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ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์ครบวงจร
รายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผูผ้ ลิตชัน้ นำาในภูมภิ าค
เอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์)
ไปจนถึงขัน้ ปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทัง้ 3 ประเภท
คือ พอลิเอทิลนี พอลิโพรพิลนี และพอลิไวนิลคลอไรด์
Chemicals Business, SCG, is one of the largest
integrated petrochemical companies in Thailand and
a key industry leader in Asia offers a full range of
petrochemical products ranging from upstream
production of olefins to downstream production of
3 main plastics resins; polyethylene, polypropylene
and polyvinyl chloride.
บทความและทัศนะทีพ่ มิ พ์ลงใน ‘All Around Plastics’
เป็ น ความคิ ด เห็ น และคำ า แนะนำ า ของผู้ ป ระพั น ธ์
มิได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับ 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.

Letter to
Editorial

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร
Email : allaroundplastics@scg.com
Website : www.scgchemicals.com/
allaroundplastics
Tel. : 0-2827-7209 Fax.: 0-2586-5561

จ�กสถ�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบ�ดของเช้�อไวรัส COVID-19 ทั�วโลกตั�งแต่ต้นปีี
ทีผ่� �่ นม� ทำ�ให้กจิ กรรมท�งสังคมในแทบทุกปีระเทศต้องหยุดชะงักลง วิถชี วี ติ ของผู่ค้ น
ต้องเปีลีย� นแปีลงไปี ปีระเทศไทยเองก็เริม� ใช้นโยบ�ย lock down ตัง� แต่ปีล�ยเด้อน
มีน�คมที�ผ่่�นม� วิกฤตใหญ่ครั�งนี�ก่อให้เกิดคว�มท้�ท�ยในก�รรับม้อกับปีัญห�
ม�กม�ยทั�งระดับปีัจเจกบุคคลที�ต้องเปีลี�ยนวิถีก�รดำ�เนินชีวิต และในภ�คธุุรกิจ
ก�รก้�วผ่่�นอุปีสรรคในครัง� นีต� อ้ งอ�ศัยคว�มเข้�ใจและคว�มร่วมม้อของทุก ๆ ภ�คส่วน
ร่วมด้วยช่วยกัน
All Around Plastics เล่มนีเ� ร�ได้น�ำ เสนอนวัตกรรมทีเ� อสซีจไี ด้รว่ มออกแบบเพ้อ�
ช่วยให้ทีมแพทย์นำ�ไปีใช้รับม้อวิกฤต COVID-19 ในครั�งนี�ได้อย่�งปีลอดภัยและ
ทันท่วงที โดยอีกหัวข้อสำ�คัญทีต� อ้ งก�รคว�มร่วมม้อจ�กทุกภ�คส่วนเช่นเดียวกัน
ก็คอ้ เร้อ� งของสิง� แวดล้อม เร�จึงขอชวนคุณ์ผู่อ้ �่ นม�โฟกัสเร้อ� งสิง� แวดล้อมทีเ� ปี็นอีกหนึง�
ปีัญห�ระดับโลกเช่นกัน ซึ�งต้องอ�ศัยคว�มรู้คว�มเข้�ใจที�ถูกต้องและคว�มเปี็น
อันหนึง� อันเดียวกันของทุกคนเพ้อ� แก้ไขปีัญห�นี� เร�รวบรวมตัวอย่�งก�รจัดก�รเร้อ� ง
สิง� แวดล้อมต่�ง ๆ ม�ฝ�กเปี็นไอเดียเพ้อ� ให้ทกุ ท่�นส�ม�รถนำ�ไปีต่อยอดได้ พบกับ
โครงก�ร PPP Plastics คว�มร่วมม้อแก้ปีญ
ั ห�ขยะพล�สติกระดับปีระเทศกับก�ร
สร้�งโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนนำ�ร่องในจังหวัดระยองเปี็นแห่งแรก ตัวอย่�งก�รใช้
ทรัพย�กรให้คมุ้ ค่�ของโครงก�รรีไซเคิลแกลลอนนำ�� ย�ล้�งไตเปี็นกระถ�งต้นไม้เอสซีจี
ที�รว่ มกับเคร้อ BDMS และก�รนำ�ถุงบรรจุนมโรงเรียนม�รีไซเคิลเปี็นเก้�อีใ� นโครง
ก�ร “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ทีช� ว่ ยให้เย�วชนได้เห็นคุณ์ค่�ของก�รหมุนเวียนทรัพย�กร
อย่�งเปี็นรูปีธุรรม
นอกจ�กนีย� งั มีบทสัมภ�ษณ์์อ�จ�รย์มยุรี ภ�คลำ�เจียก ทีปี� รึกษ�สถ�บันพล�สติก
ทีจ� ะม�เจ�ะลึกเร้อ� งของบรรจุภณ์
ั ฑ์์พล�สติกทัง� ในแง่มมุ ก�รใช้ง�นและในแง่ก�ร
เปี็นมิตรต่อสิง� แวดล้อม ติดต�มอ่�นเร้อ� งร�วทีน� �่ สนใจเกีย� วกับก�รปีระยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตส�หกรรมพล�สติกเพ้อ� โลกทีด� ขี น�ึ ไปีด้วยกันกับเร�ได้เลย
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เรื่่�องจากปก

ระยองโมเดล ความร่วมมือ
เพื่่�อการจััดการขยะอย่างยั�งยืน

RAYONG MODEL: COLLABORATION FOR SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT

เอสซีีจีใี ห้้ความสำาคัญกัับกัารดำำาเนิินิธุุรกัิจีตามแนิวทางกัารพััฒนิา
อย่่างย่ัง� ย่ืนิมาโดำย่ตลอดำ ซี่ง� เมือ� ไม่กัปี�ี มี านิีไ� ดำ้เกัิดำแนิวคิดำห้ลักัเศรษฐกัิจี
ห้มุนิเวีย่นิ ห้รือ Circular Economy ซี่ง� เปี็นิห้นิ่ง� ในิแนิวปีฏิิบตั ทิ จี�ี ะช่่วย่
สร้างความย่ัง� ย่ืนิให้้เกัิดำขึ้้นิ� ทัง� ทางเศรษฐกัิจี สังคมและสิง� แวดำล้อมจี่ง
เปี็นิห้ลักัสำาคัญทีเ� อสซีีจีนิี าำ มาปีรับใช่้ในิกัารดำำาเนิินิธุุรกัิจีและกัำาห้นิดำ
เปี็นิแนิวปีฎิิบัติ SCG Circular Way เพั่�อส่งเสริมพัฤติกัรรมกัารใช่้

ทรัพัย่ากัรให้้เกัิดำปีระโย่ช่นิ์สงู สุดำ ตัง� แต่ขึ้นิ�ั ตอนิกัารพััฒนิาผลิตภััณฑ์์ให้ม่
กัารผลิต กัารใช่้งานิ ไปีจีนิถึ่งกัารวนิกัลับเขึ้้าสูกั่ ระบวนิกัารผลิตเปี็นิ
วัตถึุดำบิ ให้ม่ ห้มุนิเวีย่นิอย่่างสมบูรณ์ จีากัจีุดำเริม� ต้นิภัาย่ในิองค์กัร วันินิี�
เอสซีีจีรี ว่ มมือกัับทุกัภัาคส่วนิช่่วย่กัันิขึ้บั เคลือ� นิห้ลักัเศรษฐกัิจีห้มุนิเวีย่นิ
สูร่ ะดำับชุ่มช่นิ มุง่ สูเ่ ปี้าห้มาย่กัารแกั้ปีญ
ั ห้าขึ้ย่ะพัลาสติกัอย่่างเปี็นิรูปีธุรรม
และเดำินิห้นิ้าขึ้ย่าย่ผลสู่ระดำับปีระเทศในิอนิาคต
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ทำำ�คว�มรู้้�จััก PPP Plastics และรู้ะยองโมเดล
เส้้นทางส้่เ� ป้้าหมายการจััดการขยะพลาส้ติิกอย�างยัง� ยืน
ในระดับป้ระเทศย�อมติ้องอาศัยความร�วมมือจัากทัง� ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคป้ระชาส้ังคม เพือ� หาวิธีกี ารบริหาร
จััดการและแก้ไขป้ัญหาขยะพลาส้ติิกได้อย�างเป้็นระบบ
โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership
for Plastic and Waste Management) จัึงเกิดขึ�นโดย
มีเป้้าหมายเพื�อลดขยะพลาส้ติิกในทะลไทยลงให้ได้

อย�างน้อย 50% ภายในป้ี 2570 โดยธีุรกิจัเคมิคอลส้์ เอส้ซีีจัี
เข้าร�วมในฐานะ Co-founder และได้รว� มออกความเห็น
ในการจััดทำา Road Map การจััดการขยะพลาส้ติิก 2561-2573
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธีรรมชาติิและ
ส้ิง� แวดล้อม มีเป้้าหมายลดการใช้พลาส้ติิกแบบใช้ครัง� เดียว
ทิง� และนำาขยะพลาส้ติิกเป้้าหมายนำากลับมาใช้ป้ระโยชน์
ให้ได้ 100% ภายในป้ี 2570

1. การพััฒนาโครงสร้าง
และระบบการคัดแยกขยะ
แบบบูรณาการ

2. การส่งเสริมธุุรกิจรีไซเคิล
และอััพัไซเคิลเพั่อั� เพั่ม� มูลค่า
ขอังขยะ

เป้้าหมายลดขยะพัลาสติิกในทะเลไทย
อัย่างน้อัย 50% ภายในป้ี 2570
3. การมีสว่ นร่วมขอัง
ภาคอัุติสาหกรรมพัลาสติิก
เจ้าขอังแบรนด์ และผูู้ค้ า้ ป้ลีก

4. การเป้ลีย� นพัฤติิกรรม
ผูู้บ้ ริโภคในการคัดแยกขยะ
ติัง� แติ่ติน้ ทาง

ที�มา: PPP Plastics แผนแม�บทการป้ระส้านงานทั�งระบบเพื�อให้เกิดป้ระส้ิทธีิภาพส้่งสุ้ดติามหลักเศรษฐกิจัหมุนเวียน

จัากเป้้าหมายใหญ�นาำ ไป้ส้่ก� ารส้ร้างแผนแม�บทในการ
จััดการขยะพลาส้ติิกด้วยแนวทางเศรษฐกิจัหมุนเวียน
โดยอาศัย 4 องค์ป้ระกอบส้ำาคัญ ได้แก� การพัฒนาโครงส้ร้าง
และระบบการคัดแยกขยะแบบบ่รณาการ การส้�งเส้ริมธีุรกิจั
รีไซีเคิลและอัพไซีเคิลเพือ� เพิม� ม่ลค�าของขยะ การมีส้ว� น
ร�วมของภาคอุติส้าหกรรมพลาส้ติิก เจั้าของแบรนด์ และ

ผ่ค้ า้ ป้ลีกให้มาร�วมจััดการขยะพลาส้ติิก และการเป้ลีย� น
พฤติิกรรมของส้ังคมให้ทกุ คนมีจัติิ ส้ำานึกรับผิดชอบในการ
คัดแยกขยะติัง� แติ�ติน้ ทาง ซีึง� ทัง� หมดติ้องพัฒนาให้เกิดขึน�
ไป้พร้อมกัน เพือ� ให้ทรัพยากรส้ามารถนำากลับมาใช้ป้ระโยชน์
ได้ติามหลักเศรษฐกิจัหมุนเวียน
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เดินหน��แก�ปััญห�ขยะกับรู้ะยองโมเดล
จัากแผนแม�บทข้างติ้น เป้็นแนวทางส้ำาคัญในการทำางาน
กับทุกภาคส้�วน โดย PPP Plastics ได้เริม� ติ้นด้วยการส้ร้าง
โมเดลเศรษฐกิจัหมุนเวียนระดับจัังหวัดและระดับชุมชน
“ระยองโมเดล” โดยเริม� ดำาเนินการมาติัง� แติ�เดือนธีันวาคม
2561 ในพืน� ที� 18 องค์กรป้กครองส้�วนท้องถิน� และองค์การ
บริหารส้�วนจัังหวัดระยอง และมีแผนขยายผลทัง� จัังหวัด
ระยองภายในป้ี 2565

เป้็นจัังหวัดที�มีความพร้อมส้่งสุ้ดทั�งด้านเครือข�ายผ่้นำา
และชุมชนทีเ� ข้มแข็ง เป้็นจัังหวัดในโครงการเขติพัฒนา
พิเศษภาคติะวันออก (ECC) ซีึง� มีระบบส้าธีารณ่ป้โภค
ที�พร้อมส้ำาหรับการจััดการขยะได้อย�างมีป้ระส้ิทธีิภาพ
ได้แก� ศ่นย์กาำ จััดขยะม่ลฝอยรวมแบบครบวงจัร โรงหมักปุ้ย�
จัากขยะอินทรีย์ โรงงานรีไซีเคิล และอย่ร� ะหว�างก�อส้ร้าง
โรงงานผลิติไฟฟ้าจัากขยะม่ลฝอย รวมถึงเป้็นพืน� ทีช� ายฝัง�
ทะเลทีม� คี วามเส้ีย� งติ�อการป้ล�อยขยะพลาส้ติิกลงส้่ท� ะเล
เหติุผลส้ำาคัญที�ทำาให้จัังหวัดระยองได้รับเลือกเป้็น ได้มาก
จัังหวัดนำาร�องในพัฒนาโมเดลการจััดการขยะ เนือ� งจัาก
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กระบวนการทำางานเน้นหนักไป้ทีก� ารส้ร้างความเข้าใจั
แก�คนในชุมชนให้รถ้่ งึ คุณค�าของทรัพยากร ผ�านการให้
ความร่้ที�ถ่กติ้องเกี�ยวกับขยะในชีวิติป้ระจัำาวัน ซีึ�งแบ�ง
ออกเป้็น 4 ป้ระเภท ได้แก� ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซีเคิล
ขยะทัว� ไป้ และขยะอันติราย โดยเฉพาะอย�างยิง� มีการส้อน
ให้รจั้่ กั วัส้ดุพลาส้ติิกแติ�ละป้ระเภท เพือ� ให้ชมุ ชนส้ามารถ
คัดแยกขยะพลาส้ติิกได้ถ่กติ้องโดยเน้นการคัดแยกใน
เชิงพาณิชย์ กล�าวคือ พลาส้ติิกทีจั� ะขายได้มล่ ค�าจัะติ้อง
แห้ง ส้ะอาด และแยกติามป้ระเภทพลาส้ติิก ซีึง� หากชุมชน

ส้ามารถแยกป้ระเภทได้ละเอียดลงไป้อีก เช�น แยกติาม
ป้ระเภทพลาส้ติิก PE หรือ PP แล้ว และหากแยกติามส้ี
เพิ�มเติิมก็จัะขายได้ม่ลค�ามากขึ�นกว�าการป้นรวมกัน
เป้็นการเพิม� รายได้ให้ชมุ ชน เช�น ชุมชนหม่บ� า้ นเอือ� อาทร
ระยอง (วังหว้า) ส้ามารถขยายธีุรกิจัของธีนาคารขยะรีไซีเคิล
ชุมชน ส้ร้างรายได้เพิม� กว�า 10,000 บาทติ�อเดือน นอกจัากนี�
ยังส้�งผลดีติอ� การนำาไป้รีไซีเคิลทีจั� ะเกิดป้ระส้ิทธีิภาพส้่งสุ้ด
หากได้ขยะทีค� ดั แยกอย�างมีคณ
ุ ภาพ ทัง� ยังช�วยลดภาระ
ค�าใช้จั�ายในการกำาจััดขยะของท้องถิ�น
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จัากกระบวนการทำางานทีม� กี ารป้ระชุมติิดติามผลอย�าง
ติ�อเนื�องและได้รับความร�วมมือจัากทุกฝ่าย ผลส้ำาเร็จั
จัึงเกิดขึน� อย�างเป้็นร่ป้ธีรรม ในป้ี 2562 ชุมชนทีเ� ข้าร�วม
โครงการส้ามารถคัดแยกขยะพลาส้ติิกส้ะอาดป้ระเภทถุง
และบรรจัุภณ
ั ฑ์์ฟลิ ม์ พลาส้ติิกเข้าระบบรีไซีเคิลได้ป้ระมาณ
300 ติัน ส้ำาหรับแผนงานขั�นติ�อไป้ในป้ีที� 2 ของระยอง

โมเดลนัน� PPP Plastics และองค์กรป้กครองส้�วนท้องถิน�
ติัง� เป้้าขยายพืน� ทีเ� ป้้าหมายเพิม� เติิม และนำาความส้ำาเร็จันี�
ไป้จััดทำาโมเดลโรงเรียน โรงแรม และห้างส้รรพส้ินค้า
เป้้าหมายติ�อไป้ภายในป้ี 2565 จัังหวัดระยองจัะติ้องไม�มี
ขยะพลาส้ติิกในหลุมฝังกลบ และขยะทัง� หมดภายในจัังหวัด
จัะติ้องได้รับการกำาจััดอย�างถ่กวิธีี
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ก�รู้ดำ�เนินง�นอ่�น ๆ ของ PPP Plastics
นอกจัากระยองโมเดลซีึง� เป้็นโมเดลติ้นแบบของการ
นำาหลักเศรษฐกิจัหมุนเวียนไป้ป้รับใช้ในบริบทชุมชนติ�าง
จัังหวัดแล้ว ส้ำาหรับบริบทเขติเมืองนัน� เป้็นการดำาเนินงาน
ในกรุงเทพมหานครภายใติ้ชอ� ื “คลองเติยโมเดล” โดยได้รว� ม
กับ 7 องค์กรชัน� นำาในเขติคลองเติย ร�วมกันศึกษาป้ระเภท
ป้ริมาณขยะ และการจััดการแยกขยะทีเ� กิดขึน� เพือ� จััดทำา
โมเดลย� อ ย เช� น โมเดลโรงแรม ห้ า งส้รรพส้ิ น ค้ า
อาคารส้ำานักงาน เป้็นติ้น เพือ� นำาไป้ส้่ก� ารป้ระยุกติ์ใช้และ
ขยายผลติ�อไป้

ป้ริมาณการรีไซีเคิล และป้ริมาณพลาส้ติิกที�หลุดรอด
ออกส้่ส้� ง�ิ แวดล้อมและทะเล และได้รว� มกับภาคีเครือข�าย
ผลักดันให้เกิดการจััดการถุงห่หิ�วและบรรจัุภัณฑ์์ฟิล์ม
พลาส้ติิกแบบครบวงจัร โดยส้นับส้นุนให้ใช้ถงุ ห่หว� ิ ชนิดหนา
เกินกว�า 36 ไมครอนเพือ� ใช้ซีา�ำ ได้หลาย ๆ ครัง� ก�อนนำามา
รีไซีเคิลเพือ� ทำาเป้็นถุงใช้งานใหม� และอย่ร� ะหว�างการดำาเนิน
โครงการ “Drop Point ถังวนถุง” ร�วมกับโครงการวน
Modern Trade ห้างส้รรพส้ินค้า ส้ถานีนา� ำ มัน รวมถึงส้ถานที�
ติ�าง ๆ เพือ� ติัง� จัุดรับพลาส้ติิกส้ะอาดป้ระเภทถุงห่หว�ิ และ
บรรจัุภณ
ั ฑ์์ฟลิ ม์ พลาส้ติิก นำาไป้รีไซีเคิล เพือ� ให้เกิดการ
PPP Plastics ยังได้รว� มกับภาคส้�วนติ�าง ๆ เพือ� จััดทำา จััดการครบวงจัร คือ “ผลิติ ใช้ และนำากลับไป้ใช้ป้ระโยชน์”
โครงการเกีย� วกับการจััดการขยะพลาส้ติิก เช�น การร�วม
กับส้ถาบันพลาส้ติิกและจัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจััดทำา
ฐานข้อม่ล Material Flow Analysis เพือ� แส้ดงข้อม่ลการผลิติ
การใช้ผลิติภัณฑ์์พลาส้ติิก รวมถึงการจััดการขยะพลาส้ติิก
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เพรู้�ะเศรู้ษฐกิจัหมุนเวียน เปั็นเรู้่�องของทำุกคน
เศรษฐกิจัหมุนเวียนถือเป้็นกุญแจัส้ำาคัญที�จัะส้ร้าง
ความยัง� ยืนทัง� ทางเศรษฐกิจัและส้ิง� แวดล้อม จัึงเป้็นหลักการ
ทีท� กุ คนควรติระหนัก ทำาความเข้าใจั และนำาองค์ความร่้
ไป้ป้รับใช้ให้เข้ากับร่ป้แบบการทำางานและในชีวติิ ป้ระจัำาวัน
ส้ำาหรับกลุม� ผ่ป้้ ระกอบการหรือเจั้าของแบรนด์นน�ั จัึงถือ
เป้็นโจัทย์ส้าำ คัญในฐานะผ่ผ้ ลิติทีติ� อ้ งมองให้เห็นถึงป้ลายทาง
การใช้งานส้ินค้าว�าจัะทำาอย�างไรให้ส้ามารถนำากลับมา
รีไซีเคิลได้ หรือทำาอย�างไรให้นาำ ไป้กำาจััดได้ถก่ วิธีเี มือ� หมดอายุ
การใช้งาน และติ้องทำาอย�างไรจัึงจัะเกิดความยัง� ยืน ซีึง�

ผ่้ป้ระกอบการติ้องมอบโจัทย์นี�ให้กับทั�งการออกแบบ
บรรจัุภัณฑ์์ การเลือกวัส้ดุ หรือการเลือกใช้นวัติกรรม
ควบค่�ไป้กับการส้ร้างการรับร่้ให้ผ่้คนเข้าใจัการใช้งาน
พลาส้ติิกอย�างถ่กติ้อง และส้ำาหรับผ่บ้ ริโภคเองนัน� ก็ส้ามารถ
ช�วยแก้ป้ญ
ั หาได้ดว้ ยการคัดแยกขยะให้ถก่ ติ้อง และส้�งติ�อ
ความร่ส้้ ค�่ นรอบข้าง จันขยายออกเป้็นความส้ำาเร็จัของ
การจััดการขยะในระดับป้ระเทศติ�อไป้
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PPP Plastics เป็็นโครงการที่่ต� อบโจที่ย์์เศรษฐกิจ
หมุุนเวีีย์นได้้อย์่างเป็็นรูป็ธรรมุ เอสซี่จ่ได้้เข้้าร่วีมุใน
ฐานะ Co-founder ซี่ง� ผมุมุ่โอกาสได้้รวี่ มุงานต้ง� แต่ตน้
โครงการ เราร่วีมุก้นสร้างภาค่เครือข้่าย์ภาคร้ฐที่่�
เก่ย์� วีข้้อง ภาคธุรกิจ ตลอด้จน Supply Chain ต้ง� แต่
ผู้ผลิตเมุ็ด้พลาสติก ผู้แป็รรูป็ผลิตภ้ณฑ์์พลาสติก
ผู้ผลิต เจ้าข้องแบรนด้์สินค้าต่าง ๆ ที่่�ใช้้บรรจุภ้ณฑ์์
พลาสติก ห้างสรรพสินค้าและร้านสะด้วีกซี้อ� รวีมุถึ่ง
องค์กรต่าง ๆ ที่่�เก่�ย์วีข้้องก้บพลาสติกอาที่ิเช้่น
กลุมุ่ พลาสติกสภาอุตสาหกรรมุ สมุาคมุอุตสาหกรรมุ
พลาสติก สถึาบ้นพลาสติก รวีมุถึ่งภาคป็ระช้าส้งคมุที่้ง� ใน
และต่างป็ระเที่ศ เพ่�อร่วีมุก้นสร้างระบบและโครงการ
ต้นแบบเพ่�อให้ภาคร้ฐและภาคธุรกิจนำาไป็ข้ย์าย์ผล
เพ่�อลด้ป็ริมุาณข้ย์ะพลาสติกในที่ะเลไที่ย์ และนำาข้ย์ะ
พลาสติกเป็้าหมุาย์ให้กล้บมุาใช้้ป็ระโย์ช้น์ให้มุากที่่ส� ดุ้
ควีามุที่้าที่าย์ข้องโครงการน่�อย์ู่ที่่�การเป็ล่�ย์น
พฤติกรรมุข้องคนในส้งคมุให้เกิด้การแย์กข้ย์ะที่่ต� น้ ที่าง
ซี่ง� จะต้องอาศ้ย์การสร้างควีามุตระหน้กเรือ� งการค้ด้แย์ก
ก้บ Stakeholders ที่่เ� ก่ย์� วีข้้องที่้ง� หมุด้ ได้้แก่ ภาคร้ฐ
และภาคธุรกิจที่่เ� ก่ย์� วีข้้อง ผูล้ งทีุ่นด้้านการจ้ด้การข้ย์ะ
ป็ระช้าช้น และน้กที่่องเที่่ย์� วี ซี่ง� ต้องวีางกฏระเบ่ย์บ และการ
จ้ด้การองค์รวีมุจ่งจะป็ระสบควีามุสำาเร็จได้้ รวีมุถึ่ง
การสน้นสนุนที่างการเงิน ควีามุรูค้ วีามุสามุารถึข้อง
บุคลากร เพ่อ� จ้ด้ที่ำาระบบและโครงการต้นแบบเพ่อ� นำาไป็
ต่อย์อด้และข้ย์าย์ผลที่้�วีป็ระเที่ศ
ผมุข้อฝากเรือ� งการเป็็นต้วีอย์่างที่่ด้� ด้่ า้ นการแย์ก
ข้ย์ะ โด้ย์ข้อให้ที่กุ ที่่านเริมุ� แย์กข้ย์ะอย์่างน้อย์ 4 ป็ระเภที่
ค้อ ข้ย์ะอินที่รีย์์ ข้ย์ะที่่�รีไซีเคิลได้้(รวีมุถึ่งบรรจุภ้ณฑ์์
พลาสติกสะอาด้ที่่ใ� ช้้แล้วี) ข้ย์ะที่้วี� ไป็(รวีมุถึ่งพลาสติก
ที่่ป็� นเป็้อ� น) และข้ย์ะอ้นตราย์ออกจากก้น เพ่อ� ให้นาำ ไป็
ใช้้ป็ระโย์ช้น์ ได้้ การเริ�มุต้นที่่�ต้วีเราจะข้ย์าย์ผลไป็ที่่�
ครอบคร้วีและส้งคมุข้้างเค่ย์ง เพ่อ� ลูกหลาน เพ่อ� ส้งคมุ
ที่่�ด้่ข้้�น

ธน�ชัย ปัิยะศรู้ีทำอง
Program Manager Circular Economy
ธุรกิจเคมุิคอลส์ เอสซี่จ่
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SPECIAL SCOOP สกู๊๊�ปพิิเศษ

5 นวััตกรรมป้้องกันโควัิด-19 แบบเคลื่่อ� นที่่�
โซลืู่ชันั ครบวังจรจากธุุรกิจเคมิคอลื่ส์์ เอส์ซ่จ่

FIVE INNOVATIONS AGAINST COVID-19:
COMPREHENSIVE SOLUTIONS BY CHEMICALS BUSINESS, SCG

ในช่่ ว งการแพร่ ร ะบาดของเช่้ � อ โควิ ด -19 ในประเทศไทยน้ �
ธุุรกิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซี้จ้ ได้เร่งนำาท้มิร่วมิพัฒนาส์ินค้าและบริการ
ท้ต� อบโจทย์การใช่้งานจริงของบุคลากรทางการแพทย์ เพ่อ� การปฎิิบตั ิ
งานท้มิ� ป้ ระส์ิทธุิภาพในช่่วงการแพร่ระบาดของเช่้อ� โควิด-19 โดยท้มิ
Medical and Well Being ในธุุรกิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซี้จ้ ได้นาำ ประส์บการณ์์
ในการออกแบบวัส์ดุอปุ กรณ์์ทางการแพทย์ทผ่�้ า่ นมิา รวมิถึึงความิร้้
ความิเช่้ย� วช่าญด้านวัส์ดุศาส์ตร์ มิาใช่้ในการพัฒนานวัตกรรมิกลุมิ่

Mobile Isolation Unit หรือนวัตกรรมิป้องกันโควิด-19 แบบ
เคล้อ� นท้ข� น�้ โดยทางท้มิได้ทาำ งานอย่างใกล้ช่ดิ กับบุคลากรทางแพทย์
ทำาความิเข้าใจวิธุป้ ฎิิบตั งิ าน รวมิถึึงรับฟัังปัญหาและข้อจำากัดท้เ� คยมิ้
เพ่�อนำามิาเป็นโจทย์ ในการออกแบบผ่ลิตภัณ์ฑ์์และเล้อกใช่้วัส์ดุท้�มิ้
คุณ์ส์มิบัตเิ หมิาะส์มิท้ส์� ดุ จากนัน� จึงร่วมิกับพันธุมิิตรในการผ่ลิตส์ินค้า
ตอบโจทย์ทง�ั บุคลากรทางแพทย์ผ่ใ้ ช่้งานและผ่้ร้ บั บริการให้ได้มิากท้ส์� ดุ
ภายในระยะเวลาท้�จำากัด
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“เอสซีีจีต้ี อ้ งการเป็็นส่วนหน่ง� ที่ีจี� ะช่่วยให้ป็ระเที่ศไที่ย
ผ่่านพ้้นวิกฤต้โควิดได้โดยเร็วที่ี�สุด เราดีใจีและภููมิิใจี
ที่ี�ได้ร่วมินำาความิเช่ี�ยวช่าญมิาพ้ัฒนาเป็็นนวัต้กรรมิที่ี�
สามิารถช่่วยเหลือกองที่ัพ้หน้าที่ัง� ที่ีมิแพ้ที่ย์และพ้ยาบาล
ให้ที่ำางานได้อย่างป็ลอดภูัยมิากขึ้่�น รวมิถ่งดูแลผู่้ป็่วย
ได้อย่างมิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้” ดร. สุุรชา อุุดมศัักด์� ผู้้ช� ว่ ย
ผู้้จั� ดั การใหญ่่ สุายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ธุุรก์จั
เคม์คอุลสุ์ เอุสุซีีจัี กล่าวถ่งความิต้ั�งใจีขึ้องเอสซีีจีี
คุณศัุภธุ์ดา รัตนสุวัสุด์� Medical and Well-being
Business Manager เล่าถ่งการกระบวนที่ำางานว่า “เรานำา
การที่ำางานในรูป็แบบการบริการที่ี�ครบวงจีรหรือ total
service solution provider ที่ีเ� ราที่ำาร่วมิกับลูกค้าขึ้องเรา
อยูแ่ ล้ว มิาป็รับใช่้กบั การพ้ัฒนานวัต้กรรมิต้้านโควิด-19
ครัง� นี� โดยเน้นการที่ำางานร่วมิกับลูกค้าเพ้ือ� ค้นหาความิ
ต้้องการที่ีแ� ที่้จีริง เป็ลีย� นจีากไอเดียให้ออกมิาเป็็นสินค้า
ในส่วนนวัต้กรรมิต้้านโควิด-19 ในกลุมิ่ Mobile Isolation
Unit นีเ� ราที่ำางานกลมิกลืนเป็็นที่ีมิเดียวกันกับคุณหมิอ
ศ่กษาที่ำาความิเขึ้้าใจีลักษณะการป็ฎิิบต้ั งิ านขึ้องคุณหมิอ
และฟัังก์ช่ันที่ี�อยากได้จีากอุป็กรณ์แต้่ละต้ัว เพ้ื�อมิา
พ้ัฒนาและออกแบบเป็็นสินค้า ซี่�งความิที่้าที่ายหลัก
ขึ้องการที่ำางานในครัง� นีค� อื การแขึ้่งกับเวลา ต้้องเร่งพ้ัฒนา
สินค้าออกมิาในระยะเวลาอันสัน� เพ้ือ� ให้สามิารถนำาไป็
ใช่้ป็ระโยช่น์ช่ว่ ยเหลือบุคลากรที่างการแพ้ที่ย์ได้ที่นั ที่่วงที่ี”
สำาหรับนวัต้กรรมิป็้องกันโควิด-19 แบบเคลื�อนที่ี�
เป็็นอุป็กรณ์เสริมิพ้ิเศษเพ้ือ� ป็้องกันการแพ้ร่กระจีายขึ้อง
เช่ื�อระหว่างป็ฎิิบัต้ิงานขึ้องเจี้าหน้าที่ี�ที่างการแพ้ที่ย์
โดยมิี 5 นวัต้กรรมิดังนี�
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กระจีายขึ้องเช่ือ� สูภู่ ายนอกด้วยระบบความิดันลบ โดย
อากาศในห้องจีะถูกดูดออกผ่่านเครื�องกรองเช่ื�อโรค
ระดับ HEPA ที่ี�สามิารถกรองอนุภูาคขึ้นาดเล็ก เช่่น
ใช่้ต้ิดต้ั�งภูายในห้องฉุุกเฉุิน ห้องไอซีียู หรือห้องพ้ัก PM2.5 PM1 รวมิถ่งแบคที่ีเรียและไวรัสได้
ผู่ป็้ ว่ ย เพ้ือ� ให้แพ้ที่ย์และพ้ยาบาลสามิารถที่ำาการรักษา
ผู่้ป็่วยได้อย่างที่ันที่่วงที่ีโดยไมิ่ต้้องเคลื�อนย้ายผู่้ป็่วย
ห้องแยกป็้องกันเช่ือ� ความิดันลบมิีวสั ดุหลักคือโครง
และอุป็กรณ์ช่่วยช่ีวิต้อื�น ๆ สามิารถป็้องกันการแพ้ร่ โลหะ ผ่้าใบ และพ้ลาสต้ิก PVC แบบใส ออกแบบเป็็น
ป็ระตู้ 2 ช่ัน� และเป็็นซีิป็รูด 2 ที่างเพ้ือ� ให้เขึ้้าออกได้สะดวก
โดยห้อง 2 ช่ั�นป็ระกอบด้วย ส่วนช่ั�นนอกที่ี�ควบคุมิ
ความิดันขึ้องห้องช่ั�นในให้คงที่ี� ป็้องกันการเล็ดลอด
ขึ้องเช่ือ� โรคขึ้ณะเดินเขึ้้า-ออก เจี้าหน้าที่ีส� ามิารถใช่้เป็็น
พ้ื�นที่ี�เป็ลี�ยนชุ่ดได้ที่ันที่ีเพ้ื�อความิป็ลอดภูัย รวมิถ่งใช่้
ที่ิง� ขึ้ยะต้ิดเช่ือ� ได้ ส่วนช่ัน� ในสำาหรับผู่ป็้ ว่ ย ออกแบบให้มิี
ช่่องสำาหรับสอดเครื�องมิือเพ้ื�อช่่วยเรื�องระบบหายใจี
มิีต้ะขึ้อต้ัวเกีย� วอเนกป็ระสงค์สาำ หรับแขึ้วนอุป็กรณ์จีาำ เป็็น
มิีช่่องที่ี�ต้รงกับต้ำาแหน่งเช่ื�อมิต้่ออุป็กรณ์ สายไฟั และ
เครือ� งช่่วยช่ีวต้ิ ที่ีอ� ยูด่ า้ นนอก รวมิที่ัง� มิีช่อ่ งสำาหรับมิือสอด
เพ้ื�อที่ำาหัต้ถการจีากด้านนอกด้วย

ห้้องแยกป้้องกันเชื้้�อความดัันลบแบบเคล้�อนที่่�
(Negative Pressure Isolation Room)
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ห้้องตรวจเชื้้�อความดัันลบห้รือบวกแบบเคล้�อนที่่� (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)
ออกแบบเป็็นห้องที่รงกระบอกแนวต้ัง� สำาหรับผู่ป็้ ว่ ย
1 คน ต้่อ 1 ห้อง สำาหรับใช่้ต้รวจีวินจีิ ฉุัย (Swab) โดยไมิ่ต้อ้ ง
สัมิผ่ัสโดยต้รงกับผู่้ป็่วย ใช่้ระบบป็รับความิดันอากาศ
เพ้ื�อป็้องกันการแพ้ร่กระจีายขึ้องเช่ื�อโรค โดยสามิารถ
กำาหนดก่อนต้ิดต้ัง� ได้วา่ จีะให้เป็็นห้องความิดันลบหรือ
บวกขึ้่�นอยู่กับวัต้ถุป็ระสงค์การใช่้งานขึ้องแพ้ที่ย์ โดย
ห้องความิดันลบ ใช่้เมิื�อต้้องการต้รวจีเช่ื�อโดยแพ้ที่ย์
อยู่ด้านนอก เหมิาะกับการต้รวจีผู่้ป็่วย PUI (Patient
Under Investigation) และใช่้งานภูายในอาคาร ส่วนห้อง
ความิดันบวก ใช่้เมิื�อแพ้ที่ย์อยู่ด้านใน เหมิาะกับการ
ต้รวจีคนไขึ้น้ อก (OPD) ที่ีมิ� จีี าำ นวนมิาก ควรต้ิดต้ัง� ภูายนอก
อาคารที่ี�มิีอากาศถ่ายเที่ได้ดี

ด้านหน้าเจีาะช่่องและป็ิดด้วยพ้ลาสต้ิกใสเพ้ื�อให้
แพ้ที่ย์มิองเห็นและสื�อสารกับผู่้ป็่วยได้ มิีช่่องสอดมิือ
สำาหรับที่ำาหัต้ถการได้จีากที่ัง� ภูายในและภูายนอกต้ามิ
การต้ิดต้ั�งระบบความิดันอากาศ สามิารถส่งอุป็กรณ์
การต้รวจีผ่่านช่่องด้านหน้า โดยใช่้ระบบ Pass Box
ที่ี�เป็็นซีิป็ 2 ช่ั�น เพ้ื�อป็้องกันการแพ้ร่กระจีายขึ้องเช่ื�อ
ด้านบนเป็็นต้ะแกรง Fillet ดักกรองเช่ื�อโรคโครงสร้าง
ผ่ลิต้จีากอะลูมิิเนียมิอัลลอย ย่ดครอบด้วยผ่้าใบ PVC
เคลื�อนย้ายสะดวก ต้ิดต้ั�งได้ง่ายและรวดเร็ว
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แคป้ซูลเคล้�อนย้ายผู้ป้่วยความดัันลบ
(Patient Isolation Capsule)
ออกแบบให้มิขึ้ี นาดพ้อดีสาำ หรับการเคลือ� นย้ายผู่ป็้ ว่ ย
ต้ิดเช่ือ� 1 คน คำาน่งถ่งการใช่้งานจีริงโดยมิีช่อ่ งเป็ิด-ป็ิด
รอบต้ัวผู่ป็้ ว่ ย จี่งสะดวกสำาหรับแพ้ที่ย์และพ้ยาบาลใน
การที่ำาหัต้ถการต้ามิต้ำาแหน่งต้่าง ๆ ได้อย่างป็ลอดภูัย
มิีที่ี�ใส่เสานำ�าเกลือ และสามิารถต้่อกับโต้๊ะวางอุป็กรณ์
ที่างการแพ้ที่ย์ได้ ผ่่านการที่ดสอบโดยแพ้ที่ย์ผ่เู้ ช่ีย� วช่าญ
ภูายในแคป็ซีูลมิีระบบความิดันลบสำาหรับเคลือ� นย้าย
ผู่ป็้ ว่ ยได้ 3 ช่ัว� โมิง โดยอากาศภูายในจีะถูกดูดออกและ
ผ่่านเครือ� งกรองเช่ือ� โรค Powered Air Purifying Respirators
(PAPR) with HEPA จีับไวรัส H1N1 และละอองไวรัส
อื�น ๆ มิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้สูงถ่ง 99.97% ต้ามิเกณฑ์์การ
ที่ดสอบขึ้อง NIOSH P100 เพ้ื�อป็้องกันการต้ิดเช่ื�อต้่อ
ผู่้เคลื�อนย้ายและบุคคลภูายนอก

แคป้ซูลเคล้�อนย้ายผู้ป้่วยความดัันลบขนาดัเล็กสำำาห้รับเข้าเครื�อง CT Scan
(Small Patient Isolation Capsule for CT scan)
ใช่้สาำ หรับการเคลือ� นย้ายผู่ป็้ ว่ ยต้ิดเช่ือ� 1 คน เพ้ือ� เขึ้้า ให้โครงสร้างไร้โลหะช่่วงบน ผ่่านการที่ดสอบโดยแพ้ที่ย์
รับการต้รวจีผ่่านเครือ� ง CT Scan โดยเฉุพ้าะ จี่งออกแบบ ผู่้เช่ี�ยวช่าญ มิีช่่องเป็ิด-ป็ิดรอบต้ัวผู่้ป็่วย จี่งสะดวก
สำาหรับแพ้ที่ย์และพ้ยาบาลในการที่ำาหัต้ถการต้ามิ
ต้ำาแหน่งต้่าง ๆ ได้อย่างป็ลอดภูัย ภูายในแคป็ซีูล
มิีระบบความิดันลบสำาหรับเคลือ� นย้ายผู่ป็้ ว่ ยได้ 3 ช่ัว� โมิง
โดยอากาศภูายในจีะถูกดูดออกและผ่่านเครื�องกรอง
เช่ือ� โรค Powered Air Purifying Respirators (PAPR) with
HEPA จีับไวรัส H1N1 และละอองไวรัสอืน� ๆ มิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้
สูงถ่ง 99.97% ต้ามิเกณฑ์์การที่ดสอบขึ้อง NIOSH P100
เพ้ือ� ป็้องกันการต้ิดเช่ือ� ต้่อผู่เ้ คลือ� นย้ายและบุคคลภูายนอก

17

SPECIAL SCOOP

อุป้กรณ์์ครอบศี่รษะคนไข้เพื่่�อลดัการฟุ้้้งกระจายของเชื้้�อ สำำาห้รับงานที่ันตกรรม (Dent Guard)
ออกแบบมิาเพ้ือ� ลดการสัมิผ่ัสละอองนำา� ที่ีฟั� งุ้ กระจีาย
ในขึ้ณะป็ฏิิบต้ั งิ าน ช่่วยลดโอกาสการต้ิดเช่ือ� จีากผู่ป็้ ว่ ย
มิีขึ้นาดเหมิาะกับมิาต้รฐานขึ้องเก้าอีที่� นั ต้กรรมิ สามิารถ
ป็รับให้กระช่ับกับขึ้นาดขึ้องเก้าอีต้� า่ ง ๆ ได้ อุป็กรณ์มิช่ี อ่ ง
เป็ิดที่ั�งด้านซี้าย ขึ้วา และด้านบนเหนือศีรษะคนไขึ้้
เพ้ื�อความิสะดวกในการที่ำาหัต้ถการ โดยด้านบนเป็็น
พ้ลาสต้ิกใสพ้ิเศษเพ้ื�อช่่วยให้ที่ันต้แพ้ที่ย์มิองเห็นได้
ช่ัดเจีน ไมิ่สะที่้อนแสงไฟั ด้านล่างหุมิ้ ด้วยวัสดุที่มิ�ี คี วามินุมิ่
เพ้ือ� ลดการกดที่ับจีากนำา� หนักต้ัวขึ้องผู่ป็้ ว่ ยบริเวณไหล่
ที่ั�งสองด้าน โครงที่ำาจีากเหล็กเคลือบสี ครอบด้วย
พ้ลาสต้ิ ก PVC แบบใส มิี ค วามิแขึ้็ ง แรง ที่นที่าน
นำา� หนักเบา สามิารถถอดที่ำาความิสะอาดฆ่่าเช่ือ� ได้งา่ ย
และรวดเร็ว

โดยที่ีผ่� า่ นมิา เอสซีีจีี และพ้ันธิมิิต้รได้รว่ มิกันส่งมิอบ
นวัต้กรรมิสินค้าต้้านโควิด-19 ให้แพ้ที่ย์ พ้ยาบาล และ
เจี้าหน้าที่ี�สามิารถนำาไป็ใช่้ดูแลผู่้ป็่วย ช่่วยเพ้ิ�มิความิ
ป็ลอดภูัยและมิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้ในการที่ำางาน เพ้ื�อเป็็น
ส่วนหน่ง� ที่ีจี� ะช่่วยให้ป็ระเที่ศไที่ยสามิารถก้าวผ่่านวิกฤต้นี�
ไป็ได้โดยเร็ว
สอบถามิรายละเอียดเพ้ิ�มิเต้ิมิเกี�ยวกับสินค้าได้ที่ี�
medandwellness@scg.com
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MONO MATERIAL

MONO MATERIAL PACKAGING
บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อตอบโจุทย์์หลัักเศรษฐกิจุหมุุนเวีีย์น
MONO-MATERIAL PACKAGING:
PACKAGING FOR THE CIRCULAR ECONOMY

ในยุุคปััจจุบันั น้ผู้� บั�้ ริิโภคทั่ัว� โลกโดยุเฉพาะกลุม� คนริุน� ใหม�มแ้ นวโน�ม
หันมาใส่�ใจเริ่อ� งของส่่ง� แวดล�อมมากข้น� เริ่อ� ยุ ๆ จะเห็นได�จากพฤติ่กริริม
การิติัดส่่นใจเลือกซื้ือ� ส่่นค�าและบัริิการิทั่้เ� ปัล้ยุ� นแปัลงไปั เจ�าของแบัรินด์
ส่่นค�าเองติ�างก็คาำ นึงถึึงปัลายุทั่างของส่่นค�าหลังการิใช้�งานมากข้น�

หลักเศริษฐก่จหมุนเวียุน หริ่อ Circular Economy จึงถึ้กหยุ่บัยุกข้น�
มาเปั็นแนวปัฎิ่บัติั ข่ องทั่ัง� ห�วงโซื้� ติัง� แติ�ผู้ผู้�้ ล่ติวัติถึุดบั่ ผู้้ผู้� ล่ติส่่นค�า เจ�าของ
แบัรินด์ส่น่ ค�า ผู้้�ใช้�งานส่่นค�า ไปัจนถึึงปัลายุทั่างการิจัดการิหลังการิ
ใช้�งานส่่นค�า
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บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ช้นิดุอ่อนติัว หร่อ Flexible Packaging มื่ักผล่ิติ
จุากฟิล่มื่์ ท่ปั� ระกอบไปัดุ้วยช้ัน้ ของวัสดุุหล่ายปัระเภัท ทัง้ น่้
ก็เพ่อ� ให้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์มื่ค้่ ณ
ุ สมื่บัติติิ อบโจุทย์การใช้้งานท่�
หล่ากหล่ายไดุ้ในช้ิน้ เดุ่ยว ติัวอย่างเช้่น ปั้องกันการซึ่ึมื่ผ่าน
ของอากาศแล่ะค้วามื่ช้่้น มื่่ค้วามื่แข็งแรงเพ่ยงพอท่�
จุะรักษาสินค้้าภัายในไดุ้ ทนติ่ออุณหภัูมื่ิขณะใช้้งาน
แล่ะพิมื่พ์ไดุ้สวยงามื่ เปั็นติ้น

โดุยทัว� ไปัแล่้วบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ช้นิดุอ่อนติัวมื่ักจุะปัระกอบ
เมื่่�อกล่่าวถึึงบรรจุุภััณฑ์์พล่าสติิกในปััจุจุุบัน ซึ่ึ�งเปั็น
กลุ่มื่่ ปัระเภัทสินค้้าท่มื่� ก่ ารใช้้วสั ดุุพล่าสติิกสูงท่ส� ดุุ แล่ะ ดุ้วยช้ัน้ ติ่าง ๆ ซึ่ึง� มื่่หน้าท่� 3 ส่วนหล่ัก ๆ แติกติ่างกันไปั
ใช้้งานกันอย่างแพร่หล่ายเน่อ� งจุากปัระโยช้น์ในการปักปั้อง ผู้ผล่ิติจุึงนิยมื่เล่่อกใช้้วัสดุุท่�มื่่คุ้ณสมื่บัติิโดุดุเดุ่นแล่ะ
คุ้ณภัาพแล่ะย่ดุอายุของสินค้้าท่บ� รรจุุภัายใน จุะพบว่า เหมื่าะสมื่กับการใช้้งานในแติ่ล่ะส่วน ดุังน่้
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Sealing Layer
Barrier Layer
Printing Layer

ชั้้น� นอกสุุด ทำำ�หน้�ทำ่เ� ป็็นชั้้น� พิิมพิ์ ใช้้ในการส่อ� สารกับ
ผูบ้ ริโภัค้ ไมื่่วา่ จุะเปั็นการพิมื่พ์ฉล่าก หร่อส่อ� สารแบรนดุ์
สินค้้า หร่อเพ่อ� ค้วามื่สวยงามื่ โดุยวัสดุุสาำ หรับฟิล่มื่์ ช้ัน้ น่้
จุะติ้องมื่่ค้วามื่แข็ง ทรงรูปั (High Stiffness) ไมื่่ยดุ่ ย้วย
(Low Elongation) เพ่อ� การพิมื่พ์ทส่� วยงามื่ ค้มื่ช้ัดุ ฟิล่มื่์ ท่�
นิยมื่ใช้้ ไดุ้แก่ PET, Nylon แล่ะ BOPP (Biaxially Oriented
Polypropylene)
ชั้้น� กล�ง ทำำ�หน้�ทำ่เ� ป็็น barrier หร่อช้ัน้ ท่ปั� อ้ งกันการซึ่ึมื่
ผ่านของอากาศแล่ะค้วามื่ช้่น้ ซึ่ึง� เปั็นสาเหติุหล่ักท่ท� าำ ให้
สินค้้าภัายในบางปัระเภัทเส่ยหาย หร่อเส่อ� มื่สภัาพ เช้่น
สินค้้าท่�อยู่ในรูปัแบบผง ไมื่่ว่าจุะเปั็นกาแฟ ค้ร่มื่เท่ยมื่
ท่จุ� ะจุับติัวเปั็นก้อนไดุ้งา่ ยเมื่่อ� โดุนอากาศหร่อค้วามื่ช้่น้
ฟิล่มื่์ ท่น� ยิ มื่ใช้้จุงึ ติ้องมื่่ค้า่ การซึ่ึมื่ผ่านของออกซึ่ิเจุนแล่ะ
นำา้ ติำา� (OTR; Oxygen Transmission Rate and WVTR;

Water Vapor Transmission Resistance) ไดุ้แก่
อลู่มื่เิ น่ยมื่ แล่ะ Metalized Film หร่อฟิล่มื่์ ท่เ� ค้ล่่อบดุ้วย
ไอระเหยของอลู่มื่ิเน่ยมื่ เปั็นติ้น
ชั้้น� ในสุุด เรี่ยกว่่�ชั้้น� ซี่ล (Sealant) เพราะติ้องสามื่ารถึ
ซึ่่ล่ปัิดุผนึกบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไดุ้แข็งแรง ไมื่่รวั� ซึ่ึมื่ อ่กทัง้ เปั็นช้ัน้
ท่ใ� ห้ค้วามื่แข็งแรงกับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์โดุยรวมื่ จุึงติ้องมื่่ค้วามื่
เหน่ยวรับนำา้ หนักไดุ้ดุ่ (Toughness) บางช้นิดุยังสามื่ารถึ
ใช้้ซึ่ล่่ ทับไปับนเศษอาหารหร่อนำา้ มื่ันท่อ� าจุกระเดุ็นระหว่าง
บรรจุุไดุ้ดุ่ วัสดุุทน่� ยิ มื่ใช้้จุงึ ติ้องมื่่จุดุุ หล่อมื่เหล่วติำา� เพ่อ� ให้
สามื่ารถึใช้้ค้วามื่ร้อนติำา� แล่ะซึ่่ล่ปัิดุผนึกไดุ้อย่างรวดุเร็ว
ช้่วยเพิ�มื่กำาล่ังการผล่ิติ (productivity) ไดุ้แก่ LLDPE
(Linear Low Density Polyethylene) แล่ะ CPP (Cast
Polypropylene)
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ดุ้วยค้วามื่ท่บ� รรจุุภัณ
ั ฑ์์ช้นิดุอ่อนติัวปัระกอบดุ้วยวัสดุุ
หล่ายปัระเภัทท่มื่� ค้่ ณ
ุ สมื่บัติติิ า่ งกัน จุุดุหล่อมื่เหล่วติ่างกัน
แล่ะไมื่่สามื่ารถึแกะหร่อดุึงแยกออกจุากกันไดุ้ จุึงไมื่่
ติอบโจุทย์การร่ไซึ่เค้ิล่ เพราะการร่ไซึ่เค้ิล่ให้เกิดุปัระสิทธิิภัาพ
สูงสุดุนัน้ จุะติ้องแยกเอาวัสดุุปัระเภัทเดุ่ยวกันมื่าร่ไซึ่เค้ิล่
ดุ้วยกัน แติ่หากนำาไปัเข้ากระบวนการร่ไซึ่เค้ิล่ทัง้ ช้ิน้ จุะทำา
ให้พล่าสติิกร่ไซึ่เค้ิล่ท่�ไดุ้มื่่คุ้ณสมื่บัติิล่ดุล่ง เน่�องจุาก
จุุดุหล่อมื่เหล่วของวัสดุุทั้ง 3 ช้ั้นท่�แติกติ่างกันมื่าก
ยกติัวอย่างเช้่น ซึ่องขนมื่ขบเค้่ย้ ว หร่อซึ่องกาแฟ ซึ่ึง� ปัระกอบ
ดุ้วยช้ัน้ PET, อลู่มื่เิ น่ยมื่ แล่ะ CPP หากนำาไปัร่ไซึ่เค้ิล่โดุย
การหล่อมื่ดุ้วยอุณหภัูมื่ติิ าำ� ช้ัน้ อลู่มื่เิ น่ยมื่ท่มื่� จุ่ ดุุ หล่อมื่เหล่ว
สูงก็จุะไมื่่ล่ะล่าย เหล่่อเปั็นสิง� ปันเปั้อ� นในเมื่็ดุพล่าสติิก
ร่ไซึ่เค้ิล่ท่ไ� ดุ้ แติ่หากนำาไปัหล่อมื่ดุ้วยอุณหภัูมื่สิ งู พล่าสติิก
ช้ัน้ CPP ท่มื่� จุ่ ดุุ หล่อมื่เหล่วติำา� ก็จุะเส่อ� มื่สภัาพ ทำาให้ไดุ้
เมื่็ดุพล่าสติิกร่ไซึ่เค้ิล่ท่ส� ญ
ู เส่ยคุ้ณสมื่บัติใิ นการใช้้งาน
ไปันั�นเอง
จุากค้วามื่ติ้องการของติล่าดุท่�ติ้องการติอบโจุทย์
เศรษฐกิจุหมืุ่นเว่ยนดุ้วยการนำาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พล่าสติิกท่ผ� า่ น
การใช้้งานแล่้วกล่ับมื่าร่ไซึ่เค้ิล่ไดุ้อย่างมื่่ปัระสิทธิิภัาพ
สูงสุดุ ผู้ผล่ิติบรรจุุภััณฑ์์จุึงมื่องหาวัสดุุทดุแทน ซึ่ึ�งการ
ผล่ิติบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ Mono Material ก็เปั็นหนึง� ในทางเล่่อก
ในการแก้ไขปััญหาน่้

Mono Material เปั็นแนวโน้มื่ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพ่อ� การ
ร่ไซึ่เค้ิล่ท่น� า่ จุับติามื่อง ผูผ้ ล่ิติเมื่็ดุพล่าสติิกจุากทัว� โล่ก ติ่างก็
มืุ่่งมื่ั�นวิจุัยพัฒนานวัติกรรมื่เพ่�อมื่าช้่วยแก้ไขปััญหาน่้
สำาหรับธิุรกิจุเค้มื่ิค้อล่ส์ เอสซึ่่จุเ่ องก็ไดุ้วจุิ ยั พัฒนา Mono
Material Solution ทัง้ ท่เ� ปั็น PP แล่ะ PE เพ่อ� ให้ค้รอบค้ลุ่มื่
การใช้้งานบรรจุุภััณฑ์์ส่วนใหญ่

เมื่่อ� ผูปั้ ระกอบการทัง้ ผูผ้ ล่ิติแล่ะเจุ้าของแบรนดุ์สนิ ค้้า
ติ่างปัรับติัวเพ่อ� เปั็นส่วนสำาค้ัญในการขับเค้ล่่อ� นเศรษฐกิจุ
หมืุ่นเว่ยนให้เกิดุขึน้ แล่้ว เราทุกค้นในฐานะผูบ้ ริโภัค้ก็มื่่
บทบาทท่ติ� อ้ งมื่่สว่ นร่วมื่รับผิดุช้อบในการใช้้งานสินค้้า
เริ�มื่จุากปัรับเปัล่่�ยนพฤติิกรรมื่ดุ้วยหล่ักการง่าย ๆ ค้่อ
ใช้้ให้ค้มืุ่้ แยกให้เปั็น แล่ะทิง้ ให้ถึกู เพ่อ� ให้วสั ดุุทมื่่� มื่่ ลู่ ค้่า
หล้กก�รีของบรีรีจุุภัณ
้ ฑ์์ Mono Material คืือ ก�รีเลือก ไดุ้กล่ับเข้าสูก่ ระบวนการร่ไซึ่เค้ิล่ ส่วนวัสดุุทไ่� มื่่สามื่ารถึ
ใชั้้ว่้สุดุพิล�สุติิกป็รีะเภัทำเด่ยว่ก้นทำ้�งหมด เชั้่น PE ร่ไซึ่เค้ิล่ไดุ้ก็จุะไมื่่ไปัปัะปัน แล่ะไดุ้รับการกำาจุัดุอย่าง
ทำ้ง� หมด หรีือ PP ทำ้ง� หมดม�ผลิติเป็็นฟิิลม์ ชั้้น� ติ่�ง ๆ ถึูกวิธิ่นั�นเอง
ในบรีรีจุุภัณ
้ ฑ์์ โดุยสิง� สำาค้ัญค้่อติ้องสามื่ารถึค้งคุ้ณสมื่บัติิ
การใช้้งานท่เ� ท่ยบเท่ากับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เดุิมื่ให้ไดุ้ เกิดุเปั็น
ค้วามื่ท้าทายของผูผ้ ล่ิติวัสดุุพล่าสติิกท่ติ� อ้ งอาศัยเทค้โนโล่ย่
แล่ะนวัติกรรมื่ในการผล่ิติเมื่็ดุพล่าสติิกท่มื่� ค้่ ณ
ุ สมื่บัติทิ ดุ่� ข่ นึ้
หร่อการใช้้สารเพิมื่� ปัระสิทธิิภัาพเพ่อ� ใช้้ทดุแทนวัสดุุปัระเภัท
อ่�นดุังท่�กล่่าวมื่าไดุ้
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เจาะใจคนเด่่น

เปิิดมุุมุมุองบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
วััสดุที่่�ติอบโจุที่ย์์การใช้้งานและสิ�งแวัดล้อมุ
A NEW PERSPECTIVE ON PLASTIC PACKAGING
AS A FUNCTIONAL AND ECO-FRIENDLY ALTERNATIVE

ในโลกยุุคปััจจุบันั น้ส� ามารถกล่าวได้้วา่ ‘พลาสติิก’ คือวัสดุ้ที่ม�้ ค้ วาม
สำาคัญเก้ยุ� วข้้องกับัชี้วติิ ปัระจำาวันข้องเราทีุ่กคนเปั็นอยุ่างมาก นัน� ก็เพราะ
พลาสติิกม้สมบััติสิ ามารถติอบัโจที่ยุ์ความติ้องการในการใชี้งานได้้อยุ่าง
หลากหลายุ ไม่ว่าจะเปั็นความแข้็งแรง ความเหน้ยุว ความยุืด้หยุุ่น
ความใส ข้้น� รูปัที่รงติ่าง ๆ ได้้ด้้ นอกจากน้เ� ร่อ� งข้องความสะอาด้และ
ปัลอด้ภััยุเมือ� ใชี้กบัั อาหารก็เปั็นอ้กจุด้เด้่นสำาคัญที่้ที่� าำ ให้พลาสติิกได้้
รับัความนิยุม

All Around Plastics ฉบัับัน้�จึงข้อชีวนทีุ่กคนมาพบักับับัที่
สัมภัาษณ์์ อาจารย์์มย์ุรี ภาคลำำาเจีย์ก ที่ี�ปรึกษาสถาบัันพลำาสติิก
แลำะผู้้�เชี่ี�ย์วชี่าญด้�านบัรรจุภัณฑ์์ ที่้�จะมาพูด้คุยุเจาะลึกถึงพลาสติิก
สำาหรับับัรรจุภัณ์
ั ฑ์์และเปัิด้มุมมองด้้านสิง� แวด้ล้อมข้องพลาสติิก ที่ัง�
จากติ้นที่างการผลิติและปัลายุที่างการใชี้งานข้องผู้บัริโภัค
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มองพลาสติิกในมุมการใช้้งาน
พลาสติิกถููกคิิดคิ้นขึ้้�นมาเม่�อ 113 ปีีที่่�แล้วด้วย
จุุดปีระสงคิ์หลักก็เพ่�อมาที่ดแที่นการใช้้วัสดุธรรมช้าติิ
แก้ว และโลหะ โดยได้รบั คิวามนิยมอย่างแพร่หลายจุน
มาถู้งปีัจุจุุบนั คิวามก้าวหน้าขึ้องอุติสาหกรรมปีิโติรเคิม่
ได้นาำ ไปีสูก่ ารพัฒนาช้นิดขึ้องพลาสติิกติ่าง ๆ ให้มส่ มบัติิ
ที่่�สามารถูคิรอบคิลุมกับคิวามติ้องการในการใช้้งานที่่�
หลากหลายมากขึ้้น� พลาสติิกจุ้งเปี็นวัสดุที่อ�่ ยูร่ อบติัวเรา
ไม่วา่ จุะเปี็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ขึ้องใช้้ภัายในบ้านและสำานักงาน
วัสดุกอ่ สร้าง ช้ิน� ส่วนรถูยนติ์ อุปีกรณ์อเิ ล็กที่รอนิกส์และ
เคิร่�องไฟฟ้า เคิร่�องม่อที่างการแพที่ย์ และอุปีกรณ์
ที่างการเกษติร โดยกลุ่่ม� สิินค้้าที่่ใ� ช้้วัสิั ด่พลุ่าสิติิกสิูงสิ่ด

ก็ค้อื บรรจุ่ภัณ
ั ฑ์์ โดยเฉพาะอย�างยิง� ในกลุ่่ม� บรรจุ่ภััณฑ์์สิำาหรับอาหาร
สาเหติุที่บ�่ รรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารม่การใช้้พลาสติิกเปี็นส่วน
ปีระกอบหลักก็เน่อ� งมาจุากปีระโยช้น์ขึ้องพลาสติิกที่่ม� ่
หลากหลายช้นิดให้เล่อกใช้้ติามสมบัติิที่่�ผูู้้ผู้ลิติอาหาร
ติ้องการ เช้่น สามารถูสัมผู้ัสอาหารได้อย่างปีลอดภััย
ที่นอุณหภัูมิสูงที่่�ใช้้ในการฆ่่าเช้่�อด้วยคิวามร้อนได้ ที่น
อุณหภัูมิเย็นจุัดสำาหรับอาหารแช้่แขึ้็งได้ ปี้องกันไอนำ�า
และก๊าซออกซิเจุนซ้มผู้่านได้ด่ อันจุะช้่วยย่ดอายุการเก็บ
ขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์อาหารได้ เปี็นติ้น
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จุุดเด่นที่่ส� าำ คิัญอ่กอย่างหน้ง� ขึ้องพลาสติิกคิ่อ สามารถู
ขึ้้น� รูปีเปี็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้หลายรูปีแบบเพ่อ� ให้เหมาะสม
กับช้นิดขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์ที่่�ติ้องการบรรจุุ หร่อการนำาไปี
ใช้้งาน เช้่น ขึ้วด กล่อง ถู้วย หลอด ถูุง ซอง ติลอดจุนสามารถู
ออกแบบเพิม� หน้าที่่เ� สริม เช้่น ถูุงม่ซปีิ ที่่เ� ปีิดและปีิดใหม่ได้
อย่างสะดวก ฝาขึ้วดที่่เ� ปีิดและปีิดได้ดว้ ยม่อเด่ยว หร่อ
ฝาปีั�มที่่�กดให้ผู้ลิติภััณฑ์์ออกมาในปีริมาณที่่�แน่นอน
เปี็นติ้น นอกจุากน่ย� งั สามารถูพิมพ์บนผู้ิวพลาสติิกได้อย่าง
สวยงาม อ่กที่ัง� ม่นา�ำ หนักเบา ช้่วยลดคิ่าขึ้นส่ง บวกกับราคิา
ที่่ติ� า�ำ กว่าบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ปีระเภัที่อ่น� พลาสติิกจุ้งกลายมาเปี็น
วัสดุที่ติ�่ อบโจุที่ย์ที่ง�ั การใช้้งานและที่างการติลาดได้อย่าง
สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งในอุติสาหกรรมอาหารที่่�ม่
การเติิบโติอย่างติ่อเน่�อง

มองพลาสติิกในมุมสิ�งแวดล้อม
หลายคินอาจุไม่ที่ราบว่า แที่้จุริงแล้วพลาสติิกเปี็นวัสดุ
ที่่�เปี็นมิติรกับสิ�งแวดล้อม เน่�องจุากกระบวนการผู้ลิติ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกใช้้พลังงานและนำา� น้อยกว่าบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ปีระเภัที่อ่น� และปีลดปีล่อยก๊าซคิาร์บอนไดออกไซด์ออก
สูช้่ น�ั บรรยากาศติำา� กว่าด้วย เพ่ยงแติ่พลาสติิกมักถููกมอง
ว่าเปี็นผูู้ร้ า้ ย เพราะเปี็นการมองที่่ปี� ลายที่างหลังจุากใช้้
สินคิ้าแล้ว ซ้�งม่สาเหติุมาจุากพฤติิกรรมขึ้องผูู้้บริโภัคิ
จุำานวนมากที่่ที่� ง�ิ ขึ้ยะไม่เปี็นที่่เ� ปี็นที่าง ปีระกอบกับการ
ขึ้าดระบบการจุัดเก็บขึ้ยะที่่�ม่ปีระสิที่ธิภัาพ
สิง� สำาคิัญที่่อ� ยากให้ผู้บู้ ริโภัคิเขึ้้าใจุก็คิอ่ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
พลาสติิกม่บที่บาที่ที่่�สำาคิัญมาก ลองจุินตินาการดูว่า
หากไม่ ม ่ บ รรจุุ ภั ั ณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก แล้ ว จุะเกิ ด อะไรขึ้้ � น
ถู้าสินคิ้าอุปีโภัคิบริโภัคิไม่ใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ไปีใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อน�่ คิวามสะดวกในการใช้้งานจุะลดลง
อย่างมาก นำา� หนักจุะเพิม� ขึ้้น� ราคิาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จุะสูงขึ้้น�
มาก ที่ำาให้ราคิาสินคิ้าสูงติาม สำาหรับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร
นัน� องคิ์การสหปีระช้าช้าติิได้รายงานว่า ในแติ่ละปีีที่ว�ั โลก
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อาหารเกิดคิวามสูญเส่ยจุากการเน่าเส่ยเปี็นจุำานวนถู้ง
1.3 พันล้านติัน ซ้ง� 30-40%ขึ้องอาหารเน่าเส่ยเหล่าน่เ� กิด
จุากการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกที่่ไ� ม่เหมาะสม องคิ์การ
สหปีระช้าช้าติิจุง้ ได้กาำ หนดแนวที่างรณรงคิ์ให้ที่กุ ปีระเที่ศ
ช้่วยกันใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�เหมาะสมกับอาหาร
เพ่อ� ย่ดอายุการเก็บอาหาร ลดการเน่าเส่ย อันส่งผู้ลให้
ม่ปีริมาณอาหารเพิม� ขึ้้น� สูปี่ ระช้ากรโลกที่่ย� งั ม่ผู้ขึู้้ าดแคิลน
อาหารอย่างมหาศาล

มองแนวโน้มพลาสติิกในอนาคติ
เปี็นหน้าที่่ขึ้� องที่ัง� ผูู้ผู้้ ลิติสินคิ้าและผูู้บ้ ริโภัคิในการใช้้
งานพลาสติิกให้เกิดคิุณคิ่าสูงสุดและยั�งย่นที่่�สุดด้วย
หลักการ 4R ได้แก่ Reduce การลดปีริมาณวัสดุ เช้่น
เล่อกใช้้เม็ดพลาสติิกที่่ใ� ห้คิวามแขึ้็งแรงมากขึ้้น� เพ่อ� ลด
คิวามหนาหร่อนำ�าหนักบรรจุุภััณฑ์์ได้ ออกแบบขึ้นาด
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้เหมาะกับขึ้นาดสินคิ้า ไม่ให้ใหญ่เกินไปี
ซ้ง� ช้่วยลดปีริมาณการใช้้วติั ถูุดบิ ลงนัน� เอง

Reuse/Returnable การใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกซำา� ให้ได้
มากที่่ส� ดุ หร่อใช้้หมุนเว่ยนบรรจุุสินคิ้าเดิม เช้่น ติะกร้า
พลาสติิกบรรจุุผู้ลิติผู้ลที่างการเกษติร
Recycle ผูู้ผู้้ ลิติสินคิ้าจุะติ้องมองติัง� แติ่ขึ้น�ั ติอนการ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วา่ จุะใช้้พลาสติิกช้นิดใดให้สามารถู
ร่ไซเคิิลได้เม่อ� ใช้้สนิ คิ้าหมดแล้ว และมองให้ไกลกว่าการ
ร่ไซเคิิลคิรัง� เด่ยว เพ่อ� ติอบโจุที่ย์หลัก Circular Economy
โดยการนำาพลาสติิกที่่ใ� ช้้แล้วกลับมาเปี็นวัติถูุดบิ สำาหรับ
ผู้ลิติเปี็นผู้ลิติภััณฑ์์เดิม หร่อผู้ลิติภััณฑ์์ใหม่ที่่�ธรรมดา
มูลคิ่าไม่สงู ติลอดจุนผู้ลิติเปี็นผู้ลิติภััณฑ์์ใหม่ที่เ� ่ ปี็นที่่ติ� อ้ งการ
ขึ้องติลาด ด้วยการออกแบบเช้ิงสร้างสรรคิ์และนวัติกรรม
ซ้ง� ม่ช้อ�่ เร่ยกเฉพาะว่า Upcycling อันเปี็นการเพิม� มูลคิ่า
ให้กับพลาสติิกได้อย่างด่ สิ�งสำาคิัญเหน่อสิ�งใดขึ้อง R
น่�คิ่อ ผูู้้บริโภัคิติ้องม่การแยกที่ิ�งบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�
ใช้้แล้วอย่างถููกติ้อง เพ่อ� ให้สามารถูรวบรวมสูก่ ระบวน
การร่ไซเคิิลได้
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ติ้องการอายุการเก็บในระยะเวลาสั�น ๆ เพ่ยง 2-3 วัน
เที่่านัน� เช้่น ถูุงบรรจุุผู้กั ผู้ลไม้สดในเยอรมัน ห่อขึ้้าวปีัน�
และถูุงขึ้นมปีังที่่�ขึ้ายในร้านสะดวกซ่�อในญ่�ปีุ�น
สิิง� ที่่เ� จุ้าของแบรนด์ติา� ง ๆ สินใจุแลุ่ะกำาลุ่ังมองหา
จุากบรรจุ่ภััณฑ์์พลุ่าสิติิก คิ่อ การลดผู้ลกระที่บติ่อ
สิง� แวดล้อมอันเปี็นแนวโน้มสำาคิัญที่ัว� โลก และม่คิวาม
ติ่�นติัวสูงขึ้้�นขึ้องผูู้้บริโภัคิ เพราะฉะนั�นที่ั�งผูู้้ผู้ลิติเม็ด
พลาสติิก ผูู้ผู้้ ลิติบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และเจุ้าขึ้องแบรนด์จุะเพิกเฉย
ไม่ได้ จุำาเปี็นติ้องร่วมม่อกันอย่างใกล้ช้ดิ ในการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพ่อ� ติอบโจุที่ย์แนวโน้มน่ด� ว้ ยหลักการ
4R ดังกล่าวแล้ว ในขึ้ณะเด่ยวกันก็ติอ้ งไม่ที่าำ ให้เกิดการ
ลดปีระสิที่ธิภัาพในการบรรจุุ และปีระสิที่ธิภัาพในการ
ลำาเล่ยงขึ้นส่ง รวมที่ัง� ไม่กระที่บติ่อคิวามสะดวกในการ
ใช้้งาน และการรักษาคิุณภัาพผู้ลิติภััณฑ์์ เช้่น การพัฒนา
เม็ดพลาสติิกเกรดใหม่สาำ หรับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารเพ่อ� ให้
เปี็นมิติรติ่อสิง� แวดล้อม ในด้านที่่ที่� าำ ให้นา�ำ หนักลดลง และ
สามารถูร่ไซเคิิลได้ยงั ไม่เพ่ยงพอ แติ่ยงั ติ้องสามารถูเก็บ
รักษาให้อาหารม่อายุการเก็บได้ติามที่่�ติ้องการดังเดิม
นัน� แสดงว่าเม็ดพลาสติิกใหม่นไ� ่ ด้มก่ ารปีรับสมบัติใิ ห้ปีอ้ งกัน
ก๊าซออกซิเจุนได้ด่ขึ้้�นและคิวามแขึ้็งแรงที่างกลสูงขึ้้�น
สุดที่้ายคิ่อ Renewable การใช้้วัสดุที่่�ผู้ลิติจุากพ่ช้
หร่อที่่เ� ร่ยกว่า พลาสติิกช้่วภัาพ Bioplastic ซ้ง� ถููกคิิดคิ้น
บนขึ้้อด่ที่ช้�่ ว่ ยลดการปีล่อยก๊าซคิาร์บอนไดออกไซด์ออก
สู่ช้ั�นบรรยากาศ เปี็นที่่�ยอมรับว่าในขึ้ณะน่�พลาสติิก
ช้่วภัาพยังที่ดแที่นพลาสติิกธรรมดาไม่ได้เติ็มรูปีแบบ ด้วย
ขึ้้อจุำากัดเร่อ� งสมบัติที่ิ ย�่ งั ปี้องกันไอนำา� และก๊าซออกซิเจุน
ได้ไม่ดน่ กั รวมที่ัง� ติ้นทีุ่นผู้ลิติภััณฑ์์สงู กว่า เน่อ� งจุากราคิาขึ้อง
เม็ดพลาสติิกที่่ส� งู กว่ามาก และคิวามสูญเส่ยในกระบวนการ
ผู้ลิติสูงกว่า อันเกิดจุากการคิวบคิุมที่่ย� ากกว่า ในปีัจุจุุบนั
ม่การใช้้พลาสติิกช้่วภัาพผู้ลิติเปี็นบรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�
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อาจุารย์มยุรไ่ ด้ฝากที่ิง� ที่้ายไว้วา่ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิก
เปี็นสิง� จุำาเปี็นอย่างยิง� ติ่อการดำารงช้่วติิ ในปีัจุจุุบนั ผูู้ผู้้ ลิติ
ที่่เ� ก่ย� วขึ้้องที่ัง� หมดใน supply chain จุะติ้องร่วมม่อกัน
ในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกให้เหมาะสม สามารถู
ติอบสนองหน้าที่่ที่� กุ ด้านขึ้องบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้ และลดผู้ล
กระที่บติ่อสิง� แวดล้อม ที่ัง� ยังติ้องช้่วยกันให้คิวามรูที่้ ถู�่ กู ติ้อง
ส่อ� สารให้เขึ้้าใจุง่าย เพ่อ� ให้ผู้บู้ ริโภัคิที่ราบถู้งปีระโยช้น์

และคิุณคิ่าขึ้องพลาสติิก รวมที่ัง� การรณรงคิ์ปีรับเปีล่ย� น
พฤติิกรรมในการที่ิ�งขึ้ยะอย่างถููกติ้อง ส่วนรัฐนอกจุาก
คิวรสนับสนุนภัาคิเอกช้นแล้ว ยังติ้องม่หน้าที่่ใ� นการสร้าง
ระบบการจุัดการเก็บขึ้ยะอย่างม่ปีระสิที่ธิภัาพ คิวามสำาเร็จุ
ติ้องมาจุากคิวามร่วมม่อและการสนับสนุนขึ้องทีุ่กคินและ
ทีุ่กภัาคิส่วน เพ่อ� การรักษาที่รัพยากรขึ้องโลกให้เกิดคิวาม
ยั�งย่น

ความแติกติ่างระหว่าง บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกกับพลาสติิกประเภัทใช้้ครั�งเดียวทิ�งสำาหรับอาหาร
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำาหรับอาหาร ทำำ�หน้้�ทำ่�หลัักใน้ก�รเก็บรักษ�คุุณภ�พแลัะยืืดอ�ยืุอ�ห�ร
จึึงต้้องมี่ก�รปิิดให้มีดิ ชิิดแลัะสน้ิทำ มี่ฉลั�กทำ่ร� ะบุปิระเภทำสิน้คุ้� ปิริมี�ณบรรจึุ วััน้หมีดอ�ยืุ วัิธีก่ �รบริโภคุ
แลัะผู้้้ผู้ลัิต้ ชิัดเจึน้ต้�มีทำ่�กฎหมี�ยืฉลั�กกำ�หน้ด ต้่�งจึ�กพลาสติิกที� ใช้้ครั�งเดียวทิ�งสำาหรับอาหาร
ซึ่ึง� ส่วัน้มี�กเปิ็น้ภ�ชิน้ะบรรจึุอ�ห�ร หรือ ผู้ลัิต้ภัณฑ์์ทำเ�่ ก่ยื� วัข้้อง เชิ่น้ ถ้้วัยื จึ�น้ ชิ�มี แก้วั หลัอด ชิ้อน้ ส้อมี
ถุ้งพลั�สต้ิก ผู้ลัิต้ภัณฑ์์พลั�สต้ิกเหลั่�น้่�ไมี่จึ�ำ เปิ็น้ต้้องปิิดสน้ิทำ เพร�ะไมี่ได้มีห่ น้้�ทำ่ใ� น้ก�รยืืดอ�ยืุอ�ห�ร
แต้่ใชิ้เพ่อ� อำ�น้วัยืคุวั�มีสะดวัก ไมี่ต้อ้ งมี่ฉลั�กทำ่ส� อ�ื ส�รร�ยืลัะเอ่ยืดสิน้คุ้� ด้วัยืเหตุ้น้ใ�่ น้หลั�ยืปิระเทำศรวัมี
ทำัง� ปิระเทำศไทำยืจึึงมี่ก�รรณรงคุ์ให้ลัดแลัะเลัิกก�รใชิ้พลั�สต้ิกปิระเภทำใชิ้คุรัง� เด่ยืวัเพ่อ� ลัดข้ยืะพลั�สต้ิกแลัะ
ส่งเสริมีก�รแยืกทำิ�งให้ถ้้กต้้องเพ่�อให้ส�มี�รถ้เข้้�ส้่กระบวัน้ก�รรีไซึ่เคุิลัได้
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ก้้าวสู่่�ความสู่ําเร็็จร็�วมก้ัน

จากแกลลอนนำ�ายาล้างไต สู่่�กระถางต้นไม้้รี ไซเคิิล
คิวาม้ร�วม้ม้ือระหว�าง SCG และ BDMS
FROM HEMODIALYSIS GALLONS TO RECYCLED PLANT POTS:
A COLLABORATION BETWEEN SCG AND BDMS
การขัับเคลื่อ�่ นเศรษฐกิจหมุุนเวีียนให้ประสบควีามุสำาเร็จได้้นน�ั เคลื่ด้็ ลื่บั
สำาคัญอย่างหน่ง� ก็คอ่ ควีามุร่วีมุมุ่อ ช่่วียกันระด้มุสมุอง แลื่กเปลื่่ย� น
องค์ควีามุร้้ แลื่ะควีามุเช่่�ยวีช่าญขัองแต่่ลื่ะองค์กรเพื่่�อสร้างสรรค์
นวีัต่กรรมุที่่�ต่อบโจที่ย์
เช่่นเด้่ยวีกับควีามุร่วีมุมุ่อระหวี่างธุุรกิจเคมุิคอลื่ส์ เอสซี่จ่ แลื่ะ
กรุงเที่พื่ดุ้สต่ิ เวีช่การ (BDMS) เครือขั่ายโรงพื่ยาบาลื่ช่ัน� นำาขัองไที่ย

จากที่่ไ� ด้้รวี่ มุกันพื่ัฒนาอุปกรณ์์การแพื่ที่ย์เพื่่อ� ยกระด้ับการใช่้งานให้แก่
ที่ง� ั คนไขั้แลื่ะบุคลื่ากรที่างการแพื่ที่ย์ ด้้วียควีามุเช่่ย� วีช่าญด้้านการออกแบบ
แลื่ะการเลื่่อกใช่้วีสั ดุ้พื่อลื่ิเมุอร์ที่เ�่ หมุาะสมุมุาแลื่้วีหลื่ายโปรเจกต่์ นำามุาส้่
ควีามุร่วีมุมุ่อในการพื่ัฒนาผลื่ิต่ภััณ์ฑ์์ต่ามุหลื่ักเศรษฐกิจหมุุนเวีียน
เกิด้เป็นโครงการรีไซีเคิลื่บรรจุภัณ์
ั ฑ์์พื่ลื่าสต่ิกที่่ใ� ช่้ที่างการแพื่ที่ย์อย่าง
แกลื่ลื่อนนำา� ยาลื่้างไต่ให้กลื่ายเป็นกระถางต่้นไมุ้สาำ หรับประด้ับต่กแต่่ง
ภัายในอาคาร
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มองเป้้าหมายเดีียวกััน
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนคืือหลัักิกิารที่ีที่� ง�ั สององคื์กิรให้คืวีามุ
สำาคืัญเป็็นอย่างมุากิเพื่ือ� ไป็ส่เ่ ป็้าหมุายกิารพื่ัฒนาที่ีย� ง�ั ยืน
ที่างเอสซีีจมุี แี นวีป็ฎิิบัติั ิ SCG Circular Way เช่่นเดีียวีกิัน
กิับั BDMS ที่ี�มุีนโยบัายสิ�งแวีดีลั้อมุ BDMS Earth
Healthcare จึงเป็็นที่ี�มุาของคืวีามุร่วีมุมุือผสานคืวีามุ
เช่ีย� วีช่าญที่ีแ� ติกิติ่างเพื่ือ� มุุง่ ไป็ส่เ่ ป็้าหมุายเดีียวีกิัน คืือกิาร
ดีำาเนินธุุรกิิจที่ีเ� ป็็นมุิติรกิับัสิง� แวีดีลั้อมุ แลัะกิารพื่ัฒนา
คืุณภาพื่ช่ีวีิติของผ่้คืนอย่างยั�งยืน
คุุ ณ เสริิ ม ศัั ก ดิ์ิ � คุำ � พิิ ทู ู ล ย์์ ผูู้ � อำ ำ � นวย์ก�ริฝ่่ � ย์
Customer Experience Management โริงพิย์�บ�ล
กริุงเทูพิ กิลั่าวีถึึงนโยบัายสิง� แวีดีลั้อมุภายในองคื์กิรวี่า
BDMS ไดี้เลั็งเห็นคืวีามุสำาคืัญแลัะมุุ่งพื่ัฒนาคืุณภาพื่
ช่ีวีติิ อย่างติ่อเนือ� งให้กิบัั ชุ่มุช่นแลัะสังคืมุ จึงไดี้กิาำ หนดี
นโยบัายสิ � ง แวีดีลั้ อ มุ BDMS Earth Healthcare
ซีึง� ป็ระกิอบัดี้วีย 4 ดี้าน ไดี้แกิ่ กิารสร้างกิารติระหนักิรักิษ์
สิง� แวีดีลั้อมุ (Building Eco-mindset) กิารออกิแบับัแลัะ
สร้างสรรคื์สภาพื่แวีดีลั้อมุในกิารที่ำางานให้เหมุาะสมุ

(Designing Better Environment) กิารเดีินหน้าส่กิ่ ารที่ำา
ธุุรกิิจที่ีเ� ป็็นมุิติรกิับัสิง� แวีดีลั้อมุติลัอดีที่ัง� ห่วีงโซี่อป็ุ ที่าน
(Moving to Green Business) แลัะกิารมุีสวี่ นร่วีมุแลัะ
ผลัป็ระโยช่น์รวี่ มุกิันอย่างยัง� ยืนกิับัชุ่มุช่น (Sustaining
Social Engagement)
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ดีังนั�นจึงเป็็นหน้าที่ี�ของช่าวี BDMS ทีุ่กิคืนที่ี�จะติ้อง
ช่่วียกิันเป็็นสนามุพื่ลัังบัวีกิให้แกิ่กินั โดียที่างโรงพื่ยาบัาลั
กิรุงเที่พื่ สำานักิงานใหญ่ เริมุ� ติ้นจัดีที่ำาโคืรงกิาร Be Green
ที่ีใ� ห้คืวีามุร่กิ้ บัั พื่นักิงานในเรือ� งของ 3R ไดี้แกิ่ Reduce
Reuse แลัะ Recycle เพื่ราะกิารให้คืวีามุร่เ้ ป็็นกิารสร้าง
มุาติรฐานคืวีามุเข้าใจที่ีถึ� กิ่ ติ้อง หากิเริมุ� จากิกิารลัดีจำานวีน
ขยะ แยกิแลัะจัดีกิารขยะอย่างถึ่กิติ้องแลั้วี สุดีที่้ายกิ็
สามุารถึติ่อช่ีวีติิ ที่รัพื่ยากิรเหลั่านีใ� ห้เกิิดีคืุณคื่าส่งสุดีผ่าน
กิระบัวีนกิาร 3R ที่ี�เหมุาะสมุกิับัขยะแติ่ลัะป็ระเภที่
จากินโยบัายที่ีช่� ดีั เจนของ BDMS ที่างธุุรกิิจเคืมุิคือลัส์
เอสซีีจี จึงไดี้มุาร่วีมุงานในฐานะพื่ันธุมุิติรผ่้เช่ี�ยวีช่าญ
ดี้านพื่อลัิเมุอร์ คุุณศัุภธิดิ์� ริัตนสวัสดิ์ิ� Medical and
Well-being Business Manager ธุริกิจเคุมิคุอำลส์
เอำสซีจี กิลั่าวีถึึงภาพื่รวีมุกิารดีำาเนินงานวี่า “โคืรงกิาร
คืรัง� นีเ� ราไดี้รวี่ มุงานกิับั BDMS ซีึง� เป็็นพื่ันธุมุิติรที่ีเ� ข้าใจ
กิระบัวีนกิารที่ำางานที่ัง� หมุดีของที่างเอสซีีจี ซีึง� คืวีามุสำาเร็จ
ของโคืรงกิารนัน� กิ็ขนึ� อย่กิ่ บัั ติ้นที่างดี้วียเช่่นกิัน อย่างที่าง
BDMS ที่ีเ� ข้าใจแลัะให้คืวีามุร่วีมุมุือติัง� แติ่กิระบัวีนกิาร
คืัดีแยกิขยะอย่างถึ่กิติ้องเพื่ือ� นำาไป็ส่ข่ นั� ติอนติ่อไป็ ซีึง� หากิมุี

กิารจัดีกิารที่ีดี� ติี งั� แติ่ติน้ ที่างแลั้วี ที่างเอสซีีจกิี จ็ ะสามุารถึ
นำามุาเข้าส่ข่ นั� ติอนกิารจัดีกิารให้กิลัายเป็็นสินคื้าใหมุ่ไดี้
จากิกิารที่ำางานติรงนีน� บัั วี่าเราไดี้เจอกิับัคืนที่ีมุ� เี คืมุีติรงกิัน
มุองเห็นภาพื่เดีียวีกิัน นำามุาซีึง� คืวีามุร่วีมุมุือจนผลังาน
ป็ระสบัคืวีามุสำาเร็จ”
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จากันโยบาย สู่่�ภาคป้ฏิิบัติิ
กิระบัวีนกิารที่ำางานแบั่งออกิไดี้เป็็นสองส่วีนหลัักิ คืือ
กิารจัดีกิารขยะ แลัะกิารออกิแบับัผลัิติภัณฑ์์ โดียเอสซีีจี
ไดี้แนะนำาถึึงกิระบัวีนกิารที่ำางานติั�งแติ่จุดีเริ�มุติ้นของ
กิารจัดีกิารขยะนั�นคืือ กิารวีิเคืราะห์ป็ระเภที่ของขยะ
ที่ัง� หมุดีที่ีเ� กิิดีขึน� ในโรงพื่ยาบัาลัซีึง� มุีกิารคืัดีแยกิไวี้อย่แ่ ลั้วี
จากินัน� จึงเลัือกิจากิขยะป็ระเภที่ที่ีไ� มุ่ติดีิ เช่ือ� จนไดี้พื่บัวี่า
แกิลัลัอนนำ� า ยาลั้ า งไติเป็็ น วีั ส ดีุ ติั� ง ติ้ น ที่ี� น ่ า สนใจ
เนื� อ งจากิเป็็ น ขยะคืุ ณ ภาพื่ดีี สะอาดี ไมุ่ ป็ นเป็้ � อ น
โดียแกิลัลัอนเป็็นพื่ลัาสติิกิป็ระเภที่ HDPE ที่ีที่� างเอสซีีจี
เช่ีย� วีช่าญอย่แ่ ลั้วี อีกิที่ัง� ยังที่างโรงพื่ยาบัาลัมุีศน่ ย์ลัา้ งไติ
จึงมุีแกิลัลัอนเป็ลั่าเป็็นขยะที่ีเ� กิิดีขึน� ทีุ่กิวีันแลัะมุีป็ริมุาณ
มุากิเพื่ียงพื่อ จึงเหมุาะแกิ่กิารนำามุาติ่อยอดีให้เกิิดีป็ระโยช่น์

เมุือ� เลัือกิวีัสดีุไดี้แลั้วี สิง� สำาคืัญคืือคืวีามุร่วีมุมุือร่วีมุใจ
จากิเจ้าหน้าที่ีข� องที่าง BDMS เพื่ือ� ให้ไดี้มุาซีึง� วีัสดีุติน้ ที่าง
ที่ีมุ� คืี ณ
ุ ภาพื่ส่งสุดี ที่าง BDMS ไดี้ให้คืวีามุร่เ้ รือ� งกิารคืัดีแยกิ
ขยะอย่างถึ่กิวีิธุแี กิ่พื่นักิงาน เมุือ� แมุ่บัา้ นจัดีเกิ็บัแกิลัลัอน
นำา� ยาลั้างไติจากิหน่วียไติเที่ียมุซีึง� มุีป็ระมุาณ 150-200
แกิลัลัอนติ่อวีัน โดียมุีกิารบัันที่ึกิจำานวีนทีุ่กิคืรัง� จากินัน�
ที่ำากิารแยกิฝา ฟอยลั์ที่หี� มุ้ ุ ฝา แลัะฉลัากิที่ีเ� ป็็นวีัสดีุป็ระเภที่
อืน� ออกิ แลั้วีจึงที่ำาคืวีามุสะอาดีแกิลัลัอนที่ัง� ภายในแลัะ
ภายนอกิดี้วียผงซีักิฟอกิ ขัดีคืราบักิาวีออกิ ลั้างนำา� สะอาดี
แลัะนำาไป็ติากิให้แห้ง กิ่อนเกิ็บัรวีบัรวีมุในสถึานที่ีที่� สี� ะอาดี
มุิดีช่ิดี แลัะไมุ่อับัช่ื�น เพื่ื�อส่งติ่อให้ที่างเอสซีีจี
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ส่วีนสำาคืัญติ่อมุาคืือ กิารออกิแบับัผลัิติภัณฑ์์ ซีึง� เป็็น
กิารระดีมุสมุองระหวี่างที่ัง� สององคื์กิรเพื่ือ� สร้างสรรคื์สนิ คื้า
ที่ีส� ร้างมุ่ลัคื่าแลัะติอบัโจที่ย์กิารใช่้งานของที่างโรงพื่ยาบัาลั
จากิข้อจำากิัดีของกิฎิหมุายที่ีผ� ลัิติภัณฑ์์จากิวีัสดีุรไี ซีเคืิลั
จะติ้องไมุ่นาำ ไป็ใช่้สมุั ผัสกิับัอาหารโดียติรง ขณะเดีียวีกิัน
กิับัที่ีโ� รงพื่ยาบัาลัติ้องกิารเพื่ิมุ� พื่ืน� ที่ีส� เี ขียวีภายในบัริเวีณ
อาคืารหลัังใหมุ่ ผลัสรุป็จึงออกิมุาเป็็นกิารดีีไซีน์กิระถึาง
ติ้นไมุ้ขนาดีคืวีามุส่ง 80 – 100 เซีนติิเมุติร สำาหรับัติกิแติ่ง
อาคืาร ซีึง� ถึือเป็็น Customer Experience ที่ีที่� งั� ผ่มุ้ ารับับัริกิาร
แลัะเจ้าหน้าที่ีข� องโรงพื่ยาบัาลักิ็จะไดี้เห็นติัวีอย่างของ
กิารสร้างมุ่ลัคื่าจากิวีัสดีุที่เี� คืยเป็็นขยะไดี้ช่ดีั เจนเป็็นร่ป็ธุรรมุ
ยิ�งขึ�น
“คืวีามุที่้าที่ายของกิารที่ำางานในคืรั�งนี�คืือ กิารสร้าง
กิารรับัร่ข้ องผ่บั้ ริโภคืที่ีส� ามุารถึมุองเห็นแลัะสัมุผัสไดี้วีา่
ผลัิติภัณฑ์์พื่ลัาสติิกิที่ีที่� าำ มุาจากิวีัสดีุรไี ซีเคืิลักิ็เป็็นสินคื้า
คืุณภาพื่ดีี ร่ป็ลัักิษณ์สวียงามุเที่ียบัเที่่าสินคื้าที่ีผ� ลัิติใหมุ่
เราจึงที่ำากิารพื่ัฒนาส่ติรกิารผสมุพื่ลัาสติิกิจากิกิารรีไซีเคืิลั
รวีมุที่ัง� คืวีบัคืุมุกิระบัวีนกิารขึน� ร่ป็ เพื่ือ� ให้ผลัลััพื่ธุ์สดีุ ที่้าย
ออกิมุาเป็็นผลัิติภัณฑ์์ที่ี�เข้ากิับัภาพื่ลัักิษณ์ขององคื์กิร
BDMS ซีึ�งเป็็นผ่้ให้บัริกิารที่างสุขภาพื่ระดีับัพื่รีเมุียมุ”
คืุณศุภธุิดีากิลั่าวี
กิารที่ำางานร่วีมุกิันในคืรั�งนี� จึงเป็็นกิารแลักิเป็ลัี�ยน
ป็ระสบักิารณ์ แลัะคืวีามุร่คื้ วีามุเช่ีย� วีช่าญของที่ัง� สองฝ่าย
เพื่ือ� สร้างองคื์คืวีามุร่ที่้ วีี� า่ ที่รัพื่ยากิรในมุือที่ีมุ� อี ย่ส่ ามุารถึ
สร้างสรรคื์เป็็นอะไรไดี้บัา้ ง แลัะนำาไป็ใช่้งานอย่างไรให้
คืุ้มุคื่ามุากิที่ี�สุดี
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กั้าวติ�อไป้ของโครงกัาร
จากิคืวีามุสำาเร็จของกิระถึางติ้นไมุ้รีไซีเคืิลัจากิวีัสดีุ
แกิลัลัอนนำ�ายาลั้างไติที่ี�ช่่วียสร้างพื่ื�นที่ี�สีเขียวีแลัะเพื่ิ�มุ
ช่ีวีติิ ช่ีวีาให้ภายในอาคืารโรงพื่ยาบัาลั ผลัิติภัณฑ์์ถึดีั ไป็
ของโคืรงกิารกิ็คืือ กิระถึางติ้นไมุ้ขนาดีเลั็กิสำาหรับัป็ลั่กิ
พื่ลั่ดี่างซีึ�งเป็็นพื่ืช่ที่ี�สามุารถึช่่วียลัดีมุลัพื่ิษในสถึานที่ี�
ที่ำางานไดี้ โดียติัวีกิระถึางไดี้รบัั กิารออกิแบับัให้มุคืี วีามุ
สวียงามุเป็็นเอกิลัักิษณ์ แลัะยังมุีฟงั กิ์ช่นั พื่ิเศษเพื่ือ� กิารใช่้
งานที่ีส� ะดีวีกิยิง� ขึน� ดี้วีย นอกิจากินีย� งั มุีผลัิติภัณฑ์์ถึงั ขยะ
ที่ีอ� ย่ร่ ะหวี่างกิารออกิแบับัร่ป็ลัักิษณ์เพื่ือ� ส่งเสริมุให้ผใ้ ่ ช่้งาน
เข้าใจวีิธุกิี ารแยกิขยะไดี้งา่ ยขึน� แลัะสามุารถึแยกิที่ิง� ขยะ
ไดี้อย่างถึ่กิติ้อง

ติระหนักิให้กิับัทีุ่กิคืนในเรื�องกิารจัดีกิารขยะอย่างมุี
ป็ระสิที่ธุิภาพื่” คืุณเสริมุศักิดีิกิ� ลั่าวี “ถึือวี่าเราโช่คืดีีที่ไี� ดี้รบัั
โอกิาสในกิารที่ำางานร่วีมุกิับัเอสซีีจี ซีึ�งเป็็นองคื์กิรช่ั�น
แนวีหน้าในเรื�องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในภาคืป็ฏิบััติิ
ติัง� แติ่จดีุ เริมุ� ติ้น จนไดี้มุาคืิดีวีิเคืราะห์รวี่ มุกิันในทีุ่กิส่วีน
ของกิารที่ำางาน แลัะมุีกิารติิดีติามุผลัในทีุ่กิขัน� ติอนอย่าง
เป็็นระบับั ซีึง� เป็็นสิง� ที่ีเ� ราไดี้เรียนร่จ้ ากิเอสซีีจี แลัะเป็็นหัวีใจ
สำาคืัญที่ี�ที่ำาให้โป็รเจ็คืติ์ป็ระสบัคืวีามุสำาเร็จ”
คืุณศุภธุิดีาฝากิที่ิง� ที่้ายในเรือ� งเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนวี่า
เป็็นเรื�องที่ี�ติ้องอาศัยคืวีามุร่วีมุมุือของทีุ่กิคืน “ทีุ่กิวีันนี�
มุนุษย์ผลัิติขยะออกิมุาไมุ่มุสี นิ� สุดี จึงเป็็นโจที่ย์สาำ คืัญที่ีวี� า่
จะที่ำาอย่างไรให้เรามุองเห็นคืุณคื่าของวีัสดีุเหลั่านั�น
“ผลังานกิระถึางติ้นไมุ้รีไซีเคืิลัที่ี�เริ�มุติ้นกิ่อนเป็็นเฟส ดีังนัน� จึงไมุ่ใช่่เรือ� งที่ีที่� าำ แคื่คืนเดีียวีแลั้วีจะสำาเร็จ ติ้องอาศัย
แรกินีอ� าจจะเป็็นเพื่ียงจุดีเลั็กิ ๆ แติ่องคื์กิรเรากิ็พื่ยายามุ คืวีามุร่วีมุมุือ คืวีามุเช่ีย� วีช่าญในระดีับัองคื์กิรที่ีมุ� เี ป็้าหมุาย
แสดีงให้เห็นวี่า ยังมุีเวีที่ีที่ี�เราจะสื�อสารเพื่ื�อสร้างคืวีามุ ร่วีมุกิันในกิารจัดีกิารกิับัป็ัญหาสิง� แวีดีลั้อมุเหลั่านี� แติ่ที่ง�ั นี�
จำาเป็็นจะติ้องเริมุ� ติ้นที่ีเ� ราทีุ่กิคืนติ้องที่ำาหน้าที่ีข� องติัวีเอง
ให้ดีี”
เช่่นเดีียวีกิับัคืุณเสริมุศักิดีิที่� เี� ลั็งเห็นวี่า กิารมุีเป็้าหมุาย
ร่วีมุกิันเป็็นสิ�งสำาคืัญที่ี�สุดีที่ี�จะนำาไป็ส่่คืวีามุสำาเร็จ “
กิารนำ าหลัั กิเศรษฐกิิ จหมุุ นเวีี ยนมุาใช่้ ใ นองคื์ กิรนั� น
เราไมุ่ติอ้ งเดีินไป็คืนเดีียวี เพื่ราะเรามุีพื่นั ธุมุิติรที่ีเ� กิ่งแลัะ
เป็็นผ่้นำาในดี้านนวีัติกิรรมุ เพื่ียงแคื่เรามุีที่ัศนคืติิแลัะ
เป็้าหมุายเดีียวีกิันกิ็สามุารถึแลักิเป็ลัี�ยนคืวีามุร่้แลัะ
สร้างสรรคื์คืุณคื่ากิลัับัคืืนให้กิับัสิ�งแวีดีลั้อมุไดี้ แลัะ
ในฐานะบัุคืลัากิรคืนหนึง� ในองคื์กิร ผมุเช่ือ� วี่ากิารเป็ลัีย� นแป็ลัง
สิง� ใดีกิ็ติามุ ให้เริมุ� เป็ลัีย� นจากิ mindset กิารใช่้เหติุใช่้ผลั
ใช่้ขอ้ มุ่ลัติ่าง ๆ ซีึง� จะส่งผลัติ่อกิารเป็ลัีย� นพื่ฤติิกิรรมุติามุมุา
ที่าง BDMS กิ็พื่ร้อมุสร้างบัรรยากิาศที่ีเ� ป็็นมุิติร เอือ� อำานวีย
ติ่อกิารรักิสิง� แวีดีลั้อมุให้เกิิดีขึน� เพื่ือ� นำาพื่าองคื์กิรไป็ส่กิ่ าร
เป็ลัี�ยนแป็ลังที่ี�ยั�งยืนติามุแนวีคืวีามุคืิดี “เติิบัโติ สมุดีุลั
ยั�งยืน” อย่างแที่้จริง”
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เคล็็ดไม่่ล็ับธุุรกิิจน่่าร้�

MAKE

Circular Economy
RETURN

USE
CO

มาตรฐานเศรษฐกิิจหมุนเวีียน
แนวีปฎิิบััติเพื่่�อควีามยั�งยืนของทุุกิองค์กิร

STANDARD FOR THE CIRCULAR ECONOMY:
GUIDELINES FOR THE SUSTAINABILITY OF EVERY ORGANIZATION

เรื่อ�่ งสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นหน่ง� ในหัวข้้อสิ่ำ�คััญที่่ผู้� บ้ รื่โิ ภคัยุุคัป็ัจจุบนั หัน
ม�ให้คัว�มสิ่นใจแล้ะใสิ่ใ่ จในก�รื่เล้ือกใช้้ผู้ล้่ตภัณฑ์์แล้ะบรื่กิ �รื่ต�่ ง ๆ ม�กข้้น�
พวกเข้�ไม่เพียุงมองห�สิ่่นคั้�ที่่ผู้� ล้่ตจ�กวัสิ่ดุที่เ�่ ป็็นม่ตรื่ตอ่ โล้กเที่่�นัน�
แต่ยุงั ให้คัว�มสิ่ำ�คััญไป็ถึ่งกรื่ะบวนก�รื่แต่ล้ะข้ัน� ตอนข้องผู้้ผู้้ ล้่ต รื่วมถึ่ง

ป็ล้�ยุที่�งก�รื่จดั ก�รื่สิ่น่ คั้�หล้ังใช้้ง�นด้วยุ ผู้้ป็้ รื่ะกอบก�รื่จง่ ต้องศึ่กษ�
แล้ะคัำ�น่งถึ่งเรื่อ�่ งผู้ล้กรื่ะที่บต่อสิ่่ง� แวดล้้อมให้ม�กข้้น� โดยุหล้ักเศึรื่ษฐก่จ
หมุนเวียุนสิ่�ม�รื่ถึเป็็นอ่กหน่ง� แนวที่�งที่่ช้� ว่ ยุให้สิ่�ม�รื่ถึดำ�เน่นธุุรื่กจ่
ได้อยุ่�งยุั�งยุืน
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ด้้วยเหตุุนี้เ�้ อง สำำ�นี้ักง�นี้ม�ตุรฐ�นี้ผลิิตุภััณฑ์์อตุุ สำ�หกรรม (สำมอ.) จึึงได้้ประก�ศใช้้ ม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้
- Circular Economy หรือที่้ม� ช้้ อ�ื เร้ยกอย่�งเป็นี้ที่�งก�รว่�
‘มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่่งชาติ (มตช.)
เลขที่่� 2 - 2562 แนวที่างการใช้ห่ลักการเศรษฐกิจ
ห่มุนเว่ยนในองค์์กร’ ตุ�มนี้โยบ�ยของกระที่รวงอุตุสำ�หกรรมแลิะนี้โยบ�ยของรัฐบ�ลิที่้ตุ� อ้ งก�รนี้ำ� BCG Economy
Model ม�ใช้้ เพื่ื�อผลิักด้ันี้ให้ประเที่ศม้ก�รเตุิบโตุที่�ง
เศรษฐกิจึแบบก้�วกระโด้ด้บนี้ฐ�นี้ก�รพื่ัฒนี้�ยั�งยืนี้

จึ�กกลิไกสำำ�คััญที่้ป� ระกอบด้้วยระบบเศรษฐกิจึช้้วภั�พื่
(B - Bio Economy) ที่้เ� ป็นี้ก�รนี้ำ�ที่รัพื่ย�กรภั�คัก�รเกษตุร
ม�ตุ่อยอด้ด้้วยคัว�มร้้ เที่คัโนี้โลิย้แลิะนี้วัตุกรรม เช้ือ� มโยง
กับระบบเศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้ (C - Circular Economy)
ที่้�เนี้้นี้ก�รหมุนี้เว้ยนี้ที่รัพื่ย�กรกลิับม�ใช้้ใหม่ได้้อย่�ง
เตุ็มประสำิที่ธิิภั�พื่ ภั�ยใตุ้ระบบเศรษฐกิจึสำ้เข้ยว (G Green Economy) ซึ่ึง� มุง่ ลิด้ก�รสำร้�งมลิพื่ิษ ลิด้ผลิกระที่บ
ตุ่อโลิกอย่�งยั�งยืนี้
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องคั์กรทีุ่กประเภัที่สำ�ม�รถึนี้ำ� “มาตรฐานเศรษฐกิจห่มุนเว่ยน” ม�ปรับใช้้เป็นี้แนี้วที่�งก�รจึัด้ก�รที่รัพื่ย�กร
ให้เกิด้ประโยช้นี้์สำง้ สำุด้ได้้ โด้ยนี้อกจึ�กจึะเพื่ิม� โอก�สำที่�งธิุรกิจึ แลิะก�รแข่งขันี้ได้้อย่�งยัง� ยืนี้แลิ้ว ยังเป็นี้ก�รสำร้�ง
คัว�มเช้ื�อมั�นี้ให้แก่ผ้บริโภัคัด้้วยม�ตุรฐ�นี้ก�รรับรองที่้�เป็นี้ร้ปธิรรมอ้กด้้วย โด้ยหลิักก�รเศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้
ประกอบด้้วย 6 ข้อด้ังตุ่อไปนี้้�

การคิิดเชิิงระบบ (Systems Thinking)

นวััตกรรม (Innovation)

ที่ำ�คัว�มเข้�ใจึผลิกระที่บในี้วงกว้�งที่้เ� กิด้จึ�ก
ก�รกระที่ำ�ตุ่�ง ๆ ขององคั์กร รวมถึึงมองเห็นี้คัว�ม
ซึ่ับซึ่้อนี้ เช้ือ� มโยงกันี้ของระบบตุ่�ง ๆ ซึ่ึง� เก้ย� วข้อง
กับธิุรกิจึที่้�กำ�ลิังที่ำ�อย้่ เพื่ื�อตุัด้สำินี้ใจึรับมือคัว�ม
เปลิ้ย� นี้แปลิงได้้อย่�งม้ประสำิที่ธิิภั�พื่แลิะคั�ด้ก�รณ์
ผลิกระที่บในี้ระยะย�วได้้

ก�รมองไปข้�งหนี้้�เพื่ือ� ห�คัว�มเป็นี้ไปได้้ใหม่ ๆ
ที่้จึ� ะช้่วยเพื่ิม� คัุณคั่� ยกระด้ับม้ลิคั่� ผลิักด้ันี้ให้เกิด้
ประสำิที่ธิิภั�พื่ม�กยิ�งขึ�นี้ โด้ยนี้วัตุกรรมสำ�ม�รถึ
อย้ไ่ ด้้ที่กุ ที่้� ตุัง� แตุ่ก�รออกแบบก�รผลิิตุในี้โรงง�นี้
ก�รวิจึยั แลิะพื่ัฒนี้� กระบวนี้ก�รที่ำ�ง�นี้ ไปจึนี้ถึึง
ร้ปแบบก�รที่ำ�ธิุรกิจึที่้�ตุ้องเก้�ยวข้องกับคั้่คั้�หรือ
ผ้บ้ ริโภัคั โด้ยตุ้องไม่ลิมื พื่ืนี้� ฐ�นี้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร
อย่�งยั�งยืนี้
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การดูแลรับผิิดชิอบ (Stewardship)

คิุณคิ่าที่่�เหมาะสม (Value Optimization)

ก�รรับผิด้ช้อบตุ่อก�รตุัด้สำินี้ใจึ แลิะก�รลิงมือที่ำ�
สำิง� ตุ่�ง ๆ ตุัง� แตุ่ตุนี้้ จึนี้จึบกระบวนี้ก�ร ที่ัง� ที่�งตุรง
แลิะที่�งอ้อม ที่ัง� ในี้ปัจึจึุบนี้ั แลิะอนี้�คัตุ เมือ� องคั์กร
ตุระหนี้ักร้ว้ �่ ทีุ่กก�รกระที่ำ�นี้ันี้� สำ่งผลิตุ่อธิรรมช้�ตุิ
เศรษฐกิจึ สำังคัม แลิะสำิง� แวด้ลิ้อมเสำมอ ก็จึะสำ่งผลิ
ให้เกิด้คัว�มพื่ย�ย�มที่้จึ� ะเลิือกสำิง� ที่้ด้� ที่้ สำ�้ ดุ้ หรือสำร้�งสำรรคั์วธิิ ก้ �รใหม่ ๆ ขึนี้� ม�เพื่ือ� ให้เกิด้ประโยช้นี้์ตุอ่
ทีุ่กฝ่่�ยม�กที่้�สำุด้เที่่�ที่้�จึะเป็นี้ไปได้้

ก�รที่ำ�ให้ผลิิตุภััณฑ์์ สำ่วนี้ประกอบ แลิะวัตุถึุด้บิ
เกิด้คัุณคั่�สำ้งสำุด้ เช้่นี้ ห�ที่�งใช้้ประโยช้นี้์จึ�กวัสำดุ้ที่�้
ถึ้กมองว่�เป็นี้ของเสำ้ย พื่ัฒนี้�ก�รผลิิตุหรือเลิือก
ใช้้วสำั ดุ้ที่ย�้ ด้ื อ�ยุก�รใช้้ง�นี้ของผลิิตุภััณฑ์์ให้ย�ว
ขึนี้� ได้้ ใช้้พื่นี้�ื ที่้ห� รืออุปกรณ์ที่เ�้ หลิืออย้ใ่ ห้เป็นี้ประโยช้นี้์
สำำ�หรับหนี้่วยง�นี้อื�นี้ภั�ยในี้องคั์กรหรือระหว่�ง
องคั์กร เป็นี้ตุ้นี้

คิวัามร่วัมมือ (Collaboration)

คิวัามโปร่งใส (Transparency)

ก�รที่ำ�ง�นี้ร่วมกันี้ไม่ว�่ จึะเป็นี้ภั�ยในี้องคั์กรหรือ
ระหว่�งองคั์กรก็ตุ�ม ช้่วยสำ่งผลิด้้ตุอ่ ก�รเพื่ิม� พื่้นี้
ผลิประโยช้นี้์แลิะสำร้�งคัุณคั่�ที่�งธิุรกิจึที่ั�งสำิ�นี้
ลิด้ก�รแข่งขันี้ ลิด้ก�รที่ำ�ง�นี้แบบแยกสำ่วนี้ หันี้ม�
เพื่ิ�มข้ด้คัว�มสำ�ม�รถึในี้ก�รที่ำ�ง�นี้ในี้ด้้�นี้ที่้�
แตุกตุ่�งไปจึ�กเด้ิม ให้คัว�มไว้ว�งใจึ ม้ก�รสำือ� สำ�ร
ระหว่�งกันี้ กำ�หนี้ด้แนี้วที่�งเพื่ือ� มุง่ ไปสำ้เ่ ป้�หม�ย
ที่้�ร่วมกันี้ว�งไว้

ก�รเปิด้เผยแนี้วคัิด้ ก�รตุัด้สำินี้ใจึ หรือกระบวนี้
ก�รที่ำ�ง�นี้ตุ่�ง ๆ รวมถึึงแหลิ่งที่้�ม�ของวัสำดุ้
อุปกรณ์ สำ่วนี้ผสำมที่�งเคัม้ของผลิิตุภััณฑ์์ ฯลิฯ
อย่�งช้ัด้เจึนี้คัรบถึ้วนี้ ถึ้กตุ้อง แลิะตุรงเวลิ�ย่อม
เป็นี้ผลิด้้ตุอ่ ก�รด้ำ�เนี้ินี้ก�รตุ�มม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึ
หมุนี้เว้ยนี้ ที่ัง� นี้้�ไม่ได้้หม�ยถึึงก�รเปิด้เผยข้อม้ลิ
ที่้เ� ป็นี้กรรมสำิที่ธิิ� หรือข้อม้ลิที่้ม� ภั้ �ระผ้กพื่ันี้คัว�ม
เป็นี้สำ่วนี้ตุัวตุ่อสำ�ธิ�รณะ
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จึ�ก 6 ข้อข้�งตุ้นี้ที่้�กลิ่�วม�นี้ั�นี้เป็นี้หลิักในี้ก�ร
ด้ำ�เนี้ินี้ก�รที่้แ� ตุ่ลิะองคั์กรตุ้องนี้ำ�ไปปรับใช้้ด้ว้ ยตุนี้เอง
เนี้ือ� งจึ�กแตุ่ลิะพื่ืนี้� ที่้� แตุ่ลิะร้ปแบบกิจึก�รลิ้วนี้ม้ขอ้ จึำ�กัด้
แลิะปัจึจึัยเอือ� ที่้แ� ตุกตุ่�งกันี้ไป แม้แตุ่ในี้องคั์กรเด้้ยวกันี้
ตุ่�งแผนี้ก ตุ่�งกลิุม่ ผลิิตุภััณฑ์์หรือบริก�ร ก็ยงั อ�จึม้ระด้ับ
ของก�รด้ำ�เนี้ินี้ก�รที่้�แตุกตุ่�งกันี้ได้้เช้่นี้กันี้ ก�รจึะนี้ำ�
ม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้ไปใช้้นี้นี้�ั สำ�ม�รถึนี้ำ�ไปปรับ
กับร้ปแบบธิุรกิจึในี้ปัจึจึุบนี้ั โด้ยแบ่งร้ปแบบได้้ 6 กลิุม่
ด้ังตุ่อไปนี้้�

เช้่นี้ นี้วั ตุ กรรมเม็ ด้ พื่ลิ�สำตุิ ก เกรด้ SCG™ HDPE
H112PC ที่้สำ� �ม�รถึผลิิตุที่่ออุตุสำ�หกรรม PE112 ที่้ที่� นี้
ก�รสำึกกร่อนี้ได้้ม�กกว่�ที่่อม�ตุรฐ�นี้ PE100 ถึึง 50%
แลิะยังที่นี้แรงด้ันี้ได้้ม�กกว่�ถึึง 10% โด้ยที่้ใ� ช้้ปริม�ณ
เม็ด้พื่ลิ�สำตุิกเที่่�เด้ิม ตุอบโจึที่ย์ก�รใช้้ง�นี้ที่้ย� �วนี้�นี้แลิะ
ลิด้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร

ผิลิตตามคิวัามต้องการ (Made to Order)

ก�รนี้ำ�วัสำดุ้ที่ใ�้ ช้้แลิ้วรวมถึึงผลิพื่ลิอยได้้จึ�กก�รผลิิตุ
กลิับม�ใช้้ประโยช้นี้์หรือไปผ่�นี้กระบวนี้ก�รร้ไซึ่เคัิลิ
ตุัวอย่�งที่้นี้� �่ สำนี้ใจึเช้่นี้ ก�รนี้ำ�ถึุงพื่ลิ�สำตุิกใช้้แลิ้วที่้ไ� ม่ม้
ม้ลิคั่�ม�บด้แลิะผสำมกับย�งมะตุอยเพื่ือ� ที่ำ�ถึนี้นี้พื่ลิ�สำตุิก
ร้ไซึ่เคัิลิโด้ยโคัรงก�รคัว�มร่วมมือที่�งเที่คัโนี้โลิย้ระหว่�ง
เอสำซึ่จึ้ ้ แลิะด้�ว เคัมิคัอลิ ได้้เป็นี้ถึนี้นี้ที่้ม� คั้ ว�มแข็งแรงแลิะ
ที่นี้ก�รกัด้เซึ่�ะของนี้ำ�� ได้้ด้ย้ ง�ิ ขึนี้� อ้กประก�รคัือ ผ้ผ้ ลิิตุ
คัวรสำ่งเสำริมก�รรับคัืนี้ผลิิตุภััณฑ์์หลิังก�รใช้้ง�นี้เพื่ือ� นี้ำ�เข้�
สำ้่ระบบร้ไซึ่เคัิลิได้้อย่�งม้ประสำิที่ธิิภั�พื่

เมือ� เที่คัโนี้โลิย้ลิ�� ำ หนี้้� ก�รตุิด้ตุ่อสำือ� สำ�รเป็นี้ไปได้้สำะด้วก
รวด้เร็วขึนี้� ก�รผลิิตุสำินี้คั้�ตุ�มคัว�มตุ้องก�รของลิ้กคั้�
จึึงที่ำ�ได้้ง�่ ยขึนี้� เพื่ร�ะสำ�ม�รถึคัำ�นี้วณวัสำดุ้ ที่รัพื่ย�กรในี้
ก�รผลิิตุลิ่วงหนี้้�ได้้อย่�งแม่นี้ยำ� ลิด้ก�รผลิิตุสำ่วนี้เกินี้
ไม่เปลิืองพื่ืนี้� ที่้เ� ก็บในี้คัลิังสำินี้คั้� ที่ัง� ยังออกแบบให้เหม�ะสำม
กับคัว�มตุ้องก�รของลิ้กคั้�เป็นี้ร�ยบุคัคัลิได้้ม�กขึ�นี้

บริการดิจิิที่ัลแที่นการใชิ้วััสดุ (Digital Service)
เปลิ้ย� นี้จึ�กผลิิตุภััณฑ์์ที่จึ�้ บั ตุ้องได้้ให้กลิ�ยเป็นี้บริก�ร
ออนี้ไลินี้์ ตุัวอย่�งที่้นี้� �่ จึะร้จึ้ กั คัุนี้้ เคัยกันี้ด้้ เช้่นี้ ภั�พื่ยนี้ตุร์
แลิะเพื่ลิงที่้เ� ปลิ้ย� นี้จึ�กก�รผลิิตุเป็นี้ม้วนี้วิด้โ้ อ แผ่นี้ซึ่้ด้้
ด้้วด้้ ้ ม�เป็นี้บริก�รสำตุร้มมิง� ออนี้ไลินี้์ ลิด้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร
แตุ่ยังคังคัุณคั่�เด้ิมที่้�ผ้บริโภัคัตุ้องก�ร

การยืืดอายืุวังจิรผิลิตภััณฑ์์และการใชิ้ซ้ำำ�า
(Product-life Extension)
ที่ำ�ได้้ตุง�ั แตุ่ก�รสำร้�งผลิิตุภััณฑ์์ที่ม�้ อ้ �ยุก�รใช้้ง�นี้ย�ว
นี้�นี้ ออกแบบผลิิตุภััณฑ์์ให้สำ�ม�รถึด้ัด้แปลิงใช้้ง�นี้ได้้
หลิ�กหลิ�ย หรือให้ถึอด้ประกอบเปลิ้ย� นี้บ�งสำ่วนี้ได้้เมือ�
ช้ำ�รุด้ ยกตุัวอย่�งสำินี้คั้�พื่ลิ�สำตุิกที่้�เนี้้นี้คัว�มที่นี้ที่�นี้

การนำาวััตถุุดิบทีุ่ติยืภัูมิกลับคิืนมาใหม่และการรี ไซ้ำเคิิล
(Resource recovery and Recycling)
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เปล่ยื� นผิลิตภััณฑ์์เป็นบริการ (Product as a Service) แพื่ลิตุฟอร์มเช้่�อุปกรณ์เคัรือ� งมือช้่�งระหว่�งเพื่ือ� นี้บ้�นี้
แพื่ลิตุฟอร์มก�รเช้่�ห้องพื่ักอย่�ง AirBnB หรือระบบเช้่�
ก�รให้เช้่�ผลิิตุภััณฑ์์สำำ�หรับใช้้ง�นี้ในี้ระยะเวลิ�ที่้� จึักรย�นี้ในี้ลิอนี้ด้อนี้ ที่้ม� ก้ �รสำมัคัรสำม�ช้ิกผ่�นี้ระบบก�ร
กำ�หนี้ด้ หรือตุ�มจึำ�นี้วนี้ก�รใช้้ง�นี้ที่้�ตุกลิงกันี้ ช้่วยให้ จึัด้ก�รที่้เ� หม�ะสำม เกิด้ก�รแบ่งปันี้ประโยช้นี้์รว่ มกันี้อย่�ง
ผ้บ้ ริโภัคัลิด้ภั�ระคั่�ใช้้จึ�่ ย ม้โอก�สำที่้ผ� ลิิตุภััณฑ์์หนี้ึง� ช้ินี้� ที่้�ทีุ่กฝ่่�ยพื่ึงพื่อใจึ
สำ�ม�รถึใช้้ง�นี้ได้้ในี้หลิ�ยโอก�สำ ยืด้อ�ยุก�รใช้้ง�นี้ได้้
ม�กขึนี้� เนี้ือ� งจึ�กได้้รบั ก�รด้้แลิที่้ถึ� ก้ ตุ้องเหม�ะสำมจึ�ก
ที่ัง� หมด้นี้้เ� ป็นี้สำ่วนี้หนี้ึง� ของหลิักก�รด้ำ�เนี้ินี้ง�นี้ตุ�ม
ผ้ใ้ ห้บริก�ร เช้่นี้ ก�รเช้่�เคัรือ� งจึักร ก�รเช้่�รถึยนี้ตุ์ ตุอบโจึที่ย์ ม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้ที่้� All Around Plastics
คัว�มตุ้องก�รที่้จึ� �ำ เพื่�ะเจึ�ะจึงแลิะลิด้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร หยิบยกม�นี้ำ�เสำนี้อเพื่ือ� ช้่วยให้ผป้ ระกอบก�รได้้มองเห็นี้
ที่้�เกินี้จึำ�เป็นี้
แนี้วที่�งในี้ก�รนี้ำ�ไปประยุกตุ์ใช้้กบั ก�รที่ำ�ธิุรกิจึที่ัง� สำินี้คั้�
แลิะบริก�ร แลิะสำ�ม�รถึนี้ำ�ไปปรับใช้้ก�ำ หนี้ด้ที่ิศที่�งของ
เศรษฐกิจิแบ่งปันและการบริโภัคิแบบร่วัมมือกัน
องคั์กรตุ่อไปในี้อนี้�คัตุ

(Sharing Economy)

ธิุรกิจึเคัมิคัอลิสำ์ เอสำซึ่้จึ้ พื่ร้อมสำร้�งคัว�มร่วมมือกับ
ก�รสำร้�งแพื่ลิตุฟอร์มสำำ�หรับแลิกเปลิ้ย� นี้ที่รัพื่ย�กร คั้คั่ �้ แลิะพื่ันี้ธิมิตุรในี้ก�รขับเคัลิือ� นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้
หรือผลิิตุภััณฑ์์ที่้�ยังใช้้ง�นี้ได้้ไม่เตุ็มที่้� เพื่ื�อให้ผ้บริโภัคั เพื่ือ� ให้เกิด้คัว�มยัง� ยืนี้แก่เศรษฐกิจึ สำังคัม แลิะสำิง� แวด้ลิ้อม
สำ�ม�รถึเข้�ถึึงผลิิตุภััณฑ์์ได้้โด้ยที่้ไ� ม่ตุอ้ งซึ่ือ� สำินี้คั้�ม�เป็นี้ ของประเที่ศแลิะโลิกตุ่อไป
ของตุัวเอง โด้ยสำ�ม�รถึเช้่�ใช้้ง�นี้ได้้เที่่�ที่้�จึำ�เป็นี้ เช้่นี้
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CSR FOCUS เพื่่�อชุุมชุน

เก้้าอี้้�พลาสติิก้รีี ไซเคิิลจาก้ถุุงนมโรีงเรีียน
ส่งเสรีิมเยาวชนไทยใช้ทรีัพยาก้รีอี้ย่างคิุ้มคิ่า

RECYCLED PLASTIC CHAIRS FROM MILK POUCHES:
PROMOTING RESOURCE EFFICIENCY AMONG THAI YOUTHS

จากที่่� All Around Plastics ได้้เคยนำำาเสนำอเรื่อ�่ งรื่าวของโครื่งการื่
“ชุุมชุน LIKE (ไร้้) ขยะ” ซึ่่ง� เป็็นำการื่สง่ เสรื่มิ พฤติิกรื่รื่มการื่ใช้้ที่รื่พั ยากรื่
อย่างค้้มค่า การื่แยกขยะเพ่�อนำำามาหม้นำเวียนำใช้้ใหม่ และการื่แป็รื่รืู่ป็
วัสด้้เหลือใช้้ให้เกิด้ป็รื่ะโยช้นำ์สงู ส้ด้ติามหลักเศรื่ษฐกิจหม้นำเวียนำเพ่อ�
แก้ป็ัญหาขยะอย่างยั�งยืนำด้้วยความรื่่วมมือของที่้กหนำ่วยในำช้้มช้นำ

ไม่วา่ จะเป็็นำ บ้้านำ วัด้ โรื่งเรื่ียนำ ธนำาคารื่ขยะ และเที่ศบ้าลนำันำ� ในำครื่ัง� นำ่�
เรื่าขอพาที่้กคนำมารืู่จ้ กั กับ้กิจกรื่รื่มด้่ ๆ ที่่จ� ด้ั ข้นำ� ที่่โ� รื่งเรื่ียนำวัด้โขด้หินำ
มิติรื่ภาพที่่� 42 จังหวัด้รื่ะยอง อ่กหนำ่ง� หนำ่วยสำาคัญที่่จ� ะสรื่า้ งเยาวช้นำ
ค้ณภาพให้แก่ช้้มช้นำ
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ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี ได้้จด้ั โครงกิาร “ชุุมชุน LIKE
(ไร้้) ขยะ” ขึ้้น� ตั้ัง� แตั้่ปีี 2562 โด้ยเริมิ� ตั้ัง� แตั้่กิารเขึ้้าไปีศึ้กิษา
ดู้ว่า่ แตั้่ละแห่่งนัน� มิีขึ้ยะปีระเภทไห่นเกิิด้ขึ้้น� บ้้าง และคว่ร
จะจัด้กิารกิับ้ขึ้ยะเห่ล่านัน� อย่างไรให่้เกิิด้ปีระโยชน์ส์งู ส์ุด้
ซี้�งกิ็ได้้พบ้ว่่า โรงเรียนมิีขึ้ยะพลาส์ตั้ิกิที�ส์ำาคัญคือ
ถุุงบ้รรจุนมิโรงเรียน ทีเ� ด้็กินักิเรียนด้ืมิ� กิันทุกิว่ัน ซี้ง� เปี็น
พลาส์ตั้ิกิปีระเภท LLDPE ทีส์� ามิารถุนำามิารีไซีเคิลและ
ส์ร้างมิูลค่าเพิ�มิได้้

แยกิขึ้ยะ เพือ� ให่้นาำ ไปีจัด้กิารตั้่อให่้เกิิด้ปีระโยชน์ได้้มิากิ
ที�ส์ุด้
ด้้ว่ยโจทย์ส์าำ คัญทีตั้� อ้ งกิารให่้เด้็กิ ๆ ส์ามิารถุเปีลีย� น
ขึ้ยะใกิล้ตั้ัว่ให่้มิีมิูลค่าได้้ด้้ว่ยตั้ัว่เอง ฐานกิารเรียนรู้
“ถุุงนมกู้้โ้ ลกู้” จ้งเกิิด้ขึ้้น� โด้ยทุกิว่ันห่ลังจากิด้ืมิ� นมิเส์ร็จ
แล้ว่ เด้็กิ ๆ กิ็จะมิาช่ว่ยกิันตั้ัด้และล้างถุุงนมิให่้ส์ะอาด้
นำาไปีตั้ากิให่้แห่้ง จากินัน� จ้งช่ว่ยกิันรว่บ้รว่มิและส์่งไปี
ขึ้ายที�ธุนาคารขึ้ยะห่รือขึ้ายให่้กิับ้ผูู้้รับ้รีไซีเคิล

เอส์ซีีจเี ขึ้้าไปีร่ว่มิกิับ้ทางโรงเรียนในกิารส์อนให่้เด้็กิ ๆ
รู้จักิปีระเภทขึ้องว่ัส์ดุ้ตั้่าง ๆ ที�อยู่รอบ้ตั้ัว่ โด้ยเฉพาะ
นอกิจากินีย� งั มิีฐานกิารเรียนรู้ “สวนเพาะชุำาลำา� อิินโน”
ว่ัส์ดุ้พลาส์ตั้ิกิซี้ง� มิีแยกิย่อยห่ลายปีระเภท ปีลูกิจิตั้ส์ำาน้กิ ทีจ� ะนำานำา� จากิกิารล้างถุุงนมิไปีบ้ำาบ้ัด้แล้ว่ห่มิุนเว่ียนกิลับ้
ให่้รจู้ กิั ใช้งานส์ิง� ขึ้องตั้่าง ๆ อย่างคุมิ้ ค่า และส์อนว่ิธุกิี าร มิาใช้รด้นำา� พืชผู้ักิส์ว่นครัว่ในโรงเรียนได้้ตั้อ่ โด้ยผู้ักิเห่ล่านี�
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กิ็จะนำากิลับ้มิาแปีรรูปีเปี็นอาห่ารกิลางว่ันให่้กิบ้ั นักิเรียน
ซี้ง� กิิจกิรรมินีจ� ะคัด้เลือกินักิเรียนทีน� า�ำ ห่นักิเกิินเกิณฑ์์มิาเปี็น
ตั้ัว่แทนปี่�นจักิรยานส์ูบ้นำ�าจากิถุังไปีส์ู่ส์ปีริงเกิอร์รด้นำ�า
เปี็นกิารออกิกิำาลังกิายทีไ� ด้้ปีระโยชน์กิบ้ั ทัง� ตั้ัว่นักิเรียนและ
กิารดู้แลแปีลงผู้ักิ ถุือเปี็นอีกิห่น้ง� กิารเรียนรูท้ ท�ี าำ ให่้เยาว่ชน
เขึ้้าใจกิารห่มิุนเว่ียนขึ้องทรัพยากิรอย่างครบ้ว่งจร
ล่าส์ุด้เอส์ซีีจี ได้้ตั้อ่ ยอด้นำาถุุงนมิทีเ� ด้็กิ ๆ รว่บ้รว่มิมิานี�
ไปีส์ร้างผู้ลิตั้ภัณฑ์์ตั้ว่ั อย่างทีเ� กิิด้จากิกิารรีไซีเคิล โด้ยนำา
ว่ัตั้ถุุด้บ้ิ ถุุงนมิโรงเรียนซี้ง� เปี็นพลาส์ตั้ิกิปีระเภท LLDPE
มิาผู้ลิตั้เปี็นเกิ้าอีพ� ลาส์ตั้ิกิรีไซีเคิลด้้ว่ยว่ิธุกิี ารขึ้้น� รูปีแบ้บ้
โรโตั้โมิลด้ิ�ง ซี้�งเปี็นว่ิธุีที�เห่มิาะกิับ้ชิ�นงานพลาส์ตั้ิกิที�มิี

คว่ามิห่นา รูปีทรงห่ลากิห่ลาย โด้ยกิารนำาถุุงนมิเขึ้า้ เครือ� งบ้ด้
ให่้เห่ลือขึ้นาด้ 3-5 มิิลลิเมิตั้ร นำาไปีห่ลอมิรว่มิกิับ้เมิ็ด้
พลาส์ตั้ิกิเพื�อปีรับ้ปีรุงส์ูตั้รให่้ออกิมิาเปี็นเมิ็ด้พลาส์ตั้ิกิ
รีไซีเคิล กิ่อนนำาไปีบ้ด้เปี็นผู้ง และนำาไปีอบ้ในแมิ่พมิิ พ์
โด้ยเครื�องจักิรจะห่มิุนแมิ่พิมิพ์ไปีรอบ้ ๆ ในขึ้ณะให่้
คว่ามิร้อนในอุณห่ภูมิทิ เ�ี ห่มิาะส์มิ จนได้้ออกิมิาเปี็นชิน� งาน
เกิ้าอีท� มิ�ี คี ว่ามิแขึ้็งแรง ทนทาน และส์ว่ยงามิ โด้ยเกิ้าอี�
พลาส์ตั้ิกิรีไซีเคิล 1 ตั้ัว่ ใช้ถุงุ นมิทีแ� ห่้งและส์ะอาด้ปีระมิาณ
600 ถุุงในกิารผู้ลิตั้ ซี้ง� ทางทีมิงานยังคงมิุง่ มิัน� พัฒนาส์ูตั้ร
ให่้ส์ามิารถุนำาถุุงนมิมิารีไซีเคิลให่้ได้้ในจำานว่นทีมิ� ากิขึ้้น�
รว่มิถุ้งนำาพลาส์ตั้ิกิปีระเภทอืน� ๆ มิาส์ร้างปีระโยชน์เพิมิ� เตั้ิมิ
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“ของทุุกอย่่างมีีคุุณคุ่าในตััวมีันเอง เพีีย่งแคุ่เรา
ใช้้ ให้้คุมีุ้ ร้จั้ กั แย่กให้้เป็็น และทุ้ง� ให้้ถูก้ เก้าอีร� ีไซเคุ้ลจัาก
ถูุงนมีนี�เป็็นผลงานของน้อง ๆ ทุี�ได้้ช้่วย่กันแย่กขย่ะ
ตัั�งแตั่ตั้นทุาง โด้ย่ทุางเอสซีจัีได้้ช้่วย่แป็รร้ป็ถูุงนมีให้้
เก้ด้ป็ระโย่ช้น์ส้งสุด้กลับมีาเป็็นเก้าอี�สีสันสวย่งามี
แข็งแรงทุนทุาน เพี่อ� ให้้นอ้ ง ๆ ใช้้งานและได้้เห้็นว่าขย่ะ
พีลาสตั้กสามีารถูห้มีุนเวีย่นกลับมีาสร้างคุุณคุ่าได้้
และย่ังเป็็นการช้่วย่ลด้ป็ริมีาณขย่ะทุีอ� าจัห้ลุด้รอด้ส้่
ส้�งแวด้ล้อมี”

เกิ้าอี�พลาส์ตั้ิกิรีไซีเคิลนับ้เปี็นตั้ัว่อย่างที�ด้ีให่้
นักิเรียนได้้เห่็นปีระโยชน์ขึ้องกิารรีไซีเคิลพลาส์ตั้ิกิ
อย่างเปี็นรูปีธุรรมิ จากิเด้ิมิทีถุ� งุ นมิจำานว่นมิห่าศึาล
เคยถุูกิทิง� เปี็นขึ้ยะ ส์ร้างกิลิน� ไมิ่พง้ ปีระส์งค์จากินำา� นมิ
ทีบ้� ดู้ ค้างระห่ว่่างรอรถุขึ้ยะมิานำาไปีทำาลาย เมิือ� ได้้รบ้ั
กิารจัด้กิารอย่างถุูกิว่ิธุี ส์ามิารถุส์ร้างส์รรค์เปี็นผู้ลตั้ิ ภณ
ั ฑ์์
ชิน� ให่มิ่ได้้ แส์ด้งให่้เห่็นว่่ากิระบ้ว่นกิารคัด้แยกิขึ้ยะ
ทีมิ� ปีี ระส์ิทธุิภาพ ส์ามิารถุช่ว่ยให่้ทรัพยากิรได้้กิลับ้มิา
มิีคณ
ุ ค่าอีกิครัง� พร้อมิกิับ้เปี็นตั้้นแบ้บ้นำาร่องให่้กิบ้ั
โรงเรียนอืน� ๆ ห่ันมิาส์นใจและเริมิ� ตั้้นลงมิือบ้ริห่าร
จัด้กิารขึ้ยะในโรงเรียน นับ้เปี็นกิารปีลูกิฝั่งแนว่คิด้กิาร
ใช้ทรัพยากิรอย่างคุมิ้ ค่าตั้ามิห่ลักิเศึรษฐกิิจห่มิุนเว่ียน
ให่้กิบ้ั เยาว่ชน ช่ว่ยส์ร้างอนาคตั้ทีย� ง�ั ยืนขึ้องปีระเทศึ
ไทยตั้่อไปี

คุณสลิล พานิชสาส์น
กรรมีการผ้้จััด้การ
บริษััทุ เอสซีจัี ไอโคุ พีอล้เมีอร์ จัำากัด้
ในธุุรก้จัเคุมี้คุอลส์ เอสซีจัี
“นี�คุือการเรีย่นการสอนการจััด้การขย่ะมี้ตั้ให้มี่
จัากทุี�เคุย่ให้้เด้็กเก็บฝาส่งไป็ทุำาขาเทุีย่มี เก็บขวด้ไป็
บริจัาคุ แตั่ก็ย่ังไมี่เห้็นภาพี แตั่ทุางธุุรก้จัเคุมี้คุอลส์
เอสซีจัี สามีารถูนำาถูุงนมีโรงเรีย่นทุี�เด้็ก ๆ ช้่วย่กัน
ล้างตัาก ไป็แป็รร้ป็เป็็น “เก้าอี�พีลาสตั้กรีไซเคุ้ล” ซ่�ง
ทุัง� เด้็กและผ้ป็้ กคุรองได้้ ใช้้งาน โด้ย่ทุุกคุนจัะได้้เห้็นว่า
ขย่ะทุีคุ� ด้้ ว่าไมี่มีคุี า่ อย่่างถูุงนมีนัน� สามีารถูกลาย่เป็็น
เก้าอีน� ง�ั ได้้ มีีคุนถูามีว่าพีลาสตั้กทุีเ� ห้ลือใช้้สามีารถู
นำ า มีาทุำ า แบบนี � ไ ด้้ ด้ ้ ว ย่ห้รื อ เราก็ บ อกว่ า ทุำ า ได้้
และทุำาได้้จัริงด้้วย่”
คุณบุษบา ธนาภรณ์
ผ้้อำานวย่การ โรงเรีย่นวัด้โขด้ห้้นมี้ตัรภาพีทุี� 42

ทุีมีงานธุุรก้จัเคุมี้คุอลส์ เอสซีจัี มีีคุวามีเช้ีย่� วช้าญในการข้น� ร้ป็ช้้น� งานพีลาสตั้กด้้วย่กระบวนการผล้ตัแบบ
ห้มีุนเห้วีย่� ง ห้รือ โรโตัโมีลด้้ง� พีร้อมีให้้บริการคุรบวงจัรตััง� แตั่ขนั� ตัอนการออกแบบช้้น� งานโด้ย่คุำาน่งถู่งคุวามี
ตั้องการและวัตัถูุป็ระสงคุ์การใช้้งานส้นคุ้า การออกแบบแมี่พีมีิ พี์ (mold) ให้้เห้มีาะสมีกับช้น้ด้ของพีลาสตั้ก
รวมีถู่งการคุ้ด้คุ้นและป็รับป็รุงส้ตัรให้้เห้มีาะสมี และมีีเจั้าห้น้าทุี�เทุคุน้คุพีร้อมีให้้คุำาป็ร้กษัา
สนใจัข้อมี้ลเพีิ�มีเตั้มีสามีารถูตั้ด้ตั่อได้้ทุี� rotomolding@scg.com
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เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

โค่รงการ STL สระบุรี กำาลืังการผลืิต 5 เมกะวัตต์

โซลาร์์ฟาร์์มลอยน้ำำ�าคร์บวงจร์ พลังงาน้ำทางเลือกท่�ยั�งยืน้ำ
SCG FLOATING SOLAR SOLUTIONS
Integrated floating solar farms: sustainable energy sources

การเลืือกใช้้พลืังงานสะอาดหมายถึึงการใช้้พลืังงานที่่ไ� ม่สร้างมลืพิษ
ในกระบวนการผลืิตนัน� นอกจากจะช้่วยรักษาสิง� แวดลื้อมแลื้ว ยังเป็็น
อ่กวิธีใ่ นการสร้างมูลืค่่าให้กบั ที่รัพยากรที่่ม� อ่ ยูแ่ ลืะนำามาใช้้ให้เกิดป็ระโยช้น์
สูงสุด การผลืิตพลืังงานไฟฟ้าจากแสงอาที่ิตย์ดว้ ยโซลืาร์เซลืลื์เป็็นหนึง�
ในวิธีที่่ ไ�่ ด้รบั ค่วามนิยม ซึง� ในป็ระเที่ศไที่ยม่การใช้้โซลืาร์เซลืลื์ที่ง�ั แบบ

ติดตัง� บนพ้น� ดิน ติดตัง� บนหลืังค่า แลืะติดตัง� บนผิวนำา� ซึง� ธีุรกิจเค่มิค่อลืส์
เอสซ่จ่ ได้รเิ ริม� พัฒนานวัตกรรมทีุ่น่ ลือยนำา� สำาหรับติดตัง� แผงโซลืาร์เซลืลื์
ขึ้น�้ เป็็นรายแรกในป็ระเที่ศไที่ย โดยติดตัง� ที่่บ� อ่ เก็บนำา� ภายในโรงงานขึ้อง
เอสซ่จ่ในป็ี 2561 เป็็นที่่�แรก
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คุุณพิิสันั ติ์ิ� เอื้้อื้� วิิทยา Emerging Businesses Director
ธุุรกิิจเคุมิิคุอื้ลสั์ เอื้สัซีีจี กล่่าวถึึงจุุดเริ่่�มต้้นของการิ่
คิ่ดคิ้นแล่ะพััฒนาโซล่าริ่ฟ์ าริ่ม์ ล่อยนำา� คิริ่บวงจุริ่วา่ “เอสซีจุี
เล่็งเห็็นว่า พัล่ังงานทดแทน ห็ริ่อื Renewable Energy
ส่งผล่ดีห็ล่ายปริ่ะการิ่ ทัง� เป็นการิ่ผล่่ต้พัล่ังงานใช้้เอง พัริ่อ้ ม
กับช้่วยล่ดปริ่ม่ าณคิาริ่บ์ อนไดออกไซด์ในช้ัน� บริ่ริ่ยากาศ
ปริ่ะกอบกับเห็็นโอกาสของพัืน� ทีผ� ว่ นำา� ว่างเปล่่าซึง� ไม่ได้
นำาไปใช้้ปริ่ะโยช้น์ เอสซีจุจุี งึ นำาคิวามเช้ีย� วช้าญทัง� ด้าน
วัสดุพัล่าสต้่ก แล่ะการิ่ออกแบบมาพััฒนาริ่ว่ มกับคิ่ธุ่ ริุ่ กจุ่
จุนเก่ดเป็นโซล่าริ่์ฟาริ่์มล่อยนำ�าแบบคิริ่บวงจุริ่ ซึ�งเป็น
นวัต้กริ่ริ่มการิ่ออกแบบเฉพัาะของเอสซีจุที ไ�ี ด้ริ่บั การิ่จุด แล่ะมีคิวามเป็นม่ต้ริ่ต้อ่ ส่ง� แวดล่้อม ซึง� ทัง� ห็มดสามาริ่ถึ
ต้อบโจุทย์ได้ดว้ ยการิ่ใส่ใจุล่งริ่ายล่ะเอียดการิ่ออกแบบ
ส่ทธุ่บัต้ริ่เริ่ียบริ่้อยแล่้ว”
ต้ัวทุน่ ล่อยนำา� แล่ะการิ่เล่ือกใช้้เม็ดพัล่าสต้่กทีป� ริ่บั ปริ่งุ ส่ต้ริ่
คุุณสมบััติิพิิเศษของทุุ่�นลอยนำ��จ�กก�รใช้้วััสดุุและ ให็้เห็มาะสม ซึง� ทางเอสซีจุไี ด้พัฒ
ั นาส่ต้ริ่เม็ดพัล่าสต้่ก
HDPE ทีใ� ห็้คิวามแข็งแริ่ง ทนทานต้่อการิ่ใช้้งานกล่างแจุ้ง
ก�รออกแบับัทุ่่�เป็็นเอกลักษณ์
ภายใต้้ริ่งั สีอล่ั ต้ริ่า้ ไวโอเล่็ต้จุากแสงแดดจุัดต้ล่อดทัง� วัน
ห็ล่ักการิ่ทาำ งานของโซล่าริ่ฟ์ าริ่ม์ ล่อยนำา� คิือ การิ่ต้ด่ ต้ัง� มีอายุการิ่ใช้้งานยาวนานกว่า 25 ปี แล่ะสามาริ่ถึนำากล่ับมา
ุ ล่ักษณะเป็น Food Grade ปล่อดภัย
ทุน่ พัล่าสต้่กบนพัืน� ทีผ� ว่ นำา� เพัือ� เป็นฐานให็้กบั แผงโซล่าริ่-์ ริ่ไี ซเคิ่ล่ได้ อีกทัง� มีคิณ
เซล่ล่์ จุึงต้้องการิ่ทนุ่ ทีม� คิี วามคิงทนแข็งแริ่ง มีแริ่งล่อยต้ัวดี ต้่อริ่ะบบน่เวศใต้้นำ�า
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ริ่ะบบทุ่นล่อยนำ�าของเอสซีจุีออกแบบให็้มีพัื�นที�เปิด
ริ่ะห็ว่างทุน่ มากกว่า 30% ส่ง� มีช้วี ต้่ ใต้้นา�ำ จุึงสามาริ่ถึริ่บั แสง
ธุริ่ริ่มช้าต้่ได้อย่างเพัียงพัอ แล่ะต้ัวทุ่นล่อยนำ�าเองก็
ทำาห็น้าที�เห็มือนริ่่มกำาบังช้่วยล่ดการิ่ริ่ะเห็ยของนำ�า
ส่วนคิวามเย็นของนำา� จุะทำาให็้เก่ด Cooling Effect ช้่วยเพั่ม�
ปริ่ะส่ทธุ่ภาพัให็้กบั การิ่ผล่่ต้ไฟฟ้าของริ่ะบบโซล่าริ่แ์ บบ
ล่อยนำ�าได้
สำาห็ริ่ับต้ัวทุ่นล่อยนำ�าจุะแบ่งออกเป็นสองส่วนห็ล่ัก
ส่วนแริ่ก คิือ Solar Stand สำาห็ริ่บั ยึดกับแผงโซล่าริ่เ์ ซล่ล่์
ได้ริ่บั การิ่ออกแบบให็้สามาริ่ถึต้่ดต้ัง� แผงโซล่าริ่เ์ ซล่ล่์ได้
ห็ล่ากห็ล่ายปริ่ะเภท สามาริ่ถึริ่องริ่บั นำา� ห็นักของแผงโซล่าริ่์
เซล่ล่์ริุ่่นให็ม่ที�มีการิ่พััฒนาขนาดแผ่นให็ญ่ขึ�นได้ แล่ะ
สามาริ่ถึปริ่บั มุมองศาได้ต้ามพัืน� ทีเ� พัือ� ปริ่ะส่ทธุ่ภาพัการิ่ริ่บั
แสงแดดส่งสุด ส่วนทีส� อง คิือ ทุน่ ทางเด่น ซึง� คิำานึงถึึงคิวาม
ปล่อดภัยสำาห็ริ่บั ว่ศวกริ่ห็ริ่อื ผ่ใ้ ช้้งานทีต้� อ้ งเด่นปฎิ่บต้ั ง่ าน
ต้ริ่วจุสอบ ห็ริ่อื ทำาคิวามสะอาดแผงโซล่าริ่เ์ ซล่ล่์ จุึงออกแบบ
ทุ่นทางเด่นให็้มีแริ่งล่อยต้ัวเห็นือผ่วนำ�ามากกว่าทุ่นใน
ท้องต้ล่าดทัว� ไป ทำาให็้สามาริ่ถึริ่บั นำา� ห็นักได้มากถึึง 200
ก่โล่กริ่มั ต้่อต้าริ่างเมต้ริ่ ผ่ป้ ฎิ่บต้ั ง่ านสามาริ่ถึยืนแล่ะเด่นได้
อย่างมัน� คิง ทีส� าำ คิัญคิือ ช้่วยป้องกันปัญห็าทุน่ จุมนำา� แล่ะ
ไม่มน�ั คิงในเวล่าเด่นห็ริ่อื ปฏิ่บต้ั ง่ าน ซึง� ว่ศวกริ่ห็ริ่อื ผ่ใ้ ช้้งาน
อาจุเก่ดอันต้ริ่ายได้

นอกจุากนีท� มี งานยังพััฒนาริ่ะบบยึดต้ัวทุน่ แบบพั่เศษ
ทีแ� ข็งแริ่ง ทนทานต้่อแริ่งดึงส่ง แล่ะคิำานวณการิ่ออกแบบ
ยึดโยงทุ่นล่อยนำ�าทั�งห็มด (Mooring and Anchoring)
ให็้เข้ากับพัืน� ทีแ� ห็ล่่งนำา� แต้่ล่ะแห็่ง ซึง� มีทง�ั แบบสมอ แล่ะ
แบบยึดโยงกับช้ายฝั่ัง� เพัือ� ให็้ทนทานต้่อสภาพัแวดล่้อม
ทีแ� ปริ่ปริ่วน ริ่วมถึึงคิล่ืน� ล่มต้่าง ๆ ได้อย่างเห็มาะสมทีส� ดุ
จุุดเด่นสำาคิัญอีกปริ่ะการิ่ของโซล่าริ่ฟ์ าริ่ม์ ล่อยนำา� ริ่นุ่
ล่่าสุดของเอสซีจุี นอกจุากออกแบบให็้ปริ่ะกอบง่าย
เพัือ� ปริ่ะห็ยัดเวล่าต้่ดต้ัง� แล่้ว ยังสามาริ่ถึเล่ือกปริ่ะกอบได้
ห็ล่ายริ่ป่ แบบต้ามคิวามต้้องการิ่ของผ่ใ้ ช้้งาน ต้ัง� แต้่แบบ
แผงโซล่าริ่์ 1 แถึวต้่อ 1 ทางเด่น (one in a row),
แบบแผงโซล่าริ่์ 2 แถึวต้่อ 1 ทางเด่น (two in a row),
แล่ะแบบแผงโซล่าริ่์ 4 แถึวต้่อ 1 ทางเด่น (four in a row)
ซึ�งริ่่ปแบบของการิ่ต้่ดต้ั�งขึ�นอย่่กับคิวามต้้องการิ่ของผ่้
ใช้้งาน ซึ�งห็ากใช้้แบบจุำานวนแถึวแผงโซล่าริ่์มากก็จุะ
ช้่วยปริ่ะห็ยัดพัื�นที�ต้่ดต้ั�ง
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โซล�ร์ฟ�ร์มลอยนำ�� คุวั�มยั�งยืนเพิ่�อธุุรกิจและสิ�งแวัดุล้อม
คิุณพั่สนั ต้่ไ� ด้แนะนำาถึึงการิ่เล่ือกใช้้โซล่าริ่ฟ์ าริ่ม์ ล่อยนำา� เป็นแห็ล่่งพัล่ังงาน
ว่า “สำาห็ริ่บั ผ่ท้ ม�ี แี ห็ล่่งนำา� อย่แ่ ล่้ว ไม่วา่ จุะเป็นบ่อเก็บนำา� ในโริ่งงานอุต้สาห็กริ่ริ่ม
พัืน� ทีแ� ห็ล่่งนำา� ขนาดให็ญ่อน�ื ๆ เช้่น ทะเล่สาบ ห็ริ่อื เขือ� นผล่่ต้กริ่ะแสไฟฟ้า
พัืน� ทีว� า่ งของท่านสามาริ่ถึสริ่า้ งม่ล่คิ่าด้วยการิ่ผล่่ต้กริ่ะแสไฟฟ้าจุากโซล่าริ่์
ฟาริ่ม์ ล่อยนำา� สำาห็ริ่บั นำากล่ับมาใช้้งานภายในโริ่งงานห็ริ่อื องคิ์กริ่ ทัง� ห็มด
นีก� เ็ พัือ� คิวามยัง� ยืนของธุุริ่กจุ่ แล่ะเป็นการิ่ช้ว่ ยกันสนับสนุนการิ่ใช้้ทริ่พัั ยากริ่
ธุริ่ริ่มช้าต้่ให็้เก่ดปริ่ะโยช้น์ส่งสุดอีกด้วย”

บริิการิที่่�คริบวงจริของ SCG
Floating Solar Solutions เริิม� ต้้น
ต้้ง� แต้่การิให้้คาำ ปริึกษาเริ่อ� งความ
เป็นไปได้้ของโคริงการิ การิออกแบบ
ริู ป แบบโซลาริ์ ฟ าริ์ ม ลอยนำ � า ที่่ �
เห้มาะสมก้บแห้ล่งนำ�าที่่�ม่อยู่ การิ
ออกแบบเชิิงวิศวกริริม การิจ้ด้ห้า
สินค้าและต้ิด้ต้้�งแบบคริบวงจริ
การิยึด้โยงอย่างม่มาต้ริฐานและ
ปลอด้ภั้ยสูง ริวมถึึงการิบริิห้าริ
จ้ด้การิชิ่วงด้ำาเนินงานและการิ
บำาริุงริ้กษา โด้ยริะยะเวลาคืนทีุ่น
อยู่ที่่�ปริะมาณ 5-8 ปีขึ�นอยู่ก้บ
ขนาด้ของโซลาริ์ฟาริ์มลอยนำา� และ
ปริิมาณการิใชิ้ ไฟฟ้า
ผูู้้สนใจสามาริถึสอบถึาม
ข้อมูลเพิ่่�มเต้ิมได้้ที่่�
solarenergy@scg.com

SCG Floating Solar Solutions

ต้ิด้ต้้�งและให้้บริิการิคิด้เป็นกำาล้งผู้ลิต้ริวม 14.6 เมกะว้ต้ต้์ ณ เด้ือนม่นาคม 2563
2561
• ธุริกิจเคมิคอลส์ เอสซ่จ่ ริะยอง
• ฐานที่้พิ่เริือส้ต้ห้่บ ชิลบุริ่
• SERIS ปริะเที่ศสิงคโปริ์
• เอสซ่จ่ สำาน้กงานให้ญ่่ กริุงเที่พิ่ฯ
• ว้ด้ศริ่แสงธริริม อุบลริาชิธาน่

2562
• โคริงการิ TCP2 ปริาจ่นบุริ่
• โคริงการิ SSI สริะบุริ่
• โคริงการิ SENA อยุธยา
• เห้มืองแม่ที่าน ลำาปาง

2563
• โคริงการิ STS นคริศริ่ธริริมริาชิ
• โคริงการิ STL สริะบุริ่
• โคริงการิ มุกด้าห้าริ
• นิคมอุต้สาห้กริริมอมต้ะซิต้่� ชิลบุริ่
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เปิิดโลก

ฟาร์์มออร์์แกนิิกจากใจเกษตร์กร์สู่่�ใจผู้่�บร์ิโภค
PATOM ORGANIC FARM
DELIVERING FARMERS’ LABOR OF LOVE TO CONSUMERS

จากโครงการสามพรานโมเดล ซึ่่�งเป็็นโมเดลธุุรกิจเก้�อกูลสังคม
เพ่อ� ส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จ.นครป็ฐม ที่่เ� ริม� ต้น
เฟสแรกด้วยการส่งต่อผลิตภััณฑ์์เกษตรถึ่งผู้บริโภัคชาวกรุงเที่พฯ
ที่่�ร้าน Patom Organic Living คาเฟ่เรือนกระจกใจกลางสุขุมวิที่

เป็็นเวลาหลายป็ี มาวันน่� กลุม่ เกษตรกรชาวสามพรานพร้อมเป็ิดบ้าน
ของพวกเขาเพ่�อต้อนรับทีุ่กคนเข้าสู่พ่�นที่่�เกษตรแห่งความยั�งย้น ที่่�
Patom Organic Farm อ.สามพราน จ.นครป็ฐม
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จากสวนสามพราน ส่�ฟาร์มออร์แกนิกของทุุกคน
Patom Organic Farm หนึ่่ง� ในึ่โซนึ่ของ “สวนสามพราน”
ที่่�เราคุ้้�นึ่เคุ้ยชื่่�อกัันึ่มานึ่านึ่ จากัคุ้วามตั้ั�งใจของที่ายาที่
ร้นึ่� ที่่� 3 ที่่ตั้� อ� งกัารสร�างโมเดลธุ้รกัิจบนึ่พื้่นึ่� ฐานึ่ของคุ้วาม
เป็็นึ่ธุรรม ด�วยกัารเป็็นึ่ส่อ� กัลางเชื่่อ� มโยงสินึ่คุ้�าออร์แกันึ่ิกั
จากัผู้้ผู้� ลิตั้ส้ผู้� บ�้ ริโภคุ้โดยตั้รง พื้่นึ่� ที่่แ� ห�งนึ่่จ� ง่ เป็็นึ่ที่ัง� ฐานึ่
กัารเร่ยนึ่ร้ว� ถีิ อ่ อร์แกันึ่ิกั และเป็็นึ่คุ้าเฟ่่เพื้่อ� สร�างวิถีชื่่ ว่ ตั้ิ
ที่่�สมด้ลกัับธุรรมชื่าตั้ิ

สดใหม�เที่�านึ่ันึ่� แตั้�ยงั ส�งคุ้วามรักักัลับคุ้่นึ่ให�แกั�โลกัของเรา
ด�วยกัารใชื่ห� ลักัเศรษฐกัิจหม้นึ่เว่ยนึ่เข�าร�วมกัับที่้กักัระบวนึ่กัารในึ่โซนึ่ร�านึ่อาหารอันึ่ป็ระกัอบด�วย ห�องอาหารอินึ่จันึ่
ให�บริกัารอาหารไที่ยที่่�อย้�คุ้้�กัับสวนึ่สามพื้รานึ่มากักัว�า
50 ป็ี, ห�องอาหารริมนึ่ำา� ให�บริกัารอาหารไที่ย และอาหารย้โรป็
สไตั้ล์ Tapas และ Patom Organic Café คุ้าเฟ่่ออร์แกันึ่ิกั
นึ่ัง� สบายที่�ามกัลางพื้่นึ่� ที่่ธุ� รรมชื่าตั้ิ จากัสาขาแรกัที่่ที่� องหล�อ
ถี่งสาขาสองที่่ส� ามพื้รานึ่ ซ่ง� สะที่�อนึ่ไลฟ่์สไตั้ล์ของคุ้นึ่ร้นึ่� ใหม�
คุ้วามรักัจากั Patom Organic Farm ไม�เพื้่ยงแตั้�สง� มอบ ได�เป็็นึ่อย�างด่
กัารด้แลส้ขภาพื้ของผู้้บ� ริโภคุ้ผู้�านึ่ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ออร์แกันึ่ิกั
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Patom Organic Cafe
คุ้าเฟ่่หนึ่่ง� เด่ยวในึ่สวนึ่สามพื้รานึ่ ยังคุ้งรักัษาคุ้อนึ่เซ็ป็ตั้์
สถีาป็ัตั้ยกัรรมยัง� ย่นึ่ตั้�อเนึ่่อ� งมาจากัสาขาเดิม พื้ร�อมกัับ
ขยายขนึ่าดข่นึ่� ด�วยกัารสร�างสรรคุ้์คุ้าเฟ่่แห�งนึ่่ใ� ห�เป็็นึ่เร่อนึ่
กัระจกัแบบ 360 องศา มอบบรรยากัาศสดชื่่นึ่� ให�กับั คุ้นึ่นึ่ัง�
คุ้าเฟ่่ดา� นึ่ในึ่ เชื่�นึ่เด่ยวกัับคุ้าเฟ่่เองกั็ชื่ว� ยสร�างส่สนึ่ั ให�กับั

พื้่นึ่� ที่่ส� เ่ ข่ยวโดยรอบ หลักัเศรษฐกัิจหม้นึ่เว่ยนึ่สะที่�อนึ่ให�
เห็นึ่เป็็นึ่ร้ป็ธุรรมผู้�านึ่เฟ่อร์นึ่เิ จอร์ภายในึ่ร�านึ่ ที่่นึ่� าำ เอาไม�
ล�มจากัในึ่สวนึ่มาเป็็นึ่วัสด้หลักั นึ่ับเป็็นึ่กัารใชื่ง� านึ่ที่รัพื้ยากัร
ธุรรมชื่าตั้ิอย�างคุ้้�มคุ้�า พื้ร�อมกัับเป็็นึ่กัารเพื้ิ�มม้ลคุ้�าได�
อ่กัด�วย
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ล่กัลงไป็ถี่งกัารจัดกัารหลังร�านึ่ ที่่นึ่� เ�่ นึ่�นึ่กัารใชื่�ป็ระโยชื่นึ่์
จากัที่้กัส�วนึ่ของผู้ลผู้ลิตั้ให�ได�มากัที่่ส� ด้ วัตั้ถี้ดบิ หลักัในึ่
กัารป็ระกัอบอาหารใชื่�วตั้ั ถี้ดบิ ออร์แกันึ่ิกัที่่ไ� ด�รบั กัารรับรอง
มาตั้รฐานึ่เกัษตั้รอิ นึ่ ที่ร่ ย ์ IFOAM-EU-Canada
ส� ง ตั้รงจากัป็ฐมออร์ แ กันึ่ิ กั ฟ่าร์ ม และเกัษตั้รกัร
ในึ่เคุ้ร่อข�ายสามพื้รานึ่โมเดล ที่ัง� 16 กัล้ม� 180 คุ้รอบคุ้รัว
นึ่อกัจากัเร่อ� งคุ้วามสดใหม�และป็ลอดภัยแล�ว ยังเป็็นึ่กัาร
ชื่�วยลดกัารใชื่�พื้ลังงานึ่ในึ่กัารขนึ่ส�งวัตั้ถี้ดิบอ่กัด�วย
ส�วนึ่ของกัารเสิรฟ่์ จะลดกัารใชื่�ขวดและหลอดพื้ลาสตั้ิกั
แบบคุ้รัง� เด่ยวที่ิง� ที่ดแที่นึ่ด�วยวัสด้ที่ส�่ ามารถีนึ่ำากัลับมา
ใชื่�ใหม� (reuse) ได� เสร็จสินึ่� จากัม่อ� อาหาร ขยะเศษอาหาร
จากัที่้กัห�องอาหารและคุ้าเฟ่่ จะถี้กันึ่ำาไป็ร่ไซเคุ้ิลเป็็นึ่ป็้ย� หมักั
ส�วนึ่นึ่ำา� มันึ่ที่่ผู้� า� นึ่กัารป็ร้งอาหารเร่ยบร�อยแล�วจะถี้กันึ่ำาไป็
แป็รร้ป็กัลายเป็็นึ่ไบโอด่เซล สำาหรับใชื่�งานึ่ภายในึ่ฟ่าร์ม
หม้นึ่เว่ยนึ่กัันึ่ไป็เป็็นึ่วัฎจักัร
Patom Organic Farm จ่งเป็็นึ่ตั้ัวอย�างที่่�ด่ของกัาร
วางแผู้นึ่กัารจัดกัารที่รัพื้ยากัรอย�างคุ้้ม� คุ้�าตั้ัง� แตั้�ตั้นึ่� ที่าง
ที่่เ� กัษตั้รกัรผู้้ผู้� ลิตั้ ไป็จนึ่ถี่งป็ลายที่างผู้้บ� ริโภคุ้ แล�วเว่ยนึ่
เอาขยะที่่เ� หล่อใชื่�กัลับมาสร�างป็ระโยชื่นึ่์ให�กับั เกัษตั้รกัร
อ่กัคุ้รั�งหนึ่่�ง โมเดลตั้�นึ่แบบนึ่่�จะป็ระสบคุ้วามสำาเร็จได�
ตั้�องอาศัยคุ้วามเข�าใจของผู้้คุ้� นึ่ที่ัง� วงจร นึ่่จ� ง่ นึ่ับเป็็นึ่กัาร
แสดงให�เห็นึ่ว�า เศรษฐกัิจหม้นึ่เว่ยนึ่เกัิดข่นึ่� ได�จริงหากั
ม่กัารป็ระย้กัตั้์องคุ้์คุ้วามร้ใ� ห�เข�ากัับร้ป็แบบธุ้รกัิจ และ
สามารถีเตั้ิบโตั้ตั้�อไป็ได�อย�างยั�งย่นึ่อ่กัด�วย
Patom Organic Farm
21 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ริมแม่น�้ำท่ำจีน
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
โทร. 0-3432-2588-93
www.facebook.com/patom.organics/
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เอสซีีจีี ชวนผู้้ป� ระกอบการยุุคดิิจีทัิ ลั เตรียุมความพร�อม
ปรับกลยุุทัธ์์ธ์รุ กิจีในงาน “SCG Chemicals Digest 2020”

SCG ENCOURAGES STRATEGY SHIFTS FOR THE DIGITAL ERA
IN “SCG CHEMICALS DIGEST 2020”
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี จัดงานส์ัมิมินา SCG Chemicals
Digest ครัง� ที่ี� 1 ประจำาปี 2563 ในหััวข้้อ “ปรับกิลยุุที่ธุ์ ที่ันยุุค
Digital” เพื่่อ� เปิดมิุมิมิองใหั้แกิ่ผู้ป้ ระกิอบกิารกิลุมิ่ อุตส์าหักิรรมิพื่ลาส์ติกิเหั็นโอกิาส์กิารนำาเที่คโนโลยุีดจิ ที่ิ ลั มิาใช้้
ปรับกิลยุุที่ธุ์ข้องธุุรกิิจในเช้ิงรุกิมิากิยุิง� ข้้น� รวมิถึ้งนำามิาช้่วยุ
เพื่ิมิ� ประส์ิที่ธุิภาพื่ในกิารที่ำางานและกิารแข้่งข้ันในยุุคที่ี�
กิารเปลียุ� นแปลงเกิิดข้้น� เร็วและมิี impact ส์้งมิากิ โดยุได้รบั
เกิียุรติจากิผู้้เ้ ช้ียุ� วช้าญด้านดิจที่ิ ลั ในส์ายุกิารเงินกิารธุนาคาร
คุุณอรพงศ์์ เทีียนเงิน Chief Executive Officer บริษัทีั
ดิิจิิทีัล เวนเจิอร์ส จิำ�กััดิ เป็นวิที่ยุากิร

คุณอรพื่งศ์์ เที่ียุนเงิน ได้ใหั้นยุิ ามิข้อง Disruption ว่าเป็น
กิารเปลี�ยุนแปลงที่ี�ที่ำาใหั้ส์ภาพื่กิารเป็นอยุ้่ ณ ปัจจุบัน
ไมิ่ส์ามิารถึคงอยุ้ต่ อ่ ไปได้ จากิกิารเปลียุ� นแปลงที่างเที่คโนโลยุี
ที่ี�เกิิดข้้�นอยุ่างรวดเร็วมิากิและเกิิดข้้�นอยุ่างต่อเน่�อง
Digital Disruption จ้งกิ่อใหั้เกิิดความิเปลียุ� นแปลงกิับ
ธุุรกิิจต่าง ๆ แที่บจะทีุ่กิอุตส์าหักิรรมิที่ัว� โลกิ ดังนัน� ธุุรกิิจ
ที่ีต� อ้ งกิารอยุ้ร่ อดต้องเปลียุ� นกิระบวนกิารคิด ควรต้องมิอง
ว่าตัวเองเป็น Tech Company ค่อ เอาเที่คโนโลยุีมิานำา
ธุุรกิิจ และใหั้ตวั ส์ินค้าหัร่อบริกิารเป็นส์ิง� ที่ีมิ� าส์นับส์นุน
เที่คโนโลยุีเหัล่านั�นแที่น
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ส์ำาหัรับเที่คโนโลยุีที่น�ี า่ จับตามิองในปี 2020 นี� ได้แกิ่
1) Distributed Ledger หัร่อกิารที่ี�ข้้อมิ้ลจะควบคุมิ
โดยุเจ้าข้องข้้อมิ้ลแที่นผู้้้ใหั้บริกิารเช้่นในปัจจุบัน 2)
Tokenization หัร่อ กิารที่ีว� ตั ถึุส์ามิารถึมิีตวั ตนและมิ้ลค่า
ในโลกิดิจที่ิ ลั 3) 5G ซี้ง� เข้้ามิาในประเที่ศ์ไที่ยุแล้วในปีน�ี
และเที่คโนโลยุีเซีนเซีอร์ 4) AI หัร่อปัญญาประดิษฐ์์
คุณอรพื่งศ์์ เที่ียุนเงิน ได้กิล่าวส์รุปว่า ธุุรกิิจควรเตรียุมิพื่ร้อมิ
ปรับ Business Model ใหัมิ่ ๆ ในกิารส์ร้างมิ้ลค่าใหั้แกิ่ลกิ้ ค้า
เตรียุมิรับมิ่อค้แ่ ข้่งกิลุมิ่ ใหัมิ่ ๆ ที่ีจ� ะมิาแข้่งข้ันด้วยุนวัตกิรรมิ

ปรับกิระบวนกิารที่ำางานเป็นแบบ Autonomous ลดกิารใช้้
แรงงานคน และพื่ัฒนาที่ักิษะใหัมิ่ ๆ ใหั้กิบั บุคลากิร รวมิถึ้ง
ต้องศ์้กิษาแนวคิดและความิต้องกิารข้องคนรุน่ ใหัมิ่ที่จ�ี ะมิา
เป็นล้กิค้า เช้่น เร่อ� งความิเป็นมิิตรต่อส์ิง� แวดล้อมิซี้ง� เป็น
หััวข้้อที่ี�คนรุ่นใหัมิ่ใหั้ความิส์ำาคัญ เป็นต้น
โดยุงานนียุ� งั ได้รบั เกิียุรติจากิผู้ศ์. ดร. ธุนวรรธุน์ พื่ลวิช้ยุั
อธุิกิารบดี มิหัาวิที่ยุาลัยุหัอกิารค้าไที่ยุ และ ดร. อมิรเที่พื่
จาวะลา ผู้้ช้้ ว่ ยุกิรรมิกิารผู้้จ้ ดั กิารใหัญ่ ผู้้บ้ ริหัารส์ำานักิวิจยุั
ธุนาคาร ซีีไอเอ็มิบี ไที่ยุ จำากิัด (มิหัาช้น) มิาร่วมิแลกิ
เปลี � ยุ นมิุ มิ มิองในช้่ ว งเส์วนา “แนวโน้ มิ เศ์รษฐ์กิิ จ
ไที่ยุและเศ์รษฐ์กิิ จ โลกิช้่ ว งคร้ � ง หัลั ง ข้องปี 2563”
โดยุมิีคณ
ุ ณรงค์เวที่ยุ์ วจนพื่านิช้ ผู้้อ้ าำ นวยุกิารฝ่่ายุ B2B
Business บริษที่ั เอส์ซีีจี ซีิเมินต์-ผู้ลิตภัณฑ์์กิอ่ ส์ร้าง จำากิัด
ใหั้เกิียุรติเป็นผู้้ด้ าำ เนินรายุกิาร และปิดที่้ายุช้่วงส์ัมิมินา
ด้วยุ “แนวโน้มิธุุรกิิจปิโตรเคมิีช้ว่ งคร้ง� หัลังข้องปี 2563”
โดยุคุณกิิตติพื่งษ์ ส์านโอฬาร Demand Management
Manager ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี

หมุนใหมไดดวยเทคโนโลยี

คนจริงไมทิ้งลงแหลงน้ำ

Never Let Trash Get into the Ocean

Utilize Technology for Circular Way

เปนแกนนำชุมชนทำความสะอาดหาด

เปลี่ยนพลาสติกใชแลวเปนสวนประกอบ

SCG รวมกับ Dow Thailand Group

ไมทิ้งขยะลงทะเล คัดแยกขยะ

ถนนพลาสติกรีไซเคิล

บังสน ชาวเลบานมดตะนอย จ.ตรัง

ถุงผา
ใชใหคุม
ใช 7,100 ครั้ง

ถุงกระดาษ
ใชใหคุม
ใช 43 ครั้ง

ถุงพลาสติก
ใชใหคุม
ใช 37 ครั้ง

ขอมูลการใชถุงชนิดตางๆ
ใหคุมคาโดย The Danish
Environmental
Protection Agency

รูจักแยก แลกรายได

ถุงไหน ก็ใชจนคุม

Turn Your Trash to Treasure

Re-Use Your Bags to Its Maximum

และนำมาขายสรางรายไดเสริม

ไมวาจะถุงอะไร ก็ใชใหคุมที่สุด

คัดแยกขยะรีไซเคิลในราน

ปาเล็ก เจาของรานขายของชำในบึงบางซื่อ

นำถุงใชแลวกลับมาใชซ้ำ

