
ปีีแรกสำำ�หรบั 
พล�สำติก 
เชงิบวก 
แผน 4 ประการของเราส�าหรบั 
อนาคตกับปรมิาณของเสียทีี่�ลดน้อยลง

# PositivePlasticsPledge



ก�รปีกป้ีองอย่�่งย่ั�งย่นืสำำ�หรบั
ทุุกคว�มต้องก�รในชวีติปีระจ
ำ�วนั

ทีี่� kp เรามีความตระหนักถึงคุณค่าของพลาสติก 
– เอกลักษณ์ของพลาสติกทีี่�มีต่อชุมชนทีี่�เราอาศัย
อยู ่และคุณสมบัติทีี่�ไม่สามารถที่ดแที่นได้ซึ�งคอย
ปกป้องและบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราอยู ่โดยเฉพา
ะอยา่งยิ�งเพื�อหลีกเลี�ยงขยะจากเศษอาหารในปรมิ
าณมาก การรกัษา และการปกป้องความสมบูรณ์
ของผลิตภัณฑ์อื�นๆ จ�านวนนับไม่ถ้วน มีการผสาน
รวมและปลูกฝงัวตัถุประสงค์หลักของเราไวใ้นบริ
ษัที่ – ก�รปีกป้ีองอย่�่งย่ั�งย่นืสำำ�หรบัทุุกคว�มต้
องก�รในชวีติปีระจำ�วนั จึงที่�าให้เรายงัคงอยูไ่ด้ 
และนั�นคือเหตุผลทีี่�เราจะตัง้ใจในสิ�งทีี่�เราที่�า

นอกจากน้ี เรายงัตระหนักถึงความรบัผิดชอบอนัยิ�

งใหญ่ทีี่�จะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นโซลูชั �นแบบครบวงจร เราหวงัวา่จะใชว้สัดุรี
ไซเคิลให้มากทีี่�สุด โดยจะใชเ้ฉพาะวสัดุทีี่�มีความยั�
งยนื ออกแบบมาให้สามารถที่�าการรไีซเคิลได้และ
มีความยั�งยนื รว่มมือกับผู้บรโิภคเพื�อจัดการกับพ
ลาสติกอยา่งรบัผิดชอบ และเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่ว
นได้เสียทีี่�ส�าคัญ เพื�อขับเคลื�อนการเปลี�ยนแปลงโ
ดยรวมตามสเกล เพื�อสรา้งแบบอยา่งซึ�งเป็นทีี่�ต้อ
งการอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน

ดังน้ัน เราจึงภาคภูมิใจอยา่งมากทีี่�สามา
รถด�าเนินการในชว่ง 12 เดือนทีี่�ผ่านมา 
และฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งความมุ่งมั�นของเรา 
– ค�าปฏิญาณการใชพ้ลาสติกเชงิบวก

เรายงัพอมีหนที่างอยูบ่้าง แต่จากการร่
วมมือกับหุ้นส่วนของเราอยา่งใกล้ชดิใน

ชุมชน ภาครฐั และหน่วยงานในท้ี่องถิ�น 
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มต่างๆ 
ด้านสิ�งแวดล้อม ชว่ยให้เราสามารถที่�าบรรจุภัณ
ฑ์พลาสติกแบบครบวงจรได้อยา่งแท้ี่จรงิ เราจะ
ชว่ยลดการรั �วไหลและการท้ิี่งขยะพลาสติกออก
สู่สิ�งแวดล้อม เพื�อให้แน่ใจวา่พลาสติกน้ันมีคุณ
ค่าและบรรจุภัณฑ์น้ันได้รบัการออกแบบอยา่ง
ดี เพื�อให้สามารถน�ากลับมาใชใ้หม่ได้ 

ในปีทีี่�ผ่านมา โลกแห่งพลาสติกมีการเปลี�ยนแปล
งมากอยา่งคาดไม่ถึง และเรายงัคงมุ่งมั�นทีี่�จะชว่ย
ที่�าให้เกิดความยั�งยนืยนืเพื�อสังคมและสิ�งแวดล้อ
มของเรา ซึ�งถือเป็นเรื�องทีี่�เรารูสึ้กตื�นเต้นและได้รั
บความส�าเรจ็ ตลอดจนได้เรยีนรูจ้ากกระบวนกา
รดังกล่าวมากมาย เรามีความภาคภูมิใจทีี่�ได้แชร์
ความส�าเรจ็ในปีแรกรว่มกับคุณ และพรอ้มทีี่�จะเ
ผชญิกับความท้ี่าที่ายและการเปลี�ยนผ่านในปีถัด
ไป เราหวงัวา่คุณจะรว่มเดินที่างและฉลองความ
ส�าเรจ็กับเรา!”  

Scott Tracey

ซอีโีอ 
Klöckner Pentaplast

เราต้้องการช่ว่ยทำำาให้โ้ลกแห้ง่พลาสติ้ก 
มีีความีย่�งยนืยนืเพื�อส่งคมีและสิ�ง 
แวดล้อมีของเรา

พล�สำติก 
เชงิบวก!

นวต่้กรรมีให้ม่ีเกี�ยวก่บพลาสติ้กได้เข้ามีาแก้ปั
ญห้าส่งคมีและสิ�งแวดล้อมีน่บไม่ีถ้วน และช่ว่
ยเปลี�ยนช่วีติ้ท่ำ�วโลกในห้ลายๆ เจนเนอเรช่่ �น ซึ�
งเปิดต่้วในฐานะทีำ�เป็นวส่ดุทีำ�มีีความีมีห้ศ่จรรย ์ 
และยง่คงเป็นเช่น่น้่น!

เนื�องจากสามารถน�ามารไีซเคิลได้อยา่งไม่สิ้นสุด 
จึงชว่ยลดขยะจากเศษอาหาร ปกป้องผลิตภัณฑ์
ทีี่�ใชใ้นชวีติประจ�าวนั และชว่ยรกัษาสิ�งมีชวีติได้จ
�านวนมาก

แต่โซลูชั �นอนัสุดยอดน้ีจะกลายเป็นปัญหาเฉพา
ะกรณีทีี่�เราไม่มีการก�าจัดอยา่งเหมาะสม ดังน้ัน 
ทีี่� kp เราไม่ถือวา่ขยะพลาสติกน้ันเป็นขยะ แต่เร
าจะถือวา่เป็นวตัถุดิบอนัมีคุณค่าทีี่�สามารถน�าไป
ใชง้านได้ซ�้าแล้วซ�้าอกี มีเท่ี่าไหรก็่ไม่เคยพอส�าหรั
บเราจรงิๆ! ดังน้ัน หากเราสามารถรว่มกันสรา้ง
ระบบพื้นฐานทีี่�ถูกต้องเพื�อขับเคลื�อนที่รพัยากรอั
นแสนมหัศจรรยน้ี์ให้กลับสู่ระบบการผลิตได้ เชน่ 
ส�าหรบัเรา ขยะพลาสติกถือเป็นเรื�องของอดีตอย่
างแท้ี่จรงิ  

ในขณะทีี่�มีการที่�างานรว่มกับภาครฐั ตล
อดจนองค์กรในภูมิภาคและทัี่�วโลกเพื�
อสรา้งการเปลี�ยนแปลงเหล่าน้ีให้เกิด
ขึ้น เราก็อยากสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เพื�อ
ขับเคลื�อนการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็
และมีพลัง ซึ�งในปีทีี่�ผ่านมาเราได้เปิดตัว 
คำ�ปีฏิญ�ณก�รใชพ้ล�สำติกเชงิบวก – แผน 4 
ประการของเราเพื�ออนาคตกับปรมิาณของเสียทีี่�ล
ดน้อยลง โดยจะอยูใ่นกรอบสี�ประการส�าคัญเพื�อผ
ลักดันให้เกิดผลจรงิ

จากองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ทีี่�มี 
เรายงัคงสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ อยา่งต่อเนื�องโดย
เน้นให้ความส�าคัญกับที่รพัยากรด้วยการลดความ
หนาลงและน�ามารไีซเคิลให้มากยิ�งขึ้น เรง่รดัให้เกิ
ดการเปลี�ยนแปลงเพื�อใชเ้ฉพาะวสัดุทีี่�สามารถน
�ามารไีซเคิลได้ในวงกวา้งหรอืมาจากแปล่งทีี่�ยั �งยนื 
ใหค้ว�มรู ้ซึ�งอยูใ่นค�าปฏิญาณของเราเอง โดยให้
ค�ามั�นสัญญาวา่จะส่งเสรมิค่านิยมของขยะพลาส
ติกวา่เป็นที่รพัยากรชนิดหนึ�ง ตลอดจนวธิบีรหิาร
จัดการอยา่งรบัผิดชอบ และกระตุ้นให้เกิดความร่
วมมือและเริ�มที่�าระบบเก็บรวบรวมและรไีซเคิลให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และผลักดันให้เกิดเศรษ
ฐกิจหมุนเวยีน   

เราประสบความส�าเรจ็อยา่งมากและรูสึ้กตื�นเต้น
กับผลความคืบหน้าทีี่�ได้รบั ณ ขนะน้ี ตัง้แต่การพั
ฒนาโซลูชั �นใหม่ส�าหรบัลูกค้าของเรา เพื�อชว่ยค
นทัี่�วโลกให้สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ�งของโซลูชั �
นบรหิารจัดการกับขยะพลาสติกอยา่งรบัผิดชอบ
มากยิ�งขึ้น

นี�ไม่ใชค่วามพยายามทีี่�มาจากคนเพียงกลุ่มเดียว 
แต่ถือเป็นความพยายามทัี่�วโลกรว่มกัน และเราก
�าลังจะสรา้งอนาคตทีี่�มีขยะลดลง 

ทัุ�วโลก 
ปี 2018 kp มีการใชพ้ลาสติก 
PET รไีซเคิลทีี่�ผู้บรโิภคใชง้าน
แล้วจ�านวน 
120,000 ตัน 
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นวตักรรมใหม่ๆ

ชนะเลิศจาก 300 คน ตัง้แ
ต่นักวทิี่ยาศาสตรไ์ปจนถึงผู้
สนใจ เพื�อส่ำงแนวคิดใหม่ๆ 
เพื�อลดขยะพลาสติก

เรง่รดั

ได้รบัก�รคัดเลือกจ�ก Tesco ให้
ใชฟิ้ล์มที่างเลือกส�าหรบัผลิตภัณ
ฑ์ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ�งสา
มารถรไีซเคิลได้ตามแผนการรบัคื
นในรา้น'

100% RECYCLED

ใหค้ว�มรู้

วดีิโอทัี่ง้สองรายการของเราเกี�ยวกั
บเศรษฐกิจหมุนเวยีนมีผูร้บัชมมาก
กวา่ 32,000 ครัง้

กระตุ้น

เข้�ถึงผู้มีส่ำวนได้เสีำย่หล�ย่พั
นคนได้โดย่ตรงในภาคอุตสาห
กรรมและห่วงโซอุ่ปที่านทุี่กระ
ดับ นำ�เสำนอและจัดแสำดงโซลู
ชั�นในง�นทีุ�มีชื�อเสีำย่งม�กม�ย่
ทัุ�วโลก

เฉลิมฉลองคำ�ปีฏิญ�ณของเร�

ปีี
แหง่ 
คว�มโดดเด่น

# PositivePlasticsPledge
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คำ�ปีฏิญ�ณก�ร 
ใชพ้ล�สำติกเชงิ 

บวก

เราจะส่งเสรมิคุณค่าของ 
ขยะ

เราจะขบัเคลื�อนการเปลี�
ยนแปลงตามสเกล

กระตุ้น ใหค้ว�มรู้

เราจะใชว้สัดุทีี่�มีความยั�
งยนืให้มากทีี่�สุด

เรง่รดันวตักรรมใหม่ๆ

เราจะ 
ที่�าน้อยแต่ได้มาก

และผู้ชนะเลิศคือ... 

ค�าปฏิญาณของเราได้รบัรางวั
ลประจ�าปีดังต่อไปน้ี:

และเราสามีารถสรา้งอนาคต้อ่
นย่�งยนืสำาห้รบ่พลาสติ้กด้วยกา
รนำาห้ล่ก ‘เศรษฐกิจห้มุีนเวยีน’ 
มีาปรบ่ใช่ก่้บสิ�งทีำ�เราดำาเนินการ คำาปฏิญ
าณการใช่พ้ลาสติ้กเช่งิบวกของเรา คือ 
แผน 4 ประการซึ�งนำาแนวคิดของการน
ำาวส่ดุกล่บมีาใช่ม้ีาสู่การปฏิบติ่้จรงิ ซึ�งค
รอบคลุมีทุำกข่น้ต้อนในกระบวนการของ
ผลิต้ภ่ณฑ์ ต่้ง้แต่้การออกแบบ การผลิต้ 
ไปจนถึง การใช่ ้และ การรไีซเคิล 

คำ�ปีฏิญ�ณก�รใชพ้ล�สำติ
กเชงิบวกของเร�

Waste2ZeroAwards

ตุลาคม 2018

Lubna Edwards คณะกรรมการเพื�อความยั�ง
ยนืทัี่�วโลกได้รบัรางวลั Special Achievement 
ประจ�าปี 2018 ส�าหรบัการอุทิี่ศตนเพื�อสนับส
นนุการแก้ปัญหาเกี�ยวกับพลาสติก

ร�งวลัจ�กสำม�คมบรรจุภัณฑ์สำำ�หรบัอ�ห�ร (FPA) 
มีนาคม 2019

ค�าปฏิญาณการใชพ้ลาสติกเชงิบวกของเราชนะเลิศ 
รางวลั FPA CSR ประจ�าปี 2019
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นวตักรรมใหม่ๆ

เพื�อใช่ท้ำรพ่ยากรให้เ้ป็นประโยช่น์มีากทีำ�สุดแล
ะแน่ใจวา่ได้ปกป้ององค์ประกอบของทำรพ่ยาก
รด่งกล่าว เราจะลดนำ้าห้น่กของบรรจุภ่ณฑ์ลง
และใช่ว้ส่ดุทีำ�มีาจากการรไีซเคิลสูงถึง 100% 
และทำำาน้อยแต่้ได้มีาก 

ต้ลอดระยะเวลาของการทำำาต้ามีคำาปฏิญาณใน
ปีแรกของเรา เราได้ต้รวจดูวงจรช่วีติ้ท่ำง้ห้มีดข
องบรรจุภ่ณฑ์โดยรวมี และได้คิดวธิกีารให้ม่ีๆ 
ขึน้มีาเพื�อลดผลกระทำบต่้อสิ�งแวดล้อมี
ของผลิต้ภ่ณฑ์ของเราท่ำง้ก่อนใช่ ้ขณะใช่ ้
และห้ล่งการใช่ง้านแล้ว 

ก�รพูดคุย่กันถือเปี็นเรื�องทีุ�ดี!
ขณะทีี่�การเน้นสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ของเราถือ
เป็นหัวใจของการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทีี่�มีความคื
บหน้าเพื�อตอบสนองกับตลาดและผู้บรโิภคทัี่�วโ
ลก และเราเชื�อมั�นทีี่�จะที่�าในสิ�งทีี่�เราพูด เราจะ
ขับเคลื�อนนวตักรรมในระดับการผลิตในท้ี่องถิ�น 
ซึ�งเพื�อนรว่มงานของเราจะค้นหาวธิกีารใหม่ๆ 
เพื�อลดขยะในอาคารของตนเอง

ตัวอยา่งเชน่ ในกรุงเบลารุส มีการเก็บรวบรวมแ
ละใส่สีพลาสติกพอลิสไตรนีชนิดรอ้นซึ�งกลายเป็
นฝุน่อยูใ่นไส้กรองอุปกรณ์ของเรา เพื�อตอบสนอ
งการผลิตสินค้าชนิดใหม่และส่งคืนสู่วงจรการผ
ลิต เพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดขยะของเสีย นอกจากน้ี 
แที่นทีี่�จะก�าจัดวสัดุทีี่�ใชเ้พื�อที่ดสอบการดูดซบัขอ
งผลิตภัณฑ์ ตอนนน้ีทีี่มงานได้รดีน�้าทัี่ง้หมดออก
จากถาดเพื�อให้สามารถน�ากลับไปรไีซเคิลในระบ
บได้ใหม่ จึงเป็นการปิดวงจรที่รพัยากรน�้าของเรา
อกีด้วย!

แนวคิดทีุ�ทุ้�ทุ�ย่
ในเดือนตุลาคมปีทีี่�ผ่านมา kp ได้รว่มมือกับ 
SciTech Group และ eduLAB เพื�อสนับสนุ
นกิจกรรมวทิี่ยาศาสตรเ์พื�อการรไีซเคิลพลา
สติก ณ มหาวทิี่ยาลัยเที่คโนโลยวีรอตสวาฟ 
ประเที่ศโปแลนด์ งาน ‘hackathon’ ได้รบัควา
มรว่มมือจากทุี่กคนตัง้แต่นักวทิี่ยาศาสตรแ์ละ
ผู้ให้บรกิารระบบรไีซเคิล ไปจนถึงผู้สนใจทีี่�จะแ
บ่งปันแนวคิดวธิกีารลดปรมิาณการรั �วไหลของ
พลาสติกสู่สิ�งแวดล้อมทัี่�วโลก 

แนวคิดใหม่ของ ‘hackathon’ แบบหนึ�งวนัน้ีถื
อเป็นโอกาสทีี่�ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโพ
ลีเอสเตอร ์(rPET) รไีซเคิลทีี่�ผู้บรโิภคใชง้านแล้
วให้ได้ 100% และมองหาตลาดทีี่�มีศักยภาพ
ส�าหรบัผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี เรารูสึ้กซาบซึ้งกับคว
ามรว่มมือและจะให้ความรว่มมือกับฝา่ยวสัดุโ
พลีเมอรข์ัน้สูงและระบบรไีซเคิลของมหาวทิี่ย
าลัยและวอรซ์อมหาวทิี่ยาลัยวทิี่ยาศาสตรสิ์�งมี
ชวีติอยา่งต่อเนื�อง งานน้ีถือเป็นการรวบรวมแ
นวคิดใหม่ๆ และสัจนิยมอนัแรงกล้าไวใ้นพันธ
สัญญาของเรา!

อนรุกัษ์์ 
ทุรพัย่�กรของเร�

เป้ี�หม�ย่ของเร�
ด�าเนินการผลิตสินค้า 
ด้วย วสัำดุทีุ�ม�จ�กก�ร 
รไีซเคิลใหไ้ด้ถึง 100% 
เชน่ โพลีเอสเตอร ์(rPET) 
รไีซเคิลทีี่�ผู้บรโิภคใชง้าน 
แล้ว ตัง้แต่ขวด ภาชนะ  
หลอด และถาดพลาสติก 
ต่างๆ

คนเขา้รว่มในกิจกรรมวิ
ที่ยาศาสตรเ์พื�อการรไีซ
เคิลพลาสติกทีี่�ประเที่ศ
โปแลนด์

+300
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ชวีติใหม่สำำ�หรบัทุรพัย่�กรท้ัุงหมด
kp ได้รว่มมือกับลูกค้าและห้องปฏิบัติการในท้ี่องถิ�
นจ�านวนมากในอารเ์จนตินา เพื�อพัฒนาสูตรใหม่ๆ 
ส�าหรบัไวนิล ซึ�งใชว้สัดุรไีซเคิลในปรมิาณมากจาก
กระบวนการที่างอุตสาหกรรมภายในของเรา 

โครงการดังกล่าวจะที่�าการบดวสัดุทีี่�เหลือใชจ้าก
กระบวนการผลิตของเราให้เป็นชิน้หรอืเม็ดเล็กๆ 
แล้วรไีซเคิลกลับสู่ระบบผลิตด้วยวสัดุชิน้ใหม่ 

ทีี่มงานจะให้ความส�าคัญกับการผลิตวสัดุทีี่�เห
มาะสมเพื�อน�ากลับไปใชใ้หม่ในวงจรการผลิต 
ผลลัพธที์ี่�ได้น้ันยอดเยี�ยมมาก ด้วยการลดขยะขอ
งเสียและวตัถุดิบจ�านวนมาก แต่ยงัสามารถรกัษา
ความสดใสและมีคุณสมบัติของการอดัขึ้นรูปพลา
สติกแผ่นทีี่�เหมือนกับไวนิลตามปกติ นอกจากน้ียั
งชว่ยลดต้นทุี่นของที่รพัยากรได้อกีด้วย จึงถือวา่เ
ป็นความยั�งยนืทีี่�สมเหตุสมผลในที่างธุรกิจ!

คว�มย่ั�งย่นืต�มต้องก�ร
เนื�องจากมีเจ้าของแบรนด์จ�านวนมากยิ�งขึ้นทีี่�ให้พั
นธสัญญาต่อเป้าหมายทีี่�ใหม่และท้ี่าที่าย kp ได้ใช ้
‘โครงการเจ้าของแบรนด์’ เพื�อให้แน่ใจวา่เราพร้
อมทีี่�จะชว่ยให้เขาสามารถไปถึงจุดหมายได้จรงิ 
หน้าทีี่�ส่วนหนึ�งในภารกิจของเรา คือ การเป็นพันธมิตร
ระดับโลกซึ�งสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะข
องเจ้าของแบรนด์ได้ พรอ้มทัี่ง้ส่งมอบโซลูชั �นการผลิต
บรรุภัณฑ์แบบใหม่ๆ และมีความยั�งยนื เป้าหมายของโ
ครงการดังกล่าวเพื�อพัฒนากลยุที่ธแ์ละแผนทีี่�สามารถ
ใชป้ฏิบัติได้ทัี่�วโลก โดยรว่มมือกับทีี่มงานในภูมิภาคแล
ะท้ี่องถิ�นทีี่�อยูใ่กล้ชดิกับผู้น�าตลาดมากทีี่�สุด ชว่ยให้เรา
สามารถที่�างานรว่มกับทีี่มงานเหล่าน้ันได้โดยตรงทุี่กเรื�
อง ตัง้แต่การที่ดสอบวสัดุไปจนถึงการที่ดสอบเชงิอุตส
าหกรรม ซึ�งชว่ยให้เราเข้าใจถึงความต้องการและอุปส
รรคต่างๆ ของทีี่มงานเหล่าน้ัน และที่�าให้เราสามารถอ
อกแบบโซลูชั �นทีี่�มีความยั�งยนือยา่งแท้ี่จรงิเพื�อชว่ยให้
ทีี่มงานที่�างานได้ตามเป้าหมายของตนเอง 

kp เป็นผู้นำาในการเปลี�ยนแปลง 
ธุรกิจผลิต้เน้ือสดของ  
Cranswick จากการใช่ถ้าด 
ห้ลายๆ ช่่น้ ให้เ้ป็นถาดรไีซเคิล 
ช่่น้เดียวทีำ�ผลิต้จาก PET ทีำ�ผู ้
บรโิภคใช่ง้านแล้วให้ไ้ด้ถึง 95% 
เพื�อให้แ้น่ใจวา่เราทำำาต้ามีข้ 
อต้กลง Second Nature  
and UK Plastics Pact” 

Jim Brisby กรรมการธุรกิจกลุ่มบรษัิที่  
– Cranswick plc

นวตักรรมใหม่ๆ

ปฏิบติัการในอารเ์จนตินาข
องเราจะใชว้สัำดุทีุ�สำ�ม�รถน
ำ�กลับม�ใชไ้ด้จากการใชไ้ว
นิลของเราเอง เพื�อเพิ�มปรมิ
าณวสัำดุรไีซเคิลในผลิตภัณ
ฑ์ของเรา

เราสน่บสนนุเป้าห้มีายกา
รพฒ่นาทีำ�ย่ �งยนืของสห้ปร
ะช่าช่าติ้ (UN SDG) ซึ�งเร
าสามีารถช่ว่ยเห้ลืออยา่งเ
ต็้มีทีำ�เพื�อให้เ้กิดประโยช่น์
อยา่งแท้ำจรงิ
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เรง่รดั

ปีกป้ีอง 
โลกของเร�
ประช่าช่นและชุ่มีมีช่นต่้างๆ ต้้องการมีีส่วนรว่มีในการป
กป้องโลกของเรา แต่้ไม่ีแน่ใจวา่สิ�งใดบา้งทีำ�สามีารถและ
ไม่ีสามีารถรไีซเคิลได้ 

และบางคร่ง้ยง่มีีระบบกำาจ่ดและรไีซเคิลทีำ�ไม่ีเพี
ยงพอ เนื�องจากเราต้้องการให้ป้ระช่าช่นสามีารถ
รไีซเคิลผลิต้ภ่ณฑ์ของเราได้ด้วยวธิงีา่ยๆ ด่งน้่น 
เราจึงลดปรมิีาณของโพลีเมีอร ์ซึ�งเป็นพลาสติ้กช่นิดทีำ�เ
ราใช่ง้านอยูใ่ห้มี้ีน้อยลง 

การใช่ว้ส่ดุทีำ�เรยีบงา่ยและมีีวธิกีารรไีซเคิ
ลผลิต้ภ่ณฑ์แต่้ละช่นิดทีำ�มีีความีช่ด่เจนมี
ากยิ�งขึน้ เราห้วง่วา่จะมีีการเก็บรวบรวมี 
ค่ดแยก และรไีซเคิลทีำ�งา่ยยิ�งขึน้สำาห้รบ่ทุำกคน 
ขณะดำาเนินต้ามีคำาปฏิญาณของเรา เรายง่คงใช่ว้ส่ดุทีำ�ส
ามีารถนำามีารไีซเคิลและมีาจากแห้ล่งทีำ�ย่ �งยนือยูอ่ยา่งต่้
อเนื�อง เพื�อใช่ว้ส่ดุทีำ�ย่ �งยนืให้ม้ีากทีำ�สุด

สำร�้งก�รเปีลี�ย่นแปีลงใหเ้กิดขึ้นจรงิ!
ในชว่งสองถึงสามปีทีี่�ผ่านมา เกิดความเคลื�อนไห
วเกี�ยวกับมลพิษจากพลาสติกมากยิ�งขึ้น ซึ�งผลักดั
นให้เกิดการพัฒนาวสัดุใหม่ๆ ทีี่�มีความยั�งยนื เพื�
อรวมถึงกฎหมายและข้อตกลงโดยสมัครใจทีี่�มีก
ารปรบัปรุงใหม่ ความเคลื�อนไหวเหล่าน้ี ตัง้แต่ก
ลยุที่ธเ์กี�ยวกับพลาสติกในสหภาพยุโรปและรา่งข้
อบังคับส�าหรบัพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว การแที่
รกแซงจากภาครฐัในประเที่ศต่างๆ เชน่ ฝรั�งเศส 
เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ตลอดจนค�าปฏิญ
าณจากแบรนด์และผู้ค้าปลีกต่างๆ ทีี่�จะที่ดแที่นบ
รรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกทีี่�ใชแ้ล้วน้ัน ยงัไม่มีการเก็
บรวบรวมกันในวงกวา้งและดูเหมือนวา่มีปัญหาใ
นการรไีซเคิล

Tesco ได้คัดเลือก kp เพื�อชว่ยให้พันธสัญญาขอ
งบรษัิที่ในการเปลี�ยนที่ดแที่นคลิงฟิล์มแบบไวนิล 
จากผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของบรษัิที่เอง ด้วยการใ
ชว้สัดุอื�นทีี่�มีความยั�งยนืให้ได้ภายในส้ินปี 
2019 จากการที่�างานรว่มกับผู้ให้บรกิารเครื�อง
จักร ตลอดจน Tesco และซพัพลายเออรด้์านอา
หารของบรษัิที่ส�าหรบัสายผลิตไส้กรอกและเห็ด 
เราได้ที่ดลองใชค้ลิงฟิล์มแบบโพลีโอเลฟิน (PO) 
ทีี่�พัฒนาขึ้นโดย kp ที่�าให้ได้พบกับวสัดุทีี่�มีความยั�
งยนืตามทีี่�ต้องการ ซึ�งสามารถรไีซเคิลได้จากถุงพ
ลาสติกเก่าๆ ตามแผนการส่งคืนในรา้นของตนเอง 

100% RECYCLED

เราต้้องการทำำาให้ง้า่ยแ
ละสะดวกยิ�งขึน้เพื�อทำำา
ในสิ�งทีำ�ถูกต้้อง!
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มห�สำมุทุรแหง่คว�มแตกต่�ง!
ในปี 2018 เราได้พัฒนาการด์ฟิล์มให้กับลูกค้า
รายหนึ�งคือ CPI Card Group โดยใชพ้ลาสติก 
ทีี่�อยูต่ามชายฝั� งที่ะเล ซึ�งที่�าจากเรซนิโดยใชพ้ลา
สติกทีี่�สามารถน�ากลับมาใชใ้หม่จากห่วงโซอุ่ปที่า
นของเรา ซึ�งเป็นพันธมิตรรายหนึ�งทีี่�เก็บรวบรวม 
คัดแยก และรไีซเคิลขยะจากที่ะเล 

การน�าพลาสติกทีี่�อยูต่ามชายฝั� งกลั
บมาใชช้ว่ยที่�าให้วสัดุพลาสติกเก่าๆ 
ไหลลงสู่ที่างน�้าและมหาสมุที่รน้อยลง แต่ประโย
ชน์ทีี่�ได้รบัไม่ได้หมดเพียงเท่ี่าน้ัน! นอกจากน้ี โค
รงการดังกล่าวยงัสรา้งความมั�งคั�งให้แก่สังคมอี
กด้วย โดยสรา้งรายได้ให้แก่คนในท้ี่องถิ�นในพื้น
ทีี่�ทีี่�ประสบปัญหาในเชงิเศรษฐกิจและสิ�งแวดล้อ
มทัี่�วโลก

เรง่รดั

ความรว่มมืออยา่งใกล้ชดิระหวา่ง CPI Card 
Group และทีี่มนวตักรรมและทีี่มผลิตของ kp ทีี่�ส
ามารถน�าพลาสติกตามชายฝั� งที่ะเลกลับมาใชใ้นง
านออกแบบ ความส�าเรจ็จากโครงการดังกล่าวได้
น�าไปสู่ความรว่มมือเพิ�มเติมเพื�อน�าพลาสติกตาม
ชายฝั� งกลับมาใชใ้หม่

พล�สำติกทีุ�เกบ็กู้
ทุี่กๆ ปีซพัพลายเออรข์อง kp จะน�า PET 
(rPET) จากขวดพลาสติกหลายพันขวดในระยะ 
50 กิโลเมตรจากที่างน�้ากลับมาใชใ้หม่ ซึ�ง
เก็บโดยคนในชุมชนท้ี่องถิ�นยากจนทัี่�วโลก 
และเปลี�ยนขยะพลาสติกหรอื ‘ขยะ’ ให้เป็นวตัถุ
ดิบทีี่�มีคุณภาพและมีมูลค่าสูง พรอ้มน�าไปใชใ้น
รระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ป้องกันการรั �วซมึขอ
งอาหาร

คนในชุมชนทีี่�เก็บพลาสติกและน�ามาเขา้สู่ระบบรี
ไซเคิลจะได้รบัเงนิทัี่นทีี่ และมีโอกาสทีี่�จะได้เป็นผู้
ประกอบการเพื�อสรา้งความมั�นคงที่างอาชพี โดย
สรา้งสถานทีี่�เก็บรวบรวมเป็นของตนเอง และได้
รบัเงนิลงทุี่นส�าหรบัซื้อระบรรทุี่กเพื�อชว่ยใหส้าม
ารถเก็บรวบรวมงานได้มากยิ�งขึ้น

นับตัง้แต่ปี 2014 kp ได้สั�งซื้อพลาสติก 
rPET ทีี่�ใชแ้ล้วจ�านวนมากกวา่ 30,000 
ตันจากโรงงานต่างๆ ของเราในเมืองซานโตชรีโ์ซ 
ประเที่ศโปรตุเกส เมืองครมัลิน ประเที่ศเวลส์ 
และเมลเบิรน์ ประเที่ศออสเตรเลีย ตอนน้ีสิ�งทีี่�
อาจรั �วไหลลงสู่ที่างน�้าหรอืถูกท้ิี่งเป็นขยะในทีี่�ใ
กล้เคียงได้ถูกเปลี�ยนให้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรบั
อาหารทีี่�สามารถป้องกันการรั �วซมึได้และชว่ย
ลดขยะจากเศษอาหาร เราคาดวา่จะสามารถผ
ลิตได้มากขึ้นในเดือนและปีต่อๆ ไปเพื�อให้แน่ใ
จวา่ระบบสรรหาของเราจะสามารถเก็บกู้พลาส
ติกออกจากสิ�งแวดล้อมในที่ะเลและบนบกได้ม
ากยิ�งขึ้น และสรา้งรายได้ทีี่�มั �นคงแก่คนในพื้น
ทีี่�ยากจนทัี่�วโลก เพื�อประโยชน์ทีี่�ยั �งยนืต่อสังคม 
สิ�งแวดล้อม และเศรษฐกิจ! 

เกบ็กว�ดใหส้ำะอ�ด? 

ขยะพลาสติกมีอยูห่ลายรูปแบบ และเราต้อง
การบรหิารจัดการขยะทัี่ง้หมดอยา่งเหมาะสม 
จึงมีพนักงานเฉพาะกิจของเราจ�านวน 112 คนไ
ด้ปฏิญาณตนทีี่�จะชว่ยลดขยะและชิน้ส่วนพลาส
ติกลง ค�าปฏิญาณถือเป็นส่วนหนึ�งของโครงการ 
Operation Clean Sweep® ซึ�งเป็นโครงการระดับ
โลกน�าโดยสภาพลาสติกแห่งสหราชอาณาจักร เกี�
ยวกับการจัดเก็บชิน้ส่วนพลาสติกจากกระบวนกา
รผลิตและอุปกรณ์ต่างๆ ออกจาก 
สิ�งแวดล้อม

สถานทีี่�สามแห่งในสหราชอาณาจักร (ครมัลิน 
เฟที่เธอรส์โตน และเซนต์ เฮเลน) ให้ความรว่มมือ
โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง เพื�อ
ดูวา่เราจะสามารถป้องกันมิให้ขยะหรอืเศษชิน้ส่ว
นรั �วไหลได้อยา่งไร สิ�งหนึ�งทีี่�เราที่�าเพื�อการเปลี�ยน
แปลงอยา่งรวดเรว็ คือ การตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไ
ด้มีการป้องกันท่ี่อระบายน�้าเพื�อมิให้มีการหกกระเ
ด็นในขณะจัดส่ง 

นอกจากน้ีเรายงัรูสึ้กยนิดีทีี่�โครงการดังกล่าวส่ง
ผลให้มีความรว่มมือกับซพัพลายเออรที์ี่�เลือกโซลู
ชั �นอื�นๆ ส�าหรบัการที่�าบรรจุภัณฑ์มากยิ�งขึ้น เพื�อ
ลดพลาสติกทีี่�เราใชใ้นการจัดส่ง โครงการดังกล่
าวยงัคงด�าเนินอยูแ่ละเราต้องการขยายโครงการ
น้ีไปสู่ไซต์งานอื�นๆ ของเรา และแชรโ์ซลูชั �นทีี่�ได้รั
บความส�าเรจ็รว่มกับซพัพลายเออรใ์ห้มากยิ�งขึ้น
ในอนาคต
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ใหค้ว�มรู้

เผย่แพรคุ่ณค่�ของ 
พล�สำติก
พลาสติ้กมีีล่กษณะทีำ�เฉพาะและห้ลากห้ลายซึ�งวส่ดุช่นิ
ดอื�นไม่ีมีี โดยจะมีีสุขอนาม่ีย ปลอดภ่ย ยดืห้ยุน่ ทำนทำาน 
แขง็แรง เบา และมีีคุณสมีบติ่้ป้องก่นการซึมีผ่านได้ดีเ
พื�อรก่ษาและปกป้องผลิต้ภ่ณฑ์ทีำ�เน่าเสียงา่ย ช่ว่ยให้ส้า
มีารถลดขยะจากอาห้ารและผลิต้ภ่ณฑ์ได้ 

เราต้้องการช่ว่ยให้ป้ระช่าช่นเขา้ใจและซาบซ้ึงในป
ระโยช่น์เห้ล่าน้ี จึงอธบิายถึงคุณค่าของพลาสติ้ก 
ท่ำง้ในขณะใช่ง้านและห้ล่งการใช่ง้าน จากการให้ข้อ้มูี
ลทีำ�ช่ด่เจนมีากข้ึนแก่ประช่าช่นด้วยการติ้ดฉลากบน
บรรจุภ่ณฑ์ และให้ค้วามีรว่มีมืีอก่บชุ่มีช่นและแคมีเ
ปญต่้างๆ มีากยิ�งข้ึน เราสามีารถสื�อสารถึงวต่้ถุประ
สงค์และประโยช่น์ต่้างๆ ของบรรจุภ่ณฑ์และวธิกีาร
นำาไปรไีซเคิล นอกจากน้ียง่ช่ว่ยให้เ้ราสามีารถอธบิา
ยถึงเห้ตุ้ผลทีำ�เป็นโซลูช่่ �นทีำ�ดีขึน้มีากเพื�อป้องก่นมิีให้้
ขยะพลาสติ้กอยูใ่นทีำ�ฝังกลบในฐานะขยะบนท้ำองถน
นห้รอืในทำะเลของเรา 

เราจะส่งเสรมิีคุณค่าขอ
งขยะพลาสติ้กและการ
รไีซเคิล

สำ�ม�รถรไีซเคิลได้อย่�่งง�่ย่ด�ย่!
ในเดือนตุลาคม 2018 Hubbub ซึ�งเป็นมูลนธ ิ
ด้านสิ�งแวดล้อมได้เป็นผู้รเิริ�มที่ดลองโครงก
าร #LeedsByExample เป็นเวลาหกเดือนในใ
จกลางเมืองลีดส์ เพื�อรว่มมือและใหค้วามรูแ้
ก่คนในท้ี่องถิ�นเกี�ยวกับคุณค่าของพลาสติก 
และเพื�อให้เกิดการรไีซเคิล ขณะเคลื�อนทีี่�เพิ�มมากขึ้น 

โครงการดังกล่าวเป็นความรว่มมือกันระหว่
าง 25 ประเที่ศและพนัธมิตรในท้ี่องถิ�นจ�านวน 
29 ราย รวมถึงโคคาโคล่า เป็บซี� เชลล์ 
และ M&S ซึ�งในฐานะทีี่�เป็นส่วนหนึ�งขอ
งโครงการ ได้มีการแนะน�าประเด็นใหม่ๆ 
เกี�ยวกับการรไีซเคิลจ�านวน 
124 ประเด็นในใจกลางเมือง  
เนื�องจากมีเฉพาะผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าห
รบัอาหารเท่ี่าน้ันทีี่�ลงที่ะเบียนเข้ารว่มโครงการน้ี 
ดังน้ัน kp จึงได้ขยายขอบเขตการพิจารณาสิ�งทีี่�สา
มารถด�าเนินการได้ส�าหรบัการรไีซเคิลในใจกลางเมื
อง เราน�าพลาสติก PET ทีี่�สามารถน�ากลับมาใชใ้ห
ม่ได้จ�านวนมากกวา่ 1,700 ตัน ซึ�งเคยมีการน�าไปรี
ไซเคิลมาแล้วกลับมาที่�าบรรจุภัณฑ์พลาสติก rPET 
ส�าหรบัอาหารได้ถึง 100% ซึ�งผลิตข้ึนจากโรงงานของ 
Featherstone ในเมืองลีดส์ ที่�าใหโ้ครงการน�ารอ่งน้ีเป็
นกิจการทีี่�เกิดขึ้นได้จรงิในท้ี่องถิ�น!

แคมเปญดังกล่าวได้รบัความส�าเรจ็เกินคาด เนื�องจา
กสามารถรไีซเคิลในใจกลางเมืองได้มากข้ึนเป็นสองเ
ท่ี่าจาก 17% เป็น 32% เนื�องจากผลลัพธอ์นัน่าประ
ทัี่บใจเหล่าน้ี ดังน้ันโครงการดังกล่าวจะยงัด�าเนินต่อไ
ปและขยายไปสู่เมืองอื�นๆ ในสหราชอาณาจักร

ระบบรไีซเคิลในใจกล
างเมืองลีดส์มีการเติ

บโตจาก

17% เปี็น 
32%

55,000   

พลาสติก rPET ทีี่�สามารถน�ากลั
บมาใชใ้หม่จ�านวนหลายตันจาก 
Clean Tech ซึ�งเป็นผู้ให้บรกิารระ
บบรไีซเคิลทีี่� kp ใชอ้ยู่

ขวด PET 
ทีี่�เก็บรวบรวมได้

1,710

124   ประเด็นใหม่ๆ เกี�ยวกับการรไีซเคิล

วดีิโอท่ำง้สองรายการของเราเกี�ยว
ก่บเศรษฐกิจห้มุีนเวยีนมีีผูเ้ข้าช่มี
มีากกวา่ 32,000 คน
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วนัหนึ�งบนช�ย่ห�ด! 
ในเดือนสิงหาคม 2019 พนักงาน kp จ�านวน 
30 คนจากโรงงานในเมืองเกบเซ ประเที่ศตุรกี 
ได้รว่มกันที่�าความสะอาดชายหาด งานหนึ�งวนัใน
ครัง้น้ีมีจุดประสงค์เพื�อเพิ�มการตระหนักรูส้าธาร
ณะเกี�ยวกับอุปสรรคจากมลพิษที่างที่ะเล และเพื�อ

กระตุ้นผู้ทีี่�ไปเทีี่�ยวที่ะเลให้คิดถึงวธิกีารก�าจัดขยะ
ของตนเองอยา่งระมัดระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขย
ะพลาสติกทีี่�สามารถน�ากลับมาใชใ้หม่ และเพื�อ 
อนรุกัษ์สิ�งมีชวีติให้มากยิ�งขึ้นในขณะทีี่�ผลิตภัณฑ์
ที่�าให้ชวีติเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากมาย 

ใหค้ว�มรู้

44          

13    รางวลัจาก 
        ผลงานอนัยอดเยี�ยม

บทุเรยี่นเกี�ย่วกับคว�มย่ั�งย่นื
ในฐานะทีี่�เป็นส่วนหนึ�งในภารกิจการให้ความรูแ้
ละรว่มมือกับประชาชนใหม้ากทีี่�สุดเกี�ยวกับประโ
ยชน์ต่างๆ ของพลาสติกและเหตุผลทีี่�เราน�ามาใช ้
เราได้ให้การสนับสนนุรางวลั Starpack Student and 
Schools Awards มาตัง้แต่ปี 2017 รางวลัดังกล่าวถือเ
ป็นโครงการทีี่�ยอดเยี�ยมมากทีี่�จะที่�าใหเ้ด็กๆ และนักเรยี
นค้นหาวธิกีารอยา่งสรา้งสรรค์ในการสรา้งบรรจุภัณฑ์จ
ากพลาสติก
บที่สรุปในปีน้ีส�าหรบันักเรยีนทีี่�ใหค้วามส�าคัญกับการบร
รจุภัณฑ์เพื�อชว่ยลดขยะจากเศษอาหาร และบที่สรุปครั ้
งทีี่�สองส�าหรบันักเรยีนทีี่�ใหค้วามส�าคัญเรื�องบรรจุภัณฑ์
ส�าหรบัห่ออาหาร เพื�อส่งเสรมิการรบัประที่านเพื�อสุขภา
พส�าหรบัเด็กๆ
ได้มีการขอใหนั้กเรยีนสรา้งแนวคิดส�าหรบับรรจุภัณฑ์จา
กแรงบันดาลใจ เพื�อชว่ยใหเ้ด็กๆ สามารถเลือกหอ่อาหา
รทีี่�ดีต่อสุขภาพมากยิ�งขึ้น โดยใชพ้ลาสติกข้ึนรูป (แผ่นพ
ลาสติกทีี่�ผ่านการให้ความรอ้นเพื�อที่�าให้เกิดรูปที่รงเฉพ
าะ) หรอืฟิล์มพลาสติก
นอกจากน้ี ยงัมีการขอใหนั้กเรยีนที่�าการออกแบบภาพก
ราฟิกส�าหรบับรรจุภัณฑ์ และเพื�อใหแ้น่ใจวา่บรรจุภัณฑ์
ของตนเองน้ันสามารถน�าไปรไีซเคิลได้ เรารูสึ้กภาคภูมิใจ
ทีี่�ได้สนับสนนุโครงการดีๆ แบบน้ีเพื�อชว่ยพฒันานักเที่คโ
นโลยด้ีานบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัอนาคตของเรา!

ก�รใหค้ว�มรู ้– ขย่ะรไีซเคิล! 
นักเรยีนจากโรงเรยีนมัธยม IPET 413 
เมืองซนิซาเคที่ ซึ�งอยูห่า่งจากโรงงานในอารเ์จนติ
นา 25 กม.ได้ที่�างานในโครงการเฉพาะด้านสิ�งแวด
ล้อมเพื�อฝกึทัี่กษะด้านเครื�องกล ในชว่งปี 2019 พว
กเขาที่�างานรว่มกับเที่ศบาลเกี�ยวกับโครงการรไีซเ
คิล เป้าหมายของเที่ศบาล คือ เพื�อชว่ยกระตุ้นและเ
พิ�มวฒันธรรมการรไีซเคิล ตลอดจนเพิ�มองค์ความรู้
ใหแ้ก่นักเรยีนผา่นที่างโครงการทีี่�เกี�ยวขอ้ง kp ได้ใ
หก้ารสนับสนนุโครงการดังกล่าวโดยจัดหาเครื�องจั
กรกลเพื�อบดพลาสติกใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ และชว่ยจัดห

าผูเ้ชี�ยวชาญด้านเที่คนิคใหแ้ก่นักเรยีนเหล่าน้ัน ใน
ฐานะทีี่�เป็นส่วนหนึ�งของโครงการ นักเรยีนจะต้องใ
ชเ้ครื�องจักรเพื�อบดพลาสติก PET ทีี่�ผูบ้รโิภคใชแ้ล้ว 
และเราจะชว่ยนักเรยีนที่�าการรไีซเคิลขยะอุตสาหก
รรมจาก kp เพื�อใหแ้น่ใจวา่เราได้คัดแยกทุี่กชิน้ส่ว
นอนัมีคุณค่าจากโครงการดังกล่าว – อยา่งแท้ี่จรงิ!

Starpack Awards  
จ�านวนทัี่ง้หมด
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กระตุ้น

จากงานฟอรั�มหวัขอ้ นวตักรรมใหม่ๆ 
เกี�ยวกับความปลอดภัยของอาหาร 
ความสามารถในการสืบกลับ 
และเที่คโนโลยกีารประมวลผล ในกรุงเมลเบิรน์ 
Lubna ได้น�าเสนองานชื�อ ‘วธิสีรา้งอนาคตทีี่�ยั �งยนื
โดยใชป้ระโยชน์อนัมีคุณค่าจากพลาสติกอยา่งรบั
ผดิชอบ’ และตัง้โต๊ะใหค้�าปรกึษาเกี�ยวกับวธิกีารแ
ก้ไขปัญหาขยะในที่ะเลโดยรวม และโซลูชั �นต่างๆ 
ในภูมิภาคออสตราเลเซยี
ทีี่มงานของเราใน kp i.center ในกรุงบารเ์ซโลนา 
ประเที่ศสเปน ซึ�งได้จัดเวริค์ชอ้ปด้านความยั�งยนืในเ
ดือนพฤศจิกายน มีลูกค้า ผูค้้าปลีก และพนัธมิตรด้า
นเครื�องกลของเราเขา้รว่มจ�านวน 70 ราย เพื�อพูดคุย
ถึงการขับเคลื�อนความยั�งยนื น�าเสนอค�าปฏิญาณกา
รใชพ้ลาสติกเชงิบวก ตลอดจนแลกเปลี�ยนกรณีวจัิย
ทีี่�ประสบความส�าเรจ็ และโซลูชั �นส�าหรบัวสัดุทีี่�มีควา
มยั�งยนื ทัี่ง้หมดน้ีถือเป็นพนัธกิจโดยรวมของเราเพื�อ
ผลักดันบรรจุภัณฑ์สู่ระดับหมุนเวยีนต่อไป
ส�าหรบัในสหราชอาณาจักร ณ 
งานประชุมระบบอาหารทัี่�วโลกของ Financial 
Times ด้วยธมี ‘นวตักรรม ความยั�งยนื 
และความรว่มมือจาก Fork สู่ฟารม์’ ซึ�ง Lubna 
ได้เป็นตัวแที่น kp พูดในหวัข้อ ‘อาหารสมอง: การถน
อมอาหารและการรกัษาสิ�งมีชวีติ’ ซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตร
งกับหว่งโซอุ่ปที่านอาหารในสหราชอาณาจักรและสห
ภาพเกษตรกรแหง่ชาติ 

เราต้้องการสรา้งการเปลี�ยนแปลงคร่ง้ให้ญ!่ ทำำางา
นรว่มีก่บทุำกคนและกระตุ้้นให้มี้ีการนำาวส่ดุรไีซเคิล
มีาใช่ม้ีากยิ�งข้ึน พรอ้มีก่บช่ก่ช่วนให้มี้ีการปรบ่ปรุงโ
ครงสรา้งพื้นฐานสำาห้รบ่การรไีซเคิลของเราให้ดี้ขึน้ 

จากขอ้เท็ำจจรงิทำางด้านวทิำยาศาสต้รพ์บวา่ 
ห้ากเราทุำกคนปฏิบติ่้ เราจะสามีารถขบ่เคลื�อนการเ
ปลี�ยนแปลงและสรา้งอนาคต้สำาห้รบ่พลาสติ้กและโ
ลกของเราให้ห้้มุีนเวยีนและดียิ�งขึน้

กระตุ้น ผลักดัน – ลุย่!
ในชว่งปีน้ี เราได้จัดงานและการประชุมทัี่�วโลกหลา
ยครัง้ เพื�อเผยแพรค่�าปฏิญาณการใชพ้ลาสติกเชงิ
บวกและจัดแสดงโซลูชั �นใหม่ๆ ของเราเพื�อส่งเสรมิ
การใชพ้ลาสติกทัี่�วโลกอยา่งรบัผดิชอบ 

รวมถึง MeetingPack ครัง้ทีี่�สี�ในเมืองวาเลน
เซยีประเที่ศสเปน ซึ�งจัดโดย AIMPLAS และ 
AINIA ถือเป็นจุดนัดพบมืออาชพีมากกวา่ 350 
รายจากองค์กรระดับโลกในอุตสาหกรรมอา
หาร ธมีงานส�าหรบัปีน้ี คือ ‘แนวโน้มด้านคว
ามยั�งยนืของบรรจุภัณฑ์ป้องกันการซมึผา่น: 
ตามวตัถุประสงค์ประจ�าปี 2030’ 

ในเมืองมอนที่รอีอล ประเที่ศแคนาดา เราได้ส่งเส
รมิผลิตภัณฑ์ทีี่�มีความยั�งยนืส�าหรบัตลาดอเมรกิาเ
หนือในงาน Advanced Design & Manufacturing 
(ADM) Expo และ PACKEX 

นอกจากน้ี เรายงัได้จัดแสดงค�าปฏิญานของเรา
ในงาน EuroPack Summit ณ เมืองมองเที่รอซ ์
ประเที่ศสวสิเซอรแ์ลนด์ โดยมี Lubna 
Edwards คณะกรรมเพื�อความยั�งยื�นทัี่�วโลก 
เป็นผู้น�าเสนอในหัวขอ้ ‘วธิสีรา้งอนาคตทีี่�ยั �งยนืโดย
ใชป้ระโยชน์อนัมีค่าจากพลาสติกอยา่งรบัผดิชอบ’ 

ในงาน ICMA Expo ซึ�งจัดข้ึนในเมืองออรแ์ลนโด 
รฐัฟลอรดิา ได้รบัความสนใจจากผูผ้ลิตก
ารด์ระดับโลกและมีหลายรายทีี่�เป็นลูกค้า
ของ kp ในวนัแรกของการจัดแสดง Tom 
Mucenski ผู้จัดการสายธารคุณค่าส�าหรบั 
Cards & Graphics Americas ของ kp 
เป็นวทิี่ยากรในงานสัมมนาการศึกษา ‘The 
Greening of Card Manufacturing’ 

ก�รเปีลี�ย่นแปีลง 
โลก

เราจะขบ่เคลื�อนการเป
ลี�ยนแปลงต้ามีสเกลเพื�
อเปลี�ยนแปลงการเก็บ
รวบรวมีและการรไีซเคิ
ลท่ำ�วโลก

“เราได้น�าเสนอค�าปฏิญาณการใชพ้ลา
สติกเชงิบวกของเราให้ประชาชนมากก
วา่ 2,000 คนทีี่�อยูใ่นห่วงโซแ่ห่งคุณค่า
ได้รบัที่ราบเมื�อปีทีี่�ผ่านมา”
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กระตุ้นโซลูชั�นแบบหมุนเวยี่น
kp มุ่งมั�นทีี่�จะชว่ยกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวี
ยนได้อยา่งแท้ี่จรงิทัี่�วโลก ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเร
าถือเป็นกุญแจส�าคัญในการชว่ยหลายๆ ประเที่ศใ
ห้หลีกเลี�ยงการฝงักลบหรอืเผาขยะอนัมีค่า หรอืส่
งไปยงัพื้นทีี่�ทีี่�ไม่มีระบบพื้นฐานในการเก็บรวบรวม 
คัดแยก และรไีซเคิล

เพื�อให้พันธกิจของเราประสบความส�าเรจ็ INFIA 
ซึ�งเป็นบรษัิที่ลูกของเราได้ที่ดลองในโรงงานรไีซเ
คิล TOMRA ในประเที่ศเยอรมนี เพื�อปรบัปรุงโซ
ลูชั �นบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก rPET ส�าหรบัผักแล
ะผลไม้ของบรษัิที่ให้สามารถรไีซเคิลได้อยา่งแท้ี่จ
รงิ การที่ดสอบจะรวมถึงการประเมินผลกระที่บข
องบรรจุภัณฑ์ทุี่ติยภูมิ เชน่ พลาสติกหุ้มกันกระแ
ที่กทีี่�ฐานรองผลไม้กลุ่มเบอรร์ี�และแผ่นซบัในถาด
บรรจุเน้ือสัตว ์

ผลลัพธแ์สดงให้เห็นวา่บรรจุภัณฑ์จากพลาส
ติก PET แบบชิน้เดียว (โมโน) ทีี่�ผลิตโดย kp และ 
INFIA ซึ�งเป็นบรษัิที่ลูกของเราสามารถคัดแยกได้
มีประสิที่ธภิาพสูงสุดด้วย SHARPEYE ซึ�งเป็นอุปก
รณ์แบบอนิฟราเรดของโรงงาน เที่คโนโลยน้ีียงัชว่
ยให้สามารถตรวจจับและเรยีงถาดสีด�าเพื�อน�าไปรี
ไซเคิลได้อกีด้วยซึ�งเหมาะส�าหรบัการรไีซเคิลมาก

สำร�้งเศรษ์ฐกิจหมุนเวยี่น 
เราเป็นส่วนหนึ�งในหลายโครงการเพื�อความร่
วมมือระดับโลกรว่มกับพนัธมิตรจ�านวนมาก 
รวมถึงลูกค้าของ kp ตลอดจนแบรนด์และผูค้้าปลี
กทีี่�มีชื�อเสียง เพื�อใหมั้�นใจได้วา่แหล่งวสัดุอนัมีคุณ
ค่าซึ�งเคยสูญหายไปกับการฝงักลบหรอืการเผาน้ัน 
สามารถน�ากลับมาใชไ้ด้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันการรั �
วซมึอยา่งครบวงจร สรา้งเศรษฐกิจหมุนเวยีนแบบใ
หม่และสายธารคุณค่าแบบใหม่จากวสัดุรไีซเคิล

กลุ่มงานอดัขึ้นรูป PETCore คือโครงการของสหภา
พยุโรปซึ�งน�าโดย kp เพื�อใหแ้น่ใจวา่คุณสามารถคั
ดแยกและรไีซเคิลถาดใส่อาหารทีี่�ที่�าจากพลาสติก 
PET แบบชัน้เดียว (โมโน) เพื�อสรา้งแหล่งวสัดุแบบ
ใหม่ทีี่�อนัมีคุณค่า ซึ�งสามารถใชท้ี่�าถาดใส่อาหารทีี่�ส
ามารถป้องกันการรั �วซมึได้มากข้ึนและที่�าจากพลา
สติก PET รไีซเคิล 100%  

ในฐานะทีี่�เป็นส่วนหนึ�งของ IK ซึ�งเป็นสมาคมอุตสา
หกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเที่ศเยอรมนี เรา
ได้รว่มมือกับพนัธมิตและสรา้งกลุ่มที่�างานทีี่�เชา่อุป
กรณ์คัดแยกเพื�อการรไีซเคิลมาเพื�อที่�าการคัดแยก 
น�าถาดใส่อาหารกลับมาใชใ้หม่ เพื�อที่�าบรรจุภัณฑ์อ
าหารแบบรไีซเคิลใหม้ากยิ�งขึ้น 
ในฐานะทีี่�เป็นส่วนหนึ�งในกลุ่มดังกล่าว kp 

ได้น�าพลาสติก PET ซึ�งน�ากลับมาใชใ้หม่จากโครงก
ารและถาดทีี่�ผลิตขึ้น เพื�อใหแ้น่ใจวา่มีการรไีซเคิล
ทุี่กชิน้ 

CEUS – Circular Economy for Urban Plastic 
Waste คือ โครงการในเมืองปราเวยี ประเที่ศสเปน 
ซึ�งที่�างานในท้ี่องถิ�นรว่มกับโรงงานของเรา เพื�อน�า
พลาสติกจากขยะทัี่�วไปในท้ี่องถิ�นทีี่�อาจปนเป้ือนแล
ะมักมีการท้ิี่งเพื�อฝงักลบกลับมาใชใ้หม่ รวมถึงขยะ
ทุี่กชิน้ทีี่�คนในครวัเรอืนอาจคิดวา่ไม่สามารถรไีซเคิล
ได้ ถือเป็นการสรา้งสายธารใหม่จากขยะอนัมีคุณค่
าและลดขยะทีี่�ต้องน�าไปฝงักลบ 

สำร�้งทุ�งเลือก
บางครัง้ kp ให้ความรว่มมือในโครงการ YPACK 
ซึ�งได้รบัเงนิทุี่นจากสหภาพยุโรปเป็นระยะเวล
าสามปี** พรอ้มทีี่มสหวชิาชพีจากพันธมิตร 
21 รายจาก 10 ประเที่ศในสหภาพยุโรป 
ซึ�งก�าลังพัฒนาโซลูชั �นใหม่ๆ เกี�ยวกับบรรจุภัณฑ์ทีี่�
ยั �งยนืส�าหรบัอาหารสด พันธมิตรจะใชอ้งค์ความรู้
และความเชี�ยวชาญทีี่�หลากหลายจากหลายสาขาโ
ดยศึกษาโดยองค์รวม เพื�อที่ดสอบความซบัซอ้นข
องโพลีเมอร ์เพื�อยดือายุของอาหารและแน่ใจวา่อ
าหารมีความปลอดภัย

กระตุ้น

ยิ�งขึ้น เนื�องจากล�าแสดงจัดเรยีงแบบอนิฟาเรดจ
ะไม่สามารถตรวจจับสีในกระบวนการคัดแยกได้ห
ากมีการใชสี้ด�าคารบ์อนในวสัดุดังกล่าว 

*  มีพันธกิจทีี่�จะส่งเสรมิและคุ้มครองการใชบ้รรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบหลายชัน้ และปรบัปรุงประสิที่ธภิาพการรไีซเคิล เพื�อชว่ย
ให้มีการหมุนเวยีนอยา่งต่อเนื�อง 

kp ได้รบัใบรบัรอง ECOSENSE 

จากมูลนิธไิม่แสวงหาก�าไร PLASTIC SENSE 
ซึ�งตั้ง้อยูใ่นประเที่ศสเปน*

สามารถลดขยะ 
จากเศษอาหารได้ 

12.5%
ถึง 30%

20% ถึง 
50%

21

นักวจัิยจากโครงการ YPACK 
ประเมินวา่สามารถยดือายุได้

ส่ำงเสำรมิโครงก�รในทุ้องถิ�น 
ในเดือนเมษายน 2019 Hannah Blythyn ซึ�งเ
ป็นรฐัมนตรชีว่ยวา่การส�าหรบัรฐับาลแห่งเวล
ส์ ได้เปิดตัวกองทุี่นเศรษฐกิจหมุนเวยีนมูลค่า 
£6.5 ล้าน และถ่ายที่อดสอดที่างทีี่วจีากโรงงา
นของ kp ในครมัลิน ในฐานะทีี่�เป็นคู่สัญญากับ 
UK Plastics Pact ไซต์งานในเซาท์ี่เวลส์ขอ
งเราใชว้สัดุรไีซเคิลในผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 
90% ซึ�งบางส่วนมาจากระบบรไีซเคิลขวด 
Royden ในพอนที่อนเฟรธ (Pontllanffraith) 
งานทีี่�ได้รบัการรบัรองจาก WRAP ได้รบัการบัน
ทึี่กเป็นภาพยนตรแ์ละออกอากาศข่าวผ่าน BBC 
ในท้ี่องถิ�น ชว่ยเพิ�มโอกาสในการยกระดับการตร
ะหนักรูเ้กี�ยวกับพลาสติกและความสามารถในก
ารน�าไปรไีซเคิล การส่งเสรมิในโครงการ WRAP 

ของเราได้ขอจัดการประชุมครัง้ต่อไปในไซต์งานข
อง kp ทีี่�ประเที่ศเวลส์ เพื�อแสดงบที่บาที่ของเรา
ในฐานทีี่�เป็นพันธมิตรรายหนึ�งให้มากยิ�งขึ้น เพื�อ
สามารถใชโ้ซลูชั �นเศรษฐกิจหมุนเวยีนได้อยา่งเป็
นผลส�าเรจ็

**  งานวจัิย Horizon 2020 ของสหภาพยุโรปและโครงการด้านนวั
ตกรรมภายใต้ข้อตกลงเลขทีี่� 773872
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# PositivePlasticsPledge 

นวตักรรมใหม่ๆ

 แนวคิดใหม่ๆ เพื�อแก้ไขอุปีสำรรค 
ของก�รรไีซเคิล

เรง่รดั

  ระบบพื้นฐานส�าหรบัการ 
เกบ็รวบรวม คัดแย่ก และรไีซเคิล 
พลาสติกเพื�อน�ากลับมาใชง้านใหม่

100% RECYCLED

ใหค้ว�มรู้

การให้ความรูเ้กี�ยวกับพลาส
ติกและการรไีซเคิลแก่เดก็ๆ 
และชุมชน

กระตุ้น

แหล่งขยะพลาสติกทีี่�เราสา
มารถนำ�กลับม�ใชใ้นผลิต
ภัณฑ์ใหม่

บทุเรยี่น 
ทีุ�เร�
ได้รบั!
โครงการคำาปฏิญาณการใช่พ้ล
าสติ้กเช่งิบวกของเรากำาล่งจะฉ
ลองครบรอบห้นึ�งปีแรก และเร
าห้วง่วา่จะจ่ดต่้อไปอกีห้ลายปี 
ขณะทีำ�เราทำำาต้ามีคำาปฏิญาณ เราจะ
ได้เรยีนรูอ้ยูต่้ลอดเวลาเกี�ยวก่บวส่ดุ 
ระบบ และโอกาสให้ม่ีๆ และเราอยาก
ให้ทุ้ำกคนทีำ�ใช่พ้ลาสติ้กจะรว่มมือกับเ
ร�!

จากน้่นเราจะสรา้งการเปลี�ยนแปลงเ
พื�อสก่ดพลาสติ้กจากการฝังกลบและ
ท้ำองทำะเล และทำำาให้เ้กิดแรงข่บเคลื�อ
นสำาค่ญสำาห้รบ่เศรษฐกิจห้มุีนเวยีนทีำ�
มีีประสิทำธภิาพและย่�งยนื 

พูดคุย่กับเร�เกี�ย่วกับพล�สำติก…
เรากำาล่งดำาเนินการเพื�อขบ่เคลื�อนให้มี้ีการเปลี�ยนแปลงคร่ง้ยิ�งให้ญ ่แต่้จำาเป็นต้้องได้รบ่ความี
ช่ว่ยเห้ลือจากคุณ! เราพรอ้มีเปิดรบ่แนวคิด คำาแนะนำา และความีรว่มีมืีอต้ลอดเวลา และต้้อง
การรบ่ฟังห้ากคุณสามีารถให้ค้วามีช่ว่ยเห้ลือด่งต่้อไปน้ี:

ห้ากคุณมีีแนวคิด โครงการ ห้รอืพน่ธมิีต้รทีำ�อ
ยากแจ้งให้เ้รารบ่ทำราบ โปรดติ้ดต่้อเรา!

sustainability@kpfilms.com

kp.films

@kpfilmsofficial

@Klockner Pentaplast

kpGroup_
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คำาปฏิญาณการใช่พ้ลาสติ้กเช่งิบวกของเ
รา คือ พน่ธกิจระยะนาน 10 ปี และเป็นพ่
นธส่ญญาเพื�อการเปลี�ยนแปลงทีำ�ต้้องอาศ่
ยความีพยายามีสูงซึ�งเราทำราบดีวา่เราสา
มีารถทำำาได้ ขณะทีำ�เรามีีวธิดีำาเนินการเพื�อใ
ห้ส้ามีารถทำำาภารกิจได้สำาเรจ็ คนท่ำ�วโลกค
อยควบคุมีการใช่พ้ลาสติ้กอยา่งรบ่ผดิช่อบ 
ต้ลอดจนมีีการรไีซเคิล และต้ระห้น่กวา่เป็นทำ
รพ่ยากรอน่มีีค่า เรารูสึ้กภาคภูมิีใจมีากก่บค
วามีสำาเรจ็ ท่ำง้ห้มีดทีำ�เราได้รบ่ในเระยะเวลาเ
พยีงห้นึ�งปี   

เมืี�อมีองถึงอนาคต้ เราห้วง่เป็นอยา่งยิ�งวา่มูีล
นิธทีิำ�เราก่อต่้ง้ขึน้ในปีน้ีจะช่ว่ยให้เ้ราสามีารถ
สรา้งระบบพื้นฐานเพื�อขบ่เคลื�อนเศรษฐกิจท่ำ�
วโลกทีำ�สามีารถเกิดการห้มุีนเวยีนได้ เราต้ระ
ห้น่กดีวา่ยง่คงมีีอุปสรรคความีท้ำาทำายรออยูข้่
างห้น้ามีากมีาย งานทีำ�เราทำำาอยูน้่่นมีีจำา

นวนมีากทีำ�ต้้องอาศ่ยความีรว่มีมืีอและการส
น่บสนนุจากทำางภาครฐ่ ห้น่วยงานในท้ำองถิ�น 
พน่ธมิีต้รในอุต้สาห้กรรมี 
ลูกค้า แบรนด์ ผูค้้าปลีก 
ผูใ้ห้บ้รกิารระบบรไีซเคิล และผูบ้รโิภคของเรา 

เราเช่ื�อวา่เราได้วางรากฐานและสรา้งแพลต้ฟ
อรม์ีสำาห้รบ่สภาพแวดล้อมีแห้ง่การทำำางานรว่
มีก่น และการค้นควา้ซึ�งจะทำำาให้เ้กิดผลล่พธเ์
ห้ลือเช่ื�อในต้อนน้ีและในอกีห้ลายๆ ปีขา้งห้น้า 
เพื�อให้เ้ราสามีารถก้าวไปข้างห้น้าได้อยา่งแข็
งแกรง่ยิ�งขึน้ เราได้เช่ญิผูมี้ีส่วนได้เสียท่ำง้ห้มี
ดให้เ้ขา้มีามีีส่วนรว่มีเพื�อเสนอแนวคิดต่้างๆ 
ของต้นเอง และทำำางานรว่มีก่บเราเพื�อสรา้งก
ารเปลี�ยนแปลงทีำ�ย่ �งยนือยา่งแท้ำจรงิ 

เพื�อก้าวไปขา้งห้น้า เราจะยง่คงปฏิบติ่้ต้ามีพ่
นธกิจในคำาปฏิญาณของเรา และ:

 เราจะทำำาน้อยแต้่ได้มีาก

   ใช่ว้ส่ดุทีำ�มีีความีย่�งยนืให้ม้ีากทีำ�สุด

   ส่งเสรมิีคุณค่าของขยะพลาสติ้กและการ
รไีซเคิล

   ขบ่เคลื�อนการเปลี�ยนแปลงต้ามีสเกล

ย่งัมีอกีม�กม�ย่ 
ใหติ้ดต�ม 
ในเรว็ๆ น้ี

kp ได้ทำำาการค้นควา้เพื�อห้าโซลูช่่ �นทีำ�มีีความีย่�งยนืมี
าเป็นระยะเวลานานห้ลายปี แต่้เราทำราบดีวา่ยง่มีีโ
อกาสทีำ�จะสามีารถดำาเนินการได้อกีมีากมีาย

เพื�ออน�คตกับปีรมิ�ณข
องเสีำย่ทีุ�ลดน้อย่ลง!
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