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สวัสดปีีใหม่ 2563 คณุผูอ่้านทุกท่านค่ะ เชือ่ว่าแต่ละท่าน
คงได้เริม่วางแผนเตรยีมพร้อมรบัความท้าทายใหม่ ๆ กันไป
บ้างแล้ว  All Around Plastics ฉบับนี้เราได้คัดสรรข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และเรื่องราว
ที่น่าสนใจจากวงการพลาสติกมาฝากคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
อีกเช่นเคย

คณุผูอ่้านจะได้พบกับเทรนด์นวัตกรรมพลาสตกิท่ีมุง่ไปสู่
ความย่ังยืนของโลก เร่ิมต้นกันท่ี K 2019 งานแสดงนวัตกรรม
พลาสตกิและยางทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่ท้ังเอสซจีแีละบรษิทั
ชัน้น�าจากท่ัวโลกต่างน�าเสนอนวัตกรรมพลาสตกิท่ีคดิค้นวจิยั
และสร้างสรรค์ขีน้ตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน พร้อมอปัเดต
เทรนด์การออกแบบอตุสาหกรรมทีต้่องตอบโจทย์ความย่ังยืน
ควบคูไ่ปกับการสร้างประสบการณ์แก่ผูใ้ช้งานผ่านบทสมัภาษณ์
คุณคริส เลฟเทอรี่ นักออกแบบชื่อดัง

เราขอพาคณุผูอ่้านไปเปิดมมุมองการใช้หลกัเศรษฐกิจ
หมนุเวียนในการด�าเนนิธุรกิจกับ Starboard แบรนด์ผูผ้ลติ
วินด์เซร์ิฟและอปุกรณ์กีฬาทางน�า้ระดบัโลก ทีผ่สานนวัตกรรม
เข้ากับวสัดรุไีซเคลิจากขยะทะเลเพ่ือใช้ในการผลติสนิค้าได้
อย่างตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังมเีรือ่งราวการพัฒนา “ทุน่กักขยะลอยน�า้และหุน่ยนต์เก็บขยะ
ลอยน�า้ 4.0” นวัตกรรมจากความร่วมมอืของเอสซจีกัีบกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาขยะใน
แหล่งน�า้และลดปรมิาณขยะท่ีไหลลงสูท้่องทะเลไทย ปิดท้าย
ด้วยโครงการดี ๆ อย่าง “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่เอสซีจี
ร่วมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้แก่
ชมุชนในจงัหวดัระยองเพือ่การแก้ปัญหาขยะทีอ่ย่างย่ังยืน

 ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้พลิกอ่าน 
ทมีงานหวังเป็นอย่างยิง่ว่าเนือ้หาทีน่�าเสนอในฉบบันีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการน�าหลักเศรษฐกิจหมนุเวยีนไปประยุกต์ใช้กับการท�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.
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บทความและทัศนะที่พิมพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SCG Chemicals แต่อย่างใด
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สวัสดปีีใหม่ 2563 คณุผูอ่้านทุกท่านค่ะ เชือ่ว่าแต่ละท่าน
คงได้เริม่วางแผนเตรยีมพร้อมรบัความท้าทายใหม่ ๆ กันไป
บ้างแล้ว  All Around Plastics ฉบับนี้เราได้คัดสรรข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และเรื่องราว
ที่น่าสนใจจากวงการพลาสติกมาฝากคุณผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
อีกเช่นเคย

คณุผูอ่้านจะได้พบกับเทรนด์นวัตกรรมพลาสตกิท่ีมุง่ไปสู่
ความย่ังยืนของโลก เร่ิมต้นกันท่ี K 2019 งานแสดงนวัตกรรม
พลาสตกิและยางทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่ท้ังเอสซจีแีละบรษิทั
ชัน้น�าจากท่ัวโลกต่างน�าเสนอนวัตกรรมพลาสตกิท่ีคดิค้นวจิยั
และสร้างสรรค์ขีน้ตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน พร้อมอปัเดต
เทรนด์การออกแบบอตุสาหกรรมทีต้่องตอบโจทย์ความย่ังยืน
ควบคูไ่ปกับการสร้างประสบการณ์แก่ผูใ้ช้งานผ่านบทสมัภาษณ์
คุณคริส เลฟเทอรี่ นักออกแบบชื่อดัง

เราขอพาคณุผูอ่้านไปเปิดมมุมองการใช้หลกัเศรษฐกิจ
หมนุเวียนในการด�าเนนิธุรกิจกับ Starboard แบรนด์ผูผ้ลติ
วินด์เซร์ิฟและอปุกรณ์กีฬาทางน�า้ระดบัโลก ทีผ่สานนวัตกรรม
เข้ากับวสัดรีุไซเคลิจากขยะทะเลเพ่ือใช้ในการผลติสนิค้าได้
อย่างตรงใจผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
ยังมเีรือ่งราวการพัฒนา “ทุน่กักขยะลอยน�า้และหุน่ยนต์เก็บขยะ
ลอยน�า้ 4.0” นวัตกรรมจากความร่วมมอืของเอสซจีกัีบกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาขยะใน
แหล่งน�า้และลดปรมิาณขยะท่ีไหลลงสูท้่องทะเลไทย ปิดท้าย
ด้วยโครงการดี ๆ อย่าง “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที่เอสซีจี
ร่วมส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้แก่
ชมุชนในจงัหวดัระยองเพือ่การแก้ปัญหาขยะทีอ่ย่างย่ังยนื

 ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้พลิกอ่าน 
ทมีงานหวังเป็นอย่างยิง่ว่าเนือ้หาทีน่�าเสนอในฉบบันีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการน�าหลกัเศรษฐกิจหมนุเวยีนไปประยุกต์ใช้กับการท�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.
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บริษัท เอพี อัพโก้ จ�ากัด
โทร. 0-2726-7492-7
บริษัท ชนิกานต์โพลิเมอร์ส จ�ากัด
โทร. 0-2328–0021-5
บริษัท เอฟ วาย ซี จ�ากัด
โทร. 0-2212-4111-2
บริษัท แกรนด์โพลีเมอร์อินเตอร์ จ�ากัด
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บริษัท อินทราแมกซ์ จ�ากัด
โทร. 0-2678-3938-40
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จ�ากัด
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บริษัท พรีเมียร์พลาสติก จ�ากัด
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บริษัท สยามโพลิเมอร์สซัพพลาย จ�ากัด
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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.

ABOUT  SCG CHEMICALS

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรราย
ใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำาในภูมิภาค
เอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไป
จนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท 
คอื พอลเิอทิลนี พอลโิพรพิลนี พอลไิวนิลคลอไรด์ พอลิ
สไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

SCG Chemicals is one of the largest integrated 
petrochemical companies in Asia and a key in-
dustry leader. We manufacture and supply a full 
range of petrochemical products ranging from 
upstream monomers to downstream polymers 
including polyethylene, polypropylene, polyvinyl 
chloride, polystyrene and MMA.

ติดต่อกองบรรณาธิการ
Letter to Editorial
Email : allaroundplastics@scg.com
Website : www.scgchemicals.com/
allaroundplastics
Tel. : 0-2827-7209
Fax.: 0-2586-5561
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	 ประเด็นส�ำคัญทีไ่ด้รบัควำมสนใจจำกผูป้ระกอบกำรทัว่โลกก็คือ	

พลาสตกิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (Plastics for Sustainable 

Development)	ซึง่เป็นหนึง่ในธีมหลกัของงำน	K	2019	และยังเห็น

ได้อย่ำงชัดเจนจำกบูทของผู้เล่นรำยใหญ่ระดับโลกที่ต่ำงขนเอำ

นวัตกรรมทีเ่ป็นกำรประยุกต์ใช้หลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนในกำรด�ำเนิน

ธุรกจิมำจดัแสดง	ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบวัสด	ุกระบวนกำรผลติ	

หรอืสนิค้ำปลำยทำงทีจ่ะสำมำรถกลบัมำรไีซเคลิได้ใหม่	เพ่ือตอบโจทย์

ตลำดโลกท่ีเน้นควำมย่ังยืน	และสอดคล้องกับผลส�ำรวจของงำน

ทีเ่รือ่งเศรษฐกิจหมนุเวียน	ตดิอนัดับ	1	ใน	3	หัวข้อท่ีผูเ้ข้ำร่วมงำน

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.

	 ในปีน้ีธุรกิจเคมคิอลส์	เอสซจีไีด้เข้ำร่วมเป็นผูจ้ดัแสดงในงำน

อกีเช่นเคย	โดยภำยในพ้ืนท่ีจดัแสดง	เอสซจีไีด้น�ำนวัตกรรมและ

เรือ่งรำวต่ำง	ๆ 	มำร้อยเรยีงสือ่สำรผ่ำนแนวคดิ “Passion for a Better 

World”	แสดงถึงควำมมุง่มัน่ในกำรพัฒนำนวัตกรรมพลำสตกิและ

โซลชูนัต่ำง	ๆ 	ทีส่อดคล้องกับหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนมำส่งมอบแด่

ลูกค้ำเพ่ือร่วมกันพัฒนำสินค้ำท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรเพ่ือ

สรรค์สร้ำงอนำคตของโลกท่ีดีย่ิงข้ึนได้อย่ำงย่ังยืน	และเป็นกำรแสดง

ควำมพร้อมและเปิดกว้ำงท่ีจะสร้ำงควำมร่วมมอืใหม่	ๆ 	เพ่ือสนบัสนนุ

ให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสิง่แวดล้อม	ด้วยควำมเชือ่มัน่ว่ำ

ควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วนจะเป็นกญุแจส�ำคญัท่ีจะท�ำให้หลกั

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.

	 งาน	K	2019	 ถือเป็นงานแสดงสินค้าท่ีคนในอุตสาหกรรมให้ความ

สนใจเป็นพเิศษ	เพราะเป็นงานแสดงนวตักรรมสินค้าพลาสติกและยางท่ีใหญ่

ทีส่ดุในโลกจดัขึน้ทุก	3	ปี	ณ	เมืองดุสเซลดอร์ฟ	ประเทศเยอรมนี	โดยใน

ปีนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมพลาสตกิรวมถงึองค์กรสถาบัน

ชั้นน�าระดับโลกกว่า	3,330	แห่งเข้าร่วมจัดแสดง	ภายในงานเต็มไปด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกว่า	 225,000	 คนจาก	 165	 ประเทศ

หมนุเวยีนเข้ามาชมผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ	และแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจกัน

อย่างไม่ขาดสายตลอดระยะเวลา	8	วันของการจัดงาน

นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในงาน K 2019

	 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.

PASSION FOR
A BETTER WORLD:
Plastic Innovation for Sustainability at K 2019
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	 ส�ำหรบัไฮไลท์สนิค้ำและบรกิำรท่ีเอสซีจนี�ำมำจดัแสดงในครัง้น้ี

เป็นตัวอย่ำงนวัตกรรมทีส่ำมำรถตอบโจทย์หลกัเศรษฐกิจหมนุเวยีน

ได้		เช่น	

เม็ดพลาสติกท่ีเน้นความทนทานเพื่อการใช้งาน
ที่ยาวนาน (durable plastic) 

	 กำรท�ำให้วัสดุมีควำมทนทำน	สำมำรถใช้งำนได้ยำวนำนขึ้น

เป็นอกีหนึง่แนวทำงกำรพัฒนำสนิค้ำตำมหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน	

โดยตวัอย่ำงสนิค้ำในกลุม่นีเ้ช่น	เมด็พลาสตกิพอลเิอทิลนีคอม

พาวนด์สีด�าส�าหรบัท่อ PE112 เกรด SCG™ HDPE H112PC 

ซึง่คดิค้นและผลติด้วยเทคโนโลยีทีไ่ด้รบักำรจดสทิธิบตัร	สำมำรถผลติ

ท่ออตุสำหกรรมทีม่คีณุสมบตัเิหนือกว่ำมำตรฐำนท่อ	PE100	ทัว่ไป	

มอีำยุกำรใช้งำนยำวนำน	เพรำะทนต่อกำรสกึกร่อนได้มำกกว่ำท่อ	

PE100	ถึง	50%	เหมำะส�ำหรบัอตุสำหกรรมเหมอืงแร่	และยังทนแรง

ดันได้มำกกว่ำ	PE100	ถึง	10%	จงึสำมำรถลดควำมหนำในกำรผลติ

ท่อก๊ำซและท่อส่งน�ำ้ลงได้	และช่วยเพ่ิมปรมิำณกำรขนส่งได้อกีด้วย	

เม็ดพลาสติกเพื่อตอบโจทย์การรีไซเคิลที่ง่ายขึ้น 
(recycle friendly) 

	 จำกควำมต้องกำรของตลำดท่ีจะท�ำให้บรรจุภัณฑ์พลำสติก

สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้ทั้งหมด	เอสซีจีได้น�ำเสนอแนวคิด	

นวตักรรมบรรจภุณัฑ์ประเภท Mono Material	ทีเ่ป้นกำรพัฒนำ

ให้ชั้นฟิล์มต่ำง	 ๆ	 ในบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทอ่อนตัว	

(Flexible	Packaging)	 เป็นวัสดชุนิดเดยีวกันทัง้หมด	โดยเอสซจีี

ท�ำกำรวิจยัพัฒนำสำรเพ่ิมประสทิธิภำพ	CIERRA®	-	Barrier	ทีม่ี

คณุสมบตัช่ิวยควบคมุกำรไหลผ่ำนของอำกำศ	และควำมชืน้ไม่ให้

ทะลเุข้ำไปในบรรจภุณัฑ์	ใช้ทดแทนกำรเคลอืบฟิล์มด้วยชัน้โลหะ	

ท�ำให้บรรจุภัณฑ์สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้

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.

	 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.

	 นอกจำกนี้เอสซีจียังน�ำเสนอเม็ดพลำสติกประเภท	Post-

Consumer Recycled Resin (PCR)	ท่ีได้คณุภำพตำมมำตรฐำน

คณุภำพยโุรป	จงึมัน่ใจในควำมสะอำด	ปลอดภยั	ไมม่กีลิน่	และ

ยังคงคณุสมบตัหิลกัได้เป็นอย่ำงด	ีเหมำะส�ำหรบักำรผลิตสนิค้ำ

พลำสติกประเภทถุง	ขวดบรรจุภัณฑ์สินค้ำอุปโภค	และฝำขวด

น�้ำอัดลม	เป็นต้น
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	 ส�ำหรบัไฮไลท์สนิค้ำและบรกิำรท่ีเอสซจีนี�ำมำจดัแสดงในครัง้น้ี
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ได้		เช่น	

เม็ดพลาสติกท่ีเน้นความทนทานเพื่อการใช้งาน
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เป็นอกีหนึง่แนวทำงกำรพัฒนำสนิค้ำตำมหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน	
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ท่อก๊ำซและท่อส่งน�ำ้ลงได้	และช่วยเพ่ิมปรมิำณกำรขนส่งได้อกีด้วย	
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(Flexible	Packaging)	 เป็นวัสดชุนิดเดยีวกันทัง้หมด	โดยเอสซจีี
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ท�ำให้บรรจุภัณฑ์สำมำรถน�ำกลับมำรีไซเคิลได้

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.

	 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.

	 นอกจำกน้ีเอสซีจียังน�ำเสนอเม็ดพลำสติกประเภท	Post-

Consumer Recycled Resin (PCR)	ท่ีได้คณุภำพตำมมำตรฐำน

คณุภำพยโุรป	จงึมัน่ใจในควำมสะอำด	ปลอดภยั	ไมม่กีลิน่	และ

ยังคงคณุสมบตัหิลกัได้เป็นอย่ำงด	ีเหมำะส�ำหรบักำรผลติสนิค้ำ

พลำสติกประเภทถุง	ขวดบรรจุภัณฑ์สินค้ำอุปโภค	และฝำขวด

น�้ำอัดลม	เป็นต้น
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	 แม้จะเป็นเพียงบำงส่วนของนวัตกรรมทีเ่อสซจีภูีมใิจน�ำเสนอ

ในเวทีระดบัโลก	แต่สิง่ส�ำคัญไปกว่ำน้ันคือ	ควำมมุง่มัน่ต้ังใจทีจ่ะ

ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ไปด้วยกันกับลูกค้ำ	ผูข้ึน้รปูสนิค้ำ	และเจ้ำของ

แบรนด์สนิค้ำ	เพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขันด้วยนวัตกรรมและโซลชูัน่ท่ี

ครบทกุมติ	ิสอดคล้องไปกับกำรดแูลสิง่แวดล้อมและหลกัเศรษฐกิจ

หมนุเวยีนท่ีเอสซจีเีชือ่มัน่และมุง่มัน่ทีจ่ะน�ำมำปรบัใช้กับแนวทำง

กำรท�ำธุรกจิเพ่ือช่วยขบัเคลือ่นให้ท้ังอตุสำหกรรมสำมำรถด�ำเนิน

ไปตำมหลกัเศรษฐกิจหมนุเวยีนและมุง่ไปสูค่วำมย่ังยืนได้	เพ่ือให้

โลกใบนี้ดีขึ้นต่อไปด้วยควำมร่วมมือของเรำทุกคน

เม็ดพลาสติกที่เน้นลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ 
(less materials use) แต่ยังคงคุณสมบัติ และ
ความแข็งแรงได้เหมือนเดิม

	 เอสซจีคีดิค้น	SMX™	Technology	ซึง่เป็นเทคโนโลยกีำรผลติ

เมด็พลำสตกิประเภทพอลเิอทิลนีเกรดพิเศษทีม่คีวำมแข็งแรงมำกขึน้	

ท�ำให้สำมำรถขึน้รปูผลติภณัฑ์พลำสตกิให้บำงลง	แต่ยังคงควำม

แขง็แรงไว้ได้	โดยไม่กระทบต่อกระบวนกำรผลติและไม่ต้องปรบั

เคร่ืองจกัร	เทคโนโลยีน้ีสำมำรถผลติพอลเิอทิลนีได้หลำกหลำยเกรด	

ส�ำหรับหลำกหลำยผลิตภัณฑ์	เพิ่มประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์

ให้สูงขึ้นกว่ำขีดจ�ำกัดเดิม

	 หน่ึงในสนิค้ำท่ีผลติด้วยเทคโนโลยี	SMX™ ท่ีมคีวามโดดเด่น

ก็คือ SMX™ 551BU เม็ดพลาสตกิพอลเิอทลินีส�าหรบัถังบรรจุ

สารเคมีขนาดใหญ่ (IBC)	ทีม่คีวำมแข็งแรงมำกข้ึน	มค่ีำควำม

แข็งแรงของพอลิเมอร์ขณะหลอมตัวสูง	 (High	Melt	Strength)	

จึงสำมำรถขึ้นรูปถังได้บำงลง	ทั้งยังข้ึนรูปและควบคุมกำรผลิต

บรรจภัุณฑ์ได้ง่ำย	ด้วยคณุสมบตักิำรทนสำรเคมแีละควำมแขง็แรง

ทีด่เีย่ียม	ช่วยเพ่ิมประสทิธิภำพขนส่งเคลือ่นย้ำยให้ปลอดภัยจำก

สำรเคมรีัว่ไหล	รวมถึงช่วยลดกำรใช้วัสดลุง	10%	(ท้ังนีข้ึน้อยู่กับ

รปูแบบของถัง)	จงึลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

ได้อีกด้วย	

	 นอกจำกเม็ดพลำสติกคุณภำพสูงหลำกหลำยประเภทแล้ว	

เอสซจียัีงมผีูเ้ชีย่วชำญหลำกหลำยแขนงทีค่อยค้นหำโซลชูัน่ใหม่	ๆ	

มำบรกิำรแบบครบวงจร	ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลอืกสรรวัสดท่ีุเหมำะสม	

และกำรพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์ต่ำง	ๆ	กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่	

กำรออกแบบ	และกำรออกแบบเชงิวิศวกรรม	ไปจนถึงกำรเชือ่มโยง

เครือข่ำยทำงธุรกิจ	เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและ

เจ้ำของแบรนด์สินค้ำในกำรร่วมกันพัฒนำธุรกิจให้เติบโตไปได้

อย่ำงยั่งยืนเช่นเดียวกัน

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	

	 “เนือ่งจากเราเปน็บรษิทัผูจ้ดัจำาหนา่ยสนิคา้เปน็หลกั	เราไดเ้หน็วา่เศรษฐกจิ

หมุนเวียนเป็นแนวคิดท่ีส่งผลต่อลูกค้าอย่างมาก	เราจึงพยายามช่วยให้คำาแนะนำา

ด้านวัสดุรีไซเคิล	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	

นอกจากนัน้	เรายงัพยายามรว่มมอืกบัลกูคา้เพือ่สรา้งมาตรการดา้นเศรษฐกจิ

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.”

	 “ในฐานะบริษัทท่ีทำางานเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์และเป็นผู้จัดจำาหน่ายพอลิเมอร์	

เรามีบทบาทสำาคัญด้านความย่ังยืน	เราจึงกำาลังพิจารณาโครงการรีไซเคิลพลาสติก

ประเภทPET	อีกทั้งยังได้เริ่มลงทุนด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเก็บวัสดุคืนแล้ว	

นับเป็นโจทย์หลักของเราในแอฟริกา	ผมมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาแล้วแนวโน้มจะ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้	นอกจากนั้น	เรายังเริ่มดำาเนินการแบบเดียวกันกับ

พอลิโพรพิลีน	(PP)	และพอลิเอทิลีน	(PE)	ด้วย	เราได้ลงทุนทั้งเงินและเวลา

เพ่ือสร้างความย่ังยืนในตลาดของเราเน่ืองจากเราเช่ือว่าเราต้องตอบแทนชุมชน”

 “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.”

walls	and	allows	for	easier	molding	and	production	control.	

Its	excellent	chemical	resistance	and	strength	prevents	leakage	
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	 แม้จะเป็นเพียงบำงส่วนของนวัตกรรมทีเ่อสซจีภูีมใิจน�ำเสนอ
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ให้สูงขึ้นกว่ำขีดจ�ำกัดเดิม
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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	

	 “เนือ่งจากเราเปน็บรษิทัผูจ้ดัจำาหนา่ยสนิคา้เปน็หลกั	เราไดเ้หน็วา่เศรษฐกจิ
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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.”
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เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้	นอกจากนั้น	เรายังเริ่มดำาเนินการแบบเดียวกันกับ

พอลิโพรพิลีน	(PP)	และพอลิเอทิลีน	(PE)	ด้วย	เราได้ลงทุนทั้งเงินและเวลา

เพ่ือสร้างความย่ังยืนในตลาดของเราเน่ืองจากเราเช่ือว่าเราต้องตอบแทนชุมชน”

 “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.”

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.
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	 คณุสมบตัหิลกัของบรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัสำรเคมจี�ำพวกน้ี	วัสดุ

พลำสตกิทีใ่ช้จะต้องมคีวำมทนทำนต่อสำรเคมท่ีีบรรจ	ุไม่ถูกกัดกร่อน	

และมคีวำมแขง็แรง	ไม่ท�ำให้บรรจภัุณฑ์รัว่ซมึหรอืแตกหักระหว่ำง

กำรใช้งำน	กำรขนย้ำย	หรอืกำรวำงเรยีงซ้อนกัน	เพรำะนัน่หมำยถึง

ควำมเสียหำยร้ำยแรงท่ีอำจเกิดขึ้นทั้งเรื่องของควำมปลอดภัย

ของคนท�ำงำน	ทรัพย์สินของอุตสำหกรรม	 รวมถึงชื่อเสียงของ

บรษิทัหำกกำรด�ำเนินงำนท่ีไม่ปลอดภยั	น่ันท�ำให้กำรพัฒนำเมด็

พลำสตกิต้องตอบโจทย์ทัง้เรือ่งกำรลดกำรใช้ทรพัยำกรตำมหลกั

เศรษฐกิจหมุนเวียน	 โดยยังคงรักษำคุณสมบัติทำงกำยภำพ	

(Basic	properties)	ของกำรใช้งำนบรรจภุณัฑ์แบบเดิมเอำไว้ได้

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.

	 นัน่เท่ำกับว่ำเมด็พลำสตกิท่ีพัฒนำให้มคีวำมแขง็แรงขึน้นัน้	

สำมำรถรองรบัคณุสมบตักิำรใช้งำนของสนิค้ำได้หลำกหลำยรปูแบบ	

และหนึ่งในนั้นคือ	เม็ดพลำสติก	HDPE	เกรด	SMX™	551BU	

ส�ำหรบัผลติถังบรรจสุำรเคมอีตุสำหกรรมขนำดใหญ่	1,000	ลติร	

หรือ	IBC	(Intermediate	Bulk	Container)	ซึ่งเป็นถังพลำสติก

ส�ำหรับบรรจุสำรเคมีท่ีไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ	หรือสำรเคมีที่มี

ฤทธิ์รุนแรง	เช่น	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	และกรดไฮโดรคลอริก	

เป็นต้น	โดยถัง	IBC	สำมำรถเรยีงซ้อนได้หลำยชัน้	และเคลือ่นย้ำย

ได้ด้วย	forklift	ท�ำให้นยิมใช้ในโรงงำนระดบัอตุสำหกรรมขนำดใหญ่	

 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. 

SMX™ 551BU นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก 
ตอบโจทย์ Circular Economy

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

	 จากนวัตกรรมไฮไลท์ของธุรกิจ

เคมิคอลส์	เอสซีจ	ีในช่วง	2-3	ปีท่ีผ่านมา

อย่าง	 SMX™	 Technology	 ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยกีารพฒันาและผลติเม็ดพลาสตกิ

ประเภท	HDPE	(High	Density	Poly-

ethylene)	ให้มีคุณสมบตัแิข็งแรงขึน้กว่าเดมิ	

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของสนิค้า	

บนแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัหลักเศรษฐกจิ

หมนุเวยีน	หรือ	Circular	Economy	โดย

ความแข็งแรงท่ีเพิม่ขึน้น้ัน	น�าไปสูก่ารลด

ปริมาณการใช้เม็ดพลาสตกิให้น้อยลงได้	

โดยท่ีสินค ้ายังคงคุณสมบัติ เ ชิงกล	

(Mechanical	properties)	ได้ดเีทียบเท่าเดมิ

	 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.		
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บรษิทัหำกกำรด�ำเนินงำนท่ีไม่ปลอดภยั	น่ันท�ำให้กำรพัฒนำเมด็

พลำสตกิต้องตอบโจทย์ทัง้เรือ่งกำรลดกำรใช้ทรพัยำกรตำมหลกั

เศรษฐกิจหมุนเวียน	 โดยยังคงรักษำคุณสมบัติทำงกำยภำพ	

(Basic	properties)	ของกำรใช้งำนบรรจภุณัฑ์แบบเดิมเอำไว้ได้

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.

	 นัน่เท่ำกับว่ำเมด็พลำสตกิท่ีพัฒนำให้มคีวำมแขง็แรงขึน้นัน้	

สำมำรถรองรบัคณุสมบัตกิำรใช้งำนของสนิค้ำได้หลำกหลำยรปูแบบ	

และหนึ่งในนั้นคือ	เม็ดพลำสติก	HDPE	เกรด	SMX™	551BU	

ส�ำหรบัผลติถังบรรจสุำรเคมอีตุสำหกรรมขนำดใหญ่	1,000	ลติร	

หรือ	IBC	(Intermediate	Bulk	Container)	ซึ่งเป็นถังพลำสติก

ส�ำหรับบรรจุสำรเคมีท่ีไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ	หรือสำรเคมีที่มี

ฤทธิ์รุนแรง	เช่น	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	และกรดไฮโดรคลอริก	

เป็นต้น	โดยถัง	IBC	สำมำรถเรยีงซ้อนได้หลำยชัน้	และเคลือ่นย้ำย

ได้ด้วย	forklift	ท�ำให้นยิมใช้ในโรงงำนระดบัอตุสำหกรรมขนำดใหญ่	

 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. 

SMX™ 551BU นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก 
ตอบโจทย์ Circular Economy

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

	 จากนวัตกรรมไฮไลท์ของธุรกิจ

เคมคิอลส์	เอสซีจ	ีในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมา

อย่าง	 SMX™	 Technology	 ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีการพฒันาและผลิตเม็ดพลาสตกิ

ประเภท	HDPE	(High	Density	Poly-

ethylene)	ให้มีคุณสมบตัแิข็งแรงขึน้กว่าเดมิ	

ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของสนิค้า	

บนแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัหลักเศรษฐกจิ

หมนุเวยีน	หรือ	Circular	Economy	โดย

ความแข็งแรงทีเ่พิม่ขึน้นัน้	น�าไปสูก่ารลด

ปริมาณการใช้เมด็พลาสตกิให้น้อยลงได้	

โดยท่ีสินค ้ายังคงคุณสมบัติ เ ชิงกล	

(Mechanical	properties)	ได้ดเีทยีบเท่าเดมิ

	 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.		
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	 เมด็พลำสตกิ	SMX™	551BU	ส�ำหรบัถงับรรจสุำรเคมขีนำดใหญ่

ออกแบบมำให้สำมำรถขึน้รปูตวัถังได้บำงลง	ลดน�ำ้หนกัโดยรวม

ของถงัได้ประมำณ	10%	ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับลกัษณะกำรออกแบบถัง	

ท�ำให้ลดปรมิำณกำรใช้งำนเมด็พลำสตกิลงได้	โดยยังคงให้กำร

ปกป้องและขนส่งสำรเคมไีด้ดเีช่นเดมิ	อกีท้ังคณุสมบตัขิองเมด็

พลำสติกท่ีมีค่ำควำมแข็งแรงของพอลิเมอร์ขณะหลอมตัวสูง	

(High	Melt	Strength)	ท�ำให้สำมำรถขึน้รปูและควบคมุกำรผลติ

ได้ง่ำย	ลดกำรใช้พลงังำนในกระบวนกำรผลติลง	และด้วยน�ำ้หนัก

ที่เบำลงจึงท�ำให้กำรขนส่งใช้พลังงำนลดลงอีกด้วย	ซึ่งส่งผลให้

สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ออกสูส่ิง่แวดล้อม	

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 

	 มาตรฐาน	UN	(UN	Recommendation	on	the	Transport	of	
Dangerous	Goods)	 เป็นมาตรฐานรับรองส�าหรับบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้
บรรจสุนิค้าอนัตราย	โดยบรรจภุณัฑ์ท่ีจะผ่านมาตรฐาน	UN	ได้	จะต้อง
ท�าการทดสอบคุณสมบัติดังต่อไปนี้

•	Drop	Test	ทดสอบความต้านทานต่อการตก	ด้วยการน�าถงัไปแช่เย็น
ทีอุ่ณหภูม	ิ-18	องศาเซลเซียส	แล้วโยนลงจากความสูง	1.6-1.8	เมตร	

โดยที่ตัวพลาสติกต้องไม่แตกไม่ร่ัว

•	Leak	Test	ทดสอบคุณสมบตัป้ิองกันการร่ัวซึม	ด้วยการอดัลมเข้าไป
ในถัง	และตรวจว่ามีการลมร่ัวออกจากตัวถังหรือไม่

•	Pressure	Test	ทดสอบความต้านทานความดัน	ด้วยการอัดลม
แรงดันสูงเป็นเวลา	10	นาที	ตัวถังพลาสติกบวมได้แต่ห้ามแตก

•	Vibration	Test	ทดสอบความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน	ด้วย
การสัน่ตวัถงัด้วยความถี	่760	รอบต่อนาที	ห้ามมีจดุร่ัวซมึของตัวถงั

•	Stacking	Test	ทดสอบการซ้อนช้ัน	ด้วยการซ้อนถงัข้ึนไปทีค่วามสูง	
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.

•	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.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี	smx@scg.com

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

สแกน QR Code เพื่อรับชมวีดีโอ
Scan QR Code to watch VDO

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	

ในกำรวเิครำะห์หำควำมต้องกำรในกำรใช้งำนสนิค้ำและแปลง

มำเป็นคุณสมบัติของเม็ดพลำสติกที่ตอบโจทย์	เพื่อให้สำมำรถ

ผลิตบรรจุภัณฑ์	 IBC	 ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ผลิต

และผูใ้ช้งำนปลำยทำง	และร่วมกันทดสอบเพ่ือให้ผ่ำนมำตรฐำน	UN	

หรอืมำตรฐำนส�ำหรบับรรจภุณัฑ์สนิค้ำอนัตรำย	เพ่ือประทบัลงบน

บรรจุภัณฑ์ก่อนน�ำไปบรรจุสำรเคมี	 และส่งออกไปจ�ำหน่ำยยัง

ต่ำงประเทศต่อไป

	 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™	ในกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ของธุรกิจ

เคมิคอลส์	เอสซีจี	จึงเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เรื่อง

คณุภำพสนิค้ำทีม่ำพร้อมกับกำรสร้ำงควำมคุม้ค่ำในกำรบรหิำร

จัดกำรวัตถุดิบและต้นทุนกำรด�ำเนินงำนให้แก่อุตสำหกรรม

พลำสตกิ	และเป็นแนวทำงปฏิบตัทิีส่อดคล้องตำมหลกั	Circular	

Economy	อย่ำงครบวงจรตัง้แต่ผูผ้ลติ	ผูขึ้น้รปูบรรจภุณัฑ์	ไปจนถึง

ผูใ้ช้งำนปลำยทำง	น�ำไปสูค่วำมย่ังยืนของธุรกิจ	และสิง่แวดล้อม

	 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.
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10%	reduced	weight,	while	maintaining	product	performance.	

Thanks to its high melt strength, the innovative plastic resin 

has easy processing allowing good thickness distribution 

	 มาตรฐาน	UN	(UN	Recommendation	on	the	Transport	of	
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•	Stacking	Test	ทดสอบการซ้อนชัน้	ด้วยการซ้อนถงัข้ึนไปทีค่วามสงู	
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.	
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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.
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when	exposed	to	air	pressure	for	10	minutes.

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

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี	smx@scg.com

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

 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.

STARBOARD’s
Journey Towards
Sustainability

	 การพฒันาเพือ่ความย่ังยืน	หรือ	Sustainable	Development	เป็น

เร่ืองทีส่ามารถเร่ิมและปลูกฝังได้ในจติใจของทกุคน	รวมทัง้การน�าไปใช้กบั

การด�าเนินธรุกิจทกุประเภท	เพยีงคุณมีแนวคิดเร่ิมต้นทีอ่ยากจะลงมือท�า	

คุณย่อมพร้อมท่ีจะออกเดนิทางตามหาความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม

ใหม่	ๆ	มาประยุกต์ใช้	และพร้อมเป็นต้นแบบเพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้เกดิ

การขับเคล่ือนกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืนให้เกดิข้ึนได้จริง	

	 All	 Around	Plastics	 ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสเวน รัสมุสเซ่น 
Chief Innovator แห่ง Starboard	แบรนด์ผลิตภัณฑ์กฬีาทางน�า้ประเภท
เซร์ิฟบอร์ด	เขาคือผูท่ี้หลงใหลในกฬีาเซร์ิฟบอร์ดตัง้แต่ยังเยาว์วยั	จนได้มี

โอกาสเข้าสู่การเป็นนักกีฬาวินด์เซิร์ฟผู้ชนะรางวัลระดับโลกอย่าง	

Mistral	Worlds	ในปี	1983	และเป็นผูก่้อตัง้แบรนด์	Starboard	ข้ึนในปี	

1994	ความผกูพนักบัสายน�า้นีก้ลายเป็น	passion	และส่วนส�าคัญในชีวติ

ของเขา	

 “ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนที่เก่ียวน�้า อย่างเช่น การเล่น

แพดเดลิบอร์ดท่ีเหมอืนกับการยืนอยู่บนผนืน�า้ คณุจะได้เคลือ่นตวั

ไปตามจงัหวะของสายน�า้ ดืม่ด�า่บรรยากาศรอบด้าน มนัเหมอืน

การท�าสมาธิ ช่วยให้คุณได้เกิดไอเดยีอะไรหลาย ๆ  อย่าง นัน่เป็น

ช่วงเวลาท่ีมค่ีามากส�าหรบัผม” จากธุรกิจการผลิตอปุกรณ์กีฬาทางน�า้ 

บวกกับการตระหนักถึงทรัพยากรที่มีแต่จะหมดไปของโลกใบน้ี 

ท�าให้เขาออกตามหานวัตกรรมท่ีจะช่วยขับเคล่ือนธุรกิจไปพร้อมกับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

	 “เพราะเรามีโลกอยู่แค่ใบเดียว	 และเป็นหน้าท่ีของเรา

ทุกคนท่ีต้องรกัษาโลกใบน้ีไว้ ทีผ่่านมามนษุย์เราได้ใช้ทรพัยากร

ต่าง ๆ  ของโลกหมดไปอย่างรวดเรว็ แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้คดิว่าจะ

เกิดผลอะไรขึน้ในอกีร้อยหรอืพันปีข้างหน้าถ้ายังคงใช้ทรพัยากร

กันอย่างทุกวันนี ้เราจงึต้องการเน้นย�า้ในเรือ่งวิธีการใช้ทรพัยากร

ให้คุม้ค่าทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้” ความตระหนกัน้ีท�าให้เขาได้น�าเอา

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาเป็นหลัก

ในการขับเคลื่อนการท�างานขององค์กร
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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.”

Circular Economy สูว่ิธีการท�างานของ Starboard

	 “เราจะต้องเปลีย่นการท�างานท้ังในด้านวสัดแุละการน�า

นวัตกรรมมาใช้	โดยเริ่มต้นจากการรีไซเคิล	และใช้วัสดุให้

คุ้มค่าตามคุณสมบติัของมัน วสัดบุางประเภทอาจจะใช้งานได้

ถึงร้อยครัง้หรอืพันครัง้ ซึง่ต้องเริม่จากการสร้างความเข้าใจในเรือ่ง

ความย่ังยืนก่อน เพ่ือน�าไปสูก่ารท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพมากข้ึน”

 การประยุกต์องค์ความรู้เร่ืองหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าสู่

กระบวนการท�างานของ Starboard เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนใน

การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งโครงการเพื่อสังคม

ล้วนมจีดุเริม่ต้นเดยีวกันคือเรือ่งความย่ังยืน คณุสเวน ให้ความส�าคญั

กับเรือ่งวสัดเุป็นอย่างมาก นัน่ท�าให้เขาออกค้นหาว่า วสัดทุีผ่่าน

การใช้งานแล้วแต่ละชนิดจะสามารถน�ามาชบุชวิีตเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานใหม่อย่างมีคุณค่าสูงสุดได้อย่างไรบ้าง 

 “ที ่Starboard เราเริม่ต้ังแต่ศกึษาตวัสนิค้าของเราว่าสามารถ

จะใช้วัตถุดบิทีส่ามารถใช้แล้วทดแทนได้ (Renewable resource) 

ได้ไหม ใช้สีย้อมจากธรรมชาตไิด้ไหม ใช้วสัดรุไีซเคลิได้ไหม โดยเฉพาะ

พลาสตกิทีเ่ราต้องน�ามาใช้ในการขึน้รปูผลติภณัฑ์หลายประเภท 

เรามองหาวัตถุดบิทางเลอืกต่าง ๆ อย่าง Bio Resin หรอื การน�าเอา

วัสดรุไีซเคลิมาผสม ยกตวัอย่างเช่น กระเป๋าใส่เซร์ิฟบอร์ดของเรา

ทุกใบล้วนมีส่วนผสมของเส้นใยท่ีท�ามาจากการรีไซเคิลขวดน�้า

พลาสตกิหรอืสิง่ทอประเภท PET เป็นการน�าคณุสมบตัขิองพลาสติก

กลบัมาใช้งานให้ได้อายุยืนยาวมากขึน้ก็คอืการมองหาโอกาสใน

การพัฒนาสนิค้าใหม่ ๆ  จากวัสดรุไีซเคลิเพ่ือสร้างคณุประโยชน์สงูสดุ

ให้กับวัสด ุเกิดเป็นผลติภณัฑ์ชิน้ใหม่ทีต่อบการใช้ชวีติของผูบ้รโิภค”

 

 “กิจกรรมเรื่องรีไซเคิลของเราท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด 

คอืความร่วมมอืกับ DSM ในการเก็บเศษแหอวนขึน้มาจากชายฝ่ัง

และทะเลของอนิเดยี น�ามาท�าความสะอาดแล้วผลติออกมาเป็น

วัตถุดิบเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และน�ามา Upcycle โดยการเติม

ไฟเบอร์กลาสเข้าไปเพ่ือเพ่ิมคณุสมบตัขิองพลาสตกิให้เหมาะกับ

รปูแบบการใช้งานซึง่ท�าให้ได้ประสทิธิภาพสงูขึน้ ถือเป็นการดงึเอา

คณุสมบติัของวตัถุดิบพลาสตกิออกมาใช้ได้อย่างเตม็ทีท่�าให้เพ่ิมอายุ

การใช้งาน โดย Starboard ได้น�ามาขึน้รปูเป็นสนิค้าชิน้ใหม่ ได้แก่ 

อปุกรณ์สบูลม กล่อง ฟินติดเซร์ิฟบอร์ด และอกีหลายส่วนของบอร์ด”

 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.

 “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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  “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.”

Circular Economy สูว่ิธีการท�างานของ Starboard

	 “เราจะต้องเปลีย่นการท�างานท้ังในด้านวสัดแุละการน�า

นวัตกรรมมาใช้	โดยเริ่มต้นจากการรีไซเคิล	และใช้วัสดุให้

คุ้มค่าตามคุณสมบติัของมัน วสัดบุางประเภทอาจจะใช้งานได้

ถึงร้อยครัง้หรอืพันครัง้ ซึง่ต้องเริม่จากการสร้างความเข้าใจในเรือ่ง

ความย่ังยืนก่อน เพ่ือน�าไปสูก่ารท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพมากข้ึน”

 การประยุกต์องค์ความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าสู่

กระบวนการท�างานของ Starboard เพ่ือสร้างแรงขับเคล่ือนใน

การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งโครงการเพื่อสังคม

ล้วนมจุีดเริม่ต้นเดยีวกันคือเรือ่งความย่ังยืน คณุสเวน ให้ความส�าคญั

กับเรือ่งวสัดุเป็นอย่างมาก นัน่ท�าให้เขาออกค้นหาว่า วสัดทุีผ่่าน

การใช้งานแล้วแต่ละชนิดจะสามารถน�ามาชบุชวิีตเพ่ือให้สามารถ

ใช้งานใหม่อย่างมีคุณค่าสูงสุดได้อย่างไรบ้าง 

 “ที ่Starboard เราเริม่ต้ังแต่ศกึษาตวัสนิค้าของเราว่าสามารถ

จะใช้วัตถุดบิทีส่ามารถใช้แล้วทดแทนได้ (Renewable resource) 

ได้ไหม ใช้สย้ีอมจากธรรมชาตไิด้ไหม ใช้วสัดรุไีซเคลิได้ไหม โดยเฉพาะ

พลาสตกิทีเ่ราต้องน�ามาใช้ในการขึน้รปูผลติภัณฑ์หลายประเภท 

เรามองหาวัตถุดบิทางเลอืกต่าง ๆ อย่าง Bio Resin หรอื การน�าเอา

วัสดรุไีซเคลิมาผสม ยกตวัอย่างเช่น กระเป๋าใส่เซร์ิฟบอร์ดของเรา

ทุกใบล้วนมีส่วนผสมของเส้นใยที่ท�ามาจากการรีไซเคิลขวดน�้า

พลาสตกิหรอืสิง่ทอประเภท PET เป็นการน�าคณุสมบัตขิองพลาสติก

กลบัมาใช้งานให้ได้อายุยืนยาวมากขึน้ก็คอืการมองหาโอกาสใน

การพัฒนาสนิค้าใหม่ ๆ  จากวัสดรุไีซเคลิเพ่ือสร้างคณุประโยชน์สงูสดุ

ให้กับวัสด ุเกิดเป็นผลติภณัฑ์ชิน้ใหม่ทีต่อบการใช้ชวีติของผูบ้ริโภค”

 

 “กิจกรรมเรื่องรีไซเคิลของเราท่ีประสบความส�าเร็จมากท่ีสุด 

คอืความร่วมมอืกับ DSM ในการเก็บเศษแหอวนขึน้มาจากชายฝ่ัง

และทะเลของอนิเดยี น�ามาท�าความสะอาดแล้วผลติออกมาเป็น

วัตถุดิบเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และน�ามา Upcycle โดยการเติม

ไฟเบอร์กลาสเข้าไปเพ่ือเพ่ิมคณุสมบตัขิองพลาสตกิให้เหมาะกับ

รูปแบบการใช้งานซึง่ท�าให้ได้ประสทิธิภาพสงูขึน้ ถือเป็นการดงึเอา

คณุสมบติัของวัตถุดิบพลาสตกิออกมาใช้ได้อย่างเตม็ทีท่�าให้เพ่ิมอายุ

การใช้งาน โดย Starboard ได้น�ามาข้ึนรปูเป็นสนิค้าชิน้ใหม่ ได้แก่ 

อปุกรณ์สบูลม กล่อง ฟินติดเซิร์ฟบอร์ด และอีกหลายส่วนของบอร์ด”

 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.

 “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.”



18 19

จากวัสดุรีไซเคิล ถึงมือผู้บริโภค

 “สิง่ส�าคญัเมือ่ผลติภัณฑ์ไปถึงมอืผูบ้รโิภค คอืการแบ่งปันเรือ่งราว

ให้พวกเขาได้ทราบว่า วัตถุดบิของสนิค้าชิน้น้ีมทีีม่าจากอะไร ถึงแม้

รปูลกัษณ์ภายนอกจะดเูหมอืน ๆ  กัน เราก็จะใช้โลโก้ในการสือ่สาร

ว่าแท้จรงิแล้วสนิค้าชิน้น้ีมทีีม่าทัง้จากวสัดรุไีซเคลิ อพัไซเคลิ หรอื

มาจากวัสดุเหลือใช้ประเภทใดบ้าง” 

 นัน่เป็นทีม่าของป้ายฉลากสนิค้าท่ีท�าเหมอืนกับฉลากคณุค่า

ทางสารอาหารทีต่ดิอยู่บนบรรจภัุณฑ์อาหาร หากแต่เปลีย่นจาก

ส่วนประกอบของอาหารมาเป็นสดัส่วนของวสัดรุไีซเคลิ หรอืปรมิาณ

คาร์บอนที่การผลิตสินค้านี้ช่วยลดไปได้ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

และความตระหนักว่าผูบ้รโิภคเองก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้มีความอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน

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.

 “เมื่อผู้บริโภคได้เห็นส่ิงเหล่าน้ี ความพิเศษคือเขาจะได้รับรู้

เรือ่งราวเบือ้งหลงัของผลติภณัฑ์หรอืวัสดเุหล่านี ้ยกตวัอย่างถ้าเขา

รูว่้า สนิค้าชิน้นีผ้ลติมาจากแหอวนซึง่เก็บข้ึนมาจากขยะในท้องทะเล 

ผูบ้รโิภคจะรูส้กึได้ถึงความมส่ีวนร่วมกับเรือ่งราวด ีๆ  เหล่านีเ้มือ่ได้เป็น

เจ้าของสินค้า ได้ใช้งาน และอยากบอกเล่าต่อให้กับเพ่ือนฝงูฟัง”

 

 “ในกลุม่ผูบ้รโิภคปัจจบุนั เราจะเห็นได้ว่า ผลติภัณฑ์จากวัสดุ

รีไซเคิลเป็นสินค้าระดับลักชัวรี่ในรูปแบบใหม่ ผู้คนอยากได้ของ

ชิ้นพิเศษ ข้าวของท่ีสามารถบอกเล่าเรื่องราวของมันต่อไปได้ 

หน้าทีข่องเราจงึเป็นการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์รไีซเคลิเหล่าน้ีให้สวยงาม

ดึงดูดใจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล”

 “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.”
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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, 

ชมวีดีโอสัมภาษณ์
และอ่านบทความออนไลน์
Watch interview vdo 
and read online articles

‘พันธมิตร’ กุญแจส�าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน

 “สิง่ส�าคญัทีส่ดุทีท่�าให้ผมเชือ่ว่าเราจะสามารถท�าเรือ่งเหล่าน้ี

ได้ดีนั่นก็คือ พันธมิตร อย่างที่ทราบว่าเราเป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ 

บรษัิทหนึง่ ในโลกน้ียังมไีอเดีย องค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

มากมาย เราจงึต้องสร้างพันธมติร เรยีนรูแ้ละเข้าไปมส่ีวนร่วมกับ

องค์กร NGOs หรือแม้แต่สตาร์ทอัพที่จะช่วยสนับสนุนสิ่งท่ีเรา

ก�าลงัท�าอยู่ให้เกิดขึน้ได้ ตวัอย่างเช่น การทีเ่ราได้ร่วมงานกับพาร์ลย์ี 

(Parley) องค์กรเพ่ือสิง่แวดล้อมในการร่วมกันคดิค้นวัสดสุ�าหรบั

อุปกรณ์เซิร์ฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้แลกเปลี่ยนกันท้ัง

เร่ืองวัสด ุการวิจยัและพัฒนา การทดลองใช้งาน การทดสอบ ไปจนถึง

เรื่องการตลาด”

 ปัจจุบันทาง Starboard เองได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเอสซีจี

ผ่านการลงนามความร่วมมือในโครงการ ‘Collaboration for 

Sustainable Future’ โดยมุง่เน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัสดทุี่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การส่งเสรมิกิจกรรมท่ีช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

เช่น การปลกูป่าชายเลน เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ตลอดจน

การสร้างความตระหนักรูแ้ละปลกูฝังพฤตกิรรมเรือ่งการใช้ทรพัยากร

อย่างคุ้มค่าให้กับเยาวชน

 “ท้ังหมดน้ีเป็นเหมือนกับการเดินทางครั้งใหม่ของเราที่จะได้

ร่วมงานกันในหลายส่วน และท่ีน่าต่ืนเต้นย่ิงกว่าคือ เราอยู่ใน

ประเทศไทยเหมอืนกัน จงึเป็นเรือ่งง่ายข้ึนส�าหรบัการท�างานร่วมกัน 

และเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น”

 คุณสเวนได้ทิง้ท้ายถงึการสร้างโลกใบนี้ทีย่ั่งยนืว่าเปน็เรื่องที่

ทกุคนก็ท�าได้ “สิง่ทีเ่ราต้องเรยีนรูใ้นทุกวนันี ้เป็นสิง่ท่ีท้าทายตวัเรา

เองทีก่�าลงัจะเดนิหน้าต่อไปอกีสบิหรอืย่ีสบิปีข้างหน้า เริม่ลงมอืท�า

ก่อนท่ีมันจะสายเกินไป น่ันคือส่ิงท่ีพวกเราต้องคิดถึงในขณะนี้ 

ซึง่ก็เป็นสิง่เดียวกันกับท่ี Starboard ตระหนักถึง น่ันคือการสนับสนนุ

ให้ผูค้นและองค์กรเข้าใจเรือ่งความย่ังยืนอย่างจ�าเป็นเร่งด่วน	

และเริม่ต้นตัง้แต่วนันี ้แค่การลดคาร์บอนฟุตปริน๊ท์ยังไม่เพียงพอ 

ทุกองค์กรสามารถเป็นองค์กร Climate Positive ได้ (ก�าจัดก๊าซ

เรือนกระจกออกจากบรรยากาศมากกว่าท่ีปล่อย) โดยใช้เวลา

เพียงไม่กี่ปี ถ้าพวกเขาต้องการลงมือท�าจริง ๆ”

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.”
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Partnership: The key to circular economy
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equipment and share our knowledge on materials, research and 
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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.”
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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. 

“นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะในทะเล” ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน

 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. 

INNOVATIVE SOLUTIONS 
TO MARINE DEBRIS:
Collaboration for a Sustainable World

	 จากข้อมลูปี	2561	ประเทศไทยถกูจดัอนัดบัเป็นประเทศท่ีจดัการขยะ

ไม่ถกูต้องและปล่อยขยะพลาสติกลงสูท่ะเลมากเป็นอนัดบัต้น	ๆ 	ของโลก	

และ	80%	ของขยะทะเลท้ังหมดมาจากกจิกรรมบนบกทีเ่กดิจากชวีติ

ประจ�า วันของพวกเราทุกคน	 เหล่านี้เป็นอีกส่วนที่สร้างความวิตก

ถงึปัญหาในการจดัการขยะท่ีขาดประสทิธภิาพ	นอกจากปัญหาขยะ

ในทะเลจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนเิวศในทะเล	สตัว์น�า้น้อยใหญ่	และแนว

ปะการงัแล้ว	ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในมติทิัง้ทางสงัคม	เศรษฐกจิ	

สุขอนามัย	และคุณภาพชีวิตของประชาชน	จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้ว

ปัญหาขยะในทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนทุกคนเลย
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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.”

ทุ่นดักขยะของทช. DMCR Litter Trap ขยะอาจหลุดออกนอกทุ่นตามกระแสน�้าได้
collected trash may flow back out with the tides

กลไกประตูเปิดปิดได้เพื่อกักขยะ a mechanical lid to prevent leakageทุ่นกักขยะลอยน�้า SCG-DMCR Litter Traps

 จากการท�างานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปีในหลากหลายโครงการ เช่น 

โครงการบ้านปลา ในครัง้นีเ้อสซีจไีด้น�าประสบการณ์มาร่วมพัฒนา 

“ทุ่นกักขยะลอยน�ำ้” ต่อยอดจากทุน่ดกัขยะแบบเดมิของทาง ทช. 

เพ่ือช่วยเสริมประสิทธิภาพการกักเก็บขยะให้เหมาะกับสภาวะ

แวดล้อมการใช้งานจรงิ คุณน�ำ้ทพิย์ ส�ำเภำประเสรฐิ ผู้อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยบรหิำรแบรนด์และกิจกำรเพ่ือสงัคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

เล่าถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้

 “ทาง ทช. ได้เริ่มต้นการท�าทุ่นดักขยะอยู่ก่อนในพื้นที่แม่น�้า

เจ้าพระยา แล้วพบปัญหาว่า ในช่วงน�า้ขึน้น�า้ลง จะมขียะทีด่กัไว้

หลดุออกนอกทุน่กลบัสูแ่หล่งน�า้ จงึได้หารอืกันว่าเราจะท�าอย่างไร

เพ่ือป้องกันขยะไม่ให้หลดุออกไป ทางเอสซจีจีงึเสนอว่าควรท�าทุน่

กักขยะท่ีมกีลไกประตเูปิดปิดได้ตามกระแสน�า้ขึน้น�า้ลง ซึง่สามารถ

กักเก็บขยะไว้ได้เป็นอย่างด ีเราได้พัฒนาและเริม่วางใช้งานเป็น

โครงการน�าร่องในพื้นที่ 13 จังหวัด ทั้งหมด 24 จุด ทั่วประเทศ 

คาดว่าภายใน 6 เดือนจะช่วยกักขยะได้ประมาณ 30 ตัน”

 

 การท�างานของทีมเอสซีจีไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงความส�าเร็จ

ของทุน่กักขยะเท่าน้ัน แต่ยังคงวางแผนการจดัการขยะปลายทาง

และพัฒนานวตักรรมเพ่ือตอบสนองการใช้งานในลกัษณะพ้ืนท่ี

ที่แตกต่างกันไปด้วย

 “อกีประเด็นส�าคัญท่ีเราได้วางแผนร่วมกันก็คือ หลงัจากทีไ่ด้

ขยะทะเลข้ึนมาแล้ว ทีมงานเอสซีจีก็จะไปหารือกับแต่ละพ้ืนท่ี

ว่าจะมกีารคดัแยกขยะทีเ่กิดขึน้อย่างไร รวมถึงพูดคยุและให้ความรู้

เรือ่งการคัดแยกขยะทีเ่กบ็ข้ึนมาแก่ชมุชนในพ้ืนที ่จากนัน้ก็มกีาร

ท�าฐานข้อมลูปรมิาณและประเภทของขยะในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือน�า

ผลกลบัไปวางแผนการลดปรมิาณขยะแต่ละประเภท การน�าขยะ

ทีไ่ด้ไปสร้างมลูค่าหรอืน�าไปฝังกลบอย่างถูกต้อง เพ่ือไม่ให้กลบั

ลงสู่แม่น�้าอีก”

น�้ำทิพย์ส�ำเภำประเสริฐ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพ่ือสังคม
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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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.

วุฒิชัยชัยนันท์ฤทธิกุล(ซ้ำย)
Innovation Technology Center Manager
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด

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

 จากทุน่เก็บขยะท่ีได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจถูกพัฒนาต่อยอดไปสู่ 

“หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�ำ้ 4.0” ด้วยการน�าเทคโนโลยีดจิทัิลเข้ามา

มบีทบาทในการท�างาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการท�างานให้ดย่ิีงขึน้ 

ซึง่ทีมวิศวกรของทางบรษิทั ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารงุ จ�ากดั 

ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกันพัฒนาข้ึนโดยผสมผสาน

เทคโนโลยีท้ัง AI, IoT และ Machine-Learning จนได้เป็นต้นแบบ 

“หุน่ยนต์เก็บขยะลอยน�า้ 4.0” เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานท่ีเคยเป็น

ข้อจ�ากัด โดยคณุวฒุชิยั ชยันันท์ฤทธกุิล Innovation Technology 

Center Manager บรษัิท ระยองวศิวกรรมและซ่อมบ�ำรงุ จ�ำกัด 

เล่าให้เราฟังถึงการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะตัวนี้

 “หลงัจากได้รบัโจทย์ท่ีชดัเจนจากทางทช.คอื ท�าอย่างไรไม่ให้มี

ขยะแม้แต่ชิน้เดียวหลดุจากพ้ืนท่ีปากแม่น�า้ลงสูท่ะเล เพราะเรา

ไม่มีทางทราบได้เลยว่าขยะชิ้นที่หลุดไปน้ันจะส่งผลกระทบ

อย่างไรกับสิง่มชีวีติในทะเลบ้าง รวมถึงไม่ให้กีดขวางการสญัจร

ทางน�า้จากการท�างานของเรา ดงัน้ัน ทีมงานจะต้องสร้างหุน่ยนต์

 “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.”

 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.

ทีเ่คลือ่นทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ มคีวามแม่นย�าในการแยกแยะ

ระหว่างขยะและสิง่ทีไ่ม่ใช่ขยะ และมคีวามสามารถในการเก็บขยะ

มาจัดเก็บในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารเพ่ือให้ผู้

เก่ียวข้องน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุด”
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สแกน QR Code เพื่อรับชมวีดีโอ
Scan QR Code to watch VDO

 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.

 “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.

 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.

 ในขัน้ตอนการออกแบบและพัฒนา คุณอัมรนิทร์ เมฆฉำย

Equipment Technology Development & Simulation Engineer 

และทีมวิศวกรต้องอาศัยความเช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา

ท้ังการออกแบบเครือ่งกล เรอื กลไก วงจร รวมถึงการเขียนโปรแกรม 

ซึ่งนับเป็นงานท่ีท้าทายมากส�าหรับทีมงาน ท้ังหมดนี้เพ่ือสร้าง 

“หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน�้ำ 4.0” ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 

 “จดุเด่นของหุ่นยนต์ตวัน้ีขอแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกทีเ่ป็นไฮไลต์

คือความฉลาด สามารถแยกแยะสิง่ท่ีเป็นขยะได้และมคีวามแม่นย�า

สงูมาก เนือ่งจากขยะอยู่ในน�า้มกีารเคลือ่นทีต่ลอดเวลาตามคลืน่และ

กระแสน�า้ ตวัหุน่ยนต์เองก็เคลือ่นท่ีตลอดเวลา หลงัจากประเมนิ

พบสิง่ทีเ่ป็นขยะแล้ว การจะเข้าไปเก็บขยะได้นัน้จะต้องเคลือ่นที่

ไปพร้อมกับค�านวณระยะทางการลอยหนขีองขยะ เมือ่ได้ระยะเหมาะสม

จงึจะเปิดสายพานด้านหน้าเก็บขยะเข้ามา ซึง่ท้ังหมดใช้การค�านวณ

ผ่านโปรแกรมที่เราออกแบบไว้”

 “ส่วนทีส่องก็คอื การเคลือ่นทีด้่วยกังหนัจะช่วยเติมอากาศเข้าไป

ในน�า้ได้ด้วย เป็นการเพ่ิมออกซเิจน สิง่มชีวิีตท่ีอยู่ในน�า้ก็จะได้รบั

ประโยชน์ อกีท้ังกังหนัจะช่วยพัดไม่ให้เศษขยะต่าง ๆ  เข้ามาเก่ียว

ติดกับหุ่นยนต์ได้”

 

 “และส่วนสดุท้ายคอื การใช้ระบบ IoT เก็บข้อมลูเซน็เซอร์ทุก

ตัวท่ีอยู่ในหุ่นตัวนี้ ทั้งปริมาณขยะที่เก็บได้ต่อเท่ียว ต่อวันเป็น

เท่าไหร่ ตรวจสอบสถานะการท�างานว่าเป็นปกติหรือเกิดการ

ขัดข้องท่ีจุดไหนหรือเปล่า และที่ส�าคัญคือระบุต�าแหน่งการ

ท�างานว่าหุน่เคลือ่นท่ีออกไปเกินขอบเขตหรอืไม่ ทัง้หมดสามารถ

รู้ได้โดยใช้ระบบ IoT เชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ต” ทั้งหมดนี้นอกจาก

จะเป็นความภูมใิจทีไ่ด้สร้างนวัตกรรมหุน่ยนต์ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน

แล้ว ยังเป็นความภูมิใจที่ได้สร้างผลงานมาช่วยแก้ปัญหาส่ิง

แวดล้อมของทั้งมนุษย์เราและสิ่งมีชีวิตใต้น�้า

 แม้ความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชนจะมส่ีวนช่วยแก้ปัญหา

ขยะในทะเลได้ แต่สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน

ก็คอื ความร่วมมอืจากประชาชนทุกคนทีจ่ะต้องช่วยป้องกันการเกิด

ขยะทะเลตัง้แต่ต้นทาง สิง่ทีเ่ราทกุคนสามารถท�าได้ง่าย  ๆตัง้แต่วันนี้

เลยก็คอื การรูจ้กัใช้สิง่ของอย่างคุม้ค่าทีส่ดุ และเมือ่ไม่ใช้แล้วก็ดแูล

จดัการขยะของตัวเราเองโดยการท้ิงขยะให้ถูกท่ี เริม่คดัแยกขยะ

ทีบ้่านของเราเอง เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน�าไปบรหิาร

จดัการต่อได้อย่างถูกวิธี ซึง่ผลดทีีเ่กิดขึน้ก็ย่อมสะท้อนกลบัมาสร้าง

สังคมที่น่าอยู่ให้กับเราและคนรุ่นหลังต่อไป

 “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.”
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 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.

 “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.

 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.
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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.”
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LOOKING AT TRENDS
IN MATERIALS THROUGH
THE EYES OF A WORLD-CLASS 
DESIGNER AT K 2019

	 ในงาน	K	2019	งานแสดงนวตักรรมพลาสตกิและยาง

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก	ณ	ประเทศเยอรมนี	นอกจากนวตักรรม

ของพอลิเมอร์ชนิดต่าง	 ๆ	 เทคโนโลยีการผลิตช้ินงาน

พลาสตกิท่ีทันสมัย	และนวตักรรมเพือ่ตอบหลักเศรษฐกจิ

หมุนเวียนซึ่งเป็นประเด็นท่ีทั่วโลกให้ความสนใจ	 ผสาน

ความร่วมมือ	 และมุ่งม่ันในการพัฒนาสินค้าและบริการ

อย่างจริงจงัแล้ว	ภายในงานยังมีการน�าเสนออกีแง่มุมของ

วสัดผุ่านมมุมองของนกัออกแบบช่ือดงัอย่าง	คริส	เลฟเทอร่ี	

ผูเ้ช่ียวชาญด้านวสัดแุละการออกแบบ	เจ้าของสตูดโิอ	CLD	

ณ	กรุงลอนดอน	และกรุงโซล	และเจ้าของผลงานเขียนเก่ียวกบั

การออกแบบวัสดุที่ได้รับการตีพิมพ์มากมายหลายเล่ม

 

	 ก่อนจะเข้าร่วมดีไซน์ทัวร์กับคริส	 ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

กจิกรรมพเิศษของงาน	K	2019	ครัง้นี	้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.	

	 ครสิเล่าว่า	“เทรนด์ท่ีเห็นได้ชัดเจน	คอื	การท�าให้

วัสดุมีความย่ังยืนมากข้ึน	 เพราะเป็นปัจจัยที่

นักออกแบบต่างค�านึงถึงในการออกแบบสินค้า

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะในกลุ่ม

ยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศสหรฐัอเมริกา

และอีกหลายประเทศแถบยุโรป	ซึ่งจะเป็นเทรนด์

ทีเ่กิดขึน้อย่างต่อเน่ืองไปในระยะยาว

	 อกีหนึง่เทรนด์ทีน่่าสนใจก็คอื	การสร้างประสบ-

การณ์ให้กับผูบ้รโิภค	ปัจจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามสนใจ

ใคร่รูม้ากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทีม่าของสนิค้าหรอืท่ีมา

ของวัสดท่ีุใช้ในการผลติ	โดยเรือ่งราวเหล่านีม้ส่ีวน

ในการสร้างประสบการณ์ให้กับผูบ้รโิภค	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”.		ส่องเทรนด์วัสดุ ผ่านเลนส์นักออกแบบระดับโลกในงาน K 2019
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	 ก่อนจะเข้าร่วมดีไซน์ทัวร์กับคริส	 ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

กจิกรรมพเิศษของงาน	K	2019	ครัง้นี	้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.
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one	of	the	highlighted	activities	at	K	2019,	
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	 อกีหนึง่เทรนด์ทีน่่าสนใจก็คอื	การสร้างประสบ-

การณ์ให้กับผูบ้รโิภค	ปัจจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามสนใจ

ใคร่รูม้ากข้ึน	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งท่ีมาของสนิค้าหรอืท่ีมา
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	 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”.		ส่องเทรนด์วัสดุ ผ่านเลนส์นักออกแบบระดับโลกในงาน K 2019
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	 ระหว่างที่พาชมมาถึงฮอลล์	6	คริสก็ได้พูดถึงบูทเอสซีจี	ที่ได้

น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการออกแบบและน�าสินค้า

มาจดัแสดง	เช่น	เมด็พลาสตกิรไีซเคลิทีผ่่านการใช้งานจากผูบ้รโิภค	

(post-consumer	recycled	resin)	และกระเบือ้งปพ้ืูนทีผ่ลติจากวัสดุ

คอมโพสิตจากเปลือกไข่		

	 Upon	arriving	in	Hall	6,	Lefteri	mentioned	SCG’s	booth	and	

its	products	designed	for	the	circular	economy,	such	as	post-

consumer	 recycled	 resins	 and	 floor	 tiles	produced	with	

eggshell-based	composite	material.

	 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.

	 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.

	 เส้นทางดไีซน์ทวัร์ท่ีครสิพาผูส้นใจ	ซึง่มท้ัีงนกัออกแบบ	นกัข่าว	

นกัวจิยั	และเจ้าของแบรนด์สนิค้าเดนิชม	เริม่ต้นท่ีจดุนดัพบห้อง	

reception	ฮอลล์	8B	เพ่ือรวมตวัเหล่าลกูทวัร์และนัดหมายเส้นทาง	

โดยสนิค้าและบูทท่ีครสิคดัเลอืกพาชมในช่วงเวลา	90	นาทีนีเ้น้นไปที่

วัสดุท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะนวัตกรรมทีต่อบโจทย์เศรษฐกิจหมนุเวยีน	

	 สนิค้าไฮไลท์ท่ีน่าสนใจในงานมท้ัีงท่ีเป็นวัสดพุลาสตกิรไีซเคลิ	

ตัวอย่างเช่น	 บูทของดาว	 เคมิคัล	 ที่น�าพลาสติกรีไซเคิลจาก

กระบวนการผลิต	(post-industrial	recycled	material)	มาผลิต

เป็นฝาขวดน�้าหอม	บูทอินนิออส	สไตโรลูชั่น	ที่จัดแสดงเรื่องการ

รีไซเคิลวัสด	ุABS	ทัง้เชงิเคมแีละแบบเชิงกล	ส่วนพลาสตกิท่ีผลติจาก

วัสดุธรรมชาต	ิ(bio	based	plastic)	ก็มบีทูบราสเคม	ทีน่�าผลติภณัฑ์

พลาสติกต่าง	ๆ 	ที่ผลิตจากอ้อยมาจัดแสดง	นอกจากนี้	ยังมีวัสดุ

คอมโพสติ	เช่น	บูทบโีอโลจกิ	ทีจ่ดัแสดงวสัดพุลาสติกผสมไม้คอร์ก	

เยื่อกระดาษ	เป็นต้น

	 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.

	 ครสิได้ท้ิงท้ายด้วยข้อแนะน�าในการเลอืกใช้วัสดพุลาสตกิในโลก

ยุคทีเ่ราหันกลบัมามองเรือ่งเศรษฐกิจหมนุเวยีนแบบนีว่้า	“นกัออกแบบ

ต้องมคีวามเข้าใจในวัสด	ุเพราะพลาสตกิเองมคีวามซบัซ้อน	เราไม่

สามารถสรปุได้ว่าพลาสตกิแบบ	biodegradable	จะดกีว่าพลาสตกิ

แบบ	 virgin	 หรือดีกว่าพลาสติกประเภทที่สามารถน�ากลับไป

รีไซเคิลได้เพราะมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง	วิธีที่ดีที่สุด	คือ	ให้ตั้งต้น

จากคณุสมบัติของวัสด	ุและออกแบบผลติภัณฑ์จากคณุสมบัตนิัน้	ๆ	

ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้า”	

	 กล่าวได้ว่าการพัฒนาวัสดุที่ก้าวหน้าข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ในปัจจุบัน	

ช่วยสร้างความหลากหลาย	สร้างโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน	

และสร้างความเป็นไปได้ใหม่	ๆ	มากมาย	หากนักออกแบบและ

ผูผ้ลติสนิค้าได้เลอืกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์

การใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน		



32 33

	 ระหว่างที่พาชมมาถึงฮอลล์	6	คริสก็ได้พูดถึงบูทเอสซีจี	ที่ได้

น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการออกแบบและน�าสินค้า

มาจดัแสดง	เช่น	เมด็พลาสตกิรไีซเคลิทีผ่่านการใช้งานจากผูบ้รโิภค	

(post-consumer	recycled	resin)	และกระเบือ้งปพ้ืูนทีผ่ลติจากวัสดุ

คอมโพสิตจากเปลือกไข่		

	 Upon	arriving	in	Hall	6,	Lefteri	mentioned	SCG’s	booth	and	

its	products	designed	for	the	circular	economy,	such	as	post-

consumer	 recycled	 resins	 and	 floor	 tiles	produced	with	

eggshell-based	composite	material.

	 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.

	 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.

	 เส้นทางดีไซน์ทัวร์ท่ีครสิพาผู้สนใจ	ซึง่มท้ัีงนักออกแบบ	นักข่าว	

นกัวจิยั	และเจ้าของแบรนด์สนิค้าเดนิชม	เริม่ต้นท่ีจดุนดัพบห้อง	

reception	ฮอลล์	8B	เพ่ือรวมตวัเหล่าลกูทวัร์และนัดหมายเส้นทาง	

โดยสนิค้าและบทูท่ีครสิคดัเลอืกพาชมในช่วงเวลา	90	นาทีนีเ้น้นไปที่

วัสดท่ีุน่าสนใจโดยเฉพาะนวัตกรรมทีต่อบโจทย์เศรษฐกิจหมนุเวยีน	

	 สนิค้าไฮไลท์ท่ีน่าสนใจในงานมท้ัีงท่ีเป็นวัสดพุลาสตกิรไีซเคลิ	

ตัวอย่างเช่น	 บูทของดาว	 เคมิคัล	 ที่น�าพลาสติกรีไซเคิลจาก

กระบวนการผลิต	(post-industrial	recycled	material)	มาผลิต

เป็นฝาขวดน�้าหอม	บูทอินนิออส	สไตโรลูชั่น	ที่จัดแสดงเรื่องการ

รไีซเคลิวัสด	ุABS	ท้ังเชงิเคมแีละแบบเชงิกล	ส่วนพลาสตกิท่ีผลติจาก

วัสดธุรรมชาต	ิ(bio	based	plastic)	ก็มบีทูบราสเคม	ทีน่�าผลติภณัฑ์

พลาสติกต่าง	ๆ 	ที่ผลิตจากอ้อยมาจัดแสดง	นอกจากนี้	ยังมีวัสดุ

คอมโพสติ	เช่น	บทูบโีอโลจกิ	ทีจ่ดัแสดงวสัดพุลาสติกผสมไม้คอร์ก	

เยื่อกระดาษ	เป็นต้น

	 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.

	 คริสได้ท้ิงท้ายด้วยข้อแนะน�าในการเลอืกใช้วัสดพุลาสตกิในโลก

ยุคทีเ่ราหันกลบัมามองเรือ่งเศรษฐกิจหมนุเวยีนแบบนีว่้า	“นกัออกแบบ

ต้องมคีวามเข้าใจในวัสด	ุเพราะพลาสตกิเองมคีวามซบัซ้อน	เราไม่

สามารถสรปุได้ว่าพลาสตกิแบบ	biodegradable	จะดกีว่าพลาสตกิ

แบบ	 virgin	 หรือดีกว่าพลาสติกประเภทที่สามารถน�ากลับไป

รีไซเคิลได้เพราะมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง	วิธีที่ดีที่สุด	คือ	ให้ตั้งต้น

จากคุณสมบัติของวัสด	ุและออกแบบผลติภัณฑ์จากคณุสมบตันิัน้	ๆ	

ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้า”	

	 กล่าวได้ว่าการพัฒนาวัสดุที่ก้าวหน้าข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ในปัจจุบัน	

ช่วยสร้างความหลากหลาย	สร้างโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน	

และสร้างความเป็นไปได้ใหม่	ๆ	มากมาย	หากนักออกแบบและ

ผูผ้ลติสนิค้าได้เลอืกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์

การใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน		



34 35CSR FOCUS | เพื่อชุมชน

	 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.”

	 จากจุดเร่ิมต้นด้วยการทอผ้าไตรจีวรในงานจุลกฐินเมื่อปี	 2556	

มาในวนัน้ี	กลุม่วสิาหกจิชุมชนทอผ้าแสนใย	คนแสนวถิ	ีอ�าเภอปลวกแดง	

จงัหวดัระยอง	ประสบความส�าเร็จกบัการสร้างสรรค์นวตักรรมการผลิตผนืผ้า

จากเส้นใยท่ีได้จากขยะเหลอืใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างใบสบัปะรด	และ

ก�าลังก้าวสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์คร้ังใหม่กบัผ้าทอผสมเส้นใยพลาสติก

รีไซเคิล	ผลงานจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ

เคมคิอลส์	เอสซจี	ีทีมุ่ง่ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพือ่การใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า	ควบคู่ไปกบัการพฒันาอาชีพ	สร้างรายได้และคุณภาพชวีติทีด่ี

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.

นวัตกรรมเส้นใยจากสับปะรดและพลาสติกรีไซเคิล
จากแนวคิดจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ระยอง

INNOVATIVE FIBERS
FROM PINEAPPLE LEAVES 
AND PLASTIC WASTE
From waste and unused resources to unique local products

	 คุณพัทธกานต์	วัฒนสหโยธิน	ผูอ้�านวยการ	กศน.	อ�าเภอปลวกแดง	

คือผู้น�าคนส�าคัญท่ีรวบรวมกลุ่มชาวบ้านและผลักดันการคิดต่อยอด

เพื่อสร้างผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง	

	 “จากเริม่แรกท่ีเราทอผ้าจลุกฐนิด้วยก่ีโบราณเพียงอย่างเดยีว	ในปี	

2558	เราเริม่มแีนวคดิในการท�าผ้าทอมอืย้อมใบมงัคดุ	ตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้า

ออกจ�าหน่าย	ระหว่างน้ันก็มีความคิดตัง้ค�าถามว่า	วัตถุดบิในครวัเรอืน

อะไรท่ีจะสามารถน�ามาต่อยอดเป็นผ้าท่ีสะท้อนเรือ่งราวของชมุชนได้บ้าง	

เราเลยมองไปทีค่�าขวัญของอ�าเภอปลวกแดง		ซึง่มท่ีอนหนึง่ว่า	‘สบัปะรด

หวานฉ�า่’	ซึง่สบัปะรดมนัเป็นผลไม้ทีม่อียู่ทัว่ไปในพ้ืนท่ีต�าบลเรา	พอปลกูเสรจ็	

ถึงเวลาเก็บเก่ียวเกษตรกรก็จะเอาหักเอาแค่ผล	แล้วก็ตใีบทิง้	เราเลยมี

ความคิดที่ว่า	ความเหนียวของใบสับปะรดน่าจะน�ามาทอเป็นผ้าได้”	

	 กระบวนการพัฒนาเส้นใยสบัปะรดจงึเร่ิมต้นข้ึนจากความพยายาม

ลองผดิลองถูก	บวกกบัการศกึษาจดุดจีดุด้อยจากตวัอย่างผ้าใยสบัปะรด

ของประเทศฟิลปิปินส์	สูก่ารปรบักระบวนการเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะ

กับผูใ้ช้งาน	และประสบความส�าเรจ็เป็นผ้าใยสบัปะรดในปี	2561	โดยใช้

เส้นใยสบัปะรดผสมกับเส้นใยฝ้ายในอตัราส่วน	40	ต่อ	60	ซึง่น�าเอาข้อดี

เรือ่งความเหนียวของเส้นใยสับปะรดมาผนวกกับความนุ่มของเส้นใยฝ้าย

ได้ลงตัว

	 “ข้อดีของผ้าใยสับปะรดคือความเหนียว	ทนต่อน�้ายาซักผ้าและ

การป่ันซกัด้วยเครือ่ง	จงึช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าได้มากกว่า	รวมทัง้

เนือ้ผ้าก็จะมเีสน่ห์ทีส่ขีองใยสบัปะรดจะอยู่ในเน้ือผ้า	พร้อมกับคณุสมบตัิ

ช่วยขดัผวิระหว่างการสวมใส่	ด้วยภมูปัิญญาท้องถ่ินแบบง่าย	ๆ 	ด้วยการน�า

เส้นใยไปต�าในครกหินเพ่ือก�าจดัความคมของปลายใย	ท�าให้ผ้านุ่มขึน้	

แก้ปัญหาเนือ้ผ้าขดูผวิจนระคายเคอืงจากเดิมท่ีพบในผ้าใยสบัปะรดของ

ฟิลปิปินส์	อกีอย่างหน่ึงคอืเส้นใยสบัปะรดจะดดูซบัเหงือ่ของเราได้ด	ีจงึ

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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	 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.”

	 จากจุดเร่ิมต้นด้วยการทอผ้าไตรจีวรในงานจุลกฐินเมื่อปี	 2556	

มาในวนัน้ี	กลุม่วสิาหกจิชมุชนทอผ้าแสนใย	คนแสนวถิ	ีอ�าเภอปลวกแดง	

จงัหวดัระยอง	ประสบความส�าเร็จกบัการสร้างสรรค์นวตักรรมการผลิตผนืผ้า

จากเส้นใยท่ีได้จากขยะเหลอืใช้ในภาคเกษตรกรรมอย่างใบสบัปะรด	และ

ก�าลังก้าวสูก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์คร้ังใหม่กบัผ้าทอผสมเส้นใยพลาสติก

รีไซเคิล	ผลงานจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจ

เคมคิอลส์	เอสซีจ	ีทีมุ่ง่ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพือ่การใช้ทรพัยากร

อย่างคุ้มค่า	ควบคู่ไปกบัการพฒันาอาชีพ	สร้างรายได้และคุณภาพชวีติทีด่ี

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.

นวัตกรรมเส้นใยจากสับปะรดและพลาสติกรีไซเคิล
จากแนวคิดจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ระยอง

INNOVATIVE FIBERS
FROM PINEAPPLE LEAVES 
AND PLASTIC WASTE
From waste and unused resources to unique local products

	 คุณพัทธกานต์	วัฒนสหโยธิน	ผูอ้�านวยการ	กศน.	อ�าเภอปลวกแดง	

คือผู้น�าคนส�าคัญท่ีรวบรวมกลุ่มชาวบ้านและผลักดันการคิดต่อยอด

เพื่อสร้างผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง	

	 “จากเริม่แรกท่ีเราทอผ้าจลุกฐินด้วยก่ีโบราณเพียงอย่างเดยีว	ในปี	

2558	เราเริม่มแีนวคดิในการท�าผ้าทอมอืย้อมใบมงัคดุ	ตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้า

ออกจ�าหน่าย	ระหว่างน้ันก็มีความคิดตัง้ค�าถามว่า	วัตถุดบิในครวัเรอืน

อะไรท่ีจะสามารถน�ามาต่อยอดเป็นผ้าท่ีสะท้อนเรือ่งราวของชุมชนได้บ้าง	

เราเลยมองไปทีค่�าขวัญของอ�าเภอปลวกแดง		ซึง่มท่ีอนหนึง่ว่า	‘สบัปะรด

หวานฉ�า่’	ซึง่สบัปะรดมนัเป็นผลไม้ทีม่อียู่ทัว่ไปในพ้ืนท่ีต�าบลเรา	พอปลกูเสรจ็	

ถึงเวลาเก็บเก่ียวเกษตรกรก็จะเอาหักเอาแค่ผล	แล้วก็ตใีบทิง้	เราเลยมี

ความคิดที่ว่า	ความเหนียวของใบสับปะรดน่าจะน�ามาทอเป็นผ้าได้”	

	 กระบวนการพัฒนาเส้นใยสับปะรดจงึเร่ิมต้นข้ึนจากความพยายาม

ลองผดิลองถูก	บวกกบัการศกึษาจดุดจีดุด้อยจากตวัอย่างผ้าใยสบัปะรด

ของประเทศฟิลปิปินส์	สูก่ารปรบักระบวนการเพ่ือสร้างผลติภัณฑ์ท่ีเหมาะ

กับผูใ้ช้งาน	และประสบความส�าเรจ็เป็นผ้าใยสบัปะรดในปี	2561	โดยใช้

เส้นใยสับปะรดผสมกับเส้นใยฝ้ายในอตัราส่วน	40	ต่อ	60	ซึง่น�าเอาข้อดี

เรือ่งความเหนียวของเส้นใยสับปะรดมาผนวกกับความนุ่มของเส้นใยฝ้าย

ได้ลงตัว

	 “ข้อดีของผ้าใยสับปะรดคือความเหนียว	ทนต่อน�้ายาซักผ้าและ

การป่ันซกัด้วยเครือ่ง	จงึช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าได้มากกว่า	รวมทัง้

เนือ้ผ้าก็จะมเีสน่ห์ทีส่ขีองใยสบัปะรดจะอยู่ในเน้ือผ้า	พร้อมกับคณุสมบตัิ

ช่วยขดัผวิระหว่างการสวมใส่	ด้วยภมูปัิญญาท้องถ่ินแบบง่าย	ๆ 	ด้วยการน�า

เส้นใยไปต�าในครกหินเพ่ือก�าจดัความคมของปลายใย	ท�าให้ผ้านุ่มขึน้	

แก้ปัญหาเนือ้ผ้าขดูผวิจนระคายเคอืงจากเดมิท่ีพบในผ้าใยสบัปะรดของ

ฟิลปิปินส์	อกีอย่างหน่ึงคอืเส้นใยสบัปะรดจะดดูซบัเหงือ่ของเราได้ด	ีจงึ

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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	 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.

 “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.”

	 การพัฒนากระบวนการผลิตนั้น	นอกเหนือจากการคิดค้นวิธีการ

เพ่ือปรบัปรงุคณุภาพของเส้นใยให้ดแีล้ว	ยังรวมถึงการประยุกต์เครือ่งรดีใบ	

จากเดิมท่ีต้องใช้แรงงานขูดใบด้วยช้อน	 เครื่องรีดใบเช่นนี้ช่วยให้รีด

เส้นใยออกมาได้เรว็ขึน้	และลดปัญหาการกระตกุใบกลบัจากเครือ่งแบบ

เดมิ	ๆ 	ทีม่ใีนท้องตลาด	ทัง้หมดเกิดจากการพัฒนาโดยกลุม่ชาวบ้านเองท้ังสิน้

	 “เรามาพบกับทางเอสซจีใีนงานแสดงสนิค้า	ได้ทราบว่าทางเอสซจีี

มีการวิจัยเรื่องเส้นใยพลาสติกจากการรีไซเคิล	 จึงได้ท�าการทดลอง

ร่วมกันว่าจะผสมเส้นใยพลาสติกเข้ากับผ้าได้อย่างไรบ้าง	 ในตอนน้ี

เราใช้เส้นใยของเราเป็นเส้นยืน	(แนวตั้ง)	และใช้เส้นใยพลาสติกเป็น

เส้นพุ่ง	(แนวนอน)	ซึง่ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาสตูรผสมต่อไปว่า	ควรใช้

อตัราส่วนเท่าไหร่จงึจะเหมาะสม	รวมทัง้กระบวนการทออาจจะยากกว่า

การทอฝ้ายธรรมดา	เพราะด้วยหลักการที่ว่าให้ฝ้ายให้ความนุ่ม	ฝ้าย

จึงสามารถเกาะเก่ียวเส้นใยให้ไม่หลุดรุ่ย	 แต่ด้วยคุณสมบัติของใย

พลาสติกคอืความลืน่	ผ้าท่ีออกมาอาจยังมรีปูทรงไม่คงท่ี	ต้องใช้ทักษะ

ความช�านาญในขัน้ตอนการทอมากขึน้	แต่อย่างน้อยทมีเราก็ได้เปิดมมุมอง

ความรูว่้าไม่เพียงแค่ฝ้ายเท่านัน้ท่ีท�าได้	เส้นพลาสติกก็สามารถทอเป็น

ผืนผ้าได้เช่นกัน”

	 ความคิดเหน็จากกลุม่ผูท้อผ้าถือเป็นหัวใจส�าคัญในการแลกเปลีย่น

องค์ความรู้สู่ผู้พัฒนาเส้นใยพลาสติกเพ่ือคิดค้นหารูปแบบการผลิต

ผนืผ้าทีส่วยงามและใช้งานได้ด	ีซึง่นอกจากการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ

แล้ว	ทางเอสซจีเีองก็ให้การสนบัสนุนเครือ่งมอืในการต่อยอดอาชพีเพ่ิมเตมิ	

เช่น	การมอบก่ีกระตุก	ซึง่ช่วยเพ่ิมความเรว็ให้กับการผลติได้มากกว่า

ก่ีโบราณทีใ่ช้งานกันอยู่	รวมถึงการจัดกิจกรรมทีช่่วยยกระดบักลุม่จนได้รบั

เป็นตวัแทนในการต้อนรบัหน่วยงานส�าคญัในระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศ

	 “การทอผ้าจากเส้นใยพลาสติกไม่ได้ช่วยแค่เรือ่งการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์	

แต่ยังช่วยเรือ่งการเปลีย่นมมุมองความรูส้กึ	และสร้างจติส�านกึของชาวบ้าน

ในการจัดการขยะในครัวเรือนได้มากขึ้น	 เริ่มคิดเวลาจะใช้พลาสติก	

เริม่ช่วยแยกขยะอย่างแก้วกาแฟพลาสตกิ	เพราะได้รู้ว่าถ้าเราแยกขยะ	

ขยะเหล่านีจ้ะน�ากลบัมาใช้ได้	ท�าให้เกิดประโยชน์และคณุค่าในตวัมนัเพ่ิมขึน้”	

	 ผอ.ทิง้ท้ายถึงสิง่ท่ีได้รบันอกเหนือจากนวัตกรรมทางผลติภัณฑ์แล้ว	

ยังเป็นปลกูฝังแนวคดิการส่งเสรมิหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนทีน่�าไปปฎิบตัิ

ได้จรงิในชวิีตประจ�าวนัของชาวบ้านอกีด้วย	ซึง่ทัง้หมดนีย่้อมมส่ีวนสนบัสนุน

ให้ชมุชนสามารถเตบิโต	สร้างรายได้และบรหิารจดัการทรพัยากรในท้องถ่ิน

ได้อย่างยั่งยืน

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.

 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. 
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	 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.

 “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.”

	 การพัฒนากระบวนการผลิตนั้น	นอกเหนือจากการคิดค้นวิธีการ

เพ่ือปรบัปรงุคณุภาพของเส้นใยให้ดแีล้ว	ยังรวมถึงการประยุกต์เครือ่งรดีใบ	

จากเดิมท่ีต้องใช้แรงงานขูดใบด้วยช้อน	 เครื่องรีดใบเช่นน้ีช่วยให้รีด

เส้นใยออกมาได้เรว็ขึน้	และลดปัญหาการกระตกุใบกลบัจากเครือ่งแบบ

เดมิ	ๆ 	ทีม่ใีนท้องตลาด	ทัง้หมดเกิดจากการพัฒนาโดยกลุม่ชาวบ้านเองท้ังสิน้

	 “เรามาพบกับทางเอสซจีใีนงานแสดงสนิค้า	ได้ทราบว่าทางเอสซจีี

มีการวิจัยเรื่องเส้นใยพลาสติกจากการรีไซเคิล	 จึงได้ท�าการทดลอง

ร่วมกันว่าจะผสมเส้นใยพลาสติกเข้ากับผ้าได้อย่างไรบ้าง	 ในตอนน้ี

เราใช้เส้นใยของเราเป็นเส้นยืน	(แนวตั้ง)	และใช้เส้นใยพลาสติกเป็น

เส้นพุ่ง	(แนวนอน)	ซึง่ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาสตูรผสมต่อไปว่า	ควรใช้

อตัราส่วนเท่าไหร่จงึจะเหมาะสม	รวมทัง้กระบวนการทออาจจะยากกว่า

การทอฝ้ายธรรมดา	เพราะด้วยหลักการที่ว่าให้ฝ้ายให้ความนุ่ม	ฝ้าย

จึงสามารถเกาะเก่ียวเส้นใยให้ไม่หลุดรุ่ย	 แต่ด้วยคุณสมบัติของใย

พลาสติกคอืความลืน่	ผ้าท่ีออกมาอาจยังมรีปูทรงไม่คงท่ี	ต้องใช้ทักษะ

ความช�านาญในขัน้ตอนการทอมากขึน้	แต่อย่างน้อยทมีเราก็ได้เปิดมมุมอง

ความรูว่้าไม่เพียงแค่ฝ้ายเท่านัน้ท่ีท�าได้	เส้นพลาสติกก็สามารถทอเป็น

ผืนผ้าได้เช่นกัน”

	 ความคดิเหน็จากกลุม่ผูท้อผ้าถือเป็นหัวใจส�าคญัในการแลกเปลีย่น

องค์ความรู้สู่ผู้พัฒนาเส้นใยพลาสติกเพ่ือคิดค้นหารูปแบบการผลิต

ผนืผ้าท่ีสวยงามและใช้งานได้ด	ีซึง่นอกจากการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ

แล้ว	ทางเอสซจีเีองก็ให้การสนบัสนุนเครือ่งมอืในการต่อยอดอาชพีเพ่ิมเตมิ	

เช่น	การมอบก่ีกระตกุ	ซึง่ช่วยเพ่ิมความเรว็ให้กับการผลติได้มากกว่า

ก่ีโบราณทีใ่ช้งานกันอยู่	รวมถึงการจัดกิจกรรมทีช่่วยยกระดบักลุม่จนได้รบั

เป็นตวัแทนในการต้อนรบัหน่วยงานส�าคญัในระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศ

	 “การทอผ้าจากเส้นใยพลาสตกิไม่ได้ช่วยแค่เรือ่งการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์	

แต่ยังช่วยเรือ่งการเปลีย่นมมุมองความรูส้กึ	และสร้างจติส�านกึของชาวบ้าน

ในการจัดการขยะในครัวเรือนได้มากขึ้น	 เริ่มคิดเวลาจะใช้พลาสติก	

เริม่ช่วยแยกขยะอย่างแก้วกาแฟพลาสตกิ	เพราะได้รู้ว่าถ้าเราแยกขยะ	

ขยะเหล่านีจ้ะน�ากลบัมาใช้ได้	ท�าให้เกิดประโยชน์และคณุค่าในตวัมนัเพ่ิมข้ึน”	

	 ผอ.ทิง้ท้ายถึงสิง่ท่ีได้รบันอกเหนือจากนวัตกรรมทางผลติภัณฑ์แล้ว	

ยังเป็นปลกูฝังแนวคดิการส่งเสรมิหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนทีน่�าไปปฎิบตัิ

ได้จรงิในชวิีตประจ�าวันของชาวบ้านอกีด้วย	ซึง่ทัง้หมดนีย่้อมมส่ีวนสนับสนุน

ให้ชมุชนสามารถเตบิโต	สร้างรายได้และบรหิารจดัการทรพัยากรในท้องถ่ิน

ได้อย่างยั่งยืน

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.

 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. 
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 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.

	 ในปัจจบัุนนีนั้บว่าเป็นเร่ืองดทีีก่ารพดูคุยเกีย่วกบัปัญหาสิง่แวดล้อมเพือ่ค้นหา

แนวทางการแก้ไขเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ�าวนัของคนไทยในทุกภาคส่วน	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเร่ืองขยะท่ีเหน็ได้ชัดเจนและมีผลกระทบมหาศาลทัง้

ต่อคน	สตัว์	และสภาวะแวดล้อมในระดบัโลก	การจะแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนภายใน

แต่ละท้องท่ีจะเกดิข้ึนไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมอืจากคนในชุมชน	และการค้นหา

วิธีการจัดการที่เหมาะสม	

จับมือกันสร้าง ‘ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ’  

LET’S JOIN HANDS
TO BUILD WASTE-FREE 
COMMUNITIES

	 นอกจากการส่งเสรมิพฤตกิรรมการใช้ทรพัยากรต่าง	ๆ 	ให้คุม้ค่า

แล้ว	 “การแยกขยะ”	 ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่จะช่วยแก้ไข

ปัญหาขยะได้อย่างย่ังยืน	เพราะเป็นการน�าวสัดทุียั่งคงใช้งานได้

กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง	 โดยเอสซีจีได้เริ่มท�า

โครงการจดัการขยะภายในองค์กรตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน

ภายใต้ชือ่	“บางซือ่โมเดล”	มาตัง้แต่ปี	2561	และในปีนีไ้ด้ขยายผล

สู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง	เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิด

ในการบรหิารจดัการขยะ	โดยประยุกต์ให้เข้ากับบรบิทของชมุชน

ผ่านโครงการ	“ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ” โดยมุง่เน้นการน�าหลกัเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

 

	 จากตวัเลขปรมิาณขยะในจงัหวดัระยองกว่า	306,000	ตนัใน

ปี	2561	น�าไปสูค่่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะทีส่งูถึง	328	ล้านบาท	

ทัง้ยังมปีรมิาณขยะท่ีรนี�าไปไซเคลิได้จรงิเพียง	7%	เท่าน้ัน	เอสซจีี

จึงวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้นด้วยการ

ให้ความรูแ้ละส่งเสรมิให้เกิดพฤตกิรรมการแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง	

รวมไปถึงสร้างการมส่ีวนร่วมของทกุคนผ่านสามพฤตกิรรมจ�าขึน้ใจ	

#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

	 เพราะการปลกูฝังพฤตกิรรมท่ีดตีัง้แต่วัยเดก็	ย่อมท�าให้พวกเขา

เตบิโตมาเป็นก�าลงัส�าคญัของชาตทิีม่คีณุภาพ	นอกจากโรงเรยีน

จะมุ่งสร้างเด็กเก่งแล้ว	 ยังต้องการสร้างเด็กดีที่ใส่ใจสังคมและ

สิง่แวดล้อมด้วย	 เอสซจีไีด้ร่วมกับทางโรงเรยีนจดัตัง้ฐานการเรยีนรู้	

เพ่ือให้เดก็	ๆ 	ทีโ่รงเรยีนโขดหนิมติรภาพที	่42	ได้รบัความรูค้วามเข้าใจ

ทีถู่กต้องเก่ียวกับการจดัการขยะ	สอนให้รูจ้กัประเภทของวสัดตุ่าง	ๆ	

รอบตวั	โดยเฉพาะวัสดุพลาสตกิซึง่มหีลากหลายประเภท	เมือ่ใช้งาน

อย่างคุม้ค่าแล้วจะมวิีธีการแยก	และน�าไปจดัการต่ออย่างไรให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด	พร้อมกับส่งเสริมพฤติกรรมท่ีท�าได้ในชีวิต

ประจ�าวัน	เช่น	การแยกขยะตัง้แต่ในห้องเรยีน	การใช้ภาชนะทีใ่ช้ซ�า้

ได้ใส่อาหารมาโรงเรยีน	หรอืแม้แต่การตักอาหารให้พอดีเท่าท่ีจะ

รบัประทานเพ่ือลดเศษอาหารให้เหลอืทิง้น้อยท่ีสดุ	โดยมุ่งหวังให้

นกัเรยีนปฎบัิติจนเป็นนิสยัต้ังแต่ยังเดก็	และสามารถเป็นต้นแบบ

ถ่ายทอดความรู้สู่คนในครอบครัวให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วย

	 หนึง่ในฐานการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ	คอื	ฐานถุงนมกู้โลก	ซึง่ถุงนม

โรงเรยีนจ�านวนมหาศาลจะไม่กลายเป็นขยะไร้ค่าท่ีสร้างกล่ินเหมน็

รบกวนอีกต่อไป	 เมื่อเด็ก	 ๆ	น�าถุงนมที่ดื่มหมดแล้วมาล้างและ

ตากทีส่ถาน	ีถุงนมซึง่เป็นพลาสตกิประเภท	LLDPE	ทีแ่ห้งและสะอาด

จะสามารถน�าไปขายเป็นรายได้กลบัมาช่วยพัฒนาโรงเรยีน	ส่วนน�า้

ทีเ่หลอืจากการล้างถุงนมก็จะถูกส่งไปบ�าบดัผ่านถังดกัไขมนัด้วย

แรงถีบจกัรยานของเดก็	 	ๆกลายมาเป็นน�า้สะอาดส�าหรบัรดแปลงผกั

ในโรงเรยีนต่อไปได้อกี	นบัเป็นการหมนุเวียนทรพัยากรอย่างครบวงจร

อีกด้วย
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 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.

	 ในปัจจบัุนนีนั้บว่าเป็นเร่ืองดทีีก่ารพดูคุยเกีย่วกบัปัญหาสิง่แวดล้อมเพือ่ค้นหา

แนวทางการแก้ไขเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ�าวนัของคนไทยในทุกภาคส่วน	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเร่ืองขยะท่ีเหน็ได้ชัดเจนและมีผลกระทบมหาศาลทัง้

ต่อคน	สตัว์	และสภาวะแวดล้อมในระดบัโลก	การจะแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนภายใน

แต่ละท้องท่ีจะเกดิข้ึนไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมอืจากคนในชุมชน	และการค้นหา

วิธีการจัดการที่เหมาะสม	

จับมือกันสร้าง ‘ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ’  

LET’S JOIN HANDS
TO BUILD WASTE-FREE 
COMMUNITIES

	 นอกจากการส่งเสรมิพฤตกิรรมการใช้ทรพัยากรต่าง	ๆ 	ให้คุม้ค่า

แล้ว	 “การแยกขยะ”	 ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่จะช่วยแก้ไข

ปัญหาขยะได้อย่างย่ังยืน	เพราะเป็นการน�าวสัดทุียั่งคงใช้งานได้

กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง	 โดยเอสซีจีได้เริ่มท�า

โครงการจดัการขยะภายในองค์กรตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน

ภายใต้ชือ่	“บางซ่ือโมเดล”	มาตัง้แต่ปี	2561	และในปีนีไ้ด้ขยายผล

สู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง	เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแนวคิด

ในการบรหิารจดัการขยะ	โดยประยุกต์ให้เข้ากับบรบิทของชมุชน

ผ่านโครงการ	“ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ” โดยมุง่เน้นการน�าหลกัเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

 

	 จากตวัเลขปรมิาณขยะในจงัหวดัระยองกว่า	306,000	ตนัใน

ปี	2561	น�าไปสูค่่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะทีส่งูถึง	328	ล้านบาท	

ทัง้ยังมปีรมิาณขยะท่ีรนี�าไปไซเคลิได้จรงิเพียง	7%	เท่าน้ัน	เอสซจีี

จึงวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลให้มากขึ้นด้วยการ

ให้ความรูแ้ละส่งเสรมิให้เกิดพฤตกิรรมการแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง	

รวมไปถึงสร้างการมส่ีวนร่วมของทกุคนผ่านสามพฤตกิรรมจ�าขึน้ใจ	

#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

	 เพราะการปลกูฝังพฤตกิรรมท่ีดตีัง้แต่วัยเดก็	ย่อมท�าให้พวกเขา

เตบิโตมาเป็นก�าลงัส�าคญัของชาตทิีม่คีณุภาพ	นอกจากโรงเรยีน

จะมุ่งสร้างเด็กเก่งแล้ว	 ยังต้องการสร้างเด็กดีที่ใส่ใจสังคมและ

สิง่แวดล้อมด้วย	 เอสซจีไีด้ร่วมกับทางโรงเรยีนจดัตัง้ฐานการเรยีนรู้	

เพ่ือให้เด็ก	ๆ 	ท่ีโรงเรยีนโขดหินมติรภาพท่ี	42	ได้รบัความรูค้วามเข้าใจ

ทีถู่กต้องเก่ียวกับการจดัการขยะ	สอนให้รูจ้กัประเภทของวสัดตุ่าง	ๆ	

รอบตวั	โดยเฉพาะวัสดุพลาสตกิซึง่มหีลากหลายประเภท	เมือ่ใช้งาน

อย่างคุม้ค่าแล้วจะมวิีธีการแยก	และน�าไปจดัการต่ออย่างไรให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด	พร้อมกับส่งเสริมพฤติกรรมท่ีท�าได้ในชีวิต

ประจ�าวัน	เช่น	การแยกขยะตัง้แต่ในห้องเรยีน	การใช้ภาชนะทีใ่ช้ซ�า้

ได้ใส่อาหารมาโรงเรยีน	หรอืแม้แต่การตกัอาหารให้พอดเีท่าท่ีจะ

รบัประทานเพ่ือลดเศษอาหารให้เหลอืทิง้น้อยท่ีสดุ	โดยมุง่หวังให้

นกัเรยีนปฎบิตัจินเป็นนิสยัตัง้แต่ยังเดก็	และสามารถเป็นต้นแบบ

ถ่ายทอดความรู้สู่คนในครอบครัวให้เปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วย

	 หนึง่ในฐานการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ	คอื	ฐานถุงนมกู้โลก	ซึง่ถุงนม

โรงเรยีนจ�านวนมหาศาลจะไม่กลายเป็นขยะไร้ค่าท่ีสร้างกลิน่เหมน็

รบกวนอีกต่อไป	 เมื่อเด็ก	ๆ	น�าถุงนมท่ีด่ืมหมดแล้วมาล้างและ

ตากท่ีสถานี	ถุงนมซึง่เป็นพลาสติกประเภท	LLDPE	ท่ีแห้งและสะอาด

จะสามารถน�าไปขายเป็นรายได้กลบัมาช่วยพัฒนาโรงเรยีน	ส่วนน�า้

ทีเ่หลอืจากการล้างถุงนมก็จะถูกส่งไปบ�าบดัผ่านถังดักไขมนัด้วย

แรงถีบจกัรยานของเดก็	 	ๆกลายมาเป็นน�า้สะอาดส�าหรบัรดแปลงผกั

ในโรงเรยีนต่อไปได้อกี	นับเป็นการหมนุเวยีนทรพัยากรอย่างครบวงจร

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	closed-

loop recycling system.

วดั ศนูย์รวมจติใจ เข้าถึงกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญ

	 ส�าหรับสังคมไทยแล้วพ้ืนท่ีศูนย์กลางชุมชนอย่างวัดถือเป็น

สถานท่ีท่ีเข้าถึงผูใ้หญ่หรอืผูส้งูอายุได้เป็นอย่างด	ีการปรบัเปลีย่น

ความคิดเก่ียวกับขยะจงึสอดแทรกเข้าไปได้ผ่านหลกัธรรมค�าสอน	

โดยการยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่าย	ๆ	จากปริมาณขยะพลาสติก

ประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิงจ�านวนมากท่ีญาติโยมใช้ใส่อาหารหรือ

ส่ิงของมาถวายพระและกลายเป็นภาระจดัการของทางวัด	เมือ่ได้เหน็

และได้เข้าใจว่าตนก็เป็นส่วนหน่ึงที่สร้างขยะ	 การใช้พลาสติก

เท่าทีจ่�าเป็นและการแยกขยะก่อนท้ิงจงึถือเป็นความรบัผดิชอบ

ต่อส่วนรวม	และเป็นการท�าความดีอย่างหนึ่งนั่นเอง

	 เอสซีจีได้เข้าไปร่วมให้ความรู้เรื่องประเภทของพลาสติก	

เป็นต้นว่าถุงแกง	ถุงหูหิ้ว	 หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกแต่ละชนิด

แตกต่างกันอย่างไร	 ต้องท�าความสะอาดและแยกประเภท

อย่างไรจงึจะขายได้	จงึเกิดเป็นโครงการ “ถงุพลาสตกิฝากบญุ” 

ทีแ่ต่ละคนจะช่วยกันล้าง	คดัแยก	และทิง้ให้ถูกต้องตามประเภท

พลาสติก	เพื่อให้วัดน�าไปขายเป็นเงินส�าหรับพัฒนาวัดหรือเป็น

ทุนการศึกษาให้สามเณรต่อไป	ท้ังยังน�าความรูท่ี้ได้กลบัไปใช้กับ

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	

บ้าน พืน้ฐานท่ีส�าคัญท่ีสดุของทุกคน

	 นอกจากความรูค้วามเข้าใจของสมาชกิแต่ละคนในบ้านแล้ว	

การทีม่ผีูน้�าชมุชนทีเ่ข้มแข็งก็เป็นส่วนส�าคัญทีช่่วยผลักดันโครงการ

ให้ประสบความส�าเร็จ	 อย่างในชุมชนโขดหิน	 2	ที่มีคุณจ�าลอง	

หอมหวน	ประธานชมุชนทีเ่ป็นต้นแบบของการแยกขยะในครวัเรอืน

อย่างถูกวิธีและเป็นผูอ้อกแบบ	“ห่วงรกัษ์ พกัขยะ” แจกจ่ายให้กับ

ลกูบ้านเพ่ือใช้ส�าหรบัพักขยะทีล้่างท�าความสะอาดและคดัแยก

เรียบร้อยแล้วให้เป็นระเบียบจัดการง่าย	โดยประกอบขึ้นง่าย	ๆ	

จากวัสดรุไีซเคลิอย่างเคเบลิเก่ากับตาข่ายเหลือใช้ทีใ่ห้ความโปร่ง	

ระบายน�า้และอากาศด	ีเพ่ิมความสะดวกและส่งเสรมิการแยกขยะ

โดยเฉพาะกับกลุ่มแม่บ้านที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

นอกจากช่วยลดปัญหาขยะของชมุชนแล้ว	ยังสามารถขายเป็นรายได้

เสรมิเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ให้แก่ครอบครวั	สร้างความภาคภมูใิจและสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

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.
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	 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	closed-

loop recycling system.

วดั ศนูย์รวมจติใจ เข้าถงึกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญ

	 ส�าหรับสังคมไทยแล้วพ้ืนท่ีศูนย์กลางชุมชนอย่างวัดถือเป็น

สถานท่ีท่ีเข้าถึงผูใ้หญ่หรอืผูส้งูอายุได้เป็นอย่างด	ีการปรบัเปล่ียน

ความคิดเก่ียวกับขยะจงึสอดแทรกเข้าไปได้ผ่านหลกัธรรมค�าสอน	

โดยการยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่าย	ๆ	จากปริมาณขยะพลาสติก

ประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิงจ�านวนมากที่ญาติโยมใช้ใส่อาหารหรือ

ส่ิงของมาถวายพระและกลายเป็นภาระจดัการของทางวัด	เมือ่ได้เห็น

และได้เข้าใจว่าตนก็เป็นส่วนหน่ึงที่สร้างขยะ	 การใช้พลาสติก

เท่าทีจ่�าเป็นและการแยกขยะก่อนท้ิงจงึถือเป็นความรบัผดิชอบ
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	 เอสซีจีได้เข้าไปร่วมให้ความรู้เรื่องประเภทของพลาสติก	

เป็นต้นว่าถุงแกง	ถุงหูหิ้ว	 หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกแต่ละชนิด

แตกต่างกันอย่างไร	 ต้องท�าความสะอาดและแยกประเภท

อย่างไรจงึจะขายได้	จงึเกิดเป็นโครงการ “ถงุพลาสตกิฝากบญุ” 
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ทุนการศกึษาให้สามเณรต่อไป	ทัง้ยังน�าความรูท้ีไ่ด้กลบัไปใช้กับ

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	

บ้าน พืน้ฐานท่ีส�าคัญท่ีสดุของทุกคน

	 นอกจากความรูค้วามเข้าใจของสมาชกิแต่ละคนในบ้านแล้ว	

การทีม่ผีูน้�าชมุชนทีเ่ข้มแข็งก็เป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยผลกัดนัโครงการ

ให้ประสบความส�าเร็จ	 อย่างในชุมชนโขดหิน	2	ที่มีคุณจ�าลอง	

หอมหวน	ประธานชมุชนทีเ่ป็นต้นแบบของการแยกขยะในครวัเรอืน
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จากวัสดรุไีซเคลิอย่างเคเบลิเก่ากับตาข่ายเหลอืใช้ทีใ่ห้ความโปร่ง	

ระบายน�า้และอากาศดี	เพ่ิมความสะดวกและส่งเสรมิการแยกขยะ
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เสรมิเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ให้แก่ครอบครวั	สร้างความภาคภมูใิจและสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

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.
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ธนาคารขยะชุมชน จดุเช่ือมต่อขยะสูผู้่รีไซเคิล

	 อกีส่วนส�าคญัทีช่่วยท�าให้ขยะทีม่มีลูค่าได้กลบัสูก่ระบวนการ

รไีซเคลิอย่างมปีระสทิธิภาพก็คอื	ธนาคารขยะชมุชน	ทีท่�าหน้าท่ีเชือ่ม

ระหว่างผูข้ายขยะกับโรงงานรไีซเคลิ	จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาความ

ต้องการของธนาคารขยะ	เอสซจีจีงึออกแบบแอปพลเิคชนั	“คุม้ค่า” 

เพ่ือมาเป็นผูช่้วยบรหิารจดัการข้อมลูต่าง	ๆ 	ให้การซือ้-ขายเป็นไปได้

อย่างสะดวก	รวดเรว็และง่ายย่ิงข้ึน	แอปพลเิคชนัน้ีจะมาช่วยบนัทึก	

จัดระเบียบข้อมูลประเภทขยะและปริมาณขยะอย่างเป็นระบบ	

ช่วยให้ธนาคารขยะสามารถวางแผนการซื้อขาย	และการขนส่ง

ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	สามารถค�านวณยอดเงนิจากการซือ้ขาย

แต่ละครัง้ได้	รวมถึงจดัการข้อมลูสมาชกิ	เช่น	ประวตักิารซือ้ขาย	

สะสมหรอืแลกคะแนนได้ในทีเ่ดยีว	เป็นต้น	ทัง้หมดนีช่้วยให้การ

จดัการของธนาคารขยะชมุชนมมีาตรฐาน	 เพ่ิมโอกาสการขายขยะ

แต่ละชนิดไปยังโรงงานรีไซเคิลและโรงหลอมได้โดยตรง	 และ

อ�านวยความสะดวกให้คนทั่วไปสนใจน�าขยะมาขายมากขึ้น

ส�าหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ	แอปพลิเคชัน	“คุ้มค่า”	สามารถติดต่อ

สอบถามได้ที่	contact@koomkah.com

Community Waste Bank: Giving Value to Waste

	 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	

เทศบาล ผสานพลังหน่วยงานราชการท้องถิน่

	 หน่วยงานภาครฐัเองก็เข้ามามบีทบาทร่วมส่งเสรมิให้เกิดการ

แยกขยะในชมุชนเพ่ิมมากข้ึน	โดยเทศบาลเมอืงมาบตาพุด	ได้ร่วมมอื

กับธนาคารขยะชมุชนในเครอืข่ายในการมอบสิทธิพิเศษ	“ประกันชวิีต”	

โดยจะได้รบัเป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์	ให้กับผูท้ีเ่ข้ามาฝากขยะ

ตามวิสาหกิจธนาคารขยะชมุชนใกล้บ้านทีเ่ข้าร่วมโครงการอย่าง

ต่อเนือ่ง	นบัเป็นอกีหนึง่ส่วนส�าคญัช่วยส่งเสรมิและจงูใจให้ประชาชน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน	

	 ความส�าเร็จท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีจะเกิดขึ้นและด�าเนินต่อไป

ไม่ได้หากขาดความรูค้วามเข้าใจ	จติส�านึกอนัด	ีและความร่วมมอื

ของทุกคนทีจ่ะช่วยดแูลโลกใบน้ีด้วยวธีิการทีแ่ก้ปัญหาได้อย่างยัง่ยืน	

เหน็ได้จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทกุหน่วยย่อยของชมุชน	

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน	วัด	โรงเรยีน	ธนาคารขยะชุมชน	หรอืเทศบาล	ล้วนแต่

เป็นแรงผลักดันชั้นดีที่จะส่งต่อไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นอย่างจังหวัด	

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.

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.

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

ประเทศ	และในระดบัโลก	ซึง่กระบวนการเหล่าน้ีสามารถเริม่ต้นขึน้

ได้ง่าย	ๆ 	ในชวิีตประจ�าวันของเราทกุคน	แค่เราลองทบทวนดพูฤตกิรรม

ในแต่ละวนั	คดิหาวธีิการจดัการขยะทีเ่ข้ากับตวัเราแล้วเริม่ลงมอืท�า

ตั้งแต่ตอนน้ี	 เราก็จะเป็นอีกหน่ึงส่วนส�าคัญของการขับเคลื่อน

สังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน
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       ด้วยความรักในการค้นหาเบลนด์เมล็ดกาแฟของคุณโจ อินทีเรียร์

ดีไซเนอร์หนุม่ Once A Day Caffe จงึเกดิข้ึนเพือ่เป็นมุมกาแฟบรรยากาศ

สบายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบกาแฟและขนมทุกคน

     ด้วยขนาดกะทดัรัดแต่สามารถจดัการพืน้ท่่ีได้อย่างคุ้มค่าลงตวั ด้วยการ

ใช้งานออกแบบภายในสไตล์ Vintage Loft ร่วมกบัการดงึธรรมชาตสีิเขียว

จากภายนอกเข้ามาสร้างบรรยากาศอบอุน่ งานตกแต่งเลอืกใช้งานเหลก็

ท�าส ีโชว์พืน้ผิวคล้ายกับไม้ ดงึอารมณ์วนิเทจให้กับหลาย ๆ  ส่วนของร้าน 

โดยเฉพาะช่องแสงหน้าต่างทีเ่ปิดออกไปสู่ชวนชมต้นใหญ่ทีเ่ป็นหวัใจของร้าน

เฉลยีงนอกร้านเป็นพ้ืนท่ีก่ึงเอาท์ดอร์ท่ีพาลกูค้าไปสมัผสัต้นไม้ใหญ่

กลางใจเมอืง ต้นชวนชมต้นน้ีช่วยกรองแสงได้ระดบัหนึง่ งานดไีซน์

จงึเลอืกใช้หลงัคาอะครลิกิโปร่งแสง   ShinkoLiteTM   ส�าหรบักรองแดด

กันฝน ช่วยเปิดพ้ืนทีร้่านแห่งนีใ้ห้ดโูปร่ง ไม่ทบึตนั และเข้ากับงานตกแต่ง

โดยรวมของร้านเป็นอย่างดี

นอกจากจะเป็นร้านกาแฟแล้ว ที่นี่ยังเป็นออฟฟิศส�าหรับ

ท�างานอินทีเรียร์ของคุณโจ ส่วนชั้นสองท่ีเป็นห้องประชุมสามารถ

เปลีย่นตวัเองให้เป็นพ้ืนทีร่บัรองลกูค้าร้านกาแฟในวันทีค่กึคกัอย่าง 

วันหยุดเสาร์-อาทติย์ หรอืหากจะจองส�าหรบัน่ังประชมุก็ตดิต่อทางร้าน

ได้ จากมมุชัน้บนทอดสายตา ออกสูส่ิง่แวดล้อมรอบด้าน ท�าให้พ้ืนท่ี

ไซส์น่ารักแห่งนี้ดูโปร่งโล่งมากกว่าที่คิด

 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.

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.

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.

ONCE A 
DAY CAFFE

คาเฟ่ขนาดกะทัดรัด จากหัวใจคนรักกาแฟ

A cozy cafe'
by a coffee aficionado 
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ส�าหรบักาแฟ ท่ีน่ีเน้นใช้เมลด็คัว่กลางไปจนถึงคัว่เข้มท่ีเข้ากับคอ

กาแฟชาวไทย และเป็นรสชาติแบบที่เจ้าของร้านชื่นชอบ เสิร์ฟพร้อม

ขนมเค้กโฮมเมดที่ออกจากเตา อบเองกับมือ และจากเสียงเรียกร้อง

ในบรรยากาศน่ังสบาย ทางร้านจงึเพ่ิมเมนูอาหารขึน้มาเพ่ือตอบความต้องการ

ของลูกค้าที่ต้องการนั่งชิลในชั่วโมงสบาย ๆ

สนใจอ่านข้อมูลแผ่นอะคริลิกชินโคไลท์ (Shinkolite) เพิ่มเติมได้ที่ www.shinkolite.co.th

For more information on Shinkolite acrylic sheets, please visit: www.shinkolite.co.th

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.

เติมบรรยากาศของวงกาแฟให้อบอุ่นสบายแม้จะอยู่ใน
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. 

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.

หลังคาโปร่งแสงด้านนอกท้ังหมดของร้านใช้วัสดุหลังคา

โปร่งแสงอะครลิกิชนิโคไลท์ (Shinkolite) รุน่กันความร้อน ซึง่เข้ากับ

แนวคดิในการออกแบบของร้านท่ีต้องการความโปร่ง สบายตา แต่ยังดู

ทนัสมยั ท�าให้ผูม้าเยือนสมัผสับรรยากาศของสวนสเีขยีวภายนอก 

และมองเห็นได้ทั่วบริเวณไม่ว่าจะนั่งอยู่ภายในหรือภายนอกร้าน 

ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานได้อย่างครบถ้วน

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
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SCG ATTENDED
THE LAUNCH OF 
"7 GO GREEN 
RECYCLED 
PLASTIC ROAD"
เอสซจีี ร่วมเปิดตัวโครงการ 7 Go Green 
Recycled Plastic Road

    ซพีี ออลล์ ร่วมกับ เอสซีจ ีและ กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ต่อยอด 

แคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัว

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลีย่นขยะพลาสตกิ

เป็นถนน  น�าร่องพัฒนาพ้ืนท่ีลานจอดรถ หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

สาขาสายไหม เป็นต้นแบบแห่งแรก หวังเป็นอีกแนวทางในการดูแล

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   

 โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นแนวทาง 

ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์

ได้สูงสุดเพ่ือแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดจาก

ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ เทคนิคการสร้างถนน  

ซึ่งคัดแยกขยะพลาสติกจากส�านักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้าน

เซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก น�ามาผสม

กับยางมะตอย เพ่ือท�าให ้ถนนมีความแข็งแรงทนทานและมี

ประสทิธิภาพสงู ทนการกัดเซาะของน�า้ ซึง่เปิดใช้งานเป็นพ้ืนทีจ่อดรถ

ร้านเซเว่น อเีลฟเว่น ซึง่ถือว่าเป็นร้านสะดวกซือ้แห่งแรกในประเทศไทย

ที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยเริ่มทดลอง 2 สาขา และจะด�าเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

     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 con-
struction. 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 recy-
cled 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.

ธรุกิจเคมคิอลส์ พาลกูค้า “ทนักระแสโลก: 
สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ” ในงาน SCG 
Chemicals Digest 2/2019

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

       คณุธนวงษ์ อารรีชัชกุล Executive Vice President ธุรกิจเคมคิอลส์ 

เอสซจี ีและคณุศกัดิช์ยั ปฏิภาณปรชีาวฒุ ิVice President - Polyolefin 

and Vinyl Business ร่วมกันเปิดงาน SCG Chemicals Digest ครัง้ที ่2 

ประจ�าปี 2019 งานสัมมนาส�าหรับลูกค้าและผู้แทนจ�าหน่าย ภายใต้

หวัข้อ “ทันกระแสโลก: สงครามการค้าจนี-สหรฐัฯ” เพ่ือให้ข้อมลูเชงิลึก

เก่ียวกับสงครามการค้าที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลกในขณะนี้ 

และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายส�าคัญของธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อให้ลูกค้า

และผู้แทนจ�าหน่ายเข้าใจ เล็งเห็นถึงความน่าจะเป็นในด้านต่าง ๆ 

และสามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีท้่าทายนีไ้ด้อย่างเป็น

รปูธรรม โดยได้รบัเกียรตจิากผูเ้ชีย่วชาญอย่าง ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ 

ธรรมศาสตราภิชาน และดร.อาร์ม ตัง้นรินัดร อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 

 ช่วงถัดมาเป็นการเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกครึง่แรกปี 2563” โดยคณุไพบลูย์ นลนิทรางกูร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด และคุณปริญญ์ 

พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 

ร่วมวิเคราะห์แลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านเศรษฐกิจและการเงนิ โดยมี

ดร. วิทย์ สทิธิเวคนิ เป็นผูด้�าเนนิรายการและปิดท้ายด้วยบทวเิคราะห์ 

“แนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมคีรึง่แรกปี 2563” โดยคณุบญุพิทักษ์  ทรพัย์ไพศาล 

Demand Management Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

  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 ATTENDED
THE LAUNCH OF 
"7 GO GREEN 
RECYCLED 
PLASTIC ROAD"
เอสซจีี ร่วมเปิดตัวโครงการ 7 Go Green 
Recycled Plastic Road

    ซพีี ออลล์ ร่วมกับ เอสซจี ีและ กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ต่อยอด 

แคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัว

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลีย่นขยะพลาสตกิ

เป็นถนน  น�าร่องพัฒนาพ้ืนท่ีลานจอดรถ หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

สาขาสายไหม เป็นต้นแบบแห่งแรก หวังเป็นอีกแนวทางในการดูแล

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   

 โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นแนวทาง 

ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถน�ากลับไปใช้ประโยชน์

ได้สูงสุดเพ่ือแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดจาก

ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ เทคนิคการสร้างถนน  

ซึ่งคัดแยกขยะพลาสติกจากส�านักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้าน

เซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก น�ามาผสม

กับยางมะตอย เพ่ือท�าให ้ถนนมีความแข็งแรงทนทานและมี

ประสทิธิภาพสงู ทนการกัดเซาะของน�า้ ซึง่เปิดใช้งานเป็นพ้ืนทีจ่อดรถ

ร้านเซเว่น อเีลฟเว่น ซึง่ถือว่าเป็นร้านสะดวกซือ้แห่งแรกในประเทศไทย

ที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยเริ่มทดลอง 2 สาขา และจะด�าเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

     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 con-
struction. 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 recy-
cled 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.

ธรุกิจเคมคิอลส์ พาลกูค้า “ทนักระแสโลก: 
สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ” ในงาน SCG 
Chemicals Digest 2/2019

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

       คณุธนวงษ์ อารรีชัชกุล Executive Vice President ธุรกิจเคมคิอลส์ 

เอสซจี ีและคณุศกัดิช์ยั ปฏิภาณปรชีาวฒุ ิVice President - Polyolefin 

and Vinyl Business ร่วมกันเปิดงาน SCG Chemicals Digest ครัง้ท่ี 2 

ประจ�าปี 2019 งานสัมมนาส�าหรับลูกค้าและผู้แทนจ�าหน่าย ภายใต้

หวัข้อ “ทันกระแสโลก: สงครามการค้าจนี-สหรฐัฯ” เพ่ือให้ข้อมลูเชงิลึก

เก่ียวกับสงครามการค้าที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลกในขณะนี้ 

และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายส�าคัญของธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อให้ลูกค้า

และผู้แทนจ�าหน่ายเข้าใจ เล็งเห็นถึงความน่าจะเป็นในด้านต่าง ๆ 

และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีท้าทายนีไ้ด้อย่างเป็น

รปูธรรม โดยได้รบัเกียรตจิากผูเ้ชีย่วชาญอย่าง ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ 

ธรรมศาสตราภิชาน และดร.อาร์ม ตัง้นิรนัดร อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 

 ช่วงถัดมาเป็นการเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกครึง่แรกปี 2563” โดยคณุไพบลูย์ นลนิทรางกูร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด และคุณปริญญ์ 

พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ 

ร่วมวิเคราะห์แลกเปลีย่นความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงนิ โดยมี

ดร. วิทย์ สทิธิเวคนิ เป็นผูด้�าเนนิรายการและปิดท้ายด้วยบทวเิคราะห์ 

“แนวโน้มธุรกิจปิโตรเคมคีรึง่แรกปี 2563” โดยคณุบญุพิทกัษ์  ทรพัย์ไพศาล 

Demand Management Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 

  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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เอสซีจี จับมือ Starboard ลงนามความร่วมมือ 
“Collaboration for Sustainable Future”  
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยหลักเศรษฐกิจ
หมนุเวียน เชือ่มัน่ความร่วมมอืกันช่วยสร้างโลก
ให้ยั่งยืน 

to collaborate on solving global warming 
using circular economy

     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” เพ่ือน�าหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน มาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมีนางแชสตี เริด

ส์มนู เอกอคัรราชทตูนอร์เวย์ ประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

และสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ โดยได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา

และความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม โดยธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีจะน�าความรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ด้านวัสดุศาสตร์ในกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ ตลอดจนการออกแบบและ

ขึ้นรูปสินค้ามาใช้พัฒนาวัสดุใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมส�าหรบัสนิ

ค้าของสตาร์บอร์ด รวมถึงการส่งเสรมิกิจกรรมท่ีช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

เช่น การปลกูป่าชายเลน เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก ตลอดจนการสร้างความตระหนักรูแ้ละปลกูฝังพฤติกรรมเรือ่ง

การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าให้กับเยาวชน โดยมุง่หวังว่าการด�าเนนิงาน

ภายใต้กรอบความร่วมมอืท้ัง 3 ด้านนี ้จะช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมของ

โลกได้อย่างย่ังยืน

    

 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. 

     นายธนวงษ์ อารรีชัชกุล กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 

เอสซีจี กล่าวว่า“ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ในการจดัตัง้ศนูย์วิจยั “SCG – 

MUSC Innovation Research Center” ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกัน

พัฒนา “นวัตกรรมพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ” จากสารเร่งปฏิกิริยาท่ีช่วย

ให้พลาสติกรีไซเคิลง่ายขึ้น สามารถน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น สารที่

ท�าให้ชั้นฟิล ์มทุกชั้นเป ็นวัสดุชนิดเดียวกัน (Mono-Material 

Packaging) เป็นต้น ความร่วมมือครั้งน้ีจะช่วยเสริมศักยภาพและ

เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้

เอสซจีี จับมอื มหดิล เปิดศูนย์วิจยั  SCG – MUSC 
Innovation Research Center เสริมทพัพัฒนา 
นวัตกรรมพลาสติกเพื่อรีไซเคิล เร่งตอบโจทย์
ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน 

SCG AND MAHIDOL
PARTNER UP TO
OPEN "SCG-MUSC
INNOVATION 
RESEARCH CENTER

ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจีมีสีนิค้าและบริการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ

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 mono-
material 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.

SCG AND
STARBOARD,
SIGNS
A MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING
ON “COLLABORATION
FOR SUSTAINABLE
FUTURE” 
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เอสซีจี จับมือ Starboard ลงนามความร่วมมือ 
“Collaboration for Sustainable Future”  
ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยหลักเศรษฐกิจ
หมนุเวียน เชือ่มัน่ความร่วมมอืกันช่วยสร้างโลก
ให้ยั่งยืน 

to collaborate on solving global warming 
using circular economy

     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” เพ่ือน�าหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน มาใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยมีนางแชสตี เริด

ส์มนู เอกอคัรราชทตูนอร์เวย์ ประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

และสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ โดยได้ก�าหนดขอบเขตการศึกษา

และความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม โดยธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีจะน�าความรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ด้านวัสดุศาสตร์ในกลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ ตลอดจนการออกแบบและ

ขึ้นรูปสินค้ามาใช้พัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมส�าหรบัสนิ

ค้าของสตาร์บอร์ด รวมถึงการส่งเสรมิกิจกรรมท่ีช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

เช่น การปลกูป่าชายเลน เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก ตลอดจนการสร้างความตระหนักรูแ้ละปลกูฝังพฤติกรรมเรือ่ง

การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าให้กับเยาวชน โดยมุง่หวังว่าการด�าเนนิงาน

ภายใต้กรอบความร่วมมอืท้ัง 3 ด้านนี ้จะช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อมของ

โลกได้อย่างย่ังยืน

    

 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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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 mono-
material 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 
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เอสซจีี จัดงาน “SD Day 2019” ขบัเคลือ่นการใช้
ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน หนุนการจดัการขยะต้ังแต่
ต้นทางเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมเปิดตัว
โครงการ “ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ” ผนึกพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยอง

 ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีจดังาน SD Day 2019  (Sustainable Development 

Day 2019) ภายใต้แนวคดิ “Circular Economy หมุนเวยีนกลบัมาใช้ให้คุ้มค่า 

ร่วมมือกัน สร้างชมุชนย่ังยนื” ถ่ายทอดการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า และการ

บริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 

ใช้ให้คุม้ แยกให้เป็น ท้ิงให้ถูก เพ่ือลดปรมิาณขยะออกสูส่ิง่แวดล้อม พร้อมผนกึ

พลงัเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ธุรกจิ และชมุชน เพ่ือขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองอย่างย่ังยืน โดยเปิดตัวโครงการ  

“ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ”  ภายใต้โมเดลการจดัการขยะในชมุชนทีเ่ชือ่มต่อ 

“บ้าน–วดั–โรงเรยีน–ธนาคารขยะ” น�าแอปพลเิคชนั “คุ้มค่า” ของเอสซจี ี

มาช่วยอ�านวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิมปรมิาณขยะรไีซเคลิ และลดปรมิาณขยะ

ฝ่ังกลบ  โดยมชีมุชนระยองและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมงานกว่า 1,100 คน และ

ได้รบัเกียรตจิาก รองผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง นายยุทธพล องอาจอทิธิชยั 

เป็นประธานในพิธี

 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 

เอสซจีี กล่าวว่า หลักเศรษฐกิจหมนุเวียน เป็นเรือ่งของการให้ความส�าคญั

กับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จ�าเป็น 

และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุต้ังแต่การผลติ การใช้ และการวนกลบัมาใช้เป็น

วัตถุดบิใหม่ (Make – Use – Return) ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร

ของโลกได้เป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตาม หวัใจส�าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เกิด

การน�าทรัพยากรมาใช้ใหม่ได้มากย่ิงขึ้น คือ การบริหารจัดการขยะที่มี

ประสทิธิภาพตัง้แต่ต้นทาง มกีารคดัแยกขยะ และทิง้ให้ถูกท่ี โดยไม่หลดุรอด

ออกสู่สิ่งแวดล้อมและแม่น�้าล�าคลอง

 จากความส�าเรจ็ของ “บางซือ่โมเดล” ซึง่เป็นโมเดลการบรหิารจดัการขยะ

ภายในส�านกังานใหญ่เอสซจีไีด้ขยายผลการจดัการขยะตัง้แต่ต้นทางสูช่มุชน

รอบโรงงานของเอสซจี ีเพ่ือสร้างชมุชนต้นแบบในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น ชมุชน

บ้านรางพลับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ

จนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

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

โครงการชมุชนปลอดขยะ ปี 2562 จดัโดยกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

รวมไปถึงชุมชน ต.บ้านสา และ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง โรงเรียน

และชุมชนมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และโรงเรียนและชุมชน

รอบบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 ส�าหรบัจงัหวดัระยองซึง่เป็นพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมและได้รบัเลอืกเป็นพ้ืนที่

น�าร่องด้านการบริหารจัดการขยะ โดยกลุ่มโครงการความร่วมมือภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม เพ่ือจดัการพลาสตกิและขยะอย่างย่ังยืน (PPP 

Plastic) ซึง่ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีนอกจากจะมส่ีวนร่วมในการจดัตัง้โมเดล

ที่บ้านวังหว้า อ.แกลง แล้ว  ล่าสุด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ร่วมกับ

จงัหวัดระยอง เปิดตัวโมเดลการจดัการขยะภายในชมุชนทีเ่ชือ่มโยงกันระหว่าง 

บ้าน วัด โรงเรยีน และธนาคารขยะชมุชน ภายใต้โครงการ “ชมุชน LIKE (ไร้) 

ขยะ” เพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและขยะตั้งแต่ต้นทาง 

โดยมเีป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปรมิาณขยะรไีซเคลิ และลดปรมิาณการฝังกลบขยะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

 “โครงการ ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ” เกิดจากความร่วมมอืระหว่างเอสซจี ีภาครฐั 

และชุมชน เพ่ือหาโมเดลท่ีเหมาะกับการจัดการขยะในพ้ืนท่ี โดยพบว่า

จงัหวดัระยองมปีรมิาณขยะสงูถึง 306,000 ตนั แต่น�าไปรไีซเคลิเพยีงร้อยละ 7 

เท่าน้ัน หากชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะต้ังแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี เชือ่มัน่

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.
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เอสซจี ีจัดงาน “SD Day 2019” ขบัเคลือ่นการใช้
ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน หนุนการจดัการขยะต้ังแต่
ต้นทางเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมเปิดตัว
โครงการ “ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ” ผนกึพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยอง

 ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีจดังาน SD Day 2019  (Sustainable Development 

Day 2019) ภายใต้แนวคดิ “Circular Economy หมุนเวยีนกลบัมาใช้ให้คุ้มค่า 

ร่วมมือกัน สร้างชมุชนย่ังยนื” ถ่ายทอดการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า และการ

บริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม 

ใช้ให้คุม้ แยกให้เป็น ท้ิงให้ถูก เพ่ือลดปรมิาณขยะออกสูส่ิง่แวดล้อม พร้อมผนึก

พลงัเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ธุรกจิ และชมุชน เพ่ือขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดระยองอย่างย่ังยืน โดยเปิดตัวโครงการ  

“ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ”  ภายใต้โมเดลการจดัการขยะในชุมชนทีเ่ชือ่มต่อ 

“บ้าน–วดั–โรงเรยีน–ธนาคารขยะ” น�าแอปพลเิคชนั “คุ้มค่า” ของเอสซจี ี

มาช่วยอ�านวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิมปรมิาณขยะรไีซเคลิ และลดปรมิาณขยะ

ฝ่ังกลบ  โดยมชีมุชนระยองและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมงานกว่า 1,100 คน และ

ได้รบัเกียรติจาก รองผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอทิธิชยั 

เป็นประธานในพิธี

 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 

เอสซจีี กล่าวว่า หลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน เป็นเรือ่งของการให้ความส�าคัญ

กับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่จ�าเป็น 

และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุต้ังแต่การผลติ การใช้ และการวนกลบัมาใช้เป็น

วัตถุดบิใหม่ (Make – Use – Return) ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรพัยากร

ของโลกได้เป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตาม หวัใจส�าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เกิด

การน�าทรัพยากรมาใช้ใหม่ได้มากย่ิงขึ้น คือ การบริหารจัดการขยะที่มี

ประสทิธิภาพตัง้แต่ต้นทาง มกีารคดัแยกขยะ และทิง้ให้ถูกท่ี โดยไม่หลดุรอด

ออกสู่สิ่งแวดล้อมและแม่น�้าล�าคลอง

 จากความส�าเรจ็ของ “บางซือ่โมเดล” ซึง่เป็นโมเดลการบรหิารจดัการขยะ

ภายในส�านักงานใหญ่เอสซจีไีด้ขยายผลการจดัการขยะตัง้แต่ต้นทางสูช่มุชน

รอบโรงงานของเอสซจี ีเพ่ือสร้างชมุชนต้นแบบในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น ชมุชน

บ้านรางพลับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ

จนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

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

โครงการชมุชนปลอดขยะ ปี 2562 จดัโดยกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

รวมไปถึงชุมชน ต.บ้านสา และ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล�าปาง โรงเรียน

และชุมชนมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และโรงเรียนและชุมชน

รอบบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 ส�าหรับจงัหวดัระยองซึง่เป็นพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมและได้รบัเลอืกเป็นพ้ืนที่

น�าร่องด้านการบริหารจัดการขยะ โดยกลุ่มโครงการความร่วมมือภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม เพ่ือจดัการพลาสตกิและขยะอย่างย่ังยืน (PPP 

Plastic) ซึง่ธุรกิจเคมคิอลส์ เอสซจี ีนอกจากจะมส่ีวนร่วมในการจดัตัง้โมเดล

ที่บ้านวังหว้า อ.แกลง แล้ว  ล่าสุด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ร่วมกับ

จงัหวัดระยอง เปิดตวัโมเดลการจดัการขยะภายในชมุชนทีเ่ชือ่มโยงกันระหว่าง 

บ้าน วัด โรงเรยีน และธนาคารขยะชมุชน ภายใต้โครงการ “ชมุชน LIKE (ไร้) 

ขยะ” เพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและขยะตั้งแต่ต้นทาง 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปรมิาณขยะรไีซเคลิ และลดปรมิาณการฝังกลบขยะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

 “โครงการ ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ” เกิดจากความร่วมมอืระหว่างเอสซจี ีภาครฐั 

และชุมชน เพ่ือหาโมเดลท่ีเหมาะกับการจัดการขยะในพ้ืนท่ี โดยพบว่า

จงัหวดัระยองมปีรมิาณขยะสงูถึง 306,000 ตนั แต่น�าไปรไีซเคลิเพยีงร้อยละ 7 

เท่าน้ัน หากชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะตัง้แต่ต้นทางอย่างถูกวิธี เชือ่มัน่

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.
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PLASTEC West Anaheim
Plastics trade fair

Anaheim Convention Center, CA

plastecwest.plasticstoday.com

Expo Manufactura Monterrey
International Trade Fair for Manufacturing, Metal 

and Plastic Processing

Cintermex Downtown

www.expomanufactura.com.mx

Expo Plasticos Guadalajara
International Exhibition of Technology and 

Solutions for the Plastic Industry

Guadalajara Exhibition Center

expoplasticos.com.mx

Oman Plast Muscat
International Trade Fair for Plastics, Rubber and 

Packaging

OCEC - Oman Convention & Exhibition Centre

www.omanplast.net

COMPLAST- SOUTH AFRICA
Gallagher Convention Centre

complastexpo.in/SA

Plastics Recycling Show 
Europe | PRS Amsterdam
The Exhibition and Conference for the European 

Plastics Recycling Industry

Amsterdam RAI

prseventeurope.com

SCG Chemicals Digest 1/2020
Avani Riverside Bangkok Hotel

Saudi Plastics & Petrochem Riyadh 
International Plastics and Petrochemicals Trade Exhibitions

RICEC Riyadh International Convention & Exhibition Center 

recexpo.com/events/saudi-plastic-petrochem

Swiss Plastics Expo
Plastics Trade Fair and Symposium

Messe Luzern

visit.swissplastics-expo.ch/en

Interplastica Moscow
Trade Fair for Plastics and Rubber

Expocentre Fairgrounds Moscow 

interplastica.de
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Plastex Cairo
Trade fair for Plastics Technology 

Egypt International Exhibition Centre

plastex-online.com

plast alger Ain Benian
International Plastics and Composites Trade Fair

Centre International de Conferences d‘Alger 

Abdelatif Rahal CIC

plastalger.com
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