
                                         

                                          บรรณานุกรม  
 

กรมควบคุมมลพิษ. 2536. การใช้ประโยชน์ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 

กรมควบคุมมลพิษ. 2541. แผนการศึกษาแนวทางในการลดมลพิษโดยการพัฒนาของเสีย

หรือวัสดุเหลือใช้นํามาใช้ใหม่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากสารพิษ

และกากของเสีย. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดล้อม. 

กรมควบคมุมลพิษ. 2542. อุตสาหกรรมท่ีรองรับการใช้ประโยชน์ของเสีย. (อดัสําเนา) 

กรมควบคมุมลพิษ. 2543. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร. กรุงเทพฯ : เรโปรเฮาส์. 

กรมการปกครอง. 2539. คู่มือการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใช้ประโยชน์. 

กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2543. เอกสารประกอบการฝึกอบรมและการรณรงค์การ

จัดการขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีโครงการหลวง. (อดัสําเนา) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2541. คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหล่อโลหะท่ีไม่ใช่

เหล็ก. กรุงเทพฯ  : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม. 2542. เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 

กร่ิงแก้ว เลาบญุเสถียร. 2537. ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย

ท่ีมีต่อขยะบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่ม. วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 

จกัรพงษ์ สิทธิทรัพย์สิน. 2549. การศึกษาการไหลเวียนของวัสดุรีไซเคิลจากมูลฝอยชุมชน 

 ในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก. วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั วศ.ม.., มหาวิทยาลยั

นเรศวร. 

จนัทรา สขุเฟ่ืองฟ.ู 2547.  ความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิในการจัดตัง้โรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรี

ไซเคิล กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์บณัฑติวิทยาลยั วท.ม.., . 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ธนพรรณ สนุทระ. 2541. ปัญหาขยะมูลฝอยกับความพยายามแก้ไข. วารสารสิ่งแวดล้อม ปีท่ี 2, 

ฉบบัท่ี 9 (เม.ย.- มิ.ย.) : 31. 
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ธิดาวรรณ พงษ์เจริญ. 2538. การศึกษาความเป็นไปได้ขัน้ต้นการจัดระบบแยกขยะพลาสติก

ในโรงพยาบาลประเภทนํากลับไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่. วิทยานิพนธ์บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหดิล. 

นนัทพร สงสวุรรณ. 2543. โอกาสทางธุรกิจจากขยะรีไซเคิลและผลกระทบทางอ้อม. สารนิพนธ์

สํานกัพฒันาบณัฑติศกึษา สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์. 

นริศ โควสุภัทร. 2540. การยอมรับแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง

ปทุมธานี โดยการคัดแยกประเภทมูลฝอยเพ่ือแปรรูปนํากลับมาใช้ประโยชน์. 

วิทยานพินธ์บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกริก. 

นรากร วิสทุธิกาญจญ์ (2550). ความเป็นไปได้ทางการเงินของศูนย์รับซือ้ขยะรีไซเคิลในพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วิทยานิพนธ์บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

บณัฑิต เอือ้วฒันานุกูล และไพฤทธ์ิ สุขเกิด. 2544. การมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์

วัสดุรีไซเคิลชุมชน และธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : 

ธรรมกมลการพิมพ์. 

ประชิด  ทิณบตุร. 2531. การออกแบบบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติง้เฮาส์. 

มูลนิธิชุมชนเมือง. 2544. การจัดการขยะในบริบทของชุมชน. เอกสารประกอบการสัมมนา

ขมุทรัพย์ขยะสูท่างเลือกใหมข่องชมุชน. (อดัสําเนา). 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ ่งแวดล้อมและพลังงาน. 2544. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน. (อดัสําเนา). 

มารยาท เศวตกิติธรรม. 2538. ผลประโยชน์จากการรีไซเคิลในระบบการจัดการขยะจาก

กระป๋องอลูมิเนียมของไทย. ภาคนิพนธ์คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันา

บริหารศาสตร์. 

รังสรรค์ ป่ินทอง. 2531. การลดปริมาณของเสียและการนําของเสียมาใช้. (อดัสําเนา). 

รังสรรค์ ป่ินทอง. 2540. ประสบการณ์รีไซเคลิท่ีญ่ีปุ่นนํามาประยุกต์ใช้ในไทย. วารสาร 

 กรมควบคมุมลพษิ ปีท่ี 2, ฉบบัท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค.) : 48. 

เรืองยศ จนัทรคีรี. 2543. ธุรกิจมหัศจรรย์ขยะรีไซเคิล. พษิณโุลก : รัตนสวุรรณการพิมพ์. 

วราภรณ์ ปัญญาวดี. 2539. การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์. 

วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร์ ปีท่ี 14, ฉบบัท่ี 3 (ก.ย.) : 84. 

www.ssru.ac.th



 

วสนัต์ เอารัตน์. 2537. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการหมุนเวียนพลาสติกกลับมา

ใช้ใหม่. วิทยานพินธ์บณัฑติวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน. 2536. จากต้นไม้สีเขียวสู่กระดาษสีขาวและความรักต่อดาวเคราะห์นํา้

เงนิ. สารคดี. ปีท่ี 9, ฉบบัท่ี 97 (มี.ค.) : 158. 

ศศเิกษม ทองยงค์. 2520. โลหะจากพืน้โลก. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์. 

สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย. 2543. รายงานโครงการการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์

และวัสดเุหลือใช้ในเชงิธุรกจิ. กรุงเทพฯ. 

สชุาต ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์.2550. ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์ (พมิพ์ครัง้ท่ี 14) กรุงเทพมหานคร:   

            เฟ่ืองฟ้า 

สนีุย์ มลัลิกะมาลย์. 2540. การจัดการขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ.  เอกสารประกอบการสมัมนา 

 การลดของเสียจากแหลง่กําเนิด. (อดัสําเนา). 

สนีุย์ มลัลิกะมาลย์ และคณะ. 2543. การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบ 

 และมาตรการทางสังคมเศรษฐศาสตร์การจัดการและกฎหมาย.  สํานักนักกองทุน

สนบัสนนุการวิจยั. 

สภุารักษ์ จตูระกลู. 2536. การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติและการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการทิง้ขยะแยกประเภทเพ่ือการเวียนกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลัย 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สภุานี ธงไชย. 2543. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชน 

 โดยประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียนและศูนย์รับซือ้ขยะมูลฝอยของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลชลบุรี. วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 

สมทศัน์ สมชีวิตา. 2534. นโยบายการดาํเนินงานของภาครัฐในการควบคุมมละภาวะ 

 และสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  

สมไทย วงษ์เจริญ. ผู้จดัการบริษัท วงษ์พาณิชย์ จํากดั. 2543. สมัภาษณ์, 20 พฤศจกิายน 2543. 

สมไทย วงษ์เจริญ. ผู้จดัการบริษัท วงษ์พาณิชย์ จํากดั. 2544. สมัภาษณ์, 27 มีนาคม 2544. 

สิรินทรเทพ เค้าประยรู และคณะ. 2543. ศักยภาพในการคัดแยกมูลฝอยมีค่าจากมูลฝอยชุมชน 

: กรณีศกึษาจากหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจยัสภาวะแวดล้อม ปีท่ี 22,  

 ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย.) : 25. 
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สิริพร สมบรูณ์บรูณะ. 2536. วิถีชีวิตในชุมชนชายขอบของสังคมเมือง : กรณีศึกษาของคน 

 คุ้ยขยะในชุมชนกองขยะชานเมือง.  วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สภุาณี ธงไชย. 2543. การศึกษาวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชน  

 โดยประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียนและศูนย์รับซือ้มูลฝอยของโรงเรียน 

 ในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี. วิทยานิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 

หฤทยั สขุย่ิง. 2533. อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์โลหะ. รายงานการศกึษาเร่ืองอตุสาหกรรม 

 ในประเทศไทยปี 2533. กรุงเทพฯ : บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย. 

หฤทยั สขุย่ิง. 2534. รับซือ้ของเก่าธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อม. วารสารบรรษัทปริทรรศน์ ปีท่ี 11,  

 ฉบบัท่ี 10 (พ.ค.) : 24. 

อมรรัตน์ สวสัดิ์ทตัิ. 2539. การนําบรรจุภัณฑ์ไปแปรใช้ใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีท่ี 11, ฉบบัท่ี 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2539) :  7. 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

วัน รั ก ษ์   มิ ่ง ม ณี น า คิ น .  ห ลั ก สู ต ร เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ จุ ลภ า ค  ก รุ ง เ ท พ ม หา น ค ร  : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

สมไทย  วงษ์เจริญ. การคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ พษิณุโลก : โรงพิมพ์นิวเสรีนคร, 2544 

อะทสึฮิโระ, ฮอนด้า. หนงัสือชดุ การรีไซเคิลทรัพยากร เล่ม 1 : อตุสาหกรรมและการรีไซเคิล. 

กรุงเทพมหานคร : สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น), 2547. 

อะทสฮึิโระ, ฮอนด้า. หนงัสือชดุ การรีไซเคิลทรัพยากร เล่ม 2 : การรีไซเคลิในอตุสาหกรรม 

 การผลติ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น), 2547.เอกสารอ่ืน ๆ  

“คู่มือการจัดทําโครงสร้างสําหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอย”. โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหวา่งประเทศแหง่ญ่ีปุ่ น (JBIC).ม 2545. 

เดชา เวชชพิพฒัน์. “ขยะมีมูลค่า” Reader’s Digest

พิชยั ศรีมนัตะและวิริยาภรณ์ ศรีประทมุ. “การศกึษาเชงิเศรษฐศาสตร์ในการตัง้ศูนย์รับซือ้ 

 (สิงหาคม, 2548) 

 ขยะมูลฝอย เพ่ือการรีไซเคิลในจังหวัดขอนแก่น” รายงานโครงการ หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์   บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547. 
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ภิญโญ รัตนาพันธุ์ . การตัง้ราคา/กลยุทธ์. หลักสูตรการฝึกอบรมการงานบริหารการจัดการ 
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