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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 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 น้ ม ร า ค า ข ย ะ 

รีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และ พลาสติก และประเมินศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล

ของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ราคาขยะรีไซเคิลชนิดกระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดาํ เหล็กรวม เหล็กหนาสั้ น และ

เหล็กกระป๋องแบบรายเดือนจากร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ และขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิล

ประเภทพลาสติก ซ่ึงเป็นขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลชนิดขวดนํ้ าขาว-ขุ่น HDPE ขวดนํ้ า PET ใส 

พลาสติกรวมสี และถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE แบบรายวนัจากเว็บไซต์วงษ์พาณิชย ์

ประกอบการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น และการศึกษาขอ้มูลจาก

การวจิยัเอกสาร (Documentary Research) เก่ียวขอ้ง มาทาํการวเิคราะห์ผลร่วมกนั  

ผลการศึกษาพบวา่ 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 โดยราคาวสัดุสําหรับรีไซเคิลท่ีนําเข้าจากต่างประเทศนั้ นมีราคาถูกกว่า 

คุณภาพดีกว่า และจดัการไดง่้ายกว่าขยะในประเทศ นอกจากน้ี การแปรผนัตามฤดูกาลจะมีผลต่อ
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ขยะประเภทกระดาษชนิดกระดาษขาวดาํและกระดาษเศษ ซ่ึงฤดูกาลท่ีทาํให้ราคาขยะรีไซเคิล

ประเภทกระดาษทั้งสองชนิดดงักล่าวตกลง คือ ฤดูฝน ส่วนราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ พบว่า 

มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง แต่ราคาค่อนข้างคงท่ี เน่ืองจากเหล็กเป็นของคงรูป ยากท่ีจะทาํลาย 

สามารถนาํกลบัมาใช้ซํ้ าไดห้ลายคร้ัง ก่อนท่ีจะนาํไปรีไซเคิล ราคาขยะรีไซเคิลจะข้ึนก็ต่อเม่ือมี

อุตสาหกรรมเฉพาะอยา่งท่ีมีตอ้งการใชเ้หล็ก เช่น การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง ถึงจะทาํใหร้าคาสูงข้ึน 

จากผลการศึกษา จะเห็นไดว้่า แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทมีราคาลดลง 

ซ่ึงราคาขยะท่ีลดลงนั้นส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากการวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจรีไซเคิล ผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบก่อน คือ ซาเลง้ รองลงมา คือ ร้านรับซ้ือของเก่า ส่วนผู ้

ท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจรีไซเ คิล  ย ังไม่ควรท่ีจะประกอบการ เพราะวิกฤตราคาขยะ 

รีไซเคิล ท่ีราคามีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ หากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ดงันั้น  รัฐควรออกมาตรการให้

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลหันมาใช้ขยะรีไซเคิลในประเทศก่อนนาํเขา้จากต่างประเทศ โดยการ

กาํหนดโควตา้และข้ึนภาษีการนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศ และผูผ้ลิตตอ้งหนัมาเลือกใชว้สัดุรีไซเคิล

ในการผลิตสินคา้ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคจะตอ้งเปิดใจยอมรับดว้ย นอกจากน้ีประชาชนตอ้งตระหนกัถึงการ

คดัแยกขยะ ใชซ้ํ้ าก่อนท่ีจะนาํไปทิ้ง 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 
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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 freight bicycles (saleng) will be firstly got the effect and 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, Supply 

Chain 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 

ประเทศไทยในปัจจุบนัไดเ้ผชิญกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มหลายดา้น จากรายงานสถานการณ์

มลพิษของไทยประจาํปี 2562 พบว่า ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็น

ปัญหามลพิษหลกั รองลงมาปัญหานํ้าเสีย และปัญหาขยะ ปัญหามลพิษต่าง ๆ กล่าวไดส่้งผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม แมว้่าปัญหาขยะจะไม่ใช่ปัญหาหลกัของประเทศ แต่ปัญหาขยะเป็นปัญหาสําคญัท่ีอยูก่บั

สังคมไทยมาอยา่งยาวนานและนบัวนัยิง่มีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปี 2562 

มีประมาณ 28.7 ลา้นตนัต่อปี เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 3  โดยขยะมูลฝอยจะถูกคดัแยกท่ีตน้ทาง 

และนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ จาํนวน 12.6 ลา้นตนั หรือร้อยละ 44 ส่วนใหญ่เป็น

ขยะรีไซเคิลและทาํปุ๋ยอินทรีย ์ กาํจดัอยา่งถูกตอ้ง 10.3 ลา้นตนั ร้อยละ 36 โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

ถูกจดัการมีสัดส่วนท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 11 (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ซ่ึงสาเหตุ

ท่ีทาํให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนมาจากการขยายตวัของชุมชนเมือง การเพิ่มข้ึนของจาํนวน

ประชากรแฝงจากแรงงาน การส่งเสริมการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ี

นิยมความสะดวกสบาย โดยเฉพาะการส่งสินคา้จากบริการสั่งซ้ือออนไลน์สินคา้และบริการสั่ง

อาหาร ทาํใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน 

ทางออกในการแก้ปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย คือ การสร้างรูปแบบการจดัการขยะ 

มูลฝอยท่ีมีความเหมาะสม การวางระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ร่วมกบัการสร้างวินยัของคนเพื่อมุ่ง

สู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน การจดัการขยะท่ีสําคญัจึงประกอบด้วยการจดัการท่ีตน้ทาง กลางทาง และ

ปลายทาง การจดัการขยะท่ีตน้ทาง คือ ระดบัครัวเรือนและชุมชน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการสร้างจิตสํานึกและวินยัในการจดัการขยะ การจดัการขยะกลางทาง คือ การ

จดัระบบการเก็บ รวบรวม และขนส่ง ใหร้องรับขยะแบบแยกประเภท การจดัการขยะปลายทาง คือ 

การใช้หลกัวิชาการมาช่วยให้สามารถนาํขยะบางส่วนท่ีสามารถนาํกลบัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้

ซ่ึงขยะส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเป็นขยะท่ีสามารถนาํกลบัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หรือขยะรีไซเคิล 
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ขยะรีไซเคิลจึงเป็นขยะท่ีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยประเภทขยะรีไซเคิล แบ่งออกเป็น กระดาษ 

พลาสติก โลหะ แกว้ และอิเล็กทรอนิกส์ ขยะประเภทต่าง ๆ ดงักล่าวนอกจากนาํกลบัมาใชใ้หม่ได้

แลว้ ยงัสามารถนาํไปซ้ือขายไดโ้ดยประชาชน จะตอ้งทาํการแยกประเภทของขยะรีไซเคิลแต่ละ

ชนิดออกจากกนัไม่ให้ปนกนั และมีการทาํความสะอาดก่อนนาํไปขายผ่านคนกลางอย่างคนเก็บ

ขยะ ซาเล้ง กระบะเร่ ร้านรับซ้ือของเก่า และโรงอดั  ต่อจากนั้นคนกลางเหล่านั้นก็จะนําขยะรี

ไซเคิลไปขายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลต่อ ซ่ึงการซ้ือขายขยะจากประชาชนไปจนถึง

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลถือเป็นห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิล โดยราคารีไซเคิลจะเป็นไป

ตามกลไกตลาด ซ่ึงถูกประกาศโดยโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ต่อจากนั้นคนกลางอยา่งร้านรับ

ของเก่าก็จะประกาศรับซ้ือในราคาท่ีคิดว่าทางร้านจะซ้ือและขายแลว้เหลือกาํไร (สํานักวิชาการ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2563 :4) 

แนวโนม้การจดัตั้งธุรกิจรีไซเคิลมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนและขยายตวัต่อเน่ืองในปี 2561 ซ่ึงมี

จาํนวนเฉล่ียของธุรกิจจดัตั้งใหม่ 42 รายต่อเดือน สูงกว่าปี 2560 ซ่ึงมีจาํนวนเฉล่ียอยู่ท่ี 30 รายต่อ

เดือน แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนน้ีสอดคลอ้งกบัจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนและกระแสโลกดา้นการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการประกอบธุรกิจรีไซเคิลไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยธุรกิจท่ีจดทะเบียนส่วน

ใหญ่จะเป็นธุรกิจท่ีขายส่งช้ินส่วนเพื่อนาํกลบัมาใช้ใหม่ โดยไม่มีกระบวนการเปล่ียนรูป (กอง

ขอ้มูลธุรกิจ, 2561 :2) แต่ปัจจุบนัเกิดวกิฤตราคาขยะรีไซเคิล เน่ืองจากราคาขยะรีไซเคิลตกลง ทาํให้

ส่งผลกระทบต่อวงจรธุรกิจรีไซเคิล ซ่ึงส่งผลต่อผูซ้ื้อขายขยะรีไซเคิลโดยตรงอยา่งซาเลง้และ ร้าน

รับซ้ือของเก่า ถึงกบัมีข่าวออกมาวา่ อาชีพรับซ้ือของเก่าจะหมดไปจากประเทศไทย เน่ืองจากคุณค่า

ของขยะลดลง ขยะไม่ใช่ทองอีกต่อไปสําหรับพวกเขาจึงไม่มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพอีก

ต่อไป  

จากวิกฤตราคาขยะรีไซเคิลท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ทาํให้ผูศึ้กษาวิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา

แนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ โลหะ และพลาสติกในประเทศไทย เพื่ออธิบาย

แนวโนม้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และ พลาสติก และเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่

อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย 

 

1.2 คาํถามการวจิัย  

แนวโนม้ของราคาซ้ือขายขยะรีไซเคิลในประเทศไทยมีแนวโนม้ลดลง 
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1.3 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย ตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงหนา้

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล 

2) เพื่ออธิบายแนวโนม้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และ พลาสติก 

3) เพื่อวเิคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และพลาสติก เพื่อวิเคราะห์

ศกัยภาพธุรกิจรีไซเคิล และเป็นทิศทางให้กบัผูท่ี้สนใจจะประกอบอาชีพในหน่วยธุรกิจ 

รีไซเคิล 

 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 

ขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลเป็นของขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ และเหล็ก ตั้งแต่ปี 2560

จนถึง เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2563 จากร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ และราคาขยะ

รีไซเคิลประเภทพลาสติกจากเวบ็ไซตว์งษพ์าณิชย ์ตั้งแต่เดือนกนัยายน ปีพ.ศ. 2561 จนถึง 

เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2563 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  

- ขยะกระดาษ  หมายถึง ขยะรีไซเคิลประเภทหน่ึง ซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ กระดาษกล่อง, 

กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ 

- ขยะโลหะ หมายถึง ขยะรีไซเคิลประเภทหน่ึง ซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ เหล็กรวม, เหล็กหนาสั้น 

และเหล็กกระป๋อง 

- ขยะพลาสติก หมายถึง ขยะรีไซเคิลประเภทหน่ึง ซ่ึงในงานวิจยัน้ีคือ ขวดนํ้ า PET ใส, ขวด

นํ้าขาว-ขุ่น HDPE, พลาสติกรวมสี และถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE   

- ราคาขยะรีไซเคิล หมายถึง ราคาขยะรีไซเคิลท่ีถูกประกาศรับซ้ือโดยโรงงานอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลเป็นผูก้าํหนดราคา  หลงัจากนั้นหน่วยธุรกิจรีไซเคิลในห่วงโซ่อุปทานจะประกาศ

ราคาท่ีตนเองสามารถซ้ือขายไดแ้ลว้เหลือกาํไร โดยราคาดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนและ

กาํไร ซ่ึงเป็นราคาท่ีเป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่มีราคากลาง 
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- ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ Mentzer หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีทาํงาน

ประสานกนัโดยเร่ิมตน้แต่กระบวนการจดัซ้ือ จดัหา การผลิต การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง 

การจดัเก็บ การจดัจาํหน่าย การขาย รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

สนบัสนุนกระบวนการต่างๆ ใหส้ามารถดาํเนินการประสานกนัไดอ้ยา่งคล่องตวั 

 

 

 

 



 

  

บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิล

ประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติกในประเทศไทย เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของ

ประเทศไทย ตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงหนา้โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล เพื่ออธิบายแนวโนม้ราคา

ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และ พลาสติก และเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ 

รีไซเคิลของประเทศไทย  ผูศึ้กษางานวจิยัไดแ้บ่งการตรวจเอกสารเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 นิยามของขยะรีไซเคิล  

2.2 สถานการณ์ขยะรีไซเคิลของประเทศไทย 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการรีไซเคิลขยะ 

2.4 ห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจรีไซเคิล 

2.5 ราคารับซ้ือขยะรีไซเคิล 

2.6 อุตสาหกรรมการผลิตและการนาํเขา้กระดาษ เหล็ก และพลาสติก 

2.7 กฎหมายการนาํเขา้ขยะประเภทกระดาษ เหล็ก และพลาสติก 

2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 นิยามของขยะรีไซเคลิ 

 

ขยะหรือมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผา้เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ

ท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือ ส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน 

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชน และสามารถแบ่ง

ขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ขยะอินทรียห์รือมูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกั

ทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ 



6 

2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียงัใช้ได้ คือ วสัดุเหลือใช้ ท่ีสามารถนาํกลบัมาใช้ประโยชน์

ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะอลูมิเนียม ยางรถยนต ์กล่อง

เคร่ืองด่ืมแบบ UHT เป็นตน้ 

3. ขยะทัว่ไป หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรี

ไซเคิล และ ขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ียอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าสําหรับการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีก่ึง

สาํเร็จรูปถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหารโฟมเป้ือนอาหาร ฟอลย ์เป้ือนอาหาร เป็นตน้ 

ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอนัตราย คือ ขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิด

ต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีทําให้เกิดโรค วตัถุ

กมัมนัตรังสี วตัถุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดการ

ระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืน เช่น เคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจทาํให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช 

ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

ภาชนะบรรจุสารกาํจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ (นภวสั บวัสรวง และ

คณะ, 2550) 

 

2.1.1 ประเภทขยะรีไซเคิล 

วสัดุเหลือใช ้ท่ีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดส้ามารถแยกเป็นประเภทไดด้งัน้ี 

2.1.1.1 ประเภทกระดาษ กระดาษเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัเน่ืองจากในชีวิตประจาํวนั

จะต้องเก่ียวพนักับการใช้กระดาษ โดยส่วนใหญ่ขยะประเภทดังกล่าวมาจากบ้านเรือนและ

สาํนกังาน เช่น หนงัสือพิมพ ์กระดาษขาวดาํ ถุงกระดาษ และลงักระดาษ เป็นตน้ กระดาษส่วนใหญ่

สามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้ยกเวน้กระดาษบางประเภท เช่น กระดาษฟอลยห่์อของขวญั กระดาษ

เคลือบพลาสติก เน่ืองจากกระดาษประเภทน้ี มีเซลลูโลสนอ้ยมากไม่เหมาะแก่การนาํมารีไซเคิลอีก 

2.1.1.2 ประเภทโลหะ โลหะหลากหลายชนิด สามารถนาํกลบัมารีไซเคิล โดยการนาํมา

หลอมและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ สามารถแบ่งโลหะออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 โลหะประเภทเหลก็  เหล็กสามารถนาํมารีไซเคิลไดทุ้กชนิด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 

ประเภท คือ เหล็กหล่อ เหล็กหนา และเหล็กบาง ราคาซ้ือขายจะต่างกนัตามประเภทของเหล็ก ซ่ึง

พ่อคา้รับซ้ือของเก่าจะทาํการตดัเหล็กตามขนาดต่างๆ ตามท่ีท่างโรงงานกาํหนดเพื่อสะดวกในการ

เขา้เตาหลอมและการขนส่ง 
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 โลหะประเภทอะลูมิเนียม  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ อะลูมิเนียมหนา เช่น 

อะไหล่เคร่ืองยนต ์ลูกสูบ อะลูมิเนียมอลัลอย ฯลฯ และอะลูมิเนียมบาง เช่น หมอ้ กะละมงัซกัผา้ ขนั

นํ้ า กระป๋องเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ขยะอะลูมิเนียมท่ีพบมากในกองขยะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระป๋อง

เคร่ืองด่ืม เช่น กระป๋องนํ้าอดัลม กระป๋องเบียร์  โดยเฉพาะกระป๋องนํ้ าอดัลมจะเป็นขยะท่ีมีปริมาตร

มาก กระป๋องอะลูมิเนียมสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลซํ้ าไดห้ลาย ๆ คร้ัง ไม่มีการกาํจดัจาํนวนคร้ัง

ของการผลิต เม่ือกระป๋องอะลูมิเนียมถูกส่งเขา้โรงงานแลว้จะถูกบดเป็นช้ินเล็ก ๆ แลว้หลอมให้เป็น

แท่งแขง็ จากนั้นนาํไปรีดใหเ้ป็นแผน่บางเพื่อส่งต่อไปยงัโรงงานผลิตกระป๋องเพื่อผลิตกระป๋องใหม่ 

 โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และสแตนเลส  โลหะประเภทน้ีมีราคาสูง โดย

ทองเหลืองสามารถนาํมากลบัมาหลอมใหม่ โดยทาํเป็นพระ ระฆงั อุปกรณ์สุขภณัฑ์ต่าง ๆ ส่วน

ทองแดงก็นาํกลบัมาหลอมทาํสายไฟไดใ้หม่ 

 2.1.1.3 ประเภทของพลาสติก ขยะประเภทพลาสติกมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะ

สินคา้และบรรจุภณัฑส่์วนมากทาํมาจากพลาสติก เช่น ขวดนม กระป๋องยา ขวดนํ้ าด่ืม ซ่ึงคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมของพลาสติก มีนํ้าหนกัเบา สีสันสวยงามไม่เป็นสนิม ทนทานและมีหลายประเภททาํให้

พลาสติกเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั ซ่ึงขยะพวกน้ีเม่ือนาํมาเผาก็จะทาํให้เกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม หรือ

หากนาํไปฝังกลบ ก็จะทาํให้ส้ินเปลืองเน้ือท่ีในการฝังกลบ วิธีการท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการ

กาํจดัขยะพลาสติกคือ การนาํกลบัมารีไซเคิล (สํานกัส่ิงแวดลอ้มม กรุงเทพมหานคร, 2556) โดย

พลาสติกท่ีสามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) จะมีเคร่ืองหมาย 

รีไซเคิลพร้อมทั้ งตัวเลขระบุประเภทของพลาสติกไว้ หรือทดสอบโดยการชํ้ าหรือเผาไฟ 

เคร่ืองหมายบนบรรจุภณัฑมี์ดงัน้ี 

 2.1.1.3.1 PET หรือ PETE (Polyethylene Terephalate Ethylene) บรรจุภณัฑ์หรือพลาสติก

ท่ีระบุฉลากเบอร์ 1 คือ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต สามารถนาํมารีไซเคิลขวดนํ้ า

พลาสติกชนิดอ่อน ประเภทใชไ้ดค้ร้ังเดียวหรือขวดซอฟตด์ร้ิงคท์ั้งหลาย 

 2.1.1.3.2 HDPE (High Density Polyethylene) บรรจุภณัฑห์รือพลาสติกท่ีระบุฉลากเบอร์ 2 

คือ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ส่วนมากจะนาํไปรีไซเคิลเป็นถุงพลาสติก

ทัว่ไป และกระป๋องโยเกิร์ต 

 2.1.1.3.3 PVC (Polyvinyl Chloride) บรรจุภณัฑ์หรือพลาสติกท่ีระบุฉลากเบอร์ 3 คือ 

พลาสติกประเภทโพลิไวนิลคลอไรด์ สามารถนาํกลบัมารีไซเคิลเป็นบรรจุภณัฑ์สินคา้อาหาร ของ

เล่นพลาสติก พลาสติกห่อหุม้อาหาร และห่อพลาสติก 
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 2.1.1.3.4 LDPE (Low Density Polyethylene) บรรจุภณัฑ์หรือพลาสติกท่ีระบุฉลากเบอร์ 4 

คือ พลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า นิยมนาํกลบัมารีไซเคิลเป็นถุงพลาสติก

ชนิดบาง ไม่ทนความร้อน หรือถุงดาํ กล่องบรรจุภณัฑ ์เช่น กล่องสบู่ ถงัขยะ เป็นตน้ 

2.1.1.3.5 PP (Polypropylene) บรรจุภณัฑห์รือพลาสติกท่ีระบุฉลากเบอร์ 5 คือ พลาสติก

ประเภทโพลิโพรพิลีน นาํกลบัมารีไซเคิลเป็นถุงร้อนใส่อาหาร หรือ กล่องบรรจุอาหารสําหรับอุ่น

ในไมโครเวฟและแกว้พลาสติก 

2.1.1.3.6 PS (Polystyrene) บรรจุภณัฑ์หรือพลาสติกท่ีระบุฉลากเบอร์ 6 คือ พลาสติก

ประเภทโพลิสไตรีน สามารถนาํมาหลอมเป็นโฟม  กล่อง ถว้ย และจาน นอกจากน้ียงัรีไซเคิลเป็น

แผงไข่ไก่และกล่องวซีีดี 

2.1.1.3.7 Other (Polycarbonate) บรรจุภณัฑห์รือพลาสติกท่ีระบุฉลากเบอร์ 7 คือ พลาสติก

ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะนาํพลาสติกหลายชนิดมาผสมกนั แต่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหนา้น้ี อาจจะ

เป็นเป็นพลาสติกประเภทท่ีมีส่วนผสมของสาร BPA โพลิคาร์บอเนตหรือพลาสติกชีวฐาน (bio-

based plastics) มกัจะนาํกลบัมารีไซเคิลเป็นขวดนํ้ า กล่องและถุงบรรจุอาหาร กระสอบปุ๋ย และถุง

ขยะ เป็นตน้  

ส่วนพลาสติกท่ีไม่สามารถกลบัมารีไซเคิลได้หรือ (Thermosetting  Plastic) ได้แก่ 

พลาสติกชนิดยเูรีย เมลามีน และอีพอกซ่ี เป็นตน้  

2.1.1.4 ประเภทแก้ว แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทาํมาจากทรายโดยมีหินและโซดาไฟเป็น

ส่วนผสม โดยนาํมาหลอมให้ข้ึนรูปเป็นภาชนะต่าง ๆ เช่น แกว้นํ้ า ขวดอาหาร และเคร่ืองด่ืม แกว้

เป็นวสัดุท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายได ้แต่สามารถหลอมทาํใหม่ได ้สามารถรีไซเคิลและหลอมได ้โดย

คุณภาพจะไม่ลดลง เช่น ขวดเบียร์ชา้ง ขวดแบล็คแคท ขวดไฮนีเกน้ เป็นตน้ (นภวสั บวัสรวง และ

คณะ, 2551) 

2.1.1.5 ประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ไดแ้ก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการอีกต่อไป ลา้สมยั หรือหมดอายุการใช้งาน 

ส่วนใหญ่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกส่งต่อไปยงัแหล่งคดัแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงกระบวนการคดั

แยก ทาํให้เกิดการปนเป้ือนของโลหะหนกัส่งผลเสียต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (สายใจ วิทยาอนุ

มาส, 2560 :3) 

 

2.2 สถานการณ์ขยะรีไซเคลิของประเทศไทย 

 

 2.2.1 ปัญหาราคาขยะรีไซเคิลตกตํ่า 
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 จากความเดือดร้อนของชาวบ้านเก็บขยะ ซาเล้ง และร้านรับซ้ือของเก่าทั่วประเทศ 

เน่ืองจากราคาขยะทุกชนิดมีราคาตกรายวนั ทั้งกระดาษลงั กระดาษสี กระดาษขาวดาํ ขวด พลาสติก

ทุกชนิด ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากขยะนาํเขา้ประเภทอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เก่า ๆ 

กระดาษ และพลาสติก จนแทบไม่มีใครอยากเก็บมาขาย ส่วนเหล็ก ทองแดง ถา้ขนมาขายมากตอ้ง

แจง้ทอ้งท่ี และอ่ืน ๆ ราคายงัทรงตวั เช่น ขวดพลาสติกใส จากเดิมราคากิโลกรัมละประมาณ 10 

บาท เหลือกิโลกรัมละ 6 บาท กระดาษขาวดาํ จากเดิมกิโลกรัมละ 7 บาท ลดลงมาทุกวนั วนัละ 1 

บาท จนขณะน้ีเหลือกิโลกรัมละ 1 บาท ส่วนกระดาษขยะท่ีเป็นกระดาษสีไม่มีราคา จากเดิม

กิโลกรัมละ 3 บาท เหลือกิโลกรัมละ 10-50 สตางค ์จนโรงงานสั่งหยดุรับซ้ือขยะกระดาษชัว่คราว, 

กระป๋องทัว่ไป จากเดิมกิโลกรัมละ 4-5 บาท เหลือ 2 บาท ทาํให้รายได้ของคนเก็บขยะแต่ละคน

หายไปคร่ึงหน่ึงต่อวนั (ผูจ้ดัการออนไลน์ ,2562) 

 ปัญหาดงักล่าวจึงทาํให้กระทรวงพาณิชยจ์ดัประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ราคากระดาษตกตํ่า ซ่ึงมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็น

ประธานในการหารือร่วมกบักลุ่มพอ่คา้ซาเลง้ รถปิกอพั ร้านรับซ้ือของเก่าจากทัว่ประเทศประมาณ 

300 คน ในวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ซ่ึงข้อสรุปท่ีได้จากการประชุม คือ ให้ทุกฝ่ายในวงจรของ

อุตสาหกรรมกระดาษไปหาราคาซ้ือขายตั้งแต่ร้านรับซ้ือจากกลุ่มซาเลง้ก่อนจะไปโรงงานกระดาษ

กอ้น หรือโรงงานแปรรูปว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ ให้ได้ขอ้สรุปภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นแนวทาง

กําหนดราคารับซ้ือระหว่างกันให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนระยะยาว มอบให้กรมการค้า

ต่างประเทศไปติดตามสถานการณ์การนาํเขา้อยา่งใกลชิ้ด และหากพบการนาํเขา้ผิดปกติจนกระทบ

อุตสาหกรรมในประเทศให้พิจารณาใช้มาตรการปกป้อง หรือ Safeguard สินคา้กระดาษ ซ่ึง

แนวโนม้การนาํเขา้เพิ่มข้ึน โดยปี 2562 มีการนาํเขา้ขยะเศษกระดาษปริมาณ 1.8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจาก

ปี 2561 ท่ีมีจาํนวน 1. 6 ล้านตนั อย่างไรก็ตาม เพื่อตอ้งการให้เกิดความรอบคอบ เพราะความ

ตอ้งการใชเ้ศษกระดาษในประเทศมีสูงถึง 4 .6 ลา้นตนัต่อปี แต่ไทยมีขยะกระดาษเพียง 2.9 ลา้นตนั 

ทาํใหย้งัตอ้งนาํเขา้ ซ่ึงสาเหตุท่ีทาํใหร้าคาตกตํ่านั้น ไม่ใช่เพียงการนาํเขา้กระดาษเพิ่มข้ึน แต่เป็นไป

ตามราคาตลาดโลกเป็นหลกั นอกจากน้ี ยงัฝากใหก้รมศุลกากรเขม้งวดการนาํเขา้ขยะให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ขณะเดียวกนัมอบให้ร้านรับซ้ือของเก่าหาแนวทางข้ึนทะเบียนร้านคา้ รวมถึงซาเล้งใน

เครือข่าย เพื่อให้เป็นระบบและสามารถดูแนวทางการเขา้ไปช่วยเหลือไดร้ะยะยาว สําหรับขยะมี 

การแบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่น ขยะเทศบาลจากบา้นเรือนหา้มนาํเขา้แลว้ ขยะพลาสติกอนุญาตนาํเขา้มา

รีไซเคิลและใชใ้นอุตสาหกรรมเมด็พลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัอยูใ่นกระบวนการห้ามนาํเขา้ 

และขยะเศษกระดาษท่ีกาํลงัประสบปัญหาราคาตกตํ่าขณะน้ี (สยามรัฐออนไลน์, 2563) ซ่ึงในการ

ประชุมคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกมาตรการระยะสั้น ช่วง
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ขยะกระดาษราคาตก 3 เดือน นบัตั้งแต่วนัน้ีโดยโรงงานผลิตกระดาษ จะรับซ้ือเศษกระดาษจากโรง

อดักระดาษซ่ึงเป็นขั้นท่ีสองในราคากิโลกรัมละไม่ตํ่ากวา่ 3.50 บาท ณ ราคาหนา้โรงงาน เป็นเวลา 

3 เดือนในจาํนวนไม่เกิน 30,000 ตนัต่อเดือน ส่วนท่ีเกิน 30,000 ตนัไปจนถึงส้ินปีน้ีจะตอ้งรับซ้ือไม่

ตํ่ากวา่กิโลกรัมละ 3.30 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน ราคาท่ีกาํหนดน้ีจะส่งผลให้ซาเลง้สามารถท่ีจะ

นาํเศษกระดาษมาขายใหร้้านรับซ้ือของเก่าไดใ้นช่วงสามเดือนถดัจากน้ีไปในปริมาณไม่เกิน 30,000 

ตนัในราคากิโลกรัม 2 บาท ณ ราคาท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนจาํนวนท่ีเกิน 30,000 ตนั ไปจนถึง

ส้ินปีน้ีซาเลง้จะไดร้าคาไม่ตํ่ากวา่ 1.80 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล หากฝ่ายใดไม่ปฏิบติัให้

เป็นไปตามน้ี โดยกดราคาตํ่ากว่าท่ีตกลงขั้นตํ่ากนัไวก้ระทรวงพาณิชยโ์ดยท่านอธิบดีกรมการคา้

ต่างประเทศจะเป็นผูเ้ขา้ไปใชม้าตรการของกระทรวงพาณิชยต่์อไป เพื่อกาํหนดให้ทุกอยา่งเป็นไป

ตามขอ้ตกลง เช่น มาตรการกาํหนดการนาํเขา้สินคา้กระดาษจากต่างประเทศซ่ึงจะมีรายละเอียดตาม

กฎหมายต่อไป แต่ ณ เวลาน้ี แมก่้อนหน้าน้ีมีมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้เศษกระดาษ

เป็นสินคา้ควบคุมแล้วและกระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศสองฉบบัตามมา โดยคณะกรรมการ 3 

สถาบนั ซ่ึงประกอบดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ

สมาคมธนาคารไทย โดยประกาศฉบบัแรกคือ กาํหนดใหเ้ศษกระดาษเป็นสินคา้ควบคุม ฉบบัท่ีสอง

กาํหนดให้มีการปิดและแจง้ราคารับซ้ือเศษกระดาษ ให้กาํหนดรถส่ีลอ้ท่ีไปรับซ้ือเศษกระดาษตาม

บา้นเรือนไม่รวมซาเลง้ ตอ้งติดราคารับซ้ือเศษกระดาษขา้งรถ รวมทั้งร้านรับซ้ือของเก่าตอ้งปิดป้าย

ราคารับซ้ือเศษกระดาษท่ีมีความชัดเจนโรงงานอดักระดาษก็เช่นเดียวกัน รวมทั้งโรงงานผลิต

กระดาษหรือเยื่อกระดาษซ่ึงเป็นปลายทางตอ้งกาํหนดตวัอกัษรตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 10 เซ็นติเมตรเพื่อให้

เห็นได้ชัดเจน และมีการแจ้งราคาท่ีรับซ้ือทุกว ันศุกร์แจ้งภายในวันจันทร์ไปท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการของกระทรวงพาณิชย ์(โพสตทู์เดย,์ 2563) 

 

 2.2.2 ปัญหาขยะพลาสติก 

 เน่ืองจากความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร ตลอดจน

พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเร่ิมเปล่ียนไปจากเดิม เป็นเหตุทาํให้ปริมาณขยะมีจาํนวน

เพิ่มข้ึน โดยปริมาณและแหล่งท่ีมาของขยะจากขอ้มูลการเก็บขนขยะมูลฝอยรวบรวมจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปี 2562 มีประมาณ 27.82 ล้านตนัต่อปี เพิ่มข้ึนจากปี 2561 

ร้อยละ 3  โดยขยะมูลฝอยจะถูกคดัแยกท่ีตน้ทาง และนาํกลบัไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

จาํนวน 9.58 ล้านตนั หรือร้อยละ 34 ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลและทาํปุ๋ยอินทรีย์  กาํจดัอย่าง

ถูกตอ้ง 10.88 ลา้นตนั ร้อยละ 39 และยงัมีส่วนท่ียงักาํจดัไม่ถูกตอ้งอีก 7.36 ลา้นตนั หรือร้อยละ 27 

โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกจดัการมีสัดส่วนท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 11  
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 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่ ยงัมีขยะท่ีกาํจดัไม่ถูกตอ้งและสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก ใน

ประเทศไทยถือวา่พลาสติกมีบทบาทสาํคญัมากในชีวติประจาํวนั และเป็นหน่ึงในวสัดุท่ีสามารถนาํ

กลบัมาใช้ประโยชน์ไดอี้ก เน่ืองจากพลาสติกมีคุณสมบติัท่ีเบา แข็งแรง ทนทาน และราคาถูก จึง

เกิดผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายรูปแบบ แต่กลับกลายเป็นว่า ได้ทาํให้เกิดขยะพลาสติกปริมาณ

มหาศาลแทน ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และ

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพราะพลาสติก ซ่ึงในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมา มีปัญหาเร่ืองขยะพลาสติกเกิดข้ึนโดย

เฉล่ียประมาณปีละ 2 ลา้นตนั โดยมีการนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ประมาณ 0.5 ลา้นตนั ส่วนท่ีเหลือ 

1.5 ลา้นตนั เป็นพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) โดยไม่มีการนาํกลบัไปใช้

ประโยชน์เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และในปี 2562 ปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเลไดรั้บ

ความสนใจและทุกภาคส่วนเห็นถึงความสําคญัในการเร่งแกปั้ญหาดงักล่าว เน่ืองจากพลาสติกมี

ขนาดเล็กและใชเ้วลายอ่ยสลายนาน หากสัตวเ์หล่านั้นวา่ยนํ้ าไปติดอยูท่่ามกลางขยะพลาสติก หรือ

กินขยะพลาสติกเขา้ไป สุดทา้ยก็จะตาย อีกทั้งทาํใหเ้กิดห่วงโซ่อาหารสะสมดว้ยพลาสติกขนาดเล็ก 

ทั้งน้ีนอกจากขยะท่ีเกิดข้ึนเองในประเทศแลว้ ยงัมีการนาํเขา้ของขยะ เน่ืองจากประเทศจีนยุติการ

นาํเขา้พลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นไหลเขา้

มาในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ จาํนวนมากข้ึน  มูลนิธิบูรณะนิเวศไดจ้ดัทาํสถิติการนาํเขา้ขยะ

พลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2557-2561) เบ้ืองตน้

พบวา่ มีประเทศท่ีส่งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เขา้มายงัประเทศไทยทั้งหมด 81 ประเทศ 

(“ภยัอนัตรายจากขยะพลาสติก”,  ม.ป.ป.) 

 จากปัญหาขยะประเภทดงักล่าว ทาํให้หลายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีมาตรการในการ

จดัการขยะพลาสติก ในส่วนของภาคเอกชนมีการรณรงค์ในการลดการใช้ถุงพลาสติก เช่น เดอะ

มอลล์ กรุ๊ป จาํกดั ประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินคา้และซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติก

แห่งแรกในประเทศไทย โดยเปิดตวัโครงการ THE MALL GROUP GO GREEN ; GREEN 

EVERYDAY งดบริการถุงพลาสติกทุกวนั และรณรงค์ให้ลูกคา้นาํถุงผา้มาชอปป้ิง หากมีความ

จาํเป็นใช้ถุงพลาสติก ขอความร่วมมือบริจาค 1 บาทต่อพลาสติก 1 ใบ เพื่อนาํไปสนับสนุนการ

ทาํงานดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบั WWF-ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล จดัแคมเปญ Central 

Love the Earth ‘Say No to Plastic Bags’ เพื่องดแจกถุงพลาสติกพร้อมประกาศเป็นห้างคา้ปลีกราย

แรกในไทยท่ีปลอดถุงพลาสติกภายในปี 2562 ตั้งเป้าลดให้ได้กว่า 150 ล้านใบ พร้อมจดั Green 

Checkout หรือแคชเชียร์ช่องพิเศษ อาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ท่ีงดรับถุงหรือนาํถุงผา้มาเอง 

นอกจากน้ี ร้านสะดวกซ้ืออย่าง เซเว่น อิเลฟเว่น สานต่อโครงการ “ลดวนัละถุง คุณทาํได”้ โดย

ลูกค้าปฏิเสธการรับถุง จะนําเงินค่าถุง 20 สตางค์ไปสมทบทุนบริจาค 77 โรงพยาบาลทัว่ไทย 
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ดา้นแฟมิล่ีมาร์ทมีการจาํหน่ายถุงกระดาษโดยรายไดห้ลกัหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแลว้จะนาํไปมอบ

ให้กบัมูลนิธิอนุรักษ์สัตวท์ะเล รวมถึงแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต มีแคมเปญรณรงค์ให้ทุกคนงดใช้

ถุงพลาสติก พร้อมเปล่ียนมาใชถุ้งผา้เพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมมือเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาน้ี

อย่างเร่งด่วนยงัคงตกคา้งอยู่ในส่ิงแวดล้อมอยู่ ส่วนหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลภายใตก้ารนาํของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดาํเนินการขบัเคล่ือนตามแผนปฏิบติัการด้านการ

จดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ซ่ึงสาระสาํคญัก็คือ การประกาศยกเลิกการใชพ้ลาสติก 7 ชนิด 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก กาํหนดยกเลิกใช้ภายในปี 2562 ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้ าด่ืม, 

พลาสติกผสม สารอ็อกโซ่ และพลาสติกผสมไมโครบีด ส่วนท่ีสอง กาํหนดยกเลิกให้ใช้ภายในปี 

2565 ไดแ้ก่ พลาสติกหูห้ิวท่ีมีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟมบรรจุอาหาร, หลอด

พลาสติก และแกว้พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว โดยจะใช้วสัดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแทน 

รวมทั้งจะนําขยะผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์พลาสติกกลับเขา้มาใช้ประโยชน์ทั้ง 100% ซ่ึงจะมี

การศึกษาและกาํหนดเป้าหมายในส่วนท่ีจะนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ภายในปี 2570  (ณิชชา บูรณ

สิงห์, 2562) 

 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการรีไซเคลิขยะ  

 

 ก่อนการรีไซเคิลหรือการหมุนเวียนขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ ควรมีการลดและคดัแยกขยะ

มูลฝอยก่อนนาํไปทิ้งขยะ เพื่อไม่เกิดการปนเป้ือน ทาํให้วสัดุเหลือใช้มีคุณภาพสูง และสามารถ

นําไปใช้ซํ้ า  ก่อนเข้าสู่การรีไซเคิล ประโยชน์ของการรีไซเคิล นอกจากจะช่วยประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานในกระบวนการผลิต ประหยดัพื้นท่ีรองรับและกาํจดัขยะมูลฝอย 

ยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เม่ือเปรียบเทียบกบัการนาํขยะมูลฝอยไปฝังกลบหรือ

เผาในระบบเตาเผาดว้ย ตวัอยา่งการรีไซเคิลขยะแต่ละประเภท มีดงัน้ี  

 

 2.3.1 การรีไซเคิลพลาสติก พลาสติกผลิตข้ึนจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม สามารถหลอม

ละลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได ้โดยใชแ้รงดนัและความร้อน มีความทนทานอยูไ่ดเ้ป็นเวลานาน ขอ้เสีย

ของพลาสติก คือ ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้ เช่น นํ้ ามนั ถ่านหิน 

นอกจากน้ี พลาสติกมีหลายชนิด การนาํมาผลิตใชใ้หม่จะตอ้งแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากขยะ

ชนิดอ่ืน ๆ (Kmrecycle, 2555 อา้งถึงใน พงษเ์พชร  อินทร์เพชร (ม.ป.ป.)) ตวัอยา่งการรีไซเคิลขยะ

ประเภทน้ี เช่น การนาํขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นพลาสติก ตีเป็นเส้นใยนาํมาผลิตเป็นพรม
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หรือเส้ือ เช่น โครงการของวดัจากแดง ท่ีร่วมกบัมูลนิธิชยัพฒันาและ PTTGC ในการรับบริจาค 

ขวดนํ้ า PET เพื่อมาทาํเป็นจีวรนุ่งห่มสําหรับพระ การจดัเตรียมถุงหูห้ิว ถุงแกง หลอดบีบ ของ

โครงการกรีนโรด เพื่อทาํบล็อกปูถนนรีไซเคิล ซ่ึงการรีไซเคิลพลาสติกมีกระบวนการรีไซเคิลดงัรูป

ท่ี 2.1 และ 2.2 

 
ภาพท่ี 2.1 กระบวนการรีไซเคิลผลิตภณัฑพ์ลาสติก PET 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 
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ภาพท่ี 2.2 กระบวนการรีไซเคิลผลิตภณัฑพ์ลาสติก HDPE 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 

 

 2.3.2 การรีไซเคิลกระดาษ กระดาษถูกผลิตจากเน้ือเยื่อของตน้ไมแ้ละมีกระดาษหลายชนิด

ท่ีเม่ือใชแ้ลว้สามารถนาํมาผลิตใช้ไดอี้ก เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษบนัทึกกระดาษสําเนา 

กระดาษพิมพดี์ด กระดาษคอมพิวเตอร์ บตัรรายการ และซองจดหมายสีขาว สําหรับกระดาษท่ีไม่

สามารถนาํกลบัมาผลิตใหม่ เช่น กระดาษท่ีติดกาวหรืออาบมนั เน่ืองจากความร้อนจะทาํให้สาร

เคลือบกระดาษละลายแลว้ไปอุดตนัเคร่ืองจกัรทาํให้เกิดความเสียหายได ้ตวัอยา่งการรีไซเคิลขยะ

ประเภทน้ี เช่น การจดัเตรียมเก็บรวบรวมใบเสร็จ สลิป บิล ต่าง ๆ กระดาษใชแ้ลว้ กระดาษทุกชนิด 

ทาํสมุด Greenway ของโครงการ “สมุด Green way”  การรีไซเคิลกระดาษเร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการ

ใชน้ํ้าและสารเคมีกาํจดัหมึกท่ีปนเป้ือนออกไป ทาํให้กระดาษเหล่านั้นกลายเป็นเน้ือเยื่อ จากนั้นจึง

ทาํความสะอาดเน้ือเยือ่ เพื่อนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตเส้นใยท่ีสามารถนาํไปผลิตเป็นกระดาษต่อไป 



15 

กระดาษท่ีใชแ้ลว้เม่ือนาํมาผลิตข้ึนใชใ้หม่มีกระบวนการท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน โดยเฉพาะจะตอ้งกาํจดั

สีท่ีปนเป้ือนออกให้หมดเพราะการเจือปนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทาํให้กระดาษท่ีผลิตใหม่ใช้

ประโยชน์ไม่ได้ ไฟเบอร์ในเน้ือเยื่อกระดาษจะลดน้อยลงทุกขั้นตอนของกระบวนการรีไซเคิล 

กระดาษท่ีผลิตข้ึนใหม่จึงมีคุณภาพดอ้ยลง (Kmrecycle, 2555 อา้งถึงใน พงษ์เพชร  อินทร์เพชร 

(ม.ป.ป.)) โดยกระบวนการรีไซเคิลกระดาษขาวดาํ กรระดาษลูกฟูก และกระดาษผสม ดงัรูปท่ี 2.3, 

2.4 และ 2.5 

 
ภาพท่ี 2.3 กระบวนการรีไซเคิลกระดาษขาว-ดาํ 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 
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ภาพท่ี 2.4 กระบวนการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 
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ภาพท่ี 2.5 กระบวนการรีไซเคิลกระดาษผสม 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 

 

 2.3.3 การรีไซเคิลโลหะ อะลูมิเนียมเป็นโลหะท่ีมีสีขาวคล้ายเงิน นํ้ าหนักเบาและมี

คุณสมบติัท่ีอ่อนตวั ซ่ึงสามารถทาํเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได ้ในการผลิตอะลูมิเนียมจึงมกัผสมทองแดง

และสังกะสีเพื่อเพิ่มความแกร่งให้กบัเน้ืออะลูมิเนียม เน่ืองจากอะลูมิเนียมเป็นภาชนะท่ีสามารถซึม

ซบัความเยน็ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้อะลูมิเนียมเป็นท่ีนิยมในการนาํมาผลิตกระป๋องบรรจุเคร่ืองด่ืม 

และวสัดุอีกหลายชนิด เช่น นํ้าอดัลม เบียร์ โซดา กระดาษ ตะกัว่ ถาดใส่อาหาร ภาชนะในครัว ฯลฯ 

ขอ้ดีของอะลูมิเนียม คือ สามารถนาํไปรีไซเคิลได ้(Kmrecycle, 2555 อา้งถึงใน พงษเ์พชร  อินทร์

เพชร (ม.ป.ป.)) ตวัอยา่งการรีไซเคิลขยะประเภทน้ี เช่น การจดัเตรียมนาํวสัดุอลูมิเนียมเหลือใชท่ี้ทาํ

ความสะอาดแลว้ ใส่กล่องไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม ส่งท่ีไปรษณียไ์ทย นาํไปขายสมทบทุน 

ขาเทียมพระราชทาน (ไปรษณียไ์ทย ชวนส่ง “วสัดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทาํขาเทียมพระราชทาน

และกระบวนการรีไซเคิล, 2559) กระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมเป็นโลหะ เพื่อนาํไปผลิตเป็น

กระป๋องใหม่ไดโ้ดยไม่มีขีดจาํกดัจาํนวนคร้ังของการผลิต เม่ือกระป๋องอะลูมิเนียมถูกส่งเขา้โรงงาน

แลว้จะถูกบดใหเ้ป็นช้ินเล็ก ๆ แลว้หลอมให้เป็นแท่งแข็ง จากนั้นอะลูมิเนียมแท่งจะถูกนาํไปรีดให้
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เป็นแผ่นแบนบางเพื่อส่งต่อไปยงัโรงงานผลิตกระป๋อง เพื่อผลิตเป็นกระป๋องอะลูมิเนียมใหม่ 

กระบวนการรีไซเคิลเศษเหล็ก และผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม ดงัรูปท่ี 2.6 และ 2.7 

 

 
ภาพท่ี 2.6 กระบวนการรีไซเคิลเศษเหล็ก 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 กระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียม 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 
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 2.3.4 การรีไซเคิลแกว้ แกว้เป็นวสัดุท่ีมีผิวราบเรียบแข็งและใส แต่เปราะบางและแตกร้าว

ได้ง่าย แก้วผลิตข้ึนจากการหลอมละลายของวสัดุธรรมชาติ คือ ทราย เถ้าโซดา หินปูน และแร่

เฟลดส์ปาร์โดยสามารถหลอมใหเ้ป็นรูปร่าง และสีสันแปลก ๆ แตกต่างกนัไดแ้ละไม่ร่ัวง่ายจึงนิยม

นาํแกว้มาทาํเป็นภาชนะใส่ของต่าง ๆ เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองสาํอาง ฯลฯ เพราะแกว้ไม่ทาํ

ปฏิกิริยากบัสารใด ๆ ท่ีจะให้สารท่ีใส่ภาชนะแกว้นั้น ๆ ตอ้งเปล่ียนคุณสมบติัแกว้จึงเป็นภาชนะท่ี

ใช้ประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด โดยผูผ้ลิตสินคา้ประเภทเดิม เช่น ขวดเคร่ืองด่ืม แกว้บางชนิด ผลิตข้ึน

เป็นเน้ือแก้วบางเบาเพื่อความสะดวกในการพกพา แต่ไม่สามารถนํามาล้างเพื่อใช้ใหม่ได้ แต่

สามารถรวบรวมส่งคืนโรงงานเพื่อส่งเขา้สู่ระบบการผลิตข้ึนใหม่ท่ีเรียกว่า กระบวนการรีไซเคิล 

แกว้ท่ีเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลจะถูกทุบและบดให้แตกละเอียดก่อนจะนาํไปหลอมในเตาหลอม 

รวมกบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเพื่อเป็นส่วนในการผลิตแกว้ใหม่ ( Kmrecycle, 2555 อา้งถึงใน พงษ์

เพชร  อินทร์เพชร (ม.ป.ป.)) ตวัอย่างการรีไซเคิลขยะประเภทน้ี และกระบวนการรีไซเคิลดงัรูปท่ี 

2.8 

 
ภาพท่ี 2.8 กระบวนการรีไซเคิลขวดแกว้ 

ท่ีมา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556 

 

 2.3.5 การรีไซเคิลเศษอาหารและอินทรียวตัถุ ขยะประเภทน้ีสามารถนาํไปแปรรูปเป็น

อาหารสัตว ์หรือนาํมาใชเ้ป็นปุ๋ยหมกัได ้โดยผา่นการยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์ซ่ึงปุ๋ยหมกัจะเป็นปุ๋ยท่ี
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มีธาตุอาหารเหมาะสาํหรับการปลูกพืชทุกชนิด (Kmrecycle, 2555 อา้งถึงใน พงษเ์พชร  อินทร์เพชร 

(ม.ป.ป.)) 

 นอกจากน้ีการแปรรูปขยะเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

นอกจากน้ียงัสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล โดยการนําเศษวัสดุต่าง ๆ ท่ีผ่าน

กระบวนการผลิต ออกแบบ เป็นวตัถุดิบหรือสินคา้ใหม่ไดอี้กดว้ย เช่น  

 นายมณฑล ศรีเพช็ร์ ศึกษาการเพิ่มมูลค่าเศษวสัดุส่ิงทอให้เป็นถุงมือกนัไฟ โดยการทดลอง

อตัราส่วนของเส้นใยจากเศษผา้นอเม็กซ์กบัเศษผา้พอลิเอสเทอร์ในการผลิตเส้นดา้ยผสมเบอร์ 3.5 

Ne และศึกษาสมบติัการหน่วงไฟของถุงมือท่ีผลิตจากเส้นด้ายผสมในอตัราส่วนต่าง ๆ ผลการ

ทดลองพบว่า อตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิตเส้นดา้ยเบอร์ 3.5 Ne คือใช้เส้นใยจากเศษผา้นอ

เม็กซ์ต่อเส้นใยจากเศษผา้พอลิเอสเทอร์เท่ากบั 80 : 20 ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวมีสมบติัหน่วงไฟได้

อยา่งดี ผลการทดสอบสมบติัการหน่วงไฟตามมาตรฐาน EN407 อยูใ่นระดบั 4 (ระดบัดีท่ีสุด)  

 ณิชาภา มินาบูลย,์ สิริชยั จิรวงศ์นุสรณ์ และชชัชติภชั จิตมณี ศึกษาการผลิตกระเบ้ืองมุง

หลงัคาจากขยุมะพร้าวผสมเศษกล่องเคร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ลว้ทิ้ง โดยผสมขยุมะพร้าวอตัราส่วนร้อยละ 5, 

10 และ 20 โดยนํ้าหนกั โดยใชว้ธีิรีดร้อนในการผลิต  เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะทางดา้นอุตสาหกรรม และ

ของเหลือทางดา้นเกษตรกรรม พบวา่ อตัราส่วนร้อยละ 5 มีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต

กระเบ้ืองหลงัคา (มอก.535-2527) 

 กลัยา ตนัติยาสวสัดิกุล ได้ศึกษาการแปลงรูปวสัดุขยะขวดนํ้ าด่ืมพลาสติกเพื่อใช้ในงาน

ออกแบบท่ีกรองแสงลานจอดรถ ผลการศึกษาพบวา่ วสัดุตน้แบบสามารถลดปริมาณแสงท่ีส่องผา่น

ไดใ้กลเ้คียงกบัตาข่ายกรองแสง แต่วสัดุตน้แบบมีขอ้ควรคาํนึงถึงในเร่ืองของการทาํความสะอาด

และราคาต่อตารางเมตรท่ีสูงกวา่ โดยสรุปผลจากการศึกษาวิจยัสามารถเป็นตวัอยา่งในการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกับแนวคิดการนํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างทางเลือกท่ีสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design) เพื่อการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืต่อไปได ้

 ธนกร นิรันดร์นุต และ รัฐไท พรเจริญ กรณีศึกษาออกแบบผลิตภณัฑ์จากเศษไมเ้หลือใช้

ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีนําเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มาใช้ให้เกิดคุณค่าทาง

ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวทางการออกแบบจะใช้กระบวนนาํกลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) 

เพื่อให้ใช้พลงังานในการผลิตน้อยท่ีสุดและเพื่อให้การบริหารจดัการเศษไมใ้นโรงงานเป็นไปได้

อยา่งสมบูรณ์ จึงตอ้งศึกษาระบบการจดัการภายในองคก์รนั้นโดยตรง จึงไดเ้ลือกกรณีศึกษาโรงงาน

อุตสาหกรรมแปรรูปไมข้นาดกลางประเภทวงกบ ประตู หนา้ต่าง บริษทัสยามวูด้เท็ค จาํกดั (Siam 
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Woodtech Co., Ltd) เพื่อสํารวจกระบวนการผลิตในองคก์ร ทั้งขั้นตอนการผลิต อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นโรงงาน การบริหารจดัการเศษไมเ้หลือใช ้เป็นตน้ หลงัจากนั้นจึงทาํแบบสอบถาม

สํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและกลุ่มผูบ้ริโภคงานออกแบบตกแต่ง

มาเป็นผูป้ระเมิน 20 ท่านในงานทั้ง 3 แบบ ซ่ึงไดแ้ก่ ม่านไมท่ี้พบัปรับได ้โคม ไฟไมท่ี้ติดผนงัท่ีพบั

ปรับได้และโคมไฟไมต้ั้งพื้นพบัปรับได้โดยผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของ

ผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญด้านการออกแบบให้ความพึงพอใจในระดับมาก ( = 2.63, 

SD.=051) และกลุ่มผูบ้ริโภคงานออกแบบตกแต่งมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 2.49, 

SD.=0.55) 

 แต่ในปัจจุบนัมีอีกแนวคิดหน่ึงท่ีเป็นนวตักรรมในการนาํขยะมาแปรรูปเพื่อนาํกลบัมาใช้

ใหม่อย่างการอพัไซเคิล ซ่ึงการอพัไซเคิล (Upcycle) คือ การใช้วสัดุจากผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีถูกใช้

งานแล้วมาสร้างส่ิงใหม่ ท่ีแตกต่างจากการรีไซเคิล (Recycle) เพราะเม่ือผ่านการอัพไซคลิง 

(Upcycling หรือ Upcycled) ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะไม่ใช่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค์

แตกต่างกนั โดยการ Upcycle ใชก้ารออกแบบเขา้มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์

หลักเพื่อยืดอายุวสัดุให้เป็นขยะช้าลง ชะลอการเกิดขยะโดยเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ ให้

สามารถใชต่้อไปไดแ้ละเป็นไดม้ากกวา่ขยะเหลือทิ้ง รวมถึงช่วยลดการใชผ้ลิตภณัฑ์ใหม่ ในขณะท่ี

การ Recycle เป็นการนาํวสัดุจากผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ อาจอยู่ในสภาพ

แตกหกั เสียหาย มาผลิตเป็นวสัดุเดิมซํ้ า ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนการผลิตให้นอ้ยลง แทนท่ี

จะผลิตจากการใชว้สัดุใหม่ทั้งหมด เช่น รีไซเคิลกระดาษ เป็นการผลิตกระดาษโดยลดการตดัตน้ไม ้

หรือนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัใช้วสัดุเดิม แต่ไดคุ้ณภาพและมูลค่าดอ้ยกวา่เดิม โดยท่ีตอ้ง

อาศยัการแปรสภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชก้ารหลอม ตอ้งใชพ้ลงังานหรือสารเคมีในกระบวนการแปร

สภาพทาํให้ส้ินเปลืองพลงังานมาก การ Upcycle เช่น เส้ือยืดเก่า ท่ีทาํการตดัแขนหรือคอเล็กนอ้ย

และเยบ็ดา้นล่าง เพื่อเปล่ียนใหก้ลายเป็นถุงหรือกระเป๋าผา้สาํหรับใส่ของ ซ่ึงถือเป็นการให้ชีวิตใหม่

กบัเส้ือยืดเก่า เป็นการขยายระยะเวลาการใช้เส้ือยืดในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม (GREEN 

FOCUS, 2562 :  ยอ่หนา้ท่ี 3) 
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2.4 ห่วงโซ่อปุทานและธุรกจิรีไซเคลิ 

 

 จตัตุรงค์ (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน Mentzer ได้แปลความหมายของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain)  คือ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีทาํงานประสานกนัโดยเร่ิมตน้แต่กระบวนการจดัซ้ือ จดัหา การ

ผลิต การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง การจดัเก็บ การจดัจาํหน่าย การขาย รวมถึงการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่างๆ ให้สามารถดาํเนินการประสานกนัได้อย่าง

คล่องตวั 

 ธุรกิจรีไซเคิล คือ ธุรกิจท่ีดาํเนินการเก็บรวบรวมเศษวสัดุและช้ินส่วนโลหะและอโลหะท่ี

ใช้แล้วและไม่เป็นอันตราย เช่น ขยะจากครัวเรือน กระดาษ พลาสติก ช้ินส่วนเคร่ืองใช ้

คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะต่าง ๆ และส่ิงของท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เป็นตน้ เพื่อขายส่งโดยไม่มี

กระบวนการเปล่ียนรูป และธุรกิจท่ีดาํเนินการแปรรูปเพื่อนาํมาเป็นวสัดุท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่  

โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี (กรมพฒันาธุรกิจ, 2561 : ย่อหนา้ท่ี 1) ธุรกิจ 

รีไซเคิลครอบคลุมกิจกรรม 3 ประเภทธุรกิจ ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย การ

นาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใช้ใหม่ แต่ไม่รวมการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ และการขายส่งของเสียและเศษ

วสัดุและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การคดัแยกชนิด และการแยกช้ินส่วนท่ียงัใชก้ารไดเ้พื่อ

นาํไปจาํหน่าย โดยไม่มีการเปล่ียนรูป การให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจรีไซเคิลมีทั้งแบบครบ

วงจรและแบบเด่ียว ซ่ึงมีความตอ้งการใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนในระดบัท่ีแตกต่างกัน โดย

ผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิลแบบครบวงจรตั้งแต่การรับซ้ือขยะ คดัแยกขยะ ขายส่ง ไปจนถึงแปร

รูปขยะรีไซเคิลเพื่อนาํกลบัมาใช้ใหม่ เช่น ธุรกิจรีไซเคิลของบริษทั คดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์

พาณิชย ์จาํกดั ซ่ึงมีขนาดใหญ่และตอ้งใช้เงินลงทุนสูงในเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีคดั

แยกขยะ ส่วนผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจแบบเด่ียวหรืออยู่ในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง 

เช่น การรับซ้ือขยะหรือของเก่า การรับบดอดัขยะก่อนนาํให้โรงงานแปรรูปวสัดุรีไซเคิล ส่วนใหญ่

จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนมากนกั  ในวงจรการจดัการขยะรีไซเคิล

ของไทย คนคุย้ขยะ คนเก็บของเหลือทิ้งจากถงัขยะ และผูรั้บซ้ือของเก่ารายย่อย หรือซาเล้ง เป็น

ตวัเช่ือมสําคญัระหว่างแหล่งกาํเนิดขยะกบัร้านรับซ้ือของเก่าและโรงคดัแยกขยะ โดยซาเล้งทาํ

หนา้ท่ีคน้หาขยะ และรับซ้ือขยะ/เศษวสัดุรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิดขยะตน้ทาง ก็คือผูส้ร้างขยะ ไป

ส่งใหร้้านรับซ้ือของเก่าหรือโรงคดัแยกขยะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมรี

ไซเคิลต่อไป (พชรพจน์ นนัทรามาศ, ชยัสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ ์และพิมฉตัร เอกฉนัท ์, 2561 :.6-8) 
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 ดงันั้น ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีทาํงานประสานกนั

ตั้งแต่ผูส้ร้างขยะไปจนถึงผูรี้ไซเคิลขยะ ผ่านกิจกรรมการเก็บรวบรวม ซ้ือ ขาย และกระบวนการ

แปรรูปเศษวสัดุท่ีสามารถรีไซเคิลได ้ เพื่อนาํมากลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง   

 

2.4.1 หน่วยธุรกจิรีไซเคิลของห่วงโซ่อุปทาน (คู่มือธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ,

ม.ป.ป.) 

 รูปแบบของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลประกอบดว้ย ธุรกิจตน้

นํ้ า ไดแ้ก่ ผูน้าํขยะรีไซเคิลมาจาํหน่ายให้กบับริษทัรับซ้ือของเก่า บริษทัจดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรใน

การบดอดัขยะ ส่วนธุรกิจปลายนํ้า ไดแ้ก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทาํการรีไซเคิลขยะประเภท

ต่างๆ 

 2.4.1.1 ผูน้าํขยะรีไซเคิลมาจาํหน่าย เป้าหมายคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีนาํขยะรีไซเคิล

มาขายให้กบับริษทั ทั้งท่ีมาจากแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยโดยตรง กลุ่มผูค้ดัแยกและจากกลุ่มพ่อคา้

คนกลาง ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป ผูคุ้ย้เข่ียขยะ พนกังานเก็บขยะ รถเร่รับซ้ือของเก่า

ต่างๆ (ซาเลง้) และร้านรับซ้ือของเก่า 

 2.4.1.2 บริษทัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรในการจดัการขยะ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริหารจดัการขยะรีไซเคิล เช่น เคร่ืองบดอดัขยะ แม่เหล็กไฟฟ้า เคร่ืองตดั

เหล็ก ปากคีบขยะ รถเข็น เป็นตน้ โดยบริษทัดงักล่าวจะสามารถให้ขอ้มูลเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม

สาํหรับประเภทและปริมาณของขยะรีไซเคิลท่ีจะดาํเนินการ 

 2.4.1.3 โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล หมายถึง โรงงานท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการรีไซเคิล หรือการนาํกลบัไปใชซ้ํ้ าของสินคา้ประเภทต่าง ๆ จาํพวก กระดาษ พลาสติก 

โลหะ หรือ เศษแก้ว เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงโรงงานท่ีมีความต้องการนําสินค้าไปใช้ใน

วตัถุประสงคเ์ฉพาะกิจ เช่น การนาํขวดสุราไปเป็นขวดนํ้าปลา เป็นตน้ หากความตอ้งการของสินคา้

ในประเทศมีน้อย ก็ยงัสามารถรวมกลุ่มกบัผูข้ายรายอ่ืน เพื่อส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศได ้เช่น 

การนาํเศษโลหะประเภทเหล็กไปขายใหแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และ จีน เป็นตน้  

 ทั้งน้ี ในระหวา่งกระบวนการบริหารจดัการขยะหรือสินคา้ของเก่า ผูป้ระกอบการในธุรกิจ

บริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลอาจมีการตั้งจุดรับซ้ือย่อยตามแหล่งชุมชน โดยมีหน้าท่ีในการ

รวบรวมขยะท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ตลอดจนเป็นจุดรับซ้ือ

ขยะท่ีสามารถรองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งสะดวกใชพ้ื้นท่ีไม่มาก มีเคร่ืองมือในการอดักระดาษขนาดเล็ก 

เคร่ืองตดัปรับสภาพโลหะและเคร่ืองชัง่ หลงัจากนั้นจะมีการขนส่งสู่สถานีหลกัเพื่อทาํการคดัแยก

และแปรรูปในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งสถานียอ่ย ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้หรือ
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ร้านสะดวกซ้ือ ป๊ัมนํ้ ามนั สถานศึกษา สถานท่ีราชการ สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ

อาคารสาํนกังานขนาดใหญ่  

 จากนั้นขยะรีไซเคิลดงักล่าวจะถูกรวบรวมและลาํเลียงไปยงัสถานีหลกั ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการ

รวบรวมสินค้าจากสถานีย่อย เพื่อนํามาผ่านกระบวนการคัดแยกและแปรรูปขยะท่ีมีความ

หลากหลาย ให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการขนส่งสู่แหล่งรับซ้ือต่างๆ เช่น การคดัแยกประเภท

กระดาษแลว้ทาํการอดัเป็นกอ้น การบดย่อย ทาํความสะอาด และอบแห้งพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเขา้โรงงานรีไซเคิล การบดยอ่ยขวดแกว้ เพื่อใส่ในถงับรรจุแกว้ เป็นตน้ 

 

 2.4.2 หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง 

 ในปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ดงัน้ี 

 2.4.2.1 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใหบ้ริการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อความ

น่าเช่ือถือในธุรกิจ ประกอบธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการดาํเนินการดา้นภาษีอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงมี

ความจาํเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสําหรับผูป้ระกอบการท่ีจะดาํเนินการแปรรูปขยะท่ีไดท้าํการคดัแยก

มาในลกัษณะเป็นโรงงาน โดยผูป้ระกอบการสามารถติดต่อขอดาํเนินการไดท่ี้ กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ สาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั หรือทางเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 

 2.4.2.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการให้อนุญาตการ

ดาํเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงงานในธุรกิจบริการคดัแยกขยะ เพื่อรีไซเคิลจดัเป็น 

โรงงานจาํพวกท่ี 3 คือเป็นโรงงานท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนจึงจะจดัตั้งโรงงานได ้นอกจากน้ียงั

ถูกจดัอยูใ่นลาํดบัท่ี 105 หรือ 106 ในการแบ่งประเภทของชนิดโรงงาน ทั้งน้ีประเภทหรือชนิดของ

โรงงานลาํดบัท่ี 105 คือโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ี

ไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 ส่วนประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดับท่ี 106 คือ 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการนาํผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสีย จากโรงงาน

มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม โดย

ผูป้ระกอบการตอ้งไปติดต่อขอดาํเนินการยงักรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัในเขตจงัหวดั 

 2.4.2.3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทาํหนา้ท่ีให้อนุญาตการดาํเนินธุรกิจคา้ของ

เก่าตามพระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ.2474 โดยผูป้ระกอบการตอ้ง

ไปติดต่อยงั ผูบ้ ังคับการกองทะเบียน กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ ในเขตกรุงเทพ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัในเขตจงัหวดั 
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 2.4.3 รูปแบบและการจัดตั้งธุรกจิ 

 

 2.4.3.1 การจดัตั้งธุรกิจ 

  การจดัตั้งธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการเปิดเป็นร้านคา้ 

หรือบริษทั โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูป้ระกอบวชิาชีพเฉพาะสาขาในการดาํเนินธุรกิจให้บริการดงักล่าว 

เน่ืองจากยงัไม่มีกฎเกณฑใ์นการจดัตั้งธุรกิจประเภทน้ีอยา่งชดัเจน ทาํให้มีการจดัตั้งธุรกิจบริการคดั

แยกขยะเพื่อรีไซเคิลได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ี ก็มีโอกาสในการปิด

บริการไดโ้ดยง่ายเช่นกนั 

 2.4.3.2 การจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล 

 ในปัจจุบันยงัไม่มีระเบียบการจัดตั้ งธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลอย่างแน่ชัด 

ผูป้ระกอบการบางรายในปัจจุบนัได้ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคลกับกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในขณะท่ีผูป้ระกอบการรายย่อยอีกจาํนวนมากท่ีตั้งสถานประกอบการ

ขนาดเล็กท่ีดาํเนินธุรกิจเพียงแค่รับซ้ือเศษขยะและส่งขายต่อยงัผูรั้บซ้ือขยะรายใหญ่ โดยมิได้

ดาํเนินการในลกัษณะโรงงานและมิไดจ้ดัตั้งเป็นนิติบุคคล ทั้งน้ีหากธุรกิจมีการขยายตวัและมีการ

ดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีเป็นนิติบุคคลรายอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการอาจจาํเป็นตอ้งจดทะเบียนนิติบุคคลให้

ถูกตอ้ง เพื่อความน่าเช่ือถือในธุรกิจ ประกอบธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย มีการดาํเนินการดา้นภาษี 

อยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจะดาํเนินการแปรรูปขยะท่ีไดท้าํการคดัแยก

มาในลกัษณะเป็นโรงงาน เช่น โรงงานบดอดัขยะ จาํเป็นตอ้งมีการจดทะเบียนนิติบุคล 

 2.4.3.3 การขออนุญาตจดัตั้งโรงงาน  

 สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลท่ีดาํเนินการในรูปแบบของโรงงาน

เพื่อคดัแยกประเภท แปรรูป บด บีบอดัขยะ ท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายโรงงานอุตสาหกรรม จาํเป็นตอ้งข้ึน

ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบญัญติัโรงงานพ.ศ. 2535 โดยจดัเป็น โรงงานจาํพวกท่ี 

3 คือเป็นโรงงานท่ีตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อน จึงจะจดัตั้งโรงงานได ้นอกจากน้ียงัระบุประเภทของ

โรงงานท่ีจะดาํเนินการโดยโรงงานในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลจะอยู่ในลาํดบัท่ี 105 

หรือ 106 ในการแบ่งประเภทของชนิดโรงงาน  

 ทั้งน้ีประเภทหรือชนิดของโรงงานลาํดบัท่ี 105 คือโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดั

แยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 ส่วนประเภท

ห รื อ ช นิ ด ข อ ง โ ร ง ง า น ลํ า ดั บ ท่ี  1 0 6  คื อ โ ร ง ง า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร นํ า
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ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่

โดยผา่นกรรมวธีิการผลิตทางอุตสาหกรรม  

 โดยผูป้ระกอบการตอ้งไปติดต่อยงั กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 

สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัในเขตจงัหวดั โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาตดงัน้ี 

 2.4.3.3.1 ทาํเลสถานท่ีตั้งโรงงาน 

 - ไม่อยูใ่นบริเวณบา้นจดัสรรเพื่อการพกัอาศยั บา้นแถวเพื่อการพกัอาศยัและภายในระยะ 

100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ไดแ้ก่ โรงเรียน หรือ สถาบนัการศึกษา วดั หรือศาสนสถาน 

โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานท่ีทาํการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึง 

แหล่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

 - ไม่ขดัต่อกฎกระทรวง ตามกฎหมายผงัเมืองและไดผ้า่นความเห็นชอบจากจงัหวดัทอ้งท่ี 

ท่ีตั้งโรงงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.4.3.3.2 เอกสารประกอบการยืน่ขออนุญาต 

 - สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 

 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และจะตอ้งระบุ 

วตัถุประสงคข์องการประกอบกิจการโรงงานท่ีขออนุญาต ฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 - แบบแปลนแผนผงั อาคาร และการติดตั้งเคร่ืองจกัรในอาคารโรงงาน 

 - หนังสือรับรองอาคารโรงงานโดยวิศวกร พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วศิวกรรมควบคุม 

 - รายละเอียดแสดงกรรมวธีิการผลิต และมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 - ใหแ้สดงรายละเอียดการจดัแบ่งพื้นท่ี การเก็บวตัถุดิบ การผลิต การเก็บผลิตภณัฑ ์ในแบบ

แปลนอาคารโรงงานใหช้ดัเจน 

 - หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือหนงัสือสัญญาเช่าหรือหนงัสือยนิยอมใหใ้ชท่ี้ดิน 

 - แบบแปลนและรายละเอียดการคาํนวณออกแบบระบบขจดัมลพิษทางอากาศ พร้อม

สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

 - แบบแปลนและรายละเอียดการคาํนวณออกแบบระบบขจดัมลพิษทางนํ้ าพร้อมสําเนา 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

 - รายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม (ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ย เร่ือง รายละเอียดหลกัเกณฑ์การพิจารณา

อนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลาํดบัท่ี 105 และลาํดบัท่ี  106 พ.ศ.2545) สําหรับโรงงาน
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ลาํดบัท่ี 105 ประกอบกิจการคดัแยก หรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีไม่เป็นของเสีย

อนัตราย 

 - ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก ร ะ ท บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ต า ม ป ร ะ ก า ศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม (EIA) สําหรับโรงงานลาํดบัท่ี 105 ประกอบ

กิจการคดัแยกหรือ ฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเป็นของเสียอนัตราย 

 - สําหรับโรงงานในลาํดับท่ี 105 ยงัมีการระบุถึงเง่ือนไขเพิ่มเติมในการขออนุญาตให้

ประกอบกิจการ 

 - สาํหรับการชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ผูป้ระกอบกิจการตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่

วนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี เม่ือถึงวนัท่ีครบกาํหนด

วนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงานในปีถดัไป ถา้ไม่ไดเ้สียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกาํหนดให้ ตอ้ง

เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน โรงงานในเขตกรุงเทพสามารถชาํระค่าธรรมเนียมท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจงัหวดัอ่ืนๆ ให้ชาํระไดท่ี้สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัท่ีโรงงาน

ตั้งอยู ่

 การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินการโดยประมาณ

ดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบทาํเล และจดัทาํรายงานการตรวจสอบภายใน 30 วนั 

 2. การพิจารณาอนุญาตตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 50 วนั 

 3. การแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบภายใน 10 วนั 

 นอกจากรายละเอียดขา้งตน้ ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งมีเอกสารเก่ียวขอ้งและตอ้งใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลดงัน้ี 

 - หนงัสือยนิยอมระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูใ้ห้บริการบาํบดั/กาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

แบบ กอ1 

 - ใบกาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย 

 - แบบคาํขออนุญาตนาํส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน แบบ สก2 

 - ใบแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ สําหรับผูก่้อกาํเนิดส่ิงปฏิกูล

หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก3 

 - ใบแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้สําหรับผูร้วบรวมและขนส่งส่ิง

ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก4 

 - ใบแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้สําหรับผูบ้าํบดัและกาํจดัส่ิง

ปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก5 
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 - บญัชีแสดงการรับมอบส่ิงปฏิกูลหรือพสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แบบ สก6 

 - บญัชีแสดงรายการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีทาํการบาํบดัหรือกาํจดัแบบ สก7 

 - หนงัสือมอบอาํนาจ 

 

 2.4.4 การขออนุญาตค้าของเก่า 

 ของเก่า หมายถึง ทรัพยท่ี์เสนอขาย แลกเปล่ียนหรือจาํหน่ายโดยประการอ่ืนอยา่งทรัพยท่ี์

ใชแ้ลว้ ทั้งน้ีรวมถึงของโบราณดว้ย โดยธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลท่ีมีการดาํเนินการขาย

ต่อไปยงัโรงงานรีไซเคิล จําเป็นต้องขออนุญาตการค้าของเก่า ในหมวดประเภทอ่ืนๆ เช่น 

รถจกัรยานยนต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น ซ่ึงการขออนุญาตนั้นเป็นไปตาม

พ ร ะ รา ช บัญญัติ ค ว บ คุ ม ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด แ ล ะ ค้า ข อ ง เ ก่ า  พ . ศ .  2 4 7 4  แล ะ ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า ปี พ.ศ. 2533 สําหรับ

ขั้นตอนในการดาํเนินการขออนุญาต ผูป้ระกอบการต้องไปติดต่อยงั ผูบ้งัคบัการกองทะเบียน 

กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพ หรือผูว้่าราชการ

จงัหวดัในเขตจงัหวดั โดยมีขั้นตอนการขออนุญาตดงัน้ี 

 - ผูข้ออนุญาตยืน่คาํร้อง ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอท่ีจะดาํเนินการ 

 - อาํเภอตรวจสอบเอกสาร หากครบถว้น ถูกตอ้ง ส่งใหจ้งัหวดั 

 - จงัหวดัตรวจสอบเอกสารและคุณสมบติัของผูข้อ หากถูกตอ้ง ให้ออกใบอนุญาตและ

ส่งกลบัอาํเภอ 

 - อาํเภอแจง้ผูข้ออนุญาต เพื่อรับใบอนุญาตและชาํระค่าธรรมเนียม 

 - อาํเภอนาํสําเนาใบเสร็จรับเงินส่งจงัหวดั เพื่อบนัทึกรายละเอียดลงในตน้ขั้วใบอนุญาต

เก็บเป็นหลกัฐานเอกสารท่ีใชใ้นการขออนุญาตไดแ้ก่ 

 - บตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว พร้อมใบประกอบ

ธุรกิจและสาํเนา 

 - ทะเบียนบา้นและสาํเนา 

 - รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 3 รูป 

 - ทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสาํเนา 

 - หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีทาํการคา้ หรือหลกัฐานการเป็นเจา้ของหรือสัญญาเช่า 

 - ใบอนุญาตจากกรมศิลปากรและสําเนา กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า

ประเภทโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 



29 

 - ค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท 

 

 2.4.5  กระบวนการดําเนินงาน 

 จากห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลสามารถนําไปสู่ภาพรวม

กระบวนการดาํเนินงานในธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลดงัน้ี 

 2.4.5.1 กิจกรรมตน้นํ้า 

 - ส่ือสารกบัลูกคา้ ถึงแหล่งท่ีมาของขยะ เพื่อป้องกนัปัญหาแหล่งท่ีมาของขยะท่ีอาจไดม้า

จากการลกัขโมย อีกแนวทางหน่ึงคือมีการจดบนัทึกรายละเอียดของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มีการ

ขอสาํเนาบตัรประชาชนของผูน้าํขยะมาจาํหน่าย 

 - การกาํหนดราคารับซ้ือขยะ การกาํหนดราคารับซ้ือท่ีเหมาะสม โดยอาจอา้งอิงจากราคา

รับซ้ือของผูป้ระกอบการรายใหญ่ หรืออาจคาํนวณจากราคาขายของวสัดุท่ีจะสามารถจาํหน่ายได้

หลงัจากการคดัแยกประเภท หักตน้ทุนในการบริหารจดัการและกาํไรท่ีคาดหวงั ทั้งน้ีราคารับซ้ือ

ขยะจะแปรผนักบัชนิดและประเภทของขยะ หากลูกคา้สามารถคดัแยกประเภทขยะมาแลว้ ราคารับ

ซ้ือจะสูงกวา่กรณีท่ีลูกคา้นาํขยะแบบคละประเภทมาจาํหน่าย 

 2.4.5.2 กิจกรรมระหวา่งการดาํเนินงาน 

 - กิจกรรมหลกัระหว่างการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยการคดัแยกประเภทของขยะท่ีทาํการ

รับซ้ือ และจดัพื้นท่ีเก็บอยา่งเหมาะสม โดยผูป้ระกอบการ อาจตอ้งหาบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นการ

คดัแยกประเภทของขยะ ทั้งในดา้นเทคโนโลยี รวมถึงตอ้งศึกษาความตอ้งการของตลาดท่ีมีความ

ตอ้งการวสัดุรีไซเคิลชนิดใด 

 - การประสานงานกบับริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัร เพื่อทาํการตรวจสอบสภาพการใชง้าน

ของเคร่ืองจกัร รวมถึงการแนะนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีมีความเหมาะสมในการดาํเนินงาน 

 2.4.5.3 กิจกรรมปลายนํ้า 

 - การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูป้ระกอบการ โดยการแลกเปล่ียนความรู้ในการบริหาร

จดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปล่ียนฐานขอ้มูลของลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณี

ท่ีผูป้ระกอบการรับซ้ือขยะเพียงบางประเภท สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบัลูกคา้ในการรับซ้ือ

ขยะท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน โดยอาศยัการประสานงานกบัเครือข่ายผูรั้บซ้ือขยะ 

 - ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้และโรงงานแปรรูป อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรในดา้น

ต่างๆ ดังน้ีส่ิงแวดล้อมและสถานท่ี ความปลอดภยั เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

บุคลากร และการประสานงาน 
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 - การประสานงานเพื่อจดัจาํหน่ายขยะท่ีทาํการคดัแยกแลว้ โดยภายหลงัจากการรวบรวม

และคดัแยกประเภทของขยะท่ีไดท้าํการรับซ้ือมาแลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งประสานงานติดต่อเพื่อ

จาํหน่ายขยะดงักล่าว โดยอาจขายต่อไปยงัโรงงานคดัแยกท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น บริษทั วงษ์พาณิชย ์

จาํกดั หรือหากสามารถรวบรวมขยะไดป้ริมาณมากผูป้ระกอบการสามารถจาํหน่ายขยะดงักล่าว

โดยตรงไปยงัโรงงานแปรรูปท่ีทาํการรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีมีการคดัแยกประเภทแลว้ 

 

 2.4.6 แนวโน้มธุรกจิรีไซเคิล 

 แนวโน้มของการประกอบธุรกิจรีไซเคิลหรือธุรกิจคดัแยกขยะ จากขอ้มูลของศูนยว์ิจยั

กรุงไทย คอมพาส (Krungthai COMPASS) ธนาคารกรุงไทย กล่าววา่ ธุรกิจรีไซเคิลขยะเติบโตเฉล่ีย

ปีละ 5.7% จากมูลค่าปี 2562 ท่ีผา่นมาอยูท่ี่ 170,000 ลา้นบาท โดยรายไดส่้วนใหญ่กระจุกตวัในกลุ่ม

ธุรกิจรับซ้ือของเก่าและวสัดุรีไซเคิล มีผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนพาณิชยแ์ละเขา้ข่ายเป็นธุรกิจ 

รีไซเคิลมีจาํนวนกวา่ 3,484 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขายส่งของเสียฯ ถึงกวา่ 74% รองลงมาคือ 

ธุรกิจนาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 17% ขณะท่ีกิจการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีสินทรัพย์

ถาวรไม่เกิน 50 ลา้นบาท และส่วนใหญ่ยงัเป็นการขายส่งขยะรีไซเคิลเป็นหลกั โดยจากขอ้มูลล่าสุด

ปี 2561 ธุรกิจรีไซเคิลมีรายไดร้วมกวา่ 1.62 แสนลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 1.35 แสนลา้นบาทในปี 2556 

หรือเติบโตท่ี 3.8% ต่อปี ขณะท่ีธุรกิจรีไซเคิลกลบัมียอดสินเช่ือคงคา้งเพียง 2.5 หม่ืนลา้นบาทใน

ไตรมาสท่ี 3/2562 หรือหดตวัลง 8% โดยเปรียบเทียบจากการเปล่ียนแปลงในระยะเดียวกนัของ 2 ปี 

(ปีก่อนหนา้และปีต่อมา) ซ่ึงอาจเป็นเพราะกิจการรีไซเคิลส่วนใหญ่ทาํธุรกิจขายส่งขยะรีไซเคิลแบบ

ซ้ือมาขายไป ซ่ึงตอ้งการเพียงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และไม่ไดมี้ความจาํเป็นตอ้ง

ลงทุนในสินทรัพยถ์าวรมากนัก ธุรกิจรีไซเคิลประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีให้บริการ

แบบครบวงจร และผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจแบบเด่ียว และมีกิจการรูปแบบแฟรนไชส์เพิ่มข้ึน 

แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จากการศึกษาพบว่า ใน 5 ปีขา้งหน้า ตลาดรีไซเคิลของไทยมี

แนวโน้มเติบโตเฉล่ียปีละ 5.7% สร้างรายได้กว่า 224,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 หรือคิดเป็น 

1.2% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากนโยบายการขบัเคล่ือน

โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) ซ่ึงให้ความสําคญักบัการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด รวมทั้งภาครัฐตั้งเป้าหมายลดขยะพลาสติกใหเ้ป็นศูนยภ์ายในปี 2570 

ทั้งหมดน้ี สร้างความต่ืนตวัดา้นส่ิงแวดลอ้มและกระตุน้ความตอ้งการวสัดุรีไซเคิลในกระบวนการ

ผลิต แต่อุปสรรคสําคัญอยู่ท่ีการไม่คัดแยกขยะท่ีแหล่งกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ (ศูนย์วิจัย

กรุงไทย คอมพาส, 2563) 
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2.5 ราคารับซ้ือขยะรีไซเคลิ 

  

 ราคาซ้ือขายขยะรีไซเคิลในตลาดจะถูกกาํหนดจากสมาคมรับซ้ือของเก่าหรือโรงงานแปร

รูปขนาดใหญ่ของโรงงานผลิตเหล็กและลวดเหล็ก โดยทางโรงหลอมหรือโรงงานแปรรูปท่ีร้านรับ

ซ้ือของเก่ากรณีศึกษษทาํสัญญาไวท้าํสัญญาไว  ้จะมีการแจ้งราคารับซ้ือเป็นระยะ ๆ ผ่านทาง

โทรศพัท์หรือส่งขอ้ความแก่เจา้ของร้าน เน่ืองจากราคาตน้ทุนในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลมีราคา 

ผนัผวนตลอดเวลา เม่ือราคารับซ้ือขยะรีไซเคิลปรับราคาข้ึนหรือลงจะมีตวัแทนจากโรงหลอมแจง้

ลูกคา้ล่วงหนา้อาจจะเป็นสัปดาห์หรือเป็นวนัแลว้แต่สถานการณ์การผนัผวนของผลิตภณัฑ์ จากนั้น

ร้านรับซ้ือของเก่าจะคาํนวณราคาขายหลงัจากคดัแยกประเภท หักตน้ทุนในการบริหารจดัการใน

กิจการและกาํไรท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขาย ราคาขายท่ีคาํนวณไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายแลว้จะนาํราคา

ท่ีคาํนวณได้มากาํหนดราคารับซ้ือจากลูกค้า  โดยทางร้านจะแจ้งผ่านโทรศพัท์ติดต่อกับลูกค้า

ประจาํหรือยื่นเสนอราคาประมูลเม่ือโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ เปิดให้

เสนอราคารับซ้ือวตัถุดิบ โดยราคารับซ้ือวตัถุดิบจะแปรผนักับชนิดและประเภทผลิตภัณฑ ์

(มาเรียม ค่ายคา, 2562 : 34)  

 การประมาณการรายไดข้ึ้นอยู่กบัปริมาณขยะท่ีรับซ้ือเขา้มา และความสามารถในการคดั

แยกขยะออกเป็นประเภทยอ่ย ๆ ทั้งน้ีถา้หากผูป้ระกอบการสามารถแยกประเภทของขยะไดล้ะเอียด

เท่าใดก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัขยะดว้ย (คู่มือธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล , 2563)  
 

ตารางท่ี 2.1 ราคากลางรับซ้ือขยะรีไซเคิลประจาํวนัพุธท่ี 11 ,มีนาคม พ.ศ. 2563 

  ประเภทเศษเหล็ก 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

เหล็กหนา

พิเศษซอยสั้น 

5.60.- เหล็กหนา

ซอยสั้น (ยาว

ไม่เกิน 80 

ซม.) 

5.50.- เหล็กหนา

ไม่ซอย 

2.80.- เหล็กยอ่ย

ซอยสั้น (ยาว

ไม่เกิน 50 

ซม.) 

3.90.- 

เหล็กยอ่ยไม่

ซอย 

2.50.- เหล็กโช๊คอพั 2.20.- ลวดสลิง(มดั

มา) 

2.50.- ลวดสลิง

(ยุง่ๆ/มดัมา) 

1.50.- 
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ประเภทเศษเหล็ก 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

เหล็กตะปู 3.90.- เหล็กบาง

ซอยสั้น (ยาว

ไม่เกิน 50 

ซม.) 

3.90.- No.1 

เหล็กหล่อ

ช้ินเล็ก 

5.55.- No.2 

เหล็กหล่อช้ิน

ใหญ่ (นน.

เกิน 500 กก.) 

4.95.- 

No.3 

เหล็กหล่อช้ิน

ใหญ่(นน.เกิน 

500-1500 

กก.) 

3.95.- No.4 

เหล็กหล่อ

เคร่ืองติดขอ้

เหวีย่ง 

4.15.- เหล็กเส้น 1 

น้ิว (ยาว 

1.20 m. ข้ึน

ไป) 

5.55.- กระป๋อง 2.20.- 

เหล็กรถเก๋ง, 

ปิคอพัทั้งคนั 

2.50.- เหล็กข้ีกลึง 0.80.- สังกะสีท่อ

แอร์หนา

ใหม่ 

2.00.- เหล็กเส้น 6 

หุน (ยาว 

2.50 ม. ข้ึน

ไป) 

5.35.- 

สังกะสี 1.80.- เหล็กบางไม่

ซอย 

2.20- เหล็กเส้น

ยุง่ๆ 

2.50.-   

 

ประเภทกระดาษ 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

กระดาษ

แขง็กล่อง

นํ้าตาล(A) 

1.50.- กระดาษสี/

กระดาษกล่อง/

รองเทา้/กล่อง

ผลไม ้

0.30.- กระดาษ

หนงัสือเล่ม

รวม 

0.50.- กระดาษ

ยอ่ยสวย 

0.30.- 

กระดาษ

อาร์ตมนั 

0.30.- กระดาษถุงปูน 0.30.- กระดาษ

ขาว-ดาํแผน่ 

เกรด A 

2.90.- กระดาษ

ขาว-ดาํ

แผน่ เกรด 

B 

1.90.- 
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ประเภทกระดาษ 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

กระดาษ

ขาว-ดาํ

แผน่เกรด 

C 

0.90.- กระดาษ

หนงัสือพิมพ ์

1.20.- กระดาษ

กล่องนม/ถุง 

นม/ กล่อง

นํ้าผลไม ้

0.00.- กระดาษ

แกว้กาแฟ 

0.00- 

กระดาษ

ขาว-ดาํ

แผน่ เกรด 

D 

0.40.- กระดาษแขง็

กล่องนํ้าตาล(B) 

1.20.-     

 

ประเภทขวดแกว้ 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ขวดเบียร์ชา้ง 

(สีเขียว

สะอาด) : ใบ 

0.40.- ข ว ด เ บี ย ร์ ลี

โอ: ใบ 

0.30.- ขวดเบียร์

ชา้ง

(เขียว)/

กล่อง/

สะอาด 

11.50.- ขวดเบียร์ลี

โอ (เขียว)/

กล่อง/

สะอาด 

9.50.- 

ขวดเหลา้ขาว/

กล่อง(24) 

ขวดสุรา

ชุมชน/กล่อง 

(24) 

19.00.- ขวดซอสตรา

เด็กสมบูรณ์ 

1 ลงั 12 ขวด 

3.00.- ข วด ซ อ ส

ต ร า เ ด็ ก

สมบูรณ์ 1 

ลั ง  24 

ขวด 

6.00.- ขวด

หงส์ทอง 

(700 ซีซี) : 

กล่อง  

15.00.- 

ข ว ด เ บ ล น ด ์

285 (700 ซีซี) 

กล่อง 

7.00.- ขวดนํ้ าปลา/

ใบ 

0.70.- ขวด

นํ้าปลา/ใบ 

พร้อม

กล่อง 

12.50.0 ขวดยาฉีด

เล็กสีขาว 

(สภาพ

สมบูรณ์) 

1.75.- 
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ประเภทขวดแกว้ 

ชนิดสินคา้ ร า ค า /

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ร า ค า /

หน่วย 

ช นิ ด

สินคา้ 

ร า ค า /

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ร า ค า /

หน่วย 

เศษแกว้สีขาว 2.15.- เศษแกว้เบียร์

(สะอาด, ไม่

มีส่ิงเจือปน) 

1.85.- เศษแก้วสี

แดง 

1.80.- เศษแก้ว สี

เขียว 

1.60.- 

ขวดไฮเนเก้น

( 12) / ก ล่ อ ง /

สะอาด 

18.50.- ขวดไฮเนเกน้

(24)/กล่อง/

สะอาด 

18.50.- เศษแกว้

รวมสี 

0.80.-   

 

ประเภทพลาสติก 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ขวดนํ้า PET 

ใสในเครือ

เป๊บซ่ี 

8.00.- No.1 ขวดนํ้า 

PET ใส  

7.00.- No.2 ขวด

นํ้า PET (สี

เขียว) 

1.00.- No.3 ขวด

นํ้า PET ใส 

(สกรีน) 

0.50.- 

ขวดนํ้าขาว-

ขุ่น(HDPE) 

8.00.- ถงันํ้าขาว-ขุ่น 

20 ลิตร 

(HDPE) 

3.00.- พลาสติก

รวมสี 

2.00.- พลาสติก

จุกนํ้าปลา 

1.50.- 

พลาสติกแผน่

ป้ายอะคีลิค 

4.50.- พลาสติกขวด

นํ้าเกลือ (ตดั

จุก) 

7.00.- พลาสติก

ขวด

นํ้าเกลือ 

(ไม่ตดัจุก) 

3.00.- พลาสติก

กรอบจม 

(ช้ินใหญ่) 

0.50.- 

สายรัด PET 

(สีเขียวใส) 

2.00.- สายรัด PP. 

ลอยนํ้า (รวม

สี) 

1.50.- พลาสติก

แผน่ VCD  

11.00.- พลาสติก

แผน่ DVD 

4.50.- 

ขวด PVC ใส/

สี 

0.40.- เศษถุงปุ๋ย (ไม่

เปียก, 

สะอาด) 

1.00.- PP.TD 

10,20 (ก่ึง

จมก่ึงลอย

นํ้า) 

2.00.- ขวด เซเวน่

อพั ,เมา

เท่นดิว 

2.00.- 
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ประเภทพลาสติก 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ถุงพลาสติก

ใหญ่ PE 

1.30.- ถุงพลาสติก

ใหญ่ HDPE 

1.00.- ถุงดาํใหญ่

(ไม่เปียก) 

0.70.- แผน่ฟิว

เจอร์บอร์ด

(สี) 

2.00.- 

แผน่ฟิวเจอร์

บอร์ด(ดาํ) 

1.20.- ท่อเอสล่อน 

PVC สีฟ้า 

8.00.- ท่อเอสล่อน 

PVC สีเทา 

0.30.- เปลือกสาย 

PVC ใหญ่

(ดาํ)  

3.00.- 

เปลือกสาย 

PVC เล็ก(ดาํ) 

1.00.- เปลือกสาย 

PVC รวมสี 

0.50.- รองเทา้ยาง 

PVC 

1.50.- รองเทา้บูท๊ 

PVC 

4.50.- 

ไฟหนา้, ไฟ

ทา้ยรถยนต ์

(P.C) 

2.00.- สายยางอ่อน 2.00.- สายยางแขง็ 1.00.- สายยางสี

เขียว 

1.40.- 

พลาสติก PS 

ใสกล่อง CD  

1.00.- โฟม(สะอาด) 3.00.- ท่อเอสล่อน 

PVC สี

เหลือง 

2.00.- พลาสติกสี

ดาํทุกชนิด 

1.00.- 

 

ประเภทโลหะท่ีมีค่าสูง 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

อลูมิเนียม

กระป๋อง

โคก้ 

25.00.- อลูมิเนียม

หนาทัว่ไป 

23.00.- อลูมิเนียม

เคร่ือง,ฝาสูบ

, หอ้งเกียร์, 

เส้ือสูบ 

27.00.- อลูมิเนียม

ลูกสูบ

ใหญ่ 

23.00.- 

อลูมิเนียม

หมอ้นํ้า 

9.00.- อลูมิเนียม

ลอ้แมกซ์ 

36.00.- อลูมิเนียม

กระทะ

ไฟฟ้า 

7.00.- อลูมิเนียม

กระทะผดั 

9.00.- 



36 

ประเภทโลหะท่ีมีค่าสูง 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

อลูมิเนียม

ผา้เบรค

แกะ 

16.00.- อลูมิเนียม

ไฟไหม ้

2.00.- อลูมิเนียมอั

ลลอยด ์

11.00.- อลูมิเนียม

ไฟ 

0.50.- 

อลูมิเนียม

บาง

สะอาด 

25.00.- อลูมิเนียม

เส้น 

39.00.- อลูมิเนียม

ฉากขอบ

ใหม่ 

28.00.- อลูมิเนียม

ฝาจุกแกะ 

16.00.- 

อลูมิเนียม

ฝาจุกไม่

แกะ 

5.00.- อลูมิเนียมฝา

จุกนํ้าด่ืม

แกะ 

0.00.- อลูมิเนียมฝา

จุกนํ้าด่ืมไม่

แกะ 

0.00.- อลูมิเนียม

จับ๊ 

9.00.- 

อลูมิเนียม

มู่ล่ี 

10.00.- อลูมิเนียม

มุง้ลวด 

10.00.- ข้ีกลึง

ทองเหลือง 

25.00.- ข้ีกลึง

อะลูมิเนีย

ม 

3.00.- 

หมอ้นํ้าไส้

ทองแดง 

1-2ชั้น  

63.00.- หมอ้นํ้าไส้

ทองแดง 3 

ชั้นข้ึนไป  

52.00.- No.1 

ทองแดงเส้น

ใหญ่ปอก

สวย 

146.00.

- 

No.2 

ทองแดง

เส้นใหญ่ 

135.00.

- 

No.3 

ทองแดง

ใหญ่เผา 

127.00.

- 

No.4 

ทองแดง

เส้นเล็ก 

123.00.

- 

No.5 

ทองแดงเส้น

เล็ก(เคลือ

ขาว) 

113.00.

- 

ทองเหลือง

หนา 

95.00.- 

ทองเหลือ

งบาง 

84.00.- ทองเหลือง

หมอ้นํ้า 

82.00.- No. 304 

สแตนเลส 

15.00.- สแตนเลส

(ปลอม) 

3.00.- 

ตะกัว่อ่อน 35.00.- ตะกัว่แขง็ 27.00.- ตะกัว่

สังกะสี 

0.00.- No.2

แบตเตอร่ี

ส่ือสาร 

22.50.- 
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ประเภทโลหะท่ีมีค่าสูง 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

No.3 

แบตเตอร่ี

ดาํ 

19.25.- No.4 

แบตเตอร่ี

มอเตอร์ไซ

ค ์

21.25.- No.5 

แบตเตอร่ี

เล็ก (ของ

จีน) 

4.00.- No. 301 

สแตนเลส 

11.00.- 

อลูมิเนียม

แผน่เพจ 

30.00.- รังผึ้ง

ทองแดง

ลว้น 

93.00.- อลูมิเนียมผา้

เบรคไม่แกะ 

6.00.- No.1

แบตเตอร่ี

ขาว 

24.10.- 

 

ประเภทเคร่ืองใชส้าํนกังานและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

จอคอมพิ

วเตอร์, 

คียบ์อร์ด 

1.50.- เคส 

คอมพิวเตอ

ร์ 

2.50.- ทีวเีก่า 0.50.- เคร่ืองปร้ิน

เตอร์, เมา้ท ์

2.00.- 

UPS 

(เคร่ือง

สาํรอง

ไฟ) 

8.00.- เคร่ืองแฟ๊กซ์ 2.00.- เคร่ืองถ่าย

เอกสาร 

2.00.- โทรศพัทมื์

อถือ , 

สาํนกังาน 

1.50.- 

อุปกรณ์ 

IC CPU 

ส่ีเหล่ียม

ขาทองคาํ 

250.00.- เคร่ืองเล่น 

VCD,DVD 

1.00.- เคร่ืองเล่น

เสียง/สเตอริ

โอ 

1.00.- ตูล้าํโพง

(เปลือก

พลาสติก) 

1.00.- 

พดัลมตั้ง

โตะ๊, 

เพดาน 

3.00.- แอร์

คอนดิชัน่+

คอมเพรสเซ

อร์ 

6.00.- No.1 

แผงวงจร 

200.- No.2 

แผงวงจร 

70.00.

- 
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ประเภทเคร่ืองใชส้าํนกังานและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

No.3 

แผงวงจร 

2.00.- No.4 

แผงวงจร 

2.00.- เตาอบ, เตา

ไมโคร 

เวฟ 

2.50.- กระติกนํ้า

ร้อน 

2.50.- 

เตาไฟฟ้า 2.50.- หมอ้หุงขา้ว

ไฟฟ้า 

2.00.- เคร่ืองกรอง

นํ้าไฟฟ้า 

2.00.- กระทะ

ไฟฟ้า 

2.00.- 

เตารีด

ไฟฟ้า 

2.00.- ตูเ้ยน็+

คอมเพรสเซ

อร์ 

4.50.- เคร่ืองกรอง

อากาศ 

2.00.- เคร่ืองทาํ

นํ้าอุ่น 

2.00.- 

เคร่ืองป้ิง

ขนมปัง 

2.00.- เคร่ืองดูดฝุ่ น 2.00.- เคร่ืองซกัผา้ 2.00.- เคร่ืองป๊ัม

นํ้า 

3.00.- 

เคร่ือง

สาํรองไฟ

ฉุกเฉิน 

2.00.- เคร่ืองทาํนํ้า

เยน็ 

3.00.- ป๊ัมไดโว ้ 3.00.- พดัลมดูด

อากาศ 

2.00.- 

 

ประเภทอ่ืน ๆ 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

เทียนไข(แท่ง

ใหญ่) 

7.00.- เศษเทียนไข 4.00.- นํ้ามนัพืช/

กก.(รรจุ

ขวด

นํ้ามนัพืช) 

5.00.- นํ้ามนั

พืชเก่า

(ป๊ิปป

ใหม่) 

160.00- 

นํ้ามนัพืชเก่า

(ป๊ิปเก่า) 

130.00.- เน้ือมะพร้าว 5.50.- กาก

มะพร้าว 

3.00.- ท่ีนอน

นุ่น 

0.00.- 
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ประเภทอ่ืน ๆ 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิดสินคา้ ราคา/

หน่วย 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

ชนิด

สินคา้ 

ราคา/

หน่วย 

ยางนอก, ยาง

ใน รถยนต,์ 

รถจกัรยาน/ รถ

มอเตอร์ไซค ์

0.20.- กะลามะพร้าวแก่ 

(กะลามะพร้าว

อ่อน ๆ ไม่รับ

ซ้ือ) 

0.00.-     

แหล่งท่ีมา : ใบแจง้ราคารับซ้ือสินคา้ วนัพุธ ท่ี 11 มีนาคม 2563, โดย บริษทั วงษพ์าณิชย ์อินเตอร์

เนชัน่เนล จาํกดั, พิษณุโลก 

 

2.6 อตุสาหกรรมการผลติและการนําเข้ากระดาษ เหลก็ และพลาสติก 

 

 2.6.1 อุตสาหกรรมการผลตินําเข้ากระดาษ 

 อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ มี

ปริมาณการผลิตและการส่งออกมากข้ึนทุกปี ทําให้มีรายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก 

อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมาจากภาคการเกษตร วตัถุดิบของการผลิตกระดาษ

คือเยื่อไม ้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมกระดาษจะส่งต่อไปยงัอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์และบรรจุ

ภณัฑ ์(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)  
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ตารางท่ี 2.2 ปริมาณการผลิตเยือ่กระดาษ (ตนั) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ.

2563 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

ม.ค.60 61,203 ม.ค.61 79,800 ม.ค.62 68,093 ม.ค.63 87,610 

ก.พ.60 71,030 ก.พ.61 68,733 ก.พ.62 72,226 ก.พ.63 76,864 

มี.ค.60 74,028 มี.ค.61 77,209 มี.ค.62 86,626 มี.ค.63 84,966 

เม.ย.60 78,649 เม.ย.61 79,646 เม.ย.62 79,157 เม.ย.63 79,618 

พ.ค.60 69,729 พ.ค.61 81,907 พ.ค.62 81,995   

มิ.ย.60 81,411 มิ.ย.61 87,115 มิ.ย.62 84,260   

ก.ค.60 65,982 ก.ค.61 79,873 ก.ค.62 86,628   

ส.ค.60 73,776 ส.ค.61 87,767 ส.ค.62 79,568   

ก.ย.60 77,151 ก.ย.61 84,109 ก.ย.62 77,236   

ต.ค.60 75,129 ต.ค.61 68,083 ต.ค.62 58,310   

พ.ย.60 64,067 พ.ย.61 85,198 พ.ย.62 72,936   

ธ.ค.60 54,136 ธ.ค.61 77,442 ธ.ค.62 71,678   

แหล่งท่ีมา : สถิตอุตสาหกรรม, โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 2.3 มูลค่าการนาํเขา้นาํเขา้กระดาษ (ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ตั้งแต่รายไตรมาสท่ี 1/2560 ถึง 

รายไตรมาสท่ี 1/2563 

ช่วงเวลา มูลค่าการนาํเขา้ (ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ไตรมาสท่ี 1/2560 564 

ไตรมาสท่ี 2/2560 656.14 

ไตรมาสท่ี 3/2560 726.99 

ไตรมาสท่ี 4/2560 682.38 

ไตรมาสท่ี 1/2561 684.17 

ไตรมาสท่ี 2/2561 711.96 

ไตรมาสท่ี 3/2561 732.58 

ไตรมาสท่ี 4/2561 671.25 

ไตรมาสท่ี 1/2562 725.27 

ไตรมาสท่ี 2/2562 685.59 

ไตรมาสท่ี 3/2562 655.05 

ไตรมาสท่ี 4/2562 610.01 

ไตรมาสท่ี 1/2563 632.57 

แหล่งท่ีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี โดย สํานกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร 

 

 2.6.2 อุตสาหกรรมการผลติและนําเข้าเหลก็และเหลก็กล้า 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ เป็นหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัอยา่งมาก เน่ืองจาก

เหล็กมีความจาํเป็นต่อการผลิตอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีมีส่วนสําคญัในการขยายตวัของเศรษฐกิจใน

หลายประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เป็นตน้ ดงันั้น ทิศทางของอุตสาหกรรมเหล่าน้ี จึงมีผลต่อความตอ้งการโดยตรงในการใช้เหล็กใน

ประเทศ ประเทศไทยมีตลาดเหล็กท่ีมีศกัยภาพท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงเกิดจากความตอ้งการใช้เหล็กใน

ประเทศท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัสูงข้ึนตามการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ยานยนต ์และอุตสาหกรรมช้ินส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงกาํลงัจะทาํให้ประเทศกลายเป็นจุดศูนยก์ลางในการ

ผลิตยานยนตเ์พื่อส่งออกไปยงัตลาดโลก แมใ้นประเทศจะมีความตอ้งการในการใช้เหล็กท่ีสูง แต่

ดว้ยขอ้จาํกดับางอยา่ง เช่น ขอ้จาํกดัดา้นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิต การขาดกระบวนการผลิตเหล็ก

ต้นนํ้ า เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องนําเข้าเหล็กในปริมาณสูง โดยเฉพาะเหล็กท่ีมี
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คุณภาพสูง ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้เทคโนโลยีในการผลิตท่ีสูงตาม เพื่อรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานในการผลิต เช่น เหล็กลวด เหล็กเพลาดาํ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น เหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดมว้นสาํหรับรีดเยน็ต่อ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเหล็กท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยจะตอ้ง

มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ไต้หวนั และเกาหลี เป็นต้น ปริมาณความ

ตอ้งการท่ีจะใชเ้หล็กมีเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกนันั้น การผลิตกลบัไม่สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการได้ ประเทศไทยจึงจาํเป็นต้องมีการนําเขา้เหล็กจากต่างประเทศ ดังนั้นตลาดเหล็กใน

ประเทศจึงมีภาวะการผนัผวนไปตามตลาดเหล็กโลกทั้งในปริมาณและราคาท่ีถูกปรับเปล่ียนไปตาม

ความตอ้งการเหล็กของโลก (บริษทั ไชยเจริญเทค จาํกดั, 2561) 

 

ตารางท่ี 2.4 ปริมาณการผลิต (ตนั) เหล็ก จากสถิตอุตสาหกรรม 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

เดือน 

และปี 

ปริมาณ

การผลิต 

(ตนั) 

ม.ค.60 84,044 ม.ค.61 97,822 ม.ค.62 105,871 ม.ค.63 87,100 

ก.พ.60 74,859 ก.พ.61 94,397 ก.พ.62 93,477 ก.พ.63 89,304 

มี.ค.60 99,006 มี.ค.61 99,709 มี.ค.62 108,564 มี.ค.63 88,203 

เม.ย.60 88,763 เม.ย.61 97,863 เม.ย.62 92,825 เม.ย.63 79,068 

พ.ค.60 101,570 พ.ค.61 109,914 พ.ค.62 105,787   

มิ.ย.60 92,452 มิ.ย.61 93,844 มิ.ย.62 95,211   

ก.ค.60 94,241 ก.ค.61 100,596 ก.ค.62 92,361   

ส.ค.60 86,280 ส.ค.61 104,146 ส.ค.62 93,385   

ก.ย.60 103,863 ก.ย.61 105,033 ก.ย.62 89,794   

ต.ค.60 91,575 ต.ค.61 105,233 ต.ค.62 85,529   

พ.ย.60 98,285 พ.ย.61 107,874 พ.ย.62 82,415   

ธ.ค.60 78,211 ธ.ค.61 85,955 ธ.ค.62 84,994   

แหล่งท่ีมา : สถิตอุตสาหกรรม , โดย สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 2.5 มูลค่าการนาํเขา้เหล็ก (พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ตั้งแต่รายไตรมาสท่ี 1/2560 ถึง รายไตร

มาสท่ี 1/2563 

ช่วงเวลา มูลค่าการนาํเขา้ (พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ไตรมาสท่ี 1/2560 1.8 

ไตรมาสท่ี 2/2560 2.0 

ไตรมาสท่ี 3/2560 1.7 

ไตรมาสท่ี 4/2560 1.9 

ไตรมาสท่ี 1/2561 2.1 

ไตรมาสท่ี 2/2561 2.4 

ไตรมาสท่ี 3/2561 2.7 

ไตรมาสท่ี 4/2561 2.8 

ไตรมาสท่ี 1/2562 2.5 

ไตรมาสท่ี 2/2562 2.8 

ไตรมาสท่ี 3/2562 2.6 

ไตรมาสท่ี 4/2562 2.4 

ไตรมาสท่ี 1/2563 2.2 

แหล่งท่ีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี โดย สํานกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร 

 

 2.6.3 อุตสาหกรรมการผลติและนําเข้าพลาสติก 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีสําคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศปี อีกทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบั

ผูป้ระกอบการจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม นอกจากน้ีพลาสติกยงั

เป็นอุตสาหกรรมเช่ือมต่อระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท่ีป้อนวตัถุดิบเม็ดพลาสติก ซ่ึงผลิตต่อ

เป็นผลิตภณัฑ์พลาสติกรูปแบบต่างๆ กบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองนานาประเภท เช่น อุตสาหกรรม 

ยานยนต์และช้ินส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองแต่งกาย รองเท้า วสัดุก่อสร้าง 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชส้ํานกังาน เคร่ืองเขียน ของเล่น เคร่ืองกีฬา บรรจุภณัฑ์ อาหารแปรรูป ฯลฯ ท่ี

ตอ้งใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติกเป็นวตัถุดิบก่ึงสําเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบการผลิต (สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550)   
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ตารางท่ี 2.6 ปริมาณการผลิตPolyethylene resin (PE) (ตนั)  และปริมาณการผลิตPet resin (ตนั) 

ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

เดือน/ปี ปริมาณการผลิตPolyethylene resin 

(PE) (ตนั) 

ปริมาณการผลิตPet resin (ตนั) 

ก.ย.61 302,234 65,410 

ต.ค.61 318,744 62,069 

พ.ย.61 336,636 55,828 

ธ.ค.61 317,559 65,966 

ม.ค.62 332,127 70,498 

ก.พ.62 312,408 64,863 

มี.ค.62 357,832 70,193 

เม.ย.62 359,692 69,865 

พ.ค.62 350,508 72,653 

มิ.ย.62 318,729 67,961 

ก.ค.62 363,852 72,088 

ส.ค.62 365,142 70,400 

ก.ย.62 339,318 67,653 

ต.ค.62 337,455 72,163 

พ.ย.62 350,925 60,650 

ธ.ค.62 324,444 69,418 

ม.ค.63 316,160 70,897 

ก.พ.63 273,660 64,291 

มี.ค.63 367,582 69,158 

เม.ย.63 336,552 70,273 

แหล่งท่ีมา : สถิติอุตสาหกรรม  โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 2.7 ปริมาณการนาํเขา้เศษพลาสติก (รีไซเคิล) (ตนั) และมูลค่าการนาํเขา้เศษพลาสติก  

(รีไซเคิล) (ตนั) ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

เดือน/ปี ปริมาณการนาํเขา้เศษพลาสติก (รี

ไซเคิล) (ตนั) 

มูลค่าการนาํเขา้เศษพลาสติก (รีไซเคิล) 

(ตนั) 

ก.ย.61 24,671 96,275,881 

ต.ค.61 30,625 124,534,964 

พ.ย.61 41,192 167,990,630 

ธ.ค.61 34,530 161,330,172 

ม.ค.62 42,140 205,448,118 

ก.พ.62 34,725 141,030,015 

มี.ค.62 35,179 169,193,309 

เม.ย.62 28,321 132,739,136 

พ.ค.62 25,833 110,604,623 

มิ.ย.62 23,859 100,949,219 

ก.ค.62 23,121 99,496,047 

ส.ค.62 20,403 94,438,025 

ก.ย.62 21,818 99,553,487 

ต.ค.62 25,461 103,989,659 

พ.ย.62 21,081 84,651,052 

ธ.ค.62 21,018 90,476,239 

ม.ค.63 22,493 106,122,034 

ก.พ.63 11,903 52,325,356 

มี.ค.63 12,927 65,902,830 

เม.ย.63 9,419 51,319,515 

แหล่งท่ีมา : จากนาํเขา้-ส่งออก (เศษพลาสติก (สาํหรับรีไซเคิล) โดย เวบ็ไซต ์Plastics Institute of 

Thailand, กรุงเทพมหานคร 
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2.7 กฎหมายการนําเข้าขยะประเภทกระดาษ เหลก็ และพลาสติก 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการ

เคล่ือนยา้ยและการกาํจดัของเสียอนัตรายขา้มแดน หรือ อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention on the 

Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) เป็นขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศเก่ียวกบัการควบคุมการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตรายและการกาํจดั 

ปัจจุบนัมีภาคีสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ โดยประเทศไทยให้สัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 

2540 อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคบัใช้สําหรับไทย ตั้ งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2541 โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อกาํหนดขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในการควบคุมการนาํเขา้ การส่งออก การนาํผา่น 

พร้อมทั้งการจดัการของเสียอนัตราย ให้มีความปลอดภยั ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั

ของมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นการป้องกนัการขนส่งท่ีผดิกฎหมาย   

 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศ คือ 

จีนส่งออกขยะมายงัประเทศไทยสูงสุดภายหลงัจากรัฐบาลจีนทยอยประกาศมาตรการห้ามนาํเขา้

ขยะจากต่างประเทศมา 3 ฉบบั ตั้งแต่ปี 2560-2562 ทาํให้ขยะไหลมาไทยเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญั 

โดยเฉพาะกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะพลาสติก จากกาํแพงภาษีนาํเขา้เป็น 0% หลงัมีความตกลง

เปิดเขตการคา้เสรีไดส่้งผลกระทบ คือ ปริมาณขยะนาํเขา้ทาํใหซ้พัพลายขยะในประเทศลน้ ราคาตก 

กาํไรลดลง ส่งผลให้ไม่เกิดการจูงใจให้มีการลงทุนธุรกิจรีไซเคิล ซ่ึงกระทบต่อการบริหารจดัการ

และการแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวม ทั้งยงัไม่จูงใจให้ประชาชนแยกขยะไปขาย และโรงงาน

อุตสาหกรรมรีไซเคิล จะหนัไปนาํเขา้ขยะท่ีแยกแพก็มา เพราะสะดวกต่อการใชแ้ละราคาถูกกวา่ ซ่ึง

จะทาํใหไ้ทยเป็นแหล่งทิ้งขยะ เพราะประเทศอ่ืนไม่ลงทุนธุรกิจรีไซเคิลท่ีมีตน้ทุนสูงกวา่ จึงส่งออก

มาทิ้งท่ีไทย (เพญ็โฉม แซ่ตั้ง, 2562 : ยอ่หนา้ท่ี 7-8)  

 

ตารางท่ี 2.8 ปริมาณนาํเขา้สินคา้ประเภทเศษพลาสติก ตั้งแต่ปี 2558-2562 

ประเภท 

ปริมาณการนาํเขา้ (ตนั) 

2558 2559 2560 2561 
1 ม.ค.-พ.ค. 

62 
รวม 

เศษพลาสติก

(พิกดั 3915) 

68,764.71 79,384.39 167,722.09 571,968.34 174,417.12 1,062,3006.65 

แหล่งท่ีมา : จากกรุงเทพธุรกิจ โดยกรมศุลกากร 
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 ผลกระทบต่าง ๆ ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนจากการนําเข้าขยะพลาสติก ทาํให้ภาครัฐต้องออก

มาตรการในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยพลเอกสุรศกัด์ิ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน องคป์ระกอบ

คณะอนุกรรมการฯ มาจากหลาย ๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ มีการประชุม เพื่อ

แก้ไขปัญหาการนาํเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 13 

กรกฎาคม 2561 มีขอ้สรุปสาํคญั ดงัน้ี   

 1. ยกเลิกการนาํเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์จาํนวน 422 รายการ  

 2. ยกเลิกการนาํเขา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใชแ้ลว้ ยกเวน้รายการตามท่ี

แสดงให้เห็นไดช้ดัเจนว่า มีความจาํเป็นตอ้งใช้และมีระยะเวลาใช้งานยาวนาน และรายการตามท่ี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอ 

 3. สินคา้ท่ีใชแ้ลว้อ่ืน ๆ มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยพิจารณาแหตุผลความจาํเป็นในการนาํเขา้สินคา้ใชแ้ลว้อ่ืนๆ ใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

 4. อนุญาตใหน้าํเขา้เศษโลหะ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ภายใตเ้ง่ือนไขวา่ตอ้งคดัแยก

มาแลว้ สะอาด และไม่มีผสมชนิดกนั รวมทั้งตอ้งมีใบรับรองจากประเทศตน้ทาง และให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ISRI 

 5. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตนาํเขา้เศษพลาสติกจากต่างประเทศไดไ้ม่เกิน 2 ปี (ปี 

2562 – 2563) โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี  

           - ปีท่ี 1 กาํหนดโควตา้นาํเขา้ไม่เกิน 70,000 ตนั (PET 50,000 ตนั และอ่ืน ๆ 20,000 ตนั) โดย

มีเง่ือนไขใหน้าํเศษพลาสติกภายในประเทศร่วมดว้ยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  

           - ปีท่ี 2 นาํเขา้ไม่เกิน 40,000 ตนั และให้นาํเศษพลาสติกภายในประเทศร่วมดว้ย ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 60  

           - ปีท่ี 3 หา้มนาํเขา้เศษพลาสติกจากต่างประเทศ 

           ทั้งน้ี เง่ือนไขการนาํเขา้เศษพลาสติก ตอ้งสะอาด ไม่ปนเป้ือน มีขนาดไม่เกิน 2 เซ็นติเมตร 

รวมทั้งมอบหมายทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร สํานกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นท่ี เพิ่มความเขม้งวดการบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการขยะ

อิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกท่ีนาํเขา้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การจดัตั้งโรงงาน การขออนุญาตนาํเขา้ 

การนาํเขา้ การขนส่ง การประกอบกิจการ การนาํไปใชป้ระโยชน์ การกาํจดัเศษซากส่วนเกิน 

 6. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กาํหนดแนวทางการจดัการขยะปนเป้ือนกมัมนัตรังสี ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎกระทรวงท่ี
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เก่ียวขอ้ง โดยประสานกบักรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัรังสี

ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีเส่ียงต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 7. มอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานและกระทรวงอุตสาหกรรม กาํหนดแนวทางการจดัการ

ซากเซลลแ์สงอาทิตย ์ใหค้รอบคลุมทุกประเภทและทุกขนาด 

 8. กรณีตูบ้รรทุกสินคา้ท่ีนาํเขา้มาแลว้ ประมาณ 2,000 ตู ้มอบหมายให้กรมศุลกากรและ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พจิารณาตรวจสอบทุกตู ้หากพบการปนเป้ือน การสาํแดงเท็จ การลกัลอบ

นาํเขา้ ให้ผลักดนักลบัประเทศตน้ทาง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ,2561,  

ยอ่หนา้ท่ี 3) 

 ปัจจุบนั มีการเสนอให้มีขอ้ห้าม ในการประชุมประเทศภาคีของอนุสัญญาบาเซลฯ เม่ือ

เดือนพฤษภาคม 2562 ท่ีกรุงเจนีวา เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลฯ และประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ 

ต่างตระหนักมากข้ึนถึงความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ

พลาสติก จึงเสนอให้มีขอ้ห้ามเพิ่มเติมว่าดว้ยการลดการคา้ขยะพลาสติกขา้มพรมแดนเขา้ไปเป็น

ส่วนหน่ึงของภาคแกไ้ขอนุสัญญาบาเซลฯ (Basel Ban Amendment) (greenpeace, 2562, น.2)

หลงัจากนั้นในวนัสุดทา้ยของการประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ UN Environment 

ประกาศความสาํเร็จในการบรรลุขอ้ตกลงในการควบคุมและจาํกดัการส่งออกขยะพลาสติกระหวา่ง

ประเทศ หลงัจากน้ีประเทศตน้ทางท่ีต้องการส่งออกขยะจะตอ้งได้รับความยินยอมจากรัฐบาล

ปลายทางเสียก่อน (Rereef , 2562 : ยอ่หนา้ท่ี 2 และ 5) 

 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 พชัรินทร์ เสริมการดี (2556) ศึกษาการจดัการขยะของร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาล

นครหาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระบบการจดัการขยะของร้านรับซ้ือ

ของเก่าท่ีดี ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยมีกลุ่มประชากร 

จาํนวน 30 ร้าน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉล่ียเลขคณิต และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 

ผูป้ระกอบการร้านรับซ้ือของเก่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา เปิดดาํเนินการระหว่าง 4-6 ปี มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อวนั มีขนาด

พื้นท่ีในการประกอบการขนาดเล็ก มีเป็นอาคาร มีจาํนวนคนงานในสถานประกอบการระหวา่ง 1-5 

คน มีท่ีตั้งร้านอยูใ่กลชุ้มชนท่ีอยู่อาศยัในดา้นการจดัการขยะของร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาล

นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา รับซ้ือของเก่าทุกประเภท ไดแ้ก่ กระดาษ ขวดแกว้ 

โลหะ และพลาสติก มาผา่นกระบวนการเก็บรวบรวม และการคดัแยกในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
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ร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา โดยส่วนใหญ่ไม่มี

การใช้อุปกรณ์เสริมในการท างาน ร้านมีความคิดเห็นว่าการขุดคุย้ การคดัแยก และการรวบรวม

ขยะ ไม่ไดเ้ป็นตน้เหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และไม่เห็นดว้ยกบัค าพูดท่ีวา่ “ร้านรับซ้ือของเก่า มกั

ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และความเดือดร้อนรําคาญต่อผูอ่ื้น” ร้านรับซ้ือของเก่ามีความคิดเห็น

ว่าการแยกขยะของผูบ้ริโภค จะมีส่วนช่วยในการเก็บรวบรวม การคดัแยก และการลดรูปในดา้น

ปัญหาท่ีพบในการประกอบอาชีพร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา พบปัญหานอ้ยมาก และไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ร้านรับซ้ือ

ของเก่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่าร้านมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมของเทศบาลนคร

หาดใหญ่ 

 รัตนาพร เทพปินตา (2559)ไดศึ้กษาการจดัการโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจรีไซเคิลใน

จงัหวดัลาํปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจรีไซเคิลตน้นํ้าและกลางนํ้ าใน

จงัหวดัลาํปาง ศึกษาการจดัการโลจิสติกส์และพฒันาแนวทางการจดัการโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม เพื่อ

เป็นพฒันาประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจรับรีไซเคิล เก็บขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูป้ระกอบการรีไซเคิลท่ีมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป

จาํนวน 3 ราย และการสนทนากลุ่มย่อยผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิลตน้นํ้ าและกลางนํ้ าในจงัหวดั

ลาํปางจาํนวน 8 คน พบวา่ ปัญหาหลกัในการจดัการธุรกิจรีไซเคิลของผูป้ระกอบการธุรกิจรีไซเคิล

ตน้นํ้าและกลางนํ้านั้นประกอบไดด้ว้ย พนกังานไม่ปฏิบติังานตามคาํสั่ง เคร่ืองจกัรเสียบ่อยขาดการ

บาํรุงรักษาอย่างต่อเน่ือง และไม่มีการวางแผนการจดัการคลงัสินคา้ แนวทางการพฒันาธุรกิจท่ี

เหมาะสมสถานประกอบการจาํเป็นตอ้งสร้างพนัธมิตรทางการคา้กบัคู่เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

วิธีการทาํงานหรือหานวตักรรมใหม่ๆให้สถานประกอบการ มีจดัการด้านโลจิสติกส์สําหรับการ

ดาํเนินงานและประสานงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในเร่ืองการลดตน้ทุนดา้นการขนส่ง การ

จดัเก็บสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ เพื่อให้การจดัการอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วย

ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนัอีกดว้ย 

 กรองกาญจน์ รัตนวงษ์กิจ (2553) ไดศึ้กษาระบบการจดัการขยะของชุมชนทอ้งขนาดเล็ก  

ศึกษาระบบและวเิคราะห์นโยบายและเกณฑ์การจดัการขยะของชุมชนทอ้งขนาดเล็กและระบบการ

จัดการของธุรกิจเอกชน รวมถึงเสนอรูปแบบธุรกิจรีไซเคิลของชุมชนท้องขนาดเล็ก โดยมี

ผลการวจิยัพบวา่  รูปแบบการจดัการขยะรีไซเคิลควรมี ดงัน้ี 1) โครงสร้างทางดา้นการเงินและภาษี

ผูบ้ริโภค 2) กฎหมายทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ 3) สัมปทานเอกชน (ทีโออาร์) 3.1) ไดรั้บส่วนลดเงิน

คืนจากการนาํผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีใชแ้ลว้กลบัสู่ร้านขายปลีก 3.2) ร้านขายปลีกรับและแยกผลิตภณัฑ์
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ท่ีใช้แลว้ส่งกลบัผูผ้ลิต ลดงบประมาณทางดา้นการขนส่ง เพราะร้านรับซ้ือของเก่าส่วนใหญ่จะนาํ

สินคา้ไปส่งท่ีเองท่ีร้าน 

 Jie Luo (2557) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจ jip รีไซเคิล โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ี

ส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจการซ้ือขายพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET.PP.PE วเิคราะห์ความเป็นไปได้

ในการดําเนินธุรกิจรีไซเคิลและเพื่อนําเสนอแผนธุรกิจการซ้ือขายพลาสติกรีไซเคิลประเภท 

PET.PP.PE ซ่ึงครอบคลุมถึงวิธีดาํเนินงาน การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการจดัซ้ือ การ

วางแผนทางการตลาด การบริหารบุคลากรเป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ธุรกิจร้านรับซ้ือของเก่า (กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่าย) 2) ผูป้ระกอบการของธุรกิจรับย่อย/บดพลาสติก 

(กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่าย) 3) ธุรกิจท่ีใชว้ถุัดิบเป็นพลาสติกรีไซเคิล PET PP PE เช่น ธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์

พลาสติกรีไซเคิล ธุรกิจหลอม/รีดและตดัเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (กลุ่มลูกคา้) โดยรวบรวมขอ้มูลจาก 

เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อธุรกิจJIP รี

ไซเคิลมีการหาซ้ือวตัถุดิบ แรงงานและการเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายสินคา้ จาํนวนของคู่แข่งเป็นตน้ 

ยงัพบวา่  เม่ือการดาํเนินงานปัญหาหลกัท่ีพบคือ 1) การขาดแรงงาน และการแยง่กนัซ้ือวตัถุดิบหรือ

หาซ้ือวตัถุดิบยาก 2) การเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขาย 3) มลพิษของส่ิงแวดลอ้ม(นํ้ าเสีย)และความ

สูญเสีย และในด้านการตลาดของธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ พบว่า

ความตอ้งการของตลาดไทยนอ้ยลง สินคา้ขายยาก ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ธุรกิจ JIP รีไซเคิล

ตอ้งใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในดา้นแรงงาน ใช้กลยุทธ์การจดัการซัพพลายเชน (Supply Chain 

Management) การบริหารจดัการผูส่้งมอบ(Supplier Management) และการบริหารความสัมพนัธ์กบั

ผูส่้งมอบ (Supplier Relationship Management) ในการดาํเนินงานการหาซ้ือวตัถุดิบและใชท้ฤษฎี 

STP และ ทฤษฎี Marketing Mix 4P เพื่อแกห้รือป้องกนัปัญหาและความเส่ียงในการตลาด 

 วลลันา วฒั นาเหมกร (2560) ไดศึ้กษาการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่าย่าน

เสือใหญ่อุทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับ

ซ้ือของเก่ายา่นเสือใหญ่อุทิศ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่า

ยา่นเสือใหญ่อุทิศ 3) เสนอแนวทางการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่ายา่นเสือใหญ่อุทิศ 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งการสัมภาษณ์และสังเกตผูใ้ห้ขอ้มูลสาคญั โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ดงัน้ี 1) ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจรับซ้ือของเก่า จาํนวน 8 คน 2) ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 4 

คน 3) ผูน้าํชุมชนและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ย่านเสือใหญ่อุทิศ จาํนวน 10 คน เพื่อจบักลุ่มประเด็น

ปัญหา วเิคราะห์เน้ือหาสาระวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในโดยหลกัการ SWOT Analysis 

และการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อเสนอแนวทางการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่า
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ย่านเสือใหญ่อุทิศกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจรับซ้ือของเก่าย่าน

เสือใหญ่อุทิศ มีการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่า โดยแบ่งออกตามลักษณะการ

ประกอบอาชีพไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มร้านรับซ้ือของเก่าและซาเลง้ มีการจดัการขยะท่ีเหลือจาก

การคดัแยกโดยการเก็บขนมูลฝอยและนาํไปกาํจดัตามหลกัสุขาภิบาลโดยกรุงเทพมหานครเป็น

ผูรั้บผิดชอบ 2) รถเร่ มีการจดัการขยะท่ีเหลือจากการคดัแยกโดยการลกัลอบทิ้งตามพื้นท่ีรกร้างใน

ยา่นเสือใหญ่อุทิศ การลกัลอบเผาในพื้นท่ีโล่งแจง้และการวา่จา้งขนไปกาํจดันอกพื้นท่ี ดา้นปัจจยัท่ี

มีผลต่อการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่า ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจในการคดัแยกและ

การจดัการขยะ ความร่วมมือและการสนบัสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การสนบัสนุนทางการเงิน 

และมาตรการทางกฎหมาย เช่น กฎหมายการรีไซเคิล กฎหมายควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจรับซ้ือของ

เก่า เป็นตน้ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการจดัการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่า

ย่านเสือใหญ่อุทิศ แนวทางการจัดการขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่าย่านเสือใหญ่อุทิศ 

กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ออกมาตรการทางกฎหมายเพือ่บงัคบัใช ้พ.ร.บ.การจดัการซากผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... จดัระเบียบผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจรับซ้ือของเก่าโดย

การสนบัสนุนการจดัตั้งชุมชนเสือใหญ่อุทิศเป็นชุมชนผูค้า้ของเก่าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และออก

มาตรการหรือกฎหมายกากบัดูแลผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจรับซ้ือของเก่า อนัจะก่อให้เกิดการจดัการ

ขยะท่ีเหลือจากธุรกิจรับซ้ือของเก่าใหอ้ยูคู่่กบัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 กรองทิพย ์โสมาลา (2553) ไดศึ้กษาขอ้ควรพิจารณาในการออกแบบวางผงัธุรกิจรีไซเคิล

เอกชนในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ พื้นท่ีท่ีประกอบธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ่มีดงัน้ี 1) ธุรกิจรีไซเคิลขนาดเล็ก ใชเ้งินลงทุนในการทาํธุรกิจ 100,000-1,000,000 บาท 

ปริมาณขยะท่ีเก็บไดใ้นแต่ละวนั 4-5 ตนัต่อวนั 2) ธุรกิจรีไซเคิลขนาดกลางใช้เงินลงทุนในการทาํ

ธุรกิจ 1,000,000 -10,000,000 บาท ปริมาณขยะท่ีเก็บได้ในแต่ละวนั 20-50 ตนัต่อวนั 3) ธุรกิจรี

ไซเคิลขนาดใหญ่ ใชเ้งินลงทุนในการทาํธุรกิจมากกวา่ 10,000,000 บาท ปริมาณขยะท่ีเก็บไดใ้นแต่

ละวนั 200 ตนัต่อวนัพื้นท่ีอาคารและการวางผงัท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกนั ธุรกิจขนาดเล็กมีพื้นท่ีเก็บ

ของประมาณ 80-90% และมีพื้นท่ีว่างภายนอกอาคารประมาณ 10% ธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ มีพื้นท่ีอาคารประมาณ 25-30% พื้นท่ีโรงเรือนเก็บของประมาณ 60-70% พื้นท่ีบาํบดัและบ่อ

นํ้ าดับเพลิงประมาณ 10% การออกแบบการจัดวางขยะหรือส่ิงของท่ีนํามารีไซเคิลนั้ น 

ผูป้ระกอบการคาํนึงถึงตน้ทุนและกาํไรเป็นหลกั ได้แก่ วสัดุรีไซเคิล แรงงาน และระบบขนส่ง 

กล่าวคือ เม่ือซ้ือวสัดุเขา้มาในสถานประกอบการแลว้ควรจดัวางวสัดุให้เป็นสัดส่วน ควรแยกวสัดุ

แต่ละชนิดใหช้ดัเจน ไม่นาํวสัดุมาวางกองรวมกนั วสัดุท่ีสามารถเก็บกลางแดด ฝนหรือถูกความช้ืน
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และไม่เกิดความเสียหาย นอกจากน้ีผงัอาคาร ตอ้งระบบรักษาความปลอดภยั ระบบควบคุมดูแล

สินคา้ ระบบดบัเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ฐิติชยั อธิคมกุลชยั (2557) ไดศึ้กษาการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับ

ซ้ือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) รูปแบบการดาเนินการของ

ธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล 2)คุณลกัษณะของเจา้ของผูป้ระกอบการท่ีประสบความสาเร็จ 3) กลยุทธ์

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิล ผูว้ิจยัดาเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง และการสังเกตแบบมี

ส่วนร่วม กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็น ผูป้ระกอบการ พนักงานและลูกคา้ ท่ีดาเนินธุรกิจรับซ้ือขยะรี

ไซเคิลในจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ 1) รูปแบบในการดาเนินธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลใน

จงัหวดันครปฐม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูแ้ยกวสัดุรีไซเคิล เป็นกลุ่มท่ีคดัแยกขยะมูลฝอยท่ี

แหล่งกาเนิด เช่น ผูค้ดัแยกขยะแม่บา้น พนกังาน อบต. 2) กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซ้ือวสัดุรีไซเคิล 

เป็นกลุ่มจาํพวกรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากแหล่งกาเนิด เช่น ซาเลง้ กลุ่มรถกระบะรับซ้ือขยะรีไซเคิล

และอีกกลุ่มคือ กลุ่มพ่อคา้คนกลางรับซ้ือวสัดุ รีไซเคิล เช่น ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล 3) กลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มท่ีมีการลงทุนไม่ต่ากวา่ 1 ลา้นบาท มีการนาํเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีมาใช้

ในการผลิต ซ่ึงโรงงานเหล่าน้ีจะทาเฉพาะอยา่ง โดยร้านรับซ้ือขยะ รีไซเคิลทาการแยกเพื่อส่งต่อไป

ยงัโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทาการรีไซเคิลกลบัมาใช้ใหม่ 2) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับซ้ือขยะรีไซเคิล ตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง และลูกคา้ มีความขยนั อดทน มุ่งมัน่ เรียนรู้จริงกบั

งานท่ีทาและกลา้ตดัสินใจในการลงทุน และมีความรักต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดจนความภูมิใจในอาชีพ 

3) การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในจงัหวดันครปฐมพบวา่ มี

ความหลากหลายและต่างกนั เช่น การเพิ่มมูลค่าในการคดัแยกวสัดุ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี การ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์การกาํหนดราคาและการสร้างพนัธมิตรเครือข่าย มาประยุกตใ์ชใ้นการทาํ

ธุรกิจรับซ้ือขยะ รีไซเคิลเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่งขนั 

 มาเรียม ค่ายคา (2562) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ตน้ทุนร้านรับซ้ือของเก่ากรณีศึกษา: พี เอ็น 

การค้า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) คาํนวณต้นทุนในการรับซ้ือผลิตภณัฑ์ร้านรับซ้ือของเก่า

กรณีศึกษาและ 2) นาํเสนอแนวทางในการตดัสินใจเพื่อเพิ่มผลกาํไรให้แก่กิจการร้านรับซ้ือของเก่า 

ดาํเนินการวิจยัเร่ิมจากเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลตน้ทุนในกระบวนการรับซ้ือวตัถุดิบและ

คาํนวณตน้ทุนประกอบกบัวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุน จากนั้นพฒันาโปรแกรมเพื่อใชใ้นการ

คดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมีตน้ทุนน้อยท่ีสุดเพื่อส่งขายแก่โรงงานแปรรูป ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสในการขาย

ผลิตภณัฑ์เพื่อผลกาไรท่ีเพิ่มข้ึน ผลการศึกษาพบว่า วตัถุดิบส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยต้นทุนในกระบวนการรับซ้ือผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคารถยนต์ ค่าเช่าโรงงาน 
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ค่าอาหาร ส่วนของค่าแรงคนงาน ค่าลม ค่านํ้ ามนั ซ่ึงเป็นตน้ทุนแปรผนัตามปริมาณการใชง้านและ

ระยะทางท่ีไปรับซ้ือวตัถุดิบ การศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมทั้งหมด 3 โรงงาน จากการวิเคราะห์พบว่า 

ปริมาณการรับซ้ือต่อคร้ังและระยะทางระหวา่งโรงงานและร้านรับซ้ือมีผลต่อตน้ทุนการดาํเนินงาน 

กล่าวคือถ้าปริมาณวตัถุดิบมากและระยะทางระหว่างโรงงานกบัร้านรับซ้ือของเก่าสั้ นจะทาํให้

ตน้ทุนต่อหน่วยนอ้ยลง จากการพฒันาโปรแกรมโดยใช ้Window Form Application เพื่อช่วยในการ

ตดัสินใจดาํเนินการซ้ือขายผลิตภณัฑ์ พบว่าผูป้ระกอบการมีความสะดวกในการตดัสินใจและ

สามารถเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภณัฑเ์พื่อผลกาํไรมากยิง่ข้ึน 



 

  

บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 

 

2.9 แนวคดิในการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย 

ตั้งแต่ประชาชนไปจนถึงหนา้โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล เพื่ออธิบายแนวโนม้ราคาขยะรีไซเคิล

ประเภทกระดาษ เหล็ก และ พลาสติก และเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของ

ประเทศไทย โดยมีวธีิการดาํเนินวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

3.1.1 ห่วงโซ่อุปทานธุรกจิรีไซเคิลของประเทศไทย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล ซ่ึงห่วงโซ่อุปทาน

ของธุรกิจรีไซเคิลไทยจะประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ ผูส้ร้างขยะ ผูค้ดัแยกขยะเบ้ืองตน้ จุดรับซ้ือขยะ

ท่ีคดัแยกแลว้ สถานท่ีเก็บรวบรวมและแปรรูปขยะ และโรงงานรีไซเคิล ซ่ึงขยะรีไซเคิลหน่ึงช้ิน

จะตอ้งผา่นห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลเหล่าน้ี เพือ่ใหเ้กิดการรีไซเคิลอยา่งสมบูรณ์ 
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รูปท่ี 3.1 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย 

 

 แต่งานวิจยัน้ีเลือกศึกษาธุรกิจรีไซเคิล เพียง 3 หน่วย คือ ซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่า และ

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล   

 1. ซาเลง้หรือผูรั้บซ้ือของเก่ารายยอ่ย เป็นหน่วยคดัแยกขยะเบ้ืองตน้ ท่ีทาํหนา้ท่ีคน้หาขยะ 

และรับซ้ือขยะ/เศษวสัดุรีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิดขยะตน้ทาง ดงันั้น ซาเลง้จึงเป็นตวัเช่ือมสําคญั

ระหวา่งแหล่งกาํเนิดขยะกบัร้านรับซ้ือของเก่าและโรงคดัแยกขยะ 

2. ร้านรับซ้ือของเก่า เป็นจุดรับซ้ือขยะท่ีคดัแยกแลว้ ซ่ึงขยะท่ีรับซ้ือ ไดแ้ก่ กระดาษ แกว้ 

พลาสติก เหล็ก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ 

 3. โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ทาํหน้าท่ีแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อนาํกลบัมาใช้ใหม่ โดย

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลกระดาษ เม่ือเศษกระดาษผา่นกระบวนรีไซเคิล ผลิตภณัฑ์ท่ีได ้คือ เยื่อ

กระดาษ ส่วนเศษเหล็กผา่นกระบวนรีไซเคิล ผลิตภณัฑ์ท่ีได ้คือ นํ้ าเหล็กดิบ และเศษพลาสติก เม่ือ

ผา่นกระบวนรีไซเคิล ผลิตภณัฑท่ี์ได ้คือ เมด็พลาสติก  

 

ภาพท่ี 3.2 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย (ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ) 

ประชาชน ซาเล้ง 
ร้านรับซ้ือ

ของเก่า 

โรงงาน

อดั/ตัด/

บด 

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รีไซเคิล 

ซาเลง้ 
ร้านรับซ้ือของ

เก่า 

โรงงานอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลกระดาษ 
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ภาพท่ี  3.3 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย (ขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก) 

 

 

ภาพท่ี  3.4 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย )ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก(  

 

 3.1.2 โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล  

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาโครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล ซ่ึงโครงสร้างราคา

ขยะรีไซเคิล ประกอบดว้ย ตน้ทุนและกาํไร โดยราคาขยะรีไซเคิลจะผนัแปรตามกลไกตลาด และ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาขยะรีไซเคิล เช่น การขนส่ง ค่าแรงต่าง ๆ และฤดูกาล เป็นตน้ 

 

 3.1.3 แนวโน้มราคาขยะรีไซเคิล 

 ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลของราคาขยะรีไซเคิล เพื่ออธิบายแนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิล โดย

อธิบายแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และพลาสติก และทาํการวิเคราะห์

ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทย โดยวิเคราะห์จากข้อมูลราคาขยะ 

รีไซเคิลประเภทกระดาษและโลหะจากร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ ขอ้มูลราคาขยะ 

รีไซเคิลประเภทพลาสติกจากเวบ็ไซตว์งษพ์าณิชย ์เทียบกบัขอ้มูลปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษ (ตนั) 

ซาเลง้ ร้านรับซ้ือของเก่า 
โรงงานอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลเหล็ก 

ซาเลง้ 
ร้านรับซ้ือของ

เก่า 

โรงงานอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลพลาสติก 
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มูลค่าการนําเขา้เยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ์ (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ปริมาณการผลิตเม็ด

พลาสติกของ Polyethylene resin และPet resin (ตนั) และปริมาณการนาํเขา้เศษพลาสติก (รีไซเคิล) 

(ตนั) รวมถึงวิเคราะห์แนวโนม้ความผนัแปรในแต่ละปี เน่ืองจากฤดูกาลมีผลต่อราคาขยะรีไซเคิล

บางชนิด 

 

2.10 การออกแบบการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) โดยการใชก้ระบวนวิธีการ

วจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซ่ึงวเิคราะห์จากขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) และข้อมูลราคาขยะรีไซเคิลของประเภทกระดาษ เหล็ก และพลาสติก 

ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิจากการวจิยัเชิงเอกสาร (documentary research) โดยทาํการศึกษาและคน้ควา้จาก

เอกสารทางวิชาการ ตาํรา รายงานวิจยั ขอ้มูลท่ีได้จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและนาํมาประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี 

 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

 3.2.1.1  ขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิล โดยใช้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษและโลหะจาก

ร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ ซ่ึงเป็นขอ้มูลของราคาขยะรีไซเคิลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 จนถึง 

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 และขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกจากเวบ็ไซตว์งษพ์าณิชย ์

ซ่ึงเป็นขอ้มูลของราคาขยะรีไซเคิล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 (กนัยายน) จนถึง เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 

 3.2.1.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะทาง โดย

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางคือ เจา้หนา้ท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ แผนกส่วนลดและใชป้ระโยชน์ของเสีย 

และเจา้ของร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ ในประเด็นเก่ียวกบั 

 3.2.1.2.1 ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทยเป็นอยา่งไร  

 3.2.1.2.2 โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิลเป็นอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัอะไรบา้ง 

 3.2.1.2.3 สาเหตุท่ีทาํให้เกิดแนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และ

พลาสติกเป็นดงัตามลกัษณะท่ีไดศึ้กษา และสาเหตุท่ีราคาขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดมีราคาแตกต่างกนั 

 3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  

 3.2.2.2  ขอ้มูลจากการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานวจิยั 

ผลงานทางวชิาการ บทความจากวารสาร เวบ็ไซต ์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 3.2.2.2.1 นิยามของขยะรีไซเคิล 

 3.2.2.2.2 สถานการณ์ขยะรีไซเคิลของประเทศไทย 

 3.2.2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการรีไซเคิลขยะ 
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 3.2.2.2.4 ห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจรีไซเคิล 

 3.2.2.2.5 ราคารับซ้ือขยะรีไซเคิล 

 3.2.2.2.6 อุตสาหกรรมการผลิตและนาํเขา้กระดาษ เหล็ก และพลาสติก 

 3.2.2.2.7 กฎหมายการนาํเขา้ขยะประเภทกระดาษ เหล็ก และพลาสติก 

 3.2.2.2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.11 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 3.3.1 ข้อมูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษและโลหะ 

 นาํขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ ชนิดกระดาษกล่อง กระดาษเศษ และกระดาษ

ขาวดาํส่วนโลหะ ชนิดเหล็กท่ีไดจ้ากร้านรับซ้ือของเก่าทอ้งถ่ินในภาคเหนือ ซ่ึงเป็นขอ้มูลราคาขยะ

รีไซเคิลแบบรายเดือน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 จนถึง เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 มาทาํการหาค่าเฉล่ียของ

ราคาขยะรีไซเคิลแบบรายปี โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

สูตรค่าเฉล่ียรายปีเลขาคณิต 

�̅� =
∑𝑥
𝑛

 

โดย �̅� คือ ค่าเฉล่ียรายปีของขยะรีไซเคิล 

 ∑𝑥 คือ ผลรวมของราคาขยะรีไซเคิลแต่ละเดือน 

 𝑛 คือ จาํนวนเดือนทั้งหมด 

 หลงัจากไดข้อ้มูลราคาขยะรีไซเคิลแบบรายเดือน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 จนถึง เดือนเมษายน ปี 

พ.ศ. 2563  จะนาํขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลแบบรายเดือน มาสร้างแผนภูมิแบบเส้น โดยมีแกน X เป็น 

เดือนท่ีทาํการศึกษา และแกน Y เป็น ราคาขยะรีไซเคิล หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อบาท เพื่อใช้ในการ

วเิคราะห์หาแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิล และราคาการผนัแปรตามฤดูกาล และทาํแผนภูมิคอลมัน์

แบบกลุ่ม โดยมีแกน มีแกน X เป็น เดือนท่ีทาํการศึกษา และแกน Y เป็น ปีท่ีทาํการศึกษา เพื่อ

เปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแบบรายปี และวิเคราะห์ภาพรวม และศึกษาความแตกต่างของราคา

ขยะแต่ละชนิด 

 3.3.2 ข้อมูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก 

 นาํขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกจากเวบ็ไซตว์งษพ์าณิชย ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายวนั

ของราคาขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนกนัยายน ปีพ.ศ. 2561 จนถึง เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 มาทาํการ

หาค่าเฉล่ียของราคาขยะรีไซเคิลแบบรายเดือน แล้วจึงนาํค่าเฉล่ียของราคาขยะรีไซเคิลแบบราย

เดือน มาทาํการหาค่าเฉล่ียแบบรายปีต่อ โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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สูตรค่าเฉล่ียเลขขาคณิตรายเดือน  

�̅� =
∑𝑥
𝑛

 

โดย �̅� คือ ค่าเฉล่ียรายเดือนของขยะรีไซเคิล 

 ∑𝑥 คือ ผลรวมของราคาขยะรีไซเคิลแต่ละวนั 

 𝑛 คือ จาํนวนวนัทั้งหมด 

สูตรค่าเฉล่ียรายปีเลขขาคณิต 

�̅� =
∑𝑥
𝑛

 

โดย �̅� คือ ค่าเฉล่ียรายปีของขยะรีไซเคิล 

 ∑𝑥 คือ ผลรวมของราคาขยะรีไซเคิลแต่ละเดือน 

 𝑛 คือ จาํนวนเดือนทั้งหมด 

 หลงัจากไดข้อ้มูลราคาขยะรีไซเคิลแบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนกนัยายน ปีพ.ศ. 2561  จนถึง 

เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563  จะนาํขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลแบบรายเดือน มาสร้างแผนภูมิแบบเส้น 

โดยมีแกน X เป็น เดือนท่ีทาํการศึกษา และแกน Y เป็น ราคาขยะรีไซเคิล หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อ

บาท เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์หาแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิล และทาํแผนภูมิคอลมัน์แบบกลุ่ม โดย

มีแกน มีแกน X เป็น เดือนท่ีทาํการศึกษา และแกน Y เป็น ปีท่ีทาํการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบราคา

ขยะรีไซเคิลแบบรายปี และวเิคราะห์ภาพรวม และศึกษาความแตกต่างของราคาขยะแต่ละชนิด 

 

2.12 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ใชรู้ปแบบการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis)  โดยการนาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งขอ้มูล

ปฐมภูมิจากราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง และขอ้มูลทุติยภูมิ จากการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาทาํการวิเคราะห์ผลร่วมกัน เพื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย ตั้ งแต่

ประชาชนไปจนถึงหน้าโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล และอธิบายแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิล

ประเภทกระดาษ เหล็ก และ พลาสติก รวมถึงวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของ

ประเทศไทย 



 

  

บทที ่4 

ผลการศึกษา  

การศึกษาวจิยัเร่ือง “การวิเคราะห์ศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิล จากแนวโนม้ราคา 

ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติกในประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และพลาสติก โดยผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลผล

ของงานวิจยัในคร้ังน้ีจากกราฟท่ีแสดงขอ้มูลราคาของขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ดงักล่าว และ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่ออธิบายแนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ เหล็ก และ 

พลาสติก และประเมินศกัยภาพห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย โดยมีผลการศึกษา

ดงัน้ี 

4.1 ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย 

4.2 โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล 

4.3 แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิล 

 

2.13 ห่วงโซ่อปุทานธุรกจิรีไซเคลิของประเทศไทย  

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางและทบทวนวรรณกรรม  ห่วงโซ่อุปทานรีไซเคิล

ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ ประชาชน ซาเลง้ ร้านรับซ้ือของเก่า โรงอดั ตดั และบด

ขยะ และโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ซ่ึงขยะรีไซเคิลหน่ึงช้ินจะตอ้งผา่นห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

รีไซเคิลเหล่าน้ี เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ โดยเร่ิมจากการคดัแยกขยะเบ้ืองต้น โดย

ประชาชนและซาเล้ง ซ่ึงขยะท่ีสามารถนํามารีไซเคิลและสามารถขายต่อได้ คือ ขยะรีไซเคิล

ประเภทกระดาษ โลหะ พลาสติก แก้ว และอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเกิดจากประชาชน ภาคธุรกิจ และ

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีเป็นต้นกําเนิดของขยะต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น การเติบโตของธุรกิจ 

E-Commerce จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วจึงหันมานิยมเลือกซ้ือ

สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน ขยะท่ีมาจากการเติบโตของธุรกิจ E-

Commerce คือ ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ  เป็นตน้ จากนั้นซาเลง้จะนาํขยะต่าง ๆ ดงักล่าวมาขาย

ต่อให้กบัร้านรับซ้ือของเก่า  จากนั้นขยะจะถูกผ่านการแปรรูปโดยการ อดั ตดั บด  และนาํไปขาย
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ต่อให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล โดยโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล จะทาํหนา้ท่ีแปรรูปขยะ 

รีไซเคิลเพื่อนาํกลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึงขยะท่ีนาํมาแปรรูปก็คือขยะรีไซเคิลท่ีรับซ้ือมา หรืออาจจะเป็น

วสัดุหรือขยะรีไซเคิล เช่น เยื่อกระดาษ และเศษพลาสติก ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศก็ได้ ซ่ึงใน

งานวิจัยน้ีจะศึกษาหน่วยธุรกิจรีไซเคิล 3 หน่วยคือ ซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่า และโรงงาน

อุตสาหกรรมรีไซเคิล โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละหน่วยไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรีไซเคิลในห่วงโซ่อุปทาน 

ธุรกิจรีไซเคิล ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซาเลง้ ประชาชน และ ร้านรับ

ซ้ือของเก่า 

ยงัไม่มีกฎหมายบงัคบัใช ้

ร้านรับซ้ือของ

เก่า 

ซาเลง้ โรงงานอดั/ตดั/

บด และ หน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น กรมการ

ปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

- พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้

ของเก่า พ.ศ. 2474  

- พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

- กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑว์ธีิการและมาตรการ

ในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2545  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี5/2538 เร่ือง กิจการ

ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

- พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

- ขอ้บญัญญติักรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุมการคา้ ซ่ึง

เป็นท่ีรังเกียจหรืออาจปนอนัตรายแก่สุขภาพ (ฉบบัท่ี 

4) พ.ศ. 2530 

- ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร/อบจ./อบต./ เมืองพทัยา

และเทศบญัญติั 

- พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2538 

- พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

- พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 

 



62 

ธุรกิจรีไซเคิล ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ร้านรับซ้ือของ

เก่า 

 - พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

รีไซเคิล

(กระดาษ 

โลหะ และ

พลาสติก) 

โรงงานอดั/ตดั/บด ร้าน

รับซ้ือของเก่า  และ 

หน่วยงานภาครัฐ เช่น 

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

- พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 

- พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 

- อนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและการ

กาํจดัของเสียอนัตรายขา้มแดน หรือ อนุสัญญาบาเซล 

แหล่งท่ีมา : คู่มือสําหรับผูป้ระกอบอาชีพรับซ้ือของเก่า, โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, กรุงเทพมหานคร 

 

4.1.1 ซาเล้ง  

ซาเล้งเป็นหน่วยคัดแยกขยะเบ้ืองต้น ท่ีทาํหน้าท่ีค้นหาขยะ และรับซ้ือขยะ/เศษวสัดุ 

รีไซเคิลจากแหล่งกาํเนิดขยะตน้ทาง ซาเลง้จึงเป็นเหมือนตวัเช่ือมสาํคญัระหวา่งแหล่งกาํเนิดขยะกบั

ร้านรับซ้ือของเก่าและโรงคดัแยกขยะ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อซาเลง้ ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเป็นตน้กาํเนิดของขยะ ซาเลง้ ท่ีทาํหนา้ท่ีคดั

แยกขยะเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะนาํไปขายต่อใหก้บัและร้านรับซ้ือของเก่า ท่ีเป็นผูรั้บซ้ือขยะท่ีคดัแยกแลว้

ต่อจากซาเลง้  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อซาเลง้ ขณะน้ียงัไม่มีกฎหมายใด ๆ เขา้มาบงัคบัใช ้แมว้า่ซาเลง้จะถือ

วา่เป็นอาชีพท่ีผิดกฎหมาย และไม่ตอ้งขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ  แต่รัฐบาลก็ไม่ไดห้้าม

การประกอบอาชีพดงักล่าว ปัจจุบนั ซาเลง้มีจาํนวน1,500,000 คน ท่ีกระจายอยูทุ่กภาคในประเทศ 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากสมาคมการคา้ผูป้ระกอบการคา้ของเก่าไทย ในปัจจุบนัซาเลง้ไดรั้บความเดือดร้อน

จากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 และยงัไดรั้บผลกระทบจากราคาขยะรีไซเคิลตกตํ่าอีกดว้ย 

 

4.1.2 ร้านรับซ้ือของเก่า  

ร้านรับซ้ือของเก่า เป็นจุดรับซ้ือขยะท่ีคดัแยกแล้ว ซ่ึงขยะท่ีรับซ้ือ ได้แก่ กระดาษ แก้ว 

พลาสติก เหล็ก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ  

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อร้านรับซ้ือของเก่า คือ ซาเลง้ ท่ีเป็นผูค้ดัแยกขยะเบ้ืองตน้ และนาํมาขาย

ต่อให้กบัร้านรับซ้ือของเก่า โรงงานอดั/ตดั/บด ท่ีทาํหนา้ท่ีบีบอดัขยะให้มีปริมาณเล็กลง พร้อมต่อ
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การนําไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สํานกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อร้านรับซ้ือของเก่า คือ พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาด

และค้าของเก่า พ.ศ. 2474 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงกาํหนด

หลกัเกณฑว์ธีิการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 

2545 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี5/2538 เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ขอ้บญัญญติักรุงเทพมหานครเร่ืองควบคุม

การค้า ซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจปนอันตรายแก่สุขภาพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2530 ข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร/อบจ./อบต./ เมืองพทัยาและเทศบญัญติั พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2538 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัวตัถุ

อนัตราย พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535

แต่กฎหมายหลัก ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาต ได้แก่ พระราชบญัญัติควบคุมการขาย

ทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ.2474 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติั

โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พระราชบญัญติัควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า พ.ศ.2474 เป็นผูก้าํหนดขั้นตอน

การดาํเนินการ คุณสมบติัของผูข้อใบอนุญาต และหากมีความผิดอนัเน่ืองจากไม่ได้รับอนุญาต 

ใบอนุญาตขาด ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งไดรั้บโทษ   

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเภทการสะสมวตัถุหรือส่ิงของทิ่ีชาํรุดใช้แล้ว ราชการส่วนท้องถ่ินต้องออกขอ้กาํหนดของ

ทอ้งถ่ิน กาํหนดประเภทการสะสมวตัถุ ส่ิงของท่ีชาํรุดใชแ้ลว้ หรือเหลือใช ้ตามประกาศกระทรวง

ให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในท้องถ่ืนเสียก่อน ซ่ึงมีผลให้ผูป้ระกอบท่ีราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน

กาํหนดให้เป็นกิจการท่ีควบคุมท่ีตอ้งขออนุญาตประกอบกิจการ เช่น มาตรา 33 ผูใ้ดประสงค ์จะ

ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จะตอ้งยื่นคาํขอรับใบอนญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

เสียก่อน เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาองค์ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะแล้วและออก

ใบอนญาตใหผู้น้ั้นจึงจะประกอบกิจการได ้

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 สําหรับขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการประเภท

หรือชนิดของโรงงานลาํดบัท่ี 105 และ 106 สามารถดาํเนินการขอไดท่ี้กรมโรงงาน ขั้นตอนการ

ดาํเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 105  และ 106 พ.ศ.2545 และระเบียบกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรมว่าด้วย เร่ือง รายละเอียดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของ

โรงงานลาํดบัท่ี 105 และ 106  

การขออนุญาตการคา้ของเก่าจะตอ้งขอทุกปี ตอ้งทาํการขอใบอนุญาตจากกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย รวมแลว้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอยา่งนอ้ย 6,000 บาทต่อปี มาจากการขอใบอนุญาต 

5,000 บาทท่ีวา่การอาํเภอ และใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 1,000 บาทท่ี

อบต.  ปัจจุบนั จาํนวนร้านรับซ้ือของเก่า จาํนวน 5,724 ราย ซ่ึงขอ้มูลร้านรับซ้ือของเก่าประเภท

อ่ืนๆ กลุ่มวสัดุรีไซเคิลในปี 2,561 

 

4.1.3 โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล  

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ทาํหนา้ท่ีแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงขยะรี

ไซเคิลแต่ละประเภท จะมีกระบวนการแปรรูปขยะท่ีแตกต่างกัน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

รีไซเคิลกระดาษ เม่ือเศษกระดาษผ่านกระบวนรีไซเคิล ผลิตภณัฑ์ท่ีได ้คือ เยื่อกระดาษ ส่วนเศษ

เหล็กผ่านกระบวนรีไซเคิล ผลิตภณัฑ์ท่ีได ้คือ นํ้ าเหล็กดิบ และเศษพลาสติก เม่ือผ่านกระบวนรี

ไซเคิล ผลิตภณัฑท่ี์ได ้คือ เมด็พลาสติก  

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลคือ ร้านรับซ้ือของเก่า ท่ีเป็นผูรั้บซ้ือขยะ

ท่ีคดัแยกแลว้ต่อจากซาเลง้ โรงงานอดั/ตดั/บด ท่ีทาํหนา้ท่ีบีบอดัขยะให้มีปริมาณเล็กลง พร้อมต่อ

การนาํไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง และ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงมีบทบาทในการใหอ้นุญาตการดาํเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม  

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.

2535 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535  และอนุสัญญาวา่ดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและ

การกาํจดัของเสียอนัตรายขา้มแดน หรือ อนุสัญญาบาเซล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 สําหรับการข้ึนทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจดัเป็น

โรงงานจาํพวกท่ี 3 ตามมาตรา 12 ผูป้ระกอบการกิจการโรงงานจาํพวกท่ี3 ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผู ้

อนุญาต และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎกระทรวงออกตามมาตราท่ี 8 ประกาศของ

รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักล่าวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 ห้ามมิให้

ผูใ้ดตั้งโรงงานก่อนไดรั้บใบอนุญาต 

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการควบคุมวตัถุ

อนัตราย โดยหมวด 2 การควบคุมวตัถุอนัตราย มาตรา 18 แบ่งวตัถุอนัตรายออกเปป็น 4 ประเภท 

ซ่ึง เศษพลาสติก จดัอยู่ในวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายท่ีการผลิต การนาํเขา้ การ

ส่งออก หรือการมีไวใ้นครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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เร่ืองหลเักณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัการอนุญาตนาํเศษ เศษตดั และของท่ีใช้

ไม่ได ้ซ่ึงเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แลว้หรือไม่ก็ตามเขา้มาในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 โดยประกาศ

ฉบบัน้ีกาํหนดให้กาพลาสติกเขา้มาในราชอาณาจกัร ผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งมีคุณสมบติัตาม

ขอ้กาํหนด สําหรับผูมี้อาํนาจในการออกและลงนามในใบอนุญาต ให้เป็นไปตามคาํสั่งมอบอาํนาจ

ของกระทรวงพาณิชย ์     

อนุสัญญาว่าดว้ยการควบคุมการเคล่ือนยา้ยและการกาํจดัของเสียอนัตรายขา้มแดน หรือ 

อนุสัญญาบาเซล เพื่อกาํหนดขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในการควบคุมการนาํเขา้ การส่งออก การนาํ

ผา่น พร้อมทั้งการจดัการของเสียอนัตราย ให้มีความปลอดภยั ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามยัของมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นการป้องกนัการขนส่งท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจากประเทศ

ไทยไดรั้บผลกระทบจากการนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศ คือ จีนส่งออกขยะมายงัประเทศไทยสูงสุด

ภายหลงัจากรัฐบาลจีนทยอยประกาศมาตรการห้ามนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศมา 3 ฉบบั ตั้งแต่ปี 

2560-2562 ทาํให้ขยะไหลมาไทยเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญั โดยเฉพาะกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะ

พลาสติก ปัจจุบนั มีการเสนอให้มีขอ้ห้าม ในการประชุมประเทศภาคีของอนุสัญญาบาเซลฯ เม่ือ

เดือนพฤษภาคม 2562 ท่ีกรุงเจนีวา เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลฯ และประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ 

ต่างตระหนักมากข้ึนถึงความเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ

พลาสติก จึงเสนอให้มีขอ้ห้ามเพิ่มเติมว่าดว้ยการลดการคา้ขยะพลาสติกขา้มพรมแดนเขา้ไปเป็น

ส่วนหน่ึงของภาคแกไ้ขอนุสัญญาบาเซลฯ (Basel Ban Amendment) หลงัจากนั้นในวนัสุดทา้ยของ

การประชุมสมชัชาประเทศภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ UN Environment ประกาศความสําเร็จในการ

บรรลุขอ้ตกลงในการควบคุมและจาํกดัการส่งออกขยะพลาสติกระหวา่งประเทศ หลงัจากน้ีประเทศ

ตน้ทางท่ีตอ้งการส่งออกขยะจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากรัฐบาลปลายทางเสียก่อน 
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ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิแบบเส้นแสดงปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษ (ตนั) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

– เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี  4.2 แผนภูมิแบบเส้นแสดงมูลค่าการนาํเขา้เยือ่กระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ ์(ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) แบบไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี  4.3 แผนภูมิแบบเส้นแสดงปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกของ Polyethylene resin และPet 

resin (ตนั) 
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ภาพท่ี 4.4 แผนภูมิแบบเส้นแสดงปริมาณการนาํเขา้เศษพลาสติก (รีไซเคิล) (ตนั) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

ก.ย.61 พ.ย.61 ม.ค.62 มี.ค.62 พ.ค.62 ก.ค.62 ก.ย.62 พ.ย.62 ม.ค.63 มี.ค.63 

ปริมาณการนาํเขา้เศษพลาสติก (รีไซเคิล) (ตนั) 



70 

2.14 โครงสร้างราคาขยะรีไซเคลิ 

โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล ประกอบดว้ยตน้ทุนและกาํไร ซ่ึงราคาดงักล่าวถูกประกาศโดย

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ต่อจากนั้นหน่วยอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่ของธุรกิจรีไซเคิล จะประกาศราคา

ท่ีสามารถซ้ือและขายไดก้าํไรต่อไป โดยตน้ทุนของราคาขยะรีไซเคิล คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตน้ทุน

ของซาเลง้ คือ ค่ากบัขา้วรายวนั ตน้ทุนของร้านรับซ้ือของเก่า คือ ค่านํ้ามนั และค่าแรง เป็นตน้ ราคา

ขยะรีไซเคิลนั้น เป็นไปตามกลไกการตลาด ไม่มีราคากลางเหมือนนํ้ ามนั และทอง ราคาจะเปล่ียน

ทุกวนั อาจมีข้ึน หรือลง ในแต่ละวนัไม่เหมือนกนั นอกจากน้ี ตน้ทุนของขยะแต่ละประเภทยงัไม่

เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัปริมาณความมากนอ้ย และนํ้ าหนกัต่อปริมาตร ถา้ปริมาณขยะนอ้ย ยิ่งมีตน้ทุน

สูงตาม 

 

  

ภาพท่ี 4.5  แผนภาพโครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล  
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2.15 แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคลิ 

 

 4.3.1 แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ 

 จากการศึกษาภาพรวมของราคาเฉล่ียต่อปีของขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษจากตารางท่ี 4.2 

เป็นตารางท่ีแสดงถึงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลกระดาษกล่อง กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ โดย

เปรียบเทียบจาก ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 และ 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) โดยราคาเฉล่ีย

กระดาษกล่องคือ 7.35 5.90 3.90 และ 3.40 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั ราคาเฉล่ียกระดาษเศษคือ 

5.46 5.01 3.53 และ 2.42 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั และราคาเฉล่ียของกระดาษขาวดาํคือ 9.46 

10.77 8.76 และ 5.69 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 4.2 ราคาเฉล่ียต่อปีของขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ 

ขยะรีไซเคิลกระดาษ 
ราคาเฉล่ียต่อปี (บาทต่อกิโลกรัม) 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

กระดาษกล่อง 7.35 5.90 3.90 3.27 

กระดาษเศษ 5.46 5.01 3.53 2.38 

กระดาษขาวดาํ 9.46 10.77 8.76 5.49 
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ภาพท่ี 4.6  แผนภูมิคอลมัน์แบบกลุ่มแสดงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษตั้งแต่ปี 

2560-2563 

 จากรูปท่ี 4.6 แผนภูมิคอลมัน์แบบกลุ่มแสดงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ

ตั้งแต่ปี 2560-2563 โดยมีแกน X เป็น ปี และแกน Y เป็น ราคาขยะรีไซเคิล หน่วยเป็นบาทต่อ

กิโลกรัม ราคาเฉล่ียต่อปีของขยะกระเดษเศษขาวมีราคาเฉล่ียสูงกวา่ราคาเฉล่ียกระดาษกล่อง ราคา

เฉล่ียกระดาษกล่องสูงกวา่ราคาเฉล่ียกระดาษเศษ เน่ืองจากกระดาษขาวดาํเป็นกระดาษเป็นท่ีนิยมใช้

กนัมาก และไม่ตอ้งผ่านกระบวนการดึงสีจึงทาํให้มีราคาสูงกว่ากระดาษชนิดอ่ืน ๆ ส่วนกระดาษ

กล่องเป็นบรรจุภณัฑ์ในการขนส่ง สามารถนาํมากลบัมาใชซ้ํ้ าต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นการรีไซเคิลทาํ

ใหร้าคาสูงกวา่ขยะกระดาษเศษ ส่วนกระดาษเศษนั้นมีกระดาษชนิดอ่ืน ๆ ปนมา และกระดาษสีอ่ืน

ปนเป้ือนทาํใหต้อ้งเสียเวลาคดัแยกและดึงสีออก จึงทาํใหมี้ราคาตํ่า 
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ภาพท่ี 4.7 แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิลกระดาษ

กล่อง (บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.8 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคางขยะรีไซเคิลกระดาษกล่อง (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.9 แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิลกระดาษ

เศษ (บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี  4.10 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลกระดาษเศษ (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.11  แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิล

กระดาษขาวดาํ(บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.12 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลกระดาษขาวดาํ (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 จากภาพท่ี 4.8, 4.10 และ 4.12 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิล

กระดาษกล่อง กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ (บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – 

เมษายน พ.ศ. 2563 ตามลาํดบั และภาพท่ี 4.7 4.9 และ 4.11 แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบ

ราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิลกระดาษกล่อง กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ (บาทต่อ

กิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563  ประกอบภาพท่ี 4.1 และ 4.2  แสดง

ถึงปริมาณการผลิตเยื่อกระดาษ (ตนั) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 และ

มูลค่าการนาํเขา้เยื่อกระดาษ กระดาษและส่ิงพิมพ ์(ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) แบบไตรมาส ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2563 อา้งอิงจากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบวา่ ราคาขยะรีไซเคิลกระดาษแต่ละประเภทในภาพรวมมีแนวโนม้ลดลง

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 แต่ในบางเดือนของแต่ละปีราคา
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กระดาษแต่ละประเภทจะมีราคาแปรปรวน ซ่ึงมีราคาแกว่งข้ึนและลง โดยราคากระดาษกล่องมี

แนวโน้มลดลง แต่จะแกว่งสูงข้ึนในเดือน มิถุนายน สิงหาคม พ.ศ. 2560  กุมภาพนัธ์ กรกฎาคม 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 คือ 10.10 8.48 6.26 5.95 7.17 

3.75 และ 3.63 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั  

 ราคากระดาษเศษมีแนวโนม้ลดลง แต่จะแกวง่สูงข้ึนในเดือนสิงหาคม 2560 พ.ศ. ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 คือ 6.09 5.10 3.35 และ 2.64 ตามลาํดบั   

 ราคากระดาษขาวดาํ ในช่วงตน้ ๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงมีนาคม พ.ศ. 2562 

มีแนวโนม้ราคาท่ีสูงข้ึน แต่จะมีราคาแกว่งลงในเดือเมษายน พ.ศ. 2560 คือ 8.80 บาทต่อกิโลกรัม 

และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง เมษายน 2563 มีแนวโนม้ราคาลดลง แต่จะมีราคาแกวง่ข้ึน

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 คือ 5.70 บาทต่อกิโลกรัม 

 จากการให้สัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง สาเหตุหลักท่ีทาํให้ราคาขยะรีไซเคิล

กระดาษแต่ละประเภทมีแนวโนม้ลดลงมาจากการนาํเขา้ขยะกระดาษจากต่างประเทศ ซ่ึงมีราคาถูก

กว่าในประเทศ จึงไปกดราคาขยะรีไซเคิลให้ลดลง อีกสาเหตุหน่ึงเร่ืองฤดูกาล คือช่วงหน้าฝน 

ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีผลทาํให้ราคาขยะรีไซเคิลกระดาษขาวดาํ

และกระดาษเศษลดลง เพราะว่าร้านรับซ้ือของเก่าจะไม่รับซ้ือขยะท่ีเปียกและเป้ือน นอกจากน้ี 

แนวโนม้ท่ีลดลงของกระดาษแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนั เช่น 

 ขยะรีไซเคิลกระดาษกล่อง ราคาจะค่อย ๆ  ลดลง  เน่ืองจากกล่องเป็นของคงรูป แต่ไม่ถาวร 

สามารถนาํมาใชซ้ํ้ าก่อนท่ีจะนาํไปรีไซเคิล แต่จะพบวา่ มีพีคท่ีสูงข้ึนมา สาเหตุเพราะความตอ้งการ

สูงในการนาํไปใช้ประโยชน์ในช่วงนั้น ๆ เช่น การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce จากพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วจึงหนัมานิยมเลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคผา่นช่องทาง

ออนไลน์เพิ่มมากข้ึน ส่วนขยะรีไซเคิลกระดาษขาวดาํ ข้ึนอยู่กับเกรดของกระดาษ ถ้ารีไซเคิล

กระดาษเกรดท่ีดี ก็จะตอ้งใชว้สัดุท่ีดี เหมือนกนัในการรีไซเคิล ซ่ึงวสัดุเกรดดีมีราคาแพง ก็จะทาํให้

ราคาขยะสูงข้ึนตาม  

 

 4.3.2 แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ 

 จากการศึกษาภาพรวมของราคาเฉล่ียต่อปีของขยะรีไซเคิลประเภทเหล็กจากตารางท่ี 4.3 

เป็นตารางท่ีแสดงถึงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลเหล็กรวม เหล็กหนาสั้ น และเหล็กกระป๋อง โดย

เปรียบเทียบจาก ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 และ 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) โดยราคาเฉล่ียเหล็ก

รวม คือ 9.29 10.90 8.96 และ 7.92 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั ราคาเฉล่ียเหล็กหนาสั้ น คือ 9.65 
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11.35 9.44 และ 8.27 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั และราคาเฉล่ียของเหล็กกระป๋อง คือ 7.40 8.44 

7.43 และ 6.69 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4.3 ราคาเฉล่ียต่อปีของขยะรีไซเคิลประเภทเหล็ก 

ขยะรีไซเคิลโลหะ 
ราคาเฉล่ียต่อปี (บาทต่อกิโลกรัม) 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 

เหล็กรวม 9.29 10.90 8.96 8.34 

เหล็กหนาสั้น 9.65 11.35 9.44 8.70 

เหล็กกระป๋อง 7.40 8.44 7.43 7.09 

 

 

 
ภาพท่ี 4.13  แผนภูมิคอลมัน์แบบกลุ่มแสดงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลประเภทเหล็กตั้งแต่ปี 2560-

2563 
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 จากภาพท่ี 4.13 ราคาเฉล่ียต่อปีของขยะเหล็กหนาสั้ นมีราคาเฉล่ียสูงกว่าราคาเฉล่ียต่อปี

เหล็กรวม ราคาเฉล่ียต่อปีเหล็กรวมสูงกว่าราคาเฉล่ียต่อปีเหล็กกระป๋อง เน่ืองจากเหล็กเป็นของคง

รูป ยากท่ีจาํทาํลายทนัที และเหล็กแต่ละชนิดมีเกรดต่างกนั โดยเหล็กรวมและเหล็กหนาสั้นถือเป็น

เหล็กหล่อ ซ่ึงเหล็กหล่อก็คือ เหล็กท่ีมีคาร์บอนอยู่ในเน้ือเหล็กสูง ทาํให้เหล็กมีความแข็งแต่เปราะ 

ส่วนใหญ่ใชใ้นการหล่อข้ึนรูปหรือวสัดุท่ีตอ้งการความแข็ง ซ่ึงเหล็กหนาสั้นจะมีราคาสูงกวา่เหล็ก

รวม เพราะมีการคดัแยกออกมาก่อนไม่ให้ปนกนั โดยการคดัแยกขยะก่อนท่ีจะนาํไปขายมีผลต่อ

ราคาขยะดว้ย ส่วนเหล็กกระป๋อง เป็นเหล็กท่ีถูกเคลือบดว้ยดีบุกหรือสังกะสีและมีความหนาน้อย

กวา่เหล็กหนาสั้นและเหล็กรวม จึงมีราคาถูกกวา่ 

 

 
ภาพท่ี 4.14 แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิลเหล็ก

รวม (บาทต่อกิโลกรัม)  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.15 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลเหล็กรวม (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี  4.16  แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิลเหล็ก

หนาสั้น (บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.17 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลเหล็กหนาสั้น (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 

 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

ม.
ค.

60
 

ม.ี
ค.

60
 

พ.
ค.

60
 

ก.
ค.

60
 

ก.
ย.

60
 

พ.
ย.

60
 

ม.
ค.

61
 

ม.ี
ค.

61
 

พ.
ค.

61
 

ก.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

พ.
ย.

61
 

ม.
ค.

62
 

ม.ี
ค.

62
 

พ.
ค.

62
 

ก.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

พ.
ย.

62
 

ม.
ค.

63
 

ม.ี
ค.

63
 



85 

 
ภาพท่ี 4.18 แผนภูมิแบบเส้นแสดงการเปรียบเทียบราคาค่าเฉล่ียตามฤดูกาลของขยะรีไซเคิลเหล็ก

กระป๋อง (บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 4.19 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลเหล็กกระป๋อง (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2563  

 

 จากภาพท่ี 4.15 4.17 และ 4.19 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลเหล็ก

รวม เหล็กหนาสั้น และเหล็กกระป๋อง  (บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 - เมษายน 

2563 พบว่า ราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะมีแนวโน้มภาพรวมของราคาค่อยๆ ลดลง แต่ราคา

ค่อนขา้งคงท่ี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 แต่ในบางเดือนของ 

แต่ละปีราคาเหล็กแต่ละชนิดจะมีราคาแปรปรวน ซ่ึงมีราคาแกว่งข้ึนและลง โดยราคาเหล็กรวมมี

แนวโนม้สูงข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  แต่ราคาจะแกวง่ลงใน

เดือนพฤษภาคม ตุลาคม พ.ศ. 2560 และเมษายน พ.ศ. 2561 คือ 8.34 9.51 และ 10.46 บาทต่อ

กิโลกรัม ตามลาํดบั และจะมีแนวโน้มราคาตํ่าลงตั้งแต่เดือนกนัยายน 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2563 แต่ราคาจะแกว่งข้ึนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีนาคม พ.ศ. 2562 สิงหาคม 2562 และ 

มกราคม 2563 คือ 10.97 9.68 9.18 และ 8.96 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั  
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 ราคาเหล็กหนาสั้นมีแนวโนม้สูงข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2561 แต่ราคาจะแกว่งลงในเดือนพฤษภาคม ตุลาคม พ.ศ. 2560 และเมษายน พ.ศ. 2561 คือ 8.58 

9.67 และ 10.98 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโนม้ตํ่าลงแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2563 แต่ราคาจะแกวง่ข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ มกราคม 

พ.ศ. 2563 คือ 11.41 10.15 9.51 และ 9.17 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 

 ราคาเหล็กกระป๋องมีแนวโนม้สูงข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2561 แต่ราคาจะแกวง่ลงในเดือนพฤษภาคม และธนัวาคม พ.ศ. 2560 คือ 6.10 และ 7.61 บาทต่อ

กิโลกรัม ตามลาํดบั และมีแนวโนม้ตํ่าลงแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

แต่ราคาจะแกวง่ข้ึนในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และธนัวาคม พ.ศ. 2562 คือ 8.50 7.80  และ 7.50 

บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 

 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง พบวา่ สาเหตุหลกัท่ีทาํใหร้าคาโลหะแต่ละประเภท

มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากเหล็กเป็นของคงรูป ยากท่ีจะทาํลาย สามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง 

ก่อนท่ีจะนาํไปรีไซเคิล ราคาขยะรีไซเคิลจะข้ึน ก็ต่อเม่ือมีอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างท่ีมีตอ้งการใช้

เหล็ก เช่น การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง ถึงจะทาํใหร้าคาสูงข้ึน  

 

 4.3.3 แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก 

 จากการศึกษาภาพรวมของราคาเฉล่ียต่อปีของขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกจากตารางท่ี 

4.4 เป็นตารางท่ีแสดงถึงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลขวดนํ้ า PET ใส ขวดนํ้ าขาว-ขุ่น HDPE 

พลาสติกรวมสี และถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE โดยเปรียบเทียบจาก ปี พ.ศ. 2561 (กนัยายนถึง

ธนัวาคม) 2562 และ 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) โดยราคาเฉล่ียขวดนํ้ า PET ใส คือ 8.69 8.27 

และ 7.05 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั ราคาเฉล่ียขวดนํ้ าขาว-ขุ่น HDPE คือ 14.68 12.09 และ 8.00 

บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบัราคาเฉล่ียของพลาสติกรวมสี คือ 5.68 4.18  และ 1.98 บาทต่อกิโลกรัม 

ตามลาํดบั และ ราคาเฉล่ียถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE คือ 1 บาทต่อกิโลกรัม   
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ตารางท่ี 4.4  ราคาเฉล่ียต่อปีของขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก  

ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก 
ราคาเฉล่ียต่อปี (บาทต่อกิโลกรัม) 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 

ขวดนํ้า PET ใส 8.69 8.27 7.05 

ขวดนํ้าขาว-ขุ่น (HDPE) 14.68 12.09 8.00 

พลาสติกรวมสี 5.68 4.18 1.98 

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE 1.00 1.00 1.00 

 

 

 
ภาพท่ี 4.20  แผนภูมิคอลมัน์แบบกลุ่มแสดงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกตั้งแต่ปี 

2561-2563 
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 จากภาพท่ี 4.20 ราคาเฉล่ียต่อปีของขยะขวดนํ้าขาว-ขุ่น HDPE มีราคาเฉล่ียต่อปีสูงกวา่ราคา

เฉล่ียต่อปีขวดนํ้ า PET ใส ราคาเฉล่ียต่อปีขวดนํ้ า PET ใส สูงกว่าราคาเฉล่ียต่อปีพลาสติกรวมสี 

และราคาเฉล่ียต่อปีพลาสติกรวมสีสูงกวา่ราคาเฉล่ียต่อปีถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE เน่ืองจาก

ขยะรีไซเคิลขวดนํ้าขาว-ขุ่น HDPE รีไซเคิลไดง่้ายกวา่ขวดนํ้ า PET ใส เพราะไม่ตอ้งนาํเขา้วสัดุจาก

ต่างประเทศ ส่วนพลาสติกรวมสีท่ีมีราคาตํ่ากวา่ขวดนํ้ า PET ใส เพราะตอ้งเสียเวลาในการคดัแยก 

ส่วนถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE ไม่คุม้ค่าแก่การรีไซเคิลเน่ืองจากมีการปนเป้ือนค่อนขา้งสูงและ

นาํไปใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง 

 

 
ภาพท่ี 4.21 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลขวดนํ้า PET ใส (บาทต่อ

กิโลกรัม) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 (กนัยายนถึงธนัวาคม) ถึง 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) 
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ภาพท่ี 4.22 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลขวดนํ้าขาว-ขุ่น HDPE (บาทต่อ

กิโลกรัม) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 (กนัยายนถึงธนัวาคม) ถึง 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) 
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ภาพท่ี 4.23 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลพลาสติกรวมสี (บาทต่อกิโลกรัม) 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 (กนัยายนถึงธนัวาคม) ถึง 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) 
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ภาพท่ี 4.24 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE 

(บาทต่อกิโลกรัม) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 (กนัยายนถึงธนัวาคม) ถึง 2563 (เดือนมกราคมถึงเมษายน) 

 

 จากภาพท่ี 4.21 4.22 4.23 และ 4.24 แผนภูมิแบบเส้นแสดงแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิล

ขวดนํ้า PET ใสขวดนํ้าขาว-ขุ่น HDPE พลาสติกรวมสี และ ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE (บาทต่อ

กิโลกรัม) ตั้งแต่เดือนกนัยายน ปี 2561 – เดือนเมษายน ปี 2563 ประกอบภาพท่ี 4.3 แสดงถึงแบบ

เส้นแสดงปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกของ Polyethylene resin และPet resin (ตนั) และภาพท่ี 4.4 

แผนภูมิแบบเส้นแสดงปริมาณการนาํเขา้เศษพลาสติก (รีไซเคิล) (ตนั) ตั้งแต่เดือนกนัยายน ปี 2561 

– เดือนเมษายน ปี 2563 อา้งอิงจากเวบ็ไซต ์Plastics Institute of Thailand  ซ่ึงราคาในภาพรวมของ

ขยะรีไซเคิลพลาสติกแต่ละชนิดมีแนวโนม้ลดลง ยกเวน้ราคาขยะพลาสติกถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 

HDPE ท่ีมีราคาคงท่ี แต่ในบางเดือนของแต่ละปีราคาพลาสติกแต่ละชนิดจะมีราคาแปรปรวน ซ่ึงมี

ราคาแกวง่ข้ึนและลง โดยราคาขยะรีไซเคิลขวดนํ้ า PET ใสมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่เดือนมกราคม 
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พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  แต่ราคาจะแกว่งข้ึนในเดือนมิถุนายน กนัยายน พ.ศ. 

2562 และกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  คือ 9.64 10.00 และ 7.67 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 

 ราคาขยะรีไซเคิลขวดนํ้ าขาว-ขุ่น HDPE  มีแนวโนม้ลดลง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 แต่ราคาจะแกวง่ข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 คือ 15.00 บาทต่อ

กิโลกรัม  

 ราคาพลาสติกรวมสี  มีแนวโนม้ลดลง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2563 แต่ราคาจะแกวง่ข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 คือ 5.00 บาทต่อกิโลกรัม  

 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง พบว่า สาเหตุหลกัท่ีราคาขยะรีไซเคิลพลาสติก 

แต่ละประเภทมีแนวโน้มลดลง มาจากการนําเข้าเศษพลาสติกสําหรับรีไซเคิลจากต่างประเทศ 

เน่ืองจากนโยบายประกาศห้ามนาํเขา้ขยะมูลฝอย (พลาสติกและกระดาษ) ในปี 2561 ของประเทศ

จีน ซ่ึงขยะพลาสติกสําหรับรีไซเคิลจากต่างประเทศนั้นมีราคาถูกกว่า คุณภาพดีกวา่และจดัการได้

ง่ายกว่าขยะในประเทศ จึงทาํให้โรงงานรีไซเคิลพลาสติกเลือกใช้วสัดุจากต่างประเทศสําหรับรี

ไซเคิลมากกวา่ในประเทศ จึงไปกดใหร้าคาขยะรีไซเคิลใหล้ดลง 



 

  

บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

2.16 สรุปผลการศึกษา  

 

2.16.1 ห่วงโซ่อุปทานธุรกจิรีไซเคิลของประเทศไทย 

    

  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบวา่ ห่วงโซ่

อุปทานรีไซเคิลในประเทศไทย ประกอบดว้ย 5 หน่วย คือ ประชาชน ซาเลง้ ร้านรับซ้ือของเก่า โรง

อดั ตดั และบดขยะ และโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ซ่ึงขยะรีไซเคิลหน่ึงช้ินจะตอ้งผา่นห่วงโซ่

อุปทานของธุรกิจรีไซเคิลเหล่าน้ี เพื่อใหเ้กิดการรีไซเคิลอยา่งสมบูรณ์ แต่งานวิจยัน้ีเลือกศึกษาธุรกิจ

รีไซเคิล เพียง 3 หน่วย คือ ซาเลง้ ร้านรับซ้ือของเก่า และโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล โดยซาเลง้

หรือผูรั้บซ้ือของเก่ารายยอ่ย เป็นหน่วยคดัแยกขยะเบ้ืองตน้ ซ่ึงซาเลง้จะเป็นหน่วยท่ีเช่ือมระหวา่ง

ประชาชนกบัร้านรับซ้ือของเก่า ส่วนร้านรับซ้ือของเก่า เป็นจุดรับซ้ือขยะท่ีคดัแยกแลว้ โดยขยะท่ี

รับซ้ือส่วนใหญ่ คือ กระดาษ แกว้ พลาสติก เหล็ก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืน ๆ ส่วนสุดทา้ยท่ี

ศึกษา คือ โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล เป็นหน่วยแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงการ

ประกอบธุรกิจแต่ละหน่วยจะตอ้งมีการขอใบอนุญาต และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแต่ละหน่วยธุรกิจใน

ห่วงโซ่ อุปทาน เ ช่น หน่วยงานภาครัฐท่ีสําคัญ  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตน้  รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ 

เข้ามาบังคับใช้  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 และอนุสัญญาบาเซล ยกเวน้ซาเลง้ท่ียงัไม่ตอ้งขอใบอนุญาต และ

ยงัไม่มีกฎหมายเขา้มาบงัคบัโดยตรง 

 

2.16.2 โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล 

 

  การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า 

โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล ประกอบดว้ยตน้ทุนและกาํไร ซ่ึงราคาดงักล่าวถูกประกาศโดยโรงงาน
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อุตสาหกรรมรีไซเคิล ต่อจากนั้ นหน่วยอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่ของธุรกิจรีไซเคิล จะประกาศราคาท่ี

สามารถซ้ือและขายไดก้าํไรต่อไป โดยตน้ทุนของราคาขยะรีไซเคิล คือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตน้ทุนของ

ซาเลง้ คือ ค่ากบัขา้วรายวนั ตน้ทุนของร้านรับซ้ือของเก่า คือ ค่านํ้ามนั และค่าแรง เป็นตน้ ราคาขยะ

รีไซเคิลนั้น เป็นไปตามกลไกการตลาด ไม่มีราคากลางเหมือนนํ้ามนั และทอง ราคาจะเปล่ียนทุกวนั 

อาจมีข้ึนหรือลง ในแต่ละวนัไม่เหมือนกัน นอกจากน้ี ต้นทุนของขยะแต่ละประเภทยงัไม่

เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัปริมาณความมากนอ้ย และนํ้ าหนกัต่อปริมาตร ถา้ปริมาณขยะนอ้ย ยิ่งมีตน้ทุน

สูงตาม  

 

2.16.3 แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิล 

 5.1.3.1 แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบวา่ ราคาเฉล่ียต่อปี 

และราคาขยะรีไซเคิลของกระดาษกล่อง กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ สูงสุดและตํ่าสุด  

 

ตารางท่ี 5.1 สรุปราคาเฉล่ียต่อปีสูงสุดและตํ่าสุดและราคาสูงสุดและตํ่าสุดของขยะรีไซเคิลประเภท

กระดาษ 

ขยะรีไซเคิล

ประเภทกระดาษ 

ราคาขยะรีไซเคิล

เฉล่ียต่อปีสูงสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะรีไซเคิล

เฉล่ียต่อปีตํ่าสุด

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะ 

รีไซเคิลสูงสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะ 

รีไซเคิลตํ่าสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

กระดาษกล่อง 7.35 (ปี 2560) 3.27 (ปี 2563) 10.10 (ปี 2560)  2.37 (ปี 2562) 

กระดาษเศษ 5.46 (ปี 2560) 2.38 (ปี 2563) 6.09 (ปี 2560) 1.99 (ปี 2562)  

กระดาษขาวดาํ 10.77 (ปี 2561) 5.49 (ปี 2563) 11.35 (ปี 2562)  4.30 (ปี 2562) 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า ราคาเฉล่ียต่อปี

ของขยะกระเดษเศษขาวมีราคาเฉล่ียสูงกวา่ราคาเฉล่ียกระดาษกล่อง ราคาเฉล่ียกระดาษกล่องสูงกวา่

ราคาเฉล่ียกระดาษเศษ ซ่ึงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ ข้ึนอยู่กบัการคดัแยกขยะ 

ความยากง่ายในกระบวนการรีไซเคิล และความจาํเป็นในช่วงเวลาขณะนั้น ส่วนแนวโนม้ของราคา

ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ พบว่า มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากการนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศ 

นอกจากน้ี ราคาขยะรีไซเคิลยงัมีการผนัแปรตามฤดูกาล ซ่ึงฤดูกลาท่ีมีผลต่อราคาขยะรีไซเคิล

กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ คือ ฤดูฝน 
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 5.1.3.2 แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า ราคาเฉล่ียต่อปี 

และราคาขยะรีไซเคิลของเหล็กรวม เหล็กหนาสั้น และเหล็กกระป๋อง สูงสุดและตํ่าสุด   

 

ตารางท่ี 5.2 สรุปราคาเฉล่ียต่อปีสูงสุดและตํ่าสุดและราคาสูงสุดและตํ่าสุดของขยะรีไซเคิลประเภท

โลหะ 

ขยะรีไซเคิล

ประเภทโลหะ 

ราคาขยะรีไซเคิล

เฉล่ียต่อปีสูงสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะรีไซเคิล

เฉล่ียต่อปีตํ่าสุด

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะ 

รีไซเคิลสูงสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะ 

รีไซเคิลตํ่าสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

เหล็กรวม 10.90 (ปี 2561) 8.34 (ปี 2563) 11.90 (ปี 2561)  6.65 (ปี 2563) 

เหล็กหนาสั้น 11.35 (ปี 2561) 8.70 (ปี 2563) 12.45 (ปี 2561) 6.97 (ปี 2563)  

เหล็กกระป๋อง 8.44 (ปี 2561) 7.09 (ปี 2563) 8.80 (ปี 2561)  5.50 (ปี 2563) 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า ราคาเฉล่ียต่อปี

ของขยะเหล็กหนาสั้นมีราคาเฉล่ียสูงกวา่ราคาเฉล่ียต่อปีเหล็กรวม ราคาเฉล่ียต่อปีเหล็กรวมสูงกว่า

ราคาเฉล่ียต่อปีเหล็กกระป๋อง ซ่ึงราคาเฉล่ียของขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ ข้ึนอยู่กบัการคดัแยก 

และความจาํเป็นในช่วงเวลาขณะนั้น ส่วนแนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ พบว่า  

มีแนวโนม้ของราคาค่อยๆ ลดลง แต่ราคาค่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากเหล็กเป็นของคงรูป ยากท่ีจะทาํลาย 

สามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าไดห้ลายคร้ัง ก่อนท่ีจะนาํไปรีไซเคิล นอกจากน้ีการผนัแปรตามฤดูกาลไม่มี

ผลต่อราคาขยะรีไซเคิลประเภทโลหะ 

 

 5.1.2.3 แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า ราคาเฉล่ียต่อปี 

และราคาขยะรีไซเคิลของกระดาษกล่อง กระดาษเศษ และกระดาษขาวดาํ สูงสุดและตํ่าสุด  
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ตารางท่ี 5.3 สรุปราคาเฉล่ียต่อปีสูงสุดและตํ่าสุดและราคาสูงสุดและตํ่าสุดของขยะรีไซเคิลประเภท

พลาสติก 

ขยะรีไซเคิล

ประเภทพลาสติก 

ราคาขยะรีไซเคิล

เฉล่ียต่อปีสูงสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะรีไซเคิล

เฉล่ียต่อปีตํ่าสุด

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะ 

รีไซเคิลสูงสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ราคาขยะ 

รีไซเคิลตํ่าสุด 

(บาทต่อ

กิโลกรัม) 

ขวดนํ้า PET ใส 8.69 (ปี 2561) 7.05 (ปี 2563) 10.00 (ปี 2562)  6.62 (ปี 2563) 

ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

(HDPE) 

14.68 (ปี 2561) 8.00 (ปี 2563) 15.00 (ปี 2562) 8.00 (ปี 2563)  

พลาสติกรวมสี 5.68 (ปี 2561) 1.98 (ปี 2563) 6.00 (ปี 2561)  1.93 (ปี 2563) 

ถุงพลาสติกขนาด

ใหญ่ HDPE 

1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พบว่า ราคาเฉล่ียต่อปี

ของขยะขวดนํ้ าขาว-ขุ่น HDPE มีราคาเฉล่ียต่อปีสูงกวา่ราคาเฉล่ียต่อปีขวดนํ้ า PET ใส ราคาเฉล่ีย

ต่อปีขวดนํ้ า PET ใส สูงกวา่ราคาเฉล่ียต่อปีพลาสติกรวมสี และราคาเฉล่ียต่อปีพลาสติกรวมสีสูง

กวา่ราคาเฉล่ียต่อปีถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE ข้ึนอยูก่บัการคดัแยก และการนาํเขา้วสัดุรีไซเคิล 

ส่วนแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก พบว่า มีแนวโน้มของราคาลดลง มีเฉพาะ

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ HDPE ท่ีมีราคาคงท่ี เน่ืองจากการนาํเขา้เศษพลาสติกสําหรับรีไซเคิลจาก

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายประกาศห้ามนาํเขา้ขยะมูลฝอย (พลาสติกและกระดาษ) ในปี 

2561 ของประเทศจีน 

 

2.17 การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวโนม้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก ในประเทศ

ไทย ผลการศึกษาในเร่ืองโครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล และแนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภท

กระดาษ โลหะ และพลาสติก ทาํใหส้ามารถสามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  

 การประเมินศกัยภาพของธุรกิจรีไซเคิลในอนาคต โดยประเมินจากผลการศึกษาแนวโน้ม

ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก ประกอบกับบริบทสังคมและ

สถานการณ์การนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศท่ีมีคุณภาพท่ีดี ถูกกว่า ท่ียงัไม่มีมาตรการท่ีเคร่งครัด

สําหรับเร่ืองการนาํเขา้ขยะจากต่างประเทศท่ีชดัเจน และการแกปั้ญหาราคาเศษกระดาษตกตํ่าของ
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กระทรวงพาณิชย ์โดยประกนัราคาให้กบัซาเลง้ท่ี 2 บาท ซ่ึงแต่ละขั้นของห่วงโซ่จะมีตน้ทุนการ

จดัการของตวัเอง ปรากฏวา่ ราคาขายนอ้ยกวา่ตน้ทุนการจดัการ ทาํให้ซาเลง้ขาดทุน ในขณะท่ีร้าน

รับซ้ือของเก่านั้นไดก้าํไรน้อย ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลไดรั้บผลกระทบน้อยสุด เพราะ

นาํเขา้ขยะรีไซเคิลจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีราคาถูกและคุณภาพดีกวา่ จึงเป็นทางเลือกให้แก่ทาง

โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิล จึงส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทยท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบก่อน คือ ซาเลง้ รองลงมาคือ ร้านรับซ้ือของเก่า เน่ืองจากซาเลง้เป็นห่วงโซ่ขนาดเล็ก ท่ีมี

หน้าท่ีเพียงคดัแยกขยะเบ้ืองตน้ แลว้นาํขยะรีไซเคิลมาขายให้กบัร้านรับซ้ือของเก่า ซ่ึงราคาท่ีขาย

ให้กบัร้านรับซ้ือของเก่านั้นมีราคาตํ่ากวา่ตน้ทุนในการจดัการขยะ จึงทาํให้ซาเลง้ขาดทุน ในส่วน

ของประชาชน อาจจะไม่ไดรั้บผลกระทบมาก แต่จะทาํให้ประชาชนขาดแรงจูงในการคดัแยกขยะ

เบ้ืองตน้ก่อนทิ้ง  

 การประกอบธุรกิจรีไซเคิล ในตอนน้ียงัไม่ควรประกอบธุรกิจดงักล่าว ถึงแมว้่าในการ

ประกอบธุรกิจดงักล่าวจะมีตน้ทุนในการประกอบอาชีพตํ่าและการขอใบอนุญาตในการประกอบ

อาชีพนั้นขอไม่ยากก็ตาม แต่เม่ือมองในมุมระยะยาวจะทาํให้เกิดการขาดทุนได้ เพราะจากผล

การศึกษาแนวโน้มของราคาขยะมีแนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มข้ึน ประกอบกบั

การนาํเขา้ขยะรีไซเคิลจากต่างประเทศ และการจดัการขยะในประเทศไทย  

 ราคาขยะรีไซเคิลตอนน้ียงัสะทอ้นถึงปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย เพราะการประกอบ

ธุรกิจดงักล่าวมีตน้ทุนตํ่ายงัไดรั้บผลกระทบขนาดน้ี ในขณะท่ีการประกอบอาชีพอ่ืนมีตน้ทุนสูงกวา่

ไดรั้บผลกระทบกวา่น้ี 

 

2.18 ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาแนวโนม้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก ในประเทศ

ไทย สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 4 ประเด็น คือ ขอ้เสนอแนะการนาํไปใชป้ระโยชน์ และ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในอนาคต 

 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ประโยชน์  

 จากการศึกษาแนวโนม้ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก ในประเทศ

ไทย ทาํใหท้ราบถึงห่วงโซ่อุปทานธุรกิจรีไซเคิลของประเทศไทย โครงสร้างราคาขยะรีไซเคิล และ

แนวโนม้ของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก โดย ภาครัฐ ภาคธุรกิจรีไซเคิล 

และภาคอุตสาหกรรมสามารถนาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์สาํหรับการจดัการขยะรีไซเคิลดงัน้ี 
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 1. ภาครัฐ ควรออกมาตรการให้โรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลหันมาใชข้ยะรีไซเคิลใน

ประเทศก่อนนําเข้าจากต่างประเทศ โดยการกําหนดโควตาและข้ึนภาษีการนําเข้าขยะจาก

ต่างประเทศ 

 2. ภาคธุรกิจรีไซเคิล ผูท่ี้สนใจท่ีจะประกอบธุรกิจรีไซเคิล สามารถนาํผลการศึกษาเร่ือง

แนวโน้มของราคาขยะรีไซเคิล มาประกอบการตดัสินใจและเป็นแนวทางในการเลือกประกอบ

ธุรกิจรีไซเคิล เน่ืองจากผลการศึกษา ทาํให้เห็นถึงวิกฤตของราคาขยะรีไซเคิล ซ่ึงเป็นการยืนยนัว่า 

ราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก มีแนวโน้มลดลงจริง ดงันั้น หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง สามารถท่ีจะใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาในการแก้ไขปัญหาของราคา และบรรเทา

ผลกระทบผูป้ระกอบธุรกิจรีไซเคิลได ้ 

 3. ภาคอุตสาหกรรม ผูผ้ลิตหนัมาเลือกใชว้สัดุรีไซเคิลในการผลิตสินคา้ ก่อนท่ีจะนาํวสัดุ

ใหม่มาใชใ้นการผลิต 

 4. ประชาชนตอ้งตระหนกัถึงการคดัแยกขยะและใช้ซํ้ าก่อนท่ีจะนาํไปทิ้ง เพื่อลดปริมาณ

ขยะท่ีเกิดข้ึน ลดขั้นตอน และค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะก่อนเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล 

 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 

 1. จากการศึกษาคร้ังน้ี ขอ้มูลของราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ เป็นขอ้มูลราคา

ยอ้นหลงั 3 ปี และขอ้มูลราขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก เป็นขอ้มูลยอ้นหลงั ปีคร่ึง หากขอ้มูลของ

ราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท เป็นขอ้มูลท่ียอ้นหลงั 5 ปี จะทาํให้เห็นแนวโนม้ของราคาท่ีชดัเจน

ข้ึน ดงันั้น หากมีผูท่ี้สนใจจะวจิยัเร่ืองน้ีต่อ ควรหาขอ้มูลยอ้นหลงัเพิ่มเติม 

2.จากการศึกษาแนวโน้มราคาขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติก ใน

ประเทศไทย จะเป็นการศึกษาเพียงแค่ขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ และพลาสติกเท่านั้น ยงัมี

ขยะรีไซเคิลประเภทอ่ืน ๆ ให้ศึกษาไดอี้ก หากผูมี้ผูส้นใจศึกษาต่อก็สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง

ได ้นอกจากน้ี ยงัสามารถศึกษาในเร่ืองของแนวทางแกไ้ขปัญหาวิกฤตราคาขยะได ้เน่ืองจากทราบ

สาเหตุหลกัของการทาํใหร้าคาขยะรีไซเคิลมีแนวโนม้ลลดลงแลว้  
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จตัตุรงค ์เพลินหดั (ม.ป.ป.) อา้งถึงใน Mentzer การจัดการห่วงโซ่อุปทาน คน้วนัท่ี 21 เมษายน 2563 

จาก

http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl/pluginfile.php/152/block_html/content/chap

ter%203_supply%20chain%20managment_edit.pdf 

https://news.thaipbs.or.th/content/287964
http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_files/Industry15.asp
http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl/pluginfile.php/152/block_html/content/chapter%203_supply%20chain%20managment_edit.pdf
http://www.elcls.ssru.ac.th/jatturong_pl/pluginfile.php/152/block_html/content/chapter%203_supply%20chain%20managment_edit.pdf
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ฐิติชยั อธิคมกุลชยั. 2557. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกจิรับซ้ือขยะรีไซเคิลใน

จังหวดันครปฐม. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ณิชชา บูรณสิงห์. 2562.  “ขยะพลาสติก” ปัญหาระดับโลกทีต้่องเร่งจัดการ.  คน้วนัท่ี 14 เมษายน

2563 จาก 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid

=58603&filename=index 

ณิชาภา มินาบูลย.์ (2556) การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาจากขุยมะพร้าวผสมเศษกล่องเคร่ืองด่ืมที่ใช้

แล้วทิง้. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์:กรุงเทพฯ. 

นภวสั บวัสรวง, วานิช สาวาโย, ไชยา บุญชิต, สุนนัทา พลทวงษ์, วาสนา แจง้ประจกัษ,์ วรรณลพ 

สนงาม และคณะ. 2550.  คู่มือประชาชน เพ่ือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูล

ฝอยชุมชน.  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กชกร พบัลิชชิง: สํานกัจดัการกากของเสียและสาร

อนัตราย กรมควบคุมมลพิษ. 

นภวสั บวัสรวง, วานิช สาวาโย, ไชยา บุญชิต, วาสนา แจง้ประจกัษ,์ จีรวรรณ แกว้มา้ จิราภรณ์ นวล

ทอง และคณะ. 2550.  คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

สําหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมหมู่บ้าน.  บริษทั รุ่ง

ศิลป์การพมิพ ์(1977) จาํกดั. 

เทพปินตา รัตนาพร. 2558.  การจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับธุรกิจรีไซเคิลในจังหวัดลําปาง. 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ธนกร นิรันดร์นุต และรัฐไท พรเจริญ.  2559. กรณีศึกษาออกแบบผลิตภณัฑ์จากเศษไมเ้หลือใชใ้น

อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม. AJNU ศิลปะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 1 ประจาํเดือน มกราคม 

2559 - มิถุนายน 2559. 

 

บริษทั วงษพ์าณิชย ์อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั. 2563. ใบแจ้งราคารับซ้ือสินค้า คน้วนัท่ี 11 มีนาคม 

2563 จาก http://www.wongpanit.com/print_history_price/682 

บริษทั ไชยเจริญเทค จาํกดั (ม.ป.ป.) อุตสาหกรรมเหลก็ มีความสําคัญมาก ต่อการพฒันาทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทย คน้วนัท่ี 21 มีนาคม 2563 จาก 

https://www.chi.co.th/article/article-1427/ 

พชัรินทร์ เสริมการดี. 2556.  การจัดการขยะของร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา. ใน มหาวทิยาลยัหาดใหญ่. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

http://www.wongpanit.com/print_history_price/682
https://www.chi.co.th/article/article-1427/
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สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์: การประชุมหาดใหญ่วชิาการระดบัชาติและนานาชาติคร้ัง

ท่ี 8 (น. 902-916). สงขลา:ผูแ้ต่ง 

พชรพจน์ นนัทรามาศ, ชยัสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ ์และพิมฉตัร เอกฉนัท.์  2563.  ฮาวทูทิง้ (ขยะ) สร้าง

โอกาสจากขยะ.....ด้วยรีไซเคิลแพลตฟอร์ม.  คน้วนัท่ี 15 เมษายน 2563 จาก

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_

442how_to_bin_final.pdf 

มาเรียม ค่ายคา.  2562.  การวเิคราะห์ต้นทุนร้านรับซ้ือของเก่ากรณีศึกษา: พ ีเอน็ การค้า.  สาขาวชิา

การจดัการอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

มณฑล ศรีเพช็ร์.  2561.  การเพิม่มูลค่าเศษวสัดุส่ิงทอให้เป็นถุงมือกนัไฟ. วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ. 

ไม่ปรากฏผูแ้ต่ง (ม.ป.ป.) คู่มือธุรกิจบริการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิล  คน้วนัท่ี 15 เมษายน 2563 จาก

http://thaifranchisedownload.com/dl/16_09_Manual_Recycle.pdf 

ศูนยว์จิยักรุงไทย คอมพาส (Krungthai COMPASS) ธนาคารกรุงไทย. 2563. “รักษโ์ลก” ดนั “รี

ไซเคิล” ธุรกิจอนาคต. คน้วนัท่ี 16 เมษายน 2563 จาก 

https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1782486 

สายใจ วทิยาอนุมาส. 2560. การจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย. คน้วนัท่ี 21 มีนาคม 2563 

https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/04/wb133.pdf 

สาํนกัวชิาการ สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 2563. การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

คน้วนัท่ี 21 มีนาคม 2563https://library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2562-

acd3.pdf 

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร. 2556. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะ

รีไซเคิล. คน้วนัท่ี 13 เมษายน 2563 จาก http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

พลาสติก 2550 คน้วนัท่ี 21 มีนาคม 2563 จาก 

http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7

%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8

%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0

%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95

%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B

8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%

https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1782486
http://bangkokgreencity.bangkok.go.th/
http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA)%20(43)/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%202550%20(337)/Default.htm
http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA)%20(43)/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%202550%20(337)/Default.htm
http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA)%20(43)/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%202550%20(337)/Default.htm
http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA)%20(43)/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%202550%20(337)/Default.htm
http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA)%20(43)/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%202550%20(337)/Default.htm
http://plastic.oie.go.th/Articles/2008/08/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA)%20(43)/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%202550%20(337)/Default.htm
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สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) สถิติอุตสาหกรรม คน้วนัท่ี 1 

พฤษภาคม 2563 จาก https://indexes.oie.go.th/industrialStatistics1.aspx 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส

และรายปี คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จาก 

http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8

%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E

0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%

A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%

B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%

E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH 

คนเก็บขยะเดือดร้อนหนกั! จากปัญหาราคาขยะตกตํ่ารายวนัโดยไม่ทราบสาเหตุ. (11 ธนัวาคม 

2562).ผูจ้ดัการออนไลน์ สืบคน้จาก 

https://mgronline.com/south/detail/9620000118198 

พาณิชย ์แกว้กิฤตขยะกระดาษราคาตก การันตีรับซ้ือไม่ตํ่ากวา่โลละ 2 บาท หวงัอุม้ซาเลง้. 

 (12 กุมภาพนัธ์ 2563). โพสตทู์เดย ์สืบคน้จาก 

https://www.posttoday.com/economy/news/614587 

เร่ิมแลว้!!ประเทศไทย สั่งห้ามนาํเขา้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และลดการนาํเขา้เศษพลาสติกรวมถึงหยุด

การนําเข้าประเทศ. (11 พฤศจิกายน 2561). Gnews  สืบค้นจาก 

https://gnews.apps.go.th/news?news=30085 
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http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5/TH-TH
https://mgronline.com/south/detail/9620000118198
https://www.posttoday.com/economy/news/614587
https://gnews.apps.go.th/news?news=30085
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ศุลกากร เผยมาตรการเร่งด่วน แกไ้ขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก. (4 กรกฎาคม 

2562).กรุงเทพธุรกิจ สืบคน้จาก

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/839719 

สกดัขยะอิเล็กทรอนิกส์จีนทะลกั พาณิชยอ์อกประกาศห้ามนาํเขา้. (23 ธนัวาคม 2562). ประชาชาติ

ธุรกิจ สืบคน้จาก https://www.prachachat.net/economy/news-404099 

Plastics Institute of Thailand (ม.ป.ป.) สถิติการนําเข้าและส่งออกเศษพลาสติก (สําหรับรีไซเคิล)

ของไทย คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จาก http://plastic.oie.go.th/ix_Resin.aspx 

GREEN FOCUS. 2562. Upcycle และ Recycle วิถีแห่งความยั่งยืน. คน้วนัท่ี 20 เมษายน 2563 จาก 

https://www.greennetworkthailand.com/upcycle-upcycling-recycle-

%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B

9%84%E0%B8%A3/) 

greenpeace. 2562. “ปกป้องภูมิภาคจากการเป็นถังขยะโลก” จดหมายเปิดผนึกของเครือข่ายภาค

ประชาสังคมไทยต่อรัฐบาลไทยในฐานะประธานอาเซียน พ.ศ.2562และผู้นําประเทศ

สมาชิกอาเซียน.คน้วนัท่ี 21 เมษายน 2563 จาก

https://www.greenpeace.or.th/report/plastic-waste-trade-open-letter.pdf 

jie luo. 2560. แผนธุรกิจ jip รีไซเคิล. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิสหากิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

Kmrecycle, 2555 อา้งถึงใน พงษเ์พชร  อินทร์เพชร (ม.ป.ป.) รีไซเคิล (ไม่ใช่)ส่ิงใหม่ทีไ่กลตัว. คน้

วนัท่ี 13 เมษายน 2563 จาก http://yongrecycle.blogspot.com/2012/07/blog-

post_18.html 

Rereef. 2562. สําเร็จ! โลกบรรลุข้อตกลงในการควบคุมการส่งออกขยะพลาสติก คน้วนัท่ี 20 

เมษายน 2563จาก https://www.rereef.co/single-post/Basel-convention-on-plastic 

 

 

https://www.prachachat.net/economy/news-404099
https://www.greennetworkthailand.com/upcycle-upcycling-recycle-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.greennetworkthailand.com/upcycle-upcycling-recycle-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.greennetworkthailand.com/upcycle-upcycling-recycle-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://yongrecycle.blogspot.com/2012/07/blog-post_18.html
http://yongrecycle.blogspot.com/2012/07/blog-post_18.html
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ข้อมูลราคารับซ้ือขยะรีไซเคลิ 

ประเภท กระดาษ โลหะ และพลาสตกิ 
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ราคารับซ้ือขยะรีไซเคลิประเภทกระดาษ 

ปี เดือน 

ประเภทกระดาษ 

กระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดาํ 

ปี 2560 

ม.ค. 6.49 4.90 8.80 

ก.พ. 6.60 4.90 9.20 

มี.ค. 6.96 5.08 9.20 

เม.ย. 7.10 5.05 8.80 

พ.ค. 7.22 5.26 9.37 

มิ.ย. 10.10 5.34 9.50 

ก.ค. 7.99 5.76 9.60 

ส.ค. 8.48 6.09 9.57 

ก.ย. 8.13 6.03 9.83 

ต.ค. 6.74 5.81 9.82 

พ.ย. 6.30 5.63 9.76 

ธ.ค. 6.14 5.61 10.06 

ราคาเฉล่ีย 7.35 5.46 9.46 
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ปี เดือน 

ประเภทกระดาษ 

กระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดาํ 

ปี 2561 

ม.ค. 6.11 5.57 10.54 

ก.พ. 6.26 5.59 10.62 

มี.ค. 5.81 5.14 10.59 

เม.ย. 5.59 5.21 10.69 

พ.ค. 5.42 4.97 10.70 

มิ.ย. 5.36 4.78 10.70 

ก.ค. 5.95 4.75 10.60 

ส.ค. 5.33 4.65 10.73 

ก.ย. 5.34 4.70 10.72 

ต.ค. 5.77 4.72 10.98 

พ.ย. 6.70 4.93 11.00 

ธ.ค. 7.17 5.10 11.32 

ราคาเฉล่ีย 5.90 5.01 10.77 
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ปี เดือน 

ประเภทกระดาษ 

กระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดาํ 

ปี 2562 

ม.ค. 5.78 4.94 11.35 

ก.พ. 4.92 4.63 11.28 

มี.ค. 4.69 4.50 11.40 

เม.ย. 4.44 4.24 11.40 

พ.ค. 4.20 3.84 11.28 

มิ.ย. 3.59 3.53 10.47 

ก.ค. 3.55 3.21 8.05 

ส.ค. 3.75 3.25 7.63 

ก.ย. 3.54 3.35 7.13 

ต.ค. 3.16 2.48 5.91 

พ.ย. 2.83 2.37 4.96 

ธ.ค. 2.37 1.99 4.30 

ราคาเฉล่ีย 3.90 3.53 8.76 

 

ปี เดือน 

ประเภทกระดาษ 

กระดาษกล่อง กระดาษเศษ กระดาษขาวดาํ 

ปี 2563 

ม.ค. 2.69 2.08 4.69 

ก.พ. 3.63 2.64 5.70 

มี.ค. 3.48 2.42 6.09 

เม.ย. 3.79 2.53 6.27 

ราคาเฉล่ีย 3.40 2.42 5.69 
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ราคารับซ้ือขยะรีไซเคลิประเภทโลหะ 

ปี เดือน 

ประเภทโลหะ 

เหล็กรวม เหล็กหนาสั้น เหล็กกระป๋อง 

ปี 2560 

ม.ค. 8.91 9.57 7.40 

ก.พ. 8.94 9.33 7.40 

มี.ค. 9.08 9.43 7.40 

เม.ย. 8.76 8.98 6.88 

พ.ค. 8.34 8.58 6.10 

มิ.ย. 9.00 9.32 7.10 

ก.ค. 9.28 9.55 7.30 

ส.ค. 9.64 10.40 7.93 

ก.ย. 10.25 10.64 8.21 

ต.ค. 9.51 9.67 7.81 

พ.ย. 9.71 9.99 7.70 

ธ.ค. 10.12 10.39 7.61 

ราคาเฉล่ีย 9.29 9.65 7.40 
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ปี เดือน 

ประเภทโลหะ 

เหล็กรวม เหล็กหนาสั้น เหล็กกระป๋อง 

ปี 2561 

ม.ค. 10.59 11.06 8.04 

ก.พ. 10.73 11.25 8.20 

มี.ค. 10.62 11.10 8.20 

เม.ย. 10.46 10.98 8.20 

พ.ค. 11.05 11.40 8.38 

มิ.ย. 11.27 11.72 8.80 

ก.ค. 11.77 12.17 8.80 

ส.ค. 11.90 12.45 8.80 

ก.ย. 11.15 11.46 8.80 

ต.ค. 10.88 11.27 8.80 

พ.ย. 10.97 11.49 8.75 

ธ.ค. 9.46 9.87 7.44 

ราคาเฉล่ีย 10.90 11.35 8.44 
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ปี เดือน 

ประเภทโลหะ 

เหล็กหนาสั้น เหล็กหนาสั้น เหล็กกระป๋อง 

ปี 2562 

ม.ค. 8.88 9.27 6.96 

ก.พ. 8.89 11.41 7.10 

มี.ค. 9.68 10.00 7.97 

เม.ย. 9.81 10.23 8.20 

พ.ค. 9.76 10.15 8.50 

มิ.ย. 8.89 9.12 7.58 

ก.ค. 9.04 9.36 7.22 

ส.ค. 9.18 9.51 7.80 

ก.ย. 8.34 8.68 6.90 

ต.ค. 7.81 7.94 6.50 

พ.ย. 8.39 8.59 6.90 

ธ.ค. 8.80 9.00 7.50 

ราคาเฉล่ีย 8.96 9.44 7.43 

 

ปี เดือน 

ประเภทโลหะ 

เหล็กหนาสั้น เหล็กหนาสั้น เหล็กกระป๋อง 

ปี 2563 

ม.ค. 8.96 9.17 7.50 

ก.พ. 8.59 9.04 7.29 

มี.ค. 7.45 7.90 6.47 

เม.ย. 6.65 6.97 5.50 

ราคาเฉล่ีย 7.92 8.27 6.69 
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ราคารับซ้ือขยะรีไซเคลิประเภทพลาสติก 

ประจําเดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2561 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 8.25 15.00 6.00 1.00 

2 8.25 15.00 6.00 1.00 

4 8.25 15.00 6.00 1.00 

5 8.25 15.00 6.00 1.00 

6 8.25 15.00 6.00 1.00 

7 8.25 15.00 6.00 1.00 

8 8.75 15.00 6.00 1.00 

9 8.75 15.00 6.00 1.00 

10 8.75 15.00 6.00 1.00 

12 8.75 15.00 6.00 1.00 

13 8.75 15.00 6.00 1.00 

14 8.75 15.00 6.00 1.00 

15 8.75 15.00 6.00 1.00 

18 8.75 15.00 6.00 1.00 

19 8.75 15.00 6.00 1.00 

20 8.75 15.00 6.00 1.00 

22 8.75 15.00 6.00 1.00 

25 8.75 15.00 6.00 1.00 

26 8.95 15.00 6.00 1.00 

28 8.95 15.00 6.00 1.00 

29 8.95 15.00 6.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.64 15.00 6.00 1.00 
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ประจําเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 8.95 15.00 6.00 1.00 

2 8.95 15.00 6.00 1.00 

3 8.95 15.00 6.00 1.00 

4 8.95 15.00 6.00 1.00 

6 8.95 15.00 6.00 1.00 

7 8.95 15.00 6.00 1.00 

9 8.95 15.00 6.00 1.00 

10 8.95 15.00 6.00 1.00 

11 8.95 15.00 6.00 1.00 

13 8.95 15.00 6.00 1.00 

15 8.95 15.00 6.00 1.00 

16 8.95 15.00 6.00 1.00 

17 8.95 15.00 6.00 1.00 

19 8.95 15.00 6.00 1.00 

20 8.95 15.00 6.00 1.00 

22 8.95 15.00 6.00 1.00 

23 8.95 15.00 6.00 1.00 

24 8.95 15.00 6.00 1.00 

25 8.95 15.00 6.00 1.00 

30 8.95 15.00 6.00 1.00 

31 8.95 15.00 6.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.95 15.00 6.00 1.00 
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ประจําเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 8.95 15.00 6.00 1.00 

2 8.95 15.00 6.00 1.00 

3 9.00 15.00 6.00 1.00 

4 9.00 15.00 6.00 1.00 

6 9.00 15.00 6.00 1.00 

7 9.00 15.00 6.00 1.00 

8 9.00 15.00 6.00 1.00 

9 9.00 15.00 6.00 1.00 

10 9.00 15.00 6.00 1.00 

15 9.00 15.00 6.00 1.00 

16 9.00 15.00 6.00 1.00 

17 8.00 15.00 6.00 1.00 

20 8.00 15.00 6.00 1.00 

21 8.00 15.00 6.00 1.00 

23 8.00 15.00 6.00 1.00 

24 8.20 15.00 6.00 1.00 

26 8.20 15.00 6.00 1.00 

27 8.70 15.00 6.00 1.00 

28 8.70 15.00 6.00 1.00 

29 8.70 15.00 6.00 1.00 

30 8.70 15.00 6.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.67 15.00 6.00 1.00 
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ประจําเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

3 8.70 15.00 6.00 1.00 

4 8.70 15.00 6.00 1.00 

5 8.70 15.00 6.00 1.00 

6 8.70 15.00 6.00 1.00 

7 8.70 15.00 6.00 1.00 

8 8.70 15.00 6.00 1.00 

9 8.70 15.00 6.00 1.00 

11 8.70 13.00 4.00 1.00 

12 8.70 13.00 4.00 1.00 

13 8.70 13.00 4.00 1.00 

15 8.70 13.00 4.00 1.00 

16 8.20 13.00 4.00 1.00 

18 8.20 13.00 4.00 1.00 

19 8.20 13.00 4.00 1.00 

21 8.20 13.00 4.00 1.00 

22 8.20 13.00 4.00 1.00 

25 8.20 13.00 4.00 1.00 

27 8.20 13.00 4.00 1.00 

28 8.20 13.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.49 13.74 4.74 1.00 
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ประจําเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

3 8.20 13.00 4.00 1.00 

4 8.20 13.00 4.00 1.00 

5 8.20 13.00 4.00 1.00 

8 8.20 13.00 4.00 1.00 

9 8.20 13.00 4.00 1.00 

10 8.20 13.00 4.00 1.00 

11 8.20 13.00 4.00 1.00 

12 8.20 13.00 4.00 1.00 

13 8.20 13.00 4.00 1.00 

14 8.20 13.00 4.00 1.00 

15 8.20 13.00 4.00 1.00 

16 8.20 13.00 4.00 1.00 

17 8.20 13.00 4.00 1.00 

18 8.20 13.00 4.00 1.00 

19 8.20 13.00 4.00 1.00 

22 8.20 13.00 4.00 1.00 

26 8.20 13.00 4.00 1.00 

27 8.20 13.00 4.00 1.00 

29 8.20 13.00 4.00 1.00 

30 7.20 13.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.15 13.00 4.00 1.00 

 

 

 

 



118 

ประจําเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 7.20 13.00 4.00 1.00 

2 7.20 13.00 4.00 1.00 

3 7.20 13.00 4.00 1.00 

4 7.20 13.00 4.00 1.00 

5 7.20 13.00 4.00 1.00 

6 7.20 13.00 4.00 1.00 

7 7.20 13.00 4.00 1.00 

10 6.70 13.00 4.00 1.00 

11 6.70 13.00 4.00 1.00 

12 7.20 13.00 4.00 1.00 

13 7.20 13.00 4.00 1.00 

16 7.20 13.00 4.00 1.00 

18 7.20 13.00 4.00 1.00 

19 7.20 13.00 4.00 1.00 

20 7.20 13.00 4.00 1.00 

21 7.70 13.00 4.00 1.00 

22 7.70 13.00 4.00 1.00 

23 7.70 13.00 4.00 1.00 

26 7.70 13.00 4.00 1.00 

28 7.70 13.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 7.28 13.00 4.00 1.00 

 

 

 

 



119 

ประจําเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

5 7.70 13.00 4.00 1.00 

6 7.70 13.00 4.00 1.00 

7 7.70 13.00 4.00 1.00 

9 7.70 13.00 4.00 1.00 

12 7.70 13.00 4.00 1.00 

13 7.70 13.00 4.00 1.00 

14 7.70 13.00 4.00 1.00 

19 7.70 13.00 4.00 1.00 

20 7.70 13.00 4.00 1.00 

21 7.70 13.00 4.00 1.00 

22 7.90 15.00 5.00 1.00 

23 7.90 15.00 5.00 1.00 

24 7.90 15.00 5.00 1.00 

25 7.90 15.00 5.00 1.00 

26 7.90 15.00 5.00 1.00 

27 7.90 15.00 5.00 1.00 

28 7.90 15.00 5.00 1.00 

29 7.90 15.00 5.00 1.00 

30 7.90 15.00 5.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 7.79 13.95 4.47 1.00 

 

 

 

 

 

 

 



120 

ประจําเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 7.90 15.00 5.00 1.00 

2 7.90 15.00 5.00 1.00 

3 7.90 15.00 5.00 1.00 

4 7.90 15.00 5.00 1.00 

5 7.90 15.00 5.00 1.00 

6 7.90 15.00 5.00 1.00 

8 7.90 15.00 5.00 1.00 

9 7.90 15.00 5.00 1.00 

10 7.90 15.00 5.00 1.00 

17 7.90 15.00 5.00 1.00 

18 7.90 15.00 5.00 1.00 

19 7.90 15.00 5.00 1.00 

20 7.90 15.00 5.00 1.00 

21 7.90 15.00 5.00 1.00 

23 7.90 15.00 5.00 1.00 

24 7.90 15.00 5.00 1.00 

26 7.90 15.00 5.00  1.00 

27 8.15 15.00 5.00 1.00 

29 8.15 15.00 5.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 7.93 15.00 5.00 1.00 

 

 

 

 

 



121 

ประจําเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

2 8.15 15.00 5.00 1.00 

3 8.15 15.00 5.00 1.00 

4 8.15 15.00 5.00 1.00 

7 8.15 15.00 5.00 1.00 

8 8.15 15.00 5.00 1.00 

9 8.15 15.00 5.00 1.00 

10 8.15 15.00 5.00 1.00 

11 8.15 15.00 5.00 1.00 

13 8.15 15.00 5.00 1.00 

14 8.15 15.00 5.00 1.00 

15 8.15 15.00 5.00 1.00 

16 8.15 15.00 5.00 1.00 

17 8.15 15.00 5.00 1.00 

20 8.15 15.00 5.00 1.00 

23 8.15 15.00 5.00 1.00 

24 8.15 15.00 5.00 1.00 

25 8.15 15.00 5.00 1.00 

27 8.15 15.00 5.00 1.00 

28 8.15 15.00 5.00 1.00 

29 8.15 15.00 5.00 1.00 

30 8.15 15.00 5.00 1.00 

31 8.15 15.00 5.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.15 15.00 5.00 1.00 

 

 

 

 

 



122 

ประจําเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 10.00 15.00 5.00 1.00 

4 10.00 15.00 5.00 1.00 

5 10.00 15.00 5.00 1.00 

6 10.00 15.00 5.00 1.00 

8 10.00 15.00 5.00 1.00 

10 10.00 15.00 5.00 1.00 

11 10.00 15.00 5.00 1.00 

12 10.00 15.00 5.00 1.00 

13 10.00 15.00 5.00 1.00 

14 10.50 15.00 5.00 1.00 

15 10.50 15.00 5.00 1.00 

17 10.50 15.00 2.50 1.00 

18 10.50 15.00 3.50 1.00 

19 10.50 15.00 5.00 1.00 

20 9.00 15.00 5.00 1.00 

22 9.00 15.00 5.00 1.00 

24 9.00 15.00 5.00 1.00 

25 8.50 15.00 5.00 1.00 

26 8.50 15.00 5.00 1.00 

27 8.50 12.00 5.00 1.00 

28 8.50 12.00 5.00 1.00 

29 8.50 12.00 5.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 9.64 14.59 4.82 1.00 

 

 

 

 

 



123 

ประจําเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 8.50 12.00 5.00 1.00 

2 8.50 12.00 5.00 1.00 

3 8.50 12.00 5.00 1.00 

6 8.50 12.00 5.00 1.00 

8 8.50 12.00 5.00 1.00 

9 8.50 12.00 5.00 1.00 

10 8.50 12.00 5.00 1.00 

11 9.00 12.00 2.40 1.00 

12 9.00 12.00 2.40 1.00 

13 9.00 12.00 5.00 1.00 

14 9.00 12.00 5.00 1.00 

16 9.00 12.00 5.00 1.00 

18 9.00 12.00 5.00 1.00 

21 9.25 12.00 2.50 1.00 

22 9.25 12.00 2.50 1.00 

23 9.25 12.00 5.00 1.00 

24 9.25 12.00 2.00 1.00 

25 9.25 12.00 2.00 1.00 

26 9.25 12.00 2.00 1.00 

27 9.25 12.00 5.00 1.00 

30 9.25 12.00 5.00 1.00 

31 9.25 12.00 5.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.94 12.00 4.13 1.00 

 

 

 

 

 



124 

ประจําเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 9.40 12.00 5.00 1.00 

2 9.40 12.00 5.00 1.00 

3 9.40 12.00 4.00 1.00 

5 9.40 12.00 4.00 1.00 

6 9.40 12.00 4.00 1.00 

7 9.40 12.00 4.00 1.00 

8 9.40 12.00 4.00 1.00 

9 9.40 12.00 4.00 1.00 

10 9.40 12.00 4.00 1.00 

13 9.40 12.00 4.00 1.00 

15 9.40 12.00 4.00 1.00 

16 9.50 12.00 4.00 1.00 

19 9.50 12.00 4.00 1.00 

20 9.50 11.00 4.00 1.00 

21 9.50 11.00 4.00 1.00 

23 9.50 11.00 4.00 1.00 

24 9.50 11.00 4.00 1.00 

26 10.00 11.00 4.00 1.00 

27 10.00 11.00 4.00 1.00 

28 10.00 11.00 4.00 1.00 

29 10.00 11.00 4.00 1.00 

30 10.00 11.00 4.00 1.00 

31 10.00 11.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 9.58 11.57 4.09 1.00 

 

 

 

 



125 

ประจําเดือนกนัยายน ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 10.00 11.00 4.00 1.00 

3 10.00 11.00 4.00 1.00 

4 10.00 11.00 4.00 1.00 

5 10.00 11.00 4.00 1.00 

6 10.00 11.00 4.00 1.00 

7 10.00 11.00 4.00 1.00 

10 10.00 11.00 4.00 1.00 

11 10.00 11.00 4.00 1.00 

12 10.00 11.00 4.00 1.00 

13 10.00 11.00 4.00 1.00 

14 10.00 11.00 4.00 1.00 

16 10.00 11.00 4.00 1.00 

17 10.00 11.00 4.00 1.00 

18 10.00 11.00 4.00 1.00 

19 10.00 11.00 4.00 1.00 

21 10.00 11.00 4.00 1.00 

24 10.00 11.00 4.00 1.00 

25 10.00 11.00 4.00 1.00 

26 10.00 11.00 4.00 1.00 

27 10.00 11.00 4.00 1.00 

28 10.00 11.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 10.00 11.00 4.00 1.00 

 

 

 



126 

ประจําเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 10.00 11.00 4.00 1.00 

2 9.50 11.00 4.00 1.00 

3 9.50 11.00 4.00 1.00 

4 9.50 11.00 4.00 1.00 

5 9.50 11.00 4.00 1.00 

7 9.50 11.00 4.00 1.00 

8 9.00 11.00 4.00 1.00 

9 8.50 11.00 4.00 1.00 

10 8.50 11.00 4.00 1.00 

11 8.50 11.00 4.00 1.00 

13 8.50 11.00 4.00 1.00 

14 8.50 11.00 4.00 1.00 

16 8.50 11.00 4.00 1.00 

17 8.50 11.00 4.00 1.00 

22 8.50 11.00 4.00 1.00 

23 7.50 8.00 4.00 1.00 

24 7.50 8.00 4.00 1.00 

25 7.50 8.00 4.00 1.00 

26 7.50 8.00 4.00 1.00 

28 7.50 8.00 4.00 1.00 

29 7.50 8.00 4.00 1.00 

30 7.50 8.00 4.00 1.00 

31 7.50 8.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 8.46 9.96 4.00 1.00 

 



127 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 7.50 8.00 4.00 1.00 

2 7.50 8.00 4.00 1.00 

3 7.50 8.00 4.00 1.00 

5 7.50 8.00 4.00 1.00 

6 7.50 8.00 4.00 1.00 

8 6.00 8.00 4.00 1.00 

9 6.00 8.00 4.00 1.00 

11 6.00 8.00 4.00 1.00 

12 6.00 8.00 4.00 1.00 

13 6.00 8.00 4.00 1.00 

14 6.00 8.00 4.00 1.00 

15 6.00 8.00 4.00 1.00 

16 6.00 8.00 4.00 1.00 

17 6.00 8.00 4.00 1.00 

18 6.00 8.00 4.00 1.00 

19 6.50 8.00 4.00 1.00 

20 6.50 8.00 4.00 1.00 

21 6.50 8.00 4.00 1.00 

22 6.50 8.00 4.00 1.00 

23 6.50 8.00 4.00 1.00 

24 6.75 8.00 4.00 1.00 

25 6.75 8.00 4.00 1.00 

26 6.75 8.00 4.00 1.00 

27 6.75 8.00 4.00 1.00 

28 6.75 8.00 4.00 1.00 



128 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

HDPE 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

29 6.75 8.00 4.00 1.00 

30 6.75 8.00 4.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 6.56 8.00 4.00 1.00 

 

ประจําเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

(HDPE) 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 6.75 8.00 4.00 1.00 

4 6.75 8.00 4.00 1.00 

5 6.75 8.00 3.00 1.00 

6 6.75 8.00 3.00 1.00 

7 6.75 8.00 3.00 1.00 

11 6.75 8.00 3.00 1.00 

12 6.75 8.00 3.00 1.00 

13 6.75 8.00 3.00 1.00 

14 6.75 8.00 3.00 1.00 

16 6.75 8.00 3.00 1.00 

18 6.75 8.00 1.20 1.00 

19 6.75 8.00 1.20 1.00 

20 6.75 8.00 2.00 1.00 

23 6.75 8.00 2.00 1.00 

25 6.75 8.00 2.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 6.75 8.00 2.69 1.00 

 

 



129 

ประจําเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

(HDPE) 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

2 6.75 8.00 2.00 1.00 

3 6.75 8.00 2.00 1.00 

4 6.75 8.00 2.00 1.00 

7 6.75 8.00 2.00 1.00 

8 6.75 8.00 2.00 1.00 

9 6.75 8.00 2.00 1.00 

14 6.75 8.00 2.00 1.00 

15 6.75 8.00 2.00 1.00 

16 6.75 8.00 2.00 1.00 

19 6.75 8.00 2.00 1.00 

20 6.75 8.00 2.00 1.00 

21 6.75 8.00 2.00 1.00 

23 6.75 8.00 2.00 1.00 

24 6.75 8.00 2.00 1.00 

25 6.75 8.00 2.00 1.00 

26 6.75 8.00 2.00 1.00 

27 6.75 8.00 2.00 1.00 

28 7.25 8.00 2.00 1.00 

29 7.25 8.00 2.00 1.00 

30 7.50 8.00 2.00 1.00 

31 7.50 8.00 2.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 6.87 8.00 2.00 1.00 

 

 

 



130 

ประจําเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2563 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

(HDPE) 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 7.50 8.00 2.00 1.00 

2 7.50 8.00 2.00 1.00 

3 7.50 8.00 2.00 1.00 

4 7.50 8.00 2.00 1.00 

5 7.50 8.00 2.00 1.00 

6 7.50 8.00 2.00 1.00 

10 7.75 8.00 2.00 1.00 

11 7.75 8.00 2.00 1.00 

12 7.75 8.00 2.00 1.00 

13 7.75 8.00 2.00 1.00 

14 7.75 8.00 2.00 1.00 

15 7.75 8.00 2.00 1.00 

16 7.75 8.00 2.00 1.00 

17 7.75 8.00 2.00 1.00 

18 7.75 8.00 2.00 1.00 

19 7.75 8.00 2.00 1.00 

20 7.75 8.00 2.00 1.00 

21 7.75 8.00 2.00 1.00 

22 7.75 8.00 2.00 1.00 

25 7.75 8.00 2.00 1.00 

26 7.75 8.00 2.00 1.00 

27 7.75 8.00 2.00 1.00 

28 7.75 8.00 2.00 1.00 

29 7.25 8.00 2.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 7.67 8.00 2.00 1.00 

 

 

 



131 

ประจําเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2563 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

(HDPE) 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

2 7.25 8.00 2.00 1.00 

3 7.25 8.00 2.00 1.00 

5 7.25 8.00 2.00 1.00 

6 7.25 8.00 2.00 1.00 

7 7.25 8.00 2.00 1.00 

9 7.00 8.00 2.00 1.00 

10 7.00 8.00 2.00 1.00 

11 7.00 8.00 2.00 1.00 

12 7.00 8.00 2.00 1.00 

13 7.00 8.00 2.00 1.00 

14 7.00 8.00 2.00 1.00 

16 6.75 8.00 2.00 1.00 

17 6.75 8.00 2.00 1.00 

18 7.00 8.00 2.00 1.00 

19 7.00 8.00 2.00 1.00 

20 7.00 8.00 2.00 1.00 

21 7.00 8.00 2.00 1.00 

23 7.00 8.00 2.00 1.00 

24 7.00 8.00 2.00 1.00 

25 7.00 8.00 2.00 1.00 

26 7.00 8.00 2.00 1.00 

28 7.00 8.00 2.00 1.00 

30 7.00 8.00 2.00 1.00 

31 7.00 8.00 2.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 7.03 8.00 2.00 1.00 



132 

ประจําเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2563 

วนัท่ี ขวดนํ้า PETใส 
ขวดนํ้าขาว-ขุ่น 

(HDPE) 
พลาสติกรวมสี 

ถุงพลาสติก

ขนาดใหญ่ 

HDPE 

1 7.00 8.00 2.00 1.00 

3 7.00 8.00 2.00 1.00 

7 7.00 8.00 2.00 1.00 

8 7.00 8.00 2.00 1.00 

9 7.00 8.00 2.00 1.00 

12 7.00 8.00 2.00 1.00 

13 7.00 8.00 1.40 1.00 

14 7.00 8.00 2.00 1.00 

16 7.00 8.00 2.00 1.00 

17 7.00 8.00 2.00 1.00 

18 7.00 8.00 2.00 1.00 

20 7.00 8.00 1.20 1.00 

21 7.00 8.00 2.00 1.00 

22 6.00 8.00 2.00 1.00 

23 6.00 8.00 2.00 1.00 

24 6.00 8.00 2.00 1.00 

25 6.00 8.00 2.00 1.00 

27 6.00 8.00 2.00 1.00 

28 6.00 8.00 2.00 1.00 

29 6.00 8.00 2.00 1.00 

30 6.00 8.00 2.00 1.00 

ราคาเฉล่ีย 6.62 8.00 1.93 1.00 
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