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ดร.ทวีศักดิ� บรรลอืสินธุ ์

 
นบัเป็นอีกหนึ�งกา้วสาํคญัของบรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ที�รว่มมือกบัเครอืข่ายเพื�อความยั�งยืน

แห่งประเทศไทย (TRBN) และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เดินหนา้โครงการ “ส่งพลาสตกิกลับบ้าน” 

ดว้ยความมุ่งมั�นที�จะรว่มเป็นส่วนหนึ�งในการดแูลสิ�งแวดลอ้ม ตามแนวคิด Waste Management ที�เอสโซย่ดึถือมาโดย

ตลอด 

 

เราพาไปเปิดผลลพัธค์วามสาํเรจ็อนัเกิดจากไอเดียแนวคดิที�เปี�ยมดว้ยจิตสาํนกึดา้นการดแูลสิ�งแวดลอ้ม จนก่อ

เกิดเป็นโครงการ “ส่งพลาสตกิกลบับา้น” กบั “ดร.ทวีศักดิ� บรรลือสินธุ”์ กรรมการ บรษิัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) และ ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมองคก์รและรฐักิจสมัพนัธ ์บรษัิท เอก็ซอนโมบลิ จาํกดั... 

 

Send Plastic Home 
เปลี�ยนพลาสตกิให้เกิดประโยชน ์ลดขยะ 

 

“ช่วงที�เราเผชิญกบัสถานการณโ์ควิด-19 มีการล็อกดาวน ์และ Work From Home ก็เห็นชดัเจนวา่ มีการส่งเดลิ

เวอรี�เยอะ เพราะคนไม่สามารถออกไปทานอาหารนอกบา้นได ้ก็สง่ผลทาํใหเ้กิดขยะพวกนี �เพิ�มขึ �นถงึ 15% จากการใช้

บรกิารรบัส่งอาหาร ตามรายงานของกรมควบคมุมลพิษ เราก็เลยคิดวา่ น่าจะมีโครงการที�จะรณรงคใ์นการนาํขยะเหล่านั�น

มาใชใ้หคุ้ม้ค่าที�สดุ ดว้ยการ Recycle และ Upcycle” 

 

ดร.ทวีศักดิ� บรรลอืสินธุ ์เล่าถึงจุดเริ�มตน้ที�มาของโครงการ “ส่งพลาสตกิกลบับา้น” ซึ�งไม่เพียงจะเป็นการปลกู

จิตสาํนกึในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม แตย่งัสามารถนาํพลาสติกเหล่านั�นไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก ทั�งในอตุสาหกรรมและทางการแพทย ์

 

 



“การจดัการขยะที�มีประสิทธิผลมากที�สดุกคื็อการจดัการคดัแยกขยะตั�งแต่ในครวัเรอืนบา้นเราเอง แต่ที�ผ่านมายงั

ไม่มีจดุรองรบัขยะพลาสติกที�รีไซเคิลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และยงัไม่มีระบบที�ชดัเจน ก็อาจทาํใหเ้รา ๆ รูส้กึสบัสนกนัว่าแยก

ขยะเสรจ็แลว้จะเอาไปทิ �งที�ไหน โครงการนี�เลยมุ่งมั�นที�จะจดัจดุรองรบัขยะพลาสติกกระจายตามย่านที�อยู่อาศยัของคน

กรุงเทพฯ โดยจะเริ�มนาํรอ่งที�ช่วงหนึ�งของ ถ.สขุมุวิท เพราะเป็นพื �นที�ที�มีขยะพลาสติกมาก จากหา้งสรรพสินคา้ 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารต่าง ๆ ที�กระจกุอยู่รวมกนั” 

 

 
ดร.อดศิักดิ� แจ้งกมลกุลชัย CEO เอสโซ่ ร่วมเป็นนายแบบแนะนาํวิธีการเบื �องต้นก่อนนาํขยะมาทิ�งที�จุดคัดแยก 

 

ดร.ทวีศักดิ� กล่าวเพิ�มเติมว่า สาํหรบัขยะที�คดัแยกนั�นมีหลายหมวดตามที� TRBN รวบรวมไว ้แต่หลกั ๆ ถงั

รองรบัของโครงการ “ส่งพลาสติกกลบับา้น” นี�จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ “พลาสตกิยดื” และ “พลาสตกิแข็ง” 

 

“พลาสติกแข็ง ก็คือพวกขวดเพชรหรือแกว้ ส่วนพลาสติกยืด ก็เช่น ถงุพลาสติก โดยพลาสติกแข็ง  ก็จะนาํไป 

Upcycle  เพื�อทาํเป็นอปุกรณท์างการแพทย ์(PPE: Personal Protective Equipment) ส่วนพลาสติกยืดก็จะนาํไป 

Recycle เป็นเม็ดพลาสตกิก่อนแลว้ค่อยนาํไปทาํเป็นของใช ้เช่น ถงุหหูิ �ว ถุงชอ้ปปิ�ง หรือภาชนะพลาสตกิอื�น ๆ ถือเป็นการ

ใชท้รพัยากรใหคุ้ม้คา่ ไม่สรา้งภาระต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 

“จริง ๆ แล้ว ถังที� Collect พลาสตกิ ก็มมีานานแล้ว แต่พอเราทาํโปรแกรมนี�ขึ�นมา รู้สกึว่าคนนาํขยะ
มาดร็อปกันเยอะมาก หลายคนบอกว่า ช่วงโควิด พลาสตกิเตม็บ้านเลย ไม่รู้จะทิ�งที�ไหน กเ็ลยดใีจมากที�มี

โครงการนี�” ดร.ทวีศกัดิ� กล่าวดว้ยรอยยิ�ม 

 

สาํหรบัจดุนาํรอ่งของโครงการ “ส่งพลาสติกกลบับา้น” นอกเหนือจากที�สาํนกังานใหญ่ของเอสโซแ่ลว้ ยงัมีอีก

หลายจดุ เช่น สิงห ์คอมเพลก็ซ,์ เอม็โพเรียม, เอม็ควอเทียร,์ เอ.สแควร,์ แบมบีนี� วลิล่า, บรอกโคลี เรโวลชูั�น, เทสโก ้โลตสั 

สขุมุวิท 50,เดอะ คอมมอนส ์ทองหล่อ,ซีพี เฟรชมารท์ สขุมุวิท 39, Veggiology สขุมุวิท 41, Biohouse สขุมุวิท 39, รา้น

บงุตงกี� สขุมุวิท 49, ฟจูิซุปเปอรส์าขาสขุมุวิท 33/1, บมจ.เซปเป ้ถ.รามคาํแหง และสาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) เป็นตน้ 

 



 
 
“ระเบิดจากข้างใน” 
หัวใจความสาํเร็จ 

 

แมว้่าที�ผ่านมา “เอสโซ่” จะไดเ้ขา้รว่มโครงการดา้นสิ�งแวดลอ้มมากมายหลายโครงการ ไม่วา่จะเป็น โครงการ 

“รว่มใจ ลดขยะทะเล รวมพลงั รกัษสิ์�งแวดลอ้ม” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบรุ ีที�โรงกลั�นนํ�ามนัเอสโซ ่รว่มกบัสถาบนั

วิทยาศาสตรท์างทะเล มหาวิทยาลยับรูพา เทศบาลเมืองแสนสขุ จังหวดัชลบรุี จดักิจกรรมเดินรณรงค ์“รว่มแยกขยะและ

ลดการใชพ้ลาสติก ใส่ใจสิ�งมีชีวิตในทะเล” เพื�อรว่มกนัลดขยะทะเลในบรเิวณบางแสน กระตุน้ใหช้มุชนใส่ใจเรื�องการคดั

แยกขยะ และเป็นตน้แบบใหช้มุชนอื�น ๆ ตระหนกัถงึปัญหาของขยะทะเล ช่วยกนัรกัษาทรพัยากรทางธรรมชาติต่อไป หรือ

อีกหนึ�งโครงการดี ๆ อย่าง “หุ่นยนตร์กัษส์ิ�งแวดลอ้มชายหาด” ที�มุง่ปลูกฝังเยาวชนใหส้นใจและเขา้ใจเรื�องปัญหาของขยะ 

การคดัแยกขยะ ตลอดจนผลกระทบของขยะต่อสิ�งมีชีวติในทอ้งทะเล 

 



 
 

อย่างไรก็ตาม โดยความตั�งใจอันแน่วแน่ “เอสโซ่” ยังตั�งปณิธานที�จะมีโครงการซึ�งผลักดันโดยพนักงาน
ของตนเอง และโครงการ “ส่งพลาสตกิกลับบ้าน” ก็ทาํให้ปณิธานของ “เอสโซ่” บรรลุเป็นรูปธรรม 

 

“โครงการนี� เกิดจากพนกังานของเราเป็นคนเริ�มไดรฟ์ พวกเขาเหล่านี �มีความสนใจในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�ง

ตระหนกัในเรื�องการใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าที�สดุตามหลกั Circular Economy โดยที�คณุยุทธนา เอื�ออัมพร (ที�ปรกึษาฝ่าย

ชมุชนสมัพนัธ ์กิจกรรมองคก์รและรฐักิจสมัพนัธ)์ เป็นผู ้Recruit พนกังานเหล่านี�มาจากหลากหลายแผนก รวมกลุ่มกนั 

เป็น Volunteer Basis คือจิตอาสาทาํโครงการส่งพลาสติกกลบับา้น” 

 

 
ดร.ทวีศักดิ� บรรลอืสินธุ ์และ ยุทธนา เอื �ออัมพร 

 



เพราะทกุการเริ�มตน้ ย่อมตอ้งมี “คน” เป็นส่วนประกอบ ซึ�งสาํหรบั “ดร.ทวีศักดิ�” มองว่า การเริ�มจากกลุ่มเลก็ ๆ 

นาํรอ่ง จะใหเ้กิดความคล่องตวัและ Run โครงการไปไดอ้ย่างรวดเรว็ เช่นโครงการนี�ที�เริ�มจากพนกังานไม่กี�คน แตส่ดุทา้ย

ขยายผลจนเกิด Awareness ทั�วทั�งองคก์ร 

 

“เราเริ�มจากกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพราะพนกังานของเราสามพนักวา่คน ถา้จะใหม้าครบหมดในครั�งเดียว ก็คงจะ

เคลื�อนตวัลาํบาก เราจงึใชก้ลุ่มนี�เป็นกลุ่มนาํรอ่ง เราสรา้งคน เราสรา้ง Awareness  และไม่ใช่สรา้งแลว้ก็หนัหลงักลบั แต่

เราสรา้งแลว้สรา้งอีก สรา้งแลว้สรา้งเล่า และมีการติดตามวดัผลว่าทาํไปแลว้ ไดผ้ลอย่างไร มีพลาสติกที�คนนาํมาทิ�งที�ถงั

ขยะในโครงการของเรามากนอ้ยแค่ไหน พรอ้มทั�งแจง้ให ้Stakeholder ที�เกี�ยวขอ้งไดท้ราบ” 

 

“และที�สาํคัญ โครงการนี�เป็นแบบ Bottom Up ครับ” ซีอีโอเอสโซ่ เผยถงึ “หมดัเด็ด” ซึ�งเป็นที�มาความสาํเรจ็

ของโครงการ 

 

“คือเด็กทาํ เด็กริเริ�ม ขณะที�ผูใ้หญ่ก็เป็น Consumer หรือผูใ้ช ้พรอ้มกบัมีคอมเมนทล์งไป โครงการนี�ไม่ใช่ผูใ้หญ่

บงัคบันะครบั เด็กเขาทาํเอง เขามีจิตอาสา ซึ�งเราเชื�อมั�นว่าแบบนี�ล่ะจะถาวรกว่าการถกูบงัคบั และเน็ตเวิรก์ก็จะค่อย ๆ 

ขยายไปเรื�อย ๆ ดว้ยความรูส้กึดทีี�คนอื�น ๆ พรอ้มจะรบัและขยายต่อ ยกตวัอย่างที�เราทาํมา เวลานี� แมก้ระทั�งพนกังานที�

โรงกลั�นศรีราชาซึ�งอยูไ่กลออกไปรอ้ยกวา่กิโลเมตร ก็ส่งพลาสติกมาที�เอสโซส่าํนกังานใหญ่ในกรุงเทพฯ คือเก็บจากที�โน่น

และส่งมาที�นี� ซึ�งสิ�งนี �ก็สะทอ้นใหเ้ห็นถงึผลลพัธไ์ดเ้ป็นอย่างดีว่าเรามาถกูทางแลว้” 

 

 
 

จากความ “ตื�นตวั” และ “ตั�งตน้” ของคนกลุ่มเล็ก ๆ ในองคก์รของเอสโซ่ ก่อนส่งต่อสูค่นทั�งองคก์ร และขยาย

ออกไปสูช่มุชน ประชาชน คืออีกหนึ�งบทพิสจูนถ์งึพลงัเล็ก ๆ ของคนกลุม่เล็ก ๆ ที�สดุทา้ยก็เติบโตยิ�งใหญ่ เปรียบเสมือน

การ “ระเบิดจากข้างใน” อย่างแข็งแกร่งแลว้จงึแชรห์รือแบ่งปันสูส่งัคม 

 

“เราคิดเสมอครบัว่า สดุทา้ยแลว้ ทกุอย่างตอ้งเริ�มตน้ที�เราก่อน เราไม่ตอ้งดวู่าคนอื�นทาํอะไร ถา้ทกุคนทาํหนา้ที�

ของตวัเอง แลว้มนัก็จะดีเอง และเราตอ้งทาํใหเ้ป็นตวัอย่าง อย่างผมเป็นพ่อคนหนึ�ง เวลาลูกทาํอะไร เราก็ตอ้งกลบัมานั�ง

ยอ้นดตูวัเอง เพราะสดุทา้ย ลกูเขาจะเชื�อในสิ�งที�เขาเห็น เพราะถา้พดูอย่างเดียว เขาจะไม่เชื�อนะ เขาจะดูว่า ระหว่างสิ�งที�



พ่อพดูกบัสิ�งที�พ่อทาํ เหมือนกนัหรือเปล่า ดงันั�น สิ�งที�ทาํจึงมีพลงัมากที�สดุในการที�จะทาํใหค้นทาํตาม และการที�คนเราลกุ

ขึ �นมาแลว้นาํถงุพลาสติกหรือขวดพลาสติกมาจากบา้น พ่อแมภ่รรยาสามีพี�นอ้งก็ตอ้งรู ้ถือเป็นการปลกูความคิดให้

ครอบครวัต่อยอดไปไดด้ว้ย และอาจเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดการทาํตามดว้ยเช่นกนั 

 

“สดุทา้ย เราเชื�อมั�นครบัวา่ จดุเล็ก ๆ อย่างพวกเรา เริ�มจากคนไมกี่�คน ค่อย ๆ ทาํไป อย่างนอ้ยมนักจ็ะค่อย ๆ 

บลิท ์ค่อย ๆ สรา้งจิตสาํนกึใหข้ยายวงกวา้งออกไปในระดบัสงัคม” ดร.ทวีศกัดิ� กล่าวยํ�าดว้ยนํ�าเสียงเชื�อมั�น 

 

“เริ�มต้น” และ “ส่งตอ่” 

มุ่งหน้าสร้างความยั�งยนื 
ทั�ง “พลังงาน” และ “สิ�งแวดล้อม” 

 

สดุทา้ยแลว้ตอ้งยอมรบัว่า โครงการดงักล่าวนี �ที�ทางเอสโซไ่ดเ้ขา้รว่ม นบัเป็นการตอกยํ�าภาพลกัษณแ์ละ

เจตนารมณข์ององคก์รไปดว้ยในขณะเดียวกนั เพราะ Duo Challenge ที�เอสโซย่ดึมั�นมาโดยตลอด ก็กอดเกี�ยวผูกพนัทั�ง

เรื�องของ “พลงังาน” และ “สิ�งแวดลอ้ม” ควบคู่กนัไป 

 

“เอสโซ่เป็นบริษัท Oil & Gas ซึ�งมคีวามทา้ทายสองประการที�เราให้ความสาํคัญ” ดร.ทวีศกัดิ� กล่าวแจก

แจง 

 

“ประการแรก คือทาํอย่างไร เราจะสามารถหาพลังงานที�เป็น Reliable Energy หรือพลงังานที�แบบว่าอยากใช้

ตอ้งมีนะ ไมใ่ช่วา่มีบา้งไม่มีบา้ง และตอ้งเป็นพลงังานที� Affordable คือราคาจบัตอ้งได ้ไม่แพงจนเกินไป ส่วนอีกหนึ�ง 

Challenge ที�สาํคญัไมแ่พก้นัก็คือ ทาํอย่างไรที�เราจะสามารถรกัษาสิ�งแวดลอ้มไดด้ว้ย ขณะที�เราตอ้งการผลิตพลงังานให้

โลกใช ้เราตอ้งคิดใหร้อบคอบและตอ้งคิดไกล ๆ ตอ้งมีการทาํ Plan ล่วงหนา้ สามารถที�จะคาดการณไ์ดว้่า สิ�งที�เราทาํจะมี

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอย่างไร การจดัการทกุสิ�งทกุอย่างจะตอ้งนาํเรื�องสิ�งแวดลอ้มเขา้มาพิจารณารว่มดว้ย” 

 
 
ในด้านสิ�งแวดล้อม ดร. ทวีศักดิ� อธิบายเพิ�มเตมิว่า ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา เอสโซ่ได้คาํนึงถงึเรื�อง 

Circular Economy คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที�สุด แม้กระทั�งของใช้ในออฟฟิศ 

 



“บรษิทัเรา การใชข้องทกุอย่าง เราใชอ้ย่างคุม้ค่า Life Cycle จะตอ้งทาํอย่างคุม้ค่า ยกตวัอย่างอย่าง Laptop ถงึ

เวลา 4 ปี เราตอ้งอปัเดต แต่เราจะไม่ทิ �งของเก่าใหเ้ป็นขยะ เรานาํไปให ้‘มลูนิธิคณุพ่อเรย’์ ซึ�งช่วยเหลือและดแูลเด็กที�

พิการทางสายตา และเด็กเหล่านั�นเขามีทกัษะในการซอ่ม เราใหพ้นกังานของเราทาํความสะอาดเบื �องตน้ก่อน แลว้ส่งต่อ

ใหเ้ด็ก ๆ ที�มลูนิธิคณุพ่อเรยท์าํความสะอาดเบื �องปลาย จากนั�นจึงนาํไปมอบใหก้บัโรงเรียนที�ขาดแคลน 

 

 
คอมพวิเตอรส์ภาพด ีสาํหรับนาํไปมอบให้มูลนิธิคุณพ่อเรย ์เพื�อนาํไปปรับซ่อมบาํรุง 

 

“เรามีการ Restacking ของออฟฟิศซพัพลายหลายอย่าง แลว้นาํไปมอบใหส้ภากาชาดไทย และศนูย์เมอร์ซี�บา้ง  

โรงเรียนบา้ง คือเราทิ�งนอ้ย เราใหเ้ยอะ หรืออย่างโทรศพัทม์ือถือ ที�เราใหพ้นกังานใช ้เมื�อครบอายกุารใชง้าน ถา้ทิ�งไปก็จะ

กลายเป็นขยะอเิล็กทรอนกิส ์เราก็ไม่ทิ�งครบั ที�ผา่น ๆ มาเราก็มีการนาํไปบริจาคเพื�อนาํไปรีไซเคลิ” 

 



 
 

แน่นอนวา่ จากสิ�งที�ทาํมาทั�งหมดนี� ลว้นมีรากฐานมาจากแนวคิดขององคก์รในดา้นสิ�งแวดลอ้ม เจตจาํนงของ

การแบง่ปันหรือการใหอ้ย่างที�เอสโซไ่ดท้าํมา ลว้นเป็นผลของการคาํนงึถงึธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

 
 



“อีกเรื�องหนึ�งซึ�งผมเห็นว่า สาํคัญมาก ๆ และอยากจะฝากไว้ตรงนี�ก็คอื เรื�องของการรักในธรรมชาติ

ครับ” ดร.ทวีศกัดิ� เวน้วรรคเล็กนอ้ย ก่อนกล่าวต่อไป 

 

“จากการที�ผมไดค้ยุกบัภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศกึษา ผมบอกเสมอว่า การที�จะทาํใหเ้ยาวชนรกัใน

ธรรมชาติ ไม่ว่าจะทะเลหรือป่า จะตอ้งใหเ้ขาสมัผสัถงึความงาม อยู่หอ้งเรียน มนัสมัผสัไมไ่ด ้เพราะฉะนั�น โปรแกรมของ

เราหลาย ๆ โปรแกรม อย่างการปลูกป่าโกงกาง การสรา้งบา้นใหป้ลาอยู่ที�เกาะแสมสาร (ชลบรุ)ี หรือโครงการหุ่นยนตร์กัษ์

สิ�งแวดลอ้ม เหล่านี�เป็นการทาํใหเ้ด็ก ๆ ไดส้มัผสัถึงความงามของธรรมชาติ และสิ�งมีชีวติในธรรมชาติ และเขาก็จะเห็นว่า 

เป็นหนา้ที�ของเขาส่วนหนึ�งที�จะธาํรงรกัษาระบบนิเวศเหล่านี�ใหย้ั�งยืนในอนาคต ตอ้งพาเขาไปด ูไปสมัผสัดว้ยตวัเอง การ

ปลกูฝังการอนรุกัษธ์รรมชาติใหก้บัเยาวชนดว้ยการพาพวกเขาไปเห็นไปสมัผสั จะยั�งยืนกว่าดใูน YouTube หรือในหนงัสือ” 

 

การไดส้มัผสัจริง ไดล้งมือทาํดว้ยตวัเองจริง ๆ เปรยีบเสมือนคีย์เวิร์ดที� ดร. ทวีศกัดิ� กล่าวยํ�าตลอดการให้

สมัภาษณ์ เช่นเดยีวกบัโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ที�สดุทา้ยแลว้ ทกุคนสามารถมสี่วนร่วมไดใ้นการดูแล

สิ�งแวดลอ้ม โดยเริ�มตน้ที�ตวัเราลงมือทาํเป็นลาํดบัแรก 

 

“โครงการนี�มีมานาน และจะมีต่อไปครบั ผมคิดว่าเป็นความจาํเป็นที�เราจะตอ้งช่วยกนัรณรงค ์ใชข้องที�ถกูผลิต

มาแลว้ใหคุ้ม้ค่าที�สุด และสุดทา้ย โครงการนี�ที�เราไดรฟ์โดยไดร้บัความรว่มมือจากเครือข่ายเพื�อความยั�งยืนแห่งประเทศ

ไทย เขามีเน็ตเวิรก์เยอะ เขาสามารถคอนเน็กตก์บับรษิัทที�ต่อยอดเรื�องเมด็พลาสติกแลว้ทาํใหม้นัเกิดประโยชนมี์คณุค่า

ขึ �นมาได ้

 

“เพราะฉะนั�น อยากจะให้ทกุ ๆ คน มาร่วมกันส่งเสริมโครงการนี�ครับ เพื�อที�จะทาํให้ธรรมชาติ

สิ�งแวดล้อม อยู่กับเราตลอดไปอย่างยั�งยนื” ดร.ทวีศกัดิ� กล่าวทิ �งทา้ย 

 


