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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ มกราคม 2020

พชรพจน์ นันทรามาศ

ท่ามกลางกระแสการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุดตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) เพ่ือรับมือกับความไม่เพียงพอของ

ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต รวมถึงปัญหาขยะท่ีมีปรมิาณเพ่ิมข้ึนและส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน การ “รีไซเคิลขยะ” จึงเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะ

ท าให้ขยะหรือส่ิงของเหลือท้ิงต่างๆ ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่าเป็น

วงจรหมุนวนไป

อันท่ีจรงิการรไีซเคิลขยะไม่ได้เป็นเร ื่องใหม่ในสังคมไทยแต่เป็นธุรกิจท่ีอยู่คู่กับ

สังคมไทยมาช้านาน แต่การไม่คัดแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการน าขยะรไีซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากข้ึน จึง

เกิดเป็นค าถามท่ีว่า เราจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการขยะรไีซเคิลได้อย่างไร?  

ในบทความน้ี Krungthai COMPASS ประเมินว่าการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็น

ทางเลือกท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการขยะรีไซเคิล โดยจะท าหน้าท่ี

เสมือนตลาดซื้อขายแลกเปล่ียนขยะออนไลน์ ท้ังน้ีในต่างประเทศ ผู้ให้บรกิาร

จัดการขยะท้ังท่ีเป็นรายเก่าและรายใหม่ท่ีเป็น Tech Startup อาทิ Rubicon 

Global และ Remondis ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ร่วมกับการปรับใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลอ่ืนๆ เพ่ือต่อยอดบรกิารและสรา้งคุณค่ามากมายให้กับหลายภาคส่วนต้ังแต่

ภาคครวัเรอืน ภาคธุรกิจ ไปจนถึงหน่วยงานรฐั 

ส าหรับในประเทศไทยเอง เริ่มมี Startup น าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้จัดการกับ 

Pain Point ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานท่ีง่ายและสะดวก การประหยัดค่าใช้จ่าย 

และคุณภาพของขยะรไีซเคิล อน่ึง การให้บรกิารของแพลตฟอรม์รไีซเคิลขยะใน

ไทยยังอยู่ในช่วงเร ิม่ต้นของการพัฒนาและยังจ าเป็นต้องขยายฐานผู้ใช้บรกิารเพ่ือ

ท าให้เกิดฐานข้อมูลขยะ อย่างไรก็ดี การต่อยอดพัฒนาจากโมเดลต่างประเทศท่ี

ประสบความส าเรจ็ให้สอดรบักับบรบิทของสังคมไทย ย่อมจะท าให้ธุรกิจรไีซเคิล

ขยะผ่านดิจิทัลแพลตฟอรม์มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

Krungthai COMPASS จึงอยากแนะน าให้ภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีขยะรีไซเคิล ท้ังท่ีเป็น

ภาคธุรกิจ ภาคครวัเรอืน และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของห่วง

โซ่คุณค่าของดิจิทัลแพลตฟอร์มรีไซเคิลขยะ ซึ่งนอกจากจะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์

สไตล์ท่ีเปล่ียนไปในยุคดิจิทัลและแก้ปัญหาความยุ่งยากของการรไีซเคิลขยะท่ีต้น

ทางแล้ว ฐานข้อมูลขยะยังเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ให้

สามารถรับมือกับโจทย์ท้าทายของการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบด้าน

ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงเป็นข้อมูลทางเลือก

ส าหรบัใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้

ชยัสิทธ์ิ อนุชติวรวงศ์
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รไีซเคิลแพลตฟอรม์ เป็นบรกิารออนไลน์ท่ีสรา้งเครอืข่ายระหวา่งผู้ขาย
และผู้รบัซื้อขยะรไีซเคิล และท าให้เกิด Big Data โดยช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจดัการขยะและใช้ประโยชน์จากขยะรไีซเคิลได้อย่างคุ้มค่า
ตามแนวคิด Circular Economy ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG* 

Recycle 
Platform

ผู้ขายขยะรไีซเคิล ผู้รบัซ้ือขยะรไีซเคิล โรงงานรไีซเคิล

Big 
Data

2) ท าไมถึงควรใช้
ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขนขยะลดลง 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น

สะดวก
งา่ยต่อการใช้งาน
มีรายได้เสรมิ

บรษัิทท่ีปฏิบัติตามกรอบ ESG / 

ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภค / อปท.** 

ฯลฯ  

ข้อมูลสนับสนุนด้าน
ความย่ังยืนของธุรกิจ 
(ESG***)

การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์/ฉลากรไีซเคิล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การคัดแยกขยะ

เข้าถึงขยะรไีซเคิล
ท่ีมีคณุภาพจาก
ต้นทางโดยตรง

ESG

Big 
Data

มีข้อมูลขยะรไีซเคิล ส าหรบัการจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ต่อยอดทางธุรกิจ

กลยุทธ์การจดัการขยะ
และกลยุทธ์การตลาด
แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

1) ดิจทัิลแพลตฟอรม์รไีซเคิลขยะ 
(รไีซเคิลแพลตฟอรม์) คืออะไร

รูปแบบธุรกิจแนวใหม่ 
ในรูปของ Product 
as a service เช่น 
การเช่าใช้ผลิตภัณฑ์
หรอืบรรจภัุณฑ์

* BCG - Bio-Circular-Green Economy 

** อปท. - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
*** ESG - Environmental, Social and Governance
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ธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บ-รวบรวม-ขายส่ง-แปรรูปขยะ

รไีซเคิลเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตหรอืเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยท่ีขยะรไีซเคิลหมายถึงเศษวัสดุและชิ้นส่วนต่างๆ ท่ี

ใช้แล้วและไม่เป็นอันตราย เช่น ขยะมูลฝอย กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว ชิ้นส่วน

อุปกรณ์ เศษเหล็ก อลูมิเนียม และส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

>> ธรุกิจรไีซเคิลไทยในปัจจบุันเป็นอย่างไรบ้าง?
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การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลมีท้ังแบบครบวงจรและแบบเด่ียว

ซึ่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนในระดับท่ีแตกต่างกัน โดย

ผู้ประกอบการธุรกิจรไีซเคิลแบบครบวงจรต้ังแต่การรบัซื้อขยะ คัดแยกขยะ 

ขายส่ง ไปจนถึงแปรรูปขยะรไีซเคิลเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ธุรกิจรไีซเคิล

ของบรษัิท คัดแยกขยะเพ่ือรไีซเคิล วงษ์พาณิชย์ จ ากัด (“วงษ์พาณิชย์”) 

ซึ่งมีขนาดใหญ่และต้องใช้เงนิลงทุนสูงในเคร ื่องมือ เคร ื่องจักร และ

เทคโนโลยีคัดแยกขยะ ส่วนผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจแบบเด่ียวหรอื

อยู่ในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง เช่น การรับซื้อขยะหรอืของเก่า 

การรบับดอัดขยะก่อนน าส่งให้โรงงานแปรรูปวัสดุรไีซเคิล ส่วนใหญ่จะ

เป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และไม่ต้องใช้เงนิลงทุนมากนักเทียบกับ

การให้บรกิารแบบครบวงจร  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจใน

รูปของแฟรนไชส์ (Franchise) เร ิม่มีจ านวนแพรห่ลายมากข้ึน โดยผู้ให้

สิทธิการประกอบธุรกิจ (Franchiser) จะอบรมและถ่ายทอดวธิีการ

ปฏิบัติงานให้กับผู้ซื้อสิทธิ์ (Franchisee) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เดียวกัน เช่น ระบบแฟรนไชส์ธุรกิจรไีซเคิลของวงษ์พาณิชย์

จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1 พบว่า ในปี 2019 กิจการที่เข้าข่ายเป็น

ธุรกิจรีไซเคิลมีจ านวน 3,484 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขายส่งของเสียฯ 

ถึงกว่า 74% รองลงมาคือ ธุรกิจน าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 17% 

ขณะท่ีกิจการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีสินทรพัย์ถาวรไม่เกิน 50 

ล้านบาท (รูปท่ี 1) และส่วนใหญ่ยังเป็นการขายส่งขยะรีไซเคิลเป็นหลัก โดย

จากข้อมูลล่าสุดปี 2018 ธุรกิจรไีซเคิลมีรายได้รวมกว่า 1.62 แสนล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจาก 1.35 แสนล้านบาทในปี 2013 หรอืเติบโตท่ี 3.8% ต่อปี ขณะท่ี

ธุรกิจรไีซเคิลกลับมียอดสินเชื่อคงค้างเพียง 2.5 หม่ืนล้านบาทในไตรมาส

ท่ี 3/2019 หรอืหดตัวลง 8%YoY ซึ่ งอาจเป็นเพราะกิจการรไีซเคิล

ส่วนใหญ่ท าธุรกิจขายส่งขยะรไีซเคิลแบบซื้อมาขายไป ซึ่งต้องการเพียง

เงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ือเสรมิสภาพคล่อง และไม่ได้มีความจ าเป็นต้อง

ลงทุนในสินทรพัย์ถาวรมากนัก

1 จากขอ้มูลการจดทะเบยีนธุรกิจของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า ธุรกิจรไีซเคิลครอบคลุมกิจกรรม 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
• การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เปน็อันตราย (TSIC 38110) เชน่ ขยะจากบา้นเรอืน ขยะจากถังขยะหรอืถังพักขยะของสถานประกอบการ
• การน าวสัดุที่ใชแ้ล้วกลับมาใชใ้หม่ (TSIC 38300) แต่ไม่รวมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เชน่ การบดอัดขยะ การถอดชิน้ส่วนเพ่ือน าวสัดุมาแปรสภาพ 
การบดขยะพลาสติกหรอืแก้วเปน็ชิน้เล็ก  

• การขายส่งของเสียและเศษวสัดุและผลิตภัณฑ์อื่นๆ (TSIC 46695) ซึง่รวมถึงการเก็บ การคัดแยกชนิด และการแยกชิน้ส่วนท่ียงัใชก้ารได้เพ่ือ
น าไปจ าหน่าย โดยไม่มีการเปล่ียนรปู
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รปูท่ี 1 ธุรกิจรไีซเคิล จ าแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

ที่มา: ฐานขอ้มูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ธปท. วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ในวงจรการจัดการขยะรีไซเคิลของไทย คนคุ้ยขยะ คนเก็บของเหลือท้ิงจากถัง

ขยะ และผู้รับซื้ อของเก่ารายย่อย (“ซาเล้ง”) เป็นตัวเชื่ อมส าคัญระหว่าง

แหล่งก าเนิดขยะกับร้านรับซื้อของเก่าและโรงคัดแยกขยะ2 โดยท าหน้าท่ีค้นหา

ขยะ และรบัซื้อขยะ/เศษวัสดุรไีซเคิลจากแหล่งก าเนิดขยะต้นทางไปส่งให้รา้นรบั

ซื้อของเก่าหรอืโรงคัดแยกขยะ เพ่ือปรบัปรุงคุณภาพก่อนส่งให้โรงงานรไีซเคิล

ต่อไป (รูปท่ี 2) ท้ังน้ี จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรใน

ไตรมาสท่ี 3/2019 คาดว่า ผู้ท่ีมีอาชีพเป็นซาเล้ง คนค้นหาขยะ หรอืคนเก็บขยะมี

จ านวนรวมกันมากกว่า 1.14 แสนคน 

อย่างไรก็ดี การจะน าขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นใน

ไทยยังมีข้อจ ากัดส าคัญ คือ การไม่คัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพจาก

แหล่งก าเนิดขยะต้นทาง เช่น ครวัเรอืน รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพัก ฯลฯ ซึ่งเกิดจาก

หลายเหตุผล เช่น ไม่รูว้่าขยะประเภทใดน ามารไีซเคิลได้ ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะคัด

แยกขยะ ฯลฯ เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ขยะท่ีสามารถน ากลับมารไีซเคิลได้มักจะถูก

น าไปท้ิงรวมกับขยะประเภทอ่ืน ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมส่ิงสกปรกหรอืสารเคมีท่ี

ไม่พึงประสงค์ จึงท าให้ขยะปนเปื้ อนเหล่าน้ีไม่เป็นท่ีต้องการของโรงงานรไีซเคิล 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทหลักในการน าขยะจากแหล่งต่างๆ ไปจดัการ แต่ในระหวา่งการขนขยะไปยังสถานีขนถ่ายหรอืสถานท่ีก าจดั
ขยะนั้น พนักงานเก็บขยะจะคัดแยกขยะบางส่วนท่ีรไีซเคิลได้เพ่ือขายให้กับรา้นรบัซื้อของเก่า 

จ านวน รายได้รวม สินเชื่อ

8.7%
17.0%

74.3%

3,380 
ราย

4.4%

45.6%

50.0%

68
ราย

11.1%
2.8%

86.1%

36
ราย

2.2%
11.2%

81.6%

1.00
แสนล้านบาท

0.7%
16.4%

82.9%

0.23
แสนล้านบาท

1.2%0.1%

98.7%

0.39
แสนล้านบาท

0.5% 12.5%

87.0%

1.8
หม่ืนล้านบาท

7.4%

92.6%

5.0
พันล้านบาท

2.6%

97.4%

1.7
พันล้านบาท

การเก็บรวบรวมของเสีย
ท่ีไม่เป็นอันตราย

การน าวสัดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่

การขายส่งของเสีย
และเศษวสัดุ

ธุรกิจรไีซเคิลส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (S) และกระจกุอยู่ในกิจการขายส่งของเสียและเศษวสัดุ
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รปูท่ี 2 วงจรการจัดการขยะรไีซเคิล (Flow of Recyclables) ในไทย

กลุ่มคนค้นขยะและซาเล้งผู้รับซื้อรายย่อยเป็นจุดต่อเชื่อมส าคัญของระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในการคัดแยก 
รวบรวมขยะรไีซเคิล และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในระบบอีกครัง้หน่ึง

ที่มา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

จดัการ
ระหวา่งทาง

จดัการท่ี
ปลายทาง

(21.6 ล้านครวัเรอืน)

(>1.5 หมื่นแห่ง)

(>1.0 หมื่นแห่ง)

(>9 พันแห่ง)

ขยะท่ัวไป/
ขยะท่ีไม่ถูกคัดแยก

ขยะเปียก/
เศษอาหาร

ขยะรไีซเคิล

ศูนย์การค้าและรา้นค้าปลีก

อาคารส านักงาน/สถานประกอบการ/
โรงงานอุตสาหกรรม

โรงแรมและท่ีพัก

ครวัเรอืน

ภัตตาคาร/
รา้นอาหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ซาเล้ง

คนคุ้ยขยะ/เก็บของ
เหลือจากถังขยะ

สถานท่ีก าจัดขยะ/
สถานีขนถ่าย

รา้นรบัซ้ือของเก่า (ขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่)/โรงคัดแยก

(>3,000 แห่ง)4

(2,789 แห่ง)

(4,921 แห่ง)5

(>114,000 คน)3

ขาย

เก็บรวบรวม

ขาย

ขาย

ขยะท่ีไม่ได้
คัดแยก

ขยะรไีซเคิล

โรงหมักปุ๋ย

สถานท่ีฝังกลบ

เตาเผาขยะ

โรงงานรไีซเคิล

โรงงานท่ีใช้วตัถุดิบ
รไีซเคิลผลิตสินค้า
หรอืบรรจุภัณฑ์

จดัการท่ี
แหล่งก าเนิด

ท าปุ๋ยไวใ้ช้เอง

3 ประมวลจากฐานขอ้มูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรในไตรมาส 3/2019
4 ประมวลจากคลังขอ้มูลธุรกิจของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า ครอบคลุมกิจการที่เก็บรวมรวมขยะ รา้นรบัซื้อของเก่า รา้นขายส่งวสัดุรไีซเคิล และโรงคัดแยกขยะ
5 ประกอบด้วย กทม. เมืองพัทยา และเทศบาลต าบล ซึง่อาจด าเนินการเองหรอืวา่จา้งผู้ประกอบการเอกชนให้ด าเนินการเก็บรวบรวมขยะแทน แต่มี 2,857 แห่ง
ที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องด าเนินการเอง

ผลิตวตัถุดิบรไีซเคิล
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ไทยมีขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์อีกจ านวนมาก โดยในแต่ละปีคนไทยท้ิง

ขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตัน แต่กลับมีเพียง 25% หรอืราว 5 แสนตันท่ีถูกน า

กลับมาในกระบวนการรไีซเคิลได้ สอดคล้องกับตัวเลขอัตราการน าขยะกลับมาใช้

ประโยชน์หรอือัตราการรไีซเคิลขยะ (Recycling Rate)6 ของไทยอยู่ในระดับต่า

เม่ือเทียบกับอีกหลายประเทศ (รูปท่ี 3) แต่ในอีกด้านหน่ึง ไทยกลับน าเข้าเศษ

ขยะพลาสติกจากต่างประเทศเฉล่ียสูงถึง 1.8 แสนตันต่อปีในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

(2014-2018) ซึ่งสะท้อนได้ 2 แง่มุม คือ (ก) ขยะพลาสติกของไทยยังไม่ได้

คุณภาพหรอืมีต้นทุนการปรบัสภาพค่อนข้างสูง และ (ข) ขยะพลาสติกในไทย

ถูกจัดการด้วยวธิีอ่ืนท่ีไม่เหมาะสม เช่น การท้ิงในท่ีโล่ง ฝังกลบ หรอืการเผา 

เป็นต้น ท าให้ Circular Supplies หรอืวัสดุจากการรไีซเคิลเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ

ทดแทนวัตถุดิบใหม่ (Virgin Material) กลับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย

>> เพราะอะไร ธรุกิจรไีซเคิลถึงน่าสนใจ?

6 รวมการหมักท าปุย๋ (Composting)

รปูท่ี 3 ปรมิาณขยะมูลฝอยและอัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ของแต่ละประเทศในปี 2016

Belgium

Denmark

Germany

Greece France

Croatia

Italy

Cyprus

Lithuania

Luxembourg

Hungary

Malta

Netherlands
Austria

Poland

Portugal Slovenia

Slovakia

Finland

United Kingdom

Iceland

Norway

Switzerland

Thailand

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

อตัราการรไีซเคิล (%)

ปรมิาณขยะมูลฝอย 

(กิโลกรมั/คน/ปี)

ปรมิาณขยะเฉล่ียท่ัวโลก

อัตราการน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน์เฉล่ียท่ัวโลก

ที่มา: World Bank, Eurostat และ กรมควบคุมมลพิษ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

แม้ไทยจะมีอัตราการน าขยะมาใช้ประโยชน์สูงกวา่ค่าเฉล่ีย แต่ถือวา่ยังต่าเม่ือเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ
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“การจดัการขยะและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า” เป็นนโยบายท่ีภาครฐั

สนับสนุนอย่างจริงจัง ผ่านการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวยีนในมิติของการ

จัดการขยะภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรอื Bio-Circular-Green Economy 

(BCG) โดยภาครฐัส่งเสรมิและสนับสนุนการปรบัปรุงประสิทธิภาพการจัดการ

ขยะท่ีแหล่งก าเนิดขยะต้นทาง เพ่ือไม่ให้ขยะหรอืของเหลือท้ิงหลุดรอดไปสรา้ง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมต้ังเป้าหมายลดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์

ภายในปี 20277 รวมถึงออกมาตรการส่งเสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ 

เพ่ือกระตุ้นเตือนให้มีการน าเอาเศษวัสดุต่างๆ กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ เช่น 

การผลิตเส้นใยรไีซเคิลจากเศษวัสดุของเสีย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

รไีซเคิล การผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุหรอืขยะ เป็นต้น 

“การบรหิารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมิน ESG 

ซึ่งมีส่วนท าให้ธุรกิจรีไซเคิลมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สนับสนุนให้บรษัิทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG 

Disclosure) โดยค านึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม 

(Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ท้ังน้ี ประเด็นด้านการบรหิาร

จัดการขยะและของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นส่วนหน่ึงในการ

พิจารณาความยั่งยืนของธุรกิจในด้านส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดชั้นน า

ในต่างประเทศ อาทิ DJSI และ MSCI ESG Index ก็ใช้เกณฑ์ด้านการใช้ทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ และผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงในกรอบ

การประเมินความยั่งยืนของธุรกิจอีกด้วย ท้ังน้ี จากข้อมูลของ Global Sustainable 

Investment Alliance ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนท่ีค านึงถึง ESG มีจ านวนเพ่ิมข้ึน

มากกว่า 34.6% จาก 22.8 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2016 เป็น 30.7 ล้านล้าน

ดอลลารฯ์ ในปี 2018 และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง (รูปท่ี 4)

7 อ้างอิงจากแผนแมบ่ทการจดัการขยะพลาสติกป ีพ.ศ. 2561-2573 ของกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
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รปูท่ี 4 มูลค่าการลงทุนของนักลงทุนสถาบันท่ีค านึงถึงหลัก ESG 

ที่มา: ขอ้มูลจาก 2018 Global Sustainable Investment Alliance ประมวลผลโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: T - Trillion

$8.7T
$12.0T

$1.1T
$1.7T

$12.0T
$14.1T

$0.5T
$0.7T

$0.5T
$2.2T

Total $22.8T
$30.7T

2016

2018

มูลค่าการลงทุนในแต่ละภูมิภาคเติบโตอย่างชัดเจนในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

(US) 

(Canada) 

(Europe) 

(Japan) 

(Australia, New Zealand)

“กระแสรกัษ์โลก”หนุนความต้องการใช้วสัดุรไีซเคิลท้ังในและต่างประเทศเติบโต

ต่อเนื่อง กระแสความต้องการบรรจุภัณฑ์หรอืสินค้าท่ีมีส่วนประกอบของวัสดุ

รไีซเคิลในตลาดโลกเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยเร่งการเติบโตของตลาด

รไีซเคิล ซึ่งจะเห็นได้จาก หลายประเทศในยุโรป รวมถึงออสเตรเลีย ได้ก าหนด

เป้าหมายสัดส่วนการใช้วัสดุรไีซเคิลข้ันต่า (Minimum Recycled Content) 

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภค

บรโิภคระดับโลก (รูปท่ี 5) ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสท่ีส าคัญของผู้ประกอบการไทย

ต้องพัฒนากระบวนการผลิต และการแปรรูปขยะให้เป็นวัสดุรไีซเคิล เพ่ือตอบ

โจทย์ดีมานด์ท้ังในและต่างประเทศ (BOX 1)
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รปูท่ี 5 เป้าหมายการใช้ Recycled Contents ของประเทศและบรษัิทข้ามชาติต่างๆ

ที่มา: Ellen MacArthur Foundation และอื่นๆ รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ 1) Nestlé มีเปา้หมายที่จะใชว้สัดุรไีซเคิลอย่างน้อย 15% ในทุกประเภทบรรจภัุณฑ์และ 35% ในบรรจภัุณฑ์ขวดน้า ภายในป ี2025

2) Pepsico และ Unilever มีเปา้หมายที่จะใชว้สัดุรไีซเคิลอย่างน้อย 25% ในบรรจภัุณฑ์พลาสติก ภายในป ี2025
3) L’Oréal มีเปา้หมายที่จะใชพ้ลาสติกจากการรไีซเคิลหรอืจากแหล่งชวีภาพอย่างน้อย 50% ในผลิตภัณฑ์ ภายในป ี2025
4) Coca-Cola มีเปา้หมายที่จะใชว้สัดุรไีซเคิลอย่างน้อย 50% ในบรรจภัุณฑ์เครื่องดื่ม ภายในป ี2030

Supporting the UK Plastics 

Pact target of 30% average 

recycled content across all 

plastic packaging

(Scotland) 

Tax on plastic packaging 

that contains less than 30% 

recycled content, which will 

be introduced in 2022

(UK) 

(Portugal) 

A reduced levy/zero levy for 

the plastic bags over 50 microns 

that incorporate at least 70% 

of recycled plastic content

(Australia)

National target of 30% average 

recycled content across all 

packaging by 2025

15% 25% 25% 50% 50%

เป้าหมายสัดส่วนการใช้วสัดุรไีซเคิลขั้นต่าของบรษัิทข้ามชาติรายใหญ่
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รูห้รอืไม่วา่ ในช่วงท่ีผ่านมา 
ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่หลายรายได้ลงทุน
ในกิจการแปรรูปขยะรไีซเคิล อาทิ

BOX 1
(ก) บรษัิท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท 

ALPLA จากยุโรปร่วมลงทุนจัดต้ังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

คุณภาพสูงท่ีสามารถผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้ ด้วยมูลค่าการลงทุนสูง

ถึง 3 พันล้านบาท โดยจะมีก าลังการผลิต 4.5 หม่ืนตันต่อปี และคาดว่าจะใช้

ขยะพลาสติกประมาณ 6 หม่ืนตันต่อปี 

(ข) บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (IVL) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ชั้นน าระดับโลก ต้ังโรงงานรไีซเคิลโพลีเอสเตอรแ์ละพลาสติก PET ครบวงจร

ท่ี จ.นครปฐม ซ่ึงมีก าลังการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 1.2 แสนตันต่อปีและ

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 2.9 หม่ืนตันต่อปี โดยในปี 2018 สามารถรีไซเคิลขวด 

PET กวา่ 1.65 พันล้านขวดต่อปี ช่วยลดการใช้น้ามันดิบกว่า 5.3 แสนบาร์เรล

และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 118 ล้านกิโลกรัม นอกจากน้ัน IVL 

ต้ังเป้าหมายการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET เพ่ิมข้ึนเป็น 7.5 แสนตัน

ภายในปี 2025

(ค) SCG รว่มมือกับ DOW ในการพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ เพ่ือรไีซเคิลพลาสติก

และน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การท าถนนพลาสติกรไีซเคิล 
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ตลาดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะเติบโตอย่างรวดเรว็ ซึ่งเข้ามาช่วย

ท าให้ลดต้นทุนการจัดการขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ โดย

ท่ีผ่านมา หลายคนเร ิม่หันมาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉรยิะส าหรับ

การจัดการขยะเพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับข้อมูลจาก Tracxn.com ท่ีประเมินว่า 

บรษัิท Startup ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจจัดการขยะมีกระจายอยู่ท่ัวโลกถึง 4,500 

ราย และยังมีบรษัิท Startup เกิดใหม่อีก 153 รายท่ีได้รบัความสนใจจนมียอด

ระดมทุนแล้วกว่า 968.1 ล้านดอลลาร์ฯ8 นอกจากน้ี ข้อมูลของ Navigant 

Research คาดว่า มูลค่าตลาดจัดเก็บขยะอัจฉรยิะท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนเป็น 223 

ล้านดอลลารฯ์ ภายในปี 20259 หรอืเติบโตถึงเกือบ 4 เท่า จากในปี 2016 ท่ีอยู่ท่ี 

57.6 ล้านดอลลารฯ์ ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเม่ือเทียบกับมูลค่า

ตลาดการจัดการขยะท่ัวโลกท่ีคาดว่าเติบโตเฉล่ียปีละ 6% (รูปท่ี 6)

รปูท่ี 6 ประมาณการมูลค่าตลาดจัดการขยะอัจฉรยิะท่ัวโลก (หน่วย: ล้านดอลลารฯ์)

ที่มา: Mordor Intelligence และ Navigant Research วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

8 อ้างอิงจาก Crushbase.com
9 การจดัเก็บขยะอัจฉรยิะครอบคลุมเทคโนโลยีดจิทิลัตา่งๆ เชน่ GPS เซนเซอร ์ฯลฯ ซึง่ชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารเส้นทางการเดินรถขนขยะ 
การตรวจสอบและวดัประเมินปรมิาณขยะในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

มูลค่าตลาดจดัการขยะอัจฉรยิะมีแนวโน้มขยายตัวเฉล่ียสูง ขณะท่ีมูลค่าท้ังตลาดเติบโตราว 6% ต่อปี

(2) มูลค่าตลาดจัดเก็บขยะอัจฉรยิะ
(Smart Waste Collection)

(1) มูลค่าตลาดระบบคัดแยกขยะด้วยหุ่นยนต์ 
(Robotics Waste Sorting System) 

ส าหรับประเทศไทยเอง เร ิ่มมี Startup หลายรายเข้ามาพัฒนารูปแบบการ

ให้บรกิารรไีซเคิลขยะโดยใช้ออนไลน์แอปพลิเคชันในการท าหน้าท่ีเสมือนตลาด

ซื้อขายแลกเปล่ียนขยะออนไลน์ (Online Marketplace) อาทิ GEPP GooGreen

Recycle Day และ Unii เป็นต้น แม้ว่าการให้บรกิารของแพลตฟอรม์รไีซเคิลขยะ

ในไทยจะยังอยู่ในช่วงเร ิ่มต้น (Early Stage) ของการพัฒนาและขยายฐาน

ลูกค้า แต่การต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันจากโมเดลต่างประเทศท่ีประสบ

ความส าเร็จให้สอดคล้องกับจรติของคนไทย ย่อมจะท าให้ธุรกิจจัดการขยะ

รไีซเคิลด้วยดิจิทัลแพลตฟอรม์มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

49.6
(2018)

57.6
(2016)

139.7
(2024f) 223.0

(2025f)

CAGR 
16.2%

CAGR 
18.8%
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Krungthai COMPASS ประเมินว่า ความเข้มข้นของการด าเนินนโยบาย BCG 

ของภาครัฐ การต่ืนตัวของกระแสรักษ์โลกของทุกภาคส่วน ตลอดจนการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในระบบการจัดการและกระบวนการผลิตในธุรกิจรีไซเคิล จะเป็น

ปัจจัยผลักดันส าคัญท่ีท าให้ธุรกิจรีไซเคิลไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.7% ในช่วง 5 ปี

ข้างหน้า จาก 1.7 แสนล้านบาทในปี 2019 เป็น 2.24 แสนล้านบาทในปี 202410

หรอืมีขนาดประมาณ 1.2% ของจีดีพีรวม (รูปท่ี 7)   

>> แนวโน้มการเติบโตของธรุกิจรไีซเคิลไทยใน 5 ปีขา้งหน้า เป็นอย่างไร?

10 ประเมินจากรายได้รวมของธุรกิจรไีซเคิลในไทย ด้วยสมมติฐานอัตรา Recycling rate ท่ีเพ่ิมขึน้จาก 35% ในป ี2018 เปน็ 51% ในป ี2024

1.35
1.39

1.08

1.19

1.38

1.63
1.70

1.79
1.89

2.00

2.11

2.24

19% 18% 18%
21%

31%

35% 35%
38%

40%
44%

47%

51%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (f) 2020 (f) 2021 (f) 2022 (f) 2023 (f) 2024 (f)

รายได้รวม (แสนล้านบาท)

อัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (%)

รปูท่ี 7 ประมาณการรายได้รวมของธุรกิจรไีซเคิลและอัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ที่มา: ขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ f-ประมาณการ

คาดวา่ ธุรกิจรไีซเคิลไทยจะมีรายได้เติบโตเฉล่ีย 5.7% ต่อปีในช่วง 2019-2024 จากเดิมท่ีเคยเติบโตเฉล่ีย 3.8% 
ในช่วง 2013-2018
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Section2

ท าความรูจ้ักกับ
Digital Platform

ส าหรบัการรไีซเคิลขยะ
ในต่างประเทศ
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อุตสาหกรรมการจัดการขยะทั่วโลก (Global Waste Management) ในปี 2017 

มีมูลค่ารวมกันประมาณ 3.3 แสนล้านดอลลารฯ์ โดยยุโรปครองส่วนแบ่งตลาดการ

จัดการขยะถึง 1.3 แสนล้านดอลลาร์ฯ หรือราว 39.1% ของมูลค่าตลาดท่ัวโลก 

รองลงมาคือ อเมรกิาเหนือ 28.9% และเอเชียแปซิฟิก 23.7% ตามล าดับ ท้ังน้ี 

จากรายงานของ Allied Market Research ประเมินว่า อุตสาหกรรมการจัดการ

ขยะท่ัวโลกมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่ามูลค่าอุตสาหกรรมอาจแตะ

ถึงระดับ 5.3 แสนล้านดอลลารฯ์ ภายในปี 2025 หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ 6% (รูปท่ี 8) 

ซึ่งยุโรปจะยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในธุรกิจการจัดการขยะต่อไป 

ส่วนเอเชียและแปซิฟิกกลับมีแนวโน้มเติบโตเร็วกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยมีโอกาส

ขยายตัวสูงถึง 6.8% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า

>> ก่อนอื่นลองดูวา่ ตลาดการจดัการขยะในต่างประเทศมขีนาดใหญ่แค่ไหน?
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รปูท่ี 8 ภาพรวมขนาดตลาดการจัดการขยะท่ัวโลก ปี 2017

ที่มา: World Bank และ Allied Market Research วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ขนาดวงกลม หมายถึง มูลค่าตลาดการจดัการขยะในป ี2017 (หน่วย: พันล้านดอลลารฯ์)

ท้ังนี้ Recycling Rate ของยุโรปสูงกวา่ค่าเฉลี่ยของโลกค่อนข้างมาก แม้ยุโรป

จะเป็นภูมิภาคท่ีก่อขยะมูลฝอยในแต่ละปีสูงถึงคนละ 509 กิโลกรมั ซึ่งมากกว่า

ค่าเฉล่ียท่ัวโลกถึง 2 เท่า แต่อัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ก็อยู่ในระดับสูง

เช่นกันถึงกว่า 46.1% สูงกว่าค่าเฉล่ียท่ัวโลกท่ี 31.0% จึงกล่าวได้ว่า ยุโรปมีการ

จัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูงแห่งหน่ึงของโลก (รูปท่ี 9)

อเมรกิาเหนือ, 90.6

ยุโรป, 129.4

เอเชียแปซิฟิก, 78.5

ละตินอเมรกิา, 32.1

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6%

อัตราการเติบโตเฉล่ีย

ของมูลค่าตลาดการจัดการขยะ

อัตราการเติบโตเฉล่ียของ

การก่อขยะต่อคนต่อปี

รปูท่ี 9 ประสิทธิภาพการจัดการขยะในยุโรปต้ังแต่ปี 2010-2017

ที่มา: European Commission และ World Bank วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ยุโรปมี Recycling rate เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ขณะท่ีปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ก็มีแนวโน้มลดลง

90

100

110

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Recycling rate

ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2

ประชากรเฉล่ีย

ปรมิาณขยะท้ังหมด

จดีีพี

ดัชนี 
(Base year =100)

Base year

ตลาดการจดัการขยะของยุโรปมีมูลค่าสูงสุด ขณะท่ีเอเชียแปซิฟกิมีแนวโน้มเติบโตมากท่ีสุด
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หากพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการจัดการขยะในประเทศต่างๆ 

พบว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์มถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการรีไซเคิลขยะใน

หลายประเทศ โดยแพลตฟอรม์เปรยีบเสมือนเป็นจุดนัดพบ (Meeting Point) 

ระหว่างผู้ขายและผู้รับซื้อขยะรไีซเคิลผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีสะดวกและง่าย 

ก่อเกิดเป็นเครอืข่ายสังคมจัดการขยะรไีซเคิลขนาดใหญ่ ท้ังยังมีส่วนช่วยลด

ต้นทุนการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิมท่ีผู้ต้องการก าจัดขยะจะมี

ต้นทุนในการค้นหา คัดแยก และขนส่งไปยังแหล่งรบัซื้อ ขณะเดียวกันกับท่ีผู้รบั

ซื้อก็มีต้นทุนการบรหิารจัดการขยะสูงเช่นกัน 

ขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชันจัดการขยะของ Rubicon Global (สหรัฐฯ) และ 

Remondis (เยอรมนี) ท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่างและน่าสนใจ เพ่ือเป็นไอเดีย

ต่อยอดธุรกิจรไีซเคิลในไทย 

Rubicon Global 

Rubicon Global เป็น Tech Startup ท่ีประสบความส าเร็จในการให้บริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับการเรียกเก็บขยะรีไซเคิลแบบ On-demand ใน

สหรฐัฯ (BOX 2) ซึ่งปรบัใช้เครอืข่ายข้อมูลแบบระบบ Cloud มาช่วย “จับคู่” ระหว่าง

ผู้ ท่ี ก่อก า เนิดขยะ (Waste Generator) กับผู้ใ ห้บรกิารรับขนขยะอิสระ 

(Independent Waste Hauler) ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการจัดการ

ขยะและรไีซเคิลในสหรัฐฯ ท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 7.4 หม่ืนล้านดอลลารฯ์ โดยปัจจุบัน 

Rubicon Global ให้บรกิารจัดการขยะใน 20 ประเทศท่ัวโลก และมีเครอืข่าย

ผู้ให้บรกิารรบัขนขยะและโรงงานรไีซเคิลกว่า 5,000 ราย

Rubicon Global ได้รบัการขนานนามวา่ “Uber for Trash” เน่ืองจากมีแนวคิด

การด าเนินธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันเรยีกรถแท็กซี่สาธารณะของ Uber 

โดยใช้แพลตฟอรม์ของตนเป็นศูนย์กลางของการใช้ประโยชน์รว่มกัน (Sharing 

Economy) ระหว่างผู้ต้องการก าจัดขยะ ผู้รับขนขยะ และโรงงานรไีซเคิล 

ตลอดจนยังใช้แนวคิดระบบแบ่งเวลา (Time-sharing) ซึ่งผู้รบัขนขยะสามารถ

เลือกรบังานด้วยการประมูลงานผ่านระบบของบรษัิทฯ เฉพาะเวลาท่ีต้องการรบังาน

>> แล้วแอปพลิเคชันจดัการขยะประสบความส าเรจ็มากน้อยเพียงใด?
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รูห้รอืไม่ Rubicon Global ประสบความส าเรจ็ในการเป็น Unicorn 

รายแรกในธุรกิจการจัดการขยะ โดยมีมูลค่าธุรกิจก้าวข้าม 1 พันล้าน
ดอลลารฯ์ ไปแล้วในปี 2017 และยังได้รบัอกีหลายรางวลั เช่น

BOX 2  Ecolab Award for Circular Economy Digital Disruptor in 2017 

from World Economic Forum

 2017 Pacesetter Awards: ATLANTA’S 100 FASTEST-GROWING 

Private Companies

 2018 Best Tech Startups in Atlanta จาก The Tech Tribune

 2019 Smart City Innovation Award จาก IoT Evolution World

 2019 Technology Elite Award จาก US Business News เป็นต้น

Rubicon Global มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มต้ังแต่ต้นน้า กลางน้า 

จนถึงปลายน้ า  ( รูปท่ี  10) โดยใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทัลเป็นเคร ื่ องมือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน อาทิ

 RUBICONConnect: แอปพลิเคชันท่ีให้บริการจัดการขยะแก่ผู้ ท่ี

ก่อก าเนิดขยะและต้องการก าจัดขยะ กับผู้ ให้บริการรับขนขยะ 

โดยลูกค้าท่ีต้องการก าจัดขยะสามารถจองคิว (Pickup Scheduling) 

ท าการยืนยันก าหนดนัดหมาย ช าระค่าบรกิารออนไลน์ ค้นหาประวัติ

การใช้บรกิาร และติดต่อร้องเรยีนศูนย์บรกิารลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ รวมถึงจับคู่ธุรกิจด้วยระบบประมูลขยะออนไลน์ (Online

Bidding Process) ท่ีผู้ให้บรกิารรับขนขยะในเครอืข่ายแข่งขันกัน

ประมูลงานขนขยะ และยื่นข้อเสนอราคาค่าบรกิารขนขยะซึ่งจะท าให้

ลูกค้าท่ีต้องการก าจัดขยะมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะลดลง อีกท้ัง

ผู้ใช้บรกิารสามารถช าระค่าบรกิารผ่านแอปพลิเคชันได้

 RUBICONPro: แอปพลิเคชันเสริมส าหรบัเครอืข่ายผู้ให้บริการรับขน

ขยะ เพ่ือบรหิารเส้นทางการเดินรถขนขยะ (Route Management) และ

บรหิารกลุ่มรถรบัขนขยะ (Fleet Management) ด้วยระบบ GPS ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์กับผู้ให้บรกิารรบัขนขยะในการวางแผนเส้นทางเดินรถแบบ

เรยีลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถวเิคราะห์

ประสิทธิภาพของพนักงานขับรถขนขยะ ติดตาม และตรวจสอบสถานะ

การเดินรถ ตลอดจนปรมิาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากข้อมูลในหน้า

Dashboard
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ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ภาพจาก rubiconglobal.com

นอกจากนั้น บรษัิทฯ ให้บรกิารข้อมูลขยะแบบเรยีลไทม์แก่ลูกค้าและข้อมูลเชิงลึก

ในรู ปของ  Waste Audit ส า หรับก า รจั ดท า ร ายง าน ด้ านคว ามยั่ ง ยื น 

(Sustainability Reporting) ได้ เช่น ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดลงจาก

การรไีซเคิลขยะ ปรมิาณขยะท่ีน ากลับมารไีซเคิล ฯลฯ ท้ังน้ี ข้อมูลการประเมินวัด

จากแพลตฟอรม์การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Platform) ของบรษัิทฯ 

ได้ผ่านการยืนยันโดย Trucost ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ S&P Global ท่ีท าหน้าท่ี

ประเมินคุณภาพของข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม

รปูท่ี 10 รูปแบบธุรกิจของ Rubicon Global

ต้นนา้ ปลายนา้

เทศบาลเมือง ภาคเอกชน
ท่ีต้องการก าจดัขยะ 
เช่น รา้นค้าปลีก บรษัิทก่อสรา้ง 
โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ

เครอืข่ายผู้ให้บรกิารขนขยะ 
(>5,000 ราย)

โรงงานรไีซเคิล

กลางนา้

รบัและขน
ขยะรไีซเคิล

รบัและขน
ขยะรไีซเคิล

ระบบ 
Online Bidding

ระบบ 
Tracking System 

โดยใช้ GPS

แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน

RUBICONPRO
ส าหรบับรหิารเส้นทาง
และจัดการขนส่ง

น าขยะรไีซเคิลมาเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคิล
เพ่ือผลิตสินค้า

สินค้าส าเรจ็รูปท่ีผลิตจากวสัดุ
รไีซเคิล สามารถน ามาขาย
ออนไลน์ผ่าน Recyclables 
Auctions ใน App

รายงานวเิคราะห์แบบ
เรยีลไทม์จากฐานข้อมูล 
Big Data

คัดแยก
ขยะรไีซเคิล

รายงานความย่ังยืน 
(Sustainability 
Reporting) 

แจ้งนัดหมาย

จองคิว 
แจ้งความประสงค์

เข้ารว่มประมูลงาน 
และย่ืนข้อเสนอราคา

แจ้งผลประมูล

Rubicon Global เน้นให้บรกิารจดัการขยะแบบ B2B ระหวา่งผู้ท่ีต้องการก าจดัขยะในระดับเทศบาลและ
ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนในสาขาต่างๆ กับเครอืข่ายผู้ให้บรกิารรบัขนขยะ และระหวา่งเครอืข่ายผู้ให้บรกิาร
รบัขนขยะกับโรงงานรไีซเคิล
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Remondis

Remondis เป็นบริษัทจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เน้นให้บริการ

แบบครบวงจร (End-to-end Management) แก่ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก 

เช่น ความรว่มมือรว่มระหว่างรฐัและเอกชน (PPP) และโครงการอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ โดยรูปแบบการให้บรกิารจะครอบคลุมต้ังแต่การวางแผนให้

ค าปรกึษาด้านระบบงานและเทคโนโลยี สนับสนุนด้านแรงงาน ตลอดจน

สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการขยะ ซึ่งปัจจุบัน 

Remondis ได้ให้บรกิารจัดการขยะท้ังระบบครอบคลุม 35 ประเทศท่ัวโลก 

โดยในแต่ละปี Remondis สามารถเก็บรวบรวมขยะได้ถึง 30 ล้านตัน และยัง

ช่วยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้เกือบ 4.9 แสนตัน 

นอกจากนี้ Remondis ยังออกแอปพลิเคชันจัดการขยะ “Redooo” เพ่ือเป็น

ตลาดซื้อขายขยะคัดแยกส าหรบัธุรกิจขนาดเล็กหรอืครวัเรอืนด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็น

แอปพลิเคชันซื้อขายขยะท่ีเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายรายย่อยให้พบกับผู้ซื้อหรอื

บรษัิทแม่ Remondis11 ซึ่งแพลตฟอร์ม Redooo จะให้ผู้ขายระบุข้อมูลและ

ประเภทขยะท่ีได้รบัการคัดแยกแล้วลงในแอปพลิเคชัน ก่อนท่ีระบบจะประเมิน

ราคาขายขยะโดยอัตโนมัติ สุดท้ายแล้ว การตกลงซื้อขายจะเสรจ็สมบูรณ์ได้ก็

ต่อเม่ือผู้ขายตกลงขายตามราคาเสนอซื้ อดังกล่าว และเม่ือถึงวันนัดหมาย 

ท้ังสองฝ่ายจะต้องไปยังจุดนัดพบ ก่อนท่ีตัวแทนจาก Remondis จะมารบัขน

ขยะกลับไปยังโรงงานรไีซเคิลของตนต่อไป (รูปท่ี 11) โดยในปัจจุบัน Redooo มี

ผู้ใช้บรกิารมากกว่า 1,600 ราย และมีจ านวนการให้บรกิารถึงปีละ 6 แสนรายการ

11 ปจัจบุนั แอปพลิเคชนั Redooo เปดิให้บรกิารเฉพาะรปูแบบ B2C ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น (แต่อยู่ระหวา่งพัฒนาให้สามารถใชง้านได้ใน
ประเทศอื่น และครอบคลุมไปถึงรปูแบบ B2B ได้ในอนาคต)

รปูท่ี 11 รูปแบบการให้บรกิารผ่านแอปพลิเคชัน Redooo

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Redooo จบัฐานลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก เพ่ือป้อนขยะรไีซเคิลเข้าสู่บรษัิทแม่

ต้นนา้
เก็บขยะ/
คัดแยกขยะ

ปลายนา้
โรงงาน

รไีซเคิลขยะ
Digital Platform

1. ระบุข้อมูลขยะใน Redooo

3. ผู้ขายตกลงซื้อ

2. ระบบค านวณราคารบัซื้อขยะ 
แล้วส่งกลับไปยังผู้ขาย

4. Redooo ส่งข้อมูล
ขยะไปยัง Remondis

จุดนัดพบ

5. ออกใบบนัทึกเครดิตและใบยืนยันไปยังผู้ขาย

6. ส่งรถขนขยะไปยังจดุนัดพบ6. ขนขยะตามวนั/เวลาท่ีก าหนด
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โดยรวมแล้ว “Big Data” ท่ีเกิดจากดิจิทัลแพลตฟอรม์การจัดการขยะเป็นหัวใจ

ส าคัญของการจัดการขยะ ซึ่งจะช่วยในการวเิคราะห์และวางแผนการจัดการขยะ

อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในมิติพ้ืนท่ีและพฤติกรรมของแหล่งก าเนิดขยะ 

การวางแผนการน าเข้าขยะประเภทต่างๆ กลับเข้าสู่ระบบหมุนเวยีน พรอ้มท้ังยัง

เป็นข้อมูลเชิงลึกท่ีสามารถใช้ในการก าหนดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ได้เช่นกัน

รปูท่ี 12 ประโยชน์/โอกาสทางธุรกิจจากการมีแพลตฟอรม์การจัดการขยะของ Rubicon Global และ Remondis

ประโยชน์/โอกาสทางธรุกิจ: จากกรณีศึกษาของ Rubicon Global 

และ Remondis

Krungthai COMPASS มองว่าแอปพลิเคชันจัดการขยะเป็นปัจจัยเก้ือหนุน 

(Enabler) ส าคัญท่ีท าให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายต่างๆ สามารถเข้าถึงบรกิารจัดการ

ขยะได้อย่างท่ัวถึง โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องสถานท่ีและเวลา และแต่ละกลุ่มจะได้

ประโยชน์ในมิติท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ี จากกรณีศึกษาประสบการณ์ของ Rubicon 

Global และ Remondis เราได้เห็นถึงประโยชน์/โอกาสทางธุรกิจจากการใช้

แอปพลิเคชันแพลตฟอรม์ท้ังสอง อาทิ ลูกค้าท่ีต้องการก าจัดขยะจะเป็นกลุ่มท่ี

ได้ประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลดลง 20-30% 

ความสะดวกรวดเร็วของบรกิารซึ่ งมาในรูปของ On-demand และแบบ 

Scheduling ยิ่งกว่าน้ัน ข้อมูลขยะท่ีถูกน าไปรไีซเคิลหรอืฝังกลบสามารถน าไปใช้

ประกอบการจัดท ารายงานความยั่งยืน เป็นต้น ส่วนผู้ท่ีให้บรกิารรบัขนขยะจะได้

ประโยชน์ในแง่ต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนขยะท่ีลดลงเน่ืองจากมีการใช้ระบบบรหิาร

จัดการเส้นทาง และจ านวนครั้งหรอืความถ่ีท่ีต้องเดินทางไปเก็บขนขยะลดลง 

(รูปท่ี 12)

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ผู้ต้องการก าจัดขยะ ผู้ให้บรกิารรบัขนขยะ โรงงานรไีซเคิล

เข้าถึงบรกิาร/เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากข้ึน โดยมีแพลตฟอรม์เป็นตัวเช่ือมต่อ

ลดค่าใช้จ่ายจัดการขยะลง 
20-30%

ระบบข้อมูลส าหรบั 
Sustainability Report

สะดวก รวดเรว็ แบบก าหนด
วนัได้/On-Demand

รายได้เพ่ิมจากการใช้
ทรพัยากรเต็มศักยภาพ

ประหยัดค่าเช้ือเพลิง/
ลดจ านวนครัง้การขนขยะ

จัดการซัพพลายขยะ
ได้แม่นย าข้ึน

เข้าถึงบรกิารได้งา่ย เจาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้มากข้ึน 

ราคายุติธรรมตามปรมิาณ-
ขนาด-ประเภทขยะ

ข้อมูลรไีซเคิลในรูปของ 
Dashboard

สะดวก รวดเรว็ แบบก าหนด
วนัได้/On-Demand

ลดจ านวนครัง้การขนขยะ 
ข้ึนกับความจุของถัง
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Section3

ตัวอย่างการใช้ 
Digital Platform 

ในไทย



26

ในประเทศไทย การน าดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้กับกระบวนการจัดการขยะต้ังแต่

ต้นทางอาจจะอยู่ในช่วงเริม่ต้น แต่เริม่เห็นพัฒนาการและก าลังขับเคล่ือนอย่างมี

นัยส าคัญ ผ่านความรว่มมือกันระหว่างผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มกับภาคเอกชน

และหน่วยงานภาครัฐ โดยจะขอแนะน าดิจิทัลแพลตฟอร์มของ GEPP เป็น

ตัวอย่างบรกิารจัดการขยะเพ่ือน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่า

>> GEPP เขา้มาเติมเต็มธรุกิจรไีซเคิลในรูปแบบใด? 

GEPP เป็น Startup ท่ีพัฒนาดิจทัิลแพลตฟอรม์เพ่ือเป็น “ตัวกลาง” การซื้อขาย

แลกเปลี่ยนขยะรไีซเคิลระหว่างผู้ท่ีมีขยะรไีซเคิล เช่น บ้านเรอืน คอนโดมิเนียม 

ร้านอาหาร สถานประกอบการต่างๆ และกลุ่มผู้รับซื้อขยะรไีซเคิลท่ีเข้าร่วม

โครงการ ซึ่งก็คือ ซาเล้งและรา้นรบัซื้อของเก่า โดย GEPP ไม่ได้เป็นผู้รบัซื้อขยะ

และไม่ได้มีรายได้จากการขายขยะ อย่างไรก็ดี บรกิารของ GEPP ยังจ ากัดอยู่

เพียงในบางพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯ ชั้นในเท่าน้ัน เช่น สาทร ยานนาวา บางรัก 

ปทุมวัน อ่อนนุช เอกมัย ทองหล่อ เป็นต้น แต่เร ิม่ท่ีจะขยายบรกิารไปยังบางเขต

พ้ืนท่ีของเทศบาลนครเชียงใหม่ และภูเก็ต
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อนึ่ง โมเดลธุรกิจของบริษัทฯ เน้นสร้างรายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

ขยะและวสัดุรไีซเคิล (Data Analytics) หรอืการท าหน้าท่ีเป็น “ผู้จัดเก็บข้อมูล

ขยะ” (Data House) ให้กับองค์กรท่ีสนใจการจัดการขยะอย่างเป็นระบบหรือ

ต้องการด าเนินโครงการลดขยะอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวดัผลความก้าวหน้า 

(รูปท่ี 13) ตัวอย่างองค์กรท่ีใช้ข้อมูลจาก GEPP มีท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น 

Coca-Cola เทศบาลนครเชียงใหม่ มูลนิธิไอวแีอล กลุ่มเซ็นทรลัฯ เป็นต้น (BOX 3) 

โดยรวมแล้ว รูปแบบธุรกิจของ GEPP มีลักษณะการด าเนินการคล้ายกับของ 

Rubicon Global แต่มีความแตกต่างกันท้ังในเร ื่องรูปแบบเทคโนโลยีและ

ระดับความเข้มข้นท่ีน ามาปรับใช้ในธุรกิจ โดยดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยให้

ผู้ต้องการขายขยะรไีซเคิลไม่ต้องมีรถขนขยะไปขายเอง และมุ่งหวังยกระดับ

บรกิารท่ีจะท าให้เครอืข่ายผู้รบัซื้อขยะท่ีอยู่ในเส้นทางสามารถแวะรบัซื้อขยะถึงท่ี

ในลักษณะของ Ride-sharing (รูปท่ี 13)

รปูท่ี 13 รูปแบบธุรกิจของ GEPP

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ต้นนา้ ปลายนา้

บา้นพัก/ท่ีอยู่อาศัย 
รา้นอาหาร/รา้นค้า
คอนโดมิเนียม/
อพารต์เมนต์

ซาเล้ง/
รา้นรบัซื้อของเก่า

รา้นรบัซื้อของเก่า/
โรงงานรไีซเคิล

กลางนา้

รบัและขน
ขยะรไีซเคิล

ขายขยะ
รไีซเคิล

น าขยะรไีซเคิลมาเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคิล
เพ่ือผลิตสินค้า

ของตลาดรไีซเคิล 
แยกตามพ้ืนท่ี 
ประเภทขยะ และ
วเิคราะห์ข้อมูลแบบ
เรยีลไทม์

คัดแยก
ขยะรไีซเคิล

จองคิว แจ้งปรมิาณ 
ชนิดขยะ และรูปถ่าย

บรกิารข้อมูล

Web App     LINE ID.       Phone

ชั่งน้าหนัก 
จ่ายเงิน

องค์กรท่ี
ต้องการใช้ข้อมูล

แจ้งนัดหมายภายใน 
24 ชม. และราคา
โดยประมาณ

พิจารณา
และติดต่อ ข้อมูลการรบัซื้อ
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แก้ว 53%

กระดาษ 27%

พลาสติก 16%
เหล็ก 3%

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2%

ขยะท่ีถูกส่ง
ไปรไีซเคิล

20 ตัน

นับต้ังแต่เปิดให้บรกิารแอปพลิเคชันเมื่อปลายปี 2018 เป็นต้นมา GEPP เป็นส่วน

หนึ่งท่ีท าให้ขยะถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งตามแนวคิด Circular 

Economy โดยจะเห็นได้ว่า ขยะท่ีถูกส่งไปรไีซเคิลผ่าน GEPP เพ่ิมข้ึนกว่า 4 

เท่าตัวในช่วงปลายปี 2019 (รูปท่ี 14) แต่ก็ยังอยู่ในระดับท่ีต่าเม่ือเทียบกับ

เป้าหมายการเก็บขยะรไีซเคิลรวมกันให้ได้มากถึง 1 ล้านตันภายในปี 2024 

นอกจากน้ัน จากการเปิดเผยข้อมูลของ GEPP พบว่า การน าขยะไปรไีซเคิลผ่าน 

GEPP ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงได้ 14,595 kgCO2e โดยส่วนใหญ่

เป็นผลจากการน าขวดแก้วไปรไีซเคิลเป็นหลัก (รูปท่ี 15)

รปูท่ี 14 ปรมิาณขยะท่ีถูกส่งไปรไีซเคิล ผ่านบรกิารของ GEPP

ที่มา: ขอ้มูลจาก GEPP และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

มีนาคม 2019 พฤศจิกายน 2019

ขยะท่ีถูกส่ง
ไปรไีซเคิล (สะสม)

> 80 ตัน

รปูท่ี 15 ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดลงจากการรไีซเคิลขยะ ผ่านบรกิารของ GEPP

ที่มา: ขอ้มูลจาก GEPP และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

แก้ว 54%

พลาสติก 20%

กระดาษ 19%

เหล็ก 3%

อลูมิเนียม 3%

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกท่ีลดได้

14,595
kgCO2e

> 4
เท่าตัว
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ตัวอย่าง Use Cases ท่ีเกิดข้ึนจรงิ

BOX 3
โครงการ “โค้กขอคืน x Central Group Journey to Zero”

เป็นความร่วมมือระหว่าง GEPP กับทางบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ ากัด

และธุรกิจเครอืเซ็นทรลั (Central Group)ในกลุ่มรา้นอาหารของบรษัิท เซ็นทรลั 

เรสตอรองส์ กรุป๊ จ ากัด (CRG) เช่น Ootoya Pepper Lunch Cold Stone ฯลฯ ท่ี

อยู่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลัเฟสติวัล อีสต์วลิล์ และ เซ็นทรลัพลาซา บางนา

โดยวัสดุรีไซเคิลท่ีมีการจัดเก็บและถูกคัดแยกท้ังหมดนั้น จะถูกส่งต่อไปยัง

พาร์ทเนอร์ท่ีเชี่ยวชาญในการรีไซเคิลวัสดุแต่ละประเภท เช่นบรษัิท บีจี คอนเทน

เนอร ์กล๊าส จ ากัด (มหาชน) ผู้รบัซื้อวัสดุประเภทแก้ว บรษัิท ไทยเบเวอรเ์รจ แคน 

จ ากัด ผู้รบัซื้อวัสดุประเภทกระป๋องอลูมิเนียม บรษัิท เวสท์ทีเรยีล จ ากัด ผู้รบัซื้อ

กระดาษและกล่องเคร ื่องด่ืม บรษัิท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้รับซื้ อ

พลาสติก HDPE LLDPE LDPE และ PP และ บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด 

(มหาชน) ผู้รบัซื้อพลาสติก PET 

GEPP เข้ามามีบทบาทส าคัญเพ่ือให้กระบวนการคัดแยกและจัดเก็บมีประสิทธิภาพ

ขึ้นใน 2 เรื่อง คือ (ก) การฝึกอบรมความรู้ในเร ื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง

ให้กับพนักงาน (ข) การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบการแยกขยะ การ

จัดเก็บขยะ รวมท้ังการปรบัปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะให้เอ้ือต่อการเข้ามาเก็บขนขยะ

การด าเนินการผ่าน GEPP ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2019 ช่วย

ท าให้ Coca-Cola สามารถน าขยะรีไซเคิลกว่า  5,036 กิโลกรัมกลับเข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิล ในจ านวนน้ีเป็นวัสดุประเภทพลาสติก ท้ัง PET ฝาขวด

พลาสติก และพลาสติกอ่ืนๆ 47.4% กระดาษและกล่องเคร ื่องด่ืม 45.2% 

กระป๋องอลูมิเนียม 5.4% และเป็นวัสดุประเภทแก้ว 1.9% ตามล าดับ 

ท่ีมา: https://centraltham.com/
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โครงการพัฒนาระบบการจดัเก็บขยะในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

GEPP ได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในการใช้ระบบการจัดเก็บขยะของ 

GEPP ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะตกค้างตามโรงแรม

และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ใน 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ แขวงศร ี

วชิัย แขวงกาวลิะ แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย

GEPP ได้จัดอบรมให้ความรูเ้รื่องการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมในครวัเรือน แก่

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 

ชมรมตลาดตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ และประธานชุมชนแขวงท้ัง 4 แขวง

ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อนท่ีจะเร ิม่ต้นด าเนินการจัดเก็บขยะ

GEPP ช่วยลดปรมิาณขยะลง 10 ตันต่อวนัหรอืประมาณ 3% ของปรมิาณการท้ิง

ขยะในแต่ละวนั จากการด าเนินโครงการดังกล่าว

ท่ีมา: https://www.innohubkku.com/
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GEPP เข้ามาปิดช่องวา่งของการจัดการขยะรไีซเคิลท่ีไม่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน 

ในส่วนของ (ก) การไม่คัดแยกขยะรไีซเคิลของครวัเรอืนและสถานประกอบการ

ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดขยะ โดยดิจิทัลแพลตฟอรม์รไีซเคิลขยะเข้ามาช่วยครวัเรอืน

และสถานประกอบการในเร ื่องการคัดแยกขยะท่ีเข้าใจง่าย การซื้ อขาย

แลกเปล่ียนขยะท่ีสะดวก มีความชัดเจนในเร ื่องราคารบัซื้อขยะ อีกท้ังช่วยสรา้ง

รายได้จากการขายขยะด้วย (ข) ความไม่มีประสิทธิภาพในการบรหิารต้นทุนการ

จัดเก็บขยะของซาเล้งและผู้รบัซื้อขยะรายย่อยท่ีเคยรวบรวมและเก็บขนขยะอย่าง

ไม่เป็นระบบ โดยการบรหิารเส้นทางการเดินรถ (Route Planning) ของ GEPP 

จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนส่วนน้ีได้ (รูปท่ี 16) ท้ังน้ี จากประสบการณ์ของ

ต่างประเทศ พบว่า การบรหิาร Route and Fleet Management ท่ีดีจะช่วย

ลดต้นทุนการเก็บขนขยะลง 50% ซึ่งจะท าให้ซาเล้งและผู้รบัซื้อขยะรายย่อยมี

รายได้เพ่ิมข้ึน

>> ท าไม GEPP จะเป็นตัวช่วยหนึ่งท่ีน่าสนใจในการจดัการขยะรไีซเคิลเพ่ือ

น ากลับสู่ระบบหมุนเวยีน?

รปูท่ี 16 ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้บรกิารของ GEPP

ที่มา: รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ผู้ท่ีต้องการขายขยะ

ซาเล้ง/ผู้รบัซื้อขยะ
เข้าถึงบรกิาร/กลุ่มลูกค้ามากข้ึน
โดยมีแพลตฟอรม์เป็นตัวเช่ือมต่อ 

มีรายได้
จากการรบัซ้ือและน าขยะ
ไปขายต่อ

มีข้อมูลขยะในเชิงพ้ืนท่ี และชนิด
ขยะ รวมถึงข้อมูลส าหรบัประเมิน
ความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม

บรษัิทท่ีปฏิบัติตามกรอบ ESG 

/ ผู้ผลิตสินค้า 

มีรายได้เสรมิ
จากการขายขยะ 

สะดวกมากข้ึน
แต่ยังไม่เป็นบรกิาร
แบบ On-Demand
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Krungthai COMPASS มองวา่ การคัดแยกขยะอย่างถูกวธีิและขายขยะรีไซเคิล

ผ่านดิจทัิลแพลตฟอรม์จะเป็น Quick Win ในการสรา้งรายได้และลดต้นทุนก าจัด

ขยะให้กับผู้มีขยะรีไซเคิลกลุ่มต่างๆ เช่น ครัวเรอืน ธุรกิจบรกิาร ร้านอาหาร 

โรงแรม รา้นค้าปลีกและส่ง รวมถึงสถานประกอบการอ่ืนๆ และช่วยลดต้นทุน

โลจิสติกส์ให้กับผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากการเป็นส่วนหน่ึงของเครอืข่ายและได้

ประโยชน์จากการวางแผนการขนส่งขยะท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผู้ให้บรกิาร

ดิจิทัลแพลตฟอรม์ สามารถขยายเครอืข่ายผู้ใช้ท้ังฝ่ังผู้ขายและผู้ซื้อขยะรไีซเคิล

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองท้ังในเชิงจ านวนผู้ใช้และพ้ืนท่ีให้บรกิาร ซึ่ งจะท าให้มี

ปรมิาณขยะรไีซเคิลท่ีมีคุณภาพจ านวนมากไหลวนกลับสู่เข้าระบบได้อีกทางหน่ึง

ฐานข้อมูลขยะของผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

สรา้งโอกาสเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการในหลายกลุ่มจากการน าข้อมูลเชิงลึก

ไปใช้ต่อยอดในทางธุรกิจ เช่น การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การปรับเปลี่ยน

รูปแบบการด าเนินธุรกิจเพ่ือรองรับกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต อาทิ การท า Waste Auditing เพ่ือ

ตรวจสอบดูว่าแต่ละธุรกิจก่อขยะหรอืของเสียมากน้อยเพียงใด มีการจัดการกับ

ขยะหรอืของเสียอย่างไร สามารถลดปัญหาส่ิงแวดล้อมในมิติใดบ้าง เช่น การลด

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก การน าขยะรไีซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรอื การน า

ข้อมูลขยะมาวเิคราะห์พฤติกรรมการบรโิภคของคนในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือก าหนด

เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายท่ีสอดรับกับพฤติกรรมการ

บรโิภค ซึ่งจะช่วยสรา้งรายได้ให้กับธุรกิจได้อีกทางหน่ึง (BOX 4) 

นอกจากน้ัน ความเข้าใจในปัญหาการจัดเก็บขยะและการไม่คัดแยกขยะในระดับ

พ้ืนท่ียังมีส่วนช่วยให้องค์กรรัฐและเอกชนสามารถวางแผนปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ในมิติของการให้ความรูเ้ก่ียวกับการคัดแยก

ขยะท่ีถูกต้อง การออกแบบกลไกหรอืเคร ื่องมือท่ีจะช่วยเสรมิประสิทธิภาพการ

จัดการขยะรไีซเคิล เช่น ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภคอาจ

พัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์อัจฉรยิะ (Intelligent Label) ท่ีให้ค าแนะน าถึงวธิีการ

คัดแยกบรรจุภัณฑ์ขยะและวธิีปฏิบัติก่อนน าไปขายรไีซเคิล หรอือาจเร ิ่มให้

ความส าคัญกับรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ท่ีไม่ได้มองสินค้าเป็น “สินค้า” แต่มองการ

น าเสนอสินค้าในรูปแบบของ “การให้บรกิาร” (Product as a Service) ซึ่งจะ

ช่วยลดต้นทุนธุรกิจและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการน าสินค้าหรอื

บรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ดังน้ัน ดิจิทัลแพลตฟอรม์จึงเป็นช่องทางในการน า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบหมุนเวยีนได้

>> โอกาสทางธรุกิจท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากดิจทัิลแพลตฟอรม์จดัการขยะรไีซเคิล 
มอีะไรบ้าง (รูปท่ี 17)
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ที่มา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยสนับสนุน

ภาคครวัเรอืน
Quick Win: คัดแยกและขายวสัดุรไีซเคิล เพ่ือสรา้งรายได้เสรมิ 

และลดต้นทุนก าจัดขยะ
เครอืข่ายท่ีครอบคลุม

ภาคธรุกิจโดยรวม

(ท้ังภาคบรกิารและการผลิต)

Quick Win: คัดแยกและขายวสัดุรไีซเคิล เพ่ือสรา้งรายได้เสรมิ 

และลดต้นทุนก าจัดขยะ
เครอืข่ายท่ีครอบคลุม

ผู้ประกอบท่ีเน้นปฏิบัติตามกรอบ ESG 

ในมิติส่ิงแวดล้อม

การท า Waste Auditing เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบรายงาน

ความย่ังยืน (ESG Report)
Big Data Analytics

ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบรโิภค

การออกแบบ Intelligent Labeling System ให้กับบรรจุภัณฑ์ 

ให้สะดวกต่อการรไีซเคิล

การท าตลาดแบบ Target Marketing ระดับพ้ืนท่ี

Big Data Analytics

SMEs รไีซเคิลขยะ
ข้อตกลงความรว่มมือกับแหล่งวสัดุรไีซเคิลต้นทาง เพ่ือป้อนวสัดุ

รไีซเคิลเข้าโรงงาน

เครอืข่าย และ Big Data 

Analytics

ผู้รบัซื้อวสัดุรไีซเคิลรายย่อย-ขนาดกลาง
Quick Win: เข้ารว่มเครอืข่าย โดยมีโอกาสสรา้งรายได้เพ่ิมข้ึน 

และลดต้นทุนโลจิสติกส์
เครอืข่ายท่ีครอบคลุม

หน่วยงานรฐั เช่น อปท.
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะในท้องถ่ิน เช่น การให้ความรู้

การคัดแยกขยะ การวางแผนการเก็บขนขยะ
Big Data Analytics

รปูท่ี 17 โอกาสทางธุรกิจท่ีเกิดจากบรกิารดิจิทัลแพลตฟอรม์ในการจัดการขยะรไีซเคิล
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ค าแนะน าผู้ประกอบการ

BOX 4
ใช้ขอ้มูลขยะ เพ่ือก้าวน าเกมการตลาด”

แน่นอนว่าเป้าหมายหน่ึงของธุรกิจต่างๆ คือ การปั้ นยอดขายให้ได้มากข้ึนและ

เพ่ิมข้ึนเร ื่อยๆ แต่การจะท าตลาดให้ได้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายน้ัน 

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพท้ังในฝ่ังของตนเองและของคู่แข่ง

ในตลาดเพ่ือประกอบการวเิคราะห์ ประเมิน และวางกลยุทธ์  ท าให้ “ข้อมูล” 

เป็นทรพัย์สินท่ีมีคุณค่า และสามารถน ามาใช้เพ่ือสรา้งรายได้มหาศาลแก่ธุรกิจ 

“ข้อมูลขยะ” เป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการ

สามารถเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคในอีกมิติหนึ่งท่ีนอกเหนือจากการสืบค้น

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บรโิภคด้วยการสัมภาษณ์หรอืการสังเกตพฤติกรรมแต่ละ

บุคคล   

ฐานข้อมูลขยะเชิงลึกในระดับพ้ืนท่ี ประเภทขยะ ปรมิาณขยะแต่ละประเภท รวมไป

ถึงข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขยะตามแบรนด์สินค้า เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งท่ีจะท าให้

ผู้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมการบรโิภค “ท่ีเกิดขึ้นจรงิ” ของคนในแต่ละพ้ืนท่ี 

โดยในบางพ้ืนท่ีผู้บรโิภคอาจมีความชอบท่ีจะบรโิภคสินค้าแบรนด์หน่ึงมากกว่า

อีกแบรนด์หน่ึง ขณะท่ีในบางแห่งผู้บรโิภคอาจบรโิภคสินค้าบางประเภทเท่าน้ัน 

Krungthai COMPASS มองว่า การสืบย้อนพฤติกรรมการ

บริโภคจาก “ขยะ” ในแต่ละแหล่งก าเนิดขยะ แต่ละครัวเรือน 

แต่ละสถานประกอบการ และในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นข้อมูล

ทาง เลื อก ท่ีส า คัญซึ่ งผู้ ป ร ะกอบการสามารถน า ไป ใช้

ประกอบการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ

เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Target Marketing) และกลยุทธ์ทาง

การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) 

ท่ีมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
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