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โดยโครงการจัดทำโมเดลตนแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกขององคกร
ในพื้นที่เขตคลองเตย





คำนำ

คูมือการจัดการขยะสำหรับองคกรเลมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทาง
ตนแบบขององคกรในการบริหารจัดการขยะ โดยมีองคกร 4 ประเภท  
ไดแก หางสรรพสินคา สำนักงาน โรงแรม และโรงพยาบาล 
โดยภายในคูมือเลมนี้ไดเสนอโมเดลตนแบบ รวมถึงปจจัยความสำเร็จ
ที่สงผลใหเกิดการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
การจัดการขยะอยางแทจริง
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สวนที่ 1
สถานการณขยะพลาสติกและแนวทาง

การจัดการขยะพลาสติก

PPP Plastics
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ปจจุบันพลาสติกถูกใชอยางแพรหลายในหลายดาน เพื่ออำนวย
ความสะดวกและประหยัดตองบประมาณ อยางไรก็ตามพลาสติก
จำนวนมากถูกใชแตไมถูกจัดการอยางถูกวิธี อีกทั้ง คนยังไม
ตระหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติกตอสิ่งแวดลอม… 
ป 2561 ขยะพลาสติก 5,000 ลานชิ้น ถูกทิ้งลงมหาสมุทรและ
สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล สัตวน้ำจำนวนมากเสียชีวิตจาก
ไมโครพลาสติก และขยะพลาสติกในทะเลที่กินเขาไป ดังนั้น ปญหาขยะ
พลาสติกจึงเปนปญหาระดับโลกที่ทุกประเทศควรรวมมือแกไข
ดวยกระบวนการที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อความเปนอยูและ
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น

สถานการณขยะพลาสติกและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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Circular Economy

ขยะตนทาง

คัดแยกขยะตามประเภท

รถขนสงขยะ

นำสงโรงงานแปรรูปกระบวนการการแปรรูปและผลิต

ผลิตภัณฑนำกลับมาใชใหม

Start

Recycle
แปรรูปขยะพลาสติก
เปนบรรจุภัณฑพลาสติกใหม 

Upcycling
เพิ่มมูลคาพลาสติกโดยการแปรรูปขยะ
พลาสติกสะอาดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ

Pyrolysis
แปรรูปขยะพลาสติกเปนกาซเชื้อ
เพลิงหรือน้ำมัน โดยใชความรอน
ในการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี
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การนำทรัพยากรกลับสูวงจรเศรษฐกิจ โดยอาศัย
ความรวมมือเพื่อสรางระบบใหมที่ลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและเพื่อใชทรัพยากรใหคุมคา
และมีประสิทธิภาพ อยางยั่งยืนไมรูจบ



Circular Economy
คัดแยกขยะตามประเภท

รถขนสงขยะ

จุดรวบรวมขยะ

บีบอัดขยะเพื่อสงตอ

นำสงโรงงานแปรรูปกระบวนการการแปรรูปและผลิต

Upcycling
เพิ่มมูลคาพลาสติกโดยการแปรรูปขยะ
พลาสติกสะอาดเปนผลิตภัณฑตางๆ

Pyrolysis
แปรรูปขยะพลาสติกเปนผลิตภัณฑทาง
ปโตรเลียมโดยใชความรอนในการสลาย
พันธะเคมีใหสั้นลง

RDF
กระบวนการการแปรรูปและจัดการ
ขยะพลาสติกปนเปอนใหกลายเปน
แทนเชื้อเพลิงแข็ง
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ปจจุบันการแปรรูปขยะพลาสติกสามารถทำไดโดยกระบวนการ Recycle, 
Upcycling, Pyrolysis และ RDF ในอนาคตอาจมีการพัฒนากระบวนการ
การแปรรูปขยะพลาสติกไดดวยเทคโนโลยีใหม ๆ

SYNGAS
กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติก
ดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
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สวนที่ 2
โครงการจัดทำโมเดลตนแบบการบริหาร

จัดการขยะพลาสติกขององคกร

PPP Plastics
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Pyrolysis
แปรรูปขยะพลาสติกเปนกาซเชื้อ
เพลิงหรือน้ำมัน โดยใชความรอน
ในการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี

10

ที่มาของความรวมมือในประเทศ

โครงการจัดทำโมเดลตนแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกของ
องคกรในพื้นที่เขตคลองเตย เปนหนึ่งในโครงการภายใต PPP 
Plastics หรือความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อ
จัดการพลาสติกและขยะอยางยั่งยืน มีจุดประสงคเพื่อเก็บขอมูล 
ศึกษาปจจัยสำคัญ พัฒนาโครงสรางและระบบของการจัดการขยะ
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน อยางมีประสิทธิภาพในองคกร
หลากหลายประเภท

PPP Plastics เปนความรวมมือครั้งแรกของทุกภาคสวนใน
ประเทศไทย เพื่อจัดการปญหาขยะพลาสติก โดยทำหนาที่สนับสนุน
การทำงานของภาครัฐในการนำขยะพลาสติกเปาหมายกลับมาใช
ประโยชนใหได 100% ภายในป 2570 และการลดขยะพลาสติกใน
ทะเล 50%ภายในป 2570 ตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. 2561 - 2573



Pyrolysis
แปรรูปขยะพลาสติกเปนผลิตภัณฑทาง
ปโตรเลียมโดยใชความรอนในการสลาย
พันธะเคมีใหสั้นลง

RDF
กระบวนการการแปรรูปและจัดการ
ขยะพลาสติกปนเปอนใหกลายเปน
แทนเชื้อเพลิงแข็ง

แผนแมบทการจัดการขยะพลาสติก

ลดขยะพลาสติก
ในทะเลลง 50% 
ภายในป 2570

มาตรการพัฒนา
โครงสรางและระบบการ
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

แบบบูรณาการ 

มาตรการเพื่อ
เปลี่ยนพฤติกรรม

สังคมและผูบริโภคใหมี
ความรับผิดชอบ
ในการคัดแยกขยะ

มาตรการสงเสริม
บทบาทอุตสาหกรรม

พลาสติก เจาของแบรนด 
ผูคาปลีก ใหมีสวนรวม

ในการจัดการ
ขยะพลาสติก

มาตรการสงเสริม
ธุรกิจรีไซเคิลและ

อัพไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคา
ขยะพลาสติก
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ที่มาของโครงการ

     ความสำเร็จในการจัดการขยะรวมถึงขยะพลาสติกอันเปนเปาหมายที่สำคัญ

ในเมืองใหญ ที่มีประชากรหนาแนนและมีความหลากหลายทางพฤติกรรม ควรมีระบบ

จัดการและความเขาใจที่สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดวยเมืองใหญ

ประกอบดวย องคกรหลายรูปแบบที่มีระบบควบคุมจัดการและสรางประโยชนจากขยะ

ภายในองคกรเปนของตนเอง  

 จากขอมูล กรุงเทพฯ มีองคกรหลากรูปแบบทั้งหมด 33,167 แหง ไดแก 

กลุมโรงงาน 11,012 แหง หางสรรพสินคารวมถึงซูเปอรมาเก็ต 3,552 แหง อาคารสูง 8 

ชั้น ขึ้นไป ที่เปนทั้งสำนักงานและผูประกอบธุรกิจอื่น 1,425 แหง ชุมชนหมูบาน 

สถาบันการศึกษา รานอาหาร วัด/ศาสนสถานตลาด ธนาคาร และอื่นๆ อีกมาก 

 ในสถานที่ตั้งองคกรเหลานี้ผูบริโภคและผูที่เกี่ยวของในทุกระดับมีความสำคัญ

ตอการจัดการขยะที่ตนทางเพื่อใหกลับเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งสิ้น ดังนั้นการ

สรางระบบและความตระหนักภายในองคกรทุกประเภทจึงเปนการสรางผลกระทบที่สำคัญ

อันจะนำไปสูความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมไดในวงกวางและยังเปนการสรางการมี

สวนรวมกับทุกภาคสวน ดังนั้น โครงการนี้จึงเริ่มการสรางความรวมมือเพื่อรวมพัฒนา 

แนวทางตนแบบ กับกลุมองคกรที่มีพฤติกรรมตามรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมองคกร

เฉพาะกลุม  โดยเริ่มตั้งแตการวางวิสัยทัศนในดานการจัดการขยะ การตั้งเปาหมายรวม 

การบริหารองคกรและการรวมสรางรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

รวมถึงที่เชื่อมโยงกับระบบจัดการและประโยชนรวมกับภายนอกจึงจะสอดรับกับการ

เปลี่ยนเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไดจริง 

 การรวมพัฒนานี้ตองการแสดงใหเห็นวาการปรับแนวคิด รูปแบบการบริหาร 

ระบบโครงสรางการจัดการ และรูปแบบสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักที่มีประสิทธิภาพ  

สำหรับทุกระดับในองคกร ตั้งแตระดับผูบริหาร ทีมพนักงานและคูธุรกิจ ในหวงโซคุณคา 

นั้นสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จ เพื่อการปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไดอยาง

ยั่งยืนแทจริง



สวนที่ 3
แนวทางการจัดการขยะและขยะพลาสติก

ที่เหมาะสม ในองคกรประเภทตาง ๆ

PPP Plastics

13



จากการสำรวจ ลงพื้นที่ และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาแนวทาง
การจัดการขยะของ 7 องคกรนำรอง เขตคลองเตย พบโมเดล
ตนแบบการจัดขยะที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะ
และสามารถนำกลับมาเพิ่มมูลคาใหกับองคกรได 

แบงโมเดลการจัดการขยะสำหรับองคกรออกเปน 4 กลุม 
ตามลักษณะสถานประกอบการดังนี้

1. โมเดลการจัดการขยะสำหรับหางสรรพสินคา
2. โมเดลการจัดการขยะสำหรับโรงแรม
3. โมเดลการจัดการขยะสำหรับโรงพยาบาล
4. โมเดลการจัดการขยะสำหรับสำนักงาน 

โมเดลตนแบบการจัดการขยะ
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ปจจัยความสำเร็จสูโมเดลการจัดการขยะขององคกรตนแบบ

Policy (นโยบาย)
องคกรจะตองมีความมุงมั่นและเปาหมายที่ชัดเจน
ในการจัดการขยะ ใหผูมีสวนรวมปฏิับัติตามกฎระเบียบ 
และนโยบาย โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) การประเมินผล 
และการติดตามอยางเหมาะสมและสม่ำเสมอ

People (บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ)
บุคลากรในแตละองคกรไมวาจะประกอบดวย ผูบริหาร 
พนักงาน ลูกคา-ผูใชบริการ ผูเชา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
อื่นๆ เชน ผูรับซื้อหรือผูเก็บขนขยะ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ควรจะมีการกำหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร และผูมีสวน
เกี่ยวของ โดยจัดตั้งคณะทำงานและผูรับผิดชอบ 
ใหสอดคลองกับนโยบายขององคกร เพื่อสามารถบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งปลูกสรางจิตสำนึกของคนใน
องคกรใหตระหนักถึงความสำคัญดานการจัดการขยะ

Waste Organizational Structure
(โครงสรางการจัดการขยะภายในองคกร)
มีการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอทั้ง 
สถานที่คัดแยกตนทาง สถานที่รวบรวม และสถานที่จัดเก็บ 
รวมทั้งอุปกรณที่ใชจะตองสามารถสื่อความหมายไดอยาง
ชัดเจนและถูกตอง เชน ถังจำแนกประเภทขยะ 
ปายสื่อประชาสัมพันธ ขาวสาร

Communication & PR   
(การสื่อสารและประชาสัมพันธ)
ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ควรมีวิธีการที่สามารถ
เขาถึง และสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทั้งองคกร ดานการประชาสัมพันธ 
ควรมีความตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการรับรู ความรวมมือ 
และรวมปฏิบัติ เพื่อนำไปสูเปาหมายเดียวกัน 



 *องคกรสีเขียว: องคกรที่ดำเนินตามนโยบาย และปฏิบัติตาม
หลักการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

โมเดลการจัดการขยะ
หางสรรพสินคา
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของหางสรรพสินคา
สำหรับหางสรรพสินคาที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่น ๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะสามารถเพิ่ม
มูลคาใหกับขยะเหลือใชได

DEPARTMENT STORE

กำหนดเวลาการจัดเก็บ
ขยะใหเหมาะสมตอ

ปริมาณขยะและ
การบริหารจัดการภายใน

ผูเชาคัดแยก
ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย 

ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

 4 ประเภท ภายในหางฯ
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,

ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

มีจุดคัดแยกขยะ
4 ประเภท (ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย, 

ขยะทั่วไป และขยะอันตราย) 
ภายในสำนักงาน ทดแทนการใช

ถังขยะสวนตัวใตโตะทำงาน

โมเดลการจัดการขยะ
หางสรรพสินคา
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของหางสรรพสินคา
สำหรับหางสรรพสินคาที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่นๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับขยะเหลือใชได

กำหนดเวลาการจัดเก็บ
ขยะใหเหมาะสมตอ

ปริมาณขยะและ
การบริหารจัดการภายใน

ผูเชาคัดแยก
ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย 

ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

 4 ประเภท ภายในหางฯ
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,

ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)

มีจุดคัดแยกขยะ
4 ประเภท (ขยะรีไซเคิล, 
ขยะอินทรีย, ขยะทั่วไป 

และขยะอันตราย) 
ภายในสำนักงาน 

ทดแทนการใชถังขยะสวนตัว
ใตโตะทำงาน

วิสัยทัศนองคกร: องคกรสีเขียว*
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ผูใชบริการ        พนักงาน        ผูเชา         แมบาน         ผูรับซื้อขยะ

ผูมีสวนเกี่ยวของ

นโยบายการจัดการขยะที่ชัดเจนสำหรับ
พนักงาน ผูใชบริการ และผูเเชา

บุคลากรและการจัดการ

อุปกรณ-สิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรมและการสื่อสาร

นโยบาย

สงเสริมความรู  ปลูกจิตสำนึก 
และสรางวินัยใหกับคูคา

อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐานอื่นๆ ในการจัดการขยะ

จัดกิจกรรมและการสื่อสาร ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อสรางความตระหนัก
ในการคัดแยกขยะ

ปจจัยความสำเร็จ

DEPARTMENT STORE

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการขยะ
โดยรถขยะกทม.

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

การสรางกฎระเบียบและขอบังคับใช
ที่ชัดเจน พรอมการจัดสรรงบประมาณ

บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

โครงสรางการจัดการขยะ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ

นโยบาย

การจัดตั้งคณะทำงาน พรอมการกำกับ
ติดตามผล

มีการคัดแยกขยะตนทางที่ชัดเจนและ
ระบบการจัดเก็บขยะตามเวลาที่เหมาะสม

การจัดกิจกรรมสงเสริม
และสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่อง

ปจจัยความสำเร็จ

DEPARTMENT STORE

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

ขนยายและจัดการขยะ
โดยรถขยะกทม.

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)



ปจจัยความสำเร็จของหางสรรพสินคา

1. นโยบาย

2. บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

นโยบายดานการบริหารจัดการ: 
1. สรางกฎระเบียบ ขอบังคับใช และทิศทางการจัดการขยะที่ชัดเจน
2. สรางระบบจูงใจและผลตอบแทนในรูปแบบรายไดที่เพิ่มขึ้นแกบุคลากร
3. กำหนดเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาผูเชาดานการจัดการขยะ
นโยบายดานงบประมาณ:
1. สนับสนุนงบประมาณดานอุปกรณใหเพียงพอ
2. สนับสนุนงบประมาณดานการจัดกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจและจิตสำนึก
ในการจัดการขยะ
3. สนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาความรู จิตสำนึกในการจัดการขยะ
ใหแกบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

ผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกร: 
1. พนักงาน - มีการจัดตั้งคณะทำงานจากตัวแทนแตละแผนก โดยมีการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
2. แมบาน - มีการคัดแยกขยะตนทางและจัดเก็บขยะตามรอบเวลาที่เหมาะสม
ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร: 
1. ผูเชา - มีการคัดแยกและจัดการขยะจากตนทาง
2. ผูใชบริการ - รวมกิจกรรมสงเสริมความรวมมือในการลดและคัดแยกขยะ
3. ผูรับซื้อขยะ - มีการคัดเลือกผูรับซื้อขยะประจำปและมีการกำกับการทำงาน
ตามเวลาที่กำหนด
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ที่มีประสิทธิภาพ

1. สรางรูปแบบและกิจกรรมสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย เชน 
- การอบรมใหความรูที่ถูกตองเพื่อนำไปขยายผลตอในแตละกลุม
- การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ
2. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เชน
- แลกเปลี่ยนขยะเปนคะแนนสะสมเพื่อใชเปนสวนลดสินคาหรือเพื่อการกุศล
- รณรงคงดแจกถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใชถุงผา
- รณรงคการใชแกวน้ำและภาชนะบรรจุอาหารสวนตัว เพื่อลดปริมาณ
ขยะพลาสติก
- ตั้งจุดรวบรวมและรับทิ้งขยะอันตรายพรอมสื่อประชาสัมพันธใหแกผูใชบริการ

3. โครงสรางการจัดการขยะ 

4. การสื่อสารและประชาสัมพันธ
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การจัดการ:
1. พนักงาน/ผูใชบริการ - คัดแยกขยะตนทาง 4 ประเภท 
(ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล อันตราย) ที่จุดคัดแยก และมีผูมาจัดเก็บตามเวลา
ที่กำหนดเพื่อนำไปไวที่จุดรวบรวมกลาง
2. ผูเชา - คัดแยกขยะตนทาง 2 ประเภท (ทั่วไป รีไซเคิล) 
และนำไปไวที่จุดรวบรวมกลาง
พื้นที่จัดเก็บ:
มีพื้นที่สวนกลางที่เพียงพอในการรวบรวมและจัดเก็บขยะแยกประเภท 
เครื่องมือ:
1. ใชถังคัดแยกขยะที่มีสีีและสัญลักษณสื่อความหมายชัดเจน
2. มีถังคัดแยกขยะเพียงพอตอจำนวนผูใชบริการ และวางอยูบริเวณ
ที่สังเกตไดงาย



การจัดการ:
1. พนักงาน/ผูใชบริการ - คัดแยกขยะตนทาง 4 ประเภท 
(ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล อันตราย) ที่จุดคัดแยก และมีผูมาจัดเก็บตามเวลา
ที่กำหนดเพื่อนำไปไวที่จุดรวบรวมกลาง
2. ผูเชา - คัดแยกขยะตนทาง 2 ประเภท (ทั่วไป รีไซเคิล) 
และนำไปไวที่จุดรวบรวมกลาง
พื้นที่จัดเก็บ:
มีพื้นที่สวนกลางที่เพียงพอในการรวบรวมและจัดเก็บขยะแยกประเภท 
เครื่องมือ:
1. ใชถังคัดแยกขยะที่มีสีีและสัญลักษณสื่อความหมายชัดเจน
2. มีถังคัดแยกขยะเพียงพอตอจำนวนผูใชบริการ และวางอยูบริเวณ
ที่สังเกตไดงาย

โมเดลการจัดการขยะ
โรงแรม
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของโรงแรม
สำหรับโรงแรมที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่นๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับขยะเหลือใชได

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

 4 ประเภท
ภายในสำนักงาน

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3  ประเภท

ภายในหองครัว
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

วางถังคัดแยกขยะ
ภายในหองพัก

อยางนอย 2 ประเภท
(ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 4 ประเภท

บริเวณสวนกลาง
ของโรงแรม

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)

ผูรับผิดชอบนำ
ขยะอินทรียที่ไดจากการ

คัดแยกไปแปรรูปเปน
ปุยหมักและน้ำหมัก

เพื่อใชภายใน

โมเดลการจัดการขยะ
โรงแรม
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของโรงแรม
สำหรับโรงแรมที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่นๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับขยะเหลือใชได

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

อยางนอย 3 ประเภท
ภายในสำนักงาน

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย
และขยะทั่วไป)

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3  ประเภท

ภายในหองครัว
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

วางถังคัดแยกขยะ
ภายในหองพัก

อยางนอย 2 ประเภท
(ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3  ประเภท

บริเวณสวนกลาง
ของโรงแรม

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย
และขยะทั่วไป)

ผูรับผิดชอบนำ
ขยะอินทรียที่ไดจากการ

คัดแยกไปแปรรูปเปน
ปุยหมักและน้ำหมัก

เพื่อใชภายใน
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วิสัยทัศนองคกร: Zero Waste Hotel*, We serve 360 *,
Green Hotel*

*Zero Waste Hotel: แนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแตตนทาง 
ทำใหปริมาณขยะที่ตองนำไปกำจัดใหลดเหลือนอยที่สุดจนเปนศูนย
*We serve 360: การพัฒนาอยางยั่งยืนแบบ 360 องศา 
*Green Hotel: โรงแรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม



นโยบายการจัดการขยะที่ชัดเจนสำหรับ
พนักงาน และผูใชบริการ

บุคลากรและการจัดการ

อุปกรณ-สิ่งอำนวยความสะดวก

การประชาสัมพันธ

นโยบายและการจัดการ

สงเสริมความรู  ปลูกจิตสำนึก 
และสรางวินัยใหกับพนักงาน

อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐานอื่นๆ ในการจัดการขยะ

ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ 
เพื่อสรางความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ใหแกผูใชบริการและพนักงาน

ปจจัยความสำเร็จ

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการ
ขยะที่เหลือ 

โดยรถขยะกทม.

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

สรางมาตรฐานการจัดการขยะและ
ดำเนินการตามมาตรฐานสากล

บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

โครงสรางการจัดการขยะ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ

นโยบาย

ปจจัยความสำเร็จ

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการ
ขยะที่เหลือ 

โดยรถขยะกทม.

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)
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บันทึก ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะเปนประจำ

เนนการคัดแยกขยะตนทาง และการจัด
สรรพื้นที่ที่มีอยูจำกัด

ติดปายประชาสัมพันธและสรางสื่อ
เพื่อปลูกจิตสำนึกอยางตอเนื่อง

ผูเขาพัก        พนักงาน        ผูใชบริการ         แมบาน         ผูรับซื้อขยะ

ผูมีสวนเกี่ยวของ



1. นโยบาย

2. บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

ปจจัยความสำเร็จของโรงแรม
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นโยบายดานการบริหารจัดการ: 
1. สรางมาตรฐานการจัดการขยะและดำเนินการตามมาตรฐานสากล
2. สรางระบบจูงใจ เชน การใหรางวัลหรือรายไดที่เพิ่มขึ้นแกบุคลากร
3. การเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใชไดใหมเพื่อ
ลดปริมาณขยะ
นโยบายดานงบประมาณ:
1. สนับสนุนงบประมาณดานอุปกรณและการจัดการใหเพียงพอและเหมาะสม
2. สนับสนุนงบประมาณดานการสรางกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อสราง
จิตสำนึกใหคนในองคกรและผูมีสวนเกี่ยวของ

ผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกร: 
1. พนักงาน - มีการชั่งน้ำหนักและบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประจำวัน
ในแตละแผนก
2. แมบาน - มีการคัดแยกขยะตนทางและนำมาจัดเก็บ ณ จุดรวบรวม
ตามกฎระเบียบองคกรอยางสม่ำเสมอ
ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร: 
1. ผูเขาพัก - ใหความรวมมือในการคัดแยกและลดปริมาณขยะ
2. ผูใชบริการ - ใหความรวมมือและปฏิบัติตามกิจกรรมการจัดการขยะ
ขององคกร
3. ผูรับซื้อขยะ - มีการคัดแยกขยะซ้ำ ณ จุดรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิลรวมกับ
เครือขายอยางเหมาะสม
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ที่มีประสิทธิภาพ

1. สรางรูปแบบและกิจกรรมสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย เชน 
การประชุมประจำวันกอนเขางาน/การสื่อสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
2. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เชน 
ติดปายประชาสัมพันธใหความรูการจัดการขยะตามจุดตาง ๆ 
เพื่อสรางจิตสำนึก

3. โครงสรางการจัดการขยะ

4. การสื่อสารและประชาสัมพันธ

การจัดการ:
1. ใชวัสดุสำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เปนภาชนะคงทนที่สามารถ
นำมาลางและนำกลับมาใชไดใหมเพื่อลดการใชพลาสติกและลดปริมาณขยะ
2. พนักงาน - คัดแยกขยะตนทาง 4 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล อันตราย) 
และมีแมบานมาจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ผูเขาพัก - คัดแยกขยะตนทาง 2 ประเภท (ทั่วไป รีไซเคิล) ภายในหองพัก
และมีแมบานมาจัดเก็บตามระยะเวลาที่กำหนด
พื้นที่จัดเก็บ:
มีการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ:
1. มีการตั้งถังคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปภายในหองพัก
2. มีการตั้งถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล อันตราย) 
เพื่อรองรับการใชงานของพนักงาน ผูเขาพักและผูใชบริการ



24*อาคารสีเขียว: อาคารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

โมเดลการจัดการขยะ
โรงพยาบาล
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของโรงพยาบาล
สำหรับโรงพยาบาลที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่น ๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับขยะเหลือใชได

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท
สำหรับหอพักแพทย

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย
และขยะทั่วไป)

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

แปรรูปเศษอาหาร 
เศษผัก เศษผลไม 

เปนปุยหมักและน้ำหมัก
เพื่อใชภายใน

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

อยางนอย 5 ประเภท
สำหรับหนวยรักษา

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย, 
ขยะอันตราย, ขยะติดเชื้อ 

และขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท

ภายในหองครัว
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท

สำหรับผูใชบริการ
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท

ภายในสำนักงาน
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

โมเดลการจัดการขยะ
โรงพยาบาล
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของโรงพยาบาล
สำหรับโรงพยาบาลที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่นๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับขยะเหลือใชได

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท
สำหรับหอพักแพทย

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย
และขยะทั่วไป)

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

แปรรูปเศษอาหาร 
เศษผัก เศษผลไม 

เปนปุยหมักและน้ำหมัก
เพื่อใชภายใน

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

อยางนอย 5 ประเภท
สำหรับหนวยรักษา

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย, 
ขยะอันตราย, ขยะติดเชื้อ 

และขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท

ภายในหองครัว
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท

สำหรับผูใชบริการ
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

ตั้งถังคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท

ภายในสำนักงาน
(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย

และขยะทั่วไป)

วิสัยทัศนองคกร: อาคารสีเขียว*
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ผูใชบริการ        พนักงาน        หนวยรักษา         แมบาน         ผูรับซื้อขยะ

ผูมีสวนเกี่ยวของ

นโยบายการจัดการขยะที่ชัดเจนสำหรับ
หนวยรักษา บุคลากร และผูใชบริการ

บุคลากรและการจัดการ

อุปกรณ-สิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรมและการสื่อสาร

นโยบาย

สงเสริมความรู  ปลูกจิตสำนึก 
และสรางวินัยใหกับทุกภาคสวน

อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐานอื่นๆ ในการจัดการขยะ

จัดกิจกรรมและการสื่อสารที่เปนประโยชน
และชวยกระตุน พรอมทั้งสรางจิตสำนึก
ที่ดีในการจัดการขยะ

ปจจัยความสำเร็จ

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการ
ขยะที่เหลือ 

โดยรถขยะกทม.

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

ตั้งเปาหมายและกำหนด KPI เรื่องการ
รีไซเคิลขยะที่ชัดเจน

บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของ

โครงสรางการจัดการขยะ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ

นโยบาย

ตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการจัดการขยะ

ใชทรัพยากรที่มีอยูมาดัดแปลง ใชตอ 
เพื่อทดแทนงบประมาณการจัดซื้อ

สื่อสาร พรอมสรางจิิตสำนึกเจาะจง
เฉพาะกลุม และมีการขยายผลตอ

ปจจัยความสำเร็จ

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการ
ขยะที่เหลือโดยรถขยะ

กทม.

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

แปรรูปเศษอาหาร 
เศษผัก เศษผลไม 

เปนปุยหมักและน้ำหมัก
เพื่อใชภายใน

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง
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1. นโยบาย

2. บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

ปจจัยความสำเร็จของโรงพยาบาล

นโยบายดานการบริหารจัดการ: 
1. ตั้งเปาหมายองคกรและกำหนด KPI เรื่องการรีไซเคิลขยะที่ชัดเจน
2. สรางระบบจูงใจ เชน การใหรางวัลหรือรายไดที่เพิ่มขึ้นแกบุคลากร
นโยบายดานงบประมาณ:
สงเสริมการใชทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถนำมาใชซ้ำใหเกิดประโยชน
เพื่อทดแทนงบประมาณการจัดซื้อใหม

ผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกร: 
1. พนักงาน - มีการจัดตั้งคณะทำงานจากตัวแทนแตละแผนก โดยมีการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง
2. หนวยรักษา -  ใหความรวมมือในการคัดแยกและลดปริมาณขยะ
3. แมบาน - มีการคัดแยกขยะตนทางและนำมาจัดเก็บ ณ จุดรวบรวม
ตามกฎระเบียบองคกรอยางสม่ำเสมอ
ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร: 
1. ผูใชบริการ - รวมกิจกรรมสงเสริมความรวมมือในการลดและคัดแยกขยะ
2. ผูรับซื้อ - มีเครือขายผูรับซื้อขยะเขามารับซื้อขยะในพื้นที่ตามรอบเวลา
อยางตอเนื่อง พรอมมีสวนรวมในการสงเสริมการสรางจิตสำนึก
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ที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงสรางการจัดการขยะ 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ

การจัดการ:
1. พนักงาน/หนวยรักษา - มีการจัดหาวัสดุอุปกรณรองรับ และรวมมือ
ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลหลายประเภท
2. ผูใชบริการ - คัดแยกขยะตนทาง 4 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล อันตราย) 
ที่จุดคัดแยก และมีผูมาจัดเก็บตามเวลาที่กำหนดเพื่อนำไปไวที่จุดรวบรวมกลาง
พื้นที่จัดเก็บ:
มีการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ:
มีการตั้งถังคัดแยกขยะหลายประเภท เพื่อรองรับการใชงานของพนักงาน
และผูใชบริการ

1. สรางรูปแบบและกิจกรรมสื่อสารเฉพาะกลุม เชน สื่อสารโดยตรง
ผานตัวแทนแตละแผนกเพื่อนำไปขยายผลตอ
2. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เชน
ติดปายประชาสัมพันธใหความรูการจัดการขยะตามจุดตาง ๆ 
เพื่อสรางจิตสำนึก
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โมเดลการจัดการขยะ
สำนักงาน
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของสำนักงาน
สำหรับสำนักงานที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและลด
ตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R และ
แนวคิดอื่น ๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะสามารถเพิ่ม
มูลคาใหกับขยะเหลือใชได

ผูเชาคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย และขยะทั่วไป 
พรอมกับมีการจัดเก็บ

ขยะตามเวลา 

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

จัดตั้งถังคัดแยกขยะ
4 ประเภท

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)
บริเวณสวนกลางของ

สำนักงาน

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

 4 ประเภท
ภายในสำนักงาน

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)

โมเดลการจัดการขยะ
สำนักงาน
โมเดลตนแบบการจัดการขยะของสำนักงาน
สำหรับสำนักงานที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
และลดตนทุนการจัดการและกำจัดขยะภายในองคกร โดยนำหลัก 3R 
และแนวคิดอื่น ๆ ภายใตหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่จะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับขยะเหลือใชได

ผูเชาคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ขยะอินทรีย และขยะทั่วไป 
พรอมกับมีการจัดเก็บ

ขยะตามเวลา 

แมบาน/Outsource
จัดเก็บและคัดแยกขยะ

ตามมาตรฐาน

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

จัดตั้งถังคัดแยกขยะ
4 ประเภท

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)
บริเวณสวนกลางของ

สำนักงาน

วางแผนการคัดแยกขยะจาก
ตนทางและตั้งถังคัดแยกขยะ

 4 ประเภท
ภายในสำนักงาน

(ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย,
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)

วิสัยทัศนองคกร:  สำนักงานสีเขียว*
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ผูมาติดตอ        พนักงาน        ผูเชา         แมบาน         ผูรับซื้อขยะ

ผูมีสวนเกี่ยวของ

นโยบายการจัดการขยะที่ชัดเจนสำหรับ
พนักงาน และผูเชา

บุคลากรและการจัดการ

อุปกรณ-สิ่งอำนวยความสะดวก

การประชาสัมพันธ

นโยบาย

สงเสริมความรู  ปลูกจิตสำนึก 
และสรางวินัยใหกับพนักงานและผูเชา

อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐานอื่นๆ ในการจัดการขยะ

ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ 
เพื่อสรางความตระหนักในการคัดแยกขยะ
ใหแกพนักงานและผูเชา

ปจจัยความสำเร็จ

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการ
ขยะที่เหลือ 

โดยรถขยะกทม.

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

สรางวัฒนธรรมองคกรในการลด
และคัดแยกขยะ

บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

โครงสรางการจัดการขยะ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ

นโยบาย

เนนการสื่อสารและประชุมหารือ
ในการจัดการขยะอยางสม่ำเสมอ

ยกเลิกการใชถังขยะใตโตะทำงาน โดยมี
จุดคัดแยกขยะประจำชั้นทดแทน

ติดปายประชาสัมพันธและสรางสื่อเพื่อ
ปลูกจิตสำนึกอยางตอเนื่อง

ปจจัยความสำเร็จ

รับซื้อขยะรีไซเคิลโดย
เครือขายการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม

ขนยายและจัดการ
ขยะที่เหลือโดยรถขยะ

กทม.

นำขยะมาจัดเก็บ
ที่จุดรวบรวมขยะ

สวนกลาง

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)



1. นโยบาย

2. บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ

ปจจัยความสำเร็จของสำนักงาน
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นโยบายดานการบริหารจัดการ: 
1. สรางมาตรฐานการจัดการขยะพรอมกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน
2. สรางวัฒนธรรมองคกรในการลดและคัดแยกขยะ
3. สรางระบบจูงใจ เชน การใหรางวัลหรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่น
นโยบายดานงบประมาณ:
1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณอยางเพียงพอ
2. สนับสนุนงบประมาณดานกิจกรรมและการจัดการขยะ

ผูมีสวนเกี่ยวของภายในองคกร: 
1. พนักงาน - ใหความรวมมือและปฏิบัติตามนโยบายขององคกร
2. แมบาน - มีประชุม หารือ วางแผนปฏิบัติการคัดแยกขยะ และถายทอดความรู
การจัดการขยะ
3. Sub-Contract/ผูเชา - ใหความรวมมือและปฏิบัติตามนโยบายขององคกร
ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคกร: 
1. ผูมาติดตอ - ใหความรวมมือและปฏิบัติตามนโยบายขององคกร
2. ผูรับซื้อ - มีเครือขายผูรับซื้อขยะเขามารับซื้อขยะในพื้นที่ตามรอบเวลา
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ที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงสรางการจัดการขยะ 

4. การสื่อสารและประชาสัมพันธ

การจัดการ:
1. พนักงาน/Sub-Contract/ผูเชา - มีจุดคัดแยกขยะประจำชั้น
และไมมีการใชถังขยะใตโตะทำงาน
2. ผูมาติดตอ - ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะตามจุดตาง ๆ ที่องคกร
จัดเตรียมไว
พื้นที่จัดเก็บ:
มีการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ:
มีการตั้งถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล อันตราย) 
เพื่อรองรับการใชงานของพนักงานและผูมาติดตออยางเพียงพอ

1. สรางรูปแบบและกิจกรรมสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย เชน 
จัดประชุมคณะทำงานแตละแผนกเปนประจำ/การประชุมประจำวันกอนเขางาน/ 
การสื่อสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
2. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เชน 
จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในพื้นที่/ติดปายประชาสัมพันธใหความรู
การจัดการขยะตามจุดตาง ๆ เพื่อสรางจิตสำนึก 
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ขอสรุปและขอเสนอแนะ

จากผลการดำเนินโครงการการจัดการขยะขององคกร
ทั้ง 4 ประเภท 
1. หางสรรพสินคา 
2. โรงแรม 
3. โรงพยาบาล 
4. สำนักงาน
สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จ ไดแก Policy 
(นโยบาย), People (บุคลากร), Waste Organizational Structure 
(โครงสรางการจัดการขยะภายในองคกร), Communication & PR 
(การสื่อสารและการประชาสัมพันธ)

อยางไรก็ตาม ยังมีสวนที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใหการจัด
การขยะพลาสติกขององคกร เกิดความสำเร็จและสอดคลองกับ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไดอยางยั่งยืน
ไดแก
1. การเชื่อมโยงเครือขายกับองคกร ที่สามารถนำขยะพลาสติก
มาเพิ่มมูลคาและแปรรูปเปนทรัพยากรใหม
2. ความรวมมือในการจัดหาพื้นที่เพื่อรวบรวมและแปรรูปขยะ
บางประเภทที่ไมสามารถจัดการได เชน 
การทำศูนยรีไซเคิลขยะอินทรีย, การทำพลังงานเชื้อเพลิงขยะ,
การทำพลังงานไฟฟาจากขยะ
3. การสราง Digital Platform เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูล
ตั้งแตเรื่องการทิ้ง การจัดเก็บ การกำจัด การแปรรูป รวมถึง
การนำกลับมาใชใหม
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แนวทางการนำคูมือเพื่อไปขยายผล

องคกรในระดับเมือง ประกอบดวยลักษณะองคกรที่หลากหลาย
นับไดวาเปนชุมชุนยอย ๆ ที่อยูในสังคมเมือง ซึ่งมีลักษณะการใชชีวิต
และการใชทรัพยากรและบรรจุภัณฑ ที่เปนไปตามลักษณะการจัดการ
ขยะและของเสีย โดยภาพรวมแมมีการดูแลโดยสำนักงานเขต กทมฯ 
แตองคกรเองก็มี รูปแบบการจัดการภายในองคกร มีระบบการ
บริหาร มีกฏเกณฑที่ระบุเฉพาะ ตามลักษณะธุรกิจ รูปแบบกลุมคนที่
มีสวนเกี่ยวของในระบบขององคกรดังกลาว ในการศึกษาการจัด
การขยะภายในองคกร จากเขตคลองเตยในเบื้องตน เราศึกษาเพียง
บางสวน ที่เปนความรวมมือจาก 7 องคกรที่แบงไดเปน 4 ประเภท 
คือ หางสรรพสินคา อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม นับเปน
จุดศูนยกลางการใชบริการของคนจำนวนมาก ที่มีคนหลายกลุมเขา
มาเกี่ยวของ และอยูภายในกฏเกณฑที่แตกตางกัน

ปญหาหลักของการบริหารจัดการภายในองคกรเหลานี้ที่พบเห็น
เปนสวนใหญ คือการทิ้งขยะรวมกันโดยขาดการคัดแยกขยะตาม
ชนิดและประเภทของขยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคัดแยกขยะประเภท
รีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปอยางชัดเจน บุคลากรในองคกรยังขาด
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขยะและความตระหนักถึงผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาขยะ  ทำใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้นยากตอการ
คัดแยกบริเวณจุดคัดแยกขยะปลายทาง ทำใหยากตอการนำไปแปร
รูปหรือหมุนเวียนขยะเพื่อการนำกลับมาใชใหม   ทั้งนี้จากการดำเนิน
การศึกษาโครงการฯ ทางคณะผูจัดทำไดศึกษาและถอดบทเรียน
ปจจัยความสำเร็จจากแตละกลุมองคกรในการจัดการขยะพลาสติก
ที่เกิดขึ้นภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับองคกร และจัดทำ 
เปนคูมือเพื่อเปนแนวทางตอผูที่สนใจหรือองคกรที่เกี่ยวของนำไป
ประยุกตใชเปนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการขยะภายใน
องคกรในอนาคตดังรายละเอียดที่ไดกลาวในบทขางตน  และบททาย
นี้ทางคณะผูจัดทำไดสรุปเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวทางการจัดการขยะ
พลาสติกระดับองคกร  ประกอบดวยขั้นตอนในการดำเนินการดาน
การจัดการขยะ  และแนวทางการประเมินตัวเองในการจัดการขยะ  
ดังตอไปนี้   
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ประชุม/หารือ 
กำหนดเปาหมายดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ขององคกร

วิเคราะหและสำรวจ
องคกร 7 ดาน

สำรวจและวางแผน
ดำเนินการดานตาง ๆ 
เพื่อนำไปประกอบการ

ดำเนินการจัดการ 

ดำเนินการจัดการ และ
การสรางความรวมมือ

ภายนอก 

ติดตามผล 
สรุปผลงาน 

และการจัดการ 
และรายงานผล 

สรุปผลงานและ
ขอที่ตองปรับปรุงเพิ่ม

ดานตาง ๆ

เสนอเปาหมายและ
แผนใหม หรือวางแผน

ที่การพัฒนา
ศักยภาพเพิ่ม และ
ขยายผลดานอื่น

1
2

4 5
6

7

3

ขั้นตอนในการดำเนินการดานการจัดการขยะภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขององคกร 



แนวทางการประเมินตนเอง Checklist/Guidance
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จากการถอดบทเรียนการจัดการขยะพลาสติกภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไดสรุปแนวทางปจจัย
ชวยเสริมความสำเร็จในการจัดการขยะ พรอมนำไปสูการขยายผล
การจัดการขยะขององคกรทั้ง 4 ประเภท โดยสรุปแนวทางการ
วิเคราะหองคกร  แยกเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

ดานที่ 1 ดานนโยบาย
องคกรในทุกระดับ 
ระดับผูบริหาร

แนวทางการประเมินตนเอง

มีการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศนของ
ผูนำที่ชัดเจนในการจัดการขยะ พรอมมี
การประกาศ สื่อสารใหบุคลากรภายใน
และภายนอก

สรางวัฒนธรรมในองคกรดานการคัด
แยกขยะ และมีสวนรับผิดชอบตอสังคม

มีการสรางและกำหนดมาตรฐานการจัด
การขยะ ตามมาตรฐานภายในประเทศ 
หรือ ระดับสากล 

มีการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการขยะที่พอเพียง

มีการสนับสนุนการจัดสรรบุคลากรเพื่อ
รับผิดชอบในการจัดการขยะ พรอมกำ
กับติดตาม อยางตอเนื่อง 

มีการกำหนดกฎระเบียบ ขอบังคับใช 
ในการจัดการขยะที่ชัดเจน และมีการ
ประกาศ สื่อสาร 
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มีการกำหนดระบบสรางแรงจูงใจและ
ผลตอบแทนที่เพิ่มใหแกบุคลากรที่มี
สวนรับผิดชอบในการจัดการขยะ  

มีบทลงโทษสำหรับผูไมปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบและขอตกลงในการจัดการ

ระดับผูปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะทำงานจากแตละแผนก
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะตาม
นโยบายองคกร  โดยกำหนดใหมีการ
กำกับ ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

กำหนดการอบรมใหความรูและสื่อสาร
แกบุคลากรภายในและภายนอกองคกร 
ในเรื่องนโยบายการจัดการและการ
ปฏิบัติในการจัดการขยะขององคกร 
เปนประจำ 

ใหความรวมมือในการจัดการขยะ
ขององคกร

มีการกำหนดบทบาทหนาที่ความรับ
ผิดชอบของบุคลากร

มีการกำกับติดตามการจัดการขยะของ
แตละแผนก และรายงานผลใหคณะ
ทำงาน  

ดานที่ 2 ดานบริหาร
จัดการ บทบาทหนาที่
บุคลากร ภายในองคกร 
และภายนอกองคกร

แนวทางการประเมินตนเอง

มีบุคลากรรับผิดชอบดานการ
จัดการขยะที่ชัดเจน
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มีการตกลงและกำหนดเงื่อนไขหรือขอ
บังคับในดานการจัดการขยะใหกับผูเชา
พื้นที่

คณะทำงานแตละแผนกมีการสื่อสาร
กำกับการปฏิบัติ ติดตาม และประเมิน
ผล อยางตอเนื่อง

บุคลากรทุกสวนใหความรวมมือและมี
สวนรวมในการลดปริมาณและคัดแยก
ขยะตนทาง กอนนำไปทิ้งที่จุดรับขยะ
สวนกลาง

ดานที่ 3 
ดานงบประมาณ

แนวทางการประเมินตนเอง

จัดตั้งงบประมาณประจำป เพื่อจัดสรร
บุคลากรรับผิดชอบการจัดการขยะและ
การติดตามผล

กำหนดงบประมาณดานสิ่งอำนวย
ความสะดวกและอุปกรณที่เหมาะสม

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเลือกใช
ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาหมุน
เวียนใชไดใหม ตามหลักการ Reduce 
Reuse Recycle

กำหนดงบประมาณประจำป เพื่อใชจัด
กิจกรรม สรางแรงจูงใจและปลูกฝงจิต
สำนึกในการจัดการขยะใหแกผูใชบริการ
บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของ 

กำหนดงบประมาณประจำปเพื่อใชใน
ดานการพัฒนาความรูเรื่องการจัด
การขยะ เชน การจัดอบรม การศึกษา
ดูงาน 
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มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อคัดแยกและจัด
เก็บขยะตามประเภท

ถังคัดแยกขยะมีสีและสัญลักษณสื่อ
ความหมายชัดเจน

มีถังคัดแยกขยะเพียงพอตอจำนวน
ผูใชบริการ และวางอยูบริเวณที่
สังเกตไดงาย

มีถังคัดแยกขยะรีไซเคิลและถังขยะ
ทั่วไป ภายในหองพัก กรณีโรงแรม

คณะทำงานแตละแผนกมีการสื่อสาร 
กำกับการปฏิบัติ ติดตาม และประเมิน
ผลอยางตอเนื่อง

บุคลากรทุกสวนใหความรวมมือและ
มีสวนรวมในการลดปริมาณและคัด
แยกขยะตนทาง กอนนำไปทิ้งที่จุด
รับขยะสวนกลาง

ดานที่ 4 ดานโครงสราง
พื้นฐาน และเครื่องมือ
อุปกรณ ในการจัด
การขยะ

แนวทางการประเมินตนเอง

มีพื้นที่สวนกลางที่เพียงพอและเหมาะ
สมตอการรวบรวมและจัดเก็บขยะ 
ตัวอยาง เชน  หางสรรพสินคา
โรงพยาบาล  โรงแรม  สำนักงาน  

  
 

พื้นที่จัดเก็บ

อุปกรณและเครื่องมือ

การจัดการขยะของผูมีสวน
เกี่ยวของภายในองคกร

ดานที่ 5 ดานทีมงาน 
กระบวนการจัดการขยะ 
กลไกการบริหาร 

แนวทางการประเมินตนเอง
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มีการกำหนดรอบเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใหแมบานจัดเก็บและคัดแยกขยะ
บริเวณจุดทิ้งขยะภายใน และนำไปแยก
ทิ้งที่จุดรวบรวมกลาง

มีการยกเลิกการตั้งถังขยะรวมสวน
ตัวแตละโตะทำงาน โดยรวมมือนำขยะ
สวนตัวมาแยกทิ้งตามประเภทขยะที่มี
รองรับบริเวณจุดรองรับสวนกลาง

ผูเชาพื้นที่ / ผูใชบริการ มีการคัด
แยกขยะตนทางกอนนำมาทิ้งที่จุด
รวบรวมกลาง

ผูใชบริการใหความรวมมือและมีสวน
รวมในการคัดแยกและลดปริมาณขยะ

คัดเลือกและกำหนดใหผูรับซื้อขยะมี
สวนรวมในการคัดแยกปลายทางซ้ำ 
พรอมมีการรายงานผลในการจัด
การขยะปลายทาง 

มีเครือขายผูรับซื้อขยะรีไซเคิลครบ
ทุกประเภท เพื่อคัดแยก นำไปใชประ-
โยชนและขนยายขยะออกนอกพื้นที่ 

มีเครือขายผูรับซื้อขยะ เพื่อนำไปแปร
รูปขยะ เพื่อสรางประโยชนตามแนว
ทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

การจัดการขยะของผูมีสวน
เกี่ยวของภายนอกองคกร
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นำขยะที่รีไซเคิลไดกลับมาใชซ้ำใน
องคกร เชน กระดาษใชสองหนา 

กำหนดใหมีการคัดแยกประเภทขยะตั้งแตตนทาง กอนนำไปทิ้ง เพื่อ
สามารถนำขยะแตละประเภทมาใชประโยชนใหเกิดมูลคาเพิ่มตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ขยะรีไซเคิล 

แยกขยะพลาสติกตามประเภทหลักๆ 
เพื่อสามารถสงตอใหเครือขายนำไป 
Recycle หรือ Upcycling เชน 
ถุงพลาสติกนำไปผลิตเปนพลาสติกที่
ใชใหมได , ขวดพลาสติกนำไปผลิตเสื้อ
ภาชนะพลาสติก , อลูมิเนียมนำไปผลิต
อวัยวะเทียมใหโรงพยาบาล , กลอง
เครื่องดื่มนำไปรีไซเคิลเปนหลังคา

แยกเศษอาหาร นำไปผลิตเปนปุยหมัก
แกสชีวภาพ หรือใหเปนอาหารสัตว 

สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อนำ
ขยะที่เหลืออยูไปแปรรูป ใหเกิด
ประโยชนในรูปแบบใหม

แยกเศษผลไม นำไปผลิตเปนน้ำหมัก
ชีวภาพ ใชในการกำจัดกลิ่น หรือรด
น้ำตนไม บำรุงดิน

แยกผลไมรสเปรี้ยว นำไปผลิตเปน
น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค
ชีวภาพ 

ขยะอินทรีย

ดานที่ 6 ดานรูปแบบการ
สรางประโยชนจากขยะ 

แนวทางการประเมินตนเอง
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มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน พรอม
สื่อสารใหแตละสวนขององคกรรับรู  
ประเมินผล และพัฒนาการจัดการ

มีการทบทวนแผนการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ หรือจัดกิจกรรม 
ใหเหมาะสม ทันตอสถานการณ 
และเปนปจจุบัน

สรางแรงจูงใจใหกับผูมาติดตอ หรือ
ผูมาใชบริการ ไดตระหนักและเห็นคุณ
คาในการลด คัดแยก และรวมรีไซเคิล
ขยะ เชน ทำจุดรับขวดพลาสติกแลก
แตมเพื่อนำไปรีไซเคิล

กำหนดความถี่ในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ เปนประจำ 

ดานที่ 7 ดานการสื่อสาร
กับผูมีสวนเกี่ยวของ ภาย
ในและภายนอกองคกร 

แนวทางการประเมินตนเอง

มีการผลิตปาย สื่อสิ่งพิมพ หรือ
ระบบออนไลน เพื่อประชาสัมพันธ 
ใหความรู เรื่องการจัดการขยะ 
และการใชประโยชนจากขยะ

ภายในองคกร

ภายนอกองคกร

มีการสื่อสาร เรื่องสถิติปริมาณของ
ขยะ รายจาย-รายไดจากการจัดการ
ขยะขององคกร

กำหนดระเบียบการจัดการขยะตาม
นโยบายองคกร การบังคับใช 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การกำหนดโทษ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการจัดการ 



จัดกิจกรรมใหผูใชบริการหรือผูมา
ติดตอไดความรูและเห็นคุณคาในการ
คัดแยกและการรีไซเคิล เชน ทำจุด
Drop point แยกประเภทพลาสติก
เพื่อนำไปรีไซเคิล แปรรูปผลิตภัณฑ

มีการสื่อสาร หารือรวมระหวางภาค
รัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการจัดการ
ขยะใหเกิดประโยชน ในการสราง
เศรษฐกิจหมุนเวียนในองคกรและ
สังคม
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 คำอธิบายเพิ่มเติม   

     หางสรรพสินคาขนาดใหญ
มีผูใชบริการและพนักงาน ประมาณ 34,000 คนตอวัน
พื้นท่ีเก็บขยะอินทรีย  = 42 ตร.ม.  (ปริมาณขยะ 4.3 - 6.2 ตัน / วัน)
พื้นที่เก็บขยะอันตราย = 2.41 ตร.ม.  (ปริมาณขยะ 0.1 – 0.3 ตัน / วัน )
พื้นที่เก็บขยะรีไซเคิล = 55 ตร.ม.  (ปริมาณขยะ 13.2 – 16.3 ตัน / วัน)

     โรงพยาบาลขนาดกลาง
มีผูใชบริการและเจาหนาที่ประมาณ 500 คน
พื้นที่เก็บขยะทั่วไป   : 20 ตร.ม. (เก็บทุกวัน)
พื้นที่เก็บขยะอันตราย, ติดเชื้อ : 4  ตร.ม. (เก็บ 1-2 ครั้ง / สัปดาห)
พื้นที่เก็บขยะรีไซเคิล  :  เก็บตามแผนกงาน (เก็บ 1-2 ครั้ง / เดือน) 
พื้นที่เก็บขยะอินทรีย : 9 ตร.ม. (เก็บทุกวัน)

     โรงแรม
จำนวนผูใชบริการประมาณ 300 คน  
พื้นที่เก็บขยะทั่วไป : 12 ตร.ม., พื้นที่ถนน (เก็บทุกวัน)
พื้นที่เก็บขยะอินทรีย, รีไซเคิล  : 6 ตร.ม.  (เก็บทุกวัน)
พื้นที่เก็บขยะรีไซเคิลชิ้นใหญ  : 100 ตร.ม.  (เก็บเดือนละครั้ง) 

     สำนักงาน
จำนวนพนักงานและผูใชบริการประมาณ 1,600 คน 
พื้นที่เก็บขยะรีไซเคิล  :  7.5 ตร.ม.  (เก็บเดือนละ 1-2 ครั้ง)
พื้นที่เก็บขยะอินทรีย :  6.25 ตร.ม. (เก็บทุกวัน) 
พื้นที่เก็บขยะทั่วไป : เก็บหนาหองขยะรีไซเคิล (เก็บทุกวัน)



สวนที่ 4
ภาคผนวก

PPP Plastics
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อบรมการจัดการขยะภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
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นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
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บอรดติดประชาสัมพันธขอมูลการจัดการขยะขององคกรตนแบบ
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สื่อประชาสัมพันธแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

สื่อประชาสัมพันธแนวทางการจัดการขยะพลาสติก
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ภาพตัวอยางความสำเร็จการจัดการขยะ
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ถนนพลาสติก

Biogas จากการหมักขยะอินทรีย ที่ประเทศญี่ปุน
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สวนผักดาดฟา

สวนผักดาดฟา
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การสรางประโยชนและการนำพลาสติก
กลับเขาสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั้งนี้ขึ้นกับความสะอาดและระดับการปนเปอนของพลาสติก ดวยเปนสวน
บรรจุภัณฑ การจัดการดวยการลางหรือเช็ดอยางงายกอนการสงตอ 
เปนขอแนะนำใหทำกอนนำสงขยะพลาสติกไป สรางประโยชนและการใชงาน
ใหมในระบบ

Circular
การนำขยะพลาสติกกลับมาแปรรูป สรางใหม หรือกอใหเกิดประโยชนใน
รูปแบบตาง ๆ 

รีไซเคิลเปนสิ่งทอ รีไซเคิลเพื่อขึ้นรูป
พลาสติกใหม (PCR)

รีไซเคิลเปน
วัสดุกอสราง

รีไซเคิลเปน
วัสดุตกแตง

แปรรูปเปน
ซีเมนตกอสราง

แปรรูปเปน
วัตถุดิบทำถนน

แปรูปเปน
วัตถุดิบเชื้อเพลิง

แปรรูปเปน
พลังงาน

นำสง E-Waste
เพื่อรีไซเคิล

รวบรวมขยะ
ไปจุดคัดแยก

รวบรวมขยะ
สงคืนตนทาง

รวบรวมขยะ
เพื่อการทำบุญ

Non
Circular

นำสงไป
หลุมฝงกลบ

เผาทำลาย การจัดการ
ขยะติดเชื้อ



คณะผูจัดทำ

ที่ปรึกษา
ดร.วศิมน เรืองเล็ก Innovative Alliance Manager 
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
ประทรรศน สูตบุตร Circular Economy Director 
กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย
คงศักด ดอกบัว 
ผูอำนวยการฝายขอมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก

บรรณาธิการบริหาร 
บริษัท เบสท แคร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 
ออกแบบโดย
บริษัท เบสท แคร อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ติดตอ
สถาบันพลาสติก 
86/6 ซ.ตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล info@thaiplastics.org
โทร 02 391 5340-43
แฟกซ 02 712 3341 

โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 
เพื่อจัดการพลาสติกอยางยั่งยืน
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โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม 
เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอยางยั่งยืน



สถาบันพลาสติก
Plastics Institute of Thailand

การบริหารจัดการขยะสำหรับองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ สำหรับองคกร 4 ประเภท คือ

หางสรรพสินคา สำนักงาน โรงแรม และโรงพยาบาล

แนวคิด รูปแบบการจัดการ การวางนโยบายเพื่อ
ผลลัพธการจัดการขยะที่สามารถนำไปปรับใชไดจริง

โมเดลการจัดการขยะ เพื่อลดตนทุนดาน
การจัดการขยะและสรางมูลคาเพิ่มจากขยะเหลือใช 


