
INNOVATION 
FOR A BETTER 

WORLD

นวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้นISSUE 03 I 2021 Innovation for a Better World



EDITOR’S NOTE

	 ก้้าวเข้้าสู่่�ปลายปี	2564	ก้ับเทรนด์์ข้องโลก้ท่�เด์ินทางสู่่�ก้ารสู่ร้างชี่วิตและสู่ิ�งแวด์ล้อมท่�ยั�งยืน	จาก้ก้ารสู่ังเก้ตก้ารณ์์ท่�ว�า	
Climate	Emergency	หรือภาวะฉุุก้เฉิุนด้์านสู่ภาพภ่มิอาก้าศ	และปัญหาก้ารจัด์ก้ารข้ยะ	ก้ลายมาเป็นประเด็์นสู่ำาคััญท่�เก่้�ยวข้้องกั้บ
พวก้เราทุก้คัน	ประเด์็นน่�จึงเป็นหัวเรื�องสู่ำาคััญท่�องคั์ก้รทั�งภาคัรัฐและภาคัเอก้ชีนต�างก้็คัิด์คั้นหานโยบายคันละไม้ละมือ	
เพื�อใชี้นวัตก้รรมจาก้คัวามถนัด์และคัวามร่้คัวามสู่ามารถ	ร�วมก้ันสู่ร้างโลก้ให้เราอย่�อย�างเป็นสูุ่ข้สู่ำาหรับทุก้ชี่วิต

	 All	Around	Plastics	ฉุบับน่�จึงพาคุัณ์เดิ์นทางบนเสู้่นทางสู่่�คัวามยั�งยืนไปพร้อมกั้น	กั้บคัอลัมน์ท่�เรานำาองค์ัคัวามร้่จาก้ทั�วโลก้
เทรนด์์สู่ำาคััญในแวด์วงอุตสู่าหก้รรม	และอัปเด์ตนวัตก้รรมท่�ทางเอสู่ซี่จ่	เคัมิคัอลสู่์	พัฒนาเพื�อตอบสู่นองคัวามต้องก้าร
ด้์านทรัพยาก้ร	ซึี�งเป็นหน้าท่�โด์ยตรงท่�ทุก้คันต้องด่์แลรัก้ษา	เริ�มต้นท่�	SCG	GREEN	POLYMER™	โซีล่ชัีนข้องพลาสู่ติก้ท่�เป็นมิตรกั้บ
สู่ิ�งแวด์ล้อม	เพื�อนำาไปสู่่�เป้าหมายด์้านก้ารจัด์ก้ารข้ยะ	และก้ารลด์ก้ารปล�อยก้๊าซีเรือนก้ระจก้

	 ก้ารหมุนเว่ยนใชี้งานทรัพยาก้รให้เก้ิด์คัุณ์คั�าสู่่งสูุ่ด์	เป็นอ่ก้หนึ�งโจทย์ท้าทายท่�นวัตก้รทั�งหลายจะต้องสู่ร้างสู่รรคั์เพื�อให้เก้ิด์
ระบบข้องเศรษฐก้ิจหมุนเว่ยนท่�คัรบวงรอบ	ก้ารด์ำาเนินก้ารพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ในมืออย�างต�อเนื�องเพื�อสู่ร้างประโยชีน์ให้ได์้
มาก้ท่�สูุ่ด์ก็้ม่สู่�วนชี�วยในเรื�องคัวามยั�งยืนเชี�นเด์่ยวกั้น	อย�างก้ารพัฒนาเม็ด์พลาสู่ติก้คัอมพาวนด์์	SCG™	PP	P1780J	และ	
P980J	ท่�ม่คัวามแข้็งแรงสู่่งสู่ำาหรับอุตสู่าหก้รรมยานยนต์	หรือก้ารสู่ร้างคัวามร�วมมือในก้ารพัฒนาเม็ด์พลาสู่ติก้	

	 เม็ด์พลาสู่ติก้ร่ไซีเคัิลคัุณ์ภาพสู่่ง	หรือ	High	Quality	Post-Consumer	Resin	(PCR)	ก้ับ	Unilever	ซีึ�งต�างก้็เป็นก้ารใชี้
คัวามเชี่�ยวชีาญเฉุพาะตัวในก้ารเปล่�ยนสู่ิ�งใก้ล้ตัวให้เป็นมิตรก้ับสู่ิ�งแวด์ล้อมยิ�งข้ึ�น	โด์ยไม�ก้ระทบก้ับคัวามสู่ะด์วก้สู่บาย
ข้องผ่้ใชี้งานทำาให้ผ่้คันสู่ามารถสู่ร้างไลฟ์์สู่ไตล์ท่�เป็นมิตรก้ับสู่ิ�งแวด์ล้อมได์้ง�าย	ๆ	เพ่ยงเริ�มต้นจาก้ตัวเอง

	 ก้ารอัปเด์ตและปรับตัวให้เข้้าก้ับเทรนด์์ใหม�	ๆ	จึงเป็นหน้าท่�ข้องเราทุก้คันท่�จะต้องวางแผนมองก้ารณ์์สู่่�อนาคัตอันไก้ล
	ด์้วยเป้าหมายร�วมก้ันเพื�อสู่ร้างสู่รรคั์ผลลัพธ์์ท่�ยั�งยืนให้ก้ับโลก้และเราทุก้คัน
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บทความและทัศนะท่�พิิมพิล์งใน ‘All Around Plastics’ 
เป็็นความคิดเห็็นและคำาแนะนำาของผู้้�ป็ระพิันธ์์ มิได�ม่
ส่่วนเกี่่�ยวข�องกี่ับเอส่ซี่จี่ เคมิคอลส่์ แต่่อย่างใด

The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals
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	 นวััตกรรมในโลกยุุคปััจจุบัันใช้้เวัลาในการคิดค้น
พััฒนา	รวัมถึึงระยุะเวัลาในการเข้้าถึึงคนทั่ั�วัโลกสั้ั�นลง
เปั็นอยุ่างมาก	 ด้วัยุเทั่คโนโลยุีทั่ี�เช้่�อมต่อคนทั่ั�วัโลกไวั้
ดว้ัยุกนั	ทั่ำาให้เ้กดิการถึา่ยุโอนข้อ้มลูและควัามรู้ ไดอ้ยุา่ง
กวั้างข้วัางและรวัดเร็วัมากยุิ�งข้้�น	 ซึ่ึ�งไม่ได้จำากัดเฉพัาะ
นวััตกรรมเทั่่านั�น	แต่ยุังรวัมไปัถึึงยุุคสั้มัยุข้องธุุรกิจ
ทั่ั�วัโลกด้วัยุเช้่นกันทั่ี�มักมีเทั่รนด์ทั่ี� เกิดข้้�นให้ม่และ
องค์กรต่าง	 ๆ	 นำาไปัปัรับัใช้้จนกลายุเปั็นสั้่วันห้นึ�ง
ข้ององค์กรไปัอยุ่างรวัดเร็วั	

ก้้าวให้้ไวปรัับตััวไปก้ับ
นวัตัก้รัรัมและเทรันด์์ตั่าง ๆ
อย่่างย่ั�งย่ืนก้ับ SCG
GREEN POLYMER™
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จากเทั่รนด์สัู้่การเปั็นปััจจัยุพั้�นฐาน
ข้องการทั่ำาธุุรกิจ
 
	 หากย้้อนกลัับไปเพีีย้งไม่ก่ี�ปกีอ่น	“Digital Transf-
formation” เป็นเทรนด์์ใหม่่ที�หลัาย้องค์์กรให้
ค์วาม่สำำาคั์ญแลัะพีย้าย้าม่นำาเทค์โนโลัยี้ดิ์จิิทัลัเข้้าม่า
ปรับใช้้ม่ากย้ิ�งข้้�น	 รวม่ไปถ้ึงเร่�องข้อง	 “Circular 
Economy” หร่อเศรษฐกิจิหมุ่นเวีย้น	ที�ให้ค์วาม่สำำาคั์ญ
กับการหมุ่นเวีย้นใช้้ทรัพีย้ากรอย่้างค์ุ้ม่ค่์าม่ากที�สำุด์	
เพี่�อลัด์การใช้้ทรัพีย้ากรใหม่่	แลัะลัด์การเกิด์ข้ย้ะที�
อาจิหลุัด์รอด์ไปสำ่่สำิ�งแวด์ล้ัอม่ด์้วย้เช้่นกัน	ไปจินถึ้ง
เร่�องที�ถึ่กพี่ด์ถึ้งม่านานแลั้ว	แลัะกลัับม่าถึ่กพี่ด์ถึ้ง

เป็นอย้่างม่ากในปัจิจิุบันอย้่างเร่�อง “Climate 
Emergency”	หรอ่ภาวะฉุุกเฉุนิด์า้นสำภาพีภม่่อิากาศ
ซึ่้�งทั�งหม่ด์นี�กำาลังัจิะกลัาย้เปน็สำว่นหน้�งที�สำำาค์ญัข้อง
องค์์กรยุ้ค์ใหม่่ที�จิะเติิบโติไปอย้่างย้ั�งย้่น	อีกทั�ง
การผลัักดั์นข้องนโย้บาย้ข้องภาค์รัฐ	แลัะค์วาม่ต้ิองการ
ที�เปลัี�ย้นไปข้องผ่้บริโภค์	ซึ่้�งเป็นอีกปัจิจิัย้สำำาค์ัญ
ที�ทำาให้เกิด์ผลัลััพีธ์์ที � เห็นได์้อย้่างเป็นร่ปธ์รรม่	
ผ่านการปรบัติวัข้องเจิา้ข้องแบรนด์แ์ลัะผ่ท้ี�เกี�ย้วข้อ้ง
ในห่วงโซึ่่อุปทาน

SCG	GREEN	POLYMER™	การปัรับัตัวั
เพั้�อตอบัโจทั่ยุ์ด้านสั้ิ�งแวัดล้อม

	 เพ่ี�อติอบสำนองค์วาม่ต้ิองการที�เปลีั�ย้นไปข้องห่วงโซ่ึ่
อุปทานจิากเทรนด์์ที�เกิด์ข้้�นเหลั่านี�	แลัะค์วาม่ติั�งใจิ
ที�จิะช่้วย้บรรเทาปัญหาสำิ�งแวด์ล้ัอม่อย่้างจิริงจิงั	เพี่�อ
สำร้างสำรรค์์โลักที�น่าอย้่่อย้่างย้ั�งย้่นสำ่่ค์นรุ่นหลััง	จิ้งได์้
กอ่เกดิ์เปน็	SCG	GREEN	POLYMER™	โซึ่ลัช่้นัข้อง
พีลัาสำติิกที�เป็นมิ่ติรกับสิำ�งแวด์ล้ัอม่	ซ้ึ่�งนับเป็นก้าวที�สำำาคั์ญ
ที�จิะช่้วย้พีลิักโฉุม่ข้องวงการ	พีร้อม่ที�จิะร่วม่ม่่อกับเจ้ิาข้อง
แบรนด์์	แลัะผ้่ที�เกี�ย้วข้้อง	เพ่ี�อบรรลุัเป้าหม่าย้ไปด์ว้ย้กัน
ทั�งในเร่�องข้องการจัิด์การข้ย้ะ	แลัะการลัด์การปล่ัอย้
ก๊าซึ่เร่อนกระจิก	โด์ย้รวม่โซึ่ล่ัชั้นที�ติอบโจิทย์้	4	ด้์านได้์แก่
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(1) REDUCE
: Enhance Material for Eco-efficiency 

	 โซึ่ลั่ช้ันเพี่ �อลัด์การใช้้ทรัพีย้ากรแลัะทำาให้เกิด์
การใช้้ทรัพีย้ากรอย่้างเกิด์ประโย้ช้น์ส่ำงสุำด์	ผ่านเทค์โนโลัยี้
การผลิัติเม็่ด์พีลัาสำติิกคุ์ณภาพีสำ่งอย่้าง	 SMX™	
Technology	ซึ่้�งทำาให้ได์้เม็่ด์พีลัาสำติิก	HDPE	ที�ม่ี
ค์วาม่โด์ด์เด์่น	ม่ีค์วาม่สำม่ด์ุลัระหว่างค์วาม่แข้็งแรง	
(High	Strength)	แลัะค์วาม่เหนีย้ว	(Stiffness)	จิ้ง
สำาม่ารถึลัด์ปริม่าณพีลัาสำติิกในการผลิัติช้ิ�นงานให้
น้อย้ลังได้์	 โด์ย้ยั้งค์งค์วาม่แข็้งแรงได้์เหม่่อนเด์ิม่	
สำาม่ารถึนำาไปข้้�นร่ปเป็นสิำนค้์าได้์หลัากหลัาย้	ทั�งฝาข้วด์
นำ�าอัด์ลัม่รุ่นเบาพีิเศษ	ฟิิลั์ม่เพี่�องานอุติสำาหกรรม่ที�
ทนแรงกระแทกได้์ดี์เป็นพิีเศษ	ไปจินถ้ึงถัึงบรรจุิสำารเค์มี่
ข้นาด์ใหญ่ที�ม่ีค์วาม่แข็้งแรงพิีเศษ	ผ่านการรับรอง
จิาก	SCG	Green	Choice	แลัะที�สำำาค์ัญค์่อช้่วย้ลัด์
การปล่ัอย้ก๊าซึ่เร่อนกระจิกในกระบวนการผลิัติได์้
ม่ากกว่าเม่็ด์พีลัาสำติิกทั�วไปอีกด์้วย้

(2) RECYCLABLE
: Design for Recyclability 
 
	 โซึ่ลัช่้นัเพี่�อเปลัี�ย้นบรรจิภุณัฑ์์จิากฟิิลัม์่ที�ประกอบ
ไปด์้วย้ช้ั�นข้องวัสำดุ์หลัาย้ประเภท	(Multi-material	
Packaging)	ที�นยิ้ม่ใช้กั้นอย่้างแพีร่หลัาย้ในปัจิจิบุนั
แติ่สำาม่ารถึรีไซึ่เค์ิลัได้์ย้าก	ให้กลัาย้เป็นบรรจุิภัณฑ์์
จิากวัสำด์ุอย้่างพีลัาสำติิก	PE	หร่อ	PP	เพีีย้งช้นิด์เด์ีย้ว
(Mono-material	Packaging)	ซึ่้�งจิะทำาให้สำาม่ารถึ
นำาไปรีไซึ่เค์ิลัติ่อได์้อย้่างม่ีประสำิทธ์ิภาพี	 โด์ย้ย้ังม่ี
ค์ุณสำม่บัติิทั�งในด์้านการใช้้งานแลัะค์วาม่สำวย้งาม่
ที�ติรงติาม่ค์วาม่ติ้องการข้องเจิ้าข้องแบรนด์์สำินค์้า
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	 สำ่วนพีลัาสำติิกใช้้แลั้วที�อาจิไม่่ได์้ถึ่กค์ัด์แย้ก
อย้า่งถึก่ต้ิองม่ากนัก	กส็ำาม่ารถึนำาไปผา่นเทค์โนโลัยี้
	Advanced	Recycling	หร่อในอีกช่้�อหน้�งค่์อ	Chemical
Recyclingให้กลัับกลัาย้เป็นวัติถุึดิ์บตัิ�งต้ิน	(Recycled
Feedstock)	สำำาหรับโรงงานปิโติรเค์มี่เพ่ี�อนำากลัับม่าผลิัติ
เป็นเม็่ด์พีลัาสำติิกใหม่่ได้์	ซึ่้�งม่ีค์ุณภาพีเทีย้บเท่ากับ
เม็่ด์พีลัาสำติิก	virgin	อีกทั�งยั้งผ่านการรับรองม่าติรฐาน
“ISCC PLUS” 	โด์ย้	International	Sustainability	and
Carbon	Certification	(ISCC)	ซ้ึ่�งเป็นการรับรองค์าร์บอน
แลัะการพัีฒนาอย่้างยั้�งย่้นระหว่างประเทศ	โด์ย้นับได้์ว่า
เป็นราย้แรกในประเทศไทย้ที�ได้์รับการรับรองม่าติรฐาน
ค์วาม่ย้ั�งย้่นช้ั�นนำาระด์ับโลักนี�
 
	 นอกจิากนี�แล้ัว	ยั้งมี่การนำาเทค์โนโลัยี้ดิ์จิิทัลัเข้้าม่า
ประยุ้กต์ิใช้้	เพ่ี�อรวบรวม่พีลัาสำติิกใช้้แล้ัวให้กลัับม่าใช้้
ประโย้ช้น์ใหม่่	เช่้น	เว็บแอปพีลิัเค์ชั้น	KoomKah	(คุ้์ม่ค่์า)
สำำาหรับบริหารจิัด์การข้้อม่่ลัเพี่�อเพีิ�ม่ประสำิทธ์ิภาพี
ธ์นาค์ารข้ย้ะ	แลัะ	ReadyPlastic	แพีลัติฟิอร์ม่การซ่ึ่�อข้าย้
เศษเม็่ด์พีลัาสำติิกจิากภาค์อุติสำาหกรรม่แลัะจัิด์ประม่่ลั
ซึ่่�อข้าย้วัสำด์ุเหลั่อใช้้จิากการผลิัติ

(3) RECYCLE
: Mechanical & Advanced Recycling 
 
	 โซึ่ลั่ช้ันเพี่�อนำาพีลัาสำติิกที�ใช้้แลั้วจิากค์รัวเร่อนใน
ประเทศไทย้ม่าหมุ่นเวีย้นรีไซึ่เคิ์ลักลัับม่าใช้้ใหม่่อีกค์รั�ง
เพ่ี�อลัด์ปริม่าณข้ย้ะ	แลัะเป็นการลัด์การใช้้ทรัพีย้ากรใหม่่
ไปในติัว	
 
	 สำำาหรับพีลัาสำติิกใช้้แล้ัวที�ม่ีการคั์ด์แย้กแลัะ
ทำาค์วาม่สำะอาด์เป็นอย่้างดี์	จิะถ่ึกนำาม่าผ่านกระบวนการ
ใหก้ลัาย้เป็นเม็่ด์พีลัาสำติกิรีไซึ่เคิ์ลัคุ์ณภาพีสำง่	(High	
Quality	PCR)	นอกจิากนี�ย้ังม่ีค์ุณสำม่บัติิที�โด์ด์เด์่น	
ติอบโจิทย้์ข้องผ่้ใช้้งานได์้เป็นอย้่างด์ี	ซึ่้�งเป็นสำิ�งที�จิะ
ช่้วย้ทำาให้เจ้ิาข้องแบรนด์์ต่ิาง	ๆ 	สำาม่ารถึบรรลุัเจิตินารม่ณ์
ข้ององค์์กรในการใช้้วัสำดุ์รีไซึ่เคิ์ลัได้์	แลัะยั้งผ่านการรับรอง
ม่าติรฐาน	Global	Recycled	Standard	(GRS)	ซ้ึ่�งเป็น
ม่าติรฐานระดั์บโลักที�รับรองแหล่ังที�ม่าข้องวัติถึุด์ิบ
ในการผลิัติเม็่ด์พีลัาสำติิกรีไซึ่เคิ์ลัอีกด้์วย้	โด์ย้ได้์ร่วม่ม่่อ
กับพัีนธ์มิ่ติรผ้่เชี้�ย้วช้าญด้์านการรีไซึ่เคิ์ลัทั�งในประเทศไทย้
แลัะในระดั์บโลัก	เพ่ี�อพัีฒนาต่ิอย้อด์	แลัะข้ย้าย้ติลัาด์
พีลัาสำติิกรีไซึ่เค์ิลัไปย้ังภ่ม่ิภาค์ติ่าง	ๆ	เช้่น	ทีม่พีลัาสำ	
(Teamplas)	ผ้่ผลิัติเม็่ด์พีลัาสำติิกรีไซึ่เคิ์ลัราย้ใหญ่ในไทย้
กว่า	30	ปี	สุำเอซึ่	(SUEZ)	ผ้่นำาด้์านการรีไซึ่เคิ์ลัพีลัาสำติิก
ในย้โุรป	แลัะซึ่พีีลัาสำติ	์(Sirplaste)	ผ่น้ำาด์า้นพีลัาสำติกิ
รีไซึ่เค์ิลัราย้ใหญ่ที�สำุด์ในประเทศโปรติุเกสำ	
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(4) RENEWABLE: Bioplastics

	 โซึ่ล่ัชั้นเพ่ี�อให้เกิด์เป็นพีลัาสำติิกที�สำาม่ารถึย่้อย้สำลัาย้
ได์้ทางช้ีวภาพี	(Bio	Compostable)	ด์้วย้สำ่ติรผสำม่
สำำาเร็จิเฉุพีาะข้องเอสำซีึ่จีิ	เค์มิ่ค์อลัส์ำ	ที�พีร้อม่ให้นำาไปข้้�นร่ป
เป็นสิำนค้์าจิำาพีวกฟิิล์ัม่	สำำาหรับใช้้งานในค์รัวเร่อนแลัะ
ภาค์อุติสำาหกรรม่ได้์เลัย้	จ้ิงเพิี�ม่ค์วาม่สำะด์วกสำบาย้แลัะ
ประสิำทธิ์ภาพีในการข้้�นร่ปได้์อย่้างดี์	พีร้อม่กับคุ์ณสำม่บัติิ
ที�ค์รบเค์ร่�องติาม่ค์วาม่ต้ิองการข้องผ้่ใช้้งาน	แลัะยั้งผ่าน
การรับรองว่าย่้อย้สำลัาย้ทางชี้วภาพีได้์จิริงจิากสำถึาบัน
ชั้�นนำาข้องโลักอย่้าง	DIN	CERTCO	ประเทศเย้อรม่นี

	 แลัะอีกหน้�งโซึ่ล่ัชั้นเพ่ี�อลัด์การใช้้ทรัพีย้ากรที�กำาลัังจิะ
หม่ด์ไปอย่้างปิโติรเลีัย้ม่	(Fossil-Based)	ในการผลิัติ
พีลัาสำติิก	ค์่อการหันม่าใช้้ทรัพีย้ากรที�สำาม่ารถึปลั่ก
ทด์แทนใหม่่ได์้อย้่างพี่ช้	(Bio-based)	ซึ่้�งสำาม่ารถึ
ลัด์การปลั่อย้ก๊าซึ่เร่อนกระจิกได์้ม่าใช้้งาน	จิ้งช้่วย้
ลัด์ผลักระทบข้องภาวะโลักร้อนได้์อีกด์้วย้	โด์ย้ได์้ม่ี
การร่วม่ม่่อกับผ่้นำาด์้านพีลัาสำติิกช้ีวภาพีระด์ับโลัก
จิากประเทศบราซึ่ิลัอย้่าง	บราสำเค์ม่	(Braskem)	ใน
การศก้ษาค์วาม่เปน็ไปได์ใ้นการรว่ม่ทุนสำรา้งโรงงาน
ผลัิติพีลัาสำติิกช้ีวภาพีในประเทศไทย้	

	 ค์วาม่สำาม่ารถึในการปรบัติวัแลัะเปดิ์รบันวตัิกรรม่
หร่อเทรนด์์ใหม่่	ๆ	ข้องโลักเป็นปัจิจัิย้ที�สำำาคั์ญอย่้างยิ้�ง
ที�อาจิเป็นติัวช้ี�ช้ะติาค์วาม่อย้่่รอด์ข้องธ์ุรกิจิใน
ระย้ะย้าวได้์	ค์วรมี่การตัิ�งค์ำาถึาม่เพ่ี�อถึาม่ตัิวเองเสำม่อ
วา่จิะทำาอย้า่งไรได์บ้า้งเพ่ี�อปรบัติวัใหเ้ข้า้กับย้คุ์สำม่ยั้
แลัะเทค์โนโลัยี้ที�เปลีั�ย้นไปอย่้างรวด์เร็ว	แลัะค์าด์การณ์
อนาค์ติเผ่�อไว้เพ่ี�อให้เดิ์นธุ์รกิจิต่ิอไปได้์อย่้างไม่่หลังทาง

	 ผูู้้ทั่ี�สั้นใจสั้ามารถึสั้อบัถึามข้้อมูลเพั่�มเติม
เกี�ยุวักับั	SCG	GREEN	POLYMER™	ได้ทั่ี�	
greenpolymer@scg.com
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	 หน่ึ่�งในึ่อุุปกรณ์์ท่ี่�จำำ�เป็นึ่อุย่่�งย่่�งสำำ�หรับโรงพย่�บ�ล
นึ่ั�นึ่คืือุ	 รถเข็็นึ่ผู้้�ป่วย่	 สำำ�หรับเคืลื�อุนึ่ย่��ย่ผู้้�ป่วย่ไปยั่ง
สำถ�นึ่ท่ี่�ต่่�ง	ๆ 	อุย่่�งปลอุดภััย่และรวดเร็ว	เพ่�อุคืว�มสำะดวก
ในึ่ก�รรักษ�พย่�บ�ล	นึ่ำ�ม�ซ่ึ่�งโจำที่ย์่ในึ่ก�รพัฒนึ่�รถเข็็นึ่
ผู้้ �ป่วย่ให�ต่อุบสำนึ่อุงคืว�มต่�อุงก�รอุย่่�งรอุบด��นึ่	
ต่ลอุดจำนึ่เร่�อุงฟัังก์ชัันึ่ก�รใชั�ง�นึ่สำำ�หรับผู้้�ท่ี่�เก่�ย่วข็�อุงทุี่กฝ่่�ย่

Smart Transfer 
Wheelchair
รถเข็็นผู้้�ป่่วย
ที่่�ตอบโจที่ย์
การใช้�งานสำำาหรับ
ทีุ่กคน
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	 จากการพััฒนาร่วมกันอย่่างต่่อเน่�องระหว่างทีีม	
Medical	and	Well-Being	Business	และ	Design	
Catalyst	ของเอสซีจีี	เคมิคอลส์	และเครอ่	BDMS	ไม่
วา่จะเป็น็ถัังทีิ�งเขม็ฉีดีย่า	รถัเขน็จา่ย่ย่าอจัฉีรยิ่ะ	หรอ่
กระถัางต่้นไม้รีไซีเคิลจากแกลลอนนำ�าย่าล้างไต่	
ทีี�ล้วนแล้วแต่่เป็็นการพััฒนาเพ่ั�อสังคมและสิ�งแวดล้อม
อย่่างยั่�งย่่น	ทัี�งในเร่�องการย่กระดับการใช้้งานอุป็กรณ์์
ต่่าง	ๆ 	ให้สะดวกและป็ลอดภััย่ยิ่�งข้�น	และการนำาพัลาสติ่ก
ทีี�ผ่่านการใช้้งานแล้วของโรงพัย่าบาลมาทีำาให้เกิด
ป็ระโย่ช้น์ใหม่อีกครั�ง	ซี้�งทีั�งหมดล้วนสอดคล้องกับ
เป็า้หมาย่ขององคก์รทีั�งสอง	จนนำามาส่ง่านออกแบบ
“Smart Transfer Wheelchair” รถัเข็นผ่่้ป็่วย่
ดีไซีน์ใหม่	ทีี�แก้ป็ัญหาต่่าง	ๆ	ของรถัเข็นแบบเดิม	ๆ
และการป็รับโฉีมให้ด่ทัีนสมัย่	ช่้วย่ส่งเสริมภัาพัลักษณ์์
ทีี�ดีให้กับโรงพัย่าบาลในเวลาเดีย่วกัน

		 “อุต่สาหกรรมรถัเข็นสำาหรับผ้่่ป่็วย่	ไม่ได้รับ
การพััฒนามากว่า	20	ป็ี	ความร่วมม่อกัน
กับ	BDMS	ในครั�งนี�นอกจากจะเป็็นการพััฒนา
รป่็ลกัษณ์์ให้สง่เสริมภัาพัลักษณ์์องค์กรแล้ว
ย่ังเป็็นจุดต่่อย่อดว่าทีำาอย่่างไรให้สามารถั
ให้บริการผ่่้ป็่วย่ได้ดีย่ิ�งข้�น”

คุุณศุุภธิิดา รััตนสวััสดิ�
ผู้้�จำดัก�ร	Medical	and	Well-Being
เอุสำซึ่่จำ่	เคืม่คือุลสำ์

Design	Research	
คื�นึ่ห�จำุดด�อุย่	เปล่�ย่นึ่เป็นึ่จำุดเด่นึ่

	 จากความเช้ี�ย่วช้าญของทีีม	 Medical	 and	
Well-Being	Business	และ	Design	Catalyst	ของ
เอสซีีจี	เคมิคอลส์	ในด้านการออกแบบ	ด้านวัสดุศาสต่ร์
เคร่อข่าย่พัันธมิต่ร	และป็ระสบการณ์์ในการออกแบบ
อุป็กรณ์์ทีางการแพัทีย์่	เม่�อได้มาร่วมกับป็ระสบการณ์์
การใช้้งานจริงจากบุคลากรทีางการแพัทีย์่ทีี�เกี�ย่วข้อง
กับรถัเข็นผ่่้ป็่วย่	ไป็จนถั้งคนไข้ผ่่้รับบริการ	ทีำาให้ทีีม
ออกแบบค้นพับจุดทีี�สามารถัป็รับป็รุงพััฒนาต่่อได้
ของรถัเข็นผ่่ ้ป็่วย่ทีี � ใช้้อย่่ ่ เดิม	 ผ่นวกเสริมกับ
ความต่อ้งการจากผ่่ใ้ช้ง้าน	จนสรุป็ออกมาเป็น็โจทีย์่
เพ่ั�อสร้างสรรค์งานดีไซีน์ทีี�ต่อบความต้่องการอย่่าง
ครอบคลุม
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01	ด่ไซึ่นึ่์ต่อุบผู้้�รับบริก�ร

	 ผ้่่รับบริการหร่อผ้่่ป่็วย่	เป็็นผ้่่ใช้้งานหลักของรถัเข็นนี�
จ้งมีการ	ป็รับให้เหมาะกับหลักการย่ศาสต่ร์	(Ergonomics)
ของผ้่่รับบริการมากข้�น	จากเดิมทีี�เป็็นโครงเหล็ก	X-Frame
ข้งเบาะผ่้าใบกับล้อเหล็กขนาดใหญ่อย่่างทีี �เรา
คุ้นช้ินต่ากัน	ถัก่แก้ไขด้วย่การออกแบบร่ป็ทีรงเบาะ
ทีี�รองรับกับแนวกระด่กสันหลังช่้วงเอว	(Lumbar	Support)
ผ่่้ใช้้งานจ้งไม่ป็วดหลังเม่�อต่้องนั�งอย่่่กับรถัเข็น
เป็็นเวลานาน	ๆ

	 รอบต่ัวรถัย่ังมีสิ �งอำานวย่ความสะดวกเพั่ �อ
การใช้้งานของคนไข้ผ่ ่ ้ร ับบร ิการโดย่คำาน้งถั ้ง
การเคล่�อนย่้าย่ผ่่้ป็่วย่ขณ์ะเข้าออกจากรถั	ต่ั�งแต่่
ทีี�วางแขนสำาหรับผ่่้ป็่วย่ช่้วย่ในการย่้ดจับเวลาต้่อง
ลุกข้�นย่่น	และสามารถัขย่ับหลบเข้าด้านหลังได้
เม่�อจำาเป็น็	สว่นแทีน่วางขากส็ามารถัย่่ดออกรองรบั
ผ้่่ป่็วย่ขาเจ็บ	ขาอ่อนแรง	หร่อใส่เฝืือก	และมีปุ่็มกดพิัเศษ
ทีี�จะพัับแท่ีนวางขาได้อัต่โนมัต่ิ	นอกจากนี�ย่ังเสริม
ความป็ลอดภััย่ให้กับผ้่่รับบริการด้วย่เข็มขัดนิรภััย่	3	จุด
แบบรถัย่นต่์	

	 นอกจากงานด้านดีไซีน์แล้ว	ราย่ละเอีย่ดของรถัเข็น
ย่ังลงล้กถั้งเร่�องวัสดุเพั่�อต่อบด้านสุขลักษณ์ะด้วย่
เน่�อโฟมส่ต่รพิัเศษเฉีพัาะของเอสซีีจี	เคมิคอลส์	ใช้้ทีำา
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เบาะรองนั�งของรถัเข็น	มีความทีนทีานต่่อสารเคมีทีี�ใช้้
ทีำาความสะอาดพั่�นผิ่วเบาะ	จง้ไม่เป็น็แหล่งเพัาะเช้่�อ
ไม่ย่้ดเกาะสิ �งสกป็รก	และทีนทีานต่่อการข่ดขีด
ทีี�ผ่ิวสัมผ่ัส

02	ด่ไซึ่นึ่์ต่อุบผู้้� ใชั�ง�นึ่

	 ในสว่นของผ่่ใ้ช้ง้านโดย่ต่รงอีกดา้นอย่่าง	กลุม่งาน
เวรเป็ล	ทีีมดีไซีน์ของเอสซีีจี	เคมิคอลส์	ได้ทีำาการออกแบบ
ระบบต่่าง	ๆ	เพั่�อให้บุคลากรกลุ่มนี�สามารถัป็ฏิิบัต่ิ
งานระหว่างการเข็นและการเคล่�อนย้่าย่ผ้่่ป่็วย่ได้อย่่าง
สะดวกป็ลอดภััย่	ทีั�งระบบเบรกหลังทีี�ออกแบบมา
เป็็นพิัเศษด้วย่การเหยี่ย่บ	เพ่ั�อให้เวรเป็ลสามารถัเบรก
ได้ง่าย่	ลดระย่ะการป็ระชิ้ดตั่วผ้่่ป่็วย่	รวมทัี�งม่อจับเข็น
ทีี�ออกแบบมาเพั่�อรองรบัท่ีาทีางในการเขน็ทีี�ถัก่ต่าม
หลักการย่ศาสต่ร์เช้่นเดีย่วกัน

	 นอกจากความสะดวกขณ์ะใช้้งานแล้ว	การด่แล
รักษาหลังการใช้้งานก็ออกแบบเพั่ �อให้ต่อบ
ความต่อ้งการของเวรเป็ลอย่่างครบถัว้น	โดย่อะไหล่
ของรถัและข้อต่่อทีี�มีน้อย่ลง	ส่งผ่ลให้ความเสีย่หาย่
จากการใช้้งานลดลง	จ้งสามารถัลดค่าใช้้จ่าย่จาก
การซีอ่มบำารงุ	และย่ด่อาย่กุารใช้ง้านใหย้่าวนานข้�น
จง้เป็น็ป็ระโย่ช้นก์บัทีั�งเจา้หนา้ทีี�หนา้งาน	และองคก์ร
ในการด่แลรักษาได้ในระย่ะย่าว

03	ด่ไซึ่นึ่์ต่อุบโรงพย่�บ�ล

	 จุดเด่นทีี�เห็นได้ชั้ดเจนสำาหรับรถัเข็นผ้่่ป่็วย่ดีไซีน์ใหม่
ในครั�งนี�	นั�นค่อร่ป็ลักษณ์์สวย่งาม	แต่กต่่างจากรถัเข็น
ทีี�เคย่เห็นและใช้้งานกันโดย่ทัี�วไป็	ยิ่�งมาพัร้อมกับฟีเจอร์
การใช้้งานทีี�ครบครันต่อบกับผ่่้ใช้้งานทีุกภัาคส่วน	
ช้ว่ย่สะทีอ้นภัาพัลกัษณ์์ทีี�ดใีหก้บัโรงพัย่าบาลไดเ้ป็น็
อย่่างดี	แสดงให้เห็นถั้งความมุ่งมั�นและใส่ใจทีี�ทีาง
โรงพัย่าบาลมอบให้กับผ่่้รับบริการทีุกคนผ่่านทีาง	
การพััฒนานวัต่กรรมและอุป็กรณ์์ทีางการแพัทีย์่
อย่่างสมำ�าเสมอ	ช้่วย่เพัิ�มความเช่้�อมั�นและไว้ใจของ
ผ่่้รับบริการมากย่ิ�งข้�น

	 “สิ�งเหล่านี�เกิดจากความพัย่าย่ามแก้ไข	
Pain	Point	ทีี�เกิดข้�นจากการใช้้วีลแช้ร์ของ
ผ่่้รับบริการและผ่่้ใช้้งาน	 และแน่นอนว่า	
ลก่คา้ทีี�มาใช้บ้รกิารป็ลอดภัยั่และป็ระทัีบใจ
จากการให้บริการของพัวกเรา”

คุุณเสรัิมศุักดิ� คุำาพิิทููลย์์
ผู้้�อุำ�นึ่วย่ก�รฝ่่�ย่	Customer
Experience	Management
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	 เร่ิ่�มต้้นจากถัังเก็บนำ�าเหล็็กอาบสัังกะสีั	ชนิดหมุดย้ำำ�า
พริ่้อมสััญล็ักษณ์์ริู่ปเริ่ือใบที่ี �คุุ้ ้นต้า	 มาจนถัึงถััง
เ ก็ บนำ �าพล็าสัต้ิก	 แล็ะขย้ำาย้ำต้่อย้ำอดธุุริ่กิจไปสัู่
เฟอริ่์นิเจอริ่์พล็าสัต้ิกของบริ่่ษัที่	 เจริ่่ญมิต้ริ่	จำากัด	ซึ่ึ�ง
เป็นที่ี�ริู่้จักกันดีในวงการิ่ถัังเก็บนำ�าในฐานะผูู้้ผู้ล็ิต้แล็ะ
จัดจำาหน่าย้ำ	 ที่ั�งกับถัังเก็บนำ�าสัเต้นเล็สั	 แล็ะถัังเก็บนำ�า
พล็าสัต้กิ	ที่ี�อย้ำูย่้ำนืย้ำาวมากวา่	53	ป	ีจนผู้า่นมาสัูม่อืของ
ที่าย้ำาที่ริุ่ ่นที่ี �สัามอย้ำ่างคุุ้ณ์พล็อย้ำ	 -	 พล็อย้ำชนก	
มิต้ริ่ปริ่ะเสัริ่่ฐพริ่	 ที่ี�เต้ิบโต้มาพริ่้อมกับกิจการิ่ของ
คุ้ริ่อบคุ้ริ่ัวผู้่านการิ่ดูแล็ชี �แนะของผูู้ ้เป็นบิดาอย้ำ่าง
คุุ้ณ์สัันต้ิ	 มิต้ริ่ปริ่ะเสัริ่่ฐพริ่	 ซึ่ึ �งเป็นปริ่ะธุานบริ่่ษัที่	
จึงสัามาริ่ถัผู้สัานวัฒนธุริ่ริ่มองค์ุ้กริ่ของเจร่ิ่ญมิต้ริ่	เข้ากับ
แนวคุ้ิดของคุ้นริุ่่นใหม่ที่ี�ต้้องการิ่ที่ำาธุุริ่กิจคุ้วบคุู้่กับ
การิ่ดูแล็โล็กแล็ะสัังคุ้มอย้ำ่างย้ำั�งย้ำืนได้อย้ำ่างล็งต้ัว

จากธุุรกิจถัังเก็บน้ำำ�า
ของครอบครัว
สู่่�การเปล่ี่�ยน้ำแปลี่ง 
ผ่�าน้ำความคิด
ของคน้ำรุ�น้ำใหม�
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จุดเริ่่�มต้้นของคุ้นริุ่่นใหม่
พริ่้อมริ่ับทีุ่กคุ้วามเปล็ี�ย้ำนแปล็ง

	 “ต้ั้�งแต่ั้เด็็ก	ๆ 	คุุณพ่่อก็จะพ่าพ่ลอยเข้้าโรงงานทุุกว้ัน
โรงงานน้�ก็เหมืือนก้บบ้าน	พ่้�	ๆ 	พ่น้กงานก็เหมืือนก้บ
คุรอบคุร้วั	เราเลยอยากทุำาให้ด้็ข้้�น	อยากร้กษามืาตั้รฐาน
ตั้รงน้�ให้อย่่ตั้ลอด็ไป	และอยากพ้่ฒนาให้ด้็ทุ้�สุุด็	ซ้ึ่�งต้ั้�งแต่ั้
พ่ลอยเร้ยนจบมืา	คุุณพ่่อก็ให้ไปเป็นเด็็กฝึึกงานทุ้�วัไป
เลยข้อไปอย่่โรงงานต่ั้างจ้งหว้ัด็	เร่�มืได้็ด่็สุต็ั้อก	ต้ั้ด็สุต็ั้อก
ข้ายข้อง	และทุ้�สุำาคุ้ญคืุอได้็คุุยก้บล่กคุ้าซ้ึ่�งเป็นผู้่้ใช้้งาน
โด็ยตั้รง	ทุำาให้ได้็ทุราบถ้ึงปัญหาต่ั้าง	ๆ	แล้วัจ้งได้็นำามืา
พ่้ฒนาการทุำางานและผู้ล่ตั้ภั้ณฑ์์ให้ตั้อบโจทุย์
ผู้่ ้ใช้้งานย่�งข้้�น”
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	 “จนถ้ึงตั้อนน้�	พ่ลอยทุำางานได้็	4	ปีแล้วั	ปัจจุบ้น
ทุำาหนา้ทุ้�ด็แ่ลการตั้ลาด็	ซึ่้�งตั้อ้งมืก้ารวัเ่คุราะหต์ั้ลาด็
ทุ้�งในเรื�องเทุรนด์็	ไปจนถ้ึงคุวัามืต้ั้องการข้องแต่ั้ละสุาข้า
ทุ้�แตั้กต่ั้างก้น	และม้ืคุวัามืเปล้�ยนแปลงอย่่เรื�อย	ๆ 	แต่ั้สุ่�ง
ทุ้�เราได็้เปร้ยบคุือ	คุุณพ่่อเป็นคุนทุ้�ช้อบลอง	ช้อบทุำา
อะไรหลาย	ๆ 	อยา่ง	พ่ลอยเลยถึก่ปลก่ฝัึงให้พ่ร้อมืรบ้
การเปล้�ยนแปลงตั้ลอด็เวัลา”

จุดเริ่่�มต้้นของการิ่ขย้ำาย้ำสัินคุ้้าจากถัังเก็บนำ�า
มาสัู่เฟอริ่์นิเจอริ่์พล็าสัต้ิก

	 “เจรญ่ม่ืตั้รมืคุ้วัามืพ่รอ้มืทุ้�งบคุุลากร	วัต้ั้ถึดุ็บ่	และ
เคุร้�องจ้กร	จ้งสุามืารถึพ้่ฒนาแม่ืพ่่มืพ์่ให้ผู้ล่ตั้เป็นสุ่นคุ้า
อะไรกไ็ด็	้แตั้จ่ะตั้อ้งคุำานง้ถ้ึงคุวัามืตั้อ้งการข้องตั้ลาด็
เพื่�อเลือกสุรรว้ัตั้ถุึด่็บ	เคุรื�องจ้กร	และระบบทุ้�เหมืาะก้บ
สุ่นคุ้าช้่�นน้�น	ๆ	อย่างเฟอร์น่เจอร์ก็เก่ด็ข้้�นจากการทุ้�
เจร่ญม่ืตั้รมืองเห็นคุวัามืเป็นไปได้็ในกระบวันการผู้ล่ตั้
วั่าเรามื้คุวัามืพ่ร้อมืคุรบทุุกด็้าน	 โด็ยพ่ยายามืใช้้
ศั้กยภัาพ่ข้องวั้สุด็ุพ่ลาสุตั้่กในการแก้ปัญหาข้อง
เฟอรน์เ่จอรแ์บบเด่็มื	ๆ 	เพ่ื�อช้ว่ัยแกป้ญัหา	ทุ้�งในเรื�อง
คุวัามืสุวัยงามืทุ้�สุ้จะไม่ืซ้ึ่ด็	และคุวัามืคุงทุนต่ั้อการผุู้พ้่ง
ต่ั้าง	ๆ 	ซ้ึ่�งไม่ืได้็จำาก้ด็ต้ั้วัเองทุ้�เฟอร์น่เจอร์เพ้่ยงอย่างเด้็ยวั
วัน้น้�เราอาจจะทุำาเฟอร์นเ่จอร	์พ่รุง่น้�เราอาจจะทุำาก้บ
อะไหล่รถึยนต์ั้	รถึกอล์ฟ	หรอือะไรสุก้อย่างทุ้�สุามืารถึ
ทุด็แทุนได็้ด็้วัยพ่ลาสุตั้่ก”

จุดเริ่่�มต้้นสัู่การิ่หันมาใช้วัสัดุที่ี�เป็นมิต้ริ่กับสัิ�ง
แวดล็้อมย้ำิ�งข้�น	

	 “โด็ยสุ่วันตั้้วัแล้วั	พ่ลอยเป็นคุนทุ้�ช้อบด็ำานำ�า	จ้งมื้
คุวัามือยากด็แ่ลรก้ษาและอนุรก้ษ์สุ่�งมืช้้ว่้ัตั้	ปะการง้
และธรรมืช้าตั้่ใต้ั้ทุ้องทุะเลให้สุวัยงามื	จ้งกลายเป็น
คุนใหคุ้วัามืสุำาคุญ้กบ้ปัญหาสุ่�งแวัด็ล้อมื	เพ่ราะเป็น
คุนทุ้�เข้ม้ืงวัด็ก้บคุนในโรงงาน	เนน้ยำ�าในกระบวันการ
ผู้ล่ตั้ให้เก่ด็ข้ยะหรือข้องเสุ้ยให้น้อยทุ้�สุุด็	อ้กทุ้�งเรา
เป็นผู้่้ผู้ล่ตั้สุ่นคุ้าพ่ลาสุตั้่กจ้งย่�งตั้้องใสุ่ใจก้บเรื�องน้�
ให้มืาก	ๆ 	ต้ั้องด่็แลให้ไม่ืม้ืข้องเสุ้ยหรือมืลพ่่ษหลุด็รอด็
ออกสุ่่สุ่�งแวัด็ล้อมืทุ้�เราร้ก”

	 “ทุ้มืข้องเอสุซ้ึ่จ้	เคุม่ืคุอลส์ุ	ได้็ทุำาให้พ่ลอยได้็ร้่จ้กก้บ
เมื็ด็พ่ลาสุตั้่กร้ไซึ่เคุ่ล	(PCR)	จากถึุงนมืโรงเร้ยน	
ในโคุรงการ ‘ถุุงนมกู้้�โลกู้’ ซ้ึ่�งเก่ด็จากการรวับรวัมืถุึงนมื
โรงเร้ยนจากเด็็ก	ๆ	ทุ้�ผู้่านการล้างทุำาคุวัามืสุะอาด็	
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แล้วัทุางเอสุซึ่้จ้ร้บตั้่อมืาผู้่านกระบวันการให้กลาย
เปน็เมืด็็พ่ลาสุต่ั้กกลบ้มืาใช้ง้านอก้คุร้�งหน้�ง	ซึ่้�งถึอืวัา่
เป็นโอกาสุทุ้�ด็้	และมืองวั่าเป็นทุางเลือกทุ้�ทุำาให้ได้็
สุน้บสุนุนการร้ไซึ่เคุ่ลพ่ลาสุตั้่กใช้้แล้วัเหล่าน้�

	 “เมืื�อได็้ลองใช้้เม็ืด็พ่ลาสุตั้่ก	PCR	ข้้�นร่ปจร่งเป็น
เก้าอ้�สุนามื	ผู้ลทุ้�ได้็คืุอเรื�องคุวัามืแข็้งแรงทุ้�เหมืือนก้บ
ข้้�นร่ปจากพ่ลาสุตั้่กทุ้�ผู้ล่ตั้ข้้�นใหมื่	(Virgin	Plastic)	
ซึ่้�งพ่ลอยก็พ่อใจทุ้�งเรื�องคุุณภัาพ่	และร่้สุ้กวั่าได็้เป็น
สุ่วันหน้�งในการแก้ปัญหาด้็วัยการนำาเอาข้ยะทุ้�คุนไม่ืได้็
เห็นคุุณคุ่าข้องม้ืน	นำากล้บมืาใช้้อ้กคุร้�งหน้�ง	แล้วัก็ให้
มืน้ได็ก้ลบ้มืามืคุ้ณุคุา่กบ้ต้ั้วัสุน่คุา้เอง	และเรากร็่สุ้ก้
เป็นสุ่วันหน้�งในการร้กษ์โลก”

	 “พ่อพ่่ด็ถ้ึงถุึงนมืโรงเร้ยน	ก็เหมืือนเราได้็ย้อนว้ัย
กล้บไปเป็นตั้อนเด็็ก	ๆ	ว่ัาถุึงนมืโรงเร้ยนทุ้�เคุยดื็�มืทุุกว้ัน
ได้็กล้บมืาเป็นเก้าอ้�ทุ้�เราทุำาเองในทุุกว้ันน้�	เราในฐานะ
ผู้่ผู้้ล่ตั้สุ่นคุา้พ่ลาสุต่ั้กเองยง้ร่สุ้ก้ด็เ้ลย	เด็ก็	ๆ 	ทุ้�ได็ล้า้ง
เก็บเอง	ก็คุงร่้สุ้กด็้	และภั่มื่ใจในสุ่�งทุ้�เข้าทุำาเช้่นก้น	
หากได้็เห็นว่ัาสุ่�งทุ้�ทุำามื้นเก่ด็ผู้ลอะไรข้้�นบ้าง	และ
เป็นการปล่กฝึังให้เด็็ก	ๆ 	ร่้จ้กการแยกข้ยะและใสุ่ใจ
สุ่�งแวัด็ลอ้มื	ฉะน้�นการทุ้�ได็เ้ปน็สุว่ันหน้�งทุ้�ผู้ลต่ั้สุน่คุา้
พ่วักน้�	ก็น่าจะเป็นสุ่�งทุ้�ด้็	และได้็สุน้บสุนุนเด็็ก	ๆ 	ให้ทุำา
ในสุ่�งทุ้�ด็้ตั้่อไป”
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	 ผู้้�บริิโภคในปััจจุบันให้�ความสนใจกัับกัาริริักัษา
ส่�งแวดล้�อมมากัขึ้้�นกัว่าแต่่กั่อน	จากัที่่�เริาเห้็นผู้้�คนห้ัน
มาที่ำาความริ้�จกัักัับพล้าสต่่กัปัริะเภที่ต่่าง	ๆ 	ในคริวัเริอืน
เพ่�อให้�สามาริถคัดแยกัแล้ะส่งต่่อพล้าสต่่กัใช้�แล้�วเขึ้�าส้่
ริะบบเศริษฐกั่จห้มุนเวียน		

	 ย้น่ล้่เวอริ์	ในฐานะแบรินด์ที่่�เกั่�ยวขึ้�องกัับส่นค�า
ในช่้วิต่ปัริะจำาวันขึ้องผู้้�บริิโภค	แล้ะม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จะนำาไปัส่้
กัาริพัฒนาโล้กัเพ่�อความยั�งยืน	 โดยบริริจุภัณฑ์์เป็ันส่�งท่ี่�
จำาเปัน็จะต่�องปัรัิบเปัล่้�ยนเพ่�อให้�เปัน็มต่่ริกัับส่�งแวดล้�อม
มากัย่�งขึ้้�น	 โดยห้น่�งในภาริกั่จคือกัารินำาเม็ดพล้าสต่่กั
รีิไซเค่ล้คุณภาพส้ง	ห้รืิอท่ี่�เรีิยกักัันว่า	High	Quality	Post
-Consumer	Recycled	Resin	(High	Quality	PCR)	
ท่ี่�ผู้ล่้ต่มาจากัพล้าสต่่กัท่ี่�ผู่้านกัาริใช้�งานแล้�วขึ้องผู้้�บริิโภค
แที่นกัาริใช้�เมด็พล้าสต่่กัที่่�ผู้ล้ต่่ข้ึ้�นมาให้ม่	ซ่�งความมุง่มั�น
ขึ้องย้น่ล้่เวอร์ิน่�เองที่่�นำามาส้่ความร่ิวมมือกัับเอสซ่จ่	

จากความร่่วมมือ
สู่่่ความสู่ำาเร็่จของ
แกลลอนนำ�ายาล้าง
จานซัันไลต์์จาก
เม็ดพลาสู่ติ์กรี่ไซัเคิล
คุณภาพสู่่ง
(High Quality PCR)

เคมค่อล้ส์	ในกัาริพัฒนานวัต่กัริริมเมด็พล้าสต่่กั	PCR	
คุณภาพส้ง	 ช้น่ด	HDPE	สำาห้ริับบริริจุภัณฑ์์ส่นค�า
ในครัิวเรืิอน	ท่ี่�เป็ันม่ต่ริกัับส่�งแวดล้�อม	โดยยังคงคุณสมบัต่่
กัาริใช้�งานต่ามความต่�องกัาริขึ้องล้้กัค�า

	 All	Around	Plastics	ฉบับน่ � ได�ริับเกั่ยริต่่จากั
คุณวิเวกัอนันด์	ซ่สที่์ล้า	Regional	R&D	Director
SEAA	&	Site	ย้น่ล้่เวอริ์	แล้ะคุณน่วัฒน์	อธิ่วัฒนานนที่์

	Chief	Technology	Officer	(CTO)	–	Polyolefins	and	
Vinyl	 เอสซ่จ่	 เคม่คอล้ส์มาริ่วมพูดคุยเล้่าเริื�องริาว
ความสำาเริ็จขึ้องกัาริพัฒนาบริริจุภัณฑ์์แกัล้ล้อนนำ�ายา
ล้�างจานแบรินด์ซันไล้ต่์	ที่่�ผู้ล้่ต่จากัเม็ดพล้าสต่่กั	PCR
คุณภาพส้งซ่ � ง เปั็นห้น่ � ง ในส่นค�าภายใต่� แบรินด์	
SCG	GREEN	POLYMER™	
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ผู้้�บริิโภค	เช้ื�อมโยงกัับโล้กัส่เขึ้ียว

	 คุุณวิิเวิกอนัันัด์์	เริิ่�มต้้นัเล่่าถึึงคุวิามมุ่งมั�นัของยููนิัลี่เวิอร์ิ่
ที่ี�มีต้่อสิ่ิ�งแวิด์ล่้อม	แล่ะเป้้าหมายูด์้านัคุวิามยูั�งยูืนั	
(SDGs)	“ยููนัลิ่เีวิอริ่ม์เีป้า้หมายูด้์านัพล่าสิ่ติ้กที่ั�งหมด์
	3	ด์า้นั	ได์แ้ก	่เป้า้หมายูแริ่กคุอืการิ่ที่ำาใหบ้ริ่ริ่จุภัุัณฑ์์
ที่ั�งหมด์สิ่ามาริ่ถึนัำากล่ับมาใช้้ซ้ำำ�า	สิ่ามาริ่ถึริ่ีไซ้ำเคุิล่ได์้
หริ่ือยูอ่ยูสิ่ล่ายูได์	้100%	เป้้าหมายูถึดั์มาคุือ	การิ่ล่ด์
การิ่ใช้้เม็ด์พล่าสิ่ติ้กใหม่ล่ง	50%	ริ่วิมถึึงเพิ�มการิ่ใช้้วัิสิ่ดุ์
ทีี่�มีส่ิ่วินัผสิ่มของพล่าสิ่ติ้กรีิ่ไซ้ำเคิุล่ในัการิ่ผลิ่ต้บริ่ริ่จุุภััณฑ์์
แล่ะเป้้าหมายูสิุ่ด์ที่้ายูคุือการิ่เริ่ียูกเก็บแล่ะแป้ริ่ริู่ป้
บริ่ริ่จุุภััณฑ์์ให้ได์้มากกวิ่าที่ี�ขายูไป้ในัที่้องต้ล่าด์”	
 
	 ที่ั�งหมด์นัี�สิ่อด์คุล้่องกบัหล่กัเศริ่ษฐกิจุหมนุัเวิยีูนัที่ี�
เป็้นัแนัวิที่างในัการิ่ด์ำาเนิันัธุุริ่กิจุของเอสิ่ซี้ำจีุ	เคุมิคุอล่ส์ิ่
แล่ะต้ริ่งกับ	สิ่ินัคุ้าภัายูใต้้แบริ่นัด์์	 SCG	GREEN	
POLYMER™	ที่ี�มุ่งเนั้นัพัฒนัาสิ่ินัคุ้าแล่ะบริ่ิการิ่ที่ี�
เป็้นัมิต้ริ่กับสิิ่�งแวิด์ล้่อม	จึุงนัำามาสู่ิ่คุวิามร่ิ่วิมมือริ่ะหว่ิาง
แบริ่นัด์์ริ่ะดั์บโล่กอยู่าง	 ยููนัิล่ีเวิอร์ิ่	 แล่ะเอสิ่ซี้ำจุี	
เคุมิคุอล่สิ่์	ที่ี�จุะพัฒนัาบริ่ริ่จุุภััณฑ์์จุากเม็ด์พล่าสิ่ต้ิก	
PCR	 คุุณภัาพสิู่ง	 ที่ี�ผล่ิต้มาจุากพล่าสิ่ต้ิกใช้้แล่้วิ
ภัายูในัป้ริ่ะเที่ศไที่ยูริ่่วิมกันั	“ถึ้าถึามวิ่าจุุด์เริ่ิ�มต้้นัมา
อยู่างไริ่	 ก็มาจุากจุุด์มุ่งหมายูแล่ะคุวิามต้ั�งใจุทีี่�จุะ
เป้ล่ี�ยูนัแป้ล่ง	สิ่ริ่า้งคุวิามยูั�งยูนืัใหก้บัเศริ่ษฐกจิุ	สิ่งัคุม
แล่ะสิิ่�งแวิด์ล้่อมที่ี�สิ่อด์คุล่้องกันัของที่ั�งสิ่ององคุ์กริ่”	
คุุณนิัวัิฒน์ัเล่่าถึึงทีี่�มาของคุวิามร่ิ่วิมมือคุรัิ่�งใหญ่่คุรัิ่�งนีั�

แล่ะนัี�เองจุึงเป้็นัจุุด์เริ่ิ�มต้้นัสิู่่การิ่พัฒนัาบริ่ริ่จุุภััณฑ์์
จุากเมด็์พล่าสิ่ต้กิ	PCR	ซ้ำึ�งเริิ่�มต้น้ัเป้ล่ี�ยูนัแป้ล่งบริ่ริ่จุุ
ภััณฑ์์แกล่ล่อนันัำ�ายูาล่้างจุานัซ้ำันัไล่ต้์เป้็นัอยู่างแริ่ก

	 “เหต้ผุล่ที่ี�เริ่าเล่อืกขวิด์แกล่ล่อนั	HDPE	ของนัำ�ายูา
ล่้างจุานัซ้ำันัไล่ต้์เป้็นัโป้ริ่เจุกต้์เริ่ิ�มต้้นัสิ่ำาหริ่ับเม็ด์
พล่าสิ่ต้ิก	PCR	จุากพล่าสิ่ต้ิกใช้้แล่้วิภัายูในัป้ริ่ะเที่ศ
นัั�นักเ็พริ่าะนัำ�ายูาล่า้งจุานัซ้ำนััไล่ต์้เป้น็ัผล่ติ้ภััณฑ์ที์ี่�ได์้
รัิ่บคุวิามนิัยูมอยู่างสูิ่งในัป้ริ่ะเที่ศไที่ยู”	คุุณวิิเวิกอนัันัด์์
เล่่าถึึงเหตุ้ผล่ในัการิ่เลื่อกจุุด์เริิ่�มต้้นัของการิ่พัฒนัา
ร่ิ่วิมกันัในัคุรัิ่�งนีั�	“ซึ้ำ�งการิ่เริิ่�มจุากบริ่ริ่จุุภััณฑ์์ของสิิ่นัคุ้า
เพียูงแบริ่นัด์์เด์ียูวิก่อนั	ก็เพื�อเริ่ียูนัริู่้	ที่ด์สิ่อบ	แล่ะ
ที่ด์ล่องใช้้งานัเม็ด์พล่าสิ่ต้ิก	PCR	จุนัผ่านัมาต้ริ่ฐานั
ด์้านัคุุณสิ่มบัต้ิที่ั�งหมด์ก่อนั	 แล่้วิจุึงต้่อยูอด์ไป้สิู่่
บริ่ริ่จุุภััณฑ์์ของสิ่ินัคุ้าอื�นัต้่อไป้”

คุณนิวัฒน์ อธิิวัฒนานนท์์
Chief	Technology	Officer	(CTO)	–	Polyolefins	and	Vinyl	
เอสซ่จ่	เคม่คอล้ส์

คุณวิเวกอนันด์ ซัิสู่ท์์ลา
Regional	R&D	Director	SEAA	&	Site	
ย้น่ล้่เวอริ์
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ความที่�าที่ายเพ่�อให้� ได�มาซ่�งบริริจุภัณฑ์์
แกัล้ล้อน	PCR	ขึ้องซันไล้ต่์

	 การิ่พัฒนัาริ่่วิมกันัในัคุริ่ั�งนัี�	นัับเป้็นัคุวิามที่้าที่ายู
ของที่ั�งสิ่ององคุ์กริ่เป้็นัอยู่างมาก	 นัั�นัก็เพริ่าะในั
ป้ริ่ะเที่ศไที่ยูเองยัูงไม่มีเม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	PCR	คุุณภัาพสูิ่ง
ที่ี�ต้อบคุวิามต้้องการิ่ของสิิ่นัคุ้าแบริ่นัด์์ริ่ะดั์บโล่ก	
แล่ะทีี่�ผา่นัมาบริ่ริ่จุภัุัณฑ์์แกล่ล่อนัของนัำ�ายูาล่า้งจุานั
ซั้ำนัไล่ต์้ใช้้เม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	PCR	ทีี่�นัำาเข้าจุากต่้างป้ริ่ะเที่ศ
ที่ั�งหมด์	นัี�จุึงเป้็นัจุุด์เริ่ิ�มต้้นัอันัด์ีของที่ั�งสิ่ององคุ์กริ่
ที่ี�จุะได์้ริ่่วิมมือกันัเพื�อสิ่ริ่้างเศริ่ษฐกิจุหมุนัเวิียูนั
อยู่างสิ่มบูริ่ณ์เป้็นัคุริ่ั�งแริ่กในัป้ริ่ะเที่ศไที่ยู
 
	 คุณุวิเิวิกอนัันัด์	์ยูกหัวิเริ่ื�องคุณุสิ่มบัต้ทิี่ี�จุำาเป้น็ัต้อ้ง
มีในับริ่ริ่จุุภััณฑ์์แกล่ล่อนันัำ�ายูาล้่างจุานัซั้ำนัไล่ต์้ไว้ิดั์งนีั�
“ขอ้แริ่กคืุอ	เริ่ื�องคุวิามป้ล่อด์ภัยัูของผลิ่ต้ภััณฑ์์เพริ่าะ
ว่ิาผลิ่ต้ภััณฑ์์นีั�จุะต้้องสัิ่มผัสิ่กับผู้บริิ่โภัคุโด์ยูต้ริ่ง	เริ่าจึุง
ต้้องที่ำาการิ่ศึกษา	Chemical	Migration	หริ่ือ
การิ่เคุลื่�อนัยู้ายูของสิ่าริ่เคุมีจุากบริ่ริ่จุุภััณฑ์์สู่ิ่ผลิ่ต้ภััณฑ์์
ซ้ำึ�งเป้็นัเริ่ื�องสิ่ำาคุัญ่แล่ะเข้มงวิด์	เพริ่าะวิัต้ถึุด์ิบต้ั�งต้้นั
ของเม็ด์พล่าสิ่ติ้กทีี่�มาจุากการิ่รีิ่ไซ้ำเคิุล่อาจุมีการิ่ป้นัเป้้�อนั
ที่ี�มองไม่เห็นั	จุึงจุำาเป้็นัต้้องผ่านัการิ่ที่ด์สิ่อบจุาก	
ที่ีมที่ด์สิ่อบที่ั�วิโล่ก	 เพื�อให้มั�นัใจุได์้วิ่าไม่มีสิ่าริ่เคุมี
ต้กคุ้างในัผล่ิต้ภััณฑ์์”



TEAM UP20

ขั�นัต้อนัการิ่ผลิ่ต้	ไม่เสีิ่ยูหายูจุนัอาจุส่ิ่งผล่ต่้อผลิ่ต้ภััณฑ์์
ที่ี�บริ่ริ่จุุด์้านัในั	ริ่วิมที่ั�งริ่องริ่ับการิ่ใช้้งานัของผู้บริิ่โภัคุ
ทีี่�แต้กต่้างกันั	เพื�อให้ลู่กคุ้าสิ่ามาริ่ถึใช้้งานัผลิ่ต้ภััณฑ์์ได้์
อยู่างป้ล่อด์ภััยู	แล่ะสิ่ามาริ่ถึนัำาไป้รีิ่ไซ้ำเคิุล่ต่้อได์้”
 
	 ซึ้ำ�งคุุณสิ่มบัติ้ทัี่�ง	4	ป้ริ่ะการิ่นีั�	คืุอคุวิามสิ่ำาเร็ิ่จุร่ิ่วิมกันั
ริ่ะหว่ิางยููนิัลี่เวิอร์ิ่	แล่ะเอสิ่ซี้ำจีุ	เคุมิคุอล่ส์ิ่	ในัการิ่พัฒนัา
บริ่ริ่จุุภััณฑ์์จุากเม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	PCR	คุุณภัาพสูิ่งของ

	 “คุวิามที่้าที่ายูป้ริ่ะการิ่ที่ี�สิ่อง	คืุอเริ่ื�องกล่ิ�นั	เพริ่าะ
เม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	PCR	นัั�นัมาจุากการิ่รีิ่ไซ้ำเคุิล่พล่าสิ่ติ้ก
ใช้้แล้่วิ	เริ่าจึุงจุำาเป็้นัต้้องมีมาต้ริ่การิ่แล่ะการิ่สัิ่งเกต้การิ่ณ์
เพื�อไม่ให้มีกลิ่�นัต้กคุ้างจุากบริ่ริ่จุุภััณฑ์์มาสู่ิ่ผลิ่ต้ภััณฑ์์
ด์ว้ิยูการิ่นัำานัำ�ายูาล่า้งจุานับริ่ริ่จุลุ่งในัขวิด์แล่ว้ิเกบ็ไว้ิ
ต้ั�งแต้ร่ิ่ะยูะเวิล่า	3-6	เด์อืนั	ภัายูใต้เ้งื�อนัไขต้า่ง	ๆ 	เพื�อ
ให้แนั่ใจุวิ่าไม่มีป้ฏิิกิริ่ิยูาใด์เกิด์ขึ�นัในัเริ่ื�องกล่ิ�นั	แล่ะ
ผู้บริ่ิโภัคุไม่ได์้สิ่ัมผัสิ่กล่ิ�นัจุากบริ่ริ่จุุภััณฑ์์	ซ้ำึ�งเอสิ่ซี้ำจุี	
เคุมคิุอล่สิ่	์กผ็า่นัการิ่ศกึษาที่ั�งสิ่องขอ้ได์เ้ป้น็ัอยูา่งด์”ี

	 “ป้ริ่ะการิ่ถึดั์มาเป้น็ัเริ่ื�องสิ่	ีข้อจุำากดั์ของการิ่ใช้เ้มด็์
พล่าสิ่ติ้ก	PCR	คืุอสีิ่ทีี่�ได้์จุะไม่เป็้นัสีิ่ขาวิล้่วินั	นัั�นัก็เพริ่าะ
เป้น็ัพล่าสิ่ติ้กรีิ่ไซ้ำเคิุล่	ที่ำาให้มกีาริ่เจืุอป้นัของสีิ่เข้มซ้ำึ�ง
ผู้บริิ่โภัคุอาจุจุะยัูงไม่ชิ้นักับเรืิ่�องนีั�	เริ่าจึุงต้้องการิ่สิ่ร้ิ่าง
คุวิามเข้าใจุให้ผู้บริิ่โภัคุว่ิาสิิ่�งเหล่่านัี�ไม่ได์้ที่ำาให้เกิด์
การิ่ป้นัเป้้�อนัในัผลิ่ต้ภััณฑ์์หรืิ่อที่ำาให้คุุณสิ่มบัต้ิของ
ผล่ิต้ภััณฑ์์ล่ด์ล่ง	เริ่าจุึงเริ่ิ�มจุากแกล่ล่อนัของซ้ำันัไล่ต้์
ที่ี�เป้็นัสิ่ีเหล่ือง	แต้่แผนัการิ่ในัอนัาคุต้จุะนัำาไป้สิู่่
การิ่ใช้้งานักับทุี่กสีิ่	โด์ยูเฉพาะกับสีิ่ขาวิ	เพริ่าะสีิ่ขาวิเป็้นั
สีิ่กล่าง	แล่ะเป็้นัสีิ่ของวัิสิ่ดุ์ทีี่�นัำาไป้รีิ่ไซ้ำเคิุล่ต่้อได้์ง่ายูทีี่�สุิ่ด์”

	 “แล่ะป้ริ่ะการิ่สุิ่ด์ท้ี่ายู	เริ่าเรีิ่ยูกว่ิา	การิ่คุงรูิ่ป้ของ
บริ่ริ่จุุภััณฑ์์	โด์ยูตั้วิแกล่ล่อนัจุะต้้องแข็งแริ่ง	แล่ะสิ่ามาริ่ถึ
ผ่านักริ่ะบวินัการิ่บริ่ริ่จุุในัการิ่ผลิ่ต้	ซึ้ำ�งต้้องใช้้เคุรืิ่�องจัุกริ่
คุวิามเร็ิ่วิสูิ่งแล่ะคุวิามดั์นัสูิ่งในัการิ่บริ่ริ่จุุนัำ�ายูาล้่างจุานั
ขวิด์จุำาเป้็นัต้้องที่นัที่านัต้ล่อด์กริ่ะบวินัการิ่ต้ั�งแต้่

แกล่ล่อนันัำ�ายูาล้่างจุานัซั้ำนัไล่ต์้	แล่ะผ่านัการิ่รัิ่บริ่อง
มาต้ริ่ฐานัจุากศูนัยู์ที่ด์สิ่อบในัหล่ากหล่ายูป้ริ่ะเที่ศ
“นีั�นัับเป็้นัจุุด์เริิ่�มต้้นัของการิ่ที่ำางานัริ่ะหว่ิางสิ่ององค์ุกริ่
แล่ะในัอนัาคุต้เริ่าจุะริ่ว่ิมพฒันัาไป้สิู่ผ่ล่ติ้ภััณฑ์อ์ื�นั	ๆ
ของยููนิัล่เีวิอร์ิ่	ริ่วิมที่ั�งขยูายูจุากบริ่ริ่จุภุัณัฑ์์ของสิิ่นัคุา้
ป้ริ่ะเภัที่ใช้้ในัคุรัิ่วิเรืิ่อนั	(Home	Care)	ไป้สิู่่สิิ่นัคุ้า
ป้ริ่ะเภัที่ของใช้้สิ่่วินับุคุคุล่	(Personal	Care)”
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ใช้แ้ล่ว้ิจุากคุรัิ่วิเริ่อืนัในัป้ริ่ะเที่ศไที่ยู	เพื�อเป้น็ัวิตั้ถุึด์บิ
ในัการิ่ผลิ่ต้เม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	PCR	แล่ะเมื�อได้์มาแล้่วิจุะต้้อง
มีการิ่ตั้ด์ล่อกฉล่ากทีี่�ติ้ด์มากับบริ่ริ่จุุภััณฑ์์ออก	เพื�อล่ด์
การิ่เจืุอป้นัให้ได้์มากทีี่�สุิ่ด์	โด์ยูเอสิ่ซี้ำจีุ	เคุมิคุอล่ส์ิ่	มีทีี่ม
นัักวิิจุัยูแล่ะพัฒนัาในัเริ่ื�องสิู่ต้ริ่การิ่ผล่ิต้พล่าสิ่ต้ิก	
แล่ะการิ่นัำาเที่คุโนัโล่ยีูล่่าสุิ่ด์ในัการิ่กำาจุัด์จุุด์ด์ำาแล่ะ
สิิ่�งแป้ล่กป้ล่อมทีี่�อาจุหลุ่ด์เข้ามา	นัอกจุากนีั�ในัอนัาคุต้
ก็จุะมีการิ่ติ้ด์ตั้�งริ่ะบบกำาจัุด์กลิ่�นั	ที่ำาให้ได้์เม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	
PCR	ที่ี�มีคุุณภัาพสิู่งยูิ�งขึ�นั”
 

เบื�องห้ล้ังความสำาเริ็จที่่�กัริะบวนกัาริพัฒนา
เม็ดพล้าสต่่กั	PCR	

	 ในัส่ิ่วินัการิ่ที่ำางานัของเอสิ่ซี้ำจีุ	เคุมิคุอล่ส์ิ่	คุุณนิัวัิฒน์ั
เล่่าให้ฟัังต้ั�งแต้่กริ่ะบวินัการิ่คุัด์เล่ือกวิัต้ถึุด์ิบต้ั�งต้้นั	
ผ่านัการิ่วิิจุัยูแล่ะที่ด์ล่อง	จุนัออกมาเป้็นับริ่ริ่จุุภััณฑ์์
มาต้ริ่ฐานัพริ่้อมจุำาหนั่ายูจุริ่ิง	

	 “การิ่ที่ำางานัของเอสิ่ซ้ำีจุี	เคุมิคุอล่สิ่์	นัั�นัเริ่ิ�มต้ั�งแต้่
การิ่สิ่ำาริ่วิจุแล่ะจุดั์หาแหล่ง่ของบริ่ริ่จุภัุัณฑ์์พล่าสิ่ติ้ก

	 ในัส่ิ่วินัคุวิามท้ี่าที่ายูในัการิ่ที่ำางานัของเอสิ่ซี้ำจุี	
เคุมิคุอล่ส์ิ่	คืุอการิ่ทีี่�จุะต้้องผ่านัเกณฑ์์การิ่ป้ริ่ะเมินั
อยูา่งเขม้งวิด์ที่ั�ง	4	ขอ้นัี�ของยููนัลิ่เีวิอริ่	์ซ้ำึ�งจุะสิ่ง่ผล่ต้อ่
ผูบ้ริ่โิภัคุโด์ยูต้ริ่ง	“ที่มีนัักวิิจุยัูของเริ่าที่ำางานักบับริ่ษิทัี่
ริ่ะดั์บโล่กอยูู่ต้ล่อด์เวิล่า	แล่ะในัส่ิ่วินัทีี่�ได์ร้ิ่ว่ิมงานักับ
ยููนัิล่ีเวิอร์ิ่	ถืึอวิ่าเป็้นัการิ่ได้์เรีิ่ยูนัริู่้ร่ิ่วิมกันัอยู่างมาก
ในัการิ่พัฒนัาผล่ิต้ภััณฑ์์ใหม่	โด์ยูเริ่ามี	Application	
Development	Center	เป้็นัสิ่่วินัหนัึ�งของศูนัยู์	i2P	
ซึ้ำ�งสิ่ามาริ่ถึที่ด์สิ่อบแล่ะป้รัิ่บป้รุิ่งสูิ่ต้ริ่จุนัผ่านัข้อกำาหนัด์
ทีุ่กข้อของลู่กคุ้าได์้”

	 “ในัเริ่ื�องการิ่พัฒนัาผลิ่ต้ภััณฑ์์ร่ิ่วิมกนัั	ต้อ้งบอกว่ิา
เป้็นัการิ่ดึ์งเอาคุวิามสิ่ามาริ่ถึของเอสิ่ซ้ำีจุี	เคุมิคุอล่สิ่์	
มาร่ิ่วิมกันักับคุวิามสิ่ามาริ่ถึของที่างยููนิัลี่เวิอร์ิ่	เพื�อให้ได้์
เม็ด์พล่าสิ่ต้ิก	PCR	ที่ี�มีคุุณสิ่มบัต้ิต้อบโจุที่ยู์ทีุ่กข้อ
ที่ั �งเริ่ ื �องการิ่ขึ �นัริู่ป้	คุุณสิ่มบัต้ิเช้ิงกล่	ไป้จุนัถึึง
การิ่ที่ด์สิ่อบในักริ่ะบวินัการิ่ผลิ่ต้จุริิ่งในัริ่ะยูะยูาวิต้ริ่งต้าม
คุวิามต้้องการิ่ของลู่กคุ้า	 เพื�อให้เห็นัวิ่าคุุณภัาพมี
คุวิามสิ่มำ�าเสิ่มอแล่ะส่ิ่งต่้อไป้สู่ิ่การิ่ที่ด์สิ่อบคุุณสิ่มบัติ้
ทีี่�แล็่บของยููนิัล่ีเวิอริ่์ในัต่้างป้ริ่ะเที่ศ	เพื�อที่ด์สิ่อบว่ิา
ไม่มีสิ่าริ่โล่หะหนัักหรืิ่อสิ่าริ่อื�นั	ๆ 	เจืุอป้นั	ต้ริ่งนีั�ถืึอว่ิาได้์
บริ่ิษัที่ริ่ะดั์บโล่กมาช่้วิยูพิสูิ่จุน์ัว่ิาเม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	PCR	
ของเริ่าเป้็นัวิัต้ถึุด์ิบช้ั�นัด์ี”
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ความริ่วมมือที่่�ด่	นำามาส้่ความสำาเริ็จ

	 คุุณนัิวิ ัฒนั์ได์ ้กล่่าวิถึึงคุวิามป้ริ่ะที่ับใจุจุาก
การิ่ริ่่วิมมือกันัในัคุริ่ั�งนัี�วิ่า	“ยููนัิล่ีเวิอริ่์	เป้็นัองคุ์กริ่ที่ี�มี
คุวิามมุ่งมั�นัในัเรืิ่�องสิิ่�งแวิด์ล้่อมเป็้นัอยู่างมาก	หลั่งจุาก
มีการิ่ป้ริ่ะกาศเจุต้นัาริ่มณ์แล่้วิ	แล่ะที่างทีี่มเริ่าได้์มี
โอกาสิ่เข้าไป้พัฒนัาโป้ริ่เจุกต์้ร่ิ่วิมกันั	เริ่าเห็นัได้์ชั้ด์เจุนั
ถึึงคุวิามมุ่งมั�นัแล่ะต้ั�งใจุที่ี�อยูากให้งานัป้ริ่ะสิ่บ
คุวิามสิ่ำาเริ่็จุ	เมื�อไป้ถึึงขั�นัต้อนัการิ่ที่ำางานัริ่่วิมกันั	
ต้้องบอกวิ่าเป้็นัคุวิามริ่่วิมมือที่ี�ด์ี	 มีผล่ต้อบริ่ับ
อยู่างสิ่มำ�าเสิ่มอ	ที่ำาให้นัักวิิจัุยูสิ่ามาริ่ถึที่ำางานัได้์อยู่าง
ริุ่ด์หนั้า	ริ่วิมที่ั�งเรืิ่�องเกณฑ์์ข้อกำาหนัด์ต่้าง	ๆ	ทีี่�ริ่ะบุมา
อยู่างชั้ด์เจุนั	ที่ำาให้เริ่าสิ่ามาริ่ถึพัฒนัาผล่ิต้ภััณฑ์์ได์้
อยู่างต้ริ่งใจุลู่กคุ้า”	

	 ในัสิ่่วินัของที่างยูนูัิล่ีเวิอริ่์	กม็ีคุวิามป้ริ่ะที่บัใจุจุาก
วิิสัิ่ยูทัี่ศน์ัแล่ะการิ่ที่ำางานัคุรัิ่�งนีั�เป็้นัอยู่างมาก	“เริ่าได้์เห็นั
เอสิ่ซ้ำีจุี	 เคุมิคุอล่สิ่์ให้คุวิามสิ่ำาคุัญ่กับการิ่สิ่ริ่้าง
คุวิามต้ริ่ะหนัักริู่้ด์้านัสิ่ิ�งแวิด์ล่้อมแก่ผู้บริ่ิโภัคุ	ต้ั�งแต้่
การิ่เข้าไป้ให้คุวิามรู้ิ่ในัโริ่งเรีิ่ยูนัแล่ะหน่ัวิยูงานัต่้าง	ๆ 	ในั
เรืิ่�องการิ่คุัด์แยูกขยูะแล่ะการิ่ริ่ีไซ้ำเคุิล่	ซ้ำึ�งช้่วิยูสิ่ริ่้าง
คุวิามเข้าใจุสิ่ำาหริ่ับผู้บริิ่โภัคุริุ่่นัใหม่ในัอนัาคุต้	แล่ะ
ในัสิ่่วินัการิ่ที่ำางานัเอง	 เริ่าริู่้สิ่ึกมีคุวิามสิุ่ขมากที่ี�ได์้
ที่ำางานัริ่่วิมกับเอสิ่ซี้ำจีุ	เคุมิคุอล่ส์ิ่	ตั้�งแต่้เริิ่�มต้้นัคุุยูกันั
ในัที่างธุุริ่กิจุ	แล่ะที่างทีี่มที่ำางานั	ซึ้ำ�งนัั�นัก็สิ่ร้ิ่างนิัมิต้หมายู
อันัดี์ร่ิ่วิมกันัในัการิ่เป็้นับริิ่ษัที่แริ่กทีี่�ผลิ่ต้เม็ด์พล่าสิ่ติ้ก	

PCR	 คุุณภัาพสิู่งที่ี�ผล่ิต้จุากพล่าสิ่ต้ิกใช้้แล่้วิในั
ป้ริ่ะเที่ศไที่ยู”
 
	 “ต้ล่อด์ริ่ะยูะเวิล่าทีี่�ร่ิ่วิมกันัพัฒนัาผลิ่ต้ภััณฑ์์นีั�ขึ�นัมา
พวิกเริ่าได์้เจุอกับคุวิามที่้าที่ายูหล่ากหล่ายูริู่ป้แบบ	
แต้เ่ริ่าที่ั�งสิ่ององค์ุกริ่ช้ว่ิยูกันัที่ำางานัเป็้นัที่มีเวิิร์ิ่กอยู่าง
ใกล่้ช้ิด์	จึุงที่ำาให้เริ่าสิ่ามาริ่ถึก้าวิผ่านัคุวิามท้ี่าที่ายู
ทัี่�งหมด์จุนัได้์เป็้นัผลิ่ต้ภััณฑ์์ทีี่�ต้อบโจุที่ย์ูคุวิามต้้องการิ่
ของผูบ้ริ่โิภัคุ	แล่ะเศริ่ษฐกจิุหมนุัเวิยีูนัในัป้ริ่ะเที่ศไที่ยู

จุะไม่สิ่ามาริ่ถึเกิด์ขึ�นัได้์	หากมีเพียูงไม่กี�บริิ่ษัที่จัุบมือกันั
เริ่าจุำาเป็้นัต้้องที่ำางานัร่ิ่วิมกันักับทุี่กภัาคุส่ิ่วินั	เพื�อให้เกิด์
แริ่งกริ่ะเพื�อมเป้็นัวิงกวิ้างแล่ะยูั�งยูืนั	แล่ะสิุ่ด์ท้ี่ายูนัี�
หวัิงว่ิาคุวิามร่ิ่วิมมือคุรัิ่�งนีั�จุะเป็้นัจุุด์เริิ่�มต้้นัแล่ะก้าวิแริ่ก
ทีี่�สิ่ำาคัุญ่ทีี่�จุะช่้วิยูพัฒนัาให้เศริ่ษฐกิจุหมุนัเวีิยูนัเกิด์ขึ�นั
ในัป้ริ่ะเที่ศไที่ยูได้์อยูา่งยูั�งยูนืั		คุณุวิเิวิกอนันััด์	์กล่า่วิ
ป้ิด์ที่้ายู
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	 โจทย์์สำำ�คััญท่�แวดวงอุุตสำ�หกรรมทั�วโลกกำ�ลัง
มุ�งพััฒน�ไปพัร้อุมกัน	 คัือุก�รพััฒน�ผลิตภััณฑ์์ท่�
เป็นมิตรกับสิำ�งแวดล้อุม	 ท่�คัรอุบคัลุมตั�งแต�ก�รลดก�รใช้้
พัลังง�นในกระบวนก�รผลิต	ไปจนถึึงก�รพััฒน�ชิ้�นง�น
โดย์มุ�งเน้นไปท่�ก�รรักษ�สิำ�งแวดล้อุม	ซึึ่�งยั์งคังประสิำทธิิภั�พั
และคัุณสำมบัติเท��เดิมหรือุด่ขึ้้�นได้ด้วย์

SCGTM PP P780J
และ SCGTM PP P980J
นวััตกรรมเม็ดพลาสติก
ตอบเทรนด์อุตสาหกรรม
ยานยนต์
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	 เช่น่เดียีวกัันกัับวงกัารอุตุสาหกัรรมยานยนต์ทีี่�เนน้
พััฒนาเที่คโนโลยีใหม่	ๆ	พัร้อุมกัันกัับกัารปรับปรุง
คุณสมบัติขอุงวัสดีุสำาหรับผลิตช่ิ�นส่วนแต่ละช่ิ�น	
โดียคำานึงถึึงผลกัระที่บต่อุสิ�งแวดีล้อุมเป็นสำาคัญ	
เป้าหมายหลักัสำาหรับช่ิ�นส่วนพัลาสติกัในรถึยนต์	
คุณสมบัติสำาคัญคือุ	 ต้อุงมีนำ�าหนักัเบาโดียยังคง
ความแข็งแรงเที่่าเดีิม	เพัื�อุช่่วยลดีนำ�าหนักัโดียรวม
ขอุงรถึยนต์ 	 ซึ่ ึ � งจะนำาไปส่ ่กัารใช่ ้พัลังงานใน
กัารขับเคลื�อุนทีี่�ลดีลง	จึงสามารถึช่่วยลดีกัารปล่อุย
กั๊าซึ่เรือุนกัระจกั	และลดีภาวะโลกัร้อุนไดี้	โดียยังคง
ความปลอุดีภัยให้กัับผ่้โดียสารขณะใช่้งาน

	 เอุสซึ่ีจี 	 เคมิคอุลส์	 จึงอุอุกัแบบและพััฒนา
เม็ดีพัลาสติกั	SCGTM PP P780J และ	SCGTM PP P980J
ที่ี�แข็งแรงส่งและไหลตัวดีี	 เพัื�อุตอุบโจที่ย์เที่รนดี์
ในอุุตสาหกัรรมยานยนต์	ใช้่สำาหรับผลิตชิ่�นส่วนรถึยนต์
ที่ั�งภายในและภายนอุกัห้อุงโดียสาร	ไม่ว่าจะเป็น
คอุนโซึ่ลหน้ารถึ	กัันช่น	หรือุแผงหน้าปัดีรถึยนต์	
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	 คุณสมบัติขอุงเม็ดีพัลาสติกัทัี่�งสอุงมีความแข็งแรงส่ง
เพัื �อุลดีกัารใช่้สารตัวเติมเสริมความแข็งแรง	
(Reinforcement Filler) ทำำ�ให้้น้ำำ��ห้นั้ำกของช้ิ้�น้ำง�น้ำลด
ลงและลดก�รปลดปล่อยส�รประกอบอ้น้ำทำรีย์
ระเห้ยง่�ย (Volatile Organic Compounds) ทำำ�ให้้
ปลอดภััยต่่อสุขภั�พและอน้ำ�มััยของผู้้้โดยส�ร 
โดียในส่วนกัระบวนกัารผลิตชิ่�นงาน	 เม็ดีพัลาสติกั
สามารถึไหลตัวไดี้ดีี	จึงสามารถึฉีีดีขึ�นร่ปช่ิ�นงานที่ี�
ซัึ่บซ้ึ่อุนและบางลงได้ีส่งผลให้ชิ่�นงานมีนำ�าหนักัลดีลง
แต่ยังคงความแข็งแรงเอุาไว้ได้ี

	 เม็ดีพัลาสติกั	SCGTM PP P780J	และ	SCGTM 
PP P980J	เมื�อุนำาไปใช้่เป็นวัตถุึดิีบในงานคอุมพัาวนด์ี
จะช่่วยให้ผ้่ผลิตขึ�นร่ปชิ่�นงานได้ีง่าย	สามารถึลดีนำ�าหนักั
ขอุงช่ิ�นงานลงไดี	้และยงัสามารถึลดีขอุงเสยีจากัรอุย
กัารไหลบนพัื�นผิวขอุงช่ิ�นงานไดี้อุีกัดี้วย	นอุกัจากันี�	
ในแง่ขอุงผ้่ขับขี�รถึยนต์เอุงก็ัปลอุดีภัยจากัสารประกัอุบ
อุินที่รีย์ระเหยง่าย	และได้ีรับประโยช่น์จากันำ�าหนักั
ขอุงรถึยนต์ที่ี�เบาลง	ที่ำาใหป้ระหยัดีนำ�ามนัในกัารขับขี�
ซึ่ึ�งกั็ช่่วยลดีกัารปล่อุยกั๊าซึ่เรือุนกัระจกัไดี้อุีกัที่าง
หนึ�งดี้วยเช่่นกััน

	 สำาหรับผ่้ทีี่�สนใจข้อุม่ลและรายละเอีุยดีเพัิ�มเติม
ขอุงเม็ดีพัลาสติกั	SCGTM PP P780J	และ	SCGTM 

PP P980J	สามารถึติดีต่อุ	ได้ีทีี่�	automotive@scg.com
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	 ส่ิ่�งแวดล้้อม	คืือหััวเร่ื่�องสิ่ำ�คัืญท่ี่�ทุี่กคืนทัี่�วโล้กกำ�ลั้ง
ตรื่ะหันักถึึง	แล้ะพร้ื่อมปรัื่บเปล่้�ยนตัวเอง	ตั�งแต่เร่ื่�องเล็้กน้อย
อย่�งพฤต่กรื่รื่มก�รื่บรื่ิโภคืในชี่วิตปรื่ะจำำ�วัน	ไปจำนถึึง
ผู้้้ปรื่ะกอบก�รื่หัรื่่อผู้้้ผู้ล้่ตที่่�สิ่รื่้�งสิ่รื่รื่คื์กรื่ะบวนก�รื่
ที่ำ�ง�นใหัส้ิ่อดคืล้อ้งกับก�รื่อนรุื่กัษ์์สิ่่�งแวดล้อ้มให้ัคืงอย้่
ต่อไปย�วน�น	โดยยังไม่ล้ะที่่�งก�รื่เป็นตัวเล้ือกที่่�ด่ต่อ
คืุณภ�พชี่วิตของทีุ่กคืน

	 สิ่ำ�หัรื่ับผู้ล้่ตภัณฑ์์จำ�กเอสิ่ซี่จำ่เอง	หัล้�ยคืนอ�จำจำะ
คืุน้เคืยกบัฉล้�ก	“SCG	Eco	Value”	กนัด	่ว�่เปน็ฉล้�ก
ก�รัื่นต่ส่ิ่นค้ื�รัื่กษ์์โล้ก	โดยเรีื่ยกได้ว่�เอสิ่ซ่ีจ่ำเป็นองค์ืกรื่ไที่ย
รื่�ยแรื่กท่ี่�ม่ก�รื่กำ�หันดฉล้�กส่ิ่นค้ื�แล้ะบริื่ก�รื่ท่ี่�เป็นม่ตรื่
กับสิ่่�งแวดล้้อม	ปรื่ะเภที่ก�รื่รื่ับรื่องตนเอง	โดยอ้�งอ่ง
ม�ตรื่ฐ�น	ISO	14021

SCG Green
Choice
ฉลากสิินค้้าเพ่ื่�อโลก
ท่ี่�มาพื่ร้้อมคุ้ณภาพื่
ค้ร้บค้รั้น

	 แล้ะในปี	 2563	 เอสิ่ซี่จำ่ได้ม่ก�รื่ปรื่ับโฉมฉล้�กใหัม่	
ในชีื�อ	“SCG	Green	Choice”	ฉล้�กรื่ับรื่องผู้ล้่ตภัณฑ์์
รื่ักษ์์โล้ก	ที่่�พัฒน�ข้�นม�อ่กขั�นจำ�ก	SCG	Eco	Value	
โดยคืำ�ว่�	Green	แสิ่ดงถึึงก�รื่สิ่ร้ื่�งโล้กส่ิ่เขียวท่ี่�ไม่ที่ำ�ล้�ย
ส่ิ่�งแวดล้้อม	แล้ะ	Choice	คืือ	‘ที่�งเล้อืก’	สิ่ำ�หัรื่บัผู้้บ้รื่โิภคื
ที่่�สิ่�ม�รื่ถึเล้ือกได้เพ่�อโล้กแล้ะเพ่�อตัวเอง
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SCG	Green	Choice	ฉล้�กชี่วยเล้ือก
เล้ือกอย่�งฉล้�ด	เพ่�อคืว�มยั�งยืน

	 ฉลากสีีเขีียวอย่าง	“SCG Green Choice”	พััฒนาข้ี�น
เพั่�อรัับรัองผลิตภััณฑ์์และบรัิการัในเครั่อขีองเอสีซีีจีี	
ทีี่�ถููกออกแบบและผลิตภัายใต้แนวความคิดทีี่�สีอดคล้อง
กับปรัะเด็นในการัพััฒนาอย่างยั�งย่นทีี่�สีำาคัญขีองเอสีซีีจีี
3	ปรัะการั	ได้แก่	(1)	การัรัับม่อกับการัเปลี�ยนแปลง
สีภัาพัภัมูอิากาศ	ซี้�งเกี�ยวขีอ้งกบัการัอนรัุักษ์พ์ัลงังาน
และลดโลกร้ัอน	(2)	เศรัษ์ฐกิจีหมุนเวียน	หร่ัอ	Circular
Economy	ทีี่�เป็นหลักคิดสีำาคัญขีองเอสีซีีจีี	และสุีดท้ี่าย
(3)	ความปลอดภััย	ซี ้ �งจีะเก ี �ยวขี้องกับเกณฑ์์
ดา้นคณุสีมบตัติามหลกัการัยศาสีตรัแ์ละสีขุีอนามยั

	 โดยผลิตภััณฑ์์ที่ั�งหมดที่ี�ได้รัับการัรัับรัองฉลาก	
SCG	Green	Choice	จีะถููกแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ซ้ี�งก็มี
สีินค้าและบรัิการัขีองเอสีซีีจีี	เคมิคอลสี์	หลากหลาย
ปรัะเภัที่ทีี่�ผ่านการัรัับรัองและได้รัับฉลากเรีัยบร้ัอยแล้ว
เช่่นกัน

ก�รื่รื่ับรื่องด้�นก�รื่ปรื่ะหัยัดพล้ังง�นแล้ะ
ล้ดโล้กรื่้อน	(Climate	Resilience)

	 สีอดคล้องกับนโยบายด้านการัรัับม่อกับการั
เปลี�ยนแปลงสีภัาพัภูัมิอากาศ	ซ้ี�งเป็นการัรัับรัองสิีนค้า
ที่ี�เกี�ยวข้ีองกับการัอนุรัักษ์์พัลังงานและลดโลกร้ัอน	
ตั�งแต่การัใช่้พัลังงานหมุนเวียน	ลดการัใช่้พัลังงาน	
ลดการัปลดปล่อยก๊าซีเรั่อนกรัะจีก	ไปจีนถู้งการันำา
พัลังงานกลับมาใช่้ใหม่

	 ยกตวัอย่างเช่น่	เมด็พัลาสีติก	SCG™	HDPE	เกรัด	
H112PC	สีำาหรัับที่่อแรังดันสีูง	ซี้ �งนอกจีากจีะมี
คุณสีมบัติที่ี� เหน่อกว่าเม็ดพัลาสีติก	 PE100	
โดยที่ั�วไปแลว้	ยงัผลติจีากกรัะบวนการัที่ี�สีามารัถูลด
การัปล่อยก๊าซีเรั่อนกรัะจีกได้	5%	อีกด้วย	นอกจีาก
เม็ดพัลาสีติกแล้วก็ยังครัอบคลุมไปถู้งสิีนค้าปรัะเภัที่อ่�น
เช่่น	สีารัเคล่อบเพ่ั�อการัอนุรัักษ์์พัลังงานสีำาหรัับเตาเผา
อุตสีาหกรัรัม	emisspro®	ทีี่�ช่่วยลดอัตรัาการัใช้่เช่่�อเพัลิง
อย่างน้อย	2%
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ก�รื่รัื่บรื่องด้�นก�รื่ปรื่ะหัยัดที่รัื่พย�กรื่ธรื่รื่มชี�ต่
แล้ะยืดอ�ยุก�รื่ใชี้ง�น	(Circularity)

	 สีินค้าที่ี�ผ่านการัรัับรัองปรัะเภัที่นี�เห็น	เป็นสีินค้า
ที่ี�ตอบโจีที่ยด์า้นเศรัษ์ฐกจิีหมนุเวยีน	อาที่ิ	การัใช่้นำ�า
ลดลง	การัลดขีองเสีีย	การัใช่้วัตถูุดิบหรั่อที่รััพัยากรั	
ธรัรัมช่าตลิดลง	การัใช่ว้สัีดหุมนุเวยีน	มีสีว่นปรัะกอบ
วัสีดุหมุนเวียน	หร่ัอสีามารัถูเวียนกลับมาใช้่งานใหม่ได้
และการัที่ี�สีามารัถูสีลายเป็นอินที่รัียวัตถูุได้	

	 ตัวอย่างสิีนค้าขีองเอสีซีีจีี	เคมิคอลส์ี	ทีี่�ผ่านการัรัับรัอง
ปรัะเภัที่นี�	 ได้แก่	 เม็ดพัลาสีติก	HDPE	จีาก	SCG	
GREEN	POLYMER™	เกรัด	S111F	สีำาหรัับขี้�นรัูป
ฟิิล ์มบรัรัจีุภั ัณฑ์์ถู ุงอ ุตสีาหกรัรัม	ซี ้ �งลดการัใช่ ้
เม็ดพัลาสีติกลงอย่างน้อย	20%	และทุ่ี่นสีำาหรัับโซีลาร์ั
ฟิารัม์ลอยนำ�าแบบครับวงจีรัจีากเอสีซีจีี	ีรัุน่	Model	3	
ซี้�งใช่้พั่�นที่ี�ติดตั�งน้อยกว่าทีุ่่นที่ั�วไป	12%*	สีำาหรัับ
กำาลังการัผลิตเที่่ากัน	

* เมื่่ �อเทีียบพื้้�นทีี �การติิดติ้ �งระหว่่าง 2 แถว่โซลาร์เซลล์ติ่อ
ทีางเดินของที่่นที้�ว่ไป ก้บ 4 แถว่โซลาร์เซลล์ติ่อทีางเดินของ
ที่่น SCG สำำาหร้บกำาล้งการผลิติเที่าก้น



TIPS & TRENDS29

ก�รื่รื่ับรื่องด้�นก�รื่สิ่่งเสิ่ริื่มสิุ่ขอน�มัยที่่�ด่	
(Well-Being)

	 สีอดคล้องก ับนโยบายด้านความปลอดภััย	
นอกจีากตัวผลิตภััณฑ์์จีะคำาน้งถู ้งสี ุขีภัาพัขีอง
สีิ�งแวดล้อมแล้ว	ยังคำาน้งสีุขีภัาพัและอนามัยขีอง
ผู้ใช้่งานอีกด้วย	ซ้ี�งจีะเกี�ยวข้ีองกับเกณฑ์์ด้านคุณสีมบัติ
ตามหลักการัยศาสีตร์ัและสุีขีอนามัย	เช่่น	ผลิตภััณฑ์์ท่ี่อ
และข้ีอต่อพีัวีซีี	เอสีซีีจีี	รุ่ัน	กรีัน	พัรีัเมียม	สีำาหรัับรัะบบ
ปรัะปาและรัะบายนำ�า	ด้วยคุณสีมบัตไิรัส้ีารัตะกั�วจีง้
เป็นมิตรักับสุีขีอนามัยขีองผู้ใช้่	ไปพัร้ัอมกับสิี�งแวดล้อม

	 ฉลาก	“SCG Green Choice” จีง้เป็นอกีที่างเลอ่ก
หน้�งในการัอำานวยความสีะดวกและสีร้ัางความมั�นใจี
ให้กับผู้ที่ี �ตรัะหนักและใสี่ใจีที่ั�งสีิ�งแวดล้อม	และ
สีุขีอนามัยทีี่�ดีขีองผู้ใช้่งาน	 เพัรัาะโลกทีี่�น่าอยู่ขีอง
พัวกเรัาจีะกลายเป็นอย่างไรัต่อไปในอนาคต	เป็นสิี�งทีี่�
“คุุณเลืือกเพื่ื�อโลืกได้้”

	 ผู้ที่ี�สีนใจีสีามารัถูติดตามเร่ั�องรัาวขีอง “SCG 
Green Choice”	เพัิ�มเติมสีามารัถูศ้กษ์าหรั่อค้นหา
ผลิตภััณฑ์์ที่ี�ได้รัับการัรัับรัองฉลากแล้วเพัิ�มเติมได้ที่ี�	
www.scg.com/greenchoice/



SMILE TOGETHER :) 

30

	 สถิ ิติ ิจากการศึ ึกษาของสถิาบั ันวิ ิจ ัย เพื่ ่ �อ
การพัื่ฒนาประเทศึ	หรือ	TDRI	ในปี	2563	พื่บัว่ิา	ปริมาณ
ขยะทะเลของประเทศึไทยมีมากเป็นอันดัับั	10	ของโลก
ซึ่ึ�งที�มาของขยะทะเลเหล่านี�ก็มาจากการพื่ฤติิกรรม
การบัริโภคของผู้้�คนบันบัก	ซึึ่�งผู้ลกระทบัจากขยะเหล่านี�
ส่งผู้ลโดัยติรงทั�งกับับัรรดัาสัติวิ์ทะเลน�อยใหญ่่ใน
มหาสมุทร	 ส่งไม�ติ่อเป็นวิัฏจักรไปถิึงระบับันิเวิศึที�
เปลี�ยนแปลงส้ก่ารใช้�ช้วิีิติที�เปลี�ยนไปของผู้้�คน	โดัยเฉพื่าะ
กับัผู้้�อย่้อาศัึยบั�านใกล�เรือนเคียงที�ยังติ�องมีควิามสัมพัื่นธ์์
กบััท�องทะเลอย้เ่สมอ	ซึ่ึ�งกร็วิมถึิงช้มุช้นในจงัหวิดััระยอง
ดั�วิยเช่้นกัน	 หากแต่ิการแก�ปัญ่หาเหล่านี�ไม่เพีื่ยงติ�อง
อาศึัยควิามร่วิมมือจากผู้้�คนในชุ้มช้นเท่านั�น	แติ่ยังเป็น
หน�าที�ของหน่วิยงานนวัิติกรรมที�จำาเป็นจะติ�องใช้�ควิามร้�
ควิามสามารถิมาช้่วิยเหลือเพื่่ �อให�อนาคติของโลก
ขับัเคลื�อนไปพื่ร�อมกัน

ทุ่่�นกัักัขยะลอยนำ��
จ�กั HDPE-Bone
ผู้้�ช่�วยสำำ�คััญใน
กั�รดู้แลคัว�มสำะอ�ดู
ของทุ่�องทุ่ะเล
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พื่ัฒนาการของทุ่นกักขยะลอยนำ�า	:
จากควิามร่วิมมือ	ส้่โมเดัลการใช้�งานจริง

	 จากการทำำางานสร้างสรรค์์โค์รงการเพ่ื่�ออนุรักษ์์
ทำ้องทำะเลร่วมกันมายาวนานมากกว่า	10	ปีี	ระหว่าง
เอสซีีจี	เค์มิค์อลส์และกรมทำรัพื่ยากรทำางทำะเลและ
ชายฝั่่�ง	(ทำช.)	และสงัเกตเหน็ถึึงทำุน่กกัขยะเดิมิทำี�มอีย่่
กอ่นแล้วในแม่นำ�าเจา้พื่ระยา	ซีึ�งพื่บเจอว่ามขียะหลดุิ
ออกนอกทำุน่ในช่วงนำ�าขึ�นนำ�าลง	จงึไดิเ้กดิิค์วามคิ์ดิใน
การพื่ฒันาทำุน่กกัขยะทำี�มกีลไกปีระตเ่ปีดิิ-ปีดิิไดิต้าม
กระแสนำ�าขึ�นนำ�าลง	จนเกิดิเป็ีน	“ทุ่่�นกัักัขยะลอยนำ��” 
รุ่่�น 1 (SCG – DMCR Litter Trap: Generation 1) 
จากการปีระยุกต์ใช้ท่ำอจากพื่ลาสติก	PE100	ทีำ�แข็งแรง
ทำนทำานและเป็ีนมิตรกับสิ�งแวดิล้อม	มาทำำางานร่วมกับ
วัสดิุลอยนำ�า	(Oil	Booms)	ค์ล้ายเส่�อช่ชีพื่	
 
	 ตั�งแต่เริ�มต้นใช้งานทำุ่นกักขยะลอยนำ�ารุ่นแรกใน
	ปีี	2561	พื่บว่าตัวทำุ่นกักขยะสามารถึทำำางานได้ิเป็ีน
อย่างดีิโดิยอาศััยพื่ลังงานจากธรรมชาติและกระแสนำ�า
และสามารถึรองรับขยะได้ิส่งสุดิถึึง	700	กิโลกรัมต่อชุดิ
ซีึ�งช่วยปี้องกันขยะรั�วไหลจากแม่นำ�าลงส่่ทำะเลไดิ้
จำานวนมหาศัาล	แต่ก็ยังมีข้อจำากัดิในเร่�องค์วามทำนทำาน
ตอ่การใชง้านในสภาพื่กลางแจง้แดิดิและฝั่นทำี�ทำำาให้
ต้องเปีลี�ยนวัสดิุบ่อย	ๆ	
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ทุ่นกักขยะลอยนำ�า	จาก	HDPE-Bone:
SCG-DMCR	Litter	Trap	Generation	2

	 จากการศึักษ์า	รวบรวมป่ีญหา	และวิเค์ราะห์การทำำางาน
ของทุ่ำนกักขยะรุ่นแรกเป็ีนเวลาร่วมปีี	จึงนำามาส่่การพัื่ฒนา
“ทุ่่�นกัักัขยะลอยนำ�� จ�กั HDPE-Bone”	รุ่นทำี�	2	ซีึ�ง
เปี็นรุ่นล่าสุดิในตอนนี�	ซีึ�งมีปีระสิทำธิภาพื่ส่งขึ�นอีก
ระดัิบ	โดิยมีการปีรับปีรุงแก้ไขป่ีญหาเร่�องค์วามทำนทำาน
ของวสัดิใุนการใช้งานกลางแจ้ง	ดิว้ยการปีระยุกตใ์ช้
ทำุ่นลอยนำ�าจาก	SCG	Floating	Solar	Solutions	ทำี�
สามารถึปีระกอบและขนย้ายได้ิง่าย	ซึี�งเดิิมทีำออกแบบ
มาเพื่่�อรองรับแผงโซีลาร์เซีลล์	จึงสามารถึมั�นใจไดิ้
ในค์วามแข็งแรงทำนทำานในการใช้งานกลางแจ้งภายใต้
แสงแดิดิจัดิตลอดิทัำ�งวัน	และคุ์ณสมบัติในการลอยตัว
อีกทัำ�งยังผลิตจากพื่ลาสติกทีำ�มีคุ์ณสมบัติเป็ีน	Food	Grade

ปีลอดิภัยต่อระบบนิเวศัใต้นำ�า	มีอายุการใช้งานยาวนาน
ถึึง	25	ปีี	แล้วยังสามารถึนำาไปีรีไซีเค์ิลต่อไดิ้อีกดิ้วย	

	 นอกจากตัวทุ่ำนเองแล้ว	ยังมีการพัื่ฒนาส่วนของแขน
ทีำ�ย่�นออกจากปีากทุ่ำน	สำาหรับดัิกกวาดิขยะจำานวนมาก
ให้เข้ามาส่วนหน้าปีากทุ่ำน	เม่�อปีระกอบกับกระแสนำ�า
ทีำ�กระเพ่ื่�อมตลอดิเวลา	ทัำ�งหมดิจะช่วยผลักให้ปีระต่ทุ่ำน
เปีดิิออก	และดินัขยะเขา้ไปีเกบ็ดิา้นในทำุน่ไดิอ้ยา่งมี
ปีระสิทำธิภาพื่
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	 ป่ีจจุบัน	ทุ่ำนกักขยะลอยนำ�ารุ่น	2	นี�	ถ่ึกติดิตั�งและใช้งาน
บริเวณปีากแม่นำ�า	ช่วยปี้องกันขยะรั�วไหลลงส่่ทำะเล
ได้ิแล้วกว่า	71	ตันด้ิวยทุ่ำนกักขยะ	37	ชุดิ	ใน	17	จังหวัดิ
ทำั�วปีระเทำศัไทำย	เช่น	ระยอง	เพื่ชรบุรี	สุราษ์ฎร์ธานี	
สงขลา	พื่ังงา	กระบี�	เปี็นต้น	และจะถึ่กติดิตั�งทำั�วปีาก
แม่นำ�าระยองเพิื่�มอีก	10	จุดิ	ซึี�งสอดิปีระสานกับโค์รงการ
“ชุ่มชุน LIKE (ไรุ่้) ขยะ”	ทีำ�ต้องการสร้างวัฒนธรรม
การบริโภค์	และค์ัดิแยกขยะตั�งแต่ต้นทำางไปีจนถึึง
ปีลายทำาง	ทีำ�ได้ิรับค์วามร่วมม่อจากทุำกภาค์ส่วนในชุมชน
เปี็นอย่างดิี
	 นอกจากนี�	ทุ่ำนกักขยะลอยนำ�า	ยังเป็ีนนวัตกรรมทีำ�ได้ิรับ
การจดิอนุสิทำธิบัตร	สาขาวิทำยาการทำี�เกี�ยวข้องกับ
การปีระดิิษ์ฐ์์	ในปีี	2563	ดิ้วยเอกลักษ์ณ์ดิ้านกลไก
การทำำางานของทำุ่นกักขยะ	ซีึ�งมีบานพื่ับเปีิดิ-ปีิดิไดิ้
ตามกระแสนำ�า	ทำำาให้ขยะไม่สามารถึหลุดิรอดิออกไปีได้ิ
เม่�อกระแสนำ�าเปีลี�ยนทำิศั	ช่วยเพื่ิ�มปีระสิทำธิภาพื่ใน
การกักเก็บขยะในแหล่งนำ�าไดิ้จริง	

	 เม่�อนวัตกรรมทีำ�ดีิสอดิปีระสานกับค์วามปีรารถึนาดีิ
จากทำุกภาค์ส่วนเพ่ื่�อให้ชุมชนเติบโตและพัื่ฒนา
อย่างดิีต่อไปี	 นอกจากผลลัพื่ธ์ทำี�เห็นเปี็นร่ปีธรรม
อยา่งขยะทำี�ลดิการเล็ดิลอดิลงแหล่งนำ�าและท้ำองทำะเล
โดิยทำุ่นกักขยะ	และค์ุณค์่าใหม่ของขยะทำี�เกิดิจาก
การหมุนเวียนใช้ผ่านการรีไซีเคิ์ล	ผลปีระโยชน์ทีำ�เกิดิขึ�น
กับชุมชนระยองยังเปี็นเร่�องของสภาพื่เศัรษ์ฐ์กิจ	
การทำอ่งเทำี�ยวและสิ�งแวดิลอ้ม	ทีำ�จะยอ้นกลบัมาสรา้ง
ค์วามสุขให้ชาวระยองไดิ้อย่างยั�งย่น
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