


EDITOR’S NOTE

	 แม้้ว่่าในช่่ว่งหน่�งปีีท่ี่�ผ่่านม้า	ผ้้่คนท่ี่�ว่โลกจะได้้ร่ับผ่ลกรัะที่บจากวิ่กฤตการัณ์์โควิ่ด้	19	ซ่ึ่�งสาม้ารัถทุี่เลาลงได้้จาก	2	ปัีจจ่ย	 
ได้้แก่	การัร่ัว่ม้มื้อร่ัว่ม้ใจของทุี่กคนในการัเปีล่�ยนพฤติกรัรัม้การัใช้่ช่่วิ่ตของต่ว่เอง	เพื�อให้ห่างไกลโรัคร้ัาย	และนว่่ตกรัรัม้ท่ี่�เร่ัง 
เข้าม้าช่่ว่ยแก้ไขปัีญหาท่ี่�งในรัะยะส่�นและรัะยะยาว่	ไม่้ว่่าจะเป็ีนอุปีกรัณ์์ป้ีองก่นเชื่�อหรืัอแม้้กรัะท่ี่�งว่่คซ่ึ่น	โด้ยหากเท่ี่ยบก่นก่บ
ปัีญหาสิ�งแว่ด้ล้อม้อย่างปัีญหาขยะล้นโลกแล้ว่ไม่้ต่างก่นน่ก	เพรัาะจำาเป็ีนจะต้องอาศ่ัยคว่าม้ร่ัว่ม้มื้อก่นของทุี่กภาคส่ว่น	 
ผ่สม้ผ่สานก่บการันำาหล่กเศัรัษฐกิจหมุ้นเว่่ยนม้าปีร่ับใช้่	ซ่ึ่�งน่บได้้ว่่าเป็ีนแก่นของการัพ่ฒนานว่่ตกรัรัม้ใหม้่	ๆ	ในยุคปัีจจุบ่น	 
เพื�อให้สาม้ารัถแก้ไขปัีญหาน่�ได้้อย่างย่�งยืน	

	 ในฉบ่บน่�	All	Around	Plastics	จ่งเน้นยำ�าในเรืั�องการัจ่ด้การัที่ร่ัพยากรัอย่างร้้ัคุณ์ค่าและนำาใช้่งานอย่างเต็ม้ปีรัะสิที่ธิิภาพ	 
และลด้การัเกิด้ขยะด้้ว่ยการันำาไปีจ่ด้การัต่ออย่างถ้กวิ่ธ่ิ	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งก่บพลาสติก	เริั�ม้จากการัพาคุณ์ไปีพบก่บนว่่ตกรัรัม้	
SMX™	Technology	ของธุิรักิจเคมิ้คอลส์	เอสซ่ึ่จ่	ท่ี่�เป็ีนการัพ่ฒนาคุณ์สม้บ่ติของเม็้ด้พลาสติกคุณ์ภาพส้งและเป็ีนมิ้ตรัก่บ 
สิ�งแว่ด้ล้อม้ม้ากข่�น	และการัปีร่ับต่ว่ของผ้้่ผ่ลิต	ผ้้่ปีรัะกอบการั	และผ้้่บริัโภค	เพื�อเตร่ัยม้พร้ัอม้เข้าส่้ส่งคม้ท่ี่�จะถ้กข่บเคลื�อน 
ด้้ว่ยเศัรัษฐกิจหมุ้นเว่่ยน

	 เพื�อคว่าม้กรัะจ่างช่่ด้เจนในมุ้ม้ม้องของสิ�งแว่ด้ล้อม้ให้ม้ากยิ�งข่�น	เรัาช่ว่นคุณ์พ้ด้คุยก่บ	ด้รั.วิ่จารัย์	สิม้าฉายา	ผ้้่อำานว่ยการั
สถาบ่นสิ�งแว่ด้ล้อม้ไที่ย	ถ่งเรืั�องภาพรัว่ม้ของสถานการัณ์์สิ�งแว่ด้ล้อม้ท่ี่�ว่โลก	และแนว่ที่างการัปีฏิิบ่ติสำาหร่ับสินค้าร่ักโลก 
ผ่่านเครืั�องหม้ายฉลากเข่ยว่	เพื�อเดิ้นหน้าส่้เป้ีาหม้ายของ	(ร่ัาง)	Roadmap	การัจ่ด้การัขยะพลาสติก	พ.ศั.2561-2573	ซ่ึ่�ง 
บอกเล่าในคอล่ม้น์	Tips	&	Trends	ในฉบ่บน่�ด้้ว่ยเช่่นก่น

	 น่�จ่งเป็ีนหน้าท่ี่�สำาค่ญของพว่กเรัาในฐานะพลเม้ืองโลกในการันำาคว่าม้ร้้ัและคว่าม้เช่่�ยว่ช่าญท่ี่�งหลายม้าร่ัว่ม้มื้อร่ัว่ม้ใจก่น	 
ม้องหาแนว่ที่างและนว่่ตกรัรัม้ใหม่้	ๆ	เพื�อสร้ัางสรัรัค์โลกท่ี่�ด่้กว่่าสำาหร่ับทุี่กคน	
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บทความและทัศนะท่�พิิมพิล์งใน ‘All Around Plastics’ 
เป็็นความคิดเห็็นและคำาแนะนำาของผู้้�ป็ระพิันธ์์ มิได�ม่
ส่่วนเกี่่�ยวข�องกี่ับธ์ุรกี่ิจเคมิคอลส่์ เอส่ซี่จ่ แต่่อย่างใด

The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of Chemicals Business, SCG

About
ธ์ุรกี่ิจเคมิคอลส่์ เอส่ซี่จ่ เป็็นผู้้�ผู้ลิต่เคม่ภััณฑ์์ครบวงจร
รายให็ญ่่ของป็ระเทศไทยและเป็ ็นผู้ ้ �ผู้ล ิต่ชั้ ั �นน ำา
ในภั้มิภัาคเอเชั้่ย ครอบคลุมต่ั �งแต่่กี่ารผู้ลิต่ขั �นต่�น 
(โอเลฟิินส่)์ ไป็จนถึึงขั�นป็ลาย ได�แกี่ ่เมด็พิลาส่ต่กิี่ห็ลักี่
ทั�ง 3 ป็ระเภัท คือ พิอลิเอทิล่น พิอลิโพิรพิิล่น และ
พิอลิไวนิลคลอไรด์

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

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร
Email : allaroundplastics@scg.com
Website : www.scgchemicals.com/allaroundplastics
Tel. : 02-586-1111
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COVER STORY

เศรษฐกิจหมุนเวียน

4

ในช่่วงสี่่�ห้้าปีีที่่�ผ่่านมา การจััดการขยะคืือเร่�อง 
ที่่�ปีระช่ากรโลกให้้คืวามสี่ำาคืัญเปี็นลำาดับต้้น ๆ  
จัากการที่่� เราเร่�มเห้็นผ่ลกระที่บที่่�ปีรากฏเปี็น 
รูปีธรรมจัากขยะที่่�ไม่ถููกกำาจััดอย่างถููกต้้องต้าม 
กระบวนการ ปีระเด็นที่่�ถููกพููดถูึงนอกจัากจัะเปี็น
เร่�องการแยกขยะและจััดการอย่างเห้มาะสี่มแล้ว  
ยังเปี็นเร่�องการคืิดค้ืนนวัต้กรรมให้ม่ ๆ เพู่�อลด 
การเกิดขยะ และเพู่�มการห้มุนเวียนวัสี่ดุให้้กลับมา
ใช่้งานอย่างคืุ้มคื่าสีู่งสีุ่ด

อนาคตของโลก
ฝากไว้้ในมืือทุุกคน  
เพีียงเริ่่�มืต้นจาก 
การิ่จัดการิ่ขยะ



COVER STORY5

ผู่้ปีระกอบการกับการปีรับต้ัว

	 ‘เศรษฐกิิจหมุนุเวีียน’	(Circular	Economy)	คือืคืยีเ์วีร์ิดที่ี�คืรอบคืลุมุุ
กิารจัดกิารขยะตัั้�งแตั้่ตั้้นที่างถึึงปลุายที่าง	 เริ�มุตั้้นทีี่�กิารผลุิตั้อย่าง 
รับผิดชอบ	กิารใช้งานให้เกิิดประโยชน์สููงสุูด	กิารกิำาจัดอย่างถูึกิวีิธีี	
แลุะกิารหมุุนเวีียนวัีสูดุนำากิลัุบมุาใช้ใหมุ่เพืื่�อลุดกิารเกิิดขยะ	ทัี่�งหมุดนี�
เปน็พัื่นธีกิิจสูำาคัืญสูำาหรับผูป้ระกิอบกิารทุี่กิภาคืสู่วีนทีี่�จะต้ั้องปรับตั้วัี
ในกิารที่ำาธีุรกิิจที่ี�จำาเป็นตั้้องคืำานึงถึึงสูิ�งแวีดลุ้อมุมุากิขึ�น	ลุดของเสูีย
ให้น้อยลุง	เพื่ิ�มุคืุณคื่าของวีัสูดุให้มุากิขึ�น
	 หนักิลุบัมุามุองที่างฝั่่�งของผูป้ระกิอบกิารเอง	ในฐานะผูผ้ลุติั้สูนิคืา้
แลุะผลิุตั้ภัณฑ์์เพืื่�อตั้อบคืวีามุต้ั้องกิารของผู้บริโภคื	 ยังตั้้องเพิื่�มุอีกิ 
ข้อสูำาคืัญ	คืือกิารปรับตั้ัวีให้เป็นมุิตั้รกิับสูิ�งแวีดลุ้อมุ	เริ�มุตั้้นจากิสู่วีน
ของเจา้ของแบรนด	์ที่ี�ปจ่จุบนัมุหีลุากิหลุายแบรนดเ์ริ�มุมุกีิารกิำาหนด
กิลุยุที่ธ์ีเพืื่�อให้ตั้อบโจที่ย์สิู�งแวีดลุ้อมุไปพื่ร้อมุกัิบคุืณภาพื่ของสิูนค้ืา	
ที่ี�ยังคืงตั้อบคืวีามุตั้้องกิารของผู้บริโภคื	 ยกิตั้ัวีอย่างเช่น	 กิารปรับ 

รูปลุักิษณ์กิารใช้งานให้ง่ายต่ั้อกิารนำาไปรีไซเคิืลุหลัุงใช้งานเสูร็จ	 
กิารเลุือกิใช้วีัสูดุรีไซเคืิลุเป็นวีัสูดุที่างเลุือกิในกิารผลุิตั้บรรจุภัณฑ์์	 
รวีมุที่ั�งกิารแนะนำากิารกิำาจดัอยา่งถูึกิวีธีิี	หรอืเปิดชอ่งที่างรบัขยะจากิ
กิารบริโภคืให้กิลุับเข้ามุาในระบบรีไซเคืิลุอีกิคืรั�ง	 ทัี่�งหมุดนี�แสูดง 
ให้เห็นถึึงคืวีามุรับผิดชอบต่ั้อผู้บริโภคื	 สัูงคืมุ	 แลุะสูิ�งแวีดลุ้อมุไป 
พื่ร้อมุ	ๆ	กิัน
	 ในสู่วีนผู้ผลุิตั้	นวีัตั้กิรรมุเป็นคืำาตั้อบที่ี�ช่วียสูร้างที่างเลุือกิใหมุ่	 ๆ	
เพื่ื�อพื่ัฒนาวีัสูดุแลุะกิระบวีนกิารผลุิตั้ที่ี�ใสู่ใจกิับสูิ�งแวีดลุ้อมุมุากิขึ�น	
ตั้ั�งแตั้ก่ิารผลุติั้สูนิคืา้ที่ี�ที่นที่าน	อายกุิารใชง้านยาวีนานขึ�น	ยดืวีงรอบ
กิารใช้งานวีัสูดุอย่างคืุ้มุค่ืา	 กิารเลุือกิใช้หรือพื่ัฒนานวีัตั้กิรรมุที่ี� 
ตั้อบโจที่ย์ในเรื�องสูิ�งแวีดลุ้อมุอย่างเป็นวีัฏจักิร	 เริ�มุตั้้นที่ี�กิารลุด
ปริมุาณของเสีูย	 แลุะลุดกิารใช้พื่ลุังงานระหว่ีางกิระบวีนกิารผลิุตั้	
นวัีตั้กิรรมุวัีสูดุรักิษ์โลุกิทีี่�ง่ายต่ั้อกิารจัดกิารปลุายที่าง	ไปจนถึึงขั�นตั้อน
กิารจัดสู่งที่ี�ลุดกิารปลุ่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิให้ได้มุากิที่ี�สูุด

	 อีกิสู่วีนสูำาคัืญนอกิเหนือจากิผู้ประกิอบกิาร	
คืือ	ผูบ้รโิภคืเองที่ี�เริ�มุตั้ระหนกัิถึงึสูิ�งแวีดลุอ้มุใน
ทีุ่กิคืรั�งที่ี�เกิิดกิารเลืุอกิซื�อสูินคื้าใด	 ๆ	 ก็ิตั้ามุ	
เพื่ราะพื่ฤตั้ิกิรรมุกิารเลุือกิของผู้บริโภคืเองเป็น
กิลุไกิสูำาคืัญที่ี�จะช่วียกิระตุ้ั้นให้ผู้ประกิอบกิาร
ตั้้องคื้นหาเที่คืนิคืวีิ ธีีกิารใหมุ่ 	 ๆ 	 ที่ี� ตั้อบ 
คืวีามุต้ั้องกิารแลุะพื่ฤติั้กิรรมุผู้บริโภคืในยุคืนี� 
ที่ี�ใสู่ใจเลืุอกิซื�อสิูนค้ืาทีี่�เป็นมิุตั้รต่ั้อสูิ�งแวีดลุ้อมุ	
เข้าใจรายลุะเอียดของสูินคื้าทีี่�ตั้ัวีเองใช้งาน 
มุากิขึ�นกิว่ีายคุืก่ิอน	โดยยดึหลัุกิ	“ใช้ให้คืุมุ้	แยกิ
ใหเ้ปน็	ที่ิ�งใหถู้ึกิ”	นบัเปน็กิารสูรา้งแรงกิระเพื่ื�อมุ
ใหเ้กิิดกิารเปลุี�ยนแปลุงที่ั�งหว่ีงโซค่ืณุคืา่	(Value	
Chain)
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เอสี่ซี่จั่ กับ “ธุรกิจัปีิโต้รเคืม่เพู่�อคืวามยั�งยืน”

	 ที่ิศที่างธีุรกิิจของธีุรกิิจเคืมุิคือลุสู์	 เอสูซีจี	 ในปี	
2564	 จึงมุุ่งเน้นไปที่ี�กิารสูร้าง	 “ธีุรกิิจปิโตั้รเคืมุี 
เพื่ื�อคืวีามุยั�งยืน”	 ในฐานะที่ี�เป็นผู้ผลุิตั้วีัสูดุตั้้นที่าง	 
ด้วียกิารศึกิษาคื้นคืวี้าแลุะเสูาะหานวีัตั้กิรรมุที่ี�ตั้อบ
โจที่ย์คืุณภาพื่ของสิูนค้ืา	 พื่ร้อมุกัิบคืุณภาพื่ชีวีิตั้ 
ของคืนในสูังคืมุแลุะสูิ�งแวีดลุ้อมุ	 ตั้ามุแนวีที่าง	 
ESG	(Environmental,	Social	and	Governance)	
แลุะเป้าหมุายกิารพื่ัฒนาที่ี�ยั�งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals	–	SDGs)	โดยได้วีางโรดแมุป	
4	 ด้านตั้ามุหลุักิเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนทีี่� เอสูซีจี 
ขับเคืลุื�อนมุาโดยตั้ลุอด
	 เริ�มุตั้น้จากิกิารพื่ฒันานวีตัั้กิรรมุเมุด็พื่ลุาสูตั้กิิแลุะ
โซลุูชัน	โดยออกิแบบให้สูามุารถึรีไซเคืิลุได้ง่าย	โดย
ยังคืงคืุณสูมุบัตั้ิด้านกิารใช้งานไวี้อย่างคืรบถึ้วีน	
(Design	 for	 Recyclability)	 ยกิตั้ัวีอย่างที่ี�จะเห็น 
ต่ั้อไปในคือลัุมุน์นวัีตั้กิรรมุนั�นคืือ	SMXTM		Technology	
ที่ี�ช่วียเพิื่�มุคืวีามุแข็งแรงให้เมุ็ดพื่ลุาสูติั้กิ	 จึงใช้งาน
เมุ็ดพื่ลุาสูตั้ิกิน้อยลุงโดยยังคืุณสูมุบัตั้ิที่ี�ดีเช่นเดิมุ	
	 ลุำาดับถึัดมุาคืือ	 กิารนำาพื่ลุาสูตั้ิกิใช้แลุ้วีมุาผลุิตั้
เป็นเมุ็ดพื่ลุาสูติั้กิรีไซเคืิลุคุืณภาพื่สููง	 หรือ	 PCR	
(Post-Consumer	Recycled	Resin)	โดยเปน็กิารนำา
พื่ลุาสูตั้ิกิที่ี�ผ่านกิารใช้งานจากิผู้บริโภคืกิลุับมุา
รีไซเคืิลุ	 ตั้อบโจที่ย์ผู้ผลุิตั้บรรจุภัณธี์พื่ลุาสูตั้ิกิแลุะ

เจ้าของแบรนด์ระดับโลุกิ	นับเป็นกิารใช้นวีัตั้กิรรมุ
เพื่ื�อสูรา้งที่างเลุอืกิกิารใชง้านวีสัูด	ุสูง่เสูริมุกิารใชง้าน
วีัสูดุให้เกิิดคืุณคื่าสููงสูุด	
	 กิารนำาพื่ลุาสูติั้กิใช้แลุ้วีมุาเป็นวีัตั้ถึุดิบตั้ั�งตั้้น
สูำาหรับธีุรกิิจปิโตั้รเคืมุี	 (Advanced	 Recycling	
Process)	 โดยพื่ัฒนาเที่คืโนโลุยีแลุะกิระบวีนกิาร
ผลุิตั้ทีี่�ที่ันสูมัุย	 เป็นมิุตั้รต่ั้อสูิ�งแวีดลุ้อมุ	 เพืื่�อเปลุี�ยน
พื่ลุาสูตั้ิกิใช้แลุ้วีกิลุับมุาเป็นวีัตั้ถึุดิบตั้ั�งตั้้น	 หรือ	
Recycled	 Feedstock	 สูำาหรับโรงงานปิโตั้รเคืมุี 
เพืื่�อนำากิลุับมุาผลุิตั้เป็นเมุ็ดพื่ลุาสูตั้ิกิใหมุ่	 ช่วียลุด
ขยะสูะสูมุ	แลุะสูร้างโซลูุชันทีี่�เป็นมิุตั้รกัิบสิู�งแวีดลุ้อมุ
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	 แลุะสุูดท้ี่ายคืือกิารพัื่ฒนานวัีตั้กิรรมุพื่ลุาสูติั้กิชีวีภาพื่	
หรือ	 Bioplastics	 จากิวัีตั้ถึุดิบที่างกิารเกิษตั้ร	 ด้วีย 
คืวีามุร่วีมุมืุอระหว่ีางเคืรือข่ายกิารวิีจัยแลุะพื่ัฒนาที่ั�ง
กิับภายในประเที่ศแลุะตั้่างประเที่ศ	 เพืื่�อคื้นหาองค์ื
คืวีามุรู้จากิธีรรมุชาตั้ิที่ี�จะตั้อบโจที่ย์กิารใช้งานสูำาหรับ
ผู้บริโภคืให้เกิิดที่ั�งประโยชน์สููงสูุดตั้่อคืุณภาพื่สูินคื้า	
แลุะเป็นกิลุไกิที่ี�ช่วียลุดผลุกิระที่บจากิภาวีะโลุกิร้อน
	 บที่บาที่สูำาคัืญของผู้ประกิอบกิารในยุคืนี�	จึงเป็นเรื�อง
ของกิารค้ืนหาเที่คืนิคื	วิีธีีกิาร	แลุะนวัีตั้กิรรมุ	โดยกิำาหนด
ให้สูิ�งแวีดลุ้อมุแลุะผู้บริโภคืคืือเป้าหมุายที่ี�จะร่วีมุ 
เดินที่างไปข้างหน้าพื่ร้อมุกัิน	 เพื่ราะทีุ่กิคืนคืือสู่วีนหนึ�ง
ของกิารสูร้างอนาคืตั้ของโลุกิใบนี�ให้เตั้ิบโตั้ตั้่อไปได้
อย่างยั�งยืน
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SMX™
Technology 
นวััตกรรม
การผลิิตพลิาสติก
ที่่�แข็็งแรงกวั่าแลิะ
ช่่วัยลิดโลิกร้อน 

	 โจทย์์ท่�ท้าทาย์สำำาหรัับการัพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในยุ์คน่�	
คือการัเพ่ั�มคุณภัาพัสิำนค้าควบค่�ไปกับการัสำร้ัางสำรัรัค์
คุณภัาพัช่ีวิตทั�งสำำาหรัับเพ่ั�อนมนุษย์์แลิะสิำ�งแวดล้ิอม	
นวัตกรัรัมจึงเป็นเคร่ั�องมือสำำาคัญในการัค้นหาผลิิตภััณฑ์์
แลิะโซล่ิชัีนอันด่เพ่ั�อตอบเร่ั�องความยั์�งยื์น	 ตั�งแต�เริั�มต้น
กรัะบวนการัผลิิตจากผ้่ผลิิต	การัใช้ีงานสำำาหรัับผ้่บริัโภัค	
ไปจนถึึงการัจัดการัท่�ปลิาย์ทาง	 เพั่�อหมุนเวีย์นวัสำดุ
กลิับมาใช้ีให้คุ้มค�าแลิะเป็นมิตรักับโลิกของเรัาให้มากท่�สุำด
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SMX™ Technology
– Innovation for Sustainability
	 SMX™	Technology	เป็็นผลลัพธ์์จากนวััตกรรม
การผลิต	 ซึ่่�งธุ์รกิจเคมิคอลส์์	 เอส์ซึ่ีจี	 ได้้คิด้ค้นและ
พฒันาขึ้่�น	เพ่�อการผลติเมด็้พลาส์ตกิป็ระเภท	HDPE	
ที�โด้ด้เด้น่มากยิ่ิ�งขึ้่�น	มคีวัามส์มด้ลุระหวัา่งคณุส์มบัตัิ
ควัามแข็ึ้งแรง	 (High	Strength)	และควัามเหนียิ่วั	
(Stiffness)	ที�ตอบัควัามต้องการขึ้องอุตส์าหกรรม	
ทั�งด้้านคุณส์มบััติในการใช้้งาน	และส์ามารถลด้ป็ริมาณ
พลาส์ติกในการผลิตช้ิ�นงานให้น้อยิ่ลงโด้ยิ่ยิ่ังคง
ควัามแขึ้็งแรงได้้เหม่อนเด้ิม	จากนวััตกรรมด้ังกล่าวั	
ส่์งผลต่อทั�งวััฏจักรการผลิตและการบัริโภคซ่ึ่�งส์อด้คล้อง
กับัหลักเศรษฐกิจหมุนเวีัยิ่น	 (Circular	 Economy)	
เพราะเม่�อใช้้เม็ด้พลาส์ติกน้อยิ่ลง	 โด้ยิ่ที�ยิ่ังมี
คุณส์มบััติที�จำาเป็็นขึ้องสิ์นค้าป็ลายิ่ทางครบัถ้วันดั้งเดิ้ม
นั�นหมายิ่ถ่งการใช้้ทรัพยิ่ากรทั�งวััส์ดุ้ตั�งต้นอย่ิ่าง 
เม็ด้พลาส์ติกและพลังงานระหวั่างการผลิตให้เกิด้
ป็ระสิ์ทธิ์ภาพสู์งสุ์ด้	อีกทั�งเม่�อสิ์นค้าป็ลายิ่ทางมีนำ�าหนัก
เบัาลง	นำ�าหนักระหว่ัางการขึ้นส่์งจ่งลด้ลงด้้วัยิ่	ช่้วัยิ่ลด้
การป็ลด้ป็ลอ่ยิ่กา๊ซึ่เรอ่นกระจกในขึ้ั�นตอนการขึ้นส์ง่
ได้้อีกทางหน่�ง

ผลิิตภััณฑ์์รัักษ์โลิกหลิากหลิาย์	จาก	SMX™	
Technology
	 จากจุด้เริ�มต้นที�นวััตกรรม	SMX™	Technology	
ตอ่ยิ่อด้ส์ูส่์นิคา้เมด็้พลาส์ตกิ	SCG™	HDPE	ทั�งหมด้
	5	เกรด้	ซ่ึ่�งตอบัควัามต้องการใช้้งานผลิตภัณฑ์์พลาส์ติก
หลากหลายิ่รูป็แบับั	โด้ยิ่มีเกรด้ที�พร้อมเผยิ่โฉมส์ู่ม่อ
ผู้ผลิตแล้วั	ได้้แก่
 • SCG™ HDPE S199F:	เม็ด้พลาส์ติกรุ่นใหม่
ที�ใช้ส้์ำาหรบััผลิตฟิิล์มในงานบัรรจุภณัฑ์์พลาส์ติกเพ่�อ
การอุป็โภคบัริโภค	มีข้ึ้อดี้ตรงที�ส์ามารถรับัแรงกระแทก
(Dart	 drop	 impact)	 ได้้มากกวั่าฟิิล์มเกรด้ทั�วัไป็	
ส์ูงสุ์ด้ถ่ง	 20%*	 โด้ยิ่ยัิ่งคงรักษาควัามส์ามารถใน
กระบัวันการขึ้่�นรูป็ฟิิล์มได้้อยิ่่างมีป็ระส์ิทธ์ิภาพ	โด้ยิ่
การใช้้งานที�ผ่านมา	เม็ด้พลาส์ติกเกรด้นี�ส์ามารถใช้้
ทด้แทนเกรด้ส์ำาหรับัผลิตฟิิล์มในป็ัจจุบััน	และได้้รับั
การตอบัรับัจากกลุ่มผู้ผลิตฟิิล์มทั�งในและต่างป็ระเทศ
เป็็นอยิ่่างด้ี	

*	 จากผลิการัทดสำอบในห้องทดลิองของเอสำซ่จ่	 
ในกลิุ�มสำินค้าปรัะเภัทถึุงห่หิ�ว 	 ท่�ผลิิตจากเม็ด
พัลิาสำติกเกรัด	SCG™	HDPE	S199F	100%
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• SCG™ HDPE S111F: เม็ด้พลาส์ติกส์ำาหรับั 
ผลิตฟิิล์มเพ่�องานอุตส์าหกรรมและบัรรจุภัณฑ์์ที�
ต้องการควัามแขึ้็งแรงและควัามเหนียิ่วัเป็็นพิเศษ	 
จ่งคงคุณส์มบััติเร่�องการใช้้งานได้้เหม่อนเดิ้มโด้ยิ่
ส์ามารถลด้ป็ริมาณวััส์ดุ้ที�ใช้้งานได้้สู์งสุ์ด้ถ่ง	 20%	 
ส่์งผลต่อการลด้ป็ริมาณก๊าซึ่เร่อนกระจกระหว่ัาง 
การผลิตและขึ้นส์่ง

• SCG™ HDPE SX002J/ SX002JA: เม็ด้
พลาส์ติกส์ำาหรับังานฝาขึ้วัด้นำ�าอัด้ลม	 ด้้วัยิ่จุด้เด่้นที�
ส์ามารถผลิตฝาที�บัางลงได้้	โด้ยิ่ยัิ่งมีคุณส์มบััติการใช้้
งานที�แข็ึ้งแรงเหม่อนฝาขึ้วัด้นำ�าอัด้ลมทั�วัไป็	ส์ามารถ 
ลด้ป็ริมาณวััส์ดุ้ตั�งต้นได้้ส์ูงส์ุด้ถ่ง	 30%	 จ่งช้่วัยิ่ลด้ 
การใช้้พลังงานในการขึ้่�นรปู็	และการป็ลด้ป็ลอ่ยิ่กา๊ซึ่
เร่อนกระจกก่อนส์่งถ่งม่อผู้ใช้้งาน

• SCG™ HDPE SMX551BU: เม็ด้พลาส์ติก 
ส์ำาหรับัผลิตถังบัรรจุส์ารเคมีขึ้นาด้ใหญ่่	 (IBC)	 ที�ตอบั
ควัามต้องการควัามแข็ึ้งแรงเป็็นพิเศษ	ป็ลอด้ภัยิ่ไม่ 
รั�วัซ่ึ่ม	และทนทานต่อส์ารเคมีได้้	 โด้ยิ่ส์ามารถลด้
ป็ริมาณวััส์ดุ้ที�ใช้้ลงได้้	6-10%	 โด้ยิ่คงคุณส์มบััติ 
ขึ้องบัรรจุภัณฑ์์ได้้ด้ีด้ังเด้ิม
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	 นอกจากนี�	 ก็ยัิ่งมี	SCG™ HDPE S411B เม็ด้
พลาส์ติกส์ำาหรับัผลิตบัรรจุภัณฑ์์ขึ้วัด้รุ่นนำ�าหนักเบัา 
พิเศษ	 ด้้วัยิ่การลด้การใช้้ป็ริมาณวััส์ดุ้ได้้	8-15%	โด้ยิ่ 
ยัิ่งคงควัามแข็ึ้งแรงระหว่ัางการใช้้งานได้้ดี้ดั้งเดิ้ม	 
พร้อมทั�งยัิ่งช่้วัยิ่ลด้ป็ริมาณก๊าซึ่เร่อนกระจกซึ่่�งเป็็น
คุณส์มบััติเด่้นที�ต่อเน่�องจากการลด้ป็ริมาณวััส์ดุ้	 
ซึ่่�งอยู่ิ่ในระหว่ัางการพัฒนา	 และจะพร้อมออกส์ู่
ตลาด้ในช้่วังต้นป็ี	2022
	 ธุ์รกิจเคมิคอลส์์	เอส์ซีึ่จี	ยัิ่งเดิ้นหน้าพัฒนานวััตกรรม
และส์ร้างส์รรค์ผลิตภัณฑ์์ใหม่	ๆ	อยิ่่างต่อเน่�อง	โด้ยิ่
คำาน่งถ่งสิ์�งแวัด้ล้อมบันพ่�นฐานจากหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวีัยิ่นเพ่�อส์ร้างส์รรค์คุณภาพชี้วิัตที�ดี้ให้กับัทุกภาค
ส่์วัน	แบ่ังปั็นควัามส์ุขึ้ให้กับัทุกคน	พร้อมจับัม่อกัน
ส์ร้างโลกยิ่ั�งยิ่่นน่าอยิู่่ให้กับัลูกหลานต่อไป็	
	 ร ายิ่ละ เ อียิ่ด้ เ พิ� ม เ ติมส์ามารถ ติด้ ต่อ ไ ด้้ ที�	 
smx@scg.com

“ธุุรักิจเคมิคอลิส์ำ	 เอสำซ่จ่	 เป็นผ้่ผลิิตเม็ด
พัลิาสำติก	HDPE	ท่�ม่ความแข็งแรัง	ซึ�งใชี้ ใน
การัผลิติถัึง	IBC	เพีัย์งไม�ก่�รัาย์ในปรัะเทศไทย์
	ทำาใหเ้รัาสำามารัถึลิดคารับ์อน	ฟุุตพัรันิทจ์าก
การัใชี้วัตถึุดิบในปรัะเทศทดแทนการันำาเข้า	
แลิะเม็ดพัลิาสำติกจาก	SMX™	Technology	
เกรัด	SCG™	HDPE	SMX551BU	ท่�	Dow	
เลิือกใช้ีย์ังม่คุณสำมบัติในการัทำาให้ถึัง	 IBC	
บางลิง	 แต�ย์ังคงความแข็งแรัง	 โดย์สำามารัถึ
ลิดปรัิมาณเม็ดพัลิาสำติกท่�ใช้ีในการัผลิิตถัึง
ได้ถึึง	 6.5%	 แลิะสำามารัถึลิดนำ�าหนักของถึัง
บนรัถึขนสำ�งได้เฉลิ่�ย์	 18	 กิโลิกรััมต�อเท่�ย์ว	
ชี�วย์ปรัะหย์ัดนำ�ามันแลิะลิดก๊าซเรั่อนกรัะจกท่�
เกิดจากการัขนสำ�งได้อ่กด้วย์”

คุณสำุทิน	ปรัะไพัตรัะก่ลิ
Integrated	Supply	Chain	Director
กลิุ�มบรัิษัท	ดาว	ปรัะเทศไทย์	(Dow)
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	 สถาบัันส่� ง แวดล้้อมไทย	 (TEI ) 	 เ ป็็น 
องค์์กรพััฒนาเอกชนท่�อย่�ค์่�กับัการพััฒนา
สภาพั แ วด ล้้ อม ขอ งค์น ไ ทยมาตั้ั� ง แ ตั้� ป็ี	 
พั.ศ.	2536	โดยพันัธก่จของสถาบันั	คื์อการเป็็น
ผู้่้เชื�อมตั้�อป็ระสานการทำางานด้านส่�งแวดล้้อม
แบับัองค์์รวมระหว�างภาค์รัฐ	 ภาค์เอกชน	 แล้ะ 
ภาค์ป็ระชาสังค์ม	 เพั่�อขับัเค์ล้ื�อนการพััฒนา
ป็ระเทศให้ เ ก่ดดุล้ยภาพัด้านส่� งแวดล้้อม	 
สถาบัันส่� งแวดล้้อมไทยได้รับัการยอมรับั 
จากองค์์กรระดับันานาชาต่ั้อย�างมหาวิทยาลั้ย	
Pennsylvania	ป็ระเทศสหรัฐอเมริกา	 ว�าเป็็น
ค์ล้งัสมองด้านส่�งแวดล้อ้มของป็ระเทศตั้ด่ตั้�อกัน
เป็็นป็ีท่�	9	อ่กทั�งยังเป็็นหน�วยป็ระสานแล้ะดำาเน่น

โค์รงการด้านส่�งแวดล้้อมอ่กจำานวนมากท่�เชื�อม
ป็ระสานทุกกลุ้�มค์นเข้าทั�งในแล้ะระหว�างป็ระเทศ
	 การพัฒันาสภาพัแวดล้้อมนั�น	ค์รอบัค์ล้มุ
ทั�งเร่�องระบับับัริหารจัดการทรัพัยากรธรรมชาต่ั้	
การจัดการมล้พัิษ	 การเป็ล้่�ยนแป็ล้งสภาพั 
ภ่ม่อากาศแล้ะค์วามหล้ากหล้ายทางช่วภาพั	 
ไป็จนถึงการสร้างเค์ร่อข�าย	 การฝึึกอบัรม
บัุค์ล้ากร	การสื�อสารส่�ป็ระชาชน	 แล้ะท่�สำาค์ัญ 
นั�นค์ือ	 การออกฉล้ากส่�งแวดล้้อม	 สำาหรับั
รับัรองผู้ล่้ตั้ภัณฑ์์ตั้ล้อดทั�งวัฏจักร	 ตั้ั� งแตั้� 
การได้มาของวัตั้ถุด่บัแล้ะกระบัวนการผู้ล้่ตั้	 
ไป็จนถึงการจัดการท่�ป็ล้ายทาง	 เพ่ั�อให้เก่ด 
การใช้ทรัพัยากรอย�างคุ้์มค์�าแล้ะเก่ดของเส่ย 
น้อยท่�สุด

ชวนเปิิดมุุมุมุอง 
‘ปิัญหาสิ่่�งแวดล้้อมุ’ 
เปิ็นเรื่่�องของทุุกคน กับ  
ดรื่.วิจารื่ย์์ สิ่่มุาฉาย์า 
ผู้้้อำานวย์การื่สิ่ถาบัน 
สิ่่�งแวดล้้อมุไทุย์
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	 วัันน้�เราจึึงชวันคุุณมาพููดคุุยกัับ	ดร.วิิจารย์์  
สิิมาฉาย์า	ผูู้�อำำานวัยกัารสถาบันส่�งแวัดล้�อำมไทย	 
ถึงเร่�อำงภาพูรวัมขอำงสถานกัารณ์ส่�งแวัดล้�อำมทั�ง 
ขอำงประเทศไทยแล้ะระดับโล้กั	ไปจึนถึงบทบาทขอำง
ผูู้�ประกัอำบกัาร	ผูู้�ผู้ล้่ต	แล้ะผูู้�บร่โภคุ	ท้�จึะช่วัยสร�าง
จึ่ตสำานึกัรักัษ์์โล้กัไปด�วัยกััน

สิถานการณ์์ปััญหาสิิ�งแวิดล้้อมแล้ะปััญหาขย์ะ
บนโล้กมีควิามสิัมพัันธ์์กันอย์่างไร ?
 ดร.วิิจารย์์ : “ปัญหาส่�งแวัดล้�อำมโล้กัในตอำนน้�	
เร่�อำงกัารเปล้้�ยนแปล้งสภาพูภูม่อำากัาศถ่อำว่ัาเป็น
ประเด็นส่�งแวัดล้�อำมสำาคัุญท้�กัระทบทั�งคุวัามเป็นอำยู่	
เศรษ์ฐก่ัจึ	 สังคุม	 แล้ะสภาพูแวัดล้�อำม	 จึึงเป็น 
เร่�อำงจึำาเป็นท้� เราจึะต�อำงเตร้ยมตัวั	 ซึ่ึ� งปัญหา 
กัารเปล้้�ยนแปล้งสภาพูภูม่อำากัาศจึะอำยู่กัับเราไป 
อ้ำกัยาวั	แล้ะน่าจึะม้ผู้ล้กัระทบมากักัว่ัาปัญหาโคุว่ัด	19	 
ในขณะเด้ยวักัันปัญหาขอำงประเทศไทยในตอำนน้�	 
กั็ม้ทั�งปัญหาส่�งแวัดล้�อำมพู่�นฐาน	อำย่างปัญหาขยะ	
นำ�าเส้ย	หร่อำ	 PM2.5	 ซึ่ึ�งประสบปัญหาทุกัปี	 ซึ่ึ�งเป็น
ปัญหาท้�เราต�อำงร้บแกั�ไข”
	 “ในส่วันขอำงปัญหาขยะนับวั่าเป็นปัญหาพู่�นฐาน
ขอำงประเทศไทย	 ซึ่ึ�งม้ขยะในภาพูรวัมขอำงประเทศ
ประมาณ	 27.8	 ล้�านตันต่อำปี	 หร่อำหนึ�งคุนสร�าง 
ขยะ	1.15	กั่โล้กัรัมต่อำคุนต่อำวััน	แต่กัารจึัดกัารขยะ
อำย่างถูกัต�อำงยังทำาได�ไม่ถึงคุรึ�ง	 หร่อำอำย่างในเม่อำง

ท่อำงเท้�ยวัตามธรรมชาต่หร่อำชายฝัั่�งทะเล้ท้�สร�าง 
รายได�สำาคัุญให�ประเทศ	 ก็ัยังม้ปัญหากัารจึัดกัาร
ขยะในหล้ายพู่�นท้� 	 บางแห่งขยะถูกักัอำงท่�งไวั�ท้� 
เน่นเขา	 นำ�าซึ่ะขยะท้�ม้คุวัามสกัปรกัสูงกั็ไหล้ล้งมา 
ข�างล้่าง	 ส่งต่อำผู้ล้กัระทบมาสู่ทรัพูยากัรทางทะเล้ 
ท้�เป็นทรัพูยากัรท้�เราขายให�นักัท่อำงเท้�ยวั	 ซึ่ึ�งเร่�อำงน้� 
กั็ถ่อำว่ัาเป็นเร่�อำงสำาคุัญท้�จึะต�อำงให�คุวัามสำาคุัญ 
เร่งด่วันในกัารจัึดกัาร	 เพู่�อำรอำงรับกัารเปิดประเทศ 
เพู่�อำกัารท่อำงเท้�ยวัในระยะต่อำไป”

ทางออกที�ดีที�สิุดของปััญหาขย์ะจากพัล้าสิติิก 
ใช้้แล้้วิ คือการเล้ิกใช้้ หรือไม่ ?
 ดร.วิิจารย์์ : “ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำาคุัญขอำง
โล้กัแล้ะระดับภมูภ่าคุ	รวัมทั�งขอำงประเทศไทย	ท้�เรา
ถูกัจึัดอำับดับหนึ�งในส่บขอำงประเทศต่าง	 ๆ	 ท้�กั่อำให�
เกั่ดปัญหาขยะในทะเล้	โดยประเทศไทยม้พูล้าสต่กั
ใช�แล้�วัประมาณ	2	 ล้�านตันต่อำปี	 หร่อำสัดส่วันขอำง
พูล้าสต่กัใช�แล้�วัประมาณ	20	%	ขอำงขยะทั�งหมด	 
แต่เราจึัดกัารได�อำย่างถูกัต�อำงโดยกัารสามารถนำามา
ร้ไซึ่เคุ่ล้ได�เพู้ยง	 5	แสนตัน	หร่อำคุ่ดเป็น	 25%	ส่วัน 
อำ้กั	 75%	 ใช�กัารฝั่ังกัล้บ	 เผู้า	หร่อำจึัดกัารไม่ถูกัต�อำง	
แล้�วัอำาจึหลุ้ดล้อำดล้งคุล้อำง	 แม่นำ�าแล้ะอำอำกัสู่ทะเล้ 
ต่อำไป	 พูล้าสต่กัจึากัช่�นใหญ่ย่อำยเป็นช่�นเล้็กัแล้ะ 
อำยู่ในทะเล้กัวั่าส้�ร�อำยปี”
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	 “แตใ่นชว่้ัตประจึำาวััน	เราเล้ก่ัใช�พูล้าสตก่ัได�ไหม	?	
ตอำบได�เล้ยวั่าไม่ได�	โดยเฉพูาะอำย่างย่�งช่วังกัารแพูร่
ระบาดขอำงโคุวั่ด	19	ม้ขยะประเภทพูล้าสต่กัเพู่�มขึ�น
กัวั่า	 50%	 เรารู�เล้ยวั่า	 พูล้าสต่กัเข�ามาม้บทบาท 
อำย่างมากัในกัารป้อำงกัันเช่�อำโรคุต่าง	 ๆ	 ทั�งชุด	 PPE	 
กั็ทำาจึากัพูล้าสต่กั	หน�ากัากัท้�เราใส่กั็ม้อำงคุ์ประกัอำบ
ขอำงพูล้าสต่กั	บรรจึุภัณฑ์์ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพูาะกัารส่ง
อำาหาร	(Food	Delivery)	เพูราะฉะนั�นถ�าเราจึำาเป็น
ต�อำงใช�พูล้าสต่กั	 เราต�อำงสร�างระบบคุวัามคุ่ดท้�วั่า	 
เราจึะใช�พูล้าสต่กัให�เก่ัดประโยชน์สูงสุดอำย่างไร	 
เร่�มต�นจึากัพูฤต่กัรรมกัารบร่โภคุ	 สำารวัจึตัวัเอำงวั่า
พูล้าสตก่ัแบบไหนท้�จึำาเปน็ต�อำงใช�งาน	ล้ดกัารใช�งาน
พูล้าสต่กัประเภทใช�คุรั�งเด้ยวัให�ได�มากัท้�สุด	 แล้ะ 
ในเร่�อำงกัารจึัดกัารเป็นเร่�อำงสำาคัุญ	 ระบบจึัดเกั็บ 
แล้ะระบบรวับรวัมท้�เป็นมาตรฐาน	 ทำาอำย่างไร 
ให�พูล้าสต่กัสะอำาดกัลั้บเข�าสู่ระบบได�มากัท้�สุด	 
ส่วันพูล้าสต่กัสกัปรกัก็ัสามารถนำาไปเป็นเช่�อำเพูล้่ง
เพู่�อำผู้ล้่ตพูลั้งงานได�	 เศรษ์ฐก่ัจึหมุนเว้ัยนจึึงเป็น
แนวัคุ่ดหนึ� งท้�ประยุกัต์ใช� กัับกัารใช�งานแล้ะ 
กัารจึัดกัารพูล้าสต่กัอำย่างยั�งย่น”

คิดเห็นอย่์างไรกับมุมของผู้้้บริโภคที�ร้้สึิกว่ิา
สินิค้ารกัษ์์โล้กมักมีราคาที�แพังกว่ิาสินิค้าทั�วิไปั ?
 ดร.วิิจารย์์ :	 “ส่นคุ�าท้�เป็นม่ตรกัับส่�งแวัดล้�อำม 
ไม่ได�ม้ราคุาแพูงเสมอำไป	 แรกั	 ๆ	 อำาจึจึะรู�สึกัวั่า 
แพูง	 เพูราะม้ผูู้�ผู้ล้่ตน�อำย	 แต่เม่�อำม้ผูู้�ผู้ล่้ตมากัขึ�น	 

ราคุากั็จึะล้ดล้ง	 เป็นไปตามกัารแข่งขันขอำงตล้าด	
แล้ะถึงแม�ว่ัาราคุาจึะต่างกัันเล็้กัน�อำย	แต่ถ�าเรารักั 
ส่�งแวัดล้�อำม	แล้�วัเราทำาไมต�อำงเล้อ่ำกั	?	สน่คุ�ารกััษ์โ์ล้กั
เหล้่าน้�มักัม้กัารคุำานึงถึงกัารแกั�ปัญหาส่�งแวัดล้�อำม
ในตัวัส่นคุ�าด�วัยในตัวั	ยกัตัวัอำย่างเช่น	ม้กัารใช�วััสดุ
ท้�สามารถย่อำยสล้ายได�	 หร่อำนำากัล้ับมาร้ไซึ่เคุ่ล้ได�	
หร่อำส่นคุ�าไม่ม้สารเคุม้ท้�เป็นพู่ษ์แล้ะเป็นอำันตราย 
ต่อำสุขภาพูขอำงเรา	 รวัมทั�งไม่เป็นภาระขอำงรัฐใน
กัารนำาไปจึัดกัารหล้ังกัารใช�อำ้กัด�วัย	 ทั�งหมดน้� 
ล้�วันแล้�วัแต่เป็นมูล้คุ่าท้�เพู่�มเต่มเข�ามาทั�งส่�น”

ในมุมมองของผู้้้ปัระกอบการหรือผู้้้ผู้ลิ้ติ จะ
สิามารถเริ�มต้ินปัรบัติวัิเองใหเ้ปัน็ผู้้ป้ัระกอบการ
รักษ์์โล้กได้อย์่างไรบ้าง ?
 ดร.วิิจารย์์ :	 “เร่�มต�นจึากัแนวัคุ่ดง่าย	 ๆ	 ท้�วั่า	
เศรษ์ฐก่ัจึหมุนเว้ัยนไม่ได�เป็นภาระขอำงผูู้�ประกัอำบ
กัาร	 เพู้ยงแต่เราจัึดระบบให�ถูกัต�อำง	มอำงทั�งวััฎจัึกัร
ขอำงผู้ล้่ตภัณฑ์์	 เพู่�อำให�ได�มาซึึ่�งส่นคุ�าท้�ม้คุุณภาพู	 
ใช�ทรัพูยากัรท้�ม้อำยู่อำย่างจึำากััดให�เหมาะสม	จึัดกัาร
กัับขอำงเส้ยให�ไม่เป็นภาระกัับสังคุม	 ให�เก่ัดขอำงเส้ย
ให�น�อำยหร่อำนำาขอำงเส้ยเหล่้านั�นกัลั้บมาเป็นทรัพูยากัร
ได�อำ้กัให�ได� 	 ซึ่ึ� งตรงน้�ถ�าหากัมอำงให�คุรบวังจึร	 
กั็จึะช่วัยล้ดผู้ล้กัระทบต่าง	 ๆ	 ท้�เก่ัดขึ�นตามมาได�	 
ในขณะเด้ยวักัันก็ัสามารถล้ดกัารปล่้อำยก๊ัาซึ่ 
เร่อำนกัระจึกัได�อำ้กัทางหนึ�งด�วัย”



LET'S TALK15

	 “สถาบันส่�งแวัดล้�อำมไทย	 ได�อำอำกัฉล้ากัเข้ยวั	
(Green	 Label)	 ซึ่ึ�งเป็นฉล้ากัด�านส่�งแวัดล้�อำม
ประเภทท้�	1	ท้�มก้ัารดูวัา่สน่คุ�าแต่ล้ะประเภทม้แหล่้ง
ท้�มาอำย่างไร	 โดยผู้ล้่ตภัณฑ์์เอำงต�อำงได�รับมาตรฐาน
อำุตสาหกัรรม	 (มอำกั.)	 กั่อำนในเร่�อำงคุุณภาพูส่นคุ�า	 
แล้�วัจึึงจึะสามารถย่�นขอำฉล้ากัเข้ยวัเพู่�มเข�าไปได�	
โดยจึะมก้ัรรมกัารพู่จึารณาตรวัจึสอำบตด่ตามตล้อำด
กัระบวันกัารจึากัโรงงานท้�ผู้ล้่ตจึนถึงม่อำผูู้�บร่โภคุ	 
ทางสถาบันอำยากัเช่ญชวันผูู้�ประกัอำบกัารมาร่วัมกััน
สร�างมาตรฐานผู้ล้ต่ภัณฑ์์เพู่�อำส่�งแวัดล้�อำมแล้ะสังคุม
ร่วัมกััน	 เพูราะภาคุรัฐเอำงได�ม้นโยบายส่งเสร่มแล้ะ
ขับเคุล่้�อำนกัารจัึดซึ่่�อำส่นคุ�าแล้ะบร่กัารท้�เป็นม่ตรกัับ
ส่�งแวัดล้�อำม	เพูราะฉะนั�น	ถ�าหากัผูู้�ผู้ล่้ต	ผูู้�ประกัอำบกัาร
ผูู้�บร่โภคุเข�าใจึตรงกััน	 ก็ัจึะสามารถขับเคุล่้�อำน
ประเทศไปสู่เร่�อำงขอำงกัารพูัฒนาท้�มอำงคุวัามสมดุล้
ระหว่ัางเศรษ์ฐกั่จึ	 สังคุม	แล้ะส่�งแวัดล้�อำมได�อำย่าง
ยั�งย่น	 แล้ะยังเป็นโอำกัาสท้�จึะส่งส่นคุ�าท้�เป็นม่ตร 
กัับส่�งแวัดล้�อำมไปต่างประเทศท้�ม้มาตรฐานด�าน 
ส่�งแวัดล้�อำมได�อำ้กัด�วัย”

ข้อม่ล้เพัิ�มเตั้่มแล้ะข�าวสารของสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย	
ตั้่ดตั้ามได้ท่�	http://www.tei.or.th	
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Closed-Loop คืืออะไร ? หากแปลตรงตัว กแ็ปลวา่วงจร
แบบปิด ซึ่่�งหากเทีียบให้เห็นภาพก็น่าจะคืล้ายคืล่งกับ
หลักเศรษฐกิจหมุุนเวียน (Circular Economy) อย่างทีี�
คุ้ืนเคืยกัน เร่�มุต้นทีี�วัสดุพลาสติกทีี�ใช้้แล้ว หมุุนเวียน
กลับส่่กระบวนการรีไซึ่เคืิล กลับมุาเป็นวัสดุสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์์ ใหมุ่  แต่คืวามุพิ เศษอย่่ทีี�  ไมุ่มุีสิ� ง ใด 
หลุดรอดออกไปยังสิ�งแวดล้อมุเลย วัสดุทีุกช้ิ�นกลับ 
ส่่กระบวนการอย่างสมุบ่รณ์ นี�จ่งเป็นคืวามุท้ีาทีาย 
ของผ่พ้ฒันานวตักรรมุทีี�จะตอ้งทีำาใหก้ระบวนการผลติ
และจัดการขยะสมุบ่รณ์แบบมุากทีี�สุด นั�นจ่งเป็นทีี�มุา 
ของคืวามุร่วมุมืุอระหว่างสององค์ืกร โดยมีุผลประโยช้น์
ของสิ�งแวดล้อมุเป็นเป้าหมุายเดียวกันทีี�จะต้องไปให้ถึ่ง 

ถุุงขยะรัักษ์์โลกจาก
แนวคิิด Closed-Loop 
โมเดลต้้นแบบ
จากคิวามรั่วมมือสู่่่
สู่ิ�งที่่�จับต้้องได้จรัิง

	 ด้้วยเป้้าหมายของธุุรกิิจเคมิคอลส์์	 เอส์ซีีจี	 
ทีี่�ต้้องกิารผลักิดั้นเศรษฐกิิจหมุนเวียนให้เกิิด้ข้�น 
อย่างเป็้นรูป้ธุรรม	 โด้ยเริ�มต้้นจากิภายในองค์กิร	 
จ้งเกิิด้เป็้นความร่วมมือระหว่างส์ององค์กิรทีี่�ต่้าง 
เล็งเห็นถ้ึงความส์ำาคัญของกิารนำาหลักิเศรษฐกิิจ
หมุนเวียนมาใช้้อย่างจริงจัง	 อย่างเอส์ซีีจี	 ซ้ี�งมี	
KoomKah	 เว็บแอป้พลิเคชั้นส์ำาหรับบริหารจัด้กิาร
ธุนาคารขยะ	 รวมถ้ึงส่์งเส์ริมกิารนำาขยะไป้รีไซีเคิล 
ให้กิลายเป็้นสิ์�งของทีี่�มีป้ระโยช้น์อีกิครั�ง	และบริษัที่	
ทีี่พีบีไอ	 จำากัิด้	 (มหาช้น)	 (TPBI)	 ซ้ี�งเป็้นเจ้าของ
โครงกิารวน	 (WON	 Project)	 ซ้ี�งเป็้นโครงกิารทีี่�
รวบรวมพลาส์ติ้กิป้ระเภที่ทีี่�ยืด้ได้้ไป้รีไซีเคิลต่้อ	
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“ ห า ก เ ร า มุ อ ง ข ย ะ พ ล า ส ติ ก ใ ห้ เ ป็ น 

วัตถึุดิบ นำามุารี ไซึ่เคืิลและแปรร่ปทีำาให้ 

มุีมุ่ลคื่า ก็จะทีำาให้เกิดเศรษฐกิจหมุุนเวียน 

ไมุ่ใช้่ใช้้แล้วทีิ�งไป โดยทีุกภาคืส่วนเราต้อง 

ช้่วยกัน” 

คืุณสมุศักดิ� บร่สุทีธนะกุล

ประธานกรรมุการบร่หาร TPBI    

ที่ั�งส์ององค์กิรต่้างมองหาความเป็้นไป้ได้้ใหม่จากิ 
ส์ิ�งรอบตั้ว	จนส์ังเกิต้เห็นถ้ึงพลาส์ติ้กิยืด้ได้้ทีี่�ใช้้แล้ว
ในโรงงานและเกิิด้ความคดิ้ที่ี�จะนำาพลาส์ต้กิิเหลา่นั�น
มาเป้ลี�ยนเป้น็ส์ิ�งที่ี�มปี้ระโยช้นม์าใช้ง้านในโรงงานได้้
อีกิครั�ง	จ้งเป้็นที่ี�มาของ	Closed-Loop	Trash	Bag	
หรือถึุงขยะรักิษ์โลกิ	ซี้�งนับว่าเป้็นโมเด้ลต้้นแบบใน
เรื�องนี�ได้้อย่างด้ี

ทีี�มุาคืวามุร่วมุมุือ กว่าจะเป็นถึุงขยะ Closed-
Loop

	 วิธีุกิารเริ�มต้้นจากิกิารส์ำารวจที่รัพยากิรของต้น	 ซ้ี�ง 
เอส์ซีีจีได้้ส์ังเกิต้เห็นเศษฟิิล์มยืด้ที่ี�กิลายเป้็นขยะ 
หลังจากิใช้้ห่อหุ้มสิ์นค้าในโรงงานแล้ว	 ซ้ี�งก่ิอนหน้านี�
ใช้้กิารจัด้กิารด้้วยคัด้แยกิและเก็ิบรวบรวมส์่งขาย
ออกิให้กิับโรงงานรีไซีเคิลข้างนอกิ	 จ้งได้้เกิิด้เป็้น
ความร่วมมือกัิบ	 TPBI	 ในกิารรับขยะไป้รีไซีเคิล 
เป้็นเม็ด้พลาส์ติ้กิข้�นมาใหม่	 แล้วข้�นรูป้จนเกิิด้เป็้น 
ถึงุขยะรกัิษโ์ลกิ	หรือ	Closed-Loop	Trash	Bag	เพื�อ
นำากิลับมาใช้้งานในโรงงานของเอส์ซีีจีอีกิครั�ง
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ถึงุขยะรกัษ์โลก พรอ้มุคุืณสมุบติัคืวามุทีนทีาน
ทีี�มุากกว่า

	 ผลลัพธุ์จากิความร่วมมือของที่ั�งส์ององค์กิร	 เกิิด้
เป้น็ถึงุขยะรกัิษโ์ลกิส์ขีาวขุน่คณุภาพดี้	ที่ี�มคีณุส์มบตั้ิ
ที่ี�ส์ามารถึรับนำ�าหนักิและที่นกิารเจาะที่ะลุได้้ด้ี	 แต้่
ต้้องโป้ร่งแส์ง	เพื�อให้ส์ามารถึมองเห็นของภายในได้้	
	 กิระบวนกิารพัฒนาสู์ต้รส์ำาหรับผลิต้ถุึงขยะ 
รักิษ์โลกิ	 เริ�มต้้นจากิกิารข้�นรูป้ถึุงขยะด้้วยกิารผส์ม
เศษฟิิล์มยืด้ที่ี� เหลือจากิในโรงงาน	 ร่วมกิันกิับ 
เม็ด้พลาส์ต้ิกิ	SCG™	HDPE	S111F	เม็ด้พลาส์ต้ิกิ	
HDPE	ส์ำาหรับฟิิล์มเพื�องานอุต้ส์าหกิรรมที่ี�ที่นแรง
กิระแที่กิได้้ด้ี เป้็นพิ เศษ	 ที่ี� เ กิิด้จากิ	 SMXTM	

Technology	 เกิิด้เป้็นส์ูต้รเฉพาะของเอส์ซีีจี	 
ที่ี�ได้้ผลลัพธุ์ของผลิต้ภัณฑ์์ที่ี�ดี้กิว่าถุึงขยะขาวขุ่น
ที่ั�วไป้ในที่้องต้ลาด้	 รวมที่ั�งเป้็นมิต้รกิับสิ์�งแวด้ล้อม
อีกิด้้วย
	 คุณส์มบั ต้ิ ข อ งถึุ ง ข ยะ รั กิษ์ โ ล กิที่ี� ไ ด้้ จ า กิ 
ความร่วมมือของทัี่�งส์องฝ่่าย	 ที่ำาให้ส์ามารถึลด้ 
ความหนาของถุึงลงได้้	 28%	 นั�นคือทีี่�ความหนา 
50	ไมครอน	จากิเด้ิมที่ี�ถึุงที่ั�วไป้อยู่ที่ี�	60-70	ไมครอน
แต้่ยั งคง คุณภาพความเหนียวและแข็งแรง	 
นั�นเที่่ากิับว่าในกิระบวนกิารผลิต้ต่้อหน้�งถึุง	 ใช้้วัส์ดุ้
ตั้�งต้้นน้อยลง	 ใช้้พลังงานในกิารผลิต้ลด้ลง	 และ 
ถึุงขยะรักิษ์โลกิเมื�อเที่ียบกิับถึุงขยะส์ีขาวขุ่นที่ั�วไป้	
จะเหนียวข้�น	ที่นที่าน	และกิลิ�นไม่ฉุนเที่่าเด้ิม

“การนำาแนวคืิด Closed-Loop มุาทีำา 

ให้เกิดข้�นจร่ง ผ่านการปฏิิบัติจร่ง และมุี

ประโยช้น์ทีี�จับต้องได้จร่ง เป็นกรณีตัวอย่าง

ทีี�ดีของการทีำางานร่วมุมุือร่วมุใจ ภายใต้ 

เป้าหมุายเดียวกัน โดยมุีคืวามุเช้ื�อมุั�นว่า 

จะทีำาโคืรงการนี�ใหส้ำาเรจ็ เปน็ Key Success 

Factor”

คืุณเฉลิมุพล ฮุุนพงษ์สิมุานนที์

Circular Economy Business Director 

ธุรกิจเคืมุิคือลส์ เอสซึ่ีจี
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ร่วมุกันพัฒนา เพ่�อคืวามุก้าวหน้าอย่างยั�งยืน

	 จากิความร่วมมือในครั�งนี� 	 เป้็นกิารส์ร้างเศรษฐกิิจหมุนเวียนในแบบ	 
Closed-Loop	 ให้เกิิด้ข้�นได้้จริง	 โด้ยเริ�มจากิภายในองค์กิร	กิารศ้กิษาที่ั�งเรื�อง 
รูป้แบบกิารที่ำางานและกิารพัฒนาถุึงขยะรักิษ์โลกิ	 ส์ามารถึใช้้เป็้นคู่มือใน 
กิารที่ำางานแบบป้ระส์านระหว่างส์ององค์กิร	และส์ามารถึนำาไป้ขยายผลต่้อกัิบ
คู่ค้าต่้าง	ๆ	เพื�อให้ทีุ่กิฝ่่ายส์ามารถึด้ำาเนินธุุรกิิจต้ามหลักิเศรษฐกิิจหมุนเวียนได้้
อย่างเป้็นรูป้ธุรรม
	 ป้ระโยช้น์ส์ำาคัญที่ี�ได้้จากิความร่วมมือกิันในครั�งนี�	 นอกิจากิจะส์ามารถึ
เป้็นต้้นแบบให้องค์กิรอื�น	 ๆ	 ไป้ป้รับใช้้ได้้แล้ว	 ยังมีป้ระโยช้น์ต้่อโลกิ	 ซี้�งเป้็น 
เป้า้หมายส์ำาคญัที่ี�ที่กุิองคก์ิรมรีว่มกินั	เพราะนอกิจากิจะช่้วยลด้กิารใช้ท้ี่รัพยากิร
ใหม่	 เกิิด้กิารใช้้ที่รัพยากิรอย่างคุ้มค่าแล้ว	 ยังช่้วยลด้กิารป้ลด้ป้ล่อยกิ๊าซี 
เรือนกิระจกิมากิกิว่า	400	กิิโลกิรัมต้่อป้ี	ซี้�งเที่่ากิับกิารป้ลูกิต้้นไม้	20	ต้้นที่ีเด้ียว
แม้จะดู้เป้็นจำานวนทีี่�ไม่เยอะมากิ	แต้่หากิถูึกินำาไป้ขยายผลต่้อทีี่�โรงงานอื�น	 ๆ	
ต้่อได้้	กิ็อาจเที่ียบเที่่ากิับกิารป้ลูกิต้้นไม้เป้็นป้่าใหญ่ได้้เช้่นกิัน

“สิ�งสำาคืัญทีี�ทีำาให้โปรเจกต์นี�สำาเร็จได้ คืือ

พนัธมุติรและค่่ืค้ืาทีกุคืน โดยคืวามุมุุ่งมัุ�นของ

ผ่้นำา (Leader-ship Commitment) เป็น

กุญแจสำาคืัญในการผลักดันและสนับสนุน 

ทีีมุงานให้เห็นเป้าหมุาย และเดินไปในทีิศทีาง

เดียวกัน” 

สำาหรับผ่้สนใจถึุงขยะรักษ์โลก ติดต่อสอบถึามุ
ได้ทีี� scgchemicals@scg.com 

รายละเอียดเกี�ยวกับเมุ็ดพลาสติกคืุณภาพส่ง
จาก SMX™ Technology สามุารถึติดต่อ

โดยตรงได้ทีี� smx@scg.com

คืุณธนวัต อ่่อุดมุยิ�ง 

Application Development Leader 

ธุรกิจเคืมุิคือลส์ เอสซึ่ีจี

คืุณสิทีธิช้ัย บร่สุทีธนะกุล 

ประธานเจ้าหน้าทีี�ฝ่่ายปฏิิบัติการ

(Consumables) TPBI

“คืวามุร่วมุมุือกันอย่างจร่งจังระหว่าง 

เอสซึ่ีจีและ TPBI ทีี�มุีคืวามุตั�งใจจะทีำาให้ 

เศรษฐกิจหมุุนเวียนเกิดข้�นได้จร่ง แมุ้จะ 

ยั ง เป็น โคืรงการ เล็ก  ๆ  แ ต่ โคืรงการนี� 

จะเป็นตัวอย่าง และแรงบันดาลใจให้อีก 

หลายภาคืส่วนในการช้่วยกันทีำาโคืรงการ 

ทีี�มุปีระโยช้นต์อ่ทุีกฝ่า่ยใหเ้กิดข้�นอีกมุากมุาย

บนโลกใบนี�” 
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ในแวดวงธุุรกิิจ ESG หรือ “แนวคิิดกิารดำาเนินธุุรกิิจ
อย่่างย่่�งย่ืน” เป็็นหน่�งในห่วเรื�องที่่� ได้ร่บคิวามสนใจ 
อย่่างกิว้างขวาง ที่่�งจากิบริษั่ที่จดที่ะเบ่ย่นและน่กิลงทุี่น
ที่่�วโลกิ น่�นก็ิเพราะวิส่ย่ที่่ศน์และคิวามร่บผิิดชอบ 
ขององคิ์กิรที่่�ม่ต่่อส่งคิมและสิ�งแวดล้อมม่คิวามสำาค่ิญ
ไม่ย่ิ�งหย่่อนไป็กิว่าข้อมูลที่างกิารเงินเลย่

คิอล่มน์ Sustainability คิร่�งน่� เราจ่งขอชวนคิุณไป็
ที่ำาคิวามรู้จ่กิก่ิบ ESG ไป็ด้วย่ก่ิน พร้อมก่ิบถอดรห่ส 
วิธุ่กิารที่ำาธุุรกิิจอย่่างย่่�งย่ืนด้วย่กิารนำา ESG เข้าไป็ 
ม่ส่วนร่วม เพ่�อกิารพ่ฒนาอย่่างย่่�งย่ืน ไป็พร้อมก่ิบ 
เพ่�มขีดคิวามสามารถที่างกิารแข่งข่นในต่ลาดโลกิ

ถอดรหััส ESG  
แนวคิิดการดำาเนิน
ธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่ืน
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คิวามหมาย่ของ ESG

	 ESG	 ประกอบด้้วย	 3	 คำำ�สำำ�คัำญที่่�จำำ�เป็นต้้อง
จำัด้ก�รเพ่ื่�อสำร้�งก�รด้ำ�เนินธุุรกิจำท่ี่�ยั�งย่น	 ได้้แก่	
E-Environmental	 สิำ�งแวด้ล้้อม,	S-Social	 สัำงคำม	แล้ะ	
G-Governance	 ธุรรม�ภิิบ�ล้	 ซึ่่� ง ทัี่� งหมด้ม ่
คำว�มสำัมพัื่นธุ์กัน	 เพ่ื่�อช่่วยสำะท้ี่อนบที่บ�ที่ของ 
ธุุรกิจำในฐ�นะผู้้้ม่คำว�มรับผู้ิด้ช่อบคำรอบคำลุ้มต้่อ 
ทีุ่กภิ�คำสำ่วนในก�รด้ำ�เนินง�น
	 เริ�มจำ�กประเด้็น	 ‘E	 –	สำิ�งแวด้ล้้อม’	 จำำ�เป็นต้้องม่
ก�รบริห�รจำัด้ก�รทีุ่กสำ่วนตั้�งแต้่ต้้นที่�งในเร่�อง
ที่รัพื่ย�กรธุรรมช่�ต้ิแล้ะพื่ล้ังง�น	 ไปสำ้่ปล้�ยที่�งที่่�
ก�รปล้ด้ปล้่อยของเสำ่ย	 ขยะ	มล้พื่ิษ	แล้ะก๊�ซึ่เร่อน
กระจำก	 องค์ำกร ธุุร กิจำต้้องม่คำว�มรับผิู้ด้ช่อบ 
เพ่ื่�อสำร้�งสำรรคำ์กระบวนก�รผู้ล้ิต้แล้ะผู้ล้ิต้ภิัณฑ์์ท่ี่� 
เป็นมิต้รต้่อสำิ�งแวด้ล้้อมให้ได้้ม�กที่่�สำุด้
	 ถััด้ม�ในประเด้น็	‘S-	สำงัคำม’	สำ�ม�รถัมองภิ�พื่รวม
ได้้ทัี่�งภิ�ยในองค์ำกรเอง	 จำะต้้องปฏิิบัต้ิต้่อแรงง�น
แล้ะพื่นักง�นอย่�งเป็นธุรรม	ม่คำว�มรับผิู้ด้ช่อบต่้อ
ล้้กคำ้�แล้ะค่้ำค้ำ�	 แล้ะม่สำ่วนร่วมพัื่ฒน�สัำงคำมแล้ะ
ชุ่มช่นท่ี่�เป็นต้นอ�ศััยอย่้	 แล้ะสำ่วนสำุด้ที่้�ย	ประเด้็น	
‘G-	บรรษัที่ภิิบ�ล้’	นั�นคำ่อก�รด้ำ�เนินง�นของบริษัที่
ที่่�มค่ำว�มโปรง่ใสำ	ไวใ้จำได้	้มก่�รกำ�กบัด้แ้ล้กิจำก�รเปน็
อย่�งด้่	 ม่จำริยธุรรม	แล้ะจำรรย�บรรณ	ที่ั�งหมด้สำอด้
ประสำ�นเพ่ื่�อสำร้�งธุุรกิจำที่่�สำ�ม�รถัด้ำ�เนินต้่อไปได้้
อย่�งร�บร่�นแล้ะเป็นสำุขสำำ�หรับทีุ่กคำน

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE



SUSTAINABILITY

เศรษฐกิจหมุนเวียน

22

ธุุรกิิจเคิมิคิอลส์ เอสซี่จ่
มุ่งสู่ "ธุุรกิิจป็ิโต่รเคิม่เพ่�อคิวามย่่�งย่ืน"

	 แนวคำดิ้	ESG	มค่ำว�มสำอด้คำล้อ้งกบัเป�้หม�ยของ
ธุุรกิจำเคำมิคำอล้ส์ำ	 เอสำซึ่่จำ่ 	 ทัี่�งกับเร่�องเศัรษฐกิจำ
หมุนเว่ยน	 แล้ะก�รมุ่งสำ้่ก�รเป็น	 ‘ธุุรกิจำปิโต้รเคำม ่
เพ่ื่�อคำว�มยั�งย่น’	 หร่อ	 ‘Chemicals	 Business	 for	
Sustainability’	ซึ่่�งเนน้ไปท่ี่�ก�รด้ำ�เนนิกจิำก�รเพ่ื่�อให้
เกิด้ประโยช่น์สำ้งสำุด้สำำ�หรับทีุ่กภิ�คำสำ่วน
	 คำว�มต้ระหนักต้่อสิำ�งแวด้ล้้อมคำ่อนโยบ�ยท่ี่� 
เอสำซึ่่จำ่ด้ำ�เนินก�รม�โด้ยต้ล้อด้ผู้่�นหล้ักเศัรษฐกิจำ
หมนุเว่ยน	ซึ่่�งนอกจำ�กจำะส่ำงเสำริมก�รใช้่ที่รพัื่ย�กรให้
เกิด้คำุณคำ่�สำ้งสุำด้แล้้ว	 ยังยกระดั้บก�รด้ำ�เนินธุุรกิจำ
ผู้�่นก�รสำร�้ง	Roadmap	เพ่ื่�อขบัเคำล้่�อนเร่�องน่�ใหเ้กดิ้
ประสำิที่ธุิภิ�พื่ส้ำงสำุด้	 แล้ะคำรอบคำลุ้มทัี่�งเคำร่อข่�ย 
ห่วงโซึ่่อุปที่�น	 ด้้วยก�รพื่ัฒน�นวัต้กรรมพื่ล้�สำต้ิก	
ต้ั�งแต่้ก�รออกแบบเมด็้พื่ล้�สำติ้กแล้ะโซึ่ล้ชั้่นที่่�ที่ำ�ให้
สำ�ม�รถันำ�พื่ล้�สำต้ิกไปร่ไซึ่เคำิล้ได้้ง่�ย	 โด้ยยังคำง
คำุณสำมบัต้ิต้ั�งต้้นไว้อย่�งคำรบถ้ัวน	ก�รนำ�พื่ล้�สำติ้ก
ใช่้แล้้วหมุนเว่ยนกล้ับม�ผู้ลิ้ต้เม็ด้พื่ล้�สำติ้กร่ไซึ่เคำิล้
คำณุภิ�พื่สำง้	หรอ่ผู้ล้ติ้เปน็วตั้ถัดุ้บิต้ั�งต้น้สำำ�หรบัธุุรกจิำ
ปิโต้รเคำม่	 ไปจำนถ่ังก�รพัื่ฒน�นวัต้กรรมพื่ล้�สำติ้ก
ช่่วภิ�พื่

	 นอกจำ�กในสำ่วนก�รพื่ัฒน�นวัต้กรรม
พื่ล้�สำต้ิกแล้้ว	 ยังพื่ัฒน�ประสำิที่ธุิภิ�พื่
กระบวนก�รผู้ล้ิต้	 เพ่ื่�อล้ด้ก�รใช่้ที่รัพื่ย�กร
แล้ะล้ด้ก�รเกิด้ของเสำ่ยสำ่วนเกินให้เหล้่อ
นอ้ยท่ี่�สุำด้	รวมที่ั�งก�รจัำด้ที่ำ�ต้ร�รับรอง	SCG	
Green	Choice	เป็นเคำร่�องหม�ยที่่�ผู้้้บริโภิคำ
มั�นใจำได้้ว่�	 สิำนคำ้�เหล้่�น่�ถ้ักคำิด้ค้ำนพื่ัฒน�
อย่�งเป็นมิต้รต้่อสำิ�งแวด้ล้้อม	แล้ะสำ�ม�รถั
ใช่้ง�นสำินคำ้�ได้้อย่�งไร้กังวล้
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	 ในสำ่วนสำังคำม	เริ�มต้้นจำ�กในองคำ์กรเอง	 เอสำซึ่่จำ่ให้
คำว�มสำำ�คัำญกับสำวัสำดิ้ภิ�พื่ของพื่นักง�นทุี่กคำนต้ล้อด้
ระยะเวล้�ท่ี่�ที่ำ�ง�นให้กบัองค์ำกร	พื่ร้อมกับก�รพื่ฒัน�
ชุ่มช่นเพ่ื่�อนบ้�นของเอสำซึ่่จำ่	 โด้ยเข้�ไปม่ส่ำวนร่วม	
ช่ว่ยคิำด้	ช่ว่ยแกปั้ญห�	แล้ะระด้มสำมองเพ่ื่�อใหช้่มุช่น
แล้ะองคำ์กรเต้ิบโต้ไปพื่ร้อมกันได้้อย่�งยั�งย่น	 แล้ะ
สำ่วนธุรรม�ภิิบ�ล้	 เอสำซึ่่จำ่ถ่ัอเอ�คำว�มโปร่งใสำ	 
เป็นธุรรม	 แล้ะจำรรย�บรรณเป็นเร่�องสำำ�คัำญ	 ซึ่่�ง
ที่ั�งหมด้น่�ตั้�งอย่้บนพ่ื่�นฐ�นของผู้ล้ประโยช่น์ท่ี่�สำมดุ้ล้
แล้ะยั�งย่น
	 ก�รด้ำ�เนินธุุรกิจำโด้ยคำำ�น่งถ่ังสำิ�งแวด้ล้้อม	สำังคำม	
แล้ะบรรษัที่ภิิบ�ล้	 ต้�มแนวคำิด้	 ESG	 นอกจำ�ก 
จำะเป็นก�รสำะที่้อนบที่บ�ที่หน้�ท่ี่� ท่ี่�รับผู้ิด้ช่อบ 
ต้่อสำังคำมแล้้ว	 ยังคำวรด้ำ�เนินก�รอย่�งต้่อเน่�องผู้่�น
ก�รประเมินผู้ล้	เพ่ื่�อนำ�ไปสำ้ก่�รพัื่ฒน�ประสิำที่ธุภิิ�พื่
องค์ำกร	แล้ะมองเหน็ที่ศิัที่�งในก�รเติ้บโต้อย�่งยั�งย่น
ในระยะย�ว
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ท่่อระบายน้ำำ�า แม่่น้ำำ�า และบางส่่วน้ำก็็ลำาเลียงต่่อไปยังท่ะเลใน้ำท่ี�สุ่ด ด้วยเหตุ่น้ำี�จึึงจึำาเป็น้ำท่ี�จึะ
ต่้องมี่น้ำโยบายก็ารจัึดก็ารกั็บพลาส่ติ่ก็ใช้้แล้วระดับประเท่ศท่ี�เป็น้ำเหมื่อน้ำกั็บคู่่่ม่ือ 
เพ่�อก็ารจึัดก็ารอย่างถู่ก็ต่้องและเป็น้ำระบบเดียวก็ัน้ำ ตั่�งแต่่ต่้น้ำน้ำำ�าผู้่้ผู้ลิต่ ก็ารใช้้งาน้ำ 
ของผู้่้บริโภคู่ ไปจึน้ำปลายน้ำำ�าอย่างก็ารก็ำาจัึด (ร่าง) Roadmap ก็ารจัึดก็ารขยะพลาส่ติ่ก็  
พ.ศ.2561-2573 จึึงเกิ็ดข้�น้ำ เพ่�อส่ิ�งแวดล้อม่ของคู่น้ำไท่ยทุ่ก็คู่น้ำ และพลาส่ติ่ก็แต่่ละช้ิ�น้ำ 
จึะถู่ก็ใช้้งาน้ำอย่างม่ีประส่ิท่ธิิภาพส่่งสุ่ดใน้ำวงรอบของช้ีวิต่

รู้้�จััก (รู้่าง) Roadm-
map การู้จััดการู้
ขยะพลาสติิก  
พ.ศ.2561-2573
ก�าวส้่การู้จััดการู้
พลาสติิกที่่�ยั�งยืน 
ด�วยเศรู้ษฐกิจั
หมุุนเวียน

 ใน้ำช่้วง 10 ปีที่�ผู่้าน้ำม่า ประเท่ศไท่ยมี่พลาส่ติ่ก็ใช้้แล้ว  
แปรเปลี�ยน้ำเป็น้ำขยะประม่าณ 12% ของขยะท่ี�เก็ิดข้�น้ำ
ท่ั�งหม่ด หรือประม่าณปีละ 2 ล้าน้ำตั่น้ำ โดย 0.5 ต่ัน้ำ 
ถู่ก็หมุ่น้ำเวียน้ำก็ลับไปใช้้ประโยช้น์้ำ และอีก็ 1.5 ต่ัน้ำเป็น้ำ
พลาส่ต่ิก็แบบใช้้คู่รั�งเดียวรอก็ำาจึัด น้ำอก็จึาก็พลาส่ต่ิก็
ท่ี�ถู่ก็ท่ิ� ง เ ข้าไปใน้ำระบบแล้ว ขยะพลาส่ติ่ก็ใน้ำท่ะเล 
ของประเท่ศไท่ยยังจึัดว่าเป็น้ำปัญหาส่ำาคู่ัญระดับโลก็  
ซึ่ึ�งท่ี�ม่าของพลาส่ต่ิก็เหล่าน้ำี�ก็็ม่าจึาก็ขยะท่ี�ถู่ก็ท่ิ�งต่าม่ 

ส่ถูาน้ำก็ารณ์พลาส่ต่ิก็ใช้้แล้วใน้ำประเท่ศไท่ย

	 ปััญหาการจััดการพลาสติิกหลังการใช้้งาน	แบ่่ง
ออกเป็ัน	 3	 หัวเร่�องใหญ่	 ข้้อแรกค่ือปััญหาจัาก 
การออกแบ่บ่และการผลิติ	ซ่ึ่�งการออกแบ่บ่ผลิติภััณฑ์์
บ่รรจัภัุัณฑ์์พลาสติิกเพ่�อสิ�งแวดล้อม	หรอ่การใช้วั้สดุ
ทดแทนพลาสติิกยัังไม่แพร่หลายัเทา่ท่�คืวร	ข้อ้ท่�สอง
คือ่ปัญัหาจัากการบ่ริโภัคื	การใช้บ้่รรจุัภััณฑ์์พลาสติกิ
เกินคืวามจัำาเปั็น	และพลาสติิกท่�ปันเปั้�อนอาหารจั่ง
ยัากติ่อการนำากลับ่มาร่ไซึ่เคืิล	
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และข้้อสุดท้ายัท่�สำาคืัญค่ือปััญหาจัากการจััดการ
พลาสติิกใช้้แล้วหลังการบ่ริโภัคื	 ซึ่่�งคืนไทยัยัังข้าด
คืวามติระหนักในการคืัดแยักพลาสติิกใช้้แล้วอยั่าง
เปัน็ระบ่บ่	ในส่วนบ่ริการเกบ็่ข้นข้ยัะเองก็ยัังไม่ทั�วถ่ึง
หร่อกำาจััดอย่ัางไม่ม่ปัระสิทธิิภัาพ	และยัังไม่ม่กฎหมายั
หร่อระเบ่่ยับ่ข้้อบั่งคืับ่ท่�ส่งเสริมการคัืดแยัก	 กำาจััด	
และนำาพลาสติิกใช้้แล้วกลับ่มาใช้้ปัระโยัช้น์ใหม่	

Roadmap จึาก็คู่วาม่ร่วม่มื่อของทุ่ก็ภาคู่ส่ว่น้ำ

	 สำาหรบั่การจัดัทำา	Roadmap	การจัดัการพลาสติกิ
ใช้้แล้วในคืรั�งน่�	 เกิดจัากการม่ส่วนร่วมในการให้
ข้้อคืิดเห็นและข้้อเสนอแนะข้องทั�งภัาคืรัฐ	 ภัาคื
เอกช้น	องค์ืกรพัฒนาเอกช้น	องค์ืกรระหว่างปัระเทศ	
สถึาบั่นการศก่ษา	และปัระช้าช้นท่�เก่�ยัวข้อ้ง	จันออก
มาเปั็น	 (ร่าง)	Roadmap	การจััดการข้ยัะพลาสติิก	
พ.ศ.2561-2573	 ท่�สอดคืล้องกับ่เปั้าหมายั 
การพัฒนาอยั่างยัั�งยั่น	(SDGs)	

เป้าหม่ายส่ำาคู่ัญของ Roadmap 

	 เปั้าหมายัปัระการแรก	 คื่อการลดและเลิกใช้้
พลาสติิก	 ด้วยัการใช้้วัสดุทดแทนท่�เป็ันมิติรติ่อ 
สิ�งแวดล้อม	ซึ่่�งภัายัในปัี	2565	วางเปั้าหมายัเลิกใช้้
ถึุงพลาสติิกหูหิ�วคืวามหนาน้อยักว่า	 36	 ไมคืรอน	

กล่องโฟมบ่รรจัุอาหาร	แก้วพลาสติิก	 (แบ่บ่บ่างใช้้
คืรั�งเด่ยัว)	หลอดพลาสติิก	
	 เปั้าหมายัปัระการท่�สอง	คื่อการนำาพลาสติิกกลับ่
มาใช้้ปัระโยัช้น์	100%	ให้ได้ภัายัในปัี	2570	รวมทั�ง
ส่วนพลาสติิกข้องเส่ยัท่�นำากลับ่มาใช้้งานไม่ได้	 
จัะต้ิองถูึกกำาจัดัอย่ัางถูึกวิธ่ิด้วยัการเผาเป็ันพลังงาน
 

เข้าส่่่ระยะท่ี� 2 ของ Roadmap

	 Roadmap	ในการจัดัการพลาสติิกใช้แ้ล้ว	ถูึกแบ่ง่
ออกเป็ัน	3	ระยัะด้วยักัน	 โดยัเน้นไปัท่�การลด	 เลิกใช้้	
และการนำาพลาสติกิใช้แ้ล้วกลบั่มาใช้ป้ัระโยัช้นใ์หม่
อ่กคืรั�ง	 ในข้ณะน่�	 เราผ่านพ้น	 (ร่าง)	แผนการระยัะ
แรกในปัี	2561-2562	ไปัเปั็นท่�เร่ยับ่ร้อยัแล้ว	ซึ่่�งเน้น
ไปัท่�การเลกิใช้พ้ลาสติกิหุ้มฝาข้วดนำ�าด่�ม	(Cap	Seal)	
ผลิติภััณฑ์์พลาสติิกท่�ผสมสารอ็อกโซึ่่	(Oxo)	รวมไปั
ถึ่งถึุงหูหิ�วท่�ม่คืวามหนาน้อยักว่า	36	ไมคืรอน	และ
กำาลังอยัู่ในระยัะท่�	2	ในระหว่างปัี	2563-2565	โดยั
แบ่่งเปั็นมาติรการติ่าง	 ๆ	 เพ่�อเปั็นแนวทางให้กับ่ 
ผู้ผลิติ	 ผู้จัำาหน่ายั	 ผู้ปัระกอบ่การธิุรกิจั	 รวมถึ่งขั้�น 
ผู้บ่ริโภัคื	 ในการวางแผนการใช้้งานวัสดุพลาสติิก	
เพ่�อลดการใช้ง้านใหน้อ้ยัท่�สดุ	หรอ่หาวสัดทุดแทนท่�
เปั็นมิติรติ่อสิ�งแวดล้อม
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ม่าต่รก็ารลดก็ารเกิ็ดพลาส่ติ่ก็ ณ แหล่งก็ำาเนิ้ำด

 สร้างมาติรฐานอุติสาหกรรมผลิติภััณฑ์์พลาสติิก
ท่�นำากลับ่มาร่ไซึ่เคิืลได้และเปั็นมิติรกับ่สิ�งแวดล้อม	
ผู้ผลิติเองจ่ังคืวรจััดการคื้นคืว้าและออกแบ่บ่
ผลิติภััณฑ์์หร่อบ่รรจัุภััณฑ์์พลาสติิกในแบ่บ่	 Eco-
Design	หร่อวัสดุพลาสติิกท่�สามารถึนำาไปัร่ไซึ่เคิืล
หร่อใช้้ปัระโยัช้น์ติ่อได้	 100%	 ในทางฝั�งผู้จัำาหน่ายั
หร่อผู้ปัระกอบ่การเอง	ก็คืวรให้การสนับ่สนุนการใช้้
งานผลิติภััณฑ์์ทดแทนพลาสติิกใช้้งานคืรั�งเด่ยัว	
ทั�งหมดน่�กเ็พ่�อสง่เสริมการคัืดแยักจัดัเก็บ่เข้า้สูร่ะบ่บ่
ร่ไซึ่เคืิลอยั่างคืรบ่วงจัร

ม่าต่รก็ารลด เลิก็ใช้้พลาส่ติ่ก็ ณ ขั�น้ำต่อน้ำ 
ก็ารบริโภคู่
 
 จัำาเปัน็ติอ้งไดร้บั่คืวามรว่มมอ่จัากทกุฝา่ยั	ทั�งภัาคื
รฐั	ภัาคืเอกช้นผู้ผลติิ	ผู้จัำาหนา่ยั	ผูป้ัระกอบ่การ	และ
ติัวปัระช้าช้นเองในการเร่ยันรู้ทำาคืวามเข้้าใจั
พลาสติิก	 การใช้้งานอยั่างคุ้ืมคื่า	 และการเลิกใช้้
พลาสติิกท่�มากเกินจัำาเปั็น

ม่าต่รก็ารจัึดก็ารขยะพลาส่ติ่ก็หลังก็ารบริโภคู่

 การให้คืวามรู้ในเร่�องเศรษฐกิจัหมุนเว่ยันนับ่เปั็น
เร่�องสำาคัืญ	เพ่�อสนบั่สนนุการนำาพลาสติกิใช้แ้ล้วเข้า้
สูก่ระบ่วนการรไ่ซึ่เคิืล	โดยัสง่เสรมิใหเ้กดิการคัืดแยัก
ข้ยัะตัิ�งแต่ิในระดับ่ชุ้มช้น	 ไปัจันถ่ึงการส่งเสริมธุิรกิจั	
Upcycling	 เพ่�อการใช้้งานวัสดุพลาสติิกให้เกิด
คืุณคื่าสูงสุด

	 ทั�งหมดน่�เพ่�อปัูทางไปัสู่ ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2566-
2573) ท่�เกิดคืวามติระหนักถ่ึงการใช้้งานพลาสติิก
อยั่างคืรบ่วัฏจัักร	 ตัิ�งแต่ิผู้ผลิติท่�คืำาน่งถ่ึงผลิติภััณฑ์์
และบ่รรจุัภััณฑ์์พลาสติิกติ้นทางท่�สามารถึร่ไซึ่เคืิล
หร่อทำาปัระโยัช้น์ใหม่ได้	100%	ผู้บ่ริโภัคืท่�ลดการใช้้
พลาสติิกใช้้คืรั�งเด่ยัวให้ได้มากท่�สุด	และปัลายัทาง
ท่�การกำาจััดท่�ม่การค้ืนคืว้าวิจััยัเพ่�อสร้างผลิติภััณฑ์์
ใหม่	 ๆ	 จัากการร่ไซึ่เคิืลพลาสติิกใช้้แล้ว	 เพ่�อย่ัดวง
รอบ่ข้องการใช้ง้านวสัดหุน่�ง	ๆ 	ไดอ้ยัา่งยัาวนานและ
คืุ้มคื่ามากท่�สุด
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จึาก็แผู้น้ำก็ารฯ ส่่่ประเท่ศไท่ยยุคู่เศรษฐกิ็จึ
หมุ่น้ำเวียน้ำ

	 จัากการปัระเมิน	หากแผนการฯ	ทั�ง	3	ระยัะ	ดำาเนิน
ไปัได้ติาม	Roadmap	และบ่รรลุติามเปั้าหมายั	จัะ
สามารถึลดปัริมาณพลาสติิกใช้้แล้วท่�จัะติ้องนำาไปั
กำาจััดได้ถึ่ง	0.78	ล้านติันติ่อปัี	ปัระหยััดงบ่ปัระมาณ
และพ่�นท่�ในการรองรับ่ข้ยัะฝังกลบ่ได้ราว	2,500	ไร่	
ลดปัรมิาณการปัลดปัลอ่ยักา๊ซึ่เรอ่นกระจัก	1.2	ลา้น
ตินั	หรอ่หากเปัน็พลงังาน	กจ็ัะสามารถึเปัน็เช้่�อเพลงิ
สำาหรับ่โรงไฟฟ้าข้นาด	230	 เมกะวัติติ์	 และในภัาคื
การผลิติเอง	ก็ช้่วยัปัระหยัดัพลังงานในกระบ่วนการ
ผลิติได้มากถึ่ง	43.6	ล้านล้านบ่่ท่ยัู
	 จ่ังนับ่เป็ันคืวามท้าทายัข้องเหล่าผู้ผลิติ	 ผู้จัำาหน่ายั	
และผู้ปัระกอบ่การธิุรกิจั	 ท่�จัะออกแบ่บ่ผลิติภััณฑ์์
และบ่รรจัุภััณฑ์์พลาสติิกท่�เปั็นมิติรกับ่สิ�งแวดล้อม
พรอ้มกับ่เปัน็มติิรกับ่ผูบ้่ริโภัคื	รวมถ่ึงการนำาพลาสติกิ
ไปัผลิติและใช้้งานอย่ัางรู้คุืณคื่า	 โดยันำาจัุดเด่น 
ท่�เหน่อกว่าวัสดุอ่�นข้องพลาสติิกมาใช้้งานอย่ัาง
เหมาะสม	เพ่ยังแค่ืเริ�มต้ินจัากคืวามใส่ใจั	ก็จัะสานต่ิอ
คืวามห่วงใยัให้โลกได้อยั่างยัั�งยั่น
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ชุุมชุน LIKE (ไร้้) 
ขยะ – บทเรี้ยน
การ้จััดการ้ขยะ
กัับ 3 โรงเรียนนำ�ร่อง ที่่�เน้นให้้เด็็กั ๆ 
เรียนร้้ผ่่�นกั�รลงมืือที่ำ�

 ว่่�กัันว่่� กั�รเรียนร้้ที่่�ด็่ที่่�สุุด็ คืือกั�รได็้ที่ด็ลอง
ปฏิิบัติิจริงด็้ว่ยติัว่เอง เช่่นเด็่ยว่กัันกัับฐ�นกั�รเรียนร้้
กั�รจัด็กั�รขยะในโคืรงกั�ร ชุ่มืช่น LIKE (ไร้) ขยะ ที่่�ริเริ�มื
โด็ยธุุรกิัจเคืมิืคือลส์ุ เอสุซ่ีจ่ มื�ตัิ�งแต่ิติ้นปี 2562  
ซี่�งขณะน่�กัำ�ลังแติกัห้น่อต่ิอผ่ลไปสุ่้โรงเรียนนำ�ร่อง  
3 แห้่งในจังห้ว่ัด็ระยอง ได็้แกั่ โรงเรียนบ้�นมื�บติ�พุุด็ 
โรงเรียนวั่ด็ช่�กัล้กัห้ญ้้� และโรงเรียนว่ัด็มื�บช่ะล้ด็  
เพุ่�อเป็นติ้นแบบเร่�องกั�รจัด็กั�รขยะ และพุฤติิกัรรมื  
“ใช่้ให้้คืุ้มื แยกัให้้เป็น ที่ิ�งให้้ถู้กั” ติ่อไป

	 บ้า้น	วััด	โรงเรยีน	ที่ี�เชื่่�อมโยงไปกัับ้
ธนาคารขยะชืุ่มชื่น	ค่อส่่วันส่ำาคัญทีี่�
ชื่่วัยให้้ ชุื่มชื่นบู้รณากัารกัารจััด 
กัารขยะอย่างเป็นระบ้บ้	โดยกัารเร่�ม
ต้้นที่ี�โรงเรียนนั�น	กั็เพ่ื่�อให้้เด็กั	 ๆ	 ได้
เรียนรู้กัารใชื่้ที่รัพื่ยากัรอย่างเก่ัด
ประโยชื่น์สู่งสุ่ด	 ลงม่อจััดกัารขยะ
ด้วัยต้ัวัเอง	 เพ่ื่�อต้่อยอดพื่ฤต้่กัรรมสู่่
คนในครอบ้ครัวั	 ขยายผลถึึงระดับ้
ชืุ่มชื่นได้จัากักัารวัางรากัฐานให้้ 
กัับ้เยาวัชื่น
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เริ�มืติ้นที่่�โรงเรียน

	 ในฐานกัารเรียนรู้กัารจััดกัารขยะส่ำาห้รับ้นักัเรียน
ในโรงเรียนนำาร่องทัี่�ง	 3	 นั�น	 เร่�มต้้นจัากักัารให้้ควัามรู้
เร่�องประเภที่ของวััส่ดุขยะในโรงเรียน	 ตั้วัอย่างทีี่�
ชื่ัดเจันส่ำาห้รับ้นักัเรียนนั�นค่อ	 ฐานถุึงนมกู้ัโลกั	 ที่ี� 
ปลูกัฝัังเด็กั	ๆ	ให้้ด่�มนมให้้ห้มดไม่เห้ล่อท่ี่�ง	ก่ัอนจัะนำาไป
จััดกัารโดยต้ัด	 ล้าง	 ต้ากั	 และรวับ้รวัมเพ่ื่�อนำาส่่ง
รีไซเค่ล	สุ่ดที่้ายถึุงนมเห้ล่านี�จัะกัลายมาเป็นส่่�งของ
ให้ม่	 เชื่่น	 เก้ัาอี�พื่ลาส่ต่้กั	 กัระถึางต้้นไม้	 เป็นต้้น	 
เห้ลา่นี�เปน็ต้วััอย่างที่ี�เปน็รปูธรรมของกัารจัดักัารขยะ
ภายในโรงเรียนทีี่�เก่ัดจัากัควัามร่วัมม่อกัันของ 
ทีุ่กัคนในโรงเรียน	
	 ส่ำาห้รับ้ขยะประเภที่อ่�น	ๆ	ที่างเอส่ซีจัีเองกั็ร่วัมม่อ
กัับ้โรงเรยีน	โดยใชื่ค้วัามเชื่ี�ยวัชื่าญและประส่บ้กัารณ์
ในพ่ื่�นที่ี�เพ่ื่�อให้้ขยะแต้่ละประเภที่ได้รับ้กัารกัำาจััด
อยา่งมีประส่ท่ี่ธ่ภาพื่และยั�งย่น	อยา่งฐานโรงอาห้าร
รักัษ์์โลกั	ที่ี�ชื่วันนักัเรียนรับ้ประที่านให้้ห้มด	ลดขยะ
เศษ์อาห้าร	 แต้่ห้ากัมีเศษ์อาห้ารเห้ล่อก็ัไปสู่่ฐาน 
กัรีนโคน	 ถัึงห้มักัรักัษ์์โลกั	 เปลี�ยนเศษ์อาห้ารให้้ 
เป็นปุ�ย	

“เอสุซ่ีจ่ได็้ร่ว่มืมืือกัับโรงเรียนเพุ่�อคื้นห้�ปัญ้ห้�  

เรียนร้้ประเภที่ขยะในโรงเรียน พุร้อมืใช้่คืว่�มืเช่่�ยว่ช่�ญ้

และประสุบกั�รณ์ในพุ่�นที่่�ในกั�รห้�ที่�งออกัร่ว่มืกััน 

เพุ่�อให้้ขยะแติ่ละประเภที่ได้็รับกั�รจัด็กั�รอย่�งมื่

ประสุิที่ธุิภ�พุ พุร้อมืติิด็ติ�มืผ่ลและพุัฒน�ต่ิอยอด็ 

จนเกิัด็เป็นแนว่ที่�งกั�รจัด็กั�รขยะในโรงเรียน 

ที่่�ปฏิิบัติิได็้จริงอย่�งยั�งยืน” 

– คืุณว่ไลลักัษณ์ จินติ์ห้ิรัณย์กัุล 

ผ้้่ช่่ว่ยผ้้่จัด็กั�รโคืรงกั�ร CSR ห้น่�งในท่ี่มืง�น

ขับเคืลื�อนโคืรงกั�รชุ่มืช่น LIKE (ไร้) ขยะ
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รว่มืใจผ่้้คืนในชุ่มืช่น

	 นอกัจัากันั�น	 ในโรงเรียนและวััดยังมีขยะจัากั
ธรรมชื่าต่้อย่างใบ้ไม้จัำานวันมากั	ที่ี�ส่ามารถึจััดกัาร
ไดผ้า่นฐานปุ�ยไมก่ัลบั้กัอง	เปลี�ยนใบ้ไม้กั่�งไมเ้ปน็ปุ�ย
ให้้กัับ้ต้้นไม้เอง	ห้ร่อฐานนำ�าห้มักัชื่ีวัภาพื่	ที่ี�นำาใบ้ไม้
มาห้มักัที่ำาส่ารปรุงด่น	 รวัมทัี่�งขยะจัำาพื่วักัขวัดนำ�า
พื่ลาส่ต่้กั	 แกั้วั	 กัระป�อง	 ที่ี�รีไซเค่ลได้กั็จััดให้้มี 
ธนาคารขยะชุื่มชื่น	 เป็นต้ัวักัลางส่่งต่้อขยะรีไซเค่ล 
ไปจััดกัารอย่างถูึกัว่ัธีต่้อไป	ส่ร้างควัามภาคภูม่ใจัให้้ 
เด็กั	 ๆ	 และที่ำาให้้มีรายได้เล็กั	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 จัากั 
กัารขายขยะไปที่ำาก่ัจักัรรมในโรงเรียนอีกัด้วัย	
ที่ั�งห้มดค่อบ้ที่เรียนทีี่�นักัเรียนเรียนรู้จัากักัารลง 
ปฏิ่บ้ัต้่จัร่ง	 และส่ามารถึนำาไปต้่อยอดให้้กัับ้ส่มาชื่่กั
ในครอบ้ครัวัได้
	 กัารส่ร้างจั่ต้ส่ำานึกัและควัามรับ้ผ่ดชื่อบ้ต้่อส่ังคม	
เร่�มต้้นจัากักัารปลูกัฝัังพื่ฤต้่กัรรม	“ใชื่้ให้้คุ้ม	แยกัให้้
เป็น	ที่่�งให้้ถึูกั”	 ให้้กัับ้ห้น่วัยเล็กั	ๆ	อย่างเยาวัชื่นใน
โรงเรียน	 เพ่ื่�อต่้อขยายสู่่ครอบ้ครัวั	 และชืุ่มชื่น	
ส่ามารถึส่รา้งส่รรคช์ื่มุชื่นที่ี�มองเห้น็คณุคา่และเขา้ใจั
กัารใชื่้ที่รัพื่ยากัรอย่างคุ้มค่าผ่านกั่จัวััต้รประจัำาวัันที่ี�
ทีุ่กัคนที่ำาได้ไม่ยากั	 ถ่ึอเป็นรากัฐานของกัารส่ร้าง
ส่ังคมต้ามแนวัที่างเศรษ์ฐก่ัจัห้มุนเวีัยนอย่างยั�งย่น	
ที่ี�ธุรกั่จัเคม่คอลส่์	เอส่ซีจัีให้้ควัามส่ำาคัญ

“ฐ�นกั�รเรียนร้้เร่�องกั�รจัด็กั�รขยะ จ�กัเอสุซ่ีจ่  

ช่่ว่ยปล้กัฝัั ง เ ร่�องกั�รรักัษ�สิุ� ง แว่ด็ล้อมืผ่่�น 

กั�รจัด็กั�รขยะให้้กัับนักัเรียนได้็ด็่ เมืื�อเด็็กั ๆ ออกั 

ไปใช่้ช่่ว่ิติในชุ่มืช่น กั็จะนำ�นิสุัยน่� ติิด็ติัว่ไป ช่่ว่ย 

บอกัติ่อพุ่อแม่ืว่่�ขยะนั�นสุ�มื�รถูเพุ่�มืร�ยได็้และมื่

มื้ลคื่� สุิ�งเห้ล่�น่�เกิัด็ข้�นได็้จ�กัคืว่�มืร่ว่มืมืือระห้ว่่�ง 

โรงเรียน ภ�คืรัฐ และภ�คืเอกัช่นในพุ่�นที่่�อย่�งเอสุซี่จ่

ซี่�งกัระบว่นกั�รเรียนร้้น่�สุ�มื�รถูเป็นแบบอย่�งให้้แก่ั

โรงเรียนอื�น ๆ ได็้อ่กัด็้ว่ย”

- คืุณสุนอง เพุ็ช่รฉกัรรจ์ 

ผ่้้อำ�นว่ยกั�รโรงเรียนว่ัด็ช่�กัล้กัห้ญ้้�
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	 ในวงจรของเศรษฐกิิจหมุุนเวียน	 กิารใช้้งาน
ทรัพยากิรให้เกิิดคุุณคุ่าสููงสูุดคุือหัวใจสูำาคุัญท่�ช้่วยลด
ปริมุาณขยะปลายทางท่�นำาไปสูู่กิารกิำาจัด	 ดังนั�น	 สูิ�งท่� 
ต้้องคุิดไปพร้อมุ	 ๆ	 กิันกิับกิารกิำาจัดขยะคุือกิารหัน 
กิลับมุามุองว่า	พวกิเราใช้้งานข้าวของแต่้ละช้ิ�นได้อย่าง
เต้็มุประสูิทธิิภาพแล้วหรือยัง

ลฤก พวงหรีีดเสื่่�อ 
รีะลึกถึึงผู้้�จากไป  
พรี�อมกับใสื่่ใจ
โลกของทุุกคน

	 เ ช่่ น เดีี ยว กััน กัับพวงหรีีดี 	 หน่� ง ในของ ทีี่� มี ี
ความีจำำาเป็็นที่างจำิตใจำสำำาหรีับรีะลึ่กัถึ่งคนที่ี�เรีารีักั 
แมี้ในวันทีี่�จำากัไป็	หากัแต่ภายหลัึงกัารีใช้่งานหรืีอ
หลัึงจำากัดีอกัไม้ีเหี�ยวเฉาลึง	พวงหรีีดีก็ัแป็รีสำภาพ
กัลึายเป็็นขยะหลึากัหลึายป็รีะเภที่	ทัี่�งดีอกัไม้ี	ฟาง	

แลึะโครีงไมี้	 จำากัจุำดีนี�เองที่ี�ที่ำาให้	 ‘คุณนนทิี่กัานต์	 
อศัรีสัำกัรี’	ที่ายาที่โรีงงานผลึติเสำื�อพลึาสำตกิั	เลึง็เหน็วา่
ผลึติภณัฑ์จ์ำากัครีอบครีวัของเธอสำามีารีถึสำรีา้งคุณคา่
ทัี่�งในแง่ความีสำวยงามีแลึะกัารีใช่้สำอย	จำนเกิัดีเป็็น
แบรีนดี์	‘ลึฤกั’	พวงหรีีดีเสำื�อพลึาสำติกัรีีไซเคิลึ	100%
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	 เ รีิ� มี ต้ น จำ ากั พื� น เ พ เ ดีิ มี ทีี่� ค รี อบค รัี ว เ ป็็ น 
โ รีงงานผลึิต เสำื� อพลึาสำติกัมีากัว่ า 	 50 	 ป็ี	 
ความีตรีะหนักัถ่ึงสิำ�งแวดีล้ึอมีของคุณนนทิี่กัานต์ 
ทีี่�กั่อรี่างสำรี้างความีคิดีข่�น	 พาเธอมีาคิดีต่อว่า	 
ในฐานะผ้้ผลึิตผลึิตภัณฑ์์พลึาสำติกัจำะสำามีารีถึ 
ช่่ ว ย เ หลึื อ สำิ� ง แ วดี ล้ึ อมี ไป็พรี้ อ มี กัับสำ ร้ี า ง 
ความีเข้าใจำอันดีีในเรีื�องกัารีใช้่งานพลึาสำติกั 
อย่างเต็มีป็รีะสิำที่ธิภาพให้กัับผ้้ใช้่งานได้ีอย่างไรีบ้าง
เธอจำ่งคิดีจำะเป็ลึี�ยนมีาใช่้เมี็ดีพลึาสำติกัรีีไซเคิลึใน
กัารีผลิึตเสำื�อ	แที่นกัารีใช้่เมี็ดีพลึาสำติกัใหม่ีอย่างทีี่�
เคยที่ำามีา
	 "อย่างที่ี�ทีุ่กัคนที่รีาบดีีว่า	 พลึาสำติกัใช่้งาน 
ได้ียาวนานมีากั	 แต่ทีุ่กัคนไป็มีองทีี่�ข้อเสำียว่า 
ที่ำาไมีมีันถึ่งอย่้นาน	ไมี่สำลึายไป็เสำียที่ี	หรีือเป็็นภัย
กัับสำิ�งแวดีลึ้อมี	 เรีามีองอีกัมีุมีว่าอายุยาวนาน 
เป็็นข้อดีีทีี่�ว่า	ที่ำาให้มัีนกัลัึบมีาใช้่งานได้ีอีกัจำวบจำน
หมีดีอายุขัย"
	 “เรีาเห็นว่าผ้้คนมีองพลึาสำติกัว่าเป็็นป็ัญหา	 
เลึยมีาคิดีต่อว่าเรีาจำะที่ำาอย่างไรีไดี้บ้าง	 เลึยเริี�มี
จำากัลึองใช่้พลึาสำติกัรีีไซเคิลึที่ดีแที่นกัารีใช่้ 
เมี็ดีพลึาสำติกัใหมี่	แต่ยังผลึิตสำินค้าเดีิมี	คุณภาพ
ยังคงเท่ี่าเดีิมี	เรีาพัฒนามีาเรีื�อย	ๆ	จำนสำามีารีถึใช่้
เมี็ดีพลึาสำติกัรีีไซเคิลึผลึิตเป็็นเสืำ�อพลึาสำติกัไดี้	
100%	 พอป็รีะสำบความีสำำาเรี็จำในเรีื�องวัสำดีุแลึ้ว	 
กั็มีามีองต่อว่า	เสำื�อจำะที่ำาเป็็นสำินค้าอะไรีไดี้บ้าง”

	 โจำที่ย์ถึัดีไป็เรีื�องกัารีมีองหาสิำนค้า
ที่ี�ต่อยอดีจำากักัารีผลึิตเสำื�อพลึาสำติกั
รีีไซเคิลึ	คุณนนที่ิกัานต์จำ่งโฟกััสำไป็ทีี่�
ร้ีป็แบบของขยะ	แลึะเธอเองก็ัเห็นว่า	
ในพวงหรีีดี	1	พวง	สำามีารีถึสำร้ีางขยะ
ไดีห้ลึากัหลึายรีป้็แบบ	“เรีาเลึยผสำาน
ทีุ่กัอย่างเข้าดี้วยกััน	 จำากัต้นนำ�าว่า 
เรีาใช่้พลึาสำติกัรีีไซเคิลึมีาผลึิต	แลึ้ว
เรีากั็สำามีารีถึใช่้ป็รีะโยช่น์จำากัสิำนค้า
ตวันี�ตอ่ไป็ได้ีดีว้ย	จำง่เกัดิีเป็น็พวงหรีีดี
เสำื�อ	ซ่�งเสำื�อเองกั็เป็็นของทีี่�ใช้่งานใน
วัดีอย้่แลึ้ว”
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ต้ิดต้่อ	ลฤกิ	พวงหรีดเสูื�อ
โทร.	081-349-5349

www.facebook.com/laluekwreath/

	 กัารีพัฒนาตอ่ยอดีผลิึตภณัฑ์์จำากัเสำื�อจำง่เกัดิีข่�น	โดียเริี�มีต้น
จำากัขั�นตอนกัารีออกัแบบผืนเสำื�อ	 เป็ลึี�ยนภาพลึักัษณ์เสำื�อ
พลึาสำตกิัที่ั�งเรีื�องสำสีำนัแลึะลึวดีลึายใหด้ีร้ีว่มีสำมัีย	เขา้กัับผ้้คน
ที่กุัยคุที่กุัวยั	กัอ่นมีาสำ้ข่ั�นตอนกัารีออกัแบบพวงหรีีดีเสำื�ออยา่ง
สำวยงามี	เพื�อใหเ้กีัยรีตกัิับที่ั�งผ้ใ้หแ้ลึะผ้ร้ีบัพวงหรีดีี	พร้ีอมีกัับ
ใช่้งานภายในวัดีไดี้เหมีือนกัับเป็็นของตกัแต่งอีกัช่ิ�นหน่�ง
	 “คนรีุ่นใหม่ีตรีะหนักัถ่ึงสำิ�งแวดีล้ึอมีกัันเยอะ	 แต่ไม่ีร้้ีว่า 
จำะต้องที่ำาอย่างไรี”	คุณนนที่ิกัานต์เลึ่า	“เพรีาะเรีาไมี่มีีคัมีภีรี์
หรีือข้อแนะนำาอย่างเป็็นที่างกัารีว่าจำะต้องจัำดีกัารีกัับขยะ 
รี้ป็แบบไหนอย่างไรี	 ต่างคนต่างมีีวิธีกัารีทีี่�แตกัต่างกััน 
ออกัไป็	 เรีาจำ่งคิดีว่าในฐานะผ้้ผลึิตสำินค้าจำากัพลึาสำติกั 
จำ่งควรีเป็็นจำุดีเรีิ�มีต้น	 แลึะมีีสำ่วนรี่วมีเป็็นกัำาลึังสำำาคัญ	 
เพื�อให้เศรีษฐกัิจำหมีุนเวียนเกัิดีผลึเป็็นรี้ป็ธรีรีมี	 แลึะสำรี้าง 
ผลึป็รีะโยช่น์รี่วมีกัันให้กัับทีุ่กัคนในสำังคมี”	
	 เช่่นเดีียวกัันกัับทีุ่กัคนในสำังคมีที่ี�กัารีรี่วมีมีือรี่วมีใจำกััน 
คดิี	เรีิ�มีต้นจำากัหน่วยย่อยเล็ึกั	ๆ 	กัส็ำามีารีถึสำร้ีางโลึกัที่ี�สำวยงามี
แลึะอนาคตที่ี�ยั�งยืนสำำาหรีับลึ้กัหลึานต่อไป็







EDITOR’S NOTE

 Within the past year, people across the globe have been affected by the widespread pandemic of  
COVID-19. It has become evident that the impact of the pandemic can be softened by our collective efforts to 
adjust our behaviors, this is also aided by the development of innovations such as protective equipment and  
vaccines that presents both a short and long term solutions. Similarly to the current global waste crisis, collaboration 
between all sectors, and the implementation of circular economy are vital to the development of today’s innovation, 
and create sustainable solutions.

	 In	this	 issue	of	All	Around	Plastics,	we’re	shining	a	spotlight	on	efficient	resource	management	and	 
consumption as well as waste reduction, especially plastics, through proper processing. We’re starting this issue 
by introducing you to SMX™ Technology, an innovation by Chemicals Business, SCG, which improves upon the 
quality and eco-friendliness of plastic pellets, followed by stories of how manufacturers, business owners, and 
consumers are making adjustment in preparation for a circular economy-driven society.

 To get a clearer picture of the current state of the environment, we have interviewed Dr. Wijarn Simachaya, 
President of the Thailand Environment Institute, about the overall situation of environmental issues across  
the	world	and	the	Green	Label	certification	for	eco-friendly	products,	which	will	help	advance	the	(Draft)	 
Plastic Waste Management Roadmap for 2018-2030, discussed in this issue’s Tips & Trends column.

 As world citizens, it is our collective duties to integrate our knowledge and expertise to seek out new  
approaches and innovations to create a better world for everyone.
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 I n  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  w a s t e  
management has become one of the top 
concerns for people worldwide after having 
witnessed the signif icant impact of  
improper waste management. Aside from  
the proper sorting and handling of waste, 
discussion now centers on innovations for 
reducing waste and increasing material 
circulation for optimum use.

THE FUTURE  
OF THE WORLD 
IS IN OUR 
HANDS:  
Starting with 
Waste 
Management
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Business Operators and Adaptability

 Circular Economy is the keyword that encompasses end-to-
end waste management, beginning with responsible and efficient 
production all the way to proper disposal and recycling in order 
to reduce waste. It is the duty of business operators in every 
sector to adapt to more environmentally conscious business 
models, reduce waste, and add more value to materials.
 For business owners who produces goods and products to 
meet the demands of consumers, now needs to adapt to be 
more environmentally friendly.  At present, many brands are 
beginning to establish business strategies that address 
environmental concerns while maintaining quality products  
that still fulfill the demands of consumers, such as making 
adjustments to the design for easier recycling after use, using 

recycled materials as alternative materials for producing 
packaging, and providing instructions for proper disposal or 
channels for returning post-consumer waste back to the recycling 
system. All of these changes demonstrates responsibility to 
consumers, society, and the environment.
 For manufacturers, innovations becomes the answer that will 
lead to the development of alternative, more eco-conscious 
materials and manufacturing processes, which makes it  
possible to produce durable goods with longer lifespans, and 
extend the lifecycle of materials to increase efficiency.  
Careful selection or development of innovations that meet 
environmental needs on a cyclical basis is also important,  
starting with reducing waste and energy consumption in 
production and using innovative, environmentally friendly 
materials that are easy to dispose and recycled, all the way to 
distribution processes that minimize greenhouse gas emissions. 

 Another important sector aside from 
business operators is the consumers 
themselves, who are becoming more aware 
of the environmental impact of their choices 
of purchase. Consumer choice is also an 
important catalyst that will prompt business 
operators to come up with new techniques 
and methods to meet the demands and 
behaviors of consumers who are becoming 
mindful of selecting environmentally friendly 
products and have a better understanding 
of the goods they consume than in the  
past. Using the principle of “maximizing 
resource, separating waste, proper disposal” 
Consumers have been creating a ripple 
effect that generates change throughout the 
entire value chain.
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SCG and “Chemicals Business for 
Sustainability"

 The direction for the year 2021 of Chemicals 
Business, SCG, as the manufacturer of 
feedstocks is aimed at the creation of a 
“Chemicals Business for Sustainability”. This 
will be achieved through researching and 
seeking out innovations that delivers quality 
products and elevate the quality of life for 
people in society in accordance with the ESG 
(Environmental, Social, and Governance) model 
and UN’s SGDs (Sustainable Development 
Goals). To this end, a roadmap focusing on  
four areas has been laid out in line with the 
principles of circular economy, a concept which 
SCG has always sought to drive.
 The first area focuses on the development of 
innovative plastic resins and solutions designed 
for recyclability while still fully retaining all 
functionality features, such as the example 
shown in this issue’s Innovation column, SMXTM 

Technology, which helps enhance the strength 
of plastic resin, enabling the use of less plastic 
resin to achieve the same properties.

 Next is the production of high quality post-
consumer recycled resin, or PCR, which is the 
recycling of post-consumer plastic to meet the 
demands of plastic packaging manufacturers 
and world-class brand owners. This is an 
innovative approach to creating alternative uses 
for materials and maximizing resource efficiency.  
 Another area is the advanced recycling 
process of post-consumer plastic into material 
for feedstock in the petrochemical industry. This 
is achieved through the development of cutting-
edge and eco-friendly technology and 

6
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manufacturing processes, which convert used 
plastic into recycled feedstock for petrochemical 
factories to produce into new plastic resin. This 
technology helps reduce waste and delivers 
solutions that are environmentally friendly.
 The last area is the development of bioplastics 
from agricultural materials through collaborations 
with domestic and international research and 
development networks to derive knowledge from 
nature that will answer the needs of consumers, 
optimize quality, as well as function as a mechanism 
to alleviate the effects of global warming.   
 The most important role for business operators 
today is, therefore, to seek out techniques, 
methods, and innovations, with the environment 
and consumer as a priority, as every single person 
plays a part in building a sustainable future for  
the earth. 

7
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SMX™ 
TECHNOLOGY 
Manufacturing 
Innovation for 
Stronger Plastic 
and a Cooler 
Earth

 A challenge for product development is 
maximizing product quality while delivering quality of 
life improvements for both people and the environment. 
Innovation is, therefore, an integral tool in designing 
products and solutions that will meet demands for 
sustainability, from the production process by the 
manufacturer, usage by the consumer, all the way to 
management at the end of product lifecycle in order 
to circulate materials back into use for optimal value 
and environmental friendliness.
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SMX™ Technology – Innovation for 
Sustainability
 SMX™ Technology is the outcome of a 
manufacturing innovation that Chemicals 
Business, SCG, has invented in order to produce 
HDPE plastic resin that strikes a balance 
between high strength and stiffness in order to 
meet industrial needs, both in terms of 
functionality and reducing the amount of plastic 
used in production without compromising 
strength. This innovation has an effect on the 
entire cycle of production and consumption, 
which is consistent with the principle of circular 
economy. The ability to reduce the amount of 
plastic resin used in production while still  
maintaining the necessary features of the end 
product translates to optimal consumption of 
resources, including both raw materials like 
plastic resin and energy for production. In 
addition, a lighter product helps to reduce 
greenhouse gas emissions during transportation.

A Wide Variety of Green Products from 
SMX™ Technology
 Based on SMX™ Technology innovation, 
SCG has developed five different grades of 
SCG™ HDPE plastic resin to meet the 
requirements for various types of plastic 
products, ready to be delivered to the hands of 
manufacturers as follows:
 • SCG™ HDPE S199F:  Used in the 
manufacturing of films in consumer packaging, 
this new type of plastic resin has up to 20%* 
enhanced dart drop impact performance 
compared to regular-grade films, while still 
retaining the characteristics required for 
efficient film extrusion. Past applications have 
proven that this grade of plastic resin can be 
used as an alternative to the grade currently 
used in plastic film production and has 
genera ted  good feedback  f rom fi lm 
manufacturers both domestically and abroad.  

* Based on results of tests performed in SCG’s 
laboratory on plastic bags with handles made 
from 100% SCG™ HDPE S199F.
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 • SCG™ HDPE S111F: Designed for the 
production of high impact industrial grade films and 
product packaging that require extra strength and 
elasticity, this plastic resins maintains the same 
functional properties while reducing the amount of 
materials used by up to 20%, contributing to the 
reduction of greenhouse gas emissions during 
production and transportation.

 • SCG™ HDPE SX002J/ SX002JA: This plastic 
resin is designed for the manufacturing of 
lightweight soft drink bottle caps and enables the 
production of thinner caps while still retaining the 
same functional properties and strength as 
regular soft drink bottle caps. It helps reduce the 
use of raw materials by 30% and, as a result, 
decrease both the amount of energy used in 
forming and greenhouse gas emissions even 
before the product reaches consumers. 

 • SCG™ HDPE SMX551BU: Designed for the 
production of high strength intermediate bulk 
containers (IBC), the resin meets the requirement for 
extra strength and ensuring both safety from leakage 
and resistance to chemicals, while reducing the 
amount of raw materials used by 6-10%, without 
compromising the properties of the traditional 
container. 
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SCG is also developing  SCG™ HDPE S411B, 
which is designed for the manufacturing of lightweight 
container and can reduce material consumption by 
8-15% while retaining the functional strength of 
traditional packaging. It also helps reduce the 
emission of greenhouse gases, which is a result of 
the reduction of raw materials used. This product is 
currently still in development and will be ready for 
market at the start of 2022.
 Chemicals Business, SCG strives to develop 
innovations and create new products with the 
environment in mind on the basis of the circularity in 
order to improve the quality of life for every sector, 
spread happiness to everyone, and continue to 
collaborate in creating a sustainable world for future 
generations. For more details, please contact  
smx@scg.com.

“Chemicals Business, SCG is one of the few 
manufacturers of high-strength HDPE plastic 
resin for use in the production of IBCs in 
Thailand, enabling us to reduce our carbon 
footprint by using locally produced materials 
instead of importing. Dow has selected the 
SMX™ Technology-enabled SCG™ HDPE 
SMX551BU plastic resin, which has made it 
possible to reduce the thickness of IBCs while 
maintaining strength as well as decreasing the 
consumption of plastic resin in production by 
up to 6.5% and freight weight by an average of 
18 kilograms per shipment. This helps us to 
reduce fuel usage and greenhouse gas 
emissions during the transportation process.” 

Mr. Sutin Prapaitakool, 
Integrated Supply Chain 
Director of Dow Thailand Group.
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 The Thailand Environment Institute (TEI) 
is a non-governmental organization (NGO) 
that has been assisting in the environmental 
development of Thailand since 1993. The 
Institute’s mission is to act as a liaison for 
holistic environmental operations among  
the government, businesses, and civil 
society in order to drive the country’s 
development towards environmental 
equilibrium. TEI has received recognition 
from international organizations like the 
University of Pennsylvania in the United 
States of America for being the country’s  
environmental think tank for the 9th 
consecutive year as well as the agent for 
coordination and implementation of 

numerous environmental programs that 
bring together all groups of people both 
within the country and internationally. 
 E n v i r o n m e n t a l  d e v e l o p m e n t 
encompasses the management of natural 
resources, pollution, climate change, and 
biodiversity, as well as  networking,  
personnel training, and public relations. 
Another important aspect is the issuance  
of Green Labels to verify products  
throughout the life cycle, from material 
acquisition and production to waste 
management, in order to ensure efficient 
use of resources and reduction of waste.

EXPLORING THE 
PERSPECTIVE:  
“Environmental 
Problems are Problems 
for Everyone” with 
Dr. Wijarn Simachaya, 
President of the 
Thailand Environment 
Institute
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 In this issue, we sat down with Dr. Wijarn 
Simachaya, President of Thai Environment 
Institute, to discuss the overall environmental 
issues in Thailand and globally as well as the 
roles of business operators, manufacturers, and 
consumers in creat ing environmental 
consciousness together.   

What is the relationship between environmental 
problems and the global garbage crisis?
 Dr. Wijarn: “When it comes to the world’s 
current environmental problems, climate 
change is considered a critical issue as it affects 
livelihood, the economy, society, and the 
environment. Therefore, it is essential that we 
prepare for the long term. Climate change is 
here to stay, and the likelihood is that it will have 
an even greater impact than COVID-19. At the 
same time, Thailand is currently facing 
fundamental environmental issues, such as 
waste, water pollution, and PM2.5 every year, 
so these are pressing issues which we must 
solve with urgency.”
 “Waste is a key problem in Thailand. 
Cumulatively, in the country each year, around 

27.8 tons of waste is produced, which equates 
to 1.15 kilograms per person per day. Meanwhile, 
we only have the capacity to properly manage 
less than half of this amount. Furthermore, in 
many tourist destinations or coastal towns which 
generate significant income for the country, 
waste management is still a problem. In some 
areas, trash is piled up on top of hills, and 
contaminated run-off water carries pollution 
down, impacting the marine environment, which 
is a natural resource that we sell to tourists. 
Therefore, this is a critical issue that we must 
attend to immediately in preparation for the 
reopening of the country to tourism in the near 
future.”

Is the best solution to the plastic problem simply 
to stop using plastic?
 Dr. Wijarn: “Waste is a significant problem 
on both the global and regional scale, as well 
as for Thailand, which has been placed among 
the top 10 countries contributing to the marine 
waste problem. Thailand accumulates around 
2 million tons of plastic waste each year, which 
accounts for approximately 20% of all waste, 



LET'S TALK14

but we are only able to properly manage and 
recycle around 500,000 tons, or only 25%. 
Meanwhile, the other 75% is put into landfills, 
incinerated, or disposed of incorrectly, polluting 
canals, rivers, and ultimately the ocean. Large 
pieces of plastic break down into microplastics, 
which can remain in the ocean for over four 
hundred years.”
 “However, is it feasible to stop using plastic 
in our daily lives? The answer is ‘no’. Especially, 
during the COVID-19 pandemic, plastic waste 
has seen an increase of about 50%, demonstrating 
that plastic has come to play an important role 
in disease prevention. PPE suits are made from 
plastic, and the masks we wear contain plastic 
components, not to mention the various 
containers used for food delivery services. 
Therefore, since we have no choice but to rely 
on plastic, we have to foster the approach of 
getting the most out of the plastic we use. This 
begins with consumer behavior. We can start 
considering which types of plastic are necessary, 
reducing the use of single-use plastic as much 
as possible, and placing importance on proper 
management and having a standard storage 

and collection system in place to ensure that 
as much clean plastic is returned to the recycling 
process as possible, while contaminated plastic 
can be used as fuel for energy production. The 
circular economy is, therefore, a concept that 
can be applied to sustainable plastic use and 
management.”

What is your view on the perspective of 
consumers that environmentally friendly 
products are typically more expensive than 
conventional options?
 Dr. Wijarn: “Environmentally friendly products 
are not necessarily more expensive. In the 
beginning, this may have seemed like the case 
because there were few manufacturers. But as 
the industry becomes more competitive, prices 
will naturally go down. Nevertheless, even if 
there is a slight difference in pricing, if we care 
about the environment, then it’s not a difficult 
decision. Eco-friendly products are generally 
designed with environmental concerns in mind 
and with solutions integrated into themselves, 
such as by using biodegradable or recyclable 
materials, avoiding chemicals that are toxic or 
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harmful to health, as well as lessening the 
burden of the public sector in managing post-
consumer waste. All of this equates to added 
value.

From the point of view of business operators 
and manufacturers, how can they begin to shift 
their businesses towards becoming more 
environmentally friendly?
 Dr. Wijarn: “It begins with the simple idea of 
viewing the circular economy not as a burden 
for business operators but an opportunity to 
implement a proper system and consider the 
entire life cycle of a product to ensure not only 
quality but also efficient use of resources and 
alleviation of the burden of waste management 
on society by reducing or facilitating the 
recycling of waste into new resources. Here, a 
comprehensive approach will help reduce 
various impacts as well as serve as a way to 
lower greenhouse gas emissions as well.”
 “TEI has issued the Green Label, which is a 
type 1 environmental performance label 
certifying various types of product based on 
how they are produced. The product itself must 

For more information and updates on the 
Thailand Environment Institute, please visit 

http://www.tei.or.th

first pass Thai Industrial Standards (TIS) in terms 
of quality before being considered for Green 
Label certification, which involves continuous 
review and monitoring by a committee, from the 
production process until the product reaches 
the hands of consumers. TEI would like to extend 
an invitation to business operators to join us in 
creating a new product standard for the 
environment and society. The government itself 
has established policies to foster and promote 
the purchase of eco-friendly products and 
services. Consequently, as long as manufacturers, 
business operators, and consumers have a 
mutual understanding, we can all drive the 
country towards sustainable development that 
balances economic, social, and environmental 
factors. Furthermore, this presents an opportunity 
to export eco-friendly products to international 
markets that have environmental standards.”  
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 What is “closed-loop”? The literal definition is 
a cycle that is self-contained. It can be likened to 
the more familiar concept of circular economy. 
For example, post-consumer plastic is circulated 
back through the recycling process and becomes 
material for new products. What makes this 
system special is that nothing leaks into the 
environment, every piece of material is completely 
returned to the process. This presents a challenge 
for innovators to optimize the production and 
waste management processes as much as 
possible, thus leading to a collaborative effort 
between two organizations, the mutual goal of 
which is to benefit the environment.

 The goal of Chemicals Business, SCG, of 
realizing a circular economy, beginning within 
the company, has led to a collaboration with 
another like-minded organization – TPBI Public 
Company Limited. SCG, as the founder of 
KoomKah, a web application for managing  
waste banks as well as promoting the recycling 
of waste into useful items, and TPBI, creator of 
the WON Project to collect stretchy plastic for 
further recycling, both recognize the importance 
of actively implementing the principle of circular 
economy.

CLOSED-LOOP 
TRASH BAGS: 
From Prototype to 
Product through 
Collaboration 
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“If we look at plastic waste as a 
resource that can be recycled and 
processed into something valuable, 
rather than as something to be 
discarded after use, we can create a 
circular economy through collaboration 
among all sectors.” 

Somsak Borrisuttanakul
Chairman of the Executive Committee 
TPBI 

 To this end, the two organizations each searched 
for new possibilities in their surroundings, settling 
on used stretchy plastic abundant in manufacturing 
plants, which inspired them with the idea to transform 
the discarded plastic into items that can be used in 
the facilities once again. This is the origin of the 
Closed-Loop Trash Bag, an excellent prototype for 
environmentally friendly trash bags. 

The Origin: From Collaboration to Closed-
Loop Trash Bags

 This project began with the idea of evaluating 
each organizations’ resources, leading SCG to settle 
on the stretchy plastic films used to wrap products 
in the manufacturing plant and then discarded, 
which previously had been sorted and collected for 
sale to an external recycling facility. The next step 
was collaborating with TPBI to recycle the waste into 
plastic pellets, which could then be molded into 
Closed-Loop Trash Bags for use in SCG’s facilities 
once again.
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Eco-friendly Trash Bags with Enhanced 
Durability

 The collaboration between the two organizations 
yielded eco-friendly trash bags which can carry a 
lot of weight and are resistant to puncturing while 
still being translucent so that the contents inside are 
visible.
 The plastic formulation process for producing 
these eco-friendly trash bags begins with the molding 
of trash bags by mixing scraps of leftover plastic film 
from manufacturing plants with SCG™ HDPE S111F 
plastic resin, which is used to make extra impact-
resistant industrial films and was born out of SMXTM 
Technology, resulting in SCG’s proprietary formula 
that not only delivers better product results than the 
typical translucent white trash bags available on the 
market but is also environmentally friendly as well.
 The eco-friendly trash bags resulting from this 
collaborative effort are 28% thinner, or 50 micron 
thick, compared to 60-70 micron for conventional 
bags, while maintaining strength and durability. This 
means that the production of each bag requires less 
raw material and energy. Moreover, compared to 
regular translucent white plastic bags, these eco-
friendly bags are more durable and have a less 
pungent odor.

“This practical application of the 
closed-loop concept to create tangible 
outcomes is a great example of 
collaboration towards a mutual goal, 
with the determination to see this 
project through as a Key Success 
Factor.” 

Chalermpol Hoonpongsimanont 
Circular Economy Business Director 
Chemicals Business, SCG
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Collaborative Development for Sustainable Progress

 This collaborative effort has realized a closed-loop circular economy, 
beginning within the organization. A case study of the development and 
working processes of these eco-friendly trash bags can be used as a 
model for collaborative work between two organizations. The resulting 
benefits can also be further expanded to other partners to enable all 
parties to conduct their business in accordance with the principle of 
circular economy in a tangible way. 
 A significant outcome of this collaborative effort, other than the ability 
to function as a model for other organizations to adapt and implement, 
is its benefit to the environment, which is an important goal shared by 
every organization. Aside from reducing the use of new resources by 
optimizing current materials, the eco-friendly trash bags reduce 
greenhouse gas emissions by over 400 kilograms per year, which is 
equivalent to planting 20 trees. This may not seem like much, but if the 
program can be expanded to other manufacturing plants, it could 
eventually be like planting an entire forest.  

All of our allies and partners are an 
important part in the success of this 
project, and leadership commitment 
is the key to motivating and supporting 
the team to see the goal and work 
towards it together.” 

For those interested in environmentally friendly  
trash bags, please contact scgchemicals@scg.com

For more information on high quality plastic pellets from  
SMX™ Technology, please contact smx@scg.com directly. 

Thanawat Ou-Udomying 
Application Development Leader 
Chemicals Business, SCG 

Sittichai Borrisuttanakul
Chief Operating Officer Consumables
 TPBI

“This active collaboration between 
TPBI and SCG to implement circular 
economy in a tangible way may have 
begun as a small program, but it can 
be a model and inspiration for many 
others to collaborate and create 
various initiatives for the benefit of all 
parties.” 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน

 In business, ESG, or Environmental, Social, 
and Governance, is a topic of interest for both 
listed companies and investors all over the world 
because a company’s vision and corporate social 
responsibility are no less important than the 
financial statement.
 Therefore, in this edition of the Sustainability 
Column, we invite you to learn about ESG together 
and decode how to conduct business sustainably 
by integrating ESG for sustainable development 
and enhancing competitiveness in the global 
market. 

DECODING ESG 
CONCEPT FOR A
SUSTAINABLE 
BUSINESS 
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Definition of ESG

 ESG is an acronym for three key aspects 
which must be managed to ensure sustainable 
business practices: E-Environmental, S-Social, 
and G-Governance. All of these play interrelated 
roles in helping to reflect the company’s 
responsibility to all sectors.
 Beginning with E—Environmental, 
management is necessary for every part of the 
supply chain, from natural resources and energy 
upstream to emission of waste, garbage, 
pollution, and greenhouse gases downstream. 
Organizations must take responsibility for 
innovating manufacturing processes and 
products that are as environmentally friendly as 
possible.   
 Next is S—Social, which can be looked at 
both on a macro level and within the organization 
itself, to ensure fair treatment of labor and 
employees, accountability to customers and 
partners, and involvement in social and 
community development. Finally, G—Governance 
refers to the conducting of business with 
transparency, trustworthiness, good corporate 
governance, ethics, and morality. These 
components together ensure that a business 
can operate smoothly and happily for everyone.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE
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Chemicals Business, SCG: Towards 
a Chemicals Business for Sustainability 

 The ESG concept is consistent with the goals 
of Chemicals Business, SCG, with regards to 
both the circular economy and the goal of 
becoming a Chemicals Business for Sustainability, 
which emphasizes conducting business in a way 
that maximizes benefits for all sectors. 
 Environmental consciousness is a policy that 
SCG has always implemented through circular 
economy principles, which, aside from promoting 
resource optimization, also elevate business 
operations through roadmaps in order to 
maximize outcomes throughout the entire supply 
chain with the development of plastics innovation, 
from the design of plastic resin and solutions 
that facilitate recycling while fully retaining 
original properties, to recirculating post-
consumer plastics back into the system to 
produce high-quality plastic resin once again or 
for use as raw materials in the petrochemicals 
business, all the way to the innovation of 
bioplastics.  

 Aside from developing innovations in 
plastics, SCG has also improved the 
efficiency of its production processes in 
order to reduce the use of resources and 
the production of waste as much as 
possible as well as established the  
SCG Green Choice mark to give 
consumers confidence that the certified 
products have been created through 
environmentally friendly processes and 
can, therefore, be utilized without 
concern. 
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 As for the social aspect, SCG places 
importance on the welfare of every single staff 
member throughout the duration of their 
employment with the company as well as the 
development of neighboring communities by 
participating in brainstorming and problem 
solving so that the communities and the company 
can achieve mutual growth sustainably. In terms 
of governance, SCG prioritizes transparency, 
fairness, and ethics. All of the aforementioned 
approaches stand on the basis of balancing 
profit with sustainability. 
 Conducting business with awareness of the 
environment, society, and governance in 
accordance with the ESG concept not only 
reflects the company’s responsibility towards 
society but should also be assessed in order to 
improve organizational efficiency and steer the 
company towards long-term sustainable growth.



TIPS & TRENDS

24

as trash discarded into sewage systems and rivers before finally making its 
way to the ocean. Therefore, a national-level policy must be formulated to 
serve as guidelines for proper and systematic management of plastic across 
its life cycle, from manufacturing and consumption to disposal. And thus, the 
Plastic Waste Management Roadmap for 2018-2030 was born to protect the 
environment in Thailand and ensure that each piece of plastic is used to the 
greatest efficiency  throughout its life cycle.

GET TO KNOW 
THE (DRAFT) 
PLASTIC WASTE 
MANAGEMENT 
ROADMAP FOR 
2018-2030
Achieving 
Sustainable Plastic 
Management with 
the Circular 
Economy

 In the past 10 years, used plastic has made 
up 12% of all waste generated in Thailand, or 
about 2 million tons per year. Of this, 0.5 tons is 
put back into circulation, while the remaining 1.5 
tons is single-use plastics waiting to be disposed 
of. Aside from waste in the system, Thailand also 
has to grapple with the global issue of marine 
plastic debris – plastic waste that begins its life 

Used Plastic Situation in Thailand

 Issues of post-consumer plastic management 
fall into three major categories. The first revolves 
around design and manufacturing; designing 
packaging and products using eco-friendly 
plastic or alternative materials is not yet a 
common practice. The second issue relates to 
excessive use of plastic packaging and food 
residues on plastic waste, which reduce 
recyclability. 
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 The last category of issues concerns the 
recycling of post-consumer plastics. That is, Thais 
still lack awareness of systematic separation of 
used plastics, garbage collection services are 
still limited and inefficient, and there have yet to 
be laws or regulations that promote the sorting, 
disposal, and recycling of used plastics.

Roadmap from the Collaboration of All 
Sectors

 This plastic waste management roadmap  
was developed with the participation of 
government, private sectors, non-governmental 
organizations, international organizations, 
educational institutions, and members of the 
general public. Based on their opinions and 
suggestions, the (Draft) Plastic Waste 
Management Roadmap for 2018-2030, thus 
came into existence and mirrors the United 
Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs).

Primary Goals of the Roadmap

 The first goal is to reduce and phase out the 

use of plastics and replace it with eco-friendly 
substitute materials by 2022. The target is to 
phase out plastic bags with handles less thick 
than 36 microns, foam food containers, thin 
single-use plastic cups, and plastic straws. 
 The second goal is to recycle 100% of used 
plastic by 2027 and properly dispose of 
unrecyclable plastic waste by incinerating and 
converting it into energy. 

Entering Phase 2 of the Roadmap

 The roadmap is divided into three phases, 
focusing on reducing, phasing out, and reusing 
plastics. At the moment, the first phase of the 
roadmap (2018-2019), which homes in on 
abandoning the use of cap seals, oxo-
degradable plastic products, and plastic bags 
with handles less than 36 microns thick, has 
already been completed. The roadmap is now 
in its second phase (2020-2022), which lays out 
various measures for manufacturers, distributors, 
business owners, and consumers to minimize 
plastic consumption and encourage the use of 
eco-friendly substitute materials.
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Measures to reduce plastic production

 These measures are aimed at establishing 
industrial standards for recyclable and eco-
friendly plastic products. They focus on urging 
manufacturers to research and develop plastic 
products and packaging that use eco-designs 
or plastic materials that are 100% recyclable or 
reusable as well as encouraging distributors and 
business owners to promote the use of products 
that are alternatives to single-use plastics. This 
is in order to promote waste separation and 
recycling and close the plastic loop.

Measures to reduce and phase out the 
use of plastic
 
 It is necessary for all parties, including 
government agencies, private manufacturers, 
business owners, and the general public to 
cooperate, learn how to optimize plastic use, 
and avoid overconsumption.

Measures to manage post-consumer 
plastics

 Education on the circular economy holds the 
key to promoting the recycling of used plastic. 
It is necessary to encourage waste sorting right 
from the community level and support upcycling 
businesses to ensure resource efficiency.
 All of this will pave the way to the third  
phase (2023-2030) of the roadmap, where  
all parties are conscious of how to optimize  
the use of plastic across its entire life cycle,  
wi th manufacturers producing plast ic  
products and packaging that are 100% 
recyclable or reusable, consumers minimizing 
the consumption of single-use plastics, and 
used plastic processors conducting research 
to develop new products from recycled plastic, 
in order to extend each life cycle of plastic 
products and maximize their use.



TIPS & TRENDS27

From the Roadmap to the Era of Circular 
Economy in Thailand

 If the roadmap is accomplished, it is estimated 
that Thailand will be able to reduce used plastics 
destined for disposal by as much as 0.78 million 
tons, cut down costs, save landfill areas by 
around 2,500 rai or 4 square kilometers, and 
reduce greenhouse gas emissions by 1.2 million 
tons. The amount of plastic waste reduced is 
sufficient to fuel a 230MW power plant. In 
addition, the manufacturing sector is expected 
to save energy consumption in production by 
as much as 43.6 trillion BTUs.
 The challenge for manufacturers, distributors, 
and business owners is, thus, to design plastic 
products and packaging that are both eco-
friendly and consumer-friendly and to maximize 
the use of plastic by capitalizing on the 
advantages plastic has over other materials. As 
long as we come from a place of care, we can 
pass on that care to the world and ensure its 
sustainability.
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WASTE-FREE
COMMUNITY:
A Hands-On 
Lesson in Waste 
Management by 
3 Pilot School
Programs

 It is said that the best way to learn is to do. 
Such is the basis for the Waste-Free Community 
waste management education program founded 
by Chemicals Business, SCG, at the beginning of 
2019, The education program has now yielded 
pilot programs at three schools in Rayong 
Province, namely Ban Map Ta Phut School, Wat 
Chak Lookya School, and Wat Map Chalut School, 
to pave the way for waste management and the 
practice of “maximizing resource, separating 
waste, and proper disposal” in the future.  

 Connect ing households, 
temples, and schools to community  
waste banks plays an important 
role in enabling communities to  
integrate waste management 
systematically. Moreover, schools 
are a good starting point for 
children to learn how to optimize 
resources and try their hands at 
waste management in the hopes 
that these behaviors will be 
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Starting at School

 The educational programs on waste management 
for students in all three pilot schools begin with 
education on the different types of waste materials 
generated in schools. A clear example for the 
students is the Milk Pouches Save the World 
Station, which instills in students the importance of 
finishing their milk without wasting any before 
cutting open, washing, drying, and collecting the 
pouches for recycling. Ultimately, these milk 
pouches are transformed new products, such as 
plastic chairs and planters, thus serving as tangible 
outcomes of the collaborative effort of everyone in 
the school on waste management.
 As for other types of waste, SCG also collaborates 
with schools in leveraging local expertise and 
experience to ensure that every type of waste is 
managed effectively and sustainably, such as with 
the Green Canteen Station, which encourages 
students to finish their meals in order to reduce food 
waste, while any waste produced moves on to the 
Green Cone Station.

“SCG has collaborated with the schools to 

identify problems and learn about types of 

school wastes, as well as leverage local 

expertise and experience to find solutions and 

ensure that each type of waste undergoes 

effective disposal, along with monitoring results 

and further building on successful outcomes 

to create school waste management guidelines 

that can be sustainably implemented.”

Walailak Jinhirunkul 

Assistant CSR Project Manager 

Chemicals Business

transferred to others in their household, thus 
implementing changes to the community level by 
laying a foundation among youth. 
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Uniting the Community

Schools and temples also have to handle large 
quantities of organic matter, such as leaves, which are 
now processed at the No-Flipping Fertilizer Station into 
fertilizers for the trees or at the Bio-Fermented Water 
Station to produce soil conditioners. Additionally, a 
community waste bank has been established to  
function as an intermediary in facilitating the proper  
management of recyclable waste, such as plastic 
bottles, cups, and cans, for further processing, bringing 
students a sense of pride as well as a bit of income 
from selling recyclables to invest in school activities. All 
of these are experiences which students can learn from 
first-hand and pass on to other members of their family.   
 Fostering social awareness and responsibility  
begins with cultivating the practice of “maximizing 
resource, separating waste, and proper disposal” in 
the smallest units of society, like school children, in 
order to create a ripple effect within their families and 
communities, with the ultimate goal of building 
communities which value and understand how to 
optimize the use of resources in daily habits that can 
be easily implemented by anyone as a foundation for 
creating a society in accordance with the sustainable 
circular economy principles that SCG prioritizes

“SCG’s waste management learning stations 

help foster environmental consciousness in 

students effectively, and when students go 

home to their communities, they take with them 

these good habits and educate their parents 

on the potential value of recycling waste to 

generate additional income. All of this is made 

possible through collaboration among schools, 

the state, and private companies in the area 

like SCG. Furthermore, this learning process 

can also function as a model for other schools.”

Sanong Petchakan

 Director of Wat Chak Lookya School
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 Within the cycle of circular economy, resource 
optimization is key to reducing the amount of waste 
that is disposed downstream. Therefore, the factor 
that we must take into account alongside waste 
management is the question of whether we have 
made the most use of each and every item.

LA LUEK MAT 
WREATHS 
Commemorate 
the Departed 
while Caring 
for the Earth 

Such is the case for funeral wreaths, an emotional necessity 
for commemorating the dearly departed. However, after use 
or once the flowers have wilted, these wreaths transform into 
different types of waste, like flowers, straw, and wooden frames. 
This inspired Nontikarn Assarasakorn, heiress to a plastic mat 

manufacturer, to envision that her family’s products could add 
value both in terms of aesthetics and functionality, resulting in 
“La Luek” wreaths, made from 100% recycled plastic mats.
 Born into a family that has manufactured plastic mats for 
over 50 years, Nontikarn began to develop an environmental 
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consciousness that led her to consider the ways 
in which they, as manufacturers of plastic 
products, could help the environment while 
instilling awareness among consumers of how 
to maximize the utility of plastic. Thus, she 
resolved to transition to the use of recycled 
plastic resins for the production of mats instead 
of relying on virgin resins as previously done.
 “We recognized that consumers view plastic 
as a problem, so we thought about what we 
could do. We started by gradually switching 
from virgin plastic resin to recycled plastic while 
maintaining the same product features and 
quality. With gradual development, we were 
able to utilize 100% recycled plastic, and once 
we achieved success with the material, we took 
the next step of considering how we could utilize 
our product in other applications.”
 To leverage the production of recycled plastic 
mats to create a novel product, Nontikarn turned 
her focus to waste and saw that a single funeral 
wreath produces many types of waste. “So, we 
combined all the ideas together. We were 
already using recycled plastic in production, 
and this would give further use to our product. 

That’s why we created the mat 
wreath. This is not to mention that 
mats are already items used in 
temples to begin with.”
 This innovative application of 
plastic mats was thus born, starting 
from the design process by 
updating the appearance of the 
plastic mats, both in terms of color 
and pattern, to be more 
contemporary and suited to people 
of all ages, all the way to designing 
the mat wreaths themselves to be 
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Contact La Luek Wreaths at:
Tel. 081-349-5349

www.facebook.com/laluekwreath/

aesthetically pleasing and respectful for both senders 
and recipients as well as being suitable  for use in temples 
as if they were any other decorative item.
 “The younger generation is very environmentally 
conscious, but we didn’t know exactly what to do,” 
Nontikarn explains, “because we don’t have a manual or 
official guidelines on how to manage different types of 
waste, so each person has their own method; therefore, 
as manufacturers of plastic products, we should be the 
ones to take initiative and take part in realizing a circular 
economy to create mutual benefits for everyone in society.”
 In much the same way, if everyone in society pitches 
in and takes action, collaboration on individual levels can 
snowball and eventually help build a beautiful world and 
a sustainable future for generations to come. 
 We are all well aware that plastic has a long lifespan, 
but everyone focuses on the negative side of this aspect, 
how long it takes for plastic to degrade, and how this 
harms the environment. Instead, we should regard the 
longevity of plastic as a benefit, a feature that enables 
the material to be reused over and over again until the 
end of its lifespan.




