
บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การสร้างมลูคา่เพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับ

ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวิธีการ 

ปัญหา  และอุปสรรคตลอดจนบทบาทการสนับสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการ เพ่ือศกึษาแนวทางการดําเนินกลยทุธ์ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

ของผู้ประกอบการ และนํามาสูก่ารสร้างยทุธศาสตร์เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มในการคดัแยกขยะ การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งมีภมูิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือขา่ยผู้ประกอบการและชมุชนและภาครัฐให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของธุรกิจการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ 

สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ   

  ได้รับข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  

และเป็นธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว มากท่ีสดุ ซึง่สว่นใหญ่จะมีขนาดการลงทนุ จํานวนสินทรัพย์

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

มีการเข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กร สมาคม / เครือขา่ยผู้ประกอบการค้าของเก่า มากท่ีสดุ  

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

   ผลการดําเนินงานของกิจการโดยรวม อยูใ่นระดบัดี   กิจการมีอตัรากําไรสทุธิสงูขึน้มากกว่า

ปีท่ีผ่านมาปานกลางอันเนื่องจากมีปริมาณยอดรับซือ้สินค้ามากขึน้กว่าปีที่ผ่านมา สร้างความ 

พึงพอใจให้ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัคู่แข่งอยู่ในระดบัปานกลาง ลกูค้าส่วนมากจะคดัแยก

ประเภทสินค้ารีไซเคิลมาแล้วอย่างถูกต้อง  กิจการให้ราคาสินค้าที่รับซือ้อยู่ในระดบัปานกลาง  

แต่กิจการมีความเที่ยงตรงในการตรวจรับซือ้สินค้ามากท่ีสุด  สถานที่ , ระยะเวลาการเปิดให้บริการ 

มีความสะดวก กิจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม อยู่ในระดบัมากที่สุด กิจการมีการวางแผน 
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และจดัทําแผนธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก   กิจการมีการเก็บรวบรวมรายชื่อลกูค้าอย่างเป็นระบบ  อยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 3 ทรัพยากรและความสามารถของกิจการ 

   ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ทรัพยากรและความสามารถ

ของกิจการโดยรวม อยู่ ในระดับปานกลาง และเ มื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความ รู้ 

และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ  มีสามารถลดคา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัได้ โดยมี

ผู้ตอบสงูสุดอยู่ในระดบัมาก กิจการของมีเทคโนโลยีในการจดัการสินค้า  มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลกูค้าอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ส่วนท่ี 4 ผลประกอบการของกิจการ 

  เม่ือพิจารณาแหล่งที ่มาของยอดรับซือ้สินค้าวัสดุรีไซเคิลของกิจการพบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามและสถานประกอบการทัง้หมดมีแหล่งท่ีมาของยอดรับซือ้สินค้าวสัดรีุไซเคิลของกิจการ

มาจากลูกค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่ มีสถานที่ขายต่อของสินค้าวัสดุรีไซเคิลที่รับซือ้เข้ามา คือ  

ทัง้ขายตรงและขายผ่านตวัแทน (คนกลาง) มีแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อยอดรับซือ้สินค้าลดลงด้วยการ

หากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ ่มขึน้ และใช้ยอดรับซือ้สินค้าเข้าในปีที ่ผ่านมาในการวางแผนการตลาด  

และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านต้นทุนการบริหารสูงขึน้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาคือ

เร่ืองต้นทนุคา่ขนสง่สงูขึน้ 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและอุปสรรคของกิจการ 

   ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การดําเนินธุรกิจคดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล ในงานวิจยัครัง้นี ้

พบว่าปัญหาท่ีอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ปัญหาด้านการเงิน/การบญัชี  ด้านการตลาด/การแข่งขนั  

การทําบัญชีไม่เป็นระบบ  สภาพคล่องทางการเงิน /การถือครองเงินสดเพื ่อใช้ซื อ้สินค้าเข้า  

และไม่ต้องการรวมตัวเพราะ ไม่เชื่อใจกัน / ไม่ไว้วางใจกัน ส่วนปัญหาที่อยู่ในระดับมากได้แก่   

การจดัการ  เงินกู้นอกระบบ ภาระดอกเบีย้สงู  เคร่ืองจกัร อปุกรณ์เก่าไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่มีการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบการทํางาน และปัญหาการรวมตัวกันของผู้ ประกอบการธุรกิจ  

ธนาคารไม่ปล่อยกู้ เนื่องจากขาดหลักทรัพย์คํา้ประกัน ส่วนปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 

ปัญหาด้าน บุคลากร/แรงงาน ด้านเทคโนโลยี  กฎระเบียบ/นโยบายของรัฐบาล  ด้านสถานที ่
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และเม่ือพิจารณาปัญหาการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นรายข้อพบว่า เมื่อรวมกลุ่มกนัแล้ว

ไมส่ามารถควบคมุการเปิดเผยข้อมลูได้, ไมต้่องการรวมตวัเพราะขาดแรงจงูใจท่ีจะสร้างผลประโยชน์ 

ส่วนท่ี 6 แผนพัฒนาการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

    ในด้านแผนพฒันาการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผู้ตอบแบบสอบถามและสถานประกอบการ 

    ในระยะสัน้ (1 ปี) ผู้ประกอบการมีแผนพฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและพนกังาน ระบบ

คณุภาพขององค์กร/กิจการ ลดภาระหนีข้องกิจการ จดัระบบการบริหารสินค้าคงคลงั จดัหาแหล่ง

เงินทนุที่มีดอกเบีย้ตํ่า การให้บริการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร และจดัหาแหล่งของสินค้าวสัด ุ

รีไซเคลิ ในระยะสัน้ (1 ปี) 

    ในระยะปานกลาง (2-3 ปี) ผู้ประกอบการมีแผนพฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ รีไซเคิล เช่นศนูย์

อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ศนูย์กลาง ข้อมลูข่าวสาร ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคิลเพื่อช่วยเหลือ

กันในกลุ่ม ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/

ศนุย์กระจาย สินค้าวสัดรีุไซเคลิ  

    ในระยะยาว (5 ปี) ผู้ประกอบการมีแผนหาตลาดส่งขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึน้ 

ทัง้ใน และต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวัสด ุ

รีไซเคลิ และขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

 

ตารางท่ี 5-1 สรุปความคิดเหน็ ส่วนท่ี 6 เร่ืองแผนการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

 

กลยุทธ์ระยะสัน้  

(1ปี) 

1. พฒันาประสิทธิภาพบคุลากรและพนกังาน 

2. พฒันาระบบคณุภาพขององค์กร/กิจการ 

3. ลดภาระหนีข้องกิจการ 
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กลยุทธ์ระยะสัน้  

                                                   (1ปี)…ตอ่ 

4. จดัระบบการบริหารสินค้าคงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีมีดอกเบีย้ต่ํา 

6. การให้บริการแลกเปล่ียนด้านข้อมลูขา่วสาร 

7. จดัหาแหลง่ของสินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะปานกลาง 

(2-3ปี) 

1. พฒันาเทคโนโลยี, เคร่ืองจกัร, อปุกรณ์ การบริหาร  จดัการวสัดรีุไซเคลิ 

2. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ รีไซเคลิ เชน่ศนูย์อบรมผู้ประกอบการ   

รุ่นใหม ่ศนูย์กลาง ข้อมลูขา่วสาร 

3. ตัง้ชมรม สมาคมผู้ ค้าวสัดรีุไซเคลิเพ่ือชว่ยเหลือกนัในกลุม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภท   

    เดียวกนั 

4. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

5. สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยผู้ประกอบการ/ศนุย์กระจาย สนิค้าวสัดรีุไซเคลิ 

กลยุทธ์ระยะยาว 

(5ปี) 

1. หาตลาดสง่ขายสินค้าหรือขยายตลาดเพิ่มขึน้ทัง้ใน และตา่งประเทศ 

2. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการตลาดและการส่งออก สินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

3. ขอรับการสนบัสนนุจากรัฐบาลด้านการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิรีไซเคลิ 

   ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล จากจํานวน 8 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้ให้ความคิดเห็น 

ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า  ธุรกิจรับซือ้ของเก่า หรือวัสดุรีไซเคิล 

เป็นธุรกิจที ่มีการแข่งขันกันสูงมาก การดําเนินธุรกิจตัง้อยู่บนความเสี ่ยงและความผันผวน 

ทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองของราคาท่ีรับซือ้สินค้าเข้ามา เพื่อเก็งกําไรแล้วรอขาย อาจจะไม่ได้ผลตอบแทน

ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในบางช่วงเวลาที่สินค้ามีราคาตกตํ่าลง ผู้ ประกอบการจึงมีความจําเป็นต้อง 

เร่งระบายสินค้าให้ได้หลายรอบหากมีสภาพคล่องทางการเงินน้อย แต่หากมีสภาพคล่องทางการเงิน

มาก หรือมีเงินเก็บรอซือ้สินค้าได้มากก็จะเป็นข้อได้เปรียบ  เร่ืองท่ีสําคญัคือปัญหาด้านแรงงานท่ีเกิด

จากคา่จ้างแรงงานสงู  มีปัญหาภาระดอกเบีย้  สว่นเร่ืองการขอรับการสนบัสนนุ ส่งเสริมช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภาครัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการจัดเก็บภาษี และมีข้อสงัเกตที่เป็นประเด็นสําคญัว่า 

สว่นใหญ่มีความหวงัแตไ่มเ่คยคาดหวงัการชว่ยเหลือจากรัฐบาล 

  

อภปิรายผลการวจิัย 

  ธุรกิจรีไซเคลิได้ถกูจดัให้ เป็น 1 ใน 5 ของธุรกิจท่ีมีอนาคตและยงัคงเติบโตไปได้อีกมาก กลไก

ราคาสินค้ามีความผนัผวนอย่างรุนแรง ขึน้อยู่กับความต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจรีไซเคิลที่มีเงินทุนมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ 

ผู้ ค้าที ่มีเงินทุนน้อยก็จะมีอํานาจต่อรองน้อย และต้องพบกับสภาพกดดันจากราคาที่ผันผวน 

อย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย, ดอกเบีย้ ได้ในภาวะที่ราคาสินค้าที่เก็บกักตุนไว้ 

รอเก็งกําไรขาย อยูใ่นชว่งราคาตกต้องแบกรับถือตอ่เพ่ือรอราคาสงูขึน้จึงจะนําออกส่งขายได้ จึงต้อง

จบักระแสธุรกิจให้ดี ดงันัน้หากมีการรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคิลในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่

โรงงานรับซือ้ในคราวเดียวกนัจะก่อให้เกิดการตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาที่สงูขึน้ได้ 

อนาคตของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาและหายออกไปจากระบบในที่สุด  

ส่วนผู้ ที่จะอยู่รอดจะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เท่านัน้แต่ธุรกิจนีก็้มีปัญหาด้านแรงงานเนื่องจาก  

คนไทยไมน่ิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านนี ้ 
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  ผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลควรให้ความร่วมมือกันในธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งมากขึน้   

ควรทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูลอย่างเสรี  ไม่มีการฮัว้ประมูล ไม่มีอํานาจมืด 

แอบแฝง ตลอดจนเร่ือง Logistics เป็นสิง่ที่มีความสําคญัมากและในลําดบัต้นๆของธุรกิจรีไซเคิล 

เนื่องจากกระบวนการ Logistics ทัง้ภายนอกคือเร่ืองต้นทุนภาคการขนส่งและ ภายในเก่ียวกับการ

เคลื ่อนย้ายสินค้า  การจัดวางสินค้า การขนถ่าย ลําเ ลียง เ พื ่อการหมุนเ วียนของสินค้า 

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

  รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านีเ้นื่องจากเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วม 

ในการรักษาสิง่แวดล้อม ช่วยลดการนําเข้าทรัพยากร ช่วยให้มีการนําทรัพยากรกลับมาใช้ได้ใหม ่

หมุนเวียน เช่นจัดหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ  จดัหาแหล่งของตลาด 

และโรงงานรับซือ้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกันราคา  ลดหย่อนภาษีให้กับ

ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ควรเก็บภาษีรายได้เนื่องจากเป็นสินค้า 

ท่ีเหลือใช้  สนบัสนนุการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ป้องกนัปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอย่างไร้การ

ควบคมุจํานวนมากใน 2 ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจรีไซเคลิท่ีมีอยูม่ากมายในปัจจบุนัให้มีความหนาแน่นน้อยลง 

แล้วสร้างความรู้ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคิล , ประเทศไทยมีสถาบนัโลหะแห่งชาติท่ีเป็น

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการตรวจ วิเคราะห์ คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้ แต่ยังขาดการประสาน 

ความร่วมมือให้เข้ามามีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเผยแพร่ความรู้  ควรจะมีหน่วยงาน 

ที่จะส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจัยสิ ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นอุปกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์  

คดัแยก จําแนกประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมหาศาลในแตล่ะ

วนั  เพื่อขจดัปัญหาสินค้าขาดคณุภาพและใช้เวลามากในการคดัแยกโดยแรงงานมนุษย์  การปรับ

ข้อบงัคบั  ข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสมกบัปัจจบุนันโยบายภาครัฐยงัไมช่ดัเจน  จดัระบบการอบรม

ให้ความรู้ และมีการปฏิบัติที ่ชัดเจน ซึง่หากมีการจัดระเบียบกิจการ ธุรกิจรีไซเคิลให้มีการสอบ 

เพื่อขอรับการรับรองการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนทําให้เกิดการ

ยกระดับการยอมรับในสังคมมากขึน้และเกิดความใกล้ชิดกับรัฐบาลในการควบคุม และมีการ

ประสานงานกับองค์กรต่างๆมากขึน้ นําหลกัการนีม้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจรีไซเคิล อาจจะเกิดเป็น

โมเดลธุรกิจรีไซเคลิขึน้มาได้ 
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งานวจัิยนีจ้งึได้ประเดน็ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับธุรกจิรีไซเคลิดงันีว่้า :  

ความสาํคัญธุรกิจรีไซเคิล 

  ถือเป็นกลุม่อาชีพหนึง่ท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทสําคญัในการ

สนบัสนุนการดําเนินงานด้าน 3 R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมูลฝอย 

Reuse การใช้ซํา้ของเสีย หรือซากผลิตภณัฑ์ท่ียงัมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อนํากลบัมา

ใช้ใหมอี่กครัง้ 

การแข่งขันของธุรกจิรีไซเคิล 

 มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ปลาใหญ่กินปลาเล็ก มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ ค้าในธุรกิจ 

รีไซเคลิท่ีมีเงินทนุมาก สามารถเหมาตดัราคาได้ ผู้ ค้าท่ีมีเงินทนุน้อยก็จะมีอํานาจตอ่รองน้อย และต้อง

พบกับสภาพกดดันจากราคาที่ผันผวนอย่างหนักจนไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  

ได้ในภาวะท่ีราคาสินค้าท่ีเก็บกกัตนุไว้รอเก็งกําไรขาย อยูใ่นช่วงราคาตกต้องแบกรับถือตอ่เพ่ือรอราคา

ดีจงึจะนําออกสง่ขายได้ 

แนวโน้มของผู้ประกอบการค้าในธุรกจิรีไซเคลิ 

 อนาคตของธุรกิจรีไซเคิล ผู้ ค้ารายย่อยอาจจะประสบปัญหาได้และอาจหายออกไปจากระบบ

ในท่ีสดุ สว่นผู้ ท่ีจะอยูร่อดจะเหลือเพียงผู้ ค้ารายใหญ่เทา่นัน้ 

ระบบทุนนิยม2 (Capitalism)

 การแข่งขันการในเชิงการค้าเพื ่อทํากําไรสูงสุด ซึง่ไม่ได้ควบคุมโดยหน่วยงานกลาง 

หรือจากทาง

 ของธุรกิจรีไซเคิล 

0รัฐบาล 0 ให้เกิดขึน้กับผู้ ที่เป็นเจ้าของทุน เอกชนมีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน  

และเลือกดําเนินธุรกิจด้วยตวัเอง การใช้กลไกราคา( price mechanism/market economy ) ในการ

จดัการสินค้าวสัดรีุไซเคลิท่ีมีเป็นจํานวนมาก เกิดการแขง่ขนัระหวา่งผู้ รับซือ้ด้วยกนัเองและด้วยกลยทุธ์

ทางการค้าหลากหลายท่ีทําให้ผู้ขายสินค้ารีไซเคิลได้ประโยชน์ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอาจทําให้

ผู้ประกอบการรายย่อยเสียเปรียบได้มากและอยู่รอดได้ยาก หากผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มกันได้ 

ก็จะชว่ยให้ธุรกิจสามารถดําเนินตอ่ไปอยา่งมีเสถียรภาพได้ 
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ปัญหาด้านแรงงานธุรกิจรีไซเคิล 

 เน่ืองจาก คนไทยไม่นิยมทําอาชีพขายแรงงานด้านนีทํ้าให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการค้า

ในธุรกิจรีไซเคิลซึง่เป็นธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานมากในการดําเนินการ ต้นทุน

ด้านแรงงานจึงต้องสูงขึน้เพื่อรักษาคนทํางานขายแรงงานให้อยู่ในระบบต่อไป  บางรายอาจต้องใช้

แรงงานจากตา่งประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ก็จะมีข้อกํากดัทางกฎหมาย ระเบียบ ขัน้ตอนท่ีมากขึน้ 

2ปัญหาอาชญากรรม2

2

ของธุรกิจรีไซเคิล 

การบูรณาการต่อยอดของธุรกิจรีไซเคิล 

 ร้านรับซือ้ของเก่าส่วนมากจะทํามาค้าขายสุจริต  แต่ก็มีเพียงส่วนหนึ่งท่ีไม่ดําเนินธุรกิจ 

ท่ีซ่ือตรงจนทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอนัเน่ืองมาจากการรับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 

  การดําเนินการเพื ่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลที ่รับซือ้เข้ามาเพื ่อนําไปผลิตต่อ  

หรือแปรรูปต่อเป็นวตัถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการ

ดําเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง ความผนัผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  

ลดการพึง่พาความต้องการรับซือ้จากตลาดได้ 

การรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล  

 การรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคลิในการรวบรวมสง่สินค้าเข้าสูโ่รงงานรับซือ้ในคราวเดียวกนั

จะก่อให้เกิดการตอ่รองราคากบัโรงงานรับซือ้ทําให้ได้ราคาที่สูงขึน้ได้ ดีกว่าการส่งสินค้าแบบต่างคน

ตา่งสง่ 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลจากภาครัฐบาล 

 ปัจจุบันต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัวส่งเสริมให้ประกอบอาชีพธุรกิจรีไซเคิล มากขึน้  

แต่ในประเทศไทยระบบการทํางานของรัฐบาลในฐานะฟันเฟืองหลกัสําคญั ไม่สามารถทํางานได้ 

อย่างเต็มที่ รวมถึงระบบการทํางานมีหน่วยงานดูแลจํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงสาธารณสขุ กรมการปกครอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ทําให้การทํางานขาดเอกภาพและไมมี่ความชดัเจน 
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 รัฐควรสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านี ้เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในการ

รักษาสิง่แวดล้อม ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน  

  1. ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และการจดัเก็บภาษีหลายชัน้ เช่นภาษีสิง่แวดล้อม 

เทศบาลปีละ 2,000 บาท  ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 บาท  ค่าใบอนุญาตค้าของเก่า  

ปีละ 5,000 บาท  ภาษีป้าย  ภาษีสรรพากร  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 105  

หรือ 106  ภาษีซือ้  ภาษีขาย ภ.พ.30  ค่าใบอนุญาตเก็บรวบรวมสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ที่มีมากมายหลายรายการเกินไปนัน้ ให้เหลือเพียงการจดัเก็บภาษีที่เหมาะสมทัง้ประเภทและอตัรา

ภาษี 

 2. ควบคุมผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล 

อยา่งเสรี ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

   3. จดัหาแหลง่ของตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

4. สนบัสนนุให้ธุรกิจรีไซเคลิให้มีโอกาสง่ายในเข้าถึงการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  

5. จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

  6. แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

 7. สนบัสนนุด้านการวิจยัสิ่งประดษิฐ์ท่ีสามารถเป็นอปุกรณ์ เป็นเคร่ืองมือตรวจพิสจูน์ คดัแยก 

จําแนกประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมหาศาลในแตล่ะวนั 

 8. สง่เสริมด้านการอบรมให้ความรู้แก่ธรุกิจรีไซเคลิ และการพฒันาไปถึงการทําตลาด online ได้ 

 9. สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลเพื่อวางระบบให้มีการควบคมุการจดัตัง้ธุรกิจ การพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนญุาตจากกรมการปกครองมีการจดัเก็บภาษีประจําปี แบ่งตาม

ประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ประกอบการฯ ควรมีการสอบวดัความรู้เพื่อขอใบอนุญาตในการ

ประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้ และหากฝ่าฝืน 

กระทําผดิกฎหมายก็จะถกูดําเนนิการตามกฎหมายตัง้แตต่กัเตือนจนกระทัง่การจบัปรับ ยึดใบอนญุาต

สถานประกอบการธุรกิจ ตลอดจน ใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย เพื่อป้องกันปัญหาร้าน 

ของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุ 

 10. รัฐบาลควรสง่เสริมให้มีการก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคลิ สําหรับประเทศไทย 
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 11. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบคือไม่ขอรับใบอนุญาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึน้ 

ทัง้นีก็้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการร่วมแก้ปัญหาเชิงนโยบาย หรืออาจรวมถึงการ

ปรับแก้กฎหมายผงัเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

 12. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลมากขึน้เนื่องจากธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรักษา

สิง่แวดล้อม ชว่ยลดการนําเข้าทรัพยากร ชว่ยให้มีการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ได้ใหม ่หมนุเวียน 

 13. ภาครัฐ มีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจรีไซเคิลหลายหน่วยงานทัง้ในส่วนของ 

การควบคมุ การป้องปราม การปราบปราบ การส่งเสริม การสนบัสนุน การติดตามดแูล การรณรงค์ 

การจดัเขต (Zoning) และกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวข้อง แตย่งัขาดเอกภาพในการบริหารจดัการ ดแูล

รับผิดชอบของธุรกิจรีไซเคิลอย่างเพียงพอ ต่างคนตา่งทํา และต่างถือครองข้อมูลที่ตา่งกัน ทัง้ในส่วน

ของการจดัเก็บฐานข้อมูลของธุรกิจรีไซเคิลยงัไม่เป็นระบบที่ทนัสมยั จึงควรจะมีการบรูณาการระดบั

กระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร 

  

การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจรีไซเคิล 

 เร่ือง Logistics เป็นสิง่ที่มีความสําคญัมากและในลําดบัต้นๆของธุรกิจรีไซเคิล เนือ่งจาก

กระบวนการ Logistics ทัง้ภายนอกคือเร่ืองต้นทนุภาคการขนส่งและ ภายใน เก่ียวกบัการเคลื่อนย้าย

สินค้า การจัดวางสินค้า การขนถ่าย ลําเลียง เพื่อการหมุนเวียนของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์มาก เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ในความ 

สําเร็จของการประกอบธุรกิจรีไซเคลิ 

แนวทางการพัฒนาการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลสาํหรับชุมชน 

  องค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบระดบัชุมชนหรือระดบัเมือง ควรมีการจัดการที่เป็นระบบแบบแผน 

จะก่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทกุ ๆ ฝ่าย ทัง้องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ชมุชน วดั โรงเรียน และองค์กร

เอกชนต่าง ๆ อันส่งผลต่อการจัดการที่ยัง่ยืน กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดปัญหาขยะ  

การคดัแยกขยะเพ่ือนํามาสร้างเป็นรายได้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ 
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5.2.1 ขัน้ตอนในระยะเร่ิมต้น 

 เร่ิมจากการศกึษาสภาพพืน้ท่ี ข้อเท็จจริง ของศกัยภาพชมุชน วดั โรงเรียน ศกึษาข้อมลู

เก่ียวกับประเภทของขยะรีไซเคิล  มีกิจกรรมในการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึก

ของประชาชน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบโดยใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจน 

การอบรมและศึกษาดูงานการตัง้ธนาคารขยะให้เด็กและเยาวชน  ตลาดนัดรับซือ้ขยะรีไซเคิล 

ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล พฒันากลุ่มซาเล้ง และบทบาทสําคญัในเร่ืองกลไกของตลาด โดยต้องอาศยั

ความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด โรงเรียน ส่วนราชการอื่น ๆ 

ตลอดจนภาคเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5-1   ขัน้ตอนเร่ิมต้นของการจดัการขยะรีไซเคลิโดยองค์กรธรุกิจ /ชมุชน 

ท่ีมา : การจากศกึษาของผู้ วิจยั 

 

 

รูปแบบและกระบวนการ 

จดัการขยะเชิงบรูณาการ 

ระดบัอําเภอ และ อบต.ท่ี

เหมาะสมและสอดคล้อง

กบับริบทของพืน้ท่ี 

ศกึษารูปแบบและ

กระบวนการจดัการขยะ 

ระดบัอําเภอ และ อบต.ท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

จดัประชมุ ภาครัฐ, 

ภาคเอกชน, ชมุชน 

สมัมนาเพื่อหาแนวทาง 

-คณุภาพชีวติของ

ประชากรท่ียัง่ยืน 

- สภาพแวดล้อมดี

ขึน้ 

-ปริมาณขยะท่ีต้อง

กําจดัน้อยลง 

-ปริมาณขยะท่ีถกู

นําไปคดัแยกเพ่ือนํา

กลบัมาใช้เพิม่มาก

ขึน้ 

คูม่อืคณุภาพของรูปแบบ

และกระบวนการจดัการ

ขยะเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ

และทศันคติท่ีดตีอ่การ

จดัการขยะในชมุชน 

ความร่วมมอื

ของผู้มีสว่น

เก่ียวข้อง 
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5.2.2 ขัน้ตอนในระหว่างดาํเนินการ 

  มีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเ นื ่อง  คอยประสานงานหน่วยงานที ่เ กี ่ยวข้อง 

เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเช่น การตัง้ธนาคารขยะรีไซเคิล มกัจะมีปัญหาในการจดัการซือ้ขายสินค้า

และเ งินทุนหมุนเ วียน ผู้ ประกอบการธุร กิจจะต้องเ ข้าไปรับซือ้สินค้าและให้เ งินทุนสํารอง 

อย่างสมํ่าเสมอ มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  นอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะแล้ว ยังจะ

สามารถแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของชุมชน เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจครัวเรือน ได้ดี 

(มลูนิธิชมุชนเมือง, 2544)  

  การทําให้สินค้าวัสดุท่ีเหลือใช้นํากลับมาใช้ได้ใหม่โดยจดัการทําให้มีมูลค่ามากขึน้ 

ส่งผลทําให้ชุมชนมีรายได้ที่สูงขึน้ และยงัเป็นการสร้างงานให้แก่สมาชิกของชุมชนด้วย  หากชุมชน

ท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถที่จะรวมกันเพื่อดําเนินธุรกิจชุมชนจากการดําเนินธุรกิจขยะรีไซเคิล ภายใต้

เง่ือนไขดงักลา่ว ชมุชนก็จะสามารถพึง่พาตนเองได้ ซงึสรุปเป็นกระบวนการได้ดงัภาพท่ี 5-2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ท่ีมา : การจากศกึษาของผู้ วิจยั 

ชุมชน ชุมชน ชุมชน 

กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

          การรณรงค์คดัแยกขยะเพ่ือรีไซเคลิ 

องค์กรธุรกิจชมุชน องค์กรธุรกิจชมุชน องค์กรธุรกิจชมุชน 

  รวมตัวเป็นเครือข่าย 

ภาพท่ี  5-2   แนวทางการสร้างรายได้จากจดัการขยะรีไซเคลิ  
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จากการศึกษาวิธีการดําเนินธุร กิจรีไซเคิล  ปัญหา  และอุปสรรคตลอดจนบทบาท 

การสนับสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีต่อผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัด 

ภาคกลางของประเทศไทย  เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินกลยุทธ์ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง  

และระยะยาว ของผู้ประกอบการ และนํามาสูก่ารสร้างยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างมูลคา่เพิ่มในการคดัแยก

ขยะ การดําเนินธุรกิจอย่างมีภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาของธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ ประกอบการและชุมชนและภาครัฐ สามารถนํามา 

ร่างยทุธศาสตร์ได้ดงันี ้

  

ยุทธศาสตร์การพฒันาธุรกจิรีไซเคลิ 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจรีไซเคิล

1. พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู ้

2. สรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรีไซเคิลใหเ้ป็นรากฐานที�มั �นคง

ของประเทศ 

3. ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคิลไทยใหส้มดลุและ

ยั �งยนื

4. เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการธุรกิจรีไซเคิลไทย

5. เปลี�ยนบทบาทรฐั เรง่แกไ้ขมาตรการปัจจุบนั เรง่ความเชื�อมั �น

กลบัคืน
 

 

ภาพท่ี  5-3   แสดงยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

 

พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่

สงัคมแหง่ภมิูปัญญาและการเรยีนรู ้

1.1 การสรา้งธุรกิจตอ่ยอดรองรบัการผลิตตอ่หรือการแปรรูปสินคา้  

      วสัดุรีไซเคิล

1.2 พฒันาระบบกระจายสนิคา้ ระดบัภูมิภาค, ระดบัประเทศ,  

      ระดบัโลก

1.3 สรา้งนวตักรรมและใชก้ารวิจยัเพื�อพฒันาธุรกิจรีไซเคิล

1.4 รว่มลงทุนกบัภาคเอกชนในการวิจยั (matching fund)

1.5 สรา้งเศรษฐกิจฐานความรู ้(knowledge-based economy)

1

 
 

ภาพท่ี  5-4 แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

 1. พัฒนาและยกระดับธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทยให้ประสบความสําเร็จ 

 2. เพ่ือยกระดบัธรุกิจรีไซเคลิไทยสูส่งัคมแหง่การใช้ภมูิปัญญาเป็นฐานการเรียนรู้ 

 3. เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดแหลง่การเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน 
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กลยุทธ์ 

  1. สนับสนุนด้านการศึกษา อบรม สัมมนา จัดเวทีสาธารณะ เพื่อรองรับการผลิตต่อ 

                   หรือการ แปรรูปสินค้าวสัดรีุไซเคลิ 

   2. พฒันาองค์ความรู้ด้านระบบกระจายสินค้า ระดบัภมูิภาค, ระดบัประเทศ, ระดบัโลก 

   3. สร้างนวัตกรรมและใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล, สร้างเคร่ืองมือในการตรวจ     

                   วิเคราะห์ ตรวจพิสูจน์ คดัแยก จําแนกประเภทวสัดรีุไซเคิลที่มีเป็นจํานวนมากและด้าน     

                   การขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. สนบัสนนุการร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนในการวิจยั (matching fund) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

 5 .สง่เสริมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy)  

 6. สนบัสนนุแนวทางการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ด้านรีไซเคลิ 

ตวัชีวั้ด 

 1. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผลงานวิจยัและบทความ ตลอดจนองค์ความรู้ 

 2. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของสิ่งประดษิฐ์ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร เทคโยโลยีเพ่ือชว่ยการ  

                  จดัการคดัแยกวสัดรีุไซเคลิจากผลงานวิจยั 

 3. ร้อยละของสถานประกอบการธรุกิจรีไซเคลิไทยมีผลประกอบการสงูขึน้ 

4. ร้อยละของครงการการประชมุ อบรม สมัมนา การจดัเวทีสาธารณะการให้ความรู้ด้านการ  

    ประกอบธุรกิจรีไซเคลิ องค์ความรู้เพ่ือรองรับการผลิตตอ่หรือการ แปรรูปสินค้าวสัดรีุไซเคลิ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

 

สรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรีไซเคิลให้

เป็นรากฐานที�มั �นคงของประเทศ 

2.1 ลดตน้ทุนธุรกิจ เพิ�มผลิตภาพ (productivity)

2.2    การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรีไซเคิลระดบัชุมชน

2.3 การสรา้งความมั �นคงทางเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคิล

2.4 การเสรมิสรา้งศกัยภาพของธุรกิจรไีซเคิลในการอยูร่ว่มกนักบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอยา่งสนัตแิละเกื� อกูล

2.5 สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิลไดเ้ขา้ถึงแหลง่เงินกู้

2

 
 

ภาพท่ี  5-5   แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

  

2. สร้างความเข้มแขง็ของธุรกจิรีไซเคลิให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ  

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการประกอบการธุรกิจรีไซเคิลไทยให้ประสบความสําเร็จ 

 2. เพ่ือยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมรีไซเคลิและตลาดระดบันานาชาติ 

 3. เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้มีระบบการดําเนินธุรกิจอยา่งมีมาตรฐาน 

 4. องค์กรชมุชน, ประชาชนและ อบต.ให้ความสําคญัในการคดัแยกขยะท่ีจะนํากลบัมาใช้ใหม ่
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กลยุทธ์ 

 1.  ลดต้นทนุการดําเนินงานของธุรกิจรีไซเคลิ เพิ่มรายได้ให้กลุม่ผู้ประกอบการรีไซเคิล 

2.  สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรีไซเคลิระดบัองค์กรชมุชน  

3. สร้างศกัยภาพและความมัน่คงด้านสภาพคลอ่งทางการเงินของธุรกิจรีไซเคลิ 

4. สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิได้เข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบ่ียต่ํา 

5. สนบัสนนุการรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคลิในการรวบรวมสง่สินค้าเข้าสู่โรงงานรับซือ้ 

 

6. รณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือ และสามารถ 

     เข้าร่วมในการจดัการคดัแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือสร้างรายได้ในองค์กรชมุชน 

7. สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมรองรับปริมาณของวสัดรีุไซเคลิเพ่ือการนําไปผลิตตอ่ หรือแปรรูป    

     ตอ่เป็นวตัถดุบิ หรือผลิตภณัฑ์ได้ จะทําให้เกิดมลูคา่เพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการ  

     ดําเนินธุรกิจ 

           8. จดัหาแหลง่ตลาดและโรงงานรับซือ้ท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกนัราคา 

 9. ปรับระบบการ Logistics ทัง้ภายนอกและภายในเพ่ือลดต้นทนุตลอดจนภาคการขนสง่ 

ตวัชีวั้ด 

            1. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผลประกอบการ รายได้ให้กลุม่ผู้ประกอบการรีไซเคลิ 

 2. ร้อยละขององค์กรระดบัอําเภอและองค์การบริหารสว่นตําบล และเทศบาล ท่ีได้รับการ   

                 อบรม สมัมนา การจดัการความรู้ 

            3. ร้อยละการลดลงของสถานประกอบการรีไซเคิลท่ีเลิกทําธุรกิจ 

 4. ปริมาณขยะในชมุชนลดลงอยา่งชดัเจนและถกูนํากลบัมาใช้มากขึน้ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

 

 

   

ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจของธุรกิจรี

ไซเคิลไทยใหส้มดลุและยั �งยืน

3.1  การปรบัโครงสรา้งกระบวนการจดัการวสัดุรีไซเคิลเพื�อเพิ�มผลิต

ภาพ, เพิ�มมูลค่าและคณุค่าของสินคา้วสัดรีุไซเคิลบนฐานการ

จดัการความรู ้(KM: Knowledge Management)และภมิูปัญญาไท

3.2  การสรา้งภูมิคุม้กนัของระบบเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคิล

3.3  การสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัที�เป็นธรรมและการกระจาย 

       ผลประโยชนจ์ากการพฒันาอยา่งเป็นธรรม

3

 
 

ภาพท่ี  5-6   แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

           3. พัฒนาและยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายวัสดุรีไซเคิล 

               สู่ตลาดต่างประเทศ 

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทยให้มีความก้าวหน้า 

 2. เพ่ือยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูเ่วทีของตลาดในอตุสาหกรรมวสัดรีุไซเคลิระดบัชาติ 
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 3. เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดอตุสาหกรรมท่ีเป็นศนูย์กลางการ  

                กระจายวสัดรีุไซเคลิสูต่ลาดตา่งประเทศท่ีมีมาตรฐานในระดบัชาติ 

 4. เพ่ือสร้างความร่วมมือในระดบัชาตด้ิานการอนรัุกษ์ทรัพยากรและลดภาวะโลกร้อน 

 

กลยุทธ์ 

1. ปรับโครงสร้างกระบวนการจดัการวสัดรีุไซเคลิเพ่ือเพิ่มผลิตภาพ, เพิ่มมลูคา่และคณุคา่   

    ของสนิค้าวสัดรีุไซเคลิบนฐานการจดัการความรู้  (KM: Knowledge Management)  

2. สนบัสนนุให้เกิดการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและการกระจาย ผลประโยชน์จากการพฒันา  

     อยา่งเป็นธรรม 

3.  สนบัสนนุการรวมตวักนัของผู้ ค้าธุรกิจรีไซเคลิในการรวบรวมส่งสินค้าเข้าสู่ศนูย์กลางรับซือ้   

     วสัดรีุไซเคลิเพ่ือการกระจายสูต่ลาดตา่งประเทศ 

ตวัชีวั้ด 

 1. ร้อยละการเพิ่มขึน้เศรษฐกิจการเงินการค้าการลงทนุระหวา่งประเทศมีความสะพดั 

 2. .ร้อยละการเพิ่มขึน้ของอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ จากธรุกิจรีไซเคลิ 

 3. ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทยให้ความร่วมมือเพิ่มขึน้ 

4. ร้อยละของครงการการประชมุ อบรม สมัมนา การจดัเวทีสาธารณะการให้ความรู้ด้านการ  

    ประกอบธุรกิจรีไซเคลิ กบัตลาดการค้าตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 
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 ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

 

เสรมิสรา้งธรรมาภิบาลในการ

บรหิารจดัการธุรกิจรไีซเคิลไทย

4.1 การเสรมิสรา้ง และพฒันาวฒันธรรมการคา้ที�สรา้งสรรค์

และ ธรรมาภิบาลใหเ้ป็นสว่นหนึ�งของวิถีการดาํเนินธุรกิจรี

ไซเคิลของประเทศไทย  

 4.2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของภาคประชาชนใหเ้กิดความ

รว่มมือและสามารถเขา้รว่มในการจดัการคดัแยกขยะใน

ครวัเรอืน  

      

4

 
 

ภาพท่ี  5-7  แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของธุรกิจรีไซเคลิไทย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

  4. เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการธุรกิจรีไซเคิลไทย 

 

เป้าประสงค์ 

 1.เพ่ือพฒันาธุรกิจรีไซเคลิไทยให้ประสบความสําเร็จบนรากฐานของธรรมมาภิบาล 

 2.เพ่ือยกระดบัธุรกิจรีไซเคลิไทยสูส่งัคมท่ีมีวฒันธรรมการค้าท่ีสร้างสรรค์ 

 3.เพ่ือสร้างการยอมรับ / และสนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือของกลุม่ผู้ประกอบการ 

 4.เพ่ือลดจํานวนของการกระทําผดิทางกฎหมายด้านการค้าและปัญหาอาชญากรรม 
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กลยุทธ์ 

1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทกุฝ่ายสง่เสริมวฒันธรรมการค้าท่ีสร้างสรรค์ และธรรมาภิบาล   

    ให้เป็นสว่นหนึง่ของวิถีการดําเนินธุรกิจรีไซเคลิของประเทศไทย 

2. ขจดั2

3. รณรงค์และประชาสมัพนัธ์เชิงรุกด้านความรับผดิชอบตอ่สงัคม 2

ปัญหาอาชญากรรมอนัเน่ืองมาจากการรับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 

2

ต้านการรับซือ้สินค้าท่ีมี  

4. กระตุ้นสถานประกอบการธรุกิจรีไซเคลิด้วยสิทธิประโยชน์ให้กบัโครงการท่ีให้การสนบัสนนุ  

    ท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย 

    และความร่วมมือกบัทางราชการ 

5. ป้องกนัปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุจํานวนมาก 

ตวัชีวั้ด 

1. ร้อยละการเพิม่ขึน้ของโครงการการประชมุ อบรม สมัมนา การจดัเวทีสาธารณะการให้   

    ความรู้ด้านการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์เชิงรุกด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 2

    2

ต้านการ  

รับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย2

2. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการประชุม อบรม สัมมนา  

     การจดัเวทีสาธารณะการให้ความรู้ด้านการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ด้านความ   

     รับผดิชอบตอ่สงัคม 2

กบัธุรกิจรีไซเคลิ 

ต้านการ รับซือ้สินค้าท่ีมีท่ีมาท่ีผิดกฎหมาย2

  

กบัธุรกิจรีไซเคลิ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 5   

 

   

เปลี�ยนบทบาทรฐั แกไ้ขมาตรการปัจจบุนั คืนความเชื�อมั �น

หน่วยงาน 1

หน่วยงาน 2

หน่วยงาน 3

หน่วยงาน 4

หน่วยงาน 5

• สรา้ง single gateway เพื�ออาํนวยตวาม

สะดวกใหน้ักธุรกิจไทย ใหค้าํแนะนาํ

และความช่วยเหลือที�ถูกตอ้ง และ 

รวดเร็ว

Single
gateway

• หน่วยงานรฐับาลตา่ง ๆ เดินหนา้

เขา้หาภาคเอกชน

• ภาคเอกชนคือลกูคา้

ควบรวมหน่วยงานตา่ง ๆ ของภาครฐั ภาครฐัเดนิเขา้หาภาคเอกชน

หน่วยงาน

รฐับาล

ผูป้ระกอบ

การเอกชน

5

 
 

ภาพท่ี  5-8 แสดงประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเปล่ียนบทบาทรัฐ แก้ไขมาตรการ คืนความเช่ือมัน่ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 

 

 

             5.เปล่ียนบทบาทรัฐ เร่งแก้ไขมาตรการปัจจุบัน เร่งความเช่ือม่ันกลับคืน  

 

เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือบูรณาการระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร การบริหารจดัการ การจัดเก็บ   

                   ฐานข้อมลู การควบคมุดแูลรับผิดชอบท่ีมีมาตรฐาน และความเหมาะสม  

 2. เพ่ือสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทย 

 3. เพ่ือพฒันาให้ธุรกิจรีไซเคิลไทยมีความก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จ 
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กลยุทธ์ 

     1. เปล่ียนบทบาทรัฐจากผู้ควบคมุ เป็น ผู้ กํากบัดแูล และ อํานวยความสะดวกให้กบัธุรกิจ 

                     รีไซเคลิ ดงันี ้

          1.1 สง่สญัญาณใหม ่เร่งแก้ไขมาตรการปัจจบุนัท่ีเป็นอปุสรรค 

            1.2 ยกเลกิมาตรการด้านภาษีท่ีซบัซ้อน และหลากหลายรายการ 

                     1.3 ให้การกระตุ้นและผลประโยชน์ทางภาษี กับธุรกิจที่ช่วยประเทศชาติในเร่ือง

สิ่ งแวดล้อม ลดการนําเ ข้าทรัพยากร แก้ปัญหาการกระจายรายได้ ลดปัญหาการยากจน 

และแรงงาน 

                1.4 แก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคิล ลดข้อกํากดัระเบียบ ขัน้ตอนท่ีมากขึน้ 

เร่ืองการใช้แรงงานตา่งประเทศ ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนให้มีความเหมาะสม 

  2. ขจดัความสบัสน ทํากติกาให้ชดัเจน สนบัสนุนผู้ประกอบการให้มีการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม เร่งสร้างความเช่ือมัน่กลบัคืนมา 

 3. ควบคุมผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล 

อยา่งเสรี ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง  

 4. สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลเพื่อวางระบบให้มีการควบคมุการจัดตัง้ธุรกิจ การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนญุาตจากกรมการปกครอง มีการจดัเก็บภาษีประจําปีแบ่งตาม

ประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ประกอบการฯ ควรมีการสอบวดัความรู้เพื่อขอใบอนุญาตในการ

ประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้  

  5. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่ีอยูน่อกระบบคือไมข่อรับใบอนญุาต ให้เข้าสูร่ะบบให้มากขึน้ 

 6. การบูรณาการระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร การบริหารจดัการ การจดัเก็บ

ฐานข้อมลู การควบคมุดแูลรับผิดชอบของธุรกิจรีไซเคลิ  

ตวัชีวั้ด   

 1. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบการจดทะเบียนขออนุญาตกลบัเข้าสู ่  

                   ระบบให้มากขึน้ 

 2. ร้อยละการเพิ่มขึน้ของประเดน็การแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคลิ 

 3. ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจรีไซเคลิไทยมีความพงึพอใจเพิ่มขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ของการคัดแยกขยะ 

เพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจสําหรับผู้ ประกอบการและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย  

มีข้อค้นพบ (Fact Findings) ที ่สามารถนํามากําหนดในข้อเสนอแนะ (Recommendations) 

ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

        1.1 ยกเลิกการเก็บภาษีท่ีซํา้ซ้อนหลายรายการให้เหลือเพียงการจดัเก็บภาษีที่เหมาะสม 

ทัง้ประเภทและอตัราภาษี  

      1.2 ควบคมุผู้ ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลในการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูล

อยา่งเสรี ไมมี่การฮัว้ประมลู ไมมี่อํานาจมืดแอบแฝง 

      1.3 จดัหาแหล่ง/ตลาดและโรงงานรับซือ้ที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานของราคา มีการประกัน

ราคา 

     1.4 สนบัสนนุด้านการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินภาครัฐ  

     1.5 จดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต่ําเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคลิ 

       1.6 แก้ปัญหาเร่ืองแรงงานตา่งด้าว เชน่ขยายระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนได้นานมากขึน้ 

       1.7 สนบัสนุนการวิจยัสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเป็นเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ คดัแยก จําแนก

ประเภทและด้านขนสง่เพ่ือการจดัการกบัเศษวสัดเุหลือใช้ท่ีมีปริมาณมาก 

      1.8 สง่เสริมจดัอบรมให้ความรู้แก่ธุรกิจรีไซเคลิ และการพฒันาไปถึงการทําตลาด Online ได้ 

      1.9 สร้างโมเดลธุรกิจรีไซเคิลให้เป็นระบบมาตรฐานเพื่อควบคมุการจดัตัง้ธุรกิจ พฒันา

ระบบฐานข้อมูลของรัฐ ด้วยการขอรับใบอนุญาตจากกรมการปกครองมีการจัดเก็บภาษีประจําปี 

แบง่ตามประเภทและขนาดของธุรกิจ และผู้ประกอบการฯ ควรมีการสอบวดัความรู้เพื่อขอใบอนญุาต

ในการประกอบการ (License) เพ่ือปฏิบตัติาม พรบ.การค้าของเก่าและการขายทอดตลาดได้ และหาก

ฝ่าฝืน กระทําผิดกฎหมายก็จะถูกดําเนินการตามกฎหมายตัง้แต่ตักเตือนจนกระทัง่การจับปรับ  

ยึดใบอนญุาตสถานประกอบการธุรกิจ ตลอดจน ใบอนญุาตของผู้ประกอบการธุรกิจด้วย เพื่อป้องกัน

ปัญหาร้านของเก่าเกิดมาอยา่งไร้การควบคมุ 

     1.10 รัฐบาลควรสง่เสริมให้มีการก่อตัง้อตุสาหกรรมรีไซเคลิ สําหรับประเทศไทย 
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 1.11 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกระบบคือไม่ขอรับใบอนญุาต ให้เข้าสู่ระบบให้มากขึน้

รวมถึงการปรับแก้กฎหมายผงัเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั 

             1.12 สร้างความเป็นเอกภาพในหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจรีไซเคิลทัง้ในส่วนของ

การควบคมุ การป้องปราม การปราบปราบ การส่งเสริม การสนบัสนุน การติดตามดแูล การรณรงค์ 

ตลอดจนการจดัเขต (Zoning) การจดัเก็บฐานข้อมลูของธุรกิจรีไซเคิลยงัไม่เป็นระบบที่ทนัสมยั จึงควร

จะมีการบรูณาการระดบักระทรวง กรม และกรุงเทพมหานคร 

  

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้สนใจศึกษาต่อไป 

     เพ่ือให้ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีส้ามารถไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวาง 

มากขึน้ ผู้ วิจยัใคร่ขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

      2.1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลควรเก็บข้อมูล 

ให้ครอบคลุม ในมิติทางด้านของภูมิภาค, พืน้ที่ และมิติของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เช่น ขนาดการ

ลงทุน ระดบัของการกระจายสินค้าวสัดรีุไซเคิล ตลอดจนประเภทของการรับอนุญาตประกอบกิจการ

จากหน่วยงานราชการ ท่ีครอบคลุมมากกว่านีเ้พ่ือให้ผลของการวิจัยมีความเที่ยงตรง ใกล้เคียงกับ

ความเป็นจริงมากท่ีสดุ อนัจะนําไปสูก่ารวางแผนเพ่ือพฒันาตอ่ไป 

     2.2. ในการศึกษาครัง้นีย้งัมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาตอ่เก่ียวกับ การนํายุทธศาสตร์ลงสู่

การปฏิบัติ ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ อีกทัง้

ประเด็นที่คลุมเครือที่ผู้ วิจยัอาจจะยงัศึกษาไปไม่พบ เช่นกรณีของผลกระทบและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาของการสร้างรายได้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแบบธุรกิจสีเทา (Grey 

Market) ท่ีมีแอบแฝงอยู ่การอยูเ่บือ้งหลงัของกลุม่มิจฉาชีพท่ีลกัลอบกระทําผดิทางกฎหมาย เป็นต้น 

    2.3. ในการศึกษาต่อไปจากนีค้วรจะนําผลของการวิจยัครัง้นีไ้ปทําการศึกษาเพื่อพิสูจน์ 

อีกครัง้ในเขตพืน้ท่ีอ่ืน ท่ีมีผู้ รู้ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั แตต่า่งพืน้ท่ี ตา่งบริบทกนั เป็นต้น 
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	ธุรกิจรีไซเคิลได้ถูกจัดให้ เป็น 1 ใน 5 ของธุรกิจที่มีอนาคตและยังคงเติบโตไปได้อีกมาก กลไกราคาสินค้ามีความผันผวนอย่างรุนแรง ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการได้เปรียบ-เสียเปรียบ ผู้ค้าในธุรกิจรีไซเคิลที่มีเงินทุนมาก สามารถเหม...
	ผู้ร่วมค้าในธุรกิจรีไซเคิลควรให้ความร่วมมือกันในธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น   ควรทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดประมูลอย่างเสรี  ไม่มีการฮั้วประมูล ไม่มีอำนาจมืด แอบแฝง ตลอดจนเรื่อง Logistics เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและในลำดับต้นๆของธุรก...
	งานวิจัยนี้จึงได้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจรีไซเคิลดังนี้ว่า :

	เนื่องจาก คนไทยไม่นิยมทำอาชีพขายแรงงานด้านนี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าในธุรกิจรีไซเคิลซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานมากในการดำเนินการ ต้นทุนด้านแรงงานจึงต้องสูงขึ้นเพื่อรักษาคนทำงานขายแรงงานให้อยู่ในระบบต่อไป  บางรายอา...
	การดำเนินการเพื่อรองรับปริมาณของสินค้ารีไซเคิลที่รับซื้อเข้ามาเพื่อนำไปผลิตต่อ  หรือแปรรูปต่อเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ได้ จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง ความผันผวนในปริมาณความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประ...
	การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลจากภาครัฐบาล
	รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลให้มากกว่านี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการนำเข้าทรัพยากร ช่วยให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ได้ใหม่ หมุนเวียน
	1. ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และการจัดเก็บภาษีหลายชั้น เช่นภาษีสิ่งแวดล้อม เทศบาลปีละ 2,000 บาท  ภาษีโรงเรือนค้าของเก่าปีละ 100,000 บาท  ค่าใบอนุญาตค้าของเก่า  ปีละ 5,000 บาท  ภาษีป้าย  ภาษีสรรพากร  ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105  ...
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