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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Policy Participation Action 

Research : PAR ) ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจยั 2 วิธี คือ เชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ โดย

ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา1) ศกึษาวิธีการ, ปัญหา, และอปุสรรค

ตลอดจนบทบาทการสนบัสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ 2) เพื่อหาแนวทางการสร้าง

มลูคา่เพิ่ม การพฒันาผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ในระยะสัน้ 

ระยะปานกลาง และระยะยาว นํามาแก้ไขปัญหาและสร้างแผนยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจให้มี

ภูมิคุ้มกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการและชุมชนตลอดจนภาครัฐให้

ประสบความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 กลุ่มตัวอย่างที ่ใ ช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เป็นเครือข่าย

ผู้ ประกอบการของโรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์  ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลทัว่ไปท่ีได้รับ

อนญุาตประกอบธุรกิจ จากกรมการปกครอง  รวมทัง้สิน้ 1,079  คนในจงัหวดันําร่องของการศกึษา

จํานวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, 

นครสวรรค์, นครปฐม, สมุทรปราการ, สุพรรณบุรี และพิษณุโลกได้มาโดยการสุ่มแบบชัน้ภูมิ 

(Stratified random sampling)  

 การวิจยัเชิงคณุภาพ  เป็นการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) และการ

สนทนากลุฒ่ (Focus group) กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเชงิคณุภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจค้า 

ของเก่า องค์กรธุรกิจในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมายสําหรับการเก็บข้อมูลเชิง

คณุภาพจํานวน 50 คน และทําการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล

จํานวน 8 จงัหวดัและ จ.พษิณโุลก (นําร่อง) ได้มาโดยการสุม่แบบโควต้า (Quota sampling) 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency)   คํานวณคา่สถิติเป็นร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิเคราห์ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นการวิเคราะห์เชิง

เนือ้หา 
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ผลการวิจัยพบว่า 

 แนวทางการพฒันาการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพ่ือสร้างมลูคา่เพิม่ ระยะสัน้ ระยะปานกลาง 

และระยะยาว โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐ มีดงันี ้

 ระยะสัน้ (1ปี)  แก้ปัญหาและพฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและแรงงาน, เร่งลดภาระหนีข้อง

กิจการ สร้างระบบคณุภาพของกิจการ, ระบบการบริหารสินค้าคงคลงั, โลจิสติกส์, จัดหาแหล่ง

เงินทนุท่ีมีดอกเบีย้ต่ํา, รวมตวักนัจดัสง่สินค้าวสัดรีุไซเคลิและการร่วมมือด้านข้อมลูขา่วสาร  

 ระยะปานกลาง (2-3ปี) พฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เพ่ือการรีไซเคลิ, ศนูย์อบรม

ผู้ประกอบการรุ่นใหม,่ สร้างศนูย์กลางเครือขา่ยผู้ประกอบการค้าวสัดรีุไซเคลิเพ่ือช่วยเหลือกนั 

 ระยะยาว (5ปี) มีแผนจดัหาตลาดสง่ขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึน้ทัง้ใน  

และตา่งประเทศ ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการสง่ออก สินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

และขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาธุรกจิรีไซเคลิ 

 1. พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูส่งัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้ 

 2. สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรีไซเคลิให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ 

 3. พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยเป็นศนูย์กลางการกระจายวสัดรีุไซเคลิสู่ตลาด   

                ตา่งประเทศ 

 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการธุรกิจรีไซเคลิไทย 

 5. เปล่ียนบทบาทรัฐ เร่งแก้ไขมาตรการปัจจบุนั เร่งสร้างความเช่ือมัน่กลบัคืน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบและการอภิปรายผลการวิจยัเร่ืองนี ้จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้รัฐบาล

กําหนดเป็นแนวทางการบริหารหรือนโยบายเร่งดว่น ดงันี ้

 1. ปรับเปล่ียนระบบการจดัเก็บภาษีท่ีเหมาะสมทัง้ประเภทและอตัราภาษี 

  2. ควบคมุผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล

อยา่งเสรี ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

   3. จดัหาแหลง่ตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

4. สนบัสนนุให้ธุรกิจรีไซเคลิให้มีโอกาสเข้าถึงการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  
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5. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

  6. แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

  7. สนบัสนนุด้านการวิจยัเทคโนโลยี, สิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถเป็นอปุกรณ์เป็นเคร่ืองมือตรวจ

พิสจูน์ คดัแยก จําแนกประเภทวดัรีุไซเคลิและด้านขนสง่และด้านโลจิสตกิส์ (Logistics) 

 8. สง่เสริมการอบรมการพฒันาให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคลิด้านการทําตลาด Online  

 9. สร้างโมเดลควบคุมการจัดตัง้ธุรกิจธุรกิจรีไซเคิล รับใบอนุญาตในการประกอบการ 

(License) ทัง้สถานประกอบการและผู้ประกอบการ 

 10. สง่เสริมให้มีการก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคลิ สําหรับประเทศไทย 

 11. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่ีอยูน่อกระบบคือไมข่อรับใบอนญุาต ให้เข้าสูร่ะบบให้มากขึน้  

 12. การบูรณาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการและดูแล 

รับผดิชอบในระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร  
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Abstract 

 

  This research was conducted at a Policy Participation Action Research: PAR 

methodology that uses two methods in the fiscal year of 2010 on both quantitative and 

qualitative research. The purpose of the research were to 1) Learn how to, problems and 

obstacles, as well as support and development role of government, 2) to create value 

added of Recycling business in Thailand. The development of entrepreneurs and 

communities in the Central Region of Thailand in the short, medium and long term leads 

to solve problems and create a strategic plan for all its immunity by participation of the 

recycling business operator’s network and the community. as well as the public sector  to 

achieve efficiency. 

 The sample used for quantitative method is an operator’s network of the waste 

separation plant  Wong Panich. The recycling business operator’s network licensed 

business from the Department of Provincial Administration a total of 1079 persons  in the 

province's pilot study consists of 8 provinces in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, 

Ayutthaya, Nakhon Sawan, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Suphan Buri and Phitsanulok 

by stratified random sampling method. 

 The qualitative method was conducted  by using Informal interview and group 

discussions methods (focus group), with an operator’s network of the waste separation 

plant  Wong Panich. The recycling business operator’s network licensed business from 

the Department of Provincial Administration  and the government sectors relevant 

targeted for data collection and qualitative interviews with 50 targets of 8 provinces was 

randomly selected by a quota sampling.in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, 

Ayutthaya, Nakhon Sawan, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Suphan Buri and Phitsanulok 

as a pilot province   

 Data were analyzed by frequency the descriptive statistic, percentage, mean, 

standard deviation, and contents-based analysis were used for the qualitative approach. 
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The findings were as follows; 

 Guidelines for developing its business in the future to create value-added short, 

medium and long term participation of network recycling operators, the community and 

the public sector are as follows. 

 Short-term (one year):  To solve problems and develop human resources and 

worker efficiency, accelerate the Company's debt burden. Create a quality system of the 

business, inventory management systems, logistics, funding at low interest, combined 

shipping material recycling and cooperation information. 

 Medium term (2-3 years):  To develop technologies for recycling equipment, 

training center for new entrepreneurs, creating network-centric entrepreneurs recycled 

materials to help each other. 

 Long-term (5 years):  Plans to provide market supply or expand both markets and 

exportation. Take supporting from governments in the aspects of marketing, exportation, 

machinery and equipment for recycled materials. And support from  

 

Recycling business development strategy 
 1. Develop and enhance the recycling business, Thai Society of wisdom and 

learning. 

 2. Strengthening the recycling business as a business based sectors of the 

country. 

 3. Develop and enhance the recycling business exportation is a central 

distribution Thai recycled materials market. 

            4. Promoting business governance in Thai recycling business management. 

 5. Change the roles of the state in the current measures to accelerate adjusting to 

the accelerating its confidence back. 
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Recommendations 

 From  the findings and discussion results of this study. There was policy 

recommendations management or policies are urgent to the government as follow:  

 1. To adjust the appropriate tax types and setting up the tax rates. 

 2. To control the recycling business of doing business honorably, accountability. 

The policy of auctions is open freely. There are no hidden powers. 

 3. To supply the market and high quality purchasing plants with standard price 

and Price is guaranteed. 

 4. To support for recycling businesses have the opportunity to access to credit 

from state financial institutions. 

 5. To supply low-interest financing to help entrepreneurs and business recycling. 

 6. To solve the problem of outbound workers such as extending the timing of the 

register longer. 

 7. To support for technology research, invention is a device that can be isolated 

as a tool identification, classification and recycling of the Valley looks of Logistics and 

Transport Logistics. 

 8. To promote the development of training to educate businesses in the recycling 

market online. 

 9. To create a model of control established recycling businesses as a Licensed 

both in the operation of the establishment and entrepreneurs. 

 10. To promote the establishment of recycling industries for Thailand 

 11. To promote the campaigning for the operators outside the system to sing more 

into the recycling business operator’s network licensed business. 

 12. To integrating the relevant government departments to unify the management 

and supervision more responsibility in the Ministry Department and Bangkok. 
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          รายงานการวิจัยเร่ือง ”ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล   

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย” ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ปีงบประมาณ 2553  

และสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน   

ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลในเขตจังหวัดภาคกลาง ทัง้กลุ่มของวงษ์พาณิชย์ และกลุ่ม

ผู้ ประกอบการรีไซเคิลที่มิได้เป็นกลุ่มวงษ์พาณิชย์ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และเข้าร่วมการสัมมนา ตลอดจนผู้ บริหารและบุคลากร 

ของกรมการปกครอง, กรมควบคุมมลพิษ   คณะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาที่เป็นผู้ ช่วยนักวิจัย ที่เป็นกําลังหลักในการเก็บข้อมูลภาคสนามและกิจกรรม 

การสมัมนา 

   ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อบุล เลีย้ววาริณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา, 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย,ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้ บริหารสํานักวิจัย 

และบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา, อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัดิ์ คณบดี
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นโยบายของการประกันคณุภาพของคณะฯในเร่ืองของมาตรฐานด้านผลงานการวิจยั  และเป็นผู้ ท่ี

ให้โอกาสผู้ วิจัยได้ทําผลงานวิจัย และอาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์  ซึง่ เป็นผู้ ที ่ให้การสนับสนุน 

การประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูขา่วสารของการสร้างผลงานวิจยัจากระดบัมหาวิทยาลยัลงสูร่ะดบัคณะฯ,  

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานโรงงานคดัแยกขยะวงษ์พาณิชย์ ตลอดจนเป็นอยา่งดีเย่ียม  ตลอดจน

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 3 ท่านคือ  ดร.ปัญญา ธีรวิทยเลิศ ผู้ อํานวยการสํานกัวิจยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาต ิเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านสถิติ ท่ีได้

ให้ความกรุณาตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ, รศ.ดร.นภาพร  สิงหทัต  อาจารย์ประจําคณะ
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วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เนือ้หา ที่ให้คําแนะนําตรวจ แก้ไข และให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดําเนินการวิจยั

ครัง้นี ้ทุกท่านที่กล่าวนามมาล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า, มูลค่าเพิม่และความเข้มแข็ง 

ทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลไทยให้ประสบความสําเร็จ และช่วยลดการนําเข้า

ทรัพยากรจากตา่งประเทศได้ 

                                                                                              คณะผู้ วิจ ยั 
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บทที่ 1 

 บทนํา 
 

ความเป็นมา และความสาํคัญของปัญหา 
 

             แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ .ศ. 2550-2554) ได้ให้ความสําคญั

ในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศเพ่ือสร้างความมัน่คง

ของเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกือ้กูลใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทัง้ 

การสร้างกลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น  การขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ

ลดลงอยา่งรวดเร็ว และมีของเสียเกิดขึน้จากกระบวนการผลิตและการอปุโภค/บริโภค ส่งผลกระทบตอ่

คณุภาพชีวิตของประชาชน และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในที่สุด  ขยะและของเสียอนัตราย

เกิดขึน้จากสิง่ของที่เหลือใช้ ทัง้จากการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เช่น การผลิต การอุปโภค-บริโภคสินค้า

และบริการ นับวันจะมีปริมาณเพิม่ขึน้ทุกๆ ปี ทัง้นีอ้ันเนื ่องมากจากปัจจัยหลายประการ เช่น  

การเพิ่มขึน้ของประชากร พฤติกรรมการอปุโภค -บริโภคสินค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป การเพิ่มขึน้ของชมุชน 

การขยายตัวของที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงเป็นปัยจัยหนึ ่ง 

ของสงัคมท่ีเร่ิมมีการตื่นตวัในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเร่ิมมีมากขึน้ รูปแบบการจดัการเก่ียวกับขยะ 

จงึต้องมีการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

 ปัจจบุนัเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากปริมาณขยะที่เพิม่สงูขึน้ตามความเจริญรุดหน้า

ทางเศรษฐกิจและสภาพการขยายตัวของชุมชน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (รายงาน

สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, 2552) พบว่าในปี 2552 มีปริมาณขยะชมุชนเกิดขึน้ในประเทศ

ไทยมากถึง 14.3 ล้านตนั หรือ 39,221 ตนัตอ่วนั และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2554 จะมีปริมาณขยะ

มลูฝอยเกิดขึน้มากถึง 46,994 ตนัตอ่วนั ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ในกรุงเทพมหานคร 8,291 ตนั

หรือประมาณร้อยละ 21 ของปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้ทัว่ประเทศ มีการนําขยะชุมชนที่มาใช้

ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.15 ล้านตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณที่เกิดขึน้ โดยมีการนําขยะ 

มาใช้ประโยชน์ทัง้ในส่วนของปุ๋ ยอินทรีย์ และขยะรีไซเคิลประเภทเศษเหล็ก แก้ว กระดาษ ดงัแสดงใน
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ตารางท่ี 1 ซึ่งมีการเก็บรวบรวมปริมาณน้อยกว่าปริมาณขยะในตลาดคอ่นข้างมาก โดยมีการนําขยะ

ชุมชนที่มีศกัยภาพกลบัมาใช้ประโยชน์รวมเพียงร้อยละ 22 ทัว่ประเทศไทย (กรมควบคมุมลพิษ, 

รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย, 2552.) ซึ่งการนํามาใช้ประโยชน์จากขยะส่วนใหญ่ 

เกิดจากร้านรับซือ้ของเก่าเกือบทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 1.1 ปริมาณการนําขยะมลูฝอยชมุชนกลบัมาใช้ใหม ่

ประเภทขยะมลูฝอย ปริมาณการนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ตนั ) 

ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยนํา้ชีวภาพ 200,000 

ขยะรีไซเคลิ 2,950,000 

- กระดาษ 914,500 

- แก้ว 737,500 

- พลาสตกิ 354,000 

- เหล็ก 855,500 

- อลมูเินียม 88,500 

รวม 3,150,000 

ท่ีมา : กรมควบคมุมลพิษ. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 2552. 

 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2552 ของกรมควบคมุมลพิษ พบว่า 

ของเสียในภาคอตุสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยของเสียประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลมูิเนียม 

และยางมีประมาณ 11.08 ล้านตนั โดยมีการใช้ประโยชน์เพียง 7.08 ล้านตนั และจากข้อมลูปริมาณ

มลูฝอยดงักลา่วพบวา่ปริมาณขยะรีไซเคลิท่ีมีศกัยภาพนํากลบัมาใช้ใหม่ แตย่งัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ 

ซึง่ประกอบด้วยกระดาษ แก้ว พลาสตกิ เหล็ก อลมูเินียมและยาง มีปริมาณรวมถึง 4.0 ล้านตนัตอ่ปี 

นอกจากนีเ้ม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้ประโยชน์ของเสียภาคอตุสาหกรรมในปี 2548-2552 

พบว่า ความต้องการปริมาณเศษกระดาษและพลาสติกที่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่มีค่อนข้างสูง  

แตป่ริมาณการรวบรวมและคดัแยกเพ่ือนํากลบัเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคลิเพ่ือนํากลบัใช้ใหมค่อ่นข้างต่ํา 
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และมีแนวโน้มการนําเศษกระดาษและพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพิ ่มสูงขึน้ เนื่องจากการรณรงค์ 

ด้านสิง่แวดล้อมจากภาครัฐฯ และเอกชน 

ในตลาดปัจจุบันมีปริมาณคู่แข่งที่ดําเนินธุรกิจรีไซเคิลกระดาษและพลาสติก ที่มีระบบ 

การจดัการท่ีชดัเจนและครบวงจรคอ่นข้างน้อย จึงเป็นโอกาสท่ีสามารถเข้าถึงธุรกิจได้ง่าย แนวโน้ม

คูแ่ข่งรายใหม่ยงัมีน้อย เนื่องจากภาพลกัษณ์ของธุรกิจประเภทนีค้นทัว่ไปมองว่าเป็นสินค้าประเภท

ขยะ ไมน่า่สนใจ ซึง่ความต้องการใช้ของตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่มาก ความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์

รีไซเคิลในประเทศมีสูง พบว่าในส่วนกระดาษมีการเก็บรวบรวมมาใช้ในกระบวนการรีไซเคิล 

เพียงร้อยละ 48 และพลาสติกมีการรวบรวมมาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลเพียงร้อยละ 22 เทา่ นัน้  

จะเห็นว่า ทัง้สองตลาดนีมี้ช่องว่างและตลาดท่ีเปิดกว้างในการประกอบกิจการได้ นอกจากนีใ้นส่วน

ของภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ มีการสนบัสนนุด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในส่วน 

การบงัคบัใช้กฎหมายและการสนบัสนนุให้ตลาดสนิค้ารีไซเคลิมีการพฒันาเพิม่มากขึน้ 

ธุรกิจรับซือ้ของเก่าเป็นธุรกิจท่ีมีการดําเนินกิจการมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยได้ทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางในการรวบรวมวสัดเุหลือใช้จากการอปุโภคบริโภค แตย่งัคงมีคณุคา่สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจรับซือ้ของเก่าในปัจจุบนัได้มีการพฒันาทัง้ในเร่ืองการนําเทคโนโลยี 

เข้ามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการผลิต การเรียนรู้และการสร้างตลาดจนกลายเป็นโมเดล

ธุรกิจใหม่ท่ีได้มาตรฐานระดบัสากล คํานึงถึงสงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยเหตผุลนีจ้ึงทําให้ธุรกิจมีการ

เตบิโตได้แบบยัง่ยืน มีความยืดหยุ่นสงู รวมไปถึงการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมชมุชน มีการดําเนิน

กิจกรรมทกุรูปแบบเพื่อรณรงค์ปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองสิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกับการทําธุรกิจ ปัจจบุนั 

มีผู้ประกอบธุรกิจรับซือ้ของเก่าจํานวนเพิ ่มมากขึน้ ซึง่ทําให้เกิดความแตกต่างในด้านการลงทุน 

มาตรฐานการลงทุน และมาตรฐานการให้บริการ ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย 

ของกลุม่ผู้ประกอบการผู้ ค้าของเก่ารายยอ่ย ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ ศนูย์รับซือ้วสัดรีุไซเคลิ ชมุชน 

องค์กรชุมชน หน่วยงานของราชการ ส่วนของภาครัฐบาลและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ตลอดจน  

มีการสนบัสนนุกิจกรรม การรณรงค์จิตสํานกึด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ โดยสรุปภาพรวมของเหตผุล

และปัญหาตา่งๆท่ีจะนํามาสูก่ารศกึษาวิจยัได้ดงัภาพท่ี 1.1 
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        ภาพท่ี 1.1 ความสําคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจยั 

ดังนัน้หากสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดการเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มด้านการคัดแยกขยะ  

รวมถึงการประชาสมัพันธ์หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ก็จะทําให้ 

การดําเนินงานของแตล่ะหนว่ยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ความมัน่คงของชาติทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจยั

เพื่อหายุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  เพ่ือพัฒนาและยกระดับ 

ของรายได้ของผู้ประกอบการและชุมชน ให้มีความมัน่คงยัง่ยืน มีภูมิคุ้มกนัและมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ดงันี ้

การวิจัยในครัง้นีจ้ึงเป็นการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างความรู้เชิงทฤษฎี ประสบการณ์  

ภูมิความรู้ ความชํานาญ ระเบียบวิธีการวิจัย เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างยุทธศาสตร์ 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  รวมทัง้ประสบการณ์ ผลงาน ความสําเร็จที่ผ่านมา เพื่อค้นหาความต้องการ

และในการสร้างธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ปริมาณขยะทัว่ประเทศเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

การเพิม่ขึน้ของประชากร ชมุชนเมือง และการ

ขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้มผีลตอ่ขยะมากขึน้ 

 

ความจําเป็นต้องหาวธีิการกําจดัขยะมลูฝอยให้ลดน้อยลง 

ปัญหาทรัพยากรขาดแคลนทรัพยากร   

ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานที่ด้อยโอกาสในสงัคม 

ปัญหาความยากจน 

ปัญหาการกระจายรายได้ 

การขาดดลุการค้าอนัเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากตา่งประเทศ 

ขยะกําลงัจะล้นโลก 

 
ผู้ประกอบการและชมุชนขาดการจดัการองค์ความรู้ (KM) และการสนบัสนนุท่ีดี 

 

ที่มาและ

ความสาํคัญของ

ปัญหาที่ทาํวิจยั 
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บนรากฐานของความรู้ (Knowledge Base ) และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอนันํามาซึ่งปัญหาที่เป็น

วิกฤติของระดับโลก และเป็นวาระแห่งชาติ (National Event ) ปัญหาความยากจน ปัญหา 

การกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงาน 

ท่ีด้อยโอกาสในสังคม ปัญหา การขาดดุลการค้าอันเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ  

เพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายของการวิจยัคือหน่วยงานทัง้สามกลุ่มจะมี โลกทศัน์  (ปาริชาต ิวลยัเสถียร, 

2543:389-388 ) ซึ่งถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการปฏิรูปการเรียนรู้และพฒันาองค์ความรู้ ตลอดจน

การเรียนรู้ที่ผ่านการสัง่สมมาเป็นเวลายาวนานจนเกิดเป็นความรู้หยั่งลึก ( Tacit Knowledge )  

การเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) ศึกษาวิธีการและแนวทาง

ปฏิบตัิการจดัการกบัของเก่าสําหรับ กลุ่มโรงงานคัดแยกขยะ อย่างน้อยก็นบัว่าเป็นการร่วมรณรงค์

ให้เกิด 1   ใน 4   ของหลกัการทัง้หมดที่กล่าวมาจากข้างต้น ปัญหาในเร่ืองสิ่งแวดล้อมนัน้กําลงัวิกฤต 

ในขณะนีไ้ด้มีสัญญาณอันตรายบอกให้เรารู้ว่า มนุษย์เรากําลังใช้ชีวิตที่ผิดพลาด เราฟุ่ มเฟือย 

เกินความจําเป็นจนกระทัง่ความเป็นไปของโลกใบนีเ้กือบจะไม่สามารถรองรับปัญหา และภาระ 

ด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ไปได้อีกแล้ว  

 แนวทางการจัดการขยะของชุมชนเกิดขึน้หลายรูปแบบเป็นออมทรัพย์ขยะ ธนาคารขยะ  

ศนูย์รับซือ้ขยะ โกดงัขยะ ในการจดัการทัง้ 4 แบบนีเ้ป็นการจดัการขยะแห้งหรือขยะท่ีสามารถคดัแยก

และรีไซเคิล ได้แยกออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ โลหะ พลาสติก แก้ว กระดาษ อื่น ๆ เช่น นุ่น 

กะลามะพร้าว กากมะพร้าว เป็นต้น ที่มีแนวทางการจัดการขยะเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  สร้างเศรษฐกิจชมุชนให้ชาวชมุชนมีงานทํา และนําดอกผลไปสู่การจดัสวสัดิการ

ชมุชน รวมทัง้เป็นการเก็บสถิติในการจดัการขยะโดยชุมชน แล้วนําไปสู่นโยบายของภาครัฐในการ

จัดการขยะแต่ที่สําคญัเหนืออื่นใดก็คือการขอให้ประชาชนมีสิทธิใน "การจัดการขยะของตนเอง"  

ที่จะนําไปสู่การเชื่อมร้อยขบวนการของการจดัการขยะภาคประชาชนทัง้ประเทศ แต่หากการบริหาร

จดัการยงัไมมี่ทศิทางท่ีมีศกัยภาพเพียงพอ ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะทําการศกึษาการสร้างมลูคา่เพิ่ม

ในการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  เพื่อพัฒนาและยกระดบัของรายได้ของผู้ ประกอบการและชุมชน  

ให้มีความมัน่คงยัง่ยืน มีภมูิคุ้มกนัและมีประสิทธิภาพตอ่ไป ดงันี ้
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ภาพท่ี 1.2: แสดงกรอบกระบวนการดําเนินการวิจยั 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาวิธีการในการจดัการและคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการและชุมชน 

ในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ตลอดจนปัญหา และอปุสรรคท่ีประสบอยู ่

          2. เพื่อศกึษาบทบาทการสนบัสนนุและการพฒันา ธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนรวมทัง้การส่งเสริมผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง 

ของประเทศไทย  

          3. เพื่อหาแนวทางการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะเพื่อพฒันาผู้ประกอบการและชมุชน 

ในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

          4. เพ่ือสร้างแผนยทุธศาสตร์การดําเนินธุรกิจอยา่งมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยก

ขยะเพ่ือรีไซเคลิโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐ 

          5. เพ่ือเสนอแนะกลยทุธ์จากแผนยทุธศาสตร์เป็นแนวทางการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ

รีไซเคลิเพ่ือพฒันากิจการผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ให้ประสบ

ความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ  

ผูป้ระกอบการ 

องคก์รชมุชน 

สาํนกังานเทศบาล 

องคก์ารบรหิารสว่น

 

สาํนกังานเขต 

กรมควบคุมมลพษิ 

กรมการปกครอง 

ยทุธศาสตร์

การสร้าง

มลูค่าเพ่ิม 

 

การวิจยั

แบบมีส่วน

รว่ม 

กลยทุธท์ี ่1 

กลยทุธท์ี ่2 

กลยทุธท์ี ่3 

กลยทุธท์ี ่4 

กลยทุธท์ี ่5 
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ขอบเขตของโครงการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตของการศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนีก้ารวิจยัในครัง้นีเ้ป็นลกัษณะโครงการ

นําร่องโดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากจงัหวดัในเขตภาคกลางรวมถึงปริมณฑลของประเทศไทยด้วยเหตผุล

ดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้

 

         

ภาพท่ี 1.3 : แสดงจงัหวดัในเขตแผนท่ีภาคกลาง ของประเทศไทย 

ภาคกลางแบ่งออกเป็น 22 จังหวัด การขยายตวัได้เร่ิมจากภาคนีแ้ละนับได้ว่าภาคกลาง 

เป็นภาคที่ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจกว่าภูมิภาคอื่นๆ ขณะเดียวกันก็รวมเอาปัญหาสารพดัอย่าง 

ไว้ด้วย เชน่ ปัญหาชมุชนแออดั ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. ขอบเขตด้านสถานท่ี โดยพิจารณาจากจังหวัดที ่คัดเลือกโดยพิจารณาจาก 

ความเหมาะสมของผู้ ประกอบการคัดแยกขยะเพื ่อรีไซเคิลเชิงธุร กิจ ตามขนาดการลงทุน  

ผลประกอบการของธุรกิจ  ปัจจยัที่เอือ้อํานวยต่อธุรกิจเช่นใกล้แหล่งขายสินค้าเพื่อป้อนธุรกิจคดัแยก

ขยะ ในท่ีนีคื้อนิคมอตุสาหกรรมชมุชนแออดั ชมุชนท่ีอยู่อาศยั หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 

โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ได้แก่ จังหวัดในเขตภาคกลางจํานวน 8 จังหวัด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธานี พระนครศรีอยธุยา นครสรรค์ นครปฐม สมทุรปราการ สพุรรณบรีุ 
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และรวมถึงจงัหวดันําร่องในการศึกษาวิจยัคือ จงัหวดัพิษณุโลกด้วย เนื่องจากเป็นจงัหวดัที่เป็นที่ตัง้

ของโรงงานคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิวงษ์พาณิชย์ สํานกังานใหญ่ตัง้อยู ่

2. ขอบเขตของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประกอบด้วยกลุ่มตวัอย่าง 8 จงัหวดั 

นําร่องดงันี ้ 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนประชากร  

 

จงัหวดั สง่แบบสอบถาม (ชดุ) สง่แบบสอบถามกลบั ชดุ) คิดเป็นร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 530 253 47.73 

นนทบรีุ 215 102 47.44 

ปทมุธานี 348 169 48.56 

พระนครศรีอยธุยา 250 135 54.00 

นครสรรค์ 70 42 60.00 

นครปฐม 87 45 51.72 

สมทุรปราการ 278 163 58.63 

สพุรรณบรีุ 170 132 77.64 

พิษณโุลก 43 38 88.37 

รวม 1991 1079 54.20 

 

 3. ขอบเขตเนือ้หา ประกอบไปด้วยสถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคิล ผลกระทบจากความ 

ผนัผวนทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องทางการเงิน การแข่งขนั แนวโน้มของธุรกิจรีไซเคิล การดําเนินธุรกิจ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้างยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับธุรกิจคัดแยกขยะเพื ่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจที ่เกิดจากการระดมความคิดและการมีส่วนร่วม 

ของเครือข่าย  เทศบาลนคร หน่วยงานภาครัฐบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ ประกอบการ 

และชมุชนอยา่งแท้จริง 

  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการดําเนินการของโครงการวิจัย ตัง้แต่เดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2552 - กนัยายน พ.ศ.2553 
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

 ยุทธศาสตร์  หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบตัิเพื่อบรรลเุป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม กล่าวคือ การวิเคราะห์ จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และ ภยัคกุคาม (อปุสรรค) 

หรือ การวิเคราะห์ SWOT ในกรอบระยะเวลาท่ีต้องการ ทัง้นีเ้พ่ือประกอบการวางแผนการใช้ทรัพยากร

ท่ีประหยดัและบรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) หมายถึง การใช้ความได้เปรียบคา่ใช้จ่ายด้านแรงงาน

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์   การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่จําเป็น แต่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มท่ีมากกว่าคู่แข่งขัน จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิง่ขึน้ ซึง่การสร้างมูลค่าเพิ่มอาจทําได้ 

ด้วยการเสนอผลประโยชน์ท่ีลกูค้าต้องการ รับประกนัท่ีดีกว่า สร้างความสะดวกสบาย สร้างความรู้สึก

ท่ีดี บริการท่ีรวดเร็วทนัใจมากกวา่ ดีกวา่  

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง เจ้าของกิจการ ซึง่เป็นผู้ ริเร่ิมสร้างธุรกิจ มีการ

บริหารจดัการธุรกิจของตนเอง     

ธุรกิจรับซือ้ของเก่า หมายถึง กิจการหรืออาชีพท่ีมีการรวบรวม รับซือ้ จดัการ และจําหน่าย

ซึง่วสัดเุหลือใช้ ในท่ีนีไ้ด้แก่ ร้านรับซือ้ของเก่า และผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซือ้ของเก่า 

ร้านรับซือ้ของเก่า หมายถึง ร้านค้าท่ีรับซือ้ขยะมีคา่ หรือวสัดเุหลือใช้ประเภทตา่งๆ ตอ่จาก

ผู้ ท่ีมีรายได้จากเก็บขยะขาย ได้แก่ ร้านรับซือ้ของเก่าท่ีจดทะเบียนการค้า ร้านรับซือ้ของเก่าท่ีไมไ่ด้ 

จดทะเบียนการค้า 

ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซือ้ของเก่า หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพเก็บ 

และรับซือ้วสัดเุหลือใช้ 

ของเก่าหรือวัสดุเหลือใช้ หมายถึง วัสดุท่ีผ่านการใช้แล้วหากยงัมีคุณค่าเชิงพาณิชย์ 

ท่ี สามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ หรือเป็นวตัถดุบิในการนํากลบัไปผลิตใช้ใหม ่

           การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล หมายถึง การคดัแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้  

โดยนําไปผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม ซึง่อยู่ปะปนกับขยะมูลฝอยที่เราสร้างขึน้ 

สามารถแบง่ประเภทได้เป็น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และอโลหะ ซึ่งเราสามารถคดัแยกและนํา

กลบัมาใช้ได้อีกครัง้หนึง่ โดยขยะแตล่ะประเภทสามารถแยกยอ่ยได้มากมาย 
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            ชุมชน หมายถึงชมุชนแออดั ชมุชนชานเมือง เคหะชมุชน  หมู่บ้านจดัสรร และชมุชนเมือง 

ท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดขึน้ทัง้นีโ้ดยทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และรวมถึงการรวมกนัเป็นกลุ่ม

ของประชาชนในอนัท่ีจะมีกิจกรรมหรือวตัถปุระสงค์ร่วมกนั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 การวิจยัในครัง้นี ้จะเกิดประโยชน์กบัผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. เครือข่ายผู้ประกอบการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจและชุมชน 

ของประเทศไทย จะเกิดการรับรู้และเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการความรู้ (KM) ได้องค์ความรู้ท่ีเกิดจาก

กระบวนการวิจยัและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมร่วมกนั เกิดการสร้างภูมิคุ้มกนัไม่ให้

เกิดปัญหาทางการปรับตวัทางเศรษฐกิจในทางที่ถูกที่ควร ซึง่ถือเป็นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ที่เป็นระบบสอดคล้องกับวฒันธรรมและความเป็นจริงตามบริบทสงัคมที่ตนเองอาศยั รวมทัง้ยงัเป็น

การสร้างความมีสว่นร่วมสํานกึรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในสงัคมได้อีกด้วย ดงันี ้

         1.1 ได้แนวทางการดําเนินธุรกิจที่เกิดมูลค่าเพิ ่มในการบริหารจัดการคัดแยกขยะ 

เพื ่อการรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย 

ความมัน่คงแหง่ชาตด้ิานเศรษฐกิจ 

        1.2 ได้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการยกระดบัรายได้ของผู้ประกอบการ 

และชมุชนท่ีมากขึน้  

        1.3 หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําผลที่ศกึษาไปประกอบการดําเนินมาตรการตา่งๆ 

ในการแก้ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในประเทศไทยในการสร้าง

มลูคา่เพิ่มในการบริหารจดัการคดัแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

       1.4 ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอนันํามาซึง่ปัญหาที่เป็นวิกฤติของระดบัโลก และเป็น

วาระแหง่ชาต ิ(National Event) ปัญหาความยากจน ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาการขาดแคลน

ทรัพยากร ปัญหาภาวะขาดแคลนการมีงานทําของแรงงานที่ด้อยโอกาสในสังคม ปัญหาการขาด

ดลุการค้าอนัเกิดจากการนําเข้าทรัพยากรจากตา่งประเทศ   
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 2. มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

          มีกระบวนการในการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการลงปฏิบตัิในพืน้ท่ีจริง  

สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างนักวิจัยใหม่ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียน 

ในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจได้เรียนรู้การวิจยัด้วยการสมัผสักบัประสบการณ์จริงภาคสนามดงัภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                                            สร้างความสัมพันธ์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 ภาพท่ี 1.4 แสดงกรอบแนวความคดิของการวิจยั 

  

1 .รวบรวมข้อมลูเก่ียวสภาพความเป็นจริงและสภาพปัญหาของการดําเนินธุรกิจรีไซเคิลท่ีกลุม่     

    ผู้ประกอบการและสมาชิกในชมุชนนัน้คาดหวงัและต้องการให้เกิดขึน้ 

4. การประชมุกลุม่เพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ 

3. การสร้างความเข้าใจวิธีการพฒันาและการกระตุ้นให้มีการร่วมใจ

เพ่ือขจดัปัญหาและวางแนวทางพฒันายทธศาสตร์ 

2.แสวงหากลุม่องค์กรชมุชน  ผู้ประกอบการท่ีมคีวาม

เหมาะสมร่วมในกระบวนการวิจยั 

 

-คณะผู้วจิ ยั - ร่วมกนัศกึษาโดยเครือขา่ยธุรกิจคดั

แยกขยะเพื่อรีไซเคิลเป็นหลกั 

หนว่ยงานภาครัฐบาลเป็นผู้สนบัสนนุ 

- ใช้กระบวนการพฒันาแบบอาศยั

ความร่วมมือเพ่ือสร้างศกัยภาพของ

กลุม่ธุรกิจ 

-สร้างและผลกัดนักิจกรรมการ

แก้ปัญหา ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

- กลุม่คดัแยกขยะวงษ์    

    พาณิชย์  

- ผู้ประกอบการทั่วไป--

ชมุชนตวัแทนจากระดบั

หมูบ้่าน ตาํบล อําเภอ 

และจงัหวดั  

-เทศบาล 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นยทุธศาสตร์การสร้างมูลคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ

สําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทยผู้ วิจัยได้รวบรวมเนือ้หา 

ของแนวคิดและทฤษฎี รวมทัง้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึง่ใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการกําหนด 

กรอบแนวความคดิและสมมตฐิานในการวิจยั โดยนําเสนอตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ                        

2. ประเภทผู้ประกอบธุรกิจการนําขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม ่      

3. นโยบาย กฎหมาย องค์กรท่ีเก่ียวข้อง                                                 

4.  ข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะในประเทศตา่งๆ              

5. การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การจดัการขยะมลูฝอย                

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย 

การจัดการขยะมูลฝอย 

การจดัการขยะมลูฝอยของประเทศไทยท่ีผ่านมาโดยทัว่ไปมกัท่ีจะมุ่งเน้นถึงการหาเทคโนโลยี 

และเคร่ืองมือในการกําจดัขยะมลูฝอย ซึง่ปัจจุบนัมีอยู่ 3 วิธี คือ การทําปุ๋ ยหมกั การฝังกลบ การเผา 

(สนีุย์ มลัลิกะมาลย์, 2540) ซึ่งวิธีการดงักล่าวไม่สามาถท่ีจะจดัการยะมลูฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กล่าวคือ มกัจะมีปัญหาหรือผลกระทบตามมา เช่น ปัญหาของกลิ่นรบกวน แหล่งนํา้ผิวดินมีคณุภาพ

เสื่อมโทรม การตอ่ต้านไม่ให้มีการสร้างสถานท่ีกําจดัขยะมลูฝอยจากประชาชน เป็นต้น ดงันัน้ วิธีการ

จะช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ก็คือ ให้ประชนมีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกบัอนัตรายและปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย การสร้างจิตสํานึกและทศันคติท่ีทําให้

ประชาชนมีพฤตกิรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยอยา่งถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ณ แหลง่กําเนิด 

(ธนพรรณ สนุทร, 2541:31) ซึ่งวิธีท่ีประสพความสําเร็จ คือการลดปริมาณขยะมลูฝอยก่อนทิง้ นัน่คือ
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การให้ประชาชนผู้ ทิง้ขยะมลูฝอยคดัแยกขยะก่อนทิง้เพื่อให้ได้ขยะมลูฝอยท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ใหม่

โดยใช้หลกัการ 3Rs คือ (สนีุย์ มลัลิกะมาลย์และคณะ, 2543:2-6)  

1. Reduce หมายถึง การลดการก่อเกิดขยะมลูฝอยหรือการลดขยะมลูฝอยจากแหล่งกําเนิด 

(Reduce at Source) คือพยายามมุ่งหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือมลพิษที่จะเกิดขึน้  

หากสามารถทําได้วิธีการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ อย่าสร้างขยะมลูฝอยขึน้มา 

การป้องกนัไม่ให้ขยะมลูฝอยเกิดขึน้มาหรือให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ ซึ่งเป็นขัน้ตอนแรกสุดและสําคญัท่ีสุด

ในกระบวนการจดัการขยะมลูฝอยและสามารถกระทําได้โดยการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบทนทานให้เหมาะสม ซึง่จะช่วยให้

สามารถลดปริมาณทรัพยากรและพลงังานท่ีใช้และเกิดขยะน้อยลง  

2. Reuse หมายถึง การนําผลิตภัณฑ์มาใช้ซํา้ ซึง่เป็นการนําวัสดุของใช้กลับมาใช้ 

ในรูปแบบเดิมหรือนํามาซ่อมแซมใช้ หรือนํามาใช้ประโยชน์อื่นๆ การนํามาใช้ซํา้อาจแบ่งได้เป็น  

2 ขัน้ตอน คือ (กรมการปกครอง, 2539 : 7)  

  2.1 ในขัน้ตอนการผลิตสินค้า คือ พยายามทําให้เกิดเศษวสัดหุรือของเสียน้อยที่สุด 

หากไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ในขัน้ตอนนี ้ก็สามารถนําเศษวสัดนุัน้กลบัเข้าไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิต

ได้ ซึง่เป็นการลดขยะมูลฝอยที่ง่ายอีกทัง้ยงัได้วตัถุดิบที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเป็นการประหยัด 

อีกด้วย  

2.2 การนําของใช้มาใช้ซํา้ เป็นการยืดอายกุารใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึน้ก่อน

นําไปทิง้เป็นขยะ เช่น การนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาใช้บรรจุนม เบียร์ นํา้อดัลม การนํากระดาษ 

มาใช้ 2 หน้า และการนําวสัดสุิ่งของมาซอ่มแซมเพ่ือสามารถใช้ตอ่ไปได้นานๆ  

3. Recycle หมายถึง การนํากลบัมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวสัดท่ีุไม่สามารถนํากลบัมาใช้ซํา้

ออกจากกองขยะและรวบรวมมาใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิตสินค้าขึน้ใหม่หรือรู้จกักนัทัว่ไปว่า “รีไซเคิล” 

ซึง่เป็นการแปลงผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่ โดยการนําเข้าสู่กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีในระดับจนถึง

ระดบัสูงไปใช้การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามการรับเอา

หลกัการ 3Rs มาใช้เพียงพอสําหรับคนไทย ควรท่ีจะเพิ่มอีก 2 Rs คือ (สนีุย์ มลัลิกะมาลย์ และคณะ, 

2543:2-6)  

4. Reject หมายถึง การปฏิเสธการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ียากตอ่การกําจดั หรือโรงงานผู้ผลิตปฏิเสธ

การใช้วตัถดุบิท่ียากตอ่การกําจดั  
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5. Responds หมายถึง ผู้ ทิง้ขยะยอมตอบรับท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรการและวิธีการกําหนดไว้

เพ่ือลดปริมาณขยะ 

การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่มีสาเหตุสําคัญมาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีมากขึน้ทุกวัน 

และไม่สามารถกําจดัได้หมด จึงเป็นเหตใุห้ประเทศต่างๆท่ีประสบปัญหาในการกําจดัมลูฝอยตา่งหนั

มาให้ความสําคญัที่จะแก้ปัญหาโดยการนําขยะนัน้กลบัมาหมุนเวียนใช้ใหม่อีกครัง้ เช่นญ่ีปุ่ น มีการ

ชกัชวนประชาชนให้แยกวสัดเุหลือใช้ออกจากมูลฝอยอื่นๆ ซึ่งทําให้สามารถลดปริมาณมลูฝอยได้ถึง 

ร้อยละ 40 (สมทศั สมชีวิตา, 2534) ในสว่นของประเทศไทยรัฐบาลให้ความตระหนกัเช่นกนัจึงได้มีการ

กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 7 (พ .ศ .2535-2539)  ในเ รื ่องของ 

กากของเสีย ทัง้นี ้เมื่อกล่าวถึงขยะรีไซเคิล Josef (2002) แบ่งการศึกษาวัสดุรีไซเคิลออกเป็น  

5 ประเภทได้แก่ 1.กระดาษและกระดาษแข็ง 2.แก้ว 3.พลาสติก 4.โลหะที่ประกอบด้วยเหล็ก  

5. โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ  การรีไซเคิลนัน้มีทัง้การทําแบบไม่เป็นทางการและแบบที่เป็น

ทางการ คือการจดทะเบียนอยา่งถกูต้องและการไมข่อรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 

 

การกาํหนดรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอย 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีความแตกต่างกันหลากหลายรูป ซึง่พอที่จะสามารถสรุป 

ได้ดงันี ้(สนีุย์ มลัลิกะมาลย์และคณะ, 2543:2-7)  

1. แบบ Single Stream Model เป็นรูปแบบที่ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิง้ แตจ่ะเป็นการ 

ทิง้ขยะรวม เพ่ือนําไปสูก่ารกําจดัท่ีอาจจะเป็นการฝังกลบ  

2. แบบ Two Stream Model เป็นรูปแบบท่ีแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

2.1 มีการแยกประเภทขยะเป็น 2 ประเภท คือ ขยะเปียก และขยะแห้ง กบัขยะเผาได้ 

และขยะเผาไม่ได้ ซึง่ รูปแบบนี ้กรุงเทพมหานครเคยนํามาทดลองใช้แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ  

เพราะประเภทขยะสร้างความสบัสนให้กบัผู้ทิง้ขยะ   

2.2 แยกประเภทตามภาชนะท่ีรองรับและตามวิธีการนําขยะมลูฝอยไปใช้ คือ ถงัสีฟ้า 

ใส่ขยะมลูฝอยมีมลูคา่เพื่อนําไป Reuse หรือ Recycle ถงัสีเขียว ใส่ขยะมลูฝอยไม่มีมลูคา่เพื่อนําไป 

ฝังกลบ เผา หรือทําปุ๋ ยหมกั ซึง่รูปแบบนีจ้ะสร้างความยุง่ยากท่ีต้องหาภาชนะมาบรรจ ุ 
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3. แบบ Three Stream Model  ซึง่มี 2 รูปแบบคือ  

3.1 แยกขยะเป็น 3 ประเภท ตามภาชนะรองรับและการใช้ประโยชน์ คือ ถงัดําใส่ขยะ

ไม่มีมูลค่า เพ่ือนําไปฝังกลบหรือเผา ถังสีฟ้า ใส่ขยะมลูฝอยมีมูลค่าเพ่ือนําไป Reuse หรือ Recycle 

ถงัสีเขียว ใสข่ยะอินทรีย์ เพ่ือนําไปทําปุ๋ ยหมกั  

3.2 รูปแบบการคดัแยกขยะมลูฝอยเหมือนแบบ 2.2.2 1) แตผู่้ทิง้ขยะจะมีเคร่ืองทํา

ปุ๋ ยหมกัใช้เองในบ้าน  

4. แบบ Multi Stream Model เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานรูปแบบตา่งๆเข้าด้วยกนัโดยท่ีผู้จดัการ

ขยะจะกําหนดการบวนการและวิธีการทิง้ให้ปฏิบตัติามดงันี ้ 

4.1 ขยะคดัแยกและบรรจใุนถงุขยะตา่งสี  

4.2 เก็บขนขยะตามวนัท่ีกําหนด ตามประเภทขยะ  

4.3 ขยะพิเศษ เก็บขนตามวนัท่ีกําหนด และจา่ยคา่เก็บขนพิเศษ  

4.4 ขยะมีพิษ เก็บตามวนัท่ีกําหนด  

4.5 กําหนดจดุเก็บขยะรวม 

การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 

กระบวนการการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ ในสังคมไทยนัน้ ได้มีการดําเนินการ 

มานานแล้ว แตอ่ยู่ในรูปการขยายให้ร้านรับซือ้ของเก่าหรือรถสามล้มรับซือ้ของเก่า (ซาเล้ง) โดยไมไ่ด้

คํานึงถึงในลกัษณะของการกลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนีย้ังมีพนกังานประจํารถขยะที่รือ้ค้นตาม 

กองขยะ ซึ่งในปัจจุบนัทุกหน่อยงานได้ให้ความสําคญักับการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม ่

ทัง้ รูปแบบ Reuse และ Recycle โดยให้ประชาชนคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนทิง้ และนําขยะมลูฝอยท่ีมี

มลูคา่ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ใหมม่าใช้ใหม ่เพ่ือชว่ยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดงัภาพ 2-1 

การไหลเวียนของขยะรีไซเคิลนัน้ เคยมีการศึกษาพบว่าสามล้อรับซือ้ของเก่ามีการแยกวสัดุเหลือใช้

ออกจากมูลฝอยอื่นๆ มีบทบาทสูงที่สุดในการรวบรวมคดัแยก ซึง่ทําให้สามารถลดปริมาณมูลฝอย 

ได้ถึง ร้อยละ 76.4 ของปริมาณมูลฝอยทัง้หมดในเขตจังหวดัพิษณุโลก (จกัรพงษ์ สิทธิทรัพย์สิน, 

2549)  
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   สําหรับประเทศไทยจากการสํารวจพบวา่ขยะมลูฝอยท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์จากสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์เพียงครัง้เดียวแล้วทิง้ให้กลายเป็นขยะมูลฝอย นอกจากจะเป็นการเพิ ่มปริมาณ 

ของขยะมูลฝอยแล้ว ยงัเป็นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร จากแหล่งธรรมชาติอย่างสิน้เปลือง ทัง้นี ้

เนื่องจากการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นัน้จะต้องใช้วัตถุดิบ หรือ ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาต ิ

ในปริมาณที่มาก ประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ได้มีการ

ตื่นตวัและพฒันาในเร่ืองการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่เป็นอย่างมาก จนถึงกับมีการตรา

กฎหมายออกมารองรับ การนํากลบัมาใช้ใหม่ของวสัดใุนกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมหนึ่งๆ นัน้ 

ก่อให้เกิดผลประโยชน์จากกระบวนการหว่งโซค่ณุคา่อีกด้วย  (Fröhling et al., 2010, p.278) 

 

  

ภาพท่ี 2-1   การนําขยะของเสียกลบัมาใชใ่หมช่ว่ยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละลดมลพษิ   

                   ให้กบัสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมา : วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2539 : 84 
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      1. รูปแบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ การหมุนเวียนขยะมูลฝอย

กลบัมาใช้ใหม่มีอยู่กันหลายรูปแบบ ซึง่มีรูปแบบเป็นลกัษณะต่างๆกัน ดงันี ้(อ้างในวสนัต์ เอารัตน์, 

2537 : 33) แอนดริว ปอร์ติอุส ได้แบ่งรูปแบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ออกเป็น  

3 รูปแบบ คือ  

1.1 การใช้ซํา้ (Reuse) เป็นรูปแบบของการนําบรรจภุณัฑ์กลบัมาใช้ใหม่ในลกัษณะ

เดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงเดิม สามารถทําได้โดยวิธีการคืนขวดบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ ผลิต 

นํากลบัไปบรรจสุินค้าใหม ่โดยผู้บริโภคจะเสียคา่มดัจําบรรจภุณัฑ์นัน้ๆ และจะได้รับมดัจําคืน หากนํา

บรรจภุัณฑ์เปล่าไปคืนผู้ขาย หรือโดยให้วิธีให้ผู้บริโภคนําบรรจภุณัฑ์เปล่าไปทําความสะอาดและนํา

กลบัมาที่ร้านค้าเพื่อซือ้สินค้าในลกัษณะเดิม (refilled) ในบรรจุภัณฑ์เปล่านัน้ การใช้ซํา้นีจ้ดัว่าเป็น

วิธีการท่ีไมซ่บัซ้อนและสิน้เปลืองพลงังานน้อยท่ีสดุในการนําขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม ่ 

1.2 การหมนุเวียนขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม่โดยตรง (Direct Recycle) เป็นรูปแบบ

ของการนําขยะมูลฝอยกลบัเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ โดยผลผลิตที่ได้ยงัคงรูปแบบเดิม เนื่องจาก

สินค้านัน้ไม่เหมาะที่จะใช้วิธีใช้ซํา้ หรือสินค้านัน้มีลกัษณะไม่อยู่ในรูปทรงเดิมมีการแตก บิน่ หรือบุบ

สลาย เช่น การนําเศษขวดแก้วที่แตกไปผลิตเป็นขวดใหม่ แต่วิธีการนีผ้ลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่แล้ว จะมีคุณภาพด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปบ้างเนื่องจากความบริสุทธ์ิ 

จะลดลงตามการใช้งาน  

1.3 การหมนุเวียนขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม่โดยอ้อม (Direct Recycle) เป็นรูปแบบ

ของการนําขยะมลูฝอยกลบัเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ โดยผลผลิตได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การนําเศษแก้วซึง่คละกันหลายชิน้ แตกต่างทัง้สี และระดบั

ความบริสทุธ์ิไปหลอมทําเป็นวสัดสํุาหรับราดผิวถนน หรือจะเปรการเอาขยะมลูฝอย มาใช้ประโยชน์

ทางด้านพลงังาน เชน่ เผาเพ่ือให้พลงังาน 

วัลดิมาร์ ฮอปเฟนเบค ได้แบ่งรูปแบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

ออกเป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้  1) การใช้ซํา้ (Reuse) เป็นการใช้ซํา้ของผลิตภณัฑ์โดยวตัถปุระสงค์เดิม  

เช่น การคืนขวดบรรจุภณัฑ์ เพื่อใช้เติมสินค้า   2) การใช้ใหม่ (New use) เป็นการใช้ผลิตภณัฑ์เดิม  

แต่เปลี่ยนวตัถุประสงค์ใหม่ เช่น การใช้ขวดแยมที่ใช้แล้วไปทําความสะอาด แล้วกลบัมาใช้เป็นขวด 

นํา้ด่ืม    3) การใช้ประโยชน์ซํา้ (Re-exploitation) เป็นการนําผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่แตกรวมไปถึง 
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เศษวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดรูปทรงในขัน้ตอนกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่กระบวรการผลิตใหม ่ 

โดยวสัดหุรือผลิตภณัฑ์ท่ีได้ยงัคงคณุลกัษณะเดิม   4) การใช้ประโยชน์ใหม่ (New- exploitation)  

เป็นการนําผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ โดยเปลี่ยนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม ่

ซึง่สูญเสียคุณลักษณะเดิม เช่น การสกัดนํา้มันจากขยะมูลฝอยพลาสติก การผลิตกล่องกระดาษ 

จากเศษกระดาษ  

      2. สัญลักษณ์และความหมายของวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ กลไกหนึ่ง

สําหรับการส่งเสริมให้นําวสัดท่ีุสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ คือ การประทบัสญัลกัษณ์ รูปลูกศร 3 ดอก 

วนในกรอบสามเหล่ียมท่ีสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ ดงัรูปท่ี 2-2 

 

 
ภาพท่ี 2-2   สญัลกัษณ์สินค้าหรือบรรจภุณัฑ์รีไซเคลิ 

ท่ีมา : วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2539  

        จากสญัลกัษณ์ดงักลา่วต้องการท่ีจะส่ือความหมาย 3 ประการ ดงันี ้

1. เป็นการแสดงให้เห็นโดยผู้ผลิตวา่ สินค้าหรือบรรจภุณัฑ์นี ้ผลิตมาจากวสัดรีุไซเคลิ 

2. เป็นการส่ือให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์นัน้สามารถนํามารีไซเคิลได้ เน่ืองจาก

วสัดท่ีุใช้แล้วยงัมีคณุสมบตัิท่ีนําไปแปรรูปนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้วพลาสติก กระดาษ อลมูิเนียม 

เป็นต้น  

3. เป็นการสื่อให้กับผู้คดัแยกขยะมูลฝอยได้ทราบว่า วัสดุใดสามารถรีไซเคิลได้ ส่งผลให้

สามารถแยกขยะ ประเภทวสัดไุด้ชดัเจน 
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 3. ประเภทของขยะมูลฝอยในการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ในปัจจบุนั

เป็นที่ยอมรับว่า บรรจุภัณฑ์ (Packaging) มีบทบาทสําคญัต่อระบบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมี

ความสัมพันธ์โยงใยในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอน และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที ่ใ ช้ในงาน

อตุสาหกรรมในปัจจบุนัมีมากมายหลายชนิด โดยสามารถแบ่งประเภทได้ตามวสัดนํุามาใช้การผลิต 

เช่น บรรจภุณัฑ์ท่ีทํามาจากพลาสติก บรรจภุณัฑ์ท่ีทําจากโลหะ และบรรจภุณัฑ์ท่ีทําจากแก้ว เป็นต้น 

ซึ่งบรรจภุณัฑ์ตา่งๆ เหล่านี ้หลงัจากการบริโภคแล้ว ก็จะกลายเป็นวสัดเุหลือเชื่อ ซึ่งปริมาณของวสัดุ

เหลือใช้เหล่านี ้จะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอยอย่างมาก ซึ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

หรือวสัดเุหลือใช้ ที่กลายเป็นขยะมูลฝอยแล้วสามารถนํามาใช้ใหม่ และมีความสําคญัในทางธุรกิจ  

มีดงันี ้ 

3.1 พลาสติก ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก ถือได้ว่าเป็นขยะมูลฝอยประเภทหนึ่ง 

ที ่ไ ด้มีการนํามาหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่อย่างแพร่หลาย และมีการดําเนินการมานานแล้ว  

ซึง่รายละเอียดเก่ียวกบัพลาสตกิมีดงัตอ่ไปนี ้

   1. ลักษณะและคุณสมบัติของพลาสติก พลาสติกเป็นสารสงเคราะห์ 

ของโพลิเมอร์ (Polymer) โดยการนําสารหลายๆ ชนิด มาผ่านทางกรรมวิธีทางเคมีให้เกิดคณุสมบตั ิ

ที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ในลักษณะต่างๆ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (ธิดาวรรณ  

พงษ์เจริญ, 2538:23)  

             1.1 เทอร์โมเซทติง้พลาสติก (Thermosetting) คือ พลาสติกที่มีรูปทรงถาวร 

เมื่อผ่านกรมวิธีการผลิตโดยใช้ความร้อนและแรงอดัหรือผ่านกรรมวิธีการผลิตประเภทหล่อพลาสติก

เหลว ท่ีใช้สารเคมีผสมลงไปทําให้เกิดการแข็งตวัและจะนําไปหลอมละลายนํากลบัมาใช้ใหมอี่กไมไ่ด้  

             1.2 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่ใช้กันแพร่หลาย 

มากที่สุด และมีคณุสมบตัิพิเศษ คือ เมื่อได้รับความร้อยถึงจุดหนึง่จะหลอมเหลวซึง่สามารถที่จะนํา

กลบัมาหลอมและผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์หรือสินค้าใหม่ได้ เทอร์โมพลาสติกมีอยู่หลายชนิดและในแตล่ะ

ชนิดมีคณุสมบตัใินการหลอมเหลวท่ีตา่งกนั  

 2. ชนิดของพลาสตกิ พลาสตกิท่ีนิยมนํามาใช้จะเป็นประเภทเทอร์โมพลาสติกซึ่งมี

อยูห่ลายชนิดดัง้นี ้ 

        2.1 Polyethylene (PE) เป็นพลาสติกท่ีมีราคาถกู นิยมใช้กนัมากมีคณุสมบตัิ

พิเศษ คือ ไอนํา้ซึมผ่านได้เล็กน้อย ก๊าซสามารถซึมผ่านได้ เหมาะสําหรับบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก 
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ชนิดนีคื้อ ขวดที่ได้จากการผลิตแบบเป่า กระปุก หลอดชนิดบีบ ถาด กล่อง กระป๋อง ภาชนะบรรจุ

เคร่ืองด่ืมเป็นต้น  

   2.2 High Density Polyethylene (HDPE) พลาสติกท่ีมีความยืดหยุ่นสูง 

และป้องกนัการซึมผ่านได้ ใช้ทัง้ถงุหิว้ ขวดสําหรับผงซกัฟอก นํา้ยาซกัล้าง ขวดใส่นํา้ดื่ม นม นํา้ผลไม้ 

ถงันํา้ ฝาจกุขวด  

   2.3 Low Density Polyethylene (LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความยืดหยุ่นสงู 

เหนียว ไม่มีกลิ ่น ไม่มีสี ใช้ทํากระสอบ ขวดที่บีบได้ ถุงเย็น ถุงใส่อาหารแช่แข็ง เป็นพลาสติก 

ท่ีไมเ่หมาะแก่การบรรจอุาหารร้อน  

   2.4 Polypropylene (PP) เป็นเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด เหนียวทนต่อ 

แรงดงึ แรงกระแทก และทรงตวัดี มีความยืดหยุ่นสงู ทนต่อสารเคมี ทนความร้อนได้สงูถึง 175 องศา

เซลเซียส  

   2.5 Polyvinyl Chloride (PVC) เป็นพลาสติกที่มีคณุสมบตัิแข็งเมื่อจะทําให้

นิ่มและความยืดหยุ่นจะต้องเติมสารปรุงแต่งลงไป มีความโปร่งใส มีหลายสีและต้านทานต่อด่าง 

ไขมนั แอลกอฮอล์ สามารถทนความร้อนได้สงูใกล้จดุนํา้เดือด แตไ่มท่นตอ่แสงแดด  

   2.6 Polystyrene (PS) เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติง่ายต่อการขึน้รูป  

มีลกัษณะโปร่งใส แตเ่ปราะ สามารถพมิพ์สีสนัและลวดลายได้สวยงาม แตมี่ข้อเสีย คือ ทําการปิดผนกึ

ด้วยความร้อนได้ยาก เชน่ ใช้ทําชิน้สว่นอปุกรณ์ ไฟฟ้า เคร่ืองใช้สํานกังาน เป็นต้น  

   2.7 Polycarbonate (PC) มกัใช้ผลิตภาชนะท่ีมีวตัถปุระสงค์พิเศษ เช่น ขวด 

ซึง่ผลิตด้วยวิธีเป่า กล่องและภาชนะบรรจ ุซึ่งทําการผลิตด้วยกรรมวิธีเทอร์โมฟอร์มมิ่ง มีความเหนียว 

แข็งยืดหยุน่ดีมาก ไมแ่ปรรูปร่าง คงคณุสมบตัใินชว่งอณุหภมูิกว้าง  

   2.8 Expandable Polystyrene (EPS) เป็นพลาสติกที่มีขัน้ตอนการผลิต 

แยกมาจาก Polystyrene สามารถนํามาใช้ผลิตเป็นโฟม (Foam) เรียกว่า พีเอส โฟม (PS foam) ซึ่งใช้

ในการผลิตถ้วยไอศกรีม ถ้วยเคร่ืองดื่ม ถาด หรือภาชนะใส่อาหารประเภทฟาสต์ฟู๊ ต (Fast food)  

ถงัเก็บของสด มีคณุสมบตัพิเิศษในการรักษาอณุหภมูไิด้ดี  

   2.9 Polyethylene Terephthalate (PET) เป็นพลาสติกที่มีคณุสมบตัิที่มี

ความสดใส และเป็นมนัเงาสงู มีความเหนียว แข็งแรง มีความยืดหยุน่สงู สําหรับลกัษณะของพลาสติก

ท่ีนิยมนํากลบัมาใช้ใหมน่ัน้ มีลกัษณะดงัภาพท่ี 2-3 
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ภาพท่ี 2-3   ลกัษณะของพลาสตกิชนิดตา่งๆ 

ท่ีมา : วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2539  

  3. ประเภทของพลาสติกรีไซเคิล พลาสติกที่นําไปใช้ในกระบวนการรีไซเคิลนัน้ 

 ได้มีการกําหนดสัญลักษณ์ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)1310-2538 

โดยอาศยัแนวทางของ ISO 1043-1:1987 และมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก 

ของอเมริกา เป็นแนวทางซึง่ใช้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลเพื่อการบรรจุภัณฑ์ เช่น 

ขวด กล่อง ถัง ถาด หรือเป็นพลาสติกแผ่นบาง (flexible) เช่น ถุง ฟิลม์ สําหรับบรรจุหรือห่อหุ้ ม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2541:9-22) ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามสัณลกัษณ์

ตา่งๆ ได้ดงัภาพท่ี 2-4 
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ภาพท่ี2-4 สญัลกัษณ์ของประเภทพลาสตกิในการรีไซเคิล 

ท่ีมา : วราภรณ์ ปัญญาวดี, 2539  

 4. วงจรการหมุนเวียนพลาสติกของประเทศไทยสินค้าพลาสติกที่ใช้บริโภค 

ในประเทศไทย มีมากมายทัง้ในรูปภาชนะ บรรจุภัณฑ์ เคร่ืองครัว เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์

เคร่ืองมือตา่งๆ ซึง่ปริมาณการใช้ปีละประมาณ 1.36 ล้านตน และเมื่อใช้แล้วก็จะทิง้เป็นขยะ หรือขาย

ให้แก่รถรับซือ้ของเก่า คนคุ้ ยขยะหรือรับซือ้ของเก่าก็จะไปขายให้กับร้านรับซือ้ของเก่า ( ย่ี ป๊ัว 

และซาป๊ัว) และยี่ป๊ัวและซาป๊ัวจะส่งจําหน่ายต่อไปให้แก่เอเย่นต์ (โรงงานโม่บด) และส่งไปโรงงาน

หลอมพลาสตกิอีกทอดหนึง่ดงัภาพท่ี 2-5 (กรมควบคมุมลพิษ, 2541:2-36) 
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ภาพท่ี 2-5 วงจรการหมนุเวียนพลาสตกิ 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ, 2541:2-29 

 

 4.1 กระดาษ เย่ือกระดาษและกระดาษสินค้าอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญั

ต่อการดําเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจําวนัของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การบริโภคกระดาษในประเทศ

ไทยปีละประมาณ 2 ล้านตนั (กรมควบคมุมลพิษ,2541:2-31) ซึ่งกระดาษจํานวนดงักล่าวเมื่อใช้งาน

แล้ว สามารถนํากลบัมาแปรรูปเพ่ือเปล่ียนไปเป็นกระดาษในรูปแบบตา่งๆ ได้อีก เช่นเดียวกบัพลาสติก 
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ซึง่ประเทศไทยมีการดําเนินงานมานาน คือมีการนําเอากระดาษที่ใช้แล้วไปแปรสภาพให้อยู่ในรูป 

เย่ือกระดาษ เพ่ือนําไปเป็นวตัถดุบิในการผลิตกระดาษขึน้ใหม ่ซึง่รายละเอียดเก่ียวกบักระดาษรีไซเคิล 

มีดงัตอ่ไปนี ้  

 1. ประเภทและคณุสมบตัิของกระดาษ กระดาษที่เราใช้ในปัจจุบนัผลิตมาจาก 

เย่ือกระดาษ (Paper pulp) เป็นสําคญัซึง่ได้มาจากพืชเส้นใยนาๆชนิด เช่น สนสองใบ สนสามใบ ไม้ไผ ่

ชานอ้อย ไม้โกงกาง ไม้ยคูาลปิตสั ฟางข้าว ปอแก้ว เป็นต้น ซึ่งการผลิตกระดาษ 1 ตนั ต้องใช้ต้นไม้ถึง 

17 ต้น นอกจากนีก้ารนําเศษกระดาษที่ใช้แล้วมาละลายแล้วต้มกับนํา้ยาเคมี ก็สามารถกลบัมาเป็น

เยื่อกระดาษได้อีก ซึ่งกระดาษมีมากมายหลายประเภท พอที่จะสรุปได้ดงันี ้(วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 

2536:158)  

1.1 กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) เป็นกระดาษที่ทํามาจากเยื่อไม้ป่น 

เป็นกระดาษท่ีไมต้่องการความเหนียวหรือความทนทาน ราคาถกู เก็บไว้นานจะกรอบและเหลือง ใช้ทํา

หนงัสือพิมพ์  

1.2 กระดาษปอนด์ (Bond paper) เป็นกระดาษท่ีมีคณุภาพสูง ทํามาจาก

เย่ือเคมีฟอกขาวมีความเหนียวตามต้องการ เป็นกระดาษท่ีมีคา่ เชน่ กระดาษถ่ายเอกสาร  

1.3 กระดาษเหนียวหรืกระดาษสีนํา้ตาลห่อของ (Kraft paper) ทําจาก 

เยื ่อเส้นในยาวที ่ผลิตโดยวิธีซัลเฟตหรือคราฟท์ เหนียวทนต่อแรงดึง แรงฉีกขาด ใช้ห่อของ 

หรือบรรจภุณัฑ์  

1.4 กระดาษอาร์ต (Art, Coated paper) กระดาษประเภทนีมี้อยู่ 2 ชนิด คือ 

กระดาษอาร์ตแท้และกระดาษอาร์ตเทียม เป็นกระดาษที่ผ่านเคร่ืองขดัมัด กระดาษที่ได้จะเรียบมัน 

พิมพ์ได้ดี  

1.5 กระดาษลกูฟูก สําหรับทํากล่องกระดาษบรรจสุินค้าตา่งๆ ประกอบด้วย

กระดาษอยา่งน้อย 2-3 ชัน้ ชัน้นอกจะเป็นกระดาษคราฟท์หนา ชัน้กลางจะเป็นกระดาษลกูฟูกเพ่ือเพิ่ม

ความแขง็แรง  

1.6 กระดาษโปสเตอร์ เป็นกระดาษปอนดําขาวที่ขัดมันเรียบหน้าเดียว 

อีกหน้าปลอ่ยให้หยาบ  
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   2. ประเภทของกระดาษรีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วสําหรับนํากลบัมาเป็นวตัถุดิบ 

ในการผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลนัน้ ส่วนใหญ่ จะเป็นกระดาษปอนด์ กระดาษหนงัสือพิมพ์ กระดาษ

ลกูฟูกหรือกระดาษกล่อง ซึง่กระดาษที่จะนํามารีไซเคิล จะต้องเป็นกระดาษที่ สะอาด ไม่มีสิ่งตกค้าง 

ไม่เคลือบด้วยไขพาราฟิน บิตูเบน หรือสารอื่นๆ และสําหรับกระดาษลูกฟูกต้องไม่ปิดเทป PVC 

(อมรรัตน์ สวสัดิทตัิ 2539:7) ทัง้นีท้ัง้นัน้ ชนิด ปริมาณ ราคา ของกระดาษที่ใช้แล้ว ขึน้อยู่กับปัจจัย

หลายประการ เชน่ ราคาเย่ือกระดาษใหม ่ความสะอาด ความต้องการของโรงงานผู้ผลติ  

  3. วงจรการหมุนเวียนของกระดาษ กระดาษที่ใช้สอยในประเทศมีวงจร 

การหมนุเวียนการใช้ ดงัภาพท่ี 2-6 

 

 
ภาพท่ี 2-6 วงจรการหมนุเวียนของกระดาษ 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ, 2541 : 2-24 

   4.2  แก้ว หมายถึง วสัดโุปร่งใสเนือ้ใสสะอาด ใช้ในการผลิตภณัฑ์ตา่งๆ เช่น 

เคร่ืองแก้วกระจกแผน่ และรวมไปถึงใยแก้ว (กรมควบคมุมลพิษ, 2536:45) แก้ว นบัเป็นวสัดขุองใช้ท่ีมี
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ความสําคญัในชีวิตประจําวนัของคนเราอย่างมาก ทําให้ปริมาณการบริโภคขวดแก้วปีละประมาณ 

827,088.54 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ , 2541:2-32) เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดนํา้อัดลม  

และเคร่ืองด่ืม ขวดยารักษาโรคและขวดอ่ืนๆ ส่งผลทําให้มีขยะมลูฝอยประเภทแก้วตามมา แตอ่ย่างไร

ก็ตามวัสดุประเภทแก้วสามารถที่จะนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ทัง้ในลักษณะของการ Reuse  

และการ Recycle โดยขวดแก้วต่างๆ จะถูกเก็บคืนไปยังบริษัทผู้ ผลิตเครื่องดื่ม เพื ่อนําขวดไป 

บรรจภุณัฑ์ใหมป่ระมาณ 155,916.6 ตนั และประมาณ 283,189.83 ตนั จะถกูส่งไปโรงงานหลอมแก้ว

เพ่ือนํามาใช้ใหม ่(กรมควบคมุมลพิษ, 2541:2-32)  

 ก. ลกัษณะและคณุสมบตัิของแก้ว  แก้ว มีลกัษณะเป็นของแข็งชนิดหนึง่  

แต่โดยธรรมชาติจะคล้ายของเหลว แก้วสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างช้าๆ โดยใช้ความร้อน  

และเม่ือเย็นจะเปล่ียนรูปเป็นของแข็งท่ีโปร่งแสง เป็นวสัดท่ีุรวมตวักนัทางเคมีด้วยวิธีการท่ีสลบัสบัซ้อน 

ในอุตสาหกรรมผลิตแก้ววัตถุดิบที่ใช้มีทัง้วัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติโดยตรง กับวัตถุดิบที่ผ่าน 

การสงัเคราะห์ เชน่ ทราย หินโดโลไมต์ โซดาแอช วอลต์เคก เป็นต้น  

 ข. ประเภทของแก้ว แก้วสามารถท่ีจะแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ได้หลาย

รูปแบบตามลกัษณะ ดงันี ้ 

     1. แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้  

3 ประเภท ดงันี ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแก้ว (glass products) ได้แก่ แก้ว ขวด หลอดไฟฟ้า เลนส์ ผลิตภณัฑ์

กระจกแผ่น (flat glass) ได้แก่ กระจกแผ่นเรียบ กระจกโฟลต กระจกขดัผิว กระจกลวด กระจกเงา  

เป็นต้น ผลิตภณัฑ์ใยแก้ว (glass fiber products)  

    2. แบ่งตามประเภทของสีแก้ว เป็นการแบ่งตามขนาดรูปร่างและวิธี 

ในการผลิต โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี  ้ หลอดแก้ว เป็นแก้วท่ีมีรูปร่างทรงกระบอก  

มีเส้นผ่าศนูย์กลางระหว่าง 5-35 มม. ยาว 20-200 มม. และมีความจรุะหว่าง 0.5-100 มล. ขวดแก้ว 

คือ แก้วที่มีลกัษณะเป็นขวด โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ตามลักษณะของปาก เช่น ขวดปากแคบ 

และปากกว้าง ตามลักษณะของพืน้ที่หน้าตัดของขวด เช่น กลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น  

ขวดคาร์บอย เป็นผลิตภณัฑ์ขวดปากกว้างท่ีมีขนาดใหญ่ มีรูปทรงกระบอก และบอลลนู นิยมใช้บรรจุ

สารเคมี  

 3. แบ่งตามประเภทของสีแก้ว ในการผลิตแก้วจะมีการเติมสารให้สี 

(coloring agent) โดยมีสีตา่งๆ ดงันี ้ แก้วสีใส  สีเขียวและสีเขียวออ่น  สีชา สีทบัทิม สีโอปอล  
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 ค. ประเภทของแก้วท่ีนํากลบัมาใช้ใหม ่แก้วท่ีนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่นัน้

มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ  

      1. Reuse เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดนํา้อดัลมและเคร่ืองดื่ม ขวดยา

รักษาโรค และขวดอื่นๆ ซึง่การใช้ซํา้มีทัง้ในลกัษณะของการนําไปบรรจุผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ขวดสุรา 

นํากลบัมาบรรจสุรุา และในลกัษณะของการนําไปใช้วตัถปุระสงค์อ่ืน เช่น นําขวดสรุา ไปบรรจนํุา้ปลา 

เป็นต้น  

      2. Recycle เป็นการนําเอาบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นแก้วเกือบทกุชนิดโดยแยก

ตามประเภทของแก้ว เช่น แยกตามสี ไปบดให้เป็นเศษแก้ว แล้วส่งให้โรงงานผลิตแก้วไปหลอม 

เพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม ่ 

 ง. วงจรการหมนุเวียนของแก้ว ผลิตภณัฑ์ประเภทแก้วท่ีใช้ในประเทศมีวงจร

การหมนุเวียนการใช้ดงัภาพท่ี 2-7 

 
ภาพท่ี 2-7 วงจรการหมนุเวียนของแก้ว 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ,2541 : 2-32 
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 4.3 โลหะ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณการใช้โลหะได้เพิ ่มขึน้ 

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโลหะถูกนํามาใช้ในทุกกินกรรม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศยั โรงงาน 

การคมนาคม สาธารณูปโภครวมถึงการนํามาผลิตเป็นสินค้าเพื่อใช้ในการบริโภค จากความต้องการ

ดงักล่าว จึงทําให้ปริมาณของโลหะที่เหลือใช้เพิ่มมากขึน้ตามมา จากเหตผุลนีเ้องทําให้มีการนําเอา

โลหะท่ีเหลือใช้นํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่ 

        ก. ประเภทและคณุสมบตัิของโลหะ โลหะสามารถแบ่งออกได้เป็น  

2 ประเภทใหญ่ ดงันี ้ 

   1. เหล็ก เป็นโลหะท่ีจากการหลอมละลายแร่เหล็กในเตาถลงุ เหล็ก 

ท่ีผลิตจาดเตาถลงุจะยงัไม่บริสทุธ์ินกั เรียกว่า Pig iron เหล็กสามารถแบง่ออกได้ดงันี ้ เหล็กกล้า คือ 

เหล็กท่ีนําเอา Pig iron ที่ยงัไม่บริสุทธ์ิมาทําให้บริสุทธ์ิ โดยการผสมคาร์บอนเข้าไปจะกลายเป็น

เหล็กกล้า เหล็กหล่อ คือ เหล็กท่ีนําเอา Pig iron มาหลอมอีกครัง้หนึ่งแล้วเทลงในแม่แบบ เหล็กหล่อ 

มีหลายประเภท เช่น เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อคณุภาพพิเศษ เหล็กหล่อกราไฟท์ เหล็กหล่อเย็น เหล็ก

เหนียวหล่อ เป็นต้น เหล็กหล่อจะมีราคาถูก นิยมมาใช้ในโรงงานอตุสาหกรรม  เหล็กอ่อน คือ เหล็ก 

ท่ีได้มาจากการทําให้ Pig iron บริสทุธ์ิขึน้บ้าง แตย่งัคงมีวตัถอ่ืุนเป็นก้อนๆ ปนอยู่ในเนือ้เหล็ก ปัจจบุนั

ไม่ค่อยนํามาใช้กันมากนัก เหล็กกล้าสแตนเลส เป็นเหล็กกล้าที่ผสมโครเมี่ยมและนิเกิลทําให้มี

คณุสมบตัพิเิศษ คือ ไมเ่กิดการสกึกร่อนหรือรอยดา่ง มีผวิมนัวาวตลอดเวลา  

   2. โลหะที่ไม่ใช้เหล็ก หมายถึง โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ

ส่วนใหญ่ เช่น ทองแดง อลมูิเนียม สงักะสี ตะกัว่ ดีบกุ และโลหะผสม (ทองเหลืองบรอนซ์) และโลหะ 

ที่ไม่ใช่เหล็กที่จดัอยู่ในประเภทโลหะมีค่าสงู เช่น ทองคํา และทองคําขาว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 

2541:2-1) ซึง่แต่ละประเภทมีรายละเอียด สรุปได้ดงันี ้ อลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีคณุค่า มีนํา้หนัก 

เบากว่าเหล็กมาก โลหะผสมของอลูมิเนียมบางชนิดมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก อลูมิเนียม 

มีคุณสมบตัิไม่สึกกร่อนเมื่อถูกอากาศ อลูมิเนียมสามารถซึมซับความเย็นได้รวดเร็ว ทําอลูมิเนียม 

เป็นท่ีนิยมนํามาเป็นบรรจภุณัฑ์อาหารประเภทเคร่ืองดื่ม ทองเหลือง เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง

กับสังกะสี ซึง่มีลายประเภท ตามสัดส่วนการผสมของทองแดงและสังกะสี คือ ถ้าผสมสังกะสีมาก 

ทองเหลืองจะแข็ง และในบางกรณีที่ต้องการให้ทองเหลืองมีความแข็งแรงมาก ก็จะใส่ส่วนผสมของ

อลมูิเนียมหรือเหล็ก (ศศิเกษม ทองยงค์,2520:11) ทองแดง เป็นโลหะท่ีมีสีส้มคอ่นข้างแดง สามารถตี

ให้เป็นแผ่นบางๆได้ง่าย ทําให้เป็นรูปแบบตา่งๆ หรือทําให้เป็นเส้นลวดเล็กๆ ได้ เป็นตวันําไฟฟ้าได้ดี 
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ตะกัว่ เป็นโลหะที่ไม่แข็งแรง มีเนือ้อ่อน สามารถทําให้เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ง่าย ไม่สึกกร่อนเร็ว 

เหมือนเหล็ก สังกะสี เป็นโลหะที่นาใช้มากในรูปโลหะผสม สังกะสีมีความต้านทานการเกิดสนิม 

และการสึกกร่อนได้ดี ดีบุก เป็นโลหะที่นิยมนํามาเคลือบกระป๋องที่ทํามาจากเหล็กกล้าแผ่นบางๆ  

ซึง่ทําให้ไมเ่กิดสนิม  

  ข. ประเภทของโลหะท่ีนํากลบัมาใช้ใหม่ จากประเภทของโลหะดงักล่าว

สามารถท่ีจะแบง่ประเภทของโลหะท่ีนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 

            1. บรรจุภัณฑ์โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากเหล็กแผ่น 

และอลูมิเนียม เพื่อนํามาใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึง่สามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆได้ ดังนี ้ 

กระป๋อง เป็นวสัดทีุทํ่ามาจากโลหะตา่งๆ เช่น แผ่นเหล็ก แผ่นเหล็กอาบดีบกุ อลมูิเนียมและอ่ืนๆ ซึ่งใช้

ในการบรรจภุณัฑ์ เชน่ อาหาร ยา นํา้มนัหล่อลื่นและเคร่ืองใช้อ่ืนๆ ในปัจจบุนักระป๋องอลมูิเนียมได้รับ

ความนิยมมากในการแปรรูปเพื่อนําไปใช้ในการผลิตกระป๋องมาใช้ใหม่ เพราะกระป๋องอลูมิเนียม 

เมื่อแปรรูปแล้วยงัมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบักระป๋องอลมูิเนียมใหม่ ถงั มีความจ ุและมีขนาดใหญ่กว่า

กระป๋อง ใช้บรรจุสารเคมีนํา้มันหล่อลื่น และอื่นๆ (ประชิด ทิณบุตร,2531:69) หลอกอลูมิเนียม  

มีลักษณะนิ ่ม  ใ ช้บรรจุยาชนิดต่างๆ ที ่มีลักษณะเป็นครีม  เช่น  ยาสี ฟัน ยาทาแผล กาว  

และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น (หฤทัย สุขย่ิง,2533:5) ฝาปิด เป็นโลหะมีหลายประเภท ได้แก่ ฝาจีบ  

ฝาเกลียวกนัปลอม ฝา Maxi ฝาเกลียว และฝา Twist – off (หทยั สขุยิ่ง,2533:5) อลมูิเนียมแผ่นเปลว 

คือวสัดท่ีุใช้ทําซอง หรือทําเป็นรูปร่างตา่งๆ เพ่ือบรรจอุาหาร ยา และอ่ืนๆ  

2. ชิน้ส่วนอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล เช่น ชิน้ส่วนเคร่ืองยนต์ ใบพดัเรือ 

เคร่ืองกลโรงงาน  

3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ตู้ เย็น กระทะ 

เป็นต้น  

4. โลหะจากการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เหล็กเส้น 

เศษเหล็ก เหล็กแผน่ โครงเหล็ก เป็นต้น  
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   ค. วงจรการหมุนเวียนโลหะ โลหะที่ใช้สอยในประเทศมีวงจร 

การหมนุเวียนการใช้ ดงัภาพท่ี 2-8 

 

 
ภาพท่ี 2-8 วงจรการหมนุเวียนโลหะ 

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจากการควบคมุมลพษิ, 2541:2-33 

 

ประเภทผู้ประกอบธุรกิจการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 

 

ในการประกอบธุรกิจการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่นัน้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่ดําเนิน

ธุรกิจที่มักจะดําเนินการโดยภาคเอกชน ซึง่โดยทัว่ไปมักจะถูกเรียกว่า “ธุรกิจการรับซือ้ของเก่า”  

หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “ระบบการซือ้ขายแลกเปลี่ยนของเสียหรือวัสดุเหลือใช้” (Waste 

Exchange System) รูปแบบของระบบการซือ้ขายแลกเปลี่ยนของเสีย สามารถแบ่งออกได้เป็น  

3 รูปแบบ คือ รูปแบบการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Waste Information Exchange) และรูปแบบการซือ้
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ขายแลกเปล่ียนวสัด ุ(Waste Material Exchange) (หฤทยั สขุยิ่ง, 2534 :24) ซึ่งเป็นระบบการจดัการ

ให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรม ดงัเช่นในต่างประเทศเองก็มีการรณรงค์ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกทางที่สามารถจะเป็นไปได้เนื่องจากตระหนักถึงสภสวะโลกร้อนดงัเช่น 

ในปัจจุบัน และการรีไซเคิลไม่ใช่เ รื่องยากและไกลตัวของประชาชน หากมีการนําเทคโนโลยี 

ทางคอมพิวเตอร์ เร่ืองของสงัคมออนไลน์เข้ามาช่วยกระตุ้นจะทําให้ประเทศลดการสญูเสียทรัพยากร

ไปได้เป็นจํานวนมาก เช่นการนําเอาระบบ E-recycling เข้ามาช่วย (Emily, 2010, p. 292) สําหรับ

สังคมไทย การดําเนินธุรกิจประเภทนีไ้ด้มีมาช้านาน ในรูปแบบการซือ้หรือแลกเปลี่ยนของเก่า  

ซึง่ชาวบ้านทัว่ไปเรียกกนัว่า “ซาเล้งรับซือ้ของเก่า” แตก่ารดําเนินธุรกิจจะเป็นไปในลกัษณะของระบบ

แอบแฝง  (Informal System) คือ ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ ทัง้ในด้านเงินทนุ เทคโนโลยี และการ

จดัการ ทําให้มีการนําวัสดุจากขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ไม่กี่ชนิดมาใช้ประโยชน์ ซึง่ในปัจจุบนั 

ได้เร่ิมมีการพฒันาเป็นระบบอย่างทางการ (formal System) มากยิ่งขึน้ (หฤทยั สขุยิ่ง, 2534 :24) 

โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการรับซือ้ของเก่าหรือธุรกิจการซือ้ขายขยะมูลฝอย ที่มีการ

ดําเนินการโดยปัจจบุนับคุคลหรือองค์กรเอกชนออกเป็นกลุม่ใหญ่ ดงันี ้ 

1. กลุ่มผู้คัดแยกวัสดุมีค่า คือ กลุ่มบุคคลท่ีคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งกําเนิด เช่น  

จากบ้านพกั จากธรุกิจร้านค้า หรือจากบนหวักอง (ดงัรูปท่ี 2-4) ซึง่ประกอบไปด้วย  

1.1 ผู้คุ้ยเข่ียขยะ คือ ชาวบ้านท่ีมีอาชีพในการคุ้ยเข่ียขยะบนหวักองขยะ  

1.2 พนกังานเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่น หมายถึง พนกังานเก็บขนขยะ  

ไมว่า่จะเป็นพนกังานของภาครัฐหรือเอกชน  

 2. กลุ่มพ่อค้าคนกลางรับซือ้วัสดุมีค่า ประกอบด้วย  

2.1 รถสามล้อรับซือ้ของเก่า (3 Wheelers) หรือที่ชาวบ้านทัว่ไปเรียกว่า “ซาเล้ง”  

(ดงัรูปท่ี 2-4) ซึง่เป็นกลุม่ที่จะรับวสัดเุหลือใช้ที่เจ้าของเคหะสถานคดัแยกออกจากขยะมลูฝอยในบ้าน

แล้วนํามาขาย หลงัจากนัน้จะนําไปขายร้านรับซือ้ของเก่าตอ่ไป ซึ่งกลุ่มนีมี้จํานวนไม่แน่นอน (รังสรรค์ 

ป่ินทอง, 2531: 1-5)   

2.2 รถเร่ รับซือ้ของเก่า (ดัง รูปท่ี 2-4) เป็นตัวกลางช่วยถ่ายเทวัสดุมีค่า 

จากแหลง่กําเนดิไปยงัร้านค้ารับซือ้ของเก่า โดยสามารถเข้าไปรับซือ้ได้อยา่งทัว่ถึงทกุครัวเรือน  

2.3 ร้านรับซือ้ของเก่ารายย่อย (Small Sale Recycle Shop) ร้านค้าประเภทนี ้

มีจํานวนไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ทิง้ขยะมูลฝอยของเทศบาลทําหน้าท่ี 

www.ssru.ac.th



รับซือ้วสัดท่ีุคดัแยกได้จากกองขยะมลูฝอย เชน่ ขวดแก้ว เศษกระดาษ เศษพลาสตกิ เศษโลหะ เป็นต้น 

ซึ่งจะรับซือ้จากเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย และผู้คุ้ยขยะมลูฝอยประจําสถานที่ที่ทิง้ขยะมูลฝอยตา่งๆ 

(รังสรรค์ ป่ินทอง, 2531 : 1-5)  

2.4 ร้านรับซือ้ของเก่า (Junk Shop) เป็นกลุม่ท่ีมีกลไกด้านการตลาดท่ีสําคญัโดยเป็น

ส่ือกลางวสัดมีุคา่จากการคดัแยกของประชาชนจากชมุชนกลบัไปสู่โรงงานอสุาหกรรมหรือแหล่งผลิต 

เพื่อนําไปแปรสภาพหรือผลิตเป็นสินค้าใหม่ ร้านรับซือ้ของเก่าประเภทนีจ้ะจดทะเบียนการค้าถกูต้อง 

และจะทําหน้าท่ีในการปรับปรุงคณุภาพของวสัดเุลก็น้อย ซึง่โดยทัว่ไปจะมีการรวมกลุม่กนั  

2.5 พ่อค้ารับซือ้ของเก่ารายใหญ่ (Wholesaler) กลุ่มนีจ้ะทําสัญญากับโรงงาน

อุสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตแก้ว โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตกระป๋อง  

เป็นต้น เพื่อจัดหา แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ ตามปริมาณ ชนิดและคุณภาพที่โรงงาน

อตุสาหกรรมต้องการ จากนัน้จะกว้านซือ้วสัดดุงักล่าวจากร้านรับซือ้ของเก่าพร้อมทัง้ปรับปรุงคณุภาพ

ของวัตถุนัน้ๆ จนได้ปริมาณ ชนิดและคุณภาพที่โรงงานต้องการและจัดส่งให้โรงงานอุตสาหกรรม  

ซึง่จะนําวสัดเุหลา่นัน้ไปเป็นวตัถดุบิในการผลิตสินค้าตอ่ไป (รังสรรค์ ป่ินทอง, 2531 : 1-5)  

     3. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (Industry) เป็นกลุ่มที่ใช้วสัดรีุไซเคิลผลิตสินค้า และเป็น

กลุ่มท่ีใช้วัสดุมีค่าท่ีขัดแย้งจากกลุ่มท่ี 1 และรวบรวมโดยกลุ่มที่.2 เพื่อผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์  

และสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบ Waste Material Exchange จะทําไปยงัโรงงานอื่นๆ  

ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากของเสีย และโรงงานอตุสาหกรรมท่ีสําคญัในการรับซือ้วสัดเุหลือใช้หรือขยะ

มลูฝอย  

 

 

นโยบาย กฎหมาย องค์กรที่เก่ียวข้อง  

 

 จะเห็นได้วา่ปัจจบุนั กระแสการตื่นตวัการนําของใช้แล้วมาใช้ซํา้ หรือนํามาแปรรูปใช้ใหม ่ 

โดยมุง่เน้นไปในรูปของธุรกิจมีมากย่ิงขึน้ มีบคุคลหลายกลุม่ให้ความสนใจและมองเห็นคณุคา่ของขยะ

มลูฝอยวา่เป็นทรัพยากรชนิดหนึง่ท่ีสามารถท่ีจะนํามาประกอบเป็นอาชีพเพื่อหารายได้เลีย้งครอบครัว 

แต่อย่างไรก็ตาม การกําหนดนโยบาย กฎหมาย ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกับกระแส

ดงักลา่ว ยงัไมมี่ความชดัเจนเทา่ท่ีควร ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญั ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
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 1. นโยบายเก่ียวกับนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ การกําหนดนโยบายของภาครัฐ 

ถือว่าเป็นสิ ่งจําเป็นและสําคัญมากที่จะทําให้ปัญหาของขยะมูลฝอยลดลงไปได้ การกําหนด

แนวนโยบายของประเทศไทย เก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อมนัน้ มีการกําหนดไว้หลายๆ ลกัษณะ เช่น 

กฎหมาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2542 – 2549 ซึง่ในแต่ละส่วนได้มีการกล่าวไว้เป็นนโยบายกว้างๆ สําหรับนโยบาย

เก่ียวกบัการนําขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม่นัน้ ปัจจบุนัได้มีการกําหนดไว้ในนโยบายการบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่นัน้ ปัจจุบนัได้มีการกําหนดไว้ในนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ซึง่นโยบายดงักล่าว 

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้ 

1. นโยบาย  

1.1 ควบคมุการผลติขยะมลูฝอยของประชาชน  

1.2 สนบัสนนุงบประมาณ บคุลากร และนกัวิชาการ แก่ท้องถ่ินเพื่อให้มีการ

จกัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร ตัง้แตก่ารเก็บ ขนสง่ และกําจดัท่ีถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาล  

1.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินมีความร่วมมือกัน 

ในการจดัการขยะมลูฝอย โดยมุง่เน้นรูปแบบศนูย์กําจดัขยะมลูฝอยชมุชนรวม  

1.4 สนบัสนนุให้มีกฎระเบียบและเกณฑ์การจดัการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

เพ่ือให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตั ิ 

1.5 ส่งเสริมและสนบัสนนุในองค์กรเอกชนและประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยมากขึน้  

2. เป้าหมาย  

2.1 ให้มีอตัราการผลิตขยะมลูฝอยไม่เกิน 1 กิโลกรัมตอ่คน ต่อวนัภายในปี 

พ.ศ.2544  

2.2 อตัราการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ 15 

ภายในปี พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2549 ตามลําดบั  

2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างในเขตเทศบาลไม่เกินร้อยละ 10 และ 5 

ภายในปี พ.ศ.2549 ตามลําดบั  
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2.4 ทกุจงัหวดัมีแผนงานในการจดัการขยะมลูฝอยในรูปแบบศนูย์กําจดัขยะ

ส่วนกลางที่ท้องถิ่นตา่งๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยจดัให้มีศนูย์จํากัดขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของจํานวนจงัหวดัทัง้หมดในปี พ.ศ.2549  

3. แนวทางการจดัระบบ Recycle  

3.1 รณรงค์ให้ประชาชนแยกประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ใหมไ่ด้ เชน่ ขวด กระดาษ พลาสตกิ และโลหะ  

3.2 จดัระบบการ Recycle  ภาชนะแยกประเภทขยะมลูฝอย หน่วยงาน

ท้องถิ่นจดัเก็บเอง โดยจดัเก็บ แบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยกถังเป็น 2 ถัง ขยะเศษอาหาร กับขยะ 

Recycle ให้จดัเก็บเศษอาหารทกุวนั ส่วนถัง Recycle อาจจะสปัดาห์ละครัง้ จดักลุ่มประชาชนท่ีมี

อาชีพรับซือ้ของเก่าให้ช่วยเก็บขยะที่สามารถแปรรูปได้ Recycle ในรูปของการรับซือ้ โดยแบ่งพืน้ที ่

การจดัเก็บและกําหนดเวลาให้เหมาะสม ประสานงานกบัร้านค้ารับซือ้ของเก่าท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีหรือพืน้ท่ี

ใกล้เคียงในการรับซือ้สินค้าแปรรูปจากวสัดเุหลือใช้หรือสินค้า Recycle จดัระบบตามแหล่งเกิดขยะ

ขนาดใหญ่ เชน่ ตลาดสด โรงเรียน สถานท่ีราชการ ห้างสรรพสินค้า  

3.3 จดักลุ่มอาสาสมคัรหรือชมรมหรือนกัเรียนให้มีการนําวสัดมุาแปรสภาพ

เป็นสินค้า Recycle  

3.4 จดัตัง้ศนูย์ Recycle ในกรณีพืน้ท่ีท่ีปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะ

วันเป็นปริมาณมากๆ อาจจะมีการจัดตัง้ศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอย ซึง่สามารถรองรับจากชุมชน

ใกล้เคียงหรือรับซือ้จากประชาชนใกล้เคียงหรือรับซือ้จากประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจให้เอกชนลงทุน 

หรืออาจให้สมัปทานแก่เอกชน 

      2. กฎหมาย ในปัจจบุนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีสนบัสนนุให้มีการนําของเสียมาใช้ประโยชน์

อย่างชดัเจน มีเพียงบทบญัญัติท่ีกําหนดไว้เก่ียวข้องกบัการจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปและขยะมูลฝอย

อนัตราย ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการขยะมูลฝอย ที่สําคญั (สุนีย์ มลัลิกะมาลย์และคณะ, 

2543 : 3-43)   

1. พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณะสขุเป็นการดแูลและตดิตามและให้ปฏิบตัติามกฎหมาย

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสังคมและเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเกี่ยวกับ

อนามัยสิ ่งแวดล้อมซึง่รวมถึงการจัดการขยะด้วย กฎหมายกําหนดให้ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
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สามารถออกข้อกําหนดของท้องถิ ่นในรูปของข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ข้อบังคับตําบล 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือข้อบงัคบัเมืองพัทยา เกี่ยวกับรูปแบบของการเก็บ ขน และกําจัด 

สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย มาตรา 20 (3) ได้เอง ดงันัน้องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินจึงอาจออกข้อกําหนดให้ 

ผู้ทิง้ทําการแยะขยะตามประเภทท่ีกําหนดก่อนตลอดจนการทิง้ขยะตามวนัท่ีกําหนด  

2. การกําหนดมาตราทางการเศรษฐกิจเพื่อจูงใจให้แยกขยะนัน้ องค์กรบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้อํานาจมาตรา 20 (4) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการเก็บ 

และขนมลูฝอยไม่เกินอตัราท่ีกําหนดในกฎหมาย โดยหลกัการแล้วองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินมีอํานาจ

หน้าทีใ่นการกําจดัขยะในเขตรับผิดชอบ (มาตรา 18 วรรคหนึ่ง) และในกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควร องค์กร

บริหารส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายใต้การควบคมุดแูลของราชการ

ส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ ดําเนินการกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19  

ก็ได้ (มาตรา 18 วรรคสอง)  

3. พระราชบญัญตักิารสง่เสริมและรักษาคณุภาพของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

แวดล้อมและจัดระบบการบริหารด้านการสิ ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมใน มาตรา 4 “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู นํา้เสีย อากาศเสีย มลสาร

หรือวตัถุอนัตรายอื่นใดซึง่ถูกปล่อยทิง้หรือมีที่มาจากแหล่งกําเนิดมลพิษรวมทัง้กาก ตะกอน หรือสิ่ง

ตกค้างจากสิ่งเหลา่นัน้ ท่ีอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ความนิยมดงักล่าวจะเห็นได้ว่า เศษ

กระดาษ พลาสตกิ แก้ว โลหะ ฯลฯ ซึ่งเป็นของเสียหรือของเหลือใช้ หากไม่มีการนพกลบัมาหมนุเวียน

ใช้ได้อีกก็ถือว่าเป็นขยะหรือของเสีย แต่ถ้าได้มีการนํามารีไซเคิลขยะมูลฝอยดงักล่าวก็จะกลายเป็น

ทรัพยากรทนัที ดงันัน้การนําขยะที่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะเป็นการลดมลพิษ อนัเป็นการรักษา

สิง่แวดล้อมและยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอีกทางหนึ่ง กฎหมายกําหนดให้

จดัตัง้กองทนุสิ่งแวดล้อมขึน้ (มาตรา 22) เพื่อใช้ในกิจการ ดงัท่ีระบไุว้ใน มาตรา 23 ซึง่รวมถึง ระบบ

การจัดของเสียรวมที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นลงทุนและดําเนินงาน หรืออาจให้องค์กรบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องการจัดให้มีระบบกําจัดของเสียสําหรับใช้เฉพาะในกิจการของตน

กู้ ยืม หรือให้เอกชนให้มีหน้าที่ตามกฎหมายตามที่ต้องจัดให้มีระบบการกําจัดของเสียหรือบุคคล 

ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้ รับจ้างให้บริการกําจดัเสียกู้ ยืม นอกจากนีม้าตรา 23 (4) 

บัญญัติขอบเขตการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม ตามท่ีคณะกรรมการกองทนุเห็นสมควร และโดยความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แหง่ชาต ิ 

4. พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 นัน้ 

เทศบาลมี ห น้า ที ่ต้ อง จัดการกับขยะ จากแหล่ง กํ า เ นิดต่า งๆ  ไ ม่ ว่ าจ ะ เ ป็นชุม ช น ตลาด  

หรือห้างสรรพสินค้า ท่ีตัง้อยู่ในเขตเทศบาลนัน้ มาตรา 53 (3) และมาตรา 50 (1) กล่าวคือ เทศบาล

ต้องมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้การกําจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกลูในเขตเทศบาลของตนนอกจากเทศบาลจะมีหน้าท่ีในการจดัการขยะตามพระราชบญัญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แล้ว เทศบาลยังมีอํานาจหน้าที่เดียวกันนีต้ามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 มาตรา 18-20 การจัดการขยะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 บญัญัติว่า “ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล  

มีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล ดงัตอ่ไปนี…้…(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํา้ 

ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้กําจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล…..” การที่กฎหมายได้บญัญัติไว้เช่นนี ้ 

ผลก็คือเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์การบริหารส่วนตําบลนัน้ๆ นอกจากนีใ้นเร่ืองการจัดการขยะนัน้

องค์การบริหารส่วนตําบลยังมีอํานาจหน้าที่ในการจดัการขยะตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 มาตรา 18-20  

5.  พระราชบัญญัติ โรงงาน พ .ศ .2535 พระราชบัญญัติ โรงงานได้ระบุใ ห้ มี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมมีอํานาจออกกฎระทรวง เพื่อควบคมุการประกอบกิจการโรงงาน

และการบําบัดของเสียจากโรงงาน และรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ .ศ . 2535)  

เพื่อควบคมุการประกอบกิจการโรงงานและการบําบดัหรือกําจดัของเสีย รวมทัง้ออกประกาศกระทรวง

เพื ่อควบคุมเกี่ยวกับการกําจัดสิ ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2540) และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2541) เพ่ือแยก

ประเภทของขยะออกเป็นขยะที่มีพิษและขยะที่ไม่มีพิษ โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานมีหน้าที่

ต้องจัดเก็บรวบรวมขนถ่าย การทําลายฤทธ์ิ และการกําจัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ 

ในประกาศกระทรวงดงักลา่ว  

6. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 กฎหมายรัฐธรรมนญู ได้กําหนดให้

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ ่นมี อํานาจหน้าที ่ในการจัดการ บํา รุง รักษา และการใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพืน้ที่ ดังความในมาตรา 290 นัน้ ย่อมเป็น
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พนัธกรณีขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการ โดยเฉพาะในการจดัการขยะมลูฝอยนัน้ 

ถือว่าเป็นกิจกรรมประการหนึ่งที่เก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้อง

จดัการ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องคํานึงถึงกฎหมายอื่นที่เป็นฐานรองรับการปฏิบตัิหน้าที่และการใช้

อํานาจดงักล่าวด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด ทัง้นีเ้มื่อจากรัฐธรรมนูญได้ระบุให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

มีอํานาจหน้าท่ีเพียงเทา่ท่ีกฎหมายได้บญัญตัไิว้เทา่นัน้ 

      3. องค์กรท่ีเก่ียวข้อง องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการขยะมูลฝอย ปัจจุบนัมีทัง้ท่ีเป็น

องค์กรของภาครัฐ และเอกชน ซึง่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับนโยบาย คือ  

การควบคมุมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้าท่ี เก่ียวกบั

การกําหนดนโยบายและวางแผนในการจดัการขยะมูลฝอยและหาแนวทางในการนํามาใช้ประโยชน์ 

ให้มากขึน้ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สําคญัได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมการปกครอง นอกจากส่วนราชการท่ีกล่าวมาแล้ว

ยัง มีคณะกรรมการตามกฎหมายอีกหลายคณะที ่มีหน้าที ่ในการกําหนดนโยบาย มาตรา 

และวางแนวทางในการปฏิบัติที ่เ กี ่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ  

และการสาธารณสขุ ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะอยูด้่วยเป็นประการสําคญั ได้แก่  

1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ  

2) คณะกรรมการควบคมุมลพิษ  

3) คณะกรรมการสาธารณสขุ  

4) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5) กรมการปกครอง 

 

สําหรับผู้ รับผิดชอบในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยระดับปฏิบัติ คือ องค์กร

บริหารท้องถิ ่น อันได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ซึ่งองค์กรมีอํานาจตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

ออกข้อกําหนดท้องถ่ินในรูปข้อบญัญตัหิรือข้อบงัคบั เก่ียวกบัรูปแบบของการเก็บขน และกําจดัขยะมลู

ฝอยในเขตอํานาจ นอกจากหนว่ยงานภาครัฐดงักลา่ว หนว่ยงานท่ีมีบทบาทสําคญั ก็คือ องค์กรเอกชน 

เช่น สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลงังาน สมาคมสร้างสรรค์ไทย 

ซึง่องค์กรเหลา่นีจ้ะมีหน้าท่ีชว่ยสง่เสริม รณรงค์ และศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย  
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ข้อกาํหนดที่เก่ียวกับการจัดการขยะในประเทศต่างๆ 

การจัดการขยะเพ่ือกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเป็นระบบ ในต่างประเทศนัน้ ได้รับ 

ความสนใจและมีการดําเนินการอยา่งเป็นรูปแบบอยา่งจริงจงัและชดัเจนในรูปของกฎหมายในหลายๆ

ประเทศ ตลอดจนมีการคิดค้นที่จะนําเอาทรัพยากรจากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

อยา่งเป็นระบบ ซึง่การดําเนินการท่ีเก่ียวกบัขยะมลูฝอยของประเทศที่สําคญั สามารถสรุปได้ดงัตาราง

ท่ี 2-1 

ตารางท่ี 2-1 เปรียบเทียบการจดัการขยะมลูฝอยของประเทศตา่งๆ  

ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

นโยบายและ

บทบาทของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รัฐเข้าไป

เก่ียวข้องน้อย

ท่ีสดุเพ่ือลดภาระ

ขององค์กร

ท้องถ่ินท่ี

รับผดิชอบในการ

เก็บขนและ

ทําลายขยะ โดย

รัฐจะให้การ

สง่เสริมมากกวา่

การบงัคบัใช้

กฎหมาย 

-รัฐโอนภาระ

รับผดิชอบให้

เอกชน โดย

เปล่ียนบทบาท  

-รัฐสภาของ

สหรัฐอเมริกา

พยายามผลกัดนั

กฎเพ่ือบงัคบัให้

ใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้

แล้วและ

ผลิตภณัฑ์ 

-อตุสาหกรรมทกุ

ชิน้ท่ีสามารถนํา

กลบัมาใช้ใหม ่

สว่นท่ีไมนํ่า

กลบัมาใช้ใหมใ่ห้

ผู้ผลติรับหน้าท่ีหา

วิธีทําให้สลายตวั

โดยวิธีทางชีวภาพ 

 -รัฐบาลจะ

กระจายอํานาจทัง้

ในการออก

กฎหมายและ

กําหนดนโยบาย

ลงไปสูส่ว่น

ท้องถ่ิน โดยให้ทกุ

ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ

สว่นกลาง สว่น

ภมูภิาค สว่น

ท้องถ่ินภาคธุรกิจ

เอกชน และ

ประชาชน ร่วม

รับผดิชอบในการ

สง่เสริมและ

สนบัสนนุให้

ประชาชนทําการ 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผู้ปฏิบตัมิา

เป็นผู้ กํากบัดแูล 

-รัฐมอบหน้าท่ีให้

ผู้ผลิต ผู้ นําเข้า 

ผู้ ค้าสง่ ผู้ ค้าปลีก 

รับผดิชอบในการ

เรียกคืนบรรจุ

ภณัฑ์จากลกูค้า

เพ่ือนําไปใช้ซํา้ 

หรือ recycle มาก

ท่ีสดุ ห้ามนําไปฝัง

กลบหรือเผา 

ผู้ประกอบการมี

ทางเลือกท่ีจะ

ดําเนินการเอง

หรือใช้ระบบอ่ืนท่ี

เรียกวา่ Duales 

System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดัแยกขยะเพ่ือ

การ recycle 

-ภาครัฐระดบั

ภมูิภาคมีหน้าท่ี

แนะนําและ

ชว่ยเหลือทางด้าน

เทคนิคแก่ ส่วน

ท้องถ่ิน ท่ีมีหน้าท่ี

จดัการขยะในเขต

ปกครอง 

-รัฐบาลกําหนดให้

ท้องถ่ินจดัทํา

แผนงาน 5 ปี เพ่ือ

คดัแยกขยะบรรจุ

ภณัฑ์ในเขตการ

ปกครองให้

สอดคล้องกบัแผน 

recycle เสนอตอ่

ผู้วา่ราชการ

จงัหวดัโดยจะต้อง

เสนอตอ่

รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงอนามยั

และสวสัดกิาร 
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-มีมติ

คณะรัฐมนตรีท่ี 

327 กําหนดให้

ผลิตภณัฑ์จําพวก

กระป๋องเคร่ืองด่ืม

ทําด้วยเหลก็ 

อลมูเินียม อละ

พลาสตกิ ต้องตดิ

ฉลากระบไุว้เพ่ือ

สะดวกตอ่การเก็บ

และคดัแยก 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กฎหมายในการ

จดัการขยะมลู

ฝอยมีดงันี ้

-12 มิถนุายน 

1991 ออกพระ

ราชกฤษฎีกา The 

Ordinance on 

the Avoidance 

of Packaging 

Waste โดยใช้

หลกัการขนสง่

สินค้าจากผู้ผลิต

ไปยงัผู้ จําหนา่ย

ต้องใช้ซํา้ หรือ 

recycle ถ้านําไป

ฝังกลบ 

 

 

 

 

 

 

-กฎหมายในการ

จดัการขยะมลู

ฝอยดงันี ้

-ปี 1991 รัฐบาล

ออกกฎหมาย

บรรจภุณัฑ์

พลาสตกิ 

-รัฐแคลิฟอเนีย มี

การออกกฎหมาย 

the rigid plastic 

packing 

container act 

1993 

-รัฐฟลอริดา มี

กฎหมาย the 

Florida advance 

disposal fee 

1993 และ waste 

management 

act 

-รัฐแคลิฟอเนีย มี

การออกกฎหมาย 

average 

-มี

พระราชบญัญตัิ 

waste disposal 

act 1988 

กําหนดให้ผู้ผลิต

สนิค้า ผู้ นําเข้า

สินค้าและผู้ ค้า

ปลีก จะต้อง

รับผดิชอบในการ

นําขยะบรรจ ุ

ภณัฑ์ตา่งๆท่ี

เกิดขึน้ ไมไ่ด้มีการ

จดัการโดยบคุคล

กลุม่นี ้หรืออาจ

มอบให้ องค์กร 

recycling 

foundation 

รับผดิชอบในการ 

recycle แทน 

 

 

 

 

-รัฐบาลออก

กฎหมาย the 

containers and 

packages 

recycling law 

กําหนดให้ผู้ผลิต

สินค้าและบรรจุ

ภณัฑ์จา่ย

คา่ธรรมเนียม 

recycle แก่ 

องค์กรท่ี

รับผดิชอบ 

-รัฐบาลออก

กฎหมาย recycle 

บรรจภุณัฑ์ ดงันี ้

-Waste 

Management 

And Public 

Cleaning Law 

1970 โดยสง่เสริม

และสนบัสนนุให้

ประชาชนคดัแยก

ขยะเพ่ือ recycle 

ทัง้นีไ้ด้ระบวุา่แก้ว
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container 

recycling and 

litter reduction 

act 1987

คา่ธรรมเนียม 

recycle บรรจุ

ภณัฑ์ขวดทัง้ 

อลมูิเนียมและ

พลาสตกิ โดย

กําหนดศนูย์นํา

กลบัมาใช้ใหม่

และ the recycle 

content lam 

1998 

-รัฐนิวเจอซี มี

กฎหมาย the 

ordinance 

establishing a 

recycled 

procurement 

policy 1990 

-กนัยายน ปี 

1976 resource 

conservation 

and recovery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และอตุสาหกรรม

ก่อสร้างต้องนํามา

แปรใช้ใหมม่าก

ขึน้ 
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act ให้ EPA 

ควบคมุขยะ

อนัตรายจาก 

cradle to grave 

โดยการรวบรวม

ขนสง่ บําบดัและ

กําจดั 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-DSD (Deales 

System 

Deutschland) 

เป็นเอกชนท่ี

ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขยะบรรจุ

ภณัฑ์ ซึง่เป็น

ทางเลือกของ

ผู้ผลิตสินค้าใน

การปฏิบตัติาม 

กฎหมายวา่จะ

ดําเนนิการ

รวบรวมขยะบรรจุ

ภณัฑ์ด้วยตนเอง

หรืออาจเลือกใช้

ระบบอ่ืนท่ีเรียกวา่ 

Deales System 

ซึง่ดําเนินการโดย 

DSD 

-DKR (Deutsch 

Gesclschaft fur 

Kunstsoff-

Recycle) เป็น

หนว่ยงานท่ีดแูล

การ recycle เพ่ือ 

 

ISRI (the 

lnstitute of scrap 

recycling 

industries) ของ

ทิง้จาก

ขบวนการผลิต

และการนํา

กลบัมาใช้ใหมใ่น

โรงงาน

อตุสาหกรรม 

จดัตัง้โดยบริษัท 

1,500 บริษัท 

นายหน้าซือ้ขาย 

และผู้บริโภค

อตุสาหกรรมราย

ยอ่ย ISRI ทํา

หน้าท่ีสนบัสนนุ

เคร่ืองมือและ

ให้บริการกบั

บริษัทท่ีเป็น

สมาชกิของ ISRI

โดยมีจดุประสงค์

เพ่ือตระหนกัถึง

บทบาทของ

Recycling 

foundation เป็น

องค์กรท่ีจดัตัง้ขึน้

เพ่ือการ recycle 

รับผดิชอบแทน

ผู้ผลิตสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Japan 

container and 

package 

recycling 

association เป็น

องค์กรเอกชนท่ี

จดัตัง้ขึน้เพ่ือ

กําหนด

คา่ธรรมเนียมการ 

recycle ของ

วตัถดุบิ ซึง่ต้อง

ได้รับความ

เห็นชอบจาก

รัฐบาล 

-สํานกัรักษา

ความสะอาด 

(The Bureau of 

public Cleaning) 

จะรวบรวมขยะ

ตามบ้านและขยะ

ขนาดใหญ่ 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนใ่จวา่บรรจุ

ภณัฑ์พลาสตกิท่ี

ตดิ Green Dot 

นัน้จะถกูนํามา 

recycle จริงและ

เป็นไปโดยวิธีท่ี

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตุสาหกรรมการ

นํากลบัมาใช้ใหม่

ในอนาคตและ

เพิ่มการสนบัสนนุ

การออกแบบ 

recycling 

-SWAC (the sold 

waste advisory 

commission) 

เป็นองค์กรท่ี

จดัตัง้ขึน้เม่ือปี 

1988 โดยเมือง

ออสตนิ ซึง่มี

หน้าท่ีจดัการขยะ 

ให้คําคะแนนนํา

ในอนาคต จดัเก็บ

คา่ธรรมเนียม 

และปรับปรุง

เส้นทางเก็บขยะ 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

ระบบการ

จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระบบเรียกคืน

บรรจภุณัฑ์หรือ

ระบบมดัจํา 

-ระบบเก็บขนขยะ

ริมทางและตาม

บ้าน 

-ระบบนําสง่ 

-ระบบท่ีมีการตัง้

จดุทิง้ขยะรวมใน

ท่ีสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระบบมดัจํา 

-ระบบเก็บขนขยะ

ริมทางและระบบ

นํามาใส่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ระบบนํามาใส่ 

-ระบบมดัจํา 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

วิธีการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-DSD ใช้

เคร่ืองหมาย จดุ

เขียว (Green 

Dot) ประทบับน

บรรจภุณัฑ์เพ่ือ

แสดงวา่ต้องนํา

บรรจภุณัฑ์นัน้ไป 

recycle ผู้ผลิต

สินค้าท่ีต้องการ

ให้มีการ

เคร่ืองหมายจดุ

เขียวบนบรรจุ

ภณัฑ์หอ่หุ้มสินค้า

ขอองตนต้อง

ดําเนินการ 2 

ประการ คือ ให้

บริษัทท่ีทําการ 

recycle บรรจุ

ภณัฑ์รับรองวา่

บรรจภุณัฑ์

ดงักลา่วจะถกู

นําไป recycle 

และต้องทํา

สญัญากบั DSD 

-การมดัจําบรรจุ

ภณัฑ์ รับบาลจะ

เก็บจากผู้

จําหนา่ยซึง่ก็

นําไปเพิ่มในราคา

ขายสนิค้า เงินได้

จะรวบรวมนําเข้า

กองทนุการบริหาร

ของรัฐ เพ่ือใช้ใน

การเก็บรวบรวม

บรรจภุณัฑ์ตอ่ไป 

-เมืองซีแอตเตลิ 

ถงัขยะพลาสตกิ

จะแยกสีตาม

ประเภทของเสีย

และแยกขยะตาม

ขอบถนน โดย

จดัตัง้ถงัแยกไว้

ตามขอบถนนเพ่ือ

นํากลบัมาใช้ใหม ่

นอกจากนีย้งั

ร่วมมือกบัเอกชน

จดัตัง้ศนูย์รับแยก

ขยะรอบเมือง 

เพ่ือประชาชนท่ี

-อตุสาหกรรมท่ี

ผลิตวสัดผุล

พลอยได้ต้อง

รับผดิชอบท่ีจะ

นํามาแปลงใช้

ใหม ่

-มีการจดัวางถงั

ขยะบรรจกุล่อง

นมกระป๋อง

อลมูเินียม บริเวณ

ทางเข้าออก

ห้างสรรพสินค้า

โดยมีข้อเสนอแนะ 

เพ่ือทําความ

เข้าใจของ

ประชาชนก่อนทิง้ 

-เม่ือมีการ

รวบรวมขยะตาม

บ้านเรือนและขยะ

ขนาดใหญ่ 

ประชาชนจะ

โทรศพัท์ไปท่ี

สํานกังานรักษา

ความสะอาด 
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เพ่ือรับเง่ือนไขการ

ใช้เคร่ืองหมายจดุ

เขียว บรรจภุณัฑ์

ท่ีกําหนดให้มีการ 

recycle มี 6 กลุม่ 

คือ แก้ว โลหะ 

อลมูิเนียม 

พลาสตกิ 

กระดาษ และ

บรรจภุณัฑ์

เคลือบ-ผู้ผลิต 

ผู้ นําเข้า ผู้ นําเข้า 

ผู้ ค้าสง่ และผู้ ค้า

ปลีกต้องเรียก

บรรจภุณัฑ์

กลบัคืนจากลกูค้า

เพ่ือนําไปใช้ซํา้

หรือ recycle ให้

มากท่ีสดุ โดย

รวบรวมแยก

ประเภทและ

นํามาใช้ใหมต่าม

รัฐกําหนด            

-ระบบการจดัเก็บ

ตามทางเดินหน้า

บ้านกําหนดให้มี

ไมไ่ด้อยูริ่มถนน

สามารถ นําขยะ

มาทิง้ท่ีศนูย์ได้ 

-เมืองนวิยอร์ก

และเมืองนิวเจอซี 

มีโครงการแยก

กระดาษในถงุสี

นํา้ตาล แยกขยะ

ไม้และโลหะ 

นําไป recycle 

โดยบริษัทเอกชน

ท้องถ่ินและรับเงิน

สนบัสนนุจาก

ภาษีรัฐบาล 

-รวบรวมข้อมลู

ขยะอตุสาหกรรม 

โดยผู้ มีของเสีย

แจ้งรายละเอียด

ผา่นระบบ

เครือขา่ย

สารสนเทศ 

-SWAC จดัทํา

คา่ธรรมเนียมและ

ปรับปรุงเส้นทาง
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรวบรวมบรรจุ

ภณัฑ์ใช้แล้ว

ประเภทกระดาษ 

พลาสตกิ โลหะ ท่ี

แยกจากครัวเรือน

ใสถ่งุสีเหลือง แล้ว

จดัเก็บตามบ้าน

โดยหนว่ยงานท่ี

ร่วมมือในการ

จดัการขยะกบั

ระบบ DSD         

-ระบบนําสง่ 

ผู้บริโภคนําของ

เหลือใช้ตา่งๆ 

รวบรวมไว้ในถงั

ขยะท่ีจดัไว้ใน

ชมุชน                  

-ระบบตัง้จดุทิง้ขยะ

ไว้ในท่ีสาธารณะ

เพ่ือให้ประชาชน

นําบรรจภุณัฑ์ที่ใช้

แล้วประเภทแก้ว

และกระดาษไปทิง้

ในภาชนะท่ี

จดัเตรียมไว้ และ

เทศบาลหรือผู้ มี

เก็บขยะ 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

เคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีรับผิดชอบจะ

รวบรวมมายงัศนูย์ 

recycle 

 

ผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้

จา่ย ได้แก่ ผู้ผลิต 

ผู้ นําเข้า ค้าสง่

และผู้ ค้าปลีก 

ผู้ผลิตสินค้า

จะต้องจา่ย

คา่ธรรมเนียม

ตามท่ีกําหนด

สําหรับบรรจุ

ภณัฑ์แตล่ะ

ประเภท ปี 1993 

DSD มีการ

กําหนดอตัรา

คา่ธรรมเนียม

ตามท่ีกําหนด

สําหรับบรรจุ

ภณัฑ์ใหมโ่ดย

คํานวณตาม

นํา้หนกั ปริมาณ

พืน้ท่ี เพ่ือเป็น

สิ่งจงูใจให้ลด

 

 

 

-การมดัจําบรรจุ

ภณัฑ์รัฐจะเก็บ

เงินจากผู้ จําหนา่ย

แล้วนําไปเพิ่มใน

ราคาสินค้าเงินท่ี

ได้จะรวบรวม

นําเข้ากองทนุการ

บริหารของรัฐ เพ่ือ

ใช้ในการเก็บ

รวบรวมบรรจุ

ภณัฑ์ตอ่ไป  

- รัฐฟอริดา  ผู้ ค้า

แตล่ะประเภท

รวบรวมขยะบรรจุ

ภณัฑ์ กลบัคืนได้

ร้อยละ 50 จงึจะ

ได้รับการงดเว้น

คา่ธรรมเนียม ถ้า

ทําไมไ่ด้ตาม

เป้าหมายจะต้อง

เสียคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

-สํานกัรักษา

ความสะอาด 

กําหนดวา่ตัง้แต ่1 

กรกฎาคม 1991 

การจดัเก็บขยะ

ขนาดใหญ่จะคิด

คา่ใช้จา่ยของ

สิ่งของ 1 ชิน้ ถ้า

เป็นขยะจาก

บ้านเรือนจํานวน

มากๆ จะคดิ

คา่ใช้จา่ยตาม

นํา้หนกัโดยมร

การจดัเก็บตาม

ถนนและซอยใน

โตเกียว ถ้าเป็น

วสัดใุหญ่ เช่น 

ตู้ เย็น เตาแก๊ส 

หรือรถจกัรยาน 

ต้องเสียคา่บริการ

ในการจดัการ 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณบรรจุ

ภณัฑ์และจํากดั

บรรจภุณัฑ์ท่ีไม่

จําเป็นลดลงได้ 

ซึง่อตัรา

คา่ธรรมเนียมการ

ใช้เคร่ืองหมายจดุ

เขียวมีดงันี ้

(DM/kg) 

-แก้ว 0.15 

-โลหะเคลือบ 

0.56 

-กระดาษและผ้า 

0.40 

-อะลมูิเนียม 1.50 

-พลาสตกิ 2.95 

-กลอ่งเคร่ืองด่ืม 

1.69 

-วสัดเุคลือบอ่ืน 

2.10 

-วสัดธุรรมชาต ิ

เชน่ต้นไม้ 2.10-

ในอตัราก้าวหน้า

รัฐวอชงิตนัมีการ

จดัตัง้โครงการ

อาสาท้องถ่ิน โดย

การลดการทิง้ของ

เสียนําไปเป็น

วตัถดุบิใน

อตุสาหกรรมอ่ืนท่ี

อยูใ่นเมือง 

-กําหนดให้มี

ระบบมดัจํา 

สําหรับเบียร์และ

เคร่ืองด่ืม 

-เก็บคา่ขยะตาม

ปริมาณโดยรวม-

คา่ขนสง่ไปกําจดั 

และกําหนดอตัรา

คา่เก็บขยะท่ีไมไ่ด้

แยกให้มีราคาสงู 

-รัฐโรดไอแลนด์ 

กําหนด

คา่ธรรมเนียม

สนบัสนนุสําหรับ

การกําจดัขยะ 

-มีระบบมดัจํา

บรรจภุณัฑ์และ

เคร่ืองด่ืม            

-คา่ธรรมเนียม

การ recycle 

วตัถดุบิชิน้ตา่งๆ 

ในปี 2000 ตัง้แต ่

1 มกราคม 2000 

ถึง 31 มีนาคม 

2001 มีอตัรา

คา่ธรรมเนียมดงันี ้

(Yen/kg) 

-ขวดแก้วผสม

ตะกัว่ 4.151 

-ขวดแก้วสีอําพนั 

7.682 

-ขวดแก้วสีอ่ืนๆ 

8.098 

-ขวด PET 

88.825 

-บรรจภุณัฑ์

พลาสตกิ 105 

-บรรจภุณัฑ์
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดโควตาการ 

recycle แทนการ

รวบรวมและคดั

แยก โดยคํานวณ

จากฐานของ

ปริมาณการใช้

บรรจภุณัฑ์ 

-1 มกราคม 1993 

กําหนดให้มีการ

มดัจํา บรรจภุณัฑ์

เบียร์ ไวน์ 

เคร่ืองด่ืม 

ผงซกัฟอกและสี

ทาบ้าน โดยบรรจุ

ภณัฑ์ทีมี่ปริมาณ 

มากกวา่ 0.2 ลิตร 

จะต้องมีคา่มดัจํา

ต่ําสดุ 0.5 DM 

บรรจภุณัฑ์ท่ีมี

ปริมาณมากกวา่ 

1.5 ลิตร จะต้องมี

คา่มดัจําต่ําสดุ 

1.0 DM  

 

กําหนดไมเ่รียก

คืนเก็บ

คา่ธรรมเนียม

สําหรับขยะ

เทศบาลท่ี

สามารถ recycle 

ได้ และตัง้กองทนุ

สําหรับต้นทนุเพ่ือ

การ recycle ขยะ

เทศบาลในชว่ง 3 

ปีแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษ 58.636 
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

การมีส่วนร่วม

ของสังคม 

-บริษัทตา่งๆ ท่ีเข้า

ร่วมโครงการให้

ความร่วมมือท่ีจะ

ลดการใช้

ทรัพยากรมีระบบ 

recycle การ

แนะนําเข้า

กระบวนการผลิต

ใหม ่และทําบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดล้อม 

-DRS มีการ

บริการให้

คําปรึกษาและมีผู้

เชียวชาญให้

ความรู้กบัโรงงาน

การคดัแยกขยะ

และโรงงาน 

recycle และการ

สนบัสนนุให้

โรงงานได้

ใบรับรอง ISO 

9000 

 

-หนว่ยงาน

ท้องถ่ินท่ี

สนบัสนนุสินค้า

จากวสัด ุrecycle 

ดงันี ้

-ปี 1995 ถงุใส่

ขยะต้องมี

สว่นผสมของวสัด ุ

recycle ร้อยละ 

30 

-ปี 2000 กระดาษ

หนงัสือพมิพ์ต้อง

มีสว่นผสมของ

วสัด ุrecycle ร้อย

ละ 50 

- ปี 2000 

ผลิตภณัฑ์แก้ว

ต้องมีสว่นผสม

ของวสัด ุrecycle 

ร้อยละ 65           

-เมืองออสตนิ มี

บริษัทรับวสัด ุ

recycle มา

ประมลูซือ้วสัดุ

-สง่เสริมให้มีการ 

recycle 

ผลิตภณัฑ์โดย

ร่วมมือกบัภาครัฐ

ทดุระดบั 

-ปลกูฝังความคดิ

แก่เยาวชนในการ

ใช้วสัดตุา่งๆ 

อยา่งประหยดั 

เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

-ภาคเอกชนลงทกุ

สมัปทานจดัตัง้

องค์กรเป็นอยา่ง

ทางการในการ 

recycle โดย

ท้องถ่ินรับผดิชอบ

รวบรวมขยะบรรจุ

ภณัฑ์แล้วคดัแยก 

แล้วสง่ตอ่ให้

หนว่ยงาน 

recycle              

-สํานกัรักษา

ความสะอาดมี

ข้อแนะนํา
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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 จากการคดัแยก

ริมถนน 

 

ประชาชนก่อนทิง้

ขยะ เชน่ ต้องล้าง

กลอ่งนมแล้วตาก

ให้แห้งก่อนทิง้ลง

ในถงัขยะท่ี

จดัเตรียมไว้ 

 

 

ท่ีมา : สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย, 2543: ค -2 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าปัญหาขยะมูลฝอยจะลดลงไปได้นัน้ ปัจจัยที่สําคญั คือ จะต้อง

ได้รับการร่วมมือจากประชาชนหรือชมุชน โดยให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะมูลฝอยในลักษณะที่ทํางานร่วมกัน ซึง่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน ในการ

จัดการนําขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนัน้ ประกอบไปด้วย สาระสําคัญดังนี ้

(มลูนิธิเพ่ือการจดัการสิ่งแวดล้อมและพลงังาน, 2544:7)  

1. แนวคิดการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน การที่จะให้ประชาชนหรือชุมชน เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลดปริมาณ การคดัแยกขยะ และรวบรวมขยะมูลฝอย 

อยา่งเป็นระบบ และเพิ่มบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการของภาครัฐ ต้องมีการให้ความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ซึง่แนวคิดของ 

การมีสว่นร่วมของชมุชน ประกอบไปด้วย  
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1.1 การสร้างวิสัยทัศน์และจิตสํานึก จุดเร่ิมต้นของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

ในชมุชน จะต้องเร่ิมจากการท่ีชมุชนมีจิตสํานึก เห็นถึงความสําคญัของการจดัการขยะมลูฝอยเพื่อให้

ชมุชนนา่อยู ่โดยเฉพาะการท่ีต้องมีผู้ นําชมุชนท่ีมีวิสยัทศัน์และนโยบายท่ีชดัเจนตลอดจนมีการส่ือสาร

ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบตัิและวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 

ที่เหมาะสม รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดขึน้จากปัญหานัน้ ซึง่สิ ่งเหล่านีจ้ะส่งเสริมทําให้เกิดจิตสํานึก  

ท่ีจะนําไปการปฏิบตัไิด้งา่ยขึน้  

1.2 การจดัการเชิงภาคี คือ ต้องให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ

จดัการขยะมลูฝอยขอชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนต้องเข้ามามรส่วนร่วมและบทบาทหลกัในการ

ดําเนินการร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ นกัวิชาการ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการ

พฒันา และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึง่เป็นการกระจายอํานาจทําให้เกิดกระบวนการ

ตรวจสอบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ลดภาระในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ  

1.3 การสร้างเครือข่าย เป็นการก่อเกิดโครงสร้างและแนวทางในการทํางาน  

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดการประสานงานเพื่อให้การจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งการสร้างเครือข่ายอาจจดัในรูปแบบ ระหว่างชุมชน ชุมชนกับภาครัฐ 

ชมุชนกบัภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือขา่ยตา่งๆ ดงักลา่ว จะทําให้การแก้ไขปัญหาสามารถดําเนิน

ไปได้ด้วยการประสบความสําเร็จ  

1.4 การจดัการทําแผนปฏิบตักิารในการจดัการขยะมลูฝอยของชมุชน ในสภาวการณ์

ปัจจุบัน ได้มีชุมชนหลายชุมชน ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน จัดทํากิจกรรมการมีส่วนร่วม  

เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยอยา่งยัง่ยืน โดยชมุชนและสมาชิกในชมุชนจะเป็นผู้ ดําเนินการหลกั 

และรับผิดชอบการประสานงานและดําเนินกิจกรรม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมท่ีชมุชนได้มีการดําเนินการ 

มีดงัตอ่ไปนี ้(กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม,2543:3-1)  

1.4.1 ธนาคารขยะ (Recycling bank) คือ กิจกรรมที่เป้าหมายเพื่อให้

เยาวชนในสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 

และเสริมสร้างจิตสํานึกในการคดัแยกขยะมูลฝอยให้กับเยาวชน รวมทัง้เป็นการส่งเสริมนิสยัในการ

ออมทรัพย์แก่เยาวชน รูปแบบของกิจกรรมธนาคารขยะเป็นรูปแบบที่เยาวชนสามารถเข้าใจง่าย 

www.ssru.ac.th



และปฏิบตัิได้ โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษาและดแูลโครงการ นกัเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ลกัษณะ

ของกิจกรรม  

1.4.2 ขยะแลกไข่ (Recycling  Waste exchange)  คือ กิจกรรมที่ใช้

หลกัการเปรียบเทียบมลูคา่ของวสัดรีุไซเคิลกบัราคาของไข่ท่ีใช้ในกิจกรรม ซึ่งราคาจะขึน้ลงตามราคา

ตลาด ชุมชนสามารถใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมครัง้ต่อๆไป หรือตัง้เป็นกองทุนเพื่อใช้ 

ในกิจกรรมตา่งๆของชมุชน  

1.4.3 ผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล คือ กิจกรรมที่เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน 

ข้าราชการและสถาบันทางศาสนาชุมชน การจัดกิจกรรมนีเ้ป็นการชักชนให้ชุมชนคัดแยกขยะ 

และรวบรวมวัสดุรีไซเคิลนํามาเป็นปัจจัยในการทอดผ้าป่าแทนการใช้เงินหรือสิง่ของเครื่องใช้ 

ในชีวิตประจําวนั  

1.4.4 การจดัทําปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ (Composting) เป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีช่วยลด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําไปกําจดัโดยการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น กิ่งไม้ 

ใบไม้ เศษท่ีเหลือจากการเกษตรกรรม ให้กลายเป็นสารอินทร์ท่ีมีความคงทน ซึ่งสามารถนําไปเป็นปุ๋ ย

ของชมุชนได้  

1.4.5 การทํานํา้หมกัจลุินทรีย์ (Hydro - microorganism) คือ การนําขยะ

ประเภทเศษอาหาร มาใส่ในถุงปุ๋ ย หรือกระสอบนํา้ตาล ถ้ามีขนาดใหญ่ต้องนํามาสับเป็นชิน้เล็กๆ 

ก่อน จากนัน้ใสล่งในภาชนะพลาสตกิ แล้วเตมิกากนํา้ตาล และหวัจลุนิทรีย์ ซึง่จะได้นํา้หมกั ท่ีสามารถ

นําไปใช้บําบดักลิ่น ใช้เป็นยาปราบศตัรูพืชหรือปุ๋ ยได้  

1.4.6 การจดัตัง้ศนูย์วสัดรีุไซเคิลชมุชน (Community recycling center) คือ 

กิจกรรมท่ีเกิดจากการร่วมมือของสมาชิกในชมุชน รวมทัง้ชมุชนอ่ืนท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สิริพร สมบรูณ์บูรณะ (2536) ได้ศึกษาวิจยั วิถีชีวิตคนใน “ชมชุนชายขอบ” ของสงัคมเมือง:

กรณีศึกษาคนคุ้ยขยะในชุมชนขยะชานเมือง ซึง่ผลการศึกษาวิจัย พบว่าการเจริญเติบโตของเมือง 

และอตุสาหกรรม มีผลทําให้จํานวนปริมาณขยะเพิ่มมากขึน้ จนกลายเป็นทรัพยากรของคนกลุ่มหนึ่ง

ในสงัคม ความสําคญัของทรัพยากร “ขยะ” ถูกนํามาจดัประเภทตามคณุคา่และราคาเศรษฐกิจ เช่น 

ของจริง ของดี ของเก่า และของเสีย เป็นต้น ทรัยยากร “ขยะ” จึงอยู่ในฐานะ “สินค้า” และ “โชคลาภ” 

ของคนคุ้ยขยะ ขณะเดียวกันทรัพยากร “ขยะ” ยงัมีผลตอ่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนกลุ่มต่างๆ  

ทัง้ภายในและนอกชมุชน ทรัพยากร “ขยะ” จึงเป็นบริบทหนึ่งของสงัคม ซึ่งมีบทบาทและอิทธิผลต่อ

การพฒันาการชมุชนและสงัคมเมือง 

สุภารักษ์ จูตระกูล (2536) ได้ศึกษาวิจัย พฤติกรรมการเปิดรับรู้ข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ

และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการทิง้ขยะแยกประเภทเพ่ือการหมนุเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่

(Recycle) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ การศกึษา และรายได้ตา่งกนั 

เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน แผ่นพับ โปสเตอร์ งานนิทรรศการ ต่างกัน และพบว่าการเปิดรับรู้

ข่าวสารจากหนงัสือพิมพ์ วิทยุ แผ่นพบั โปสเตอร์ งานนิทรรศการ มีความสมัพนัธ์กับความรู้เก่ียวกับ

การทิง้ขยะแยกประเภทเพ่ือการหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่ และการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนบคุคล

ในครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมอาชีพ แผน่พบั มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วม 

มารยาท เศวตกิติธรรม (2536) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลประโยชน์จากการรีไซเคิลในระบบ 

การจดัการขยะจากกระป๋องอลูมิเนียมของไทย ซึง่ผลการศกึษาพบว่ามีขยะกระป๋องอลูมิเนียมเพียง

ร้อยละ 26.5 ของทัง้หมดที่ผ่านกระบวนการซือ้ขายแลกเปลี ่ยนและกระบวนการรีไซเคิล  

โดยกระบวนการซือ้ขายแลกเปลี่ยนกระบวนการรีไซเคิล โดยกระบวนการซือ้ขายแลกเปลี่ยนนัน้อยู่ใน

รูปของระบบแอบแฝงอาศยัความสัมพันธ์ส่วนตวัของผู้ ซือ้และผู้ ขาย จํานวนและมูลค่าการซือ้ขาย 

ไม่แน่นอน ราคาผู้ ขายจะกําหนดจากผู้ ซือ้เป็นหลัก สําหรับกระบวนการรีไซเคิล โรงงานขนาดเล็ก 

และขนาดกลางจะเป็นผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจนัน้ มิใช่

เพื่อประโยชน์ทางสิง่แวดล้อม และสําหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิล คือช่วยลดขัน้ตอน 

การผลิตตามปกติถึง 3 ขัน้ตอน ซึง่สะท้อนให้เห็นต้นทุนการผลิตที่ลดลงโดยเฉพาะต้นทุนพลงังาน 

ท่ีสามารถประหยดัลงได้ถึงร้อยละ 95 ประหยดัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกได้ถึง 37,980 ตนั 
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ต่อปี และลดการนําเข้าแผ่นอลูมิเนียมจากต่างประเทศได้ถึง 20.4 ล้านปอนด์ต่อปี และก่อให้เกิด

รายได้แก่ผู้รวบรวมและจําหนา่ยขยะกระป๋องอลมูเินียมถึง 115 ล้านบาทตอ่ปี 

วสนัต์ เอารัตน์ (2537) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการหมนุเวียน

พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ผลการศึกษา พบว่ากฎหมายไทยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ 

การแก้ไขปัญหามลูฝอยยงัมีลกัษณะท่ีจํากดัและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหามลูฝอย

พลาสติก ในขณะที่ปัญหามูลฝอยพลาสติกเป็นปัญหาที่จําต้องใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะ ปัจจุบนั

ราชการสว่นท้องถ่ินยงัมีขีดความสามารถจํากดั 

กร่ิงแก้ว เลาบุญเสถียร (2537) ได้ศึกษาวิจยั ทศันคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน

แออัดคลองเตยที่มีต่อขยะบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่ม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้คนในชุมชนแออดัที่ศึกษา

ส่วนมากมีทัศนคติเชิงไม่เห็นความสําคัญของการรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมในชุมชน 

ที่อยู่อาศยั มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ที่มีทัศนคติเชิงให้ความสําคญัของเร่ืองดงักล่าว และพบว่า ผู้ คน 

ในชมุชนแออดัท่ีมีทศันคตติอ่ขยะบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ถกูต้องเหมาะสม ขยะบรรจภุณัฑ์เคร่ืองดืม่ 

เช่น กล่องนมและขวดนม กระป๋องนํา้อดัลม ขวดนํา้ดืม่ เป็นต้น ยงัคงถูกทิง้อยู่ทัว่ไปในบริเวณชมุชน 

ทําให้สภาพชมุชนเกิดความไมน่า่ดแูละสกปรก สว่นพฤตกิรรมการนําขยะบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืมกลบัมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ปรากฏมีเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งผลจากการศึกษา ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ คนในชุมชนแออัด

คลองเตยไมเ่ห็นความสําคญัตอ่การรักษาความสะอาดของชมุชนในเร่ืองขยะบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม 

นริศ โควสุภัทร (2540) ได้ศึกษา การยอมรับแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยในเขตเทศบาล

เมืองปทมุธานี โดยการคดัแยกประเภทมลูฝอยเพื่อแปรรูปนํากลบัมาใช้ประโยชน์ ผลการศกึษาพบว่า 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ ร้อยละ 68  ยอมรับการคดัแยกมูลฝอย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 32 เป็นผู้ ไม่

ยอมรับการคดัแยกมูลฝอย โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้เทศบาลเมืองปทมุธานีจดัถังรองรับ

การคดัแยกมลูฝอยไว้ 3 ประเภท คือ ถงัสีเหลืองใสก่ระดาษ – พลาสติก ถงัสีฟ้าใส่โลหะ – แก้ว และถงั

สีเขียวใส่ขยะมูลฝอยทั่วไป โดยให้องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี ้และควรจะมีผลตอบแทนกลบัคืนในรูปวสัดแุปรรูปแจกให้ทุกครัวเรือน 

เช่น ถุงคดัแยกมูลฝอย เป็นต้น ซึง่จากข้อมูลข้างตนทําให้เกิดแนวความคิดว่าการยอมรับแนวทาง 

การลดปริมาณมูลฝอย โดยใช้การทดลองและให้สื ่อภาพโฆษณา เอกสารเย็บเล่ม ทําให้มี 
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การเปล่ียนแปลงตอ่การคดัแยกประเภทมลูฝอยก่อนทิง้ โดยปริมาณของมลูฝอยท่ีใช้ประโยชน์ได้ลดลง

เม่ือพจิารณาจากร้อยละโดยนํา้หนกัขององค์กรประกอบมลูฝอยทัง้หมด 

สิรินทรเทพ เต้าประยูร และคณะ (2543) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ศกัยภาพในการคดัแยกขยะมูล

ฝอยที่มีค่าจากมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาจากหมู่บ้านในจังหวดัประทุมธานี พบว่า ขยะที่ถูกคดัแยก

โดยพนกังานเก็บขยะ สามล้อเก็บขยะ และคนคุ้ยเข่ียขยะ ณ จดุกําจดัขยะและทิง้ขยะสดุท้ายหลงัการ

คดัแยก และคํานวณรายได้จากการขายวสัดท่ีุคดัแยกได้ มีอตัราการคดัแยกขยะของพนกังานเก็บขยะ

มากกว่า สามล้อเก็บขยะ มากกว่า คนคุ้ยขยะ องค์ประกอบขยะที่มีคา่และถกูคดัแยกมากได้แก่ แก้ว 

มากกวา่ กระดาษ มากกวา่ พลาสตกิ มากกวา่ โลหะ มลูคา่ขยะมลูมีคา่ท่ีขายได้ประมาณ 520 -7,640 

บาท ต่อสัปดาห์สําหรับพนักงานเก็บขน และ 215-2760 บาทต่อสัปดาห์สําหรับสามล้อเก็บขยะ  

และพบวา่ ขยะทิง้หลงัการคดัแยกยงัมีศกัยภาพเพิ่มขึน้ในการคดัแยกขยะมีคา่ได้อีกหากมีการคดัแยก

ประเภทขยะ ณ แหลง่กําเนิด 

สภุานี ธงไชย (2543) ได้ศกึษาการวิเคราะห์แนวทางการสง่เสริมการคดัแยกขยะมลูฝอยชมุชน 

โดยประสานความร่วมมือระหว่างนกัเรียนและศนูย์รับซือ้ขยะมูลฝอยของโรงเรียนในสงักัดเทศบาล

เมืองชลบรีุ ซึง่ผลการศกึษา ได้สรุปแนวทางการสง่เสริมไว้วา่ จะต้องมีแนวทางสง่เสริมการคดัแยกขยะ

มูลฝอย ทางด้านการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง สนบัสนุนให้สะดวกในการนําขยะมูลฝอยมาโรงเรียน 

และจดัต้องศนูย์รับซือ้อย่างถาวร และโรงเรียนควรจดัเป็นวิชาหรือกิจกรรมหนึ่งหลกัสตูร และเทศบาล

ควรจดัสรรเงินกองทนุบางสว่นให้โรงเรียนเพ่ือเป็นทนุในการรับซือ้ 

จนัทรา สขุเฟ่ืองฟู (2547) ได้ศกึษาความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจในการจดัตัง้โรงงานคดัแยกขยะ

เพ่ือรีไซเคลิ กรณีศกึษาเทศบาลเมืองเพชรบรีุ พบวา่ ขยะรีไซเคลิให้ผลตอบแทนได้มากท่ีสดุตามลําดบั

ดงันี ้พลาสติด เหล็ก แก้ว อลูมิเนียม และกระดาษ สําหรับงบประมาณที่เหมาะสมในการลงทุนคือ 

3,000,000 บาท เป็นเงินทุนเร่ิมต้น 749,500 บาท เงินทุนหมุนเวียน 2,353,000 บาท เป็นเงินทุน

สํารอง 200,000 บาท อตัราผลตอบแทนโครงการ (%IRR เทา่กบั 29%) 

 นรากร วิสทุธิกาญจญ์ (2550) ได้ศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล

ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอํานาจในการต่อรองราคาขยะรีไซเคิลนัน้ขึน้อยู่กับ

ปริมาณ ความรู้ในกระบวนการคดัแยก และการรู้ราคาของตลาดเพื่อสามารถเก็งกําไรได้และต่อรอง
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ราคาขยะรีไซเคิลกับผู้ ซือ้ได้ ตลอดจนเข้าใจในชนิดสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือมีแนวโน้มดี 

ในตลาดขยะรีไซเคิล แต่ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุน หรือใส่ใจกับธุรกิจประเภทนีม้ากในเร่ืองของ 

การนําขยะรีไซเคลิไปขายอยา่งไร กบัแหลง่ใด มีการควบคมุดแูลการกําหนดราคากนัอย่างไร ตลอดจน

การดแูลผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทนีแ้ตอ่ย่างใดทัง้ๆท่ีธุรกิจขยะรีไซเคิลช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขยะล้นเมือง และการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรอยา่งมีคณุคา่ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจงัหวัดภาคกลางของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการ

ปัญหา และอุปสรรคตลอดจนบทบาทการสนับสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนรวมทัง้การส่งเสริมที่ผู้ประกอบการธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของผู้ประกอบการและ

ชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ

ในการพฒันาผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ในระยะสัน้ ระยะปาน

กลาง และระยะยาว และนํามาสร้างแผนยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกัน และแก้ไข

ปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการและ

ชมุชนและภาครัฐให้ประสบความสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
แนวทางในการวิจัย 
 

 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ‘Policy Participation Action 

Research’   (PAR ) ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจยั 2 วิธี คือ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูโดยในการวิจยัครัง้นีเ้ร่ิมจากการศกึษาสภาพโดยทัว่ไปของการประกอบธุรกิจรีไซเคลิก่อน (Base 

Line Study)ประกอบการวิเคราะห์เอกสารและสอบถามความคิดเห็นจากแกนนํากลุ่มผู้ประกอบการ

ธุรกิจรีไซเคิลก่อนด้วยการสัมภาษณ์ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์เบือ้งต้น  

แล้วจงึนํามาสร้างเคร่ืองมือในเบือ้งต้นก่อนดําเนินการตามกระบวนการวิจยัตอ่ไป  การวิจยันีวิ้เคราะห์

ข้อมูลโดยใช้การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) และในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาความแตกตา่ง ของคา่เฉลี่ย

ตา่งๆ ทางสถิติของการวิจยัครัง้นี ้ท่ีระดบัความเชื่อมัน่ระดบัร้อยละ 95 (alpha = 0.05)  ก่อนแล้วตาม

ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ  

ในสถานการณ์ปัจจบุนัซึ่งเป็นข้อมลูที่ทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์และเป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์ ทัง้ปริมาณ
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และคุณภาพเชิงลึก สําหรับนํามาเป็นข้อสรุปที ่มีความน่าเ ชื ่อถือมากยิ ่งขึน้  โดยมีขัน้ตอน 

และการดําเนนิงานวิจยัตามลําดบัขัน้ตอนในการศกึษา ออกเป็น 3 ขัน้ตอนคือ  

 

ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น   
 

1. การศกึษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางทฤษฎีท่ีจะนํามาเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์และสงัเคราะห์กําหนดเป็นกรอบ

แนวคดิยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิม่ของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ   

2. ศกึษาแนวคิดด้านการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ท่ีประกอบด้วย การคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 

ประเภทผู้ประกอบการธุรกิจการนําขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม่ นโยบาย กฎหมาย องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

การกําหนดการที่เก่ียวกับขยะรีไซเคิลในประเทศต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการขยะ 

รีไซเคลิ 

3. ศกึษาเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ และ การวิจยัเชิงปฎิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกศึกษาตามแนวคิด 

ของกระบวนการพฒันาชมุชนแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Approach To participatory 

development (NAPD))  ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนการซึ่งคณะผู้ วิจยันํามาปรับใช้จากแนวคิดของ 

สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร 2546    : (70-66) ร่วมกับการศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจยัเชิงคณุภาพ

และการวิจยัเชิงปฎิบตักิารแบบมีสว่นร่วมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัย จากการที่ศึกษา ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยนํามาวิเคราะห์ 

และสงัเคราะห์ บรูณาการกบัแนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเป็นกรอบแนวคิด

เบือ้งต้นท่ีประกอบด้วย ด้วยการวิจยัเชงิปฎิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 

4. การเตรียมการก่อนเข้าสู่พืน้ที่ที่ศึกษา การวิจยัครัง้นีใ้ช้กระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีใช้

การวิจยัทัง้จากการวิเคราะห์เอกสาร สํารวจและสอบถามความคิดเห็น การสมัภาษณ์ด้วยวิธีสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) รวมทัง้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเชิงปริมาณโดยค่าทางสถิติ คา่เฉลี่ย (Mean) 

การวิเคราะห์ความตรง (Valid) และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ดงันัน้ ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย 

จงึดําเนินการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูก่อนเข้าสูพื่น้ท่ีดงันี ้ 
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  4.1 การเตรียมตวัผู้ วิจยั ซึง่ผู้ วิจยัถือเป็นเคร่ืองมือทีสํ่าคญัที่สดุ ดงันัน้ก่อนเข้าพืน้ที ่

ท่ีศึกษาผู้ วิจัยจึงเตรียมตวัเองโดยศึกษากระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปฎิบตัิการแบบมี 

ส่วนร่วม และในด้านบริบทของพืน้ท่ีท่ีศกึษานัน้ ผู้ วิจยัเข้าไปในสนาม ขออนญุาตผู้ประกอบการธุรกิจ 

รีไซเคิล ชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพดูคยุขอข้อมลูจากบคุคลอ่ืนๆ และ เพื่อจะนําไปใช้ประกอบ 

การสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลึก ซึง่ผู้ วิจยัรู้จกักับแกนนําของผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล และชุมชน

เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมของโครงการสร้างผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล 

จาก โรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก  และได้รับความร่วมมือในการอนุเคราะห์

ข้อมูล และการอํานวยความสะดวกในการเข้าพืน้ที่เก็บข้อมูลเบือ้งต้นของวิจยัในเร่ืองอ่ืนกันมาก่อน 

ท่ีจะเข้ามาขอความร่วมมือในการทําวิจยัในครัง้นี ้ 

4.2 การเตรียมผู้ ช่วยวิจัย ผู้ ช่วยวิจัยถือว่าเป็นบุคคลที่ความสําคัญในการวิจัย 

เชิงปริมาณและการวิจัยคุณภาพอีกองค์ประกอบหนึง่  โดยผู้ ช่วยวิจัยต้องเป็นผู้ ที ่มีความรู้

ความสามารถในการสมัภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพ ทําการจดบนัทึกขณะสนทนา 

ในการการวิจยัครัง้นีใ้ช้นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ สาขาการตลาด ชัน้ปีที่ 4 เป็นผู้ช่วยนกัวิจยั  

20 คนโดยเตรียมการก่อนออกเก็บข้อมูลภาคสนามโดยจดัการอบรมให้มีความรู้และความเชื่อมั่น 

ในการออกเก็บข้อมลูภาคสนามก่อน 

4.3 การเตรียมอปุกรณ์ท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

วิจัยที่สําคัญอีกประการหนึง่ อุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเสียง อัดเสียงขณะสัมภาษณ์ 

แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) และการจดัทําแผนยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยก

ขยะเพื่อรีไซเคลิ  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูโดยละเอียด เพราะเคร่ืองอดัเสียงเป็นอปุกรณ์บนัทึกข้อมลูท่ีดี

สามารถเก็บรายละเอียดได้ทุกคําพูด ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีที่มี 

ความผิดพลาดจาการจดบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ผู้ วิจัยสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์  

การแปลความหมายข้อมลูและหาข้อมลูสรุปเชงิทฤษฎีได้ในภายหลงั  

4.4 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ซึง่เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บรรยากาศในการประชมุ หรือสภาพแวดล้อม และขัน้ตอนในกระบวนการดําเนินการวิจยั  

4.5 อปุกรณ์ในการจดักิจกรรมกลุ่มและอปุกรณ์ในการนําเสนอข้อมลูสาธารณะ เช่น 

กระดานไวท์บอร์ด อปุกรณ์เคร่ืองเขียน เพ่ือประโยชน์ต่อการเขียนข้อคิดเห็นต่างๆ ของกลุ่มในขณะท่ี
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วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อเป็นข้อมูลมาสู่การร่วมระดม

ความคดิสร้างยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิม่ของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ    

4.6 อุปกรณ์ช่วยในการจดบนัทึก ประกอบด้วย สมดุจด อุปกรณ์เคร่ืองเขียน เพื่อใช้

บนัทึกข้อมูลขณะสมัภาษณ์แบบเจาะลึกและการจดัการความรู้ โดยใช้ ประโยชน์ในการบนัทึกคําพูด

และบรรยากาศการประชุม และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ

ถอดเทป และการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  

4.7 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ใช้สําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมุลหลกั ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าของเก่า องค์กรธุรกิจในชมุชน 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล

และชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ที่เป็นพืน้ที่ที่ศึกษา โดยเป็นกรอบการสมัภาษณ์แบบกว้างๆ ที่ใช้

เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ ประกอบด้วยชื่อ สกลุ ตําแหน่ง พร้อมทัง้คําถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบั

การเช่ือมโยงสูก่ารจดัทําแผนยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธุรกิจ

สําหรับ  ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ประกอบ 

ไปด้วย สถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคิลมีผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สภาพคล่อง 

ทางการเงิน การแข่งขัน แนวโน้มของธุรกิจรีไซเคิล ความแตกต่างกันของทําเล ภาค พืน้ที่ กลุ่ม  

การรวมตวักันความคาดหวังของรัฐบาล,หน่วยงานราชการต่อธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจรีไซเคิลถูกมองว่า 

เป็นธุรกิจสีเทา (Grey Market)  ท่ีมกัหลบเลี่ยงกฎหมาย แนวทางพฒันาและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ธุรกิจ 

รีไซเคลิ  

   

ประชากรเป้าหมาย 

ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นผู้ประกอบการและเครือข่ายผู้ ประกอบการของโรงงานคดัแยกขยะ 

วงษ์พาณิชย์  ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลทัว่ไป ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม 

การปกครอง  กรมควบคมุมลพษิ  องค์การบริหารสว่นตําบล  เทศบาล เป็นต้น 
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กลุ่มตวัอย่างในการวจัิย  

 ภาคกลางแบง่ออกเป็น 22 จงัหวดั เป็นศนูย์รวมทางเศรษฐกิจทกุด้าน ดงันัน้ประชากรในเขตนี ้

โดยเฉลี่ยจึงมีความเป็นอยู่ดีกว่าประชากรในเขตอื่น ขณะที่ประเทศเร่ิมมีผลิตผลทางอุตสาหกรรม 

มากขึน้ ภาคกลางเป็นภาคท่ีก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจกวา่ภมูิภาคอ่ืนๆขณะเดียวกนัก็รวมเอาปัญหา

สารพดัอยา่งไว้ด้วย เชน่ ปัญหาชมุชนแออดั ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะล้นเมือง ในการศกึษาวิจยั

ครัง้นีจ้ึงทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกมาเพียง 8 จังหวัด และได้เพิ่มจังหวัดพิษณุโลกเข้าไป 

ในการศึกษาครัง้นีเ้นื ่องจากเป็นจังหวัดนําร่องของการศึกษา ส่วนกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี ้

พจิารณาจากความเหมาะสมของผู้ประกอบการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ ตามขนาดการลงทนุ 

ผลประกอบการของธุรกิจ ปัจจยัท่ีเอือ้อํานวยตอ่ธุรกิจ ท่ีจะสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได้ดงันี ้

 

           

         ภาพท่ี 3.1 : แสดงแผนท่ีจงัหวดัในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย 

  

  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  นครสวรรค์ นครปฐม 

สมทุรปราการ สพุรรณบรีุ และพิษณุโลก (โดยเฉพาะจงัหวดัพิษณุโลกนัน้เป็นจงัหวดัท่ีโรงงานคดัแยก

ขยะ”วงษ์พาณิชย์” ซึ่งเป็นต้นแบบของศนูย์การจดัการความรู้ หรือ KM ด้านการจดัการขยะรีไซเคิล 

และสาขาย่อยขนาดการลงทุน 500,000 – 10,000,000 ล้านบาท) ทัง้นีก้ลุ่มผู้ ประกอบการ 

และเครือข่ายผู้ประกอบการของโรงงานคดัแยกขยะ ”วงษ์พาณิชย์” จะร่วมกนักบัผู้ประกอบการธุรกิจ 
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รีไซเคิลทัว่ไป หน่วยงานราชการ  และองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์กรชุมชน ในการระดม

ความคิด เรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างแผนยุทธศาสตร์กับนักวิจัยในการกําหนด 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยเลือกที่จะส่งแบบสอบถามไปยังผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลและเครือข่าย

ผู้ ประกอบการของโรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิช ย์ โดยจัด เต รียมหนัง สือราชการ เ รื ่อ ง 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัย ออกโดยหน่วยงานต้นสงักัดของผู้ วิจยัไปถึง ดร.สมไทย 

วงษ์เจริญ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานคดัแยกขยะวงษ์พาณิชย์ เพื่อลงนามขอความร่วมมือ 

ไปยงัเครือข่ายผู้ประกอบการ, ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลทัว่ไป ที่ไม่ใช่กลุ่มโรงงานคดัแยกขยะ

วงษ์พาณิชย์ ก็มีการจดัเตรียมหนงัสือราชการเร่ืองขอความอนเุคราะห์ข้อมลูในการศกึษาวิจยั ออกโดย

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ วิจัยไปถึงเช่นกัน โดยส่งทางไปรษณีย์ พร้อมกันนี ไ้ด้แนบเอกสาร 

ขอรับผลการวิจยัอย่างย่อ หากผู้ตอบแบบสอบถามต้องการด้วย (เอกสารอยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม) 

โดยรวมกนัแล้วมีทัง้สิน้ 1,079  ชดุ 

1. กลุ่มตัวอย่างสาํหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

     ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้กําหนดกลุ่มเป้าหมายสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจํานวน  

50 คน และทําการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจํานวน 8 จงัหวดั

และ จ.พิษณุโลก (นําร่อง) ได้มาโดยการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) จํานวนผู้ตอบ: 50 คน 

ระยะเวลา: ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ผู้ ท่ีสมัภาษณ์: ผู้ วิจยัและคณะผู้ช่วยนกัวิจยัจํานวน 

20 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างสาํหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  

    ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ทําการคํานวณเพื ่อกําหนดขนาดตัวอย่างที ่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจาก  สตูรการคํานวณของยามาเน่ เพื่อหาขนาดตวัอย่างโดย (Yamane’, 1967 อ้างถึง 

ใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ , 2003: 141) โดยกําหนดอัตราความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่าง 

ท่ียอมรับได้อตัราร้อยละ 5 ดงันัน้จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจํานวน 8 จงัหวดัและ จ.พิษณุโลก 

(นําร่อง) ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified random 

sampling) จากจํานวนสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ จากกรม 

การปกครอง เน่ืองจากทราบจํานวนของกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนประชากร (สถานประกอบการธุรกิจรีไซเคิลท่ีได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 

จากกรมการปกครอง) 

จงัหวดั สง่แบบสอบถาม (ชดุ) สง่แบบสอบถามกลบั ชดุ) คิดเป็นร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 530 253 47.73 

นนทบรีุ 215 102 47.44 

ปทมุธานี 348 169 48.56 

พระนครศรีอยธุยา 250 135 54.00 

นครสรรค์ 70 42 60.00 

นครปฐม 87 45 51.72 

สมทุรปราการ 278 163 58.63 

สพุรรณบรีุ 170 132 77.64 

พษิณโุลก 43 38 88.37 
รวม 1,991 1,079 54.20 

 

    เพื่อให้การวิจัยครัง้นีมี้โอกาสที่จะได้จํานวนแบบสอบถามกลับคืนมามากขึน้และสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ด้วย ผู้ วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างโดยคํานวณ 

ตามสตูรของ Yamane’ เพ่ือหาขนาดตวัอยา่งโดย (Yamane’, 1973, p. 728) 

 

n   =        N             =     530+215+348+250+70+87+278+170+43       = 333.50 

                        1+Ne2                              1+(1,991* .052

 

) 

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอยา่ง  

N = ขนาดของประชากร 

n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

 

เมื่อคํานวณตามสตูรแล้วจะได้ขนาดตวัอย่างจํานวน  334 ตวัอย่างจากการคํานวณตามสตูร

ของ Yamane’ 
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การสุ่มตัวอย่าง 

     เมื่อพิจารณาจากการศึกษางานวิจัยที่ดําเนินการวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศ  

ที่มีความใกล้เคียงกันพบว่า มีอตัราการตอบกลบัตัง้แตร้่อยละ32 (Forsman, 2004) ร้อยละ37.6 

(Kaleka,2002) ถึงร้อยละ 53.09 (Pussadee Polsaram,1998) ผู้ วิจยัจึงประมาณอตัราตอบกลบั

โดยการเฉล่ียอตัราการตอบกลบัของการวิจยัในอดีต  

                                 =   32+37.6+53.09   =   41% 

                                                             3 

 ได้ค่าเฉลี่ยของอตัราตอบกลับข้างต้นเท่ากับ 41% และเป็นอัตราที่เป็นไปได้ในการได้รับ

ตอบกลับ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงประมาณการกระจายแบบสอบถาม จากอัตราตอบกลับดังกล่าว เพ่ือให้

สามารถรวบรวมข้อมลูได้ครบตามขนาดตวัอยา่งท่ีคํานวณไว้คือ 334 ตวัอยา่งโดย 

                                   = 334 * 100    =   1,058 ตวัอยา่ง 

                                             41 

 ซึ่งต้องส่งแบบสอบถามเพื่อให้ได้การตอบกลบัของจํานวนแบบสอบถามเท่ากบั 1,058 ชดุ 

แต่สําหรับงานวิจยันี ้พบว่ายงัมีสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคิลที่ยงัมิได้มีการติดต่อขออนุญาตเปิด

ดําเนินกิจการ หรือขาดการต่ออายุใบอนุญาตอยู่อีกเป็นจํานวนมาก ผู้ วิจยัจึงได้จดัส่งแบบสอบถาม

ทัง้สิน้ 1,991 ชดุตามจํานวนของสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนขออนญุาตจากกรมการปกครอง ทัง้นี ้

เพื่อให้สามารถครอบคลมุจํานวนของสถานประกอบการท่ีอาจอยู่ในช่วงการขอจดทะเบียนใบอนญุาต 

และได้รับการตอบกลบั 1,079 ชดุ จงึถือวา่มีความพอเพียงของข้อมลูเพ่ือการวิเคราะห์ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

            1. เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ   จะใช้การสนทนากลุ่มย่อย การเข้าร่วมสงัเกต  

การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยในการสัมภาษณ์จะกําหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์ที่เป็นประเด็นสําคัญ 

ในแต่ละหัวข้อไว้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์จะทําการบันทึกเสียง 

และภาพเพื่อใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัและใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจรีไซเคิล เพ่ือหา

ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัวิธีการ ปัญหา ความคาดหวัง และอุปสรรคตลอดจนบทบาท 

การสนบัสนนุและการพฒันาของหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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         2. เคร่ืองมือในการวจัิยเชงิปริมาณ   การศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัจะใช้แบบสอบถามเชิงสํารวจ

ในการเก็บข้อมลู โดยจะศกึษาสภาพโดยทัว่ไปเบือ้งต้นของการดําเนินธุรกิจรีไซเคลิ (Base line Study) 

ศึกษาจากการให้ข้อมูลของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และคุณกรองทิพย์  โสมาลา ผู้บริหารกลุ่มวงษ์

พาณิชย์ และแกนนําของผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ก่อนทําการสร้างแบบสอบถามแล้วทําการศกึษา

ทบทวนจากเอกสาร,บทความ ตลอดจนงานวิจยัในอดีตเพื่อศกึษาตวัแปรและมาตรวดัท่ีเคยใช้มาก่อน 

และเลือกเฉพาะมาตรวดัท่ีมีคา่ความเช่ือถือได้ท่ีมีคา่อยูใ่นเกณฑ์สงู แล้วนําเอามาตรวดันัน้มาปรับปรุง

ข้อคําถามให้เหมาะสมสําหรับการศึกษาครัง้นี ้โดยมีการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลซึ่งมิใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํา

ผลที่ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1970 : 161) ได้คา่ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.95 

              แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

(ภาคผนวก) เป็นจํานวน 1,991 ชดุ โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล จํานวน  

8 จังหวัดและ จ.พิษณุโลก (นําร่อง)  ตอบข้อมูลภาคสนาม โดยแบบสอบถามได้จําแนกออกเป็น  

7 สว่น ได้แก่ 

  ส่วนท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

ส่วนท่ี 2  ผลการดําเนนิงานของกิจการ 

ส่วนท่ี 3 ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

ส่วนท่ี 4  ผลประกอบการของกิจการ 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอปุสรรคของกิจการ 

ส่วนท่ี 6  แผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะ / แนวทางพฒันาและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคลิ 

 

การทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ 

  เพื่อให้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัครัง้นีมี้ความเที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือ ผู้ วิจัยได้ทํา

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื ่อถือ (Reliability) ของแบสอบถาม  

และความตรงของเนือ้หา ก่อนนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูจริง ดงันี ้
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    1. การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามซึง่เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิจยัไปปรึกษากบัผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อพิจารณาโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) 

ความเหมาะสมของเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording)  

เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนนําไปใช้กบักลุ่มทดสอบเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีคุณภาพสูง คือ การตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 

(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้

ความชํานาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจด้านระเบียบวิธีวิจัย  

ความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของกลุ่มคําถาม ด้านเนือ้หา ภาษาจากนัน้นํามาแก้ไข ปรับปรุง 

ให้ได้ข้อความตรงตามกรอบแนวคดิท่ีต้องการวดั คือ 

      1.1 รศ.ดร.เดช วฒันชยัย่ิงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลยันเรศวร 

และท่ีปรึกษาดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานโรงงานคดัแยกขยะวงษ์พาณิชย์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้าน

เนือ้หา 

      1.2 รศ.ดร.นภาพร สิงหทตั อาจารย์ประจําคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม เป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านระเบียบวิธีวิจยั ภาษา และเนือ้หา  

      1.3 ดร.ปัญญา ธีรวิทยเลิศ ผู้ อํานวยการสํานักวิจัย มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม  

และกรรมการสภาวิจยัแหง่ชาต ิเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านสถิต ิ

      1.4 ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานโรงงานคดัแยกขยะวงษ์พาณิชย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านเนือ้หา ความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของกลุม่คําถาม 

      1.5 คุณกรองทิพย์ โสมาลา ประธานสถานีรีไซเคิลเพื่อการคดัแยกขยะวงษ์พาณิชย์ 

สํานักงานบางปะหัน จ.อยุธยา เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านเนือ้หา ความเหมาะสมของเนือ้หา  

และภาษาของข้อคําถาม 

     2. การทดสอบหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามไปทดสอบก่อน 

(Pretest) กับกลุ่มประชากรที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบว่า

คําถามในแต่ละข้อสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้ วิจยัต้องการ และมีความเหมาะสมหรือไม ่

แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง แล้วนําแบบสอบถามดงักล่าวท่ีได้ทดสอบมาแล้ว มาคํานวณหาคา่

ความเชื่อถือได้ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach 
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1970 : 161) สําหรับแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินคา่ (วิเชียร์ เกตสุิงห์, 2543)จึงแสดงว่า 

เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพ สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัยนลงภาคสนามด้วยตนเองทัง้ 8 จังหวัด ใช้แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์พร้อมรายละเอียดการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตและบันทึกย่อ โดยขณะที่ทําการ

สมัภาษณ์ ก็จะดูว่าคําตอบที่ได้มาสอดคล้องกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือไม่ และทําการตรวจสอบแบบ 

สามเส้า (Triangulation) คือสอบถามยืนยนักับผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลและ เจ้าของร้านรับซือ้

หลายคน หรือผู้ ร่วมงานคนอ่ืน 

         

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูจากการรวบรวมข้อมลู  มีลําดบัดงันี ้  

 1.นําแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical-Package for the Social Sciences) (NIC.1975: 465 – 

514) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลในเขตภาคกลาง จํานวน  

8 จังหวัด และจังหวัดพิษณุโลก (นําร่อง)ด้วย โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ใช้สถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) นอกจากนัน้ยงัรวมถึงโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)   คา่ร้อยละ 

(Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ด้วย ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  Method)   โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือการ

คํานวณทางสถิติ ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพทัว่ไปและข้อมูล 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้

  1. การคํานวณคา่สถิตพืิน้ฐานมีดงันี ้(ล้วน สายยศและองัคณา สายยศ 2531:59) 

                         1.1 หาอตัราร้อยละ ใช้สตูร 

       ร้อยละของรายการใด    =     ความถ่ีของรายการนัน้  x 100   

                                          ความถ่ีทัง้หมด 

      1.2 คา่เฉล่ีย ใช้สตูร ดงันี ้

            
N

X
X ∑=  

  เม่ือ X แทน คะแนน 

   X  แทน คา่เฉล่ีย 

   N แทน จํานวนผู้ประกอบการ 

   ∑  แทน ผลรวม 

      1.3 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์ร ัตนะ. 2534 : 74) 
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  เม่ือ S.D. แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ∑ X  แทน ผลรวมของคา่เฉล่ีย 

  ∑ 2X  แทน ผลรวมของคา่เฉ่ียของผู้ประกอบการแตล่ะคน 

   N แทน จํานวนผู้ประกอบการ 

   2 ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1970: 161) 
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 เม่ือ α  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

  n  แทน จํานวนข้อในแบบสอบถาม 

  ∑Si

2
   แทน ผลรวมของคา่คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

  St

2
   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

                                                                                                                              

           
ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาการดาํเนินธุรกจิ ปัญหาของธุรกิจรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการรีไซเคลิ องค์กรชุมชนและภาครัฐ   

1. การเลือกพืน้ท่ีท่ีศกึษา ในการดําเนินการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาแผนยทุธศาสตร์การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐ ผู้ วิจยัเลือกพืน้ท่ีศกึษา คือ จงัหวดัในเขตภาคกลาง

จํานวน 8 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทมุธานี พระนครศรีอยธุยา นครสรรค์ นครปฐม 

สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และพิษณุโลก (นําร่อง) การเลือกพืน้ที่ที่ศึกษาครัง้นี ้เลือกตามเกณฑ์ 

ท่ีกําหนด ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 

 1.1 ผู้ วิจยัสามารถเข้าไปศกึษาในพืน้ท่ีได้ตลอดเวลา และการคมนาคมสะดวก  

 1.2 สถานประกอบการธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิมีความเหมาะสม  

 1.3 ผู้ ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในชมุชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัผู้ วิจยัในการดําเนินการวิจยั  

 1.4 ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการดําเนินตาม

ข้อกําหนดของกรมการปกครอง และกรมควบคมุมลพิษ  

 1.5 ผู้ วิจยัรู้จกัคุ้นเคยหรือได้รับการอนเุคราะห์ให้ความร่วมมือเป็นหนงัสือแนะนําตวั

โดยผู้บงัคบับญัชาต้นสงักัด ลงนามและหนงัสือนัน้มีการลงนามของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ แกนนํา

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลด้วย ตลอดจนมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าพบ ขอข้อมูลกับ

ผู้ประกอบการ ประชาชนในชมุชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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2. การเข้าสู่พืน้ท่ีท่ีศึกษา ผู้ วิจยัเข้าศึกษาทัง้ 8 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรุี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครสรรค์ นครปฐม สมุทรปราการ สพุรรณบุรี และพิษณุโลก (นําร่อง)  

โดยบอกให้ทราบวา่การดําเนนิการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือเช่ือมโยงสูก่ารจดัทําแผนยทุธศาสตร์การดําเนินธุรกิจ

อย่างมีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลด้วยการวิจัยเชิงปฎิบตัิการแบบ 

มีส่วนร่วม และไม่มีผลเสียตอ่สถานประกอบการ ชุมชน หรือหน่วยงาน ไม่ทําให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเสียเวลา 

และการวิจยัเร่ืองนีส้าระเนือ้หากระบวนการเป็นสิ่งผู้ ที่เก่ียวข้องต้องปฎิบตัิ ผู้ วิจัยได้วางแผนพิทกัษ์

สิทธ์ิผู้ ให้ข้อมูลในทุกขัน้ตอนของการวิจยั ตัง้แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจนกระทัง้เผยแพร่ผลการวิจยั 

โดยต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ข้อมลู ผู้ วิจยัพร้อมท่ีจะชีแ้จงอยา่งชดัเจนถึงจดุมุง่หมายของการวิจยั 

การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่เป็นการตดัสินใจของผู้ ให้ข้อมูลหลัก (สุภางค์ จันทวานิช, 

2548, หน้า 177) ผู้ วิจยัแจ้งวตัถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการและขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู วิธีการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก กิจกรรมกลุ่มและบทบาทของผู้ ให้ข้อมูลหลกัในแตล่ะขัน้ตอน การขออนญุาต

บนัทึกเสียงและวีดีทัศน์ในขณะทําการวิเคราะห์ปัญหา/ ความต้องการ ทําแผนการจัดการความรู้  

การประกอบธุรกิจรีไซเคิล ผู้ วิจยัจะเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้ ให้ข้อมูลหลกัเป็นความลบั ไม่นํามาเปิดเผย 

แต่จะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพรวม และจะทําลายเอกสารรวมทัง้ข้อมูลทัง้หมดที่ได้หลังจากการ

วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และสรุป จากนัน้ผู้ วิจัยขออนุญาตผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาบริบท 

ของพืน้ที่เป้าหมายตัง้แต่สภาพแวดล้อม แนวคิด วิธีคิด การดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค กลยุทธ์ 

ของธุรกิจ เป็นต้น  

3. การสร้างความสนใจร่วมกัน ในเร่ืองการบริหารจดัการการดําเนินธุรกิจรีไซเคิล ผู้ วิจยั 

ขอความร่วมมือจากผู้ ประกอบการ ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม

ปรึกษาพร้อมทัง้อธิบายวิธีการวิจัยเชิงปฎิบตัิการแบบมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายเข้าใจ สําหรับการวิจัย 

ในครั ง้นี  ้ เ ป็นการดําเนินการในรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ วิจัย 

ผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการใช้วงจรเชิงปฎิบัติการ 

ตามแนวคิดของสิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร 2546    : (70-66)  นอกจากนัน้ ผู้ วิจยัการสร้างความสนใจ

ร่วมกนั ในเร่ืองยุทธศาสตร์การสร้างมูลคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  โดยผู้ วิจยัดําเนินการ

จดัประชุมสมัมนาเชิงปฎิบตัิการ เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญให้ความรู้

ด้านยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  มาให้ความรู้ และ ผู้ วิจัย
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ดําเนินการชีแ้จงและให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากนีย้งัดําเนินการให้มีการศึกษา ดูงาน 

สถานประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จ 

 4. ทาํการสาํรวจพืน้ท่ีภาคสนาม เพื่อศกึษายทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยก

ขยะเพื่อรีไซเคิล ของผู้ประกอบการ ประชาชนในชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครสรรค์ นครปฐม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี และพิษณุโลก 

(นําร่อง) รวมทัง้จํานวนผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซือ้ของเก่า   

 

 

ขัน้ตอนที่ 3  สร้างยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  

ด้วยการวิจัยเชิงปฎิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 

 

 ในการวิจยัครัง้เมื่อดําเนินการตามแผน จนข้อมูลอิม่ตวั จากการสงัเกต สมัภาษณ์ สอบถาม 

ศึกษาเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากการปฎิบตัิตามขัน้ตอนของกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์

การสร้างมลูคา่เพิม่ของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิของ สําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดั

ภาคกลาง ผู้ วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาร่วมวิเคราะห์ สรุป รายงาน ให้กลุ่มผู้ บริหารของวงษ์พาณิชย์  

กลุม่ผู้ประกอบการรีไซเคลิ องค์กรชมุชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกนัพิจารณาเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่

การกําหนดแผนยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล  ด้วยกระบวนการวิจยั

เชงิปฎิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  

 

ตารางท่ี 3.2 กิจกรรมและขัน้ตอนของกระบวนการวิจยัเชงิปฎิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  

กจิกรรม ช่วงเวลา สถานท่ี รูปแบบ

ดาํเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

เป้าหมาย 

1.ประชมุชีแ้จง

ขัน้ตอน

ดําเนินงานคณะ

นกัวิจยั 

 

ตลุาคม 52 มรภ.สวน

สนุนัทา 

ประชมุ

ชีแ้จง 

นกัวิจยั 5 

คน 

สร้างความรู้

ความเข้าใจ 
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กจิกรรม ช่วงเวลา สถานท่ี รูปแบบ

ดาํเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

เป้าหมาย 

2.ประชมุ

เตรียมการ 8 

จงัหวดั 

ตลุาคม 52 บริษัทคดัแยก

ขยะเพ่ือรี

ไซเคลิ สาขา

พษิณโุลก

(เอือ้เฟือ้

สถานท่ีและ

อาหาร) 

ประชมุเชิง

ปฏิบตั ิโดย

การให้

ความรู้แกน

แกนนํา 

USERด้าน

การจดัการ

ยทุธศาสตร์ 

และการ

จดัการ

ความรู้ KM 

1.นกัวิจยั 5 

คน 

2.แกนนํา 

USER 8 

จงัหวดั รวม  

20 คน  

3.กรม

ควบคมุ

มลพษิ 

กรมการ

ปกครอง

และ

สํานกังาน

เทศบาล 

กทม  

8 จงัหวดั

รวม 29 คน 

ทกุจงัหวดัมี

แผนการ

ดําเนินงาน

และกิจกรรม 

3.การประชมุ

ระดมความคิด

เพ่ือวิเคราะห์

และสงัเคราะห์

ปัญหา 

พฤศจกิายน 

52 

ลงพืน้ท่ี 8

จงัหวดั 

ประชมุสมัม

นาโดยใช้

รูปแบบ 

Brain 

writing และ 

Focus 

Group 

แกนนํา 

USER ใน

ทกุ 8 จงั

หวดั,

ผู้ประกอบก

ารและ

ชมุชน 

สภาพปัญหา

ของการทํา

ธุรกิจรีไซเคลิ

ในแตล่ะ

จงัหวดั 
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กจิกรรม ช่วงเวลา สถานท่ี รูปแบบ

ดาํเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

เป้าหมาย 

4.การประชมุ

ระดมความคิด

เพ่ือการดําเนิน

กิจกรรม 

ธนัวาคม 52 ลงพืน้ท่ี 8 

จงัหวดั 

ประชมุโดย

ใช้รูปแบบ 

SWOT 

Analysis 

และ 

Workshop 

ผู้ประกอบก

ารธุรกิจคดั

แยกขยะ

เพ่ือรีไซเคลิ

ประจํา

จงัหวดั 

แผน

ยทุธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 

วิสยัทศัน์  

กลยทุธ์

วตัถปุระสงค์  

5.การประชมุ

ระดมความคิด

ศกึษาความ

เป็นไปได้ของ

แผนยทุธศาสตร์ 

ธนัวาคม 53 มรภ.สวน

สนุนัทา 

การประชมุ

เชิง

ปฏิบตักิาร 

1.แกนนํา 

USER  8

จงัหวดั 

2.นกัวิจยั 

3.ผู้ทรง 

คณุวฒุิ  

แผน

ยทุธศาสตร์ท่ี

ผา่นการ

ประเมินความ

เป็นไปได้ 

6.การนําแผนไป

ปฏิบตัิ 

มกราคม-

พฤษภาคม 

53 

เครือขา่ย

ผู้ประกอบกา

รและชมุชน 8 

จงัหวดั 

 

1.การ

ปฏิบตัติาม

แผน 

2.การ

ตดิตาม

ประเมินผล 

1.เครือขา่ย

ผู้ประกอบก

ารและ

ชมุชน 

2.คณะ

นกัวิจยั 

แผนถกู

นําไปใช้

ปฏิบตัแิละมี

การบริหาร

และตดิตาม

โครงการ 

7.เก็บรวบรวม

ผลภาคสนาม

และวิเคราะห์ 

กรกฎาคม 

53 

เครือขา่ย

ผู้ประกอบกา

รและชมุชน 8 

จงัหวดั 

วิจยัเชงิ

ปริมาณ 

นกัวิจยั มีแบบ

สมัภาษณ์

และการ

ประเมินผล

การ

ปฏิบตังิาน8

จงัหวดั 
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กจิกรรม ช่วงเวลา สถานท่ี รูปแบบ

ดาํเนินการ 

ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

เป้าหมาย 

8.เขียนรายงาน

และนําเสนอ

ผลการวิจยั 

สิงหาคม-

กนัยายน 

53 

มรภ.สวน

สนุนัทา 

นําเสนอผล นกัวิจยั มีการรายงาน

ผลและ

นําเสนอผล 

    รูปแบบการจัดการขยะเพ่ือรีไซเคิลโดยชุมชน 

 ปัจจุบนัคนที่มีอาชีพเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะได้แก่ คนคุ้ยขยะ รถซาเล้งเก็บขยะ ร้านรับซือ้ 

ของเก่า ขยะที่นํากลบัมาใช้ใหม่ได้เกือบทัง้หมดมาจากกลุ่มคนเหล่านี ้คือประมาณวนัละ 1,893 ตนั

ต่อวนั และไปเป็นเพื่อการประกอบอาชีพมากกว่าวตัถุประสงค์อย่างอื่น การประกอบอาชีพเก่ียวกับ

การเก็บวัสดุเหลือใช้ไปขายนี ้เท่าที่เป็นอยู่จะเป็นลักษณะโดยธรรมชาติคือ คนคุ้ยขยะและซาเล้ง 

จะเป็นจุดแรกที่นําขยะมาขายยงัร้านรับซือ้ของเก่า จากนัน้ร้านรับซือ้ของเก่าจะเป็นผู้ รวบรวมแยก

ประเภทก่อนําไปขายให้โรงงานแปรรูปตา่ง ๆ ตอ่ไป เช่น โรงงานทําเม็ดพลาสติก โรงงานผลิตกระดาษ 

โรงงานผลิตเก่ียวกบัแก้ว ดงัภาพท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2   การจดัการขยะเพ่ือการรีไซเคลิโดยชมุชน    

ขยะมลูฝอยท่ีไมส่ามารถรีไซเคลิได้ 

ขยะมลูฝอยท่ีสามารถรีไซเคลิได้ 

ขยะมลูฝอยท่ีไมส่ามารถคดัแยกได ้ขยะมลูฝอยท่ีไมส่ามารถคดัแยกได ้

ขยะมลูฝอยจาก 

ชมุชน 

ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

พนกังานประจํารถเก็บ

 

ผู้คุ้ยขยะ หรือ ซาเล้ง ประชาชนท่ีแยกขยะรี 

ไซเคลิไว้สําหรับขาย 

โรงเรียน โรงแรม 

ห้างสรรพสินค้า ร้าน 

ขายของชํา 

รถรับซือ้ของเก่า 

ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

โรงงานอตุสาหกรรม 
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อาชีพที่เก่ียวข้องกับขยะเป็นอาชีพที่สําคญัในการส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลอย่างแพร่หลาย 

ดงันัน้ลกัษณะอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัขยะตัง้แตก่ารเกิดของขยะจนถึงขัน้แปรรูปขยะไม่ว่าจะเป็นผู้คุ้ยขยะ

รายยอ่ยจนถึงร้านรับซือ้วสัดรีุไซเคลิรวมทัง้กิจการ/ธุรกิจเก่ียวกบัขยะรีไซเคลิ 

1.   ผู้คุ้ยขยะ โดยทัว่ไปแล้วจะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ๆ  

 1.1  คนเข็นรถเก็บขยะขาย ส่วนใหญ่จะตระเวนเก็บตามถงัขยะริมถนน แหล่งชมุชน

และบ้านจดัสรร เม่ือเก็บขยะได้แล้วจะนํามาขายให้กบัร้านรับซือ้วสัดหุมนุเวียน 

 1.2 คนเก็บขยะเป็นรายได้เสริม จะประกอบอาชีพอื่นเป็นหลัก เช่น ขายไอศกรีม 

นํา้แข็งใส และอื่น ๆ  โดยมีจํานวนไม่มากนัก โดยเมื่อผ่านบริเวณใดที่มีขยะที่สามารถนํามาขายได้ 

ก็จะเก็บมาด้วย และเม่ือมีปริมาณมากพอสมควร ก็จะนํามาขายให้กบัร้านรับซือ้ 

 1.3 คนคุ้ยขยะ หน้ากองจะทําการคุ้ยเก็บขยะหลงัจากรถเก็บขนขยะเข้าไปเทที่ทิง้ 

ฝังกลบขยะ 

2.   พนักงานประจาํรถเกบ็ขนขยะ 

 พนกังานประจํารถเก็บขนขยะเป็นอีกกลุม่ท่ีคดัแยกขยะขาย โดยรถเก็บขยะ 1 คนั จะมี

พนกังานประจํารถ 5 คน คือ พนักงานขบัรถ 1 คน พนักงานเก็บขนขยะ 2 คน และพนกังานคดัแยก

ขยะที่ท้ายรถอีก 2 คน พนักงาน 2 คนหลังนีน้อกจากจะทําหน้าที ่จัดระเบียบขยะอยู่ท้ายรถ  

เพื่อสามารถเก็บขนขยะได้ในปริมาณมาก ที่สําคัญยังทําหน้าที่คัดแยกขยะออกเป็นชนิดต่าง ๆ  

ไว้ สําหรับขายให้กบัร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

3.   แรงงานรับจ้างในร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ  

 การจ้างงานในร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิลมี 3 ลักษณะคือ แรงงานรับจ้างเหมา แรงงาน

รับจ้างรายวัน และรับจ้างรายเดือน โดยแรงงานเหล่านีจ้ะมีหน้าที่คดัแยกขยะ แบกขนขยะ ขับรถ 

นําขยะไปสง่โรงงาน รวมทัง้งานอ่ืน ๆ ภายในร้านท่ีต้องใช้แรงงานเข้มข้น 

4.   ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล  

 ร้านที่รับซือ้ขยะจากคนคุ้ยขยะ รถซาเล้ง รถเก็บขยะ และคนในชมุชนที่นํามาขายเอง

ก่อนจะทําการคดัแยก นําไปสง่โรงงานตอ่ไป แตก็่มีบางส่วนท่ีประกอบกิจการในลกัษณะท่ีตา่งออกไป 

เช่น บางร้านรับซือ้ขยะจากร้านอ่ืนอย่างเดียว ไม่รับซือ้จากรถเก็บขยะ คือ เป็นการรับซือ้เฉพาะอย่าง

เพื่อนําไปปรับปรุงต่อ เช่น รับซือ้พลาสติกเพื่อนํามาล้างทําความสะอาดก่อนจะส่งเข้าโรงงาน  

แต่บางร้านก็ทําทัง้สองลกัษณะควบคู่กันไปคือ รับซือ้ขยะจากรถเก็บขยะด้วยและรับซือ้ขยะจากร้าน
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อ่ืน ๆ ด้วย สว่นใหญ่จะเป็นร้านขนาดใหญ่ ขณะท่ีร้านขนาดเล็กมกัจะรับซือ้จากรถเก็บขยะ และซาเล้ง 

แล้วทําการคดัแยกและส่งโรงงานหรือร้านรับซือ้อื่นดงักล่าว นอกจากนีบ้างร้านยงัซือ้วัสดทีุ่สามารถ

นําไปใช้ใหมไ่ด้ หรือ Reuse 

5.   ศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล  

 ศนู ย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลจะมีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจคล้ายคลึงกับร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล  

แต่จะมีมูลค่าสูงกว่า เนื่องจากต้องใช้สถานที่ในการประกอบกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่า นอกจากนัน้

จะต้องมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ ตลอดจนคนงานมากกว่า เช่นศูนย์รับซือ้ฯ จะต้องมีโกดัง 

เก็บของท่ีรับซือ้มา ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร้านรับซือ้ของเก่า และจะต้องมีรถยก (โฟล์คลิฟท์) ซึง่อาจจะ

เป็นรถที่ใช้แล้ว จะต้องมีรถตัก นอกจากนัน้ยังอาจมีรถเทลเลอร์ชนิด 6 ล้อ ซึ่งอาจเป็นรถที่ใช้แล้ว

เชน่กนั เป็นต้น 

 ขัน้ตอนในการดําเนินงานของศนูย์รับซือ้ขยะ เพ่ือการรีไซเคิลจะเร่ิมจากการนําเข้ามา

ของขยะที่รีไซเคิลได้ โดยจะมีอยู่ 2 ทางคือ ศูนย์รับซือ้ขยะเพื่อการรีไซเคิลจะมีรถออกไปรับซือ้ 

ตามร้านค้าในชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมและรับซือ้ ณ ศูนย์รับซือ้ขยะเพือ่การรีไซเคิล ขยะที ่

รีไซเคิลได้จะนําไปชัง่และในกรณีของขยะรีไซเคิลใดที่ไม่ต้องทําการแปรรูปจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อรอ

การส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ที่ต้องทําการแปรรูปจะเข้าสู่กระบวนการ

แปรรูป แล้วจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ในขัน้ตอนการขนส่งนัน้จะ

สามารถขนส่งได้ 2 แบบคือ ศูนย์รับซือ้ขยะจะมีรถขนาดใหญ่เพื่อขนส่งสินค้าหรือขยะที่รีไซเคิล 

ได้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเอง และในบางโรงงานอุตสาหกรรมจะมาทําการรับซือ้และขนส่งขยะ 

ถึงศนูย์รับซือ้ขยะกลบัไปท่ีโรงงานอตุสาหกรรมโดยตรง 

 ขยะรีไซเคิลท่ีเข้ามาในศนูย์รับซือ้ขยะโดยส่วนมากแล้ว จะมีการแปรรูปก่อนส่งขายให้

โรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะให้สูงขึน้ โดยจะต้องให้ได้ขนาดและมาตรฐานตามที่โรงงานต้องการ

ประเภทของขยะรีไซเคลิท่ีแปรรูป 

6.   โรงงานอุตสาหกรรม 

 ขยะรีไซเคิลท่ีจะนําไปรีไซเคิลจะถกูรวบรวม เพื่อนําไปขายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซือ้ขยะเพื่อการรีไซเคิลนัน้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการรีไซเคิลเป็นอย่างมาก

เพราะเป็นตลาดรับซือ้ที่ใหญ่ และถ้าไม่มีตลาดรองรับขยะเพ่ือการรีไซเคิล การลดปริมาณขยะ 

คงเป็นไปได้ยาก อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องในการรีไซเคลิหลกั ๆ มีดงันี ้
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  6.1 โรงงานผลติกระดาษรีไซเคลิ 

  1) กระดาษท่ีจะนําไปรีไซเคลิจะถกูเก็บไว้ในโกดงั เมื่อจะนําไปรีไซเคิลก็จะ

ใช้รถทําการยกกระดาษออกมาก กระดาษจะถูกลําเลียงไปตามสายพานไปยังภาชนะขนาดใหญ่  

ซึง่บรรจนํุา้และสารเคมี 

  2) ใบมีดขนาดใหญ่ท่ีอยูภ่ายในจะทําการตดัแผ่นกระดาษให้มีขนาดเล็กลง 

มีการใช้ความร้อนเพื่อทําให้กระดาษขาดเป็นเย่ือหรือเส้นใยและกระจายตวัอยู่ในนํา้ ตามด้วยขัน้ตอน

ทําความสะอาดอีกหลายรอบ เพื่อจํากัดสิ ่งเจือปนออก โดยเร่ิมจากการเทผ่านตระแกรงเพื่อดัก 

เศษวสัดอ่ืุนท่ีไมใ่ชเ่ย่ือกระดาษออกไป เชน่ พลาสตกิหรือกาว เป็นต้น 

  3) เยื ่อกระดาษที่ไหลผ่านช่องตะแกรงจะถูกกวนในภาชนะทรงกรวย 

ขนาดใหญ่ สิ ่งปลอมปนขนาดเล็กที่มีนํา้หนักมาก เช่น ตัวเย็บกระดาษจะถูกเหวี่ยงและจมลง 

ก้นภาชนะ สว่นสิ่งปลอมปนท่ีเบาจะถกูเหว่ียงให้ลอยขึน้มาอยูบ่นผิวและถกูดกัทิง้ไป 

  4) เยื่อกระดาษจะถูกส่งผ่านมายงักระบวนการล้างเอาหมึกพิมพ์และกาว

ออกโดยใช้ฟองอากาศ ในขัน้ตอนนีจ้ะมีการป๊ัมอากาศและเติมสารเคมีที่มีสมบตัิเหมือนสบูเ่ข้าไป 

สารเคมีนัน้จะทําให้หมกึและกาวหลดุออกมาจากเย่ือกระดาษและติดไปกบัฟองอากาศท่ีถกูเป่าเข้าไป 

ฟองอากาศจะมีผลทําให้หมกึและกาวลอยอยูด้่านบนและถกูดกัออกไป 

  5) เยื่อที่ได้ในขัน้ตอนนีส้ามารถนํามาผลิตกระดาษได้เลย หรือนํามาผสม

กับเยื่อใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง จากนัน้จะมีการเติมนํา้เพื่อเจือจางเยื่อ โดยทําให้ส่วนผสมมีนํา้ 

อยู่ประมาณ 99.5% ก่อนที่จะผ่านเข้าไปยังเคร่ืองจักรผลิตกระดาษซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นของการทํา

แผน่กระดาษท่ีความยาวอยา่งตอ่เน่ือง 

  6) เยื่อที่สะอาดจะถูกป่ันให้กระจายตวัในนํา้อย่างสมํ่าเสมอ อาจมีสาร

ฟอกขาวโดยเตมิสารเคมีเพื่อให้มีสีขาวขึน้ โรงงานก็จะได้เย่ือกระดาษท่ีมีคณุภาพเหมาท่ีจะนํามาผลิต

เป็นแผน่กระดาษ 

  7) เมื่อกระดาษออกมาจากเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษแล้ว กระดาษจะถกูตดั

และม้วนเพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยงัโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์จากกระดาษ เช่น โรงพิมพ์หนงัสือ 

โรงงานผลิตซองจดหมาย โรงงานผลิตกลอ่งกระดาษ เป็นต้น 
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 6.2 โรงงานผลิตพลาสตกิรีไซเคลิ 

   พลาสติกที่ถูกใช้แล้วก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะต้องมีการคัดแยก 

ออกจากวสัดอ่ืุน ๆ ก่อน แล้วต้องมีการคดัแยกประเภทของพลาสติกเองอีกที ซึ่งพลาสติกท่ีนิยมนํามา 

รีไซเคิลได้แก่ พวกโพลิเอทธิลีน (PE) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) และโพลิโพรพิลีน (PP) เป็นต้น โดยมี

ขัน้ตอนดงันี ้

  1) พลาสตกิแตล่ะชนิดจะถกูนํามาบดให้เป็นชิน้เล็ก และล้างทําความสะอาด

ในบอ่นํา้ขนาดใหญ่ ในขัน้ตอนนีฝุ้่ นและสิง่สกปรกจะถกูกําจดัออกไป 

  2) ชิ น้พลาสติกจะถูกทําให้แห้งโดยการตากแดดหรือใช้อากาศร้อน  

ป้ายกระดาษ หรือฟิลม์ท่ีตดิมากบัชิน้พลาสตกิจะถกูเป่าแยกออกมา 

  3) จากนัน้จะเข้าสูข่ัน้ตอนหลอมชิน้พลาสติกผ่านเคร่ืองอดัรีดออกมาเป็นเส้น

พลาสติกยาว ๆ แล้วทําการตดัเป็นเม็ดเล็ก ๆ บรรจลุงกล่องเพื่อส่งไปยงัโรงงานขึน้รูปพลาสติกให้เป็น

ผลิตภณัฑ์ใหม ่ซึง่เทคโนโลยีในการขึน้รูปก็เป็นแบบเดียวกบัการขึน้รูปพลาสตกิโดยทัว่ไป  

  4) หากการขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี  ้ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลทัง้หมด 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จะมีคุณสมบตัิทางกายภาพลดลง บางครัง้โรงงานจะนําเม็ดพลาสติกใหม ่

มาผสมเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุสมบตัดีิขึน้ 

 6.3 โรงงานผลิตขวดหรือโหลแก้ว 

  ขยะประเภทขวดแก้วหรือโหลแก้วท่ีไม่ต้องการใช้แล้ว จะถกูแยกผ่าหรือส่วน

ท่ีเป็นโลหะออกแล้วนํามาผา่นเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคลิ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

  1) แก้วที่จะทําการรีไซเคิลจะถูกแยกออกตามสี ซึง่แก้วที่มีสีจะถูกแยกออก

เน่ืองจากนํามารีไซเคิลได้ยาก เพราะแก้วสีมกัจะใช้วิธีทําให้เกิดสีด้วยไอออนของโลหะ เช่น แก้วสีชา

เกิดจากการเตมิสนมิเหลก็ และแก้วสีเขียวเกิดจากการเตมิโครไมท์ เป็นต้น  

  2) ขวดแก้วจะถูกบดให้ละเอียดแล้วทําความสะอาด ก่อนส่งไปยงัสายพาน

ผา่นเข้าไปในตะแกรงแยกขนาดเพ่ือแยกเศษแก้วท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปออกมาเพ่ือนํามาบดใหม ่ 

  3) เศษแก้วที่มีขนาดเหมาะสมจะถูกลําเลียงผ่านแท่งแม่เหล็กเพื่อดูดวัตถ ุ

ท่ีเป็นเหล็กออก สวนสิ่งท่ีแมเ่หล็กดดูไมไ่ด้ เช่น กระดาษหรือเศษขยะอ่ืน ๆ ท่ีมีนํา้หนกัเบาจะถกูลมดดู

แบบไซโคลนดดูออกไป  
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  4) แก้วที่ทําการบดแล้วแยกเศษสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกหรือเรียกอีกอย่างว่า 

แก้วป่น แก้วป่นล้วน ๆ จะถูกนําไปผสมกบัทรายใหม่ โซดาแอช และหินปนู ในอตัราส่วนที่เหมาะสม

ก่อนสง่เข้าเตาหลอม เพ่ือทําให้ของผสมหลอมเหลว  

  5) จากนัน้นํา้แก้วหลอมเหลวจะถกูหยอดลงไปในแมพ่ิมพ์ เพ่ือทําเป็นภาชนะ

ขวดหรือโหลแก้วขึน้มาใหม่ ขวดหรือโหลแก้วจะถูกตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งยงัโรงงานผลิต

อาหารหรือเครื่องดื ่มเพื ่อการบรรจุต่อไป หากแก้วป่นที ่นํามาใช้มีสิ ง่ เ จือปน เช่น เศษโลหะ  

หรือกระเบือ้งเล็ก ๆ อยู่ด้วย จะทําให้ขวดแก้วรีไซเคิลที่ผลิตได้มีตําหนิและมีคณุสมบตัิไม่เหมาะสม 

ท่ีจะนํามาใช้บรรจผุลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ 

 6.5 โรงงานผลิตกระป๋องโลหะรีไซเคลิ 

  กระป๋องโลหะที่จะทําการหลอมเพื่อรีไซเคิล จะถูกตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ ขนาด

โดยประมาณไมเ่กิน 80 x 80 ซม. และถกูสง่เข้าเตาหลอม ก่อนเทลงแมแ่บบขึน้รูปเป็นก้อน เพ่ือใช้ผลิต

แผ่นโลหะบาง ๆ สําหรับนําไปผลิตกระป๋อง  ซึ ง่สามารถนํากระป๋องโลหะ (ทัง้ เหล็กกล้า 

และอะลูมิเนียม) กลับมารีไซเคิลได้ 100% โดยท่ีคุณสมบตัิไม่เส่ือมลง กระป๋องอลูมิเนียมมักจะถูก 

รีไซเคิลเพื่อผลิตกระป๋องใหม่ ส่วนกระป๋องเหล็กสามารถนํามารีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นอปุกรณ์เคร่ืองใช้

ตา่ง ๆ ได้มากมาย เชน่ ท่ีหนีบกระดาษ กรรไกร หรือนํามาผลติกระป๋องใหมไ่ด้เชน่เดียวกนั 

 7. กลไกการตัง้ราคาขยะรีไซเคิล 

     จากการศึกษารูปแบบการจัดการขยะเพื่อรีไซเคิล ทําให้เห็นความสัมพันธ์ว่า การที่ขยะ 

รีไซเคิลหนึง่ชิน้ จะถูกแปรเปลี่ยนกลับไปเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มีกระบวนการ 

และขัน้ตอนการเคลื่อนย้ายของขยะรีไซเคิลหลายขัน้ตอน ซึ่งกระบวนการของขยะรีไซเคิลจะเกิดขึน้ได้ 

ก็ตอ่เมือ่มีความต้องการของตลาดรับซือ้ขยะรีไซเคิล ซึ่งปลายทางของการเคลื่อนที่ของขยะรีไซเคิลคือ 

โรงงานอตุสาหกรรมท่ีใช้ขยะรีไซเคลิเป็นวตัถดุบิในการผลิต 

   โครงสร้างของตลาดการซือ้-ขายขยะรีไซเคิล ซึง่ผู้ ขายขยะรีไซเคิลคือ ผู้ผลิตซึง่เร่ิมต้นจาก

ประชาชน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านของของต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เป็นผู้ ก่อให้เกิดขยะขึน้  

ซึง่กลุม่นีเ้ป็นผู้ ก่อให้เกิดขยะรีไซเคลิชมุชนเกิดขึน้ และนอกจากนีย้งัมีอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่ม

ผู้ผลิตขยะรีไซเคิล เร่ิมต้นด้วยเช่นกัน คือกลุ่มของคนคุ้ยขยะ พนกังานประจํารถขนขยะ และซาเล้ง 

จากนัน้มีการนําขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมไว้ ขายต่อให้กับรถรับซือ้ของเก่า ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล  

และศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ ซึง่กลุม่นีเ้ปรียบได้กบัพอ่ค้าคนกลางของวงจรธุรกิจประเภทนี ้ซึ่งกลุ่มนีจ้ะมี
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การคัดแยก แปรรูปเบือ้งต้น ตามที่โรงงานต้องการก่อนที่จะส่งจําหน่ายให้กับโรงงานต่อไป  

ซึง่โครงสร้างของตลาดซือ้-ขาย ขยะรีไซเคลิดงัภาพท่ี 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 โครงสร้างของตลาด ซือ้-ขาย ขยะรีไซเคลิ 

ท่ีมา: การศกึษาของผู้ วิจยั 

ในความเป็นจริงนัน้ ธุรกิจขยะรีไซเคิลจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้เลย ถ้าไม่มีความต้องการ 

ของตลาด โดยมูลคา่ของขยะรีไซเคิลจะเป็นศนูย์ และถกูทิง้เพื่อรอการกําจดัตอ่ไป ซึ่งถือว่าเป็นภาระ

ของสงัคมที่ต้องแบกรับต้นทุนในการกําจดัขยะอีกด้วย แต่ความเป็นจริงในปัจจุบนันัน้ขยะรีไซเคิล 

มีบทบาทสําคญัในสงัคมมากขึน้ อนัเป็นผลมาจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้เป็นวตัถดุิบในกระบวนการ

ผลิตลดลงทุกวนั เช่น เยื่อไม้ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ สินแร่ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม

โลหะ หรือนํา้มันหรือก๊าซธรรมชาติที ่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติก เป็นต้น ซึง่ทําให้โรงงาน

อุตสาหกรรมต้องพยายามรักษาระดับต้นทุน และหาวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีราคาถูกกว่า มาทดแทน 

ในกระบวนการผลติ ทําให้เกิดความต้องการขยะรีไซเคลิ 

 

 

โรงงาน 

ศนูย์รับซือ้ 

ขยะรีไซเคิล 

ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล 

รถรับซือ้ของเกา่ 

ประชาชน, ผู้คุ้ยขยะ, ซาเล้ง, 

พนกังานประจํารถเก็บขยะ, 

โรงเรียน, โรงแรม, ร้านค้าตา่ง ๆ  

โรงพยาบาล 

  

 

ทิศทางการเดนิทาง 

ของขยะรีไซเคิล 
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ดงัท่ีกลา่วมาแล้ววา่ ธุรกิจขยะรีไซเคลิจะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้เลย ถ้าไมมี่ความต้องการของตลาด

ผู้ วิจยัจงึศกึษาถึงกลไกการตัง้ราคารับซือ้ของขยะรีไซเคลิดงัภาพท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 กลไกการตัง้ราคารับซือ้ของขยะรีไซเคลิ 

ท่ีมา : การศกึษาของผู้ วิจยั 

 

 

ทิศทางการกําหนดราคา 

จากโรงงานอตุสาหกรรม 

จนถึงผู้ขายรายยอ่ย 

ระดบัราคาตํา่สดุ 

ระดบัราคาสงูสดุ 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

และ รถรับของเก่า 

ผู้ผลติขยะรายยอ่ย 

 ต้นทนุในการผลิตที่โรงงานตอ้งการลด 

ต้นทนุในการแปรรูปขยะรีไซเคิล 

กําไรที่ทางศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ต้องการ 

ต้นทนุในการขนสง่ 

กําไรที่ทางร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

ต้องการ 

ต้นทนุในการขนสง่ 

ต้นทนุในการคดัแยกและจดัเก็บ 

ต้นทนุในการขนสง่ 

ต้นทนุการจดัเก็บขยะรีไซเคิลและคดั 

แยก และต้นทนุคา่เสียโอกาสตา่ง ๆ 

ต้นทนุในกระบวนการจดักาเบือ้งต้น 

ต้นทนุในการคดัแยกและจดัเก็บ 

ราคาวตัถดุิบอ่ืน ที่ใช้ในการ 

ผลิต 

ราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลของ 

โรงงาน 

ราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลของ 

ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

ราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลของ 

ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิและ 

 รถรับของเก่า 

 

ขยะรีไซเคิล ไมมี่มลูคา่เกิดขึน้ 
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1. กลไกการตัง้ราคารับซือ้ขยะรีไซเคลิของโรงงานอุตสาหกรรม 

      จากภาพที ่ 3 .2 แสดงกลไกการตัง้ราคารับซือ้ขยะรีไซเคิล ซึ ง่ เ มื ่อโรงงาน

อุตสาหกรรมมีสินค้าทดแทน วัตถุดิบในการผลิตเดิมคือ ขยะรีไซเคิลนัน้ ทําให้โรงงานอุตสาหกรรม 

เกิดการเปรียบเทียบด้านราคาเกิดขึน้ โดยมีราคาวตัถุดิบเป็นราคาตัง้ต้น จากนัน้โรงงานอตุสาหกรรม

ต้องพิจารณาว่าการใช้ขยะรีไซเคิลนัน้ต้องมีต้นทุนในการแปรรูปและปรับปรุงคุณภาพเบือ้งต้น 

มากน้อยขนาดไหน เพื่อให้มีคุณสมบัติเท่ากับวัตถุดิบเดิมที่ใช้งานอยู่ โดยโรงงานอุตสาหกรรม 

จะพิจารณาความคุ้มคา่ของการใช้ขยะรีไซเคิล โดยคํานวณเปรียบเทียบจากต้นทนุการรับซือ้ บวกกับ

ต้นทุนการแปรรูป เปรียบเทียบกับค่าวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ ดังนัน้สรุปได้ว่า การตัง้ราคาซือ้ 

ของโรงงานอตุสาหกรรมประกอบไปด้วย  

1.1 ราคาวตัถดุบิเดมิ  

   1.2 ต้นทนุในการรวบรวม ปรับปรุง แปรรูป ขยะรีไซเคิล เพื่อให้มีคณุสมบตัิ

เทา่กบัวตัถดุบิ  

   1.3 ต้นทนุส่วนท่ีต้องการลดลงของโรงงาน จากการใช้ขยะรีไซเคิล ซึ่งถือได้

วา่เป็นกําไรอนัเกิดจากการใช้ขยะรีไซเคลิ 

      เน่ืองจากในโครงสร้างตลาดของธุรกิจขยะรีไซเคิล โรงงานอตุสาหกรรมเป็นกลุ่มท่ีมี

จํานวนอยู่ไม่มากนัก ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าในตลาดการรับซือ้ขยะรีไซเคิล โรงงานอุตสาหกรรม 

มีอํานาจในการกําหนดราคารับซือ้ขยะรีไซเคิล แต่ทัง้นีผู้้ ที่ขายขยะรีไซเคิลให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึง่ในท่ีนีคื้อ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล หรือ ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล ก็จะมีการตอ่รองราคาซึ่งกนัและกนัอีก 

โดยราคาระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ ซือ้ และศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล/ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล  

จะขึน้อยู่กบัคณุภาพของขยะรีไซเคิล ซึง่ได้แก่ ปริมาณที่มีจํานวนมาก มีการคดัแยกที่ถูกต้อง สะอาด 

และผ่านการแปรรูปเบือ้งต้นให้พร้อมสําหรับกระบวนการผลิต ซึง่ส่วนนีเ้องจะเป็นการลดต้นทุน 

ในส่วนของการเก็บรวบรวม ปรับปรุง แปรรูปขยะรีไซเคิล ให้พร้อมสําหรับการผลิตของโรงงาน

อตุสาหกรรม ทําให้ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลและร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล จะมีอํานาจในการต่อรองราคา 

ท่ีสงูขึน้ด้วย 

นอกจากนี ้อํานาจการต่อรองขึน้อยู่กับความต้องการผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ซึง่ถ้า

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานมีความต้องการของอีกตลาดหนึง่สงู ทําให้มีความต้องการวตัถดุิบในการผลิต 

ที่สงูตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานต้องการขยะรีไซเคิลในการผลิต แตใ่นส่วนนี ้ถ้าทางศนูย์รับซือ้
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ขยะรีไซเคิลและร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล มีข้อมลูถึงความต้องการวตัถุดิบในการผลิตของโรงงาน จะทํา

ให้ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิและร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิสามารถตอ่รองราคาได้มากขึน้ตามไปด้วยเชน่กนั 

2.  กลไกการตัง้ราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ร้านรับซือ้

ขยะรีไซเคิลและรถรับซือ้ของเก่า 

 หลงัจากท่ีโรงงานอุตสาหกรรมได้ตัง้ราคาในการรับซือ้ และได้ผ่านกระบวนการต่อรอง

ราคาแล้ว จากราคาท่ีโรงงานอตุสาหกรรมรับซือ้ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล และรถ

รับซือ้ของเก่า ก็จะนําราคารับซือ้นีม้าหกัต้นทนุในการดําเนินกิจการของตนและกําไรท่ีตนเองต้องการ

ได้รับ เม่ือหกัทัง้สองสว่นท่ีกลา่วมา ก็จะเป็นราคารับซือ้ตอ่ไป ซึง่กระบวนการดําเนินการของศนูย์รับซือ้

ขยะรีไซเคลิ ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ และรถรับซือ้ของเก่า มีความแตกตา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้

   2.1 รถรับซือ้ของเก่า เป็นกลุ่มที ่รับซือ้ ขยะรีไซเคิลจาเกแหล่งต่าง ๆ  

เพ่ือรวบรวมอยูใ่นรถกะบะ ท่ีเข้าไปรับซือ้ แล้วนํามาขายตอ่ให้กบัร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล หรือศนูย์รับซือ้

ขยะรีไซเคิล ส่วนใหญ่ไม่มีพืน้ที่ในการจดัเก็บเป็นของตนเอง ต้นทุนในการดําเนินการคือค่านํา้มนัรถ 

คา่บํารุงรักษา ค่าเช่า หรือต้นทุนในการซือ้รถมาใช้งาน และค่าแรงงานของผู้ประกอบการเอง ดงันัน้ 

การดําเนินการ จะมีลักษณะซือ้มาขายไปในวันเดียว หรือเต็มพืน้ที่บรรทุกที่สามารถรับได้ ดังนัน้  

การจดัเก็บขยะรีไซเคลิ หรือปริมาณการซือ้ขายจึงมีอยู่อย่างจํากดั จากนัน้จะนําขยะรีไซเคิลไปขายตอ่

ในแหล่งรับซือ้ เช่น ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล หรือ ศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ในบางครัง้ที่มีขยะรีไซเคิล 

เฉพาะอย่างที่มีปริมาณมากกพอ ก็จะนําส่งโรงงานอตุสาหกรรมโดยตรง เช่น รับซือ้กระดาษปริมาณ

มาก จากแหลง่กําเนดิขยะรีไซเคลิ ก็จะสามารถสง่ไปขายให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมได้เลย 

  2.2 ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล เป็นกลุ่มที ่มีดําเนินการรวบรวมขยะรีไซเคิล  

และคดัแยกขยะรีไซเคิล จากชมุชน กลุ่มนีจ้ะมีรถรับซือ้จากแหล่งกําเนิดขยะรีไซเคิล ซึ่งต้องมีปริมาณ

มากพอสมควร จึงจะคุ้มค่าในการเข้าไปรับซือ้ ส่วนใหญ่ผู้ ผลิตขยะรีไซเคิลจะนํามาขายให้บริเวณ 

หน้าร้านเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนของร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ในการดําเนินกิจการ

โรงเรียนในการเก็บขยะรีไซเคิล รถขนส่งซึง่ใช้ในการขนส่งและรับซือ้ และลูกจ้างในการขนย้ายขยะ 

รีไซเคิลและคดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดของพืน้ที่จัดเก็บขึน้อยู่กับขนาดของชุมชน และแหล่งรับซือ้

เนื่องจากถ้าแหล่งรับซือ้ต่อจากร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิลอยู่ไกลมาก ในการขนย้ายขยะรีไซเคิลไปส่งนัน้ 

ต้องมีปริมาณมากพอจนมีความคุ้มคา่ในการจดัส่ง และถ้าปริมาณขยะมากก็ต้องมีพืน้ท่ีสํารองในการ

รอจดัสง่มากด้วยเชน่กนั  
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  2.3 ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลจะมีความแตกตา่งจากร้าน

รับซือ้ขยะรีไซเคิลตรงที่ปริมาณขยะที่เข้าศูนย์รับซือ้จะมีปริมาณขยะรีไซเคิลมากกว่าร้านรับซือ้ขยะ 

รีไซเคิล มีการเครื่องจักรในการแปรรูปขยะรีไซเคิลที่คัดแยกเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งเข้าโรงงาน

อุตสาหกรรม มีการลงทุนที่สูงขึน้จากการดําเนินการ เงินหมุนเวียนก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน พืน้ที ่

การดําเนินกิจการมากกว่าของร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล สถานท่ีจดัตัง้อาจมีปัญหาเก่ียวกบัชุมชนได้ง่าย 

เน่ืองจากอาจก่อมลภาวะทางเสียง หรือกลิ่นได้ จึงต้องตัง้ในพืน้ท่ีอยู่ห่างชุมชนออกไป มีรถในการรับ

ซือ้ และขนสง่ไปขายให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมได้ 

 ในการต่อรองราคากับผู้ ที ่นําขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกลุ่มนี ้ขึน้อยู่กับอํานาจ 

การตอ่รองราคาขึน้อยู่กบัปริมาณขยะรีไซเคิล ความสะอาดของขยะ ความสมํ่าเสมอของปริมาณขยะ 

รีไซเคิล การคดัแยกเบือ้งต้น ความรู้ในการคดัแยกและราคาตลาดท่ีมีการซือ้ขายกนัอยู่ ต้นทุนในการ

ดําเนินการของผู้ นําขยะรีไซเคลิมาขาย และต้นทนุในการดําเนินการของผู้ รับซือ้ซึ่งปริมาณขยะรีไซเคิล 

ความสะอาด และความสมํ่าเสมอของปริมาณขยะรีไซเคิลนี ้เป็นส่วนท่ีช่วยลดต้นทุนให้กบัการรับซือ้

ขยะรีไซเคิล ทําให้ผู้ นําขยะรีไซเคิลมาขายมีอํานาจในการต่อรองราคามากขึน้ ซึง่ผู้ มีขยะรีไซเคิล 

ในลกัษณะนี ้ตวัอย่างเช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม และร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี  ้กลุ่มที ่ทําการหารายได้จากการหาขยะรีไซเคิลเป็นหลัก เช่น คนคุ้ ยขยะ ซาเล้ง  

และพนกังานประจํารถเก็บขยะรีไซเคิล ก็มีอํานาจการต่อรองราคาที่สูงขึน้เนื่องมาจากเป็นกลุ่มที่หา

ขยะรีไซเคิลมาให้อย่างสมํ่าเสมอ และเป็นกลุ่มที่มีความรู้ในการคดัแยกและราคาขยะรีไซเคิลที่มี 

การขายกนัในท้องตลาดดีพอสมควร จงึทําให้กลุม่นีมี้อํานาจในการตอ่รองราคาเพิ่มขึน้ด้วยเชน่กนั 

 ส่วนประชาชนทัว่ไป จะมีอํานาจในการตอ่รองตํ่า เนื่องจากไม่มีความรู้หรือข้อมูล 

ในการคดัแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกต้อง ราคาขายในท้องตลาดในส่วนของปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีมีไม่มาก

และไม่สมํ่าเสมอ ประกอบกับการมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการใช้พืน้ที่เก็บขยะรีไซเคิลไว้ในบ้าน  

และอาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสัตว์ต่าง ๆ ทําให้ที่อยู่อาศยัไม่สวยงาม ซึง่พืน้ที่ดงักล่าวสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ๆ มากกว่า ดงันัน้ กลุ่มนีจ้ึงมีอํานาจในการตอ่รองตํ่า เมื่อนําขยะรีไซเคิล 

ไปขายให้กบัร้านรับซือ้ขยะรีไซเคลิ หรือศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

 จากที่กล่าวมาทัง้หมด ผู้ ที่นําขยะรีไซเคิลไปขายจะเปรียบเทียบกบัต้นทนุที่เกิดขึน้

ทัง้หมดจากการดําเนินการมีอยู่ เปรียบเทียบกับราคารับซือ้ของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ร้านรับซือ้ขยะ 

รีไซเคลิ หรือรถรับซือ้ขยะรีไซเคลิ ถ้าไมคุ่้มคา่ก็จะทิง้ขยะรีไซเคลินัน้ไปเสีย ทําให้ขยะรีไซเคลิไมมี่ราคา 
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รูปแบบการจัดการขยะเพ่ือรีไซเคิลของผู้ประกอบการ 

การศึกษาถึงข้อมูล แนวทางในการดําเนินงานของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล เนื ่องจาก 

การดําเนินงานภายในศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล มีความซบัซ้อนมากที่สุด ถ้าไม่รวมในส่วนของโรงงาน

อุตสาหกรรม และเป็นส่วนสุดท้ายที่รับขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเบือ้งต้นก่อนป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับ

โรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ศกึษาจงึให้ความสําคญัโดย มุง่เฉพาะกลุม่ผู้ รับซือ้ขยะรีไซเคลิเทา่นัน้ 

จากการศึกษาสังเกต และเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 

ของบริษัท วงษ์พาณิชย์ ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลในปัจจุบนั เพื่อดูกลไกการเก็บรวบรวม 

จากการรับซือ้ขยะมูลฝอยจากชุมชนโดยรอบ รวมทัง้จากร้านรับซือ้ขยะมูลฝอยขนาดเล็ก พบว่า  

ศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลจะทําการคัดแยกและแปรรูปสภาพขยะรีไซเคิลต่าง ๆ เพื ่อให้ได้ขนาด 

และมาตรฐานตามที่โรงงานต้องการ เช่น แยกขวดที่อยู่ในสภาพดีเพื่อรอส่งขายให้โรงงานบรรจุขวด 

ส่วนแก้วหรือขวดที่แตกจะแยกตามสี หลังจากนัน้จะทําการบดหรืออัด เพื่อส่งให้โรงงานแปรรูป  

เป็นวตัถดุบิตอ่ไป เป็นต้น ดงันัน้ในการดําเนินงานทางธุรกิจของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล เพ่ือท่ีจะแปรรูป

ขยะให้ได้ตามมาตรฐานท่ีโรงงานต้องการ จําเป็นยิ่งท่ีต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ในการคดัแยกประกอบ

กับอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการแปรรูปแต่ละชนิดสินค้าในเบือ้งต้น เพื่อให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน 

และความต้องการของโรงงานอตุสาหกรรม   ซึง่ในหวัข้อนี ้จะกล่าวถึงแนวทางในการดําเนินงานจดัตัง้

ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ ความรู้ในการคดัแยก ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสดุของการดําเนินธุรกิจประเภท

นี ้จากนัน้จะกล่าวถึงกระบวนการแปรรูปขยะรีไซเคิล แต่ละประเภทและงานบริหารจดัการของศนูย์ 

รับซือ้ขยะรีไซเคลิ รวมไปถึงการได้มาซึง่แหลง่ของขยะรีไซเคลิ 

 

1. ขัน้ตอนในการดาํเนินการ 

ขัน้ตอนในการดําเนินงานของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล เพื ่อให้ง่ายแก่ความเข้าใจ 

สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 3.5 
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ภาพท่ี 3.5  ขัน้ตอนการดําเนินการของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

ท่ีมา: การคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ, สมไทย วงษ์เจริญ, พฤษภาคม 2544 

 

1.1 การออกไปรับซือ้จากแหล่งต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เป็นขัน้ตอนที่ต้องหาขยะ 

รีไซเคิลได้เข้าศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล โดยทางศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล จะมีรถปิดอัพ หรือรถหกล้อ  

ไปรับซือ้จากแหล่งต่าง ๆ โดยตรง ตัวอย่างเช่น โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านค้าต่าง ๆ 

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึง่แหล่งเหล่านีมี้ปริมาณขยะที่มากและสมํ่าเสมอ ทําให้เป็นที่ต้องการ 

ของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล เนื่องจากศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ต้องการขยะรีไซเคิล เพื่อนํามาป้อนให้กบั

เคร่ืองจกัร ให้คุ้มคา่กบัการลงทนุ 

1.2 การรับซือ้ ณ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล เป็นการรับซือ้ขยะรีไซเคิลจากภายในศนูย์ 

รับซือ้ขยะรีไซเคิล   ที่นํามาขายให้ถึงที่โดยกลุ่มที่นํามาขายให้ ได้แก่ซาเล้ง ถ้าศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล

ไม่ไกลจากชุมชนมากนกั จะมีซาเล้งนําขยะมาให้ที่ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล   และอีกกลุ่มหนึง่คือร้าน 

ออกไปรับซือ้ตามแหลง่ตา่ง ๆ รับซือ้ ณ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

การชัง่นํา้หนกั และจดบนัทึก 

คดัแยกและเก็บแยกตามประเภทของขยะรี

 

กระบวนการแปรรูป 

เก็บรวบรวมรอการขนสง่ 

ขนสง่ออกจากศนูย์ฯ ไปยงัโรงงาน 
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รับซือ้ขยะรีไซเคิล ที่ตัง้อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ร้านเหล่านีเ้มื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลได้แล้ว จะนําขยะที่ได้ 

ในปริมาณที่มากขนส่งมายงัศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล   หรือไม่ก็จะติดต่อมายงัศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล   

ไปรับซือ้ท่ีร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล ขึน้อยู่กบักลไกของการตกลงราคาซือ้ขายและคา่ใช้จ่ายในการขนส่ง 

ซึ่งการรับซือ้ ณ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล  ตวัอย่างจุดรับซือ้ขยะรีไซเคิลของบริษัท วงษ์พาณิชย์ จํากัด  

จ.พิษณุโลก ซึ ่งได้มีการแสดงราคารับซือ้เบือ้งต้น และการไม่รับซือ้ของโจรแสดงไว้อย่างชัดเจน  

และ ณ จดุรับซือ้นีจ้ะเป็นจดุคดัแยกขยะเบือ้งต้นให้กบัศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิอีกด้วย 

1.3 การชัง่ เมื่อของเข้าสู่ศนูย์รับซือ้ขยะแล้วนัน้ จะทําการชัง่ ซึง่จะชัง่แยกเป็นของ 

แต่ละประเภท แล้วทําการจดบนัทึกถึงปริมาณของขยะที่ชัง่ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลซือ้ขายและวางแผน 

ถึงการดําเนินงานตอ่ไป ซึง่การชัง่จะให้เคร่ืองมือชัง่ โดยจะขึน้กบัปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีเข้าสู่ศนูย์รับซือ้

ขยะรีไซเคลิ    

1.4 การคดัแยกและเก็บรวบรวม เป็นกระบวนการหลงัจากการชัง่แล้ว ซึ่งขยะท่ีเก็บ

รวบรวมได้นัน้ ต้องทําการคดัแยกตามประเภท และชนิด เพื่อรอการแปรรูป หรือส่งขายให้กบัโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึง่มีขยะบางชนิดที่สามารถเก็บรวบรวม เพื่อรอการขนส่งได้เลย เช่น ขวดแก้วต่าง ๆ  

เป็นต้น กระบวนการนี เ้ป็นขัน้ตอนที ่สําคัญที ่สุด ซึ ง่ผู้ ดําเนินธุรกิจรับซือ้ขยะรีไซเคิล ต้องมี 

พืน้ฐานความรู้ทางการคดัแยกขยะเป็นอนัดบัแรก 

 

2. งานบริหารจัดการศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

     การทํางานของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล นอกจากการทํางานในกระบวนการผลิตที่มีส่วน 

ทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ ยงัต้องประกอบด้วยโครงสร้างการจดัการภายใตศนูย์รับซือ้ขยะที่มี

ศกัยภาพ โดยควรมีการจัดให้เกิดระบบที่ดีในการทํางาน ซึง่แบ่งการทํางานภายในศูนย์รับซือ้ขยะ 

รีไซเคิลเป็นฝ่ายตา่ง ๆ ซึ่งจะช่วยการทํางานเป็นไปอย่างสะดวก ไม่มีการทํางานท่ีซํา้ซ้อน ไม่มีปัญหา

เก่ียวกบัการทํางาน เพราะจะทําให้บคุคลในฝ่ายงานตา่ง ๆ  รู้ดีว่าตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างไรในการ

ทํางานของตนเอง ซึง่จากการศึกษาพบว่าภายในศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล แบ่งโครงสร้างการทํางาน 

เป็น 3 ฝ่ายหลกัคือ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายแปรรูป และฝ่ายธุรการ ดงัแผนภาพท่ี 3.6 
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ภาพท่ี 3.6 ตวัอยา่งโครงสร้างการบริหารงานของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

ท่ีมา: การคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ, สมไทย วงษ์เจริญ, พฤษภาคม 2544 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัการศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ 

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายแปรรูป ฝ่ายธรุการ 

แผนกรับซือ้ขยะ 

แผนกขาย 

แผนกขนสง่ 

แผนกคดัแยกขยะ 

แผนกแปรรูปพลาสตกิ 

แผนกบคุคล 

แผนกบญัชี 

แผนกแปรรูปกระดาษ 

แผนกแปรรูปโลหะ 

แผนกแปรรูปแก้ว 

แผนกแปรรูปขยะอ่ืน ๆ 
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เม่ือมีการกําหนดโครงสร้างการทํางาน ดงันัน้ จงึต้องมีการกําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบของพนกังาน

ในศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ ในตําแหนง่หน้าท่ีตา่ง ๆ ซึง่มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3 หน้าท่ี และความรับผดิชอบของพนกังาน 

ตาํแหน่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ผู้จดัการศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ ประสานงานกบัฝ่ายตา่ง ๆ 

ควบคมุการทํางานในกรณีท่ีจําเป็น 

ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายตา่ง ๆ 

แนะนําการทํางานกบัพนกังาน 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานในกระบวนตา่ง ๆ  

วางแผนการดําเนินการตลาดและการได้มาของวตัถดุบิ 

ฝ่ายธุรการ 

แผนกบุคคล 

เจ้าหน้าท่ีบคุคล จดัหาบคุคลในตําแหนง่ตา่ง ๆ และวางแผนด้านกําลงัคน 

ทําทะเบียนประวตัแิละข้อมลูการทํางานของพนกังาน 

ตดิตอ่ประสานงานเร่ืองประกนัสงัคมในการจดัเงินประกนั 

สงัคม เงินทดแทนตา่ง ๆ 

คดัเลือกบคุคลเข้าทํางานและฝึกอบรม 

การบริหารคา่จ้างแรงงานและสวสัดกิาร 

ยามรักษาความปลอดภยั ดแูลความปลอดภยัของบริเวณ ป้องกนัทรัพย์สินสญูหาย 

แผนกบัญชี 

เจ้าหน้าท่ีบญัชีและการเงิน จดัทํารายรับรายจา่ยของศนูย์รับซือ้ขยะ 

จดัทํางบการเงินตา่ง ๆ 

จดัทําบญัชีการเบกิจา่ยเงิน การควบคมุคา่ใช้จา่ยและดแูล

โครงสร้างทางการเงินของศนูย์รับซือ้ขยะ 

ตดิตอ่สรรพากรเร่ืองภาษี 

ตดิตอ่ธนาคารในการเบกิจา่ยเงินและฝากเงิน 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ่) หน้าที ่และความรับผิดชอบของพนกังาน 

ตาํแหน่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ายแปรรูป 

แผนกคัดแยก 

เจ้าหน้าท่ีคดัแยก ทําการคดัแยกขยะแตล่ะประเภท 

ทําการชัง่ขยะท่ีลกูค้านํามาขาย 

แผนกแปรรูปพลาสตกิ 

เจ้าหน้าท่ีแปรรูปพลาสตกิ ทําการคดัแยกพลาสตกิแตล่ะชนิดเพ่ือเตรียมการแปรรูป 

จดัเก็บ ขนย้ายจดัเก็บพลาสตกิแตล่ะชนิดทัง้ก่อนและหลงั

การแปรรูป 

นําพลาสตกิใสเ่คร่ืองบดและนําพลาสตกิท่ีบดแล้วใสถ่งุ 

นําพลาสตกิท่ีบดแล้วใสเ่คร่ืองล้าง 

นําพลาสตกิท่ีล้างแล้ว ใสเ่คร่ืองสลดัหมาด 

นําพลาสตกิท่ีผา่นการสลดัหมาดแล้วใสเ่คร่ืองอบ 

บรรจพุลาสติกท่ีผา่นกระบวนการแปรรูปแล้ว 

ทําการอดัพลาสตกิบางชนิดเข้าเคร่ืองอดั 

แผนกแปรรูปกระดาษ 

เจ้าหน้าท่ีแปรรูปกระดาษ ทําการคดัแยกกระดาษแตล่ะชนดิเพ่ือเตรียมการแปรรูป 

นํากระดาษเข้าเคร่ืองอดั 

ขนย้ายกระดาษท่ีอดัเป็นก้อนแล้วจดัเก็บและขนสง่ 

แผนกแปรรูปโลหะ 

เจ้าหน้าท่ีแปรรูปโลหะ ทําการคดัแยกโลหะชนดิตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมการแปรรูป 

ทําหน้าท่ีตดัเหล็กเป็นชิน้สว่นตา่ง ๆ 

ป้อนเหล็กหรือโลหะอ่ืน ๆ เข้าเคร่ืองอดั เป็นก้อน 

ขนย้ายโลหะท่ีอดัเป็นก้อนแล้วจดัเก็บและขนสง่ 
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ตารางท่ี 3.3 (ตอ่) หน้าที ่และความรับผิดชอบของพนกังาน 

ตาํแหน่งงาน หน้าท่ีรับผิดชอบ 

แผนกแปรรูปแก้ว 

เจ้าหน้าท่ีแปรรูปแก้ว ทําการคดัแยกแก้วชนิดตา่ง ๆ 

ดแูล จดัเก็บขวดแก้วชนิดตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมสง่ออกจําหนา่ย 

ทบุขวดแก้วท่ีมีตําหนิให้เป็นเศษแก้ว 

ล้างขวดแก้ว 

แผนกแปรรูปขยะอ่ืน ๆ 

เจ้าหน้าท่ีแปรรูปขยะอ่ืน ๆ ทําการคดัแยกขยะอ่ืน ๆ 

จดัเก็บแยกประเภทขยะอ่ืน ๆ 

แปรรูปตามขยะอ่ืน ๆ ตามท่ีลกูค้าต้องการ 

แผนกแปรรูปกระดาษ 

เจ้าหน้าท่ีแปรรูปกระดาษ ทําการคดัแยกกระดาษแตล่ะชนดิเพ่ือเตรียมการแปรรูป 

นํากระดาษเข้าเคร่ืองอดั 

ขนย้ายกระดาษท่ีอดัเป็นก้อนแล้วจดัเก็บและขนสง่ 

ฝ่ายการตลาด 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรับซือ้ขยะ จดบนัทกึปริมาณของขยะท่ีลกูค้านํามาขาย 

ตดิตอ่ลกูค้าเพ่ือซือ้ขยะจากแหลง่ตา่ง ๆ 

เจ้าหน้าท่ีขาย ตดิตอ่โรงงานในการนําขยะท่ีผา่นการแปรรูปไปขาย 

เจรจา หาข้อมลูด้านราคา ทัง้ด้านราคาขาย และกําหนดราคา

รับซือ้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรับซือ้ขยะ 

เจ้าหน้าท่ีขนสง่ ขบัรถคีบ โฟล์คลฟิท์ 

ขบัรถขนขยะรีไซเคลิท่ีทําการซือ้ขาย นอกศนูย์รับซือ้ 

ท่ีมา : ผู้ วิจ ยั 

3. ผลกระทบภายนอกและการป้องกันของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

     ในการดําเนินงานทางธุรกิจศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล แม้ว่าธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัขยะรีไซเคิล

เป็นการชว่ยเหลือสงัคมในการลดปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดขึน้อยู่ในปัจจบุนั อนัเป็นผล
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มาจากการใช้พลงังานอย่างไม่รู้คณุคา่ ปัญหาสิง่แวดล้อมซึง่ช่วยลดการตดัไม้มาทํากระดาษ หรือใช้

นํา้มนัมาทําเม็ดพลาสติกและยงัมีส่วนในการลดต้นทนุของผลิตภัณฑ์ในการใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ

มาใช้งาน  แตปั่ญหาท่ีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัขยะรีไซเคิล ต้องป้องกนัคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีธุรกิจนี ้

เป็นผู้ ก่อขึน้กับภายนอก หรือชุมชนนัน้ ๆ ดงันัน้ การดําเนินงานในศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลต้องระวัง 

ไมก่่อให้เกิดปัญหาตอ่สงัคมท่ีอยูร่อบข้าง โดยแบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

    3.1 ปัญหาด้านกลิ่น และการป้องกนั 

  ปัญหานีไ้ด้เกิดขึน้ได้จากการที่ศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลบางชนิด เช่น นํา้มันเหลือใช้ 

กล่องนม ขวดพลาสติกบรรจุนม เนือ้มะพร้าว หรือผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ซึง่สิง่เหล่านี ้

จะก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนให้กบับ้านเรือนหรือชมุชนท่ีอยู่ข้างเคียง และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาตอ่เน่ือง

อย่างอ่ืน เช่น เป็นท่ีเพาะเชือ้โรค หรือแมลงวนั ตลอดจนอาจเป็นท่ีอยู่อาศยัของพาหะนําโรคอ่ืนๆ เช่น 

หนู จากปัญหาเร่ืองกลิ่นนี่เอง ประชาชนที่อาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงอาจมีการต่อต้านไม่ให้ดําเนิน

กิจการ หรือให้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้   ดงันัน้ ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลควรตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวว่า

ควรมีการแก้ไข ซึง่จากการศึกษาพบว่า การป้องกันปัญหาดงักล่าวของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลบริษัท 

วงษ์พาณิชย์ จํากัด จ.พิษณุโลก พบว่า การแก้ไขปัญหานีเ้ร่ทมตัง้แต่ การให้ความรู้แก่ประชาชน 

หรือบคุคลตา่ง ๆ ท่ีนําขยะรีไซเคิลมาขายให้แก่ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ว่าการจดัการขยะรีไซเคิลตัง้แต่

การจดัเก็บก่อนนํามาขาย ให้มีการล้างมาก่อน หรือจะไมรั่บซือ้ขยะท่ีสง่กลิ่นเหม็นเนา่แล้วเป็นต้น  

 ดงันัน้ ปัญหาของเร่ืองกลิ่นที่เกิดขึน้ภายในศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล สามารถจดัการได้

ตัง้แต่กระบวนการรับซือ้ โดยให้ความรู้กับบุคคลที่นําขยะรีไซเคิลมาขาย ซึ ่งอาจใช้กลไกราคา 

มาต่อรอง ให้ราคาขยะที่มีการจัดการมาแล้วสูงกว่าขยะที่ยังไม่ผ่านการจัดการ แล้วให้พนักงาน 

คอยดแูล ทําความสะอาดขยะรีไซเคิลท่ีอาจส่งกลิ่นได้ และใช้กระบวนการจดัเก็บในท่ีท่ีเหมาะสม เช่น 

เนือ้มะพร้าวไม่ควรเก็บไว้กลางแจ้ง แต่ให้เก็บอยู่ในโรงเรือนเพื่อป้องกันฝนและปัญหาการเน่าเสีย 

จนส่งกลิ ่นเหม็นได้ เป็นต้น ทําให้เห็นได้ว่า การลงทุนในการแก้ไขปัญหากลิ่นของศูนย์รับซือ้ขยะ 

รีไซเคิลอยู่ที่การใส่ใจของพนักงาน ตลอดจนเจ้าของกิจการที่จะดําเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหา โดยอาจจะไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้แตอ่ยา่งไร 

    3.2 ปัญหาเก่ียวกบัเสียงของเคร่ืองจกัร และการป้องกนั 
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   เน่ืองจากศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลมีเคร่ืองจักรที่ใช้งานในการแปรรูปขยะรีไซเคิล

เบือ้งต้น และเคร่ืองจกัรเหล่านัน้อาจมีเสียงดงั เช่น การบดพลาสติก ซึ่งเคร่ืองบดพลาสติก มีเสียงดงั

เป็นอย่างมาก หรือให้กรณีที่ต้องมีการอัด และตัดเศษโลหะ เป็นต้น ซึง่จากกระบวนการเหล่านี ้

ก่อให้เกิดความรําคาญแก่ชมุชนท่ีอยู่ข้างเคียงได้    ในการดําเนินการป้องกนัดงักล่าว การออกแบบ

โรงเรือนของการดําเนินการก็มีส่วนที่จะช่วยลงได้ ประกอบกบัการตรวจสอบระดบัความดงัของเสียง

ไม่ให้เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไว้ ตลอดถึงการดําเนินการในกระบวนการใด  

ทีก่่อให้เกิดเสียงดงัแล้วมีผลกระทบต่อชุมชน ต้องดําเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น กลางวัน 

หรือยกเว้นวันหยุด ในกรณีที่อยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งจากการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท วงษ์พาณิชย์ 

จํากดั จ.พษิณโุลก ได้ศกึษาถึงการป้องกนัผลกระทบทางเสียงของโณงงาน ซึง่ได้มีการก่อสร้างโรงเรือน

เพื่อป้องกันเสียงของเคร่ืองจักร โดยออกแบบผนังให้มีการป้องกันเสียงดงัออกไปด้านนอก และให้

พนกังานใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัเสียงเม่ืออยูภ่ายในห้องดงักลา่ว  

 ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า การป้องกันผลกระทบอันเนื่องจากเสียง ศูนย์รับซือ้ขยะ 

รีไซเคิลต้องตรวจสอบดูว่าเคร่ืองจักรชนิดใดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และมีการออกแบบโรงเรือนให้มี 

การป้องกนัเสียงดงักลา่ว และการดําเนินการท่ีก่อให้เสียงควรอยู่ในขอบเขตเวลาท่ีชมุชนนัน้ยอมรับได้ 

เช่นเวลากลางวนัเท่านัน้ และไม่เดินเคร่ืองในวนัหยดุ ขึน้อยู่กบัการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชนข้างเคียง

ด้วย เพราะเป็นการลดผลกระทบภายนอกท่ีเกิดขึน้กบัชมุชนอีกทางหนึง่ 

   3.3 ปัญหานํา้เสีย และการป้องกนั 

   การให้ความสําคัญในส่วนของสิ ่งแวดล้อมของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลที่สําคัญ 

อีกประการหนึ่ง ก็คือปัญหาการบําบดันํา้เสีย เน่ืองจากศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลท่ีมีการใช้นํา้อย่างมาก

ในกระบวนการตา่ง ๆ โดยเฉพาะการล้างพลาสติกที่ผ่านการบดแล้ว ซึ่งสิง่ที่ตกค้างจากกระบวนการ

ล้างจะประกอบไปด้วยคราบของนํา้มันโซเดียมซัลเฟต(สารเคมีชนิดหนึง่ที ่ใช้ในกระบวนการ 

ล้างพลาสตกิ) ตลอดจนถึงสิ่งสกปรกตา่ง ๆ 

 ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบภายนอกท่ีจะเกิดขึน้จากการปล่อยนํา้เสียเหล่านี ้

ลงสู่แหล่งนํา้ของชุมชน ต้องมีกระบวนการเพื่อจํากัดของเสียเหล่านีก่้อน ซึง่ต้องมีการทดสอบนํา้ 

ในเบือ้งต้น และนําตัวอย่างนํา้ที่ผ่านการปรับค่า pH ทดสอบความเป็นกลางด้วยกระดาษลิสมัส  

ซึง่กระบวนการในระบบบําบดันํา้เสีย มีขัน้ตอนในการดําเนินการดงัภาพท่ี 3.7 
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กระบวนการบาํบัดนํา้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7  กระบวนการบําบดันํา้เสีย 

ท่ีมา : การคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ, สมไทย วงษ์เจริญ, พฤษภาคม 2544 

                  3.4 ปัญหาด้านภาพลกัษณ์ของชมุชน และการป้องกนั 

    จากที่กล่าวมาแล้วว่าการดําเนินงานธุรกิจขยะรีไซเคิลนัน้ จะเป็นส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหาของสิ่งแวดล้อมของประเทศ แตใ่นสายตาหรือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ท่ีมีตอ่ธุรกิจประเภทนี ้

เป็นในลักษณะทิศทางลบ เช่น สกปรก ส่งกลิ่นเหม็น ไม่เป็นที่น่ามองเวลาพบเห็น และปัญหาของ 

นํา้เสียแม้ว่าการดําเนินการทางธุรกิจของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลหลายแห่ง จะไม่ก่อมลภาวะเหล่านัน้ 

ก็ตาม แต่ยังคงเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่นึกถึงอยู่ ดังนัน้ การที่ศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลจะดําเนินการ 

ทางธุรกิจด้านนีไ้ม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนอย่างแท้จริง ต้องใส่ใจบทบาทของธุรกิจที่มีต่อชุมชน  

ซึง่จะชว่ยให้ธุรกิจท่ีดําเนินการอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของชมุชนได้อยา่งแท้จริง 

 ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลควรมีการให้ความรู้กบัประชาชน ถึงผลดีท่ีได้รับจากการรีไซเคิล

ขยะภายในชุมชน ซึง่ก่อให้เกิดรายได้จากการคดัแยกขยะ ประกอบกับให้ราคาที่เป็นธรรมต่อชุมชน 

ตลอดจนมีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ที่ทําให้ประชาชนทัว่ไปใส่ใจในการรีไซเคิลขยะ

มากย่ิงขึน้ด้วย ซึง่ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิควรสง่เสริมให้มีคือ 

นํ้าเสีย 

บ่อดกัไขมนั 

บ่อตกตะกอน 

บ่อกวนชา้ 

บ่อดีอากาศ 
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(1) โครงการผ้าป่ารีไซเคลิ 

(2) โครงการขยะแลกไข ่

(3) โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ 

(4) โครงการแยกกระดาษเพ่ือชีวิตป่ากบัตาวิเศษ 

(5) โครงการแยกกลอ่งยเูอสทีเพ่ือสิง่แวดล้อมกบัตาวิเศษ 

(6) โครงการแยกขวดทกุใบประหยดัพลงังานไทย 

(7) โครงการผลิตปุ๋ ยหมกัจากขยะอินทรีย์ 

(8) โครงการทําขาเทียมจากหว่งอลมูเินียมกระป๋อง 

ซึ่งโครงการที่กล่าวมาเป็นโครงการที่ทําให้เกิดส่วนร่วมของชุมชนและศนูย์รับซือ้ขยะ 

รีไซเคิลทําให้ชุมชนได้เห็นประโยชน์จากการรีไซเคิลขยะ อีกทัง้การที ่ศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทําให้ทศันคติท่ีมีตอ่ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลดีขึน้อีกด้วย และยงั

ชว่ยลดผลกระทบภายนอกท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิอีกทางหนึง่ 

 

กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ในการดําเนินงานศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ผู้ประกอบการต้องมีความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ซึง่ในการศกึษานีไ้ด้รวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นความรู้เบือ้งต้นให้กบัผู้ ท่ีสนใจจะประกอบ

กิจการศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิตอ่ไป 

กฎหมายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. พระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

    การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นสิ่งที่ผู้ ประกอบพาณิชยกิจต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ

ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 ซึง่ผู้ ประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ยื่นคําขอจดทะเบียนได้ที่ สํานกังาน ทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ส่วนในกรณีที่ผู้ประกอบการ

พาณิชยกิจที่มีสํานักงานตัง้อยู่ในต่างจังหวัด ยื่นคําขอจดทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หรือเมืองพทัยา 

   ซึง่ในการจัดตัง้ใหม่มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพาณิชย์ตัง้ใหม่และต่ออายุประจําปี  

50 บาท โดยผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่เร่ิมประกอบกิจการ โดยที่เมื่อได้
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จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้  

ณ สํานักงานในที ่เ ปิดเผยและเห็นได้ง่าย และจัดให้มีป้ายชื ่อที ่ใ ช้ในการประกอบกิจการไว้ 

หน้าสํานกังานแหง่ใหญ่และสํานกังานสาขา อา่นงา่ยและชดัเจน จะมีอกัษรตา่งประเทศในป้ายชื่อด้วย

ก็ได้ และจะต้องตรงกบัช่ือท่ีจดทะเบียนไว้ หากเป็นสํานกังานสาขาจะต้องมีคําวา่ “สาขา” ไว้ด้วย 

 

2. พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ.2535 

    เน่ืองจากในศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลมีเคร่ืองจักร อยู่หลายชนิดในการแปรรูปขยะรีไซเคิล  

ซึ่งเป็นผลให้ศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลต้องยื่นของจดทะเบียนประกอบกิจการโรงงาน โดยผู้ประกอบการ

ต้องศกึษาขัน้ตอนในการขอจดทะเบียน ตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

คือ กรมโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ผู้ ดําเนินการศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิต้องดําเนินการในการขอใบอนญุาต

ก่อนเปิดโรงงานสิบห้าวัน และใบอนุญาตมีอายุถึงวันสิน้ปีปฏิทินแห่งปีที่ห้านับแต่ปีที่เร่ิมประกอบ  

ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 30,000 บาท และใบอนุญาตฉบบัละ 

100,000 บาทตอ่ห้าปี 

   นอกจากนี ้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน ซึ ่งผู้ ที ่สนใจตัง้โรงงาน 

ต้องศึกษา ซึง่ประกอบไปด้วย กฎกระทรวงฉบับต่าง ๆ ซึง่จะกล่าวถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์

เก่ียวกบัท่ีตัง้โรงงาน สภาพแวดล้อม ลกัษณะอาคารและภายในโรงงาน และลกัษณะประเภทหรือชนิด

ของเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิง่ที่นํามาใช้ในโรงงาน คนงานประจําโรงงาน ข้อกําหนดวิธีการ

ควบคมุการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในการ

ประกอบกิจการโรงงาน 

3. พระราชบัญญัตคิวบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 

 เน่ืองจากศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลอยู่ภายใต้การควบคมุตามพระราชบญัญัติควบคมุการขาย

ทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 ซึง่ผู้ ประกอบการต้องศึกษาถึงข้อกําหนดต่าง ๆ ภายใต้

พระราชบญัญตัดิงักลา่ว ซึง่ในการศกึษานีส้รุปสาระสําคญัของพระราชบญัญตัไิว้ดงันี ้

 “ของเก่า” หมายความว่า ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายโดยประการอื่น 

อย่างทรัพย์ท่ีใช้แล้ว ทัง้นีร้วมถึงของโบราณด้วย ซี่งการซือ้ขายขยะรีไซเคิลของศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ก็หมายรวมถึงของเก่าเชน่กนั 
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 ผู้ประกอบการศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลต้องย่ืนคําร้องขอใบอนญุาตประกอบอาชีพค้าของเก่า

ได้ก่อนสิน้สุด 31 ธันวาคม ของทุกปี ก่อนเร่ิมกิจการ และผู้ ที่ประกอบการศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

อยู่แล้วนัน้ จะต้องขอต่อใบอนญุาตฯ ก่อนจะสิน้อายใุนวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี ซึ่งหากพ้นกําหนด

ดังกล่าวแล้ว จะมีความผิดฐานทําการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอาย ุ

ตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดงันัน้ ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนญุาตได้ ณ ศนูย์บริการ

ประชาชน กรมการปกครอง วงัไชยา (นางเลิง้) ถนนวงัไชยา (นางเลิง้) ถนนนครสวรรค์ สี่แยกมหานาค 

เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศพัท์ 02-356-9593 และ 02-356-9576 และถ้าต่างจังหวดัสามารถ 

ย่ืนคําร้องได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอทกุแหง่ โดยมีคา่ใช้จา่ยในการขอใบอนญุาตฉบบัละ 5,000 บาท 

 ในพระราชบัญญัติควบคุมขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าได้กําหนดให้ ผู้ ประกอบการ 

ต้องแสดงนามของตน และคําวา่ ผู้ ค้าของเก่าไว้ ณ ท่ีทําการค้าของตน พร้อมทัง้ใบอนญุาตในท่ีอนัเห็น

ได้ชดัแจ้ง และต้องมีสมดุบญัชีสําหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสําคญัทัง้ปวงแห่งการค้าลงไว้

ทุกรายการ สมุดบญัชีตามที่กล่าวมานีต้้องทําตามแบบและนํามาให้เจ้าพนักงานผู้ ออกใบอนุญาต 

ลงนาม และประทับตราก่อนทุกเล่ม ซึง่เป็นข้อปฏิบัติที ่สําคัญของการดําเนินกิจการค้าของเก่า 

ตามพระราชบญัญตันีิ ้

4. ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 12 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

   ในการประกอบธุรกิจซือ้-ขายรีไซเคิลของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล ปัญหาที่ต้องพบเจอ 

อีกประการคือ ปัญหาการรับซือ้ของโจร ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีความรู้ในข้อกฎหมายอาญาลกัษณะ 

12 ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ โดยกฎหมายนีจ้ะทําให้ทราบว่าทรัพย์ชนิดใดได้บ้างที่มีลกัษณะของการ

ได้มาที ่ผิดกฎหมาย ดังนัน้ในการศึกษานีไ้ด้เสนอวิธีการป้องกันที ่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางคดี 

กบัผู้ประกอบการศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ย่ืนคําขอใบอนญุาตค้าของเก่าตามประเภทของกิจการและตอ่ใบอนญุาตทกุปี 

(2) แต่งตัง้ผู้ จัดการเป็นตัวแทนประจําร้าน ซึง่เมื่อเกิดปัญหาทางคดีความกิจการ

สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และผู้ จดัการร้านสามารถต่อสู้คดีทางกฎหมายโดยมีเจ้าของกิจการ 

ให้การชว่ยเหลือได้ 

(3) ตดิตัง้ป้ายให้มองเห็นได้ชดัวา่ ไมรั่บซือ้ของผิดกฎหมาย 
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(4) รับซือ้สินค้าในเวลาทําการ และรับซือ้ในที่เปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจนหรือมีการ

ตดิตัง้กล้องวงจรปิดในสถานท่ีรับซือ้ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานเม่ือเกิดปัญหาทางการดําเนินคดี 

(5) ไม่รับซือ้ของเก่าที่เห็นว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ที่นํามาขายโดยไม่แจ้ง

ประวัติและการได้มา ซึง่ถ้ามีข้อสงสัยว่าเจ้าของที่นําขยะรีไซเคิลมาขาย อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย 

ให้สอบถามท่ีมาและถ่ายสําเนาบตัรประชาชนของผู้ นํามาขาย เพ่ือป้องกนัการดําเนินคดีรับซือ้ของโจร 

(6) กรณีที่ถกูเจ้าหน้าท่ีตํารวจจบัหรือกล่าวหา ไม่ว่าจะมีของกลางอยู่ในร้านหรือไม ่

ให้ผู้ ดําเนินกิจการให้การปฏิเสธโดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียด จนกว่าจะได้ปรึกษาทนายความ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 ซึง่ปัญหารับซือ้ของโจรเป็นปัญหาสําคญัของผู้ประกอบการศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ดงันัน้ ต้องมีการใหความรู้ควบคมุดแูลพนกังานภายในศนูย์รับซือ้ขยะรีไซเคลิว่า สินค้าชนิดใดสามารถ

รับซือ้ หรือไม่ควรรับซือ้ ซึง่อาจมีความเสี่ยงว่าการได้มาอาจไม่ถูกกฎหมายก็ได้ และควรติดต่อ

เจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อพบข้อสงสัยของสินค้า และถ่ายสําเนาบัตรประชาชนของผู้ ขายขยะรีไซเคิล  

เพ่ือตดิตามหรือใช้เป็นหลกัฐานป้องกนัปัญหารับซือ้ของโจรได้ 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  ปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย จากการแจก

แบบสอบถามให้กบัผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

1.  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

2.  ผลการดําเนินงานของกิจการ 

3. ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ       

4.  ผลประกอบการของกิจการ        

 5. ปัญหาและอปุสรรคของกิจการ       

 6.  แผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต       

 7.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางพฒันาและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคลิ 

 

วิเคราะห์ทางด้านแผนการดาํเนินธุรกจิ 

 โดยการวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค ของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือขา่ยผู้ประกอบการและภาครัฐ สามารถสรุปผลวิจยั ได้ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

1.1 รูปแบบธุรกิจจาํแนกตามภูมิภาค 

จากผู้ ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนทัง้หมด

จํานวน 1,079 ราย แยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพ ร้อยละ 23.4  

รองลงไปได้แก่ปทมุธานี สมทุรปราการ พระนครศรีอยธุยา สพุรรณบรีุ นนทบรีุ นครปฐม นครสรรค์ และ 

พษิณโุลก คดิเป็นร้อยละ 15.7    15.1    12.5    12.2    9.5    4.2    3.9    และ 3.5 ตามลําดบั 

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพ จํานวน 253 ราย 

แยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว 102 ราย 

บริษัท 87 ราย และห้างหุ้นส่วน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5    8.1    และ 5.9 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และสถานประกอบการทัง้หมด 

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในเขตภาคกลาง แยกเป็นธุรกิจ

แบบกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 
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ส่วนธุรกิจแบบบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.2 สําหรับธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.6 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด  

 

ตารางท่ี 4-1 รูปแบบธุรกิจรีไซเคิลจาํแนกตามจังหวัด 

 

รูปแบบธุรกิจ กรุงเทพ นนทบุรี 
ปทุม 

ธานี 

พระนค

รศรีอยุ

ธยา 

นคร

สรรค์ 

นครปฐ

ม 

สมุทรป

ราการ 

สุพรรณ

บุรี 

พษิณุ

โลก 

รวมทัง้สิน้ 

จาํนว

น

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

กิจการเจ้าของ

คนเดียว 
102 67 130 75 19 17 78 34 30 552 51.2 

ห้างหุ้นสว่น 64 20 3 47 13 21 21 - - 189 17.5 

บริษัท 87 15 36 13 10 7 64 98 8 338 31.3 

รวม 253 102 169 135 42 45 163 132 38 1079 100.0 

สัดส่วน (%) 23.4 9.5 15.7 12.5 3.9 4.2 15.1 12.2 3.5 100.0  

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

                      1.2 รูปแบบการดาํเนินธุรกจิ 

ผู้ตอบแบบสอบถามดําเนินธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

51.2   ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-2 รูปแบบการดาํเนินธุรกจิ 

 

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ 
จํานวน 

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

 กิจการเจ้าของคนเดียว 552 51.2 

  ห้างหุ้นสว่น 189 17.5 

  บริษัท 338 31.3 

  Total 1079 100.0 

    

   ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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  1.3 ขนาดการลงทุน จาํนวนสนิทรัพย์รวม 

                ผู้ตอบแบบสอบถามดําเนินกิจการโดยมีขนาดเล็ก (ตัง้แต ่5 แสนบาทแตไ่ม่เกิน 3 ล้าน

บาท) มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 47   ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-3 ขนาดการลงทุน จาํนวนสนิทรัพย์รวม 

                                                                                  

ขนาดการลงทนุ จํานวนสนิทรัพย์รวม 

 

จํานวน 

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

 ขนาดเลก็ (ตัง้แต ่5 แสนบาทแตไ่มเ่กิน 3 ล้านบาท) 
507 47.0 

  ขนาดกลาง (ตัง้แต ่3 - 10 ล้านบาท) 456 42.3 

  ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 10 ล้านบาท) 116 10.8 

  Total 1079 100.0 

 ท่ีมา : จากแบบสอบถาม                                                       

                         

                 1.4 จาํนวนพนักงานรวม 

                            ผู้ตอบแบบสอบถามมีจาํนวนพนักงานรวม 11-50 คนมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 43.5 

ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-4 จาํนวนพนักงานรวม 

 

จํานวนพนกังานรวม 

 

จํานวน 

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

 ไมเ่กิน 10 คน 415 38.5 

  11-50 คน 469 43.5 

  1-100 คน 102 9.5 

  101 - 200 คน 81 7.5 

  มากกวา่ 200 คน 12 1.1 

  Total 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม                        
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 1.5 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ 

              ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการค้า

ของเก่า  มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-5 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ 

                             

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรตา่งๆ 
จํานวน 

(รวม) 

สดัสว่น 

(%) 

 สถาบนัพฒันา SMEs 175 16.2 

  กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 70 6.5 

  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 47 4.4 

  สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 14 1.3 

  สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการค้าของเกา่ 
418 38.7 

  อ่ืนๆ 355 32.9 

  Total 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม                        

 

ส่วนท่ี 2.  ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

               ผู้ ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่ากิจการมีผลการดําเนินงาน

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจการมีอตัรากําไรสทุธิ

สงูขึน้มากกวา่ปีท่ีผา่นมา อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 67.7 มีปริมาณยอดรับซือ้สินค้ามากขึน้กว่า

ปีท่ีผ่านมาในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 52.1   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง  อยู่ใน

ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  64.8    ลูกค้าคดัแยกประเภทสินค้ารีไซเคิลมาแล้วอย่างถูกต้อง  อยูใ่น

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  48.3 กิจการให้ราคาสินค้าท่ีรับซือ้สงูกว่าท่ีอ่ืน อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ  45.1 มีการแจกของสมนาคณุให้ลกูค้า อยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ  45.6  กิจการมีความ

เท่ียงตรงในการตรวจรับซือ้สินค้า อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  62.7  กิจการมีความสะดวกในเร่ือง

อาคาร สถานท่ี  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  48.7  กําหนดระยะเวลาการเปิดให้บริการมีความสะดวก 

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  45.7   กิจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คิดเป็นร้อยละ  32.7  กิจการมีการวางแผนและจดัทําแผนธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  46.9 

กิจการมีการเก็บรวบรวมรายช่ือลกูค้าอยา่งเป็นระบบ  อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ  35.9  ตามลําดบั 
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ตารางท่ี  4-6 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

                                                                                 หนว่ย : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

ระดับความคดิเห็น (%) 

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

กิจการมีอตัรากําไรสทุธิสงูขึน้มากกวา่ปีท่ี

ผา่นมา 

2.8 14.4 67.7 13.5 1.7 100.0 

กิจการมีปริมาณยอดรับซือ้สนิค้ามากขึน้

กวา่ปีท่ีผา่นมา 

7.8 52.1 29.9 9.5 0.7 100.0 

กิจการตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ได้ดกีวา่คูแ่ขง่ 

8.1 22.8 64.8 3.6 0.7 100.0 

ลกูค้าคดัแยกประเภทสนิค้ารีไซเคิลมาแล้ว

อยา่งถกูต้อง 

4.5 48.3 25.5 18.4 3.3 100.0 

กิจการให้ราคาสนิค้าท่ีรับซือ้สงูกวา่ท่ีอืน่ 3.0 37.6 45.1 9.9 4.4 100.0 

กิจการมกีารแจกของสมนาคณุให้ลกูค้า 0.2 25.4 15.4 45.6 13.4 100.0 

กิจการมีความเที่ยงตรงในการตรวจรับซือ้

สนิค้า 

62.7 30.9 5.6 0.9 0.0 100.0 

กิจการมีความสะดวกในเร่ืองอาคาร 

สถานท่ี 

22.5 48.7 27.3 1.5 0.0 100.0 

กิจการกําหนดระยะเวลาการเปิดให้บริการ

มีความสะดวก 

45.7 37.3 17.0 0.0 0.0 100.0 

กิจการมสีว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 32.7 32.3 19.6 10.4 5.0 100.0 

กิจการมีการวางแผนและจดัทําแผนธุรกิจ 6.1 46.9 34.8 11.4 0.7 100.0 

กิจการมีการเก็บรวบรวมรายช่ือลกูค้าอยา่ง

เป็นระบบ 

10.8 41.3 35.9 6.7 5.3 100.0 

โดยรวม 4.3 53.3 41.7 0.7 - 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4-7    สรุปความคิดเหน็ส่วนท่ี 2 เร่ืองผลการดาํเนินงานของกจิการ 

 
ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบธรุกิจ

ท่ีกรุงเทพมหานคร 

มีผลการดําเนินงานของกิจการ

โดยรวม 

กิจการมีอตัรากําไรสทุธิ

สงูขึน้มากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

เป็นธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคน

เดียว 

มีปริมาณยอดรับซือ้สนิค้ามาก

ขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้ดีกวา่

คูแ่ขง่ 

มีขนาดการลงทนุ จํานวนสินทรัพย์

รวม ขนาดเล็ก (ตัง้แต ่5 แสนบาท

แตไ่มเ่กิน 3 ล้านบาท) 

ลกูค้าคดัแยกประเภทสินค้ารี

ไซเคลิมาแล้วก่อนมาขายได้

อยา่งถกูต้อง 

กิจการให้ราคาสนิค้าท่ีรับ

ซือ้สงูกวา่ท่ีอ่ืน 

มีจํานวนพนกังานรวม 11-50 คน มีความสะดวกในเร่ืองอาคาร 

สถานท่ี 

กิจการมีการเก็บรวบรวม

รายช่ือลกูค้าอยา่งเป็น

ระบบ   

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กร 

สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการ

ค้าของเก่า 

มีการกําหนดระยะเวลาการ

เปิดให้บริการมีความสะดวก

กบัลกูค้า 

 

กิจการมีความเท่ียงตรงในการตรวจ

รับซือ้สนิ ค้า 

มีการวางแผนและจดัทําแผน

ธุรกิจ 

 

กิจการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทาง

สงัคม 

  

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 3. ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

   ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ทรัพยากรและความสามารถ 

ของกิจการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 43.7 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความรู้

และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีผู้ตอบสูงสุดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.7 กิจการมี

เทคโนโลยีในการจัดการสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.5 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดําเนินงาน อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.5 กิจการของมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ของลูกค้า อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 

คงคลงัได้ อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 40.0 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 4-8 ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

                                                                                   หนว่ย : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทรัพยากรและความสามารถของกจิการ 

ระดับความคดิเห็น (%) 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

มคีวามรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกิจ 8.4 53.7 34.6 3.3 - 100.0 

กิจการของมเีทคโนโลยใีนการจดัการสนิค้า 3.5 10.8 53.5 24.5 7.7 100.0 

กิจการมเีงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอในการ

ดําเนินงาน 

0.6 23.1 40.5 33.5 2.3 100.0 

กิจการของมช่ืีอเสยีงเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 0.7 2.1 54.8 40.0 2.3 100.0 

สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาสนิค้าคง

คลงัได้ 

27.2 40.0 20.0 10.4 2.4 100.0 

โดยรวม 2.3 29.7 43.7 22.4 1.9 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4-9 สรุปความคิดเหน็ส่วนท่ี 3 เร่ืองทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มาก ปานกลาง 

มคีวามรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกิจ  

 กิจการของมเีทคโนโลยใีนการจดัการสนิค้า 

 กิจการมเีงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอในการดาํเนินงาน 

 กิจการของมช่ืีอเสยีงเป็นทีย่อมรับของลกูค้า 

สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาสนิค้าคงคลงัได้  

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 4 ผลประกอบการของกิจการ 

  เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 90.0 มีแหล่งที่มาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการ 

มาจากลกูค้ารายยอ่ยทัง้หมด และอีกร้อยละ 10.0 มีแหล่งที่มาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการ

มาจากลกูค้าบริษัท ราชการ องค์กรธุรกิจทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-10 แหล่งท่ีมาของยอดรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิลของกิจการ 

 

แหล่งที่มาของยอดรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิลของกจิการ จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ลกูค้ารายยอ่ยทัง้หมด 971 90.0 

ลกูค้าบริษัท ราชการ องค์กรธรุกิจทัง้หมด 108 10.0 

รวม 1079 100.0 

 ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

เม่ือพิจารณาสถานที่ขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลที่รับซือ้เข้ามาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 37.9 มีสถานที่ขายตอ่ของสินค้าวสัดรีุไซเคิลที่รับซือ้เข้ามา คือ  

ทัง้ขายตรงและขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) รองลงมาคือ ขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) คิดเป็นร้อยละ 30.5 

ขายตรงสูผู่้ผลิต/โรงงาน คดิเป็นร้อยละ 24.8 และอ่ืน ๆ คดิเป็นร้อยละ 6.8 ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 4-11 สถานท่ีขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลท่ีรับซือ้เข้ามา 

 

สถานที่ขายต่อของสินค้าวสัดุรีไซเคิลที่ รับซือ้เข้ามา จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ขายตรงสูผู่้ผลติ/โรงงาน 268 24.8 

ขายผา่นตวัแทน (คนกลาง) 329 30.5 

ทัง้ขายตรงและขายผา่นตวัแทน (คนกลาง) 409 37.9 

อ่ืน ๆ 73 6.8 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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เม่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อยอดรับซือ้สินค้าลดลงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 63.8 มีแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อยอดรับซือ้สินค้าลดลง คือ หากลุ่ม

ลูกค้าใหม่เพิ ่มขึน้ รองลงมาคือ ใช้การส่งเสริมการขาย คิดเป็นร้อยละ 22.5 เพิ่มชนิดสินค้าให้มากขึน้  

คิดเป็นร้อยละ 8.5 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.4 และเลิกกิจการ/หนัไปทําธุรกิจอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 4-12 แนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือยอดรับซือ้สินค้าลดลง 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือยอดรับซือ้สินค้าลดลง จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

หากลุม่ลกูค้าใหมเ่พ่ิมขึน้ 688 63.8 

เพิ่มชนิดสนิค้าให้มากขึน้ 92 8.5 

ใช้การสง่เสริมการขาย 243 22.5 

เลกิกิจการ/หนัไปทําธุรกิจอ่ืน 8 0.7 

อ่ืน ๆ 48 4.4 

รวม 1079 100.0 

 ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

เม่ือพิจารณาปัจจัยที่พิจารณามากที่สุดในการวางแผนการตลาดพบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 51.1 มีปัจจยัที่พิจารณามากที่สุดในการวางแผน

การตลาด คือ ยอดรับซือ้สินค้าเข้าในปีท่ีผ่านมา รองลงมาคือ ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงิน 

คดิเป็นร้อยละ 34.2 และความต้องการของผู้ รับซือ้ปลายทาง คดิเป็นร้อยละ 14.7 ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 4-13 ปัจจัยท่ีพจิารณามากท่ีสุดในการวางแผนการตลาด 

 

ปัจจัยที่พิจารณามากที่สุดในการวางแผนการตลาด จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ยอดรับซือ้สนิค้าเข้าในปีท่ีผา่นมา 551 51.1 

ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคลอ่งทางการเงิน 369 34.2 

ความต้องการของผู้ รับซือ้ปลายทาง 159 14.7 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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เม่ือพิจารณาว่า มีปัญหาด้านต้นทนุการบริหารสงูขึน้ในช่วง 2-3 ปีหรือไม ่พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 78.8 มีปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง  

2-3 ปี และร้อยละ 21.2 ไมมี่ปัญหาด้านต้นทนุการบริหารสงูขึน้ในชว่ง 2-3 ปี 

 

ตารางท่ี 4-14 ปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง 2-3 ปี 

 

ปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง 2-3 ปี จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

มี 850 78.8 

ไมม่ี 229 21.2 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

เม่ือพิจารณาสาเหตุที่ต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงขึน้พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม 

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 66.4 มีสาเหตท่ีุต้นทนุการบริหารจดัการท่ีสงูขึน้ คือ ต้นทนุคา่ขนส่ง

สงู ขึน้ รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแรงงานสูงขึน้ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ต้นทุนการจัดหาสินค้ารีไซเคิล คิดเป็น 

ร้อยละ 3.7 และภาระดอกเบีย้ คดิเป็นร้อยละ 0.4 ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 4-15 สาเหตทุี่ต้นทุนการบริหารจัดการท่ีสูงขึน้ 

 

สาเหตุที่ต้นทุนการบริหารจดัการที่สูงขึน้ จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ต้นทนุคา่ขนสง่สงูขึน้ 716 66.4 

ต้นทนุคา่แรงงานสงูขึน้ 319 29.6 

ต้นทนุการจดัหาสนิค้ารีไซเคลิ 40 3.7 

ภาระดอกเบีย้ 4 0.4 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอุปสรรคของกิจการ 

  ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในงานวิจัยครัง้นี ้ 

ได้แบง่หมวดหมูข่องปัญหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินกิจการ 

2. ปัญหาด้านการเงิน/การบญัชี 

3. ปัญหาด้านการบริหาร/การจดัการ 

4. ปัญหาการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคของกิจการ

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 67.5 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของปัญหาพบว่า ปัจจยัท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การดําเนินกิจการ โดยมีผู้ตอบสงูสุดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 61.6 ปัญหาด้านการเงิน/

การบญัชี อยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9 ปัญหาด้านการบริหาร/การจดัการ อยู่ในระดบัมาก  

คิดเป็นร้อยละ 74.0 และปัญหาการรวมตวักันของผู้ประกอบการธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

34.8  

เม่ือพิจารณาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการเป็นรายข้อพบว่า ด้านบุคลากร/แรงงาน  

มีผู้ ตอบสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ 67.4 ด้านการตลาด/การแข่งขัน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 ด้านกฎระเบียบ/

นโยบายของรัฐบาล อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 และด้านสถานที่ อยู่ในระดบัปานกลาง  

คดิเป็นร้อยละ 53.8 

เม่ือพิจารณาปัญหาด้านการเงิน/การบัญชีเป็นรายข้อพบว่า ธนาคารไม่ปล่อยกู้ เนื ่องจาก 

ขาดหลักทรัพย์คํา้ประกัน มีผู้ ตอบสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 67.7 การทําบญัชีไม่เป็นระบบ  

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 68.9 เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

63.3 และสภาพคล่องทางการเงิน/การถือครองเงินสดเพื่อใช้ซือ้สินค้าเข้า อยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 37.6 

เม่ือพิจารณาปัญหาด้านการบริหาร/การจัดการเป็นรายข้อพบว่า เคร่ืองจักร อุปกรณ์เก่าไม่มี

ประสิทธิภาพ มีผู้ตอบสงูสดุอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 71.5 และไม่มีการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้

ในระบบการทํางาน อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 44.6 

และเม่ือพิจารณาปัญหาการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นรายข้อพบว่า เมื่อรวมกลุ่มกัน

แล้วไม่สามารถควบคุมการเปิดเผยข้อมูลได้ มีผู้ ตอบสูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.9  

ไม่ต้องการรวมตวัเพราะขาดแรงจูงใจที่จะสร้างผลประโยชน์ อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.1 

และไมต้่องการรวมตวัเพราะ ไมเ่ช่ือใจกนั / ไมไ่ว้วางใจกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 60.7 
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ตารางท่ี 4-16 ปัญหาและอุปสรรคของกจิการ 

หนว่ย : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัญหาและอุปสรรคของกจิการ ระดบัความคดิเห็น (%) 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

รวม 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินกิจการ 3.2 61.6 29.2 5.9 - 100.0 

ด้านบคุลากร/แรงงาน 45.4 42.6 6.2 5.2 0.6 100.0 

ด้านเทคโนโลยี 7.4 16.5 67.4 2.2 6.5 100.0 

ด้านการตลาด/การแขง่ขนั 46.1 39.3 12.7 1.9 - 100.0 

ด้านกฎระเบียบ/นโยบายของรัฐบาล 4.4 38.0 54.8 0.6 2.3 100.0 

ด้านสถานท่ี (ตามเกณฑ์มาตรฐานสิง่แวดล้อม / 

ชมุชน) 

1.2 6.7 53.8 32.4 5.9 100.0 

ปัญหาด้านการเงนิ/การบัญช ี 35.9 35.2 7.3 13.5 8.1 100.0 

ธนาคารไมป่ลอ่ยกู้ เน่ืองจากขาดหลกัทรัพย์คํา้

ประกนั 

7.4 67.7 9.2 6.1 9.6 100.0 

การทําบญัชีไมเ่ป็นระบบ 68.9 13.8 11.1 6.2 - 100.0 

เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู 2.5 63.3 9.6 12.8 11.8 100.0 

สภาพคลอ่งทางการเงิน/การถือครองเงินสดเพ่ือใช้

ซือ้สนิค้าเข้า 

37.6 37.3 11.7 6.5 7.0 100.0 

ปัญหาด้านการบริหาร/การจัดการ 1.2 74.0 11.8 10.4 2.7 100.0 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เกา่ไมม่ปีระสทิธิภาพ 0.7 71.5 16.5 4.2 7.0 100.0 

ไมม่กีารนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช้ในระบบการ

ทํางาน 

3.9 44.6 42.4 5.7 3.4 100.0 

ปัญหาการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกจิ 33.2 34.8 17.5 7.6 6.9 100.0 

เมื่อรวมกลุม่กนัแล้วไมส่ามารถควบคมุการเปิดเผย

ข้อมลูได้ 

8.3 34.5 47.9 4.8 4.4 100.0 

ไมต้่องการรวมตวัเพราะขาดแรงจงูใจท่ีจะสร้าง

ผลประโยชน์ 

4.1 34.8 45.1 6.2 9.7 100.0 

ไมต้่องการรวมตวัเพราะ ไมเ่ช่ือใจกนั / ไมไ่ว้วางใจ

กนั 

60.7 5.4 17.2 7.3 9.4 100.0 

โดยรวม 2.1 67.5 20.9 9.5 - 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4-17 สรุปความคิดเหน็ส่วนท่ี 5 เร่ืองปัญหาและอุปสรรคของกจิการ 

 
ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ด้านบคุลากร/แรงงาน ธนาคารไมป่ลอ่ยกู้ เน่ืองจากขาด

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

ด้านเทคโนโลยี 

ด้านการตลาด/การแขง่ขนั เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู ด้านกฎระเบียบ/นโยบายของ

รัฐบาล 

การทําบญัชีไมเ่ป็นระบบ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เก่าไมม่ี

ประสทิธิภาพ 

ด้านสถานท่ี (ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สิง่แวดล้อม / ชมุชน) 

สภาพคลอ่งทางการเงิน/การถือ

ครองเงินสดเพื่อใช้ซือ้สนิค้าเข้า 

ไมม่ีการนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่า

ใช้ในระบบการทํางาน 

เมื่อรวมกลุม่กนัแล้วไมส่ามารถ

ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูได้ 

ไมต้่องการรวมตวัเพราะ ไมเ่ช่ือใจ

กนั / ไมไ่ว้วางใจกนั 

 ไมต้่องการรวมตวัเพราะขาด

แรงจงูใจทีจ่ะสร้างผลประโยชน์ 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

ส่วนท่ี 6  แผนพัฒนาการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

    ในด้านแผนพฒันาการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 

ในระยะสัน้ (1 ปี)  มีแผนพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรและพนกังาน พฒันาระบบ

คณุภาพขององค์กร/กิจการ ลดภาระหนีข้องกิจการ จดัระบบการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 

จดัหาแหล่งเงินทนุท่ีมีดอกเบีย้ต่ํา การให้บริการแลกเปลี่ยนด้านข้อมลูข่าวสาร และจดัหาแหล่งของสินค้า

วัสดุรีไซเคิล ในระยะสัน้ (1 ปี) คิดเป็นร้อยละ 77.2    38.5    74.1    70.6    44.1    75.1   และ 74.5 

ตามลําดบั 

 

ในระยะปานกลาง (2-3 ปี) มีแผนพฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ การบริหาร  

จัดการวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ รีไซเคิล เช่นศูนย์อบรม

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ศนูย์กลาง ข้อมลูข่าวสาร ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคิลเพื่อช่วยเหลือกนัในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ ประกอบการ/ศุนย์กระจาย 

สินค้าวสัดรีุไซเคลิ คดิเป็นร้อยละ     85.4    78.1    50.6    และ 62.0 ตามลําดบั 

ในระยะยาว (5 ปี) มีแผนหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ ่มขึน้ทัง้ใน  

และต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวัสดุรีไซเคิล  
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และขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 

47.3     67.4    และ 63.9 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 4-18 แผนการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

                                                                                                        หนว่ย : ร้อยละ 

กลยุทธ์ ระยะสัน้ 

(1ปี) 

ระยะปาน

กลาง 

(2-3ปี) 

ระยะ

ยาว 

(5ปี) 

พฒันาเทคโนโลยี, เคร่ืองจกัร, อปุกรณ์ การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ 5.4 85.4 9.3 

พฒันาประสทิธิภาพบคุลากรและพนกังาน 77.2 19.6 3.2 

สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธรุกิจ รีไซเคลิ เชน่ศนูย์อบรม

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ศนูย์กลาง ข้อมลูขา่วสาร 

16.5 78.1 5.4 

พฒันาระบบคณุภาพขององค์กร/กิจการ 38.5 28.0 33.5 

ลดภาระหนีข้องกิจการ 74.1 11.3 14.6 

หาตลาดสง่ขายสนิค้าหรือขยายตลาดเพ่ิมขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ 42.8 9.9 47.3 

จดัระบบการบริหารสนิค้าคงคลงัอยา่งมปีระสทิธิภาพ 70.6 17.3 12.0 

จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีมดีอกเบีย้ตํา่ 44.1 42.7 13.2 

ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคลิเพ่ือช่วยเหลอืกนัในกลุม่ ผู้ประกอบการใน

ธรุกิจประเภทเดยีวกนั 

11.3 50.6 38.1 

การให้บริการแลกเปลีย่นด้านข้อมลูขา่วสาร 75.1 12.0 13.0 

จดัหาแหลง่ของสนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 74.5 18.9 6.6 

สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคิล 22.8 62.0 15.2 

ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการสง่ออก สนิค้าวสัดรีุ

ไซเคิล 

12.6 20.0 67.4 

ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ 

11.7 24.4 63.9 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4-19 สรุปความคิดเหน็แผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 
กลยุทธ์ระยะสัน้ (1ปี) 

1. พฒันาประสทิธิภาพบคุลากรและพนกังาน 

2. พฒันาระบบคณุภาพขององค์กร/กิจการ 

3. ลดภาระหนีข้องกิจการ 

4. จดัระบบการบริหารสนิค้าคงคลงัอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

5. จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีมดีอกเบีย้ตํา่ 

6. การให้บริการแลกเปลีย่นด้านข้อมลูขา่วสาร 

7. จดัหาแหลง่ของสนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะปานกลาง   (2-3ปี) 

1. พฒันาเทคโนโลยี, เคร่ืองจกัร, อปุกรณ์ การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ 

2. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธรุกิจ รีไซเคลิ เชน่ศนูย์อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ศนูย์กลาง 

ข้อมลูขา่วสาร 

3. ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคิลเพ่ือช่วยเหลอืกนัในกลุม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภท   

    เดียวกนั 

4. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

5. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะยาว  (5ปี) 

1. หาตลาดสง่ขายสนิค้าหรือขยายตลาดเพ่ิมขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ 

2. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการสง่ออก สนิค้าวสัดรีุไซเคิล 

3. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิรีไซเคลิ 

     ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล จากจํานวน 8 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้ให้ความคิดเห็น 

ในสว่นท้ายของแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นภาพรวมได้วา่  ธุรกิจรับซือ้ของเก่า หรือวสัดรีุไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีมี

การแข่งขันกันสูงมาก การดําเนินธุรกิจตัง้อยู่บนความเสี่ยงและความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองของ

ราคาท่ีรับซือ้สินค้าเข้ามา เพื ่อเก็งกําไรแล้วรอขาย อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้ มค่ากับการลงทุน 

ในบางช่วงเวลาที่สินค้ามีราคาตกตํ่าลง ผู้ ประกอบการจึงมีความจําเป็นต้องเร่งระบายสินค้าให้ได้ 

หลายรอบหากมีสภาพคล่องทางการเงินน้อย แต่หากมีสภาพคล่องทางการเงินมาก หรือมีเงินเก็บรอซือ้

สินค้าได้มากก็จะเป็นข้อได้เปรียบ  เร่ืองที่สําคัญคือปัญหาด้านแรงงานที่เกิดจากค่าจ้างแรงงานสูง   

มีปัญหาภาระดอกเบีย้  ส่วนเร่ืองการขอรับการสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเลือจากหน่วยงานภาครัฐบาล  

ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการจดัเก็บภาษี และมีข้อสงัเกตที่เป็นประเด็นสําคญัว่า ส่วนใหญ่มีความหวงัแต่ไม่

เคยคาดหวงัการชว่ยเหลือจากรัฐบาล 

 

ผลการวิจัยที่รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  ปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย ท่ีได้จากการสมัภาษณ์

ภาคสนามเพ่ือให้ได้ความคดิเห็นจากผู้ รู้ซึง่เป็นประธานโรงงานคดัแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ดร.สมไทย 

วงษ์เจริญ และผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจํานวน 8 จงัหวดัๆละ 3 คน รวมทัง้ข้อมูลความคิดเห็นจาก

ตวัแทนจากกรมการปกครอง, กรมควบคมุมลพิษ และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 5 คน รวมเป็น 

30 คน มีข้อมลูท่ีนา่สนใจดงันี ้

 

สรุปผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจาํนวน 8 จังหวัด 

ระยะเวลา :   ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552  

จาํนวนผู้ตอบ : 50 คน  

ผู้ท่ีสัมภาษณ์ : นางสาวญาณญัฎา ศริภทัร์ธาดาและคณะผู้ชว่ยนกัวิจยัจํานวน 20 คน 

สถานท่ีสัมภาษณ์ : กลุม่จงัหวดัเป้าหมายในเขตภาคกลาง 8 จงัหวดัและ จ.พิษณโุลก (นําร่อง) 
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ตารางท่ี 4-20 สรุปผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการจาํนวน 8 จังหวัด 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

1.สถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคลิมี
ผลกระทบจากความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจ, สภาพคลอ่งทางการเงิน, 
การแขง่ขนัสงูมาก ทา่นมีความคดิ
เห็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

1.ธุรกิจรีไซเคลิได้ถกูจดัให้ เป็น 1 ใน 5 ของธุรกิจท่ีมีอนาคต

และยงัคงเตบิโตไปได้อีกทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้าด้วย(ท่ีมา : 

ศนูย์วิจยักสกิรไทย, ปี 2553)  

2.ธุรกิจนีต้้องซือ้และขายเป็นเงินสด 

3.หาตลาดผู้มาขายสนิค้าวสัดรีุไซเคลิได้ไมย่ากเหมือน

อตุสาหกรรมอ่ืน เน่ืองจากมีผู้มาขายสินค้าอยูท่ัว่ไป 

4.เร่ืองราคาสินค้ามีความผนัผวนอย่างรุนแรงในชว่ง 2 ปีที

ผา่นมา ราคามกัขึน้อยูก่บัความต้องการของตลาดทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ 

5.ธุรกิจรีไซเคลิเป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง ปลา

ใหญ่กินปลาเล็ก มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจรี

ไซเคลิท่ีมีเงินทนุมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ ผู้ ค้าท่ีมี

เงินทนุน้อยก็จะมีอํานาจตอ่รองน้อย และต้องพบกบัสภาพ

กดดนัจากราคาท่ีผนัผวนอยา่งหนกัจนไมส่ามารถแบก

รับภาระคา่ใช้จา่ย, ดอกเบีย้ ได้ในภาวะท่ีราคาสนิค้าท่ีเก็บ

กกัตนุไว้รอเก็งกําไรขาย อยูใ่นชว่งราคาตกต้องแบกรับถือตอ่

รอราคาดีจงึจะนําออกสง่ขายได้ จงึต้องจบักระแสธุรกิจให้ดี 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

2.ความแตกตา่งกนัของทําเล, ภาค, 

พืน้ท่ี, กลุม่,การรวมตวักนั มีผล

อยา่งไรตอ่ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

1.ความตา่งท่ีทําเลเป็นปัจจยัสําคญัมาก เน่ืองจากการรับซือ้

สนิค้าควรจะมีทําเลท่ีใกล้ลกูค้าเพ่ือให้เกิดความสะดวก 

2.สว่นทําเลในกรุงเทพฯนัน้มีต้นทนุท่ีสงูอาจใช้พืน้ท่ีได้น้อย

กวา่และอาจเป็นท่ีนา่รังเกียจของพืน้ท่ีข้างเคียง 

3.การรวมตวักนัของผู้ ค้าธรุกิจรีไซเคลิในการรวบรวมสง่

สนิค้าเข้าสูโ่รงงานรับซือ้ในคราวเดียวกนัจะก่อให้เกิดการ

ตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาท่ีสงูขึน้ได้ ดีกว่า

การสง่สนิค้าแบบตา่งคนตา่งสง่ 
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คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

3.แนวโน้มของธุรกิจรีไซเคลิจะเป็น

อยา่งไรในมมุมองของทา่น 

 

 

 

1.จะมีปัญหาด้านแรงงานเน่ืองจาก คนไทยไมนิ่ยมทําอาชีพ

ขายแรงงานด้านนี ้

2.อนาคตของธุรกิจรีไซเคลิ ผู้ ค้ารายยอ่ยอาจจะประสบ

ปัญหาและหายออกไปจากระบบในท่ีสดุ สว่นผู้ ท่ีจะอยูร่อด

จะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เทา่นัน้ 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

4.ความคาดหวงัของธุรกิจรีไซเคลิ

จากรัฐบาล,หนว่ยงานราชการ,ผู้ ร่วม

ค้าด้วยกนัและลกูค้าคืออะไร 

 

1.รัฐไมค่วรเก็บภาษีหลายชัน้ เชน่ภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาล

ปีละ 2,000 บาท, ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 

บาท ,  คา่ใบอนญุาตค้าของเก่า ปีละ 5,000 บาท ภาษี

ป้าย, ภาษีสรรพากร, ภาษีมลูคา่เพิ่ม, , คา่ใบอนญุาต

ประกอบกิจการโรงงานลําดบัท่ี 105 หรือ 106 ,ภาษีซือ้ 

ภาษีขาย ภ.พ.30 คา่ใบอนญุาตเก็บรวบรวมสนิค้าท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ ท่ีมีมากมายหลายรายการเกินไป 

2.รัฐควรแก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เช่นขยายระยะเวลา

การเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

3.รัฐควรยกเลกิการเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % เน่ืองจาก

โครงสร้างท่ีมาของสินค้าบางแหลง่เชน่ชมุชน ธุรกิจรีไซเคิล

ไมส่ามารถหาใบเสร็จรับเงินคา่ซือ้สินค้าได้แตเ่ม่ือสรรพากร

มาตรวจแล้วเห็นวา่ธุรกิจรีไซเคลิมีรายได้เกินท่ีต้องนําสง่

ภาษี 

4.รัฐควรสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิให้มากกวา่นี ้

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีสว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากร

กลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน  

5.รัฐควรจดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือ

ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

6.รัฐควรหาแหลง่ของตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มี

มาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

7. ผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคลิควรให้ความร่วมมือกนัในธุรกิจ 
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เพ่ือสร้างความเข้มแขง็มากขึน้ 

8. ผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคลิควรทําธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา มี

การเปิดประมลูอยา่งเสรี  ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจ

มืดแอบแฝง 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

5.ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาและ

สร้างมลูคา่เพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคลิ 

 

 

 

 

 

1. เร่ือง Logistics เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัมากและในลําดบั

ต้นๆของธุรกิจรีไซเคลิ เน่ืองจากกระบวนการ Logistics ทัง้

ภายนอกคือเร่ืองต้นทนุภาคการขนสง่และ ภายในเก่ียวกบั

การเคล่ือนย้ายสินค้า , การจดัวางสนิค้า, การขนถ่าย, 

ลําเลียง เพ่ือการหมนุเวียนของสินค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ล้วนแล้วแตเ่ป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัความรู้และประสบการณ์

มาก เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ในความสําร็จของการ

ประกอบธุรกิจรีไซเคลิ 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิรีไซเคิลเชิงธุรกจิ 

 จากการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงาน  ปัญหา และอปุสรรคของธุรกิจการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย เพ่ือให้ได้ความคดิเห็น

จากผู้ รู้ซึง่เป็นประธานโรงงานคดัแยกขยะรีไซเคลิวงษ์พาณิชย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และผู้ประกอบการ

ธุรกิจรีไซเคลิจํานวน 8 จงัหวดัมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ภาคสนามอีกสว่นหนึง่

มีประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก หากสามารถวางกลยทุธ์ในการจดัการเพ่ือสร้างมลูคา่เพิม่ด้านการคดั

แยกขยะ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์หรือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ก็จะทําให้ 

การดําเนินงานของแตล่ะหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ความมัน่คงของชาตทิางด้านเศรษฐกิจได้อยา่งแท้จริง  ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะนําการวิจยัเข้าเป็นสว่น

หนึง่ของเคร่ืองมือในการการศกึษาเพ่ือหายทุธศาสตร์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ  

เพ่ือพฒันาและยกระดบัของรายได้ของผู้ประกอบการและชมุชน ให้มีความมัน่คงยัง่ยืน มีภมูิคุ้มกนัและมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป ดงัภาพท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.2 
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สรา้งนวตักรรมและใชก้ารวิจยัเพื�อพฒันาธุรกิจรีไซเคิล

ใหก้ารกระตุน้และผลประโยชนท์างภาษี

รว่มลงทุนกบัภาคเอกชนในการวิจยั (matching fund)

ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิล SMEs เขา้ถึงแหลง่เงินกู ้

ความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ

รีไซเคิล
ภาครฐับาล การวิจยั

1

3
2

 
3

3

 ภาพท่ี 4-1   แสดงโครงสร้างการนํานวตักรรมและการใช้การวิจยัเพ่ือพฒันาธุรกิจรีไซเคลิ 

 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

            

โครงสรา้งสนบัสนุนธุรกิจรีไซเคิล

ความมีประสิทธิภาพของภาครฐั

กฏเกณฑแ์ละกฏหมายตา่ง ๆ

ภาษีและงบประมาณ

โครงสรา้งพื� นฐานเศรษฐกิจ

โครงสรา้งตลาดเงินและตลาดทุน

 
 

3

3

 ภาพท่ี 4-2   แสดงโครงสร้างสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิ 

  

 ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 ซึง่จากการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงาน  ปัญหา และอปุสรรคของธุรกิจการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย สรุปออกมาเป็นประเดน็

ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ด้านภาษี 

       ภาษีการค้าของเก่ามีการจดัเก็บท่ีซํา้ซ้อนมากเกินไป เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาลปีละ 2,000 

บาท ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 บาท คา่ใบอนญุาตค้าของเก่า ปีละ 5,000 บาท ภาษีป้าย ภาษี

สรรพากร และอ่ืนๆ มากมาย ควรปรับปรุงกฎหมายการจดัเก็บ ระบบภาษีให้มีความเหมาะสมกบักิจการค้า

ของเก่าหรือธุรกิจรีไซเคลิ และสามารถนําสูก่ารปฏิบตัไิด้จริงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองภาษีมลูคา่เพิม่ 

(VAT 7%) และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองภาษี และระบบการจดัเก็บภาษีอย่างชดัเจนให้แก่

ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลยงัไม่มีความเข้าใจระบบภาษีอย่างดีพอ 

เน่ืองมาจากไม่มีหน่วยงานใดสามารถให้คําตอบที่กระจ่าง ชดัเจนได้แม้แต่สรรพากรเองก็ยังไม่สามารถ 

ให้ข้อมูลหรืออธิบายทําความเข้าใจให้กับผู้ ประกอบการได้เท่าที่ควร รัฐควรลดหย่อนภาษีให้กับ

ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจเพื่อสิ ่งแวดล้อม ไม่ควรเก็บภาษีรายได้เนื่องจากเป็นสินค้า 

ท่ีเหลือใช้ 

  2. ด้านการเงนิ / การบัญชี 

      ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลบางท่านได้ทดลองใช้ระบบบญัชีเต็มรูปแบบแต่กลับพบปัญหา

มากมาย เน่ืองจาก ธรุกิจรีไซเคลินัน้เม่ือรับซือ้สนิค้าเข้ามาในกิจการก็จะมีการคดัแยกไปหลายทอด ประสบ

ปัญหาความยากในการทําสินค้าคงคลังจําเป็นต้องใช้พนกังานที่มีความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในธรรมชาตขิองกิจการผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล  ส่วนด้านการเงิน ธุรกิจรีไซเคิลเป็นกิจการท่ีเน้นเงินสด 

เมื่อมีเงินทุนเป็นจํานวนเท่าใดก็ต้องจัดสรรไปเพื่อการรับซือ้สินค้าให้มากที่สุดและซือ้เป็นเงินสดด้วย  

จงึเป็นสาเหตท่ีุทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การวางแผนการเงินและการลงทนุด้านสินทรัพย์ก็เป็นปัญหาท่ีตามมา

ด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลที่ขาดสินทรัพย์ก็จะประสบปัญหาในการแสดง

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ความนา่เช่ือถือในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  

 3. ด้าน เทคโนโลยี 

     ประเทศไทยมีสถาบนัโลหะแหง่ชาตท่ีิเป็นแหลง่รวบรวมความรู้ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คดัแยก

เศษวัสดุเหลือใช้ แต่ยังขาดการประสานความร่วมมือให้เข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล 

และเผยแพร่ความรู้ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งควรจะมีหน่วยงานท่ีจะส่งเสริม สนบัสนนุด้านการ

วิจยัสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอปุกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ คดัแยก จําแนกประเภทและด้านขนส่ง

เพื่อการจดัการกับเศษวสัดเุหลือใช้ที่มีปริมาณมหาศาลในแตล่ะวนั  เพื่อขจดัปัญหาสินค้าขาดคณุภาพ 
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และใช้เวลามากในการคดัแยกโดยแรงงานมนษุย์ ตลอดจนปัญหาด้าน Logistics เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญั

มากและในลําดบัต้นๆของธุรกิจรีไซเคลิ 

 4. ด้านการตลาด / การแข่งขัน 

     ธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนเร่ืองของราคาคือ

คําตอบของลูกค้าส่วนใหญ่และเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับธุรกิจท่ีมีการแข่งขันกันทางการตลาดสูง  

มีธุรกิจรีไซเคิลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องมากมายเข้ามาในวงการ ขนาดของธุรกิจรีไซเคิลเล็กหรือใหญ่ 

ไม่ใช่เร่ืองสําคญั เนื่องจากธุรกิจรีไซเคิลที่จะสามารถอยู่รอดได้คือธุรกิจที่มีความรู้และสามารถปรับตวัได้  

ส่วนเร่ืองแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดคือ ควรท่ีจะปรับจํานวนของธุรกิจรีไซเคิลท่ีมีอยู่

มากมายในปัจจุบันให้มีความหนาแน่นน้อยลง แล้วสร้างความรู้ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจ 

รีไซเคลิ หากมีการพฒันาไปถึงการทําตลาด Online ได้ก็จะเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ 

 5. ด้านการบริหารงาน / การจัดการ 

     หากเป็นธุรกิจรีไซเคิลรายเล็กจะบริหารจดัการเองซึ่งมีโอกาสร่ัวไหลง่ายเน่ืองจากไม่ได้มีระบบ

บญัชีท่ีมีมาตรฐานเท่าท่ีควรยกเว้นผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลรายใหญ่  การบริหารงานด้านธุรกิจรีไซเคิล

เป็นธุรกิจที ่มีความแตกต่างจากธุรกิจอื ่นคือต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ทําความเข้าใจ  ต้องอาศัย

ประสบการณ์สูงมาก ต้องมีความเป็นมืออาชีพจริงๆ มิฉะนัน้ก็จะดําเนินธุรกิจไปแบบลองผิดลองถูก 

บางครัง้ก็เกิดการสญูเสียได้   

    ข้อเสนอบนัได 5 ขัน้สูก่ารปรับปรุงร้านค้าของเก่า ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 จดัทํา Website ที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และแจ้งรายละเอียดการเคลื่อนไหว 

ในการดําเนินการขององค์กร และเป็นอีกหนึง่ทางในการติดต่อกันระหว่างร้านค้าของเก่ากับองค์กร 

ขัน้ท่ี 2 รวมกลุ่มผู้ ค้าของเก่า โดยขอความร่วมมือจากอําเภอเพื่อขอรายชื่อร้านค้าของเก่าท่ีขึน้ทะเบียน

ถูกต้องตามกฏหมาย แล้วส่งจดหมายแจ้งวัตถุประสงค์ และเรียนเชิญให้เข้าร่วมองค์กร โดยอาจจะ

รวมกลุ่มกันในระดบัอําเภอ ระดบัจงัหวดั จนถึงระดบัเขต (ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้  ภาคกลาง  

และกทม.) เมื่อมีแนวทางปฎิบัติออกมาแล้ว ก็ต้องปฎิบัติตาม แม้ว่าจะเป็นขัน้ตอนที่ยากที่สุด 

ขัน้ท่ี 3 ตวัแทนเขตตา่งๆ ประชมุร่วมกนัถึงปัญหาในแตล่ะพืน้ท่ี และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้

ข้อเสนอแนะ ตา่งๆ เพ่ือเป็นกรอบในการพดูคยุกบัหนว่ยงานรัฐ  

ขัน้ท่ี 4 ติดตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประชมุร่วมกนัถึงการเพิ่มกฎหมาย และแนวทางปฏิบตัิสําหรับใช้

กบัร้านรับซือ้ของเก่าโดยเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นการลงบญัชีของเก่า การตรวจสอบ การจดทะเบียน บทลงโทษ

เมื ่อ ทําผิด  ฯลฯ  (แก้ไขกฏหมายคงเป็นเ รื ่องยากมากๆ ควรจะเ ป็นการเพิ ่มกฎหมายลูก 

จะงา่ยกวา่)  
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ขัน้ท่ี 5 ประชาสมัพนัธ์ให้บุคคลทัว่ไป และร้านค้าของเก่าได้ทราบบทสรุป เพ่ือท่ีจะได้ปฎิบตัิให้ถูกต้อง 

ตามกฏหมาย  

 

 6. ด้านบุคลากร / แรงงาน 

     ด้านแรงงานเป็นปัญหาท่ีสาํคัญมากอีกด้านหน่ึงของธุรกิจรีไซเคิล เนื่องจากกิจการถกูมอง

จากสงัคมอย่างไม่เป็นธรรมว่า สกปรก ไม่เป็นระเบียบและไม่ซ่ือสตัย์ แม้รายใหญ่จะขยายกิจการเปิดเป็น

บริษัทให้มีความสะดวก พืน้ที่จดัวางอย่างเป็นสดัส่วน ปัญหานีก็้มิได้ลดน้อยลง แรงงานยงัขาดแรงจูงใจ 

ท่ีอยากจะทํางานด้านนี ้บางครัง้ในบางพืน้ท่ีต้องใช้แรงงานตา่งคนตา่งด้าว หรือแรงงานจากพมา่เป็นต้น 

 7. ด้านกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐ 

     พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าออกมาตัง้แต่ปี 2475 สมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็น พรบ.ท่ีใช้บงัคบัควบรวมกบักิจการซือ้ - ขายเพชรทอง ศิลปโบราณซึ่งถือว่ายงัมี

ความล้าสมยักบัยคุปัจจบุนัมาก จงึควรจะมีการนําเร่ืองการปรับข้อบงัคบั, ข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสม

กบัปัจจุบนั และเป็นที่น่าสงัเกตว่าในปี 2475 ก็เร่ิมมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่ 5,000 บาทแล้วซึ่งถือว่าเป็น

การเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงมากในยุคสมัยนัน้  ภาครัฐควรจะจัดระบบการอบรมให้ความรู้  

และมีการปฏิบตัิที่ชดัเจน ซึง่หากมีการจดัระเบียบกิจการ ธุรกิจรีไซเคิลให้มีการสอบเพื่อขอรับการรับรอง

การประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนทําให้เกิดการยกระดบัการยอมรับในสงัคม

มากขึน้และเกิดความใกล้ชิดกับรัฐบาลในการควบคุม และมีการประสานงานกับองค์กรต่างๆมากขึน้  

หากสามารถวางระบบธุรกิจรีไซเคิลให้เกิดเป็นโมเดลได้ควรมีลกัษณะคล้ายกับ การควบคมุยานพาหนะ 

ที่แบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก รถรับจ้างสาธารณะ ก็มีการจัดเก็บภาษีประจําปี 

แบ่งตามประเภทของรถต่างๆ ส่วนตวัของผู้ ใช้ยานพาหนะก็จะต้องมีการสอบวัดความรู้ความสามารถ 

ในการใช้รถใช้ถนนอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัย รู้จักกฎจราจร ปฏิบตัิตาม พรบ.การจราจร จึงออก

ใบอนุญาตให้ใช้ยวดยานพาหนะได้ และหากฝ่าฝืน กระทําผิดกฎจราจร ก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย

ตัง้แต่ตกัเตือนจนกระทัง่การจบัปรับ ยึดใบอนุญาตขบัขี่ หากนําหลกัการนีม้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจรีไซเคิล 

อาจจะเกิดเป็นโมเดลธุรกิจรีไซเคลิขึน้มาได้ ก็เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ ดงัภาพท่ี 4.3 
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ลงทุนในระบบสื�อสาร และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

• ยกระดบัมาตรฐานธุรกิจรไีซเคิลประเทศไทยสู่

ระดบัสากล
โครงสรา้ง

พฒันา

ความสามารถของ

ผูป้ระกอบการ

• ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์

• การอบรมใหค้วามรูท้างดา้นการเขียนแผนธุรกิจ, การ

ประกอบการธุรกิจ, ความรูใ้นธุรกิจรไีซเคิล ฯลฯ

• ยกเลิก ปรบัเปลี�ยน กฏหมาย, ป้องกนัการแข่งขนัที�

ไม่เป็นธรรม และ พฒันากฎหมายที�เหมาะสมของ

ธุรกิจรไีซเคิล

 
3
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 ภาพท่ี 4-3   แสดงโครงสร้างสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิในระบบส่ือสาร และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

      ภาครัฐควรเข้ามาช่วยส่งเสริม โดยให้ผู้ ค้าของเก่าทุกกิจการในแต่ละจงัหวดัต้องรวมตวักัน 

ตัง้สมาคม แล้วเลือกประธานสมาคมแต่ละจงัหวดัๆละท่านแล้วเข้าร่วมเข้าประชุมเพื่อเลือก ประธาน

สมาคมผู้ ค้าของเก่า แห่งประเทศไทยขึน้มาให้เป็นรูปธรรม การมีสมาคมก็เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กลุ่ม

ผู้ ค้าของเก่า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูท่ีถูกทาง ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจะได้มีส่วนร่วม

กําหนดชะตาชีวิตได้เองบ้าง ต่อจากนัน้ ก็เปิดประชุมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง  

ข้อกฎหมายที่เก่าแก่ ให้ทนัการกับยุคสมยัใน ปัจจุบนั และ วางแนวทางข้อประฎิบตัิ ในการซือ้สินค้า 

ให้ชัดเจน และ ลงบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้และผู้ ค้าสามารถทําได้ด้วย ภาครัฐ 

ควรป้องกนัปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุจํานวนมากใน 2 ปีท่ีผา่นมา  

 

งานวจัิยนีจ้งึได้ประเดน็ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับธุรกจิรีไซเคลิดงันีว่้า :  
 

ความสาํคัญธุรกิจรีไซเคิล 

  ถือเป็นกลุ่มอาชีพหนึง่ที่มีกิจกรรมเก่ียวกับการจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทสําคญัในการ

สนบัสนนุการดําเนินงานด้าน 3 R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมลูฝอย Reuse 

การใช้ซํา้ของเสีย หรือซากผลิตภัณฑ์ที่ยังมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อนํากลบัมาใช้ใหม ่

อีกครัง้ 

www.ssru.ac.th



 

การแข่งขันของธุรกจิรีไซเคลิ 

 มีการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง ปลาใหญ่กินปลาเล็ก มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจรีไซเคิล

ที่มีเงินทุนมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ ผู้ ค้าที่มีเงินทุนน้อยก็จะมีอํานาจต่อรองน้อย และต้องพบกับ

สภาพกดดันจากราคาที่ผันผวนอย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย, ดอกเบีย้ ได้ในภาวะ 

ท่ีราคาสินค้าท่ีเก็บกกัตนุไว้รอเก็งกําไรขาย อยู่ในช่วงราคาตกต้องแบกรับถือตอ่เพื่อรอราคาดีจึงจะนําออก

สง่ขายได้ 

 

แนวโน้มของผู้ประกอบการค้าในธุรกจิรีไซเคลิ 

 อนาคตของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาได้และอาจหายออกไปจากระบบ 

ในท่ีสดุ สว่นผู้ ท่ีจะอยูร่อดจะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เทา่นัน้ 

 

ระบบทุนนิยม2 (Capitalism)

 การแข่งขนัการในเชิงการค้าเพื่อทํากําไรสูงสุด ซึง่ไม่ได้ควบคมุโดยหน่วยงานกลางหรือจากทาง

 ธุรกิจรีไซเคิล 

0

รัฐบาล 0 ให้เกิดขึน้กบัผู้ ที่เป็นเจ้าของทนุ เอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน และเลือกดําเนินธุรกิจ

ด้วยตวัเอง การใช้กลไกราคา(price mechanism/market economy) ในการจดัการสินค้าวสัดรีุไซเคิลท่ีมี

เป็นจํานวนมาก เกิดการแข่งขนัระหว่างผู้ รับซือ้ด้วยกันเองและด้วยกลยทุธ์ทางการค้าหลากหลายท่ีทําให้

ผู้ขายสินค้ารีไซเคิลได้ประโยชน์ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอาจทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบ 

ได้มากและอยู่รอดได้ยาก หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไป

อยา่งมีเสถียรภาพได้ 

 

ปัญหาด้านแรงงานธุรกิจรีไซเคิล 

 เนื่องจาก คนไทยไม่นิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านนีทํ้าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ประกอบการค้า 

ในธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานมากในการดําเนินการ ต้นทุน 

ด้านแรงงานจงึต้องสงูขึน้เพื่อรักษาคนทํางานขายแรงงานให้อยู่ในระบบตอ่ไป  บางรายอาจต้องใช้แรงงาน

จากตา่งประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ก็จะมีข้อกํากดัทางกฎหมาย ระเบียบ ขัน้ตอนท่ีมากขึน้ 
 

2ปัญหาอาชญากรรม2

2

ของธุรกิจรีไซเคิล 

 

 ร้านรับซือ้ของเก่าส่วนมากจะทํามาค้าขายสุจริต  แต่ก็มีเพียงบางร้านเท่านัน้ที่ไม่ค่อยซื่อตรง 

จนทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพราะรับซือ้ไมเ่ลือกหรือแม้กระทัง่รู้วา่เป็นของท่ีขโมยมายงัรับซือ้ 
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การบูรณาการต่อยอดของธุรกิจรีไซเคิล 

      การดําเนินการเพื่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลที่รับซือ้เข้ามาเพื่อนําไปผลิตต่อ หรือแปรรูป 

ต่อเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจ  

ลดความเสี่ยง ความผันผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ลดการพึง่พา 

ความต้องการรับซือ้จากตลาดได้ 

 

การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล  

 การรวมตวักันของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคิลในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่โรงงานรับซือ้ในคราวเดียวกัน 

จะก่อให้เกิดการตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาท่ีสงูขึน้ได้ ดีกวา่การสง่สินค้าแบบตา่งคนตา่งสง่ 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลจากภาครัฐบาล 

 รัฐควรสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านีเ้น่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในการรักษา

สิง่แวดล้อม ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน  

  1. ยกเลกิการเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และการจดัเก็บภาษีหลายชัน้ เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาล

ปีละ 2,000 บาท  ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 บาท  คา่ใบอนญุาตค้าของเก่า ปีละ 5,000 บาท 

ภาษีป้าย  ภาษีสรรพากร  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 105 หรือ 106  ภาษีซือ้   

ภาษีขาย ภ.พ.30 คา่ใบอนญุาตเก็บรวบรวมสินค้าที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ที่มีมากมายหลายรายการ

เกินไปนัน้ ให้เหลือเพียงการจดัเก็บภาษีท่ีเหมาะสมทัง้ประเภทและอตัราภาษี 

 2. ควบคมุผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูลอย่างเสรี 

ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

   3. จดัหาแหลง่ของตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

4. สนบัสนนุให้ธุรกิจรีไซเคลิให้มีโอกาสงา่ยในเข้าถึงการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  

5. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา 

  6. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

  7.  แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

 8. สนบัสนุนด้านการวิจยัสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ คดัแยก 

จําแนกประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมหาศาลในแตล่ะวนั 

 9. สง่เสริมด้านการอบรมให้ความรู้แก่ธรุกิจรีไซเคลิ และการพฒันาไปถึงการทําตลาด Online ได้ 

            10. สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลเพื่อวางระบบให้มีการควบคุมการจัดตัง้ธุรกิจ การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนุญาตจากกรมการปกครองมีการจัดเก็บภาษีประจําปีแบ่งตาม

ประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ ประกอบการฯ ควรมีการสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตในการ
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ประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัิตาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้ และหากฝ่าฝืน 

กระทําผิดกฎหมายก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมายตัง้แต่ตกัเตือนจนกระทั่งการจับปรับ ยึดใบอนุญาต

สถานประกอบการธุรกิจ ตลอดจน ใบอนญุาตของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย เพื่อป้องกนัปัญหาร้านของเก่า

เกิดมาอยา่งไร้การควบคมุ 

 11. สง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคิลมากขึน้เน่ืองจากธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน 

 12. ภาครัฐ มีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจรีไซเคิลหลายหน่วยงานทัง้ในส่วนของการ

ควบคมุ การป้องปราม การปราบปราบ การส่งเสริม การสนบัสนนุ การติดตามดแูล การรณรงค์ การจดัเขต 

(Zoning) และกฎหมายหลายฉบบัที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ 

ของธุรกิจรีไซเคิลอย่างเพียงพอ ต่างคนต่างทํา และต่างถือครองข้อมูลที่ต่างกนั ทัง้ในส่วนของการจดัเก็บ

ฐานข้อมูลของธุรกิจรีไซเคิลยังไม่เป็นระบบที่ทันสมัย จึงควรจะมีการบูรณาการระดับกระทรวง กรม  

และกรุงเทพมหานคร  

 

ภาครฐัมีประสิทธิภาพสูงขึ� น รฐับาลเดินหนา้เขา้หาประชาชน

หน่วยงาน 1

หน่วยงาน 2

หน่วยงาน 3

หน่วยงาน 4

หน่วยงาน 5

• สรา้ง single gateway เพื�ออาํนวยตวาม

สะดวกใหน้ักธุรกิจไทย ใหค้าํแนะนาํ

และความช่วยเหลือที�ถูกตอ้ง และ 

รวดเร็ว

Single
gateway

• หน่วยงานรฐับาลตา่ง ๆ เดนิหนา้

เขา้หาภาคเอกชน

• ภาคเอกชนคือลกูคา้

ควบรวมหน่วยงานตา่ง ๆ ของภาครฐั ภาครฐัเดินเขา้หาภาคเอกชน

หน่วยงาน

รฐับาล

ผูป้ระกอบ

การเอกชน
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 ภาพท่ี 4-4   แสดงโครงสร้างสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิในระบบส่ือสาร และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคิล 
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 เร่ือง Logistics เป็นสิ ่งที่มีความสําคัญมากและในลําดับต้นๆของธุรกิจรีไซเคิล เนื่องจาก

กระบวนการ Logistics ทัง้ภายนอกคือเร่ืองต้นทนุภาคการขนส่ง และภายในเก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายสินค้า 

การจดัวางสินค้า การขนถ่าย ลําเลียง เพื่อการหมุนเวียนของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนแล้วแต่เป็น

เร่ืองท่ีต้องอาศยัความรู้และประสบการณ์มาก เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในความสําร็จของการประกอบธุรกิจ

รีไซเคลิ 

 

ความคิดเห็นจาก 3ดร. 3

3

สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ รู้ซึ่ งเป็นประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะ 

เพ่ือรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร. 3สมไทย วงษ์เจริญ เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการขยะรีไซเคิล 

มา 36 ปี มีความคิดเห็นว่าธุรกิจขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจที่ซ่อนตวัอยู่อย่างเงียบๆ ในสงัคมไทยมานาน  

จากรถเข็นเก็บขยะไปจนถึงผู้ รับซือ้รายเล็ก รายกลาง รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่ต้องการขยะ  

เศษเหลก็ เศษกระดาษ หลายพนัตนัตอ่วนั จงึทําให้อตุสาหกรรมรีไซเคิล ว่ากนัว่าเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้าง

มูลค่าได้กว่าแสนล้านบาท แต่มีต้นทุนวัตถุดิบตํ่ามาก วงษ์พาณิชย์เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ตรงกลาง 

ของวงจรธุรกิจรีไซเคิล เพราะทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับซือ้และขายตอ่ไปให้กบัอตุสาหกรรมปลายทางในประเทศ

และตา่งประเทศเพื่อนําไปผลิตเป็นสินค้าใหม่และกลบัมาขายอีกครัง้ภายใต้แนวคิดท่ีว่าวงษ์พาณิชย์ก่อตัง้

ขึน้มาเพ่ือเป็นผู้ ค้าปลีก เพ่ือการผลิตขายสง่ในระดบันานาชาติ กระจายออกไปทัว่โลก  กระบวนการทํางาน

ของวงษ์พาณิชย์ไม่ได้ทํางานเพียงผู้ เดียวแต่ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศถึง 500 แห่ง 

รวมทัง้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพิษณุโลกซึง่มีปริมาณขยะที่วิ่งเข้า-ออกในกลุ่มวงษ์พาณิชย์มีปริมาณถึง 

6,000 ตนัต่อวัน ดงันัน้ระบบการจัดการเพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าต่อธุรกิจขยะรีไซเคิลจึงเป็นหัวใจ 

ของธุรกิจนี ้ การกําหนดราคาในขายสินค้าโดยอ้างอิงตลาดโลก ตลาดไหนหรือประเทศใดท่ีให้ราคาสูง 

ก็เลือกขายให้กับประเทศ นัน้ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และกําไร การซือ้ขายที่อ้างอิงราคาตลาดโลก ทําให้ 

วงษ์พาณิชย์จําเป็นต้องว่าจ้างพนักงาน ที่มีความรู้ความชํานาญในการติดตามราคา สินค้าทัว่โลก 

และมีความรู้ทางด้านภาษา เชน่ ภาษาญ่ีปุ่ น จีน องักฤษ ลกูค้าของวงษ์พาณิชย์กระจายอยู่ทัว่โลก เช่น จีน 

อินเดีย บงักลาเทศ เวียดนาม ลาว กมัพชูา ญ่ีปุ่ น และกลุ่มประเทศในยโุรป   จึงทําให้ปัจจบุนัมีสดัส่วน 

การขายต่างประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์และขายในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ การออกไปแสวงหาตลาด 

ในตา่งประเทศ ทําให้เวทีการแข่งขนักว้างมากขึน้ ทําให้ทราบว่าธุรกิจรีไซเคิลในตา่งประเทศมีการปรับตวั

อยา่งมาก และมีวิธีการทําตลาดท่ีเหนือกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ตวั โดยเฉพาะประเทศจีน รัฐบาลส่งเสริม

ให้ก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคิล ปัจจบุนัก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคิล 4 มลฑลและส่งคนออกไปไล่ล่าซือ้สินค้า 

รีไซเคิลจากทัว่โลกเข้าประเทศ นอกจากนัน้รัฐบาลยงัยกเว้น ภาษีศนูย์เปอร์เซ็นต์ให้กับพลาสติกรีไซเคิล  

อตุสาหกรรมรีไซเคลิไทยต้องตดิตามความเคลื่อนไหวของประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีข้อตกลงมากมายเก่ียวกบัสินค้า
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รี ไ ซ เ คิล  ซึ ง่ ไ ท ย จํ า เ ป็น ต้อง ป รับตัว เ นื ่อ ง จ า กกา ร ซื อ้ ขายสิ น ค้า เ ริ ่ม เป ลี ่ย นแป ลง ไ ป  

 ปัจจบุนัตา่งประเทศเร่ิมมีการตื่นตวัส่งเสริมให้ประกอบอาชีพธุรกิจรีไซเคิล มากขึน้ แตใ่นประเทศ

ไทยระบบการทํางานของรัฐบาลในฐานะฟันเฟืองหลกัสําคญั ไมส่ามารถทํางานได้อยา่งเตม็ท่ี รวมถึงระบบ

การทํางานมีหน่วยงานดแูลจํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นกรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพิษ 

กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้การทํางาน 

ขาดเอกภาพและไมมี่ความชดัเจน  

ส่วนปัญหาอปุสรรคใหญ่ในการทําธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย คือโครงสร้างภาษีจํานวนมากท่ีมี

ถึง 11 รายการ กรณีธุรกิจมีรายได้ 1,200,000 บาท ผู้ประกอบการต้องเสียภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

7 เปอร์เซ็นต์, ภงด.91 (ภาษีปลายปี), ภงด.90 (ภาษีกลางปี) ,ภาษีสงัคมรังเกียจ, ภาษีเก็บสิ่งของเหลือใช้ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย, ภาษีการค้าของเก่าของหน่วยงานกรมการปกครอง ภาษีอนุญาต 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 105 และ 106 ของกรมโรงงานฯ, ภาษีป้าย ที่กําหนดให้แสดงเร่ืองสิง่แวดล้อม 

ภาษีเขตพิเศษเขตอีทีแซดเป็นเขตผลิตอุตสาหกรรมพิเศษ หลายๆ ประเทศได้ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล 

ให้เกิดขึน้ภายในประเทศ ร่วมมือกับคู่ค้าระหว่างประเทศหลายแห่ง เพราะ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรโลก

นบัวนัจะน้อยลงทกุที จึงทําให้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การนําสินค้ากลบัมาใช้ใหม่เป็นเร่ืองจําเป็นอย่างยิ่ง  

ในขณะท่ีนโยบายภาครัฐยงัไมช่ดัเจน แตเ่อกชนได้เดนิไปข้างหน้าหลายก้าวแล้ว  

 

ความคดิเหน็จากผู้รู้ซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มผู้ประกอบการรับซือ้วัสดุรีไซเคิล 

 ความสําคญัของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซือ้ของเก่า ไม่ว่าจะเป็นซาเล้งหรือร้านใหญ่ ถือเป็น

กลุ่มอาชีพหนึง่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน 

การดําเนินงานด้าน 3 R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมลูฝอย Reuse การใช้ซํา้ 

ของเสีย หรือซากผลิตภณัฑ์ท่ียงัมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่อีกครัง้ ทัง้ซาก

ผลิตภณัฑ์และขยะมลูฝอย 

 

มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการสร้างรายได้จากการคดัแยกขยะขายว่า ก่อนท่ีเราจะ

ขายขยะรีไซเคิลนัน้ต้องศกึษาทําความเข้าใจ รู้จกั คนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคิลว่าเป็นใครและแตล่ะคน

แตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีอยา่งไร   การเดนิทางของขยะรีไซเคลินัน้มีผงัดงันี ้ 

2คนใช้2 — คนรับซือ้ของเก่า — ร้านรับซือ้ของเก่า2 — โรงงานรีไซเคิล 2 (ตัวกลาง) 2 —โรงงานผู้ผลิต 2 —

คนใช้2

 

     ดงัภาพท่ี 4,5 
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3

 ภาพท่ี 4-5   แสดงการเดนิทางของขยะรีไซเคลิ 

 ท่ีมา: 

 

ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ, 2541 

  ปัจจบุนัมีคนทําอาชีพรับซือ้ของ เก่าตามบ้าน ใช้หาบ  รถเข็นและท่ีพบเห็นจะมีอยู ่2 ประเภท

คือรถสามล้อ (ซาเล้ง) และรถปิกอพั ทัง้สอง ประเภทแตกต่างกันตรงที่ขนาด  รถปิกอพัซือ้ได้มากกว่า 

เพราะพืน้ท่ีวางของมากกว่าส่งผลให้ราคารับซือ้อาจดีกว่าแตมี่ข้อเสียคือมีจํานวนรถไม่มาก  ไม่สมํ่าเสมอ

ต้องรอนานกว่าจะผ่านมาแตล่ะครัง้  ไม่เหมือนซาเล้งท่ีบางแห่งวิ่งผ่านกนัชัว่โมงละหลายคนั  มีตวัเลข 

ท่ีเคยสํารวจพบว่าในกรุงเทพๆมีรถซาเล้งรับซือ้ของเก่าอยู่ถึง  25,000 คนั และมกัจะขายให้แก่รถปิกอพั

ก่อน  เพราะ สว่นมากราคาจะดีกว่าและรับซือ้ได้หลายประเภทมากกว่า(ซาเล้งไม่ชอบซือ้ขวดกบัพลาสติก

เพราะราคาถกู และเปลืองท่ีวางแต่เวลามีคนทิง้เขาก็จะเก็บเพ่ือขาย)  หากเลือกไม่ได้ก็ขายให้กบัซาเล้ง 

จะสะดวกกว่า มีจํานวนมาก แต่จะพบปัญหาเร่ืองของตาชั่งไม่ตรงเป็นส่วนมาก  หลงัจากท่ีซาเล้งได้  

ของเต็มรถแล้วพวกเขาจะนําไปส่งท่ีร้านรับซือ้ของเก่าทนัที ซึ่งมี เร่ืองท่ีต้องเตือนคือควรนําของท่ีจะขาย 

มากองรอไว้นอกบ้านหรือหน้าบ้าน  อย่าให้ซาเล้งหรือใครก็ตามที่ไม่รู้จกัเข้าไปช่วยขน ย้ายถึงในบ้าน 

จะไมค่อ่ยปลอดภยั  เคยเกิดเร่ืองท่ีไมดี่มามากแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงท่ีอยูบ้่านคนเดียวเร่ืองนีจ้งึต้องระวงั  

          ตอ่ไปคือร้านรับซือ้ของเก่า 3ซึ่งทัว่ประเทศมีร้านค้าของเก่ากว่า 1 หมื่นร้าน  ร้านรับซือ้ของเก่ามกัจะ

ตัง้อยู่ทัว่ไปตามตรอกซอกซอยใหญ่บ้างเล็กบ้าง ส่วนใหญ่จะดไูม่คอ่ยสะอาด  กองของรกๆ ไม่รู้ว่าอะไร 

เป็นอะไรสําหรับคนทัว่ไป (ส่วนคนรีไซเคิลคือเงินทัง้นัน้) ข้อเท็จจริงคือของท่ีกองอยู่นัน้เขาได้แยกประเภท

ไว้เรียบร้อยแล้วแตท่ี่ต้องกองไว้ก่อนนัน้เพราะต้องรอให้ได้ เต็มเท่ียวรถท่ีจะรวมไปส่งในแตล่ะประเภท  คือ

คนรับซือ้ 
ของเก่า 

ร้านรับซือ้ 
ของเก่า 

โรงงาน 
รีไซเคลิ 

(ตัวกลาง) 

โรงงาน 
ผู้ผลิต 

ประชาชน 
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ก่อนท่ีจะส่งตอ่นัน้ต้องคดัและรวบรวมก่อน ร้านของเก่าจะแตกต่างจากคนรับซือ้ของเก่าตรงท่ีคนซือ้จะรับ

ซือ้ทุกอย่างและส่งได้พร้อมกันทุกอย่าง  แต่ร้านรับซือ้ของเก่านัน้รับซือ้ทุกอย่างแต่ส่งได้ทีละอย่าง   

ต้องสะสมรวบรวมให้ได้จํานวนจนเต็มคนัรถ กระดาษก็กระดาษทัง้คนั เศษเหล็กก็เศษเหล็กทัง้คนั  หากมี

จํานวนน้อยเกินไปมนัก็ไม่คุ้มคา่ขนส่ง  แตท่ี่เห็นกองรกๆอยู่ตลอดนัน้ก็เพราะมีของมาขายทกุวนัและร้าน

ของเก่าทกุร้านมีรถส่งของไม่ก่ีคนั  ต้องรอคิวส่งของกนั เลยดรูกๆอยู่ตลอดเวลา  ร้านก็อยากจะขนไปขาย

ให้หมดจะได้มีเงินมาหมนุเวียนซือ้ของ  หากสะดวกสามารถนําของมาขายท่ีร้านรับซือ้ของเก่าได้เองอาจจะ

ได้ราคาท่ีสงูขึน้และขายของได้หลากหลายขึน้  แตก็่ไม่เสมอไปเพราะบางร้านให้ความสําคญักบัคนรับซือ้

ของเก่ามากเพราะถือวา่เป็นลกูค้ารายใหญ่ทําให้อาจใช้ราคาสองระบบคือขาประจํากบัขาจร  สําหรับราคา

ขาจรนัน้ราคาจะถูกกว่ามากและบางครัง้ตาชั่งก็ไม่ตรง  ทําให้ตามเล่ห์เหลี่ยมชัน้เชิงการค้าของผู้ รับซือ้ 

ไมท่นั  แตร้่านค้าของเก่าท่ีดีๆก็มีมาก  

          ร้านรับซือ้ของเก่าส่วนมากจะทํามาค้าขายสุจริต  แต่ก็มีเพียงบางร้านเท่านัน้ที่ไม่ค่อยซื่อตรง 

จนทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพราะรับซือ้ไม่เลือกหรือแม้กระทัง่รู้ว่าเป็นของที่ขโมยมายังรับซือ้ 2  

ซึ่งปัจจบุนันีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ของสงัคมแล้ว  เพราะมีการลกัขโมยตดัสายไฟตามเสาไฟฟ้า  ป้ายบอกทาง  

ฝาระบายนํา้ มิเตอร์นํา้ แม้กระทัง่ระฆงัวดั  เร่ืองนีเ้ป็นความเห็นแก่ตวัของทัง้คนลกัขโมยและคนรับซือ้  

ของพวกนีท้ัง้หมดไปสิน้สดุปลายทางท่ีร้านรับซือ้ของเก่า (บางแห่ง) ทัง้นัน้  มีการวางแผนทําเป็นขบวนการ 

รายได้ดีเพราะไม่มีต้นทนุและราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลปัจจบุนัสงูกว่าสมยัก่อนทองแดงราคาเมื่อ  10 ปีก่อน

ราคา 30 บาท ปัจจบุนัราคา 220 บาทขึน้ไป นี่เป็นตวัอย่างเฉพาะทองแดง ในทางธุรกิจนัน้ขยะรีไซเคิล 

เม่ือแยกแล้วมีอยูป่ระมาณ 200 กวา่ชนดิ  

          สินค้าที่ผ่านการคดัประเภทจากร้านรับซือ้ของเก่ามาแล้วนัน้จะถกูส่งต่อมาให้กับโรงงานตวักลาง 

อีกครัง้หนึง่ โรงงานประเภทนีเ้มีการจัดแบ่งชัดเจนในการเลือกรับซือ้เช่น  โรงกระดาษต้องซือ้แต่เศษ

กระดาษ โรงเหล็กต้องซือ้แต่เศษเหล็ก  โรงงานโลหะมีค่าก็จะซือ้ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ตะกั่ว 

เป็นต้น ร้านรับซือ้ของเก่าจะนํามาส่งเป็นคนัรถ  เมื่อมาถึงโรงงานตวักลางจะไม่ต้องคดัแล้วแตจ่ะนํามาอดั

เป็นแท่งให้มีนํา้หนกัมาก ขึน้เพื่อสะดวกต่อการขนส่งในครัง้ละมากๆบางแห่งก็เพื่อจดัส่งภายในประเทศ

บางแหง่ก็เพ่ือสง่ตา่งประเทศแล้วแตจ่ะทําสญัญาไว้กบัโรงงานผลิตประเภทใด  เมื่อโรงงานผลิตได้รับสินค้า

แล้วก็จะนําไปใช้กระบวนการผลิต อีกครัง้หนึ่ ง  บางแห่งก็นําไปใช้ได้เลยโดยตรงเช่นโรงงานรีดเหล็ก 

โรงงานเป่าขวด  โรงงานผลิตกระดาษเป็นต้น บางแห่งก็ต้องนําไปผสมวตัถดุิบอ่ืนๆก่อนจะผลิตเป็นชิน้งาน

อีกครัง้เชน่โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิ  โรงงานผลิตภณัฑ์โลหะเป็นต้น  แล้วก็นํามาขายให้กบัผู้บริโภค

ในท่ีสดุ วงจรก็หมนุเวียนอยูเ่ชน่นี ้

          ราคาซือ้ขายของขยะรีไซเคิลนัน้มีขึน้ลง  มีราคากลาง คนที่กําหนดมาจากโรงงงานตวักลาง 

เน่ืองจากทราบว่าโรงงานผลิตนัน้มีความต้องการใช้มากน้อยเพียงใด  ในช่วงเวลาไหนหรือได้รับออเดอร์
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พิเศษก็ทําให้มีความต้องการมากขึน้  ราคาก็สงูตามมากขึน้เหมือนสินค้าทัว่ไปทกุประการ  หากลกูค้า 

ไปขายของท่ีร้านรับซือ้ของเก่าแล้วพบว่าราคาในวนันีถ้กูหรือแพงกว่าราคาเมื่อวนัก่อนหน้านีก็้ไม่ใช่เร่ืองท่ี

ต้องแปลกใจ  เพราะราคานัน้มีการเปล่ียนแปลงและการผนัผวนของราคานีเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด วิธีท่ี

ดีคือต้องสอบถามราคาก่อนแล้วจึงคอ่ยตดัสินใจขายก็ได้มีให้เลือกอยู่ด้วยกนัหลายร้าน  ร้านท่ีให้ราคา

แพงๆก็ต้องระมดัระวงั  เพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาตาชัง่  ร้านของเก่าเกือบทุกแห่งส่งของไปที่โรงงาน

ตวักลางเหมือนกนั  ได้ราคาเทา่กนั หากมี ร้านอยูห่นึง่ร้านซือ้ได้แพงกว่าร้านอ่ืนจนผิดปกติจะเป็นข้อสงัเกต

ว่า ร้านนัน้จะเอากําไรจากส่วนใด  สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการนํากําไรมาจากท่ีตาชั่ง   ร้านที่มี

มาตรฐานมากกวา่ก็อาจขึน้ราคาหน้าร้านไว้ให้สงัเกตเห็นง่าย  หรือมีใบแจ้งราคาไว้แจกเลยก็มี  บางแห่งมี

บริการรับถึงบ้านแตต้่องมีของเป็นจํานวนมากๆซึง่คุ้มคา่ขนสง่ จงึจะไปรับซือ้ซึ่ งก็เป็นทางเลือกท่ีดี 

 

ความคิดเหน็จากผู้รู้ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ 

 กรมควบคมุมลพิษในฐานะของหน่วยงานราชการท่ีคอยกํากบัดแูลธุรกิจรับซือ้ของเก่า มีความเห็น

ว่าในอดีต การรับซือ้ของเก่า เช่น ร้านรับซือ้ของเก่า หรือรถซาเล้ง ท่ีขบัเข้าออกตามซอกซอยตา่ง ๆ แม้จะ

เป็นธุรกิจเล็ก ๆ ก็เป็นกระบวนการในการนําขยะท่ีมีคา่กลบัมาเป็นประโยชน์แบบเดิมๆ ท่ีดีอยู่แล้ว แตห่าก

เกิดจากความร่วมมือในชุมชนก็จะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากการคดัแยกขยะของครัวเรือนส่วนหนึ่งเกิดจาก

จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวซึง่เป็นสมาชิกของชุมชนเองด้วย อาจต้องปรับใช้ 

ทัง้มาตรการเชิงบงัคบัและจงูใจ ซึง่หนึง่ในมาตรการจงูใจท่ีอยากให้ลองทํากนัก็คือ การสร้าง “ธุรกิจคดัแยก

ขยะ” ให้เกิดขึน้อย่างเป็นระบบในชมุชน มีการนําขยะที่แยกมาขายในชุมชนด้วยกนัเอง มีการให้ความรู้

ด้วยสื่อตา่งๆท่ีง่ายตอ่การเข้าใจ มองเห็นชดัเจน สะดวก เด็กเล็กหรือผู้สงูวยัจะได้มีกิจกรรมร่วมกนัอาจจะ

ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีในชุมชนด้วยและถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ที่เรียกว่า

ขยะจากครัวเรือน เมื่อนําไปทิง้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด หากชุมชนมีความรู้ในเร่ืองการจัดการ 

คดัแยกขยะเบือ้งต้นแล้วจะนํามาซึง่รายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขยะไม่มีวนัหมด มีแต่จะเพิ่มขึน้จากการ

บริโภค อปุโภคท่ีมากขึน้ก่อให้เกิดเป็นการสร้างธุรกิจคดัแยกขยะของชมุชนเพ่ือสร้างรายได้อีกทางหนึง่ 

 นอกจากครัวเรือนจะขายขยะได้ราคาที ่ดี มีความยุติธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วย 

แล้วยงัก่อให้เกิดเป็นธุรกิจของชมุชน มีการปันเงินกําไรจากตรงนีก้ลบัมาให้กบัชมุชนได้ด้วยก็จะเป็นสิ่งท่ีดี 

ทําให้ชุมชนอยากเข้ามามีส่วนมากขึน้ เพราะผลดีเกิดขึน้กับทุกครัวเรือน หรือนําเงินรายได้กลบัมาเป็น

สาธารณะประโยชน์ ทุนการศึกษาของคนในชุมชนก็ยิ่งดีมาก  หากต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีการใช้

ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลมากขึน้ ควรมีการศึกษารูปแบบธุรกิจการคดัแยก และรับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ที่เหมาะสมขึน้มา เช่น สร้างเป็นธุรกิจในการคดัแยก ขายขยะ ให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดรายได้ และสร้าง
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แรงจงูใจให้กับทัง้ผู้คดัแยกและสหกรณ์ขยะรีไซเคิลของชมุชนที่ดําเนินธุรกิจ ซึง่ควรเป็นธุรกิจที่ครบวงจร

เช่ือมตอ่ไปยงัปลายทางอตุสาหกรรมท่ีรับซือ้ได้ 

                          

              ภาพท่ี  4-6     แสดงการสร้างธุรกิจคดัแยกขยะของชมุชน   

 ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ, 2541 

 

 การสร้างระบบการคดัแยกขยะรีไซเคิล และนําไปใช้ ในทางปฏิบตัิให้ท่ีมีประสิทธิภาพให้เป็นจริง 

ได้เพียงใด ต้องเกิดจากความร่วมมือของทกุคน โดยเฉพาะแรงผลกัดนัด้านจิตสํานึกท่ีต้องสร้างให้เกิดขึน้

ตัง้แต่ระดบัเด็กไปถึงผู้ ใหญ่ โดยเร่ิมต้นคดัแยกขยะจากบ้านเรือนของตนเองก่อน กลไกในการสร้าง

แรงผลักดนันีต้้องทําแบบต่อเนื่อง ในทุกระดับชุมชน และสังคม ซึง่หากสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้อย่างจริงจัง 

และมีการสนบัสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย มีการนําขยะที่แยกมาขายในชุมชนด้วยกันเอง มีการให้ความรู้ด้วย 

ส่ือต่างๆท่ีง่ายต่อการเข้าใจ มองเห็นชัดเจน สะดวก เด็กเล็กหรือผู้ สูงวัยจะได้มีกิจกรรมร่วมกันอาจจะ

ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีในชุมชนด้วยและถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ที่เรียกว่า

ขยะจากครัวเรือน เมื่อนําไปทิง้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด หากชุมชนมีความรู้ในเร่ืองการจัดการ 

คดัแยกขยะเบือ้งต้นแล้วจะนํามาซึง่รายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขยะไม่มีวนัหมด มีแต่จะเพิ่มขึน้จากการ

บริโภค อุปโภคที่มากขึน้ก่อให้เกิดเป็นการสร้างธุรกิจคดัแยกขยะของชุมชนเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึง่ 

ขยะของ

ชุมชน 

โรงงาน 
ผู้ผลติ 

ขยะจาก

ครัวเรือน 

ธุรกจิคัดแยก

ขยะชุมชน 

โรงงาน 
รีไซเคิล  

(ตัวกลาง) 
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และนําไปสู่แหล่งรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิล ซึง่เป็นปลายทางของกระบวนการคัดแยกขยะโดยชุมชน 

ก่อให้เกิดรายได้กบัธุรกิจรีไซเคลิอีกหนึง่ทาง 

 ปัจจบุนัมีร้านรับซือ้ของเก่าทัว่ประเทศไมต่ํ่ากวา่ ๑๐,๒๐๐ ร้านจากการท่ีสํารวจของกรมควบคมุ

มลพิษ เม่ือปี 2551 ปัจจบุนัร้านรับซือ้ของเก่าหลายพืน้ท่ี ก็ยงัมีระบบการจดัการท่ียงัไม่เรียบร้อยบ้าง ทัง้ใน

เร่ืองท่ีส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม บางร้านก็รกรุงรัง รวมถึงตวัผู้ประกอบการเองท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ

ด้านสุขอนามยั ธุรกิจค้าของเก่าหรือการรีไซเคิลนัน้ควรจะมีการจดัระเบียบให้ดดีูยิง่ขึน้ และเป็นความ

ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและผู้ประกอบการโดยตรง แตป่ระเดน็หลกัก็ยงัอยูใ่นเร่ืองของสิ่งแวดล้อม ทัง้ขยะมลู

ฝอยท่ีต้องแนะนําให้เป็นระเบียบยิง่ขึน้ ทัง้ทัว่ประเทศท่ีขึน้ทะเบียนอยู่กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตา่งๆ 

ตามพระราชบญัญัติค้าของเก่า และขณะนีร้้านรับซือ้ก็ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับทางเทศบาลเพิ่มเติม 

เน่ืองจากมีผลตอ่ระบบสาธารณสขุในแตล่ะพืน้ท่ี ทัง้นีเ้พื่อเป็นการจดัระเบียบร่วมกนัอีกทางหนึ่ง  ปัญหา

เร่ืองวัตถุอันตรายในการเก็บของเก่า ถือว่าเป็นเร่ืองสําคญัอีกอย่างหนึง่ เพราะส่งผลกระทบโดยตรง 

ในหลายด้าน ซึง่เป็นเร่ืองที่ต้องให้ความรู้แก่ร้านรับซือ้ของเก่าต่างๆ ท่ีต้องแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน  

มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการป้องกนัเพิ่มเติม การเก็บของเก่าเก่ียวข้องโดยตรงกบัเร่ืองสขุภาพ และปัจจบุนันี ้

ร้านรับซือ้ของเก่าก็เป็นในลกัษณะตา่งคนต่างอยู่ ยงัไม่มีการรวมกนัเป็นกลุ่มก้อนเพื่อพฒันาธุรกิจด้านนี ้

โดยตรง 

  ส่วนกรมการปกครองซึง่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตผู้ ประกอบการให้สามารถดําเนินธุรกิจ

การค้าของเก่า และคอยควบคมุ กํากบัดแูลด้านการปกครอง ด้านกฎหมาย และการรณรงค์สร้างจิตสํานึก

ท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ข้อมลู ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการ มองว่าในอดีตนัน้

ไมมี่การลกัทรัพย์ไปขาย หากมีการลกัทรัพย์ก็จะสามารถจบักมุผู้กระทําผิดได้ ประเทศไทยเดมิใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีการออก พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ออกมาตัง้แตปี่ 2475 สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ิมมีการเก็บคา่ธรรมเนียมท่ี 5,000 บาท 

และต่อมามีการปฏิรูประบบราชการมีผลให้กรมการปกครองรับมอบโอนภารกิจในการดแูลเร่ืองการค้า 

ของเก่ามาอยู่ในความรับผิดชอบแทน ตํารวจจนถึงปัจจุบนั ซึง่กรมการปกครองพยายามที่จะให้ความรู้  

การรณรงค์สร้างจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ  และมียุทธศาสตร์สําคญั 2 เร่ืองคือ การบงัคบัใช้กฎหมาย และการการรณรงค์จิตสํานึก 

ให้รักษากฎหมาย ซึง่เป็นงานที่บูรณาการส่วนของความมัน่คงร่วมกับส่วนกฎหมายเข้าควบคู่กัน   

การร่วมมือกันกับหน่วยงานราชการอื ่นที ่เ กี ่ยวข้องกับธุรกิจรีไซเคิล เช่นเ รื่องกฎหมายผังเมือง 

กับความเหมาะสมในการบงัคบัใช้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง   ระบบฐานข้อมูลผู้ ค้าของเก่า อีกทัง้เร่ือง 

การสง่เสริมมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ สําหรับกรมการปกครองแล้ว ภารกิจหลกัในส่วน

ของการควบคุมกํากับ ดูแลธุรกิจรีไซเคิล ยังคงต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยเกิดปัญหา 

www.ssru.ac.th



ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกระทําความผิดในการลักทรัพย์สินของทางราชการไปขายและปลายทางของสิ่ง 

ผิดกฎหมายมักจะไปสิน้สุดที่ร้านค้าของเก่า  กรมการปกครองจึงต้องมีมาตรการในการขอความร่วมมือ

จากผู้ประกอบการพร้อมทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายควบคูก่ันไป และกระทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ดี

และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ความพยายามที่จะรณรงค์ให้ผู้ ประกอบการที่อยู่นอกระบบคือไม่ขอรับ

ใบอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึน้ ทัง้นีก็้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการร่วมแก้ปัญหา 

เชิงนโยบาย หรืออาจรวมถึงการปรับแก้กฎหมายผังเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

ในปัจจบุนั เป็นต้น 

  ธุรกิจรีไซเคลิในประเทศไทยเป็นธุรกิจภายใต้ระบบทนุนิยม2  ทนุนิยม (Capitalism)  หมายถึงระบบ

เศรษฐกิจที่ใช้  "ทุน" หรือ capital มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมั่งคัง่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ซึง่ 0

ผลิตภัณฑ์ 0และ 0สินค้า 0มีการจําหน่าย แลกเปลี่ยนซือ้ขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้าง 

ผล 0กําไร 0ให้กับหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ ที่มีการรองรับทาง 0กฎหมาย 0และมีการ

แข่งขนัการในเชิงการค้าเพื่อทํากําไรสงูสดุ ซึ่งไม่ได้ควบคมุโดยหน่วยงานกลางหรือจากทาง 0รัฐบาล 0 ให้เกิด

ขึน้กับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของทนุ เอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน และเลือกทําการผลิตและบริโภคด้วย

ตวัเอง การใช้กลไกราคา(price mechanism/market  economy) ในการจัดการสินค้าบริการที่มี 

เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสลบัซบัซ้อน จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้ในกิจกรรมด้านการผลิต แลกเปลี่ยน หรือ บริโภค เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ ผลิต ทําให้ผู้ บริโภค 

ได้ประโยชน์ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอาจทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบได้มากและอยู่รอด 

ได้ยาก หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ 

ได้ สําหรับแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนัน้ หากธุรกิจรีไซเคิลมีการมีการคิดต่อยอดธุรกิจ 

อย่างบรูณาการ เช่น มีการดําเนินธุรกิจขึน้มาเพื่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลท่ีรับซือ้เข้ามาเพื่อนําไป

ผลิตต่อ หรือแปรรูปต่อเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบ 

ในการดําเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง ความผนัผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

ลดการพึ่งพาความต้องการรับซือ้จากตลาดได้  ดงันัน้จากการศกึษาวิจยัสามารถท่ีจะนําเสนอแผนเพื่อนํา

ธุรกิจรีไซเคลิไทยดงัภาพท่ี 4.7 
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แผนนาํธุรกิจรีไซเคิลไทย 

โปรแกรมสว่นองคป์ระกอบเศรษฐกิจ

การพฒันาบคุลากร

การพฒันาเทคโนโลยี/การลงทุน

ในเครื�องจกัร และ อุปกรณ ์

โปรแกรมส่วนภาค

เศรษฐกิจ

ศนูยร์บัซื� อ

สินคา้วสัดุ

รไีซเคิล
การใชท้รพัยากรธรรมชาติ

โปรแกรมส่วนภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคตะวนัออกเฉียง

ใต้

ความมี

ประสิทธิภาพ

ของภาครฐั

กฏเกณฑแ์ละ

กฏหมายตา่ง ๆ

ภาษีและ

งบประมาณ

โครงสรา้งสนับสนุนธุรกิจรไีซเคิล

โครงสรา้ง

พื� นฐาน

เศรษฐกิจ

โครงสรา้ง

ตลาดเงินและ

ตลาดทนุ

 
  

 ภาพท่ี  4-7     แสดงแผนการนําธุรกิจรีไซเคลิไทย 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

การวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิเชิงธุรกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทยนี ้จงึมีแนวทางเพ่ือการดําเนินกลยทุธ์ใน

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ของผู้ประกอบการ และนํามาสูก่ารสร้างยทุธศาสตร์เพ่ือสร้าง

มลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ การดําเนินธุรกิจอย่างมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือ 

รีไซเคลิโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐให้ประสบ

ความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนบทบาทการสนบัสนนุและการพฒันาของหนว่ยงานภาครัฐ เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งตัง้แตธุ่รกิจในระดบัฐานรากจนกระทัง่การดําเนินธุรกิจในขนาดกลางและขนาดยอ่มให้ 

มีความมัน่คงในระดบัเศรษฐกิจชมุชนจนถึงระดบัประเทศตอ่ไป 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวิธีการ 

ปัญหา  และอุปสรรคตลอดจนบทบาทการสนับสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการ เพ่ือศกึษาแนวทางการดําเนินกลยทุธ์ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

ของผู้ประกอบการ และนํามาสูก่ารสร้างยทุธศาสตร์เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ 

สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

  ได้รับข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  

และเป็นธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว มากท่ีสดุ ซึง่สว่นใหญ่จะมีขนาดการลงทนุ จํานวนสินทรัพย์

รวม ขนาดเล็ก (ตัง้แต ่ 5 แสนบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท) มีจํานวนพนกังานรวม 11-50 คนมากท่ีสุด  

มีการเข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กร สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการค้าของเก่า มากท่ีสดุ  

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

   ผลการดําเนินงานของกิจการโดยรวม อยูใ่นระดบัดี   กิจการมีอตัรากําไรสทุธิสงูขึน้มากกว่า

ปีท่ีผ่านมาปานกลางอันเนื่องจากมีปริมาณยอดรับซือ้สินค้ามากขึน้กว่าปีที่ผ่านมา สร้างความ 

พึงพอใจให้ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัคู่แข่งอยู่ในระดบัปานกลาง ลกูค้าส่วนมากจะคดัแยก

ประเภทสินค้ารีไซเคิลมาแล้วอย่างถูกต้อง  กิจการให้ราคาสินค้าที่รับซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง  

แต่กิจการมีความเที่ยงตรงในการตรวจรับซือ้สินค้ามากท่ีสุด  สถานที่ , ระยะเวลาการเปิดให้บริการ 

มีความสะดวก กิจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม อยู่ในระดบัมากที่สุด กิจการมีการวางแผน 
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และจดัทําแผนธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก   กิจการมีการเก็บรวบรวมรายชื่อลกูค้าอย่างเป็นระบบ  อยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 3 ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

   ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ทรัพยากรและความสามารถ

ของกิจการโดยรวม อยู่ ในระดับปานกลาง และเ มื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความ รู้ 

และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ  มีสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัได้ โดยมี

ผู้ตอบสงูสุดอยู่ในระดบัมาก กิจการของมีเทคโนโลยีในการจดัการสินค้า  มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลกูค้าอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 4 ผลประกอบการของกิจการ 

  เม่ือพิจารณาแหล่งที ่มาของยอดรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิลของกิจการพบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมดมีแหล่งท่ีมาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการ

มาจากลูกค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่ มีสถานที่ขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลที่รับซือ้เข้ามา คือ  

ทัง้ขายตรงและขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) มีแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อยอดรับซือ้สินค้าลดลงด้วยการ

หากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ ่มขึน้ และใช้ยอดรับซือ้สินค้าเข้าในปีที ่ผ่านมาในการวางแผนการตลาด  

และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาคือ

เร่ืองต้นทนุคา่ขนสง่สงูขึน้ 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอุปสรรคของกิจการ 

   ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล ในงานวิจยัครัง้นี ้

พบว่าปัญหาท่ีอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ปัญหาด้านการเงิน/การบญัชี  ด้านการตลาด/การแข่งขนั  

การทําบัญชีไม่เป็นระบบ  สภาพคล่องทางการเงิน /การถือครองเงินสดเพื ่อใช้ซื อ้สินค้าเข้า  

และไม่ต้องการรวมตัวเพราะ ไม่เชื่อใจกัน / ไม่ไว้วางใจกัน ส่วนปัญหาที่อยู่ในระดับมากได้แก่   

การจดัการ  เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู  เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เก่าไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการทํางาน และปัญหาการรวมตัวกันของผู้ ประกอบการธุรกิจ  

ธนาคารไม่ปล่อยกู้ เนื่องจากขาดหลักทรัพย์คํา้ประกัน ส่วนปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 

ปัญหาด้าน บุคลากร/แรงงาน ด้านเทคโนโลยี  กฎระเบียบ/นโยบายของรัฐบาล  ด้านสถานที ่

www.ssru.ac.th



และเม่ือพิจารณาปัญหาการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นรายข้อพบว่า เมื่อรวมกลุ่มกนัแล้ว

ไมส่ามารถควบคมุการเปิดเผยข้อมลูได้, ไมต้่องการรวมตวัเพราะขาดแรงจงูใจท่ีจะสร้างผลประโยชน์ 

ส่วนท่ี 6 แผนพัฒนาการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

    ในด้านแผนพฒันาการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 

    ในระยะสัน้ (1 ปี) ผู้ประกอบการมีแผนพฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและพนกังาน ระบบ

คณุภาพขององค์กร/กิจการ ลดภาระหนีข้องกิจการ จดัระบบการบริหารสินค้าคงคลงั จดัหาแหล่ง

เงินทนุที่มีดอกเบีย้ตํ่า การให้บริการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร และจดัหาแหล่งของสินค้าวสัด ุ

รีไซเคลิ ในระยะสัน้ (1 ปี) 

    ในระยะปานกลาง (2-3 ปี) ผู้ประกอบการมีแผนพฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ รีไซเคิล เช่นศนูย์

อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ศนูย์กลาง ข้อมลูข่าวสาร ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคิลเพื่อช่วยเหลือ

กันในกลุ่ม ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/

ศนุย์กระจาย สินค้าวสัดรีุไซเคลิ  

    ในระยะยาว (5 ปี) ผู้ประกอบการมีแผนหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึน้ 

ทัง้ใน และต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวัสด ุ

รีไซเคลิ และขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

 

ตารางท่ี 5-1 สรุปความคิดเหน็ ส่วนท่ี 6 เร่ืองแผนการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

 

กลยุทธ์ระยะสัน้  

(1ปี) 

1. พฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและพนกังาน 

2. พฒันาระบบคณุภาพขององค์กร/กิจการ 

3. ลดภาระหนีข้องกิจการ 
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กลยุทธ์ระยะสัน้  

                                                   (1ปี)…ตอ่ 

4. จดัระบบการบริหารสินค้าคงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีมีดอกเบีย้ต่ํา 

6. การให้บริการแลกเปล่ียนด้านข้อมลูขา่วสาร 

7. จดัหาแหลง่ของสินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะปานกลาง 

(2-3ปี) 

1. พฒันาเทคโนโลยี, เคร่ืองจกัร, อปุกรณ์ การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ 

2. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ รีไซเคลิ เชน่ศนูย์อบรมผู้ประกอบการ   

รุ่นใหม ่ศนูย์กลาง ข้อมลูขา่วสาร 

3. ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคลิเพ่ือชว่ยเหลือกนัในกลุม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภท   

    เดียวกนั 

4. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

5. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะยาว 

(5ปี) 

1. หาตลาดสง่ขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ 

2. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

3. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิรีไซเคลิ 

   ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล จากจํานวน 8 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้ให้ความคิดเห็น 

ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า  ธุรกิจรับซือ้ของเก่า หรือวัสดุรีไซเคิล 

เป็นธุรกิจที ่มีการแข่งขันกันสูงมาก การดําเนินธุรกิจตัง้อยู่บนความเสี ่ยงและความผันผวน 

ทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองของราคาท่ีรับซือ้สินค้าเข้ามา เพื่อเก็งกําไรแล้วรอขาย อาจจะไม่ได้ผลตอบแทน

ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในบางช่วงเวลาที่สินค้ามีราคาตกตํ่าลง ผู้ ประกอบการจึงมีความจําเป็นต้อง 

เร่งระบายสินค้าให้ได้หลายรอบหากมีสภาพคล่องทางการเงินน้อย แต่หากมีสภาพคล่องทางการเงิน

มาก หรือมีเงินเก็บรอซือ้สินค้าได้มากก็จะเป็นข้อได้เปรียบ  เร่ืองท่ีสําคญัคือปัญหาด้านแรงงานท่ีเกิด

จากคา่จ้างแรงงานสงู  มีปัญหาภาระดอกเบีย้  สว่นเร่ืองการขอรับการสนบัสนนุ ส่งเสริมช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภาครัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการจัดเก็บภาษี และมีข้อสงัเกตที่เป็นประเด็นสําคญัว่า 

สว่นใหญ่มีความหวงัแตไ่มเ่คยคาดหวงัการชว่ยเหลือจากรัฐบาล 

  

อภปิรายผลการวจิัย 

  ธุรกิจรีไซเคลิได้ถกูจดัให้ เป็น 1 ใน 5 ของธุรกิจท่ีมีอนาคตและยงัคงเติบโตไปได้อีกมาก กลไก

ราคาสินค้ามีความผนัผวนอย่างรุนแรง ขึน้อยู่กับความต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจรีไซเคิลที่มีเงินทุนมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ 

ผู้ ค้าที ่มีเงินทุนน้อยก็จะมีอํานาจต่อรองน้อย และต้องพบกับสภาพกดดันจากราคาที่ผันผวน 

อย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย, ดอกเบีย้ ได้ในภาวะที่ราคาสินค้าที่เก็บกักตุนไว้ 

รอเก็งกําไรขาย อยูใ่นชว่งราคาตกต้องแบกรับถือตอ่เพ่ือรอราคาสงูขึน้จึงจะนําออกส่งขายได้ จึงต้อง

จบักระแสธุรกิจให้ดี ดงันัน้หากมีการรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคิลในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่

โรงงานรับซือ้ในคราวเดียวกนัจะก่อให้เกิดการตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาที่สงูขึน้ได้ 

อนาคตของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาและหายออกไปจากระบบในที่สุด  

ส่วนผู้ ที่จะอยู่รอดจะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เท่านัน้แต่ธุรกิจนีก็้มีปัญหาด้านแรงงานเนื่องจาก  

คนไทยไมน่ิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านนี ้ 
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  ผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลควรให้ความร่วมมือกันในธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งมากขึน้   

ควรทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูลอย่างเสรี  ไม่มีการฮัว้ประมูล ไม่มีอํานาจมืด 

แอบแฝง ตลอดจนเร่ือง Logistics เป็นสิง่ที่มีความสําคญัมากและในลําดบัต้นๆของธุรกิจรีไซเคิล 

เนื่องจากกระบวนการ Logistics ทัง้ภายนอกคือเร่ืองต้นทุนภาคการขนส่งและ ภายในเก่ียวกับการ

เคลื ่อนย้ายสินค้า  การจัดวางสินค้า การขนถ่าย ลําเ ลียง เ พื ่อการหมุนเ วียนของสินค้า 

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านีเ้นื่องจากเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วม 

ในการรักษาสิง่แวดล้อม ช่วยลดการนําเข้าทรัพยากร ช่วยให้มีการนําทรัพยากรกลับมาใช้ได้ใหม ่

หมุนเวียน เช่นจัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ  จดัหาแหล่งของตลาด 

และโรงงานรับซือ้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกันราคา  ลดหย่อนภาษีให้กับ

ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ควรเก็บภาษีรายได้เนื่องจากเป็นสินค้า 

ท่ีเหลือใช้  สนบัสนนุการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ป้องกนัปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอย่างไร้การ

ควบคมุจํานวนมากใน 2 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจรีไซเคลิท่ีมีอยูม่ากมายในปัจจบุนัให้มีความหนาแน่นน้อยลง 

แล้วสร้างความรู้ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคิล , ประเทศไทยมีสถาบนัโลหะแห่งชาติท่ีเป็น

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ แต่ยังขาดการประสาน 

ความร่วมมือให้เข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ความรู้  ควรจะมีหน่วยงาน 

ที่จะส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัยสิ ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์  

คดัแยก จําแนกประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมหาศาลในแตล่ะ

วนั  เพื่อขจดัปัญหาสินค้าขาดคณุภาพและใช้เวลามากในการคดัแยกโดยแรงงานมนุษย์  การปรับ

ข้อบงัคบั  ข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสมกบัปัจจบุนันโยบายภาครัฐยงัไมช่ดัเจน  จดัระบบการอบรม

ให้ความรู้ และมีการปฏิบัติที ่ชัดเจน ซึง่หากมีการจัดระเบียบกิจการ ธุรกิจรีไซเคิลให้มีการสอบ 

เพื่อขอรับการรับรองการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนทําให้เกิดการ

ยกระดับการยอมรับในสังคมมากขึน้และเกิดความใกล้ชิดกับรัฐบาลในการควบคุม และมีการ

ประสานงานกับองค์กรต่างๆมากขึน้ นําหลกัการนีม้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจรีไซเคิล อาจจะเกิดเป็น

โมเดลธุรกิจรีไซเคลิขึน้มาได้ 
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งานวจัิยนีจ้งึได้ประเดน็ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับธุรกจิรีไซเคลิดงันีว่้า :  

ความสาํคัญธุรกิจรีไซเคิล 

  ถือเป็นกลุม่อาชีพหนึง่ท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทสําคญัในการ

สนบัสนุนการดําเนินงานด้าน 3 R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมูลฝอย 

Reuse การใช้ซํา้ของเสีย หรือซากผลิตภณัฑ์ท่ียงัมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อนํากลบัมา

ใช้ใหมอี่กครัง้ 

การแข่งขันของธุรกจิรีไซเคิล 

 มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ปลาใหญ่กินปลาเล็ก มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจ 

รีไซเคลิท่ีมีเงินทนุมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ ผู้ ค้าท่ีมีเงินทนุน้อยก็จะมีอํานาจตอ่รองน้อย และต้อง

พบกับสภาพกดดันจากราคาที่ผันผวนอย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  

ได้ในภาวะท่ีราคาสินค้าท่ีเก็บกกัตนุไว้รอเก็งกําไรขาย อยูใ่นช่วงราคาตกต้องแบกรับถือตอ่เพ่ือรอราคา

ดีจงึจะนําออกสง่ขายได้ 

แนวโน้มของผู้ประกอบการค้าในธุรกจิรีไซเคลิ 

 อนาคตของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาได้และอาจหายออกไปจากระบบ

ในท่ีสดุ สว่นผู้ ท่ีจะอยูร่อดจะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เทา่นัน้ 

ระบบทุนนิยม2 (Capitalism)

 การแข่งขันการในเชิงการค้าเพื ่อทํากําไรสูงสุด ซึง่ไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกลาง 

หรือจากทาง

 ของธุรกิจรีไซเคิล 

0รัฐบาล 0 ให้เกิดขึน้กับผู้ ที่เป็นเจ้าของทุน เอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน  

และเลือกดําเนินธุรกิจด้วยตวัเอง การใช้กลไกราคา( price mechanism/market economy ) ในการ

จดัการสินค้าวสัดรีุไซเคลิท่ีมีเป็นจํานวนมาก เกิดการแขง่ขนัระหวา่งผู้ รับซือ้ด้วยกนัเองและด้วยกลยทุธ์

ทางการค้าหลากหลายท่ีทําให้ผู้ขายสินค้ารีไซเคิลได้ประโยชน์ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอาจทําให้

ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบได้มากและอยู่รอดได้ยาก หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันได้ 

ก็จะชว่ยให้ธุรกิจสามารถดําเนินตอ่ไปอยา่งมีเสถียรภาพได้ 
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ปัญหาด้านแรงงานธุรกิจรีไซเคิล 

 เน่ืองจาก คนไทยไม่นิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านนีทํ้าให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการค้า

ในธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานมากในการดําเนินการ ต้นทุน

ด้านแรงงานจึงต้องสูงขึน้เพื่อรักษาคนทํางานขายแรงงานให้อยู่ในระบบต่อไป  บางรายอาจต้องใช้

แรงงานจากตา่งประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ก็จะมีข้อกํากดัทางกฎหมาย ระเบียบ ขัน้ตอนท่ีมากขึน้ 

2ปัญหาอาชญากรรม2

2

ของธุรกิจรีไซเคิล 

การบูรณาการต่อยอดของธุรกิจรีไซเคิล 

 ร้านรับซือ้ของเก่าส่วนมากจะทํามาค้าขายสุจริต  แต่ก็มีเพียงส่วนหนึ่งท่ีไม่ดําเนินธุรกิจ 

ท่ีซ่ือตรงจนทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอนัเน่ืองมาจากการรับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 

  การดําเนินการเพื ่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลที ่รับซือ้เข้ามาเพื ่อนําไปผลิตต่อ  

หรือแปรรูปต่อเป็นวตัถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการ

ดําเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง ความผนัผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  

ลดการพึง่พาความต้องการรับซือ้จากตลาดได้ 

การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล  

 การรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคลิในการรวบรวมสง่สินค้าเข้าสูโ่รงงานรับซือ้ในคราวเดียวกนั

จะก่อให้เกิดการตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาที่สูงขึน้ได้ ดีกว่าการส่งสินค้าแบบต่างคน

ตา่งสง่ 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลจากภาครัฐบาล 

 ปัจจุบันต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัวส่งเสริมให้ประกอบอาชีพธุรกิจรีไซเคิล มากขึน้  

แต่ในประเทศไทยระบบการทํางานของรัฐบาลในฐานะฟันเฟืองหลกัสําคญั ไม่สามารถทํางานได้ 

อย่างเต็มที่ รวมถึงระบบการทํางานมีหน่วยงานดูแลจํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงสาธารณสขุ กรมการปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ทําให้การทํางานขาดเอกภาพและไมมี่ความชดัเจน 
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 รัฐควรสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านี ้เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในการ

รักษาสิง่แวดล้อม ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน  

  1. ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และการจดัเก็บภาษีหลายชัน้ เช่นภาษีสิง่แวดล้อม 

เทศบาลปีละ 2,000 บาท  ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 บาท  ค่าใบอนุญาตค้าของเก่า  

ปีละ 5,000 บาท  ภาษีป้าย  ภาษีสรรพากร  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 105  

หรือ 106  ภาษีซือ้  ภาษีขาย ภ.พ.30  ค่าใบอนุญาตเก็บรวบรวมสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ที่มีมากมายหลายรายการเกินไปนัน้ ให้เหลือเพียงการจดัเก็บภาษีที่เหมาะสมทัง้ประเภทและอตัรา

ภาษี 

 2. ควบคุมผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล 

อยา่งเสรี ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

   3. จดัหาแหลง่ของตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

4. สนบัสนนุให้ธุรกิจรีไซเคลิให้มีโอกาสง่ายในเข้าถึงการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  

5. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

  6. แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

 7. สนบัสนนุด้านการวิจยัสิ่งประดษิฐ์ท่ีสามารถเป็นอปุกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสจูน์ คดัแยก 

จําแนกประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมหาศาลในแตล่ะวนั 

 8. สง่เสริมด้านการอบรมให้ความรู้แก่ธรุกิจรีไซเคลิ และการพฒันาไปถึงการทําตลาด online ได้ 

 9. สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลเพื่อวางระบบให้มีการควบคมุการจดัตัง้ธุรกิจ การพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนญุาตจากกรมการปกครองมีการจดัเก็บภาษีประจําปี แบ่งตาม

ประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ประกอบการฯ ควรมีการสอบวดัความรู้เพื่อขอใบอนุญาตในการ

ประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้ และหากฝ่าฝืน 

กระทําผดิกฎหมายก็จะถกูดําเนนิการตามกฎหมายตัง้แตต่กัเตือนจนกระทัง่การจบัปรับ ยึดใบอนญุาต

สถานประกอบการธุรกิจ ตลอดจน ใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย เพื่อป้องกันปัญหาร้าน 

ของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุ 

 10. รัฐบาลควรสง่เสริมให้มีการก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคลิ สําหรับประเทศไทย 
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 11. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบคือไม่ขอรับใบอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึน้ 

ทัง้นีก็้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการร่วมแก้ปัญหาเชิงนโยบาย หรืออาจรวมถึงการ

ปรับแก้กฎหมายผงัเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

 12. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลมากขึน้เนื่องจากธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรักษา

สิง่แวดล้อม ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน 

 13. ภาครัฐ มีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจรีไซเคิลหลายหน่วยงานทัง้ในส่วนของ 

การควบคมุ การป้องปราม การปราบปราบ การส่งเสริม การสนบัสนุน การติดตามดแูล การรณรงค์ 

การจดัเขต (Zoning) และกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวข้อง แตย่งัขาดเอกภาพในการบริหารจดัการ ดแูล

รับผิดชอบของธุรกิจรีไซเคิลอย่างเพียงพอ ต่างคนตา่งทํา และต่างถือครองข้อมูลที่ตา่งกัน ทัง้ในส่วน

ของการจดัเก็บฐานข้อมูลของธุรกิจรีไซเคิลยงัไม่เป็นระบบที่ทนัสมยั จึงควรจะมีการบรูณาการระดบั

กระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร 

  

การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคิล 

 เร่ือง Logistics เป็นสิง่ที่มีความสําคญัมากและในลําดบัต้นๆของธุรกิจรีไซเคิล เนือ่งจาก

กระบวนการ Logistics ทัง้ภายนอกคือเร่ืองต้นทนุภาคการขนส่งและ ภายใน เก่ียวกบัการเคลื่อนย้าย

สินค้า การจัดวางสินค้า การขนถ่าย ลําเลียง เพื่อการหมุนเวียนของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์มาก เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในความ 

สําเร็จของการประกอบธุรกิจรีไซเคลิ 

แนวทางการพัฒนาการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลสาํหรับชุมชน 

  องค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบระดบัชุมชนหรือระดบัเมือง ควรมีการจัดการที่เป็นระบบแบบแผน 

จะก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทกุ ๆ ฝ่าย ทัง้องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ชมุชน วดั โรงเรียน และองค์กร

เอกชนต่าง ๆ อันส่งผลต่อการจัดการที่ยัง่ยืน กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดปัญหาขยะ  

การคดัแยกขยะเพ่ือนํามาสร้างเป็นรายได้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ 
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5.2.1 ขัน้ตอนในระยะเร่ิมต้น 

 เร่ิมจากการศกึษาสภาพพืน้ท่ี ข้อเท็จจริง ของศกัยภาพชมุชน วดั โรงเรียน ศกึษาข้อมลู

เก่ียวกับประเภทของขยะรีไซเคิล  มีกิจกรรมในการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึก

ของประชาชน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบโดยใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจน 

การอบรมและศึกษาดูงานการตัง้ธนาคารขยะให้เด็กและเยาวชน  ตลาดนัดรับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล พฒันากลุ่มซาเล้ง และบทบาทสําคญัในเร่ืองกลไกของตลาด โดยต้องอาศยั

ความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด โรงเรียน ส่วนราชการอื่น ๆ 

ตลอดจนภาคเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5-1   ขัน้ตอนเร่ิมต้นของการจดัการขยะรีไซเคลิโดยองค์กรธรุกิจ /ชมุชน 

ท่ีมา : การจากศกึษาของผู้ วิจยั 

 

 

รูปแบบและกระบวนการ 

จดัการขยะเชิงบรูณาการ 

ระดบัอําเภอ และ อบต.ท่ี

เหมาะสมและสอดคล้อง

กบับริบทของพืน้ท่ี 

ศกึษารูปแบบและ

กระบวนการจดัการขยะ 

ระดบัอําเภอ และ อบต.ท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

จดัประชมุ ภาครัฐ, 

ภาคเอกชน, ชมุชน 

สมัมนาเพื่อหาแนวทาง 

-คณุภาพชีวติของ

ประชากรท่ียัง่ยืน 

- สภาพแวดล้อมดี

ขึน้ 

-ปริมาณขยะท่ีต้อง

กําจดัน้อยลง 

-ปริมาณขยะท่ีถกู

นําไปคดัแยกเพ่ือนํา

กลบัมาใช้เพิม่มาก

ขึน้ 

คูม่อืคณุภาพของรูปแบบ

และกระบวนการจดัการ

ขยะเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ

และทศันคติท่ีดตีอ่การ

จดัการขยะในชมุชน 

ความร่วมมอื

ของผู้มีสว่น

เก่ียวข้อง 
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5.2.2 ขัน้ตอนในระหว่างดาํเนินการ 

  มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเ นื ่อง  คอยประสานงานหน่วยงานที ่เ กี ่ยวข้อง 

เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเช่น การตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิล มกัจะมีปัญหาในการจดัการซือ้ขายสินค้า

และเ งินทุนหมุนเ วียน ผู้ ประกอบการธุร กิจจะต้องเ ข้าไปรับซือ้สินค้าและให้เ งินทุนสํารอง 

อย่างสมํ่าเสมอ มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  นอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะแล้ว ยังจะ

สามารถแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของชุมชน เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจครัวเรือน ได้ดี 

(มลูนิธิชมุชนเมือง, 2544)  

  การทําให้สินค้าวัสดุท่ีเหลือใช้นํากลับมาใช้ได้ใหม่โดยจดัการทําให้มีมูลค่ามากขึน้ 

ส่งผลทําให้ชุมชนมีรายได้ที่สูงขึน้ และยงัเป็นการสร้างงานให้แก่สมาชิกของชุมชนด้วย  หากชุมชน

ท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถที่จะรวมกันเพื่อดําเนินธุรกิจชุมชนจากการดําเนินธุรกิจขยะรีไซเคิล ภายใต้

เง่ือนไขดงักลา่ว ชมุชนก็จะสามารถพึง่พาตนเองได้ ซงึสรุปเป็นกระบวนการได้ดงัภาพท่ี 5-2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ท่ีมา : การจากศกึษาของผู้ วิจยั 

ชุมชน ชุมชน ชุมชน 

กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

          การรณรงค์คดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ 

องค์กรธุรกิจชมุชน องค์กรธุรกิจชมุชน องค์กรธุรกิจชมุชน 

  รวมตัวเป็นเครือข่าย 

ภาพท่ี  5-2   แนวทางการสร้างรายได้จากจดัการขยะรีไซเคลิ  
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จากการศึกษาวิธีการดําเนินธุร กิจรีไซเคิล  ปัญหา  และอุปสรรคตลอดจนบทบาท 

การสนับสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีต่อผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัด 

ภาคกลางของประเทศไทย  เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินกลยุทธ์ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง  

และระยะยาว ของผู้ประกอบการ และนํามาสูก่ารสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างมูลคา่เพิ่มในการคดัแยก

ขยะ การดําเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ ประกอบการและชุมชนและภาครัฐ สามารถนํามา 

ร่างยทุธศาสตร์ได้ดงันี ้

  

ยุทธศาสตร์การพฒันาธุรกจิรีไซเคลิ 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจรีไซเคิล

1. พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู ้

2. สรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรีไซเคิลใหเ้ป็นรากฐานที�มั �นคง

ของประเทศ 

3. ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคิลไทยใหส้มดลุและ

ยั �งยนื

4. เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการธุรกิจรีไซเคิลไทย

5. เปลี�ยนบทบาทรฐั เรง่แกไ้ขมาตรการปัจจุบนั เรง่ความเชื�อมั �น

กลบัคืน
 

 

ภาพท่ี  5-3   แสดงยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

 

พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่

สงัคมแหง่ภมิูปัญญาและการเรยีนรู ้

1.1 การสรา้งธุรกิจตอ่ยอดรองรบัการผลิตตอ่หรือการแปรรูปสินคา้  

      วสัดุรีไซเคิล

1.2 พฒันาระบบกระจายสนิคา้ ระดบัภูมิภาค, ระดบัประเทศ,  

      ระดบัโลก

1.3 สรา้งนวตักรรมและใชก้ารวิจยัเพื�อพฒันาธุรกิจรีไซเคิล

1.4 รว่มลงทุนกบัภาคเอกชนในการวิจยั (matching fund)

1.5 สรา้งเศรษฐกิจฐานความรู ้(knowledge-based economy)

1

 
 

ภาพท่ี  5-4 แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

 1. พัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทยให้ประสบความสําเร็จ 

 2. เพ่ือยกระดบัธรุกิจรีไซเคลิไทยสูส่งัคมแหง่การใช้ภมูิปัญญาเป็นฐานการเรียนรู้ 

 3. เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดแหลง่การเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน 
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กลยุทธ์ 

  1. สนับสนุนด้านการศึกษา อบรม สัมมนา จัดเวทีสาธารณะ เพื่อรองรับการผลิตต่อ 

                   หรือการ แปรรูปสินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

   2. พฒันาองค์ความรู้ด้านระบบกระจายสินค้า ระดบัภมูิภาค, ระดบัประเทศ, ระดบัโลก 

   3. สร้างนวัตกรรมและใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล, สร้างเคร่ืองมือในการตรวจ     

                   วิเคราะห์ ตรวจพิสูจน์ คดัแยก จําแนกประเภทวสัดรีุไซเคิลที่มีเป็นจํานวนมากและด้าน     

                   การขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. สนบัสนนุการร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนในการวิจยั (matching fund) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

 5 .สง่เสริมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy)  

 6. สนบัสนนุแนวทางการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ด้านรีไซเคลิ 

ตวัชีวั้ด 

 1. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผลงานวิจยัและบทความ ตลอดจนองค์ความรู้ 

 2. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของสิ่งประดษิฐ์ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร เทคโยโลยีเพ่ือชว่ยการ  

                  จดัการคดัแยกวสัดรีุไซเคลิจากผลงานวิจยั 

 3. ร้อยละของสถานประกอบการธรุกิจรีไซเคลิไทยมีผลประกอบการสงูขึน้ 

4. ร้อยละของครงการการประชมุ อบรม สมัมนา การจดัเวทีสาธารณะการให้ความรู้ด้านการ  

    ประกอบธุรกิจรีไซเคลิ องค์ความรู้เพ่ือรองรับการผลิตตอ่หรือการ แปรรูปสินค้าวสัดรีุไซเคลิ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

 

สรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรีไซเคิลให้

เป็นรากฐานที�มั �นคงของประเทศ 

2.1 ลดตน้ทุนธุรกิจ เพิ�มผลิตภาพ (productivity)

2.2    การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรีไซเคิลระดบัชุมชน

2.3 การสรา้งความมั �นคงทางเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคิล

2.4 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของธุรกิจรไีซเคิลในการอยูร่ว่มกนักบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอยา่งสนัตแิละเกื� อกูล

2.5 สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิลไดเ้ขา้ถึงแหลง่เงินกู้

2

 
 

ภาพท่ี  5-5   แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

  

2. สร้างความเข้มแขง็ของธุรกจิรีไซเคลิให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ  

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการประกอบการธุรกิจรีไซเคิลไทยให้ประสบความสําเร็จ 

 2. เพ่ือยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมรีไซเคลิและตลาดระดบันานาชาติ 

 3. เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้มีระบบการดําเนินธุรกิจอยา่งมีมาตรฐาน 

 4. องค์กรชมุชน, ประชาชนและ อบต.ให้ความสําคญัในการคดัแยกขยะท่ีจะนํากลบัมาใช้ใหม ่

 

 

www.ssru.ac.th



กลยุทธ์ 

 1.  ลดต้นทนุการดําเนินงานของธุรกิจรีไซเคลิ เพิ่มรายได้ให้กลุม่ผู้ประกอบการรีไซเคิล 

2.  สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรีไซเคลิระดบัองค์กรชมุชน  

3. สร้างศกัยภาพและความมัน่คงด้านสภาพคลอ่งทางการเงินของธุรกิจรีไซเคลิ 

4. สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิได้เข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบ่ียต่ํา 

5. สนบัสนนุการรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคลิในการรวบรวมสง่สินค้าเข้าสู่โรงงานรับซือ้ 

 

6. รณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือ และสามารถ 

     เข้าร่วมในการจดัการคดัแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือสร้างรายได้ในองค์กรชมุชน 

7. สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมรองรับปริมาณของวสัดรีุไซเคลิเพ่ือการนําไปผลิตตอ่ หรือแปรรูป    

     ตอ่เป็นวตัถดุบิ หรือผลิตภณัฑ์ได้ จะทําให้เกิดมลูคา่เพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการ  

     ดําเนินธุรกิจ 

           8. จดัหาแหลง่ตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

 9. ปรับระบบการ Logistics ทัง้ภายนอกและภายในเพ่ือลดต้นทนุตลอดจนภาคการขนสง่ 

ตวัชีวั้ด 

            1. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผลประกอบการ รายได้ให้กลุม่ผู้ประกอบการรีไซเคลิ 

 2. ร้อยละขององค์กรระดบัอําเภอและองค์การบริหารสว่นตําบล และเทศบาล ท่ีได้รับการ   

                 อบรม สมัมนา การจดัการความรู้ 

            3. ร้อยละการลดลงของสถานประกอบการรีไซเคิลท่ีเลิกทําธุรกิจ 

 4. ปริมาณขยะในชมุชนลดลงอยา่งชดัเจนและถกูนํากลบัมาใช้มากขึน้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

 

 

   

ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจของธุรกิจรี

ไซเคิลไทยใหส้มดลุและยั �งยืน

3.1  การปรบัโครงสรา้งกระบวนการจดัการวสัดุรีไซเคิลเพื�อเพิ�มผลิต

ภาพ, เพิ�มมูลค่าและคณุค่าของสินคา้วสัดรีุไซเคิลบนฐานการ

จดัการความรู ้(KM: Knowledge Management)และภมิูปัญญาไท

3.2  การสรา้งภูมิคุม้กนัของระบบเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคิล

3.3  การสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัที�เป็นธรรมและการกระจาย 

       ผลประโยชนจ์ากการพฒันาอยา่งเป็นธรรม

3

 
 

ภาพท่ี  5-6   แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

           3. พัฒนาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายวัสดุรีไซเคิล 

               สู่ตลาดต่างประเทศ 

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทยให้มีความก้าวหน้า 

 2. เพ่ือยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูเ่วทีของตลาดในอตุสาหกรรมวสัดรีุไซเคลิระดบัชาติ 
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 3. เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดอตุสาหกรรมท่ีเป็นศนูย์กลางการ  

                กระจายวสัดรีุไซเคลิสูต่ลาดตา่งประเทศท่ีมีมาตรฐานในระดบัชาติ 

 4. เพ่ือสร้างความร่วมมือในระดบัชาตด้ิานการอนรัุกษ์ทรัพยากรและลดภาวะโลกร้อน 

 

กลยุทธ์ 

1. ปรับโครงสร้างกระบวนการจดัการวสัดรีุไซเคลิเพ่ือเพิ่มผลิตภาพ, เพิ่มมลูคา่และคณุคา่   

    ของสนิค้าวสัดรีุไซเคลิบนฐานการจดัการความรู้  (KM: Knowledge Management)  

2. สนบัสนนุให้เกิดการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและการกระจาย ผลประโยชน์จากการพฒันา  

     อยา่งเป็นธรรม 

3.  สนบัสนนุการรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคลิในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่ศนูย์กลางรับซือ้   

     วสัดรีุไซเคลิเพ่ือการกระจายสูต่ลาดตา่งประเทศ 

ตวัชีวั้ด 

 1. ร้อยละการเพิ่มขึน้เศรษฐกิจการเงินการค้าการลงทนุระหวา่งประเทศมีความสะพดั 

 2. .ร้อยละการเพิ่มขึน้ของอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ จากธรุกิจรีไซเคลิ 

 3. ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทยให้ความร่วมมือเพิ่มขึน้ 

4. ร้อยละของครงการการประชมุ อบรม สมัมนา การจดัเวทีสาธารณะการให้ความรู้ด้านการ  

    ประกอบธุรกิจรีไซเคลิ กบัตลาดการค้าตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 
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 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

 

เสรมิสรา้งธรรมาภิบาลในการ

บรหิารจดัการธุรกิจรไีซเคิลไทย

4.1 การเสรมิสรา้ง และพฒันาวฒันธรรมการคา้ที�สรา้งสรรค์

และ ธรรมาภิบาลใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของวิถีการดาํเนินธุรกิจรี

ไซเคิลของประเทศไทย  

 4.2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของภาคประชาชนใหเ้กิดความ

รว่มมือและสามารถเขา้รว่มในการจดัการคดัแยกขยะใน

ครวัเรอืน  

      

4

 
 

ภาพท่ี  5-7  แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

  4. เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการธุรกิจรีไซเคิลไทย 

 

เป้าประสงค์ 

 1.เพ่ือพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทยให้ประสบความสําเร็จบนรากฐานของธรรมมาภิบาล 

 2.เพ่ือยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูส่งัคมท่ีมีวฒันธรรมการค้าท่ีสร้างสรรค์ 

 3.เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือของกลุม่ผู้ประกอบการ 

 4.เพ่ือลดจํานวนของการกระทําผดิทางกฎหมายด้านการค้าและปัญหาอาชญากรรม 
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กลยุทธ์ 

1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทกุฝ่ายสง่เสริมวฒันธรรมการค้าท่ีสร้างสรรค์ และธรรมาภิบาล   

    ให้เป็นสว่นหนึง่ของวิถีการดําเนินธุรกิจรีไซเคลิของประเทศไทย 

2. ขจดั2

3. รณรงค์และประชาสมัพนัธ์เชิงรุกด้านความรับผดิชอบตอ่สงัคม 2

ปัญหาอาชญากรรมอนัเน่ืองมาจากการรับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 

2

ต้านการรับซือ้สินค้าท่ีมี  

4. กระตุ้นสถานประกอบการธรุกิจรีไซเคลิด้วยสิทธิประโยชน์ให้กบัโครงการท่ีให้การสนบัสนนุ  

    ท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 

    และความร่วมมือกบัทางราชการ 

5. ป้องกนัปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุจํานวนมาก 

ตวัชีวั้ด 

1. ร้อยละการเพิม่ขึน้ของโครงการการประชมุ อบรม สมัมนา การจดัเวทีสาธารณะการให้   

    ความรู้ด้านการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์เชิงรุกด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 2

    2

ต้านการ  

รับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย2

2. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการประชุม อบรม สัมมนา  

     การจดัเวทีสาธารณะการให้ความรู้ด้านการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ด้านความ   

     รับผดิชอบตอ่สงัคม 2

กบัธุรกิจรีไซเคลิ 

ต้านการ รับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย2

  

กบัธุรกิจรีไซเคลิ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5   

 

   

เปลี�ยนบทบาทรฐั แกไ้ขมาตรการปัจจบุนั คืนความเชื�อมั �น

หน่วยงาน 1

หน่วยงาน 2

หน่วยงาน 3

หน่วยงาน 4

หน่วยงาน 5

• สรา้ง single gateway เพื�ออาํนวยตวาม

สะดวกใหน้ักธุรกิจไทย ใหค้าํแนะนาํ

และความช่วยเหลือที�ถูกตอ้ง และ 

รวดเร็ว

Single
gateway

• หน่วยงานรฐับาลตา่ง ๆ เดินหนา้

เขา้หาภาคเอกชน

• ภาคเอกชนคือลกูคา้

ควบรวมหน่วยงานตา่ง ๆ ของภาครฐั ภาครฐัเดนิเขา้หาภาคเอกชน

หน่วยงาน

รฐับาล

ผูป้ระกอบ

การเอกชน

5

 
 

ภาพท่ี  5-8 แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเปล่ียนบทบาทรัฐ แก้ไขมาตรการ คืนความเช่ือมัน่ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

             5.เปล่ียนบทบาทรัฐ เร่งแก้ไขมาตรการปัจจุบัน เร่งความเช่ือม่ันกลับคืน  

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือบูรณาการระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร การบริหารจดัการ การจัดเก็บ   

                   ฐานข้อมลู การควบคมุดแูลรับผิดชอบท่ีมีมาตรฐาน และความเหมาะสม  

 2. เพ่ือสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทย 

 3. เพ่ือพฒันาให้ธุรกิจรีไซเคิลไทยมีความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จ 
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กลยุทธ์ 

     1. เปล่ียนบทบาทรัฐจากผู้ควบคมุ เป็น ผู้ กํากบัดแูล และ อํานวยความสะดวกให้กบัธุรกิจ 

                     รีไซเคลิ ดงันี ้

          1.1 สง่สญัญาณใหม ่เร่งแก้ไขมาตรการปัจจบุนัท่ีเป็นอปุสรรค 

            1.2 ยกเลกิมาตรการด้านภาษีท่ีซบัซ้อน และหลากหลายรายการ 

                     1.3 ให้การกระตุ้นและผลประโยชน์ทางภาษี กับธุรกิจที่ช่วยประเทศชาติในเร่ือง

สิ่ งแวดล้อม ลดการนําเ ข้าทรัพยากร แก้ปัญหาการกระจายรายได้ ลดปัญหาการยากจน 

และแรงงาน 

                1.4 แก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคิล ลดข้อกํากดัระเบียบ ขัน้ตอนท่ีมากขึน้ 

เร่ืองการใช้แรงงานตา่งประเทศ ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนให้มีความเหมาะสม 

  2. ขจดัความสบัสน ทํากติกาให้ชดัเจน สนบัสนุนผู้ประกอบการให้มีการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม เร่งสร้างความเช่ือมัน่กลบัคืนมา 

 3. ควบคุมผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล 

อยา่งเสรี ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง  

 4. สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลเพื่อวางระบบให้มีการควบคมุการจัดตัง้ธุรกิจ การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนญุาตจากกรมการปกครอง มีการจดัเก็บภาษีประจําปีแบ่งตาม

ประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ประกอบการฯ ควรมีการสอบวดัความรู้เพื่อขอใบอนุญาตในการ

ประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้  

  5. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่ีอยูน่อกระบบคือไมข่อรับใบอนญุาต ให้เข้าสูร่ะบบให้มากขึน้ 

 6. การบูรณาการระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร การบริหารจดัการ การจดัเก็บ

ฐานข้อมลู การควบคมุดแูลรับผิดชอบของธุรกิจรีไซเคลิ  

ตวัชีวั้ด   

 1. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบการจดทะเบียนขออนุญาตกลบัเข้าสู ่  

                   ระบบให้มากขึน้ 

 2. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของประเดน็การแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคลิ 

 3. ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทยมีความพงึพอใจเพิ่มขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคัดแยกขยะ 

เพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย  

มีข้อค้นพบ (Fact Findings) ที ่สามารถนํามากําหนดในข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

        1.1 ยกเลิกการเก็บภาษีท่ีซํา้ซ้อนหลายรายการให้เหลือเพียงการจดัเก็บภาษีที่เหมาะสม 

ทัง้ประเภทและอตัราภาษี  

      1.2 ควบคมุผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล

อยา่งเสรี ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

      1.3 จดัหาแหล่ง/ตลาดและโรงงานรับซือ้ที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกัน

ราคา 

     1.4 สนบัสนนุด้านการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  

     1.5 จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

       1.6 แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

       1.7 สนบัสนุนการวิจยัสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ คดัแยก จําแนก

ประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมาก 

      1.8 สง่เสริมจดัอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคลิ และการพฒันาไปถึงการทําตลาด Online ได้ 

      1.9 สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลให้เป็นระบบมาตรฐานเพื่อควบคมุการจดัตัง้ธุรกิจ พฒันา

ระบบฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนุญาตจากกรมการปกครองมีการจัดเก็บภาษีประจําปี 

แบง่ตามประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ประกอบการฯ ควรมีการสอบวดัความรู้เพื่อขอใบอนญุาต

ในการประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้ และหาก

ฝ่าฝืน กระทําผิดกฎหมายก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมายตัง้แต่ตักเตือนจนกระทัง่การจับปรับ  

ยึดใบอนญุาตสถานประกอบการธุรกิจ ตลอดจน ใบอนญุาตของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย เพื่อป้องกัน

ปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุ 

     1.10 รัฐบาลควรสง่เสริมให้มีการก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคลิ สําหรับประเทศไทย 
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 1.11 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกระบบคือไม่ขอรับใบอนญุาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึน้

รวมถึงการปรับแก้กฎหมายผงัเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

             1.12 สร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคิลทัง้ในส่วนของ

การควบคมุ การป้องปราม การปราบปราบ การส่งเสริม การสนบัสนุน การติดตามดแูล การรณรงค์ 

ตลอดจนการจดัเขต (Zoning) การจดัเก็บฐานข้อมลูของธุรกิจรีไซเคิลยงัไม่เป็นระบบที่ทนัสมยั จึงควร

จะมีการบรูณาการระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร 

  

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้สนใจศึกษาต่อไป 

     เพ่ือให้ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวาง 

มากขึน้ ผู้ วิจยัใคร่ขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

      2.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลควรเก็บข้อมูล 

ให้ครอบคลุม ในมิติทางด้านของภูมิภาค, พืน้ที่ และมิติของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เช่น ขนาดการ

ลงทุน ระดบัของการกระจายสินค้าวสัดรีุไซเคิล ตลอดจนประเภทของการรับอนุญาตประกอบกิจการ

จากหน่วยงานราชการ ท่ีครอบคลุมมากกว่านีเ้พ่ือให้ผลของการวิจัยมีความเที่ยงตรง ใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงมากท่ีสดุ อนัจะนําไปสูก่ารวางแผนเพ่ือพฒันาตอ่ไป 

     2.2. ในการศึกษาครัง้นีย้งัมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาตอ่เก่ียวกับ การนํายุทธศาสตร์ลงสู่

การปฏิบัติ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ อีกทัง้

ประเด็นที่คลุมเครือที่ผู้ วิจยัอาจจะยงัศึกษาไปไม่พบ เช่นกรณีของผลกระทบและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของการสร้างรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแบบธุรกิจสีเทา (Grey 

Market) ท่ีมีแอบแฝงอยู ่การอยูเ่บือ้งหลงัของกลุม่มิจฉาชีพท่ีลกัลอบกระทําผดิทางกฎหมาย เป็นต้น 

    2.3. ในการศึกษาต่อไปจากนีค้วรจะนําผลของการวิจยัครัง้นีไ้ปทําการศึกษาเพื่อพิสูจน์ 

อีกครัง้ในเขตพืน้ท่ีอ่ืน ท่ีมีผู้ รู้ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั แตต่า่งพืน้ท่ี ตา่งบริบทกนั เป็นต้น 
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                                                                                                                                                      เลขที่....................    

                                                                                                                                
                                                                       แบบสอบถาม                                                                                                                                        

ช่ือโครงการวิจยั    ยุทธศาสตรก์ารสรา้งมูลค่าเพ่ิมของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธรุกิจสาํหรบั   

                              ผูป้ระกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นโดยนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่ของการคดัแยกขยะ   เพื่อรไีซเคลิทัง้ใน

ดา้นการแข่งขนัและการพฒันาการประกอบการธุรกจิให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้โดยมุง่หวงัให้เกดิ

ประโยชน์ดา้นการขยายความรูใ้นทางวชิาการและนํา ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่องคก์รธรุกจิ รวมทัง้

นําเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนชว่ยเหลอืจากภาครฐับาล 

2.แบบสอบถามน้ีแบง่ออกเป็น 7 สว่น คอื 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

ส่วนท่ี 3 ทรพัยากรและความสามารถของกจิการ 

ส่วนท่ี 4 ผลประกอบการของกจิการ 

ส่วนท่ี 5 ปญัหาและอุปสรรคของกจิการ 

ส่วนท่ี 6 แผนการดาํเนินธรุกจิในอนาคต 

ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางพฒันาและสรา้งมลูค่าเพิ่มใหธ้รุกจิรไีซเคลิ 

3.โปรดตอบคาํถามทกุขอ้ตามความเป็นจรงิทัง้น้ีขอ้มลูทีไ่ดร้บัทัง้หมดจากทา่นจะถกูเกบ็เป็นความลบั ผูว้จิยั

จะนําเสนอเพยีงผลสรุปในภาพรวมเทา่นัน้ ดงันัน้จงึขอความกรุณาทา่นผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถาม 

โดยประเมนิตามความคดิเหน็และประสบการณ์ของท่าน ตามความเป็นจรงิ คาํตอบของท่านมคีุณค่าอย่างยิง่ในการ

พฒันาการศกึษาและสนบัสนุนงานวจิยัทางวชิาการ 

 

 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

คาํช้ีแจง

ข้อมูลสถานประกอบการ :        

 : โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างหรอืตอบคาํถามตามความเป็นจรงิ 

1.ชือ่สถานประกอบการ.............................................................................................................  

2.สถานทีต่ัง้เลขที.่............หมู่.........ถนน........................................ซอย..................................... 

  ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ....................................จงัหวดั............................. 

เมื่อท่านตอบแบบสอบถามแล้ว   กรณุาพบัใส่ซองท่ีแนบมา ซ่ึงติดแสตมป์เรียบรอ้ยแล้ว พรอ้มส่งทาง

ไปรษณียท่ี์อยู่ท่ีกาํหนดไว้บนซอง...ขอขอบพระคณุอยา่งสงูค่ะ 

www.ssru.ac.th



  รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

3.เริม่ดาํเนินกจิการเมือ่ปี พ.ศ....................................................................................................... 

4.ทา่นดาํเนินธรุกจิในรปูแบบใด   

                              (1) กจิการเจา้ของคนเดยีว                      (2) หา้งหุน้สว่น                           

         (3) บรษิทั                                 (4) อืน่ๆ...................................... 

5.ขนาดการลงทนุ จาํนวนสนิทรพัยร์วม  

                              (1)ขนาดเลก็ (ตัง้แต่ 5 แสนบาทแต่ไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท) 

                              (2)ขนาดกลาง (ตัง้แต่ 3 – 10 ลา้นบาท)                           

         (3)ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 10 ลา้นบาท)  

6.จาํนวนพนกังานรวม 

                             (1)ไมเ่กนิ 10 คน                 (2) 11-50 คน  

        (3) 51-100 คน                 (4) 101 – 200 คน 

                             (5) มากกวา่ 200 คน ประมาณ (โปรดระบุ)............................... 

7.กจิการของทา่นเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์รใดบา้ง 

                                         (1) สถาบนัพฒันา SMEs  (2) กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม                           

                    (3) สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   

                                         (4) สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

                                         (5) สมาคม / เครอืขา่ยผูป้ระกอบการคา้ของเก่า 

                                         (6) อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................ 

ข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม : 

8.เพศ                              (1) ชาย                  (2) หญงิ              

9. อายุ               (1) 21-30 ปี                 (2) 31-40 ปี                            

               (3) 41-50 ปี                 (4) 51-60 ปี 

               (5) มากกวา่ 60 ปี   

10. ระดบัการศกึษาสงูสดุ                                 

                (1)ประถมศกึษา                  (2) มธัยมศกึษาตอนตน้ 

                (3)มธัยมศกึษาตอนปลาย              (4) อนุปรญิญา 

                (5)ปรญิญาตร ี                  (6) สงูกว่าปรญิญาตร ี

11. ตําแหน่งปจัจุบนั                                 

                               (1) เจา้ของกจิการ / หุน้สว่น 

                               (2) ผูบ้รหิารกจิการ  

                               (3) เจา้ของกจิการ และเป็นผูบ้รหิารกจิการ 

                               (4) อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................... 

12. ทกัษะทางภาษาองักฤษ                                  

  (1) ดมีาก      (2) ด ี         (3) ปานกลาง  (4) พอใช ้  (5) ตอ้งปรบัปรุง          

13. ทกัษะทางคอมพวิเตอร ์                               

  (1) ดมีาก      (2) ด ี         (3) ปานกลาง  (4) พอใช ้  (5) ตอ้งปรบัปรุง          

 

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

คาํช้ีแจง

   ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ เพยีง 1 คาํตอบ (กรุณาตอบทกุขอ้) โดยใหห้มายเลข 

 : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบั 
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  5    หมายถงึ เป็นจรงิมากทีส่ดุ                  4 หมายถงึ   เป็นจรงิมาก   

             3   หมายถงึ เป็นจรงิปานกลาง                2 หมายถงึ   เป็นจรงิน้อย 

  1  หมายถงึ เป็นจรงิน้อยทีส่ดุ  

     

 

การดาํเนินงานของกิจการ 

ระดบัความเป็นจริง 

5 

มาก

ทีส่ดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

1. กจิการของทา่นมอีตัรากาํไรสทุธสิงูขึน้มากกวา่ปีทีผ่า่นมา      

2. กจิการของทา่นมปีรมิาณยอดรบัซือ้สนิคา้มากขึน้กว่าปีทีผ่่านมา      

3 กจิการของทา่นตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้กีวา่คูแ่ขง่      

4. ลกูคา้ของทา่นคดัแยกประเภทสนิคา้รไีซเคลิมาแลว้อยา่งถกูตอ้ง      

5. กจิการของทา่นใหร้าคาสนิคา้ทีร่บัซือ้สงูกวา่ทีอ่ืน่      

6. กจิการของทา่นมกีารแจกของสมนาคณุใหล้กูคา้      

7. กจิการของทา่นมคีวามเทีย่งตรงในการตรวจรบัซือ้สนิคา้      

8 กจิการของทา่นมคีวามสะดวกในเรือ่งอาคาร สถานที ่      

9 กจิการของทา่นกาํหนดระยะเวลาการเปิดใหบ้รกิารมคีวาม     

     สะดวกต่อลกูคา้ 

     

10.กจิการของทา่นมสีว่นร่วมในกจิกรรมทางสงัคม      

11.กจิการของทา่นมกีารวางแผนและจดัทาํแผนธรุกจิ      

12. กจิการของทา่นมกีารเกบ็รวบรวมรายชือ่ลกูคา้อยา่งเป็นระบบ      

ส่วนท่ี 3 ทรพัยากรและความสามารถของกิจการ 

คาํช้ีแจง

 

 : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความเป็นจรงิ 

 

ทรพัยากรและความสามารถของกิจการ 

 

ระดบัความเป็นจริง 

5 

มาก

ทีส่ดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

1. ทา่นมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกจิ      

2. กจิการของทา่นมเีทคโนโลยใีนการจดัการสนิคา้   

    วสัดุรไีซเคลิทีม่คีวามทนัสมยั 

     

3. กจิการของทา่นมเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอในการดาํเนินงาน      

4.กจิการของทา่นมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัของลกูคา้      

5. ทา่นสามารถลดค่าใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัได ้      

 

ส่วนท่ี 4  ผลประกอบการของกิจการ 

คาํช้ีแจง

36. ยอดรบัซือ้สนิคา้วสัดุรไีซเคลิของกจิการมาจากแหล่งใด 

 : โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงตามความเป็นจรงิมากทีส่ดุหรอืตอบคาํถาม 

 (1) ลกูคา้รายย่อยทัง้หมด                            คดิเป็น สดัสว่น .......................เปอรเ์ซนต์ 

 (2) ลกูคา้บรษิทั ราชการ องคก์รธรุกจิทัง้หมด   คดิเป็นสดัสว่น ........................เปอรเ์ซนต์ 
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37. สนิคา้วสัดุรไีซเคลิทีร่บัซือ้เขา้มาทา่นนําสง่ขายต่อทีใ่ด 

 (1) ขายตรงสูผู่ผ้ลติ/โรงงาน   (2) ขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) 

  (3) ทัง้ขายตรงและขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) 

  (4) อืน่ ๆ โปรดระบ.ุ............................................................ 

38. หากยอดรบัซือ้สนิคา้ลดลง ทา่นมแีนวทางแกไ้ขปญัหาอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (1) หากลุ่มลกูคา้ใหมเ่พิม่ขึน้   (2) เพิม่ชนิดสนิคา้ใหม้ากขึน้ 

  (3) ใชก้ารสง่เสรมิการขาย   (4) เลกิกจิการ/หนัไปทาํธุรกจิอื่น 

 (5) อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………… 

39. ทา่นพจิารณาจากปจัจยัใดมากทีส่ดุในการวางแผนการตลาด   

 (1) ยอดรบัซือ้สนิคา้เขา้ในปีทีผ่า่นมา  

 (2) ภาวะเศรษฐกจิและสภาพคล่องทางการเงนิ 

  (3) ความตอ้งการของผูร้บัซือ้ปลายทาง  (4)อื่น ๆ โปรดระบุ.............................. 

40. ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่่านมา ทา่นมปีญัหาดา้นตน้ทนุการบรหิารจดัการสงูขึน้หรอืไม ่

 (1) ม ี                (2) ไม่ม ี

41. ตน้ทนุการบรหิารจดัการทีส่งูขึน้มสีาเหตุมาจากขอ้ใดมากทีส่ดุ  

 (1) ตน้ทนุค่าขนสง่สงูขึน้   (2) ตน้ทุนค่าแรงงานสงูขึน้ 

  (3)  ตน้ทนุการจดัหาสนิคา้รไีซเคลิ  (4)  เทคโนโลยลีา้สมยั 

  (5) ภาระดอกเบีย้               (6) ภาษ/ีกฎระเบยีบทางราชการ 

             (7) อื่น ๆ โปรดระบุ..................................... 

 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอปุสรรคของกิจการ 

คาํช้ีแจง

   ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ เพยีง 1 คาํตอบ (กรุณาตอบทกุขอ้) โดยใหห้มายเลข 

 : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดบั 

   5    หมายถงึ มากทีส่ดุ                   4 หมายถงึ   มาก   

              3   หมายถงึ ปานกลาง                           2 หมายถงึ   น้อย 

   1  หมายถงึ น้อยทีส่ดุ  

 

ปญัหาและอุปสรรคของกจิการ 
 

ระดบัความคิดเหน็ 

5 

มาก

ทีส่ดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ท่ีสุด 

42.ดา้นบคุลากร/แรงงาน 

ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการดาํเนินกิจการ 
     

43.ดา้นเทคโนโลย ี      

44.ดา้นการตลาด/การแขง่ขนั      

45.ดา้นกฎระเบยีบ/นโยบายของรฐับาล      

46.ดา้นสถานที ่(ตามเกณฑม์าตรฐานสิง่แวดลอ้ม / ชมุชน)      

47.ธนาคารไมป่ล่อยกูเ้น่ืองจากขาดหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั 

ปัญหาด้านการเงิน/การบญัชี 
     

48.การทาํบญัชไีมเ่ป็นระบบ       

49.เงนิกูน้อกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู      
www.ssru.ac.th



50. สภาพคล่องทางการเงนิ/การถอืครองเงนิสดเพือ่ใชซ้ือ้สนิคา้เขา้      

51.เครือ่งจกัร อุปกรณ์เก่าไมม่ปีระสทิธภิาพ 

ปัญหาด้านการบริหาร/การจดัการ 
     

52.ไมม่กีารนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นระบบการทาํงาน      

53.เมือ่รวมกลุ่มกนัแลว้ไมส่ามารถควบคมุการเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

ปัญหาการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการธรุกิจ 
     

54.ไมต่อ้งการรวมตวัเพราะขาดแรงจงูใจทีจ่ะสรา้งผลประโยชน์   

     ร่วมกนั 
     

55ไมต่อ้งการรวมตวัเพราะ ไมเ่ชือ่ใจกนั / ไม่ไวว้างใจกนั       

 

ส่วนท่ี 6 แผนการดาํเนินธรุกจิในอนาคต 

คาํช้ีแจง

 เกีย่วกบัการวางแผนบรหิารจดัการธรุกขิของทา่นในดา้นต่างๆในอนาคต 

 : โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

 

กลยุทธ ์ ระยะสัน้ 

(1ปี) 

ระยะปานกลาง 

(2-3ปี) 

ระยะยาว 

(5ปี) 

56.พฒันาเทคโนโลย,ี เครือ่งจกัร, อุปกรณ์ การบรหิาร   

     จดัการวสัดุรไีซเคลิ 

57.พฒันาประสทิธภิาพบคุลากรและพนกังาน 

58.สนบัสนุนกจิกรรมทีใ่หค้วามรูด้า้นการประกอบธรุกจิ 

     รไีซเคลิ เชน่ศนูยอ์บรมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่, ศนูยก์ลาง    

     ขอ้มลูขา่วสาร  

59.พฒันาระบบคุณภาพขององคก์ร/กจิการ 

60.ลดภาระหน้ีของกจิการ 

61.หาตลาดสง่ขายสนิคา้หรอืขยายตลาดเพิม่ขึน้ทัง้ใน  

      และต่างประเทศ 

62.จดัระบบการบรหิารสนิคา้คงคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

63.จดัหาแหล่งเงนิทนุทีม่ดีอกเบีย้ตํ่า 

64.ตัง้ชมรม,สมาคมผูค้า้วสัดุรไีซเคลิเพือ่ชว่ยเหลอืกนัในกลุ่ม

ผูป้ระกอบการในธรุกจิประเภทเดยีวกนั 

65.การใหบ้รกิารแลกเปลีย่นดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

66.จดัหาแหล่งของสนิคา้วสัดุรไีซเคลิ 

67.สนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ/ศุนยก์ระจาย    

     สนิคา้วสัดุรไีซเคลิ 

68.ขอรบัการสนบัสนุนจากรฐับาลดา้นการตลาดและการสง่ออก 

สนิคา้วสัดุรไีซเคลิ 

69.ขอรบัการสนบัสนุนจากรฐับาลดา้นการพฒันาเทคโนโลยขีอง

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

70.อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................ 
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ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาและสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้ธรุกิจรีไซเคิลเชิงธรุกิจ ในด้านต่างๆ เช่น ดา้นภาษี

, เทคโนโลย,ี การตลาด / การแขง่ขนั, การบรหิารงาน / การจดัการ, บคุลากร / แรงงานและกฎระเบยีบและนโยบาย

ของภาครฐั 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                   ขอขอบคณุทา่นอยา่งสงูทีส่ละเวลาตอบแบบสอบถามคะ่ 
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                                                                                                                                                      เลขท่ี....................                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                   แบบสัมภาษณ์                                                                                                                                      

ช่ือโครงการวจิยั    ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิล เชิงธุรกจิสําหรับ   
                              ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสัมภาษณ์น้ีจดัทาํข้ึนโดยนกัวจิยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคดัแยกขยะ   เพื่ อรี

ไซเคิลทั้งในดา้นการแข่งขนัและการพฒันาการประกอบการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึนโดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ดา้นการขยายความรู้ในทางวิชาการและนาํ ผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่องคก์รธุรกิจ รวมทั้งนาํเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนช่วยเหลือจาก

ภาครัฐบาล 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์และสถานประกอบการ   

1.ช่ือผูต้อบสมัภาษณ์............................................................................................................. 

2. ช่ือสถานประกอบการ...........................................................................................................................................  

    สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............หมู่.........ถนน........................................ซอย..................................... 

    ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ....................................จงัหวดั............................. 

    รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ของธุรกจิรีไซเคลิ 

1.สถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคิลมีผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ, สภาพคล่องทางการเงิน, การแข่งขนั

สูงมาก ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2.ความแตกต่างกนัของทาํเล, ภาค, พ้ืนท่ี, กลุ่ม,การรวมตวักนั มีผลอยา่งไรต่อธุรกิจ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

www.ssru.ac.th



.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

3.แนวโนม้ของธุรกิจรีไซเคิลจะเป็นอยา่งไรในมุมมองของท่าน 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

. 

4.ความคาดหวงัของธุรกิจรีไซเคิลจากรัฐบาล,หน่วยงานราชการ,ผูร่้วมคา้ดว้ยกนัและลกูคา้คืออะไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5.ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจรีไซเคิล 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................                                                                                      

                                                                                          ขอขอบคุณท่านอยา่งสูงท่ีสละเวลาตอบสมัภาษณ์ค่ะ 
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                                                                                                                                                                 เลขท่ี....................                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                              

                                                                แบบสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ                                                                                                                                      

ช่ือโครงการวจิยั    ยทุธศาสตร์การสร้างมลูค่าเพ่ิมของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล เชิงธุรกิจสาํหรับ   
                              ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย 

คาํช้ีแจง 

1.แบบสัมภาษณ์น้ีจดัทาํข้ึนโดยนกัวจิยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ซ่ึงมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการคดัแยกขยะ   เพื่ อรี

ไซเคิลทั้งในดา้นการแข่งขนัและการพฒันาการประกอบการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึนโดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์ดา้นการขยายความรู้ในทางวิชาการและนาํ ผลการวิจยัมาประยุกตใ์ชใ้ห้

เกิดประโยชน์แก่องคก์รธุรกิจ รวมทั้งนาํเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายการสนบัสนุนช่วยเหลือจาก

ภาครัฐบาล 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

1.ช่ือผูต้อบสมัภาษณ์............................................................................................................. 

2. หน่วยงาน........................................................................................................................................................................  

    สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............หมู่.........ถนน........................................ซอย..................................... 

    ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ....................................จงัหวดั............................. 

    รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

ส่วนท่ี 2 สถานการณ์ของธุรกจิรีไซเคลิ 

1.สถานการณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิลไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ, สภาพคล่องทาง

การเงิน, การแข่งขนัสูงมาก ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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2.แนวโนม้ของธุรกิจรีไซเคิลจะเป็นอยา่งไรในมุมมองของท่าน 
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.....................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................... 

3.อะไรคือความคาดหวงัของรัฐบาล, หน่วยงานราชการต่อธุรกิจรีไซเคิล 
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.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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4.ท่านคิดเห็นอยา่งไรท่ีธุรกิจรีไซเคิลถกูมองวา่เป็นธุรกิจสีเทา (Grey Market) ท่ีมกัหลบเล่ียงกฎหมาย 
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..................................................................................................................................................................... 

5.ขอ้เสนอแนะแนวทางพฒันาและสร้างมลูค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจรีไซเคิล 
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                                                                   ขอขอบคุณท่านอยา่งสูงท่ีสละเวลาตอบสมัภาษณ์ค่ะ 
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ภาพงานวจิยัภาคสนาม 
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   ท่ี ศธ ๐๕๖๗.๖/ ๕๐๖                                          คณะวิทยาการจดัการ 

                 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                 ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

                  กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ 

         ๒๒    เมษายน ๒๕๕๓ 

เร่ือง      ขอความร่วมมือในการใหข้อ้มลูและตอบแบบสอบถาม 

เรียน      ดร.สมไทย  วงษเ์จริญ 

 ประธานกรรมการโรงงานคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพ์าณิชย ์

 

           ดว้ย นางสาวญาณัญฎา  ศิรภทัร์ธาดา ตาํแหน่งอาจารย ์กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ

จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ไดด้าํเนินการทาํวิจยัเร่ือง “ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการ             

คัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย”           

ซ่ึงได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี จากการพิจารณาแลว้เห็นวา่งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม           ใน

การสร้างแผนยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันากิจการผูป้ระกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย อนัจะ

เกิดประโยชนต่์อผูป้ระกอบการธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพ์าณิชย ์และต่อวงวิชาการต่อไป 

 

 คณะจึงขอความร่วมมือจากท่านดา้นขอ้มูล, การตอบแบบสอบถาม และการอนุเคราะห์ลงนามในหนงัสือ

ท่ีแนบมาดว้ยน้ี ซ่ึง เป็นส่วนสําคญัยิ่งในการสนบัสนุนให้การดาํเนินงานวิจยัประสบความสําเร็จต่อไปหากมีขอ้

สงสยัติดต่อสายตรงผูวิ้จยั  ๐๘๑-๖๘๐๒๒๒๒  E-mail: yananda_nam@hotmail.com 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                            
  ( อาจารย ์ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวสัด์ิ )  

                                                                คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ปฏิบติัราชการแทน                                                                              

                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สาํนกังานคณะวิทยาการจดัการ                    

โทรศพัท ์๐๒ ๑๖๐๑๕๑๘ โทรสาร  ๐๒ ๑๖๐๑๔๙๑ 
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ท่ี ศธ ๐๕๖๗/๑๗๑๗                                 คณะวิทยาการจดัการ 

                     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

                     ๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

                     กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐ 

            ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง      ขอความร่วมมือในการใหข้อ้มลูและตอบแบบสอบถาม 

เรียน      ผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิล 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามพร้อม แบบแสดงความประสงคข์อรับผลสรุปยอ่งานวิจยั 

  

      ดว้ยผูวิ้จยั คือ นางสาวญาณญัฎา  ศิรภทัร์ธาดา อาจารยก์ลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ไดท้าํวิจยัเร่ือง ”ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคดัแยกขยะ เพือ่รีไซเคิล              

เชิงธุรกจิสําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

แนวทางการสร้างมลูค่าเพ่ิมในการสร้างแผนยทุธศาสตร์พฒันากิจการผูป้ระกอบการ 
 

     การศึกษาวิจัย น้ีได้ดํา เ นินการอย่าง เ ป็นระบบ ผู ้วิจัย จึงขอความกรุณาจากท่ านสละเวลาอันมีค่ า                         

ให้ความร่วมมือดา้นขอ้มูล, การตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัยิ่งในการสนับสนุนให้การดาํเนินงานวิจยัประสบ

ความสาํเร็จต่อไป อนัจะเกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และต่อวงวิชาการต่อไป และขอให้ท่านมัน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะ

ถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะนาํเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเท่านั้น และหากท่านตอ้งการผลสรุปยอ่ของงานวิจยัน้ีกรุณา

แจง้ความประสงคใ์นแบบแสดงความประสงค ์(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) ผูว้จิยัจะจดัส่งผลสรุปยอ่ของงานวิจยัให้ท่านเม่ืองานวิจยัน้ี

ดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยหากมีขอ้สงสยัติดต่อสายตรงผูว้จิยั ๐๘๑-๖๘๐๒๒๒๒ E-mail: yananda_nam@hotmail.com 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามร่วมมือ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                          
  (อาจารย ์ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัด์ิ)  

                                                                        คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ปฏิบติัราชการแทน                                                                              

                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

สาํนกังานคณะวิทยาการจดัการ                    

โทรศพัท ์ ๐๒ ๑๖๐๑๕๑๘ 

โทรสาร  ๐๒ ๑๖๐๑๔๙๑ 
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 ท่ี   ศธ ๐๕๖๗/ ๒๔๙๘ 
 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ 

เขตดุสิต กทมฯ ๑๐๓๐๐ 
 

  

  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
  

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล 

  
เรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 

 
                  ดว้ย นางสาวญาณัญฎา  ศิรภทัร์ธาดา อาจารย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนั

ทา ไดด้าํเนินการทาํวิจยัเร่ือง "ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการ             คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ

สําหรับผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย"  ซ่ึงไดรั้บงบประมาณจากสํานกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาแนว

ทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเพือ่พฒันากิจการผูป้ระกอบการรับซ้ือของเก่าเพือ่รีไซเคิลในเขตจงัหวดัภาคกลางของ

ประเทศไทย (พิษณุโลก, นครสวรรค,์ พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, 

ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร) อนัจะเกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และต่อวงวชิาการต่อไป 

      คณะจึงขอความร่วมมือจากท่านด้านข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและรายนามสถาน

ประกอบการธุรกิจรับซ้ือของเก่าเพือ่รีไซเคิล  ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัยิ่งในการสนับสนุนให้การดาํเนินงานวิจยั

ประสบความสําเร็จต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ผูว้ิจยั หมายเลข 0816802222 หรือ E-

mail  Yananda_nam@hotmail.com   

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  

 

  ขอแสดงความนบัถือ   

 

   

(ดร.สมเดช รุ่งศรีสวสัด์ิ) 

คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
17 ก.ค. 53  เวลา 15:02:54  Non-PKI Server Sign 

Signature Code : NQA0A-DEANg-A1AEI-AOABG 
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     ประวัตนัิกวจิัย 
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ประวัตนัิกวจิัย 
ช่ือ / นามสกุล : นางสาวญาณญัฎา ศริภทัร์ธาดา 

วันเดือนปีเกิด              : 14 ตลุาคม 2509 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ (พนกังานมหาวิทยาลยั) คณะวิทยาการจดัการ 

ช่ือหน่วยงาน  : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

สถานท่ีตัง้  : เลขท่ี 1 ถนนอูท่องนอก แขวงวชิระ เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300                               

โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-1601000 ตอ่ 1518 โทรสาร 02-1601491 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : เลขท่ี 43/32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ / โทรสาร :  02-5138780 / 081-6802222 / 089-4985050 

E-MAIL                    : Yananda_nam@hotmail.com 

ประวัตกิารศึกษา          :  (ปริญญาตรี – เอก; สาขา และสถาบนั) 

   

ช่ือปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

บริหารธุรกิจบณัฑิต บริหารการตลาด มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

นิตศิาสตร์บณัฑิต นติศิาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต 

บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

(กําลงัศกึษา) 

การจดัการนวตักรรม

ภาคธุรกิจ 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัย

นวตักรรมการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา 

  

ประสบการณ์ :   - อาจารย์คณะวิทยาการจดัการ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด     

     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา         

                                - อาจารย์คณะวิทยาการจดัการ โปรแกรมการจดัการทัว่ไป       

                         มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

                    - ผู้จดัการฝ่ายการตลาดและขาย  บริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่   

                         จํากดั  (มหาชน) สํานกังานภาคเหนือ 

                    - เจ้าหน้าท่ีการตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ศรีมิตร จํากดั        

(มหาชน) 

                   - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท ฮทัชิสนั เทเลคอมมนูิเคชัน่ จํากดั 

                   - เจ้าหน้าท่ีการตลาดและขาย บริษัทสหยเูน่ียน  จํากดั  สํานกังานใหญ่ 

สาขาวิชาท่ีมีความชาํนาญพเิศษ 

                   บริหารธรุกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป / การบริหารการตลาด / นิติศาสตร์ 
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ผลงาน/ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวจัิย 

 งานวจัิยท่ีดาํเนินการเสร็จแล้ว  (งานวิจยัท่ีดําเนนิการในฐานะหวัหน้าโครงการ) 

                 1.-ชุดโครงการวจิัย : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
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