
 What is the goal of the Bottles & Bags Program?   
 อะไรเป็นเป้าหมายของโครงการขวดน้ำและถุงผ้าของแทรชฮีโร่?  
Answer: The mission of the Bottles & Bags program is simple: empowering people to 
change their behaviour and refuse single-use plastic products, by offering them 
affordable, reusable alternatives. As a result we aim to reduce  - and ultimately eliminate - 
the amount of single-use plastic that enters the environment.  
We work with partners in the local business community to distribute our bottles and bags, 
and to create a network of free water refill points where customers can get water without 
having to purchase a plastic bottle. 
คำตอบ: เป้าหมายของโครงการขวดน้ำและถุงผ้าของแทรชฮีโร่นั้น จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ต้องการ
ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิเสธการใช้ขวดน้ำพลาสติก และถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง รวมไปถึงการ
เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม  
ทางแทรชฮีโร่ จึงร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจท้องถิ่น เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายขวดและถุง ด้วยกับ
เครือข่ายจุดเติมน้ำฟรี ซึ่งลูกค้าสามารถดื่มน้ำได้โดยไม่ต้องซื้อขวดพลาสติก 
  

 What is the Trash Hero bottle made from? ขวดน้ำแทรชฮีโร่ ทำจากอะไร? 
Answer: The Trash Hero bottle is made from high quality, food grade 304 stainless steel. 
It is a single wall construction (not a vacuum flask for keeping drinks hot or cold), and can 
hold 750ml of liquid. Currently it is produced in China, until we can find a local 
manufacturer. Trash Hero has a quality and material composition certificate to show 
partners and their customers. 
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คำตอบ: ขวดน้ำแทรชฮีโร่ ทำจากสแตนเลสสตีลคุณภาพสำหรับบรรจุอาหาร 304 เป็นผนังชั้นเดียว (ไม่ใช่
ขวดสุญญากาศ) และสามารถบรรจุน้ำได้ 750 มิลลิลิตร ปัจจุบันผลิตในประเทศจีน จนกว่าจะสามารถหาผู้ผลิต
ในท้องถิ่นได้ แทรชฮีโร่มีใบรับรองวัตถุดิบและคุณภาพของกระบอกสำหรับแสดงให้พันธมิตรและผู้ซื้อด้วย 

 How much does it cost for an organisation to buy a Trash Hero water bottle?  
 หากผู้ประกอบการต้องการซื้อขวดน้ำแทรชฮีโร่ สามารถซื้อได้ในราคาเท่าไร?  
Answer: Bottles can be purchased by organisations from Trash Hero for 120 THB each. 
This is how much the bottles cost from our supplier. Trash Hero makes zero profit from 
the water bottle program.  
คำตอบ: ผู้ประกอบการสามารถซื้อขวดน้ำได้ในราคาขวดละ 120 บาท นี่เป็นราคาต้นทุนที่เราซื้อมาจากผู้ผลิต 
ทางแทรชฮีโร่ ไม่ได้กำไรใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับโครงการขวดน้ำนี้  

 How much are the bottles sold to customers for?  
 ลูกค้าจะซื้อขวดน้ำได้ในราคาเท่าไร?  
Answer: It is important that the bottles are offered 
at an affordable price to encourage customers to 
buy them. We have fixed the selling price at 220 
THB each (a profit of 100 THB). The price is fixed so 
there is no price competition between Trash Hero 
bottle program participants. Therefore bottles can 
only be sold for 220 THB – no more, no less.  
Note: in the case of educational institutions or non-commercial premises 
only, the price may be set at the discretion of the provider. 

คำตอบ: ขวดน้ำแทรชฮีโร่ จะถูกขายให้ลูกค้าในราคาขวดละ 
220 บาท (มีกำไร 100 บาท) 
สิ่งสาคัญคือเราเล็งเห็นว่าราคาขวดน้ำต้องไม่แพงจนเกินกำลังซื้อ 
ของผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใช้ขวดน้ำ และเพื่อไม่
ให้เกิดการแข่งขันระหว่างร้านค้าต่าง ๆ ที่มีขวดน้ำแทรชฮีโร่ ดัง
นั้นทุกร้านจึงต้องขายในราคาเดียวกันนั้นคือ 220 บาทเท่านั้น  
ข้อยกเว้น: เฉพาะในกรณีเป็นสถานศึกษาหรือสถานที่ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ราคา
อาจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
  

 How many bottles can my organisation order?  
 ถ้าหากผู้ประกอบการต้องการจะสั่งขวดน้ำ ต้องสั่งขั้นต่ำกี่ขวด?  
Answer: As many as you think you can sell! There is no minimum order amount. However, 
you must pay the full amount due at the time of your order, or at the time the bottles are 
delivered to you. One box contains 60 bottles.  
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คำตอบ: ไม่มีจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ แต่ว่าผู้ประกอบการต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อสั่งซื้อ หรือภายในวันที่ได้
สินค้า โดย 1 ลังจะบรรจุทั้งหมด 60 ขวด  

 What else comes printed on the bottles in addition to the Trash Hero logo?  
 บนขวดมีอะไรบ้าง นอกจากตราสัญลักษณ์ของแทรชฮีโร่ ?  
Answer: Every bottle will have the Trash Hero logo laser 
engraved on it. 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 Chiang Mai” or “Love Koh Lanta.”  
  

If you would like to engrave your business name or logo on 
the bottles, in addition to the Trash Hero logo, you must 
order at least 1020 bottles / 17 boxes (122,400 THB). This 
is the minimum amount required to make a custom order 
from the supplier. 
You should also feel free to put stickers with your company 
logo on the bottles. 
  

คำตอบ: นอกจากโลโก้ของแทรชฮีโร่ ที่แกะสลักด้วยเลเซอร์ แล้วยังมีคำว่า “Love ... ” ตามด้วยชื่อประเทศ 
เช่น “Love Thailand” หรือ อาจจะเจาะจงลงไปมากกว่านั้น เช่น “Love Chiang Mai” หรือ “Love Koh 
Lanta” เป็นต้น (หากมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในพื้นที่) 
ถ้าหากต้องการใส่ตราสัญลักษณ์ธุรกิจของคุณลงบนขวดน้ำด้วย จะต้องสั่งอย่างน้อย 1,020 ขวด / 17 ลังขึ้น
ไป (เป็นเงิน 122,400 บาท) ซึ่งเป็นจำนวนสินค้าขั้นต่ำในการสั่งผลิตต่อ 1 แบบ  
ผู้ประกอบการสามารถติดสติกเกอร์โลโก้ของธุรกิจลงบนขวดน้ำได้เองเช่นกัน 

 How do I order the bottles?  
 สามารถสั่งซื้อขวดน้ำ ได้ผ่านช่องทางใด?  
Answer: Send a message to your nearest Trash Hero chapter (find your local chapter 
contact information at https://trashhero.org/our-network/), or to the main group at 
info@trashhero.org or Facebook:Trash Hero Thailand. Note: we are currently unable to sell 
bottles to individual customers; you should purchase these from one of our refill partners. 
คำตอบ: สามาถส่งข้อความไปที่สำนักงานแทรชฮีโร่ ที่ใกล้กับคุณ  
(กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสำนักงานใกล้เคียงที่ https://trashhero.org/our-network/) หรือ 

ติดต่อทางสำนักงานกลางได้ที่ info@trashhero.org หรือ เฟสบุ๊ค Trash Hero Thailand  

หมายเหตุ: ขณะนี้ทาง Trash Hero ไม่สามารถขายขวดให้กับลูกค้าส่วนตัวโดยตรงได้ คุณลูกค้าควรซื้อจาก
ตัวแทนจัดจำหน่ายในเครือข่ายของเรา 
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 What happens after I order the bottles? 

 เมื่อได้สั่งขวดน้ำมาขายให้กับลูกค้าแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อ?  
Answer: Now you need to set up a free water refill point. The Trash Hero bottle program 
allows any customer who has bought a bottle to fill it up at any participating business in 
our global network (including yours!*), for free. This allows people to travel from place to 
place without using plastic bottles.  
Having a free drinking water refill point is a requirement of participating in the Trash Hero 
Reusable Water Bottle Program. 
*Remark: premises that are not normally open to the public, such as schools or private villas, are exempt from this 
requirement; however they must provide free water for all those who have access to the premises. 
คำตอบ: เมื่อได้รับขวดน้ำมาพร้อมขายแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องมีจุดเติมน้ำดื่มฟรี (refill point) ให้กับทุก
คนที่ถือขวดแทรชฮีโร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ทางผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข* ไม่ว่าขวดน้ำนั้นจะ
ถูกซื้อมาจากผู้จำหน่ายรายอื่นก็ตามจุดประสงค์ของโครงการจะไม่บรรลุผล หากผู้ซื้อต้องซื้อน้ำในรูปแบบขวด
พลาสติกเพื่อมาเติมใส่ขวดตน ทั้งนี้ก็เพื่อลดปริมาณขวดพลาสติก ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการ  
การมีจุดเติมน้ำดื่มฟรีนั้น เป็นข้อบังคับระหว่างโครงการและตัวแทนจำหน่าย 
*หมายเหตุ: สถานที่ที่ไม่เปิดเป็นประจำให้สาธารณชนเช่นโรงเรียนหรือวิลล่าส่วนตัวได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้ แต่ยังต้องให้
บริการน้ำดื่มฟรีสำหรับทุกคนที่มีขวดน้ำแทรชฮีโร่เช่นกัน 

 What is a “refill point”?  
 จุดเติมน้ำ (refill point) คืออะไร ? 
Answer: A refill point is an easily accessible area within your business location where 
customers can refill their Trash Hero water bottles with drinking water for free. Typically, 
this will be a water dispenser in an area at the front of the shop or restaurant, or in the 
lobby of a hotel. This must be clearly marked as a “Trash Hero Refill Point” – we have 
posters and banners we can provide to you for this purpose.  
It is possible to offer the water in jugs or other vessels (but not single use plastic 
please!); however, a water dispenser will make customers feel more comfortable that the 
drinking water you offer is safe and clean. 
คำตอบ: จุดเติมน้ำสำหรับลูกค้าที่มีขวดแทรชฮีโร่ จะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของร้านค้า หรือในล็อบบี้ของที่พัก
ต่าง ๆ เป็นตู้กดน้ำดื่ม และจะติดป้ายอย่างชัดเจนว่า “Trash Hero Refill Point” โดยมีโปสเตอร์และ
แบนเนอร์จัดเตรียมไว้ให้ และลูกค้าสามารถเติมน้ำดื่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
การใชตู้กดน้ำดื่มจะทำให้ผู้ซื้อรู้สึกเชื่อมั่นในสินค้ามากกว่าการเติมน้ำในรูปแบบอื่นเช่น เติมจากเหยือกเพราะ
การเติมน้ำผ่านตู้กดแสดงให้เห็นถึงความสะอาดและมาตรฐานในสินค้า ทำให้ผู้ซื้ออยากกลับมาเติมน้ำอีก 

***ห้ามเติมน้ำจากขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้งในกรณีใด ๆ*** 

On the next page are some examples of refill points in Pattani and Koh Lanta:  
ตัวอย่างจุดเติมน้ำที่เกาะลันตา และปัตตานี  
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 Will my business lose money by giving away free refills?  
 การเติมน้ำฟรีนั้นจะทำให้ธุรกิจขาดทุนหรือไม่?  
Answer: Each bottle sold will give you 100 THB profit (220 selling price - 120 cost price).  
The average price of a 20 litre tank of drinking water is 20 THB (even on remote islands, 
they are generally no more than 40 THB each). So for each bottle you sell, you can 
purchase on average 5 tanks of drinking water.  

(100 ÷ 20 baht = 5 tanks). 
Each Trash Hero water bottle holds maximum 750ml of water. This means each 20 litre 
tank in your refill station will refill at least 26 Trash Hero bottles. 

(20,000 ÷ 750 = 26.66 refills per tank) 
So, for each bottle sold you could provide 133 refills without losing any money. 

(5 tanks x 26.66 refills = 133.33 refills) 
Of course, 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! 
คำตอบ: ยกตัวอย่างหากผู้ขายซื้อขวดมาจากโครงการแทรชฮีโร่ ในราคา 120 บาท คุณสามารถขายให้กับผู้
ซื้อในราคา 220บาท ต่อขวด ซึ่งนั้นหมายถึงคุณจะได้รับกำไรอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต่อขวด 
เช่น แกลลอนน้ำดื่มปริมาณ 20 ลิตร สามารถซื้อได้ในราคาเฉลี่ย 20 บาท (แม้บนเกาะที่ห่างไกลแกลลอนพวกนี้
มักจะไม่เกิน 40 บาทแต่ละถัง) จึงต่อขวดที่ขาย จะสามารถซื้อน้ำได้จำนวน 5 ถังโดยเฉลี่ย  

   (100 ÷ 20บาท = 5 ถัง)  
ขวดน้ำแทรชฮีโร่ 1 ขวดมีความจุ 750 มิลลิลิตรเท่ากับว่าน้ำดื่ม 1 แกลลอนจะสามารถเติมได้อย่างน้อย 26 ครั้ง  
   (20,000 ÷ 750 = เติมน้ำได้ 26.66 ครั้งต่อถัง) 
ดังนั้นต่อขวดคุณให้บริการเติมทั้งหมด 133 ครั้ง โดยไม่ขาดทุน 

   (5 ถัง x 26.66 ครั้ง = 133.33 จำนวนครั้งที่เติม)  

ยิ่งขายขวดน้ำได้มากก็จะยิ่งได้กำไรมาก ทำให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำรวมไปถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นอีก
ด้วย  
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 But surely I will lose when people stop buying my plastic water bottles?  
 แล้วทางร้านจะขาดทุนจากลดยอดขายน้ำดื่มขวดพลาสติกหรือไม่? 
Answer: Yes, it’s possible you will lose income from reduced sales of plastic. But, choosing 
reusable bottles over single-use plastic bottles is not just about money – it’s about taking 
care of our shared environment. In fact, many businesses in the Trash Hero water bottle 
program have stopped selling plastic water bottles altogether, and report no complaints 
from customers. 
คำตอบ: คุณอาจจะเสียประโยชน์ตรงนั้นไปแต่ ... การเปลี่ยนจากขวดพลาสติก ที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวมา
เป็นขวดน้ำแทรชฮีโร่ ที่สามารถใช้ซ้ำได้ ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการแสวงหากำไร มันเป็นทางเลือกที่แสดงให้เห็น
ความตั้งใจในการร่วมมือกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีหลายธุรกิจที่หันมาจำหน่ายเฉพาะขวดน้ำแทรชฮีโร่ โดย
เลิกขายขวดพลาสติกอย่างสิ้นเชิง ปรากฎว่ากลับไม่มีคำร้องทุกข์ใด ๆ จากลูกค้าทั้งสิ้น 

 Can my hotel switch to Trash Hero reusable water bottles in rooms?  
 โรงแรมของฉันจะสามารถเปลี่ยนใช้ขวดน้ำ ของแทรชฮีโร่ ในห้องพักได้หรือไม่?  
Answer: Yes! Resorts that provide Trash Hero bottles in rooms instead of two plastic 
water bottles can save money every day. If a hotel puts two 500ml bottles in each room 
at a cost of 8 THB per bottle, or 16 THB total per room, per day, then assuming they 
have 10 rooms, the overall cost of using plastic bottles is 4800 THB per month. 
In contrast, a Trash Hero water bottle will on average cost just 0.75 THB to refill, or 1.5 
THB per day per room for 2 bottles. In a 10 room hotel, the monthly refill cost for Trash 
Hero water bottles would be just 450 THB, saving 4350 THB per month! 
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Hotels can also offer the bottles for sale, as a souvenir. Many customers are interested in 
this and, by joining the refill network in your area, you would make a further profit for 
your business! 
คำตอบ: ได้อย่างแน่นอน! รีสอร์ทที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนจากขวดพลาสติกมาเป็นขวดที่สามารถใช้ซ้ำได้ ช่วย
ประหยัดต้นทุน และได้กำไรเพิ่มขึ้นทุกวัน 
โดยปรกติแล้วรีสอร์ทใช้ขวดน้ำขนาด 0.5 ลิตร สองขวดต่อห้องทุกวัน โดยต้นทุนอยู่ที่ขวดละ 8 บาท หรือ 16 

บาท ต่อห้อง ถ้าหากมีสิบห้อง ทางรีสอร์ทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,800 บาท ต่อเดือน  

ในทางตรงกันข้ามน้ำดื่มแบบเติมของแทรชฮีโร่ มีราคาเฉลี่ยเพียง 0.75 บาท หรือ 1.50 บาท ต่อห้องเท่านั้นใน
โรงแรมที่มี 10 ห้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 450 บาท ซึ่งประหยัดมากกว่า 4,350 บาทต่อเดือน 

สุดท้ายแล้ว อย่าลืมว่าผู้เข้าพักส่วนมากต้องการซื้อขวดน้ำ กลับบ้านเป็นของที่ระลึก ดังนั้นจะทำให้ธุรกิจนั้น ได้
กำไรเพิ่มขึ้นไปอีก  

 Other than reducing costs, how will 
 selling the bottles help my business?  
 นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายการขาย 
 ขวดน้ำแทรชฮีโร่นั้นจะสามารถช่วยธุรกิจ 
 ของฉันได้อย่างไร?  
Answer: Being environmentally 
responsible is an amazingly effective 
marketing strategy! Increasingly 
customers are choosing to spend 
their money at “green” businesses. 
Selling the Trash Hero water bottles 
shows customers you care about 
more than just money – you also care 
about them, and the world we all 
share.  
In addition, we put all of our refill 
partners on an online map, so having 
a refill point allows you to attract new 
customers. People who already own 
the Trash Hero water bottle will seek 
out your business via the map to refill 
those bottles. And once they are 

through the door, they can’t help but notice all the wonderful products and services you 
have to offer! 

�  of �7 9



คำตอบ: ปัจจุบันผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทุก ๆ วันการขายขวดน้ำ
แทรชฮีโร่ เป็นการบอกลูกค้าว่าธุรกิจของคุณไม่ได้สนใจแค่เรื่องเงินแต่ยังห่วงใยพวกเขา และห่วงใยโลกใบนี้
ด้วย  
มากไปกว่านั้น การขายขวดน้ำยังสามารถเรียกลูกค้ามาให้ถึงทีได้อีกด้วย ลูกค้าที่มีขวดน้ำแทรชฮีโร่อยู่แล้ว จะ
มองหาร้านค้าพันธมิตร ในแผนที่โลกของเครือข่ายเติมน้ำของเรา ซึ่งเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตเพื่อที่จะเข้ามาเติม
น้ำ แล้วเมื่อมาถึงเขาก็จะเห็นสินค้าและบริการต่าง ๆ ของร้านด้วย ซึ่งเป็นสิ่งผู้ประกอบการทั้งหลายต้องการ 
By giving extra value to your customers and your community, you will often receive 
positive reviews online. Here are just some examples received by actual businesses that 
participate in the Bottle Program:  
และแน่นอนที่สุดคุณก็จะได้รับการชื่นชมจากการมอบสิ่งมีค่า เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ห้แก่ลูกค้าและชุมชนของคุณ นี่
คือตัวอย่างจากธุรกิจที่ได้เข้าร่วมโครงการกับเรา  
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What about the reusable shopping bags? แล้วถุงผ้าช็อปปิ้งแทรชฮีโร่ของเราล่ะ ?   
Answer: The Trash Hero reusable shopping bags are handmade from recycled plastic 
material (rPET) and come in two designs. The standard design can be purchased by 
businesses for 70 baht each; the turtle design (outer cover is non-recycled) can be 
purchased for 125 baht each. Minimum order is 50 bags and payment must be made in 
full in advance. 
Businesses may sell these at any price they choose (Trash Hero does not fix the price). 
Some hotels offer the bags to guests, attached to room keys, so that they always have a 
reusable bag with them during their stay, and don’t need to take plastic bags from shops 
and restaurants.  
To order, or find out more about the reusable shopping bags, contact bag@trashhero.org  

คำตอบ: ถุงผ้าช็อปปิ้งแทรชฮีโร่ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำด้วยมือจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิล (rPET) และมีสอง
รูปแบบ รูปแบบมาตรฐานขายในราคาต้นทุนใบละ 70 บาท แบบเต่า (ซึ่งมีฝาครอบด้านนอกที่ไม่ใช่ผ้า
รีไซเคิล) ขายในราคาต้นทุนใบละ 125 บาท การสั่งซื้อถุงขั้นต่ำคือ 50 ใบในแต่ละแบบและจะต้องชำระเงิน
เต็มจำนวนก่อนการจัดส่งด้วย 
ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าเหล่านี้ได้ในราคาที่เหมาะสม (ทางแทรชฮีโร่ไม่กำหนดราคา) 
ที่พักบางแห่งยังได้แขวนถุงไว้กับกุญแจห้องเพื่อในระหว่างที่เข้าพักลูกค้าจะได้มีถุงผ้าช็อปปิ้งไว้ใช้ ไม่ต้องใช้ถุง
พลาสติกจากร้านค้า-ร้านอาหารในพื้นที่ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถุงช้อปปิ้งแทรชฮีโร่ สอบถามได้ที่ 
bag@trashhero.org 
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