
ISSUE 9  
MARCH - APRIL 2019

HEART   HOMEHEALTH

SD Story : ดร.สิงห์ อินทรชูโต       Think Forward :    Little Voice :     

SUSTA INABLE  DEVELOPMENT 

“เปลี่ยนขยะจากทะเลเป็นวัสดุก่อสร้าง
สร้างมิติใหม่ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” 

นวัตกรรม ‘เปลี่ยนโลก’ 
เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ลด – งดใช้พลาสติก
ต่างไลฟ์สไตล์ หัวใจเดียวกัน

เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน

‘ลดพลาสติก ยืดอายุโลก’
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EDITOR’S  NOTE

โลกจะย่ังยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือในการ 
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ  
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 HEART มุ่งมั่น...ท�าธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
 

 HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
  

 HOME มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สีเขียว’ ท่ีมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต เทียบเท่าการปิดหลอดไฟ  
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�านวน 4,678 ดวง ต่อวารสาร 5,000 เล่ม และในส่วนที่ไม่สามารถ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเท่ากับศูนย์ จากปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทั้งหมด 1.03 ตัน เพื่อให้ได้หนังสือคุณภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้โลกยั่งยืน
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 บ้านคือวิมานของเรา… โลกคือวิมานของใคร???

 ขยะพลาสติกเป็นปัญหาส�าคัญระดับโลกที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างจริงๆ จังๆ  

 ทุกวันนี้เราคุ้นชินกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท�ามาจากพลาสติก จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต โดยลืมนึกไปว่า พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้ สุดท้ายแล้วมันไปจบลงที่ไหน

 เราพบว่ามหาสมุทรคือ บ่อขยะพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 80% ของขยะพลาสติกในทะเล

ถกูท้ิงมาจากแผ่นดนิผ่านแม่น�า้ล�าคลองทีพ่ดัพาเอาขยะพลาสตกิออกสูท่ะเล ซึง่ไทยตดิอันดบั 5  

ของโลกที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

 ในแต่ละปีมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงมหาสมุทรเฉล่ีย 8 ล้านตัน นักวิทยาศาสตร์เองก็ยัง 

บอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีในการย่อยสลายพลาสติกเหล่านั้น  

 ว่ากันว่า พลาสตกิ 1 ชิน้ กว่าจะย่อยสลายต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 450 ปี นัน่หมายความว่า 

หากไม่มีการน�าไปรีไซเคิล ขยะพลาสติกชิ้นแรกที่ถูกผลิตขึ้นเมื่อราว 130 ปีก่อน ยังคงอยู่ที่ใด

ที่หนึ่งในโลกนี้ และระหว่างที่ย่อยสลายยังก่อให้เกิดอณูเล็กๆ ของพลาสติกแตกกระจายออก

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย บางชิ้นเล็กมากจนยากที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

  อันที่จริงปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เริ่มส่อแววมาต้ังแต่ ค.ศ. 1960 เม่ือ 

นกัวทิยาศาสตร์พบเศษขยะพลาสตกิในกระเพาะอาหารของนกทะเลทีต่ายแล้ว และต่อมาขยาย

ลกุลามไปพบในกระเพาะและล�าไส้ของแพลงก์ตอน โลมา ไปจนถงึสตัว์ขนาดใหญ่ทีสุ่ดอย่างวาฬ 

ซึ่งในประเทศไทยเคยพบวาฬเกยตื้นตายทางใต้ของไทย ในตัวมีพลาสติกอยู่ถึง 80 ใบ

 อย่างไรก็ตาม การจะแก้ปัญหาให้ได้ผล นอกเหนือจากคิดค้นนวัตกรรมในการน�ากลับมาใช้ 

การแปรรปู และการท�าให้ย่อยสลายได้ภายในเวลาอนัรวดเรว็แล้ว ต้องพยายามไม่สร้างขยะเพิม่  

และพยายามใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

 ทัง้นี ้จากการวเิคราะห์พบว่า ถงุพลาสตกิใบหน่ึงถกูใช้งานเพียงแค่ 12 นาทเีท่านัน้ หลงัจากนัน้

จะกลายไปเป็นขยะ และสุดท้ายคงลงเอยในท้องของวาฬตัวใดตัวหนึ่งในท้องทะเล 

 สถานการณ์ขยะพลาสตกิขณะนีเ้ข้าสูภ่าวะน่าเป็นห่วง และกลายเป็นปัญหาส�าคัญระดบัโลก

ที่ทั่วโลกและในเมืองไทยตื่นตัวมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ  

 เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก  

โดยล่าสดุประกาศนโยบาย ‘บรรจภุณัฑ์ทีย่ัง่ยนื’ ชู ‘5Rs’ ลด ละ เลกิ การใช้พลาสตกิ เพือ่ร่วมกนั

สร้างสังคม No Plastic สอดคล้องทศิทางการด�าเนินธรุกจิทีย่ัง่ยนื ต้ังเป้า 100% ของบรรจภุณัฑ์

พลาสตกิทีน่�ามาใช้จะต้อง ‘น�ากลบัมาใช้ซ�า้ น�ามาใช้ใหม่  และย่อยสลายได้’ ภายใน พ.ศ. 2568

 วารสาร ‘บัวบาน’ ฉบับนี้จึงได้น�าเสนอแนวคิด ‘ลดพลาสติก ยืดอายุโลก’ เพื่อร่วมกระตุ้น

จิตส�านึกในการลด เลิกการใช้พลาสติก อันจะน�าไปสู่การลดมลภาวะ สร้างสภาพแวดล้อม 

ที่น่าอยู่ส�าหรับคน และช่วยยืดอายุเพื่อนร่วมโลก โดยเฉพาะเหล่าสัตว์น�้าใต้ทะเล  

 อย่างไรก็ตาม สิ่งส�าคัญ คือ การ ลด ละ เลิกความสบาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม... เรามาช่วยกันลดขยะพลาสติก หยุดวงจรขยะพลาสติก 

เพือ่ช่วยให้โลกสดใสและสิง่แวดล้อมยัง่ยนืตลอดไป เพราะโลกนีค้อืบ้านทีเ่ป็นวมิานของพวกเรา

ที่ต้องช่วยกันดูแลเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

บรรณาธิการบริหาร 
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 ปัจจุบัน ‘พลาสติก’ กลายเป็นส่วนหน่ึง 
ของชีวิตประจ�าวันและกลายเป็นตัวสร้าง
ปัญหาให้แก่โลกของเรา ยกตัวอย่างกาแฟ  
1 แก้ว ก่อให้เกิดขยะถึง 4 ช้ิน ได้แก่ แก้ว
พลาสติก หลอด ฝาพลาสติก และยังแถมด้วย
ถุงพลาสติกใส่แก้วกาแฟ 
 การที่เราจะเปล่ียนวิธีคิดเพื่อลดการใช้
พลาสติกและต่อสู้กับปัญหามลพิษจากขยะ 
ต้องเริ่มแก้ที่ ‘ระบบ’ และ ‘การพัฒนา
นวัตกรรม’ 
 ในเวที World Economic Forum เมื่อ 
ปี 2017 ได้พูดถึงแนวปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการ
สร้างธุรกิจพลาสติกแบบใหม่ หรือ The New 
Plastic Economy Catalysing Action  
พร้อมเสนอ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาขยะ คือ  
1. Redesign and Innovate : การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่และการพัฒนานวัตกรรม  
2. Reuse : การน�ากลับมาใช้ใหม่ และ  
3. Recycle : การออกแบบให้น�ากลับมาใช้ซ�้า  
  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการพูดถึง ‘นวัตกรรม 
อัปไซคล่ิง’ (Upcycling) ซึ่งเป็นเหมือนการ 
คืนชีวิตใหม่ให้ของเหลือทิ้ง ด้วยการน�าขยะ 
มาแปรรปูเพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิม ท�าให้เป็นวัสดทุีน่�า
กลับไปใช้ได้ในรูปแบบใหม่ๆ โดยที่ไม่สร้าง
ขยะกลับคืนสู่วงจรขยะพลาสติกอีกคร้ัง เช่น 
การน�าขยะพลาสติกไปท�าเป็นอิฐบล็อกที่ใช้
ตามพืน้ถนนหรอืขอบถนนตามทางเข้าหมูบ้่าน 

เรื่อง : Greentea ภาพ : 123rf.com
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ท�าเป็นเฟอร์นิเจอร์ แท็งก์น�้า ม่าน พรม ฝ้า
เพดาน กระเบือ้งยางปพูืน้ ฉนวนกนัความร้อน 
ฉนวนกันเสียง และวัสดุอื่นๆ 
 นอกจากนี้ ยังมีการน�าขยะพลาสติกไป
สร้างถนน เช่น ที่ประเทศอินเดียสร้างถนน 
ในเมืองบังคาลอร์และเมืองปูเน ระยะทาง  
40 กโิลเมตร โดยใช้ขยะพลาสติกกว่า 100 ตัน 
และที่อินโดนีเซีย สร้างถนนในเมืองเดป็อก  
ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 
9,781 ตารางเมตร ใช้ขยะพลาสตกิกว่า 3.5 ตนั 
ซึ่งถนนพลาสติกที่ท�าจากขยะพลาสติกเร่ิม 
ได้รับการยอมรับ เพราะมีคุณสมบัติเทียบเท่า
หรืออาจจะมากกว่าถนนยางมะตอยปกติ  
ทั้งๆ ที่มีสัดส่วนในการผสมพลาสติกเพียง  
2-10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
 แนวคดิการผลติพลาสตกิชวีภาพย่อยสลาย
ได้ง่ายเป็นอกีนวตักรรมทีพ่ดูถงึกนัมาก บรษิทั 
Polymateria ซึง่เป็นสตาร์ตอปัในอังกฤษใช้วิธี
เติมแต่งสารที่ช ่วยให้พลาสติกย่อยสลาย 
ตามธรรมชาติได้เร็วขึ้น นักวิทยาศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยจอร์เจียทดลองท�าบรรจุภัณฑ์
จากพอลิ เมอร ์ที่ สั ง เคราะห ์จากจุลชีพ 
แทนการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิแบบเดมิๆ บรษิทั 
Avani Eco จากอินโดนีเซีย ผลิต ‘ถุงกินได้’ 
ท�าจากมันส�าปะหลัง พิมพ์ข้อความ ‘I AM 
NOT PLASTIC’ หรอื ‘ฉนัไม่ใช่ถงุพลาสตกินะ’ 
บนถงุ ซึง่แม้ว่าหน้าตาจะเหมอืน สมัผสัเหมอืน 

ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส
นวัตกรรม ‘เปลี่ยนโลก’ เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

แต่ก็ไม่ใช่พลาสติก
 เม่ือเร็วๆ นี้เว็บไซต์ข้อมูลพลาสติกไทย 
รายงานข ้อ มูลของหลายบริษัททั่ ว โลก 
น�านวตักรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 
เช ่น บริษัท Nestle และ Danimer  
Scientific ร ่วมกันผลิตขวดน�้าท่ีท�าจาก 
พอลไิฮดรอกซอีลัคา โนเอต (PHAs) ย่อยสลาย
ทางชวีภาพได้ในสภาพแวดล้อมทีห่ลากหลาย
ทั้งในโรงงาน ภายในบ้าน ในดิน ในน�้าจืด 
และน�้าทะเล บริษัท RKW ของเยอรมนี  
ผลิตถุงปิดผนึกส�าหรับทิ้งขยะอินทรียจ์าก 
ครวัเรอืน ท�าจากแป้ง ข้าวโพด และพอลแิลกตกิ
แอซิด (PLA)  
  นักวิจัยจาก McGill University พัฒนา
พลาสติกที่ท�าจากเปลือกสัตว์ประเภทกุ้งและ
ล็อบสเตอร์ ด้วยการเอาสารไคตินมาผลิตเป็น
พอลิเมอร์ไคโตซาน บริษัท Clipper Teas 
ยกเลิกผลิตถุงชาที่ท�าจากพอลิพรอพิลีน 
(Polypropylene) หันมาใช้วัสดุที่ผลิตจาก 
Abaca (กล้วยชนิดหนึ่ง) ซึ่งเป ็นเส ้นใย
เซลลูโลสจากพืช และ PLA ซึง่ผลติจากพชื 
ที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม นอกจากนี้
บริษัท  ALPLA และบริษัท  Golden  
Compound ประเทศเยอรมนี ผลิตแคปซูล
กาแฟท�าจากเส้นใยเปลือกเมล็ดทานตะวัน 
ที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงได้กับพลาสติกทั่วไป  
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามท่ีจะ
จัดการกับขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น แต่ก็เทียบ 
ไม่ได้กบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
ดังนั้น เราต้องมาช่วยกันคิดว่า ‘ท�าอย่างไร 
จึงจะลดการใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วท้ิง’  
ซ่ึงขยะพลาสติกที่มีให้เห็นกันเกลื่อนกลาด 
ส่วนใหญ่ใช้คร้ังเดียวทิ้ง อาทิ ถุงพลาสติก 
หลอด ขวดน�า้ ช้อน ส้อม และอืน่ๆ อกีมากมาย
 เหล่านี้คือความสะดวกสบายท่ีกลายมา 
เป็นนสิยั แต่กไ็ม่สายทีเ่ราจะช่วยกันปรบัเปลีย่น
พฤติกรรม ซึ่งนอกจากใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งที่ส�าคัญที่สุด
คอื ‘ท�าอย่างไรทีจ่ะไม่สร้างขยะเพิม่’ และช่วย
ลดการใช้พลาสติกลงให้เหลือน้อยที่สุด  
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SD  STORY

เรื่อง กอง บ.ก. ภาพ เนาวรัตน์ บุญวิภาส 

 เป็นเวลาเกนิกว่า 10 ปีแล้ว ที ่ รศ. ดร.สงิห์ 
อนิทรชโูต หวัหน้าศนูย์สร้างสรรค์การออกแบบ
เพ่ือส่ิงแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดการนวัตกรรมและการออกแบบ 
ทีต่นเองถนดัเข้ามาช่วยดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นการน�าขยะหรอืวสัดเุหลอืใช้มาหา
วิธีแปรรูปให้กลายเป็นวัสดุใหม่ ที่เรียกว่า 
‘Upcycled Material’  อาท ิน�ากากกาแฟมาท�า
หินเทียม น�าเศษไม้มาผลิตเฟอร์นิเจอร์ น�า 
ถงุน�า้ยาล้างไตทิง้จากโรงพยาบาลมาท�ากระเป๋า 
รวมถึงร่วมปั้นแบรนด์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
จากวสัดเุหลอืใช้ในภาคอตุสาหกรรมมากมาย  
และถึงวันนีก็้ยงัไม่หยุดท�างานตามเจตนารมณ์เดมิ 
เพิ่มเติมคือภารกิจใหม่ในฐานะ หัวหน้าคณะ 
ทีป่รกึษา ศูนย์วจิยัและนวตักรรมเพือ่ความยัง่ยนื 
หรอื RISC (Research and Innovation for 
Sustainability Center) ที่มุ่งเน้นการศึกษา
และวิจยัเพ่ือบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอาคาร
เพื่อสุขภาวะและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

‘ลดพลาสติก ยืดอายุโลก’

“พยายามเก็บขยะจากทะเล
ขึ้นมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้าง

เพื่อสร้างต้นแบบในการ
ก่อสร้างอย่างยั่งยืน

พร้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

5.2 ล้านล้านชิ้น คือจ�นวนชิ้นส่วนพลาสติกปนเปื้อนในมหาสมุทร
ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นพื้นที่พบขยะทะเลมากสุดอันดับ 5 ของโลก!

รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต

 ในทีส่ดุสถานการณ์ขยะพลาสตกิกเ็ข้าสูภ่าวะน่าเป็นห่วง และกลายเป็นปัญหาส�าคญัระดบัโลกทีท่ัว่โลกและในเมอืงไทยตืน่ตวัมากทีส่ดุเป็นอนัดบั
ต้นๆ เพราะปริมาณมหาศาลของขยะพลาสติกไม่เพียงรบกวนระบบนิเวศ หากยังก่อให้เกิดมลพิษ สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว
ก็ส่งผลต่อเนือ่งวนกลับมายงัคน ซึง่เป็นผูเ้ริม่ต้นท้ิงขยะนัน่เอง หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั น�าทพัโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม องค์กร
เอกชน ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจ จึงลุกขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดปริมาณพลาสติกในประเทศไทย  
 วารสาร ‘บวับาน’ ฉบับน้ี จงึขอเป็นอีกหน่ึงความพยายามทีจ่ะสร้างความตืน่ตวัในการร่วมลด เลกิการใช้พลาสตกิ ด้วยความเชือ่มัน่ว่า หากทกุภาคส่วน 
ทั้งระดับมหภาคและปัจเจกร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะสามารถช่วยลดมลภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ส�าหรับคน คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ  
อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด
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มองสถานการณ์ขยะจากเวลากว่าสบิปีทีผ่่านไป
 “ทกุคนในสงัคมทราบดว่ีาขยะมนัเยอะขึน้
เรื่อยๆ อย่างกรุงเทพฯ จังหวัดเดียวก็มี 
ขยะตัง้ 3-4 ล้านตนัต่อปี จากทะเลอีกมโหฬาร 
ที่เราก�าลังเผชิญปัญหาแพขยะ (Garbage 
Patch) สถานการณ์ไม่ดขีึน้ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั 
มีคนหลายกลุ่มพยายามจะแก้ปัญหาและ 
ลงมอืท�าสม�า่เสมอในการลดปัญหาขยะพลาสตกิ  
เช่น เราเร่ิมเหน็ธรุกิจทีลู่กค้าซือ้ของโดยทีไ่ม่ต้อง
มีแพ็กเกจจ้ิง พยายามท่ีจะเอาขวดเอากล่อง
ไปเอง และผมคิดว่ามันจะเกิดข้ึนในอนาคต 
อนัใกล้นีท่ี้คนเริม่รูส้กึผดิถ้าเดนิเข้าห้องประชมุ
แล้วถือแก้วพลาสติกมาด้วย เราเร่ิมเห็น 
ความแตกต่างในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ 
แน่นอนครับ คนในเจนฯ ต่อไปจะเป็น Game  
Changer ในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม” 

Circular Economy แนวคดิระบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียน
  ดร.สิงห์ยอมรับว่า ช่วงเวลากว่าทศวรรษ 
ทีผ่่านมานัน้ มนษุย์เราใช้ทรพัยากรโลกหมดไป
ถงึร้อยละ 30 อกีทัง้ยงัเป็นผูก่้อมลพษิและขยะ
อีกมากมาย สร้างผลกระทบเชิงนิเวศและวิถี
ชีวิตทางสังคม จึงถึงเวลาแล้วที่นานาประเทศ
ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยจะต้องหนัมาค�านงึ
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
มากขึ้นในทุกกิจกรรม รวมทั้งวิถีการด�าเนิน
ชวิีต และการด�าเนนิธุรกิจต่างๆ  ทัง้นีใ้นแง่ของ
การปฏิบัติให้เป็นรปูธรรมในภาคธรุกจิ ในแถบ
สหภาพยโุรปได้พฒันาแนวคดิระบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (Circular Economy)  ซึ่งเป็นการ
รวมตัวของหลายภาคส่วน เพ่ือร่วมกันท�าให้
ระบบการผลติไม่ก่อของเสีย เป็นแนวทางปฏบิตัิ
ที่จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่เห็น
ตัวอย่างจากเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นประเทศ 
ที่มีความก้าวหน้าในแนวทางนี้ค่อนข้างมาก
 “เราต้องยอมรบัว่าองค์กรเดียวอดุรรูัว่ ‘ของเสยี’ 
ของตัวเองทั้งหมดไม่ได้ Circular Economy 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกองค์กรแม้ไม่มีธุรกิจ
ร่วมกนั  ไม่รูจ้กักนั หรอืแม้แต่เป็นคูแ่ข่งกัน มา
ช่วยกนัใช้ขยะของเสยีของคนอืน่ซึง่กนัและกัน  
มองว่าทกุคนต้องช่วยกนัสงัคมถงึจะเกดิ Circular 
Economy อย่างกรณวีงการอสังหาฯ ทีผ่มเกีย่วข้อง
อยู่ Waste ก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นรูรั่วของ
ระบบก่อสร้าง ตอนนีห้น้าทีพ่วกเราคอือดุรรูัว่
จากการท�างานของเรา ในบทบาทท่ีเราท�าได้ทนัท”ี

เซตเป้าหมายไว้ที่ Net Zero Waste  
 ด้วยอาชีพสถาปนิกที่มีภารกิจหลักในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม ก่อสร้างอาคาร วางผัง 
สร้างเมือง สร้างทีอ่ยูอ่าศยั วางระบบโครงการ
ต่างๆ ซึง่แน่นอนย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

สิ่งแวดล้อม และก็สะเทือนต่อไปยังความรู้สึก
รับผิดชอบของคนในวิชาชีพ โดยเฉพาะกับ 
ดร.สงิห์ ผูเ้ตบิโตมากบัธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์
แวดล้อมด้วยป่า เขา ล�าธาร น�้าตก บ่อน�้าร้อน 
อากาศบริสุทธ์ิต้ังแต่ครั้งเรียนไฮสกูลที่เมือง
เล็กๆ ใกล้ซีแอตเทิล วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  
 “และด้วยความที่เราก็เคยเรียนมาว่า การ
ออกแบบอาคารต้องลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น ประหยัดพลังงาน ประหยัดน�้า แต่พอเรา
ท�างานที่เราก็รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก�าลังท�าลาย
สิ่งแวดล้อมอยู่ ท�าไมทุกเย็นถึงได้มีรถขนขยะ
จากโครงการที่ถูกคาดหวังว่าควรจะต้องช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปทิ้งทุกวัน ผมก็เลยเริ่ม
คิดว่า ถ้าเราจะท�าอาชีพนี้ต่อ เราก็ควรจะแก้
ปัญหาตรงนี้ไปด้วย”  
 ศนูย์สร้างสรรค์การออกแบบเพือ่สิง่แวดล้อม 
ม.เกษตรศาตร์ และศูนย์ RISC ที่อยู่ในความ
ดูแลของ ดร.สิงห์ โดยได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจาก MQDC จงึมองหาวิธทีีจ่ะช่วย
ลดผลกระทบจากการก่อสร้างในเมืองใหญ่  
 “เราทราบกันดีว่าขยะจากท้องทะเลนั้น 
มีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก โฟม หรือ
ไนลอน  ในขณะทีโ่ครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นั้นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจ�านวนมหาศาล ดังนั้น 
โครงการใหญ่ทีส่ดุและยากทีส่ดุทีผ่มท�าตอนนี้
ก็คือพยายามที่จะเก็บขยะพลาสติกจากทะเล
ขึน้มาพฒันาเป็นวัสดุก่อสร้าง ผมว่าการร่วมมือกัน 
ในครั้งนี้จะช่วยสร้างมิติใหม่ในการพัฒนา 
อสงัหาฯ สร้างต้นแบบในการก่อสร้างอย่างยัง่ยนื 
พร้อมก�าจดัขยะพลาสตกิเพือ่ฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม 
และพิทกัษ์ระบบนเิวศของเราไปด้วยในตวั”
 ดร.สิงห์อธิบายเพิ่มเติมว่า ขยะพลาสติก
จากทะเลที่น�ามาเข้ากระบวนการอัปไซคลิ่ง 
(Upcycl ing) เมื่อผ ่านกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์แล้วจะสามารถ
แปรรปูใหม่เป็นบลอ็กทีใ่ช้ตามพืน้ทางเดนิหรอื

ขอบถนนตามทางสญัจร เฟอร์นเิจอร์ แทง็ก์น�า้
และวัสดุอื่นๆ อีกสารพัด 
 “เป้าหมายของผมในการท�างานด้านการ
ลดขยะคอื ผมจะใช้อุตสาหกรรมการออกแบบ
และการก่อสร้างเป็นเครื่องมือในการดูดซับ
ของเหลอืทิง้ทีฟุ่ม่เฟือยต่างๆ (Absorb Waste) 
และให้ความรู้คนในโครงการก่อสร้าง  เพื่อให้
สามารถคดัแยกดแูลจดัการขยะได้  ทมีงานผม
ตั้งใจจะให้ความรู้และใช้อุตสาหกรรมนี้เป็น 
ต้นแบบของการพัฒนาสู่ Net Zero Waste 
Development ก็คือไม่ปล่อยขยะออกจาก
พื้นที่โครงการเลย 
 “แต่ด้วยระบบการจดัการขยะของประเทศไทย 
ก็ยังมีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เราใช้รถไป
ขนขยะจากโครงการต่างๆ ของตัวเองมาดูแล
จดัการเองไม่ได้ เพราะไม่ใช่รถของเขตฯ ทีไ่ด้รับ
อนุญาต รวมถึงมีกฎหมายห้ามขนขยะข้ึน 
ทางสาธารณะ ท�าให้เราแทบจะไม่มีสิทธิ์ดูแล
ขยะทั้งหมดของเราเลย ทั้งที่ในความจริงแล้ว 
ผมว่าเราต้องดแูลขยะจ�านวนมหาศาลเหมอืน
เราดูแลน�้าเสียที่ถูกบังคับให้บ�าบัดให้สะอาด
ก่อนทิ้งลงท่อระบายน�้า ดังนั้น การจะท�าให้
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ส�าเรจ็ได้ คือไม่มขียะออกจาก
พื้นที่โครงการเลย ผมก็ต้องพยายามพัฒนา
แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่นานแล้ว เพื่อปลดล็อก
ระเบียบทางราชการ    
 “ส�าหรับเป้าหมาย Net Zero Waste ใน
โครงการอสังหาฯ ผมต้องการท�าให้ส�าเร็จ
ภายใน 3-5 ปีนี ้กบัโครงการ เดอะฟอเรสเทยีส์ 
บางนา ซึง่ผมตืน่เต้นมากกบัการทีม่นัจะเกดิขึน้
เพ่ือเป็นต้นแบบให้คนอ่ืนได้ลองศึกษา ถ้า 
ทุกคนท�าเรื่องนี้ด้วยกัน คิดดูสิครับ พลาสติก
จะหายไปขนาดไหน”

มากกว่าความยั่งยืนคือการต้องปรับตัว 
 “ถ้าถามถงึวธิทีีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็จริงๆ ในการ

Eco Material Library ในศูนย์ RISC จัดแสดงวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลกและประเทศไทย
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ลดปัญหาขยะก็คือ ต้องลดจ�านวนประชากร 
ท�าได้ไหมล่ะครบั เพราะมนุษย์เป็นส่ิงมชีีวติเดียว
ที่สร้างขยะนะอย่าลืม ในเมื่อท�าแบบน้ัน 
ไม่ได้ แล้วเราจะท�าให้ปัญหามนัลดลงยงัไง โดย
เราก็เห็นแผนจากภาครัฐอยู ่แล้วว่าปีไหน 
ทีก่�าหนดว่าจะเริม่ไม่ให้มีถงุพลาสติก ให้ภาชนะ
เลิกใช้พลาสติกหุ ้มฝา (Cap Seal) ท่ีจริง 
จะฟันธงไปเลยว่าห้ามใช้กไ็ด้ แต่ทีต้่องต้ังเป้ารอ
จนถงึ พ.ศ. 2568 เพือ่ทีจ่ะไม่มพีลาสติกอีกต่อไป 
เพราะกลวัว่าบรษิทัผูผ้ลติจะพงั กเ็ป็นเรือ่งของ
เศรษฐกจิน�าสิง่แวดล้อมอีกเช่นกัน เมือ่รู้ล่วงหน้า 
6 ปี ก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ เช่น แปลงจาก 
หลอดที่ท�าลายส่ิงแวดล้อมไปเป็นสินค้าอื่น 
เอาพลาสติกไปท�าเครื่องกรองน�้าที่ท�าความ
สะอาดน�้าได้ไหม เพราะในอนาคตแหล่งน�้า 
จะสกปรกมากนะครับ ก็เป็นการใช้พลาสติก
ในระยะยาว ไม่ใช่ใช้แบบ 5 นาทีทิ้ง พลาสติก
ก็จะไม่ใช่ปัญหาแล้ว
 “อย่างไรก็ตามอย่าเห็นภาพเพ้ียนว่า แก้
ปัญหาพลาสติกได้แล้วโลกจะสะอาด มันมีอีก
หลายเรื่องที่ยังต้องแก้ อย่างฝุ่น PM2.5 หรือ
ต่อให้เราแก้ปัญหาพลาสตกิทัง้หมดได้ เรากย็งั
มีปัญหาโฟม ขยะเคมี (Chemical Waste) 
การตัดไม้ท�าลายป่า และอื่นๆ อีก
 “ดังนั้น ถ้าถามถึงมุมมองความยั่งยืนใน
อนาคตตอนนี้ ผมจะไม่ใช้ค�าว่า ยั่งยืน แต่ใช้
ค�าว่า Resilience ซึ่งหมายถึงการปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ อยู่กับสภาพ
แวดล้อมที่แย่ลงได้ ยืดหยุ่นได้ ปรับตัวได้  
ไม่ตาย ไม่เศร้ามาก ไม่หมดหวัง เพราะตอนนี้
เรารูแ้ล้วว่าโลกจะร้อนขึน้แน่นอน ภัยธรรมชาติ
จะเยอะขึ้น และรุนแรงขึ้น แล้วเราจะอยู ่
อย่างไร ก็จะมีคนท�าอาชีพใหม่ มีธุรกิจใหม่ๆ 
จ�านวนมากเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาดูแลตรงนี้ มีคน
กลุ่มใหม่ท่ีท�าสินค้าเพื่อตอบสนองต่อส่ิงที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อให้เราอยู่ได้ในโลกอนาคต”

เป้าหมายต่อไปของดอกเตอร์หัวใจกรีน
 ด้วยตารางภารกิจที่ค่อนข้างแน่น ทั้งใน
ฐานะอาจารย์ที่ต้องสอนทั้งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  และเป็นนักวิจัยของสภาวิจัย
แห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ รวม
ไปถึงบทบาทผู้บริหารท่ี RISC จึงต้องสร้าง
ความสมดุลให้ชีวิตครอบครัว เช่น การงด 
รบังานเสาร์-อาทติย์ “จรงิๆ ผมตัง้เป้าหลายปี
มาแล้วว่าจะรีไทร์จากความเร่งรีบเพื่อใช้ชีวิต
ให้ช้าลงและท�าในสิง่ทีช่อบ ตอนนีท้�าสิง่ทีช่อบ
มากมายไปหมด สนุกจนลืมก้าวช้าลง และผม
ตั้งใจจะใช้เวลา 5 ปีจากนี้  สร้างคนรุ่นใหม่มา
เสริมทัพ ช่วยให้เขาเก่ง แข็งแกร่ง เติบโตขึ้น
เร่ือยๆ จากนัน้ผมอยากไปท�าโครงการช่วยเหลือ
สังคมของตัวเองครับ” 

 ตัวแทนจาก ERM บริษัทที่ปรึกษาด้าน
ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 
ซึ่งมีภารกิจในการเฝ้าติดตามเทรนด์ของ
โลกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความ
ยั่งยืนเพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายความ
ยัง่ยนื (Sustainability)  รับหน้าท่ีฉายภาพ
สถานการณ์ขยะพลาสตกิทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์และธุรกิจ พร้อมแนวโน้มการมี
ส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในการ
แก้ปัญหาและสานต่อความยั่งยืน 
 “ปัญหาพลาสติกปัจจุบัน ไม่ใช่แค่
ประเทศไทย แต่เรือ่งส�าคัญทีม่ผีลกระทบกับ
มนุษย์มากที่สุด คือการเริ่มค้นพบไมโคร
พลาสติกในอุจจาระมนุษย์ ซึ่งเกิดจากขยะ
พลาสติกที่ย่อยสลายไม่หมดในทะเล เหลือ
เป็นพลาสติกขนาดเล็ก แล้วพวกสัตว์ทะเล
ต่างๆ ไปกินเข้า แล้วย่อยไม่ได้ พอมนุษย์
กินอาหารทะเลเหล่านั้นเข้าไป ก็กลายเป็น
พลาสติกทีห่ลงเหลอือยูใ่นร่างกายของมนษุย์ 
ซึง่อาจเป็นต้นเหตขุองหลายๆ โรค ทีเ่ราไม่เคย
พบในอดีต แต่ทุกวันนี้มีมากยิ่งขึ้น 
 “ส่วนผลการส�ารวจในประเทศไทยก็พบอีก
ว่า ประเทศไทยเราอยู่ในอันดับ 5 ของโลก

ที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด ตัวเลข
อันดับแบบนี้ถือเป็นตัวขับเคลื่อนให้ภาครัฐ
ต้องเริม่ลงมอืจดัการ ซึง่สิง่ทีเ่ราได้เหน็บ้างแล้ว
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการใช้
พลาสติก ในส่วนที่ควบคุมได้โดยกลไกรัฐ เช่น 
กรมอทุยานแห่งชาตฯิ ห้ามเอาพลาสตกิขึน้เกาะ 
กระทรวงสาธารณสุข พยายามโปรโมตเร่ือง 
ลดการใช้ถงุพลาสตกิใส่ยา  กรมควบคมุมลพษิ 
พูดถึงการลดเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม 
(Cap Seal )  เลยมาถึงการผลักดันให ้ 
ภาคเอกชนร่วมลดการใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 
(Plastic Packaging) ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ
ของโรดแมป (Road Map) 2561–2573  
จัดท�าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Single-use Plastic) ให้
ได้ถึง 70% ภายใน พ.ศ. 2580 และน�าขยะ
พลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้
ร้อยละ 100 ภายใน พ.ศ. 2570 นับเป็นเป้าหมาย
ทีจ่ะขบัเคลือ่นกนัทัง้ประเทศ”

ภาคเอกชนคอืฟันเฟืองส�าคญัร่วมขบัเคลือ่น 
 “หลายบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง

“กุญแจความส�เร็จอันดับหนึ่งคือ 
ผู้บริหารสูงสุดเป็นก�ลังหลักในการผลักดัน”

ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย   
Partner, Environmental Resources Management (ERM)
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พลาสติก มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการเฝ้า
ติดตามประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืนใน
หลายๆ มติ ิ ส�าหรับเครือเจรญิโภคภณัฑ์  (CP) เอง 
ก็มีมิติที่ทางกลุ่มใช้ประเมิน แต่แรงขับเคลื่อน
หลกัส่วนใหญ่คงเป็นการได้รบัการยอมรบัจาก
สังคม (Social License to Operate) แล้ว 
ก็โซเชียลมีเดีย ซ่ึงต้องบอกว่าเป็นแรงขับ 
ที่หนักหนาพอสมควร CP มักถูกมองว่าเป็น
จ�าเลยในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม เนือ่งจากเป็นผู้ค้ากลุม่ใหญ่ทีส่ดุ และ 
ครอบคลุมหลายๆ ธุรกจิ การลงมอืท�าเรือ่งใดๆ 
ของ CP ย่อมสร้างผลกระทบได้มากที่สุด   
 “การด�าเนนิงานของ CP ก็มกัจะมหีน่วยงาน
ภายนอกช่วยกันสอดส่อง เช่น Greenpeace 
ประเทศไทย ที่ลงพื้นที่ส�ารวจ โดยการ 
เก็บขยะพลาสติกบนชายหาดในจังหวัดชลบุรี 
แล้วพบว่าขยะพลาสตกิทีเ่กบ็มาได้สงูทีส่ดุเป็น
อันดับ 2 คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่ม CP ซึ่งถ้า
เป็นบรษิทัทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญักับเรือ่งนีม้าก
ก็อาจจะเพกิเฉย รอดสูถานการณ์ หรอืตอบโต้
ถึงความน่าเช่ือถือของการส�ารวจ แต่พอเป็น 
CP ที่วางจุดยืนในการเป็นผู้น�าทางด้านความ
ยั่งยืน จึงสนองตอบเร็วและเริ่มด�าเนินการ
ทันที เป็นที่มาของการ Set Group Target 
ในการลดการใช้พลาสติก ลดแพ็กเกจจ้ิงใน 
ทกุๆ กลุม่ธุรกจิ ซึง่กจ็ะมบีางกลุม่ธรุกจิทีท่�าได้เรว็
และสร้างผลลัพธ์ในวงกว้าง อย่าง 7-eleven 
ผมว่าเข้าข่ายเป็นกรณตัีวอย่างความส�าเรจ็ เพราะ
จากกระแสตอบรับท�าให้ทราบว่า วิธีรณรงค์
ขอให้ลดใช้ถุงพลาสติกผ่านบุคคลต้นแบบ
อย่าง ‘พี่ตูน’ เพื่อจะน�าเงินที่ได้จากแคมเปญ 
ไปบริจาคให้โรงพยาบาลศิริราช ค่อนข้าง 
ถูกจริตของคนไทยพอสมควร และก็เป็นเรื่อง
ทีท่�าได้ง่ายทีส่ดุในการผลกัดนัเร่ืองแพก็เกจจิง้ 
เพราะมันคอืเรือ่งของการลดการใช้ (Reduce)

กุญแจสู่ความส�าเร็จ - อุปสรรคปัญหา
 “ในการขับเคลื่อนประเด็นทางด้านความ
ยั่งยืน ป ัจจัยหลักที่ เรามักจะพูดกันก็คือ 
องค์กรท่ีผู้บรหิารให้ความส�าคญัในการผลกัดนั
มากๆ มักขับเคลื่อนได้เร็วกว่า ดังนั้น ผมมอง
ว่ากุญแจความส�าเร็จอันดับหน่ึงคือผู้บริหาร
สูงสุดที่เป็นก�าลังหลักในการผลักดันเรื่องการ
ลดพลาสตกิ ท้ังออกนโยบาย คิดเป้าหมาย โดย
เป้าหมายที่ดีต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้  
โดยวางเป้าหมายจากข้อมลูฐานในปัจจบุนั เป็น

เป้าหมายที่วัดผลได้ เพ่ือน�าไปตั้งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานในการเปรยีบเทียบผลต่อได้  จากนัน้
สร้างเป็น KPI ของธุรกิจเพื่อให้น�าไปท�าต่อ   
 “ถึงแม้ผู้น�าจะเป็นผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ที่วาง
นโยบายเพ่ือให้พนักงานในองค์กรพยายาม
สานต่อแล้ว ผู้ลงมือปฏิบัติงานจริงๆ ก็ยังมี  
KPI อื่นๆ ที่ต้องบริหารด้วย เช่น KPI ทางด้าน
การเงนิ  ผูล้งมอืปฏบิตัจิะท�าได้ดีกต่็อเมือ่เรือ่ง
การลดพลาสตกินีพ้สิจูน์ได้ว่าตอบโจทย์ในเชิง
รายได้ขององค์กร เพราะฉะนัน้อกีปัจจัยความ
ส�าเร็จหนึง่กค็อื การทีด่มีานด์กบัซพัพลายต้อง
ไปด้วยกนั ทัง้เรือ่งเทคโนโลยทีีก้่าวหน้ามากยิง่ขึน้ 
ท�าให้งบฯ ในการลงทุนในการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยลีดลง การสนบัสนนุและบทลงโทษ
จากภาครฐัท่ีท�าให้คนต้องปฏบิติัตามกฎระเบยีบ   
 “ส่วนเรื่องอุปสรรคความท้าทายก็มีตั้งแต่
เร่ืองของต้นทนุ การจะหาวัสดุมาทดแทนพลาสติก
ที่มีราคาถูกอยู่แล้วค่อนข้างยาก มันเลยเป็น
ก�าแพงในการเปลีย่นรปูแบบธรุกจิ ทัง้ยงัมเีรือ่ง
ของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เราคุยว่าคนต่ืนตัว 
แต่ก็ยงัต่ืนตวัไม่พอ และไม่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การใช้พลาสติก การแยกขยะ ยังมีเรื่องของ
การแยกขยะปลายทางก่อนน�าไปก�าจัด ซึ่ง
เกี่ยวกับภาครัฐโดยตรงในการจัดระบบการ
จัดการ และสาธารณูปโภคที่อาจยังไม่ดีพอ 
ท�าให้ขยะที่รีไซเคิลได้ไม่ได้ถูกน�าไปรีไซเคิล
จริงๆ ซ่ึงรัฐต้องลงทุนเพิ่ม ท้ายที่สุดคือการ
บังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองหลอดพลาสติก 
เรื่องพลาสติกหุ้มฝาขวด เรื่องของการแบน  
Single-use Plastic ถ้าทุกอย่างออกมาเป็น

แค่กระดาษ ไม ่มีการบังคับใช ้หรือมี 
บทลงโทษ ก็อาจจะมีผูบ้ริโภคหรือคนบางกลุม่
ที่ไม่ปฏิบัติตาม” 
 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท
ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ 
แมดสินั สหรฐัอเมรกิา ผู้เข้ามาท�างานด้าน
บริหารความยั่งยืนกับ ERM มาเป็นเวลา
มากกว่า 5 ปีแล้ว ทิง้ท้ายด้วยความหวงัว่า
องค์กรใหญ่สามารถเป็นฟันเฟืองส�าคัญ 
ในการลดพลาสติกในสังคมได้ตราบใด 
ที่ผู้น�าเห็นความส�าคัญ และในท้ายท่ีสุด
ย่อมส่งผลดีต่อโลกที่อยู่ร่วมกัน
 “ส�าหรบัปัญหาของพลาสติกทีจ่ะเข้ามา
ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตปกติของ 
ทกุคนคอืเรือ่งของอาหาร ในทีน่ีม้ตีัง้แต่เรือ่ง 
Food Safety คือความปลอดภัยด้าน
อาหาร  ซึ่งต่อไปคุณภาพของอาหารที่กิน
จะแย่ลงถ้าเราพบไมโครพลาสติก (Micro 
Plastic) ในสตัว์น�า้ สตัว์ทะเลมากขึน้ และ
ยังมีเรื่อง Food Security คือปริมาณ
อาหารต ้องเพียงพอกับคน ไม ่ว ่าจะ
เป็นการทีท่ะเลสกปรกมากขึน้ ท�าให้แหล่ง
อาหารของมนุษย์ลดลง พอขาดแหล่ง
อาหาร โอกาสทีจ่ะมผีลกระทบต่อคนกย็ิง่
สูงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันท�าให้
ปริมาณพลาสติกลดลงได้ มันก็ตอบโจทย์
ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและความ
มั่นคงของอาหารท่ีเพียงพอต่อมนุษย์ ซึ่ง
ล้วนเกีย่วข้องกบัความยัง่ยนืโดยตรง” 

7 ชนิดพลาสติกที่จะเลิกใช้แน่... แต่เมื่อไรกัน
 ข่าวดีล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบร่างโรดแมปแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561–2573 โดยก�าหนดการลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง (Single-use Plastic) ซึ่งพบมากในทะเลไทย ทั้งหมด 7 รายการ พร้อมก�าหนดปีที่ให้เลิกใช้ 
ดังนี้
 
พลาสติกใช้แล้วทิ้ง 7 ประเภท     ปีที่เลิกใช้
1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม     พ.ศ. 2562
2)  ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่    พ.ศ. 2562
3)  ไมโครบีดจากพลาสติก (เช่น โฟมล้างหน้า)    พ.ศ. 2562
4)  ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน    พ.ศ. 2565
5)  กล่องโฟมบรรจุอาหาร      พ.ศ. 2565
6)  แก้วน�้าพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)     พ.ศ. 2565
7)  หลอดพลาสติก      พ.ศ. 2565
ส่วนเป้าหมายถัดไป คอืการน�าขยะพลาสติกเป้าหมายกลบัมาใช้ประโยชน์ 100% ภายใน พ.ศ. 2570

ที่มา : ข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62

GOOD TO KNOW
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 เครอืเจรญิโภคภัณฑ์เล็งเหน็ถงึความส�าคญั
และความจ�าเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก 
ล่าสุดภายใต้การน�าของ ศุภชัย เจียรวนนท์ 
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ ์

ยุทธศาสตร์ 5Rs ภายใต้นโยบาย 
‘บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน’ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้ประกาศนโยบาย ‘บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน’  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 เพ่ือก�าหนด 
ทิศทางและกรอบการด�าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการของเสีย (Waste) ทั้งจาก 

กระบวนการผลติและกระบวนการอืน่ๆ ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม ทัง้นีเ้พราะบรรจภุณัฑ์
พลาสติกเป็นส่วนประกอบส�าคัญท่ีส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะต้องได้รับการ
จดัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมตัง้เป้าส�าหรบั
ทกุกลุม่ธุรกจิในประเทศไทย 100% ของบรรจภุณัฑ์
พลาสติกที่น�ามาใช้จะต้อง ‘น�ากลับมาใช้ซ�้า  
น�ามาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้’ ภายใน พ.ศ.  2568   
 ในการนี ้ยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นนโยบาย
ดังกล่าวด�าเนินไปภายใต้หลักการ ‘5Rs’  
ได ้แก ่ การสร ้างความตระหนักรู ้ เ พ่ือให  ้
ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate)
การลดใช้พลาสติก (Reduce) การรีไซเคิล
พลาสติก (Recycle) การใช้วัสดุทดแทน  
(Replace) การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม 
(Reinvent)      

1. สร้างความตระหนกัรู้เรือ่งปัญหาขยะพลาสติกและสร้างแนวทางการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมของพนกังานและผู้บริโภค โดยการแยกขยะ การรไีซเคลิ (Recycle) การ
ลดใช้ถงุพลาสตกิ (Reduce)  และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสตกิ (Replace) เป็นต้น
2. สนบัสนนุนโยบายและมส่ีวนร่วมในกระบวนการร่างกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง
กับการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก 
3. ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 100% หรือสามารถ 
ย่อยสลายได้
4. เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีปัญหาหรือไม่จ�าเป็น ครอบคลุมถึงการออกแบบ
ใหม่ การค้นคว้าวจิยั และการใช้นวตักรรม (Reinvent) โดยค�านงึถึงความเป็นไปได้ 
ทางธุรกิจ
5. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
6. ต้องมั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกท้ังหมดท่ีใช้ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย 
ให้ค�านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องมาก่อนเสมอ
7. พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การลดการใช้พลาสติกอย่างครบวงจร
8. ท�างานร่วมกนักบัทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่เพิม่
อัตราส่วนในการใช้ซ�้า การรีไซเคิล และการย่อยสลายพลาสติก
9. รายงานข้อมูลประจ�าปีต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตาม
พันธกิจ

9 แนวทางสู่เป้าหมายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน

ซพีเีอฟประกาศนโยบายและแนวปฏบัิต ิ ‘บรรจภัุณฑ์
ที่ยั่งยืน’
 นบัตัง้แต่ประกาศนโยบาย ‘บรรจภัุณฑ์ท่ียัง่ยนื’ 
ของเครือฯ ทุกหน่วยงานต่างก็ขานรับนโยบาย 
น�าไปวางแผนก�าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือมุ ่งสู ่ เป ้าหมายที่ตั้งไว ้  
เช่นเดยีวกบั ซพีเีอฟ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร 
จ�ากดั (มหาชน) ท่ีประกาศนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนไว้ 4 ข้อ ด้วยกัน
1. ส่งเสริมการใช้วัสดุท่ีทดแทนใหม่ได้จากแหล่ง 
ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน  
2. สนับสนุนการน�าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเข้าสู ่ 
กระบวนการน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle System) 
หรือน�าบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไปผลิตเป็นพลังงาน 
(Energy Recovery) ได้แก่ โครงการรับคนืบรรจภุณัฑ์
จากผู้บริโภค (Take-back System) 
3. เพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลตามความเหมาะสมใน
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถท�าได้โดยไม่กระทบกับ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
4. มุ่งพัฒนารูปแบบการใช้ซ�้าแทนการใช้ครั้งเดียว
ส�าหรบับรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติหรอืการ
ขนส่งตามความเหมาะสม  
 พร้อมปักหมดุอย่างม่ันใจ ภายใน พ.ศ. 2025 หรอือีก 
6 ปีข้างหน้านี้ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
จะสามารถใช้ซ�า้ ผลติเป็นสนิค้าใหม่หรือย่อยสลายได้  



09HEART    HEALTH    HOME

 กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของเครือเจริญ
โภคภณัฑ์ คอื บรษิทั CPPC จ�ากดั (มหาชน) 
ก่อต้ังเมือ่ปี 2532 โดยด�าเนินการเพ่ือผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งภารกิจหลักคือการ 
มุ่งเน้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มธุรกิจ
ในเครือเจริญโภคภัณ์ฑ์ นอกจากนั้น 
ยังรับผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ
จ�าหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปอีกด้วย โดย
โรงงานของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ CPPC 
ในประเทศไทยมีอยู่ 4 แห่งด้วยกัน   
 ดร. อุษา สมนึก ผู้จัดการทั่วไปด้าน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท C.P. 
Poly-Industry จ�ากัด สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เล่าถึงภารกิจหลักในการ
ท�างานว่า ทุกโรงงานผลิตของกลุ่ม CPPC 
ล ้วนมีนโยบายเดียวกัน นั่นคือความ
พยายามท่ีจะน�าเทคโนโลยกีารผลติอนัสมยั
ใหม่เข้ามาเพือ่ผลติบรรจภัุณฑ์ทีม่คีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล ด้วยประสิทธิภาพ 
สูงที่สุด และยังต้องค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม
ด้วย
 “หน้าที่หลักของเราในการคิดค้นหรือ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์มี 2 ส่วน คือ หนึ่งต้อง
ตอบสนองนโยบายบรรจภุณัฑ์ทีย่ัง่ยนื ด้วย
หลกั 5Rs ของ CEO คณุศภุชยั เจยีรวนนท์   
ส�าหรับส่วนท่ีสองเน่ืองจากเราเป็นผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกที่มีการใช้
งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าในแนวทางใด
ก็ตาม หน้าท่ีหลักของบรรจุภัณฑ์ก็ยัง 

CPPC กับแนวทางการพัฒนา ‘บรรจุภัณฑ์’ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ต้องคงอยู่ นั่นคือต้องสามารถป้องกันและ
ถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในได้ในช่วง
ระยะเวลาตาม Shelf-Life ของผลติภณัฑ์นัน้ๆ  
 “ฉะนัน้ในการพฒันาจะต้องมคีวามแตกต่าง
หลากหลาย มีจุดเด่นที่ผู ้ผลิตคู ่แข่งยังไม่
สามารถท�าได้ หรือเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคา หรือเพื่อเพิ่มยอดขายโดย
การลดต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับหลักการ 
Reduce อาทิ การลดน�้าหนักกระสอบให้เบา
ลงหรือบางลง ลดปริมาณสีจากที่เคยพิมพ์  
3 สี ให้เหลอืเพยีงสเีดยีว หรอืลดการใช้ด้ายเยบ็
กระสอบด้วยการใช้เทคนคิเยบ็แบบ Ultrasonic Heat 
Seal แทน ซึ่งการลดเหล่านี้ ท้ายที่สุดบรรจุ
ภณัฑ์กระสอบทีไ่ด้ยงัคงต้องผ่านมาตรฐานการ
ใช้งานต่างๆ ของลูกค้าเสมอ  
 “ส�าหรบัหลกัการ Recycle ทางบรษิทักไ็ด้
ด�าเนินการในลักษณะ Upcycling วัตถุดิบ
ประเภทพลาสติก โดยการแปรสภาพไปสู ่
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อน�ากลับมาใช้ในโรงงานได้
สักระยะหนึง่แล้ว นัน่คอืการน�าของเสียระหว่าง
กระบวนการผลติ หรอืสนิค้าส�าเรจ็รปูทีไ่ม่ผ่าน
มาตรฐาน ต้องคดัทิง้ เช่น พมิพ์เลอะ ภาพพมิพ์
เบลอ หรือสีพิมพ์ Off Spec เหล่านี้น�าไป
หลอมเหลวแล้วน�ากลับมาขึ้นรูปใหม่เป็น 
พาเลตพลาสตกิ (Plastic Pallet) เพือ่น�ากลบัมา
ใช้ในโรงงาน นบัว่าเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก
ที่จะปล่อยสู่ห่วงโซ่บรรจุภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง      
 “อีกประเด็นหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความ
ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม คือ ‘การส่งเสริมการใช้
คาร์บอนฟตุพริน้ต์ (Carbon Footprint) ของ
ผลิตภัณฑ์’ ซึ่งนับได้ว่าเราเป็นบริษัทแรกใน

อตุสาหกรรมการผลิตกระสอบพลาสตกิทีไ่ด้
ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเพ่ือจ�าหน่าย ไว้กับ 
‘องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก’ 
(องค์การมหาชน) หรอื อบก. โดยได้ด�าเนนิ
การต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 2 ปี แล้ว   เคร่ืองหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ท่ีจะติดบนสินค้าหรือ
ผลติภณัฑ์ต่างๆ นัน้ เป็นการแสดงข้อมลูให้
ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไร ซึ่งจะ
ช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลีย่นเทคโนโลยี
ในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ยิง่ขึน้ การใช้คาร์บอนฟตุพริน้ต์ยงัช่วยเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย  

 “ส่วนเป้าหมายในระยะยาว ส�าหรับ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมนัน้ จะไม่ใช่แค่การ Reduce 
หรือ Recycle แต่หมายถึงการจะต้อง 
Replace คอืการหาสิง่มาทดแทน ทัง้ในรปู
ของวัตถุดิบที่จะมาทดแทนเม็ดพลาสติก
จากปิโตรเลียม เป็นเม็ดพลาสติกที่มาจาก
ธรรมชาติ ที่เรียกว่า Bio-plastic หรือ  
Bio-based ซึ่งมีความสามารถในการย่อย
สลายได้ในสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม รวมทัง้ 
การทดแทนทั้งในรูปของระบบอัตโนมัติ
มากขึน้เพือ่มาทดแทนแรงงานคนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิต หรือการทดแทน
พลังงานความร้อนจากไฟฟ้า โดยการใช้
ระบบโซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นต้น  
 “รวมทั้งการก้าวสู่แนวทาง Reinvent 
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ๆ เพื่อให้เข ้ากับ 
ยุคสมัยของไทยแลนด์ 4.0 และตรงความ
ต้องการของผูบ้รโิภคในโลกปัจจบุนัทีม่กีาร
เปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดด หรือแบบ 
Disruptive ต่อไป” 
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 ถ้าจะมองหากรณตีวัอย่างความส�าเรจ็จาก
การด�าเนนินโยบายลด เลิกการใช้พลาสตกิของ
เครอื CP ผลโหวตอย่างไม่ค้านสายตาน่าจะไป
ตกอยู่ทีโ่ครงการ ‘ลดวันละถุง คณุท�าได้’ ของ 
7-eleven ท่ีมีนักร ้องขวัญใจมหาชน 
อย่างตนู-อาทวิราห์ คงมาลยั เป็นพรเีซนเตอร์
ถือเป็นผลงานชิน้โบแดงของ บรษิทั ซพี ีออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) ที่ส่งผลกระทบในทางบวก 
สร้างแรงกระเพือ่มในการปฏิเสธไม่รบัถงุอย่าง
ได้ผล
 สุปราณี สีนวลน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ส�านัก
ประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) รับหน้าที่บอกเล่าถึงเส้นทางความ
พยายามที่กว่าจะมาถึงความส�าเร็จในวันนี้  
โดยเริ่มจากย้อนอดีตว่าความจริงแล้ว ซีพี 
ออลล์ ให้ความส�าคญัเรือ่งการลดใช้ถงุและจดั
กิจกรรมรณรงค์มานานกว่า 10 ปี แต่ใน 
ระยะแรกการรณรงค์ในวงกว้างไม่ได้ผลเท่าทีค่วร 
จึงต้องเปลี่ยนมาเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ 
เริ่มต้นโครงการงดแจกถุง 13 ร้านสาขาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศนูย์รงัสติ เมือ่
พ.ศ. 2558 หากใครต้องการก็สามารถซื้อถุง
ราคาใบละ 2 บาท ได้ท�าให้ลูกค้าจ�านวนมาก
ไม่พอใจ จึงไปซือ้สินค้าทีร้่านค้าปลกีอ่ืนๆ แทน 
ส่งผลให้ยอดขายร้านเซเว่นฯ ใน มธ. ลดลง
อย่างเห็นได้ชัด 
 พ.ศ. 2559 มกีารปัดฝุน่โครงการงดแจกถงุ 
ขึน้มาอีกครั้ง แต่ในรูปแบบของนโยบายไม่ให้
ใช้ถงุพลาสตกิทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั ต่อมาขยาย
โครงการสู ่มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประสบ 
ความส�าเรจ็อย่างมาก ลดการใช้ถงุได้ถงึ 90% 
เกิดเป็น ‘มหดิลโมเดล’ ขึน้ และหลงัจากน้ันก็มี
การ Kick off ไปทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ซ่ึง
ได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดี ลดการใช้ถุงได้
มากถึง 90%
 “เราเชื่อว่าการปลูกจิตส�านึกที่ท�าออกมา
จากใจ บนพื้นฐานของความรู้จริงจะออกมา 
ดีกว่า อย่างในมหาวิทยาลัย”
 แนวทางที่ประสบความส�าเร็จอย่างเป็น 
รปูธรรมข้างต้น น�าไปสูก่ารลงนาม MOU ร่วมกับ 
30 เครือข ่ ายมหาวิทยาลัยยั่ งยืนแห ่ ง

ประเทศไทย โดยมี ผศ. ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกุล 
ประธานเครือข ่ายมหาวิทยาลัยยั่ งยืนฯ  
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังได้รณรงค์
ร่วมกับโรงพยาบาล โดยเริ่มต้นแห่งแรกกับ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการด�าเนินโครงการ 
‘ปฏิเสธถุง ได้บุญ’  ทุกครั้งเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้
บริการที่ร ้านสาขาและปฏิเสธการใช ้ถุง
พลาสตกิจะสะสม 20 สตางค์ และรวบรวมเงนิ
ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพ่ือใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม โครงการดงักล่าว
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากจึงสานต่อ 
จนเกิดแคมเปญ ‘ลดวันละถุง คุณท�าได้’
 จากนั้นขยายผลสู่การรณรงค์ให้คนไทย
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเม่ือซื้อของในร้าน 
7-eleven ทกุสาขา โดยการ ‘เปลีย่นถงุเป็นเงิน’ 
กล ่าวคือ การที่ลูกค ้าปฏิเสธถุง 1 ครั้ง  
เซเว่นฯ จะเปลีย่นเป็นเงนิบรจิาค 20 สตางค์ ซ่ึง
จะรวบรวมเพือ่สมทบทนุซือ้อปุกรณ์การแพทย์
มอบให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  

โรงพยาบาลศิริราช เช่นเดียวกับโครงการ 
ก้าวคนละก้าว
 “ผลจากการสร้างแคมเปญท่ีมี ‘พี่ตูน’ 
มาเป็นพรีเซนเตอร์ ก็ช่วยให้การท�างานของน้องๆ 
พนักงานง่ายขึ้น ประชาชนเริ่มเข้าใจมากขึ้น 
คนที่ไม่รับถุงก็จะบอกทันทีโดยไม่ต้องถาม  
ฟีดแบ็กส่วนใหญ่ถือว่าดีมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ลกูค้าหวัใจ Go Green ซึง่ไม่ขอรับถงุมาตลอด
อยู ่แล้วก็ยิ่งแฮปปี ้มาก โดยรวมแล้วมีคน 
ที่ปฏิเสธถุงด้วยความเต็มใจเพิ่มมากขึ้น”   
 จากการกระจายแนวคดิลดการใช้ถงุพลาสตกิ
ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ต่อมา
แนวคดินีก้ข็ยายสูฝ่ั่งอาชวีศกึษา เพราะเชือ่มัน่
ว่าเยาวชนมีความเข้าใจและจะน�าแนวคิด 
กลบัไปใช้ในครอบครวั กระจายต่อออกไปเป็น 
วงกว้าง ซึ่งจะน�าทางไปสู่ความยั่งยืน
 โครงการ ‘ลดวันละถุง คุณท�าได้’ ยังคง
ด�าเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง โดยในเฟสแรกได้มอบ
เงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่อาคาร 
นวมนิทรบพติร 84 พรรษา โรงพยาบาลศริริาช
ไปแล้ว เป็นจ�านวนเงิน 57 ล้านบาท เมื่อ  
5 เมษายน ทีผ่่านมา ส่วนในเฟสท่ีสองซ่ึงเร่ิมต้น
มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เงินทั้งหมด 
จะร่วมสมทบทุนให้แก่ 77 โรงพยาบาล  
77 จังหวัดทั่วประเทศต่อไป 

‘ลดวันละถุง คุณท�ได้’ 
ความภูมิใจที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มาข้อมูล 
https://www.dmcr.go.th/ (กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง)
www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
www.greenpeace.org (กรีนพีซ)
Ellen MacArthur Foundation

เป้าหมายและผลลัพธ์ ‘ลดวนัละถงุ คณุท�าได้’
• พ.ศ. 2560 มุ ่งลดการใช้ถุงพลาสติกลง  
24 ล้านใบ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 24.09 ล้านใบ 
• พ.ศ. 2561 มุง่ลดการใช้ถุงพลาสตกิ 50 ล้านใบ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ 153.7 ล้านใบ 
• พ.ศ. 2562 มุ่งลดการใช้ถุงพลาสติก 1,000 
ล้านใบ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 285 ล้านใบ  
เปลีย่น ‘ถุง’ เป็น ‘เงนิ’ รวมทัง้สิน้  57  ล้านบาท 
* เพือ่ร่วมสมทบทนุอปุกรณ์การแพทย์ มอบให้
อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาล
ศิริราช
* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
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LITTLE VOICE

 ด้วยตระหนกัถงึปัญหาขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายยากและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว การปลูกจติส�นกึลดการใช้พลาสตกิ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องส�คัญยิ่ง และรู้หรือไม่ว่า ‘คนรุ่นใหม่’ เป็นกลุ่มที่เปิดรับต่ืนตัวกับเรื่องนี้มากกว่าวัยอื่นๆ ดังเช่น 3 หนุ่มสาว  
ซึ่งมีบทบาทการท�งานแตกต่างกัน แต่มีหัวใจมุ่งมั่นที่จะลดและงดใช้พลาสติกบนหนทางเดียวกัน

เรื่อง : PHonG

ทิพวรรณ แพรกอุดม (ทิพ) อายุ 28 ปี
Assistant Program Manager สถาบัน
พัฒนาผู้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์ (Future 
Leader Program, CPLI)
 “เมื่อไรที่เจอเพื่อนๆ ในที่ท�างานก็จะ
รณรงค์ในรูปแบบของการเชิญชวนเพื่อนๆ  
มาลดการใช้พลาสติกร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ชัด
ในช่วงที่รับประทานข้าวเที่ยงกับทีมงานค่ะ  
เราจะคยุกันว่า ขอไม่ใช้หลอดนะ เทน�า้ใส่แก้วนะ 
แล้วกระตุ้นให้ทุกคนดื่มจนหมด หรือถ้าใคร
ดื่มจากขวดแล้วด่ืมไม่หมดก็ให้พกขวดติดตัว
ไว้ดื่มต่อ
 “ตอนนี้หลายคนก็เกิดความเคยชินแล้ว 
นอกจากนี้ยังคอยสังเกตกันและกันด้วยว่า  
คนไหนใช้หลอด แต่ในภาพรวม สมาชกิส่วนใหญ่
จะท�าด้วยความสมัครใจ เป็นการร่วมมือกัน 
ท�าตามกฎของกลุ่มค่ะ
 “โดยส่วนตัว ทิพลดการใช้พลาสติกเป็น 
ทนุเดมิอยูแ่ล้ว แต่ถ้ามกีารใช้ถงุพลาสตกิกจ็ะน�า
มาใช้ซ�้าๆ ค่ะ ส่วนแก้วน�้า ปีนี้เพิ่งเริ่มพกแก้ว
น�้าไปซื้อเครื่องดื่มเป็นปีแรก แต่ถ้าช่วงไหน 
ไม่ได้พกก็จะสั่งเครื่องดื่มแล้วบอกคนขายว่า 
ไม่เอาหลอด ไม่เอาฝานะคะ และถ้าเจอเพื่อน
ที่ใช้ถุงพลาสติกเป็นประจ�าก็จะกระตุ้นเพื่อน
ในท�านองว่า รูไ้หม... ถุงพลาสตกิใบแรกทีเ่กดิขึน้
ยังอยู่บนโลกเราเลยนะ” 

เมลดา ศรีภาณุชาติ (เพียว) อายุ 28 ปี
Senior BD Executive บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
 “ตอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่มีการรณรงค์
เรื่องลดการใช้พลาสติก ต่างจากเยอรมนีและ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรปท่ีรณรงค์ลดการสร้าง
ขยะ ลดการใช้พลาสตกิอย่างจรงิจงั โดยให้พก
ถงุไปทกุที ่หากต้องการถงุพลาสตกิของทีร้่าน
ก็ต ้องซื้อ ถ้าดื่มน�้าจากขวดก็ต้องเก็บมา
รไีซเคลิ หรอืน�าไปคืนทีร้่านกจ็ะได้เงนิคนื และ
ถ้าเป็นซเูปอร์มาร์เกต็จะเห็นได้ชดัว่า สบูเ่หลว
บรรจุขวดมีราคาแพงกว่าแบบเติมมากๆ 
 “เพียวกลับมาอยู่เมืองไทยก็พกถุงผ้าด้วย
ความเคยชิน ไปเซเว่นฯ ก็ไม่รับถุง สมมติว่า
ถงุผ้าไม่พอใส่ต้องใช้ถงุพลาสตกิจรงิๆ  ก็จะใส่
ทกุอย่างลงไปในถงุเดยีว... แน่นเลย (หวัเราะ) 
คือใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ยิ่งลดการใช้ได้มากเท่าไร
ก็ยิ่งดีค่ะ
 “เรือ่งลดการใช้พลาสตกิตอนนีเ้หมอืนเป็น
เทรนด์ใหม่ของคนที่มีความรู้และใส่ใจโลก 
ใบนี้ สร้างความรู้สึกเท่ๆ ชิกๆ ได้ด้วย 
 “และนอกจากถุงผ้ายังมีเรื่องลดการใช้
หลอดพลาสติก ยิ่งเพียวเห็นนวัตกรรมหลอด
ของสหรัฐอเมริกาท่ีพกพาสะดวกก็สนใจมาก 
แต่เน่ืองจากเป็นสินค้าค่อนข้างใหม่และมี
ราคาสูง ก็รอให้มีคนน�าเข้ามาขายอยู่ แต่ใน
ภาพรวมก็หวังว่าจะได้เห็นคนไทยใช้หลอด 
ที่ล้างแล้วใช้ซ�้ามากขึ้นนะคะ”

ลด - งดใช้พลาสติก
ต่างไลฟ์สไตล์ หัวใจเดียวกัน

ณัฏฐ์ แจ่มกระจ่าง (เจสัน) อายุ 25 ปี
ผู้จัดการ บริษัท วายแอนด์โอ จ�ากัด 
 “เร่ืองลดการใช้พลาสตกิ ผมท�ามานานแล้ว  
ใช้ถุงผ้าตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเพราะมอง
ว่าการใช้ถุงผ้าเป็นการลงทุนที่มีราคาถูกและ
สามารถใช้ได้อย่างคุม้ค่า ส่วนการน�าแก้วไปเอง 
น่ีดีนะครับ นอกจากลดการใช้พลาสติกแล้ว 
บางร้านยังให้ส่วนลดค่าเครื่องดื่มถึง 10 บาท
 “แต่เท่าที่เห็น คนไทยก็ยังใช้พลาสติกกัน
เยอะอยู ่ ผมอยากฝากว่า อย่าคิดว่าเรื่อง
พลาสติกไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเรา มันเกี่ยวกับ
ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ อย่ารอให้เกิด
ปัญหาแล้วค่อยเริ่ม เพราะปัญหาวันนี้จะไปสู่
ลกูหลานของเราในวนัข้างหน้า เริม่ทีต่วัเราเอง
ก่อนได้เลยครับ ไม่ต้องรอใคร แค่รู้ตัวเองว่า 
ได้ท�าอะไรสกัอย่างเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลง 
ก็พอ อย่างที่เซเว่นฯ ซ้ือของแล้วไม่รับถุง 
ก็เท่ากับว่าได้ร่วมบรจิาคเงนิเพือ่พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย และอย่าลืมแชร์ออกไปให้ 
คนอืน่รูว่้าท�าแล้วดอีย่างไร เพือ่เป็นแบบอย่าง
ต่อไปครับ
 “อีกเรื่องที่อยากฝากคือ อยากให้ร้านค้า
ต่างๆ จัดโปรโมชั่นหรือให้ส่วนลด เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ลดการใช้ถุงพลาสติก หลอด
พลาสติก เพราะผมเชื่อว่าแรงจูงใจนี้จะช่วย
เปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคชาวไทยได้... ไม่มาก
ก็น้อยครับ”
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 ภาพของปลาทะเล เต่าทะเลที่ต้องลาจาก

โลกนี้ไปเพราะหลอดพลาสติกปิดก้ันทางเดิน

หายใจหรอืกนิถงุพลาสตกิเข้าไปแล้วไม่สามารถ

ย่อยได้ จะยังเกิดขึ้นซ�้าๆ หากมนุษย์ใช้และ

สร้างขยะพลาสติกโดยไม่ไยดีต่อชีวิตสัตว์ 

และสภาพแวดล้อม

 ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนกับชีวิตสัตว์ทะเล

เรยีกร้องให้คนทัว่โลกหนัมาใส่ใจและตระหนกั

ถึงการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างจริงจัง ด้วย

การลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุที่ย่อยสลาย

ยาก เช่น พลาสติก โฟม เพราะนอกจากจะ 

ส่งผลต่อชีวิตสัตว์และธรรมชาตแิล้ว ปลายทาง

ของห่วงโซ่อาหารกค็อื มนษุย์ทีบ่รโิภคส่ิงต่างๆ 

เข้าสู ่ร ่างกาย จึงยากจะหลีกเล่ียงปัญหา

สุขภาพ และยังส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

WORLD WIDE WATCH

เรื่อง : Phong ภาพ : 123rf.com

ไต้หวันประกาศชัด 10 ปีข้างหน้า ต้องไม่มีถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

 เขตปกครองพเิศษไต้หวนั เหน็ความส�าคญั

ของปัญหาขยะพลาสตกิและผลกระทบจงึออก

มาประกาศให้ทัว่โลกรบัรูว่้า ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 

2573) หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ทุกพ้ืนที่ของ

เกาะไต้หวันจะต้องไม่มีการใช้พลาสติกที่ใช ้

คร้ังเดียวทิง้ (Single-use Plastic Items) ไม่ว่า

จะเป็นหลอดพลาสตกิ ถ้วยพลาสตกิ ถงุพลาสตกิ 

 กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งไต้หวัน 

(EPA : Environmental Protection Admin-

istration) หน่วยงานที่วางโรดแมปเพื่อการ 

ลด ละ เลิกใช้พลาสติก ออกกฎน�าร่อง ห้ามใช้

หลอดพลาสติกภายในร้านอาหารที่มีสาขา 

ตัง้แต่ปีนี ้จากน้ันจะกระจายสูร้่านค้าปลีก ร้าน

สะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าที่เป็นคีออส 

โดยใน ค.ศ. 2020 จะมกีารบงัคับใช้ครอบคลมุ

ร้านอาหารและเครือ่งดืม่ทกุระดบัและทกุแห่ง

อย่างเข้มงวด

 แต่ถ้าจะใช้พลาสติกจริงๆ EPA ออกกฎว่า 

ค.ศ. 2025 เป็นต้นไป ให้ผูบ้รโิภคทีต้่องการใช้

พลาสติก ‘จ ่ายเงินซื้อ’ ซึ่งก ่อนจะออก

มาตรการควบคุมดังกล่าว EPA หาค่าเฉลี่ย 

ได้ว่า ชาวไต้หวัน 1 คน ใช้ถุงพลาสติกปีละ

ประมาณ 700 ชิ้น ซึ่งไม่ใช่จ�านวนน้อยๆ 

 แผนการลดใช้พลาสตกิอย่างจรงิจงัจึงเกดิข้ึน 

โดย EPA ตัง้เป้าค่าเฉล่ียว่าจะลดเหลอื 100 ชิน้ 

ภายใน ค.ศ. 2025 และจะต้องเหลือ 0 ชิ้น 

ภายใน ค.ศ. 2030 โดยพลาสติกใช้แล้วท้ิง 

ทุกรายการจะถูกแบนอย่างเต็มรูปแบบ 

ที่มา : www.epa.gov.tw, www.onegreenplanet.
org, https://phys.org



13HEART    HEALTH    HOME

 Hi Fly  สายการบนิโปรตเุกส เป็นสายการบนิ

แรกของโลกทีป่ระเดมิเทีย่วบนิปลอดพลาสตกิ 

(First Plastic-Free Flight) เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม ในปีที่ผ่านมา 

 ผูโ้ดยสาร 700 คน บนเครือ่ง Airbus A340 

ที่ใช้บริการเที่ยวบินน�าร่องนี้ บินจากเมือง

ลสิบอนไปยงัเมอืงนาดาล ประเทศบราซลิ โดย

ไม่ได้สัมผัสพลาสติกใช้แล้วทิ้งแม้แต่ชิ้นเดียว 

เพราะช้อน ส้อม มีด แก้วน�้า ท�าจากไม้ไผ่กับ

วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งได้รับ 

ค�าชมและคะแนนความพงึพอใจจากผูโ้ดยสาร

เป็นอย่างด ีและหลงัจากนัน้มกีารจดัเทีย่วบนิ

ปลอดพลาสติกอีก 3 ครั้ง ซึ่งเมื่อค�านวณ 

รวมกนั 4 เทีย่วบนิ กพ็บว่า ลดการใช้พลาสตกิ

มากถึง 350 กิโลกรัม

 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

เพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสารรู้ว่า Hi Fly ใส่ใจ

เรื่องความยั่งยืน จึงสร้างความร่วมมือกับ 

มลูนธิเิมอร์พรุ ิ(Mirpuri Foundation) องค์กร

ทีมุ่ง่ลดมลภาวะอนัเกดิจากพลาสติก โดยช่วย

ผลักดันให้ Hi Fly เป็นสายการบินปลอด

พลาสติก 100% ได้ส�าเร็จภายใน ค.ศ. 2019 

 นอกจากนี้ Hi Fly ยังได้รับคะแนนโหวต

และการเสนอชือ่บนสือ่การตลาด Marketeer 

ของโปรตุ เกส ให ้ เข ้าชิงสายการบินที่มี

แคมเปญด้านการตลาดและการสือ่สาร ‘Turn 

the Tide on Plastic’ ว่ามีชื่อเสียงที่สุด 

ในโลกในปีที่ผ่านมา 

‘Hi Fly’ สายการบินนี้จะไม่มีพลาสติกให้คุณใช้

เครดิตภาพจาก : https://twitter.com/hifly_airline

ทีม่า : https://simpleflying.com, https://twitter.
com/hifly_airline, www.telegraph.co.uk

 Choose Water องค์กรไม่แสวง 

ผลก�าไรในประเทศสกอตแลนด์ ก่อตัง้ขึน้

โดยมีเป้าหมายหลักคือ ช่วยให้ผู้ยากไร้ 

ในแอฟริกามีน�้าสะอาดไว้ดื่มกิน ซึ่งน�้า

สะอาดทีว่่า มาจากแคร์นกอร์มส์ (Cairn-

gorms National Park) หนึ่งในอุทยาน

แห่งชาตทิีด่ทีีส่ดุของสกอตแลนด์ โดยจะ

บรรจุ น�้ า ใน  Choose  Wate r ’ s  

Plastic-less Bottle หรือ ขวดน�้าที่ไม่มี

พลาสตกิเป็นส่วนประกอบ ซึง่คดิค้นโดย 

เจมส์ ลองครอฟต์ (James Longcroft) 

นวัตกรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน

สกาย โอเชียน เวนเจอร์ (Sky Ocean 

Ventures)

  3 ความพิเศษของขวดทีไ่ม่ใช้พลาสติก

นี้ คือ 1) ท�าจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุ

รไีซเคลิ อาท ิกระดาษทีหุ่ม้ด้านนอกขวด

ท�าจากถ้วยกาแฟซึ่งย่อยสลายได้ภายใน 

3 สัปดาห์ 2) สัตว์น�้ากินขวดนี้ได้โดย 

ไม่เป็นอนัตรายเพราะท�าจากวสัดธุรรมชาติ 

และ 3) ฝาขวดที่ถูกทิ้งไว้นานจะขึ้นสนิม

และย่อยสลายภายในเวลาประมาณหนึง่ปี

 หากอยากซื้ออยากลองขวดที่เน้นว่า 

Not Plastic ทาง Choose Water  

บอกไว้ว ่า จะเปิดให้สั่งซื้อผ ่านทาง

เว็บไซต์ www.ch2oose.co.uk ในเดือน

เมษายนนี ้

เครดิตภาพจาก : w
w

w
.skyoceanventures.com

   

‘Choose Water’ องค์กรในอังกฤษ 

คิดค้นขวดที่สัตว์น�้ากินได้

ที่มา : www.ch2oose.co.uk, 
www.skyoceanventures.com
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OPEN MIND

เรียบเรียง : วีรภา  ภาพ : เนาวรัตน์  บุญวิภาส

 เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีคร่ึงแล้ว ที่คาเฟ่
เล็กๆ ย่านอ่อนนุช Better Moon Café & 
Refill Station เปิดด�าเนินการเป็นทั้งคาเฟ่  
โคเวร์ิกกิง้สเปซ ทีพ่กั airbnb และยงัเป็นร้านค้า
สเีขียวใจกลางชุมชนย่านอ่อนนชุ ธรุกจินีก่้อต้ัง
โดยสองพีน้่อง แพร์-ปภาว ีพงศ์ธนาวรานนท์ และ 
พิน-ปวีณา พงศ์ธนาวรานนท์ ซึ่งนอกจากโซน
คาเฟ่แล้ว ก็ยังมีร้าน Refill Station หรือร้าน
ป๊ัมน�า้ยา ร้านค้าทางเลอืกทีส่ร้างสงัคมลดขยะ 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดของทางร้านคือ เพ่ือให ้
คนทัว่ไปจะได้มจุีดเข้าถงึการใช้ชีวติแบบ Low- 
Waste แม้จะถูกก่อตั้งโดยรูปแบบของธุรกิจ  
แต่เหนือส่ิงอื่นใด ก�าไรที่พวกเธอต้องการคือ 
การร่วมสร้างการเปลีย่นแปลงเลก็  ๆด้านสิง่แวดล้อม 
ในสังคมที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ จากตนเอง 

แรงบันดาลใจสู่ดวงจันทร์ 
พิน :  “จุดเริ่มต้นของ Better Moon Café  
เริ่มจากครอบครัวของเรามีตึกนี้อยู่แล้ว และ
ต้องการหาไอเดียว่าอยากจะท�าอะไรกันต่อ  
ไอเดียแรกคือท�าห้องพัก โดยมีคอนเซ็ปต์
ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ของคนในบ้าน ทัง้หมด 9 ห้อง 
จากห้องพักก็เกิดไอเดียว่าข้างล่างยังว่าง  
และย่านนี้ยังไม่ค่อยมีที่นั่งพักชิลๆ จึงต่อยอด
เป็นคาเฟ่ โดยเลอืกใช้เฟอร์นเิจอร์สไตล์ Reuse 
และน�าโปรเจก็ต์ Refill Station เข้ามาต่อยอด 
พวกเราสนใจธรรมชาติ สนใจแนวคิด Low- 
Waste เพราะตอนเดก็ๆ พวกเรามปีระสบการณ์
เคยไปเข้าค่ายธรรมชาติ เราซึมซับแนวคิด
เหล่าน้ีเข้ามา กเ็ลยแต่งร้านให้เป็นแนวธรรมชาติ” 
 ส่วนที่มาของชื่อ Better Moon นั้นแม้ 

จดุเร่ิมต้นของสองสาวจะมาจากการมีกระต่ายน้อย
เป็นสัตว์เล้ียง แต่เธอมองความหมายของ 
‘กระต่ายในดวงจันทร์’ ที่มีความหมาย 
มากกว่านัน้ เธออยากให้กระต่ายและดวงจนัทร์
ของเธอ คือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งดีๆ  
แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ 
แพร์ : “คอนเซ็ปต์ของตัวอาคาร ตั้งแต่แนว
ความคดิในการใช้พืน้ที ่น�าตกึเก่ามา Renovate 
ลดการสร้างใหม่ ลดการท�าลายสิง่แวดล้อม ใช้
เฟอร์นเิจอร์ Reuse เป็นตวัตัง้ในการออกแบบ
พื้นท่ีอยู ่แล้ว Better Moon เรามองว่า
พระจันทร์มันเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่เราท�าให้ดีได้” 
พิน : “เราน�าแนวคิด Eco Friendly มาเป็น
ส่วนหนึ่ง ทั้งเรื่องการแยกขยะ ลูกค้าสามารถ
น�าขยะรไีซเคลิมาไว้ทีร้่านได้ เราจะมีถงัแยกให้ 

สองพี่น้อง แพร์ & พิน
กับพื้นที่เล็กๆ บนดวงจันทร์ เพื่อวันที่ดีกว่า

แพร์-ปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์ พิน-ปวีณา พงศ์ธนาวรานนท์
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ถ้าไม่ได้เอาขวดมา สามารถเอาขวดไปเติม 
Refill ได้ เรามีโครงการ Happy Plate ลูกค้า
สามารถน�าจานของร้านออกไปกนิอาหารข้างนอก 
ไปซื้ออาหาร Street Food แล้วน�ากลับ 
มากนิในร้านได้ แต่มข้ีอแม้กค็อืต้องเป็นลกูค้า
ในร้านเราและไม่น�าพลาสติกกับโฟมเข้ามา 
เมื่อแนวคิด Refill มาเป็นส่วนหนึ่งของ 
ดวงจันทร์
 นอกจากการรีโนเวตอาคารเก่า อีกสิ่งหนึ่ง
ที่หมายมั่นปั้นธุรกิจเพื่อสังคมสีเขียว น่ันคือ 
การน�า Refill Station หรอืร้านป๊ัมน�า้ยา มาผนวก
เป็นส่วนเดียวกัน ชูจุดยืนร้านค้าทางเลือก
สร ้าง สังคมลดขยะ โดยรวบรวมน�้ ายา 
และผลิตภัณฑ์ท่ีคนใช้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ 
น�า้ยาล้างจาน แชมพ ูสบู่ โลชัน่ วางขายในรปูแบบ
ขวดแกลลอน มีทั้งแบรนด์ดังติดตลาด ไป 
จนถงึแบรนด์จากผูผ้ลติรายย่อย ลูกค้าสามารถ
น�าบรรจุภัณฑ์ของตนเองมาชั่ง ตวง วัด และ
ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในราคาที่ถูกลงเพราะ
ไม่มต้ีนทนุแพก็เกจจิง้ทีบ่วกลงไป  เข้าท�านอง
ใช้เท่าไรกป๊ั็มไปและจ่ายเท่านัน้ เราสงัเกตเหน็
กระดานด�าข้างผนัง ที่ชี้แจงตัวเลขว่าร้าน 
ปั๊มน�้ายาได้ลดการใช้แก้วและขวดพลาสติก 
ไปแล้วกว่า 2,368 ใบ (อ้างอิงถึง 28/2/19) 
แพร์ : “Refill เป็นโปรเจ็กต์ส่วนที่แพร์ท�ากับ
เพื่อนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่ใน
คาเฟ่ เริม่มาจากเราพยายามจะลดขยะในชวีติ
ประจ�าวนั เราเหน็ร้านแนวคดิน้ีจากต่างประเทศ 
จึงคิดว่าอยากจะมีบริการแบบน้ีในเมืองไทย 

หลักในการเลือกสินค้าคือ เลือกสินค้าแนว
ธรรมชาติโดยที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ เราออกแบบ
วิธีการให้ลูกค้าเข้ามาเติมสินค้าด้วยตัวเอง” 
เมื่อเอ่ยถามไปว่า การลงมือท�า คลุกคลีกับ
ธุรกิจนี้ พวกเธอได้มองเห็นสถานการณ์ขยะ 
และความพยายามของผู้คนที่จะลดการใช้
พลาสติกอย่างไรบ้าง 
แพร์ : “ปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่แค่เรื่องของ
ใครคนใดคนหนึง่ ไม่ใช่แค่เรือ่งของลกูค้า ไม่ใช่
แค่เรื่องของผู้ประกอบการ ไม่ใช่แค่เร่ืองของ
รัฐบาล ไม่ใช่แค่เรื่องของประชาชน ทุกปัจจัย
จะต้องส่งเสริมกัน อยู่ที่คุณก�าลังท�าอะไร คุณ
ท�าธุรกิจอะไร แล้วคุณสามารถสร้างความ
เปลีย่นแปลงในระดบัทีค่ณุสร้างได้แค่ไหน คณุ
สนับสนุนนโยบายเกีย่วกบัการลดขยะไหม วนันี้
คุณเริ่มแยกขยะที่บ ้านหรือยัง วันนี้ คุณ 
พกหลอดหรือยัง เปลี่ยนมาใช้แปรงสีฟันไม้ไผ่
หรอืยงั วันนีค้ณุศกึษาปัญหาดพีอหรอืยงั แพร์
เชือ่ว่ามันเปลีย่นได้ และนีค่อืสิง่ทีแ่พร์พยายาม
ท�าอยู่ทุกวัน หากถามว่าจะเริ่มจากนโยบาย
หรือเริ่มจากคนก่อน แพร์ว่าถ้าคนไม่สนใจ 
นโยบายกไ็ม่เกดิ สดุท้ายนโยบายกอ็อกมาเพือ่

Better Moon Café & Refill Station
ซ.สุขุมวิท 77/1 เปิดบริการทุกวัน 08.00-22.00 น.
โทร. 09-5802-9574
https://bettermoon.space/
https://www.facebook.com/bettermoonshop

MORE INFO

ตอบสนองความต ้องการของประชาชน  
เพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งสองล้วนส่งเสริมกัน” 
พนิ : “สิง่เหล่านีต้้องช่วยกันทกุฝ่าย ฝ่ังรฐับาล
ก็ออกนโยบายเพ่ือส่งเสริม ผู้ประกอบการ 
ก็ต้องคิดหาสินค้าทดแทน ผู้บริโภคก็มีหน้าที่
ในการเรียนรู้และปรับพฤติกรรม การเปลีย่นแปลง
เล็กๆ ของสังคม ล้วนเกิดขึ้นได้”
 แม้จะถูกมองเป็นเทรนด์ แต่ระยะเวลา  
1 ปีครึ่งของธุรกิจได้พิสูจน์ว่า สิ่งที่พวกเธอท�า
เดินหน้าด้วย Passion เป้าหมายของเธอคือ
การสร้างส่ิงที่มีคุณค่ากับคนอ่ืน และสร้าง
คุณค่าต่อโลก ในด้านตัวเลขผลก�าไร เธอมอง
ว่าทุกธุรกิจมีความเส่ียงรออยู่ข้างหน้าเสมอ 
แต่ธุรกิจที่ท�าอยู่นี้ น�าพาให้เธอเจอ ‘โอกาส’ 
มากกว่าความเสี่ยง
พนิ : “เคยมคีวามคดิว่าจะมคีนมาร้านเราเหรอ 
แต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ว่ามีคนที่พร้อม
จะ ‘เปลี่ยน’ จ�านวนหนึ่ง ถึงเลือกเดินทางมา
ที่นี่” 
 เธอกล่าวถงึบทสรปุของบทเรยีนทางธรุกจิ 
โอกาส ประสบการณ์ สิง่ทีต้่องการอยากจะเหน็
ในอีก 5 ปีข้างหน้า คือการที่คนในสังคมมีวิถี
ที่กลับมา ‘ใช้ซ�้า’ ให้บ่อยที่สุด เป็นเทรนด ์
ทีค่นรุน่ใหม่หนัมาใส่ใจสิง่แวดล้อมอย่างยนืยาว 
 เทรนด์ต้องใช้ได้จรงิ ท�าได้จรงิ และอยูต่่อไป
ได้จริงๆ  
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เรื่อง : WM 

INSPIRED  LIVING

 No Plastic Please 

 “โลกทุกวันนี้มีพลาสติกมากกว่า 9,000 

ล้านตนัผลติขึน้ โดยมพีลาสตกิทีน่�าไปรไีซเคลิ

ใหม่ได้เพียง 9% เผาท�าลายได้เพียง 12%  

ที่เหลือ 79% ตกค้างอยู่ในมหาสมุทร และ 

แผ่นดินในประเทศต่างๆ” ข้อมูลจากข่าวสาร

ออนไลน์ท่ีท�าให้เห็นว่าพลาสติกก�าลังล้นโลก 

และในฐานะคนทีอ่ยูบ่นโลก เราจะหนัมาใส่ใจ 

และสร้างการเปลีย่นแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ร่ิมต้น

จากเราเองได้อย่างไรบ้าง 

 หนึง่ในเทรนด์ฮอตฮติทัว่โลกทีทุ่กคนสามารถ

มส่ีวนร่วมได้ด้วยตวัเอง จากการเริม่ลดการใช้

ถงุพลาสตกิ คือ ‘Zero Waste Shop’ บรรดา

หวัเมืองใหญ่ๆ ทัว่โลก ต่างผุดร้านช�าปราศจาก

แพ็กเกจจิ้ง เพื่อแก้ปัญหาหีบห่อบรรจุภัณฑ ์

ล้นโลกมาสักระยะ ลูกค้ามาช้อปและสามารถ

น�าบรรจุภัณฑ์ของตัวเองมาซ้ือสินค้าและ

วัตถุดิบโดยไม่สร้างขยะจากบรรจุภัณฑ์ขึ้นมา

ใหม่โดยเฉพาะพลาสติก เอาล่ะ มาดูกันว่า 

บ้านเรามีร้านไหนน่าช้อปกันบ้าง 

มองหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวที่ชวนให้คุณเลิกหยิบถุงพลาสติกมาใช้ และหันมาใส่ใจโลกไปด้วยกัน
Zero Waste Shop เทรนด์ร้านช�ปราศจากแพ็กเกจจิ้ง  

บอกลาพลาสติกแร็ป ยืดอายุอาหารด้วย  

‘ผ้าแร็ปจากไขผึ้ง’ กันดีกว่า 

 ‘Triple BEEs Wrap’ คอืแบรนด์แรป็ขีผ้ึง้

สัญชาติ ไทย ลายผ ้าคอตตอนสุดน ่ารัก  

เคลือบด้วยไขผึ้ง ยางไม้ธรรมชาติ และน�้ามัน

มะพร ้าว ช ่วยถนอมอาหารให ้สดใหม  ่

เทยีบเท่าแผ่นฟิล์มพลาสตกิ แรป็นีม้คีวามหนบึ

จากธรรมชาติ แค่ใช้แรงกดบวกกับความอุ่น

จากมือเราก็สามารถผนึกถนอมอาหารใน

ภาชนะต่างๆ ได้ เพียงน�าแร็ปผ้าคอตตอน 

มาห่อหุ้มจาน ชาม แก้วน�้า ยังสามารถใช้ห่อ

ขนมปัง คุกก้ี ชีส ผักผลไม้ (ระวังสัมผัส  

ความร้อนโดยตรงเนื่องจากท�ามาจากไขผึ้ง

ธรรมชาติ) และสามารถน�ามากลับมาใช้ซ�้า 

ได้หลายเดือน ท�าความสะอาดง่ายเพียงล้าง

ด้วยน�้าอุณหภูมิปกติ

https://www.facebook.com/TripleBEEs-

Wrap/ 

ZeroMoment Refillery 

 “เตรียมภาชนะของคุณให้พร้อม! แล้วพก

มาช้อปของกินของใช้เข้าบ้านกันแบบสนุกๆ 

และได้ลดขยะไปในตัวกันเถอะ” นับเป็นหนึ่ง

ในแนวคิดขี้ เล ่น แสนสนุก แต่สร้างการ 

เปล่ียนแปลงได้จรงิ จากร้านค้าทางเลือก Zero-

Moment Refillery ร้านขายของกินของใช ้

ในชวีติประจ�าวัน โดยลกูค้าสามารถน�าภาชนะ

มาได้เองแล้วมาเลือกเติมสินค้าในปริมาณ 

ที่ต้องการผ่านแนวคิด ‘เอาภาชนะมาเอง  

ใช้แค่ไหนเติมแค่นัน้’ แถมในร้านยงัมผีลติภณัฑ์

ให้เลอืกช้อปกว่า 200 รายการ นอกเหนอืจาก

ของเหลว ผลติภณัฑ์ซกัล้าง ไปจนถึงผลติภณัฑ์

ดูแลผิวพรรณ ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์บริโภค 

เคร่ืองปรุงรสต่างๆ ทัง้พริกไทย เกลอื ซอสปรงุรส

ต่างๆ ผงพะโล้ เกลือหิมาลายัน ผงปาปริก้า  

ผงมาซาล่า กลุม่ธญัพชื ข้าวหอมมะลอิอร์แกนกิ 

ข้าวฮางออร์แกนิก ผลไม้อบแห้ง เยลลี่จาก 

เพ็กติน ชา เมล็ดกาแฟ และเส้นพาสต้าต่างๆ 

 เอาเป็นว่ามาช้อปปุ๊บ เข้าครัวท�าอาหาร 

ไปจนถึงโหมดอาบน�้า ซักล้างได้เลย 

https://www.facebook.com/zeromo-

mentrefillery/   
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101 Ways to Go Zero Waste by Kathryn Kellogg

 จากประสบการณ์จริงของนักเขียนสาวผู้เคยฝากผลงาน 

ผ่านบทความในบล็อก goingzerowaste.com เธอคือนัก

เคลื่อนไหวการลดใช้ขยะผ่านตัวหนังสือ และน�าแนวคิด 

ที่ประสบความส�าเร็จผ่าน 2 ปีที่ชีวิตนี้ไม่มีถุงพลาสติก เธอเริ่ม

ต้นชีวิตไร้ขยะได้อย่างไร ค�าตอบคือ แค่บอกตัวเองว่า ‘ไม่’  

ก็พอแล้วล่ะ!  

 ในเล่มพาเราไปรูจั้กเคลด็ลบัดไีอวายต�ารบัความงามในแบบ

ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป 

 เพจให้ความรู้วงการกรีนชนิดสายแข็ง แอดมินท�าการบ้านและให้

ข้อมูลหนักหน่วง แต่เป็นความรู้ที่แฝงด้วยแง่คิดความบันเทิง คุณจะ

พบกับรีวิวสนุกๆ ชวนกระตุกให้คุณสนใจสิ่งแวดล้อม มีซีรีส์สนุกๆ 

อย่างไปร้านรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ ขายอะไรได้บ้าง ซรีีส์แยกขยะวนัละช้ิน 

พร้อมเน้ือหาเก่ียวกับขยะที่มากสาระ พกแก้วส่วนตัวไปร้านไหนได้

ส่วนลด พลาสตกิแบบใดรไีซเคลิได้/ไม่ได้บ้าง รวมไอเดยีการอปัไซเคลิ

ขยะแบบง่ายๆ คุณจะเข้าใจโลกของขยะพลาสติกมากขึ้นไปอีก  

 ร ้ า น ค ้ า ที่ อ ย า ก ส ่ ง ต ่ อ แ น ว คิ ด รั ก 

สิ่ งแวดล ้อมและช ่วยให ้คนลดขยะได ้

มากขึ้น Replanet.me

 แม้จะไม่ใช่ร้านค้าสไตล์ไร้บรรจุภัณฑ์ แต่ 

Replanet.me กย็ดึถอืแนวคดิการใช้ชวีติตาม

วถีิไร้ขยะ (Zero-Waste Living) ภายใต้คอนเซป็ต์ 

‘ของใช้รักษ์โลกลดพลาสติก’ RePlanet.Me 

จึงเป็นร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ช่วยลดการใช้

พลาสติก ในความเชื่อที่ว ่า พลังของการ

เปลี่ยนแปลงมีอยู่ในตัวคุณทุกคน เกิดขึ้นจาก

ไอเดียของเลย่า สาวน้อยวัย 16 ปี ผู ้ฝัน 

อยากเรยีนชวีวทิยาทางทะเลและท�างานอาสา

มาตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี ร่วมด้วยน้าสาว  

ภทัราทิพย์ พงษ์พานชิ ผูก่้อตัง้กลุม่นเิทศจฬุาฯ 

อาสา ทีทุ่ม่เทท�างานเพือ่พฒันาการศกึษาของ

เด็กๆ ที่ห่างไกลและงานด้านส่ิงแวดล้อม 

มานานกว่า 7 ปี โดยคัดสรรสินค้าถนอมโลก 

ทีใ่ช้ได้จริงในชวีติประจ�าวนั อาท ิหลอดกระดาษ 

หลอดชานมไข่มุกสเตนเลส ถุงซิปล็อกซิลิโคน

ใส่อาหารเหมาะส�าหรบัจ่ายตลาดแทนการรบั

ถุงพลาสติกจากคุณแม่ค้า กระบอกน�้าซิลิโคน 

มาให้ช้อปออนไลน์ โดยรายได้จากการขายสนิค้า

หลังหักค่าใช้จ ่าย ถูกใช้สานต่อกิจกรรม  

‘สอนแยกขยะและขยะสร ้ า งราย ได ้ ’ 

ตามโรงเรียนทั่วประเทศอีกด้วย งานนี้ถือว่า 

ได้ช่วย 2 ขั้น ช่วยโลก และช่วยน้องๆ หนูๆ  

ให้มีรายได้ไปพร้อมกัน  

https://replanet.me/   

ของเธอเอง การดูแลบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ และจับจ่ายใช้สอยอย่างไรไม่สร้างขยะบนโลก 

พร้อมแนะน�าแอปฯ Sharing Economy (โดยเฉพาะเสือ้ผ้าชิน้โปรด ไม่ต้องซือ้ใหม่) เธอเชือ่

ว่าอย่างน้อยการบริโภคใดๆ คือการเริ่มต้นสร้างขยะขึ้นบนโลกแล้ว ผลงานของเธอ 

ได้รับการตีพิมพ์ลงสื่ออย่าง National Geographic, Guardian, CNN, Refinery 29 และ

เธอเชื่อว่าชีวิตแบบ Zero Waste นั้น สิ่งส�าคัญคือ การสร้างชีวิตให้ดีขึ้นทุกๆ วัน เพราะเมื่อ

ชีวิตดีขึ้น โลกใบนี้ก็น่าอยู่ขึ้นด้วย www.goingzerowaste.com 

Book

Facebook  

Must watch on tv

 พบกับรายการ ‘คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน  
Sustainable Life’ รายการทีจ่ะพาทกุคน
ร่วมออกเดินทางท่องโลกกว้างไปรู้จักกับ
ความยั่งยืน เติบโต ด้วยการสร้างสังคม 
ทีเ่ข้มแขง็ ตืน่ตากบัการออกไปเหน็ประสบการณ์
ของจริงในโลกกว้าง พร้อมต่อยอดองค์
ความรู้ในเรื่องของความยั่งยืนไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้จริง ท�าให้ทุกเรื่องของความ
ยัง่ยนืเป็นเรือ่งสนกุ ท�าได้จรงิ และเป็นเรือ่ง
ง่ายๆ ส�าหรับทุกคน ออกอากาศทุกวัน
จันทร์ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 
หลังรายการ TNN ข่าวค�่า และทางช่อง 
True4U หลังข่าวในพระราชส�านัก  
 หรือติดตามข้อมูลดี  ๆทีร่อให้คุณมาร่วมแชร์
ความคิดเพื่อโลกใบนี้จะได้อยู่อย่างยั่งยืน 
ได้ที่  Facebook : CP for Sustainability 
และ www.sustainablelife.co 
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เครือเจริญโภคภัณฑ์ห่วงใยสุขภาพพนักงาน รวมพลัง 13 กลุ่มธุรกิจ
แจกหน้ากากอนามัย N95  
 ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)  

เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ หรอื ซพี ีเปิดเผยว่าตามท่ีเกิดสถานการณ์ฝุน่ละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่
ของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายศุภชัย  
เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของ
พนักงานในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ จึงมีนโยบายให้ความส�าคัญต่อการ
ส่งเสรมิสขุภาพและสขุภาวะทีด่ขีองพนกังานทกุส่วน  โดยมอบหมายให้ 
13  กลุ่มธุรกิจในเครือฯ ด�าเนินการจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย 
N95 เพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล รวมถงึพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบรวมประมาณ 100,000 ชิน้ 
พร้อมรณรงค์ให้พนักงานดูแลสุขภาพ ใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น  
PM2.5 อย่างถกูวธิ ีนอกจากน้ีกลุ่มธรุกิจอ่ืนๆ ภายในเครือฯ ต่างจดัเตรยีม
หน้ากากอนามัยมอบให้แก่พนักงานเช่นกัน

เครือซีพีร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีปัญญาสาธารณะ Future Food 
Supply Chain
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยโครงการ SWITCH Asia 

ออ็กแฟมประเทศไทย ส�านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลก้ิา มลูนธิเิพือ่ผูบ้ริโภค 
และเครือข่ายกินเปลี่ยนโลก : food4change ผนึกก�าลังเปิดเวทีปัญญา
สาธารณะ ‘Food Retails and Social Sustainability Forum : Future 
Food Supply Chains’ ระดมสมองภาคเอกชน ประชาสังคม  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร...  
หนึ่งในประเด็นส�าคัญตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก  
เครือเจริญโภคภัณฑ์  โดยนายนพปฎล  เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร
ด้านความยั่งยืนองค์กร ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ Food Retails Policy  
towards Social Sustainability - Present and Future นอกจากนี้
ยังมีตัวแทนภาคเอกชนไทย อาทิ เทสโก้โลตัส ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป แบ่งปัน
มมุมองและประสบการณ์เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นความยัง่ยนืในห่วงโซ่อปุทาน
อาหารในไทย

ซีพี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศรายงานความยั่งยืนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 จาก
เวทีระดับภูมิภาค Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 
2018  
 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 2 รางวัล  

ในงาน Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2018 ในฐานะ 
The Winner ประกอบด้วย รางวลั Asia’s Best Stakeholder Reporting 
ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยม
ระดับเอเชีย และรางวัล Asia’s Best Environmental Reporting ที่มอบ
ให้แก่องค์กรทีร่ายงานด้านสิง่แวดล้อมยอดเยีย่มระดบัเอเชีย ซึง่เครอืเจรญิ
โภคภัณฑ์มีความโดดเด่นด้านการจัดท�ารายงานความยั่งยืน รายงาน 
ประเด็นส�าคัญอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีรูปแบบการน�าเสนอท่ี 
น่าสนใจ โดยม ีนายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผูอ้�านวยการด้านพัฒนาความยัง่ยนื 
ส�านักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ท้ังน้ีมี  
82 บรษิทั จาก 14 ประเทศในภมูภิาคเอเชยีทีผ่่านเข้ารอบสดุท้าย ซึง่จดัขึน้ 
โดย CSRWorks International และองค์กรพันธมติร ณ Eden Hall สงิคโปร์



 United Nations Environment Programme : UNEP 
ค�ำขวัญรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ค.ศ. 2018

โครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ 

Beat Plastic Pollution : 
If you can’t reuse it, refuse it




