
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  6 พ.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ‘เบตง’ หยิบหมอกหยอกธรรมชาติ  (บางกอกทูเดย  6-12 พ.ค. 65  หนา 10) 
- ถนนสีเขียว ‘กาแฟเขาชอง’ ลดโลกรอน-ขยะพลาสติก  (กรุงเทพธุรกิจ  6 พ.ค. 65  หนา 22)   
 
สื่อออนไลน 
- “กาแฟเขาชอง” เปลี่ยน “ขยะพลาสติก” เปนถนนรักษโลก  (กรุงเทพธุรกิจ  6 พ.ค. 65) 
https://www.bangkokbiznews.com/social/1002774  
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กาแฟเขาช่อง แบรนดก์าแฟไทย ทีมีความมุ่งมนัในการสรา้งสรรคป์ระโยชนอ์ย่างยงัยืนเพือสงัคมและสิงแวดลอ้ม ภายใต้

แคมเปญ “ทา้ไม่ทิงกับกาแฟเขาช่อง ซีซนั 2 เก็บแยกแลกดืม” ปลกุกระแสใหค้นแครโ์ลก รณรงคล์ดใชพ้ลาสติกและนาํ

พลาสติกเหลือใช ้มาสรา้งใหม้ีมลูค่า สรา้งความยงัยืน ใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมไรข้ยะพลาสติก อีกทงัเป็นไอเดียใหก้บั

ประชาชนในการนาํพลาสติกกลบัไปใชซ้าํ หรือสง่ ขยะพลาสติก และซองผลิตภณัฑก์าแฟเขาช่อง มาร่วมสรา้งถนนรกัษ์โลก 

มอบใหก้บัอทุยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม ่

ดร. อริยา จิระเลิศพงษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ กาแฟเขาช่องไดจ้ดังานมอบถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภณัฑก์าแฟ

เขาช่องและขยะพลาสติก โดยพืนทีรวมกว่า 9,280   ตารางเมตร นนัสรา้งจากขยะพลาสติกทีรวบรวมจากทวัประเทศ จาํนวน 

11,872 กิโลกรมั ซงึกาแฟเขาช่องเป็นผูส้นบัสนนุงบประมาณในการก่อสรา้งทงัหมดจนแลว้เสร็จ ภายในพืนทีอทุยานแห่งชาติ 
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ออบขาน ต.นาํแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่เพือสง่ต่อพืนทีสีเขียวใหอ้ทุยานเป็นผูดู้แล และเป็นสาธารณประโยชนใ์หป้ระชาชน

และนกัท่องเทียว เขา้มาใชบ้ริการพืนทีนี ไดอ้ย่างสะดวกและเกิดประโยชนอ์ย่างสดุ 

โดยมี  อิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อาํนวยการสาํนักบริหารพืนทีอนุรักษท์ี 16 เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า

และพันธุพ์ืชและศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อาํนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที1(

เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ลงนามรับมอบ-ส่งมอบ โครงการถนนสีเขียวจากการUpcyclingบรรจุภัณฑก์าแฟเขาช่อง 

พร้อมด้วยนิภาพร ไพศาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่,ประพัฒน ์วงคช์มภู ปลัดอาํเภอหัวหน้ากลุ่ม

งานปริหารงานปกครอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

ฉตัรกรินทร ์ตระกูลอินสนั นายกเทศมนตรีตาํบลนาํแพร่พฒันา อ.หางดง จ.เชียงใหม่,ปวนัพสัตร ์การยโ์อฬาร ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ขายและการตลาด บริษัท คอฟฟีเซลส ์จาํกดั,ยทุธศกัดิ กฤดิพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการบริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชนั จาํกัด (บริษัทใน

เครือเวิรค์พอยท)์,ผศ.ดร.เวชสวรรค ์หลา้กาศ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ และคณะผูบ้ริหารจงัหวดัเชียงใหม่และ

เจา้หนา้ทีอทุยาน รว่มงาน  

ดร.อริยา เปิดเผยว่า ในฐานะของผูป้ระกอบการทีตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมทา้ไม่ทิงกับกาแฟ

เขาช่อง ซีซนั2เก็บแยกแลกดืมเพือปลกุกระแสใหค้นแครโ์ลก ปลกุพลงัคนรุน่ใหม่ ใหห้นัมาใสใ่จกบัปัญหาสิงแวดลอ้มรอบ

ตวัเองหรือในชุมชนมากขนึ โดยดึงกลุม่ศิลปินThree Man Down, ลาํไย ไหทองคาํ และ นนท ์ธนนท ์จาํเริญมาแชรไ์อเดียรกัษ์

โลก นาํพลาสติกกลบัมาใชซ้าํใหเ้กิดประโยชนส์รา้งเกา้อีรกัษ์โลก 

สรา้งกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า สรา้งเซิรฟ์สเก็ตทีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในกลุม่วยัรุน่ การสรา้งถนนสีเขียว ครงันีเป็นถนนเสน้

ที 2 มอบใหก้บัอุทยานแห่งชาติ ออบขาน จ.เชียงใหม่ ใชข้ยะพลาสติกกว่า11,872 กิโลกรมั จากทวัประเทศ ถือเป็นความสาํเร็จ

ของการกาํจดัขยะพลาสติกเพือลดปัญหามลพิษในประเทศ และเป็นประโยชนอ์ย่างยงัยืนใหก้บัชุมชนไดจ้ริงๆ 

 กิจกรรม “ทา้ไมท่ิงกับกาแฟเขาช่อง” จะสรา้งความภมูิใจใหก้ับผูท้ีไดเ้ขา้มามีสว่นรว่ม รวมไปถึงประชาชนจากทวัประเทศทีได้

สง่ขยะพลาสติกมาร่วมกิจกรรมนี และจุดประกายใหท้กุคน หน่วยงานทงัภาครฐัและเอกชน ไดเ้ล็งเห็นว่าขยะพลาสติกทีไม่ใช้

แลว้ใน หากจดัการอย่างถกูตอ้ง จะสรา้งประโยชนไ์ดอี้กมากมาย 

 

 


