
Trash	Hero	Bottles	&	Bags	Program	.	Frequently	Asked	Questions	(FAQ)	

	

โครงการขวดนํ,าและถงุผา้	Trash	Hero	
คําถามที7พบบอ่ย...	
	

What	is	the	“big	picture”	goal	of	the	Bottles	&	Bags	Program?	

อะไรเป็นเป้าหมายใหญข่องโครงการขวดนํ 9าและถงุผา้ของ	Trash	Hero	

Answer:	The	mission	of	the	Bottles	&	Bags	program	is	simple	–	get	people	to	change	their	behavior	and	
refuse	single-use	plastic	products,	and	to	reduce	(and	ultimately	eliminate)	the	amount	of	single-use	plastic	
products	that	enter	into	the	environment	by	offering	affordable,	reusable	alternatives.	

คาํตอบ	:	เป้าหมายของโครงการขวดนํ 9าและถงุผา้ของ	Trash	Hero	น ั9นจรงิ	ๆ	แลว้เรยีบงา่ยมาก	
เพยีงแคต่อ้งการใหผู้บ้รโิภคเปลีIยนพฤตกิรรมและปฏเิสธการใชข้วดนํ 9าพลาสตกิและถงุพลาสตกิใชแ้ล้
วท ิ9ง	รวมถงึการนําขวดและถงุทีIใชแ้ลว้กลบัมาใชอ้กีรอบ	
เพืIอเป็นการลดปรมิาณขยะพลาสตกิในส ิIงแวดลอ้ม	
โดยการหนัมาใชส้ ิIงทดแทนทีIสามารถใชไ้ดม้ากกวา่หนึIงคร ั9ง		

	

How	much	does	it	cost	for	a	business	to	buy	a	TH	water	bottle?	

หากผูป้ระกอบการตอ้งการซื9อขวดนํ 9า	Trash	Hero	สามารถซื9อไดใ้นราคาเทา่ไร?	

Answer:	Bottles	can	be	purchased	by	businesses	from	Trash	Hero	for	100	THB	each.	This	is	how	much	the	
bottles	cost	from	the	supplier.	Trash	Hero	makes	zero	(0)	profit	from	the	water	bottle	program.	

คาํตอบ:	ผูป้ระกอบการสามารถซื9อขวดนํ 9าไดใ้นราคาขวดละ	100	บาท	นีIเป็นราคาทีIเราซื9อมาจากผูผ้ลติ	
ทาง	Trash	Hero	มไิดไ้ดก้าํไรใด	ๆ	ท ั9งส ิ9นสาํหรบัโครงการขวดนํ 9านี9	

	

How	much	are	the	bottles	sold	to	customers	for?	

ลกูคา้จะซื9อขวดนํ 9าไดใ้นราคาเทา่ไร?	

Answer:	Bottles	can	be	sold	to	customers	for	200	THB	each.	It	is	important	that	the	bottles	are	offered	at	
an	affordable	price	to	encourage	customers	to	buy	them.	We	also	don’t	want	price	competition	between	
Trash	Hero	bottle	program	participants.	Therefore	bottles	can	only	be	sold	for	200	THB	–	no	more,	no	less.	

คาํตอบ:	ขวดนํ 9า	Trash	Hero	จะถกูขายใหล้กูคา้ในราคาขวดละ	200	บาท	
สิIงสาํคญัคอืเราเล็งเห็นวา่ราคาขวดนํ 9าตอ้งไมแ่พงจนเกนิกาํลงัซื9อของผูบ้รโิภค	
เพืIอสนบัสนนุใหท้กุคนหนัมาใชข้วดนํ 9า	และเพืIอไมใ่หเ้กดิการแขง่ขนัระหวา่งรา้นคา้ตา่ง	ๆ	ทีIมขีวดนํ 9า	
Trash	Hero	ดงัน ั9น	ทกุรา้นจงึตอ้งขายในราคาเดยีวกนั	น ัIนคอื	200	บาท	ไมถ่กูกวา่	ไมแ่พงกวา่กนั	

	

How	many	bottles	can	my	business	order?	

ถา้หากผูป้ระกอบการตอ้งการจะส ัIงขวดนํ 9า	ตอ้งส ัIงข ั9นตํIาก ีIขวด?		



Answer:	As	many	as	you	think	you	can	sell!	Because	Trash	Hero	pays	for	the	cost	of	the	bottles	when	they	
are	ordered	from	the	supplier,	you	must	pay	the	full	amount	for	all	of	the	bottles	you	order	at	the	time	of	
your	order	or	at	the	time	the	bottles	are	delivered	to	you.	One	box	includes	60	bottles.	

คาํตอบ:	เทา่ไรก็ตามทีIสามารถคดิวา่จาํหนา่ยออกได	้เพราะ	Trash	Hero	
เป็นผูช้ําระเงนิกบัทางผูผ้ลติโดยตรง	ผูป้ระกอบการสามารถชําระเงนิเต็มจาํนวนเมืIอส ัIงซื9อ	
หรอืเม ืIอไดส้นิคา้	โดย	1	ลงั	จะบรรจทุ ั9งหมด	60	ขวด	

	

What	else	comes	printed	on	the	bottles	in	addition	to	the	Trash	Hero	logo?	

บนขวดมอีะไรบา้งนอกจากตราสญัลกัษณข์อง	Trash	Hero	

Answer:	Every	bottle	will	have	the	Trash	Hero	logo.	There	will	also	be	the	separate	phrase	“Love	XXX”	–	
which	could	be	“Love	Thailand”	or	“Love	Indonesia,”	for	example.	In	areas	where	there	are	many	
businesses	participating	in	the	bottle	program,	the	location	may	be	more	specific,	such	as	“Love	Koh	Lipe”	
or	“Love	Koh	Lanta.”	

คาํตอบ:	นอกจากตราสญัลกัษณข์อง	Trash	Hero	แลว้	ยงัมคีาํวา่	Love	ตามดว้ยชืIอสถานทีIดว้ย	เชน่	Love	
Thailand,	Love	Indonesia	หรอือาจจะเจาะจงลงไปมากกวา่น ั9น	เชน่	Love	Koh	Lipe	หรอื	Love	Koh	Lanta	
เป็นตน้	

	

If	you	would	like	to	add	your	business’	name	or	logo	to	the	bottles,	in	addition	to	the	Trash	Hero	logo,	you	
must	order	a	minimum	of	1000	bottles	(100,000	THB	+	shipping).	This	is	the	minimum	custom	order	
amount	from	the	supplier.		

คาํตอบ:	ถา้หากตอ้งการใสต่ราสญัลกัณธ์รุกจิของคณุลงบนขวดนํ 9าดว้ย	จะตอ้งส ัIงอยา่งนอ้ย	1,000	
ขวดขึ9นไป	(เป็นเงนิ	100,000	บาท	+	คา่ขนสง่)	ซึIงเป็นจาํนวนสนิคา้ข ั9นตํIาในการส ัIงผลติตอ่1แบบ	

	

You	should	also	feel	free	to	put	stickers	with	your	company	logo	on	the	bottles.	

ท ั9งนี9	ตวัแทนจดัจาํหนา่ยสามารถประทบัตรารปูลอก	(สตกิเกอร)์	ลงบนขวดเองได	้

	

How	do	I	order	the	bottles?	

สามารถส ัIงซื9อขวดนํ 9าไดผ้า่นชอ่งทางใด?	

Answer:	Send	an	email	to	your	local	Trash	Hero	chapter	(find	your	local	chapter	contact	information	at	
https://trashhero.org/chapters/),	or	to	the	main	group	at	info@trashhero.org.		

or	facebook:Trash	Hero	Thailand	

คาํตอบ:	สามาถสง่อเีมลไ์ปทสีาํนกังาน	Trash	Hero	ทีIใกลก้บัคณุ	
(สามารถขอ้มลูเพ ิIมเตมิสาํหรบัสาํนกังานใกลเ้คยีงไดท้ ีI	https://trashhero.org/chapters/)	
หรอืตดิตอ่ทางสาํนกังานกลางไดท้ ีI	info@trashhero.org	

หรอืเฟสบคุ	Trash	Hero	Thailand		

	



Ok,	I	have	ordered	some	bottles	to	sell	to	my	customers.	Now	what?	

เม ืIอไดส้ ัIงขวดนํ 9ามาขายใหก้บัลกูคา้แลว้	จะตอ้งทาํอยา่งไรตอ่?	

Answer:	Now	you	must	set	up	a	free	refill	station.	It	is	a	requirement	of	participating	in	the	Trash	Hero	
bottle	program	that	if	you	sell	the	bottles,	you	must	also	offer	free	refills	of	drinking	water	to	anyone	with	
a	Trash	Hero	water	bottle	–	no	matter	where	the	bottle	was	purchased!	This	is	because	it	would	defeat	the	
purpose	of	the	bottle	program	if	people	had	to	buy	water	in	plastic	bottles	in	order	to	refill	their	reusable	
water	bottles.	

คาํตอบ:	เม ืIอไดร้บัขวดนํ 9ามาพรอ้มขายแลว้	ผูป้ระกอบการจะตอ้งมจีดุเตมินํ 9าด ืIมฟร	ี(refill	station)	
ใหก้บัทกุคนทีIถอืขวดนํ 9า	Trash	Hero	
ซึIงเป็นหนึIงในขอ้ตกลงทีIทางผูป้ระกอบการจะตอ้งปฎบิตัติามเง ืIอนไข	
ไมว่า่ขวดนํ 9าน ั9นจะถกูซื9อมาจากผูแ้ทนรายอืIนก็ตาม	จดุประสงคข์องโครงการจะไมบ่รรลผุล	
หากผูซ้ ื9อตอ้งซื9อนํ 9าในรปูแบบขวดพลาสตกิเพืIอมาเตมิใสข่วดตน	ท ั9งนี9	ก็เพืIอลดปรมิาณขวดพลาสตกิ	
ซึIงเป็นจดุประสงคห์ลกัของโครงการน ัIนเอง	

	

Having	a	free	drinking	water	refill	station	is	a	requirement	of	participating	in	the	Trash	Hero	Reusable	
Water	Bottles	Program.	

การมจีดุเตมินํ 9าด ืIมฟรนี ั9น	เป็นขอ้บงัคบัระหวา่งโครงการและตวัแทนจาํหนา่ย	

	

What’s	a	“refill	station”?		

จดุเตมินํ 9า	(Refill	Station)	

Answer:	A	refill	station	is	an	easily	accessible	area	within	your	business	location	where	customers	can	refill	
their	Trash	Hero	water	bottles	with	clean,	safe	drinking	water	for	free.	Typically,	this	will	be	an	area	at	the	
front	of	the	shop	or	restaurant,	or	in	the	lobby	of	a	resort,	where	a	water	dispenser	machine	is	set	up.	The	
refill	station	must	be	clearly	marked	as	a	“Trash	Hero	Refill	Station”	–	we	have	posters	and	banners	we	can	
provide	to	you	to	mark	the	refill	station	location.	

คาํตอบ:	จดุเตมินํ 9าสาํหรบัลกูคา้ท ีIมขีวด	Trash	Hero	สามารถเตมินํ 9าด ืIมสะอาดและฟร	ี
โดยท ัIวไปแลว้จะต ั9งอยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของรา้นคา้	หรอืในล็อบบี9ของทีIพกัตา่ง	ๆ	เป็นตูก้ดนํ 9าด ืIม	
และจะตดิป้ายอยา่งชดัเจนวา่	“Trash	Hero	Refill	Station”	โดยมโีปสเตอรแ์ละแบนเนอรจ์ดัเตรยีมไวใ้ห	้

While	you	can	offer	water	in	a	way	other	than	a	water	dispenser	machine,	such	as	from	a	pitcher	or	other	
vessel,	a	water	dispenser	machine	will	make	customers	feel	most	comfortable	that	the	drinking	water	you	
offer	is	safe	and	clean	for	drinking.	And	we	want	people	to	feel	comfortable	refilling	the	reusable	water	
bottles	–	otherwise	they	will	still	buy	plastic	water	bottles!	

การใชตู้ก้ดนํ 9าด ืIมจะทาํใหผู้ซ้ ื9อรูส้กึเชืIอม ัIนในสนิคา้	มากกวา่การเตมินํ 9าในรปูแบบอืIน	เชน่	
เตมิจากเหยอืก	เพราะการเตมินํ 9าผา่นตูก้ด	แสดงใหเ้ห็นถงึความสะอาดและมาตรฐานในสนิคา้	
ทาํใหผู้ซ้ ื9อ	อยากกลบัมาเตมินํ 9าอกี 

 

Here’s	an	example	of	a	refill	station	on	Koh	Lipe:	

ตวัอยา่งจดุเตมินํ 9าท ีIเกาะหลเีป๊ะ	



	

	 	

	

	

Won’t	my	business	lose	money	by	giving	away	free	refills?	

การเตมินํ 9าฟรนี ั9น	จะทาํใหธ้รุกจิขาดทนุหรอืไม?่	

Answer:	The	only	way	you	can	lose	money	is	if	you	offer	free	refills,	but	only	sell	very,	very	few	bottles.	

คาํตอบ:	การทีIธรุกจิจะขาดทนุน ั9น	ก็ตอ่เม ืIอจาํนวนยอดขายขวดน ั9นนอ้ยกวา่จาํนวนนํ 9าท ีIถกูเตมิ	

	

For	example:	You	buy	the	bottles	for	100	THB	each	from	Trash	Hero,	and	you	sell	them	to	customers	for	
200	THB	each.	That	means	you	have	100	THB	initial	profit	from	each	bottle.		

ยกตวัอยา่ง	หากผูข้ายซื9อขวดมาจากโครงการ	Trash	Hero	ในราคาหนึIงรอ้ยบาท	
คณุสามารถขายใหก้บัผูซ้ ื9อในราคาสองรอ้ยบาทตอ่ขวด	
ซึIงน ัIนหมายถงึคณุจะไดร้บักาํไรเร ิIมตน้อยูท่ ีIหน ึIงรอ้ยบาทตอ่ขวด	

In	Koh	Lipe	(for	example),	20	liter	“big	bottles”	of	drinking	water	(the	kind	used	in	water	dispensers)	can	be	
purchased	for	40	THB	each.		

เชน่ทีIเกาะหลเีป๊ะ	นํ 9าด ืIมแกลลอนปรมิาณ	20	ลติร	สามารถซื9อไดใ้นราคา	40	บาท	

	

If	you	sell	50	bottles,	you	make	5000	THB	profit.	That	will	buy	125	“big	bottles”	of	drinking	water	(5000	÷	
40	baht	=	125).	

ถา้หากขายขวดนํ 9าจาํนวน	50	ขวด	จะไดก้าํไร	5,000	บาท	ซึIงสามารถซื9อนํ 9าไดจ้าํนวน	125	แกลลอน	(5000	
÷	40	baht	=	125)	

	

Each	Trash	Hero	water	bottle	holds	750ml	of	water.	This	means	each	“big	bottle”	of	water	in	your	refill	
station	will	refill	26	Trash	Hero	bottles	(20,000	÷	750	=	26.66).	

ขวดนํ 9า	Trash	Hero	1	ขวด	มคีวามจ	ุ750	มลิลลิติร	เทา่กบัวา่	นํ 9าด ืIมขวด	1	แกลลอน	
ทีIใชใ้นจดุเตมินํ 9าจะสามารถเตมิได	้26.66	ขวด	



	

So,	if	you	sell	just	50	bottles,	the	only	way	for	you	to	lose	money	is	if	you	give	3,332.5	refills!	(125	big	
bottles	x	26.66	refills	per	big	bottle	=	3,332.5	refills).		

ถา้หากคณุขายได	้50	ขวด	ทางเดยีวทีIจะขาดทนุก็ตอ่เม ืIอคณุใหบ้รกิารเตมิท ั9งหมด	3,332.5	คร ั9ง	(125	
แกลลอน	x	26.66	คร ั9งท ีIเตมิตอ่หนึIงแกลลอน	=	3,332.5	จาํนวนคร ั9งท ีIเตมิ)	

	

The	more	bottles	you	sell,	the	more	money	you	have	to	cover	the	cost	of	refills	–	and	the	more	you	get	to	
keep	as	profits!		

ยิIงขายขวดนํ 9าไดม้าก	ก็จะย ิIงไดก้าํไรมาก	
ทาํใหเ้พยีงพอตอ่คา่ใชจ้า่ยในการเตมินํ 9ารวมไปถงึกาํไรทีIเพ ิIมข ึ9นอกีดว้ย	

	

Over	the	last	year,	even	our	busiest	refill	stations	in	areas	where	thousands	of	bottles	have	been	sold	only	
give	out	at	the	most,	80-100	refills	per	day.	So	don’t	worry,	as	long	as	you	sell	the	bottles,	there’s	no	
chance	you’ll	lose	money.	In	fact,	you’ll	make	a	nice	little	profit!	

ภายในระยะเวลา	1	ปีท ีIผา่นมา	ฐานผูแ้ทนจาํหนา่ยทีIทาํยอดขาดไดม้ากทีIสดุกวา่	1,000	ขวด	
และบรกิารเตมินํ 9าด ืIมกวา่	80-100	รอบตอ่วนั	ดงัน ั9น	ตราบใดทีIคณุมาสามารถขายขวดได	้
คณุจะไมข่าดทนุอยา่งแนน่อน	แตก่ลบัไดก้าํไรเสยีอกี		

	

What	about	my	plastic	water	bottle	sales?	Won’t	I	lose	money	if	people	stop	buying	plastic	water	bottles?	

แลว้ถา้หากคนหนัมาใชข้วดนํ 9าด ืIม	Trash	Hero	หมด	
ทางรา้นจะขาดทนุจากการขายนํ 9าด ืIมขวดพลาสตกิหรอืไม?่	

Answer:	Maybe!	But,	choosing	reusable	bottles	over	single-use	plastic	bottles	is	a	choice	“for	heart”	–	it’s	
about	taking	care	of	our	world,	together.	In	fact,	you	can	choose	to	simply	stop	selling	plastic	water	
bottles.	Many	businesses	in	the	Trash	Hero	water	bottle	program	have	stopped	selling	plastic	water	bottles	
completely,	and	report	no	complaints	from	customers!		

คาํตอบ:	คณุอาจจะเสยีประโยชนต์รงน ั9นไป	แต…่
การเปลีIยนจากขวดพลาสตกิทีIสามารถใชไ้ดค้ร ั9งเดยีวมาเป็นขวดนํ 9า	Trash	Hero	
ทีIสามารถหมนุเวยีนกลบัมาใชไ้ด	้ปญัหาสิIงแวดลอ้มเป็นปญัหาทีIทกุคนควรจะรว่มกนัแกไ้ข	ท ั9งนี9	
ทางเลอืกเป็นของคณุ	แตม่หีลายธรุกจิทีIหนัมาจาํหนา่ยเฉพาะขวดนํ 9า	Trash	Hero	
โดยเลกิขายขวดพลาสตกิอยา่งเด็ดขาด	ปรากฎวา่กลบัไมม่คีาํรอ้งทกุขจ์ากลกูคา้ท ั9งส ิ9น	

	

Can	my	resort/hotel	save	money	by	switching	from	plastic	bottles	in	rooms	to	Trash	Hero	reusable	water	
bottles?	

โรงแรมหรอืรสีอรทข์องฉนัจะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยจากการเปลีIยนจากขวดพลาสตกิ	มาเป็นขวดนํ 9าของ	
Trash	Hero	ไดห้รอืไม?่	

Answer:	Yes!	Resorts	that	have	switched	from	providing	two	plastic	water	bottles	in	each	room	to	instead	
putting	Trash	Hero	bottles	in	the	rooms	are	saving	money	every	day.		



คาํตอบ:	อยา่งแนน่อน	รสีอรทท์ ีIไดด้าํเนนิการเปลีIยนจากขวดพลาสตกิมาเป็นขวดแบบเตมิของ	Trash	
Hero		ชว่ยประหยดัตน้ทนุและไดก้าํไรเพ ิIมข ึ9นทกุวนั	

	

In	Koh	Lipe,	resorts	normally	put	two	0.5	liter	bottles	in	each	room	at	a	cost	to	the	resort	of	8	THB	per	
bottle,	or	16	THB	total	per	room,	per	day.	If	a	resort	has	only	10	rooms,	the	overall	cost	to	the	resort	using	
plastic	bottles	is	4800	THB	per	month.	

รสีอรท์ทีIเกาะหลเีป๊ะ	โดยปรกตแิลว้ใชข้วดนํ 9าขนาด	0.5	ลติรตอ่หอ้งทกุวนั	โดยตน้ทนุอยูท่ ีIขวดละ	8	บาท	
หรอื	16	บาทตอ่หอ้งน ัIนเอง	ถา้มหีากม	ี10	หอ้ง	ทางรสีอรท์จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่า่ยท ั9งหมด	4,800	
บาทตอ่เดอืน	

	

In	contrast,	on	Koh	Lipe,	a	Trash	Hero	water	bottle	costs	just	1.5	THB	to	refill,	or	3	THB	per	day	per	room	
for	2	bottles	–	saving	the	resort	13	THB	per	day,	per	room!	If	you	have	just	10	rooms,	the	overall	monthly	
refill	cost	for	Trash	Hero	water	bottles	is	just	900	THB.	That’s	a	savings	of	3900b	per	month!	

ในทางกลบักนั	ทีIเกาะหลเีป๊ะ	นํ 9าด ืIมแบบเตมิของ	Trash	Hero	มรีาคาอยูท่ ีI	1.5	บาท	หรอื	3	บาท	
ตอ่หอ้งเทา่น ั9น	-	ซึIงสามารถประหยดัไปไดห้อ้งละ	13	บาท	ถา้หากม	ี10	หอ้ง	
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืนทีI	900	บาท	ซึIงประหยดัมากกวา่	3,900	บาทตอ่เดอืน	

	

And	don’t	forget	–	many	customers	will	want	to	buy	the	bottles	and	take	them	home,	which	not	only	saves	
the	resort/hotel	money,	but	actually	makes	a	profit	for	your	business!	

สดุทา้ยแลว้อยา่ลมืวา่	แขกทีIมาพกัสว่นมากตอ้งการซื9อขวดนํ 9ากลบับา้นเป็นทีIระลกึ	
ดงัน ั9นจะทาํใหธ้รุกจิน ั9นไดก้าํไรเพ ิIมข ึ9นไปอกี		

	

Ok,	selling	the	Trash	Hero	water	bottles	won’t	hurt	my	business.	But	how	will	selling	the	bottles	help	my	
business?	

การขายขวดนํ 9า	Trash	Hero	น ั9นจะไมท่าํใหธ้รุกจิของฉนัขาดทนุ	
แตก่ารขายขวดนํ 9าจะสามารถชว่ยธรกุจิของฉนัไดอ้ยา่งไร?		

Answer:	More	and	more,	customers	are	voting	their	personal	values	by	choosing	to	spend	their	money	at	
businesses	that	are	environmentally	responsible.	Selling	the	Trash	Hero	water	bottles	tells	your	customers	
you	care	about	more	than	just	money	–	you	also	care	about	them,	and	the	world	we	all	share!		

คาํตอบ:	ปจัจบุนั	ผูซ้ ื9อยอมจา่ยเพืIอซื9อสนิคา้ท ีIชว่ยเหลอืส ิIงแวดลอ้มเพิIมมากขึ9นทกุวนั	ๆ	การขายขวดนํ 9า	
Trash	Hero	เป็นการบอกลกูคา้วา่	ธรุกจิของคณุไมไ่ดส้นใจแคเ่ร ืIองเงนิ	แตย่งัหว่งใยพวกเขา	
และหว่งใยโลกใบนี9ดว้ย	

	

More	than	that,	it	also	brings	customers	to	your	door!	By	having	a	refill	station,	potential	customers	who	
already	own	the	Trash	Hero	water	bottle	will	seek	out	your	business	to	refill	those	bottles	(20,	50	or	100	
refills	a	day	means	that	many	customers	in	the	door	each	day!).	And	once	they	are	in	the	door,	they	can’t	
help	but	notice	all	the	wonderful	products	and	services	you	have	to	offer.	Selling	the	Trash	Hero	water	
bottle	is	a	great	way	to	get	customers	to	see	your	business	–	something	every	business	owner	wants!	



มากไปกวา่น ั9น	ยงัสามารถเรยีกลกูคา้มาใหถ้งึท ีIไดอ้กีดว้ย	ลกูคา้ท ีIมขีวดนํ 9า	Trash	Hero	อยูแ่ลว้	
จะมองหารา้นคา้ทีIมสีญัลกัษณ	์เพืIอท ีIจะเขา้มาเตมินํ 9า	น ัIนหมายความวา่	20,	50	หรอื	100	
คร ั9งตอ่การเตมินํ 9าในหนึIงวนั	คอืจาํนวนลกูคา้ท ีIจะเขา้มาในรา้น	เม ืIอเขา้มาถงึ	
เขาก็จะเห็นสนิคา้และบรกิารตา่ง	ๆ	ของรา้นดว้ย	การขายขวดนํ 9า	Trash	Hero	
เป็นอกีหนทางในการเรยีกผูบ้รโิภคใหห้นัมาสนใจรา้นของคณุ	
ซึIงเป็นส ิIงท ีIผูป้ระกอบการท ั9งหลายตอ้งการ!	

	

And	then	of	course	there	are	the	positive	reviews	you	get	by	giving	a	little	extra	value	for	your	customers	
and	your	community.	Here	is	just	a	sample	of	the	reviews	received	by	actual	business	that	participate	in	
the	Bottle	Program:	

และแนน่อนทีIสดุ	คณุก็จะไดร้บัการชืIนชม	จากการมอบสิIงมคีา่เล็ก	ๆ	นอ้ย	ๆ	
นี9ใหแ้กล่กูคา้และชุมชนของคณุ	นีIคอืตวัอยา่งจากธรุกจิทีIไดเ้ขา้รว่มโครงการกบัเรา	

	

		

What	about	the	reusable	shopping	bags?	

แลว้ถงุผา้ช็อปปิ9 ง	Trash	Hero	ของเราละ่?	

	

	 	

	
	

	

	

Answer:	The	Trash	Hero	reusable	shopping	bags	can	be	purchased	by	businesses	for	35	baht	each,	and	sold	
to	customers	for	50	baht	each.	Alternatively,	businesses	can	choose	to	give	the	bags	to	customers	free	of	
charge	instead	of	giving	them	single-use	plastic	bags.	Some	resorts	are	even	attaching	them	to	room	keys,	
so	that	their	guests	always	have	a	reusable	bag	with	them	during	their	stay,	and	don’t	need	to	take	plastic	
bags	from	shops	and	restaurants.	Find	out	more	about	the	TH	reusable	shopping	bags	by	emailing	
bag@trashhero.org.	

คาํตอบ:	ถงุผา้ช็อปปิ9 ง	Trash	Hero	ผูป้ระกอบการสามารถส ัIงซื9อไดใ้นราคา	35	บาทตอ่ชิ9น	
และขายใหล้กูคา้ในราคา	50	บาทตอ่ชิ9น	อกีหนึIงทางเลอืกคอืการใหถ้งุแกล่กูคา้ฟรเีพืIอใชง้าน	
ทีIพกับางแหง่ยงัไดแ้ขวนถงุไวก้บักญุแจหอ้ง	เพืIอในระหวา่งทีIเขา้พกัลกูคา้จะไดม้ถีงุผา้ช็อปปิ9 งไวใ้ช	้



ไมต่อ้งใชถ้งุพลาสตกิจากรา้นคา้-รา้นอาหาร	ขอ้มลูเพ ิIมเตมิเก ีIยวกบัถงุชอปปิ9 ง	Trash	Hero	
สอบถามไดท้ ีIอเีมล	์bag@trashhero.org.	

	

	


