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

สวัสดีคณ
ุ ผูู้อ้ �่ นทุกท่�น เร�เดินท�งข้้�มผู้่�นเข้้�สูค่ ร่ง� หลังข้องปีี 2020 ซ่ง� หล�ยคน
ต่�งออกปี�กว่�เปี็นปีีทต�ี อ้ งอ�ศััยคว�มทรหดอดทนทัง� ร่�งก�ยและจิตใจม�กเปี็นพิเศัษ
แม้จะยังไม่มใี ครค�ดเด�ได้ว�่ อน�คตจะเปี็นไปีอย่�งไร แต่เร�ส�ม�รถตัง� รับได้ดว้ ย
ก�รเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ All Around Plastics ฉบับนี�จ่งอย�กชวนทุกท่�น
ม�โฟกัสเร่�องใกล้ตัวที�สุดอย่�งก�รดูแลสุข้ภ�พและคว�มเปี็นอยู่ที�ดีไปีด้วยกัน
พบกั บ นวั ต กรรมปี้ อ งกั น เช่ � อ ในชี ว ิ ต ปีระจำ � วั น สำ � หรั บ คนไทยในยุ ค
New Normal ที�ต้องระมัดระวังพฤติกรรมก�รใช้ชีวิตปีระจำ�วันกันอย่�งเคร่งครัด
โดยธุุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ออกแบบฉ�กกัน� อะคริลกิ ปี้องกันเช่อ� แบบสำ�เร็จรูปี
เพ่�อเพิ�มคว�มมั�นใจในก�รใช้ชีวิตนอกบ้�น และนวัตกรรมปี้องกันโควิด-19 แบบ
เคล่อ� นทีเ� พ่อ� ยกระดับคว�มปีลอดภัยให้แก่แพทย์ผู้ปีู้ ฏิิบตั งิ �น เจ้�หน้�ที� และผูู้ปี้ ว่ ย
นอกจ�กนีย� งั มีเร่อ� งร�วคว�มร่วมม่อระหว่�งเอสซีจแี ละเคร่อกรุงเทพดุสติ เวชก�ร
(BDMS) พัฒน�นวัตกรรมรถเข้็นจ่�ยย�อัจฉริยะที�ออกแบบให้ตรงคว�มต้องก�ร
ใช้ง�นและนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ม�ช่วยเสริมปีระสิทธุิภ�พเพิม� คว�มปีลอดภัยแก่ผู้ปีู้ ว่ ย
ม�กยิ�งข้่�น
สำ�หรับใครทีก� งั วลกับปีริม�ณข้ยะพล�สติกใช้ครัง� เดียวทิง� ทีเ� พิม� ม�กข้่น� หลังจ�ก
สถ�นก�รณ์ระบ�ดข้อง COVID-19 เร�ข้อเชิญชวนทุกท่�นนำ�รวบรวมข้ยะปีระเภทถุง
และบรรจุภัณฑ์์ฟิล์มพล�สติกย่ดได้ม �หย่อนที�จุด “ถังวนถุง” ข้องโครงก�ร
‘ม่อวิเศัษxวน’ เพ่อ� ส่งกลับเข้้�สูร่ ะบบรีไซเคิลหมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่ได้อย่�งครบวงจร
ต�มหลักเศัรษฐกิจหมุนเวียน
ภ�ยในเล่มยังมีเร่อ� งร�วอีกม�กม�ยทีร� อให้คณ
ุ พลิกอ่�น ติดต�มคว�มเคล่อ� นไหว
ในอุตส�หกรรมพล�สติก และเติมพลังด้วยเร่�องร�วนวัตกรรมดี ๆ ที�ช่วยสร้�ง
คว�มเปี็นอยู่ที�ดีข้่�นกับ All Around Plastics ฉบับนี�กันได้เลย
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เรื่่�องจากปก

ใช้้ช้ีวิิตยุุค New Normal อยุ่างมั่่�นใจ
กั่บนวิ่ตกัรรมั่จากัธุุรกัิจเคมั่ิคอลส์์ เอส์ซีีจี

LIVING IN THE “NEW NORMAL” CONFIDENTLY WITH INNOVATIONS
BY CHEMICALS BUSINESS, SCG
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่�่ า่ นมา
นับตัง� แต่ตน้ ปีี พ.ศ. 2563 ที่ำาให้การใช้้ช้วิ่ ติ ของผ่้ค้ นที่ัวิ� โลกไม่เหมือนเดิม
อ่กต่อไปี แม้ในปีระเที่ศไที่ยจะม่การที่ยอยผ่่อนปีรนมาตรการควิบคุมโรค
บ้างแล้วิ ห้างร้านที่่�เคยปีิดที่ำาการนานนับเดือนเริ�มกลับมาให้บริการ
ผ่้ค้ นเริม� ออกมาพบปีะ ที่ำากิจกรรมกันในพ้น� ที่่ส� าธารณ์ะมากข้น� แต่เรา
ทีุ่กคนต่างก็ม่หน้าที่่�ต้องระมัดระวิัง ด้แลควิามสะอาดและคำานึงถึง
ควิามปีลอดภััยในการใช้้ช้วิ่ ติ ปีระจำาวิันและปีรับตัวิให้เข้ากับวิิถปี่ ฏิิบตั ใิ หม่ ๆ
กันอย่างเคร่งครัด เช้่น สวิมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ่้าทีุ่กครัง�
ที่่�ก้าวิออกจากบ้าน สำาหรับสถานที่่�ต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมพร้อมด้วิย

อุปีกรณ์์ปีอ้ งกันเช้ือ� แบบต่าง ๆ ที่่ค� ดิ ค้นหรือดัดแปีลงให้เหมาะสมกับ
การใช้้งาน
All Around Plastics พาคุณ์ผ่้อ้ า่ นมาร้จ้ กั กับนวิัตกรรมส่วินหนึง�
ที่่ธ� รุ กิจเคมิคอลส์ เอสซี่จ่ ได้รวิ่ มกันนำาควิามเช้่ย� วิช้าญและองค์ควิามร้้
ที่ห�่ ลากหลายที่ง�ั ด้านวิัสดุและการออกแบบมาพัฒนาอุปีกรณ์์เพ้อ� ปี้องกัน
เช้ือ� ในช้่วิติ ปีระจำาวิันของคนไที่ยในยุค New Normal อย่างม่มาตรฐาน
รวิมถึงอุปีกรณ์์การแพที่ย์ที่ช้�่ วิ่ ยยกระดับควิามปีลอดภััยให้แก่แพที่ย์
และผ่้้ปี่วิยไปีพร้อมกัน
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ให�ควิามื่โป็รั้ง่ ใสิ่เที่ียบเที่่ากรั้ะจก จึงมื่องที่ะลัุผู้า่ นไดิ�ช้ดิั เจน
ไมื่่วิา่ จะใช้�ในออฟฟิศสิ่ำานักงาน สิ่ถานที่ีรั้� าช้การั้ โรั้งเรั้ยี น
หรั้่อรั้�านอาหารั้ก็ให�ภาพลัักษณ์ที่ี�เรั้ียบรั้�อยสิ่วิยงามื่
สิ่บายตา กลัมื่กลั่นไป็กับสิ่ถานที่ี� โดิยมื่ีจาำ หน่ายที่ัง� แบบ
เมื่่�อผู้้�คนกลัับมื่าใช้�ช้ีวิิตนอกบ�านอีกครั้ั�ง ฉากกั�น สิ่ำาเรั้จ็ รั้ป็้ พรั้อ� มื่ติดิตัง� แลัะมื่ีบรั้กิ ารั้ออกแบบตามื่ขนาดิ
กลัายเป็็นสิ่ิ�งป็รั้ะดิิษฐ์์ใหมื่่ที่ี�พบเห็นไดิ�แที่บทีุ่กหนแห่ง หรั้่อรั้้ป็ที่รั้งที่ี�ต�องการั้ใช้�งาน
ไมื่่วิ่าจะเป็็นห�างสิ่รั้รั้พสิ่ินค�าช้ั�นนำา โรั้งเรั้ียน รั้ถขนสิ่่ง
นอกจากนี�ยังมื่ีฉากก้�นอะคริิลิิกป้้องก้นเชื้้�อแบบ
สิ่าธารั้ณะ รั้�านอาหารั้ ไป็จนถึงแผู้งลัอยรั้ิมื่ถนน เพ่�อ
ที่ำาหน�าที่ี�จัดิสิ่รั้รั้พ่�นที่ี�อันจำากัดิในภาวิะที่ี�เรั้าต�องรั้ักษา สำำาเริ็จริูป้สำำาหริ้บริถแท์็กซี่่� เพ่อ� แบ่งพ่น� ที่ีรั้� ะหวิ่างผู้้โ� ดิยสิ่ารั้
รั้ะยะห่างรั้ะหวิ่างกัน ให�สิ่ามื่ารั้ถใช้�งานรั้วิ่ มื่กันไดิ�อย่าง แลัะคนขับรั้ถไดิ�อย่างพอดิี รั้องรั้บั การั้ใช้�งานในรั้ถยนต์
สิ่บายใจ ช้่วิยกั�นป็้องกันเช้่�อ แลัะลัะอองฝอยรั้ะหวิ่าง หลัายรั้นุ่ สิ่ามื่ารั้ถติดิตัง� ไดิ�งา่ ยแลัะรั้วิดิเรั้วิ็ เพียงยึดิฉากกัน�
การั้พดิ้ คุยหรั้อ่ ติดิต่องาน ลัดิโอกาสิ่เสิ่ีย� งต่อการั้แพรั้เ่ ช้่อ� อะครั้ลัิ กิ เข�ากับฐ์านพนักพิงศีรั้ษะของคนขับรั้ถดิ�วิยสิ่ายรั้ดิั
เคเบิลัไที่แลัะสิ่ามื่ารั้ถถอดิเก็บไดิ�เมื่่อ� สิ่ถานการั้ณโ์ ควิิดิ-19
รั้ะหวิ่างกัน
คลัี�คลัาย
ฉากก้�นอะคริิลิิกป้้องก้นเชื้้�อแบบสำำาเริ็จริูป้แลิะ
สำอบถามั่ริาย่ลิะเอีย่ด้เพิ่่�มั่เติิมั่ได้้ที่ี�
ฉากก้น� อะคริิลิกิ ชื้นิดออกแบบพิิเศษ ผลิิตจากแผ่น
คุณกีริวริริณก์ 0868239555 หริือ คุณกิจจา 0625945666
อะคริิลิิก Shinkolite (ชื้ินโคไลิท์์) เกรั้ดิพรั้ีเมื่ียมื่ที่ี�มื่ี
ShinkoliteAcrylic แลิะwww.shinkolite.co.th
ควิามื่แข็งแรั้ง ที่นที่าน ง่ายต่อการั้เช้็ดิลั�างที่ำาควิามื่สิ่ะอาดิ

ปกป้องอย่่างมั่่�นใจด้้วย่ฉากก่�นอะคริิลิิก
ป้องก่นเชื้้�อแบบสำำาเริ็จริูป
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ติริวจเชื้้�อง่าย่ริู้ผลิเริ็วด้้วย่นว่ติกริริมั่
การิติริวจหาเชื้้�อโควิด้-19 จากนำ�าลิาย่
ดิ�วิยควิามื่รั้วิ่ มื่มื่่อรั้ะหวิ่างธุรั้กจิ เคมื่ิคอลัสิ่์ เอสิ่ซีีจี แลัะ
โรั้งพยาบาลัรั้ามื่าธิบดิี ผู้้ค� ดิิ ค�นวิิธกี ารั้ตรั้วิจหาเช้่อ� โควิิดิ-19
จากนำ�าลัาย ที่ี�สิ่ามื่ารั้ถแจ�งผู้ลัไดิ�ในเวิลัาอันรั้วิดิเรั้็วิ
โดิยออกแบบให�เหมื่าะสิ่มื่กับการั้ตรั้วิจคนจำานวินมื่าก
โดิยใช้�เวิลัาน�อยกวิ่า พึ�งพาบุคลัากรั้ที่างการั้แพที่ย์
น�อยกวิ่า ผู้้�ตรั้วิจไมื่่เจ็บหรั้่อรั้ะคายเค่อง แลัะป็รั้ะหยัดิ
ค่าใช้�จ่ายเมื่่�อเที่ียบกับการั้ตรั้วิจหาเช้่�อจากโพรั้งจมื่้ก
(Nasopharyngeal Swab) ช้่วิยเพิ�มื่ควิามื่ป็ลัอดิภัย
สิ่ำาหรั้บั วิิธกี ารั้ตรั้วิจหาเช้่อ� โควิิดิ - 19 จากนำา� ลัายนัน�
แลัะควิามื่มื่ัน� ใจสิ่ำาหรั้บั การั้ตรั้วิจคัดิกรั้องพนักงานหรั้อ่
บุคลัากรั้จาำ นวินมื่ากก่อนกลัับเข�าที่ำางานในกิจการั้หา� งรั้า� น ผู้้เ� ข�าตรั้วิจต�องงดิรั้บั ป็รั้ะที่านอาหารั้แลัะเครั้อ�่ งดิ่มื่� แลัะ
งดิการั้แป็รั้งฟันหรั้่อการั้ใช้�นำ�ายาบ�วินป็ากก่อนตรั้วิจ
สิ่ำานักงานขนาดิใหญ่่ หรั้่อโรั้งงาน เป็็นต�น
อย่างน�อย 1 ช้ั�วิโมื่ง จากนั�นจึงเก็บตัวิอย่างนำ�าลัาย
ป็รั้มื่ิ าณรั้าวิ 2 cc หรั้อ่ ครั้ง�ึ ช้�อนช้าในกรั้ะบอกที่ีบ� รั้รั้จสิุ่ ารั้
ที่ีจ� ะช้่วิยเก็บรั้กั ษาเช้่อ� จนถึงการั้ตรั้วิจ แลัะใสิ่่ถงุ ซีิป็ลั็อค
ก่อนเก็บในถังเก็บควิามื่เย็นเพ่�อสิ่่งไป็ยังห�องแลั็บเพ่�อ
ตรั้วิจสิ่อบดิ�วิยกรั้ะบวินการั้ Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ซีึง� วิิเครั้าะห์ขอ� มื่้ลั
อย่างแมื่่นยำาจากการั้หา DNA ของไวิรั้สิ่ั สิ่ามื่ารั้ถรั้ผู้�้ ลัตรั้วิจ
ไดิ�ภายใน 1 วิัน
สำอบถามั่ริาย่ลิะเอีย่ด้เพิ่ิ�มั่เติิมั่ได้้ที่ี�
medandwellness@scg.com
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ริ่กษาอย่่างปลิอด้ภั่ย่ด้้วย่นว่ติกริริมั่ป้องก่นโควิด้-19 แบบเคลิ้�อนที่ี�
เพ่�อให�แพที่ย์แลัะพยาบาลัสิ่ามื่ารั้ถดิ้แลัผู้้�ป็่วิยไดิ�
อย่างมื่ีป็รั้ะสิ่ิที่ธิภาพแลัะป็ลัอดิภัยที่ั�งสิ่องฝ่าย จึงเกิดิ
เป็็นควิามื่รั้วิ่ มื่มื่่อรั้ะหวิ่างที่ีมื่ Medical and Well Being
ในธุรั้กิจเคมื่ิคอลัสิ่์ เอสิ่ซีีจีกับบุคลัากรั้ที่างการั้แพที่ย์
พัฒนานวิัตกรั้รั้มื่กลัุมื่่ Mobile Isolation Unit หรั้อ่ นวิัตกรั้รั้มื่
ป็้องกันโควิิดิ-19 แบบเคลั่อ� นที่ีข� น�ึ ตามื่แนวิที่างการั้ที่าำ งาน

แบบ Total Service Solution Provider ซีึง� เน�นการั้ที่าำ งาน
รั้วิ่ มื่กัน เพ่อ� ค�นหาควิามื่ต�องการั้ที่แ�ี ที่�จรั้งิ มื่าเป็็นโจที่ย์ใน
การั้ผู้ลัิตอุป็กรั้ณเ์ สิ่รั้มื่ิ พิเศษเพ่อ� ป็้องกันการั้แพรั้ก่ รั้ะจาย
ของเช้่อ� รั้ะหวิ่างป็ฏิิบตั งิ านของเจ�าหน�าที่ีที่� างการั้แพที่ย์
ซีึ�งมื่ีดิ�วิยกันถึง 5 นวิัตกรั้รั้มื่ ดิังนี�
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ห้องแยกป้้องก้นเชื้้�อความด้นลิบแบบเคลิ้�อนท์่�
(Negative Pressure Isolation Room) ใช้�สิ่าำ หรั้บั ติดิตัง�
ภายในห�องฉุกเฉิน ห�องไอซีีย้ หรั้อ่ ห�องพักผู้้ป็� วิ่ ย เพ่อ� ช้่วิย
ป็้องกันเช้่อ� แพรั้ก่ รั้ะจายสิ่้ภ่ ายนอกดิ�วิยรั้ะบบควิามื่ดิันลับ
ออกแบบเป็็นป็รั้ะต้ 2 ช้ัน� ช้ัน� นอกควิบคุมื่ควิามื่ดิันของห�อง
ช้ัน� ในให�คงที่ี� แลัะใช้�เป็็นพ่น� ที่ีเ� ป็ลัีย� นชุ้ดิของเจ�าหน�าที่ีห� รั้อ่
ที่ิง� ขยะติดิเช้่อ� ไดิ� สิ่่วินช้ัน� ในมื่ีช้อ่ งสิ่ำาหรั้บั สิ่อดิเครั้อ�่ งมื่่อ
ช้่วิยหายใจ มื่ีตะขออเนกป็รั้ะสิ่งค์สิ่าำ หรั้บั แขวินอุป็กรั้ณ์
จำาเป็็น แลัะช้่องที่ีเ� ช้่อ� มื่ต่ออุป็กรั้ณ์ สิ่ายไฟ แลัะเครั้อ� ่ งช้่วิยช้ีวิติ
อย่างครั้บถ�วิน
ห้องตริวจเชื้้อ� ความด้นลิบหริ้อบวกแบบเคลิ้อ� นท์่�
(Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)
สิ่ำาหรั้บั บุคลัากรั้ที่างการั้แพที่ย์ใช้�ตรั้วิจวิินจิ ฉัย (Swab)
โดิยไมื่่ต�องสิ่ัมื่ผู้ัสิ่โดิยตรั้งกับผู้้�ป็่วิย สิ่ามื่ารั้ถป็รั้ับเป็็น
ห�องควิามื่ดิันลับหรั้่อบวิกไดิ�ตามื่ควิามื่ต�องการั้ใช้�งาน
มื่ีช้อ่ งสิ่อดิมื่่อสิ่ำาหรั้บั ที่ำาหัตถการั้ไดิ�จากที่ัง� ภายในแลัะ
ภายนอกตามื่การั้ตดิิ ตัง� รั้ะบบควิามื่ดิันอากาศ ดิ�านบน
เป็็นตะแกรั้ง Fillet ดิักกรั้องเช้่อ� โรั้ค ออกแบบให�เคลั่อ� นย�าย
สิ่ะดิวิก ติดิตั�งไดิ�ง่ายแลัะรั้วิดิเรั้็วิ
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แคป้ซีู่ลิเคลิ้�อนย้ายผู้ป้่วยความด้นลิบ (Patient
Isolation Capsule) คำานึงถึงการั้ใช้�งานจรั้ิงโดิยมื่ีช้่อง
เป็ิดิ-ป็ิดิรั้อบตัวิผู้้ป็� วิ่ ย มื่ีที่ใ�ี สิ่่เสิ่านำา� เกลั่อ แลัะสิ่ามื่ารั้ถต่อ
กับโต๊ะวิางอุป็กรั้ณ์ที่างการั้แพที่ย์ไดิ� ผู้่านการั้ที่ดิสิ่อบ
โดิยแพที่ย์ผู้เ�้ ช้ีย� วิช้าญ่ ภายในแคป็ซี้ลัมื่ีรั้ะบบควิามื่ดิันลับ
สิ่ำาหรั้ับเคลั่อ� นย�ายผู้้ป็� วิ่ ยไดิ�ถงึ 3 ช้ัวิ� โมื่ง โดิยอากาศภายใน
จะถ้กดิ้ดิออกแลัะผู้่านเครั้อ่� งกรั้องเช้่อ� โรั้คที่ีมื่� ป็ี รั้ะสิ่ิที่ธิภาพ
สิ่้งถึง 99.97% เพ่อ� ป็้องกันการั้ตดิิ เช้่อ� ต่อผู้้เ� คลั่อ� นย�ายแลัะ
บุคคลัภายนอก
แคป้ซีู่ลิเคลิ้อ� นย้ายผูป้้ ว่ ยความด้นลิบขนาดเลิ็ก
สำำาหริ้บเข้าเคริ้อ� ง CT Scan (Small Patient Isolation
Capsule for CT scan) ออกแบบให�โครั้งสิ่รั้า� งไรั้โ� ลัหะ
ช้่วิงบน เพ่�อตรั้วิจผู้้�ป็่วิยติดิเช้่�อผู้่านเครั้่�อง CT Scan
โดิยเฉพาะ

อุป้กริณ์์คริอบศ่ริษะคนไข้เพิ้อ� ลิดการิฟุุ้ง้ กริะจาย
ของเชื้้อ� สำำาหริ้บงานท์้นตกริริม (Dent Guard) ออกแบบมื่า
เพ่�อป็้องกันที่ันตแพที่ย์จากการั้สิ่ัมื่ผู้ัสิ่ลัะอองนำ�าที่ี�ฟุ้ง
กรั้ะจายในขณะป็ฏิิบัติงาน ขนาดิเหมื่าะกับมื่าตรั้ฐ์าน
ของเก�าอี�ที่ันตกรั้รั้มื่พลัาสิ่ติก PVC แบบใสิ่พิเศษ ช้่วิย
ให�มื่องที่ะลัุผู้่านไดิ�ช้ัดิเจน ไมื่่สิ่ะที่�อนแสิ่งไฟ มื่ีควิามื่
แข็งแรั้ง ที่นที่าน นำ�าหนักเบา ที่ำาควิามื่สิ่ะอาดิฆ่่าเช้่�อ
ไดิ�ง่ายแลัะรั้วิดิเรั้็วิ
นวิัตกรั้รั้มื่เหลั่านี�เป็็นเพียงสิ่่วินหนึ�งของผู้ลังานที่ี�
ธุรั้กจิ เคมื่ิคอลัสิ่์ เอสิ่ซีีจี ตัง� ใจพัฒนารั้วิ่ มื่กับพันธมื่ิตรั้ที่มื่ี� ี
ควิามื่เช้ีย� วิช้าญ่ในแต่ลัะสิ่าขา เพ่อ� ให�ไดิ�สิ่นิ ค�าที่ีต� อบโจที่ย์
ควิามื่ต�องการั้ใช้�งานไดิ�รั้วิดิเรั้็วิที่ันเวิลัา แลัะยกรั้ะดิับ
มื่าตรั้ฐ์านควิามื่ป็ลัอดิภัยให�กบั คนไที่ยเพ่อ� จะไดิ�ผู้า่ นพ�นวิิกฤติ
ในครั้ัง� นีไ� ป็ดิ�วิยกัน เอสิ่ซีีจยี งั คงมืุ่ง่ มื่ัน� สิ่รั้า� งสิ่รั้รั้คน์ วิัตกรั้รั้มื่
เพ่�อคุณภาพช้ีวิิตที่ี�ดิีของทีุ่กคน

สำอบถามั่ริาย่ลิะเอีย่ด้เพิ่่�มั่เติิมั่ได้้ที่ี� medandwellness@scg.com
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THE MOSQUITO TRAP นวััตกรรมกับดัักยุุงลายุ
ป้้องกันการแพร่ระบาดัของโรคไข้เลือดัออก
THE MOSQUITO TRAP: AN INNOVATIVE SOLUTION
TO PREVENT THE SPREAD OF DENGUE FEVER

ปััจจุบันั โรคไข้้เลืือดออกยัังคงเปั็นหน่ง� ในปััญหาทางสาธารณสุข้
ท่ส� าำ คัญในหลืายัพื้้น� ท่ท� ว�ั โลืก โดยัเฉพื้าะปัระเทศเข้ตร้อนอยั่างเอเชี่ยัแลืะ
แอฟริกา รวมถึ่งปัระเทศไทยัซึ่่ง� ปััจจุบันั ม่อตั ราผู้้ปั้ ว่ ยัโรคไข้้เลืือดออก
เฉลื่�ยัปัีลืะ 100,000 คน แลืะเส่ยัชี่วิตกว่า 100 คน เนื�องจากยัุงลืายั
ซึ่่�งเปั็นพื้าหะสามารถึข้ยัายัพื้ันธุ� ได้รวดเร็วแลืะแพื้ร่กระจายัโรคได้
อยั่างกว้างข้วาง

โจทยั�สาำ คัญในการแก้ไข้ปััญหาไข้้เลืือดออกจ่งอยั้ท่ ก�่ ารปั้องกันการเกิด
โรคด้วยัการลืดจำานวนการข้ยัายัพื้ันธุข้� องยัุงลืายั ซึ่่ง� เปั็นการแก้ปัญ
ั หา
ตัง� แต่ตน้ ทาง สถึาบัันปัาสเตอร� ฝรัง� เศส (Institut Pasteur) สถึาบัันวิจยัั
ชีัน� นำาระดับัโลืกซึ่่ง� ศ่กษาแลืะวิจยัั นวัตกรรมเพื้้อ� ยัับัยััง� การแพื้ร่ระบัาดข้อง
โรคไข้้เลืือดออกมากว่า 20 ปัี ผู้้ก้ อ่ ตัง� โครงการ Defeat Dengue Program
ได้ร่วมมือกับัธุรกิจเคมิคอลืส� เอสซึ่่จ่ แลืกเปัลื่�ยันองค�ความร้้แลืะ
ความเชี่ยั� วชีาญในด้านการวิจยัั แลืะพื้ัฒนาเคม่ภัณ
ั ฑ์�สารเติมแต่งพื้ิเศษ
(Functional Material) รวมถึ่งความเชี่ยั� วชีาญด้านวัสดุศาสตร�แลืะ
การออกแบับัจนเกิดเปั็นผู้ลืงานนวัตกรรมกับัดักยัุงลืายัข้้�น
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ทำำ�คว�มรู้้�จัักนวัตกรู้รู้มกับดัักยุุงล�ยุ
นวััตกรรมกับดัักยุุงลายุน้� ประกอบดั้วัยุ 2 ส่่วันส่ำาคััญ
ไดั้แก่ ส่่วันกับดัักยุุง ที่้ที่� าำ หน้าที่้ดั� งึ ดัูดัยุุงลายุให้เข้้ามาวัางไข้่
และส่่วันข้องส่ารพิิเศษที่้ช่� วั่ ยุกำาจััดัลูกนำา� ยุุงลายุในกับดััก
หลักการส่ำาคััญเริม� แรกในการออกแบบกับดัักจัึงอยุูที่่ �้
การเร้ยุนรูพิ้ ฤติกรรมตามธรรมช่าติข้องยุุงลายุ และศึกษา
ส่ภาพิแวัดัล้อมที่้เ� อ้อ� ต่อการวัางไข้่ข้องยุุง เพิ้อ� นำามาส่ร้างกับดััก
ที่้เ� หมาะส่ม ที่ัง� เร้อ� งส่้ข้องวััส่ดัุพิลาส่ติก ข้นาดัและรูปแบบ
ช่่องวั่างที่้ใ� ห้ยุงุ บินเข้้า ระดัับนำา� พิ้น� ที่้วั� า่ งเพิ้อ� การบินและ
ลงมาเกาะวัางไข้่ภายุในกับดััก อ้กที่ัง� ยุังเคัล้อบผิิวัภายุใน
กับดัักดั้วัยุส่ารดัึงดัูดัยุุงลายุ (Attractant) ที่้�พิัฒนาข้ึ�น
โดัยุกรมวัิที่ยุาศาส่ตร์การแพิที่ยุ์ กระที่รวังส่าธารณสุ่ข้
และบริษที่ั อิคัาริ เที่รดัดัิง� (ประเที่ศไที่ยุ) นอกจัากน้ก� าร
ออกแบบยุังคัำานึงถึึงคัวัามส่ะดัวักในการใช่้งานจัริง ดั้วัยุ
ข้นาดัที่้เ� หมาะส่ม ผิูใ้ ช่้งานส่ามารถึใช่้งานในพิ้น� ที่้ก� ลาง
แจั้งไดั้เป็นอยุ่างดั้
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ฝาครอบ เคลืือบด้้วยสารด้ึงดู้ด้ยุงลืาย

ฟองน้ำำา� เคลืือบด้้วยสาร BTI

ภาชน้ำะบรรจุุน้ำา�ำ

นอกจัากกับดัักยุุงจัะที่ำาหน้าที่้ล� อ่ ยุุงให้มาวัางไข้่และ
คัวับคัุมการแพิร่พินั ธุข้์ องยุุงดั้วัยุ BTI (Bacillus thuringiensis
israelensis) ซึ่ึ�งเป็นส่ารยุับยุั�งการเติบโตจัากลูกนำ�าไป
เป็นยุุงลายุที่้ใ� ช่้กนั แพิร่หลายุอยุูเ่ ดัิมแล้วั อ้กส่่วันส่ำาคััญ
คั้อนวััตกรรมส่ารพิิเศษที่้เ� อส่ซึ่้จัไ้ ดั้ตอ่ ยุอดัการใช่้ส่าร BTI
โดัยุคัิดัคั้นส่ารเติมแต่งเพิ้�อเส่ริมให้ BTI ม้คัุณส่มบัติ
ส่ามารถึเกาะติดักับข้ายุุงไดั้ดั้ โดัยุภายุในกับดัักจัะม้ฟองนำา�
ที่้เ� คัล้อบส่ารพิิเศษน้� เม้อ� ยุุงมาเกาะที่้ฟ� องนำา� ระหวั่างที่้�
วัางไข้่ ส่ารพิิเศษจัะเกาะติดัไปกับข้ายุุง เม้อ� ยุุงลายุบิน
ไปเกาะในแหล่งนำ�าแห่งใหม่ ส่ารพิิเศษที่้�ติดัข้ายุุงจัะ
ละลายุลงในนำ�า ช่่วัยุกำาจััดัลูกนำ�ายุุงลายุ โดัยุไม่เป็น
อันตรายุต่อส่ิง� แวัดัล้อมและระบบนิเวัศข้องส่ิง� ม้ช่วั้ ติ อ้น� ๆ
ในแหล่งนำา� นัน� ซึ่ึง� เป็นการเพิิม� ประส่ิที่ธิภาพิในการกำาจััดั
ลูกนำา� ยุุงลายุในบริเวัณที่้ก� วั้างมากยุิง� ข้ึน� ปริมาณการแพิร่พินั ธุ์
ยุุงลายุจัึงลดัลง ส่่งผิลให้การระบาดัข้องโรคัไข้้เล้อดัออก
ลดัลงตามไปดั้วัยุ
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ล่าสุ่ดัเอส่ซึ่้จั้ ไดั้รวั่ มม้อกับเที่ศบาลเม้องมาบตาพิุดั
จัังหวััดัระยุอง นำาร่องที่ดัส่อบประส่ิที่ธิภาพิการใช่้งาน
กับดัักยุุงลายุในพิ้�นที่้�ชุ่มช่นจัำานวัน 50 หลังคัาเร้อน
นอกจัากเพิ้อ� ช่่วัยุลดัการแพิร่พินั ธุยุ์ งุ ลายุในช่่วังฤดัูฝนแล้วั
ยุังนำาไปสู่ก่ ารเก็บข้้อมูลส่ำาหรับศึกษาวัิจัยุั เพิิม� เติมในส่่วัน
ข้อง “ยุุงลายุบ้าน” เพิ้อ� ส่ามารถึพิัฒนากับดัักยุุงลายุให้
ตอบกับโจัที่ยุ์การใช่้งานในบริบที่ข้องพิ้น� ที่้ที่� แ�้ ตกต่างกัน
ต่อไปไดั้ดั้ยุิ�งข้ึ�น โดัยุก่อนหน้าน้� ไดั้ที่ดัส่อบการใช่้งาน
นวััตกรรมกับดัักยุุงลายุที่ัง� ในห้องที่ดัลองและภาคัส่นาม
จัำานวัน 200 จัุดั โดัยุวัิจัยุั ภาคัส่นามที่้จั� งั หวััดัจัันที่บุรซึ่้ ง�ึ
ม้ “ยุุงลายุส่วัน” ชุ่กชุ่มตลอดัปี ซึ่ึง� ไดั้ผิลส่ำาเร็จัเป็นที่้น� า่
พิอใจั
ธุรกิจัเคัมิคัอลส่์ เอส่ซึ่้จั้ ม้ที่ม้ งานผิูเ้ ช่้ยุ� วัช่าญที่้พิ� ร้อม
นำาเส่นอโซึ่ลชู่ นั ดั้านการบริการแบบคัรบวังจัรเพิ้อ� ตอบโจัที่ยุ์
ทีุ่กคัวัามต้องการ โดัยุคัรอบคัลุมตัง� แต่การเล้อกใช่้วัส่ั ดัุ
คัิดัคั้นและปรับปรุงสู่ตรให้เหมาะส่ม การออกแบบให้ตรงกับ
วััตถึุประส่งคั์การใช่้งาน จันถึึงการข้ึน� รูปผิลิตภัณฑ์์ เพิ้อ�
การเติบโตที่้�ยุั�งยุ้นข้องธุรกิจัและโลกไปพิร้อมกัน

สนใจัสอบถ�มข้�อม้ลนวัตกรู้รู้มกับดัักยุุงล�ยุ
เพิ่่�มเติมไดั�ทำ่� medandwellness@scg.com
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เจาะใจคนเด่่น

SC Asset กัับความใส่่ใจทุุกัมิติิ
เพื่่�อคุณภาพื่ชีีวิติทุี�ดีีขึ้้�น

SC ASSET: ATTENTION TO EVERY SINGLE DETAIL
FOR BETTER QUALITY OF LIFE

บ้้านเป็็นหน่ง� ในป็ัจจัยสี่่ข� องมนุษย์ทุกุ คน และม่ความสี่ำาคัญในทุุก
มิติิของการใช้้ช้่วิติ ติั�งแติ่การเป็็นพื้้�นทุ่�ในการทุำากิจวัติรป็ระจำาวัน
รวมทุัง� เป็็นพื้้น� ทุ่ทุ� เ�่ สี่รมิ สี่รา้ งคุณภาพื้ช้่วติิ ทุ่ดี� ใ่ นทุุก ๆ วันของการอย่อ่ าศััย
เช้่นเดี่ยวกันกับ้ SC Asset กลุม่ อสี่ังหาริมทุรัพื้ย์ทุค�่ าำ น่งถึ่งคุณภาพื้
ของช้่วิติและความเป็็นอย่่ของล่กบ้้านเป็็นสี่ำาคัญ

All Around Plastics ไดี้มโ่ อกาสี่พืู้ดีคุยกับ้คุุณอนัันัต์์ เจนัเลื่่อ� ย
ผู้้�จัดการโคุรงการพััฒนัาทรัพัย์สิินัแนัวราบ กลืุ่�ม 3 A บริษััท เอสิซีี
แอสิเสิท คุอร์ปอเรชั่ันั� จำากัด (มหาชั่นั) ในบ้รรยากาศัสี่งบ้ร่มร่น� ทุ่แ� ฝง
ไป็ดี้วยความหร่หราของโครงการหม่บ้่ า้ นบ้างกอก บ้่เลอวาร์ดี แจ้งวัฒนะ 2
ถึ่งการสี่ร้างสี่ิง� แวดีล้อมและสี่าธารณ่ป็โภคเพื้้อ� สี่ร้างคุณภาพื้ช้่วติิ ทุ่ดี� ่
ทุ่�สีุ่ดีให้แก่ผู้่้อย่่อาศััยทุุกคน
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การออกแบบพื้้น� ที่่อ� ยู่่อ� าศััยู่ให้้ตรงใจผู้่บ้ ริโภคยูุ่คปััจจุบนั
“SC Asset เป็็นผู้้ป็� ระกอบการธุุรกิจอสัังหาริมทรัพย์์
ทัง� บ�านจัดสัรรและคอนโดมิเนีย์ม โดย์จุดป็ระสังค์หลัก
คือต้�องการให�ลก้ ค�าทีซื้� อ�ื บ�านหรือโครงการของ SC Asset
สัามารถใช้�ช้วิี ต้ิ ป็ระจำาวิันได�อย์่างครบวิงจรภาย์ในพืน� ที�
อย์้่อาศััย์”

“ย์กต้ัวิอย์่างโครงการหม้่บ�านบางกอก บ้เลอวิาร์ด
แจ�งวิัฒนะ 2 ทีเ� รานัง� คุย์กันอย์้น่ �ี มีคอนเซื้็ป็ต้์แบบนอร์ดกิ
(Nordic) ของย์ุโรป็ต้อนเหนือ โดย์จะเห็นการป็ระย์ุกต้์ใช้�
ดีไซื้น์นต้�ี ง�ั แต้่พน�ื ทีสั� าธุารณู้ป็โภคสั่วินกลางทีเ� ป็็นไฮไลต้์
ของโครงการ เข�าไป็ถึงภาย์ในต้ัวิบ�านที�เป็ิดฝ้้าเพดาน
โป็ร่งโล่งด�วิย์ดีไซื้น์รป็้ ทรงสัามเหลีย์� มหน�าจัวิ� แบบนอร์ดกิ
เพิ�มการไหลเวิีย์นของอากาศัภาย์ในบ�านไป็พร�อมกับ
สัร�างคุณูภาพช้ีวิต้ิ ทีด� ขี ณูะอย์้อ่ าศััย์ และการจัดสัรรพืน� ที�
ภาย์ในให�ทกุ มุมสัามารถใช้�งานได�อย์่างเต้็มป็ระสัิทธุิภาพ”
“การออกแบบสัิ�งแวิดล�อมสั่วินกลางใช้�งานดีไซื้น์
เพือ� ต้อบโจทย์์ควิามต้�องการเรือ� งกิจกรรมสัำาหรับครอบครัวิ
เช้่น พื�นที�สั่วินกลางที�มีสัาธุารณู้ป็โภคครบถ�วินทั�ง
สัระวิ่าย์นำา� ห�องออกกำาลังกาย์ เรามีสัวินสั่วินกลางทัง� หมด
3 สัวิน จัดเป็็นธุีมสัวินสัามฤด้ และมีการดีไซื้น์ bike lane
หรือทางจักรย์าน ให�สัามารถป็่น� จักรย์านออกกำาลังกาย์
ได�อย์่างป็ลอดภัย์”
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งานออกแบบของ SC Asset ที่่ต� อบรับกับวิิถีชี่ วิ่ ติ แบบ ของแต้่ละครอบครัวิได� รวิมทัง� สั่วินของห�องนอนอืน� ๆทีม� ี
New Normal
พื�นที�เพื�อจัดสัรรสัำาหรับการใช้�งานที�สัมาช้ิกครอบครัวิ

แต้่ละคนต้�องการ เช้่น เป็็นพืน� ทีท� าำ งาน พืน� ทีน� ง�ั เล่น หรือ
“New Normal ทำาให�เกิดการใช้�ช้ีวิิต้ร้ป็แบบใหม่ พื�นที�เก็บเสัื�อผู้�าที�มากขึ�นกวิ่าเดิม และที�สัำาคัญคือ
ทีผู้� ค�้ นอย์้ต้่ ดิ บ�านมากขึน� ทัง� จากการ Work From Home การออกแบบห�องนำา� ให�ครบทุกห�องนอนเพือ� ควิามเป็็นสั่วินต้ัวิ
หรือหลีกเลีย์� งการออกจากบ�านไป็ย์ังสัถานทีสั� าธุารณูะ ของทุกคน”
ทาง SC Asset จึงคำานึงถึงเรื�องการออกแบบฟั่งก์ช้ัน
ภาย์ในบ�านให�ต้อบกับควิามต้�องการและควิามเป็็นสั่วินต้ัวิ
“สั่วินพืน� ทีสั� เี ขีย์วิก็มาพร�อมกับกิจกรรมนันทนาการที�
ของผู้้�อย์้่อาศััย์”
ทำาให�คนอย์้ต้่ ดิ บ�านไม่เบือ� และข�อดีของสัวินสั่วินกลาง
ที�กระจาย์รอบหม้่บ�านคือ สัามารถใช้�งานพร�อมกันได�
“เริม� ต้ัง� แต้่หอ� งนอนหลัก (Master Bedroom) ทีก� วิ�างขวิาง อย์่างไม่แออัด ลดควิามเสัีย์� งต้่อการสััมผู้ัสัต้ามนโย์บาย์
สัามารถดัดแป็ลงพืน� ทีภ� าย์ในให�ต้อบกับควิามต้�องการ การป็้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19”
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เห้ตุผู้ลที่่� SC Asset ใส่�ใจเลือกถีังเก็บนำา� ที่่ผู้� ลิตจากวิัส่ดุุ
เอลิเซอร์
“ทาง SC Asset ให�ควิามสัำาคัญทัง� เรือ� งของการดีไซื้น์
ให�ต้อบโจทย์์การใช้�งานของผู้้�อย์้่อาศััย์ และการคัดสัรร
วิัสัดุอย์่างดีเพือ� ให�ลก้ บ�านสัามารถใช้�งานได�อย์่างป็ลอดภัย์
และมัน� ใจ โดย์เฉพาะนำา� สัำาหรับการอุป็โภคบริโภคทีเ� ป็็นสั่วิน
สัำาคัญของช้ีวิต้ิ ป็ระจำาวิัน เราจึงเลือกถังเก็บนำา� ของ DOS
ทีผู้� ลิต้จากวิัสัดุพอลิเมอร์ ‘เอลิเซื้อร์’ ทีไ� ด�มาต้รฐานระดับโลก
ในด�านควิามป็ลอดภัย์ เพื�อคุณูภาพช้ีวิิต้ของผู้้�อย์้่อาศััย์
ทุกคน”
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แนะนำาเคล็ดุลับการเลือกถีังเก็บนำ�าที่่�ปัลอดุภัยู่
“การเลือกวิัสัดุถงั เก็บนำา� สัำาหรับอุป็โภคบริโภคภาย์ในบ�าน
นั�น สัอดคล�องกับนโย์บาย์ควิามป็ลอดภัย์ซื้ึ�งเป็็นเรื�องที�
ทาง SC Asset ให�ควิามสัำาคัญเป็็นอันดับแรก โดย์ถังเก็บนำา�
ที�ผู้ลิต้จากวิัสัดุเอลิเซื้อร์ซื้ึ�งเป็็นนวิัต้กรรมวิัสัดุพอลิเมอร์
ช้นิดพิเศัษเพือ� การผู้ลิต้ถังเก็บนำา� โดย์เฉพาะนัน� มีจดุ เด่น
เรือ� งควิามป็ลอดภัย์จากการป็นเป็้อ� นของโลหะหนักในนำา�
ป็ราศัจากสัารต้ะกัวิ� ป็รอท และสัารหน้ และด�วิย์ควิามที�
เอลิเซื้อร์เป็็นวิัสัดุทบึ แสัง ป็้องกันแสังแดดไม่ให�ทะลุเข�าไป็ช้่วิย์
ไม่ให�เกิดต้ะไคร่นำ�าภาย์ในถังได�ด�วิย์ ทางเราจึงมั�นใจใน
ระย์ะย์าวิได�วิา่ ล้กค�าทุกคนของเราจะได�ใช้�งานนำา� ทีป็� ลอดภัย์
สัำาหรับทุกคนในครอบครัวิ”
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เอลิเซอร์ (elixir) นวิัตกรรมวิัส่ดุุพื้อลิเมอร์ชีนิดุพื้ิเศัษจากธุุรกิจเคมิคอลส่์ เอส่ซ่จ่
เพื้้�อการผู้ลิตถีังเก็บนำ�าบนดุินโดุยู่เฉพื้าะ
ไร้ส่ารตะกั�วิ ปัรอที่และส่ารห้น่

วััสดุุเอลิิเซอร์์เกร์ดุ M10SST1P, M10GYN7P,
M90MST1P ผ่่านการ์ทดุสอบจากสถาบัน SGS
ไม่่ พ บสาร์ตะกั � วั แลิะปร์อทภายใต้ ม่ าตร์ฐาน
European Directive 94/62/EC แลิะไม่่ พ บ
สาร์หนูภายใต้ม่าตร์ฐาน ม่อก. 656:2556

ปัราศัจากตะไคร�นำ�า

คุุณสม่บัตทิ บึ แสง แสงแดุดุไม่่สาม่าร์ถส่องผ่่านเข้้าไป
ในตัวัถังเก็บนำา� ไดุ้ ช่่วัยป้องกันการ์เกิดุตะไคุร์่นา�ำ อันเป็น
แหลิ่งสะสม่ข้องสิ�งสกปร์กแลิะเช่้�อแบคุทีเร์ีย

Food Contact

ผ่่านการ์ร์ับร์องม่าตร์ฐานร์ะดุับสากลิจากองคุ์การ์
อาหาร์แลิะยาปร์ะเทศสหร์ัฐอเม่ร์ิกา หร์้อ FDA วั่า
สาม่าร์ถสัม่ผ่ัสอาหาร์แลิะนำา� ดุ้ม่� ไดุ้อย่างปลิอดุภัย

วิัส่ดุุแข็งแรงที่นที่าน

ม่ีสวั่ นผ่สม่ข้องสาร์ Anti-UV ช่่วัยปกป้องวััสดุุจาก
แสงแดุดุแลิะคุวัาม่ร์้อน สาม่าร์ถตัง� กลิางแจ้งไดุ้อย่าง
ไร์้กงั วัลิ ผ่่านม่าตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม่ (ม่อก.816-2556)

ส่่ ไม�ห้ลุดุลอก

ดุ้วัยเทคุโนโลิยีคุอม่พาวันดุ์ข้ั�นสูงทำาให้สีร์วัม่เป็น
เน้�อเดุียวักันกับเน้�อวััสดุุพอลิิเม่อร์์ ม่ั�นใจไดุ้วั่าจะ
ไม่่ม่กี าร์หลิุดุลิอกข้องสีปนเปือ้ นลิงในนำา� ทีเ� ก็บในถัง

ไร้กลิ�นอันไม�พื้ึงปัระส่งค์

ผ่่านการ์ทดุสอบเร์้อ� งกลิิน� ดุ้วัยการ์ตร์วัจสอบวััสดุุ
ดุ้วัยม่าตร์ฐานเดุียวักันกับท่อนำ�าดุ้�ม่

อ�านข้อม่ลเพื้ิ�มเติมเก่�ยู่วิกับวิัส่ดุุเอลิเซอร์ ไดุ้ที่่�
www.scgchemicals.com/elixir
elixir (เอลิิเซอร์์)
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ก้้าวสู่่�ความสู่ําเร็็จร็�วมก้ัน

รถเข็็นจ่่ายยาอััจ่ฉริยะ
นวััตกรรมเพื่่�อัการดููแลที่่�ครบวังจ่ร

SMART MEDICATION CART:

AN INNOVATIVE SOLUTION FOR COMPREHENSIVE CARE
รถเข็็นสำำ�หรับจ่่�ยย� นับเป็็นอีีกหน่�งอีุป็กรณ์์สำำ�คััญในก�รดููแล
ผูู้ป็� ว่ ยใน ทั้ัง� ก�รนำ�จ่่�ยย�แก่ผู้ป็�ู ว่ ยทั้ีห� อี� งพัักต�มเวล�ทั้ีก� �ำ หนดูในแต่ละวัน
รวมถ่งก�รทั้ำ�หัตถก�รต่�ง ๆ ก�รเลือีกรถเข็็นทั้ีเ� หม�ะสำมกับก�รใช้�ง�น
เพั่อี� ให�บริก�รผูู้ป็� ว่ ยไดู�อีย่�งมีป็ระสำิทั้ธิิภ�พัสำูงสำุดูจ่่งเป็็นสำิง� สำำ�คััญทั้ี�
โรงพัย�บ�ลช้ัน� นำ�อีย่�งเคัรือี BDMS หรือี กรุงเทั้พัดูุสำติ เวช้ก�รให�
คัว�มสำำ�คััญไม่แพั�อีุป็กรณ์์ทั้�งก�รแพัทั้ย์ป็ระเภทั้อีื�น ๆ

เมือี� กล่�วถ่งรถเข็็นจ่่�ยย�ทั้ีใ� ช้�กนั โดูยทั้ัว� ไป็นัน� มีทั้ง�ั ก�รป็ระยุกต์ใช้�
รถเข็็นโลหะธิรรมดู�ทั้ีไ� ม่มฟัี งั ก์ช้นั เฉพั�ะเจ่�ะจ่ง และแบบทั้ีม� ลี น�ิ ช้ักเก็บย�
โดูยเฉพั�ะซึ่่�งต�อีงพั่�งพั�ก�รนำ�เข็��จ่�กต่�งป็ระเทั้ศ อีย่�งไรก็ต�ม
จ่�กก�รพัิจ่�รณ์�รถเข็็นแต่ละป็ระเภทั้ทั้ีม� อีี ยูใ่ นทั้�อีงตล�ดูก็ยงั ไม่สำ�ม�รถ
ตอีบโจ่ทั้ย์คัว�มต�อีงก�รไดู�คัรบถ�วน จ่่งเป็็นทั้ี�ม�ข็อีงคัว�มร่วมมือี
พััฒน�นวัตกรรมรถเข็็นจ่่�ยย�อีัจ่ฉริยะข็อีงเคัรือี BDMS และธิุรกิจ่
เคัมิคัอีลสำ์ เอีสำซึ่จ่ี ี ซึ่ง�่ มีป็ระสำบก�รณ์์รว่ มพััฒน�นวัตกรรมทั้�งก�รแพัทั้ย์
ม�แล�วดู�วยคัว�มเช้ีย� วช้�ญทั้ัง� ก�รอีอีกแบบ ก�รเลือีกใช้�วสำั ดูุ พัร�อีม
พัันธิมิตรทั้ี�พัร�อีมนำ�เสำนอีโซึ่ลูช้ันทั้ี�คัรบวงจ่ร
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เพราะความปลอดภััยเป็นสิ่่�งที่่�สิ่ำาคัญที่่�สิุ่ด
ทาง BDMS มีีแนวคิิดทีจ� ะปรัับการับรัิหารัจัดการัการั
จ่ายยาให้เป็นรัะบบปิด หรัือ close-loop medication
ให้ได้มีากทีสุ� ดุ โดยเมีือ� แพทย์สุง�ั ยาผ่่านรัะบบคิอมีพิวเตอรั์
แล้้วข้้อมีูล้จะต้องถููกสุ่งตรังไปยังรัถูเข้็นจ่ายยาได้ทนั ที
เพือ� คิวามีแมี่นยำาแล้ะสุะดวกรัวดเรั็ว ทีมีงานข้องเอสุซีีจี
ได้เข้้าไปศึึกษาวิธีกี ารัทำางานจรัิงข้องทัง� ทีมีแพทย์ พยาบาล้
แล้ะเภสุัชกรัทีมี� สุี ว่ นเกีย� วข้้องกับการัใช้งานรัถูจ่ายยาทัง�
ทางตรังแล้ะทางอ้อมี เมีือ� ได้รับั ทรัาบข้้อมีูล้คิวามีต้องการั
คิรับถู้วนแล้้วเอสุซีีจจี งึ ออกแบบรัถูเข้็นให้มีล้ี นิ� ชักจ่ายยา
จำานวน 6 ล้ิน� ชัก ตรังตามีจำานวนห้องข้องผู่ป้ ว่ ยทีพ� ยาบาล้
แต่ล้ะท่านต้องดูแล้รัับผ่ิดชอบ โดยมีีรัะบบล้็อคิล้ิน� ชักที�
ต้องใช้การัสุแกนข้้อมีูล้เล้ข้ผู่ป้ ว่ ยเพือ� ยืนยันตัวตนก่อน
แล้ะจะปล้ดล้็อคิได้เฉพาะล้ิน� ชักทีก� าำ หนดไว้สุาำ หรัับผู่ป้ ว่ ย

ท่านนั�นโดยเฉพาะเท่านั�นเพื�อคิวามีถููกต้องแมี่นยำาใน
การัจ่ายยา
นอกจากนีเ� จ้าหน้าทีพ� ยาบาล้เองก็ตอ้ งล้็อกอินเพือ� ยืนยัน
ตัวตนก่อนการัใช้งานทุกคิรััง� เพือ� ให้สุามีารัถูตรัวจสุอบหรัือ
บันทึกปรัะวัตกิ ารัทำางานได้อย่างเป็นรัะบบ ล้ิน� ชักทัง� หมีด
จะล้็อคิอยูต่ ล้อดเวล้า เจ้าหน้าทีสุ� ามีารัถูเปิดใช้งานได้
คิรััง� ล้ะ 1 ล้ิน� ชักเท่านัน� เพือ� ป้องกันคิวามีผ่ิดพล้าด สุับสุน
โดยจะต้องสุแกนรัหัสุผู่ป้ ว่ ยเพือ� ปล้ดล้็อคิทุกคิรััง� เมีือ� ต้องการั
บรัรัจุยาจากห้องยาเข้้าล้ิน� ชัก แล้ะเมีือ� ต้องการันำายาออกมีา
เมีือ� ถูึงห้องผู่ป้ ว่ ย อีกทัง� ยังมีีหน้าจอคิอมีพิวเตอรั์แสุดงผ่ล้
เพือ� ช่วยในการัตรัวจสุอบคิวามีถููกต้องข้องยาอีกคิรััง� ก่อน
จ่ายยาแก่ผู่้ป่วย
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การใช้้งานที่่สิ่� ะดวกสิ่บาย อ่กหน่ง� ปัจจัยที่่ต้� อ้ งคำาน่งถึ่ง
เมีือ� ออกแบบฟังก์ชนั หล้ักข้องรัถูเข้็นให้เหมีาะสุมีกับ
การัใช้งานทีป� ล้อดภัยแล้้ว การัออกแบบยังต้องสุามีารัถู
ช่วยอำานวยคิวามีสุะดวกแก่บุคิล้ากรัผู่้ใช้งานได้ดีด้วย
ทีมีงานข้องเอสุซีีจจี งึ ออกแบบทีจ� บั ล้้อเล้ือ� นพรั้อมีตัวล้็อคิ
แล้ะข้นาดข้องรัถูเข้็นให้มีีนำ�าหนักเหมีาะสุมี ใช้งานได้
สุะดวกสุบาย รัวมีถูึงออกแบบข้นาดล้ิน� ชักให้มีคิี วามีสุูง
เหมีาะสุมีกับการัเก็บข้วดยานำ�าในแนวตั�ง ป้องกันการั เที่คโนโลย่ดจ่ ที่่ ลั ผู้้ช้้ ว่ ยเช้่อ� มต้่อการที่ำางานอย่างครบวงจร
เกิดคิรัาบที�คิอข้วดแล้ะป้องกันการัหกเล้อะเทอะจาก
การัเก็บข้วดยาในแนวนอนทีเ� คิยเป็นข้้อจำากัดข้องรัถูเข้็น จุ ด เด่ น สุำ า คิั ญ อี ก หนึ� ง อย่ า งข้องนวั ต กรัรัมีนี� ก็ คิื อ
รัูปแบบเดิมี ๆ
การัเชือ� มีโยงข้้อมีูล้ทัง� หมีดด้วยรัะบบดิจทิ ล้ั เพรัาะสุิง� ทีท� าำ ให้
รัถูเข้็นจ่ายยาธีรัรัมีดากล้ายมีาเป็นรัถูเข้็นจ่ายยาอัจฉรัิยะ
จากการัพูดคิุยศึึกษาการัทำางานจรัิงข้องพยาบาล้ ก็คิอื “ข้้อมีูล้” โดยการัเพิมี� กรัะบวนการัเชือ� มีต่อรัะหว่าง
ทีมีงานเอสุซีีจจี งึ ได้ออกแบบช่องใสุ่อปุ กรัณ์ทจ�ี าำ เป็นอืน� ๆ อุปกรัณ์ทางกายภาพที�จับต้องได้กับข้้อมีูล้แล้ะรัะบบ
อย่างเป็นสุัดสุ่วนชัดเจน เช่น ช่องใสุ่พล้าสุเตอรั์ เข้็มีฉีดยา คิอมีพิวเตอรั์ ซีึง� ได้รับั คิวามีรั่วมีมีือในการัพัฒนาซีอฟท์แวรั์
ทีแ� ข้วนถูังทิง� เข้็มีฉีดยา ทีแ� ข้วนถูุงนำา� เกล้ือ พืน� ทีเ� ก็บเอกสุารั จากทีมี Digital ข้องธีุรักิจเคิมีิคิอล้สุ์ เอสุซีีจี ทีมีงานได้รับั
พื�นที�สุำาหรัับวางถูาดอาหารัเหล้ว เป็นต้น
โจทย์คิวามีต้องการัจากโรังพยาบาล้ แล้ะได้พฒ
ั นารัะบบ
ซีอฟท์แวรั์เพื�อเชื�อมีโยงกับฐานข้้อมีูล้ที�มีีอยู่เดิมีข้อง
โรังพยาบาล้ เพิ�มีคิวามีแมี่นยำาในการัจ่ายยา ช่วยล้ด
คิวามีผ่ิดพล้าดจากคิน (human error) แล้ะยังทำาให้มีรัี ะบบ
ตรัวจสุอบทีด� ข้ี นึ� เนือ� งจากทุกกิจกรัรัมีจะถููกบันทึกไว้ใน
รัะบบ สุามีารัถูเก็บข้้อมีูล้เพื�อนำาไปปรัะเมีินผ่ล้ได้อย่าง
มีีปรัะสุิทธีิภาพ
นอกจากนีรั� ถูเข้็นจ่ายยาอัจฉรัิยะยังใช้รัะบบเซีนเซีอรั์
สุำาหรัับตรัวจสุอบสุถูานะการัเปิด-ปิดข้องล้ิน� ชัก รัวมีถูึง
การัวัดคิ่าอุณหภูมีแิ ล้ะคิวามีชืน� ภายในล้ิน� ชักเก็บยา เพือ�
ตรัวจสุอบการัเก็บรัักษายาให้อยู่ในสุภาวะที�เหมีาะสุมี
ตามีมีาตรัฐาน JCI สุรั้างคิวามีมีัน� ใจเรัือ� งคิุณภาพข้องยา
ให้แก่ผ่ปู้ ว่ ย ในอนาคิตเรัาจะได้เห็นอุปกรัณ์ทมี�ี กี ารัทำางาน
เชือ� มีต่อรัะหว่างสุิง� ข้องในทางกายภาพกับข้้อมีูล้แล้ะรัะบบ
คิอมีพิวเตอรั์เพิ�มีข้ึ�นเรัื�อย ๆ ซีึ�งจะช่วยให้การัทำางานมีี
ปรัะสุิทธีิภาพมีากข้ึ�นแล้ะพัฒนาคิุณภาพชีวิตให้ดีข้ึ�น
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“รถจ่่ายยาอััจ่ฉริยะคัันน้จ่� ะมาช่่วยให้้การรักษาผู้้ป่้ ว่ ย
ม้ป่ระสิิทธิิภาพมากขึ้้น� การจ่่ายยาทำาได้้อัย่างป่ลอัด้ภัย
และแม่นยำามากยิ�งขึ้้�น ซึ่่�งสิ่งผู้ลด้้โด้ยตรงแก่ผู้้ป่่วย”
คุณกัลยาณ่ ที่วนสิุ่วรรณ
ผู้้อั้ าำ นวยการฝ่ายสินับสินุนการแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
“อัย่าห้ยุด้คัิด้อัย่าห้ยุด้พัฒนางานด้้านการพยาบาล
เพ่�อัยกระด้ับคัวามป่ลอัด้ภัยขึ้อังผู้้้ป่่วยขึ้อังเรา”
คุณพรพ่มล เหล่างาม
ผู้้้อัำานวยการฝ่ายพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ

ก้าวต้่อไปของการพัฒนานวัต้กรรมเพ่อ� วงการแพที่ย์
ปัจจุบนั รัถูเข้็นจ่ายยาอัจฉรัิยะได้นาำ ไปใช้งานจรัิงแล้้ว
ทีโ� รังพยาบาล้กรัุงเทพ ซีอยศึูนย์วจิ ยั โดยล้่าสุุด BDMS
ได้ข้ยายผ่ล้การัใช้งานไปยังโรังพยาบาล้อืน� ๆ ในเคิรัือ
ได้แก่ โรังพยาบาล้พญาไทแล้ะโรังพยาบาล้เปาโล้
ซีึง� ก็ได้มีกี ารัปรัับเปล้ีย� นดีไซีน์ข้องรัถูเข้็นจ่ายยาอัจฉรัิยะ
ให้มีข้ี นาดใหญ่ข้นึ� เป็น 8 ล้ิน� ชักเพือ� ให้เหมีาะสุมีกับการั
ใช้งานข้องทัง� สุองโรังพยาบาล้ นับเป็นตัวอย่างทีช� ดั เจน
ข้องการัพัฒนาต่อยอดนวัตกรัรัมีเพื�อให้ตอบโจทย์ผู่้
ใช้งานอย่างแท้จรัิง
ธีุรักิจเคิมีิคิอล้สุ์ เอสุซีีจี พรั้อมีทำางานรั่วมีกันกับลู้กคิ้า
เพือ� คิ้นหาคิวามีต้องการัทีแ� ท้จรัิง แล้ะนำาเสุนอโซีลู้ชนั
คิรับวงจรัทีจ� ะเปล้ีย� นจากไอเดียให้ออกมีาเป็นสุินคิ้าหรัือ
นวัตกรัรัมีทีย� กรัะดับมีาตรัฐานการัใช้งานสุินคิ้าให้ดยี งิ� ข้ึน�

สิ่อบถึามรายละเอ่ยดเพ่�มเต้่มเก่�ยวกับสิ่่นค้า
และการสิ่ร้างสิ่รรค์นวัต้กรรมร่วมกันได้ที่่�
medandwellness@scg.com

“การสิร้างนวัตกรรมจ่ะสิำาเร็จ่ไม่ได้้ห้ากขึ้าด้ขึ้้อัม้ลท้�
เป่็นป่ระโยช่น์ เมือั� ได้้รบั โจ่ทย์ทช่้� ด้ั เจ่นก็จ่ะสิามารถช่่วยกัน
พัฒนานวัตกรรมท้ไ� ม่เพ้ยงตอับโจ่ทย์โรงพยาบาลแต่ยงั
เป่็นการยกระด้ับมาตรฐานคัุณภาพขึ้อังป่ระเทศอั้กด้้วย”
คุณศุภัธ่ดา รัต้นสิ่วัสิ่ด่์
Medical and Well-being
Business Manager
ธิุรกิจ่เคัมิคัอัลสิ์ เอัสิซึ่้จ่้
“การนำาเสินอัโซึ่ล้ช่นั ไม่ใช่่แคั่การทำาสิินคั้าอัอักไป่ขึ้าย
แต่เป่็นการพยายามแก้ป่ญ
ั ห้าให้้ลก้ คั้าจ่ากการทำางาน
ร่วมกันในห้ลายสิ่วน อัย่างการพัฒนารถเขึ้็นจ่่ายยา
อััจ่ฉริยะป่ระกอับไป่ด้้วยงานอัอักแบบตั�งแต่โคัรงสิร้าง
วัสิดุ้ทใ้� ช่้ อัุป่กรณ์อัเิ ล็กทรอันิกสิ์ ไป่จ่นถ่งระบบซึ่อัฟท์แวร์
ซึ่่�งท้มท้มเด้้ยวไม่สิามารถทำาได้้ห้รือัทำาได้้ด้้ในทุกเรื�อัง
การป่ระสิานคัวามร่วมมือัจ่่งม้คัวามสิำาคััญมาก”
คุณภัาณุมาศ อุณหสิ่้ต้
Development Lead ห้น่วยงาน Digital
ธิุรกิจ่เคัมิคัอัลสิ์ เอัสิซึ่้จ่้
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เคล็็ดไม่่ล็ับธุุรกิิจน่่าร้�

B2P : BLOCKCHAIN FOR
PROCURE TO PAY

ทำำ�คว�มรู้้�จัักกับ Blockchain
นวัตกรู้รู้มทำ่�สรู้��งคว�มเปลี่่�ยนแปลี่งในอุุตส�หกรู้รู้มโลี่ก

GETTING TO KNOW BLOCKCHAIN
AN INNOVATION THAT IS TRANSFORMING INDUSTRIES
ACROSS THE WORLD

ในแวดวงเทคโนโลยีี คำ�ว่� Data หรืือ ข้้อมููล เป็็นคำ�ทีไ� ด้รืบั พููดถึึงอยี่�ง
แพูรื่หล�ยีในช่่วงหล�ยีป็ีทผ่�ี �่ นมู� เมู่อ� เป็็นเรืือ� งข้องข้้อมููลแล้ว สิ่่ง� สิ่ำ�คัญ
ทีต้� อ้ งคำ�นึงถึึงก็็คอ่ ก็�รืนำ�ข้้อมููลไป็ใช่้อยี่�งป็ลอดภััยี นัน� ทำ�ให้เทคโนโลยีี

บล็อก็เช่นได้รืบั คว�มูสิ่นใจเป็็นอยี่�งมู�ก็ เพูรื�ะเป็็นเทคโนโลยีีทช่�ี ว่ ยี
เรืือ� งคว�มูน่�เช่่อ� ถึ่อข้องข้้อมููล คว�มูป็ลอดภััยี โดยีเฉพู�ะอยี่�งยี่ง� ใน
แวดวงธุุรืก็รืรืมูก็�รืเงิน โดยีไมู่ต้้องอ�ศััยีคนก็ล�งอยี่�งที�ผ่่�นมู�
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บล็็อกเชน คืือ เทคืโนโล็ยีีใหม่่ทถู�ี กู นำ�ม่�ใช้ผ่�่ นรููปแบบ
ของเคืรูือข่�ยี (Blockchain Network) โดยีใช้ก�รูสื่ือ� สื่�รูผ่่�น
รูะบบเคืรูือข่�ยีแบบจุุดต่่อจุุด หรูือทีเ� รู�เรูียีกกันว่่� Peerto-Peer Network ทีก� �รูทำ�ธุุรูกรูรูม่ท�งก�รูเงินหรูือสื่ินทรูัพยี์
ดิจุิทัล็สื่�ม่�รูถูต่รูว่จุสื่อบคืว่�ม่ถููกต่้องโดยีก�รูสื่ื�อสื่�รู
รูะหว่่�งเจุ้�ของข้อมู่ล็โดยีต่รูงทัง� จุ�กฝั่่ง� ต่้นท�งแล็ะปล็�ยี
ท�งด้ว่ยีข้อได้เปรูียีบในเรูื�องคืว่�ม่ปล็อดภััยีเนื�องจุ�ก
ไม่่ต่้องอ�ศััยีต่ัว่กล็�งในก�รูทำ�ธุุรูกรูรูม่อยี่�งที�ผ่่�นม่�

รูว่ม่ทัง� ยีังช่ว่ยีปรูะหยีัดเว่ล็� ล็ดคื่�ใช้จุ�่ ยีต่้นทุนในก�รู
ทำ�ธุุรูกรูรูม่ต่่�ง ๆ ล็งได้ ทำ�ให้ในอน�คืต่คื�ดก�รูณ์์ว่่�
เทคืโนโล็ยีีบล็็อกเชนจุะเข้�ม่�ม่ีบทบ�ทในก�รูทำ�ธุุรูกรูรูม่
ต่่�ง ๆ ได้อยี่�งสื่ม่บูรูณ์์แบบ
ป่จุจุุบนั ม่ีก�รูศัึกษ�ถูึงคืว่�ม่เป็นไปได้ของก�รูใช้ง�น
เทคืโนโล็ยีีบล็็อกเชนอยี่�งต่่อเนือ� ง แล็ะได้น�ำ ม่�ใช้จุรูิง
ในธุุ รู กิ จุ ที � ห ล็�กหล็�ยีไม่่ ว่ ่ � จุะเป็ น ธุุ รู กิ จุ ก�รูผ่ล็ิ ต่

KEY FEATURES OF BLOCKCHAIN

IMMUTABILITY

TRACEABILITY

ป้้องกัันกัารแกั้ ไขข้อมููล
ที่่�ไม่่ได้้รัับการัยอม่รัับ
จากผู้้้เก่�ยวข้้องในเครัือข้่าย

ผูู้้เกั่�ยวข้องทุุกัฝ่่ายสามูารถ
ตรวจสอบสถานะของรายกัารได้้ทุันทุ่
บนข้้อม่้ลชุุด้เด้่ยวกัน

DECENTRALIZATION

SECURITY & TRANSPARENCY

ลด้ขั�นตอนกัารส่งข้อมููล
จากการักรัะจายข้้อม่้ลให้้กับ
ผู้้้เก่�ยวข้้องที่่�อย้่ในเครัือข้่าย

ข้อมููลมู่ความูป้ลอด้ภััย โป้ร่งใส น่าเชื่่�อถ่อ
โด้ยไม่่ต้้องอาศััยคนกลางต้รัวจสอบ
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(Manufacturing) ธุุรูกิจุก�รูขนสื่่งรูะหว่่�งปรูะเทศั
(Supply Chain and Logistic) ธุุรูกิจุปรูะกันภััยี (Insurance)
ธุุรูกิจุอสื่ังห�รูิม่ทรูัพยี์ (Real estate) ธุุรูกิจุอ�ห�รู (Food)
หรูื อ แม่้ ก รูะทั � ง ธุุ รู กิจุ ที�เ กี� ยี ว่ข้อ งกับสืุ่ข ภั�พรูว่ม่ถูึง
โรูงพยี�บ�ล็ (Healthcare & Hospital) นัน� ก็เพรู�ะข้อดี
เรูือ� งคืว่�ม่โปรู่งใสื่ แล็ะก�รูเข้�ถูึงข้อมู่ล็ ก�รูบันทึกหรูือ
เปล็ียี� นแปล็งข้อมู่ล็ทีสื่� �ม่�รูถูทำ�ได้โดยีเจุ้�ของผู่ม่้ สื่ี ทิ ธุิ�
ในข้อมู่ล็นั�น ๆ เท่�นั�น จุ�กข้อดีดังกล็่�ว่บล็็อกเชน
ยีังสื่�ม่�รูถูปรูะยีุกต่์ใช้กบั ง�นด้�นข้อมู่ล็แล็ะสื่ถูิต่ต่ิ �่ ง ๆ
ที�ต่้องก�รูคืว่�ม่น่�เชื�อถูือ ต่ัว่อยี่�งเช่น ก�รูทำ�สื่ัญญ�
รูะหว่่�งองคื์กรู ง�นอสื่ังห�รูิม่ทรูัพยี์ หรูือหล็ักทรูัพยี์ทม่�ี ี
มู่ล็คื่� รูว่ม่ทัง� ก�รูใช้สื่กุล็เงินในโล็กดิจุทิ ล็ั ทีเ� รูิม่� เข้�ม่�ม่ี
บทบ�ทกับชีว่ิต่ปรูะจุำ�ว่ันของหล็�ยีคืนม่�กขึ�น

หรูือ B2P Blockchain Solution for Procure-to-Pay
รูะหว่่�งเอสื่ซีีจุแี ล็ะคืูคื่ �้ ธุุรูกิจุกว่่� 4,500 รู�ยี โดยีเกิดขึน�
จุ�กคืว่�ม่รู่ว่ม่ม่ือรูะหว่่�งเอสื่ซีีจุี กับ บรูิษทั ดิจุทิ ล็ั เว่นเจุอรู์สื่
จุำ�กัด ในก�รูพัฒน�นว่ัต่กรูรูม่ในคืรูั�งนี�

เอสื่ซีีจุไี ด้น�ำ B2P ม่�ใช้ในกรูะบว่นก�รูทำ�ง�นจุรูิงต่ัง� แต่่
เดือนสื่ิงห�คืม่ 2561 แล็ะเห็นผ่ล็ชัดเจุนทัง� เรูือ� งก�รูล็ดรูะยีะ
เว่ล็�ต่ล็อดกรูะบว่นก�รูทำ�ง�นได้ถูงึ 50% ซีึง� ช่ว่ยีให้สื่�ม่�รูถู
ทำ�ง�นได้อยี่�งคืล็่องต่ัว่ม่�กยีิง� ขึน� โดยียีังคืงคืว่�ม่โปรู่งใสื่
แล็ะปล็อดภััยี ทัง� นีคื� ธุู่ รูุ กิจุสื่�ม่�รูถูต่รูว่จุสื่อบสื่ถู�นะต่่�ง ๆ
ได้แบบเรูียีล็ไทม่์ สื่่งผ่ล็ให้สื่�ม่�รูถูล็ดต่้นทุนต่่อรู�ยีก�รู
ได้ถูงึ 70% นอกจุ�กนียี� งั นับเป็นก�รูช่ว่ยีพนักง�นในก�รู
พัฒน�ทักษะกรูะบว่นก�รูทำ�ง�นในรููปแบบอื�น ๆ ได้ดี
ยีิง� ขึน� แล็ะนำ�ทักษะเหล็่�นีม่� �สื่รู้�งคืุณ์คื่�ให้กบั ทัง� ต่นเอง
เช่นเดียีว่กันกับเอสื่ซีีจุที ไ�ี ด้น�ำ เทคืโนโล็ยีีบล็็อกเชนเข้� แล็ะองคื์กรูอีกด้ว่ยี
ม่�ทดล็องใช้ในรูะบบก�รูจุัดซีือ� จุัดจุ้�ง-ว่�งบิล็-ชำ�รูะเงิน

TECHNOLOGY CONCEPT

สร้างรายกัาร

กัระจายข้อมููล
ให้้ผูู้้เกั่�ยวข้อง

ตรวจสอบ
และรับรองรายกัาร

ธุุรกัรรมู
เสร็จสมูบูรณ์์
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LEAN PROCESS & AUTOMATED SOLUTIONS

ค้่ธุุรักิจสรั้างรัายการั
(ใบกำากับภาษี่/ใบเพิ่่�ม่ห้น่�/ใบลด้ห้น่�)
[SMART CONTRACT]
รัะบบต้รัวจสอบ PO, GR และ Invoice
ให้้อัต้โนม่ัต้ิ [AUTO 3 WAY MATCHING]
และส่งข้้อม่้ลให้้ผู้้อนุม่ัต้ิต้าม่อำานาจด้ำาเนินการั
[AUTO DOA SERVICE]

รัายการัที่่�ได้้รัับอนุม่ัต้ิแล้ว
จะส่งไปยังผู้้้เก่�ยวข้้องทีุ่กคน
[DISTRIBUTED ON
PEER-TO-PEER NETWORK]
และรัะบบที่ำาการับันที่ึกต้ั�งห้น่�ให้้อัต้โนม่ัต้ิ
[AUTO POSTING]

จุ�กเดิม่ที�บล็็อกเชนเคืยีถููกจุำ�กัดอยีู่แต่่ในว่งก�รู
FinTech ในว่ันนีบ� ล็็อกเชนกำ�ล็ังจุะม่�สื่รู้�งแรูงกรูะเพือ� ม่
ในอุต่สื่�หกรูรูม่หล็�กหล็�ยีปรูะเภัท ขึน� อยีูก่ บั ว่่�เรู�จุะ
นำ�นว่ัต่กรูรูม่ต่ัว่นีไ� ปพัฒน�แล็ะปรูะยีุกต่์ใช้ให้เหม่�ะสื่ม่
กับก�รูใช้ง�นของแต่่ล็ะองคื์กรูได้อยี่�งไรู นับเป็น

ธุนาคารัได้้รัับคำาสั�งชุำารัะเงินและที่ำาจ่ายให้้ค้่ธุุรักิจ
เม่่�อถึึงกำาห้นด้ชุำารัะเงินให้้อัต้โนม่ัต้ิ
[AUTO PAYMENT TRANSFER]
พิ่รั้อม่ที่ำาการับันที่ึกรัายการัชุำารัะเงินให้้อัต้โนม่ัต้ิ
[AUTO PAYMENT POSTING]
คืว่�ม่ท้�ท�ยีอยี่�งม่�ก ไม่่เฉพ�ะสื่ำ�หรูับผู่ป้ รูะกอบก�รู
แต่่รูว่ม่ถูึงปรูะช�ชนทัว่� ไปทีต่� อ้ งก้�ว่ให้ทนั โล็กยีุคืดิจุทิ ล็ั
เพรู�ะทุกว่ันนีด� จุิ ทิ ล็ั เป็นสื่่ว่นหนึง� ในชีว่ต่ิ ปรูะจุำ�ว่ันของ
พว่กเรู�ไปแล็้ว่
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CSR FOCUS เพื่่�อชุุมชุน

ถอดบทเรีียนมาบจัันทรี์รีอดภััยแล้้ง
ต้้นแบบการีบรีิหารีจััดการีนำ�าอย่างยั�งยืนของชุุมชุน

HOW MABCHAN COMMUNITY COMBATS DROUGHT
A LESSON IN SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT FOR
LOCAL COMMUNITIES
ปััญหาภััยแล้้งเปั็นหน่ง� ในปััญหาสำำาคััญของปัระเทศไทยท่เ� ปั็นปัระเทศ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ง� ในช่่วงฤดูแล้้งท่เ� ปั็นรอยต่อระหว่าง
ปัี 2562 - 2563 น่ท� สำ�่ ถานการณ์์ภัยั แล้้งม่คัวามรุนแรงมากท่สำ� ดุ ในรอบ
20 ปัี All Around Plastics ขอพาคัุณ์ผูู้อ้ า่ นมาเรียนรูแ้ ล้ะทำาคัวามเข้าใจกับ
วิธีก่ ารบริหารจัดการนำา� ของชุ่มช่นบ้านมาบจันทร์ ตำาบล้แกล้ง อำาเภัอเมือง

จังหวัดระยอง ซึ่่�งเปั็นตัวอย่างของชุ่มช่นท่�สำามารถวางแผู้นบริหาร
จัดการนำา� ได้อย่างม่ปัระสำ่ทธี่ภัาพแล้ะปัระสำบผู้ล้สำำาเร็จ ม่นา�ำ ใช่้อปัุ โภัคั
บริโภัคัเพียงพอ สำามารถรอดพ้นจากปััญหาภััยแล้้งในคัรั�งน่�
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ตระหนัักถึึงปััญหา เร่งแก้ ไขที่่�ต้นัที่าง
เขายายดาตั้้ง� อย่ใ� นเขตั้ป่่าสงวนแห่�งชาตั้ิ ป่่ากะเฉด
- ป่่าเพ - ป่่าแกลง ครอบคลุมพ้น� ที่่� 28,937 ไร� เป่็นพ้น� ที่่�
ป่่าตั้้นนำา� ที่่ห่� ล�อเล่ย� งชุมชนโดยรอบจำำานวน 7 ตั้ำาบลจำาก
2 อำาเภอ แตั้เ� ม้อ� ป่่าไม้ที่เ่� คยอุดมสมบ่รณ์์ในอด่ตั้เริม� ถู่กที่ำาลาย
ห่ล้งจำากการกำาห่นดให่้เขายายดาเป่็นพ้น� ที่่ส� ม้ ป่ที่านที่ำาไม้
อ่กที่้ง� พ้น� ที่่ป่� า่ ไม้บางส�วนถู่กบุกรุกและแป่รสภาพไป่เป่็นพ้น� ที่่�
ที่ำาการเกษตั้รเชิงเด่ย� ว สภาพการป่กคลุมพ้น� ดินที่่เ� ป่ล่ย� นแป่ลง
จำากตั้้นไม้เล็กให่ญ่�ที่ข่� น้� ป่ะป่นก้นและม่ความห่ลากห่ลาย
ที่างช่วภาพส่งไป่เป่็นพ้�นที่่�ที่ำาการเกษตั้รที่่�ม่เร้อนยอด
(ความส่ง)เพ่ยงช้น� เด่ยว ส�งผลกระที่บตั้อ� ระบบนิเวศป่่าตั้น้ นำา�
ห่ลายป่ระการ

เม้อ� ฝนตั้กลงมาโดยไม�มเ่ ร้อนยอดห่ลายช้น� ของตั้้นไม้
ช�วยลดแรงตั้กกระที่บของเม็ดฝน ผิวห่น้าดินจำ้งถู่กอ้ดแน�น
และด่ดซั้บนำา� ฝนได้นอ้ ยลง เกิดเป่็นนำา� ป่่าไห่ลห่ลากเวลา
ที่่ฝ� นตั้กห่ร้อในช�วงฤด่ฝน เม้อ� ไม�มน่ าำ� ฝนซั้มลงไป่ในดิน
จำ้งไม�มน่ าำ� ในช้น� ดินห่ล�อเล่ย� งลำาธารห่ล้งฝนห่ยุดห่ร้อในช�วง
ฤด่แล้ง ตั้ลอดจำนไม�มน่ าำ� ฝนไห่ลซั้มลงไป่สะสมเป่็นแห่ล�งนำา�
ใตั้้ดนิ ห่ร้อนำา� บาดาล ส�งผลตั้�อเน้อ� งให่้เกิดป่ัญ่ห่าขาดแคลน
นำา� ใช้ นอกจำากน่ป่� ญ่
ั ห่าป่่าเส้อ� มโที่รมและความแห่้งแล้ง
ย้งส�งผลให่้ป่ญ่
ั ห่าไฟป่่าม่ความรุนแรงเพิม� มากข้น� อ่กด้วย
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ป่ัญ่ห่าด้งกล�าวสร้างความเด้อดร้อนเป่็นอย�างมาก ผ่น้ าำ
ชุมชนจำ้งลุกข้น� มาห่าที่างแก้ป่ญ่
ั ห่าโดยเริม� แก้ไขที่่ตั้� น้ ที่าง
ค้อ การด่แลร้กษาป่่า ด้บไฟป่่า และฟ้น� ฟ่ป่า่ ตั้้นนำา� ด้วยการ
ตั้้ดเถูาว้ลย์ที่ข่� น้� เกาะกินตั้้นไม้และการป่ล่กป่่าเสริมโดย
ค้ดเล้อกพ้นธุไ์ ม้ในที่้องถูิน� ที่่ม� ช่ น้� เร้อนยอดระด้บตั้�าง ๆ ก้น
เพ้อ� ลดแรงตั้กกระที่บผิวดินและย้ดระยะเวลาที่่น� าำ� ฝนตั้ก
ลงส่�ผิวดินเพ้�อให่้ดินสามารถูด่ดซั้บนำ�าฝนได้ด่ข้�น
แม้วา� ชุมชนและกรมป่่าไม้จำะด่แล และฟ้น� ฟ่ป่า่ ตั้้นนำา�
เห่น้อห่ม่บ� า้ นมาบจำ้นที่ร์อย�างตั้�อเน้อ� ง แตั้�ป่ญ่
ั ห่านำา� ป่่า
ไห่ลห่ลากในช�วงฤด่ฝนและป่ัญ่ห่าการขาดแคลนนำา� ใช้
ในช�วงฤด่แล้งก็ยง้ คงเกิดข้น� เน้อ� งจำากขาดเคร้อ� งม้อที่่ช� ว� ย
เร�งร้ดการฟ้น� ฟ่ เช�น ฝายชะลอนำา� จำนกระที่้ง� ในป่ี 2549
ชุมชนรอบเขายายดาได้เห่็นตั้้วอย�างผลส้มฤที่ธิข� องการ
สร้างฝายชะลอนำา� ที่่เ� อสซั่จำด่ าำ เนินการร�วมก้บชุมชนบ้าน
สามขา จำ้งห่ว้ดลำาป่าง จำ้งได้ตั้ิดตั้�อขอร้บการสน้บสนุน
จำากเอสซั่จำแ่ ละเริม� ตั้้นการที่ำาฝายชะลอนำา� แบบผสมผสาน
เป่็นคร้�งแรกในป่ี 2550
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ปัระโยชนั์ของฝาย
ฝายชะลอนำา� เป่็นเคร้อ� งม้อสำาค้ญ่อย�างห่น้ง� ที่่ช� ว� ยเร�งร้ด
การฟ้น� ตั้้วของป่่าไม้ดว้ ยการเก็บก้กความชุม� ช้น� เอาไว้ใน
พ้น� ที่่ฝ� ายชะลอนำา� โดยเฉพาะอย�างยิง� ฝายแบบผสมผสาน
ซั้ง� เป่็นการป่ระยุกตั้์ใช้วส้ ดุธรรมชาตั้ิที่ม่� อ่ ย่ม� าช�วยชะลอ
การไห่ลของนำา� ในลำาธารบริเวณ์พ้น� ที่่ที่� ม่� ค่ วามลาดช้นส่ง
เช�น ภ่เขา ให่้ไห่ลช้าลง นำา� จำ้งม่โอกาสซั้มลงไป่ใตั้้ที่อ้ งลำา
ธารและซั้มเข้าไป่ในช้น� ดินบริเวณ์สองฝัง� ลำาธาร ช�วยเพิม�
ความชุม� ช้น� และสร้างความเข่ยวชอุม� ส้ตั้ว์ป่า่ จำ้งม่แห่ล�งนำา�
สำาห่ร้บบริโภคตั้ลอดที่้ง� ป่ี ตั้ลอดจำนช�วยฟ้น� ฟ่ระบบนิเวศ
ป่่าตั้้นนำ�าให่้กล้บมาอุดมสมบ่รณ์์ด้งเดิม
การเป่ล่ย� นแป่ลงสภาพป่่าเริม� ป่รากฏให่้เห่็นอย�างช้ดเจำน
ในป่ีที่่� 5 ห่ล้งจำากที่่�เริ�มที่ำาฝายชะลอนำ�า (ช�วงป่ี 2555)
ซั้ง� นอกจำากความเข่ยวขจำ่ที่เ่� ห่็นช้ดได้ดว้ ยตั้าแล้ว ด้ชน่ชว่� ด้
การฟ้น� ฟ่ที่างธรรมชาตั้ิของป่่าไม้ที่ก่� ล้บมาอุดมสมบ่รณ์์
ห่ล้งจำากการสร้างฝายชะลอนำา� ค้อ ข้อม่ลจำากภาพถู�าย
ที่างดาวเที่่ยมที่่อ� าศ้ยการสะที่้อนคล้น� แสงในระด้บตั้า� ง ๆ ก้น
ตั้ามความสมบ่รณ์์ของห่ม่�ไม้

ความช้น� ห่ร้อป่ริมาณ์ไอนำา� ในอากาศที่่เ� พิม� ส่งข้น� ส�งผลให่้
พ้ชพรรณ์ที่่เ� คยห่ายไป่อย�างตั้้นซักซั้ง� เป่็นตั้้นไม้ตั้ระก่ลป่าล์ม
ที่่น� าำ ผลมาที่ำาเป่็นล่กชิดกล้บมาแพร�พน้ ธุแ์ ละเจำริญ่เตั้ิบโตั้
ในป่่าธรรมชาตั้ิอก่ คร้ง� ส้ตั้ว์ป่า่ น้อยให่ญ่� เช�น ห่ม่ ก็กล้บมา
ให่้ชาวบ้านได้พบเห่็นอย่บ� อ� ยคร้ง� ซั้ง� กิจำกรรมสร้างฝาย
ชะลอนำา� ในพ้น� ที่่เ� ขายายดาน่ก� ย็ ง้ ดำาเนินอย่อ� ย�างตั้�อเน้อ� ง
จำนถู้งป่ัจำจำุบน้ รวมไป่ถู้งการด่แลซั�อมแซัมฝายแตั้�ละตั้้ว
ให่้ย้งคงสภาพการใช้งานได้ด่
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มุ่งมั�นัพัฒนัาต่อยอดสู่งานัวิจัยชุมชนั
นอกจำากการสร้างฝายและด่แลฟ้น� ฟ่ป่า่ ตั้้นนำา� มาอย�าง
ตั้�อเน้อ� งแล้ว ในป่ี 2560 เอสซั่จำร่ ว� มก้บสำาน้กงานกองทีุ่น
สน้บสนุนการวิจำย้ ห่ร้อ สกว. ส�งเสริมให่้ชมุ ชนบ้านมาบจำ้นที่ร์
สามารถูคิด วิเคราะห่์ป่จำั จำ้ยที่่ที่� าำ ให่้เกิดป่ัญ่ห่าภ้ยแล้งและ
เก็บข้อม่ล เพ้อ� วางแผนค้นห่าแนวที่างการแก้ป่ญ่
ั ห่าได้ดว้ ย
ตั้นเอง ผ�านการจำ้ดที่ำางานวิจำ้ยเพ้�อที่้องถูิ�น
ผ่น้ าำ ชุมชนที่่เ� ข้มแข็งเป่็นตั้้วแป่รสำาค้ญ่ที่่จำ� ะที่ำาให่้งานวิจำย้
เพ้อ� ที่้องถูิน� ของชุมชนบ้านมาบจำ้นที่ร์เกิดข้น� และสร้างผล
ได้ อย�างตั้�อ เน้�อ ง เม้�อเป่้า ห่มายห่ล้ กของทีุ่กคนค้ อ
“อยากม่นาำ� ใช้เพ่ยงพอตั้ลอดไป่” ผนวกก้บองค์ความร่ที่้ ่�
ดร.พงษ์ศ้กดิ� วิที่ว้สชุตั้ิกุล ที่่�ป่ร้กษาโครงการเอสซั่จำ่
ร้กษ์นาำ� เพ้อ� อนาคตั้ ธุรกิจำเคมิคอลส์ เอสซั่จำ่ ป่ระยุกตั้์ให่้
ใช้งานได้ง�าย จำ้งเป่็นแรงกระตัุ้้นในการที่ำางานวิจำ้ย
ภาคป่ฏิบตั้้ ใิ นช่วตั้ิ ป่ระจำำาว้น โดยที่่ที่� กุ ๆ ว้นจำะม่การจำด
บ้นที่้กป่ริมาณ์นำ�าฝน อ้ตั้ราการระเห่ยของนำ�าอุณ์ห่ภ่มิ
อากาศ จำากอุป่กรณ์์ที่ด่� ด้ แป่ลงได้ในคร้วเร้อน เพ้อ� นำาผล
ไป่คำานวณ์ตั้้นทีุ่นนำา� จำากธรรมชาตั้ิ เม้อ� นำาไป่ห่้กลบก้บ

33

CSR FOCUS

ป่ริมาณ์การใช้นำ�าของชุมชนทีุ่กเด้อนจำากการจำดบ้นที่้ก
มิเตั้อร์ ที่้ง� นำา� อุป่โภคบริโภคในคร้วเร้อน นำา� เพ้อ� ที่ำาเกษตั้ร
สวนผลไม้ ห่ร้อเล่ย� งส้ตั้วที่์ ง้� ห่มดน่ที่� าำ ให่้ชาวบ้านเห่็นภาพรวม
ของสถูานการณ์์นาำ� ที่่เ� ป่ล่ย� นไป่ในแตั้�ละช�วงเวลา สามารถู
วิเคราะห่์และคาดการณ์์แนวโน้มป่ริมาณ์นำ�าในเด้อน
ตั้�อ ๆ ไป่ได้ด้วยข้อม่ลจำริง

ระบบสููบน้ำำ��จ�กบ่อหลวงด้้วยพลังง�น้ำโซล�ร์เซลล์เพ่�อก�รใช้้ง�น้ำสู�ธ�รณะ

นอกจำากน่ย� ง้ ม่การสำารวจำและจำ้ดที่ำาแผนผ้งแห่ล�งนำา�
ที่่ม� ที่่ ง้� ห่มดในชุมชน ไม�วา� จำะเป่็นแห่ล�งนำา� ตั้ามธรรมชาตั้ิ
บ�อนำา� สำารองตั้�าง ๆ ซั้ง� ผลที่่ไ� ด้ที่าำ ให่้ชาวบ้านมาบจำ้นที่ร์
พบว�าม่ย้งม่บ�อห่ลวงซั้�งเป่็นแห่ล�งนำ�าสาธารณ์ะที่่�ม่อย่�
แตั้�ไม�ได้รบ้ การจำ้ดสรรไป่ใช้ป่ระโยชน์ นำาไป่ส่ก� ารขอทีุ่น
จำากโครงการ “เอสซั่จำ่ร้อยใจำ 108 ชุมชน รอดภ้ยแล้ง”
ที่่เ� อสซั่จำ่ ร�วมก้บม่ลนิธอิ ทีุ่ กพ้ฒน์ฯ สสน. และสยามค่โบตั้้า
จำ้ดข้�นเพ้�อเสริมสร้างป่ระสิที่ธิภาพในการส่บนำ�ามาใช้
ด้วยพล้งงานสะอาดอย�างระบบโซัลาร์เซัลล์ น้บเป่็นการใช้
ที่ร้พยากรภายในพ้น� ที่่ช� มุ ชนอย�างคุม้ ค�าและเกิดป่ระโยชน์
ส่งสุด
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ชุมชนัร่วมใจสร้างกติกาการใช้นั�้าร่วมกันั
จำากสถูานการณ์์ฝนที่ิง� ช�วงและป่ริมาณ์นำา� ฝนตั้ามฤด่กาล
ที่่น� อ้ ยกว�าป่กตั้ิตั้ง้� แตั้�กลางป่ี 2562 ผนวกก้บข้อม่ลจำากงาน
วิจำย้ เพ้อ� ที่้องถูิน� ของชุมชนบ้านมาบจำ้นที่ร์ที่แ่� สดงให่้เห่็น
ช้ดเจำนว�ากำาล้งม่ป่ญ่
ั ห่าภ้ยแล้งในป่ีน่� ผ่น้ าำ ชุมชนจำ้งเร่ยก
ป่ระชุมชาวบ้านเพ้�อร�วมก้นห่าที่างออก เม้�อตั้้นทีุ่นนำ�า
ม่นอ้ ยที่างแก้ป่ญ่
ั ห่าจำ้งเป่็นการการสร้างกตั้ิกาการใช้นาำ�
ร�วมก้นเพ้อ� ให่้สามารถูจำ้ดสรรนำา� ใช้ได้เพ่ยงพอ ยกตั้้วอย�าง

เช�น การแบ�งพ้น� ที่่ส� ล้บจำ�ายนำา� ป่ระป่าช�วงเช้าสำาห่ร้บพ้น� ที่่ร� าบ
และช�วงเย็นสำาห่ร้บพ้น� ที่่บ� นเนินเขา การกำาห่นดค�าป่ร้บ
กรณ์่ใช้นำ�าเกินที่่�ห่น�วยกำาห่นดจำะคิดค�านำ�าเป่็น 2 เที่�า
ตั้้�งแตั้�ห่น�วยแรก มาตั้รการที่่�เข้มข้นน่�แสดงให่้เห่็นถู้ง
ความเข้าใจำและความร�วมม้อร�วมใจำก้นของชาวบ้านที่่พ� ร้อม
จำะป่ฏิบ้ตั้ิตั้ามเพ้�อผลป่ระโยชน์ของส�วนรวม
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3. ธิงชัย พงษ์ศลิ า สูมิ�ช้ิกองค์ก�รบริห�รสู่วน้ำตำ�บลแกลง 4. จรูญ สุที่ดั สันัต์ สูมิ�ช้ิกองค์ก�รบริห�รสู่วน้ำตำ�บลแกลง 5. วิชญ์วสิ ฐิ ธิิราชรัมย์ ผูู้ช้้ ว่ ยผูู้จ้ ด้ั ก�ร CSR Project ธุรกิจเคมิิคอลสู์ เอสูซ่จ่

ไม่หยุดพัฒนัา มุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนั
ผลสำาเร็จำที่่เ� กิดข้น� ในคร้ง� น่� ไม�เพ่ยงแตั้�สร้างชุมชนให่้รอดพ้น
ภ้ยแล้งอย�างย้ง� ย้นเที่�าน้น� ห่ากแตั้�ความร�วมม้อร�วมใจำของคน
ในชุมชนย้งเกิดการตั้อ� ยอดความคิดสร้างสรรค์เพ้อ� สร้างอ้ตั้ลก้ ษณ์์
ให่้มาบจำ้นที่ร์เป่็นแห่ล�งที่�องเที่่ย� ววิถูช่ มุ ชน พ้ฒนาสินค้าและ
กิจำกรรมการที่�องเที่่ย� วเชิงอนุรก้ ษ์ โดยคนในชุมชนม่การตั้้ง� กลุม�
อนุรก้ ษ์สงิ� แวดล้อม และกลุม� เอ็นด่โร (Enduro) ห่ร้อจำ้กรยานยนตั้์
บิก� ไบค์ของเยาวชนรุน� ให่ม�ที่เ่� น้นการข้บลุยตั้ามเส้นที่างในป่่า
แบบวิบาก ซั้ง� ถู้อเป่็นการช�วยลาดตั้ระเวน คอยสอดส�องด่แล
พ้น� ที่่ป่� า่ ลดโอกาสของผ่บ้ กุ รุกป่่าได้ ที่้ง� ห่มดน่ล� ว้ นเป่็นกำาล้ง
สำาค้ญ่ในการพ้ฒนาผ้นป่่าและห่ม่บ� า้ น พร้อมก้บการสร้างเศรษฐกิจำ
ที่่�เตั้ิบโตั้อย�างย้�งย้นของชุมชนบ้านมาบจำ้นที่ร์แห่�งน่�

ผู้้อ่� า่ นที่่ส� นใจศึึกษาหรืือ่เรืียนรื้เ� ก่ย� วกับการืบรืิหารืจัดการืนำา� ขอ่งชุุมชุนบ�านมาบจันที่รื์
สามารืถติิดติ่อ่สอ่บถามข�อ่ม้ลเพิ่่ม� เติิมได�ที่ผู้�่ ใ�้ หญ่่วนั ด่ อ่ินที่รืพิ่รืม โที่รืศึัพิ่ที่์ 089 -248-1204, อ่บติ.ธงชุัย 089-805-5744
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เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

‘มืือวิิเศษ x วิน โดย PPP Plastics’

ร่่วิมืกัันสร่้างวิงจร่พลาสติิกัยืด ให้้กัลับมืาใช้้ให้มื่ได้อย่างไมื่ร่จ้ บ

‘MAGIC HANDS X WON BY PPP PLASTICS’
LET’S JOIN HANDS AND CREATE A CLOSED-LOOP SYSTEM FOR
PLASTIC FILMS.
ทุุกวัันน้ผู้� ค�้ นต่่างต่ระหนักและต่่น� ต่ัวัเก้ย� วักับปััญหาสิ่่ง� แวัดล�อมกัน
มากขึ้้น� เราเร่ม� สิ่ังเกต่เห็นวั่าคนไทุยจำำานวันไม่นอ� ยพร�อมทุ้จำ� ะแยกขึ้ยะ
ต่ัง� แต่่ในครัวัเรือน โรงเรียน และทุ้ทุ� าำ งาน เพ่อ� ให�การนำาวััสิ่ดุต่า่ ง ๆ ทุ้ย� งั ม้
คุณค่ากลับมารีไซเค่ลใช้�ใหม่นน�ั เก่ดขึ้น�้ ได�จำร่ง แต่่การลงม่อปัฏิ่บต่ั ขึ้่ อง
ภาคปัระช้าช้นอย่างเด้ยวัไม่อาจำสิ่ร�างแรงผู้ลักดันในสิ่ังคมได�มากพอ
ทุ้�จำะสิ่ร�างการเปัล้�ยนแปัลงในระยะยาวั โครงการ ‘มืือวิิเศษ x วิน
โดย PPP Plastics’ จำึงเก่ดขึ้้�นจำากควัามต่ั�งใจำทุ้�จำะสิ่่งเสิ่ร่มแนวัค่ด

การนำาพลาสิ่ต่่กกับมาใช้�ใหม่ให�เขึ้�าถึึงกลุ่มคนทุ้�กวั�างขึ้วัางมากขึ้้�น
ผู้่านควัามร่วัมม่อขึ้องทุัง� ภาครัฐ ภาคธุุรก่จำ ภาคปัระช้าสิ่ังคมกวั่า 30
องค์กรในนาม PPP Plastics ร่วัมกับ โครงการ “วัน” (Won Project)
ต่ั�งจำุดวัางถึังทุ้�ม้ช้่�อวั่า “ถึังวันถึุง” เพ่�อรับบร่จำาคถึุงและบรรจำุภัณฑ์์
ฟิิล์มพลาสิ่ต่่กทุ้�ใช้�แล�วัในพ่�นทุ้�กรุงเทุพมหานคร ปัร่มณฑ์ล ช้ลบุรี
และระยอง
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บรรดาถุุงพลาสติิกสะอาดที่่เ� ข้้าส่โ� ครงการ ‘มืือวิิเศษ x วิน
โดย PPP Plastics’ จะถุ่กนำาไปร่ไซเคิลเป็นเมื็ดพลาสติิก
ที่่�สามืารถุวินกลับมืาใช้้งานผลิติเป็นถุุงพลาสติิกใหมื�
ได้อย�างไมื�ร่้จบ ที่ำาให้การใช้้งานพลาสติิกเป็นไปอย�าง
ครบวิงจร ไมื�หลุดรอดไปส่ส� ง�ิ แวิดล้อมื โดยที่างโครงการ
ยินด่รบั พลาสติิกประเภทฟิิลม์ ท้ง� HDPE และ LDPE
หรือสังเกติง�าย ๆ คือ บรรจุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกช้นิดอ�อนที่่ด� งึ
ยืดได้นั�นเอง

38

CIRCULAR ECONOMY

ที่างโครงการยกติัวิอย�างฟิิลมื์ 12 ช้นิดที่่เ� ราใช้้ในช้่วิติิ
ประจำาวิัน ได้แก� ถุุงช้อปปิง ถุุงห่หวิ�ิ พลาสติิก ห�อผ้าอ้อมื
ฟิิล์มืพลาสติิกหุ้มืข้วิดนำ�า ฟิิล์มืหุ้มืแพ็กเครื�องดื�มืบรรจุ
กล�อง ฟิิลมื์ กันกระแที่ก ซองไปรษณ่ยพ์ ลาสติิก ถุุงข้นมืปัง
ถุุงซิปล็อกซองยา ถุุงนำา� ติาลที่ราย ถุุงนำา� แข้็ง ถุุงใส�ผกั ผลไมื้
ซึ�งนับวิ�าเป็นการเปิดมืุมืมืองใหมื�ให้หลายคนที่่�ไมื�เคย
รับที่ราบวิ�าพลาสติิกประเภัที่ฟิิล์มืยืดเหล�าน่�ก็สามืารถุ

ตััวอย่่างฟิิล์์ม 12 ชนิิดที่่� ใช้ ในิช่วิตัประจำำาวันิ

นำาไปร่ไซเคิลได้เช้�นกัน โดยก�อนจะนำามืาหย�อนลงใน
“ถุังวินถุุง” อย�าลืมืติรวิจสอบให้แน�ใจวิ�าขยะพลาสติิก
เหล่านี้้ติ� อ้ งแห้ง สะอาด และติ้องติ้ดหรือแกะส่วนี้ท้�
เป็นี้กระดาษหรือสติิกเกอร์ออกก่อนี้ เพือ� ให้สามืารถุ
นำาไปร่ไซเคิลได้อย�างมื่ประสิที่ธิิภัาพ
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นอกจากเราทีุ่กคนจะสามืารถุมื่สวิ� นร�วิมืลดข้ยะที่่จ� ะ
หลุดรอดออกไปส่ธิ� รรมืช้าติิ โดยเฉพาะอย�างยิง� ที่ะเลและ
แหล�งนำ�าติ�าง ๆ รวิมืถุึงลดข้ยะที่่�จะถุ่กนำาไปฝัังกลบ
และช้�วิยส�งเสริมืการร่ไซเคิลแล้วิ บรรดาถุุงและบรรจุภัณ
ั ฑ์์
ฟิิล์มืพลาสติิกสะอาดที่่�เรานำามืาหย�อนที่่� “ถุังวินถุุง”

จะมื่มืล่ ค�ากิโลกรัมืละ 5 บาที่ ซึง� โครงการมืือวิิเศษ x วิน
โดย PPP Plastics จะนำาไปมือบให้กบั ศ่นย์ช้วิ� ยช้่วิติิ สัติวิ์
ที่ะเลหายากเพือ� ใช้้ในภัารกิจช้�วิยเหลือสัติวิ์ที่ะเลที่่ไ� ด้รบั
บาดเจ็บติ�อไปอ่กด้วิย
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ปัจจุบนั มื่จดุ ติัง� “ถุังวินถุุง” ที่ัง� หมืดกวิ�า 300 จุด ที่ัง� ใน
ห้างสรรพสินค้าในเครือบริษัที่ เซ็นที่รัลพัฒนา จำากัด
(มืหาช้น) เที่สโก้โลติัส บริษัที่ เดอะมือลล์กรุ�ป จำากัด
ปัมื� นำา� มืันบางจาก สำานักงานเข้ติในกรุงเที่พฯ และจะเพิมื�
เป็น 500 จุดภัายในปี 2563 น่� แล้วิจึงข้ยายผลติ�อเนือ� ง

ไปส่จ� งั หวิัดข้้างเค่ยงและจังหวิัดอืน� ๆ ติ�อไปในอนาคติ
เพือ� ให้การแยกข้ยะกลายเป็นพฤติิกรรมืใหมื�ในช้่วิติิ ประจำาวิัน
ข้องคนไที่ย ที่่จ� ะช้�วิยให้แนวิที่างเศรษฐกิจหมืุนเวิ่ยนหมืุนวิน
ติ�อไปได้อย�างยั�งยืน
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ตัิดตัามข้้อมูลอัป็เดตัข้องโครงก้าร ‘มืือวิิเศษ x วิน โดย PPP Plastics’ และตัามหาจุุดรับพลาสตัิก้ “ถัังวนถัุง” ทั�งหมดก้ว่า
300 จุุดใก้ล้บ้านคุณได้ท่� Facebook Page “มืือวิิเศษ”
เทสโก้ โลตััส
เทสโก้้ โลตััส พระราม 4
เทสโก้้ โลตััส บางใหญ่่
เทสโก้้ โลตััส สามพราน
เทสโก้้ โลตััส ศาลายา
เทสโก้้ โลตััส นวนคร
เป็็นตั้น

เดอะมือลล์ กร๊�ป
เดอะมอลล์ รามคำาแหง
เดอะมอลล์ ท่าพระ
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ บางแค
สยามพาราก้อน
เป็็นตั้น

เครือเซนทรัลพััฒนา
ศูนย์ก้ารค้าเซ็็นทรัลเวิลด์
เซ็็นทรัลพลาซ็า ลาดพร้าว
เซ็็นทรัลพลาซ็า ศาลายา
เซ็็นทรัลพลาซ็า ชลบุรี
เซ็็นทรัลพลาซ็า ระยอง
เป็็นตั้น

ป๊�มืนำ�ามืันบางจาก
กวิ่า 80 จุด
สำานักงานเขตัในกร๊งเทพัฯ
กวิ่า 50 จุด

เอสซี้จี้เป็นี้หนี้่�งในี้ผู้้้ร่วมก่อติ้�ง PPP Plastics หรือ โครงการควิามืร�วิมืมืือภัาครัฐ ภัาคเอกช้น
ภัาคประช้าสังคมื เพือ� จัดการพลาสติิกและข้ยะอย�างยัง� ยืน โดยมื่เป้าหมืายสำาคัญคือการลดปริมืาณข้ยะ
พลาสติิกในที่ะเลไที่ยลงไมื�ติา�ำ กวิ�าร้อยละ 50 ภัายใน พ.ศ. 2570 ด้วิยแนวิที่างการจัดการข้ยะอย�างยัง� ยืน
ติามืหลักเศรษฐกิจหมืุนเวิ่ยน (Circular Economy) ที่่เ� ช้ิญช้วินให้การทีุ่กภัาคส�วินเข้้ามืามื่สวิ� นร�วิมืในการใช้้
ที่รัพยากรที่่มื� อ่ ย่อ� ย�างจำากัดให้คมืุ้ ค�าที่่ส� ดุ อย�างเป็นร่ปธิรรมืร�วิมืกันติัง� แติ�กระบวินการผลิติในโรงงานอุติสาหกรรมื
ไปจนถุึงการจัดการหลังใช้้งาน
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เปิิดโลก

Chivit-D by SCG (ชีีวิิตดีี บาย เอสซีีจีี)

ต่�นเชี้ามาดี้วิยรอยย้�มกัับชีีวิิตดีีที่ี�รออย่�
Chivit-D BY SCG
A SMILE EMBRACED ‘GOOD LIFE.’
เพราะการมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่ีดี� ย่ี อ่ มีเป็็นพ้น� ฐานสำำาคุัญของคุวิามีสำุข
ในชีีวิติ ป็ระจำำาวิันของเราทีุ่กคุน ร้าน Chivit-D by SCG ไลฟ์์สำไตล์ชีอ็ ป็
และคุอมีมีูนติ สำ�ี าำ หรับผูู้สำ้ งู วิัย่ที่ีมี� ที่ี ง�ั สำินคุ้า บริการ และกิจำกรรมีที่ีต� อบโจำที่ย่์
เร่อ� งสำุขภาพ ดี้วิย่แนวิคุิดีของร้านที่ีต� อ่ ย่อดี มีาจำากการคุวิามีเป็็นผูู้น้ าำ
ดี้านนวิัตกรรมีของเอสำซีีจำี โดีย่เฉพาะอย่่างย่ิง� คุือ SCG Eldercare Solution

บริการและนวิัตกรรมี ที่ีอ� อกแบบโดีย่คุำานึงถึึงคุวิามีป็ลอดีภัย่ของผูู้สำ้ งู วิัย่
ภาย่ในบ้านหร่อที่พ� ี กั อาศััย่ ที่ง� ั ย่ังสำอดีคุล้องกับเที่รนดี์ของสำังคุมีป็ระเที่ศัไที่ย่
ป็ัจำจำุบนั ซีึง� กำาลังก้าวิเข้าสำูสำ่ งั คุมีผูู้สำ้ งู วิัย่ เพ้อ� ให้ผู้บู้ ริโภคุสำามีารถึใชี้ชีวิี ติ
วิัย่เกษีีย่ณหร่อเตรีย่มีพร้อมีเข้าสำู่วิัย่เกษีีย่ณไดี้อย่่างมีีคุุณภาพ
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คุุณภาพชีีวิิตที่ี�คุิดมาให้้
สิินค้้าและบริิการิที่่� Chivit-D by SCG นำาเสินอ ผ่่านการิ
ค้ัดสิริริมาจากการิศึึกษาค้วามต้้องการิของลูกค้้า ริวมที่ัง�
ปััญหาหริืออุปัสิริริค้จากปัริะสิบการิณ์์จริิงของลูกค้้าใน
การิดำาเนินชี่วต้ิ ปัริะจำาวัน มาต้ัง� เปั็นโจที่ย์์ในการิค้้นหา
ผ่ลิต้ภััณ์ฑ์์และวิธีก่ าริแก้ไขปััญหา ต้ามค้อนเซ็็ปัต้์ที่ว�่ า่
“รู้้ดี� เี รู้่อ� งสุุขภาพ และรู้้ใ� จรูุ้น� ใหญ่�วัยั อิสุรู้ะ” ที่ัง� สิินค้้า
และบริิการิที่่จ� ดั สิริริเปั็นหมวดหมูเ่ พื่ือ� ให้ค้ริอบค้ลุมกับ
การิเสิริิมสิริ้างคุ้ณ์ภัาพื่ชี่วิต้ในทีุ่ก ๆ ด้าน
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สิินคุ้าเพ่�อสิุขภาพ พร้้อมกิิจกิร้ร้มที่ี�ร้้ ใจ
ภัาย์ในพื่ืน� ที่่� 500 ต้าริางเมต้ริ ริ้าน Chivit-D by SCG
ได้นำาเสินอสิินค้้าหลากหลาย์ ต้ั�งแต้่ขนมและอาหาริ
เพื่ื�อสิุขภัาพื่ ผ่ลิต้ภััณ์ฑ์์เสิริิมอาหาริ ของใชี้เพื่ื�อสิุขภัาพื่
ผ่ลิต้ภััณ์ฑ์์เพื่ื�อการิใชี้งานในชี่วิต้ปัริะจำาวัน ไปัจนถึึง
กลุม่ สิินค้้าและบริิการิจาก SCG Eldercare Solutions เชี่น
พื่ืน� ลดแริงกริะแที่กแบบสิุญญากาศึ บริิการิให้ค้าำ ปัริึกษา
ในการิปัริับปัริุงห้องนำา� สิำาหริับผู่สิ้ งู วัย์หริือผู่ปั้ ว่ ย์ ริวมถึึง
ริะบบเซ็็นเซ็อริ์อัจฉริิย์ะต้ริวจจับการิลื�นล้ม เปั็นต้้น
นอกจากสิินค้้าที่่ค้� ดั สิริริมาแล้ว Chivit-D by SCG ย์ังม่
การิเปัิดพื่ืน� ที่่สิ� ริ้างสิังค้มสิำาหริับผู่สิ้ งู วัย์ผ่่านการิจัดกิจกริริม
ที่่สิ� ริ้างคุ้ณ์ภัาพื่ชี่วิต้และสิังค้มคุ้ณ์ภัาพื่ไปัพื่ริ้อมกัน ซ็ึ�ง
ต้อบสินองค้วามต้้องการิหลังการิเกษ่ย์ณ์อาย์ุที่่�ผู่้สิูงวัย์
ต้้องการิใชี้เวลาว่างให้เปั็นปัริะโย์ชีน์ และได้พื่บปัะกับเพื่ือ� น
ริ่วมวัย์เด่ย์วกัน ซ็ึง� เปั็นกิจกริริมหมุนเว่ย์นกันไปัในริูปัแบบ
ต้่าง ๆ
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เข้าถึึงได้ทีุ่กิที่ี�ด้วิยชี่องที่างออนไลน์
นอกจากหน้าริ้านชีัน� 6 ที่่เ� ดอะมอลล์ งามวงศึ์วานแล้ว
Chivit-D by SCG ยังเปิิดีให�บรู้ิการู้ช้�อปิปิิง� ผ่�านทาง
ออนไลน์ท�ี www.chivitdonline.com ให้สิามาริถึเข้าไปั
เลือกซ็ือ� สิินค้้าได้สิะดวกสิบาย์ไม่วา่ จะอย์ูที่่ ไ่� หน นอกจากนัน�
สิำาหริับผู่้สิูงวัย์ที่่�ต้้องการิต้ัวชี่วย์ในการิชี้อปัออนไลน์
ที่างริ้านย์ังเปัิดให้มฟี่ เี จอริ์ Chat & Shop เพื่ือ� ให้ผ่สิู้ งู วัย์
สิะดวกมากขึ�นที่ั�งผ่่านแอปัพื่ลิเค้ชีัน LINE หริือที่าง
Facebook ซ็ึง� ม่ที่ง�ั พื่นักงานชี่วย์ในการิต้อบข้อสิงสิัย์ต้่าง ๆ
ในการิซ็ือ� สิินค้้า และสิาริะน่าริู้เค้ล็ดลับชี่วิต้ด่ให้อ่าน
เพื่ิ�มเต้ิมอ่กด้วย์ ซ็ึ�งสิามาริถึต้ิดต้ามได้ผ่่านที่างหน้า
เฟีซ็บุ � ก เพื่จ www.facebook.com/chivitdbyscg
และ LINE Official@chivitdbyscg ที่่เ� ริาจะค้อย์อัปัเดต้
ข่าวสิาริที่่�น่าสินใจอย์ู่เสิมอ
เริาพื่ริ้อมเปั็นสิ่วนหนึง� ในการิสิริ้างสิังค้มคุ้ณ์ภัาพื่สิำาหริับ
ค้นสิูงวัย์เพื่ือ� ให้ที่กุ ที่่านได้ #ต้ืน� เชี้ามาด้วย์ริอย์ย์ิม� กับชี่วต้ิ ด่
ที่่�ริออย์ู่ในทีุ่ก ๆ วัน

Chivit-D by SCG (ชีีวิิตดี บาย เอสิซีีจี)
ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เปิดท�าการทุกวัน
จันทร์ – พฤหัสบดี 11:00 - 20:00 น.
ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 - 21:00 น.
โทร 098-282-1883
www.chivitdonline.com
www.facebook.com/chivitdbyscg
@chivitdbyscg

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

