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ตั้้ง� แตั้่เริ่ม�่ ตั้้นปีี 2564 มาน้� น้บว่่าเปี็นปีีที่ยั�้ ง้ ม้บที่ที่ดสอบที่้ที่� า้ ที่ายัอยั่างตั้่อเน่อ� งสำาหริ่บ้ ผู้้ค้ นที่้ว่� โลก การิ่ปีริ่บ้ ตั้้ว่จากว่่กฤตั้การิ่ณ์์
โคว่่ด-19 จากปีีกอ่ นหน้า แสดงให้เริ่าเห็นถึึงพละกำาล้งและสตั้่ปีญ
ั ญาของมนุษยั์ที่ส�้ ามาริ่ถึแก้ไขปีัญหาโดยัอาศั้ยัคว่ามริ่ว่่ มม่อ
เปี็นสำาค้ญ ในปีีนจ�้ งึ น้บเปี็นก้าว่ถึ้ดไปีสำาหริ่บ้ การิ่พฒ
้ นาศั้กยัภาพของนว่้ตั้กริ่ริ่มและผู้้ค้ น ให้สามาริ่ถึใช้้ช้ว่้ ตั้่ ที่่ามกลางอุบตั้้ ก่ าริ่ณ์์
เหล่าน้�ได้อยั่างยั้�งยั่นและแข็งแริ่ง
All Around Plastics ฉบ้บน้�จึงขอช้ว่นคุณ์ผู้้้อ่านมาสำาริ่ว่จ “New Normal Trends” เที่ริ่นด์ของคว่ามปีกตั้่ใหม่ ที่้�เก่ดจาก
การิ่ตั้อ่ ยัอดเที่คโนโลยั้และนว่้ตั้กริ่ริ่ม เพ่อ� การิ่แก้ปีญ
ั หาเฉพาะหน้าเม่อ� ปีีที่แ�้ ล้ว่ แล้ว่นำามาส้แ่ นว่ที่างปีฏิ่บตั้้ ที่่ เ�้ ก่ดปีริ่ะส่ที่ธิ่ภาพเพ่ม� ขึน�
โดยัยั้งคงแนว่คว่ามค่ดเศัริ่ษฐก่จหมุนเว่้ยันเปี็นหล้กสำาค้ญในการิ่พ้ฒนา เพ่�อตั้อบโจที่ยั์การิ่ใช้้งานไปีพริ่้อมก้บคว่ามยั้�งยั่น
ของส่�งแว่ดล้อมในทีุ่กม่ตั้่ อยั่างการิ่ตั้่อยัอดพ้ฒนานว่้ตั้กริ่ริ่มริ่้บม่อโคว่่ด-19 ของที่างธิุริ่ก่จเคม่คอลส์ เอสซี้จ้ ริ่ว่มที่้�งการิ่ปีริ่้บ
ริ่้ปีแบบการิ่ที่ำางานที่้�เก่ดปีริ่ะส่ที่ธิ่ภาพส้งสุดโดยัใช้้บที่บาที่ของเที่คโนโลยั้ด่จ่ที่้ล เช้่�อมทีุ่กคนเข้าด้ว่ยัก้นในว่้นที่้�ตั้้องห่างไกล
ห้ว่ใจหล้กอ้กปีริ่ะการิ่ในการิ่มงุ่ ส้เ่ ปี้าหมายัที่้ตั้� อ้ งการิ่พฒ
้ นาคุณ์ภาพช้้ว่ตั้่ ของผู้้ค้ น เริ่ม�่ ตั้้นจากการิ่ที่ผู้�้ ปี้ ริ่ะกอบการิ่และผู้้ผู้้ ล่ตั้เอง
ไม่หยัุดยั้ง� ที่้จ� ะสริ่า้ งสริ่ริ่คผู้์ ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์และกริ่ะบว่นการิ่ที่าำ งาน ซีึง� น้บเปี็นคว่ามที่้าที่ายัที่้ม� อบผู้ลล้พธิ์ที่ค�้ มุ้ ค่า และเปี็นการิ่เปีิดเส้นที่าง
นำาไปีส้ก่ าริ่พฒ
้ นาในลำาด้บถึ้ดไปี เที่ริ่นด์คว่ามปีกตั้่ใหม่จงึ ไม่ได้หยัุดอยั้เ่ พ้ยังนว่้ตั้กริ่ริ่มการิ่ใช้้ช้ว่้ ตั้่ ริ่่ว่มก้บโคว่่ด-19 แตั้่ยัง้ เปี็น
การิ่ค้นคว่้าพ้ฒนาอยั่างตั้่อเน่�องเพ่�อคุณ์ภาพช้้ว่่ตั้ที่้�ด้ที่้�สุดของทีุ่กคน
เพริ่าะเริ่าทีุ่กคนยั้งคงตั้้องใช้้ช้ว่้ ตั้่ บนโลกที่้เ� ตั้่บโตั้เปีล้ยั� นแปีลงอยั้เ่ สมอ ที่้มงานจึงค้ดสริ่ริ่และอ้ปีเดตั้เริ่อ่� งริ่าว่คว่ามเคล่อ� นไหว่
ในว่งการิ่อตัุ้ สาหกริ่ริ่มพลาสตั้่ก เพ่อ� เตั้่มสาริ่ะและเตั้ริ่ยั้ มคว่ามพริ่อ้ มอ้นเปี็นปีริ่ะโยัช้น์ตั้อ่ การิ่ดาำ เน่นธิุริ่กจ่ ของทีุ่กที่่าน แล้ว่เริ่า
มาก้าว่ส้่โลกของเที่ริ่นด์ใหม่ผู้่าน All Around Plastics ฉบ้บน้�ไปีพริ่้อมก้น
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New Normal
Trends:

สำำ�รวจเทรนด์์ต่่�ง ๆ
ท่�เกิิด์ขึ้้�นจ�กิวิกิฤต่
โควิด์-19
ชีีวิติ ประจำำ�วิันของผู้้ค� นที่ีเ� ปลี่ีย� นแปลี่งไปจำ�กวิิกฤตก�รณ์์
โควิิด-19 ที่ำ�ให้�ทีุ่กสิ่่�งรอบตัวิต�องเปลี่ี�ยนแปลี่งต�ม ตั�งแต่
พฤต่กรรมก�รใชี�ชีวิี ติ อย่�งก�รห้ลี่ีกเลี่ีย� งก�รสิ่ัมผู้ัสิ่ ก�รเวิ�น
ระยะห้่�งที่�งสิ่ังคม ห้รือก�รใชี�ชีีวิิตอย้่ต่ดบ��นให้�ม�กข้�น
นัน� ที่ำ�ให้� ในมุมมองของผู้้ป� ระกอบก�รที่ัง� ในแง่อตุ สิ่�ห้กรรม
ก�รผู้ลี่่ตแลี่ะภ�คสิ่วิ่ นธุุรก่จำจำำ�เป็นต�องปรับตัวิเพ่อ� ให้�กระบวินก�ร
ที่ำ�ง�นสิ่อดคลี่�องกับพฤต่กรรมร้ปแบบให้ม่ย่�งข้�น
‘นวิัตกรรม’ กลี่�ยเป็นเครือ� งมือสิ่ำ�คัญที่ีถู� ก้ ห้ย่บม�ใชี�
เพ่อ� สิ่ร��งประโยชีน์สิ่ง้ สิุ่ดให้�กบั ทีุ่กคน ที่ัง� นวิัตกรรมที่ีม� อี ย้แ่ ลี่�วิ
แลี่ะก�รพัฒน�นวิัตกรรมให้ม่ ๆ เพ่�อให้�สิ่อดคลี่�องกับ
ควิ�มต�องก�รแลี่ะสิ่ถู�นก�รณ์์เฉพ�ะห้น�� รวิมไปถูึงก�รพัฒน�
ผู้ลี่ลี่ัพธุ์จำ�กนวิัตกรรมเห้ลี่่�นี�อย่�งต่อเนื�อง เพ่�อให้�เก่ด
ประสิ่่ที่ธุ่ภ�พต่อไปในระยะย�วิ ที่ัง� ห้มดนีเ� ป็นตัวิกระตุน� ให้�เก่ด
เที่รนด์ ให้ม่ แลี่ะขับเคลี่ื�อนเที่รนด์ที่ี�มีอย้่เด่มให้�เด่นชีัดม�ก
ย่�งข้�น

4

Acceleration: คีย์เวิิร์ดของชีีวิิตกับโควิิด-19
การใช้้นวััตกรรมเข้้ามาช้่วัยปรับเปลี่่ย� นตัง� แต่ระดัับ
จุุลี่ภาคอย่างวัิถีช้่ วั่ ติ ไปจุนถีึงมหภาคอย่างอุตสาหกรรม
ม่คำาวั่า ‘การเร่งควัามเร็วั’ หรือ Acceleration มาเป็น
หลี่ักสำาคัญในการทำำางาน เริม� ต้นจุากควัามจุำาเป็นเร่งดั่วัน
ทำ่จุ� ะต้องแก้ปญ
ั หาเฉพาะให้ปลี่อดัจุากการสัมผััสเช้ือ�
ให้ไดั้มากทำ่�สุดั
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อย่างทำ่�เอสซี่จุ่เอง ม่การพัฒนากลี่่องป้องกันเช้ื�อ
ฟุุ้้งกระจุาย ผัลี่ิตจุากอะคริ ลี่ิก Shinkolite แลี่ะ
ชุ้ดั DIY Aerosol Guard สำาหรับส่งมอบให้กบั บุคลี่ากร
ทำางการแพทำย์ สำาหรับการใช้้งานเฉพาะหน้าให้ทำนั ทำ่วังทำ่
ก่อนจุะนำาไปส่ก่ ารพัฒนาเป็นอุปกรณ์์ทำช้�่ วั่ ยให้บคุ ลี่ากร
ทำางการแพทำย์สามารถีปฏิิบตั หิ น้าทำ่ไ� ดั้อย่างสะดัวัก
แลี่ะปลี่อดัภัยมากยิ�งข้ึ�น อย่างอุปกรณ์์ครอบศี่รษะ
คนไข้้สาำ หรับงานทำันตกรรม (Flexi Dent Guard) อ่กทำัง�
แคปซี่ลี่ควัามดัันลี่บข้นาดัเลี่็ก สำาหรับเคลี่ือ� นย้ายผั่ป้ วั่ ย
ติดัเช้ือ� (Isolation Capsule) ทำ่ม� ห่ ลี่ายหลี่ายร่ปแบบ
เพือ� ให้เหมาะสมกับการใช้้งานทำ่ต� า่ งกัน ไม่วัา่ จุะเป็น
การเคลี่ื�อนย้ายผั่้ป่วัยติดัเช้ื�อเข้้าเครื�อง CT หรือ
การเคลี่ือ� นย้ายผั่ป้ วั่ ยติดัเช้ือ� ผั่านอากาศียาน รวัมไปถีึง
ห้ อ งแยกป้ อ งกั น เช้ื� อ ควัามดัั น ลี่บแบบเคลี่ื� อ นทำ่�
(Negative Pressure Isolation Room) แลี่ะห้องตรวัจุเช้ือ�
ควัามดัันลี่บหรือบวักแบบเคลี่ือ� นทำ่� (Negative/Positive
Pressure Isolation Chamber)จุนกระทำั�งพัฒนา
กลี่ายเป็นนวััตกรรมป้องกัน โควัิดั-19 แบบเต็มร่ปแบบ
แลี่ะส่งต่อไปส่โ่ รงพยาบาลี่ทำัวั� ประเทำศีเช้่นในปัจุจุุบนั

Touchless Society: สิ่ังคมลี่ดก�รสิ่ัมผู้ัสิ่
เพ่ยงลี่ดัการสัมผััสก็เทำ่ากับลี่ดัควัามเส่ย� งในการรับเช้ือ�
เป็นใจุควัามสำาคัญทำ่น� าำ มาส่ก่ ารต่อยอดัพัฒนานวััตกรรม
ทำ่�ช้่วัยลี่ดัทำั�งการสัมผััสทำางพื�นผัิวัแลี่ะการสัมผััสใน
ลี่ะอองอากาศีทำ่�มองไม่เห็น
จุากเดัิ ม ทำ่� อุ ป กรณ์์ ลี่ ดัการสั ม ผัั ส ถี่ ก ใช้้ ง านกั บ
อาคารสาธารณ์ะในแง่ข้องการใช้้งานเช้ิงนวััตกรรม
ยกตัวัอย่างการใช้้ลี่ิฟุ้ต์โดัยสารดั้วัยการสแกนบัตร
ในอาคารสำานักงานสุข้ภัณ์ฑ์์อตั โนมัตใิ นห้างสรรพสินค้า
หรือเครือ� งใช้้ไฟุ้ฟุ้้าในบ้านทำ่ค� วับคุมโดัยสมาร์ทำโฟุ้นเอง

ก็ตาม ปัจุจุุบนั ผัลี่ิตภัณ์ฑ์์เหลี่่าน่เ� ริม� นิยมนำามาใช้้งาน
อย่างแพร่หลี่ายมากยิง� ข้ึน� โดัยเน้นถีึงอรรถีประโยช้น์
ในแง่การลี่ดัสัมผััสเพื�อป้องกันการแพร่กระจุายข้อง
เช้ือ� โควัิดั-19 เป็นสำาคัญ จุนเทำรนดั์การใช้้งานอุปกรณ์์
อัตโนมัติกลี่ายเป็นส่วันหนึ�งข้องช้่วัิตประจุำาวััน
พฤติกรรมในช้่วัติ ประจุำาวัันใหม่ ๆ ทำ่จุ� าำ เป็นต้องทำำา
อย่างการตรวัจุวััดัอุณ์หภ่มกิ อ่ นเข้้าอาคารหรือพืน� ทำ่ทำ� าำ งาน
ก็กลี่ายมาเป็นแรงบันดัาลี่ใจุในการพัฒนานวััตกรรม
วััดัอุณ์หภ่มิ อย่างเช้่นเครื�อง Thermoscan ทำ่�นำา AI
มาประยุกต์ใช้้ในการตรวัจุวััดัอุณ์หภ่มิร่างกายแลี่ะ
การใส่หน้ากากอนามัย แลี่้วัแสดังผัลี่ให้เห็นผั่านจุอ
มอนิเตอร์ หรือการใช้้เครือ� งวััดัอุณ์หภ่มทำิ ฝ่�่ า่ มือ ซีึง� ช้่วัย
ให้การคัดักรองผั่ค้ นทำำาไดั้งา่ ยข้ึน� รวัดัเร็วัข้ึน� แลี่ะสร้าง
การเวั้นระยะห่างระหวั่างกันไดั้อย่างม่ประสิทำธิภาพ
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Digitized Planning: วิ�งแผู้นง�นอย่�งเป็นระบบ
ด�วิยด่จำ่ที่ัลี่
จุากมาตรการทำางสังคมทำั�งการเวั้นระยะห่างแลี่ะ
ลี่ดัการสัมผััส ช้่วัยให้มก่ ารนำาเทำคโนโลี่ย่ดัจุิ ทำิ ลี่ั มาใช้้
ในพืน� ทำ่ทำ� าำ งานอย่างเต็มร่ปแบบมากยิง� ข้ึน� โดัยเฉพาะ
การนำา นวัั ต กรรม Automation เข้้ า มาช้่ วั ยใน
กระบวันการผัลี่ิตระดัับอุตสาหกรรม ซีึ�งผัลี่ลี่ัพธ์ทำ่�ไดั้
ช้่วัยตอบทำั�งเรื�องประสิทำธิภาพการทำำางานทำ่�ส่งข้ึ�น
การวัิเคราะห์ควัามเป็นไปไดั้ทำ่�แม่นยำายิ�งข้ึ�น แลี่ะยัง
เช้ือ� มโยงบุคลี่ากรแต่ลี่ะฝ่่ายเข้้ากันไดั้ดัวั้ ยเทำคโนโลี่ย่

ซีึ�งทำั�งหมดัน่�สอดัคลี่้องไปกับแนวัควัามคิดัข้อง
ยุค Industrial 4.0 ทำ่�ใช้้นวััตกรรมในการพัฒนาข้่ดั
ควัามสามารถีข้องอุตสาหกรรมแลี่ะผั่้ประกอบการ
ให้รดัุ หน้ามากยิง� ข้ึน� โดัยนวััตกรรม Automation เอง
ก็มห่ วัั ใจุสำาคัญอย่ทำ่ ก� ่ ารใช้้เครือ� งจุักรในการทำำางานอัตโนมัติ
จุึงทำัง� ช้่วัยเพิม� ประสิทำธิภาพในการผัลี่ิตภายใต้เงือ� นไข้
ทำ่แ� ตกต่างกัน ไปพร้อมกับลี่ดัควัามเส่ย� งข้องการสัมผััส
ระหวั่างบุคลี่ากรทำ่�อย่่ภายในกระบวันการ
แม้วักิ ฤตการณ์์ในครัง� น่จุ� ะยังดัำาเนินอย่อ่ ย่างต่อเนือ� ง
แต่การสะสมองค์ควัามร่แ้ ลี่ะประสบการณ์์จุากเวัลี่ากวั่า
1 ปีทำ่�ผั่านมา ก็เป็นบทำเร่ยนทำ่�ช้่วัยกระตุ้นให้เกิดั
การพัฒนานวััตกรรมแลี่ะสร้างสรรค์เทำคโนโลี่ย่ใหม่ ๆ
โดัยจุุดัประสงค์หลี่กั เพือ� สร้างควัามปลี่อดัเช้ือ� แลี่ะปลี่อดัภัย
ให้กบั ช้่วัติ ข้องผั่ค้ น ไปพร้อมกับการสร้างสังคมทำ่ทำ� กุ คน
เร่ยนร่้ทำ่�จุะอย่่ร่วัมกันไดั้อย่างเป็นปกติสุข้
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เปิดโลกนวัตกรรม

ต่่อยอดพััฒนา
นวััต่กรรม
รับมือ COVID-19
เต่รียมพัร้อมรับ
ทุุกสถานการณ์์
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา เร่�องที่่�ที่้�งโลกต้้องดำำาเนินการ
เร่งดำ่วนคืือการคืิดำคื้นหาวิธีก่ ารและอุปีกรณ์์เพื่่อ� ปี้องก้น
การระบาดำของ COVID-19 น่� และถึึงแม้สถึานการณ์์
จะสร่างซาจากการเริม� ฉี่ดำว้คืซ่นในหลายปีระเที่ศ หากแต้่
การพื่้ฒนานว้ต้กรรมปี้องก้น COVID-19 ย้งคืงต้้องดำำาเนิน
อย่างต้่อเนือ� งไม่มห่ ยุดำย้ง� เพื่่อ� เต้รียมต้้วให้พื่ร้อมร้บมือ
ในทีุ่กสถึานการณ์์
เช่่นเดำ่ยวก้นก้บที่่�ธีุรกิจเคืมิคือลส์ เอสซ่จ่ เริ�มต้้น
พื่้ฒนานว้ต้กรรมปี้องก้น COVID-19 เพื่่�อให้บุคืลากร
ที่างการแพื่ที่ย์สามารถึปีฏิิบต้้ งิ านไดำ้อย่างราบร่น� มากที่่ส� ดำุ
โดำยที่ำางานร่วมก้บที่่มแพื่ที่ย์อย่างใกล้ช่ดำิ เพื่่อ� ให้ ไดำ้ผ่ลล้พื่ธี์
ของช่ิ�นงานที่่�ต้อบคืวามต้้องการใช่้งานสูงสุดำ ในเวลา
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อ้นเร่งดำ่วน จวบจนปีัจจุบน้ ที่่มที่ำางานของที่างเอสซ่จย่ ง้ คืง
เดำินหน้าพื่้ฒนาปีระสิที่ธีิภาพื่อุปีกรณ์์ ดำ้วยการส้งเกต้
ร้บฟัังคืำาต้ิช่ม และข้อเสนอแนะจากการใช่้งานจริง จนนำามาสู่
การต้่อยอดำพื่้ฒนาจนเกิดำเปี็นนว้ต้กรรมรุ่นใหม่ 2 ต้้ว
เพื่่อ� การใช่้งานจริงที่่คื� รบถึ้วนสมบูรณ์์ขน�้ จากรุน่ ก่อนหน้า

อุปีกรณ์์คืรอบศ่รษะคืนไข้สาำ หร้บงานที่้นต้กรรม
แบบปีร้บระยะไดำ้ (Flexi Dent Guard)
จุุดเริ่่ม� ต้้นของนวััต้กริ่ริ่ม Dent Guard หริ่ืออุปกริ่ณ์์
คริ่อบศีีริ่ษะคนไข้ ซึ่่ง� ถููกออกแบบมาเพื่ือ� ลดการิ่สัมั ผััสั
ละอองนำา� และการิ่ฟุ้ง�ุ กริ่ะจุายของเชื้อ�ื ริ่ะหวั่างการิ่ทำาำ งาน
ทำันต้กริ่ริ่ม จุากกเด่มทำีเ� ป็นโคริ่งเหล็กเคลือบสัีคริ่อบ
ด้วัยพื่ลาสัต้่ก PVC แบบใสั ต้่อยอดมาสัูน่ วััต้กริ่ริ่มใหม่
เพื่ือ� ชื้่วัยอำานวัยควัามสัะดวักให้กบั ทำัง� ทำันต้แพื่ทำย์และ
คนไข้ขณ์ะใชื้้งานมากข่น� โดยยังคงคุณ์สัมบัต้ก่ าริ่ใชื้้งาน
และการิ่ดูแลริ่ักษาทำี�ง่ายเชื้่นเคย

สั่วันทำีถู� กู นำามาพื่ัฒนาต้่อคือ โคริ่งอุปกริ่ณ์ทำ์ สั�ี ามาริ่ถู
ปริ่ับริ่ะยะได้ต้ามสัริ่ีริ่ะและควัามถูนัดของแพื่ทำย์ ซึ่่�ง
สัามาริ่ถูง้างออกได้เพื่ื�อให้คนไข้สัามาริ่ถูลุกบ้วันนำ�า
ได้สัะดวัก โดยไม่ต้อ้ งถูอดอุปกริ่ณ์ค์ ริ่อบศีริ่ษี ะจุากเก้าอี�
ทำำางานริ่่วัมกันกับสั่วันหน้าต้่างสัำาหริ่ับมองฟุ้ันคนไข้
ซึ่่�งผัล่ต้จุากแผั่นอะคริ่่ล่คใสัวัางคริ่อบอยู่ด้านบน
ชื้่วัยเพื่่ม� การิ่มองเห็นให้กบั ทำันต้แพื่ทำย์ขณ์ะปฏิ่บต้ั ง่ าน
ได้ใกล้ชื้ด่ และชื้ัดเจุนข่น� โดยมีหมุดล็อคแผั่นอะคริ่ล่ ก่
กับโคริ่งเพื่่�มควัามปลอดภััยในการิ่ทำำางานอีกริ่ะดับ
ในแง่ของสัุขลักษณ์ะ มีการิ่เปลีย� นมาใชื้้พื่ลาสัต้่ก
สัำาหริ่บั หุม้ โคริ่งแบบใชื้้แล้วัทำ่ง� เพื่ือ� ให้เก่ดควัามมัน� ใจุ
ในควัามสัะอาดหลังการิ่ใชื้้งานกับคนไข้แต้่ละริ่าย
และสัะดวักในการิ่ใชื้้งาน เพื่ียงคล้องแผั่นพื่ลาสัต้่กใสั
ลงในต้ำาแหน่งทำีก� าำ หนด และปริ่บั ควัามต้่งให้เหมาะสัม
ก็พื่ริ่อ้ มสัำาหริ่บั การิ่ใชื้้งานทำันต้กริ่ริ่มอย่างสัะดวักและ
ปลอดภััย
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แคืปีซูลคืวามดำ้นลบสำาหร้บเคืลื�อนย้ายผู่้ปี่วย
ที่างอากาศ(IsolationCapsuleForAirTransport)
แคปซึู่ลเคลือ� นย้ายผัูป้ วั่ ยควัามดันลบ เป็นหน่ง� ใน
นวััต้กริ่ริ่มการิ่ออกแบบทำี�ถููกพื่ัฒนาข่�นเป็นลำาดับ
และแต้กหน่อออกเป็นอุปกริ่ณ์์ทำี�ทำำางานได้ต้ริ่งต้าม
ควัามต้้องการิ่เฉพื่าะทำางมากย่�งข่�น อย่างแคปซึู่ล
ควัามดันลบขนาดเล็กสัำาหริ่บั เข้าเคริ่อ� ื ง CT Scan จุนมาถู่ง
แคปซึู่ลควัามดันลบสัำาหริ่บั เคลือ� นย้ายผัูป้ วั่ ยทำางอากาศี
เพื่่ม� ขีดควัามสัามาริ่ถูในการิ่ขนย้ายผัูป้ วั่ ยให้ริ่วัดเริ่วั็ ย่ง� ข่น�
โดยผั่านอากาศียาน เป็นการิ่ต้อ่ ยอดอุปกริ่ณ์เ์ พื่ือ� ให้
เหมาะกับสัถูาวัะการิ่ใชื้้งานทำี�มีข้อจุำากัดเพื่่�มข่�นจุาก
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การิ่เคลือ� นย้ายปกต้่ โดยมีการิ่ออกแบบแคปซึู่ลให้มี
ริ่ปู ทำริ่งและขนาดทำีเ� หมาะกับการิ่เคลือ� นย้ายเข้าสัูล่ าำ ต้ัวั
เคริ่ื�องบ่นไอพื่่นขนาดเล็กได้ และการิ่เลือกใชื้้วััสัดุ
พื่ลาสัต้่ก PVC ทำี�มีควัามทำนทำาน พื่ริ่้อมกับอุปกริ่ณ์์
ปริ่ะกอบทำี�ได้มาต้ริ่ฐานการิ่บ่นขององค์การิ่บริ่่หาริ่
การิ่บน่ แห่งชื้าต้่สัหริ่ฐั อเมริ่ก่ า หริ่อื FAA เพื่ือ� การิ่ใชื้้งาน
ทำี�ปลอดภััยและได้ผัลลัพื่ธ์์ทำี�ดีทำี�สัุด

โดยในสั่วันฟุ้ังก์ชื้นั ของแคปซึู่ล มีชื้อ่ งเปิด-ปิดริ่อบต้ัวั
ผัูป้ วั่ ย ริ่องริ่บั สัำาหริ่บั สัถูานการิ่ณ์ต้์ า่ ง ๆ ทำีอ� าจุเก่ดข่น�
ริ่ะหวั่างการิ่เคลือ� นย้ายและปฏิ่บต้ั ก่ าริ่ ภัายในแคปซึู่ล
ควับคุมควัามดันอากาศีให้เป็นลบ ด้วัยริ่ะบบพื่ัดลมทำี�
สัามาริ่ถูสัริ่า้ งควัามดันลบได้ต้งั� แต้่ -5 ถู่ง -8 ปาสัคาล
โดยอากาศีภัายในจุะถููกดูดออกผั่านเคริ่อ�ื งกริ่องเชื้ือ� โริ่ค
ทำีม� ปี ริ่ะสั่ทำธ์่ภัาพื่สัูงถู่ง 99.95% เพื่ือ� ป�องกันการิ่ต้ด่ เชื้ือ�
ให้กบั ผัูเ้ คลือ� นย้ายและบุคคลภัายนอก พื่ริ่อ้ มแบต้เต้อริ่�ี
ยาวันานถู่ง 5 ชื้ั�วัโมง
ควัามก้าวัหน้าของนวััต้กริ่ริ่มป�องกัน COVID-19
จุากเอสัซึ่ีจุียังคงเด่นหน้าต้่ออย่างไม่มีหยุดยั�ง เพื่ื�อ
ปกป�องบุคลากริ่ทำางการิ่แพื่ทำย์ และคนไทำยให้ปลอดภััย
จุากการิ่ต้ด่ เชื้ือ� และยังค่ดค้นต้่อเนือ� งเพื่ือ� ให้นวััต้กริ่ริ่ม
ริุ่่นใหม่สัามาริ่ถูทำำางานริ่่วัมกันกับ Isolation Unit
และนวััต้กริ่ริ่มอืน� ๆ ในริ่นุ่ ก่อนหน้าทำีพื่� ริ่อ้ มอยูแ่ ล้วั เพื่่ม�
ปริ่ะสั่ทำธ์่ภัาพื่การิ่ใชื้้งานได้อย่างคริ่บคริ่ันทำั�งวังจุริ่
ต้ัง� แต้่การิ่ต้ริ่วัจุวั่นจุ่ ฉัย การิ่ริ่กั ษา ไปจุนถู่งการิ่เคลือ� นย้าย
ผัูป้ วั่ ยทำัง� ทำางบกและทำางอากาศี พื่ริ่อ้ มเคียงคูบ่ คุ คลากริ่
ทำางการิ่แพื่ทำย์ในทำุกสัถูานการิ่ณ์์
สนใจรายละเอ่ยดำ สามารถึต้ิดำต้่อสอบถึามไดำ้ที่าง
medandwellness@scg.com
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เจาะใจคนเด่น

เทคโนโลยีีดิิจิิทัล
ผู้้�ช่่วยีทางธุุรกิิจิคนสำำาคัญ
แม้�ในวันที�ต้�องรักิษา
ระยีะห่่าง
ไม่่นานหลัังการระบาดของเชื้้อ� COVID-19
ได้กอ่ ให้เกิดผลักระทบต่่อวิิถีชื้ี วิี ต่ิ ของคนทัวิ� โลัก
อย่่างสิ้ิ�นเชื้ิง ทั�งการดำาเนินชื้ีวิิต่ประจำำาวิัน แลัะ
การทำางาน แน่นอนวิ่าเราเห็นการเปิดรับแลัะ
ใชื้้งานเทคโนโลัย่ีดจำิ ทิ ลัั เพิ่่ม่� ข้น� อย่่างเป็นรูปธรรม่
เริ�ม่ต่ั�งแต่่ชื้่วิงเชื้้าที�เชื้็คอินเข้างานจำากที�บ้าน
พิ่ักเทีย่� งกับการสิ้ัง� อาหารเดลัิเวิอร่�ชื้วิ่ งบ่าย่เข้าประชื้มุ่
ผ่านห้องประชืุ้ม่ออนไลัน์ ต่กดึกกดสิ้ั�งซื้้�อของ
ทางแอปพิ่ลัิเคชื้ัน ทุกคนลั้วินสิ้นิทชื้ิดเชื้้อ� กับโลัก
ดิจำิทัลัม่ากข้�นในทุกขณะ
วิิถีกี ารทำางานในองค์กรก็เป็นอีกสิ้่วินสิ้ำาคัญ
ทีต่� อ้ งปรับต่ัวิโดย่การนำาเทคโนโลัย่ีดจำิ ทิ ลัั เข้าม่าใชื้้
เพิ่่�อให้สิ้าม่ารถีดำาเนินธุรกิจำได้อย่่างต่่อเน้�อง
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แม่้จำะอยู่ใ่ นสิ้ภาวิการณ์โรคระบาด อีกทัง� ย่ังชื้่วิย่เพิ่่ม่�
ประสิ้ิทธิภาพิ่ในการทำางาน ไปพิ่ร้อม่กับการสิ้นอง
นโย่บาย่ทางสิ้ังคม่ ซื้ึง� นัน� เองเป็นจำุดทีท� าำ ให้องค์กร
ต่้องก้าวิสิู้่การทำางานในยุ่คดิจำิทัลัอย่่างเต่็ม่ต่ัวิ
วิันนี�เราได้ม่าร่วิม่พิู่ดคุย่กับ คุุณสััญญา
จิินดาประเสัริฐ Digital Director ธุุรกิิจิเคุมิิคุอลสั์
เอสัซีีจิี ถีึงการพิ่ัฒนาเทคโนโลัย่ีดจำิ ทิ ลัั ทัง� ในสิ้่วิน
สิ้ำานักงานแลัะสิ้าย่การผลัิต่ พิ่ร้อม่กับชื้วิ่ ย่ต่อบโจำทย่์
ลัูกค้าแลัะคูค่ า้ ทางธุรกิจำได้อย่่างเต่็ม่ประสิ้ิทธิภาพิ่
เพิ่่อ� ให้สิ้าม่ารถีใชื้้ประโย่ชื้น์จำากเทคโนโลัย่ีดจำิ ทิ ลัั
ให้เกิดประโย่ชื้น์สิู้งสิุ้ด

เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั เพิ่่�อสิ้ำานักงาน
“เคยมีีคนถามีไว้้ว้า่ อะไรเป็็นตััว้แป็รสำำาคัญที่ีที่� าำ ให้้เกิิด
Digital Transformation คำาตัอบที่ี�ทีุ่กิคนเลืือกิคือ
COVID-19” คุณสำัญญาเริ�มีตั้นจากิกิารอธิิบายให้้
เห้็ น ภาพรว้มีของโลืกิดิ จิ ที่ั ลื ห้ลืั ง กิารมีาถึ ง ของ
COVID-19 โดยเฉพาะคว้ามีเป็ลืีย� นแป็ลืงสำำาคัญในเรือ� ง
กิารพัฒนาแนว้ที่างกิารที่ำางานในแบบดิจิที่ัลื
“ในสำ่ว้นขององค์กิร เราเองใช้้งานระบบดิจที่ิ ลืั กิันมีา
ห้ลืายป็ีแลื้ว้แตั่ใช้้กิบั เพียงบางสำ่ว้นงานเที่่านัน� แตั่ตัอนนี�
กิลืายมีาเป็็นกิารใช้้งานระบบดิจที่ิ ลืั กิันที่ัง� องค์กิร เรา
พยายามีที่ำาให้้องค์กิรเตัิบโตัอย่างมีีป็ระสำิที่ธิิภาพมีากิขึน�
แลืะให้้ทีุ่กิคนใช้้ป็ระโยช้น์จากิสำิ�งนี�ได้อย่างเตั็มีที่ี�
แรกิสำุดเราจึงเริมี� จากิกิารป็รับเป็ลืีย� นกิารที่ำางานห้ลืาย ๆ
อย่างจากิออฟไลืน์มีาเป็็นออนไลืน์ ยกิตััว้อย่างเช้่น
กิารป็ระชุ้มีออนไลืน์ที่กิี� ลืายเป็็นเรือ� งป็กิตัิของทีุ่กิคน
มีีขอ้ ดีที่เี� พิมี� เตัิมีขึน� นอกิเห้นือจากิกิารระดมีสำมีองได้
แมี้จะอย่่ตั่างสำถานที่ี�กิัน กิ็คือกิารแบ่งป็ันข้อมี่ลื
กิารตัิดตัามีผลื รว้มีที่ัง� กิารบันที่ึกิกิารป็ระชุ้มีในระบบ
ออนไลืน์ ที่ีที่� าำ ให้้ที่กิุ คนมีองเห้็นภาพรว้มีเดียว้กิันที่ัง� ห้มีด”
“สำิง� ที่ีเ� ราตั่อยอดออกิไป็คือ คือระบบ Visual Board
ที่ีที่� าำ ให้้ที่กิุ คนเห้็นสำถานะกิารที่ำางานของแตั่ลืะห้น่ว้ยงาน
ได้อย่างช้ัดเจน นอกิจากินีใ� นสำ่ว้นของกิารที่ำางานเอกิสำาร
เรากิ็เป็ลืี�ยนมีาใช้้ระบบ AI ห้รือ Machine Learning
เข้าไป็ช้่ว้ยแป็ลืงข้อมี่ลืเข้าสำ่ร่ ะบบให้้เอง ช้่ว้ยลืดระยะเว้ลืา
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กิารที่ำางานจากิเดิมีที่ี�ใช้้เว้ลืา 30 นาที่ี กิ็เห้ลืือเพียง
5 นาที่ีเที่่านั�น”
“กิารเป็ลืีย� นจากิออฟไลืน์เป็็นออนไลืน์ไมี่ใช้่เพียงงาน
ที่ีเ� กิีย� ว้กิับดิจที่ิ ลืั อย่างเดียว้ แตั่เป็็นคว้ามีพยายามีสำ่งเสำริมี
ให้้คนที่ัง� องค์กิรยกิระดับคว้ามีสำามีารถในกิารที่ำางาน
ดิจิที่ัลืให้้มีากิขึ�นด้ว้ย”

เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั เพิ่่�อโรงงานแลัะสิ้าย่การผลัิต่
นอกิจากิเที่คโนโลืยีดจิ ที่ิ ลืั จะมีีบที่บาบาที่สำำาคัญ
ในด้านงานสำำานักิงานแลื้ว้ ธิุรกิิจเคมีิคอลืสำ์ เอสำซีีจี
ยังได้นาำ จุดแข็งสำำาคัญขององค์กิรอย่างคว้ามีเช้ีย� ว้ช้าญ
ด้านโรงงานแลืะสำายกิารผลืิตัมีาตั่อยอดใช้้งานร่ว้มีกิับ
ระบบดิจิที่ัลื เกิิดเป็็นแพลืตัฟอร์มีที่ี�มีีช้ื�อว้่า Digital
Reliability Platform (DRP) ที่ี�ที่ำากิารรว้บรว้มีข้อมี่ลื
เครื�องจักิร โดยสำามีารถตัรว้จสำอบป็ระสำิที่ธิิภาพ
กิารที่ำางานของเครือ� งจักิรได้ตัง�ั แตั่ตัน้ จนจบ ซีึง� ตั่อยอด
ไป็ถึงกิารจับมีือกิารพาร์ตัเนอร์ระดับโลืกิห้ลืากิห้ลืายเจ้า
เช้่น AVEVA ผ่้นำาโลืกิด้านว้ิศว้กิรรมีแลืะซีอฟตั์แว้ร์
ด้านอุตัสำาห้กิรรมี เพือ� ยกิระดับโรงงานให้้เกิิดป็ระสำิที่ธิิภาพ
สำ่งสำุด
“แพลืตัฟอร์มีตััว้นีจ� ะช้่ว้ยให้้สำามีารถสำังเกิตักิารณ์
กิระบว้นกิารที่ำางานของเครือ� งจักิร รว้มีถึงคาดกิารณ์

อายุกิารใช้้งาน เพือ� ให้้ที่าำ งานได้อย่างราบรืน� มีากิที่ีสำ� ดุ
ห้รือห้ากิเกิิดข้อผิดพลืาดใด ๆ เที่คโนโลืยีดจิ ที่ิ ลืั จะช้่ว้ย
แจ้งเตัือนเพือ� ให้้เราเตัรียมีกิารได้ลืว้่ งห้น้าว้่าเป็็นป็ัญห้า
จากิกิระบว้นกิารผลืิตั ห้รือตัิดขัดในสำ่ว้นใด แลืะสำามีารถ
เข้าไป็แกิ้ป็ญ
ั ห้าได้อย่างตัรงจุด ซีึง� ถ้าเครือ� งจักิรที่ำางาน
ได้ดตัี ามีป็ระสำิที่ธิิภาพ แผนกิารผลืิตัที่ีว้� างไว้้เพือ� ตัอบสำนอง
ลื่กิค้ากิ็เป็็นไป็ตัามีที่ี�ว้างแผนเอาไว้้”
อีกิสำ่ว้นสำำาคัญที่ีถ� กิ่ นำาเข้ามีาป็ระยุกิตั์ใช้้กิบั กิารที่ำางาน
นัน� คือ Machine Learning ห้รือป็ัญญาป็ระดิษฐ์์ ที่ีสำ� ามีารถ
รว้บรว้มีข้อมี่ลืขนาดให้ญ่แลืะว้ิเคราะห้์ห้าจุดที่ีตั� รงกิับ
คว้ามีตั้องกิารใช้้งานอย่างเป็็นเห้ตัุเป็็นผลื แลืะตั่อยอด
กิารที่ำางานออกิไป็ได้อีกิ
“ข้อดีของ Machine Learning คือ เมีื�อข้อมี่ลืมีี
คว้ามีเป็ลืี�ยนแป็ลืง กิ็สำามีารถว้ิเคราะห้์เพื�อจับค่่
คว้ามีตั้องกิารภายใตั้เงือ� นไขที่ีด� ที่ี สำ�ี ดุ ได้ ไมี่ว้า่ จะเป็็น
กิารแป็ลืงเสำียงห้รือร่ป็ภาพให้้เป็็นข้อมี่ลื ซีึง� เที่คโนโลืยี
ตััว้นีกิ� าำ ลืังขยับเข้ามีาใกิลื้ตัว้ั ทีุ่กิคนมีากิขึน� นัน� จะที่ำาให้้
ช้ีว้ิตัป็ระจำาว้ันของเราเป็ลืี�ยนไป็ด้ว้ย”

เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั เพิ่่�อลัูกค้าแลัะคู่ค้า
ห้ัว้ใจสำำาคัญของกิารพัฒนาเที่คโนโลืยีดิจิที่ัลืเพื�อ
ตัอบโจที่ย์คว้ามีตั้องกิารลื่กิค้า จำาเป็็นตั้องมีองถึง
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กิารสำ่งตั่อคว้ามีเข้าใจที่ีถ� กิ่ ตั้องระห้ว้่างลื่กิค้าแลืะองค์กิร
เพือ� นำาไป็สำ่กิ่ ารพัฒนาผลืิตัภัณฑ์์ให้มี่ ๆ โดยดิจที่ิ ลืั เอง
มีีสำ่ว้นช้่ว้ยสำ่งผ่านข้อมี่ลืที่ี�ถ่กิตั้องแลืะฉับไว้
“เพื�อให้้เราตัอบสำนองคว้ามีตั้องกิารของลื่กิค้าได้
เร็ว้ขึ�น เรามีองตั่อถึงกิารใช้้เที่คโนโลืยี ด ิจ ิ ที่ ัลืใน
กิารว้ิเคราะห้์คว้ามีตั้องกิารโดยรว้มีของลื่กิค้าแลื้ว้ไป็จับค่่
กิับเที่คโนโลืยีที่ี�เรามีี เช้่น กิารพัฒนาแพลืตัฟอร์มีที่ี�
ที่ำาให้้ลืกิ่ ค้าสำามีารถที่ราบสำถานะกิารซีือ� สำินค้าได้แบบ
เรียลืไที่มี์ รว้มีถึงยังสำามีารถรว้บรว้มีสำถิตักิิ ารซีือ� เพือ� นำาไป็
ว้ิเคราะห้์เพื�อเป็็นป็ระโยช้น์ตั่อลื่กิค้าได้อีกิด้ว้ย”
ในสำ่ว้นของค่ค่ า้ เอง จากิคว้ามีถนัดแลืะองค์คว้ามีร่้
ของธิุรกิิจเคมีิคอลืสำ์ เอสำซีีจี ในเรือ� งเที่คโนโลืยีโรงงาน
แลืะสำายกิารผลืิตั กิารบริกิารจึงครอบคลืุมีตััง� แตั่ระบบ
ที่ีช้� ว้่ ยด่แลืรักิษาโรงงานแลืะเครือ� งจักิรให้้มีป็ี ระสำิที่ธิิภาพ
มีากิขึน� ไป็จนถึงกิารพัฒนาแพลืตัฟอร์มีที่ีมี� ช้ี อ�ี ว้่า ROOTS
ที่ีจ� ะช้่ว้ยให้้กิารจัดซีือ� สำินค้าอุตัสำาห้กิรรมีซีึง� ตั้องมีีที่งั�
คว้ามีลืะเอียดแลืะคว้ามีรว้ดเร็ว้ ให้้สำามีารถดำาเนินกิาร
ได้งา่ ยขึน� ช้่ว้ยลืดระยะเว้ลืาในกิระบว้นกิารจัดซีือ� ได้
มีากิกิว้่ า 50% จึ ง ตัอบสำนองคว้ามีตั้ อ งกิารใน
กิารดำาเนินกิารจัดซีือ� ของธิุรกิิจได้ ในขณะที่ีร� าคายังคง
สำมีเห้ตัุสำมีผลื โป็ร่งใสำ แลืะตัรว้จสำอบได้อีกิด้ว้ย

เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั เพิ่่�ออนาคต่
นอกิเห้นือจากิเที่คโนโลืยีดิจิที่ัลืที่ี�เข้ามีาช้่ว้ยจัด
ระเบียบกิารที่ำางานให้้เกิิดป็ระสำิที่ธิิภาพสำ่งสำุดธิุรกิิจ
เคมีิคอลืสำ์ เอสำซีีจี กิ็ไมี่ลืมีื ที่ีจ� ะใสำ่ใจผ่ค้ นแลืะสำิง� แว้ดลื้อมี
รอบข้างตัามีแนว้ที่างเศรษฐ์กิิจห้มีุนเว้ียน ห้รือ Circular
Economy “เพราะเราเป็็นผ่ผ้ ลืิตัพลืาสำตัิกิ เรากิ็มีองว้่า
จะที่ำาอย่างไรให้้พลืาสำตัิกิห้รือขยะถ่กินำามีาจัดกิาร
อย่างเป็็นระบบ เราจึงที่ำาเว้็บแอป็พลืิเคช้ัน ‘คุ้มีค่า’
ให้้บริกิารจัดกิารธินาคารขยะ จากิเดิมีที่ีใ� ช้้ระบบบันที่ึกิ
ข้อมี่ลืด้ว้ยมีือที่ัง� ห้มีด เป็ลืีย� นมีาเป็็นกิารจัดกิารด้ว้ย
ระบบดิจที่ิ ลืั ที่ีที่� ำาให้้สำามีารถจัดกิารกิับข้อมี่ลืได้งา่ ย
แลืะสำะดว้กิยิ�งขึ�น ซีึ�งเมีื�อทีุ่กิอย่างง่ายขึ�น ป็ระช้าช้น
กิ็จะตัระห้นักิถึงกิารแยกิขยะมีากิขึ�น ขยะเห้ลื่านั�น
กิลืับไป็สำ่กิ่ ระบว้นกิารรีไซีเคิลืได้อย่างถ่กิตั้องมีากิขึน� ด้ว้ย”
คุณสำัญญาที่ิง� ที่้ายว้่า “คว้ามีป็ลืีย� นแป็ลืงที่ีสำ� ามีารถ
พบเห้็นได้อย่างช้ัดเจน คือ กิารที่ีค� นเข้าไป็อย่ใ่ นโลืกิ
เสำมีือนจริงมีากิขึน� เพราะฉะนัน� ในอนาคตั ถ้าใครมีีขอ้ มี่ลื
ในมีือเยอะกิว้่า ไว้กิว้่า แลื้ว้นำามีาใช้้ป็ระโยช้น์ได้กิจ็ ะ
ได้เป็รียบ กิารป็รับตััว้แลืะเป็ิดรับจึงเป็็นสำิ�งสำำาคัญ
สำำาห้รับเที่คโนโลืยีดิจิที่ัลื ให้้มีองว้่าสำิ�งนี�มีีป็ระโยช้น์
อย่างไรกิับเรา แลืะไมี่ตัอ้ งกิลืัว้ว้่าดิจที่ิ ลืั จะเป็็นเรือ� งไกิลืตััว้
เพราะเที่คโนโลืยีจะมีีแตั่ดีขึ�น ง่ายขึ�นเสำมีอ”
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ก้าวสู่ความสําเร็จร่วมกัน

SCG™ LLDPE S15
PU-stick series
นวััตกรรมเพื่่�อลดขั้ั�นตอน
ในการผลิตถัังแช่่
จากควัามร่วัมมือระหวั่าง
เอสซีีจีและCOMOS
ความท้้าท้ายของงานพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ไม่ได้้หยุด้อย่่
เพัียงแค่การพััฒนาชิ้ิน� งานให้ตอบโจท้ย์ความต้องการใชิ้ง้ าน
ของลิ่กค้าในท้้องตลิาด้เท้่านัน� แต่ยงั หมายถึึงการพััฒนา
เท้คโนโลิยีการผลิิตให้ตอบโจท้ย์ท้ง�ั ต่อผ่ผ้ ลิิต แลิะต่อโลิก
เชิ้่ น เด้ี ย วกั น กั บ ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่ า งธ์ุ ร กิ จ
เคมิคอลิสั์ เอสัซีีจี กับ COMOS ท้ีด้� าำ เนินมายาวนานกว่า
สัิบปีี ระหว่างท้างคือการแบ่งปีันเท้คนิค วิธ์ีการท้ำางาน
แลิะความต้ อ งการของลิ่ ก ค้ า ผ่้ บ ริ โ ภัคเพั่� อ สัร้ า ง
นวั ต กรรมใหม่ เ ชิ้่ น เด้ี ย วกั บ SCG™ LLDPE S15
PU-stick series เม็ด้พัลิาสัติกพัอลิิเอท้ิลิีนชิ้นิด้พัิเศษ
ท้ีเ� พัิม� ความแข็งแรงในการยึด้ติด้กับพัอลิิยร่ เี ท้นมากกว่า
เม็ด้พัลิาสัติกท้ั�วไปี ท้ำาให้นำาไปีข้�นร่ปีเปี็นผนังชิ้ั�นนอก
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ของถึังแชิ้่ท้ี�สัามารถึยึด้ติด้กับชิ้ั�นโฟมได้้ด้ียิ�งข้�น ซีึ�งเปี็น
ผลิลิัพัธ์์ท้เี� กิด้ข้น� จากการพััฒนาร่วมกันระหว่างท้ัง� สัอง
องค์กร
วันนี� เราจึงชิ้วนคุณมาพัูด้คุยกับ คุณสัุด้ใจ จิรยาภัากร
ปีระธ์านกรรมการ บริษัท้ โคมอสั คอร์ปีอเรชิ้ั�น จำากัด้
ผ่ ้ ผ ลิิ ต ถึั ง แชิ้่ ชิ้ ั � น นำ า ของปีระเท้ศ แลิะ คุ ณ เลิิ ศ ศั ก ด้ิ �
เหลิ่าศรีไพับ่ลิย์ Technical Service Engineer ตัวแท้นจาก
ธ์ุรกิจเคมิคอลิสั์ เอสัซีีจี ถึึงเสั้นท้างท้ี�มากว่าจะเปี็น
เม็ด้พัลิาสัติกชิ้นิด้พัิเศษปีระสัิท้ธ์ิภัาพัสั่งสัำาหรับถึังแชิ้่

จุด้เริ�มต้นของความร่วมมือ
คุุณสุุดใจเริ่ม�่ ต้้นเข้้าสุ่ว� งการิ่ถังั แช่�จากภาวะที่่ถั� งั แช่�
สุำาหริ่บั เก็บริ่กั ษาอาหาริ่สุดและอาหาริ่ที่ะเลข้าดต้ลาด
ในช่�วงที่่�เข้าเป็็นช่าวป็ริ่ะมง จึงใช่้ว่ช่าคุวามริ่่้เช่่งช่�าง
ในการิ่หล�อถัังสุังกะสุ่สุาำ หริ่บั ใช่้งาน แต้�ดว้ ยการิ่ป็ริ่ะมง
ต้้องอย่ก� บั นำ�าเคุ็มเสุมอ จึงเก่ดการิ่กดั กริ่�อนที่ำาให้อายุ
การิ่ใช่้งานสุัน� นัน� ที่ำาให้เข้าเริ่ม�่ มองหาวัสุดุสุาำ หริ่บั ผล่ต้
ถัังแช่�ที่ดแที่นช่น่ดเด่ม จนกลายมาเป็็นถัังแช่�พลาสุต้่ก
อย�างที่่�เห็นกันทีุ่กวัน
“สุ�วนป็ริ่ะกอบสุำาคุัญที่่ช่� ว� ยริ่กั ษาคุวามเย็นให้กบั ถัังแช่�
คุือ โฟม ในอด่ต้ม่แต้�โฟมแผ�น ผมก็พฒ
ั นาข้ึน� จนเป็็น
นำ�ายาโฟม ฉี่ดเข้้าไป็ริ่ะหว�างผนังถัังพลาสุต้่กช่ัน� นอก
และช่ัน� ใน ซึ่ึง� การิ่ที่โ่� ฟมจะยึดต้่ดกับผนังถัังแช่�ได้นนั�
จำาเป็็นจะต้้องใช่้เม็ดสุาดเพือ� ให้พนื� ผ่วหยาบ โฟมจึง
จะสุามาริ่ถัเกาะต้่ดผนังข้องถัังแช่�ได้อย�างที่ัว� ถัึง และเก็บ
คุวามเย็นได้ด่ ซึ่ง�ึ ป็ัญหาใหญ�ข้องเริ่าก็คุอื ถั้าพืน� ผ่วหยาบ
ไม�ที่วั� ถัึง โดยเฉีพาะในจุดมุมอับ จะเก่ดการิ่ลอ� น บุบ
จากจุดนัน� ที่ำาให้เริ่าพยายามศึึกษาว�าจะม่ที่างแก้ไข้
ป็ัญหาได้ไหม”
การิ่ออกสุ่�ต้ลาดต้�างป็ริ่ะเที่ศึเป็็นอ่กป็ัจจัยหนึ�งที่่�
COMOS มองไป็ถัึง ซึ่ึ�งในต้�างป็ริ่ะเที่ศึม่ข้้อกำาหนด
ด้านการิ่ใช่้งานวัต้ถัุดบ่ ที่่ต้� อ้ งเป็็นม่ต้ริ่ต้อ� สุ่ง� แวดล้อม
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เมือ� ต้้องการิ่มง�ุ สุ่ต้� า� งป็ริ่ะเที่ศึ เอสุซึ่่จจ่ งึ ริ่บั อาสุาเป็็นพ่เ� ล่ย� ง
ที่ัง� ในเริ่อ�ื งเที่คุน่คุการิ่ผล่ต้ องคุ์คุวามริ่้่ ไป็จนถัึงการิ่ริ่ว� ม
พัฒนาเม็ดพลาสุต้่กริ่ป็่ แบบใหม�ที่ล�่ ดป็ัญหาข้องผ่ผ้ ล่ต้
และต้อบคุุณสุมบัต้่อย�างที่่�ต้ลาดโลกต้้องการิ่
“จุดเริ่่ม� ต้้นในการิ่พฒ
ั นาคุริ่ัง� น่� ที่างล่กคุ้า COMOS
เป็็นล่กคุ้าที่่ม� คุ่ วามสุัมพันธ์์ที่ด่� ก่ บั ที่างเอสุซึ่่จม่ านาน
ที่ั�งในเริ่ื�องการิ่ซึ่ื�อข้าย การิ่ป็ริ่ึกษาหาริ่ือข้้อป็ัญหา
ริ่วมที่ัง� ที่างเริ่าเองก็นาำ เอาเที่คุโนโลย่มาแช่ริ่อ์ ย่เ� สุมอ”
คุุณเล่ศึศึักด่ก� ล�าว “อย่ม� าวันหนึง� ล่กคุ้าม่โจที่ย์มาว�า
เวลาฉี่ดโฟมกับช่่น� งานถัังแช่�แล้วโฟมลอกล�อนออกมา
ซึ่ง�ึ การิ่ซึ่อ� มแซึ่มแต้�ละคุริ่ง� ั ก็ที่าำ ได้ยาก เนือ� งจากม่การิ่ลอ� น
แคุ�บางจุด ไม�ได้ลอ� นที่ัง� ใบ จึงเป็็นที่่ม� าข้องโป็ริ่เจ็คุต้์น�่
คุือการิ่คุ้นหาสุาริ่เคุม่ต้ัวหนึ�งที่่�สุามาริ่ถัต้่ดโฟมได้ด่
สุมำ�าเสุมอต้ลอดที่ั�งใบ เพื�อลดข้้อเสุ่ยต้ัวน่�ไป็”

ไม�ต้้องใช่้เม็ดสุาดแบบเด่ม เพื�อลดข้้อผ่ดพลาดใน
กริ่ะบวนการิ่สุาดเม็ดที่่ไ� ม�ที่ว�ั ถัึง ซึ่ึง� ที่ัง� หมดนำามาสุ่ข้� อ้
จากเงือ� นไข้ดังกล�าว นำามาสุ่ก� าริ่พฒ
ั นาเม็ดพลาสุต้่ก สุุดที่้ายนัน� คุือ การิ่ลดต้้นทีุ่นให้กบั ล่กคุ้า ช่�วยลดสุ่นคุ้า
SCG™ LLDPE S15 PU-stick series ซึ่ง� ึ เป็็นคุวามที่้าที่าย ด้อยคุุณภาพที่่�ต้้องกำาจัดที่่�ง”
ข้องที่่มงานเอสุซึ่่จเ่ องที่่ต้� อ้ งพัฒนาพลาสุต้่กเกริ่ดใหม�
ที่่�ไม�เคุยม่มาก�อนในต้ลาด โดยคุุณสุมบัต้่ข้องเม็ด
คุุ ณ เล่ ศึ ศึั ก ด่ � เ ล� า ต้� อ ถัึ ง คุวามที่้ า ที่ายริ่ะหว� า ง
พลาสุต้่กต้ัวน่�เป็็นพอล่เอที่่ล่นที่่�เมื�อฉี่ดข้ึ�นริ่่ป็เป็็นต้ัว การิ่พฒ
ั นาเม็ดพลาสุต้่กใหม�นว�่ า� “คุวามที่้าที่ายอ่กอย�าง
ถัังแช่�แล้ว สุามาริ่ถัฉี่ดนำา� ยาโฟมเข้้าไป็ได้เลย ลดข้ัน� ต้อน นอกจากการิ่สุริ่า้ งสุริ่ริ่คุผ์ ล่ต้ภัณฑ์์ใหม� คุือคุวามที่้าที่าย
และข้้อเสุ่ยที่่เ� ก่ดจากการิ่ใช่้เม็ดสุาดพืน� ผ่วแบบดัง� เด่ม ริ่่ ป็ แบบการิ่ที่ำา งานแบบเด่ ม ที่่� เ ริ่าจะต้้ อ งสุื� อ สุาริ่
ที่ำาคุวามเข้้าใจกับล่กคุ้าว�า ผนังช่ัน� นอกข้องถัังแช่�ที่ม�่ ่
“คุุณสุมบัต้ห่ ลักข้องเม็ดพลาสุต้่กต้ัวน่ม� ่ 3 ป็ริ่ะการิ่ ผ่วเริ่ย่ บ ซึ่ึง� ผล่ต้จากเม็ดพลาสุต้่กต้ัวน่� สุามาริ่ถัต้่ดกับ
ข้้อแริ่ก ลดข้องเสุ่ยจากการิ่ผล่ต้ โดยเฉีพาะที่่เ� ก่ดจาก โฟมได้จริ่่ง โดยไม�จำาเป็็นต้้องม่ข้ั�นต้อนการิ่สุาดเม็ด
ข้ัน� ต้อนการิ่สุาดเม็ดโดยการิ่ใช่้ลมเป็่าหริ่อื กริ่อก ซึ่ึง� มัก เหมือนแต้�ก�อน อ่กที่ั�งยังคุงคุุณสุมบัต้่เริ่ื�องการิ่เก็บ
ม่เศึษผงต้กลงพื�นป็นเป็้�อนกับฝุุ่่น ยากที่่�จะนำาไป็ ริ่ักษาคุวามเย็น และป็ริ่ะสุ่ที่ธ์่ภาพการิ่ใช่้งานต้�าง ๆ
ริ่่ไซึ่เคุ่ลต้�อ ต้ริ่งน่�เป็็นเป็้าหมายแริ่กที่่�ล่กคุ้าแจ้ง เช่�นเด่ยวกันกับผล่ต้ภัณฑ์์เด่ม”
คุวามต้้องการิ่มา ข้้อที่่สุ� องคุือ ลดข้ัน� ต้อนในการิ่ผล่ต้

จากความไว้วางใจ สั่่การพััฒนา
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ต่อยอด้เพั่�อโลิกท้ี�ด้ีกว่า
แม้เม็ดพลาสุต้่กแบบใหม�จะเป็ล่ย� นแป็ลงริ่่ป็แบบ
การิ่ผล่ต้ภายในโริ่งงาน แต้�ผลป็ริ่ะโยช่น์ที่่�เก่ดข้ึ�นไม�
เพ่ยงแต้�กบั ผ่ผ้ ล่ต้เที่�านัน� แต้�ผลพลอยได้ยงั เก่ดข้ึน� กับ
โลกใบน่� ต้อบโจที่ย์คุวามต้้องการิ่ต้ามหลักเศึริ่ษฐก่จ
หมุนเว่ยน หริ่อื Circular Economy เริ่ม�่ จากเมือ� ไม�จาำ เป็็น
ต้้องใช่้เม็ดสุาด การิ่ใช่้วต้ั ถัุดบ่ ในโริ่งงานลดลง ข้องเสุ่ย
จากกริ่ะบวนการิ่ผล่ต้ลดลง การิ่ใช่้พลังงานน้อยลง
ผล่ต้ภัณฑ์์ต้อ� หน�วยที่่ม� ก่ าริ่ป็ลดป็ล�อยก๊าซึ่คุาริ่บ์ อนได
ออกไซึ่ด์ลดลง ที่ั�งหมดน่�ช่�วยลดการิ่ป็ลดป็ล�อยก๊าซึ่
เริ่อื นกริ่ะจกได้โดยริ่วม และช่�วยแก้ป็ญ
ั หาภาวะโลกริ่อ้ น
ในริ่ะยะยาว

จากจุดเริ่ม�่ ต้้นพัฒนาจนสุำาเริ่จ็ มาเป็็นเม็ดพลาสุต้่ก
แบบใหม�น่�ก่นเวลากว�า 12 ป็ี หากแต้�คุวามริ่�วมมือ
ริ่ะหว�าง COMOS และเอสุซึ่จ่ ย่ งั คุงเหน่ยวแน�นจนช่่น� งาน
จากเม็ดพลาสุต้่ก SCG™ LLDPE S15 PU-stick series
สุำาเริ่็จในที่่�สุุด
“ทีุ่กวันน่� COMOS กับเอสุซึ่จ่ ก่ เ็ หมือนกับบริ่ษ่ ที่ั พ่น� อ้ ง”
คุุณสุุดใจกล�าว “ต้ลอดเวลาที่่ผ� มเป็ิดโริ่งงานมาสุามสุ่บ
กว�าป็ี เริ่าต้่ดต้�อซึ่ื�อข้าย แลกเป็ล่�ยนองคุ์คุวามริ่่้กัน
มาโดยต้ลอด จากเดือนหนึ�งที่่�เริ่าเคุยใช่้ไม�ก่�สุ่บต้ัน
จนถัึงป็ัจจุบนั หลายริ่อ้ ยต้ัน ซึ่ึง� วัต้ถัุดบ่ ที่ัง� หมดมาจาก
เอสุซึ่่จ่ ซึ่ึง� เป็็นที่่ย� อมริ่บั ในที่้องต้ลาดว�าเป็็นสุ่นคุ้าที่่ม� ่
คุุณภาพ และที่างเริ่าก็ริ่บั ป็ริ่ะกันได้ เพริ่าะสุ่นคุ้าทีุ่กล็อต้
ม่ใบริ่ับริ่องเพื�อให้กับล่กคุ้าที่ั�งในและต้�างป็ริ่ะเที่ศึ
คุวามสุำาเริ่จ็ ในวันน่ม� าจากที่ัง� สุองฝุ่ัง� ที่่ม� คุ่ วามจริ่ง่ ใจต้�อกัน
เข้้าใจกัน และในอนาคุต้ผมกำาลังก้าวไป็สุ่ง� านแบบฉี่ด
(Injection) สุ่นคุ้าต้ัวใหญ� ซึ่ึ�งวัต้ถัุด่บเริ่าก็ยังคุงใช่้
เม็ดพลาสุต้่กจากเอสุซึ่่จ่เหมือนเด่มคุริ่ับ เพริ่าะเริ่า
เช่ื�อมั�นในคุุณภาพที่่�ใช่้งานกันมายาวนาน”

ถัังแช่�หลายริ่อบ ที่างล่กคุ้าเองก็ให้ฟดี แบ็คุจากผ่ใ้ ช่้งานจริ่ง่
ว�าม่คุวามต้้องการิ่อะไริ่บา้ ง นัน� ที่ำาให้เริ่าสุามาริ่ถัคุ่ดคุ้น
ผล่ต้ภัณฑ์์ที่่�ต้อบที่ั�งคุวามต้้องการิ่ข้องล่กคุ้าผ่้ผล่ต้
และล่กคุ้าผ่้บริ่่โภคุได้อย�างคุริ่อบคุลุม”

“จากป็ริ่ะสุบการิ่ณ์ในการิ่พัฒนาคุริ่ั�งน่�ที่ำาให้เริ่า
พบว�า การิ่ที่่�เริ่าเข้้าไป็เป็็นสุ�วนหนึ�งกับล่กคุ้า เด่นไป็
พริ่อ้ มกับล่กคุ้า เริ่าม่องคุ์คุวามริ่แ้่ ละผ่เ้ ช่่ย� วช่าญที่่เ� ป็็น
ที่างด้านคุุณเล่ศึศึักด่� ต้ัวแที่นจากเอสุซึ่่จ่ กล�าวถัึง พันธ์ม่ต้ริ่กับเริ่า เริ่าก็พริ่้อมจะนำาต้ริ่งน่�ไป็ช่�วยเหลือ
คุวามป็ริ่ะที่ับใจที่่ม� ต้่ อ� COMOS ว�า “เม็ดพลาสุต้่กต้ัวน่� ล่กคุ้า เพื�อให้ป็ริ่ะสุบคุวามสุำาเริ่็จไป็พริ่้อมกัน”
เก่ดข้ึน� มาได้เพริ่าะเริ่าเจอล่กคุ้า COMOS ที่่พ� ริ่อ้ มจะ
ที่ดลองกับเริ่าต้ลอดเวลา ม่การิ่พฒ
ั นาป็ริ่บั สุ่ต้ริ่ ข้ึน� ริ่ป็่
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สันใจรายลิะเอียด้
เพัิ�มเติมเกี�ยวกับ
SCG™ LLDPE S15
สัามารถึติด้ต่อได้้ท้ี�
rotomolding@scg.com
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เคล็ดไม่ลับธุรกิจน่ารู้

มอก. 2921-2562
มาตรฐานภาชนะ
เมลามีน
เพื่่�อคุุณภาพื่ชีวิิต
ที่ี�ดีีของทีุ่กคุน
ชีีวิติ ประจำำ�วิันของทุุกคนย่่อมหนีไม่พ้น้ เร่อ� งอ�ห�ร
ภ�ชีนะบรรจำุอ�ห�รอย่่�งจำ�น ชี�ม หร่ออุปกรณ์์เคร่อ� งใชี้
ทุีทุ� ำ�จำ�กเมล�มีนก็เป็นหน่ง� ในประเภทุของภ�ชีนะทุี�ได้้รบั
ควิ�มนิย่มอย่่�งสููง ด้้วิย่จำุด้เด้่นในเร่�องควิ�มทุนทุ�น
ก�รล้�งทุำ�ควิ�มสูะอ�ด้ทุำ�ได้้ง�่ ย่ ลวิด้ล�ย่สูีสูนั หล�กหล�ย่
และร�ค�ทุีจำ� บั ต้องได้้ จำ�นชี�มเมล�มีนจำ่งถููกเลือกนำ�ม�
ใชี้ง�นอย่่�งแพ้ร่หล�ย่ทุัง� กับร้�นอ�ห�ร และภ�ย่ในครัวิเร่อน
เมือ� ปล�ย่ปี 2563 ทุีผ่� �่ นม� ทุ�งสูำ�นักง�นม�ตรฐ�น
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุตสู�หกรรม หร่อ สูมอ. ได้้ออกข้อกำ�หนด้
ม�ตรฐ�นอุตสู�หกรรมใหม่ มอก. 2921 - 2562 ซึ่่ง� เป็น
ม�ตรฐ�นทุีม� งุ่ เน้นเฉพ้�ะด้้�นควิ�มปลอด้ภัย่ของก�รใชี้ง�น
ภ�ชีนะและเคร่�องใชี้เมล�มีนทุี�สูัมผ่ัสูอ�ห�ร ในโอก�สูนี�
เร�ได้้รับเกีย่รติจำ�ก คุณ์ธนะ อัลภ�ชีน์ รองเลข�ธิก�ร
สูำ�นักง�นม�ตรฐ�นผ่ลิตภัณ์ฑ์์อตุ สู�หกรรม จำะม�เล่�ถู่ง
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ภ�พ้รวิมของม�ตรฐ�นใหม่นี� และควิ�มเปลี�ย่นแปลง
ในวิงก�รภ�ชีนะเมล�มีนทุี�ผู่้ประกอบก�รจำะต้องเตรีย่ม
พ้ร้อมเพ้่�อให้ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ ได้้รับม�ตรฐ�นเพ้่�อสู่งต่อ
ควิ�มปลอด้ภัย่ไปถู่งผู่้บริโภค

จำ�กม�ตรฐ�นทุั�วิไป สูู่ข้อบังคับเพ้่�อ
ควิ�มปลอด้ภัย่ของผู่้บริโภค
จากการสำำารวจภาชนะเมลามีนที่ี�มีจำาหน่ายใน
ที่้องตลาดโดยกระที่รวงสำาธารณสำุขพบว่า มากกว่า 30%
ของภาชนะเมลามีนสำำาหรับบรรจุอาหารมีสำารอันตราย
หลุดออกมาปนเป้�อนระหว่างการใช้งาน นั�นที่ำาให้
สำำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสำาหกรรมจำาเป็น
จะต้องกำาหนด มอก. ตัวใหม่ที่ว�ี า่ ด้วยเร่อ� งความปลอดภัย
ของการใช้งานภาชนะเมลามีนโดยเฉพาะ

“มาตรฐานเก่า จากเดิม มอก. 524-2539 ซึ่่ง� ปัจจุบนั
ปรับมาเป็น มอก. 655 เล่ม 4 -2561 เป็นมาตรฐานที่ี�
ครอบคลุมเร่�องคุณภาพเคร่�องใช้เมลามีนที่ั�งหมด
ตัง� แต่คณ
ุ สำมบัติ การซึ่ม่ นำา� ขนาด การบรรจุ ความที่นที่าน
และ ความปลอดภัยต่อผ้บ้ ริโภค แต่มาตรฐาน มอก.
2921-2562 เป็ น มาตรฐานที่ี � ห ยิ บ เฉพาะเร่ � อ ง
ความปลอดภัยมาบังคับ โดยพ้ดถึ่ง 2 ประเด็น ได้แก่
สำารฟอร์มัลดีไฮด์จะต้องไม่หลุดออกจากตัวภาชนะ
จนปนเป้อ� นในอาหาร และความที่นที่านในการใช้งานซึ่า� ำ ”
เม่ � อ มาตรฐานกำ า หนดในเร่ � อ งคุ ณ สำมบั ต ิ ด ้ า น
ความปลอดภัยของเมลามีนถึ้กกำาหนดข่น� เป็นมาตรฐาน
บังคับใช้งานกับผลิตภัณฑ์์เมลามีนสำำาหรับบรรจุ
อาหารทีุ่กชิน� นัน� หมายความว่าผ้ป้ ระกอบการที่ัง� ผ้ผ้ ลิต
ผ้ข้ น�่ ร้ปสำินค้า ผ้น้ ำาเข้าผลิตภัณฑ์์ และเจ้าของแบรนด์
ภาชนะเมลามีนจำาเป็นจะต้องที่ราบเร่อ� งนี� เพ่อ� การผลิต
และจำาหน่ายภาชนะเมลามีนที่ี�ได้มาตรฐานตรง
ตามข้อกฎหมาย รวมที่ั�งผ้้บริโภคเองก็ต้องมีความร้้
เพ่�อการเล่อกซึ่่�อผลิตภัณฑ์์เมลามีนที่ี�ปลอดภัย
ในการใช้งาน
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ก�รเปลี�ย่นแปลงของวิงก�รภ�ชีนะเมล�มีน
ในสู่วินผู่้ประกอบก�ร
การตรวจสำอบมาตรฐาน มอก. 2921-2562 ของ
สำำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อตุ สำาหกรรมถึ้กแบ่งออก
เป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกค่อเร่อ� งคุณภาพตัวสำินค้า
เป็นไปตามข้อกำาหนด มอก. สำำาหรับภาชนะเมลามีน
ค่อจะต้องไม่มสำี ารปนเป้อ� นหลุดออกมาเกินมาตรฐาน
กำาหนด และอีกประเด็นค่อระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงาน โรงงานจะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพที่ีด� ี
และรักษาคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างสำมำ�าเสำมอ
“เพราะฉะนัน� ผ้ป้ ระกอบการจะต้องเตรียมการ 2 เร่อ� ง
ค่อต้องปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์์ให้ผา่ นตามเกณฑ์์
มาตรฐาน อีกข้อน่งค่อต้องพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงาน ตั�งแต่วิธีการตรวจสำอบตั�งแต่วัตถึุดิบ
ระหว่างผลิต ข่�นร้ป รวมที่ั�งจัดการหาเคร่�องม่อใน
การตรวจสำอบที่ีเ� หมาะสำมเพียงพอตามที่ี� สำมอ. กำาหนด
เม่อ� ครบถึ้วนแล้วจ่งมาย่น� ขอมาตรฐานใหม่กบั ที่าง สำมอ.”
ในสำ่วนของกระบวนการย่�นขอ มอก. 2921-2562
ประกอบด้ ว ยคำา ขออนุ ญ าตในเร่� อ งมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์์สำนิ ค้าจาก สำมอ. และผลการตรวจประเมิน
ควบคุมคุณภาพโรงงาน เม่อ� ผ่านการประเมินที่ัง� หมด
ก็จะได้รบั ใบอนุญาตผลิตและใช้ตราสำัญลักษณ์กาำ กับ
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บนภาชนะหร่อบรรจุภณ
ั ฑ์์เพ่อ� รับรองความปลอดภัย
ของภาชนะเมลามีน
โดยที่างธุรกิจเคมิคอลสำ์ เอสำซึ่จี ี ได้มบี ริษที่ั ในเคร่ออย่าง
ไที่ย เอ็มเอฟซึ่ี ผ้้ผลิตและจัดจำาหน่ายวัสำดุเมลามีน
ซึ่่ง� พร้อมให้ความช่วยเหล่อผ้ป้ ระกอบการครอบคลุม
ตัง� แต่การให้คาำ ปร่กษาในเร่อ� งการเตรียมเอกสำารและ
รายละเอียดการย่น� ขอ การเตรียมความพร้อมโรงงาน
และระบบจัดการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ มอก.
2921-2562 และยังมีการเชิญผ้้ประกอบการมาร่วม
ศึ่กษาการจัดตั�งห้องแล็บที่ี�โรงงานเพ่�อให้ได้ตาม
มาตรฐานตามที่ี� สำมอ. กำาหนดครบถึ้วนทีุ่กประการ
นอกจากนัน� แล้ว วัสำดุของเอสำซึ่ีจกี ผ็ า่ น มอก. 1245-2553
ซึ่่ง� เป็นมาตรฐานสำำาหรับวัตถึุดบิ พร้อมให้ผป้ ระกอบการ
นำาไปข่น� ร้ปเป็นภาชนะต่าง ๆ นอกจากนี� เอสำซึ่ีจยี งั เพิม�
ความเช่�อมั�นในแก่ผ้ประกอบการ โดยย่�นขอ มอก.
2921-2562 และได้รับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
ดังนัน� ผ้ป้ ระกอบการและผ้บ้ ริโภค สำามารถึมัน� ใจได้วา่
ภาชนะเมลามีนที่ี�ผลิตจากวัสำดุของ ไที่ย เอ็มเอฟซึ่ี
จะมีคุณภาพตรงตาม มอก. อย่างแน่นอน

ผู่้บริโภคตรวิจำสูอบได้้ เพ้่�มควิ�มปลอด้ภัย่ใน
ก�รใชี้ง�น
จากมาตรฐาน มอก. 2921-2562 ผลประโยชน์
ด้านความปลอดภัยจะถึ้กสำ่งต่อถึ่งผ้้บริโภคโดยตรง
โดยสำามารถึตรวจสำอบได้จากเคร่อ� งหมายมาตรฐาน
มอก. ที่ีร� ะบุไว้บนภาชนะ รวมไปถึ่งการตรวจสำอบรายช่อ�
แบรนด์สำินค้าที่ี�ผ่านมาตรฐานได้ที่างเว็บไซึ่ต์แล้ว
นอกจากนีแ� ล้ว สำมอ. กำาลังพัฒนาการตรวจสำอบให้ที่าำ
ได้ง่ายข่�น ผ่านที่าง QR Code ที่ี�สำามารถึสำแกนแล้ว
แสำดงรายละเอียดการผลิตได้ที่ันที่ี
“ครั�งนี�จ่งเป็นหน้าที่ี�ของที่างผ้้ประกอบการที่ี�ต้อง
ปรับตัวให้สำอดรับกับมาตรฐานใหม่น�ี ที่ัง� เร่อ� งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์ กระบวนการผลิต และด้แลติดตามผลิตภัณฑ์์
ที่ีอ� อกสำ้ที่่ อ้ งตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ีก� ฎหมาย
กำาหนด ซึ่่�งที่ั�งหมดนี�จะเห็นว่ากระบวนการที่ั�งหลาย
เหล่านี� ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์กบั ผ้บ้ ริโภคโดยตรง
เพ่อ� ให้ที่กุ คนในครอบครัวได้ใช้งานภาชนะที่ีป� ลอดภัย
สำร้างคุณภาพชีวิตที่ี�ดีให้กับประชากรของประเที่ศึ”
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เพื่อชุมชน

ระยองชอปฮิิ
ตลาดนััดออนัไลนั์
ทางเลือกใหม่่
ของชุม่ชนัระยอง
ภายใต้้มาต้รการรักษาระยะห่่างทางสัังคม ห่รือ
Social Distancing ผ่่านระยะเวลามากว่าปีี นั�นทำาให่้
ผ่้ค้ นเร่ม� ปีรับต้ัวให่้เข้้ากับการใช้้ช้วี ต้่ ร้ปีแบบให่ม่ได้้ด้ยี ง�่ ข้้น�
โด้ยเฉพาะอย่างย่�งในยุคด้่จิ่ทัลซึ่่�งผ่้้คนเร่�มมองห่าและ
ปีรับต้ัวให่้เข้้ากับช้่องทางให่ม่ ๆ เพ่อ� ให่้ช้วี ต้่ สัามารถด้ำาเน่น
ต้่อไปีได้้อย่างปีกต้่สัขุ้ มากทีสั� ดุ้ ทัง� ในด้้านว่ถช้ี วี ต้่ และว่ถี
การทำางาน ไม่เว้นเม้แต้่พอ่ ค้าแม่คา้ รายย่อยในจิังห่วัด้ระยอง
นี�จิ่งเปี็นที�มาข้อง ‘ระยองช้อปีฮิ่’ ต้ลาด้นัด้ออนไลน์ทาง
เฟซึ่บุ�กที�เปี็นทางเลือกให่ม่ข้องชุ้มช้นช้าวระยอง
การรวบรวมพลังข้องชุ้มช้นช้าวระยองในการฝ่่าว่กฤต้
เศรษฐก่จิผ่่านแพลต้ฟอร์มเฟซึ่บุก� โด้ยมีธุรุ ก่จิเคม่คอลสั์
เอสัซึ่ีจิี ช้่วยเปี็นแม่งานให่้นน�ั ทำาให่้ผ่ค้ า้ และผ่้ซึ่้ อ�ื จิ่งสัามารถ
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พบปีะพูด้คุยกันได้้โด้ยต้รง ได้้รับฟังความค่ด้เห่็น และ
เก่ด้ความค่ด้สัร้างสัรรค์ เก่ด้เปี็นผ่ล่ต้ภัณฑ์์ให่ม่ทต้�ี อบโจิทย์
ล้กค้ามากข้้�น สั่วนผ่้้ซึ่ื�อก็สัามารถเลือกซึ่ื�อห่าข้องถ้กใจิ
จิากจิังห่วัด้ระยองได้้ห่ลากห่ลายอย่าง ต้ั�งแต้่อาห่ารสัด้

ผ่ลไม้ทอ้ งถ่น� ข้องจิังห่วัด้ ไปีจินถ่งข้องใช้้ พร้อมโปีรโมช้ันทีม� ี
เฉพาะช้่องทางนี�เท่านั�น

เพ่�อนร่วมทางในทุกว่กฤต้การณ์ช้ีว่ต้
จากบทบาทของการเป็็นพี่่เ� ลี้่ย� งท่ป็� รึกษาด้้านการผลี้ิต
การตลี้าด้ แลี้ะการจัด้จำาหน่ายให้กบั กลี้่ม่ วิิสาหกิจชุ่มชุน
ทัวิ� ระยอง มาวิันน่ท� ม่ งานธุ่รกิจเคมิคอลี้ส์ เอสซี่จ่ ได้้เพี่ิม�
อ่กบทบาทสำาคัญในการให้คำาป็รึกษาด้้านการตลี้าด้
ออนไลี้น์ เพี่่อ� เพี่ิม� ป็ระสิทธุิภาพี่ของชุ่องทางการขาย
ให้เกิด้ผลี้ด้่ยิ�งขึ�น โด้ยทำาการรวิบรวิมพี่่อค้าแม่ขาย
ในพี่่น� ท่ร� ะยองกวิ่า 100 ร้านจากทัง� กลี้่ม่ วิิสาหกิจชุ่มชุน
แลี้ะร้านค้าทั�วิไป็ในชุ่มชุนมาร่วิมเป็็นส่วินหนึ�งใน
ตลี้าด้นัด้ออนไลี้น์แห่งน่� พี่ร้อมชุ่วิยจัด้กิจกรรมโป็รโมชุัน
ส่งเสริมการขายต่าง ๆ แลี้ะกระต่น้ ให้พี่นักงานเข้ามาม่
ส่วินร่วิมในการอ่ด้หน่นผลี้ิตภัณฑ์์ชุ่มชุนด้้วิย
บทเร่ยนท่�ชุ่มชุนจะต้องเร่ยนร้้ร่วิมกันไป็ นั�นค่อ
การสร้างสรรค์โพี่สต์ให้โด้ด้เด้่น แลี้ะเกิด้แรงจ้งใจใน
การซี่อ� ขาย ทัง� ในเร่อ� งการสอนถ่่ายภาพี่สินค้าให้ด้งึ ด้้ด้ใจ
การใชุ้คำาหร่อป็ระโยคท่�ชุ่วิยเพี่ิ�มโอกาสในการขาย
ซีึง� การท่ม� ส่ นิ ค้าหลี้ากหลี้ายหมวิด้หม้ม่ ารวิมกันในท่เ� ด้่ยวิ
ก็นบั เป็็นการกระต่น้ เศรษฐกิจ แลี้ะเสริมสร้างรายได้้
ให้กับชุ่มชุนในจังหวิัด้ระยองได้้อ่กชุ่องทางหนึ�ง

จากเคยเป็็นแสนกลี้ับเป็็นศ้นย์ แต่กไ็ ด้้นอ้ งพี่นักงาน
เอสซี่จม่ าแนะนำาวิ่า ให้โพี่สต์ในไหนบ้าง ม่การสอนให้
เราลี้องถ่่ายร้ป็ส่งให้ด้้ แลี้้วิก็ให้คาำ แนะนำาวิ่าถ่่ายแบบไหน
อย่างไรจึงจะสวิย ใชุ้คำาให้สวิยงาม หร่อพี่อโพี่สต์ไป็
แลี้้วิ ก็มโ่ ทรมาบอกวิ่าให้เพี่ิม� ตรงนัน� นิด้ตรงน่ห� น่อย“
เร่ยกได้้วิ่า ถ่ึงป็ระสบการณ์การทำางานจะเป็ลี้่�ยนไป็
ต้องป็รับตัวิ แต่ก็เติมรายได้้แลี้ะควิามส่ขให้กับ
วิิสาหกิจชุ่มชุนกลี้่ม่ แม่บา้ นทิวิลี้ิป็ ชุ่มชุนเนินพี่ยอม ท่กครัวิเร่อน
ซีึง� เป็็นหนึง� ในผ้ค้ า้ ของ ‘ระยองชุอป็ฮิิ’ ได้้เลี้่าให้ฟังั ถ่ึง
เหต่การณ์เม่อ� ป็ีทแ�่ ลี้้วิให้ฟังั วิ่า “จากมาตรการท่ท� าำ ให้
ไม่ได้้ออกไป็ขายของท่ต� ลี้าด้นัด้เหม่อนแต่กอ่ น รายได้้
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ชุ้มช้นพร้อมปีรับ สัถานการณ์พร้อมเปีลี�ยน
การป็รับตัวิมาส้ชุ่ อ่ งทางออนไลี้น์นอกจากจะชุ่วิยสร้าง
รายได้้กลี้ับค่นมาให้กบั กลี้่ม่ พี่่อค้าแม่คา้ แลี้้วิ ยังเป็็นพี่่น� ท่�
แลี้กเป็ลี้่ย� นพี่บป็ะ ท่น� าำ มาซีึง� ผลี้ิตภัณฑ์์ใหม่ ๆ ท่ต� อ่ ยอด้
มาจากร้ป็แบบการใชุ้ชุ่วิิตท่�เป็ลี้่�ยนแป็ลี้งไป็
“จากเด้ิ ม ท่� เ ราทำา เส่� อ ผ้ า มั ด้ ย้ อ มไวิ้ จ ะขายชุ่ วิ ง
สงกรานต์กข็ ายไม่ได้้เลี้ย” พี่่แ� ตนจากวิิสาหกิจชุ่มชุน
แตนบาติก ผ้าย้อมครามทะเลี้ เริม� เลี้่าถ่ึงจ่ด้กำาเนิด้ของ
ผลี้ิตภัณฑ์์ใหม่ “เราก็ได้้นอ้ ง ๆ จากเอสซี่จชุ่ วิ่ ยขายใน
ชุ่องทางเฟัซีบ่�ก จนเรามาเห็นวิ่า หน้ากากอนามัย
ขาด้ตลี้าด้ เลี้ยลี้องผลี้ิตหน้ากากอนามัยไป็แจกท่�
โรงพี่ยาบาลี้ จากนัน� ก็มค่ นขอซี่อ� เราก็เลี้ยคิด้กันในกลี้่ม่
วิ่าจะทำาขาย จนตอนน่ก� ก็ ลี้ายเป็็นสินค้าใหม่ของทาง
กลี้่่มเรา” รวิมทั�งม่การป็รับเป็ลี้่�ยนร้ป็แบบเพี่ิ�มส่สัน
ของเส่�อผ้ามัด้ย้อมให้ม่ควิามสด้ใส เหมาะกับวิัยร่่น
เพี่ิ�มมากขึ�น
นอกจากข้าวิของคร่�องใชุ้แลี้้วิ อ่กหมวิด้ท่�ขึ�นชุ่�อ
ของระยองค่อ ผลี้ไม้แลี้ะอาหารทะเลี้ อย่างอาหาร
ทะเลี้แห้ง ร้านร่มร่น� ชุ่มชุนตลี้าด้มาบตาพี่่ด้ท่จ� าำ หน่าย
อาหารทะเลี้แป็รร้ป็ ร้านครัวิบ้านเพี่ชุร ชุ่มชุนหัวินำา� ตก
กับท่เร่ยนชุะน่ไข่ส่งตรงจากสวิน หร่อจะเป็็นท่เร่ยน
หมอนทองแลี้ะมังค่ด้จากสวินพี่่ลี้� าวิรรณ์ บ้านนำ�าเป็็น
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อ.เขาชุะเมา รวิมทั�งผลี้ไม้สด้แลี้ะอาหารอ่กหลี้าก
หลี้ายชุนิด้ทัง� มะม่วิงนำา� ด้อกไม้สท่ อง สลี้ะ นำา� พี่ริกเผาก่ง้
หร่อวิ่น้ กะทิด้อกไม้ ก็สามารถ่ซี่อ� หาได้้ทาง ‘ระยองชุอป็ฮิิ’
พี่ร้อมส่งตรงสินค้าทั�วิไทยถ่ึงม่อค่ณ
เพี่่ยงตัวิหนังส่ออย่างเด้่ยวิ อาจบอกเลี้า่ ถ่ึงร้านค้าต่าง ๆ
ในกร่ป็� ‘ระยองชุอป็ฮิิ’ ไม่ได้้ทง�ั หมด้ เราจึงขอชุวินค่ณไป็
เย่�ยมชุมแลี้ะเลี้่อกซี่�อสินค้าค่ณภาพี่จากชุาวิระยอง
ด้้วิยตัวิเองผ่านชุ่องทางเฟัซีบ่ก� กร่ป็� ‘ระยองชุอป็ฮิิ – รวิม
ของด้่ทอ้ งถ่ิน� ระยอง’ ตลี้าด้นัด้ออนไลี้น์วิถ่ิ ่ New Normal
ท่�ชุ่วิยกระต่้นเศรษฐกิจให้กับชุ่มชุน สร้างร้ป็แบบ
การชุอป็ป็้�งวิิถ่่ใหม่ “ชุอป็จากบ้าน ชุ่วิยชุ่มชุน” ชุวิน
ฝากร้าน-ชุอป็จากบ้าน แลี้้วิเราจะป็รับตัวิอย่างป็ลี้อด้ภัย
ไป็ด้้วิยกัน

เลือกช้มเลือกช้อปี
สั่นค้าชุ้มช้นได้้เลยที�
www.facebook.com/groups/775770649619592
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

กระถางพลููด่่าง
จากแกลูลูอน
นำ�ายาลู้างไต
ความสุุขใกลู้ตัว
สุ่งต่อผ่่านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
กิิจวััตรประจำ�วัันใหม่่กิ่อนออกิจ�กิบ้้�นของผู้้้คน
ในยุุคน้� คือกิ�รตรวัจสอบ้ค่�ปริม่�ณ PM 2.5 ทั้ัง� นอกิบ้้�น
และภ�ยุในพื้้น� ทั้้อ� ยุ้อ่ �ศััยุ พื้้น� ทั้้ทั้� �ำ ง�น เพื้้อ� เตรียุม่กิ�รป้องกิัน
อยุ่�งเหม่�ะสม่และพื้ร้อม่สรรพื้ในทัุ้กิวััน ปัญห�ม่ลภ�วัะ
ทั้�งอ�กิ�ศัทั้้�ใกิล้ตัวัพื้วักิเร�ข้�นทัุ้กิวัันเช่่นน้�ช่่วัยุปลุกิ
ควั�ม่รักิโลกิแบ้บ้ยุั�งยุืนให้กิับ้ทัุ้กิคน ตั�งแต่เร่�องเล็กิน้อยุ
อยุ่�งกิ�รปล้กิพื้้ช่ฟอกิอ�กิ�ศั ไปจนถึึงเร่�องใหญ่อยุ่�ง
แนวัคิดเศัรษฐกิิจหมุ่นเวัียุน
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จุดเริ�ม่ต้น
เช่่นเดีียวกัันกัับทางธุุรกัิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี และ
กัรุงเทพดีุส์ติ เวช่กัาร (BDMS) ส์ององค์กัรต่างอุตส์าหกัรรมิ
แต่มิจี ดีุ ร่วมิอย่ท่ แ�ี นวคิดีกัารดีำาเนินธุุรกัิจเพ่อ� ส์ิง� แวดีล้อมิ
จากัโครงกัารความิร่ ว มิมิ่ อ ในกัารทำา งานร่ ว มิกัั น
หลายต่อหลายครัง� เกัิดีเป็็นกัารจุดีป็ระกัายความิคิดี
ส์ร้างส์รรค์ดีว้ ยกัระบวนกัารจัดีกัารแบบ Upcycling
เพ่อ� พัฒนาผลิตภััณฑ์์บรรจุภัณ
ั ฑ์์พลาส์ติกัทางกัารแพทย์
ทีใ� ช่้แล้ว อย่างแกัลลอนนำ�ายาล้างไต ซี่ง� เคยเป็็นเพียง
ขยะเหล่อทิง� ทีมิ� ป็ี ริมิาณมิากัถึ่ง 150-200 แกัลลอนต่อวัน
ให้กัลับมิามิีช่ีวิตเป็็นกัระถึางต้นไมิ้ภัายในอาคาร
พร้อมิส์่งต่อความิส์ุขจากังานออกัแบบผลิตภััณฑ์์ช่น�ิ ใหมิ่
เป็็นกัระถึางพล่ดี่างให้กัับทุกัคน
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ออกิแบ้บ้ทัุ้กิองค์ประกิอบ้
ส์ำาหรับกัระถึางพล่ดีา่ ง จุดีเดี่นส์ำาคัญอย่ท่ ง� ี านออกัแบบ
ผลิตภััณฑ์์ เน้นทีกั� ารดี่แลรักัษาต้นไมิ้ทงี� า่ ยดีาย และ
ร่ป็ลักัษณ์ส์วยงามิ โดียภัายในตัวกัระถึางแบ่งเป็็น 2 ช่ัน�
ช่ัน� นอกัโป็ร่งแส์งทำาหน้าทีเ� หมิ่อนเป็็นกัระเป็าะรับนำ�า
และช่ัน� ในทำาหน้าทีร� องรับวัส์ดีุป็ล่กั เช่่น ดีิน กัาบมิะพร้าว
เป็็นต้น โดียใช่้เช่่อกัเทียนส์อดีลงดี้านล่างเพ่�อดี่งนำ�า
จากัช่ัน� นอกัเข้ามิาหล่อเลีย� งต้นไมิ้ทอ�ี ย่ช่่ น�ั ใน ซี่ง� ระหว่าง
กัระถึางช่ัน� นอกัและช่ัน� ในส์ามิารถึเป็ิดีออกัเพ่อ� เติมินำา�
และป็ิดีเพ่�อป็้องกัันความิช่่�นของนำ�าระเหยออกัมิา
ดี้านนอกัไดี้ เพียงเติมินำา� ให้พอดีีกับั ระดีับขีดีทีกั� าำ กัับไว้
ต้นไมิ้กัส์็ ามิารถึอย่ไ่ ดี้ป็ระมิาณ 1-2 ส์ัป็ดีาห์ โดียไมิ่ตอ้ ง
รดีนำ�าเพิ�มิ
ส์่วนต้นพล่ดีา่ งเองนัน� กั็ถึกั่ เล่อกัส์รรมิาอย่างดีีเช่่นกััน
โดียมิีจุดีเริ�มิต้นจากักัารที�ต้องกัารออกัแบบกัระถึาง
ทีต� อบโจทย์กัารใช่้งานภัายในร่มิ จ่งเล่อกัเป็็นต้นพล่ดีา่ ง
พันธุุร์ าช่ินส์ี ที อง ซี่ง� มิีคณ
ุ ส์มิบัตลิ ดีมิลพิษไดี้ โดียเฉพาะ
กั๊าซีคาร์บอนไดีออกัไซีดี์ และ PM 2.5 ภัายในอาคาร
จ่งส์ามิารถึกัรองอากัาศไดี้เป็็นอย่างดีี รวมิทัง� ส์ามิารถึ
ตัง� บนโต๊ะทำางานหร่อพ่น� ทีส์� ว่ นบุคคล ส์ร้างความิส์วยงามิ
ส์ดีช่่�น และมิอบคุณภัาพช่ีวิตที�ดีี แมิ้จะมิีพ่�นที�จำากััดี
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หมุ่นเวัียุนอยุ่�งคุ้ม่ค่�
ในกัารรีไซีเคิลแกัลลอนนำา� ยาล้างไตซี่ง� เป็็นวัส์ดีุตง�ั ต้น
ส์ำาหรับผลิตกัระถึางนัน� จะต้องทำากัารคัดีแยกัฝา ฟอยล์
หุมิ้ ฝา และฉลากัออกักั่อน ทำาความิส์ะอาดีให้เรียบร้อย
ทัง� ภัายในและนอกัแกัลลอนดี้วยผงซีักัฟอกัเพ่อ� ขจัดี
คราบกัาว ล้างนำ�าซีำ�า แล้วตากัให้แห้ง กั่อนส์่งต่อไป็
เพ่อ� ทำากัารผลิต โดียแกัลลอน 1 ใบ จะส์ามิารถึนำามิา
ผลิตเป็็นกัระถึางพล่ดี่างไดี้ 3 ใบ ซี่�งเอส์ซีีจีรับหน้าที�
ในกัารพัฒนาส์่ตรกัารผส์มิพลาส์ติกัจากักัารรีไซีเคิล
พร้อมิกัับกัารควบคุมิกัระบวนกัารข่�นร่ป็ให้ไดี้ตามิ
ดีีไซีน์ที�ต้องกัาร
ความิร่วมิมิ่อในครั�งนี� ต้องอาศัยความิเช่ี�ยวช่าญ
ของธุุรกัิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี และ BDMS ตัง� แต่กัารวิจยั
กัารจัดีกัารแกัลลอนนำา� ยาล้างไตอย่างถึ่กัวิธุี ไป็จนถึ่ง
กัารออกัแบบและกัารผลิต และเมิ่�อผลลัพธุ์ป็รากัฏ
ออกัมิาเป็็นร่ป็เป็็นร่างแล้ว นีค� อ่ กัำาลังใจส์ำาคัญทีท� าำ ให้
ทุกัฝ่ายมิุ่งมิั�นทำาต่อเพ่�อส์ร้างวัฏจักัรของเศรษฐกัิจ
หมิุนเวียน ส์่งต่อความิป็รารถึนาดีีผา่ นกัระถึางพล่ดีา่ ง
และพร้อมิรักัษาโลกัใบนีใ� ห้ส์วยงามิส์่งถึ่งรุน่ ล่กัหลาน
ต่อไป็
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White Story
ร้้านอาหาร้คร้บคร้ัน
ของคร้อบคร้ัว
ที่่�ดี่ต่่อใจ ดี่ต่่อโลก
และดี่ต่่อเร้า
ในวัันที่่�ใคร ๆ ต่่างก็็พยายามหยุดอย่่บ้้านเพ่�อลด
ควัามเสี่่�ยงจาก็สี่ถานก็ารณ์์ปััจจุบ้ัน นอก็จาก็ก็ารสี่ั�ง
อาหารเดลิ เ วัอรี แ ล้ วั ด่ เ หมื อ นวั่ า ร้ า นอาหารแนวั
Grab & Go เองก็็ ได้รับ้ควัามนิยมเพ่�มขึ้้�นไม่น้อย
แต่่ ถ้ า พู ด ถึ ง ร้ า นอาหารแนวัซื้ื� อ ก็ลั บ้ ที่่� ห ลาย
ครอบ้ครัวัวัางใจ หนึ�งในรายชื่ื�อที่่�ก็ารันต่่คุณ์ภาพและ
ควัามสี่ดใหม่เห็นจะต่้องม่ชื่ื�อ White Story ต่ิดอย่่ใน
อันดับ้ต่้น ๆ
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ด่ต่่อใจ
ร้้าน White Story เปิิดมาแล้้วนานกว่า 14 ปิี ใน
ปิัจจุบันั มีมากถึึง 10 สาขา ด้วยคอนเซปิต์์ร้า้ นที่ีอ� ยาก
ให้้ทีุ่กคร้อบัคร้ัวได้กนิ อาห้าร้ร้สชาต์ิอร้่อย แล้ะดีต์อ่
สุขภาพ ที่างร้้านจึงพิถึีพิถึันต์ั�งแต์่การ้เล้ือกวัต์ถึุดิบั
โดยมุง่ เน้นผล้ิต์ผล้ที่ีเ� ปิ็นเกษต์ร้อินที่ร้ียเ์ พือ� ห้ล้ีกเล้ีย� ง
สาร้เคมีเจือปินในอาห้าร้ ที่ั�งยังเปิ็นการ้สนับัสนุน
เกษต์ร้กร้ผ้้ปิล้้กพืชอินที่ร้ีย์ไปิในต์ัว ร้วมถึึงยังเล้ือก
จำา ห้น่ า ย แต์่ อ าห้าร้ที่ี� ที่ำา สดให้ม่ แ บับัวั น ต์่ อ วั น
ปิร้าศจากสาร้ปิรุ้งแต์่งแล้ะวัต์ถึุกันเสีย
โดยเมน้มีให้้เล้ือกห้ล้ากห้ล้ายที่ั�งอาห้าร้ไที่ย ฝร้ั�ง
จีน ญี่ี�ปิุ�นต์ั�งแต์่อาห้าร้จานห้ล้ัก ของว่าง ขนม แล้ะ
เคร้ื�องดื�ม ไปิจนถึึงอาห้าร้แห้้งที่ี�สามาร้ถึกักต์ุนไว้ได้
สำาห้ร้ับัวันที่ี�ไม่อยากออกจากบั้าน แต์่เมน้เด็ดที่ี�ไม่
ว่าใคร้ก็ห้้ามพล้าดเห้็นจะเปิ็นขนมปิังอบัสดให้ม่
ห้อมกรุ้น่ ด้วยส่วนผสมนมสดแที่้ ไข่อนิ ที่ร้ียแ์ ล้ะยีสต์์
สด อบัสดให้ม่จากเต์าพร้้อมเสิร้์ฟทีุ่กวัน
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ด่ต่่อโลก็
นอกจากความใส่ใจที่ี�ที่างร้้านมีให้้กับัล้้กค้าแล้้ว
อีกห้นึ�งความต์ั�งใจที่ี�น่าชื�นชมก็คือ ที่างร้้านยังให้้
ความสำาคัญี่กับัสิ�งแวดล้้อมควบัค้่กันไปิด้วย โดย
การ้เล้ือกใช้บัร้ร้จุภณ
ั ฑ์์ที่ที่ี� ำาจากกร้ะดาษร้ียส้ ร้ีไซเคิล้
ห้ร้ือผล้ิต์ภัณฑ์์ที่ไี� ด้ร้บัั การ้ร้ับัร้องจาก FSC (องค์การ้
จัดการ้ด้านปิ�าไม้) เพื�อให้้มั�นใจได้ว่าเปิ็นกร้ะดาษ
ที่ี�มาจากปิ�าไม้เชิงพาณิชย์ที่ี�มีการ้จัดการ้อย่างถึ้ก
ต์้องแล้ะไม่เปิ็นการ้เบัียดเบัียนปิ�าไม้จากธร้ร้มชาต์ิ
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ความใส่ใจต์่อโล้กยังร้วมไปิถึึงร้ะบับัห้ล้ังบั้าน ที่ี�
จัดให้้มกี าร้แยกขยะแล้ะจัดการ้อาห้าร้เห้ล้ือที่ิง� อย่าง
เปิ็นร้ะบับั โดยอาห้าร้เห้ล้ือในแต์่ล้ะวันจะถึ้กนำาไปิ
เข้าร้่วมโคร้งการ้บัร้ิจาคให้้กับัผ้้ยากไร้้ ส่วนเศษ
อาห้าร้ก็จะนำาไปิห้มักต์่อเปิ็นปิุ�ยอินที่ร้ีย์

ด่ต่่อเรา
ด้วยความใส่ใจร้ะดับันี� แน่นอนว่ามาต์ร้การ้ด้าน
ความปิล้อดภัยที่ีที่� างร้้านเต์ร้ียมไว้สาำ ห้ร้ับัล้้กค้าย่อมต์้อง
ดีที่ส�ี ดุ ไม่แพ้กนั นอกจากเคร้ือ� งต์ร้วจวัดอุณห้ภ้มิ แล้ะส
เปิร้ย์แอล้กอฮอล้์ฆ่่าเชื�อที่ี�เปิ็นมาต์ร้การ้ขั�นพื�นฐาน
แล้้ว ที่างร้้านยังเพิม� การ้ต์ิดต์ัง� เคร้ือ� งจ่ายเงินอัต์โนมัต์ิ
เพื�อล้ดการ้สัมผัสร้ะห้ว่างล้้กค้าแล้ะพนักงานให้้ได้
มากที่ี�สุด ร้วมถึึงเล้ือกใช้ฉากกั�นอะคร้ิล้ิคใสสำาห้ร้ับั
ปิ้องกันเชื�อแบับัสำาเร้็จร้้ปิ ผล้ิต์จากแผ่นอะคร้ิล้ิคใส
Shinkolite TM (ชินโคไล้ที่์) เกร้ดพร้ีเมียมที่ีม� คี วามแข็ง
แร้งที่นที่าน โปิร้่งใส มองเห้็นได้ชัดเจน พร้้อมกับั
ที่ำาความสะอาดฆ่่าเชื�อง่าย แล้ะช่วยปิ้องกันเชื�อโร้ค
จากล้ะอองฝอยร้ะห้ว่ า งการ้สนที่นาได้ อ ย่ า งมี
ปิร้ะสิที่ธิภาพ
ไม่ว่าสถึานการ้ณ์โควิด-19 จะสิ�นสุดล้งเมื�อไห้ร้่
แต์่สิ�งที่ี�ดีที่ี�สุดก็คือการ้ด้แล้ต์ัวเองแล้ะคร้อบัคร้ัวให้้
ปิล้อดภัย มีสุขภาพแข็งแร้งอย้่เสมอ การ้เล้ือกซื�อ
อาห้าร้แต์่ล้ะคร้ั�ง นอกจากจะต์้องเล้ื อ กร้้ า นที่ี� ใ ช้
วัต์ถึุดิบัดี มีคุณภาพแล้้ว ก็อย่าล้ืมให้้ความสำาคัญี่
กับัมาต์ร้การ้ด้านความปิล้อดภัยด้วย ร้วมถึึงเล้ือก
ใช้บัร้ร้จุภณ
ั ฑ์์อย่างคุม้ ค่า แล้ะจัดการ้อย่างถึ้กวิธี เพือ�
ให้้การ้บัร้ิโภคทีุ่กคร้ัง� เปิ็นเร้ือ� งดีต์อ่ ใจ ดีต์อ่ โล้ก แล้ะดี
ต์่อเร้าไปิพร้้อม ๆ กัน
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ร้้าน White Story ที่ั�ง 10 สาขา ต่ิดีต่่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่่�มเต่ิมไดี้ที่่�
@whitestory
thewhitestory

สี่นใจอ่านขึ้้อม่ลฉาก็ก็ั�นอะคริลิคใสี่ปั้องก็ันเชื่ื�อแบ้บ้
สี่ำาเร็จร่ปั ผลิต่จาก็แผ่นอะคริลิคใสี่ ShinkoliteTM
เพ่�มเต่ิมได้ที่่� คุณ์ก็่รวัรรณ์ก็์ 086-823-9555 หรือ
คุณ์ก็ิจจา 062-594-5666
ShinkoliteAcrylic
www.shinkolite.co.th
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ข่าวรอบรั้ว

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
เอส์ซีีจี
พััฒนาเทคโนโลยีี
รี ไซีเคิลพัลาส์ติิกิ
เปิิดติัว Chemical
Recycling

เปลี�ยนพลาส์ติกิใช้้แล้วีเป็น
วีัตถุุดิิบตั�งต้นส์ำาหรับโรงงาน
ปิโตรเคมิี เตรียมิเดิินเคร่�อง
Demonstration Plant แห�งแรกิ
ในประเทศไทย

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี เดิินหน้าธุุรกิิจตามิแผนโรดิแมิปดิ้านเศรษฐกิิจหมิุนเวีียน
มิุง� ส์่� “ธุุรกิิจปิิโตรเคมีีเพื่่อ� ความียั่่ง� ยั่ืน” (Chemicals Business for Sustainability)
ล�าส์ุดิ เปิดิตัวี Chemical Recycling เทคโนโลยีเปลี�ยนพลาส์ติกิใช้้แล้วีเป็นวีัตถุุดิิบ
ตั�งต้นส์ำาหรับโรงงานปิโตรเคมิี พร้อมิเดิินเคร่�อง Demonstration Plant แห�งแรกิใน
ประเทศไทย เช้่อ� มิัน� เป็นโซีล่ช้นั ทีต� อบโจทย์กิารจัดิกิารพลาส์ติกิทีใ� ช้้แล้วีอย�างยัง� ย่น
และส์ามิารถุนำา Renewable Feedstock ที�ไดิ้มิาเป็นวีัตถุุดิบิ ส์ำาหรับโรงงานปิโตรเคมิี
ขั้ั�นต้นขั้องธุุรกิิจ
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นายธนวงษ์์ อารีีรีัชชกุุล กุรีรีมกุารีผู้้�จััดใหญ่่
ธุรีกุิจัเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจัี เผยถึึงความคืบหน้้าของธุุรกิิจ
ตามแผน้โรดแมปด้าน้เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ว่า “ธุุรกิิจ
เคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี ดำาเน้ิน้ธุุรกิิจควบค่ไ่ ปกิับกิารพััฒน้า
อย่างยั�งยืน้ โดยมีน้วัตกิรรมและเทคโน้โลยีรีไซีเคิล
พัลาส์ติกิเป็น้ตัวขับเคลือ� น้ส์ำาคัญ ซีึง� ใน้ปี 2564 ได้วาง
โรดแมปด้าน้เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ไว้ 4 ด้าน้หลักิ
ได้แกิ่
1. กิารพััฒน้าน้วัตกิรรมเม็ดพัลาส์ติกิ และโซีล่ชััน้
โดยออกิแบบให้ส์ามารถึรีไซีเคิลได้งา่ ย (Design for
Recyclability) โดยยังคงคุณส์มบัตดิ า้ น้อืน้� ๆ ไว้อย่าง
ครบถึ้วน้

คุุณธนวงษ์์ อารีีรีัชชกุุล
กรรมการผู้้�จััดใหญ่่ ธุุรกิจัเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจัี

2. กิารน้ำาพัลาส์ติกิใชั้แล้วมาผลิตเป็น้เม็ดพัลาส์ติกิรีไซีเคิล
คุณภาพัส์่ง หรือ PCR (Post – Consumer Recycled Resin)
3. กิารน้ำาพัลาส์ติกิใชั้แล้วมาผลิตเป็น้วัตถึุดิบตั�งต้น้
ส์ำาหรับธุุรกิิจปิโตรเคมี (Chemical Recycling)
4. กิารพััฒน้าน้วัตกิรรมพัลาส์ติกิชัีวภาพั (Bioplastics)
โดยโรดแมปทีว� างไว้ครอบคลุมตลอด Supply Chain
น้ัน้� คือตัง� แต่กิารออกิแบบเม็ดพัลาส์ติกิให้ใชั้ทรัพัยากิร
น้้อยทีส์� ดุ แต่ยงั คงมีประส์ิทธุิภาพั จน้ถึึงกิารน้ำาพัลาส์ติกิ
ใชั้แล้วกิลับเข้าส์่่ระบบด้วยน้วัตกิรรมและเทคโน้โลยี
รีไซีเคิลพัลาส์ติกิ
ส์ำาหรับความคืบหน้้าล่าส์ุด ได้แกิ่ กุารีพัั ฒ นา
เทคโนโลยีรีีไซีเคิลพัลาส์ติิกุส์ำาหรีับกุรีะบวนกุารี
Chemical Recycling โดยเปลีย� นพัลาส์ติิกุใช�แล�ว
เป็นวัติถุุดิบติั�งติ�น หรีือ Renewable Feedstock

Chemical Recycling
การคััดแยกและบดย่อย

กระบวนการ

SORTING & SHREDDING

CHEMICAL RECYCLING

RENEWABLE
FEEDSTOCK
พลาสติิกที่่�ใช้้แล้ว
POST-CONSUMER
PLASTIC

โรงงานปิิโติรเคัมี่
พลาสติิกใหมี่

ส์ำาหรีับโรีงงานปิโติรีเคมี ซี่ง� ส์ามารีถุนำากุลับมาผู้ลิติ
เม็ดพัลาส์ติิกุใหม่ (Virgin Plastic Resin) ตอบโจทย์
หลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้อย่างยั�งยืน้ใน้เบื�องต้น้
ธุุรกิิจเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี ได้พัฒ
ั น้าต่อยอดเทคโน้โลยี
รีไซีเคิลพัลาส์ติกิ ที�เป็น้ Advanced Technology
ใชั้ ส์ ารเร่ ง ปฏิิ กิิ ริ ย าทำา ให้ กิ ระบวน้กิารรี ไ ซีเคิ ล มี
อุณหภ่มิตำ�าจึงชั่วยลดกิารใชั้พัลังงาน้ เป็น้มิตรต่อ
ส์ิง� แวดล้อม และชั่วยลดปัญหากิารส์ะส์มของปริมาณ
ขยะพัลาส์ติกิใน้ประเทศ น้อกิจากิน้ี� ยังได้กิ่อส์ร้าง
โรงงาน้ทดส์อบกิารผลิต หรือ Demonstration Plant
แห่งแรีกุในปรีะเทศไทย ใน้พัื�น้ที�บริเวณโรงงาน้
จังหวัดระยอง ด้วยกิำ าลังกิารผลิต Renewable
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Feedstock ประมาณ 4,000 ตัน้ต่อปี และพัร้อมทีจ� ะ
ขยายกิำาลังผลิตใน้อน้าคต
ทั�งน้ี� โครงกิารดังกิล่าว ธุุรกิิจเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี
ได้รว่ มมือกิับ Partner ซีึง� เป็น้ส์ตาร์ทอัพัด้าน้เทคโน้โลยี
ทีร� ว่ มกิัน้พััฒน้าเทคโน้โลยีรไี ซีเคิล และจัดตัง� บริษทั
Circular Plas Co., Ltd. เพัื�อดำาเน้ิน้ธุุรกิิจรีไซีเคิล
พัลาส์ติกิผ่าน้กิระบวน้กิารรีไซีเคิลทางเคมี หรือ
Chemical Recycling มีส์ัดส์่วน้กิารถึือหุ้น้โดย
บริษัทย่อยใน้ธุุรกิิจเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี ร้อยละ 60
และPartner ร้อยละ 40

หอกิารค้าไทยี
รวมิพัลังหอกิารค้า
และเครือข่่ายี
ทั�วปิระเทศ
ปิระกิาศจุดยีืน
ข่ับเคลื�อนธุุรกิิจ
ยีั�งยีืนด้วยีหลักิ
เศรษฐกิิจหมิุนเวียีน
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หอกิารค้าไทยและส์ภาหอกิารค้าแห�งประเทศไทย จัดิเส์วีนาเร่อ� ง “รวมีพื่ลั่งหอกิารค้า
ขั่บเคลัือ� นเศรษฐกิิจหมีุนเวียั่นไทยั่ อยั่่างยั่่ง� ยั่ืน” ประกิาศเจตนารมิณ์์ขั้บั เคล่อ� นหลักิ
เศรษฐกิิจหมิุนเวีียน (Circular Economy) ผ�านเคร่อขั้�ายหอกิารค้าจังหวีัดิฯ และกิลุมิ�
ผ่ป้ ระกิอบกิารคนรุน� ใหมิ�หร่อ Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC)
ทัวี� ประเทศ มิุง� ส์ร้างโมิเดิลธุุรกิิจยัง� ย่น ดิ้วียกิารลดิใช้้ทรัพยากิร จัดิกิารขั้องเส์ียอย�าง
ครบวีรจร และลดิกิารปล�อยกิ๊าซีเร่อนกิระจกิ โดิยมิีกิลยุทธุ์ส์ำาคัญตามิหลักิเศรษฐกิิจ
หมิุนเวีียน ไดิ้แกิ� 1) กิารออกิแบบส์ินค้าให้เกิิดิกิารนำามิาใช้้ซีำ�า หร่อใช้้ ใหมิ�ไดิ้อย�างมิี
ประส์ิทธุิภาพ 2) ลดิปริมิาณ์ขั้องเส์ียหร่อให้เป็นศ่นย์ 3) ใช้้วีตั ถุุดิบิ ทีล� ดิผลกิระทบต�อ
ส์ิ�งแวีดิล้อมิ และ 4) มิีระบบบริหารจัดิกิารขั้องเส์ียที�มิีประส์ิทธุิภาพอย�างครบวีงจร
ทั�งนี� ในแผนงานปี 2564 จะเน้นดิำาเนินกิารที�ภาคธุุรกิิจกิารค้าและบริกิารในจังหวีัดิ
ช้ายฝั่่�งทะเลกิวี�า 23 จังหวีัดิ เพ่�อช้�วียลดิผลกิระทบดิ้านส์ิ�งแวีดิล้อมิทางทะเล รวีมิทั�ง
ส์�งเส์ริมิธุุรกิิจกิารท�องเที�ยวีอย�างยั�งย่น และเปิดิโอกิาส์ทางเศรษฐกิิจใหมิ� ๆ ให้กิับ
ผ่้ประกิอบกิาร

นายกุลิ น ท์ ส์ารีส์ิ น ปรีะธานกุรีรีมกุารี
หอกุารีค�าไทยและส์ภาหอกุารีค�าแห่งปรีะเทศไทย
กิล่าวถึึงความส์ำาคัญของเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ต่อภาค
ธุุรกิิจว่า “กิารมุง่ พััฒน้าเศรษฐกิิจเพัียงอย่างเดียว น้ำามา
ซีึง� ปัญหาส์ังคมและส์ิง� แวดล้อม เชั่น้ ความเหลือ� มลำา�
ภัยแล้ง น้ำา� ท่วม ขยะล้น้เมือง และส์ุดท้ายปัญหาเหล่าน้ี�
จะกิลับมากิระทบต่อธุุรกิิจ ส์ำาหรับหลักิเศรษฐกิิจ
หมุน้เวียน้ เป็น้เรือ� งของกิารใชั้ทรัพัยากิรให้เกิิดประโยชัน้์
ส์่งส์ุด และหมุน้เวียน้กิลับมาใชั้ใหม่ให้คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิิจ จึงมีส์ว่ น้ส์ำาคัญใน้กิารแกิ้ปญ
ั หาอย่างยัง� ยืน้
หอกิารค้าฯ จึงมุ่งมั�น้ที�จะขับเคลื�อน้หลักิเศรษฐกิิจ
หมุน้เวียน้ผ่าน้เครือข่ายส์มาชัิกิซีึง� ดำาเน้ิน้ธุุรกิิจกิารค้า
และบริกิารใน้ 3 ห่วงโซี่เศรษฐกิิจทีส์� าำ คัญได้แกิ่ กิารค้า
และกิารลงทุน้ กิารเกิษตรและอาหาร และกิารท่องเทีย� ว
และบริกิาร ซีึง� ใน้ปัจจุบน้ั ทางหอกิารค้าฯ มีเครือข่าย
ส์มาชัิกิทั�วประเทศกิว่า 100,000 ราย ประกิอบด้วย
ผ่ป้ ระกิอบกิารไทยและต่างชัาติ ซีึง� พัร้อมจะดำาเน้ิน้งาน้
ร่วมกิับทุกิภาคส์่วน้ได้แกิ่ ภาครัฐ ทั�งส์่วน้กิลางและ
ส์่วน้ท้องถึิ�น้ ภาคเอกิชัน้ รวมทั�งภาคประชัาส์ังคม
รวมทัง� จะน้ำาโครงกิารต้น้แบบขององค์กิรต่าง ๆมาปรับใชั้
ตามความเหมาะส์มของแต่ละพัื�น้ที�ต่อไป”
“รัฐบาลได้ประกิาศน้โยบายโมเดลเศรษฐกิิจใหม่
BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy โดยผมได้รบั
แต่งตั�งให้เป็น้คณะกิรรมกิารบริหาร BCG และด่แล
ด้าน้กิารท่องเทีย� ว เชัือ� ว่าน้อกิจากิ Circular Economy
จะชั่วยลดผลกิระทบต่อส์ังคมและส์ิ�งแวดล้อมแล้ว

ยังเปิดโอกิาส์ทางเศรษฐกิิจใหม่ ๆ ด้วยจึงยิน้ดีอย่างยิง�
ที�จะตอบรับภาครัฐใน้กิารขับเคลื�อน้น้โยบายน้ี�ใน้
ภาคเอกิชัน้ด้วยเชั่น้กิัน้” น้ายกิลิน้ท์ กิล่าวเพัิ�มเติม
ดรี.ฮารีาลด์ ลิงค์ ปรีะธานคณะกุรีรีมกุารีขัับเคลือ� น
เศรีษ์ฐกุิจัหมุนเวียน หอกุารีค�าไทย กิล่าวว่า กิารดำาเน้ิน้
ธุุรกิิจร่ปแบบเกิ่า หรือ Linear Economy เป็น้กิารน้ำา
ทรัพัยากิรมาผลิตเกิิดของเส์ียแล้วทิง� ทำาให้เกิิดปัญหา
ส์ิง� แวดล้อมตามมา จึงเกิิดร่ปแบบกิารดำาเน้ิน้ธุุรกิิจแบบใหม่
คือ เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ หรือ Circular Economy ซีึง� เป็น้
ระบบเศรษฐกิิจทีค� ำาน้ึงถึึงคุณค่าของทรัพัยากิรตลอด
ชั่วงชัีวิตของผลิตภัณฑ์์ รวมถึึงกิารน้ำากิลับมาใชั้ซีำ�า
หรือใชั้ใหม่ให้มีประส์ิทธุิภาพั โดยมีกิลยุทธุ์ส์ำาคัญ
คือ กิารออกิแบบส์ิน้ค้าให้เกิิดกิารน้ำามาใชั้ซีำ�า หรือ
ใชั้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระส์ิ ท ธุิ ภ าพั และกิารบริ ห าร
จัดกิารของเส์ียอย่างเป็น้ระบบครบวงจร ทำาให้กิารดำาเน้ิน้
ธุุรกิิจควบค่่ไปกิับกิารด่แลส์ังคมและส์ิ�งแวดล้อม
ส์ามารถึชั่วยลดกิ๊าซีเรือน้กิระจกิซีึ�งเป็น้ปัญหาด้าน้
ส์ิ�งแวดล้อมที�ส์ำาคัญของโลกิใน้ขณะน้ี�
ใน้ปีที�ผ่าน้มา คณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้เศรษฐกิิจ
หมุน้เวียน้หอกิารค้าฯ ได้จดั “CircularEconomyWorkshop”
ขึน้� เพัือ� หาแน้วทางกิารดำาเน้ิน้งาน้ โดยมีตวั แทน้จากิ
ภาคเอกิชัน้ อาทิ ส์ภาอุตส์าหกิรรมแห่งประเทศไทยฯ
ส์มาคมธุน้าคาร ร่วมทัง� เครือข่ายของหอกิารค้าฯ เข้าร่วม
น้ำาเส์น้อความเห็น้ “จากิกิารเวิรกิ์ ชัอปพับว่า กิารขับเคลือ� น้
39 SCG CHEMICALS NEWS
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แน้วทางเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ควรเน้้น้ที�ปลายน้ำา� ของ
Value Chain หรือภาคธุุรกิิจกิารค้าและบริกิาร ให้มี
กิารบริหารจัดกิารของเส์ีย หรือ Waste Management
ทีม� ปี ระส์ิทธุิภาพั โดยเน้้น้ทีข� ยะเศษอาหารและพัลาส์ติกิ
ซีึ�งเป็น้ประเภทขยะที�มีปริมาณมากิ โดยหอกิารค้าฯ
ได้จดั ตัง� คณะกิรรมกิารขับเคลือ� น้เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ขึน้�
ประกิอบด้วยตัวแทน้จากิภาครัฐและเอกิชัน้ เพัือ� ร่วมกิัน้
ขับเคลื�อน้ให้เกิิดเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ภายใน้กิลุ่ม
ส์มาชัิกิฯ อย่างเป็น้ร่ปธุรรม” ดร.ฮาราลด์ กิล่าวเส์ริม
ด�านนายศักุดิ�ชัย ปฏิิภาณปรีีชาวุฒิ ที�ปรี่กุษ์า
คณะกุรีรีมกุารีขัับเคลื�อนเศรีษ์ฐกุิจัหมุนเวียน
กิล่าวว่า จากิปริมาณขยะทั�งหมดใน้ประเทศไทย
27.8 ล้าน้ตัน้ต่อปี มีส์ดั ส์่วน้ทีน้� าำ ไปรีไซีเคิลเพัียงร้อยละ 31
ดังน้ั�น้ขยะที�อย่่น้อกิระบบจึงกิลายเป็น้ส์่วน้หน้ึ�งของ
ปัญหาขยะทะเลทีส์� ง่ ผลกิระทบต่อระบบน้ิเวศทางน้ำ�า
จากิข้อม่ลของส์ถึาบัน้วิจยั เพัือ� กิารพััฒน้าประเทศไทย
หรือ TDRI พับว่า กิว่าร้อยละ 80 ของขยะทะเลเกิิดขึน้�
จากิกิิจกิรรมบน้บกิ โดยทีม� าของปัญหาคือพัฤติกิรรม
ของมนุ้ษย์ กิารจัดกิารขยะตัง� แต่ตน้้ ทางจึงเป็น้หัวใจ
ส์ำา คั ญ ที� จ ะทำา ให้ วั ส์ ดุ ไ ด้ ห มุ น้ เวี ย น้กิลั บ คื น้ มาใน้
ระบบเศรษฐกิิจ และไม่หลุดรอดไปทำาลายส์ิง� แวดล้อม
ทางหอกิารค้าฯ และคณะทำางาน้จึงร่วมมือกิัน้ขับเคลือ� น้
เรือ� งกิารจัดกิารขยะให้เป็น้วาระเริม� ต้น้ทีส์� ำาคัญ โดย
แผน้งาน้ใน้ปี 2564 น้ี� จะเน้้น้ส์่งเส์ริมภาคธุุรกิิจกิารค้า

และบริกิารใน้ 23 จังหวัดชัายฝั่ัง� ทะเล ซีึง� คาดหวังให้
แต่ละจังหวัดมีโครงกิารต้น้แบบอย่างน้้อย 1 โครงกิาร
และส์ามารถึน้ำาไปขยายผลภายใน้จังหวัดของตน้
ต่อไป ทัง� น้ี� เมือ� ปีทผี� า่ น้มาหอกิารค้าฯ ยังได้รว่ มกิับ
ม่ลน้ิธุชัิ ยั พััฒน้า จัดทำาหน้ังส์ือ “เงิน้ทองจากิกิองขยะ”
หรือ Waste to Wealth ซีึง� เป็น้ชัุดความร่เ้ รือ� งกิารจัดกิาร
ขยะตามหลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ทีส์� ามารถึน้ำาไปเป็น้
ต้น้แบบหรือต่อยอดประยุกิต์ใชั้ได้
นางส์าวส์ลิลลา ส์ีหพัันธุ์ กุรีรีมกุารี คณะกุรีรีมกุารี
ขัับเคลือ� นเศรีษ์ฐกุิจัหมุนเวียน (คณะทำางานจััดกุารี
ขัยะอาหารี) กิล่าวว่า ประเทศไทยมีธุุรกิิจด้าน้
กิารท่องเทีย� วและร้าน้อาหารจำาน้วน้มากิ จึงจำาเป็น้
ต้องให้ความส์ำาคัญกิับขยะเศษอาหารที�ยังไม่มี
กิารจัดกิารทีด� เี พัียงพัอ เน้ือ� งจากิขยะอาหารกิ่อให้เกิิด
กิ๊าซีเรือน้กิระจกิและส์่งผลให้เกิิดภาวะโลกิร้อน้
“เราให้ความส์ำาคัญเรือ� งกิารให้ความร่้ ความเข้าใจ
และแบ่งปัน้วิธุกิี ารดำาเน้ิน้งาน้ โดยเน้้น้ผลดีทจ�ี ะเกิิดขึน้�
กิับธุุรกิิจ ทัง� เรือ� งกิารลดต้น้ทุน้ และกิารส์ร้างโอกิาส์
ทางธุุรกิิจใหม่ ๆ”
น้อกิจากิน้ี� หัวใจส์ำาคัญใน้กิารขับเคลื�อน้หลักิ
เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ให้เกิิดขึ�น้อย่างเป็น้ร่ปธุรรม
ใน้หอกิารค้าฯ คือ กิารส์ร้างเครือข่ายผ่ป้ ระกิอบกิาร
ทีส์� น้ใจและมี passion เดียวกิัน้ ผ่าน้กิระบวน้กิารเรียน้ร่้
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ทีเ� รียกิว่า “Social Lab” หรือห้องปฏิิบตั กิิ ารทางส์ังคม
“กิารทำ า Social Lab เป็ น้ กิระบวน้กิารส์ร้ า ง
กิารเปลีย� น้แปลงเชัิงระบบ เพัือ� ให้เกิิดกิารแลกิเปลีย� น้
ประส์บกิารณ์ เรียน้ร่้ และเข้าใจความเชัือ� มโยงของ
องค์ประกิอบต่าง ๆ เพัือ� เกิิดกิารลงมือเปลีย� น้แปลง
ร่วมกิัน้ โดยปีที�ผ่าน้ มีผ่้ประกิอบกิารและกิลุ่ม
ผ่้ ป ระกิอบกิารคน้รุ่ น้ ใหม่ กิ ว่ า 80 คน้เข้ า ร่ ว ม
โครงกิารและพัร้อมจะน้ำาหลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้
ไปปรับใชั้ใน้ธุุรกิิจและชัีวติ ประจำาวัน้ ถึือเป็น้จุดเริม�
ต้น้ที�ส์ำาคัญและใน้ปีน้ี� จะเดิน้หน้้าส์ร้างกิารมีส์่วน้
ร่วมและส์ร้างความเข้มแข็งให้กิบั เครือข่ายต่อไป” น้าย
กิีรติอัส์ส์กิุล กิรรมกิาร คณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้
เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ กิล่าว
“ใน้ฐาน้ะทีห� อกิารค้าฯ เป็น้องค์กิรเอกิชัน้ทีม� เี ครือข่าย
ครอบคลุมทั�วประเทศ เราจะเป็น้องค์กิรหลักิใน้
กิารขับเคลือ� น้ผ่ป้ ระกิอบกิารธุุรกิิจกิารค้าและบริกิาร
ให้มีกิารดำาเน้ิน้งาน้ตามหลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้
ควบค่่ กิั บ กิารส์ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย
พัร้อมทำาให้เกิิดผลอย่างเป็น้ร่ปธุรรมร่วมกิับภาครัฐ
เครือข่ายเอกิชัน้อืน้� ๆ และประชัาชัน้ เราเชัือ� ว่า กิารพััฒน้า
ประเทศอย่างยัง� ยืน้ตามหลักิเศษฐกิิจหมุน้เวียน้จะ
ส์ำาเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือของทุกิภาคส์่วน้” น้ายกิลิน้ท์
ประกิาศเจตน้ารมณ์ของคณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้
เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ กิล่าวทิ�งท้าย

