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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย ตั้งแต่

ป ร ะ ช า ช น ไ ป จ น ถึ ง ห น้ า โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม รี ไ ซ เ คิ ล  อ ธิ บ า ย แ น ว โ น้ม ร า ค า ข ย ะ 

รีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และ พลาสติก และประเมินศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล

ของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ราคาขยะรีไซเคิลชนิดกระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดาํ เหล็กรวม เหล็กหนาสั้น และ

เหลก็กระป๋องแบบรายเดือนจากร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ และขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิล

ประเภทพลาสติก ซ่ึงเป็นขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลชนิดขวดนํ้ าขาว-ขุ่น (HDPE) ขวดนํ้ า PET ใส 

พลาสติกรวมสี และถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE แบบรายวนัจากเว็บไซต์วงษ์พาณิชย ์

ประกอบการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น และการศึกษาขอ้มูลจาก

การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เก่ียวขอ้ง มาทาํการวิเคราะห์ผลร่วมกนั  

 ผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย ประกอบดว้ย ประชาชน 

ซาเลง้ ร้านของเก่า  โรงงานอดั/ตดั/บด และโรงงานรีไซเคิล โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล คือ ตน้ทุน 

ซ่ึงตน้ทุน คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่ากบัขา้ว ค่าแรง ค่านํ้ ามนั ค่าแรง ค่าขนส่ง และค่ารถ และ

แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ และพลาสติก  มีแนวโนม้ของราคาลดลง เน่ืองจาก

สาเหตุหลกั คือ มาจากการนาํเขา้เยื่อกระดาษจากต่างประเทศ และจากการนําเขา้เศษพลาสติก

สาํหรับรีไซเคิลจากต่างประเทศ อนัเน่ืองจากนโยบายประกาศหา้มนาํเขา้ขยะมูลฝอย (พลาสติกและ

กระดาษ) ในปี 2561 โดยราคาวสัดุสําหรับรีไซเคิลท่ีนําเขา้จากต่างประเทศนั้ นมีราคาถูกกว่า 

คุณภาพดีกว่า และจดัการไดง่้ายกว่าขยะในประเทศ นอกจากน้ี การแปรผนัตามฤดูกาลจะมีผลต่อ

ขยะประเภทกระดาษชนิดกระดาษขาวดาํและกระดาษเศษ ซ่ึงฤดูกาลท่ีทาํให้ราคาขยะรีไซเคิล
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ประเภทกระดาษทั้งสองชนิดดงักล่าวตกลง คือ ฤดูฝน ส่วนราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ พบว่า 

มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง แต่ราคาค่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากเหล็กเป็นของคงรูป ยากท่ีจะทาํลาย 

สามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง ก่อนท่ีจะนาํไปรีไซเคิล ราคาขยะรีไซเคิลจะข้ึนก็ต่อเม่ือมี

อุตสาหกรรมเฉพาะอยา่งท่ีมีตอ้งการใชเ้หลก็ เช่น การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง ถึงจะทาํใหร้าคาสูงข้ึน 

 จากผลการศึกษา จะเห็นไดว้่า แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทมีราคาลดลง 

ซ่ึงราคาขยะท่ีลดลงนั้นส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากการประเมินศกัยภาพห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจรีไซเคิล ผูว้ิจยัคาดว่า ผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบก่อน คือ ซาเลง้ รองลงมา คือ ร้านรับซ้ือ

ของเก่า ส่วนผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจรีไซเคิล ยงัไม่ควรท่ีจะประกอบการ เพราะวิกฤตราคาขยะ 

รีไซเคิล ท่ีราคามีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ดงันั้น  รัฐควรออกมาตรการให้

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลหันมาใชข้ยะรีไซเคิลในประเทศก่อนนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยการ

กาํหนดโควตา้และข้ึนภาษีการนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศ และผูผ้ลิตตอ้งหนัมาเลือกใชว้สัดุรีไซเคิล

ในการผลิตสินคา้ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคจะตอ้งเปิดใจยอมรับดว้ย นอกจากน้ีประชาชนตอ้งตระหนกัถึงการ

คดัแยกขยะ ใชซ้ํ้ าก่อนท่ีจะนาํไปท้ิง เพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน และลดขั้นตอนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการขยะก่อนเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล 
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 The objective of the research is to study the supply chain of recycling business in Thailand from 

individuals to the recycling industry which explains the price trend of recyclable waste such as paper, 

metal and plastic as well as evaluates the potentials of the supply chain of recycling business in Thailand. 

In this research, the combination of documentary research and in-depth interview is applied for collecting 

and analyzing data by considering the price of the cardboard box, mix paper, A4 paper, mix cast iron, 

thick and short cast iron and can iron from a waste recycling centre in the Northern Thailand and HDPE 

bottles, Pet bottles, mix colour plastic bags and HDPE plastic bags from Wongpanit website.  

 The results revealed that the supply chain of recycling businesses in Thailand consists of 

individuals, freight bicycles (saleng), compression factories, cutting factories, grinding factory and waste 

recycling centres. Since the import price of recyclable waste was cheaper, better quality and easier 

managing recyclable waste than in the country. As a result, there was a considerable high in the import of 

pulp and plastic scraps from foreign countries. However, according to the policy for prohibiting the entry 

of solid waste import (2018), the price of recyclable waste including papers and plastics experienced a 

downward trend. In addition, the seasonal variation, especially the rainy season, also affected the decrease 

in the price of paper recyclable waste such as A4 paper and mix paper while the price of metal recyclable 

waste slowly declined as it is a stable form and difficult to destroy. So, it can be repeatedly used. 

Interestingly, the price of recyclable waste will increase in a specific industry such as steel. This is 

because steel is an essential thing when construction is being processed. 

  As the price trend of recyclable waste decreased and influenced the supply chain of a recycling 

business, the researcher expected that the freight bicycles (saleng) will be firstly got the effect and 



(4) 

followed by waste recycling centres. In terms of the people who are interesting in the recycling business 

should not be started the business during this time because of the recycling crisis which price continually 

experienced a downward trend. Therefore, the government should consider launching the measures by 

using recyclable waste in the country before importing from abroad, setting quotas and increasing the 

import duty on waste from abroad. Moreover, manufacturers should use recycled materials in the 

production process instead. Most people should aware of waste separation and reuse in order to decrease 

the quantity of solid waste, reduce the steps and costs of waste management before entering the recycling 

process. 

Keywords: Paper Waste, Metal Waste, Plastic Waste, The Price of Recyclable Waste and  Supply Chain 
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