
INNOVATION THAT’S REAL

นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อทุกความเป็นไปได้ISSUE 01 I 2022 INNOVATION THAT’S REAL



	 สวััสดีีผู้้�อ่่าน	All	Around	Plastics	ทุุกทุ่าน	

	 ปีีทุี�ผู้่านมาเปี็นอ่ีกปีีทุี�เรามอ่งเห็็นควัามเปีลี่ี�ยนแปีลี่งขอ่งโลี่กในทุางทุี�วัิวััฒน์ข้�น	
เราเห็็นการใช้�งานนวััตกรรมกับช้ีวัิตปีระจำำาวัันอ่ย่างเปี็นร้ปีธรรมจำนกลี่ายเปี็น
ส่วันห็น้�งขอ่งช้ีวัิต	พร�อ่มกันนั�น	เรายังเห็็นควัามพยายามขอ่งผู้้�คนทุี�จำะถนอ่มรักษา
โลี่กใบนี�ไวั�ตราบนานเทุ่านาน

	 ปีระเดีน็การพ้ดีถง้ในเร่�อ่งสิ�งแวัดีลี่�อ่มแลี่ะภาวัะการเปีลี่ี�ยนแปีลี่งสภาพภ้มอิ่ากาศ
ถ้กพ้ดีถ้งจำนกลี่ายเปี็นนโยบายภาพให็ญ่่ระดีับโลี่ก	สำาห็รับในปีระเทุศไทุยเอ่ง	
เอ่สซีีจำี	เคมิคอ่ลี่ส์	ห็ร่อ่	SCGC	ก็เปี็นผู้้�นำาในดี�านการนำานวััตกรรมแลี่ะเทุคโนโลี่ยี
เข�ามาช่้วัยลี่ดีปัีญ่ห็าสิ�งแวัดีลี่�อ่ม	ตั�งแต่ในระดัีบอ่งค์กร	พันธมิตร	ชุ้มช้นทีุ�อ่ย่้รายรอ่บ
แลี่ะปีระช้าช้นคนไทุย	ดีังเช้่นทุี�เราจำะบอ่กเลี่่าในคอ่ลี่ัมน์	Cover	Story	เร่�อ่งราวั
จำากปีก	แลี่ะเร่�อ่งราวัโครงการทุี�ผู้่านมาทุี�เราจำำาเปี็นต�อ่งร่วัมสร�างจำิตสำาน้กเร่�อ่ง
ควัามยั�งย่นไปีพร�อ่มกัน

	 แผู้นการในกระบวันการผู้ลี่ิต	แลี่ะการพัฒนาผู้ลี่ิตภัณฑ์์อ่ย่างเม็ดีพลี่าสติก	
เปี็นอ่กีเร่�อ่งห็ลัี่กทุี�	SCGC	ลี่งมอ่่ทุำาเพ่�อ่เป็ีนห็น้�งในแผู้นงานสร�างสิ�งแวัดีลี่�อ่มตั�งแต่
จำุดีเริ �มต�น	ในคอ่ลี่ัมน์	Sustainability	 เราจำ้งบอ่กเลี่่าเร่ �อ่งราวัขอ่งพลี่าสติก
พอ่ลี่ิโพรพลิี่นีไห็ลี่ตัวัสง้	กับคณุสมบัตทิุี�พฒันาข้�นเพ่�อ่ควัามแข็งแรง	ทุนแรงกระแทุก
แลี่ะทุี�สำาคัญ่ค่อ่	ลี่ดีการใช้�เม็ดีพลี่าสติกลี่ง	รักโลี่กมากข้�น

	 เช้่นเดีียวักันกับในคอ่ลี่ัมน์	Team	Up	ทุี�เราจำะไดี�เห็็นการปีระสานควัามร่วัมม่อ่
ระห็วั่างอ่งค์กรขอ่ง	SCGC	แลี่ะบริษัทุ	ไทุย	โซีลี่่าร์	เอ่็นเนอ่ร์ยี�	จำำากัดี	(มห็าช้น)
ผู้้�เช้ี�ยวัช้าญ่ในเร่�อ่งพลี่ังงานแสงอ่าทุิตย์	เพ่�อ่พัฒนานวััตกรรมแผู้งโซีลี่าร์สำาห็รับ
การใช้�งานในปีระเทุศไทุย	แลี่ะส่งเสริมการใช้�พลี่ังงานสะอ่าดี

	 เราห็วัังว่ัาปีีนี�จำะเปี็นปีีทุี�ทุุกคนจำะไดี�รวัมพลี่ัง	ลี่งม่อ่ช่้วัยโลี่กกันคนลี่ะเลี่็กลี่ะน�อ่ย	
เพราะเราเช้่�อ่วัา่	ควัามรว่ัมมอ่่รว่ัมใจำขอ่งทุุกคนกอ่่ให็�เกดิีพลี่งัยิ�งให็ญ่	่ทุี�จำะทุำาให็�โลี่ก
ก�าวัเดีินต่อ่ไปีอ่ย่างสดีใส	แลี่ะยังคงเปี็นบ�านแสนรักห็ลี่ังให็ญ่่ห็ลี่ังนี�สำาห็รับทุุกคน
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เกี่ยวกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC)
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์ หรืือ SCGC เป็็นผู้้�นำ�นวััตกรืรืมิเคมิีภััณฑ์์ครืบวังจีรื
เพืื่�อควั�มิยัั่�งยืั่นรื�ยั่ใหญ่่ของไทยั่และในภ้ัมิิภั�คอ�เซีียั่น ครือบคลุมิก�รืผู้ลิต
ขั�นต�น (โอเลฟิินส)์ ไป็จีนถึึงขั�นป็ล�ยั่ ได้�แก ่เมิด็้พื่ล�สตกิหลกัทั�ง 3 ป็รืะเภัท
คือ พื่อลิเอทิลีน พื่อลิโพื่รืพิื่ลีน และพื่อลิไวันิลคลอไรืด์้ รืวัมิถึึงผู้ลิตภััณฑ์์สำ�เร็ืจีร้ืป็

About SCG Chemicals (SCGC)
SCG Chemicals, or SCGC, is a leader in sustainable chemical innovations
and manufacturing in Thailand and ASEAN that offers a full range 
of petrochemical products ranging from upstream production of olefins
to downstream production of 3 main plastics resins: polyethylene, 
polypropylene, and polyvinyl chloride including finished products

บทควั�มิและทัศนะที�พื่ิมิพื่์ลงใน ‘All Around Plastics’ เป็็นควั�มิคิด้เห็น
และคำ�แนะนำ�ของผู้้�ป็รืะพื่ันธ์์ มิิได้�มิีส่วันเกี�ยั่วัข�องกับ SCGC แต่อยั่่�งใด้

The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ are those of 
the writers and do not necessarily reflect the policy of SCGC

Letter to Editorial
ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร

Email : SCGchemicals@scg.com

Website : www.scgchemicals.com/allaroundplastics
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	 หลายทศวรรษท่�ผ่่านมา	การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	หรือ	Climate	Change	
เป็นท่�ประจัักษ์ในสายตาและกิจัวัตรของทุกคน	ชััดเจันตั�งแต่อุณหภูมิของโลกท่�สูงข้�น	หรือ
ฤดูกาลท่�แปรปรวนตลอดทั�งปีทั�วทุกภูมิภาคของโลก	นั�นทำาให้ผู่้คนได้ตระหนักถึึงเรื�องน่�	
และม่การปรับกิจัวัตรประจัำาวันให้ถึนอมโลกมากยิ�งข้�น	จันอาจักล่าวได้ว่า	การดูแลสิ�งแวดล้อม
กลายมาเปน็จัติสำานกึรว่มของผู่ค้นทั�วทกุมมุโลกไปแลว้	ไมว่า่จัะเปน็ในชัวิ่ตสว่นตวั	ไปจันถึงึ
ในระดับองค์กรท่�ต่างมองหาโซลูชัันท่�เป็นมิตรกับโลกไปพร้อมกับคุณภาพชั่วิตท่�ด่ข้�นของ
คนในสังคม	

	 ผู่้ประกอบการในวงการพลาสติกเอง	 ไม่ว่าจัะเป็นผู่้ผ่ลิต	ผู่้ข้�นรูป	 ไปจันถึึงเจั้าของ
แบรนด์สินค้า	ต่างก็เป็นตัวแปรสำาคัญท่�จัะชั่วยทำาให้โลกและชั่วิตของผู่ ้คนด่ข้ �นได	้
เอสซ่จั่	เคมิคอลส์	หรือ	SCGC	จัึงได้นำาทักษะ	ความรู้	ความเข้าใจั	มาต่อยอดสร้างสรรค์
เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลย่ท่�จัะเป็นตัวเลือกให้ผู่้ประกอบการในวงการได้เลือกสรรวัสดุ
ท่�ทั�งคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อมไปพร้อมกัน	

นวััตกรรม
และเทคโนโลยีี
แนวัทางลดปััญหา
ส่ิ่�งแวัดล้อมในแบบ
ฉบับของผู้้้ผู้ล่ต
เพ่ื่�อควัามยัี�งยืีน
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 การดููแลสิ่่�งแวดูล้อม สิ่ามารถเร่�มต้้นไดู้ต้้�งแต้่การเลือกใช้้
ว้สิ่ดูุที่่�ต้้นที่าง ซึ่่�งหน่�งในว่ธี่การน้�นก็คืือ การใช้้ที่ร้พยากรที่่�ม่อยู่
อย่างจำำาก้ดูให้เก่ดูคืุณคื่าสิู่งสิุ่ดู หรือก็คืือเพ่�มประสิ่่ที่ธี่ภาพของ
เม็ดูพลาสิ่ต้่ก เพื�อให้สิ่ามารถลดูปร่มาณการใช้้เม็ดูพลาสิ่ต้่ก
ในการข่�นรูปช้่�นงานลงไดู้ โดูยย้งคืงคืวามแข็งแรงของช้่�นงาน
ไดู้เช้่นเดู่ม ซึ่่�งนอกจำากจำะเป็นการลดูการใช้้ที่ร้พยากรแล้ว 
ย้งช้่วยลดูพล้งงานในการผล่ต้และการขนสิ่่งลงไดู้อ่กดู้วย 
เป็นการช่้วยลดูการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจำกสู่ิ่ช้้�นบรรยากาศไปในต้้ว
ยกต้้วอย่างเช่้น เม็ดูพลาสิ่ต้่กจำาก SMX™ Technology ท่ี่�ม่
คืวามแข็งแรงเป็นพ่เศษ สิ่ามารถนำาไปผล่ต้เป็นช้่�นงานไดู้
หลากหลาย ต้้�งแต้่ถ้งบรรจำุสิ่ารเคืม่ขนาดูใหญ่่ (IBC) ฟิิล์ม
เพื�องานอุต้สิ่าหกรรม ไปจำนถ่งฝาขวดูนำ�าอ้ดูลม หรือ เม็ดูพลาสิ่ต่้ก

 SCGC™ PP P1085J สิ่ำาหร้บผล่ต้ช้่�นสิ่่วนรถยนต้์ ต้อบเที่รนดู์
ยานยนต้์นำ�าหน้กเบา เพื�อลดูการใช้้พล้งงานในการข้บเคืลื�อน 
 
 นอกจำากน้�นแล้ว การเลือกใช้้เม็ดูพลาสิ่ต้่กเกรดูที่่�ผ่าน
การร้บรอง SCG Green Choice ฉลากสิ่่นคื้าเพื�อโลก ที่่�พ่สิู่จำน์
แล้วว่าม่คุืณสิ่มบ้ต้่ที่่�เป็นม่ต้รก้บสิ่่�งแวดูล้อม อ้างอ่งมาต้รฐาน 
ISO 14021 เพื�อเป็นต้้วช่้วยเลือกไดู้อย่างดู่ เช่้น SCGC™ PE Wax
เกรดู LP1040T สิ่ารเพ่�มประส่ิ่ที่ธ่ีภาพการข่�นรูปพลาสิ่ต่้ก ท่ี่�ช่้วยลดู
ของเสิ่ย่ในกระบวนการข่�นรปูแบบ Injection ไดูอ้ยา่งนอ้ย 10% 
และ SCGC™ HDPE เกรดู H112PC เมด็ูพลาสิ่ต้ก่ HDPE สิ่ดู่ำา
 สิ่ำาหร้บที่่อแรงดู้นสิู่ง ซึ่่�งช้่วยลดูปร่มาณการใช้้เม็ดูพลาสิ่ต้่ก
คือมพาวนดู์ไดู้อย่างน้อย 10% เป็นต้้น

วััสดุุต้้นทาง ท่�เป็็นมิิต้รกัับสิ�งแวัดุล้้อมิ
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ล้ดุกัารป็ล้ดุป็ล้่อยกั๊าซเรือนกัระจกั 
ดุ้วัยกัารเล้ือกัใช้้พล้ังงาน

 การเลือกใช้้พล้งงานในระดู้บอุต้สิ่าหกรรม สิ่ามารถที่ำาไดู้
หลายว่ธ่ี ม่ต้้�งแต่้การเคืลือบเต้าเผาอุต้สิ่าหกรรมท่ี่�ช่้วยเพ่�ม
ประส่ิ่ที่ธ่ีภาพให้ก้บเต้าเผาให้ม่ประส่ิ่ที่ธ่ีภาพการผล่ต้สูิ่งข่�น โดูย
ใช้้เชื้�อเพล่งน้อยลงดู้วยนว้ต้กรรมจำาก emisspro® เป็นการช่้วยลดู
การปลอ่ยกา๊ซึ่คืารบ์อนไดูออกไซึ่ดูแ์ละกา๊ซึ่ไนโต้รเจำนออกไซึ่ดู์
สิู่่ส่ิ่�งแวดูล้อมไดู้ หรือการห้นมาใช้้พล้งงานสิ่ะอาดูจำาก SCGC 
Floating Solar Solutions หรือโซึ่ลาร์ฟิาร์มลอยนำ�า นว้ต้กรรมท่ี่�
เปล่�ยนพื�นท่ี่�ผ่วนำ�าท่ี่�ว่างเปล่า อย่างบ่อเก็บนำ�าในโรงงานอุต้สิ่าหกรรม
ให้กลายเป็นพื�นท่ี่�ท่ี่�ผล่ต้พล้งงานไฟิฟ้ิาไดู้ อ่กท้ี่�งย้งที่ำาหน้าท่ี่�
เหมือนร่มกำาบ้งช่้วยลดูการระเหยของนำ�าไดู้อ่กดู้วย น้บไดู้ว่าเป็น
นว้ต้กรรมที่่�เพื�อต้อบโจำที่ย์พล้งงานสิ่ะอาดู สิ่ามารถรองร้บ
การผล่ต้กระแสิ่ไฟิฟ้ิาในระดู้บกลางจำนถ่งระดู้บใหญ่่

 นอกจำากการเลือกว้สิ่ดูุที่่ �เป็นม่ต้รก้บสิ่่ �งแวดูล้อมแล้ว
การจำ้ดูการพลาสิ่ต้่กใช้้แล้วที่่ �ปลายที่างผ่านการร่ไซึ่เคื่ล
ต้ามหล้กเศรษฐก่จำหมุนเว่ยน (Circular Economy) ก็เป็นเรื�อง
ที่่�นว้ต้กรรมเขา้มามส่ิ่ว่นช้ว่ยอยา่งมาก ที่้�งช้ว่ยลดูประมาณขยะ
พร้อมก้บลดูการใช้้ที่ร้พยากรใหม่ในเวลาเดู่ยวก้น ผ่านนว้ต้กรรม
ภายใต้้แบรนด์ู SCGC GREEN POLYMER™ พลาสิ่ต่้กท่ี่�เป็นม่ต้ร
กบ้สิ่่�งแวดูลอ้ม โดูยม่การร่ไซึ่เคื่ลเป็นหน่�งโซึ่ลูช้้น เร่�มต้้นต้้�งแต้่
การออกแบบบรรจำุภ้ณฑ์์ให้สิ่ามารถนำาไปร่ไซึ่เคื่ลไดู้อย่างม่
ประสิ่่ที่ธี่ภาพ ผ่านการสิ่ร้างสิ่รรคื์พลาสิ่ต้่กเพื�อบรรจำุภ้ณฑ์์ 
Mono-Material ไปจำนถง่การรไ่ซึ่เคืล่พลาสิ่ต้ก่ใช้แ้ล้ว พลาสิ่ต้ก่
ที่่�ผ่านการคื้ดูแยกประเภที่อย่างถูกต้้องให้กลายเป็นเม็ดู
พลาสิ่ต้่กร่ไซึ่เคื่ลคืุณภาพสิู่ง (High-Quality Post-Consumer 
Recycled Resin: PCR) สิ่ว่นพลาสิ่ต่้กแบบที่่�รไ่ซึ่เคืล่ต้อ่ไดูย้าก
จำะถูกนำาไปผ่านกระบวนการ Advanced Recycling ให้กลายเป็น
ว้ต้ถดุูบ่ต้้�งต้น้ (Recycled Feedstock) สิ่ำาหรบ้โรงงานปโิต้รเคืม่
เพื�อนำากล้บมาผล่ต้เป็นเม็ดูพลาสิ่ต้่กใหม่ไดู้

‘รีไซเคิิล้’ กัระบวันกัารป็ล้ายทางท่�ต้้อง
เร่�มิคิิดุต้ั�งแต้่ต้้นทาง เพ่�อให้้เกัิดุกัาร
ห้มิุนเวัียนอย่างยั�งยืน



COVER STORY7

สุดุท้าย ต้้องเร่�มิต้้นจากัมิือทุกัคิน

 คืวามสิ่ำาเร็จำของการดูำาเน่นก่จำการโดูยคืำาน่งถ่งส่ิ่�งแวดูล้อม 
นอกเหนือจำากผลท่ี่�ว้ดูไดู้ดู้วยจำากต้้วเลขผ่านกระบวนการที่ำางานแล้ว
ย้งเป็นเรื�องของห้วใจำของทีุ่กคืนที่่�ไดู้เป็นสิ่่วนหน่�งในการช้่วย
ปกปักร้กษาโลกใบน่�ให้ย้งคืงอยู่ต่้อไปในสิ่ภาพดู่ไดู้อ่กแสิ่นนาน
ผ่านคืวามถน้ดูท่ี่�ม่ในแต่้ละต้้วบุคืคืล ร่วมก้นก้บ SCGC ในการนำา
องคื์คืวามรู ้ดู้านนว้ต้กรรมที่่�ไม่หยุดูพ้ฒนาเพื �อสิ่ร้างสิ่้งคืม
ที่่�ย้ �งยืน ต้่อช้่ว่ต้โลกใบน่�ให้อยู ่ก้บลูกหลานอย่างสิ่มบูรณ์
ไปอ่กแสิ่นนาน

เทคิโนโล้ย่ดุิจิทัล้ เคิรื�องมิือล้ดุป็ัญห้า 
เพ่�มิคิวัามิยั�งยืนระห้ว่ัางกัระบวันกัารผลิ้ต้

 การนำาเที่คืโนโลยดู่จ่ำท่ี่ล้ อยา่ง AI Supervisory for Energy 
Analytics หน่�งในแพลต้ฟิอร์มเพื�อการบร่หารจำ้ดูการพล้งงาน 
เน้นการลดูการใช้้พล้งงานให้น้อยที่่�สิุ่ดู โดูยย้งคืงประสิ่่ที่ธี่ภาพ
ประสิ่่ที่ธี่ผลการผล่ต้ให้ดู่ที่่�สิุ่ดู โดูยเป็นการรวมชุ้ดูข้อมูลเพื�อ
นำามาประมวลผล ช้ว่ยในการประเมน่การต้ดู้สิ่น่ใจำ และสิ่ามารถ
คืวบคืุมกระบวนการผล่ต้ไดู้ง่ายและม่ประสิ่่ที่ธี่ภาพมากข่�น 
ซึ่่�งการที่่�สิ่ามารถวางแผนการที่ำางานลว่งหนา้จำากการวเ่คืราะห์
ข้อมูลไดู้น้�นจำะที่ำาให้สิ่ามารถลดูการใช้้พล้งงานในกระบวนการผล่ต้
และไม่สิู่ญ่เสิ่่ยพล้งงานโดูยไม่เก่ดูประโยช้น์ น้บว่าช้่วยลดู
ก๊าซึ่เรือนกระจำกที่่�จำะปลดูปล่อยออกสิู่่โลกไดู้อ่กที่าง
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	 องค์์การอนามััยโลกหรือ	WHO	ประเมัินสถิิติิอุบััติิเหติุบันท้้องถินน	ว่่าประเท้ศไท้ย
อย่่ท้่ �อันดัับั	9	ของโลก	และเป็นอันดัับัท้่�	1	ในเอเชี่ย	โดัยเฉพาะในชี่ว่งเท้ศกาลท้่�ผู้่้ค์น
จำำาเป็นติ้องขับัรถิยาว่	ๆ	หรือเดัินท้างไกลกลับับั้าน	ยิ �งเป็นชี่ว่งท้่ �เกิดัการเส่ยชี่ว่ิติ
จำากการโดัยสารรถิยนติ์เพ่�มัมัากข้�นเป็นประจำำาทุ้กปี

	 นว่ัติกรรมัจำึงเป็นหนึ�งในเค์รื�องมัือท้่�มั่ส่ว่นชี่ว่ยเสริมัสร้างค์ว่ามัปลอดัภััยให้กับัผู้่้ค์น	
เชี่นเดั่ยว่กันกับัอุบััติิเหติุบันท้้องถินนท้่�เรื�องของอุปกรณ์์และส่ว่นประกอบัของรถิยนติ์
เป็นส่ว่นสำาค์ัญท้่�ท้ำาให้ผู้่้ผู้ลิติชีิ�นส่ว่นยานยนติ์ติระหนักถิึงการออกแบับั	 และเร่งสร้าง
การพฒันาสนิค์า้และผู้ลิติภัณั์ฑ์์ให้มัค่์ณุ์สมับัตัิด้ิัานค์ว่ามัปลอดัภััยท่้�สง่ข้�น	เพ่�อการใช้ีรถิ
ใชี้ถินนของผู้่้ขับัข่�เองและเพ่�อนร่ว่มัท้าง

พอลิิโพรพิลิีน
ทนแรงกระแทก
สููงพิเศษ เพ่�อ
ความปลิอดภััย
ของผูู้�โดยสูาร
รถยนต์์
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	 เอสซีีจีี	 เคมิิคอลส์	หรืือ	SCGC	จีึงรื่วมิมิือกัับบรืิษััท	
แกัรืนด์์	สยามิ	คอมิโพสิต	จีำากััด์	หรืือ	GSC	ในกัารืพัฒนา
เมิด็์พลาสตกิั	SCGC™	PP	P765J	สำาหรืบัชิ้ิ�นสว่นรืถยนต	์ที�จีะ
ชิ้่วยสรื้างความิปลอด์ภััยให้กัับผู้้ ้ขัับขัี �และผู้้ ้โด์ยสารื	โด์ย
เมิ็ด์พลาสตกิัตวันี�จีะนำาไปขัึ�นรืป้เปน็ชิ้ิ�นสว่นแผู้งปรืะตด้์า้นขัา้ง
รืถยนต์	(Door	trims)	แผู้งควบคุมิคอนโซีลรืถยนต์	(Instrumental	
panel)	และกัันชิ้นหน้า-หลัง	(Front-rear	bumper)

เม็็ดพลาสติิก SCGC™ PP P765J กับงานชิ้ิ�นส่วนรถยนติ์

	 เทคโนโลยีขัองเม็ิด์พลาสติกัชิ้นิด์ใหม่ินี�มีิความิพิเศษัมิากัขึั�น
ในคุณสมิบัติขัองกัารืทนแรืงกัรืะแทกัส้งเป็นพิเศษั	(Ultra	high	
impact	resistance)	และสามิารืถไหลตัวได้์ดี์	(High	flow)		จึีงเหมิาะ
อย่างยิ�งที�จีะนำามิาทำาเป็นชิิ้�นส่วนรืถยนต์ในส่วนที�จีำาเป็นต้องรัืบ
แรืงกัรืะแทกัส้ง	ทั �งภัายนอกัและภัายในห้องโด์ยสารื	ด์้วย
ความิสามิารืถในกัารืยืด์ตัวได้์มิากัขึั�น	(High	elongation)	ชิิ้�นส่วน
มิีความิเหนยีว	ไมิห่กััเปรืาะหรือืแตกังา่ย	(Ductile)	จีงึเปน็ปจัีจัีย
ที�ชิ้่วยลด์อากัารืบาด์เจี็บขัองผู้้้ขัับขัี�และผู้้้โด์ยสารืจีากัอุบัติเหตุ
ได์้เป็นอย่างด์ี
 
	 ความิปลอด์ภััยรืะหว่างกัารืใชิ้้รืถใชิ้้ถนนอีกัปรืะกัารืนึงคือ	
ความิปลอด์ภััยรืะหว่างกัารืใช้ิ้งานภัายในห้องโด์ยสารื	เม็ิด์พลาสติกั
ชิ้นิด์นี�มีิสารืปรืะกัอบอินทรีืย์รืะเหยง่ายในรืะดั์บตำ�า	(Low	Volatile	
Organic	Compounds:	VOCs)	และอย้่ในเกัณฑ์์ที�ปลอด์ภััย
ต่อสุขัภัาพและอนามิัยขัองผู้้้โด์ยสารื	จึีงสามิารืถใชิ้้งานขัึ�นรื้ป
เป็นแผู้งควบคุมิคอนโซีลรืถยนต์			และอุปกัรืณ์อื�น	ๆ 	ในห้องโด์ยสารื
ทำาให้ผู้้้ขัับขัี�และผู้้้โด์ยสารืใชิ้้งานได์้อย่างสบายใจี
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	 เทรืนด์ผ์ู้้ป้รืะกัอบกัารืยานยนต์ยคุใหมิก่ัำาลงัมิองหาชิิ้�นสว่น
รืถยนต์ที�มินีำ�าหนักัเบา	เพื�อตอบโจีทย์ด์า้นสิ�งแวด์ล้อมิในกัารืลด์
กัารืปลด์ปล่อยกั๊าซีเรืือนกัรืะจีกัออกัส้่ชิ้ั�นบรืรืยากัาศตั�งแต่
ขัั�นตอนกัรืะบวนกัารืผู้ลิตไปจีนถึงกัารืใชิ้้งานบนท้องถนน	

	 เม็ิด์พลาสติกัชิ้นิด์ใหม่ินี�ด์้วยกัารืใช้ิ้งานสัด์ส่วนพลาสติกั
มิากัขัึ�นแต่ยังคงความิแข็ังแรืงเท่าเดิ์มิ	 จึีงตอบโจีทย์ชิ้ิ�นส่วน
รืถยนต์รุ่ืนใหม่ิที�ออกัแบบให้มีินำ�าหนักัเบาลง	แต่ยังคงปรืะสิทธิิภัาพ
กัารืใชิ้้งานได์้ด์ีเท่าเด์ิมิหรืือมิากักัว่าเด์ิมิ	เรืียกัว่าตอบทั�งเทรืนด์์
ยานยนต์นำ�าหนักัเบา	(Lightweight)	พรื้อมิกัับลด์พลังงาน
ในกัารืขัับเคลื�อนรืถยนต์	(Energy	saving)	ในเวลาเด์ียวกััน

เม็็ดพลาสติิก SCGC™ PP P765J 
กับเทรนด์ผู้้�ประกอบการยานยนติ์
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	 ในมุิมิมิองขัองผู้้้ปรืะกัอบกัารืผู้ลิตชิิ้�นส่วนรืถยนต์	กัารืใช้ิ้งาน
เม็ิด์พลาสติกั	SCGC™	PP	P765J	กัับงานชิิ้�นส่วนรืถยนต์	ยังเป็น
ส่วนหนึ�งที�ชิ้่วยลด์ปริืมิาณกัารืใช้ิ้สารืเพิ�มิกัารืรัืบแรืงกัรืะแทกั	
(Impact	modifier)	ลงถึง10%	ในสินค้าพอลิโพรืพิลีนคอมิพาวนด์์
	(PP	compound)	ทำาใหผู้้้ผู้้ลติเกัดิ์ความิได์เ้ปรืยีบในกัารืแขัง่ขััน
ด์า้นกัารืคา้	โด์ยเฉพาะในแงก่ัารืลด์ตน้ทนุกัารืผู้ลติ	และสามิารืถ
ควบคุมิต้นทุนได์้ด์ียิ�งขัึ�น

	 ในส่วนขัอง	SCGC	เอง	เรืามุ่ิงมัิ�นที�จีะพัฒนาสินค้าพอลิโพรืพิลีน
เรืซีินคุณภัาพส้ง	(Specialty	PP	resins)	เพื�อตอบโจีทย์เทรืนด์์
และความิตอ้งกัารืขัองอุตสาหกัรืรืมิยานยนต์อย้เ่สมิอ	พรือ้มิกัับ
กัารืนำานวัตกัรืรืมิล่าสุด์เขั้ามิาสรื้างผู้ลิตภััณฑ์์ที�สอด์รืับกัับ
กัารืใชิ้้งานขัองทุกักัลุ่มิล้กัค้า	ตั�งแต่ผู้้้ปรืะกัอบกัารืไปจีนถึง
ผู้้ ้บรืิโภัคปลายทาง	 เพื �อสรื้างความิมิั �นใจีให้ผู้้ ้บรืิโภัคใน
กัารืใชิ้้ชิ้ีวิตปรืะจีำาวัน

สำาหรับผู้้�ท่�สนใจเม็็ดพลาสติิก SCGC™ PP P765J หรือนวัติกรรม็พลาสติิกเพ่�อชิิ้�นส่วนรถยนต์ิของทาง SCGC
สาม็ารถติิดต่ิอได�โดยติรงท่� automotive@scg.com
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	 แนวคิิด	ESG	ถููกนำ�ม�ใช้้อย่่�งกว้�งขว�งในก�รบริห�รองค์ิกรและดำ�เนินธุุรกิจในยุ่คิท่ี่�
คิว�มย่่�งยื่นคืิอห่วข้อหล่ก	โดย่คิรอบคิลุม	3	ด้�นหล่ก	ได้แก่	E	-	Environmental	หรือ	สิิ่�งแวดล้อม
	S	-	Social	หรือ	ส่ิ่งคิม	และ	G	-	Governance	หรือ	บรรษ่ัที่ภิิบ�ล	ซ่ึ่�งเอสิ่ซ่ึ่จ่	เคิมิคิอลส์ิ่หรือ	
SCGC	ได้ม่ก�รข่บเคิลื�อน	ESG	ผ่่�นก�รออกนโย่บ�ย่และก�รลงมือดำ�เนินก�รม�อย่่�งต่่อเนื�อง
 
	 สิ่ิ�งสิ่ำ�คิญ่ที่่�จะที่ำ�ใหเ้กดิผ่ลลพ่ธุท์ี่่�ดอ่ย่่�งย่่�งย่นืได	้จง่เป็น็เรื�องของคิว�มรว่มมอืรว่มใจ
ของที่กุภิ�คิสิ่ว่น	เพ่�อมุง่สิู่ก่�รเป็น็	‘ธุรุกจิเคิมภ่ิณ่ฑ์์เพ่�อคิว�มย่่�งย่นื’	ของ	SCGC	ซึ่่�งสิ่ะที่อ้น
ผ่่�นนว่ต่กรรมสิ่ินคิ้�	บริก�ร	และโซึ่ลูช้่นต่่�ง	ๆ	ที่่�ต่อบโจที่ย่์ผู่้บริโภิคิและอุต่สิ่�หกรรม
ไป็พร้อมก่บก�รต่ระหน่กถู่งสิ่ิ�งแวดล้อมเป็็นสิ่ำ�คิ่ญ

	 เร�ไดร้บ่เกย่่รติ่จ�ก	คุุณธนวงษ์์ อารีรัีีชชกุุล	ป็ระธุ�นเจ้�หน�้ที่่�บรหิ�ร	และกรรมก�ร
ผู่้จ่ดก�รใหญ่	เอสิ่ซึ่่จ่	 เคิมิคิอลสิ่์	ม�เล่�ให้เร�ฟัังถู่งวิสิ่่ย่ที่่ศน์	มุมมอง	และเสิ่้นที่�งของ	
SCGC	ผ่่�นกุญแจสิ่ำ�คิ่ญที่่�เรีย่กว่�	ESG	เพ่�อนำ�พ�องคิ์กร	ป็ระเที่ศไที่ย่	และโลกให้เดิน
หน้�ต่่อไป็ได้อย่่�งย่่�งย่ืน

ESG กุุญแจ
สู่่�ความยั่่�งยั่ืน
เปิิดปิระตู่โลกุใบใหม�
กุ่บกุารแกุ้ไข
วิกุฤตูโลกุ
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ESG มีีความีสำำาคัญต่่อการดำำาเนิินิธุุรกิจในิปััจจุบัันิต่่อเน่ิ�องไปัจนิถึึงอนิาคต่อย่่างไร

	 คุุณธนวงษ์์	: อย่่างท่ี่�เราเห็น็กัันที่กุัวัันน่�ตั้ั�งแต่ั้ภาพรวัมให็ญ่่
ของที่ั �งโลกั ปััญ่ห็าสิ่่ �งแวัดล้อมสิ่่งผลกัระที่บให็้เห็็นอย่่าง
ต่ั้อเน่�อง อย่่างภาวัะฉุุกัเฉุ่นด้านภูม่อากัาศ (Climate Emergency)
ห็ร่อที่รัพย่ากัรธรรมชาตั้่ที่่�ม่แตั้่จะขาดแคลนลง ห็ร่ออย่่างใน
ช่วั่ตั้ปัระจำาวัันท่ี่�เราจะตั้้องเผช่ญ่กัับปััญ่ห็ารอบด้าน ไม่วั่าจะ
เป็ันมลพ่ษ ส่ิ่งผลต่ั้อไปัถึึงปััญ่ห็าสัิ่งคม ปัฏ่ิเสิ่ธไม่ได้เลย่ว่ัาเช่�อมโย่ง
กัับกั่จวััตั้รของทีุ่กัคนอย่่างแที่้จร่ง

 SCGC ในฐานะภาคธุรกั่จซึ่ึ�งเปั็นสิ่่วันห็นึ�งของสิ่ังคม 
เราดำาเน่นธุรกั่จด้วัย่แนวัที่าง ESG ผ่านนโย่บาย่ตั้่าง ๆ
ในโครงกัารที่่�ผา่นมาอย่่างตั้อ่เน่�อง ที่ั�งห็มดน่� เพ่�อมุ่งสิ่รา้งสิ่รรค์
เศรษฐกัจ่ สิ่งัคม และสิ่่�งแวัดลอ้มท่ี่�ย่ั�งย่น่ ที่ั�งยั่งเปัน็ภาพสิ่ะที่อ้น
ให็้เห็็นถึึงกัารดำาเน่นธุรกั่จและกัำากัับดูแลกั่จกัารภาย่ใน
ที่่ � โปัร่งใสิ่คำานึงถึึงผลกัระที่บตั้่อผู้คนรอบด้าน ESG จะช่วัย่
ที่ำาให็้สิ่ามารถึขับเคล่�อนองค์กัร ควับคู่ไปักัับกัารดูแลโลกั
ให็้น่าอยู่่มากัขึ�นได้
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นิโย่บัาย่หรือแผนิดำำาเนิินิงานิ
ต่ามีแนิวทาง ESG ของ SCGC
เปั็นิอย่่างไรบั้าง

	 คุุณธนวงษ์์	:	SCGC มุ่งสิู่่กัารเปั็น ‘ธุรกั่จเคม่ภัณฑ์์เพ่�อ
ควัามย่ั �งย่่น’ ที่่ �ขับเคล่ �อนด้วัย่ ESG โดย่กัารใช้นวััตั้กัรรม
ไม่วั่าจะเปั็นด้านสิ่่นค้า บร่กัาร ห็ร่อโซึ่ลูชันตั้่าง ๆ  ที่่�เปั็นม่ตั้รกัับ
สิ่่�งแวัดล้อม

	 เร่ิ่�มต้้นจาก	E – ด้านสิ่่�งแวัดล้อม เราใช้ควัามเช่�ย่วัชาญ่
ด้านนวััตั้กัรรมเป็ันเคร่�องม่อในกัารพัฒนาส่ิ่นค้า บร่กัาร และโซึ่ลูชัน
ตั้่าง ๆ ที่่�ตั้อบกัับควัามตั้้องกัารของผู้บร่โภค และอุตั้สิ่าห็กัรรม 
ที่่�เป็ันม่ตั้รกัับสิ่่�งแวัดล้อมไปัพร้อมกััน ย่กัตัั้วัอย่่างผล่ตั้ภัณฑ์์
สิ่ำาคญั่ของเราอย่่าง SCGC GREEN POLYMER™ ซึ่ึ�งมโ่ซึ่ลชูนั
ครบ 4 ด้าน ได้แกั่ Reduce เราคำานึงถึึงตั้ั �งแตั้่ตั้้นที่าง
ในสิ่าย่กัารผล่ตั้ ด้วัย่กัารออกัแบบเม็ดพลาสิ่ตั้่กัพร้อมกัับ
เที่คโนโลย่่กัารผล่ตั้ท่ี่�ใช้เม็ดพลาสิ่ต่ั้กัน้อย่ลง แต่ั้ยั่งคงปัระส่ิ่ที่ธ่ภาพ

ในกัารใช้งานไวั้อย่่างครบครันห็ร่อด่กัวั่าเด่ม  Recyclable 
เราค่ดตั้่อเน่�องไปัจนถึึงปัลาย่ที่างของผล่ตั้ภัณฑ์์จากัพลาสิ่ต่ั้กั 
ที่่�จำาเปั็นจะตั้้องสิ่ามารถึนำามาร่ไซึ่เค่ลห็มุนเวั่ย่นกัลับมาเปั็น
เม็ดพลาสิ่ตั้่กัให็ม่ได้ ห็ร่อกัลาย่เปั็นวััตั้ถึุด่บตั้ั�งตั้้นสิ่ำาห็รับธุรกั่จ
เคม่ภัณฑ์์ได้ ซึึ่�งก็ันับเป็ันโซึ่ลูชันด้าน Recycle ของเราด้วัย่เช่นกััน
และสิุ่ดที่้าย่ Renewable เปั็นกัารนำาวััตั้ถึุด่บที่างธรรมชาตั้่
มาเปั็นวััตั้ถึุด่บที่่�ใช้ในกัารผล่ตั้ เปั็นกัารลดกั๊าซึ่เร่อนกัระจกั
ที่่�จะถึูกัปัล่อย่ออกัสิู่่สิ่่�งแวัดล้อม 
 นอกัจากัน่�ย่ังม่กัารนำาเที่คโนโลย่่ด่จ่ทัี่ลเข้ามาใช้ ช่วัย่ลด
กัารใชพ้ลงังาน ตั้อบโจที่ย์่ที่างธุรกัจ่และโลกัไปัพร้อม ๆ  กััน และ
ที่่�สิ่ำาคัญ่ย่ังเปั็นกัารตั้อบลูกัค้าที่่�ใสิ่่ใจด้านสิ่่�งแวัดล้อมอ่กัด้วัย่

	 ในส่ว่นของ	S	- ดา้นสิ่งัคม เราให็ค้วัามสิ่ำาคญั่ตั้อ่บคุลากัร
ทุี่กัภาคส่ิ่วัน ตัั้�งแต่ั้พนักังาน ซึึ่�งเป็ันบุคคลสิ่ำาคัญ่ในกัารขับเคล่�อน
องค์กัรให็้เด่นไปัข้างห็น้าได้ โดย่จะดูแลเพ่�อให็้แน่ใจวั่าทีุ่กัคน
เห็็นเปั้าห็มาย่และที่่ศที่างในกัารขับเคล่�อนแนวัที่าง ESG 
ไปัพร้อมกัับองค์กัร สิ่่วันกัารอยู่่ร่วัมกัับภาคชุมชนกั็เปั็นเร่�อง
ที่่�สิ่ำาคัญ่ กัารที่่�จะดูแลและที่ำาให็้ชุมชนเตั้่บโตั้ไปัพร้อมกัับเรา 
SCGC กั็พร้อมสิ่นับสิ่นุนทีุ่กัโครงกัารที่่�เปั็นปัระโย่ชน์ตั้่อสิ่ังคม
และชุมชน เช่น เว็ับแอปัพล่เคชัน KoomKah ช่วัย่เห็ล่อธนาคารขย่ะ
ในชุมชน ห็ร่อโครงกัารถุึงนมกู้ัโลกั ซึึ่�งให้็ควัามรู้กัับเด็กั ๆ ให้็รู้ว่ัา
ถึุงนมโรงเร่ย่นที่่ �เด็กั ๆ ด่ �มนั �นสิ่ามารถึนำากัลับมาแปัรรูปั
เปั็นผล่ตั้ภัณฑ์์ที่่�สิ่ามารถึนำากัลับมาใช้ให็ม่ได้ 

	 และสุ่ดท้้ายท้่�	G	– ด้านธรรมาภ่บาล เปั็นเร่�องที่่� SCGC 
ยึ่ดห็ลักัด้านควัามโปัร่งใสิ่มาอย่่างต่ั้อเน่�องและย่าวันานและจะย่งั
ย่ึดห็ลักัน่�ตั้่อไปั
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	 คุุณธนวงษ์์	:	ผมเช่�อว่ัาควัามร่วัมม่อระห็ว่ัางภาคส่ิ่วันต่ั้าง ๆ
ม่ส่ิ่วันสิ่ำาคัญ่ ไม่ว่ัาจะเป็ันภาครัฐ ภาคเอกัชน ห็ร่อองค์กัรต่ั้าง ๆ
ห็ากัมก่ัารขบัเคล่�อนไปัพรอ้มกัันกัจ็ะเกัด่เปัน็แรงกัระเพ่�อมที่่�จะ
ผลักัดันโครงกัารต่ั้าง ๆ ให้็เกั่ดขึ�นเปั็นรูปัธรรมได้อย่่างรวัดเร็วั
และม่ปัระสิ่่ที่ธ่ภาพ 

 SCGC พร้อมที่่�จะขับเคล่�อน ESG ไปักัับองค์กัรตั้่าง ๆ 
เราเช่�อวัา่กัารที่ำางานรว่ัมกัันจะเปัน็ปัระโย่ชนกั์ับทัี่�งปัระเที่ศ และ
กัารดูแลปััญ่ห็าสิ่่�งแวัดล้อม เราทีุ่กัคนม่เปั้าห็มาย่เด่ย่วักััน 
ค่อ กัารสิ่่งตั้่อโลกัที่่�ย่ั�งย่่นน่าอยู่่ตั้่อไปัให็้กัับคนรุ่นห็ลังจึงเปั็น

ห็น้าที่่�ของคนรุ่นเรา ในกัารที่่�จะวัางแผนงาน นโย่บาย่ และ
ใชค้วัามเช่�ย่วัชาญ่ในมอ่มาสิ่รรสิ่รา้งรปูัแบบกัารดำาเนน่ธรุกัจ่ที่่�
คำานงึถึึงที่ั�งเร่�องเศรษฐกัจ่ สิ่งัคม และสิ่่�งแวัดลอ้มอย่่างรอบดา้น
แม้จะนับวั่าเป็ันเร่�องท้ี่าที่าย่ เพราะคำาตั้อบที่่�จะต้ั้องค้นห็าใน
กัารดำาเนน่กัารเพ่�อให็ไ้ปัถึึงเป้ัาห็มาย่ด้านควัามย่ั�งย่น่ของแต่ั้ละ
องค์กัรอาจจะแตั้กัตั้่างกัันไปั แตั้่ผลลัพธ์จากัควัามพย่าย่าม
ที่่�จะสิ่ง่ตั้อ่ควัามย่ั�งย่น่ให้็กัับผูค้นและโลกัใบน่� นบัวัา่คุม้คา่และ
เปั็นเร่�องจำาเปั็นท่ี่�จะต้ั้องตั้ระห็นักัอยู่่ในหั็วัใจของคนที่ำาธุรกั่จ 
รวัมที่ั�งในจ่ตั้สิ่ำานึกัของผู้คนยุ่คน่�ทีุ่กั ๆ คน

นิอกเหนิ่อจาก ESG แล้้ว ย่ังมีีปััย่จัย่อ่�นิใดำอีกที�จะช่่วย่ส่ำงเสำริมีในิการพััฒนิาธุุรกิจ
แล้ะโล้กใบันิี�ให้ย่ั�งย่่นิไดำ้พัร้อมีกันิไดำ้
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	 การประชุุมรัฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสัหประชุาชุาติิว่่าด้้ว่ยการเปลี่ี�ยนุแปลี่งสัภาพ
ภูมิอากาศสัมยัทีี่�	26	หรอื	COP26	นุบัเปน็ุว่าระสัำาคีญัแลี่ะพนัุธกจิรว่่มกนัุของผูู้ค้ีนุที่ั�งโลี่ก
ในุที่ศว่รรษใหม่นุี�	

	 คีว่ามร่ว่มมือร่ว่มใจจากนุานุาประเที่ศผู้่านุการจัด้งานุคีรั�งนุี�	 ถืือเป็นุคีว่ามติื�นุตัิว่	
อย่างสัูงของสัังคีมโลี่กที่ี�มีติ่อว่ิกฤติโลี่กร้อนุในุปัจจุบันุ	 ที่ี�ใกลี่้ชุิด้ผูู้้คีนุเข้ามาเป็นุลี่ำาด้ับ
กับประเที่ศไที่ยเองก็เชุ่นุกันุ	หัว่เรื �องที่ี �เราให้คีว่ามสัำาคีัญคีรอบคีลีุ่มสัถืานุการณ์์ที่ี �
สั่งผู้ลี่กระที่บต่ิอสัิ�งแว่ด้ล้ี่อมที่ั�งหมด้	 โด้ยเฉพาะการลี่ด้การปลี่ด้ปล่ี่อยก๊าซเรือนุกระจก
ออกสัู่ชุั �นุบรรยากาศ	 ซ่�งจำาเป็นุติ้องอาศัยคีว่ามร่ว่มมือของที่ั�งภาคีรัฐ	 ภาคีเอกชุนุ	
แลี่ะประชุาชุนุทีุ่กคีนุ

พลัังงานสะอาด
แลัะความร่่วมมือ
ทางเลืัอกเพ่�อยัับยัั�ง
วิกฤตโลักร้่อน
อย่ัางยัั�งยืัน
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	 ประเทศไทยปลดปล่อยก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊ประมาณ	354	
ล้านตัันคาร์บอนไดออก๊ไซด์ตัอ่ป	ีโดยท่�มาของก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊
อันดับแรก๊คือภาคพลังงาน	อย่่ท่�ราว	253	ล้านตัันคาร์บอนฯ	ต่ัอปี
ซ่�งคิดเป็น	70%	ของปริมาณก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊ทั�งหมดของไทย	
และนบัเปน็อนัดบั	20	ของประเทศท่�ปลดปลอ่ยก๊๊าซเรอืนก๊ระจก๊
มาก๊ท่�สุดุในโลก๊หรอืคิดเป็น	0.8%	ของทั�งโลก๊	จาก๊ก๊ารจัดลำาดบั
โดยองค์ก๊ร	Climate	Watch	ในปี	2561

ก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊ในเมืืองไทย :
แผนปฏิิบััติิก๊ารืเพื่่�อลดปรืิมืาณลง

	 ในสุว่นของภาคพลงังานเอง	จง่เก๊ดิเปน็หน่�งในแผนปฏิบิตััิ
ก๊ารลดก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊	พ.ศ.	2564-2573	เฉพาะในด้านพลังงาน
และขนสุ่ง	 ตัั�งเป้าหมายผ่านก๊ารเพิ�มประสุิทธิิภาพก๊ารผลิตั
ไฟฟ้า	ผลิตัไฟฟ้าจาก๊พลังงานทดแทน	 เพิ�มประสุิทธิิภาพ
ก๊ารใช้้พลังงานทดแทนในครัวเรือน	อาคาร	อุตัสุาหก๊รรมและ
ก๊ารคมนาคมขนสุ่ง	และท่�สุำาคัญคือ	ก๊ารเพิ�มสัุดสุ่วนของพลังงาน
หมุนเว่ยนเข้ามาร่วมในก๊ารใช้้งานไฟฟ้าให้ได้มาก๊ท่�สุุด
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	 บริษััท	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ย่�	จำาก๊ัด	(มหาช้น)	หรือ	TSE	
ม่จุดมุ่งหมายเพื�อสุร้างพลังงานสุะอาด	รองรับความตั้องก๊าร
ใช้้งานพลังงานทั�งในประเทศ	และครอบคลุมภ่มิภาคเอเช้่ย
ตัะวันออก๊เฉ่ยงใตั้	 โดยม่วิสุัยทัศน์ด้านพลังงานหมุนเว่ยน	
ประก๊อบกั๊บความแข็งแก๊ร่งด้านธุิรกิ๊จพลังงานแสุงอาทิตัย์ท่�ม่
มาอย่างยาวนาน	นับเป็นศัก๊ยภาพช้ั�นนำาท่�ช้่วยขับเคลื�อนให้
ประเทศไทยและภ่มิภาคเล็งเห็นความสุำาคัญของพลังงาน
ท่�มาจาก๊ธิรรมช้าตัิ	 ไปพร้อมก๊ับก๊ารพัฒนานวัตัก๊รรมให้ม่
ประสุิทธิิภาพทัดเท่ยมก๊ับยุคสุมัยและนานาช้าตัิ

Thai Solar Energy และ SCGC  
รืาก๊ฐานสู่่�ความืยั�งยืนของพื่ลังงาน
ทดแทน

 ดร.แคทลีีน มาลีีนนท์ ประธานกรรมการ บริษััท ไทย
โซลี่าร์ เอ็็นเนอ็ร์ยี� จำำากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นเก๊่�ยวก๊ับ
ก๊ารเปล่�ยนแปลงสุภาพภม่อิาก๊าศไวว้า่	“Climate	Emergency	
เป็นเรื�องท่�สุำาคัญอย่างยิ�งในขณะท่�โลก๊นั�นร้อนข่�นทุก๊วัน	เราเชื้�อว่า
สุิ�งท่�เราทำาอย่่จะทำาให้สุภาวะโลก๊ร้อนนั�นด่ข่�น	และก๊ารลด
ก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊ท่�โลก๊ม่มาก๊ข่�นเรื�อย	ๆ 	เป็นสิุ�งท่�เราให้ความสุำาคัญ
และตัิดตัามด่แลมาโดยตัลอด”

	 เช้น่เดย่วกั๊นก๊บัเอสุซจ่	่เคมคิอลสุ	์หรอื	SCGC	ท่�เช้่�ยวช้าญ
ด้านนวัตัก๊รรมวัสุดุพลาสุตัิก๊และวิศวก๊รรม	เพื�อมุ่งสุ่่ก๊ารเป็น
“ธิุรก๊ิจเคม่ภัณฑ์์เพื�อความยั�งยืน”	จ่งคิดค้นและออก๊แบบ
ทุ่นลอยนำ�าสุำาหรับประก๊อบและตัิดตัั�งโซลาร์ฟาร์มบนพื�นท่�
ผิวนำ�าได้	ด้วยข้อด่ท่�ความแข็งแรงทนทานตั่อสุภาวะอาก๊าศ
ท่�แปรปรวนตัลอดทั�งปี	และใช้้งานได้จริงในภาคอุตัสุาหก๊รรม
จาก๊จุดน่�จ่งขยายตั่อไปเป็นผลิตัภัณฑ์์โซลาร์ฟาร์มลอยนำ�า
ครบวงจร	หรือ	SCGC	Floating	Solar	Solutions
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 ดร.สุุรชา อ็ุดมศัักดิ� ประธานเจำ้าหน้าที�สุายงาน
นวััตกรรม แลีะรอ็งผู้้้จำัดการใหญ่่ New Business เอ็สุซีจำี 
เคมิคอ็ลีส์ุ ได้ก๊ล่าวถึ่งจุดเริ�มตั้นของนวัตัก๊รรมท่�จะช้่วยยับยั�ง
วิก๊ฤตัโลก๊ร้อนในครั�งน่�ไว้ว่า	“ทาง	SCGC	พิจารณาว่าเราม่โซล่ชั้น
หรอือะไรท่�ตัอบโจทยส์ุงัคมไดบ้า้ง	จง่ไดม้องเหน็วา่ประเทศไทย
เป็นประเทศเก๊ษัตัรก๊รรม	และสุิ�งท่�มาก๊ับเก๊ษัตัรก๊รรมก๊็คือ
อ่างเก๊็บนำ�าและเขื�อน	ซ่�ง	SCGC	ม่องค์ความร่้ด้านพลาสุตัิก๊
และสุามารถึข่�นรป่พลาสุตักิ๊เปน็รป่แบบตัา่ง	ๆ 	ได	้เพราะฉะนั�น
จ่งคิดว่าน่าจะม่ประโยช้น์หาก๊ผลัก๊ดันเรื�องก๊ารทำาโซลาร์ฟาร์ม
ลอยนำ�าบนผิวนำ�าท่�ว่างเปล่า	จ่งเป็นจุดเริ �มตั้นว่าทำาไมเรา
ถึ่งสุนใจในเรื�องน่�”

SCGC Floating Solar Solutions
โซล่ชัันพื่ลังงานหมืุนเวียนเพื่่�อลด
ก๊ารืปล�อยก๊๊าซเรืือนก๊รืะจก๊อย�างยั�งยืน

	 อุปก๊รณ์ทุ่นลอยนำ�าของ	SCGC	นอก๊จาก๊จุดเด่นท่�ตััวเนื�อ
ผลิตัภัณฑ์์พัฒนาจาก๊ความถึนัดเฉพาะทางด้านพลาสุติัก๊	โดยเลือก๊
ใช้้เม็ดพลาสุตัิก๊ท่ �ม่	UV	Stabilizer	 เพิ �มความทนทานตั่อ
ก๊ารใช้้งานก๊ลางแจ้งแล้ว	ยังพัฒนาคุณสุมบัติัของทุ่นให้ครอบคลุม
ตัั�งแตั่ก๊ารรองรับก๊ารตัิดตัั�งหลาก๊หลายร่ปแบบ	ก๊ารใช้้งานท่�
ทนแดดทนฝนทนคลื�น	ก๊ารด่แลรัก๊ษัาท่�ทำาได้ง่าย	รวมทั�งเป็นมิตัรกั๊บ
สุิ�งแวดลอ้ม	โดยใหม้พ่ื�นท่�เปดิบนผวินำ�าก๊วา่	30%	และสุามารถึ
นำาวัสุดุไปร่ไซเคิลได้ตั่อไป

	 ดร.แคทล่น	ให้ความคิดเห็นเพิ�มเตัิมว่า	“Floating	Solar	
Solutions	ท่�ด่ท่�สุุดในประเทศไทยตัอนน่�	บอก๊ตัรง	ๆ 	ว่าคำาตัอบ
ของเราคือ	SCGC	เพราะในแง่ของ	Supplier	ในก๊ารทำาทุ่นลอยนำ�า
ท่�จะตัิดแผงโซลาร์บนนั�น	ในแง่ของก๊ารออก๊แบบของ	SCGC	
ม่ความแข็งแรง	ทนทาน	อย่ก่๊ลางแจ้งได้	เปน็ท่�มาของก๊ารเลอืก๊
สุ่วนประก๊อบทุ่นโซลาร์จาก๊	SCGC”

	 ก๊ารลดก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊ในประเทศไทยย่อมตั้องก๊าร
ความร่วมมือร่วมใจจาก๊ทุก๊ภาคสุ่วน	ตัั�งแต่ัภาครัฐ	ผ้่ประก๊อบก๊าร
ผ่้ผลิตั	 เจ้าของก๊ิจก๊าร	ไปจนถึ่งภาคประช้าช้นท่�ตัื�นตััวและ
พร้อมเร่ยนร้่ก๊ารใช้้งานพลังงานสุะอาด	และท่�สุำาคัญคือ	หน่วยงาน
ผ่้ให้บริก๊ารพร้อมคำาปร่ก๊ษัาในเรื�องก๊ารใช้้พลังงานหมุนเว่ยน	
เพื�อค้นหาโซล่ชั้นท่�ตัอบความต้ัองก๊ารท่�แตัก๊ต่ัางกั๊นตัามรายบุคคล	

	 เพย่งเทา่น่�ก๊ส็ุามารถึเดนิหนา้สุ่เ่ปา้หมายลดก๊ารปลดปลอ่ย
ก๊๊าซเรือนก๊ระจก๊สุุทธิิของประเทศไทยในระยะ	2	ท่�ตั้องก๊าร
ให้เหลือเพ่ยง	111-139	ตัันคาร์บอนฯ	ภายในปี	2573	จนไป
สุิ�นสุดุท่�ป	ี2593	ดว้ยความตัก๊ลงปาร่สุก๊ำาหนดใหป้ระเทศท่�รว่ม
ลงนามปลอ่ยก๊๊าซเรอืนก๊ระจก๊สุทุธิิเปน็ศน่ย	์(Net	Zero)	ซ่�งเปน็
เป้าหมายของโลก๊ไปพร้อมก๊ัน

	 “สุิ�งท่�เราทุก๊คนช้่วยก๊ันได้	คือใช้้พลังงานให้คุ้มค่า	และ
ลดก๊ารใช้้พลังงานโดยไม่จำาเป็น	ซ่�งสุามารถึทำาได้เลย	เริ�มวันน่�
คือวันท่�ด่ท่�สุุด	ไม่ตั้องรอวันพรุ่งน่�”	ดร.สุุรช้า	ก๊ล่าวทิ�งท้าย
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	 พลาสติิกล้วนเก่ �ยวพันกับวิถี่ชี ่ว ิติของผู้้ ้คนในฐานะวัสดุุสำาหรัับผู้ลติิอปุกรัณ์์
ที่่�ชี่วยอำานวยความสะดุวกรัอบดุ้าน	ปรัะโยชีน์สำาคัญที่่�ไดุ้จากการัใช้ีงานผู้ลิติภััณ์ฑ์์จาก
พลาสติกิจึงเป็นเร่ั�องความที่นที่าน	และการัใช้ีงานที่รััพยากรัไดุ้อย่างคุม้ค่าจนกว่าจะหมดุ
อายุการัใชี้งาน	

SCGC™ PP P945J 
พลาสติิกพอลิโพร-
พิลีนไหลติัวสูง
ลดของเสียจาก
กระบวนการผลิติ
เพ่�อโลกที่ี�ยั�งยืน
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	 นอกจากความค้�มค่าในม้มของผู้้�บริิโภคแล้�ว	ในม้มของผู้้�ผู้ลิ้ต
เองก็เป็็นสิิ่�งท่ี่�ไม่ควริมองข�ามด้�วยเช่่นกัน	ยกตัวอย่างเช่่น	การิล้ด้
ป็ริิมาณการิผู้ล้ิตช่ิ�นงานที่่�ไม่ผู้่านมาตริฐานให้�เห้ล้ือน�อยที่่�สิ่้ด้	
ห้ริือแม�แต่ในกริะบวนการิจัด้เก็บแล้ะขนสิ่่งสิ่ินค�า	ซึ่่�งต�องม่
การิจดั้เกบ็ท่ี่�ด้เ่พืื่�อเล้่�ยงไมใ่ห้�สิ่นิค�าเกดิ้ความเสิ่ย่ห้ายจนต�องที่ิ�ง
ไป็อย่างเป็ล่้าป็ริะโยช่น์		โด้ยเฉพื่าะกับชิ่�นงานพื่ล้าสิ่ติกขนาด้ให้ญ่่
อยา่งถัังนำ�าขนาด้	200	ล้ติริ	กล้อ่งเกบ็ของขนาด้ให้ญ่	่ห้รืิอแม�แต่
เก�าอ่�พื่ล้าสิ่ติก	ซ่ึ่�งวิธ่ีการิจัด้เก็บแล้ะขนส่ิ่งจำาเป็็นจะต�องวางซึ่�อนทัี่บ
ข่�นไป็เป็็นช่ั�นในโกดั้งเพืื่�อป็ริะห้ยัด้พื่ื�นที่่�	แต่นั�นก็อาจที่ำาให้�พื่บ

ป็ัญ่ห้าริอยขาว	(Stress	Whitening	Mark)	ซึ่่�งเกิด้จากนำ�าห้นัก
จากการิกด้ที่ับที่่�มากจนเกินไป็	
 
	 เอสิ่ซึ่่จ่	 เคมิคอล้สิ่์	ห้ริือ	SCGC	ได้�สิ่ังเกตถั่งป็ัญ่ห้าจาก
สิ่ภาพื่การิจัด้เก็บพื่ริ�อมกับขนส่ิ่งท่ี่�เกิด้ข่�นน่�	แล้ะได้�พ้ื่ด้ค้ย	ริวมถ่ัง
ที่ำางานริ่วมกันกับล้้กค�าอย่างใกล้�ช่ิด้	จ่งได้�เริิ �มต�นพื่ัฒนา
เม็ด้พื่ล้าสิ่ติกเกริด้ให้ม่ที่่ �จะตอบโจที่ย์ผู้้ �ข ่ �นริ้ป็พื่ล้าสิ่ติก
ในด้�านน่�มากยิ�งข่�น	โด้ยเฉพื่าะกับเรืิ�องริอยขาวของความเส่ิ่ยห้าย
จากการิวางซึ่�อนที่ับในขั�นตอนการิจัด้เก็บสิ่ินค�า
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เม็็ดพลาสติิกที่่�ให้้คุุณสม็บััติิที่ั�งด้านคุวาม็แข็็งแรงสูงและยัังคุงคุวาม็เห้น่ยัว

 SCGC™	PP	P945J	เป็็นเม็ด้พื่ล้าสิ่ติกป็ริะเภที่	Polypropylene
Block	Copolymer	ที่่ � เห้มาะกับการิผู้ล้ิตสิ่ินค�าป็ริะเภที่
กล่้องเก็บของขนาด้ให้ญ่่	แล้ะอ้ป็กริณ์ท่ี่�ใช่�ในครัิวเรืิอน	ซ่ึ่�งข่�นร้ิป็
ด้�วยกริะบวนการิฉ่ด้	(Injection	Molding)	ด้�วยค้ณสิ่มบัติที่่�
ไห้ล้ตัวด้่	ม่ด้ัช่น่การิไห้ล้	(Melt	Flow	Rate:	MFR)	อย้่ที่่�	65	กริัม
ต่อ	 10	นาที่่	 เห้มาะกับการิข่�นริ้ป็ด้�วยเคริื�องฉ่ด้ความเร็ิวสิ่้ง
(High-speed	Injection	Machine)	ที่ำาให้�สิ่ามาริถัฉ่ด้ข่�นริ้ป็ช่ิ�น
งานขนาด้ให้ญ่่	ห้รืิอท่ี่�ม่ความซัึ่บซึ่�อนได้�ด่้แล้ะง่ายยิ�งข่�น	ช่่วยล้ด้
ป็ริิมาณสิ่ินค�าที่่�ไม่สิ่มบ้ริณ์ในกริะบวนการิผู้ล้ิต	พื่ริ�อมกับช่่วย
ล้ด้ค่าใช่�จา่ยที่่�อาจต�องเสิ่ย่ไป็จากสิ่นิค�าเห้ล้า่น่�	แล้ะเมื�อใช่�เวล้า
ในการิฉ่ด้ข่�นริ้ป็สิ่ินค�าล้ด้ล้ง	ก็เป็็นการิช่่วยเพื่ิ�มป็ริะสิ่ิที่ธีิภาพื่
ในการิผู้ล้ิตได้�อ่กที่างห้น่�ง
 
	 ความโด้ด้เด่้นของค้ณสิ่มบัติเม็ด้พื่ล้าสิ่ติกอย่้ท่ี่�การิผู้สิ่มผู้สิ่าน
ค้ณสิ่มบัติท่ี่�ล้งตัวริะห้ว่างความแข็งแริง	(Stiffness)	แล้ะการิที่น

แริงกริะแที่ก	(Impact	Strength)	สิ่ามาริถัช่่วยล้ด้การิเกิด้ริอยขาว
(Stress	Whitening	Mark)	ที่่�มักพื่บจากการิเก็บสิ่ินค�าด้�วย
การิซึ่�อนทัี่บห้ล้ายชั่�นเป็็นเวล้านาน	โด้ยผู่้านการิที่ด้สิ่อบการิที่นแริง
กริะแที่กด้�วยวิธี่การิ	Drop	Test	ที่่�ความสิ่้ง	4	เมตริแล้ะที่ด้สิ่อบ
การิเกิด้ริอยขาวจากการิซึ่�อนสิ่ินค�า	10	ช่ั�น	แล้ะริับนำ�าห้นักที่่�	
25	กิโล้กริัม	เป็็นเวล้า	1	เด้ือน
 
	 อ่กป็ริะการิห้น่�งท่ี่�ที่ำาให้�	SCGC™	PP	P945J	เป็็นเม็ด้พื่ล้าสิ่ติก
ที่่�เป็น็มิตริต่อที่ั�งสิิ่�งแวด้ล้�อม	ผู้้�ผู้ล้ติ	แล้ะผู้้�ใช่�งาน	อยา่งคริบถั�วน
นั�นก็เพื่ริาะม่ค้ณสิ่มบัติที่่�สิ่ามาริถันำาไป็ข่�นริ้ป็สิ่ินค�าที่่�สิ่ามาริถั
สัิ่มผัู้สิ่กับอาห้าริแล้ะนำ�าดื้�มได้�อย่างป็ล้อด้ภัย	เนื�องจากป็ริาศจาก
สิ่าริกล้้่มพื่าที่าเล้ที่	(Phthalate)	ซึ่่�งเป็็นพื่ิษต่อริ่างกาย	รัิบริอง
ด้�วยมาตริฐานริะดั้บโล้กจาก	FDA,	EU10/2011,	GB	Standard,	
RoHS,	REACH	แล้ะ	Packaging	&	Packaging	Waste	
(94/62/EC)
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สำาห้รับัผูู้้ท่ี่�สนใจการใช้้งานผู้ลิติภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิก SCGC™ PP P945 สาม็ารถสอบัถาม็รายัละเอ่ยัดและคุุณสม็บััติิ
เพ่�ม็เติิม็ได้ที่่� general_plastics@scg.com

	 “พื่ล้าสิ่ติกเกริด้น่�มค่ณ้สิ่มบัตทิี่่�ด่้	สิ่ามาริถันำาไป็ใช่�ใน
การิผู้ล้ิตสิ่ินค�าพื่ล้าสิ่ติกขนาด้ให้ญ่่ได้�ด้่	สิ่ามาริถัฉ่ด้
เต็มแมพ่ื่มิพื่ไ์ด้�งา่ย	โด้ยเฉพื่าะสิิ่นค�าที่่�มค่วามซัึ่บซึ่�อนของ
แม่พื่ิมพื่์อย่างถัังเก็บนำ �า	แล้ะสิ่ังเกตได้�ว ่าช่่วยล้ด้
การิแตกจากการิขนสิ่่งได้�”

คุุณ R.V. Ramanan
Assistant General Manager
บรัิษััที่	KGM	Industries	จำากัดุ	

	 “ผู้มร้ิ�ส่ิ่กป็ริะทัี่บใจในค้ณสิ่มบัติของเม็ด้พื่ล้าสิ่ติกให้ม่
น่�เป็็นอย่างมาก	ขณะเด้่ยวกันก็ริ้�สิ่่กยินด้่ที่่�ได้�ริ่วมเป็็น
สิ่่วนห้น่�งในการิพื่ัฒนาในคริั�งน่�ริ่วมกันกับที่าง	SCGC	
ในการิให้�ข�อม้ล้ที่่�ม่ป็ริะโยช่น์กับที่างที่่มพื่ัฒนาจนได้�
ผู้ล้ล้ัพื่ธี์ออกมาเป็็นเม็ด้พื่ล้าสิ่ติกที่่�ตอบความต�องการิ
ของอ้ตสิ่าห้กริริมมากยิ�งข่�น”

คุุณ Sonu Shewakramani
Group	Managing	Director
บริัษััที่	Suntrac	International	จำากัดุ
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	 เมื่่�อปลายปี	 2021	ที่่�ผ่่านมื่า	คำำาว่่า	COP26	กลายมื่าเป็นหััว่เรื่่�องสำำาคำัญที่่�ผ่้�คำน
พููดถึึงกันเป็นอย่างมื่าก	ที่ั�งในแว่ดว่งรื่ะดับภาคำรื่ัฐ	องคำ์กรื่เอกชน	หัรื่่อแมื่�กรื่ะที่ั�งผ่้�คำน
ในสำังคำมื่เองก็ตามื่
 
	 COP26	หัร่ื่อ	The	26th	Session	of	the	Conference	of	the	Parties	ค่ำอการื่ปรื่ะชมุื่
สำมัื่ชชาปรื่ะเที่ศภาคำ่อนุสำัญญาสำหัปรื่ะชาชาติว่่าด�ว่ยการื่เปล่�ยนแปลงสำภาพูภ้มื่ิอากาศ	
คำรื่ั�งที่่�	 26	ซึ่ึ�งเป็นการื่ปรื่ะชุมื่เพู่�อหัารื่่อ	 แลกเปล่�ยนข้�อมื่้ล	 เพู่�อนำาไปสำ้่การื่แก�ปัญหัา
สำิ�งแว่ดล�อมื่และสำภาพูภม้ื่อิากาศในรื่ะดบัโลก	โดยจะจดัข้้�นที่กุป	ีแตถ่ึก้หัยดุพัูกไปในป	ี2020	
เน่�องจากสำถึานการื่ณ์์การื่รื่ะบาดข้องโคำว่ิด	 19	 ก่อนจะกลับมื่าจัดงานข้้�นอ่กคำรื่ั�งเมื่่�อ
เด่อนพูฤศจิกายนข้องปี	2021	ที่่�ผ่่านมื่า	ณ์	 เมื่่องกลาสำโกว์่	ปรื่ะเที่ศสำกอตแลนด์	 โดยมื่่
ผ่้�นำาปรื่ะเที่ศต่าง	ๆ	เข้�ารื่่ว่มื่เก่อบ	200	ปรื่ะเที่ศ

COP26
การประชุุม
จากความร่วมมือ
ของทุุกชุาติิ
เพื่่�อโลกทุ่�ยั่่�งยั่ืน
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	 การประชุุม	COP26	 เม่ �อปีที่่ �ผ่ ่านมา	ได้้ม่การสร้าง
แนวนโยบายและเป้าหมายร่วมกันระด้ับโลก	ในหัวเร่ �อง
การเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เพ่�อนำาไปสู่การสร้างภาค
ปฏิิบัติิสำาหรับแติ่ละประเที่ศติ่อไป

	 โด้ยม่นโยบายสำาคัญที่่�ประกอบด้้วย	4	แนวที่าง	ได้้แก่	
(1)	การปลด้ปล่อยก๊าซเร่อนกระจกสุที่ธิิเป็นศูนย์ให้ได้้ภายใน
ปี	2050	พร้อมกับการรักษาอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้้ �นไม่เกิน	
1.5	องศาเซลเซ่ยส	(2)	การปกป้องและฟื้้�นฟืู้ระบบนิเวศ	
(3)	การระด้มทุี่นจากประเที่ศพัฒนาแล้วเพ่�อชุ่วยเหลอ่ประเที่ศ
ที่่�เหล่อภายใติ้คำามั�นที่่�จะติ้องเด้ินที่างไปสู่เป้าหมายเพ่�อโลก
และ	(4)	การที่ำางานร่วมกันขึ้องทีุ่กภาคส่วนในสังคม

	 ในการที่่�จะที่ำาให้การปลด้ปล่อยก๊าซเร่อนกระจกสุที่ธิิ
ให้เป็นศูนย์ภายในปี	2050	นั�น	เริ�มต้ินท่ี่�การรักษาที่รัพยากรป่าไม้

อันเป็นพ่�นที่่�ม่ค่าสำาหรับการด้ำารงชุ่วิติขึ้องระบบนิเวศ	และ
การดู้ด้ซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์้ที่่�จะปลด้ปล่อยออกสู่ชุั�น
บรรยากาศ	โด้ยทีุ่กประเที่ศจะติ้องรักษาและฟื้้�นฟืู้ป่าไม้	ยุติิ
การติัด้ไม้ที่ำาลายป่า	พร้อมกันกับที่่�ประเที่ศพัฒนาแล้วอย่าง
ญ่�ปุ่นจะชุ่วยสนับสนุนเงินทีุ่นเพ่�อชุ่วยลด้การปลด้ปล่อย
ก๊าซคาร์บอนในภูมิภาคเอเชุ่ย	

	 ก๊าซม่เที่น	 ค่ออ่กสาเหติุขึ้องปัญหาก๊าซเร่อนกระจก	
สหรฐัอเมรกิาจง้ร่วมกนักบัคณะกรรมธิิการยุโรปในการประกาศ
	‘ปฏิิญญาม่เที่นโลก’	หร่อ	Global	Methane	Pledge	โด้ยเป้าหมาย
เพ่�อลด้การปลด้ปล่อยก๊าซม่เที่นให้ได้้	30%	ขึ้องอด้่ติที่่�เคย
ปลด้ปล่อยในปี	2020	โด้ยก๊าซม่เที่นหลัก	ๆ	เกิด้จากกิจกรรม
ในภาคอุติสาหกรรม	โด้ยเฉพาะในเร่ �องการผ่ลิติพลังงาน
ที่่�ภาคนำ�ามันและก๊าซ

สรุุป COP26 : นโยบายรุะดัับชาติิส่�ภาคปฏิิบัติิของผู้่�คน

	 หันึ �งในหััว่เรื่่ �องสำำาคำัญข้องการื่ปรื่ะชุมื่คำรื่ั �งที่่ �	26	น่ �	คำ่อ	เรื่่ �องการื่รื่ักษาอุณ์หัภ้มื่ิโลกไมื่่ใหั�สำ้งข้้ �นเกิน	1.5	องศาเซึ่ลเซึ่่ยสำ	ซึ่ึ �งเป็นเป้าหัมื่าย
ใน	‘ข้�อตกลงปารื่ีสำ’	หัรื่่อ	Paris	Agreement	ที่่�เกิดข้้�นมื่าในการื่ปรื่ะชุมื่	COP21	ในปี	2015	โดยแต่ละปรื่ะเที่ศจะต�องสำรื่�างข้�อกำาหันดรื่่ว่มื่ในการื่มื่่สำ่ว่นรื่่ว่มื่
เพู่�อช่ว่ยลดการื่ปลดปล่อยก๊าซึ่เรื่่อนกรื่ะจกรื่ะดับชาติ	และจะต�องนำาเสำนอแผ่นการื่ใหัมื่่ใหั�กับที่่�ปรื่ะชุมื่ในทีุ่ก	5	ปี	ซึ่ึ�งการื่ปรื่ะชุมื่	COP26	นับเป็นคำรื่ั�งแรื่ก
ที่่�ทีุ่กปรื่ะเที่ศจะได�แถึลงนโยบายข้องตัว่เอง	เพู่�อสำรื่�างใหั�เกิดคำว่ามื่รื่่ว่มื่มื่่อรื่ะดับโลก	และเดินที่างไปสำ้่เป้าหัมื่ายที่่�ใหัญ่กว่่า	เพู่�อการื่ปลดปล่อยก๊าซึ่
เรื่่อนกรื่ะจกสำุที่ธิิเป็นศ้นย์ใหั� ได�ภายในปี	2050
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	 ในส ่วนขึ้องประเที่ศไที่ยเอง	 ในเวที่ ่ 	COP26	 ได้ ้ม ่
การประกาศเป้าหมายสำาคัญในการไปสู ่ความเป็นกลาง
ที่างคาร์บอน	หร่อ	Carbon	Neutrality	ภายในปี	2050	และ
การปลด้ปล่อยก๊าซเร่อนกระจกเป็นศูนย์	หร่อ	Net	Zero	ให้ได้้
ภายในปี	2065	ซ้�งความเป็นกลางที่างคาร์บอน	นั�นหมายความว่า
หากปลด้ปล่อยคาร์บอนได้ออกไซด์้	อันเน่�องมาจากกระบวนการ
ผ่ลิติหร่อขึ้นส่งแล้ว	จำาเป็นจะติ้องหาแนวที่างในการดู้ด้ซับให้
เที่า่กบัค่าที่่�ปลด้ปล่อยออกไป	อาจโด้ยการปลูกปา่เพิ�มเติิม	เพ่�อ
เพิ�มพ่�นที่่�ดู้ด้ซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์้	 หร่อปรับเปล่�ยน
กระบวนการผ่ลิติเพ่�อให้ปลด้ปล่อยก๊าซน้อยลง	เพ่�อให้หักลบกัน
ที่่�ค่าเป็นศูนย์	 ซ้�งจำาเป็นจะต้ิองอาศัยความร่วมม่อจากผู่้คน
ภายในประเที่ศต้ิองหันกลบัมาประเมินองค์กรหรอ่อุติสาหกรรม
ขึ้องติวัเอง	เพ่�อหาแนวที่างการจดั้การที่่�เหมาะสมกบัหนว่ยงาน
ขึ้องติน

เป้าหมายส่�ความยั�งยืนของปรุะเทศไทย
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	 ในส่วนนโยบายการปลด้ปล่อยก๊าซเร่อนกระจกเป็นศูนย์
น ับเป ็นเส ้นที่างที่ ่ �ที่ ้าที่ายมากกว ่า	 เพราะจะติ ้องมอง
การปลด้ปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์้	ทัี่�งที่างติรงและที่างอ้อม
อยา่งลก้ซ้�ง	และเปน็ระบบติลอด้ห่วงโซม่ลูคา่	เพ่�อใหก้ารจดั้การ
ครั�งใหญ่แติล่ะครั�งเกิด้ผ่ลสูงสดุ้	ตัิ�งแต่ิติน้นำ�าที่่�กระบวนการผ่ลิติ
ไปจนถึ้งปลายนำ �าที่่ �กระบวนการบริโภค	และยาวไปถึ้ง
การจัด้การขึ้ยะหลังการบริโภค

	 แนน่อนวา่	ความเปล่�ยนแปลงที่ั�งหมด้น่�ไมส่ามารถึเกดิ้ขึ้้�น
ในชุ่วงเวลาอันสั�นหร่อฉับพลันรวด้เร็ว	แติ่ติ้องอาศัยระยะเวลา

และความรว่มมอ่รว่มใจจากที่กุคนในการปรบัเปล่�ยนความคดิ้
ในการบรโิภค	ภาคอตุิสาหกรรมในการผ่ลติิ	และนโยบายระด้บั
ประเที่ศที่่�พร้อมสนับสนุนผู่ ้ประกอบการและประชุาชุน	
แล้วการเปล่�ยนแปลงด้้านสิ�งแวด้ล้อมขึ้องประเที่ศไที่ยจะ
ร่วมเด้นิไปขึ้า้งหนา้พรอ้มกบัเพ่�อนรอบโลก	ชุว่ยใหโ้ลกใบใหญ่
ผ่่นน่�ยังคงอยู่และย่นยงยาวนานไปถึ้งรุ่นลูกหลานอย่างยั�งย่น
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	 ชุุมชุน	คืือหน่วยเล็็ก	ๆ	ของสัังคืม	แต่่มีคืวามสัำาคัืญเป็็นอย่างย่�ง	เพราะชุุมชุนคืือ
กำาลั็งสัำาคัืญทีี่�ชุ่วยพัฒนาสัังคืม	ทัี่�งการเสัริมสัร้างสัมาชุ่กในสัังคืม	รวมทัี่�งแขกผู้้้มาเยือน
ที่ั�งองคื์กรที่ี�อย้ร่ายรอบชุุมชุนแล็ะนักที่่องเที่ี�ยว	ให้เต่่บโต่ไป็พร้อมกันได้้อย่างเข้มแข็ง
แล็ะยั�งยืน
	 เชุ่นเดี้ยวกันกับเอสัซีีจีี	เคืม่คือล็ส์ั	หรือ	SCGC	แล็ะวิสัาหก่จีชุุมชุน	5	แห่งทีี่�ร่วมแรง
ร่วมมือแล็ะร่วมใจีกันยกระด้ับผู้ล็่ต่ภััณฑ์์ภัายในชุุมชุนด้้วยนวัต่กรรมแล็ะเที่คืโนโล็ยี	
แล็ะด้้วยหลั็กเศรษฐก่จีหมุนเวียนทีี่�	SCGC	ด้ำาเน่นการมาโด้ยต่ล็อด้	ผู้นวกรวมเข้ากับ
อัต่ล็ักษณ์ที่้องถ่ิ่�นผู้สัมผู้สัานกับภั้ม่ป็ัญญาทีี่�สัืบที่อด้จีากรุ่นสั้่รุ่น	 ผู่้านผู้ล่็ต่ภััณฑ์์
จีากผู้้ค้ืนในชุุมชุน	ผู้ล็ด่้อกออกผู้ล็เป็น็ผู้้ป้็ระกอบการยคุืใหมท่ี่ี�ยกระด้บัรายได้ชุ้มุชุน
เพ่�อเป็็นฟัันเฟัืองสัำาหรับเศรษฐก่จีป็ระเที่ศ	 ซ่ี�งสัามารถิ่แก้ป็ัญหาแล็ะพัฒนาชุุมชุน
ส่ัวนรวมได้้ผู่้านกำาไรแล็ะรายได้้จีากการจีำาหน่ายส่ันค้ืา	 แล็ะสัามารถิ่สัร้างรายได้้ให้แก่
วิสัาหก่จีชุุมชุนได้้กว่า	7	ล็้านบาที่ต่่อป็ี
	 ซี่�งนอกจีากคืวามร่วมมือกันระหว่างวิสัาหก่จีชุุมชุน	แล็ะ	SCGC	แล็้วการสัร้าง
คืวามร่วมมือกับหน่วยงานราชุการหรือองคื์กรอื�น	ๆ 	ก็ชุ่วยเสัริมสัร้างธุุรก่จีชุุมชุน
ให้เข้มแข็ง	ขยายต่่อสั้่การพัฒนาแล็ะนวัต่กรรมในระด้ับชุาต่่ต่่อไป็

5 วิิสาหกิิจชุุมชุน
ยกิระดัับผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชุนดั้วิย
นวิัตกิรรม
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วิิสาหกิิจชุุมชุน แตนบาติกิ ผ้้าม่ด้ย้อม 
อ.บ้านฉาง จ.ร้ะยอง  

 นวััตกรรมผ้้าย้้อมครามนำ�าทะเล ท่�นำานำ�าทะเลเข้้ามา
ทดแทนการใช้้นำ�าเกลือในกระบวันการย้้อมผ้้าคราม ซ่ึ่�งส่่งผ้ล
ให้้ส่่ติดทนนานข้่�น และการทำาส่่ผ้งธรรมช้าติจากเปลือก
และใบมังคุด โดย้เชิ้ญผ้้้เช่้�ย้วัช้าญจากมห้าวิัทย้าลัย้ราช้ภััฏ
พระนคร (โครงการ ITAP) มาช่้วัย้คิดส้่ตร เป็นการนำาวััตถุุดิบ
เห้ลือใช้้ในชุ้มช้นมาส่ร้างคุณค่าและเป็นมิตร ปลอดภััย้กับ
ผ้้้บริโภัค
 นอกจากเทคนิคด้านส่่แล้วั ย้ังม่เทคนิคการกัดลาย้
และส่ร้างอัตลักษณ์บนผ้ืนผ้้า จนเกิดเป็นลาย้ “ห้งส่์เห้ิน” 
ลาย้จากห้น้าบันข้องโบส่ถ์ุวััดลุ่ม จ.ระย้องการพัฒนาเติบโต
จนควั้ารางวััลสุ่ดย้อดเครือข่้าย้องค์ควัามร้้จังห้วััดด่เด่น 
(Knowledge – Based OTOP : KBO) ระดับจังห้วััด
จากกรมการพัฒนาชุ้มช้น ปี 2562

วิิสาหกิิจชุุมชุน กิลุุ่่มทอผ้้าแสนใยคนแสนวิิถ่ี
อ.ปลุ่วิกิแด้ง จ.ร้ะยอง

 ภั้มิปัญญาท้องถุิ�นผ้นวักรวัมกับนวััตกรรมวััส่ดุด้วัย้
การนำาใบส่ับปะรด มาทำาเป็นเส่้นใย้ ทอเป็นผ้ืนผ้้าด้วัย้
ก่�กระตุก ใช้้ประโย้ช้น์ทรัพย้ากรให้้คุ้มค่าตามห้ลัก
เศรษฐกิจห้มุนเว่ัย้น เอกลักษณ์น่�การันต่ด้วัย้รางวััลช้นะเลิศ
ระดับจังห้วััด ในงานประกวัดผ้้าส่ืบส่านอนุรักษ์ศิลป์ 
ผ้า้ถุิ�นไทย้ โดย้ SCGC ส่นบัส่นุนก่�กระตกุ และอย้้ร่ะห้ว่ัาง
การนำาผ้้้เช้่�ย้วัช้าญมาพัฒนาให้้ผ้้านุ่มข้่�น และต่อย้อด
นวััตกรรมผ้ลิตภััณฑ์์จากเส่้นใย้พลาส่ติกร่ไซึ่เคิลผ้ส่ม
เส่้นใย้สั่บปะรดโดย้เสื่�อ 1 ตัวั (ต้นแบบ) ลดข้ย้ะจากแก้วั
พลาส่ติก PET/PP 114 ใบ และใบส่ับปะรด 12 ใบ
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วิิสาหกิิจชุุมชุน สร้้างอาชุ่พชุุมชุนเกิาะกิกิ 
อ.เมือง จ.ร้ะยอง

 ผ้ลิตภััณฑ์์ส่ินค้าจากข้้าวัและส่มุนไพรชุ้มช้น โดย้
แปรร้ปข้้าวัไรซึ่์เบอร่� ให้้เป็นข้นมข้้าวัไรซึ่์เบอร่�ช้นิดแท่ง
ภัาย้ใต้ช้ื�อ Rice Me (ไรซึ่์ม่) ซึ่่�งม่ท่�มาจากแนวัคิดใน
การอนุรักษ์และพัฒนาผื้นนาแปลงสุ่ดท้าย้ในมาบตาพุด 
SCGC เอง ม่ส่่วันร่วัมในการเช้ิญผ้้้เช่้�ย้วัช้าญมาช่้วัย้
ออกแบบนวััตกรรมเครื�องจักร ท่�ช้่วัย้เพิ�มกำาลังการผ้ลิต
พรอ้มกบัการเชิ้ญส่ถุาบันวิัจัย้วิัทย้าศาส่ตร์แห้่งช้าติ (วัช้.) 
พัฒนาส้่ตรผ้ลไม้ท้องถิุ�น พร้อมนำาผ้้้เช่้�ย้วัช้าญจัดทำาข้้อม้ล
โภัช้นาการ และปรับปรงุบรรจภัุัณฑ์์เพิ�มข้ด่ควัามส่ามารถุ
ในการวัางข้าย้ท่�ร้านส่ะดวักซึ่ื�อระดับประเทศ จนได้รับ
รางวััลด่เด่นชุ้มช้นสุ่ข้ภัาพด่วัิถุ่ไทย้

วิิสาหกิิจชุุมชุน กิลุุ่่มแม่บ้านทิวิลุ่ิป
ชุุมชุนเนินพยอม อ.เมือง จ.ร้ะยอง

 ข้นมเปี�ย้ะ 8 เซ่ึ่ย้น ม่ 8 ไส้่มาตรฐาน ม่จุดเด่นท่� แป้งนุ่ม
ไส่แ้นน่ โดย้ม ่SCGC เป็นพ่�เล่�ย้งในดา้นนวััตกรรมอาห้าร
ตั�งแต่การพัฒนาส่้ตรไส้่ข้นม โดย้นำาอาห้ารข้่�นช้ื�อข้อง 
จ.ระย้อง ต่อย้อดเป็น ข้นมเปี �ย้ะไส่้แกงระย้อง เช้่น
แกงห้ม้ช้ะมวัง แกงไก่กระวัาน แกงห้ม้ห้น่อส่ับปะรด 
ในส่่วันข้องคณุภัาพข้นม นวััตกรรมอาห้ารมส่่ว่ันอย้า่งย้ิ�ง
ทั�งเรื�องการพัฒนาส่้ตรยื้ดอายุ้ข้นมโดย้ไม่ใส่่ส่ารกันบ้ด 
จนได้รับมาตรฐาน อย้. และ OTOP 3 ดาวั และการผ้ลิต
 ‘ข้นมเปี�ย้ะแช้่แข้็ง’ โดย้ผ้้้เช้่�ย้วัช้าญด้านวัิศวักรรมอาห้าร
จากส่ถุาบันเทคโนโลย่้พระจอมเกล้าเจ้าคุณทห้ารลาดกระบัง
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 นอกจากน่� ย้ังได้รับควัามร่วัมมือจากส่ถุาบันวิัจัย้วิัทย้าศาส่ตร์และ
เทคโนโลย้่(วัวั.) ในโครงการ อวั.จ้างงาน ต่อย้อดผ้ลิตภััณฑ์์ไอศกร่ม
จากส่ละ เพิ�มผ้ลิตภััณฑ์์ให้้ห้ลากห้ลาย้ย้ิ�งข้่�น
 นอกจากโครงการพัฒนาผ่้านนวััตกรรมท่�ปรากฏให้้เห็้นเป็นร้ปธรรม
ผ้า่นทางวัสิ่าห้กจิช้มุช้นทั�ง 5 แห้ง่แลว้ั ทาง SCGC เอง ย้งัมก่ารจดัโครงการ
อบรมให้้ควัามร้้กับกลุ่มร้านค้าชุ้มช้นและกลุ่มวิัส่าห้กิจชุ้มช้นอย่้างส่มำ�าเส่มอ
ทั�งในรป้แบบห้้องเรย่้น และเวัริก์ช้อป โดย้ดำาเนนิการอย่้างตอ่เนื�องมาตั�งแต่
 2017 จวับจนถุ่งปัจจุบัน เพราะชุ้มช้นคือบุคคลส่ำาคัญท่�ช้่วัย้ให้้ส่ังคม
ก้าวัต่อไปได้ การส่่งเส่ริมควัามย้ั�งย้ืนผ้่านการส่ร้างงาน ส่ร้างอาช้่พ และ
ส่ร้างนวััตกรรม จ่งเป็นเห้มือนการกระตุ้นให้้เกิดการต่อย้อดพัฒนา และ
ส่ร้างชุ้มช้นเข้้มแข้็งได้อย้่างย้ั�งย้ืน

วิิสาหกิิจชุุมชุน
สลุ่ะลุ่อยแกิ้วิแลุ่ะสลุ่ะอบแห้ง
สองสลุ่ึง อ.แกิลุ่ง จ.ร้ะยอง

 จากเกษตรกรผ้้้ปล้กส่ละท่�ประส่บปัญห้าราคาส่ละ
ตกตำ�า จ่งนำาส่ละพันธุ์สุ่มาล่ มาแปรร้ปเป็น ส่ละลอย้แก้วั
และส่ละอบแห้้งช้่วัย้ย้ืดอายุ้ข้องส่ละและเพิ�มม้ลค่า 
โดย้ม่ SCGC ช่้วัย้ต่อย้อดนวััตกรรมการแปรร้ปโดย้ร่วัมกับ
ส่ถุาบันค้นควั้าและพัฒนาผ้ลิตภััณฑ์์อาห้าร (IFRPD) 
ม.เกษตรศาส่ตร์ แปรร้ปส่ละส่ด ให้้เป็นส่ละอบแห้้ง
ตอบโจทย์้คนรักส่ขุ้ภัาพ และส่ละแช่้อิ�มอบแห้ง้ เก็บรกัษา
ได้นานถุ่ง 3 เดือน และได้รับมาตรฐาน อย้. และ OTOP 
4 ดาวั 
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	 เราต่่างก็็คุ้้�นเคุ้ยก็บัชื่่�อของเมลามนี	ในฐานะภาชื่นะสำำาหรบับรรจุอุาหารด้�วยคุ้ณ้สำมบตั่ิ
ในเร่�องคุ้วามทนทานใชื่�งานได้�ยาวนาน	 มีสำีสำันลวด้ลายให�เล่อก็หลาก็หลายและราคุ้า
ย่อมเยา	จุานชื่ามเมลามีนจุึงมัก็ถููก็ใชื่�งานในคุ้รัวเร่อน	รวมไปถูึงในศููนย์อาหารที�ต่�องมี
ก็ารเวียนใชื่�ภาชื่นะอยู่สำมำ�าเสำมอ	และเม่�อผ่า่นก็ารใชื่�งานมาจุนเส่ำ�อมสำภาพแล�วมัก็ถูกู็ก็ำาจุดั้
ด้�วยก็ารเผ่าหร่อฝัังก็ลบ	เน่ �องจุาก็เมลามีนเป็นพลาสำต่ิก็ประเภทเทอร์โมเซต่ต่ิง
(Thermosetting)	 จึุงไม่สำามารถูนำาไปหลอมละลายเป็นเม็ด้พลาสำติ่ก็รีไซเคุ้ิลใหม่เหม่อน
เม็ด้พลาสำต่ิก็ประเภทอ่�น	ๆ
 
	 แต่่ในคุ้วามเป็นจุริงแล�วนั�น	เมลามีนเป็นวัสำด้้ที�สำามารถูนำาไปต่่อยอด้พัฒนาได้�อย่าง
หลาก็หลาย	และมีก็ารวิจัุยพัฒนาอยู่อย่างต่่อเน่�อง	ทั�งในด้�านก็ารปรับปร้งคุ้้ณสำมบัติ่ให�ดี้ข้�น
เพ่�อต่อบโจุทย์ผู่�ใชื่�งาน	 ไปจุนถึูงก็ารพัฒนาวิธีีก็ารรีไซเคิุ้ลให�สำามารถูนำาผ่ลิต่ภัณฑ์์เมลามีน
ที�เสำ่�อมสำภาพแล�วมารีไซเคิุ้ลเป็นผ่ลิต่ภัณฑ์์ชื่ิ�นใหม่	สำร�างคุ้้ณคุ้่าให�ตั่ววัสำด้้ได้�อย่างไม่รู�จุบ
ต่ามหลัก็เศูรษฐกิ็จุหม้นเวียน	 ไปจุนถึูงก็ารนำาข้�นรูปเป็นผ่ลิต่ภัณฑ์์ใหม่	ๆ	ที�หลาก็หลาย
เพ่�อทด้แทนก็ารใชื่�วัสำด้้ประเภทอ่�น	ๆ	

บทบาทของ
‘เมลามีน’ โฉมใหม่
ที�เป็็นมิตรในชีีวิิต
ป็ระจำำาวิันของ
ทุกคน
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 พลิิกมุุมุมุองความุเคยชิินของเมุลิามุีนจากภาชินะ
ใส่่อาหาร ส่่่การพัฒนาวัส่ดุุใหมุ่ นั�นคือ Melamine Ceramics 
หรอืในชิื�อของ ‘Melamic’ (เมุลิามุกิ) ซึ่่�งมุาพรอ้มุกบัจดุุเดุน่จาก
คุณส่มุบัติิของภาชินะที่ี�ส่วยงามุเหมุือนกับเซึ่รามุิก แติ่นำ�าหนัก
เบากว่า ใช้ิงานส่ะดุวก แลิะที่นที่านต่ิอการแติกร้าวทีี่�อาจเกิดุข่�น
จากการใชิ้งานหรือระหว่างการขนย้าย ซึ่่�งเหมุาะกับส่ถานที่ี�
ทีี่�มีุการใช้ิงานภาชินะจำานวนมุาก แลิะมีุรอบการใช้ิงานค่อนข้าง
ส่่ง อย่างศู่นย์อาหารต่ิาง ๆ ชิ่วยลิดุปริมุาณภาชินะที่ี�เส่ียหาย
แลิะติ้องที่ิ�งในแติ่ลิะปีไดุ้เป็นอย่างดุี ในปัจจุบันมุีการใชิ้งาน
ภาชินะจากวัส่ดุุเมุลิามิุกจริงแล้ิวภายในโรงอาหารของเอส่ซีึ่จี  

 ในปี 2563 มีุคนไที่ยกว่า 7 แส่นราย ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง
ส่่วนมุากคือเดุ็กเลิ็กที่ี�อายุติำ�ากว่า 5 ปี ซึ่่�งอาจมุีอันติรายถ่งขั�น
เส่ียชิีวิติไดุ้ โดุยส่าเหติุหลิักมุักเกิดุจากการรับประที่านอาหาร
แลิะนำ �าที่ ี �ปนเป้ �อนเชิ ื �อแบคที่ีเร ียอย่างเชิ ื �ออ ีโคไลิ แลิะ
ส่แติฟิิโลิค็อกคัส่ ดุ้วยเหตุินี�เองจ่งเป็นทีี่�มุาให้บริษััที่ ไที่ย เอ็มุเอฟิซีึ่
จำากัดุ ในเอส่ซีึ่จี เคมิุคอลิส์่ (SCGC) มีุการพัฒนาวัส่ดุุเมุลิามีุน 
‘Antibacterial Melamine’ ที่ี�มุีคุณส่มุบัติิยับยั�งการเติิบโติของ
เชืิ�อแบคทีี่เรียเหล่ิานี�ไดุ้มุากถ่ง 99.9% เมืุ�อเทีี่ยบกับเมุลิามีุนทัี่�วไป
จ่งชิ่วยส่ร้างความุมุั�นใจแลิะลิดุโอกาส่เส่ี�ยงเพื�อสุ่ขภาพที่ี�ดุี
ของผู้่้ใชิ้งาน

Antibacterial Melamine เปิิดมิิติิใหมิ่ของวััสดุเพื่่�อสุขอนามิัยที่่�ด่ของผู้้�ใช้�งาน

Melamic ภาช้นะที่่�สวัยงามิคงที่นกวั่าที่่�เคย
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 เส่้นที่างของเมุลิามุีนไมุ่ไดุ้จบอย่่ที่ี�เพียงการเป็นภาชินะ
บรรจุอาหาร แติ่ยังเดุินที่างติ่อให้ครบวงรอบของเศูรษัฐกิจ
หมุุนเวียนเพื�อให้เกิดุการใช้ิที่รัพยากรส่่งสุ่ดุดุ้วยความุคิดุ
ส่ร้างส่รรค์ จนเกิดุเป็นผู้ลิิติภัณฑ์์ใหมุ่ ‘Plant Me’ 
 
 วัส่ดุุที่ี�ใชิ้ในการผู้ลิิติกระถางติ้นไมุ้ Plant Me มุาจาก
จานชิามุเมุลิามีุนทีี่�เส่ื�อมุส่ภาพจากการใช้ิงานมุาอย่างยาวนาน
แลิ้วหรือเมุลิามุีนทีี่�เหลิือใชิ้ในกระบวนการผู้ลิิติ ที่ี�มุาพร้อมุกับ
คุณส่มุบัติิเดุ่นของเมุลิามุีนที่ี�แข็งแรงที่นที่านติ่อการใชิ้งาน
ทัี่�งภายในแลิะภายนอกอาคาร สี่สั่นทีี่�คงที่น ไมุ่ซีึ่ดุจาง อายุการใช้ิงาน

ยาวนาน นำ�าหนักเบา ยกเคลิื�อนย้ายไดุ้ส่ะดุวกแลิะที่ี�ส่ำาคัญคือ 
ชิ่วยลิดุปริมุาณการใชิ้วัส่ดุุใหมุ่ส่ำาหรับการผู้ลิิติไดุ้ถ่ง 20-60%

 นอกจากจะมุสี่สี่นัส่ดุใส่มุากมุายในแบบเมุลิามุนีทีี่�เราร่จั้ก
กันดีุแลิ้วดุ้วยอัติราส่่วนของการผู้ส่มุเศูษัเมุลิามีุนทีี่�แติกต่ิาง
ชิ่วยส่ร้างส่รรค์ลิวดุลิายของกระถางให้เลิือกหลิากหลิายกว่า
ที่ี�เคย ไมุว่า่จะเปน็ลิายหนิออ่น ลิายหนิแกรนติิ หรอืลิายหนิที่ราย
โดุยกระถางต้ินไมุ้ Plant Me มุีขนาดุเส้่นผู่้านศู่นย์กลิาง 6 นิ�ว 
ส่่ง 5 นิ�ว มุาพร้อมุชิุดุจานรองกระถางเข้าชิุดุ 

Plant Me กระถางจากจากวััสดุเหลืือใช้�ในกระบวันการผู้ลืิติเมิลืามิ่น
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ผู้้�ที่่�สนใจวััสดุเมิลืามิ่นแลืะผู้ลืิติภัณฑ์์จากเมิลืามิ่น สามิารถสอบถามิรายลืะเอ่ยดเพื่่�มิเติิมิได�ที่่�

 ดุ้วยคุณส่มุบัติิหลัิกของเมุลิามีุนทีี่�ความุที่นที่านต่ิอการใช้ิงาน
ดุ่แลิรักษัาง่าย เพิ�มุเติิมุที่ี�ปลิอดุเชิื�อแบคที่ีเรียแลิะติอบโจที่ย์
ในดุ้านสุ่ขลิักษัณะ เมุลิามุีนจ่งถ่กดุีไซึ่น์ในร่ปลิักษัณ์ใหมุ่ของ
ส่ขุภณัฑ์์ในหอ้งนำ�านั�นคอื อา่งลิา้งมุอื ‘Basinity’ ที่ี�ขยายขอบเขติ
ความุคิดุส่ร้างส่รรค์ของการใชิ้งานวัส่ดุุเมุลิามุีนออกไปไดุ้อีก 
พรอ้มุกนักบัความุโดุดุเดุน่ที่ี�เปน็มุติิรกบัส่ิ�งแวดุลิอ้มุ ติอบโจที่ย์
ดุ้านเศูรษัฐกิจหมุุนเวียน

 เชิ่นเดุียวกันกับกระถางติ้นไมุ้ อ่างลิ้างมุือ Basinity 
มุาพร้อมุกับพื�นผู้ิวเรียบส่วย มุีให้เลิือกไมุ่ว่าจะเป็นส่ีส่ันส่ดุใส่
หรือลิวดุลิายแบบหินธรรมุชิาติิอย่างแกรนิติหรือหินอ่อน 
จากวัส่ดุุเมุลิามุีน Upcycling กลิายเป็นดุีไซึ่น์ที่ี�ติอบโจที่ย์
การติกแติ่งห้องนำ�าหลิากหลิายส่ไติลิ์ อีกที่ั�งยังดุ่แลิรักษัาง่าย
เพียงใชิ้ฟิองนำ�าเชิ็ดุ หรือเชิ็ดุคราบฝัังแน่นดุ้วยนำ�าส่บ่่อ่อน ๆ
 ก็กลิับมุาส่วยงามุเชิ่นเคย 
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