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 จ�กสถ�นก�รณ์์ก�รแพร่ระบ�ดของเช้�อไวรัส COVID-19 ทั�วโลกตั�งแต่ต้นปีี
ที�ผ่่�นม� ทำ�ให้กิจกรรมท�งสังคมในแทบทุกปีระเทศต้องหยุดชะงักลง วิถีชีวิตของผู้่คน
ต้องเปีลี�ยนแปีลงไปี ปีระเทศไทยเองก็เริ�มใช้นโยบ�ย lock down ตั�งแต่ปีล�ยเด้อน
มีน�คมที�ผ่่�นม� วิกฤตใหญ่ครั�งนี�ก่อให้เกิดคว�มท้�ท�ยในก�รรับม้อกับปีัญห�
ม�กม�ยทั�งระดับปีัจเจกบุคคลที�ต้องเปีลี�ยนวิถีก�รดำ�เนินชีวิต และในภ�คธุุรกิจ
ก�รก้�วผ่่�นอุปีสรรคในครั�งนี�ต้องอ�ศัยคว�มเข้�ใจและคว�มร่วมม้อของทุก ๆ  ภ�คส่วน
ร่วมด้วยช่วยกัน  

All Around Plastics เล่มนี�เร�ได้นำ�เสนอนวัตกรรมที�เอสซีจีได้ร่วมออกแบบเพ้�อ
ช่วยให้ทีมแพทย์นำ�ไปีใช้รับม้อวิกฤต COVID-19 ในครั�งนี�ได้อย่�งปีลอดภัยและ
ทันท่วงที โดยอีกหัวข้อสำ�คัญที�ต้องก�รคว�มร่วมม้อจ�กทุกภ�คส่วนเช่นเดียวกัน
ก็ค้อเร้�องของสิ�งแวดล้อม เร�จึงขอชวนคุณ์ผู้่อ่�นม�โฟกัสเร้�องสิ�งแวดล้อมที�เป็ีนอีกหนึ�ง
ปีัญห�ระดับโลกเช่นกัน ซึ�งต้องอ�ศัยคว�มรู้คว�มเข้�ใจที�ถูกต้องและคว�มเปี็น
อันหนึ�งอันเดียวกันของทุกคนเพ้�อแก้ไขปัีญห�นี� เร�รวบรวมตัวอย่�งก�รจัดก�รเร้�อง
สิ�งแวดล้อมต่�ง ๆ  ม�ฝ�กเป็ีนไอเดียเพ้�อให้ทุกท่�นส�ม�รถนำ�ไปีต่อยอดได้ พบกับ
โครงก�ร PPP Plastics คว�มร่วมม้อแก้ปัีญห�ขยะพล�สติกระดับปีระเทศกับก�ร
สร้�งโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนนำ�ร่องในจังหวัดระยองเป็ีนแห่งแรก ตัวอย่�งก�รใช้
ทรัพย�กรให้คุ้มค่�ของโครงก�รรีไซเคิลแกลลอนนำ��ย�ล้�งไตเป็ีนกระถ�งต้นไม้เอสซีจี
ที�รว่มกับเคร้อ BDMS และก�รนำ�ถุงบรรจนุมโรงเรยีนม�รีไซเคลิเปีน็เก้�อี�ในโครง
ก�ร “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ที�ช่วยให้เย�วชนได้เห็นคุณ์ค่�ของก�รหมุนเวียนทรัพย�กร
อย่�งเปี็นรูปีธุรรม

นอกจ�กนี�ยังมีบทสัมภ�ษณ์์อ�จ�รย์มยุรี ภ�คลำ�เจียก ที�ปีรึกษ�สถ�บันพล�สติก
ที�จะม�เจ�ะลึกเร้�องของบรรจุภัณ์ฑ์์พล�สติกทั�งในแง่มุมก�รใช้ง�นและในแง่ก�ร
เป็ีนมิตรต่อสิ�งแวดล้อม ติดต�มอ่�นเร้�องร�วที�น่�สนใจเกี�ยวกับก�รปีระยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตส�หกรรมพล�สติกเพ้�อโลกที�ดีขึ�นไปีด้วยกันกับเร�ได้เลย

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

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

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร
Email : allaroundplastics@scg.com
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	 เอสซีีจีีให้้ความสำาคัญกัับกัารดำำาเนิินิธุุรกิัจีตามแนิวทางกัารพััฒนิา

อย่่างยั่�งยื่นิมาโดำย่ตลอดำ	ซ่ี�งเมื�อไม่กีั�ปีีมานีิ�ได้ำเกิัดำแนิวคิดำห้ลักัเศรษฐกิัจี

ห้มุนิเวีย่นิ	ห้รือ	Circular	Economy	ซ่ี�งเป็ีนิห้น่ิ�งในิแนิวปีฏิิบัติที�จีะช่่วย่

สร้างความยั่�งยื่นิให้้เกิัดำข้ึ้�นิทั�งทางเศรษฐกิัจี	สังคมและสิ�งแวดำล้อมจ่ีง

เป็ีนิห้ลักัสำาคัญที�เอสซีีจีีนิำามาปีรับใช้่ในิกัารดำำาเนิินิธุุรกิัจีและกัำาห้นิดำ

เปี็นิแนิวปีฎิิบัติ	SCG	Circular	Way	เพั่�อส่งเสริมพัฤติกัรรมกัารใช่้

ทรัพัย่ากัรให้้เกิัดำปีระโย่ช่น์ิสูงสุดำ	ตั�งแต่ขัึ้�นิตอนิกัารพััฒนิาผลิตภััณฑ์์ให้ม่

กัารผลิต	กัารใช้่งานิ	ไปีจีนิถ่ึงกัารวนิกัลับเข้ึ้าสู่กัระบวนิกัารผลิตเป็ีนิ

วัตถุึดิำบให้ม่	ห้มุนิเวีย่นิอย่่างสมบูรณ์	จีากัจุีดำเริ�มต้นิภัาย่ในิองค์กัร	วันินีิ�

เอสซีีจีีร่วมมือกัับทุกัภัาคส่วนิช่่วย่กัันิขัึ้บเคลื�อนิห้ลักัเศรษฐกิัจีห้มุนิเวีย่นิ

สู่ระดัำบชุ่มช่นิ	มุ่งสู่เป้ีาห้มาย่กัารแก้ัปัีญห้าขึ้ย่ะพัลาสติกัอย่่างเป็ีนิรูปีธุรรม

และเดำินิห้นิ้าขึ้ย่าย่ผลสู่ระดำับปีระเทศในิอนิาคต

RAYONG MODEL: COLLABORATION FOR SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT

ระยองโมเดล ความร่วมมือ
เพื่่�อการจััดการขยะอย่างยั�งยืน

4



 เส้้นทางส่้�เป้้าหมายการจััดการขยะพลาส้ติิกอย�างยั�งยืน
ในระดับป้ระเทศย�อมต้ิองอาศัยความร�วมมือจัากทั�งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคป้ระชาสั้งคม เพื�อหาวิธีีการบริหาร
จััดการและแก้ไขปั้ญหาขยะพลาส้ติิกได้อย�างเป็้นระบบ
โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership 
for Plastic and Waste Management) จัึงเกิดขึ�นโดย
มีเป้้าหมายเพื�อลดขยะพลาส้ติิกในทะลไทยลงให้ได้

อย�างน้อย 50% ภายในปี้ 2570 โดยธุีรกิจัเคมิคอลส์้ เอส้ซีีจีั
เข้าร�วมในฐานะ Co-founder และได้ร�วมออกความเห็น
ในการจััดทำา Road Map การจััดการขยะพลาส้ติิก 2561-2573
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธีรรมชาติิและ
สิ้�งแวดล้อม มีเป้้าหมายลดการใช้พลาส้ติิกแบบใช้ครั�งเดียว
ทิ�ง และนำาขยะพลาส้ติิกเป้้าหมายนำากลับมาใช้ป้ระโยชน์
ให้ได้ 100% ภายในป้ี 2570 

ทำำ�คว�มรู้้�จััก PPP Plastics และรู้ะยองโมเดล

 จัากเป้้าหมายใหญ�นำาไป้ส่้�การส้ร้างแผนแม�บทในการ
จััดการขยะพลาส้ติิกด้วยแนวทางเศรษฐกิจัหมุนเวียน 
โดยอาศัย 4 องค์ป้ระกอบส้ำาคัญ ได้แก� การพัฒนาโครงส้ร้าง
และระบบการคัดแยกขยะแบบบ่รณาการ การส้�งเส้ริมธุีรกิจั
รีไซีเคิลและอัพไซีเคิลเพื�อเพิ�มม่ลค�าของขยะ การมีส้�วน
ร�วมของภาคอุติส้าหกรรมพลาส้ติิก เจ้ัาของแบรนด์ และ

ผ้่ค้าป้ลีกให้มาร�วมจััดการขยะพลาส้ติิก และการเป้ลี�ยน
พฤติิกรรมของสั้งคมให้ทุกคนมีจิัติส้ำานึกรับผิดชอบในการ
คัดแยกขยะตัิ�งแติ�ต้ินทาง ซึี�งทั�งหมดต้ิองพัฒนาให้เกิดขึ�น
ไป้พร้อมกัน เพื�อให้ทรัพยากรส้ามารถนำากลับมาใช้ป้ระโยชน์
ได้ติามหลักเศรษฐกิจัหมุนเวียน

1. การพััฒนาโครงสร้าง
และระบบการคัดแยกขยะ

แบบบูรณาการ

2. การส่งเสริมธุุรกิจรีไซเคิล
และอััพัไซเคิลเพ่ั�อัเพ่ั�มมูลค่า

ขอังขยะ

เป้้าหมายลดขยะพัลาสติิกในทะเลไทย
อัย่างน้อัย 50% ภายในปี้ 2570

3. การมีส่วนร่วมขอัง
ภาคอุัติสาหกรรมพัลาสติิก 
เจ้าขอังแบรนด์ และผูู้้ค้าป้ลีก

4. การเป้ลี�ยนพัฤติิกรรม
ผูู้้บริโภคในการคัดแยกขยะ

ตัิ�งแต่ิต้ินทาง

ที�มา: PPP Plastics แผนแม�บทการป้ระส้านงานทั�งระบบเพื�อให้เกิดป้ระส้ิทธีิภาพส้่งสุ้ดติามหลักเศรษฐกิจัหมุนเวียน
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 จัากแผนแม�บทข้างต้ิน เป็้นแนวทางส้ำาคัญในการทำางาน
กับทุกภาคส้�วน โดย PPP Plastics ได้เริ�มต้ินด้วยการส้ร้าง
โมเดลเศรษฐกิจัหมุนเวียนระดับจัังหวัดและระดับชุมชน
“ระยองโมเดล” โดยเริ�มดำาเนินการมาตัิ�งแติ�เดือนธัีนวาคม
2561 ในพื�นที� 18 องค์กรป้กครองส้�วนท้องถิ�นและองค์การ
บริหารส้�วนจัังหวัดระยอง และมีแผนขยายผลทั�งจัังหวัด
ระยองภายในป้ี 2565 

 เหติุผลส้ำาคัญที�ทำาให้จัังหวัดระยองได้รับเลือกเป้็น
จัังหวัดนำาร�องในพัฒนาโมเดลการจััดการขยะ เนื�องจัาก

เป้็นจัังหวัดที�มีความพร้อมส้่งสุ้ดทั�งด้านเครือข�ายผ่้นำา
และชุมชนที�เข้มแข็ง เป็้นจัังหวัดในโครงการเขติพัฒนา
พิเศษภาคติะวันออก (ECC) ซึี�งมีระบบส้าธีารณ่ป้โภค
ที�พร้อมส้ำาหรับการจััดการขยะได้อย�างมีป้ระส้ิทธีิภาพ
ได้แก� ศ่นย์กำาจััดขยะม่ลฝอยรวมแบบครบวงจัร โรงหมักปุ้�ย
จัากขยะอินทรีย์ โรงงานรีไซีเคิล และอย่�ระหว�างก�อส้ร้าง
โรงงานผลิติไฟฟ้าจัากขยะม่ลฝอย รวมถึงเป็้นพื�นที�ชายฝั�ง
ทะเลที�มีความเสี้�ยงติ�อการป้ล�อยขยะพลาส้ติิกลงส่้�ทะเล
ได้มาก 

เดินหน��แก�ปััญห�ขยะกับรู้ะยองโมเดล
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 กระบวนการทำางานเน้นหนักไป้ที�การส้ร้างความเข้าใจั
แก�คนในชุมชนให้ร้่ถึงคุณค�าของทรัพยากร ผ�านการให้
ความร่้ที�ถ่กติ้องเกี�ยวกับขยะในชีวิติป้ระจัำาวัน ซีึ�งแบ�ง
ออกเป้็น 4 ป้ระเภท ได้แก� ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซีเคิล 
ขยะทั�วไป้ และขยะอันติราย โดยเฉพาะอย�างยิ�งมีการส้อน
ให้ร้่จัักวัส้ดุพลาส้ติิกแติ�ละป้ระเภท เพื�อให้ชุมชนส้ามารถ
คัดแยกขยะพลาส้ติิกได้ถ่กติ้องโดยเน้นการคัดแยกใน
เชิงพาณิชย์ กล�าวคือ พลาส้ติิกที�จัะขายได้ม่ลค�าจัะต้ิอง
แห้ง ส้ะอาด และแยกติามป้ระเภทพลาส้ติิก ซึี�งหากชุมชน

ส้ามารถแยกป้ระเภทได้ละเอียดลงไป้อีก เช�น แยกติาม
ป้ระเภทพลาส้ติิก PE หรือ PP แล้ว และหากแยกติามสี้
เพิ�มเติิมก็จัะขายได้ม่ลค�ามากขึ�นกว�าการป้นรวมกัน
เป็้นการเพิ�มรายได้ให้ชุมชน เช�น ชุมชนหม่�บ้านเอื�ออาทร
ระยอง (วังหว้า) ส้ามารถขยายธุีรกิจัของธีนาคารขยะรีไซีเคิล
ชุมชน ส้ร้างรายได้เพิ�มกว�า 10,000 บาทติ�อเดือน นอกจัากนี�
ยังส้�งผลดีติ�อการนำาไป้รีไซีเคิลที�จัะเกิดป้ระสิ้ทธิีภาพส่้งสุ้ด
หากได้ขยะที�คัดแยกอย�างมีคุณภาพ ทั�งยังช�วยลดภาระ
ค�าใช้จั�ายในการกำาจััดขยะของท้องถิ�น
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 จัากกระบวนการทำางานที�มีการป้ระชุมติิดติามผลอย�าง
ติ�อเนื�องและได้รับความร�วมมือจัากทุกฝ่าย ผลส้ำาเร็จั
จึังเกิดขึ�นอย�างเป็้นร่ป้ธีรรม ในปี้ 2562 ชุมชนที�เข้าร�วม
โครงการส้ามารถคัดแยกขยะพลาส้ติิกส้ะอาดป้ระเภทถุง
และบรรจุัภัณฑ์์ฟิล์มพลาส้ติิกเข้าระบบรีไซีเคิลได้ป้ระมาณ
300 ติัน ส้ำาหรับแผนงานขั�นติ�อไป้ในป้ีที� 2 ของระยอง

โมเดลนั�น PPP Plastics และองค์กรป้กครองส้�วนท้องถิ�น
ตัิ�งเป้้าขยายพื�นที�เป้้าหมายเพิ�มเติิม และนำาความส้ำาเร็จันี�
ไป้จััดทำาโมเดลโรงเรียน โรงแรม และห้างส้รรพส้ินค้า 
เป้้าหมายติ�อไป้ภายในปี้ 2565 จัังหวัดระยองจัะต้ิองไม�มี
ขยะพลาส้ติิกในหลุมฝังกลบ และขยะทั�งหมดภายในจัังหวัด
จัะติ้องได้รับการกำาจััดอย�างถ่กวิธีี
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 นอกจัากระยองโมเดลซึี�งเป็้นโมเดลต้ินแบบของการ
นำาหลักเศรษฐกิจัหมุนเวียนไป้ป้รับใช้ในบริบทชุมชนติ�าง
จัังหวัดแล้ว ส้ำาหรับบริบทเขติเมืองนั�นเป็้นการดำาเนินงาน
ในกรุงเทพมหานครภายใต้ิชื�อ “คลองเติยโมเดล” โดยได้ร�วม
กับ 7 องค์กรชั�นนำาในเขติคลองเติย ร�วมกันศึกษาป้ระเภท
ป้ริมาณขยะ และการจััดการแยกขยะที�เกิดขึ�น เพื�อจััดทำา
โมเดลย�อย เช�น โมเดลโรงแรม ห้างส้รรพส้ินค้า 
อาคารส้ำานักงาน เป็้นต้ิน เพื�อนำาไป้ส่้�การป้ระยุกต์ิใช้และ
ขยายผลติ�อไป้

 PPP Plastics ยังได้ร�วมกับภาคส้�วนติ�าง ๆ  เพื�อจััดทำา
โครงการเกี�ยวกับการจััดการขยะพลาส้ติิก เช�น การร�วม
กับส้ถาบันพลาส้ติิกและจุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจััดทำา
ฐานข้อม่ล Material Flow Analysis เพื�อแส้ดงข้อม่ลการผลิติ
การใช้ผลิติภัณฑ์์พลาส้ติิก รวมถึงการจััดการขยะพลาส้ติิก

ป้ริมาณการรีไซีเคิล และป้ริมาณพลาส้ติิกที�หลุดรอด
ออกส่้�สิ้�งแวดล้อมและทะเล และได้ร�วมกับภาคีเครือข�าย
ผลักดันให้เกิดการจััดการถุงห่หิ�วและบรรจัุภัณฑ์์ฟิล์ม
พลาส้ติิกแบบครบวงจัร โดยส้นับส้นุนให้ใช้ถุงห่หิ�วชนิดหนา
เกินกว�า 36 ไมครอนเพื�อใช้ซีำ�าได้หลาย ๆ  ครั�ง ก�อนนำามา
รีไซีเคิลเพื�อทำาเป็้นถุงใช้งานใหม� และอย่�ระหว�างการดำาเนิน
โครงการ “Drop Point ถังวนถุง” ร�วมกับโครงการวน 
Modern Trade ห้างส้รรพสิ้นค้า ส้ถานีนำ�ามัน รวมถึงส้ถานที�
ติ�าง ๆ  เพื�อตัิ�งจุัดรับพลาส้ติิกส้ะอาดป้ระเภทถุงห่หิ�วและ
บรรจุัภัณฑ์์ฟิล์มพลาส้ติิก นำาไป้รีไซีเคิล เพื�อให้เกิดการ
จััดการครบวงจัร คือ “ผลิติ ใช้ และนำากลับไป้ใช้ป้ระโยชน์”

ก�รู้ดำ�เนินง�นอ่�น ๆ ของ PPP Plastics
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 เศรษฐกิจัหมุนเวียนถือเป้็นกุญแจัส้ำาคัญที�จัะส้ร้าง
ความยั�งยืนทั�งทางเศรษฐกิจัและสิ้�งแวดล้อม จึังเป็้นหลักการ
ที�ทุกคนควรติระหนัก ทำาความเข้าใจั และนำาองค์ความร้่
ไป้ป้รับใช้ให้เข้ากับร่ป้แบบการทำางานและในชีวิติป้ระจัำาวัน
ส้ำาหรับกลุ�มผ้่ป้ระกอบการหรือเจ้ัาของแบรนด์นั�น จึังถือ
เป็้นโจัทย์ส้ำาคัญในฐานะผ้่ผลิติที�ต้ิองมองให้เห็นถึงป้ลายทาง
การใช้งานสิ้นค้าว�าจัะทำาอย�างไรให้ส้ามารถนำากลับมา
รีไซีเคิลได้ หรือทำาอย�างไรให้นำาไป้กำาจััดได้ถ่กวิธีีเมื�อหมดอายุ
การใช้งาน และต้ิองทำาอย�างไรจึังจัะเกิดความยั�งยืน ซึี�ง

ผ่้ป้ระกอบการติ้องมอบโจัทย์นี�ให้กับทั�งการออกแบบ
บรรจัุภัณฑ์์ การเลือกวัส้ดุ หรือการเลือกใช้นวัติกรรม 
ควบค่�ไป้กับการส้ร้างการรับร่้ให้ผ่้คนเข้าใจัการใช้งาน
พลาส้ติิกอย�างถ่กต้ิอง และส้ำาหรับผ้่บริโภคเองนั�นก็ส้ามารถ
ช�วยแก้ปั้ญหาได้ด้วยการคัดแยกขยะให้ถ่กต้ิอง และส้�งติ�อ
ความร้่ส่้�คนรอบข้าง จันขยายออกเป็้นความส้ำาเร็จัของ
การจััดการขยะในระดับป้ระเทศติ�อไป้

เพรู้�ะเศรู้ษฐกิจัหมุนเวียน เปั็นเรู้่�องของทำุกคน
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	 PPP	Plastics	เป็็นโครงการท่ี่�ตอบโจที่ย์์เศรษฐกิจ
หมุุนเวีีย์นได้้อย์่างเป็็นรูป็ธรรมุ	เอสซี่จ่ได้้เข้้าร่วีมุใน
ฐานะ	Co-founder	ซ่ี�งผมุมุ่โอกาสได้้ร่วีมุงานต้�งแต่ต้น
โครงการ	เราร่วีมุก้นสร้างภาค่เครือข้่าย์ภาคร้ฐที่่�
เก่�ย์วีข้้อง	ภาคธุรกิจ	ตลอด้จน	Supply	Chain	ต้�งแต่
ผู้ผลิตเมุ็ด้พลาสติก	ผู้แป็รรูป็ผลิตภ้ณฑ์์พลาสติก	
ผู้ผลิต	เจ้าข้องแบรนด้์สินค้าต่าง	ๆ	ที่่�ใช้้บรรจุภ้ณฑ์์
พลาสติก	ห้างสรรพสินค้าและร้านสะด้วีกซ้ี�อ	รวีมุถ่ึง
องค์กรต่าง	ๆ	ที่่ �เก่ �ย์วีข้้องก้บพลาสติกอาที่ิเช้่น	
กลุ่มุพลาสติกสภาอุตสาหกรรมุ	สมุาคมุอุตสาหกรรมุ
พลาสติก	สถึาบ้นพลาสติก	รวีมุถ่ึงภาคป็ระช้าส้งคมุท้ี่�งใน
และต่างป็ระเที่ศ	เพ่�อร่วีมุก้นสร้างระบบและโครงการ
ต้นแบบเพ่�อให้ภาคร้ฐและภาคธุรกิจนำาไป็ข้ย์าย์ผล	
เพ่�อลด้ป็ริมุาณข้ย์ะพลาสติกในที่ะเลไที่ย์	และนำาข้ย์ะ
พลาสติกเป้็าหมุาย์ให้กล้บมุาใช้้ป็ระโย์ช้น์ให้มุากท่ี่�สุด้
 
	 ควีามุที่้าที่าย์ข้องโครงการน่�อย์ู ่ที่่ �การเป็ล่�ย์น
พฤติกรรมุข้องคนในส้งคมุให้เกิด้การแย์กข้ย์ะท่ี่�ต้นที่าง
ซ่ี�งจะต้องอาศ้ย์การสร้างควีามุตระหน้กเรื�องการค้ด้แย์ก
ก้บ	Stakeholders	ท่ี่�เก่�ย์วีข้้องท้ี่�งหมุด้	ได้้แก่	ภาคร้ฐ	
และภาคธุรกิจท่ี่�เก่�ย์วีข้้อง	ผู้ลงทุี่นด้้านการจ้ด้การข้ย์ะ	
ป็ระช้าช้น	และน้กท่ี่องเท่ี่�ย์วี	ซ่ี�งต้องวีางกฏระเบ่ย์บ	และการ
จ้ด้การองค์รวีมุจ่งจะป็ระสบควีามุสำาเร็จได้้	รวีมุถึ่ง
การสน้นสนุนที่างการเงิน	ควีามุรู้ควีามุสามุารถึข้อง
บุคลากร	เพ่�อจ้ด้ที่ำาระบบและโครงการต้นแบบเพ่�อนำาไป็
ต่อย์อด้และข้ย์าย์ผลที่้�วีป็ระเที่ศ

	 ผมุข้อฝากเรื�องการเป็็นต้วีอย่์างท่ี่�ด่้ด้้านการแย์ก
ข้ย์ะ	โด้ย์ข้อให้ทุี่กท่ี่านเริ�มุแย์กข้ย์ะอย่์างน้อย์	4	ป็ระเภที่
ค้อ	ข้ย์ะอินที่รีย์์	ข้ย์ะที่่�รีไซีเคิลได้้(รวีมุถึ่งบรรจุภ้ณฑ์์
พลาสติกสะอาด้ท่ี่�ใช้้แล้วี)	ข้ย์ะท้ี่�วีไป็(รวีมุถ่ึงพลาสติก
ท่ี่�ป็นเป้็�อน)	และข้ย์ะอ้นตราย์ออกจากก้น	เพ่�อให้นำาไป็
ใช้้ป็ระโย์ช้น์ ได้้	การเริ�มุต้นที่่�ต้วีเราจะข้ย์าย์ผลไป็ที่่�
ครอบคร้วีและส้งคมุข้้างเค่ย์ง	เพ่�อลูกหลาน	เพ่�อส้งคมุ
ที่่�ด้่ข้้�น

ธน�ชัย ปัิยะศรู้ีทำอง 
Program	Manager	Circular	Economy
ธุรกิจเคมุิคอลส์	เอสซี่จ่
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นวััตกรรมป้้องกัน COVID

	 ในช่่วงการแพร่ระบาดของเช่้ �อโควิด-19	 ในประเทศไทยน้ �	

ธุุรกิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซี้จ้	ได้เร่งนำาท้มิร่วมิพัฒนาส์ินค้าและบริการ

ท้�ตอบโจทย์การใช้่งานจริงของบุคลากรทางการแพทย์	เพ่�อการปฎิิบัติ

งานท้�ม้ิประสิ์ทธิุภาพในช่่วงการแพร่ระบาดของเช้่�อโควิด-19	โดยท้มิ	

Medical	and	Well	Being	ในธุุรกิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซ้ีจ้	ได้นำาประส์บการณ์์

ในการออกแบบวัส์ดุอุปกรณ์์ทางการแพทย์ท้�ผ่่านมิา	รวมิถึึงความิร้้

ความิเช้่�ยวช่าญด้านวัส์ดุศาส์ตร์	มิาใช้่ในการพัฒนานวัตกรรมิกลุ่มิ	

Mobile	Isolation	Unit	หรือนวัตกรรมิป้องกันโควิด-19	แบบ

เคล้�อนท้�ข้�น	โดยทางท้มิได้ทำางานอย่างใกล้ชิ่ดกับบุคลากรทางแพทย์

ทำาความิเข้าใจวิธุ้ปฎิิบัติงาน	รวมิถึึงรับฟัังปัญหาและข้อจำากัดท้�เคยม้ิ

เพ่�อนำามิาเป็นโจทย์ในการออกแบบผ่ลิตภัณ์ฑ์์และเล้อกใช่้วัส์ดุท้�มิ้

คุณ์ส์มิบัติเหมิาะส์มิท้�สุ์ด	จากนั�นจึงร่วมิกับพันธุมิิตรในการผ่ลิตสิ์นค้า

ตอบโจทย์ทั�งบุคลากรทางแพทย์ผ้้่ใช้่งานและผ้้่รับบริการให้ได้มิากท้�สุ์ด

ภายในระยะเวลาท้�จำากัด

5 นวััตกรรมป้้องกันโควิัด-19 แบบเคล่ื่�อนท่ี่�
โซลูื่ชัันครบวังจรจากธุุรกิจเคมิคอลื่ส์์ เอส์ซ่จ่
FIVE INNOVATIONS AGAINST COVID-19:
COMPREHENSIVE SOLUTIONS BY CHEMICALS BUSINESS, SCG
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	 “เอสซีีจีีต้้องการเป็็นส่วนหน่�งทีี่�จีะช่่วยให้ป็ระเที่ศไที่ย
ผ่่านพ้้นวิกฤต้โควิดได้โดยเร็วที่ี�สุด	เราดีใจีและภููมิิใจี
ที่ี�ได้ร่วมินำาความิเช่ี�ยวช่าญมิาพ้ัฒนาเป็็นนวัต้กรรมิที่ี�
สามิารถช่่วยเหลือกองทัี่พ้หน้าทัี่�งทีี่มิแพ้ที่ย์และพ้ยาบาล
ให้ที่ำางานได้อย่างป็ลอดภูัยมิากขึ้่�น	รวมิถ่งดูแลผู่้ป็่วย
ได้อย่างมิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้”	ดร. สุุรชา อุุดมศัักด์� ผู้้�ช่วย
ผู้้�จััดการใหญ่่ สุายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ธุุรก์จั
เคม์คอุลสุ์ เอุสุซีีจัี	กล่าวถ่งความิต้ั�งใจีขึ้องเอสซีีจีี
 
 คุณศุัภธ์ุดา รัตนสุวัสุด์� Medical and Well-being 
Business Manager เล่าถ่งการกระบวนที่ำางานว่า	“เรานำา
การที่ำางานในรูป็แบบการบริการทีี่�ครบวงจีรหรือ	total
service	solution	provider	ทีี่�เราที่ำาร่วมิกับลูกค้าขึ้องเรา
อยู่แล้ว	มิาป็รับใช้่กับการพั้ฒนานวัต้กรรมิต้้านโควิด-19
ครั�งนี�	โดยเน้นการที่ำางานร่วมิกับลูกค้าเพื้�อค้นหาความิ
ต้้องการทีี่�แท้ี่จีริง	เป็ลี�ยนจีากไอเดียให้ออกมิาเป็็นสินค้า

ในส่วนนวัต้กรรมิต้้านโควิด-19	ในกลุ่มิ	Mobile	Isolation
Unit	นี�เราที่ำางานกลมิกลืนเป็็นทีี่มิเดียวกันกับคุณหมิอ
ศ่กษาที่ำาความิเข้ึ้าใจีลักษณะการป็ฎิิบัติ้งานขึ้องคุณหมิอ
และฟัังก์ช่ันที่ี�อยากได้จีากอุป็กรณ์แต้่ละต้ัว	เพ้ื�อมิา
พ้ัฒนาและออกแบบเป็็นสินค้า	ซี่�งความิที่้าที่ายหลัก
ขึ้องการที่ำางานในครั�งนี�คือการแข่ึ้งกับเวลา	ต้้องเร่งพั้ฒนา
สินค้าออกมิาในระยะเวลาอันสั�น	เพื้�อให้สามิารถนำาไป็
ใช้่ป็ระโยช่น์ช่่วยเหลือบุคลากรที่างการแพ้ที่ย์ได้ทัี่นท่ี่วงทีี่”

 สำาหรับนวัต้กรรมิป็้องกันโควิด-19	แบบเคลื�อนที่ี�	
เป็็นอุป็กรณ์เสริมิพิ้เศษเพื้�อป้็องกันการแพ้ร่กระจีายขึ้อง
เช่ื�อระหว่างป็ฎิิบัต้ิงานขึ้องเจี้าหน้าที่ี�ที่างการแพ้ที่ย์	
โดยมิี	5	นวัต้กรรมิดังนี�
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	 ใช่้ต้ิดต้ั�งภูายในห้องฉุุกเฉุิน	ห้องไอซีียู	หรือห้องพ้ัก
ผู้่ป่็วย	เพื้�อให้แพ้ที่ย์และพ้ยาบาลสามิารถที่ำาการรักษา
ผู่้ป็่วยได้อย่างที่ันที่่วงที่ีโดยไมิ่ต้้องเคลื�อนย้ายผู่้ป็่วย
และอุป็กรณ์ช่่วยช่ีวิต้อื�น	ๆ	สามิารถป็้องกันการแพ้ร่

กระจีายขึ้องเชื่�อสู่ภูายนอกด้วยระบบความิดันลบ	โดย
อากาศในห้องจีะถูกดูดออกผ่่านเครื�องกรองเช่ื�อโรค
ระดับ	HEPA	ที่ี�สามิารถกรองอนุภูาคขึ้นาดเล็ก	เช่่น	
PM2.5		PM1	รวมิถ่งแบคที่ีเรียและไวรัสได	้

	 ห้องแยกป้็องกันเชื่�อความิดันลบมีิวัสดุหลักคือโครง
โลหะ	ผ้่าใบ	และพ้ลาสติ้ก	PVC	แบบใส	ออกแบบเป็็น
ป็ระตู้	2	ชั่�นและเป็็นซิีป็รูด	2	ที่างเพื้�อให้เข้ึ้าออกได้สะดวก
โดยห้อง	2	ช่ั�นป็ระกอบด้วย	ส่วนช่ั�นนอกที่ี�ควบคุมิ
ความิดันขึ้องห้องช่ั�นในให้คงที่ี�	ป็้องกันการเล็ดลอด
ขึ้องเชื่�อโรคขึ้ณะเดินเข้ึ้า-ออก	เจ้ีาหน้าทีี่�สามิารถใช้่เป็็น
พ้ื�นที่ี�เป็ลี�ยนชุ่ดได้ที่ันที่ีเพ้ื�อความิป็ลอดภูัย	รวมิถ่งใช่้
ทิี่�งขึ้ยะติ้ดเชื่�อได้	ส่วนชั่�นในสำาหรับผู้่ป่็วย	ออกแบบให้มีิ
ช่่องสำาหรับสอดเครื�องมิือเพ้ื�อช่่วยเรื�องระบบหายใจี
มีิต้ะขึ้อตั้วเกี�ยวอเนกป็ระสงค์สำาหรับแขึ้วนอุป็กรณ์จีำาเป็็น
มิีช่่องที่ี�ต้รงกับต้ำาแหน่งเช่ื�อมิต้่ออุป็กรณ์	สายไฟั	และ
เครื�องช่่วยชี่วิต้ทีี่�อยู่ด้านนอก	รวมิทัี่�งมีิช่่องสำาหรับมืิอสอด
เพ้ื�อที่ำาหัต้ถการจีากด้านนอกด้วย

ห้้องแยกป้้องกันเชื้้�อความดัันลบแบบเคล้�อนที่่�
(Negative Pressure Isolation Room) 
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	 ออกแบบเป็็นห้องที่รงกระบอกแนวตั้�งสำาหรับผู้่ป่็วย	
1	คน	ต่้อ	1	ห้อง	สำาหรับใช้่ต้รวจีวินิจีฉัุย	(Swab)	โดยไม่ิต้้อง
สัมิผ่ัสโดยต้รงกับผู่้ป็่วย	ใช่้ระบบป็รับความิดันอากาศ
เพ้ื�อป็้องกันการแพ้ร่กระจีายขึ้องเช่ื�อโรค	โดยสามิารถ
กำาหนดก่อนติ้ดตั้�งได้ว่าจีะให้เป็็นห้องความิดันลบหรือ
บวกขึ้่�นอยู่กับวัต้ถุป็ระสงค์การใช่้งานขึ้องแพ้ที่ย์	โดย
ห้องความิดันลบ	ใช่้เมิื�อต้้องการต้รวจีเช่ื�อโดยแพ้ที่ย์
อยู่ด้านนอก	เหมิาะกับการต้รวจีผู่้ป็่วย	PUI	(Patient	
Under	Investigation)	และใช้่งานภูายในอาคาร	ส่วนห้อง
ความิดันบวก	ใช่้เมิื�อแพ้ที่ย์อยู่ด้านใน	เหมิาะกับการ
ต้รวจีคนไข้ึ้นอก	(OPD)	ทีี่�มีิจีำานวนมิาก	ควรติ้ดตั้�งภูายนอก
อาคารที่ี�มิีอากาศถ่ายเที่ได้ดี

	 ด้านหน้าเจีาะช่่องและป็ิดด้วยพ้ลาสต้ิกใสเพ้ื�อให้
แพ้ที่ย์มิองเห็นและสื�อสารกับผู่้ป็่วยได้	มิีช่่องสอดมิือ
สำาหรับที่ำาหัต้ถการได้จีากทัี่�งภูายในและภูายนอกต้ามิ
การต้ิดต้ั�งระบบความิดันอากาศ	สามิารถส่งอุป็กรณ์
การต้รวจีผ่่านช่่องด้านหน้า	โดยใช่้ระบบ	Pass	Box	
ที่ี�เป็็นซีิป็	2	ช่ั�น	เพ้ื�อป็้องกันการแพ้ร่กระจีายขึ้องเช่ื�อ	
ด้านบนเป็็นต้ะแกรง	Fillet	ดักกรองเช่ื�อโรคโครงสร้าง
ผ่ลิต้จีากอะลูมิิเนียมิอัลลอย	ย่ดครอบด้วยผ่้าใบ	PVC	
เคลื�อนย้ายสะดวก	ต้ิดต้ั�งได้ง่ายและรวดเร็ว

 ห้้องตรวจเชื้้�อความดัันลบห้รือบวกแบบเคล้�อนที่่� (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)
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	 ออกแบบให้มีิขึ้นาดพ้อดีสำาหรับการเคลื�อนย้ายผู้่ป่็วย
ติ้ดเชื่�อ	1	คน	คำาน่งถ่งการใช้่งานจีริงโดยมีิช่่องเปิ็ด-ปิ็ด
รอบตั้วผู้่ป่็วย	จ่ีงสะดวกสำาหรับแพ้ที่ย์และพ้ยาบาลใน
การที่ำาหัต้ถการต้ามิต้ำาแหน่งต้่าง	ๆ	ได้อย่างป็ลอดภูัย	
มิีที่ี�ใส่เสานำ�าเกลือ	และสามิารถต้่อกับโต้๊ะวางอุป็กรณ์
ที่างการแพ้ที่ย์ได้	ผ่่านการที่ดสอบโดยแพ้ที่ย์ผู้่เชี่�ยวช่าญ

	 ภูายในแคป็ซูีลมีิระบบความิดันลบสำาหรับเคลื�อนย้าย
ผู้่ป่็วยได้	3	ชั่�วโมิง	โดยอากาศภูายในจีะถูกดูดออกและ
ผ่่านเครื�องกรองเชื่�อโรค	Powered	Air	Purifying	Respirators
(PAPR)	with	HEPA	จีับไวรัส	H1N1	และละอองไวรัส
อื�น	ๆ	มิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้สูงถ่ง	99.97%	ต้ามิเกณฑ์์การ
ที่ดสอบขึ้อง	NIOSH	P100	เพ้ื�อป็้องกันการต้ิดเช่ื�อต้่อ
ผู่้เคลื�อนย้ายและบุคคลภูายนอก	

 แคป้ซูลเคล้�อนย้ายผู้ป้่วยความดัันลบ
(Patient Isolation Capsule)

แคป้ซูลเคล้�อนย้ายผู้ป้่วยความดัันลบขนาดัเล็กสำำาห้รับเข้าเครื�อง CT Scan
(Small Patient Isolation Capsule for CT scan)  

	 ใช้่สำาหรับการเคลื�อนย้ายผู้่ป่็วยติ้ดเชื่�อ	1	คน	เพื้�อเข้ึ้า
รับการต้รวจีผ่่านเครื�อง	CT	Scan	โดยเฉุพ้าะ	จ่ีงออกแบบ

ให้โครงสร้างไร้โลหะช่่วงบน	ผ่่านการที่ดสอบโดยแพ้ที่ย์
ผู่้เช่ี�ยวช่าญ		มิีช่่องเป็ิด-ป็ิดรอบต้ัวผู่้ป็่วย	จี่งสะดวก
สำาหรับแพ้ที่ย์และพ้ยาบาลในการที่ำาหัต้ถการต้ามิ
ต้ำาแหน่งต้่าง	ๆ	ได้อย่างป็ลอดภูัย	ภูายในแคป็ซีูล
มีิระบบความิดันลบสำาหรับเคลื�อนย้ายผู้่ป่็วยได้	3	ชั่�วโมิง
โดยอากาศภูายในจีะถูกดูดออกและผ่่านเครื�องกรอง
เชื่�อโรค	Powered	Air	Purifying	Respirators	(PAPR)	with
HEPA	จัีบไวรัส	H1N1	และละอองไวรัสอื�น	ๆ 	มีิป็ระสิที่ธิิภูาพ้
สูงถ่ง	99.97%	ต้ามิเกณฑ์์การที่ดสอบขึ้อง	NIOSH	P100
เพื้�อป้็องกันการติ้ดเชื่�อต่้อผู้่เคลื�อนย้ายและบุคคลภูายนอก	
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	 ออกแบบมิาเพื้�อลดการสัมิผั่สละอองนำ�าทีี่�ฟุ้ังกระจีาย
ในขึ้ณะป็ฏิิบัติ้งาน	ช่่วยลดโอกาสการติ้ดเชื่�อจีากผู้่ป่็วย
มีิขึ้นาดเหมิาะกับมิาต้รฐานขึ้องเก้าอี�ทัี่นต้กรรมิ	สามิารถ
ป็รับให้กระชั่บกับขึ้นาดขึ้องเก้าอี�ต่้าง	ๆ	ได้	อุป็กรณ์มีิช่่อง
เป็ิดที่ั�งด้านซี้าย	ขึ้วา	และด้านบนเหนือศีรษะคนไขึ้	้
เพ้ื�อความิสะดวกในการที่ำาหัต้ถการ	โดยด้านบนเป็็น
พ้ลาสต้ิกใสพ้ิเศษเพ้ื�อช่่วยให้ที่ันต้แพ้ที่ย์มิองเห็นได้
ชั่ดเจีน	ไม่ิสะท้ี่อนแสงไฟั	ด้านล่างหุ้มิด้วยวัสดุทีี่�มีิความินุ่มิ
เพื้�อลดการกดทัี่บจีากนำ�าหนักตั้วขึ้องผู้่ป่็วยบริเวณไหล่
ที่ั �งสองด้าน	โครงที่ำาจีากเหล็กเคลือบสี	ครอบด้วย
พ้ลาสต้ิก	PVC	แบบใส	มิีความิแขึ้็งแรง	ที่นที่าน	
นำ�าหนักเบา	สามิารถถอดที่ำาความิสะอาดฆ่่าเชื่�อได้ง่าย
และรวดเร็ว	

	 โดยทีี่�ผ่่านมิา	เอสซีีจีี	และพั้นธิมิิต้รได้ร่วมิกันส่งมิอบ
นวัต้กรรมิสินค้าต้้านโควิด-19	ให้แพ้ที่ย์	พ้ยาบาล	และ
เจี้าหน้าที่ี�สามิารถนำาไป็ใช่้ดูแลผู่้ป็่วย	ช่่วยเพ้ิ�มิความิ
ป็ลอดภูัยและมิีป็ระสิที่ธิิภูาพ้ในการที่ำางาน	เพ้ื�อเป็็น
ส่วนหน่�งทีี่�จีะช่่วยให้ป็ระเที่ศไที่ยสามิารถก้าวผ่่านวิกฤต้นี�
ไป็ได้โดยเร็ว

	 สอบถามิรายละเอียดเพิ้�มิเต้ิมิเกี�ยวกับสินค้าได้ทีี่�	
medandwellness@scg.com

อุป้กรณ์์ครอบศี่รษะคนไข้เพื่่�อลดัการฟุ้้้งกระจายของเชื้้�อ สำำาห้รับงานที่ันตกรรม (Dent Guard)
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	 ในยุุคปััจจุบัันน้�ผู้้�บัริิโภคทัั่�วโลกโดยุเฉพาะกลุ�มคนรุิ�นใหม�ม้แนวโน�ม

หันมาใส่�ใจเร่ิ�องของส่่�งแวดล�อมมากข้�นเร่ิ�อยุ	ๆ 		จะเห็นได�จากพฤต่ิกริริม

การิตัิดส่่นใจเลือกซืื้�อส่่นค�าและบัริิการิท้ั่�เปัล้�ยุนแปัลงไปั	เจ�าของแบัรินด์

ส่่นค�าเองติ�างก็คำานึงถึึงปัลายุทั่างของส่่นค�าหลังการิใช้�งานมากข้�น	

หลักเศริษฐก่จหมุนเวียุน	หร่ิอ	Circular	Economy	จึงถ้ึกหยุ่บัยุกข้�น

มาเป็ันแนวปัฎ่ิบััต่ิของทัั่�งห�วงโซื้�	ตัิ�งแติ�ผู้้�ผู้ล่ติวัติถุึด่บั	ผู้้�ผู้ล่ติส่่นค�า	เจ�าของ

แบัรินด์ส่่นค�า	ผู้้�ใช้�งานส่่นค�า	ไปัจนถึึงปัลายุทั่างการิจัดการิหลังการิ

ใช้�งานส่่นค�า

MONO MATERIAL PACKAGING
บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อตอบโจุทย์์หลัักเศรษฐกิจุหมุุนเวีีย์น
MONO-MATERIAL PACKAGING:
PACKAGING FOR THE CIRCULAR ECONOMY

MONO MATERIAL
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	 เมื่่�อกล่่าวถึึงบรรจุุภััณฑ์์พล่าสติิกในปััจุจุุบัน	ซึ่ึ�งเปั็น
กลุ่่มื่ปัระเภัทสินค้้าท่�ม่ื่การใช้้วัสดุุพล่าสติิกสูงท่�สุดุแล่ะ
ใช้้งานกันอย่างแพร่หล่ายเน่�องจุากปัระโยช้น์ในการปักป้ัอง
คุ้ณภัาพแล่ะย่ดุอายุของสินค้้าท่�บรรจุุภัายใน	จุะพบว่า

บรรจุุภััณฑ์์ช้นิดุอ่อนติวั	หรอ่	Flexible	Packaging	มัื่กผลิ่ติ
จุากฟิล์่มื่ท่�ปัระกอบไปัดุ้วยช้ั้นของวัสดุุหล่ายปัระเภัท	ท้ังน้่
ก็เพ่�อให้บรรจุุภัณัฑ์์มื่คุ่้ณสมื่บติัิติอบโจุทย์การใช้้งานท่�
หล่ากหล่ายไดุ้ในช้ิน้เดุย่ว	ติวัอย่างเช่้น	ป้ัองกันการซึ่มึื่ผ่าน
ของอากาศแล่ะค้วามื่ช้่้น	มื่่ค้วามื่แข็งแรงเพ่ยงพอท่�
จุะรักษาสินค้้าภัายในไดุ้	ทนติ่ออุณหภัูมิื่ขณะใช้้งาน	
แล่ะพิมื่พ์ไดุ้สวยงามื่	เปั็นติ้น	

	 โดุยทั�วไปัแล้่วบรรจุุภัณัฑ์์ช้นดิุอ่อนตัิวมื่กัจุะปัระกอบ
ดุ้วยช้ัน้ต่ิาง	ๆ	ซึ่ึ�งมื่ห่น้าท่�	3	ส่วนหล่กั	ๆ	แติกต่ิางกันไปั	
ผู้ผล่ิติจุึงนิยมื่เล่่อกใช้้วัสดุุท่�มื่่คุ้ณสมื่บัติิโดุดุเดุ่นแล่ะ
เหมื่าะสมื่กับการใช้้งานในแติ่ล่ะส่วน	ดุังน่้

Designed	by	Freepik

Designed	by	Freepik
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	 ช้ั้�นนอกสุุด	ทำำ�หน้�ท่ำ�เป็็นช้ั้�นพิิมพ์ิ	ใช้้ในการส่�อสารกับ
ผูบ้รโิภัค้	ไม่ื่ว่าจุะเป็ันการพิมื่พ์ฉล่าก	หรอ่ส่�อสารแบรนด์ุ
สนิค้้า	หรอ่เพ่�อค้วามื่สวยงามื่	โดุยวสัดุุสำาหรบัฟิล์่มื่ช้ัน้น่้
จุะต้ิองมื่ค่้วามื่แข็ง	ทรงรูปั	(High	Stiffness)	ไม่ื่ย่ดุย้วย
(Low	Elongation)	เพ่�อการพมิื่พ์ท่�สวยงามื่	ค้มื่ช้ดัุ	ฟิล์่มื่ท่�
นยิมื่ใช้้	ไดุ้แก่	PET,	Nylon	แล่ะ	BOPP	(Biaxially	Oriented
Polypropylene)

	 ช้ั้�นกล�ง	ทำำ�หน้�ท่ำ�เป็็น	barrier	หรอ่ช้ัน้ท่�ป้ัองกันการซึึ่มื่
ผ่านของอากาศแล่ะค้วามื่ช้่น้	ซึ่ึ�งเป็ันสาเหตุิหล่กัท่�ทำาให้
สนิค้้าภัายในบางปัระเภัทเสย่หาย	หรอ่เส่�อมื่สภัาพ	เช่้น	
สินค้้าท่�อยู่ในรูปัแบบผง	ไมื่่ว่าจุะเปั็นกาแฟ	ค้ร่มื่เท่ยมื่	
ท่�จุะจุบัติวัเป็ันก้อนไดุ้ง่ายเมื่่�อโดุนอากาศหรอ่ค้วามื่ช้่น้	
ฟิล์่มื่ท่�นยิมื่ใช้้จุงึต้ิองมื่ค่่้าการซึึ่มื่ผ่านของออกซึ่เิจุนแล่ะ
นำา้ติำ�า	(OTR;	Oxygen	Transmission	Rate	and	WVTR;	

Water	Vapor	Transmission	Resistance)	ไดุ้แก	่
อล่มูื่เินย่มื่	แล่ะ	Metalized	Film	หรอ่ฟิล์่มื่ท่�เค้ล่อ่บดุ้วย
ไอระเหยของอลู่มื่ิเน่ยมื่	เปั็นติ้น

	 ช้ั้�นในสุุด	เร่ียกว่่�ช้ั้�นซ่ีล	(Sealant)	เพราะต้ิองสามื่ารถึ
ซึ่ล่่ปิัดุผนกึบรรจุภัุัณฑ์์ไดุ้แขง็แรง	ไม่ื่รั�วซึ่มึื่	อก่ทัง้เป็ันช้ัน้
ท่�ให้ค้วามื่แขง็แรงกบับรรจุภัุัณฑ์์โดุยรวมื่	จุงึต้ิองมื่ค่้วามื่
เหนย่วรับนำา้หนกัไดุ้ดุ	่(Toughness)	บางช้นดิุยงัสามื่ารถึ
ใช้้ซึ่ล่่ทบัไปับนเศษอาหารหรอ่นำา้มัื่นท่�อาจุกระเดุน็ระหว่าง
บรรจุไุดุ้ดุ	่วสัดุทุ่�นยิมื่ใช้้จุงึต้ิองมื่จุ่ดุุหล่อมื่เหล่วติำ�า	เพ่�อให้
สามื่ารถึใช้้ค้วามื่ร้อนติำ�าแล่ะซึ่ล่่ปิัดุผนกึไดุ้อย่างรวดุเรว็
ช้่วยเพิ�มื่กำาลั่งการผลิ่ติ	(productivity)	ไดุ้แก่	LLDPE	
(Linear	Low	Density	Polyethylene)	แล่ะ	CPP	(Cast	
Polypropylene)

Sealing Layer
Barrier Layer
Printing Layer
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	 ดุ้วยค้วามื่ท่�บรรจุภัุัณฑ์์ช้นิดุอ่อนติวัปัระกอบดุ้วยวสัดุุ
หล่ายปัระเภัทท่�มื่คุ่้ณสมื่บัติต่ิิางกัน	จุดุุหล่อมื่เหล่วต่ิางกัน
แล่ะไมื่่สามื่ารถึแกะหร่อดึุงแยกออกจุากกันไดุ้	จุึงไมื่่
ติอบโจุทย์การรไ่ซึ่เคิ้ล่	เพราะการรไ่ซึ่เคิ้ล่ให้เกิดุปัระสทิธิิภัาพ
สงูสดุุนัน้	จุะต้ิองแยกเอาวัสดุปุัระเภัทเดุย่วกันมื่ารไ่ซึ่เค้ลิ่
ดุ้วยกัน	แต่ิหากนำาไปัเข้ากระบวนการรไ่ซึ่เคิ้ล่ทัง้ช้ิน้จุะทำา
ให้พล่าสติิกร่ไซึ่เค้ิล่ท่�ไดุ้มื่่คุ้ณสมื่บัติิล่ดุล่ง	เน่�องจุาก
จุุดุหล่อมื่เหล่วของวัสดุุทั้ง	3	ช้ั้นท่�แติกติ่างกันมื่าก	
ยกติวัอย่างเช่้น	ซึ่องขนมื่ขบเค้่ย้ว	หรอ่ซึ่องกาแฟ	ซึ่ึ�งปัระกอบ
ดุ้วยช้ัน้	PET,	อล่มูื่เินย่มื่	แล่ะ	CPP	หากนำาไปัรไ่ซึ่เค้ลิ่โดุย
การหล่อมื่ดุ้วยอุณหภูัมื่ติิำ�า	ช้ัน้อลู่มื่เินย่มื่ท่�มื่จุ่ดุุหล่อมื่เหล่ว
สงูกจ็ุะไม่ื่ล่ะล่าย	เหล่อ่เป็ันสิ�งปันเป้ั�อนในเมื่ด็ุพล่าสติกิ
รไ่ซึ่เค้ลิ่ท่�ไดุ้	แต่ิหากนำาไปัหล่อมื่ดุ้วยอุณหภัมูื่สิงู	พล่าสติกิ
ช้ัน้	CPP	ท่�มื่จุ่ดุุหล่อมื่เหล่วติำ�าก็จุะเส่�อมื่สภัาพ	ทำาให้ไดุ้
เมื่ด็ุพล่าสติกิรไ่ซึ่เค้ลิ่ท่�สญูเสย่ค้ณุสมื่บตัิใินการใช้้งาน
ไปันั�นเอง
 
	 จุากค้วามื่ติ้องการของติล่าดุท่�ติ้องการติอบโจุทย์
เศรษฐกิจุหมื่นุเวย่นดุ้วยการนำาบรรจุภุัณัฑ์์พล่าสติกิท่�ผ่าน
การใช้้งานแล่้วกล่ับมื่าร่ไซึ่เค้ิล่ไดุ้อย่างมื่่ปัระสิทธิิภัาพ
สูงสุดุ	ผู้ผล่ิติบรรจุุภััณฑ์์จุึงมื่องหาวัสดุุทดุแทน	ซึ่ึ�งการ
ผล่ติิบรรจุภุัณัฑ์์	Mono	Material	ก็เป็ันหนึ�งในทางเล่อ่ก
ในการแก้ไขปััญหาน่้

	 หล้กก�รีของบรีรีจุุภ้ัณฑ์์	Mono	Material	คืือ	ก�รีเลือก
ใชั้้ว่้สุดุพิล�สุติิกป็รีะเภัทำเด่ยว่ก้นทำ้�งหมด	เชั้่น	PE	
ท้ำ�งหมด	หรืีอ	PP	ท้ำ�งหมดม�ผลิติเป็็นฟิิล์มช้ั้�นต่ิ�ง	ๆ
ในบรีรีจุุภ้ัณฑ์์	โดุยสิ�งสำาคั้ญค้อ่ต้ิองสามื่ารถึค้งคุ้ณสมื่บัติิ
การใช้้งานท่�เทย่บเท่ากับบรรจุุภััณฑ์์เดิุมื่ให้ไดุ้	เกดิุเป็ัน
ค้วามื่ท้าทายของผูผ้ลิ่ติวสัดุพุล่าสติกิท่�ต้ิองอาศัยเทค้โนโล่ย่
แล่ะนวัติกรรมื่ในการผลิ่ติเม็ื่ดุพล่าสติกิท่�มื่คุ่้ณสมื่บัติท่ิ�ดุข่ึน้
หรอ่การใช้้สารเพิ�มื่ปัระสทิธิิภัาพเพ่�อใช้้ทดุแทนวสัดุปุัระเภัท
อ่�นดุังท่�กล่่าวมื่าไดุ้	

	 Mono	Material	เป็ันแนวโน้มื่ของบรรจุภุัณัฑ์์เพ่�อการ
รไ่ซึ่เค้ลิ่ท่�น่าจุบัติามื่อง	ผูผ้ล่ติิเมื่ด็ุพล่าสติกิจุากทั�วโล่ก	ต่ิางก็
มืุ่่งมื่ั�นวิจุัยพัฒนานวัติกรรมื่เพ่�อมื่าช้่วยแก้ไขปััญหาน่้	
สำาหรบัธิรุกจิุเค้มื่คิ้อล่ส์	เอสซึ่จุ่เ่องกไ็ดุ้วจิุยัพฒันา	Mono	
Material	Solution	ทัง้ท่�เป็ัน	PP	แล่ะ	PE	เพ่�อให้ค้รอบค้ลุ่มื่
การใช้้งานบรรจุุภััณฑ์์ส่วนใหญ่	

	 เมื่่�อผูป้ัระกอบการท้ังผู้ผล่ติิแล่ะเจุ้าของแบรนด์ุสินค้้า
ต่ิางปัรบัตัิวเพ่�อเป็ันส่วนสำาค้ญัในการขบัเค้ล่่�อนเศรษฐกิจุ
หมื่นุเวย่นให้เกิดุขึน้แล้่ว	เราทกุค้นในฐานะผูบ้รโิภัค้กม็ื่่
บทบาทท่�ต้ิองมื่ส่่วนร่วมื่รับผดิุช้อบในการใช้้งานสินค้้า	
เริ�มื่จุากปัรับเปัล่่�ยนพฤติิกรรมื่ดุ้วยหล่ักการง่าย	ๆ	ค้่อ	
ใช้้ให้คุ้้มื่	แยกให้เป็ัน	แล่ะทิง้ให้ถูึก	เพ่�อให้วัสดุุท่�มื่มู่ื่ล่ค่้า
ไดุ้กล่บัเข้าสูก่ระบวนการร่ไซึ่เค้ลิ่	ส่วนวัสดุุท่�ไม่ื่สามื่ารถึ
ร่ไซึ่เค้ิล่ไดุ้ก็จุะไมื่่ไปัปัะปัน	แล่ะไดุ้รับการกำาจุัดุอย่าง
ถึูกวิธิ่นั�นเอง
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	 ในโลกยุุคปััจจุบัันน้�สามารถกล่าวได้้ว่า	‘พลาสติิก’	คือวัสดุ้ท้ี่�ม้ความ

สำาคัญเก้�ยุวข้้องกับัช้ีวิติปัระจำาวันข้องเราทุี่กคนเป็ันอยุ่างมาก	นั�นก็เพราะ

พลาสติิกม้สมบััติิสามารถติอบัโจที่ย์ุความต้ิองการในการใช้ีงานได้้อยุ่าง

หลากหลายุ	ไม่ว่าจะเปั็นความแข้็งแรง	ความเหน้ยุว	ความยุืด้หยุุ่น	

ความใส	ข้้�นรูปัที่รงต่ิาง	ๆ	ได้้ด้้	นอกจากน้�เร่�องข้องความสะอาด้และ	

ปัลอด้ภััยุเมื�อใช้ีกับัอาหารก็เป็ันอ้กจุด้เด่้นสำาคัญท้ี่�ที่ำาให้พลาสติิกได้้

รับัความนิยุม

	 All	Around	Plastics	ฉบัับัน้�จึงข้อชีวนทีุ่กคนมาพบักับับัที่

สัมภัาษณ์์	อาจารย์์มย์ุรี ภาคลำำาเจีย์ก ที่ี�ปรึกษาสถาบัันพลำาสติิก 
แลำะผู้้�เชี่ี�ย์วชี่าญด้�านบัรรจุภัณฑ์์	ที่้�จะมาพูด้คุยุเจาะลึกถึงพลาสติิก
สำาหรับับัรรจุภััณ์ฑ์์และเปิัด้มุมมองด้้านสิ�งแวด้ล้อมข้องพลาสติิก	ทัี่�ง

จากติ้นที่างการผลิติและปัลายุที่างการใชี้งานข้องผู้บัริโภัค

A NEW PERSPECTIVE ON PLASTIC PACKAGING
AS A FUNCTIONAL AND ECO-FRIENDLY ALTERNATIVE

เปิิดมุุมุมุองบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
วััสดุที่่�ติอบโจุที่ย์์การใช้้งานและสิ�งแวัดล้อมุ
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มองพลาสติิกในมุมการใช้้งาน

	 พลาสติิกถููกคิิดคิ้นขึ้้ �นมาเม่�อ	113	ปีีที่่ �แล้วด้วย
จุุดปีระสงคิ์หลักก็เพ่�อมาที่ดแที่นการใช้้วัสดุธรรมช้าติ	ิ
แก้ว	และโลหะ	โดยได้รับคิวามนิยมอย่างแพร่หลายจุน
มาถู้งปัีจุจุุบัน	คิวามก้าวหน้าขึ้องอุติสาหกรรมปิีโติรเคิม่
ได้นำาไปีสู่การพัฒนาช้นิดขึ้องพลาสติิกต่ิาง	ๆ	ให้ม่สมบัติิ
ที่่�สามารถูคิรอบคิลุมกับคิวามติ้องการในการใช้้งานที่่�
หลากหลายมากข้ึ้�น	พลาสติิกจุ้งเป็ีนวัสดุท่ี่�อยู่รอบตัิวเรา
ไม่ว่าจุะเป็ีนบรรจุุภััณฑ์์	ขึ้องใช้้ภัายในบ้านและสำานักงาน	
วัสดุก่อสร้าง	ชิ้�นส่วนรถูยนต์ิ	อุปีกรณ์อิเล็กที่รอนิกส์และ
เคิร่�องไฟฟ้า	เคิร่�องม่อที่างการแพที่ย์	และอุปีกรณ์
ที่างการเกษติร โดยกลุ่่�มสิินค้้าท่ี่�ใช้้วััสิด่พลุ่าสิติิกสูิงส่ิด

ก็คื้อ บรรจุ่ภััณฑ์์ โดยเฉพาะอย�างยิ�งในกลุ่่�มบรรจุ่-
ภััณฑ์์สิำาหรับอาหาร

	 สาเหตุิท่ี่�บรรจุุภััณฑ์์อาหารม่การใช้้พลาสติิกเป็ีนส่วน
ปีระกอบหลักก็เน่�องมาจุากปีระโยช้น์ขึ้องพลาสติิกท่ี่�ม่
หลากหลายช้นิดให้เล่อกใช้้ติามสมบัติิที่่�ผูู้้ผู้ลิติอาหาร
ติ้องการ	เช้่น	สามารถูสัมผู้ัสอาหารได้อย่างปีลอดภััย	
ที่นอุณหภัูมิสูงที่่�ใช้้ในการฆ่่าเช้่�อด้วยคิวามร้อนได้	ที่น
อุณหภัูมิเย็นจุัดสำาหรับอาหารแช้่แขึ้็งได้	ป้ีองกันไอนำ�า
และก๊าซออกซิเจุนซ้มผู่้านได้ด่	อันจุะช่้วยย่ดอายุการเก็บ
ขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์อาหารได้	เปี็นติ้น
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	 จุุดเด่นท่ี่�สำาคัิญอ่กอย่างหน้�งขึ้องพลาสติิกค่ิอ	สามารถู
ข้ึ้�นรูปีเป็ีนบรรจุุภััณฑ์์ได้หลายรูปีแบบเพ่�อให้เหมาะสม
กับช้นิดขึ้องผู้ลิติภััณฑ์์ที่่�ติ้องการบรรจุุ	หร่อการนำาไปี
ใช้้งาน	เช่้น	ขึ้วด	กล่อง	ถู้วย	หลอด	ถุูง	ซอง	ติลอดจุนสามารถู
ออกแบบเพิ�มหน้าท่ี่�เสริม	เช่้น	ถุูงม่ซิปีท่ี่�เปิีดและปิีดใหม่ได้
อย่างสะดวก	ฝาขึ้วดท่ี่�เปิีดและปิีดได้ด้วยม่อเด่ยว	หร่อ
ฝาปีั�มที่่�กดให้ผู้ลิติภััณฑ์์ออกมาในปีริมาณที่่�แน่นอน	
เป็ีนต้ิน	นอกจุากน่�ยังสามารถูพิมพ์บนผิู้วพลาสติิกได้อย่าง
สวยงาม	อ่กทัี่�งม่นำ�าหนักเบา	ช่้วยลดค่ิาขึ้นส่ง	บวกกับราคิา
ท่ี่�ติำ�ากว่าบรรจุุภััณฑ์์ปีระเภัที่อ่�น	พลาสติิกจุ้งกลายมาเป็ีน
วัสดุท่ี่�ติอบโจุที่ย์ทัี่�งการใช้้งานและที่างการติลาดได้อย่าง
สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งในอุติสาหกรรมอาหารที่่�ม่
การเติิบโติอย่างติ่อเน่�อง

มองพลาสติิกในมุมสิ�งแวดล้อม

	 หลายคินอาจุไม่ที่ราบว่า	แท้ี่จุริงแล้วพลาสติิกเป็ีนวัสดุ
ที่่�เปี็นมิติรกับสิ�งแวดล้อม	เน่�องจุากกระบวนการผู้ลิติ
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกใช้้พลังงานและนำ�าน้อยกว่าบรรจุุภััณฑ์์
ปีระเภัที่อ่�น	และปีลดปีล่อยก๊าซคิาร์บอนไดออกไซด์ออก
สู่ชั้�นบรรยากาศติำ�ากว่าด้วย	เพ่ยงแต่ิพลาสติิกมักถููกมอง
ว่าเป็ีนผูู้้ร้าย	เพราะเป็ีนการมองท่ี่�ปีลายที่างหลังจุากใช้้
สินคิ้าแล้ว	ซ้�งม่สาเหติุมาจุากพฤติิกรรมขึ้องผูู้้บริโภัคิ
จุำานวนมากท่ี่�ทิี่�งขึ้ยะไม่เป็ีนท่ี่�เป็ีนที่าง	ปีระกอบกับการ
ขึ้าดระบบการจุัดเก็บขึ้ยะที่่�ม่ปีระสิที่ธิภัาพ

	 สิ�งสำาคัิญท่ี่�อยากให้ผูู้้บริโภัคิเข้ึ้าใจุก็ค่ิอ	บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกม่บที่บาที่ที่่�สำาคิัญมาก	ลองจุินตินาการดูว่า	
หากไม่ม่บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแล้วจุะเกิดอะไรขึ้้ �น
ถู้าสินคิ้าอุปีโภัคิบริโภัคิไม่ใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ไปีใช้้บรรจุุภััณฑ์์อ่�น	คิวามสะดวกในการใช้้งานจุะลดลง
อย่างมาก	นำ�าหนักจุะเพิ�มข้ึ้�น	ราคิาบรรจุุภััณฑ์์จุะสูงข้ึ้�น
มาก	ที่ำาให้ราคิาสินค้ิาสูงติาม	สำาหรับบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
นั�นองค์ิการสหปีระช้าช้าติิได้รายงานว่า	ในแต่ิละปีีทัี่�วโลก
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อาหารเกิดคิวามสูญเส่ยจุากการเน่าเส่ยเป็ีนจุำานวนถู้ง	
1.3	พันล้านตัิน	ซ้�ง	30-40%ขึ้องอาหารเน่าเส่ยเหล่าน่�เกิด
จุากการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกท่ี่�ไม่เหมาะสม	องค์ิการ
สหปีระช้าช้าติิจุ้งได้กำาหนดแนวที่างรณรงค์ิให้ทุี่กปีระเที่ศ
ช้่วยกันใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�เหมาะสมกับอาหาร	
เพ่�อย่ดอายุการเก็บอาหาร	ลดการเน่าเส่ย	อันส่งผู้ลให้
ม่ปีริมาณอาหารเพิ�มข้ึ้�นสู่ปีระช้ากรโลกท่ี่�ยังม่ผูู้้ขึ้าดแคิลน
อาหารอย่างมหาศาล

มองแนวโน้มพลาสติิกในอนาคติ 

	 เป็ีนหน้าท่ี่�ขึ้องทัี่�งผูู้้ผู้ลิติสินค้ิาและผูู้้บริโภัคิในการใช้้
งานพลาสติิกให้เกิดคิุณคิ่าสูงสุดและยั�งย่นที่่�สุดด้วย
หลักการ	4R	ได้แก่	Reduce การลดปีริมาณวัสดุ	เช้่น	
เล่อกใช้้เม็ดพลาสติิกท่ี่�ให้คิวามแข็ึ้งแรงมากข้ึ้�นเพ่�อลด
คิวามหนาหร่อนำ�าหนักบรรจุุภััณฑ์์ได้	ออกแบบขึ้นาด
บรรจุุภััณฑ์์ให้เหมาะกับขึ้นาดสินค้ิา	ไม่ให้ใหญ่เกินไปี	
ซ้�งช่้วยลดปีริมาณการใช้้วัติถุูดิบลงนั�นเอง

 Reuse/Returnable การใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกซำ�าให้ได้
มากท่ี่�สุดหร่อใช้้หมุนเว่ยนบรรจุุสินคิ้าเดิม	เช้่น	ติะกร้า
พลาสติิกบรรจุุผู้ลิติผู้ลที่างการเกษติร
 
 Recycle	ผูู้้ผู้ลิติสินค้ิาจุะต้ิองมองตัิ�งแต่ิขัึ้�นติอนการ
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ว่าจุะใช้้พลาสติิกช้นิดใดให้สามารถู
ร่ไซเคิิลได้เม่�อใช้้สินค้ิาหมดแล้ว	และมองให้ไกลกว่าการ
ร่ไซเคิิลคิรั�งเด่ยว	เพ่�อติอบโจุที่ย์หลัก	Circular	Economy
โดยการนำาพลาสติิกท่ี่�ใช้้แล้วกลับมาเป็ีนวัติถุูดิบสำาหรับ
ผู้ลิติเปี็นผู้ลิติภััณฑ์์เดิม	หร่อผู้ลิติภััณฑ์์ใหม่ที่่�ธรรมดา	
มูลค่ิาไม่สูง	ติลอดจุนผู้ลิติเป็ีนผู้ลิติภััณฑ์์ใหม่ท่ี่�เป็ีนท่ี่�ต้ิองการ
ขึ้องติลาด	ด้วยการออกแบบเชิ้งสร้างสรรค์ิและนวัติกรรม
ซ้�งม่ช่้�อเร่ยกเฉพาะว่า	Upcycling	อันเป็ีนการเพิ�มมูลค่ิา
ให้กับพลาสติิกได้อย่างด่	สิ�งสำาคิัญเหน่อสิ�งใดขึ้อง	R	
น่�คิ่อ	ผูู้้บริโภัคิติ้องม่การแยกที่ิ�งบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�
ใช้้แล้วอย่างถููกต้ิอง	เพ่�อให้สามารถูรวบรวมสู่กระบวน
การร่ไซเคิิลได้	
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	 สุดที่้ายคิ่อ	Renewable	การใช้้วัสดุที่่�ผู้ลิติจุากพ่ช้	
หร่อท่ี่�เร่ยกว่า	พลาสติิกช่้วภัาพ	Bioplastic	ซ้�งถููกคิิดค้ิน
บนข้ึ้อด่ท่ี่�ช่้วยลดการปีล่อยก๊าซคิาร์บอนไดออกไซด์ออก
สู่ช้ั�นบรรยากาศ	เปี็นที่่�ยอมรับว่าในขึ้ณะน่�พลาสติิก
ช่้วภัาพยังที่ดแที่นพลาสติิกธรรมดาไม่ได้เต็ิมรูปีแบบ	ด้วย
ข้ึ้อจุำากัดเร่�องสมบัติิท่ี่�ยังป้ีองกันไอนำ�าและก๊าซออกซิเจุน
ได้ไม่ด่นัก	รวมทัี่�งต้ินทุี่นผู้ลิติภััณฑ์์สูงกว่า	เน่�องจุากราคิาขึ้อง
เม็ดพลาสติิกท่ี่�สูงกว่ามาก	และคิวามสูญเส่ยในกระบวนการ
ผู้ลิติสูงกว่า	อันเกิดจุากการคิวบคุิมท่ี่�ยากกว่า	ในปัีจุจุุบัน
ม่การใช้้พลาสติิกช้่วภัาพผู้ลิติเปี็นบรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�

ติ้องการอายุการเก็บในระยะเวลาสั�น	ๆ	เพ่ยง	2-3	วัน	
เท่ี่านั�น	เช่้น	ถุูงบรรจุุผัู้กผู้ลไม้สดในเยอรมัน	ห่อข้ึ้าวปัี�น	
และถูุงขึ้นมปีังที่่�ขึ้ายในร้านสะดวกซ่�อในญ่�ปีุ�น

 สิิ�งท่ี่�เจุ้าของแบรนด์ติ�าง ๆ  สินใจุแลุ่ะกำาลัุ่งมองหา
จุากบรรจุ่ภััณฑ์์พลุ่าสิติิก คิ่อ	การลดผู้ลกระที่บติ่อ
สิ�งแวดล้อมอันเป็ีนแนวโน้มสำาคัิญทัี่�วโลก	และม่คิวาม
ติ่�นติัวสูงขึ้้�นขึ้องผูู้้บริโภัคิ	เพราะฉะนั�นที่ั�งผูู้้ผู้ลิติเม็ด
พลาสติิก	ผูู้้ผู้ลิติบรรจุุภััณฑ์์	และเจุ้าขึ้องแบรนด์จุะเพิกเฉย
ไม่ได้	จุำาเป็ีนต้ิองร่วมม่อกันอย่างใกล้ชิ้ดในการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์เพ่�อติอบโจุที่ย์แนวโน้มน่�ด้วยหลักการ
4R	ดังกล่าวแล้ว		ในขึ้ณะเด่ยวกันก็ต้ิองไม่ที่ำาให้เกิดการ
ลดปีระสิที่ธิภัาพในการบรรจุุ	และปีระสิที่ธิภัาพในการ
ลำาเล่ยงขึ้นส่ง	รวมทัี่�งไม่กระที่บต่ิอคิวามสะดวกในการ
ใช้้งาน	และการรักษาคุิณภัาพผู้ลิติภััณฑ์์	เช่้น	การพัฒนา
เม็ดพลาสติิกเกรดใหม่สำาหรับบรรจุุภััณฑ์์อาหารเพ่�อให้
เป็ีนมิติรต่ิอสิ�งแวดล้อม	ในด้านท่ี่�ที่ำาให้นำ�าหนักลดลง	และ
สามารถูร่ไซเคิิลได้ยังไม่เพ่ยงพอ	แต่ิยังต้ิองสามารถูเก็บ
รักษาให้อาหารม่อายุการเก็บได้ติามที่่�ติ้องการดังเดิม
นั�นแสดงว่าเม็ดพลาสติิกใหม่น่�ได้ม่การปีรับสมบัติิให้ป้ีองกัน
ก๊าซออกซิเจุนได้ด่ขึ้้�นและคิวามแขึ้็งแรงที่างกลสูงขึ้้�น	
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ความแติกติ่างระหว่าง บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกกับพลาสติิกประเภัทใช้้ครั�งเดียวทิ�งสำาหรับอาหาร

 บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำาหรับอาหาร ทำำ�หน้้�ทำ่ �หลัักใน้ก�รเก็บรักษ�คุุณภ�พแลัะยืืดอ�ยืุอ�ห�ร 
จึึงต้้องม่ีก�รปิิดให้มิีดชิิดแลัะสนิ้ทำ ม่ีฉลั�กท่ำ�ระบุปิระเภทำสิน้คุ้� ปิริมี�ณบรรจุึ วััน้หมีดอ�ยุื วิัธ่ีก�รบริโภคุ 
แลัะผู้้้ผู้ลัิต้ ชิัดเจึน้ต้�มีทำ่�กฎหมี�ยืฉลั�กกำ�หน้ด ต้่�งจึ�กพลาสติิกที � ใช้้ครั �งเดียวทิ �งสำาหรับอาหาร 
ซึึ่�งส่วัน้มี�กเป็ิน้ภ�ชิน้ะบรรจุึอ�ห�ร หรือ ผู้ลิัต้ภัณฑ์์ท่ำ�เก่�ยืวัข้้อง เช่ิน้ ถ้้วัยื จึ�น้ ชิ�มี แก้วั หลัอด ช้ิอน้ ส้อมี 
ถุ้งพลั�สติ้ก ผู้ลิัต้ภัณฑ์์พลั�สติ้กเหล่ั�น่้�ไม่ีจึำ�เป็ิน้ต้้องปิิดสนิ้ทำ เพร�ะไม่ีได้ม่ีหน้้�ท่ำ�ใน้ก�รยืืดอ�ยุือ�ห�ร 
แต่้ใช้ิเพ่�ออำ�น้วัยืคุวั�มีสะดวัก ไม่ีต้้องม่ีฉลั�กท่ำ�สื�อส�รร�ยืลัะเอ่ยืดสิน้คุ้� ด้วัยืเหตุ้น่้�ใน้หลั�ยืปิระเทำศรวัมี
ทัำ�งปิระเทำศไทำยืจึึงม่ีก�รรณรงค์ุให้ลัดแลัะเลิักก�รใช้ิพลั�สติ้กปิระเภทำใช้ิคุรั�งเด่ยืวัเพ่�อลัดข้ยืะพลั�สติ้กแลัะ
ส่งเสริมีก�รแยืกทำิ�งให้ถ้้กต้้องเพ่�อให้ส�มี�รถ้เข้้�ส้่กระบวัน้ก�รรีไซึ่เคุิลัได้ 

	 อาจุารย์มยุร่ได้ฝากทิี่�งท้ี่ายไว้ว่า	บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
เป็ีนสิ�งจุำาเป็ีนอย่างยิ�งต่ิอการดำารงช่้วิติในปัีจุจุุบัน	ผูู้้ผู้ลิติ
ท่ี่�เก่�ยวข้ึ้องทัี่�งหมดใน	supply	chain	จุะต้ิองร่วมม่อกัน
ในการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกให้เหมาะสม	สามารถู
ติอบสนองหน้าท่ี่�ทุี่กด้านขึ้องบรรจุภัุัณฑ์์ได้	และลดผู้ล
กระที่บต่ิอสิ�งแวดล้อม	ทัี่�งยังต้ิองช่้วยกันให้คิวามรู้ท่ี่�ถููกต้ิอง
ส่�อสารให้เข้ึ้าใจุง่าย	เพ่�อให้ผูู้้บริโภัคิที่ราบถู้งปีระโยช้น์

และคุิณค่ิาขึ้องพลาสติิก	รวมทัี่�งการรณรงค์ิปีรับเปีล่�ยน
พฤติิกรรมในการที่ิ�งขึ้ยะอย่างถููกติ้อง	ส่วนรัฐนอกจุาก
คิวรสนับสนุนภัาคิเอกช้นแล้ว	ยังต้ิองม่หน้าท่ี่�ในการสร้าง
ระบบการจัุดการเก็บขึ้ยะอย่างม่ปีระสิที่ธิภัาพ	คิวามสำาเร็จุ
ต้ิองมาจุากคิวามร่วมม่อและการสนับสนุนขึ้องทุี่กคินและ
ทุี่กภัาคิส่วน	เพ่�อการรักษาที่รัพยากรขึ้องโลกให้เกิดคิวาม
ยั�งย่น
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	 การขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจหมุุนเวีียนให้ประสบควีามุสำาเร็จได้้นั�น	เคล็ื่ด้ลัื่บ

สำาคัญอย่างหน่�งก็ค่อ	ควีามุร่วีมุมุ่อ	ช่่วียกันระด้มุสมุอง	แลื่กเปล่ื่�ยน

องค์ควีามุร้้	แลื่ะควีามุเช่่�ยวีช่าญขัองแต่่ลื่ะองค์กรเพื่่�อสร้างสรรค์

นวีัต่กรรมุที่่�ต่อบโจที่ย์	

	 เช่่นเด้่ยวีกับควีามุร่วีมุมุ่อระหวี่างธุุรกิจเคมุิคอลื่ส์	เอสซี่จ่	แลื่ะ

กรุงเที่พื่ดุ้สิต่เวีช่การ	(BDMS)	เครือข่ัายโรงพื่ยาบาลื่ชั่�นนำาขัองไที่ย	

จากท่ี่�ได้้ร่วีมุกันพัื่ฒนาอุปกรณ์์การแพื่ที่ย์เพ่ื่�อยกระดั้บการใช้่งานให้แก่

ทัี่�งคนไข้ัแลื่ะบุคลื่ากรที่างการแพื่ที่ย์		ด้้วียควีามุเช่่�ยวีช่าญด้้านการออกแบบ

แลื่ะการเล่ื่อกใช้่วัีสดุ้พื่อลิื่เมุอร์ท่ี่�เหมุาะสมุมุาแล้ื่วีหลื่ายโปรเจกต์่	นำามุาส่้

ควีามุร่วีมุมุ่อในการพื่ัฒนาผลื่ิต่ภััณ์ฑ์์ต่ามุหลื่ักเศรษฐกิจหมุุนเวีียน	

เกิด้เป็นโครงการรีไซีเคิลื่บรรจุภััณ์ฑ์์พื่ลื่าสติ่กท่ี่�ใช้่ที่างการแพื่ที่ย์อย่าง

แกลื่ลื่อนนำ�ายาล้ื่างไต่ให้กลื่ายเป็นกระถางต้่นไมุ้สำาหรับประดั้บต่กแต่่ง

ภัายในอาคาร

จากแกลลอนนำ�ายาล้างไต สู่่�กระถางต้นไม้้รีไซเคิิล
คิวาม้ร�วม้ม้ือระหว�าง SCG และ BDMS
FROM HEMODIALYSIS GALLONS TO RECYCLED PLANT POTS:
A COLLABORATION BETWEEN SCG AND BDMS
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 เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนคืือหลัักิกิารทีี่�ทัี่�งสององค์ืกิรให้คืวีามุ
สำาคัืญเป็็นอย่างมุากิเพืื่�อไป็ส่่เป้็าหมุายกิารพัื่ฒนาทีี่�ยั�งยืน
ที่างเอสซีีจีมีุแนวีป็ฎิิบััติิ SCG Circular Way เช่่นเดีียวีกัิน
กิับั BDMS ที่ี�มุีนโยบัายสิ�งแวีดีลั้อมุ BDMS Earth 
Healthcare จึงเป็็นที่ี�มุาของคืวีามุร่วีมุมุือผสานคืวีามุ
เชี่�ยวีช่าญทีี่�แติกิต่ิางเพืื่�อมุุ่งไป็ส่่เป้็าหมุายเดีียวีกัิน คืือกิาร
ดีำาเนินธุุรกิิจทีี่�เป็็นมิุติรกัิบัสิ�งแวีดีล้ัอมุ แลัะกิารพัื่ฒนา
คืุณภาพื่ช่ีวีิติของผ่้คืนอย่างยั�งยืน

 คุุณเสริิมศัักดิ์ิ � คุำ�พิิทููลย์์ ผูู้ �อำำ�นวย์ก�ริฝ่่�ย์ 
Customer Experience Management โริงพิย์�บ�ล
กรุิงเทูพิ กิล่ัาวีถึึงนโยบัายสิ�งแวีดีล้ัอมุภายในองค์ืกิรว่ีา
BDMS ไดี้เลั็งเห็นคืวีามุสำาคืัญแลัะมุุ่งพื่ัฒนาคืุณภาพื่
ชี่วิีติอย่างต่ิอเนื�องให้กัิบัชุ่มุช่นแลัะสังคืมุ จึงได้ีกิำาหนดี
นโยบัายสิ �งแวีดีลั้อมุ BDMS Earth Healthcare 
ซึี�งป็ระกิอบัด้ีวีย 4 ด้ีาน ได้ีแก่ิ กิารสร้างกิารติระหนักิรักิษ์
สิ�งแวีดีล้ัอมุ (Building Eco-mindset) กิารออกิแบับัแลัะ
สร้างสรรคื์สภาพื่แวีดีลั้อมุในกิารที่ำางานให้เหมุาะสมุ 

(Designing Better Environment) กิารเดิีนหน้าส่่กิารที่ำา
ธุุรกิิจทีี่�เป็็นมิุติรกัิบัสิ�งแวีดีล้ัอมุติลัอดีทัี่�งห่วีงโซ่ีอุป็ที่าน 
(Moving to Green Business) แลัะกิารมีุส่วีนร่วีมุแลัะ
ผลัป็ระโยช่น์ร่วีมุกัินอย่างยั�งยืนกัิบัชุ่มุช่น (Sustaining 
Social Engagement) 

มองเป้้าหมายเดีียวกััน
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 ดัีงนั�นจึงเป็็นหน้าที่ี�ของช่าวี BDMS ทีุ่กิคืนที่ี�จะติ้อง
ช่่วียกัินเป็็นสนามุพื่ลัังบัวีกิให้แก่ิกัิน โดียที่างโรงพื่ยาบัาลั
กิรุงเที่พื่ สำานักิงานใหญ่ เริ�มุต้ินจัดีที่ำาโคืรงกิาร Be Green
ทีี่�ให้คืวีามุร้่กัิบัพื่นักิงานในเรื�องของ 3R ได้ีแก่ิ Reduce 
Reuse แลัะ Recycle เพื่ราะกิารให้คืวีามุร้่เป็็นกิารสร้าง
มุาติรฐานคืวีามุเข้าใจทีี่�ถ่ึกิต้ิอง หากิเริ�มุจากิกิารลัดีจำานวีน
ขยะ แยกิแลัะจัดีกิารขยะอย่างถ่ึกิติ้องแลั้วี สุดีที่้ายก็ิ
สามุารถึต่ิอช่วีีติิที่รพัื่ยากิรเหล่ัานี�ให้เกิดิีคุืณค่ืาสง่สดุีผ่าน
กิระบัวีนกิาร 3R ที่ี�เหมุาะสมุกิับัขยะแติ่ลัะป็ระเภที่

 จากินโยบัายทีี่�ช่ดัีเจนของ BDMS ที่างธุุรกิจิเคืมิุคือลัส์ 
เอสซีีจี จึงไดี้มุาร่วีมุงานในฐานะพื่ันธุมุิติรผ่้เช่ี�ยวีช่าญ
ดี้านพื่อลัิเมุอร์ คุุณศัุภธิดิ์� ริัตนสวัสดิ์ิ� Medical and 
Well-being Business Manager ธุริกิจเคุมิคุอำลส์ 
เอำสซีจี กิลั่าวีถึึงภาพื่รวีมุกิารดีำาเนินงานวี่า “โคืรงกิาร
คืรั�งนี�เราได้ีร่วีมุงานกิบัั BDMS ซีึ�งเป็็นพื่นัธุมุติิรที่ี�เข้าใจ
กิระบัวีนกิารที่ำางานทัี่�งหมุดีของที่างเอสซีีจ ีซีึ�งคืวีามุสำาเรจ็
ของโคืรงกิารนั�นกิข็ึ�นอย่่กิบััต้ินที่างด้ีวียเช่่นกินั อย่างที่าง 
BDMS ที่ี�เข้าใจแลัะให้คืวีามุร่วีมุมุอืติั�งแต่ิกิระบัวีนกิาร
คืดัีแยกิขยะอย่างถ่ึกิต้ิองเพืื่�อนำาไป็ส่ขั่�นติอนต่ิอไป็ ซีึ�งหากิมุี

กิารจดัีกิารที่ี�ดีีติั�งแต่ิต้ินที่างแล้ัวี ที่างเอสซีจีกีิจ็ะสามุารถึ
นำามุาเข้าส่่ขั�นติอนกิารจดัีกิารให้กิลัายเป็็นสนิค้ืาใหมุ่ได้ี
จากิกิารที่ำางานติรงนี�นบััว่ีาเราได้ีเจอกัิบัคืนทีี่�มีุเคืมีุติรงกัิน
มุองเห็นภาพื่เดียีวีกินั นำามุาซีึ�งคืวีามุร่วีมุมุอืจนผลังาน
ป็ระสบัคืวีามุสำาเร็จ” 
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 กิระบัวีนกิารที่ำางานแบ่ังออกิได้ีเป็็นสองส่วีนหลักัิ คือื
กิารจดัีกิารขยะ แลัะกิารออกิแบับัผลัติิภณัฑ์์ โดียเอสซีจีี
ไดี้แนะนำาถึึงกิระบัวีนกิารที่ำางานติั�งแติ่จุดีเริ�มุติ้นของ
กิารจัดีกิารขยะนั�นคืือ กิารวีิเคืราะห์ป็ระเภที่ของขยะ
ที่ั�งหมุดีที่ี�เกิิดีขึ�นในโรงพื่ยาบัาลัซึี�งมุกีิารคืดัีแยกิไว้ีอย่่แล้ัวี
จากินั�นจึงเลืัอกิจากิขยะป็ระเภที่ทีี่�ไมุ่ติดิีเช่ื�อ จนได้ีพื่บัว่ีา
แกิลัลัอนนำ�ายาลั้างไติเป็็นวัีสดุีติั�งติ ้นทีี่�น ่าสนใจ 
เนื�องจากิเป็็นขยะคุืณภาพื่ดีี สะอาดี ไมุ่ป็นเป็้ �อน 
โดียแกิลัลัอนเป็็นพื่ลัาสติกิิป็ระเภที่ HDPE ที่ี�ที่างเอสซีจีี
เช่ี�ยวีช่าญอย่่แล้ัวี อกีิทัี่�งยงัที่างโรงพื่ยาบัาลัมีุศน่ย์ล้ัางไติ
จงึมุแีกิลัลัอนเป็ล่ัาเป็็นขยะที่ี�เกิิดีขึ�นที่กุิวีนัแลัะมุปี็รมิุาณ
มุากิเพื่ยีงพื่อ จงึเหมุาะแก่ิกิารนำามุาต่ิอยอดีให้เกิิดีป็ระโยช่น์ 

 เมุื�อเลัอืกิวัีสดีไุด้ีแล้ัวี สิ�งสำาคืญัคือืคืวีามุร่วีมุมุอืร่วีมุใจ
จากิเจ้าหน้าที่ี�ของที่าง BDMS เพืื่�อให้ได้ีมุาซีึ�งวีสัดีตุ้ินที่าง
ที่ี�มุคีืณุภาพื่สง่สุดี ที่าง BDMS ได้ีให้คืวีามุร่เ้รื�องกิารคัืดีแยกิ
ขยะอย่างถ่ึกิวีธิุแีก่ิพื่นกัิงาน เมุื�อแมุ่บ้ัานจดัีเกิบ็ัแกิลัลัอน
นำ�ายาล้ัางไติจากิหน่วียไติเที่ยีมุซีึ�งมุปี็ระมุาณ 150-200
แกิลัลัอนต่ิอวีนั โดียมุกีิารบันัที่กึิจำานวีนที่กุิคืรั�ง จากินั�น
ที่ำากิารแยกิฝา ฟอยล์ัทีี่�หุมุ้ฝา แลัะฉลัากิทีี่�เป็็นวัีสดีปุ็ระเภที่
อื�นออกิ แล้ัวีจงึที่ำาคืวีามุสะอาดีแกิลัลัอนที่ั�งภายในแลัะ
ภายนอกิด้ีวียผงซีกัิฟอกิ ขดัีคืราบักิาวีออกิ ล้ัางนำ�าสะอาดี
แลัะนำาไป็ติากิให้แห้ง ก่ิอนเก็ิบัรวีบัรวีมุในสถึานทีี่�ทีี่�สะอาดี
มุิดีช่ิดี แลัะไมุ่อับัช่ื�น เพื่ื�อส่งติ่อให้ที่างเอสซีีจี

จากันโยบาย สู่่�ภาคป้ฏิิบัติิ
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 ส่วีนสำาคัืญต่ิอมุาคือื กิารออกิแบับัผลิัติภัณฑ์์ ซีึ�งเป็็น
กิารระดีมุสมุองระหว่ีางที่ั�งสององค์ืกิรเพื่ื�อสร้างสรรค์ืสนิค้ืา
ที่ี�สร้างมุล่ัค่ืาแลัะติอบัโจที่ย์กิารใช้่งานของที่างโรงพื่ยาบัาลั
จากิข้อจำากิดัีของกิฎิหมุายที่ี�ผลัติิภณัฑ์์จากิวีสัดีรุไีซีเคืลิั
จะต้ิองไมุ่นำาไป็ใช้่สัมุผสักัิบัอาหารโดียติรง ขณะเดีียวีกัิน
กิบััที่ี�โรงพื่ยาบัาลัต้ิองกิารเพื่ิ�มุพืื่�นที่ี�สเีขยีวีภายในบัรเิวีณ
อาคืารหลังัใหมุ่ ผลัสรุป็จงึออกิมุาเป็็นกิารดีไีซีน์กิระถึาง
ต้ินไมุ้ขนาดีคืวีามุสง่ 80 – 100 เซีนติเิมุติร สำาหรบััติกิแต่ิง
อาคืาร ซีึ�งถืึอเป็็น Customer Experience ทีี่�ที่ั�งผ่มุ้ารบัับัริกิาร
แลัะเจ้าหน้าที่ี�ของโรงพื่ยาบัาลักิจ็ะได้ีเหน็ติวัีอย่างของ
กิารสร้างมุล่ัค่ืาจากิวัีสดุีที่ี�เคืยเป็็นขยะได้ีชั่ดีเจนเป็็นรป่็ธุรรมุ
ยิ�งขึ�น

 “คืวีามุที่้าที่ายของกิารที่ำางานในคืรั�งนี�คืือ กิารสร้าง
กิารรับัร่ข้องผ่บ้ัริโภคืที่ี�สามุารถึมุองเหน็แลัะสมัุผสัได้ีว่ีา 
ผลัติิภัณฑ์์พื่ลัาสติกิิที่ี�ที่ำามุาจากิวีสัดีรุไีซีเคืลิักิเ็ป็็นสนิค้ืา
คืณุภาพื่ดีี รป่็ลักัิษณ์สวียงามุเที่ยีบัเท่ี่าสนิค้ืาที่ี�ผลัติิใหมุ่
เราจงึที่ำากิารพื่ฒันาส่ติรกิารผสมุพื่ลัาสติกิิจากิกิารรีไซีเคิืลั
รวีมุที่ั�งคืวีบัคืมุุกิระบัวีนกิารขึ�นรป่็ เพื่ื�อให้ผลัลัพัื่ธ์ุสุดีท้ี่าย
ออกิมุาเป็็นผลิัติภัณฑ์์ทีี่�เข้ากัิบัภาพื่ลัักิษณ์ขององคื์กิร 
BDMS ซีึ�งเป็็นผ่้ให้บัริกิารที่างสุขภาพื่ระดีับัพื่รีเมุียมุ” 
คืุณศุภธุิดีากิลั่าวี

 กิารที่ำางานร่วีมุกิันในคืรั�งนี� จึงเป็็นกิารแลักิเป็ลัี�ยน
ป็ระสบักิารณ์ แลัะคืวีามุร่ค้ืวีามุเช่ี�ยวีช่าญของที่ั�งสองฝ่าย
เพื่ื�อสร้างองค์ืคืวีามุร่ท้ี่ี�ว่ีาที่รพัื่ยากิรในมุอืที่ี�มุอีย่ส่ามุารถึ
สร้างสรรค์ืเป็็นอะไรได้ีบ้ัาง แลัะนำาไป็ใช้่งานอย่างไรให้
คืุ้มุคื่ามุากิที่ี�สุดี 
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 จากิคืวีามุสำาเร็จของกิระถึางติ้นไมุ้รีไซีเคืิลัจากิวีัสดีุ
แกิลัลัอนนำ�ายาลั้างไติที่ี�ช่่วียสร้างพื่ื�นที่ี�สีเขียวีแลัะเพิื่�มุ
ช่วีีติิช่วีีาให้ภายในอาคืารโรงพื่ยาบัาลั ผลัติิภัณฑ์์ถึดัีไป็
ของโคืรงกิารกิ็คืือ กิระถึางติ้นไมุ้ขนาดีเลั็กิสำาหรับัป็ลั่กิ
พื่ลั่ดี่างซีึ�งเป็็นพื่ืช่ที่ี�สามุารถึช่่วียลัดีมุลัพิื่ษในสถึานที่ี�
ที่ำางานได้ี โดียติวัีกิระถึางได้ีรับักิารออกิแบับัให้มีุคืวีามุ
สวียงามุเป็็นเอกิลักัิษณ์ แลัะยงัมุฟัีงก์ิช่นัพื่เิศษเพืื่�อกิารใช้่
งานที่ี�สะดีวีกิยิ�งขึ�นด้ีวีย นอกิจากินี�ยงัมุผีลัติิภณัฑ์์ถึงัขยะ
ที่ี�อย่ร่ะหว่ีางกิารออกิแบับัร่ป็ลักัิษณ์เพื่ื�อส่งเสรมิุให้ผ่ใ้ช้่งาน
เข้าใจวีธิุกีิารแยกิขยะได้ีง่ายขึ�นแลัะสามุารถึแยกิทิี่�งขยะ
ได้ีอย่างถ่ึกิต้ิอง

 “ผลังานกิระถึางติ้นไมุ้รีไซีเคืิลัที่ี�เริ�มุติ้นกิ่อนเป็็นเฟส
แรกินี�อาจจะเป็็นเพื่ยีงจดุีเลัก็ิ ๆ  แต่ิองค์ืกิรเรากิพ็ื่ยายามุ
แสดีงให้เห็นวี่า ยังมุีเวีที่ีที่ี�เราจะสื�อสารเพื่ื�อสร้างคืวีามุ

กั้าวติ�อไป้ของโครงกัาร

 คุืณศุภธิุดีาฝากิทิี่�งท้ี่ายในเรื�องเศรษฐกิิจหมุนุเวีียนว่ีา
เป็็นเรื�องที่ี�ติ้องอาศัยคืวีามุร่วีมุมุือของทีุ่กิคืน “ทีุ่กิวีันนี�
มุนษุย์ผลิัติขยะออกิมุาไมุ่มีุสิ�นสดุี จงึเป็็นโจที่ย์สำาคืญัทีี่�ว่ีา 
จะที่ำาอย่างไรให้เรามุองเห็นคืุณคื่าของวีัสดีุเหลั่านั�น 
ดีงันั�นจงึไมุ่ใช่่เรื�องที่ี�ที่ำาแค่ืคืนเดียีวีแล้ัวีจะสำาเรจ็ ต้ิองอาศยั
คืวีามุร่วีมุมืุอ คืวีามุเช่ี�ยวีช่าญในระดีบััองค์ืกิรที่ี�มุเีป้็าหมุาย
ร่วีมุกินัในกิารจดัีกิารกิบััปั็ญหาสิ�งแวีดีล้ัอมุเหล่ัานี� แต่ิที่ั�งนี�
จำาเป็็นจะต้ิองเริ�มุต้ินทีี่�เราทุี่กิคืนต้ิองที่ำาหน้าทีี่�ของตัิวีเอง
ให้ดีี” 

 เช่่นเดียีวีกัิบัคืณุเสรมิุศกัิดีิ�ทีี่�เลัง็เหน็ว่ีา กิารมุเีป้็าหมุาย
ร่วีมุกิันเป็็นสิ�งสำาคืัญที่ี�สุดีที่ี�จะนำาไป็ส่่คืวีามุสำาเร็จ “
กิารนำาหลัักิเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมุาใช่้ในองคื์กิรนั�น 
เราไมุ่ต้ิองเดีนิไป็คืนเดียีวี เพื่ราะเรามุพีื่นัธุมิุติรทีี่�เก่ิงแลัะ
เป็็นผ่้นำาในดี้านนวัีติกิรรมุ เพื่ียงแคื่เรามุีที่ัศนคืติิแลัะ
เป็้าหมุายเดีียวีกัินกิ็สามุารถึแลักิเป็ลัี�ยนคืวีามุร่้แลัะ
สร้างสรรคื์คืุณคื่ากิลัับัคืืนให้กัิบัสิ�งแวีดีลั้อมุไดี้ แลัะ
ในฐานะบัคุืลัากิรคืนหนึ�งในองค์ืกิร ผมุเช่ื�อว่ีากิารเป็ลัี�ยนแป็ลัง
สิ�งใดีก็ิติามุ ให้เริ�มุเป็ลัี�ยนจากิ mindset กิารใช้่เหตุิใช้่ผลั 
ใช้่ข้อมุล่ัต่ิาง ๆ  ซีึ�งจะส่งผลัต่ิอกิารเป็ลีั�ยนพื่ฤติกิิรรมุติามุมุา
ที่าง BDMS กิพ็ื่ร้อมุสร้างบัรรยากิาศทีี่�เป็็นมิุติร เอื�ออำานวีย
ต่ิอกิารรกัิสิ�งแวีดีล้ัอมุให้เกิิดีขึ�น เพื่ื�อนำาพื่าองค์ืกิรไป็ส่ก่ิาร
เป็ลัี�ยนแป็ลังที่ี�ยั�งยืนติามุแนวีคืวีามุคืิดี “เติิบัโติ สมุดีุลั 
ยั�งยืน” อย่างแที่้จริง”

ติระหนักิให้กิับัทีุ่กิคืนในเรื�องกิารจัดีกิารขยะอย่างมุี
ป็ระสทิี่ธิุภาพื่” คืณุเสรมิุศกัิดีิ�กิล่ัาวี “ถึอืว่ีาเราโช่คืดีทีีี่�ได้ีรบัั
โอกิาสในกิารที่ำางานร่วีมุกัิบัเอสซีีจี ซีึ�งเป็็นองคื์กิรช่ั�น
แนวีหน้าในเรื�องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในภาคืป็ฏิบััติิ 
ติั�งแต่ิจดุีเริ�มุต้ิน จนได้ีมุาคืดิีวีเิคืราะห์ร่วีมุกินัในที่กุิส่วีน
ของกิารที่ำางาน แลัะมุกีิารติดิีติามุผลัในที่กุิขั�นติอนอย่าง
เป็็นระบับั ซีึ�งเป็็นสิ�งทีี่�เราได้ีเรยีนร้่จากิเอสซีีจ ีแลัะเป็็นหัวีใจ
สำาคืัญที่ี�ที่ำาให้โป็รเจ็คืติ์ป็ระสบัคืวีามุสำาเร็จ”
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USE
RETURN

Circular Economy

MAKE

CO

	 เร่ื่�องส่ิ่�งแวดล้้อมเป็็นหน่�งในหัวข้้อสิ่ำ�คััญท่ี่�ผู้้้บริื่โภคัยุุคัปั็จจุบันหัน

ม�ให้คัว�มสิ่นใจแล้ะใส่ิ่ใจในก�รื่เลื้อกใช้้ผู้ล่้ตภัณฑ์์แล้ะบริื่ก�รื่ต่�ง	ๆ 	ม�กข้้�น

พวกเข้�ไม่เพียุงมองห�ส่ิ่นค้ั�ท่ี่�ผู้ล่้ตจ�กวัสิ่ดุท่ี่�เป็็นม่ตรื่ต่อโล้กเท่ี่�นั�น	

แต่ยัุงให้คัว�มสิ่ำ�คััญไป็ถ่ึงกรื่ะบวนก�รื่แต่ล้ะขั้�นตอนข้องผู้้้ผู้ล่้ต	รื่วมถ่ึง

ป็ล้�ยุที่�งก�รื่จัดก�รื่ส่ิ่นค้ั�หลั้งใช้้ง�นด้วยุ	ผู้้้ป็รื่ะกอบก�รื่จ่งต้องศ่ึกษ�

แล้ะคัำ�น่งถ่ึงเร่ื่�องผู้ล้กรื่ะที่บต่อส่ิ่�งแวดล้้อมให้ม�กข้้�น	โดยุหลั้กเศึรื่ษฐก่จ

หมุนเวียุนสิ่�ม�รื่ถึเป็็นอ่กหน่�งแนวที่�งท่ี่�ช่้วยุให้สิ่�ม�รื่ถึดำ�เน่นธุุรื่ก่จ

ได้อยุ่�งยุั�งยุืน

มาตรฐานเศรษฐกิิจหมุนเวีียน
แนวีปฎิิบััติเพื่่�อควีามยั�งยืนของทุุกิองค์กิร
STANDARD FOR THE CIRCULAR ECONOMY:
GUIDELINES FOR THE SUSTAINABILITY OF EVERY ORGANIZATION
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	 ด้้วยเหตุุน้ี้�เอง	สำำ�นัี้กง�นี้ม�ตุรฐ�นี้ผลิิตุภััณฑ์์อุตุสำ�ห-
กรรม	(สำมอ.)	จึึงได้้ประก�ศใช้้	ม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้
-	Circular	Economy	หรือท้ี่�ม้ชื้�อเร้ยกอย่�งเป็นี้ที่�งก�รว่�
‘มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่่งชาติ (มตช.)
เลขที่่� 2 - 2562 แนวที่างการใช้ห่ลักการเศรษฐกิจ
ห่มุนเว่ยนในองค์์กร’ ตุ�มนี้โยบ�ยของกระที่รวงอุตุสำ�ห-
กรรมแลิะนี้โยบ�ยของรัฐบ�ลิท้ี่�ตุ้องก�รนี้ำ�	BCG	Economy
Model	ม�ใช้้	เพื่ื�อผลิักด้ันี้ให้ประเที่ศม้ก�รเตุิบโตุที่�ง
เศรษฐกิจึแบบก้�วกระโด้ด้บนี้ฐ�นี้ก�รพื่ัฒนี้�ยั�งยืนี้	

จึ�กกลิไกสำำ�คััญท้ี่�ประกอบด้้วยระบบเศรษฐกิจึช้้วภั�พื่	
(B	-	Bio	Economy)	ท้ี่�เป็นี้ก�รนี้ำ�ที่รัพื่ย�กรภั�คัก�รเกษตุร
ม�ตุ่อยอด้ด้้วยคัว�มร้้	เที่คัโนี้โลิย้แลิะนี้วัตุกรรม	เชื้�อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้	(C	-	Circular	Economy)	
ที่้�เนี้้นี้ก�รหมุนี้เว้ยนี้ที่รัพื่ย�กรกลิับม�ใช้้ใหม่ได้้อย่�ง
เตุ็มประสำิที่ธิิภั�พื่	ภั�ยใตุ้ระบบเศรษฐกิจึสำ้เข้ยว	(G	-
Green	Economy)	ซึึ่�งมุ่งลิด้ก�รสำร้�งมลิพิื่ษ	ลิด้ผลิกระที่บ
ตุ่อโลิกอย่�งยั�งยืนี้
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 การคิิดเชิิงระบบ (Systems Thinking)
 
	 ที่ำ�คัว�มเข้�ใจึผลิกระที่บในี้วงกว้�งท้ี่�เกิด้จึ�ก
ก�รกระที่ำ�ตุ่�ง	ๆ 	ขององค์ักร	รวมถึึงมองเห็นี้คัว�ม
ซัึ่บซ้ึ่อนี้	เชื้�อมโยงกันี้ของระบบตุ่�ง	ๆ	ซึึ่�งเก้�ยวข้อง
กับธิุรกิจึที่้�กำ�ลิังที่ำ�อย้่	เพื่ื�อตุัด้สำินี้ใจึรับมือคัว�ม
เปล้ิ�ยนี้แปลิงได้้อย่�งม้ประสิำที่ธิิภั�พื่แลิะคั�ด้ก�รณ์
ผลิกระที่บในี้ระยะย�วได้้

นวััตกรรม (Innovation)
 
	 ก�รมองไปข้�งหน้ี้�เพืื่�อห�คัว�มเป็นี้ไปได้้ใหม่	ๆ
ท้ี่�จึะช่้วยเพิื่�มคุัณค่ั�	ยกระดั้บม้ลิค่ั�	ผลัิกดั้นี้ให้เกิด้
ประสำิที่ธิิภั�พื่ม�กยิ�งขึ�นี้	โด้ยนี้วัตุกรรมสำ�ม�รถึ
อย่้ได้้ทุี่กท้ี่�	ตัุ�งแตุ่ก�รออกแบบก�รผลิิตุในี้โรงง�นี้	
ก�รวิจัึยแลิะพัื่ฒนี้�	กระบวนี้ก�รที่ำ�ง�นี้	ไปจึนี้ถึึง
ร้ปแบบก�รที่ำ�ธุิรกิจึที่้�ตุ้องเก้�ยวข้องกับคั้่คั้�หรือ
ผ้้บริโภัคั	โด้ยตุ้องไม่ลืิมพืื่�นี้ฐ�นี้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร
อย่�งยั�งยืนี้

	 องค์ักรทุี่กประเภัที่สำ�ม�รถึนี้ำ�	“มาตรฐานเศรษฐกิจห่มุนเว่ยน” ม�ปรับใช้้เป็นี้แนี้วที่�งก�รจัึด้ก�รที่รัพื่ย�กร
ให้เกิด้ประโยช้น์ี้ส้ำงสุำด้ได้้	โด้ยนี้อกจึ�กจึะเพิื่�มโอก�สำที่�งธุิรกิจึ	แลิะก�รแข่งขันี้ได้้อย่�งยั�งยืนี้แล้ิว	ยังเป็นี้ก�รสำร้�ง
คัว�มเช้ื�อมั�นี้ให้แก่ผ้้บริโภัคัด้้วยม�ตุรฐ�นี้ก�รรับรองที่้�เป็นี้ร้ปธิรรมอ้กด้้วย	โด้ยหลิักก�รเศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้
ประกอบด้้วย	6	ข้อด้ังตุ่อไปนี้้�
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การดูแลรับผิิดชิอบ (Stewardship) 
 
	 ก�รรับผิด้ช้อบตุ่อก�รตัุด้สิำนี้ใจึ	แลิะก�รลิงมือที่ำ�
สิำ�งตุ่�ง	ๆ 	ตัุ�งแตุ่ตุ้นี้จึนี้จึบกระบวนี้ก�ร	ทัี่�งที่�งตุรง
แลิะที่�งอ้อม	ทัี่�งในี้ปัจึจุึบันี้แลิะอนี้�คัตุ	เมื�อองค์ักร
ตุระหนัี้กร้้ว่�ทุี่กก�รกระที่ำ�นัี้�นี้ส่ำงผลิตุ่อธิรรมช้�ติุ
เศรษฐกิจึ	สัำงคัม	แลิะสิำ�งแวด้ล้ิอมเสำมอ	ก็จึะส่ำงผลิ
ให้เกิด้คัว�มพื่ย�ย�มท้ี่�จึะเลืิอกสิำ�งท้ี่�ด้้ท้ี่�สุำด้หรือสำร้�ง-
สำรรค์ัวิธ้ิก�รใหม่	ๆ	ขึ�นี้ม�เพืื่�อให้เกิด้ประโยช้น์ี้ตุ่อ
ทีุ่กฝ่่�ยม�กที่้�สำุด้เที่่�ที่้�จึะเป็นี้ไปได้้

คิวัามร่วัมมือ (Collaboration)
 
	 ก�รที่ำ�ง�นี้ร่วมกันี้ไม่ว่�จึะเป็นี้ภั�ยในี้องค์ักรหรือ
ระหว่�งองค์ักรก็ตุ�ม	ช่้วยส่ำงผลิด้้ตุ่อก�รเพิื่�มพ้ื่นี้
ผลิประโยช้นี้์แลิะสำร้�งคัุณคั่�ที่�งธิุรกิจึที่ั�งสำิ�นี้	
ลิด้ก�รแข่งขันี้	ลิด้ก�รที่ำ�ง�นี้แบบแยกส่ำวนี้	หันี้ม�
เพื่ิ�มข้ด้คัว�มสำ�ม�รถึในี้ก�รที่ำ�ง�นี้ในี้ด้้�นี้ที่้�
แตุกตุ่�งไปจึ�กเดิ้ม	ให้คัว�มไว้ว�งใจึ	ม้ก�รสืำ�อสำ�ร
ระหว่�งกันี้	กำ�หนี้ด้แนี้วที่�งเพืื่�อมุ่งไปส่้ำเป้�หม�ย
ที่้�ร่วมกันี้ว�งไว้

คิุณคิ่าที่่�เหมาะสม (Value Optimization) 
 
	 ก�รที่ำ�ให้ผลิิตุภััณฑ์์	ส่ำวนี้ประกอบ	แลิะวัตุถุึดิ้บ
เกิด้คุัณค่ั�ส้ำงสุำด้	เช่้นี้	ห�ที่�งใช้้ประโยช้น์ี้จึ�กวัสำดุ้ท้ี่�
ถ้ึกมองว่�เป็นี้ของเส้ำย	พัื่ฒนี้�ก�รผลิิตุหรือเลืิอก
ใช้้วัสำดุ้ท้ี่�ยืด้อ�ยุก�รใช้้ง�นี้ของผลิิตุภััณฑ์์ให้ย�ว
ขึ�นี้ได้้	ใช้้พืื่�นี้ท้ี่�หรืออุปกรณ์ท้ี่�เหลืิออย่้ให้เป็นี้ประโยช้น์ี้
สำำ�หรับหนี้่วยง�นี้อื�นี้ภั�ยในี้องคั์กรหรือระหว่�ง
องคั์กร	เป็นี้ตุ้นี้

 
คิวัามโปร่งใส (Transparency) 
 
	 ก�รเปิด้เผยแนี้วคิัด้	ก�รตัุด้สิำนี้ใจึ	หรือกระบวนี้
ก�รที่ำ�ง�นี้ตุ่�ง	ๆ	รวมถึึงแหลิ่งที่้�ม�ของวัสำด้	ุ
อุปกรณ์	สำ่วนี้ผสำมที่�งเคัม้ของผลิิตุภััณฑ์์	ฯลิฯ	
อย่�งชั้ด้เจึนี้คัรบถ้ึวนี้	ถ้ึกตุ้อง	แลิะตุรงเวลิ�ย่อม
เป็นี้ผลิด้้ตุ่อก�รด้ำ�เนิี้นี้ก�รตุ�มม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึ
หมนุี้เว้ยนี้	ทัี่�งน้ี้�ไมไ่ด้้หม�ยถึึงก�รเปดิ้เผยข้อมล้ิ
ท้ี่�เป็นี้กรรมสิำที่ธิิ�	หรือข้อม้ลิท้ี่�ม้ภั�ระผ้กพัื่นี้คัว�ม
เป็นี้สำ่วนี้ตุัวตุ่อสำ�ธิ�รณะ
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	 จึ�ก	6	ข้อข้�งตุ้นี้ที่้ �กลิ่�วม�นี้ั�นี้เป็นี้หลิักในี้ก�ร
ด้ำ�เนิี้นี้ก�รท้ี่�แตุ่ลิะองค์ักรตุ้องนี้ำ�ไปปรับใช้้ด้้วยตุนี้เอง	
เนืี้�องจึ�กแตุ่ลิะพืื่�นี้ท้ี่�	แตุ่ลิะร้ปแบบกิจึก�รล้ิวนี้ม้ข้อจึำ�กัด้
แลิะปัจึจัึยเอื�อท้ี่�แตุกตุ่�งกันี้ไป	แม้แตุ่ในี้องค์ักรเด้้ยวกันี้	
ตุ่�งแผนี้ก	ตุ่�งกลุ่ิมผลิิตุภััณฑ์์หรือบริก�ร	ก็ยังอ�จึม้ระดั้บ
ของก�รด้ำ�เนี้ินี้ก�รที่้�แตุกตุ่�งกันี้ได้้เช้่นี้กันี้	ก�รจึะนี้ำ�
ม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้ไปใช้้นัี้�นี้สำ�ม�รถึนี้ำ�ไปปรับ
กับร้ปแบบธุิรกิจึในี้ปัจึจุึบันี้	โด้ยแบ่งร้ปแบบได้้	6	กลุ่ิม	
ด้ังตุ่อไปนี้้�

ผิลิตตามคิวัามต้องการ (Made to Order) 
 
	 เมื�อเที่คัโนี้โลิย้ลิำ��หน้ี้�	ก�รติุด้ตุ่อสืำ�อสำ�รเป็นี้ไปได้้สำะด้วก
รวด้เร็วขึ�นี้	ก�รผลิิตุสิำนี้ค้ั�ตุ�มคัว�มตุ้องก�รของล้ิกค้ั�
จึึงที่ำ�ได้้ง่�ยขึ�นี้	เพื่ร�ะสำ�ม�รถึคัำ�นี้วณวัสำดุ้	ที่รัพื่ย�กรในี้
ก�รผลิิตุล่ิวงหน้ี้�ได้้อย่�งแม่นี้ยำ�	ลิด้ก�รผลิิตุส่ำวนี้เกินี้	
ไม่เปลืิองพืื่�นี้ท้ี่�เก็บในี้คัลัิงสิำนี้ค้ั�	ทัี่�งยังออกแบบให้เหม�ะสำม
กับคัว�มตุ้องก�รของลิ้กคั้�เป็นี้ร�ยบุคัคัลิได้้ม�กขึ�นี้	

บริการดิจิิที่ัลแที่นการใชิ้วััสดุ (Digital Service)

	 เปล้ิ�ยนี้จึ�กผลิิตุภััณฑ์์ท้ี่�จัึบตุ้องได้้ให้กลิ�ยเป็นี้บริก�ร
ออนี้ไลิน์ี้	ตัุวอย่�งท้ี่�น่ี้�จึะร้้จัึกคุ้ันี้เคัยกันี้ด้้	เช่้นี้	ภั�พื่ยนี้ตุร์
แลิะเพื่ลิงท้ี่�เปล้ิ�ยนี้จึ�กก�รผลิิตุเป็นี้ม้วนี้วิด้้โอ	แผ่นี้ซ้ึ่ด้้	
ด้้ว้ด้้	ม�เป็นี้บริก�รสำตุร้มมิ�งออนี้ไลิน์ี้	ลิด้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร	
แตุ่ยังคังคัุณคั่�เด้ิมที่้�ผ้้บริโภัคัตุ้องก�ร

การยืืดอายืุวังจิรผิลิตภััณฑ์์และการใชิ้ซ้ำำ�า
(Product-life Extension)
 
	 ที่ำ�ได้้ตัุ�งแตุ่ก�รสำร้�งผลิิตุภััณฑ์์ท้ี่�ม้อ�ยุก�รใช้้ง�นี้ย�ว
นี้�นี้	ออกแบบผลิิตุภััณฑ์์ให้สำ�ม�รถึดั้ด้แปลิงใช้้ง�นี้ได้้
หลิ�กหลิ�ย	หรือให้ถึอด้ประกอบเปล้ิ�ยนี้บ�งส่ำวนี้ได้้เมื�อ
ช้ำ�รุด้	ยกตุัวอย่�งสำินี้คั้�พื่ลิ�สำตุิกที่้�เนี้้นี้คัว�มที่นี้ที่�นี้

เช้่นี้	นี้วัตุกรรมเม็ด้พื่ลิ�สำตุิกเกรด้	SCG™	HDPE	
H112PC	ท้ี่�สำ�ม�รถึผลิิตุท่ี่ออุตุสำ�หกรรม	PE112	ท้ี่�ที่นี้
ก�รสึำกกร่อนี้ได้้ม�กกว่�ท่ี่อม�ตุรฐ�นี้	PE100	ถึึง	50%	
แลิะยังที่นี้แรงดั้นี้ได้้ม�กกว่�ถึึง	10%	โด้ยท้ี่�ใช้้ปริม�ณ
เม็ด้พื่ลิ�สำติุกเท่ี่�เดิ้ม	ตุอบโจึที่ย์ก�รใช้้ง�นี้ท้ี่�ย�วนี้�นี้แลิะ
ลิด้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร

การนำาวััตถุุดิบทีุ่ติยืภัูมิกลับคิืนมาใหม่และการรีไซ้ำเคิิล 
(Resource recovery and Recycling)
 
	 ก�รนี้ำ�วัสำดุ้ท้ี่�ใช้้แล้ิวรวมถึึงผลิพื่ลิอยได้้จึ�กก�รผลิิตุ
กลิับม�ใช้้ประโยช้นี้์หรือไปผ่�นี้กระบวนี้ก�รร้ไซึ่เคัิลิ	
ตัุวอย่�งท้ี่�น่ี้�สำนี้ใจึเช่้นี้	ก�รนี้ำ�ถุึงพื่ลิ�สำติุกใช้้แล้ิวท้ี่�ไม่ม้
ม้ลิค่ั�ม�บด้แลิะผสำมกับย�งมะตุอยเพืื่�อที่ำ�ถึนี้นี้พื่ลิ�สำติุก
ร้ไซึ่เคิัลิโด้ยโคัรงก�รคัว�มร่วมมือที่�งเที่คัโนี้โลิย้ระหว่�ง
เอสำซ้ึ่จ้ึ	แลิะด้�ว	เคัมิคัอลิ	ได้้เป็นี้ถึนี้นี้ท้ี่�ม้คัว�มแข็งแรงแลิะ
ที่นี้ก�รกัด้เซึ่�ะของนี้ำ��ได้้ด้้ยิ�งขึ�นี้	อ้กประก�รคืัอ	ผ้้ผลิิตุ
คัวรส่ำงเสำริมก�รรับคืันี้ผลิิตุภััณฑ์์หลัิงก�รใช้้ง�นี้เพืื่�อนี้ำ�เข้�
สำ้่ระบบร้ไซึ่เคัิลิได้้อย่�งม้ประสำิที่ธิิภั�พื่	
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เปล่�ยืนผิลิตภััณฑ์์เป็นบริการ (Product as a Service)

	 ก�รให้เช้่�ผลิิตุภััณฑ์์สำำ�หรับใช้้ง�นี้ในี้ระยะเวลิ�ที่้�
กำ�หนี้ด้	หรือตุ�มจึำ�นี้วนี้ก�รใช้้ง�นี้ที่้�ตุกลิงกันี้	ช้่วยให้
ผ้้บริโภัคัลิด้ภั�ระค่ั�ใช้้จ่ึ�ย	ม้โอก�สำท้ี่�ผลิิตุภััณฑ์์หนึี้�งชิ้�นี้
สำ�ม�รถึใช้้ง�นี้ได้้ในี้หลิ�ยโอก�สำ	ยืด้อ�ยุก�รใช้้ง�นี้ได้้
ม�กขึ�นี้	เนืี้�องจึ�กได้้รับก�รด้้แลิท้ี่�ถ้ึกตุ้องเหม�ะสำมจึ�ก
ผ้้ให้บริก�ร	เช่้นี้	ก�รเช่้�เคัรื�องจัึกร	ก�รเช่้�รถึยนี้ต์ุ	ตุอบโจึที่ย์
คัว�มตุ้องก�รท้ี่�จึำ�เพื่�ะเจึ�ะจึงแลิะลิด้ก�รใช้้ที่รัพื่ย�กร
ที่้�เกินี้จึำ�เป็นี้	

เศรษฐกิจิแบ่งปันและการบริโภัคิแบบร่วัมมือกัน
(Sharing Economy)
 
	 ก�รสำร้�งแพื่ลิตุฟอร์มสำำ�หรับแลิกเปล้ิ�ยนี้ที่รัพื่ย�กร
หรือผลิิตุภััณฑ์์ที่้�ยังใช้้ง�นี้ได้้ไม่เตุ็มที่้�	เพื่ื�อให้ผ้้บริโภัคั
สำ�ม�รถึเข้�ถึึงผลิิตุภััณฑ์์ได้้โด้ยท้ี่�ไม่ตุ้องซืึ่�อสิำนี้ค้ั�ม�เป็นี้
ของตุัวเอง	โด้ยสำ�ม�รถึเช้่�ใช้้ง�นี้ได้้เที่่�ที่้�จึำ�เป็นี้	เช้่นี้

แพื่ลิตุฟอร์มเช่้�อุปกรณ์เคัรื�องมือช่้�งระหว่�งเพืื่�อนี้บ้�นี้
แพื่ลิตุฟอร์มก�รเช่้�ห้องพัื่กอย่�ง	AirBnB	หรือระบบเช่้�
จัึกรย�นี้ในี้ลิอนี้ด้อนี้	ท้ี่�ม้ก�รสำมัคัรสำม�ชิ้กผ่�นี้ระบบก�ร
จัึด้ก�รท้ี่�เหม�ะสำม	เกิด้ก�รแบ่งปันี้ประโยช้น์ี้ร่วมกันี้อย่�ง
ที่้�ทีุ่กฝ่่�ยพื่ึงพื่อใจึ

	 ทัี่�งหมด้น้ี้�เป็นี้ส่ำวนี้หนึี้�งของหลัิกก�รด้ำ�เนิี้นี้ง�นี้ตุ�ม
ม�ตุรฐ�นี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้ที่้�	All	Around	Plastics	
หยิบยกม�นี้ำ�เสำนี้อเพืื่�อช่้วยให้ผ้้ประกอบก�รได้้มองเห็นี้
แนี้วที่�งในี้ก�รนี้ำ�ไปประยุกต์ุใช้้กับก�รที่ำ�ธุิรกิจึทัี่�งสิำนี้ค้ั�
แลิะบริก�ร	แลิะสำ�ม�รถึนี้ำ�ไปปรับใช้้กำ�หนี้ด้ทิี่ศที่�งของ
องค์ักรตุ่อไปในี้อนี้�คัตุ

	 ธุิรกิจึเคัมิคัอลิส์ำ	เอสำซ้ึ่จ้ึ	พื่ร้อมสำร้�งคัว�มร่วมมือกับ
ค่้ัค้ั�แลิะพัื่นี้ธิมิตุรในี้ก�รขับเคัลืิ�อนี้เศรษฐกิจึหมุนี้เว้ยนี้
เพืื่�อให้เกิด้คัว�มยั�งยืนี้แก่เศรษฐกิจึ	สัำงคัม	แลิะสิำ�งแวด้ล้ิอม
ของประเที่ศแลิะโลิกตุ่อไป
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	 จากท่ี่�	All	Around	Plastics	ได้้เคยนำำาเสนำอเร่ื่�องรื่าวของโครื่งการื่	

“ชุุมชุน LIKE (ไร้้) ขยะ”	ซ่ึ่�งเป็็นำการื่ส่งเสริื่มพฤติิกรื่รื่มการื่ใช้้ที่รัื่พยากรื่
อย่างค้้มค่า	การื่แยกขยะเพ่�อนำำามาหม้นำเวียนำใช้้ใหม่	และการื่แป็รื่รืู่ป็

วัสด้้เหลือใช้้ให้เกิด้ป็รื่ะโยช้น์ำสูงส้ด้ติามหลักเศรื่ษฐกิจหม้นำเวียนำเพ่�อ

แก้ป็ัญหาขยะอย่างยั�งยืนำด้้วยความรื่่วมมือของที่้กหนำ่วยในำช้้มช้นำ	

ไม่ว่าจะเป็็นำ	บ้้านำ	วัด้	โรื่งเรีื่ยนำ	ธนำาคารื่ขยะ	และเที่ศบ้าลนัำ�นำ	ในำครัื่�งน่ำ�

เรื่าขอพาท้ี่กคนำมารู้ื่จักกับ้กิจกรื่รื่มด่้	ๆ	ท่ี่�จัด้ข้�นำท่ี่�โรื่งเรีื่ยนำวัด้โขด้หินำ

มิติรื่ภาพท่ี่�	42	จังหวัด้รื่ะยอง	อ่กหน่ำ�งหน่ำวยสำาคัญท่ี่�จะสร้ื่างเยาวช้นำ

ค้ณภาพให้แก่ช้้มช้นำ

เก้้าอี้้�พลาสติิก้รีีไซเคิิลจาก้ถุุงนมโรีงเรีียน
ส่งเสรีิมเยาวชนไทยใช้ทรีัพยาก้รีอี้ย่างคิุ้มคิ่า
RECYCLED PLASTIC CHAIRS FROM MILK POUCHES:
PROMOTING RESOURCE EFFICIENCY AMONG THAI YOUTHS
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	 ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี	ได้้จัด้โครงกิาร	“ชุุมชุน LIKE
(ไร้้) ขยะ”	ข้ึ้�นตัั้�งแต่ั้ปีี	2562	โด้ยเริ�มิตัั้�งแต่ั้กิารเข้ึ้าไปีศ้ึกิษา
ดู้ว่่าแต่ั้ละแห่่งนั�นมีิขึ้ยะปีระเภทไห่นเกิิด้ข้ึ้�นบ้้าง	และคว่ร
จะจัด้กิารกัิบ้ขึ้ยะเห่ล่านั�นอย่างไรให้่เกิิด้ปีระโยชน์สู์งสุ์ด้
ซี้ �งกิ็ได้้พบ้ว่่า	 โรงเรียนมิีขึ้ยะพลาส์ตั้ิกิที�ส์ำาคัญคือ	
ถุุงบ้รรจุนมิโรงเรียน	ที�เด็้กินักิเรียนดื้�มิกัินทุกิวั่น	ซ้ี�งเป็ีน
พลาส์ติั้กิปีระเภท	LLDPE	ที�ส์ามิารถุนำามิารีไซีเคิลและ
ส์ร้างมิูลค่าเพิ�มิได้้	

	 เอส์ซีีจีเข้ึ้าไปีร่ว่มิกัิบ้ทางโรงเรียนในกิารส์อนให้่เด็้กิ	ๆ
รู้จักิปีระเภทขึ้องว่ัส์ดุ้ตั้่าง	ๆ	ที�อยู่รอบ้ตั้ัว่	โด้ยเฉพาะ
วั่ส์ดุ้พลาส์ติั้กิซ้ี�งมีิแยกิย่อยห่ลายปีระเภท	ปีลูกิจิตั้ส์ำาน้กิ
ให้่รู้จักิใช้งานสิ์�งขึ้องต่ั้าง	ๆ	อย่างคุ้มิค่า	และส์อนวิ่ธีุกิาร

แยกิขึ้ยะ	เพื�อให้่นำาไปีจัด้กิารต่ั้อให้่เกิิด้ปีระโยชน์ได้้มิากิ
ที�ส์ุด้	

	 ด้้ว่ยโจทย์ส์ำาคัญที�ต้ั้องกิารให้่เด็้กิ	ๆ	ส์ามิารถุเปีลี�ยน
ขึ้ยะใกิล้ตั้ัว่ให่้มิีมิูลค่าได้้ด้้ว่ยตั้ัว่เอง	ฐานกิารเรียนรู้	
“ถุุงนมกู้้้โลกู้”	จ้งเกิิด้ข้ึ้�น	โด้ยทุกิวั่นห่ลังจากิดื้�มินมิเส์ร็จ
แล้ว่	เด็้กิ	ๆ	ก็ิจะมิาช่ว่ยกัินตัั้ด้และล้างถุุงนมิให้่ส์ะอาด้	
นำาไปีตั้ากิให้่แห้่ง	จากินั�นจ้งช่ว่ยกัินรว่บ้รว่มิและส่์งไปี
ขึ้ายที�ธุนาคารขึ้ยะห่รือขึ้ายให่้กิับ้ผูู้้รับ้รีไซีเคิล

	 นอกิจากินี�ยังมีิฐานกิารเรียนรู้	“สวนเพาะชุำาลำ�าอิินโน”
ที�จะนำานำ�าจากิกิารล้างถุุงนมิไปีบ้ำาบั้ด้แล้ว่ห่มุินเวี่ยนกิลับ้
มิาใช้รด้นำ�าพืชผัู้กิส์ว่นครัว่ในโรงเรียนได้้ต่ั้อ	โด้ยผัู้กิเห่ล่านี�
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ก็ิจะนำากิลับ้มิาแปีรรูปีเป็ีนอาห่ารกิลางวั่นให้่กัิบ้นักิเรียน
ซ้ี�งกิิจกิรรมินี�จะคัด้เลือกินักิเรียนที�นำ�าห่นักิเกิินเกิณฑ์์มิาเป็ีน
ตั้ัว่แทนปี่�นจักิรยานส์ูบ้นำ�าจากิถุังไปีส์ู่ส์ปีริงเกิอร์รด้นำ�า
เป็ีนกิารออกิกิำาลังกิายที�ได้้ปีระโยชน์กัิบ้ทั�งตัั้ว่นักิเรียนและ
กิารดู้แลแปีลงผัู้กิ	ถืุอเป็ีนอีกิห่น้�งกิารเรียนรู้ที�ทำาให้่เยาว่ชน
เขึ้้าใจกิารห่มิุนเว่ียนขึ้องทรัพยากิรอย่างครบ้ว่งจร	

	 ล่าสุ์ด้เอส์ซีีจี	ได้้ต่ั้อยอด้นำาถุุงนมิที�เด็้กิ	ๆ 	รว่บ้รว่มิมิานี�
ไปีส์ร้างผู้ลิตั้ภัณฑ์์ตัั้ว่อย่างที�เกิิด้จากิกิารรีไซีเคิล	โด้ยนำา
วั่ตั้ถุุดิ้บ้ถุุงนมิโรงเรียนซ้ี�งเป็ีนพลาส์ติั้กิปีระเภท	LLDPE
มิาผู้ลิตั้เป็ีนเก้ิาอี�พลาส์ติั้กิรีไซีเคิลด้้ว่ยวิ่ธีุกิารข้ึ้�นรูปีแบ้บ้
โรโตั้โมิลด้ิ�ง	ซี้�งเปี็นว่ิธุีที�เห่มิาะกิับ้ชิ�นงานพลาส์ตั้ิกิที�มิี

คว่ามิห่นา	รูปีทรงห่ลากิห่ลาย	โด้ยกิารนำาถุุงนมิเข้ึ้าเครื�องบ้ด้
ให่้เห่ลือขึ้นาด้	3-5	มิิลลิเมิตั้ร	นำาไปีห่ลอมิรว่มิกิับ้เมิ็ด้
พลาส์ติั้กิเพื�อปีรบั้ปีรุงส์ูตั้รให้่ออกิมิาเปี็นเมิ็ด้พลาส์ตั้กิิ
รีไซีเคิล	ก่ิอนนำาไปีบ้ด้เป็ีนผู้ง	และนำาไปีอบ้ในแม่ิพิมิพ์
โด้ยเครื�องจักิรจะห่มิุนแมิ่พิมิพ์ไปีรอบ้	ๆ	ในขึ้ณะให่้
คว่ามิร้อนในอุณห่ภูมิิที�เห่มิาะส์มิ	จนได้้ออกิมิาเป็ีนชิ�นงาน
เก้ิาอี�ที�มีิคว่ามิแข็ึ้งแรง	ทนทาน	และส์ว่ยงามิ	โด้ยเก้ิาอี�
พลาส์ติั้กิรีไซีเคิล	1	ตัั้ว่	ใช้ถุุงนมิที�แห้่งและส์ะอาด้ปีระมิาณ
600	ถุุงในกิารผู้ลิตั้	ซ้ี�งทางทีมิงานยังคงมุ่ิงมัิ�นพัฒนาสู์ตั้ร
ให้่ส์ามิารถุนำาถุุงนมิมิารีไซีเคิลให้่ได้้ในจำานว่นที�มิากิข้ึ้�น
รว่มิถุ้งนำาพลาส์ติั้กิปีระเภทอื�น	ๆ 	มิาส์ร้างปีระโยชน์เพิ�มิเติั้มิ
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	 เกิ้าอี�พลาส์ตั้ิกิรีไซีเคิลนับ้เปี็นตั้ัว่อย่างที�ด้ีให่้
นักิเรียนได้้เห็่นปีระโยชน์ขึ้องกิารรีไซีเคิลพลาส์ติั้กิ
อย่างเป็ีนรูปีธุรรมิ	จากิเดิ้มิที�ถุุงนมิจำานว่นมิห่าศึาล
เคยถูุกิทิ�งเป็ีนขึ้ยะ	ส์ร้างกิลิ�นไม่ิพ้งปีระส์งค์จากินำ�านมิ
ที�บู้ด้ค้างระห่ว่่างรอรถุขึ้ยะมิานำาไปีทำาลาย	เมืิ�อได้้รับ้
กิารจัด้กิารอย่างถูุกิวิ่ธีุ	ส์ามิารถุส์ร้างส์รรค์เป็ีนผู้ลิตั้ภัณฑ์์
ชิ�นให่ม่ิได้้	แส์ด้งให้่เห็่นว่่ากิระบ้ว่นกิารคัด้แยกิขึ้ยะ
ที�มีิปีระสิ์ทธิุภาพ	ส์ามิารถุช่ว่ยให้่ทรัพยากิรได้้กิลับ้มิา
มีิคุณค่าอีกิครั�ง	พร้อมิกัิบ้เป็ีนต้ั้นแบ้บ้นำาร่องให้่กัิบ้
โรงเรียนอื�น	ๆ	หั่นมิาส์นใจและเริ�มิต้ั้นลงมืิอบ้ริห่าร
จัด้กิารขึ้ยะในโรงเรียน	นับ้เป็ีนกิารปีลูกิฝ่ังแนว่คิด้กิาร
ใช้ทรัพยากิรอย่างคุ้มิค่าตั้ามิห่ลักิเศึรษฐกิิจห่มุินเวี่ยน
ให้่กัิบ้เยาว่ชน	ช่ว่ยส์ร้างอนาคตั้ที�ยั�งยืนขึ้องปีระเทศึ
ไทยตั้่อไปี	

	 “ของทุุกอย่่างมีีคุุณคุ่าในตััวมีันเอง	เพีีย่งแคุ่เรา
ใช้้ให้้คุุ้มี	ร้้จัักแย่กให้้เป็็น	และทุ้�งให้้ถู้ก	เก้าอี�รีไซเคุ้ลจัาก
ถูุงนมีนี�เป็็นผลงานของน้อง	ๆ	ทุี�ได้้ช้่วย่กันแย่กขย่ะ
ตัั�งแตั่ตั้นทุาง	โด้ย่ทุางเอสซีจัีได้้ช้่วย่แป็รร้ป็ถูุงนมีให้้
เก้ด้ป็ระโย่ช้น์ส้งสุด้กลับมีาเป็็นเก้าอี�สีสันสวย่งามี	
แข็งแรงทุนทุาน	เพ่ี�อให้้น้อง	ๆ	ใช้้งานและได้้เห็้นว่าขย่ะ
พีลาสต้ักสามีารถูห้มุีนเวีย่นกลับมีาสร้างคุุณคุ่าได้้
และยั่งเป็็นการช่้วย่ลด้ป็ริมีาณขย่ะทีุ�อาจัห้ลุด้รอด้ส่้
ส้�งแวด้ล้อมี”

คุณสลิล พานิชสาส์น
กรรมีการผ้้จััด้การ
บริษััทุ	เอสซีจัี	ไอโคุ	พีอล้เมีอร์	จัำากัด้	
ในธุุรก้จัเคุมี้คุอลส์	เอสซีจัี

	 “นี�คุือการเรีย่นการสอนการจััด้การขย่ะมี้ตั้ให้มี่
จัากทุี�เคุย่ให้้เด้็กเก็บฝาส่งไป็ทุำาขาเทุีย่มี	เก็บขวด้ไป็
บริจัาคุ	แตั่ก็ย่ังไมี่เห้็นภาพี	แตั่ทุางธุุรก้จัเคุมี้คุอลส	์
เอสซีจัี	สามีารถูนำาถูุงนมีโรงเรีย่นทุี�เด้็ก	ๆ	ช้่วย่กัน
ล้างตัาก	ไป็แป็รร้ป็เป็็น	“เก้าอี�พีลาสตั้กรีไซเคุ้ล”	ซ่�ง
ทัุ�งเด็้กและผ้้ป็กคุรองได้้ใช้้งาน	โด้ย่ทุุกคุนจัะได้้เห็้นว่า
ขย่ะทีุ�คุ้ด้ว่าไม่ีมีีคุ่าอย่่างถุูงนมีนั�นสามีารถูกลาย่เป็็น
เก้าอี�นั�งได้้	มีีคุนถูามีว่าพีลาสต้ักทีุ�เห้ลือใช้้สามีารถู
นำามีาทุำาแบบนี � ได้้ด้้วย่ห้รือ	 เราก็บอกว่าทุำาได้้	
และทุำาได้้จัริงด้้วย่”

คุณบุษบา ธนาภรณ์
ผ้้อำานวย่การ	โรงเรีย่นวัด้โขด้ห้้นมี้ตัรภาพีทุี�	42

	 ทุมีีงานธุุรก้จัเคุมีคุ้อลส์	เอสซจีั	ีมีคีุวามีเช้ี�ย่วช้าญในการข้�นรป้็ช้้�นงานพีลาสตัก้ด้้วย่กระบวนการผลต้ัแบบ
ห้มุีนเห้วี�ย่ง	ห้รือ	โรโตัโมีลด้้�ง	พีร้อมีให้้บริการคุรบวงจัรตัั�งแต่ัขั�นตัอนการออกแบบช้้�นงานโด้ย่คุำาน่งถู่งคุวามี
ต้ัองการและวตััถุูป็ระสงค์ุการใช้้งานสน้คุ้า	การออกแบบแม่ีพิีมีพ์ี	(mold)	ให้้เห้มีาะสมีกับช้นด้้ของพีลาสตัก้	
รวมีถู่งการคุ้ด้คุ้นและป็รับป็รุงส้ตัรให้้เห้มีาะสมี	และมีีเจั้าห้น้าทุี�เทุคุน้คุพีร้อมีให้้คุำาป็ร้กษัา
	 สนใจัข้อมี้ลเพีิ�มีเตั้มีสามีารถูตั้ด้ตั่อได้้ทุี�	rotomolding@scg.com
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	 การเลืือกใช้้พลัืงงานสะอาดหมายถึึงการใช้้พลัืงงานท่ี่�ไม่สร้างมลืพิษ

ในกระบวนการผลิืตนั�น	นอกจากจะช่้วยรักษาสิ�งแวดล้ือมแล้ืว	ยังเป็็น

อ่กวิธ่ีในการสร้างมูลืค่่าให้กับที่รัพยากรท่ี่�ม่อยู่แลืะนำามาใช้้ให้เกิดป็ระโยช้น์

สูงสุด	การผลิืตพลัืงงานไฟฟ้าจากแสงอาทิี่ตย์ด้วยโซลืาร์เซลืล์ืเป็็นหนึ�ง

ในวิธ่ีท่ี่�ได้รับค่วามนิยม	ซึ�งในป็ระเที่ศไที่ยม่การใช้้โซลืาร์เซลืล์ืทัี่�งแบบ

ติดตั�งบนพ้�นดิน	ติดตั�งบนหลัืงค่า	แลืะติดตั�งบนผิวนำ�า	ซึ�งธุีรกิจเค่มิค่อลืส์

เอสซ่จ่	ได้ริเริ�มพัฒนานวัตกรรมทุ่ี่นลือยนำ�าสำาหรับติดตั�งแผงโซลืาร์เซลืล์ื

ข้ึ้�นเป็็นรายแรกในป็ระเที่ศไที่ย	โดยติดตั�งท่ี่�บ่อเก็บนำ�าภายในโรงงานขึ้อง

เอสซ่จ่ในป็ี	2561	เป็็นที่่�แรก

โซลาร์์ฟาร์์มลอยน้ำำ�าคร์บวงจร์ พลังงาน้ำทางเลือกท่�ยั�งยืน้ำ
SCG FLOATING SOLAR SOLUTIONS
Integrated floating solar farms: sustainable energy sources

โค่รงการ	STL	สระบุรี	กำาลืังการผลืิต	5	เมกะวัตต์
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	 คุุณพิิสัันติิ์�	เอ้ื้�อื้วิิทยา	Emerging	Businesses	Director
ธุุรกิิจเคุมิิคุอื้ลสั์	เอื้สัซีีจี	กล่่าวถึึงจุุดเริ่่�มต้้นของการิ่
ค่ิดค้ินแล่ะพััฒนาโซล่าร์ิ่ฟาร์ิ่มล่อยนำ�าคิริ่บวงจุริ่ว่า “เอสซีจีุ
เล็่งเห็็นว่า พัลั่งงานทดแทน ห็รืิ่อ Renewable Energy 
ส่งผล่ดีห็ล่ายปริ่ะการิ่ ทั�งเป็นการิ่ผล่่ต้พัลั่งงานใช้้เอง พัร้ิ่อม
กับช่้วยล่ดปร่ิ่มาณคิาร์ิ่บอนไดออกไซด์ในชั้�นบริ่ริ่ยากาศ
ปริ่ะกอบกับเห็็นโอกาสของพืั�นที�ผ่วนำ�าว่างเปล่่าซึ�งไม่ได้
นำาไปใช้้ปริ่ะโยช้น์ เอสซีจุจึีุงนำาคิวามเชี้�ยวช้าญทั�งด้าน 
วัสดุพัล่าสต่้ก แล่ะการิ่ออกแบบมาพััฒนาร่ิ่วมกับค่่ิธุุริ่ก่จุ
จุนเก่ดเป็นโซล่าริ่์ฟาริ่์มล่อยนำ�าแบบคิริ่บวงจุริ่ ซึ�งเป็น
นวัต้กริ่ริ่มการิ่ออกแบบเฉพัาะของเอสซีจีุที�ได้รัิ่บการิ่จุด
ส่ทธุ่บัต้ริ่เริ่ียบริ่้อยแล่้ว”

คุุณสมบััติิพิิเศษของทุุ่�นลอยนำ��จ�กก�รใช้้วััสดุุและ
ก�รออกแบับัทุ่่�เป็็นเอกลักษณ์

 ห็ลั่กการิ่ทำางานของโซล่าร์ิ่ฟาร์ิ่มล่อยนำ�า คืิอ การิ่ต่้ดตั้�ง
ทุ่นพัล่าสต่้กบนพืั�นที�ผ่วนำ�าเพืั�อเป็นฐานให้็กับแผงโซล่าร์ิ่-
เซล่ล์่ จึุงต้้องการิ่ทุ่นที�มีคิวามคิงทนแข็งแริ่ง มีแริ่งล่อยตั้วดี

แล่ะมีคิวามเป็นม่ต้ริ่ต่้อส่�งแวดล้่อม ซึ�งทั�งห็มดสามาริ่ถึ
ต้อบโจุทย์ได้ด้วยการิ่ใส่ใจุล่งริ่ายล่ะเอียดการิ่ออกแบบ
ตั้วทุ่นล่อยนำ�า แล่ะการิ่เลื่อกใช้้เม็ดพัล่าสต่้กที�ปรัิ่บปรุิ่งส่ต้ริ่
ให้็เห็มาะสม ซึ�งทางเอสซีจีุได้พััฒนาส่ต้ริ่เม็ดพัล่าสต่้ก
HDPE ที�ให้็คิวามแข็งแริ่ง ทนทานต่้อการิ่ใช้้งานกล่างแจุ้ง
ภายใต้้รัิ่งสีอัล่ต้ร้ิ่าไวโอเล็่ต้จุากแสงแดดจัุดต้ล่อดทั�งวัน
มีอายุการิ่ใช้้งานยาวนานกว่า 25 ปี แล่ะสามาริ่ถึนำากลั่บมา
รีิ่ไซเค่ิล่ได้ อีกทั�งมีคุิณลั่กษณะเป็น Food Grade ปล่อดภัย
ต้่อริ่ะบบน่เวศใต้้นำ�า
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 ริ่ะบบทุ่นล่อยนำ�าของเอสซีจุีออกแบบให็้มีพัื�นที�เปิด
ริ่ะห็ว่างทุ่นมากกว่า 30% ส่�งมีชี้ว่ต้ใต้้นำ�าจึุงสามาริ่ถึรัิ่บแสง
ธุริ่ริ่มช้าต้่ได้อย่างเพัียงพัอ แล่ะต้ัวทุ่นล่อยนำ�าเองก็
ทำาห็น้าที�เห็มือนริ่่มกำาบังช้่วยล่ดการิ่ริ่ะเห็ยของนำ�า 
ส่วนคิวามเย็นของนำ�าจุะทำาให้็เก่ด Cooling Effect ช่้วยเพ่ั�ม
ปริ่ะส่ทธุ่ภาพัให้็กับการิ่ผล่่ต้ไฟฟ้าของริ่ะบบโซล่าร์ิ่แบบ
ล่อยนำ�าได้ 

 สำาห็ริ่ับต้ัวทุ่นล่อยนำ�าจุะแบ่งออกเป็นสองส่วนห็ล่ัก 
ส่วนแริ่ก คืิอ Solar Stand สำาห็รัิ่บยึดกับแผงโซล่าร์ิ่เซล่ล์่ 
ได้รัิ่บการิ่ออกแบบให้็สามาริ่ถึต่้ดตั้�งแผงโซล่าร์ิ่เซล่ล์่ได้
ห็ล่ากห็ล่ายปริ่ะเภท สามาริ่ถึริ่องรัิ่บนำ�าห็นักของแผงโซล่าร์ิ่
เซล่ล่์ริุ่่นให็ม่ที�มีการิ่พััฒนาขนาดแผ่นให็ญ่ขึ�นได้ แล่ะ
สามาริ่ถึปรัิ่บมุมองศาได้ต้ามพืั�นที�เพืั�อปริ่ะส่ทธุ่ภาพัการิ่รัิ่บ
แสงแดดส่งสุด ส่วนที�สอง คืิอ ทุ่นทางเด่น ซึ�งคิำานึงถึึงคิวาม
ปล่อดภัยสำาห็รัิ่บว่ศวกริ่ห็รืิ่อผ้่ใช้้งานที�ต้้องเด่นปฎ่ิบัต่้งาน 
ต้ริ่วจุสอบ ห็รืิ่อทำาคิวามสะอาดแผงโซล่าร์ิ่เซล่ล์่ จึุงออกแบบ
ทุ่นทางเด่นให็้มีแริ่งล่อยต้ัวเห็นือผ่วนำ�ามากกว่าทุ่นใน
ท้องต้ล่าดทั�วไป ทำาให้็สามาริ่ถึรัิ่บนำ�าห็นักได้มากถึึง 200 
ก่โล่กรัิ่มต่้อต้าริ่างเมต้ริ่ ผ้่ปฎ่ิบัต่้งานสามาริ่ถึยืนแล่ะเด่นได้
อย่างมั�นคิง ที�สำาคัิญคืิอ ช่้วยป้องกันปัญห็าทุ่นจุมนำ�าแล่ะ
ไม่มั�นคิงในเวล่าเด่นห็รืิ่อปฏ่ิบัต่้งาน ซึ�งว่ศวกริ่ห็รืิ่อผ้่ใช้้งาน
อาจุเก่ดอันต้ริ่ายได้

 นอกจุากนี�ทีมงานยังพััฒนาริ่ะบบยึดตั้วทุ่นแบบพ่ัเศษ
ที�แข็งแริ่ง ทนทานต่้อแริ่งดึงส่ง แล่ะคิำานวณการิ่ออกแบบ
ยึดโยงทุ่นล่อยนำ�าทั�งห็มด (Mooring and Anchoring) 
ให้็เข้ากับพืั�นที�แห็ล่่งนำ�าแต่้ล่ะแห่็ง ซึ�งมีทั�งแบบสมอ แล่ะ
แบบยึดโยงกับช้ายฝัั่�ง เพืั�อให้็ทนทานต่้อสภาพัแวดล้่อม
ที�แปริ่ปริ่วน ริ่วมถึึงคิลื่�นล่มต่้าง ๆ  ได้อย่างเห็มาะสมที�สุด

 จุุดเด่นสำาคัิญอีกปริ่ะการิ่ของโซล่าร์ิ่ฟาร์ิ่มล่อยนำ�ารุ่ิ่น
ล่่าสุดของเอสซีจุี นอกจุากออกแบบให็้ปริ่ะกอบง่าย 
เพืั�อปริ่ะห็ยัดเวล่าต่้ดตั้�งแล้่ว ยังสามาริ่ถึเลื่อกปริ่ะกอบได้
ห็ล่ายร่ิ่ปแบบต้ามคิวามต้้องการิ่ของผ้่ใช้้งาน ตั้�งแต่้แบบ
แผงโซล่าริ่์ 1 แถึวต้่อ 1 ทางเด่น (one in a row), 
แบบแผงโซล่าริ่์ 2 แถึวต้่อ 1 ทางเด่น (two in a row), 
แล่ะแบบแผงโซล่าร์ิ่ 4 แถึวต่้อ 1 ทางเด่น (four in a row)
ซึ�งริ่่ปแบบของการิ่ต้่ดต้ั�งขึ�นอย่่กับคิวามต้้องการิ่ของผ่้
ใช้้งาน ซึ�งห็ากใช้้แบบจุำานวนแถึวแผงโซล่าริ่์มากก็จุะ
ช้่วยปริ่ะห็ยัดพัื�นที�ต้่ดต้ั�ง
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	 บริิการิที่่�คริบวงจริของ	SCG	
Floating	Solar	Solutions	เริิ�มต้้น
ต้้�งแต่้การิให้้คำาปรึิกษาเร่ิ�องความ
เป็นไปได้้ของโคริงการิ	การิออกแบบ
ริูปแบบโซลาริ์ฟาริ์มลอยนำ �าที่่ �
เห้มาะสมก้บแห้ล่งนำ�าที่่�ม่อยู่	การิ
ออกแบบเชิิงวิศวกริริม	การิจ้ด้ห้า
สินค้าและต้ิด้ต้้�งแบบคริบวงจริ
การิยึด้โยงอย่างม่มาต้ริฐานและ
ปลอด้ภั้ยสูง	ริวมถึึงการิบริิห้าริ
จ้ด้การิชิ่วงด้ำาเนินงานและการิ
บำาริุงริ้กษา	โด้ยริะยะเวลาคืนทีุ่น
อยู่ที่่�ปริะมาณ	5-8	ปีขึ�นอยู่ก้บ
ขนาด้ของโซลาร์ิฟาร์ิมลอยนำ�าและ
ปริิมาณการิใชิ้ ไฟฟ้า	

ผูู้้สนใจสามาริถึสอบถึาม
ข้อมูลเพิ่่�มเต้ิมได้้ที่่�	
solarenergy@scg.com

2561
• ธุริกิจเคมิคอลส์	เอสซ่จ่	ริะยอง
• ฐานที่้พิ่เริือส้ต้ห้่บ	ชิลบุริ่
•	SERIS	ปริะเที่ศสิงคโปริ์		
•	เอสซ่จ่	สำาน้กงานให้ญ่่	กริุงเที่พิ่ฯ
•	ว้ด้ศริ่แสงธริริม	อุบลริาชิธาน่	

2562
•	โคริงการิ	TCP2	ปริาจ่นบุริ่
•	โคริงการิ	SSI	สริะบุริ่
•	โคริงการิ	SENA	อยุธยา
•	เห้มืองแม่ที่าน	ลำาปาง	

2563
•	โคริงการิ	STS	นคริศริ่ธริริมริาชิ
•	โคริงการิ	STL	สริะบุริ่
• โคริงการิ	มุกด้าห้าริ
•	นิคมอุต้สาห้กริริมอมต้ะซิต้่�	ชิลบุริ่

โซล�ร์ฟ�ร์มลอยนำ�� คุวั�มยั�งยืนเพิ่�อธุุรกิจและสิ�งแวัดุล้อม

 คุิณพ่ัสันต่้�ได้แนะนำาถึึงการิ่เลื่อกใช้้โซล่าร์ิ่ฟาร์ิ่มล่อยนำ�าเป็นแห็ล่่งพัลั่งงาน
ว่า “สำาห็รัิ่บผ้่ที�มีแห็ล่่งนำ�าอย่่แล้่ว ไม่ว่าจุะเป็นบ่อเก็บนำ�าในโริ่งงานอุต้สาห็กริ่ริ่ม
พืั�นที�แห็ล่่งนำ�าขนาดให็ญ่อื�น ๆ เช่้น ทะเล่สาบ ห็รืิ่อเขื�อนผล่่ต้กริ่ะแสไฟฟ้า 
พืั�นที�ว่างของท่านสามาริ่ถึสร้ิ่างม่ล่ค่ิาด้วยการิ่ผล่่ต้กริ่ะแสไฟฟ้าจุากโซล่าร์ิ่
ฟาร์ิ่มล่อยนำ�า สำาห็รัิ่บนำากลั่บมาใช้้งานภายในโริ่งงานห็รืิ่อองค์ิกริ่ ทั�งห็มด
นี�ก็เพืั�อคิวามยั�งยืนของธุุริ่ก่จุแล่ะเป็นการิ่ช่้วยกันสนับสนุนการิ่ใช้้ทรัิ่พัยากริ่
ธุริ่ริ่มช้าต้่ให็้เก่ดปริ่ะโยช้น์ส่งสุดอีกด้วย”

SCG Floating Solar Solutions
ต้ิด้ต้้�งและให้้บริิการิคิด้เป็นกำาล้งผู้ลิต้ริวม	14.6	เมกะว้ต้ต้์	ณ	เด้ือนม่นาคม	2563
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	 จากโครงการสามพรานโมเดล	ซึ่่�งเป็็นโมเดลธุุรกิจเก้�อกูลสังคม

เพ่�อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน	จ.นครป็ฐม	ท่ี่�เริ�มต้น

เฟสแรกด้วยการส่งต่อผลิตภััณฑ์์เกษตรถึ่งผู้บริโภัคชาวกรุงเที่พฯ	

ที่่�ร้าน	Patom	Organic	Living	คาเฟ่เรือนกระจกใจกลางสุขุมวิที่

เป็็นเวลาหลายปี็	มาวันน่�	กลุ่มเกษตรกรชาวสามพรานพร้อมเปิ็ดบ้าน

ของพวกเขาเพ่�อต้อนรับทีุ่กคนเข้าสู่พ่�นที่่�เกษตรแห่งความยั�งย้น	ที่่�	

Patom	Organic	Farm	อ.สามพราน	จ.นครป็ฐม

ฟาร์์มออร์์แกนิิกจากใจเกษตร์กร์สู่่�ใจผู้่�บร์ิโภค
PATOM ORGANIC FARM
DELIVERING FARMERS’ LABOR OF LOVE TO CONSUMERS
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	 Patom	Organic	Farm	หน่ึ่�งในึ่โซนึ่ของ	“สวนสามพราน”
ที่่�เราคุ้้�นึ่เคุ้ยชื่่�อกัันึ่มานึ่านึ่	จากัคุ้วามตั้ั�งใจของที่ายาที่
ร้�นึ่ท่ี่�	3	ท่ี่�ตั้�องกัารสร�างโมเดลธุ้รกิัจบนึ่พ่ื้�นึ่ฐานึ่ของคุ้วาม
เป็็นึ่ธุรรม	ด�วยกัารเป็็นึ่ส่�อกัลางเช่ื่�อมโยงสินึ่คุ้�าออร์แกันิึ่กั
จากัผู้้�ผู้ลิตั้ส้�ผู้้�บริโภคุ้โดยตั้รง	พ่ื้�นึ่ท่ี่�แห�งน่ึ่�จ่งเป็็นึ่ทัี่�งฐานึ่
กัารเร่ยนึ่ร้�วิถ่ีออร์แกันิึ่กั	และเป็็นึ่คุ้าเฟ่่เพ่ื้�อสร�างวิถ่ีช่ื่วิตั้
ที่่�สมด้ลกัับธุรรมชื่าตั้ิ

	 คุ้วามรักัจากั	Patom	Organic	Farm	ไม�เพ่ื้ยงแตั้�ส�งมอบ
กัารด้แลส้ขภาพื้ของผู้้�บริโภคุ้ผู้�านึ่ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ออร์แกันิึ่กั

สดใหม�เที่�านัึ่�นึ่	แตั้�ยังส�งคุ้วามรักักัลับคุ่้นึ่ให�แกั�โลกัของเรา
ด�วยกัารใชื่�หลักัเศรษฐกิัจหม้นึ่เว่ยนึ่เข�าร�วมกัับท้ี่กักัระบวนึ่-
กัารในึ่โซนึ่ร�านึ่อาหารอันึ่ป็ระกัอบด�วย	ห�องอาหารอินึ่จันึ่	
ให�บริกัารอาหารไที่ยที่่�อย้�คุ้้�กัับสวนึ่สามพื้รานึ่มากักัว�า
50	ปี็,	ห�องอาหารริมนึ่ำ�า	ให�บริกัารอาหารไที่ย	และอาหารย้โรป็
สไตั้ล์	Tapas	และ	Patom	Organic	Café	คุ้าเฟ่่ออร์แกันิึ่กั
นัึ่�งสบายที่�ามกัลางพ่ื้�นึ่ท่ี่�ธุรรมชื่าติั้	จากัสาขาแรกัท่ี่�ที่องหล�อ
ถ่ีงสาขาสองท่ี่�สามพื้รานึ่		ซ่�งสะที่�อนึ่ไลฟ์่สไตั้ล์ของคุ้นึ่ร้�นึ่ใหม�
ได�เป็็นึ่อย�างด่

จากสวนสามพราน ส่�ฟาร์มออร์แกนิกของทุุกคน
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	 คุ้าเฟ่่หน่ึ่�งเด่ยวในึ่สวนึ่สามพื้รานึ่	ยังคุ้งรักัษาคุ้อนึ่เซ็ป็ต์ั้
สถีาปั็ตั้ยกัรรมยั�งย่นึ่ตั้�อเน่ึ่�องมาจากัสาขาเดิม	พื้ร�อมกัับ
ขยายขนึ่าดข่�นึ่ด�วยกัารสร�างสรรค์ุ้คุ้าเฟ่่แห�งน่ึ่�ให�เป็็นึ่เร่อนึ่
กัระจกัแบบ	360	องศา	มอบบรรยากัาศสดช่ื่�นึ่ให�กัับคุ้นึ่นัึ่�ง
คุ้าเฟ่่ด�านึ่ในึ่	เชื่�นึ่เด่ยวกัับคุ้าเฟ่่เองก็ัชื่�วยสร�างส่สันึ่ให�กัับ

พ่ื้�นึ่ท่ี่�ส่เข่ยวโดยรอบ	หลักัเศรษฐกิัจหม้นึ่เว่ยนึ่สะที่�อนึ่ให�
เห็นึ่เป็็นึ่ร้ป็ธุรรมผู้�านึ่เฟ่อร์นิึ่เจอร์ภายในึ่ร�านึ่	ท่ี่�นึ่ำาเอาไม�
ล�มจากัในึ่สวนึ่มาเป็็นึ่วัสด้หลักั	นัึ่บเป็็นึ่กัารใชื่�งานึ่ที่รัพื้ยากัร
ธุรรมชื่าตั้ิอย�างคุ้้�มคุ้�า	พื้ร�อมกัับเป็็นึ่กัารเพื้ิ�มม้ลคุ้�าได�
อ่กัด�วย

Patom Organic Cafe
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	 ล่กัลงไป็ถ่ีงกัารจัดกัารหลังร�านึ่	ท่ี่�น่ึ่�เนึ่�นึ่กัารใชื่�ป็ระโยชื่น์ึ่
จากัท้ี่กัส�วนึ่ของผู้ลผู้ลิตั้ให�ได�มากัท่ี่�ส้ด	วัตั้ถ้ีดิบหลักัในึ่
กัารป็ระกัอบอาหารใชื่�วัตั้ถ้ีดิบออร์แกันิึ่กัท่ี่�ได�รับกัารรับรอง
มาตั้รฐานึ่เกัษตั้รอินึ่ที่ร่ย ์ 	 IFOAM-EU-Canada	
ส�งตั้รงจากัป็ฐมออร์แกันึ่ิกัฟ่าร์ม	 และเกัษตั้รกัร	
ในึ่เคุ้ร่อข�ายสามพื้รานึ่โมเดล	ทัี่�ง	16	กัล้�ม	180	คุ้รอบคุ้รัว		
นึ่อกัจากัเร่�องคุ้วามสดใหม�และป็ลอดภัยแล�ว	ยังเป็็นึ่กัาร
ชื่�วยลดกัารใชื่�พื้ลังงานึ่ในึ่กัารขนึ่ส�งวัตั้ถี้ดิบอ่กัด�วย	

	 ส�วนึ่ของกัารเสิร์ฟ่จะลดกัารใชื่�ขวดและหลอดพื้ลาสติั้กั
แบบคุ้รั�งเด่ยวทิี่�ง	ที่ดแที่นึ่ด�วยวัสด้ท่ี่�สามารถีนึ่ำากัลับมา
ใชื่�ใหม�	(reuse)	ได�	เสร็จสิ�นึ่จากัม่�ออาหาร	ขยะเศษอาหาร
จากัท้ี่กัห�องอาหารและคุ้าเฟ่่	จะถ้ีกันึ่ำาไป็ร่ไซเคิุ้ลเป็็นึ่ป้็�ยหมักั
ส�วนึ่นึ่ำ�ามันึ่ท่ี่�ผู้�านึ่กัารป็ร้งอาหารเร่ยบร�อยแล�วจะถ้ีกันึ่ำาไป็
แป็รร้ป็กัลายเป็็นึ่ไบโอด่เซล	สำาหรับใชื่�งานึ่ภายในึ่ฟ่าร์ม
หม้นึ่เว่ยนึ่กัันึ่ไป็เป็็นึ่วัฎจักัร

	 Patom	Organic	Farm	จ่งเป็็นึ่ตั้ัวอย�างที่่�ด่ของกัาร
วางแผู้นึ่กัารจัดกัารที่รัพื้ยากัรอย�างคุ้้�มคุ้�าตัั้�งแตั้�ตั้�นึ่ที่าง
ท่ี่�เกัษตั้รกัรผู้้�ผู้ลิตั้	ไป็จนึ่ถ่ีงป็ลายที่างผู้้�บริโภคุ้	แล�วเว่ยนึ่
เอาขยะท่ี่�เหล่อใชื่�กัลับมาสร�างป็ระโยชื่น์ึ่ให�กัับเกัษตั้รกัร
อ่กัคุ้รั�งหนึ่่�ง	โมเดลตั้�นึ่แบบนึ่่�จะป็ระสบคุ้วามสำาเร็จได�
ตั้�องอาศัยคุ้วามเข�าใจของผู้้�คุ้นึ่ทัี่�งวงจร	น่ึ่�จ่งนัึ่บเป็็นึ่กัาร
แสดงให�เห็นึ่ว�า	เศรษฐกิัจหม้นึ่เว่ยนึ่เกิัดข่�นึ่ได�จริงหากั
ม่กัารป็ระย้กัต์ั้องค์ุ้คุ้วามร้�ให�เข�ากัับร้ป็แบบธุ้รกิัจ	และ
สามารถีเตั้ิบโตั้ตั้�อไป็ได�อย�างยั�งย่นึ่อ่กัด�วย

Patom Organic Farm

21 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ริมแม่น�้ำท่ำจีน 
อ.สำมพรำน จ.นครปฐม
โทร. 0-3432-2588-93
www.facebook.com/patom.organics/
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เอสซีีจีี ชวนผู้้�ประกอบการยุุคดิิจิีทััลเตรียุมความพร�อม
ปรับกลยุุทัธ์์ธุ์รกิจีในงาน “SCG Chemicals Digest 2020”

	 ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี	จัดงานสั์มิมินา	SCG	Chemicals
Digest	ครั�งทีี่�	1	ประจำาปี	2563	ในหััวข้้อ	“ปรับกิลยุุที่ธ์ุ	ทัี่นยุุค
Digital”	เพ่ื่�อเปิดมุิมิมิองให้ัแก่ิผู้้้ประกิอบกิารกิลุ่มิอุตส์าหั-
กิรรมิพื่ลาส์ติกิเห็ันโอกิาส์กิารนำาเที่คโนโลยีุดิจิทัี่ลมิาใช้้
ปรับกิลยุุที่ธ์ุข้องธุุรกิิจในเชิ้งรุกิมิากิยิุ�งข้้�น	รวมิถ้ึงนำามิาช่้วยุ
เพิื่�มิประสิ์ที่ธิุภาพื่ในกิารที่ำางานและกิารแข่้งขั้นในยุุคทีี่�
กิารเปลี�ยุนแปลงเกิิดข้้�นเร็วและมีิ	impact	ส้์งมิากิ	โดยุได้รับ
เกีิยุรติจากิผู้้้เชี้�ยุวช้าญด้านดิจิทัี่ลในส์ายุกิารเงินกิารธุนาคาร
คุุณอรพงศ์์ เทีียนเงิน Chief Executive Officer บริษััที 
ดิิจิิทีัล เวนเจิอร์ส จิำ�กััดิ	เป็นวิที่ยุากิร

	 คุณอรพื่งศ์์	เทีี่ยุนเงิน	ได้ให้ันิยุามิข้อง	Disruption	ว่าเป็น
กิารเปลี�ยุนแปลงที่ี�ที่ำาใหั้ส์ภาพื่กิารเป็นอยุ้่	ณ	ปัจจุบัน
ไม่ิส์ามิารถึคงอยุ่้ต่อไปได้	จากิกิารเปลี�ยุนแปลงที่างเที่คโนโลยีุ
ที่ี�เกิิดข้้�นอยุ่างรวดเร็วมิากิและเกิิดข้้�นอยุ่างต่อเน่�อง	
Digital	Disruption	จ้งก่ิอให้ัเกิิดความิเปลี�ยุนแปลงกัิบ
ธุุรกิิจต่าง	ๆ	แที่บจะทุี่กิอุตส์าหักิรรมิทัี่�วโลกิ	ดังนั�นธุุรกิิจ
ทีี่�ต้องกิารอยุ่้รอดต้องเปลี�ยุนกิระบวนกิารคิด	ควรต้องมิอง
ว่าตัวเองเป็น	Tech	Company	ค่อ	เอาเที่คโนโลยีุมิานำา
ธุุรกิิจ	และให้ัตัวสิ์นค้าหัร่อบริกิารเป็นสิ์�งทีี่�มิาส์นับส์นุน
เที่คโนโลยุีเหัล่านั�นแที่น

SCG ENCOURAGES STRATEGY SHIFTS FOR THE DIGITAL ERA 
IN “SCG CHEMICALS DIGEST 2020”
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	 ส์ำาหัรับเที่คโนโลยีุทีี่�น่าจับตามิองในปี	2020	นี�	ได้แก่ิ	
1)	Distributed	Ledger	หัร่อกิารที่ี�ข้้อมิ้ลจะควบคุมิ
โดยุเจ้าข้องข้้อมิ้ลแที่นผู้้้ใหั้บริกิารเช้่นในปัจจุบัน	2)	
Tokenization	หัร่อ	กิารทีี่�วัตถุึส์ามิารถึมีิตัวตนและม้ิลค่า
ในโลกิดิจิทัี่ล	3)	5G	ซ้ี�งเข้้ามิาในประเที่ศ์ไที่ยุแล้วในปีนี�
และเที่คโนโลยุีเซีนเซีอร์	4)	AI	หัร่อปัญญาประดิษฐ์์
คุณอรพื่งศ์์	เทีี่ยุนเงิน	ได้กิล่าวส์รุปว่า	ธุุรกิิจควรเตรียุมิพื่ร้อมิ
ปรับ	Business	Model	ใหัม่ิ	ๆ 	ในกิารส์ร้างม้ิลค่าให้ัแก่ิล้กิค้า	
เตรียุมิรับม่ิอค่้แข่้งกิลุ่มิใหัม่ิ	ๆ 	ทีี่�จะมิาแข่้งขั้นด้วยุนวัตกิรรมิ

ปรับกิระบวนกิารที่ำางานเป็นแบบ	Autonomous	ลดกิารใช้้
แรงงานคน	และพัื่ฒนาทัี่กิษะใหัม่ิ	ๆ 	ให้ักัิบบุคลากิร	รวมิถ้ึง
ต้องศ้์กิษาแนวคิดและความิต้องกิารข้องคนรุ่นใหัม่ิทีี่�จะมิา
เป็นล้กิค้า	เช่้น	เร่�องความิเป็นมิิตรต่อสิ์�งแวดล้อมิซ้ี�งเป็น
หััวข้้อที่ี�คนรุ่นใหัมิ่ใหั้ความิส์ำาคัญ	เป็นต้น	

	 โดยุงานนี�ยัุงได้รับเกีิยุรติจากิผู้ศ์.	ดร.	ธุนวรรธุน์	พื่ลวิชั้ยุ
อธิุกิารบดี	มิหัาวิที่ยุาลัยุหัอกิารค้าไที่ยุ	และ	ดร.	อมิรเที่พื่
จาวะลา	ผู้้้ช่้วยุกิรรมิกิารผู้้้จัดกิารใหัญ่	ผู้้้บริหัารส์ำานักิวิจัยุ	
ธุนาคาร	ซีีไอเอ็มิบี	ไที่ยุ	จำากิัด	(มิหัาช้น)	มิาร่วมิแลกิ
เปลี �ยุนมิุมิมิองในช้่วงเส์วนา	 “แนวโน้มิเศ์รษฐ์กิิจ
ไที่ยุและเศ์รษฐ์กิิจโลกิช้่วงคร้ �งหัลังข้องปี	 2563”	
โดยุมีิคุณณรงค์เวที่ย์ุ	วจนพื่านิช้	ผู้้้อำานวยุกิารฝ่่ายุ	B2B
Business	บริษัที่	เอส์ซีีจี	ซิีเมินต์-ผู้ลิตภัณฑ์์ก่ิอส์ร้าง	จำากัิด
ให้ัเกีิยุรติเป็นผู้้้ดำาเนินรายุกิาร	และปิดท้ี่ายุช่้วงสั์มิมินา
ด้วยุ	“แนวโน้มิธุุรกิิจปิโตรเคมีิช่้วงคร้�งหัลังข้องปี	2563”	
โดยุคุณกิิตติพื่งษ์	ส์านโอฬาร	Demand	Management	
Manager	ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์	เอส์ซีีจี
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 The outbreak of COVID-19, which emerged early this year, has brought 
social activities in almost every country to a screeching halt and completely
changed how we live, with Thai people having been in lockdown since March.
This major crisis has brought about a spate of challenges, both for individuals
whose way of life has been affected and for businesses. As it stands, it will take
not only empathy but also the collaboration of all sectors to overcome this trial.

 In this issue of All Around Plastics, we present the innovations that SCG
has co-developed in order to enable medical professionals to combat the 
COVID-19 crisis safely and promptly. We also focus on environmental problems,
which are global issues that can be reversed only with a clear understanding,
unity, and the cooperation of all sectors. Featured in this issue are examples
of environment management initiatives that you can learn from and apply to
your situations, including the PPP Plastics Project – a national-level waste 
management partnership that seeks to develop a pilot circular economy 
model in Rayong; a collaborative project between SCG and BDMS that 
transforms used hemodialysis gallons into plant pots; and the recycle of school
milk pouches into plastic chairs project to show students in a tangible way 
how resources can be kept in circulation.

 This issue also includes an interview with Mayuree Paklamjeak, an advisor
at the Plastics Institute of Thailand, who shared with us in-depth information
about how plastic packaging is used and how it is actually eco-friendly. 
Let’s dive into these pages and explore how the principles of the circular 
economy can be applied to the plastic industry for a better world with us.

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

development in its business, and in recent years, the circular

economy has emerged as a model that can help foster 

economic, social, and environmental sustainability. Therefore,

this concept has been applied to SCG’s business operations

and used as the basis for SCG Circular Way, which promotes

resource maximization at every stage of a product’s life,

from development, production and consumption to collection

back to reuse as raw material, to create a closed-loop system.

Today, SCG is working with all sectors to drive the principles

of circular economy in communities, to develop tangible 

solutions to plastic waste problems, and to eventually 

scale up the initiative to the national level.

RAYONG MODEL
COLLABORATION FOR SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT
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 Forging a path towards sustainable and systematic
plastic waste management on the national level 
requires the cooperation of government agencies, 
private businesses, and civil societies. PPP Plastics 
(Public Private Partnership for Plastic and Waste 
Management) was created to decrease at least 
50% of marine plastic waste in Thailand by 2027. 
As a co-founder, Chemicals Business, SCG has 

contributed to the development of the 2018-2030 
Roadmap for Plastic Waste Management by the 
Department of Pollution Control under the Ministry of
Natural Resources and the Environment, which 
aims to reduce the consumption of single-use 
plastics and increase the reuse of plastic waste to
100% by 2027.

Introducing PPP Plastics and Rayong Model 

 These goals have ultimately led to the development
of a master plan for plastic waste reduction through 
the circular economy, which consists of four major 
components, namely the development of integrated 
waste segregation infrastructure and systems; the 
promotion of recycling and upcycling businesses to
add value to plastic waste; the involvement of the

plastic industry, brand owners, and retailers in
waste management, and the promotion of responsible
consumer behavior and at-source waste sorting. To 
make the recovery of useful resources as advocated
in the circular economy possible, all these components
must be developed altogether. 

1. Integrated waste 
collection & segregation 

infrastructure and systems 
development

2. Recycling & upcycling 
business development to 

create market demand and 
add value to plastic waste

Reduce at least 50% of Thailand 
plastic marine debris by 2027

3. Responsible plastic 
industry, brand owners and 
retailers to manage plastics 

waste at source

4. Responsible
consumers behavior for 
at-source waste sorting

Source: Master plan of collaboration for effective plastic waste reduction through the circular economy by PPP Plastics
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 The master plan serves as guidance for all parties
involved. PPP Plastics began with the development 
of Rayong Model – a provincial- and community-level
circular economy model that has been applied to 
areas under 18 local administrative organizations 
and Rayong’s provincial administration organization 
since December 2018 and is set to be implemented 
across Rayong by 2022.

 The major reason Rayong has been chosen to 
pilot this waste management model is because of 
its unmatched readiness. Not only does Rayong have 

a strong network of leaders and communities, but it is
also a province in the Eastern Economic Corridor (EEC)
that is equipped with the infrastructure for efficient 
waste management, such as integrated solid waste
disposal centers, composting facilities, recycling 
facilities, with a waste-to-energy plant being 
constructed. In addition, its coastal location means 
that it has a high risk of releasing plastic waste into
the ocean.
 
 The primary focus of Rayong Model is raising 
awareness of the value of resources among local

Solving marine debris problems with Rayong Model
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people by educating them about different waste
types in their daily life, which are organic, recyclable,
general, and hazardous waste. They are also taught
how to distinguish different types of plastics, which 
enables them to sort waste correctly, as well as 
how to prepare their waste for sale. Waste that has 
been cleaned, dried, and sorted correctly fetches
a high price, and even higher if it is sorted further by 

plastic type, such as PE and PP, and by color. This 
model has enabled local communities to generate
more income. For instance, Rayong Ban Eau 
Arthon Community (Wang Wa) has been able to 
expand its recyclable waste bank and earn over 
10,000 THB per month. In addition, well-sorted waste
helps maximize recycling efficiency and save 
waste disposal costs.
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 Consistent progress tracking, coupled with the 
cooperation from every party involved, the project
started to bear fruit quickly. In 2019, the participating
communities successfully collected about 300 tons 
of cleaned and sorted plastic bags and plastic 
packaging films for further recycling. In the second 
phase of Rayong Model, PPP Plastics and local 

administrative offices aim to expand the initiative 
to more locations and replicate this success 
elsewhere by developing models for schools, 
hotels, and department stores. Their targets are to 
eliminate all plastic waste from landfills in Rayong 
by 2022 and ensure that all refuse is disposed of 
properly across the province.
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 In addition to Rayong Model, which demonstrates
how circular economy principles can be applied to
communities in other provinces, Bangkok Metropolitan
Administration has collaborated with seven leading 
organizations in Khlong Toei District to launch a 
similar project in an urban context named “Khlong 
Toei Model.” This initiative seeks to study the amount
and types of waste generated locally as well as 
the current waste management system in order to 
develop targeted models for specific groups, such 
as hotels, department stores, and offices, which
they hope will be adopted and subsequently 
scaled up to other locations.

 PPP Plastics has also been working with various 
sectors to launch other plastic waste management 
projects. An example is a collaboration with the 
Plastics Institute of Thailand and Chulalongkorn 
University to create a material flow analysis 

database to show data of production and 
consumption of plastic products as well as 
the management of plastic waste, recycling 
volume, and the amount of plastics leaked into 
the environment and the sea. In addition, PPP 
Plastics has been collaborating with members in 
its network to push for integrated plastic carrier 
bag and plastic film packaging management and 
advocate the use of plastic carrier bags that are 
thicker than 36 microns, which can be use multiple 
times before they are recycled. PPP Plastics is also 
working on a project named “Plastic Bag Circulation
Drop Point” in collaboration with modern trade 
businesses, department stores, gas stations, and 
other locations to set up drop points for clean plastic
carrier bags and plastic film packaging, so that they
can be recycled and the “make-use-return” management
cycle can be completed.

Other activities of PPP Plastics
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 As the key to economic and environmental 
sustainability, the circular economy is a set of principles
that everyone should be aware of, understand, as 
well as apply to their own work and daily life. As 
manufacturers, entrepreneurs and brand owners 
need to see how their products are utilized by end-
users and how their products can be recycled or 
made use of at the end of their lifetime to achieve 
sustainability. This is a challenge that business 

owners can tackle through packaging design, 
material selection, and the use of innovation along 
with fostering public awareness of proper plastic use.
On the other hand, consumers can do their part by
sorting waste correctly and passing on that knowledge
to people around them, which will help expand the
practice and contribute to successful waste 
management on the national level.

The circular economy concerns everyone.
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 PPP Plastics is a project that addresses 
circularity in a tangible way. SCG has joined 
the project as a co-founder, and I have the 
opportunity of working with the project right 
from the beginning. We have built a network of 
relevant government agencies, businesses, and 
other players in supply chains, from plastic resin 
producers, plastic processors, manufacturers, 
brand owners who use plastic packaging, to 
department stores and convenient stores. The 
network also includes other plastic-related or-
ganizations, such as the Plastic Industry Club 
under the Federation of Thai Industries, the Thai 
Plastic Industries Association, and the Plastics 
Institute of Thailand, as well as domestic and 
overseas civil societies. The goal of the net-
work is to jointly develop prototype systems 
and projects for the government and business 
sectors adopt in order to reduce plastic marine 
debris in Thailand and maximize plastic waste 
reuse.

 The main challenge of this project is to change
the habit of people in society and encourage them
to sort waste at source. To do this successfully, 
we will have to foster awareness of the importance
of waste sorting among all stakeholders, including
relevant government agencies and business 
sectors, waste management investors, the general
public, and tourist as well as introduce regulations 
and put in place holistic management. In addition,
we will also require financial support and leverage
the expertise of our members to develop prototype
systems and projects, so that they could be 
adopted nationwide.

 I would like to encourage everyone to set 
a good example and start separating waste into 
at least four types, which are organic waste, 
recyclable waste (including cleaned plastic 
containers), general waste (including contami-
nated plastics), and hazardous waste, so as to
facilitate reuse and recycling. By starting with 
yourself, you will inspire your family and expand 
the practice of waste sorting to your circles, 
ultimately improving society at large for our 
next generations.

Thanachai Piyasrithong
Program Manager Circular Economy
Chemicals Business, SCG
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นวััตกรรมป้้องกัน COVID

 Since the onset of the COVID-19 outbreak in Thailand, 

Chemicals Business, SCG, has mobilized its teams to innovate

products and services that would serve the needs of medical

professionals on the frontline and maximize the efficiency of

their operation. To this end, the Medical and Well-being

team has leveraged its experience on medical equipment design

and its expertise on materials science to develop mobile 

isolation units. During this process, the team worked closely

with healthcare workers to better understand medical 

procedures and listen to the issues and limitations they were

facing, so that they could design products and select materials

to achieve appropriate properties. In the meantime, the team

also joined forces with its partners to manufacture as many 

units as possible within a limited time frame.

FIVE INNOVATIONS AGAINST COVID-19:
COMPREHENSIVE SOLUTIONS BY CHEMICALS BUSINESS, SCG
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 “SCG strives to play a part in helping Thailand get
through this COVID-19 crisis as quickly as possible. 
We are glad and proud that our expertise can be 
translated into products that keep our doctors and
nurses in the frontline safe and enable them to treat
patients efficiently,” said Dr. Suracha Udomsak, Vice
President and CTO – Innovation and Technology of
Chemicals Business, SCG, in his remark on SCG’s 
determination.

 Describing the working process, Supathida 
Ratanaswasd, Medical and Well-being Business 
Manager, Chemicals Business, SCG, stated, “We 
applied the working process for the total service
solutions that we had been providing in collaboration 
with our customers to the development of these 
innovations. The focus of this process was on working

with the customer to identify unmet needs and 
transform them into products. We worked as one 
with the doctors to learn how they worked and what
functionalities they were looking for, which we then
used to inform our product design and development.
The main challenge was having to work against time
and deliver products in a very short period of time
to help healthcare workers as promptly as possible.”

 Mobile isolation units are specialized equipment 
that helps protect medical professionals from 
COVID-19 while they are working. SCG has developed
five types of these innovations as follows.
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 The negative pressure isolation room is deployed
in emergency wards, intensive care units, or patients
rooms to enable doctors and nurses to treat patients
without having to move them or their life support 
equipment. The innovation uses negative pressure 
to prevent germs from leaking out of the unit, and 

the air inside is pumped out through HEPA filters, 
which can screen out microscopic particulate matters,
such as PM 2.5 and PM 1 as well as bacteria and 
viruses.  

 Each unit consists of a metal frame, tarpaulin sheets,
and clear PVC sheets and features a two-door and 
two-way zippers, making it easier to enter or exit. 
The outer room controls pressure in the main room to
prevent the transfer of pathogens and serves as
an area where medical staff can change and dispose
of infectious waste. The main isolation room comes 
with openings for inserting respiratory equipment, 
hooks for hanging essential devices, ports for 
connecting with equipment, cables, and life-saving 
medical devices on the outside, as well as glove ports
through which doctors can carry out medical 
procedures from outside.

Negative Pressure Isolation Room
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 Designed as a cylindrical booth for each individual
patient, the negative/positive pressure isolation 
chamber allows for no-contact swab testing and is 
equipped with an air pressure regulator to prevent 
the dispersion of germs. It could be pressurized either
positively or negatively according to applications. 
The pressure is set to negative when the chamber is
used indoors and doctors are testing patients 
under investigation (PUIs) from outside the unit.
On the other hand, it is set to positive when doctors 
operate from inside. This configuration is ideal for 
performing tests on a large number of out-patients 
and the unit should be installed in an open space 
with ample ventilation.

 The front part features a clear plastic panel which
doctors can see through and communicate with 
patients and glove ports that enable doctors to perform
procedures both from inside and outside the chamber.
Each unit is outfitted with a double-zipper pass box
system where medical devices can be passed 
in and out without transmitting pathogens and is
mounted with germ-capturing fillet filters. Assembled
from an aluminum alloy frame covered with PVC tarps,
it offers great mobility and allows for easy and quick
installation.

Negative/Positive Pressure Isolation Chamber
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 Designed for the transfer of single patients, the
isolation capsule features multiple openings around
the unit to enable doctors and nurses to perform 
medical procedures on different locations on the 
patient’s body safely. Tested by medical experts, 
it also comes with an opening for IV stand and can 
be attached to a medical instrument cart.

 The capsule can maintain negative air pressure 
for up to three hours of use. The air inside is pumped
out through powered air-purifying respirators (PAPR)
with HEPA filters, which screen out H1N1 and other 
viruses with 99.7% efficiency in accordance with 
NIOSH standards for P100 filtration. The system helps
protect patient transfer staff and others safe from 
pathogens.

Patient Isolation Capsule

Small Patient Isolation Capsule for CT scan

 Used for transferring a single patient for a CT
scan, the small patient isolation capsule has been
designed to have no metal frame on the top part
and tested by medical experts. It features multiple
openings around the unit. It can negatively pressurize
the air for three hours of use by pumping the air out
through powered air-purifying respirators (PAPR)
with HEPA filters, capable of capturing H1N1 and
other viruses with 99.7% efficiency in accordance 
with NIOSH standards for P100 filtration, protecting
patient transfer staff and others safe from being 
exposed to pathogens.
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 Designed to reduce dentists’ exposure to aerosols
and droplets during dental procedures and risks of
virus transmission, the protective gear fits the standard
dentist bed and can be adjusted to fit snugly with 
beds of different sizes. Featuring openings on the left
and right sides as well as above the patient’s head, it 
allows dentists to carry out procedures with ease. The 
plastic film with exceptional clarity offers the greatest 
visibility, while the bottom part is lined with a soft 
material that diminishes discomfort on the patient’s 
shoulders caused by their body weight. Consisting 
of a coated metal frame covered with clear PVC 

sheets, the Dent Guard is sturdy, lightweight, and 
can be easily and quickly dismantled for disinfection.
 
 SCG and its partners have delivered these 
innovations to hospitals to protect medical professionals
and healthcare workers, enable them to work more 
safely and efficiently, and ultimately contribute to 
the collective effort to combat COVID-19 and help 
Thailand overcome this crisis speedily.

 For information about the products, please 
contact medandwellness@scg.com.

Dent Guard
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 Consumers across the world, especially younger 

generations, have grown increasingly eco-conscious, as 

reflected in a clear shift in their behavior when choosing 

products or services. In response, brand owners have to put

more thoughts into where their products end up after use.

To this end, the principles of the circular economy have been

adopted as guidelines for all parties along the supply chain, from

manufacturers and brand owners to consumers as well as

those involved in the management of post-consumer wastes. 

MONO-MATERIAL PACKAGING:
PACKAGING FOR THE CIRCULAR ECONOMY

MONO MATERIAL
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 In the plastic industry, packaging makes up the 
largest portion of plastic usage. Its high demand is
thanks to its ability to preserve the quality and prolong
the shelf-life of the product inside. Among the many 

types of plastic packaging is flexible packaging, 
which is usually made of a film consisting of layers of
materials that give the packaging different properties
and allow it to serve multiple purposes at the same
time. For instance, a flexible packaging can, 
simultaneously, block oxygen and moisture from getting
inside, provide enough strength to protect the product
inside, resist to heat, and display sharp and clear prints.

 Flexible packaging generally consists of multiple 
layers, whose functions can be classified into three 
major categories. For each of these, manufacturers 
choose materials that have suitable properties.

Designed by Freepik

Designed by Freepik
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 The outermost layer is for printing labels, logos, 
or other details that communicate a message to 
consumers and is generally made of films with high
stiffness and low elongation, providing sharp and 
clear prints. The popular materials for this layer are
PET, nylon, and BOPP (biaxially-oriented polypropylene).

 The middle layers act as barriers against oxygen 
and moisture, which are major agents that damage 
or degrade products in powder form, such as coffee
powder and non-dairy creamer, which can easily clump
up when exposed to oxygen or moisture. Therefore, 
these layers need to be made from materials with
low oxygen transmission rates (OTR) and water vapor
transmission rates (WVTR), such as aluminum foil or

metalized films, which are filmed coated with 
vaporized aluminum.
 
 The innermost layer is called a sealant because
its function is to create a perfect seal and prevent
leakage. Moreover, it provides strength to the overall
packaging, so it has to have good toughness. Some
materials can seal through food particles or oil droplets
that splash up the sides of the packaging while the 
product is being packed. Generally, the sealant layer
is made of materials with low melting points, such as
LLDPE (linear low-density polyethylene) and CPP 
(cast polypropylene), so that it can be sealed 
quickly at low heat, thus, increase the productivity.

Sealing Layer
Barrier Layer
Printing Layer
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 As flexible packaging consists of inseparable layers
of different materials with different properties and 
melting points, it does not lend itself to recycling; to
achieve maximum efficiency, the material has to be
homogeneous. When a flexible packaging is recycled
as it is, the recycled plastic will be inferior in quality 
because the melting points of the materials of the 
three layers usually differ vastly. For instance, a 
packaging for snacks or coffee usually consists of 
layers of PET, aluminum, and CPP. When it is melted
at a low temperature, the aluminum layer, which 
has a high melting point, will not melt, and will 
contaminate in the recycled material. In contrast, 
if the packaging is melted at a high temperature, 
the CPP layer, which has a low melting point, will 
be degraded, destroying its useful properties.

 As the market is increasingly seeking to achieve
the circular economy by recycling plastic packaging
at maximum efficiency, packaging manufacturers 
are looking for substitute materials, and this is where
mono-material packaging comes in.

 The key characteristic of mono-material packaging
is the use of films that are made entirely out of
a single material, such as all PE or all PP in each
layer. To achieve the properties of the existing 
packaging, the challenge for plastic resin manu-
facturers is to produce the better resin than the 
existing one with the help from technology and 
innovation or the use of additives to ensure that their
products can replace the materials mentioned 
above.

 Mono-material is an emerging trend in recyclable 
packaging, and plastic resin producers across the 
world are pouring their efforts into developing 
innovative solutions. In response, Chemicals Business,
SCG is also developing PP-based and PE-based
mono-material solutions to serve all major packaging
applications.
 
 As brand owners and manufacturers are reinventing
themselves and playing an active role in realizing 
the circular economy, we, the consumers, will have 
to not only play our part as responsible consumers, 
but also change our behavior, starting with simple 
things such as fully utilize the resources, correctly 
sort the waste, and properly dispose them. With 
these simple changes, we can ensure that useful 
resources can be recovered and recycled whereas 
non-recyclable materials can be sorted out and 
handled properly.
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 Today, plastic is an important material in our daily life due 

to its various properties that are superior to other materials 

in terms of strength, toughness, transparency, flexibility and 

ability to be converted into wide range of applications and also 

safe for food contact. 

 In this issue of All Around Plastics, we caught up with 

Mayuree Paklamjeak, an Advisor of the Plastics Institute of 
Thailand and a packaging expert, to delve into the world of

plastic packaging and learn more about this material through

an environmental lens from its manufacturing to consumption

by end-users.

A NEW PERSPECTIVE
ON PLASTIC PACKAGING
AS A FUNCTIONAL AND ECO-FRIENDLY ALTERNATIVE
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Plastics from a usage perspective

 Invented 113 years ago primarily as a substitute 
for natural materials, glass and metal, plastic has 
since grown in popularity. Thanks to advances in 
petrochemicals industry, various types of plastics
have been developed for a wide range of applications
such as packaging, houseware, office equipment, 
construction materials, automotive parts, electrical 
& electronic appliances, medical devices and 
agricultural equipment. The highest plastic 
consumption is packaging, especially food packaging 
due to various types of plastics with different 

properties available to serve food manufacturers’ 
requirements e.g. safe for food contact, high heat 
resistance for sterilization, low temperature resistance 
for frozen food, high water vapor and oxygen barrier
for shelf life extension.

 Another advantage of plastic is it can be converted
into various packaging types e.g. bottles, boxes, cups,
tubes, bags, and pouches. Additional features can be
added, such as reclose-able zipper, flip cap for easily
one-hand open, dispensing pump, etc. It is lightweight
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which can help reduce transportation logistic cost
and the material itself is cheaper than other materials.
Also plastic packaging can be printed nicely. Plastic 
has become a perfect material from both marketing 
and application perspectives, especially in the ever-
growing food industry.

Plastic from an environmental perspective

 What many people are not aware of is that plastic 
is an eco-friendly material as the manufacturing of 
plastic packaging requires less energy and water, 
and emits less carbon dioxide compared to that 

of other types of packaging. However, plastic is 
often villainized because of where it ends up after 
it has been used, which could be attributed to 
consumer behavior and a lack of efficient waste 
management systems. 

 Consumers should understand that plastic 
packaging plays an incredibly vital role. In a world 
without plastic packaging, we would have to rely 
on other materials, which would not only be a lot 
less convenient to use but would also be heavier 
and more expensive, which in turn would cause 
a hike in product prices. According to the United 
Nations’ report, 1.3 billion tons of food is wasted every
year across the world, and 30-40% of that amount
is due to the use of improper plastic packaging. 
Therefore, UN has advocated the use of appropriate
plastic packaging to extend food shelf life, enabling 
more food for food shortage population. 
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Future trends in plastics

 It is the responsibility of both product manufacturers
and consumers to use plastic packaging sustainably
by adopting the 4Rs. The first R is Reduce, which 
means reduction of material consumption. This can be
achieved by selecting plastic resins with enhanced 
strength so as to be able to reduce the thickness or
the weight of the product, or designing the packaging
to suit product dimension, not to be over-sized. 
The second R is Reuse/Returnable. This refers to
reusing plastic packaging as many times as possible,
switching to returnable such as plastic crates for 
agricultural products.

 The third R is Recycle. When designing packaging,
product manufacturers should choose recyclable 
materials. They should even look beyond one-time 
recycling, as advocated in the circular economy 
model. Post-consumer plastics are used as raw material
for producing the same product or a different product
or new & high value products through creative 
and innovative design, also known as upcycling. 
However, what’s vital for this R is that consumers 
must separate plastic waste correctly for collection 
and recycle processes.
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 The last R is Renewable, which refers to the use 
of plant-based materials or bioplastics, to reduce 
carbon dioxide emissions. However, right now they 
are not yet perfect substitutes for conventional 
plastics because of inferior water vapor and oxygen
barrier. Additionally, its product cost is higher due 
to much higher cost of bioplastic resin and higher 
production waste caused by more difficulty in 
process control. Currently, bioplastic is used in food
packaging that only require a few days shelf life 

such as fresh fruit and vegetable bags in Germany, 
and sushi rice ball wrappers and bread pouches 
sold in convenient stores in Japan.
 
 What brand owners are now seeking from the
benefit of plastic packaging is to reduce environmental
impacts – an important global trend and higher 
consumer awareness. It is recommended that 
plastic resin producers, packaging converters and
brand owners should work closely together to develop
and design packaging to serve such trend by 4Rs 
concept without compromising packing and logistic
efficiency, convenience of use and preservation ability.
For instance, a newly developed grade of plastic resin 
only to achieve eco-friendly food packaging related 
to lighter weight and recyclable is not enough, it also 
shall keep product quality within the same required 
shelf life, which means this new resin has the enhanced
properties of both better oxygen barrier and higher 
mechanical strength.
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Differences between plastic packaging and single-use plastics for food

Plastic packaging for food has basic function of quality protection and shelf life extension. 
Therefore, it shall be sealed or tightly closed as well as labeled to inform food type, net weight,
expiration date, use instructions and manufacturer, etc., according to food labelling law. On 
the other hand, single-use plastics for food are mostly food containers and related products, 
such as cups, plates, bowls, straws, spoons, forks and plastic bags. They do not necessarily provide
seal integrity because they are intended for convenience rather than shelf life extension. 
They are not required to label. For these reasons, many countries, including Thailand, have 
launched campaigns to reduce or ban the use of single-use plastics to reduce plastic waste 
and promote appropriate waste sorting for recycle.

 Mayuree concluded that plastic packaging is an 
indispensable part of modern life. Manufacturers in 
the entire supply chain must collaboratively work
to design plastic packaging to provide same 
functionalities but has less environmental impact. 
Effective public communication on the benefits and
value of plastics as well as promotion of proper 

waste separation practice are highly recommended. 
At the same time, the government should not only
lend support to the private sector but also has to 
put in place efficient waste management systems.
The success needs full collaboration and contribution 
among all of us to ensure the sustainability of the 
world’s resources.
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 The secret to a successful circular economy is collaboration

– a joint effort where organizations brainstorm, exchange 

knowledge and expertise, and develop innovation together 

to addresses problems.

 That precisely captures the relationship between Chemicals

Business, SCG and Bangkok Dusit Medical Services (BDMS),

Thailand’s leading healthcare network, who have joined hands

to develop better medical equipment for patients and healthcare

professionals. Bringing to the table years of experience of

design and selecting the right polymers for various projects,

SCG has struck up a partnership with BDMS to recycle and

transform plastic containers for medical use like hemodialysis

gallons into decorative items like plant pots, using the principles

of the circular economy.

FROM HEMODIALYSIS GALLONS
TO RECYCLED PLANT POTS:
A COLLABORATION BETWEEN SCG AND BDMS
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 In striving towards their sustainable development 
goals, both organizations have attached great 
significance to the principles of the circular economy;
while SCG has ‘SCG Circular Way’, BDMS has 
introduced ‘BDMS Earth Healthcare Policy.’ United in
their core belief, both bring together their expertise to
achieve the same goal, which is to operate an eco-
friendly business and elevate the quality of life 
sustainably.

 Making a remark on his organization’s environmental
policy, Sermsak Khampitoon, Customer Experience 
Management Director, Bangkok Hospital, said that 
BDMS strives to continuously enhance the quality 
of life in communities and society and has thus 
introduced BDMS Earth Healthcare Policy, which 
consists of four core components: building an eco-

mindset, designing a better environment, moving 
towards a green business and sustaining social 
engagement.

Eyes on the same goal
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 Therefore, all BDMS personnel have to play their 
part in fostering positive reinforcement. Bangkok 
Hospital Headquarters has launched a project named
“Be Green” to educate employees on 3Rs; Reduce, 
Reuse, and Recycle and to ensure a uniform under-
standing. Once they apply 3Rs, they will be able to
reduce and sort waste appropriately, which ultimately
extends its useful life.  

 Thanks to BDMS’ clear policy, SCG, as a polymer 
specialist, has been invited to join as a partner. 
Discussing the overall picture of the project, Supathida
Ratanaswasd, Medical and Well-being Business 
Manager, Chemicals Business, SCG, said, “We have
joined forces with BDMS, a partner who understands
our working processes thoroughly, which is the key
to this project. They understood very well, the impor-
tance of proper waste sorting and collecting and 
cooperated with us in providing materials for this

project. This excellent management made it possible
for us to develop new products. It can be said that 
we are on the same wavelength, which is why our 
collaboration has been a success.” 
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 The project consisted of two main components: 
waste management and product design. It started 
with the analysis of all waste types generated in the
hospital and the selection of non-infectious waste
that lent itself to recycling. In this process, hemodialysis
gallons were marked out as interesting candidates, 
not only because they were clean, non-infectious and
good quality waste but also because they were made
of HDPE – a material that SCG is an expert on. BDMS
operates a hemodialysis center, and waste such as 
gallons are generated every day in large quantities, 
making it ideal for this project. 

 Once the material had been selected, the next vital
step was to request the cooperation of BDMS staff 

to obtain these gallons in the best condition. To this
end, BDMS begins the projects internally by educating
staff in preparing waste to meet the right condition, 
making sure they were free of contamination. The 
staff were instructed to record the daily number of
the gallons collected (the hemodialysis center 
generated 150-200 gallons per day), and then remove
the caps, foil caps, and labels that were made of
other materials. Each gallon was then cleaned 
thoroughly inside and outside with detergents to 
remove any adhesive residue, rinsed with water, dried
and put away in a clean and dry storage room, 
waiting to be delivered to SCG. 

Putting policies to practice
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 An important part of the project was product design.
Both organizations came together to brainstorm for
ideas of products that not only were functional and 
practical, but had to be aesthetically pleasing as well.
The goal was to turn waste into something remarkable
through the upcycling of waste, adding value to waste
that would have otherwise been thrown away. The 
whole process of design and development of the 
product was done under the best of standards, 
ensuring the measures were taken to create the best
product possible. The law dictated that food contact
products could not be made with recycled materials.
As the hospital was looking to add more green spaces
inside its new building, they decided to develop 
80-100 cm. tall plant pots. As they could be placed 
at customer touchpoints, these plant pots could 
demonstrate in a concrete way that materials that were
perceived as waste could be made useful again.

 “One of the challenges was to create awareness 
among consumers that these products, which are 
made from recycled plastics, were not inferior to those
made from virgin resins in terms of quality and 
aesthetics. Therefore, we developed a new formulation
that were composed of recycled plastic and carefully
controlled the molding process, so that the final 
product dovetailed with the image of BDMS as 
a premium healthcare provider,” said Supathida.

 Through the sharing of experience and expertise 
in this collaborative effort, the two organizations 
have been able to identify not only what resources 
were available, but also what they can be effectively 
transformed into.
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 Following the successful development of the recycle
plant pot from hemodialysis gallons, which helps 
increase green spaces and add liveliness to the 
hospital, the next product that is being invented is 
a smaller plant pot for Devil’s Ivy, which is known to
help reduce pollution inside buildings. The plant pot
has been developed to have a unique design and 
special functions that offer convenience. Also under 
development are garbage bins where the designs 
help users sort waste correctly and more easily. 

 “The recycled plastic plant pot might be a small 
development that marks the first phase of our project,
but we are trying to show that there are platforms 
through which we can effectively foster public 

The next step of the project

awareness of waste separation,” stated Sermsak. 
“We are fortunate to have embarked on this project 
with SCG, who is a leader when turning circular 
economy into practice. Right from the start, we have
worked closely on every parts of the process 
together and systematically tracked the progress. 
This is what we have learned from SCG and was 
a key to the success of the project.”

 Supathida believed that the cooperation of everyone
was indispensable to practice circular economy, 
“We are generating endless amounts of waste. The 
challenge is how to identify its value. This is not
a one-man show; it will take the cooperation and 
expertise of organizations with the same goal of 
tackling this environmental problem. It all begins with
each of us doing our part.”

 Sermsak asserted, “We are not alone in our effort 
to apply the principles of the circular economy to 
our organization because we have a partner who 
is a leader in innovation, with the same mindset, 
allowing us to exchange knowledge and contribute 
to a better environment. As an employee of BDMS, 
I believe that every change starts with a change 
of mindset, the use of reasons, and information, 
all of which will trigger behavioral change. BDMS 
is ready to create an environment conducive to
the fostering of eco-consciousness to lead the 
organization towards a sustainable change in accor-
dance with its “Growth, Balance, and Sustainability” 
concept.”
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 Consumers nowadays are increasingly eco-conscious 

when selecting products and services; they not only look 

for products made with eco-friendly materials but also pay

attention to the production as well as post-consumer waste 

management. Therefore, business owners need to study

and be more aware of their environmental impacts, and 

this is where the circular economy can offer another path 

towards business sustainability.

STANDARD FOR
THE CIRCULAR ECONOMY:
GUIDELINES FOR THE SUSTAINABILITY OF EVERY ORGANIZATION
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 The Thai Industrial Standards Institute (TISI) has 
introduced a standard for the circular economy 
entitled the Thai Conformity Assessment Standard 
No. 2-2562: the Framework for Implementing the 
Principles of the Circular Economy in Organizations 
– Guide, in accordance with the policy of the 
Ministry of Industry and the government on the 
implementation of the BCG Economy Model for 
the sustainable and exponential economic growth 

of Thailand. The BCG Economy Model brings 
together a bio economy (B), which makes further use
of agricultural resources through the application of
knowledge, technology, and innovation, and a circular
economy (C), which places emphasis on efficient 
resource circulation, under a green economy, which
seeks to create less pollution and reduce environmental
impacts sustainably.
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Systems Thinking
 
 Understanding the impact of various 
activities of an organization on the wider 
system and seeing the interconnectedness 
of all systems relevant to the business will 
enable it to make decisions and cope with 
changes effectively as well as anticipate 
long-term consequences. 

Innovation
 
 Innovation is about looking forward in 
order to discover new possibilities that can
enhance value and efficiency. Innovation can 
be incorporated in every step, from production
design to research and development, working
processes and business models that involve 
suppliers and consumers. However, it should
be based on sustainable resource consumption. 

 Every organization can adopt the circular economy standard as guidance for their resources management.
The implementation of such a concrete framework will not only create more business opportunities and
enhance their competitiveness sustainably, but will also foster confidence among consumers. The circular
economy is based on the six following principles.
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Stewardship
 
 This principle refers the responsibility towards
direct and indirect impacts, both at present 
and in the future, of decisions and actions taken
throughout the process. Since each organization
is well aware that every action has environmental,
economic, and social impacts, it should choose
the optimal solution or create new approaches
that bring the maximum benefit to all.  

Collaboration
 
 Every col laborat ion, whether i t ’s 
intraorganizational or interorganizational, 
creates synergy, adds business value, reduces
competition, and decreases segmentation. 
It also enables organizations to develop new
competencies, foster trust and communication,
and establish a path towards mutually set goals.

Value Optimization
 
  This principle involves maintaining products,
components, and raw materials at their 
highest utility and value, such as by making use
of what is commonly viewed as waste, 
enhancing production processes, choosing 
raw materials that extend the useful life of 
a product, and taking advantage of underutilized
spaces or equipment for the benefit of another 
internal unit or an external organization. 

Transparency
 
 The full, accurate, and timely disclosure of
concepts, decisions, processes, as well as
sources of materials, equipment, and chemical
ingredients is beneficial for an organization 
seeking to meet circular economy standards. 
This does not include disclosing to the public 
proprietary information or information where 
privacy obligations are concerned. 
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 The six principles above must be applied in
accordance with the circumstances of each organization
as each locality and business model involves unique
limitations and contributing factors. In fact, even within
an organization, these principles may be adopted at
different levels across different divisions or different
product or service groups. There are six major ways
in which the standard for the circular economy can
be applied to modern businesses.

Made to Order
 
 Thanks to technological advances, which have
made instant communication possible, it is now much
easier to develop products that cater directly to 
customer needs. It is also possible to accurately 
calculate the amount of materials and resources 
required in advance, which reduces excess capacity,
saves inventory spaces, and allows for greater 
personalization. 

Digital Services

 Businesses can transform tangible products into
online services. The best example is a shift from VHS
tapes, cassettes, CDs, and DVDs to online streaming
services, which save resources and successfully 
maintain the value that customers seek.

Product-life Extension
 
 This can be achieved by designing products to
be long-lasting, to be adaptable for multiple functions,
or to be modular so their parts can be replaced.

An example is the innovative SCG™ HDPE H112PC,
which is used in PE112 industrial pipes. This plastic 
resin gives PE112 pipes 50% higher resistance to
corrosion and 10% higher resistance to water pressure
compared to PE100 pipes while using the same 
amount of resin to produce, resulting in an extended
product life and reducing resource consumption.

Resource recovery and Recycling
 
 This approach involves the reuse or recycling of
used materials or by-products. A case in point is
the technological collaboration between SCG and
Dow Chemical in which plastic bags were shredded
and mixed with asphalt for the construction of 
a recycled plastic road, which has enhanced durability
and resistance to water erosion. In addition, manu-
facturers should start promoting product returning 
so that to ensure efficient recycling. 
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Product as a Service

 Businesses can rent out products for a set period
of time or for the number of uses agreed upon. This
model not only helps reduce expenses for consumers
and increase the chance of each product being 
used multiple times but can also extend the useful 
life of products thanks to proper maintenance by
service providers. Examples of the product-as-a-
service approach are machinery and car rental 
services, which simultaneously address specific 
needs and reduce unnecessary resource consumption. 

Sharing Economy
 
 This approach involves the creation of platforms 
for sharing underutilized resources or products so 
that other consumers can access them without 
having to buy them and rent them as much or as little
as they need. Examples include a platform that 

allows neighbors to share tools, an accommodation 
sharing platform like AirBnB, and a bicycle sharing 
platform in London where good management enables
the resources to share in a way that satisfies all members. 

 The information above is only part of the practices
involved in complying with the Framework for 
Implementing the Principles of the Circular Economy
in Organizations, and All Around Plastics is present
it here with the goal of helping business owners see
possibilities of applying them to their products and
services and using them to inform the future direction
of their organizations.

 Chemicals Business, SCG, is ready to collaborate
with suppliers and partners to realize a circular 
economy and ultimately contribute to the economic, 
social, and environmental sustainability of both 
Thailand and the world. 
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 All Around Plastics has previously introduced the Waste-

free Community Project, which seeks to cultivate the habit

of using all resources to the greatest advantage, sorting 

waste to facilitate recycling, and converting scrap materials 

into something useful, which is a hallmark of the circular 

economy, as well as solve waste problems sustainably 

through the collaboration of all units of each community, 

from houses to temples, schools, waste banks, and municipa-

lities. In this issue, we will take a look at the activities that 

Wat Khod Hin Mitraphap 42 School in Rayong provides to 

its students to help shape them into quality members of

the community.

RECYCLED PLASTIC CHAIRS 
FROM MILK POUCHES:
PROMOTING RESOURCE EFFICIENCY AMONG THAI YOUTHS

40 CSR FOCUS



 Launched by Chemicals Business, SCG in 2019, 
the Waste-free Community Project began with a survey
of the types of waste generated in each locality and 
how it should be managed to bring the greatest benefit.
It was found that a significant portion of school waste
came from milk pouches as students drank milk daily,
and because these packages are made of LLDPE, 
they could be recycled and further create value.

 SCG has joined forces with the school to teach 
the students to identify different materials around 
them, especially the various types of plastics, as 

well as encourage them to make the most of all 
resources and sort waste as habits so as to ensure 
that the waste can be processed to the greatest 
advantage.

 To enable the children to convert waste around 
them into something valuable, the school has created
a learning station entitled Saving the World with 
Milk Pouches. When students finish their milk, they 
rinse and cut up the empty pouches and hang 
them up to dry at this learning station. Once dried, 
they are then sold to waste banks and recyclers. 
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 In addition, the school has also set up the “Innovative 
Vegetable Garden,” where the wastewater from 
rinsing milk pouches is used to grow vegetables 
that become their lunch. Overweight students are
recruited to operate stationary bikes that pump 
the water into sprinklers, allowing them to exercise 
while also taking care of the garden and showing 
them what a closed-loop resource recycling 
system looks like.

 Recently, SCG has created a product prototype 
that makes use of these milk pouches: a recycled 
rotomolded plastic chair made from LLDPE milk 
pouches. Rotomolding has been chosen as it is 

an ideal manufacturing process for a product that 
has thick walls and an irregular shape. To produce
this chair, milk pouches are shredded into 3-5 mm.
particles, which are then melted with other plastic 
resins and reformulated into a recycled plastic 
resin. The derived resin is then grounded into powder
and placed inside the mold, which is heated to
the appropriate temperature and rotated by the 
machine. Emerging from this process is a beautiful
and sturdy plastic chair. Currently, each chair takes
about 600 cleaned and dried milk pouches to make,
but the team is still working on a new formula that 
will use more pouches and finding ways to make use
of other types of plastic waste. 
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 The plastic chair represents a tangible benefit
of recycling; once properly managed, milk 
pouches, which used to pile up and produce 
a stench while waiting to be taken to a waste 
disposal facility, can be transformed into a 
functional product. All in all, apart from demon-
strating how an efficient waste sorting process
can help recover useful resources, the project
also serves as an example for other schools 
as well as encourages them to start waste 
management initiatives and promote resource
efficiency as advocated by the circular economy
among Thais from a young age, which will in 
turn contribute to a more sustainable future 
for the country.

 “Everything has intrinsic value. We only need 
to know how to make the most of it, sort waste, 
and dispose of it correctly. The recycled plastic 
chair is made possible because the students sort 
waste at source. To use their milk pouches to 
the greatest advantage, SCG has transformed 
them into beautiful and sturdy chairs for the 
students to use. These chairs not only show them
that plastic waste can be put to good use again 
but also help reduce the amount of waste leaking 
into the environment.”

Salin Panichsarn 
Managing Director, SCG ICO Polymers Co., Ltd.

 “This is a new frontier of waste management 
education. Students used to donate the bottle caps
they collected to prosthetic leg producers or 
collect bottles to give away for charity. However,
Chemicals Business, SCG has successfully 
transformed the milk pouches that they have 
cleaned and dried into “recycled plastic chairs” 
that both the students and their parents can use. 
This shows everyone that even waste such as 
milk pouches that they consider useless can be 
turned into chairs. We have been asked if this 
also works with plastic scrap, and our answer is 
that it does. It certainly does.”

Busaba Thanaporn
Director of Wat Khod Hin Mitraphap 42 School

 Chemicals Business, SCG specializes in rotomolding and offers a comprehensive range of 
services, from product design based on requirements and applications, and mold design for 
specific types of plastic resin to formula development and adjustment as well as consultation 
with technicians. For more information, please contact us at rotomolding@scg.com.
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 Clean energy, also known as renewable energy, is energy

that can be generated without creating pollution and is thus

not only eco-friendly but also an excellent way to add value

to existing resources and use them to the greatest advantage.

One way to harness clean energy is to use photovoltaic cells

to convert sunlight into electricity. In Thailand, solar cells, 

whether they are mounted on the ground, on rooftops, or 

water surfaces, have been gaining more traction, and thus 

Chemicals Business, SCG, has developed Thailand’s first 

floating solar solution, first deployed in 2018 in a water reservoir

on the property of SCG’s plant.

SCG FLOATING SOLAR SOLUTIONS 
INTEGRATED FLOATING SOLAR FARMS: SUSTAINABLE
ENERGY SOURCES

STL Project in Saraburi, Thailand 5 MW    
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 Pisan Uawithya, Emerging Businesses Director 
of Chemicals Business, SCG, told us about the 
inception and development of the floating solar 
solution. “SCG recognized the various benefits of
renewable energy. For instance, it can be used to
produce power for self-consumption and also 
reduces carbon dioxide emissions. At the same time,
SCG also saw that many water surfaces were 
underutilized and thus untapped resources. 
Therefore, bringing to the table its expertise on plastic
materials and design, SCG decided to embark on 
a project with its business partners, and through
that collaboration, ultimately developed an integrated
floating solar solution – SCG’s proprietary innovative 
design that has been granted a patent.”

Special properties from unique materials
and design

 The setup of a floating solar farm is essentially 
the installation of plastic pontoons on the water 

surface to serve as bases for solar panel assets 
to be mounted on. Therefore, pontoons need to be
durable, buoyant, and eco-friendly. SCG has 
successfully achieved all these qualities through 
the meticulously conceived design of the pontoon
as well as the choice of material, which is a specially
developed HDPE resin that gives the floating 
structure durability for outdoor use, resistance to
UV rays, and a life span of over 25 years. In addition,
the pontoon is recyclable and made of food-grade 
materials, making it safe for reservoir ecology.
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 The overall floating pontoon system has also been
designed to have over 30% opening area, allowing 
enough sunlight for marine life underneath. At the same
time, the structure serves as a cover that reduces 
evaporation, while the cooling effect of the water 
increases the power generation efficiency of the 
solar farm.

 The pontoon system consists of two main compo-
nents. The first component is the solar stand, which 
solar panels are attached to. This structure has been
designed to be compatible with various types of solar
panels and able to support the weight of heavier
new-generation solar panels. In addition, the angle 
of the solar stand can be adjusted to maximize 
exposure to the sun. The second component is the 
walkway. Designed with the safety of engineers and
maintenance personnel who have to walk on the 
structure to inspect and clean solar panels in mind, 
the floating walkway has higher buoyancy than 
regular models on the market and can bear up to 
200 kilograms per square meter, allowing users to 
stand and walk with stability and, more importantly, 

prevent pontoons from sinking or wobbling, which 
can put people above them in danger.

 Furthermore, the team has developed special 
mooring and anchoring systems with enhanced 
durability and high tensile strength. Whether it’s the
mooring or anchoring option, each system is custo-
mized to suit the terrain of each waterbody specifically
to ensure that the pontoon system can weather the 
elements and withstand waves effectively.

 Another key feature of the latest model of SCG
Floating Solar Solutions is that it is not only designed 
to be easy to put together to save installation time
but can also be assembled in different configura-
tions, such as one row, two rows, or four rows of solar
panels per one walkway, known as one-in-a-row, 
two-in-a-row, and four-in-a-row configurations 
respectively. These configurations can be chosen as
users desire.The more rows of solar panels per 
walkway will save more space.
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 SCG Floating Solar Solutions
offer a comprehensive range 
of services, from consultation 
on feasibility, customizing the 
design to suit the waterbody, 
engineering design, procure
ment and installation, to 
mooring and anchoring that 
ensures high safety as well as
management and mainte-
nance services while the float-
ing solar farm is in operation.
The payback period is about 
5-8 years, depending on the 
size of the floating solar farm 
and power consumption.

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

2018
• Chemicals Business, Rayong
• Sattahip Naval Base, Chonburi 
• SERIS, Singapore
• SCG Headquarter, Bangkok
• Wat Sri Sang Tam, Ubon
Ratchathani

2019
• TCP2 Project, Prachin Buri
• SSI Project, Saraburi
• SENA Project, Ayutthaya
• Mae Tan Mine, Lampang

2020
• STS Project, Nakhon Si Tham-
marat
• STL Project, Saraburi 
• Mukdahan
• Amata City Industrial Estate, 
Chonburi 

Floating solar farms: Sustainability for business and the environment

 Pisan gave a suggestion on choosing a floating solar farm as a source
of energy. “If you have water reservoirs such as ponds in factories 
or other large bodies of water, such as lakes or hydroelectric dams,
you can add value to them by installing a floating solar farm to generate
power for use in your factory or building, which contributes to the sustain-
ability of your business and promotes the use of natural resources to
the greatest advantage.”

The total capacity of the floating solar farms installed and serviced by
SCG Floating Solar Solutions is 14.6 MW as of March 2020.

The total capacity of the floating solar farms installed and serviced by SCG 
loating Solar Solutions is 14.6 MW as of March 2020.
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 The Sampran Model is a social enterprise that seeks to 

empower organic farmers in Sampran, Nakhon Prathom. 

During its first phase, the project delivered fresh produce 

to Bangkokians for several years through Patom Organic 

Living, a café in a greenhouse in the heart of Sukhumvit. 

Today, Sampran farmers are ready to welcome visitors and

show them how sustainable farming is done at Patom 

Organic Farm in Sampran.

PATOM ORGANIC FARM
DELIVERING FARMERS’ LABOR OF LOVE TO CONSUMERS
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 Patom Organic Farm is a section in Suan Sampran,
a destination that has become a household name. 
Determined to create a business model that is rooted
in fairness and serves as a connector between 
producers and consumers, the third-generation owner
has included an organic farming learning center 
as well as a café in this farm to create a way of life
that is in harmony with nature.

 Patom Organic Farm not only expresses its care
for consumer health through its fresh organic products

but also shows its love to the world by injecting the 
principle of circular economy into every process in
 all restaurants in the area, namely Inn Chan, a Thai 
restaurant that has been with Suan Sampran for over
50 years and Rim Nam, serving a variety of Thai and
International dishes with Tapas style. Also standing in
the area of the farm is Patom Organic Café – the 
second branch of cozy organic café from the first
location in Thonglor, which brings a modern lifestyle
to the setting.

From Suan Sampran to an organic farm for all
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 The only café in Suan Sampran, Patom Organic 
Café embodies the concept of sustainable architecture
just like its first location but is set in a larger greenhouse
that offers a 360-degree view of the lush greenery 
outside and at the same time adds an eye-catching 

element to the farm. Its commitment to circularity is also
very much tangible as the furniture here is made 
primarily of wood from fallen trees in the farm – a great
way to make the most of natural resources and create
added value.

Patom Organic Cafe
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 Its dedication to circularity permeates into the 
kitchen and back-office management, where every
part of fresh produce is used to the greatest advantage.
In addition, their primary ingredients, which meets 
the IFOAM-EU-Canada organic farming standard, 
are sourced directly from Patom organic farm and 
16 groups; 180 families of farmers in Sampran Model, 
which not only guarantees the freshness and safety
of the organic produce but also reduces the fuel 
otherwise required for transportation.

 Furthermore, the café is phasing out single-use
plastic bottles and straws in favor of those made 
with reusable materials. Leftovers and food scraps
from the restaurants and the café are also composted,
while used cooking oil is processed into biodiesel 
for use in the farm, creating a closed-loop system. 

 Patom Organic Farm is an example of how 
good resource management can create material cycles 
that maximize resource efficiency. This model
would not have been successful without the 
understanding of everyone involved in the cycle. 
This organic farm demonstrates that to successfully 
realize a circular economy, a business model has to be
guided by knowledge that enables it to achieve 
sustainable growth.

Patom Organic Farm

21 Moo 2, Phet Kasem Road,
Sampran, Nakorn Pathom
Tel: 0-3432-2588-93
www.facebook.com/patom.organics/
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 Chemicals Business, SCG hosted SCG Chemicals
Digest 1/2020, entitled “Shifting Strategies to Keep up
with the Digital Era,” to broaden the horizons for plastic
business owners and highlight opportunities for 
adopting digital technology to make proactive strategy 
shifts and enhance operational and competitive 
efficiency in an age of rapid and high-impact disruption.
The keynote speaker for the seminar was Orapong 
Thien-ngern, Chief Executive Officer of Digital Ventures
Co., Ltd. and a digital finance and banking expert.

 Orapong Thien-ngern defined disruption as any
change that renders the current state of affair no 
longer tenable. Brought on by a rapid and continuous
technological shift, digital disruption is now taking 
place in virtually every industry across the globe, 
and in order to survive, a business must change its
way of thinking and start reinventing itself as a tech
company. That is, a business should be led by tech-
nology and supported by its products or services 
rather than the other way around.

SCG ENCOURAGES STRATEGY SHIFTS 
FOR THE DIGITAL ERA IN “SCG CHEMICALS DIGEST 2020”
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 Technologies to keep an eye on in 2020 are 
1) distributed ledgers, which give control over 
a database to data owners rather than to service 
providers as in the present; 2) tokenization or a process
of turning objects into digital tokens that represent their
value in the digital world; 3) 5G, which has been 
introduced to Thailand this year and sensor technology;
and 4) artificial intelligence or AI.
 
 Orapong Thien-ngern concluded that companies 
should prepare themselves for new business models

and new players who will be competing with 
technology. In addition, they should increase auto-
mation to reduce reliance on human labor, equip 
their human resources with new skills, and learn 
about the needs of younger generations who will 
become their customers as well as concepts that 
they deem important, such as eco-consciousness.

 The seminar also featured a session entitled 
“Trends in the Thai Economy and the Global Economy
in the Second Half of 2020,” hosted by Narongvate 
Vajanapanich, B2B Business Director of SCG 
Cement-Building Materials Co., Ltd. and joined by
Dr. Thanawat Polvichai, President of the University 
of the Thai Chamber of Commerce, and Dr. Amonthep
Chawla, Executive Vice President and Head of
Research Office at the CIMB Thai Bank. The event
was concluded with a session on “Trends in Petro-
chemical Business in the Second Half of 2020,” 
led by Kittipong San-Olan, Demand Management 
Manager, Chemicals Business, SCG.
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