
NO single-use Plastic for food delivery and take - away

The new normal!

งดภาชนะบรรจ�อาหารและเคร�่องดื่มแบบใช�ครั้งเดียวทิ�ง

ว�ถีใหม�ที่ทําได� !

FOOD DELIVERY 

โครงการการทํางานร�วมกันเพ�่อการลดพลาสติกแบบใช�ครั้งเดียวภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (CAP SEA)
The Collaborative Actions for Single-Use Plastic Prevention in South-East Asia (CAP SEA)
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ป�จจ�บัน การใช�บร�การส�งอาหารถึงบ�าน (Food 
Delivery) และการซือ้กลบัไปรับประทานทีบ่�าน (Take 
Away)  เป�นทีน่ยิมอย�างมากในสงัคมเมอืง โดยเฉพาะ
อย�างยิ �งช �วงการแพร�ระบาดของโรคโคว�ค 19 
ที่ประชาชนลดความเส่ียงโดยการสั่งอาหารไป
รับประทานที่บ�าน ทําให�มีปร�มาณขยะที่เป�นภาชนะ
บรรจ�อาหารและเคร�่องดิ �มที่ทําจากพลาสติกและ
กระดาษเพ��มสูงข�น้เร�อ่ยๆ หากไม�มกีารปรับเปล่ียนไป
สู �ว �ถีใหม� คาดว�าจะทําให�มีปร�มาณขยะล�นเมือง
อย�างแน�นอน ดังนั้น ว�ถีใหม� “การใช�ซํ้า (Reuse)” 
โดยใช�ภาชนะบรรจ�อาหารและเคร�่องดื่มที่นํากลับมา
ล�างทําความสะอาดตามหลักสุขอนามัย จ�งเป�น
ทางเลือกใหม�ของธุรกิจร�านอาหารและเคร�่องดื่ม 
รวมทัง้สร�างธุรกิจโลจ�สติกส� ผู�ให�บร�การส�งอาหาร ล�าง
ภาชนะและ จัดการข �อมูลการลดปร �มาณขยะ 
ตลอดจนส �ง เสร �มให � เ กิดเศรษฐกิจหมุนเว �ยน
(Circular Economy) ตามแผนปฏิบัติการด�าน
การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด�วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570

Today, food deliveries and takeaways are 
more popular than ever, especially in urban 
areas. This became even truer during the 
Covid-19 pandemic as having meals 
brought to the door reduces close contacts 
in restaurants. However, while food delivery 
has many advantages, it also leads to a surge 
in plastic waste. Without intervention, it is 
estimated that cities will be polluted with 
plastic waste. Therefore, “reuse” as a new 
default has been introduced to tackle plastic 
waste generated from the food and beverage 
sector where reusable containers are 
washed hygienically. This will also create a 
new business opportunity involving food 
delivery, container washing and monitoring 
of plastic waste generation, as well as 
contributing to a circular economy which is 
in line with the Thailand Bio-Circular-Green
(BCG) Economy Action Plan B.E. 2564-2570

เยอรมันนี ออสเตร�ย ฝรั่งเศส มาเลเซีย อินโดนีเซีย



ว�ถีใหม� สร�างโมเดลธุจกิจ  
From New Normal to New Business Model

การให�บร�การด�านโลจ�สติกส�สําหรบัภาชนะบรรจ�อาหารและเคร�อ่งดืม่ให�แก�ผู�ประกอบการร�านอาหาร คือการจัดหา
ภาชนะที่สามารถใช�ซํ้าได�หลายรอบ โดยผู�ให�บร�การด�านโลจ�สติกส�จะเป�นผู�รับผิดชอบเก็บภาชนะที่ใช�แล�ว ล�างทํา
ความสะอาดภาชนะตามหลักสุขอนามัย และส�งมอบให�แก�ร�านอาหารเพ�่อ “วน” ใช�จนกว�าคุณสมบัติของภาชนะ
จะไม�สามารถนําไปใช�ได�อีก โดยผู�ให�บร�การโลจ�สติกส�จะรวบรวมภาชนะเพ�อ่ขายส�งเข�าระบบร�ไซเคิลเพ�อ่แปลงสภาพ
เป�นผลิตภัณฑ�เดิม หร�อผลิตภัณฑ�อื่นต�อไป

Logistics provider of reusable containers in the food delivery sector will supply reusable 
containers to restaurant owners, clean the containers, and return them to the restaurants for 
“reuse” as many times as the containers will allow. Eventually, the logistics provider will collect 
and sell these containers to recycle shops to turn the materials into similar or other products.

FOOD DELIVERY 

เลือกภาชนะขณะสั่งอาหาร
Choose reusable containers whilst ordering

ผู�บร�โภค
รับประทานอาหาร

Enjoy: Customers
enjoy the food

คืนที่จ�ด Drop-off
หร�อมีคนขับไปรับที่บ�าน

Return at drop-off point or
driver picks it up at your home

ภาชนะใส�อาหารแบบใช�ซํ้าพร�อมบร�การเต็มรูปแบบ
Reusable meal containers with a full service
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ภาชนะจะถูกเก็บรวบรวม
และล�างทําความสะอาด

ก�อนส�งกลับเข�าสู�ระบบอีกครั้ง
Collection: Containers get collected,

cleaned & redistributed

ลูกค�าได�รับอาหาร
จากภาชนะที่สามารถ
นํากลับมาใช�ใหม�ได�

Delivery: Customer recieves food
from restaurant in reusable container



เกี่ยวกับโครงการ
About CAP SEA

ข�อดีของการใช�ผ�าน
บรรจ�ภัณฑ�ทางเลือก

Advantages of Using
Reusable Containers

ลดปร�มาณขยะพลาสติก
ประเภทกล�องอาหาร แก�วนํ้าดื่ม ที่ใช�ครั้งเดียวทิ�ง
Reduces Single Use Plastic (SUP) waste

แสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบร�โภคในแนวทางเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
Consumer behaviour shifts towards
support for a circular economy

ร�วมสนับสนุนโมเดลธุรกิจ
เพ�่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม
Supports an economic model which cares
for the economy, society and environment

ร�วมสนับสนุนผู�ประกอบการ Start up
ที่หันมาร�เร��มดําเนินธุรกิจ
Supports innovative models by start-ups

โครงการการทํางานร�วมกันเพ�่อการลดพลาสติกแบบใช�ครั้งเดียวภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (CAP SEA) 
สนับสนนุการลดขยะพลาสติกและส�งเสร�มการใช�ระบบบรรจ�ภัณฑ�ทีใ่ช�ซํา้ได�ในประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี 
โดยโครงการฯ เป�นส�วนหน่ึงของโครงการความร�วมมอืระดบัโลก  “Export Initiative Environmental Protection” 
ที่ได�รับการสนับสนุนทางการเง�นจากกระทรวงสิ�งแวดล�อม คุ�มครองธรรมชาติ ความปลอดภัยทางปรมาณู
และคุ�มครองผู�บร�โภค สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUV)

The GIZ project module CAP SEA (Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention
in Southeast Asia) supports reducing plastic waste and promoting reusable packaging 
systems in Thailand, Malaysia, and Indonesia. It is part of the GIZ global project to support 
the “Export Initiative Environmental Protection” funded by the German Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV).


