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Community-Based Business Organization for Sustainable 
environment protection
以社區為基礎的企業組織可持續環境保護

องคกรธุรกิจประชาสังคมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
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The recycling work was started in 1974. The company with over 33-year-legend on 
environmental protection now located on a premise of 12 rai (19,200 sq.m.) with the capital 

more than 100 million baht and has been expanding its network to over 253 branches all 
over the country and worldwide

旺龐年資源回收工廠. 自從1974年開始營業, 經營了三十三年, 投資100,000,000元泰銖.                      工
廠面積 19200 平方米. 在國內和國外有連鎖 253 分行.

งานรีไซเคิลเริ่มตนป 2517 ตํานาน 33 ป บนพื้นที่ 12 ไรกับมูลคาการลงทุนในปจจุบันทั้งสิ้นกวา 100 ลานบาทและ           
การขยาย 253 สาขาทั้งในประเทศและตางประเทศ
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Non-valuable waste causes many problems.Non-valuable waste causes many problems.

毫無價值的廢料引起許多問題毫無價值的廢料引起許多問題

กองขยะเนาเหม็น สิ่งไรคา ที่สรางปญหานานาประการกองขยะเนาเหม็น สิ่งไรคา ที่สรางปญหานานาประการ



Wonderful mine from valueless waste which used to cause many problems.Wonderful mine from valueless waste which used to cause many problems.

我們認為 這是奇妙的垃圾礦我們認為 這是奇妙的垃圾礦

เหมืองแรมหศัจรรย จากกองขยะเนาเหมน็ สิง่ไรคา ที่สรางปญหานานาประการเหมืองแรมหศัจรรย จากกองขยะเนาเหมน็ สิง่ไรคา ที่สรางปญหานานาประการ



Dead natural resources are reborn.Dead natural resources are reborn.

JaiJai

SuengSueng

JueJue

YengYeng





8 Types of Recycling Materials
8 類物資回收

ประเภทของขยะที่สรางประโยชนประเภทของขยะที่สรางประโยชน  แบงออกเปนแบงออกเปน  88  ประเภทประเภท



1.Metal

金屬類

โลหะ

1.Metal

金屬類

โลหะ



2. Paper

紙類

 กระดาษ

2. Paper

紙類

 กระดาษ



3. Glass

玻璃類

แกว

3. Glass

玻璃類

แกว



4. Plastic

塑膠類

พลาสติก

4. Plastic

塑膠類

พลาสติก



5. Others

其他

อื่นๆ

5. Others

其他

อื่นๆ



6.Hazardous Waste

危險廢物

ขยะอันตราย

6.Hazardous Waste

危險廢物

ขยะอันตราย



7. Food Residue

食物殘渣

เศษอาหาร

7. Food Residue

食物殘渣

เศษอาหาร



8.Electronic Waste

電子廢物

ขยะอิเล็กทรอนิกส

8.Electronic Waste

電子廢物

ขยะอิเล็กทรอนิกส



Value Added Operation (Plastic)Value Added Operation (Plastic)

增值運作（塑膠）增值運作（塑膠）

ขั้นตอนการสรางมูลคาจากพลาสติกขั้นตอนการสรางมูลคาจากพลาสติก



EPS Foam

Foam 100 % After recycled  5 %



Confidential Document DestructionConfidential Document Destruction

Such as cheques , bank statements, investigations, court sentences, contracts 

and other documents from governmental and business sections

Such as cheques , bank statements, investigations, court sentences, contracts 

and other documents from governmental and business sections

毀滅機密文件

การทําลายเอกสารที่เปนความลับ

如：客戶的銀行支票, 帳目計錄, 審訊文件, 法庭判決文件, 契約, 商店公司的各種
機密文件
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Primary step of recycle process

第一步回收過程

ขั้นแรกการเขาสูกระบวนการรีไซเคิล
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Domestic electrical appliances

家用電器

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน

Domestic electrical appliances
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Washing machine

洗衣機

เครื่องซักผา

Washing machine

洗衣機

เครื่องซักผา

Refrigerator

冰箱

ตูเย็น

Refrigerator

冰箱

ตูเย็น



Television

電視

โทรทศัน

Television

電視

โทรทศัน

Telephone

電話

โทรศัพท

Telephone

電話

โทรศัพท

Water heater

熱水器

เครื่องทําน้ําอุน

Water heater

熱水器

เครื่องทําน้ําอุน



Portable electric fan

電風扇

พัดลม

Portable electric fan

電風扇

พัดลม

Boiler

盛熱水器

กระติกตมน้ํารอน

Boiler

盛熱水器

กระติกตมน้ํารอน



Microwave

微波

ไมโครเวฟ

Microwave

微波

ไมโครเวฟ
Electric iron

熨斗

เตารีดไฟฟา

Electric iron

熨斗

เตารีดไฟฟา



Electronic Waste Separation

電子廢器分解

การคัดแยกเครื่องใชไฟฟา

Electronic Waste Separation

電子廢器分解

การคัดแยกเครื่องใชไฟฟา



Microwave, Boiler, Rice Cooker, Iron Separation

微波, 盛熱水器, 煮飯鍋, 熨斗分解

การคัดแยกไมโครเวฟ กระติกตมน้ํารอน หมอหุงขาว เตารีด 
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Washing Machine & Refrigerator Separation

洗衣機 和冰箱分解

การคัดแยกเครื่องซักผา และตูเย็น
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Printers

印表機

เครื่องปริ้นเตอร

Printers

印表機

เครื่องปริ้นเตอร







4 Steps of E-Waste Recycling Process

四步電子廢物回收過程

4 ขั้นตอนในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส

4 Steps of E-Waste Recycling Process

四步電子廢物回收過程

4 ขั้นตอนในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส



1. 折解 2.分類



3.粉碎設備 4.稱量機



塑膠塑膠 集成電路機板集成電路機板 電動機電動機

鋁鋁 電纜電纜 鋼鐵鋼鐵

再造部分及材料再造部分及材料



Electronic Waste Management

電子廢物管理

การจัดการขยะอิเลก็ทรอนกิส

Electronic Waste Management
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Printer Recycle
回收印表機

การรีไซเคลิเครื่องปริ๊นเตอร

Printer Recycle
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Monitor  Recycle
回收電腦螢幕

การรีไซเคลิจอคอมพิวเตอร

Monitor  Recycle
回收電腦螢幕

การรีไซเคลิจอคอมพิวเตอร



A machine for destroying data on hard disk
機器毀滅硬磁板的文件

เครื่องทําลายขอมูลในฮารดดิสก
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Copper separation
電線分解

การปอกเปลือกสายไฟ

Copper separation
電線分解

การปอกเปลือกสายไฟ



1. Ink tank drilling

鑽墨水匣

การเจาะตลับหมึก
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การเจาะตลับหมึกการเจาะตลับหมึก



2. Pour printer ink into the prepared container

倒墨水放進鍋子

เทหมึกปริ๊นเตอรลงในภาชนะที่เตรียมไว
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倒墨水放進鍋子倒墨水放進鍋子

เทหมึกเทหมึกปริ๊นเตอรปริ๊นเตอรลงในภาชนะที่เตรียมไวลงในภาชนะที่เตรียมไว



3. Carefully pour the printer ink into the prepared gallon.

仔細得倒墨水放進加侖瓶

เทหมึกปริ๊นเตอรลงในแกลลอนที่เตรียมไวอยางระมดัระวัง
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4. Dismantled components are kept in safe 
container

用標準加侖瓶裝墨水

สวนประกอบทีค่ัดแยกแลวถูกเก็บในภาชนะทีป่ลอดภยั
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5. Collect ink tank  for 
preparing.

收集墨水匣桶

เก็บรวบรวมตลับหมึกเพื่อรอการจัดเตรียม

5. Collect ink tank  for 
preparing.

收集墨水匣桶

เก็บรวบรวมตลับหมึกเพื่อรอการจัดเตรียม

6. The metal which is separated 
from ink tank should be put in 

prepared container.

把墨水匣裡的金屬放進箱子

โลหะที่ไดจากการคัดแยกตลับหมึกควรเก็บใน

ภาชนะที่เตรียมไว
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โลหะที่ไดจากการคัดแยกตลับหมึกควรเก็บใน

ภาชนะที่เตรียมไว



7. Separate printer’s absorber in 
storage container.

把墨水的吸收物放進桶

แยกตัวดูดซับหมึกปริ๊นเตอรใสไวในภาชนะจัดเก็บ

7. Separate printer’s absorber in 
storage container.

把墨水的吸收物放進桶

แยกตัวดูดซับหมึกปริ๊นเตอรใสไวในภาชนะจัดเก็บ

8. Separated and empty ink 
tank are sent to cleaning 

machine. 

把空墨水匣放進洗衣機

ตลับหมึกที่เทหมึกและผานการคัดแยกแลวถูก

สงไปทําความสะอาดดวยเครื่องลางตลับหมึก

8. Separated and empty ink 
tank are sent to cleaning 

machine. 

把空墨水匣放進洗衣機

ตลับหมึกที่เทหมึกและผานการคัดแยกแลวถูก
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墨水加侖瓶墨水加侖瓶
The collected printer ink

น้ําหมึกพิมพที่เก็บรวบรวม

1. Add cement to solidify the ink

2. Close the gallon lid and send
ใสซีเมนตทําใหแข็งตัว

to the secure landfill
ปดฝาแกลลอนสงกาํจัด secure landfill



Hazardous Waste Management

IC and others dismantling.

危險廢物管理
การจัดการขยะอนัตราย การคัดแยกไอซแีละสวนประกอบอื่นๆ

Hazardous Waste ManagementHazardous Waste Management

IC and others dismantling.IC and others dismantling.

危險廢物管理危險廢物管理

การจัดการขยะอนัตรายการจัดการขยะอนัตราย  การคัดแยกไอซแีละสวนประกอบอื่นๆการคัดแยกไอซแีละสวนประกอบอื่นๆ



IC and others dismantling.

IC 和 其他

การคัดแยกไอซแีละสวนประกอบอื่นๆ

IC and others dismantling.IC and others dismantling.

IC IC 和和 其他其他

การคัดแยกไอซแีละสวนประกอบอื่นๆการคัดแยกไอซแีละสวนประกอบอื่นๆ



HIPS High Impact Polystyrene

高衛繁聚笨乙烯



ABS V-O

丙烯精一丁二烯一笨乙烯



Electronic Parts-Steel Frame

電子的鋼構造體

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส ประเภทเหลก็



Processors

信息處理機

โพรเซสเซอร



Circle motors

圓形電動機

มอเตอรกลม



Transformer

變壓器

หมอแปลงไฟฟา



Ventilators

通風機

พัดลม



PCB Harddisk Board

硬磁碟的PCB板

แผงวงจรฮารดดิส

PCB Harddisk Board From

Notebook Computer

硬磁碟的PCB板
（筆記型電腦）

แผงวงจรฮารดดิส  ขนาดเล็ก

PCB Mainboard

计算机主机板

เมนบอรด

PCB Monitor Board

监視器PCB 板

แผงวงจรจอมอนิเตอร



PCB USB Board

 แผงวงจรยเูอสบีพอรต

CPU with gold

计算机中央处理器

 ซีพียู

DVD/VCD Player Board

DVD/VCD 放影機的PCB 板

 แผงวงจรเครื่องเลน DVD , VCD



Connector Sleigh

大連接器

คอนเนคเตอร  ขนาดใหญ

Connector Sleigh (medium)

中連接器

คอนเนคเตอรอารม  ขนาดกลาง

Connector Sleigh (small)

小連接器

คอนเนคเตอร  ขนาดเล็ก



Stainless Ring

大不銹鋼戒指

 แหวนสแตนเลส

Stainless Ring

小不銹鋼戒指

 แหวนแสตนเลส

Stainless Harddisk Box

不銹鋼硬盤盒

สแตนเลส  กลองฮารดดีสโนตบุค 

Stainless (No.1) Plate

1號 不銹鋼硬盤盒

สแตนเลสฝากลองฮารดดีสโนตบุค



Stainless Wire

不銹鋼絲

 ลวดแสตนเลส

Aluminium Disk

铝光碟片

แผนดีสคอลูมิเนียม

Stainless Harddisk Box Cover

不銹鋼硬盤盒蓋

ฝากลองฮารดดีส สแตนเลส



Aluminium with Nickel Ring

鋁含有鎳戒指

วงแหวนอลูมิเนียมเคลือบนิกเกิล

Aluminium with Nickel Disk

鋁含有鎳光碟盤

แผนจานอลูมิเนียมเคลือบนิกเกิล

Aluminium Harddisk Box

鋁硬盤盒

กลองฮารดดีส อลูมิเนยีม

Aluminium Harddisk Box With

bearing

鋁硬盤盒含有滾珠

กลองฮารดดีส อลูมิเนยีมติดลูกปน



Aluminium with Copper

鋁含有銅

 สแตนเลสติดทองแดง

Large Bearing

大滾珠

 ลูกปนขนาดใหญ

Small Bearing

小滾珠

ลูกปนขนาดเล็ก

Medium Bearing

中滾珠

ลูกปนขนาดกลาง



Stainless Screw

不銹鋼螺釘

น็อตสแตนเลส

Iron Screw

鐵螺釘

น็อตเหล็ก

Magnet (Big)

大磁鐵

แมเหล็กขนาดใหญ

Power Supply

電源

เพาเวอรซัพพลาย



E-Waste Destruction for Recycle

電子廢物銷毀以回收

การทําลายขยะอิเล็กทรอนิกสเพื่อการรีไซเคิล

E-Waste Destruction for Recycle

電子廢物銷毀以回收

การทําลายขยะอิเล็กทรอนิกสเพื่อการรีไซเคิล



The international second hand e-waste plaza  

國際二手電子市場

ตลาดเซียงกงอิเล็กทรอนิกสนานาชาติ 













































The atmosphere inside the plaza
電子市場的氣氛

บรรยากาศภายในตลาดอิเล็กทรอนิกสมือ 2



2nd hand e-waste shops

二手電子商店

รานขายขยะอิเลก็ทรอนิกสมือ 2

E-waste price negotiation

討價還價二手電子

กาํลังตกลงขายขยะอิเลก็ทรอนิกส







International Market Price List of Metal, Plastic, Recycle Waste

國際市場的金屬 塑膠 回收廢料的價格

ฮั่งเชงราคาโลหะตางๆ พลาสติก และวัสดุรีไซเคิลตางๆ ในตลาดนานาชาติ

International Market Price List of Metal, Plastic, Recycle Waste

國際市場的金屬 塑膠 回收廢料的價格

ฮั่งเชงราคาโลหะตางๆ พลาสติก และวัสดุรีไซเคิลตางๆ ในตลาดนานาชาติ



Chinese recycle method

中國人的回收方法

วิธีทําการรไีซเคิลของคนจีน









Second hand e-waste markets

二手電子市場

ตลาดเซียงกงขยะอิเล็กทรอนิกสมือ 2



The management of computer plastic covers in China

在中國的電腦廢塑料管理

การจัดการเปลือกพลาสติกคอมพิวเตอรของจีน



Computer cover recycle by Chinese way

中國人分解電腦廢塑膠

การรีไซเคิลเปลือกคอมพิวเตอรของคนจีน



Door to door fluorescent tube recycling mobile service 
บริการถึงบาน การรีไซเคิลหลอดฟลอูอเรสเซนตเคลือ่นที่บริการถึงบาน การรีไซเคิลหลอดฟลอูอเรสเซนตเคลือ่นที่



Door to door fluorescent tube recycling mobile service 

บริการถึงบาน การรีไซเคิลหลอดฟลอูอเรสเซนตเคลือ่นที่บริการถึงบาน การรีไซเคิลหลอดฟลอูอเรสเซนตเคลือ่นที่







Format of destruction

Damaging

Condition transformation

And to make it useless

銷毀過程為使其無用

รูปแบบการทําลาย ทําใหเสีย ทาํใหเปลีย่นสภาพ

ทําใหไมสามารถใชงานได

Format of destruction

Damaging

Condition transformation

And to make it useless

銷毀過程為使其無用

รูปแบบการทําลาย ทําใหเสีย ทาํใหเปลีย่นสภาพ

ทําใหไมสามารถใชงานได



Fully equipped with the modern logistic system

齊全現代物流系統

ความพรอมดวยระบบการขนสงที่ทันสมัย

Fully equipped with the modern logistic system

齊全現代物流系統

ความพรอมดวยระบบการขนสงที่ทันสมัย



HOOK-LIFT

拖斗車

HOOK-LIFT

拖斗車



Huge destroying & moving machine

挖土機 （怪手機）

เครื่องจักรในการทําลายและการขนยายขนาดใหญ

Huge destroying & moving machine

挖土機 （怪手機）

เครื่องจักรในการทําลายและการขนยายขนาดใหญ





FORK-LIFTS TRUCK

推高機

FORK-LIFTS TRUCK

推高機



NonNon--Recyclable Waste Material                                       Recyclable Waste Material                                       

which is used as renewable energy for which is used as renewable energy for EcoSiamEcoSiam

Siam City Cement Public Company Limited                         Siam City Cement Public Company Limited                         

(Received(Received the license no. 101 from the Ministry of Industry)the license no. 101 from the Ministry of Industry)

參觀泰國非可回收廢料工廠參觀泰國非可回收廢料工廠

สิ่งที่ไมไดสรางประโยชนดวยวิธีการรไีซเคิลสิ่งที่ไมไดสรางประโยชนดวยวิธีการรไีซเคิล    ถูกใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนใหกับถูกใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนใหกับ  EcoSiamEcoSiam  ปูนซีเมนตนครหลวงปูนซีเมนตนครหลวง

((ไดรับใบอนญุาตเลขที่ไดรับใบอนญุาตเลขที่  101101  จากกระทรวงอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม))



Industrial waste residue for renewable energy

工業廢渣可再生能源

ขยะกากของเสียอุตสาหกรรมสําหรับเปนเชื้อเพลงิทดแทน

Industrial waste residue for renewable energy

工業廢渣可再生能源

ขยะกากของเสียอุตสาหกรรมสําหรับเปนเชื้อเพลงิทดแทนขยะกากของเสียอุตสาหกรรมสําหรับเปนเชื้อเพลงิทดแทน



Industrial waste residue for renewable energy

工業廢渣可再生能源

ขยะกากของเสียอุตสาหกรรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงทดแทน

Industrial waste residue for renewable energy

工業廢渣可再生能源

ขยะกากของเสียอุตสาหกรรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงทดแทนขยะกากของเสียอุตสาหกรรมสําหรับเปนเชื้อเพลิงทดแทน



Transferring system of the purified industrial 
waste residue to be used as renewable energy 

輸純化工業廢渣的系統可作為再生能源

ระบบการลําเลียงกากอุตสาหกรรมที่ถกูทําใหบริสุทธิแ์ลวเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน

Transferring system of the purified industrial 
waste residue to be used as renewable energy 

輸純化工業廢渣的系統可作為再生能源

ระบบการลําเลียงกากอุตสาหกรรมที่ถกูทําใหบริสุทธิแ์ลวเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน





Contaminated 
sand

ทรายปนเปอน

Precipitate from 
metal melting

ตะกรันจากเตาหลอมโลหะ

Sludge from waste 
water treatment

กากตะกอนจากน้ําเสยี

Precipitate from metal melting (ตะกรันจากเตาหลอมโลหะ)

Light ash, heavy ash (ขี้เถาลอย ขี้เถาหนัก)

Sand for casting (ทรายหลอแบบ)

Deteriorated heat resistant brick (อิฐทนไฟเสื่อมสภาพ)

Damaged ceramic products, Ceramic mold

(ผลิตภัณฑเซรามิคชํารุด แมพิมพเซรามิค)

Sludge from waste water treatment 

(กากตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสีย)

Dirt and mud contaminated with chemical

(ดินและโคลนปนเปอนสารเคมี)

Precipitate from metal melting Precipitate from metal melting ((ตะกรันจากเตาหลอมโลหะตะกรันจากเตาหลอมโลหะ))

Light ash, heavy ash Light ash, heavy ash ((ขี้เถาลอยขี้เถาลอย  ขี้เถาหนักขี้เถาหนัก))

Sand for casting Sand for casting ((ทรายหลอแบบทรายหลอแบบ))

Deteriorated heat resistant brick Deteriorated heat resistant brick ((อิฐทนไฟเสื่อมสภาพอิฐทนไฟเสื่อมสภาพ))

Damaged ceramic products, Ceramic moldDamaged ceramic products, Ceramic mold

((ผลิตภัณฑเซรามิคชํารุดผลิตภัณฑเซรามิคชํารุด  แมพิมพเซรามิคแมพิมพเซรามิค))

Sludge from waste water treatment Sludge from waste water treatment 

((กากตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสียกากตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสีย))

Dirt and mud contaminated with chemicalDirt and mud contaminated with chemical

((ดินและโคลนปนเปอนสารเคมีดินและโคลนปนเปอนสารเคมี))

Sample of residue which can be used as 
substituted material

殘渣樣品可以代替材料

ตัวอยางกากที่ใชเปนวัตถุดิบทดแทนตัวอยางกากที่ใชเปนวัตถุดิบทดแทน



Type of Industrial Waste disposed by EcoSiam

ประเภทของกากอุตสาหกรรมที่รับกําจัดโดย EcoSiam





Technique of non-hazardous waste accumulation by compacting method 

which can increase the ability in loading, one truck can load 30 tons of baled 

waste in order to save management cost.

เทคนคิทีจ่ะนําของเสียเหลานี้ไปกําจัดไดแบบประหยัดคาใชจาย มีการคอมแพ็ค 
รถ1 คัน สามารถบรรทุกได 30 ตัน ทําใหมีการประหยัดคาใชจาย



Sample of cost saving management for waste transportation to theSample of cost saving management for waste transportation to the final disposalfinal disposal

ตัวอยางการจัดการแบบประหยัดเพื่อการขนสงใหกับผูกาํจัดปลายทางตัวอยางการจัดการแบบประหยัดเพื่อการขนสงใหกับผูกาํจัดปลายทาง

1-5 tons of industrial waste / 1 truck : truck rental fee 10,000 baht

Average transportation cost : 4 baht / 1 kg. สินคาน้าํหนกั 1-5 ตัน / รถบรรทุก 1 คัน : คาจางรถบรรทุก 10000 บาท เฉลี่ยคาใชจายใน
การบรรทุก 4 บาท/กก.

30 tons of baled industrial waste / 1 truck : truck rental fee 10,000 baht

Average transportation cost : 0.33 baht / 1 kg. สินคาน้าํหนัก 30 ตันจากการอดักอน / รถบรรทุก 1 คัน : คาจางรถบรรทุก 10000 
บาท เฉลี่ยคาใชจายในการบรรทุก 0.33 บาท / 1 กก.

Problem : The wasteful management and transportation caused by the unmanaged industrial 

waste which is light in weight and easy to be diffused. And the loading of 1-5 tons 

contained in one truck is not worth the truck fee. ปญหา: การจัดการเก็บขนที่สิ้นเปลืองเนื่องจากวา สินคาเหลานี้ 
มีน้ําหนักเบา ฟุงกระจาย  1-5 ตัน / 1 รถบรรทุก ซึ่งจะสิ้นเปลืองคาใชจาย

Conclusion : Wongpanit designs a special technique to collect and compress industrial 

waste in order to add its density for the purpose of transportation cost saving.

สรุป:  วงษพาณิชยออกแบบเทคนิคพิเศษเพื่อเก็บรวบรวมและบีบอัดขยะอุตสาหกรรมเพื่อที่จะเพิ่มความหนาแนนเพื่อจุดประสงคของการประหยัด

ตนทุนการขนสง



Training on how to get 100% benefit from industrial waste for industrial 

factory employees

อบรมใหความรูการใชประโยชนจากขยะอุตสาหกรรม 100% กับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

Training on how to get 100% benefit from industrial waste for industrial 

factory employees

อบรมใหความรูการใชประโยชนจากขยะอุตสาหกรรมอบรมใหความรูการใชประโยชนจากขยะอุตสาหกรรม  100%100%  กับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมกับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม













Social Activities

Municipals/Communities/ 
Temples/Schools

社會活動

กิจกรรมการมีสวนรวม

เทศบาล/ชุมชน/วัด/โรงเรียน



The  establishment of the first  Recyclable Waste Bank in Thailand at The 5th 

Municipal School (Watmaiphanpi)  August 19, 1999  by the initiative creation 

of Wongpanit and the best supporting of Phitsanulok Municipality
泰國第一回收垃圾銀行

การจัดตั้งธนาคารขยะแหงแรกของประเทศไทย

ที่โรงเรียนวัดพันป (เทศบาล 5) เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2542
โดยการเริ่มตนจากวงษพาณิชยและไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครพิษณุโลก

The  establishment of the first  Recyclable Waste Bank in Thailand at The 5th 

Municipal School (Watmaiphanpi)  August 19, 1999  by the initiative creation 

of Wongpanit and the best supporting of Phitsanulok Municipality
泰國第一回收垃圾銀行

การจัดตั้งธนาคารขยะแหงแรกของประเทศไทย

ที่โรงเรียนวัดพันป (เทศบาล 5) เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2542
โดยการเริ่มตนจากวงษพาณิชยและไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครพิษณุโลก



The New Building
新大樓

อาคารหลังใหม

The New Building
新大樓

อาคารหลังใหม



The best customers of  The Waste Bank
最佳廢物銀行的客戶

ลกูคาชั้นดีของธนาคารขยะรีไซเคลิ

The best customers of  The Waste Bank
最佳廢物銀行的客戶

ลกูคาชั้นดีของธนาคารขยะรีไซเคลิ



Waste Charity Projects
施放廢料給僧人的方案

โครงการผาปาขยะรีไซเคิล



Waste  Donation at Queen Sirikit National Convention Center

施放回收廢料給僧人

การบริจาคขยะรีไซเคิลที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์

Waste  Donation at Queen Sirikit National Convention Center

施放回收廢料給僧人

การบริจาคขยะรีไซเคิลที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์



Mr.Aphirak Kosayothin, Bangkok Governor,      

was the principal of The Waste Donation Ceremony 

at TESCO- Lotus Shopping Center, Bangkapi, 

Bangkok, Feb 27, 2005

Mr.Aphirak Kosayothin, Bangkok Governor,      

was the principal of The Waste Donation Ceremony 

at TESCO- Lotus Shopping Center, Bangkapi, 

Bangkok, Feb 27, 2005
Supported by Pepsi, Hitachi, Canon, Seagate, TESCO LotusSupported by Pepsi, Hitachi, Canon, Seagate, TESCO Lotus



Wongpanit Recycling Station Suvarnabhumi Airport Branch

旺龐年資源回收工廠 Suvarnabhumi 機場分行

สถานีรไีซเคิลวงษพาณิชย สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

Wongpanit Recycling Station Suvarnabhumi Airport Branch

旺龐年資源回收工廠 Suvarnabhumi 機場分行

สถานีรไีซเคิลวงษพาณิชย สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ



Recycle Waste Fever/ 

Waste Rush/ 

Talk of The Town



“Social watch”
The result of World Bank Meeting in 2003 indicated 
that Thailand especially in Bangkok has failed in the 
solid waste management. Bangkok has been the trash 

city because the governmental section  lacking of 
supporting policy in reuse and recycle.

“Social watch”
The result of World Bank Meeting in 2003 indicated 
that Thailand especially in Bangkok has failed in the 
solid waste management. Bangkok has been the trash 

city because the governmental section  lacking of 
supporting policy in reuse and recycle.



January 8January 8--9, 20069, 2006

รายการผลกระทบโลกรอนรายการผลกระทบโลกรอน



Talk of the town          
by massive supports



Bangkok Post December 18, 2005Bangkok Post December 18, 2005



Bangkok Post Bangkok Post 
June 27, 2006June 27, 2006

Bizweek
July 14-20, 2006

BizweekBizweek
July 14July 14--20, 200620, 2006









To open the plant for site seeing of 

interested people / 

To be the  recycling school

觀光教育/ 回收培訓班
เปดโอกาสใหหนวยงานตางๆเขามาศกึษาดูงาน 

และจัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ



International, Government, and Private Sections Inspections 

國際 政府 私營機構的視察員

from Jan 1, 1998 to July 31, 2007  total 1,339 groups, 94,707  guests

International, Government, and Private Sections Inspections 

國際 政府 私營機構的視察員

from Jan 1, 1998 to July 31, 2007  total 1,339 groups, 94,707  guests



Training Program Course ( 2 Days) for the poor and homeless people

分類廢棄物培訓為發展無家可歸者, 乞丐, 流浪漢的生活職業 2天

total 13 sessions, 1,650 guests     

Wongpanit gathered with Ministry of Labor and            

Social Welfare and Municipal Development Institute
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分類廢棄物培訓為發展無家可歸者, 乞丐, 流浪漢的生活職業 2天
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Social Welfare and Municipal Development Institute



Business Training Course (5 days)

分類廢棄物培訓為回收商業 5天

Business Training Course (5 days)

分類廢棄物培訓為回收商業 5天
From the 1st session to the 32th, we have trained 3,903 

people from all over the country.
From the 1st session to the 32th, we have trained 3,903 
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Practical & Work shop

實習班

การศึกษาจากของจริงในสถานที่จริง
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International Training Program with APO, FTPI, 

and Naresuan University 

國際培訓班 旺龐年與APO, FTPI, and Naresuan 大學合作

April 3-7, 2006
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ZERO WASTE PROJECT 
毫無廢棄物的方案

โครงการ  ZERO WASTE

ZERO WASTE PROJECT 
毫無廢棄物的方案

โครงการ  ZERO WASTE

Hand out zero waste bucket and advise the compost method to the Hand out zero waste bucket and advise the compost method to the community residentscommunity residents

贈生物肥料桶給人民贈生物肥料桶給人民 ,,還說明使用法還說明使用法

มอบถังแนะนําวิธีหมักปุยจากอาหารมอบถังแนะนําวิธีหมักปุยจากอาหาร    ใบไมใบไม    ใหกับชาวบานใหกับชาวบาน
สวนผสม  

1.เศษอาหาร  ใบไม  เศษผัก เปลือกผลไม  ทําใหชิ้นเล็กใสตามสัดสวน

ในชีวิตประจําวัน

2. เติมจุลินทรี EM  200 CC

3. เก็บในที่รมบมไว  3 สัปดาห

Mixture
1. Put small pieces of leaves, fruit peel, vegetable 
and food residue from the household in the 
bucket

2. Add EM (Effective Bio-organism) 200 cc

3. Keep in shade for 3 weeks



Seminar with AIT

In “Biowaste Reuse In South East Asian Cities”

東南亞城市再用生物廢料的會議

July 26-27, 2006
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Young generation  recycle management in Thai primary 
school and high schools

泰國小學和高中的兒童參加回收管理

Young generation  recycle management in Thai primary 
school and high schools

泰國小學和高中的兒童參加回收管理



MOU of Business and Technology Cooperation in Waste 
Management

MOU 廢棄物管理的業務和技術合作

March 11, 2006
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Business Partner Excellence Award
商業夥伴優秀獎

Business Partner Excellence Award
商業夥伴優秀獎

Wongpanit could administer the business flexibly, and 
could manage the garbage in Hitachi Factory more than 

98%. 

Wongpanit could administer the business flexibly, and 
could manage the garbage in Hitachi Factory more than 

98%. 



ISO 14001:2004 Certified on Environment
Management System 

ISO 14001:2004 環境管理體系證明書

from SGS United KingdomLtd. Yarsley International 
Certification Services

ISO 14001:2004 Certified on Environment
Management System 

ISO 14001:2004 環境管理體系證明書
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The Prime Minister’s IndustryAward 2001
中小型企業管理優秀獎狀 2001

The Prime Minister’s IndustryAward 2001
中小型企業管理優秀獎狀 2001

On the outstanding of  SME Service
from Dr.Thaksin Chinnawatra , Prime Minister, 

On the outstanding of  SME Service
from Dr.Thaksin Chinnawatra , Prime Minister, 



Thailand Business Council for Sustainable Development    
( TBCSD Award 2003 )

發展公眾環境光榮証明書特別獎狀

Thailand Business Council for Sustainable Development    
( TBCSD Award 2003 )

發展公眾環境光榮証明書特別獎狀

The special award on Environmental                      
Community Development from HE Mr. Anan Panyarachun,  

October 27, 2004

The special award on Environmental                       
Community Development from HE Mr. Anan Panyarachun,   

October 27, 2004



Top Ten Finalist National Innovation Awards 2005

十大候選國家創新獎 2005

from National Innovation Agency,                      
Ministry of Science and Technology

Top Ten Finalist National Innovation Awards 2005

十大候選國家創新獎 2005

from National Innovation Agency,                       
Ministry of Science and Technology



Worldaware Business Award 2004   
The P&O Nedlloyd Award for Infrastructure

Worldaware Business Award 2004   
The P&O Nedlloyd Award for Infrastructure

United Kingdom Government, 
January 2004

United Kingdom Government, 
January 2004



Golden Decoration
泰國二公主代表皇上賜與黃金飾針

from His Majesty The King                            
(Her Royal Princess Sirindhorn is the representative)

Golden Decoration
泰國二公主代表皇上賜與黃金飾針

from His Majesty The King                            
(Her Royal Princess Sirindhorn is the representative)



Our future expectation 

“We don’t want to see the waste mountain    
and worst environment”

我們的期望

我們不想看到垃圾山和污染

เปาหมายในอนาคตที่คาดหวังไว  

“เราไมตองการเหน็ภูเขาขยะและสิ่งแวดลอมทีเ่ลวราย”
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“We hope the unpolluted environment 
and the cleaner productive area for our 

next generation”

我們希望有清潔的環境

““เราตองการสิ่งแวดลอมที่ดีเราตองการสิ่งแวดลอมที่ดี  และพื้นทีว่างสําหรับทําการเกษตรไวใหลูกหลานของเราและพื้นทีว่างสําหรับทําการเกษตรไวใหลูกหลานของเรา””

********************



Our Thought

“In the content of building a sustainable and livable society in 

Thailand , if we fail to manage our garbages appropriately, we 

will surely become the most underdeveloped country”
我們的思想

據建設適於居住的社會. 如果我們忽略垃圾管理 , 

我們一定會成為最不發達國家.

พวกเราคิดวา

“ที่ประเทศไทย  การสรางเครือขายสังคม  นาอยูแบบยั่งยืน ถาเปนเรื่องสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ปญหาขยะ ถาพวกเราจัดการกันไมดหีรือไมสําเร็จ ประเทศของเราจะเปนประเทศที่ลาหลัง

ที่สุด”
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“The primary valueless things cause various problems, however to 
create the appropriate waste management and value- added 

operation converses trash to the most worthy resource”

毫無價值的東西引起各種問題.但創造適當的廢物管理, 

還增值垃圾變成最值得資源.

“จากสิ่งไรคาตนทางที่สรางปญหานานาประการผานการบริหารกระบวนการ (Process 
Management) สูการสรางมูลคาเพิ่ม และคุณคาสูงสุดนานาประการ”
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…Thank you by...
Dr.Somthai Wongcharoen

…Thank you by...
Dr.Somthai Wongcharoen
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สวัสดีคะสวัสดีคะ


