
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  
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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 

www.ssru.ac.th



(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 

 

www.ssru.ac.th


	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย



