
บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  ปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย จากการแจก

แบบสอบถามให้กบัผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

1.  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

2.  ผลการดําเนินงานของกิจการ 

3. ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ       

4.  ผลประกอบการของกิจการ        

 5. ปัญหาและอปุสรรคของกิจการ       

 6.  แผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต       

 7.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางพฒันาและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคลิ 

 

วิเคราะห์ทางด้านแผนการดาํเนินธุรกจิ 

 โดยการวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค ของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือขา่ยผู้ประกอบการและภาครัฐ สามารถสรุปผลวิจยั ได้ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

1.1 รูปแบบธุรกิจจาํแนกตามภูมิภาค 

จากผู้ ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนทัง้หมด

จํานวน 1,079 ราย แยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพ ร้อยละ 23.4  

รองลงไปได้แก่ปทมุธานี สมทุรปราการ พระนครศรีอยธุยา สพุรรณบรีุ นนทบรีุ นครปฐม นครสรรค์ และ 

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

สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพ จํานวน 253 ราย 

แยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว 102 ราย 

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

และสถานประกอบการทัง้หมด 

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในเขตภาคกลาง แยกเป็นธุรกิจ

แบบกิจการเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 
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ส่วนธุรกิจแบบบริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.2 สําหรับธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.6 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด  

 

ตารางท่ี 4-1 รูปแบบธุรกิจรีไซเคิลจาํแนกตามจังหวัด 

 

รูปแบบธุรกิจ กรุงเทพ นนทบุรี 
ปทุม 

ธานี 

พระนค

รศรีอยุ

ธยา 

นคร

สรรค์ 

นครปฐ

ม 

สมุทรป

ราการ 

สุพรรณ

บุรี 

พษิณุ

โลก 

รวมทัง้สิน้ 

จาํนว

น

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

กิจการเจ้าของ

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

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

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

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

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

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

                      1.2 รูปแบบการดาํเนินธุรกจิ 

ผู้ตอบแบบสอบถามดําเนินธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

51.2   ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-2 รูปแบบการดาํเนินธุรกจิ 

 

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ 
จํานวน 

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

 กิจการเจ้าของคนเดียว 552 51.2 

  ห้างหุ้นสว่น 189 17.5 

  บริษัท 338 31.3 

  Total 1079 100.0 

    

   ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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  1.3 ขนาดการลงทุน จาํนวนสนิทรัพย์รวม 

                ผู้ตอบแบบสอบถามดําเนินกิจการโดยมีขนาดเล็ก (ตัง้แต ่5 แสนบาทแตไ่ม่เกิน 3 ล้าน

บาท) มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 47   ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-3 ขนาดการลงทุน จาํนวนสนิทรัพย์รวม 

                                                                                  

ขนาดการลงทนุ จํานวนสนิทรัพย์รวม 

 

จํานวน 

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

 ขนาดเลก็ (ตัง้แต ่5 แสนบาทแตไ่มเ่กิน 3 ล้านบาท) 
507 47.0 

  ขนาดกลาง (ตัง้แต ่3 - 10 ล้านบาท) 456 42.3 

  ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 10 ล้านบาท) 116 10.8 

  Total 1079 100.0 

 ท่ีมา : จากแบบสอบถาม                                                       

                         

                 1.4 จาํนวนพนักงานรวม 

                            ผู้ตอบแบบสอบถามมีจาํนวนพนักงานรวม 11-50 คนมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 43.5 

ของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-4 จาํนวนพนักงานรวม 

 

จํานวนพนกังานรวม 

 

จํานวน 

(รวม) 

สัดส่วน 

(%) 

 ไมเ่กิน 10 คน 415 38.5 

  11-50 คน 469 43.5 

  1-100 คน 102 9.5 

  101 - 200 คน 81 7.5 

  มากกวา่ 200 คน 12 1.1 

  Total 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม                        
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 1.5 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ 

              ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการค้า

ของเก่า  มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-5 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ 

                             

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรตา่งๆ 
จํานวน 

(รวม) 

สดัสว่น 

(%) 

 สถาบนัพฒันา SMEs 175 16.2 

  กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 70 6.5 

  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 47 4.4 

  สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 14 1.3 

  สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการค้าของเกา่ 
418 38.7 

  อ่ืนๆ 355 32.9 

  Total 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม                        

 

ส่วนท่ี 2.  ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

               ผู้ ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่ากิจการมีผลการดําเนินงาน

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจการมีอตัรากําไรสทุธิ

สงูขึน้มากกวา่ปีท่ีผา่นมา อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 67.7 มีปริมาณยอดรับซือ้สินค้ามากขึน้กว่า

ปีท่ีผ่านมาในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 52.1   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง  อยู่ใน

ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  64.8    ลูกค้าคดัแยกประเภทสินค้ารีไซเคิลมาแล้วอย่างถูกต้อง  อยูใ่น

ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  48.3 กิจการให้ราคาสินค้าท่ีรับซือ้สงูกว่าท่ีอ่ืน อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ  45.1 มีการแจกของสมนาคณุให้ลกูค้า อยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ  45.6  กิจการมีความ

เท่ียงตรงในการตรวจรับซือ้สินค้า อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  62.7  กิจการมีความสะดวกในเร่ือง

อาคาร สถานท่ี  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  48.7  กําหนดระยะเวลาการเปิดให้บริการมีความสะดวก 

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ  45.7   กิจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คิดเป็นร้อยละ  32.7  กิจการมีการวางแผนและจดัทําแผนธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  46.9 

กิจการมีการเก็บรวบรวมรายช่ือลกูค้าอยา่งเป็นระบบ  อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ  35.9  ตามลําดบั 
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ตารางท่ี  4-6 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

                                                                                 หนว่ย : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

ระดับความคดิเห็น (%) 

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

กิจการมีอตัรากําไรสทุธิสงูขึน้มากกวา่ปีท่ี

ผา่นมา 

2.8 14.4 67.7 13.5 1.7 100.0 

กิจการมีปริมาณยอดรับซือ้สนิค้ามากขึน้

กวา่ปีท่ีผา่นมา 

7.8 52.1 29.9 9.5 0.7 100.0 

กิจการตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ได้ดกีวา่คูแ่ขง่ 

8.1 22.8 64.8 3.6 0.7 100.0 

ลกูค้าคดัแยกประเภทสนิค้ารีไซเคิลมาแล้ว

อยา่งถกูต้อง 

4.5 48.3 25.5 18.4 3.3 100.0 

กิจการให้ราคาสนิค้าท่ีรับซือ้สงูกวา่ท่ีอืน่ 3.0 37.6 45.1 9.9 4.4 100.0 

กิจการมกีารแจกของสมนาคณุให้ลกูค้า 0.2 25.4 15.4 45.6 13.4 100.0 

กิจการมีความเที่ยงตรงในการตรวจรับซือ้

สนิค้า 

62.7 30.9 5.6 0.9 0.0 100.0 

กิจการมีความสะดวกในเร่ืองอาคาร 

สถานท่ี 

22.5 48.7 27.3 1.5 0.0 100.0 

กิจการกําหนดระยะเวลาการเปิดให้บริการ

มีความสะดวก 

45.7 37.3 17.0 0.0 0.0 100.0 

กิจการมสีว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 32.7 32.3 19.6 10.4 5.0 100.0 

กิจการมีการวางแผนและจดัทําแผนธุรกิจ 6.1 46.9 34.8 11.4 0.7 100.0 

กิจการมีการเก็บรวบรวมรายช่ือลกูค้าอยา่ง

เป็นระบบ 

10.8 41.3 35.9 6.7 5.3 100.0 

โดยรวม 4.3 53.3 41.7 0.7 - 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4-7    สรุปความคิดเหน็ส่วนท่ี 2 เร่ืองผลการดาํเนินงานของกจิการ 

 
ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบธรุกิจ

ท่ีกรุงเทพมหานคร 

มีผลการดําเนินงานของกิจการ

โดยรวม 

กิจการมีอตัรากําไรสทุธิ

สงูขึน้มากกวา่ปีท่ีผา่นมา 

เป็นธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคน

เดียว 

มีปริมาณยอดรับซือ้สนิค้ามาก

ขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้ดีกวา่

คูแ่ขง่ 

มีขนาดการลงทนุ จํานวนสินทรัพย์

รวม ขนาดเล็ก (ตัง้แต ่5 แสนบาท

แตไ่มเ่กิน 3 ล้านบาท) 

ลกูค้าคดัแยกประเภทสินค้ารี

ไซเคลิมาแล้วก่อนมาขายได้

อยา่งถกูต้อง 

กิจการให้ราคาสนิค้าท่ีรับ

ซือ้สงูกวา่ท่ีอ่ืน 

มีจํานวนพนกังานรวม 11-50 คน มีความสะดวกในเร่ืองอาคาร 

สถานท่ี 

กิจการมีการเก็บรวบรวม

รายช่ือลกูค้าอยา่งเป็น

ระบบ   

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กร 

สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการ

ค้าของเก่า 

มีการกําหนดระยะเวลาการ

เปิดให้บริการมีความสะดวก

กบัลกูค้า 

 

กิจการมีความเท่ียงตรงในการตรวจ

รับซือ้สนิ ค้า 

มีการวางแผนและจดัทําแผน

ธุรกิจ 

 

กิจการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทาง

สงัคม 

  

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 3. ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

   ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ทรัพยากรและความสามารถ 

ของกิจการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 43.7 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความรู้

และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีผู้ตอบสูงสุดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.7 กิจการมี

เทคโนโลยีในการจัดการสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.5 กิจการมีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอในการดําเนินงาน อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.5 กิจการของมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ของลูกค้า อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 

คงคลงัได้ อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 40.0 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 4-8 ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

                                                                                   หนว่ย : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทรัพยากรและความสามารถของกจิการ 

ระดับความคดิเห็น (%) 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

มคีวามรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกิจ 8.4 53.7 34.6 3.3 - 100.0 

กิจการของมเีทคโนโลยใีนการจดัการสนิค้า 3.5 10.8 53.5 24.5 7.7 100.0 

กิจการมเีงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอในการ

ดําเนินงาน 

0.6 23.1 40.5 33.5 2.3 100.0 

กิจการของมช่ืีอเสยีงเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 0.7 2.1 54.8 40.0 2.3 100.0 

สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาสนิค้าคง

คลงัได้ 

27.2 40.0 20.0 10.4 2.4 100.0 

โดยรวม 2.3 29.7 43.7 22.4 1.9 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4-9 สรุปความคิดเหน็ส่วนท่ี 3 เร่ืองทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มาก ปานกลาง 

มคีวามรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธรุกิจ  

 กิจการของมเีทคโนโลยใีนการจดัการสนิค้า 

 กิจการมเีงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอในการดาํเนินงาน 

 กิจการของมช่ืีอเสยีงเป็นทีย่อมรับของลกูค้า 

สามารถลดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาสนิค้าคงคลงัได้  

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 4 ผลประกอบการของกิจการ 

  เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 90.0 มีแหล่งที่มาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการ 

มาจากลกูค้ารายยอ่ยทัง้หมด และอีกร้อยละ 10.0 มีแหล่งที่มาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการ

มาจากลกูค้าบริษัท ราชการ องค์กรธุรกิจทัง้หมด 

 

ตารางท่ี 4-10 แหล่งท่ีมาของยอดรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิลของกิจการ 

 

แหล่งที่มาของยอดรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิลของกจิการ จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ลกูค้ารายยอ่ยทัง้หมด 971 90.0 

ลกูค้าบริษัท ราชการ องค์กรธรุกิจทัง้หมด 108 10.0 

รวม 1079 100.0 

 ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

เม่ือพิจารณาสถานที่ขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลที่รับซือ้เข้ามาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 37.9 มีสถานที่ขายตอ่ของสินค้าวสัดรีุไซเคิลที่รับซือ้เข้ามา คือ  

ทัง้ขายตรงและขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) รองลงมาคือ ขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) คิดเป็นร้อยละ 30.5 

ขายตรงสูผู่้ผลิต/โรงงาน คดิเป็นร้อยละ 24.8 และอ่ืน ๆ คดิเป็นร้อยละ 6.8 ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 4-11 สถานท่ีขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลท่ีรับซือ้เข้ามา 

 

สถานที่ขายต่อของสินค้าวสัดุรีไซเคิลที่ รับซือ้เข้ามา จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ขายตรงสูผู่้ผลติ/โรงงาน 268 24.8 

ขายผา่นตวัแทน (คนกลาง) 329 30.5 

ทัง้ขายตรงและขายผา่นตวัแทน (คนกลาง) 409 37.9 

อ่ืน ๆ 73 6.8 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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เม่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อยอดรับซือ้สินค้าลดลงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 63.8 มีแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อยอดรับซือ้สินค้าลดลง คือ หากลุ่ม

ลูกค้าใหม่เพิ ่มขึน้ รองลงมาคือ ใช้การส่งเสริมการขาย คิดเป็นร้อยละ 22.5 เพิ่มชนิดสินค้าให้มากขึน้  

คิดเป็นร้อยละ 8.5 อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.4 และเลิกกิจการ/หนัไปทําธุรกิจอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 4-12 แนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือยอดรับซือ้สินค้าลดลง 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือยอดรับซือ้สินค้าลดลง จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

หากลุม่ลกูค้าใหมเ่พ่ิมขึน้ 688 63.8 

เพิ่มชนิดสนิค้าให้มากขึน้ 92 8.5 

ใช้การสง่เสริมการขาย 243 22.5 

เลกิกิจการ/หนัไปทําธุรกิจอ่ืน 8 0.7 

อ่ืน ๆ 48 4.4 

รวม 1079 100.0 

 ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

เม่ือพิจารณาปัจจัยที่พิจารณามากที่สุดในการวางแผนการตลาดพบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 51.1 มีปัจจยัที่พิจารณามากที่สุดในการวางแผน

การตลาด คือ ยอดรับซือ้สินค้าเข้าในปีท่ีผ่านมา รองลงมาคือ ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงิน 

คดิเป็นร้อยละ 34.2 และความต้องการของผู้ รับซือ้ปลายทาง คดิเป็นร้อยละ 14.7 ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 4-13 ปัจจัยท่ีพจิารณามากท่ีสุดในการวางแผนการตลาด 

 

ปัจจัยที่พิจารณามากที่สุดในการวางแผนการตลาด จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ยอดรับซือ้สนิค้าเข้าในปีท่ีผา่นมา 551 51.1 

ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคลอ่งทางการเงิน 369 34.2 

ความต้องการของผู้ รับซือ้ปลายทาง 159 14.7 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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เม่ือพิจารณาว่า มีปัญหาด้านต้นทนุการบริหารสงูขึน้ในช่วง 2-3 ปีหรือไม ่พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 78.8 มีปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง  

2-3 ปี และร้อยละ 21.2 ไมมี่ปัญหาด้านต้นทนุการบริหารสงูขึน้ในชว่ง 2-3 ปี 

 

ตารางท่ี 4-14 ปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง 2-3 ปี 

 

ปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง 2-3 ปี จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

มี 850 78.8 

ไมม่ี 229 21.2 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

เม่ือพิจารณาสาเหตุที่ต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงขึน้พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม 

และสถานประกอบการทัง้หมด ร้อยละ 66.4 มีสาเหตท่ีุต้นทนุการบริหารจดัการท่ีสงูขึน้ คือ ต้นทนุคา่ขนส่ง

สงู ขึน้ รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแรงงานสูงขึน้ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ต้นทุนการจัดหาสินค้ารีไซเคิล คิดเป็น 

ร้อยละ 3.7 และภาระดอกเบีย้ คดิเป็นร้อยละ 0.4 ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี 4-15 สาเหตทุี่ต้นทุนการบริหารจัดการท่ีสูงขึน้ 

 

สาเหตุที่ต้นทุนการบริหารจดัการที่สูงขึน้ จาํนวน 

(ราย) 

สัดส่วน 

(%) 

ต้นทนุคา่ขนสง่สงูขึน้ 716 66.4 

ต้นทนุคา่แรงงานสงูขึน้ 319 29.6 

ต้นทนุการจดัหาสนิค้ารีไซเคลิ 40 3.7 

ภาระดอกเบีย้ 4 0.4 

รวม 1079 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอุปสรรคของกิจการ 

  ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในงานวิจัยครัง้นี ้ 

ได้แบง่หมวดหมูข่องปัญหาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินกิจการ 

2. ปัญหาด้านการเงิน/การบญัชี 

3. ปัญหาด้านการบริหาร/การจดัการ 

4. ปัญหาการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคของกิจการ

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 67.5 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของปัญหาพบว่า ปัจจยัท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การดําเนินกิจการ โดยมีผู้ตอบสงูสุดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 61.6 ปัญหาด้านการเงิน/

การบญัชี อยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9 ปัญหาด้านการบริหาร/การจดัการ อยู่ในระดบัมาก  

คิดเป็นร้อยละ 74.0 และปัญหาการรวมตวักันของผู้ประกอบการธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

34.8  

เม่ือพิจารณาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการเป็นรายข้อพบว่า ด้านบุคลากร/แรงงาน  

มีผู้ ตอบสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 

ร้อยละ 67.4 ด้านการตลาด/การแข่งขัน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 ด้านกฎระเบียบ/

นโยบายของรัฐบาล อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 และด้านสถานที่ อยู่ในระดบัปานกลาง  

คดิเป็นร้อยละ 53.8 

เม่ือพิจารณาปัญหาด้านการเงิน/การบัญชีเป็นรายข้อพบว่า ธนาคารไม่ปล่อยกู้ เนื ่องจาก 

ขาดหลักทรัพย์คํา้ประกัน มีผู้ ตอบสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 67.7 การทําบญัชีไม่เป็นระบบ  

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 68.9 เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

63.3 และสภาพคล่องทางการเงิน/การถือครองเงินสดเพื่อใช้ซือ้สินค้าเข้า อยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 37.6 

เม่ือพิจารณาปัญหาด้านการบริหาร/การจัดการเป็นรายข้อพบว่า เคร่ืองจักร อุปกรณ์เก่าไม่มี

ประสิทธิภาพ มีผู้ตอบสงูสดุอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 71.5 และไม่มีการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้

ในระบบการทํางาน อยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นร้อยละ 44.6 

และเม่ือพิจารณาปัญหาการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นรายข้อพบว่า เมื่อรวมกลุ่มกัน

แล้วไม่สามารถควบคุมการเปิดเผยข้อมูลได้ มีผู้ ตอบสูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.9  

ไม่ต้องการรวมตวัเพราะขาดแรงจูงใจที่จะสร้างผลประโยชน์ อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.1 

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

หนว่ย : ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัญหาและอุปสรรคของกจิการ ระดบัความคดิเห็น (%) 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

รวม 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินกิจการ 3.2 61.6 29.2 5.9 - 100.0 

ด้านบคุลากร/แรงงาน 45.4 42.6 6.2 5.2 0.6 100.0 

ด้านเทคโนโลยี 7.4 16.5 67.4 2.2 6.5 100.0 

ด้านการตลาด/การแขง่ขนั 46.1 39.3 12.7 1.9 - 100.0 

ด้านกฎระเบียบ/นโยบายของรัฐบาล 4.4 38.0 54.8 0.6 2.3 100.0 

ด้านสถานท่ี (ตามเกณฑ์มาตรฐานสิง่แวดล้อม / 

ชมุชน) 

1.2 6.7 53.8 32.4 5.9 100.0 

ปัญหาด้านการเงนิ/การบัญช ี 35.9 35.2 7.3 13.5 8.1 100.0 

ธนาคารไมป่ลอ่ยกู้ เน่ืองจากขาดหลกัทรัพย์คํา้

ประกนั 

7.4 67.7 9.2 6.1 9.6 100.0 

การทําบญัชีไมเ่ป็นระบบ 68.9 13.8 11.1 6.2 - 100.0 

เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู 2.5 63.3 9.6 12.8 11.8 100.0 

สภาพคลอ่งทางการเงิน/การถือครองเงินสดเพ่ือใช้

ซือ้สนิค้าเข้า 

37.6 37.3 11.7 6.5 7.0 100.0 

ปัญหาด้านการบริหาร/การจัดการ 1.2 74.0 11.8 10.4 2.7 100.0 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เกา่ไมม่ปีระสทิธิภาพ 0.7 71.5 16.5 4.2 7.0 100.0 

ไมม่กีารนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช้ในระบบการ

ทํางาน 

3.9 44.6 42.4 5.7 3.4 100.0 

ปัญหาการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกจิ 33.2 34.8 17.5 7.6 6.9 100.0 

เมื่อรวมกลุม่กนัแล้วไมส่ามารถควบคมุการเปิดเผย

ข้อมลูได้ 

8.3 34.5 47.9 4.8 4.4 100.0 

ไมต้่องการรวมตวัเพราะขาดแรงจงูใจท่ีจะสร้าง

ผลประโยชน์ 

4.1 34.8 45.1 6.2 9.7 100.0 

ไมต้่องการรวมตวัเพราะ ไมเ่ช่ือใจกนั / ไมไ่ว้วางใจ

กนั 

60.7 5.4 17.2 7.3 9.4 100.0 

โดยรวม 2.1 67.5 20.9 9.5 - 100.0 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4-17 สรุปความคิดเหน็ส่วนท่ี 5 เร่ืองปัญหาและอุปสรรคของกจิการ 

 
ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ด้านบคุลากร/แรงงาน ธนาคารไมป่ลอ่ยกู้ เน่ืองจากขาด

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

ด้านเทคโนโลยี 

ด้านการตลาด/การแขง่ขนั เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู ด้านกฎระเบียบ/นโยบายของ

รัฐบาล 

การทําบญัชีไมเ่ป็นระบบ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เก่าไมม่ี

ประสทิธิภาพ 

ด้านสถานท่ี (ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สิง่แวดล้อม / ชมุชน) 

สภาพคลอ่งทางการเงิน/การถือ

ครองเงินสดเพื่อใช้ซือ้สนิค้าเข้า 

ไมม่ีการนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่า

ใช้ในระบบการทํางาน 

เมื่อรวมกลุม่กนัแล้วไมส่ามารถ

ควบคมุการเปิดเผยข้อมลูได้ 

ไมต้่องการรวมตวัเพราะ ไมเ่ช่ือใจ

กนั / ไมไ่ว้วางใจกนั 

 ไมต้่องการรวมตวัเพราะขาด

แรงจงูใจทีจ่ะสร้างผลประโยชน์ 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 

ส่วนท่ี 6  แผนพัฒนาการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

    ในด้านแผนพฒันาการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 

ในระยะสัน้ (1 ปี)  มีแผนพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรและพนกังาน พฒันาระบบ

คณุภาพขององค์กร/กิจการ ลดภาระหนีข้องกิจการ จดัระบบการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 

จดัหาแหล่งเงินทนุท่ีมีดอกเบีย้ต่ํา การให้บริการแลกเปลี่ยนด้านข้อมลูข่าวสาร และจดัหาแหล่งของสินค้า

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

ตามลําดบั 

 

ในระยะปานกลาง (2-3 ปี) มีแผนพฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ การบริหาร  

จัดการวัสดุรีไซเคิล สนับสนุนกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ รีไซเคิล เช่นศูนย์อบรม

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ศนูย์กลาง ข้อมลูข่าวสาร ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคิลเพื่อช่วยเหลือกนัในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ ประกอบการ/ศุนย์กระจาย 

สินค้าวสัดรีุไซเคลิ คดิเป็นร้อยละ     85.4    78.1    50.6    และ 62.0 ตามลําดบั 

ในระยะยาว (5 ปี) มีแผนหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ ่มขึน้ทัง้ใน  

และต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวัสดุรีไซเคิล  
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และขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 

47.3     67.4    และ 63.9 ตามลําดบั 

ตารางท่ี 4-18 แผนการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

                                                                                                        หนว่ย : ร้อยละ 

กลยุทธ์ ระยะสัน้ 

(1ปี) 

ระยะปาน

กลาง 

(2-3ปี) 

ระยะ

ยาว 

(5ปี) 

พฒันาเทคโนโลยี, เคร่ืองจกัร, อปุกรณ์ การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ 5.4 85.4 9.3 

พฒันาประสทิธิภาพบคุลากรและพนกังาน 77.2 19.6 3.2 

สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธรุกิจ รีไซเคลิ เชน่ศนูย์อบรม

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ศนูย์กลาง ข้อมลูขา่วสาร 

16.5 78.1 5.4 

พฒันาระบบคณุภาพขององค์กร/กิจการ 38.5 28.0 33.5 

ลดภาระหนีข้องกิจการ 74.1 11.3 14.6 

หาตลาดสง่ขายสนิค้าหรือขยายตลาดเพ่ิมขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ 42.8 9.9 47.3 

จดัระบบการบริหารสนิค้าคงคลงัอยา่งมปีระสทิธิภาพ 70.6 17.3 12.0 

จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีมดีอกเบีย้ตํา่ 44.1 42.7 13.2 

ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคลิเพ่ือช่วยเหลอืกนัในกลุม่ ผู้ประกอบการใน

ธรุกิจประเภทเดยีวกนั 

11.3 50.6 38.1 

การให้บริการแลกเปลีย่นด้านข้อมลูขา่วสาร 75.1 12.0 13.0 

จดัหาแหลง่ของสนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 74.5 18.9 6.6 

สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคิล 22.8 62.0 15.2 

ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการสง่ออก สนิค้าวสัดรีุ

ไซเคิล 

12.6 20.0 67.4 

ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ 

11.7 24.4 63.9 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 4-19 สรุปความคิดเหน็แผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 
กลยุทธ์ระยะสัน้ (1ปี) 

1. พฒันาประสทิธิภาพบคุลากรและพนกังาน 

2. พฒันาระบบคณุภาพขององค์กร/กิจการ 

3. ลดภาระหนีข้องกิจการ 

4. จดัระบบการบริหารสนิค้าคงคลงัอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

5. จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีมดีอกเบีย้ตํา่ 

6. การให้บริการแลกเปลีย่นด้านข้อมลูขา่วสาร 

7. จดัหาแหลง่ของสนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะปานกลาง   (2-3ปี) 

1. พฒันาเทคโนโลยี, เคร่ืองจกัร, อปุกรณ์ การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ 

2. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธรุกิจ รีไซเคลิ เชน่ศนูย์อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ศนูย์กลาง 

ข้อมลูขา่วสาร 

3. ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคิลเพ่ือช่วยเหลอืกนัในกลุม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภท   

    เดียวกนั 

4. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

5. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะยาว  (5ปี) 

1. หาตลาดสง่ขายสนิค้าหรือขยายตลาดเพ่ิมขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ 

2. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการสง่ออก สนิค้าวสัดรีุไซเคิล 

3. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยขีองเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิรีไซเคลิ 

     ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล จากจํานวน 8 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้ให้ความคิดเห็น 

ในสว่นท้ายของแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นภาพรวมได้วา่  ธุรกิจรับซือ้ของเก่า หรือวสัดรีุไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีมี

การแข่งขันกันสูงมาก การดําเนินธุรกิจตัง้อยู่บนความเสี่ยงและความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองของ

ราคาท่ีรับซือ้สินค้าเข้ามา เพื ่อเก็งกําไรแล้วรอขาย อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้ มค่ากับการลงทุน 

ในบางช่วงเวลาที่สินค้ามีราคาตกตํ่าลง ผู้ ประกอบการจึงมีความจําเป็นต้องเร่งระบายสินค้าให้ได้ 

หลายรอบหากมีสภาพคล่องทางการเงินน้อย แต่หากมีสภาพคล่องทางการเงินมาก หรือมีเงินเก็บรอซือ้

สินค้าได้มากก็จะเป็นข้อได้เปรียบ  เร่ืองที่สําคัญคือปัญหาด้านแรงงานที่เกิดจากค่าจ้างแรงงานสูง   

มีปัญหาภาระดอกเบีย้  ส่วนเร่ืองการขอรับการสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเลือจากหน่วยงานภาครัฐบาล  

ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการจดัเก็บภาษี และมีข้อสงัเกตที่เป็นประเด็นสําคญัว่า ส่วนใหญ่มีความหวงัแต่ไม่

เคยคาดหวงัการชว่ยเหลือจากรัฐบาล 

 

ผลการวิจัยที่รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  ปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย ท่ีได้จากการสมัภาษณ์

ภาคสนามเพ่ือให้ได้ความคดิเห็นจากผู้ รู้ซึง่เป็นประธานโรงงานคดัแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ดร.สมไทย 

วงษ์เจริญ และผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจํานวน 8 จงัหวดัๆละ 3 คน รวมทัง้ข้อมูลความคิดเห็นจาก

ตวัแทนจากกรมการปกครอง, กรมควบคมุมลพิษ และองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 5 คน รวมเป็น 

30 คน มีข้อมลูท่ีนา่สนใจดงันี ้

 

สรุปผลการวิจัยจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจาํนวน 8 จังหวัด 

ระยะเวลา :   ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552  

จาํนวนผู้ตอบ : 50 คน  

ผู้ท่ีสัมภาษณ์ : นางสาวญาณญัฎา ศริภทัร์ธาดาและคณะผู้ชว่ยนกัวิจยัจํานวน 20 คน 

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

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

1.สถานการณ์ของธุรกิจรีไซเคลิมี
ผลกระทบจากความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจ, สภาพคลอ่งทางการเงิน, 
การแขง่ขนัสงูมาก ทา่นมีความคดิ
เห็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

1.ธุรกิจรีไซเคลิได้ถกูจดัให้ เป็น 1 ใน 5 ของธุรกิจท่ีมีอนาคต

และยงัคงเตบิโตไปได้อีกทัง้ในปีนีแ้ละปีหน้าด้วย(ท่ีมา : 

ศนูย์วิจยักสกิรไทย, ปี 2553)  

2.ธุรกิจนีต้้องซือ้และขายเป็นเงินสด 

3.หาตลาดผู้มาขายสนิค้าวสัดรีุไซเคลิได้ไมย่ากเหมือน

อตุสาหกรรมอ่ืน เน่ืองจากมีผู้มาขายสินค้าอยูท่ัว่ไป 

4.เร่ืองราคาสินค้ามีความผนัผวนอย่างรุนแรงในชว่ง 2 ปีที

ผา่นมา ราคามกัขึน้อยูก่บัความต้องการของตลาดทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ 

5.ธุรกิจรีไซเคลิเป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง ปลา

ใหญ่กินปลาเล็ก มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจรี

ไซเคลิท่ีมีเงินทนุมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ ผู้ ค้าท่ีมี

เงินทนุน้อยก็จะมีอํานาจตอ่รองน้อย และต้องพบกบัสภาพ

กดดนัจากราคาท่ีผนัผวนอยา่งหนกัจนไมส่ามารถแบก

รับภาระคา่ใช้จา่ย, ดอกเบีย้ ได้ในภาวะท่ีราคาสนิค้าท่ีเก็บ

กกัตนุไว้รอเก็งกําไรขาย อยูใ่นชว่งราคาตกต้องแบกรับถือตอ่

รอราคาดีจงึจะนําออกสง่ขายได้ จงึต้องจบักระแสธุรกิจให้ดี 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

2.ความแตกตา่งกนัของทําเล, ภาค, 

พืน้ท่ี, กลุม่,การรวมตวักนั มีผล

อยา่งไรตอ่ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

1.ความตา่งท่ีทําเลเป็นปัจจยัสําคญัมาก เน่ืองจากการรับซือ้

สนิค้าควรจะมีทําเลท่ีใกล้ลกูค้าเพ่ือให้เกิดความสะดวก 

2.สว่นทําเลในกรุงเทพฯนัน้มีต้นทนุท่ีสงูอาจใช้พืน้ท่ีได้น้อย

กวา่และอาจเป็นท่ีนา่รังเกียจของพืน้ท่ีข้างเคียง 

3.การรวมตวักนัของผู้ ค้าธรุกิจรีไซเคลิในการรวบรวมสง่

สนิค้าเข้าสูโ่รงงานรับซือ้ในคราวเดียวกนัจะก่อให้เกิดการ

ตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาท่ีสงูขึน้ได้ ดีกว่า

การสง่สนิค้าแบบตา่งคนตา่งสง่ 
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คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

3.แนวโน้มของธุรกิจรีไซเคลิจะเป็น

อยา่งไรในมมุมองของทา่น 

 

 

 

1.จะมีปัญหาด้านแรงงานเน่ืองจาก คนไทยไมนิ่ยมทําอาชีพ

ขายแรงงานด้านนี ้

2.อนาคตของธุรกิจรีไซเคลิ ผู้ ค้ารายยอ่ยอาจจะประสบ

ปัญหาและหายออกไปจากระบบในท่ีสดุ สว่นผู้ ท่ีจะอยูร่อด

จะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เทา่นัน้ 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

4.ความคาดหวงัของธุรกิจรีไซเคลิ

จากรัฐบาล,หนว่ยงานราชการ,ผู้ ร่วม

ค้าด้วยกนัและลกูค้าคืออะไร 

 

1.รัฐไมค่วรเก็บภาษีหลายชัน้ เชน่ภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาล

ปีละ 2,000 บาท, ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 

บาท ,  คา่ใบอนญุาตค้าของเก่า ปีละ 5,000 บาท ภาษี

ป้าย, ภาษีสรรพากร, ภาษีมลูคา่เพิ่ม, , คา่ใบอนญุาต

ประกอบกิจการโรงงานลําดบัท่ี 105 หรือ 106 ,ภาษีซือ้ 

ภาษีขาย ภ.พ.30 คา่ใบอนญุาตเก็บรวบรวมสนิค้าท่ีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ ท่ีมีมากมายหลายรายการเกินไป 

2.รัฐควรแก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เช่นขยายระยะเวลา

การเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

3.รัฐควรยกเลกิการเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % เน่ืองจาก

โครงสร้างท่ีมาของสินค้าบางแหลง่เชน่ชมุชน ธุรกิจรีไซเคิล

ไมส่ามารถหาใบเสร็จรับเงินคา่ซือ้สินค้าได้แตเ่ม่ือสรรพากร

มาตรวจแล้วเห็นวา่ธุรกิจรีไซเคลิมีรายได้เกินท่ีต้องนําสง่

ภาษี 

4.รัฐควรสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิให้มากกวา่นี ้

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีสว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากร

กลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน  

5.รัฐควรจดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือ

ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

6.รัฐควรหาแหลง่ของตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มี

มาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

7. ผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคลิควรให้ความร่วมมือกนัในธุรกิจ 
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เพ่ือสร้างความเข้มแขง็มากขึน้ 

8. ผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคลิควรทําธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมา มี

การเปิดประมลูอยา่งเสรี  ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจ

มืดแอบแฝง 

 

คาํถาม สรุปความเหน็ท่ีได้รับ 

5.ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาและ

สร้างมลูคา่เพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคลิ 

 

 

 

 

 

1. เร่ือง Logistics เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัมากและในลําดบั

ต้นๆของธุรกิจรีไซเคลิ เน่ืองจากกระบวนการ Logistics ทัง้

ภายนอกคือเร่ืองต้นทนุภาคการขนสง่และ ภายในเก่ียวกบั

การเคล่ือนย้ายสินค้า , การจดัวางสนิค้า, การขนถ่าย, 

ลําเลียง เพ่ือการหมนุเวียนของสินค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ล้วนแล้วแตเ่ป็นเร่ืองท่ีต้องอาศยัความรู้และประสบการณ์

มาก เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ในความสําร็จของการ

ประกอบธุรกิจรีไซเคลิ 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิรีไซเคิลเชิงธุรกจิ 

 จากการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงาน  ปัญหา และอปุสรรคของธุรกิจการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย เพ่ือให้ได้ความคดิเห็น

จากผู้ รู้ซึง่เป็นประธานโรงงานคดัแยกขยะรีไซเคลิวงษ์พาณิชย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ และผู้ประกอบการ

ธุรกิจรีไซเคลิจํานวน 8 จงัหวดัมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ภาคสนามอีกสว่นหนึง่

มีประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก หากสามารถวางกลยทุธ์ในการจดัการเพ่ือสร้างมลูคา่เพิม่ด้านการคดั

แยกขยะ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์หรือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ก็จะทําให้ 

การดําเนินงานของแตล่ะหน่วยธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ความมัน่คงของชาตทิางด้านเศรษฐกิจได้อยา่งแท้จริง  ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะนําการวิจยัเข้าเป็นสว่น

หนึง่ของเคร่ืองมือในการการศกึษาเพ่ือหายทุธศาสตร์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ  

เพ่ือพฒันาและยกระดบัของรายได้ของผู้ประกอบการและชมุชน ให้มีความมัน่คงยัง่ยืน มีภมูิคุ้มกนัและมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป ดงัภาพท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.2 
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สรา้งนวตักรรมและใชก้ารวิจยัเพื�อพฒันาธุรกิจรีไซเคิล

ใหก้ารกระตุน้และผลประโยชนท์างภาษี

รว่มลงทุนกบัภาคเอกชนในการวิจยั (matching fund)

ใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิล SMEs เขา้ถึงแหลง่เงินกู ้

ความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ

รีไซเคิล
ภาครฐับาล การวิจยั

1

3
2

 
3

3

 ภาพท่ี 4-1   แสดงโครงสร้างการนํานวตักรรมและการใช้การวิจยัเพ่ือพฒันาธุรกิจรีไซเคลิ 

 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

            

โครงสรา้งสนบัสนุนธุรกิจรีไซเคิล

ความมีประสิทธิภาพของภาครฐั

กฏเกณฑแ์ละกฏหมายตา่ง ๆ

ภาษีและงบประมาณ

โครงสรา้งพื� นฐานเศรษฐกิจ

โครงสรา้งตลาดเงินและตลาดทุน

 
 

3

3

 ภาพท่ี 4-2   แสดงโครงสร้างสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิ 

  

 ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 ซึง่จากการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงาน  ปัญหา และอปุสรรคของธุรกิจการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ  

เชิงธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลาง ของประเทศไทย สรุปออกมาเป็นประเดน็

ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ด้านภาษี 

       ภาษีการค้าของเก่ามีการจดัเก็บท่ีซํา้ซ้อนมากเกินไป เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาลปีละ 2,000 

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

สรรพากร และอ่ืนๆ มากมาย ควรปรับปรุงกฎหมายการจดัเก็บ ระบบภาษีให้มีความเหมาะสมกบักิจการค้า

ของเก่าหรือธุรกิจรีไซเคลิ และสามารถนําสูก่ารปฏิบตัไิด้จริงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองภาษีมลูคา่เพิม่ 

(VAT 7%) และสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองภาษี และระบบการจดัเก็บภาษีอย่างชดัเจนให้แก่

ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลยงัไม่มีความเข้าใจระบบภาษีอย่างดีพอ 

เน่ืองมาจากไม่มีหน่วยงานใดสามารถให้คําตอบที่กระจ่าง ชดัเจนได้แม้แต่สรรพากรเองก็ยังไม่สามารถ 

ให้ข้อมูลหรืออธิบายทําความเข้าใจให้กับผู้ ประกอบการได้เท่าที่ควร รัฐควรลดหย่อนภาษีให้กับ

ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจเพื่อสิ ่งแวดล้อม ไม่ควรเก็บภาษีรายได้เนื่องจากเป็นสินค้า 

ท่ีเหลือใช้ 

  2. ด้านการเงนิ / การบัญชี 

      ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลบางท่านได้ทดลองใช้ระบบบญัชีเต็มรูปแบบแต่กลับพบปัญหา

มากมาย เน่ืองจาก ธรุกิจรีไซเคลินัน้เม่ือรับซือ้สนิค้าเข้ามาในกิจการก็จะมีการคดัแยกไปหลายทอด ประสบ

ปัญหาความยากในการทําสินค้าคงคลังจําเป็นต้องใช้พนกังานที่มีความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในธรรมชาตขิองกิจการผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล  ส่วนด้านการเงิน ธุรกิจรีไซเคิลเป็นกิจการท่ีเน้นเงินสด 

เมื่อมีเงินทุนเป็นจํานวนเท่าใดก็ต้องจัดสรรไปเพื่อการรับซือ้สินค้าให้มากที่สุดและซือ้เป็นเงินสดด้วย  

จงึเป็นสาเหตท่ีุทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การวางแผนการเงินและการลงทนุด้านสินทรัพย์ก็เป็นปัญหาท่ีตามมา

ด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลที่ขาดสินทรัพย์ก็จะประสบปัญหาในการแสดง

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ความนา่เช่ือถือในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  

 3. ด้าน เทคโนโลยี 

     ประเทศไทยมีสถาบนัโลหะแหง่ชาตท่ีิเป็นแหลง่รวบรวมความรู้ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คดัแยก

เศษวัสดุเหลือใช้ แต่ยังขาดการประสานความร่วมมือให้เข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล 

และเผยแพร่ความรู้ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งควรจะมีหน่วยงานท่ีจะส่งเสริม สนบัสนนุด้านการ

วิจยัสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอปุกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ คดัแยก จําแนกประเภทและด้านขนส่ง

เพื่อการจดัการกับเศษวสัดเุหลือใช้ที่มีปริมาณมหาศาลในแตล่ะวนั  เพื่อขจดัปัญหาสินค้าขาดคณุภาพ 
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และใช้เวลามากในการคดัแยกโดยแรงงานมนษุย์ ตลอดจนปัญหาด้าน Logistics เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญั

มากและในลําดบัต้นๆของธุรกิจรีไซเคลิ 

 4. ด้านการตลาด / การแข่งขัน 

     ธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนเร่ืองของราคาคือ

คําตอบของลูกค้าส่วนใหญ่และเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับธุรกิจท่ีมีการแข่งขันกันทางการตลาดสูง  

มีธุรกิจรีไซเคิลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องมากมายเข้ามาในวงการ ขนาดของธุรกิจรีไซเคิลเล็กหรือใหญ่ 

ไม่ใช่เร่ืองสําคญั เนื่องจากธุรกิจรีไซเคิลที่จะสามารถอยู่รอดได้คือธุรกิจที่มีความรู้และสามารถปรับตวัได้  

ส่วนเร่ืองแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดคือ ควรท่ีจะปรับจํานวนของธุรกิจรีไซเคิลท่ีมีอยู่

มากมายในปัจจุบันให้มีความหนาแน่นน้อยลง แล้วสร้างความรู้ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจ 

รีไซเคลิ หากมีการพฒันาไปถึงการทําตลาด Online ได้ก็จะเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ 

 5. ด้านการบริหารงาน / การจัดการ 

     หากเป็นธุรกิจรีไซเคิลรายเล็กจะบริหารจดัการเองซึ่งมีโอกาสร่ัวไหลง่ายเน่ืองจากไม่ได้มีระบบ

บญัชีท่ีมีมาตรฐานเท่าท่ีควรยกเว้นผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลรายใหญ่  การบริหารงานด้านธุรกิจรีไซเคิล

เป็นธุรกิจที ่มีความแตกต่างจากธุรกิจอื ่นคือต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ทําความเข้าใจ  ต้องอาศัย

ประสบการณ์สูงมาก ต้องมีความเป็นมืออาชีพจริงๆ มิฉะนัน้ก็จะดําเนินธุรกิจไปแบบลองผิดลองถูก 

บางครัง้ก็เกิดการสญูเสียได้   

    ข้อเสนอบนัได 5 ขัน้สูก่ารปรับปรุงร้านค้าของเก่า ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 จดัทํา Website ที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และแจ้งรายละเอียดการเคลื่อนไหว 

ในการดําเนินการขององค์กร และเป็นอีกหนึง่ทางในการติดต่อกันระหว่างร้านค้าของเก่ากับองค์กร 

ขัน้ท่ี 2 รวมกลุ่มผู้ ค้าของเก่า โดยขอความร่วมมือจากอําเภอเพื่อขอรายชื่อร้านค้าของเก่าท่ีขึน้ทะเบียน

ถูกต้องตามกฏหมาย แล้วส่งจดหมายแจ้งวัตถุประสงค์ และเรียนเชิญให้เข้าร่วมองค์กร โดยอาจจะ

รวมกลุ่มกันในระดบัอําเภอ ระดบัจงัหวดั จนถึงระดบัเขต (ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้  ภาคกลาง  

และกทม.) เมื่อมีแนวทางปฎิบัติออกมาแล้ว ก็ต้องปฎิบัติตาม แม้ว่าจะเป็นขัน้ตอนที่ยากที่สุด 

ขัน้ท่ี 3 ตวัแทนเขตตา่งๆ ประชมุร่วมกนัถึงปัญหาในแตล่ะพืน้ท่ี และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้

ข้อเสนอแนะ ตา่งๆ เพ่ือเป็นกรอบในการพดูคยุกบัหนว่ยงานรัฐ  

ขัน้ท่ี 4 ติดตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประชมุร่วมกนัถึงการเพิ่มกฎหมาย และแนวทางปฏิบตัิสําหรับใช้

กบัร้านรับซือ้ของเก่าโดยเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นการลงบญัชีของเก่า การตรวจสอบ การจดทะเบียน บทลงโทษ

เมื ่อ ทําผิด  ฯลฯ  (แก้ไขกฏหมายคงเป็นเ รื ่องยากมากๆ ควรจะเ ป็นการเพิ ่มกฎหมายลูก 

จะงา่ยกวา่)  
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ขัน้ท่ี 5 ประชาสมัพนัธ์ให้บุคคลทัว่ไป และร้านค้าของเก่าได้ทราบบทสรุป เพ่ือท่ีจะได้ปฎิบตัิให้ถูกต้อง 

ตามกฏหมาย  

 

 6. ด้านบุคลากร / แรงงาน 

     ด้านแรงงานเป็นปัญหาท่ีสาํคัญมากอีกด้านหน่ึงของธุรกิจรีไซเคิล เนื่องจากกิจการถกูมอง

จากสงัคมอย่างไม่เป็นธรรมว่า สกปรก ไม่เป็นระเบียบและไม่ซ่ือสตัย์ แม้รายใหญ่จะขยายกิจการเปิดเป็น

บริษัทให้มีความสะดวก พืน้ที่จดัวางอย่างเป็นสดัส่วน ปัญหานีก็้มิได้ลดน้อยลง แรงงานยงัขาดแรงจูงใจ 

ท่ีอยากจะทํางานด้านนี ้บางครัง้ในบางพืน้ท่ีต้องใช้แรงงานตา่งคนตา่งด้าว หรือแรงงานจากพมา่เป็นต้น 

 7. ด้านกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐ 

     พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าออกมาตัง้แต่ปี 2475 สมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เป็น พรบ.ท่ีใช้บงัคบัควบรวมกบักิจการซือ้ - ขายเพชรทอง ศิลปโบราณซึ่งถือว่ายงัมี

ความล้าสมยักบัยคุปัจจบุนัมาก จงึควรจะมีการนําเร่ืองการปรับข้อบงัคบั, ข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสม

กบัปัจจุบนั และเป็นที่น่าสงัเกตว่าในปี 2475 ก็เร่ิมมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่ 5,000 บาทแล้วซึ่งถือว่าเป็น

การเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงมากในยุคสมัยนัน้  ภาครัฐควรจะจัดระบบการอบรมให้ความรู้  

และมีการปฏิบตัิที่ชดัเจน ซึง่หากมีการจดัระเบียบกิจการ ธุรกิจรีไซเคิลให้มีการสอบเพื่อขอรับการรับรอง

การประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนทําให้เกิดการยกระดบัการยอมรับในสงัคม

มากขึน้และเกิดความใกล้ชิดกับรัฐบาลในการควบคุม และมีการประสานงานกับองค์กรต่างๆมากขึน้  

หากสามารถวางระบบธุรกิจรีไซเคิลให้เกิดเป็นโมเดลได้ควรมีลกัษณะคล้ายกับ การควบคมุยานพาหนะ 

ที่แบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก รถรับจ้างสาธารณะ ก็มีการจัดเก็บภาษีประจําปี 

แบ่งตามประเภทของรถต่างๆ ส่วนตวัของผู้ ใช้ยานพาหนะก็จะต้องมีการสอบวัดความรู้ความสามารถ 

ในการใช้รถใช้ถนนอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัย รู้จักกฎจราจร ปฏิบตัิตาม พรบ.การจราจร จึงออก

ใบอนุญาตให้ใช้ยวดยานพาหนะได้ และหากฝ่าฝืน กระทําผิดกฎจราจร ก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย

ตัง้แต่ตกัเตือนจนกระทัง่การจบัปรับ ยึดใบอนุญาตขบัขี่ หากนําหลกัการนีม้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจรีไซเคิล 

อาจจะเกิดเป็นโมเดลธุรกิจรีไซเคลิขึน้มาได้ ก็เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ ดงัภาพท่ี 4.3 
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ลงทุนในระบบสื�อสาร และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

• ยกระดบัมาตรฐานธุรกิจรไีซเคิลประเทศไทยสู่

ระดบัสากล
โครงสรา้ง

พฒันา

ความสามารถของ

ผูป้ระกอบการ

• ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์

• การอบรมใหค้วามรูท้างดา้นการเขียนแผนธุรกิจ, การ

ประกอบการธุรกิจ, ความรูใ้นธุรกิจรไีซเคิล ฯลฯ

• ยกเลิก ปรบัเปลี�ยน กฏหมาย, ป้องกนัการแข่งขนัที�

ไม่เป็นธรรม และ พฒันากฎหมายที�เหมาะสมของ

ธุรกิจรไีซเคิล

 
3

3

 ภาพท่ี 4-3   แสดงโครงสร้างสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิในระบบส่ือสาร และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

      ภาครัฐควรเข้ามาช่วยส่งเสริม โดยให้ผู้ ค้าของเก่าทุกกิจการในแต่ละจงัหวดัต้องรวมตวักัน 

ตัง้สมาคม แล้วเลือกประธานสมาคมแต่ละจงัหวดัๆละท่านแล้วเข้าร่วมเข้าประชุมเพื่อเลือก ประธาน

สมาคมผู้ ค้าของเก่า แห่งประเทศไทยขึน้มาให้เป็นรูปธรรม การมีสมาคมก็เพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กลุ่ม

ผู้ ค้าของเก่า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูท่ีถูกทาง ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลจะได้มีส่วนร่วม

กําหนดชะตาชีวิตได้เองบ้าง ต่อจากนัน้ ก็เปิดประชุมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง  

ข้อกฎหมายที่เก่าแก่ ให้ทนัการกับยุคสมยัใน ปัจจุบนั และ วางแนวทางข้อประฎิบตัิ ในการซือ้สินค้า 

ให้ชัดเจน และ ลงบัญชีให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้และผู้ ค้าสามารถทําได้ด้วย ภาครัฐ 

ควรป้องกนัปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุจํานวนมากใน 2 ปีท่ีผา่นมา  

 

งานวจัิยนีจ้งึได้ประเดน็ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับธุรกจิรีไซเคลิดงันีว่้า :  
 

ความสาํคัญธุรกิจรีไซเคิล 

  ถือเป็นกลุ่มอาชีพหนึง่ที่มีกิจกรรมเก่ียวกับการจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทสําคญัในการ

สนบัสนนุการดําเนินงานด้าน 3 R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมลูฝอย Reuse 

การใช้ซํา้ของเสีย หรือซากผลิตภัณฑ์ที่ยังมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อนํากลบัมาใช้ใหม ่

อีกครัง้ 

www.ssru.ac.th



 

การแข่งขันของธุรกจิรีไซเคลิ 

 มีการแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรง ปลาใหญ่กินปลาเล็ก มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจรีไซเคิล

ที่มีเงินทุนมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ ผู้ ค้าที่มีเงินทุนน้อยก็จะมีอํานาจต่อรองน้อย และต้องพบกับ

สภาพกดดันจากราคาที่ผันผวนอย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย, ดอกเบีย้ ได้ในภาวะ 

ท่ีราคาสินค้าท่ีเก็บกกัตนุไว้รอเก็งกําไรขาย อยู่ในช่วงราคาตกต้องแบกรับถือตอ่เพื่อรอราคาดีจึงจะนําออก

สง่ขายได้ 

 

แนวโน้มของผู้ประกอบการค้าในธุรกจิรีไซเคลิ 

 อนาคตของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาได้และอาจหายออกไปจากระบบ 

ในท่ีสดุ สว่นผู้ ท่ีจะอยูร่อดจะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เทา่นัน้ 

 

ระบบทุนนิยม2 (Capitalism)

 การแข่งขนัการในเชิงการค้าเพื่อทํากําไรสูงสุด ซึง่ไม่ได้ควบคมุโดยหน่วยงานกลางหรือจากทาง

 ธุรกิจรีไซเคิล 

0

รัฐบาล 0 ให้เกิดขึน้กบัผู้ ที่เป็นเจ้าของทนุ เอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน และเลือกดําเนินธุรกิจ

ด้วยตวัเอง การใช้กลไกราคา(price mechanism/market economy) ในการจดัการสินค้าวสัดรีุไซเคิลท่ีมี

เป็นจํานวนมาก เกิดการแข่งขนัระหว่างผู้ รับซือ้ด้วยกันเองและด้วยกลยทุธ์ทางการค้าหลากหลายท่ีทําให้

ผู้ขายสินค้ารีไซเคิลได้ประโยชน์ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอาจทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบ 

ได้มากและอยู่รอดได้ยาก หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไป

อยา่งมีเสถียรภาพได้ 

 

ปัญหาด้านแรงงานธุรกิจรีไซเคิล 

 เนื่องจาก คนไทยไม่นิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านนีทํ้าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ประกอบการค้า 

ในธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานมากในการดําเนินการ ต้นทุน 

ด้านแรงงานจงึต้องสงูขึน้เพื่อรักษาคนทํางานขายแรงงานให้อยู่ในระบบตอ่ไป  บางรายอาจต้องใช้แรงงาน

จากตา่งประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ก็จะมีข้อกํากดัทางกฎหมาย ระเบียบ ขัน้ตอนท่ีมากขึน้ 
 

2ปัญหาอาชญากรรม2

2

ของธุรกิจรีไซเคิล 

 

 ร้านรับซือ้ของเก่าส่วนมากจะทํามาค้าขายสุจริต  แต่ก็มีเพียงบางร้านเท่านัน้ที่ไม่ค่อยซื่อตรง 

จนทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพราะรับซือ้ไมเ่ลือกหรือแม้กระทัง่รู้วา่เป็นของท่ีขโมยมายงัรับซือ้ 
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การบูรณาการต่อยอดของธุรกิจรีไซเคิล 

      การดําเนินการเพื่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลที่รับซือ้เข้ามาเพื่อนําไปผลิตต่อ หรือแปรรูป 

ต่อเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจ  

ลดความเสี่ยง ความผันผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ลดการพึง่พา 

ความต้องการรับซือ้จากตลาดได้ 

 

การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล  

 การรวมตวักันของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคิลในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่โรงงานรับซือ้ในคราวเดียวกัน 

จะก่อให้เกิดการตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาท่ีสงูขึน้ได้ ดีกวา่การสง่สินค้าแบบตา่งคนตา่งสง่ 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลจากภาครัฐบาล 

 รัฐควรสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านีเ้น่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในการรักษา

สิง่แวดล้อม ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน  

  1. ยกเลกิการเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และการจดัเก็บภาษีหลายชัน้ เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาล

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

ภาษีป้าย  ภาษีสรรพากร  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 105 หรือ 106  ภาษีซือ้   

ภาษีขาย ภ.พ.30 คา่ใบอนญุาตเก็บรวบรวมสินค้าที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ที่มีมากมายหลายรายการ

เกินไปนัน้ ให้เหลือเพียงการจดัเก็บภาษีท่ีเหมาะสมทัง้ประเภทและอตัราภาษี 

 2. ควบคมุผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูลอย่างเสรี 

ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

   3. จดัหาแหลง่ของตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

4. สนบัสนนุให้ธุรกิจรีไซเคลิให้มีโอกาสงา่ยในเข้าถึงการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  

5. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา 

  6. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

  7.  แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

 8. สนบัสนุนด้านการวิจยัสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ คดัแยก 

จําแนกประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมหาศาลในแตล่ะวนั 

 9. สง่เสริมด้านการอบรมให้ความรู้แก่ธรุกิจรีไซเคลิ และการพฒันาไปถึงการทําตลาด Online ได้ 

            10. สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลเพื่อวางระบบให้มีการควบคุมการจัดตัง้ธุรกิจ การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนุญาตจากกรมการปกครองมีการจัดเก็บภาษีประจําปีแบ่งตาม

ประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ ประกอบการฯ ควรมีการสอบวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตในการ

www.ssru.ac.th



ประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัิตาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้ และหากฝ่าฝืน 

กระทําผิดกฎหมายก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมายตัง้แต่ตกัเตือนจนกระทั่งการจับปรับ ยึดใบอนุญาต

สถานประกอบการธุรกิจ ตลอดจน ใบอนญุาตของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย เพื่อป้องกนัปัญหาร้านของเก่า

เกิดมาอยา่งไร้การควบคมุ 

 11. สง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคิลมากขึน้เน่ืองจากธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน 

 12. ภาครัฐ มีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจรีไซเคิลหลายหน่วยงานทัง้ในส่วนของการ

ควบคมุ การป้องปราม การปราบปราบ การส่งเสริม การสนบัสนนุ การติดตามดแูล การรณรงค์ การจดัเขต 

(Zoning) และกฎหมายหลายฉบบัที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ 

ของธุรกิจรีไซเคิลอย่างเพียงพอ ต่างคนต่างทํา และต่างถือครองข้อมูลที่ต่างกนั ทัง้ในส่วนของการจดัเก็บ

ฐานข้อมูลของธุรกิจรีไซเคิลยังไม่เป็นระบบที่ทันสมัย จึงควรจะมีการบูรณาการระดับกระทรวง กรม  

และกรุงเทพมหานคร  

 

ภาครฐัมีประสิทธิภาพสูงขึ� น รฐับาลเดินหนา้เขา้หาประชาชน

หน่วยงาน 1

หน่วยงาน 2

หน่วยงาน 3

หน่วยงาน 4

หน่วยงาน 5

• สรา้ง single gateway เพื�ออาํนวยตวาม

สะดวกใหน้ักธุรกิจไทย ใหค้าํแนะนาํ

และความช่วยเหลือที�ถูกตอ้ง และ 

รวดเร็ว

Single
gateway

• หน่วยงานรฐับาลตา่ง ๆ เดนิหนา้

เขา้หาภาคเอกชน

• ภาคเอกชนคือลกูคา้

ควบรวมหน่วยงานตา่ง ๆ ของภาครฐั ภาครฐัเดินเขา้หาภาคเอกชน

หน่วยงาน

รฐับาล

ผูป้ระกอบ

การเอกชน
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 ภาพท่ี 4-4   แสดงโครงสร้างสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคลิในระบบส่ือสาร และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคิล 
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 เร่ือง Logistics เป็นสิ ่งที่มีความสําคัญมากและในลําดับต้นๆของธุรกิจรีไซเคิล เนื่องจาก

กระบวนการ Logistics ทัง้ภายนอกคือเร่ืองต้นทนุภาคการขนส่ง และภายในเก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายสินค้า 

การจดัวางสินค้า การขนถ่าย ลําเลียง เพื่อการหมุนเวียนของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนแล้วแต่เป็น

เร่ืองท่ีต้องอาศยัความรู้และประสบการณ์มาก เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในความสําร็จของการประกอบธุรกิจ

รีไซเคลิ 

 

ความคิดเห็นจาก 3ดร. 3

3

สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ รู้ซึ่ งเป็นประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะ 

เพ่ือรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร. 3สมไทย วงษ์เจริญ เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการขยะรีไซเคิล 

มา 36 ปี มีความคิดเห็นว่าธุรกิจขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจที่ซ่อนตวัอยู่อย่างเงียบๆ ในสงัคมไทยมานาน  

จากรถเข็นเก็บขยะไปจนถึงผู้ รับซือ้รายเล็ก รายกลาง รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่ต้องการขยะ  

เศษเหลก็ เศษกระดาษ หลายพนัตนัตอ่วนั จงึทําให้อตุสาหกรรมรีไซเคิล ว่ากนัว่าเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้าง

มูลค่าได้กว่าแสนล้านบาท แต่มีต้นทุนวัตถุดิบตํ่ามาก วงษ์พาณิชย์เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ตรงกลาง 

ของวงจรธุรกิจรีไซเคิล เพราะทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับซือ้และขายตอ่ไปให้กบัอตุสาหกรรมปลายทางในประเทศ

และตา่งประเทศเพื่อนําไปผลิตเป็นสินค้าใหม่และกลบัมาขายอีกครัง้ภายใต้แนวคิดท่ีว่าวงษ์พาณิชย์ก่อตัง้

ขึน้มาเพ่ือเป็นผู้ ค้าปลีก เพ่ือการผลิตขายสง่ในระดบันานาชาติ กระจายออกไปทัว่โลก  กระบวนการทํางาน

ของวงษ์พาณิชย์ไม่ได้ทํางานเพียงผู้ เดียวแต่ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศถึง 500 แห่ง 

รวมทัง้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพิษณุโลกซึง่มีปริมาณขยะที่วิ่งเข้า-ออกในกลุ่มวงษ์พาณิชย์มีปริมาณถึง 

6,000 ตนัต่อวัน ดงันัน้ระบบการจัดการเพ่ือให้เกิดผลคุ้มค่าต่อธุรกิจขยะรีไซเคิลจึงเป็นหัวใจ 

ของธุรกิจนี ้ การกําหนดราคาในขายสินค้าโดยอ้างอิงตลาดโลก ตลาดไหนหรือประเทศใดท่ีให้ราคาสูง 

ก็เลือกขายให้กับประเทศ นัน้ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และกําไร การซือ้ขายที่อ้างอิงราคาตลาดโลก ทําให้ 

วงษ์พาณิชย์จําเป็นต้องว่าจ้างพนักงาน ที่มีความรู้ความชํานาญในการติดตามราคา สินค้าทัว่โลก 

และมีความรู้ทางด้านภาษา เชน่ ภาษาญ่ีปุ่ น จีน องักฤษ ลกูค้าของวงษ์พาณิชย์กระจายอยู่ทัว่โลก เช่น จีน 

อินเดีย บงักลาเทศ เวียดนาม ลาว กมัพชูา ญ่ีปุ่ น และกลุ่มประเทศในยโุรป   จึงทําให้ปัจจบุนัมีสดัส่วน 

การขายต่างประเทศ 60 เปอร์เซ็นต์และขายในประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ การออกไปแสวงหาตลาด 

ในตา่งประเทศ ทําให้เวทีการแข่งขนักว้างมากขึน้ ทําให้ทราบว่าธุรกิจรีไซเคิลในตา่งประเทศมีการปรับตวั

อยา่งมาก และมีวิธีการทําตลาดท่ีเหนือกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ตวั โดยเฉพาะประเทศจีน รัฐบาลส่งเสริม

ให้ก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคิล ปัจจบุนัก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคิล 4 มลฑลและส่งคนออกไปไล่ล่าซือ้สินค้า 

รีไซเคิลจากทัว่โลกเข้าประเทศ นอกจากนัน้รัฐบาลยงัยกเว้น ภาษีศนูย์เปอร์เซ็นต์ให้กับพลาสติกรีไซเคิล  

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

 ปัจจบุนัตา่งประเทศเร่ิมมีการตื่นตวัส่งเสริมให้ประกอบอาชีพธุรกิจรีไซเคิล มากขึน้ แตใ่นประเทศ

ไทยระบบการทํางานของรัฐบาลในฐานะฟันเฟืองหลกัสําคญั ไมส่ามารถทํางานได้อยา่งเตม็ท่ี รวมถึงระบบ

การทํางานมีหน่วยงานดแูลจํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นกรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพิษ 

กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้การทํางาน 

ขาดเอกภาพและไมมี่ความชดัเจน  

ส่วนปัญหาอปุสรรคใหญ่ในการทําธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย คือโครงสร้างภาษีจํานวนมากท่ีมี

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

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

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย, ภาษีการค้าของเก่าของหน่วยงานกรมการปกครอง ภาษีอนุญาต 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 105 และ 106 ของกรมโรงงานฯ, ภาษีป้าย ที่กําหนดให้แสดงเร่ืองสิง่แวดล้อม 

ภาษีเขตพิเศษเขตอีทีแซดเป็นเขตผลิตอุตสาหกรรมพิเศษ หลายๆ ประเทศได้ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล 

ให้เกิดขึน้ภายในประเทศ ร่วมมือกับคู่ค้าระหว่างประเทศหลายแห่ง เพราะ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรโลก

นบัวนัจะน้อยลงทกุที จึงทําให้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า การนําสินค้ากลบัมาใช้ใหม่เป็นเร่ืองจําเป็นอย่างยิ่ง  

ในขณะท่ีนโยบายภาครัฐยงัไมช่ดัเจน แตเ่อกชนได้เดนิไปข้างหน้าหลายก้าวแล้ว  

 

ความคดิเหน็จากผู้รู้ซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มผู้ประกอบการรับซือ้วัสดุรีไซเคิล 

 ความสําคญัของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซือ้ของเก่า ไม่ว่าจะเป็นซาเล้งหรือร้านใหญ่ ถือเป็น

กลุ่มอาชีพหนึง่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการสิ ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน 

การดําเนินงานด้าน 3 R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมลูฝอย Reuse การใช้ซํา้ 

ของเสีย หรือซากผลิตภณัฑ์ท่ียงัมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่อีกครัง้ ทัง้ซาก

ผลิตภณัฑ์และขยะมลูฝอย 

 

มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการสร้างรายได้จากการคดัแยกขยะขายว่า ก่อนท่ีเราจะ

ขายขยะรีไซเคิลนัน้ต้องศกึษาทําความเข้าใจ รู้จกั คนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคิลว่าเป็นใครและแตล่ะคน

แตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีอยา่งไร   การเดนิทางของขยะรีไซเคลินัน้มีผงัดงันี ้ 

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

คนใช้2

 

     ดงัภาพท่ี 4,5 
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3

                      

3

 ภาพท่ี 4-5   แสดงการเดนิทางของขยะรีไซเคลิ 

 ท่ีมา: 

 

ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ, 2541 

  ปัจจบุนัมีคนทําอาชีพรับซือ้ของ เก่าตามบ้าน ใช้หาบ  รถเข็นและท่ีพบเห็นจะมีอยู ่2 ประเภท

คือรถสามล้อ (ซาเล้ง) และรถปิกอพั ทัง้สอง ประเภทแตกต่างกันตรงที่ขนาด  รถปิกอพัซือ้ได้มากกว่า 

เพราะพืน้ท่ีวางของมากกว่าส่งผลให้ราคารับซือ้อาจดีกว่าแตมี่ข้อเสียคือมีจํานวนรถไม่มาก  ไม่สมํ่าเสมอ

ต้องรอนานกว่าจะผ่านมาแตล่ะครัง้  ไม่เหมือนซาเล้งท่ีบางแห่งวิ่งผ่านกนัชัว่โมงละหลายคนั  มีตวัเลข 

ท่ีเคยสํารวจพบว่าในกรุงเทพๆมีรถซาเล้งรับซือ้ของเก่าอยู่ถึง  25,000 คนั และมกัจะขายให้แก่รถปิกอพั

ก่อน  เพราะ สว่นมากราคาจะดีกว่าและรับซือ้ได้หลายประเภทมากกว่า(ซาเล้งไม่ชอบซือ้ขวดกบัพลาสติก

เพราะราคาถกู และเปลืองท่ีวางแต่เวลามีคนทิง้เขาก็จะเก็บเพ่ือขาย)  หากเลือกไม่ได้ก็ขายให้กบัซาเล้ง 

จะสะดวกกว่า มีจํานวนมาก แต่จะพบปัญหาเร่ืองของตาชั่งไม่ตรงเป็นส่วนมาก  หลงัจากท่ีซาเล้งได้  

ของเต็มรถแล้วพวกเขาจะนําไปส่งท่ีร้านรับซือ้ของเก่าทนัที ซึ่งมี เร่ืองท่ีต้องเตือนคือควรนําของท่ีจะขาย 

มากองรอไว้นอกบ้านหรือหน้าบ้าน  อย่าให้ซาเล้งหรือใครก็ตามที่ไม่รู้จกัเข้าไปช่วยขน ย้ายถึงในบ้าน 

จะไมค่อ่ยปลอดภยั  เคยเกิดเร่ืองท่ีไมดี่มามากแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงท่ีอยูบ้่านคนเดียวเร่ืองนีจ้งึต้องระวงั  

          ตอ่ไปคือร้านรับซือ้ของเก่า 3ซึ่งทัว่ประเทศมีร้านค้าของเก่ากว่า 1 หมื่นร้าน  ร้านรับซือ้ของเก่ามกัจะ

ตัง้อยู่ทัว่ไปตามตรอกซอกซอยใหญ่บ้างเล็กบ้าง ส่วนใหญ่จะดไูม่คอ่ยสะอาด  กองของรกๆ ไม่รู้ว่าอะไร 

เป็นอะไรสําหรับคนทัว่ไป (ส่วนคนรีไซเคิลคือเงินทัง้นัน้) ข้อเท็จจริงคือของท่ีกองอยู่นัน้เขาได้แยกประเภท

ไว้เรียบร้อยแล้วแตท่ี่ต้องกองไว้ก่อนนัน้เพราะต้องรอให้ได้ เต็มเท่ียวรถท่ีจะรวมไปส่งในแตล่ะประเภท  คือ

คนรับซือ้ 
ของเก่า 

ร้านรับซือ้ 
ของเก่า 

โรงงาน 
รีไซเคลิ 

(ตัวกลาง) 

โรงงาน 
ผู้ผลิต 

ประชาชน 
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ก่อนท่ีจะส่งตอ่นัน้ต้องคดัและรวบรวมก่อน ร้านของเก่าจะแตกต่างจากคนรับซือ้ของเก่าตรงท่ีคนซือ้จะรับ

ซือ้ทุกอย่างและส่งได้พร้อมกันทุกอย่าง  แต่ร้านรับซือ้ของเก่านัน้รับซือ้ทุกอย่างแต่ส่งได้ทีละอย่าง   

ต้องสะสมรวบรวมให้ได้จํานวนจนเต็มคนัรถ กระดาษก็กระดาษทัง้คนั เศษเหล็กก็เศษเหล็กทัง้คนั  หากมี

จํานวนน้อยเกินไปมนัก็ไม่คุ้มคา่ขนส่ง  แตท่ี่เห็นกองรกๆอยู่ตลอดนัน้ก็เพราะมีของมาขายทกุวนัและร้าน

ของเก่าทกุร้านมีรถส่งของไม่ก่ีคนั  ต้องรอคิวส่งของกนั เลยดรูกๆอยู่ตลอดเวลา  ร้านก็อยากจะขนไปขาย

ให้หมดจะได้มีเงินมาหมนุเวียนซือ้ของ  หากสะดวกสามารถนําของมาขายท่ีร้านรับซือ้ของเก่าได้เองอาจจะ

ได้ราคาท่ีสงูขึน้และขายของได้หลากหลายขึน้  แตก็่ไม่เสมอไปเพราะบางร้านให้ความสําคญักบัคนรับซือ้

ของเก่ามากเพราะถือวา่เป็นลกูค้ารายใหญ่ทําให้อาจใช้ราคาสองระบบคือขาประจํากบัขาจร  สําหรับราคา

ขาจรนัน้ราคาจะถูกกว่ามากและบางครัง้ตาชั่งก็ไม่ตรง  ทําให้ตามเล่ห์เหลี่ยมชัน้เชิงการค้าของผู้ รับซือ้ 

ไมท่นั  แตร้่านค้าของเก่าท่ีดีๆก็มีมาก  

          ร้านรับซือ้ของเก่าส่วนมากจะทํามาค้าขายสุจริต  แต่ก็มีเพียงบางร้านเท่านัน้ที่ไม่ค่อยซื่อตรง 

จนทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพราะรับซือ้ไม่เลือกหรือแม้กระทัง่รู้ว่าเป็นของที่ขโมยมายังรับซือ้ 2  

ซึ่งปัจจบุนันีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ของสงัคมแล้ว  เพราะมีการลกัขโมยตดัสายไฟตามเสาไฟฟ้า  ป้ายบอกทาง  

ฝาระบายนํา้ มิเตอร์นํา้ แม้กระทัง่ระฆงัวดั  เร่ืองนีเ้ป็นความเห็นแก่ตวัของทัง้คนลกัขโมยและคนรับซือ้  

ของพวกนีท้ัง้หมดไปสิน้สดุปลายทางท่ีร้านรับซือ้ของเก่า (บางแห่ง) ทัง้นัน้  มีการวางแผนทําเป็นขบวนการ 

รายได้ดีเพราะไม่มีต้นทนุและราคารับซือ้ขยะรีไซเคิลปัจจบุนัสงูกว่าสมยัก่อนทองแดงราคาเมื่อ  10 ปีก่อน

ราคา 30 บาท ปัจจบุนัราคา 220 บาทขึน้ไป นี่เป็นตวัอย่างเฉพาะทองแดง ในทางธุรกิจนัน้ขยะรีไซเคิล 

เม่ือแยกแล้วมีอยูป่ระมาณ 200 กวา่ชนดิ  

          สินค้าที่ผ่านการคดัประเภทจากร้านรับซือ้ของเก่ามาแล้วนัน้จะถกูส่งต่อมาให้กับโรงงานตวักลาง 

อีกครัง้หนึง่ โรงงานประเภทนีเ้มีการจัดแบ่งชัดเจนในการเลือกรับซือ้เช่น  โรงกระดาษต้องซือ้แต่เศษ

กระดาษ โรงเหล็กต้องซือ้แต่เศษเหล็ก  โรงงานโลหะมีค่าก็จะซือ้ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ตะกั่ว 

เป็นต้น ร้านรับซือ้ของเก่าจะนํามาส่งเป็นคนัรถ  เมื่อมาถึงโรงงานตวักลางจะไม่ต้องคดัแล้วแตจ่ะนํามาอดั

เป็นแท่งให้มีนํา้หนกัมาก ขึน้เพื่อสะดวกต่อการขนส่งในครัง้ละมากๆบางแห่งก็เพื่อจดัส่งภายในประเทศ

บางแหง่ก็เพ่ือสง่ตา่งประเทศแล้วแตจ่ะทําสญัญาไว้กบัโรงงานผลิตประเภทใด  เมื่อโรงงานผลิตได้รับสินค้า

แล้วก็จะนําไปใช้กระบวนการผลิต อีกครัง้หนึ่ ง  บางแห่งก็นําไปใช้ได้เลยโดยตรงเช่นโรงงานรีดเหล็ก 

โรงงานเป่าขวด  โรงงานผลิตกระดาษเป็นต้น บางแห่งก็ต้องนําไปผสมวตัถดุิบอ่ืนๆก่อนจะผลิตเป็นชิน้งาน

อีกครัง้เชน่โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิ  โรงงานผลิตภณัฑ์โลหะเป็นต้น  แล้วก็นํามาขายให้กบัผู้บริโภค

ในท่ีสดุ วงจรก็หมนุเวียนอยูเ่ชน่นี ้

          ราคาซือ้ขายของขยะรีไซเคิลนัน้มีขึน้ลง  มีราคากลาง คนที่กําหนดมาจากโรงงงานตวักลาง 

เน่ืองจากทราบว่าโรงงานผลิตนัน้มีความต้องการใช้มากน้อยเพียงใด  ในช่วงเวลาไหนหรือได้รับออเดอร์
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พิเศษก็ทําให้มีความต้องการมากขึน้  ราคาก็สงูตามมากขึน้เหมือนสินค้าทัว่ไปทกุประการ  หากลกูค้า 

ไปขายของท่ีร้านรับซือ้ของเก่าแล้วพบว่าราคาในวนันีถ้กูหรือแพงกว่าราคาเมื่อวนัก่อนหน้านีก็้ไม่ใช่เร่ืองท่ี

ต้องแปลกใจ  เพราะราคานัน้มีการเปล่ียนแปลงและการผนัผวนของราคานีเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด วิธีท่ี

ดีคือต้องสอบถามราคาก่อนแล้วจึงคอ่ยตดัสินใจขายก็ได้มีให้เลือกอยู่ด้วยกนัหลายร้าน  ร้านท่ีให้ราคา

แพงๆก็ต้องระมดัระวงั  เพราะส่วนใหญ่จะมีปัญหาตาชัง่  ร้านของเก่าเกือบทุกแห่งส่งของไปที่โรงงาน

ตวักลางเหมือนกนั  ได้ราคาเทา่กนั หากมี ร้านอยูห่นึง่ร้านซือ้ได้แพงกว่าร้านอ่ืนจนผิดปกติจะเป็นข้อสงัเกต

ว่า ร้านนัน้จะเอากําไรจากส่วนใด  สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการนํากําไรมาจากท่ีตาชั่ง   ร้านที่มี

มาตรฐานมากกวา่ก็อาจขึน้ราคาหน้าร้านไว้ให้สงัเกตเห็นง่าย  หรือมีใบแจ้งราคาไว้แจกเลยก็มี  บางแห่งมี

บริการรับถึงบ้านแตต้่องมีของเป็นจํานวนมากๆซึง่คุ้มคา่ขนสง่ จงึจะไปรับซือ้ซึ่ งก็เป็นทางเลือกท่ีดี 

 

ความคิดเหน็จากผู้รู้ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ 

 กรมควบคมุมลพิษในฐานะของหน่วยงานราชการท่ีคอยกํากบัดแูลธุรกิจรับซือ้ของเก่า มีความเห็น

ว่าในอดีต การรับซือ้ของเก่า เช่น ร้านรับซือ้ของเก่า หรือรถซาเล้ง ท่ีขบัเข้าออกตามซอกซอยตา่ง ๆ แม้จะ

เป็นธุรกิจเล็ก ๆ ก็เป็นกระบวนการในการนําขยะท่ีมีคา่กลบัมาเป็นประโยชน์แบบเดิมๆ ท่ีดีอยู่แล้ว แตห่าก

เกิดจากความร่วมมือในชุมชนก็จะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากการคดัแยกขยะของครัวเรือนส่วนหนึ่งเกิดจาก

จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวซึง่เป็นสมาชิกของชุมชนเองด้วย อาจต้องปรับใช้ 

ทัง้มาตรการเชิงบงัคบัและจงูใจ ซึง่หนึง่ในมาตรการจงูใจท่ีอยากให้ลองทํากนัก็คือ การสร้าง “ธุรกิจคดัแยก

ขยะ” ให้เกิดขึน้อย่างเป็นระบบในชมุชน มีการนําขยะที่แยกมาขายในชุมชนด้วยกนัเอง มีการให้ความรู้

ด้วยสื่อตา่งๆท่ีง่ายตอ่การเข้าใจ มองเห็นชดัเจน สะดวก เด็กเล็กหรือผู้สงูวยัจะได้มีกิจกรรมร่วมกนัอาจจะ

ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีในชุมชนด้วยและถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ที่เรียกว่า

ขยะจากครัวเรือน เมื่อนําไปทิง้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด หากชุมชนมีความรู้ในเร่ืองการจัดการ 

คดัแยกขยะเบือ้งต้นแล้วจะนํามาซึง่รายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขยะไม่มีวนัหมด มีแต่จะเพิ่มขึน้จากการ

บริโภค อปุโภคท่ีมากขึน้ก่อให้เกิดเป็นการสร้างธุรกิจคดัแยกขยะของชมุชนเพ่ือสร้างรายได้อีกทางหนึง่ 

 นอกจากครัวเรือนจะขายขยะได้ราคาที ่ดี มีความยุติธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วย 

แล้วยงัก่อให้เกิดเป็นธุรกิจของชมุชน มีการปันเงินกําไรจากตรงนีก้ลบัมาให้กบัชมุชนได้ด้วยก็จะเป็นสิ่งท่ีดี 

ทําให้ชุมชนอยากเข้ามามีส่วนมากขึน้ เพราะผลดีเกิดขึน้กับทุกครัวเรือน หรือนําเงินรายได้กลบัมาเป็น

สาธารณะประโยชน์ ทุนการศึกษาของคนในชุมชนก็ยิ่งดีมาก  หากต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีการใช้

ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลมากขึน้ ควรมีการศึกษารูปแบบธุรกิจการคดัแยก และรับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ที่เหมาะสมขึน้มา เช่น สร้างเป็นธุรกิจในการคดัแยก ขายขยะ ให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดรายได้ และสร้าง
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แรงจงูใจให้กับทัง้ผู้คดัแยกและสหกรณ์ขยะรีไซเคิลของชมุชนที่ดําเนินธุรกิจ ซึง่ควรเป็นธุรกิจที่ครบวงจร

เช่ือมตอ่ไปยงัปลายทางอตุสาหกรรมท่ีรับซือ้ได้ 

                          

              ภาพท่ี  4-6     แสดงการสร้างธุรกิจคดัแยกขยะของชมุชน   

 ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากกรมควบคมุมลพษิ, 2541 

 

 การสร้างระบบการคดัแยกขยะรีไซเคิล และนําไปใช้ ในทางปฏิบตัิให้ท่ีมีประสิทธิภาพให้เป็นจริง 

ได้เพียงใด ต้องเกิดจากความร่วมมือของทกุคน โดยเฉพาะแรงผลกัดนัด้านจิตสํานึกท่ีต้องสร้างให้เกิดขึน้

ตัง้แต่ระดบัเด็กไปถึงผู้ ใหญ่ โดยเร่ิมต้นคดัแยกขยะจากบ้านเรือนของตนเองก่อน กลไกในการสร้าง

แรงผลักดนันีต้้องทําแบบต่อเนื่อง ในทุกระดับชุมชน และสังคม ซึง่หากสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้อย่างจริงจัง 

และมีการสนบัสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย มีการนําขยะที่แยกมาขายในชุมชนด้วยกันเอง มีการให้ความรู้ด้วย 

ส่ือต่างๆท่ีง่ายต่อการเข้าใจ มองเห็นชัดเจน สะดวก เด็กเล็กหรือผู้ สูงวัยจะได้มีกิจกรรมร่วมกันอาจจะ

ก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีในชุมชนด้วยและถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ที่เรียกว่า

ขยะจากครัวเรือน เมื่อนําไปทิง้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด หากชุมชนมีความรู้ในเร่ืองการจัดการ 

คดัแยกขยะเบือ้งต้นแล้วจะนํามาซึง่รายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขยะไม่มีวนัหมด มีแต่จะเพิ่มขึน้จากการ

บริโภค อุปโภคที่มากขึน้ก่อให้เกิดเป็นการสร้างธุรกิจคดัแยกขยะของชุมชนเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึง่ 

ขยะของ

ชุมชน 

โรงงาน 
ผู้ผลติ 

ขยะจาก

ครัวเรือน 

ธุรกจิคัดแยก

ขยะชุมชน 

โรงงาน 
รีไซเคิล  

(ตัวกลาง) 
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และนําไปสู่แหล่งรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิล ซึง่เป็นปลายทางของกระบวนการคัดแยกขยะโดยชุมชน 

ก่อให้เกิดรายได้กบัธุรกิจรีไซเคลิอีกหนึง่ทาง 

 ปัจจบุนัมีร้านรับซือ้ของเก่าทัว่ประเทศไมต่ํ่ากวา่ ๑๐,๒๐๐ ร้านจากการท่ีสํารวจของกรมควบคมุ

มลพิษ เม่ือปี 2551 ปัจจบุนัร้านรับซือ้ของเก่าหลายพืน้ท่ี ก็ยงัมีระบบการจดัการท่ียงัไม่เรียบร้อยบ้าง ทัง้ใน

เร่ืองท่ีส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม บางร้านก็รกรุงรัง รวมถึงตวัผู้ประกอบการเองท่ีอาจจะได้รับผลกระทบ

ด้านสุขอนามยั ธุรกิจค้าของเก่าหรือการรีไซเคิลนัน้ควรจะมีการจดัระเบียบให้ดดีูยิง่ขึน้ และเป็นความ

ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและผู้ประกอบการโดยตรง แตป่ระเดน็หลกัก็ยงัอยูใ่นเร่ืองของสิ่งแวดล้อม ทัง้ขยะมลู

ฝอยท่ีต้องแนะนําให้เป็นระเบียบยิง่ขึน้ ทัง้ทัว่ประเทศท่ีขึน้ทะเบียนอยู่กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตา่งๆ 

ตามพระราชบญัญัติค้าของเก่า และขณะนีร้้านรับซือ้ก็ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับทางเทศบาลเพิ่มเติม 

เน่ืองจากมีผลตอ่ระบบสาธารณสขุในแตล่ะพืน้ท่ี ทัง้นีเ้พื่อเป็นการจดัระเบียบร่วมกนัอีกทางหนึ่ง  ปัญหา

เร่ืองวัตถุอันตรายในการเก็บของเก่า ถือว่าเป็นเร่ืองสําคญัอีกอย่างหนึง่ เพราะส่งผลกระทบโดยตรง 

ในหลายด้าน ซึง่เป็นเร่ืองที่ต้องให้ความรู้แก่ร้านรับซือ้ของเก่าต่างๆ ท่ีต้องแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน  

มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการป้องกนัเพิ่มเติม การเก็บของเก่าเก่ียวข้องโดยตรงกบัเร่ืองสขุภาพ และปัจจบุนันี ้

ร้านรับซือ้ของเก่าก็เป็นในลกัษณะตา่งคนต่างอยู่ ยงัไม่มีการรวมกนัเป็นกลุ่มก้อนเพื่อพฒันาธุรกิจด้านนี ้

โดยตรง 

  ส่วนกรมการปกครองซึง่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตผู้ ประกอบการให้สามารถดําเนินธุรกิจ

การค้าของเก่า และคอยควบคมุ กํากบัดแูลด้านการปกครอง ด้านกฎหมาย และการรณรงค์สร้างจิตสํานึก

ท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ข้อมลู ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการ มองว่าในอดีตนัน้

ไมมี่การลกัทรัพย์ไปขาย หากมีการลกัทรัพย์ก็จะสามารถจบักมุผู้กระทําผิดได้ ประเทศไทยเดมิใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีการออก พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ออกมาตัง้แตปี่ 2475 สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เร่ิมมีการเก็บคา่ธรรมเนียมท่ี 5,000 บาท 

และต่อมามีการปฏิรูประบบราชการมีผลให้กรมการปกครองรับมอบโอนภารกิจในการดแูลเร่ืองการค้า 

ของเก่ามาอยู่ในความรับผิดชอบแทน ตํารวจจนถึงปัจจุบนั ซึง่กรมการปกครองพยายามที่จะให้ความรู้  

การรณรงค์สร้างจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการให้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ  และมียุทธศาสตร์สําคญั 2 เร่ืองคือ การบงัคบัใช้กฎหมาย และการการรณรงค์จิตสํานึก 

ให้รักษากฎหมาย ซึง่เป็นงานที่บูรณาการส่วนของความมัน่คงร่วมกับส่วนกฎหมายเข้าควบคู่กัน   

การร่วมมือกันกับหน่วยงานราชการอื ่นที ่เ กี ่ยวข้องกับธุรกิจรีไซเคิล เช่นเ รื่องกฎหมายผังเมือง 

กับความเหมาะสมในการบงัคบัใช้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง   ระบบฐานข้อมูลผู้ ค้าของเก่า อีกทัง้เร่ือง 

การสง่เสริมมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ สําหรับกรมการปกครองแล้ว ภารกิจหลกัในส่วน

ของการควบคุมกํากับ ดูแลธุรกิจรีไซเคิล ยังคงต้องดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยเกิดปัญหา 
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ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการกระทําความผิดในการลักทรัพย์สินของทางราชการไปขายและปลายทางของสิ่ง 

ผิดกฎหมายมักจะไปสิน้สุดที่ร้านค้าของเก่า  กรมการปกครองจึงต้องมีมาตรการในการขอความร่วมมือ

จากผู้ประกอบการพร้อมทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายควบคูก่ันไป และกระทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลที่ดี

และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ความพยายามที่จะรณรงค์ให้ผู้ ประกอบการที่อยู่นอกระบบคือไม่ขอรับ

ใบอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึน้ ทัง้นีก็้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการร่วมแก้ปัญหา 

เชิงนโยบาย หรืออาจรวมถึงการปรับแก้กฎหมายผังเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

ในปัจจบุนั เป็นต้น 

  ธุรกิจรีไซเคลิในประเทศไทยเป็นธุรกิจภายใต้ระบบทนุนิยม2  ทนุนิยม (Capitalism)  หมายถึงระบบ

เศรษฐกิจที่ใช้  "ทุน" หรือ capital มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมั่งคัง่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ซึง่ 0

ผลิตภัณฑ์ 0และ 0สินค้า 0มีการจําหน่าย แลกเปลี่ยนซือ้ขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้าง 

ผล 0กําไร 0ให้กับหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ ที่มีการรองรับทาง 0กฎหมาย 0และมีการ

แข่งขนัการในเชิงการค้าเพื่อทํากําไรสงูสดุ ซึ่งไม่ได้ควบคมุโดยหน่วยงานกลางหรือจากทาง 0รัฐบาล 0 ให้เกิด

ขึน้กับผู้ ท่ีเป็นเจ้าของทนุ เอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน และเลือกทําการผลิตและบริโภคด้วย

ตวัเอง การใช้กลไกราคา(price mechanism/market  economy) ในการจัดการสินค้าบริการที่มี 

เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสลบัซบัซ้อน จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้ในกิจกรรมด้านการผลิต แลกเปลี่ยน หรือ บริโภค เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ ผลิต ทําให้ผู้ บริโภค 

ได้ประโยชน์ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอาจทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบได้มากและอยู่รอด 

ได้ยาก หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ 

ได้ สําหรับแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนัน้ หากธุรกิจรีไซเคิลมีการมีการคิดต่อยอดธุรกิจ 

อย่างบรูณาการ เช่น มีการดําเนินธุรกิจขึน้มาเพื่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลท่ีรับซือ้เข้ามาเพื่อนําไป

ผลิตต่อ หรือแปรรูปต่อเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบ 

ในการดําเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง ความผนัผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

ลดการพึ่งพาความต้องการรับซือ้จากตลาดได้  ดงันัน้จากการศกึษาวิจยัสามารถท่ีจะนําเสนอแผนเพื่อนํา

ธุรกิจรีไซเคลิไทยดงัภาพท่ี 4.7 
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แผนนาํธุรกิจรีไซเคิลไทย 

โปรแกรมสว่นองคป์ระกอบเศรษฐกิจ
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 ภาพท่ี  4-7     แสดงแผนการนําธุรกิจรีไซเคลิไทย 

 ท่ีมา: จากการวิจยั 

การวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิเชิงธุรกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการและชมุชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทยนี ้จงึมีแนวทางเพ่ือการดําเนินกลยทุธ์ใน

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ของผู้ประกอบการ และนํามาสูก่ารสร้างยทุธศาสตร์เพ่ือสร้าง

มลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ การดําเนินธุรกิจอย่างมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือ 

รีไซเคลิโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐให้ประสบ

ความสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจนบทบาทการสนบัสนนุและการพฒันาของหนว่ยงานภาครัฐ เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งตัง้แตธุ่รกิจในระดบัฐานรากจนกระทัง่การดําเนินธุรกิจในขนาดกลางและขนาดยอ่มให้ 

มีความมัน่คงในระดบัเศรษฐกิจชมุชนจนถึงระดบัประเทศตอ่ไป 
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