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ธุรกิจอนาคต ที่ ใครๆ รังเกียจ

Future Business…which Was Hated

โชติรส  กมลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ 

	 กระแสความสนใจของเราในปัจจุบันคงหนีไม่พ้น	การเปลี่ยนแปลงของโลกใบกลมๆ	สู่ความตื่นตัวและเฝ้าระวัง	ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่างๆ	 ที่อาจจะมีเกิดขึ้นหรือมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	 ไม่ว่าจะเป็นการแปรปรวนของสภาพอากาศที่ก่อเกิดความ
แห้งแล้ง	น�้าท่วม	อากาศหนาวผิดปกติ	พายุหรือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในบางประเทศ	ซึ่งในชั่วชีวิตคนคนหนึ่งไม่เคยคิดฝันว่าจะได้พบเห็น	
ความกงัวลห่วงใยและความน่าสะพรงึกลวัดงักล่าวนบัเป็นแรงผลกัดนัท�าให้หลายฝ่ายต่างหนัมาพนิจิพเิคราะห์ลงลกึถงึสาเหตสุ�าคญัทีก่่อ
ให้เกดิปัญหา	และหาทางร่วมมอืกนัช่วยพลกิฟ้ืนโลกของเราให้สวยงามน่าอยูช่ัว่ลกูชัว่หลานก่อเกดิเป็นธรุกจิทีห่ลายๆคนมองข้ามผ่าน	และ
ถึงแม้จะเห็นถึงโอกาสอันดีแต่ก็อาจมีเหตุผลให้ต้องพับโครงการไปเมื่อพื้นฐานการด�าเนินธุรกิจนี้อยู่บนค�าว่า	“ขยะ”	แต่ในอนาคตอันใกล้
ธุรกิจรีไซเคิลขยะคงจะได้รับการน�ากลับมาทบทวนถึงบทบาทความส�าคัญ	 และท�าให้นักธุรกิจรุ่นใหม่มองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ที่จะ
ด�าเนินธุรกิจที่มีต้นทุนต�่าหรือไม่มีเลย	แต่กลับสามารถสร้างอาชีพ	สร้างรายได้	 และสร้างเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจที่มีการแก่งแย่ง
แข่งขัน

Abstract  
To reduce the impact on our fragile earth, we have to find out the cause of serious natural disasters. As the 

human race grows to fill our world, the waste we produce grows with it, so we must reduce any problems and protect our 
beautiful world  from our trash. There is one kind of future business, the recycling business which someone hate because it 
is all about trash, the waste unwanted or undesired waste materials. But in fact, this interesting business has a low start-up 
and operations cost and it can become a profitable business in the highly competitive world.

บทน�า

	 “ขยะ”	สิง่ทีม่นษุย์เราเป็นผูส้ร้างขึน้ด้วยมอื	แต่กลบัไม่เลอืกทีจ่ะเป็นผูท้�าลาย	ด้วยความคดิความรูส้กึลกึๆทีว่่า	มนัคอืสิง่สกปรก	
เมือ่นกึถงึค�าว่าขยะมนัมกัจะตามมาด้วยค�าว่า	“แขยง”	และเราทกุคนอยากอยูใ่ห้ห่างความสกปรกและกลิน่อนัไม่พงึประสงค์แม้ว่าจะเป็น
ขยะในถังที่บ้าน	และเป็นขยะชิ้นที่เกิดจากเราซึ่งเป็นผู้ทิ้งสิ่งที่หลงเหลือจากการบริโภคของเราเองก็ตาม	แต่อย่างน้อยก็ยังมีคนบางกลุ่มที่
มองเห็นคุณค่าและมองเห็นทองค�าในกองขยะ	ที่ประเทศอังกฤษเคยมีทนายความท่านหนึ่งได้ให้ความสนใจและท�าการศึกษาในหัวข้อว่า	
“ท�าไมคนจนจงึยงัคงจนตลอดกาล”	ข้อสรปุมว่ีา	หากคนเราต้องอาศยัอยูท่่ามกลางกองขยะอนัสกปรกและเน่าเหมน็ผดิหลกัสขุาภบิาลแล้ว
สุขภาพอนามัยก็จะย�่าแย่ลงไปด้วย	และจะส่งผลให้เจ็บป่วยปราศจากเรี่ยวแรงท�างาน	ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้คนจนต้องจมอยู่กับความ
จนเรื่อยไป	(Edwin	Chadwick,	1840)	เพราะฉะนั้น	การแก้ไข	คือ	เราต้องเริ่มต้นปรับปรุงพัฒนาที่อยู่ของเราและบ้านของเราให้สะอาด
เป็นที่แรก	คนเราถึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาได้	บ้านเมืองเราถึงจะพัฒนาทัดเทียมประเทศอื่นที่เราพากันอิจฉาและเรียกเขาว่าเป็น
ประเทศที่เจริญแล้วได้
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ขุมทรัพย์สุดขอบบ้าน เหมืองแร่ที่ไม่มีวันหมด

 ทรัพยากรธรรมชาติที่เราถลุงใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มีวัน
หมดไป	หรอืไม่สามารถผลติขึน้มาใหม่ตามธรรมชาตไิด้ทนัในเวลา
ที่เราต้องการ	ไม่ว่าจะเป็นดีบุก	ทองแดง	สังกะสี	ตะกั่ว	น�้ามันดิบ
หรืออื่นๆ	 ที่ว่ากันว่าอายุการใช้งานของมันอาจสิ้นสุดลงภายใน
ช่วง	10-30	 ปีนับจากนี้	 หมายความว่า	 เราและบรรดาบริษัทผู้
ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ	มีเวลาเหลือที่จะบริโภคทรัพยากรจาก
เหมืองธรรมชาติกันได้อีกไม่นานนัก	 ดังนั้น	 หากมองกันให้ดีเรา
จะเห็นทรัพยากรในบ้านหรือเหมืองแร่ที่ไม่ต้องเปลืองแรงขุดอยู่
ใกล้ๆ	 ตัวเราทุกคนนั่นเอง	 โครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน
คัดแยกขยะ	 เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะที่ออกมาจาก
บ้านเรือน	ส�านักงาน	และสถานที่ต่างๆ	ในชุมชนเกิดขึ้นมานาน
แล้ว	แต่บ่อยครัง้ทีเ่ราจะเหน็คนทิง้ขยะกนัโดยไม่ได้ใส่ใจทีจ่ะค�านงึ
ถึงความส�าคัญของถังขยะหรือการคัดแยกขยะสักเท่าใดนัก	 และ
อาจมองเหน็ว่าการคดัแยกขยะเป็นเรือ่งไร้สาระเสยีเวลา	แต่ผลของ
การทิง้ไม่เป็นทีส่ดุท้ายแล้วโทษภยัทัง้หมดกจ็ะย้อนกลบัมาตกทีต่วั
เรา	ครอบครัว	สังคม	และประเทศ	นั่นเอง	หากแบ่งขยะในบ้าน 
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ	 เราก็คงแบ่งได้เป็น	 ขยะเปียก	 ขยะแห้ง	
ขยะรีไซเคิล	และขยะอันตราย	เหมือนเช่นทั่วๆ	ไป

	 ·	 ขยะเปียก	ทิ้งลงถังเขียว	เช่น	พวกเศษอาหาร	ผัก	
ผลไม้	ซากสัตว์	ซึ่งบางอย่างสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที	
หากเรามีการแยกทิ้งอย่างถูกวิธี	 เช่น	การน�าเศษอาหาร	ผัก	ผล
ไม้	ไปเป็นอาหารสัตว์	และซากสัตว์อาจน�าไปท�าเป็นปุ๋ยต่อไปได้
	 ·	 ขยะแห้ง	ทิ้งลงถังเหลือง	 เช่น	 เศษกระดาษ	 เศษ
ผ้า	เศษไม้	ถุงพลาสติก	หรือ	กล่องโฟม	ก็อาจน�าไปใช้เพื่อเป็นเชื้อ
เพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตได้
	 ·	 ขยะรไีซเคลิ	ทิง้ลงถงัน�า้เงนิ	เช่น	กระดาษ	พลาสตกิ	
แก้ว	และโลหะ	เช่น	เหล็ก	อลูมิเนียม	ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเครื่องใช้
ในบ้าน		ก็อาจถูกน�าไปรีไซเคิลและน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ภายหลัง	 เมื่อมันทั้งหลายถูกน�าไปผ่านกระบวนการแปรรูปบาง
อย่างแล้ว	
	 ·	 ขยะอันตราย	 ทิ้งลงถังแดง	 เช่น	 น�้ามันเครื่อง	
แบตเตอรี่เก่าๆ	 และปัจจุบันที่ก�าลังเป็นที่เฝ้าระวังและวิตกกังวล
ของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง	 คือ	 ขยะอิเล็กทรอนิกส	์ เช่น	
ขยะจากคอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์เครื่องเสียง	 เครื่องเล่นที่ให้ความ
บันเทิงในบ้าน	 ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน	์ เครื่องเล่นเกม	 รวมไปถึง
โทรศัพท์บ้าน	และโทรศัพท์มือถือ	
	 หลายคนคงเคยขายสิ่งที่ตนเองเห็นว่าหมดคุณค่าหรือที่
ตนเองเรียกว่า	“ขยะ”	ในบ้าน	ไม่ว่าจะเป็น	หนังสือพิมพ์	ต�ารา

เรียน	นิตยสาร	หนังสือการ์ตูน	กล่องกระดาษ	ขวดพลาสติก	ขวด
แก้ว	รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้เก่าๆ	เสียๆ	ให้กับคนที่มารับซื้อ	
ไม่ว่าจะเป็นซาเล้งหรือรถสองแถวที่วิ่งรับซื้อของเก่าของเสียตาม
หมู่บ้านต่างๆ	ทั้งในลักษณะชั่งกิโลขายหรือขายเหมา	และหลาย
คนคงเคยคิดอีกเช่นกันว่า	 ท�าไมเราขายได้ราคาต�่านักเพราะเงิน
ที่ได้อาจไม่ตรงกับที่เราแอบหวังไว้ลึกๆ	 ในใจ	 ทั้งที่จริงแล้วมัน
เป็นของที่เราไม่เอา	 ไม่ใช้	 และต้องการทิ้ง	ก่อนหน้านั้นสามารถ
ตีค่าตีราคาได้เท่ากับศูนย์เสียด้วยซ�้า	แต่ในอีกมุมหนึ่งขยะเหล่านี้
กลับกลายเป็นเหมืองแร่ชั้นดีของผู้ประกอบอาชีพรับซื้อขยะ	 และ
ค�าถามต่อมาของเราคงเป็นว่า	 แล้วปลายทางขยะของเราไปไหน	
มนัสามารถสร้างรายได้	สร้างงาน	สร้างอาชพีให้ใครต่อใครได้จรงิหรอื
 
ธุรกิจขยะ ธุรกิจสร้างอาชีพ สร้างโลกอนาคต 

 มีคนค้นพบเหมืองทองในกองขยะ	 สิ่งของที่ไม่ใช้	 
ไม่เห็นค่า	 เหลือทิ้ง	 สามารถมีค่ามีราคาในสายตาของคนอื่นได้		 
ในหลายประเทศทั่วโลกได้หันมาให้ความส�าคัญในการน�าเอา
วตัถดุบิจากขยะมาใช้ในการผลติใหม่	เพราะช่วยลดต้นทนุวตัถดุบิ
ต้นทางที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่ต้องใช้เวลายาวนาน	 
โดยเฉพาะขยะอิเล็คทรอนิกส์																											

ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 หรืออีเวสต์	 (e-waste)	 ถือเป็น
ขยะพิษหรือของเสียที่ประกอบด้วย	 เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วและไม่ถูกต้องการแล้ว	 เพราะสารเคมีที่
มีอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆของวัสดุอุปกรณ์ที่กล่าวถึงเหล่านี้ไม่สามารถ
ถูกก�าจัด	 ท�าลายทิ้งได้ง่าย	 	 หรือแม้แต่ย่อยสลายหายไปเอง 
ตามธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก	 สารพิษ	 ไอพิษ	 หรือ 
สิ่งตกค้างอื่นๆ	 ที่อยู่ภายใน	 เช่น	 ประจุไฟฟ้า	 กัมมันตภาพรังสี	 
สารตะกั่ว	 ปรอท	 แคดเมียม	 สารหนู	 ก�ามะถัน	 ฯลฯ	 ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จึงกลายเป็นความกังวลระดับต้นๆ	 ของเหล่า
ประเทศก�าลังพัฒนาและพัฒนาแล้วในขณะนี้	 และเนื่องด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวล�้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 สินค้าเครื่อง
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทกลายเป็นสินค้าแฟชั่น	
เช่น	โทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	และโทรศัพท์มือถือ	สินค้าประเภทนี้
ต่างหมดอายุเสื่อมความนิยมลงอย่างรวดเร็วบางอย่างอาจภายใน
ไม่กี่เดือนหรือ	1-2	ปีเท่านั้น	ท�าให้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เรื่องน่ากลัว	

ขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจถือเป็นวัตถุดิบชั้นสองหรือสินแร่
ส�ารองใช้	ต่อจากการทีต้่องพึง่พาแหล่งวตัถดุบิธรรมชาตทิีน่บัวนัจะ
หายากขาดแคลนและหมดไปหากมกีารดแูลจดัการอย่างไม่ถกูต้อง	
ระบบการรไีซเคลิ(Recycle)	รยีสู(Reuse)หรอืการน�ากลบัมาใช้ใหม่
และการปรับใหม่(Refurbish)ได้ถูกน�ามาใช้กับขยะอิเล็กทรอนิกส์	
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ด้วยการวางแผนเปลีย่นมมุมองว่าขยะอเิลก็ทรอนกิส์เป็นขยะไร้ค่า
มาเป็นวตัถดุบิทรงคณุค่าแต่ราคาถกูได้	เพราะในหลายประเทศทัง้
ในทวปียโุรป	อเมรกิาและเอเชยี	ต่างตืน่ตวัหนัมาสนบัสนนุให้มกีาร
บริหารจัดการน�าขยะอิเล็กทรอนิกส์มารื้อ	ถอดชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ	
พลาสติก	 ทองแดงและแผงวงจรซึ่งมีส่วนประกอบของทั้งทองค�า
และทองแดง	 แล้วแยกขายเพื่อน�าไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบ
เครื่องมือเครื่องใช้หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวใหม่	 ซึ่ง
กลายเป็นรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจและเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาโลก
ร้อนจากการลดการเผาท�าลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ลง	 และจะช่วย
ประหยัดพลังงานเพราะการรีไซเคิลแต่ละครั้งจะมีการใช้พลังงาน
ความร้อนเฉลี่ยประมาณระดับหลักร้อยองศาเซลเซียสเพื่อใช้ใน
การปรับปรุง	แปรสภาพ	การเปลี่ยนหรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่	ใน
ขณะทีก่ารผลติผลติภณัฑ์ใหม่จากวตัถดุบิธรรมชาตดิัง้เดมิเลยนัน้
ต้องใช้พลงังานความร้อนสงูกว่าพนัองศาเซลเซยีส		และในอนาคต
เชือ่ว่ากระแสลดปรมิาณขยะทัว่โลก	จะท�าให้ผูผ้ลติทัง้หลายต้องหนั
ค�านึงถึงผลิตภัณฑ์ของตนตลอดช่วงวงจรชีวิตอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	จนถึงหมดสภาพการใช้งาน	เพื่อให้การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 สามารถแข่งขันได้ในเรื่องเกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อมที่ก�าลังเป็นเรื่องส�าคัญของวงการอุตสาหกรรมและ
วงการตลาดในขณะนี้	

เศรษฐีจากกองขยะ

	 นโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลุกลามไปทั่วทั้งโลก	
หากไม่ต้องมองออกไปไกลเฉพาะในแถบทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็น	
ประเทศไทย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	จีน	ญี่ปุ่น	และ
ในอกีหลายประเทศ	ได้เหน็ความส�าคญัของผลกระทบจากขยะและ
เร่งให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะ	รวมถึงได้มีการ
ออกกฎหมายหรือมาตรการต่างๆเพื่อรองรับการจัดการขยะ	 โดย
เฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก�าลังจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุด
ในโลกจากการที่ประเทศพัฒนาแล้วถือโอกาสใช้ประเทศที่ด้อย
พฒันากว่าเป็นฐานทิง้ขยะ	ทัง้ผ่านการทิง้ตรงๆหรอืผ่านการบรจิาค
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว	ไปยังประเทศเหล่านั้น	อาจเนื่องจากความหวัง
ดีว่าสิ่งของนั้นจะเป็นประโยชน์ส�าหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาสกว่า	
หรอืการมเีหตผุลแอบแฝงทีว่่าประเทศของตนมพีืน้ทีจ่�ากดัและอาจ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดหรือการรีไซเคิลก็ตาม
	 ส�าหรับประเทศไทยก็คงต้องยอมรับว่าเราเป็นหนึ่งใน
ประเทศปลายทางของกองขยะขนาดมหึมาของต่างชาติ	ที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุดสังเกตจากความนิยมสินค้ามือสองที่ถูกน�าเข้ามาวาง
จ�าหน่ายมเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยสนิค้าเหล่านีส่้วนหนึง่สามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ต่อได้อกี	แต่อกีส่วนหนึง่จะถกูคดัทิง้สมุกองเป็น

ขยะที่รัฐบาลไทยต้องออกแรงก�าจัดทิ้ง	ดังนั้น	รัฐบาลไทยคงต้อง
เร่งพจิารณาหาแนวทางแก้ไขไม่ให้ประเทศไทยของเราต้องตกเป็น
ที่ทิ้งขยะของใคร

ท�ำอย่ำงไรให้ “ขยะเหม็นๆ เปลี่ยนเป็นเงินหอมๆ”   
(สมไทย		วงษ์เจริญ,	2553)

	 หากเลอืกได้หลายคนคงไม่เลอืกอาชพีพนกังานเกบ็ขยะ	
แค่เปิดถังขยะหรือมีรถขยะผ่านหน้าบ้าน	กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ก็
ก่อความร�าคาญและรังเกียจให้เราแล้ว	 แต่ขยะเหม็นๆที่เราต้อง
กลั้นหายใจ	อุดจมูกหรือเมินหน้าหนี	กลับท�าให้หลายคนสามารถ
เลีย้งตวัเอง	ครอบครวั	และเลีย้งประเทศชาตไิด้		เราคงเคยเหน็ร้าน
ค้าหรอืกจิการรบัซือ้ของเก่า	รบัซือ้เศษซากสิง่ของไม่ใช้แล้วซ่อนตวั
อยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ	 แต่ปัจจุบันหลายคนอีกเช่นกันที่นึก
ไม่ถึงว่ากิจการรับซื้อเศษขยะจะถูกพัฒนาให้มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบมมีาตรฐานในระดบันานาชาตแิละท�าให้ใครสกัคน
ร�า่รวยขึน้ได้	ดงัเช่น	โรงงานคดัแยกขยะเพือ่รไีซเคลิครบวงจร	วงษ์
พาณชิย์	(Wongpanit)		ธรุกจิแฟรนไชส์ทีท่�าให้ใครบางคนต้องคดิ
หนัก	กว่า	37	ปีเต็ม	ที่	คุณสมไทย	วงษ์เจริญ	ได้มองเห็นอนาคต
สดใสภายใต้กองขยะ	และมุง่มัน่ท�าธรุกจิขยะเพือ่ให้เป็นทีร่บัรูไ้ปทัว่
โลกว่าธุรกิจสกปรกก็สามารถท�าให้สะอาดและเป็นเงินเป็นทองได้
เช่นกนั	โดยหนึง่ในรางวลัประกนัคณุภาพมาตรฐานมากมายทีไ่ด้รบั	
คือ	 ได้รับการรับรองเป็นโรงงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	
ISO	14001	 ซึ่งพลิกความคิดของผู้คนที่นึกถึงร้านหรือกิจการรับ
ซื้อของเก่าโดยสิ้นเชิง	คุณสมไทย	วงษ์เจริญ	ถือเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า	จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรศิลปศาสตร์
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาบรหิารธรุกจิจากสถาบนัราชภฎัพบิลู
สงคราม	จังหวัดพิษณุโลก	อันเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ		แนวคิดที่
น่าสนใจในการด�าเนนิธรุกจิ	คอื	ถงึแม้เราจะท�าธรุกจิสกปรก	แต่ใจ
เราต้องสะอาด	ปัจจบุนัโรงงานคดัแยกขยะเพือ่รไีซเคลิวงษ์พาณชิย์
จะรับซื้อขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน	 ชุมชน	 ร้านค้าปลีก	 ร้านค้า
ส่ง	 ทั้งจากร้านสะดวกซื้อ	 ห้างสรรพสินค้า	 โรงงานอุตสาหกรรม	
โรงเรียน	โรงแรม	โรงพยาบาล	อาคารส�านักงาน	รวมถึงหน่วยงาน
ราชการต่างๆ	และนับเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย	 
มีสาขากว่า	600	สาขาในทุกภาคของประเทศ	และมีเป้าหมายใน
การขยายสาขาออกไปอย่างต่อเนือ่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ให้ได้กว่า	1,000	 สาขา	 ไม่แพ้ธุรกิจสะดวกซื้อที่ไม่มีใครรังเกียจ
อย่างเซเว่นอีเลฟเว่น	 โดยโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์
พาณชิย์มสี�านกังานใหญ่อยูท่ีจ่งัหวดัพษิณโุลก	เน้นนโยบายการค้า
แบบเสร	ีโปร่งใส	เป็นธรรม	ไม่โกงตาชัง่และมมีาตรฐานการซือ้ขาย
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ขยะรีไซเคิล	ซึ่งลูกค้าทุกรายจะสามารถตรวจสอบหรือเทียบราคา
ซือ้ขายในตลาดได้ตลอดเวลาผ่านทางเวบ็ไซต์	www.wongpanit.
com	 ท�าให้ทางวงษ์พาณิชย์ต้องว่าจ้างพนักงานที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการติดตามราคาสินค้าทั่วโลกและต้องมีความรู้ทาง
ด้านภาษาต่างประเทศ	เช่น	ภาษาอังกฤษ	จีน	และญี่ปุ่น	เป็นต้น	

ขยะรีไซเคิลจากวงษ์พาณิชย์ประมาณ	60%	จะเน้นการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศอินเดีย	 จีน	 ญี่ปุ่น	
บังคลาเทศ	 ลาว	 เวียดนาม	 กัมพูชา	 และกลุ่มประเทศในยุโรป	
เปน็ต้น	และอกีประมาณ	40%	ทีเ่หลอืจะจ�าหน่ายภายประเทศเพื่อ
การรีไซเคิล	 โดยเฉพาะสินค้าจ�าพวกเศษกระดาษจะจ�าหน่ายเข้า
โรงงานผลิตกระดาษ	 และสินค้าจ�าพวกเศษเหล็กจะจ�าหน่ายเข้า
โรงงานรับซื้อเศษเหล็กเพื่อการรีไซเคิล	 นอกจากนี้	 วงษ์พาณิชย์
ยังนับเป็นองค์กรเอกชนที่พร้อมประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจน
ในเรื่องของการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ต่างๆ	 	 โดยเริ่มต้นที่การปลูกจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชนของ
ชาติเห็นถึงปัญหาและความส�าคัญของขยะ	และร่วมมือกันในการ
ป้องกนัปัญหาทีข่ยะจะส่งผลกระทบต่อชมุชนไปพร้อมๆกบัการท�า
ธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได้

ความฝันในอนาคตของ	ดร.สมไทย	วงษ์เจริญ	คือการ
ขยายสาขาไป	1	 ต�าบล	1	 วงษ์พาณิชย์	 โดยไม่ต้องกลัวใครมา
แย่งขยะหรือแย่งอาชีพตราบใดที่ยังรักษาความดี	 เพราะธุรกิจ
ประเภทนี้ไม่ต้องการอะไรมากมายนอกจากเป็นคนด	ี มีศีลธรรม	
มีความซื่อสัตย์สุจริต	 	 ไม่ลักขโมยหรือไม่รับซื้อของโจร	(สมไทย	
วงษ์เจริญ,2553)	 และเป็นธุรกิจที่ประธานโรงงานเพื่อการรีไซเคิล
ขยะวงษ์พาณิชย์รับประกันคืนทุนและมีก�าไรภายใน	1-2	ปี	 และ
ยังจะเจริญเติบโตต่อไปได้อีกนับ	10	 ปี	 หากกระแสห่วงใยสิ่ง
แวดล้อมยังแรง	 อีกทั้ง	 ยังได้รับการส่งเสริมจากบรรดาประเทศ
คู่ค้าต่างๆ	 โดยบางประเทศเริ่มตั้งกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการผลิต
สินค้าที่ต้องมีส่วนผสมของสินค้ารีไซเคิล	 บางประเทศสนับสนุน
การก่อตั้งอุตสาหกรรมรีไซเคิลและลดภาษีเท่ากับศูนย์เปอร์เซ็นต์
ให้กับวัตถุดิบรีไซเคิลน�าเข้าอีกด้วย	 หากแต่ในประเทศไทยระบบ
การท�างานของภาครัฐที่มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความดูแล
เป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กรมควบคุม
มลพิษ	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมการปกครอง	 กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ท�าให้กจิการรไีซเคลิขยะต้อง
พบอุปสรรคใหญ่ในการท�าธุรกิจ	ด้วยโครงสร้างทางภาษีเกี่ยวข้อง
ที่ต้องเสียมากมายถึง	11	 รายการ	 เช่น	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภงด.
90(ภาษีปลายปีและภาษีกลางปี)	 ภาษีสังคมรังเกียจ	 ภาษีเก็บ
สิ่งของเหลือใช้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	 ภาษีการค้าของ
เก่า	 ภาษีอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม	105	 และ	106	 ของ

กรมโรงงานฯ	 ภาษีป้ายที่ก�าหนดให้แสดงเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ภาษี
เขตพิเศษ	อีทีแซด	เป็นเขตผลิตอุตสาหกรรมพิเศษ	เป็นต้น		แต่
อย่างไรก็ตาม	 ธุรกิจนี้ก็ยังคงความคุ้มค่าและอาจจะไม่ต้องซ่อน
ตัวอย่างเงียบๆในสังคมไทยเหมือนในอดีต

กทม. ยิ้ม ไม่ทิ้งกัน สร้างวินัยเมือง สร้างวินัยคนกรุง

	 ในสังคมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร	 หน้าที่การ
จัดการขยะคงไม่สามารถปล่อยให้อยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่ง	
หรือทิ้งให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องโดยตรง	 เช่น	
พนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครหรือซาเล้ง	มิฉะนั้น	เราทุก
คนคงต้องพบเจอกับปัญหาขยะล้นเมืองเป็นแน่	กรุงเทพมหานคร
ภายใต้การน�าของผูว่้าราชการคนปัจจบุนั	หม่อมราชวงศ์สขุมุพนัธ์	
บริพัตร	 มิได้มองข้ามปัญหาหลักส�าคัญของสังคมเมืองหลวงไป	
หากแต่ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการขยะร่วมกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องตลอดเวลา	เนื่องจากทราบดีถึงปัญหาการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วของประชากรกรุงเทพมหานครซึ่งเพิ่มขึ้นถึง	
1,000	 คนต่อวัน	 และคนเมืองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น	สังเกตได้จากตลาดนัด	รถเปิด
ท้ายขายของที่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทุกเขต	คนกรุงขาดแคลนเวลาส่วน
ตัวท�าให้เราใช้ชีวิตอย่างง่ายๆจนเกิดการใช้ทรัพยากรเพื่อสนอง
ความต้องการอย่างฟุ่มเฟือยและก่อให้เกิดปัญหาการทิ้งอย่างไม่
สิ้นสุด	 การท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม	 เมืองที่
น่าอยู่ตามนโยบายหลักของกรุงเทพมหานครนั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 ชุมชน	 รวมถึงคน
กรุงเทพฯทั้งที่อาศัยกรุงเทพมหานครเป็นทางผ่านเพื่อการศึกษา
หาความรู้หรือเพื่อการประกอบอาชีพ	 หรืออาจเติบโตและใช้ชีวิต
อยู่ในกรุงเทพฯอย่างถาวร	 โดยเราต้องเริ่มที่การปรับแนวคิดและ
พฤติกรรมการทิ้งของเราตั้งแต่ในบ้านของเราเอง	 เริ่มที่การคัด
แยกประเภทขยะก่อนทิ้ง	 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะคิดแล้ว
ตกประมาณ	10,000	 ตันต่อวัน	 เป็นขยะที่สามารถน�าไปรีไซเคิล
ได้ประมาณ	2,000	ตัน	และขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดประมาณ	8,000	
ตัน	(พรเทพ	 เตชะไพบูลย์,	2553)	ซึ่งจากข้อมูลปริมาณขยะที่สูง
มากขึ้นทุกวัน	 ท�าให้กรุงเทพมหานครต้องด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
มาโดยต่อเนื่อง	เช่น	การจัดตั้งกองทุนขยะชุมชน	เพื่อการน�าขยะ
ทีย่งัมปีระโยชน์กลบัมาใช้ใหม่ในรปูของก๊าซชวีภาพ	และการรเิริม่
คณะท�างานร่วม	“บอร์ดขยะ”	ทีภ่ายในคณะท�างานจะประกอบด้วย
ตัวแทนจากชุมชน	ผู้รับซื้อขยะ	 ซาเล้ง	 และภาคธุรกิจที่สมัครใจ	
เพื่อส่งเสริมกระบวนการคัดแยกขยะที่แหล่งก�าเนิดอย่างแท้จริง

กิจกรรมปี 2553 กทม. ยิ้ม ไม่ทิ้งกัน เพื่อสร้างวินัยเมือง 
สร้างวินัยคนกรุง	 ได้ถูกจัดขึ้นโดยส�านักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
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ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน		ด้วยการน�าโครงการ	5	ส	คือ	สะสาง	
สะดวก	 สะอาด	 สุขลักษณะ	 และสร้างนิสัยมาประยุกต์ใช้กับ
ชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีวินัยในการทิ้งขยะลงถัง	 โดยได้เริ่ม
รณรงค์เพื่อพลิกฟื้นกรุงเทพฯ	 ด้วยการมอบถังขยะจ�านวนกว่า	
800	 ใบให้แก่โรงเรียนต่างๆ	 ในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง	435	
แห่ง	 เพราะเชื่อว่าการปลูกฝังนิสัยการทิ้งที่ถูกต้องจะเป็นหนทาง
หนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะตามสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็น
ทั้งบนบกและในแม่น�้าล�าคลองลงได้	 และหากไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี
กรุงเทพมหานครยังมียุทธศาสตร์เสริมเพิ่มเติมโดยจะประยุกต์ใช้
หลักการ	 “ผู้ท�าสกปรกต้องจ่าย”	 หรือ	Polluter-Pay-Principle	
ซึง่ทางกรงุเทพมหานครอาจต้องปรบัเพิม่ค่าธรรมเนยีมการจดัเกบ็
ขยะโดยวัดจากปริมาณขยะของแต่ละแห่ง	 และอาจพิจารณาจัด
เก็บภาษีถุงพลาสติกเพื่อกระตุ้นให้คนลด-ละ-เลิกใช้ถุงพลาสติก
ด้วย	นอกจากนี้	ยังได้มีการริเริ่มการสร้างเตาเผาขยะเพื่อใช้แทน
การฝังกลบขยะบางประเภททีไ่ม่สามารถน�ากลบัไปใช้ประโยชน์ได้
อีก	และอาจส่งผลเสียท�าให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณที่น�าขยะไปฝังกลบ
นั้นได้รับความเดือดร้อน	 แนวคิดประการส�าคัญอีกประการของ
กรุงเทพมหานคร	คือ	“ขยะคือทรัพยากร”	ที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าถ้า
หากเราทุกคนร่วมมือกันได้อย่างจริงจัง	ไม่มีความคิดรังเกียจขยะ
ทีเ่กดิจากตวัเราเอง		อนาคตของกรงุเทพมหานครของเรากค็งเป็น

ไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร	12	ปี	ที่ต้องการให้กรุงเทพฯ
เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี	เป็นเมืองแห่งความสะอาด	เป็น
เมืองที่น่าอยู่	และผู้คนมีความสุข
สรุป

 “ขยะ”	ไม่มีวันหมดไปจากโลกใบนี้	ตราบใดที่มนุษย์ยัง
ต้องบริโภคและบ้าบริโภค	ซึ่งจะเห็นหรือพิสูจน์ได้ง่ายๆ	จากการ
ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจัดงานลดราคาสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นจาก
ร้านเล็กห้างใหญ่	ที่ลดราคาต้นปี	กลางปี	สิ้นปี	ลดล้างสต็อก	ลด
ปรับปรุงกิจการหรือลดเลิกกิจการ	 เราจะเห็นผู้บริโภคอย่างเราๆ	
หันหน้าพุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกัน	และจะเห็นแต่ละคนมีสิ่งของ
ต่างๆซึง่เป็นเป้าหมายทัง้ทีต่ัง้ใจหรอือาจจะไม่ตัง้ใจซือ้ล่วงหน้าตดิ
ไม้ติดมือกันมาคนละถุงสองถุง	 เป็นถุงกระดาษบ้าง	ถุงพลาสติก
บ้าง	หรือถุงผ้าบ้าง	แต่ซึ่งสุดท้ายจุดหมายปลายทางเดียวกันของ
สนิค้าและภาชนะบรรจเุหล่านัน้กค็อืขยะ	ธรุกจิรไีซเคลิขยะจงึไม่มี
วันตายและเป็นธุรกิจที่มีอนาคตอันไกล	ที่ผู้ประกอบการทั้งหลาย
น่าจะเริ่มมองเห็นคุณค่าที่จะย้อนกลับมาท�าธุรกิจเพื่อตอบแทน
สังคมและตอบแทนโลก	 ธุรกิจรีไซเคิลขยะถือธุรกิจที่จับต้องได้	
สร้างอนาคตทางการเงินและครอบครัวให้เราได้	 เพียงแต่เราต้อง
ท�าใจกับมันสักนิด	ว่ามันคือ	“ขยะ”	ที่เราเคยรังเกียจ	
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