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

สวัสดีปใี หม่ 2563 คุณผูอ้ า่ นทุกท่านค่ะ เชือ่ ว่าแต่ละท่าน
คงได้เริม่ วางแผนเตรียมพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ กันไป
บ้างแล้ว All Around Plastics ฉบับนี้เราได้คัดสรรข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และเรื่องราว
ที่น่าสนใจจากวงการพลาสติกมาฝากคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
อีกเช่นเคย
คุณผูอ้ า่ นจะได้พบกับเทรนด์นวัตกรรมพลาสติกทีม่ งุ่ ไปสู่
ความยัง่ ยืนของโลก เริม่ ต้นกันที่ K 2019 งานแสดงนวัตกรรม
พลาสติกและยางทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ซึง่ ทัง้ เอสซีจแี ละบริษทั
ชัน้ น�าจากทัว่ โลกต่างน�าเสนอนวัตกรรมพลาสติกทีค่ ดิ ค้นวิจยั
และสร้างสรรค์ขนี้ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมอัปเดต
เทรนด์การออกแบบอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งตอบโจทย์ความยัง่ ยืน
ควบคูไ่ ปกับการสร้างประสบการณ์แก่ผใ้ ู ช้งานผ่านบทสัมภาษณ์
คุณคริส เลฟเทอรี่ นักออกแบบชื่อดัง
เราขอพาคุณผูอ้ า่ นไปเปิดมุมมองการใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจกับ Starboard แบรนด์ผผู้ ลิต
วินด์เซิรฟ์ และอุปกรณ์กฬี าทางน�า้ ระดับโลก ทีผ่ สานนวัตกรรม
เข้ากับวัสดุรไี ซเคิลจากขยะทะเลเพือ่ ใช้ในการผลิตสินค้าได้
อย่างตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังมีเรือ่ งราวการพัฒนา “ทุน่ กักขยะลอยน�า้ และหุน่ ยนต์เก็บขยะ
ลอยน�า้ 4.0” นวัตกรรมจากความร่วมมือของเอสซีจกี บั กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะใน
แหล่งน�า้ และลดปริมาณขยะทีไ่ หลลงสูท่ อ้ งทะเลไทย ปิดท้าย
ด้วยโครงการดี ๆ อย่าง “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่เอสซีจี
ร่วมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้แก่
ชุมชนในจังหวัดระยองเพือ่ การแก้ปญ
ั หาขยะทีอ่ ย่างยัง่ ยืน
ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้พลิกอ่าน
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเนือ้ หาทีน่ า� เสนอในฉบับนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้กบั การท�างาน
รวมถึงใช้ในชีวิตประจ�าวันของทุกท่านด้วย สุดท้ายนี้ขอให้
ปีใหม่นี้เป็นอีกปีที่ดีส�าหรับทุกท่านในการริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ให้กับทั้งตัวเอง ธุรกิจ และโลกของเรา

Dear readers, Happy New Year 2020 to all of you. We believe
you all have begun readying yourselves for the new challenges
for the coming year. As usual, this issue of All Around Plastics
is filled with insightful information and news for your business
operation, and wonderful stories from the plastics industry.
You’ll catch up with global trends regarding plastic innovations
for sustainability, starting with K 2019, the world’s no.1 trade fair
for plastics and rubber. SCG, along with leading companies
around the world unveiled their latest products designed with
Circular Economy principles. Next, read up on a new industrial
design trend, how user experience and sustainability intertwined
to meet up consumer’s demand, through the interview of Chris Lefteri,
an internationally recognized designer.
Explore how Starboard, world’s leading water sports
equipment manufacturer, applies the circular economy concept
in their business operation by making their products from recycled
ocean plastic to connect with environmentally conscious
consumers. Furthermore, the story of “SCG-DMCR Litter Traps
and SCG Smart Litter Trap 4.0”, highlights the collaboration
between SCG and the Department of Marine and Coastal
Resources (DMCR) to reduce the amount of waste entering
our oceans. Last but not least, “Waste-free Community,” a project
for sustainability,” is launched by SCG to educate households
in Rayong on segregating clean plastic waste.
Flip over to begin reading our inspiring stories, and many
more throughout this issue. We hope that the story we’ve
highlighted will be beneficial for your business and inspire you
to start applying circular economy principles in your work and
daily life. Wish you all have a fruitful and prosperous year ahead
that is full of opportunities to create new things for yourself,
your business, and our world.

Read All Around Plastics Online via
กองบรรณาธิการ
Editorial Team
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PASSION FOR
A BETTER WORLD:

Plastic Innovation for Sustainability at K 2019
นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K 2019
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งาน K 2019 ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่คนในอุตสาหกรรมให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นงานแสดงนวัตกรรมสินค้าพลาสติกและยางทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในโลกจัดขึน้ ทุก 3 ปี ณ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี โดยใน
ปีนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกรวมถึงองค์กรสถาบัน
ชั้นน�าระดับโลกกว่า 3,330 แห่งเข้าร่วมจัดแสดง ภายในงานเต็มไปด้วย
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 225,000 คนจาก 165 ประเทศ
หมุนเวียนเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจกัน
อย่างไม่ขาดสายตลอดระยะเวลา 8 วันของการจัดงาน
This year’s K 2019, the world’s largest plastic and rubber
expo held every 3 years, in, Dusseldorf, Germany brought together
over 3,300 exhibitors consisting of plastic businesses and the
world’s leading organizations and attracting over 225,000
visitors from 165 countries, who came to see latest innovations
and explore business opportunities throughout the five days
of the fair.
ประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้รบั ควำมสนใจจำกผูป้ ระกอบกำรทัว่ โลกก็คอื
พลาสติกเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Plastics for Sustainable
Development) ซึง่ เป็นหนึง่ ในธีมหลักของงำน K 2019 และยังเห็น
ได้อย่ำงชัดเจนจำกบูทของผู้เล่นรำยใหญ่ระดับโลกที่ต่ำงขนเอำ
นวัตกรรมทีเ่ ป็นกำรประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจมำจัดแสดง ไม่วำ่ จะเป็นกำรออกแบบวัสดุ กระบวนกำรผลิต
หรือสินค้ำปลำยทำงทีจ่ ะสำมำรถกลับมำรีไซเคิลได้ใหม่ เพือ่ ตอบโจทย์
ตลำดโลกทีเ่ น้นควำมยัง่ ยืน และสอดคล้องกับผลส�ำรวจของงำน
ทีเ่ รือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน ติดอันดับ 1 ใน 3 หัวข้อทีผ่ เู้ ข้ำร่วมงำน
ให้ควำมสนใจสูงสุด

A topic that entre-preneurs around the world focused on
was plastics for sustainable development, which was also
one of the core themes of K 2019. This was evident in the
innovations featured in the booths of many world-class
exhibitors, which applied the principles of circular economy
to material designs, manufacturing processes, and end-products
to improve recyclability and respond to global demands for
greater sustainability – a trend that is accentuated with a survey
conducted in the fair which showed that the circular economy
ranked among the top three topics of interest for visitors.
ในปีนธี้ รุ กิจเคมิคอลส์ เอสซีจไี ด้เข้ำร่วมเป็นผูจ้ ดั แสดงในงำน
อีกเช่นเคย โดยภำยในพืน้ ทีจ่ ดั แสดง เอสซีจไี ด้นำ� นวัตกรรมและ
เรือ่ งรำวต่ำง ๆ มำร้อยเรียงสือ่ สำรผ่ำนแนวคิด “Passion for a Better
World” แสดงถึงควำมมุง่ มัน่ ในกำรพัฒนำนวัตกรรมพลำสติกและ
โซลูชนั ต่ำง ๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมำส่งมอบแด่
ลูกค้ำเพื่อร่วมกันพัฒนำสินค้ำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรเพื่อ
สรรค์สร้ำงอนำคตของโลกทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ได้อย่ำงยัง่ ยืน และเป็นกำรแสดง
ควำมพร้อมและเปิดกว้ำงทีจ่ ะสร้ำงควำมร่วมมือใหม่ ๆ เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม ด้วยควำมเชือ่ มัน่ ว่ำ
ควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนจะเป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนสำมำรถปฏิบัติได้จริง
SCG is once again an exhibitor at this year’s event. The
company showcased various innovative products and stories,
all strung together under the overarching theme “Passion for
a Better World,” which highlights the company’s commitment
to delivering innovative plastic products and solutions in support
of the circular economy concept along with co-developing
new products with its partners to address needs in creating
a more sustainable world. SCG demonstrated at the event
its readiness and openness for new collaborations that would
lead to sustainable innovations – which is a key to making
circular economy possible.
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ส�ำหรับไฮไลท์สนิ ค้ำและบริกำรทีเ่ อสซีจนี ำ� มำจัดแสดงในครัง้ นี้
เป็นตัวอย่ำงนวัตกรรมทีส่ ำมำรถตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ได้ เช่น

เม็ดพลาสติกที่เน้นความทนทานเพื่อการใช้งาน
ที่ยาวนาน (durable plastic)
กำรท�ำให้วัสดุมีควำมทนทำน สำมำรถใช้งำนได้ยำวนำนขึ้น
เป็นอีกหนึง่ แนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยตัวอย่ำงสินค้ำในกลุม่ นีเ้ ช่น เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลนี คอม
พาวนด์สดี า� ส�าหรับท่อ PE112 เกรด SCG™ HDPE H112PC
ซึง่ คิดค้นและผลิตด้วยเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั กำรจดสิทธิบตั ร สำมำรถผลิต
ท่ออุตสำหกรรมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หนือกว่ำมำตรฐำนท่อ PE100 ทัว่ ไป
มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน เพรำะทนต่อกำรสึกกร่อนได้มำกกว่ำท่อ
PE100 ถึง 50% เหมำะส�ำหรับอุตสำหกรรมเหมืองแร่ และยังทนแรง
ดันได้มำกกว่ำ PE100 ถึง 10% จึงสำมำรถลดควำมหนำในกำรผลิต
ท่อก๊ำซและท่อส่งน�ำ้ ลงได้ และช่วยเพิม่ ปริมำณกำรขนส่งได้อกี ด้วย

The innovative products and services that were the
highlights of SCG Booth which are example of how the company
incorporated circular economy concepts included the
following:

Durable plastics
Improving the durability of materials and prolonging its
use is one way of incorporating the concept of circular economy
into the product development process. Examples include
products such as Black polyethylene compound PE112
– SCG™ HDPE H112PC
Developed and produced with SCG’s patented technology,
the compound is designed for the production of industrials pipes
and is superior to PE100 used in regular pipes. Pipes produced
with SCG™ HDPE H112PC have a longer lifespan compared
to those made with PE100 because they are 50% more resistant,
making them perfect for mining businesses. Additionally,
they are also 10% more resistant to pressure, which means
that the thickness of the pipe wall can be reduced, allowing
a greater volume of gas or water to be transferred.
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เม็ดพลาสติกเพื่อตอบโจทย์การรี ไซเคิลที่ง่ายขึ้น
(recycle friendly)
จำกควำมต้องกำรของตลำดที่จะท�ำให้บรรจุภัณฑ์พลำสติก
สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้ทั้งหมด เอสซีจีได้น�ำเสนอแนวคิด
นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท Mono Material ทีเ่ ป้นกำรพัฒนำ
ให้ ชั้ น ฟิ ล ์ ม ต่ ำ ง ๆ ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลำสติ ก ประเภทอ่ อ นตั ว
(Flexible Packaging) เป็นวัสดุชนิดเดียวกันทัง้ หมด โดยเอสซีจี
ท�ำกำรวิจยั พัฒนำสำรเพิม่ ประสิทธิภำพ CIERRA® - Barrier ทีม่ ี
คุณสมบัตชิ ว่ ยควบคุมกำรไหลผ่ำนของอำกำศ และควำมชืน้ ไม่ให้
ทะลุเข้ำไปในบรรจุภณ
ั ฑ์ ใช้ทดแทนกำรเคลือบฟิลม์ ด้วยชัน้ โลหะ
ท�ำให้บรรจุภัณฑ์สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้

นอกจำกนี้เอสซีจียังน�ำเสนอเม็ดพลำสติกประเภท PostConsumer Recycled Resin (PCR) ทีไ่ ด้คณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำน
คุณภำพยุโรป จึงมัน่ ใจในควำมสะอำด ปลอดภัย ไม่มกี ลิน่ และ
ยังคงคุณสมบัตหิ ลักได้เป็นอย่ำงดี เหมำะส�ำหรับกำรผลิตสินค้ำ
พลำสติกประเภทถุง ขวดบรรจุภัณฑ์สินค้ำอุปโภค และฝำขวด
น�้ำอัดลม เป็นต้น

Recycle-friendly plastic resins
In response to the demand for fully recyclable plastics,
SCG is introducing Mono-Material Packaging, where each film
layers in flexible packaging is made of the same material.
The company also developed CIERRA® - Barrier, an additive
that enhances barrier films, enabling them to prevent air and
moisture from permeating into the packaging. The innovation
eliminates the need for a metal coating between the layers and
thus makes the packaging fully recyclable.
Post-Consumer Recycled Resins (PCR) were also exhibited
within the booth. As they are produced to meet European
standards, consumers can be certain that they are clean, safe,
odorless, and able to retain all their core properties, making them
ideal for plastic bags, bottles for consumer products, and bottle
caps for carbonated beverages.
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เม็ดพลาสติกที่เน้นลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
(less materials use) แต่ยังคงคุณสมบัติ และ
ความแข็งแรงได้เหมือนเดิม
เอสซีจคี ดิ ค้น SMX™ Technology ซึง่ เป็นเทคโนโลยีกำรผลิต
เม็ดพลำสติกประเภทพอลิเอทิลนี เกรดพิเศษทีม่ คี วำมแข็งแรงมำกขึน้
ท�ำให้สำมำรถขึน้ รูปผลิตภัณฑ์พลำสติกให้บำงลง แต่ยงั คงควำม
แข็งแรงไว้ได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนกำรผลิตและไม่ตอ้ งปรับ
เครือ่ งจักร เทคโนโลยีนสี้ ำมำรถผลิตพอลิเอทิลนี ได้หลำกหลำยเกรด
ส�ำหรับหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้นกว่ำขีดจ�ำกัดเดิม
หนึง่ ในสินค้ำทีผ่ ลิตด้วยเทคโนโลยี SMX™ ทีม่ คี วามโดดเด่น
ก็คอื SMX™ 551BU เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลนี ส�าหรับถังบรรจุ
สารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) ทีม่ คี วำมแข็งแรงมำกขึน้ มีคำ่ ควำม
แข็งแรงของพอลิเมอร์ขณะหลอมตัวสูง (High Melt Strength)
จึงสำมำรถขึ้นรูปถังได้บำงลง ทั้งยังขึ้นรูปและควบคุมกำรผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ได้งำ่ ย ด้วยคุณสมบัตกิ ำรทนสำรเคมีและควำมแข็งแรง
ทีด่ เี ยีย่ ม ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพขนส่งเคลือ่ นย้ำยให้ปลอดภัยจำก
สำรเคมีรวั่ ไหล รวมถึงช่วยลดกำรใช้วสั ดุลง 10% (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
รูปแบบของถัง) จึงลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได้อีกด้วย
นอกจำกเม็ดพลำสติกคุณภำพสูงหลำกหลำยประเภทแล้ว
เอสซีจยี งั มีผเู้ ชีย่ วชำญหลำกหลำยแขนงทีค่ อยค้นหำโซลูชนั่ ใหม่ ๆ
มำบริกำรแบบครบวงจร ไม่วำ่ จะเป็นกำรเลือกสรรวัสดุทเี่ หมำะสม
และกำรพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
กำรออกแบบ และกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม ไปจนถึงกำรเชือ่ มโยง
เครือข่ำยทำงธุรกิจ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและ
เจ้ำของแบรนด์สินค้ำในกำรร่วมกันพัฒนำธุรกิจให้เติบโตไปได้
อย่ำงยั่งยืนเช่นเดียวกัน

แม้จะเป็นเพียงบำงส่วนของนวัตกรรมทีเ่ อสซีจภี มู ใิ จน�ำเสนอ
ในเวทีระดับโลก แต่สงิ่ ส�ำคัญไปกว่ำนัน้ คือ ควำมมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะ
ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ไปด้วยกันกับลูกค้ำ ผูข้ นึ้ รูปสินค้ำ และเจ้ำของ
แบรนด์สนิ ค้ำ เพิม่ ศักยภำพกำรแข่งขันด้วยนวัตกรรมและโซลูชนั่ ที่
ครบทุกมิติ สอดคล้องไปกับกำรดูแลสิง่ แวดล้อมและหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนทีเ่ อสซีจเี ชือ่ มัน่ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำมำปรับใช้กบั แนวทำง
กำรท�ำธุรกิจเพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นให้ทงั้ อุตสำหกรรมสำมำรถด�ำเนิน
ไปตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและมุง่ ไปสูค่ วำมยัง่ ยืนได้ เพือ่ ให้
โลกใบนี้ดีขึ้นต่อไปด้วยควำมร่วมมือของเรำทุกคน

Plastic resins with enhanced strength for
reduced material consumption
SMX™ Technology by SCG, has enabled the production
of polyethylene resins with improved strength, making it possible
to reduce the thickness of the product while retaining the same
level of strength without making any changes to the manufacturing
process or machinery. This technology can produce different
grades of polyethylene for different applications and enhance
the properties of the product.
One of the products created with SMX™ Technology is
SMX™ 551BU – a polyethylene resin for intermediate bulk
containers (IBC). Because of its high melt strength, the resin
makes it possible to reduce the thickness of the container
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“เนือ่ งจากเราเป็นบริษทั ผูจ้ ดั จำาหน่ายสินค้าเป็นหลัก เราได้เห็นว่าเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเป็นแนวคิดทีส่ ง่ ผลต่อลูกค้าอย่างมาก เราจึงพยายามช่วยให้คาำ แนะนำา
ด้านวัสดุรี ไซเคิล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
นอกจากนัน้ เรายังพยายามร่วมมือกับลูกค้าเพือ่ สร้างมาตรการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและนำาไปปฏิบัติจริง”
“As we are more of a distributor company, we see that circular
economy really affects our clients. We are helping them with guidance
for recycled materials, the impact on environment and climate change.
We try to collaborate with all clients to take some measure for the
circular economy and to make it in practice.”
เปาโล ดินิส
เจ้าของ มิเบปา

walls and allows for easier molding and production control.
Its excellent chemical resistance and strength prevents leakage
and increases safety when transferring chemicals. By consuming
10% less material (depending on the model), less carbon dioxide
is released in the production of these tanks as well.
Apart from high-quality plastic resins, SCG also has
experts in many other fields, who are continuously seeking
new solutions in order to deliver a full range of services, from
material selection, product formulation, product development,
product design,engineering design and business networking,
to meet the needs of our customers as along with achieving
mutual business growth sustainably.
We are proud to have presented these products, which are
only a fraction of our innovations, on a world stage. However,
what is more important is our commitment to co-develop products
with our customers, converters, and brand owners, using
our comprehensive range of innovations and solutions to increase
our competitive capacity, while also protecting the environment
and advocating the circular economy concept – a model that
we believe in and strive to apply to our business practices and
act as a catalyst for a shift towards circularity across the industry
and achieve sustainability for a better world together.

Paulo Dinis
Owner Mibepa

“ในฐานะบริษทั ทีท่ าำ งานเกีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์และเป็นผูจ้ ดั จำาหน่ายพอลิเมอร์
เรามีบทบาทสำาคัญด้านความยัง่ ยืน เราจึงกำาลังพิจารณาโครงการรีไซเคิลพลาสติก
ประเภทPET อีกทั้งยังได้เริ่มลงทุนด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเก็บวัสดุคืนแล้ว
นับเป็นโจทย์หลักของเราในแอฟริกา ผมมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาแล้วแนวโน้มจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้ นอกจากนั้น เรายังเริ่มดำาเนินการแบบเดียวกันกับ
พอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิเอทิลีน (PE) ด้วย เราได้ลงทุนทั้งเงินและเวลา
เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนในตลาดของเราเนือ่ งจากเราเชือ่ ว่าเราต้องตอบแทนชุมชน”
“As a company involve in packaging and a polymer distributor,
we have a role to play in sustainability. We are looking at various projects
in terms of PET recycling. We’ve already started the investment in
getting the supply chain of collection as a main challenge in Africa.
I’m sure when it’s time to come, there’s a lot of change in that
direction. We are doing that for PP and PE as well. We’ve invested
a lot of time and money for sustainability in the markets that we
are operating because we believe we owe the communities.”
วิชัย กวิชวาร์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ ซาร่า

Vijay Kavishwar
COO SARA

สแกน QR Code เพื่อรับชมวีดีโอ
Scan QR Code to watch VDO
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INNOVATION | เปิดโลกนวัตกรรม

SMX™ 551BU:
Innovative, eco-friendly plastic resin for the circular economy

SMX™ 551BU นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก
ตอบโจทย์ Circular Economy
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จากนวั ต กรรมไฮไลท์ ข องธุ ร กิ จ
เคมิคอลส์ เอสซีจี ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา
อย่าง SMX™ Technology ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการพัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติก
ประเภท HDPE (High Density Polyethylene) ให้มคี ณ
ุ สมบัตแิ ข็งแรงขึน้ กว่าเดิม
ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของสินค้า
บนแนวคิดทีส่ อดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หรือ Circular Economy โดย
ความแข็งแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ น�าไปสูก่ ารลด
ปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกให้นอ้ ยลงได้
โดยที่ สิ น ค้ า ยั ง คงคุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กล
(Mechanical properties) ได้ดเี ทียบเท่าเดิม
Standing out among the highlighted
products of Chemicals Business,
SCG in the past few years is SMX™
Technology, which has enabled the
development and manufacturing of
stronger HDPE (High Density
Polyethylene). Thanks to their improved
strength, plastic resins developed
with this technology can better meet
product specifications, and less
material is required to achieve the same
mechanical properties, which supports
the circular economy.

นัน่ เท่ำกับว่ำเม็ดพลำสติกทีพ่ ฒ
ั นำให้มคี วำมแข็งแรงขึน้ นัน้
สำมำรถรองรับคุณสมบัตกิ ำรใช้งำนของสินค้ำได้หลำกหลำยรูปแบบ
และหนึ่งในนั้นคือ เม็ดพลำสติก HDPE เกรด SMX™ 551BU
ส�ำหรับผลิตถังบรรจุสำรเคมีอตุ สำหกรรมขนำดใหญ่ 1,000 ลิตร
หรือ IBC (Intermediate Bulk Container) ซึ่งเป็นถังพลำสติก
ส�ำหรับบรรจุสำรเคมีที่ไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ หรือสำรเคมีที่มี
ฤทธิ์รุนแรง เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก
เป็นต้น โดยถัง IBC สำมำรถเรียงซ้อนได้หลำยชัน้ และเคลือ่ นย้ำย
ได้ดว้ ย forklift ท�ำให้นยิ มใช้ในโรงงำนระดับอุตสำหกรรมขนำดใหญ่

One of the plastic resins made possible by this innovative
technology is SMX™ 551BU, a HDPE resin developed for
the manufacturing of industrial-grade 1000-liter intermediate
bulk containers (IBC), which are mostly used to transfer highly
reactive or corrosive chemicals, such as hydrogen peroxide
and hydrochloric acid. These tanks can also be stacked and
moved with forklifts, leading to their widespread use in large
industrial plants.
คุณสมบัตหิ ลักของบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับสำรเคมีจำ� พวกนี้ วัสดุ
พลำสติกทีใ่ ช้จะต้องมีควำมทนทำนต่อสำรเคมีทบี่ รรจุ ไม่ถกู กัดกร่อน
และมีควำมแข็งแรง ไม่ทำ� ให้บรรจุภณ
ั ฑ์รวั่ ซึมหรือแตกหักระหว่ำง
กำรใช้งำน กำรขนย้ำย หรือกำรวำงเรียงซ้อนกัน เพรำะนัน่ หมำยถึง
ควำมเสียหำยร้ำยแรงที่อำจเกิดขึ้นทั้งเรื่องของควำมปลอดภัย
ของคนท�ำงำน ทรัพย์สินของอุตสำหกรรม รวมถึงชื่อเสียงของ
บริษทั หำกกำรด�ำเนินงำนทีไ่ ม่ปลอดภัย นัน่ ท�ำให้กำรพัฒนำเม็ด
พลำสติกต้องตอบโจทย์ทงั้ เรือ่ งกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรตำมหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยยังคงรักษำคุณสมบัติทำงกำยภำพ
(Basic properties) ของกำรใช้งำนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบเดิมเอำไว้ได้
อย่ำงครบถ้วน
As such, the plastic for IBC manufacturing must enable
these tanks to withstand corrosion and make them strong
enough that they do not leak or crack when moved or stacked,
which could lead to injuries and damage not only to the
company’s employees and properties but also to its reputation
regarding its safety standard. As they have to be maintained
to meet the specifications, these basic properties add
another layer of complexity to any attempt to develop a plastic
resin that reduces material consumption.
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เม็ดพลำสติก SMX™ 551BU ส�ำหรับถังบรรจุสำรเคมีขนำดใหญ่
ออกแบบมำให้สำมำรถขึน้ รูปตัวถังได้บำงลง ลดน�ำ้ หนักโดยรวม
ของถังได้ประมำณ 10% ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะกำรออกแบบถัง
ท�ำให้ลดปริมำณกำรใช้งำนเม็ดพลำสติกลงได้ โดยยังคงให้กำร
ปกป้องและขนส่งสำรเคมีได้ดเี ช่นเดิม อีกทัง้ คุณสมบัตขิ องเม็ด
พลำสติกที่มีค่ำควำมแข็งแรงของพอลิเมอร์ขณะหลอมตัวสูง
(High Melt Strength) ท�ำให้สำมำรถขึน้ รูปและควบคุมกำรผลิต
ได้งำ่ ย ลดกำรใช้พลังงำนในกระบวนกำรผลิตลง และด้วยน�ำ้ หนัก
ที่เบำลงจึงท�ำให้กำรขนส่งใช้พลังงำนลดลงอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้
สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
ต่อเนื่องไปสู่กำรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกตลอดกระบวนกำร
Depending on the design of the IBC, SMX™ 551BU
makes it possible produce a tank with a thinner wall and around
10% reduced weight, while maintaining product performance.
Thanks to its high melt strength, the innovative plastic resin
has easy processing allowing good thickness distribution

and energy consumption reduction. In addition, the transportation
of lightweight IBCs produced with this resin takes less energy
and releases less carbon dioxide, making them truly eco-friendly
throughout their life cycle.
กำรพัฒนำเม็ดพลำสติก HDPE SMX™ 551BU ในครั้งนี้
เอสซีจีได้ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดกับบริษัทผู้ขึ้นรูปถังบรรจุ
สำรเคมีชั้นน�ำระดับโลก ได้แก่ SCHUTZ และ PACK DELTA
ในกำรวิเครำะห์หำควำมต้องกำรในกำรใช้งำนสินค้ำและแปลง
มำเป็นคุณสมบัติของเม็ดพลำสติกที่ตอบโจทย์ เพื่อให้สำมำรถ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ IBC ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ผลิต
และผูใ้ ช้งำนปลำยทำง และร่วมกันทดสอบเพือ่ ให้ผำ่ นมำตรฐำน UN
หรือมำตรฐำนส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำอันตรำย เพือ่ ประทับลงบน
บรรจุภัณฑ์ก่อนน�ำไปบรรจุสำรเคมี และส่งออกไปจ�ำหน่ำยยัง
ต่ำงประเทศต่อไป
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In the development of HDPE SMX™ 551BU, SCG
worked closely with two world-class bulk container producers,
Schutz and Pack Delta, to pinpoint usage needs and convert
them into corresponding properties that the resin needed to
have to produce IBCs that would meet the needs of both
manufacturers and end-users. In addition, tests were conducted
to ensure that the resin met the UN Mark Certification for
Packaging of Dangerous Goods (UN standards) so that a label
could be put on the container and exported for sale.
กำรใช้เทคโนโลยี SMX™ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
เคมิคอลส์ เอสซีจี จึงเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เรื่อง
คุณภำพสินค้ำทีม่ ำพร้อมกับกำรสร้ำงควำมคุม้ ค่ำในกำรบริหำร
จัดกำรวัตถุดิบและต้นทุนกำรด�ำเนินงำนให้แก่อุตสำหกรรม
พลำสติก และเป็นแนวทำงปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องตำมหลัก Circular
Economy อย่ำงครบวงจรตัง้ แต่ผผู้ ลิต ผูข้ นึ้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์ ไปจนถึง
ผูใ้ ช้งำนปลำยทำง น�ำไปสูค่ วำมยัง่ ยืนของธุรกิจ และสิง่ แวดล้อม
Thanks to SMX™ Technology, the Chemicals Business,
SCG, has successfully innovated a product that not only
reduces costs for the plastic industry but also enhances resource
maximization throughout the supply chain, from raw material
producers and product manufacturers to end-users, which
is in line with the principle of circular economy and will lead
to business and environmental sustainability.

มาตรฐาน UN (UN Recommendation on the Transport of
Dangerous Goods) เป็นมาตรฐานรับรองส�าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
บรรจุสนิ ค้าอันตราย โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ทจี่ ะผ่านมาตรฐาน UN ได้ จะต้อง
ท�าการทดสอบคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• Drop Test ทดสอบความต้านทานต่อการตก ด้วยการน�าถังไปแช่เย็น
ทีอ่ ุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส แล้วโยนลงจากความสูง 1.6-1.8 เมตร
โดยที่ตัวพลาสติกต้องไม่แตกไม่รั่ว
• Leak Test ทดสอบคุณสมบัตปิ อ้ งกันการรัว่ ซึม ด้วยการอัดลมเข้าไป
ในถัง และตรวจว่ามีการลมรั่วออกจากตัวถังหรือไม่
• Pressure Test ทดสอบความต้านทานความดัน ด้วยการอัดลม
แรงดันสูงเป็นเวลา 10 นาที ตัวถังพลาสติกบวมได้แต่ห้ามแตก
• Vibration Test ทดสอบความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน ด้วย
การสัน่ ตัวถังด้วยความถี่ 760 รอบต่อนาที ห้ามมีจดุ รัว่ ซึมของตัวถัง
• Stacking Test ทดสอบการซ้อนชัน้ ด้วยการซ้อนถังขึน้ ไปทีค่ วามสูง
3 เมตร โดยตัวถังห้ามเปลี่ยนรูปหรือเสียรูป

The UN Mark Certification for Packaging of Dangerous
Goods specify that the following tests must be passed for
a product to meet satisfactory safety standards.
• Drop Test: The container, refrigerated to -18 °C, must be able
to withstand a 1.6-1.8 m. drop without leaking.
• Leak Test: The container must not show any leakage
when air is pumped into it.
• Pressure Test: The container may warp but must not burst
when exposed to air pressure for 10 minutes.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี smx@scg.com
For more information, please email us at smx@scg.com

สแกน QR Code เพื่อรับชมวีดีโอ
Scan QR Code to watch VDO

• Vibration Test: The container must not show any leakage
when subjected to vibration at 760 rpm.
• Stacking Test: The container must be able to retain its original
shape when stacked on top with containers at 3 meter height.
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INTERVIEW | เจาะใจคนเด่น

STARBOARD’s
Journey Towards
Sustainability
STARBOARD กับการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
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การพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน หรือ Sustainable Development เป็น
เรือ่ งทีส่ ามารถเริม่ และปลูกฝังได้ในจิตใจของทุกคน รวมทัง้ การน�าไปใช้กบั
การด�าเนินธุรกิจทุกประเภท เพียงคุณมีแนวคิดเริม่ ต้นทีอ่ ยากจะลงมือท�า
คุณย่อมพร้อมทีจ่ ะออกเดินทางตามหาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ และพร้อมเป็นต้นแบบเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
การขับเคลือ่ นกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ ได้จริง
All Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสเวน รัสมุสเซ่น
Chief Innovator แห่ง Starboard แบรนด์ผลิตภัณฑ์กฬี าทางน�า้ ประเภท
เซิรฟ์ บอร์ด เขาคือผูท้ หี่ ลงใหลในกีฬาเซิรฟ์ บอร์ดตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั จนได้มี
โอกาสเข้าสู่การเป็นนักกีฬาวินด์เซิร์ฟผู้ชนะรางวัลระดับโลกอย่าง
Mistral Worlds ในปี 1983 และเป็นผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ Starboard ขึน้ ในปี
1994 ความผูกพันกับสายน�า้ นีก้ ลายเป็น passion และส่วนส�าคัญในชีวติ
ของเขา
“ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนที่เกี่ยวน�้า อย่างเช่น การเล่น
แพดเดิลบอร์ดทีเ่ หมือนกับการยืนอยูบ่ นผืนน�า้ คุณจะได้เคลือ่ นตัว
ไปตามจังหวะของสายน�า้ ดืม่ ด�า่ บรรยากาศรอบด้าน มันเหมือน
การท�าสมาธิ ช่วยให้คณ
ุ ได้เกิดไอเดียอะไรหลาย ๆ อย่าง นัน่ เป็น
ช่วงเวลาทีม่ คี า่ มากส�าหรับผม” จากธุรกิจการผลิตอุปกรณ์กฬี าทางน�า้
บวกกับการตระหนักถึงทรัพยากรที่มีแต่จะหมดไปของโลกใบนี้
ท�าให้เขาออกตามหานวัตกรรมทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นธุรกิจไปพร้อมกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
“เพราะเรามีโลกอยู่แค่ใบเดียว และเป็นหน้าที่ของเรา
ทุกคนทีต่ อ้ งรักษาโลกใบนีไ้ ว้ ทีผ่ า่ นมามนุษย์เราได้ใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ของโลกหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่คนส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้คดิ ว่าจะ
เกิดผลอะไรขึน้ ในอีกร้อยหรือพันปีขา้ งหน้าถ้ายังคงใช้ทรัพยากร
กันอย่างทุกวันนี้ เราจึงต้องการเน้นย�า้ ในเรือ่ งวิธกี ารใช้ทรัพยากร
ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้” ความตระหนักนีท้ า� ให้เขาได้นา� เอา
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนการท�างานขององค์กร

Sustainable development is not only a mindset that can be
cultivated in everyone but also a practice that can be applied to
all kinds of business. It is also a journey that any company can
take as long as it is truly committed to pursuing fresh ideas and
innovations, leading by example, inspiring others, and championing
activities that help make sustainable development a reality.
All Around Plastics sat down with Svein Rasmussen, Chief
Innovator of Starboard – a water sport and surfboard manufacturer.
Rasmussen found his passion in surfboarding from a young age,
he became a world-class athlete, winning the 1983 edition of
Mistral Worlds competition, and started Starboard in 1994.
It is therefore not at all an overstatement to say that water is
a driving force and plays a significant role in his life.
“I love all kinds of watersports. When you go paddle boarding,
for example, you’re standing on the water. You can move to
the rhythm of the waves and take in everything around you.
It’s like meditation and can give you a lot of ideas. They are
moments of great value for me.” As a watersport equipment
maker who is acutely aware of the ever-depleting resources of
our planet, Rasmussen has embarked on a quest for innovations
that will both drive his business and improve the environment.
“We have only this one planet, and saving it is everybody’s
duty. We have been extracting resources from the world way
too fast, and most people have not figured out what the
consequences will be in the next 100 or 1,000 years. Therefore,
we need to put more emphasis on how to optimize resource
utilization.” It is this realization that has inspired him to adopt
the circular economy as a guiding principle in steering his
business.
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Circular Economy สูว่ ิธีการท�างานของ Starboard
“เราจะต้องเปลีย่ นการท�างานทัง้ ในด้านวัสดุและการน�า
นวัตกรรมมาใช้ โดยเริ่มต้นจากการรีไซเคิล และใช้วัสดุให้
คุม้ ค่าตามคุณสมบัตขิ องมัน วัสดุบางประเภทอาจจะใช้งานได้
ถึงร้อยครัง้ หรือพันครัง้ ซึง่ ต้องเริม่ จากการสร้างความเข้าใจในเรือ่ ง
ความยัง่ ยืนก่อน เพือ่ น�าไปสูก่ ารท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ”
การประยุกต์องค์ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าสู่
กระบวนการท�างานของ Starboard เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนใน
การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งโครงการเพื่อสังคม
ล้วนมีจดุ เริม่ ต้นเดียวกันคือเรือ่ งความยัง่ ยืน คุณสเวน ให้ความส�าคัญ
กับเรือ่ งวัสดุเป็นอย่างมาก นัน่ ท�าให้เขาออกค้นหาว่า วัสดุทผี่ า่ น
การใช้งานแล้วแต่ละชนิดจะสามารถน�ามาชุบชีวติ เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานใหม่อย่างมีคุณค่าสูงสุดได้อย่างไรบ้าง

“ที่ Starboard เราเริม่ ตัง้ แต่ศกึ ษาตัวสินค้าของเราว่าสามารถ
จะใช้วตั ถุดบิ ทีส่ ามารถใช้แล้วทดแทนได้ (Renewable resource)
ได้ไหม ใช้สยี อ้ มจากธรรมชาติได้ไหม ใช้วสั ดุรไี ซเคิลได้ไหม โดยเฉพาะ
พลาสติกทีเ่ ราต้องน�ามาใช้ในการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์หลายประเภท
เรามองหาวัตถุดบิ ทางเลือกต่าง ๆ อย่าง Bio Resin หรือ การน�าเอา
วัสดุรไี ซเคิลมาผสม ยกตัวอย่างเช่น กระเป๋าใส่เซิรฟ์ บอร์ดของเรา
ทุกใบล้วนมีส่วนผสมของเส้นใยที่ท�ามาจากการรีไซเคิลขวดน�้า
พลาสติกหรือสิง่ ทอประเภท PET เป็นการน�าคุณสมบัตขิ องพลาสติก
กลับมาใช้งานให้ได้อายุยนื ยาวมากขึน้ ก็คอื การมองหาโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ จากวัสดุรไี ซเคิลเพือ่ สร้างคุณประโยชน์สงู สุด
ให้กบั วัสดุ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิ้ ใหม่ทตี่ อบการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภค”
“กิจกรรมเรื่องรีไซเคิลของเราที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด
คือความร่วมมือกับ DSM ในการเก็บเศษแหอวนขึน้ มาจากชายฝัง่
และทะเลของอินเดีย น�ามาท�าความสะอาดแล้วผลิตออกมาเป็น
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The principle of circular economy has been integrated into
the work process of Starboard to drive its product development
and projects for society, which are all rooted in the idea of
sustainability. Recognizing the paramount importance of material,
Rasmussen constantly explores how he can breathe life back
into each post-consumer material and maximize its use.

วัตถุดิบเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และน�ามา Upcycle โดยการเติม
ไฟเบอร์กลาสเข้าไปเพือ่ เพิม่ คุณสมบัตขิ องพลาสติกให้เหมาะกับ
รูปแบบการใช้งานซึง่ ท�าให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึน้ ถือเป็นการดึงเอา
คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ พลาสติกออกมาใช้ได้อย่างเต็มทีท่ า� ให้เพิม่ อายุ
การใช้งาน โดย Starboard ได้นา� มาขึน้ รูปเป็นสินค้าชิน้ ใหม่ ได้แก่
อุปกรณ์สบู ลม กล่อง ฟินติดเซิรฟ์ บอร์ด และอีกหลายส่วนของบอร์ด”

How Starboard puts circular economy to practice
“We need to change how we work, both in terms of materials
and innovation, beginning with recycling and taking advantage
of the properties of each material. Some materials can be reused
hundreds or thousands of time. We need to begin with fostering
an understanding of sustainability, which will enable us to
work more efficiently.”

“At Starboard, we start by looking at our products and
determining which raw materials can be obtained from
renewable sources. Can we find natural dye and paint?
Can we increase our recycled content? This is especially true
with plastics, for which we try to look for alternative materials,
such as bio-resins, or incorporate recycled materials. For instance,
all of our surfboard bags are made from recycled plastic bottles
or PET-based textiles, allowing us to get more longevity out
of these plastic materials. This is how we look for opportunities
to develop new products that maximizes the use of recycled
materials while also answering the lifestyle needs of consumers.
“Our most successful recycling initiative is a program in
collaboration with DSM, in which we collect fishnets off the
coastlines of India, clean them, and turned them into pellets.
The material is then upcycled with the addition of fiberglass to
achieve required properties for different applications, improved
its properties and maximizing its useful life. These enhanced
pellets are then injection-molded into different products, such
as pumps, boxes, fins, and other components of the surfboard.”
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จากวัสดุรีไซเคิล ถึงมือผู้บริโภค
“สิง่ ส�าคัญเมือ่ ผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผูบ้ ริโภค คือการแบ่งปันเรือ่ งราว
ให้พวกเขาได้ทราบว่า วัตถุดบิ ของสินค้าชิน้ นีม้ ที มี่ าจากอะไร ถึงแม้
รูปลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือน ๆ กัน เราก็จะใช้โลโก้ในการสือ่ สาร
ว่าแท้จริงแล้วสินค้าชิน้ นีม้ ที มี่ าทัง้ จากวัสดุรไี ซเคิล อัพไซเคิล หรือ
มาจากวัสดุเหลือใช้ประเภทใดบ้าง”

“เมื่อผู้บริโภคได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ความพิเศษคือเขาจะได้รับรู้
เรือ่ งราวเบือ้ งหลังของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเหล่านี้ ยกตัวอย่างถ้าเขา
รูว้ า่ สินค้าชิน้ นีผ้ ลิตมาจากแหอวนซึง่ เก็บขึน้ มาจากขยะในท้องทะเล
ผูบ้ ริโภคจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความมีสว่ นร่วมกับเรือ่ งราวดี ๆ เหล่านีเ้ มือ่ ได้เป็น
เจ้าของสินค้า ได้ใช้งาน และอยากบอกเล่าต่อให้กบั เพือ่ นฝูงฟัง”

นัน่ เป็นทีม่ าของป้ายฉลากสินค้าทีท่ า� เหมือนกับฉลากคุณค่า
ทางสารอาหารทีต่ ดิ อยูบ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร หากแต่เปลีย่ นจาก
ส่วนประกอบของอาหารมาเป็นสัดส่วนของวัสดุรไี ซเคิล หรือปริมาณ
คาร์บอนที่การผลิตสินค้านี้ช่วยลดไปได้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความตระหนักว่าผูบ้ ริโภคเองก็สามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้มีความอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน

“ในกลุม่ ผูบ้ ริโภคปัจจุบนั เราจะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
รีไซเคิลเป็นสินค้าระดับลักชัวรี่ในรูปแบบใหม่ ผู้คนอยากได้ของ
ชิ้นพิเศษ ข้าวของที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของมันต่อไปได้
หน้าทีข่ องเราจึงเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รไี ซเคิลเหล่านีใ้ ห้สวยงาม
ดึงดูดใจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล”
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Delivering recycled materials to consumers
“When it comes to customers, it is important to educate
them on what these materials are. Because they look the same,
we have logos on the products to show that they are recycled
or upcycled and indicate where the materials came from.”
These logos are very much like nutrition labels on food
packages, only that the list of nutrients is replaced with the
composition of the recycled content or the amount of carbon
offset. This initiative is intended to make consumers aware that
they can make a difference and contribute to the world’s
sustainability.

“When consumers see this, the special thing is that they
will learn that there is a story behind the product or the material.
For instance, if you can show them that this product was a fishing
net brought up from the ocean, it becomes a good story
that they want to become a part of and talk about. They would
want to purchase that product and share the story with their friends.”
“We can see that products from recycled materials are
emerging as luxury items for consumers today. People want to
purchase something special that they can talk about. It is
our job to create recycled products that are not only attractive
but also restore value to recycled materials.”

20

‘พันธมิตร’ กุญแจส�าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน
“สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ทีท่ า� ให้ผมเชือ่ ว่าเราจะสามารถท�าเรือ่ งเหล่านี้
ได้ดีนั่นก็คือ พันธมิตร อย่างที่ทราบว่าเราเป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ
บริษทั หนึง่ ในโลกนีย้ งั มีไอเดีย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มากมาย เราจึงต้องสร้างพันธมิตร เรียนรูแ้ ละเข้าไปมีสว่ นร่วมกับ
องค์กร NGOs หรือแม้แต่สตาร์ทอัพที่จะช่วยสนับสนุนสิ่งที่เรา
ก�าลังท�าอยูใ่ ห้เกิดขึน้ ได้ ตัวอย่างเช่น การทีเ่ ราได้รว่ มงานกับพาร์ลยี ์
(Parley) องค์กรเพือ่ สิง่ แวดล้อมในการร่วมกันคิดค้นวัสดุสา� หรับ
อุปกรณ์เซิร์ฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้แลกเปลี่ยนกันทั้ง
เรือ่ งวัสดุ การวิจยั และพัฒนา การทดลองใช้งาน การทดสอบ ไปจนถึง
เรื่องการตลาด”
ปัจจุบันทาง Starboard เองได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเอสซีจี
ผ่านการลงนามความร่วมมือในโครงการ ‘Collaboration for
Sustainable Future’ โดยมุง่ เน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัสดุที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมทีช่ ว่ ยลดสภาวะโลกร้อน
เช่น การปลูกป่าชายเลน เพือ่ เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ตลอดจน

การสร้างความตระหนักรูแ้ ละปลูกฝังพฤติกรรมเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าให้กับเยาวชน
“ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนกับการเดินทางครั้งใหม่ของเราที่จะได้
ร่วมงานกันในหลายส่วน และที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือ เราอยู่ใน
ประเทศไทยเหมือนกัน จึงเป็นเรือ่ งง่ายขึน้ ส�าหรับการท�างานร่วมกัน
และเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น”
คุณสเวนได้ทงิ้ ท้ายถึงการสร้างโลกใบนี้ทยี่ ั่งยืนว่าเป็นเรื่องที่
ทุกคนก็ทา� ได้ “สิง่ ทีเ่ ราต้องเรียนรูใ้ นทุกวันนี้ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายตัวเรา
เองทีก่ า� ลังจะเดินหน้าต่อไปอีกสิบหรือยีส่ บิ ปีขา้ งหน้า เริม่ ลงมือท�า
ก่อนที่มันจะสายเกินไป นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องคิดถึงในขณะนี้
ซึง่ ก็เป็นสิง่ เดียวกันกับที่ Starboard ตระหนักถึง นัน่ คือการสนับสนุน
ให้ผคู้ นและองค์กรเข้าใจเรือ่ งความยัง่ ยืนอย่างจ�าเป็นเร่งด่วน
และเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั นี้ แค่การลดคาร์บอนฟุตปริน๊ ท์ยงั ไม่เพียงพอ
ทุกองค์กรสามารถเป็นองค์กร Climate Positive ได้ (ก�าจัดก๊าซ
เรือนกระจกออกจากบรรยากาศมากกว่าที่ปล่อย) โดยใช้เวลา
เพียงไม่กี่ปี ถ้าพวกเขาต้องการลงมือท�าจริง ๆ”
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Partnership: The key to circular economy
“The most important thing I believe we have been able to
work on is partnership. As you know, we’re a small company.
There are such a huge number of NGOs and startups that
are working on different concepts, ideas, and technologies.
We try to see who we can somehow partner up with, learn from,
and engage with. For example, we are lucky enough to have
started a collaboration with the environmental organization,
Parley, in which we create eco-friendly materials for surfing
equipment and share our knowledge on materials, research and
development, product trials, testing, and marketing.”
Through the Collaboration for Sustainable Future Project,
Starboard and SCG have struck a new partnership that
focuses on three main areas, namely the development of
eco-friendly materials, the promotion of actions against global
warming, such as carbon sequestration by mangrove forests,
and the cultivation of resource consciousness in youth.
“This marks a new journey, and the partnership with SCG
is very special in that it goes on so many different levels.
What’s really exciting is also that we are in the same country,

so it is much easier to collaborate. This is the prime environment
for collaboration.”
As a final note, Rasmussen stressed that everybody
could contribute to a more sustainable world. “Our main lesson
today is that we have a huge challenge and we need to act
quickly. If we sit and wait for 10 or 20 years, it will be too late.
When ideas come, we need to see if they can be implemented
within a couple of years. That’s the way we need to think now,
and that’s the way Starboard thinks. The main thing we can do
is make people and organizations understand that it is all about
accelerating sustainability programs. Reduction of carbon
footprints alone is not enough. Every organization can become
climate positive within a year or two if they take climate change
seriously.”

ชมวีดีโอสัมภาษณ์
และอ่านบทความออนไลน์
Watch interview vdo
and read online articles
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BUILDING SUCCESS TOGETHER | ก้าวสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

INNOVATIVE SOLUTIONS
TO MARINE DEBRIS:
Collaboration for a Sustainable World
“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน
จากข้อมูลปี 2561 ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศทีจ่ ดั การขยะ
ไม่ถกู ต้องและปล่อยขยะพลาสติกลงสูท่ ะเลมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก
และ 80% ของขยะทะเลทัง้ หมดมาจากกิจกรรมบนบกทีเ่ กิดจากชีวติ
ประจ�า วันของพวกเราทุกคน เหล่านี้เป็นอีกส่วนที่สร้างความวิตก
ถึงปัญหาในการจัดการขยะทีข่ าดประสิทธิภาพ นอกจากปัญหาขยะ

ในทะเลจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล สัตว์นา�้ น้อยใหญ่ และแนว
ปะการังแล้ว ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในมิตทิ งั้ ทางสังคม เศรษฐกิจ
สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว
ปัญหาขยะในทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนทุกคนเลย
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According to a 2018 report, Thailand was ranked among
the top countries with poor waste management that released
the largest amount of plastic waste into the ocean. With 80%
of marine debris coming from our daily activities on land,
it is clear that inefficient waste management should be our
main concern. These plastics not only directly affect marine
ecosystems, sea life, and coral reefs but also have a widespread
impact on society, the economy, sanitation, and the quality
of life. As such, trash that makes its way to the sea is a problem
that is relevant to everyone.

โสภณทองดี

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

SoponThongdee

Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources
(DMCR), the Ministry of Natural Resources and Environment

Speaking of the marine debris problem in Thailand and its
repercussions, Sopon Thongdee, Director-General of the
Department of Marine and Coastal Resources (DMCR),
the Ministry of Natural Resources and Environment, said,
“Marine litter has created devastating impacts in various areas.
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ทุ่นดักขยะของทช. DMCR Litter Trap

ขยะอาจหลุดออกนอกทุ่นตามกระแสน�้าได้
collected trash may flow back out with the tides

ทุ่นกักขยะลอยน�้า SCG-DMCR Litter Traps

กลไกประตูเปิดปิดได้เพื่อกักขยะ a mechanical lid to prevent leakage

The most obvious effect is the degraded seascape, which,
as watercourses become breeding grounds for germs, will then
lead to sanitation problems. In addition, this marine pollution
also creates economic and social impacts because it directly
affects the tourism industry, local economies, and the overall
manufacturing sector. Therefore, the reverberations are felt
not only by those in coastal areas; marine debris is very much
relevant to our lives.”
One thing we need to admit is although the government
has implemented policy and put marine debris on the national
agenda, the limited number of personnel that it has means
that it is impossible for them to operate in every area across
the country. Therefore, to successfully solve this problem,
cooperation from the citizens and private businesses is
indispensable. This has presented a perfect opportunity that
SCG brought its expertise in innovation and collaborate with
DMCR in its marine litter management efforts.

“While the Department of Marine and Coastal Resources
specializes in oceanography, SCG has brought to the table
its knowledge and expertise in innovation. We have joined
forces to remove Thailand from the list of ocean-polluting
countries. There are two types of marine debris: surface
and below-surface. Eliminating the latter involves a huge
investment because our officers have to dive into the river.
A much easier approach is to intercept trash floating on
the surface before it sinks. We have thus consulted SCG
in creating floating litter traps.”
“We signed a memorandum with SCG in June to
collaborate in 24 areas across 13 provinces. Once the
operations are completed, we will then process the results.
It should be noted that rather than heading to disposal
right away, the collected trash is analyzed to determine
the proportion of different waste types in order to formulate
waste management measures. We hope that once the pilot
program has been carried out in the 24 areas, the results
will enable us to put together strategic measures.”
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จากการท�างานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปีในหลากหลายโครงการ เช่น
โครงการบ้านปลา ในครัง้ นีเ้ อสซีจไี ด้นา� ประสบการณ์มาร่วมพัฒนา
“ทุน่ กักขยะลอยน�ำ้ ” ต่อยอดจากทุน่ ดักขยะแบบเดิมของทาง ทช.
เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการกักเก็บขยะให้เหมาะกับสภาวะ
แวดล้อมการใช้งานจริง คุณน�ำ้ ทิพย์ ส�ำเภำประเสริฐ ผูอ้ ำ� นวยกำร
ฝ่ำยบริหำรแบรนด์และกิจกำรเพือ่ สังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
เล่าถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้
“ทาง ทช. ได้เริ่มต้นการท�าทุ่นดักขยะอยู่ก่อนในพื้นที่แม่น�้า
เจ้าพระยา แล้วพบปัญหาว่า ในช่วงน�า้ ขึน้ น�า้ ลง จะมีขยะทีด่ กั ไว้
หลุดออกนอกทุน่ กลับสูแ่ หล่งน�า้ จึงได้หารือกันว่าเราจะท�าอย่างไร
เพือ่ ป้องกันขยะไม่ให้หลุดออกไป ทางเอสซีจจี งึ เสนอว่าควรท�าทุน่
กักขยะทีม่ กี ลไกประตูเปิดปิดได้ตามกระแสน�า้ ขึน้ น�า้ ลง ซึง่ สามารถ
กักเก็บขยะไว้ได้เป็นอย่างดี เราได้พฒ
ั นาและเริม่ วางใช้งานเป็น
โครงการน�าร่องในพื้นที่ 13 จังหวัด ทั้งหมด 24 จุด ทั่วประเทศ
คาดว่าภายใน 6 เดือนจะช่วยกักขยะได้ประมาณ 30 ตัน”
การท�างานของทีมเอสซีจีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงความส�าเร็จ
ของทุน่ กักขยะเท่านัน้ แต่ยงั คงวางแผนการจัดการขยะปลายทาง
และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองการใช้งานในลักษณะพืน้ ที่
ที่แตกต่างกันไปด้วย
“อีกประเด็นส�าคัญทีเ่ ราได้วางแผนร่วมกันก็คอื หลังจากทีไ่ ด้
ขยะทะเลขึ้นมาแล้ว ทีมงานเอสซีจีก็จะไปหารือกับแต่ละพื้นที่
ว่าจะมีการคัดแยกขยะทีเ่ กิดขึน้ อย่างไร รวมถึงพูดคุยและให้ความรู้
เรือ่ งการคัดแยกขยะทีเ่ ก็บขึน้ มาแก่ชมุ ชนในพืน้ ที่ จากนัน้ ก็มกี าร
ท�าฐานข้อมูลปริมาณและประเภทของขยะในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ น�า
ผลกลับไปวางแผนการลดปริมาณขยะแต่ละประเภท การน�าขยะ
ทีไ่ ด้ไปสร้างมูลค่าหรือน�าไปฝังกลบอย่างถูกต้อง เพือ่ ไม่ให้กลับ
ลงสู่แม่น�้าอีก”

น�้ำทิพย์ส�ำเภำประเสริฐ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

NamthipSamphowprasert

Brand Management and CSR Director
Chemicals Business, SCG

Having collaborated with the Department of Marine and
Coastal Resources for over 10 years in various initiatives,
including the Fish Home Project, SCG has, for this project,
utilized its experience to build upon DMCR’s existing litter
trap and improve its waste storage performance in actual
working environments, resulting in a new invention known as
SCG-DMCR Litter Trap. Namthip Samphowprasert, Brand
Management and CSR Director of the Chemicals Business,
SCG, recounted the beginning of this collaborative project.
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“DMCR had already been deploying their litter traps in
the Chao Phraya river. However, they found that the collected
trash sometimes flowed back out of the traps with the tides.
Therefore, we discussed ways to prevent this spillage, and SCG
suggested that a mechanical lid that opens and closes with
the tides should be added. We have since developed new litter
traps and piloted them in 24 spots across 13 provinces. It is
expected that in six months, the new inventions should be able
to collect about 30 tons of marine debris.”
However, after successfully developing the new and
enhanced litter trap, rather than resting on its laurels, SCG has
also made waste management plans and created innovations
to accommodate deployment in different environments.
“Another important consideration that DMCR and we
have taken into account is the collected trash. To this end,
we look into how waste is sorted in each area and educate
the communities on waste separation. Then, based on the
database, we plan how each type of waste can be reduced,
reused, or sent to landfill for proper disposal to prevent
leakage into rivers.”
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วุฒิชัยชัยนันท์ฤทธิกุล(ซ้ำย)

Innovation Technology Center Manager
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด

WuttichaiChaiyananrittikul(left)
Innovation Technology Center Manager
Rayong Engineering & Plant Service
Co., Ltd.

อัมรินทร์เมฆฉำย(ขวำ)

Equipment Technology Development &
Simulation Engineer
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด

AmarinMakchai(right)

Equipment Technology Development &
Simulation Engineer
Rayong Engineering & Plant Service
Co., Ltd.

จากทุน่ เก็บขยะทีไ่ ด้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจถูกพัฒนาต่อยอดไปสู่
“หุน่ ยนต์เก็บขยะลอยน�ำ้ 4.0” ด้วยการน�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามา
มีบทบาทในการท�างาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�างานให้ดยี งิ่ ขึน้
ซึง่ ทีมวิศวกรของทางบริษทั ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด
ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยผสมผสาน
เทคโนโลยีทงั้ AI, IoT และ Machine-Learning จนได้เป็นต้นแบบ
“หุน่ ยนต์เก็บขยะลอยน�า้ 4.0” เพือ่ ตอบโจทย์การใช้งานทีเ่ คยเป็น
ข้อจ�ากัด โดยคุณวุฒชิ ยั ชัยนันท์ฤทธิกลุ Innovation Technology
Center Manager บริษทั ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด
เล่าให้เราฟังถึงการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะตัวนี้
“หลังจากได้รบั โจทย์ทชี่ ดั เจนจากทางทช.คือ ท�าอย่างไรไม่ให้มี
ขยะแม้แต่ชนิ้ เดียวหลุดจากพืน้ ทีป่ ากแม่นา�้ ลงสูท่ ะเล เพราะเรา
ไม่มีทางทราบได้เลยว่าขยะชิ้นที่หลุดไปนั้นจะส่งผลกระทบ
อย่างไรกับสิง่ มีชวี ติ ในทะเลบ้าง รวมถึงไม่ให้กดี ขวางการสัญจร
ทางน�า้ จากการท�างานของเรา ดังนัน้ ทีมงานจะต้องสร้างหุน่ ยนต์

ทีเ่ คลือ่ นทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย�าในการแยกแยะ
ระหว่างขยะและสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ขยะ และมีความสามารถในการเก็บขยะ
มาจัดเก็บในพื้นที่ที่ก�าหนด พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารเพื่อให้ผู้
เกี่ยวข้องน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุด”
From the successful litter trap came SCG Smart Litter
Trap 4.0, developed by the engineering team of Rayong
Engineering & Plant Service Co., Ltd. under the Chemicals
Business, SCG. The new invention incorporates digital technology,
including AI, IoT, and machine learning, to improve the efficiency
and address the limitations faced by the previous model.
Wuttichai Chaiyananrittikul, Innovation Technology Center
Manager of Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.
told us about the development of this robotic litter trap.
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“DMCR set a clear challenge for us, which was to not
let a single piece of trash flow into the ocean, which could
have untold impacts on marine life, and to ensure that our
operation would not obstruct water transportation. Our
team therefore had to invent a robot that could move
efficiently, discern trash from other objects accurately, and
put litter in the designated receptacle. It also had to be
equipped with a communication system, so that all relevant
parties could access its data to create an integrated
management system and maximize its efficiency.”
ในขัน้ ตอนการออกแบบและพัฒนา คุณอัมรินทร์ เมฆฉำย
Equipment Technology Development & Simulation Engineer
และทีมวิศวกรต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
ทัง้ การออกแบบเครือ่ งกล เรือ กลไก วงจร รวมถึงการเขียนโปรแกรม
ซึ่งนับเป็นงานที่ท้าทายมากส�าหรับทีมงาน ทั้งหมดนี้เพื่อสร้าง
“หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�้ำ 4.0” ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
“จุดเด่นของหุน่ ยนต์ตวั นีข้ อแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกทีเ่ ป็นไฮไลต์
คือความฉลาด สามารถแยกแยะสิง่ ทีเ่ ป็นขยะได้และมีความแม่นย�า
สูงมาก เนือ่ งจากขยะอยูใ่ นน�า้ มีการเคลือ่ นทีต่ ลอดเวลาตามคลืน่ และ
กระแสน�า้ ตัวหุน่ ยนต์เองก็เคลือ่ นทีต่ ลอดเวลา หลังจากประเมิน
พบสิง่ ทีเ่ ป็นขยะแล้ว การจะเข้าไปเก็บขยะได้นนั้ จะต้องเคลือ่ นที่
ไปพร้อมกับค�านวณระยะทางการลอยหนีของขยะ เมือ่ ได้ระยะเหมาะสม
จึงจะเปิดสายพานด้านหน้าเก็บขยะเข้ามา ซึง่ ทัง้ หมดใช้การค�านวณ
ผ่านโปรแกรมที่เราออกแบบไว้”
“ส่วนทีส่ องก็คอื การเคลือ่ นทีด่ ว้ ยกังหันจะช่วยเติมอากาศเข้าไป
ในน�า้ ได้ดว้ ย เป็นการเพิม่ ออกซิเจน สิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ่ นน�า้ ก็จะได้รบั
ประโยชน์ อีกทัง้ กังหันจะช่วยพัดไม่ให้เศษขยะต่าง ๆ เข้ามาเกีย่ ว
ติดกับหุ่นยนต์ได้”
“และส่วนสุดท้ายคือ การใช้ระบบ IoT เก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ทกุ
ตัวที่อยู่ในหุ่นตัวนี้ ทั้งปริมาณขยะที่เก็บได้ต่อเที่ยว ต่อวันเป็น
เท่าไหร่ ตรวจสอบสถานะการท�างานว่าเป็นปกติหรือเกิดการ
ขัดข้องที่จุดไหนหรือเปล่า และที่ส�าคัญคือระบุต�าแหน่งการ
ท�างานว่าหุน่ เคลือ่ นทีอ่ อกไปเกินขอบเขตหรือไม่ ทัง้ หมดสามารถ
รู้ได้โดยใช้ระบบ IoT เชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ต” ทั้งหมดนี้นอกจาก
จะเป็นความภูมใิ จทีไ่ ด้สร้างนวัตกรรมหุน่ ยนต์ทไี่ ม่เคยมีมาก่อน
แล้ว ยังเป็นความภูมิใจที่ได้สร้างผลงานมาช่วยแก้ปัญหาสิ่ง
แวดล้อมของทั้งมนุษย์เราและสิ่งมีชีวิตใต้น�้า

แม้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนจะมีสว่ นช่วยแก้ปญ
ั หา
ขยะในทะเลได้ แต่สงิ่ ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาได้อย่างยัง่ ยืน
ก็คอื ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนทีจ่ ะต้องช่วยป้องกันการเกิด
ขยะทะเลตัง้ แต่ตน้ ทาง สิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถท�าได้งา่ ย ๆ ตัง้ แต่วนั นี้
เลยก็คอื การรูจ้ กั ใช้สงิ่ ของอย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ และเมือ่ ไม่ใช้แล้วก็ดแู ล
จัดการขยะของตัวเราเองโดยการทิง้ ขยะให้ถกู ที่ เริม่ คัดแยกขยะ
ทีบ่ า้ นของเราเอง เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�าไปบริหาร
จัดการต่อได้อย่างถูกวิธี ซึง่ ผลดีทเี่ กิดขึน้ ก็ยอ่ มสะท้อนกลับมาสร้าง
สังคมที่น่าอยู่ให้กับเราและคนรุ่นหลังต่อไป
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“This robot has three key features. The first major feature is
the smart object recognition system, which can still function
very accurately despite the constant movement of both the litter
and the robot in the river currents. Once it identifies an object
as litter, the robot moves towards its and at the same time
calculates the rate at which the litter is drifting away. When it is
in an appropriate distance, the robot activates the conveyor belt
in the front to draw the litter in. All of this is calculated with
the program that we have designed.”
“The second feature is the aerators, which not only add
oxygen to the water and benefit marine life but also prevent trash
from getting caught in different parts of the robot.”
“The last key feature is the use of IoT to collect data from
every sensor on the robot, on the amount of trash collected per
trip and per day, to keep track of the working status and
malfunctions, and most importantly, to detect if the robot moves
outside the designated zone. All of these functions are enabled
by internet connectivity.”
The team is truly proud of the invention not only because they
have created an unprecedented innovation but also because
the robot will help tackle environmental problems that affect both
human beings and marine life.

To design and develop the perfect SCG Smart Litter
Trap 4.0, Amarin Makchai, Equipment Technology Development
& Simulation Engineer, and the engineering team had to rely
on their expertise in various fields, from mechanical design,
ship design, mechanism design, circuit design, to programming,
which presented an arduous challenge for them.

Although public-private collaboration can alleviate the marine
debris problem, the key to a sustainable solution still lies in
public cooperation in not letting litter end up in the sea in the first
place. A simple step that we can all take today is to use our
resources to the fullest and dispose of them properly once
we no longer need them. In addition, we can begin sorting
household waste, so that it is ready to be processed by relevant
organizations. These efforts will pay off and lead to a more
habitable society for us and our posterity.

สแกน QR Code เพื่อรับชมวีดีโอ
Scan QR Code to watch VDO
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BUSINESS TIPS | เคล็ดไม่ลับธุรกิจน่ารู้

LOOKING AT TRENDS
IN MATERIALS THROUGH
THE EYES OF A WORLD-CLASS
DESIGNER AT K 2019
ส่องเทรนด์วัสดุ ผ่านเลนส์นักออกแบบระดับโลกในงาน K 2019
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ในงาน K 2019 งานแสดงนวัตกรรมพลาสติกและยาง
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ณ ประเทศเยอรมนี นอกจากนวัตกรรม
ของพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงาน
พลาสติกทีท่ นั สมัย และนวัตกรรมเพือ่ ตอบหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ผสาน
ความร่วมมือ และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการ
อย่างจริงจังแล้ว ภายในงานยังมีการน�าเสนออีกแง่มมุ ของ
วัสดุผา่ นมุมมองของนักออกแบบชือ่ ดังอย่าง คริส เลฟเทอรี่
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัสดุและการออกแบบ เจ้าของสตูดโิ อ CLD
ณ กรุงลอนดอน และกรุงโซล และเจ้าของผลงานเขียนเกีย่ วกับ
การออกแบบวัสดุที่ได้รับการตีพิมพ์มากมายหลายเล่ม
ก่อนจะเข้าร่วมดี ไซน์ทัวร์กับคริส ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมพิเศษของงาน K 2019 ครัง้ นี้ All Around Plastics
ได้มีโอกาสพูดคุยกับคริสอย่างใกล้ชิดที่บูทของเอสซีจี
Touted as the world’s largest plastic and rubber
fair in Germany, K 2019 showcased innovations
in polymers, cutting-edge plastic manufacturing
technology, and various inventions designed in
support of the circular economy – a major idea that
has grabbed the attention of the entire world and
resulted in collaborative networks and new approaches
to product and service development. However,

that was not all there was at K 2019, because
the mega fair was also graced by the presence
of Chris Lefteri, one of the most respected
authorities on materials and design with various
publications on material design and the owner
of the design studio CLD in London, the United
Kingdom and Seoul, South Korea.
Before taking a design tour with Lefteri,
one of the highlighted activities at K 2019,
All Around Plastics had an opportunity to sit down
with him and have an interview at SCG’s booth.
คริสเล่าว่า “เทรนด์ทเี่ ห็นได้ชดั เจน คือ การท�าให้
วั ส ดุ มี ค วามยั่ ง ยื น มากขึ้ น เพราะเป็ น ปั จ จั ย ที่
นั ก ออกแบบต่างค�านึงถึงในการออกแบบสินค้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ยานยนต์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา
และอีกหลายประเทศแถบยุโรป ซึ่งจะเป็นเทรนด์
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งไปในระยะยาว
อีกหนึง่ เทรนด์ทนี่ า่ สนใจก็คอื การสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภค ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีความสนใจ
ใคร่รมู้ ากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งทีม่ าของสินค้าหรือทีม่ า
ของวัสดุทใี่ ช้ในการผลิต โดยเรือ่ งราวเหล่านีม้ สี ว่ น
ในการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภค และสามารถ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้”
Lefteri said, “the trends in materials are clearly
looking at how we can make materials more
sustainable. You can see this trend in automotive
and consumer electronics in the United States
and most of Europe. This is something that will
probably continue for a long time. Experience
is another big trend. Consumers today are eager
to know where products and materials come from.
These stories can impact our experience as
consumers and heighten product value”.
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เส้นทางดีไซน์ทวั ร์ทคี่ ริสพาผูส้ นใจ ซึง่ มีทงั้ นักออกแบบ นักข่าว
นักวิจยั และเจ้าของแบรนด์สนิ ค้าเดินชม เริม่ ต้นทีจ่ ดุ นัดพบห้อง
reception ฮอลล์ 8B เพือ่ รวมตัวเหล่าลูกทัวร์และนัดหมายเส้นทาง
โดยสินค้าและบูททีค่ ริสคัดเลือกพาชมในช่วงเวลา 90 นาทีนเี้ น้นไปที่
วัสดุทนี่ า่ สนใจโดยเฉพาะนวัตกรรมทีต่ อบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน
สินค้าไฮไลท์ทนี่ า่ สนใจในงานมีทงั้ ทีเ่ ป็นวัสดุพลาสติกรีไซเคิล
ตัวอย่างเช่น บูทของดาว เคมิคัล ที่น�าพลาสติกรีไซเคิลจาก
กระบวนการผลิต (post-industrial recycled material) มาผลิต
เป็นฝาขวดน�้าหอม บูทอินนิออส สไตโรลูชั่น ที่จัดแสดงเรื่องการ
รีไซเคิลวัสดุ ABS ทัง้ เชิงเคมีและแบบเชิงกล ส่วนพลาสติกทีผ่ ลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ (bio based plastic) ก็มบี ทู บราสเคม ทีน่ า� ผลิตภัณฑ์
พลาสติกต่าง ๆ ที่ผลิตจากอ้อยมาจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีวัสดุ
คอมโพสิต เช่น บูทบีโอโลจิก ทีจ่ ดั แสดงวัสดุพลาสติกผสมไม้คอร์ก
เยื่อกระดาษ เป็นต้น
The design tour started in the reception room in Hall 8B,
where the participants, consisting of designers, news reporters,
researchers, and brand owners, gathered to be informed which
booths they would be visiting in the next 90 minutes, most of
which were geared towards innovations for circularity.

Highlights of the tour included products made with recycled
plastics, such as perfume caps produced with post-industrial
recycled material on display at the Dow Chemical booth and
the demonstration of chemical recycling and mechanical
recycling of ABS at the Ineos Styrolution booth. Also featured
on the tour were products made with bio-based plastics,
such as Braskem’s cane-based plastic products, and composite
materials, such as Beologic’s wood-plastic composites
that were mixed with cork and wood pulp.
ระหว่างที่พาชมมาถึงฮอลล์ 6 คริสก็ได้พูดถึงบูทเอสซีจี ที่ได้
น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการออกแบบและน�าสินค้า
มาจัดแสดง เช่น เม็ดพลาสติกรีไซเคิลทีผ่ า่ นการใช้งานจากผูบ้ ริโภค
(post-consumer recycled resin) และกระเบือ้ งปูพน้ื ทีผ่ ลิตจากวัสดุ
คอมโพสิตจากเปลือกไข่
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Upon arriving in Hall 6, Lefteri mentioned SCG’s booth and
its products designed for the circular economy, such as postconsumer recycled resins and floor tiles produced with
eggshell-based composite material.
คริสได้ทงิ้ ท้ายด้วยข้อแนะน�าในการเลือกใช้วสั ดุพลาสติกในโลก
ยุคทีเ่ ราหันกลับมามองเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบนีว้ า่ “นักออกแบบ
ต้องมีความเข้าใจในวัสดุ เพราะพลาสติกเองมีความซับซ้อน เราไม่
สามารถสรุปได้วา่ พลาสติกแบบ biodegradable จะดีกว่าพลาสติก
แบบ virgin หรือดีกว่าพลาสติกประเภทที่สามารถน�ากลับไป
รีไซเคิลได้เพราะมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง วิธีที่ดีที่สุด คือ ให้ตั้งต้น
จากคุณสมบัตขิ องวัสดุ และออกแบบผลิตภัณฑ์จากคุณสมบัตนิ นั้ ๆ
ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้า”
กล่าวได้ว่าการพัฒนาวัสดุที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน
ช่วยสร้างความหลากหลาย สร้างโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน
และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ มากมาย หากนักออกแบบและ
ผูผ้ ลิตสินค้าได้เลือกใช้วสั ดุทเี่ หมาะสมแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน

Lefteri concluded the interview with a piece of advice
on material selection in an era where the circular economy
reigns supreme. “Designers can help underpin the circular
economy by understanding the different options that can
support product development. Plastics are complex, and
you cannot conclude that, for instance, a biodegradable
material is better than a virgin material or a recyclable materials.
There are so many other factors to consider. The most important
thing is to look at the material’s properties and design products
from there to meet usage specifications.”
The fair has shown us that advances in material development
are bringing about with not only greater diversity but also
new opportunities and possibilities. As long as designers and
manufacturers choose materials appropriately, they will be able
to create products that meet specifications in a sustainable ways.
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INNOVATIVE FIBERS
FROM PINEAPPLE LEAVES
AND PLASTIC WASTE

From waste and unused resources to unique local products

นวัตกรรมเส้นใยจากสับปะรดและพลาสติกรีไซเคิล
จากแนวคิดจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ระยอง
จากจุดเริ่มต้นด้วยการทอผ้าไตรจีวรในงานจุลกฐินเมื่อปี 2556
มาในวันนี้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี อ�าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ประสบความส�าเร็จกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตผืนผ้า
จากเส้นใยที่ได้จากขยะเหลือใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างใบสับปะรด และ
ก�าลังก้าวสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัง้ ใหม่กบั ผ้าทอผสมเส้นใยพลาสติก
รีไซเคิล ผลงานจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ
เคมิคอลส์ เอสซีจี ทีม่ งุ่ ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพือ่ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
แก่ชุมชน

For the Saenyai Weaving Group, a textile community enterprise
in Pluak Daeng District, Rayong, it all began when they made monk
robes for an annual ceremony in 2013. Since then, they have
succeeded in producing fabrics from fibers made from pineapple
leaves, which are leftover resources from the agricultural sector,
and are now developing new products made with recycled plastic
fibers in collaboration with the Chemicals Business of SCG,
with the goals of promoting the circular economy, maximizing
resources, creating sources of livelihood, and elevating the quality
of life in communities.
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คุณพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผูอ้ า� นวยการ กศน. อ�าเภอปลวกแดง
คือผู้น�าคนส�าคัญที่รวบรวมกลุ่มชาวบ้านและผลักดันการคิดต่อยอด
เพื่อสร้างผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง
“จากเริม่ แรกทีเ่ ราทอผ้าจุลกฐินด้วยกีโ่ บราณเพียงอย่างเดียว ในปี
2558 เราเริม่ มีแนวคิดในการท�าผ้าทอมือย้อมใบมังคุด ตัดเย็บเป็นเสือ้ ผ้า
ออกจ�าหน่าย ระหว่างนัน้ ก็มคี วามคิดตัง้ ค�าถามว่า วัตถุดบิ ในครัวเรือน
อะไรทีจ่ ะสามารถน�ามาต่อยอดเป็นผ้าทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวของชุมชนได้บา้ ง
เราเลยมองไปทีค่ า� ขวัญของอ�าเภอปลวกแดง ซึง่ มีทอ่ นหนึง่ ว่า ‘สับปะรด
หวานฉ�า่ ’ ซึง่ สับปะรดมันเป็นผลไม้ทมี่ อี ยูท่ วั่ ไปในพืน้ ทีต่ า� บลเรา พอปลูกเสร็จ
ถึงเวลาเก็บเกีย่ วเกษตรกรก็จะเอาหักเอาแค่ผล แล้วก็ตใี บทิง้ เราเลยมี
ความคิดที่ว่า ความเหนียวของใบสับปะรดน่าจะน�ามาทอเป็นผ้าได้”
Pattakan Wattanasahayothin, Director of the Provincial Office
and Informal Education Center in Pluak Daeng, was the person
who brought the villagers together and spearheaded the initiative
to develop fabrics that are unique to Rayong.
“Originally, we made only monk robes with traditional handlooms.
It was in 2015 that we started thinking of branching out to outfits
made with mangosteen leaf-dyed, hand-woven fabrics. During
the process, we also looked for other local materials that could be
made into textiles that would tell the story of our community.
We looked to our slogan, a part of which says “sweet pineapples.”
Pineapples were grown across our district, and once the fruits were
harvested, the leaves were cut off. Then, it occurred to us that tough
pineapple leaves could probably be turned into fibers for weaving.”

กระบวนการพัฒนาเส้นใยสับปะรดจึงเริม่ ต้นขึน้ จากความพยายาม
ลองผิดลองถูก บวกกับการศึกษาจุดดีจดุ ด้อยจากตัวอย่างผ้าใยสับปะรด
ของประเทศฟิลปิ ปินส์ สูก่ ารปรับกระบวนการเพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะ
กับผูใ้ ช้งาน และประสบความส�าเร็จเป็นผ้าใยสับปะรดในปี 2561 โดยใช้
เส้นใยสับปะรดผสมกับเส้นใยฝ้ายในอัตราส่วน 40 ต่อ 60 ซึง่ น�าเอาข้อดี
เรือ่ งความเหนียวของเส้นใยสับปะรดมาผนวกกับความนุม่ ของเส้นใยฝ้าย
ได้ลงตัว
“ข้อดีของผ้าใยสับปะรดคือความเหนียว ทนต่อน�้ายาซักผ้าและ
การปัน่ ซักด้วยเครือ่ ง จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าได้มากกว่า รวมทัง้
เนือ้ ผ้าก็จะมีเสน่หท์ สี่ ขี องใยสับปะรดจะอยูใ่ นเนือ้ ผ้า พร้อมกับคุณสมบัติ
ช่วยขัดผิวระหว่างการสวมใส่ ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แบบง่าย ๆ ด้วยการน�า
เส้นใยไปต�าในครกหินเพือ่ ก�าจัดความคมของปลายใย ท�าให้ผา้ นุม่ ขึน้
แก้ปญ
ั หาเนือ้ ผ้าขูดผิวจนระคายเคืองจากเดิมทีพ่ บในผ้าใยสับปะรดของ
ฟิลปิ ปินส์ อีกอย่างหนึง่ คือเส้นใยสับปะรดจะดูดซับเหงือ่ ของเราได้ดี จึง
สวมใส่สบาย”
Through trial and error and by studying the strengths and
weaknesses of the pineapple fiber fabrics produced in the Philippines,
the community enterprise eventually successfully developed their
own textile in 2018. They combined pineapple fibers and cotton
fibers in a 40:60 ratio, perfectly balancing the toughness of former
and the supple softness of the latter.
“One important advantage of pineapple fibers is their toughness,
which allows them to withstand detergents and washing machines
and extending the lifetime of the clothes. In addition, the color of
pineapple fibers also adds character to the fabrics and helps exfoliate
the skin of the wearer as well. By pounding pineapple fibers in stone
mortars to remove jagged edges, we soften the fabric and eliminate
the abrasiveness found in the Filipino counterparts. In addition, pineapple
fibers absorb perspiration well, so they are comfortable.”
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การพัฒนากระบวนการผลิตนั้น นอกเหนือจากการคิดค้นวิธีการ
เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยให้ดแี ล้ว ยังรวมถึงการประยุกต์เครือ่ งรีดใบ
จากเดิมที่ต้องใช้แรงงานขูดใบด้วยช้อน เครื่องรีดใบเช่นนี้ช่วยให้รีด
เส้นใยออกมาได้เร็วขึน้ และลดปัญหาการกระตุกใบกลับจากเครือ่ งแบบ
เดิม ๆ ทีม่ ใี นท้องตลาด ทัง้ หมดเกิดจากการพัฒนาโดยกลุม่ ชาวบ้านเองทัง้ สิน้

Apart from fiber quality enhancement, the weaving group has
also developed a new fiber extrusion machine, which not only shortens
the process but also eliminates the need to scrape each leaf with
a spoon first and other problems encountered when using machines
that existing on the market.

“เรามาพบกับทางเอสซีจใี นงานแสดงสินค้า ได้ทราบว่าทางเอสซีจี
มีการวิจัยเรื่องเส้นใยพลาสติกจากการรีไซเคิล จึงได้ท�าการทดลอง
ร่วมกันว่าจะผสมเส้นใยพลาสติกเข้ากับผ้าได้อย่างไรบ้าง ในตอนนี้
เราใช้เส้นใยของเราเป็นเส้นยืน (แนวตั้ง) และใช้เส้นใยพลาสติกเป็น
เส้นพุง่ (แนวนอน) ซึง่ ก็อยูร่ ะหว่างการพัฒนาสูตรผสมต่อไปว่า ควรใช้
อัตราส่วนเท่าไหร่จงึ จะเหมาะสม รวมทัง้ กระบวนการทออาจจะยากกว่า
การทอฝ้ายธรรมดา เพราะด้วยหลักการที่ว่าให้ฝ้ายให้ความนุ่ม ฝ้าย
จึงสามารถเกาะเกี่ยวเส้นใยให้ไม่หลุดรุ่ย แต่ด้วยคุณสมบัติของใย
พลาสติกคือความลืน่ ผ้าทีอ่ อกมาอาจยังมีรปู ทรงไม่คงที่ ต้องใช้ทกั ษะ
ความช�านาญในขัน้ ตอนการทอมากขึน้ แต่อย่างน้อยทีมเราก็ได้เปิดมุมมอง
ความรูว้ า่ ไม่เพียงแค่ฝา้ ยเท่านัน้ ทีท่ า� ได้ เส้นพลาสติกก็สามารถทอเป็น
ผืนผ้าได้เช่นกัน”

“We met SCG in an expo and learned that they were researching
fibers made from recycled plastic. Together, we started experimenting
to see how plastic fibers could be combined with the fibers that
we had. Now, we’re using our fibers as the warp and plastic fibers
as the weft and are working on the ideal proportion. We also expect
the weaving of these fibers to be more challenging compared to
cotton, which is soft and can hold the pineapple leaf fibers in place.
On the other hand, plastic fibers are slippery, so it takes more skills
to weave them and the shape of the resulting fabric is still irregular.
However, at least our team has broadened our horizons and learned
that cotton threads are not the only material that works; plastic fibers
can be woven into a fabric as well.”
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ความคิดเห็นจากกลุม่ ผูท้ อผ้าถือเป็นหัวใจส�าคัญในการแลกเปลีย่ น
องค์ความรู้สู่ผู้พัฒนาเส้นใยพลาสติกเพื่อคิดค้นหารูปแบบการผลิต
ผืนผ้าทีส่ วยงามและใช้งานได้ดี ซึง่ นอกจากการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ
แล้ว ทางเอสซีจเี องก็ให้การสนับสนุนเครือ่ งมือในการต่อยอดอาชีพเพิม่ เติม
เช่น การมอบกีก่ ระตุก ซึง่ ช่วยเพิม่ ความเร็วให้กบั การผลิตได้มากกว่า
กีโ่ บราณทีใ่ ช้งานกันอยู่ รวมถึงการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยยกระดับกลุม่ จนได้รบั
เป็นตัวแทนในการต้อนรับหน่วยงานส�าคัญในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
“การทอผ้าจากเส้นใยพลาสติกไม่ได้ชว่ ยแค่เรือ่ งการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แต่ยงั ช่วยเรือ่ งการเปลีย่ นมุมมองความรูส้ กึ และสร้างจิตส�านึกของชาวบ้าน
ในการจัดการขยะในครัวเรือนได้มากขึ้น เริ่มคิดเวลาจะใช้พลาสติก
เริม่ ช่วยแยกขยะอย่างแก้วกาแฟพลาสติก เพราะได้รวู้ า่ ถ้าเราแยกขยะ
ขยะเหล่านีจ้ ะน�ากลับมาใช้ได้ ท�าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในตัวมันเพิม่ ขึน้ ”
ผอ.ทิง้ ท้ายถึงสิง่ ทีไ่ ด้รบั นอกเหนือจากนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์แล้ว
ยังเป็นปลูกฝังแนวคิดการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนทีน่ า� ไปปฎิบตั ิ
ได้จริงในชีวติ ประจ�าวันของชาวบ้านอีกด้วย ซึง่ ทัง้ หมดนีย้ อ่ มมีสว่ นสนับสนุน
ให้ชมุ ชนสามารถเติบโต สร้างรายได้และบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิน่
ได้อย่างยั่งยืน

SCG has been working closely with the weaving group to get
their feedback on the recycled plastic fiber, which has played
an important role in its development. Also, in support of the group,
the company has given them new looms with flying shuttles, which
speed up weaving, and organized activities that have helped them
earn recognition on the provincial and national levels.
“Making textiles from plastic fibers is not about just product
development. It has altered the villagers’ attitudes and encouraged
them to start managing their household waste. They are beginning
to think twice before using plastic products and sort their waste
because they now know it can be recycled or reused, which makes it
valuable,” concluded the director.
The initiative has not only led to the development of an innovative
product but also promoted the principles of circularity in a way
that is relevant and readily applicable to the lives of the locals, which
will enable them to create a sustainable source of livelihood and
manage local resources sustainably.

เสื้อ 1 ตัว เท่ากับช่วยลดขยะจากแก้วพลาสติกประเภท PET และ
PP 114 ใบ และใบสับปะรด 12 ใบ
A shirt is equivalent to 114 plastic cups (PET or PP) and
12 pineapple leaves.
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LET’S JOIN HANDS
TO BUILD WASTE-FREE
COMMUNITIES
จับมือกันสร้าง ‘ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ’
ในปัจจุบนั นีน้ บั ว่าเป็นเรือ่ งดีทก่ี ารพูดคุยเกีย่ วกับปัญหาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ค้นหา
แนวทางการแก้ไขเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�าวันของคนไทยในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาเรือ่ งขยะทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและมีผลกระทบมหาศาลทัง้
ต่อคน สัตว์ และสภาวะแวดล้อมในระดับโลก การจะแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนภายใน
แต่ละท้องทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน และการค้นหา
วิธีการจัดการที่เหมาะสม

At present, it is heartening to see that in our daily lives, we have
opened up a dialogue and are now collaboratively seeking solutions
to environmental problems. This is especially true for the issue of
waste, which has exerted tremendous impact on not only humans and
animals but also the world as a whole and would be impossible to
overcome without the cooperation of everyone in the community and
proper management approaches.
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นอกจากการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คมุ้ ค่า
แล้ว “การแยกขยะ” ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาขยะได้อย่างยัง่ ยืน เพราะเป็นการน�าวัสดุทยี่ งั คงใช้งานได้
กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง โดยเอสซีจีได้เริ่มท�า
โครงการจัดการขยะภายในองค์กรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายใต้ชอื่ “บางซือ่ โมเดล” มาตัง้ แต่ปี 2561 และในปีนไี้ ด้ขยายผล
สู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิด
ในการบริหารจัดการขยะ โดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของชุมชน
ผ่านโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โดยมุง่ เน้นการน�าหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
จากตัวเลขปริมาณขยะในจังหวัดระยองกว่า 306,000 ตันใน
ปี 2561 น�าไปสูค่ า่ ใช้จา่ ยในการก�าจัดขยะทีส่ งู ถึง 328 ล้านบาท
ทัง้ ยังมีปริมาณขยะทีร่ นี า� ไปไซเคิลได้จริงเพียง 7% เท่านัน้ เอสซีจี
จึงวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้นด้วยการ
ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง
รวมไปถึงสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกคนผ่านสามพฤติกรรมจ�าขึน้ ใจ
#ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก
Apart from encouraging people to make the most of their
resources as a habit, “waste sorting,” which helps put useful
materials back into the recycling process, is another important
mechanism that will lead to a sustainable solution to waste
management. To promote this practice, SCG initiated an internal
circular waste management project called the Bang Sue Model
in 2018. This project has been expanded to communities
across Rayong with the goal of passing on knowledge of waste
management to local people, where it is adapted to the context
of each community, and led to the birth of the Waste-free
Community Project, which seeks to apply the principles of
the circular economy to daily life.
In 2018, Rayong generated over 306,000 tons of waste,
which translated to a staggering THB 328 million in waste
disposal expenses. Furthermore, only 7% of this amount was
recycled. Therefore, SCG has aimed to increase this number
by educating and encouraging the public to take up the habit
of sorting waste as well as creating engagement through
three short and memorable slogans: #resourcemaximization
#wastesorting #properdisposal.

โรงเรียน แหล่งสร้างเยาวชนคุณภาพ
เพราะการปลูกฝังพฤติกรรมทีด่ ตี งั้ แต่วยั เด็ก ย่อมท�าให้พวกเขา
เติบโตมาเป็นก�าลังส�าคัญของชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากโรงเรียน
จะมุ่งสร้างเด็กเก่งแล้ว ยังต้องการสร้างเด็กดีที่ใส่ใจสังคมและ
สิง่ แวดล้อมด้วย เอสซีจไี ด้รว่ มกับทางโรงเรียนจัดตัง้ ฐานการเรียนรู้
เพือ่ ให้เด็ก ๆ ทีโ่ รงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42 ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการจัดการขยะ สอนให้รจู้ กั ประเภทของวัสดุตา่ ง ๆ
รอบตัว โดยเฉพาะวัสดุพลาสติกซึง่ มีหลากหลายประเภท เมือ่ ใช้งาน
อย่างคุม้ ค่าแล้วจะมีวธิ กี ารแยก และน�าไปจัดการต่ออย่างไรให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด พร้อมกับส่งเสริมพฤติกรรมที่ท�าได้ในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น การแยกขยะตัง้ แต่ในห้องเรียน การใช้ภาชนะทีใ่ ช้ซา�้
ได้ใส่อาหารมาโรงเรียน หรือแม้แต่การตักอาหารให้พอดีเท่าทีจ่ ะ
รับประทานเพือ่ ลดเศษอาหารให้เหลือทิง้ น้อยทีส่ ดุ โดยมุง่ หวังให้
นักเรียนปฎิบตั จิ นเป็นนิสยั ตัง้ แต่ยงั เด็ก และสามารถเป็นต้นแบบ
ถ่ายทอดความรู้สู่คนในครอบครัวให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วย
หนึง่ ในฐานการเรียนรูท้ นี่ า่ สนใจ คือ ฐานถุงนมกูโ้ ลก ซึง่ ถุงนม
โรงเรียนจ�านวนมหาศาลจะไม่กลายเป็นขยะไร้คา่ ทีส่ ร้างกลิน่ เหม็น
รบกวนอีกต่อไป เมื่อเด็ก ๆ น�าถุงนมที่ดื่มหมดแล้วมาล้างและ
ตากทีส่ ถานี ถุงนมซึง่ เป็นพลาสติกประเภท LLDPE ทีแ่ ห้งและสะอาด
จะสามารถน�าไปขายเป็นรายได้กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียน ส่วนน�า้
ทีเ่ หลือจากการล้างถุงนมก็จะถูกส่งไปบ�าบัดผ่านถังดักไขมันด้วย
แรงถีบจักรยานของเด็ก ๆ กลายมาเป็นน�า้ สะอาดส�าหรับรดแปลงผัก
ในโรงเรียนต่อไปได้อกี นับเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างครบวงจร
อีกด้วย
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Schools: Incubators of eco-conscious young minds
Cultivating good habits from a young age will help children
grow into quality citizens, and it is the duty of schools to foster
not only academically excellence and but also social
responsibility and eco-consciousness of their students.
SCG has collaborated with Khod Hin Mitraphap 42 School to
set up learning stations. This program is focused on introducing
students to various types of materials, especially plastics,
how to maximize usage, sort, and repurpose them for maximum
functionality. Additionally, it also encourages good daily habits,
such as sorting classroom waste, bringing lunch in reusable
containers, minimizing food scraps, so that these routines
become habits since childhood and they can educate and
drive change in their families as well.
One of the learning stations is Milk Pouch for a Greener World,
which is aimed at alleviating the wastage created by the immense
number of discarded milk pouches at the school. Once students
have finished their milk, they rinse the empty pouches at
the learning station and hang up to dry. These pouches, made
from LLDPE, once dried and cleaned, can be sold, hence turning
trash into financial resources for the school. Wastewater
from rinsing is then transferred to and treated in a grease trap,
yielding clean water for the school’s farms, achieving a closedloop recycling system.

วัด ศูนย์รวมจิตใจ เข้าถึงกลุม่ ผู้ใหญ่ใจบุญ
ส�าหรับสังคมไทยแล้วพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนอย่างวัดถือเป็น
สถานทีท่ เี่ ข้าถึงผูใ้ หญ่หรือผูส้ งู อายุได้เป็นอย่างดี การปรับเปลีย่ น
ความคิดเกีย่ วกับขยะจึงสอดแทรกเข้าไปได้ผา่ นหลักธรรมค�าสอน
โดยการยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่าย ๆ จากปริมาณขยะพลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งจ�านวนมากที่ญาติโยมใช้ใส่อาหารหรือ
สิง่ ของมาถวายพระและกลายเป็นภาระจัดการของทางวัด เมือ่ ได้เห็น
และได้เข้าใจว่าตนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างขยะ การใช้พลาสติก
เท่าทีจ่ า� เป็นและการแยกขยะก่อนทิง้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และเป็นการท�าความดีอย่างหนึ่งนั่นเอง
เอสซีจีได้เข้าไปร่วมให้ความรู้เรื่องประเภทของพลาสติก
เป็นต้นว่าถุงแกง ถุงหูหิ้ว หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกแต่ละชนิด
แตกต่างกันอย่างไร ต้องท�าความสะอาดและแยกประเภท
อย่างไรจึงจะขายได้ จึงเกิดเป็นโครงการ “ถุงพลาสติกฝากบุญ”
ทีแ่ ต่ละคนจะช่วยกันล้าง คัดแยก และทิง้ ให้ถกู ต้องตามประเภท
พลาสติก เพื่อให้วัดน�าไปขายเป็นเงินส�าหรับพัฒนาวัดหรือเป็น
ทุนการศึกษาให้สามเณรต่อไป ทัง้ ยังน�าความรูท้ ไี่ ด้กลับไปใช้กบั
ที่บ้านได้อีก

Temples: Getting through to adults
In Thai society, temples are the centers of communities
and therefore the ideal channel for reaching out to adults
and seniors, beginning with fostering awareness of the issue
stemming from the amount of single-use plastics that are
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used to bring food and alms for merit making, which then
become a responsibility for the temple to manage. Realizing
how their behavior cause these problem, it encourages them
to reduce single-use plastics and aware that waste sorting are
the responsibility of everyone in the community and therefore
part of being a good Buddhist.
SCG has collaborated with the temple to educate community
members about different types of plastics packaging and
how to clean and sort them for sell through the “Spread Merit
with Plastic Sorting” program, in which people help rinse,
dry and sort plastic waste properly for the temple to sell
and use the proceeds to develop facilities or as scholarships
for novice monks. Participants also gain knowledge that
they can apply in their own homes.

บ้าน พืน้ ฐานทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของทุกคน
นอกจากความรูค้ วามเข้าใจของสมาชิกแต่ละคนในบ้านแล้ว
การทีม่ ผี นู้ า� ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งก็เป็นส่วนส�าคัญทีช่ ว่ ยผลักดันโครงการ
ให้ประสบความส�าเร็จ อย่างในชุมชนโขดหิน 2 ที่มีคุณจ�าลอง
หอมหวน ประธานชุมชนทีเ่ ป็นต้นแบบของการแยกขยะในครัวเรือน
อย่างถูกวิธแี ละเป็นผูอ้ อกแบบ “ห่วงรักษ์ พักขยะ” แจกจ่ายให้กบั
ลูกบ้านเพือ่ ใช้สา� หรับพักขยะทีล่ า้ งท�าความสะอาดและคัดแยก
เรียบร้อยแล้วให้เป็นระเบียบจัดการง่าย โดยประกอบขึ้นง่าย ๆ
จากวัสดุรไี ซเคิลอย่างเคเบิลเก่ากับตาข่ายเหลือใช้ทใี่ ห้ความโปร่ง
ระบายน�า้ และอากาศดี เพิม่ ความสะดวกและส่งเสริมการแยกขยะ
โดยเฉพาะกับกลุ่มแม่บ้านที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นอกจากช่วยลดปัญหาขยะของชุมชนแล้ว ยังสามารถขายเป็นรายได้
เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ครอบครัว สร้างความภาคภูมใิ จและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย
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ธนาคารขยะชุมชน จุดเชือ่ มต่อขยะสูผ่ รู้ ีไซเคิล
อีกส่วนส�าคัญทีช่ ว่ ยท�าให้ขยะทีม่ มี ลู ค่าได้กลับสูก่ ระบวนการ
รีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพก็คอื ธนาคารขยะชุมชน ทีท่ า� หน้าทีเ่ ชือ่ ม
ระหว่างผูข้ ายขยะกับโรงงานรีไซเคิล จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาความ
ต้องการของธนาคารขยะ เอสซีจจี งึ ออกแบบแอปพลิเคชัน “คุม้ ค่า”
เพือ่ มาเป็นผูช้ ว่ ยบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้การซือ้ -ขายเป็นไปได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายยิง่ ขึน้ แอปพลิเคชันนีจ้ ะมาช่วยบันทึก
จัดระเบียบข้อมูลประเภทขยะและปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ
ช่วยให้ธนาคารขยะสามารถวางแผนการซื้อขาย และการขนส่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค�านวณยอดเงินจากการซือ้ ขาย
แต่ละครัง้ ได้ รวมถึงจัดการข้อมูลสมาชิก เช่น ประวัตกิ ารซือ้ ขาย
สะสมหรือแลกคะแนนได้ในทีเ่ ดียว เป็นต้น ทัง้ หมดนีช้ ว่ ยให้การ
จัดการของธนาคารขยะชุมชนมีมาตรฐาน เพิม่ โอกาสการขายขยะ
แต่ละชนิดไปยังโรงงานรีไซเคิลและโรงหลอมได้โดยตรง และ
อ�านวยความสะดวกให้คนทั่วไปสนใจน�าขยะมาขายมากขึ้น
ส�าหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ contact@koomkah.com

Community Waste Bank: Giving Value to Waste

Home: The Heart of Daily Life
Aside from awareness and understanding of each family
members, having a strong community leader is an important
part of driving a program toward success. In Khod Hin 2
community, Jumlong Homhuan is not only community president
and advocate for proper household waste sorting but also
the inventor of the “Eco-Loop.” Homhuan assembles recycled
scraps, such as old cables and nets, into well-ventilated
draining receptacles and distributes them to others in the
community to make sorting and cleaning plastics more
convenient and, thus, encourage recycling, especially among
housewives, who can then use their free time to make extra
money for the family while reducing waste, bringing pride and
useful skills to the community.

Another important infrastructure that contributes to effective
recycling is a community waste bank, which connects waste
sellers to recyclers. Based on field research into the needs of
community waste banks, SCG has designed the “KoomKah
application” to help with data management and to facilitate fast,
easy transactions. It helps record and organize data on
the category and quantity of recyclables in a systematic way
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to help waste banks manage transactions and transportation
efficiently. Waste banks are able to calculate earnings for each
transaction and manage user information, such as sales history
and point collection and redemption, on a single platform, allowing
community waste banks to standardize operations and increase
direct sales of various materials to recyclers and smelters and,
thus, facilitate and strengthen public interest in selling recyclables.
For more information on the application “KoomKah,” please
contact contact@koomkah.com

เทศบาล ผสานพลังหน่วยงานราชการท้องถิน่
หน่วยงานภาครัฐเองก็เข้ามามีบทบาทร่วมส่งเสริมให้เกิดการ
แยกขยะในชุมชนเพิม่ มากขึน้ โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้รว่ มมือ
กับธนาคารขยะชุมชนในเครือข่ายในการมอบสิทธิพเิ ศษ “ประกันชีวติ ”
โดยจะได้รบั เป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กบั ผูท้ เี่ ข้ามาฝากขยะ
ตามวิสาหกิจธนาคารขยะชุมชนใกล้บา้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนือ่ ง นับเป็นอีกหนึง่ ส่วนส�าคัญช่วยส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
ความส�าเร็จทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นและด�าเนินต่อไป
ไม่ได้หากขาดความรูค้ วามเข้าใจ จิตส�านึกอันดี และความร่วมมือ
ของทุกคนทีจ่ ะช่วยดูแลโลกใบนีด้ ว้ ยวิธกี ารทีแ่ ก้ปญ
ั หาได้อย่างยัง่ ยืน
เห็นได้จากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทุกหน่วยย่อยของชุมชน
ไม่วา่ จะเป็นบ้าน วัด โรงเรียน ธนาคารขยะชุมชน หรือเทศบาล ล้วนแต่
เป็นแรงผลักดันชั้นดีที่จะส่งต่อไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นอย่างจังหวัด

ประเทศ และในระดับโลก ซึง่ กระบวนการเหล่านีส้ ามารถเริม่ ต้นขึน้
ได้งา่ ย ๆ ในชีวติ ประจ�าวันของเราทุกคน แค่เราลองทบทวนดูพฤติกรรม
ในแต่ละวัน คิดหาวิธกี ารจัดการขยะทีเ่ ข้ากับตัวเราแล้วเริม่ ลงมือท�า
ตั้งแต่ตอนนี้ เราก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนส�าคัญของการขับเคลื่อน
สังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน

Municipalities: Empowering Communities
Government agencies have also played a part in promoting
waste separation at the community level. Map Ta Phut Municipality
has collaborated with community waste banks in their network
to offer a “life insurance” incentive granting funeral funds to
those who consistently deposit recyclables at participating
waste banks in their communities. This is another important way
to motivate community members to adopt more sustainable waste
management practices.
All of the aforementioned success could not have happened
and cannot continue without understanding, good conscience,
and cooperation from everyone in caring for our planet through
sustainable solutions. It can be seen from the changes at
every community level. These community initiatives provide
the perfect momentum for the effective waste management
practices at bigger levels, from provincial to national to global,
as it’s easy to begin the process in daily life. We just need to
evaluate our own habits, find the right waste management
system for us, and start acting now to contribute to the
development of Thai society towards sustainability.
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ONCE A
DAY CAFFE
A cozy cafe'
by a coffee aficionado
คาเฟ่ขนาดกะทัดรัด จากหัวใจคนรักกาแฟ

ด้วยความรักในการค้นหาเบลนด์เมล็ดกาแฟของคุณโจ อินทีเรียร์
ดีไซเนอร์หนุม่ Once A Day Caffe จึงเกิดขึน้ เพือ่ เป็นมุมกาแฟบรรยากาศ
สบายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟและขนมทุกคน
ด้วยขนาดกะทัดรัดแต่สามารถจัดการพืน้ ทีไ่ ด้อย่างคุม้ ค่าลงตัว ด้วยการ
ใช้งานออกแบบภายในสไตล์ Vintage Loft ร่วมกับการดึงธรรมชาติสเี ขียว
จากภายนอกเข้ามาสร้างบรรยากาศอบอุน่ งานตกแต่งเลือกใช้งานเหล็ก
ท�าสี โชว์พนื้ ผิวคล้ายกับไม้ ดึงอารมณ์วนิ เทจให้กบั หลาย ๆ ส่วนของร้าน
โดยเฉพาะช่องแสงหน้าต่างทีเ่ ปิดออกไปสูช่ วนชมต้นใหญ่ทเี่ ป็นหัวใจของร้าน
It was his passion for seeking new coffee blends that led Joe,
a young interior designer, to open his cozy nook for coffee lovers
called Once A Day Caffe.
The cafe' makes up for its compact size with smart space
utilization. The interior de'cor, which features a combination of
painted steel and exposed wood, oozes the vibe of a cozy vintage loft,
heightened by the view of the lush greenery and large shady trees in
the garden outside that can be seen through the windows.
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เฉลียงนอกร้านเป็นพืน้ ทีก่ งึ่ เอาท์ดอร์ทพี่ าลูกค้าไปสัมผัสต้นไม้ใหญ่
กลางใจเมือง ต้นชวนชมต้นนีช้ ว่ ยกรองแสงได้ระดับหนึง่ งานดีไซน์
จึงเลือกใช้หลังคาอะคริลกิ โปร่งแสง ShinkoLiteTM ส�าหรับกรองแดด
กันฝน ช่วยเปิดพืน้ ทีร่ า้ นแห่งนีใ้ ห้ดโู ปร่ง ไม่ทบึ ตัน และเข้ากับงานตกแต่ง
โดยรวมของร้านเป็นอย่างดี
The covered outdoor patio offers a perfect nook for urbanites
who enjoy trees. With a large chuanchom tree already providing
some shade, the owner has decided to install an awning fitted with
transparent ShinkoLiteTM acrylic sheets, which not only creates
protection from the rain and sun but also complements the
overall décor of the café and keeps the area open and airy.

นอกจากจะเป็นร้านกาแฟแล้ว ที่นี่ยังเป็นออฟฟิศส�าหรับ
ท�างานอินทีเรียร์ของคุณโจ ส่วนชั้นสองที่เป็นห้องประชุมสามารถ
เปลีย่ นตัวเองให้เป็นพืน้ ทีร่ บั รองลูกค้าร้านกาแฟในวันทีค่ กึ คักอย่าง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือหากจะจองส�าหรับนัง่ ประชุมก็ตดิ ต่อทางร้าน
ได้ จากมุมชัน้ บนทอดสายตา ออกสูส่ งิ่ แวดล้อมรอบด้าน ท�าให้พนื้ ที่
ไซส์น่ารักแห่งนี้ดูโปร่งโล่งมากกว่าที่คิด
This café also houses Joe’s interior design office, with the
meeting room on the second floor transformed into a space
for customers on weekends, when the café is usually bustling
with people. Thanks to the windows that overlook the garden
and the surrounding area below, the meeting room, which
you can also book if you’re looking for one, looks airy and
roomy for its size.
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ส�าหรับกาแฟ ทีน่ เี่ น้นใช้เมล็ดคัว่ กลางไปจนถึงคัว่ เข้มทีเ่ ข้ากับคอ
กาแฟชาวไทย และเป็นรสชาติแบบที่เจ้าของร้านชื่นชอบ เสิร์ฟพร้อม
ขนมเค้กโฮมเมดที่ออกจากเตา อบเองกับมือ และจากเสียงเรียกร้อง
ในบรรยากาศนัง่ สบาย ทางร้านจึงเพิม่ เมนูอาหารขึน้ มาเพือ่ ตอบความต้องการ
ของลูกค้าที่ต้องการนั่งชิลในชั่วโมงสบาย ๆ
Once A Day Caffe uses medium and dark roasts, which
appeal to the palate of Thai coffee lovers and are the preferences of
the owner himself. The café also serves freshly-baked homemade
treats, and by popular demand, a selection of dishes to cater
to those who want to have a relaxing time.

เติ ม บรรยากาศของวงกาแฟให้ อ บอุ่ น สบายแม้ จ ะอยู่ ใ น
เมืองใหญ่ ด้วยกลิ่นหอมของกาแฟ เคล้าเค้กโฮมเมดรสชาติดี
พร้อมกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่โปร่งสบาย หยุดพักชีวิตวุ่นวาย
แค่วันละครั้งก็เพียงพอ
Take a break from a city life and enjoy the coffee aroma and
homemade cake in a cozy atmosphere at Once A Day Caffe.
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หลังคาโปร่งแสงด้านนอกทั้งหมดของร้านใช้วัสดุหลังคา
โปร่งแสงอะคริลกิ ชินโคไลท์ (Shinkolite) รุน่ กันความร้อน ซึง่ เข้ากับ
แนวคิดในการออกแบบของร้านทีต่ อ้ งการความโปร่ง สบายตา แต่ยงั ดู
ทันสมัย ท�าให้ผมู้ าเยือนสัมผัสบรรยากาศของสวนสีเขียวภายนอก
และมองเห็นได้ทั่วบริเวณไม่ว่าจะนั่งอยู่ภายในหรือภายนอกร้าน
ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานได้อย่างครบถ้วน
All translucent roofs in the outdoor area are all made of
translucent, heat-cut Shinkolite acrylic sheets, which do not only
lend themselves perfectly to the modern and airy design of
the space but also allow visitors to fully enjoy the lush green
garden outside, no matter whether you are sitting inside or out
in the open, fulfilling both aesthetic and functional needs.

Once A Day Caffe
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 20.00 น.
1351 ซอยศรีบูรพา 9
ตรงข้ามสวนนวมินทร์ภิรมณ์ ใกล้กับ NIDA
โทร. 09-9635-3686
Open daily 8 a.m. – 8 p.m.
1351 Soi Si Burapha 9 (opposite Nawamin Phirom
Park and near NIDA)Tel: 09-9635-3686
facebook.com/onceadaycaffe

สนใจอ่านข้อมูลแผ่นอะคริลกิ ชินโคไลท์ (Shinkolite) เพิ่มเติมได้ที่ www.shinkolite.co.th
For more information on Shinkolite acrylic sheets, please visit: www.shinkolite.co.th
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กั บ ยางมะตอย เพื่ อ ท� า ให้ ถ นนมี ค วามแข็ ง แรงทนทานและมี
ประสิทธิภาพสูง ทนการกัดเซาะของน�า้ ซึง่ เปิดใช้งานเป็นพืน้ ทีจ่ อดรถ
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึง่ ถือว่าเป็นร้านสะดวกซือ้ แห่งแรกในประเทศไทย
ที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยเริ่มทดลอง 2 สาขา และจะด�าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

SCG ATTENDED
THE LAUNCH OF
"7 GO GREEN
RECYCLED
PLASTIC ROAD"
เอสซีจี ร่วมเปิดตัวโครงการ 7 Go Green
Recycled Plastic Road
ซีพี ออลล์ ร่วมกับ เอสซีจี และ กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย ต่อยอด
แคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัว
โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลีย่ นขยะพลาสติก
เป็นถนน น�าร่องพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถ หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
สาขาสายไหม เป็นต้นแบบแห่งแรก หวังเป็นอีกแนวทางในการดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นแนวทาง
ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์
ได้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดจาก
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นากระบวนการ เทคนิ ค การสร้ า งถนน
ซึ่งคัดแยกขยะพลาสติกจากส�านักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก น�ามาผสม

CP All partnered with SCG and Dow Thailand Group to
advance “7 Go Green” campaign, unveiling “7 Go Green
Recycled Plastic Road” that recycles unwanted plastic waste
into road paving. The first pilot initiative is carried out at the
car park in front of Sai Mai branch of 7-elevent store, hoping
to pave the way for sustainable environmental stewardship.
The 7 Go Green Recycled Plastic Road is an approach to
promote plastic waste management practices and maximize
the beneficial use to offer tangible solutions to the plastic
waste crisis. The initiative is made possible by a combined
effort to develop the process and technique for road construction. The method includes transforming separated waste
collected in the main office, product distribution centers, and
7-eleven stores through the shredding process into asphalt
mixture to make the road with improved durability, higher
performance, and superior corrosion resistance. The recycled plastic road is open to public use as a car park for the
7-eleven convenience store. 7-Eleven is the first convenience
store in Thailand to adopt recycled plastic roads where two
branches are currently being piloted in the initial phase. The
project will be further expanded to other branches in the future.
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ช่วงถัดมาเป็นการเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลกครึง่ แรกปี 2563” โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด และคุณปริญญ์
พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ร่วมวิเคราะห์แลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงิน โดยมี
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผูด้ า� เนินรายการและปิดท้ายด้วยบทวิเคราะห์
“แนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมีครึง่ แรกปี 2563” โดยคุณบุญพิทกั ษ์ ทรัพย์ไพศาล
Demand Management Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

CHEMICALS
BUSINESS HOSTS
SCG CHEMICALS
DIGEST 2/2019
"Keeping Up with Global Affairs:
China-US Trade War"

ธุรกิจเคมิคอลส์ พาลูกค้า “ทันกระแสโลก:
สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ” ในงาน SCG
Chemicals Digest 2/2019
คุณธนวงษ์ อารีรชั ชกุล Executive Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์
เอสซีจี และคุณศักดิช์ ยั ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President - Polyolefin
and Vinyl Business ร่วมกันเปิดงาน SCG Chemicals Digest ครัง้ ที่ 2
ประจ�าปี 2019 งานสัมมนาส�าหรับลูกค้าและผู้แทนจ�าหน่าย ภายใต้
หัวข้อ “ทันกระแสโลก: สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ” เพือ่ ให้ขอ้ มูลเชิงลึก
เกี่ยวกับสงครามการค้าที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลกในขณะนี้
และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายส�าคัญของธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อให้ลูกค้า
และผู้แทนจ�าหน่ายเข้าใจ เล็งเห็นถึงความน่าจะเป็นในด้านต่าง ๆ
และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทที่ า้ ทายนีไ้ ด้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญอย่าง ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ
ธรรมศาสตราภิชาน และดร.อาร์ม ตัง้ นิรนั ดร อาจารย์ประจ�าคณะนิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

Mr. Tanawong Areeratchakul, Executive Vice President
of Chemicals Business, SCG and Mr. Sakchai
Patiparnpreechavud, Vice President - Polyolefin and Vinyl
Business, jointly presided over the seminar "SCG Chemicals
Digest 2/2019" held on the topic of "Keeping Up with Global
Affairs: China-US Trade War", organized to provide partners
and distributors insights of the ongoing trade dispute that
has disrupted global businesses and brought major
challenges to the petrochemicals industry.
The seminar aims to give partners and distributors a
better understanding of the situation and help identify
opportunities in various aspects to adapt to the challenging
circumstances adequately. Thammasat Distinguished
Scholar, Prof. Dr. Thanet Apornsuwan, and Dr. Arm
Tungnirun, a lecturer from the Faculty of Law, Chulalongkorn
University joined as speakers.
The next session was a discussion on "Thailand's
Economic Trends and Global Economic Outlook in the First
Half of 2020" presented by Mr. Paiboon Nalinthrangkurn,
CEO of TISCO Securities Company Limited, and Mr. Prinn
Panitchpakdi, Deputy Leader and Head of the Economic
Team of the Democrat party to share economic and financial
analysis. The discussion was moderated by Dr. Wit
Sittivaekin. The last session was an analysis of "Petrochemical
Business Trends in the First Half of 2020", delivered by Mr.
Boonpitak Subpisarn, Demand Management Manager of
Chemicals Business, SCG.
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SCG AND
STARBOARD,
SIGNS
A MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING
ON “COLLABORATION
FOR SUSTAINABLE
FUTURE”
to collaborate on solving global warming
using circular economy

เอสซีจี จับมือ Starboard ลงนามความร่วมมือ
“Collaboration for Sustainable Future”
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เชือ่ มัน่ ความร่วมมือกันช่วยสร้างโลก
ให้ยั่งยืน
เอสซีจี โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief
Technology Officer–Innovation and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์
เอสซีจี ได้ร่วมกับบริษัท สตาร์บอร์ด จ�ากัด โดยนายสเวน รัสมุสเซ่น
Chief Innovator of Starboard ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ
“Collaboration for Sustainable Future” เพื่อน�าหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน มาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมีนางแชสตี เริด
ส์มนู เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี
และสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ โดยได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา
และความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จะน�าความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ด้านวัสดุศาสตร์ในกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ ตลอดจนการออกแบบและ
ขึ้นรูปสินค้ามาใช้พัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมส�าหรับสิน
ค้าของสตาร์บอร์ด รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทีช่ ว่ ยลดสภาวะโลกร้อน
เช่น การปลูกป่าชายเลน เพือ่ เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ตลอดจนการสร้างความตระหนักรูแ้ ละปลูกฝังพฤติกรรมเรือ่ ง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าให้กบั เยาวชน โดยมุง่ หวังว่าการด�าเนินงาน
ภายใต้กรอบความร่วมมือทัง้ 3 ด้านนี้ จะช่วยลดปัญหาสิง่ แวดล้อมของ
โลกได้อย่างยัง่ ยืน

Chemicals Business, SCG, represented by Dr. Suracha
Udomsak, Vice President, Chemicals Business In charge
Chief Technology Officer–Innovation and Technology has
joined hands with Starboard, represented by Mr. Svein
Rasmussen, Chief Innovator, to sign a memorandum of
understanding for the “Collaboration for Sustainable Future”
project to adopt the circular economy concept in solving
global environmental issues especially global warming and
climate change. Mrs. Kjersti Rodsmoen, the Norwegian
ambassador to Thailand, congratulated and supported the
partnership between the two companies.
The scope of the partnership covers three key initiatives:
developing eco-friendly materials, promoting environmental
activities, and creating awareness and inspiring behavioural
changes. SCG will apply its knowledge and expertise in
material science for polymer and product design to develop
new raw materials that are environmentally-friendly for
Starboard’s products. In terms of environmental acitivites,
both companies will focus on mangrove reforestation to
absorb carbondioxide and other greenhouse gas
emissions. As for awareness and consumer behaviors, the
partnership targets youngsters to promote knowledge about
efficient resources usage. Both companies believe that the
three key initiatives will pave way for sustainable solutions
to environmental problems.
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SCG AND MAHIDOL
PARTNER UP TO
OPEN "SCG-MUSC
INNOVATION
RESEARCH CENTER
เอสซีจี จับมือ มหิดล เปิดศูนย์วจิ ยั SCG – MUSC
Innovation Research Center เสริมทัพพัฒนา
นวัตกรรมพลาสติกเพื่อรีไซเคิล เร่งตอบโจทย์
ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
นายธนวงษ์ อารีรชั ชกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
เอสซีจี กล่าวว่า“ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั “SCG –
MUSC Innovation Research Center” ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกัน
พัฒนา “นวัตกรรมพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ” จากสารเร่งปฏิกิริยาที่ช่วย
ให้พลาสติกรีไซเคิลง่ายขึ้น สามารถน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น สารที่
ท� า ให้ ชั้ น ฟิ ล ์ ม ทุ ก ชั้ น เป็ น วั ส ดุ ช นิ ด เดี ย วกั น (Mono-Material
Packaging) เป็นต้น ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพและ
เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจมี สี นิ ค้าและบริการเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดโลกได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น”

Tanawong Areeratchakul, President of the Chemicals
Business, SCG, stated that the partnership between SCG
and the Department of Chemistry, Faculty of Science,
Mahidol University to establish SCG-MUSC Innovation
Research Center, we aim to develop special innovative
polymers from catalysts that improve recyclability and
material recoverability for applications such as monomaterial packaging. This collaboration will enhance our
potential and encourage an exchange of knowledge in
innovation development, enabling the Chemicals Business
to offer products and services that not only meet global
demand promptly but also have specifications that are
better aligned with customer needs.
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SCG ORGANIZES
“SD DAY 2019”
TO PROMOTE
SUSTAINABLE
RESOURCE
CONSUMPTION
and At-Source Waste Management
for Environmental Sustainability and
Unveils the Waste-Free Community
Project to Build a Collaborative
Network for a Circular Economy
in Rayong

เอสซีจี จัดงาน “SD Day 2019” ขับเคลือ่ นการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน หนุนการจัดการขยะตัง้ แต่
ต้นทางเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมเปิดตัว
โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ผนึกพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยอง

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดงาน SD Day 2019 (Sustainable Development
Day 2019) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คม้ ุ ค่า
ร่วมมือกัน สร้างชุมชนยัง่ ยืน” ถ่ายทอดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และการ
บริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ใช้ให้คมุ้ แยกให้เป็น ทิง้ ให้ถกู เพือ่ ลดปริมาณขยะออกสูส่ งิ่ แวดล้อม พร้อมผนึก
พลังเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ และชุมชน เพือ่ ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน โดยเปิดตัวโครงการ
“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ภายใต้โมเดลการจัดการขยะในชุมชนทีเ่ ชือ่ มต่อ
“บ้าน–วัด–โรงเรียน–ธนาคารขยะ” น�าแอปพลิเคชัน “คุม้ ค่า” ของเอสซีจี
มาช่วยอ�านวยความสะดวก เพือ่ เพิม่ ปริมาณขยะรีไซเคิล และลดปริมาณขยะ
ฝัง่ กลบ โดยมีชมุ ชนระยองและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมงานกว่า 1,100 คน และ
ได้รบั เกียรติจาก รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชยั
เป็นประธานในพิธี
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
เอสซีจี กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเรือ่ งของการให้ความส�าคัญ
กับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จ�าเป็น
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตัง้ แต่การผลิต การใช้ และการวนกลับมาใช้เป็น
วัตถุดบิ ใหม่ (Make – Use – Return) ซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนทรัพยากร
ของโลกได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หัวใจส�าคัญทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นให้เกิด
การน�าทรัพยากรมาใช้ใหม่ได้มากยิ่งขึ้น คือ การบริหารจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพตัง้ แต่ตน้ ทาง มีการคัดแยกขยะ และทิง้ ให้ถกู ที่ โดยไม่หลุดรอด
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและแม่น�้าล�าคลอง
จากความส�าเร็จของ “บางซือ่ โมเดล” ซึง่ เป็นโมเดลการบริหารจัดการขยะ
ภายในส�านักงานใหญ่เอสซีจไี ด้ขยายผลการจัดการขยะตัง้ แต่ตน้ ทางสูช่ มุ ชน
รอบโรงงานของเอสซีจี เพือ่ สร้างชุมชนต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุมชน
บ้านรางพลับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ
จนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
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โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
รวมไปถึงชุมชน ต.บ้านสา และ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง โรงเรียน
และชุมชนมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และโรงเรียนและชุมชน
รอบบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ส�าหรับจังหวัดระยองซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมและได้รบั เลือกเป็นพืน้ ที่
น�าร่องด้านการบริหารจัดการขยะ โดยกลุ่มโครงการความร่วมมือภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพือ่ จัดการพลาสติกและขยะอย่างยัง่ ยืน (PPP
Plastic) ซึง่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นอกจากจะมีสว่ นร่วมในการจัดตัง้ โมเดล
ที่บ้านวังหว้า อ.แกลง แล้ว ล่าสุด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ร่วมกับ
จังหวัดระยอง เปิดตัวโมเดลการจัดการขยะภายในชุมชนทีเ่ ชือ่ มโยงกันระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้)
ขยะ” เพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและขยะตั้งแต่ต้นทาง
โดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ปริมาณขยะรีไซเคิล และลดปริมาณการฝังกลบขยะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
“โครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เกิดจากความร่วมมือระหว่างเอสซีจี ภาครัฐ
และชุมชน เพื่อหาโมเดลที่เหมาะกับการจัดการขยะในพื้นที่ โดยพบว่า
จังหวัดระยองมีปริมาณขยะสูงถึง 306,000 ตัน แต่นา� ไปรีไซเคิลเพียงร้อยละ 7
เท่านัน้ หากชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะตัง้ แต่ตน้ ทางอย่างถูกวิธี เชือ่ มัน่
ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลได้อย่างแน่นอน” นายธนวงษ์กล่าว
Chemicals Business, SCG, hosted SD Day 2019 (Sustainable
Development Day 2019) under the concept “Circular Economy:
Circularity Through Collaboration for Sustainable Communities,” to share
with the participants knowledge on efficient resource consumption
and at-source waste management and to promote a habit centering on
resource maximization, correct waste sorting, and proper waste disposal
with the goal of reducing the amount of waste released into the environment.
Furthermore, working in collaboration with the government sector,
private businesses, and communities to advance the circularity economy
in Rayong sustainably, the company officially unveiled the Waste-Free
Community Project, an initiative built upon home-temple-school-waste
bank networks and powered by SCG’s mobile application KoomKah,
with the goal of increasing recycling and reducing the amount of waste

sent to landfill. The event was attended by over 1,100 Rayong residents
and representatives from various organizations and presided over
by Rayong’s Vice Governor Yuthapol Ongarjithichai.
Tanawong Areeratchakul, President of Chemicals Business, SCG,
said that circular economy revolves around resource maximization
– or using resources as necessary to achieve maximum efficiency
– and a make-use-return model, which will help us address the global
issue of resource shortage. However, the key to better resource recovery
lies in efficient waste management at source, including waste sorting and
proper waste disposal, which will ensure that no waste is released into
the environment.
Following the success the Bang Sue Model, a waste management
program implemented at SCG Headquarters, SCG has expanded
its at-source waste management project to the communities around
SCG’s plants to create model communities. An example is Ban
Rang Phlub Community in Bang Phong, Ratchaburi, which has
successfully fulfilled its “zero waste to landfill” commitment and won
the Waste-Free Community Award 2019 from the Department of
Environmental Quality Promotion. Also participating in this project
are Ban Sa and Muang Mai Communities in Jae Hom District, Lampang;
Ban Mod Tanoi School and Community in Ko Li Bong Sub-district,
Kantang District, Trang; and the schools and communities in Bang Sue
in Bangkok.
Rayong is an industrial zone that has been selected for a pilot waste
management initiative by the Public-Private Partnership for Sustainable
Plastic and Waste Management (PPP Plastic), which SCG is a member
of and has contributed to the launch of the waste management model
in Bang Wangwa in Klaeng District. Recently, SCG has joined forces
with Rayong and unveiled the “Waste-Free Community” Project, an
at-source waste management initiative driven by a network of homes,
temples, schools, and waste banks that seeks to create a model for resource
and waste management at source, increase recycling, and reduce
the amount of waste sent to landfill, particularly in Map Ta Phut Municipality
in Muang District, Rayong.
“The Waste-Free Community Project is a collaboration of SCG,
the government sector, and communities to devise a waste management
model. It is found that of Rayong’s 306,000 tons of waste, only 7%
is recycled. If the communities cooperate in sorting waste properly
at source, I believe that we will able to increase the amount of waste that
gets recycled,” stated Tanawong.

CALENDAR | ปฏิทินกิจกรรม

JAN

JANUARY

UPCOMING
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9-12
2020
Plastex Cairo
Trade fair for Plastics Technology
Egypt International Exhibition Centre
plastex-online.com

JAN

13-16
2020
Saudi Plastics & Petrochem Riyadh
International Plastics and Petrochemicals Trade Exhibitions
RICEC Riyadh International Convention & Exhibition Center
recexpo.com/events/saudi-plastic-petrochem

JAN

21-23
2020
Swiss Plastics Expo
Plastics Trade Fair and Symposium
Messe Luzern
visit.swissplastics-expo.ch/en

JAN

28-31
2020

JAN
MAR

Interplastica Moscow
Trade Fair for Plastics and Rubber
Expocentre Fairgrounds Moscow
interplastica.de
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MAR

FEBRURY

FEB

9-11
2020

11-13
2020

plast alger Ain Benian
International Plastics and Composites Trade Fair

PLASTEC West Anaheim
Plastics trade fair

Centre International de Conferences d‘Alger
Abdelatif Rahal CIC
plastalger.com

Anaheim Convention Center, CA
plastecwest.plasticstoday.com

FEB

MAR

11-13
2020

11-13
2020

Expo Manufactura Monterrey
International Trade Fair for Manufacturing, Metal
and Plastic Processing

Expo Plasticos Guadalajara
International Exhibition of Technology and
Solutions for the Plastic Industry

Cintermex Downtown
www.expomanufactura.com.mx

Guadalajara Exhibition Center
expoplasticos.com.mx

FEB

MAR

28
2020

23-25
2020
Oman Plast Muscat
International Trade Fair for Plastics, Rubber and
Packaging

SCG Chemicals Digest 1/2020
Avani Riverside Bangkok Hotel

OCEC - Oman Convention & Exhibition Centre
www.omanplast.net

MARCH

MAR

MAR

3-5
2020
COMPLAST- SOUTH AFRICA
Gallagher Convention Centre
complastexpo.in/SA

25-26
2020

Plastics Recycling Show
Europe | PRS Amsterdam
The Exhibition and Conference for the European
Plastics Recycling Industry
Amsterdam RAI
prseventeurope.com
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