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ABOUT

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.

ปีี 2020 ทีเ� ต็มไปีด้วยบททดสอบรอบด้�นกำ�ลังจะผ่่�นพ้นไปีอีกปีี เร�ทุกคน
ต่�งก็เผ่ชิญทัง� อุปีสรรคและคว�มท้�ท�ยทีท� �ำ ให้ได้เรียนรู้ ปีรับตัว เพ่อ� ก้�วต่อไปี
ข้้�งหน้�ได้อย่�งเข้้มแข้็ง และรอบคอบยิง� กว่�เดิม สถ�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบ�ด
ข้องไวรัสโควิด-19 แม้จะเปี็นวิกฤตครั�งใหญ่ข้องโลก แต่ก็ทำ�ให้เร�ได้เห็น
ศัักยภ�พและคว�มร่วมม่อร่วมใจทีเ� กิดข้้น� ข้องแต่ละภ�คส่วน ท่�มกล�งปีัญห�
แม้ในห้วงย�มที�ม่ดมิดที�สุด พลังแห่งคว�มร่วมม่อก็จะเปี็นแสงสว่�งส่องให้
มองเห็นหนท�งข้้�งหน้�เสมอ
All Around Plastics ฉบับนี� ข้อชวนผู่อ้ �่ นทุกท่�นม�พบกับเร่อ� งร�วทีน� �่ สนใจ
จ�กพลังข้องคว�มร่วมม่อเพ่อ� ข้ับเคล่อ� นโลกให้ดกี ว่�เดิม ไม่ว�่ จะเปี็นคว�มร่วมม่อ
ในก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่�อตอบรับ Megatrends สำ�คัญอย่�งเทรนด์
สุข้ภ�พ ดิจทิ ลั และคว�มยัง� ย่น คว�มร่วมม่อในก�รสร้�งสรรค์สนิ ค้�ทีต� อบโจทย์
คว�มต้องก�รข้องผู่ใ้ ช้ง�นปีล�ยท�ง และเพิม� ปีระสิทธิิภ�พก�รทำ�ง�น รวมถ้ง
คว�มร่วมม่อในก�รแก้ไข้ปีัญห�สิง� แวดล้อมระดับโลกอย่�งเร่อ� งภ�วะโลกร้อน
ก�รบริห�รจัดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� และก�รจัดก�รข้ยะ ซ้�งทั�งหมดนี�
จะสำ�เร็จลุลว่ งไปีได้ย�กห�กข้�ดคว�มเข้้�ใจทีถ� กู ต้องและก�รปีระส�นพลังจ�ก
ทุกภ�คส่วนเพ่�อมุ่งสู่เปี้�หม�ยเดียวกัน
ทีมง�นหวังเปี็นอย่�งยิง� ว่�เน่อ� ห�ทีค� ดั สรรม�นำ�เสนอในครัง� นีจ� ะช่วยเปีิด
มุมมองใหม่ ๆ ทีจ� ะเปี็นปีระโยชน์ตอ่ ก�รดำ�เนินธิุรกิจข้องทุกท่�น เพ่อ� เตรียมพร้อม
เข้้�สูปี่ ี 2021 และข้อให้ปีใี หม่นเ�ี ปี็นอีกปีีทด�ี สี �ำ หรับทุกท่�นในก�รริเริม� สร้�งสรรค์
สิ�งใหม่ ๆ ให้กับธิุรกิจ และข้ับเคล่�อนโลกใบนี�ให้ดียิ�งข้้�น
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เรื่่�องจากปก

ค้้นหาโอกาสทางธุุรกิจแห่งอนาค้ตกับศููนย์์ i2P
แหล่่งรวมไอเดีีย์เพื่่�อสร้างสรรค้์นวัตกรรมที�ตอบโจทย์์ค้วามต้องการผูู้้บริโภค้ย์ุค้ใหม่
DISCOVER NEW BUSINESS OPPORTUNITIES WITH I2P CENTER
THE HUB OF INNOVATIVE IDEAS THAT ANSWER THE NEEDS OF
NEW GENERATIONS OF CONSUMERS
ในยุุคดิิจิทัิ ลั ทั่โ� ลกมี่การเปล่ยุ� นแปลงไปรวดิเร็วกว่าทั่เ� คยุ ผู้้ป� ระกอบการ
จิึงต้�องเร่งสร�างสรรค์ไอเดิ่ยุให้�สอดิรับกับความีต้�องการของผู้้บ� ริโภค
อยุ่างแทั�จิริงเพื่่อ� ทั่จิ� ะอยุ้ร่ อดิ เต้ิบโต้ และแข่งขันไดิ�อยุ่างมี่ประสิทัธิิภาพื่
เมี่อ� ผู้นวกเข�ากับสถานการณ์์วกิ ฤต้ทั่อ� าจิเกิดิข้น� ไดิ�โดิยุไมี่ทันั ต้ัง� รับ
เช่่น การแพื่ร่ระบาดิของโควิดิ-19 ซึ่ึง� ก่อให้�เกิดิมีาต้รฐานการใช่�ช่ว่ ต้ิ
ร้ปแบบให้มี่ (New Normal) ก็ไดิ�กลายุเป็นบทัเรียุนสำาคัญให้�ผู้ป�้ ระกอบการ
ธิุรกิจิยุุคให้มี่ต้อ� งต้่น� ต้ัว เต้รียุมีพื่ร�อมีปรับต้ัว พื่ัฒนาสินค�า ห้รือบริการ
ให้�ต้อบโจิทัยุ์ผู้บ้� ริโภคอยุ้เ่ สมีอ และต้�องทัำาให้�ไดิ�อยุ่างรวดิเร็วอ่กดิ�วยุ

การจิะสร�างสรรค์สินค�าให้�สอดิคล�องกับเทัรนดิ์โลก ไมี่ว่าจิะเป็น
Health & Well Being, Digitization และเทัรนดิ์ทัค�่ นรุน่ ให้มี่ห้นั มีาใส่ใจิ
กันมีากข้น� อยุ่าง Sustainbility ให้�ไดิ�นนั� ทัุกธิุรกิจิต้่างต้�องเร่งพื่ัฒนา
นวัต้กรรมีให้�ต้อบโจิทัยุ์ให้�ไดิ�มีากทั่ส� ดิุ อาทัิ เมี่อ� กล่าวถึงปัญห้าสิง� แวดิล�อมี
ซึ่ึง� เป็นห้นึง� ในห้ัวข�อห้ลักทั่ธิ� รุ กิจิในแวดิวงพื่ลาสต้ิกให้�ความีสำาคัญเป็น
พื่ิเศษ ทัุกภาคส่วนต้ลอดิทััง� Value Chain ก็ต้อ� งเร่งทัำาความีเข�าใจิ
วงจิรของสินค�า พื่ัฒนาการผู้ลิต้สินค�าโดิยุคำานึงถึงคุณ์ค่าของทัรัพื่ยุากร
ไปจินถึงการนำาเทัคโนโลยุ่เข�ามีาช่่วยุเปล่ยุ� นขยุะห้ลังการใช่�งานปลายุทัาง
ให้�กลายุเป็นผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ให้มี่อก่ ครัง� สอดิคล�องกับห้ลักเศรษฐกิจิห้มีุนเวียุน
(Circular Economy) อันเป็นวาระสำาคัญระดิับโลกในขณ์ะน่� รวมีถึง
สร�างความีร่วมีมี่อกับภาครัฐ เอกช่น และภาคประช่าช่นเพื่่อ� ให้�สามีารถ
ขับเคล่�อนทัั�ง Value Chain ไปไดิ�อยุ่างมี่ประสิทัธิิภาพื่
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ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี ร่วมิส์ร้างส์รรค์คุณค่า
มิุ่งพััฒนานวัตกิรรมิ
ด้้วยเหตุุนี้ธุ�้ รุ กิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซี้จที่้ ใ�้ ห้ความิส์ำาคัญกิับ
กิารพััฒนี้าเที่คโนี้โลย้และนี้วัตุกิรรมิมิาโด้ยตุลอด้ จึงไมิ่หยุด้
มิองหาโอกิาส์ที่้�จะคิด้ค้นี้ส์ร้างส์รรค์นี้วัตุกิรรมิใหมิ่ ๆ
เพั่อ� ให้ได้้ส์นี้ิ ค้าและบริกิารที่้ด้� ย้ ง�ิ ขึ้ึนี้� อย่เ่ ส์มิอ มิุง่ เนี้้นี้ให้
ส์ามิารถตุอบโจที่ย์ความิตุ้องกิารขึ้องล่กิค้าและผู้่บ้ ริโภค
ที่้เ� ปล้ย� นี้ไปตุามิเที่รนี้ด้์โลกิได้้ที่นี้ั ที่่วงที่้ รวมิถึงให้ความิส์ำาคัญ
ตุ่อกิารเส์ริมิส์ร้างคุณภาพัชี้วตุิ ขึ้องผู้่ค้ นี้ให้ด้ขึ้้ นี้�ึ และเป็นี้มิิตุร
ตุ่อส์ิ�งแวด้ล้อมิมิากิขึ้ึ�นี้
คุุณนิิวัฒ
ั นิ์ อธิิวัฒ
ั นิานินิท์์ Chief Technology Officer
(CTO) – Polyolefins and Vinyl ธิุรกิิจเคุมิิคุอลส์์ เอส์ซีีจี
อธุิบายถึงแนี้วคิด้ที่้�ผู้ลักิด้ันี้ให้ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซี้จ้
ส์ามิารถพััฒนี้านี้วัตุกิรรมิได้้เร็วและมิ้ประส์ิที่ธุิภาพัว่า
นี้อกิจากิมิุง่ มิันี้� ในี้กิารวิจยั พััฒนี้าเที่คโนี้โลย้และนี้วัตุกิรรมิ
จากิภายในี้องค์กิรเองแล้ว เอส์ซีีจยัี งั เชื่่อ� ในิพลังของ
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กิาร Collaboration ไมิ่วัา่ จะเป็็นิคุวัามิร่วัมิมิ่อกิันิของ
แต่่ละหนิ่วัยังานิภายัในิองคุ์กิร คุวัามิร่วัมิมิ่อกิับเคุร่อข่ายั
หนิ่วัยังานิภายันิอกิ และกิับลูกิคุ้า ในี้หลายปีมิานี้้เ� อส์ซี้จ้
จึงได้้ขึ้ยบั เป้าหมิาย เพัิมิ� บที่บาที่ในี้กิารใชี้ที่กิุ ความิเชี้ย� วชีาญ
และที่รัพัยากิรที่้มิ� มิ้ าร่วมิ Co-creation กิับล่กิค้า และผู้่มิ้ ้
ส์่วนี้เกิ้ย� วขึ้้องตุลอด้ที่ัง� Value Chain ที่ัง� ภายในี้ประเที่ศ
และตุ่างประเที่ศเพั่�อพััฒนี้าไอเด้้ยใหมิ่ ๆ ตุั�งแตุ่ระด้ับ
Concept Design มิุ่งส์ร้างส์ินี้ค้าที่้�ส์ามิารถตุอบโจที่ย์
เที่รนี้ด้์โลกิและตุรงใจผู้่้บริโภคยุคใหมิ่ได้้อย่างแที่้จริง
เพราะกิุญแจส์ำาคุัญของกิารพัฒนิานิวััต่กิรรมิให้ส์าำ เร็จ
ได้้ท์นิั กิารเป็ลียั� นิแป็ลงของโลกิป็ัจจุบนิั กิ็คุอ่ กิารนิำา
คุวัามิเชื่ียั� วัชื่าญเฉพาะท์างและองคุ์คุวัามิรูท์้ ห� ี ลากิหลายั
ของแต่่ละฝ่่ายัมิาร่วัมิกิันิ
นี้อกิจากินี้้�ในี้ยุคที่้�ทีุ่กิอย่างแขึ้่งขึ้ันี้กิันี้ด้้วยความิเร็ว
เอส์ซี้จไ้ ด้้นี้ำาเที่คโนี้โลย้ด้จิ ที่ิ ลั หลายอย่างเขึ้้ามิาชี่วยให้

กิารพััฒนี้านี้วัตุกิรรมิเป็นี้ไปได้้รวด้เร็วยิง� ขึ้ึนี้� และชี่วยเพัิมิ�
ความิแมิ่นี้ยำาให้กิบั กิระบวนี้กิารตุ่าง ๆ ไมิ่วา่ จะเป็นี้กิารเกิ็บ
ความิตุ้องกิารขึ้องล่กิค้า (VOC) ด้้วยระบบด้ิจที่ิ ลั กิารใชี้
เที่คโนี้โลย้ชีว่ ยวิเคราะห์ขึ้อ้ มิ่ลประมิวลผู้ลส์ำาหรับกิารพััฒนี้า
ส์ินี้ค้า ไปจนี้ถึงระบบพััฒนี้าส์ินี้ค้าตุ้นี้แบบด้้วย Computer
Simulation เป็นี้ตุ้นี้ ไมิ่วา่ ความิตุ้องกิารขึ้องอนี้าคตุจะหมิุนี้
ไปไวแค่ไหนี้ เอส์ซี้จ้กิ็ส์ามิารถกิ้าวตุามิได้้ที่ันี้
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ศููนย์์ i2P พัลังแห่่งความิร่วมิมิือ
กิ้าวส์ู่ความิส์ำาเร็จร่วมิกิัน
จากิแนี้วคิด้ขึ้้างตุ้นี้ ศ่นี้ย์ i2P จึงถ่อกิำาเนี้ิด้ขึ้ึนี้� และเริมิ�
ด้ำาเนี้ินี้กิารตุัง� แตุ่ปลายปี 2019 โด้ยมิุง่ หวังเป็นี้ค่ค่ ด้ิ เค้ยง
ขึ้้างล่กิค้า ใชี้ความิชีำานี้าญด้้านี้ตุ่าง ๆ มิาชี่วยส์นี้ับส์นีุ้นี้
ให้ลกิ่ ค้า ค่ค่ า้ และองค์กิรตุ่าง ๆ ส์ามิารถพััฒนี้าผู้ลิตุภัณฑ์์
ตุลอด้จนี้นี้วัตุกิรรมิใหมิ่ ๆ ที่้�ส์ามิารถตุอบโจที่ย์ตุลาด้
อนี้าคตุได้้

Gateway to Collaborate
ประตุ่บานี้ใหญ่ขึ้องศ่นี้ย์ i2P พัร้อมิเปิด้ตุ้อนี้รับล่กิค้า
ในี้ทีุ่กิแวด้วงธุุรกิิจที่้ส์� นี้ใจมิองหาไอเด้้ย ส์ร้างส์รรค์ส์นี้ิ ค้า
ใหมิ่ ๆ และโอกิาส์ที่างธุุรกิิจใหมิ่ ๆ หร่อตุ้องกิารค่ค่ ด้ิ เพั่อ�
ชี่วยแกิ้ไขึ้ปัญหา โด้ยที่้� i2P เราเริ�มิตุั�งแตุ่กิารแบ่งปันี้
ประส์บกิารณ์ องค์ความิร่้ แลกิเปล้�ยนี้ขึ้้อมิ่ล insights
เพั่อ� วิเคราะห์เกิ้ย� วกิับเที่รนี้ด้์กิารตุลาด้ เที่คโนี้โลย้ และ
ความิตุ้องกิารขึ้องผู้่บ้ ริโภคในี้ปัจจุบนี้ั จนี้ถึงอนี้าคตุ บอกิเล่า
ผู้่านี้โซีนี้จัด้แส์ด้งส์ินี้ค้าที่้เ� ป็นี้ Success Case จากินี้วัตุกิรรมิ
ขึ้องธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซี้จ้ ซีึง� ในี้ปัจจุบนี้ั หยิบเอานี้วัตุกิรรมิ
ที่้ตุ� อบโจที่ย์ยคุ New Normal ไมิ่วา่ จะเป็นี้เร่อ� ง Health &
Well Being, Online & Digitization และ Sustainability
มิานี้ำาเส์นี้อเพั่อ� จุด้ประกิายความิคิด้ ชี่วยตุ่อยอด้ไอเด้้ย
ที่างธุุรกิิจให้กิับผู้่้เขึ้้ามิาเย้�ยมิชีมิ
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Innovate
ศ่นี้ย์ i2P มิ้วธุิ กิ้ ารที่ำางานี้เส์มิ่อนี้เป็นี้ที่้มิเด้้ยวกิันี้กิับล่กิค้า
คอยส์นี้ับส์นีุ้นี้ในี้ทีุ่กิขึ้ันี้� ตุอนี้ ตุัง� แตุ่กิารชี่วยล่กิค้าค้นี้หา
ไอเด้้ยใหมิ่ ๆ จนี้เกิิด้เป็นี้โปรเจ็กิตุ์กิารพััฒนี้าตุ่อยอด้เป็นี้
ส์ินี้ค้าที่้ตุ� อบส์นี้องความิตุ้องกิารขึ้องตุลาด้ร่วมิกิันี้ โด้ยมิ้
ผู้่เ้ ชี้ย� วชีาญคอยให้คำาปรึกิษาครอบคลุมิทีุ่กิด้้านี้ ท์ัง� กิาร
เล่อกิวััส์ดุ้ หร่อออกิแบบส์ูต่รพอลิเมิอร์ท์เ�ี หมิาะส์มิกิับ
ส์ินิคุ้า (Material Formulation) กิารเพิมิ� มิูลคุ่าส์ินิคุ้า
ด้้ วั ยักิารออกิแบบ ไมิ่ วั ่ า จะเป็็ นิ กิารออกิแบบ
เชื่ิงวัิศวักิรรมิ (Engineering Design) หร่อกิารออกิแบบ
ผลิต่ภัณฑ์์ (Product Design) เพั่�อให้ได้้ส์ินี้ค้าที่้�ที่ั�ง
ส์วยงามิและตุอบโจที่ย์กิารใชี้งานี้

แตุ่ที่้�ส์ำาคัญไปกิว่านี้ั�นี้ศ่นี้ย์ i2P ยังชี่วยเร่งกิารส์ร้าง
นี้วัตุกิรรมิได้้ด้ว้ ยโซีนี้ Application Development Center
หร่อพั่นี้� ที่้ส์� าำ หรับข้นิ� รูป็ส์ินิคุ้า (Processing) โด้ยมิ้เคร่อ� งจักิร
ที่้ส์� ามิารถขึ้ึนี้� ร่ปส์ินี้ค้าตุ้นี้แบบได้้หลากิหลาย Application
ภายใตุ้กิารด้่แลให้คาำ แนี้ะนี้ำาขึ้องผู้่เ้ ชี้ย� วชีาญอย่างใกิล้ชีด้ิ
พัร้อมิด้้วยห้องแล็บส์ำาหรับใชี้ที่ด้ส์อบคุณภาพัขึ้องส์ินี้ค้า
(Application Lab) อย่างครบวงจร ที่ำาให้ตุลอด้ที่ัง� กิระบวนี้กิาร
พััฒนี้าส์ินี้ค้าด้ำาเนี้ินี้ไปได้้อย่างรวด้เร็วและคล่องตุัวมิากิยิง� ขึ้นี้�ึ
กิ่อนี้จะตุ่อยอด้ไปส์่กิ่ ระบวนี้กิารผู้ลิตุจริง เร้ยกิได้้วา่ ส์ามิารถ
พััฒนี้าจากิไอเด้้ยไปส์่่ผู้ลิตุภัณฑ์์ได้้อย่างครบวงจร
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Building Success Together
ตุั�งแตุ่เริ�มิด้ำาเนี้ินี้กิารมิา ศ่นี้ย์ i2P ได้้ที่ำางานี้ร่วมิกิับ
องค์กิรจากิหลากิหลายภาคส์่วนี้ไมิ่ว ่าจะเป็นี้ภาครัฐ
หร่อเอกิชีนี้ ครอบคลุมิอุตุส์าหกิรรมิส์ำาคัญ อาที่ิ อุตุส์าหกิรรมิ
บรรจุภณ
ั ฑ์์อาหาร ยานี้ยนี้ตุ์ เกิษตุรกิรรมิ ระบบส์าธุารณ่ปโภค
และพัลังงานี้ เป็นี้ตุ้นี้
ด้้วยความิพัร้อมิและความิเชี้�ยวชีาญที่างด้้านี้วัส์ดุ้
เที่คโนี้โลย้ กิารออกิแบบ กิารขึ้ึ�นี้ร่ปและที่ด้ส์อบส์ินี้ค้า
ไปจนี้ถึง Facility ตุ่าง ๆ และเคร่อขึ้่ายพัันี้ธุมิิตุรขึ้องเอส์ซี้จ้
ศ่นี้ย์ i2P แห่งนี้้จ� งึ เปร้ยบเส์มิ่อนี้ศ่นี้ย์รวมิโอกิาส์ที่างธุุรกิิจส์่่
อนี้าคตุ เพัราะกิารส์ร้างนี้วัตุกิรรมิจะกิลายมิาเป็นี้กิุญแจ
ส์ำาคัญที่้ชี� ว่ ยให้ธุรุ กิิจส์ามิารถเตุิบโตุได้้อย่างยัง� ย่นี้ ส์ำาหรับ
ล่กิค้าหร่อองค์กิรที่้กิ� าำ ลังขึ้บคิด้มิองหาไอเด้้ยหร่อวิธุกิ้ ารใหมิ่ ๆ
เพั่อ� ให้ตุอบโจที่ย์เที่รนี้ด้์โลกิแห่งอนี้าคตุ ศ่นี้ย์ i2P พัร้อมิ
ที่้ �จะเป็นี้เพั่ �อนี้ค่ ่ค ิด้ เค้ยงขึ้้างพััฒนี้าธุุรกิิจให้เตุิบโตุ
ไปด้้วยกิันี้
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INNOVATION เปิิดโลกนวััตกรรม

Cartesian Robot (5 Axis)

Automation อีีกขั้้�นขั้อีงนวั้ตกรรม
เพื่่�อีเพื่่�มประสิิทธิิภาพื่การทำางาน

AUTOMATION: THE NEXT LEVEL OF INNOVATION
FOR ENHANCED EFFICIENCY
นัับตั้ัง� แตั้่การปฏิิวัตั้ั อุิ ตัุ้ สาหกรรมเม่อุ� ราวั 260 ปีที่แ�่ ล้้วั มนัุษย์์กไ็ ม่เคย์
หย์ุดพััฒนัาเที่คโนัโล้ย์่เพั่�อุให้กระบวันัการในัโรงงานัอุุตั้สาหกรรม
ม่ประสิที่ธิิภาพัสูงขึ้นั�้ เราคิดหาหนัที่างที่่จ� ะผล้ิตั้ได้อุย์่างม่คณ
ุ ภาพัมากขึ้นั�้
รวัดเร็วัขึ้้นั� ใช้้พัล้ังงานันั้อุย์ล้ง แล้ะล้ดการใช้้แรงงานัมนัุษย์์ในัส่วันัที่่ม� ่
ควัามเส่�ย์งกันัมาโดย์ตั้ล้อุด ปัจจุบันัผู้ผล้ิตั้จำานัวันัมากจึงเล้่อุกใช้้

นัวััตั้กรรม Automation ซึ่ึ�งก็ค่อุระบบที่่�เคร่�อุงจักรสามารถที่ำางานั
ได้อุย์่างอุัตั้โนัมัตั้ิมาช้่วัย์เพั่�มประสิที่ธิิภาพัการผล้ิตั้ที่่�จะผล้ักดันัขึ้ีด
ควัามสามารถในัการแขึ้่งขึ้ันัให้พั่งที่ะย์านัขึ้้�นัไปเร่�อุย์ ๆ

11

INNOVATION

การเข้้ามาข้อง Automation ทำำาให้้แต่่ละโรงงาน
สามารถควบคุมต่้นทำุนการผลิต่ได้้ด้ข้ี น้� ทำำาให้้ผลิต่สินค้า
ได้้คณ
ุ ภาพสมำ�าเสมอ สามารถผลิต่และส่งมอบสินค้าได้้
ต่ามกำาห้นด้เวลา เรียกได้้ว่าเป็็นการเพิ�มป็ระสิทำธิิภาพ
เพิม� กำาลังการผลิต่ และยังลด้ความเสีย� งต่่อการเกิด้อุบต่ั เิ ห้ตุ่
ข้องพนักงานในโรงงานได้้อย่างมีนยั สำาคัญ Automation
จึ้งต่อบรับกับสถานการณ์การแข้่งข้ันทำางธิุรกิจึทำีม� ากข้้น�
จึนกลายมาเป็็นพ้�นฐานข้องกระบวนการอุต่สาห้กรรม
แทำบทำุกป็ระเภทำในป็ัจึจึุบัน

Unmanned Stacker

นวอินเต่อร์เทำค เป็็นต่ัวอย่างข้องบริษัทำั ทำีพ� ฒ
ั นาความร้้
ความเชี่ีย� วชี่าญไป็ส้น่ วัต่กรรม Automation จึากพ้น� ฐาน
ทำักษัะการข้้น� ร้ป็ (Machining) ชี่ิน� ส่วนต่่างๆ ไม่วา่ จึะเป็็น
การทำำา Injection mold และ Extrusion Die ส่งให้้แก่บริษัทำั แม่
อย่างบริษัทำั นวพลาสต่ิก รวมถ้งแม่พมิ พ์ชี่นิด้อ้น� ๆ ให้้แก่
บริษัทำั ภายนอก เชี่่น Forging Die, Pattern และ Core Box
สำาห้รับอุต่สาห้กรรมรถยนต่์ รวมทำั�ง Pulp mold และ
Paper mold สำาห้รับอุต่สาห้กรรมอาห้าร รวมถ้งป็ระสบการณ์
ทำำางานในห้ลายอุต่สาห้กรรมร่วมกับเอสซีีจึมี าโด้ยต่ลอด้
ทำำาให้้ในชี่่วง 2-3 ป็ีทำผี� า่ นมา นวอินเต่อร์เทำคจึ้งได้้พฒ
ั นา
ไป็ส้่ Automation Business เพ้อ� รองรับล้กค้าทำัง� ภายในและ
ภายนอกเอสซีีจึี

Automatic Barcode Sticking Machine

Automated Guided Vehicle (AGV)
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Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

คุุณสุุทััศน์์ สุิน์ซื่่�อสุัตย์์กุุล กุรรมกุารผู้้ �จััดกุาร
บริษัทัั น์วอิน์เตอร์เทัคุ จัำากุัด เล่าถ้งแนวทำางการทำำางาน
ข้องบริษััทำว่า ทำี�ผ่านมานวอินเต่อร์เทำคด้ำาเนินธิุรกิจึ
Automation โด้ยย้ด้ความต่้องการข้องล้กค้าเป็็นศู้นย์กลาง
เน้นการสร้างป็ระโยชี่น์ส้งสุด้จึากการลงทำุนทำี�คุ้มค่า
(cost-effectiveness) การทำำางานจึะต่้องเริม� จึากการเก็บข้้อม้ล
กระบวนการผลิต่ในโรงงานนัน� ๆ อย่างละเอียด้ใกล้ชี่ด้ิ
สำารวจึความพร้อมในด้้านต่่าง ๆ เพ้อ� วิเคราะห้์ความเป็็นไป็ได้้
ว่าแต่่ละทำางเล้อกจึะชี่่วยให้้คมุ้ ค่ามากเพียงใด้ ภายในเวลา
เทำ่าไร ภายใต่้เง้อ� นไข้ทำีแ� ต่กต่่างกันอย่างไรบ้าง รวมถ้ง
มองไป็ถ้งการบำารุงรักษัาในระยะยาวห้ลังการต่ิด้ต่ัง� ใชี่้งาน
อีกด้้วย
“เวลาเราทำำางาน เราเริ�มทำด้ลองจึากภายในโรงงาน
ข้องเราเองก่อน ทำุกครัง� ทำีใ� ห้้บริการ เราคิด้ว่าเราเองเป็็น
ล้กค้าซี้ง� ต่้องการสิง� ทำีด้� ทำี ส�ี ดุ้ ” คุณสุทำศูั น์กล่าวยำา� ถ้งจึุด้ย้น
อย่างห้นักแน่น

ในทำุกครั�งการทำำางานข้องนวอินเต่อร์เทำคจึะมอง
ครอบคลุมทำั�งระบบ มากกว่าการแก้ป็ัญห้าเฉพาะจึุด้
โด้ยจึะมองภาพรวมทำีเ� ชี่้อ� มโยงกันทำัง� ห้มด้ต่ัง� แต่่ชี่น�ิ ส่วน
เคร้อ� งจึักรไป็จึนถ้งบุคลากรทำีเ� กีย� วข้้อง โด้ยอาศูัยองค์ความร้้
ทำีไ� ด้้รบั จึากการทำำางาน การแก้ไข้ป็ัญห้าต่่าง ๆ ร่วมกับ
ห้ลากห้ลายอุต่สาห้กรรม มาพัฒนาและป็รับป็รุงสินค้าและ
บริการให้้ด้ีข้้�นอย่างต่่อเน้�อง

13

INNOVATION

Profile Router

Palletizer Robot

Loading Robot

Big Bag Stacker

ทำี�ผ่านมานวอินเต่อร์เทำคได้้พัฒนาสินค้าข้้�นเองเพ้�อ
ทำด้แทำนการนำาเข้้าจึากต่่างป็ระเทำศู ต่ัวอย่างเชี่่น 3 Axis
Robot ห้ร้อ หุ้น่ ยนต่์ 3 แกน สำาห้รับการนำาชี่ิน� งานออกจึาก
แม่พมิ พ์และต่ัด้ก้านฉีด้อัต่โนมัต่ิ ทำำาให้้เคร้อ� งฉีด้ในระบบ
อุต่สาห้กรรม สามารถทำำางานได้้อย่างต่่อเน้อ� ง การผลิต่ 3 Axis
Robot ได้้เองนีทำ� าำ ให้้มรี าคาถ้กลงกว่าการนำาเข้้าถ้ง 30-40%
การใชี่้เซีอร์โวมอเต่อร์ (Servo Motor) มาป็รับป็รุงระบบ
ไฮด้รอลิกในเคร้อ� งฉีด้ ทำำาให้้ป็ระห้ยัด้พลังงานได้้ 20-60%
และสามารถค้นทำุนได้้ในระยะเวลา 2 - 3 ป็ี ห้ร้อ การนำารถ
ข้นส่งอัต่โนมัต่ิ เชี่่น Automated Guided Vehicle มาใชี่้
ข้นส่งสินค้าภายในโรงงาน เป็็นต่้น

Automation นับเป็็นอีกห้น้ง� ในโซีล้ชี่นั ทำีจึ� ะมาเป็็นพ้น� ฐาน
ข้องทำุกอุต่สาห้กรรม มีแนวโน้มจึะเต่ิบโต่อย่างต่่อเน้อ� ง
และเป็็นกุญแจึสำาคัญในการพัฒนาข้ีด้ความสามารถ
ในการแข้่งข้ันข้องผ้ป็้ ระกอบการไทำยกับป็ระเทำศูอ้น� ๆ ได้้
เป็็นอย่างด้ี ชี่่วยผลักด้ันให้้ป็ระเทำศูไทำยก้าวส้่ยุคแห้่ง
Industrial 4.0 อย่างเต่็มร้ป็แบบต่่อไป็

สอบถามข้้อมูลเกี่่ย� วกี่ับ
Automation สินค้้าและบริิกี่าริ
ข้องบริิษัทั นวอินเตอริ์เทค้
ได้้ท�่ www.nawaintertech.com
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เจาะใจคนเด่่น

Qualy กัับงานดีี ไซน์ที่ี�เป็็นกัุญแจสำำาคััญ
ในกัารตอบโจที่ย์์ผู้้�บริโภคัย์ุคัใหม่่
QUALY AND DESIGNS THAT RESONATE WITH
THE NEW GENERATION OF CONSUMERS
ในแวดวงการออกแบบผลิิตภััณฑ์์พลิาสติก Qualy เป็็นหน่�งใน
แบรนด์สนิ ค้้าจากป็ระเทศไทยท่ส� ร้างชื่่อ� เส่ยงในระดับโลิกด้วยการกวาด
รางวัลิการออกแบบยอดเย่�ยมตลิอดระยะเวลิากว่า 15 ป็ี นับตั�งแต่
เร่ม� ต้นก่อตัง� หัวใจสำาค้ัญของค้วามสำาเร็จของ Qualy นอกเหน่อจาก
รูป็ลิักษณ์แลิะฟัังก์ชื่นั การใชื่้งานของผลิิตภััณฑ์์ทส่� ร้างสรรค้์มาเพ่อ�
ค้วามสุข ค้วามสะดวกสบาย แลิะสร้างรอยยิม� ให้กบั ผูบ้ ร่โภัค้แลิ้ว ยังม่
เร่อ� งราวเบ่อ� งหลิังแนวค้ิดตัง� แต่ตน้ ทางกระบวนการผลิิต การสร้าง
ค้วามร่วมม่อกับพันธมิตร จนออกมาเป็็นผลิิตภััณฑ์์พลิาสติกรักษ์โลิก
ท่�สร้างคุ้ณค้่าทั�งกับผู้ใชื่้งานแลิะสิ�งแวดลิ้อม

All Around Plastics ม่โอกาสได้พดู คุ้ยกับคุุณธีีรชััย ศุุภเมธีีกูลู วััฒน์์
ผูอ้ ำานวยการฝ่่ายออกแบบ แลิะผูก้ อ่ ตัง� แบรนด์ Qualy ถึ่งการป็ระยุกต์
ใชื่้ค้วามค้ิดสร้างสรรค้์ในงานด่ไซน์เพ่อ� ออกแบบพัฒนาสินค้้าท่เ� ป็็นมิตร
ต่อสิ�งแวดลิ้อม
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Q: เทรนด์์ของผู้้�บริโภคในยุุคปััจจุบันมีีผู้ลต่่อการออกแบบผู้ลิต่ภัณฑ์์พลาสต่ิกอยุ่างไรบ�าง

คุุณธีีรชััย : ยุุคนี้้�เป็็นี้เทรนี้ด์์ของการมี้ผู้้�บริโภคเป็็นี้
ศู้นี้ยุ์กลาง ซื้้�อง่ายุขายุคล่อง ท้�งในี้เร้�องแพลตฟอร์มี
ออนี้ไลนี้์ทท� ้ าำ ให้�ผู้ค� ้ นี้ซื้อ� ้ สิินี้ค�าได์�รวด์เร็วมีากข้นี้� พลาสิติกเอง
ก็เป็็นี้องค์ป็ระกอบท้อ� ยุ้ใ่ นี้ทุกวงการ ไมี่วา่ จะเป็็นี้อาห้าร
ก็ต�องมี้บรรจุภ้ณฑ์์ เสิ้�อผู้�าก็มี้เสิ�นี้ใยุพลาสิติกอยุ้่ในี้นี้้�นี้
จากภาพให้ญ่่จะมี้อก้ เทรนี้ด์์ห้นี้้ง� ท้ซื้� อ� นี้ก้นี้อยุ้นี้่ นี้�้ ค้อเทรนด์์
ของการรักษาสิ่่ง� แวด์ล้้อม เนี้้อ� งจากวิกฤติการณ์ทาง
สิิง� แวด์ล�อมีท้เ� ห้็นี้ชั้ด์เจนี้ข้นี้� ทุกว้นี้ท้ว� โลก ทำาให้�ห้ลายุองค์กร
เริมี� มีองเห้็นี้และตระห้นี้้กว่าโลกของเรากำาล้งก�าวสิ้สิ่ ภาพ
ท้ไ� มี่เห้มีาะสิมีก้บความีเป็็นี้อยุ้ข่ องสิิง� มี้ชัว้ ติ Qualy เอง
ในี้ฐานี้ะผู้้ผู้� ลิตจ้งต�องมีองห้าวิธีก้ ารท้สิ� ามีารถมี้สิว่ นี้ร่วมี
ในี้เร้�องนี้้�ได์� และเราก็มีองเห้็นี้องค์ความีร้�ของระบบ ให้�คมี�ุ ค่ามีากท้สิ� ด์ุ จากเด์ิมีท้เ� รายุ้งใชั�ระบบเศูรษฐกิจและ
เศูรษฐกิจห้มีุนี้เว้ยุนี้ (Circular Economy) ซื้ง�้ เก้ยุ� วข�องท้ง� เร้อ� ง การบริโภคแบบเสิ�นี้ตรง (Linear Economy) ใชั�แล�วทิง�
การบริโภคไป็พร�อมีก้บการห้มีุนี้เว้ยุนี้ใชั�ทร้พยุากรท้มี� อ้ ยุ้่ เราจ้งเชั้อ� ว่า เศูรษฐกิจห้มีุนี้เว้ยุนี้เป็็นี้ห้นี้้ง� ในี้ทางออกท้ชั� ว่ ยุได์�
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Q: จากทฤษฎีีเศรษฐกิจหมีุนเวีียุน นำามีาส้่การลงมีือปัฏิิบัต่ิ ใน
แบบ Qualy ได์�อยุ่างไรบ�าง?

คุุณธีีรชััย : อ้นี้ด์้บแรกค้อเร้อ� งว้สิด์ุทเ�้ ล้อกใชั�เราพยุายุามี
เล้อกใชั�วสิ้ ด์ุรไ้ ซื้เคิลเพ้อ� จะได์�ไมี่ตอ� งใชั�ทร้พยุากรให้มี่อก้
เพ้ยุงแต่วา่ ในี้ความีร้บร้ข� องผู้้บ� ริโภคมี้กจะร้สิ� ก้ ว่า สิินี้ค�าจาก
ว้สิด์ุรไ้ ซื้เคิลเป็็นี้สิินี้ค�าเกรด์บ้เกรด์ซื้้ ห้ร้อมี้ภาพล้กษณ์
ท้�ไมี่สิวยุงามี ด์้งนี้้�นี้อ้นี้ด์้บต่อมีา เราจึึงจึำาเป็็นต้้อง
สิ่ร้ า งสิ่รรคุ์ ก าร Upcycling หรื อ เพิ่่� ม มู ล้ คุ่ า จึาก
วัต้ถุุด์่บเด์่มที�มีในมือ โด์ยนำาการออกแบบมาเป็็น
เคุรือ� งมือในการสิ่ร้างคุุณคุ่าให้สิ่น่ คุ้าเหล้่านี� ในี้งานี้
ออกแบบของ Qualy ทุกชัินี้� จะมี้เร้อ� งราวท้�เก้�ยุวข�องก้บ
ป็ระเด์็นี้ป็ัญ่ห้าสิิง� แวด์ล�อมีในี้ป็ัจจุบนี้้ ยุกต้วอยุ่าง เชั่นี้
สิินี้ค�าท้ผู้� ลิตเป็็นี้ร้ป็สิ้ตว์ทะเล วาฬ ป็ะการ้ง มี�านี้ำา� ห้ร้อเต่าก็
เพ้�อใชั�เป็็นี้สิ้ญ่ล้กษณ์ โด์ยุจะมี้เร้�องราวบอกเล่าอยุ้่ในี้
ฉลากห้ร้อป็้ายุป็ระชัาสิ้มีพ้นี้ธี์สินี้ิ ค�าว่า ระบบนี้ิเวศูและ
สิ้ตว์นี้ำ�าถ้กทำาร�ายุจากพฤติกรรมีของมีนีุ้ษยุ์อยุ่างไร ห้ร้อ
สิินี้ค�าท้เ� ป็็นี้ร้ป็ภ้เขานี้ำา� แข็งก็เป็็นี้ต้วแทนี้บอกเล่าเร้อ� งราว
ของนี้ำ�า แข็ ง ข้� ว โลกท้� ล ะลายุจากภาวะโลกร� อ นี้ ซื้้� ง
นี้อกจากเร้อ� งคุณภาพและคุณสิมีบ้ตขิ องว้สิด์ุแล�ว เรายุ้ง
ต�องการยุกระด์้บผู้ลิตภ้ณฑ์์เห้ล่านี้้ใ� ห้�เป็็นี้งานี้ศูิลป็ะท้ใ� ห้�
ไอเด์้ยุและสิร�างแรงบ้นี้ด์าลใจให้�กบ้ ผู้้ค� นี้ด์�วยุ ห้ร้ออยุ่างนี้�อยุ
ท้สิ� ด์ุ ก็เป็็นี้การให้�ขอ� มี้ลโด์ยุสิ้อ� สิารเร้อ� งราวท้ง� ห้มีด์ผู้่านี้
ทางร้ ป็ ล้ ก ษณ์ แ ละการเล้อกใชั�ว้สิด์ุ
และอ้นี้ด์้บสิุด์ท�ายุเป็็นี้เร้อ� งของการจ้ด์การห้ล้งใชั�งานี้
ผู้ลิตภ้ณฑ์์ของเราจะต�องสิามีารถร้ไซื้เคิลได์� เพ้อ� วนี้กล้บ
มีาใชั�เป็็นี้ทร้พยุากรในี้การผู้ลิตอ้กคร้�ง ซื้้�งจะชั่วยุสิร�าง
วงจรท้�ครบสิมีบ้รณ์ ไมี่ต�องใชั�ทร้พยุากรให้มี่ ห้ร้อเสิ้ยุ
พล้งงานี้ในี้การกำาจ้ด์ขยุะ ท้ง� ห้มีด์นี้้เ� ป็็นี้เห้มี้อนี้กระบวนี้การ
ความีคิด์ในี้อุด์มีคติท้� Qualy พยุายุามีลงมี้อทำาและ
ป็ระยุุกต์เข�าก้บงานี้ด์้ไซื้นี้์ทุกชัิ�นี้
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Q: ควีามีท�าทายุในการทำางานกับวีัสด์ุรี ไซเคิล และกระบวีนการ Upcycling Design

คุุณธีีรชััย : ความีท�าทายุจะเป็็นี้เร้อ� งการยุอมีร้บและ
ความีเข�าใจจากผู้้ซื้� อ้� ในี้เร้อ� งความีไมี่สิมีบ้รณ์แบบของ
ชัินี้� งานี้ ริว� รอยุไมี่พง้ ป็ระสิงค์ ห้ร้อสิ้ทมี�้ ใ้ ห้�เล้อกไมี่มีากนี้้ก
เพราะฉะนี้้นี้� การสิ่ือ� สิ่ารจึึงเป็็นเรือ� งสิ่ำาคุัญมาก เราจะต�อง
แจ�งให้�ผู้บ้� ริโภคทราบก่อนี้ว่า ริว� รอยุห้ร้อคราบบนี้สิินี้ค�า
ท้เ� กิด์ข้นี้� นี้้นี้� เกิด์จากการใชั�วสิ้ ด์ุรไ้ ซื้เคิล และลวด์ลายุเห้ล่านี้้�
แห้ละท้จ� ะกลายุมีาเป็็นี้อ้ตล้กษณ์ ห้ร้อความีงามีในี้ร้ป็แบบ
ให้มี่ทเ�้ กิด์จากกระบวนี้การผู้ลิต เป็็นี้การเล่าเร้อ� งให้�ผู้บ�้ ริโภค

ได์�เห้็นี้ถ้งท้มี� าของว้ตถุด์บิ ก่อนี้จะมีาเป็็นี้สิินี้ค�าในี้มี้อเป็็นี้
ความีงามีอ้กแบบท้อ� าจจะสิ้มีผู้้สิไมี่ได์�ด์ว� ยุตา แต่ตอ� งใชั�ใจ
ด์�วยุ ผู้้�ซื้้�อเองก็จะมี้ความีร้�สิ้กท้�ด์้ก้บสิินี้ค�า พร�อมีก้บ
ความีร้�สิ้กท้�ได์�มี้สิ่วนี้ร่วมีในี้กระบวนี้การร้ไซื้เคิลคร้�งนี้้�
ด์�วยุถ้อเป็็นี้เร้�องท้�ท�าทายุมีากสิำาห้ร้บธีุรกิจท้�ป็กติแล�ว
ล้กค�ามี้กจะต�องการสิินี้ค�าท้ผู้� า่ นี้ระบบ QC ท้เ� ร้ยุบร�อยุ
เห้มี้อนี้ก้นี้ท้�งห้มีด์
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Q: โปัรเจ็คต่์ควีามีร่วีมีมีือล่าสุด์ระหวี่าง Qualy กับเอสซีจี ในการเลือกใช้�ขยุะพลาสต่ิกมีาเปั็นวีัสด์ุผู้ลิต่ถัังขยุะแยุกเศษอาหาร
เปั็นอยุ่างไรบ�าง

คุุณธีีรชััย : เราร้จ� ก้ ก้บท้มีด์้ไซื้นี้์ คะตะลิสิต์ ท้เ� ป็็นี้ท้มี
ออกแบบของเอสิซื้้จมี้ านี้านี้แล�ว ซื้้ง� พอด์้กบ้ ท้ผู้� มีสินี้ใจ
เร้อ� งการจ้ด์การขยุะจากเศูษอาห้าร เพราะสิ่วนี้สิำาค้ญ่ท้ชั� ว่ ยุ
ให้�การร้ไซื้เคิลพลาสิติกได์�ผู้ลด์้ยุิ�งข้�นี้ ค้อการแยุกขยุะ
อินี้ทร้ยุอ์ อกจากขยุะพลาสิติก เราจ้งโฟก้สิไป็ท้ป็� ญ่
ั ห้าขยุะ
จากเศูษอาห้าร และได์�พ้ด์คุยุก้บท้มีของเอสิซื้้จ้เพ้�อห้า
จุด์ร่วมีท้�เป็็นี้ไป็ได์�

เศูษอาห้ารออกจากขยุะป็ระเภทอ้นี้� ๆ ซื้้ง� เราเล้อกใชั�ถงุ นี้มี
โรงเร้ยุนี้มีาเป็็นี้ว้สิด์ุในี้การผู้ลิต เพราะการเก็บขยุะถุงนี้มี
จะเป็็นี้โครงการท้�เด์็กทุกคนี้ในี้โรงเร้ยุนี้ได์�มี้สิ่วนี้ร่วมี
ต้ง� แต่นี้าำ ถุงนี้มีท้ด์� มี�้ แล�วไป็ต้ด์ ล�าง ตากให้�แห้�ง จนี้ได์�เป็็นี้
ขยุะท้สิ� ะอาด์ สิามีารถสิ่งไป็ร้ไซื้เคิลให้�กลายุเป็็นี้เมี็ด์พลาสิติก
ข้นี้� มีาให้มี่ได์� นี้้นี้� เท่าก้บว่าเมี็ด์พลาสิติกนี้้มี� ค้ วามีร่วมีมี้อ
ความีทุมี่ เทของเด์็ก ๆ อยุ้ใ่ นี้นี้้นี้� แล�วยุิง� เด์็ก ๆ ได์�เห้็นี้ว่า
ความีพยุายุามีของเขากลายุมีาเป็็นี้สิิ�งของท้�ใชั�งานี้ได์�
เราคุยุก้นี้เยุอะมีาก เร้ยุกว่าคิด์ให้ญ่่ไป็ถ้งสิ้งคมีอุด์มีคติ ในี้ทุกบ�านี้ เด์็ก ๆ ก็จะมี้ความีร้กและความีเข�าใจในี้สิิง� ท้�
ท้ท� กุ บ�านี้สิามีารถแยุกและกำาจ้ด์ขยุะอินี้ทร้ยุข์ องต้วเอง ทำาอยุ้่นี้้�มีากข้�นี้ด์�วยุ สิ่วนี้คนี้ท้�ซื้้�อก็จะได์�ร้บร้�เร้�องราว
ได์�ด์ว� ยุเคร้อ� งบด์ยุ่อยุ แต่เราจะเริมี� จากอะไรง่ายุ ๆ ก่อนี้ การค้ด์แยุกขยุะท้�แทรกอยุ้่ในี้สิินี้ค�า
จ้งเกิด์เป็็นี้ความีร่วมีมี้อในี้โป็รเจ็คต์การทำาถ้งขยุะแยุก
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Q: ฝากทิ�งท�ายุถัึงผู้้�อ่านทั�งบุคคลทั�วีไปัและผู้้�ปัระกอบการใน
อุต่สาหกรรมีพลาสต่ิก

คุุณธีีรชััย : สิำาห้ร้บผู้้อ� า่ นี้ท้เ� ป็็นี้ผู้้บ� ริโภค สิินี้ค�าท้เ� ป็็นี้มีิตร
ต่อสิิ�งแวด์ล�อมีเห้ล่านี้้�ชั่วยุสิร�างว้ฏจ้กรของเศูรษฐกิจ
ห้มีุนี้เว้ยุนี้ให้�ครบวงจร อยุากให้�ชัว่ ยุก้นี้อุด์ห้นีุ้นี้เพ้อ� ให้�เกิด์
ความีต�องการในี้ตลาด์ สิ่งผู้ลไป็ถ้งป็ลายุทางของสิินี้ค�าท้�
เป็็นี้ขยุะก็จะเริมี� มี้มีล้ ค่า เกิด์การผู้ล้กด์้นี้ให้�เกิด์การจ้ด์การ
ขยุะท้�ด์้ ห้ร้อเกิด์นี้โยุบายุทางสิิ�งแวด์ล�อมีท้�เข�มีข�นี้ข้�นี้
ในี้อนี้าคต และการแยุกขยุะต้ง� แต่ตนี้� ทางจะชั่วยุลด์ต�นี้ทุนี้
ในี้การร้ไซื้เคิลได์�มีาก
ในี้สิ่วนี้ของผู้้ �ป็ระกอบการอุตสิาห้กรรมีพลาสิติก
เราอยุากเห้็นี้สิ้งคมีของผู้้ป็� ระกอบการท้มี� าพ้ด์คุยุ แลกเป็ล้ยุ� นี้
ทรรศูนี้ะ และให้�กำาล้งใจซื้้ง� ก้นี้และก้นี้ เพราะสิิง� เห้ล่านี้้�
เป็็นี้เร้อ� งท้จ� ำาเป็็นี้ต�องเริมี� ต�นี้ทำาแล�ว และยุ้งเป็็นี้เทรนี้ด์์ท�้
คนี้รุนี้่ ให้มี่ให้�ความีสินี้ใจ ทำาเงินี้ได์� พร�อมีก้บร้กษาโลก
ให้�ยุง้� ยุ้นี้ได์�ในี้เวลาเด์้ยุวก้นี้ด์�วยุ เศูรษฐกิจห้มีุนี้เว้ยุนี้เป็็นี้
เร้�องท้�ทำาคนี้เด์้ยุวไมี่ได์� ต�องอาศู้ยุความีร่วมีมี้อ ขอให้�
ผู้้ป็� ระกอบการมีองท้เ� ป็้าห้มีายุป็ลายุทางแล�วจ้งห้าพ้นี้ธีมีิตร
เข�ามีาทำางานี้ร่วมีก้นี้
ต่ิด์ต่ามีเร่�องราวีของ Qualy เพ่�มีเต่ิมีได์�ที�
Qualy (www.facebook.com/Qualydesign)
@qualydesign
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ก้้าวสู่่�ความสู่ําเร็็จร็�วมก้ัน

SCGTM PP P1085J นวััตกรรมพลาสติก
เพ่�อชิ้ิ�นส่วันรถยนต์ที่่�บางลงและนำ�าหนักเบา
ตอบเที่รนด์์อุตสาหกรรมยานยนต์
SCGTM PP P1085J: INNOVATIVE PLASTICS FOR
THIN WALL AND LIGHTWEIGHT AUTOMOTIVE PARTS
ตลอดระยะเวลาของการพััฒนานวัตกรรมพัลาสติกเพั่อ� ตอบโจทย์
การใช้้งานของผู้้้บริโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็็นอีกหน่�งกลุ�ม
อุตสาหกรรมทีม� กี ารใช้้งานวัสดุพัลาสติกอย�างต�อเน่อ� งและมีแนวโน้ม
เพั่ม� มากข้น� เร่อ� ย ๆ ด้วยคุณสมบัตทิ ส�ี ามารถทดแทนวัสดุเดิมอย�างเหล็ก
ได้เป็็นอย�างดี ทัง� ด้านความแข็งแรง นำ�าหนักทีเ� บาลง สามารถตอบรับ

การออกแบบทีห� ลากหลาย และยังเพั่ม� ป็ระสิทธิิภาพัให้กบั การใช้้งาน
รถยนต์ได้มากข้น� อีกด้วย จ่งไม�นา� แป็ลกใจทีป็� จั จุบนั พัลาสติกได้เข้ามามี
บทบาทสำาคัญในฐานะส�วนป็ระกอบหลักของการผู้ลิตช้ิน� ส�วนรถยนต์
ทั�งภายในและภายนอก
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เทรนด์์อุุตสาหกรรมยานยนต์ ในปััจจุบััน
แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปััจจุบัันนั�น
ผู้้ผู้้ ลิิตต่างก็กาำ ลิังมองหารถยนต์ที่ส�่ ามารถปัระหยัดพลิังงาน
ได้มากข้น� ดังนัน� หากผู้้ผู้้ ลิิตสามารถลิดนำา� หนักของชิ้ิน� ส่วน
รถยนต์ดว้ ยการใชิ้้วสั ดุพลิาสติกที่่ข� น�้ ร้ปัชิ้ิน� ส่วนได้บัางลิง
แลิะม่นำ�าหนักเบัาลิงโดยที่่ย� งั คงความแข็งแรงเที่่าเดิมได้
ก็จะส่งผู้ลิให้นา�ำ หนักโดยรวมของรถยนต์ที่ง�ั คันลิดลิงนัน� เอง
ส่งผู้ลิด่ต่อที่ั�งผู้้้ใชิ้้งานรถยนต์ในแง่ของการปัระหยัด
นำา� มัน แลิะความเปั็นมิตรต่อสิง� แวดลิ้อมจากการชิ้่วยลิด
ปัริมาณการปัลิ่อยก๊าซคาร์บัอนไดออกไซด์สชิ้่้ น�ั บัรรยากาศ
จากความต้องการของผู้้ผู้้ ลิิตรถยนต์ขา้ งต้นจ้งเปั็นโจที่ย์
สำาคัญที่่ผู้� ผู้้ ลิิตเม็ดพลิาสติกพอลิิโพรพิลิน่ คอมพาวนด์
ที่่ � ใ ชิ้้ ส ำ า หรั บั อุ ต สาหกรรมชิ้ิ � น ส่ ว นยานยนต์ อ ย่ า ง
บัริษัที่ั แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำากัด หรือ GSC ต้องนำามา
วิเคราะห์แลิะแปัลิงเปั็นค่าคุณสมบััตขิ องวัสดุพลิาสติก
ต้นที่างที่่ต� อ้ งการแลิะคิดค้นกระบัวนการคอมพาวนด์ที่่�

เหมาะสมเพือ� ให้ได้สนิ ค้าพอลิิโพรพิลิน่ คอมพาวนด์ที่่�
ตรงกับัความต้องการใชิ้้งานมากที่่ส� ดุ จึึงเป็็นที่่ม� าของ
การที่ำางานร่วมกันอย่่างใกล้้ชิดิ ระหว่าง GSC แล้ะธุุรกิจึ
เคมิคอล้ส์์ เอส์ซี่จึ่ ในการพััฒนาเม็ดพัล้าส์ติิก SCGTM
PP P1085J ส์ำาหรับการผล้ิติชิิน� ส์่วนรถย่นติ์ใชิ้งาน
ภาย่นอกที่่�บางล้งแล้ะม่นำ�าหนักเบาล้ง
ที่าง GSC เริม� ต้นด้วยการกำาหนดมาตรฐานคุณสมบััติ
หลิักของชิ้ิ �นงานพลิาสติกที่่ �ต ้องการ กลิ่าวคือต้องม่
ความแข็งแรง รับัแรงกระแที่กได้ด่ (high impact) คงร้ปัได้ด่
(high stiffness) ตามมาตรฐานความปัลิอดภััยของ
ผู้้้ใชิ้้งานรถยนต์ โดยเพิ�มคุณสมบััติของการไหลิตัวที่่�ด่
เพือ� ให้ขน�้ ร้ปัชิ้ิน� งานที่่บั� างลิงได้ คุณสมบััตเิ หลิ่าน่ถ� ก้ ส่งต่อ
ให้กับัธุุรกิจเคมิคอลิส์ เอสซ่จ่ เพื�อที่ำาการคิดค้นวิจัย
เม็ดพลิาสติกพอลิิโพรพิลิน่ เกรดใหม่ที่ม�่ ค่ ณ
ุ สมบััตติ รงตาม
ความต้องการอย่างครบัถ้วน
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เม็ด์พลาสติกเกรด์พิเศษ: ผลลัพธ์์จากความร่วมมือุ
จากคุณสมบััตที่ิ ต่� อ้ งการที่ัง� หมดนำามาส้ก่ ารพัฒนา
เม็ดพลิาสติกเกรดใหม่ที่่�ต้องการค่าอัตราการไหลิของ
พลิาสติก หรือ Melt Flow Rate ที่่�ส้งข้�นเปั็นอย่างมาก
เพือ� ให้สามารถข้น� ร้ปัเปั็นชิ้ิน� งานพลิาสติกที่่ม� ค่ วามบัางลิง
จากเดิมได้ แลิะข้น� ร้ปัชิ้ิน� งานที่่ม� ข่ นาดใหญ่ขน�้ ได้อก่ ด้วย
นับัเปั็นความที่้าที่ายของที่่มวิจยั เปั็นอย่างมากในการควบัคุม
ให้คุณสมบััติในแกนอื�น ๆ ของเม็ดพลิาสติกยังคงได้
ปัระสิที่ธุิภัาพที่่�ด่
การพัฒนาเม็ดพลิาสติก SCGTM PP P1085J จำาเปั็นต้อง
ลิงลิ้กไปัในรายลิะเอ่ยดตัง� แต่กระบัวนการผู้ลิติ เม็ดพลิาสติก
ซ้�งที่างเอสซ่จ่ได้ร่วมมือกับัพันธุมิตรด้านเที่คโนโลิย่
การผู้ลิิตเม็ดพลิาสติกจากต่างปัระเที่ศ ซ้ง� เปั็นส่วนสำาคัญ
อย่างยิง� ในกระบัวนการพัฒนาโปัรโตไที่ปั์ของเม็ดพลิาสติก
เกรดพิเศษัน่ �ให้สามารถควบัคุมเงื�อนไขในการผู้ลิิต
เม็ดพลิาสติกได้อย่างแม่นยำา แลิะตรงตามความต้องการของ
ผู้้ผู้้ ลิิตชิ้ิน� ส่วนรถยนต์ได้มากที่่ส� ดุ รวมถ้งชิ้่วยลิดระยะเวลิา
ในการพัฒนาให้ได้ผู้ลิสำาเร็จในเวลิาอันรวดเร็ว

ผู้ลิลิัพธุ์ที่ไ�่ ด้จากการที่่พ� ลิาสติกข้น� ร้ปัได้งา่ ยข้น� นำามาส้่
การข้�นร้ปัชิ้ิ�นงานที่่�บัางลิงกว่าเดิมได้ถ้ง 0.5 มิลิลิิเมตร
แลิะลิดนำา� หนักชิ้ิน� งานพลิาสติกชิ้ิน� ส่วนรถยนต์ลิงได้ 10%
เมื �อเปัร่ยบัเที่่ยบักับัโมเดลิชิ้ิ �นงานแบับัเดิม จ้งชิ้่วย
ลิดพลิังงานที่่�ใชิ้้ในกระบัวนการผู้ลิิต พร้อมกับัชิ้่วยลิด
การเกิดริว� รอย defect ระหว่างการฉี่ดข้น� ร้ปั (gate string)
เปั็ น การเพิ� ม มาตรฐานของชิ้ิ� น งานให้ ส มบั้ ร ณ์ ไ ด้
ตามที่่� ต้ อ งการชิ้่ ว ยลิดของเส่ ย แลิะการปัลิดปัลิ่ อ ย
คาร์บัอนไดออกไซด์ระหว่างกระบัวนการผู้ลิิต
อ่กที่ัง� ในมุมของความยัง� ยืนแลิะหลิักเศรษัฐกิจหมุนเว่ยน
ยังถือเปั็นการใชิ้้งานที่รัพยากรได้อย่างคุม้ ค่าส้งสุดอ่กด้วย
เนื �องจากสามารถลิดปัริมาณการใชิ้้เม็ดพลิาสติก
ในกระบัวนการผู้ลิิตลิงได้จากการข้น� ร้ปัชิ้ิน� ส่วนที่่บั� างลิง
โดยยังให้ความแข็งแรงเที่่ยบัเที่่าเดิม
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จากความมุ่งมั�น ส่่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกเกรด์ใหม่
เมื�อผู้ลิลิัพธุ์ของเม็ดพลิาสติก SCGTM PP P1085J
สามารถตอบัโจที่ย์ความต้องการของผู้้ผู้้ ลิิตชิ้ิน� ส่วนรถยนต์
ได้ครบัถ้วน ตัง� แต่กระบัวนการผู้ลิิตในโรงงาน ไปัจนถ้ง
การใชิ้ง้ านรถยนต์ของผู้้บั้ ริโภัคที่่ไ� ด้ปัระหยัดนำา� มันแลิะม่สว่ น
รักษัาสิง� แวดลิ้อมได้มากยิง� ข้น� นับัเปั็นความภั้มใิ จของ
ที่ัง� สององค์กรที่่ไ� ด้รว่ มมือกันพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
สำาหรับัวงการอุตสาหกรรมรถยนต์
ความสำาเร็จที่ั�งหมดน่�จะเกิดข้�นไม่ได้เลิยหากขาด
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจที่ำางานอย่างเต็มที่่�ของ
บัริษััที่ GSC กับั ธุุรกิจเคมิคอลิส์ เอสซ่จ่ ที่่�เริ�มต้นจาก
ความเชิ้ือ� มัน� ระหว่างกันแลิะกัน มองเห็นเปั้าหมายร่วมกัน
นำามาส้่การแลิกเปัลิ่�ยนข้อม้ลิ ความร้้ความเชิ้่�ยวชิ้าญ
รวมถ้งเครือข่ายพันธุมิตรด้านเที่คโนโลิย่ ส่งผู้ลิต่อ

บัรรยากาศของการร่วมงานที่่ที่� กุ ฝ่่ายพร้อมที่ำางานเปั็นที่่ม
เด่ยวกัน เพื�อต้องการสร้างสรรค์ผู้ลิิตภััณฑ์์ที่่�ด่ที่่�สุดแก่
ลิ้กค้าปัลิายที่าง ตลิอดเส้นที่างการพัฒนาเม็ดพลิาสติก
SCGTM PP P1085J ในครั�งน่�จ้งเปั็นปัระสบัการณ์ที่่�
ที่ัง� สององค์กรได้เร่ยนร้้ พัฒนาศักยภัาพ จนก้าวข้ามข่ดจำากัด
เดิม ๆ แลิะนำาไปัส้ก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรมพลิาสติกที่่�
ที่้าที่ายร่วมกันต่อไปัในอนาคต

สนใจสอุบัถามข้้อุม่ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับั
SCGTM PP P1085
ได์้ท่� automotive@scg.com
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เคล็็ดไม่่ล็ับธุุรกิิจน่่าร้�

เทรนด์์ของวงการพลาสติิก
เพ่�อการขับเคล่�อนโลกอย่่างย่ั�งย่่น
SUSTAINABLE PLASTIC TRENDS AND REGULATIONS

ในช่่วง 2-3 ปีีที่ผ่�่ า่ นมาน่เ� ราได้้เห็็นห็ลายแบรนด้์ยกั ษ์์ให็ญ่่ระด้ับโลก
ออกมาปีระกาศนโยบายสิ่่�งแวด้ล้อมเปี็นเปี้าห็มายสิ่ำาคััญ่ของธุุรก่จ
นั�นก็เพราะผ่้ ้บริโภคัที่ั �วโลกต่่างก็ต่ระห็นักถึึงปีัญ่ห็าสิ่่�งแวด้ล้อม
ที่ั�งเร่�องปีัญ่ห็าการจัด้การขยะบนบกและในที่ะเล ปีัญ่ห็าขาด้แคัลน

ที่รัพยากร ปีัญ่ห็าภาวะโลกร้อน ซึ่ึง� ไม่เพียงแต่่องคั์กรเอกช่นเที่่านัน�
ภาคัรัฐในห็ลายปีระเที่ศก็ยงั ปีระกาศเร่อ� งน่เ� ปี็นวาระเร่งด้่วนด้้วยการ
ปีระกาศข้อกำาห็นด้ห็ร่อกฎห็มายเพ่อ� ให็้สิ่ามารถึแก้ไขปีัญ่ห็าได้้ต่าม
เปี้าห็มาย
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พลาสตัิกที่่ใ� ชั้งานึ่คืรัง� เด่ย่วที่ิง� หรือ Single-Use Plastics
เพื �อลดปริมืาณการใชั้พลาสตัิกในึ่ชั่ว ิตัประจำาวันึ่ที่่�
ไมื่จำาเป็นึ่ ซ่�งได้แก่ ชั้อนึ่ส้อมื มื่ด จานึ่ หลอด ก้านึ่คืนึ่
กาแฟ ก้านึ่สำาล่ ก้านึ่ล่กโป่ง เป็นึ่ตั้นึ่

สหราชอาณาจัักร - ภาษีีบรรจัุภัณฑ์์พลาสติิก

นึ่อกจากนึ่่ย่� งั มื่นึ่โย่บัาย่ที่่เ� นึ่้นึ่เรือ� งการคืัดแย่กและ
ออกแบับัวิธุก่ ารใชั้งานึ่ขวดพลาสตัิกตััง� แตั่ตันึ่้ ที่างไปส่่
ปลาย่ที่างการกำาจัด โดย่ตััง� เป้าหมืาย่ว่าภาย่ในึ่ปี 2025
ขวดพลาสตัิกประเภที่ PET จะตั้องประกอบัด้วย่วัสดุ
พลาสตัิกร่ไซเคืิลอย่่างนึ่้อย่ 25% และภาย่ในึ่ปี 2030
เพิ�มืเป็นึ่ 30%

หนึ่่ง� ในึ่ตััวอย่่างของการลงมืือปฏิิบัตัั อิ ย่่างเข้มืงวดและ
เห็นึ่ภาพชััดเจนึ่ คืือการที่่�สหราชัอาณาจักรประกาศ พันธมิิติรพลาสติิกแห่งยุโรป
ภาษี่บัรรจุภณ
ั ฑ์์พลาสตัิก โดย่บัรรจุภณ
ั ฑ์์พลาสตัิกที่่จ� ะ (European Circular Plastics Alliance)
นึ่ำาเข้าหรือผลิตัใชั้งานึ่ในึ่สหราชัอาณาจักร จะตั้องประกอบั
ด้วย่วัสดุพลาสตัิกร่ไซเคืิลในึ่ปริมืาณไมื่นึ่้อย่กว่า 30%
นึ่อกจากการตัื � นึ่ตัั ว ของหนึ่่ ว ย่งานึ่ภาคืรัฐ แล้ว
หากฝ่่าฝ่ืนึ่จะตั้องเส่ย่ภาษี่คืา่ ปรับัจำานึ่วนึ่ 200 ปอนึ่ด์ตัอ่ ตัันึ่ ภาคืเอกชันึ่เองย่ังมื่การรวมืตััวกันึ่ของผ่้ประกอบัการ
ด้านึ่พลาสตัิกในึ่ยุ่โรปตััง� แตั่ปี 2018 ซ่ง� ป่จจุบันึ่ั สามืารถุ
วัตัถุุประสงคื์สาำ คืัญของการออกข้อบัังคืับันึ่่ก� เ็ พือ� ที่่จ� ะ รวบัรวมืพันึ่ธุมืิตัรจากทีุ่กส่วนึ่ของห่วงโซ่การผลิตัได้กว่า
สร้าง ecosystem ของธุุรกิจที่่�ใชั้พลาสตัิกร่ไซเคืิลในึ่ 175 องคื์กร เพือ� ตััง� เป้าหมืาย่ร่วมืกันึ่ว่าจะตั้องมื่พลาสตัิก
กระบัวนึ่การผลิตับัรรจุภณ
ั ฑ์์ คืวบัคื่ไ่ ปกับัการสร้างคืวามื ร่ไซเคืิลในึ่ตัลาดภาย่ในึ่ภ่มืิภาคืให้ได้ถุ่ง 10 ล้านึ่ตัันึ่
ตั้องการจากฝ่่ง� ผ่บั้ ริโภคื ซ่ง� จะเป็นึ่การกระตัุนึ่้ ให้ผผ่้ ลิตั ภาย่ในึ่ปี 2025 แมื้เป้าหมืาย่เหล่านึ่่จ� ะไมื่ได้ถุก่ กำาหนึ่ด
พลาสตัิกจำาเป็นึ่จะตั้องปรับัตััวตัั�งแตั่กระบัวนึ่การผลิตั เป็นึ่ข้อบัังคืับัใชั้ แตั่นึ่ับัเป็นึ่นึ่โย่บัาย่ที่่�แสดงถุ่งคืวามื
ไปจนึ่ถุ่งกระบัวนึ่การจัดการขย่ะพลาสตัิก เพือ� นึ่ำากลับัเข้าส่่ ร่วมืมืือของทีุ่กหนึ่่วย่งานึ่ที่่�พร้อมืลงมืืออย่่างจริงจัง
กระบัวนึ่การร่ไซเคืิลอย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพ โดย่ที่าง
สหราชัอาณาจักรเองได้ดำาเนึ่ินึ่การศ่กษีาข้อมื่ลเพือ� ร่าง
ข้อบัังคืับันึ่่ตั� ง� ั แตั่ปี 2017 จนึ่เสร็จสินึ่� ในึ่ชั่วงกลางปี 2019 และ
พร้อมืเริ�มืบัังคืับัใชั้จริงในึ่เดือนึ่เมืษีาย่นึ่ปี 2022
สหภาพยุโรป - วัสดุรี ไซเคิลในกระบวนการผลิติขวด

ที่างด้านึ่สหภาพยุ่โรปก็มื่การดำาเนึ่ินึ่การเพื�อสร้าง
เศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่แบับัคืรบัวงจรภาย่ในึ่ภ่มืภิ าคื เริมื� จาก
การสร้างกลยุ่ที่ธุ์การจัดการขย่ะพลาสตัิกข่�นึ่เพื�อพา
ประชัาคืมืไปส่เ่ ป้าหมืาย่ที่่ว� างไว้ โดย่เริมื� ตั้นึ่จากการแบันึ่
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Ellen MacArthur Foundation

อ่กหนึ่่ง� ตััวอย่่างของการร่วมืมืือกันึ่ระหว่างหนึ่่วย่งานึ่
ย่ักษี์ใหญ่ระดับันึ่านึ่าชัาตัิ ก็คืือ Ellen MacArthur
Foundation (EMF) องคื์กรไมื่แสวงหาผลกำาไรที่่�เป็นึ่
กำาลังสำาคืัญในึ่การขับัเคืลือ� นึ่เศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่ให้เกิดข่นึ่�
ซ่ง� รวบัรวมืผ่ป้ ระกอบัการและผ่ผ้ ลิตัพลาสตัิกกว่า 500 ราย่
จากที่ัว� โลกมืาสร้างนึ่โย่บัาย่และเป้าหมืาย่เพือ� สิง� แวดล้อมื
ระดับัโลก ซ่�งองคื์กรที่่�ร่วมืลงนึ่ามืในึ่ข้อตักลงฉบัับันึ่่�
เป็นึ่ผ่้มื่ส่วนึ่เก่�ย่วข้องในึ่กระบัวนึ่การผลิตับัรรจุภัณฑ์์
พลาสตัิกมืากกว่า 20% ของปริมืาณบัรรจุภณ
ั ฑ์์พลาสตัิก
ที่ัว� โลก จ่งนึ่ับัเป็นึ่หนึ่่วย่งานึ่ที่่มื� ศ่ กั ย่ภาพส่งที่่มื� คื่ วามืพร้อมื
จะขับัเคืลือ� นึ่เศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่ไปได้อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพ

โคืรงการและกิจกรรมืตั่าง ๆ ของเอสซ่จอ่ ก่ ด้วย่ ถุือเป็นึ่
จุดเริมื� ตั้นึ่และโอกาสที่่ด� ใ่ นึ่การสร้างองคื์คืวามืร่แ้ ละการขย่าย่
เคืรือข่าย่เศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่ในึ่ระดับันึ่านึ่าชัาตัิ

จะเห็นึ่ได้วา่ ทีุ่กภาคืส่วนึ่ที่ัง� ภาคืรัฐและเอกชันึ่กำาลังลงมืือ
ดำาเนึ่ินึ่การเรื�องพลาสตัิกอย่่างเข้มืข้นึ่ เชั่นึ่เด่ย่วกับัในึ่
ประเที่ศไที่ย่ที่่�มื่การร่างพระราชับััญญัตัิสิ�งแวดล้อมื
ฉบัับัใหมื่ ว่าด้วย่การจัดการขย่ะพลาสตัิกและภาษี่คื่า
ธุรรมืเนึ่่ย่มืพลาสตัิก นึ่ับัเป็นึ่เรื �องที่่ �ผ่ ้ประกอบัการที่่�
เก่ย่� วข้องกับัพลาสตัิกตั้องร่วมืด้วย่ชั่วย่กันึ่ และตั้องปรับัตััว
เพือ� ให้ตัอบัรับักับัโจที่ย่์เที่รนึ่ด์โลกอย่่างการการดำาเนึ่ินึ่
ตัามืหลักเศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่ เพื�อการดำาเนึ่ินึ่ธุุรกิจไป
เอสซ่จไ่ ด้เข้าร่วมืเป็นึ่ส่วนึ่หนึ่่ง� ของ Ellen MacArthur พร้อมืกับัการสร้างสิ�งแวดล้อมืที่่�ด่และย่ั�งย่ืนึ่
Foundation ในึ่ฐานึ่ะบัริษีัที่ชัั�นึ่นึ่ำาเพ่ย่งราย่เด่ย่วของ
ประเที่ศไที่ย่ โดย่มื่โอกาสได้เร่ย่นึ่ร่เ้ รือ� งเศรษีฐกิจหมืุนึ่เว่ย่นึ่
จากตััวแที่นึ่ของมื่ลนึ่ิธุแิ ละบัริษีที่ั สมืาชัิกอืนึ่� ๆ ที่ัง� ย่ังได้
นึ่ำาเสนึ่อแนึ่วคืิดและวิถุป่ ฏิิบัตัั ิ SCG Circular Way ผ่านึ่
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การประกาศนโยบายด้านความิยัง� ยืนและเศรษีฐกิจัหมิุนเวียนของแบรนด์สนิ ค้าระดับโลก
• 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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ภารกิิจที่่� ไม่่ม่่วัันหยุุด
ของ The Sea Saver ผู้้�พิิที่ักิษ์์ที่ะเล
THE NEVER-ENDING MISSION OF “THE SEA SAVER”
กว่่า 20 ปีีแล้้ว่ที่่�ธุุรกิจเคมิิคอล้ส์์ เอส์ซี่จ่ ได้้ร่ว่มิภารกิจดู้แล้
ที่้องที่ะเล้ไที่ยผ่่านหล้ากหล้ายโครงการแล้ะคว่ามิร่ว่มิมิือ โด้ยมิ่แนว่ที่าง
การด้ำาเนินงานเส์มิือนเปี็น “ผู้้�พิิทัักษ์์ทัะเล หรืือ The Sea Saver”
เพื่่อ� เน้นยำ�าคว่ามิส์ำาคัญในการปีกปี้องแล้ะฟื้้น� ฟืู้ที่อ้ งที่ะเล้ คว่บคูไ่ ปีกับ
การที่ำาธุุรกิจที่่�คำานึงถึึงผ่ล้กระที่บต่่อส์ิ�งแว่ด้ล้้อมิเปี็นส์ำาคัญ
เอส์ซี่จใ่ ห้คว่ามิส์ำาคัญต่ัง� แต่่ต่น้ ที่างของปีัญหา ร่ว่มิรณรงค์ให้คนไที่ย
ปีรับเปีล้่ย� นพื่ฤต่ิกรรมิการบริโภคในชี่ว่ต่ิ ปีระจำาว่ันให้ส์อด้คล้้องกับว่ิถึ่
ที่างแห่งคว่ามิยัง� ยืน ส์่งเส์ริมิการจัด้การขยะในครัว่เรือนแล้ะในชีุมิชีน

อย่างเหมิาะส์มิ ขยายคว่ามิร่ว่มิมิือออกไปีในระด้ับส์ากล้ที่ัง� ภาคเอกชีน
แล้ะภาคปีระชีาส์ังคมิ ไมิ่ว่่าจะเปี็น The Ocean Cleanup องค์กร
ส์ต่าร์ที่อัพื่ด้้านเที่คโนโล้ย่เพื่่อ� ส์ิง� แว่ด้ล้้อมิชีัน� นำาระด้ับโล้ก รว่มิไปีถึึง
การร่ว่มิเปี็นผู่้ก่อต่ั�ง Alliance to End Plastic Waste (AEPW)
องค์กรไมิ่แส์ว่งหาผ่ล้กำาไร ซีึ�งมิ่กลุ้่มิบริษััที่ในห่ว่งโซี่อุต่ส์าหกรรมิ
พื่ล้าส์ต่ิกมิาร่ว่มิกันแก้ปีญ
ั หาขยะพื่ล้าส์ต่ิกในมิหาส์มิุที่ร เรือ� ยมิาจนถึึง
ปีล้ายที่างของการจัด้การขยะในที่ะเล้ เอส์ซี่จก่ ไ็ ด้้นาำ นว่ัต่กรรมิที่่เ� กิด้จาก
คว่ามิเชี่ย� ว่ชีาญด้้านเที่คโนโล้ย่แล้ะว่ัส์ดุ้พื่ล้าส์ต่ิกมิาชี่ว่ยจัด้เก็บเพื่่อ� พื่ิที่กั ษั์
ที่้องที่ะเล้ไที่ย
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พิิทัักษ์์ทัะเลตั้ั�งแตั้่ตั้้นทัาง วางแผนลดการสร้างขยะ
การลดปริมาณขยะในท้้องท้ะเลน้น� เริม� ต้้นได้ท้บ้่� า้ น
หรือท้่�ท้ำางานของเราทุ้กคน เอสซี่จี่ได้ริเริ�ม “โครงการ
บางซื่่�อโมเดล” ในปี 2561 เชิิญชิวนพน้กงานร่วมก้น
จี้ดการของเส่ยภายในองค์กรอย่างถููกวิธี่ ด้วยแนวคิด
“ใชิ้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ท้ิ�งให้ถููก” เริ�มจีากการแยกขยะ
อย่างจีริงจี้ง โดยปร้บ้สภาพแวดล้อมในท้่ท้� าำ งานให้เอือ� ต้่อ
การแยกขยะอย่างถููกต้้องและเปล่ย� นพฤต้ิกรรมได้จีริง ม่สถูิต้ิ
แสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะท้่�ทุ้กคนชิ่วยก้นแยกน้�น
สามารถูนำาไปร่ไซีเคิลได้มากเพ่ยงใด และลดปริมาณ เอสซี่จีจี่ ง่ ร่วมวางเป้าหมายท้่จี� ะเพิม� ส้ดส่วนขยะร่ไซีเคิล
การปล่อยก๊าซีเรือนกระจีกได้มากเท้่าไหร่
ให้มากข่น� ด้วยการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้เกิดพฤต้ิกรรม
การแยกขยะต้้�งแต้่ต้ ้นท้าง ไม่ว ่าจีะเป็นท้่�บ้ ้าน ว้ด
จีากน้�นเอสซี่จี่ได้ส่งต้่อแนวท้างการบ้ริหารจี้ดการ โรงเร่ยน ชิุมชิน และเท้ศบ้าล โดยในปีแรกชิุมชินท้่ร� ว่ ม
ขยะสู่ชิุมชินผ่่านโครงการ “ชุุมชุน LIKE (ไร้) ขยะ” โครงการได้นาำ ขยะกล้บ้สูก่ ระบ้วนการร่ไซีเคิลได้มากกว่า
ในจี้งหว้ดระยอง ซี่ง� เคยม่ปริมาณขยะกว่า 306,000 ต้้น 28,190 กิโลกร้ม ปลูกฝัังจีิต้สำาน่ก ปร้บ้เปล่ย� นพฤต้ิกรรมให้
ในปี 2561 แต้่มเ่ พ่ยง 7% เท้่าน้น� ท้่น� ำาไปร่ไซีเคิลได้จีริง การจี้ดการขยะเป็นส่วนหน่�งของวิถู่ชิ่วิต้ทุ้กคน
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ดูแลแหล่งนำ�าระหว่างทัาง ด้วยการสร้างนวัตั้กรรม
แม่นำ�าลำาคลองซี่�งใกล้ชิิดบ้้านเรือนชิุมชินน้�นเปร่ยบ้
เสมือนเส้นท้างท้่ล� าำ เล่ยงขยะไปสูท้่ ะเล เพือ� ป้องก้นปัญหา
ขยะหลุดรอดสูท้่ ะเลต้้ง� แต้่กลางท้าง ธีุรกิจีเคมิคอลส์ เอสซี่จี่
ได้ใชิ้ความเชิ่ย� วชิาญด้านเท้คโนโลย่ พ้ฒนาทุ้น่ ด้กขยะ
เดิมของกรมท้ร้พยากรท้างท้ะเลและชิายฝััง� ให้มก่ ลไกฝัา
เปิด-ปิดท้่อ� าศ้ยหล้กการไหลของนำ�าและแรงด้น เกิดเป็น
“นวััตกรรมทุุ่น� กักขยะลอยนำา� ” (SCG-DMCR Litter Trap) ถู่ง 25 ปี ส่งผ่ลให้ท้นุ่ ก้กขยะลอยนำ�ารุน่ ใหม่มค่ วามแข็ง
ซี่�งชิ่วยก้กเก็บ้ขยะไม่ให้หลุดลอยออกนอกทุ้่นต้ามการ แรงท้นท้านยิง� ข่น� รวมท้้ง� ประกอบ้และต้ิดต้้ง� ง่ายข่น� ด้วย
เปล่ย� นท้ิศท้างของกระแสนำ�า และในปี 2563 เอสซี่จีไ่ ด้
พ้ฒนาว้สดุลอยนำ�า “HDPE-Bone” ท้ำาจีากเม็ดพลาสต้ิก ปัจีจีุบ้้นได้ม่การต้ิดต้้�งทุ้่นก้กขยะลอยนำ�าในบ้ริเวณ
พอลิเอท้ิลน่ ท้่ม� ส่ ารก้นร้งส่ยวู ่ ท้นท้าน ม่อายุการใชิ้งานนาน ปากแม่นำ�าและลำาคลองสาขาท้่�เชิื�อมต้่อก้บ้ท้ะเลกว่า
25 ชิุด ใน 15 จี้งหว้ดท้้ว� ประเท้ศ หล้งจีากต้ิดต้้ง� 9 เดือน
สามารถูก้กขยะได้แล้วกว่า 40 ต้้น นอกจีากน่ย� ง้ ดำาเนินการ
ให้ความรู้แก่ชิุมชินในพื�นท้่�เรื�องการค้ดแยกขยะท้่�เก็บ้
ข่น� มาจีากแม่นำ�าเพือ� นำาขยะท้่ไ� ด้ไปสร้างมูลค่าหรือนำาไป
ฝัังกลบ้อย่างถููกต้้อง เพือ� ป้องก้นไม่ให้กล้บ้ลงสูแ่ ม่นำ�าอ่ก
รวมถู่ ง ท้ำา ฐานข้ อ มู ล ปริ ม าณและประเภท้ของขยะ
ในแต้่ละพื�นท้่�เพื�อวางแผ่นการลดปริมาณขยะแต้่ละ
ประเภท้ในระยะยาว
นว่ัต่กรรมิทีุ่่นกักขยะล้อยนำ�าจาก HDPE-Bone
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ฟื้้�นฟืู้ทัะเลปลายทัาง อยู่เคีียงข้างกันอย่างยั�งยืน
ภารกิจีพิท้ก้ ษ์์ท้ะเลน้น� ไม่เพ่ยงเป็นการลดขยะท้่จี� ะลงสู่
ท้ะเลหรือเก็บ้ขยะในท้ะเลเท้่าน้น� แต้่ยง้ รวมไปถู่งการสร้าง
ระบ้บ้นิเวศท้างท้ะเลท้่เ� หมาะสมต้่อการอยูอ่ าศ้ยของสิง�
ม่ชิว่ ต้ิ ในท้ะเลด้วย “โครงการบ้านปลาเอสซื่ีจี”ี ซี่ง� เริม�
ต้้นต้้ง� แต้่ปี พ.ศ. 2555 ท้่ป� ากคลองแกลง จี้งหว้ดระยอง
ได้ขยายผ่ลไปย้งบ้ริเวณชิายฝัั�งท้ะเลครอบ้คลุมพื�นท้่�
ภาคต้ะว้นออก ต้้�งแต้่ระยอง ชิลบุ้ร่ จี้นท้บุ้ร่ และต้ราด
จีนท้ำาให้ในปัจีจีุบ้น้ ม่บ้า้ นปลาเอสซี่จีใ่ ต้้ท้อ้ งท้ะเลแล้วกว่า

2,180 หล้ง ในพื�นท้่�อนุร้กษ์์ท้ร้พยากรท้างท้ะเลกว่า
47 ต้ารางกิโลเมต้ร จีากความร่วมมือของจีิต้อาสาจีาก
ท้้ว� ประเท้ศกว่า 22,900 คน ท้่ม� าร่วมก้นสร้างบ้้านปลา
จีากท้่อ PE100 ท้่เ� หลือใชิ้จีากโรงงาน รวมถู่งท้่อท้่ผ่� ลิต้จีาก
ขยะพลาสต้ิกท้่�พบ้บ้ริเวณชิายหาดและแหล่งชิุมชิน
ท้้ว� ไป ซี่ง� ม่ท้ง้� ความแข็งแรงท้นท้าน และเป็นมิต้รต้่อสิง�
แวดล้อม มาสร้างท้่�อยู่อาศ้ยจีำาลองให้แก่สิ�งม่ชิ่วิต้ใน
ท้ะเล เพือ� เป็นแหล่งอนุบ้าลส้ต้ว์นา�ำ เพิม� ความอุดมสมบู้รณ์
ให้ระบ้บ้นิเวศท้างท้ะเลและเพิ�มรายได้ให้กลุ่มประมง
พื�นบ้้านชิายฝัั�ง
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เมือ� ว้นท้่� 19 ก้นยายน 2563 ท้่เ� พิง� ผ่่านมา ธีุรกิจีเคมิคอลส์
เอสซี่จี่ ร่วมก้บ้ การนิคมอุต้สาหกรรมแห่งประเท้ศไท้ย
และผู่ป้ ระกอบ้การในนิคมอุต้สาหกรรมมาบ้ต้าพุดและ
บ้้านฉาง จี.ระยอง อ่กกว่า 13 องค์กร และเยาวชินผู่พ้ ท้ิ ก้ ษ์์
ท้ะเล จีากโครงการ ‘The Sea Saver Young Gen’ ร่วมก้น
จี้ดกิจีกรรม วัันอนุรักษ์์ชุายฝั่่�งสากล จี้งหว้ดระยอง

ประจีำาปี 2563 หรือ International Coastal Cleanup 2020
(ICC 2020) โดยม่ท้ง้� การเก็บ้ขยะชิายหาดต้ามจีุดต้่าง ๆ
เป็นระยะท้างยาวถู่ง 20 กิโลเมต้ร ขยะท้่เ� ก็บ้มาได้กว่า
6,300 กิโลกร้ม เป็นขยะร่ไซีเคิลกว่า 580 กิโลกร้ม
ส่วนขยะประเภท้ท้่ร� ไ่ ซีเคิลไม่ได้จีะรวบ้รวมส่งไปย้งศูนย์
กำาจี้ดขยะครบ้วงจีรขององค์การบ้ริหารส่วนจี้งหว้ดระยอง
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นอกจีากน่ภ� ายในงานย้งม่การรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ� ง
การค้ดแยกและบ้ริหารจี้ดการขยะต้้ง� แต้่ต้น้ ท้าง ไม่ให้
ขยะเล็ดลอดไปสู่ท้้องท้ะเลได้อ่กต้่อไป รวมถู่งเปิดต้้ว
โปรเจีกต้์เพลงแรปโดนใจีว้ยรุน่ ‘รักต้องแยก’ ท้่แ� รปเปอร์
เยาวชินเชิิญชิวนทุ้กคนมา #ใชิ้ให้คมุ้ #แยกให้เป็น#ท้ิง�
ให้ถูกู โดยร่วมก้บ้อ่ก 6 พ้นธีมิต้ร ได้แก่ กรมท้ร้พยากรธีรรมชิาต้ิ แ ละสิ� ง แวดล้ อ ม สภาอุ ต้ สาหกรรมแห่ ง
ประเท้ศไท้ย การนิคมอุต้สาหกรรมแห่งประเท้ศไท้ย
PPP Plastics หอการค้าไท้ย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเท้ศไท้ย ร่วมสร้างการต้ระหน้กรูส้ คู่ วามร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาขยะระด้บ้ชิาต้ิ
ธีุรกิจีเคมิคอลส์ เอสซี่จี่ หว้งว่าโครงการท้้ง� หมดน่จี� ะ
สามารถูสร้างแรงบ้้นดาลใจีและเป็นส่วนหน่ง� ท้่จี� ะท้ำาให้
ทุ้กคนได้มโ่ อกาสเป็นผู่พ้ ท้ิ ก้ ษ์์ท้ะเลร่วมก้น เริม� ต้้นง่าย ๆ
ผ่่านการปร้บ้พฤต้ิกรรมในการใชิ้ชิว่ ต้ิ ในทุ้กว้น รูจี้ ก้ แยก
ขยะ และท้ิ�งให้ถููกต้้อง เพื�อให้ท้้องท้ะเลไท้ยกล้บ้มา
สะอาด สมบู้รณ์ และสวยงามอ่กคร้�ง
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มุ่่�งสู่่�ความุ่ยั่่�งยั่ืน

Climate Emergency

วิิกฤตโลกร้้อน เร้่�องเร้่งด่่วินที่่�มนุษย์์ต้องร้่วิมกันหย์ุด่ย์ั�ง
CLIMATE EMERGENCY
A MOUNTING CRISIS THAT CAN ONLY SOLVED THROUGH
A CONCERTED EFFORT
สภาพภูมิิอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลี่งเป็นเรื่่�องที่่�ถููกพูดถูึงมิาเป็นเวลี่า
หลี่ายสิบปี หากแต่่ในช่่วงไมิ่ก่�ปีที่่�ผ่่านมิาสถูานการื่ณ์์เหลี่่าน่�เรื่่�มิที่วี
ความิรื่นุ แรื่ง คุกคามิธรื่รื่มิช่าต่ิ แลี่ะเข้้ามิาใกลี่้ต่วั มิากข้้น� หลี่ายภาคส่วน
เรื่มิ�่ เห็นความิสำาคัญแลี่ะความิจำำาเป็นที่่ต่� อ้ งเรื่ง่ สรื่า้ งความิรื่ว่ มิมิือรื่ว่ มิใจำ

เพ่อ� แก้ปญ
ั หาน่� จำึงเกิดเป็นคำาว่า “Climate Emergency” หรื่อ่ “ภาวะ
ฉุุกเฉุินด้้านภูมิอิ ากาศ” เพ่อ� กรื่ะตุ่น้ เต่ือนถูึงความิรื่้ายแรื่งข้องว่กฤต่
เพ่�อให้ที่ั�งภาครื่ัฐ ภาคเอกช่น แลี่ะปรื่ะช่าช่นต่รื่ะหนักถูึงผ่ลี่กรื่ะที่บ
อย่างจำรื่่งจำังแลี่ะลี่งมิือแก้ไข้อย่างเรื่่งด่วน

35

SUSTAINABILITY

เรื่่�องเรื่่งด่่วน ต้้องรื่ีบลงมืือทำำ�
เพราะสภาพการณ์์คร้ง� นี้้เ� กิดขึ้้นี้� รวดเร็วและรุนี้แรงมาก
และอาจถึ้งจุดที่้ไ� ม่อาจหวนี้กล้บส่ส่ ภาวะปกติิได้ หรือ
Point of No Return ผู้่นี้้ าำ จากกว่า 200 ประเที่ศจ้งรวมติ้ว
และติ้�งเป้าหมายลดโลกร้อนี้ร่วมก้นี้ โดยอ้างอิงติาม
ขึ้้อม่ลที่างวิที่ยาศาสติร์ที่ว�้ า่ นี้้บจากนี้้ไ� ปจนี้ถึ้งปี ค.ศ. 2030
อุณ์หภ่มโิ ลกไม่ควรเพิม� ส่งเกินี้ 2 องศาเซลเซ้ยส และควร
พยายามจำาก้ดไม่ให้อณ์
ุ หภ่มสิ ง่ ขึ้้นี้� เกินี้ 1.5 องศาเซลเซ้ยส
ซ้ง� หมายความว่าแนี้วที่างการที่ำางานี้เพือ� ให้บรรลุเป้าหมายนี้้�
จะติ้องเขึ้้มขึ้้นี้มากขึ้้นี้� กว่าที่้เ� คย โดยมุง่ เนี้้นี้การลดปริมาณ์
การปล่อยก๊าซเรือนี้กระจกเป็นี้หล้กสำาค้ญ
แนี้วคิดและเป้าหมายที่้ผู้� ป้่ ระกอบการลงมือที่ำาแบ่งออก
เป็นี้ แนวคิิดการพิิจารณาปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามการเติบโตของธุุรกิจ ผู้่ป้ ระกอบการติ้องลดปริมาณ์
ก๊าซเรือนี้กระจกที่้�เกิดขึ้้�นี้จากกระบวนี้การผู้ลิติให้ได้
มากที่้ �สุด หรือติ้องลดปริมาณ์ก๊าซเรือนี้กระจกให้ติำ � า
กว่าปริมาณ์การปลดปล่อยจริงติามแนี้วคิดแบบส้มบ่รณ์์
และติ้ง� เป้าหมายให้ไม่มกี ารปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สู่่ชั้่ น้� บรรยากาศเลย (Net Zero) เช่่นี้ การด้งคาร์บอนี้
กล้บมาก้กเก็บแที่นี้การปลดปล่อยส่่บรรยากาศหรือ
เปล้ย� นี้คาร์บอนี้ไปใช่้ประโยช่นี้์ในี้ร่ปแบบอืนี้� ๆ รวมไปถึ้ง
การปล่กป่าเพือ� ให้ตินี้้ ไม้ดด่ ซ้บก๊าซคาร์บอนี้ไดออกไซด์
พร้อมก้บปลดปล่อยออกซิเจนี้ให้กบ้ ช่้นี้� บรรยากาศ ซ้ง� ในี้งานี้
ประชุ่ม World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) ได้ม้การติ้�งเป้าว่าที่้�งโลก
จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero นี้้�ร่วมก้นี้ให้ได้ภายในี้ปี
ค.ศ.2050
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เอสซีีจีีกัับแผนง�นเพื่่�อเด่ินทำ�งไปส่่คว�มืยั่ั�งยั่ืน
เอสซ้จไ้ ด้กาำ หนี้ดเป้าหมายระยะยาวในี้การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนี้กระจกลงร้อยละ 28 ในี้ปี พ.ศ.2573 (เที่้ยบก้บ
กรณ์้ปกติิ ณ์ ปีฐานี้ พ.ศ. 2550) เพือ� ควบคุมอุณ์หภ่มเิ ฉล้ย�
ขึ้องโลกไม่ให้สง่ เกินี้ 2 องศาเซลเซ้ยส และได้เริม� พิจารณ์า
เป้าหมายที่้ส� อดคล้องก้บการควบคุมอุณ์หภ่มเิ ฉล้ย� ขึ้องโลก
ไม่ให้สง่ เกินี้ 1.5 องศาเซลเซ้ยส และเป้าหมายเป็นี้ศ่นี้ย์ หรือ
Net Zero Carbon อ้กด้วย

โดยในี้ภาคการผู้ลิติ เอสซ้จเ้ ริม� ติ้นี้ติ้ง� แติ่เรือ� งพืนี้� ฐานี้
อย่างการลดการใช่้พล้งงานี้ และใช่้พล้งงานี้ให้เกิดประโยช่นี้์
ส่งสุด ด้วยการออกแบบหรือปร้บปรุงกระบวนี้การผู้ลิติ
ในี้โรงงานี้ให้ปลดปล่อยคาร์บอนี้ส่ช่่ นี้�้ บรรยากาศนี้้อยที่้ส� ดุ
ม้การพ้ฒนี้านี้ว้ติกรรมการนี้ำาความร้อนี้หมุนี้เว้ยนี้กล้บมา
ใช่้ใหม่ในี้กระบวนี้การผู้ลิติ เป็นี้ติ้นี้ โดยอ้กหนี้้�งวิธี้การ
สำาค้ญคือ การนำานว้ตกรรมดิจทัิ ล้ มาชั้่วยในการจ้ดการ
โรงงาน เช่่นี้ การนี้ำาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาวิเคราะห์
ขึ้้อม่ลเพือ� หาร่ปแบบและวิธีก้ ารใช่้พล้งงานี้อย่างเหมาะสม
รวมถึ้งวิเคราะห์การที่ำางานี้ขึ้องเครือ� งจ้กรและวางแผู้นี้
บำารุงร้กษาเพื�อให้สามารถึใช่้งานี้เครื�องจ้กรได้เติ็ม
ประสิที่ธีิภาพ ป้องก้นี้การส่ญเส้ยพล้งงานี้โดยไม่จำาเป็นี้
ซ้ง� สามารถึช่่วยลดปริมาณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนี้กระจก
ได้อ้กที่างหนี้้�ง
นี้อกจากนี้้ใ� นี้มุมสินี้ค้าและโซล่ช่นี้้ เอสซ้จย้ ง้ ได้พฒ
้ นี้า
นี้ว้ติกรรมเพือ� ลดการใช่้พล้งงานี้ และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนี้ไดออกไซด์ เช่่นี้ นว้ตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยนำา�
คิรบวงจร ส่งเสริมการใช่้พล้งงานี้สะอาด และสามารถึใช่้
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พืนี้� ที่้ไ� ด้อย่างม้ประสิที่ธีิภาพ หรือ emisspro® (อ้มสิ โปร)
นี้ว้ติกรรมสารเคลือบเติาเผู้าอุติสาหกรรมที่้�ช่่วยเพิ�ม
ประสิที่ธีิภาพให้เติาเผู้า ลดการใช่้เช่ือ� เพลิงและลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนี้ไดออกไซด์และก๊าซไนี้โติรเจนี้ออกไซด์
ส่่สิ�งแวดล้อม
สำาหร้บผู้่ป้ ระกอบการกลุม่ ผู้่ผู้้ ลิติสินี้ค้าพลาสติิกที่้ม� องหา
ว้ติถึุดบิ ที่้ติ� อบร้บก้บความติ้องการขึ้องล่กค้าเจ้าขึ้องแบรนี้ด์
สินี้ค้าในี้ปัจจุบ้นี้ที่้�ติ่างก็ประกาศนี้โยบายลดคาร์บอนี้
เอสซ้จไ้ ด้นี้ำาเสนี้อสินี้ค้าเม็ดพลาสติิก HDPE คุณ์ภาพส่ง
ผู้ลิติจากเที่คโนี้โลย้ SMX ที่้ใ� ห้คณ์
ุ สมบ้ติแิ ขึ้็งแรงมากขึ้้นี้�
กว่าเดิม สามารถึผู้ลิติเป็นี้สินี้ค้าที่้�ม้ความบางลง หรือ
ใช่้ว้ติถึุด ิบในี้ปริมาณ์นี้้อยลงได้โดยย้งคงคุณ์สมบ้ติ ิ
การใช่้งานี้ได้ดเ้ ช่่นี้เดิม ส่งผู้ลให้นี้ำ�าหนี้้กขึ้องสินี้ค้าเบาลง
จ้งช่่วยลดพล้งงานี้ในี้การขึ้นี้ส่ง และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนี้ไดออกไซด์ได้ ที่้ง� หมดนี้้เ� ป็นี้การสนี้้บสนีุ้นี้ให้เกิด
ผู้ลิติภ้ณ์ฑ์์คาร์บอนี้ติำา� เพือ� ให้ลก่ ค้าได้รบ้ สินี้ค้าที่้ผู้� ลิติจาก
กระบวนี้การและความมุง่ ม้นี้� ในี้การลดผู้ลกระที่บติ่อสภาวะ
การเปล้ย� นี้แปลงขึ้องโลก ส่งติ่อไปถึ้งมือผู้่บ้ ริโภคติ่อไป

อน�คต้ของปรื่ะเทำศไทำยั่ กัับนโยั่บ�ยั่
Climate Emergency
สำาหร้บประเที่ศไที่ยนี้้นี้� สำานี้้กงานี้นี้โยบายและแผู้นี้
ที่ร้พยากรธีรรมช่าติิและสิง� แวดล้อม (สผู้.) อย่ร่ ะหว่าง
การดำา เนี้ิ นี้ การจ้ ด ที่ำา ร่ า งพิระราชั้บ้ ญ ญ้ ติ ก าร
เปลีย� นแปลงสู่ภาพิภ่มอิ ากาศแห่่งชั้าติ ห่รือ พิ.ร.บ.
โลกร้อน โดยม้แผู้นี้ให้แล้วเสร็จภายในี้ปี 2563 นี้้� เพือ�
เป็นี้เครือ� งมือในี้การบ่รณ์าการการที่ำางานี้ขึ้องทีุ่กภาคส่วนี้
ที่้ง� ภาคร้ฐ เอกช่นี้ และประช่าช่นี้ ซ้ง� ม้ประเด็นี้เรือ� งภาษ้
คาร์บอนี้อย่างเป็นี้ระบบ โดยม้องค์การบริหารจ้ดการ
ก๊าซเรือนี้กระจก (องค์การมหาช่นี้) เป็นี้ผู้่เ้ ติร้ยมความพร้อม
ขึ้้อม่ลที่างด้านี้วิช่าการ

อ้กกลไกหนี้้ง� ที่้เ� ป็นี้ที่้ส� นี้ใจก็คอื ระบบซือ� ขึ้ายสิที่ธีิในี้
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นี้กระจกในี้สหภาพยุ โ รป หรื อ
Emission Trading System โดยม้การกำาหนี้ดระด้บขึ้อง
ก๊าซเรือนี้กระจกขึ้องแติ่ละองค์กรเป็นี้เพดานี้เอาไว้ เพือ� ให้
แติ่ละองค์กรสามารถึที่ำาการแลกเปล้ย� นี้ก้นี้ เช่่นี้ การซือ�
คาร์บอนี้เครดิติจากองค์กรที่้ป� ล่อยคาร์บอนี้นี้้อย เพือ� ให้
ปริ ม าณ์โดยรวมย้ ง อย่่ ภ ายใติ้ เ พดานี้ที่้� กำา หนี้ด ซ้� ง
ประเที่ศไที่ยเองก็กาำ ล้งอย่ใ่ นี้ขึ้้นี้� ติอนี้การศ้กษาการจ้ดการ
แลกเปล้�ยนี้เพื�อให้เกิดประสิที่ธีิภาพส่งสุด
เมือ� ทีุ่กภาคส่วนี้ติ่างให้ความสำาค้ญติ่อปัญหาวิกฤติ
โลกร้อนี้ ห้นี้มาร่วมแรงร่วมใจก้นี้คิดค้นี้วิธีแ้ ละลงมือแก้ไขึ้
อย่างเร่งด่วนี้ ก็ยอ่ มเช่ือ� ได้วา่ โลกขึ้องเราจะย้งสามารถึ
ร้กษาสภาพแวดล้อมที่้ส� มบ่รณ์์สง่ ติ่อไปให้กบ้ ล่กหลานี้
รุ่นี้ถึ้ดไปให้ม้คุณ์ภาพช่้วิติที่้�ด้ได้ เอสซ้จ้ในี้ฐานี้ะผู้่้นี้ำา
ที่างด้านี้เศรษฐกิจหมุนี้เว้ยนี้ ม้ความมุง่ ม้นี้� ที่้จ� ะลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนี้กระจกผู้่านี้ที่้ง� นี้โยบายการดำาเนี้ินี้งานี้
ภายในี้องค์กร การคิดค้นี้นี้ว้ติกรรม การผู้ลิติสินี้ค้าและ
นี้ำาเสนี้อบริการ และย้งคงมุ่งม้�นี้เดินี้หนี้้าส่่เป้าหมาย
เพื�อสร้างความย้�งยืนี้ให้แก่ประเที่ศไที่ยและโลกใบนี้้�
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เปิิดโลก

เล่่าเรื่่�องเมืืองรื่ะยอง
กัับมืุมืมืองกัารื่ท่่องเท่่�ยวแบบคารื่์บอนต่ำำ�า

RAYONG THROUGH THE LENS OF LOW-CARBON TOURISM
หากพููดถึึงการท่่องเท่่ย� วระยองแล้้ว สิ่่ง� แรก ๆ ท่่ท่� กุ คนค่ดถึึงก็มักั
จะเป็็นหาดท่รายสิ่่ขาว ท่ะเล้นำ�าใสิ่ เกาะแก่งน้อยใหญ่่ ป็่าเขาสิ่่เขียวขจ่
แล้ะด่นแดนของผล้ไมั้รสิ่ชาติ่ด่ แติ่ในคอล้ัมัน์น�่ เราขอชวนทุ่กคนมัาพูบกับ
มัุมัมัองท่่มั� ากกว่าของเมัืองระยอง กับน่ยามัการท่่องเท่่ย� วคาร์บอนติำ�า –
การท่่องเท่่�ยวธรรมัชาติ่รูป็แบบใหมั่ท่่�ชวนคุณรักธรรมัชาติ่รอบติัว
แล้ะรักโล้กใบน่�ไป็พูร้อมั ๆ กัน

Low Carbon Tourism หรือ การท่่องเท่่�ยวแบบคาร์บอนติำ�า
มั่หล้ักสิ่ำาคัญ่ท่่ว� า่ เท่่ย� วอย่างไรถึึงจะป็ล้่อยก๊าซคาร์บอนไว้นอ้ ยท่่สิ่� ดุ
ล้ักษณะการท่่องเท่่ย� วจึงสิ่่งเสิ่รมัิ ให้ใช้บริการขนสิ่่งสิ่าธารณะ ควบคูไ่ ป็กับ
การใช้จกั รยานหรือพูาหนะในการพูาไป็สิ่ัมัผัสิ่สิ่ถึานท่่ติ� า่ ง ๆ โดยไมั่ติอ้ ง
พู่�งพูาพูล้ังงาน เล้ือกพูักในโรงแรมัท่่�มั่การดำาเน่นก่จกรรมัท่่�ใสิ่่ใจ
สิ่่ง� แวดล้้อมั หรือท่่พู� กั ของชุมัชน เน้นการท่่องเท่่ย� วอนุรกั ษ์ท่รัพูยากร
ธรรมัชาติ่แล้ะสิ่่ง� แวดล้้อมั รวมัถึึงการท่่องเท่่ย� วแบบล้ึกซึง� กับคนพู้น� ถึ่น�
สิ่ัมัผัสิ่คุณค่าของวิถึ่ช่วิติของชุมัชนอย่างใกล้้ช่ด
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01 ท่่องเท่่�ยวเชิิงนิิเวศ บ้้านิมาบ้จัันิท่ร์์
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ชื่่�นชื่อบวิิถี่ชื่่วิิตชื่�วิบ��นของแต่ละพื้่�นที่่�
ที่่จ� ะได้�พื้บรัะหวิ่�งเด้ินที่�งที่่องเที่่ย� วิ ชืุ่มชื่นบ��นม�บจันที่รั์
จะสำรั��งควิ�มปรัะที่ับใจให�คุณไม่รั้�ล่ม
เพื้รั�ะแหล่งเรั่ยนรั้�และแหล่งที่่องเที่่�ยวิเชื่ิงนิเวิศที่่�น่�
เกิิด้จ�กิควิ�มรั่วิมม่อรั่วิมใจของชื่�วิบ��นชื่มุ ชื่นบ��นม�บจันที่รั์
หม้ที่่ � ่ 7 ตำ�บลแกิลง อำ�เภอเม่องรัะยอง ที่่เ� ปล่ย� นวิิกิฤตภัยแล�ง
ในชืุ่มชื่นให�กิล�ยเป็นโอกิ�สำ รั่วิมกิันฟื้้�นฟื้้แหล่งต�นนำ��
จนกิลับม�อุด้มสำมบ้รัณ์ นอกิจ�กิจะสำรั��งควิ�มอุด้มสำมบ้รัณ์
ให�พื้น่� ที่่ที่� ำ�กิินในชื่่วิติ ปรัะจำ�วิันแล�วิ พื้่น� ที่่สำ� เ่ ข่ยวิในชืุ่มชื่น
ยังกิล�ยเป็นแหล่งที่่องเที่่ย� วิ และสำรั��งกิิจกิรัรัมกิ�รัที่่องเที่่ย� วิ
แบบ Eco Tourism ให�กิบั แขกิผู้้ม� �เย่อนด้�วิย และกิล�ยเป็น
อัตลักิษณ์ของพื้่�นที่่�ในที่่�สำุด้

กิิจกิรัรัมที่่องเที่่�ยวิในชืุ่มชื่น ได้�แกิ่ กิิจกิรัรัมที่ำ�ฝ�ย
ชื่ะลอนำ�� แบบธรัรัมชื่�ติในพื้่น� ที่่ป� �่ ชืุ่มชื่น กิิจกิรัรัมเด้ินป่�
ศึกิษ�ธรัรัมชื่�ติ กิิจกิรัรัมขับข่ม� อเตอรั์ไซค์วิบิ �กิเอ็นด้้โรั่
โด้ยม่ที่ม่ ง�นอ�สำ�สำมัครัป่�ชื่มุ ชื่นเป็นผู้้ด้� แ้ ลควิ�มปลอด้ภัย
และแนะนำ�ตลอด้เสำ�นที่�งกิ�รัผู้จญภัย กิิจกิรัรัมที่่องเที่่ย� วิ
สำวินสำละสำุม�ล่และสำวินผู้ลไม�คุณตุ�ม คุณต้่
หลังจ�กิที่่องเที่่ย� วิออกิแรังกิันเต็มที่่� กิ็ถีงึ เวิล�พื้ักิผู้่อน
กิ�ยและใจด้�วิยกิิจกิรัรัมสำบ�ย ๆ อย่�งกิ�รัไหวิ�พื้รัะปฏิิบตั ธิ รัรัม
ที่่วิ� ด้ั ม�บจันที่รั์ กิิจกิรัรัมเรั่ยนรั้กิ� �รัที่ำ�อ�ห�รัพื้่น� บ��นรัะยอง
และเข��พื้ักิในบ��นโฮมสำเตย์ ซึง� ที่ัง� หมด้ 5 หลังน่เ� ป็นบ��น
ของสำม�ชื่ิกิในชืุ่มชื่นให�ได้�สำมั ผู้ัสำวิิถีชื่่ �วิบ��นม�บจันที่รั์
และรัับอ�กิ�ศบรัิสำุที่ธิ�โด้ยตรังจ�กิป่�เข�ย�ยด้�

สอบ้ถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิม

กิิจกิรรมท่่องเท่่�ยวเชิิงนิิเวศ ชิุมชินิบ้้านิมาบ้จันิท่ร์
ผู้้้ ใหญ่่วันิดี่ อินิท่ร์พรม
โท่ร. 089-284-1204
ชิุมชินิท่่องเท่่�ยวบ้้านิมาบ้จันิท่ร์
www.facebook.com/mapjunlocaltourism
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02 ล่องคลองลาวนิ ย้อนิร์อยสุนิท่ร์ภูู่่
เสำ�นที่�งลำ�คลองสำ�ยปรัะวิัติศ�สำตรั์ที่่�อย้่ในเสำ�นที่�ง
กิ�รัเด้ินที่�งของสำุนที่รัภ้่ กิลับม�ม่ชื่วิ่ ติ ให�พื้วิกิเรั�ได้�เที่่ย� วิ
ย�อนรัอยพื้่�นที่่�ธรัรัมชื่�ติอันสำมบ้รัณ์
ตลอด้ที่�งควิ�มคด้เค่�ยวิของลำ�คลอง 6 กิิโลเมตรั
กิ่อนออกิสำ้ที่่ ะเล กิับ 40 น�ที่่ต�มที่�งล่องเรั่อ ค่อเสำ�นที่�ง
ศึกิษ�ควิ�มสำมบ้รัณ์ของธรัรัมชื่�ติป�่ ชื่�ยเลน ด้�วิยพื้่น� ที่่�
ลำ�นำ�� ที่่ป� รัะกิอบด้�วิย 3 นำ�� ได้�แกิ่ นำ�� จ่ด้ นำ�� กิรั่อย และนำ�� เค็ม
สำรั��งควิ�มหล�กิหล�ยที่�งพื้ันธุกิรัรัมของพื้่ชื่แปลกิต�ที่่�
หยัง� รั�กิตลอด้สำองฝ่ง� คลอง ที่ัง� ต�นโกิงกิ�ง ต�นแสำม และ
ต�นตะบ้นที่่�อ�ยุย่นกิวิ่�รั�อยปี
เม่อ� ม่ล�ำ นำ�� แล�วิ ย่อมม่วิถีิ ชื่่ วิ่ ติ ต�มแนวิลำ�นำ�� ต�มม�ด้�วิย
ชื่�วิบ��นแถีบน่ป� รัะกิอบอ�ชื่่พื้ปรัะมง ตกิปล� ด้ักิป้ และ
ที่่สำ� �ำ คัญค่อ กิ�รัเล่ย� งหอยน�งรัม ซึง� ได้�ผู้ลด้่จ�กิรัะบบนิเวิศ
และแหล่งนำ�� ที่่สำ� มบ้รัณ์เหม�ะสำม ด้ังที่่เ� ห็นได้�จ�กิพื้วิงอ่แปะ
อุปกิรัณ์สำำ�หรัับเพื้�ะเล่�ยงหอยน�งรัมบรัิเวิณชื่�นบ��น
ทีุ่กิหลังที่่�อย้่เล่ยบรัิมคลอง
รัับรัองวิ่�กิ�รัล่องเรั่อครััง� น่จ� ะสำรั��งปรัะสำบกิ�รัณ์กิ�รั
ล่องเรั่อที่่รั� �ยล�อมด้�วิยรัะบบนิเวิศอุด้มสำมบ้รัณ์ในแบบที่่พื้� บ
ได้�เฉพื้�ะที่่�คลองล�วินแห่งน่�เที่่�นั�น

สอบ้ถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิม

กิลุุ่่มวิสาหกิิจท่่องเท่่�ยวชิุมชินิคลุ่องลุ่าวนิ
เท่ศบ้าลุ่ตำำาบ้ลุ่สุนิท่รภู่้่
โท่ร. 097-129-4821
กิลุุ่่มวิสาหกิิจท่่องเท่่�ยวคลุ่องลุ่าวนิ
www.facebook.com/กิลุุ่ม่ วิสาหกิิจท่่องเท่่ย� วคลุ่องลุ่าวนิ
-111790053674678/
ขอบ้คุณภู่าพประกิอบ้จากิ Rayonghip

41

GOING OUT

03 สวนิพิ่ฤกษศาสติร์์ร์ะยอง
ด้�วิยภ้มปิ รัะเที่ศที่่ต� ด้ิ ที่ะเล จังหวิัด้รัะยองจึงม่ควิ�มพื้ิเศษ
ที่่ล� �ำ นำ�� 3 แบบ นัน� จึงเป็นที่่ม� �ของพื้รัรัณพื้่ชื่เอกิลักิษณ์ของ
ภ�คตะวิันออกิที่่ค� วิรัค่�แกิ่กิ�รัอนุรักิั ษ์ เพื้�ะพื้ันธุ์ และเผู้ยแพื้รั่
ควิ�มรั้�ให�กิับผู้้�เข��ชื่ม
บนพื้่น� ที่่กิ� วิ่� 2,500 ไรั่ของสำวินพื้ฤกิษศ�สำตรั์รัะยอง
เป็นแหล่งอนุรักิั ษ์ที่รััพื้ย�กิรัรัะบบนิเวิศพื้่น� ที่่ชื่� มุ่ นำ�� โด้ย
ต�นไม�นอ� ยใหญ่เหล่�น่จ� ะที่ำ�หน��ที่่ย� ด้ึ เกิ�ะตลิง� ชื่�ยฝ่ง�
ไม่ให�พื้งั ที่ล�ยลง พื้รั�อมกิับป้องกิันนำ�� เค็มล�นที่ะลักิเข��แผู้น่ ด้ิน
จ�กิควิ�มสำมบ้รัณ์ที่ั�งหมด้ที่่�วิ่�ม�น่� จึงเป็นแหล่งที่่�อย้่
ของพื้่ชื่พื้รัรัณและสำัตวิ์น�อยใหญ่ห�ย�กิในที่�องถีิ�น
กิิจกิรัรัมที่่พื้� ล�ด้ไม่ได้�จงึ เป็นกิ�รัศึกิษ�พื้รัรัณไม�ที่อ� งถีิน�
และรัะบบนิเวิศผู้่�นเสำ�นที่�งที่่ค� ณ
ุ เล่อกิได้�เอง ไม่วิ�่ จะเป็น
กิ�รัป่�นจักิรัย�น พื้�ยเรั่อค�ยักิ หรั่อล่องเรั่อที่�องแบน

ลัด้เล�ะเกิ�ะแกิ่งชื่มธรัรัมชื่�ติ โด้ยไฮไลต์ของที่่�น่�ค่อ
‘ป่�เสำม็ด้ด้ึกิด้ำ�บรัรัพื้์’ ป่�เสำม็ด้อ�ยุกิวิ่�พื้ันปีที่อ่� ดุ้ มสำมบ้รัณ์
ที่่สำ� ดุ้ และ ‘แพื้หญ��หนังหม�’ แพื้กิอหญ��ที่่ห� ยัง� รั�กิลง
ถีึง 1 เมตรั ที่ับถีมกิันจนกิล�ยเป็นแพื้ที่่แ� ข็งแรังรัับนำ�� หนักิ
คนย่นได้� กิล�ยเป็นพื้รัรัณพื้่ชื่ที่่ต� น่� ต�และห�ชื่มได้�ย�กิ
สำำ�หรัับคนรัักิธรัรัมชื่�ติ ขอบอกิวิ่�พื้ล�ด้ไม่ได้� เพื้รั�ะ
ที่่�น่�ค่อผู้่นป่�ชื่�ยเลนธรัรัมชื่�ติที่่�ยังคงควิ�มสำมบ้รัณ์
ม�กิที่่�สำุด้แห่งหนึ�งของปรัะเที่ศไที่ยเลยที่่เด้่ยวิ

สอบ้ถามข้้อมูลเพิ่่�มเติิม

สวนิพฤกิษศาสตำร์ระยอง หม้่ 2 ตำำาบ้ลุ่ชิากิพง อำาเภู่อแกิลุ่ง
โท่ร. 0-3863-8880 ถึึง 1
สวนิพฤกิษศาสตำร์ระยอง
www.facebook.com/rayongbotanic
ขอบ้คุณภู่าพประกิอบ้จากิ Rayonghip
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เอสซีีจีี จีัดงาน “SCG Chemicals Digest 2020”
ชวนผู้้�ประกอบการร่วมฟัังการวิเคราะห์์เศรษฐกิจี เตรียมความพร�อม
วางแผู้นกลยุทธ์์ธ์ุรกิจีปี 2564
SCG HOSTS “SCG CHEMICALS DIGEST 2020”
TO SHARE ECONOMIC ANALYSIS AND EQUIP BUSINESS OWNERS
FOR THE PLANNING OF THEIR 2021 BUSINESS STRATEGIES.

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี จัดงานส์ัมิมินา SCG Chemicals
Digest ครัง� ที่ี� 2 ประจำาปี 2563 ในหััวข้้อ “วิเคราะหั์เศรษฐกิิจ
ฝ่่าวิกิฤต COVID-19” เพื่่อ� ใหั้ลกิู ค้าผูู้ป้ ระกิอบกิารกิลุมิ�
อุตส์าหักิรรมิพื่ลาส์ติกิและผูู้้แที่นจำาหัน�ายได้รับข้้อมิูล
กิารวิเคราะหั์แนวโน้มิภาวะเศรษฐกิิจในปี 2564 รวมิถึึง
ประเด็นที่ีน� า� ส์นใจต�าง ๆ ที่ีมิ� ผู้ี ลกิระที่บต�อเศรษฐกิิจและ
อุตส์าหักิรรมิพื่ลาส์ติกิอย�างเจาะลึกิ เช่�น ส์ถึานกิารณ์์
กิารแพื่ร�ระบาดข้อง COVID-19 ที่ี�ยังคงเป็นความิ
ที่้าที่ายหัลักิข้องทีุ่กิอุตส์าหักิรรมิ

คุณ์นริศ ส์ถึาผู้ลเดช่า หััวหัน้าเจ้าหัน้าที่ีบ� ริหัาร ศูนย์วเิ คราะหั์
เศรษฐกิิจ ที่ีเอ็มิบี และคุณ์มินตรี ศรไพื่ศาล ประธุานเจ้าหัน้าที่ี�
บริหัาร บมิจ.หัลักิที่รัพื่ย์ เมิย์แบงกิ์ กิิมิเอ็ง (ประเที่ศไที่ย)
มิาร�วมิแลกิเปลีย� นมิุมิมิองที่างเศรษฐกิิจและส์ถึานกิารณ์์โลกิ
โดยมิี คุณ์ส์ุที่ธุิช่ยั หัยุน� นักิส์่อ� ส์ารมิวลช่นและพื่ิธุกิี รแถึวหัน้า
ข้องไที่ยใหั้เกิียรติเป็นผูู้้ดำาเนินรายกิาร

ปิดที่้ายงานส์ัมิมินาด้วยกิารวิเคราะหั์ “แนวโน้มิธุุรกิิจ
ปิโตรเคมิีช่�วงครึ�งแรกิข้องปี 2564” โดยคุณ์กิิตติพื่งษ์
ส์านโอฬาร Demand Management Manager ธุุรกิิจ
งานเส์วนาในครัง� นีไ� ด้รบั เกิียรติจากิวิที่ยากิรผูู้ที่้ รงคุณ์วุฒิิ เคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี เพื่่�อเป็นข้้อมิูลในกิารวางแผู้นธุุรกิิจ
ด้านเศรษฐกิิจ กิารเงิน กิารลงทีุ่น ได้แกิ� ดร. กิอบศักิดิ� ภูตระกิูล และช่�วยส์�งเส์ริมิความิส์ามิารถึในกิารแข้�งข้ันใหั้กิับ
รองผูู้้จัดกิารใหัญ่� ธุนาคารกิรุงเที่พื่ จำากิัด (มิหัาช่น) ลูกิค้าเพื่่�อกิารเติบโตอย�างยั�งย่น
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เอสซีีจีจีี บั มือ 180 พันธ์มิตร
แก�วกิ ฤตสิง� แวดล�อมโลก ด�วยแนวคิดเศรษฐกิจีห์มุนเวียน

ชง 4 ทางรอด แก�ปัญห์าภััยแล�ง ความยากจีน ฝุุ่�น PM 2.5 และการจีัดการขยะ
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
นายรุ่่�งโรุ่จน์ รุ่ังสิิโยภาสิ กรุ่รุ่มการุ่ผู้้�จัดการุ่ใหญ่� เอสิซีีจี และ
นายธนวงษ์์ อารุ่รุ่ี ชั ชก่ล ปรุ่ะธานคณะกรุ่รุ่มการุ่การุ่พัฒ
ั นาอย�างยัง� ยืน
เอสิซีีจี จับมือ 180 พัันธมิตรุ่ จากทุ่กภาคสิ�วน ทุีม� จี ดุ ยืนเดียวกันในการุ่
ใช�ทุรุ่ัพัยากรุ่ให�ค่�มค�า รุ่�วมแถลงความคืบหน�าการุ่ขัับเคลื�อนแนวคิด
เศรุ่ษ์ฐกิจหม่นเวียน ในงาน SD Symposium 2020 “Circular Economy:
Actions for Sustainable Future เพั่อ� รุ่ะดมความเห็นแก�ปญ่
ั หาให�กบั
ปรุ่ะเทุศ และปรุ่ะชาชน ทุีไ� ด�รุ่บั ความเดือดรุ่�อนจากวิกฤตความแปรุ่ปรุ่วน

ขัองสิภาพัภ้มิอากาศ ปัญ่หาฝุ่่�น PM 2.5 ปัญ่หาภัยแล�ง นำ�าทุ�วม
ความเสิีย� งขัาดแคลนทุรุ่พัั ยากรุ่ธรุ่รุ่มชาติ ปัญ่หาขัยะพัลาสิติกทุีเ� พั่ม� ขั้น�
จากโควิด-19 นับเป็นกล่ม� พัันธมิตรุ่เขั�มแขั็ง ทุีเ� ติบโตอย�างรุ่วดเรุ่็วจาก
45 รุ่ายในปีทุผู้ี� า� นมา เป็น 180 รุ่าย ซี่ง� ปีนี� ได�รุ่ว� มกันนำาหลักเศรุ่ษ์ฐกิจ
หม่นเวียน มาเป็นทุางออกแก�ปญ่
ั หาพั่น� ฐาน 4 ด�านทุีเ� ป็นพั่น� ฐานความเป็นอย้�
และเศรุ่ษ์ฐกิจขัองปรุ่ะเทุศและขัองโลก คือ
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1. สร้้างร้ะบบน้ำำา� หมุุน้ำเวีียน้ำ ใหั้พื่ร้อมิรับวิกิฤตแล้ง
รุนแรงในปีหัน้า โดยส์นับส์นุนใหั้คนไที่ยพื่ึ�งพื่าตนเอง
เรียนรูกิ้ ารจัดรูปที่ีด� นิ และใช่้เที่คโนโลยี ควบคูกิ� บั กิารใหั้
ความิรูกิ้ ารเกิษตรแกิ�เกิษตรกิรและคนกิลับค่นถึิน� จากิพื่ิษ
เศรษฐกิิจโควิด-19 และเช่ิญ่ช่วนรัฐบาลร�วมิข้ยายใหั้
ครอบคลุมิที่ัว� ประเที่ศ ไปพื่ร้อมิกิับที่ีภ� าคเอกิช่นดำาเนิน
กิาร เพื่่อ� ช่�วยลดความิเหัล่อ� มิลำ�า ฟื้้น� ค่นเศรษฐกิิจชุ่มิช่น
และเพื่ิ�มิผู้ลผู้ลิตเกิษตรใหั้ไที่ยเป็นครัวโลกิในที่ี�ส์ุด
2. ส่งเสร้ิมุเกษตร้ “ปลอดการ้เผา 100%” ในปี 2022
(พื่.ศ.2565) เพื่่�อลดฝุ่่น PM 2.5 ลดโลกิร้อน และส์ร้าง
รายได้ 25,000 ล้านบาที่ต�อปี โดยหัมิุนเวียนวัส์ดุเหัล่อใช่้
เช่�น ตอซีังใบข้้าว ใบอ้อย ซีังข้้าวโพื่ด มิาแปรรูปเป็น
พื่ลังงานช่ีวมิวล อาหัารส์ัตว์ บรรจุภณ์
ั ฑ์์ รวมิถึึงส์นับส์นุน
เที่คโนโลยีเพื่ิ�มิผู้ลผู้ลิตที่างกิารเกิษตร โดยเกิษตรกิร
ไมิ�จาำ เป็นต้องเป็นเจ้าข้องเอง ด้วยกิารจัดตัง� กิองทีุ่นชุ่มิช่น
เส์ริมิส์ร้างรายได้ที่ี�มิั�นคง

3. การ้ยกร้ะดับการ้จััดการ้ขยะพลาสติกให้เป็น้ำวีาร้ะ
แห่งชาติ โดยปรับปรุงหัร่อเพื่ิมิ� เติมิกิฎหัมิายกิารจัดกิาร
ข้ยะพื่ลาส์ติกิอย�างจริงจัง มิีโรดแมิป มิีเป้าหัมิายช่ัดเจน
มิีกิารที่ำางานที่ีเ� ป็นรูปธุรรมิ และเปิดโอกิาส์ใหั้ที่กิุ ภาคส์�วน
ดำาเนินกิารไปพื่ร้อมิกิัน (Plastic Waste Management
System Roadmap) รวมิถึึงออกิมิาตรกิารส์นับส์นุนส์ินค้า
รีไซีเคิล และใหั้ส์ที่ิ ธุิพื่เิ ศษที่างภาษีเป็นแรงจูงใจใหั้ผู้ปู้ ระกิอบ
ธุุรกิิจรีไซีเคิลข้ยะพื่ลาส์ติกิ
4.เศร้ษฐกิจัหมุุน้ำเวีียน้ำใน้ำอุตสาหกร้ร้มุวีัสดุกอ่ สร้้าง
เพื่่อ� พื่ลิกิวงกิารกิ�อส์ร้างส์ู� Green and Clean Construction
โดยรัฐเป็นต้นแบบกิำาหันดแนวที่างกิารจัดซี่อ� จัดจ้างใน
โครงกิารส์าธุารณ์ูปโภคข้ั�นพื่่�นฐานข้นาดใหัญ่� โดยใช่้
เที่คโนโลยีจดั กิารที่รัพื่ยากิรใหั้เกิิดประส์ิที่ธุิภาพื่ส์ูงส์ุด
ลดวัส์ดุเหัล่อที่ิง� ใหั้นอ้ ยที่ีส์� ดุ หัร่อกิารใช่้วส์ั ดุเป็นมิิตรกิับ
ส์ิง� แวดล้อมิที่ีส์� ามิารถึหัมิุนเวียนกิลับมิาใช่้ใหัมิ�ได้ และมิอบ
ส์ิที่ธุิพื่ิเศษที่างภาษี
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ส์ำาหัรับ เอส์ซีีจี ได้ตั�งเป้าหัมิายลดกิารปล�อยกิ๊าซี
เร่อนกิระจกิ เดินหัน้าองค์กิรส์ู� Net Zero ภายในปี 2050
(พื่.ศ. 2593) เพื่่อ� ส์นับส์นุนกิารควบคุมิอุณ์หัภูมิเิ ฉลีย� ข้องโลกิ
ไมิ�ใหั้ส์งู ข้ึน� เกิินกิว�า 1.5 องศาเซีลเซีียส์ ตามิความิตกิลง
ปารีส์ (Paris Agreement) นอกิจากินี� ได้เล็งเหั็นว�าจากิ
ปัญ่หัากิารเปลี�ยนแปลงส์ภาพื่ภูมิิอากิาศ และปัญ่หัา
ข้ยะที่ีร� นุ แรงมิากิข้ึน� ในปัจจุบนั จึงได้นาำ แนวคิดเศรษฐกิิจ
หัมิุนเวียนมิาประยุกิต์ใช่้ในกิารดำาเนินธุุรกิิจ เพื่่อ� ใหั้บรรลุ
จุดมิุง� หัมิายด้านกิารพื่ัฒินาอย�างยัง� ย่น โดยกิำาหันดกิลยุที่ธุ์
ไว้ดังนี�

ธุุร้กิจัแพคเกจัจัิง� มิุง� เน้นกิารดำาเนินธุุรกิิจตามิแนวคิด
เศรษฐกิิ จ หัมิุ น เวี ย น โดยกิารพื่ั ฒิ นาผู้ลิ ต ภั ณ์ ฑ์์ ใ หั้
ส์ามิารถึกิลับมิารีไซีเคิลหัร่อใช่้ซีำ�าได้ และบริหัารจัดกิาร
ตลอดหั�วงโซี�อุปที่าน เพื่ิ�มิส์ัดส์�วนกิารเกิ็บกิลับเข้้าส์ู�
กิระบวนกิารผู้ลิตอย�างครบวงจร
ธุุร้กิจัเคมุิคอลส์ มิุ�งเน้นกิารใช่้เที่คโนโลยีในกิาร
ข้ับเคล่อ� นเศรษฐกิิจหัมิุนเวียนตลอดที่ัง� Supply chain
ตัง� แต�กิารออกิแบบผู้ลิตภัณ์ฑ์์ ที่ีเ� พื่ิมิ� กิารรีไซีเคิล ได้มิากิข้ึน�
เช่�น Mono-materials กิารพื่ัฒินาเที่คโนโลยีที่ี�รีไซีเคิล
ข้ยะพื่ลาส์ติกิกิลับมิาเป็นวัตถึุดบิ ในส์ัดส์�วนที่ีส์� งู ข้ึน� ส์�งเส์ริมิ
กิารคัดแยกิ และรวบรวมิข้องเส์ียกิลับมิาใช่้ใหัมิ� ผู้�านชุ่มิช่น
ไร้ข้ยะ และกิารจัดที่ำาธุนาคารข้ยะ โดยใช่้ Digital Platform
เป็นเคร่�องมิ่อในกิารจัดกิาร
ธุุร้กิจัซีีเมุน้ำต์และผลิตภััณฑ์์กอ่ สร้้าง มิุง� เน้นกิารใช่้
เที่คโนโลยี ผู้ ส์มิผู้ส์านกิั บ นวั ต กิรรมิเพื่่� อ กิารพื่ั ฒิ นา
ผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบริกิาร ที่ีต� อบโจที่ย์ผู้บู้ ริโภคและเป็นมิิตรต�อ
ส์ิง� แวดล้อมิ ภายใต้ฉลากิ “SCG Green Choice” ตัง� แต�
กิารผู้ลิตส์ินค้าที่ีมิ� ส์ี ว� นผู้ส์มิข้องวัส์ดุรไี ซีเคิล ส์ินค้าส์ำาเร็จรูป
ที่ีล� ด waste ในกิระบวนกิารติดตัง� ส์ินค้าและบริกิารที่ีล� ด
กิารใช่้พื่ลังงานหัร่อนำาพื่ลังงานหัมิุนเวียนมิาใช่้ เช่�น
พื่ลังแส์งอาที่ิตย์ มิุ�งไปส์ู� ‘Green Living and Green
Society’ รวมิถึึงกิารนำาข้องเหัล่อใช่้กิลับมิาใช่้ประโยช่น์
‘Turn Waste to Wealth’ ส์ร้างประโยช่น์ใหั้กิับส์ังคมิ

