	and	 toughness	of	 the	material	and	balance	

this	with	the	cost	and	quality.	Luckily,	Dow	offered	us	several	

products	that	could	be	used	for	this	purpose.	In	addition,	

SCG	also	gave	us	guidance	on	the	design	of	the	keel,	

while	we	took	care	of	the	foot	shell	around	it.	The	whole	process,	

from	initial	drafts	to	3D	modelling	and	molding,	took	us	almost	

a	year.”

	 “The	main	challenge	for	us	was	change	management,	

as	everything	was	changed,	from	materials	and	design	

to	casting.	Therefore,	every	step	of	the	process	involved	

new	changes	and	therefore	new	challenges	for	the	team.	

Credit	is	due	to	the	team	for	always	helping	each	other	

and	finding	ways	to	deal	with	issues	that	arose.	We	also	

worked	closely	with	the	foundation,	and	after	each	trial,	

Dr.	Vajara	would	get	back	to	us	with	 the	feedback.	As	

the	foundation	worked	with	users	of	different	ages,	demand,	

and	lifestyles,	our	team	had	to	meet	regularly	to	work	on	

the	design	and	material	as	well	as	cast	new	prototypes	

for	more	 trials.	Those	were	 the	challenges	 facing	us,”	

added Kajohnpong.
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ทดลอง	แล้วก็ผลิตชิน้งานออกมาได้อย่างน้ีจะประสบความส�าเรจ็เร็ว	

เพราะว่าสิง่ท่ีมลูนธิิฯ	ต้องการคอืผลงานทีใ่ช้ได้จรงิ	ไม่ได้เป็นเพียง

แค่องค์ความรู้เท่านั้น”	รศ.นพ.วัชระ	กล่าว

	 “นับเป็นการท�างานที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี	

เพราะเราเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้พิการเป็นอันดับแรกเหมือน	ๆ	กัน	ต้องการให้ผู้พิการสามารถ

กลับเข้าสู่สังคมได้	อยู่กับครอบครัวได้	 เยาวชนมีความสุขกับ

การไปโรงเรียน	คนท�างานก็สามารถกลับไปท�างานได้	ซึ่งท�าให้

ประเทศพัฒนาเรือ่งของ	GDP	เพ่ิมมากขึน้	สงัคมดขีึน้”	ขจรพงศ์ 

ในฐานะผู้ชักชวนพันธมิตรร่วมโปรเจกต์น้ีกล่าว

	 “การท�างานร่วมกัน	ผมมองว่าอยู่ที่ตัวบุคลากรและองค์กร	

ถ้าไม่ถือตัวเองเป็นส�าคัญ	แล้วยอมรับความคิดเห็น	ผมคิดว่า

ยังไงกท็�างานกันได้	เพราะเราท�างานแล้วมองเป้าหมายเป็นทีต่ัง้”	

ศรัณย์	กล่าวเสริม

	 ด้าน	ศภุธดิา	ให้ความเหน็ว่า	“การได้ร่วมงานกับมลูนธิิฯ	ดาว	

และรบัเบอร์โซล	ทมีงานทกุคนรูส้กึเป็นเกียรต	ิและภูมใิจมาก	ๆ	

น่ีคอืพลงัแห่งการผสานความร่วมมอืทีท่กุคนใช้ความรูค้วามสามารถ

ในศาสตร์ทีต่นมมีาช่วยเหลอืสงัคม	และเป็นการพัฒนาทีย่ั่งยืนด้วย	

เพราะว่ามูลนิธิฯ	สามารถน�าไปท�าต่อเองได้อย่างไม่รู้จบ”

Overcoming obstacles
	 Once	the	ball	was	rolling,	each	partner	encountered	

different	 challenges	 in	accordance	with	 their	 tasks.	

Throughout	the	process,	however,	they	regularly	discussed	

their	issues	and	kept	forging	ahead.

 

	 Entrusted	with	 the	 task	of	designing	 the	product,	

SCG’s	Supathida	 said,	 “the	main	challenge	was	 the	

selection	of	materials,	which	had	to	be	something	we	had	

available	and	affordable.	In	the	end,	we	chose	a	material	

used	in	the	automotive	industry.	We	also	changed	the	shape	

of	the	keel.	As	the	previous	C-shaped	keel	could	snap	

when	subject	to	direct	impact,	the	new	design	incorporated	

a	hive-like	structure	and	 featured	an	A-shaped	keel	 to	

promote	 force	distribution.	Our	 final	design	 finally	met	

the	 industrial	standard	and	was	capable	of	supporting	

as	much	as	90	kilograms.	In	addition,	the	new	prosthetic	foot	

could	last	for	at	least	2,000,000	steps,	which	could	accommodate	

daily	use	efficiently.”

	 Saran	of	Rubber	Soul	said,	“A	prosthetic	foot	normally	

features	a	keel	in	the	middle,	functioning	like	a	bone	in	a	human	

foot.	If	the	foot	shell	is	lightweight	and	soft	but	not	tough	enough,	

the	keel	can	poke	out.	So,	we	needed	to	carefully	calculate	

ก้าวที่พร้อมฟันฝ่า	
	 เมือ่การท�างานเริม่ต้นข้ึน	สิง่ท่ีทกุฝ่ายต้องเผชญิก็แตกต่างออกไป

ตามบทบาทท่ีได้รับ	แน่นอนว่าทกุฝ่ายพร้อมรับฟังปัญหา	แก้ไข	

และพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง

	 เอสซจีี	ในฐานะทีมออกแบบ	ถ่ายทอดประสบการณ์ในครัง้น้ี

ว่า	“ความท้าทายของการท�างานในครั้งนี้คือ	การเลือกวัสดุ	โดย

เลือกจากสิ่งที่เรามีและราคาต้องเข้าถึงได้	 เพราะว่ามูลนิธิฯ	

ต้องน�าไปใช้ต่อ	ซึ่งเราเลือกวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผสมผสานกับการออกแบบใหม่	จากเดิมออกแบบเป็นรูปตัว	C	

ซึ่งจะมีแรงกดตรง	ท�าให้แกนแตกหัก	ปัจจุบันเราออกแบบเป็น

รูปตัว	A	เพ่ือให้เกิดการรับแรง	กระจายแรง	โดยผสมผสานกับ

การออกแบบให้เป็นลักษณะโครงสร้างของรังผึ้ง	ในท่ีสุดเราก็

สามารถท�าได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	โดยเท้าสามารถรับ

น�า้หนกัสงูสดุได้ที	่90	กิโลกรัม	และเดนิได้ขัน้ต�า่	2,000,000	ก้าว	

ซึง่เราคิดว่าจะสามารถรองรับการใช้งานจรงิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ”	

	 ในมุมของรับเบอร์โซล	มีความเห็นว่า	“เนื่องจากเท้าเทียม

จะต้องมีแกนตรงกลางเหมือนโครงกระดูกอยู่ด้านใน	ถ้าเคมีท่ี

หุ้มเบาและนุ่ม	แต่ไม่เหนียว	เจอสิ่งท่ีแข็งเหมือนกระดูกก็อาจ

ท�าให้ทะลุออกมาได้	 เร่ืองความเบาและเหนียวก็ต้องค�านวณ

อีกแบบหนึง่	ซึง่เราต้องท�าให้ทุกเรือ่งไปในทิศทางเดียวกัน	คมุท้ัง
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และเป็นแม่พิมพ์ชิ้นแรก”	

 

	 “ความท้าทายคร้ังน้ีอยู่ท่ีการจดัการความเปลีย่นแปลง	เพราะ

เราเปลีย่นแปลงตัง้แต่วัสด	ุการออกแบบ	การขึน้รปู	เพราะฉะน้ัน

ทกุขัน้ตอนจะต้องมสีิง่ใหม่เกิดขึน้	เป็นความท้าทายทีเ่กิดขึน้กับ

ทมีงานตลอดเวลา	เราให้เครดติกับทมีงานของเราเสมอทีช่่วยกัน	

ใส่ใจ	แล้วก็คดิค้นจดัการกับสิง่ต่าง	ๆ	ทีเ่กิดขึน้	โดยมกีารพูดคยุ

กับทางมลูนิธิฯ	อย่างสม�า่เสมอ	ทางคณุหมอวัชระเองก็ให้ข้อมลู

จากการทดลองแต่ละครัง้กลบัมาว่าได้ผลอย่างไรบ้าง	เพราะคนไข้

ของมลูนธิิฯ	มช่ีวงอายุทีห่ลากหลาย	การใช้งาน	หรอืการด�าเนนิชวิีต

ก็แตกต่างกัน	 ทีมงานจะประชุมกันเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องแบบ	

เรือ่งวัสด	ุกลบัไปขึน้รปูเท้าเทยีมชิน้ใหม่	แล้วน�ากลบัไปให้คณุหมอ

ท�าการทดสอบอกี	นีเ่ป็นความท้าทายทีเ่ราต้องเจอ”	ขจรพงศ์	กล่าว

the	weight	and	 toughness	of	 the	material	and	balance	

this	with	the	cost	and	quality.	Luckily,	Dow	offered	us	several	

products	that	could	be	used	for	this	purpose.	In	addition,	

SCG	also	gave	us	guidance	on	the	design	of	the	keel,	

while	we	took	care	of	the	foot	shell	around	it.	The	whole	process,	

from	initial	drafts	to	3D	modelling	and	molding,	took	us	almost	

a	year.”

	 “The	main	challenge	for	us	was	change	management,	

as	everything	was	changed,	from	materials	and	design	

to	casting.	Therefore,	every	step	of	the	process	involved	

new	changes	and	therefore	new	challenges	for	the	team.	

Credit	is	due	to	the	team	for	always	helping	each	other	

and	finding	ways	to	deal	with	issues	that	arose.	We	also	

worked	closely	with	the	foundation,	and	after	each	trial,	

Dr.	Vajara	would	get	back	to	us	with	 the	feedback.	As	

the	foundation	worked	with	users	of	different	ages,	demand,	

and	lifestyles,	our	team	had	to	meet	regularly	to	work	on	

the	design	and	material	as	well	as	cast	new	prototypes	

for	more	 trials.	Those	were	 the	challenges	 facing	us,”	

added Kajohnpong.
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A sense of pride
	 All	the	partners	are	filled	with	pride	that	the	prosthetic	

foot	is	offering	a	step	into	the	bright	future	of	disable	people.

	 	 “When	 I	 first	got	on	board,	 I	did	not	expect	much.	

However,	once	I	saw	a	user	wear	it,	I	felt	a	surge	of	pride	in	

my	profession.	I	thought	that	I	was	just	working,	but	I	could	

see	that	I	was	now	helping	people	who	couldn’t	walk	to	get	

back	on	their	feet	again.	I	was	very	proud.	When	I	showed	

a	video	clip	to	my	crew,	everyone	smiled,	proud	that	they	were	

giving	new	lives,”	said	Saran.

	 “When	I	saw	the	patients	take	their	first	steps,	I	was	filled	

with	pride	and	joy.	As	part	of	an	organization	responsible	for	

medical	equipment	development,	nothing	could	bring	me	more	

pride	than	to	see	the	patient	walk	with	the	invention	we	had	

developed	and	say	that	the	product	was	amazing.	That	was	

all	I	could	ever	ask	for,	stated	Supathida,	on	behalf	of	the	

design	team.

	 “I	am	proud	of	our	work,	and	I	can	proudly	say	that	

this	project	benefits	the	country	tremendously.	We’re	helping	

people	who	have	 lost	 their	 legs	 to	 reenter	society	and	

pursue	their	dreams	once	again.	At	the	same	time,	we	do	not	

wish	to	see	more	patients	of	this	kind.	Therefore,	it	is	vital	that	

we	raise	awareness	of	safety	on	the	road	and	in	daily	life,”	

added Kajohnpong	regarding	the	prevention	of	new	cases.

ก้าวแห่งความภูมิใจ
	 เมือ่ถามแต่ละฝ่ายถึงการได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการมอบเท้า

เพ่ือก้าวใหม่	ซึ่งเปรียบเหมือนการให้อนาคตที่สดใสกับผู้พิการ

	 “ความรูส้กึทีไ่ด้มาท�างานน้ีตอนแรกไม่ได้คาดหวังมาก	คดิว่า

ท�าได้บุญกุศล	แต่พอได้เห็นคนที่ได้ใช้งาน	ก็รู้สึกภูมิใจในอาชีพ

ของเราเลย	จากคดิว่าแค่ท�างานหาเงนิเลีย้งครอบครวั	เลีย้งคนใน

บรษิทั	แต่นีไ่ด้ไปช่วยคนท่ีเขาเดินไม่ได้	เหมอืนเราให้ชวิีตใหม่เขาเลย	

ผมเห็นก็รูส้กึภูมใิจ	น�าคลปิวิดโีอกลบัมาให้ทีมงานดเูขาก็ย้ิม	ภมูใิจ

ว่าเราท�าให้คนสามารถมีชีวิตใหม่ได้”	ศรัณย์	กล่าว	

	 “ครัง้แรกทีเ่ห็นผูพิ้การเดนิได้	รูส้กึปลืม้มาก	ดใีจมาก	ในฐานะ

หน่วยงานท่ีเป็นคนรับผิดชอบทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์	ไม่มีอะไรท่ีจะภูมิใจมากกว่าน้ีอีกแล้ว	การที่เรา

ใช้เวลาคดิค้นพัฒนา	เมือ่เราได้เหน็ว่าเขายืนขึน้ได้	เดินได้ด้วยสนิค้า

ท่ีเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าดี	แค่น้ีก็ตอบทุกอย่างแล้ว”	

เสยีงแห่งความภมูใิจจาก	ศภุธิดา	ในฐานะทีมออกแบบท่ีตอบโจทย์

การใช้งาน

	 “ภูมใิจแล้วว่านีค่อืสิง่ทีเ่ราเลง็เหน็	เราบอกได้เลยว่าโครงการนี้

เป็นโครงการท่ีมปีระโยชน์ส�าหรบัประเทศชาต	ิช่วยให้คนไข้ท่ีเสยีขา

ไปได้กลับเข้ามาในสังคม	ช่วยให้เขาสามารถก้าวตามความฝัน

ได้อกีครัง้หนึง่	ในขณะเดยีวกันเราเองก็ไม่อยากให้มคีนไข้ประเภทน้ี

เพ่ิมมากขึน้	การใช้รถใช้ถนน	การใช้ชวิีตประจ�าวันให้มคีวามตระหนัก

เรือ่งของความปลอดภัยน้ันส�าคญัท่ีสดุ”	ขจรพงศ์	เสรมิถึงการป้องกัน

ไม่ให้เกิดผู้พิการเพ่ิมขึ้น
Walking side by side
	 Although	responsible	for	different	parts	of	the	project,	

all	the	parties	worked	towards	the	same	goal	and	supported	

each	other	synergistically.

	 	“Through	this	collaborative	project	with	private	organizations,	

we	saw	their	dedication,	their	equipment	readiness,	which	

allowed	them	to	conduct	any	necessary	experiment	right	away,	

as	well	as	their	knowledge	and	experience.	We	were	looking	

for	a	practical	product,	not	just	a	new	body	of	knowledge,	

and	SCG,	 in	collaboration	with	Dow	and	Rubber	Soul,	

has	successfully	delivered	it,”	stated	Dr.	Vajara.

	 “All	the	parties	have	collaborated	actively	as	we	all	share	

the	determination	to	develop	the	quality	of	life	for	people	with	

disabilities	and	enable	them	to	be	reintegrated	into	society.	

We	hope	to	see	children	happy	to	go	to	school	and	adults	

being	able	to	go	back	to	work.	These	will	all	contribute	to	

an	increase	in	our	country’s	GDP	and	a	better	society,”	

added Kajohnpong,	the	person	who	initiated	the	project.

	 	“In	my	opinion,	effective	collaboration	depends	in	large	

part	on	the	individuals	and	the	organizations	involved.	As	long	as	

all	parties	do	not	put	themselves	at	the	center	and	remain	

open	to	opinions,	I	think	collaboration	is	possible,	as	everyone	

will	be	working	towards	the	same	goal,”	said	Saran.

 Supathida	added,	“our	team	is	very	honored	and	proud	

to	have	worked	with	the	foundation,	Dow,	and	Rubber	Soul.	

This	 is	a	synergistic	collaboration	 in	which	every	party	

has	made	use	of	their	expertise	to	improve	society.	This	

development	is	also	sustainable,	as	the	foundation	can	

carry	on	this	process	by	itself.”
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	 เมือ่ถามแต่ละฝ่ายถึงการได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการมอบเท้า

เพ่ือก้าวใหม่	ซึ่งเปรียบเหมือนการให้อนาคตที่สดใสกับผู้พิการ

	 “ความรู้สกึทีไ่ด้มาท�างานน้ีตอนแรกไม่ได้คาดหวังมาก	คดิว่า

ท�าได้บุญกุศล	แต่พอได้เห็นคนที่ได้ใช้งาน	ก็รู้สึกภูมิใจในอาชีพ

ของเราเลย	จากคดิว่าแค่ท�างานหาเงนิเลีย้งครอบครวั	เลีย้งคนใน

บริษทั	แต่นีไ่ด้ไปช่วยคนท่ีเขาเดินไม่ได้	เหมอืนเราให้ชวิีตใหม่เขาเลย	

ผมเห็นก็รูส้กึภูมใิจ	น�าคลปิวิดีโอกลับมาให้ทีมงานดูเขาก็ย้ิม	ภูมใิจ

ว่าเราท�าให้คนสามารถมีชีวิตใหม่ได้”	ศรัณย์	กล่าว	

	 “คร้ังแรกทีเ่ห็นผูพิ้การเดนิได้	รูส้กึปลืม้มาก	ดใีจมาก	ในฐานะ

หน่วยงานท่ีเป็นคนรับผิดชอบทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์	ไม่มีอะไรท่ีจะภูมิใจมากกว่าน้ีอีกแล้ว	การที่เรา

ใช้เวลาคดิค้นพัฒนา	เมือ่เราได้เหน็ว่าเขายืนขึน้ได้	เดินได้ด้วยสนิค้า

ท่ีเราพัฒนาข้ึนมาแล้วเขาบอกว่าดี	แค่น้ีก็ตอบทุกอย่างแล้ว”	

เสยีงแห่งความภมูใิจจาก	ศภุธิดา	ในฐานะทีมออกแบบท่ีตอบโจทย์

การใช้งาน

	 “ภูมใิจแล้วว่านีคื่อสิง่ทีเ่ราเลง็เหน็	เราบอกได้เลยว่าโครงการนี้

เป็นโครงการท่ีมปีระโยชน์ส�าหรบัประเทศชาต	ิช่วยให้คนไข้ท่ีเสยีขา

ไปได้กลับเข้ามาในสังคม	ช่วยให้เขาสามารถก้าวตามความฝัน

ได้อกีครัง้หนึง่	ในขณะเดยีวกันเราเองก็ไม่อยากให้มคีนไข้ประเภทน้ี

เพ่ิมมากขึน้	การใช้รถใช้ถนน	การใช้ชวิีตประจ�าวันให้มคีวามตระหนัก

เรือ่งของความปลอดภัยน้ันส�าคญัท่ีสดุ”	ขจรพงศ์	เสรมิถึงการป้องกัน

ไม่ให้เกิดผู้พิการเพ่ิมขึ้น
Walking side by side
	 Although	responsible	for	different	parts	of	the	project,	

all	the	parties	worked	towards	the	same	goal	and	supported	

each	other	synergistically.

	 	“Through	this	collaborative	project	with	private	organizations,	

we	saw	their	dedication,	their	equipment	readiness,	which	

allowed	them	to	conduct	any	necessary	experiment	right	away,	

as	well	as	their	knowledge	and	experience.	We	were	looking	

for	a	practical	product,	not	just	a	new	body	of	knowledge,	

and	SCG,	 in	collaboration	with	Dow	and	Rubber	Soul,	

has	successfully	delivered	it,”	stated	Dr.	Vajara.

	 “All	the	parties	have	collaborated	actively	as	we	all	share	

the	determination	to	develop	the	quality	of	life	for	people	with	

disabilities	and	enable	them	to	be	reintegrated	into	society.	

We	hope	to	see	children	happy	to	go	to	school	and	adults	

being	able	to	go	back	to	work.	These	will	all	contribute	to	

an	increase	in	our	country’s	GDP	and	a	better	society,”	

added Kajohnpong,	the	person	who	initiated	the	project.

	 	“In	my	opinion,	effective	collaboration	depends	in	large	

part	on	the	individuals	and	the	organizations	involved.	As	long	as	

all	parties	do	not	put	themselves	at	the	center	and	remain	

open	to	opinions,	I	think	collaboration	is	possible,	as	everyone	

will	be	working	towards	the	same	goal,”	said	Saran.

 Supathida	added,	“our	team	is	very	honored	and	proud	

to	have	worked	with	the	foundation,	Dow,	and	Rubber	Soul.	

This	 is	a	synergistic	collaboration	 in	which	every	party	

has	made	use	of	their	expertise	to	improve	society.	This	

development	is	also	sustainable,	as	the	foundation	can	

carry	on	this	process	by	itself.”
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The next step
	 Having	accomplished	an	extraordinary	feat,	the	organizations	

discuss	their	future	plans	and	expectations.

	 	“In	my	eight	years	at	the	foundation,	I’ve	only	wanted	to	

provide	more	opportunities	for	underprivileged	individuals.	

Apart	from	prosthetic	legs,	what	I	will	do	next	is	to	initiate	activities	

rooted	in	the	aspirations	of	H.R.H	the	Princess	Mother,	such	as	

local	occupational	support	programs.	It	was	her	wish	to	give	

people	with	disabilities	better	prostheses,	better	life,	and	enable	

them	to	 foster	self-reliance,”	said	Vajara	 regarding	his	

determination.

	 	“I	would	like	government	agencies	to	recognize	the	

benefits	of	this	product,	which	is	designed	and	manufactured	

by	Thai	companies.	This	can	lead	to	a	new	business	plan	for	

exporting.	The	product	has	proven	to	tick	all	the	boxes	and	

truly	improve	the	quality	of	life	for	patients,”	added	Kajohnpong 

on	the	possibility	of	developing	a	national-level	business	

out	of	the	product.

	 Beyond	contributing	to	the	advancement	of	the	world,	

the	innovative	product	that	has	been	developed	is	restoring	

hope	and	giving	a	new	lease	on	life	to	many	people.	

	 SCG	strives	to	develop	more	innovations	and	contributes	

to	a	better	quality	of	life	for	all	and	sustainable	mutual	growth.

แกนเท้า
	 ท�าจากวัสดุพอลิโพรพิลีน	คอมโพสิท	(PP	Composite)	

ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาส	จากธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	

ให้ความแข็งแรงพิเศษ	และมีน�้าหนักเบา

Keel
	 Keels	are	made	with	polypropylene	composites	

(PP	composites)	from	Chemicals	Business,	SCG.	The	

composites	contain	fiberglass,	which	enhances	their	

durability	and	makes	them	lightweight.	

วัสดุหุ้มแกนเท้า
	 ท�าจากวสัดพุลาสตกิเอทิลนีไวนิลอะซเีตท	(Ethylene	Vinyl	

Acetate)	และ	พลาสตกิพอลโิอเลฟินอิลาสโตเมอร์	ENGAGETM 

(Polyolefin	Elastomer	-		ENGAGETM)	จากกลุ่มบริษัท	ดาว	

ประเทศไทย

	 ทนทาน	รับแรงกดและคืนตัวเร็ว	 ให้ความเหนียวและ

ยืดหยุ่น	น�้าหนักเบา	สวยงามคล้ายเท้าจริง

Foot shell
	 The	foot	shell	is	made	with	ethylene	vinyl	acetate	

and	ENGAGETM	polyolefin	elastomer,	produced	by	

Dow	Thailand	Group.

	 In	addition	to	enhanced	durability,	resilience,	and	

resistance	to	pressure,	the	foot	shell	is	tough,	flexible,	

lightweight	and	aesthetically	realistic.	

ก้าวต่อไป
	 เมือ่การท�างานบรรลไุปอกีขัน้	การวางเป้าหมายในอนาคตและ

ความคาดหวังทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงก็ย่อมเกิดขึน้เป็นธรรมดา

	 “8	ปีทีผ่มอยูใ่นมลูนิธิฯ	อยากเห็นคนทีด้่อยโอกาสได้มโีอกาส	

ณ	เวลาน้ี	นอกจากให้ขาเทยีมเขาแล้ว	สิง่ทีผ่มท�าต่อยอดคอื	น�าเอา

พระราชปณิธานของสมเด็จย่ามาแปลงเป็นกจิกรรม	เช่น	การส่งเสรมิ

อาชพีในท้องถ่ิน	เพราะพระองค์ท่านอยากเห็นคนพิการได้รบัขาทีด่ี	

มชีวีติทีด่ขีึน้	ตามมาด้วยการเลีย้งดตูวัเองได้และไม่เป็นภาระกับ

สงัคม”	คอืสิง่ที	่รศ.นพ.วชัระ	ตัง้ใจและลงมอืท�ามาอย่างต่อเนือ่ง

	 “เราอยากให้ทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ

ออกแบบผลติภัณฑ์ชิน้นี	้ซึง่คดิค้น	ออกแบบและผลติโดยคนไทย

ทัง้หมด	อาจจะท�าเป็นแผนธุรกิจเพ่ือขยายตลาดส่งออก	เพราะว่า

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถตอบโจทย์	ท�าให้ผู้ป่วย

นวัตกรรมการออกแบบ
•	ออกแบบให้รับและกระจายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แก้ปัญหาแกนเท้าหัก	

•เพ่ิมการลอ็คแกนเท้าเข้ากับวัสดุหุ้มแกนเท้า	เพ่ือการก้าวเดิน

อย่างมั่นใจ

•เสริมยางพอลิยูรีเทน	(polyurethane)	บริเวณส้นแกนเท้า	

เพ่ิมความยืดหยุ่นในจงัหวะลงน�า้หนัก	และช่วยลดแรงสะท้าน	

(shock)	ของผู้ใช้

•สามารถถอดแยกออกจากกันเพ่ือเปลีย่นเฉพาะส่วนท่ีช�ารดุได้	

ท�าให้ใช้ประโยชน์จากแต่ละชิ้นส่วนได้นานและคุ้มค่าท่ีสุด

Innovative design
• The	design	ensures	efficient	support	and	force	distribution	

to	prevent	keel	breakage.	

•	The	new	model	features	an	additional	structure	locking	

the	keel	to	the	foot	shell,	allowing	the	user	to	take	each	step	

with	greater	confidence.	

• The	added	polyurethane	pad	in	the	sole	enhances	

the	flexibility	when	force	is	applied	and	reduces	shock.

• As	all	parts	can	be	individually	replaced,	the	modular	design	

ensures	the	maximum	useful	life	of	each	component.

มคุีณภาพชวีติท่ีดขีึน้ได้แท้อย่างจรงิ”	ขจรพงศ์	กล่าวในเชงิธุรกิจ

ระดับประเทศ

	 นวัตกรรมต่าง	ๆ 	ทีเ่ราร่วมกันสร้างสรรค์ขึน้	ไม่ได้มไีว้เพียงเพ่ือ

ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของโลกเท่าน้ัน	แต่ยังช่วย	ซ่อมความหวัง	

สร้างชีวิตใหม่	ให้ผู้คนได้อีกมากมาย	

	 เอสซจีจีงึยังคงเดนิหน้าคดิค้นนวัตกรรมและพร้อมจะร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาคณุภาพชวิีตของทกุคนให้ดขีึน้และเตบิโต

ไปด้วยกันอย่างย่ังยืน
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The next step
	 Having	accomplished	an	extraordinary	feat,	the	organizations	

discuss	their	future	plans	and	expectations.

	 	“In	my	eight	years	at	the	foundation,	I’ve	only	wanted	to	

provide	more	opportunities	for	underprivileged	individuals.	

Apart	from	prosthetic	legs,	what	I	will	do	next	is	to	initiate	activities	

rooted	in	the	aspirations	of	H.R.H	the	Princess	Mother,	such	as	

local	occupational	support	programs.	It	was	her	wish	to	give	

people	with	disabilities	better	prostheses,	better	life,	and	enable	

them	to	 foster	self-reliance,”	said	Vajara	 regarding	his	

determination.

	 	“I	would	like	government	agencies	to	recognize	the	

benefits	of	this	product,	which	is	designed	and	manufactured	

by	Thai	companies.	This	can	lead	to	a	new	business	plan	for	

exporting.	The	product	has	proven	to	tick	all	the	boxes	and	

truly	improve	the	quality	of	life	for	patients,”	added	Kajohnpong 

on	the	possibility	of	developing	a	national-level	business	

out	of	the	product.

	 Beyond	contributing	to	the	advancement	of	the	world,	

the	innovative	product	that	has	been	developed	is	restoring	

hope	and	giving	a	new	lease	on	life	to	many	people.	

	 SCG	strives	to	develop	more	innovations	and	contributes	

to	a	better	quality	of	life	for	all	and	sustainable	mutual	growth.

แกนเท้า
	 ท�าจากวัสดุพอลิโพรพิลีน	คอมโพสิท	(PP	Composite)	

ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาส	จากธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	

ให้ความแข็งแรงพิเศษ	และมีน�้าหนักเบา

Keel
	 Keels	are	made	with	polypropylene	composites	

(PP	composites)	from	Chemicals	Business,	SCG.	The	

composites	contain	fiberglass,	which	enhances	their	

durability	and	makes	them	lightweight.	

วัสดุหุ้มแกนเท้า
	 ท�าจากวสัดพุลาสตกิเอทิลนีไวนิลอะซเีตท	(Ethylene	Vinyl	

Acetate)	และ	พลาสตกิพอลโิอเลฟินอลิาสโตเมอร์	ENGAGETM 

(Polyolefin	Elastomer	-		ENGAGETM)	จากกลุ่มบริษัท	ดาว	

ประเทศไทย

	 ทนทาน	รับแรงกดและคืนตัวเร็ว	 ให้ความเหนียวและ

ยืดหยุ่น	น�้าหนักเบา	สวยงามคล้ายเท้าจริง

Foot shell
	 The	foot	shell	is	made	with	ethylene	vinyl	acetate	

and	ENGAGETM	polyolefin	elastomer,	produced	by	

Dow	Thailand	Group.

	 In	addition	to	enhanced	durability,	resilience,	and	

resistance	to	pressure,	the	foot	shell	is	tough,	flexible,	

lightweight	and	aesthetically	realistic.	

ก้าวต่อไป
	 เมือ่การท�างานบรรลไุปอกีขัน้	การวางเป้าหมายในอนาคตและ

ความคาดหวังทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงก็ย่อมเกิดขึน้เป็นธรรมดา

	 “8	ปีทีผ่มอยูใ่นมลูนิธิฯ	อยากเห็นคนทีด้่อยโอกาสได้มโีอกาส	

ณ	เวลาน้ี	นอกจากให้ขาเทยีมเขาแล้ว	ส่ิงทีผ่มท�าต่อยอดคอื	น�าเอา

พระราชปณิธานของสมเดจ็ย่ามาแปลงเป็นกจิกรรม	เช่น	การส่งเสรมิ

อาชพีในท้องถ่ิน	เพราะพระองค์ท่านอยากเห็นคนพิการได้รบัขาทีด่ี	

มชีวีติทีด่ขีึน้	ตามมาด้วยการเลีย้งดตูวัเองได้และไม่เป็นภาระกับ

สงัคม”	คอืสิง่ที	่รศ.นพ.วชัระ	ตัง้ใจและลงมอืท�ามาอย่างต่อเนือ่ง

	 “เราอยากให้ทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ

ออกแบบผลติภัณฑ์ชิน้นี	้ซึง่คดิค้น	ออกแบบและผลติโดยคนไทย

ทัง้หมด	อาจจะท�าเป็นแผนธุรกิจเพ่ือขยายตลาดส่งออก	เพราะว่า

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถตอบโจทย์	ท�าให้ผู้ป่วย

นวัตกรรมการออกแบบ
•	ออกแบบให้รับและกระจายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แก้ปัญหาแกนเท้าหัก	

•เพ่ิมการลอ็คแกนเท้าเข้ากับวัสดุหุ้มแกนเท้า	เพ่ือการก้าวเดนิ

อย่างมั่นใจ

•เสริมยางพอลิยูรีเทน	(polyurethane)	บริเวณส้นแกนเท้า	

เพ่ิมความยืดหยุ่นในจงัหวะลงน�า้หนัก	และช่วยลดแรงสะท้าน	

(shock)	ของผู้ใช้

•สามารถถอดแยกออกจากกันเพ่ือเปลีย่นเฉพาะส่วนทีช่�ารดุได้	

ท�าให้ใช้ประโยชน์จากแต่ละชิ้นส่วนได้นานและคุ้มค่าท่ีสุด

Innovative design
• The	design	ensures	efficient	support	and	force	distribution	

to	prevent	keel	breakage.	

•	The	new	model	features	an	additional	structure	locking	

the	keel	to	the	foot	shell,	allowing	the	user	to	take	each	step	

with	greater	confidence.	

• The	added	polyurethane	pad	in	the	sole	enhances	

the	flexibility	when	force	is	applied	and	reduces	shock.

• As	all	parts	can	be	individually	replaced,	the	modular	design	

ensures	the	maximum	useful	life	of	each	component.

มคุีณภาพชวีติท่ีดีขึน้ได้แท้อย่างจรงิ”	ขจรพงศ์	กล่าวในเชงิธุรกิจ

ระดับประเทศ

	 นวัตกรรมต่าง	ๆ 	ทีเ่ราร่วมกันสร้างสรรค์ขึน้	ไม่ได้มไีว้เพียงเพ่ือ

ให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าของโลกเท่าน้ัน	แต่ยังช่วย	ซ่อมความหวงั	

สร้างชีวิตใหม่	ให้ผู้คนได้อีกมากมาย	

	 เอสซจีจีงึยังคงเดนิหน้าคดิค้นนวัตกรรมและพร้อมจะร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการพัฒนาคณุภาพชวิีตของทกุคนให้ดีขึน้และเตบิโต

ไปด้วยกันอย่างย่ังยืน
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ทั่วโลกขยับ! ผู้ประกอบการเร่งปรับ ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

	 เมือ่สถานการณ์ขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมาถงึจดุ

วกิฤตท่ีทัว่โลกต่างต้องให้ความส�าคัญ	เราในฐานะประชากรคนหนึง่ของโลก

สามารถท�าอะไรได้บ้าง?

	 ในเมือ่ขยะพลาสตกิทีไ่หลลงสูท่ะเล	พดัไปตามภูเขา	หรือลงไปอยู่ในท้อง

ของสตัว์น้อยใหญ่	ล้วนเกดิจากพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีไม่มีความรับผดิชอบ

ต่อการใช้งานพลาสตกิและไม่จดัการให้มีประสิทธภิาพ	หนทางแก้ไขจงึชดัเจน

อยู่แล้วว่า	มนุษย์ต้องเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบเดิม	ๆ	ให้เร็วที่สุด

		 ปัญหานี้ไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	หรือประเทศใด

ประเทศหนึ่งที่ต้องก้าวข้ึนมารับผิดชอบ	หากแต่เป็นเร่ืองของประชาคม

โลกที่ต้องร่วมกันหาหนทางยุติและแก้ไข	

 With the plastic waste crisis reaching fever pitch and refusing 

to	be	ignored	any	longer,	what	can	we	do	as	a	global	citizen?

 Plastic waste can now be found in the sea, mountains, and 

the stomach of wild animals, and it is all thanks to our irresponsible 

use and inefficient management of plastic products. Therefore, 

the solution couldn’t be any clearer: humans must change their 

way of life as soon as possible.

 Also, it is not the duty of any specific organization or country 

to step up to the plate and deal with this problem; the global 

community must come together and collectively find ways to 

reverse the plastic waste crisis.

 Currently, many sectors appear to have become more aware 

of how pressing the issue is and are actively lending their hands 

to the cause. For instance, many world-class manufacturers 

are making their products and packaging friendly to the environment 

and launching campaigns against single-use plastics, which seems 

the be the most effective first aid at this point. Likewise, a host of 

international organizations have also implemented measures 

and regulations to alleviate the plastic crisis. For example:

 เมือ่ส�ำรวจดูสถำนกำรณ์ปัจจบุนั พบว่ำมหีลำยภำคส่วนทีต่ระหนักถึง

ควำมส�ำคญัและให้กำรตอบรบัเป็นอย่ำงด ีทัง้ภำคเอกชน เช่น ผูผ้ลติ

สนิค้ำอปุโภคบรโิภคระดบัโลกทีเ่ริม่ออกนโยบำยกำรปรบัปรงุผลติภัณฑ์

และบรรจภัุณฑ์ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้ หรอืรณรงค์ลดกำรใช้

พลำสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง (single-use plastic) ซึ่งเป็นวิธีกำรที่จะ

แก้ไขปัญหำเบือ้งต้นได้เรว็ทีส่ดุ องค์กรนำนำชำตก็ิเริม่ออกมำตรกำร

และข้อบงัคบัเพ่ือลดปัญหำขยะพลำสตกิซึง่ขอยกตวัอย่ำงมำบำงส่วน 

ดังนี้ 

 • ในปีพ.ศ. 2562 รฐับำลของ 187 ประเทศทัว่โลก

รวมท้ังประเทศไทยมีข้อตกลงท่ีจะเริ่มควบคุมกำร

เคลื่อนที่ของขยะพลำสติกทั้งทำงบกและทำงทะเล 

 • องค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำโลกสำกล หรือ WWF 

ระบุว่ำ ทุกประเทศท่ีเข้ำร่วมอนุสัญญำน้ีจะต้องวำง

เป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำกำรปะปนกันของขยะ

พลำสติก โดยพุ่งเป้ำไปที่ประเทศท่ีเป็นผู้รับซื้อขยะ

ปลำยทำง โดยอนญุำตให้ขยะพลำสตกิสำมำรถผสม

ปนเปกันได้เพียงแค่พลำสติกประเภท PE, PP และ 

PET เท่ำนั้น

 • ประเทศในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เช่น 

ไทย เวียดนำม และ อนิเดยี ซึง่เป็นประเทศปลำยทำง

ที่รับซื้อขยะ เริ่มเคร่งครัดกับกำรน�ำเข้ำขยะพลำสติก

จำกต่ำงประเทศ โดยประเทศไทยประกำศควบคุม

กำรน�ำเข้ำขยะอิเล็กทรอนิกส์ และลดกำรน�ำเข้ำเศษ

พลำสติกภำยใน 2 ปี โดยมีข้อสรุปจำกกระทรวง

อุตสำหกรรม ได้แก่ 

 ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2562) ก�ำหนดโควตำน�ำเข้ำเศษ

พลำสติกไม่เกิน 70,000 ตัน (PET 50,000 ตัน และ

อื่น ๆ 20,000 ตัน) โดยมีเงื่อนไขให้น�ำเศษพลำสติก

ภำยในประเทศร่วมด้วยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30

 ปีที ่2 (พ.ศ. 2563) น�ำเข้ำไม่เกิน 40,000 ตนั และ

ให้น�ำเศษพลำสติกภำยในประเทศร่วมด้วยไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 60

 และในปีที่ 3 ห้ำมน�ำเข้ำเศษพลำสติกจำกต่ำง

ประเทศ

 • องค์กรเพ่ือกำรอนุรักษ์ไม่ว่ำจะเป็น WWF 

Greenpeace Change และ Avaaz ก�ำลังรวบรวม

รำยชื่อให้ครบ 1 ล้ำนรำยชื่อ เพื่อส่งสัญญำณไปยัง

องค์กำรสหประชำชำตแิละกลุม่ประเทศในสหภำพยุโรป 

ให้ร่วมกนัพิจำรณำอนสุญัญำว่ำด้วยกำรควบคุมกำร

เคลื่อนย้ำยและกำรก�ำจัดของเสียอันตรำยข้ำมแดน 

เพ่ือให้ประเทศตะวันตก “หยุด” กำรทิง้ขยะมำยังประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ แต่ให้เริ่มต้นกำรรีไซเคิลอย่ำงจริงจัง 

 • กลุ่มนักอนุรักษ์เริ่มสนับสนุนให้มีกำรวิจัยและ

พัฒนำกระบวนกำรรีไซเคิล และต่อยอดไปสู่กำร

สนับสนุนท�ำงำนด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ 

Circular Economy ซึ่งเป็นแนวทำงธุรกิจท่ีเน้นกำร

หมุนเวียน ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้คุ้มค่ำ และเพิ่ม

ประสทิธิภำพกำรจดักำรของเสยีให้กลบัไปเป็นทรพัยำกร

ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ หรือ Make > Use > Return 

แนวคดิดงักล่ำวนีเ้ริม่เป็นทีแ่พร่หลำยมำกขึน้เมือ่โลก

ก้ำวเข้ำสูส่ภำวะขำดแคลนทรพัยำกร และเกิดปัญหำ

ด้ำนสิง่แวดล้อมทีม่ผีลกระทบเข้ำใกล้ตวัมนษุย์มำกข้ึน
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ทั่วโลกขยับ! ผู้ประกอบการเร่งปรับ ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

	 เมือ่สถานการณ์ขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมาถงึจดุ

วกิฤตท่ีทัว่โลกต่างต้องให้ความส�าคัญ	เราในฐานะประชากรคนหนึง่ของโลก

สามารถท�าอะไรได้บ้าง?

	 ในเมือ่ขยะพลาสตกิทีไ่หลลงสูท่ะเล	พดัไปตามภูเขา	หรือลงไปอยู่ในท้อง

ของสัตว์น้อยใหญ่	ล้วนเกดิจากพฤตกิรรมของมนุษย์ท่ีไม่มีความรับผดิชอบ

ต่อการใช้งานพลาสตกิและไม่จดัการให้มีประสิทธภิาพ	หนทางแก้ไขจงึชดัเจน

อยู่แล้วว่า	มนุษย์ต้องเป็นผู้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบเดิม	ๆ	ให้เร็วที่สุด

		 ปัญหานี้ไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	หรือประเทศใด

ประเทศหนึ่งที่ต้องก้าวข้ึนมารับผิดชอบ	หากแต่เป็นเร่ืองของประชาคม

โลกที่ต้องร่วมกันหาหนทางยุติและแก้ไข	

 With the plastic waste crisis reaching fever pitch and refusing 

to	be	ignored	any	longer,	what	can	we	do	as	a	global	citizen?

 Plastic waste can now be found in the sea, mountains, and 

the stomach of wild animals, and it is all thanks to our irresponsible 

use and inefficient management of plastic products. Therefore, 

the solution couldn’t be any clearer: humans must change their 

way of life as soon as possible.

 Also, it is not the duty of any specific organization or country 

to step up to the plate and deal with this problem; the global 

community must come together and collectively find ways to 

reverse the plastic waste crisis.

 Currently, many sectors appear to have become more aware 

of how pressing the issue is and are actively lending their hands 

to the cause. For instance, many world-class manufacturers 

are making their products and packaging friendly to the environment 

and launching campaigns against single-use plastics, which seems 

the be the most effective first aid at this point. Likewise, a host of 

international organizations have also implemented measures 

and regulations to alleviate the plastic crisis. For example:

 เมือ่ส�ำรวจดูสถำนกำรณ์ปัจจบุนั พบว่ำมหีลำยภำคส่วนทีต่ระหนักถึง

ควำมส�ำคญัและให้กำรตอบรบัเป็นอย่ำงดี ทัง้ภำคเอกชน เช่น ผูผ้ลติ

สินค้ำอปุโภคบรโิภคระดับโลกทีเ่ริม่ออกนโยบำยกำรปรบัปรงุผลติภัณฑ์

และบรรจภัุณฑ์ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้ หรอืรณรงค์ลดกำรใช้

พลำสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง (single-use plastic) ซึ่งเป็นวิธีกำรที่จะ

แก้ไขปัญหำเบือ้งต้นได้เรว็ทีส่ดุ องค์กรนำนำชำตก็ิเริม่ออกมำตรกำร

และข้อบงัคบัเพ่ือลดปัญหำขยะพลำสตกิซึง่ขอยกตวัอย่ำงมำบำงส่วน 

ดังนี้ 

 • ในปีพ.ศ. 2562 รัฐบำลของ 187 ประเทศท่ัวโลก

รวมท้ังประเทศไทยมีข้อตกลงท่ีจะเริ่มควบคุมกำร

เคลื่อนที่ของขยะพลำสติกทั้งทำงบกและทำงทะเล 

 • องค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำโลกสำกล หรือ WWF 

ระบุว่ำ ทุกประเทศท่ีเข้ำร่วมอนุสัญญำน้ีจะต้องวำง

เป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำกำรปะปนกันของขยะ

พลำสติก โดยพุ่งเป้ำไปท่ีประเทศท่ีเป็นผู้รับซื้อขยะ

ปลำยทำง โดยอนุญำตให้ขยะพลำสตกิสำมำรถผสม

ปนเปกันได้เพียงแค่พลำสติกประเภท PE, PP และ 

PET เท่ำนั้น

 • ประเทศในภูมภิำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เช่น 

ไทย เวียดนำม และ อนิเดยี ซึง่เป็นประเทศปลำยทำง

ที่รับซื้อขยะ เริ่มเคร่งครัดกับกำรน�ำเข้ำขยะพลำสติก

จำกต่ำงประเทศ โดยประเทศไทยประกำศควบคุม

กำรน�ำเข้ำขยะอิเล็กทรอนิกส์ และลดกำรน�ำเข้ำเศษ

พลำสติกภำยใน 2 ปี โดยมีข้อสรุปจำกกระทรวง

อุตสำหกรรม ได้แก่ 

 ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2562) ก�ำหนดโควตำน�ำเข้ำเศษ

พลำสติกไม่เกิน 70,000 ตัน (PET 50,000 ตัน และ

อื่น ๆ 20,000 ตัน) โดยมีเงื่อนไขให้น�ำเศษพลำสติก

ภำยในประเทศร่วมด้วยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30

 ปีที ่2 (พ.ศ. 2563) น�ำเข้ำไม่เกิน 40,000 ตนั และ

ให้น�ำเศษพลำสตกิภำยในประเทศร่วมด้วยไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 60

 และในปีที่ 3 ห้ำมน�ำเข้ำเศษพลำสติกจำกต่ำง

ประเทศ

 • องค์กรเพ่ือกำรอนุรักษ์ไม่ว่ำจะเป็น WWF 

Greenpeace Change และ Avaaz ก�ำลังรวบรวม

รำยชื่อให้ครบ 1 ล้ำนรำยชื่อ เพื่อส่งสัญญำณไปยัง

องค์กำรสหประชำชำตแิละกลุม่ประเทศในสหภำพยุโรป 

ให้ร่วมกนัพิจำรณำอนสัุญญำว่ำด้วยกำรควบคุมกำร

เคลื่อนย้ำยและกำรก�ำจัดของเสียอันตรำยข้ำมแดน 

เพ่ือให้ประเทศตะวันตก “หยุด” กำรทิง้ขยะมำยังประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ แต่ให้เริ่มต้นกำรรีไซเคิลอย่ำงจริงจัง 

 • กลุ่มนักอนุรักษ์เริ่มสนับสนุนให้มีกำรวิจัยและ

พัฒนำกระบวนกำรรีไซเคิล และต่อยอดไปสู่กำร

สนับสนุนท�ำงำนด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ 

Circular Economy ซึ่งเป็นแนวทำงธุรกิจท่ีเน้นกำร

หมุนเวียน ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้คุ้มค่ำ และเพิ่ม

ประสทิธิภำพกำรจดักำรของเสยีให้กลบัไปเป็นทรพัยำกร

ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ หรือ Make > Use > Return 

แนวคิดดังกล่ำวนีเ้ริม่เป็นทีแ่พร่หลำยมำกขึน้เมือ่โลก

ก้ำวเข้ำสูส่ภำวะขำดแคลนทรพัยำกร และเกิดปัญหำ

ด้ำนสิง่แวดล้อมทีม่ผีลกระทบเข้ำใกล้ตัวมนษุย์มำกขึน้
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 Manufacturers can apply this model right to the very first step 

of their production. For example, they can choose more efficient 

materials to reduce resource consumption or opt for materials 

that are more readily recyclable. In addition, better production 

management can also cut down waste or even allow them to be 

reused (Renewability). Even after their products have hit the market, 

manufacturers and brand owners can still encourage end-users 

to use the products to the fullest and correctly sort any resulting 

waste, so that it can be recovered and remain useful. 

 It is time for manufacturers to integrate the circular economy 

model into their businesses or organizations and play an active 

part in maximizing the efficiency of plastic waste management in 

order to save our environment in a tangible way.

 ในฐำนะผูผ้ลติ กำรน�ำหลกักำรเศรษฐกิจหมนุเวียนเข้ำมำปรบัใช้ 

สำมำรถเริม่ได้ตัง้แต่ต้นทำง ได้แก่ กำรเลอืกใช้วัตถุดิบท่ีให้ประสทิธิภำพ

สงูขึน้ ท�ำให้ลดกำรใช้ทรพัยำกรให้น้อยลงได้ หรอืเลอืกวตัถุดบิท่ีสำมำรถ

น�ำกลับไปรีไซเคิลได้มำกขึ้น ส่วนกระบวนกำรผลิตน้ันหำกบริหำร

จดักำรให้ด ีก็จะสำมำรถลดกำรเกิดของเหลอื ของเสยี หรอืแม้แต่น�ำ

สิ่งเหล่ำน้ันกลับไปใช้ในกระบวนกำรผลิตได้ใหม่ (Renewability) 

หลงัจำกได้สนิค้ำออกสูต่ลำดแล้ว ผูผ้ลติหรอืเจ้ำของแบรนด์สนิค้ำเอง

ก็สำมำรถมส่ีวนร่วมผลกัดันหรอืส่งเสริมให้ผูบ้รโิภคปลำยทำงใช้งำน

สนิค้ำอย่ำงคุม้ค่ำและให้ควำมรู้ในกำรจดักำรกับขยะทีเ่กิดขึน้ให้ถูกวิธี 

โดยเริม่จำกกำรคดัแยกขยะแต่ละประเภทเพ่ือให้สิง่ทีก่�ำลงัจะกลำย

เป็นขยะ ได้กลับเข้ำสู่วงจร หมุนเวียน และสร้ำงมูลค่ำได้อีกครั้ง

 ถึงเวลำแล้วทีผู่ป้ระกอบกำรหรอืองค์กรในฐำนะ “ผูผ้ลติ” จะต้องเริม่

บรูณำกำรกำรท�ำธุรกิจด้วยหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน และเป็นอกีหน่ึง

กลไกขับเคล่ือนที่ส�ำคัญในกำรช่วยจัดกำรขยะพลำสติกให้เกิด

ประสทิธิภำพสงูสดุ ต่อลมหำยใจให้กับสิง่แวดล้อมของโลกได้อย่ำง

เป็นรูปธรรม

 • In 2019, 187 countries, including Thailand, 

ratified a treaty to regulate the movement of plastic 

waste both on land and by sea.

 • The World Wildlife Fund (WWF) states that 

each signatory country must work to stop mixed 

plastic waste. Under this control measure, which 

homes in on the waste importer, only mixes of certain 

types of plastics, namely PE, PP, and PET, will be 

exempted.

 • Waste importing countries in Asia, such as 

Thailand, Vietnam, and India, have stiffened their 

regulations on waste importing. In particular, 

Thailand has announced that it will regulate 

imports of electronic waste and reduce imports 

of plastic waste in two years. The roadmap drawn 

up by the Department of Industry is as follows. 

 Year 1 (2019): The plastic debris import quota 

will be limited to 70,000 tons (50,000 tons for PET 

and 20,000 for other plastic types.) The quota 

will be made up of no less than 30 of domestic 

plastic waste.

 Year 2 (2020): The quota will be limited to 

40,000 tons, with no less than 60% accounted for 

by domestic plastic waste.

 Year 3 (2021): Plastic waste imports will be 

banned. 

 • Various environmental organizations, 

including WWF, Greenpeace, Change, and Avaaz, 

are seeking to secure one million signatures for 

their petition calling the United Nations and the 

European Union to review the convention on the 

control of transboundary movement of hazardous 

wastes in order to stop western countries from 

“dumping” their waste in developing countries 

and encouraging them to recycle actively.

 • Conservationists have also been supporting 

research and development on recycling and 

projects related to the circular economy, which 

proposes the “make-use-return” model, promoting 

the maximization and recovery of resources to 

extend their useful life. This model has been growing 

more popular as the world is grappling with 

resource scarcity and environmental impacts 

that seem to affect humans more and more.
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Somchai Kotchadech
Community Engagement Manager
Chemicals Business, SCG

How did The LifesaverTM project start?

 Somchai: It started out as an internal project that raised 

awareness of safety in daily life among SCG employees. Once it 

started to show results, we decided to expand it to our surrounding 

communities. At that time, Rayong was also the province with 

the highest road fatalities in the country.

 Sanya: Noen Phayom had already been working with 

Chemicals Business, SCG since the setting up of its community 

enterprise. With The LifesaverTM project, our nine community 

committee members held a meeting with a working team consisting 

of over 40 villagers to ensure we could give full cooperation with SCG.

 Somchai: We chose to pilot the project with Noen Phayom 

Community not only because of the readiness of the community’s 

working team, leader, and committee but also because the community 

members worked together well and were truly committed to 

the cause. That’s how the collaboration began.

	 ความปลอดภัย	เป็นเร่ืองจ�าเป็นข้ันพื้นฐานที่ทุกคนควรตระหนักไว้

ในชีวิตประจ�าวัน	เพราะพฤติกรรมตามความเคยชินหรือความเพิกเฉย

ต่อเร่ืองความปลอดภัยอาจท�าให้เกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึนมาได้	โครงการ 
The LifesaverTM ผู้พิทักษ์ชีวิต	จึงเกิดข้ึนเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริม
ความปลอดภยัให้กบัทกุคน	ไม่เพยีงแค่เฉพาะในเวลาท�างาน	แต่เป็นตลอดเวลา

ทีใ่ช้ชีวติ	และความส�าเร็จของโครงการนี	้เกดิขึน้จากการวางแผนการท�างาน

ทีด่รีะหว่าง	ธรุกจิเคมิคอลส์	เอสซจี	ีและชมุชนเนินพยอม	ชุมชนต้นแบบที่

เข้มแข็งและร่วมใจท�าให้ความปลอดภัยเกิดข้ึนจริงในการใช้ชีวิตทุกวัน

โครงการ	The	LifesaverTM	เกิดข้ึนได้อย่างไร

	 คุณสมชาย	:	จรงิ ๆ  โครงการน้ีเริม่ต้นภายในองค์กร รณรงค์ส่งเสรมิ

แก่พนกังานเอสซจีก่ีอน บรษิทัต้องการให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึง

เรือ่งความปลอดภยัในชวิีตประจ�าวัน พอภายในองค์กรเริม่มผีลส�าเรจ็ 

เราจงึขยายความห่วงใยออกไปสูช่มุชนรอบข้าง เพราะจงัหวัดระยอง

ในตอนนั้น ติดอันดับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

	 คุณสญัญา	: ชมุชนเนินพยอมเองก็ท�างานร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์ 

เอสซีจี มานานตั้งแต่เรื่องวิสาหกิจชุมชน พอได้เริ่มต้นโครงการ The 

LifesaverTM ทางชมุชนก็มกีารประชมุกันในกลุม่คณะกรรมการท้ัง 9 คน 

และลกูบ้านทมีท�างานอกี 40 กว่าคน เพ่ือด�าเนินการให้ความร่วมมอื

กับทางโครงการอย่างเต็มท่ี

ผู้พิทักษ์ชีวิต ความห่วงใยที่ส่งต่อสู่ชุมชน

THE LIFESAVER
Passing on safety practices to communities

 Safety is a basic concern in our daily life. Because it takes 

only a slip, either resulting from force of habit or negligence, 

for accidents to happen, The LifesaverTM  project has been initiated 

to raise safety awareness not just at workplace but also in daily 

life. The initiative has been a roaring success thanks to the 

concerted efforts between Chemicals Business, SCG and Noen 

Phayom Community, a model community where the members 

work together to put safety first in everyday life.

 An interview with Somchai Kotchadech, Community 

Engagement Manager and representative of Chemicals Business, 

SCG and Sanya Saisamorn, Leader of Noen Phayom Community, 

clearly illustrates their collaborative spirit over the course of 

almost two years of the project and how its success is set to 

improve safety practices across Rayong.

	 คุณสมชาย	:	 เหตุผลที่บริษัทเลือกชุมชนเนินพยอมเป็นชุมชน

ต้นแบบน�าร่อง เพราะเป็นชุมชนท่ีมีความพร้อมในเร่ืองคณะท�างาน 

ตวัประธาน คณะกรรมการ และคนในชมุชนมกีารตดิต่อประสานงาน

กันได้อย่างราบร่ืน และมรูีปแบบการท�างานทีเ่อาจรงิเอาจงั จงึเริม่ต้น

ประสานงานกัน

	 บทสนทนาระหว่างคุณสมชาย	คชเดช	ผูจ้ดัการชุมชนสมัพนัธ์	ตวัแทน

จาก	ธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	และคุณสัญญา	สายสมร	ประธานชุมชน

เนนิพยอม	เป็นเคร่ืองยืนยันความร่วมมอืตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ

เกอืบ	2	ปี	และความส�าเร็จทีก่�าลังก้าวสูก่ารขยายความปลอดภยัให้ทัง้

จังหวัดระยอง

สมชาย	คชเดช
ผู้จดัการชุมชนสัมพนัธ์	ธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจ	ี
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to raise safety awareness not just at workplace but also in daily 

life. The initiative has been a roaring success thanks to the 

concerted efforts between Chemicals Business, SCG and Noen 

Phayom Community, a model community where the members 

work together to put safety first in everyday life.

 An interview with Somchai Kotchadech, Community 

Engagement Manager and representative of Chemicals Business, 

SCG and Sanya Saisamorn, Leader of Noen Phayom Community, 

clearly illustrates their collaborative spirit over the course of 

almost two years of the project and how its success is set to 

improve safety practices across Rayong.

	 คุณสมชาย	:	 เหตุผลที่บริษัทเลือกชุมชนเนินพยอมเป็นชุมชน

ต้นแบบน�าร่อง เพราะเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในเรื่องคณะท�างาน 

ตวัประธาน คณะกรรมการ และคนในชมุชนมกีารตดิต่อประสานงาน

กันได้อย่างราบรืน่ และมรีปูแบบการท�างานทีเ่อาจรงิเอาจงั จงึเร่ิมต้น

ประสานงานกัน

	 บทสนทนาระหว่างคุณสมชาย	คชเดช	ผูจ้ดัการชุมชนสมัพนัธ์	ตวัแทน

จาก	ธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	และคุณสัญญา	สายสมร	ประธานชุมชน

เนนิพยอม	เป็นเคร่ืองยืนยันความร่วมมือตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ

เกอืบ	2	ปี	และความส�าเร็จทีก่�าลงัก้าวสูก่ารขยายความปลอดภยัให้ทัง้

จังหวัดระยอง

สมชาย	คชเดช
ผู้จดัการชุมชนสมัพนัธ์	ธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจ	ี
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ผลตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง	และผลการด�าเนินงานเป็นไปใน

ทิศทางใด

	 คุณสัญญา	:	ชาวบ้านตื่นตัวอย่างชัดเจน เมื่อดูสถิติที่ผ่านมา 

จากครั้งแรกที่สวมหมวกกันน็อกกันแค่ 50% การส�ารวจครั้งที่สอง

ก็เพ่ิมขึน้เป็น 70% และเพ่ิมขึน้ตลอด อย่างการสุม่ตรวจกใ็ห้ผลชดัเจน

มาก จากบางคนท่ีบอกว่าไปแค่ใกล้ ๆ ไม่เหน็ต้องสวมเลย แต่เราก็ย�า้

เสมอว่า แม้ระยะทางแค่น้ีก็อาจเกิดอบุตัเิหตุได้หากไม่ระวัง เขาก็จะ

เริม่ปรบัเปลีย่น เพราะการเปลีย่นคนไม่ง่าย เราจงึค่อย ๆ  ปลกูจติส�านกึ

ในพฤติกรรมการใช้ชีวิต

	 คุณสมชาย	 :	 เราใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

เป็นหลักในการน�าทาง คือเราจะไม่คิดส�าเร็จเพ่ือไปบอกว่าให้ท�า

อย่างนัน้อย่างนี ้เวลาเราท�าอะไรจะเชญิมาร่วมกันคดิตัง้แต่ครัง้แรก 

ตรงนีเ้ห็นด้วยไหม ไปส�ารวจจดุเสีย่งกันไหม มาช่วยกันคดิว่าจะแก้ไข

อย่างไรดี เขาก็ยินดจีะมาร่วมท�างานกับเรา เน้นการมส่ีวนร่วม ปรกึษา

หารอืกัน ก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ท�าอย่างไรให้ส�าเรจ็ร่วมกัน จงึเป็น

ทีม่าของการเดนิหน้าของโครงการทีไ่ด้รบัการตอบรบัจากชมุชนเป็น

อย่างดี

What kind of safety is promoted by The LifesaverTM project, 

and how is it promoted?

 Somchai: The project primarily promotes road safety. 

Following our initial discussions, we signed a memorandum of 

understanding with Rayong’s Provincial Administrative 

Organization. We then held a meeting to discuss what activities 

we could collaboratively carry out to make the project 

successful and came up with the Seven Life Saving Rules: 

1) Drink don’t drive, 2) No phone while driving, 3) Always wear 

helmet, 4) Fasten seat belt, 5) Follow speed limit, 6) Carry driver’s 

licenses, and 7) No driving against traffic.

 Sanya: The project started with sessions on basic traffic rules 

by Map Ta Phut Provincial Police Station and sessions on road 

safety tips by Rayong’s Disaster Prevention and Mitigation 

Provincial Office and motorcycle dealerships. A survey was 

then conducted in the community to determine the size of 

the population. It showed that the Tulip Village was made up 

of 288 households, meaning that there were supposed to be 

over 1,000 people. With this preliminary information, SCG provided 

each household with two helmets, one for an adult and the other 

for a child, so the people could no longer say they had no helmet.

 Somchai: In the meantime, activities were held to raise safety 

awareness. Random checkpoints were set up, and with the help 

of the local residents, accident-prone spots along the roads 

leading to and out of the village were thoroughly surveyed. 

	 ปี	2560	ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมอืกบัส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัระยอง	

และชุมชนเนนิพยอมเกดิเป็น	โครงการมาตรการองค์กรในการป้องกนั

และลดอบุติัเหตุทางถนนจงัหวดัระยอง	ชุมชนเนินพยอม	โดยน�าร่อง

ท่ีหมู่บ้านทิวลิป	7	มาตรการ	ดังนี้

	 1.	เมาไม่ขับ	

	 2.	ไม่ใช้มือถือขณะขับข่ี	

	 3.	สวมหมวกกันน็อก	

	 4.	คาดเข็มขัดนิรภัย

	 5.	ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด	

	 6.	พกใบขับข่ี

	 7.	ไม่ขับรถย้อนศร

	 เพือ่ป้องกนัและลดความสญูเสยีจากอบุติัเหตุ	และร่วมกนัสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน	ปลกูจติส�านึกรักความปลอดภัย

ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแบบย่ังยืน	

	 In	2017,	Chemicals	Business,	SCG	signed	a	memorandum	

of understanding with Rayong’s Disaster Prevention and 

Mitigation Provincial Office and Noen Phayom Community 

to launch a road accident prevention project in Noen Phayom 

Community in Rayong. Piloted in the Tulip Village, the project 

set out Seven Life Saving Rules:

 1) Drink don’t drive

	 2)	No	phone	while	driving

 3) Always wear helmet

 4) Fasten seat belt

	 5)	Follow	speed	limit

	 6)	Carry	driver’s	licenses

	 7)	No	driving	against	traffic

 These rules were established to prevent and mitigate 

losses from traffic accidents, foster a road safety culture, 

and cultivate safety consciousness in the community in 

a sustainable way.

	 คุณสมชาย	:	ระหว่างน้ีก็มกีารรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนกัถึง

ความปลอดภัย สุ่มตรวจ และขอค�าปรึกษาจากทางชาวบ้าน โดย

ร่วมกันลงมือส�ารวจจุดเสี่ยงในเส้นทางที่มีการเข้าออกหมู่บ้าน

อย่างละเอยีด เช่น มมุอบัทีม่ต้ีนไม้ย่ืนมาบงัสายตาตรงหวัโค้ง เราก็

จะให้เทศบาลมาช่วยตดัให้ หรอืตรงทางแยกหัวมมุ ก็ตดิกระจกโค้ง

เพ่ือให้มองเห็นรถจากอีกทาง

	 คุณสัญญา	:	การท�างานของทางเอสซจีที�าให้พวกเราได้เรยีนรู้

กันเยอะมาก เพราะถ้าปกตทิางพวกเราชมุชนเองอาจจะไม่ได้ละเอยีด

ขนาดนัน้ ซึง่สิง่ท่ีเขาให้คอืมาตรฐานการท�างานแบบองค์กรเพ่ือพัฒนา

คน จะมแีผนงาน มกีารตดิตามผลการด�าเนนิการ มรีปูแบบกระบวนการ

ท�างานทีช่ดัเจน ร่วมกันคดิร่วมกันท�างาน ผลท่ีเกิดขึน้จงึเหน็เป็นรูปธรรม

ชัดเจน

Any trees blocking the view near road curves were cut down by 

the municipality office, and safety mirrors were installed at sharp 

turns and intersections to allow drivers to see oncoming cars.

 Sanya: We have learned a lot by working with SCG. We were 

generally not as thorough as they were. What they have given 

us is corporate standards for developing human resources. 

Because we worked together to put in place action plans, progress 

tracking systems, and clear working processes, the project 

produced concrete results. 

ความปลอดภยัทีโ่ครงการ	The	LifesaverTM	ส่งเสริม	มเีร่ืองอะไรบ้าง	

และมีกระบวนการด�าเนินงานอย่างไร

	 คุณสมชาย	:	ความปลอดภัยส�าหรับชุมชนที่เราส่งเสริมจะเป็น

เรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตบนท้องถนน หลังจากพูดคุยตกลงกัน

เรยีบร้อย เราก็มกีารท�า MoU บนัทึกข้อตกลงร่วมกับทางจงัหวดัระยอง 

แล้วจัดการประชุมวางแผนร่วมกันว่า เราจะเดินกิจกรรมอย่างไร

ให้ประสบความส�าเร็จ ซ่ึงเป็นการลงมือแบบร่วมคิดร่วมท�า สื่อสาร

ออกไปว่ากิจกรรมเราจะท�าอะไร เพ่ืออะไร จนเกิดเป็น 7 มาตรการ

หลกัพิทักษ์ชวิีต ได้แก่ ดืม่ไม่ขับ ไม่ใช้โทรศพัท์มอืถือขณะขับขี ่สวมหมวก

กันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด 

พกใบขับข่ี และไม่ขับรถย้อนศร

	 คุณสัญญา	: โครงการเริ่มด้วยการให้ความรู้ อบรมกฎจราจร

เบื้องต้นโดย สภ.มาบตาพุด เชิญทางส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจงัหวัดระยอง และร้านจ�าหน่ายจกัรยานยนต์มาร่วมสอน

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย แล้วส�ารวจข้อมูลในชุมชน หมู่บ้าน

ทิวลิปมีท้ังหมด 288 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมดก็ประมาณ

พันกว่าคนแต่ละหลงัมรีถใช้ก่ีคนั เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้น จากน้ันทาง

เอสซจีก็ีสนบัสนนุหมวกกันน็อคให้ครวัเรอืนละ 2 ใบ เป็นของเดก็ 1 ใบ

และผู้ใหญ่ 1 ใบ ทีน้ีก็จะอ้างไม่ได้แล้วว่าที่บ้านไม่มีหมวกกันน็อก

สัญญา	สายสมร
ประธานชุมชนเนินพยอม

Sanya Saisamorn
Leader of Noen Phayom Community
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ผลตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง	และผลการด�าเนินงานเป็นไปใน

ทิศทางใด

	 คุณสัญญา	:	ชาวบ้านตื่นตัวอย่างชัดเจน เมื่อดูสถิติที่ผ่านมา 

จากครั้งแรกที่สวมหมวกกันน็อกกันแค่ 50% การส�ารวจครั้งที่สอง

ก็เพ่ิมขึน้เป็น 70% และเพ่ิมขึน้ตลอด อย่างการสุม่ตรวจกใ็ห้ผลชดัเจน

มาก จากบางคนท่ีบอกว่าไปแค่ใกล้ ๆ ไม่เหน็ต้องสวมเลย แต่เราก็ย�า้

เสมอว่า แม้ระยะทางแค่น้ีก็อาจเกิดอบุตัเิหตุได้หากไม่ระวัง เขาก็จะ

เริม่ปรับเปลีย่น เพราะการเปลีย่นคนไม่ง่าย เราจงึค่อย ๆ  ปลกูจติส�านกึ

ในพฤติกรรมการใช้ชีวิต

	 คุณสมชาย	 :	 เราใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

เป็นหลักในการน�าทาง คือเราจะไม่คิดส�าเร็จเพ่ือไปบอกว่าให้ท�า

อย่างนัน้อย่างนี ้เวลาเราท�าอะไรจะเชญิมาร่วมกันคิดตัง้แต่ครัง้แรก 

ตรงนีเ้ห็นด้วยไหม ไปส�ารวจจดุเสีย่งกันไหม มาช่วยกันคดิว่าจะแก้ไข

อย่างไรดี เขาก็ยินดจีะมาร่วมท�างานกับเรา เน้นการมส่ีวนร่วม ปรึกษา

หารอืกัน ก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน ท�าอย่างไรให้ส�าเรจ็ร่วมกัน จงึเป็น

ทีม่าของการเดนิหน้าของโครงการทีไ่ด้รบัการตอบรบัจากชมุชนเป็น

อย่างดี

What kind of safety is promoted by The LifesaverTM project, 

and how is it promoted?

 Somchai: The project primarily promotes road safety. 

Following our initial discussions, we signed a memorandum of 

understanding with Rayong’s Provincial Administrative 

Organization. We then held a meeting to discuss what activities 

we could collaboratively carry out to make the project 

successful and came up with the Seven Life Saving Rules: 

1) Drink don’t drive, 2) No phone while driving, 3) Always wear 

helmet, 4) Fasten seat belt, 5) Follow speed limit, 6) Carry driver’s 

licenses, and 7) No driving against traffic.

 Sanya: The project started with sessions on basic traffic rules 

by Map Ta Phut Provincial Police Station and sessions on road 

safety tips by Rayong’s Disaster Prevention and Mitigation 

Provincial Office and motorcycle dealerships. A survey was 

then conducted in the community to determine the size of 

the population. It showed that the Tulip Village was made up 

of 288 households, meaning that there were supposed to be 

over 1,000 people. With this preliminary information, SCG provided 

each household with two helmets, one for an adult and the other 

for a child, so the people could no longer say they had no helmet.

 Somchai: In the meantime, activities were held to raise safety 

awareness. Random checkpoints were set up, and with the help 

of the local residents, accident-prone spots along the roads 

leading to and out of the village were thoroughly surveyed. 

	 ปี	2560	ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัระยอง	

และชุมชนเนนิพยอมเกดิเป็น	โครงการมาตรการองค์กรในการป้องกนั

และลดอบุติัเหตุทางถนนจงัหวดัระยอง	ชุมชนเนินพยอม	โดยน�าร่อง

ท่ีหมู่บ้านทิวลิป	7	มาตรการ	ดังนี้

	 1.	เมาไม่ขับ	

	 2.	ไม่ใช้มือถือขณะขับขี	่

	 3.	สวมหมวกกันน็อก	

	 4.	คาดเข็มขัดนิรภัย

	 5.	ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด	

	 6.	พกใบขับขี่

	 7.	ไม่ขับรถย้อนศร

	 เพือ่ป้องกนัและลดความสญูเสยีจากอบุติัเหตุ	และร่วมกนัสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน	ปลูกจติส�านึกรักความปลอดภัย

ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแบบย่ังยืน	

	 In	2017,	Chemicals	Business,	SCG	signed	a	memorandum	

of understanding with Rayong’s Disaster Prevention and 

Mitigation Provincial Office and Noen Phayom Community 

to launch a road accident prevention project in Noen Phayom 

Community in Rayong. Piloted in the Tulip Village, the project 

set out Seven Life Saving Rules:

 1) Drink don’t drive

	 2)	No	phone	while	driving

 3) Always wear helmet

 4) Fasten seat belt

	 5)	Follow	speed	limit

	 6)	Carry	driver’s	licenses

	 7)	No	driving	against	traffic

 These rules were established to prevent and mitigate 

losses from traffic accidents, foster a road safety culture, 

and cultivate safety consciousness in the community in 

a sustainable way.

	 คุณสมชาย	:	ระหว่างน้ีก็มกีารรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนกัถึง

ความปลอดภัย สุ่มตรวจ และขอค�าปรึกษาจากทางชาวบ้าน โดย

ร่วมกันลงมือส�ารวจจุดเส่ียงในเส้นทางที่มีการเข้าออกหมู่บ้าน

อย่างละเอยีด เช่น มมุอบัทีม่ต้ีนไม้ย่ืนมาบงัสายตาตรงหวัโค้ง เราก็

จะให้เทศบาลมาช่วยตดัให้ หรอืตรงทางแยกหัวมมุ ก็ตดิกระจกโค้ง

เพ่ือให้มองเห็นรถจากอีกทาง

	 คุณสัญญา	:	การท�างานของทางเอสซจีที�าให้พวกเราได้เรยีนรู้

กันเยอะมาก เพราะถ้าปกตทิางพวกเราชมุชนเองอาจจะไม่ได้ละเอยีด

ขนาดนัน้ ซึง่สิง่ท่ีเขาให้คอืมาตรฐานการท�างานแบบองค์กรเพ่ือพัฒนา

คน จะมแีผนงาน มกีารตดิตามผลการด�าเนนิการ มรูีปแบบกระบวนการ

ท�างานทีช่ดัเจน ร่วมกันคดิร่วมกันท�างาน ผลท่ีเกิดข้ึนจงึเหน็เป็นรปูธรรม

ชัดเจน

Any trees blocking the view near road curves were cut down by 

the municipality office, and safety mirrors were installed at sharp 

turns and intersections to allow drivers to see oncoming cars.

 Sanya: We have learned a lot by working with SCG. We were 

generally not as thorough as they were. What they have given 

us is corporate standards for developing human resources. 

Because we worked together to put in place action plans, progress 

tracking systems, and clear working processes, the project 

produced concrete results. 

ความปลอดภยัทีโ่ครงการ	The	LifesaverTM	ส่งเสริม	มเีร่ืองอะไรบ้าง	

และมีกระบวนการด�าเนินงานอย่างไร

	 คุณสมชาย	:	ความปลอดภัยส�าหรับชุมชนที่เราส่งเสริมจะเป็น

เรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตบนท้องถนน หลังจากพูดคุยตกลงกัน

เรยีบร้อย เราก็มกีารท�า MoU บนัทึกข้อตกลงร่วมกบัทางจงัหวัดระยอง 

แล้วจัดการประชุมวางแผนร่วมกันว่า เราจะเดินกิจกรรมอย่างไร

ให้ประสบความส�าเร็จ ซึ่งเป็นการลงมือแบบร่วมคิดร่วมท�า สื่อสาร

ออกไปว่ากิจกรรมเราจะท�าอะไร เพ่ืออะไร จนเกิดเป็น 7 มาตรการ

หลกัพิทักษ์ชวิีต ได้แก่ ดืม่ไม่ขับ ไม่ใช้โทรศพัท์มอืถือขณะขับขี ่สวมหมวก

กันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด 

พกใบขับขี่ และไม่ขับรถย้อนศร

	 คุณสัญญา	: โครงการเริ่มด้วยการให้ความรู้ อบรมกฎจราจร

เบื้องต้นโดย สภ.มาบตาพุด เชิญทางส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจงัหวัดระยอง และร้านจ�าหน่ายจกัรยานยนต์มาร่วมสอน

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย แล้วส�ารวจข้อมูลในชุมชน หมู่บ้าน

ทิวลิปมีท้ังหมด 288 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมดก็ประมาณ

พันกว่าคนแต่ละหลงัมรีถใช้ก่ีคนั เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้น จากน้ันทาง

เอสซจีก็ีสนบัสนนุหมวกกันน็อคให้ครวัเรอืนละ 2 ใบ เป็นของเดก็ 1 ใบ

และผู้ใหญ่ 1 ใบ ทีน้ีก็จะอ้างไม่ได้แล้วว่าที่บ้านไม่มีหมวกกันน็อก

สัญญา	สายสมร
ประธานชุมชนเนินพยอม

Sanya Saisamorn
Leader of Noen Phayom Community
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โครงการนี้สอนอะไรกับคนท�างานบ้าง	

	 คุณสมชาย	:	เป็นเร่ืองของการท�างานร่วมกันว่าเป็นสิง่ทีต้่องเน้น 

ต้องวางแผน ร่วมกันคดิร่วมกันท�าตัง้แต่เริม่ต้น ถ้าเราคดิเองท�าเอง

แล้วไปบอกให้เขาท�าตาม โอกาสส�าเรจ็จะน้อยกว่ามาก การท�างาน

ร่วมกันและท�าอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จะเป็นตัวท่ีช่วยสร้างจิตส�านึก

ให้คนเริม่ตระหนักถึงความปลอดภยั กฎหมายจราจรยังบงัคบัคนไม่ได้ 

เราจึงคิดว่าการสร้างจิตส�านึกให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ของตัวเอง รู้จักห่วงใยตัวเองและคนในครอบครัว คอยเตือนกันเอง

จะย่ังยืนกว่า ผลส�าเร็จก็ปรากฎชัดขึ้นท้ังในเชิงพฤติกรรมและสถิติ

 ผลส�าเรจ็ท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดจากการลงมอืปฏิบตัจิรงิอย่างต่อเนือ่ง 

จนกระทั่งหล่อหลอมเกิดเป็นพฤติกรรมความปลอดภัยในชีวิต

ประจ�าวันล้วนส่งผลดคีนืกลบัไปสูช่มุชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ เราทกุคน

ต่างก็มบีทบาทเป็น “ผูพิ้ทักษ์ชวิีต” ให้กับตนเองและคนรอบข้าง และ

เป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยส่งต่อสิ่งดี ๆ  สู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัย

และมีความสุขได้นั่นเอง

What has the project taught the participants?

 Somchai: Participation is key, right from the very first step 

of the project. If you come up with the idea and expect others 

to just follow it, it is less likely to succeed. Continuous involvement 

can help foster safety consciousness. Keep in mind that even 

traffic rules fail to change their behavior. I believe that if we can 

inspire them to change their behavior and look out for themselves 

and their families, the impact will last much longer. And the results 

have confirmed that, both behaviorally and statistically.

 The success of the project is the result of the participants’ 

serious commitment to safety practices, which have gradually 

transformed into safety habits that are beneficial to their everyday 

life. As a “lifesaver,” both to ourselves and others around us, 

we can contribute to a safer and happier society.

ในฐานะผู้น�าชุมชนต้นแบบท่ีประสบความส�าเร็จ	มีความรู้สึกอย่างไร

กับโครงการ	The	LifesaverTM	บ้าง

	 คุณสัญญา	: โครงการนี้เป็นโครงการท่ีดีมาก และผมตอบรับ

ทันทีที่ทางเอสซีจีเข้ามาคุย ผมมองว่าเอสซีจีเป็นบริษัทที่ท�างาน

ด้านน้ีประสบความส�าเร็จได้ค่อนข้างสูง และไม่หยุดน่ิงกับการดูแล

ประชาชนในชมุชน แต่การจะเปลีย่นคนก็ท�าได้ยาก เราจงึพยายามสร้าง

ความร่วมมืออย่างจริงจงัและวางแผนกันว่า ท�าอย่างไรถงึจะให้ประชาชน

ทกุคนรูส้กึว่าต้องรกัษาชวีติของตวัเอง และเรือ่งน้ีเป็นเร่ืองท่ีด ีจงึเป็นสิง่

ที่ชุมชนต้องช่วยกัน

As the leader of a model community, how do you feel 

about The LifesaverTM project?

 Sanya: It is an excellent project. When SCG approached us, 

we immediately agreed. I believed SCG had a high chance of 

making the project successful, and they had so far taken such 

good care of people in our community. Because it is hard to 

change people’s behavior, we worked very hard to come up 

with ways to inspire a sense of self-preservation in people. 

I think this is a good thing, and everyone in the community has 

to work together.

เป้าหมายท่ีจะไปถึงในโครงการคร้ังต่อไป

	 คุณสมชาย	 : ต้องให้มากกว่า 80% และจะขยายผลจาก

หมูบ้่านน�าร่องไปสู่หมูบ้่านอืน่ ๆ  เพ่ือให้ความห่วงใยขยายไปทัง้จงัหวัด

ระยองให้ได้ ตอนน้ีมีหมู่บ้านข้างเคียงเข้าร่วม คือหมู่บ้านเฟื่องฟ้า

ของชมุชนบ้านบน โดยปีนีบ้ริษทัก�าลงัด�าเนนิการร่วมกับทางจงัหวดั

ระยอง โดยท่านผูว่้าราชการจงัหวัดระยองมอบหมายให้รองผูก้�ากับการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง และส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวัดระยอง จดัท�าโครงการหมูบ้่านเข้มแขง็วนิยัจราจร 

100% ทั้ง 16 สถานีต�ารวจในระยอง

What are the next goals?

 Somchai: We expect to achieve a success rate of over 

80% and scale up the project to other villages in Rayong. Currently, 

Feung Fa Village, a neighboring village in Ban Bon Community, 

has joined the project. We are also working with the Rayong 

Administrative Organization. The governor has recently assigned 

the Deputy Commander of Rayong Provincial Police and the 

Disaster Prevention and Mitigation Provincial Office to initiate 

a safe traffic community project at all 16 police stations across 

Rayong.

How has the project been received by the community, and 

what have the results been like?

 Sanya: The community members have become clearly 

more safety-conscious. The helmet use rate jumped from 50% 

in the first survey to 70% in the second survey and has since been 

rising. Random checkpoints also confirmed this. People who would 

say that they didn’t see the need to wear a helmet for a short 

distance also started to change after we stressed that an accident 

could happen regardless. It is not easy to change people’s mind, 

so we took our time to cultivate this safety consciousness in 

their way of life. 

 Somchai: I adopted the work philosophy of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej as my guiding principle. Instead of 

imposing an already fleshed out project on others, I invited them 

to join me and help work out what to do right from the beginning. 

I asked them if we should survey accident-prone locations and 

how we could fix them. As a result, they were willing to work with 

me. As my process prioritized participation, discussion, and 

collaboration, the project was well received by the community 

members.  The LifesaverTM	ผู้พิทักษ์ชีวิต	 คือโครงการ

รณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน

องค์กรของธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างแท้จริง	โดย

การส่งเสริมความตระหนักถึงความปลอดภัยให้แก่

พนักงาน	เพื่อให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของชีวิตและ

ความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นท้ังตนเองและคนรอบข้าง	

ให้ช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน	จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่

ช่วยกันสอดส่องดูแล	เตือนกันด้วยความหวังดี	แล้ว

ความปลอดภยัของการใช้ชวีติกจ็ะเกดิข้ึนจากความรบัรู้

และความเข้าใจ

 The LifesaverTM is a project that promotes 

and fosters a safety culture in Chemicals Business, 

SCG. Its goal is to create a society of safety by 

raising awareness among the employees and 

inspiring them to value their lives and their own 

safety as well as that of the people around them. 

Eventually, they will start looking out for each 

other by habit, and safety practices will become 

second nature to them.
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โครงการนี้สอนอะไรกับคนท�างานบ้าง	

	 คุณสมชาย	:	เป็นเร่ืองของการท�างานร่วมกันว่าเป็นสิง่ทีต้่องเน้น 

ต้องวางแผน ร่วมกันคดิร่วมกันท�าต้ังแต่เริม่ต้น ถ้าเราคดิเองท�าเอง

แล้วไปบอกให้เขาท�าตาม โอกาสส�าเรจ็จะน้อยกว่ามาก การท�างาน

ร่วมกันและท�าอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จะเป็นตัวท่ีช่วยสร้างจิตส�านึก

ให้คนเริม่ตระหนักถึงความปลอดภยั กฎหมายจราจรยังบงัคบัคนไม่ได้ 

เราจึงคิดว่าการสร้างจิตส�านึกให้เขาเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ของตัวเอง รู้จักห่วงใยตัวเองและคนในครอบครัว คอยเตือนกันเอง

จะย่ังยืนกว่า ผลส�าเร็จก็ปรากฎชัดขึ้นท้ังในเชิงพฤติกรรมและสถิติ

 ผลส�าเรจ็ท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดจากการลงมอืปฏิบตัจิรงิอย่างต่อเนือ่ง 

จนกระทั่งหล่อหลอมเกิดเป็นพฤติกรรมความปลอดภัยในชีวิต

ประจ�าวันล้วนส่งผลดีคืนกลบัไปสูช่มุชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ เราทกุคน

ต่างก็มบีทบาทเป็น “ผูพิ้ทักษ์ชวิีต” ให้กับตนเองและคนรอบข้าง และ

เป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยส่งต่อสิ่งดี ๆ  สู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัย

และมีความสุขได้นั่นเอง

What has the project taught the participants?

 Somchai: Participation is key, right from the very first step 

of the project. If you come up with the idea and expect others 

to just follow it, it is less likely to succeed. Continuous involvement 

can help foster safety consciousness. Keep in mind that even 

traffic rules fail to change their behavior. I believe that if we can 

inspire them to change their behavior and look out for themselves 

and their families, the impact will last much longer. And the results 

have confirmed that, both behaviorally and statistically.

 The success of the project is the result of the participants’ 

serious commitment to safety practices, which have gradually 

transformed into safety habits that are beneficial to their everyday 

life. As a “lifesaver,” both to ourselves and others around us, 

we can contribute to a safer and happier society.

ในฐานะผู้น�าชุมชนต้นแบบท่ีประสบความส�าเร็จ	มีความรู้สึกอย่างไร

กับโครงการ	The	LifesaverTM	บ้าง

	 คุณสัญญา	: โครงการนี้เป็นโครงการท่ีดีมาก และผมตอบรับ

ทันทีที่ทางเอสซีจีเข้ามาคุย ผมมองว่าเอสซีจีเป็นบริษัทที่ท�างาน

ด้านน้ีประสบความส�าเร็จได้ค่อนข้างสูง และไม่หยุดน่ิงกับการดูแล

ประชาชนในชมุชน แต่การจะเปลีย่นคนก็ท�าได้ยาก เราจงึพยายามสร้าง

ความร่วมมอือย่างจรงิจงัและวางแผนกันว่า ท�าอย่างไรถงึจะให้ประชาชน

ทกุคนรูส้กึว่าต้องรกัษาชวีติของตวัเอง และเรือ่งน้ีเป็นเร่ืองท่ีด ีจงึเป็นสิง่

ที่ชุมชนต้องช่วยกัน

As the leader of a model community, how do you feel 

about The LifesaverTM project?

 Sanya: It is an excellent project. When SCG approached us, 

we immediately agreed. I believed SCG had a high chance of 

making the project successful, and they had so far taken such 

good care of people in our community. Because it is hard to 

change people’s behavior, we worked very hard to come up 

with ways to inspire a sense of self-preservation in people. 

I think this is a good thing, and everyone in the community has 

to work together.

เป้าหมายท่ีจะไปถึงในโครงการคร้ังต่อไป

	 คุณสมชาย	 : ต้องให้มากกว่า 80% และจะขยายผลจาก

หมูบ้่านน�าร่องไปสูห่มูบ้่านอืน่ ๆ  เพ่ือให้ความห่วงใยขยายไปทัง้จังหวัด

ระยองให้ได้ ตอนน้ีมีหมู่บ้านข้างเคียงเข้าร่วม คือหมู่บ้านเฟื่องฟ้า

ของชมุชนบ้านบน โดยปีนีบ้รษิทัก�าลงัด�าเนนิการร่วมกับทางจงัหวดั

ระยอง โดยท่านผูว่้าราชการจงัหวัดระยองมอบหมายให้รองผูก้�ากับการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดระยอง และส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวัดระยอง จดัท�าโครงการหมูบ้่านเข้มแขง็วนิยัจราจร 

100% ทั้ง 16 สถานีต�ารวจในระยอง

What are the next goals?

 Somchai: We expect to achieve a success rate of over 

80% and scale up the project to other villages in Rayong. Currently, 

Feung Fa Village, a neighboring village in Ban Bon Community, 

has joined the project. We are also working with the Rayong 

Administrative Organization. The governor has recently assigned 

the Deputy Commander of Rayong Provincial Police and the 

Disaster Prevention and Mitigation Provincial Office to initiate 

a safe traffic community project at all 16 police stations across 

Rayong.

How has the project been received by the community, and 

what have the results been like?

 Sanya: The community members have become clearly 

more safety-conscious. The helmet use rate jumped from 50% 

in the first survey to 70% in the second survey and has since been 

rising. Random checkpoints also confirmed this. People who would 

say that they didn’t see the need to wear a helmet for a short 

distance also started to change after we stressed that an accident 

could happen regardless. It is not easy to change people’s mind, 

so we took our time to cultivate this safety consciousness in 

their way of life. 

 Somchai: I adopted the work philosophy of His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej as my guiding principle. Instead of 

imposing an already fleshed out project on others, I invited them 

to join me and help work out what to do right from the beginning. 

I asked them if we should survey accident-prone locations and 

how we could fix them. As a result, they were willing to work with 

me. As my process prioritized participation, discussion, and 

collaboration, the project was well received by the community 

members.  The LifesaverTM	ผู้พิทักษ์ชีวิต	 คือโครงการ
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ความปลอดภยัของการใช้ชวีติกจ็ะเกดิขึน้จากความรบัรู้

และความเข้าใจ

 The LifesaverTM is a project that promotes 

and fosters a safety culture in Chemicals Business, 

SCG. Its goal is to create a society of safety by 

raising awareness among the employees and 

inspiring them to value their lives and their own 

safety as well as that of the people around them. 

Eventually, they will start looking out for each 

other by habit, and safety practices will become 

second nature to them.
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	 เมลามีน	ถกูน�ามาผลิตเป็นจาน	ชาม	หรือภาชนะใส่อาหารท่ีเราคุ้นเคยกนั

เป็นอย่างดี	 เพราะนอกจากความสวยงามของลวดลายที่หลากหลายแล้ว	

ความคงทนกน็บัเป็นอกีหน่ึงปัจจยัทีท่�าให้ร้านค้า	ครัวเรือน	ต่างเลือกใช้ภาชนะ

เมลามีนกันอย่างแพร่หลาย

	 จากความนิยมใช้ภาชนะเมลามีนนี้เอง	ท�าให้มีภาชนะเลียนแบบท่ี

ผลิตจากวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเมลามีนวางจ�าหน่ายตามท้องตลาด

มากมายซ่ึงใช้วตัถดุบิท่ีไม่เหมาะสมต่อการผลิตภาชนะบรรจอุาหาร	โดย

เมื่อน�าไปใช้งานแล้วสารเคมีจากภาชนะจะมีโอกาสปนเปื้อนลงสู่อาหาร

จนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้	 เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บริโภคจึงควร

ทราบถึงข้อสังเกตในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เมลามีนท่ีมีคุณภาพท่ีได้

มาตรฐานอุตสาหกรรมจึงจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว

โดยคุณอุมาแนะน�าให้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น ดังนี้

1. ตรวจสอบเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน เช่น เครือ่งหมาย

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมตามมาตรฐานน้ีจะต้องผ่านการตรวจสอบ

ทั้งคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อการใช้งาน และผ่านการตรวจสอบ

ความปลอดภัย สามารถใช้บรรจุอาหารได้ตามท่ีฉลากระบุไว้

2. หากไม่มีเครื่องหมายรับรอง ต้องมีฉลากท่ีระบุชนิดของ

วัตถุดิบที่ใช้ท�าผลิตภัณฑ์ว่าเป็นเมลามีน 100%

3. สงัเกตฉลาก ควรมีข้อก�าหนดการใช้งาน และมแีหล่งผลติ

ท่ีเชื่อถือได้

 แม้เมลามนี-ฟอร์มาลดไีฮด์ กับ ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ จะเป็น

แอมโินพลาสตกิ (Aminoplastic) ในกลุม่เทอร์มอเซต (Thermoset 

Plastic) เหมือนกัน แต่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกันท�าให้ได้

ผลลพัธ์ท่ีแตกต่าง โดยเมลามนีเมือ่ท�าปฏิกิรยิากับฟอร์มาลดีไฮด์

จะได้สารประกอบท่ีมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลใน

ลกัษณะโครงร่างตาข่ายทีแ่ขง็แรงกว่ายูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ ท่ีส�าคัญ

เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือที่ระบุว่า ภาชนะเมลามีน 100% 

ได้รบัการรบัรองคณุภาพ และความปลอดภยั ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของภาชนะบรรจุที่ท�าจากพลาสติก และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

มอก. 524-2539 อีกด้วย

เครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)

 คุณอุมา บรบิรูณ์ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ช�านาญการ

พเิศษ หัวหน้าฝ่ายวสัดสุมัผัสอาหาร รองผู้อ�านวยการส�านัก

คุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ได้ให้ข้อมลูไว้ว่า “ในปี  2556 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ท�าการส�ารวจ

ภาชนะท่ีวางจ�าหน่ายตามท้องตลาด แล้วน�ามาตรวจวิเคราะห์

ด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 

(FT-IR) พบว่ามท้ัีงผลติภณัฑ์เมลามนี-ฟอร์มาลดไีฮด์ (Melamine-

Formaldehyde) หรือเรียกว่าเมลามนี 100% ซึง่ถูกต้องตรงตาม

ฉลากที่ระบุ และพบผลิตภัณฑ์ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea-

Formaldehyde) ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีตัง้ใจท�าให้ดคูล้ายเมลามนี 

แต่ไม่เหมาะสมส�าหรบัการน�ามาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร โดยภาชนะ

ทีพ่บนี ้หากสงัเกตด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ได้เลย ท�าให้กระทรวงสาธารณสขุต้องมีมาตรการในการรณรงค์

ให้ผู้บริโภค หันมาใส่ใจถึงคุณภาพของภาชนะใส่อาหาร ซึ่งมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค”

 Uma Boriboon, Senior Professional Medical Scientist, 

Head of Food Contact Articles Section, and Deputy Director 

of the Bureau of Quality and Safety of Food, said, “In 2013, 

the Department of Medical Sciences, the Ministry of Public 

Health, examined tableware on the market, using Fourier 

Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR), and found 

products made of both melamine-formaldehyde as indicated 

(or 100% melamine resemble) and those made of urea-

formaldehyde, a substance intentionally designed to resemble 

melamine. As the two materials cannot be distinguished with 

the naked eye, the Ministry of Public Health has launched 

campaigns to raise public awareness among consumers and 

encourage them to pay attention to the quality of their 

dishware.”

 Thanks to its beautiful designs and durability, melamine 

dinnerware	is	a	familiar	sight	in	restaurants	and	houses.	However,	

as a result of this popularity, the market is also rife with imitations, 

many of which are made of materials that are not intended for 

food	contact	and	may	lead	to	chemical	contamination	in	the	food.	

Therefore, consumers should know what to look for when choosing 

melamine products to make sure that they meet required quality 

standards	and	will	not	cause	health	problems	in	the	long	run.

ภาชนะเมลามีน เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
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	 จากความนิยมใช้ภาชนะเมลามีนนี้เอง	ท�าให้มีภาชนะเลียนแบบท่ี
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1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เช่น เครือ่งหมาย

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมตามมาตรฐานน้ีจะต้องผ่านการตรวจสอบ

ทั้งคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อการใช้งาน และผ่านการตรวจสอบ

ความปลอดภัย สามารถใช้บรรจุอาหารได้ตามท่ีฉลากระบุไว้
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 แม้เมลามนี-ฟอร์มาลดไีฮด์ กับ ยูเรยี-ฟอร์มาลดไีฮด์ จะเป็น
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ได้รบัการรบัรองคณุภาพ และความปลอดภยั ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของภาชนะบรรจุที่ท�าจากพลาสติก และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

มอก. 524-2539 อีกด้วย
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 คุณอุมา บรบิรูณ์ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ช�านาญการ

พเิศษ หัวหน้าฝ่ายวสัดสุมัผัสอาหาร รองผู้อ�านวยการส�านัก
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(FT-IR) พบว่ามท้ัีงผลติภณัฑ์เมลามนี-ฟอร์มาลดไีฮด์ (Melamine-

Formaldehyde) หรือเรียกว่าเมลามนี 100% ซึง่ถูกต้องตรงตาม

ฉลากที่ระบุ และพบผลิตภัณฑ์ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea-

Formaldehyde) ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตัง้ใจท�าให้ดคูล้ายเมลามนี 

แต่ไม่เหมาะสมส�าหรบัการน�ามาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร โดยภาชนะ

ทีพ่บนี ้หากสงัเกตด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ได้เลย ท�าให้กระทรวงสาธารณสขุต้องมมีาตรการในการรณรงค์

ให้ผู้บริโภค หันมาใส่ใจถึงคุณภาพของภาชนะใส่อาหาร ซึ่งมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค”

 Uma Boriboon, Senior Professional Medical Scientist, 

Head of Food Contact Articles Section, and Deputy Director 

of the Bureau of Quality and Safety of Food, said, “In 2013, 

the Department of Medical Sciences, the Ministry of Public 

Health, examined tableware on the market, using Fourier 

Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR), and found 

products made of both melamine-formaldehyde as indicated 

(or 100% melamine resemble) and those made of urea-

formaldehyde, a substance intentionally designed to resemble 

melamine. As the two materials cannot be distinguished with 

the naked eye, the Ministry of Public Health has launched 

campaigns to raise public awareness among consumers and 

encourage them to pay attention to the quality of their 

dishware.”

 Thanks to its beautiful designs and durability, melamine 

dinnerware	is	a	familiar	sight	in	restaurants	and	houses.	However,	

as a result of this popularity, the market is also rife with imitations, 

many of which are made of materials that are not intended for 

food	contact	and	may	lead	to	chemical	contamination	in	the	food.	

Therefore, consumers should know what to look for when choosing 

melamine products to make sure that they meet required quality 

standards	and	will	not	cause	health	problems	in	the	long	run.

ภาชนะเมลามีน เลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
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Consumers are suggested to observe the 
following:

1. The product should bear a certification mark, such as 

an industrial standard certification mark, which indicates that 

the product has been tested to meet specification requirements 

and safety standards for food contact as specified on the label 

such as the Thai Industrial Standards Institute certification marks. 

	 การเลือกใช้ภาชนะเมลามีนในปัจจุบัน	นอกจากต้องค�านึงถึงกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานแล้ว	เร่ืองของดีไซน์สีสัน	

ลวดลาย	ก็นับเป็นอีกปัจจัยท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ	บริษัท	ไทย	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	ในธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	ผู้ผลิตวัตถุดิบ

เมลามีน	จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน	 ท้ังการวิจัย	การออกแบบวัสดุ	ตลอดจนการเลือกส่วนผสม	 เพื่อเพิ่มความ

สามารถให้ผู้ผลิตจานชามเมลามีนสามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบมากย่ิงข้ึน	อาท	ิ

สีเอิร์ธโทน	ผิวสัมผัสและลวดลายหินทราย	ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก

1. สภาพก่อนการทดสอบ

 เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถสังเกต

เห็นความแตกต่างได้เลย

2. ทดสอบด้วยการต้มในน�้าเดือด 10 รอบ

การทดสอบ

 พบว่าความเงาของชิน้งานยูเรยี-ฟอร์มาลดีไฮด์

ลดลง ในขณะที่ชิ้นงานเมลามีน 100% จะคง

ความเงาในลักษณะเดิมอยู่

3.ทดสอบการติดสีด้วยโรดามีน

 พบว่าชิน้งานยูเรยี-ฟอร์มาลดไีฮด์ จะตดิสขีอง

โรดามนีได้ง่ายมาก แต่ในขณะทีช่ิน้งานเมลามนี 

100% จะพบการตดิสท่ีีน้อยกว่า ซึง่การทดสอบ

นี้เป็นการจ�าลองอาหารที่สามารถทิ้งคราบไว้

บนภาชนะได้ เช่น แกงส้ม แกงเหลอืง เย็นตาโฟ 

เป็นต้น

4. ทดสอบด้วยกรด

 พบว่าชิน้งานยูเรยี-ฟอร์มาลดไีฮด์ ไม่สามารถ

ทนต่อการทดสอบด้วยกรดได้ ส่งผลให้ผวิชิน้งาน

ถูกท�าลายไปอย่างมาก แต่ในขณะท่ีชิ้นงาน

เมลามนี 100% สามารถทนต่อการทดสอบด้วย

กรดได้ดี ซึ่งการทดสอบนี้คล้ายกับการจ�าลอง

อาหารรสจัดประเภทต้มย�าที่คนไทยชื่นชอบ

1. Prior to the test, no difference between 

the two materials can be observed with the 

naked eye. 

2. The test involves placing a product in boiling 

waters. After ten test cycles, the surface of 

the urea-formaldehyde product will start to 

dull, while the 100% melamine product retains 

its sheen. 

3. In a dye test, urea-formaldehyde can be 

easily stained with rhodamine, whereas 100% 

melamine shows less staining. This test 

simulates staining that can occur with certain 

foods, such as kaeng som, kaeng leung, and 

yentafo. 

4.In an acid test, urea-formaldehyde dem-

onstrates little resistance to acid, with the 

surface of the product severely damaged by 

the acid. On the other hand, 100% melamine 

shows good resistance to acid. This test simu-

lates the acidity of popular tom yum dishes.

 Apart from production standards and certified materials, the design of melamine tableware is another major consideration for many 

consumers.	Thai	MFC	Co.	Ltd.,	a	melamine	manufacturer	and	a	subsidiary	of	Chemicals	Business,	SCG	has	made	continuous	efforts	to	improve	

its products through research, material design, and raw material selection to enable manufacturers to create melamine ware that meets wide-

ranging	needs,	such	as	earth-tone	products	and	tableware	with	a	sandstone	texture	and	design,	both	of	which	are	currently	very	popular.

การทดสอบทางเคมีระหว่างเมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือ ชิ้นงานเมลามีน 100% (ขวา) และ ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ (ซ้าย)
Chemical test for melamine-formaldehyde or 100% melamine product (right) and urea-formaldehyde (left)

2. If the product bears no certification mark, the label 

must indicate that the product is made of 100% melamine. 

3. The label should also indicate directions for use, and 

the product should be made by a reliable manufacturer.

 

 Although they are classified as aminoplastics under 

the same thermoset plastic umbrella, melamine-formaldehyde 

and urea-formaldehyde are produced differently and therefore 

have different properties. The molecular alignment from 

a reaction between melamine and formaldehyde forms 

a network structure, resulting in higher resistance than urea-

formaldehyde. More importantly, melamine-formaldehyde, 

indicated as 100% melamine ware, has been certified quality 

and safety requirements for plastic containers and is also 

TISI 524-2530 certified.

 Urea-formaldehyde is, on the other hand, suitable only 

for certain industrial products, such as auto bodies, 

sanitary ware, and power plugs. As it is lower in cost, 

unscrupulous importers and foreign manufacturers can sell 

these tableware in cheap price. However, when exposed 

to hot, greasy, or acidic food, such as many popular Thai 

dishes like tom yum, kaeng som, and pad krapow, these 

products can release harmful chemicals and can cause 

harms to the health of consumers.

 Consumers, therefore, should be aware of these dangers, 

although they are confined to a small part of their daily life, 

and choose TISI certified products made by reliable manufacturers 

with certification.
ขอบคณุชิน้งานจากบรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)
Special thanks to Srithai Superware PLC for the melamine ware

 ความเป็นจริงนั้น ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภทเท่าน้ัน อาทิ 

ตวัถงัรถยนต์ เครือ่งสขุภณัฑ์ ปลัก๊ไฟ เป็นต้น ดงันัน้ผูน้�าเข้า

สินค้าหรือผู้ผลิตจากต่างประเทศท่ีไม่มีความรับผิดชอบจึงน�า

ภาชนะเหล่านีม้าจ�าหน่ายในราคาถูก แต่ภาชนะเหล่านี ้หากสมัผัส

กับอาหารทีมี่ความร้อนสงู มีไขมนั หรอืเป็นกรด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงอาหารรสจัดของไทย เช่น ต้มย�า แกงส้ม ผัดกะเพรา 

จะท�าให้สารอันตรายจากยูเรยี-ฟอร์มาลดไีฮด์แพร่ออกมาได้ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง 

 ผูบ้รโิภคจงึควรตระหนกัถึงอนัตราย แม้เพียงจดุเลก็น้อยทีอ่ยู่

ในการด�าเนินชวิีตประจ�าวัน โดยให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้

ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ มอก. และ

ผลติจากบรษิทัผูผ้ลติท่ีน่าเชือ่ถือซึง่ได้การรบัรองตามมาตรฐาน 

มอก. เท่าน้ัน
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Consumers are suggested to observe the 
following:

1. The product should bear a certification mark, such as 

an industrial standard certification mark, which indicates that 

the product has been tested to meet specification requirements 

and safety standards for food contact as specified on the label 

such as the Thai Industrial Standards Institute certification marks. 

	 การเลือกใช้ภาชนะเมลามีนในปัจจุบัน	นอกจากต้องค�านึงถึงกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานแล้ว	เร่ืองของดีไซน์สีสัน	

ลวดลาย	ก็นับเป็นอีกปัจจัยท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ	บริษัท	ไทย	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	ในธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี	ผู้ผลิตวัตถุดิบ

เมลามีน	จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน	 ท้ังการวิจัย	การออกแบบวัสดุ	ตลอดจนการเลือกส่วนผสม	 เพื่อเพิ่มความ

สามารถให้ผู้ผลิตจานชามเมลามีนสามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบมากย่ิงข้ึน	อาท	ิ

สีเอิร์ธโทน	ผิวสัมผัสและลวดลายหินทราย	ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก

1. สภาพก่อนการทดสอบ

 เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถสังเกต

เห็นความแตกต่างได้เลย

2. ทดสอบด้วยการต้มในน�้าเดือด 10 รอบ

การทดสอบ

 พบว่าความเงาของชิน้งานยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์

ลดลง ในขณะที่ชิ้นงานเมลามีน 100% จะคง

ความเงาในลักษณะเดิมอยู่

3.ทดสอบการติดสีด้วยโรดามีน

 พบว่าชิน้งานยูเรีย-ฟอร์มาลดไีฮด์ จะตดิสีของ

โรดามนีได้ง่ายมาก แต่ในขณะทีช่ิน้งานเมลามนี 

100% จะพบการตดิสท่ีีน้อยกว่า ซึง่การทดสอบ

นี้เป็นการจ�าลองอาหารที่สามารถทิ้งคราบไว้

บนภาชนะได้ เช่น แกงส้ม แกงเหลอืง เย็นตาโฟ 

เป็นต้น

4. ทดสอบด้วยกรด

 พบว่าชิน้งานยูเรีย-ฟอร์มาลดไีฮด์ ไม่สามารถ

ทนต่อการทดสอบด้วยกรดได้ ส่งผลให้ผวิชิน้งาน

ถูกท�าลายไปอย่างมาก แต่ในขณะท่ีชิ้นงาน

เมลามนี 100% สามารถทนต่อการทดสอบด้วย

กรดได้ดี ซึ่งการทดสอบนี้คล้ายกับการจ�าลอง

อาหารรสจัดประเภทต้มย�าที่คนไทยชื่นชอบ

1. Prior to the test, no difference between 

the two materials can be observed with the 

naked eye. 

2. The test involves placing a product in boiling 

waters. After ten test cycles, the surface of 

the urea-formaldehyde product will start to 

dull, while the 100% melamine product retains 

its sheen. 

3. In a dye test, urea-formaldehyde can be 

easily stained with rhodamine, whereas 100% 

melamine shows less staining. This test 

simulates staining that can occur with certain 

foods, such as kaeng som, kaeng leung, and 

yentafo. 

4.In an acid test, urea-formaldehyde dem-

onstrates little resistance to acid, with the 

surface of the product severely damaged by 

the acid. On the other hand, 100% melamine 

shows good resistance to acid. This test simu-

lates the acidity of popular tom yum dishes.

 Apart from production standards and certified materials, the design of melamine tableware is another major consideration for many 

consumers.	Thai	MFC	Co.	Ltd.,	a	melamine	manufacturer	and	a	subsidiary	of	Chemicals	Business,	SCG	has	made	continuous	efforts	to	improve	

its products through research, material design, and raw material selection to enable manufacturers to create melamine ware that meets wide-

ranging	needs,	such	as	earth-tone	products	and	tableware	with	a	sandstone	texture	and	design,	both	of	which	are	currently	very	popular.

การทดสอบทางเคมีระหว่างเมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือ ชิ้นงานเมลามีน 100% (ขวา) และ ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ (ซ้าย)
Chemical test for melamine-formaldehyde or 100% melamine product (right) and urea-formaldehyde (left)

2. If the product bears no certification mark, the label 

must indicate that the product is made of 100% melamine. 

3. The label should also indicate directions for use, and 

the product should be made by a reliable manufacturer.

 

 Although they are classified as aminoplastics under 

the same thermoset plastic umbrella, melamine-formaldehyde 

and urea-formaldehyde are produced differently and therefore 

have different properties. The molecular alignment from 

a reaction between melamine and formaldehyde forms 

a network structure, resulting in higher resistance than urea-

formaldehyde. More importantly, melamine-formaldehyde, 

indicated as 100% melamine ware, has been certified quality 

and safety requirements for plastic containers and is also 

TISI 524-2530 certified.

 Urea-formaldehyde is, on the other hand, suitable only 

for certain industrial products, such as auto bodies, 

sanitary ware, and power plugs. As it is lower in cost, 

unscrupulous importers and foreign manufacturers can sell 

these tableware in cheap price. However, when exposed 

to hot, greasy, or acidic food, such as many popular Thai 

dishes like tom yum, kaeng som, and pad krapow, these 

products can release harmful chemicals and can cause 

harms to the health of consumers.

 Consumers, therefore, should be aware of these dangers, 

although they are confined to a small part of their daily life, 

and choose TISI certified products made by reliable manufacturers 

with certification.
ขอบคณุชิน้งานจากบรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)
Special thanks to Srithai Superware PLC for the melamine ware

 ความเป็นจริงนั้น ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภทเท่าน้ัน อาทิ 

ตวัถงัรถยนต์ เครือ่งสขุภณัฑ์ ปลัก๊ไฟ เป็นต้น ดงันัน้ผูน้�าเข้า

สินค้าหรือผู้ผลิตจากต่างประเทศท่ีไม่มีความรับผิดชอบจึงน�า

ภาชนะเหล่านีม้าจ�าหน่ายในราคาถูก แต่ภาชนะเหล่านี ้หากสมัผัส

กับอาหารทีมี่ความร้อนสงู มีไขมนั หรอืเป็นกรด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงอาหารรสจัดของไทย เช่น ต้มย�า แกงส้ม ผัดกะเพรา 

จะท�าให้สารอันตรายจากยูเรยี-ฟอร์มาลดีไฮด์แพร่ออกมาได้ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง 

 ผูบ้รโิภคจงึควรตระหนกัถึงอนัตราย แม้เพียงจดุเลก็น้อยทีอ่ยู่

ในการด�าเนินชวิีตประจ�าวัน โดยให้ความส�าคญักับการเลอืกใช้

ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ มอก. และ

ผลติจากบรษิทัผูผ้ลติท่ีน่าเชือ่ถือซึง่ได้การรบัรองตามมาตรฐาน 

มอก. เท่าน้ัน
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	 ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก�าลังพัฒนา	

ต่างก็พบปัญหาขยะล้นเมืองได้ไม่ต่างกันหากยังไม่มีมาตรการจัดการขยะ

ทีด่พีอ	เนือ่งจากปริมาณขยะทีเ่พิม่มากข้ึนทกุวนั	ไม่ว่าจะเป็นขยะจากครัวเรือน	

สถานพยาบาล	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคการเกษตร	หรือขยะท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ขยะเหล่าน้ีจะเพิม่จ�านวนทบัถม

กนัไปเร่ือย	ๆ	จนคาดว่าจะแตะตัวเลข	3.4	พนัล้านตัน	ในปี	2050	เพิม่ขึน้จาก	

2.01	พนัล้านตนัในปี	ค.ศ.	2016	หากเทยีบให้เข้าใจง่าย	ๆ	กคื็อ	เพิม่ข้ึนเป็นถงึ

ร้อยละ	70	จากเดิมภายในเวลา	32	ปี

	 เรื่องการจัดการขยะและการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้

ครัง้เดยีวท้ิงยังได้รบัความส�าคญัจากหน่วยงานภาครฐัของหลาย	ๆ 	

ประเทศ	เช่น	ทีป่ระชมุรฐัสภายุโรปลงมตเิหน็ชอบให้สมาชกิสหภาพ

ยุโรปออกกฎหมายยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียวท้ิง

ภายในปี	2564	ประเทศไทยเองก็มีการก�าหนดกรอบเวลายกเลกิ

การใช้พลาสตกิในผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ในปี	2562	นีจ้ะมกีารยกเลกิ

พลาสตกิหุม้ฝาขวดน�า้ดืม่	ผลติภัณฑ์พลาสตกิท่ีมส่ีวนผสมของสาร

ประเภท	oxo	และ	ไมโครบีดส์พลาสติก	จากน้ันจะทยอยยกเลิก

การใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอีก	4	ชนิดภายในปี	2568	

	 เมือ่โลกก�าลงักลบัมาทบทวนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์

อกีครัง้	มกีารเสนอแนวคดิในการแก้ปัญหาน้ีนับไม่ถ้วน	หน่ึงใน

แนวคดิทีเ่ป็นทีก่ล่าวถึงมากทีส่ดุก็คอื “Circular Economy” หรอื

ทีเ่รยีกเป็นภาษาไทยว่า	“แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”	ซึง่เน้น

ให้ความส�าคญักับการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด	เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ	ทั้งวัตถุดิบ	พลังงาน	และ

ของเสีย	 ให้สามารถน�ากลับไปใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบได้

ยาวนานที่สุด	หรือจนหมดอายุการใช้งานท่ีแท้จริง

	 As	we	work	to	rethink	how	we	consume	our	resources,	

many	have	proposed	a	number	of	solutions.	However,	

the	idea	that	has	risen	to	the	forefront	is	the	circular economy 

–	a	model	that	seeks	to	maximize	the	efficiency	of	resource	

management	and	keep	raw	materials,	energy,	and	waste	

management	in	use	for	as	long	as	possible	or	until	they	truly	

reach	the	end	of	their	useful	life.

	 Waste	management	and	measures	to	reduce	single-use	

plastic	are	at	the	top	of	the	agenda	of	various	governments	

around	the	world.	For	instance,	the	European	Union	parliament	

has	recently	approved	a	move	to	enact	bans	on	single-use	

plastics	by	2021.	Thailand	has	also	laid	down	a	timeline	

for	different	disposable	plastic	products,	with	cap	seals,	

oxo-degradable	plastics,	and	microbeads	slated	to	be	

eliminated	in	2019	and	four	more	products	set	to	be	completely	

phased	out	by	2025.

CIRCULARITY FOR
HARMONIOUS CO-EXISTENCE

	 พลาสตกิกลายเป็นวสัดท่ีุถกูจบัตามองมากทีส่ดุ	โดยในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมา

จะเหน็ได้ว่าท่ัวโลกเตม็ไปด้วยกระแสความตืน่ตัวเร่ืองลดการใช้พลาสติกประเภท

ใช้คร้ังเดยีวทิง้	(Single-Use	Plastic)	รวมถงึข่าวสตัว์ทะเลท่ีตายจากการบริโภค

ขยะพลาสตกิในท้องทะเลเข้าไป	กส็ร้างความสะเทือนใจจนท�าให้คนจ�านวนไม่น้อย

เร่ิมตระหนักและเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิต	เริม่ลด	ละการใช้ผลิตภัณฑ์และ

บรรจภุณัฑ์ใช้คร้ังเดยีวทิง้กนัอย่างเหน็ได้ชัด	ซ่ึงหวัข้อนี้ได้รับการพดูถึงอย่าง

แพร่หลาย	จนท�าให้พจนานกุรม	Collins	ยกให้ค�าว่า	Single-Use	กลายเป็น

ค�าแห่งปี	2018

	 Without	efficient	waste	management,	any	countries	can	easily	

find	themselves	in	a	trash	crisis,	regardless	of	how	developed	

they	are.	This	is	because	the	amount	of	waste	from	households,	

hospitals,	factories,	agricultural	activity,	and	technological	

development	has	been	rising	steadily	and	is	expected	to	swell	

from	2.01	billion	tons	in	2016	to	to	3.4	billion	tons	in	2050	

—	a	70%	hike	in	32	years.

	 In	the	last	few	years,	it	is	plastics	that	have	been	singled	out.	

Movements	against	single-use	plastics	have	exploded	across	

the	world,	and	newsfeeds	are	flooded	with	articles	detailing	tragic	

deaths	of	marine	animals	that	have	ingested	plastic	debris.	

These	developments	have	reawakened	eco-consciousness	and	

prompted	a	significant	portion	of	the	world’s	population	to	

swear	off	single-use	plastics.	In	fact,	the	movement	has	gained	

so	much	momentum	that	Collins	Dictionary	named	‘single-use’	

its	2018	word	of	the	year.

หมุนเวียนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
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	 ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	

ต่างก็พบปัญหาขยะล้นเมืองได้ไม่ต่างกันหากยังไม่มีมาตรการจัดการขยะ

ทีด่พีอ	เนือ่งจากปริมาณขยะท่ีเพิม่มากข้ึนทุกวนั	ไม่ว่าจะเป็นขยะจากครัวเรือน	

สถานพยาบาล	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคการเกษตร	หรือขยะท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ขยะเหล่าน้ีจะเพิม่จ�านวนทบัถม

กนัไปเร่ือย	ๆ	จนคาดว่าจะแตะตวัเลข	3.4	พนัล้านตัน	ในปี	2050	เพิม่ขึน้จาก	

2.01	พนัล้านตนัในปี	ค.ศ.	2016	หากเทยีบให้เข้าใจง่าย	ๆ	กคื็อ	เพิม่ข้ึนเป็นถงึ

ร้อยละ	70	จากเดิมภายในเวลา	32	ปี

	 เรื่องการจัดการขยะและการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้

คร้ังเดยีวท้ิงยังได้รบัความส�าคญัจากหน่วยงานภาครฐัของหลาย	ๆ 	

ประเทศ	เช่น	ทีป่ระชมุรฐัสภายุโรปลงมติเหน็ชอบให้สมาชกิสหภาพ

ยุโรปออกกฎหมายยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียวท้ิง

ภายในปี	2564	ประเทศไทยเองก็มกีารก�าหนดกรอบเวลายกเลกิ

การใช้พลาสติกในผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ในปี	2562	นีจ้ะมกีารยกเลกิ

พลาสตกิหุม้ฝาขวดน�า้ดืม่	ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมส่ีวนผสมของสาร

ประเภท	oxo	และ	ไมโครบีดส์พลาสติก	จากน้ันจะทยอยยกเลิก

การใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอีก	4	ชนิดภายในปี	2568	

	 เมือ่โลกก�าลงักลบัมาทบทวนพฤตกิรรมการบริโภคของมนุษย์

อกีครัง้	มกีารเสนอแนวคดิในการแก้ปัญหานีน้บัไม่ถ้วน	หนึง่ใน

แนวคดิทีเ่ป็นทีก่ล่าวถึงมากทีส่ดุก็คอื “Circular Economy” หรอื

ทีเ่รยีกเป็นภาษาไทยว่า	“แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”	ซึง่เน้น

ให้ความส�าคญักับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด	เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ	ทั้งวัตถุดิบ	พลังงาน	และ

ของเสีย	 ให้สามารถน�ากลับไปใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบได้

ยาวนานที่สุด	หรือจนหมดอายุการใช้งานท่ีแท้จริง

	 As	we	work	to	rethink	how	we	consume	our	resources,	

many	have	proposed	a	number	of	solutions.	However,	

the	idea	that	has	risen	to	the	forefront	is	the	circular economy 

–	a	model	that	seeks	to	maximize	the	efficiency	of	resource	

management	and	keep	raw	materials,	energy,	and	waste	

management	in	use	for	as	long	as	possible	or	until	they	truly	

reach	the	end	of	their	useful	life.

	 Waste	management	and	measures	to	reduce	single-use	

plastic	are	at	the	top	of	the	agenda	of	various	governments	

around	the	world.	For	instance,	the	European	Union	parliament	

has	recently	approved	a	move	to	enact	bans	on	single-use	

plastics	by	2021.	Thailand	has	also	laid	down	a	timeline	

for	different	disposable	plastic	products,	with	cap	seals,	

oxo-degradable	plastics,	and	microbeads	slated	to	be	

eliminated	in	2019	and	four	more	products	set	to	be	completely	

phased	out	by	2025.

CIRCULARITY FOR
HARMONIOUS CO-EXISTENCE

	 พลาสตกิกลายเป็นวสัดท่ีุถกูจบัตามองมากทีส่ดุ	โดยในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมา

จะเหน็ได้ว่าท่ัวโลกเต็มไปด้วยกระแสความต่ืนตัวเร่ืองลดการใช้พลาสติกประเภท

ใช้คร้ังเดยีวทิง้	(Single-Use	Plastic)	รวมถงึข่าวสตัว์ทะเลท่ีตายจากการบริโภค

ขยะพลาสติกในท้องทะเลเข้าไป	กส็ร้างความสะเทือนใจจนท�าให้คนจ�านวนไม่น้อย

เร่ิมตระหนกัและเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวติ	เริม่ลด	ละการใช้ผลิตภัณฑ์และ

บรรจภุณัฑ์ใช้คร้ังเดยีวทิง้กนัอย่างเหน็ได้ชัด	ซึง่หวัข้อน้ีได้รับการพดูถึงอย่าง

แพร่หลาย	จนท�าให้พจนานกุรม	Collins	ยกให้ค�าว่า	Single-Use	กลายเป็น

ค�าแห่งปี	2018

	 Without	efficient	waste	management,	any	countries	can	easily	

find	themselves	in	a	trash	crisis,	regardless	of	how	developed	

they	are.	This	is	because	the	amount	of	waste	from	households,	

hospitals,	factories,	agricultural	activity,	and	technological	

development	has	been	rising	steadily	and	is	expected	to	swell	

from	2.01	billion	tons	in	2016	to	to	3.4	billion	tons	in	2050	

—	a	70%	hike	in	32	years.

	 In	the	last	few	years,	it	is	plastics	that	have	been	singled	out.	

Movements	against	single-use	plastics	have	exploded	across	

the	world,	and	newsfeeds	are	flooded	with	articles	detailing	tragic	

deaths	of	marine	animals	that	have	ingested	plastic	debris.	

These	developments	have	reawakened	eco-consciousness	and	

prompted	a	significant	portion	of	the	world’s	population	to	

swear	off	single-use	plastics.	In	fact,	the	movement	has	gained	

so	much	momentum	that	Collins	Dictionary	named	‘single-use’	

its	2018	word	of	the	year.

หมุนเวียนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
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	 ในส่วนของภาครฐัเองได้มกีารเตรยีมตวัเพ่ือตอบรบัเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยัง่ยืนแล้วเช่นกัน	ภายใต้ข้อตกลง	ASEAN-UN	

Plan	of	Action	2016	-	2020	ด้วยการจดัท�าแผนยุทธศาสตร์ท่ี

เน้นการขบัเคลือ่นประเทศสูก่ารพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	และสิง่แวดล้อม	กระทรวงอตุสาหกรรมซึง่มบีทบาทส�าคญั

ในด้านการก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมพลาสตกิ

โดยตรง	ตระหนักถึงความส�าคัญและพยายามผลักดันนโยบาย

ทีร่่างขึน้ให้ใช้งานได้จรงิ	โดยมแีผนมุง่ปรบัโครงสร้างการผลติใน

ประเทศไทยให้เป็นแบบหมนุเวียน	เพ่ือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	

ควบคูไ่ปกับการเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ	ส่งเสรมิการปรบัรปูแบบ

ธุรกิจให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้

ในประเทศ

	 In	achieving	the	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	

stipulated	in	the	ASEAN-UN	Plan	of	Action	2016	-	2020,	

the	Thai	government	has	formulated	a	strategic	plan	to	drive	

the	country	towards	economic,	social,	and	environmental	

sustainability.	The	Ministry	of	Industry,	an	organization	playing	

a	key	role	in	prescribing	policies	related	to	plastic	businesses,	

recognizes	the	significance	of	these	policies	and	is	working	

to	ensure	that	they	can	be	implemented.	With	these	policies,	

the	Ministry	hopes	to	shift	Thailand’s	production	structure	

towards	a	circular	economy	model	to	reduce	environmental	

impact	and	encourage	businesses	to	develop	new	products	

from	domestic	waste	or	used	materials	to	create	added	

economic	value.

	 ในวงการพลาสติกเองก็เกิดการตื่นตัวในการน�าแนวคิด	

Circular	Economy	มาใช้ในหลายภาคส่วน	ในฝ่ังแบรนด์สนิค้า

ก็มกีารน�าวัสดเุหลอืใช้มาสร้างมลูค่าด้วยการออกแบบ	อย่าง	Freitag	

ซึง่น�าผ้าใบรถบรรทกุสบิล้อใช้แล้วมาตดัเย็บเป็นกระเป๋า	แต่ท่ีมาก

ไปกว่าการน�าของเก่ากลบัมาใช้ใหม่	ก็คือการออกแบบให้ผลติภัณฑ์

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้น	อย่างผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ภายใต้แบรนด์	P&G	ก็ได้น�าแนวคิด	“เม่ือเพิ่มสิ่งใหม่เข้าไป 

ต้องท�าให้ลดลง”	มาใช้กับการพัฒนาผลติภณัฑ์เดิมและสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	โดยประโยคดังกล่าวหมายความว่า	การน�า

นวัตกรรมใหม่	ๆ 	มาใช้น้ันไม่ใช่การท�าให้ดลู�า้สมยัเพ่ือเพ่ิมมลูค่า

เพียงอย่างเดียว	แต่สิ่งใหม่ท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาจะต้องช่วยท�าให้

ปัญหาเดิม	ๆ 	ลดน้อยลงหรือหายไป	ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกน้อยลงแต่ใช้งานได้ดี	มีความทนทาน

เหมอืนเดมิ		หรอืน�า้ยาท�าความสะอาดท่ีใช้ปรมิาณสารเคมน้ีอยลง	

แต่ขจดัคราบได้หมดจดไม่ต่างกัน	ปัจจบุนั	P&G	ได้พัฒนามาถึง

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง	DS3	ท่ีเปลี่ยนโฉมหน้าการท�าความ

สะอาดในครัวเรือนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการบีบอัดสารท�าความ

สะอาดไว้ให้เหลอืเพียงแผ่นบาง	ๆ 	ในบรรจภุณัฑ์ทีย่่อยสลายได้

ตามธรรมชาต	ิตดัสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นออกไป	แต่ยังใช้ทดแทนผลติภณัฑ์

เดิม	ๆ	ได้เป็นอย่างดี

	 The	circular	economy	model	is	also	being	picked	up	by	

manufacturers	of	various	plastic	products,	with	many	brands	

adding	value	to	used	materials	through	design.	A	case	in	

point	is	Freitag,	which	makes	bags	out	of	truck	tarps.	However,	

some	go	beyond	simply	reclaiming	materials	and	design	

their	products	to	be	eco-friendly	right	from	the	beginning.	

For	instance,	under	its	new	concept	“Add to reduce,”	P&G	

will	be	incorporating	innovation	into	its	products	not	only	create	

a	wow	factor	and	create	added	value	but	also	to	alleviate	or	

solve	exist ing	problems.	Examples	 include	containers	

that	use	less	plastic	but	are	just	as	durable,	and	detergents	

that	use	a	smaller	amount	of	chemicals	to	achieve	the	same	

cleaning	power.	P&G	has	also	incubated	the	revolutionary	

DS3	technology,	in	which	cleaning	products	are	shrunk	

into	compact	swatches.	Packed	inside	biodegradable	

packaging,	these	products	eliminate	unnecessities	while	

remaining	as	effective	as	conventional	counterparts.

	 Circular	Economy	จงึไม่ได้เป็นเพียงการน�าของเสยีกลบัมา

ใช้ใหม่เพียงอย่างเดียว	แต่ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบที่ท�าให้

กระบวนการผลิตประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด	ท�าให้ผู้บริโภค

สามารถใช้งานได้คุม้ค่าทีส่ดุ	หรอืท�าให้น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ให้มาก

ทีส่ดุ	โดยต้องอาศยัการคดัแยกจดัเก็บอย่างเป็นระบบจากผู้ใช้งาน	

แต่หากไม่สามารถน�ามาใช้ต่อในรูปแบบเดิมได้	อย่างน้อยที่สุด

ก็ต้องสามารถน�าไปเป็นเชื้อเพลิงต่อไปได้

	 The	circular	economy,	therefore,	is	not	simply	a	matter	

of	recycling.	Rather,	it	begins	with	designs	that	can	be	

manufactured	with	minimum	resources	and	maximize	useful	

life.	They	should	also	allow	maximum	material	recovery,	

possibly	with	proper	storage	and	sorting	on	the	user’s	part.	

Any	products	that	can	no	longer	be	used	in	their	original	forms	

should	at	the	very	least	be	convertible	into	fuels.
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	 ในส่วนของภาครัฐเองได้มีการเตรียมตวัเพ่ือตอบรบัเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยัง่ยืนแล้วเช่นกัน	ภายใต้ข้อตกลง	ASEAN-UN	

Plan	of	Action	2016	-	2020	ด้วยการจดัท�าแผนยุทธศาสตร์ที่

เน้นการขบัเคลือ่นประเทศสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ	

สงัคม	และสิง่แวดล้อม	กระทรวงอตุสาหกรรมซึง่มบีทบาทส�าคญั

ในด้านการก�าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมพลาสตกิ

โดยตรง	ตระหนักถึงความส�าคัญและพยายามผลักดันนโยบาย

ทีร่่างขึน้ให้ใช้งานได้จรงิ	โดยมแีผนมุง่ปรบัโครงสร้างการผลติใน

ประเทศไทยให้เป็นแบบหมนุเวียน	เพ่ือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	

ควบคูไ่ปกบัการเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ	ส่งเสรมิการปรับรูปแบบ

ธุรกิจให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้

ในประเทศ

	 In	achieving	the	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	

stipulated	in	the	ASEAN-UN	Plan	of	Action	2016	-	2020,	

the	Thai	government	has	formulated	a	strategic	plan	to	drive	

the	country	towards	economic,	social,	and	environmental	

sustainability.	The	Ministry	of	Industry,	an	organization	playing	

a	key	role	in	prescribing	policies	related	to	plastic	businesses,	

recognizes	the	significance	of	these	policies	and	is	working	

to	ensure	that	they	can	be	implemented.	With	these	policies,	

the	Ministry	hopes	to	shift	Thailand’s	production	structure	

towards	a	circular	economy	model	to	reduce	environmental	

impact	and	encourage	businesses	to	develop	new	products	

from	domestic	waste	or	used	materials	to	create	added	

economic	value.

	 ในวงการพลาสติกเองก็เกิดการตื่นตัวในการน�าแนวคิด	

Circular	Economy	มาใช้ในหลายภาคส่วน	ในฝ่ังแบรนด์สนิค้า

ก็มกีารน�าวัสดเุหลอืใช้มาสร้างมลูค่าด้วยการออกแบบ	อย่าง	Freitag	

ซึง่น�าผ้าใบรถบรรทกุสบิล้อใช้แล้วมาตดัเย็บเป็นกระเป๋า	แต่ท่ีมาก

ไปกว่าการน�าของเก่ากลบัมาใช้ใหม่	ก็คือการออกแบบให้ผลติภัณฑ์

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้น	อย่างผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ภายใต้แบรนด์	P&G	ก็ได้น�าแนวคิด	“เม่ือเพ่ิมสิ่งใหม่เข้าไป 

ต้องท�าให้ลดลง”	มาใช้กับการพัฒนาผลติภณัฑ์เดิมและสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	โดยประโยคดังกล่าวหมายความว่า	การน�า

นวัตกรรมใหม่	ๆ 	มาใช้น้ันไม่ใช่การท�าให้ดลู�า้สมยัเพ่ือเพ่ิมมลูค่า

เพียงอย่างเดียว	แต่สิ่งใหม่ท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาจะต้องช่วยท�าให้

ปัญหาเดิม	ๆ 	ลดน้อยลงหรือหายไป	ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้พลาสติกน้อยลงแต่ใช้งานได้ดี	มีความทนทาน

เหมอืนเดมิ		หรอืน�า้ยาท�าความสะอาดท่ีใช้ปรมิาณสารเคมน้ีอยลง	

แต่ขจดัคราบได้หมดจดไม่ต่างกัน	ปัจจบุนั	P&G	ได้พฒันามาถึง

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง	DS3	ท่ีเปลี่ยนโฉมหน้าการท�าความ

สะอาดในครัวเรือนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการบีบอัดสารท�าความ

สะอาดไว้ให้เหลอืเพียงแผ่นบาง	ๆ 	ในบรรจภัุณฑ์ทีย่่อยสลายได้

ตามธรรมชาต	ิตดัสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นออกไป	แต่ยังใช้ทดแทนผลติภณัฑ์

เดิม	ๆ	ได้เป็นอย่างดี

	 The	circular	economy	model	is	also	being	picked	up	by	

manufacturers	of	various	plastic	products,	with	many	brands	

adding	value	to	used	materials	through	design.	A	case	in	

point	is	Freitag,	which	makes	bags	out	of	truck	tarps.	However,	

some	go	beyond	simply	reclaiming	materials	and	design	

their	products	to	be	eco-friendly	right	from	the	beginning.	

For	instance,	under	its	new	concept	“Add to reduce,”	P&G	

will	be	incorporating	innovation	into	its	products	not	only	create	

a	wow	factor	and	create	added	value	but	also	to	alleviate	or	

solve	exist ing	problems.	Examples	 include	containers	

that	use	less	plastic	but	are	just	as	durable,	and	detergents	

that	use	a	smaller	amount	of	chemicals	to	achieve	the	same	

cleaning	power.	P&G	has	also	incubated	the	revolutionary	

DS3	technology,	in	which	cleaning	products	are	shrunk	

into	compact	swatches.	Packed	inside	biodegradable	

packaging,	these	products	eliminate	unnecessities	while	

remaining	as	effective	as	conventional	counterparts.

	 Circular	Economy	จงึไม่ได้เป็นเพียงการน�าของเสยีกลบัมา

ใช้ใหม่เพียงอย่างเดียว	แต่ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบที่ท�าให้

กระบวนการผลิตประหยัดทรัพยากรให้มากที่สุด	ท�าให้ผู้บริโภค

สามารถใช้งานได้คุม้ค่าทีส่ดุ	หรอืท�าให้น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ให้มาก

ทีส่ดุ	โดยต้องอาศยัการคดัแยกจดัเก็บอย่างเป็นระบบจากผู้ใช้งาน	

แต่หากไม่สามารถน�ามาใช้ต่อในรูปแบบเดิมได้	อย่างน้อยที่สุด

ก็ต้องสามารถน�าไปเป็นเชื้อเพลิงต่อไปได้

	 The	circular	economy,	therefore,	is	not	simply	a	matter	

of	recycling.	Rather,	it	begins	with	designs	that	can	be	

manufactured	with	minimum	resources	and	maximize	useful	

life.	They	should	also	allow	maximum	material	recovery,	

possibly	with	proper	storage	and	sorting	on	the	user’s	part.	

Any	products	that	can	no	longer	be	used	in	their	original	forms	

should	at	the	very	least	be	convertible	into	fuels.
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	 เศรษฐกิจหมุนเวยีนไม่ใช่จดุสิน้สดุของอตุสาหกรรมพลาสตกิ	

แต่เป็นเพ่ือนใหม่ทีห่ากได้ท�าความรูจ้กัแล้ว	จะน�าพาให้ผูป้ระกอบการ	

เจ้าของโรงงานพลาสตกิทัง้หลายได้พัฒนาตนเองไปสูอ่กีขัน้ของ

การสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์พลาสติกใหม่	ๆ 	ท่ีใช้ได้นาน	และน�ากลบัมา

หมนุเวยีนใช้ใหม่ได้จนคุม้ค่า	ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

ที่มองหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น	 เพ่ือโลกท่ีดีขึ้น

ส�าหรบัทกุฝ่าย	ไม่ใช่แค่เอือ้ต่อมนุษย์เพียงเท่าน้ัน	แต่ทุกกระบวนการ

ควรจะเอ้ือประโยชน์ต่อทุกสรรพส่ิงบนโลกให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได้ด้วย

	 The	circular	economy	will	not	spell	doom	for	the	plastic	

industry.	Rather,	this	model	will	become	a	new	companion	to	

plastic	business	owners	and	enable	them	to	innovate	products	

that	 last	 longer	and	can	be	 reused	 time	and	again,	

catering	to	the	ever-increasing	demand	for	eco-friendly	

products.	This	movement	promises	to	make	the	world	a	better	

place,	not	only	for	humans	but	for	all	life	on	earth.		

	 ในขณะเดียวกันสถาบันพลาสติกซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยรายงานว่า	

ประเทศไทยนั้นผลิตขยะจ�านวน	2,000,000	ตันต่อปี	แต่มีเพียง	

500,000	ตัน	เท่านั้นที่มีการน�าไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง	นั่นเพราะ

ขาดการบริหารจัดการ	ขาดมาตรการส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ี

เป็นระบบโดยรวม	เกิดการขาดแคลนเศษพลาสตกิสะอาด	ส่งผล

ให้พลาสติกจ�านวนมากไม่ได้ถูกน�ากลับมารีไซเคิลเน่ืองจากไม่

คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์	รวมถึงผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีเทคโนโลยี

การผลติยังไม่ได้รบัการพัฒนา	ขาดมาตรฐานการรบัรอง	ไม่ได้อยู่

ในระบบทีท่างภาครฐัจะสามารถตรวจสอบให้ความสนบัสนนุได้	

จงึต้องอาศยัความร่วมมอืของหลายภาคส่วนทีจ่ะต้องมาพูดคยุกัน

หาทางออกท่ีเหมาะสมกับทกุฝ่าย	เพราะประเทศไทยได้ประกาศ

แล้วว่าในปี	2021	จะยกเลกิการน�าเข้าขยะพลาสตกิอย่างเดด็ขาด	

ณ	ตอนนีจ้งึเป็นช่วงเวลาท่ีดทีีส่ดุทีเ่ราจะได้ทบทวนและวางแผน

การบริหารจัดการขยะพลาสติกท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 According	to	reports	by	the	Plastics	Institute	of	Thailand,	

an	organization	operating	in	support	of	the	development	of	

Thailand’s	plastic	industry,	Thailand	generates	two	million	tons	

of	waste	per	year,	but	only	500,000	tons	is	correctly	recycled.	

Due	to	insufficient	waste	management	and	a	lack	of	advocacy	

for	waste	sorting,	most	discarded	plastic	is	not	clean	enough,	

and	as	a	result,	a	huge	portion	does	not	head	to	recycling	

centers	as	it	is	not	economically	viable.	Furthermore,	the	

production	technology	that	many	small	businesses	are	using	

is	less	advanced	and	uncertified,	making	it	difficult	for	the	

government	to	provide	necessary	support.	As	it	has	been	

announced	that	Thailand	will	stop	importing	plastic	waste	

completely	by	2021,	this	is	the	best	time	to	review	how	Thailand	

will	manage	and	make	the	most	of	its	plastic	waste.	

	 ปัจจบุนักระทรวงอตุสาหกรรมได้ผลักดนัสถานประกอบการ

ให้เข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีวแล้ว	35,228	แห่ง	ลงนาม	

MoU	กับสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ร่วมกันรณรงค์ส่งเสรมิ	

Circular	Economy	ให้แก่สมาชิก	 ต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี	Recycle-Urban	Mining	นอกจากนียั้งมกีารส่งเสรมิ	

SMEs	และชุมชนสร้างรายได้จากของเหลือใช้	โดยเริ่มที่โรงงาน

ในนคิมอตุสาหกรรมท่ัวประเทศ	จดัท�าฐานข้อมลูของเสยีจากโรงงาน

เพ่ือให้ผูป้ระกอบการอืน่	ๆ 	สามารถน�าไปใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติ

ต่อเนื่อง	นับเป็นการเร่ิมต้นที่ส�าคัญส�าหรับฝั่งต้นทาง

	 The	Ministry	of	Industry	has	encouraged	35,228	businesses	

to	join	its	Green	Industry	Program,	signed	a	memorandum	of	

understanding	with	the	Federation	of	Thai	Industries	to	promote	

the	circular	economy	among	its	members,	and	founded	

a	research	and	development	center	for	recycling	and	urban	

mining	technology.	Furthermore,	the	Ministry	has	encouraged	

SMEs	and	communities	to	generate	income	from	scrap	

materials,	starting	with	factories	in	industrial	estates	across	

the	country.	The	Ministry	has	also	created	an	industrial	waste	

database	 to	allow	entrepreneurs	 to	procure	materials	

they	need	from	others,	marking	an	important	development	in	

the	manufacturing	sector.
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	 ในวนัทีก่ารจราจรหนาแน่น	และแสงแดดกแ็ผดผวิจนแทบหลอมละลาย

เป็นช็อกโกแลตลาวา	กน็กึขึน้ได้ว่า	ร้านบตัเตอร์คัพน่ีแหละ	ทีจ่ะสามารถ

เยียวยาร่างกายและจิตใจของเราได	้

 

	 บัตเตอร์คัพ	คาเฟ่สไตล์	European	Country	แสนอบอุน่	ภายในใช้

สเีหลือง	เอร์ิธโทน	ให้ความรู้สกึผ่อนคลาย	ใส่ใจรายละเอยีดด้วยการเลือก

ข้าวของตกแต่งท่ีน่ารัก	อบอุ่น	ให้ความรู้สึกเหมือนว่าก�าลังนั่งเล่นอยู่

ในบ้านของตัวเอง	เม่ือมองออกไปด้านนอกกมี็สนามหญ้าสเีขียว	พร้อม

เก้าอีน้ัง่ใต้เงาแสงธรรมชาติท่ีส่องผ่านหลังคาอะครลิิกชินโคไลท์	(Shinkolite)	

ทีใ่ห้ความรู้สกึโปร่ง	สบายตา	และผ่อนคลายไปกบับรรยากาศโซน	outdoor	

ได้เป็นอย่างดี

หากมาคนเดียวให้พกหนังสือเล่มโปรด

มาสกัเล่ม แล้วใช้เวลาไปกับตวัอกัษรเหล่าน้ัน

อย่างละเมียด ซึมซับบรรยากาศสบาย ๆ  ไป

พร้อมกับสัง่เคร่ืองดืม่สกัแก้ว เค้กสกัชิน้ แค่นี้

ก็ชาร์จพลงัได้เป็นอย่างด ีหรอืถ้ามากันแบบ

ครอบครวัก็สามารถหามมุถ่ายรปู สมมตว่ิาทีน่ี่

คือบ้านของเราก็ได้

ก่อนทีจ่ะเปิดประตูเข้ามาในร้าน อาจจะ

ผ่านความวุ่นวายมาหลายอย่าง แต่เมือ่ก้าวผ่าน

เข้ามาแล้ว เสยีงรบกวนท้ังจากภายนอกและ

ภายในจติใจจะค่อย ๆ  เบาลงอย่างน่าประหลาด 

หลงัจากใช้เวลาท่ีน่ีไปพร้อมกบัเมนดู ีๆ  สกัอย่าง

สองอย่าง จะสามารถกลับออกไปได้อย่าง

กระปรี้กระเปร่าเลยทีเดียว

 After a long day in the terrible traffic and scorching heat of 

Bangkok, nothing will lift your spirit quite like a day at Buttercup.

 

 Buttercup is a cozy rustic European-style café. The space inside 

features earth-tone walls that emanate a sense of relaxation and 

decorative items carefully selected to make you feel like you’re plopped 

right in the middle of your own living room. The outdoor zone boasts 

a lush lawn with a bench where you can sit and enjoy the natural light 

filtering through the light and airy Shinkolite acrylic roof. 

If you’re coming by yourself, bring 
your favorite book, so you can slowly 
relish it in the relaxing atmosphere while 
enjoying a piece of cake and a glass of 
their lovely beverage. We guarantee that 
you will feel refreshed and recharged. 
You can also bring your family for a mini 
photo session and just pretend the place 
is your home.

The hectic world outside will melt 
away once you walk through the door and 
step inside the café. The soothing 
atmosphere of this place will put you at 
ease. After enjoying their treats, you will walk 
out the door with a spring in your step.

อิ่มอร่อยในบรรยากาศแสนอบอุ่น	

Cozy corner
BUTTERCUP



54 55GOING OUT | เปิดโลก

FEEL
THIS

DO 
THIS

	 ในวนัทีก่ารจราจรหนาแน่น	และแสงแดดกแ็ผดผวิจนแทบหลอมละลาย

เป็นช็อกโกแลตลาวา	กน็กึขึน้ได้ว่า	ร้านบตัเตอร์คัพน่ีแหละ	ทีจ่ะสามารถ

เยียวยาร่างกายและจิตใจของเราได	้

 

	 บัตเตอร์คัพ	คาเฟ่สไตล์	European	Country	แสนอบอุน่	ภายในใช้

สเีหลือง	เอร์ิธโทน	ให้ความรู้สกึผ่อนคลาย	ใส่ใจรายละเอยีดด้วยการเลือก

ข้าวของตกแต่งท่ีน่ารัก	อบอุ่น	ให้ความรู้สึกเหมือนว่าก�าลังนั่งเล่นอยู่

ในบ้านของตวัเอง	เมือ่มองออกไปด้านนอกกมี็สนามหญ้าสเีขียว	พร้อม

เก้าอีน้ัง่ใต้เงาแสงธรรมชาติท่ีส่องผ่านหลังคาอะครลิิกชินโคไลท์	(Shinkolite)	

ทีใ่ห้ความรู้สกึโปร่ง	สบายตา	และผ่อนคลายไปกบับรรยากาศโซน	outdoor	

ได้เป็นอย่างดี

หากมาคนเดียวให้พกหนังสือเล่มโปรด

มาสกัเล่ม แล้วใช้เวลาไปกับตวัอกัษรเหล่าน้ัน

อย่างละเมียด ซึมซับบรรยากาศสบาย ๆ  ไป

พร้อมกับสัง่เครือ่งดืม่สกัแก้ว เค้กสกัชิน้ แค่นี้

ก็ชาร์จพลงัได้เป็นอย่างด ีหรอืถ้ามากันแบบ

ครอบครวัก็สามารถหามมุถ่ายรปู สมมตว่ิาทีน่ี่

คือบ้านของเราก็ได้

ก่อนทีจ่ะเปิดประตเูข้ามาในร้าน อาจจะ

ผ่านความวุน่วายมาหลายอย่าง แต่เมือ่ก้าวผ่าน

เข้ามาแล้ว เสยีงรบกวนท้ังจากภายนอกและ

ภายในจติใจจะค่อย ๆ  เบาลงอย่างน่าประหลาด 

หลงัจากใช้เวลาท่ีน่ีไปพร้อมกบัเมนดู ีๆ  สกัอย่าง

สองอย่าง จะสามารถกลับออกไปได้อย่าง

กระปรี้กระเปร่าเลยทีเดียว

 After a long day in the terrible traffic and scorching heat of 

Bangkok, nothing will lift your spirit quite like a day at Buttercup.

 

 Buttercup is a cozy rustic European-style café. The space inside 

features earth-tone walls that emanate a sense of relaxation and 

decorative items carefully selected to make you feel like you’re plopped 

right in the middle of your own living room. The outdoor zone boasts 

a lush lawn with a bench where you can sit and enjoy the natural light 

filtering through the light and airy Shinkolite acrylic roof. 

If you’re coming by yourself, bring 
your favorite book, so you can slowly 
relish it in the relaxing atmosphere while 
enjoying a piece of cake and a glass of 
their lovely beverage. We guarantee that 
you will feel refreshed and recharged. 
You can also bring your family for a mini 
photo session and just pretend the place 
is your home.

The hectic world outside will melt 
away once you walk through the door and 
step inside the café. The soothing 
atmosphere of this place will put you at 
ease. After enjoying their treats, you will walk 
out the door with a spring in your step.

อิ่มอร่อยในบรรยากาศแสนอบอุ่น	

Cozy corner
BUTTERCUP



56 57

EAT
THIS

DRINK
THIS

USE
THIS อาหารท่ีน่ีเป็นเมนูโฮมเมดท่ีผ่านการ

คดัสรรวัตถดุบิเป็นอย่างดใีส่ใจทุกเมนูเหมอืน

อาหารทีท่�าทานกันในครอบครวั แต่ท่ีห้ามพลาด 

คือ Quinoa Rainbow Salad สลัดคีนัวราด

ด้วยน�า้สลดัสตอร์วเบอร์รี ่เอาใจคนรกัสุขภาพ 

Avocado Toasts ท่ีน�าอโวคาโดมาท�าเป็นขนม

ทานง่ายแถมได้ประโยชน์สูง และสปาเกตต้ี 

Amatriciana ที่กริลเบคอนจนกรอบก�าลังดี

ผดักับ Tomato Sauce และพรกิแห้ง ให้กล่ินหอม

และรสจัดจ้าน 

สนใจอ่านข้อมูลแผ่นอะคริลิกชินโคไลท์	(Shinkolite)

เพิ่มเติมได้ที่		www.shinkolite.co.th

For	additional	information	on	Shinkolite,

please	visit:	www.shinkolite.co.th

This  café  serves homemade 
dishes, all made with carefully sourced 
ingredients. Not to be missed are the 
Quinoa Rainbow Salad, a quinoa salad 
with strawberry dressing, and avocado 
toasts. Be sure to try their Amatriciana 
spaghetti, a combo of crispy bacon and 
tomato sauce, with dried chili that gives 
this dish a kick of spice.

Beat the heat with their refreshing 
Green Smoothie. For coffee lovers, opt 
for their signature drink Iced Buttercup.

 หลบร้อนเข้ามาท่ีบตัเตอร์คพัทัง้ท ีต้องสัง่ 

Green Smoothie มาเพ่ิมความสดชื่น ดับ

กระหาย หรือถ้าคอกาแฟก็ต้องสัง่ Ice Butter 

Cup กาแฟเย็นซิกเนเจอร์ของร้าน

Shinkolite, a translucent acrylic 
sheet, is the material that Buttercup has 
chosen for the roof in its outdoor zone. 
As it allows natural light to filter through 
yet can reduce heat excellently, the sheet 
gives an airy feeling to the structure while 
also keeping the space cool.

 ชนิโคไลท์ (Shinkolite) คอืแผ่นอะครลิกิ

โปร่งแสง ท่ีบัตเตอร์คัพเลือกใช้เป็นวัสดุท�า

หลังคาตกแต่งด้านนอกร้าน เพ่ือลูกค้าที่

ต้องการสมัผสับรรยากาศและรบัแสงธรรมชาติ 

ด้วยคณุสมบติัท่ีช่วยลดความร้อนได้ดี จงึให้

ความรู้สึกโปร่ง โล่งสบายตา ผ่อนคลาย

Buttercup

Location :	อาคาร	Amari	Residences	
ซอย	 เพชรบุรี	47	หรือ	ซอยศูนย์วิจัย	

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	(ใกล้โรงพยาบาล

กรุงเทพ)

Open Time : ทุกวัน	9.00-21.00	น.	
Contact : 0-2319-9630

Location : Amari	Residences,	Soi	
Phetchaburi	 47	 (Soi	Soonvijai)	

New	 Phetchaburi	 Road	 (near	

Bangkok	Hospital)

Open: 9	a.m.	–	9	p.m.	daily	
Contact : 0-2319-9630
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SCG HOST
“SCG CHEMICALS
DIGEST 2019”
to encourage plastic business
owners to adopt a circular
economy for sustainable
development.

	 ดร.	สมชาย	หาญหิรญั	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	

กล่าวว่า กระทรวงอตุสาหกรรมให้ความส�าคญักับปัญหาสิง่แวดล้อม 

มลภาวะทางน�า้และอากาศ ตลอดจนการจดัการขยะ ซึง่ล้วนส่งผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมและการด�าเนนิชวิีตของผูค้นทัว่โลก กระทรวงฯ จงึเร่ง

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy โดยการใช้ทรัพยากร

อย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ ล่าสดุกระทรวงฯ ได้ตัง้ศนูย์วิจยัและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคลิท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ

ศนูย์ปฏริปูอตุสาหกรรมสูอ่นาคต (Industry Transformation Center: 

ITC) เพ่ือวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้กลับมาเป็น

วัตถุดิบหรือพลังงานทดแทน ลดปัญหาขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่ง

แวดล้อม ตามแนวคดิ Circular Economy อย่างเป็นรปูธรรม  แน่นอนว่า 

การพัฒนาสนิค้าพลาสติกจากแนวคดิ Circular Economy ไม่ใช่เรือ่ง

ของการท�า CSR หรอืการกุศล แต่คอืการน�านวัตกรรมมาพัฒนาสนิค้า

ตัง้แต่เร่ิมออกแบบผลติภณัฑ์ และสามารถน�าสนิค้ากลบัมาใช้ใหม่อกีคร้ัง

ในอกีรปูแบบท่ีดกีว่าเดมิ ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะตอบโจทย์การแข่งขนัในเชงิ

ธุรกิจได้อย่างย่ังยืน  

เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน แนวคิด
“เศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้กับผู้ประกอบการพลาสติก                                                   
ในงานสัมมนาลูกค้า “SCG Chemicals Digest 
2019”  เชื่อมั่นเศรษฐกิจหมุนเวียนตอบโจทย์
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงานสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals 

Digest 2019 ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy: The Better Way” 

ดึงภาครัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นน�าระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพ่ือ

จุดประกายให้ผู้ประกอบการพลาสติกกว่า 400 คนได้ตระหนักและ

สามารถน�าแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) ไปปรบัใช้

ในธรุกิจ  เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด 

ต้ังแต่การผลติ การบรโิภค จนถึงการน�ากลบัมาใช้เป็นวัตถุดบิใหม่ ซึง่จะ

ช่วยสร้างสมดลุให้กับธรุกิจ คุณภาพชวิีต และอนาคตโลกทีย่ั่งยนื โดยได้รับ

เกียรติจาก ดร. สมชาย หาญหิรญั รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของภาครัฐในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมพลาสติก 

นอกจากนี้ยังได้ บริษัทยักษ์ใหญ่ระดบัโลกอย่าง พรอคเตอร์ แอนด์ แกม

เบิล (P&G) มาแลกเปล่ียนเรือ่งการพฒันานวัตกรรมและการด�าเนนิธุรกิจ

ด้วยแนวคิด Circular Economy เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 

สถาบันพลาสติกทีไ่ด้เปิดมมุมองให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมพลาสติก

วางแผนและออกแบบสินค้าให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า 

	 Dr.	Somchai	Harnhirun,	Deputy	Minister	of	Industry, stated that 

the Ministry of Industry strives to address environmental problems, 

especially water and air pollution, and issues related to waste 

management, which affect the environment and all lives on earth. 

To this end, it has been working ceaselessly to advance the concept 

 Chemicals Business, SCG hosted SCG Chemicals Digest 

2019 under the theme “Circular Economy: The Better Way,” 
featuring speakers from government agencies and a world-class 
business organization. The seminar aimed at inspiring over 400 
plastic business owners attending the event to apply a circular 
economy model to their business and promoting maximum resource 
efficiency as this novel economic model, which encompasses 
the entire process, from production and consumption to raw 
material recovery, will contribute to more balanced business 
practices, a better quality of life, and a more sustainable future. 
The seminar was presided over by Deputy Minister of Industry 
Dr. Somchai Harnhirun, who shared the government’s vision 
in advancing a circular economy in Thailand, especially in the 
plastic industry. The event also included a session on innovation 
development and the application of circular economy to business 
for environmental impact reduction by the world-class company 
Procter and Gamble (P&G) as well as a session on product 
design for efficient resource recovery by the Plastics Institute 
of Thailand.

of circular economy in Thailand to promote maximum 

resource efficiency. Recently, a research and development 

center for eco-friendly recycling technology has been 

established as part under the Industry Transformation Center 

(ITC) to research and develop methods of transforming waste 

into raw materials and alternative energy to alleviate waste 

and pollution problems in accordance with a circular economy 

model. He also added that the application of ideas in this 

economic model to the design of plastic products is not a matter 

of corporate social responsibility; it is the use of innovation in 

product development to ensure that the design of the product 

allows the material to be recovered and reused in a better way. 

This wil l  enable companies to achieve sustainable 

competitiveness. 

	 ศักดิ์ชัย	ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	Vice	President	 -	Polyolefins	

and	Vinyl	Business	ธรุกิจเคมิคอลส์	เอสซจีี กล่าวว่า เอสซจี ีเลง็เหน็

ว่ากระบวนการ Circular Economy จะสมบูรณ์ได้น้ัน จะต้องอาศัย

ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครฐั ภาคธุรกิจและประชาสงัคม   

นอกจากนวัตกรรมและการออกแบบสินค้าให้คงทนถาวร ใช้งานได้

ยาวนานแล้ว สิง่ส�าคญัอกีอย่างหน่ึง คอื การบรหิารจดัการขยะ ซึง่จะ

ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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to encourage plastic business
owners to adopt a circular
economy for sustainable
development.

	 ดร.	สมชาย	หาญหิรญั	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	

กล่าวว่า กระทรวงอตุสาหกรรมให้ความส�าคญักับปัญหาสิง่แวดล้อม 

มลภาวะทางน�า้และอากาศ ตลอดจนการจดัการขยะ ซึง่ล้วนส่งผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมและการด�าเนนิชวิีตของผูค้นทัว่โลก กระทรวงฯ จงึเร่ง

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy โดยการใช้ทรัพยากร

อย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ ล่าสดุกระทรวงฯ ได้ต้ังศูนย์วิจยัและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคลิท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ

ศูนย์ปฏริปูอตุสาหกรรมสูอ่นาคต (Industry Transformation Center: 

ITC) เพ่ือวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้กลับมาเป็น

วัตถุดิบหรือพลังงานทดแทน ลดปัญหาขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่ง

แวดล้อม ตามแนวคดิ Circular Economy อย่างเป็นรปูธรรม  แน่นอนว่า 

การพัฒนาสนิค้าพลาสติกจากแนวคดิ Circular Economy ไม่ใช่เร่ือง

ของการท�า CSR หรอืการกุศล แต่คอืการน�านวัตกรรมมาพัฒนาสนิค้า

ต้ังแต่เร่ิมออกแบบผลติภณัฑ์ และสามารถน�าสนิค้ากลบัมาใช้ใหม่อกีครัง้

ในอกีรปูแบบท่ีดกีว่าเดมิ ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะตอบโจทย์การแข่งขนัในเชงิ

ธุรกิจได้อย่างย่ังยืน  

เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน แนวคิด
“เศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้กับผู้ประกอบการพลาสติก                                                   
ในงานสัมมนาลูกค้า “SCG Chemicals Digest 
2019”  เชื่อมั่นเศรษฐกิจหมุนเวียนตอบโจทย์
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงานสัมมนาลูกค้า SCG Chemicals 

Digest 2019 ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy: The Better Way” 

ดึงภาครัฐ และองค์กรธุรกิจชั้นน�าระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพ่ือ

จุดประกายให้ผู้ประกอบการพลาสติกกว่า 400 คนได้ตระหนักและ

สามารถน�าแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) ไปปรบัใช้

ในธรุกิจ  เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด 

ต้ังแต่การผลติ การบริโภค จนถึงการน�ากลบัมาใช้เป็นวัตถุดบิใหม่ ซึง่จะ

ช่วยสร้างสมดลุให้กับธรุกิจ คุณภาพชวิีต และอนาคตโลกทีย่ั่งยนื โดยได้รับ

เกียรติจาก ดร. สมชาย หาญหิรญั รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ของภาครัฐในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอตุสาหกรรมพลาสติก 

นอกจากนี้ยังได้ บริษัทยักษ์ใหญ่ระดบัโลกอย่าง พรอคเตอร์ แอนด์ แกม

เบิล (P&G) มาแลกเปล่ียนเรือ่งการพฒันานวัตกรรมและการด�าเนนิธุรกิจ

ด้วยแนวคิด Circular Economy เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 

สถาบันพลาสติกทีไ่ด้เปิดมมุมองให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก

วางแผนและออกแบบสินค้าให้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า 

	 Dr.	Somchai	Harnhirun,	Deputy	Minister	of	Industry, stated that 

the Ministry of Industry strives to address environmental problems, 

especially water and air pollution, and issues related to waste 

management, which affect the environment and all lives on earth. 

To this end, it has been working ceaselessly to advance the concept 

 Chemicals Business, SCG hosted SCG Chemicals Digest 

2019 under the theme “Circular Economy: The Better Way,” 
featuring speakers from government agencies and a world-class 
business organization. The seminar aimed at inspiring over 400 
plastic business owners attending the event to apply a circular 
economy model to their business and promoting maximum resource 
efficiency as this novel economic model, which encompasses 
the entire process, from production and consumption to raw 
material recovery, will contribute to more balanced business 
practices, a better quality of life, and a more sustainable future. 
The seminar was presided over by Deputy Minister of Industry 
Dr. Somchai Harnhirun, who shared the government’s vision 
in advancing a circular economy in Thailand, especially in the 
plastic industry. The event also included a session on innovation 
development and the application of circular economy to business 
for environmental impact reduction by the world-class company 
Procter and Gamble (P&G) as well as a session on product 
design for efficient resource recovery by the Plastics Institute 
of Thailand.

of circular economy in Thailand to promote maximum 

resource efficiency. Recently, a research and development 

center for eco-friendly recycling technology has been 

established as part under the Industry Transformation Center 

(ITC) to research and develop methods of transforming waste 

into raw materials and alternative energy to alleviate waste 

and pollution problems in accordance with a circular economy 

model. He also added that the application of ideas in this 

economic model to the design of plastic products is not a matter 

of corporate social responsibility; it is the use of innovation in 

product development to ensure that the design of the product 

allows the material to be recovered and reused in a better way. 

This wil l  enable companies to achieve sustainable 

competitiveness. 

	 ศักดิ์ชัย	ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	Vice	President	 -	Polyolefins	

and	Vinyl	Business	ธรุกิจเคมิคอลส์	เอสซีจี กล่าวว่า เอสซจี ีเลง็เหน็

ว่ากระบวนการ Circular Economy จะสมบูรณ์ได้น้ัน จะต้องอาศัย

ความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครฐั ภาคธุรกิจและประชาสงัคม   

นอกจากนวัตกรรมและการออกแบบสินค้าให้คงทนถาวร ใช้งานได้

ยาวนานแล้ว สิง่ส�าคญัอกีอย่างหน่ึง คอื การบรหิารจดัการขยะ ซึง่จะ

ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 Jutapat	Boonvongsakorn,	Managing	Director	of	Procter	and	

Gamble	Manufacturing	(Thailand)	Company	Limited, stated that 

P&G is committed to developing innovation to meet customers’ 

needs and working to minimizing environmental impact continuously. 

To this end, it has incorporated principles of a circular economy 

in its product design to ensure resource maximization, production 

waste reduction, and an efficient end-to-end management of 

expired products. This economic model is applied to the entire 

product life cycle. In the upstream stages, P&G has increased 

the concentration of its products, so that a smaller amount is required 

to achieve the same effect and launched products in smaller sizes 

to reduce logistic costs. As for the downstream stages, P&G 

has joined hands with startups in the US to recycle waste from 

manufacturing by adding it back to the production process, which 

presents a great challenge. The company believes that a circular 

economy will definitely enhance the competitiveness of Thai plastic 

business owners.

	 ดร.	เกรยีงศกัดิ	์วงศ์พร้อมรตัน์	ผู้อ�านวยการสถาบนัพลาสติก 

กล่าวทิง้ท้ายว่า ปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมพลาสตกิควรน�ามา

พิจารณาเพ่ือประกอบธุรกิจตามแนวคดิ Circular Economy คือ ในอนาคต

การออกแบบสนิค้าคงจบท่ีเป็นสนิค้าไม่ได้ แต่ต้องคดิถึง End of Life 

ของสนิค้าทีไ่ม่เป็นภาระของโลก น่ีจงึเป็นความท้าทายของผูป้ระกอบการ 

นอกจากนี ้การบ้านทีส่ถาบนัพลาสตกิต้องท�าคอื สร้างความรูใ้นการคดัแยก

ขยะก่อนทิง้ และการจดัการขยะให้ถูกวธีิ ซึง่ตอนน้ีได้ร่วมกับโครงการ

ความร่วมมอื ภาครฐั ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม เพ่ือจดัการพลาสตกิ

และขยะอย่างย่ังยืน (Public Private Partnership for Sustainable Plastic 

and Waste Management) และภาคเอกชนอีกหลายแห่ง และเชือ่ว่า

แนวคดิ Circular Economy จะเป็นโอกาสท่ีสร้างการเตบิโตให้ธุรกิจใหม่

ได้ต่อไป

	 Dr.	Kriengsak	Wongpromrat,	President	of	the	Plastics	Institute	

of	Thailand, added that what entrepreneurs in the plastic industry 

should keep in mind when adopting a circular economy model 

is that the product design in the future will not be limited to just 

the product itself but will need to take into account its end of life 

and ensure that it does not create more burden to the world. 

In response to this monumental challenge, the Plastics Institute 

of Thailand is working to raise awareness of correct waste sorting 

and has initiated a public-private partnership for sustainable plastic 

and waste management. The institute believes that a circular economy 

will create growth opportunities for new businesses.

	 จุฑาภัทร	บณุย์วงศกร	กรรมการผูจั้ดการ	บริษัท	พรอคเตอร์	

แอนด์	แกมเบลิ	แมนูแฟคเจอร่ิง	(ประเทศไทย)	จ�ากดั เปิดเผยว่า 

นอกจาก	P&G มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของลกูค้าแล้ว P&G ยังตระหนกัถึงความส�าคญัของผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง จึงได้พัฒนานวัตกรรมสินค้าตาม

แนวคดิ Circular Economy ทีค่�านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์

สงูสดุ ลดของเสยีในกระบวนการผลติ ตลอดจนกระบวนการจดัการสนิค้า

ที่สิ้นอายุการใช้งานแบบ End to End ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 

ในส่วนของต้นน�า้ P&G	ได้คดิค้นให้สนิค้ามคีวามเข้มข้นขึน้เพ่ือประหยัด

การใช้ลงแต่ยังคงประสทิธิภาพการใช้งาน หรือปรบัขนาดบรรจภุณัฑ์

ให้เลก็ลงเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง เป็นต้น ในส่วนของปลายน�า้ P&G 

ได้ร่วมกับ Startup ในสหรฐัฯ น�าของเสยีจากการผลติต่าง ๆ กลบัมา

รีไซเคิล ความท้าทายของปลายน�้าจึงอยู่ท่ีการน�าของเสียกลับมา

หมนุเวยีนในวงจรการผลติใหม่ พร้อมทัง้เชือ่มัน่ว่า Circular Economy 

จะช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับผูป้ระกอบการพลาสตกิของไทย

อย่างแน่นอน

	 Sakchai	Patiparnpreechavud,	Vice	President	-	Polyolefins	and	

Vinyl	Business	of	Chemicals	Business,	SCG, said that SCG 

believes that to fully make a circular economy a reality, the cooperation 

of every sector, including government agencies, private businesses, 

and public organizations, will be vital. In addition to using innovation 

and design products to last, another key component is waste 

management, which will contribute to efficient resource recovery.

 SCG has worked in partnership with various domestic and 

oversea organizations to promote a more widespread adoption 

of this new economic model and initiated projects for sustainable 

waste reduction. These projects include the first	recycled	plastic	

 โดยท่ีผ่านมา เอสซีจี ได้ร่วมมือกับหลายองค์กรทั้งในและต่าง

ประเทศเพ่ือผลักดันให้เกิดการน�าแนวคิด Circular Economy ไปใช้

ให้แพร่หลายมากขึน้ ท้ังนี ้ยังรเิริม่โครงการเพ่ือ ลดปัญหาขยะพลาสติก

อย่างย่ังยืน เช่น  ถนนพลาสตกิรไีซเคิล เส้นแรกท่ีนคิมอตุสาหกรรม

อาร์ไอแอล จ. ระยอง จากความร่วมมอืทางเทคโนโลยีระหว่างเอสซจีแีละ

ดาว เคมคิอล โครงการ	Greenovative	Lube	Packaging นวัตกรรม

พลาสติกรีไซเคิลจากแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเพ่ือผลิตเป็น

แกลลอนใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและบางจาก 

คอร์ปอเรชัน่   โครงการ	Circular	Life	ซึ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ให้คุ้มค่า คดัแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเริม่ต้นทีพ่นกังานเอสซจี ีภายใน

ส�านกังานใหญ่ บางซือ่ ด้วยเวลาเพียง 3 เดือนสามารถเพ่ิมปริมาณ

ขยะท่ีหมุนเวียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์จาก 5% เป็น 35% ซึ่งทุก

โครงการทีก่ล่าวมา เอสซจี ีตัง้ใจทีจ่ะขยายผลไปยังพ้ืนทีต่่าง ๆ และ

ต่อยอด (Scale Up) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

road in RIL Industrial Estate in Rayong, constructed in collaboration 

with Dow Chemical; the Greenovative	Lube	Packaging	Project, 

an innovative gallon made from used lubricant gallons developed 

in association with Bangchak Corporation; and the	Circular	Life	

Project,	which promoted resource efficiency and proper waste 

sorting among SCG employees at the Bangsue Headquarters and 

increased waste recycling from 5% to 35% in only three months. 

SCG has planned to scale up all of these projects and expand them 

to other locations to achieve maximum impact.
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	 Jutapat	Boonvongsakorn,	Managing	Director	of	Procter	and	

Gamble	Manufacturing	(Thailand)	Company	Limited, stated that 

P&G is committed to developing innovation to meet customers’ 

needs and working to minimizing environmental impact continuously. 

To this end, it has incorporated principles of a circular economy 

in its product design to ensure resource maximization, production 

waste reduction, and an efficient end-to-end management of 

expired products. This economic model is applied to the entire 

product life cycle. In the upstream stages, P&G has increased 

the concentration of its products, so that a smaller amount is required 

to achieve the same effect and launched products in smaller sizes 

to reduce logistic costs. As for the downstream stages, P&G 

has joined hands with startups in the US to recycle waste from 

manufacturing by adding it back to the production process, which 

presents a great challenge. The company believes that a circular 

economy will definitely enhance the competitiveness of Thai plastic 

business owners.

	 ดร.	เกรยีงศกัดิ	์วงศ์พร้อมรตัน์	ผู้อ�านวยการสถาบนัพลาสตกิ 

กล่าวทิง้ท้ายว่า ปัจจยัทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมพลาสตกิควรน�ามา

พิจารณาเพ่ือประกอบธุรกิจตามแนวคดิ Circular Economy คือ ในอนาคต

การออกแบบสนิค้าคงจบท่ีเป็นสนิค้าไม่ได้ แต่ต้องคดิถึง End of Life 

ของสนิค้าทีไ่ม่เป็นภาระของโลก น่ีจงึเป็นความท้าทายของผูป้ระกอบการ 

นอกจากนี ้การบ้านทีส่ถาบนัพลาสตกิต้องท�าคอื สร้างความรูใ้นการคดัแยก

ขยะก่อนทิง้ และการจดัการขยะให้ถูกวธีิ ซึง่ตอนน้ีได้ร่วมกับโครงการ

ความร่วมมอื ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม เพ่ือจดัการพลาสตกิ

และขยะอย่างย่ังยืน (Public Private Partnership for Sustainable Plastic 

and Waste Management) และภาคเอกชนอกีหลายแห่ง และเชือ่ว่า

แนวคดิ Circular Economy จะเป็นโอกาสท่ีสร้างการเตบิโตให้ธุรกิจใหม่

ได้ต่อไป

	 Dr.	Kriengsak	Wongpromrat,	President	of	the	Plastics	Institute	

of	Thailand, added that what entrepreneurs in the plastic industry 

should keep in mind when adopting a circular economy model 

is that the product design in the future will not be limited to just 

the product itself but will need to take into account its end of life 

and ensure that it does not create more burden to the world. 

In response to this monumental challenge, the Plastics Institute 

of Thailand is working to raise awareness of correct waste sorting 

and has initiated a public-private partnership for sustainable plastic 

and waste management. The institute believes that a circular economy 

will create growth opportunities for new businesses.

	 จุฑาภทัร	บณุย์วงศกร	กรรมการผูจั้ดการ	บรษัิท	พรอคเตอร์	

แอนด์	แกมเบลิ	แมนูแฟคเจอริง่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด เปิดเผยว่า 

นอกจาก	P&G มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการของลกูค้าแล้ว P&G ยังตระหนกัถึงความส�าคญัของผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง จึงได้พัฒนานวัตกรรมสินค้าตาม

แนวคดิ Circular Economy ทีค่�านึงถึงการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์

สงูสดุ ลดของเสยีในกระบวนการผลติ ตลอดจนกระบวนการจดัการสนิค้า

ที่สิ้นอายุการใช้งานแบบ End to End ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 

ในส่วนของต้นน�า้ P&G	ได้คิดค้นให้สนิค้ามคีวามเข้มข้นขึน้เพ่ือประหยัด

การใช้ลงแต่ยังคงประสทิธิภาพการใช้งาน หรอืปรบัขนาดบรรจภุณัฑ์

ให้เลก็ลงเพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง เป็นต้น ในส่วนของปลายน�า้ P&G 

ได้ร่วมกับ Startup ในสหรฐัฯ น�าของเสยีจากการผลติต่าง ๆ กลบัมา

รีไซเคิล ความท้าทายของปลายน�้าจึงอยู่ที่การน�าของเสียกลับมา

หมนุเวยีนในวงจรการผลติใหม่ พร้อมทัง้เชือ่มัน่ว่า Circular Economy 

จะช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขนัให้กับผูป้ระกอบการพลาสตกิของไทย

อย่างแน่นอน

	 Sakchai	Patiparnpreechavud,	Vice	President	-	Polyolefins	and	

Vinyl	Business	of	Chemicals	Business,	SCG, said that SCG 

believes that to fully make a circular economy a reality, the cooperation 

of every sector, including government agencies, private businesses, 

and public organizations, will be vital. In addition to using innovation 

and design products to last, another key component is waste 

management, which will contribute to efficient resource recovery.

 SCG has worked in partnership with various domestic and 

oversea organizations to promote a more widespread adoption 

of this new economic model and initiated projects for sustainable 

waste reduction. These projects include the first	recycled	plastic	

 โดยท่ีผ่านมา เอสซีจี ได้ร่วมมือกับหลายองค์กรทั้งในและต่าง

ประเทศเพ่ือผลักดันให้เกิดการน�าแนวคิด Circular Economy ไปใช้

ให้แพร่หลายมากขึน้ ทัง้นี ้ยังรเิริม่โครงการเพ่ือ ลดปัญหาขยะพลาสติก

อย่างย่ังยืน เช่น  ถนนพลาสตกิรีไซเคิล เส้นแรกท่ีนคิมอตุสาหกรรม

อาร์ไอแอล จ. ระยอง จากความร่วมมอืทางเทคโนโลยีระหว่างเอสซจีแีละ

ดาว เคมคิอล โครงการ	Greenovative	Lube	Packaging นวัตกรรม

พลาสติกรีไซเคิลจากแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วเพ่ือผลิตเป็น

แกลลอนใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและบางจาก 

คอร์ปอเรชัน่   โครงการ	Circular	Life	ซึ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ให้คุม้ค่า คดัแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเริม่ต้นทีพ่นกังานเอสซจี ีภายใน

ส�านกังานใหญ่ บางซือ่ ด้วยเวลาเพียง 3 เดือนสามารถเพ่ิมปริมาณ

ขยะที่หมุนเวียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์จาก 5% เป็น 35% ซึ่งทุก

โครงการทีก่ล่าวมา เอสซจี ีตัง้ใจทีจ่ะขยายผลไปยังพ้ืนทีต่่าง ๆ และ

ต่อยอด (Scale Up) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

road in RIL Industrial Estate in Rayong, constructed in collaboration 

with Dow Chemical; the Greenovative	Lube	Packaging	Project, 

an innovative gallon made from used lubricant gallons developed 

in association with Bangchak Corporation; and the	Circular	Life	

Project,	which promoted resource efficiency and proper waste 

sorting among SCG employees at the Bangsue Headquarters and 

increased waste recycling from 5% to 35% in only three months. 

SCG has planned to scale up all of these projects and expand them 

to other locations to achieve maximum impact.
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เอสซีจี ร่วมกับ กปภ. น�าร่องยกระดับ
มาตรฐานท่อประปาขนาดใหญ่ ด้วย
นวัตกรรมพลาสติก PE112 จากเอสซีจี ราย
แรกของโลก โดยส่งน�้าลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย
เป็นครั้งแรกในไทย ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

 ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีร่วมกับการประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ยกระดบั

มาตรฐานการส่งน�า้ประปาผ่านท่อขนาดใหญ่ลอดใต้ทะเลจาก อ. ขนอม 

จ. นครศรธีรรมราชไปยังเกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี ครัง้แรกในประเทศไทย 

ด้วยความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยได้น�านวตักรรมเมด็พลาสติก 

PE112 จากเอสซจี ีรายแรกของโลกมาใช้ในการผลติท่อส่งน�า้ลอดใต้ทะเล 

ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษ คือ ทนแรงดันสูงขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับเม็ด

พลาสตกิ PE100 ท่ีใช้ท่ัวไปในตลาด จงึมัน่ใจในคณุภาพ และมาตรฐาน

ความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ ท้ังน้ี โครงการ 

“ก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมยุ” จะช่วยเพ่ิม

ประสทิธิภาพให้กับระบบสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�้าสะอาดส�าหรับอุปโภคและบริโภคของชาวสมุย รวมท้ังสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

SCG SHOWCASES 
THE WORLD’S
FIRST-EVER PE112 
AND PARTNERS UP WITH PWA
in Thailand’s first submarine pipeline 
installation project to deliver freshwater 
to Samui and combat water shortages 
for a better quality of life.

	 นายนพรตัน์	เมธาวกุีลชยั	ผู้ว่าการการประปาส่วนภมิูภาค	(กปภ.) 

เปิดเผยว่า น�า้จดืส�าหรบัอปุโภคและบรโิภคบนเกาะสมยุ จ. สุราษฎร์ธานี

มกัขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง กปภ. ตระหนกัถึงความต้องการของประชาชน 

จงึจดัท�า “โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ประปาลอดใต้ทะเลไปยัง

เกาะสมุย”	เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้านน�า้สะอาดเพ่ือการอปุโภคและ

บรโิภคอย่างท่ัวถึง ในปัจจบุนั โครงการดงักล่าวได้แล้วเสรจ็และเปิดจ่ายน�า้

เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว  ความส�าเรจ็ในครัง้นี ้ส่วนหนึง่เกิดจากพัฒนานวตักรรม

วัสดสุ�าหรบัผลติท่อส่งน�า้ประปาของภาคธุรกิจ  ซึง่ กปภ. ได้เลอืกใช้วัสดุ

คณุภาพสงู นวัตกรรมเมด็พลาสตกิ PE112 จากเอสซจี ีท่ีมคีวามเหนียว 

แข็งแรง และทนต่อแรงดนัใต้ทะเล สามารถเพ่ิมเสถียรภาพในการวางท่อ

ลอดใต้ทะเลได้ง่าย พิสจูน์ได้จากเหตกุารณ์พายุโซนร้อนปาบกึเคลือ่นเข้าสู่

อ่าวไทยเมือ่ต้นปีท่ีผ่านมา แต่พายุไม่สามารถสร้างความเสยีหายต่อโครงการ

ได้เลย นอกจากน้ี ท่อส่งน�า้ยังสามารถรองรบัผูใ้ช้น�า้ได้เพ่ิมมากข้ึนอกีกว่า 

64,000 คน ครอบคลุมพ้ืนท่ีจ่ายน�้าฝั ่งสุราษฎร์ธานี อ�าเภอพุนพิน 

อ�าเภอเมอืง อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ และอ�าเภอดอนสัก และบนอ�าเภอเกาะสมุย

	 Mr.	Nopparat	Maythaveekulchai,	Governor	of	the	Provincial	

Waterworks	Authority	(PWA),	said Samui frequently experiences water 

shortages during dry spells. To meet the demand for water, PWA 

has initiated the “Samui	Submarine	Water	Pipeline	Construction”	Project 

to provide access to tap water to residents across the island. 

The project has reached completion, and the water delivery to Samui 

has started. The success of the project is due in part to the innovative 

material of the pipes, developed by a private business. For this project, 

PWA has chosen SCG’s PE112, a high-quality resin that affords the 

pipes with toughness and durability and enables them to withstand 

subsea pressure, lending the pipeline the strength it needs. 

The durability of the pipeline has been proven when it was left unaffected 

after being hit by the tropical storm Pabuk. The installed pipeline 

will supply water to 64,000 more people in Phunphin, Muang, 

Kanchanadit, and Donsak Districts on mainland Surat Thani and 

on Samui.

 Chemicals Business, SCG has partnered up with the Provincial 

Waterworks Authority (PWA) in Thailand’s first-ever underwater 

pipeline installation project, featuring a freshwater water pipeline 

 Chemicals Business, SCG, led by Mr. Sakchai 
Patiparnpreechavud, Vice President – Polyolefins and Vinyl 
Business, and CP ALL, the founder of 7-Eleven stores 
in Thailand and Dow Thailand Group, have entered into 
a memorandum of understanding (MoU) to build recycled 
plastic road under the initiative of “7 Go Green Recycled 
Plastic Road”. Mr. Sakol Tejasataporn, Senior Vice President 
of   CP ALL PLC, Mr. Vichien Chuengviroj, Senior Vice President 
of CP ALL PLC and Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, 
President of Dow Thailand Group participated in the 
signing ceremony.

 7 Go Green Recycled Plastic Road เกิดจากความร่วมมอืส่งเสรมิ

แนวทางการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์

ได้สงูสดุเพ่ือแก้ปัญหาขยะพลาสตกิอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะเปิดใช้งาน

บริเวณโดยรอบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์หมุนเวียน

กลับมาสู่ชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทย

ทีใ่ช้ถนนพลาสตกิรไีซเคลิ ในระยะแรกทดลอง 2 สาขา ได้แก่ ร้านเซเว่น 

อเีลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อเีลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา 

ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในสาขาต่อ ๆ ไปในอนาคต

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ ซีพี ออลล์ 
และ ดาว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก
ในโครงการ 7 Go Green Recycled
Plastic Road

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดยนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ 
Vice President - Polyolefins and Vinyl Business ร่วมกับซพีี ออลล์ 
ผู้ก่อต้ังร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื สร้างถนนรไีซเคิล
จากขยะพลาสติก ในโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic 
Road โดยม ีคุณสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผูจั้ดการอาวโุส 
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ผูจ้ดัการอาวุโส บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และคุณฉตัรชยั 
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 7 Go green Recycled Plastic Road is collaboratively developed 

to promote plastic waste management practices and maximize 

the beneficial use to offer tangible solutions to plastic waste issues. 

The recycled roads will be open to public use in the surrounding 

areas of 7-Eleven stores as part to bring values to the community. 

7-Eleven store is the first convenience store in Thailand to use 

recycled plastic roads in the initial phase, covering two branches: 

7-Eleven store in Sai Mai Soi 3 and 7-Eleven store Ratpattana Soi 24. 

The project will continually be developed and further expanded 

to other branches in the future.
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Thammarat to Samui in Surat Thani. The subsea pipes are made with 

the world’s first PE112, a resin developed by SCG that affords 10% 

greater pressure resistance in comparison to PE100 available on 

the market. The material helps ensure that the pipes meet required 

safety standards and achieve maximum efficiency. The “Samui 

Submarine Water Pipeline Construction” Project is set to enhance 

the efficiency of the island’s infrastructure and alleviate water scarcity, 

which will in turn boost its tourism industry and the economy of 

the country. 
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เอสซีจี ร่วมกับ กปภ. น�าร่องยกระดับ
มาตรฐานท่อประปาขนาดใหญ่ ด้วย
นวัตกรรมพลาสติก PE112 จากเอสซีจี ราย
แรกของโลก โดยส่งน�้าลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย
เป็นครั้งแรกในไทย ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

 ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีร่วมกับการประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) ยกระดบั

มาตรฐานการส่งน�า้ประปาผ่านท่อขนาดใหญ่ลอดใต้ทะเลจาก อ. ขนอม 

จ. นครศรธีรรมราชไปยังเกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธานี ครัง้แรกในประเทศไทย 

ด้วยความยาวประมาณ 20 กโิลเมตร โดยได้น�านวตักรรมเมด็พลาสตกิ 

PE112 จากเอสซีจ ีรายแรกของโลกมาใช้ในการผลติท่อส่งน�า้ลอดใต้ทะเล 

ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษ คือ ทนแรงดันสูงขึ้นร้อยละ 10 เทียบกับเม็ด

พลาสตกิ PE100 ท่ีใช้ท่ัวไปในตลาด จงึมัน่ใจในคณุภาพ และมาตรฐาน

ความปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ ทัง้น้ี โครงการ 

“ก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมยุ” จะช่วยเพ่ิม

ประสทิธิภาพให้กับระบบสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น�้าสะอาดส�าหรับอุปโภคและบริโภคของชาวสมุย รวมท้ังสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

SCG SHOWCASES 
THE WORLD’S
FIRST-EVER PE112 
AND PARTNERS UP WITH PWA
in Thailand’s first submarine pipeline 
installation project to deliver freshwater 
to Samui and combat water shortages 
for a better quality of life.

	 นายนพรตัน์	เมธาวกุีลชยั	ผู้ว่าการการประปาส่วนภมิูภาค	(กปภ.) 

เปิดเผยว่า น�า้จดืส�าหรบัอปุโภคและบรโิภคบนเกาะสมยุ จ. สรุาษฎร์ธานี

มกัขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง กปภ. ตระหนกัถึงความต้องการของประชาชน 

จงึจดัท�า “โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้ประปาลอดใต้ทะเลไปยัง

เกาะสมุย”	เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้านน�า้สะอาดเพ่ือการอปุโภคและ

บรโิภคอย่างทัว่ถึง ในปัจจบัุน โครงการดังกล่าวได้แล้วเสรจ็และเปิดจ่ายน�า้

เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว  ความส�าเรจ็ในครัง้นี ้ส่วนหนึง่เกิดจากพัฒนานวตักรรม

วัสดสุ�าหรบัผลติท่อส่งน�า้ประปาของภาคธุรกิจ  ซึง่ กปภ. ได้เลอืกใช้วัสดุ

คณุภาพสงู นวัตกรรมเมด็พลาสตกิ PE112 จากเอสซจี ีท่ีมคีวามเหนียว 

แข็งแรง และทนต่อแรงดนัใต้ทะเล สามารถเพ่ิมเสถียรภาพในการวางท่อ

ลอดใต้ทะเลได้ง่าย พิสจูน์ได้จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบกึเคลือ่นเข้าสู่

อ่าวไทยเมือ่ต้นปีท่ีผ่านมา แต่พายุไม่สามารถสร้างความเสยีหายต่อโครงการ

ได้เลย นอกจากน้ี ท่อส่งน�า้ยังสามารถรองรบัผูใ้ช้น�า้ได้เพ่ิมมากขึน้อกีกว่า 

64,000 คน ครอบคลุมพ้ืนท่ีจ่ายน�้าฝั ่งสุราษฎร์ธานี อ�าเภอพุนพิน 

อ�าเภอเมอืง อ�าเภอกาญจนดษิฐ์ และอ�าเภอดอนสกั และบนอ�าเภอเกาะสมยุ

	 Mr.	Nopparat	Maythaveekulchai,	Governor	of	the	Provincial	

Waterworks	Authority	(PWA),	said Samui frequently experiences water 

shortages during dry spells. To meet the demand for water, PWA 

has initiated the “Samui	Submarine	Water	Pipeline	Construction”	Project 

to provide access to tap water to residents across the island. 

The project has reached completion, and the water delivery to Samui 

has started. The success of the project is due in part to the innovative 

material of the pipes, developed by a private business. For this project, 

PWA has chosen SCG’s PE112, a high-quality resin that affords the 

pipes with toughness and durability and enables them to withstand 

subsea pressure, lending the pipeline the strength it needs. 

The durability of the pipeline has been proven when it was left unaffected 

after being hit by the tropical storm Pabuk. The installed pipeline 

will supply water to 64,000 more people in Phunphin, Muang, 

Kanchanadit, and Donsak Districts on mainland Surat Thani and 

on Samui.

 Chemicals Business, SCG has partnered up with the Provincial 

Waterworks Authority (PWA) in Thailand’s first-ever underwater 

pipeline installation project, featuring a freshwater water pipeline 

 Chemicals Business, SCG, led by Mr. Sakchai 
Patiparnpreechavud, Vice President – Polyolefins and Vinyl 
Business, and CP ALL, the founder of 7-Eleven stores 
in Thailand and Dow Thailand Group, have entered into 
a memorandum of understanding (MoU) to build recycled 
plastic road under the initiative of “7 Go Green Recycled 
Plastic Road”. Mr. Sakol Tejasataporn, Senior Vice President 
of   CP ALL PLC, Mr. Vichien Chuengviroj, Senior Vice President 
of CP ALL PLC and Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, 
President of Dow Thailand Group participated in the 
signing ceremony.

 7 Go Green Recycled Plastic Road เกิดจากความร่วมมอืส่งเสรมิ

แนวทางการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์

ได้สงูสดุเพ่ือแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะเปิดใช้งาน

บริเวณโดยรอบร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์หมุนเวียน

กลับมาสู่ชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทย

ทีใ่ช้ถนนพลาสตกิรไีซเคลิ ในระยะแรกทดลอง 2 สาขา ได้แก่ ร้านเซเว่น 

อเีลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อเีลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา 

ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในสาขาต่อ ๆ ไปในอนาคต

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ ซีพี ออลล์ 
และ ดาว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สร้างถนนรีไซเคิลจากขยะพลาสติก
ในโครงการ 7 Go Green Recycled
Plastic Road

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดยนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ 
Vice President - Polyolefins and Vinyl Business ร่วมกับซีพี ออลล์ 
ผู้ก่อต้ังร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย และ กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื สร้างถนนรไีซเคิล
จากขยะพลาสติก ในโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic 
Road โดยม ีคุณสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผูจั้ดการอาวโุส 
บริษทั ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) คุณวิเชยีร จงึวโิรจน์  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวุโส บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และคุณฉตัรชยั 
เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว
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 7 Go green Recycled Plastic Road is collaboratively developed 

to promote plastic waste management practices and maximize 

the beneficial use to offer tangible solutions to plastic waste issues. 

The recycled roads will be open to public use in the surrounding 

areas of 7-Eleven stores as part to bring values to the community. 

7-Eleven store is the first convenience store in Thailand to use 

recycled plastic roads in the initial phase, covering two branches: 

7-Eleven store in Sai Mai Soi 3 and 7-Eleven store Ratpattana Soi 24. 

The project will continually be developed and further expanded 

to other branches in the future.

of approximately 20 kilometers from Khanom District in Nakhon Si 

Thammarat to Samui in Surat Thani. The subsea pipes are made with 

the world’s first PE112, a resin developed by SCG that affords 10% 

greater pressure resistance in comparison to PE100 available on 

the market. The material helps ensure that the pipes meet required 

safety standards and achieve maximum efficiency. The “Samui 

Submarine Water Pipeline Construction” Project is set to enhance 

the efficiency of the island’s infrastructure and alleviate water scarcity, 

which will in turn boost its tourism industry and the economy of 

the country. 
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เอสซีจี เปิดตัว “ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อ
แห่งแรกในไทย” นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยของ
ประชาชนที่ยั่งยืน น�าร่องติดตั้งเป็นห้องน�้า
สาธารณะที่ชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9 

 ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีเปิดตวั “ต้นแบบระบบสขุาปลอดเชือ้แห่ง

แรกในประเทศไทย”	หรอื	SCG	Reinvented	Toilet	 ห้องน�า้พร้อมระบบ

บ�าบัดกากของเสียท่ีสามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร  

สามารถแยกน�า้และกากของเสยีออกจากกันได้ 100% โดยไม่มขีองเสยี

ที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน�้า และแม่น�้าล�าคลอง จึงช่วยลดโอกาส

การเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน�้าท่ีใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก 

และยังน�ากากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในลักษณะสารปรับปรุงดิน 

ต้นแบบระบบสขุาปลอดเชือ้นี ้เกิดจากความร่วมมอืระหว่าง ธุรกจิเคมคิอลส์ 

เอสซีจี และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เพ่ือสร้างสุขอนามัย

ขั้นพ้ืนฐานท่ีดีข้ึนให้กับชุมชนและเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยได้รับ

การสนบัสนนุทุนวจิยัและพัฒนาในช่วงต้นจากมลูนธิิบลิและเมลนิดา เกตส์ 

น�าร่องติดตั้งเป็นห้องน�้าสาธารณะท่ีชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9 

ในบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ติดกับคลอง

พลบัพลาซึง่จะช่วยแก้ปัญหาการขบัถ่ายของเสยีลงในล�าคลอง จงึเป็นการ

แก้ไขปัญหาสุขอนามัยที่ต้นทาง

 Chemicals Business, SCG has unveiled SCG Reinvented Toilet, 

Thailand’s first toilet with an integrated waste treatment system 

that can disinfect waste and separate liquids and solids with a 100% 

efficiency. The self-contained toilet helps ensure safe waste disposal, 

preventing harmful pathogens from being released into rivers and 

reducing the spread of infectious diseases. The invention also makes 

it possible to recover useful resources from solid waste and use 

them as soil conditioners. SCG Reinvented Toilet is developed by 

Chemicals Business, SCG in collaboration with the Asian Institute 

of Technology (AIT), in an effort to improve basic sanitation for 

communities and contribute to environmental sustainability. 

Initial development of the toilet was funded by the Bill & Melinda Gates 

Foundation. Pilot units of the toilet have been installed for public use 

at Khlong Phlabphla Community in Rama IX, a public space located 

right next to the canal. These toilets will help prevent people from 

relieving themselves into the canal and remove the root cause of 

the hygiene problem.

SCG UNVEILS 
“THAILAND’S
FIRST REINVENTED 
TOILET,”
AN INNOVATION FOR
SUSTAINABLE PUBLIC
SANITATION, PILOTED IN
KHLONG PHLABPHLA
COMMUNITY, RAMA IX.

 Dr. Suracha Udomsak, Chief Technology Officer, on behalf 
of Chemicals Business, SCG, and Dr. Anavaj Sakuntabhai, 
Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, 
Functional Genetics of Infectious Diseases, representing 
Institut Pasteur, signed a collaborative research agreement 
for the development of anti-dengue innovations. The signing 
ceremony was held at the French Embassy of Thailand and 
presided over by Mr. Jacques Lapouge, the French 
Ambassador to Thailand. This collaboration is part of Institut 
Pasteur’s Defeat Dengue Program, aims to prevent and 
eliminate dengue outbreaks, which are particularly frequent 
in tropical zones, such as Asia and Africa.

 ส�าหรับกรอบความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ 

สถาบนัปาสเตอร์ ในครัง้น้ีเป็นการศกึษาวิจยัใน 2 ส่วนได้แก่ การพัฒนา

กับดักยุง (Mosquito Trap) และการพัฒนาสารพิเศษ (Functional 

Material) ท่ีช่วยในการยึดเกาะของสารยับย้ังการแพร่พันธ์ุของยุงได้ดี

ย่ิงข้ึน เมื่อสารดังกล่าวละลายลงในแหล่งน�้าจะท�าปฏิกิริยาลดการ

เจรญิเตบิโตของลกูน�า้โดยไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมและสิง่มชีวิีต

 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข และบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการ

ใช้สารดงึดดู (Attractant) ล่อยุงลาย และ การวิจยัทดสอบท้ังในห้องปฏบิตัิ

การและภาคสนาม เพือ่ทดสอบประสทิธิภาพของกับดกัยุงน้ีก่อนน�าไป

ใช้จรงิอย่างแพร่หลายต่อไป 

 The collaboration consists of the research and development 

of a mosquito trap and a functional material that helps improve 

the binding properties of compounds that inhibit mosquito breeding. 

When dissolved in water sources, the material can reduce the growth 

rate of mosquito larvae while posing no harm to other living creatures 

or the environment. 

 SCG and Institut Pasteur have also been working in collaboration 

with the Department of Medical Sciences, the Ministry of 

Public Health, and Ikari Trading (Thailand) Company Limited to 

administer mosquito attractants and conduct both lab and field 

tests on the efficiency of the mosquito trap before a public launch.

เอสซีจี จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส
หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย 

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ Chief 
Technology Officer และ สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส 
(Institut Pasteur) โดย ดร. อนวชั ศกุนตาภัย, Coordinator of 
the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional 
Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteur ร่วมลงนาม
ในสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี นายฌัก ลาปูฌ 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย เป็นประธานในพิธี 
ณ สถานเอกอคัรราชทตูฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย โดยความร่วมมอื
นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Defeat Dengue Program ของ
สถาบนัปาสเตอร์ เพือ่ป้องกนัและแก้ปัญหาโรคไข้เลอืดออกซึง่เป็น
ปัญหาสาธารณสขุระดบัโลก โดยเฉพาะในพ้ืนทีเ่ขตร้อนอย่างเอเชยี 
และแอฟริกา

SCG PARTNERS 
UP WITH FRANCE’S
INSTITUT PASTEUR 
TO COMBAT DENGUE WITH 
INNOVATIONS TO REDUCE
MOSQUITO BREEDING

ระบบบ�ำบดัของเสยีทีส่ำมำรถแยกน�ำ้เสยีและกำกของเสยีได้ 100% (รอรับสทิธบัิตร) พร้อม Bio 

Scrubber Technology นวตักรรมก�ำจดักล่ินและสำรระเหยอนิทรีย์ (VOCs) ด้วยจลิุนทรีย์ธรรมชำติ 

A liquid-solid waste separation system with 100% efficiency (patent pending), 

with a bio-scrubber technology that eliminates odors and volatile organic compounds 

with microorganisms. 
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เอสซีจี เปิดตัว “ต้นแบบระบบสุขาปลอดเชื้อ
แห่งแรกในไทย” นวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยของ
ประชาชนที่ยั่งยืน น�าร่องติดตั้งเป็นห้องน�้า
สาธารณะที่ชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9 

 ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีเปิดตวั “ต้นแบบระบบสขุาปลอดเชือ้แห่ง

แรกในประเทศไทย”	หรือ	SCG	Reinvented	Toilet	 ห้องน�า้พร้อมระบบ

บ�าบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียแบบครบวงจร  

สามารถแยกน�า้และกากของเสยีออกจากกันได้ 100% โดยไม่มขีองเสยี

ที่ปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน�้า และแม่น�้าล�าคลอง จึงช่วยลดโอกาส

การเกิดโรคติดต่อ สามารถหมุนเวียนน�้าท่ีใช้ในระบบกลับมาใช้ได้อีก 

และยังน�ากากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในลักษณะสารปรับปรุงดิน 

ต้นแบบระบบสขุาปลอดเชือ้นี ้เกิดจากความร่วมมอืระหว่าง ธุรกจิเคมคิอลส์ 

เอสซีจี และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เพ่ือสร้างสุขอนามัย

ขั้นพ้ืนฐานท่ีดีข้ึนให้กับชุมชนและเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน โดยได้รับ

การสนบัสนนุทุนวจิยัและพัฒนาในช่วงต้นจากมลูนธิิบลิและเมลนิดา เกตส์ 

น�าร่องติดตั้งเป็นห้องน�้าสาธารณะท่ีชุมชนคลองพลับพลา พระราม 9 

ในบริเวณพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ติดกับคลอง

พลบัพลาซึง่จะช่วยแก้ปัญหาการขบัถ่ายของเสยีลงในล�าคลอง จงึเป็นการ

แก้ไขปัญหาสุขอนามัยที่ต้นทาง

 Chemicals Business, SCG has unveiled SCG Reinvented Toilet, 

Thailand’s first toilet with an integrated waste treatment system 

that can disinfect waste and separate liquids and solids with a 100% 

efficiency. The self-contained toilet helps ensure safe waste disposal, 

preventing harmful pathogens from being released into rivers and 

reducing the spread of infectious diseases. The invention also makes 

it possible to recover useful resources from solid waste and use 

them as soil conditioners. SCG Reinvented Toilet is developed by 

Chemicals Business, SCG in collaboration with the Asian Institute 

of Technology (AIT), in an effort to improve basic sanitation for 

communities and contribute to environmental sustainability. 

Initial development of the toilet was funded by the Bill & Melinda Gates 

Foundation. Pilot units of the toilet have been installed for public use 

at Khlong Phlabphla Community in Rama IX, a public space located 

right next to the canal. These toilets will help prevent people from 

relieving themselves into the canal and remove the root cause of 

the hygiene problem.

SCG UNVEILS 
“THAILAND’S
FIRST REINVENTED 
TOILET,”
AN INNOVATION FOR
SUSTAINABLE PUBLIC
SANITATION, PILOTED IN
KHLONG PHLABPHLA
COMMUNITY, RAMA IX.

 Dr. Suracha Udomsak, Chief Technology Officer, on behalf 
of Chemicals Business, SCG, and Dr. Anavaj Sakuntabhai, 
Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, 
Functional Genetics of Infectious Diseases, representing 
Institut Pasteur, signed a collaborative research agreement 
for the development of anti-dengue innovations. The signing 
ceremony was held at the French Embassy of Thailand and 
presided over by Mr. Jacques Lapouge, the French 
Ambassador to Thailand. This collaboration is part of Institut 
Pasteur’s Defeat Dengue Program, aims to prevent and 
eliminate dengue outbreaks, which are particularly frequent 
in tropical zones, such as Asia and Africa.

 ส�าหรับกรอบความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ 

สถาบนัปาสเตอร์ ในครัง้น้ีเป็นการศึกษาวิจยัใน 2 ส่วนได้แก่ การพัฒนา

กับดักยุง (Mosquito Trap) และการพัฒนาสารพิเศษ (Functional 

Material) ท่ีช่วยในการยึดเกาะของสารยับย้ังการแพร่พันธ์ุของยุงได้ดี

ย่ิงข้ึน เมื่อสารดังกล่าวละลายลงในแหล่งน�้าจะท�าปฏิกิริยาลดการ

เจรญิเตบิโตของลกูน�า้โดยไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อมและสิง่มชีวิีต

 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข และบริษัท อิคาริ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการ

ใช้สารดงึดดู (Attractant) ล่อยงุลาย และ การวจิยัทดสอบทัง้ในห้องปฏิบตัิ

การและภาคสนาม เพ่ือทดสอบประสทิธิภาพของกับดกัยุงน้ีก่อนน�าไป

ใช้จรงิอย่างแพร่หลายต่อไป 

 The collaboration consists of the research and development 

of a mosquito trap and a functional material that helps improve 

the binding properties of compounds that inhibit mosquito breeding. 

When dissolved in water sources, the material can reduce the growth 

rate of mosquito larvae while posing no harm to other living creatures 

or the environment. 

 SCG and Institut Pasteur have also been working in collaboration 

with the Department of Medical Sciences, the Ministry of 

Public Health, and Ikari Trading (Thailand) Company Limited to 

administer mosquito attractants and conduct both lab and field 

tests on the efficiency of the mosquito trap before a public launch.

เอสซีจี จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส
หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย 

 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ Chief 
Technology Officer และ สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส 
(Institut Pasteur) โดย ดร. อนวชั ศกุนตาภยั, Coordinator of 
the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional 
Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteur ร่วมลงนาม
ในสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี นายฌัก ลาปูฌ 
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ�าประเทศไทย เป็นประธานในพิธี 
ณ สถานเอกอคัรราชทตูฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย โดยความร่วมมอื
นี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Defeat Dengue Program ของ
สถาบนัปาสเตอร์ เพือ่ป้องกนัและแก้ปัญหาโรคไข้เลอืดออกซึง่เป็น
ปัญหาสาธารณสขุระดบัโลก โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตร้อนอย่างเอเชยี 
และแอฟริกา
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Scrubber Technology นวตักรรมก�ำจดักล่ินและสำรระเหยอนิทรีย์ (VOCs) ด้วยจลุนิทรีย์ธรรมชำติ 

A liquid-solid waste separation system with 100% efficiency (patent pending), 

with a bio-scrubber technology that eliminates odors and volatile organic compounds 

with microorganisms. 
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วัสดุพอลิเมอร� “เอลิเซอร�” สัญลักษณ�ความปลอดภัย ไร�โลหะหนักอันตราย มาตรฐานระดับโลก
หมายเหตุ : *วัสดุเอลิเซอร�เกรด M10FMM1P,  M90RST1P, M10DET1P, M10SST1P ผ�านการทดสอบด�วยว�ธี XRF (X-Ray Fluorescence Spectroscpy) 
พบว�า วัสดุดังกล�าวไม�พบสารปนเป��อนโลหะหนักจำพวกปรอท ตะกั่ว และสารหนู
สอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ที่  02-586-1111

Food Contact ปราศจากโลหะหนัก
อันตราย

แข็งแรง
ทนทาน

ไร�กลิ�น
ไม�พ�่งประสงค�

สีไม�ลอก ปราศจาก
ตะไคร�น้ำ


