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 สวัสดีคุณผูู้้อ่�นทุกท่�น เร�เดินท�งข้้�มผู่้�นเข้้�สู่คร่�งหลังข้องปีี 2020 ซ่�งหล�ยคน
ต่�งออกปี�กว่�เป็ีนปีีที�ต้องอ�ศััยคว�มทรหดอดทนทั�งร่�งก�ยและจิตใจม�กเป็ีนพิเศัษ
แม้จะยังไม่มีใครค�ดเด�ได้ว่�อน�คตจะเป็ีนไปีอย่�งไร แต่เร�ส�ม�รถตั�งรับได้ด้วย
ก�รเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ All Around Plastics ฉบับนี�จ่งอย�กชวนทุกท่�น
ม�โฟกัสเร่�องใกล้ตัวที�สุดอย่�งก�รดูแลสุข้ภ�พและคว�มเปี็นอยู่ที�ดีไปีด้วยกัน 

 พบกับนวัตกรรมปี้องกันเช่ �อในชีว ิตปีระจำ�ว ันสำ�หรับคนไทยในยุค
New Normal ที�ต้องระมัดระวังพฤติกรรมก�รใช้ชีวิตปีระจำ�วันกันอย่�งเคร่งครัด 
โดยธุุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ออกแบบฉ�กกั�นอะคริลิกป้ีองกันเช่�อแบบสำ�เร็จรูปี 
เพ่�อเพิ�มคว�มมั�นใจในก�รใช้ชีวิตนอกบ้�น และนวัตกรรมปี้องกันโควิด-19 แบบ
เคล่�อนที�เพ่�อยกระดับคว�มปีลอดภัยให้แก่แพทย์ผูู้้ปีฏิิบัติง�น เจ้�หน้�ที� และผูู้้ป่ีวย 
นอกจ�กนี�ยังมีเร่�องร�วคว�มร่วมม่อระหว่�งเอสซีจีและเคร่อกรุงเทพดุสิตเวชก�ร 
(BDMS) พัฒน�นวัตกรรมรถเข้็นจ่�ยย�อัจฉริยะที�ออกแบบให้ตรงคว�มต้องก�ร
ใช้ง�นและนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ช่วยเสริมปีระสิทธิุภ�พเพิ�มคว�มปีลอดภัยแก่ผูู้้ป่ีวย
ม�กยิ�งข้่�น

 สำ�หรับใครที�กังวลกับปีริม�ณข้ยะพล�สติกใช้ครั�งเดียวทิ�งที�เพิ�มม�กข่้�นหลังจ�ก
สถ�นก�รณ์ระบ�ดข้อง COVID-19 เร�ข้อเชิญชวนทุกท่�นนำ�รวบรวมข้ยะปีระเภทถุง
และบรรจุภัณฑ์์ฟิล์มพล�สติกย่ดได้ม�หย่อนที�จุด “ถังวนถุง” ข้องโครงก�ร 
‘ม่อวิเศัษxวน’ เพ่�อส่งกลับเข้้�สู่ระบบรีไซเคิลหมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่ได้อย่�งครบวงจร
ต�มหลักเศัรษฐกิจหมุนเวียน

 ภ�ยในเล่มยังมีเร่�องร�วอีกม�กม�ยที�รอให้คุณพลิกอ่�น ติดต�มคว�มเคล่�อนไหว
ในอุตส�หกรรมพล�สติก และเติมพลังด้วยเร่�องร�วนวัตกรรมดี ๆ  ที�ช่วยสร้�ง
คว�มเปี็นอยู่ที�ดีข้่�นกับ All Around Plastics ฉบับนี�กันได้เลย

บทความและทัศนะทีพิ่มพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์ 
มไิดม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับ SCG Chemicals แตอ่ย่างใด
The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals.
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Chemicals Business, SCG, is one of the largest 
integrated petrochemical companies in Thailand and 
a key industry leader in Asia offers a full range of 
petrochemical products ranging from upstream 
production of olefins to downstream production of 
3 main plastics resins; polyethylene, polypropylene 
and polyvinyl chloride.
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	 สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด-19	ตลอดหลายเดือนท่ี่�ผ่่านมา

นับตั�งแต่ต้นปีี	พ.ศ.	2563	ที่ำาให้การใช้้ช่้วิิตของผ้้่คนทัี่�วิโลกไม่เหมือนเดิม

อ่กต่อไปี	แม้ในปีระเที่ศไที่ยจะม่การที่ยอยผ่่อนปีรนมาตรการควิบคุมโรค

บ้างแล้วิ	ห้างร้านที่่�เคยปีิดที่ำาการนานนับเดือนเริ�มกลับมาให้บริการ	

ผ้้่คนเริ�มออกมาพบปีะ	ที่ำากิจกรรมกันในพ้�นท่ี่�สาธารณ์ะมากข้�น	แต่เรา

ทีุ่กคนต่างก็ม่หน้าที่่�ต้องระมัดระวิัง	ด้แลควิามสะอาดและคำานึงถึง

ควิามปีลอดภััยในการใช้้ช่้วิิตปีระจำาวัินและปีรับตัวิให้เข้ากับวิิถ่ปีฏิิบัติใหม่	ๆ

กันอย่างเคร่งครัด	เช่้น	สวิมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้่าทุี่กครั�ง

ที่่�ก้าวิออกจากบ้าน	สำาหรับสถานท่ี่�ต่าง	ๆ	ก็ต้องเตรียมพร้อมด้วิย

อุปีกรณ์์ป้ีองกันเชื้�อแบบต่าง	ๆ	ท่ี่�คิดค้นหรือดัดแปีลงให้เหมาะสมกับ

การใช้้งาน	

	 All	Around	Plastics	พาคุณ์ผ้้่อ่านมาร้้จักกับนวัิตกรรมส่วินหนึ�ง

ท่ี่�ธุรกิจเคมิคอลส์	เอสซ่ีจ่	ได้ร่วิมกันนำาควิามเช่้�ยวิช้าญและองค์ควิามร้้

ท่ี่�หลากหลายทัี่�งด้านวัิสดุและการออกแบบมาพัฒนาอุปีกรณ์์เพ้�อป้ีองกัน

เชื้�อในช่้วิิตปีระจำาวัินของคนไที่ยในยุค	New	Normal	อย่างม่มาตรฐาน	

รวิมถึงอุปีกรณ์์การแพที่ย์ท่ี่�ช่้วิยยกระดับควิามปีลอดภััยให้แก่แพที่ย์

และผ่้้ปี่วิยไปีพร้อมกัน	

ใช้้ช้ีวิิตยุุค New Normal อยุ่างมั่่�นใจ
กั่บนวิ่ตกัรรมั่จากัธุุรกัิจเคมั่ิคอลส์์ เอส์ซีีจี
LIVING IN THE “NEW NORMAL” CONFIDENTLY WITH INNOVATIONS
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 เมื่่�อผู้้�คนกลัับมื่าใช้�ช้ีวิิตนอกบ�านอีกครั้ั�ง ฉากกั�น
กลัายเป็็นสิ่ิ�งป็รั้ะดิิษฐ์์ใหมื่่ที่ี�พบเห็นไดิ�แที่บทีุ่กหนแห่ง
ไมื่่วิ่าจะเป็็นห�างสิ่รั้รั้พสิ่ินค�าช้ั�นนำา โรั้งเรั้ียน รั้ถขนสิ่่ง
สิ่าธารั้ณะ รั้�านอาหารั้ ไป็จนถึงแผู้งลัอยรั้ิมื่ถนน เพ่�อ
ที่ำาหน�าที่ี�จัดิสิ่รั้รั้พ่�นที่ี�อันจำากัดิในภาวิะที่ี�เรั้าต�องรั้ักษา
รั้ะยะห่างรั้ะหว่ิางกัน ให�สิ่ามื่ารั้ถใช้�งานร่ั้วิมื่กันไดิ�อย่าง
สิ่บายใจ ช้่วิยกั�นป็้องกันเช้่�อ แลัะลัะอองฝอยรั้ะหวิ่าง
การั้พ้ดิคุยหร่ั้อติดิต่องาน ลัดิโอกาสิ่เสีิ่�ยงต่อการั้แพร่ั้เช่้�อ
รั้ะหวิ่างกัน
 
	 ฉากก้�นอะคริิลิิกป้้องก้นเชื้้�อแบบสำำาเริ็จริูป้แลิะ
ฉากก้�นอะคริิลิิกชื้นิดออกแบบพิิเศษ	ผลิิตจากแผ่น
อะคริิลิิก	Shinkolite	(ชื้ินโคไลิท์์)	เกรั้ดิพรั้ีเมื่ียมื่ที่ี�มื่ี
ควิามื่แข็งแรั้ง ที่นที่าน ง่ายต่อการั้เช็้ดิลั�างที่ำาควิามื่สิ่ะอาดิ

ปกป้องอย่่างมั่่�นใจด้้วย่ฉากก่�นอะคริิลิิก
ป้องก่นเชื้้�อแบบสำำาเริ็จริูป

สำอบถามั่ริาย่ลิะเอีย่ด้เพิ่่�มั่เติิมั่ได้้ที่ี�
คุณกีริวริริณก์ 0868239555 หริือ คุณกิจจา 0625945666       

ShinkoliteAcrylic แลิะwww.shinkolite.co.th

ให�ควิามื่โป็ร่ั้งใสิ่เทีี่ยบเท่ี่ากรั้ะจก จึงมื่องที่ะลุัผู่้านไดิ�ชั้ดิเจน
ไม่ื่ว่ิาจะใช้�ในออฟฟิศสิ่ำานักงาน สิ่ถานทีี่�รั้าช้การั้ โรั้งเรีั้ยน
หรั้่อรั้�านอาหารั้ก็ให�ภาพลัักษณ์ที่ี�เรั้ียบรั้�อยสิ่วิยงามื่
สิ่บายตา กลัมื่กล่ันไป็กับสิ่ถานทีี่� โดิยมีื่จำาหน่ายทัี่�งแบบ
สิ่ำาเร็ั้จร้ั้ป็พรั้�อมื่ติดิตั�งแลัะมีื่บริั้การั้ออกแบบตามื่ขนาดิ
หรั้่อรั้้ป็ที่รั้งที่ี�ต�องการั้ใช้�งาน 

 นอกจากนี�ยังมื่ีฉากก้�นอะคริิลิิกป้้องก้นเชื้้�อแบบ
สำำาเร็ิจรูิป้สำำาหร้ิบริถแท็์กซ่ี่�	เพ่�อแบ่งพ่�นทีี่�รั้ะหว่ิางผู้้�โดิยสิ่ารั้
แลัะคนขับรั้ถไดิ�อย่างพอดีิ รั้องรัั้บการั้ใช้�งานในรั้ถยนต์
หลัายรุ่ั้น สิ่ามื่ารั้ถติดิตั�งไดิ�ง่ายแลัะรั้วิดิเร็ั้วิเพียงยึดิฉากกั�น
อะคริั้ลิักเข�ากับฐ์านพนักพิงศีรั้ษะของคนขับรั้ถดิ�วิยสิ่ายรัั้ดิ
เคเบิลัไที่แลัะสิ่ามื่ารั้ถถอดิเก็บไดิ�เม่ื่�อสิ่ถานการั้ณ์โควิิดิ-19
คลัี�คลัาย
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 ดิ�วิยควิามื่ร่ั้วิมื่ม่ื่อรั้ะหว่ิางธุรั้กิจเคมิื่คอลัส์ิ่ เอสิ่ซีีจี แลัะ
โรั้งพยาบาลัรั้ามื่าธิบดีิ ผู้้�คิดิค�นวิิธีการั้ตรั้วิจหาเช่้�อโควิิดิ-19
จากนำ�าลัาย ที่ี�สิ่ามื่ารั้ถแจ�งผู้ลัไดิ�ในเวิลัาอันรั้วิดิเรั้็วิ
โดิยออกแบบให�เหมื่าะสิ่มื่กับการั้ตรั้วิจคนจำานวินมื่าก
โดิยใช้�เวิลัาน�อยกวิ่า พึ�งพาบุคลัากรั้ที่างการั้แพที่ย์
น�อยกวิ่า ผู้้�ตรั้วิจไมื่่เจ็บหรั้่อรั้ะคายเค่อง แลัะป็รั้ะหยัดิ
ค่าใช้�จ่ายเมื่่�อเที่ียบกับการั้ตรั้วิจหาเช้่�อจากโพรั้งจมื่้ก
(Nasopharyngeal Swab) ช้่วิยเพิ�มื่ควิามื่ป็ลัอดิภัย
แลัะควิามื่มัื่�นใจสิ่ำาหรัั้บการั้ตรั้วิจคัดิกรั้องพนักงานหร่ั้อ
บุคลัากรั้จำานวินมื่ากก่อนกลัับเข�าที่ำางานในกิจการั้ห�างรั้�าน
สิ่ำานักงานขนาดิใหญ่่ หรั้่อโรั้งงาน เป็็นต�น

ติริวจเชื้้�อง่าย่ริู้ผลิเริ็วด้้วย่นว่ติกริริมั่
การิติริวจหาเชื้้�อโควิด้-19 จากนำ�าลิาย่

 สิ่ำาหรัั้บวิิธีการั้ตรั้วิจหาเช่้�อโควิิดิ - 19 จากนำ�าลัายนั�น 
ผู้้�เข�าตรั้วิจต�องงดิรัั้บป็รั้ะที่านอาหารั้แลัะเคร่ั้�องด่ิ�มื่ แลัะ
งดิการั้แป็รั้งฟันหรั้่อการั้ใช้�นำ�ายาบ�วินป็ากก่อนตรั้วิจ
อย่างน�อย 1 ช้ั�วิโมื่ง จากนั�นจึงเก็บตัวิอย่างนำ�าลัาย
ป็ริั้มื่าณรั้าวิ 2 cc หร่ั้อครึั้�งช้�อนช้าในกรั้ะบอกทีี่�บรั้รั้จุสิ่ารั้
ทีี่�จะช่้วิยเก็บรัั้กษาเช่้�อจนถึงการั้ตรั้วิจ แลัะใส่ิ่ถุงซิีป็ล็ัอค
ก่อนเก็บในถังเก็บควิามื่เย็นเพ่�อสิ่่งไป็ยังห�องแลั็บเพ่�อ
ตรั้วิจสิ่อบดิ�วิยกรั้ะบวินการั้ Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ซึี�งวิิเครั้าะห์ข�อม้ื่ลั
อย่างแม่ื่นยำาจากการั้หา DNA ของไวิรัั้สิ่ สิ่ามื่ารั้ถร้ั้�ผู้ลัตรั้วิจ
ไดิ�ภายใน 1 วิัน 

สำอบถามั่ริาย่ลิะเอีย่ด้เพิ่ิ�มั่เติิมั่ได้้ที่ี�
medandwellness@scg.com
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 เพ่�อให�แพที่ย์แลัะพยาบาลัสิ่ามื่ารั้ถดิ้แลัผู้้�ป็่วิยไดิ�
อย่างมื่ีป็รั้ะสิ่ิที่ธิภาพแลัะป็ลัอดิภัยที่ั�งสิ่องฝ่าย จึงเกิดิ
เป็็นควิามื่ร่ั้วิมื่ม่ื่อรั้ะหว่ิางทีี่มื่ Medical and Well Being
ในธุรั้กิจเคมื่ิคอลัสิ่์ เอสิ่ซีีจีกับบุคลัากรั้ที่างการั้แพที่ย์
พัฒนานวัิตกรั้รั้มื่กลุ่ัมื่ Mobile Isolation Unit หร่ั้อนวัิตกรั้รั้มื่
ป้็องกันโควิิดิ-19 แบบเคล่ั�อนทีี่�ขึ�น ตามื่แนวิที่างการั้ที่ำางาน

ริ่กษาอย่่างปลิอด้ภั่ย่ด้้วย่นว่ติกริริมั่ป้องก่นโควิด้-19 แบบเคลิ้�อนที่ี�

แบบ Total Service Solution Provider ซึี�งเน�นการั้ที่ำางาน
ร่ั้วิมื่กัน เพ่�อค�นหาควิามื่ต�องการั้ทีี่�แที่�จริั้งมื่าเป็็นโจที่ย์ใน
การั้ผู้ลิัตอุป็กรั้ณ์เสิ่ริั้มื่พิเศษเพ่�อป้็องกันการั้แพร่ั้กรั้ะจาย
ของเช่้�อรั้ะหว่ิางป็ฏิิบัติงานของเจ�าหน�าทีี่�ที่างการั้แพที่ย์
ซีึ�งมื่ีดิ�วิยกันถึง 5 นวิัตกรั้รั้มื่ ดิังนี�
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	 ห้องแยกป้้องก้นเชื้้�อความด้นลิบแบบเคลิ้�อนท์่�
(Negative Pressure Isolation Room) ใช้�สิ่ำาหรัั้บติดิตั�ง
ภายในห�องฉุกเฉิน ห�องไอซีีย้ หร่ั้อห�องพักผู้้�ป่็วิย เพ่�อช่้วิย
ป้็องกันเช่้�อแพร่ั้กรั้ะจายส่้ิ่ภายนอกดิ�วิยรั้ะบบควิามื่ดัินลับ
ออกแบบเป็็นป็รั้ะต้ 2 ชั้�น ชั้�นนอกควิบคุมื่ควิามื่ดัินของห�อง
ชั้�นในให�คงทีี่� แลัะใช้�เป็็นพ่�นทีี่�เป็ลีั�ยนชุ้ดิของเจ�าหน�าทีี่�หร่ั้อ
ทิี่�งขยะติดิเช่้�อไดิ� ส่ิ่วินชั้�นในมีื่ช่้องสิ่ำาหรัั้บสิ่อดิเคร่ั้�องม่ื่อ
ช่้วิยหายใจ มีื่ตะขออเนกป็รั้ะสิ่งค์สิ่ำาหรัั้บแขวินอุป็กรั้ณ์
จำาเป็็น แลัะช่้องทีี่�เช่้�อมื่ต่ออุป็กรั้ณ์ สิ่ายไฟ แลัะเคร่ั้�องช่้วิยชี้วิิต
อย่างครั้บถ�วิน

 ห้องตริวจเช้ื้�อความด้นลิบหร้ิอบวกแบบเคล้ิ�อนท่์�
(Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) 
สิ่ำาหรัั้บบุคลัากรั้ที่างการั้แพที่ย์ใช้�ตรั้วิจวิินิจฉัย (Swab) 
โดิยไมื่่ต�องสิ่ัมื่ผู้ัสิ่โดิยตรั้งกับผู้้�ป็่วิย สิ่ามื่ารั้ถป็รั้ับเป็็น
ห�องควิามื่ดิันลับหรั้่อบวิกไดิ�ตามื่ควิามื่ต�องการั้ใช้�งาน 
มีื่ช่้องสิ่อดิม่ื่อสิ่ำาหรัั้บที่ำาหัตถการั้ไดิ�จากทัี่�งภายในแลัะ
ภายนอกตามื่การั้ติดิตั�งรั้ะบบควิามื่ดัินอากาศ ดิ�านบน
เป็็นตะแกรั้ง Fillet ดัิกกรั้องเช่้�อโรั้ค ออกแบบให�เคล่ั�อนย�าย
สิ่ะดิวิก ติดิตั�งไดิ�ง่ายแลัะรั้วิดิเรั้็วิ
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 แคป้ซีู่ลิเคลิ้�อนย้ายผู้ป้่วยความด้นลิบ (Patient 
Isolation Capsule) คำานึงถึงการั้ใช้�งานจรั้ิงโดิยมื่ีช้่อง
เปิ็ดิ-ปิ็ดิรั้อบตัวิผู้้�ป่็วิย มีื่ทีี่�ใส่ิ่เสิ่านำ�าเกล่ัอ แลัะสิ่ามื่ารั้ถต่อ
กับโต๊ะวิางอุป็กรั้ณ์ที่างการั้แพที่ย์ไดิ� ผู้่านการั้ที่ดิสิ่อบ
โดิยแพที่ย์ผู้้�เช้ี�ยวิช้าญ่ ภายในแคป็ซีล้ัมีื่รั้ะบบควิามื่ดินัลับ
สิ่ำาหรั้บัเคล่ั�อนย�ายผู้้�ป่็วิยไดิ�ถึง 3 ช้ั�วิโมื่ง โดิยอากาศภายใน
จะถก้ดิด้ิออกแลัะผู่้านเคร่ั้�องกรั้องเช่้�อโรั้คทีี่�มื่ปี็รั้ะสิิ่ที่ธิภาพ
สิ่ง้ถึง 99.97% เพ่�อป้็องกันการั้ติดิเช่้�อต่อผู้้�เคล่ั�อนย�ายแลัะ
บุคคลัภายนอก
 
	 แคป้ซูี่ลิเคล้ิ�อนย้ายผู้ป่้วยความด้นลิบขนาดเล็ิก
สำำาหร้ิบเข้าเคร้ิ�อง	CT	Scan (Small Patient Isolation 
Capsule for CT scan) ออกแบบให�โครั้งสิ่รั้�างไรั้�โลัหะ
ช้่วิงบน เพ่�อตรั้วิจผู้้�ป็่วิยติดิเช้่�อผู้่านเครั้่�อง CT Scan
โดิยเฉพาะ

สำอบถามั่ริาย่ลิะเอีย่ด้เพิ่่�มั่เติิมั่ได้้ที่ี� medandwellness@scg.com

	 อุป้กริณ์์คริอบศ่ริษะคนไข้เพ้ิ�อลิดการิฟุุ้้งกริะจาย
ของเช้ื้�อสำำาหร้ิบงานท้์นตกริริม	(Dent	Guard) ออกแบบมื่า
เพ่�อป็้องกันที่ันตแพที่ย์จากการั้สิ่ัมื่ผู้ัสิ่ลัะอองนำ�าที่ี�ฟุ้ง
กรั้ะจายในขณะป็ฏิิบัติงาน ขนาดิเหมื่าะกับมื่าตรั้ฐ์าน
ของเก�าอี�ที่ันตกรั้รั้มื่พลัาสิ่ติก PVC แบบใสิ่พิเศษ ช้่วิย
ให�มื่องที่ะลัุผู้่านไดิ�ช้ัดิเจน ไมื่่สิ่ะที่�อนแสิ่งไฟ มื่ีควิามื่
แข็งแรั้ง ที่นที่าน นำ�าหนักเบา ที่ำาควิามื่สิ่ะอาดิฆ่่าเช้่�อ
ไดิ�ง่ายแลัะรั้วิดิเรั้็วิ
 
 นวิัตกรั้รั้มื่เหลั่านี�เป็็นเพียงสิ่่วินหนึ�งของผู้ลังานทีี่�
ธรุั้กิจเคมิื่คอลัส์ิ่ เอสิ่ซีจีี ตั�งใจพัฒนาร่ั้วิมื่กับพันธมิื่ตรั้ที่ี�มื่ี
ควิามื่เช้ี�ยวิช้าญ่ในแต่ลัะสิ่าขา เพ่�อให�ไดิ�สิิ่นค�าที่ี�ตอบโจที่ย์
ควิามื่ต�องการั้ใช้�งานไดิ�รั้วิดิเรั้็วิทัี่นเวิลัา แลัะยกรั้ะดัิบ
มื่าตรั้ฐ์านควิามื่ป็ลัอดิภัยให�กบัคนไที่ยเพ่�อจะไดิ�ผู่้านพ�นวิิกฤติ
ในครัั้�งนี�ไป็ดิ�วิยกัน เอสิ่ซีจีียงัคงมืุ่ง่มื่ั�นสิ่รั้�างสิ่รั้รั้ค์นวัิตกรั้รั้มื่
เพ่�อคุณภาพช้ีวิิตที่ี�ดิีของทีุ่กคน
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	 ปััจจุบัันโรคไข้้เลืือดออกยัังคงเป็ันหน่�งในปััญหาทางสาธารณสุข้

ท่�สำาคัญในหลืายัพ้ื้�นท่�ทั�วโลืก	โดยัเฉพื้าะปัระเทศเข้ตร้อนอย่ัางเอเช่ียัแลืะ

แอฟริกา	รวมถ่ึงปัระเทศไทยัซ่ึ่�งปััจจุบัันม่อัตราผู้้้ป่ัวยัโรคไข้้เลืือดออก

เฉลื่�ยัปัีลืะ	100,000	คน	แลืะเส่ยัชี่วิตกว่า	100	คน	เนื�องจากยัุงลืายั

ซึ่่�งเปั็นพื้าหะสามารถึข้ยัายัพื้ันธุ�ได้รวดเร็วแลืะแพื้ร่กระจายัโรคได้

อยั่างกว้างข้วาง	

	 โจทยั�สำาคัญในการแก้ไข้ปััญหาไข้้เลืือดออกจ่งอย่้ัท่�การป้ัองกันการเกิด

โรคด้วยัการลืดจำานวนการข้ยัายัพัื้นธุ�ข้องยุังลืายั	ซ่ึ่�งเป็ันการแก้ปััญหา

ตั�งแต่ต้นทาง	สถึาบัันปัาสเตอร�	ฝรั�งเศส	(Institut	Pasteur)	สถึาบัันวิจัยั

ชัี�นนำาระดับัโลืกซ่ึ่�งศ่กษาแลืะวิจัยันวัตกรรมเพ้ื้�อยัับัยัั�งการแพื้ร่ระบัาดข้อง

โรคไข้้เลืือดออกมากว่า	20	ปีั	ผู้้้ก่อตั�งโครงการ	Defeat	Dengue	Program

ได้ร่วมมือกับัธุรกิจเคมิคอลืส�	เอสซึ่่จ่	แลืกเปัลื่�ยันองค�ความร้้แลืะ

ความเช่ี�ยัวชีาญในด้านการวิจัยัแลืะพัื้ฒนาเคม่ภััณฑ์�สารเติมแต่งพิื้เศษ	

(Functional	Material)	รวมถ่ึงความเช่ี�ยัวชีาญด้านวัสดุศาสตร�แลืะ

การออกแบับัจนเกิดเปั็นผู้ลืงานนวัตกรรมกับัดักยัุงลืายัข้้�น

THE MOSQUITO TRAP นวััตกรรมกับดัักยุุงลายุ
ป้้องกันการแพร่ระบาดัของโรคไข้เลือดัออก
THE MOSQUITO TRAP: AN INNOVATIVE SOLUTION
TO PREVENT THE SPREAD OF DENGUE FEVER

10 INNOVATION เปิิดโลกนวััตกรรม



ทำำ�คว�มรู้้�จัักนวัตกรู้รู้มกับดัักยุุงล�ยุ

	 นวััตกรรมกับดัักยุุงลายุน้�	ประกอบด้ัวัยุ	2	ส่่วันส่ำาคััญ
ได้ัแก่	ส่่วันกับดัักยุุง	ท้ี่�ที่ำาหน้าท้ี่�ดึังดูัดัยุุงลายุให้เข้้ามาวัางไข่้
และส่่วันข้องส่ารพิิเศษท้ี่�ช่่วัยุกำาจััดัลูกนำ�ายุุงลายุในกับดััก

	 หลักการส่ำาคััญเริ�มแรกในการออกแบบกับดัักจึังอยูุ่ท้ี่�
การเร้ยุนรู้พิฤติกรรมตามธรรมช่าติข้องยุุงลายุ	และศึกษา
ส่ภาพิแวัดัล้อมท้ี่�เอ้�อต่อการวัางไข่้ข้องยุุง	เพ้ิ�อนำามาส่ร้างกับดััก
ท้ี่�เหมาะส่ม	ทัี่�งเร้�องส้่ข้องวััส่ดุัพิลาส่ติก	ข้นาดัและรูปแบบ
ช่่องว่ัางท้ี่�ให้ยุุงบินเข้้า	ระดัับนำ�า	พ้ิ�นท้ี่�ว่ัางเพ้ิ�อการบินและ
ลงมาเกาะวัางไข่้ภายุในกับดััก	อ้กทัี่�งยัุงเคัล้อบผิิวัภายุใน
กับดัักดั้วัยุส่ารดัึงดัูดัยุุงลายุ	(Attractant)	ที่้�พิัฒนาข้ึ�น
โดัยุกรมวัิที่ยุาศาส่ตร์การแพิที่ยุ์	กระที่รวังส่าธารณสุ่ข้
และบริษัที่	อิคัาริ	เที่รดัดิั�ง	(ประเที่ศไที่ยุ)	นอกจัากน้�การ
ออกแบบยัุงคัำานึงถึึงคัวัามส่ะดัวักในการใช้่งานจัริง	ด้ัวัยุ
ข้นาดัท้ี่�เหมาะส่ม	ผู้ิใช้่งานส่ามารถึใช้่งานในพ้ิ�นท้ี่�กลาง
แจั้งไดั้เป็นอยุ่างดั้
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	 นอกจัากกับดัักยุุงจัะที่ำาหน้าท้ี่�ล่อยุุงให้มาวัางไข่้และ
คัวับคุัมการแพิร่พัินธ์ุข้องยุุงด้ัวัยุ	BTI	(Bacillus	thuringiensis
israelensis)	ซึ่ึ�งเป็นส่ารยุับยุั�งการเติบโตจัากลูกนำ�าไป
เป็นยุุงลายุท้ี่�ใช้่กันแพิร่หลายุอยูุ่เดิัมแล้วั	อ้กส่่วันส่ำาคััญ
ค้ัอนวััตกรรมส่ารพิิเศษท้ี่�เอส่ซ้ึ่จ้ัได้ัต่อยุอดัการใช้่ส่าร	BTI
โดัยุคัิดัคั้นส่ารเติมแต่งเพิ้�อเส่ริมให้	BTI	ม้คัุณส่มบัติ
ส่ามารถึเกาะติดักับข้ายุุงได้ัด้ั	โดัยุภายุในกับดัักจัะม้ฟองนำ�า
ท้ี่�เคัล้อบส่ารพิิเศษน้�	เม้�อยุุงมาเกาะท้ี่�ฟองนำ�าระหว่ัางท้ี่�
วัางไข่้	ส่ารพิิเศษจัะเกาะติดัไปกับข้ายุุง	เม้�อยุุงลายุบิน
ไปเกาะในแหล่งนำ�าแห่งใหม่	ส่ารพิิเศษที่้�ติดัข้ายุุงจัะ
ละลายุลงในนำ�า	ช่่วัยุกำาจััดัลูกนำ�ายุุงลายุ	โดัยุไม่เป็น
อันตรายุต่อสิ่�งแวัดัล้อมและระบบนิเวัศข้องสิ่�งม้ช้่วิัตอ้�น	ๆ
ในแหล่งนำ�านั�น	ซึึ่�งเป็นการเพิิ�มประสิ่ที่ธิภาพิในการกำาจััดั
ลูกนำ�ายุุงลายุในบริเวัณท้ี่�กว้ัางมากยิุ�งขึ้�น	ปริมาณการแพิร่พัินธ์ุ
ยุุงลายุจึังลดัลง	ส่่งผิลให้การระบาดัข้องโรคัไข้้เล้อดัออก
ลดัลงตามไปดั้วัยุ

ฝาครอบ เคลืือบด้้วยสารดึ้งดู้ด้ยุงลืาย

ฟองน้ำำ�า เคลืือบด้้วยสาร BTI

ภาชน้ำะบรรจุุน้ำำ�า
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	 ลา่สุ่ดัเอส่ซึ่จ้ั	้ได้ัรว่ัมม้อกับเที่ศบาลเมอ้งมาบตาพุิดั
จัังหวััดัระยุอง	นำาร่องที่ดัส่อบประส่ิที่ธิภาพิการใช่้งาน
กับดัักยุุงลายุในพิ้�นที่้�ชุ่มช่นจัำานวัน	50	หลังคัาเร้อน	
นอกจัากเพ้ิ�อช่่วัยุลดัการแพิร่พัินธ์ุยุุงลายุในช่่วังฤดูัฝนแล้วั
ยัุงนำาไปสู่่การเก็บข้้อมูลส่ำาหรับศึกษาวิัจััยุเพิิ�มเติมในส่่วัน
ข้อง	“ยุุงลายุบ้าน”	เพ้ิ�อส่ามารถึพัิฒนากับดัักยุุงลายุให้
ตอบกับโจัที่ย์ุการใช้่งานในบริบที่ข้องพ้ิ�นท้ี่�ท้ี่�แตกต่างกัน
ต่อไปไดั้ดั้ยุิ�งข้ึ�น	โดัยุก่อนหน้าน้�	ไดั้ที่ดัส่อบการใช่้งาน
นวััตกรรมกับดัักยุุงลายุทัี่�งในห้องที่ดัลองและภาคัส่นาม
จัำานวัน	200	จุัดั	โดัยุวิัจััยุภาคัส่นามท้ี่�จัังหวััดัจัันที่บุร้ซึึ่�ง
ม้	“ยุุงลายุส่วัน”	ชุ่กชุ่มตลอดัปี	ซึึ่�งได้ัผิลส่ำาเร็จัเป็นท้ี่�น่า
พิอใจั		
	 ธุรกิจัเคัมิคัอลส์่	เอส่ซ้ึ่จ้ั	ม้ท้ี่มงานผู้ิเช้่�ยุวัช่าญท้ี่�พิร้อม
นำาเส่นอโซึ่ลูชั่นด้ัานการบริการแบบคัรบวังจัรเพ้ิ�อตอบโจัที่ย์ุ
ทุี่กคัวัามต้องการ	โดัยุคัรอบคัลุมตั�งแต่การเล้อกใช้่วััส่ดุั
คิัดัค้ันและปรับปรุงสู่ตรให้เหมาะส่ม	การออกแบบให้ตรงกับ
วััตถุึประส่งค์ัการใช้่งาน	จันถึึงการขึ้�นรูปผิลิตภัณฑ์์	เพ้ิ�อ
การเติบโตที่้�ยุั�งยุ้นข้องธุรกิจัและโลกไปพิร้อมกัน

สนใจัสอบถ�มข้�อม้ลนวัตกรู้รู้มกับดัักยุุงล�ยุ
เพิ่่�มเติมไดั�ทำ่� medandwellness@scg.com 
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	 บ้้านเป็็นหน่�งในปั็จจัยส่ี่�ของมนุษย์ทุุกคน	และม่ความสี่ำาคัญในทุุก

มิติิของการใช้้ช้่วิติ	ติั�งแติ่การเป็็นพื้้�นทุ่�ในการทุำากิจวัติรป็ระจำาวัน	

รวมทัุ�งเป็็นพ้ื้�นทุ่�ทุ่�เสี่ริมสี่ร้างคุณภาพื้ช่้วิติทุ่�ด่ีในทุุก	ๆ 	วันของการอย่่อาศััย

เช่้นเด่ียวกันกับ้	SC	Asset	กลุ่มอสัี่งหาริมทุรัพื้ย์ทุ่�คำาน่งถ่ึงคุณภาพื้

ของช้่วิติและความเป็็นอย่่ของล่กบ้้านเป็็นสี่ำาคัญ

	 All	Around	Plastics	ได้ีม่โอกาสี่พูื้ดีคุยกับ้คุุณอนัันัต์์ เจนัเล่ื่�อย
ผู้้�จัดการโคุรงการพััฒนัาทรัพัย์สิินัแนัวราบ กลืุ่�ม 3 A บริษััท เอสิซีี
แอสิเสิท คุอร์ปอเรชัั่�นั จำากัด (มหาชั่นั)	ในบ้รรยากาศัสี่งบ้ร่มร่�นทุ่�แฝง
ไป็ด้ีวยความหร่หราของโครงการหม่่บ้้านบ้างกอก	บ่้เลอวาร์ดี	แจ้งวัฒนะ	2

ถ่ึงการสี่ร้างสิี่�งแวดีล้อมและสี่าธารณ่ป็โภคเพ้ื้�อสี่ร้างคุณภาพื้ช่้วิติทุ่�ด่ี

ทุ่�สีุ่ดีให้แก่ผู้่้อย่่อาศััยทุุกคน

SC Asset กัับความใส่่ใจทุุกัมิติิ 
เพื่่�อคุณภาพื่ชีีวิติทุี�ดีีขึ้้�น
SC ASSET: ATTENTION TO EVERY SINGLE DETAIL
FOR BETTER QUALITY OF LIFE
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การออกแบบพ้ื้�นท่ี่�อยู่่�อาศััยู่ให้้ตรงใจผู้่้บริโภคยุู่คปััจจุบัน

	 “SC	Asset	เป็็นผู้้�ป็ระกอบการธุุรกิจอสัังหาริมทรัพย์์
ทั�งบ�านจัดสัรรและคอนโดมิเนีย์ม	โดย์จุดป็ระสังค์หลัก
คือต้�องการให�ล้กค�าที�ซืื้�อบ�านหรือโครงการของ	SC	Asset
สัามารถใช้�ชี้วิิต้ป็ระจำาวัินได�อย่์างครบวิงจรภาย์ในพื�นที�
อย์้่อาศััย์”

	 “ย์กต้ัวิอย์่างโครงการหม้่บ�านบางกอก	บ้เลอวิาร์ด
แจ�งวัิฒนะ	2	ที�เรานั�งคุย์กันอย่้์นี�	มีคอนเซ็ื้ป็ต์้แบบนอร์ดิก
(Nordic)	ของยุ์โรป็ต้อนเหนือ	โดย์จะเห็นการป็ระยุ์กต์้ใช้�
ดีไซื้น์นี�ตั้�งแต่้พื�นที�สัาธุารณู้ป็โภคส่ัวินกลางที�เป็็นไฮไลต์้
ของโครงการ	เข�าไป็ถึงภาย์ในต้ัวิบ�านที�เป็ิดฝ้้าเพดาน
โป็ร่งโล่งด�วิย์ดีไซื้น์ร้ป็ทรงสัามเหลี�ย์มหน�าจั�วิแบบนอร์ดิก
เพิ�มการไหลเวิีย์นของอากาศัภาย์ในบ�านไป็พร�อมกับ
สัร�างคุณูภาพชี้วิิต้ที�ดีขณูะอย่้์อาศััย์	และการจัดสัรรพื�นที�
ภาย์ในให�ทุกมุมสัามารถใช้�งานได�อย่์างเต็้มป็ระสิัทธิุภาพ”	

	 “การออกแบบสัิ�งแวิดล�อมสั่วินกลางใช้�งานดีไซื้น์
เพื�อต้อบโจทย์์ควิามต้�องการเรื�องกิจกรรมสัำาหรับครอบครัวิ
เช้่น	พื�นที�สั่วินกลางที�มีสัาธุารณู้ป็โภคครบถ�วินทั�ง
สัระว่ิาย์นำ�า	ห�องออกกำาลังกาย์	เรามีสัวินส่ัวินกลางทั�งหมด
3	สัวิน	จัดเป็็นธีุมสัวินสัามฤด้	และมีการดีไซื้น์	bike	lane
หรือทางจักรย์าน	ให�สัามารถป่็�นจักรย์านออกกำาลังกาย์
ได�อย์่างป็ลอดภัย์”
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งานออกแบบของ SC Asset ท่ี่�ตอบรับกับวิิถ่ีช่ีวิิตแบบ
New Normal

	 “New	Normal	ทำาให�เกิดการใช้�ช้ีวิิต้ร้ป็แบบใหม่
ที�ผู้้�คนอย่้์ติ้ดบ�านมากขึ�น	ทั�งจากการ	Work	From	Home	
หรือหลีกเลี�ย์งการออกจากบ�านไป็ยั์งสัถานที�สัาธุารณูะ
ทาง	SC	Asset	จึงคำานึงถึงเรื�องการออกแบบฟั่งก์ช้ัน
ภาย์ในบ�านให�ต้อบกับควิามต้�องการและควิามเป็็นส่ัวินตั้วิ
ของผู้้�อย์้่อาศััย์”	
 
	 “เริ�มตั้�งแต่้ห�องนอนหลัก	(Master	Bedroom)	ที�กวิ�างขวิาง
สัามารถดัดแป็ลงพื�นที�ภาย์ในให�ต้อบกับควิามต้�องการ

ของแต่้ละครอบครัวิได�	รวิมทั�งส่ัวินของห�องนอนอื�น	ๆ ที�มี
พื�นที�เพื�อจัดสัรรสัำาหรับการใช้�งานที�สัมาช้ิกครอบครัวิ
แต่้ละคนต้�องการ	เช่้น	เป็็นพื�นที�ทำางาน	พื�นที�นั�งเล่น	หรือ
พื�นที�เก็บเสัื�อผู้�าที�มากขึ�นกวิ่าเดิม	และที�สัำาคัญคือ
การออกแบบห�องนำ�าให�ครบทุกห�องนอนเพื�อควิามเป็็นส่ัวินตั้วิ
ของทุกคน”	

	 “ส่ัวินพื�นที�สีัเขีย์วิก็มาพร�อมกับกิจกรรมนันทนาการที�
ทำาให�คนอย่้์ติ้ดบ�านไม่เบื�อ	และข�อดีของสัวินส่ัวินกลาง
ที�กระจาย์รอบหม้่บ�านคือ	สัามารถใช้�งานพร�อมกันได�
อย่์างไม่แออัด	ลดควิามเสีั�ย์งต่้อการสััมผัู้สัต้ามนโย์บาย์
การป็้องกันการแพร่ระบาดของ	COVID-19”
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เห้ตุผู้ลท่ี่� SC Asset ใส่�ใจเลือกถัีงเก็บนำ�าท่ี่�ผู้ลิตจากวัิส่ดุุ
เอลิเซอร์

	 “ทาง	SC	Asset	ให�ควิามสัำาคัญทั�งเรื�องของการดีไซื้น์
ให�ต้อบโจทย์์การใช้�งานของผู้้�อย์้่อาศััย์	และการคัดสัรร
วัิสัดุอย่์างดีเพื�อให�ล้กบ�านสัามารถใช้�งานได�อย่์างป็ลอดภัย์
และมั�นใจ	โดย์เฉพาะนำ�าสัำาหรับการอุป็โภคบริโภคที�เป็็นส่ัวิน
สัำาคัญของชี้วิิต้ป็ระจำาวัิน	เราจึงเลือกถังเก็บนำ�าของ	DOS	
ที�ผู้ลิต้จากวัิสัดุพอลิเมอร์	‘เอลิเซื้อร์’	ที�ได�มาต้รฐานระดับโลก
ในด�านควิามป็ลอดภัย์	เพื�อคุณูภาพช้ีวิิต้ของผู้้�อย์้่อาศััย์
ทุกคน”
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แนะนำาเคล็ดุลับการเลือกถีังเก็บนำ�าที่่�ปัลอดุภัยู่

	 “การเลือกวัิสัดุถังเก็บนำ�าสัำาหรับอุป็โภคบริโภคภาย์ในบ�าน
นั�น	สัอดคล�องกับนโย์บาย์ควิามป็ลอดภัย์ซื้ึ�งเป็็นเรื�องที�
ทาง	SC	Asset	ให�ควิามสัำาคัญเป็็นอันดับแรก	โดย์ถังเก็บนำ�า
ที�ผู้ลิต้จากวิัสัดุเอลิเซื้อร์ซื้ึ�งเป็็นนวิัต้กรรมวิัสัดุพอลิเมอร์
ช้นิดพิเศัษเพื�อการผู้ลิต้ถังเก็บนำ�าโดย์เฉพาะนั�น	มีจุดเด่น
เรื�องควิามป็ลอดภัย์จากการป็นเป้็�อนของโลหะหนักในนำ�า
ป็ราศัจากสัารต้ะกั�วิ	ป็รอท	และสัารหน้	และด�วิย์ควิามที�
เอลิเซื้อร์เป็็นวัิสัดุทึบแสัง	ป้็องกันแสังแดดไม่ให�ทะลุเข�าไป็ช่้วิย์
ไม่ให�เกิดต้ะไคร่นำ�าภาย์ในถังได�ด�วิย์	ทางเราจึงมั�นใจใน
ระย์ะย์าวิได�ว่ิาล้กค�าทุกคนของเราจะได�ใช้�งานนำ�าที�ป็ลอดภัย์
สัำาหรับทุกคนในครอบครัวิ”
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เอลิเซอร์ (elixir) นวิัตกรรมวิัส่ดุุพื้อลิเมอร์ชีนิดุพื้ิเศัษจากธุุรกิจเคมิคอลส่์ เอส่ซ่จ่
เพื้้�อการผู้ลิตถีังเก็บนำ�าบนดุินโดุยู่เฉพื้าะ

ไร้ส่ารตะกั�วิ ปัรอที่และส่ารห้น่
วััสดุุเอลิิเซอร์์เกร์ดุ M10SST1P, M10GYN7P, 

M90MST1P ผ่่านการ์ทดุสอบจากสถาบัน SGS

ไม่ ่พบสาร์ตะก ั �วัแลิะปร์อทภายใต ้ม่าตร์ฐาน

European Directive 94/62/EC แลิะไม่่พบ

สาร์หนูภายใต้ม่าตร์ฐาน ม่อก. 656:2556

ปัราศัจากตะไคร�นำ�า
คุุณสม่บัติทึบแสง แสงแดุดุไม่่สาม่าร์ถส่องผ่่านเข้้าไป

ในตัวัถังเก็บนำ�าไดุ้ ช่่วัยป้องกันการ์เกิดุตะไคุร่์นำ�าอันเป็น

แหลิ่งสะสม่ข้องสิ�งสกปร์กแลิะเช่้�อแบคุทีเร์ีย

Food Contact
ผ่่านการ์รั์บร์องม่าตร์ฐานร์ะดุบัสากลิจากองค์ุการ์

อาหาร์แลิะยาปร์ะเทศสหร์ัฐอเม่ร์ิกา หร์้อ FDA วั่า 

สาม่าร์ถสมั่ผ่สัอาหาร์แลิะนำ�าดุ้�ม่ไดุ้อย่างปลิอดุภยั

วิัส่ดุุแข็งแรงที่นที่าน
มี่ส่วันผ่สม่ข้องสาร์ Anti-UV ช่่วัยปกป้องวัสัดุุจาก

แสงแดุดุแลิะคุวัาม่ร้์อน สาม่าร์ถตั�งกลิางแจ้งไดุ้อย่าง

ไร้์กังวัลิ ผ่่านม่าตร์ฐานอุตสาหกร์ร์ม่ (ม่อก.816-2556)

ส่่ไม�ห้ลุดุลอก
ดุ้วัยเทคุโนโลิยีคุอม่พาวันดุ์ข้ั�นสูงทำาให้สีร์วัม่เป็น

เน้�อเดุียวักันกับเน้�อวััสดุุพอลิิเม่อร์์ ม่ั�นใจไดุ้วั่าจะ

ไม่่มี่การ์หลุิดุลิอกข้องสปีนเป้ือนลิงในนำ�าที�เกบ็ในถงั

ไร้กลิ�นอันไม�พื้ึงปัระส่งค์
ผ่่านการ์ทดุสอบเร์้�องกลิิ�น ดุ้วัยการ์ตร์วัจสอบวััสดุุ

ดุ้วัยม่าตร์ฐานเดุียวักันกับท่อนำ�าดุ้�ม่

อ�านข้อม่ลเพื้ิ�มเติมเก่�ยู่วิกับวิัส่ดุุเอลิเซอร์ ไดุ้ที่่� 
www.scgchemicals.com/elixir
elixir (เอลิิเซอร์์)
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	 รถเข็็นสำำ�หรับจ่่�ยย�	นับเป็็นอีีกหน่�งอีุป็กรณ์์สำำ�คััญในก�รดููแล

ผูู้�ป่็วยใน	ทัั้�งก�รนำ�จ่่�ยย�แก่ผูู้�ป่็วยทีั้�ห�อีงพัักต�มเวล�ทีั้�กำ�หนดูในแต่ละวัน

รวมถ่งก�รทั้ำ�หัตถก�รต่�ง	ๆ 	ก�รเลือีกรถเข็็นทีั้�เหม�ะสำมกับก�รใช้�ง�น

เพ่ั�อีให�บริก�รผูู้�ป่็วยไดู�อีย่�งมีป็ระสิำทั้ธิิภ�พัสูำงสุำดูจ่่งเป็็นสิำ�งสำำ�คััญทีั้�

โรงพัย�บ�ลชั้�นนำ�อีย่�งเคัรือี	BDMS	หรือี	กรุงเทั้พัดุูสิำตเวช้ก�รให�

คัว�มสำำ�คััญไม่แพั�อีุป็กรณ์์ทั้�งก�รแพัทั้ย์ป็ระเภทั้อีื�น	ๆ

	 เมื�อีกล่�วถ่งรถเข็็นจ่่�ยย�ทีั้�ใช้�กันโดูยทัั้�วไป็นั�นมีทัั้�งก�รป็ระยุกต์ใช้�

รถเข็็นโลหะธิรรมดู�ทีั้�ไม่มีฟัังก์ชั้นเฉพั�ะเจ่�ะจ่ง	และแบบทีั้�มีลิ�นชั้กเก็บย�

โดูยเฉพั�ะซึ่่�งต�อีงพั่�งพั�ก�รนำ�เข็��จ่�กต่�งป็ระเทั้ศ	อีย่�งไรก็ต�ม

จ่�กก�รพิัจ่�รณ์�รถเข็็นแต่ละป็ระเภทั้ทีั้�มีอียู่ในทั้�อีงตล�ดูก็ยังไม่สำ�ม�รถ

ตอีบโจ่ทั้ย์คัว�มต�อีงก�รไดู�คัรบถ�วน	จ่่งเป็็นทั้ี�ม�ข็อีงคัว�มร่วมมือี

พััฒน�นวัตกรรมรถเข็็นจ่่�ยย�อัีจ่ฉริยะข็อีงเคัรือี	BDMS	และธุิรกิจ่

เคัมิคัอีลส์ำ	เอีสำซีึ่จี่	ซ่ึ่�งมีป็ระสำบก�รณ์์ร่วมพััฒน�นวัตกรรมทั้�งก�รแพัทั้ย์

ม�แล�วดู�วยคัว�มเชี้�ยวช้�ญทัั้�งก�รอีอีกแบบ	ก�รเลือีกใช้�วัสำดุู	พัร�อีม

พัันธิมิตรทั้ี�พัร�อีมนำ�เสำนอีโซึ่ลูช้ันทั้ี�คัรบวงจ่ร

รถเข็็นจ่่ายยาอััจ่ฉริยะ 
นวััตกรรมเพื่่�อัการดููแลที่่�ครบวังจ่ร
SMART MEDICATION CART:

AN INNOVATIVE SOLUTION FOR COMPREHENSIVE CARE
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	 ทาง	BDMS	มีแีนวคิิดที�จะปรับัการับริัหารัจัดการัการั
จ่ายยาให้เป็นรัะบบปิด	หรัือ	close-loop	medication	
ให้ได้มีากที�สุดุ	โดยเมืี�อแพทย์สุั�งยาผ่่านรัะบบคิอมีพิวเตอร์ั
แล้้วข้้อมีลู้จะต้องถููกสุ่งตรังไปยงัรัถูเข็้นจ่ายยาได้ทนัที	
เพื�อคิวามีแม่ีนยำาแล้ะสุะดวกรัวดเร็ัว	ทมีีงานข้องเอสุซีจีี
ได้เข้้าไปศึึกษาวิธีีการัทำางานจริังข้องทั�งทีมีแพทย์	พยาบาล้
แล้ะเภสุชักรัที�มีส่ีุวนเกี�ยวข้้องกบัการัใช้งานรัถูจ่ายยาทั�ง
ทางตรังแล้ะทางอ้อมี	เมืี�อได้รับัทรัาบข้้อมีลู้คิวามีต้องการั
คิรับถู้วนแล้้วเอสุซีจีจึีงออกแบบรัถูเข็้นให้มีลิี้�นชกัจ่ายยา
จำานวน	6	ลิ้�นชกั	ตรังตามีจำานวนห้องข้องผู่ป่้วยที�พยาบาล้
แต่ล้ะท่านต้องดแูล้รับัผิ่ดชอบ	โดยมีรีัะบบล็้อคิลิ้�นชกัที�
ต้องใช้การัสุแกนข้้อมีลู้เล้ข้ผู่ป่้วยเพื�อยืนยนัตวัตนก่อน
แล้ะจะปล้ดล็้อคิได้เฉพาะลิ้�นชกัที�กำาหนดไว้สุำาหรับัผู่ป่้วย

ท่านนั�นโดยเฉพาะเท่านั�นเพื�อคิวามีถููกต้องแมี่นยำาใน
การัจ่ายยา

	 นอกจากนี�เจ้าหน้าที�พยาบาล้เองก็ต้องล็้อกอินเพื�อยืนยนั
ตวัตนก่อนการัใช้งานทุกคิรัั�ง	เพื�อให้สุามีารัถูตรัวจสุอบหรืัอ
บนัทึกปรัะวติัการัทำางานได้อย่างเป็นรัะบบ	ลิ้�นชกัทั�งหมีด
จะล็้อคิอยู่ตล้อดเวล้า	เจ้าหน้าที�สุามีารัถูเปิดใช้งานได้
คิรัั�งล้ะ	1	ลิ้�นชกัเท่านั�น	เพื�อป้องกนัคิวามีผิ่ดพล้าด	สัุบสุน	
โดยจะต้องสุแกนรัหสัุผู่ป่้วยเพื�อปล้ดล็้อคิทกุคิรัั�งเมืี�อต้องการั
บรัรัจยุาจากห้องยาเข้้าลิ้�นชกั	แล้ะเมืี�อต้องการันำายาออกมีา
เมืี�อถึูงห้องผู่ป่้วย	อกีทั�งยงัมีหีน้าจอคิอมีพิวเตอร์ัแสุดงผ่ล้
เพื�อช่วยในการัตรัวจสุอบคิวามีถููกต้องข้องยาอกีคิรัั�งก่อน
จ่ายยาแก่ผู่้ป่วย

เพราะความปลอดภััยเป็นสิ่่�งที่่�สิ่ำาคัญที่่�สิุ่ด 
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	 เมีื�อออกแบบฟังก์ชนัหลั้กข้องรัถูเข็้นให้เหมีาะสุมีกับ
การัใช้งานที�ปล้อดภัยแล้้ว	การัออกแบบยังต้องสุามีารัถู
ช่วยอำานวยคิวามีสุะดวกแก่บุคิล้ากรัผู่้ใช้งานได้ดีด้วย
ทมีีงานข้องเอสุซีจีจีงึออกแบบที�จบั	ล้้อเล้ื�อนพร้ัอมีตวัล้อ็คิ
แล้ะข้นาดข้องรัถูเข็้นให้มีีนำ�าหนักเหมีาะสุมี	ใช้งานได้
สุะดวกสุบาย	รัวมีถึูงออกแบบข้นาดลิ้�นชกัให้มีีคิวามีสุงู
เหมีาะสุมีกับการัเก็บข้วดยานำ�าในแนวตั�ง	ป้องกันการั
เกิดคิรัาบที�คิอข้วดแล้ะป้องกันการัหกเล้อะเทอะจาก
การัเกบ็ข้วดยาในแนวนอนที�เคิยเป็นข้้อจำากัดข้องรัถูเข็้น
รัูปแบบเดิมี	ๆ
 
	 จากการัพูดคิุยศึึกษาการัทำางานจรัิงข้องพยาบาล้	
ทมีีงานเอสุซีีจจีงึได้ออกแบบช่องใสุ่อุปกรัณ์ที�จำาเป็นอื�น	ๆ
อย่างเป็นสัุดสุ่วนชดัเจน	เช่น	ช่องใสุ่พล้าสุเตอร์ั	เข้ม็ีฉดียา
ที�แข้วนถูงัทิ�งเข้ม็ีฉดียา	ที�แข้วนถูงุนำ�าเกล้อื	พื�นที�เก็บเอกสุารั
พื�นที�สุำาหรัับวางถูาดอาหารัเหล้ว	เป็นต้น

การใช้้งานที่่�สิ่ะดวกสิ่บาย อก่หน่�งปัจจัยที่่�ต้้องคำาน่งถ่ึง

	 จุดเด่นสุำาคิัญอีกหนึ�งอย่างข้องนวัตกรัรัมีนี�ก็คิือ
การัเชื�อมีโยงข้้อมีลู้ทั�งหมีดด้วยรัะบบดจิทิลั้	เพรัาะสุิ�งที�ทำาให้
รัถูเข้น็จ่ายยาธีรัรัมีดากล้ายมีาเป็นรัถูเข้น็จ่ายยาอจัฉรัยิะ
กค็ิอื	“ข้้อมีลู้”	โดยการัเพิ�มีกรัะบวนการัเชื�อมีต่อรัะหว่าง
อุปกรัณ์ทางกายภาพที�จับต้องได้กับข้้อมีูล้แล้ะรัะบบ
คิอมีพิวเตอร์ั	ซีึ�งได้รับัคิวามีร่ัวมีมีอืในการัพัฒนาซีอฟท์แวร์ั
จากทมีี	Digital	ข้องธุีรักิจเคิมิีคิอล้ส์ุ	เอสุซีีจ	ีทมีีงานได้รัับ
โจทย์คิวามีต้องการัจากโรังพยาบาล้	แล้ะได้พัฒนารัะบบ
ซีอฟท์แวรั์เพื�อเชื�อมีโยงกับฐานข้้อมูีล้ที�มีีอยู่เดิมีข้อง
โรังพยาบาล้	เพิ�มีคิวามีแมี่นยำาในการัจ่ายยา	ช่วยล้ด
คิวามีผ่ดิพล้าดจากคิน	(human	error)	แล้ะยังทำาให้มีรีัะบบ
ตรัวจสุอบที�ดขี้ึ�น	เนื�องจากทุกกิจกรัรัมีจะถูกูบนัทึกไว้ใน
รัะบบ	สุามีารัถูเก็บข้้อมีูล้เพื�อนำาไปปรัะเมีินผ่ล้ได้อย่าง
มีีปรัะสุิทธีิภาพ	

	 นอกจากนี�รัถูเข้น็จ่ายยาอจัฉรัยิะยังใช้รัะบบเซีนเซีอร์ั
สุำาหรับัตรัวจสุอบสุถูานะการัเปิด-ปิดข้องล้ิ�นชัก	รัวมีถูงึ
การัวดัค่ิาอณุหภมูีแิล้ะคิวามีชื�นภายในล้ิ�นชกัเกบ็ยา	เพื�อ
ตรัวจสุอบการัเก็บรัักษายาให้อยู่ในสุภาวะที�เหมีาะสุมี
ตามีมีาตรัฐาน	JCI	สุร้ัางคิวามีมัี�นใจเรัื�องคิณุภาพข้องยา
ให้แก่ผู้่ป่วย	ในอนาคิตเรัาจะได้เหน็อปุกรัณ์ที�มีีการัทำางาน
เชื�อมีต่อรัะหว่างสุิ�งข้องในทางกายภาพกับข้้อมีลู้แล้ะรัะบบ
คิอมีพิวเตอรั์เพิ�มีข้ึ�นเรัื�อย	ๆ	ซีึ�งจะช่วยให้การัทำางานมีี
ปรัะสุิทธีิภาพมีากข้ึ�นแล้ะพัฒนาคิุณภาพชีวิตให้ดีข้ึ�น

เที่คโนโลย่ดจ่ทั่ี่ล ผู้้้ช่้วยเช่้�อมต่้อการที่ำางานอย่างครบวงจร
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	 ปัจจบุนัรัถูเข็้นจ่ายยาอัจฉรัยิะได้นำาไปใช้งานจริังแล้้ว
ที�โรังพยาบาล้กรังุเทพ	ซีอยศึนูย์วจิยั	โดยล่้าสุดุ	BDMS	
ได้ข้ยายผ่ล้การัใช้งานไปยังโรังพยาบาล้อื�น	ๆ 	ในเคิรัอื	
ได้แก่	โรังพยาบาล้พญาไทแล้ะโรังพยาบาล้เปาโล้
ซีึ�งกไ็ด้มีกีารัปรับัเปล้ี�ยนดไีซีน์ข้องรัถูเข้น็จ่ายยาอจัฉรัยิะ
ให้มีขี้นาดใหญ่ข้ึ�นเป็น	8	ล้ิ�นชกัเพื�อให้เหมีาะสุมีกบัการั
ใช้งานข้องทั�งสุองโรังพยาบาล้	นับเป็นตวัอย่างที�ชดัเจน
ข้องการัพัฒนาต่อยอดนวัตกรัรัมีเพื�อให้ตอบโจทย์ผู่้
ใช้งานอย่างแท้จรัิง
 
	 ธีรุักจิเคิมิีคิอล้ส์ุ	เอสุซีจี	ีพร้ัอมีทำางานร่ัวมีกันกบัล้กูค้ิา
เพื�อค้ินหาคิวามีต้องการัที�แท้จรังิ	แล้ะนำาเสุนอโซีล้ชูนั
คิรับวงจรัที�จะเปล้ี�ยนจากไอเดยีให้ออกมีาเป็นสิุนค้ิาหรืัอ
นวตักรัรัมีที�ยกรัะดบัมีาตรัฐานการัใช้งานสุนิค้ิาให้ดยีิ�งข้ึ�น

	 “รถจ่่ายยาอััจ่ฉริยะคัันน้�จ่ะมาช่่วยให้้การรักษาผู้้้ป่่วย
ม้ป่ระสิิทธิิภาพมากข้ึ้�น	การจ่่ายยาทำาได้้อัย่างป่ลอัด้ภัย
และแม่นยำามากยิ�งขึ้้�น	ซึ่่�งสิ่งผู้ลด้้โด้ยตรงแก่ผู้้้ป่่วย”		

คุณกัลยาณ่ ที่วนสิุ่วรรณ 
ผู้้อ้ัำานวยการฝ่ายสินับสินนุการแพทย์	
โรงพยาบาลกรุงเทพ

	 “อัย่าห้ยดุ้คัดิ้อัย่าห้ยดุ้พฒันางานด้้านการพยาบาล
เพ่�อัยกระด้ับคัวามป่ลอัด้ภัยขึ้อังผู้้้ป่่วยขึ้อังเรา”

คุณพรพ่มล เหล่างาม 
ผู้้้อัำานวยการฝ่ายพยาบาล	
โรงพยาบาลกรุงเทพ

	 “การสิร้างนวัตกรรมจ่ะสิำาเร็จ่ไม่ได้้ห้ากขึ้าด้ข้ึ้อัมล้ท้�
เป็่นป่ระโยช่น์	เมื�อัได้้รบัโจ่ทย์ท้�ช่ดั้เจ่นก็จ่ะสิามารถช่่วยกัน
พฒันานวัตกรรมท้�ไม่เพย้งตอับโจ่ทย์โรงพยาบาลแต่ยัง
เป็่นการยกระด้บัมาตรฐานคัณุภาพขึ้อังป่ระเทศอัก้ด้้วย”	

คุณศุภัธ่ดา รัต้นสิ่วัสิ่ด่์ 
Medical and Well-being
Business Manager 
ธิุรกิจ่เคัมิคัอัลสิ์	เอัสิซึ่้จ่้

	 “การนำาเสินอัโซึ่ลช้่นั	ไม่ใช่่แค่ัการทำาสิินค้ัาอัอักไป่ขึ้าย	
แต่เป็่นการพยายามแก้ปั่ญห้าให้้ล้กค้ัาจ่ากการทำางาน
ร่วมกันในห้ลายสิ่วน		อัย่างการพัฒนารถเขึ้็นจ่่ายยา
อััจ่ฉริยะป่ระกอับไป่ด้้วยงานอัอักแบบตั�งแต่โคัรงสิร้าง
วสัิด้ทุ้�ใช้่	อุัป่กรณ์อิัเล็กทรอันกิส์ิ	ไป่จ่นถ่งระบบซึ่อัฟท์แวร์	
ซึ่่�งท้มท้มเด้้ยวไม่สิามารถทำาได้้ห้รือัทำาได้้ด้้ในทุกเรื�อัง
การป่ระสิานคัวามร่วมมือัจ่่งม้คัวามสิำาคััญมาก”

คุณภัาณุมาศ อุณหสิ่้ต้ 
Development	Lead	ห้น่วยงาน	Digital	
ธิุรกิจ่เคัมิคัอัลสิ์	เอัสิซึ่้จ่้

ก้าวต่้อไปของการพฒันานวตั้กรรมเพ่�อวงการแพที่ย์

สิ่อบถึามรายละเอ่ยดเพ่�มเต้่มเก่�ยวกับสิ่่นค้า
และการสิ่ร้างสิ่รรค์นวัต้กรรมร่วมกันได้ที่่�

medandwellness@scg.com
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	 ในแวดวงเทคโนโลยีี	คำ�ว่�	Data	หรืือ	ข้้อมููล	เป็็นคำ�ที�ได้รัืบพููดถึึงอย่ี�ง

แพูร่ืหล�ยีในช่่วงหล�ยีปี็ที�ผ่่�นมู�	เมู่�อเป็็นเรืื�องข้องข้้อมููลแล้ว	ส่ิ่�งสิ่ำ�คัญ

ที�ต้้องคำ�นึงถึึงก็็ค่อก็�รืนำ�ข้้อมููลไป็ใช้่อย่ี�งป็ลอดภััยี	นั�นทำ�ให้เทคโนโลยีี

บล็อก็เช่นได้รัืบคว�มูสิ่นใจเป็็นอย่ี�งมู�ก็	เพูรื�ะเป็็นเทคโนโลยีีที�ช่่วยี

เรืื�องคว�มูน่�เช่่�อถ่ึอข้องข้้อมููล	คว�มูป็ลอดภััยี	โดยีเฉพู�ะอย่ี�งย่ี�งใน

แวดวงธุุรืก็รืรืมูก็�รืเงิน	โดยีไมู่ต้้องอ�ศััยีคนก็ล�งอยี่�งที�ผ่่�นมู�

ทำำ�คว�มรู้้�จัักกับ Blockchain
นวัตกรู้รู้มทำ่�สรู้��งคว�มเปลี่่�ยนแปลี่งในอุุตส�หกรู้รู้มโลี่ก
GETTING TO KNOW BLOCKCHAIN
AN INNOVATION THAT IS TRANSFORMING INDUSTRIES
ACROSS THE WORLD

B2P : BLOCKCHAIN FOR
PROCURE TO PAY
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	 บล็็อกเชน	คืือ	เทคืโนโล็ยีีใหม่่ที�ถููกนำ�ม่�ใช้ผ่่�นรููปแบบ
ของเคืรืูอข่�ยี	(Blockchain	Network)	โดยีใช้ก�รูสืื่�อสื่�รูผ่่�น
รูะบบเคืรืูอข่�ยีแบบจุุดต่่อจุุด	หรืูอที�เรู�เรีูยีกกันว่่�	Peer-
to-Peer	Network	ที�ก�รูทำ�ธุุรูกรูรูม่ท�งก�รูเงินหรืูอสิื่นทรัูพย์ี
ดิจุิทัล็สื่�ม่�รูถูต่รูว่จุสื่อบคืว่�ม่ถููกต่้องโดยีก�รูสื่ื�อสื่�รู
รูะหว่่�งเจุ้�ของข้อมู่ล็โดยีต่รูงทั�งจุ�กฝ่ั่�งต้่นท�งแล็ะปล็�ยี
ท�งด้ว่ยีข้อได้เปรูียีบในเรูื�องคืว่�ม่ปล็อดภััยีเนื�องจุ�ก
ไม่่ต่้องอ�ศััยีต่ัว่กล็�งในก�รูทำ�ธุุรูกรูรูม่อยี่�งที�ผ่่�นม่�	

รูว่ม่ทั�งยัีงช่ว่ยีปรูะหยัีดเว่ล็�	ล็ดค่ื�ใช้จุ่�ยีต้่นทุนในก�รู
ทำ�ธุุรูกรูรูม่ต่่�ง	ๆ	ล็งได้	ทำ�ให้ในอน�คืต่คื�ดก�รูณ์์ว่่�
เทคืโนโล็ยีีบล็็อกเชนจุะเข้�ม่�มี่บทบ�ทในก�รูทำ�ธุุรูกรูรูม่
ต่่�ง	ๆ	ได้อยี่�งสื่ม่บูรูณ์์แบบ

	 ป่จุจุุบันมี่ก�รูศึักษ�ถึูงคืว่�ม่เป็นไปได้ของก�รูใช้ง�น
เทคืโนโล็ยีีบล็็อกเชนอย่ี�งต่่อเนื�อง	แล็ะได้นำ�ม่�ใช้จุริูง
ในธุุรูกิจุที �หล็�กหล็�ยีไม่่ว่่�จุะเป็นธุุรูกิจุก�รูผ่ล็ิต่	

KEY FEATURES OF BLOCKCHAIN

IMMUTABILITY

DECENTRALIZATION

TRACEABILITY

SECURITY & TRANSPARENCY

ป้้องกัันกัารแกั้ ไขข้อมููล
ที่่�ไม่่ได้้รัับการัยอม่รัับ

จากผู้้้เก่�ยวข้้องในเครัือข้่าย

ผูู้้เกั่�ยวข้องทุุกัฝ่่ายสามูารถ
ตรวจสอบสถานะของรายกัารได้้ทุันทุ ่

บนข้้อม่้ลชุุด้เด้่ยวกัน

ข้อมููลมู่ความูป้ลอด้ภััย โป้ร่งใส น่าเชื่่�อถ่อ 
โด้ยไม่่ต้้องอาศััยคนกลางต้รัวจสอบ

ลด้ขั�นตอนกัารส่งข้อมููล 
จากการักรัะจายข้้อม่้ลให้้กับ
ผู้้้เก่�ยวข้้องที่่�อย้่ในเครัือข้่าย

25 BUSINESS TIPS



(Manufacturing)	ธุุรูกิจุก�รูขนสื่่งรูะหว่่�งปรูะเทศั	
(Supply	Chain	and	Logistic)	ธุุรูกิจุปรูะกันภััยี	(Insurance)
ธุุรูกิจุอสัื่งห�ริูม่ทรัูพย์ี	(Real	estate)	ธุุรูกิจุอ�ห�รู	(Food)
หรูือแม่้กรูะทั �งธุุรูกิจุที �เกี �ยีว่ข้องกับสืุ่ขภั�พรูว่ม่ถูึง
โรูงพยี�บ�ล็	(Healthcare	&	Hospital)	นั�นก็เพรู�ะข้อดี
เรืู�องคืว่�ม่โปรู่งใสื่	แล็ะก�รูเข้�ถึูงข้อมู่ล็	ก�รูบันทึกหรืูอ
เปลี็�ยีนแปล็งข้อมู่ล็ที�สื่�ม่�รูถูทำ�ได้โดยีเจุ้�ของผู้่มี่สิื่ทธิุ�
ในข้อมู่ล็นั�น	ๆ	เท่�นั�น	จุ�กข้อดีดังกล็่�ว่บล็็อกเชน
ยัีงสื่�ม่�รูถูปรูะยุีกต์่ใช้กับง�นด้�นข้อมู่ล็แล็ะสื่ถิูติ่ต่่�ง	ๆ
ที�ต่้องก�รูคืว่�ม่น่�เชื�อถูือ	ต่ัว่อยี่�งเช่น	ก�รูทำ�สื่ัญญ�
รูะหว่่�งองค์ืกรู	ง�นอสัื่งห�ริูม่ทรัูพย์ี	หรืูอหลั็กทรัูพย์ีที�มี่
มู่ล็ค่ื�	รูว่ม่ทั�งก�รูใช้สื่กุล็เงินในโล็กดิจิุทัล็ที�เริู�ม่เข้�ม่�มี่
บทบ�ทกับชีว่ิต่ปรูะจุำ�ว่ันของหล็�ยีคืนม่�กขึ�น

	 เช่นเดียีว่กันกับเอสื่ซีีจีุที�ได้นำ�เทคืโนโล็ยีีบล็็อกเชนเข้�
ม่�ทดล็องใช้ในรูะบบก�รูจัุดซืี�อจัุดจุ้�ง-ว่�งบิล็-ชำ�รูะเงิน	

หรูือ	B2P	Blockchain	Solution	for	Procure-to-Pay
รูะหว่่�งเอสื่ซีีจีุแล็ะคู่ืค้ื�ธุุรูกิจุกว่่�	4,500	รู�ยี	โดยีเกิดขึ�น
จุ�กคืว่�ม่รู่ว่ม่มื่อรูะหว่่�งเอสื่ซีีจีุ	กับ	บริูษัท	ดิจิุทัล็	เว่นเจุอร์ูสื่
จุำ�กัด	ในก�รูพัฒน�นว่ัต่กรูรูม่ในคืรูั�งนี�	

	 เอสื่ซีีจีุได้นำ�	B2P	ม่�ใช้ในกรูะบว่นก�รูทำ�ง�นจุริูงตั่�งแต่่
เดือนสิื่งห�คืม่	2561	แล็ะเห็นผ่ล็ชัดเจุนทั�งเรืู�องก�รูล็ดรูะยีะ
เว่ล็�ต่ล็อดกรูะบว่นก�รูทำ�ง�นได้ถึูง	50%	ซึี�งช่ว่ยีให้สื่�ม่�รูถู
ทำ�ง�นได้อย่ี�งคืล่็องตั่ว่ม่�กยิี�งขึ�นโดยียัีงคืงคืว่�ม่โปรู่งใสื่
แล็ะปล็อดภััยี	ทั�งนี�คู่ืธุุรูกิจุสื่�ม่�รูถูต่รูว่จุสื่อบสื่ถู�นะต่่�ง	ๆ
ได้แบบเรีูยีล็ไทม์่	ส่ื่งผ่ล็ให้สื่�ม่�รูถูล็ดต้่นทุนต่่อรู�ยีก�รู
ได้ถึูง	70%	นอกจุ�กนี�ยัีงนับเป็นก�รูช่ว่ยีพนักง�นในก�รู
พัฒน�ทักษะกรูะบว่นก�รูทำ�ง�นในรููปแบบอื�น	ๆ	ได้ดี
ยิี�งขึ�น	แล็ะนำ�ทักษะเหล่็�นี�ม่�สื่รู้�งคุืณ์ค่ื�ให้กับทั�งต่นเอง
แล็ะองคื์กรูอีกด้ว่ยี

TECHNOLOGY CONCEPT

สร้างรายกัาร ตรวจสอบ
และรับรองรายกัาร

กัระจายข้อมููล
ให้้ผูู้้เกั่�ยวข้อง

ธุุรกัรรมู
เสร็จสมูบูรณ์์
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	 จุ�กเดิม่ที�บล็็อกเชนเคืยีถููกจุำ�กัดอยีู่แต่่ในว่งก�รู
FinTech	ในวั่นนี�บล็็อกเชนกำ�ลั็งจุะม่�สื่รู้�งแรูงกรูะเพื�อม่
ในอุต่สื่�หกรูรูม่หล็�กหล็�ยีปรูะเภัท	ขึ�นอยู่ีกับว่่�เรู�จุะ
นำ�นวั่ต่กรูรูม่ตั่ว่นี�ไปพัฒน�แล็ะปรูะยุีกต์่ใช้ให้เหม่�ะสื่ม่
กับก�รูใช้ง�นของแต่่ล็ะองคื์กรูได้อยี่�งไรู	นับเป็น

คืว่�ม่ท้�ท�ยีอย่ี�งม่�ก	ไม่่เฉพ�ะสื่ำ�หรัูบผู้่ปรูะกอบก�รู	
แต่่รูว่ม่ถึูงปรูะช�ชนทั�ว่ไปที�ต้่องก้�ว่ให้ทันโล็กยุีคืดิจิุทัล็	
เพรู�ะทุกวั่นนี�ดิจิุทัล็เป็นส่ื่ว่นหนึ�งในชีวิ่ต่ปรูะจุำ�วั่นของ
พว่กเรู�ไปแล็้ว่

LEAN PROCESS & AUTOMATED SOLUTIONS

ค้่ธุุรักิจสรั้างรัายการั
(ใบกำากับภาษี่/ใบเพิ่่�ม่ห้น่�/ใบลด้ห้น่�)

[SMART CONTRACT]

รัะบบต้รัวจสอบ PO, GR และ Invoice
ให้้อัต้โนม่ัต้ิ [AUTO 3 WAY MATCHING]

และส่งข้้อม่้ลให้้ผู้้้อนุม่ัต้ิต้าม่อำานาจด้ำาเนินการั 
[AUTO DOA SERVICE]

ธุนาคารัได้้รัับคำาสั�งชุำารัะเงินและที่ำาจ่ายให้้ค้่ธุุรักิจ
 เม่่�อถึึงกำาห้นด้ชุำารัะเงินให้้อัต้โนม่ัต้ิ
[AUTO PAYMENT TRANSFER] 

พิ่รั้อม่ที่ำาการับันที่ึกรัายการัชุำารัะเงินให้้อัต้โนม่ัต้ิ 
[AUTO PAYMENT POSTING]

รัายการัที่่�ได้้รัับอนุม่ัต้ิแล้ว
จะส่งไปยังผู้้้เก่�ยวข้้องทีุ่กคน 

[DISTRIBUTED ON
PEER-TO-PEER NETWORK] 

และรัะบบที่ำาการับันที่ึกต้ั�งห้น่�ให้้อัต้โนม่ัต้ิ
 [AUTO POSTING]
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	 ปััญหาภััยแล้้งเป็ันหน่�งในปััญหาสำำาคััญของปัระเทศไทยท่�เป็ันปัระเทศ

เกษตรกรรม	โดยเฉพาะอย่างย่�งในช่่วงฤดูแล้้งท่�เป็ันรอยต่อระหว่าง

ปีั	2562	-	2563	น่�ท่�สำถานการณ์์ภััยแล้้งม่คัวามรุนแรงมากท่�สุำดในรอบ

20	ปีั	All	Around	Plastics	ขอพาคุัณ์ผูู้้อ่านมาเรียนรู้แล้ะทำาคัวามเข้าใจกับ

วิธ่ีการบริหารจัดการนำ�าของชุ่มช่นบ้านมาบจันทร์	ตำาบล้แกล้ง	อำาเภัอเมือง

จังหวัดระยอง	ซึ่่�งเปั็นตัวอย่างของชุ่มช่นท่�สำามารถวางแผู้นบริหาร

จัดการนำ�าได้อย่างม่ปัระส่ำทธ่ีภัาพแล้ะปัระสำบผู้ล้สำำาเร็จ	ม่นำ�าใช้่อุปัโภัคั

บริโภัคัเพียงพอ	สำามารถรอดพ้นจากปััญหาภััยแล้้งในคัรั�งน่�

ถอดบทเรีียนมาบจัันทรี์รีอดภััยแล้้ง
ต้้นแบบการีบรีิหารีจััดการีนำ�าอย่างยั�งยืนของชุุมชุน
HOW MABCHAN COMMUNITY COMBATS DROUGHT
A LESSON IN SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT FOR
LOCAL COMMUNITIES
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ตระหนัักถึึงปััญหา เร่งแก้ ไขที่่�ต้นัที่าง

	 เขายายดาตั้้�งอย่�ในเขตั้ป่่าสงวนแห่�งชาติั้	ป่่ากะเฉด	
-	ป่่าเพ	-	ป่่าแกลง	ครอบคลุมพ้�นที่่�	28,937	ไร�	เป็่นพ้�นที่่�
ป่่าต้ั้นนำ�าที่่�ห่ล�อเล่�ยงชมุชนโดยรอบจำำานวน	7	ตั้ำาบลจำาก	
2	อำาเภอ		แตั้�เม้�อป่่าไม้ท่ี่�เคยอดุมสมบร่ณ์์ในอด่ตั้เริ�มถูก่ที่ำาลาย
ห่ลง้จำากการกำาห่นดให้่เขายายดาเป็่นพ้�นที่่�สม้ป่ที่านที่ำาไม้
อก่ที่้�งพ้�นท่ี่�ป่่าไม้บางส�วนถูก่บกุรกุและแป่รสภาพไป่เป็่นพ้�นที่่�
ที่ำาการเกษตั้รเชงิเด่�ยว	สภาพการป่กคลมุพ้�นดนิท่ี่�เป่ล่�ยนแป่ลง
จำากต้ั้นไม้เลก็ให่ญ่�ที่่�ข้�นป่ะป่นกน้และมค่วามห่ลากห่ลาย
ที่างช่วภาพส่งไป่เป่็นพ้�นที่่�ที่ำาการเกษตั้รที่่�ม่เร้อนยอด
(ความสง่)เพย่งช้�นเดย่ว	ส�งผลกระที่บตั้�อระบบนิเวศป่่าต้ั้นนำ�า
ห่ลายป่ระการ

	 เม้�อฝนตั้กลงมาโดยไม�มเ่รอ้นยอดห่ลายช้�นของต้ั้นไม้
ช�วยลดแรงตั้กกระที่บของเม็ดฝน	ผิวห่น้าดินจำง้ถู่กอด้แน�น
และดด่ซับ้นำ�าฝนได้น้อยลง	เกดิเป็่นนำ�าป่่าไห่ลห่ลากเวลา
ที่่�ฝนตั้กห่รอ้ในช�วงฤดฝ่น	เม้�อไม�มน่ำ�าฝนซัม้ลงไป่ในดิน
จำง้ไม�มน่ำ�าในช้�นดินห่ล�อเล่�ยงลำาธารห่ลง้ฝนห่ยุดห่รอ้ในช�วง
ฤดแ่ล้ง	ตั้ลอดจำนไม�มน่ำ�าฝนไห่ลซัม้ลงไป่สะสมเป็่นแห่ล�งนำ�า
ใต้ั้ดนิห่รอ้นำ�าบาดาล	ส�งผลตั้�อเน้�องให้่เกดิปั่ญ่ห่าขาดแคลน
นำ�าใช้	นอกจำากน่�ปั่ญ่ห่าป่่าเส้�อมโที่รมและความแห้่งแล้ง
ยง้ส�งผลให้่ปั่ญ่ห่าไฟป่่ามค่วามรุนแรงเพิ�มมากข้�นอก่ด้วย		
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	 ปั่ญ่ห่าดง้กล�าวสร้างความเดอ้ดร้อนเป็่นอย�างมาก	ผ่น้ำา
ชมุชนจำง้ลกุข้�นมาห่าที่างแก้ปั่ญ่ห่าโดยเริ�มแก้ไขท่ี่�ต้ั้นที่าง
คอ้	การดแ่ลรก้ษาป่่า	ดบ้ไฟป่่า	และฟ้�นฟป่่่าต้ั้นนำ�า	ด้วยการ
ตั้ด้เถูาวล้ย์ที่่�ข้�นเกาะกนิต้ั้นไม้และการป่ลก่ป่่าเสริมโดย
คด้เลอ้กพน้ธ์ุไม้ในท้ี่องถูิ�นที่่�มช่้�นเรอ้นยอดระดบ้ตั้�าง	ๆ 	ก้น
เพ้�อลดแรงตั้กกระที่บผวิดนิและยด้ระยะเวลาที่่�นำ�าฝนตั้ก
ลงส่�ผิวดินเพ้�อให่้ดินสามารถูด่ดซั้บนำ�าฝนได้ด่ข้�น

	 แม้ว�าชมุชนและกรมป่่าไม้จำะดแ่ล	และฟ้�นฟป่่่าต้ั้นนำ�า
เห่น้อห่ม่�บ้านมาบจำน้ที่ร์อย�างตั้�อเน้�อง	แตั้�ปั่ญ่ห่านำ�าป่่า
ไห่ลห่ลากในช�วงฤดฝ่นและปั่ญ่ห่าการขาดแคลนนำ�าใช้
ในช�วงฤดแ่ล้งกย็ง้คงเกดิข้�นเน้�องจำากขาดเคร้�องมอ้ที่่�ช�วย
เร�งรด้การฟ้�นฟ่	เช�น	ฝายชะลอนำ�า	จำนกระที่้�งในปี่	2549	
ชมุชนรอบเขายายดาได้เห่น็ตั้ว้อย�างผลสม้ฤที่ธิ�ของการ
สร้างฝายชะลอนำ�าที่่�เอสซ่ัจำด่ำาเนนิการร�วมกบ้ชมุชนบ้าน
สามขา	จำ้งห่ว้ดลำาป่าง	จำ้งได้ตั้ิดตั้�อขอร้บการสน้บสนุน
จำากเอสซัจ่ำแ่ละเริ�มต้ั้นการที่ำาฝายชะลอนำ�าแบบผสมผสาน
เป่็นคร้�งแรกในป่ี	2550	
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ปัระโยชนั์ของฝาย

	 ฝายชะลอนำ�าเป็่นเคร้�องมอ้สำาคญ้่อย�างห่น้�งท่ี่�ช�วยเร�งรด้
การฟ้�นตั้ว้ของป่่าไม้ด้วยการเก็บกก้ความชุ�มช้�นเอาไว้ใน
พ้�นท่ี่�ฝายชะลอนำ�า	โดยเฉพาะอย�างยิ�งฝายแบบผสมผสาน
ซั้�งเป็่นการป่ระยุกต์ั้ใช้วส้ดุธรรมชาติั้ที่่�มอ่ย่�มาช�วยชะลอ
การไห่ลของนำ�าในลำาธารบรเิวณ์พ้�นที่่�ที่่�มค่วามลาดชน้สง่
เช�น	ภ่เขา	ให้่ไห่ลช้าลง	นำ�าจำง้มโ่อกาสซัม้ลงไป่ใต้ั้ท้ี่องลำา
ธารและซัม้เข้าไป่ในช้�นดินบริเวณ์สองฝั�งลำาธาร	ช�วยเพิ�ม
ความชุ�มช้�นและสร้างความเขย่วชอุ�ม	สต้ั้ว์ป่่าจำง้มแ่ห่ล�งนำ�า
สำาห่รบ้บรโิภคตั้ลอดที่้�งปี่		ตั้ลอดจำนช�วยฟ้�นฟร่ะบบนเิวศ
ป่่าตั้้นนำ�าให่้กล้บมาอุดมสมบ่รณ์์ด้งเดิม

	 การเป่ล่�ยนแป่ลงสภาพป่่าเริ�มป่รากฏให้่เห่น็อย�างชด้เจำน
ในป่ีที่่�	5	ห่ล้งจำากท่ี่�เริ�มที่ำาฝายชะลอนำ�า	(ช�วงป่ี	2555)	
ซั้�งนอกจำากความเขย่วขจำท่ี่่�เห่น็ชด้ได้ด้วยตั้าแล้ว	ดช้นช่่�วด้
การฟ้�นฟ่ที่างธรรมชาติั้ของป่่าไม้ท่ี่�กลบ้มาอุดมสมบร่ณ์์
ห่ลง้จำากการสร้างฝายชะลอนำ�า	คอ้	ข้อมล่จำากภาพถู�าย
ที่างดาวเที่ย่มท่ี่�อาศย้การสะท้ี่อนคล้�นแสงในระดบ้ตั้�าง	ๆ 	ก้น
ตั้ามความสมบ่รณ์์ของห่ม่�ไม้		

	 ความช้�นห่รอ้ป่รมิาณ์ไอนำ�าในอากาศท่ี่�เพิ�มสง่ข้�นส�งผลให้่
พช้พรรณ์ท่ี่�เคยห่ายไป่อย�างต้ั้นซักซั้�งเป็่นต้ั้นไม้ตั้ระกล่ป่าล์ม
ที่่�นำาผลมาที่ำาเป็่นลก่ชดิกลบ้มาแพร�พ้นธ์ุและเจำรญิ่เตั้บิโตั้
ในป่่าธรรมชาตั้อิก่คร้�ง	สต้ั้ว์ป่่าน้อยให่ญ่�	เช�น	ห่ม	่กก็ลบ้มา
ให้่ชาวบ้านได้พบเห็่นอย่�บ�อยคร้�ง	ซั้�งกิจำกรรมสร้างฝาย
ชะลอนำ�าในพ้�นที่่�เขายายดาน่�กย็ง้ดำาเนินอย่�อย�างตั้�อเน้�อง
จำนถูง้ปั่จำจำบุน้	รวมไป่ถู้งการดแ่ลซั�อมแซัมฝายแตั้�ละตั้ว้
ให่้ย้งคงสภาพการใช้งานได้ด่	
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มุ่งมั�นัพัฒนัาต่อยอดสู่งานัวิจัยชุมชนั

	 นอกจำากการสร้างฝายและดแ่ลฟ้�นฟป่่่าต้ั้นนำ�ามาอย�าง
ตั้�อเน้�องแล้ว	ในปี่	2560	เอสซัจ่ำร่�วมกบ้สำานก้งานกองที่นุ
สนบ้สนุนการวิจำย้	ห่รอ้	สกว.	ส�งเสรมิให้่ชมุชนบ้านมาบจำน้ที่ร์
สามารถูคิด	วิเคราะห์่ปั่จำจำย้ที่่�ที่ำาให้่เกิดปั่ญ่ห่าภย้แล้งและ
เกบ็ข้อมล่	เพ้�อวางแผนค้นห่าแนวที่างการแก้ปั่ญ่ห่าได้ด้วย
ตั้นเอง	ผ�านการจำ้ดที่ำางานวิจำ้ยเพ้�อที่้องถูิ�น	

	 ผ่น้ำาชุมชนที่่�เข้มแข็งเป็่นตั้ว้แป่รสำาคญ้่ที่่�จำะที่ำาให้่งานวิจำย้
เพ้�อท้ี่องถูิ�นของชมุชนบ้านมาบจำน้ที่ร์เกดิข้�นและสร้างผล
ได้อย�างตั้�อเน้�อง	 เม้�อเป่้าห่มายห่ล้กของทุี่กคนค้อ	
“อยากมน่ำ�าใช้เพย่งพอตั้ลอดไป่”	ผนวกกบ้องค์ความร่ท้ี่่�
ดร.พงษ์ศ้กดิ�	วิที่ว้สชุตั้ิกุล	ที่่�ป่ร้กษาโครงการเอสซั่จำ่	
รก้ษ์นำ�าเพ้�ออนาคตั้	ธรุกจิำเคมคิอลส์	เอสซัจ่ำ	่ป่ระยกุต์ั้ให้่
ใช้งานได้ง�าย	จำ้งเป่็นแรงกระตัุ้้นในการที่ำางานวิจำ้ย
ภาคป่ฏิบติ้ั้ในชวิ่ตั้ป่ระจำำาว้น	โดยที่่�ทุี่ก	ๆ	วน้จำะมก่ารจำด
บ้นที่้กป่ริมาณ์นำ�าฝน	อ้ตั้ราการระเห่ยของนำ�าอุณ์ห่ภ่มิ
อากาศ	จำากอปุ่กรณ์์ที่่�ดด้แป่ลงได้ในครว้เรอ้น	เพ้�อนำาผล
ไป่คำานวณ์ต้ั้นที่นุนำ�าจำากธรรมชาตั้	ิเม้�อนำาไป่ห้่กลบกบ้
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ป่ริมาณ์การใช้นำ�าของชมุชนที่กุเดอ้นจำากการจำดบน้ที่ก้
มเิตั้อร์	ที่้�งนำ�าอปุ่โภคบรโิภคในครว้เรอ้น	นำ�าเพ้�อที่ำาเกษตั้ร	
สวนผลไม้	ห่รอ้เล่�ยงสต้ั้ว์ที่้�งห่มดน่�ที่ำาให้่ชาวบ้านเห่น็ภาพรวม
ของสถูานการณ์์นำ�าที่่�เป่ล่�ยนไป่ในแตั้�ละช�วงเวลา	สามารถู
วิเคราะห่์และคาดการณ์์แนวโน้มป่ริมาณ์นำ�าในเด้อน
ตั้�อ	ๆ	ไป่ได้ด้วยข้อม่ลจำริง
 
	 นอกจำากน่�ยง้มก่ารสำารวจำและจำด้ที่ำาแผนผง้แห่ล�งนำ�า
ที่่�มท้่ี่�งห่มดในชมุชน	ไม�ว�าจำะเป็่นแห่ล�งนำ�าตั้ามธรรมชาตั้ิ	
บ�อนำ�าสำารองตั้�าง	ๆ	ซั้�งผลท่ี่�ได้ที่ำาให้่ชาวบ้านมาบจำน้ที่ร์
พบว�าม่ย้งม่บ�อห่ลวงซั้�งเป่็นแห่ล�งนำ�าสาธารณ์ะที่่�ม่อย่�
แตั้�ไม�ได้รบ้การจำด้สรรไป่ใช้ป่ระโยชน์	นำาไป่ส่�การขอที่นุ
จำากโครงการ	“เอสซั่จำ่ร้อยใจำ	108	ชุมชน	รอดภ้ยแล้ง”	
ที่่�เอสซัจ่ำ	่ร�วมกบ้มล่นธิอิทุี่กพฒ้น์ฯ	สสน.	และสยามคโ่บต้ั้า
จำ้ดข้�นเพ้�อเสริมสร้างป่ระสิที่ธิภาพในการส่บนำ�ามาใช้
ด้วยพลง้งานสะอาดอย�างระบบโซัลาร์เซัลล์	นบ้เป็่นการใช้
ที่รพ้ยากรภายในพ้�นที่่�ชุมชนอย�างคุม้ค�าและเกดิป่ระโยชน์
ส่งสุด

ระบบสููบน้ำำ��จ�กบ่อหลวงด้้วยพลังง�น้ำโซล�ร์เซลล์เพ่�อก�รใช้้ง�น้ำสู�ธ�รณะ
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ชุมชนัร่วมใจสร้างกติกาการใช้นั�้าร่วมกันั

	 จำากสถูานการณ์์ฝนที่ิ�งช�วงและป่ริมาณ์นำ�าฝนตั้ามฤดก่าล
ที่่�น้อยกว�าป่กติั้ต้ั้�งแตั้�กลางปี่	2562	ผนวกกบ้ข้อมล่จำากงาน
วจิำย้เพ้�อท้ี่องถูิ�นของชุมชนบ้านมาบจำน้ที่ร์ท่ี่�แสดงให้่เห็่น
ชด้เจำนว�ากำาลง้มปั่่ญ่ห่าภย้แล้งในปี่น่�	ผ่น้ำาชมุชนจำง้เรย่ก
ป่ระชุมชาวบ้านเพ้�อร�วมก้นห่าที่างออก	เม้�อตั้้นทุี่นนำ�า
มน้่อยที่างแก้ปั่ญ่ห่าจำง้เป็่นการการสร้างกติั้กาการใช้นำ�า
ร�วมกน้เพ้�อให้่สามารถูจำด้สรรนำ�าใช้ได้เพย่งพอ	ยกตั้ว้อย�าง

เช�น	การแบ�งพ้�นท่ี่�สลบ้จำ�ายนำ�าป่ระป่าช�วงเช้าสำาห่รบ้พ้�นท่ี่�ราบ
และช�วงเย็นสำาห่รบ้พ้�นที่่�บนเนินเขา	การกำาห่นดค�าป่รบ้
กรณ์่ใช้นำ�าเกินที่่�ห่น�วยกำาห่นดจำะคิดค�านำ�าเป่็น	2	เที่�า
ตั้้�งแตั้�ห่น�วยแรก	มาตั้รการที่่�เข้มข้นน่�แสดงให่้เห็่นถู้ง
ความเข้าใจำและความร�วมมอ้ร�วมใจำก้นของชาวบ้านที่่�พร้อม
จำะป่ฏิบ้ตั้ิตั้ามเพ้�อผลป่ระโยชน์ของส�วนรวม
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ไม่หยุดพัฒนัา มุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนั

	 ผลสำาเรจ็ำที่่�เกดิข้�นในคร้�งน่�	ไม�เพย่งแตั้�สร้างชมุชนให้่รอดพ้น
ภย้แล้งอย�างย้�งยน้เที่�าน้�น	ห่ากแตั้�ความร�วมมอ้ร�วมใจำของคน
ในชมุชนยง้เกิดการตั้�อยอดความคิดสร้างสรรค์เพ้�อสร้างอต้ั้ลก้ษณ์์
ให้่มาบจำน้ที่ร์เป็่นแห่ล�งที่�องเท่ี่�ยววถ่ิูชมุชน	พ้ฒนาสนิค้าและ
กจิำกรรมการที่�องเที่่�ยวเชิงอนรุก้ษ์	โดยคนในชุมชนมก่ารตั้้�งกลุ�ม
อนรุก้ษ์สิ�งแวดล้อม	และกลุ�มเอน็ดโ่ร	(Enduro)	ห่รอ้จำก้รยานยนต์ั้
บิ�กไบค์ของเยาวชนรุ�นให่ม�ที่่�เน้นการขบ้ลุยตั้ามเส้นที่างในป่่า
แบบวิบาก	ซั้�งถูอ้เป็่นการช�วยลาดตั้ระเวน	คอยสอดส�องดแ่ล
พ้�นที่่�ป่่า	ลดโอกาสของผ่บุ้กรุกป่่าได้	ท้ี่�งห่มดน่�ล้วนเป็่นกำาลง้
สำาคญ้่ในการพฒ้นาผน้ป่่าและห่ม่�บ้าน	พร้อมกบ้การสร้างเศรษฐกจิำ

ที่่�เตั้ิบโตั้อย�างย้�งย้นของชุมชนบ้านมาบจำ้นที่ร์แห่�งน่�
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3. ธิงชยั พงษ์ศลิา สูมิ�ชิ้กองค์ก�รบริห�รสู่วน้ำตำ�บลแกลง 4. จรญู สทุี่ดัสนััต์ สูมิ�ชิ้กองค์ก�รบริห�รสู่วน้ำตำ�บลแกลง 5. วิชญ์วิสฐิ ธิริาชรัมย์ ผูู้้ช่้วยผูู้้จัด้ก�ร CSR Project ธุรกิจเคมิิคอลส์ู เอสูซ่จ่  
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	 ทุุกวัันน้�ผู้้�คนต่่างต่ระหนักและต่่�นตั่วัเก้�ยวักับปััญหาส่ิ่�งแวัดล�อมกัน

มากข้ึ้�น	เราเร่�มสัิ่งเกต่เห็นว่ัาคนไทุยจำำานวันไม่น�อยพร�อมทุ้�จำะแยกขึ้ยะ

ตั่�งแต่่ในครัวัเรือน	โรงเรียน	และทุ้�ทุำางาน	เพ่�อให�การนำาวััสิ่ดุต่่าง	ๆ 	ทุ้�ยังม้

คุณค่ากลับมารีไซเค่ลใช้�ใหม่นั�นเก่ดข้ึ้�นได�จำร่ง	แต่่การลงม่อปัฏ่ิบัต่่ขึ้อง

ภาคปัระช้าช้นอย่างเด้ยวัไม่อาจำสิ่ร�างแรงผู้ลักดันในสัิ่งคมได�มากพอ

ทุ้�จำะสิ่ร�างการเปัล้�ยนแปัลงในระยะยาวั	โครงการ ‘มืือวิิเศษ x วิน 
โดย PPP Plastics’	จำึงเก่ดขึ้้�นจำากควัามต่ั�งใจำทุ้�จำะสิ่่งเสิ่ร่มแนวัค่ด

การนำาพลาสิ่ต่่กกับมาใช้�ใหม่ให�เขึ้�าถึึงกลุ่มคนทุ้�กวั�างขึ้วัางมากขึ้้�น	

ผู่้านควัามร่วัมม่อขึ้องทัุ�งภาครัฐ	ภาคธุุรก่จำ	ภาคปัระช้าสัิ่งคมกว่ัา	30	

องค์กรในนาม	PPP	Plastics	ร่วัมกับ	โครงการ	“วัน”	(Won	Project)

ต่ั�งจำุดวัางถึังทุ้�ม้ช้่�อวั่า	“ถึังวันถึุง”	เพ่�อรับบร่จำาคถึุงและบรรจำุภัณฑ์์

ฟิิล์มพลาสิ่ต่่กทุ้�ใช้�แล�วัในพ่�นทุ้�กรุงเทุพมหานคร	ปัร่มณฑ์ล	ช้ลบุรี

และระยอง

‘มืือวิิเศษ x วิน โดย PPP Plastics’ 
ร่่วิมืกัันสร้่างวิงจร่พลาสติิกัยืด ให้้กัลับมืาใช้้ให้ม่ืได้อย่างไม่ืร้้่จบ
‘MAGIC HANDS X WON BY PPP PLASTICS’
LET’S JOIN HANDS AND CREATE A CLOSED-LOOP SYSTEM FOR
PLASTIC FILMS.
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	 บรรดาถุุงพลาสติิกสะอาดท่ี่�เข้้าส่�โครงการ	‘มืือวิิเศษ	x	วิน
โดย	PPP	Plastics’	จะถุ่กนำาไปร่ไซเคิลเป็นเม็ืดพลาสติิก
ที่่�สามืารถุวินกลับมืาใช้้งานผลิติเป็นถุุงพลาสติิกใหมื�
ได้อย�างไมื�ร่้จบ	ที่ำาให้การใช้้งานพลาสติิกเป็นไปอย�าง
ครบวิงจร	ไมื�หลุดรอดไปส่�สิ�งแวิดล้อมื	โดยที่างโครงการ
ยินด่รับพลาสติิกประเภทฟิิล์มท้�ง HDPE และ LDPE 
หรือสังเกติง�าย	ๆ	คือ	บรรจุภััณฑ์์พลาสติิกช้นิดอ�อนท่ี่�ดึง
ยืดได้นั�นเอง
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 ที่างโครงการยกตัิวิอย�างฟิิล์มื	12	ช้นิดท่ี่�เราใช้้ในช่้วิิติ
ประจำาวัิน	ได้แก�	ถุุงช้อปปิง	ถุุงห่หิ�วิพลาสติิก	ห�อผ้าอ้อมื	
ฟิิล์มืพลาสติิกหุ้มืข้วิดนำ�า	ฟิิล์มืหุ้มืแพ็กเครื�องดื�มืบรรจุ
กล�อง	ฟิิล์มืกันกระแที่ก	ซองไปรษณ่ย์พลาสติิก	ถุุงข้นมืปัง
ถุุงซิปล็อกซองยา	ถุุงนำ�าติาลที่ราย	ถุุงนำ�าแข็้ง	ถุุงใส�ผักผลไม้ื
ซึ�งนับวิ�าเป็นการเปิดมืุมืมืองใหมื�ให้หลายคนที่่�ไมื�เคย
รับที่ราบวิ�าพลาสติิกประเภัที่ฟิิล์มืยืดเหล�าน่�ก็สามืารถุ

นำาไปร่ไซเคิลได้เช้�นกัน	โดยก�อนจะนำามืาหย�อนลงใน	
“ถัุงวินถุุง”	อย�าลืมืติรวิจสอบให้แน�ใจวิ�าขยะพลาสติิก
เหล่าน้ี้�ต้ิองแห้ง สะอาด และต้ิองต้ิดหรือแกะส่วนี้ท้�
เป็นี้กระดาษหรือสติิกเกอร์ออกก่อนี้	เพื�อให้สามืารถุ
นำาไปร่ไซเคิลได้อย�างมื่ประสิที่ธิิภัาพ

ตััวอย่่างฟิิล์์ม 12 ชนิิดที่่� ใช้ ในิช่วิตัประจำำาวันิ
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	 นอกจากเราทุี่กคนจะสามืารถุม่ืส�วินร�วิมืลดข้ยะท่ี่�จะ
หลุดรอดออกไปส่�ธิรรมืช้าติิ	โดยเฉพาะอย�างยิ�งที่ะเลและ
แหล�งนำ�าติ�าง	ๆ	รวิมืถุึงลดข้ยะที่่�จะถุ่กนำาไปฝัังกลบ	
และช้�วิยส�งเสริมืการร่ไซเคิลแล้วิ	บรรดาถุุงและบรรจุภััณฑ์์
ฟิิล์มืพลาสติิกสะอาดที่่�เรานำามืาหย�อนที่่�	“ถุังวินถุุง”	

จะม่ืม่ืลค�ากิโลกรัมืละ	5	บาที่	ซึ�งโครงการมืือวิิเศษ	x	วิน
โดย	PPP	Plastics	จะนำาไปมือบให้กับศ่นย์ช้�วิยช่้วิิติสัติว์ิ
ที่ะเลหายากเพื�อใช้้ในภัารกิจช้�วิยเหลือสัติว์ิที่ะเลท่ี่�ได้รับ
บาดเจ็บติ�อไปอ่กด้วิย
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	 ปัจจุบันม่ืจุดตัิ�ง	“ถัุงวินถุุง”	ทัี่�งหมืดกวิ�า	300	จุด	ทัี่�งใน
ห้างสรรพสินค้าในเครือบริษัที่	เซ็นที่รัลพัฒนา	จำากัด
(มืหาช้น)	เที่สโก้โลติัส	บริษัที่	เดอะมือลล์กรุ�ป	จำากัด
ปั�มืนำ�ามัืนบางจาก	สำานักงานเข้ติในกรุงเที่พฯ	และจะเพิ�มื
เป็น	500	จุดภัายในปี	2563	น่�	แล้วิจึงข้ยายผลติ�อเนื�อง

ไปส่�จังหวัิดข้้างเค่ยงและจังหวัิดอื�น	ๆ	ติ�อไปในอนาคติ	
เพื�อให้การแยกข้ยะกลายเป็นพฤติิกรรมืใหมื�ในช่้วิิติประจำาวัิน
ข้องคนไที่ย	ท่ี่�จะช้�วิยให้แนวิที่างเศรษฐกิจหมุืนเว่ิยนหมุืนวิน
ติ�อไปได้อย�างยั�งยืน
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เทสโก้ โลตััส
	 เทสโก้้	โลตััส	พระราม	4

	 เทสโก้้	โลตััส	บางใหญ่่

	 เทสโก้้	โลตััส	สามพราน

	 เทสโก้้	โลตััส	ศาลายา

	 เทสโก้้	โลตััส	นวนคร

	 เป็็นตั้น

เดอะมือลล์ กร๊�ป
	 เดอะมอลล์	รามคำาแหง	

	 เดอะมอลล์	ท่าพระ

	 เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	

	 เดอะมอลล์	บางแค

	 สยามพาราก้อน

	 เป็็นตั้น

เครือเซนทรัลพััฒนา
	 ศูนย์ก้ารค้าเซ็็นทรัลเวิลด์

	 เซ็็นทรลัพลาซ็า	ลาดพร้าว

	 เซ็็นทรัลพลาซ็า	ศาลายา

	 เซ็็นทรัลพลาซ็า	ชลบุรี

	 เซ็็นทรัลพลาซ็า	ระยอง

	 เป็็นตั้น

ป๊�มืนำ�ามืันบางจาก
กวิ่า 80 จุด

สำานักงานเขตัในกร๊งเทพัฯ
กวิ่า 50 จุด

 เอสซี้จี้เป็นี้หนี้่�งในี้ผู้้้ร่วมก่อติ้�ง PPP Plastics หรือ	โครงการควิามืร�วิมืมืือภัาครัฐ	ภัาคเอกช้น	
ภัาคประช้าสังคมื	เพื�อจัดการพลาสติิกและข้ยะอย�างยั�งยืน	โดยม่ืเป้าหมืายสำาคัญคือการลดปริมืาณข้ยะ
พลาสติิกในที่ะเลไที่ยลงไมื�ติำ�ากวิ�าร้อยละ	50	ภัายใน	พ.ศ.	2570	ด้วิยแนวิที่างการจัดการข้ยะอย�างยั�งยืน
ติามืหลักเศรษฐกิจหมุืนเว่ิยน	(Circular	Economy)	ท่ี่�เชิ้ญช้วินให้การทุี่กภัาคส�วินเข้้ามืาม่ืส�วินร�วิมืในการใช้้
ที่รัพยากรท่ี่�ม่ือย่�อย�างจำากัดให้คุ้มืค�าท่ี่�สุดอย�างเป็นร่ปธิรรมืร�วิมืกันตัิ�งแติ�กระบวินการผลิติในโรงงานอุติสาหกรรมื
ไปจนถุึงการจัดการหลังใช้้งาน

	 ตัิดตัามข้้อมูลอัป็เดตัข้องโครงก้าร	‘มืือวิิเศษ x วิน โดย PPP Plastics’	และตัามหาจุุดรับพลาสติัก้	“ถัังวนถุัง”	ทั�งหมดก้ว่า	
300	จุุดใก้ล้บ้านคุณได้ท่�	Facebook	Page	“มืือวิิเศษ”
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	 เพราะการมีีคุุณภาพชีีวิิตทีี่�ดีีย่่อมีเป็็นพ้�นฐานสำำาคัุญของคุวิามีสุำข	

ในชีีวิิตป็ระจำำาวัินของเราทุี่กคุน	ร้าน	Chivit-D	by	SCG	ไลฟ์์สำไตล์ช็ีอป็

และคุอมีมูีนิตี�สำำาหรับผูู้้สูำงวัิย่ทีี่�มีีทัี่�งสิำนคุ้า	บริการ	และกิจำกรรมีทีี่�ตอบโจำที่ย์่

เร่�องสุำขภาพ	ด้ีวิย่แนวิคิุดีของร้านทีี่�ต่อย่อดี	มีาจำากการคุวิามีเป็็นผูู้้นำา	

ด้ีานนวัิตกรรมีของเอสำซีีจีำ	โดีย่เฉพาะอย่่างยิ่�งคืุอ	SCG	Eldercare	Solution

บริการและนวัิตกรรมี	ทีี่�ออกแบบโดีย่คุำานึงถึึงคุวิามีป็ลอดีภัย่ของผูู้้สูำงวัิย่

ภาย่ในบ้านหร่อทีี่�พักอาศััย่	ทัี่�งยั่งสำอดีคุล้องกับเที่รนด์ีของสัำงคุมีป็ระเที่ศัไที่ย่

ปั็จำจุำบันซึี�งกำาลังก้าวิเข้าสู่ำสัำงคุมีผูู้้สูำงวัิย่	เพ้�อให้ผูู้้บริโภคุสำามีารถึใช้ีชีีวิิต	

วิัย่เกษีีย่ณหร่อเตรีย่มีพร้อมีเข้าสำู่วิัย่เกษีีย่ณไดี้อย่่างมีีคุุณภาพ

Chivit-D by SCG (ชีีวิิตดีี บาย เอสซีีจีี)
ต่�นเชี้ามาดี้วิยรอยย้�มกัับชีีวิิตดีีที่ี�รออย่�
Chivit-D BY SCG
A SMILE EMBRACED ‘GOOD LIFE.’
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	 สิินค้้าและบริิการิท่ี่�	Chivit-D	by	SCG	นำาเสินอ	ผ่่านการิ
คั้ดสิริริมาจากการิศึึกษาค้วามต้้องการิของลูกค้้า	ริวมทัี่�ง	
ปััญหาหรืิออุปัสิริริค้จากปัริะสิบการิณ์์จริิงของลูกค้้าใน
การิดำาเนินช่ีวิต้ปัริะจำาวัน	มาตั้�งเป็ันโจที่ย์์ในการิค้้นหา
ผ่ลิต้ภััณ์ฑ์์และวิธ่ีการิแก้ไขปััญหา	ต้ามค้อนเซ็็ปัต์้ท่ี่�ว่า	
“รู้้�ดีีเรู่้�องสุุขภาพ และรู้้�ใจรุู้�นใหญ่�วััยอิสุรู้ะ”	ทัี่�งสิินค้้า	
และบริิการิท่ี่�จัดสิริริเป็ันหมวดหมู่เพืื่�อให้ค้ริอบค้ลุมกับ
การิเสิริิมสิริ้างคุ้ณ์ภัาพื่ชี่วิต้ในทีุ่ก	ๆ	ด้าน

คุุณภาพชีีวิิตที่ี�คุิดมาให้้
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สิินคุ้าเพ่�อสิุขภาพ พร้้อมกิิจกิร้ร้มที่ี�ร้้้ ใจ

	 ภัาย์ในพืื่�นท่ี่�	500	ต้าริางเมต้ริ	ร้ิาน	Chivit-D	by	SCG
ได้นำาเสินอสิินค้้าหลากหลาย์	ต้ั�งแต้่ขนมและอาหาริ
เพื่ื�อสิุขภัาพื่	ผ่ลิต้ภััณ์ฑ์์เสิริิมอาหาริ	ของใชี้เพื่ื�อสิุขภัาพื่	
ผ่ลิต้ภััณ์ฑ์์เพื่ื�อการิใชี้งานในชี่วิต้ปัริะจำาวัน	ไปัจนถึึง	
กลุ่มสิินค้้าและบริิการิจาก	SCG	Eldercare	Solutions	เช่ีน	
พืื่�นลดแริงกริะแที่กแบบสุิญญากาศึ	บริิการิให้ค้ำาปัรึิกษา	
ในการิปัรัิบปัรุิงห้องนำ�าสิำาหรัิบผู้่สูิงวัย์หรืิอผู้่ป่ัวย์	ริวมถึึง
ริะบบเซ็็นเซ็อริ์อัจฉริิย์ะต้ริวจจับการิลื�นล้ม	เปั็นต้้น
 
	 นอกจากสิินค้้าท่ี่�คั้ดสิริริมาแล้ว	Chivit-D	by	SCG	ยั์งม่	
การิเปิัดพืื่�นท่ี่�สิร้ิางสัิงค้มสิำาหรัิบผู้่สูิงวัย์ผ่่านการิจัดกิจกริริม
ท่ี่�สิริ้างคุ้ณ์ภัาพื่ชี่วิต้และสิังค้มคุ้ณ์ภัาพื่ไปัพื่ริ้อมกัน	ซ็ึ�ง
ต้อบสินองค้วามต้้องการิหลังการิเกษ่ย์ณ์อาย์ุที่่�ผู่้สิูงวัย์
ต้้องการิใช้ีเวลาว่างให้เป็ันปัริะโย์ชีน์	และได้พื่บปัะกับเพื่ื�อน
ร่ิวมวยั์เดย่์วกนั	ซึ็�งเป็ันกิจกริริมหมนุเวย่์นกนัไปัในริปูัแบบ
ต้่าง	ๆ
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เข้าถึึงได้ทีุ่กิที่ี�ด้วิยชี่องที่างออนไลน์

	 นอกจากหน้าร้ิานชีั�น	6	ที่่�เดอะมอลล์	งามวงศ์ึวานแล้ว	
Chivit-D	by	SCG	ยังเปิิดีให�บริู้การู้ช้�อปิปิิ�งผ่�านทาง 
ออนไลน์ที� www.chivitdonline.com ให้สิามาริถึเข้าไปั	
เลอืกซ็ื�อสิินค้้าได้สิะดวกสิบาย์ไม่ว่าจะอยู่์ที่่�ไหน	นอกจากนั�น
สิำาหริับผู่้สิูงวัย์ที่่�ต้้องการิต้ัวชี่วย์ในการิชี้อปัออนไลน์
ที่างร้ิานย์งัเปิัดให้มฟี่ีเจอร์ิ	Chat	&	Shop	เพืื่�อให้ผู่ส้ิงูวยั์	
สิะดวกมากขึ�นที่ั�งผ่่านแอปัพื่ลิเค้ชัีน	LINE	หริือที่าง	
Facebook	ซึ็�งมท่ี่ั�งพื่นักงานช่ีวย์ในการิต้อบข้อสิงสัิย์ต่้าง	ๆ
ในการิซ็ื�อสิินค้้า	และสิาริะน่าริู้เค้ล็ดลับชี่วิต้ด่ให้อ่าน
เพื่ิ�มเต้ิมอ่กด้วย์	ซ็ึ�งสิามาริถึต้ิดต้ามได้ผ่่านที่างหน้า
เฟีซ็บุ � ก เพื่จ 	 www.facebook.com/chivitdbyscg	
และ	LINE	Official@chivitdbyscg	ที่่�เริาจะค้อย์อัปัเดต้
ข่าวสิาริที่่�น่าสินใจอย์ู่เสิมอ	

	 เริาพื่ร้ิอมเป็ันส่ิวนหนึ�งในการิสิร้ิางสิงัค้มค้ณุ์ภัาพื่สิำาหริบั
ค้นสูิงวัย์เพืื่�อให้ทุี่กท่ี่านได้	#ต้ื�นเช้ีามาด้วย์ริอย์ยิ์�มกับช่ีวิต้ด่
ที่่�ริออย์ู่ในทีุ่ก	ๆ	วัน

Chivit-D by SCG (ชีีวิิตดี บาย เอสิซีีจี)

ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
เปิดท�าการทุกวัน 
จันทร์ – พฤหัสบดี 11:00 - 20:00 น. 
ศุกร์ - อาทติย์ และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 10:00 - 21:00 น.
โทร 098-282-1883

www.chivitdonline.com
www.facebook.com/chivitdbyscg
@chivitdbyscg
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รูจักแยก แลกรายได
Turn Your Trash to Treasure

คัดแยกขยะรีไซเคิลในราน

และนำมาขายสรางรายไดเสริม 

 ปาเล็ก  เจาของรานขายของชำในบึงบางซื่อ

คนจริงไมทิ้งลงแหลงน้ำ
Never Let Trash Get into the Ocean

ไมทิ้งขยะลงทะเล คัดแยกขยะ

เปนแกนนำชุมชนทำความสะอาดหาด

บังสน ชาวเลบานมดตะนอย จ.ตรัง

หมุนใหมไดดวยเทคโนโลยี
Utilize Technology for Circular Way

SCG รวมกับ Dow Thailand Group

เปลี่ยนพลาสติกใชแลวเปนสวนประกอบ

ถนนพลาสติกรีไซเคิล

ถุงไหน ก็ใชจนคุม
Re-Use Your Bags to Its Maximum

นำถุงใชแลวกลับมาใชซ้ำ

ไมวาจะถุงอะไร ก็ใชใหคุมที่สุด

ถุงกระดาษ
ใชใหคุม
ใช 43 ครั้ง

ถุงผา
ใชใหคุม
ใช 7,100 ครั้ง

ถุงพลาสติก
ใชใหคุม
ใช 37 ครั้ง

ขอมูลการใชถุงชนิดตางๆ
ใหคุมคาโดย The Danish
Environmental
Protection Agency
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 We have officially entered the second half of 2020 — a year that has proven
especially trying for many, both physically and mentally, particularly as the future
is still shrouded in so much uncertainty. To cope with what’s lying ahead, 
what we can do is to stay prepared. As such, this issue of All Around Plastics
would like to draw your attention to an issue close to us all, health and well-being.

 Learn about innovative protective and medical equipment in the “new normal”
era by Chemicals Business, SCG, including acrylic partitions that give you more
confidence when you’re outside and mobile isolation units that enhance 
safety for doctors, healthcare workers, and patients. Also presented in this
issue is the collaboration between SCG and Bangkok Dusit Medical Services
(BDMS) to develop the Smart Medication Cart, which is designed to directly
address usage needs and incorporates digital technology to enhance efficiency
and patient safety.

 And if you’re concerned about the growing amount of single-use plastics
during the COVID-19 pandemic, we would like to invite you to collect plastic bags
and packaging films and drop them in “Won” bins by Magic Hands x Won project,
where they would be recycled and put back to use in accordance with circular
economy principles.

 Also waiting for you to explore in this issue are many other interesting stories
and latest developments in the plastic industry, and scoops on innovative inventions
that help improve the quality of life. If you’re ready to recharge your positive
energy, then let’s dive right in.

บทความและทัศนะทีพิ่มพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์ 
มไิดม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับ SCG Chemicals แตอ่ย่างใด
The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals.

ABOUT
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจร
รายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตช้ันนำาในภูมิภาค
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ไปจนถึงข้ันปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักท้ัง 3 ประเภท 
คอื พอลเิอทลินี พอลิโพรพิลนี และพอลิไวนลิคลอไรด์
 
Chemicals Business, SCG, is one of the largest 
integrated petrochemical companies in Thailand and 
a key industry leader in Asia offers a full range of 
petrochemical products ranging from upstream 
production of olefins to downstream production of 
3 main plastics resins; polyethylene, polypropylene 
and polyvinyl chloride.

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร
Email : allaroundplastics@scg.com
Website : www.scgchemicals.com/
allaroundplastics
Tel. : 0-2827-7209 Fax.: 0-2586-5561
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 Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic 

has completely changed how people live across the world. 

While the lockdown period has already been lifted in Thailand,

with businesses beginning to reopen and people starting to

come out of their homes and spending more time in public places,

we still have the duty to keep our guard up, maintain good hygiene,

and strictly follow “new normal” practices to ensure our collective

safety, such as wearing face masks when going out. Similarly,

businesses and public venues also need to install safety 

equipment, invented or modified to suit the requirements.

 This issue of All Around Plastics will introduce you to some

of the innovations that Chemical Business, SCG, has co-developed

using its expertise on materials and design, including protective

equipment for everyday use in the “new normal” era and medical

equipment that simultaneously enhances the safety of both

doctors and patients.

LIVING IN THE “NEW NORMAL” 
CONFIDENTLY WITH INNOVATIONS
BY CHEMICALS BUSINESS, SCG
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 As people are beginning to spend more time 
outside again, partitions have become a common sight
in department stores, schools, public transportation, 
restaurants, and even roadside food stalls.
The equipment makes it possible to maintain physical
distance in a limited space, helps everyone sharing that
space feel safer, because it can help protect people
from droplets and germs when they’re engaged in
a conversation, thereby reducing transmission risks.
 
 Shinkolite’s acrylic aerosol partitions and 
customized acrylic partitions are made from 
premium-grade Shinkolite acrylic sheets, which are
durable and easy to wipe down. The partitions also 
offer the same transparency as glass and thus

Staying safely protected with ready-to-use 
acrylic partitions.

great visibility, meaning that they will look aesthetically
pleasing and blend in well with the environment when
installed in offices of both private businesses and 
government agencies as well as schools, and restaurants.
The partitions are available in ready-made models 
and can be customized for specific applications.

 Also available is the acrylic partition for taxis, which
perfectly separates the driver from the passengers. 
Compatible with a wide range of car models, the 
partition can be easily installed by securing it to 
the metal posts on the headrest of the driver’s seat
with cable ties and readily removed once the pandemic
situation improves.

For more information,
please contact Keerawan 0868239555

or Kitja 0625945666 or 
ShinkoliteAcrylic or www.shinkolite.co.th.
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 Chemicals Business, SCG, has joined hands 
with Ramathibodi Hospital, the inventor of a rapid 
saliva-based COVID-19 test, to implement an easy and
quick mass screening test for COVID-19. The new test
not only requires less time and medical professionals
to administer but also causes no irritation for patients
and is cheaper than nasopharyngeal swabs. Large 
retail stores, offices, and factories with a large 
number of employees can deploy this screening test
before resuming operation to ensure safety and 
boost confidence.

Getting quick results with the innovative saliva-
based COVID-19 test

For more information, please contact
medandwellness@scg.com.

 A person getting tested must not eat or drink, 
brush their teeth, or use a mouthwash at least one hour
prior to the test. They will then be required to spit
about 2 cc of saliva (half a teaspoon) into a container
having substances that keep the pathogens alive 
until the sample is processed and put the container in
a ziplock bag, which is then placed inside a cooler
box and sent to a lab. The sample will then processed
using the conventional reverse transcription polymerase
chain reaction (RT-PCR) method, which accurately 
detect the DNA of the virus. The test yields results in
one day.
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 To ensure that doctors and nurses can provide care
to patients effectively and in such a way that is safe
for both parties, the Medical and Well-Being team
of Chemicals Business has embarked on a collaboration
with medical professionals to develop mobile isolation
units. As a total service solution provider, the team 

Providing medical care safely with innovative mobile isolation units.

has placed emphasis on collaboration in order to 
identify real needs to inform the development of
special equipment and accessories for the prevention
of pathogen transmission among healthcare workers.
The initiative has resulted in five innovations as follows.
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 Negative Pressure Isolation Room: Deployed in 
emergency wards, intensive care units, or patients 
rooms, this isolation unit uses negative pressure to
prevent germs from leaking out and features a two-
door antechamber in which the air pressure is stabilized
and serves as an area where medical staff can change
and dispose of infectious waste. The main isolation room
comes with openings for inserting respiratory equipment,
hooks for hanging essential devices, as well as ports
for connecting with a full range of equipment, 
cables, and life-saving medical devices.

 Negative/Positive Pressure Isolation Chamber: 
The isolation chamber allows for contactless swab 
testing, can be pressurized either positively or negatively
according to applications, and features glove ports 
that enable doctors to perform procedures from either
inside or outside in accordance with the set air pressure.
Each unit is also mounted with germ-capturing fillet
filters and designed for great mobility as well as quick
and easy installation.
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 Patient Isolation Capsule: Designed with real usage
in mind, the isolation capsule features multiple openings
around the unit and an IV stand and can be attached
to a medical cart. Tested by medical experts, the capsule
can maintain negative air pressure for up to three hours
of use by pumping out air through a filtration system
with with 99.7% virus removal efficiency, thus protecting
staff and others from contracting pathogens while 
operating the unit.

 Small Patient Isolation Capsule for CT scan: The 
isolation capsule has been designed to have no 
metal frame on the top part and is used for transferring
a patient into a CT scanner.

For more information, please contact medandwellness@scg.com.

 Dent Guard: Designed to reduce dentists’ 
exposure to droplets during dental procedures, 
the protective gear fits the standard dentist bed. 
The clear PVC panel allows dentists to see through 
without producing glares. The Dent Guard is sturdy,
lightweight, and can be easily and quickly dismantled
for disinfection.

 These innovations present only a fraction of the 
fruits of labor that Chemicals Business, SCG, has 
produced in collaboration with its partners specializing
in various fields with the goal of promptly delivering 
products that meet customer needs and elevating 
the safety standards for all Thais so that we can 
overcome this crisis together. SCG will continue to
actively develop innovations for better quality of life
for all.
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 Dengue fever remains one of the most significant public 

health issues in many areas of the world, especially tropical 

countries in Asia and Africa, including Thailand with an 

average of 100,000 patients and over 100 deaths per year. 

This is due to the prevalence of tiger mosquitoes, which are

fast-propagating carriers responsible for widespread 

transmission of the disease.

 Therefore, the key to solving the problem of dengue fever

lies in prevention by reducing the propagation of disease-

carrying tiger mosquitoes. The Institut Pasteur, a world-class

research institute in France that has devoted over 20 years 

to the study and innovation of measures to reduce the spread

of dengue and the founder of the Defeat Dengue Program, 

is collaborating with Chemicals Business, SCG, to share 

knowledge and expertise on functional materials, materials 

science and design, an endeavor which has yielded the 

innovative mosquito trap.

THE MOSQUITO TRAP:
AN INNOVATIVE SOLUTION TO PREVENT 
THE SPREAD OF DENGUE FEVER
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The Innovative Mosquito Trap

 This innovative mosquito trap consists of two
major mechanisms: the trap which draws mosquitoes
in to lay their eggs, and a special compound that inhibits
the growth of tiger mosquito larvae within the trap.

 The primary principle in designing the trap is the
understanding of the natural behavior of the tiger 
mosquito and environments conducive to their 
breeding in order to create a suitable trap. The design
is well combined of different state of arts including 
the color selection of the plastic material used; the 
size and the shape of the opening; the water level;
the space for mosquitoes to fly, perch, and lay eggs 
within the trap; and an interior coating of a tiger mosquito
attractant (developed by the Department of Medical 
Sciences under the Ministry of Public Health, and 
Ikari Trading (Thailand)). Additionally the design also
well addresses the user friendly aspect with optimal 
product sizing and suitability for outdoor use.
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 In addition to attracting egg-laying mosquitoes and
utilizing a well-known larvicide of BTI (Bacillus 
thuringiensis israelensis), the trap features a functional
material that SCG has innovatively applied to enhance
the effectiveness of BTI by promoting its adherence to
the appendages of mosquitoes. The interior of the trap
contains a sponge coated with this special compound.
When a mosquito lands on the sponge while laying eggs,
the substance adheres to its legs and is then transferred
to the next body of water that the mosquito comes into
contact with, wherein it dissolves and inhibits the 
growth of larvae without adverse effects on the 
environment and other living organisms within the 
ecosystem. This increases the efficiency of controlling
mosquito larvae in a more widespread area, thus 
reducing the propagation of tiger mosquitoes and 
the spread of dengue fever.

Lid coated with attractant

Sponge coated with BTI

Water container
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 Most recently, SCG has coordinated with Map 
Ta Phut Municipality of Rayong Province to pilot-test
the mosquito trap in 50 households within the community
not only to reduce the spread of Aedes aegypti 
mosquitoes during the rainy season but also to collect
data for further research and development of the 
mosquito trap in order to improve functionality for future
application in other areas. Prior tests were conducted
in labs, and also field test in Chantaburi province to
target Aedes albopictus mosquitoes which have 
satisfying results.

 Chemicals Business, SCG, is equipped with a team
of experts ready to present complete service solutions
that meet all client needs, from material selection and
design to application-specific design and molding, for
the sustainable growth of businesses and the 
environment.

For more information on the mosquito trap, 
please contact medandwellness@scg.com.
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 As one of the four requisites, a house has tremendous influence

on every dimension of life. It is not only a place for daily activities

but also a space that can enhance the quality of your everyday

life. That is why real estate developer SC Asset attaches 

great significance to the quality of life of its residents.

 

 In this issue, All Around Plastics sat down with Anan Jenlueay,
Project Manager PDL-3A, SC Asset Corporation Public Company
Limited, in a shaded corner that emanated subtle elegance inside

Bangkok Boulevard Chaengwattana 2 to discuss the building

of environment and infrastructure to optimize the quality of

life for all residents.

SC ASSET:
ATTENTION TO EVERY SINGLE DETAIL 
FOR BETTER QUALITY OF LIFE
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Designing living spaces that speak to modern 
customers
 
 “SC Asset is a real estate company with both 
housing and condominium projects. Our main objective
is to enable our customers to be able to fully live their
daily life within the living space.”

 “An example is Bangkok Boulevard Chaengwattana 2,
which is where we’re sitting right now. The Nordic style,
as found in Northern Europe, is applied to every element
of the design, from the common area, which is the 
centerpiece of the project, to the interior of each 
house. The ceiling, for instance, is raised to meet 
the triangular Nordic gable, which imparts airiness 
to the space and improves ventilation, leading
a better quality of life for residents. The interior space
is also allocated to maximize functionality.”

 “The environment of the common area is also 
designed specifically to accommodate family 
activities and features a full range of facilities, 
including a swimming pool and a gym, three seasonal
themed gardens, and bike lanes that allow our 
residents to exercise safely.”
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Designed to accommodate the “new normal”

 “As part of the “new normal,” people spend more
time at home, either because they choose to work 
from home or avoid going out. In response, SC Asset
has created a functional interior design that meet 
the needs of residents and offer privacy.”

 “To begin with, the layout of the spacious master 
bedroom can be adjusted to suit the specific need of
each family. The other bedrooms are also designed 
to have functional spaces for each family member 
that can be used as working areas, living areas, 

or additional storage. More importantly, the design 
ensures that all bedrooms come with their own 
dedicated bathrooms to ensure maximum privacy 
for everyone in the family.”

 “The green areas accommodate recreational 
activities that give a nice change of pace for those 
spending most of their time at home. The key benefit
of having multiple shared gardens across the project
is that the residents can use them at the same time
without the problem of overcrowding, thus reducing 
risks of close contact according to COVID-19 
prevention policies.”
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Why SC Asset has selected water tanks made of 
elixirTM

 “SC Asset places a premium on both designs 
that cater to the needs of residents and the 
careful selection of materials for their safety and 
reassurance. This is particularly true with water 
supplies for daily life use, which are of critical 
importance. We have therefore chosen DOS water 
tanks, which are made of elixirTM, a polymer material 
that meets world-class standards for safety, in order 
to elevate the quality of life of all residents.”
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Tips for choosing safe water tanks 

 “The selection of water tanks for household use goes
hand in hand with our safety policy, which is our top 
priority. Water tanks made of elixirTM, an innovative 
special-grade polymer specifically designed for 
water tanks, stand out in terms of safety because 
they are free from heavy metal contaminants, such as
lead, mercury, and arsenic. In addition, the opacity 
of elixirTM means that sunlight cannot get through 
the water tank, thus helping to prevent the growth of
algae. We are therefore reassured that our customers
will have safe water supplies for use for their families in
the long run.”

18 INTERVIEW



elixirTM – an innovative special-grade polymer for above ground water tanks
by Chemicals Business, SCG

Free of lead, mercury, and arsenic
elixirTM, M10SST1P, M10GYN7P, M90MST1P grades

have been tested to be lead- and mercury-free 

according to the European Directive 94/62/EC and 

arsenic-free under the TIS 656:2556 standard by 

the SGS Institute.

Algae-free
The opacity of the material prevents sunlight from 

entering water tanks and thus inhibits the growth 

of algae, which can harbor dirt and bacteria.

Safe for food contact
The material is in compliance with FDA regulations 

that it can be safely used in contact with food and 

drinking water.

Durability
The anti-UV compound helps protect the material 

from sunlight and heat, enabling it to be used outdoors

without worries. The polymer is TIS 816-2556 certified.

No peeling
Thanks to advanced-technology compounds, color 

pigments are homogeneously blended into the polymer,

ensuring that the water inside the tank will not be 

contaminated with pigment.

Odorless
elixirTM has passed the same test for odor as drinking

water pipes.

For more information about elixirTM, please visit
www.scgchemicals.com/elixir
elixir (เอลิิเซอร์์)
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 Medication carts are essential equipment for in-patient 

care, from medication administration to patients in rooms 

and wards on a daily schedule to the performance of various

procedures. Selecting the most suitable medication cart to 

maximize the efficiency of patient care is, therefore, of 

no less importance to a premier hospital group like BDMS

(Bangkok Dusit Medical Services) than with other types of 

medical equipment. 

 When it comes to commonly used medication carts,

the standard is either general purpose utility carts with 

no specific functions or models with built-in medicine drawers,

which must be imported from abroad. Upon consideration, 

the types of carts available on the market do not fully meet

usage demands. This is the motivation behind the collaborative

effort to develop the Smart Medication Cart between BDMS

and Chemicals Business, SCG – a partnership with a proven 

history of success in developing medical innovations with 

expertise in design and material selection, along with 

comprehensive solutions.  

SMART MEDICATION CART:
AN INNOVATIVE SOLUTION FOR COMPREHENSIVE CARE
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 BDMS aims to evolve medication administration 
management towards a closed-loop medication 
system as much as possible. Once a doctor prescribes
medication through the computer system, the 
information must be sent directly and immediately 
to the medication cart for accuracy and efficiency.
SCG’s design team conducted field observation of 
doctors, nurses, and pharmacists, whose day-to-day
functions both directly and indirectly involve the use of
medication carts. After performing a full needs 
assessment, SCG designed a medication cart with 
six drawers. These correspond to the number of 
patients for whom each nurse is responsible, with 
an electronic lock system that requires verification 
by scanning each patient’s identification barcode 

in order to unlock the compartment designated to
that individual to ensure safe and accurate medication
administration.

 Additionally, medical personnel must also log in to
verify their identity before utilizing the cart every time
for systematic record keeping and tracing. All drawers
remain locked at all times, and only one drawer can be
unlocked at a time to prevent confusion. Each patient’s
identification barcode must be scanned when loading
medication into the drawers and once again during 
administration at the patient’s ward. The Smart 
Medication Cart is also equipped with a computer 
monitor screen to facilitate additional verification 
of the prescription prior to administration.

Safety is the priority.
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 Having achieved design suitability for safe use
in its primary function, another important consideration
is user-friendliness and convenience. SCG’s design
team devised features like a handle, locking wheels,
and a lightweight frame that facilitate ease of use,
along with drawer dimensions that can accommodate
vertical storage of medicine vials in order to prevent
sedimentation and spillage, which are common 
problems of horizontal storage due to the limitation of
traditional carts.   

 Based on field observation, SCG has designed 
compartments for storing other necessary equipment
in an orderly fashion, such as compartments for
bandages and syringes, holders for sharps disposal
bins and IV bags, storage space for documents, 
and a surface for food trays.

Ease of Use: Another Important Consideration

 Another key feature of this innovation is complete 
digital data linking because information is what 
distinguishes the Smart Medication Cart from standard
models, thanks to the integration of hardware with data
and computer systems via the help of software 
development by the Digital Team at Chemicals 
Business, SCG, which was assigned the task of 
developing a software system that links to the hospital’s
existing database in order to increase the accuracy 
of medication dispensation and administration, 
reduce human error, and facilitate inspection by logging
all activities for effective evaluation.

 In addition, the Smart Medication Cart is equipped
with sensors that detect opening and closing as well as
the temperature inside medication drawers to ensure
that storage conditions meet Joint Commission 
International (JCI) standards and give patients 
confidence in the quality assurance of their 
prescribed medication. In the future, we will see 
increasing prevalence of equipment that integrates 
hardware with data and computer systems, which will
facilitate efficient functioning and improve quality of life.

Digital Technology: Bridging the Gap for
Comprehensive Functionality
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 At present, the Smart Medical Cart has been
used at Bangkok Hospital, headquarter at 
Soi Soonvijai, and most recently BDMS has expanded
its application to other hospitals within the group,
including Phayathai Hospitals and Paolo Hospitals,
for which the cart has been scaled up to 8 drawers
in order to accommodate the needs of these two 
hospitals, exemplifying the adaptability of this 
innovation to meet the practical needs of users.  

 Chemicals Business, SCG, is prepared to work 
alongside clients to assess real needs and deliver 
comprehensive solutions for translating ideas into
products and innovations with improved functionality.  

 “The Smart Medication Cart will increase the efficiency
of care and the safety and accuracy of medication 
administration, which will directly benefit patients.”

Kanlayanee Tounsuwan
Ancillary Director,
Bangkok Hospital

 “When it comes to nursing, never stop thinking and 
innovating to enhance our patients’ safety.”

Pornpimol Laongam
Nurse Director,
Bangkok Hospital

 
 “Successful innovation is not possible without 
useful information. With a clear goal, it becomes 
possible to collaborate on innovation that not only 
fulfills the needs of a hospital but also elevates the 
country’s standard of living.”

Supathida Ratanaswasd
Medical and Well-being
Business Manager,
Chemicals Business, SCG

 “Delivering a solution is not about selling a product.
Rather, it is a multi-faceted collaborative effort to 
address the client’s pain points. The development of 
the Smart Medication Cart involved product design,
from the framework and the materials used to electronic
equipment and software system, which a single team
could not accomplish on its own. Cooperation was, 
therefore, highly important.

Panumas Unhasut
Development Lead,
Digital Department,
Chemicals Business, SCG

The Next Step in Medical Innovation

For more information on products and
collaboration opportunities, please contact us at:

medandwellness@scg.com.
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Data has become a buzzword in the tech world in recent 

years, and when it comes to data, the primary concern 

is security. Because blockchain can help ensure data 

reliability and visibility, particularly in the finance sphere, as 

well as eliminate the need for intermediaries as traditionally 

required, it is no wonder why this technology has garnered 

so much attention.

GETTING TO KNOW BLOCKCHAIN
AN INNOVATION THAT IS TRANSFORMING INDUSTRIES
ACROSS THE WORLD

B2P : BLOCKCHAIN FOR
PROCURE TO PAY
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 A blockchain private network typically is commu-
nicated as a peer-to-peer network where financial 
transactions or digital assets can be verified by 
both the originator and the receiver through direct 
communication between data owners. Because 
this novel technology requires no intermediaries and
thus offers superior security and because it is 

time- and cost-saving, blockchain is going to be 
adopted into various industry in the future.

 While the possibility of adopting blockchain 
technology is still continuously explored, it has
already been taken up by a diverse range of
industries, such as manufacturing, supply chains, 

KEY FEATURES OF BLOCKCHAIN

IMMUTABILITY

DECENTRALIZATION

TRACEABILITY

SECURITY & TRANSPARENCY

Prevent data from being edited
without approval from related parties

on the Blockchain network 

Every related party can track
the transaction status in real-time

on single source of information distributed
on the Blockchain network 

Ensure data’s security,
transparency and reliability

without audit required

Reduce data transferring process
by distributed ledger technology

to related party on the Blockchain
network
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and logistics, insurance, real estate, food, and even
healthcare and hospitals. Thanks to the transparency
it offers and the fact that only authorized data owners
are permitted to access, save, or alter the data. These
advantages also mean that blockchain technology 
can apply to any data and statistics. It requires reliability
such as contracts between organizations, high priced
real estate and securities, as well as digital currencies,
which play an increasingly more significant role in
daily life.

 As an adopter of this technology, SCG has launched
a procurement platform named B2P Blockchain 

Solution for Procure-to-Pay, which was jointly developed
by SCG and Digital Ventures Co., Ltd. Currently, SCG
used with more than 4,500 of SCG’s business partners.

 Introduced in August 2018, the B2P platform has
slashed processing time throughout the process by
50%, which has, in turn, improved operational agility
while maintaining transparency and security. Besides,
because SCG’s business partners can check transaction
statuses in real-time, the solution has reduced cost per
transaction by 70% and enabled employees to develop
other work skills that add value to both themselves and
their organization.

TECHNOLOGY CONCEPT

Create new 
transaction 

Verify and approve 
transaction 

Distribute data to 
related party

Transaction
is completed
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 Originally confined initially to fintech businesses, 
blockchain technology looks set to make waves 
across a wide array of industries. How it can be
adopted and tailored to each organization will present

a significant challenge not only for entrepreneurs 
but also for the public as they will need to keep up
with new digital technology.

LEAN PROCESS & AUTOMATED SOLUTIONS

[SMART CONTRACT]
Trading partner creates new 

business transaction (invoice/ 
debit note/ credit note)

 [AUTO 3 WAY MATCHING]
Purchase order, goods receipt and

invoice will be automatically verified
by the system

[AUTO DOA SERVICE]
Then it will be sent to authorized person for 

payment approval with 3-way
matching status

AUTO PAYMENT TRANSFER]
Bank received payment instruction and

make a payment to trading partner automatically on 
payment due date

[AUTO PAYMENT POSTING]
Then it will be automatically posted to ERP system

 [DISTRIBUTED ON PEER-TO-
PEER NETWORK]

The approved transactions
will be sent to related party

[AUTO POSTING]
Then it will be automatically 

posted to ERP system
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 Drought is a serious issue for an agricultural country like

Thailand, which was hit by the worst dry spell in 20 years 

at the turn of 2019 and 2020. In this issue of All Around Plastics,

we will take you to Baan Mabchan Community in Klaeng District

in the province of Rayong, whose successful and efficient water

management not only serves as a model for other communities

but also enabled it to avoid water shortages and survive the crisis. 

HOW MABCHAN COMMUNITY 
COMBATS DROUGHT
A LESSON IN SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT FOR
LOCAL COMMUNITIES

28 CSR FOCUS



Identifying and solving the root of the problem

 Located in the National Reserved Forests of 
Kachet – Phe - Klaeng, Khao Yai Da covers an area of
28,937 rai and is a watershed that supplies water to
seven sub-districts in two districts. However, after its
designation as a timber concession area and a series
of encroachment that led to monocultures in various
parts of the forests, the abundance of the once-lush
Khao Yai Da began to deteriorate. Its high biodiversity
of smaller and larger trees that covered the ground gave
way to farming areas with only a single layer of tree 
canopy, which impacted the watershed ecosystem in
a number of ways.
 
 Without layers of canopy to reduce the impact of 
raindrops on the ground, the topsoil became compacted 

and less absorbent, making it easier for flash floods
to be triggered when it rained. Also due to soil 
compaction, rainwater could not seep into soil layers 
and feed into streams after it rained and could not 
trickle into underground water reservoirs, leading to 
the issue of water stress. This is not to mention forest 
degradation and drought, which further intensified 
wildfires.

 As villagers were severely affected, community 
leaders began tackling the root of the problems. 
They started conserving these forests, putting out 
wildfires, and revitalizing the watershed area by 
removing parasitic vines and repopulating the forests 
with local trees that created layers of canopy, 
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which could help reduce impact on the topsoil and 
prolong the time rainwater reaches the ground so 
that it could be better absorbed.

 Despite concerted efforts between the community 
and the Royal Forest Department to reinvigorate 
the watershed area above Baan Mabchan Village, 
it still continued to experience flash floods in rainy
seasons and droughts during dry spells because
there was no tool to speed up the forest revitalization. 
It was not until 2006 that the communities around 
Khao Yai Da noticed the success of the check 
dam construction project that SCG undertook 
with Baan Sam Kha Community in Lampang and 
decided to contact SCG for assistance, which led 
to the blended check dam construction project 
that began in 2007.
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Benefits of check dams

 Check dams are valuable tools for accelerating 
forest recovery that help retain moisture in an area.
Especially important are blended check dams, which
take advantage of natural materials in slowing down
water flowing down steep slopes such as mountains and 
allowing it to seep into streambeds and the soil layers
in both sides, thereby adding moisture to the forest, 
contributing to the overall lushness, providing wildlife
with all-year-round water supplies, and ultimately 
restoring the ecosystem of the forest.

 In the fifth year after check dams were first built 
(2012), significant changes could be observed; 
the forests were visibly greener and lusher. This was
borne out by an index of forest recovery – data from
satellite imagery that utilized the reflection of lights of
different wavelengths to gauge forest health.

 The increased humidity or moisture in the air 
has led to the return of several long-lost plants, 
such as the sugar palm, which yields soft edible 
seeds, as well as various animal species, with bears
becoming a more common sight for the villagers.
The check dam construction in Khao Yai Da is an ongoing
project, and the dams are regularly maintained to 
keep them in good condition.
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Developing towards community research

 Apart from continuously building check dams and
restoring watershed areas, SCG joined hands with
the Thailand Research Fund (TRF) in 2017 to encourage
residents of Baan Mabchan Community to identify and
analyze factors contributing to drought as well as
formulate plans and solutions by themselves through
local research. 

 Strong community leaders play a vital role in ensuring
the continuity and productivity of the local research of
Baan Mabchan Community. With the shared goal of 
creating sufficient and sustainable water supplies, 
coupled with the body of knowledge that Dr. Pongsak
Wittawatchutikul, consultant for the SCG Conservating
Water for Tomorrow Project, Chemicals Business, SCG, 
has condensed into readily practicable guidance 
for them, the villagers are motivated to incorporate 
field research into their daily routines. Using modified
equipment from household appliances, they record 
daily amounts of rainfall, evaporation rates, and 
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temperatures to calculate the amount of water 
from natural sources, which is then deducted from
the amount of water used by the community for household
consumption, agriculture, and animal husbandry, 
as indicated by their water meters. This not only gives
the villagers an overview of how their water situation 
changes in each period of time but also enables them
to analyze and predict the amount of water in months
to come based on real data.

 Furthermore, all the water sources in the community,
including natural sources and reservoirs, were surveyed
and mapped out. In this process, it was found that
Bo Luang, a public water reservoir, had not been allocated
for use, which led the villagers to seek grants from 
the “SCG Helps 108 Communities to Overcome 
the Drought Crisis” Project. This initiative was 
a collaboration between SCG, the Utokapat Foundation,
the Hydro-Informatics Institute, and Siam Kubota, 
in which solar cells were applied to water pumps to
improve resource efficiency.Bo Luang’s solar powered water pumping system for public uses
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Ground rules for water use

 Because the community has experienced delayed
rain and recorded unusually low rainfall since mid-2019,
coupled with its local research that shows a clear 
sign of an upcoming drought in 2020, community leaders
have called a community meeting to find solutions and,
in compensation for the low amount of water from natural
sources, formulated ground rules to ensure there’s 
sufficient water for all. For example, piped water is 

alternately supplied to plain areas in the morning and
to those in the hills in the evening. For each unit of
water beyond the allocated quota, the user will be 
charged twice the usual rate right from the very first
unit. These stringent measures demonstrate the villagers’
mutual understanding and willing to cooperate in 
the interests of their community.
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Fostering the local economy

 Thanks to this success, not only has the community 
been able sustainably shield itself against drought, but 
the sense of solidarity has also inspired them to develop
Mabchan into a community-based tourist destination 
and create new products and ecotourism activities. 
The villagers have also established an environmental 
conservation group and an Enduro club, consisting 
of young locals who take off-road courses and patrol
their forests on “big bikes,” which helps deter encroachers.
All of these initiatives play an important role in developing
Baan Mabchan Community and its forests as well as 
fostering the sustainable growth of its local economy.

Those interested to learn more about the water management of Baan Mabchan Community can contact Village Headman 
Wandee Intraphrom at Tel. 089 -248-1204 and Thongchai Pongsila at 089-805-5744 for more information.

[Interviewees in the image from left to right] 1. Dr. Pongsak Wittawatchutikul: Consultant for the SCG Conservating Water for Tomorrow Project, Chemicals Business, SCG

2. Sasiphentaporn Sitthichai: Deputy Village Chief of Baan Mabchan  3. Thongchai Pongsila: Member of Klaeng Sub-district Administrative Organization 4. Jaroon Sutudsan:
Member of Klaeng Sub-district Administrative Organization 5. Witwisit Tirachram: Assistant CSR Project Manager, Chemicals Business, SCG
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 Spurred by heightened public awareness of environmental

problems, a large number of Thai people are beginning to sort

waste in their homes, schools, and workplace in order to make

the recovery and recycling of useful materials truly possible. 

However, the efforts of the general public alone may not gather

sufficient force to effect long-term change. Magic Hands x Won
by PPP Plastics project was thus initiated through the collaboration

between over 30 government agencies, businesses, and civic

groups under the name PPP Plastics and Won Project to

promote plastic recovery and make it more widely practicable

by placing Won bins across Bangkok and areas in the vicinity

as well as Chonburi and Rayong to serve as drop-off bins for

used plastic bags and plastic film packaging.

‘MAGIC HANDS X WON
BY PPP PLASTICS’
LET’S JOIN HANDS AND CREATE A CLOSED-LOOP SYSTEM
FOR PLASTIC FILMS.

DRY

CLEAN

STRETCHABLE
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 All clean plastic bags donated to Magic Hands x Won
by PPP Plastics will be recycled into plastic resins, 
which are then manufactured into plastic bags, thus
creating a never-ending closed-loop system and 
preventing plastics from being released into the 
environment. The project welcomes HDPE and LDPE
plastic films – simply put, any flexible plastic packaging
that can be stretched.

37 CIRCULAR ECONOMY



 Twelve plastic types in daily life highlighted by 
the project are namely shopping bags, plastic grocery
bags, diaper wrap packaging, shrink wrap for bottled
drinks and UHT drinks, bubble wrap, plastic shipping
envelopes, sugar bags, bread bags, ziplock medicine
bags, ice bags, and vegetable or fruit bags – a list

that proves eye-opening for many who are not
aware that these stretchy plastic films are recyclable.
To ensure efficient recycling, plastic items to be placed
in a Won bin must be thoroughly cleaned and dried,
with all paper components or stickers on them removed.

Example of 12 plastic types in daily life

Plastic
grocery bags

Plastic shipping 
envelopes

Bread bags Sugar bags Ice bags fruit bags

Packaging
bubble wrap

Ziplock
medicine bags Diaper wrap

Shopping bags shrink wrap shrink wrap 
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 Not only has the project enabled everyone to play
their part in preventing waste leakage into nature, 
especially the sea and other bodies of water, and reducing
the amount of waste sent to landfill, but for each kilogram

of clean plastic bags and films put in Won bins, the project
will donate five baht to the Rare Marine Life Rescue Center
for rescue missions and treatment of injured sea animals.

Remove
any stickers or tape

Wash or clean

Dry

Collect in pack

Drop at “Won bins”

Plastic Drop Point

Kinds of plastic films
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 Currently, over 300 Won bins have been placed in
department stores under Central Pattana PLC., 
Tesco Lotus, and The Mall Group Co., Ltd., as well as
in Bangchak gas stations and district offices across 
Bangkok, with plans to increase the number to 500 by

the end of 2020 and subsequently scale up the project
to neighboring provinces and across Thailand in 
the future in order to make waste sorting a new habit
for Thais and create a sustainable circular economy.

The Journey of Plastic Films

Convertor

Plastic bags and film

 Plastic resin

 Collected in pack

 “Won bins”
drop point

Transportation

Recycle plantStretched film
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Tesco Lotus
 Tesco Lotus Rama 4

 Tesco Lotus Bangyai

 Tesco Lotus Sampran

 Tesco Lotus Salaya

 Tesco Lotus Navanakorn

 etc.

The Mall Group
 The Mall Ramkhamhaeng 

 The Mall Thapra

 The Mall Ngamwongwan

 The Mall Bangkae

 Siam Paragon

 etc.

Central Pattana (CPN)
 CentralWorld

 CentralPlaza Ladprao

 CentralPlaza Salaya

 CentralPlaza Chonburi

 CentralPlaza Rayong

 etc.

Around 80

Bangchak gas stations 

Around 50 District offices 

across Bangkok

 SCG is a co-founder of PPP Plastics or the Public-Private Partnership for Sustainable Plastic and
Waste Management. Its primary goal is to reduce at least 50% of marine plastic pollution in Thai seas
by 2027 through sustainable waste management in accordance with circular economy principles, 
in which all sectors collaboratively strive to maximize resource efficiency in tangible ways throughout
the entire process from industrial manufacturing to post-consumer waste management.

 You can follow latest updates on Magic Hands x Won by PPP Plastics project and find plastic drop-off points 

near you at Facebook Page: Magic Hands.

Plastic
Bags

reborn!!
Let’s give plastic waste a new life

Magic Hands
your hands that can change the world
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 Good quality of life is a cornerstone of daily happiness and

satisfaction. Chivit-D by SCG is a lifestyle shop and a community

for the elderly. Senior customers will find products, services, and

activities that fulfill their needs. The concept of the store is

built on SCG’s leadership in innovation, especially the SCG 

Eldercare Solution that is a service and innovation ensuring  

home safety for seniors. It also responds to the current trend 

of Thai society as Thailand will soon become a full-fledged 

aging society. The shop will help consumers live or prepare for

a higher quality of life during retirements. 

CHIVIT-D BY SCG
A SMILE EMBRACED ‘GOOD LIFE.’
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 The products and services offered by Chivit-D by 
SCG are curated with the awareness of customers’ 
needs, interests, and problems or obstacles that 
customers encounter in their daily lives. The shop 
searches for products and solutions that serve its 
concept “Health Guru and a Friend of Independent 
Seniors”. Products and services are divided into 
categories to enhance the quality of life in all aspects.

Quality Products Curated for Quality of Life 
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Health Products and Wellness Activities 

 Within an area of 500 square meters, the shop
features a variety of products ranging from snacks,
healthy foods, dietary supplements, health products,
and everyday life products, to products and services
from SCG Eldercare Solutions such as a shock absorption
floor, a fall detection sensor and the elderly or the patient
bathroom renovation counseling service.

 In addition to products, Chivit-D by SCG has 
opened a space to build a community for the elderly 
with a range of activities that will improve their quality
of life and the quality of the society and also
an opportunities to make new friends.
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Anytime Anywhere Reachable Online

 In addition to the physical store on the 6th floor
of the Mall Ngamwongwan, Chivit-D by SCG
also of fers on l ine shopping serv ices at
www.chivitdonline.com. Customers can buy 
products conveniently from anywhere they are
and with Chat & Shop feature available on 
Facebook page and LINE application. There is
also information and tips to live a good life provided.

 Another channel is the Facebook page 
www.facebook.com/chivitdbyscg that will inform you
of any updates from the store. Chivit-D by SCG 
wants every senior to # WakeUpwithaSmile every day
because a ‘good life’ is waiting. 

Chivit-D by SCG

6th Floor, The Mall Ngamwongwan
Open every day 
Mon -Thu at 10.00 am. – 08.00 pm.
Fr i - Sun at 10.00 am. – 09.00 pm.
Tel. 098-282-1883

www.chivitdonline.com
www.facebook.com/chivitdbyscg
LINE @chivitdbyscg
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รูจักแยก แลกรายได
Turn Your Trash to Treasure

คัดแยกขยะรีไซเคิลในราน

และนำมาขายสรางรายไดเสริม 

 ปาเล็ก  เจาของรานขายของชำในบึงบางซื่อ

คนจริงไมทิ้งลงแหลงน้ำ
Never Let Trash Get into the Ocean

ไมทิ้งขยะลงทะเล คัดแยกขยะ

เปนแกนนำชุมชนทำความสะอาดหาด

บังสน ชาวเลบานมดตะนอย จ.ตรัง

หมุนใหมไดดวยเทคโนโลยี
Utilize Technology for Circular Way

SCG รวมกับ Dow Thailand Group

เปลี่ยนพลาสติกใชแลวเปนสวนประกอบ

ถนนพลาสติกรีไซเคิล

ถุงไหน ก็ใชจนคุม
Re-Use Your Bags to Its Maximum

นำถุงใชแลวกลับมาใชซ้ำ

ไมวาจะถุงอะไร ก็ใชใหคุมที่สุด

ถุงกระดาษ
ใชใหคุม
ใช 43 ครั้ง

ถุงผา
ใชใหคุม
ใช 7,100 ครั้ง

ถุงพลาสติก
ใชใหคุม
ใช 37 ครั้ง

ขอมูลการใชถุงชนิดตางๆ
ใหคุมคาโดย The Danish
Environmental
Protection Agency


