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PETROMAT’s Editor Corner

 ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าววาฬเสียชีวิตจากการกิน
ถุงพลาสติก เต่าทะเลโดนท�าร้ายจากหลอดพลาสติก ซึ่งตอกย�้า
ถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย ซึ่งขยะพลาสติกในทะเล
ส่วนใหญ่ก็มีที่มาจากขยะบกที่พวกเราใช้กันเป็นประจ�าในชีวิต
ประจ�าวันนั่นเอง  จากรายงาน Ocean Conservancy รายงาน
ว่าประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย คือ
กลุ่มประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก หากว่าเราลด
การใช้พลาสติก ก็จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้อีกทางหนึ่ง 
 PETROMAT ได้ตระหนกัถงึการช่วยกนัลดปรมิาณขยะ 
และการจัดการขยะแบบครบวงจรจึงได้จัดท�าโครงการความ
ร่วมมือการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBSTM และความ
ร่วมมือส่งเสรมิการคดัแยก บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือสร้างจติส�านกึ
ตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีน ระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือ
ในการใช้แก้วกระดาษเคลอืบพลาสตกิชีวภาพ (Zero-waste cup) 
ทดแทนแก้วพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเป็นโครงการ
ต้นแบบในการจัดการขยะแบบครบวงจรภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดย PETROMAT Today ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก 
ดร.สุจิตรา วาสนาด�ารงดี นักวิจัยสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ 
และคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม 
PETROMAT ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ และเล่าถึงการเข้ามามี
ส่วนรวมในโครงการนี้ได้อย่างไร
 คอลัมน์ Cover Story ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก 
ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และผู้ก่อตั้ง Trash Hero Pattani จะมาเล่าถึงที่มาของการ
ก่อตั้ง Trash Hero Pattani และการทุ่มเทชีวิตให้กับงานด้าน 
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เรื่องโดย... ฤทธิเดช แววนุกูล

Introduction
to Waste Management

            ท่านผู้อ่านได้ติดตามมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 กันหรือเปล่าครับ 

เริม่มาแบบนีไ้ม่ได้จะพูดถงึเร่ืองกฬีา แต่ก�าลงัจะพดูถงึกองเชยีร์ชาวญีปุ่น่ทีช่่วยกนั

เก็บขยะหลังจบการแข่งขัน ได้ใจคนทั้งโลกไปเต็ม ๆ ครับ ย้อนกลับมาดู

ประเทศไทยกันบ้าง “ท�าอะไรตามใจคือไทยแท้” วลีคุ้นหูที่ฟังแล้วไม่รื่นหู

และจี้ใจด�าคนไทยแบบพวกเราที่มีนิสัยง่าย ๆ สบาย ๆ สไตล์คูล ๆ ในแง่นึง

กเ็ป็นพ้ืนฐานทีค่นไทยนัน้ชอบเฮฮา สยามเมืองยิม้ ดชันมีวลรวมความสุขค่อนข้างสูง 

ต่างกบัหลายประเทศทีม่รีะเบียบมากมาย ห้ามนัน่ห้ามนีไ่ปซะหมด แต่ถ้าพดูถงึเรือ่ง

การจัดการขยะและของเสียต่าง ๆ แล้ว นิสัยมักง่ายของคนไทยกลับเป็นภัยร้าย

ทีย้่อนกลบัมาท�าลายสงัคมของเราเอง อยากทิง้ก็ท้ิง โกย ๆ  ขยะทิง้ไว้หน้าบ้าน ข้างบ้าน 

ในซอย ท�าให้ทัศนียภาพของเมืองเสื่อมโทรม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ

ต่าง ๆ ในที่สุดจึงเกิดโครงการรณรงค์ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ขึ้นมา “อ๊ะ ๆ อย่า

ทิง้ขยะ ตาวเิศษเหน็นะ ทิง้ขยะให้เป็นทีเ่ป็นทาง” เป็นเพลงทีน่่าจะคุน้เคยกันดี

ส�าหรับคน Gen X ใช่ครับ โครงการตาวิเศษนั่นเอง ส�าหรับผมแล้ว โครงการนี้

ถอืว่าเป็นโครงการทีด่มีาก เพราะปลกูจติส�านกึและให้ความรูค้วามเข้าใจ จนเกดิ

การเปลีย่นแปลงในสงัคมได้จรงิ แต่ในปัจจบัุนการทิง้ขยะให้ลงถังเพยีงอย่างเดยีว

กลับไม่เพียงพอที่จะท�าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว จ�าเป็นต้องมี

การคัดแยกขยะด้วย บางท่านอาจจะเกิดค�าถามว่าแค่ทิ้ง ๆ  แล้วให้เทศบาลหรือ

หน่วยงานภาครัฐไปจัดการก็น่าจะพอ เราก็จ่ายภาษีไปแล้วน่าจะแบ่งงบไป

ใช้จ่ายด้านนี้ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีด้านการก�าจัดขยะของบ้านเรา

ยังขาดการพัฒนาอีกมาก บ่อขยะท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานยังมีจ�านวนน้อยมาก 

ลักษณะอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยก็มีส่วนท�าให้เทคโนโลยีจากยุโรป

ไม่สามารถท�างานได้เตม็ประสทิธภิาพ สภาพภมูอิากาศร้อนช้ืน มฝีนตกชุก ก็ท�าให้

บ่อขยะมีน�้าไหลเจิ่งนองควบคุมได้ยาก หรือเกิดไฟไหม้บ่อขยะที่สร้างมลพิษ

ทางอากาศมหาศาล ดงัน้ัน การคัดแยกขยะแต่ละชนดิเพ่ือส่งไปจัดการอย่างถกูวธีิ

ให้เหมาะสมกับขยะแต่ละประเภทจึงเป็นเรื่องส�าคัญ    



                  ถ้าพูดถึงถังขยะของหน่วยงานภาครัฐ ท่านผู้อ่านจะนึกถึงถังสีเขียวและสีเหลือง สีเขียวทิ้งขยะเปียก สีเหลืองทิ้งขยะแห้ง 

แต่ในปัจจุบันถังขยะได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 4 สี คือ

ขยะอินทรีย์ ขยะที่ย่อยสลายได้

เร็ว เช่น เศษอาหาร ผัก 

ผลไม้ ใบไม้

ขยะรีไซเคิล ขยะที่น�ามา

รีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ แก้ว 

พลาสติก โลหะ

ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายได้

ยากหรือไม่ย่อยสลาย ไม่คุ้มค่า

การรีไซเคิล เช่น ซองพลาสติก

ห่ออาหาร โฟม ถุงพลาสติก

ขยะอันตราย ขยะที่เป็นพิษ 

เช่น ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง 

หลอดฟลูออเรสเซนส์ ภาชนะ

บรรจุสี สารอันตรายต่าง ๆ

สีเขียว สีเหลือง สีฟ้า สีแดง

          ด้วยการคัดแยกขยะ 4 ประเภทหลัก ค่อนข้างจะซับซ้อน 
แต่ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อการน�าไปก�าจัดในขั้นต่อไป จึงเป็น
เรื่องที่มีความจ�าเป็นในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเป็นวินัย 
เพื่อปลูกจิตส�านึกให้กับทุกคนในสังคม ประเทศที่เป็นแบบอย่าง
ในการคดัแยกขยะและท�ากันอย่างจรงิจงัคอื ประเทศญ่ีปุน่ ทีส่ามารถ
ปลกูจติส�านกึให้กับประชาชนได้ส�าเรจ็ ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีเรือ่ง
คอืขยะพลาสตกิในรูปแบบถุงและภาชนะต่าง ๆ รวมถงึบรรจภุณัฑ์
ประเภทโฟม ที่จะมีส่วนในเชื่อมโยงในขยะแต่ละประเภท แม้แต่
ขยะอินทรีย์โดยปกติแล้ว จะรวบรวมทิ้งใส่ถุงขยะพลาติกอีกที 
ซึ่งขยะพลาสติกมีทั้งรีไซเคิลได้ รีไซเคิลไม่ได้ ไม่คุ้มค่าต่อรีไซเคิล 
และเป็นพิษ ใช้เวลายาวนานในการย่อยสลายหรือเรียกว่า
ย ่อยสลายไม ่ ได ้  ดัง น้ัน แนวคิดการใช ้พลาสติกชีวภาพ
เพื่อเป็นภาชนะต่าง ๆ ส�าหรับการใช้ครั้งเดียวท้ิงจึงเกิดขึ้น
และแพร่หลายในประเศกลุม่ยโุรป ส�าหรบัประเทศไทยเริม่มีการน�า
เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพเข้ามาใช้กว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังไม่เกิด
การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานจากภาครัฐ เมื่องบประมาณในการสนับสนุนหมด
ก็ขาดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จริงแล้ว ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก

ชีวภาพช้ันน�าของโลกต่างเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย
เน่ืองจากมีศักยภาพด้านวัตถุดิบ และใช้เป็นแหล่งผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพเพื่อส่งออกไปทั่วโลก
 PETROMAT ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ
จัดการขยะ ซ่ึงในภาพรวมของประเทศแล้วจะเป็นลดรายจ่าย
ของภาครัฐ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
PETROMAT ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการของเสียต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากสิ่ง
เหลือทิ้ งและผลิตภัณฑ ์พลอยได ้จากกระบวนการผลิต 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวภาพ รวมถึงการมุ่งเน้นให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากพลาสติกชีวภาพ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรและท�าให้เกิดอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพขั้นสูง
ที่เป็น New S-Curve เช่น การประกวดผลงานนวัตกรรม “Bio-
plastics Innovation Contest 2017” และ การสนับสนุน
ให้เกิดการใช้แก้ว Zero-waste Cup อันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ Chula Zero Waste ซึ่งเป็นการให้สังคมไทยตระหนัก
ถึงปัญหาขยะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว ท�าให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นกระแสของโลก
ในขณะน้ี และหวังว ่าประเทศไทย
จะไม่กลายเป็นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์

มีพิษจากต่างประเทศตามข่าวที่ผ่านมา
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Event

PPC & PETROMAT SYMPOSIUM 2018

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลง
ความร่วมมือการใช้
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Perfect Pitching Presentation

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้วยพลาสติกชีวภาพ

ให้สัมภาษณ์ในรายการปากล�าโพง

PETROMAT ได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ 
“EECi : A Translational Research Platform 
Supporting Thailand 4.0” โดย ได้รับ
เกียรติจาก ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา 
ร อ ง ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ส� า นั ก ง า น พั ฒ น า
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่งชาติ 
(สวทช.) มาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและข ้อ
เสนอแนะให้เข้าใจถึงทิศทางงานวิจัยของ
ประเทศ และเป็นประโยชน์ในการท�างาน
วิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาค
อุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันอังคารที่ 5 
มิถุนายน 2561

PETROMAT จัดงานอบรมในหัวข้อ 
“Perfect Pitching Presentation” 
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

PETROMAT ร่วมกับบริษัท 
รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด จัดงาน 
InterPlas Thailand 2018 
สัมมนาในหวัข้อ “การขบัเคลือ่น
เ ศ รษฐกิ จหมุ น เ วี ยนด ้ ว ย
พลาสติกชีวภาพ” เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 มิถุนายน 2561

PETROMAT ให้สัมภาษณ์ 
อั ม ริ น ท ร ์ ที วี  ใ น ร า ย ก า ร 
ปากล�าโพง เกี่ยวกับโครงการ 
Zero-Waste Cup เม่ือวัน
จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ออกอากาศ เม่ือวันพุธที่ 1 
สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกขัอตกลงความร่วมมือ การใช้บรรจุภัณฑ์
เพือ่สิง่แวดล้อม BioPBSTM และความร่วมมอืส่งเสรมิการคดัแยก
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือสร้างจิตส�านึกตามแนวทางเศรฐกิจ
หมนุเวยีน ระหว่าง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ บรษิทั พทีทีี 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เมื่อ วันอังคารที่ 10 
กรกฎาคม 2561



อบรมบรรยายให้กับส�านักงาน
ศาลยุติธรรม

ให้สัมภาษณใ์นรายการ 
Lightning Talk

เบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท 
Chula ZERO-WASTE CUP 

เ บ้ืองหลังการถ ่ายภาพ
โปรโมท 
Chula ZERO-WASTE CUP 
คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ 
ร ่วมรณรงค ์การลดขยะ
พลาสตกิ “คนืกลบัธรรมชาติ 
พกแก้วมาเอง หรือ ZERO-
WASTE CUP”

PETROMAT ให้สัมภาษณ์ 
ช่อง3 ในรายการ Lightning 
Talk ตอน จุฬาน�าร่องใช้แก้ว
กระดาษย ่อยสลายได ้  เมื่อ
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

PETROMAT ร่วมบรรยายให้ความ
รู้เก่ียวกับโครงการ Chula Zero 
Waste ในงาน “กิจกรรมเสริม
สร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน
ด้วยการบริหารจัดการขยะเพื่อลด
มลพิษ ประจ�าปี 2561 ส�านักงาน
ศาลยุติธรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
23 สิงหาคม 2561



Waste Management

           ปี ค.ศ. 2050 หรือ อีกเพียง 32 ปี ขยะพลาสติกจะมากกว่าปลาในมหาสมุทร นี่คือข้อเท็จจริงจากงานวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในที่ประชุม World Economic Forum โดย มูลนิธิเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเอลเลน แมคอาร์เธอร์ ซึ่งสาเหตุมาจาก 
“การใช้พลาสติกคร้ังเดียวทิ้ง” ลองย้อนกลับมามองประเทศไทย พวกเราน่าจะจินตนาการได้ถึงภาพขยะที่ลอยแน่นตามแม่น�้า
ล�าคลอง แต่ถ้าภาพนีเ้กดิในทะเลทีม่พีืน้ทีก่ว้างมากกว่า ธุรกจิการท่องเทีย่ว ธรุกจิอาหารทะเลจะเป็นเช่นไร อย่างไรกต็าม ช่วง 3 – 4 ปี
ที่ผ่านมา มีคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Trash Hero มารวมตัวท�ากิจกรรมเก็บขยะชายทะเล หลังจากได้ค้นข้อมูลดูจึงได้พบกับชื่อของ 
ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ซ่ึงนอกจากจะเป็นอาจารย์และนักวิจัยด้านพอลิเมอร์แล้ว ดร.ณัฐพงศ์ ยังเป็นนักกิจกรรมและเป็นผู้ก่อตั้ง 
Trash Hero Pattani อีกด้วย PETROMAT Today จึงขอสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มุมมองของผู ้ ท่ีทุ ่มเทชีวิตให้กับงานด้าน 
Waste Management มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านดังนี้

จาก “ขยะ” 
สู ่“รองเท้าทะเลจร”
โมเดลธุรกิจเพื่อ 

Waste 
Management

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ก่อตั้ง Trash Hero Pattani

PETROMAT : อยากให้ ดร.ณัฐพงศ์ ช่วยเล่าความเป็นมาสักหน่อยครับ เวลาตามข่าวของ ดร.ณัฐพงศ์ จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม เก็บขยะทะเล และผลิตรองเท้าทะเลจร จากอาจารย์มหาวิทยาลัยท�าไมถึงมาสนใจและทุ่มเทด้านนี้ได้
ครับ
ดร.ณัฐพงศ ์: เมื่อสัก 6 ปีที่แล้ว มีพี่นักด�าน�้ารู้ว่าผมท�างานด้านรีไซเคิล จึงเก็บขยะทะเลมาให้ เป็นรองเท้ากับไฟแช็ค ผมก็น�ามา
ท�าเป็นแผ่นพื้นจากนั้นไปรณรงค์กับองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) พร้อมกับชาวบ้านท�าเป็นพื้นสนามเด็กเล่น ปรากฏว่ามีคน
สนใจอยากได้จ�านวนมาก แต่วัสดุเรามีไม่เพียงพอ ผมก็ไม่ทราบว่าจะหาวัตถุดิบเพิ่มได้อย่างไร บังเอิญว่า Trash Hero ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่เกาะหลีเป๊ะ ผมจึงติดต่อไปตั้งแต่วันแรก ๆ ที่เขาก่อตั้งเลย เพราะทราบว่าเขาเก็บขยะทะเล ผมติดต่อไปว่าเวลา 
Trash Hero เก็บขยะแล้ว มีขยะที่ขายไม่ได้ ผมจะขอรับมาเอง ซึ่งก็คือ “รองเท้า” ทาง Trash Hero หายไปประมาณ 1 ปี จาก
นั้นติดต่อกลับมาว่า “อาจารย์มีรถสิบล้อไหม” ผมก็ตกใจขยะมันเยอะขนาดต้องใช้รถสิบล้อขนเลยเหรอ จึงทราบว่าทางนั้นจัดเป็น 
Trash Hero Camp เป็นเวลา 3 เดือน เก็บขยะทุกวัน เก็บขยะได้ 80,000 กิโลกรัม เป็นรองเท้า 8,000 กิโลกรัม ประมาณ 1 แสน
ข้าง จากนั้นผมก็ขนกลับมากองไว้ที่บ้าน กองไว้นาน เพราะวัตถุดิบ 8 ตัน ถ้าจะท�าเป็นแผ่นต้องใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท 



      ผมเริ่มต้นด้วยการเขียนขอทุนวิจัยแต่ไม่มีเปิดส�าหรับช่อง
ทางแบบนี ้ไปขอทนุทางภาคเอกชนท�าเป็นโครงการเพ่ือสิง่แวดล้อม
ก็ยังไม่โดนใจ สรุปก็ไม่ได้งบประมาณ บังเอิญว่ามีผู้ที่จัดงาน 
One Young World มาเชิญผมไปเป็นวิทยากรและได้ชักชวน
ให้ผมส่งทีมเข้าไปแข่งด้านแผนธุรกิจเพื่อสังคม จากนั้นก็ระดม
สมองว่าจะท�าโครงการอะไรจากขยะกนัดี แล้วกเ็ป็นพีค่นทีช่วน
เข้าไปนั่นแหละ เสนอว่าอาจารย์ท�าเป็นรองเท้าได้ไหม เราก็
ตอบว่าท�าได้ ให้คนซื้อรองเท้ามาเป็นต้นแบบ แยกออกเป็น
ส่วน ๆ ผมก็ตัดแผ่นยางเป็นรูปรองเท้า มาวางเรียง ถ่ายรูปแล้ว
ก็โพสไปว่าเราท�ารองเท้าจากขยะทะเล ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์
เอาไปลงข่าว ทัง้ทีย่งัไม่มรีองเท้า พอสือ่กระจายออกไป ศนูย์การค้า
สยามดสิคฟัเวอรีตดิต่อมาว่าจะน�าไปขาย โดยมีเวลาให้ประมาณ 
2 เดือน ปรากฎว่าผมต้องท�าทั้งไปแข่งและไปขายด้วย ตอนนั้น
ทมีเราม ี9 คน ตกลงว่าจะผลติ 9 คู่ แข่งขันเสร็จแล้วเอาวางขาย 
กลับขายได้ถึง 7 คู่ พอเห็นว่าคนให้ความสนใจ ผมจึงติดต่อ
โรงเรียนสอนท�ารองเท้าให้เขาช่วยท�ารองเท้าโดยใช้วสัดขุองเรา 
ซึง่พอเปิดพรอีอเดอร์ คนกส็ัง่รองเท้าเข้ามาเยอะ นีก่เ็ป็นต้นก�าเนดิ
ของรองเท้าทะเลจร พอได้เงินจากการขายรองเท้ามา ผมก็
ไปลงทุนในหมู่บ้านให้ไปเรียนการผลิตรองเท้า เรียกได้ว่าเป็น 
Crowdfunding 100% 

PETROMAT : ฟังดูเหมือนว่ารองเท้าทะเลจรจะได้รับการ
ตอบรับเกินคาดหมาย มีแผนการขยายธุรกิจหรือเปล่าครับ
ดร.ณัฐพงศ ์ : มันไม่ใช่สินค้าที่ขายดีนะครับ ขายได้เรื่อย ๆ 
มากกว่า ก�าลังผลิตมาจากชาวบ้าน ถ้าจะขยายก�าลังการผลิต 
อยากให้เป็นแบบที่ชาวบ้านเติบโตไปด้วย ถ้าผมต้องตั้งโรงงาน
เพราะชาวบ้านเติบโตด้วยไม่ได้มันก็ผิดความตั้งใจ อีกเหตุผล
หนึ่งคือปริมาณวัตถุดิบของเราไม่แน่นอน ตอนแข่งขันทาง
ผู้จัดการประกวดก็อยากให้เรามีแผนที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ เราก็
ตอบไปว่านัน่คอืเป้าหมายของเรา การไม่มวีตัถุดบินีคื่อฝันของเรา
เราไม่แก้ กเ็ลยแพ้การประกวด (หวัเราะ) แต่อย่างน้อยความฝัน
ของเราไม่ใช่แบบน้ี ถ้าธรุกจิจะเตบิโต ผมอยากไปสอนให้คนอืน่
ผลติ ท�าทีต่รงน้ันแหละ ไม่ต้องมาขนวตัถดิุบจากท่ีนี ่จะใช้แบรนด์เรา 
ไม่ใช้แบรนด์เราก็แล้วแต่เขา 

PETROMAT : การร่วมงานกับ Trash Hero เป็นอย่างไร
บ้างครับ
ดร.ณฐัพงศ์ : ตอนแรกผมจะท�ารองเท้าอย่างเดยีว แต่พอเห็นว่า
มีขยะทะเลจ�านวนมาก ผมจึงอยากรู้ข้อเท็จจริงของปริมาณ
ขยะทะเล วนัแรกท่ีผมได้ขยะรองเท้ามาจาก Trash Hero ผมจงึ
เสนอไปว่าผมอยากจะเป็น Trash Hero ด้วยที่ปัตตานี ซึ่งทาง
นั้นก็ใช้เวลาในการตัดสินใจ แต่เมื่อเราส่งรองเท้าที่ท�าร่วมกับ
ชาวบ้านไปให้ ทางเขาก็ดีใจมาก และก็รับเป็น Trash Hero 
ตามข้อเสนอ ผมก็ท�า Trash Hero Pattani มา 2 ปีกว่า เราเกบ็
ขยะตามชายหาดมา 145 ครั้ง เนื่องจากรองเท้าเป็นที่รู้จักและ
เป็นเครื่องมือที่กลุ่ม Trash Hero ใช้ได้ค่อนข้างดี เราเลยค่อน
ข้างสนิทกัน และเราก็ถือว่าทะเลจรเป็นผลิตภัณฑ์ของ Trash 
Hero ด้วย ปัจจุบัน Trash Hero เติบโตข้ึนมามาก มี 61 
Chapters ใน 11 ประเทศ ผมกไ็ด้รบังานไปตดิต่อกบัต่างประเทศ
บ้าง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
PETROMAT : ในมุมมองของ ดร.ณัฐพงศ์ ระบบ Waste 
Management ของประเทศเป็นอย่างไรบ้าง
ดร.ณัฐพงศ์ : ผมคิดว่าเรื่อง Waste Management ที่จริง
แล้วมันได้ประโยชน์กับทุกคน ถ้ามีการจัดการที่ดี คือ ขยะจะมี
มลูค่าของมนั ผมกไ็ม่เข้าใจว่า ท�าไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ถึงไม่สนใจ หรอืผูป้ระกอบการเก่ียวกับบ่อขยะก็น่าจะได้ประโยชน์
ตรงนีม้าก ทันทีท่ีมกีารแยกขยะเปียกซ่ึงทางผูป้ระกอบการไม่ต้องการ 
ขยะคุณภาพดีก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ได้มูลค่ามากขึ้น ไม่ต้องมา
นั่งคัดแยก ที่มาเลเซียมีคุณหมอท่านหนึ่ง ลาออกจากการเป็น
หมอมาท�าโมเดลหนึ่ง มีระบบสมาชิก มีถังเล็ก ๆ ส่งตามบ้าน
เพื่อให้เก็บขยะอินทรีย์ โดยจะมารับทุกวันเพื่อไปหมักปุ๋ยและ
ปลูกผัก สมาชิกก็จะได้รับผัก ถ้าเราหาวิธีการก�าจัดขยะอินทรีย์
ให้กับครัวเรือนได้ เราน่าจะเจรจากับ อบต. ได้ ในเรื่องวิธีการ 
Waste Management ทั้งหลาย เช่น เก็บขยะอาทิตย์ละกี่วัน 
เก็บขยะชนิดไหนในแต่ละวัน

“ผมคิดว่าเรื่อง 
Waste 

Management 
ที่จริงแล้ว

มันได้ประโยชน์
กับทุกคน”

รองเท้าทะเลจร



Waste Management

สุดท ้ ายนี้  PETROMAT 
ขอขอบคุณ ดร.ณัฐพงศ์ 
นิธิอุทัย เป็นอย่างสูง ที่ได้
สละเวลาอันมีค่ามาให้แง่คิด
และมุมมองด้าน Waste 
Management รวมถึง
แนวทางการท� า งานเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึง 
PETROMAT หวังว่า ถ้าพวกเรา
มาร ่ วมใจกันอีก 32 ป ี 
ขย ะพล าสติ กค งจ ะ ไ ม ่
มากกว่าปลาในมหาสมุทร

PETROMAT : ที่เลือกท�าในพื้นที่ปัตตานี โดนผลกระทบจาก
ปัญหาก่อความไม่สงบหรือเปล่าครับ
ดร.ณัฐพงศ์ : โดนครับ หนักเลย เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ผม
ต้องการแก้ไข พื้นที่ที่เราไปเก็บขยะเป็นพื้นที่สีแดง เราต้องการ
ท�ากิจกรรมในพ้ืนท่ีสีแดงเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเรา
อยู่ได้ ไม่ใช่ว่าต้องจ�าเป็นจริง ๆ ถึงจะเข้าพื้นที่สีแดง ผมไม่รู้ว่า
เป้าหมายของพวกเขาคือใคร แต่ว่าคงไม่ใช่คนเก็บขยะ อย่างไร
กต็ามการทีม่กีจิกรรมในพืน้ทีท่�าให้ทกุอย่างดขีึน้ แม้กระทัง่โมเดล
ในการท�ารองเท้าของเรา ชาวบ้านได้รายได้คู่ละ 130 บาท ซึ่ง
รองเท้า 1 คู่ ใช้เวลาผลิตประมาณ 20 นาที ปรากฏว่ามันเป็น
เงินด่วน (Quick money) เกิดการเปรียบเทียบกับเงินด่วน
รูปแบบอื่นประเภทวิ่งยา ตอนแรกเป้าของเราคือต้องการช่วย
กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ปรากฏว่าใน
ครั้งแรกชาวบ้านห้ามไม่ให้เราเข้าไป ต่อมาเราสามารถเข้าไป
ได้โดยมีชาวบ้านรับเข้าไป จนสุดท้ายเราได้จัดทัวร์เข้าไปใน
หมูบ้่าน มโีฮมสเตย์ มนีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติเข้าไปพกั กลายเป็น
พ้ืนท่ีเปิด มบ้ีานทรงมลายูเก่าเป็นจดุขาย คอืท�าทกุอย่างท่ีนกึออก 
ท�าทุกอย่างที่สามารถแตะได้ ไม่ใช่เฉพาะประเด็นขยะ

PETROMAT : อยากให้ ดร.ณฐัพงศ์ ฝากแง่คดิถงึอาจารย์รุน่ใหม่
ท่ีอยากจะเจรญิรอยตาม แต่มหาวทิยาลยัมข้ีอจ�ากดัหรอืมมีมุมอง
ที่แตกต่างจากเรา
ดร.ณัฐพงศ์ : ผมมองว่า โดยรวมทุกคนก็แทบจะเห็นพ้อง
ต้องกันว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรท�า ไม่ควรท�า แต่คนที่จะ
ต้องมาถือกฎ ต้องท�าตามระเบียบของกระทรวง ในแง่หนึ่ง เรา
ก็ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีวิสัยทัศน์ เพียงแต่เขามีความรับผิด
ชอบบางอย่างที่เราไม่มี อย่างผมนี่ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ 
เกีย่วกบักฎระเบยีบ แต่ความรับผิดชอบของผมกคื็อ ถ้าผมจะถูก
ลงโทษ ผมก็เป็นนายตัวเองชัดเจน ผมก็ตัดสินใจท�า ผมก็ได้รับ
การตอบรับจากผู้บังคับบัญชาว่าเขามีความสุข ถ้าผมท�าแล้ว

ส�าเรจ็ สดุท้ายทกุคนก็มคีวามสขุแต่เขาไม่รูจ้ะช่วยอย่างไร ผ่านระบบ
ที่ถูกต้อง ผมมองว่า ถ้าคิดดีจริง ถ้าโครงการมีประโยชน์จริง 
ท�าไปเถิด เพราะว่ากฎระเบียบเขียนขึ้นมาตอนที่ยังไม่มีปัญหา
แบบนี้ มันเป็นหน้าที่ของผู้ออกกฎจะต้องมาปรับให้เหมาะสม
ไปเรือ่ย ๆ หรอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบัใช้จะต้องใช้ดลุยพนิิจ ผมว่า
มันไม่ได้ตรงไปตรงมา แต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ
กนัเอง อย่างตัวของผมท่ีเหน็ได้ชดักเ็ร่ืองการเดนิทางออกนอกพืน้ที่ 
ออกนอกประเทศ คือท�าหนังสือก็ไม่ทันและบางทีก็มีเหตุผลที่
เชิญมาแบบไม่มีหนังสือ คือเราท�างานกับสังคมมาก เราก็ต้อง
ปรับเอาเองว่าต้องท�าอย่างไร ผมคิดว่าในอนาคตองค์กรจะมี
ความยดืหยุน่มากข้ึน เพราะว่าโลกมนัซับซ้อนต้องปรบัตัวให้ทนั

“ถ้าคิดดีจริง ถ้าโครงการมีประโยชน์จริง 
 ท�าไปเถิด เพราะว่ากฎระเบียบเขียนขึ้นมา
 ตอนที่ยังไม่มีปัญหาแบบนี้”





Waste Management
อ่านต่อหน้าถัดไป...

ดร.สุจิตรา วาสนาด�ารงดี 
นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

คุณวรุณ วารัญญานนท์ 
ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

กับ
การจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน
ในรั้วจุฬาฯ

โครงการ 

         จากปัญหาขยะในสังคมไทยที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนเริ่มตื่นตัว
และให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะและของเสีย (Waste Management) มากขึ้น PETROMAT Today ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก 
ดร.สุจิตรา วาสนาด�ารงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ และ คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ มาแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ รวมถึง
โครงการ Chula Zero Waste ที่มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ จะเป็นอย่างไรนั้น 
เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ

PETROMAT : อยากให้เล่าถงึทีม่าของการริเริม่โครงการ Chula 
Zero Waste 
ดร.สุจิตรา : เนื่องจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมเป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ซึ่งมี
อธกิารบด ีเป็นประธาน ทางคณะกรรมการฯ ได้เปิดให้ส่วนงาน
ต่าง ๆ  เสนอโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ในมติต่ิาง ๆ ซึง่อาจารย์เอง สนใจเรือ่งการจัดการขยะเป็นทนุเดมิ
จากฐานงานวิจัยที่ท�าอยู ่แล้ว เริ่มจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนหน้าน้ีอาจารย์เคยเสนอแผนการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
ในมหาวทิยาลยั แต่ ศ. ดร.บญุไชย  สถติมัน่ในธรรม (รองอธิการบดี
ก�ากบัดแูลด้านบรหิารทัว่ไป) ได้เสนอให้เขยีนข้อเสนอโครงการ
เพือ่ของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธกิารเมือ่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 
อาจารย์จึงจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อจัดระบบการจัดการ
ขยะอย่างบูรณาการทั้งขยะมูลฝอยและขยะอันตราย  และได้
ปรับจาก โครงการ 1 ปี เป็นแผนปฏบิตักิารระยะเวลา 5 ปี  จึงเป็น
ที่มาของโครงการ Chula Zero Waste 

PETROMAT : PETROMAT เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
Chula Zero Waste ได้อย่างไร
คุณวรุณ : จากที่ PETROMAT ได้เข้าร่วมงานประชุมเกี่ยวกับ
การสร้างความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับภาคอุตสาหกรรม คือ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (GC) ทาง GC 
มีหัวข้องานวิจัยท่ีอยากสร้างความร่วมมือโดยเน้นการรีไซเคิล
ขยะพลาสติก และจุฬาฯ ก็มีโครงการ Chula Zero Waste 
ซึ่งเน้นหลักการ 3Rs Reduce, Reuse, Recycle ซึ่งมีจุดร่วม
เรื่องการ Recycle  PETROMAT จึงเป็นจุดเช่ือมระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ท้ัง 2 องค์กรนี้จึงมา
ร่วมมือกัน เกิดเป็นโครงการ Closed-loop bioplastic
 management ภายใต้ Chula Zero Waste

ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ กับ บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (GC)



    รูหรือไม ? การรั่วของสารเคมีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพียงเพราะการติดตั้งขอตอหรือวาลวที่ผิดนั้นอาจสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตของ

    คุณและอาจนำไปสูอันตรายและการสูญเสียอื่น ๆ มาดูกันวาผลเสียทีี่อาจเกิดขึ้นมีอะไรกันบาง

    1. Product Lost
การสูญเสียผลิตภัณฑจากกระบวน

การผลิต ซึ่งสงผลตอมูลคาโดยตรง 

2. Wasted Energy
พลังงานที่ถูกดึงมาใชเพิ่มขึ้นเพื่อทด

แทนการสูญเสียพลังงานในระบบ 

3. Unsafe Workplace
อันตรายจากการรั่วไหลของกาซหรือสารเคมีที่

เปนพิษ ซึ่งอาจกอใหเกิดการสูญเสียที่คาดไมถึง

4. E�ciency 
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

ที่ลดลง

5. Equipment Damage
อุปกรณตาง ๆ อาจเกิดความเสียหายจาก

ผลของ Pressure Drop ที่เกิดขึ้นจากการรั่ว

Swagelok Solutions:
Swagelok Thailand เรามีทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญระบบ Fluid System ที่สามารถใหคำแนะนำหรือจัดฝกอบรมเพื่อใหคุณ

มีความรูเกี่ยวกับระบบ Fluid System รวมถึงแนวทางการติดตั้งที่ไดมาตรฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรั่วไหล 

ผาน Certified Training Course ตาง ๆ
 

02-0621599   
Swagelokthailand@mjbangkok.com
http://thailand.swagelok.com
http://www.facebook.com/SwagelokThailand/ 
 

Leak Cost ที่เกิดจากการติดตั้งที่ผิด 
สามารถสงผลเสียอะไรไดบาง

M.J. Bangkok Valve & Fitting Co., Ltd
An Authorized Swagelok Sales and Service Center
สนใจขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอรสฝกอบรมตาง ๆ ของ Swagelok Thailand 
โทร. 

สแกนเพื่ออานขอมูลเพิ่มเติม

คอรส Certified Training ตาง ๆ



Waste Management

PETROMAT : นโยบายการจัดการขยะภายในจุฬาฯ เป็นอย่างไร
ดร.สุจิตรา : เรายึดหลักแนวคิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
ซึ่งทั่วโลก ใช้หลักการ Waste Management Hierarchy 
ลักษณะเป็นพีระมิดคว�่า 

กล่าวคือ มุ่งที่จะลดขยะที่จะน�าไปฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด 
โดยเน้นต้นทางเรื่อง Reduce, Reuse, Recycle ให้มากที่สุด 
จึงน�าหลักการนี้มาแปลงเป็นแผนงานการจัดการขยะในจุฬาฯ 
เน้นการจัดการขยะที่เกิดจากการบริโภคเป็นหลัก แบ่งเป็น 
4 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปและขยะ
อันตราย 

โดยบริบทในการจัดการขยะแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป 
แต่จะเน้นการลดการสร้างขยะที่ย่อยสลายยากโดยเฉพาะ
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง รณรงค์เรื่องการแยกขยะให้
ถูกต้องเพ่ือให้ปลายทางสามารถใช้ประโยชน์จากขยะท่ีแยก
แล้วได้มากที่สุด รวมถึงการจัดระบบบริหารจัดการขยะแต่ละ
ประเภทตามเส้นทางที่จัดไว้ให้

PETROMAT : โครงการ Closed-loop bioplastic management
คืออะไร มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง
คุณวรุณ : เป็นโครงการน�าแก้วกระดาษเคลอืบพลาสตกิชีวภาพ 
(Zero-waste cup) ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% มาใช้แทน
แก้วพลาสติกประเภทใช้ครัง้เดียวท้ิงภายในโรงอาหารทัว่จุฬาฯ โดย
มนีโยบายการคดิราคาค่าแก้ว 2 บาท ท่ีเป็นมตจิากคณะกรรมการ

โรงอาหารรวม โดยราคาดังกล่าวมาจากราคาต้นทุนของแก้ว
พลาสติกชีวภาพ รวมทั้งเป็นกุศโลบายที่ช่วยให้ทุกคนลดการ
สร้างภาระต่อสิง่แวดล้อม โดยการน�าแก้วส่วนตัวมาเอง ซ่ึงจะได้
ส่วนลดค่าน�า้ 2 บาท  หลงัการใช้งาน Zero-waste cup จะถกูทิง้
ลงถังขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกโรงอาหาร ส�านักบริหาร
ระบบกายภาพจะเก็บรวบรวมและตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน�าไป
หมักตามวิธีการท�าปุ๋ยหมัก ใช้เวลาประมาณ 4 เดือนก็จะย่อย
สลายหมด ได้สารปรับปรุงดินที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป

ถังขยะ 4 สี 4 ประเภท

แก้วกระดาษเคลอืบพลาสติกชีวภาพ
(Zero-waste cup)



         ตอนน้ีโครงการนี้ด�าเนินการมาได้เกือบหนึ่งเดือนแล้ว 
ผลตอบรบัเป็นทีน่่าพอใจ อาจมบ้ีางทีไ่ม่เห็นด้วยซึง่เป็นเรือ่งปกติ 
แต่ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ดี ได้รบัความร่วมมอือย่างดีจากทกุฝ่าย 
โครงการนี้เพิ่งเริ่มไม่นาน ยังต้องมีการติดตาม ปรับปรุงและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

PETROMAT : พวกเราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของ Waste 
Management ได้อย่างไร
ดร.สุจิตรา : ตอนนี้เราเน้นการจัดการขยะในระดับองค์กรใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่เราจัดการขยะส่วนตัว
ของเราเอง ในระดบัปัจเจกบุคคลและระดับครัวเรือน พฤตกิรรม
ของทุก ๆ คน ในยุคนี้ ถ้าพูดถึงการจัดการขยะก็จะเช่ือมไปท่ี 
2 ส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนของผู้บริโภค หนึ่งในเป้าหมายของ
โครงการ Chula Zero Waste เรือ่งการผลติและการบริโภคทีย่ัง่ยนื 
ส่วนที่สองจะเชื่อมกับผู้ผลิตด้วย ได้แก่ Circular Economy 
คอื การมองขยะเป็นทรัพยากรทีต้่องมกีารจัดการและมีการเพิม่
มูลค่าของทรัพยากรนั้น
     จากประสบการณ์ของอาจารย์ การจะให้ทุกคนมีการ
จัดการขยะที่ดี คือ ต้องพยายามสื่อสารให้ทุกคนรับทราบถึง
เร่ืองผลกระทบของขยะ เพราะผู้ที่ไม่ทราบก็จะไม่รับรู้ถึงผล
กระทบของขยะท่ีตนเองสร้างขึน้ในแต่ละวนั ทีส่่งผลต่อสิง่แวดล้อม 
ต่อสัตว์ทะเล และสุดท้ายก็จะกลับมาสู่ตนเองในรูปของไมโคร
พลาสตกิทีป่นเป้ือนอยูใ่นห่วงโซ่อาหาร คาดว่าหากทุกคนได้รบั
ข้อมลูเหล่านี ้ก็น่าจะปรับพฤติกรรมได้บ้าง แค่เร่ิมจากการไม่รบั
ถงุพลาสตกิเม่ือซือ้ของจ�านวนน้อยชิน้ พกถงุผ้า ทานอาหารให้หมด
เพือ่ลดขยะเศษอาหาร หรืออีกช่องทางหนึง่คอืการออกมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์หรอืมาตรการทางการเงิน เพือ่ปรับพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากข้ึน เช่น การงดแจกถงุพลาสตกิ
และเกบ็เงนิเมือ่ต้องการรบัถงุ กจ็ะช่วยลดขยะพลาสตกิทีเ่กิดจาก
การบริโภคได้เป็นจ�านวนมากค่ะ

PETROMAT : ขอให้ฝากแง่คิด ถึงทุก ๆ คน เกี่ยวกับเรื่อง 
Waste Management
คณุวรุณ : ในส่วนของเทคโนโลยท่ีีช่วยเรือ่งการจดัการขยะนัน้ 
ไม่ได้ช่วยให้ขยะที่เกิดจากการบริโภคลดลง เป็นการแก้ปัญหา
ท่ีปลายเหต ุทางท่ีดต้ีองมกีารแก้ปัญหาคู่ขนานกันไปตัง้แต่ต้นเหตุ 
คือการเปลี่ยนพฤติกรรม การรณรงค์สร้างจิตส�านึกและวินัย
ของผู้บริโภค ประเทศญี่ปุ่นท�าเรื่อง Waste Management 
ส�าเร็จเพราะผู้คนมีวินัยในเรื่องนี้สูง เพราะฉะนั้นความคิดที่ว่า 
“แยกขยะท�าไมเพราะแยกแล้วสดุท้ายก็ทิง้รวมกัน” ทีค่นส่วนใหญ่
คดินัน้ กจ็ะเป็นความคิดของคนท่ัว ๆ ไป คนหน่ึง แต่ถ้า ณ วันนี้ 
คน ๆ นั้นเริ่มแยกขยะแล้ว ต่อให้อีกล้านคนไม่แยก คน ๆ นั้น
ก็จะแตกต่างจากคนอื่นท่ีไม่แยกขยะตรงท่ีเขาได้สร้างวินัยให้
ตนเองแล้ว สิง่เหล่านี ้ถ้าเราค่อย ๆ  สร้างวนิยักันไปเร่ือย ๆ  วันหนึง่
มันจะดีขึ้น แต่ถ้าทุกคนคิดว่าท�าไมต้องแยกหรือไม่เล็งเห็น
ถงึความจ�าเป็นในการแยกขยะ กจ็ะน�าไปสูก่ารล่มสลายในทีส่ดุ 
ดร.สจุติรา : ถ้าคนไทยยงัไม่เริม่สร้างวนิยัในการลดหรอืแยกขยะ 
ณ ตอนนี ้ประเทศไทยกค็งไม่สามารถเข้าสูย่คุ Thailand 4.0 ได้ 
เนือ่งจากทกุประเทศทีพ่ฒันาแล้วมกีารแยกขยะกนัอย่างถกูวิธี
และเป็นระบบ ปัจจุบันนีส้ือ่มวลชนเริม่มกีารสือ่สารข้อมลูมากขึน้ 
ถ้าทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงเรื่องนี้ตลอดจนมีการผลัก
ดนัให้ภาครฐัหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ออกกฎหมายเพ่ือจดัการ
และรองรบัปัญหาด้านนี ้กจ็ะเป็นการแก้ปัญหาขยะได้อย่างยัง่ยนื 
ในต่างประเทศมกีารออกกฎหมายบงัคับให้ผูผ้ลติรวมถึงทกุภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะ 
เช่น มีระบบมัดจ�าคืนเงิน มีระบบการจ่ายค่าขยะตามปริมาณ
ที่ทิ้ง มีการเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

PETROMAT : สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุ ดร.สจิุตรา วาสนาด�ารงดี 
และ คณุวรณุ วารญัญานนท์ เป็นอย่างสงู ท่ีสละเวลามาให้ความรู้
เก่ียวกับความส�าคัญและความจ�าเป็นในการแยกและการ
จัดการขยะ รวมถึงแง่คิดในการสร้างวินัยและปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค เพือ่การรกัษาส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืนค่ะ

“การจะให้ทุกคนมีการจัดการขยะที่ดี คือ 
ต้องพยายามสื่อสารให้ทุกคนรับทราบถึงเรื่อง
ผลกระทบของขยะ”

“ณ วันนี้ คน ๆ นั้นเริ่มแยกขยะแล้ว ต่อให้
อีกล้านคนไม่แยก คน ๆ นั้นก็จะแตกต่างจาก
คนอื่นที่ไม่แยกขยะตรงที่เขาได้สร้างวินัยให้
ตนเองแล้ว”



Waste Management

เรื่องโดย... กษมา จันทรทิพย์

   การจ�าแนกประเภท/ชนิดของขยะหรือของเสียก่อนน�าไปก�าจัด เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการขยะ ที่ช่วย
ลดขยะทีต้่องน�าไปก�าจดัจรงิ ๆ  ให้เหลอืน้อยทีส่ดุ ทัง้นีข้ยะหรอืของเสยีบางประเภทยงัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเพือ่เพิม่มลูค่า
ของของเสียได้อีกด้วย 
         PETROMAT Today ฉบับนี้ ขอเสนองานวิจัย 3 เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะหรือของเสีย ได้แก่ “การใช้
เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการของเสียอันตรายชุมชนที่มีส่วนประกอบฐานจากปิโตรเลียม” โดย ดร.อัมพิรา เจริญแสง 
ทีศ่กึษาการวเิคราะห์ประเภทและลกัษณะของของเสยีอนัตรายชมุชนทีมี่ส่วนประกอบฐานจากปิโตรเลยีม ตัง้แต่แหล่งก�าเนดิตลอด
จนแนวทางในการก�าจดัของเสยี รวมถงึงานวจิยั “ฐานข้อมลูระดบัชาตขิองพวีซีรีไีซเคลิในประเทศไทย” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าฐานข้อมูลพลาสติกพีวีซีรีไซเคิล โดยศึกษาเส้นทางการไหลของพลาสติก
พวีซีแีละการเก็บข้อมูลทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพของพลาสตกิทีค่รอบคลมุตัง้แต่ต้นน�า้ (ผลติ) กลางน�า้ (ใช้งาน) จนถงึปลายน�า้ (ทิง้/
รีไซเคิล) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 งานวิจัยนี้ สามารถน�ามาวิเคราะห์และวางแผนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ
ต่อไป นอกจากน้ี ยงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการน�าเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกดิประโยชน์ โดยน�ามาพฒันาเป็นสารตวัเตมิ
ในวัสดุเชิงประกอบจากยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ  เช่น ความแข็งแรง การต้านเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น ดังงานวิจัย 
“Development of Natural Rubber for Agricultural Application” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ประไพนัยนา

“การใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมในการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนที่มีส่วนประกอบฐานจากปิโตรเลียม”

Research on Waste Management

         ปัจจบุนัได้มกีารคดิค้นและน�าผลติภณัฑ์ทีม่ส่ีวนประกอบฐานจากปิโตรเลยีมมาใช้เพือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั
ของมนษุย์เพิม่มากขึน้ เช่น น�า้มนัหล่อลืน่หรอืน�า้มนัเครือ่งยนต์ แผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่ส่ีวนประกอบของพลาสตกิ ยาฆ่าแมลงและวชัพชื 
และตัวท�าละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น เม่ือสิ้นสุดการใช้งานแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นของเสียอันตรายที่ต้องบ�าบัด
และก�าจัดเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยของเสียนี้ล้วนมีแหล่งก�าเนิดมาจากกิจกรรมจากครัวเรือนและสถานประกอบการในชุมชน จึงต้องการ
การจัดการทีเ่หมาะสมเพือ่ลดโอกาสการแพร่กระจายของมลพิษสูส่ิ่งแวดล้อม ดงันัน้ จงึได้มกีารน�าเครือ่งมอืทางสิง่แวดล้อมมาใช้ในการจดัการ
ของเสียเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ผังการไหลของสารและองค์ประกอบ (Material and Substance flow analysis, MFA 
and SFA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมน�ามาใช้ในการจัดท�าผังการไหลและการวิเคราะห์ปริมาณการไหลของวัตถุดิบ ทรัพยากร และของเสีย 
ทั้งในระดับปริมาณ เช่น จ�านวนของเสียที่รวบรวมได้และน�าเข้าสู่กระบวนการก�าจัด และระดับองค์ประกอบ เช่น การปนเปื้อนของสารพิษ
ทีเ่ป็นองค์ประกอบในของเสยีนัน้ ๆ ตัง้แต่การรวบรวม ขนส่ง จดัเกบ็ การบ�าบดัและก�าจดั ซึง่ข้อมลูบญัชรีายการจากการวเิคราะห์ผงัการไหล
ของเสียในแต่ละกระบวนการ (End-of-life cycle inventory, LCI) สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตลอดวงจรชีวิตการจัดการของเสีย (End-of-life cycle impact assessment, 
LCIA) รวมทัง้การวเิคราะห์แนวทางเลอืกของการบ�าบดัหรอืการน�ากลบัมาใช้ใหม่ 
และการจัดการของเสียข้ันสุดท้ายเมื่อผ่านกระบวนการบ�าบัดแล้ว ทั้งน้ี ผลที่ได้
จะท�าให้เกดิการจัดการของเสยีอนัตรายชุมชนทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมอย่างบรูณาการ 
และสามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจดัการของเสยีอันตรายชมุชนทีส่ามารถปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยนืต่อไป 

ดร.อัมพิรา เจริญแสง
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-PPC)



“ฐานข้อมูลระดับชาติของพีวีซีรีไซเคิลในประเทศไทย” 

“Development of Natural Rubber for Agricultural
 Application” 
       ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีท่�าการเพาะปลกูเป็นหลัก 
จึงมคีวามต้องการใช้วสัดุทางการเกษตรในปรมิาณมาก เช่น ถุงปลูกพชื 
กระถาง และพลาสตกิคลมุดิน เป็นต้น ซึง่วสัดุเหล่านีส่้วนมากท�ามาจาก
พลาสตกิสังเคราะห์ หากน�าไปก�าจัดด้วยวธิกีารทีไ่ม่เหมาะสมจะก่อให้เกดิ
ปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมเีศษวสัดเุหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นจ�านวนมากหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว จึงต้องมีการน�า
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณขยะลง 
จากปัญหาดงักล่าว คณะผูว้จิยัจึงได้ศกึษาการพัฒนาวสัดเุชงิประกอบ
จากยางธรรมชาติและสารตัวเติมท่ีสังเคราะห์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ได้แก่ ซลิกิาจากแกลบข้าวซ่ึงมคีวามแขง็สงูและดดูซับ
ความชื้น เซลลูโลสจากใบสับปะรดซ่ึงมีความแข็งแรงของเส้นใยสูง 
และลกินนิจากทะลายปาล์มเปล่าซึง่มีสมบตัต้ิานเชือ้จุลนิทรย์ี เป็นต้น 
โดยวัสดุเชิงประกอบท่ีได้จะมีคุณสมบัติเชิงกลท่ีดีขึ้น และสามารถ
น�าไปพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเป็นวสัดเุชงิประกอบท่ีมสีมบตัคิวามแขง็แรง
สงูขึน้ บางชนดิย่อยสลายได้ดขีึน้ในสภาวะทีม่คีวามร้อนและความชืน้ 
และบางชนดิเพิม่สมบตักิารต้านเชือ้ ซึง่การผลติมต้ีนทนุต�า่เนือ่งจาก
ใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศเป็นหลัก มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรได้อีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ประไพนัยนา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-ChE)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
ดร.ไพลิน มู้จันทร์
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-PPC)

Vulcanization
process

Latex 

Cellulose Lignin Silica Natural rubber

Natural rubber  

       ปัจจบัุนพลาสตกิเข้ามามบีทบาทในชีวติประจ�าวันของเรา และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ผลกระทบทีต่ามมาคือ ปัญหาขยะพลาสตกิ 
ซึง่ทกุคนและทกุภาคส่วนล้วนเลง็เหน็ถงึปัญหาดงักล่าวและมุง่เน้นทีจ่ะช่วยกนัแก้ไขในมติต่ิาง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบาย 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรณรงค์จัดกิจกรรมต่าง ๆ และการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
แต่สิง่ส�าคญัทีถ่กูมองข้ามไป คอื การมข้ีอมลูทีเ่กีย่วข้องกบัขยะพลาสตกิทีค่รบถ้วนและถูกต้องแม่นย�า ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะท�าให้นโยบาย
และความพยายามในการแก้ไขปัญหาสัมฤทธิ์ผล ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2557 จึงได้มีการริเริ่มศึกษาและจัดท�าฐานข้อมูลขยะพลาสติกประเภท
พวีซีขีึน้เป็นครัง้แรกของประเทศไทยโดยความร่วมมอืระหว่างวทิยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และสมาคมอาเซยีน 
ไวนิล เคาน์ซิล (ประเทศไทย) โดยศึกษาเส้นทางการไหลของผลิตภัณฑ์พีวีซีและการจัดการขยะจากผลิตภัณฑ์พีวีซีใช้แล้วอย่างครบวงจร
และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศไทย จนสามารถจัดท�าฐานข้อมูลพลาสติกพีวีซีรีไซเคิลได้ส�าเร็จและมีการปรับข้อมูลทุกปีจนถึงปัจจุบัน 
ท�าให้สามารถวิเคราะห์อัตราการรีไซเคิล (Recycling rate) แยกตามรายผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีได้ จนสามารถวางแนวทางการแก้ปัญหาร่วม
กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ตรงจุด สามารถน�าพีวีซีรีไซเคิลเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์และลดการใช้ทรัพยากรใหม่โดยไม่จ�าเป็น จากความส�าเร็จ
ดังกล่าวได้น�าไปสู่การจัดท�าฐานข้อมูลขยะพลาสติกชนิดอื่น ๆ อาทิ PET, PE, PP และ PS ที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้มาก
ขึ้น ทั้งในด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการจัดการหลังการใช้ ซึ่งจะได้เห็นฐานข้อมูลดังกล่าวในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน 
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เรื่องโดย... นุสรา จริยะสกุลโรจน์

           ใน 1 ปีคนไทยเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตัน (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษปี พ.ศ. 2559) เป็นขยะที่น�าไปฝังกลบ
หรือเผาเพียงแค่ 8 ล้านตันเท่านั้น และมีเหลือตกค้างกว่า 10 ล้านตันทุกปี ลองจินตนาการดูแล้วก็น่าสะพรึงอยู่ไม่น้อยว่าต่อไป
เราจะต้องสรรหาที่ดินมากมายแค่ไหนเพื่อมาทิ้งขยะที่ไม่ต้องการเหล่านี้ ซึ่งในความเป็นจริงเราก็สามารถลดการเกิดขยะได้ด้วย
เทคนิคง่าย ๆ ของแต่ละท่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ

นักแสดง

คุณอรรธิรา ค�าหวาน

Marketing Division Supervisor

คุณอรจิตร พิชัยศรทัต  

นิสิตปริญญาเอก PPC

คุณณรงค์ ศรีสันติธรรม  

ทีม Pet Rescue                                                                                    

คุณลัดดาวัลย์  เต็นประโคน 

Sales Executive                                                                            

พกแก้วน�้าและถุงผ้าติดตัว
มากกว่า 1 ใบหรือใส่ไว้ในรถ
เพื่อกันลืมและซื้อผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ประจ�าแบบขนาดใหญ่
น�ามาแบ่งใส่ขวดใช้งาน รวมถึง
เลือกใช้ของท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น แปรงสีฟัน
ไม้ไผ่ หรือถ้าจ�าเป็นต้องใช้
พลาสติก หลังใช้งานก็ต้อง
แยกขยะให้ชัดเจนเพื่อง่าย
ต่อการน�าไปรีไซเคิลค่ะ

เลือกซื้อของท่ีสามารถใช้ซ�้า
ได้ เช่น ขวดน�้าแบบที่ล้างใช้
ซ�้าได้เอาไปเติมน�้าแทนการ
ซ้ือน�้าขวดพลาสติกหรือใช ้
ถังขยะใบเล็ก ๆ ใส่ขยะแทน
ถุงพลาสติกค่ะ

วิธีง่าย ๆ ก็คือการหันมาใช้ 
reusable material เช่น 
แก้วน�้า stainless ที่สามารถ
ใช้ได ้นาน ไม ่เหมือนขวด
พลาสติกท่ีใช้ซ�้าได้แค่ไม่กี่
ครั้ง

งดรับถุ งพลาสติกส�าหรับ
สินค้าที่ถือกลับเองได้ ถ้าครั้ง
ไหนรูว่้าจะซือ้ของจ�านวนมาก
ก็จะพกถุงหรือกระเป๋าไปเอง 
อีกอย่างในชีวิตประจ�าวันคือ
การดื่มกาแฟ ก็จะมีถ้วยส่วน
ตัวไว้ตลอด ได้ประโยชน์ทั้ง
ลดขยะและลดราคาด้วย

แยกขยะก ่อนทิ้ งทุกค ร้ั ง 
ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถงุพลาสติก 
หลีกเลี่ยงการใช ้ โฟมและ
พลาสติกที่ก�าจัดยากและ
เลือกซื้อของที่บรรจุภัณฑ์
สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

Awards

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า (CU-PPC) 
ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
ระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 
2560 ในพิธีประกาศเกียรติคุณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรลัิกษณ์ 
พุ่มประดับ (CU-CT) และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพิดา 
หิญชีระนันทน์ (CU-CT) ที่ได้รับทุน
วิจัยของมูลนิธิกระจกอาซาฮี 2018 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ศาสตราจารย์ ดร.บนุยรชัต์ กติยิานนัท์ (CU-PPC) 
ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขา
วิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ผูอ้�านวยการและรองผูอ้�านวยการ 
PETROMAT ร่วมแสดงความยนิดกีบั 
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ 
ชัยลภากุล (CU-CHEM) 
ทีไ่ด้รบัรางวลันกัวทิยาศาสตร์ดเีด่น
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 จากมูลนิธิ
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2561

PETROMAT ขอแสดงความยินดีกับ



PETROMAT ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ในวันสถาปนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 80 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย (KU-ChE) ได้รางวัลการ
ประกวดการเรียบเรียงต�าราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 
ผลงานต�าราเรื่อง วัสดุนาโน : การสังเคราะห์และการใช้งานทางวิศวกรรมเคมี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรพิล อนนัตวรสกลุ (KU-ChE) ได้รับรางวลั
การประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รางวัล
ที่ 2) โครงการ การพัฒนาสมการแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ส�าหรับท�านาย
คุณสมบัติของพอลิเอทิลีนชนิด HDPE และการจัดเก็บข้อมูล

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ (KU-ChE) ได้รับรางวัลการ
ประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รางวัลที่ 3) 
โครงการ งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภท Metal 
Oxide และ Porous Silica ส�าหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ สืบสาย (KU-ChE)  ได้รับรางวัล
การน�าเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)  ในการประชุม
นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 TRF-OHEC Annual Congress 
2018 (TOAC 2018)
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เรื่องโดย... กษมา จันทรทิพย์

การบริหารจัดการขยะที่ดี
      การบริหารจัดการขยะที่ดี คือการก�าจัดขยะให้หมดไป

หรือให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ซึ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ปัจจุบัน

มีแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือการเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุอื่น

ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในสภาวะท่ีเหมาะสม 

ยกตัวอย่างเช่น แก้วกระดาษท่ีเคลอืบด้วยพอลบิวิทิลนีซกัซเินต 

(PBS) ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ รวมถึงการลด

การใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง หรือแม้กระทั่ง

การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ก่อนน�าไปท้ิง เพื่อลดขยะ

ทีต้่องน�าไปก�าจดัจริง ๆ ให้เหลือน้อยท่ีสดุ ตลอดจนการเลอืกใช้

วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับประเภทของขยะนั้น ๆ

PETROMAT Today ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอแนวทางในการ

จัดการขยะประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

Waste Management

1.

2.

3.

4.

ขยะอินทรีย ์หรือขยะเป ียก คือ ขยะที่ เน ่าเสียและ
ย ่อยสลายได ้ตามธรรมชาติ  เช ่น เศษอาหาร ผัก 
ผลไม้ เศษใบไม้ โดยน�ามาหมักท�าเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือ
สารปรับปรุงดิน

ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถน�ามาแปรสภาพและ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการผลิตใหม่
อีกครั้ง เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ โดยน�ามา
รีไซเคิล (Recycle) หรือขายได้

ขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย ่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ แต่
ไม่คุม้ค่าต่อการรไีซเคลิ เช่น เสือ้ผ้า ไม้ ยาง หนงั ซองขนม 
เป็นต้น โดยน�ามาใช้ซ�้า (Reuse) หรือดัดแปลงเป็น
สิ่งประดิษฐ์/ของใช้ใหม่/พลังงาน

ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารอันตรายหรือเป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะติดเชื้อ ถ่านไฟฉาย 
กระป ๋องสเปรย ์  หลอดไฟ โดยน�าไปก�า จัดด ้วยวิธี
ที่เหมาะสม

การจัดการขยะ
1. ต้นทาง

2. กลางทาง

3. ปลายทาง

Reduce-ลดการใช้ / เลือกใช้ Bio Plastic แทนพลาสติก

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ก�าจัดขยะด้วยวิธี
ที่เหมาะสม

แก้วกระดาษ
เคลือบด้วย PBS

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย

ไม่เผาท�าลาย 
เพราะท�าให้เกิดมลพิษ

น�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีReuse-ใช้ซ�้า/ดัดแปลง
เป็นของใหม่

Recycle-
น�ากลับมาใช้ใหม่

หมักเป็นสารปรับปรุงดิน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

*ระยะเวลาในการย่อยสลาย 4 เดือน *ระยะเวลาในการย่อยสลาย 6-12 เดือน หมายเหต*ุ ในสภาวะปุ๋ยหมัก

Ecovio = 
Ecoflex(PBS) + PLA

Reuse

ที่มา :  
http://adeq.or.th/
http://www.greenleafthai.org



เรื่องโดย... นุสรา จริยะสกุลโรจน์

การปฏิวัติ
การจัดการของเสีย
ของประเทศสวีเดน

     ในปี 2011 รัฐบาลของประเทศสวีเดนเริ่มรณรงค์ให้ประชาชน

ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ท�าให้การรีไซเคิลของ

เสียจากครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 38 % ในปี 1975 เป็นเกือบ 100% ภายใน

ปี 2014 โดยชาวสวีเดนจะคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนส่งไป Recycle  

Reuse หรือน�าไปหมักเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพ ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปเผา

ได้เป็นพลังงานออกมา ส่วนที่ก�าจัดไม่ได้จะถูกน�าไปฝังกลบในปริมาณที่

น้อยกว่า 1% ของขยะที่เกิดขึน้ 

     นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐ ร้านค้าและบริษัทฯ ในสวีเดนยังสนับสนุน
การเข้าร่วมโครงการลดขยะ เช่น การน�าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งของไปใช้
ลดหย่อนภาษี  หรือร้าน H&M ให้ลูกค้าน�าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วมาแลกรับ
คูปองส่วนลด เป็นต้น

ที่มา : 
https://sweden.se/nature/the-swedish-recycling-revolution/
https://harmony1.com/sweden-recycling-rate/
https://www.buzzworthy.com/sweden-good-recycling-import-trash/
https://goo.gl/FCsAbY

ที่มา : 
https://products.basf.com/documents/pim;view/en/8799005682133.ecovio%C2%AE.pdf

     BASF พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อทางการค้าว่า “Ecovio ” เป็นเม็ดพลาสติกพร้อมใช้งานเกิดจากการคอมพาวด์ระหว่าง ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ

ทางการค้าว่า Ecoflex  และ Polylactic acid (PLA) ซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามมาตรฐานและมีสัดส่วน

วัตถุดิบมาจากธรรมชาติ  Ecovio  ถูกน�าไปใช้ผลิตฟิล์มคลุมดิน ถุงพลาสติกส�าหรับใส่ขยะอินทรีย์ ถุงพลาสติกหูหิ้วที่ใช้เป็นถุงช้อปปิ้งใน

ครั้งแรกและน�าไปใช้เป็นถุงขยะอินทรีย์ ซึ่งถุงขยะเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระบวนการหมักแบบ Industrial Composting Method ที่โรง

หมักขยะและแปรรูปเป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน โดยไม่จ�าเป็นต้องคัดแยกขยะอินทรีย์หรืออาหารออกจากถุงบรรจุภัณฑ์

Ecovio  พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
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เรื่องโดย... พรพิมล ชุ่มแจ่ม

พลังงานขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเศรษฐกิจ และความก้าวหน้า

Stop Plastic Waste

* ที่มา :  
    https://www.statista.com/chart/12211/the-countries-polluting-the-oceans-the-most

        ข่าวสะเทือนใจและน่าสลดใจคงไม่พ้นวาฬ

ตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปจ�านวนมาก สอดคล้อง

กับข ้อมูลขององค ์การสหประชาชาติจัดอันดับให ้

ประเทศไทยมีขยะทางทะเลมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก*  

PETROMAT ขอเชิญชวนทุกคน หันมาลดละเลิกใช้

พลาสติกด้วย 3 วิธีง่าย ๆ กันค่ะ

bio
bio

พกอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น มีถุงผ้าติด
กระเป๋า กล่องอาหาร ช้อน ตะเกียบ  
หลอดสแตนเลส

คิดก่อนซื้อ เช่น เปลี่ยนมาใช้สบู่ก้อนท่ีห่อด้วย
กระดาษ หรือใช้แบบเติม  ทานไอศครีมแบบโคน
แทนแบบถ้วย ดื่มนมจากกล่องกระดาษแทนแบบ
ขวดพลาสติก

ปลูกจิตส�านึก สร้างความตื่นตัวในการลดใช้พลาสติกอยู่เสมอ 
หากมีความจ�าเป็นต้องใช้พลาสติก หันมาใช้ Zero-Waste Cup
 หรือ ถุงไบโอ เป็นทางเลือกกัน

1

2

3



เรื่องโดย... ธีรยา เชาว์ขุนทด

โอเดียน เกี๊ยวหมี่ปูทะเล

     ยังมีความอร่อยอีกหลากหลายเมนู เช่น บะหมี่เกี๊ยวข้อปู 
บะหมี่เกี๊ยวน�้าไก่ หูฉลาม ข้าวผัด ข้าวหน้าไก่ คะน้าฮ่องกง
ลวกน�้ามันหอย ขนมจีบกุ้ง แปะก๊วย ร้อน/เย็น เครื่องดื่มน�้า
สมุนไพร เช่น มะตูม กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ตะไคร้อีกด้วย

สี่แยกล�ำพูนไชย ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 
(วงเวียนโอเดียน ใกล้โรงเรียนกวดวิชำดำวองก์และวัดไตรมิตร) 

ขำยทุกวัน เวลำ 08.30 - 20.00 น.
(หยุดทุกวันอังคำรที่ 2 และ 4 ของเดือน)

08-6888-2341, 08-4703-4042

odeannoodle

บะหมี่ก้ามปู (250 บาท)

บะหมี่หรูหรา (65 บาท) 

กระเพาะปลา (60 บาท) 

เกี๊ยวกุ้งกรอบ (120 บาท) 

หอยจ๊อปู (120 บาท) 

เมนูติดดาวของร้าน ก้ามปูทะเลนึ่งเนื้อแน่นวางบนบะหมี่สไตล์ฮ่องกงเส้นเล็กเหนียวนุ่ม
พร้อมกับเกี๊ยวกุ้งชิ้นโต เคี้ยวได้เนื้อกุ้งเต็มค�า โรยหน้าด้วยเนื้อปู เสิร์ฟคู่กับน�้าจิ้มซีฟู้ด 
(ราคาตามขนาดก้ามปูเริ่มต้นที่ 150 – 550 บาท) 

บะหมีพ่ร้อมเก๊ียวกุง้ช้ินโตทีไ่ด้ความหวานของเนือ้กุ้ง ลวกได้สกุก�าลังด ีแผ่นเกีย๊วบางใส
จนเห็นเนื้อกุ้ง ใส่หมูแดง เพิ่มความหรูหราโรยหน้าด้วยเนื้อปู 

กระเพาะปลาแท้เนื้อนุ่มชิ้นพอดีค�า เพิ่มความหอมด้วยเห็ดหอมและสมุนไพรจีน
อย่างเก๋ากี้ตุ๋นในน�้าแดงที่ปรุงรสได้กลมกล่อม โรยหน้าด้วยเนื้อปู หากชอบรสจัดขึ้น
เติมจิ๊กโฉ่วเพิ่มได ้ 

ใช้กุ้งเป็นตัวห่อด้วยแผ่นเกี๊ยว ทอดกรอบสีเหลืองทองก�าลังดี อร่อยเดี่ยว ๆ 
หรือพร้อมน�้าจิ้มบ๊วยก็ได้ เป็นเมนูเรียกน�้าย่อยที่ไม่ควรพลาด

พระเอกของเมนนูี ้คอื เนือ้ป ูพร้อมส่วนผสมอืน่ ๆ ปรงุรสอย่างด ีห่อด้วยแผ่นฟองเต้าหู้
แล้วมัดด้วยเชือก ตัดเป็นชิ้นพอค�าก่อนทอดให้เหลืองกรอบ เนื้อปูหวานสดบวกกับ
ความกรุบกรอบของแห้วสับ จิ้มกับน�้าจิ้มบ๊วยอร่อยเพลินค�าต่อค�า

        บะหมี่รสชาติดี คุณภาพคับชาม ต้องยกให้ โอเดียน เกี๊ยวหมี่ปูทะเล หนึ่งในร้านเด็ดย่านเยาวราชเปิด
บริการมากว่า 15 ปี โดยเริ่มจากรุ่นคุณพ่อชอบรับประทานอาหารทะเลบวกกับได้เรียนรู้การท�าบะหมี่จาก
เพื่อนสนิทซึ่งเป็นเชฟชาวฮ่องกงที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย กลายเป็นเมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และ
อาหารทะเล จึงเป็นที่มาของสูตรฮ่องกงแต่ปรับสูตรให้ถูกปากคนไทย ร้านเป็นอาคาร 2 คูหาแบ่งเป็นส่วน
ปรุงอาหารและห้องปรับอากาศส�าหรับต้อนรับลูกค้า หน้าร้านมองเห็นตู้แขวนก้ามปูทะเลชิ้นโตสีส้มสด
อย่างเด่นชดั เคลด็ลบัความอร่อยคอืทกุเมนลู้วนคดัสรรวตัถดุบิคณุภาพด ีเช่น ปทูะเลสดเกรดด ีสัง่ตรงจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี บะหมี่สูตรเฉพาะให้โรงงานที่ส่งให้ที่ร้านเพียงเจ้าเดียว จึงไม่แปลกใจเลยที่จะเห็น
ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาชิมจ�านวนมาก
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