‘ดร.ทวีศักดิ’ เผยความสําเร็จ ‘เอสโซ่’ ส่งพลาสติกกลับบ้าน สานแนวคิด ปลูกจิตสํานึกรักษ์
สิงแวดล้อม
By MGRONLINE 24 December 2563

ดร.ทวีศักดิ บรรลือสินธุ ์
นับเป็นอีกหนึงก้าวสําคัญของบริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทีร่วมมือกับเครือข่ายเพือความยังยืน
แห่งประเทศไทย (TRBN) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เดินหน้าโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”
ด้วยความมุ่งมันทีจะร่วมเป็ นส่วนหนึงในการดูแลสิงแวดล้อม ตามแนวคิด Waste Management ทีเอสโซ่ยดึ ถือมาโดย
ตลอด
เราพาไปเปิ ดผลลัพธ์ความสําเร็จอันเกิดจากไอเดียแนวคิดทีเปี ยมด้วยจิตสํานึกด้านการดูแลสิงแวดล้อม จนก่อ
เกิดเป็ นโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” กับ “ดร.ทวีศักดิ บรรลือสินธุ”์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จํากัด...
Send Plastic Home
เปลียนพลาสติกให้เกิดประโยชน์ ลดขยะ
“ช่วงทีเราเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มีการล็อกดาวน์ และ Work From Home ก็เห็นชัดเจนว่า มีการส่งเดลิ
เวอรีเยอะ เพราะคนไม่สามารถออกไปทานอาหารนอกบ้านได้ ก็สง่ ผลทําให้เกิดขยะพวกนีเพิมขึนถึง 15% จากการใช้
บริการรับส่งอาหาร ตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษ เราก็เลยคิดว่า น่าจะมีโครงการทีจะรณรงค์ในการนําขยะเหล่านัน
มาใช้ให้คมุ้ ค่าทีสุด ด้วยการ Recycle และ Upcycle”
ดร.ทวีศักดิ บรรลือสินธุ ์ เล่าถึงจุดเริมต้นทีมาของโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ซึงไม่เพียงจะเป็ นการปลูก
จิตสํานึกในเรืองสิงแวดล้อม แต่ยงั สามารถนําพลาสติกเหล่านันไปใช้ประโยชน์ได้อีก ทังในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

“การจัดการขยะทีมีประสิทธิผลมากทีสุดก็คือการจัดการคัดแยกขยะตังแต่ในครัวเรือนบ้านเราเอง แต่ทีผ่านมายัง
ไม่มีจดุ รองรับขยะพลาสติกทีรีไซเคิลได้อย่างเป็ นรูปธรรม และยังไม่มีระบบทีชัดเจน ก็อาจทําให้เรา ๆ รูส้ กึ สับสนกันว่าแยก
ขยะเสร็จแล้วจะเอาไปทิงทีไหน โครงการนีเลยมุ่งมันทีจะจัดจุดรองรับขยะพลาสติกกระจายตามย่านทีอยู่อาศัยของคน
กรุงเทพฯ โดยจะเริมนําร่องทีช่วงหนึงของ ถ.สุขมุ วิท เพราะเป็ นพืนทีทีมีขยะพลาสติกมาก จากห้างสรรพสินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารต่าง ๆ ทีกระจุกอยู่รวมกัน”

ดร.อดิศักดิ แจ้งกมลกุลชัย CEO เอสโซ่ ร่วมเป็ นนายแบบแนะนําวิธีการเบืองต้นก่อนนําขยะมาทิงทีจุดคัดแยก
ดร.ทวีศักดิ กล่าวเพิมเติมว่า สําหรับขยะทีคัดแยกนันมีหลายหมวดตามที TRBN รวบรวมไว้ แต่หลัก ๆ ถัง
รองรับของโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” นีจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ “พลาสติกยืด” และ “พลาสติกแข็ง”
“พลาสติกแข็ง ก็คือพวกขวดเพชรหรือแก้ว ส่วนพลาสติกยืด ก็เช่น ถุงพลาสติก โดยพลาสติกแข็ง ก็จะนําไป
Upcycle เพือทําเป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ (PPE: Personal Protective Equipment) ส่วนพลาสติกยืดก็จะนําไป
Recycle เป็ นเม็ดพลาสติกก่อนแล้วค่อยนําไปทําเป็ นของใช้ เช่น ถุงหูหวิ ถุงช้อปปิ ง หรือภาชนะพลาสติกอืน ๆ ถือเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า ไม่สร้างภาระต่อสิงแวดล้อม
“จริง ๆ แล้ว ถังที Collect พลาสติก ก็มมี านานแล้ว แต่พอเราทําโปรแกรมนีขึนมา รู้สกึ ว่าคนนําขยะ
มาดร็อปกันเยอะมาก หลายคนบอกว่า ช่วงโควิด พลาสติกเต็มบ้านเลย ไม่รู้จะทิงทีไหน ก็เลยดีใจมากทีมี
โครงการนี” ดร.ทวีศกั ดิ กล่าวด้วยรอยยิม
สําหรับจุดนําร่องของโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” นอกเหนือจากทีสํานักงานใหญ่ของเอสโซ่แล้ว ยังมีอีก
หลายจุด เช่น สิงห์ คอมเพล็กซ์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ.สแควร์, แบมบีนี วิลล่า, บรอกโคลี เรโวลูชน,
ั เทสโก้ โลตัส
สุขมุ วิท 50,เดอะ คอมมอนส์ ทองหล่อ,ซีพี เฟรชมาร์ท สุขมุ วิท 39, Veggiology สุขมุ วิท 41, Biohouse สุขมุ วิท 39, ร้าน
บุงตงกี สุขมุ วิท 49, ฟูจิซุปเปอร์สาขาสุขมุ วิท 33/1, บมจ.เซปเป้ ถ.รามคําแหง และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เป็ นต้น

“ระเบิดจากข้างใน”
หัวใจความสําเร็จ
แม้ว่าทีผ่านมา “เอสโซ่” จะได้เข้าร่วมโครงการด้านสิงแวดล้อมมากมายหลายโครงการ ไม่วา่ จะเป็ น โครงการ
“ร่วมใจ ลดขยะทะเล รวมพลัง รักษ์สิงแวดล้อม” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ทีโรงกลันนํามันเอสโซ่ ร่วมกับสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ร่วมแยกขยะและ
ลดการใช้พลาสติก ใส่ใจสิงมีชีวิตในทะเล” เพือร่วมกันลดขยะทะเลในบริเวณบางแสน กระตุน้ ให้ชมุ ชนใส่ใจเรืองการคัด
แยกขยะ และเป็ นต้นแบบให้ชมุ ชนอืน ๆ ตระหนักถึงปั ญหาของขยะทะเล ช่วยกันรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติต่อไป หรือ
อีกหนึงโครงการดี ๆ อย่าง “หุ่นยนต์รกั ษ์สิงแวดล้อมชายหาด” ทีมุง่ ปลูกฝั งเยาวชนให้สนใจและเข้าใจเรืองปั ญหาของขยะ
การคัดแยกขยะ ตลอดจนผลกระทบของขยะต่อสิงมีชีวติ ในท้องทะเล

อย่างไรก็ตาม โดยความตังใจอันแน่วแน่ “เอสโซ่” ยังตังปณิธานทีจะมีโครงการซึงผลักดันโดยพนักงาน
ของตนเอง และโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ก็ทาํ ให้ปณิธานของ “เอสโซ่” บรรลุเป็ นรู ปธรรม
“โครงการนี เกิดจากพนักงานของเราเป็ นคนเริมไดรฟ์ พวกเขาเหล่านีมีความสนใจในเรืองสิงแวดล้อม รวมทัง
ตระหนักในเรืองการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าทีสุดตามหลัก Circular Economy โดยทีคุณยุทธนา เอืออัมพร (ทีปรึกษาฝ่ าย
ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์) เป็ นผู้ Recruit พนักงานเหล่านีมาจากหลากหลายแผนก รวมกลุ่มกัน
เป็ น Volunteer Basis คือจิตอาสาทําโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน”

ดร.ทวีศักดิ บรรลือสินธุ ์ และ ยุทธนา เอืออัมพร

เพราะทุกการเริมต้น ย่อมต้องมี “คน” เป็ นส่วนประกอบ ซึงสําหรับ “ดร.ทวีศักดิ” มองว่า การเริมจากกลุ่มเล็ก ๆ
นําร่อง จะให้เกิดความคล่องตัวและ Run โครงการไปได้อย่างรวดเร็ว เช่นโครงการนีทีเริมจากพนักงานไม่กีคน แต่สดุ ท้าย
ขยายผลจนเกิด Awareness ทัวทังองค์กร
“เราเริมจากกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพราะพนักงานของเราสามพันกว่าคน ถ้าจะให้มาครบหมดในครังเดียว ก็คงจะ
เคลือนตัวลําบาก เราจึงใช้กลุ่มนีเป็ นกลุ่มนําร่อง เราสร้างคน เราสร้าง Awareness และไม่ใช่สร้างแล้วก็หนั หลังกลับ แต่
เราสร้างแล้วสร้างอีก สร้างแล้วสร้างเล่า และมีการติดตามวัดผลว่าทําไปแล้ว ได้ผลอย่างไร มีพลาสติกทีคนนํามาทิงทีถัง
ขยะในโครงการของเรามากน้อยแค่ไหน พร้อมทังแจ้งให้ Stakeholder ทีเกียวข้องได้ทราบ”
“และทีสําคัญ โครงการนีเป็ นแบบ Bottom Up ครับ” ซีอีโอเอสโซ่ เผยถึง “หมัดเด็ด” ซึงเป็ นทีมาความสําเร็จ
ของโครงการ
“คือเด็กทํา เด็กริเริม ขณะทีผูใ้ หญ่ก็เป็ น Consumer หรือผูใ้ ช้ พร้อมกับมีคอมเมนท์ลงไป โครงการนีไม่ใช่ผใู้ หญ่
บังคับนะครับ เด็กเขาทําเอง เขามีจิตอาสา ซึงเราเชือมันว่าแบบนีล่ะจะถาวรกว่าการถูกบังคับ และเน็ตเวิรก์ ก็จะค่อย ๆ
ขยายไปเรือย ๆ ด้วยความรูส้ กึ ดีทีคนอืน ๆ พร้อมจะรับและขยายต่อ ยกตัวอย่างทีเราทํามา เวลานี แม้กระทังพนักงานที
โรงกลันศรีราชาซึงอยูไ่ กลออกไปร้อยกว่ากิโลเมตร ก็ส่งพลาสติกมาทีเอสโซ่สาํ นักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ คือเก็บจากทีโน่น
และส่งมาทีนี ซึงสิงนีก็สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ได้เป็ นอย่างดีว่าเรามาถูกทางแล้ว”

จากความ “ตืนตัว” และ “ตังต้น” ของคนกลุ่มเล็ก ๆ ในองค์กรของเอสโซ่ ก่อนส่งต่อสูค่ นทังองค์กร และขยาย
ออกไปสูช่ มุ ชน ประชาชน คืออีกหนึงบทพิสจู น์ถงึ พลังเล็ก ๆ ของคนกลุม่ เล็ก ๆ ทีสุดท้ายก็เติบโตยิงใหญ่ เปรียบเสมือน
การ “ระเบิดจากข้างใน” อย่างแข็งแกร่งแล้วจึงแชร์หรือแบ่งปันสูส่ งั คม
“เราคิดเสมอครับว่า สุดท้ายแล้ว ทุกอย่างต้องเริมต้นทีเราก่อน เราไม่ตอ้ งดูว่าคนอืนทําอะไร ถ้าทุกคนทําหน้าที
ของตัวเอง แล้วมันก็จะดีเอง และเราต้องทําให้เป็นตัวอย่าง อย่างผมเป็ นพ่อคนหนึง เวลาลูกทําอะไร เราก็ตอ้ งกลับมานัง
ย้อนดูตวั เอง เพราะสุดท้าย ลูกเขาจะเชือในสิงทีเขาเห็น เพราะถ้าพูดอย่างเดียว เขาจะไม่เชือนะ เขาจะดูว่า ระหว่างสิงที

พ่อพูดกับสิงทีพ่อทํา เหมือนกันหรือเปล่า ดังนัน สิงทีทําจึงมีพลังมากทีสุดในการทีจะทําให้คนทําตาม และการทีคนเราลุก
ขึนมาแล้วนําถุงพลาสติกหรือขวดพลาสติกมาจากบ้าน พ่อแม่ภรรยาสามีพีน้องก็ตอ้ งรู ้ ถือเป็ นการปลูกความคิดให้
ครอบครัวต่อยอดไปได้ดว้ ย และอาจเป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดการทําตามด้วยเช่นกัน
“สุดท้าย เราเชือมันครับว่า จุดเล็ก ๆ อย่างพวกเรา เริมจากคนไม่กีคน ค่อย ๆ ทําไป อย่างน้อยมันก็จะค่อย ๆ
บิลท์ ค่อย ๆ สร้างจิตสํานึกให้ขยายวงกว้างออกไปในระดับสังคม” ดร.ทวีศกั ดิ กล่าวยําด้วยนําเสียงเชือมัน
“เริมต้น” และ “ส่งต่อ”
มุ่งหน้าสร้างความยังยืน
ทัง “พลังงาน” และ “สิงแวดล้อม”
สุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่า โครงการดังกล่าวนีทีทางเอสโซ่ได้เข้าร่วม นับเป็ นการตอกยําภาพลักษณ์และ
เจตนารมณ์ขององค์กรไปด้วยในขณะเดียวกัน เพราะ Duo Challenge ทีเอสโซ่ยดึ มันมาโดยตลอด ก็กอดเกียวผูกพันทัง
เรืองของ “พลังงาน” และ “สิงแวดล้อม” ควบคู่กนั ไป
“เอสโซ่เป็ นบริษัท Oil & Gas ซึงมีความท้าทายสองประการทีเราให้ความสําคัญ” ดร.ทวีศกั ดิ กล่าวแจก
แจง
“ประการแรก คือทําอย่างไร เราจะสามารถหาพลังงานทีเป็ น Reliable Energy หรือพลังงานทีแบบว่าอยากใช้
ต้องมีนะ ไม่ใช่วา่ มีบา้ งไม่มีบา้ ง และต้องเป็ นพลังงานที Affordable คือราคาจับต้องได้ ไม่แพงจนเกินไป ส่วนอีกหนึง
Challenge ทีสําคัญไม่แพ้กนั ก็คือ ทําอย่างไรทีเราจะสามารถรักษาสิงแวดล้อมได้ดว้ ย ขณะทีเราต้องการผลิตพลังงานให้
โลกใช้ เราต้องคิดให้รอบคอบและต้องคิดไกล ๆ ต้องมีการทํา Plan ล่วงหน้า สามารถทีจะคาดการณ์ได้ว่า สิงทีเราทําจะมี
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างไร การจัดการทุกสิงทุกอย่างจะต้องนําเรืองสิงแวดล้อมเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย”

ในด้านสิงแวดล้อม ดร. ทวีศกั ดิ อธิบายเพิมเติมว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา เอสโซ่ได้คาํ นึงถึงเรือง
Circular Economy คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าทีสุด แม้กระทังของใช้ในออฟฟิ ศ

“บริษทั เรา การใช้ของทุกอย่าง เราใช้อย่างคุม้ ค่า Life Cycle จะต้องทําอย่างคุม้ ค่า ยกตัวอย่างอย่าง Laptop ถึง
เวลา 4 ปี เราต้องอัปเดต แต่เราจะไม่ทิงของเก่าให้เป็ นขยะ เรานําไปให้ ‘มูลนิธิคณ
ุ พ่อเรย์’ ซึงช่วยเหลือและดูแลเด็กที
พิการทางสายตา และเด็กเหล่านันเขามีทกั ษะในการซ่อม เราให้พนักงานของเราทําความสะอาดเบืองต้นก่อน แล้วส่งต่อ
ให้เด็ก ๆ ทีมูลนิธิคณ
ุ พ่อเรย์ทาํ ความสะอาดเบืองปลาย จากนันจึงนําไปมอบให้กบั โรงเรียนทีขาดแคลน

คอมพิวเตอร์สภาพดี สําหรับนําไปมอบให้มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพือนําไปปรับซ่อมบํารุ ง
“เรามีการ Restacking ของออฟฟิ ศซัพพลายหลายอย่าง แล้วนําไปมอบให้สภากาชาดไทย และศูนย์เมอร์ซีบ้าง
โรงเรียนบ้าง คือเราทิงน้อย เราให้เยอะ หรืออย่างโทรศัพท์มือถือ ทีเราให้พนักงานใช้ เมือครบอายุการใช้งาน ถ้าทิงไปก็จะ
กลายเป็ นขยะอิเล็กทรอนิกส์ เราก็ไม่ทงครั
ิ บ ทีผ่าน ๆ มาเราก็มีการนําไปบริจาคเพือนําไปรีไซเคิล”

แน่นอนว่า จากสิงทีทํามาทังหมดนี ล้วนมีรากฐานมาจากแนวคิดขององค์กรในด้านสิงแวดล้อม เจตจํานงของ
การแบ่งปั นหรือการให้อย่างทีเอสโซ่ได้ทาํ มา ล้วนเป็ นผลของการคํานึงถึงธรรมชาติสิงแวดล้อมเป็ นสําคัญ

“อีกเรืองหนึงซึงผมเห็นว่า สําคัญมาก ๆ และอยากจะฝากไว้ตรงนีก็คอื เรืองของการรักในธรรมชาติ
ครับ” ดร.ทวีศกั ดิ เว้นวรรคเล็กน้อย ก่อนกล่าวต่อไป
“จากการทีผมได้คยุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษา ผมบอกเสมอว่า การทีจะทําให้เยาวชนรักใน
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะทะเลหรือป่ า จะต้องให้เขาสัมผัสถึงความงาม อยู่หอ้ งเรียน มันสัมผัสไม่ได้ เพราะฉะนัน โปรแกรมของ
เราหลาย ๆ โปรแกรม อย่างการปลูกป่ าโกงกาง การสร้างบ้านให้ปลาอยู่ทีเกาะแสมสาร (ชลบุร)ี หรือโครงการหุ่นยนต์รกั ษ์
สิงแวดล้อม เหล่านีเป็ นการทําให้เด็ก ๆ ได้สมั ผัสถึงความงามของธรรมชาติ และสิงมีชีวติ ในธรรมชาติ และเขาก็จะเห็นว่า
เป็ นหน้าทีของเขาส่วนหนึงทีจะธํารงรักษาระบบนิเวศเหล่านีให้ยงยื
ั นในอนาคต ต้องพาเขาไปดู ไปสัมผัสด้วยตัวเอง การ
ปลูกฝังการอนุรกั ษ์ธรรมชาติให้กบั เยาวชนด้วยการพาพวกเขาไปเห็นไปสัมผัส จะยังยืนกว่าดูใน YouTube หรือในหนังสือ”
การได้สมั ผัสจริง ได้ลงมือทําด้วยตัวเองจริง ๆ เปรียบเสมือนคีย์เวิร์ดที ดร. ทวีศกั ดิ กล่าวยําตลอดการให้
สัมภาษณ์ เช่นเดียวกับโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้ าน” ทีสุดท้ายแล้ว ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในการดูแล
สิงแวดล้อม โดยเริมต้นทีตัวเราลงมือทําเป็ นลําดับแรก
“โครงการนีมีมานาน และจะมีต่อไปครับ ผมคิดว่าเป็ นความจําเป็ นทีเราจะต้องช่วยกันรณรงค์ ใช้ของทีถูกผลิต
มาแล้วให้คมุ้ ค่าทีสุด และสุดท้าย โครงการนีทีเราไดรฟ์โดยได้รบั ความร่วมมือจากเครือข่ายเพือความยังยืนแห่งประเทศ
ไทย เขามีเน็ตเวิรก์ เยอะ เขาสามารถคอนเน็กต์กบั บริษัททีต่อยอดเรืองเม็ดพลาสติกแล้วทําให้มนั เกิดประโยชน์มีคณ
ุ ค่า
ขึนมาได้
“เพราะฉะนัน อยากจะให้ทกุ ๆ คน มาร่วมกันส่งเสริมโครงการนีครับ เพือทีจะทําให้ธรรมชาติ
สิงแวดล้อม อยู่กับเราตลอดไปอย่างยังยืน” ดร.ทวีศกั ดิ กล่าวทิงท้าย

