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 ปีี 2020 ที�เต็มไปีด้วยบททดสอบรอบด้�นกำ�ลังจะผ่่�นพ้นไปีอีกปีี เร�ทุกคน

ต่�งก็เผ่ชิญทั�งอุปีสรรคและคว�มท้�ท�ยที�ทำ�ให้ได้เรียนรู้ ปีรับตัว เพ่�อก้�วต่อไปี

ข้�้งหน้�ได้อย่�งเข้้มแข็้ง และรอบคอบยิ�งกว่�เดิม สถ�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบ�ด

ข้องไวรัสโควิด-19 แม้จะเปี็นวิกฤตครั�งใหญ่ข้องโลก แต่ก็ทำ�ให้เร�ได้เห็น

ศัักยภ�พและคว�มร่วมม่อร่วมใจที�เกิดข้้�นข้องแต่ละภ�คส่วน ท่�มกล�งปัีญห�

แม้ในห้วงย�มที�ม่ดมิดที�สุด พลังแห่งคว�มร่วมม่อก็จะเป็ีนแสงสว่�งส่องให้

มองเห็นหนท�งข้้�งหน้�เสมอ

 All Around Plastics ฉบับนี� ข้อชวนผู้่อ่�นทุกท่�นม�พบกับเร่�องร�วที�น่�สนใจ

จ�กพลังข้องคว�มร่วมม่อเพ่�อขั้บเคล่�อนโลกให้ดีกว่�เดิม ไม่ว่�จะเป็ีนคว�มร่วมม่อ

ในก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่�อตอบรับ Megatrends สำ�คัญอย่�งเทรนด์

สุข้ภ�พ ดิจิทัล และคว�มยั�งย่น คว�มร่วมม่อในก�รสร้�งสรรค์สินค้�ที�ตอบโจทย์

คว�มต้องก�รข้องผู้่ใช้ง�นปีล�ยท�ง และเพิ�มปีระสิทธิิภ�พก�รทำ�ง�น รวมถ้ง

คว�มรว่มมอ่ในก�รแกไ้ข้ปีญัห�สิ�งแวดลอ้มระดบัโลกอย�่งเร่�องภ�วะโลกรอ้น

ก�รบริห�รจัดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� และก�รจัดก�รข้ยะ ซ้�งทั�งหมดนี�

จะสำ�เร็จลุล่วงไปีได้ย�กห�กข้�ดคว�มเข้้�ใจที�ถูกต้องและก�รปีระส�นพลังจ�ก

ทุกภ�คส่วนเพ่�อมุ่งสู่เปี้�หม�ยเดียวกัน

 ทมีง�นหวงัเปีน็อย�่งยิ�งว�่เน่�อห�ที�คดัสรรม�นำ�เสนอในครั�งนี�จะชว่ยเปีดิ

มุมมองใหม่ ๆ ที�จะเป็ีนปีระโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุิรกิจข้องทุกท่�น เพ่�อเตรียมพร้อม

เข้้�สู่ปีี 2021 และข้อให้ปีีใหม่นี�เป็ีนอีกปีีที�ดีสำ�หรับทุกท่�นในก�รริเริ�มสร้�งสรรค์

สิ�งใหม่ ๆ ให้กับธิุรกิจ และข้ับเคล่�อนโลกใบนี�ให้ดียิ�งข้้�น

บทความและทัศนะทีพิ่มพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์ 
มไิดม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับ SCG Chemicals แตอ่ย่างใด
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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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.
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COVER STORY เรื่่�องจากปก

	 ในยุุคดิิจิิทััลท่ั�โลกม่ีการเปล่�ยุนแปลงไปรวดิเร็วกว่าท่ั�เคยุ	ผู้้�ประกอบการ

จิงึต้�องเรง่สร�างสรรค์ไอเดิยุ่ให้�สอดิรับกบัความีต้�องการของผู้้�บรโิภค

อยุา่งแทั�จิริงเพื่่�อท่ั�จิะอยุ้ร่อดิ	เต้บิโต้	และแข่งขันไดิ�อยุ่างม่ีประสิทัธิภิาพื่

	 เม่ี�อผู้นวกเข�ากับสถานการณ์์วิกฤต้ท่ั�อาจิเกิดิข้�นไดิ�โดิยุไม่ีทัันตั้�งรับ

เช่่น	การแพื่ร่ระบาดิของโควดิิ-19	ซึ่ึ�งกอ่ให้�เกดิิมีาต้รฐานการใช่�ช่ว่ติ้

ร้ปแบบให้ม่ี	(New	Normal)	ก็ไดิ�กลายุเป็นบทัเรียุนสำาคัญให้�ผู้้�ประกอบการ

ธุิรกิจิยุุคให้ม่ีต้�องต่้�นตั้ว	เต้รียุมีพื่ร�อมีปรับตั้ว	พัื่ฒนาสินค�า	ห้รือบริการ

ให้�ต้อบโจิทัย์ุผู้้�บรโิภคอยุ้เ่สมีอ	และต้�องทัำาให้�ไดิ�อยุา่งรวดิเรว็อก่ดิ�วยุ

	 การจิะสร�างสรรค์สินค�าให้�สอดิคล�องกับเทัรนดิ์โลก	ไมี่ว่าจิะเป็น	

Health	&	Well	Being,	Digitization	และเทัรนด์ิท่ั�คนรุ่นให้ม่ีหั้นมีาใส่ใจิ

กนัมีากข้�นอยุ่าง	Sustainbility	ให้�ไดิ�นั�น	ทุักธิรุกจิิต่้างต้�องเรง่พื่ฒันา

นวัต้กรรมีให้�ต้อบโจิทัย์ุให้�ไดิ�มีากท่ั�สุดิ	อาทิั	เม่ี�อกล่าวถึงปัญห้าสิ�งแวดิล�อมี

ซึ่ึ�งเปน็ห้นึ�งในหั้วข�อห้ลักท่ั�ธิรุกิจิในแวดิวงพื่ลาสติ้กให้�ความีสำาคัญเปน็

พื่เิศษ	ทักุภาคสว่นต้ลอดิทัั�ง	Value	Chain	ก็ต้�องเรง่ทัำาความีเข�าใจิ

วงจิรของสินค�า	พัื่ฒนาการผู้ลิต้สินค�าโดิยุคำานึงถึงคุณ์ค่าของทัรัพื่ยุากร

ไปจินถึงการนำาเทัคโนโลยุ่เข�ามีาช่่วยุเปล่�ยุนขยุะห้ลังการใช่�งานปลายุทัาง

ให้�กลายุเป็นผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ให้ม่ีอ่กครั�ง	สอดิคล�องกับห้ลักเศรษฐกิจิห้มุีนเวียุน

(Circular	Economy)	อนัเปน็วาระสำาคัญระดิบัโลกในขณ์ะน่�	รวมีถึง

สร�างความีร่วมีมีอ่กับภาครัฐ	เอกช่น	และภาคประช่าช่นเพื่่�อให้�สามีารถ

ขับเคล่�อนทัั�ง	Value	Chain	ไปไดิ�อยุ่างมี่ประสิทัธิิภาพื่

DISCOVER NEW BUSINESS OPPORTUNITIES WITH I2P CENTER
THE HUB OF INNOVATIVE IDEAS THAT ANSWER THE NEEDS OF
NEW GENERATIONS OF CONSUMERS

ค้้นหาโอกาสทางธุุรกิจแห่งอนาค้ตกับศููนย์์ i2P 
แหล่่งรวมไอเดีีย์เพื่่�อสร้างสรรค้์นวัตกรรมที�ตอบโจทย์์ค้วามต้องการผูู้้บริโภค้ย์ุค้ใหม่
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	 ด้้วยเหตุุน้ี้�ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซ้ีจ้ท้ี่�ให้ความิส์ำาคัญกัิบ
กิารพััฒนี้าเที่คโนี้โลย้และนี้วัตุกิรรมิมิาโด้ยตุลอด้	จึงไม่ิหยุด้
มิองหาโอกิาส์ที่้�จะคิด้ค้นี้ส์ร้างส์รรค์นี้วัตุกิรรมิใหมิ่	ๆ
เพั่�อให้ได้สิ้์นี้คา้และบริกิารท้ี่�ด้ย้ิ�งขึ้ึ�นี้อย่่เส์มิอ	มิุง่เน้ี้นี้ให้
ส์ามิารถตุอบโจที่ย์ความิตุอ้งกิารขึ้องลก่ิค้าและผู้่บ้รโิภค
ท้ี่�เปล้�ยนี้ไปตุามิเที่รนี้ด์้โลกิได้้ทัี่นี้ท่ี่วงท้ี่	รวมิถึงให้ความิส์ำาคัญ
ตุ่อกิารเส์ริมิส์ร้างคุณภาพัช้ีวิตุขึ้องผู้่้คนี้ให้ด้้ขึึ้�นี้	และเป็นี้มิิตุร
ตุ่อส์ิ�งแวด้ล้อมิมิากิขึ้ึ�นี้
 
	 คุุณนิิวััฒน์ิ	อธิิวััฒนิานินิท์์	Chief	Technology	Officer
(CTO)	–	Polyolefins	and	Vinyl	ธุิรกิิจเคุมิิคุอลส์์	เอส์ซีีจี
อธุิบายถึงแนี้วคิด้ที่้�ผู้ลักิด้ันี้ให้ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซี้จ้
ส์ามิารถพััฒนี้านี้วัตุกิรรมิได้้เร็วและมิ้ประส์ิที่ธุิภาพัว่า
นี้อกิจากิมุ่ิงมัิ�นี้ในี้กิารวิจัยพััฒนี้าเที่คโนี้โลย้และนี้วัตุกิรรมิ
จากิภายในี้องคก์ิรเองแลว้	เอส์ซีจีียัังเชื่่�อในิพลังของ

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี ร่วมิส์ร้างส์รรค์คุณค่า
มิุ่งพััฒนานวัตกิรรมิ
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กิาร	Collaboration	ไมิว่ัา่จะเป็น็ิคุวัามิรว่ัมิม่ิอกินัิของ
แต่่ละหน่ิวัยังานิภายัในิองค์ุกิร	คุวัามิร่วัมิม่ิอกัิบเคุร่อข่ายั
หน่ิวัยังานิภายันิอกิ	และกัิบลูกิคุ้า	ในี้หลายปีมิาน้ี้�เอส์ซ้ีจ้
จึงได้้ขึ้ยับเป้าหมิาย	เพิั�มิบที่บาที่ในี้กิารใช้ีทุี่กิความิเช้ี�ยวชีาญ
และที่รัพัยากิรท้ี่�ม้ิมิาร่วมิ	Co-creation	กัิบล่กิค้า	และผู้่้ม้ิ
ส์ว่นี้เกิ้�ยวขึ้อ้งตุลอด้ทัี่�ง	Value	Chain	ที่ั�งภายในี้ประเที่ศ
และตุ่างประเที่ศเพ่ั�อพััฒนี้าไอเด้้ยใหม่ิ	ๆ	ตุั�งแตุ่ระดั้บ	
Concept	Design	มิุ่งส์ร้างส์ินี้ค้าท้ี่�ส์ามิารถตุอบโจที่ย์
เที่รนี้ด้์โลกิและตุรงใจผู้่้บริโภคยุคใหมิ่ได้้อย่างแที่้จริง
เพราะกุิญแจส์ำาคัุญของกิารพัฒนิานิวััต่กิรรมิให้ส์ำาเร็จ
ได้ท้์นัิกิารเป็ลี�ยันิแป็ลงของโลกิป็จัจบุนัิ	กิค็ุอ่	กิารนิำา
คุวัามิเชีื่�ยัวัชื่าญเฉพาะท์างและองค์ุคุวัามิรู้ที์�หลากิหลายั
ของแต่่ละฝ่่ายัมิาร่วัมิกิันิ
 
	 นี้อกิจากินี้้�ในี้ยุคท้ี่�ทีุ่กิอย่างแข่ึ้งขัึ้นี้กัินี้ด้้วยความิเร็ว
เอส์ซีจ้ไ้ด้น้ี้ำาเที่คโนี้โลย้ด้จิทิี่ลัหลายอยา่งเขึ้า้มิาชีว่ยให้

กิารพััฒนี้านี้วตัุกิรรมิเปน็ี้ไปได้้รวด้เรว็ยิ�งขึ้ึ�นี้และชีว่ยเพัิ�มิ
ความิแม่ินี้ยำาให้กัิบกิระบวนี้กิารตุ่าง	ๆ 	ไม่ิว่าจะเป็นี้กิารเก็ิบ
ความิตุอ้งกิารขึ้องลก่ิคา้	(VOC)	ด้ว้ยระบบด้จิทิี่ลั	กิารใชี้
เที่คโนี้โลย้ช่ีวยวิเคราะห์ข้ึ้อม่ิลประมิวลผู้ลส์ำาหรับกิารพััฒนี้า
สิ์นี้ค้า	ไปจนี้ถึงระบบพััฒนี้าสิ์นี้ค้าตุ้นี้แบบด้้วย	Computer
Simulation	เป็นี้ตุ้นี้	ไม่ิว่าความิตุ้องกิารขึ้องอนี้าคตุจะหมุินี้
ไปไวแค่ไหนี้	เอส์ซี้จ้กิ็ส์ามิารถกิ้าวตุามิได้้ที่ันี้	
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 จากิแนี้วคิด้ข้ึ้างตุ้นี้	ศ่นี้ย์	i2P	จึงถ่อกิำาเนิี้ด้ขึึ้�นี้	และเริ�มิ
ด้ำาเนี้นิี้กิารตุั�งแตุ่ปลายป	ี2019	โด้ยมิุง่หวงัเปน็ี้ค่่คดิ้เคย้ง
ขึ้า้งล่กิค้า	ใชีค้วามิชีำานี้าญด้้านี้ตุ่าง	ๆ 	มิาช่ีวยส์นัี้บส์นี้นุี้
ให้ล่กิค้า	ค่่ค้า	และองค์กิรตุ่าง	ๆ 	ส์ามิารถพััฒนี้าผู้ลิตุภัณฑ์์
ตุลอด้จนี้นี้วัตุกิรรมิใหมิ่	ๆ	ที่้�ส์ามิารถตุอบโจที่ย์ตุลาด้
อนี้าคตุได้้

Gateway to Collaborate

	 ประตุบ่านี้ใหญข่ึ้องศน่ี้ย	์i2P	พัรอ้มิเปดิ้ตุอ้นี้รบัลก่ิคา้
ในี้ทุี่กิแวด้วงธุุรกิิจท้ี่�ส์นี้ใจมิองหาไอเด้ย้	ส์รา้งส์รรคส์์นิี้ค้า
ใหมิ	่ๆ 	และโอกิาส์ที่างธุุรกิิจใหมิ	่ๆ 	หรอ่ตุอ้งกิารค่คิ่ด้เพั่�อ
ชี่วยแก้ิไขึ้ปัญหา	โด้ยท้ี่�	i2P	เราเริ�มิตุั�งแตุ่กิารแบ่งปันี้
ประส์บกิารณ์	องค์ความิร่้	แลกิเปล้�ยนี้ขึ้้อมิ่ล	insights	
เพั่�อวเิคราะห์เกิ้�ยวกัิบเที่รนี้ด์้กิารตุลาด้	เที่คโนี้โลย้	และ
ความิตุ้องกิารขึ้องผู้่้บริโภคในี้ปัจจุบันี้จนี้ถึงอนี้าคตุ	บอกิเล่า
ผู่้านี้โซีนี้จัด้แส์ด้งสิ์นี้ค้าท้ี่�เป็นี้	Success	Case	จากินี้วัตุกิรรมิ
ขึ้องธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซ้ีจ้	ซึี�งในี้ปัจจุบันี้หยิบเอานี้วัตุกิรรมิ
ที่้�ตุอบโจที่ย์ยคุ	New	Normal	ไมิว่า่จะเป็นี้เร่�อง	Health	&	
Well	Being,	Online	&	Digitization	และ	Sustainability	
มิานี้ำาเส์นี้อเพั่�อจดุ้ประกิายความิคิด้	ช่ีวยตุอ่ยอด้ไอเด้ย้
ที่างธุุรกิิจให้กิับผู้่้เขึ้้ามิาเย้�ยมิชีมิ

ศููนย์์ i2P พัลังแห่่งความิร่วมิมิือ
กิ้าวส์ู่ความิส์ำาเร็จร่วมิกิัน
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 ศ่นี้ย์	i2P	ม้ิวิธุ้กิารที่ำางานี้เส์ม่ิอนี้เป็นี้ท้ี่มิเด้้ยวกัินี้กัิบล่กิค้า
คอยส์นี้บัส์นี้นุี้ในี้ที่กุิขัึ้�นี้ตุอนี้	ตุั�งแตุก่ิารชีว่ยลก่ิคา้คน้ี้หา
ไอเด้ย้ใหม่ิ	ๆ 	จนี้เกิิด้เป็นี้โปรเจก็ิตุก์ิารพััฒนี้าตุ่อยอด้เป็นี้
ส์นิี้ค้าท้ี่�ตุอบส์นี้องความิตุ้องกิารขึ้องตุลาด้ร่วมิกัินี้	โด้ยมิ้
ผู้่เ้ชี้�ยวชีาญคอยให้คำาปรึกิษาครอบคลุมิทุี่กิด้า้นี้	ท์ั�งกิาร
เล่อกิวััส์ดุ้	หร่อออกิแบบสู์ต่รพอลิเมิอร์ที์�เหมิาะส์มิกัิบ
ส์นิิคุ้า	(Material	Formulation)	กิารเพิ�มิมูิลคุ่าสิ์นิคุ้า
ด้้วัยักิารออกิแบบ	ไมิ่วั ่าจะเป็็นิกิารออกิแบบ
เชิื่งวิัศวักิรรมิ	(Engineering	Design)	หร่อกิารออกิแบบ
ผลิต่ภัณฑ์์	(Product	Design)	เพั่�อให้ได้้ส์ินี้ค้าที่้�ที่ั�ง
ส์วยงามิและตุอบโจที่ย์กิารใชี้งานี้	

	 แตุ่ที่้�ส์ำาคัญไปกิว่านี้ั�นี้ศ่นี้ย์	i2P	ยังชี่วยเร่งกิารส์ร้าง
นี้วัตุกิรรมิได้้ด้้วยโซีนี้	Application	Development	Center
หร่อพ่ั�นี้ท้ี่�ส์ำาหรับข้�นิรูป็สิ์นิคุ้า	(Processing)	โด้ยม้ิเคร่�องจักิร
ท้ี่�ส์ามิารถขึึ้�นี้ร่ปสิ์นี้ค้าตุ้นี้แบบได้้หลากิหลาย	Application
ภายใตุ้กิารด่้แลให้คำาแนี้ะนี้ำาขึ้องผู้่้เช้ี�ยวชีาญอย่างใกิล้ชิีด้
พัรอ้มิด้ว้ยห้องแล็บส์ำาหรับใช้ีที่ด้ส์อบคุณภาพัขึ้องสิ์นี้ค้า
(Application	Lab)	อย่างครบวงจร	ที่ำาให้ตุลอด้ทัี่�งกิระบวนี้กิาร
พััฒนี้าสิ์นี้ค้าด้ำาเนิี้นี้ไปได้้อย่างรวด้เร็วและคล่องตัุวมิากิยิ�งขึึ้�นี้
ก่ิอนี้จะตุ่อยอด้ไปส่่์กิระบวนี้กิารผู้ลิตุจริง	เร้ยกิได้้ว่าส์ามิารถ
พััฒนี้าจากิไอเด้้ยไปส์่่ผู้ลิตุภัณฑ์์ได้้อย่างครบวงจร

 

Innovate
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 ตุั�งแตุ่เริ�มิด้ำาเนี้ินี้กิารมิา	ศ่นี้ย์	i2P	ได้้ที่ำางานี้ร่วมิกิับ
องค์กิรจากิหลากิหลายภาคส์่วนี้ไมิ่ว่าจะเป็นี้ภาครัฐ
หร่อเอกิชีนี้	ครอบคลุมิอุตุส์าหกิรรมิส์ำาคัญ	อาทิี่	อุตุส์าหกิรรมิ
บรรจุภัณฑ์์อาหาร	ยานี้ยนี้ต์ุ	เกิษตุรกิรรมิ	ระบบส์าธุารณ่ปโภค
และพัลังงานี้	เป็นี้ตุ้นี้

	 ด้้วยความิพัร้อมิและความิเชี้�ยวชีาญที่างด้้านี้วัส์ดุ้
เที่คโนี้โลย้		กิารออกิแบบ	กิารขึ้ึ�นี้ร่ปและที่ด้ส์อบส์ินี้ค้า	
ไปจนี้ถึง	Facility	ตุ่าง	ๆ 	และเคร่อข่ึ้ายพัันี้ธุมิิตุรขึ้องเอส์ซ้ีจ้
ศ่นี้ย์	i2P	แห่งน้ี้�จึงเปร้ยบเส์ม่ิอนี้ศ่นี้ย์รวมิโอกิาส์ที่างธุุรกิิจส่่์
อนี้าคตุ	เพัราะกิารส์รา้งนี้วตัุกิรรมิจะกิลายมิาเปน็ี้กิญุแจ
ส์ำาคัญที่้�ชีว่ยใหธุุ้รกิิจส์ามิารถเตุบิโตุได้อ้ยา่งยั�งย่นี้	ส์ำาหรบั
ล่กิค้าหร่อองค์กิรท้ี่�กิำาลังขึ้บคิด้มิองหาไอเด้้ยหร่อวิธุ้กิารใหม่ิ	ๆ
เพั่�อใหตุ้อบโจที่ยเ์ที่รนี้ด้โ์ลกิแหง่อนี้าคตุ	ศน่ี้ย	์i2P	พัรอ้มิ
ที่้ �จะเป็นี้เพั่ �อนี้ค่ ่ค ิด้	เค้ยงขึ้้างพััฒนี้าธุุรกิิจให้เตุิบโตุ
ไปด้้วยกิันี้

Building Success Together
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	 นัับตัั้�งแต่ั้การปฏิิวััติั้อุุตั้สาหกรรมเม่�อุราวั	260	ปีท่ี่�แล้้วั	มนุัษย์์ก็ไม่เคย์

หย์ุดพััฒนัาเที่คโนัโล้ย์่เพั่�อุให้กระบวันัการในัโรงงานัอุุตั้สาหกรรม

ม่ประสิที่ธิิภาพัสูงข้ึ้�นั	เราคิดหาหนัที่างท่ี่�จะผลิ้ตั้ได้อุย่์างม่คุณภาพัมากข้ึ้�นั

รวัดเรว็ัขึ้้�นั	ใช้้พัล้งังานัน้ัอุย์ล้ง	แล้ะล้ดการใช้แ้รงงานัมนัษุย์์ในัสว่ันัที่่�ม่

ควัามเส่�ย์งกันัมาโดย์ตั้ล้อุด	ปัจจุบันัผู้ผล้ิตั้จำานัวันัมากจึงเล้่อุกใช้้

นัวััตั้กรรม	Automation	ซึ่ึ�งก็ค่อุระบบที่่�เคร่�อุงจักรสามารถที่ำางานั

ได้อุย์่างอุัตั้โนัมัตั้ิมาช้่วัย์เพั่�มประสิที่ธิิภาพัการผล้ิตั้ท่ี่�จะผล้ักดันัขีึ้ด

ควัามสามารถในัการแขึ้่งขึ้ันัให้พั่่งที่ะย์านัขึ้้�นัไปเร่�อุย์	ๆ	

Automation อีีกขั้้�นขั้อีงนวั้ตกรรม
เพื่่�อีเพื่่�มประสิิทธิิภาพื่การทำางาน
AUTOMATION: THE NEXT LEVEL OF INNOVATION 
FOR ENHANCED EFFICIENCY

Cartesian Robot (5 Axis) 
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	 การเข้้ามาข้อง	Automation	ทำำาให้้แต่่ละโรงงาน
สามารถควบคุมต่น้ทำนุการผลิต่ได้ด้้ขี้้�น	ทำำาให้้ผลติ่สนิคา้
ได้ค้ณุภาพสมำ�าเสมอ	สามารถผลิต่และส่งมอบสินค้าได้้
ต่ามกำาห้นด้เวลา	เรียกได้้ว่าเป็็นการเพิ�มป็ระสิทำธิิภาพ
เพิ�มกำาลังการผลิต่	และยังลด้ความเสี�ยงต่่อการเกิด้อุบัติ่เห้ตุ่
ข้องพนักงานในโรงงานได้้อย่างมีนยัสำาคัญ	Automation	
จึง้ต่อบรบักบัสถานการณก์ารแข้ง่ข้นัทำางธิรุกจิึทำี�มากข้้�น
จึนกลายมาเป็็นพ้�นฐานข้องกระบวนการอุต่สาห้กรรม
แทำบทำุกป็ระเภทำในป็ัจึจึุบัน	

	 นวอินเต่อร์เทำค	เป็็นตั่วอย่างข้องบริษััทำทีำ�พัฒนาความร้้
ความเชี่ี�ยวชี่าญไป็ส้น่วตั่กรรม	Automation	จึากพ้�นฐาน
ทัำกษัะการข้้�นร้ป็	(Machining)	ชิี่�นส่วนต่่างๆ	ไม่ว่าจึะเป็็น
การทำำา	Injection	mold	และ	Extrusion	Die	ส่งให้้แก่บริษััทำแม่
อย่างบริษััทำ	นวพลาสติ่ก	รวมถ้งแม่พิมพ์ชี่นิด้อ้�น	ๆ 	ให้้แก่
บริษััทำภายนอก	เช่ี่น	Forging	Die,	Pattern	และ	Core	Box
สำาห้รับอุต่สาห้กรรมรถยนต่์	รวมทำั�ง	Pulp	mold	และ
Paper	mold	สำาห้รับอุต่สาห้กรรมอาห้าร	รวมถ้งป็ระสบการณ์
ทำำางานในห้ลายอุต่สาห้กรรมร่วมกับเอสซีจีีึมาโด้ยต่ลอด้	
ทำำาให้้ในชี่ว่ง	2-3	ป็ทีำี�ผา่นมา	นวอนิเต่อรเ์ทำคจึง้ได้พ้ฒันา
ไป็ส่้	Automation	Business	เพ้�อรองรับล้กค้าทัำ�งภายในและ
ภายนอกเอสซีีจึี

Unmanned Stacker

Automatic Barcode Sticking Machine Automated Guided Vehicle (AGV)
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	 คุุณสุุทััศน์์	สุิน์ซื่่ �อสุัตย์์กุุล	กุรรมกุารผู้้�จััดกุาร
บริษััทั	น์วอิน์เตอร์เทัคุ	จัำากัุด	เล่าถ้งแนวทำางการทำำางาน
ข้องบริษััทำว่า	ทำี�ผ่านมานวอินเต่อร์เทำคด้ำาเนินธิุรกิจึ
Automation	โด้ยย้ด้ความต้่องการข้องล้กค้าเป็็นศู้นย์กลาง
เน้นการสร้างป็ระโยชี่น์ส้งสุด้จึากการลงทำุนทำี�คุ ้มค่า
(cost-effectiveness)	การทำำางานจึะต้่องเริ�มจึากการเก็บข้้อม้ล
กระบวนการผลิต่ในโรงงานนั�น	ๆ	อยา่งละเอียด้ใกล้ชี่ดิ้
สำารวจึความพร้อมในด้้านต่่าง	ๆ 	เพ้�อวิเคราะห์้ความเป็็นไป็ได้้
ว่าแต่่ละทำางเล้อกจึะช่ี่วยให้้คุ้มค่ามากเพียงใด้	ภายในเวลา
เทำา่ไร	ภายใต้่เง้�อนไข้ทำี�แต่กต่า่งกันอยา่งไรบา้ง	รวมถง้
มองไป็ถ้งการบำารุงรักษัาในระยะยาวห้ลังการติ่ด้ตั่�งใช้ี่งาน
อีกด้้วย	

	 “เวลาเราทำำางาน	เราเริ�มทำด้ลองจึากภายในโรงงาน
ข้องเราเองก่อน	ทุำกครั�งทำี�ให้้บริการ	เราคิด้วา่เราเองเป็น็
ล้กค้าซ้ี�งต้่องการสิ�งทีำ�ดี้ทีำ�สุด้”	คุณสุทัำศูน์กล่าวยำ�าถ้งจุึด้ย้น
อย่างห้นักแน่น	

	 ในทำุกครั�งการทำำางานข้องนวอินเต่อร์เทำคจึะมอง
ครอบคลุมทำั�งระบบ	มากกว่าการแก้ป็ัญห้าเฉพาะจุึด้	
โด้ยจึะมองภาพรวมทำี�เชี่้�อมโยงกันทำั�งห้มด้ตั่�งแต่ช่ี่ิ�นส่วน
เคร้�องจัึกรไป็จึนถ้งบุคลากรทีำ�เกี�ยวข้้อง	โด้ยอาศัูยองค์ความร้้
ทำี�ได้ร้บัจึากการทำำางาน	การแกไ้ข้ป็ญัห้าต่า่ง	ๆ	ร่วมกบั
ห้ลากห้ลายอุต่สาห้กรรม	มาพัฒนาและป็รับป็รุงสินค้าและ
บริการให้้ด้ีข้้�นอย่างต่่อเน้�อง

Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
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สอบถามข้้อมูลเก่ี่�ยวกัี่บ
Automation สินค้้าและบริิกี่าริ
ข้องบริิษััท นวอินเตอร์ิเทค้
ได้้ท่� www.nawaintertech.com

	 ทำี�ผ่านมานวอินเต่อร์เทำคได้้พัฒนาสินค้าข้้�นเองเพ้�อ
ทำด้แทำนการนำาเข้า้จึากต่่างป็ระเทำศู	ต่วัอยา่งเชี่น่	3	Axis
Robot	ห้ร้อ	หุ่้นยนต์่	3	แกน	สำาห้รับการนำาชิี่�นงานออกจึาก
แม่พิมพ์และตั่ด้ก้านฉีด้อัต่โนมัติ่	ทำำาให้้เคร้�องฉีด้ในระบบ
อุต่สาห้กรรม	สามารถทำำางานได้้อย่างต่่อเน้�อง	การผลิต่	3	Axis
Robot	ได้้เองนี�ทำำาให้้มีราคาถ้กลงกว่าการนำาเข้้าถ้ง	30-40%
การใชี่เ้ซีอรโ์วมอเต่อร์	(Servo	Motor)	มาป็รบัป็รุงระบบ
ไฮด้รอลิกในเคร้�องฉีด้	ทำำาให้้ป็ระห้ยัด้พลังงานได้้	20-60%
และสามารถค้นทุำนได้้ในระยะเวลา	2	-	3	ปี็	ห้ร้อ	การนำารถ
ข้นสง่อตั่โนมัต่	ิเชี่น่	Automated	Guided	Vehicle	มาใชี่้
ข้นส่งสินค้าภายในโรงงาน	เป็็นต่้น	

	 Automation	นับเป็็นอีกห้น้�งในโซีล้ชัี่นทีำ�จึะมาเป็็นพ้�นฐาน
ข้องทำกุอตุ่สาห้กรรม	มแีนวโนม้จึะเต่บิโต่อยา่งต่อ่เน้�อง
และเป็็นกุญแจึสำาคัญในการพัฒนาข้ีด้ความสามารถ
ในการแข่้งขั้นข้องผ้้ป็ระกอบการไทำยกับป็ระเทำศูอ้�น	ๆ 	ได้้
เป็็นอย่างด้ี	ชี่่วยผลักด้ันให้้ป็ระเทำศูไทำยก้าวส้่ยุคแห้่ง	
Industrial	4.0	อย่างเต่็มร้ป็แบบต่่อไป็

Profile Router

Loading Robot

Palletizer Robot

Big Bag Stacker
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	 ในแวดวงการออกแบบผลิิตภััณฑ์์พลิาสติก	Qualy	เป็็นหน่�งใน	

แบรนด์สินค้้าจากป็ระเทศไทยท่�สร้างช่ื่�อเส่ยงในระดับโลิกด้วยการกวาด

รางวัลิการออกแบบยอดเย่�ยมตลิอดระยะเวลิากว่า	15	ป็ี	นับตั�งแต่

เร่�มตน้กอ่ตั�ง	หวัใจสำาค้ญัของค้วามสำาเร็จของ	Qualy	นอกเหนอ่จาก

รปู็ลิกัษณแ์ลิะฟังักช์ื่นัการใชื่ง้านของผลิติภััณฑ์ท์่�สรา้งสรรค้ม์าเพ่�อ

ค้วามสขุ	ค้วามสะดวกสบาย	แลิะสรา้งรอยยิ�มใหก้บัผูบ้รโ่ภัค้แลิว้	ยงัม่	

เร่�องราวเบ่�องหลิงัแนวค้ดิตั�งแตต่น้ทางกระบวนการผลิิต		การสรา้ง

ค้วามร่วมม่อกับพันธมิตร	จนออกมาเป็็นผลิิตภััณฑ์์พลิาสติกรักษ์โลิก

ท่�สร้างคุ้ณค้่าทั�งกับผู้ใชื่้งานแลิะสิ�งแวดลิ้อม

	 All	Around	Plastics	ม่โอกาสได้พูดคุ้ยกับคุุณธีีรชััย ศุุภเมธีีกููลวััฒน์์

ผูอ้ำานวยการฝ่่ายออกแบบ	แลิะผูก่้อตั�งแบรนด	์Qualy	ถึง่การป็ระยกุต์

ใช้ื่ค้วามคิ้ดสร้างสรรค์้ในงานด่ไซน์เพ่�อออกแบบพัฒนาสินค้้าท่�เป็็นมิตร

ต่อสิ�งแวดลิ้อม

Qualy กัับงานดีีไซน์ที่ี�เป็็นกัุญแจสำำาคััญ
ในกัารตอบโจที่ย์์ผู้้�บริโภคัย์ุคัใหม่่
QUALY AND DESIGNS THAT RESONATE WITH
THE NEW GENERATION OF CONSUMERS
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	 คุุณธีีรชััย	: ยุุคนี้้�เป็็นี้เทรนี้ด์์ของการมี้ผู้้�บริโภคเป็็นี้
ศู้นี้ยุ์กลาง ซื้้�อง่ายุขายุคล่อง ท้�งในี้เร้ �องแพลตฟอร์มี
ออนี้ไลน์ี้ท้�ทำาให้�ผู้้�คนี้ซ้ื้�อสิินี้ค�าได์�รวด์เร็วมีากข้�นี้ พลาสิติกเอง
กเ็ป็น็ี้องค์ป็ระกอบท้�อยุ้ใ่นี้ทุกวงการ ไม่ีวา่จะเป็น็ี้อาห้าร
ก็ต�องมี้บรรจุภ้ณฑ์์ เสิ้�อผู้�าก็มี้เสิ�นี้ใยุพลาสิติกอยุ้่ในี้นี้้�นี้
จากภาพให้ญ่่จะม้ีอ้กเทรนี้ด์์ห้น้ี้�งท้�ซื้�อนี้ก้นี้อยุ่้น้ี้�นี้ค้อเทรนด์์
ของการรกัษาสิ่่�งแวด์ล้อ้ม เนี้้�องจากวกิฤตกิารณท์าง
สิิ�งแวด์ล�อมีท้�เห็้นี้ช้ัด์เจนี้ข้�นี้ทุกว้นี้ท้�วโลก ทำาให้�ห้ลายุองค์กร
เริ�มีมีองเห้น็ี้และตระห้น้ี้กวา่โลกของเรากำาลง้ก�าวสิ้ส่ิภาพ
ท้�ไมีเ่ห้มีาะสิมีก้บความีเป็น็ี้อยุ้ข่องสิิ�งมีช้ัวิ้ต Qualy เอง
ในี้ฐานี้ะผู้้�ผู้ลติจง้ต�องมีองห้าวธ้ิีการท้�สิามีารถมีส้ิว่นี้รว่มี
ในี้เร้�องน้ี้�ได์� และเราก็มีองเห้็นี้องค์ความีร้�ของระบบ
เศูรษฐกิจห้มุีนี้เว้ยุนี้ (Circular Economy) ซ้ื้�งเก้�ยุวข�องท้�งเร้�อง
การบรโิภคไป็พร�อมีก้บการห้มีนุี้เว้ยุนี้ใชั�ทรพ้ยุากรท้�มีอ้ยุ้่

Q: เทรนด์์ของผู้้�บริโภคในยุุคปััจจุบันมีีผู้ลต่่อการออกแบบผู้ลิต่ภัณฑ์์พลาสต่ิกอยุ่างไรบ�าง

ให้�คุ�มีค่ามีากท้�สุิด์ จากเดิ์มีท้�เรายุ้งใชั�ระบบเศูรษฐกิจและ
การบรโิภคแบบเสิ�นี้ตรง (Linear Economy) ใชั�แล�วทิ�ง 
เราจ้งเช้ั�อว่า เศูรษฐกิจห้มุีนี้เว้ยุนี้เป็็นี้ห้น้ี้�งในี้ทางออกท้�ช่ัวยุได์�
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Q: จากทฤษฎีีเศรษฐกิจหมุีนเวีียุน นำามีาส้่การลงมืีอปัฏิิบัต่ิใน
แบบ Qualy ได์�อยุ่างไรบ�าง?

	 คุุณธีีรชััย	: อ้นี้ด้์บแรกค้อเร้�องว้สิดุ์ท้�เล้อกใชั�เราพยุายุามี
เล้อกใชั�ว้สิดุ์ร้ไซื้เคิลเพ้�อจะได์�ไม่ีต�องใชั�ทร้พยุากรให้ม่ีอ้ก
เพ้ยุงแต่ว่าในี้ความีร้บร้�ของผู้้�บริโภคม้ีกจะร้�ส้ิกว่า สิินี้ค�าจาก
ว้สิดุ์รไ้ซื้เคิลเป็น็ี้สินิี้ค�าเกรด์บเ้กรด์ซื้ ้ห้รอ้ม้ีภาพลก้ษณ์
ท้�ไมี่สิวยุงามี ด์้งนี้้�นี้อ้นี้ด้์บต่อมีา เราจึึงจึำาเป็็นต้้อง
สิ่ร้างสิ่รรค์ุการ	Upcycling	หรือเพิ่่�มมูล้คุ่าจึาก
วัต้ถุุด์่บเด์่มที�มีในมือ	โด์ยนำาการออกแบบมาเป็็น
เคุรื�องมอืในการสิ่รา้งคุุณคุา่ใหส้ิ่น่คุา้เหล้า่นี� ในี้งานี้
ออกแบบของ Qualy ทกุชัิ�นี้จะมีเ้ร้�องราวท้�เก้�ยุวข�องก้บ
ป็ระเด์น็ี้ป็ญั่ห้าสิิ�งแวด์ล�อมีในี้ป็จัจบุน้ี้ ยุกตว้อยุา่ง เชัน่ี้ 
สิินี้ค�าท้�ผู้ลิตเป็็นี้ร้ป็ส้ิตว์ทะเล วาฬ ป็ะการ้ง มี�านี้ำ�า ห้ร้อเต่าก็
เพ้�อใชั�เป็็นี้สิ้ญ่ล้กษณ์ โด์ยุจะมี้เร้�องราวบอกเล่าอยุ้่ในี้
ฉลากห้รอ้ป้็ายุป็ระชัาสิม้ีพ้นี้ธ์ีสินิี้ค�าว่า ระบบนิี้เวศูและ
สิต้วน์ี้ำ�าถ้กทำาร�ายุจากพฤตกิรรมีของมีนี้ษุย์ุอยุ่างไร ห้รอ้
สิินี้ค�าท้�เป็็นี้ร้ป็ภ้เขานี้ำ�าแข็งก็เป็็นี้ต้วแทนี้บอกเล่าเร้�องราว
ของนี้ำ�าแข็งข้�วโลกท้�ละลายุจากภาวะโลกร�อนี้ ซื้้�ง
นี้อกจากเร้�องคุณภาพและคุณสิมีบ้ติของว้สิดุ์แล�ว เรายุ้ง
ต�องการยุกระด์บ้ผู้ลิตภณ้ฑ์์เห้ล่านี้้�ให้�เป็น็ี้งานี้ศิูลป็ะท้�ให้�
ไอเด้์ยุและสิร�างแรงบ้นี้ด์าลใจให้�ก้บผู้้�คนี้ด์�วยุ ห้ร้ออยุ่างนี้�อยุ

ท้�สิดุ์ก็เป็น็ี้การให้�ข�อมีล้โด์ยุสิ้�อสิารเร้�องราวท้�งห้มีด์ผู่้านี้
ทางร้ป็ล้กษณ์และการเล้อกใชั�ว้สิด์ุ

 และอ้นี้ด้์บสุิด์ท�ายุเป็็นี้เร้�องของการจ้ด์การห้ล้งใชั�งานี้
ผู้ลิตภณ้ฑ์์ของเราจะต�องสิามีารถรไ้ซื้เคิลได์� เพ้�อวนี้กลบ้
มีาใชั�เป็็นี้ทร้พยุากรในี้การผู้ลิตอ้กคร้�ง ซื้้�งจะชั่วยุสิร�าง
วงจรท้�ครบสิมีบ้รณ์ ไมี่ต�องใชั�ทร้พยุากรให้มี่ ห้ร้อเสิ้ยุ
พล้งงานี้ในี้การกำาจ้ด์ขยุะ ท้�งห้มีด์น้ี้�เป็็นี้เห้ม้ีอนี้กระบวนี้การ
ความีคิด์ในี้อุด์มีคติท้� Qualy พยุายุามีลงมี้อทำาและ
ป็ระยุุกต์เข�าก้บงานี้ด์้ไซื้นี้์ทุกชัิ�นี้

16 INTERVIEW



	 คุุณธีีรชัยั	:	ความีท�าทายุจะเป็น็ี้เร้�องการยุอมีรบ้และ
ความีเข�าใจจากผู้้�ซื้้�อในี้เร้�องความีไม่ีสิมีบร้ณแ์บบของ
ชิั�นี้งานี้ ริ�วรอยุไม่ีพ้งป็ระสิงค์ ห้ร้อส้ิท้�ม้ีให้�เล้อกไม่ีมีากน้ี้ก
เพราะฉะน้ี้�นี้การสืิ่�อสิ่ารจึึงเป็็นเรื�องสิ่ำาคัุญมาก	เราจะต�อง
แจ�งให้�ผู้้�บรโิภคทราบกอ่นี้วา่ ริ�วรอยุห้รอ้คราบบนี้สินิี้ค�า
ท้�เกิด์ข้�นี้น้ี้�นี้เกิด์จากการใชั�ว้สิดุ์ร้ไซื้เคิล และลวด์ลายุเห้ล่าน้ี้�
แห้ละท้�จะกลายุมีาเป็็นี้อ้ตล้กษณ์ ห้ร้อความีงามีในี้ร้ป็แบบ
ให้ม่ีท้�เกิด์จากกระบวนี้การผู้ลิต เป็็นี้การเล่าเร้�องให้�ผู้้�บริโภค

ได์�เห้น็ี้ถ้งท้�มีาของวต้ถดุ์บิก่อนี้จะมีาเป็น็ี้สินิี้ค�าในี้มีอ้เป็น็ี้
ความีงามีอ้กแบบท้�อาจจะส้ิมีผู้้สิไม่ีได์�ด์�วยุตา แต่ต�องใชั�ใจ
ด์�วยุ ผู้้�ซื้้�อเองก็จะมี้ความีร้�สิ้กท้�ด์้ก้บสิินี้ค�า พร�อมีก้บ
ความีร้�สิ้กท้�ได์�มี้สิ่วนี้ร่วมีในี้กระบวนี้การร้ไซื้เคิลคร้�งนี้้�
ด์�วยุถ้อเป็็นี้เร้�องท้�ท�าทายุมีากสิำาห้ร้บธุีรกิจท้�ป็กติแล�ว
ลก้ค�ามีก้จะต�องการสินิี้ค�าท้�ผู้า่นี้ระบบ QC ท้�เรยุ้บร�อยุ
เห้มี้อนี้ก้นี้ท้�งห้มีด์

Q: ควีามีท�าทายุในการทำางานกับวีัสด์ุรีไซเคิล และกระบวีนการ Upcycling Design
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	 คุุณธีีรชััย	:	เราร้�จ้กก้บท้มีด้์ไซื้น์ี้ คะตะลิสิต์ ท้�เป็็นี้ท้มี
ออกแบบของเอสิซื้จ้ม้ีานี้านี้แล�ว ซื้้�งพอด์ก้บ้ท้�ผู้มีสินี้ใจ
เร้�องการจ้ด์การขยุะจากเศูษอาห้าร เพราะส่ิวนี้สิำาค้ญ่ท้�ช่ัวยุ
ให้�การร้ไซื้เคิลพลาสิติกได์�ผู้ลด์้ยุิ�งข้�นี้ ค้อการแยุกขยุะ
อินี้ทร้ย์ุออกจากขยุะพลาสิติก เราจ้งโฟก้สิไป็ท้�ปั็ญ่ห้าขยุะ
จากเศูษอาห้าร และได์�พ้ด์คุยุก้บท้มีของเอสิซื้้จ้เพ้�อห้า
จุด์ร่วมีท้�เป็็นี้ไป็ได์�

 เราคุยุก้นี้เยุอะมีาก เร้ยุกว่าคิด์ให้ญ่่ไป็ถ้งส้ิงคมีอุด์มีคติ
ท้�ทกุบ�านี้สิามีารถแยุกและกำาจด้์ขยุะอินี้ทรย์ุ้ของตว้เอง
ได์�ด์�วยุเคร้�องบด์ยุ่อยุ แตเ่ราจะเริ�มีจากอะไรง่ายุ ๆ กอ่นี้ 
จง้เกดิ์เป็น็ี้ความีรว่มีมีอ้ในี้โป็รเจค็ตก์ารทำาถ้งขยุะแยุก

เศูษอาห้ารออกจากขยุะป็ระเภทอ้�นี้ ๆ  ซ้ื้�งเราเล้อกใชั�ถุงนี้มี
โรงเรยุ้นี้มีาเป็น็ี้ว้สิด์ใุนี้การผู้ลติ เพราะการเกบ็ขยุะถงุนี้มี
จะเป็็นี้โครงการท้�เด์็กทุกคนี้ในี้โรงเร้ยุนี้ได์�มี้สิ่วนี้ร่วมี
ต้�งแต่นี้ำาถุงนี้มีท้�ด้์�มีแล�วไป็ต้ด์ ล�าง ตากให้�แห้�ง จนี้ได์�เป็็นี้
ขยุะท้�สิะอาด์ สิามีารถส่ิงไป็ร้ไซื้เคิลให้�กลายุเป็็นี้เม็ีด์พลาสิติก
ข้�นี้มีาให้ม่ีได์� นี้้�นี้เท่ากบ้ว่าเม็ีด์พลาสิติกน้ี้�ม้ีความีร่วมีมีอ้
ความีทุ่มีเทของเด์ก็ ๆ อยุ้ใ่นี้น้ี้�นี้ แล�วยุิ�งเด์ก็ ๆ ได์�เห้น็ี้ว่า
ความีพยุายุามีของเขากลายุมีาเป็็นี้สิิ�งของท้�ใชั�งานี้ได์�
ในี้ทุกบ�านี้ เด์ก็ ๆ  กจ็ะม้ีความีรก้และความีเข�าใจในี้สิิ�งท้�
ทำาอยุ้่นี้้�มีากข้�นี้ด์�วยุ สิ่วนี้คนี้ท้�ซื้้�อก็จะได์�ร้บร้�เร้�องราว
การค้ด์แยุกขยุะท้�แทรกอยุ้่ในี้สิินี้ค�า

Q: โปัรเจ็คต่์ควีามีร่วีมีมีือล่าสุด์ระหวี่าง Qualy กับเอสซีจี ในการเลือกใช้�ขยุะพลาสต่ิกมีาเปั็นวีัสด์ุผู้ลิต่ถัังขยุะแยุกเศษอาหาร
เปั็นอยุ่างไรบ�าง 
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Q: ฝากทิ�งท�ายุถัึงผู้้�อ่านทั�งบุคคลทั�วีไปัและผู้้�ปัระกอบการใน
อุต่สาหกรรมีพลาสต่ิก

	 คุุณธีีรชััย	:	สิำาห้ร้บผู้้�อ่านี้ท้�เป็็นี้ผู้้�บริโภค สิินี้ค�าท้�เป็็นี้มิีตร
ต่อสิิ�งแวด์ล�อมีเห้ล่านี้้�ชั่วยุสิร�างว้ฏจ้กรของเศูรษฐกิจ
ห้มุีนี้เว้ยุนี้ให้�ครบวงจร อยุากให้�ช่ัวยุก้นี้อุด์ห้นุี้นี้เพ้�อให้�เกิด์
ความีต�องการในี้ตลาด์ ส่ิงผู้ลไป็ถ้งป็ลายุทางของสิินี้ค�าท้�
เป็็นี้ขยุะก็จะเริ�มีม้ีม้ีลค่า เกิด์การผู้ล้กด้์นี้ให้�เกิด์การจ้ด์การ
ขยุะท้�ด์้ ห้ร้อเกิด์นี้โยุบายุทางสิิ�งแวด์ล�อมีท้�เข�มีข�นี้ข้�นี้
ในี้อนี้าคต และการแยุกขยุะต้�งแต่ต�นี้ทางจะช่ัวยุลด์ต�นี้ทุนี้
ในี้การร้ไซื้เคิลได์�มีาก

 ในี้สิ่วนี้ของผู้้ �ป็ระกอบการอุตสิาห้กรรมีพลาสิติก
เราอยุากเห็้นี้ส้ิงคมีของผู้้�ป็ระกอบการท้�มีาพ้ด์คุยุ แลกเป็ล้�ยุนี้
ทรรศูนี้ะ และให้�กำาล้งใจซื้้�งก้นี้และก้นี้ เพราะสิิ�งเห้ล่าน้ี้�
เป็น็ี้เร้�องท้�จำาเป็น็ี้ต�องเริ�มีต�นี้ทำาแล�ว และยุง้เป็น็ี้เทรนี้ด์ท์้�
คนี้รุน่ี้ให้ม่ีให้�ความีสินี้ใจ ทำาเงนิี้ได์� พร�อมีก้บรก้ษาโลก
ให้�ยุ้�งยุ้นี้ได์�ในี้เวลาเด้์ยุวก้นี้ด์�วยุ เศูรษฐกจิห้มุีนี้เวยุ้นี้เป็น็ี้
เร้�องท้�ทำาคนี้เด์้ยุวไมี่ได์� ต�องอาศู้ยุความีร่วมีมี้อ ขอให้�
ผู้้�ป็ระกอบการมีองท้�เป้็าห้มีายุป็ลายุทางแล�วจ้งห้าพ้นี้ธีมิีตร

เข�ามีาทำางานี้ร่วมีก้นี้

ต่ิด์ต่ามีเร่�องราวีของ Qualy เพ่�มีเต่ิมีได์�ที�
Qualy (www.facebook.com/Qualydesign)
@qualydesign
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	 ตลอดระยะเวลาของการพััฒนานวัตกรรมพัลาสติกเพ่ั�อตอบโจทย์

การใช้้งานของผู้้้บริโภค	อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็็นอีกหน่�งกลุ�ม

อตุสาหกรรมที�มกีารใช้้งานวสัดพุัลาสตกิอย�างต�อเน่�องและมแีนวโนม้

เพ่ั�มมากข้�นเร่�อย	ๆ 	ด้วยคุณสมบัติที�สามารถทดแทนวัสดุเดิมอย�างเหล็ก

ไดเ้ป็็นอย�างด	ีทั�งดา้นความแขง็แรง	นำ�าหนกัที�เบาลง	สามารถตอบรบั

การออกแบบที�หลากหลาย	และยงัเพั่�มป็ระสทิธิภิาพัใหก้บัการใช้้งาน

รถยนต์ได้มากข้�นอีกด้วย	จ่งไม�น�าแป็ลกใจที�ปั็จจุบันพัลาสติกได้เข้ามามี

บทบาทสำาคัญในฐานะส�วนป็ระกอบหลักของการผู้ลิตช้ิ�นส�วนรถยนต์

ทั�งภายในและภายนอก	

SCGTM PP P1085J นวััตกรรมพลาสติก
เพ่�อชิ้ิ�นส่วันรถยนต์ที่่�บางลงและนำ�าหนักเบา
ตอบเที่รนด์์อุตสาหกรรมยานยนต์
SCGTM PP P1085J: INNOVATIVE PLASTICS FOR
THIN WALL AND LIGHTWEIGHT AUTOMOTIVE PARTS
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	 แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปััจจุบัันนั�น
ผู้้้ผู้ลิิตต่างก็กำาลัิงมองหารถยนต์ท่ี่�สามารถปัระหยัดพลัิงงาน
ได้มากข้�น	ดังนั�นหากผู้้้ผู้ลิิตสามารถลิดนำ�าหนักของชิิ้�นส่วน
รถยนต์ด้วยการใช้ิ้วัสดุพลิาสติกท่ี่�ข้�นร้ปัชิิ้�นส่วนได้บัางลิง
แลิะมน่ำ�าหนกัเบัาลิงโดยที่่�ยงัคงความแขง็แรงเที่า่เดมิได้
ก็จะส่งผู้ลิให้นำ�าหนักโดยรวมของรถยนต์ทัี่�งคันลิดลิงนั�นเอง
ส่งผู้ลิด่ต่อที่ั�งผู้้้ใชิ้้งานรถยนต์ในแง่ของการปัระหยัด
นำ�ามัน	แลิะความเป็ันมิตรต่อสิ�งแวดล้ิอมจากการช่ิ้วยลิด
ปัริมาณการปัล่ิอยก๊าซคาร์บัอนไดออกไซด์ส่้ชัิ้�นบัรรยากาศ

	 จากความต้องการของผู้้้ผู้ลิิตรถยนต์ข้างต้นจ้งเป็ันโจที่ย์
สำาคญัที่่�ผู้้ผู้้ลิติเม็ดพลิาสติกพอลิโิพรพิลิน่คอมพาวนด์
ที่่ �ใชิ้ ้ส ำาหร ับัอุตสาหกรรมชิ้ิ �นส ่วนยานยนต์อย่าง
บัริษััที่	แกรนด์	สยาม	คอมโพสิต	จำากัด	หรือ	GSC	ต้องนำามา
วเิคราะหแ์ลิะแปัลิงเปัน็คา่คณุสมบัตัขิองวสัดพุลิาสตกิ
ตน้ที่างท่ี่�ต้องการแลิะคิดคน้กระบัวนการคอมพาวนด์ที่่�

เหมาะสมเพื�อใหไ้ดส้นิคา้พอลิโิพรพลิิน่คอมพาวนดท์ี่่�
ตรงกบััความตอ้งการใชิ้ง้านมากที่่�สดุ	จึึงเป็น็ท่ี่�มาของ
การที่ำางานร่วมกันอย่่างใกล้้ชิิดระหว่าง GSC แล้ะธุุรกิจึ
เคมิคอล้ส์์ เอส์ซ่ีจ่ึ ในการพััฒนาเม็ดพัล้าส์ติิก SCGTM 

PP P1085J ส์ำาหรบัการผล้ติิชิิ�นส์ว่นรถย่นติใ์ชิง้าน
ภาย่นอกที่่�บางล้งแล้ะม่นำ�าหนักเบาล้ง

	 ที่าง	GSC	เริ�มตน้ดว้ยการกำาหนดมาตรฐานคณุสมบัตัิ
หลิักของชิ้ิ �นงานพลิาสติกที่่ �ต้องการ	กลิ่าวคือต้องม่
ความแข็งแรง	รับัแรงกระแที่กได้ด่	(high	impact)	คงร้ปัได้ด่
(high	stiffness)	ตามมาตรฐานความปัลิอดภััยของ
ผู้้้ใชิ้้งานรถยนต์	โดยเพิ�มคุณสมบััติของการไหลิตัวที่่�ด่
เพื�อให้ข้�นร้ปัชิิ้�นงานท่ี่�บัางลิงได้	คุณสมบััติเหล่ิาน่�ถ้กส่งต่อ
ให้กับัธุุรกิจเคมิคอลิส์	เอสซ่จ่	เพื�อที่ำาการคิดค้นวิจัย
เม็ดพลิาสติกพอลิิโพรพิล่ินเกรดใหม่ท่ี่�ม่คุณสมบััติตรงตาม
ความต้องการอย่างครบัถ้วน

เทรนด์์อุุตสาหกรรมยานยนต์ในปััจจุบััน
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เม็ด์พลาสติกเกรด์พิเศษ: ผลลัพธ์์จากความร่วมมือุ

	 ผู้ลิลัิพธ์ุท่ี่�ได้จากการท่ี่�พลิาสติกข้�นร้ปัได้ง่ายข้�น	นำามาส่้
การข้�นร้ปัชิ้ิ�นงานที่่�บัางลิงกว่าเดิมได้ถ้ง	0.5	มิลิลิิเมตร
แลิะลิดนำ�าหนักชิิ้�นงานพลิาสติกชิิ้�นส่วนรถยนต์ลิงได้	10%
เมื �อเปัร่ยบัเที่่ยบักับัโมเดลิชิ้ิ �นงานแบับัเดิม	จ้งชิ้่วย
ลิดพลัิงงานที่่�ใช้ิ้ในกระบัวนการผู้ลิิต	พร้อมกับัชิ้่วยลิด
การเกิดริ�วรอย	defect	ระหว่างการฉ่ีดข้�นร้ปั	(gate	string)
เปั็นการเพิ�มมาตรฐานของชิ้ิ�นงานให้สมบั้รณ์ได้
ตามท่ี่�ต้องการชิ้่วยลิดของเส่ยแลิะการปัลิดปัลิ่อย
คาร์บัอนไดออกไซด์ระหว่างกระบัวนการผู้ลิิต

	 อ่กทัี่�งในมุมของความยั�งยืนแลิะหลัิกเศรษัฐกิจหมุนเว่ยน
ยังถือเป็ันการใช้ิ้งานที่รัพยากรได้อย่างคุ้มค่าส้งสุดอ่กด้วย
เนื �องจากสามารถลิดปัร ิมาณการใชิ้ ้เม ็ดพลิาสติก
ในกระบัวนการผู้ลิติลิงไดจ้ากการข้�นรป้ัชิ้ิ�นสว่นที่่�บัางลิง
โดยยังให้ความแข็งแรงเที่่ยบัเที่่าเดิม

	 จากคณุสมบัตัทิี่่�ตอ้งการที่ั�งหมดนำามาส้ก่ารพฒันา
เม็ดพลิาสติกเกรดใหม่ที่่�ต้องการค่าอัตราการไหลิของ
พลิาสติก	หรือ	Melt	Flow	Rate	ที่่�ส้งข้�นเปั็นอย่างมาก
เพื�อให้สามารถข้�นร้ปัเป็ันชิิ้�นงานพลิาสติกท่ี่�ม่ความบัางลิง
จากเดิมได้	แลิะข้�นร้ปัชิิ้�นงานท่ี่�ม่ขนาดใหญ่ข้�นได้อ่กด้วย
นับัเป็ันความท้ี่าที่ายของท่ี่มวิจัยเป็ันอย่างมากในการควบัคุม
ให้คุณสมบััติในแกนอื�น	ๆ	ของเม็ดพลิาสติกยังคงได้
ปัระสิที่ธุิภัาพที่่�ด่

	 การพัฒนาเม็ดพลิาสติก	SCGTM	PP	P1085J	จำาเป็ันต้อง
ลิงล้ิกไปัในรายลิะเอ่ยดตั�งแต่กระบัวนการผู้ลิิตเม็ดพลิาสติก
ซ้ �งที่างเอสซ่จ่ได้ร่วมมือกับัพันธุมิตรด้านเที่คโนโลิย่
การผู้ลิิตเม็ดพลิาสติกจากต่างปัระเที่ศ	ซ้�งเป็ันส่วนสำาคัญ
อย่างยิ�งในกระบัวนการพัฒนาโปัรโตไที่ป์ัของเม็ดพลิาสติก
เกรดพิเศษัน่ �ให้สามารถควบัคุมเงื �อนไขในการผู้ลิิต
เม็ดพลิาสติกได้อย่างแม่นยำา	แลิะตรงตามความต้องการของ
ผู้้้ผู้ลิิตชิิ้�นส่วนรถยนต์ได้มากท่ี่�สุด	รวมถ้งช่ิ้วยลิดระยะเวลิา
ในการพัฒนาให้ได้ผู้ลิสำาเร็จในเวลิาอันรวดเร็ว
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	 เมื�อผู้ลิลิัพธุ์ของเม็ดพลิาสติก	SCGTM	PP	P1085J	
สามารถตอบัโจที่ย์ความต้องการของผู้้้ผู้ลิิตชิิ้�นส่วนรถยนต์
ไดค้รบัถ้วน	ตั�งแต่กระบัวนการผู้ลิติในโรงงาน	ไปัจนถง้
การใช้ิ้งานรถยนต์ของผู้้้บัริโภัคท่ี่�ได้ปัระหยัดนำ�ามันแลิะม่ส่วน
รกัษัาสิ�งแวดลิอ้มไดม้ากยิ�งข้�น	นับัเปัน็ความภ้ัมิใจของ
ทัี่�งสององค์กรท่ี่�ได้ร่วมมือกันพัฒนา	สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
สำาหรับัวงการอุตสาหกรรมรถยนต์

	 ความสำาเร็จที่ั�งหมดน่�จะเกิดข้�นไม่ได้เลิยหากขาด
ความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจที่ำางานอย่างเต็มที่่�ของ
บัริษััที่	GSC	กับั	ธุุรกิจเคมิคอลิส์	เอสซ่จ่	ที่่�เริ�มต้นจาก
ความเชืิ้�อมั�นระหว่างกันแลิะกัน	มองเห็นเป้ัาหมายร่วมกัน
นำามาส้่การแลิกเปัลิ่�ยนข้อม้ลิ	ความร้้ความเชิ้่�ยวชิ้าญ
รวมถ้งเครือข่ายพันธุมิตรด้านเที่คโนโลิย่	 ส่งผู้ลิต่อ

จากความมุ่งมั�น ส่่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกเกรด์ใหม่

สนใจสอุบัถามข้้อุม่ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับั
SCGTM PP P1085

ได์้ท่� automotive@scg.com

บัรรยากาศของการร่วมงานท่ี่�ทุี่กฝ่่ายพร้อมที่ำางานเป็ันท่ี่ม
เด่ยวกัน	เพื�อต้องการสร้างสรรค์ผู้ลิิตภััณฑ์์ที่่�ด่ที่่�สุดแก่
ลิก้คา้ปัลิายที่าง	ตลิอดเส้นที่างการพัฒนาเม็ดพลิาสติก
SCGTM	PP	P1085J	ในครั�งน่�จ้งเปั็นปัระสบัการณ์ที่่�
ทัี่�งสององค์กรได้เร่ยนร้้	พัฒนาศักยภัาพ	จนก้าวข้ามข่ดจำากัด
เดมิ	ๆ	แลิะนำาไปัส้ก่ารสรา้งสรรคน์วตักรรมพลิาสตกิท่ี่�
ที่้าที่ายร่วมกันต่อไปัในอนาคต

23 BUILDING SUCCESS TOGETHER



	 ในช่่วง	2-3	ปีีท่ี่�ผ่่านมาน่�เราได้้เห็็นห็ลายแบรนด์้ยักษ์์ให็ญ่่ระดั้บโลก

ออกมาปีระกาศนโยบายสิ่่�งแวด้ล้อมเปี็นเปี้าห็มายสิ่ำาคััญ่ของธุุรก่จ

นั �นก็เพราะผ่้ ้บริโภคัที่ั �วโลกต่่างก็ต่ระห็นักถึึงปีัญ่ห็าสิ่่ �งแวด้ล้อม

ที่ั�งเร่�องปัีญ่ห็าการจัด้การขยะบนบกและในที่ะเล	ปีัญ่ห็าขาด้แคัลน

ที่รพัยากร	ปัีญ่ห็าภาวะโลกร้อน	ซึ่ึ�งไม่เพยีงแต่่องค์ักรเอกช่นเท่ี่านั�น

ภาคัรัฐในห็ลายปีระเที่ศก็ยงัปีระกาศเร่�องน่�เปีน็วาระเร่งด้ว่นด้ว้ยการ

ปีระกาศขอ้กำาห็นด้ห็ร่อกฎห็มายเพ่�อให็ส้ิ่ามารถึแก้ไขปีญั่ห็าได้ต้่าม

เปี้าห็มาย	

SUSTAINABLE PLASTIC TRENDS AND REGULATIONS

เทรนด์์ของวงการพลาสติิก
เพ่�อการขับเคล่�อนโลกอย่่างย่ั�งย่่น

24 BUSINESS TIPS เคล็็ดไม่่ล็ับธุุรกิิจน่่าร้�



	 หน่ึ่�งในึ่ตััวอย่่างของการลงมืือปฏิิบััติัอย่่างเข้มืงวดและ
เห็นึ่ภาพชััดเจนึ่	คืือการที่่�สหราชัอาณาจักรประกาศ
ภาษีบ่ัรรจภุณัฑ์์พลาสตักิ	โดย่บัรรจภุณัฑ์์พลาสตักิที่่�จะ
นึ่ำาเข้าหรือผลิตัใช้ังานึ่ในึ่สหราชัอาณาจักร	จะต้ัองประกอบั
ด้วย่วัสดุพลาสตัิกร่ไซเคืิลในึ่ปริมืาณไมื่นึ่้อย่กว่า	30%	
หากฝ่่าฝื่นึ่จะต้ัองเส่ย่ภาษ่ีค่ืาปรับัจำานึ่วนึ่	200	ปอนึ่ด์ต่ัอตัันึ่

	 วัตัถุุประสงค์ืสำาคัืญของการออกข้อบัังคัืบัน่ึ่�ก็เพื�อท่ี่�จะ
สร้าง	ecosystem	ของธุุรกิจที่่�ใช้ัพลาสติักร่ไซเคืิลในึ่
กระบัวนึ่การผลติับัรรจภุณัฑ์์	คืวบัคื่ไ่ปกบััการสรา้งคืวามื
ตัอ้งการจากฝ่่�งผ่บ้ัริโภคื	ซ่�งจะเปน็ึ่การกระตัุน้ึ่ใหผ้่ผ้ลติั
พลาสตัิกจำาเป็นึ่จะตั้องปรับัตััวตัั�งแตั่กระบัวนึ่การผลิตั	
ไปจนึ่ถุ่งกระบัวนึ่การจัดการขย่ะพลาสติัก	เพื�อนึ่ำากลับัเข้าส่่
กระบัวนึ่การร่ไซเคืิลอย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพ	โดย่ที่าง
สหราชัอาณาจกัรเองไดด้ำาเนึ่นิึ่การศก่ษีาขอ้มืล่เพื�อร่าง
ข้อบัังคัืบัน่ึ่�ตัั�งแต่ัปี	2017	จนึ่เสร็จสิ�นึ่ในึ่ช่ัวงกลางปี	2019	และ
พร้อมืเริ�มืบัังคืับัใชั้จริงในึ่เดือนึ่เมืษีาย่นึ่ปี	2022

สหราชอาณาจัักร - ภาษีีบรรจัุภัณฑ์์พลาสติิก

สหภาพยุโรป - วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิติขวด

	 ที่างด้านึ่สหภาพยุ่โรปก็มื่การดำาเนึ่ินึ่การเพื�อสร้าง
เศรษีฐกิจหมุืนึ่เว่ย่นึ่แบับัคืรบัวงจรภาย่ในึ่ภ่มิืภาคื	เริ�มืจาก
การสร้างกลยุ่ที่ธุ์การจัดการขย่ะพลาสตัิกข่�นึ่เพื�อพา
ประชัาคืมืไปส่่เป้าหมืาย่ท่ี่�วางไว้	โดย่เริ�มืต้ันึ่จากการแบันึ่

พนัธมิิติรพลาสติกิแห่งยโุรป
(European Circular Plastics Alliance)
 
	 นึ่อกจากการตัื �นึ่ตััวของหนึ่่วย่งานึ่ภาคืรัฐแล้ว
ภาคืเอกชันึ่เองยั่งมื่การรวมืตััวกันึ่ของผ่้ประกอบัการ
ดา้นึ่พลาสตักิในึ่ย่โุรปตัั�งแตัป่	ี2018	ซ่�งปจ่จบุันัึ่สามืารถุ
รวบัรวมืพันึ่ธุมิืตัรจากทุี่กส่วนึ่ของห่วงโซ่การผลิตัได้กว่า
175	องค์ืกร	เพื�อตัั�งเป้าหมืาย่ร่วมืกันึ่ว่าจะต้ัองม่ืพลาสติัก
ร่ไซเคิืลในึ่ตัลาดภาย่ในึ่ภ่มิืภาคืให้ได้ถุ่ง	10	ล้านึ่ตัันึ่
ภาย่ในึ่ป	ี2025	แมืเ้ปา้หมืาย่เหลา่นึ่่�จะไมืไ่ดถุ้ก่กำาหนึ่ด
เป็นึ่ข้อบัังคืับัใชั้	แตั่นึ่ับัเป็นึ่นึ่โย่บัาย่ที่่�แสดงถุ่งคืวามื
ร่วมืมืือของทีุ่กหนึ่่วย่งานึ่ที่่�พร้อมืลงมืืออย่่างจริงจัง

พลาสติักท่ี่�ใช้ังานึ่คืรั�งเด่ย่วทิี่�ง	หรือ	Single-Use	Plastics
เพื �อลดปริมืาณการใชั้พลาสตัิกในึ่ชั่วิตัประจำาวันึ่ที่่ �
ไมื่จำาเป็นึ่	ซ่�งได้แก่	ช้ัอนึ่ส้อมื	มื่ด	จานึ่	หลอด	ก้านึ่คืนึ่
กาแฟ	ก้านึ่สำาล่	ก้านึ่ล่กโป่ง	เป็นึ่ตั้นึ่

	 นึ่อกจากนึ่่�ย่งัม่ืนึ่โย่บัาย่ที่่�เนึ่น้ึ่เรื�องการคืดัแย่กและ
ออกแบับัวิธุก่ารใชัง้านึ่ขวดพลาสตักิตัั�งแตัต่ัน้ึ่ที่างไปส่่
ปลาย่ที่างการกำาจดั	โดย่ตัั�งเปา้หมืาย่วา่ภาย่ในึ่ป	ี2025	
ขวดพลาสตัิกประเภที่	PET	จะต้ัองประกอบัด้วย่วัสดุ
พลาสตักิรไ่ซเคืลิอย่่างนึ่อ้ย่	25%	และภาย่ในึ่ป	ี2030	
เพิ�มืเป็นึ่	30%
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	 อก่หน่ึ่�งตัวัอย่่างของการร่วมืมือืกันึ่ระหว่างหน่ึ่วย่งานึ่
ย่ักษ์ีใหญ่ระดับันึ่านึ่าชัาติั	ก็คืือ	Ellen	MacArthur	
Foundation	(EMF)	องคื์กรไมื่แสวงหาผลกำาไรท่ี่�เป็นึ่
กำาลังสำาคัืญในึ่การขับัเคืลื�อนึ่เศรษีฐกิจหมุืนึ่เว่ย่นึ่ให้เกิดข่�นึ่
ซ่�งรวบัรวมืผ้่ประกอบัการและผ้่ผลิตัพลาสติักกว่า	500	ราย่
จากทัี่�วโลกมืาสร้างนึ่โย่บัาย่และเป้าหมืาย่เพื�อสิ�งแวดล้อมื
ระดับัโลก	ซ่�งองคื์กรที่่�ร่วมืลงนึ่ามืในึ่ข้อตักลงฉบัับันึ่่�
เป็นึ่ผ่้มื่ส่วนึ่เก่�ย่วข้องในึ่กระบัวนึ่การผลิตับัรรจุภัณฑ์์
พลาสตักิมืากกวา่	20%	ของปรมิืาณบัรรจภุณัฑ์์พลาสตักิ
ทัี่�วโลก	จ่งนัึ่บัเป็นึ่หน่ึ่วย่งานึ่ท่ี่�ม่ืศักย่ภาพส่งท่ี่�ม่ืคืวามืพร้อมื
จะขับัเคืลื�อนึ่เศรษีฐกิจหมุืนึ่เว่ย่นึ่ไปได้อย่่างม่ืประสิที่ธิุภาพ

	 เอสซจ่ไ่ดเ้ขา้รว่มืเปน็ึ่สว่นึ่หน่ึ่�งของ	Ellen	MacArthur	
Foundation	ในึ่ฐานึ่ะบัริษีัที่ชัั�นึ่นึ่ำาเพ่ย่งราย่เด่ย่วของ
ประเที่ศไที่ย่	โดย่ม่ืโอกาสได้เร่ย่นึ่ร้่เรื�องเศรษีฐกิจหมุืนึ่เว่ย่นึ่
จากตัวัแที่นึ่ของมืล่นึ่ธิุแิละบัรษิีทัี่สมืาชักิอื�นึ่	ๆ	ที่ั�งยั่งได้
นึ่ำาเสนึ่อแนึ่วคิืดและวิถุป่ฏิิบัติัั	SCG	Circular	Way	ผ่านึ่

Ellen MacArthur Foundation

โคืรงการและกจิกรรมืต่ัาง	ๆ	ของเอสซจ่อ่ก่ดว้ย่	ถืุอเปน็ึ่
จุดเริ�มืต้ันึ่และโอกาสท่ี่�ด่ในึ่การสร้างองค์ืคืวามืร้่และการขย่าย่
เคืรือข่าย่เศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่ในึ่ระดับันึ่านึ่าชัาตัิ	

	 จะเห็นึ่ได้ว่าทุี่กภาคืส่วนึ่ทัี่�งภาคืรัฐและเอกชันึ่กำาลังลงมืือ
ดำาเนึ่ินึ่การเรื�องพลาสตัิกอย่่างเข้มืข้นึ่	เชั่นึ่เด่ย่วกับัในึ่
ประเที่ศไที่ย่ที่่�มื่การร่างพระราชับััญญัตัิสิ�งแวดล้อมื
ฉบัับัใหมื่	ว่าด้วย่การจัดการขย่ะพลาสตัิกและภาษี่คื่า
ธุรรมืเนึ่่ย่มืพลาสตัิก	นึ่ับัเป็นึ่เรื �องที่่ �ผ่ ้ประกอบัการที่่ �
เก่�ย่วข้องกับัพลาสติักต้ัองร่วมืด้วย่ช่ัวย่กันึ่	และต้ัองปรับัตััว
เพื�อใหต้ัอบัรบัักบััโจที่ย่เ์ที่รนึ่ดโ์ลกอย่่างการการดำาเนึ่นิึ่
ตัามืหลักเศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่	เพื�อการดำาเนิึ่นึ่ธุุรกิจไป
พร้อมืกับัการสร้างสิ�งแวดล้อมืที่่�ด่และย่ั�งย่ืนึ่
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การประกาศนโยบายด้านความิยั�งยืนและเศรษีฐกิจัหมุินเวียนของแบรนด์สนิค้าระดับโลก

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องใช้้ซ้ำำ�าได้้ รีไซ้ำเคิิลได้้ หรือ ย่่อย่สลาย่ด้้วย่การฝัังกลบได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกทั้ั�งหมด้ติ้องมีสัด้ส่วนวัสดุ้รีไซ้ำเคิิล (PCR) 25% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• ลด้การใช้้เม็ด้พลาสติิกใหม่ลง 50% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องใช้้ซ้ำำ�าหรือรีไซ้ำเคิิลได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2573

• ลด้การใช้้เม็ด้พลาสติิกใหม่ลง 50% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2573

• บรรจุุภััณฑ์์ติ้องรีไซ้ำเคิิลหรือใช้้ซ้ำำ�าได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• ลด้การใช้้เม็ด้พลาสติิกใหม่ลง 1 ใน 3 ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องรีไซ้ำเคิิลได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์ติ้องมีสัด้ส่วนวัสดุ้รีไซ้ำเคิิล (PCR) 50% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2573

• เก็บและรีไซ้ำเคิิลกระปี๋อง 1 ใบหรือขวด้ 1 ขวด้ติ่อผลิติภััณฑ์์ทัุ้กกระปี๋องหรือขวด้ทั้ี�ขาย่ได้้ ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2573

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องใช้้ซ้ำำ�าได้้ รีไซ้ำเคิิลได้้ หรือ ย่่อย่สลาย่ด้้วย่การฝัังกลบได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องมีสัด้ส่วนวัสดุ้รีไซ้ำเคิิล (PCR) 25% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องใช้้ซ้ำำ�าได้้ รีไซ้ำเคิิลได้้ หรือ ย่่อย่สลาย่ด้้วย่การฝัังกลบได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกทั้ั�งหมด้ติ้องมีสัด้ส่วนวัสดุ้รีไซ้ำเคิิล (PCR) 40% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องใช้้ซ้ำำ�าได้้ รีไซ้ำเคิิลได้้ หรือ ย่่อย่สลาย่ด้้วย่การฝัังกลบได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องมีสัด้ส่วนวัสดุ้รีไซ้ำเคิิล (PCR) 15% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องใช้้ซ้ำำ�าได้้ รีไซ้ำเคิิลได้้ หรือ ย่่อย่สลาย่ด้้วย่การฝัังกลบได้้ 100% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกติ้องมีสัด้ส่วนวัสดุ้รีไซ้ำเคิิล (PCR) 30% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568

• ลด้การใช้้เม็ด้พลาสติิกใหม่ลง 50% ภัาย่ในปีี พ.ศ. 2568
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	 กว่่า	20	ปีีแล้้ว่ที่่�ธุุรกิจเคมิิคอล้ส์์	เอส์ซี่จ่	ได้้ร่ว่มิภารกิจดู้แล้

ที่อ้งที่ะเล้ไที่ยผ่า่นหล้ากหล้ายโครงการแล้ะคว่ามิรว่่มิมิอื	โด้ยมิแ่นว่ที่าง

การด้ำาเนินงานเส์มืิอนเป็ีน “ผู้้�พิิทัักษ์์ทัะเล หรืือ The Sea Saver” 

เพื่่�อเนน้ยำ�าคว่ามิส์ำาคัญในการปีกปีอ้งแล้ะฟื้้�นฟูื้ที่อ้งที่ะเล้	คว่บคูไ่ปีกบั

การที่ำาธุุรกิจที่่�คำานึงถึึงผ่ล้กระที่บต่่อส์ิ�งแว่ด้ล้้อมิเปี็นส์ำาคัญ	

 

	 เอส์ซ่ีจ่ให้คว่ามิส์ำาคัญตั่�งแต่่ต้่นที่างของปัีญหา	ร่ว่มิรณรงค์ให้คนไที่ย

ปีรบัเปีล้่�ยนพื่ฤต่กิรรมิการบรโิภคในชีว่่ติ่ปีระจำาว่นัใหส้์อด้คล้้องกบัว่ถิึ่

ที่างแหง่คว่ามิยั�งยนื	ส์ง่เส์รมิิการจดั้การขยะในครวั่เรอืนแล้ะในชีมุิชีน

อยา่งเหมิาะส์มิ	ขยายคว่ามิร่ว่มิมิอืออกไปีในระดั้บส์ากล้ที่ั�งภาคเอกชีน

แล้ะภาคปีระชีาส์ังคมิ	ไมิ่ว่่าจะเปี็น	The	Ocean	Cleanup	องค์กร

ส์ต่าร์ที่อพัื่ด้า้นเที่คโนโล้ย่เพื่่�อส์ิ�งแว่ด้ล้้อมิชีั�นนำาระด้บัโล้ก	รว่มิไปีถึงึ

การร่ว่มิเปี็นผู่้ก่อต่ั�ง	Alliance	to	End	Plastic	Waste	(AEPW)	

องค์กรไมิ่แส์ว่งหาผ่ล้กำาไร	ซีึ�งมิ่กลุ้่มิบริษััที่ในห่ว่งโซี่อุต่ส์าหกรรมิ

พื่ล้าส์ติ่กมิาร่ว่มิกันแก้ปัีญหาขยะพื่ล้าส์ติ่กในมิหาส์มุิที่ร	เรื�อยมิาจนถึึง

ปีล้ายที่างของการจัด้การขยะในที่ะเล้	เอส์ซ่ีจ่ก็ได้้นำานวั่ต่กรรมิท่ี่�เกิด้จาก

คว่ามิเช่ี�ยว่ชีาญด้้านเที่คโนโล้ย่แล้ะวั่ส์ดุ้พื่ล้าส์ติ่กมิาช่ีว่ยจัด้เก็บเพ่ื่�อพิื่ทัี่กษ์ั

ที่้องที่ะเล้ไที่ย

ภารกิิจที่่�ไม่่ม่่วัันหยุุด
ของ The Sea Saver ผู้้�พิิที่ักิษ์์ที่ะเล
THE NEVER-ENDING MISSION OF “THE SEA SAVER”
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พิิทัักษ์์ทัะเลตั้ั�งแตั้่ตั้้นทัาง วางแผนลดการสร้างขยะ

	 การลดปริมาณขยะในท้้องท้ะเลน้�น	เริ�มต้น้ได้ท้่�บ้า้น
หรือท่้�ท้ำางานของเราทุ้กคน	เอสซ่ีจี่ได้ริเริ�ม	“โครงการ
บางซื่่�อโมเดล”	ในปี	2561	เชิิญชิวนพน้กงานร่วมก้น
จี้ดการของเส่ยภายในองค์กรอย่างถููกวิธี่	ด้วยแนวคิด	
“ใชิ้ให้คุ้ม	แยกให้เป็น	ท้ิ�งให้ถููก”	เริ�มจีากการแยกขยะ
อย่างจีริงจ้ีง	โดยปร้บ้สภาพแวดล้อมในท่้�ท้ำางานให้เอื�อต่้อ
การแยกขยะอย่างถููกต้้องและเปล่�ยนพฤติ้กรรมได้จีริง	ม่สถิูติ้
แสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะท้่�ทุ้กคนชิ่วยก้นแยกน้�น	
สามารถูนำาไปร่ไซีเคิลได้มากเพ่ยงใด	และลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซีเรือนกระจีกได้มากเท้่าไหร่

	 จีากน้�นเอสซี่จี่ได้ส่งต้่อแนวท้างการบ้ริหารจี้ดการ
ขยะสู่ชิุมชินผ่่านโครงการ “ชุุมชุน LIKE (ไร้) ขยะ” 
ในจีง้หวด้ระยอง	ซ่ี�งเคยมป่ริมาณขยะกว่า	306,000	ต้น้
ในปี	2561	แต้ม่เ่พย่ง	7%	เท้า่น้�นท่้�นำาไปรไ่ซีเคิลได้จีรงิ

เอสซ่ีจีจ่ีง่ร่วมวางเป้าหมายท่้�จีะเพิ�มสด้ส่วนขยะรไ่ซีเคิล
ให้มากข่�นด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดพฤติ้กรรม
การแยกขยะต้้ �งแต้่ต้้นท้าง	ไม่ว่าจีะเป็นท้่ �บ้้าน	ว้ด
โรงเร่ยน	ชิมุชิน	และเท้ศบ้าล	โดยในปแีรกชิมุชินท้่�รว่ม
โครงการได้นำาขยะกล้บ้สู่กระบ้วนการร่ไซีเคิลได้มากกว่า
28,190	กิโลกร้ม	ปลูกฝัังจิีต้สำาน่ก	ปร้บ้เปล่�ยนพฤติ้กรรมให้
การจี้ดการขยะเป็นส่วนหน่�งของวิถู่ชิ่วิต้ทุ้กคน
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ดูแลแหล่งนำ�าระหว่างทัาง ด้วยการสร้างนวัตั้กรรม

	 แม่นำ�าลำาคลองซ่ี�งใกล้ชิิดบ้้านเรือนชุิมชินน้�นเปร่ยบ้
เสมือนเส้นท้างท่้�ลำาเล่ยงขยะไปสู่ท้ะเล	เพื�อป้องก้นปัญหา
ขยะหลุดรอดสู่ท้ะเลต้้�งแต่้กลางท้าง	ธุีรกิจีเคมิคอลส์	เอสซ่ีจ่ี
ไดใ้ชิค้วามเชิ่�ยวชิาญดา้นเท้คโนโลย	่พฒ้นาทุ้น่ดก้ขยะ
เดมิของกรมท้รพ้ยากรท้างท้ะเลและชิายฝัั�งใหม้ก่ลไกฝัา
เปดิ-ปดิท้่�อาศย้หลก้การไหลของนำ�าและแรงดน้	เกดิเปน็
“นวััตกรรมทุุ่�นกักขยะลอยนำ�า” (SCG-DMCR Litter Trap)
ซี่�งชิ่วยก้กเก็บ้ขยะไม่ให้หลุดลอยออกนอกทุ้่นต้ามการ
เปล่�ยนท้ศิท้างของกระแสนำ�า	และในป	ี2563	เอสซีจ่ีไ่ด้
พฒ้นาวส้ดลุอยนำ�า	“HDPE-Bone”	ท้ำาจีากเมด็พลาสต้กิ
พอลิเอทิ้ล่นท่้�ม่สารก้นร้งส่ยูว่	ท้นท้าน	ม่อายุการใช้ิงานนาน

ถูง่	25	ป	ีสง่ผ่ลให้ทุ้น่กก้ขยะลอยนำ�ารุน่ใหม่มค่วามแข็ง
แรงท้นท้านยิ�งข่�น	รวมท้้�งประกอบ้และต้ดิต้้�งงา่ยข่�นดว้ย
 
	 ปัจีจุีบ้้นได้ม่การต้ิดต้้�งทุ้่นก้กขยะลอยนำ�าในบ้ริเวณ
ปากแม่นำ�าและลำาคลองสาขาท่้�เชิื�อมต้่อก้บ้ท้ะเลกว่า	
25	ชุิด	ใน	15	จีง้หวด้ท้้�วประเท้ศ	หลง้จีากติ้ดต้้�ง	9	เดอืน	
สามารถูก้กขยะได้แล้วกว่า	40	ต้้น	นอกจีากน่�ย้งดำาเนินการ
ให้ความรู้แก่ชิุมชินในพื�นท้่�เรื�องการค้ดแยกขยะท้่�เก็บ้
ข่�นมาจีากแมน่ำ�าเพื�อนำาขยะท้่�ไดไ้ปสรา้งมลูคา่หรอืนำาไป
ฝังักลบ้อยา่งถููกต้้อง	เพื�อปอ้งกน้ไมใ่หก้ลบ้้ลงสูแ่มน่ำ�าอก่
รวมถู่งท้ำาฐานข้อมูลปริมาณและประเภท้ของขยะ
ในแต้่ละพื�นท้่�เพื�อวางแผ่นการลดปริมาณขยะแต้่ละ
ประเภท้ในระยะยาว

นว่ัต่กรรมิทีุ่่นกักขยะล้อยนำ�าจาก	HDPE-Bone
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 ภารกิจีพิท้้กษ์์ท้ะเลน้�นไม่เพ่ยงเป็นการลดขยะท่้�จีะลงสู่
ท้ะเลหรือเก็บ้ขยะในท้ะเลเท่้าน้�น	แต่้ย้งรวมไปถู่งการสร้าง
ระบ้บ้นเิวศท้างท้ะเลท้่�เหมาะสมต้อ่การอยูอ่าศย้ของสิ�ง
มช่ิวิ่ต้ในท้ะเลด้วย “โครงการบา้นปลาเอสซื่จีีี”	ซี่�งเริ�ม
ต้น้ต้้�งแต้ป่	ีพ.ศ.	2555	ท่้�ปากคลองแกลง	จีง้หวด้ระยอง
ได้ขยายผ่ลไปย้งบ้ริเวณชิายฝัั�งท้ะเลครอบ้คลุมพื�นท้่�
ภาคต้ะว้นออก	ต้้�งแต้่ระยอง	ชิลบุ้ร่	จี้นท้บุ้ร่	และต้ราด	
จีนท้ำาให้ในปัจีจุีบ้้นม่บ้้านปลาเอสซ่ีจ่ีใต้้ท้้องท้ะเลแล้วกว่า

2,180	หล้ง	ในพื�นท้่�อนุร้กษ์์ท้ร้พยากรท้างท้ะเลกว่า
47	ต้ารางกิโลเมต้ร	จีากความร่วมมือของจิีต้อาสาจีาก
ท้้�วประเท้ศกว่า	22,900	คน	ท้่�มาร่วมกน้สร้างบ้า้นปลา
จีากท่้อ	PE100	ท่้�เหลือใช้ิจีากโรงงาน	รวมถู่งท่้อท่้�ผ่ลิต้จีาก
ขยะพลาสต้ิกท้่�พบ้บ้ริเวณชิายหาดและแหล่งชิุมชิน
ท้้�วไป	ซ่ี�งมท้่้�งความแข็งแรงท้นท้าน	และเป็นมติ้รต้อ่สิ�ง
แวดล้อม	มาสร้างท้่�อยู่อาศ้ยจีำาลองให้แก่สิ�งม่ชิ่วิต้ใน
ท้ะเล	เพื�อเป็นแหล่งอนุบ้าลส้ต้ว์นำ�า	เพิ�มความอุดมสมบู้รณ์
ให้ระบ้บ้นิเวศท้างท้ะเลและเพิ�มรายได้ให้กลุ่มประมง
พื�นบ้้านชิายฝัั�ง

ฟื้้�นฟืู้ทัะเลปลายทัาง อยู่เคีียงข้างกันอย่างยั�งยืน
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	 เมื�อว้นท่้�	19	ก้นยายน	2563	ท่้�เพิ�งผ่่านมา	ธุีรกิจีเคมิคอลส์
เอสซี่จี่	ร่วมกบ้้	การนิคมอุต้สาหกรรมแหง่ประเท้ศไท้ย	
และผู่ป้ระกอบ้การในนคิมอตุ้สาหกรรมมาบ้ต้าพดุและ
บ้้านฉาง	จี.ระยอง	อ่กกว่า	13	องค์กร	และเยาวชินผู้่พิท้้กษ์์
ท้ะเล	จีากโครงการ	‘The	Sea	Saver	Young	Gen’	ร่วมก้น
จี้ดกิจีกรรม	วัันอนุรักษ์์ชุายฝ่ั่�งสากล	จี้งหว้ดระยอง	

ประจีำาปี	2563	หรือ International Coastal Cleanup 2020
(ICC 2020) โดยมท่้้�งการเกบ็้ขยะชิายหาดต้ามจุีดต่้าง	ๆ
เปน็ระยะท้างยาวถูง่	20	กโิลเมต้ร	ขยะท้่�เกบ็้มาไดก้วา่
6,300	กิโลกร้ม	เป็นขยะร่ไซีเคิลกว่า	580	กิโลกร้ม
สว่นขยะประเภท้ท้่�รไ่ซีเคลิไมไ่ดจ้ีะรวบ้รวมสง่ไปยง้ศนูย์
กำาจ้ีดขยะครบ้วงจีรขององค์การบ้ริหารส่วนจ้ีงหว้ดระยอง	

32 CSR FOCUS



	 นอกจีากน่�ภายในงานยง้มก่ารรณรงค์ใหค้วามรูเ้รื�อง
การคด้แยกและบ้รหิารจีด้การขยะต้้�งแต้ต่้น้ท้าง	ไมใ่ห้
ขยะเล็ดลอดไปสู่ท้้องท้ะเลได้อ่กต้่อไป	รวมถู่งเปิดต้้ว
โปรเจีกต์้เพลงแรปโดนใจีว้ยรุ่น	‘รักต้องแยก’	ท่้�แรปเปอร์
เยาวชินเชิญิชิวนท้กุคนมา	#ใชิใ้หคุ้ม้	#แยกใหเ้ปน็#ท้ิ�ง
ใหถูู้ก	โดยร่วมก้บ้อก่	6	พ้นธีมิต้ร	ไดแ้ก่	กรมท้รพ้ยากร-
ธีรรมชิาต้ิและสิ�งแวดล้อม	 สภาอุต้สาหกรรมแห่ง
ประเท้ศไท้ย	การนิคมอุต้สาหกรรมแห่งประเท้ศไท้ย	
PPP	Plastics	หอการค้าไท้ย	และสภาหอการค้าแห่ง
ประเท้ศไท้ย	ร่วมสร้างการต้ระหน้กรู้สู่ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาขยะระด้บ้ชิาต้ิ

	 ธีรุกจิีเคมิคอลส์	เอสซ่ีจี	่หวง้ว่าโครงการท้้�งหมดน่�จีะ
สามารถูสรา้งแรงบ้น้ดาลใจีและเปน็สว่นหน่�งท้่�จีะท้ำาให้
ทุ้กคนได้ม่โอกาสเป็นผู้่พิท้้กษ์์ท้ะเลร่วมก้น	เริ�มต้้นง่าย	ๆ
ผ่า่นการปรบ้้พฤต้กิรรมในการใชิช้ิว่ติ้ในท้กุวน้	รูจ้ีก้แยก
ขยะ	และท้ิ�งให้ถููกต้้อง	เพื�อให้ท้้องท้ะเลไท้ยกล้บ้มา
สะอาด	สมบู้รณ์	และสวยงามอ่กคร้�ง
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	 สภาพภูมิิอากาศที่่�เปล่ี่�ยนแปลี่งเป็นเร่ื่�องที่่�ถููกพูดถึูงมิาเป็นเวลี่า

หลี่ายสิบปี	หากแต่่ในช่่วงไม่ิก่�ปีที่่�ผ่่านมิาสถูานการื่ณ์์เหล่ี่าน่�เร่ื่�มิที่วี

ความิรุื่นแรื่ง	คุกคามิธรื่รื่มิช่าติ่	แลี่ะเข้้ามิาใกล้ี่ตั่วมิากข้้�น	หลี่ายภาคส่วน

เร่ื่�มิเห็นความิสำาคัญแลี่ะความิจำำาเป็นท่ี่�ต้่องเร่ื่งสร้ื่างความิร่ื่วมิมืิอร่ื่วมิใจำ

เพ่�อแก้ปัญหาน่�	จึำงเกิดเป็นคำาว่า	“Climate Emergency” หร่ื่อ	“ภาวะ
ฉุุกเฉุนิด้า้นภูมิอิากาศ” เพ่�อกรื่ะตุ่น้เต่อืนถึูงความิร้ื่ายแรื่งข้องวก่ฤต่
เพ่�อให้ที่ั�งภาครื่ัฐ	ภาคเอกช่น	แลี่ะปรื่ะช่าช่นต่รื่ะหนักถูึงผ่ลี่กรื่ะที่บ

อย่างจำรื่่งจำังแลี่ะลี่งมิือแก้ไข้อย่างเรื่่งด่วน

Climate Emergency
วิิกฤตโลกร้้อน เร้่�องเร้่งด่่วินที่่�มนุษย์์ต้องร้่วิมกันหย์ุด่ย์ั�ง
CLIMATE EMERGENCY
A MOUNTING CRISIS THAT CAN ONLY SOLVED THROUGH
A CONCERTED EFFORT
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เรื่่ �องเรื่่งด่่วน ต้้องรื่ีบลงมืือทำำ�

	 เพราะสภาพการณ์์คร้�งน้ี้�เกิดข้ึ้�นี้รวดเร็วและรุนี้แรงมาก
และอาจถ้ึงจดุที่้�ไมอ่าจหวนี้กลบ้ส่่สภาวะปกติไิด้	หรอื
Point	of	No	Return	ผู้่้นี้ำาจากกว่า	200	ประเที่ศจ้งรวมต้ิว
และติ้�งเป้าหมายลดโลกร้อนี้ร่วมก้นี้	โดยอ้างอิงติาม
ข้ึ้อม่ลที่างวิที่ยาศาสติร์ท้ี่�ว่าน้ี้บจากน้ี้�ไปจนี้ถ้ึงปี	ค.ศ.	2030
อุณ์หภ่มิโลกไม่ควรเพิ�มส่งเกินี้	2	องศาเซลเซ้ยส	และควร
พยายามจำาก้ดไม่ให้อุณ์หภ่มิส่งข้ึ้�นี้เกินี้	1.5	องศาเซลเซ้ยส
ซ้�งหมายความว่าแนี้วที่างการที่ำางานี้เพื�อให้บรรลุเป้าหมายน้ี้�
จะต้ิองเข้ึ้มข้ึ้นี้มากข้ึ้�นี้กว่าท้ี่�เคย	โดยมุ่งเน้ี้นี้การลดปริมาณ์
การปล่อยก๊าซเรือนี้กระจกเป็นี้หล้กสำาค้ญ

	 แนี้วคิดและเป้าหมายท้ี่�ผู้่้ประกอบการลงมือที่ำาแบ่งออก
เป็นี้	แนวคิิดการพิิจารณาปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามการเติบโตของธุุรกิจ	ผู้่้ประกอบการต้ิองลดปริมาณ์
ก๊าซเรือนี้กระจกที่้�เกิดขึ้้�นี้จากกระบวนี้การผู้ลิติให้ได้
มากที่้ �สุด	หรือติ้องลดปริมาณ์ก๊าซเรือนี้กระจกให้ติำ �า
กว่าปริมาณ์การปลดปล่อยจริงติามแนี้วคิดแบบส้มบ่รณ์์
และต้ิ�งเป้าหมายให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สู่่ช่ั้้�นบรรยากาศเลย (Net Zero)	เช่น่ี้	การดง้คาร์บอนี้
กล้บมาก้กเก็บแที่นี้การปลดปล่อยส่่บรรยากาศหรือ
เปล้�ยนี้คาร์บอนี้ไปใช้่ประโยช่น์ี้ในี้ร่ปแบบอื�นี้	ๆ 	รวมไปถ้ึง
การปลก่ปา่เพื�อใหต้ิน้ี้ไมด้ด่ซบ้กา๊ซคารบ์อนี้ไดออกไซด์
พร้อมก้บปลดปล่อยออกซิเจนี้ให้ก้บช้่�นี้บรรยากาศ	ซ้�งในี้งานี้
ประชุ่ม	World	Business	Council	for	Sustainable	
Development	(WBCSD)	ได้ม้การต้ิ�งเป้าว่าที่้�งโลก
จะบรรลุเป้าหมาย	Net	Zero	นี้้�ร่วมก้นี้ให้ได้ภายในี้ปี
	ค.ศ.2050
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 เอสซ้จ้ได้กำาหนี้ดเป้าหมายระยะยาวในี้การลดการปล่อย
กา๊ซเรอืนี้กระจกลงรอ้ยละ	28	ในี้ป	ีพ.ศ.2573	(เที่ย้บกบ้
กรณ้์ปกติิ	ณ์	ปีฐานี้	พ.ศ.	2550)	เพื�อควบคุมอุณ์หภ่มิเฉล้�ย
ขึ้องโลกไม่ให้ส่งเกินี้	2	องศาเซลเซ้ยส	และได้เริ�มพิจารณ์า
เป้าหมายท้ี่�สอดคล้องก้บการควบคุมอุณ์หภ่มิเฉล้�ยขึ้องโลก
ไม่ให้ส่งเกินี้	1.5	องศาเซลเซ้ยส	และเป้าหมายเป็นี้ศ่นี้ย์	หรือ
Net	Zero	Carbon	อ้กด้วย	

	 โดยในี้ภาคการผู้ลิติ	เอสซจ้เ้ริ�มติน้ี้ต้ิ�งแต่ิเรื�องพื�นี้ฐานี้
อย่างการลดการใช้่พล้งงานี้	และใช้่พล้งงานี้ให้เกิดประโยช่น์ี้
สง่สดุ	ดว้ยการออกแบบหรอืปรบ้ปรงุกระบวนี้การผู้ลติิ
ในี้โรงงานี้ให้ปลดปล่อยคาร์บอนี้ส่่ช้่�นี้บรรยากาศน้ี้อยท้ี่�สุด
ม้การพ้ฒนี้านี้ว้ติกรรมการนี้ำาความร้อนี้หมุนี้เว้ยนี้กล้บมา
ใช่้ใหม่ในี้กระบวนี้การผู้ลิติ	เป็นี้ติ้นี้	โดยอ้กหนี้้�งวิธี้การ
สำาค้ญคือ	การนำานว้ตกรรมดิจิท้ัลมาช่ั้วยในการจ้ดการ
โรงงาน	เช่่นี้	การนี้ำาปัญญาประดิษฐ์	หรือ	AI	มาวิเคราะห์
ข้ึ้อม่ลเพื�อหาร่ปแบบและวิธ้ีการใช้่พล้งงานี้อย่างเหมาะสม
รวมถ้ึงวเิคราะหก์ารที่ำางานี้ขึ้องเครื�องจก้รและวางแผู้นี้
บำารุงร้กษาเพื�อให้สามารถึใช้่งานี้เครื�องจ้กรได้เต็ิม
ประสทิี่ธีภิาพ	ป้องก้นี้การสญ่เสย้พลง้งานี้โดยไม่จำาเปน็ี้
ซ้�งสามารถึช่่วยลดปริมาณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนี้กระจก
ได้อ้กที่างหนี้้�ง	

	 นี้อกจากนี้้�ในี้มุมสนิี้คา้และโซลช่่น้ี้	เอสซจ้ย้ง้ได้พฒ้นี้า
นี้วต้ิกรรมเพื�อลดการใช้่พลง้งานี้	และลดการปล่อยกา๊ซ
คาร์บอนี้ไดออกไซด์	เช่่นี้	นว้ตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยนำ�า
คิรบวงจร	ส่งเสริมการใช้่พล้งงานี้สะอาด	และสามารถึใช้่

เอสซีีจีีกัับแผนง�นเพื่่�อเด่ินทำ�งไปส่่คว�มืยั่ั�งยั่ืน
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พื�นี้ที่้�ไดอ้ยา่งมป้ระสทิี่ธิีภาพ	หรอื	emisspro®	(อม้สิโปร)
นี้ว้ติกรรมสารเคลือบเติาเผู้าอุติสาหกรรมที่้�ช่่วยเพิ�ม
ประสทิี่ธิีภาพให้เติาเผู้า	ลดการใช่เ้ช่ื�อเพลงิและลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนี้ไดออกไซด์และก๊าซไนี้โติรเจนี้ออกไซด์
ส่่สิ�งแวดล้อม	
 
	 สำาหร้บผู้่้ประกอบการกลุ่มผู้่้ผู้ลิติสินี้ค้าพลาสติิกท้ี่�มองหา
ว้ติถุึดิบท้ี่�ติอบร้บก้บความต้ิองการขึ้องล่กค้าเจ้าขึ้องแบรนี้ด์
สินี้ค้าในี้ปัจจุบ้นี้ท้ี่�ติ่างก็ประกาศนี้โยบายลดคาร์บอนี้	
เอสซจ้ไ้ดน้ี้ำาเสนี้อสนิี้คา้เมด็พลาสติกิ	HDPE	คณุ์ภาพสง่
ผู้ลติิจากเที่คโนี้โลย้	SMX	ที่้�ใหค้ณุ์สมบต้ิแิขึ้ง็แรงมากขึ้้�นี้
กว่าเดิม	สามารถึผู้ลิติเป็นี้สินี้ค้าที่้�ม้ความบางลง	หรือ
ใช่้ว้ติถึุดิบในี้ปริมาณ์นี้้อยลงได้โดยย้งคงคุณ์สมบ้ติิ
การใช่ง้านี้ไดด้เ้ช่น่ี้เดมิ	สง่ผู้ลใหน้ี้ำ�าหนี้ก้ขึ้องสนิี้คา้เบาลง
จง้ช่ว่ยลดพลง้งานี้ในี้การขึ้นี้สง่	และลดการปลอ่ยกา๊ซ
คาร์บอนี้ไดออกไซด์ได้	ท้ี่�งหมดน้ี้�เป็นี้การสน้ี้บสนุี้นี้ให้เกิด
ผู้ลิติภ้ณ์ฑ์์คาร์บอนี้ติำ�า	เพื�อให้ล่กค้าได้ร้บสินี้ค้าท้ี่�ผู้ลิติจาก
กระบวนี้การและความมุ่งม้�นี้ในี้การลดผู้ลกระที่บต่ิอสภาวะ
การเปล้�ยนี้แปลงขึ้องโลก	สง่ติอ่ไปถึง้มอืผู้่บ้รโิภคติอ่ไป

อน�คต้ของปรื่ะเทำศไทำยั่ กัับนโยั่บ�ยั่
Climate Emergency

 สำาหรบ้ประเที่ศไที่ยน้ี้�นี้	สำานี้ก้งานี้นี้โยบายและแผู้นี้
ที่รพ้ยากรธีรรมช่าติแิละสิ�งแวดลอ้ม	(สผู้.)	อย่ร่ะหวา่ง
การดำาเนิี้นี้การจ้ดที่ำาร่างพิระราชั้บ้ญญ้ติการ
เปลี�ยนแปลงสู่ภาพิภม่อิากาศแห่ง่ชั้าต ิห่รอื พิ.ร.บ.
โลกรอ้น	โดยมแ้ผู้นี้ให้แล้วเสร็จภายในี้ปี	2563	นี้้�	เพื�อ
เป็นี้เครื�องมือในี้การบ่รณ์าการการที่ำางานี้ขึ้องทุี่กภาคส่วนี้
ที่้�งภาครฐ้	เอกช่นี้	และประช่าช่นี้	ซ้�งมป้ระเดน็ี้เรื�องภาษ้
คาร์บอนี้อย่างเป็นี้ระบบ	โดยม้องค์การบริหารจ้ดการ
ก๊าซเรือนี้กระจก	(องค์การมหาช่นี้)	เป็นี้ผู้่้เติร้ยมความพร้อม
ขึ้้อม่ลที่างด้านี้วิช่าการ

	 อก้กลไกหนี้้�งที่้�เปน็ี้ที่้�สนี้ใจกค็อื	ระบบซื�อขึ้ายสทิี่ธีใินี้
การปล่อยก๊าซเร ือนี้กระจกในี้สหภาพยุโรป	หร ือ
Emission	Trading	System	โดยมก้ารกำาหนี้ดระดบ้ขึ้อง
ก๊าซเรือนี้กระจกขึ้องแต่ิละองค์กรเป็นี้เพดานี้เอาไว้	เพื�อให้
แติล่ะองค์กรสามารถึที่ำาการแลกเปล้�ยนี้กน้ี้	เช่น่ี้	การซื�อ
คาร์บอนี้เครดิติจากองค์กรท้ี่�ปล่อยคารบ์อนี้น้ี้อย	เพื�อให้
ปริมาณ์โดยรวมย้งอย่่ภายใติ้เพดานี้ที่้�กำาหนี้ด	 ซ้�ง
ประเที่ศไที่ยเองก็กำาล้งอย่่ในี้ข้ึ้�นี้ติอนี้การศ้กษาการจ้ดการ
แลกเปล้�ยนี้เพื�อให้เกิดประสิที่ธีิภาพส่งสุด	

	 เมื�อที่กุภาคสว่นี้ติา่งใหค้วามสำาคญ้ติอ่ปญัหาวกิฤติ
โลกร้อนี้	ห้นี้มาร่วมแรงร่วมใจก้นี้คิดค้นี้วิธ้ีและลงมือแก้ไขึ้
อยา่งเรง่ดว่นี้	กย็อ่มเช่ื�อไดว้า่โลกขึ้องเราจะยง้สามารถึ
รก้ษาสภาพแวดลอ้มที่้�สมบร่ณ์์สง่ติอ่ไปใหก้บ้ลก่หลานี้
รุ่นี้ถึ้ดไปให้ม้คุณ์ภาพช่้วิติที่้�ด้ได้	เอสซ้จ้ในี้ฐานี้ะผู้่้นี้ำา
ที่างด้านี้เศรษฐกิจหมุนี้เวย้นี้	มค้วามมุง่ม้�นี้ท้ี่�จะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนี้กระจกผู่้านี้ท้ี่�งนี้โยบายการดำาเนิี้นี้งานี้
ภายในี้องคก์ร	การคดิคน้ี้นี้ว้ติกรรม	การผู้ลติิสนิี้ค้าและ
นี้ำาเสนี้อบริการ	และย้งคงมุ่งม้�นี้เดินี้หนี้้าส่่เป้าหมาย
เพื�อสร้างความย้�งยืนี้ให้แก่ประเที่ศไที่ยและโลกใบนี้้�
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	 หากพููดถึึงการท่่องเท่่�ยวระยองแล้้ว	ส่ิ่�งแรก	ๆ 	ท่่�ทุ่กคนค่ดถึึงก็มััก

จะเป็็นหาดท่รายสิ่ข่าว	ท่ะเล้นำ�าใสิ่	เกาะแก่งนอ้ยใหญ่่	ป่็าเขาสิ่เ่ขียวขจ่

แล้ะด่นแดนของผล้ไม้ัรสิ่ชาต่ิด่	แต่ิในคอลั้มัน์น่�	เราขอชวนทุ่กคนมัาพูบกับ

มัมุัมัองท่่�มัากกวา่ของเมัอืงระยอง	กับนย่ามัการท่่องเท่่�ยวคารบ์อนติำ�า	–	

การท่่องเท่่�ยวธรรมัชาต่ิรูป็แบบใหม่ัท่่�ชวนคุณรักธรรมัชาต่ิรอบตัิว	

แล้ะรักโล้กใบน่�ไป็พูร้อมั	ๆ	กัน

 

	 Low	Carbon	Tourism	หรือ	การท่่องเท่่�ยวแบบคาร์บอนติำ�า

มัห่ล้กัสิ่ำาคญั่ท่่�วา่	เท่่�ยวอยา่งไรถึงึจะป็ล้อ่ยกา๊ซคารบ์อนไวน้อ้ยท่่�สิ่ดุ

ลั้กษณะการท่่องเท่่�ยวจึงส่ิ่งเสิ่ริมัให้ใช้บริการขนส่ิ่งสิ่าธารณะ	ควบคู่ไป็กับ

การใช้จักรยานหรือพูาหนะในการพูาไป็สัิ่มัผัสิ่สิ่ถึานท่่�ต่ิาง	ๆ 	โดยไม่ัต้ิอง

พู่�งพูาพูล้ังงาน	เล้ือกพูักในโรงแรมัท่่�มั่การดำาเน่นก่จกรรมัท่่�ใสิ่่ใจ

ส่ิ่�งแวดล้้อมั	หรอืท่่�พูกัของชมุัชน	เนน้การท่่องเท่่�ยวอนรุกัษท์่รพัูยากร

ธรรมัชาต่ิแล้ะส่ิ่�งแวดล้้อมั	รวมัถึึงการท่่องเท่่�ยวแบบลึ้กซึ�งกับคนพู้�นถ่ึ�น

สิ่ัมัผัสิ่คุณค่าของวิถึ่ช่วิติของชุมัชนอย่างใกล้้ช่ด

เล่่าเรื่่�องเมืืองรื่ะยอง
กัับมืุมืมืองกัารื่ท่่องเท่่�ยวแบบคารื่์บอนต่ำำ�า
RAYONG THROUGH THE LENS OF LOW-CARBON TOURISM
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	 สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ชื่่�นชื่อบวิิถี่ชื่่วิิตชื่�วิบ��นของแต่ละพื้่�นที่่�
ท่ี่�จะได้�พื้บรัะหว่ิ�งเดิ้นที่�งท่ี่องเท่ี่�ยวิ	ชุื่มชื่นบ��นม�บจันที่ร์ั
จะสำรั��งควิ�มปรัะที่ับใจให�คุณไม่รั้�ล่ม

	 เพื้รั�ะแหล่งเรั่ยนรั้�และแหล่งที่่องเที่่�ยวิเชื่ิงนิเวิศที่่�น่�
เกิิด้จ�กิควิ�มร่ัวิมม่อร่ัวิมใจของชื่�วิบ��นชุื่มชื่นบ��นม�บจันที่ร์ั
หม่้ท่ี่�	7	ตำ�บลแกิลง	อำ�เภอเม่องรัะยอง	ท่ี่�เปล่�ยนวิิกิฤตภัยแล�ง
ในชืุ่มชื่นให�กิล�ยเป็นโอกิ�สำ	รั่วิมกิันฟื้้�นฟื้้แหล่งต�นนำ��
จนกิลับม�อุด้มสำมบ้รัณ์	นอกิจ�กิจะสำรั��งควิ�มอุด้มสำมบ้รัณ์
ให�พื้่�นที่่�ที่ำ�กิินในชื่วิ่ิตปรัะจำ�วินัแล�วิ	พื้่�นที่่�สำเ่ขย่วิในชื่มุชื่น
ยังกิล�ยเป็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวิ	และสำรั��งกิิจกิรัรัมกิ�รัท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แบบ	Eco	Tourism	ให�กัิบแขกิผู้้�ม�เย่อนด้�วิย	และกิล�ยเป็น
อัตลักิษณ์ของพื้่�นที่่�ในที่่�สำุด้

01 ท่่องเท่่�ยวเชิิงนิิเวศ บ้้านิมาบ้จัันิท่ร์์

สอบ้ถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิม
กิิจกิรรมท่่องเท่่�ยวเชิิงนิิเวศ ชิุมชินิบ้้านิมาบ้จันิท่ร์
ผู้้้ ใหญ่่วันิดี่ อินิท่ร์พรม
โท่ร. 089-284-1204

ชิุมชินิท่่องเท่่�ยวบ้้านิมาบ้จันิท่ร์ 
www.facebook.com/mapjunlocaltourism

	 กิิจกิรัรัมที่่องเท่ี่�ยวิในชืุ่มชื่น	ได้�แกิ่	กิิจกิรัรัมที่ำ�ฝ�ย
ชื่ะลอนำ��แบบธรัรัมชื่�ติในพ่ื้�นท่ี่�ป่�ชุื่มชื่น	กิิจกิรัรัมเดิ้นป่�
ศกึิษ�ธรัรัมชื่�ติ	กิิจกิรัรัมขบัข่�มอเตอร์ัไซค์วิิบ�กิเอน็ด้โ้ร่ั
โด้ยม่ท่ี่มง�นอ�สำ�สำมัครัป่�ชุื่มชื่นเป็นผู้้�ด้้แลควิ�มปลอด้ภัย
และแนะนำ�ตลอด้เสำ�นที่�งกิ�รัผู้จญภัย	กิิจกิรัรัมท่ี่องเท่ี่�ยวิ
สำวินสำละสำุม�ล่และสำวินผู้ลไม�คุณตุ�ม	คุณต้่	

	 หลังจ�กิท่ี่องเท่ี่�ยวิออกิแรังกัินเต็มท่ี่�	ก็ิถึีงเวิล�พัื้กิผู่้อน
กิ�ยและใจด้�วิยกิิจกิรัรัมสำบ�ย	ๆ 	อย่�งกิ�รัไหวิ�พื้รัะปฏิิบัติธรัรัม
ท่ี่�วัิด้ม�บจันที่ร์ั	กิิจกิรัรัมเร่ัยนร้ั�กิ�รัที่ำ�อ�ห�รัพ่ื้�นบ��นรัะยอง
และเข��พัื้กิในบ��นโฮมสำเตย์	ซึ�งทัี่�งหมด้	5	หลังน่�เป็นบ��น
ของสำม�ชื่กิิในชื่มุชื่นให�ได้�สำมัผู้สัำวิถิีช่ื่�วิบ��นม�บจนัที่ร์ั	
และรัับอ�กิ�ศบรัิสำุที่ธิ�โด้ยตรังจ�กิป่�เข�ย�ยด้�
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02 ล่องคลองลาวนิ ย้อนิร์อยสุนิท่ร์ภูู่่

	 เสำ�นที่�งลำ�คลองสำ�ยปรัะวิัติศ�สำตรั์ที่่�อย้่ในเสำ�นที่�ง
กิ�รัเด้นิที่�งของสำนุที่รัภ่้	กิลบัม�มช่ื่วิ่ิตให�พื้วิกิเรั�ได้�เที่่�ยวิ
ย�อนรัอยพื้่�นที่่�ธรัรัมชื่�ติอันสำมบ้รัณ์

	 ตลอด้ที่�งควิ�มคด้เค่�ยวิของลำ�คลอง	6	กิิโลเมตรั
กิอ่นออกิสำ้ท่ี่ะเล	กัิบ	40	น�ท่ี่ต�มที่�งลอ่งเรัอ่	คอ่เสำ�นที่�ง
ศกึิษ�ควิ�มสำมบร้ัณ์ของธรัรัมชื่�ติป�่ชื่�ยเลน	ด้�วิยพ่ื้�นที่่�
ลำ�นำ��ท่ี่�ปรัะกิอบด้�วิย	3	นำ��	ได้�แก่ิ	นำ��จ่ด้	นำ��กิร่ัอย	และนำ��เค็ม
สำรั��งควิ�มหล�กิหล�ยที่�งพื้นัธกุิรัรัมของพ่ื้ชื่แปลกิต�ที่่�
หยั�งรั�กิตลอด้สำองฝ่�งคลอง	ที่ั�งต�นโกิงกิ�ง	ต�นแสำม	และ
ต�นตะบ้นที่่�อ�ยุย่นกิวิ่�รั�อยปี	

	 เม่�อม่ลำ�นำ��แล�วิ	ย่อมม่วิิถ่ีช่ื่วิิตต�มแนวิลำ�นำ��ต�มม�ด้�วิย
ชื่�วิบ��นแถีบน่�ปรัะกิอบอ�ชื่พ่ื้ปรัะมง	ตกิปล�	ด้กัิป	้และ
ท่ี่�สำำ�คัญค่อ	กิ�รัเล่�ยงหอยน�งรัม	ซึ�งได้�ผู้ลด่้จ�กิรัะบบนิเวิศ
และแหล่งนำ��ท่ี่�สำมบ้รัณ์เหม�ะสำม	ดั้งท่ี่�เห็นได้�จ�กิพื้วิงอ่แปะ
อุปกิรัณ์สำำ�หรัับเพื้�ะเล่�ยงหอยน�งรัมบริัเวิณชื่�นบ��น
ทีุ่กิหลังที่่�อย้่เล่ยบรัิมคลอง

	 รับัรัองวิ�่กิ�รัลอ่งเรัอ่ครัั�งน่�จะสำรั��งปรัะสำบกิ�รัณก์ิ�รั
ล่องเร่ัอท่ี่�รั�ยล�อมด้�วิยรัะบบนิเวิศอุด้มสำมบ้รัณ์ในแบบท่ี่�พื้บ
ได้�เฉพื้�ะที่่�คลองล�วินแห่งน่�เที่่�นั�น

สอบ้ถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิม
กิลุุ่่มวิสาหกิิจท่่องเท่่�ยวชิุมชินิคลุ่องลุ่าวนิ 
เท่ศบ้าลุ่ตำำาบ้ลุ่สุนิท่รภู่้่
โท่ร. 097-129-4821

กิลุุ่่มวิสาหกิิจท่่องเท่่�ยวคลุ่องลุ่าวนิ
www.facebook.com/กิลุุ่่มวิสาหกิิจท่่องเท่่�ยวคลุ่องลุ่าวนิ
-111790053674678/
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	 ด้�วิยภ้มิปรัะเที่ศท่ี่�ติด้ที่ะเล	จังหวัิด้รัะยองจึงม่ควิ�มพิื้เศษ
ท่ี่�ลำ�นำ��	3	แบบ	นั�นจึงเป็นท่ี่�ม�ของพื้รัรัณพ่ื้ชื่เอกิลักิษณ์ของ
ภ�คตะวัินออกิท่ี่�ควิรัค่�แก่ิกิ�รัอนุรัักิษ์	เพื้�ะพัื้นธ์ุ	และเผู้ยแพื้ร่ั
ควิ�มรั้�ให�กิับผู้้�เข��ชื่ม

	 บนพ่ื้�นท่ี่�กิว่ิ�	2,500	ไรัข่องสำวินพื้ฤกิษศ�สำตร์ัรัะยอง	
เปน็แหลง่อนุรักัิษท์ี่รัพัื้ย�กิรัรัะบบนิเวิศพ่ื้�นท่ี่�ชืุ่ม่นำ��	โด้ย
ต�นไม�น�อยใหญ่เหล่�น่�จะที่ำ�หน��ที่่�ยึด้เกิ�ะตลิ�งชื่�ยฝ่�ง
ไม่ให�พัื้งที่ล�ยลง	พื้รั�อมกัิบป้องกัินนำ��เค็มล�นที่ะลักิเข��แผู่้นดิ้น
จ�กิควิ�มสำมบ้รัณ์ที่ั�งหมด้ที่่�ว่ิ�ม�น่�	จึงเป็นแหล่งที่่�อย้่
ของพื้่ชื่พื้รัรัณและสำัตวิ์น�อยใหญ่ห�ย�กิในที่�องถีิ�น
	 กิิจกิรัรัมท่ี่�พื้ล�ด้ไม่ได้�จึงเป็นกิ�รัศึกิษ�พื้รัรัณไม�ที่�องถิี�น
และรัะบบนิเวิศผู่้�นเสำ�นที่�งท่ี่�คุณเล่อกิได้�เอง	ไม่ว่ิ�จะเป็น
กิ�รัป่�นจักิรัย�น	พื้�ยเรั่อค�ยักิ	หรั่อล่องเรั่อที่�องแบน

03 สวนิพิ่ฤกษศาสติร์์ร์ะยอง

สอบ้ถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิม
สวนิพฤกิษศาสตำร์ระยอง หม้่ 2 ตำำาบ้ลุ่ชิากิพง อำาเภู่อแกิลุ่ง 
โท่ร. 0-3863-8880 ถึึง 1

สวนิพฤกิษศาสตำร์ระยอง 
www.facebook.com/rayongbotanic

ลัด้เล�ะเกิ�ะแกิ่งชื่มธรัรัมชื่�ติ	โด้ยไฮไลต์ของที่่�น่�ค่อ
‘ป่�เสำม็ด้ดึ้กิด้ำ�บรัรัพ์ื้’	ป่�เสำม็ด้อ�ยุกิว่ิ�พัื้นปีที่่�อุด้มสำมบ้รัณ์
ที่่�สำดุ้	และ	‘แพื้หญ��หนังหม�’	แพื้กิอหญ��ที่่�หยั�งรั�กิลง
ถึีง	1	เมตรั	ที่บัถีมกินัจนกิล�ยเป็นแพื้ที่่�แข็งแรังรับันำ��หนกัิ
คนยน่ได้�	กิล�ยเปน็พื้รัรัณพ่ื้ชื่ที่่�ต่�นต�และห�ชื่มได้�ย�กิ

	 สำำ�หรับัคนรักัิธรัรัมชื่�ติ	ขอบอกิว่ิ�พื้ล�ด้ไมไ่ด้�	เพื้รั�ะ
ที่่�น่�ค่อผู้่นป่�ชื่�ยเลนธรัรัมชื่�ติที่่�ยังคงควิ�มสำมบ้รัณ์
ม�กิที่่�สำุด้แห่งหนึ�งของปรัะเที่ศไที่ยเลยที่่เด้่ยวิ
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	 ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี	จัดงานสั์มิมินา	SCG	Chemicals
Digest	ครั�งทีี่�	2	ประจำาปี	2563	ในหััวข้้อ	“วิเคราะห์ัเศรษฐกิิจ
ฝ่า่วกิิฤต	COVID-19”	เพ่ื่�อใหัล้กูิคา้ผูู้ป้ระกิอบกิารกิลุ�มิ
อุตส์าหักิรรมิพื่ลาส์ติกิและผูู้้แที่นจำาหัน�ายได้รับข้้อมิูล
กิารวเิคราะหัแ์นวโน้มิภาวะเศรษฐกิิจในป	ี2564	รวมิถึึง
ประเด็นทีี่�น�าส์นใจต�าง	ๆ 	ที่ี�มิผีู้ลกิระที่บต�อเศรษฐกิิจและ
อุตส์าหักิรรมิพื่ลาส์ติกิอย�างเจาะลึกิ	เช่�น	ส์ถึานกิารณ์์
กิารแพื่ร�ระบาดข้อง	COVID-19		ที่ี�ยังคงเป็นความิ
ที่้าที่ายหัลักิข้องทีุ่กิอุตส์าหักิรรมิ
 

 งานเส์วนาในครั�งนี�ได้รับเกีิยรติจากิวิที่ยากิรผูู้้ที่รงคุณ์วุฒิิ
ด้านเศรษฐกิิจ	กิารเงิน	กิารลงทุี่น	ได้แกิ�	ดร.	กิอบศักิดิ�	ภูตระกูิล
รองผูู้้จัดกิารใหัญ่�	ธุนาคารกิรุงเที่พื่	จำากิัด	(มิหัาช่น)

SCG HOSTS “SCG CHEMICALS DIGEST 2020”
TO SHARE ECONOMIC ANALYSIS AND EQUIP BUSINESS OWNERS 
FOR THE PLANNING OF THEIR 2021 BUSINESS STRATEGIES.

เอสซีีจีี จัีดงาน “SCG Chemicals Digest 2020”
ชวนผู้้�ประกอบการร่วมฟัังการวิเคราะห์์เศรษฐกิจี เตรียมความพร�อม
วางแผู้นกลยุทธ์์ธ์ุรกิจีปี 2564

คุณ์นริศ	ส์ถึาผู้ลเดช่า	หััวหัน้าเจ้าหัน้าทีี่�บริหัาร	ศูนย์วิเคราะห์ั
เศรษฐกิิจ	ทีี่เอ็มิบี	และคุณ์มินตรี	ศรไพื่ศาล	ประธุานเจ้าหัน้าทีี่�
บรหิัาร	บมิจ.หัลกัิที่รพัื่ย	์เมิย์แบงกิ	์กิมิิเอง็	(ประเที่ศไที่ย)
มิาร�วมิแลกิเปลี�ยนมุิมิมิองที่างเศรษฐกิิจและส์ถึานกิารณ์์โลกิ
โดยมีิ	คุณ์สุ์ที่ธิุชั่ย	หัยุ�น	นักิส่์�อส์ารมิวลช่นและพิื่ธีุกิรแถึวหัน้า
ข้องไที่ยใหั้เกิียรติเป็นผูู้้ดำาเนินรายกิาร

	 ปิดท้ี่ายงานสั์มิมินาด้วยกิารวิเคราะห์ั	“แนวโน้มิธุุรกิิจ
ปิโตรเคมิีช่�วงครึ�งแรกิข้องปี	2564”	โดยคุณ์กิิตติพื่งษ์	
ส์านโอฬาร	Demand	Management	Manager	ธุุรกิิจ
เคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี	เพื่่�อเป็นข้้อมิูลในกิารวางแผู้นธุุรกิิจ
และช่�วยส์�งเส์ริมิความิส์ามิารถึในกิารแข้�งข้ันใหั้กิับ
ลูกิค้าเพื่่�อกิารเติบโตอย�างยั�งย่น
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SCG TEAMS WITH 180 PARTNERS ADOPTING CIRCULAR ECONOMY 
IN TACKLING GLOBAL ENVIRONMENTAL EMERGENCY 
OFFERING 4 SOLUTIONS TO SURVIVE DROUGHT, POVERTY, PM 2.5
DUST AND WASTE PROBLEM

เอสซีีจีีจัีบมือ 180 พันธ์มิตร
แก�วิกฤตสิ�งแวดล�อมโลก ด�วยแนวคิดเศรษฐกิจีห์มุนเวียน
ชง 4 ทางรอด แก�ปัญห์าภััยแล�ง ความยากจีน ฝุุ่�น PM 2.5 และการจีัดการขยะ

	 นายรุ่่�งโรุ่จน์	รุ่ังสิิโยภาสิ	กรุ่รุ่มการุ่ผู้้�จัดการุ่ใหญ่�		เอสิซีีจี	และ

นายธนวงษ์์	อารีุ่รัุ่ชชก่ล	ปรุ่ะธานคณะกรุ่รุ่มการุ่การุ่พััฒนาอย�างยั�งยืน

เอสิซีจี	ีจับมือ	180	พันัธมิตรุ่	จากทุ่กภาคสิ�วน	ทีุ�มจีดุยืนเดยีวกันในการุ่

ใช�ทุรุ่ัพัยากรุ่ให�ค่�มค�า	รุ่�วมแถลงความคืบหน�าการุ่ขัับเคลื�อนแนวคิด

เศรุ่ษ์ฐกิจหม่นเวียน	ในงาน	SD Symposium 2020 “Circular Economy:
Actions for Sustainable Future เพ่ั�อรุ่ะดมความเห็นแก�ปัญ่หาให�กับ
ปรุ่ะเทุศ	และปรุ่ะชาชน	ทีุ�ได�รัุ่บความเดือดรุ่�อนจากวิกฤตความแปรุ่ปรุ่วน

ขัองสิภาพัภ้มิอากาศ	ปัญ่หาฝุ่่�น	PM	2.5	ปัญ่หาภัยแล�ง	นำ�าทุ�วม

ความเสีิ�ยงขัาดแคลนทุรัุ่พัยากรุ่ธรุ่รุ่มชาติ	ปัญ่หาขัยะพัลาสิติกทีุ�เพ่ั�มข้ั�น

จากโควดิ-19	นับเปน็กล่�มพันัธมติรุ่เขั�มแข็ัง	ทีุ�เตบิโตอย�างรุ่วดเร็ุ่วจาก

45	รุ่ายในปทีุี�ผู้�านมา	เปน็	180	รุ่าย	ซี่�งปนีี�		ได�รุ่�วมกนันำาหลกัเศรุ่ษ์ฐกจิ

หม่นเวียน	มาเป็นทุางออกแก�ปัญ่หาพ่ั�นฐาน	4	ด�านทีุ�เป็นพ่ั�นฐานความเป็นอย้�

และเศรุ่ษ์ฐกิจขัองปรุ่ะเทุศและขัองโลก	คือ
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 1. สร้า้งร้ะบบน้ำำ�าหมุนุ้ำเวียีน้ำ ใหัพ้ื่รอ้มิรบัวกิิฤตแลง้
รุนแรงในปีหัน้า	โดยส์นับส์นุนให้ัคนไที่ยพื่ึ�งพื่าตนเอง
เรยีนรูก้ิารจัดรปูที่ี�ดนิและใช่เ้ที่คโนโลยี	ควบคู�กิบักิารให้ั
ความิรู้กิารเกิษตรแกิ�เกิษตรกิรและคนกิลับค่นถิึ�นจากิพิื่ษ
เศรษฐกิิจโควิด-19	และเชิ่ญ่ช่วนรัฐบาลร�วมิข้ยายให้ั
ครอบคลมุิที่ั�วประเที่ศ	ไปพื่ร้อมิกัิบที่ี�ภาคเอกิช่นดำาเนนิ
กิาร	เพ่ื่�อช่�วยลดความิเหัล่�อมิลำ�า	ฟื้้�นคน่เศรษฐกิิจช่มุิช่น
และเพื่ิ�มิผู้ลผู้ลิตเกิษตรใหั้ไที่ยเป็นครัวโลกิในที่ี�ส์ุด			
 2. ส่งเสริ้มุเกษตร้ “ปลอดการ้เผา 100%” ในปี	2022
(พื่.ศ.2565)	เพื่่�อลดฝุ่่น	PM	2.5	ลดโลกิร้อน	และส์ร้าง
รายได้	25,000	ล้านบาที่ต�อปี	โดยหัมุินเวียนวัส์ดุเหัล่อใช้่
เช่�น	ตอซีังใบข้้าว	ใบอ้อย	ซีังข้้าวโพื่ด	มิาแปรรูปเป็น
พื่ลังงานชี่วมิวล	อาหัารสั์ตว์	บรรจุภัณ์ฑ์์	รวมิถึึงส์นับส์นุน
เที่คโนโลยีเพื่ิ�มิผู้ลผู้ลิตที่างกิารเกิษตร	โดยเกิษตรกิร
ไมิ�จำาเป็นต้องเป็นเจ้าข้องเอง		ด้วยกิารจัดตั�งกิองทุี่นชุ่มิช่น
เส์ริมิส์ร้างรายได้ที่ี�มิั�นคง		

3. การ้ยกร้ะดับการ้จััดการ้ขยะพลาสติกให้เปน็้ำวีาร้ะ
แหง่ชาติ โดยปรบัปรงุหัรอ่เพื่ิ�มิเตมิิกิฎหัมิายกิารจดักิาร
ข้ยะพื่ลาส์ตกิิอย�างจรงิจงั	มีิโรดแมิป	มีิเปา้หัมิายช่ดัเจน
มีิกิารที่ำางานทีี่�เป็นรูปธุรรมิ	และเปิดโอกิาส์ให้ัทุี่กิภาคส์�วน
ดำาเนนิกิารไปพื่รอ้มิกินั	(Plastic	Waste	Management	
System	Roadmap)	รวมิถึึงออกิมิาตรกิารส์นับส์นุนสิ์นค้า
รีไซีเคิล	และให้ัสิ์ที่ธิุพิื่เศษที่างภาษีเป็นแรงจูงใจให้ัผูู้้ประกิอบ
ธุุรกิิจรีไซีเคิลข้ยะพื่ลาส์ติกิ	 	 	 							
4.เศร้ษฐกจิัหมุุน้ำเวียีน้ำใน้ำอุตสาหกร้ร้มุวัีสดุก่อสร้า้ง
เพ่ื่�อพื่ลิกิวงกิารกิ�อส์ร้างสู์�	Green	and	Clean	Construction
โดยรฐัเปน็ตน้แบบกิำาหันดแนวที่างกิารจัดซี่�อจดัจา้งใน
โครงกิารส์าธุารณ์ูปโภคข้ั�นพื่่�นฐานข้นาดใหัญ่�	โดยใช่้
เที่คโนโลยจีดักิารที่รพัื่ยากิรใหัเ้กิิดประส์ทิี่ธิุภาพื่ส์งูส์ดุ
ลดวัส์ดุเหัลอ่ที่ิ�งให้ันอ้ยทีี่�ส์ดุ	หัรอ่กิารใช้่วสั์ดุเป็นมิติรกัิบ
สิ์�งแวดล้อมิทีี่�ส์ามิารถึหัมุินเวียนกิลับมิาใช้่ใหัมิ�ได้	และมิอบ
ส์ิที่ธุิพื่ิเศษที่างภาษี			
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	 ส์ำาหัรับ	เอส์ซีีจี		ได้ตั�งเป้าหัมิายลดกิารปล�อยกิ๊าซี
เรอ่นกิระจกิ	เดนิหันา้องคก์ิรส์ู�	Net	Zero	ภายในป	ี2050	
(พื่.ศ.	2593)	เพ่ื่�อส์นับส์นุนกิารควบคุมิอุณ์หัภูมิิเฉลี�ยข้องโลกิ
ไมิ�ให้ัส์งูข้ึ�นเกิินกิว�า	1.5	องศาเซีลเซียีส์	ตามิความิตกิลง
ปารสี์	(Paris	Agreement)	นอกิจากินี�	ไดเ้ลง็เหัน็ว�าจากิ
ปัญ่หัากิารเปลี�ยนแปลงส์ภาพื่ภูมิิอากิาศ	และปัญ่หัา
ข้ยะทีี่�รุนแรงมิากิขึ้�นในปัจจุบัน	จึงได้นำาแนวคิดเศรษฐกิิจ
หัมุินเวียนมิาประยุกิต์ใช้่ในกิารดำาเนินธุุรกิิจ	เพ่ื่�อให้ับรรลุ
จุดมุิ�งหัมิายด้านกิารพัื่ฒินาอย�างยั�งย่น	โดยกิำาหันดกิลยุที่ธ์ุ
ไว้ดังนี�

 ธุุร้กิจัแพคเกจัจิั�ง	มุิ�งเน้นกิารดำาเนินธุุรกิิจตามิแนวคิด
เศรษฐกิิจหัมิุนเวียน	 โดยกิารพื่ัฒินาผู้ลิตภัณ์ฑ์์ใหั้
ส์ามิารถึกิลับมิารไีซีเคลิหัรอ่ใช่ซ้ีำ�าได	้และบรหิัารจดักิาร
ตลอดหั�วงโซี�อุปที่าน	เพื่ิ�มิส์ัดส์�วนกิารเกิ็บกิลับเข้้าส์ู�
กิระบวนกิารผู้ลิตอย�างครบวงจร				
 ธุุร้กิจัเคมิุคอลส์ มิุ�งเน้นกิารใช่้เที่คโนโลยีในกิาร
ข้บัเคล่�อนเศรษฐกิิจหัมินุเวยีนตลอดที่ั�ง	Supply	chain	
ตั�งแต�กิารออกิแบบผู้ลิตภัณ์ฑ์์	ทีี่�เพิื่�มิกิารรีไซีเคิล	ได้มิากิขึ้�น
เช่�น	Mono-materials	กิารพื่ัฒินาเที่คโนโลยีที่ี�รีไซีเคิล
ข้ยะพื่ลาส์ติกิกิลับมิาเป็นวัตถุึดิบในสั์ดส์�วนทีี่�สู์งขึ้�น	ส์�งเส์ริมิ
กิารคัดแยกิ	และรวบรวมิข้องเสี์ยกิลับมิาใช้่ใหัมิ�	ผู้�านชุ่มิช่น
ไร้ข้ยะ	และกิารจัดที่ำาธุนาคารข้ยะ	โดยใช้่	Digital	Platform
เป็นเคร่�องมิ่อในกิารจัดกิาร	
 ธุุร้กิจัซีีเมุน้ำต์และผลิตภััณฑ์์ก่อสร้้าง	มุิ�งเน้นกิารใช้่
เที่คโนโลยีผู้ส์มิผู้ส์านกัิบนวัตกิรรมิเพื่่�อกิารพัื่ฒินา
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบริกิาร	ทีี่�ตอบโจที่ย์ผูู้้บริโภคและเป็นมิิตรต�อ
ส์ิ�งแวดลอ้มิ	ภายใตฉ้ลากิ	“SCG	Green	Choice”	ตั�งแต�
กิารผู้ลิตสิ์นค้าทีี่�มีิส์�วนผู้ส์มิข้องวัส์ดุรีไซีเคิล	สิ์นค้าส์ำาเร็จรูป
ทีี่�ลด	waste	ในกิระบวนกิารติดตั�ง	สิ์นค้าและบริกิารทีี่�ลด
กิารใช้่พื่ลังงานหัร่อนำาพื่ลังงานหัมุินเวียนมิาใช้่	เช่�น
พื่ลังแส์งอาที่ิตย์	มิุ�งไปส์ู�	‘Green	Living	and	Green	
Society’	รวมิถึึงกิารนำาข้องเหัลอ่ใช่ก้ิลับมิาใช่ป้ระโยช่น์	
‘Turn	Waste	to	Wealth’	ส์ร้างประโยช่น์ใหั้กิับส์ังคมิ
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