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EDITOR’S NOTE

	 ต้ั้�งแต่ั้เร่ิ่�มต้ั้นปีี	2564	มาน้�	น้บว่่าเป็ีนปีีท้ี่�ย้ังม้บที่ที่ดสอบท้ี่�ท้ี่าที่ายัอย่ัางต่ั้อเน่�องสำาหร้ิ่บผู้้้คนท้ี่�ว่โลก	การิ่ปีร้ิ่บต้ั้ว่จากว่่กฤตั้การิ่ณ์์
โคว่่ด-19	จากปีีก่อนหน้า	แสดงให้เริ่าเห็นถึึงพละกำาล้งและสต่ั้ปัีญญาของมนุษย์ัท้ี่�สามาริ่ถึแก้ไขปัีญหาโดยัอาศ้ัยัคว่ามร่ิ่ว่มม่อ
เป็ีนสำาค้ญ	ในปีีน้�จึงน้บเป็ีนก้าว่ถ้ึดไปีสำาหร้ิ่บการิ่พ้ฒนาศ้ักยัภาพของนว้่ตั้กริ่ริ่มและผู้้้คน	ให้สามาริ่ถึใช้้ช้้ว่่ตั้ท่ี่ามกลางอุบ้ต่ั้การิ่ณ์์
เหล่าน้�ได้อยั่างยั้�งยั่นและแข็งแริ่ง

	 All	Around	Plastics	ฉบ้บน้�จึงขอช้ว่นคุณ์ผู้้้อ่านมาสำาริ่ว่จ	“New	Normal	Trends”	เที่ริ่นด์ของคว่ามปีกตั้่ใหม่	ที่้�เก่ดจาก
การิ่ต่ั้อยัอดเที่คโนโลย้ัและนว้่ตั้กริ่ริ่ม	เพ่�อการิ่แก้ปัีญหาเฉพาะหน้าเม่�อปีีท้ี่�แล้ว่	แล้ว่นำามาส่้แนว่ที่างปีฏ่ิบ้ต่ั้ท้ี่�เก่ดปีริ่ะส่ที่ธ่ิภาพเพ่�มขึ�น
โดยัย้ังคงแนว่คว่ามค่ดเศัริ่ษฐก่จหมุนเว่้ยันเป็ีนหล้กสำาค้ญในการิ่พ้ฒนา	เพ่�อตั้อบโจที่ย์ัการิ่ใช้้งานไปีพร้ิ่อมก้บคว่ามยั้�งยั่น
ของส่�งแว่ดล้อมในทีุ่กม่ตั้่	อยั่างการิ่ตั้่อยัอดพ้ฒนานว่้ตั้กริ่ริ่มริ่้บม่อโคว่่ด-19	ของที่างธิุริ่ก่จเคม่คอลส์	เอสซี้จ้	ริ่ว่มที่้�งการิ่ปีริ่้บ
ริ่้ปีแบบการิ่ที่ำางานที่้�เก่ดปีริ่ะส่ที่ธิ่ภาพส้งสุดโดยัใช้้บที่บาที่ของเที่คโนโลยั้ด่จ่ที่้ล	เช้่�อมทีุ่กคนเข้าด้ว่ยัก้นในว่้นที่้�ตั้้องห่างไกล

	 ห้ว่ใจหล้กอ้กปีริ่ะการิ่ในการิ่มุ่งส่้เป้ีาหมายัท้ี่�ต้ั้องการิ่พ้ฒนาคุณ์ภาพช้้ว่่ตั้ของผู้้้คน	เร่ิ่�มต้ั้นจากการิ่ท้ี่�ผู้้้ปีริ่ะกอบการิ่และผู้้้ผู้ล่ตั้เอง
ไม่หยุัดย้ั�งท้ี่�จะสร้ิ่างสริ่ริ่ค์ผู้ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์และกริ่ะบว่นการิ่ที่ำางาน	ซึี�งน้บเป็ีนคว่ามท้ี่าที่ายัท้ี่�มอบผู้ลล้พธ์ิท้ี่�คุ้มค่า	และเป็ีนการิ่เปิีดเส้นที่าง
นำาไปีส้ก่าริ่พ้ฒนาในลำาดบ้ถึด้ไปี	เที่ริ่นดค์ว่ามปีกตั้ใ่หมจ่งึไมไ่ดห้ยัดุอยั้เ่พ้ยังนว่ต้ั้กริ่ริ่มการิ่ใช้ช้้ว้่ต่ั้ริ่ว่่มกบ้โคว่ด่-19	แตั้ย่ัง้เปีน็
	การิ่ค้นคว่้าพ้ฒนาอยั่างตั้่อเน่�องเพ่�อคุณ์ภาพช้้ว่่ตั้ที่้�ด้ที่้�สุดของทีุ่กคน

	 เพริ่าะเริ่าทุี่กคนย้ังคงตั้อ้งใช้ช้้ว่้่ตั้บนโลกท้ี่�เตั้บ่โตั้เปีล้�ยันแปีลงอยั้เ่สมอ	ท้ี่มงานจึงคด้สริ่ริ่และอป้ีเดตั้เร่ิ่�องริ่าว่คว่ามเคล่�อนไหว่
ในว่งการิ่อุตั้สาหกริ่ริ่มพลาสต่ั้ก	เพ่�อเต่ั้มสาริ่ะและเตั้ร้ิ่ยัมคว่ามพร้ิ่อมอ้นเป็ีนปีริ่ะโยัช้น์ต่ั้อการิ่ดำาเน่นธุิริ่ก่จของทุี่กท่ี่าน	แล้ว่เริ่า
มาก้าว่ส้่โลกของเที่ริ่นด์ใหม่ผู้่าน	All	Around	Plastics	ฉบ้บน้�ไปีพริ่้อมก้น
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

4

	 ชีีวิิตประจำำ�วัินของผู้้�คนทีี่�เปลีี่�ยนแปลี่งไปจำ�กวิิกฤตก�รณ์์
โควิิด-19	ที่ำ�ให้�ทีุ่กสิ่่�งรอบตัวิต�องเปลี่ี�ยนแปลี่งต�ม	ตั�งแต่
พฤต่กรรมก�รใชี�ชีีวิิต	อย่�งก�รห้ลีี่กเลีี่�ยงก�รสัิ่มผัู้สิ่	ก�รเวิ�น
ระยะห้่�งที่�งสิ่ังคม	ห้รือก�รใชี�ชีีวิิตอย้่ต่ดบ��นให้�ม�กข้�น	
นั�นที่ำ�ให้�ในมุมมองของผู้้�ประกอบก�รทัี่�งในแง่อุตสิ่�ห้กรรม
ก�รผู้ล่ี่ตแลี่ะภ�คส่ิ่วินธุุรก่จำ	จำำ�เป็นต�องปรับตัวิเพ่�อให้�กระบวินก�ร
ที่ำ�ง�นสิ่อดคลี่�องกับพฤต่กรรมร้ปแบบให้ม่ย่�งข้�น

	 ‘นวัิตกรรม’	กลี่�ยเป็นเครื�องมือสิ่ำ�คัญทีี่�ถู้กห้ย่บม�ใชี�
เพ่�อสิ่ร��งประโยชีน์ส้ิ่งสุิ่ดให้�กับทุี่กคน	ทัี่�งนวัิตกรรมทีี่�มีอย่้แลี่�วิ
แลี่ะก�รพัฒน�นวิัตกรรมให้ม่	ๆ	เพ่�อให้�สิ่อดคลี่�องกับ
ควิ�มต�องก�รแลี่ะสิ่ถู�นก�รณ์์เฉพ�ะห้น��	รวิมไปถึูงก�รพัฒน�
ผู้ลี่ลี่ัพธุ์จำ�กนวิัตกรรมเห้ลี่่�นี�อย่�งต่อเนื�อง	 เพ่�อให้�เก่ด
ประส่ิ่ที่ธุ่ภ�พต่อไปในระยะย�วิ	ทัี่�งห้มดนี�เป็นตัวิกระตุ�นให้�เก่ด
เที่รนด์ให้ม่	แลี่ะขับเคลี่ื�อนเที่รนด์ที่ี�มีอย้่เด่มให้�เด่นชีัดม�ก
ย่�งข้�น

New Normal 
Trends:
สำำ�รวจเทรนด์์ต่่�ง ๆ
ท่�เกิิด์ขึ้้�นจ�กิวิกิฤต่
โควิด์-19
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Acceleration:	คีย์เวิิร์ดของชีีวิิตกับโควิิด-19

	 การใช้้นวััตกรรมเข้้ามาช่้วัยปรับเปล่ี่�ยนตั�งแต่ระดัับ
จุุลี่ภาคอย่างวิัถ่ีช่้วิัต	ไปจุนถึีงมหภาคอย่างอุตสาหกรรม
มค่ำาวัา่	‘การเรง่ควัามเรว็ั’	หรอื	Acceleration	มาเปน็
หลัี่กสำาคัญในการทำำางาน	เริ�มต้นจุากควัามจุำาเป็นเร่งด่ัวัน
ทำ่�จุะตอ้งแก้ปญัหาเฉพาะให้ปลี่อดัจุากการสมัผััสเช้ื�อ
ให้ไดั้มากทำ่�สุดั	

	 อย่างท่ำ�เอสซ่ีจุ่เอง	ม่การพัฒนากล่ี่องป้องกันเช้ื�อ
ฟุุ้ ้งกระจุาย	ผัลี่ิตจุากอะคริลี่ิก	Shinkolite	แลี่ะ
ชุ้ดั	DIY	Aerosol	Guard	สำาหรับส่งมอบให้กับบุคลี่ากร
ทำางการแพทำย์	สำาหรับการใช้้งานเฉพาะหน้าให้ทัำนท่ำวังท่ำ
ก่อนจุะนำาไปส่่การพัฒนาเป็นอุปกรณ์์ท่ำ�ช่้วัยให้บุคลี่ากร
ทำางการแพทำย์สามารถีปฏิบัิตหินา้ทำ่�ไดัอ้ยา่งสะดัวัก
แลี่ะปลี่อดัภัยมากยิ�งข้ึ�น	 อย่างอุปกรณ์์ครอบศี่รษะ
คนไข้้สำาหรับงานทัำนตกรรม	(Flexi	Dent	Guard)	อ่กทัำ�ง
แคปซ่ีลี่ควัามดัันลี่บข้นาดัเล็ี่ก	สำาหรับเคลืี่�อนย้ายผ้่ัป่วัย
ตดิัเช้ื�อ	(Isolation	Capsule)	ท่ำ�มห่ลี่ายหลี่ายรป่แบบ
เพื�อให้เหมาะสมกับการใช้้งานท่ำ�ต่างกัน	ไม่ว่ัาจุะเป็น
	การเคลี่ื�อนย้ายผั่้ป่วัยติดัเช้ื�อเข้้าเครื�อง	 CT	 หรือ
การเคลืี่�อนย้ายผ้่ัป่วัยติดัเชื้�อผ่ัานอากาศียาน	รวัมไปถึีง
ห้องแยกป้องกันเช้ื�อควัามดัันลี่บแบบเคลี่ื�อนทำ่�	
(Negative	Pressure	Isolation	Room)	แลี่ะห้องตรวัจุเชื้�อ
ควัามดัันลี่บหรือบวักแบบเคลืี่�อนท่ำ�	(Negative/Positive
Pressure	 Isolation	Chamber)จุนกระทำั�งพัฒนา
กลี่ายเป็นนวััตกรรมป้องกัน	โควิัดั-19	แบบเต็มร่ปแบบ
แลี่ะส่งต่อไปส่่โรงพยาบาลี่ทัำ�วัประเทำศีเช่้นในปัจุจุุบัน
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Touchless	Society:	สิ่ังคมลี่ดก�รสิ่ัมผู้ัสิ่

	 เพ่ยงลี่ดัการสัมผััสก็เท่ำากับลี่ดัควัามเส่�ยงในการรับเชื้�อ
เป็นใจุควัามสำาคัญท่ำ�นำามาส่่การต่อยอดัพัฒนานวััตกรรม
ทำ่�ช้่วัยลี่ดัทำั�งการสัมผััสทำางพื�นผิัวัแลี่ะการสัมผััสใน
ลี่ะอองอากาศีทำ่�มองไม่เห็น

	 จุากเดัิมทำ่�อุปกรณ์์ลี่ดัการสัมผััสถี่กใช้้งานกับ
อาคารสาธารณ์ะในแง่ข้องการใช้้งานเชิ้งนวััตกรรม	

ยกตัวัอย่างการใช้้ลี่ิฟุ้ต์โดัยสารดั้วัยการสแกนบัตร

ในอาคารสำานักงานสุข้ภัณ์ฑ์์อัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
หรือเครื�องใช้้ไฟุ้ฟุ้้าในบ้านท่ำ�ควับคุมโดัยสมาร์ทำโฟุ้นเอง

ก็ตาม	ปัจุจุุบันผัลิี่ตภัณ์ฑ์์เหล่ี่าน่�เริ�มนิยมนำามาใช้้งาน
อยา่งแพร่หลี่ายมากยิ�งข้ึ�น	โดัยเน้นถีงึอรรถีประโยช้น์
ในแง่การลี่ดัสัมผััสเพื�อป้องกันการแพร่กระจุายข้อง
เชื้�อโควิัดั-19	เป็นสำาคัญ	จุนเทำรนด์ัการใช้้งานอุปกรณ์์
อัตโนมัติกลี่ายเป็นส่วันหนึ�งข้องช้่วัิตประจุำาวััน

	 พฤติกรรมในช่้วิัตประจุำาวัันใหม่	ๆ	ท่ำ�จุำาเป็นต้องทำำา
อย่างการตรวัจุวััดัอุณ์หภ่มิก่อนเข้้าอาคารหรือพื�นท่ำ�ทำำางาน
กก็ลี่ายมาเปน็แรงบนัดัาลี่ใจุในการพฒันานวััตกรรม
วััดัอุณ์หภ่มิ	อย่างเช้่นเครื�อง	Thermoscan	ท่ำ�นำา	AI	
มาประยุกต์ใช้้ในการตรวัจุวััดัอุณ์หภ่มิร่างกายแลี่ะ
การใส่หน้ากากอนามัย	แลี่้วัแสดังผัลี่ให้เห็นผั่านจุอ
มอนิเตอร์	หรือการใช้้เครื�องวััดัอุณ์หภ่มิท่ำ�ฝ่่ามือ	ซึี�งช่้วัย
ให้การคัดักรองผ้่ัคนทำำาได้ัง่ายขึ้�น	รวัดัเร็วัขึ้�น	แลี่ะสร้าง
การเวัน้ระยะหา่งระหวัา่งกนัได้ัอยา่งมป่ระสทิำธภิาพ
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Digitized	Planning:	วิ�งแผู้นง�นอย่�งเป็นระบบ
ด�วิยด่จำ่ที่ัลี่

	 จุากมาตรการทำางสังคมทำั�งการเวั้นระยะห่างแลี่ะ
ลี่ดัการสัมผัสั	ช่้วัยให้มก่ารนำาเทำคโนโลี่ย่ดิัจุทิำลัี่มาใช้้
ในพื�นท่ำ�ทำำางานอย่างเต็มร่ปแบบมากยิ�งขึ้�น	โดัยเฉพาะ
การนำานวััตกรรม	 Automation	 เข้้ามาช้่วัยใน
กระบวันการผัลี่ิตระดัับอุตสาหกรรม	ซีึ�งผัลี่ลี่ัพธ์ทำ่�ไดั้
ช้่วัยตอบทำั�งเรื�องประสิทำธิภาพการทำำางานทำ่�ส่งข้ึ�น	
การวัิเคราะห์ควัามเป็นไปไดั้ทำ่�แม่นยำายิ�งข้ึ�น	แลี่ะยัง
เชื้�อมโยงบุคลี่ากรแต่ลี่ะฝ่่ายเข้้ากันได้ัด้ัวัยเทำคโนโลี่ย่	

	 ซีึ�งทำั�งหมดัน่�สอดัคลี่้องไปกับแนวัควัามคิดัข้อง
ยุค	Industrial	4.0	ทำ่�ใช้้นวััตกรรมในการพัฒนาข้่ดั
ควัามสามารถีข้องอุตสาหกรรมแลี่ะผั่้ประกอบการ
ใหร้ดุัหนา้มากยิ�งข้ึ�น	โดัยนวััตกรรม	Automation	เอง
ก็ม่หัวัใจุสำาคัญอย่่ท่ำ�การใช้้เครื�องจัุกรในการทำำางานอัตโนมัติ
จึุงทัำ�งช่้วัยเพิ�มประสิทำธิภาพในการผัลิี่ตภายใต้เงื�อนไข้
ท่ำ�แตกต่างกัน	ไปพร้อมกับลี่ดัควัามเส่�ยงข้องการสัมผััส
ระหวั่างบุคลี่ากรทำ่�อย่่ภายในกระบวันการ	

	 แม้วิักฤตการณ์์ในครั�งน่�จุะยังดัำาเนินอย่่อย่างต่อเนื�อง
แต่การสะสมองค์ควัามร้่แลี่ะประสบการณ์์จุากเวัลี่ากว่ัา	
1	ปีทำ่�ผั่านมา	ก็เป็นบทำเร่ยนทำ่�ช้่วัยกระตุ้นให้เกิดั
การพัฒนานวััตกรรมแลี่ะสร้างสรรค์เทำคโนโลี่ย่ใหม่	ๆ
โดัยจุุดัประสงค์หลัี่กเพื�อสร้างควัามปลี่อดัเชื้�อแลี่ะปลี่อดัภัย
ให้กับช่้วิัตข้องผ้่ัคน	ไปพร้อมกับการสร้างสังคมท่ำ�ทุำกคน
เร่ยนร่้ทำ่�จุะอย่่ร่วัมกันไดั้อย่างเป็นปกติสุข้
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ต่่อยอดพััฒนา
นวััต่กรรม
รับมือ COVID-19
เต่รียมพัร้อมรับ
ทุุกสถานการณ์์

	 ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา	 เร่�องที่่�ที่้�งโลกต้้องดำำาเนินการ
เรง่ดำว่นคืือการคืดิำคืน้หาวธ่ิีการและอปุีกรณ์์เพื่่�อปีอ้งกน้
การระบาดำของ	COVID-19	น่�	 และถึึงแม้สถึานการณ์์
จะสร่างซาจากการเริ�มฉ่ีดำว้คืซ่นในหลายปีระเที่ศ	หากแต่้
การพ้ื่ฒนานว้ต้กรรมป้ีองก้น	COVID-19	ย้งคืงต้้องดำำาเนิน
อยา่งต้อ่เนื�องไมม่ห่ยดุำย้�ง	เพ่ื่�อเต้รียมต้ว้ให้พื่รอ้มรบ้มอื
ในทีุ่กสถึานการณ์์

	 เช่่นเดำ่ยวก้นก้บที่่�ธีุรกิจเคืมิคือลส์	 เอสซ่จ่	 เริ�มต้้น
พื่้ฒนานว้ต้กรรมปี้องก้น	COVID-19	เพื่่�อให้บุคืลากร
ที่างการแพื่ที่ย์สามารถึปีฏิิบ้ติ้งานได้ำอย่างราบร่�นมากท่ี่�สุดำ
โดำยที่ำางานร่วมก้บท่ี่มแพื่ที่ย์อย่างใกล้ชิ่ดำ	เพ่ื่�อให้ได้ำผ่ลล้พื่ธ์ี
ของช่ิ�นงานที่่�ต้อบคืวามต้้องการใช่้งานสูงสุดำ	 ในเวลา

อ้นเร่งด่ำวน	จวบจนปัีจจุบ้น	ท่ี่มที่ำางานของที่างเอสซ่จ่ย้งคืง
เดำินหน้าพื่้ฒนาปีระสิที่ธีิภาพื่อุปีกรณ์์	ดำ้วยการส้งเกต้	
ร้บฟัังคืำาติ้ช่ม	และข้อเสนอแนะจากการใช้่งานจริง	จนนำามาสู่
การต้่อยอดำพื่้ฒนาจนเกิดำเปี็นนว้ต้กรรมรุ่นใหม่	2	ต้้ว	
เพ่ื่�อการใช้่งานจริงท่ี่�คืรบถ้ึวนสมบูรณ์์ข้�นจากรุ่นก่อนหน้า
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	 จุดุเริ่่�มต้น้ของนวััต้กริ่ริ่ม	Dent	Guard	หริ่อือปุกริ่ณ์์
คริ่อบศีีริ่ษะคนไข้	ซ่ึ่�งถููกออกแบบมาเพืื่�อลดการิ่สััมผััสั
ละอองนำ�าและการิ่ฟุุ้�งกริ่ะจุายของเชืื้�อริ่ะหว่ัางการิ่ทำำางาน
ทัำนต้กริ่ริ่ม	จุากกเด่มทีำ�เป็นโคริ่งเหล็กเคลือบสีัคริ่อบ
ด้วัยพื่ลาสัต่้ก	PVC	แบบใสั	ต่้อยอดมาสู่ันวััต้กริ่ริ่มใหม่
เพืื่�อช่ื้วัยอำานวัยควัามสัะดวักให้กับทัำ�งทัำนต้แพื่ทำย์และ
คนไข้ขณ์ะใช้ื้งานมากข่�น	โดยยังคงคุณ์สัมบัต่้การิ่ใช้ื้งาน
และการิ่ดูแลริ่ักษาทำี�ง่ายเชื้่นเคย

	 ส่ัวันทีำ�ถููกนำามาพัื่ฒนาต่้อคือ	โคริ่งอุปกริ่ณ์์ทีำ�สัามาริ่ถู
ปริ่ับริ่ะยะได้ต้ามสัริ่ีริ่ะและควัามถูนัดของแพื่ทำย์	ซึ่่�ง
สัามาริ่ถูง้างออกได้เพืื่�อให้คนไข้สัามาริ่ถูลุกบ้วันนำ�า
ได้สัะดวัก	โดยไม่ต้้องถูอดอุปกริ่ณ์์คริ่อบศีรีิ่ษะจุากเก้าอี�
ทำำางานริ่ว่ัมกนักบัส่ัวันหนา้ต้า่งสัำาหริ่บัมองฟัุ้นคนไข้
ซึ่่�งผัล่ต้จุากแผั่นอะคริ่่ล่คใสัวัางคริ่อบอยู่ด้านบน	
ช่ื้วัยเพ่ื่�มการิ่มองเห็นให้กับทัำนต้แพื่ทำย์ขณ์ะปฏ่ิบัต่้งาน
ได้ใกล้ช่ื้ดและชัื้ดเจุนข่�น	โดยมีหมุดล็อคแผ่ันอะคร่ิ่ล่ก
	กับโคริ่งเพื่่�มควัามปลอดภััยในการิ่ทำำางานอีกริ่ะดับ

	 ในแง่ของสัขุลกัษณ์ะ	มกีาริ่เปลี�ยนมาใช้ื้พื่ลาสัต้ก่
สัำาหรัิ่บหุ้มโคริ่งแบบใช้ื้แล้วัท่ำ�ง	เพืื่�อให้เก่ดควัามมั�นใจุ
ในควัามสัะอาดหลังการิ่ใช้ื้งานกับคนไข้แต้่ละริ่าย	
และสัะดวักในการิ่ใช้ื้งาน	เพีื่ยงคล้องแผ่ันพื่ลาสัต่้กใสั
ลงในต้ำาแหน่งทีำ�กำาหนด	และปรัิ่บควัามต่้งให้เหมาะสัม
ก็พื่ร้ิ่อมสัำาหรัิ่บการิ่ใช้ื้งานทัำนต้กริ่ริ่มอย่างสัะดวักและ
ปลอดภััย

อุปีกรณ์์คืรอบศ่รษะคืนไข้สำาหร้บงานท้ี่นต้กรรม
แบบปีร้บระยะไดำ้	(Flexi	Dent	Guard)
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แคืปีซูลคืวามดำ้นลบสำาหร้บเคืลื�อนย้ายผู่้ป่ีวย
ที่างอากาศ	(Isolation	Capsule	For	Air	Transport)

	 แคปซึ่ลูเคลื�อนย้ายผัูป่้วัยควัามดันลบ	เปน็หน่�งใน
นวััต้กริ่ริ่มการิ่ออกแบบทำี�ถููกพัื่ฒนาข่�นเป็นลำาดับ	
และแต้กหน่อออกเป็นอุปกริ่ณ์์ทำี�ทำำางานได้ต้ริ่งต้าม
ควัามต้้องการิ่เฉพื่าะทำางมากย่�งข่�น	 อย่างแคปซึู่ล
ควัามดันลบขนาดเล็กสัำาหรัิ่บเข้าเครืิ่�อง	CT	Scan	จุนมาถู่ง
แคปซูึ่ลควัามดันลบสัำาหรัิ่บเคลื�อนย้ายผู้ัป่วัยทำางอากาศี
เพ่ื่�มขีดควัามสัามาริ่ถูในการิ่ขนย้ายผู้ัป่วัยให้ริ่วัดเร็ิ่วัย่�งข่�น
โดยผัา่นอากาศียาน	เปน็การิ่ต้อ่ยอดอปุกริ่ณ์์เพื่ื�อให้
เหมาะกับสัถูาวัะการิ่ใชื้้งานทำี�มีข้อจุำากัดเพื่่�มข่�นจุาก

การิ่เคลื�อนย้ายปกต่้	 โดยมีการิ่ออกแบบแคปซูึ่ลให้มี
รูิ่ปทำริ่งและขนาดทีำ�เหมาะกับการิ่เคลื�อนย้ายเข้าสู่ัลำาตั้วั
เคริ่ื�องบ่นไอพื่่นขนาดเล็กได้	 และการิ่เลือกใชื้้วััสัดุ
พื่ลาสัต้่ก	PVC	ทำี�มีควัามทำนทำาน	พื่ริ่้อมกับอุปกริ่ณ์์
ปริ่ะกอบทำี�ได้มาต้ริ่ฐานการิ่บ่นขององค์การิ่บริ่่หาริ่
การิ่บ่นแห่งชื้าต่้สัหรัิ่ฐอเมร่ิ่กา	หรืิ่อ	FAA	เพืื่�อการิ่ใช้ื้งาน
ทำี�ปลอดภััยและได้ผัลลัพื่ธ์์ทำี�ดีทำี�สัุด
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สนใจรายละเอ่ยดำ	สามารถึต้ิดำต้่อสอบถึามไดำ้ที่าง

medandwellness@scg.com

	 โดยในส่ัวันฟัุ้งก์ชัื้นของแคปซูึ่ล	มีช่ื้องเปิด-ปิดริ่อบตั้วั
	ผัูป้ว่ัย	ริ่องรัิ่บสัำาหรัิ่บสัถูานการิ่ณ์ต่์้าง	ๆ 	ทีำ�อาจุเกด่ข่�น
ริ่ะหว่ัางการิ่เคลื�อนย้ายและปฏ่ิบัต่้การิ่	ภัายในแคปซูึ่ล
ควับคุมควัามดันอากาศีให้เป็นลบ	ด้วัยริ่ะบบพัื่ดลมทีำ�
สัามาริ่ถูสัร้ิ่างควัามดันลบไดต้้ั�งแต้	่-5	ถู่ง	-8	ปาสัคาล
โดยอากาศีภัายในจุะถููกดูดออกผ่ัานเครืิ่�องกริ่องเชืื้�อโริ่ค
ทีำ�มีปริ่ะส่ัทำธ่์ภัาพื่สูังถู่ง	99.95%	เพืื่�อป�องกันการิ่ต่้ดเชืื้�อ
ให้กับผู้ัเคลื�อนย้ายและบุคคลภัายนอก	พื่ร้ิ่อมแบต้เต้อรีิ่�
ยาวันานถู่ง	5	ชื้ั�วัโมง
 
	 ควัามก้าวัหน้าของนวััต้กริ่ริ่มป�องกัน	COVID-19	
จุากเอสัซีึ่จุียังคงเด่นหน้าต้่ออย่างไม่มีหยุดยั�ง	 เพืื่�อ
ปกป�องบุคลากริ่ทำางการิ่แพื่ทำย์	และคนไทำยให้ปลอดภััย
จุากการิ่ต่้ดเชืื้�อ	และยังค่ดค้นต่้อเนื�องเพืื่�อให้นวััต้กริ่ริ่ม
ริุ่่นใหม่สัามาริ่ถูทำำางานริ่่วัมกันกับ	Isolation	Unit
และนวััต้กริ่ริ่มอื�น	ๆ 	ในรุ่ิ่นก่อนหน้าทีำ�พื่ร้ิ่อมอยู่แล้วั	เพ่ื่�ม
ปริ่ะสั่ทำธ่์ภัาพื่การิ่ใชื้้งานได้อย่างคริ่บคริ่ันทำั�งวังจุริ่	
ตั้�งแต่้การิ่ต้ริ่วัจุว่ัน่จุฉัย	การิ่รัิ่กษา	ไปจุนถู่งการิ่เคลื�อนย้าย
ผู้ัป่วัยทัำ�งทำางบกและทำางอากาศี	พื่ร้ิ่อมเคียงคู่บุคคลากริ่
ทำางการิ่แพื่ทำย์ในทำุกสัถูานการิ่ณ์์
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เทคโนโลยีีดิิจิิทัล
ผู้้�ช่่วยีทางธุุรกิิจิคนสำำาคัญ
แม้�ในวันที�ต้�องรักิษา
ระยีะห่่าง  
	 ไม่น่านหลังัการระบาดของเชื้้�อ	COVID-19	
ไดก้อ่ให้เกิดผลักระทบต่อ่วิิถีีชีื้วิิต่ของคนทั�วิโลัก
อย่่างสิ้ิ�นเชื้ิง	ทั�งการดำาเนินชื้ีวิิต่ประจำำาวิัน	 แลัะ
การทำางาน	 แน่นอนวิ่าเราเห็นการเปิดรับแลัะ
ใชื้ง้านเทคโนโลัยี่ดจิำทิลััเพิ่่�ม่ข้�นอย่่างเปน็รปูธรรม่
เริ�ม่ต่ั�งแต่่ชื้่วิงเชื้้าที�เชื้็คอินเข้างานจำากที�บ้าน
พัิ่กเที�ย่งกับการสัิ้�งอาหารเดลิัเวิอร่�	ช่ื้วิงบ่าย่เข้าประชุื้ม่
ผ่านห้องประชืุ้ม่ออนไลัน์	 ต่กดึกกดสิ้ั�งซื้้�อของ
ทางแอปพิ่ลิัเคชัื้น	ทุกคนล้ัวินสิ้นิทชื้ดิเชื้้�อกับโลัก
ดิจำิทัลัม่ากข้�นในทุกขณะ

	 วิิถีีการทำางานในองค์กรก็เป็นอีกส่ิ้วินสิ้ำาคัญ
ที�ต้่องปรับตั่วิโดย่การนำาเทคโนโลัยี่ดิจิำทัลัเข้าม่าใช้ื้
เพิ่่�อให้สิ้าม่ารถีดำาเนินธุรกิจำได้อย่่างต่่อเน้�อง

แม้่จำะอยู่่ในสิ้ภาวิการณ์โรคระบาด	อีกทั�งยั่งช่ื้วิย่เพ่ิ่�ม่
ประสิิ้ทธิภาพิ่ในการทำางาน	ไปพิ่ร้อม่กับการสิ้นอง
นโย่บาย่ทางสัิ้งคม่	ซึื้�งนั�นเองเป็นจุำดที�ทำาให้องค์กร
ต่้องก้าวิสิู้่การทำางานในยุ่คดิจำิทัลัอย่่างเต่็ม่ต่ัวิ

	 วิันนี�เราได้ม่าร่วิม่พิู่ดคุย่กับ	คุุณสััญญา 
จิินดาประเสัริฐ Digital Director ธุุรกิิจิเคุมิิคุอลส์ั
เอสัซีีจีิ	ถึีงการพัิ่ฒนาเทคโนโลัยี่ดิจิำทัลั	ทั�งในส่ิ้วิน
สิ้ำานักงานแลัะสิ้าย่การผลิัต่	พิ่ร้อม่กับช่ื้วิย่ต่อบโจำทย์่
ลูักค้าแลัะคู่ค้าทางธุรกิจำได้อย่่างเต็่ม่ประสิิ้ทธิภาพิ่
เพิ่่�อใหส้ิ้าม่ารถีใชื้ป้ระโย่ชื้นจ์ำากเทคโนโลัย่ดีจิำทิลัั
ให้เกิดประโย่ชื้น์สิู้งสิุ้ด	
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เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั	เพิ่่�อสิ้ำานักงาน

	 “เคยมีีคนถามีไว้้ว่้า	อะไรเป็็นตััว้แป็รสำำาคัญทีี่�ที่ำาให้้เกิิด
	Digital	 Transformation	 คำาตัอบทีี่�ทีุ่กิคนเลืือกิคือ	
COVID-19”	 คุณสำัญญาเริ�มีตั้นจากิกิารอธิิบายให้้
เห้็นภาพรว้มีของโลืกิดิจิที่ัลืห้ลืังกิารมีาถึงของ	
COVID-19	โดยเฉพาะคว้ามีเป็ลีื�ยนแป็ลืงสำำาคัญในเรื�อง
กิารพัฒนาแนว้ที่างกิารที่ำางานในแบบดิจิที่ัลื
	 “ในส่ำว้นขององค์กิร	 เราเองใช้้งานระบบดิจิทัี่ลืกัินมีา
ห้ลืายปี็แล้ืว้แต่ัใช้้กัิบเพียงบางส่ำว้นงานเท่ี่านั�น	แต่ัตัอนนี�
กิลืายมีาเป็น็กิารใช้ง้านระบบดิจทิี่ลัืกัินที่ั�งองคก์ิร	เรา
พยายามีที่ำาให้้องค์กิรเติับโตัอย่างมีีป็ระสิำที่ธิิภาพมีากิขึ�น
แลืะให้้ทุี่กิคนใช้้ป็ระโยช้น์จากิสำิ�งนี�ได้อย่างเต็ัมีทีี่�	
แรกิสุำดเราจึงเริ�มีจากิกิารป็รับเป็ลีื�ยนกิารที่ำางานห้ลืาย	ๆ
อย่างจากิออฟไลืน์มีาเป็็นออนไลืน์	ยกิตััว้อย่างเช่้น	
กิารป็ระช้มุีออนไลืน์ทีี่�กิลืายเป็น็เรื�องป็กิตัขิองที่กุิคน
	มีขีอ้ดทีี่ี�เพิ�มีเตัมิีขึ�นนอกิเห้นอืจากิกิารระดมีสำมีองได้
แมี้จะอย่่ตั่างสำถานที่ี�กิัน	 กิ็คือกิารแบ่งป็ันข้อมี่ลื	
กิารตัดิตัามีผลื	รว้มีที่ั�งกิารบนัที่กึิกิารป็ระช้มุีในระบบ
ออนไลืน์	ทีี่�ที่ำาให้้ทุี่กิคนมีองเห็้นภาพรว้มีเดียว้กัินทัี่�งห้มีด”

	 “สิำ�งทีี่�เราต่ัอยอดออกิไป็คือ	คือระบบ	Visual	Board
ทีี่�ที่ำาให้้ทุี่กิคนเห็้นสำถานะกิารที่ำางานของแต่ัลืะห้น่ว้ยงาน
ได้อย่างชั้ดเจน	นอกิจากินี�ในส่ำว้นของกิารที่ำางานเอกิสำาร
เรากิ็เป็ลืี�ยนมีาใช้้ระบบ	AI	ห้รือ	Machine	Learning
เข้าไป็ช่้ว้ยแป็ลืงข้อม่ีลืเข้าส่่ำระบบให้้เอง	ช่้ว้ยลืดระยะเว้ลืา

กิารที่ำางานจากิเดิมีที่ี�ใช้้เว้ลืา	30	นาที่ี	กิ็เห้ลืือเพียง
	5	นาที่ีเที่่านั�น”	

	 “กิารเป็ลีื�ยนจากิออฟไลืน์เป็็นออนไลืน์ไม่ีใช่้เพียงงาน
ทีี่�เกีิ�ยว้กัิบดิจิทัี่ลือย่างเดียว้	แต่ัเป็็นคว้ามีพยายามีส่ำงเสำริมี
ให้ค้นที่ั�งองคก์ิรยกิระดบัคว้ามีสำามีารถในกิารที่ำางาน
ดิจิที่ัลืให้้มีากิขึ�นด้ว้ย”

เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั	เพิ่่�อโรงงานแลัะสิ้าย่การผลัิต่ 

	 นอกิจากิเที่คโนโลืยีดิจิทัี่ลืจะมีีบที่บาบาที่สำำาคัญ
ในด้านงานสำำานักิงานแล้ืว้	 ธุิรกิิจเคมิีคอลืสำ์	 เอสำซีีจี	
ยังได้นำาจุดแข็งสำำาคัญขององค์กิรอย่างคว้ามีเชี้�ยว้ช้าญ
ด้านโรงงานแลืะสำายกิารผลิืตัมีาต่ัอยอดใช้้งานร่ว้มีกัิบ
ระบบดิจิที่ัลื	 เกิิดเป็็นแพลืตัฟอร์มีที่ี�มีีช้ื�อว้่า	Digital	
Reliability	Platform	(DRP)	ที่ี�ที่ำากิารรว้บรว้มีข้อมี่ลื
เครื�องจักิร	 โดยสำามีารถตัรว้จสำอบป็ระสำิที่ธิิภาพ
กิารที่ำางานของเครื�องจักิรได้ตัั�งแต่ัต้ันจนจบ	ซึี�งต่ัอยอด
ไป็ถึงกิารจับมืีอกิารพาร์ตัเนอร์ระดับโลืกิห้ลืากิห้ลืายเจ้า
เช้่น		AVEVA	ผ่้นำาโลืกิด้านว้ิศว้กิรรมีแลืะซีอฟตั์แว้ร์
ด้านอุตัสำาห้กิรรมี	เพื�อยกิระดับโรงงานให้้เกิิดป็ระสิำที่ธิิภาพ
สำ่งสำุด

	 “แพลืตัฟอรม์ีตัวั้นี�จะช้ว่้ยให้้สำามีารถสำงัเกิตักิารณ์
กิระบว้นกิารที่ำางานของเครื�องจกัิร	รว้มีถงึคาดกิารณ์
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อายุกิารใช้้งาน	เพื�อให้้ที่ำางานได้อย่างราบรื�นมีากิทีี่�สุำด
ห้รือห้ากิเกิิดข้อผิดพลืาดใด	ๆ 	เที่คโนโลืยีดิจิทัี่ลืจะช่้ว้ย
แจ้งเตืัอนเพื�อให้้เราเตัรียมีกิารได้ล่ืว้งห้น้าว่้าเป็็นปั็ญห้า
จากิกิระบว้นกิารผลิืตั	ห้รือติัดขัดในส่ำว้นใด	แลืะสำามีารถ
เข้าไป็แก้ิปั็ญห้าได้อย่างตัรงจุด	ซึี�งถ้าเครื�องจักิรที่ำางาน
ได้ดีตัามีป็ระสิำที่ธิิภาพ	แผนกิารผลิืตัทีี่�ว้างไว้้เพื�อตัอบสำนอง
ลื่กิค้ากิ็เป็็นไป็ตัามีที่ี�ว้างแผนเอาไว้้”

อีกิส่ำว้นสำำาคัญทีี่�ถ่กินำาเข้ามีาป็ระยุกิต์ัใช้้กัิบกิารที่ำางาน
นั�นคือ	Machine	Learning	ห้รือปั็ญญาป็ระดิษฐ์์	ทีี่�สำามีารถ
รว้บรว้มีข้อม่ีลืขนาดให้ญ่แลืะวิ้เคราะห์้ห้าจุดทีี่�ตัรงกัิบ
คว้ามีต้ัองกิารใช้้งานอย่างเป็็นเห้ตุัเป็็นผลื	แลืะต่ัอยอด
กิารที่ำางานออกิไป็ได้อีกิ

	 “ข้อดีของ	Machine	Learning	คือ	เมีื�อข้อมี่ลืมีี
คว้ามีเป็ลืี�ยนแป็ลืง	 ก็ิสำามีารถวิ้เคราะห้์เพื�อจับค่่
คว้ามีต้ัองกิารภายใต้ัเงื�อนไขทีี่�ดีทีี่�สุำดได้	ไม่ีว่้าจะเป็็น
	กิารแป็ลืงเสีำยงห้รือร่ป็ภาพให้้เป็็นข้อม่ีลื	ซึี�งเที่คโนโลืยี
ตััว้นี�กิำาลัืงขยับเข้ามีาใกิล้ืตััว้ทุี่กิคนมีากิขึ�น	 นั�นจะที่ำาให้้
ช้ีว้ิตัป็ระจำาว้ันของเราเป็ลืี�ยนไป็ด้ว้ย”

เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั	เพิ่่�อลัูกค้าแลัะคู่ค้า

	 ห้ัว้ใจสำำาคัญของกิารพัฒนาเที่คโนโลืยีดิจิที่ัลืเพื�อ
ตัอบโจที่ย์คว้ามีตั้องกิารลื่กิค้า	 จำาเป็็นตั้องมีองถึง

กิารส่ำงต่ัอคว้ามีเข้าใจทีี่�ถ่กิต้ัองระห้ว่้างล่ืกิค้าแลืะองค์กิร
เพื�อนำาไป็ส่่ำกิารพัฒนาผลิืตัภัณฑ์์ให้ม่ี	ๆ 	โดยดิจิทัี่ลืเอง
มีีสำ่ว้นช้่ว้ยสำ่งผ่านข้อมี่ลืที่ี�ถ่กิตั้องแลืะฉับไว้

	 “เพื�อให้้เราตัอบสำนองคว้ามีตั้องกิารของลื่กิค้าได้
เร็ว้ขึ �น	เรามีองตั่อถึงกิารใช้้เที่คโนโลืยีดิจิที่ัลืใน
กิารวิ้เคราะห์้คว้ามีต้ัองกิารโดยรว้มีของล่ืกิค้าแล้ืว้ไป็จับค่่
กิับเที่คโนโลืยีที่ี�เรามีี	 เช้่น	กิารพัฒนาแพลืตัฟอร์มีที่ี�
ที่ำาให้้ล่ืกิค้าสำามีารถที่ราบสำถานะกิารซืี�อสิำนค้าได้แบบ
เรียลืไที่ม์ี	รว้มีถึงยังสำามีารถรว้บรว้มีสำถิติักิารซืี�อเพื�อนำาไป็
ว้ิเคราะห้์เพื�อเป็็นป็ระโยช้น์ตั่อลื่กิค้าได้อีกิด้ว้ย”

	 ในส่ำว้นของค่่ค้าเอง	จากิคว้ามีถนัดแลืะองค์คว้ามีร้่
ของธุิรกิิจเคมิีคอลืส์ำ	เอสำซีจีี	ในเรื�องเที่คโนโลืยีโรงงาน
แลืะสำายกิารผลิืตั	กิารบริกิารจึงครอบคลุืมีตัั�งแต่ัระบบ
ทีี่�ช่้ว้ยด่แลืรักิษาโรงงานแลืะเครื�องจักิรให้้มีีป็ระสิำที่ธิิภาพ
มีากิขึ�น	ไป็จนถึงกิารพัฒนาแพลืตัฟอร์มีทีี่�มีีชี้�อว่้า	ROOTS
ที่ี�จะช้ว่้ยให้ก้ิารจดัซีื�อสำนิคา้อตุัสำาห้กิรรมีซีึ�งตัอ้งมีทีี่ั�ง
คว้ามีลืะเอียดแลืะคว้ามีรว้ดเร็ว้	ให้้สำามีารถดำาเนินกิาร
ไดง้า่ยขึ�น	ช้ว่้ยลืดระยะเว้ลืาในกิระบว้นกิารจดัซีื�อได้
มีากิกิว้่า	50%	จึงตัอบสำนองคว้ามีตั้องกิารใน
กิารดำาเนินกิารจัดซืี�อของธุิรกิิจได้	ในขณะทีี่�ราคายังคง
สำมีเห้ตัุสำมีผลื	โป็ร่งใสำ	แลืะตัรว้จสำอบได้อีกิด้ว้ย
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เทคโนโลัย่ีดิจำิทัลั	เพิ่่�ออนาคต่

	 นอกิเห้นือจากิเที่คโนโลืยีดิจิที่ัลืที่ี�เข้ามีาช้่ว้ยจัด
ระเบียบกิารที่ำางานให้้เกิิดป็ระสิำที่ธิิภาพสำ่งสุำดธุิรกิิจ
เคมิีคอลืส์ำ	เอสำซีีจี	ก็ิไม่ีลืืมีทีี่�จะใส่ำใจผ้่คนแลืะสิำ�งแว้ดล้ือมี
รอบข้างตัามีแนว้ที่างเศรษฐ์กิิจห้มุีนเวี้ยน	ห้รือ	Circular
Economy	“เพราะเราเป็็นผ้่ผลิืตัพลืาสำติักิ	เราก็ิมีองว่้า
จะที่ำาอย่างไรให้้พลืาสำตัิกิห้รือขยะถ่กินำามีาจัดกิาร
อย่างเป็็นระบบ	 เราจึงที่ำาเว้็บแอป็พลืิเคชั้น	 ‘คุ้มีค่า’	
ให้้บริกิารจัดกิารธินาคารขยะ	จากิเดิมีทีี่�ใช้้ระบบบันทึี่กิ
ขอ้มีล่ืด้ว้ยมีอืที่ั�งห้มีด	เป็ลืี�ยนมีาเป็น็กิารจัดกิารด้ว้ย
ระบบดจิทิี่ลัื	ที่ี�ที่ำาให้ส้ำามีารถจดักิารกิบัขอ้มีล่ืไดง้า่ย
แลืะสำะดว้กิยิ�งขึ�น	ซีึ�งเมีื�อทีุ่กิอย่างง่ายขึ�น	ป็ระช้าช้น
กิ็จะตัระห้นักิถึงกิารแยกิขยะมีากิขึ�น	 ขยะเห้ลื่านั�น
กิลัืบไป็ส่่ำกิระบว้นกิารรีไซีเคิลืได้อย่างถ่กิต้ัองมีากิขึ�นด้ว้ย”

	 คุณสัำญญาทิี่�งท้ี่ายว่้า	“คว้ามีป็ลีื�ยนแป็ลืงทีี่�สำามีารถ
พบเห้น็ไดอ้ยา่งช้ดัเจน	คอื	กิารที่ี�คนเขา้ไป็อย่ใ่นโลืกิ
เสำมืีอนจริงมีากิขึ�น	เพราะฉะนั�นในอนาคตั	ถ้าใครมีีข้อม่ีลื
ในมืีอเยอะกิว่้า	ไว้กิว่้า	แล้ืว้นำามีาใช้้ป็ระโยช้น์ได้ก็ิจะ
ได้เป็รียบ	 กิารป็รับตััว้แลืะเป็ิดรับจึงเป็็นสำิ�งสำำาคัญ
สำำาห้รับเที่คโนโลืยีดิจิที่ัลื	 ให้้มีองว้่าสำิ�งนี�มีีป็ระโยช้น์
อย่างไรกัิบเรา	แลืะไม่ีต้ัองกิลัืว้ว่้าดิจิทัี่ลืจะเป็็นเรื�องไกิลืตััว้
เพราะเที่คโนโลืยีจะมีีแตั่ดีขึ�น	ง่ายขึ�นเสำมีอ”
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	 ความท้้าท้ายของงานพััฒนาผลิิตภััณฑ์์	ไม่ได้้หยุด้อย่่
เพีัยงแค่การพััฒนาชิิ้�นงานให้ตอบโจท้ย์ความต้องการใช้ิ้งาน
ของล่ิกค้าในท้้องตลิาด้เท่้านั�น	แต่ยังหมายถึึงการพััฒนา
เท้คโนโลิยีการผลิิตให้ตอบโจท้ย์ทั้�งต่อผ้่ผลิิต	แลิะต่อโลิก

	 เชิ้่นเด้ียวกันกับความสััมพัันธ์์ระหว่างธ์ุรกิจ
เคมิคอลิส์ั	เอสัซีีจี	กับ	COMOS	ที้�ด้ำาเนินมายาวนานกว่า
สัิบปีี	 ระหว่างท้างคือการแบ่งปีันเท้คนิค	วิธ์ีการท้ำางาน	
แลิะความต้องการของลิ่กค้าผ่้บ ริ โภัคเพ่ั�อสัร้าง
นวัตกรรมใหม่เชิ้่นเด้ียวกับ	 SCG™	 LLDPE	 S15	
PU-stick	series	เม็ด้พัลิาสัติกพัอลิิเอท้ิลิีนชิ้นิด้พัิเศษ	
ที้�เพิั�มความแข็งแรงในการยึด้ติด้กับพัอลิิย่รีเท้นมากกว่า
เม็ด้พัลิาสัติกท้ั�วไปี	ท้ำาให้นำาไปีข้�นร่ปีเปี็นผนังชิ้ั�นนอก

SCG™ LLDPE S15
PU-stick series
นวััตกรรมเพื่่�อลดขั้ั�นตอน
ในการผลิตถัังแช่่
จากควัามร่วัมมือระหวั่าง
เอสซีีจีและCOMOS

ของถึังแชิ้่ท้ี�สัามารถึยึด้ติด้กับชิ้ั�นโฟมได้้ด้ียิ�งข้�น	 ซีึ�งเปี็น
ผลิลัิพัธ์ท์้ี�เกดิ้ข้�นจากการพัฒันาร่วมกนัระหวา่งท้ั�งสัอง
องค์กร
 
	 วันนี�	เราจึงชิ้วนคุณมาพูัด้คุยกับ	คุณสุัด้ใจ	จิรยาภัากร
ปีระธ์านกรรมการ	บริษัท้	โคมอสั	คอร์ปีอเรชิ้ั�น	จำากัด้
ผ่ ้ผลิิตถึังแชิ้่ชิ้ ั �นนำาของปีระเท้ศ	แลิะ	คุณเลิิศศักด้ิ �
เหล่ิาศรีไพับ่ลิย์	Technical	Service	Engineer	ตัวแท้นจาก
ธ์ุรกิจเคมิคอลิสั์	 เอสัซีีจี	 ถึึงเสั้นท้างท้ี�มากว่าจะเปี็น
เม็ด้พัลิาสัติกชิ้นิด้พัิเศษปีระสัิท้ธ์ิภัาพัสั่งสัำาหรับถึังแชิ้่
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จุด้เริ�มต้นของความร่วมมือ

	 คุุณสุุดใจเร่ิ่�มต้้นเข้้าสุ่�วงการิ่ถัังแช่�จากภาวะท่ี่�ถัังแช่�
สุำาหรัิ่บเก็บรัิ่กษาอาหาริ่สุดและอาหาริ่ที่ะเลข้าดต้ลาด
ในช่�วงที่่�เข้าเป็็นช่าวป็ริ่ะมง	จึงใช่้ว่ช่าคุวามริ่่้เช่่งช่�าง
ในการิ่หล�อถัังสัุงกะสุ่สุำาหรัิ่บใช้่งาน	แต้�ด้วยการิ่ป็ริ่ะมง
ต้อ้งอย่�กบันำ�าเคุม็เสุมอ	จงึเกด่การิ่กัดกริ่�อนที่ำาใหอ้ายุ
การิ่ใช้่งานสัุ�น	นั�นที่ำาให้เข้าเร่ิ่�มมองหาวัสุดุสุำาหรัิ่บผล่ต้
ถัังแช่�ที่ดแที่นช่น่ดเด่ม	จนกลายมาเป็็นถัังแช่�พลาสุต่้ก
อย�างที่่�เห็นกันทีุ่กวัน

	 “สุ�วนป็ริ่ะกอบสุำาคัุญท่ี่�ช่�วยรัิ่กษาคุวามเย็นให้กับถัังแช่�
คุอื	โฟม	ในอด่ต้มแ่ต้�โฟมแผ�น	ผมกพ็ฒันาข้ึ�นจนเป็น็
นำ�ายาโฟม	ฉีด่เข้า้ไป็ริ่ะหว�างผนงัถัังพลาสุต่้กช่ั�นนอก
และช่ั�นใน	ซึ่ึ�งการิ่ที่่�โฟมจะยดึต้ด่กบัผนงัถัังแช่�ไดน้ั�น
จำาเป็็นจะต้อ้งใช้่เมด็สุาดเพื�อให้พื�นผว่หยาบ	โฟมจึง
จะสุามาริ่ถัเกาะต่้ดผนังข้องถัังแช่�ได้อย�างทัี่�วถึัง	และเก็บ
คุวามเย็นได้ด่		ซึึ่�งปั็ญหาใหญ�ข้องเริ่าก็คืุอ	ถ้ัาพื�นผ่วหยาบ
ไม�ที่ั�วถังึ	โดยเฉีพาะในจุดมมุอบั	จะเกด่การิ่ล�อน	บุบ
จากจดุนั�นที่ำาใหเ้ริ่าพยายามศึึกษาว�าจะมท่ี่างแกไ้ข้
ป็ัญหาได้ไหม”

	 การิ่ออกสุ่�ต้ลาดต้�างป็ริ่ะเที่ศึเป็็นอ่กปั็จจัยหนึ�งที่่�	
COMOS	มองไป็ถัึง	 ซึ่ึ�งในต้�างป็ริ่ะเที่ศึม่ข้้อกำาหนด
ดา้นการิ่ใช้่งานวัต้ถุัดบ่ที่่�ต้้องเป็น็มต่้ริ่ต้�อสุ่�งแวดล้อม

เมื�อต้้องการิ่มุ�งสุ่�ต้�างป็ริ่ะเที่ศึ	เอสุซ่ึ่จ่จึงรัิ่บอาสุาเป็็นพ่�เล่�ยง
ทัี่�งในเรืิ่�องเที่คุน่คุการิ่ผล่ต้	องค์ุคุวามร้่ิ่	ไป็จนถึังการิ่ริ่�วม
	พัฒนาเม็ดพลาสุต่้กร่ิ่ป็แบบใหม�ท่ี่�ลดปั็ญหาข้องผ้่ผล่ต้
และต้อบคุุณสุมบัต้่อย�างที่่�ต้ลาดโลกต้้องการิ่	
 
	 “จดุเริ่่�มต้น้ในการิ่พัฒนาคุริ่ั�งน่�	ที่างลก่คุ้า	COMOS	
เป็็นลก่คุ้าที่่�มคุ่วามสัุมพนัธ์์ท่ี่�ดกั่บที่างเอสุซึ่จ่ม่านาน
ที่ั�งในเริ่ื�องการิ่ซึ่ื�อข้าย	 การิ่ป็ริ่ึกษาหาริ่ือข้้อป็ัญหา	
ริ่วมทัี่�งที่างเริ่าเองก็นำาเอาเที่คุโนโลย่มาแช่ร์ิ่อย่�เสุมอ”
คุุณเล่ศึศัึกด่�กล�าว	“อย่�มาวันหนึ�ง	 ล่กคุ้าม่โจที่ย์มาว�า
เวลาฉ่ีดโฟมกับช่่�นงานถัังแช่�แล้วโฟมลอกล�อนออกมา
ซึึ่�งการิ่ซึ่�อมแซึ่มแต้�ละคุรัิ่�งก็ที่ำาได้ยาก	เนื�องจากม่การิ่ล�อน
แคุ�บางจุด	ไม�ได้ล�อนทัี่�งใบ	จึงเป็็นท่ี่�มาข้องโป็ริ่เจ็คุต์้น่�
คุือการิ่คุ้นหาสุาริ่เคุม่ตั้วหนึ�งที่่�สุามาริ่ถัต้่ดโฟมได้ด่
สุมำ�าเสุมอต้ลอดที่ั�งใบ	เพื�อลดข้้อเสุ่ยต้ัวน่�ไป็”
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จากความไว้วางใจ	สั่่การพััฒนา

	 จากเงื�อนไข้ดังกล�าว	นำามาสุ่�การิ่พัฒนาเม็ดพลาสุต่้ก
	SCG™	LLDPE	S15	PU-stick	series	ซึึ่�งเป็็นคุวามท้ี่าที่าย
ข้องท่ี่มงานเอสุซ่ึ่จ่เองท่ี่�ต้้องพัฒนาพลาสุต่้กเกริ่ดใหม�
ที่่�ไม�เคุยม่มาก�อนในต้ลาด	 โดยคุุณสุมบัต้่ข้องเม็ด
พลาสุต้่กต้ัวน่�เป็็นพอล่เอที่่ล่นที่่�เมื�อฉี่ดข้ึ�นริ่่ป็เป็็นต้ัว
ถัังแช่�แล้ว	สุามาริ่ถัฉ่ีดนำ�ายาโฟมเข้้าไป็ได้เลย	ลดขั้�นต้อน
และข้้อเสุ่ยท่ี่�เก่ดจากการิ่ใช้่เม็ดสุาดพื�นผ่วแบบดั�งเด่ม

	 “คุุณสุมบัต่้หลักข้องเม็ดพลาสุต่้กตั้วน่�ม่	3	ป็ริ่ะการิ่
ข้อ้แริ่ก	ลดข้องเสุย่จากการิ่ผลต่้	โดยเฉีพาะที่่�เกด่จาก
ขั้�นต้อนการิ่สุาดเม็ดโดยการิ่ใช้่ลมเป่็าหรืิ่อกริ่อก	 ซึึ่�งมัก
ม่เศึษผงต้กลงพื�นป็นเป้็�อนกับฝุุ่่น	 ยากท่ี่�จะนำาไป็
ริ่่ไซึ่เคุ่ลต้�อ	ต้ริ่งน่�เป็็นเป็้าหมายแริ่กที่่�ล่กคุ้าแจ้ง
คุวามต้้องการิ่มา	ข้อ้ที่่�สุองคุอื	ลดข้ั�นต้อนในการิ่ผลต่้

ไม�ต้้องใช่้เม็ดสุาดแบบเด่ม	 เพื�อลดข้้อผ่ดพลาดใน
กริ่ะบวนการิ่สุาดเมด็ท่ี่�ไม�ที่ั�วถังึ	ซึ่ึ�งที่ั�งหมดนำามาสุ่�ข้อ้
สุุดท้ี่ายนั�นคืุอ	การิ่ลดต้้นทุี่นให้กับล่กคุ้า	ช่�วยลดสุ่นคุ้า
ด้อยคุุณภาพที่่�ต้้องกำาจัดที่่�ง”

	 คุุณเล่ศึศึักด่ �เล�าต้�อถัึงคุวามที่้าที่ายริ่ะหว�าง
การิ่พัฒนาเม็ดพลาสุต่้กใหม�น่�ว�า	“คุวามท้ี่าที่ายอ่กอย�าง
นอกจากการิ่สุร้ิ่างสุริ่ริ่ค์ุผล่ต้ภัณฑ์์ใหม�	คืุอคุวามท้ี่าที่าย
ริ่่ป็แบบการิ่ที่ำางานแบบเด่มที่่�เริ่าจะต้้องสุื�อสุาริ่
ที่ำาคุวามเข้้าใจกับล่กคุ้าว�า	ผนังชั่�นนอกข้องถัังแช่�ท่ี่�ม่
ผ่วเร่ิ่ยบ	ซึึ่�งผล่ต้จากเม็ดพลาสุต่้กตั้วน่�	สุามาริ่ถัต่้ดกับ
โฟมได้จริ่่ง	โดยไม�จำาเป็็นต้้องม่ข้ั�นต้อนการิ่สุาดเม็ด
เหมือนแต้�ก�อน	อ่กที่ั�งยังคุงคุุณสุมบัต้่เริ่ื�องการิ่เก็บ
ริ่ักษาคุวามเย็น	และป็ริ่ะสุ่ที่ธ์่ภาพการิ่ใช่้งานต้�าง	ๆ	
เช่�นเด่ยวกันกับผล่ต้ภัณฑ์์เด่ม”
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ต่อยอด้เพั่�อโลิกท้ี�ด้ีกว่า

	 แมเ้ม็ดพลาสุต้ก่แบบใหม�จะเป็ล่�ยนแป็ลงริ่ป่็แบบ
การิ่ผล่ต้ภายในโริ่งงาน	แต้�ผลป็ริ่ะโยช่น์ที่่�เก่ดข้ึ�นไม�
เพ่ยงแต้�กับผ้่ผล่ต้เที่�านั�น	แต้�ผลพลอยได้ยังเก่ดขึ้�นกับ
โลกใบน่�	ต้อบโจที่ยค์ุวามต้อ้งการิ่ต้ามหลกัเศึริ่ษฐกจ่
หมุนเว่ยน	หรืิ่อ	Circular	Economy	เร่ิ่�มจากเมื�อไม�จำาเป็็น
ต้้องใช้่เม็ดสุาด	การิ่ใช้่วัต้ถุัด่บในโริ่งงานลดลง	ข้องเสุ่ย
จากกริ่ะบวนการิ่ผล่ต้ลดลง	การิ่ใช่้พลังงานน้อยลง	
ผล่ต้ภัณฑ์์ต้�อหน�วยท่ี่�ม่การิ่ป็ลดป็ล�อยก๊าซึ่คุาร์ิ่บอนได
	ออกไซึ่ด์ลดลง	ที่ั�งหมดน่�ช่�วยลดการิ่ป็ลดป็ล�อยก๊าซึ่
เรืิ่อนกริ่ะจกได้โดยริ่วม	และช่�วยแก้ปั็ญหาภาวะโลกร้ิ่อน
ในริ่ะยะยาว

	 จากจุดเร่ิ่�มต้้นพัฒนาจนสุำาเร็ิ่จมาเป็็นเม็ดพลาสุต่้ก
แบบใหม�น่�ก่นเวลากว�า	12	ป็ี	หากแต้�คุวามริ่�วมมือ
ริ่ะหว�าง	COMOS	และเอสุซ่ึ่จ่ยังคุงเหน่ยวแน�นจนช่่�นงาน
จากเม็ดพลาสุต่้ก	SCG™	LLDPE	S15	PU-stick	series
สุำาเริ่็จในที่่�สุุด

	 “ทุี่กวันน่�	COMOS	กับเอสุซ่ึ่จ่ก็เหมือนกับบร่ิ่ษัที่พ่�น้อง”
คุุณสุุดใจกล�าว	“ต้ลอดเวลาท่ี่�ผมเปิ็ดโริ่งงานมาสุามสุ่บ
กว�าป็ี	 เริ่าต้่ดต้�อซึ่ื�อข้าย	แลกเป็ล่�ยนองคุ์คุวามริ่่้กัน
มาโดยต้ลอด	จากเดือนหนึ�งที่่�เริ่าเคุยใช่้ไม�ก่�สุ่บต้ัน	
จนถึังปั็จจุบันหลายร้ิ่อยตั้น	ซึึ่�งวัต้ถุัด่บทัี่�งหมดมาจาก
เอสุซ่ึ่จ่	ซึึ่�งเป็็นท่ี่�ยอมรัิ่บในท้ี่องต้ลาดว�าเป็็นสุ่นคุ้าท่ี่�ม่
คุุณภาพ	และที่างเริ่าก็รัิ่บป็ริ่ะกันได้	เพริ่าะสุ่นคุ้าทุี่กล็อต้	
ม่ใบริ่ับริ่องเพื�อให้กับล่กคุ้าที่ั�งในและต้�างป็ริ่ะเที่ศึ	
คุวามสุำาเร็ิ่จในวันน่�มาจากทัี่�งสุองฝัุ่�ง	ท่ี่�ม่คุวามจร่ิ่งใจต้�อกัน
เข้้าใจกัน	และในอนาคุต้ผมกำาลังก้าวไป็สุ่�งานแบบฉ่ีด
(Injection)	 สุ่นคุ้าต้ัวใหญ�	 ซึ่ึ�งวัต้ถัุด่บเริ่าก็ยังคุงใช้่
เม็ดพลาสุต้่กจากเอสุซึ่่จ่เหมือนเด่มคุริ่ับ	 เพริ่าะเริ่า
เช่ื�อมั�นในคุุณภาพที่่�ใช่้งานกันมายาวนาน”

	 ที่างดา้นคุณุเลศ่ึศัึกด่�	ต้วัแที่นจากเอสุซึ่จ่	่กล�าวถึัง
คุวามป็ริ่ะทัี่บใจท่ี่�ม่ต้�อ	COMOS	ว�า	“เม็ดพลาสุต่้กตั้วน่�
เก่ดขึ้�นมาได้เพริ่าะเริ่าเจอล่กคุ้า	COMOS	ท่ี่�พร้ิ่อมจะ
ที่ดลองกับเริ่าต้ลอดเวลา	ม่การิ่พัฒนาป็รัิ่บสุ่ต้ริ่	ขึ้�นร่ิ่ป็

ถัังแช่�หลายริ่อบ	ที่างล่กคุ้าเองก็ให้ฟีดแบ็คุจากผ้่ใช้่งานจร่ิ่ง
ว�าม่คุวามต้้องการิ่อะไริ่บ้าง	นั�นที่ำาให้เริ่าสุามาริ่ถัคุ่ดคุ้น
ผล่ต้ภัณฑ์์ที่่�ต้อบที่ั�งคุวามต้้องการิ่ข้องล่กคุ้าผ่้ผล่ต้
และล่กคุ้าผ่้บริ่่โภคุได้อย�างคุริ่อบคุลุม”

	 “จากป็ริ่ะสุบการิ่ณ์ในการิ่พัฒนาคุริ่ั�งน่�ที่ำาให้เริ่า
พบว�า	การิ่ที่่�เริ่าเข้้าไป็เป็็นสุ�วนหนึ�งกับล่กคุ้า	เด่นไป็
พร้ิ่อมกับล่กคุ้า	เริ่าม่องค์ุคุวามร้่ิ่และผ้่เช่่�ยวช่าญท่ี่�เป็็น
พันธ์ม่ต้ริ่กับเริ่า	 เริ่าก็พร้ิ่อมจะนำาต้ริ่งน่�ไป็ช่�วยเหลือ
ล่กคุ้า	เพื�อให้ป็ริ่ะสุบคุวามสุำาเริ่็จไป็พริ่้อมกัน”

สันใจรายลิะเอียด้
เพัิ�มเติมเกี�ยวกับ
SCG™	LLDPE	S15
สัามารถึติด้ต่อได้้ท้ี�

rotomolding@scg.com
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มอก. 2921-2562
มาตรฐานภาชนะ
เมลามีน
เพื่่�อคุุณภาพื่ชีวิิต
ที่ี�ดีีของทีุ่กคุน

	 ชีวิีิตประจำำ�วินัของทุกุคนย่่อมหนไีมพ่้น้เร่�องอ�ห�ร
	ภ�ชีนะบรรจุำอ�ห�รอย่่�งจำ�น	ชี�ม	หร่ออุปกรณ์์เคร่�องใช้ี
ทุี�ทุำ�จำ�กเมล�มีนก็เป็นหน่�งในประเภทุของภ�ชีนะทุี�ได้รั้บ
ควิ�มนิย่มอย่่�งสููง	ด้้วิย่จุำด้เด่้นในเร่�องควิ�มทุนทุ�น	
ก�รล้�งทุำ�ควิ�มสูะอ�ด้ทุำ�ได้้ง่�ย่	ลวิด้ล�ย่สีูสัูนหล�กหล�ย่
และร�ค�ทุี�จำบัตอ้งได้	้จำ�นชี�มเมล�มีนจำง่ถููกเลือกนำ�ม�
ใช้ีง�นอย่่�งแพ้ร่หล�ย่ทัุ�งกับร้�นอ�ห�ร	และภ�ย่ในครัวิเร่อน	

	 เมื�อปล�ย่ปี	2563	ทีุ�ผ่่�นม�	ทุ�งสูำ�นักง�นม�ตรฐ�น
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุตสู�หกรรม	หร่อ	สูมอ.	ได้้ออกข้อกำ�หนด้
ม�ตรฐ�นอุตสู�หกรรมใหม่	มอก.	2921	-	2562	ซึ่่�งเปน็
ม�ตรฐ�นทีุ�มุ่งเน้นเฉพ้�ะด้้�นควิ�มปลอด้ภัย่ของก�รใช้ีง�น
ภ�ชีนะและเคร่�องใชี้เมล�มีนทุี�สูัมผ่ัสูอ�ห�ร	 ในโอก�สูนี�	
เร�ได้้รับเกีย่รติจำ�ก	 คุณ์ธนะ	 อัลภ�ชีน์	รองเลข�ธิก�ร
สูำ�นักง�นม�ตรฐ�นผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุตสู�หกรรม	จำะม�เล่�ถู่ง

จำ�กม�ตรฐ�นทุั�วิไป	สูู่ข้อบังคับเพ้่�อ
ควิ�มปลอด้ภัย่ของผู่้บริโภค

	 จากการสำำารวจภาชนะเมลามีนที่ี�มีจำาหน่ายใน
ท้ี่องตลาดโดยกระที่รวงสำาธารณสุำขพบว่า	มากกว่า	30%
ของภาชนะเมลามีนสำำาหรับบรรจุอาหารมีสำารอันตราย
หลุดออกมาปนเป้�อนระหว่างการใช้งาน	นั�นที่ำาให้
สำำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสำาหกรรมจำาเป็น
จะต้องกำาหนด	มอก.	ตัวใหม่ทีี่�ว่าด้วยเร่�องความปลอดภัย
ของการใช้งานภาชนะเมลามีนโดยเฉพาะ

ภ�พ้รวิมของม�ตรฐ�นใหม่นี�	และควิ�มเปลี�ย่นแปลง
ในวิงก�รภ�ชีนะเมล�มีนทุี�ผู่้ประกอบก�รจำะต้องเตรีย่ม
พ้ร้อมเพ้่�อให้ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ ได้้รับม�ตรฐ�นเพ้่�อสู่งต่อ
ควิ�มปลอด้ภัย่ไปถู่งผู่้บริโภค
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	 “มาตรฐานเก่า	จากเดิม	มอก.	524-2539	ซ่ึ่�งปัจจุบัน
ปรับมาเป็น	มอก.	655	เล่ม	4	-2561	เป็นมาตรฐานทีี่�
ครอบคลุมเร่�องคุณภาพเคร่�องใช้เมลามีนที่ั�งหมด	
ตั�งแต่คุณสำมบัติ	การซ่ึ่มนำ�า	ขนาด	การบรรจุ	ความที่นที่าน
และ	ความปลอดภัยต่อผ้้บริโภค	แต่มาตรฐาน	มอก.	
2921-2562	เป็นมาตรฐานที่ี �หย ิบเฉพาะเร ่ �อง

ความปลอดภัยมาบงัคบั	โดยพด้ถ่ึง	2	ประเด็น	ไดแ้ก่

สำารฟอร์มัลดีไฮด์จะต้องไม่หลุดออกจากตัวภาชนะ
จนปนเป้�อนในอาหาร	และความที่นที่านในการใช้งานซึ่ำ�า”

	 เม่ �อมาตรฐานกำาหนดในเร่ �องคุณสำมบัติด้าน
ความปลอดภัยของเมลามีนถ้ึกกำาหนดข่�นเป็นมาตรฐาน
บังคับใช้งานกับผลิตภัณฑ์์เมลามีนสำำาหรับบรรจุ
อาหารทุี่กชิ�น	นั�นหมายความว่าผ้้ประกอบการทัี่�งผ้้ผลิต
ผ้ข้่�นรป้สำนิคา้	ผ้น้ำาเขา้ผลติภณัฑ์์	และเจา้ของแบรนด์
ภาชนะเมลามีนจำาเป็นจะต้องที่ราบเร่�องนี�	เพ่�อการผลิต
และจำาหน่ายภาชนะเมลามีนที่ี�ได้มาตรฐานตรง
ตามข้อกฎหมาย	รวมที่ั�งผ้้บริโภคเองก็ต้องมีความร้้
เพ่ �อการเล่อกซึ่่ �อผลิตภัณฑ์์เมลามีนที่ี �ปลอดภัย
ในการใช้งาน
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ก�รเปลี�ย่นแปลงของวิงก�รภ�ชีนะเมล�มีน
ในสู่วินผู่้ประกอบก�ร

	 การตรวจสำอบมาตรฐาน	มอก.	2921-2562	ของ
สำำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสำาหกรรมถ้ึกแบ่งออก
เปน็	2	ประเด็น	ประเด็นแรกคอ่เร่�องคุณภาพตัวสำนิคา้
เปน็ไปตามขอ้กำาหนด	มอก.	สำำาหรบัภาชนะเมลามนี
ค่อจะต้องไม่มีสำารปนเป้�อนหลุดออกมาเกินมาตรฐาน
กำาหนด	และอีกประเด็นค่อระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงาน	โรงงานจะต้องมีระบบควบคุมคุณภาพทีี่�ดี
และรกัษาคณุภาพการผลติใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
อย่างสำมำ�าเสำมอ

	 “เพราะฉะนั�นผ้้ประกอบการจะต้องเตรียมการ	2	เร่�อง
คอ่ตอ้งปรับปรงุพฒันาผลิตภณัฑ์์ให้ผา่นตามเกณฑ์์
มาตรฐาน	อีกข้อน่งค่อต้องพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงาน	 ตั�งแต่วิธีการตรวจสำอบตั�งแต่วัตถึุดิบ	
ระหว่างผลิต	ข่�นร้ป	รวมที่ั�งจัดการหาเคร่�องม่อใน
การตรวจสำอบทีี่�เหมาะสำมเพียงพอตามทีี่�	สำมอ.	กำาหนด
เม่�อครบถ้ึวนแล้วจ่งมาย่�นขอมาตรฐานใหม่กับที่าง	สำมอ.”	

	 ในสำ่วนของกระบวนการย่�นขอ	มอก.	2921-2562	
ประกอบด้วยคำาขออนุญาตในเร่�องมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์์สิำนคา้จาก	สำมอ.	และผลการตรวจประเมิน
ควบคมุคณุภาพโรงงาน	เม่�อผา่นการประเมินที่ั�งหมด
ก็จะได้รับใบอนุญาตผลิตและใช้ตราสัำญลักษณ์กำากับ

บนภาชนะหรอ่บรรจภุณัฑ์์เพ่�อรบัรองความปลอดภยั
ของภาชนะเมลามีน	

	 โดยที่างธุรกิจเคมิคอลส์ำ	เอสำซีึ่จี	ได้มีบริษัที่ในเคร่ออย่าง
ไที่ย	 เอ็มเอฟซึ่ี	 ผ้้ผลิตและจัดจำาหน่ายวัสำดุเมลามีน	
ซึ่่�งพรอ้มให้ความช่วยเหลอ่ผ้้ประกอบการครอบคลุม
ตั�งแต่การให้คำาปร่กษาในเร่�องการเตรียมเอกสำารและ
รายละเอียดการย่�นขอ	การเตรียมความพร้อมโรงงาน
และระบบจัดการให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ	มอก.	
2921-2562	และยังมีการเชิญผ้้ประกอบการมาร่วม
ศึ่กษาการจัดตั�งห้องแล็บที่ี�โรงงานเพ่�อให้ได้ตาม
มาตรฐานตามที่ี�	สำมอ.	กำาหนดครบถึ้วนทีุ่กประการ	
นอกจากนั�นแล้ว	วัสำดุของเอสำซีึ่จีก็ผ่าน	มอก.	1245-2553
ซ่ึ่�งเป็นมาตรฐานสำำาหรับวัตถุึดิบ	พร้อมให้ผ้้ประกอบการ
	นำาไปข่�นร้ปเป็นภาชนะต่าง	ๆ	นอกจากนี�	เอสำซีึ่จียังเพิ�ม
ความเช่�อมั�นในแก่ผ้้ประกอบการ	 โดยย่�นขอ	มอก.	
2921-2562	และได้รับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว	
ดังนั�นผ้้ประกอบการและผ้้บริโภค	สำามารถึมั�นใจได้ว่า
ภาชนะเมลามีนทีี่�ผลิตจากวัสำดุของ	 ไที่ย	 เอ็มเอฟซีึ่	
จะมีคุณภาพตรงตาม	มอก.	อย่างแน่นอน
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ผู่้บริโภคตรวิจำสูอบได้้	 เพ้่�มควิ�มปลอด้ภัย่ใน
ก�รใชี้ง�น

	 จากมาตรฐาน	มอก.	 2921-2562	ผลประโยชน์
ด้านความปลอดภัยจะถึ้กสำ่งต่อถ่ึงผ้้บริโภคโดยตรง	
โดยสำามารถึตรวจสำอบไดจ้ากเคร่�องหมายมาตรฐาน
มอก.	ทีี่�ระบุไว้บนภาชนะ	รวมไปถ่ึงการตรวจสำอบรายช่�อ
แบรนด์สำินค้าที่ี�ผ่านมาตรฐานได้ที่างเว็บไซึ่ต์แล้ว	
นอกจากนี�แล้ว	สำมอ.	กำาลังพัฒนาการตรวจสำอบให้ที่ำา	
ได้ง่ายข่�น	ผ่านที่าง	QR	Code	ที่ี�สำามารถึสำแกนแล้ว
แสำดงรายละเอียดการผลิตได้ที่ันที่ี

	 “ครั�งนี�จ่งเป็นหน้าที่ี�ของที่างผ้้ประกอบการที่ี�ต้อง
ปรับตัวให้สำอดรับกับมาตรฐานใหม่นี�	ทัี่�งเร่�องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์	กระบวนการผลิต	และด้แลติดตามผลิตภัณฑ์์
ทีี่�ออกส่้ำท้ี่องตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานทีี่�กฎหมาย
กำาหนด	ซึ่่�งที่ั�งหมดนี�จะเห็นว่ากระบวนการที่ั�งหลาย
เหลา่นี�	ลว้นแลว้แตเ่กดิประโยชนก์บัผ้บ้รโิภคโดยตรง
เพ่�อให้ทุี่กคนในครอบครัวได้ใช้งานภาชนะทีี่�ปลอดภัย
สำร้างคุณภาพชีวิตที่ี�ดีให้กับประชากรของประเที่ศึ”
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ระยองชอปฮิิ
ตลาดนััดออนัไลน์ั
ทางเลือกใหม่่
ของชุม่ชนัระยอง

	 ภายใต้้มาต้รการรักษาระยะห่่างทางสัังคม	 ห่รือ	
Social	Distancing	ผ่่านระยะเวลามากว่าปีี	 นั�นทำาให่้
ผ้้่คนเร่�มปีรับตั้วให้่เข้้ากับการใช้้ชี้ว่ต้ร้ปีแบบให่ม่ได้้ดี้ย่�งข้้�น
โด้ยเฉพาะอย่างย่�งในยุคด้่จิ่ทัลซึ่่�งผ่้้คนเร่�มมองห่าและ
ปีรับตั้วให้่เข้้ากับช่้องทางให่ม่	ๆ 	เพ่�อให้่ชี้ว่ต้สัามารถด้ำาเน่น
ต้อ่ไปีได้อ้ย่างปีกต่้สุัข้มากที�สัดุ้	ทั�งในด้า้นว่ถีช้ว่ีต้และว่ถี
การทำางาน	ไม่เว้นเม้แต่้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในจัิงห่วัด้ระยอง
นี�จิ่งเปี็นที�มาข้อง	‘ระยองช้อปีฮิ่’	ต้ลาด้นัด้ออนไลน์ทาง
เฟซึ่บุ�กที�เปี็นทางเลือกให่ม่ข้องชุ้มช้นช้าวระยอง

	 การรวบรวมพลังข้องชุ้มช้นช้าวระยองในการฝ่่าว่กฤต้
เศรษฐก่จิผ่่านแพลต้ฟอร์มเฟซึ่บุ�ก	โด้ยมีธุุรก่จิเคม่คอลส์ั
เอสัซีึ่จีิ	ช่้วยเป็ีนแม่งานให้่นั�น	ทำาให้่ผ้้่ค้าและผ้้่ซืึ่�อจ่ิงสัามารถ

พบปีะพูด้คุยกันได้้โด้ยต้รง	 ได้้รับฟังความค่ด้เห็่น	 และ
เก่ด้ความค่ด้สัร้างสัรรค์	เก่ด้เป็ีนผ่ล่ต้ภัณฑ์์ให่ม่ที�ต้อบโจิทย์
ล้กค้ามากข้้�น	สั่วนผ่้้ซึ่ื�อก็สัามารถเลือกซึ่ื�อห่าข้องถ้กใจิ
จิากจิังห่วัด้ระยองได้้ห่ลากห่ลายอย่าง	ต้ั�งแต้่อาห่ารสัด้

ผ่ลไม้ท้องถ่�นข้องจัิงห่วัด้	ไปีจินถ่งข้องใช้้	พร้อมโปีรโมชั้นที�มี
เฉพาะช้่องทางนี�เท่านั�น
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เพ่�อนร่วมทางในทุกว่กฤต้การณ์ช้ีว่ต้

	 จากบทบาทของการเป็็นพ่ี่�เล่ี้�ยงท่�ป็รึกษาด้้านการผลิี้ต
การตลี้าด้	แลี้ะการจัด้จำาหน่ายให้กับกล่่ี้มวิิสาหกิจชุ่มชุน
ทั�วิระยอง	มาวัินน่�ท่มงานธุ่รกิจเคมิคอลี้ส์	เอสซ่ีจ่	ได้้เพิี่�ม
อก่บทบาทสำาคัญในการใหค้ำาป็รกึษาด้้านการตลี้าด้
ออนไลี้น	์เพี่่�อเพี่ิ�มป็ระสทิธุภิาพี่ของชุอ่งทางการขาย
ให้เกิด้ผลี้ด้่ยิ�งขึ�น	 โด้ยทำาการรวิบรวิมพ่ี่อค้าแม่ขาย
ในพ่ี่�นท่�ระยองกว่ิา	100	ร้านจากทั�งกล่่ี้มวิิสาหกิจชุ่มชุน
แลี้ะร้านค้าทั�วิไป็ในชุ่มชุนมาร่วิมเป็็นส่วินหนึ�งใน
ตลี้าด้นัด้ออนไลี้น์แห่งน่�	พี่ร้อมชุ่วิยจัด้กิจกรรมโป็รโมชัุน
ส่งเสริมการขายต่าง	ๆ	แลี้ะกระต้่นให้พี่นักงานเข้ามาม่
ส่วินร่วิมในการอ่ด้หน่นผลี้ิตภัณฑ์์ชุ่มชุนด้้วิย

	 บทเร่ยนท่�ชุ่มชุนจะต้องเร่ยนร้้ร่วิมกันไป็	 นั�นค่อ
การสร้างสรรค์โพี่สต์ให้โด้ด้เด่้น	แลี้ะเกิด้แรงจง้ใจใน
การซ่ี�อขาย	ทั�งในเร่�องการสอนถ่่ายภาพี่สินค้าให้ดึ้งด้้ด้ใจ
การใชุ้คำาหร่อป็ระโยคท่�ชุ่วิยเพี่ิ�มโอกาสในการขาย	
ซึี�งการท่�ม่สินค้าหลี้ากหลี้ายหมวิด้หม่้มารวิมกันในท่�เด่้ยวิ
กน็บัเป็็นการกระต่น้เศรษฐกิจ	แลี้ะเสริมสร้างรายได้้
ให้กับชุ่มชุนในจังหวิัด้ระยองได้้อ่กชุ่องทางหนึ�ง	

	 วิิสาหกิจชุ่มชุนกล่่ี้มแม่บ้านทิวิลิี้ป็	ชุ่มชุนเนินพี่ยอม
ซีึ�งเป็็นหนึ�งในผ้ค้้าของ	‘ระยองชุอป็ฮิ’ิ	ได้้เลี้า่ใหฟั้ังถ่งึ
เหต่การณ์เม่�อปี็ท่�แล้ี้วิให้ฟัังว่ิา	“จากมาตรการท่�ทำาให้
ไม่ได้้ออกไป็ขายของท่�ตลี้าด้นัด้เหม่อนแต่ก่อน	รายได้้

จากเคยเป็็นแสนกลี้บัเป็็นศน้ย	์แตก็่ได้น้้องพี่นักงาน
เอสซ่ีจ่มาแนะนำาว่ิา	ให้โพี่สต์ในไหนบ้าง	ม่การสอนให้
เราลี้องถ่่ายร้ป็ส่งให้ด้้	แล้ี้วิก็ให้คำาแนะนำาว่ิาถ่่ายแบบไหน
อย่างไรจึงจะสวิย	ใชุ้คำาใหส้วิยงาม	หร่อพี่อโพี่สตไ์ป็
แล้ี้วิ	 ก็ม่โทรมาบอกว่ิาให้เพิี่�มตรงนั�นนิด้ตรงน่�หน่อย“	
เร่ยกได้้ว่ิา	 ถึ่งป็ระสบการณ์การทำางานจะเป็ล่ี้�ยนไป็
ต้องป็รับตัวิ	 แต่ก็เติมรายได้้แลี้ะควิามส่ขให้กับ
ท่กครัวิเร่อน
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ชุ้มช้นพร้อมปีรับ	สัถานการณ์พร้อมเปีลี�ยน

	 การป็รับตัวิมาส่้ชุ่องทางออนไลี้น์	นอกจากจะชุ่วิยสร้าง
รายได้้กลัี้บค่นมาให้กับกล่่ี้มพ่ี่อค้าแม่ค้าแล้ี้วิ	ยังเป็็นพ่ี่�นท่�
แลี้กเป็ล่ี้�ยนพี่บป็ะ	ท่�นำามาซึี�งผลิี้ตภัณฑ์์ใหม่	ๆ 	ท่�ต่อยอด้
มาจากร้ป็แบบการใชุ้ชุ่วิิตท่�เป็ลี้่�ยนแป็ลี้งไป็

	 “จากเด้ิมท่�เราทำาเส่�อผ้ามัด้ย้อมไวิ้จะขายชุ่วิง
สงกรานต์กข็ายไม่ได้เ้ลี้ย”	พ่ี่�แตนจากวิสิาหกิจชุม่ชุน
แตนบาติก	ผ้าย้อมครามทะเลี้	เริ�มเล่ี้าถึ่งจ่ด้กำาเนิด้ของ
ผลิี้ตภัณฑ์์ใหม่	“เราก็ได้้น้อง	ๆ 	จากเอสซ่ีจ่ชุ่วิยขายใน
ชุ่องทางเฟัซีบ่�ก	 จนเรามาเห็นวิ่า	 หน้ากากอนามัย
ขาด้ตลี้าด้	 เลี้ยลี้องผลี้ิตหน้ากากอนามัยไป็แจกท่�
โรงพี่ยาบาลี้	จากนั�นก็ม่คนขอซ่ี�อ	เราก็เลี้ยคิด้กันในกล่่ี้ม
วิา่จะทำาขาย	จนตอนน่�กก็ลี้ายเป็น็สนิคา้ใหมข่องทาง
กลี้่่มเรา”	 รวิมทั�งม่การป็รับเป็ลี้่�ยนร้ป็แบบเพี่ิ�มส่สัน
ของเส่�อผ้ามัด้ย้อมให้ม่ควิามสด้ใส	 เหมาะกับวิัยร่่น
เพี่ิ�มมากขึ�น

	 นอกจากข้าวิของคร่�องใชุ้แลี้้วิ	 อ่กหมวิด้ท่�ขึ�นชุ่�อ
ของระยองค่อ	ผลี้ไม้แลี้ะอาหารทะเลี้	อย่างอาหาร
ทะเลี้แห้ง	ร้านร่มร่�น	ชุ่มชุนตลี้าด้มาบตาพ่ี่ด้ท่�จำาหน่าย
อาหารทะเลี้แป็รร้ป็	ร้านครัวิบ้านเพี่ชุร	ชุ่มชุนหัวินำ�าตก
กับท่เร่ยนชุะน่ไข่ส่งตรงจากสวิน	หร่อจะเป็็นท่เร่ยน
หมอนทองแลี้ะมงัคด่้จากสวินพี่่�ลี้าวิรรณ	์บา้นนำ�าเป็น็
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อ.เขาชุะเมา	 รวิมทั�งผลี้ไม้สด้แลี้ะอาหารอ่กหลี้าก
หลี้ายชุนิด้ทั�งมะม่วิงนำ�าด้อกไม้ส่ทอง	สลี้ะ	นำ�าพี่ริกเผาก้่ง
หร่อว้่ินกะทิด้อกไม้	ก็สามารถ่ซ่ี�อหาได้้ทาง	‘ระยองชุอป็ฮิิ’
พี่ร้อมส่งตรงสินค้าทั�วิไทยถ่ึงม่อค่ณ

	 เพ่ี่ยงตัวิหนังส่ออย่างเด่้ยวิ	อาจบอกเล่ี้าถึ่งร้านค้าต่าง	ๆ
ในกร่�ป็	‘ระยองชุอป็ฮิิ’	ไม่ได้้ทั�งหมด้	เราจึงขอชุวินค่ณไป็
เย่�ยมชุมแลี้ะเลี้่อกซี่�อสินค้าค่ณภาพี่จากชุาวิระยอง
ด้้วิยตัวิเองผ่านชุ่องทางเฟัซีบ่�กกร่�ป็	‘ระยองชุอป็ฮิิ	–	รวิม
ของด่้ท้องถิ่�นระยอง’	ตลี้าด้นัด้ออนไลี้น์วิิถ่่	New	Normal
ท่�ชุ่วิยกระต่้นเศรษฐกิจให้กับชุ่มชุน	สร้างร้ป็แบบ
การชุอป็ป็้�งวิิถ่่ใหม่	“ชุอป็จากบ้าน	ชุ่วิยชุ่มชุน”	ชุวิน
ฝากร้าน-ชุอป็จากบ้าน	แล้ี้วิเราจะป็รับตัวิอย่างป็ลี้อด้ภัย
ไป็ด้้วิยกัน

เลือกช้มเลือกช้อปี
สั่นค้าชุ้มช้นได้้เลยที�

www.facebook.com/groups/775770649619592
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

	 กิิจวััตรประจำ�วัันใหม่่กิ่อนออกิจ�กิบ้้�นของผู้้้คน
ในยุุคน้�	คือกิ�รตรวัจสอบ้ค่�ปริม่�ณ	PM	2.5	ทัั้�งนอกิบ้้�น
และภ�ยุในพ้ื้�นท้ั้�อยุ่้อ�ศััยุ	พ้ื้�นท้ั้�ทั้ำ�ง�น	เพ้ื้�อเตรียุม่กิ�รป้องกัิน
อยุ�่งเหม่�ะสม่และพื้ร้อม่สรรพื้ในทุั้กิวััน	ปัญห�ม่ลภ�วัะ
ทั้�งอ�กิ�ศัทั้้�ใกิล้ตัวัพื้วักิเร�ข้�นทัุ้กิวัันเช่่นน้�ช่่วัยุปลุกิ
ควั�ม่รักิโลกิแบ้บ้ยุั�งยุืนให้กิับ้ทัุ้กิคน	ตั�งแต่เร่�องเล็กิน้อยุ
อยุ่�งกิ�รปล้กิพื้้ช่ฟอกิอ�กิ�ศั	ไปจนถึึงเร่�องใหญ่อยุ่�ง
แนวัคิดเศัรษฐกิิจหมุ่นเวัียุน

กระถางพลููด่่าง
จากแกลูลูอน
นำ�ายาลู้างไต
ความสุุขใกลู้ตัว
สุ่งต่อผ่่านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
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จุดเริ�ม่ต้น

	 เช่่นเดีียวกัันกัับทางธุุรกัิจเคมิิคอลส์์	 เอส์ซีีจี	 และ
กัรุงเทพดุีสิ์ตเวช่กัาร	(BDMS)	ส์ององค์กัรต่างอุตส์าหกัรรมิ
แต่มีิจุดีร่วมิอย่่ที�แนวคิดีกัารดีำาเนินธุุรกิัจเพ่�อสิ์�งแวดีล้อมิ
จากัโครงกัารความิร่วมิมิ่อในกัารทำางานร่วมิกััน
หลายตอ่หลายครั�ง	เกัดิีเป็น็กัารจดุีป็ระกัายความิคดิี
ส์รา้งส์รรค์ดีว้ยกัระบวนกัารจดัีกัารแบบ	Upcycling	
เพ่�อพัฒนาผลิตภััณฑ์์บรรจุภััณฑ์์พลาส์ติกัทางกัารแพทย์
ที�ใช่แ้ลว้	อยา่งแกัลลอนนำ�ายาลา้งไต	ซี่�งเคยเป็น็เพยีง
ขยะเหล่อทิ�ง	ที�มีิป็ริมิาณมิากัถ่ึง	150-200	แกัลลอนต่อวัน
ให้กัลับมิามิีช่ีวิตเป็็นกัระถึางต้นไมิ้ภัายในอาคาร	
พร้อมิส่์งต่อความิสุ์ขจากังานออกัแบบผลิตภััณฑ์์ชิ่�นใหม่ิ
เป็็นกัระถึางพล่ดี่างให้กัับทุกัคน
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ออกิแบ้บ้ทัุ้กิองค์ประกิอบ้

	 ส์ำาหรับกัระถึางพล่ด่ีาง	จุดีเด่ีนส์ำาคัญอย่่ที�งานออกัแบบ
ผลติภัณัฑ์์	เนน้ที�กัารดีแ่ลรักัษาต้นไม้ิที�งา่ยดีาย	และ
ร่ป็ลักัษณ์ส์วยงามิ	โดียภัายในตัวกัระถึางแบ่งเป็็น	2	ชั่�น
ช่ั�นนอกัโป็ร่งแส์งทำาหนา้ที�เหมิอ่นเป็น็กัระเป็าะรบันำ�า
และชั่�นในทำาหน้าที�รองรับวัส์ดุีป็ล่กั	เช่่น	ดิีน	กัาบมิะพร้าว
เป็็นต้น	โดียใช่้เช่่อกัเทียนส์อดีลงดี้านล่างเพ่�อดี่งนำ�า
จากัชั่�นนอกัเข้ามิาหล่อเลี�ยงต้นไม้ิที�อย่่ชั่�นใน	ซ่ี�งระหว่าง
กัระถึางชั่�นนอกัและชั่�นในส์ามิารถึเปิ็ดีออกัเพ่�อเติมินำ�า
และป็ิดีเพ่�อป็้องกัันความิช่่�นของนำ�าระเหยออกัมิา
ด้ีานนอกัได้ี	เพียงเติมินำ�าให้พอดีีกัับระดัีบขีดีที�กัำากัับไว้
ต้นไม้ิก็ัส์ามิารถึอย่่ได้ีป็ระมิาณ	1-2	สั์ป็ดีาห์	โดียไม่ิต้อง
รดีนำ�าเพิ�มิ	

	 ส่์วนต้นพล่ด่ีางเองนั�นก็ัถ่ึกัเล่อกัส์รรมิาอย่างดีีเช่่นกััน
โดียมีิจุดีเริ�มิต้นจากักัารที�ต้องกัารออกัแบบกัระถึาง
ที�ตอบโจทย์กัารใช้่งานภัายในร่มิ	จ่งเล่อกัเป็็นต้นพล่ด่ีาง
พันธ์ุุราชิ่นีสี์ทอง	ซ่ี�งมีิคุณส์มิบัติลดีมิลพิษได้ี	โดียเฉพาะ
กัา๊ซีคารบ์อนไดีออกัไซีดี	์และ	PM	2.5	ภัายในอาคาร
จ่งส์ามิารถึกัรองอากัาศได้ีเป็็นอย่างดีี	รวมิทั�งส์ามิารถึ
ตั�งบนโต๊ะทำางานหร่อพ่�นที�ส่์วนบุคคล	ส์ร้างความิส์วยงามิ
ส์ดีช่่�น	และมิอบคุณภัาพช่ีวิตที�ดีี	แมิ้จะมิีพ่�นที�จำากััดี
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หมุ่นเวัียุนอยุ่�งคุ้ม่ค่�

	 ในกัารรีไซีเคิลแกัลลอนนำ�ายาล้างไตซ่ี�งเป็็นวัส์ดุีตั�งต้น
ส์ำาหรับผลิตกัระถึางนั�น	จะต้องทำากัารคัดีแยกัฝา	ฟอยล์
หุ้มิฝา	และฉลากัออกัก่ัอน	ทำาความิส์ะอาดีให้เรียบร้อย
ทั�งภัายในและนอกัแกัลลอนดีว้ยผงซีกััฟอกัเพ่�อขจดัี
คราบกัาว	ล้างนำ�าซีำ�า	แล้วตากัให้แห้ง	ก่ัอนส์่งต่อไป็
เพ่�อทำากัารผลิต	โดียแกัลลอน	1	ใบ	จะส์ามิารถึนำามิา
ผลิตเป็็นกัระถึางพล่ดี่างไดี้	3	ใบ	ซี่�งเอส์ซีีจีรับหน้าที�
ในกัารพฒันาส์ต่รกัารผส์มิพลาส์ตกิัจากักัารรไีซีเคลิ
พร้อมิกัับกัารควบคุมิกัระบวนกัารข่�นร่ป็ให้ไดี้ตามิ
ดีีไซีน์ที�ต้องกัาร	

	 ความิร่วมิมิ่อในครั�งนี�	 ต้องอาศัยความิเช่ี�ยวช่าญ
ของธุุรกิัจเคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี	และ	BDMS	ตั�งแต่กัารวิจัย
กัารจัดีกัารแกัลลอนนำ�ายาล้างไตอย่างถ่ึกัวิธีุ	ไป็จนถ่ึง
กัารออกัแบบและกัารผลิต	และเมิ่�อผลลัพธุ์ป็รากัฏ
ออกัมิาเป็็นร่ป็เป็็นร่างแล้ว	นี�ค่อกัำาลังใจส์ำาคัญที�ทำาให้
ทุกัฝ่ายมิุ่งมิั�นทำาต่อเพ่�อส์ร้างวัฏจักัรของเศรษฐกิัจ
หมุินเวียน	ส่์งต่อความิป็รารถึนาดีีผ่านกัระถึางพล่ด่ีาง
และพร้อมิรักัษาโลกัใบนี�ให้ส์วยงามิส่์งถ่ึงรุ่นล่กัหลาน
ต่อไป็
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INTERVIEW

	 ในวัันที่่�ใคร	ๆ	ต่่างก็็พยายามหยุดอย่่บ้้านเพ่�อลด
ควัามเสี่่�ยงจาก็สี่ถานก็ารณ์์ปััจจุบ้ัน	นอก็จาก็ก็ารสี่ั�ง
อาหารเดลิเวัอรีแล้วั	 ด่เหมือนวั่าร้านอาหารแนวั	
Grab	&	Go	เองก็็ได้รับ้ควัามนิยมเพ่�มขึ้้�นไม่น้อย

	 แต่่ถ้าพูดถึงร้านอาหารแนวัซื้ื�อก็ลับ้ที่่�หลาย
ครอบ้ครัวัวัางใจ	 หนึ�งในรายชืื่�อที่่�ก็ารันต่่คุณ์ภาพและ
ควัามสี่ดใหม่เห็นจะต่้องม่ชื่ื�อ	White	 Story	 ต่ิดอย่่ใน
อันดับ้ต่้น	ๆ

White Story
ร้้านอาหาร้คร้บคร้ัน
ของคร้อบคร้ัว
ที่่�ดี่ต่่อใจ ดี่ต่่อโลก
และดี่ต่่อเร้า
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ด่ต่่อใจ

	 ร้้าน	White	Story	เปิิดมาแล้้วนานกว่า	14	ปีิ	ใน
ปิจัจบุันัมีมากถึึง	10	สาขา	ด้วยคอนเซปิต์ร้์้านทีี่�อยาก
ให้้ทีุ่กคร้อบัคร้ัวได้กินอาห้าร้ร้สชาติ์อร่้อย	แล้ะดีต่์อ
สุขภาพ	ที่างร้้านจึงพิถีึพิถัึนต์ั�งแต์่การ้เล้ือกวัต์ถึุดิบั	
โดยมุง่เนน้ผล้ติ์ผล้ที่ี�เปิน็เกษต์ร้อนิที่ร้ยีเ์พื�อห้ล้กีเล้ี�ยง
สาร้เคมีเจือปินในอาห้าร้	ที่ั�งยังเปิ็นการ้สนับัสนุน
เกษต์ร้กร้ผ้้ปิล้้กพืชอินที่ร้ีย์ไปิในต์ัว	ร้วมถึึงยังเล้ือก
จำาห้น่าย	 แต์่อาห้าร้ที่ี�ที่ำาสดให้ม่แบับัวันต์่อวัน	
ปิร้าศจากสาร้ปิรุ้งแต์่งแล้ะวัต์ถึุกันเสีย	

	 โดยเมน้มีให้้เล้ือกห้ล้ากห้ล้ายที่ั�งอาห้าร้ไที่ย	ฝร้ั�ง	
จีน	ญี่ี�ปิุ�นต์ั�งแต่์อาห้าร้จานห้ล้ัก	ของว่าง	ขนม	แล้ะ
เคร้ื�องดื�ม	ไปิจนถึึงอาห้าร้แห้้งที่ี�สามาร้ถึกักต์ุนไว้ได้
สำาห้ร้ับัวันทีี่�ไม่อยากออกจากบั้าน	แต์่เมน้เด็ดที่ี�ไม่
ว่าใคร้ก็ห้้ามพล้าดเห้็นจะเปิ็นขนมปิังอบัสดให้ม่	
ห้อมกรุ้น่ด้วยส่วนผสมนมสดแท้ี่	ไขอ่นิที่รี้ยแ์ล้ะยีสต์์
สด	อบัสดให้ม่จากเต์าพร้้อมเสิร้์ฟทีุ่กวัน	
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ด่ต่่อโลก็

	 นอกจากความใส่ใจที่ี�ที่างร้้านมีให้้กับัล้้กค้าแล้้ว	
อีกห้นึ�งความต์ั�งใจที่ี�น่าชื�นชมก็คือ	ที่างร้้านยังให้้
ความสำาคัญี่กับัสิ�งแวดล้้อมควบัค้่กันไปิด้วย	โดย
การ้เลื้อกใช้บัร้ร้จภุณัฑ์์ทีี่�ที่ำาจากกร้ะดาษรี้ยส้	รี้ไซเคิล้
	ห้ร้อืผล้ติ์ภณัฑ์์ที่ี�ไดร้้บััการ้ร้บััร้องจาก	FSC	(องค์การ้
จัดการ้ด้านปิ�าไม้)	เพื�อให้้มั�นใจได้ว่าเปิ็นกร้ะดาษ
ที่ี�มาจากปิ�าไม้เชิงพาณิชย์ที่ี�มีการ้จัดการ้อย่างถึ้ก
ต์้องแล้ะไม่เปิ็นการ้เบัียดเบัียนปิ�าไม้จากธร้ร้มชาต์ิ	

	 ความใส่ใจต์่อโล้กยังร้วมไปิถึึงร้ะบับัห้ล้ังบั้าน	ที่ี�
จดัให้ม้กีาร้แยกขยะแล้ะจดัการ้อาห้าร้เห้ล้อืที่ิ�งอยา่ง
เปิ็นร้ะบับั	โดยอาห้าร้เห้ล้ือในแต์่ล้ะวันจะถึ้กนำาไปิ
เข้าร้่วมโคร้งการ้บัร้ิจาคให้้กับัผ้้ยากไร้้	 ส่วนเศษ
อาห้าร้ก็จะนำาไปิห้มักต์่อเปิ็นปิุ�ยอินที่ร้ีย์
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ด่ต่่อเรา

	 ด้วยความใส่ใจร้ะดับันี�	แน่นอนว่ามาต์ร้การ้ด้าน
ความปิล้อดภัยทีี่�ที่างร้้านเต์รี้ยมไว้สำาห้รั้บัล้้กค้าย่อมต้์อง
ดีทีี่�สุดไม่แพ้กันนอกจากเครื้�องต์ร้วจวัดอุณห้ภ้มิ	แล้ะส
เปิร้ย์แอล้กอฮอล์้ฆ่่าเชื�อทีี่�เปิ็นมาต์ร้การ้ขั�นพื�นฐาน
แล้ว้	ที่างร้า้นยงัเพิ�มการ้ต์ดิต์ั�งเคร้ื�องจา่ยเงนิอตั์โนมตั์ิ
เพื�อล้ดการ้สัมผัสร้ะห้ว่างล้้กค้าแล้ะพนักงานให้้ได้
มากทีี่�สุด	ร้วมถึึงเล้ือกใช้ฉากกั�นอะคร้ิล้ิคใสสำาห้ร้ับั
ปิ้องกันเชื�อแบับัสำาเร้็จร้้ปิ	ผล้ิต์จากแผ่นอะคร้ิล้ิคใส	
Shinkolite TM (ชนิโคไล้ท์ี่)	เกร้ดพรี้เมียมทีี่�มคีวามแข็ง
แร้งที่นที่าน	โปิร้่งใส	มองเห้็นได้ชัดเจน	พร้้อมกับั
ที่ำาความสะอาดฆ่่าเชื�อง่าย	แล้ะช่วยปิ้องกันเชื�อโร้ค
จากล้ะอองฝอยร้ะห้ว่างการ้สนที่นาได้อย่างมี
ปิร้ะสิที่ธิภาพ

	 ไม่ว่าสถึานการ้ณ์โควิด-19	จะสิ�นสุดล้งเมื�อไห้ร่้	
แต์่สิ�งทีี่�ดีที่ี�สุดก็คือการ้ด้แล้ตั์วเองแล้ะคร้อบัครั้วให้้
ปิล้อดภัย	มีสุขภาพแข็งแร้งอย่้เสมอ	การ้เลื้อกซื�อ
อาห้าร้แต่์ล้ะครั้�ง	 นอกจากจะต้์องเล้ือกร้้านทีี่�ใช้
วัต์ถุึดิบัดี	มีคุณภาพแล้้ว	ก็อย่าล้ืมให้้ความสำาคัญี่
กับัมาต์ร้การ้ด้านความปิล้อดภัยด้วย	ร้วมถึึงเล้ือก
ใช้บัร้ร้จุภัณฑ์์อย่างคุ้มค่า	แล้ะจัดการ้อย่างถ้ึกวิธี	เพื�อ
ให้้การ้บัริ้โภคที่กุคร้ั�งเปิน็เร้ื�องดีต์อ่ใจ	ดีต์อ่โล้ก	แล้ะดี
ต์่อเร้าไปิพร้้อม	ๆ	กัน

สี่นใจอ่านข้ึ้อม่ลฉาก็ก็ั�นอะคริลิคใสี่ป้ัองกั็นเชื่ื�อแบ้บ้
สี่ำาเร็จร่ปั	 ผลิต่จาก็แผ่นอะคริลิคใสี่	 ShinkoliteTM 

เพ่�มเต่ิมได้ที่่�	คุณ์ก็่รวัรรณ์ก็์	086-823-9555	หรือ	
คุณ์ก็ิจจา	062-594-5666

ShinkoliteAcrylic 
www.shinkolite.co.th

ร้้าน White Story ที่ั�ง 10 สาขา ต่ิดีต่่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่่�มเต่ิมไดี้ที่่� 

@whitestory
thewhitestory
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กรรมการผู้้�จััดใหญ่่ ธุุรกิจัเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจัี36

	 นายธนวงษ์์	อารีีรัีชชกุุล	กุรีรีมกุารีผู้้�จััดใหญ่	่
ธุรีกิุจัเคมิคอลส์์	เอส์ซีีจีั		เผยถึึงความคืบหน้้าของธุุรกิิจ
ตามแผน้โรดแมปด้าน้เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ว่า “ธุุรกิิจ
เคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี ดำาเนิ้น้ธุุรกิิจควบค่่ไปกัิบกิารพััฒน้า
อย่างยั�งยืน้ โดยมีน้วัตกิรรมและเทคโน้โลยีรีไซีเคิล
พัลาส์ติกิเป็น้ตัวขับเคลื�อน้ส์ำาคัญ ซึี�งใน้ปี 2564 ได้วาง
โรดแมปด้าน้เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ไว้ 4 ด้าน้หลักิ 
ได้แกิ่  
1. กิารพััฒน้าน้วัตกิรรมเม็ดพัลาส์ติกิ และโซีล่ชััน้ 
โดยออกิแบบใหส้์ามารถึรไีซีเคลิไดง้า่ย (Design  for 
Recyclability) โดยยังคงคุณส์มบัติด้าน้อื�น้ ๆ  ไว้อย่าง
ครบถึ้วน้ 

	 ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี	เดิินหน้าธุุรกิิจตามิแผนโรดิแมิปด้ิานเศรษฐกิิจหมุินเวีียน
มิุ�งส์่�	“ธุุรกิิจปิิโตรเคมีีเพื่่�อความียั่่�งยืั่น” (Chemicals Business for Sustainability)  
ล�าส์ุดิ	เปิดิตัวี	Chemical	Recycling	เทคโนโลยีเปลี�ยนพลาส์ติกิใช้้แล้วีเป็นวีัตถุุดิิบ
ตั�งต้นส์ำาหรับโรงงานปิโตรเคมิี	พร้อมิเดิินเคร่�อง	Demonstration	Plant	แห�งแรกิใน
ประเทศไทย	เช้่�อมิั�นเปน็โซีลช่้นัที�ตอบโจทยก์ิารจดัิกิารพลาส์ตกิิที�ใช้แ้ลว้ีอย�างยั�งยน่
และส์ามิารถุนำา	Renewable	Feedstock	ที�ไดิม้ิาเป็นวัีตถุดุิบิส์ำาหรับโรงงานปิโตรเคมิี
ขั้ั�นต้นขั้องธุุรกิิจ	

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ 
เอส์ซีีจี
พััฒนาเทคโนโลยีี
รีไซีเคิลพัลาส์ติิกิ
เปิิดติัว Chemical 
Recycling
เปลี�ยนพลาส์ติกิใช้้แล้วีเป็น
วีัตถุุดิิบตั�งต้นส์ำาหรับโรงงาน
ปิโตรเคมิี	เตรียมิเดิินเคร่�อง	
Demonstration	Plant	แห�งแรกิ
ในประเทศไทย
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2. กิารน้ำาพัลาส์ติกิใช้ัแล้วมาผลิตเป็น้เม็ดพัลาส์ติกิรีไซีเคิล
คุณภาพัส่์ง หรือ PCR (Post – Consumer Recycled Resin) 
3. กิารน้ำาพัลาส์ติกิใชั้แล้วมาผลิตเป็น้วัตถึุดิบตั�งต้น้
ส์ำาหรับธุุรกิิจปิโตรเคมี (Chemical Recycling)  
4. กิารพััฒน้าน้วัตกิรรมพัลาส์ติกิชีัวภาพั (Bioplastics) 
 โดยโรดแมปที�วางไว้ครอบคลุมตลอด Supply Chain
นั้�น้คือตั�งแต่กิารออกิแบบเม็ดพัลาส์ติกิให้ใช้ัทรัพัยากิร
น้้อยที�สุ์ดแต่ยังคงมีประสิ์ทธิุภาพั  จน้ถึึงกิารน้ำาพัลาส์ติกิ
ใชั้แล้วกิลับเข้าส์่่ระบบด้วยน้วัตกิรรมและเทคโน้โลยี
รีไซีเคิลพัลาส์ติกิ
 ส์ำาหรับความคืบหน้้าล่าส์ุด ได้แกิ่ กุารีพััฒนา
เทคโนโลยีรีีไซีเคิลพัลาส์ติิกุส์ำาหรัีบกุรีะบวนกุารี	
Chemical	Recycling	โดยเปลี�ยนพัลาส์ติกิุใช�แล�ว
เป็นวัติถุุดิบติั�งติ�น	หรีือ	Renewable	Feedstock	

ส์ำาหรัีบโรีงงานปิโติรีเคมี	ซ่ี�งส์ามารีถุนำากุลับมาผู้ลิติ
เม็ดพัลาส์ติิกุใหม่	(Virgin	Plastic	Resin)	ตอบโจทย์
หลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้อย่างยั�งยืน้ใน้เบื�องต้น้ 
ธุุรกิิจเคมคิอลส์์ เอส์ซีจี ีไดพั้ัฒน้าตอ่ยอดเทคโน้โลยี
รีไซีเคิลพัลาส์ติกิ ที�เป็น้ Advanced Technology 
ใชั้ส์ารเร่งปฏิิกิิริยาทำาให้กิระบวน้กิารรีไซีเคิลมี
อุณหภ่มิตำ�าจึงชั่วยลดกิารใช้ัพัลังงาน้ เป็น้มิตรต่อ
สิ์�งแวดล้อม และช่ัวยลดปัญหากิารส์ะส์มของปริมาณ
ขยะพัลาส์ติกิใน้ประเทศ น้อกิจากิน้ี� ยังได้กิ่อส์ร้าง
โรงงาน้ทดส์อบกิารผลิต หรือ Demonstration	Plant	
แห่งแรีกุในปรีะเทศไทย ใน้พัื�น้ที�บริเวณโรงงาน้ 
จังหวัดระยอง ด้วยกิำาลังกิารผลิต Renewable

Feedstock ประมาณ 4,000 ตัน้ต่อปี และพัร้อมที�จะ
ขยายกิำาลังผลิตใน้อน้าคต  
 ทั�งน้ี� โครงกิารดังกิล่าว ธุุรกิิจเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี  
ได้ร่วมมือกัิบ Partner ซึี�งเป็น้ส์ตาร์ทอัพัด้าน้เทคโน้โลยี
ที�รว่มกินั้พััฒน้าเทคโน้โลยรีไีซีเคลิ และจดัตั�งบรษิทั
 Circular Plas Co., Ltd. เพัื�อดำาเน้ิน้ธุุรกิิจรีไซีเคิล
พัลาส์ติกิผ่าน้กิระบวน้กิารรีไซีเคิลทางเคมี หรือ 
Chemical Recycling มีส์ัดส์่วน้กิารถืึอหุ้น้โดย
บริษัทย่อยใน้ธุุรกิิจเคมิคอลส์์ เอส์ซีีจี ร้อยละ 60 
และPartner ร้อยละ 40

Chemical Recycling

การคััดแยกและบดย่อย
SORTING & SHREDDING

กระบวนการ
CHEMICAL RECYCLING

พลาสติิกท่ี่�ใช้้แล้ว
POST-CONSUMER 
PLASTIC โรงงานปิิโติรเคัม่ี

RENEWABLE
FEEDSTOCK

พลาสติิกใหม่ี
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	 หอกิารค้าไทยและส์ภาหอกิารค้าแห�งประเทศไทย	จัดิเส์วีนาเร่�อง	“รวมีพื่ล่ังหอกิารค้า
ขับ่เคลัื�อนเศรษฐกิิจหมีนุเวยีั่นไทยั่ อยั่า่งย่ั่�งยั่นื”	ประกิาศเจตนารมิณ์ข์ั้บัเคล่�อนหลกัิ
เศรษฐกิิจหมุินเวียีน	(Circular	Economy)	ผ�านเครอ่ขั้�ายหอกิารคา้จังหวัีดิฯ	และกิลุ�มิ
ผ้่ประกิอบกิารคนรุ�นใหมิ�หร่อ	Young	Entrepreneur	Chamber	of	Commerce	(YEC)
ทั�วีประเทศ	มิุ�งส์รา้งโมิเดิลธุุรกิิจยั�งยน่	ด้ิวียกิารลดิใช้ท้รัพยากิร	จัดิกิารขั้องเสี์ยอย�าง
ครบวีรจร	และลดิกิารปล�อยก๊ิาซีเรอ่นกิระจกิ	โดิยมิกีิลยทุธุส์์ำาคญัตามิหลักิเศรษฐกิิจ
หมิุนเวีียน	 ไดิ้แกิ�	 1)	กิารออกิแบบส์ินค้าให้เกิิดิกิารนำามิาใช้้ซีำ�า	หร่อใช้้ใหมิ�ไดิ้อย�างมิี
ประสิ์ทธิุภาพ	2)	ลดิปริมิาณ์ขั้องเสี์ยหรอ่ให้เป็นศน่ย์	3)	ใช้วั้ีตถุุดิบิที�ลดิผลกิระทบต�อ
ส์ิ�งแวีดิล้อมิ	 และ	4)	มิีระบบบริหารจัดิกิารขั้องเส์ียที�มิีประส์ิทธุิภาพอย�างครบวีงจร	
ทั�งนี�	 ในแผนงานปี	 2564	จะเน้นดิำาเนินกิารที�ภาคธุุรกิิจกิารค้าและบริกิารในจังหวีัดิ
ช้ายฝั่่�งทะเลกิวี�า	23	จังหวีัดิ	เพ่�อช้�วียลดิผลกิระทบดิ้านส์ิ�งแวีดิล้อมิทางทะเล	รวีมิทั�ง
ส์�งเส์ริมิธุุรกิิจกิารท�องเที�ยวีอย�างยั�งย่น	และเปิดิโอกิาส์ทางเศรษฐกิิจใหมิ�	ๆ	ให้กิับ
ผ่้ประกิอบกิาร	

หอกิารค้าไทยี
รวมิพัลังหอกิารค้า
และเครือข่่ายี
ทั�วปิระเทศ 
ปิระกิาศจุดยีืน
ข่ับเคลื�อนธุุรกิิจ
ยีั�งยีืนด้วยีหลักิ
เศรษฐกิิจหมิุนเวียีน

	 นายกุลินท์ 	 ส์ารีสิ์น	 ปรีะธานกุรีรีมกุารี
หอกุารีค�าไทยและส์ภาหอกุารีค�าแห่งปรีะเทศไทย
กิลา่วถึึงความส์ำาคญัของเศรษฐกิิจหมนุ้เวยีน้ตอ่ภาค
ธุุรกิิจว่า “กิารมุ่งพััฒน้าเศรษฐกิิจเพีัยงอย่างเดียว น้ำามา
ซึี�งปัญหาสั์งคมและสิ์�งแวดล้อม เช่ัน้ ความเหลื�อมลำ�า
ภัยแล้ง น้ำ�าท่วม ขยะล้น้เมือง และสุ์ดท้ายปัญหาเหล่านี้�
จะกิลับมากิระทบต่อธุุรกิิจ ส์ำาหรับหลักิเศรษฐกิิจ
หมุน้เวียน้ เป็น้เรื�องของกิารใช้ัทรัพัยากิรให้เกิิดประโยชัน์้
ส์่งส์ุด และหมุน้เวียน้กิลับมาใชั้ใหม่ให้คุ้มค่าทาง
เศรษฐกิิจ จึงมีส่์วน้ส์ำาคัญใน้กิารแก้ิปัญหาอย่างยั�งยืน้
หอกิารค้าฯ จึงมุ่งมั�น้ที�จะขับเคลื�อน้หลักิเศรษฐกิิจ
หมุน้เวียน้ผ่าน้เครือข่ายส์มาชิักิซึี�งดำาเนิ้น้ธุุรกิิจกิารค้า
และบริกิารใน้ 3 ห่วงโซ่ีเศรษฐกิิจที�ส์ำาคัญได้แก่ิ กิารค้า
และกิารลงทุน้ กิารเกิษตรและอาหาร และกิารท่องเที�ยว
และบริกิาร ซีึ�งใน้ปัจจบุนั้ ทางหอกิารค้าฯ มเีครือขา่ย
ส์มาชัิกิทั�วประเทศกิว่า 100,000 ราย ประกิอบด้วย 
ผ้่ประกิอบกิารไทยและต่างชัาติ  ซึี�งพัร้อมจะดำาเนิ้น้งาน้
ร่วมกิับทุกิภาคส์่วน้ได้แกิ่ ภาครัฐ ทั�งส์่วน้กิลางและ
ส์่วน้ท้องถึิ�น้ ภาคเอกิชัน้ รวมทั�งภาคประชัาสั์งคม 
รวมทั�งจะน้ำาโครงกิารต้น้แบบขององค์กิรต่าง ๆ มาปรับใช้ั
ตามความเหมาะส์มของแต่ละพัื�น้ที�ต่อไป” 
 “รัฐบาลได้ประกิาศน้โยบายโมเดลเศรษฐกิิจใหม่ 
BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy โดยผมได้รับ
แต่งตั�งให้เป็น้คณะกิรรมกิารบริหาร BCG และด่แล
ด้าน้กิารท่องเที�ยว เชืั�อว่าน้อกิจากิ Circular Economy
จะชั่วยลดผลกิระทบต่อส์ังคมและส์ิ�งแวดล้อมแล้ว 
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ยังเปิดโอกิาส์ทางเศรษฐกิิจใหม่ ๆ ด้วยจึงยิน้ดีอย่างยิ�ง
ที�จะตอบรับภาครัฐใน้กิารขับเคลื�อน้น้โยบายน้ี�ใน้
ภาคเอกิชัน้ด้วยเชั่น้กิัน้” น้ายกิลิน้ท์ กิล่าวเพัิ�มเติม

	 ดรี.ฮารีาลด์	ลิงค์	ปรีะธานคณะกุรีรีมกุารีขัับเคลื�อน
เศรีษ์ฐกิุจัหมุนเวียน	หอกุารีค�าไทย กิล่าวว่า กิารดำาเนิ้น้
ธุุรกิิจรป่แบบเกิา่ หรอื Linear Economy เปน็้กิารน้ำา
ทรัพัยากิรมาผลิตเกิิดของเสี์ยแล้วทิ�ง ทำาให้เกิิดปัญหา
สิ์�งแวดล้อมตามมา จึงเกิิดร่ปแบบกิารดำาเนิ้น้ธุุรกิิจแบบใหม่
คือ เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ หรือ Circular Economy ซึี�งเป็น้
ระบบเศรษฐกิิจที�คำานึ้งถึึงคณุคา่ของทรพััยากิรตลอด
ชั่วงชีัวิตของผลิตภัณฑ์์ รวมถึึงกิารน้ำากิลับมาใช้ัซีำ�า 
หรือใชั้ใหม่ให้มีประส์ิทธุิภาพั โดยมีกิลยุทธุ์ส์ำาคัญ 
คือ กิารออกิแบบส์ิน้ค้าให้เกิิดกิารน้ำามาใชั้ซีำ�า หรือ
ใชั้ใหม่ได้อย่างมีประส์ิทธุิภาพั และกิารบริหาร
จัดกิารของเสี์ยอย่างเป็น้ระบบครบวงจร ทำาให้กิารดำาเนิ้น้
ธุุรกิิจควบค่่ไปกัิบกิารด่แลสั์งคมและส์ิ�งแวดล้อม 
ส์ามารถึชั่วยลดกิ๊าซีเรือน้กิระจกิซีึ�งเป็น้ปัญหาด้าน้
ส์ิ�งแวดล้อมที�ส์ำาคัญของโลกิใน้ขณะน้ี�
 ใน้ปีที�ผ่าน้มา คณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้เศรษฐกิิจ
หมุน้เวียน้หอกิารค้าฯ  ได้จัด “Circular Economy Workshop”
ขึ�น้เพัื�อหาแน้วทางกิารดำาเน้นิ้งาน้ โดยมตีวัแทน้จากิ
ภาคเอกิชัน้ อาท ิส์ภาอตุส์าหกิรรมแหง่ประเทศไทยฯ
ส์มาคมธุน้าคาร ร่วมทั�งเครือข่ายของหอกิารค้าฯ เข้าร่วม
น้ำาเส์น้อความเห็น้ “จากิกิารเวิร์กิชัอปพับว่า กิารขับเคลื�อน้

แน้วทางเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ควรเน้้น้ที�ปลายน้ำ�าของ 
Value Chain หรือภาคธุุรกิิจกิารค้าและบริกิาร ให้มี
กิารบรหิารจดักิารของเส์ยี หรอื Waste Management 
ที�มีประสิ์ทธิุภาพั โดยเน้้น้ที�ขยะเศษอาหารและพัลาส์ติกิ
ซีึ�งเป็น้ประเภทขยะที�มีปริมาณมากิ โดยหอกิารค้าฯ
ได้จัดตั�งคณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ขึ�น้
ประกิอบด้วยตัวแทน้จากิภาครัฐและเอกิชัน้ เพืั�อร่วมกัิน้
ขับเคลื�อน้ให้เกิิดเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ภายใน้กิลุ่ม
ส์มาชักิิฯ อยา่งเปน็้รป่ธุรรม” ดร.ฮาราลด ์กิลา่วเส์รมิ

	 ด�านนายศักุดิ�ชัย	ปฏิิภาณปรีีชาวุฒิ	ที�ปรี่กุษ์า
คณะกุรีรีมกุารีขัับเคลื�อนเศรีษ์ฐกุิจัหมุนเวียน 
กิล่าวว่า จากิปริมาณขยะทั�งหมดใน้ประเทศไทย 
27.8 ล้าน้ตัน้ต่อปี มีสั์ดส่์วน้ที�น้ำาไปรีไซีเคิลเพีัยงร้อยละ 31
ดังน้ั�น้ขยะที�อย่่น้อกิระบบจึงกิลายเป็น้ส่์วน้หน้ึ�งของ
ปญัหาขยะทะเลที�ส์ง่ผลกิระทบต่อระบบน้เิวศทางน้ำ�า
จากิข้อม่ลของส์ถึาบัน้วิจัยเพืั�อกิารพััฒน้าประเทศไทย
หรือ TDRI พับว่า กิว่าร้อยละ 80 ของขยะทะเลเกิิดขึ�น้
จากิกิิจกิรรมบน้บกิ โดยที�มาของปัญหาคอืพัฤตกิิรรม
ของมนุ้ษย์ กิารจัดกิารขยะตั�งแต่ตน้้ทางจงึเปน็้หัวใจ
ส์ำาคัญที�จะทำาให้วัส์ดุได้หมุน้เวียน้กิลับคืน้มาใน้
ระบบเศรษฐกิิจ และไม่หลุดรอดไปทำาลายสิ์�งแวดล้อม
ทางหอกิารค้าฯ และคณะทำางาน้จึงร่วมมือกัิน้ขับเคลื�อน้
เรื�องกิารจดักิารขยะใหเ้ปน็้วาระเริ�มตน้้ที�ส์ำาคญั โดย
แผน้งาน้ใน้ปี 2564 นี้� จะเน้้น้ส่์งเส์ริมภาคธุุรกิิจกิารค้า

คุุณศัักุด์ิ์�ชัย ปฏ์ิภาณปรีีชาวุฒ์ิ

ที่ี�ปรึกษา คณะกรรมการ
ขัับเคล่�อนเศรษฐกิจัหมุนเวีียน

คุุณกุีรีติ์ อัสสกุุล

กรรมการ คณะกรรมการ
ขัับเคล่�อนเศรษฐกิจัหมุนเวีียน

ดิ์รี.ฮารีาลดิ์์ ล์งคุ์

ประธุาน คณะกรรมการ
ขัับเคล่�อนเศรษฐกิจัหมุนเวีียน

คุุณนำ�าทิ์พย์  สำาเภาปรีะเสรีิฐ

กรรมการ คณะกรรมการ
ขัับเคล่�อนเศรษฐกิจัหมุนเวีียน

คุุณสล์ลลา สีหพันธ์

กรรมการ คณะกรรมการ
ขัับเคล่�อนเศรษฐกิจัหมุนเวีียน

คุุณกุล์นทิ์ สารีส์น

ประธุานกรรมการ
หอการค�าไที่ยและ
ส์ภาหอการค�าแห่งประเที่ศไที่ย
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และบริกิารใน้ 23 จังหวัดชัายฝัั่�งทะเล ซึี�งคาดหวังให้
แต่ละจังหวัดมีโครงกิารต้น้แบบอย่างน้้อย 1  โครงกิาร
และส์ามารถึน้ำาไปขยายผลภายใน้จังหวัดของตน้
ตอ่ไป ทั�งน้ี� เมื�อปีที�ผา่น้มาหอกิารค้าฯ ยงัได้รว่มกัิบ
ม่ลนิ้ธิุชััยพััฒน้า จัดทำาหนั้งสื์อ “เงิน้ทองจากิกิองขยะ”
หรือ Waste to Wealth ซึี�งเป็น้ชุัดความร้่เรื�องกิารจัดกิาร
ขยะตามหลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ที�ส์ามารถึน้ำาไปเป็น้
 ต้น้แบบหรือต่อยอดประยุกิต์ใชั้ได้

	 นางส์าวส์ลิลลา	สี์หพัันธ์ุ	กุรีรีมกุารี	คณะกุรีรีมกุารี
ขัับเคลื�อนเศรีษ์ฐกิุจัหมุนเวียน	(คณะทำางานจััดกุารี
ขัยะอาหารี)	กิล่าวว่า ประเทศไทยมีธุุรกิิจด้าน้
กิารท่องเที�ยวและรา้น้อาหารจำาน้วน้มากิ จงึจำาเปน็้
ต้องให้ความส์ำาคัญกิับขยะเศษอาหารที�ยังไม่มี
กิารจัดกิารที�ดีเพีัยงพัอ เนื้�องจากิขยะอาหารก่ิอให้เกิิด
กิ๊าซีเรือน้กิระจกิและส์่งผลให้เกิิดภาวะโลกิร้อน้
 “เราใหค้วามส์ำาคัญเรื�องกิารให้ความร่ ้ความเขา้ใจ
และแบ่งปัน้วิธีุกิารดำาเนิ้น้งาน้ โดยเน้้น้ผลดีที�จะเกิิดขึ�น้
กิบัธุุรกิิจ ทั�งเรื�องกิารลดตน้้ทนุ้ และกิารส์รา้งโอกิาส์
ทางธุุรกิิจใหม่ ๆ”

 น้อกิจากิน้ี� หัวใจส์ำาคัญใน้กิารขับเคลื�อน้หลักิ
เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ให้เกิิดขึ�น้อย่างเป็น้ร่ปธุรรม
ใน้หอกิารคา้ฯ คอื กิารส์รา้งเครอืขา่ยผ่ป้ระกิอบกิาร
ที�ส์น้ใจและมี passion เดียวกัิน้ ผ่าน้กิระบวน้กิารเรียน้ร้่

ที�เรียกิว่า “Social Lab” หรือห้องปฏิิบัติกิารทางสั์งคม
“กิารทำา Social Lab เป็น้กิระบวน้กิารส์ร้าง
กิารเปลี�ยน้แปลงเชิังระบบ เพืั�อให้เกิิดกิารแลกิเปลี�ยน้
ประส์บกิารณ ์เรยีน้ร่ ้และเขา้ใจความเชัื�อมโยงของ
องคป์ระกิอบตา่ง ๆ  เพัื�อเกิิดกิารลงมอืเปลี�ยน้แปลง
ร่วมกิัน้ โดยปีที�ผ่าน้ มีผ่้ประกิอบกิารและกิลุ่ม
ผ่้ประกิอบกิารคน้รุ่น้ใหม่กิว่า 80 คน้เข้าร่วม
โครงกิารและพัร้อมจะน้ำาหลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้
ไปปรับใช้ัใน้ธุุรกิิจและชีัวติประจำาวนั้ ถึอืเป็น้จุดเริ�ม
ต้น้ที�ส์ำาคัญและใน้ปีน้ี� จะเดิน้หน้้าส์ร้างกิารมีส์่วน้
รว่มและส์ร้างความเข้มแข็งให้กัิบเครือข่ายต่อไป” น้าย
กีิรติอัส์ส์กุิล กิรรมกิาร คณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้
เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ กิล่าว
 
 “ใน้ฐาน้ะที�หอกิารค้าฯ เป็น้องค์กิรเอกิชัน้ที�มีเครือข่าย
ครอบคลุมทั�วประเทศ เราจะเป็น้องค์กิรหลักิใน้
กิารขับเคลื�อน้ผ้่ประกิอบกิารธุุรกิิจกิารค้าและบริกิาร
ให้มีกิารดำาเน้ิน้งาน้ตามหลักิเศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ 
ควบค่่กัิบกิารส์ร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
พัรอ้มทำาใหเ้กิิดผลอย่างเป็น้รป่ธุรรมร่วมกิบัภาครัฐ
เครือข่ายเอกิชัน้อื�น้ ๆ  และประชัาชัน้ เราเชืั�อว่า กิารพััฒน้า
ประเทศอยา่งยั�งยนื้ตามหลกัิเศษฐกิิจหมนุ้เวยีน้จะ
ส์ำาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกิภาคส่์วน้” น้ายกิลิน้ท์
ประกิาศเจตน้ารมณ์ของคณะกิรรมกิารขับเคลื�อน้
เศรษฐกิิจหมุน้เวียน้ กิล่าวทิ�งท้าย



NEW
NORMAL
TRENDS

สำ�รวจเทรนด์ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นจ�กวิกฤตโควิด-19ISSUE 01 I 2021 New Normal Trends



EDITOR’S NOTE

 The year 2021 has so far proven to be another year of challenges for people across the world. If last year 
demonstrated our strength, wisdom, and ability to seek out solutions through collaboration in the face of the COVID-19
pandemic, then this year presents opportunities for us to further develop our innovation and ourselves, so that 
we can navigate and thrive amid this unprecedented crisis sustainably.

 In this issue of All Around Plastics, we’re taking you on a deep dive into new normal trends arising from technologies
that were developed to address unexpected problems in the previous year and have led to more efficient practices, 
particularly those developed with the concept of circular economy in mind to achieve both functionalities and 
environmental sustainability. These include the further development of the Chemicals Business’ existing COVID-19 
innovations and the use of digital technology to maximize efficiency in the workplace and keep everyone connected 
during the time of isolation.

 Another key to the successful elevation of quality of life is the continuous effort of business owners and manufacturers
to develop new products and work processes – an endeavor that yields worthwhile results and pave the way for further
development.  New normal trends are thus not restricted to innovations that enable us to co-exist with COVID-19 
but also include continuous research and development efforts that aim to improve the quality of life for all.

 As always, to help you navigate this ever-changing world, we have carefully curated stories and new developments 
in the plastic industry that will not only give you food for thought but also benefit your businesses. Let’s dive right 
into the world of new trends in this issue of All Around Plastics together.
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COVER STORY

เศรษฐกิจหมุนเวียน

4

 The COVID-19 pandemic has changed 
everyone’s  aspect of daily life and behavior, prompting
people to avoid physical contact, maintain social 
distance, and spend more time at home. As such, 
both manufacturers and business owners must alter 
their business operations and make adjustments 
accordingly to keep pace with the changing consumer
behaviors.

 To this end, innovation has become a vital tool 
in maximizing value for everyone involved. Innovations,
both existing, and the newly developed to address 
new needs or unforeseen situations, as well as the 
improvement of their performance to bolster long-
term efficiency will all play a role in catalyzing new 
trends and further strengthening existing ones.

NEW
NORMAL 
TRENDS:
Exploring New Trends Arising 
from the Covid-19 Crisis
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Acceleration: Keyword in the COVID-19 Era 

 Innovations bring about changes at different 
levels, from the micro level such as the way of life
to the macro level in industries. “Acceleration” has
become a keyword during this pandemic, with 
the most pressing issue being the minimization of
contacts in the quickest way possible.

 In response to COVID-19, SCG promptly 
developed aerosol boxes made from Shinkolite 
acrylic sheets and the DIY Aerosol Guard and 
gave them to medical professionals as makeshift 
solutions for the pandemic at hand,  leading to 
the development of medical equipment  that 
provided more convenience and safety for 
medical professionals to carry out their tasks. 
These included the Flexi Dent Guard for dental 
procedures; different models of compact isolation
capsules for different types of patient transfer, 
such as for CT scanning or for air transportation; 
negative pressure isolation rooms; and negative/
positive pressure isolation chambers. As a result,
SCG now has a full range of innovations for 
COVID-19 prevention, which have been given 
to hospitals nationwide.



COVER STORY

Touchless Society

 Because the risk of infection can be reduced by
minimizing touches and contact, innovations have
been developed to reduce the touching of surfaces
and exposure to invisible particles in the air.

 Previously used in public facilities and seen 
as innovations, contactless devices such as 
elevator access control cards employed in offices,
automatic toilets in department stores, and 
household electrical appliances controllable via 

smartphones have grown in popularity thanks to
their utility in reducing touching and, thus, the 
spread of COVID-19. As a result, the use of 
automatic device has become integral to many 
people’s daily lives.

 Temperature checkpoints at entrances, which 
have become standard, or “New Normal” during 
the pandemic, have also inspired the development
of innovations such as the AI-enabled thermal 
scanners that can measure temperatures, 
detect face masks, and display results on a monitor
as well as automatic palm temperature scanners, 
which creates a more efficient screening process
and effectively help people maintain physical 
distances.

6
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Digitized Planning

 Regulations for social distancing and contact 
minimization have prompted  a fuller deployment 
of digital technology, especially in the automation 
of industrial manufacturing, resulting in greater 
operational efficiency, analysis accuracy, and 
connectivity between personnel in different 
departments.

 These developments are also aligned 
with the concept of Industry 4.0, in which the 
capabilities of industries and entrepreneurs are 
advanced through innovation as well as automation
that not only enhances manufacturing efficiency 
under different circumstances but also reduces 
contact between personnel in the production 
process.

 While this crisis is far from over, the knowledge 
and experience accumulated over the past year 
have given us valuable lessons that will drive
the development of new innovations and 
technologies to keep people safe and foster 
a society where everyone learns to co-existing 
harmoniously. 

7



INNOVATION
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NEW AND
IMPROVED 
COVID-19
INNOVATIONS 
FOR EVERY 
SITUATION

 In the past year, the most pressing mission 
of the world was the invention of methods and 
equipment for the prevention of COVID-19. 
Although the situation might start to look up thanks 
to the vaccine roll-outs in many countries, that 
mission is far from over. To equip ourselves for all 
kinds of scenarios, we must keep developing 
COVID-19 innovations.

 The same goes for Chemicals Business, SCG,
which began developing innovations to help 
mitigate the COVID-19 pandemic right from the onset
and worked closely with medical professionals to 
promptly produce inventions that would best meet 

their needs and enable healthcare professionals 
to carry out their duties smoothly. At present, SCG’s
teams are still working to further improve these 
inventions, and with their observation as well as 
suggestions from users, they have been able to 
introduce improved versions of two of these 
innovations, each equipped with a more 
comprehensive range of functionalities.



INNOVATION9

Flexi Dent Guard

 Designed to reduce the dispersion of water 
droplets and germs during dental procedures, 
the original Dent Guard was made with a coated 
metal frame covered with clear PVC sheets. The new
and improved version, however, affords more 
convenience and comfort to both dentists and 
patients while still retaining functionalities and 
the easy-to-clean property.

 The Flexi Dent Guard features a metal frame 
that can be adjusted to the comfort of dentists and
can also be snapped open, so that it does not have
to be removed from the dental chair when the 
patient needs to spit. In addition, the clear acrylic
panel on top affords improved visibility and comes
with pins that lock it to the frame for increased safety.

 In terms of hygiene, a disposable plastic cover
is used to ensure sanitation after each use as well as
convenience. Once attached to the designated 
position and adjusted for tautness, the plastic cover
is ready for use in dental procedures.
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Isolation Capsule for Air Transport

 The negative-pressure isolation capsule is 
among the innovations that have been developed 
into more specialized equipment, such as the 
negative-pressure isolation capsule for CT 
scanners. The latest invention derived from this 
innovation is the isolation capsule for air transport,
which is designed to expedite the process and 
accommodate limitations not encountered in 
regular patient transfers. That is, the shape and 
size of the capsule has been designed to fit the 

cabin of a small jet aircraft. It is also made of durable
PVC and outfitted with equipment in accordance 
with the standards of the U.S. Federal Aviation 
Administration (FAA) for maximum safety and 
optimal performance.

 The capsule has openings along its lengths for
use in case of emergencies during the transport or
a procedure and is equipped with a ventilation that
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For more information, please contact: 

medandwellness@scg.com

can achieve and maintain negative pressure 
of -5 to -8 pascals. With the air sucked out through
a filter system with 99.95% efficiency, the capsule
keeps operators and people outside from being 
exposed to germs. It comes equipped with a battery
that lasts as long as five hours. 

 SCG will continue to advance its COVID-19 
innovations in order to protect healthcare workers
and all Thais from the virus and strive to develop 
new innovations that are compatible with existing
isolation units and other inventions so as to enhance
efficiency and create a comprehensive system 
that integrates diagnosis, treatment, as well as 
land and air transport of patients and  support 
medical professionals in every situation.



INTERVIEW

DIGITAL
TECHNOLOGY:
A Key Business Assistant
in The Age of  Social Distancing
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 Ever since COVID-19 pandemic 
began exerting an impact on the daily life of
people across the world in both personal 
and professional spheres, more and more 
people have started to adopt and even 
embrace digital technology in a very tangible
way. We clock in virtually in the morning, 
order food delivery from our phone during 
the lunch break, attend a teleconference 
in the afternoon, and go shopping online 
through mobile applications at night – our lives
are becoming increasingly immersed in the 
digital world.

 In response, organizations need to 
make adjustments and start adopting digital 
technology to ensure their business continuity

during the pandemic as well as enhance 
operational efficiency and respond to 
social policies. In other words, this marks 
the point where organizations need to cross
the threshold and fully undergo digital 
transformation.

 In this issue, we sat down with Sanya 
Chindaprasert, Digital Director, Chemicals 
Business, SCG, to talk about the digital 
technology development in both the office 
and the production line and how to fully take
advantage of digital technology in catering to
the needs of SCG’s customers and partners.
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Digital Technology for Offices

 “We were asked what we thought would 
trigger digital transformation. We all chose to 
answer ‘COVID-19’.” Sanya began by giving 
an overview of the digital world following
the advent of COVID-19, especially key 
developments in the digital workplace. 

 “Our organization has been using digital 
technology for several years, but they have so far
been limited to certain functions. Now, however, 
it is adopted throughout the entire organization. 
We try to achieve growth with greater efficiency 
and enable everyone to benefit from this. So, 
first of all, we have moved various processes from
offline to online. For example, virtual meetings 
have become a new normal. Other than making it
possible for participants to brainstorm from different
locations, the added benefits include information 
sharing, result tracking, and online minute taking,
which allow everyone to see the same overall 
picture.”

 

 “An extension on that is the visual board, 
which enables everyone to clearly see the work 
status of each unit. In terms of documents, we have
also introduced AI or machine learning to 
automatically convert and put data into the system, 
reducing the time it takes from the usual 30 minutes
to a mere 5 minutes.”

 “This offline-to-online migration is not simply 
a matter of introducing digital technology but is 
also an attempt to elevate the digital capabilities of
our personnel across the organization.”

Digital Technology for Manufacturing 
Plants and Production Lines

 Chemicals Business, SCG, has also 
combined its expertise in manufacturing plants 
and production lines, which is one of its strengths, 
with digital technology and launched a platform 
entitled the Digital Reliability Platform (DRP), 
which collects machinery data and monitors its 
efficiency through the production process from 
start to finish. In addition, the company has joined 
hands with various world-class partners, such as 
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the world’s engineering and industrial software 
leader AVEVA, to optimize the efficiency 
of manufacturing plants.

 “This platforms allows us to monitor the 
machinery and predict its lifespan to ensure that 
the production continues as smoothly as possible.
Also, in case of errors, this digital technology will
notify us so we can identify the issues and address
them accurately. If machinery functions with optimum
efficiency, it is possible, then, to carry out production
to meet customer needs as planned.”

 Another key innovation that has been applied
is machine learning and AI, which can collect and
logically analyze big data to identify needs and 
improve upon existing work process.

 “An advantage of machine learning is that 
when the data changes, it can analyze the new data
and optimize actions under the optimal condition 
such as converting sounds or images into data. 
This technology is becoming increasingly pervasive
and is poised to alter our daily life.”

Digital Technology for Customers
and Suppliers

 A key consideration in the development of 
digital technology to address customer needs 
is the establishment of an accurate understanding 
between customers and the organization to 
serve as a basis in the development of new 
products. Digital technology also contributes to 
the accurate and prompt transfer of information.

 “To meet customer needs faster, we are 
considering using digital technology to analyze 
overall customer needs and pair them with the 
technology that we have, such as a platform 
that enables customers to learn order statuses in
real time. In addition, digital technology also 
makes it possible to record order histories, 
which can be further analyzed to the benefits of our
customers.”
 
 As for suppliers, thanks to its expertise and 
knowledge in plant and production line technology,
the services that Chemicals Business, SCG provide
range from plant and machinery optimization 
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systems to the development of a platform called 
ROOTS, which facilitates the procurement of 
industrial products that requires careful 
management and prompt delivery. By cutting 
procurement time by over 50%, the platform 
efficiently handles procurement needs while 
offering the service at reasonable price, 
transparency, and accountability.

Digital Technology for the Future

 In addition to introducing digital technology 
to streamline and optimize work processes, 
Chemicals Business, SCG, also works to take care
of those involved in its operations as well as the 
environment in line with the circular economy 
principle. “As a plastic manufacturer, we also look
at how plastic and waste can be managed 
systematically. Therefore, we have developed 
KoomKah application for waste banks, so that it 
can transition from manually recording all data 
and transactions to a digital management system
that is easier and more convenient. As the 
process has been made simpler, people will 
become more incline to sort waste and increase 
the amount of waste recovered and recycled.”

 “One clear change is that people will be 
more immersed in the virtual world. In the future, 
whoever can acquire and utilize more data faster
will have the upper hand. Adaptation and 
openness to innovation are therefore central in 
the world of digital technology. We have to look 
that how it can benefit us and stop thinking that 
it is something irrelevant to us. Technology will 
only get better and easier,” concluded Sanya.
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 Challenges in product development does not
stop only at achieving functionalities that meet 
the needs of consumers but also extend to 
the development of production technology that 
answers the needs of manufacturers while 
remaining environmentally friendly. 

 This is certainly true with the relation between 
the Chemicals Business, SCG, and COMOS. 
For over ten years, both parties have shared with 
each other techniques, work process, and customer
needs in order to effectively co-develop innovations,
one of which is the special-grade polyethylene 
known as SCG™ LLDPE S15 PU-stick series. 
Made possible through the collaboration between 

SCG™ LLDPE 
S15 PU-STICK 
SERIES: 
SCG-COMOS
Collaborative
Innovation That
Reduces Steps in 
Cooler Production

the two organizations, the material proves ideal for
the exterior shell of coolers because it has higher
adhesion strength to polyurethane compared to 
regular plastic resin, allowing it to bond with 
the layer of polyurethane foam better.

 All Around Plastics  sat down with Mr. Sudjai 
Jirayapakorn, President of COMOS Corporation 
Company Limited, Thailand’s leading cooler 
manufacturer, and Mr. Lertsak Laosripaiboon, 
a technical service engineer and representative 
of the Chemicals Business, SCG, to recount the 
development of this high-efficiency special-grade 
plastic resin designed for coolers.
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The Beginning of the Collaboration

	 A	former	fisherman,	Sudjai	entered	the	cooler	
business	during	a	shortage	of	coolers	for	storing	
fresh	seafood.	Using	his	knowledge	of	metalworking,
he	cast	buckets	from	zinc,	but	as	they	were	routinely
used	with	saltwater,	they	were	quickly	corroded.	
This	prompted	him	to	look	for	alternative	materials
and	eventually	produce	plastic	coolers	that	is	
widely	used	today.

	 “The	key	element	that	keeps	the	temperature	
in	a	cooler	low	is	foam.	Previous,	only	foam	sheets
were	used.	So,	 I	 developed	spray	 foam	 that	
could	be	injected	between	the	outer	and	inner	
plastic	shells.	To	get	the	foam	to	adhere	to	the	
walls	of	the	outer	shells	thoroughly	and	create	
insulation,	it	was	necessary	to	blast	the	shells	
with	abrasive	material	to	create	a	rough	surface.	
Our	major	problem	was	 that	 the	surface	was	
not	thoroughly	roughened,	especially	in	blind	
spots,	which	could	result	in	peeling	and	denting.	
So,	we	tried	to	figure	out	a	solution.”

	 COMOS	 had	 its	 eyes	 set	 on	 international	
markets,	 but	 such	 a	 venture	would	 involve	

compliance	with	green	material	requirements.	
That	was	where	SCG	stepped	in.	Volunteering	as
a	mentor,	SCG	provided	manufacturing	techniques
and	 knowledge	 and	 together,	 co-developed	
new	plastic	resin	that	not	only	reduced	issues	
for	COMOS	but	also	had	properties	that	would	
meet	the	needs	of	the	global	market.

	 Lertsak	 recounted,	 “The	beginning	of	 this	
project	was	 the	 cordial	 relationship	 between	
COMOS	and	us.	They	purchased	products	from	
us	and	consulted	with	us,	while	we	 regularly	
shared	new	 technology	with	 them.	One	day,	
COMOS	 told	 us	 that	 the	 injected	 foam	 kept	
peeling	off.	This	problem	was	difficult	to	fix	because
the	peeling	occurred	only	in	spots.	And	thus	we	
embarked	on	a	project	to	find	a	solution	that	would
enable	 foam	 to	 adhere	 evenly	 across	 the	
surface	of	the	shell.”
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From Trust to Development

	 In	response	to	the	issue,	SCG	had	to	formulate	
a	new	grade	of	plastic	not	available	on	the	market.
This	led	to	the	development	of	SCG™ LLDPE 
S15 PU-stick series.	Outer	 shells	 of	 coolers	
produced	with	the	new	polyethylene	resin	could	be
readily	 injected	with	spray	foam,	allowing	the	
manufacturer	to	skip	the	abrasive	blasting	process
and	avoid	any	issues	relating	to	the	process.	

	 “This	plastic	resin	has	three	main	advantages.	
First,	it	helps	reduce	waste	in	production,	especially
during	abrasive	blasting;	in	this	process,	plastic	
particles	often	fall	to	the	floor	and	become	dirty	
and	difficult	to	recycle.	This	was	one	of	COMOS’s	
requirements.	Second,	the	resin	makes	it	possible

to	entirely	skip	the	abrasive	blasting	process,	
thus	shortening	the	manufacturing	process	and	
prevent	defects	from	uneven	blasting.	Both	of	these
upsides	 lead	 to	 the	 last	 advantage,	which	 is	
that	 it	 helps	 cut	 costs	 and	 reduce	defective	
products	that	would	otherwise	be	destroyed.”

	 “In	addition	to	developing	a	new	product,	another
challenge	was	communicating	to	COMOS	and	
making	them	understand	that	the	smooth	surface
of	the	cooler	produced	from	this	resin	could	adhere
to	the	foam	just	as	before	without	the	need	of	
abrasive	 blasting	 and	 that	 the	 new	 cooler	
retained	the	same	insulation	efficiency	and	other	
functionalities,”	added	Lertsak.
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Developing for a Better World

	 While	 the	 new	 plastic	 resin	 changed	 the	
production	method	 of	 coolers,	 the	 benefits	
extends	beyond	manufacturers.	The	resins	also	
have	a	positive	impact	on	the	environment,	and	
supports	the	concept	of	circular	economy.	With	
abrasive	 blasting	 no	 longer	 necessary,	 the	
manufacturing	process	consumes	less	raw	material,
creates	less	waste,	and	uses	less	energy,	while	
the	product	emits	less	carbon	dioxide	per	unit.	

This	 transition	 has	 helped	 reduce	 overall	
greenhouse	gas	emissions	and	could	be	one	of
the	long	term	solution	to	global	warming.

	 Taking	over	12	years	from	start	to	finish,	the	
collaborative	development	 of	SCG™ LLDPE 
S15 PU-stick series	has	further	strengthened	
the	ties	between	COMOS	and	SCG.

	 “COMOS	and	SCG	are	like	brothers.	Throughout
our	 30	 years	 in	 business,	 we	 have	 a	 great	
customer-supplier	 relationship	 and	 regularly	
share	knowledge	with	each	other.	Starting	from	
just	a	few	dozen	tons,	we	now	order	hundreds	
of	tons	of	raw	material,	all	from	SCG,	which	is	
recognized	in	the	market	for	quality.	Each	lot	of	our
products	comes	with	a	certificate	guaranteeing	
its	quality	for	both	domestic	and	international	
customers.	Our	success	today	comes	from	the	
sincerity	and	understanding	between	the	two	
companies.	In	the	future,	our	company	is	venturing
into	the	injection	molding	of	large	items,	and	we	
will	continue	 to	use	SCG’s	 resin	because	we	
believe	in	the	long-standing	quality,”	said	Sudjai.
 

	 Lertsak	shared	how	impressed	SCG	was	with	
COMOS.	“The	development	of	the	plastic	resin	
was	a	success	because	COMOS	was	open	to	
experiment,	adjust	formulas,	and	mold	the	
cooler	multiple	 times.	COMOS	also	gave	 us	
feedback	from	product	users,	which	enabled	us
to	address	the	needs	of	both	the	manufacturer	
and	consumers	comprehensively.”	

	 “Through	this	experience,	we	have	found	that	
when	we	work	as	a	team	with	customers	and	
provide	our	knowledge	and	expertise	to	help	them,
we	can	achieve	mutual	success.”

For more information
on SCG™ LLDPE S15, 
please contact us at

rotomolding@scg.com
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TIS 2921-2562
MELAMINE WARE 
STANDARDS FOR 
PUBLIC HEALTH
AND SAFETY

 Food is an inescapable factor of daily life. 
Food containers such as plates, bowls, and other 
tableware made from melamine are one of the most
popular types of containers. Thanks to their 
durability, ease of cleaning, availability in a variety of
colors and designs, and affordability, melamine 
wares are widely used both in restaurants and 
households.

 At the end of 2020, the Thai Industrial Standards
Institute (TISI) imposed a new industry standard 
TIS 2921-2562, which is focused on the safety of 
food-contact melamine wares and utensils. On this
occasion, we were honored to have Mr. Thana 
Alapach, Deputy Secretary-General of TISI, 

From General Standards to Regulations for
Consumer Safety

 A survey of commercially available melamine 
containers by the Ministry of Public Health found 
that more than 30% of melamine food containers 
released harmful contaminants during use, making
it necessary for the Thai Industrial Standards 
Institute to impose a new TIS that is specifically 
focused on melamine safety. 

to give us an overview of this new standard and 
changes to the melamine ware industry that 
business operators must prepare for to ensure that
their products meet standards for the safety of 
consumers.
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 “The existing standard, originally TIS 524-2539
and now amended to TIS 655 Volume 4-2561, 
covers all aspects of melamine ware quality, from
water permeability, size, packaging, and durability
all the way to consumer safety, but TIS 2921-
2562 is a standard focused on enforcing safety, 
particularly regarding two points: prevention of 
formaldehyde outgassing and durability in 
repeated usage.”

 With the establishment of a standard for 
melamine safety applicable to all melamine food 
containers, this means that all industry operators, 
including material and product manufacturers, 
importers, and melamine brand owners, must be
informed of the standard in order to ensure 
the production and sale of melamine ware that 
complies with regulations. Meanwhile, consumers
must also be informed, so that they may purchase
melamine products that are safe for use.

Changes to the Melamine Ware Industry 
for Business Operators

 Standard accreditation for TIS 2921-2562 
conducted by the Thai Industrial Standards Institute
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address two components. The first is ensuring 
that products meet TIS quality requirements. For
melamine containers, this means no outgassing of
contaminants above the standard. The second 
issue is manufacturing quality control system. 
The manufacturing plant must have a good quality
control system and maintain production quality 
to consistently meet the standard.

 “Therefore, industry operators must make 
preparations in two areas. The first is ensuring 
that products are improved and developed to meet
the standard, and the other is improving the quality
control system of their manufacturing facilities, 
beginning with the inspection of raw materials and
the production process, all the way to arranging 
for adequate inspection equipment as required by
the TISI. When all of these criteria have been met,
operators can submit a request for a new license 
from the TISI.”

 As for the process of submitting a request for 
TIS 2921-2562, the documents required consist of
an application for a license and the results of 
a manufacturing plant quality control inspection. 
Once all criteria have been fulfilled, the operator 

will be granted a manufacturing license as well 
as permission to use the TIS 2921-2562 stamp on
tableware or containers to guarantee the safety of
their melamine ware.

 The Chemicals Business SCG, as parent 
company of the subsidiary Thai MFC Co., Ltd., 
which manufactures and sells melamine materials,
is ready to provide comprehensive support to 
operators, encompassing advice on document 
preparation and submission, manufacturing plant
preparation, and management to meet TIS 
2921-2562 requirements, as well as providing 
training for operators regarding setting up on-site
laboratories in order to fulfill every aspect of 
requirement by TISI. Aside from this, SCG’s 
materials have also passed TIS 1245-2553, 
which is a standard for raw materials, ensuring 
that they are ready for forming and molding into 
different tableware by operators. Moreover, SCG
offers operators additional confidence by 
submitting and already securing TIS 2921-2562. 
Therefore, both operators and consumers can 
feel assured that melamine ware produced by 
Thai MFC Co., Ltd. are of a quality that meets 
TISI standards.
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Verifiability for Greater Safety 

 The safety benefits of TIS 2921-2562 are 
guaranteed to be passed on directly to consumers,
as they are able to check for the TIS stamp on 
products as well as refer to an online list of 
brands whose products meet standard 
requirements. Additionally, TISI is currently 
developing a system for easier checking using 
QR codes, which can be scanned for immediate 
access to information.                        

 “Operators have the responsibility to adapt to
the new standard, whether in improving products
and procedures or monitoring products released 
to the market to ensure that they comply with 
the standard as required by law. All these 
procedures will directly benefit consumers, 
ensuring that everyone in the family is able to use
tableware safely and guaranteeing a good quality
of life to citizens of the country.”
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 Over a year under social distancing measures 
has allowed people to start adapting to the new 
normal lifestyle, especially in the digital age in which
people are always searching for and adapting to 
new avenues  to continue living their lives as normally
as possible, both day-to-day and professionally, 
Including small retailers and business owners in 
Rayong. Thus the “Rayong Shop-Hi” Online Market
was born as a new option for Rayong communities 
to come together and overcome the economic crisis,
with Chemicals Business, SCG, as the organizer. 
Using Facebook as a platform, buyers and sellers 
can communicate directly, give and receive 

feedback, and share creative ideas, resulting in 
new products that better answer to customers’ 
needs. Meanwhile, customers are also able to browse
and shop for a variety of Rayong specialties and 

delicacies, from fresh food and local fruits all the 
way to household and personal goods, with special
promotions exclusive to this channel.

RAYONG
SHOP-HI:
A New Online 
Marketplace 
for Rayong 
Communities
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A Companion Through Every Crisis

 From its role as a mentor in production, marketing,
and distribution for community enterprises 
throughout Rayong. Today, Chemicals Business, 
SCG has expanded its contributions to providing 
online marketing support in order to maximize 
the efficiency of the platform for better sales. To do
so, Chemicals Business, SCG brings together 
over 100 retailers from Rayong, including both 
community enterprises and general businesses 
in communities, to be a part of this online market, 
initiating various promotion strategies to boost 
sales, and encouraging its own employees to 
support these local businesses.  

 One important lesson that the communities 
had to learn together was how to generate visibility
with attention-grabbing posts to help drive sales,
both in terms of appealing product photography 
and the use of captions and tag lines that increase
sales opportunities. In fact, bringing together 
a variety of product categories on the same 
platform provides another means of stimulating 
the economy and generating income for 
communities in Rayong.

 The Tulip Housewives’ Community Enterprise 
of Nern Payom Community, one of the vendors 
on “Rayong Shop-Hi,” shared, “Due to measures 
that prevented us from going out and selling 
our products at markets, our income went from 
hundreds of thousands to zero. However, thanks 
to SCG staff, we have gotten advice on where to
post, how to take good photos, and what captions
to use, and sometimes even feedback on how to
add this and that to improve existing posts.” 
Even though e-commerce has changed the way 
goods are sold and triggered the need for many 
merchants to adapt, it has also brought additional
income and happiness to all households. 
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Adapting to Changing Situations

 Adapting to an online platform, aside from 
restoring income for retailers and vendors, also 
presents an opportunity to connect and exchange
ideas and generate new products that answer to
consumers’ changing lifestyle.

 “Originally, we had produced tie-dyed shirts 
for sale during Songkran, but we weren’t able to
sell any,” Tan of Tan Batik Community Enterprise 
recounted, “but we had staff from SCG helping us
sell on Facebook. Then, we saw that there was 
a shortage of fabric masks on the market, so 
we made some to donate to hospitals. After that, 
people asked to buy them, so we decided to 
produce more for sale. Now it’s our group’s newest
product.” Tan Batik has also modified their tie-dyed
clothing products to be more colorful and 
appealing to the younger generation.

 Other than household and personal products, 
another category of goods that Rayong is famous
for are fruits and seafood, such as dried processed
seafood from Rom Ruen Shop of Map Ta Phut 
Market, Chanee Kai durian fresh from Krua Ban 
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Petch in Hua Nam Tok Community, or Mon Thong
durian and mangosteen from Lawan’s Orchard 
in Ban Nam Pen, Khao Chamao District. Not to 
mention a wide variety of other fresh fruits and 
local foods like golden Nam Dok Mai mangos, 
snake fruits, dried chili shrimp paste, and flower-
shaped coconut jelly. The locally grown produce 
and more can be purchased on “Rayong Shop-Hi”
and delivered to your doorstep, anywhere in 
Thailand.
 
 Words may not be adequate to describe the 
wide variety of offerings from vendors on the 
“Rayong Shop-Hi” group, so we invite you to 
browse and experience these quality products 
yourself via the “Rayong Shop-Hi—Specialties 

Browse and shop 
for local products 
now at

www.facebook.com/groups/775770649619592

from Rayong” Facebook Group, an online 
marketplace that embraces the new normal to 
stimulate the economy of local communities by 
introducing a new method of shopping: “Shop from
Home, Help the Community.” Shop and share from
the safety of your own home, and  rise through 
this crisis together.
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

 Monitoring of PM 2.5 levels, both inside and 
outside of their homes or working spaces, has 
become a new routine for many people to make 
sure they have adequate protection. Air pollution, 
which is becoming more and more prevalent each 
day, has triggered a sustainable love for the 
environment within everyone, as seen from small 
acts like growing air-purifying plants indoors 
to large-scale initiatives like the circular economy.  

GOLDEN
POTHOS POTS
FROM
HEMODIALYSATE
GALLONS:
Paying Everyday
Happiness Forward
with Circular Economy  
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Collaborative Beginnings

 Despite being in two different industries, 
Chemicals Business, SCG, and Bangkok Dusit 
Medical Services (BDMS) shares a vision of 
conducting business sustainably, and have 
worked together on numerous collaborative 
projects. Among these is a project that transforms
used hemodialysate gallons that would otherwise 
turn into 150-200 units of waste per day into pots
for houseplants through the process of upcycling. 
The gallons are given a new life as planters for 
golden pothos, bringing joy to every households..
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Design-Oriented in Every Aspect

 For the golden pothos pot, the key features 
lies with the design of the product, which 
emphasizes the ease plant care and maintenance,
and its beautiful appearance. The inner part of 
the planter is separated into two layers. The 
translucent outer layer functions as a receptacle 
for water, while the inner layer holds the potting 
mix, such as soil and coconut husks. A wick 
inserted into the lower part draws water up to 
hydrate the plant in the inner layer, and the outer 
layer can be removed for easy refills and then 
closed to prevent evaporation. Once water is filled
to the indicated line, the plant can remain for 1-2
weeks without further watering.

 The choice of golden pothos itself has been 
mindfully selected with the intention of designing 
a pot for indoor use. This variety of pothos has 
the ability to reduce indoor pollution, especially 
carbon dioxide and PM 2.5, due to its excellent 
air-purifying properties. It is also suitable for 
placing on desks or decorating personal spaces,
adding a touch of freshness and creating 
a better quality of life even in small spaces.
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Circulating Value 

 In the process of recycling hemodialysate 
gallons, which are the base material for producing
these pots, the cap, foil cover, and label must 
first be removed. Then, the containers are cleaned
thoroughly both inside and out with detergent 
to remove residual glue, rinsed with clean water, 
and dried before being passed on to the production
process. Each one-gallon container yields three 
planters. SCG was responsible for developing 
the formulation for the recycled plastic as well as
controlling the molding process to achieve the 
desired design.

 This collaboration was made possible by the 
expertise of both Chemicals Business, SCG, 
and BDMS, from the research process and proper
handling of the hemodialysate gallons all the way
to design and production. Once the vision has been
manifested into a finished product, it is a source 
of inspiration for all parties involved to continue 
to strive towards establishing the cycle of circular
economy and paying goodwill forward through 
golden pothos pots while also preserving this 
beautiful world for future generations.
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INTERVIEW

 As people make a conscious decision to stay 
at home to reduce risks during the current situation, 
grab-and-go foodservice seem to have grown in 
popularity as an alternative  to food delivery services.

 And when it comes to grab-and-go restaurants
known for their quality and freshness, one of the 
names on the top of that list is White Story.

WHITE
STORY:
A Healthy and 
Eco-friendly 
Family Diner
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INTERVIEW

Heartwarming

 White Story has been in business for over 
14 years and currently has 10 branches. 
Highlighting the concept of healthy and delicious 
meals for everyone in the family, White Story is 
meticulous with their ingredient selection, 
sourcing organic produce to avoid chemicals and
support organic farmers. They also serve only 
freshly cooked meals that contain no additives and
preservatives.

 Their menu offers a wide variety of dishes from
Thai, Western, Chinese, and Japanese cuisines, 
ranging from entrées to desserts, snacks, 
beverages, all the way to dried products that 
can be saved for days when you don’t want to 
leave home. Their not-to-be-missed item is none 
other than their bread, fresh out the oven every day,
made with fresh milk, organic eggs, and fresh 
yeast.
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Eco-friendly

 In addition to their excellent customer service, 
White Story also focuses on environmental 
conservation. White Story’s branches use 
packaging made from reused and recycled 
paper or products certified by the Forest 
Stewardship Council (FSC), which ensures that 
the paper is obtained from properly managed 
commercial forests and not from natural forests.

 Their environmental care also applies to the 
back office management. White Story sorts its waste
and systematically manages its leftover food by 
donating it to projects that give food to those in 
need, while food scraps are composted into 
organic fertilizers.
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Healthy

 When it comes to safety measures for customers,
their attention to detail is no less impressive. In 
addition to basic equipment like a thermal scanner
and alcohol spray, each of White Story’s braches 
is equipped with an automatic payment system to
minimize contact between customers and the staff.
In addition, White Story has Shinkolite partitions 
installed, made from clear premium-grade 
ShinkoliteTM acrylic sheets, which offers strength, 
durability, visibility, and ease of disinfection, 
effectively protecting users from aerosol-borne 
pathogens when they are talking to each other.

 No matter when the COVID-19 pandemic ends,
the most important thing is to take care of yourself,
your family and staying healthy. When choosing 
your next meal, besides quality ingredients, 
don’t forget to look into the restaurant’s safety 
measures, choice of packaging, and waste 
management so that your meal is good not only 
for your health but also for the world.

For more information on clear ready-made 
ShinkoliteTM acrylic aerosol partitions, 
please contact:
Keerawan: 086-823-9555 or
Kitja: 062-594-5666 

ShinkoliteAcrylic 
www.shinkolite.co.th

For more information on all 10 White Story’s 
branches: 

@whitestory
thewhitestory
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 Mr. Tanawong Areeratchakul, President of 
Chemicals Business, SCG, revealed the progress
of the circular economy roadmap, “Chemicals 
Business has aligned our business practices 
with sustainable development where innovation 
and plastic recycling technologies are identified 
as key drivers. In 2021, our circular economy 
roadmap comprises four major areas:
1.Design for Recyclability, i.e., developing 
innovative plastic resins and solutions to enhance
recyclability while maintaining all of their physical 
properties.

 Chemicals Business, SCG, has set its circular economy roadmap 
in motion toward “Chemicals Business for Sustainability”. It has recently 
unveiled its chemical recycling technology that can turn post-consumer 
plastics into renewable feedstock for petrochemical plants. It has set out 
to start-up Thailand’s first demonstration plant to bring about a sustainable 
solution for post-consumer plastic management and harness renewable 
feedstock for its upstream petrochemical plants.

Chemicals 
Business, 
SCG, Unveils
Chemical
Recycling
Technology
that Turns Post-Consumer 
Plastics into Renewable 
Feedstock for Petrochemi-
cal Plants, Sets to Start-up 
Thailand’s First Demonstra-
tion Plant
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2. Post-consumer recycled resin (PCR) 
3. Chemical Recycling, i.e., production of 
renewable feedstock for the petrochemical 
industry
4. Development of bioplastics
 The roadmap covers an entire range of supply 
chain from plastic resin design, which aims to 
minimize resource usage yet maintaining the 
effectiveness of the material, to post-consumer 
plastic recycling with advanced technologies 
and innovations. 
 The roadmap’s latest progress is the development
of chemical recycling technology that turns post-
consumer plastics into renewable feedstock for 

virgin plastic resin production. The achievement 
is in line with the circular economy and 
sustainability goals. This advanced technology 
utilizes catalyst to promote energy saving and 
environmental friendliness for the recycling 
process, e.g., lower process temperature and 
will help improve Thailand’s domestic plastic 
waste management.  Chemicals Business has 
constructed Thailand’s first demonstration 
plant in its complex in Rayong. The demonstration 
plant will produce approximately 4,000 tons of 

renewable feedstock per year. The capacity 
expansion plan is at hand.
 For this development, Chemicals Business has
partnered with a technology startup to co-develop
the recycling technology and co-establish 
Circular Plas Co., Ltd. to operate plastic recycling 
business using chemical recycling process. 
A subsidiary of Chemicals Business, SCG, 
holds a 60% stake while the partner holds the 
remaining 40% stake.

Chemical Recycling

การคััดแยกและบดย่อย
SORTING & SHREDDING

กระบวนการ
CHEMICAL RECYCLING

พลาสติิกท่ี่�ใช้้แล้ว
POST-CONSUMER 
PLASTIC โรงงานปิิโติรเคัม่ี

RENEWABLE
FEEDSTOCK

พลาสติิกใหม่ี
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 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand 
hosted a talk entitled “Chambers of Commerce Join Forces to Drive 
Thailand’s Circular Economy towards Sustainability,” where they 
announced their intent to promote circular economy through the network of
provincial chambers of commerce and Young Entrepreneur Chamber of 
Commerce (YEC) to develop a sustainable business model through 
reduction of resource consumption, integrated waste management, and 
reduction of greenhouse gas emissions. The key strategies based on the 
circular economy principles are namely: 1) designing products to maximize 
reusability or recyclability, 2) reducing waste or achieving zero waste,
3) using raw materials with less environmental impact, and 4) implementing 
efficient integrated waste management systems. The action plan for the year
2021 will prioritize trade and service businesses along the coastlines in 23 
countries to mitigate impacts on the marine environment, promote sustainable
tourism, and bring new economic opportunities to business operators. 

TCC JOINS 
FORCES WITH 
CHAMBERS OF 
COMMERCE 
NATIONWIDE
AND DECLARES INTENT 
TO DRIVE BUSINESS
SUSTAINABILITY 
THROUGH THE CIRCULAR 
ECONOMY.

 Mr. Kalin Sarasin, Chairman of The Thai Chamber
of Commerce and Board of Trade of Thailand, 
remarked on the significance of circular economy 
on the business sector. “Focusing solely on 
economic development has led to social and 
environmental issues, such as inequality, droughts,
floods, and overflowing waste, which will eventually
come back and affect businesses. Circular 
economy advocates the optimization of resource 
efficiency and circulation to maximize economic 
value. Therefore, circular economy serves as 
an important and sustainable solution to our 
environmental problems. The Thai Chamber of 
Commerce, or TCC, thus strives to drive circular 
economy through its network of members which 
operate trade and service businesses in three 
key sector in the economic chains, namely trade 
and investment, agriculture and food, and tourism
and services. Currently, TCC has over 100,000 
members nationwide, consisting of both Thai 
and foreign business owners who are ready to 
cooperate with all relevant parties , such as 
government agencies, both central and local, 
private organizations, and civil societies. Models 
from various organizations will also be adopted 
and adjusted to suit each locality.”
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 “The government has announced a policy for 
a new economic model named Bio-Circular-Green
Economy (BCG), and I have been appointed 
as a member of the BCG Committee in charge of
tourism. We believe that circular economy will not
only reduce social and environmental impacts 
but also open up new economic opportunities, 
and are therefore very pleased to support this 
policy in the private sector,” added Kalin.
 Dr. Harald Link, Chairman of the Circular 
Economy Steering Committee, TCC, said that 
the traditional linear economy revolves around 
using resources and manufacturing products, 
which results in waste and, in turn, environmental 
problems. As such, there has been a shift towards
a new model, circular economy, which considers 
the value of resources throughout the products’ 
life and places emphasis on reusability and 
recyclability. The key strategies are emphasizing 
reusability and recyclability into product design 
and integrating waste management systems in 
production, which will enable businesses to operate
while having a positive impact on social and 
environmental issues and help reduce greenhouse
gas emissions, which are currently a global issue.

 Last year, the Circular Economy Steering 
Committee, TCC, held a circular economy workshop
to establish circular practices, which was attended
by representatives from the private sector, such 
as the Federation of Thai Industries, the Thai 
Bankers' Association, and TCC’s networks. 
“From the workshop, we have found that efforts 
to drive circular economy should focus on optimizing
the management of waste, especially food scraps
and plastics, which are generated in large amounts
in the downstream portion of the value chain, which
refers to trade and service businesses. To this end,
TCC has appointed the Circular Economy Steering
Committee, composed of representatives from 
both public and private sector, in order to fully 
realize the circular economy within its member 
organizations,” added Link.
 Mr. Sakchai Patiparnpreechavud, Consultant 
to the Circular Economy Steering Committee, 
said of 27.8 tons of waste generated in Thailand 
each year, only about 31% is recycled. This means
that the remaining waste could become marine 
debris and impact the marine ecosystem. Data 
of the Thailand Development Research Institute 
Foundation (TDRI) reveals that over 80% of marine 
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litter results from land activities and the heart of
the issue is human behaviors. Therefore, waste 
management at the source is key to keeping 
resources circulating within the system and 
preventing them from leaking out and affecting 
the environment. In response, TCC and the 
committee have joined hands to make marine 
debris management its top priority. As such, 
its 2021 plan will focus on promoting such 
initiatives in trade and service businesses in 23
coastal provinces, with the expectation that 
each province will have at least one model 
project that can be scaled up within the province.

change. It allows exchange of experience and 
helps participants see the connection between 
different components so as to take action and 
create change collaboratively. Last year, more 
than 80 young entrepreneurs participated in 
the program and pledged to apply the principles
of circular economy to their businesses and 
daily life, marking a promising beginning. This 
year, we will take part in the activity and continue
to strengthen the network,” said Mr. Kirati Assakul
- Member of the Circular Economy Steering 
Committee.
 “As a private organization with a nationwide 
network, TCC will take the role of the spearhead 
in encouraging trade and service business 
operators to adopt the circular economy 
principles and strengthening the network to 
produce tangible impacts in collaboration with 
the public sector, other private networks, and 
the general public. We believe that with the 
cooperation of all sectors, the sustainable 
development of Thailand based on circular 
economy principles will be successful,” Kalin 
concluded and reiterated the intent of the 
Circular Economy Steering Committee.

Last year, in collaboration with the Chaipattana 
Foundation, TCC also published Waste to Wealth,
a series of books that provides knowledge on 
waste management in a circular economy that 
can be adopted as a model, or adapted and 
expanded on.
 Ms. Salila Sihapan, member of the Circular 
Economy Steering Committee (Food Waste 
Management Working Group), stated that as 
there are a large number of tourism businesses 
and restaurants in Thailand, it is important to focus
on food waste, as food scraps generates green 
house gases and contributes to the global warming
issue. Therefore it is important to prioritize the 
improvement of infrastructures for food waste 
management in Thailand. “We focus on 
disseminating knowledge, fostering understanding,
and sharing practices, highlighting advantages 
that businesses will enjoy, such as reduced 
costs and new business opportunities.”
 Another key factor for implementing circular 
economy within TCC is the fostering of networks of
business operators who share the same passion 
through a learning process called Social Lab. 
“Social lab is a process for creating systemic 




