
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

www.ssru.ac.th



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 
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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

www.ssru.ac.th



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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ประเทศ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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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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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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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ระบบการ

จัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระบบเรียกคืน

บรรจภุณัฑ์หรือ

ระบบมดัจํา 

-ระบบเก็บขนขยะ

ริมทางและตาม

บ้าน 

-ระบบนําสง่ 

-ระบบท่ีมีการตัง้

จดุทิง้ขยะรวมใน

ท่ีสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระบบมดัจํา 

-ระบบเก็บขนขยะ

ริมทางและระบบ

นํามาใส่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ระบบนํามาใส่ 

-ระบบมดัจํา 
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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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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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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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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 
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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 

www.ssru.ac.th



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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