ดร.สมไทย วงษ์เจริญ

ศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจ
CEO วงษ์พานิชย์ “ศูนย์กลางขยะส่งออกพันล้าน”
“ขยะ คือทองคำ” เป็นประโยคที่จุดประกายความคิดของ
ดร.สมไทย วงษ์ เ จริ ญ ประธานกรรมการโรงงานคั ด แยกขยะเพื่ อ
รีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ ศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ก้าว
สู่ ค วามส าเร็ จ อย่า งสู ง สุ ด จากความมุ่ ง มั่ น สร้ า งรายได้ และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นธุรกิจต้นแบบของจังหวัดพิษณุโลกให้กับผู้อื่น
เดินรอยตาม นับว่าเป็นศิษย์เก่าผู้ตอบสนองท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาตรี
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปริญญาเอก : ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผู้มองเห็นคุณค่าของขยะที่
ประชาชนทั่วไปทิ้งกันอย่างไม่รู้คุณค่า ประกอบธุรกิจจนกระทั่งประสบความสาเร็จอย่างสูงสุด ได้รับการขนานนาม
ว่า “ราชารีไซเคิล” ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้พัฒนาธุรกิจให้กลายเป็นระบบแฟรนไชส์ซึ่ง ปัจจุบันมีถึง 486 สาขาทั่ว
ประเทศ นอกจากการทาธุรกิจแล้ว วงษ์พาณิชย์ ยังให้บริการกับสังคมควบคู่ไปด้วย โดย เปิดเป็นสถานศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร เปิดเป็นสถานที่อบรมเรียนรู้การรีไซเคิลเชิงธุรกิจ และเป็นโรงงานรีไซเคิลครบ
วงจรที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 648 สาขา ทั่วประเทศไทย , ในลาว 3 สาขา และอีก 2 สาขา ในมาเลเซีย
ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ เป็นเกียรติประวัติสืบไป
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ มีตาแหน่งทางสังคมเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น
 กรรมการที่ปรึกษาชมรมประสานความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโด
จีน Energu & Coordination Center (EnCo)
 รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้านขยะและสิ่งแวดล้อม
 ที่ปรึกษามูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ YMCA
นอกจากนี้ยังเป็น และเป็นศิษย์เก่าที่มีความผูกพัน ทาคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ
 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2552-ปัจจุบัน
 กรรมการที่ปรึกษาของศูนย์สร้างเสริมนักธุรกิจยุคใหม่ “เอื้ออาทร”
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ มักจะตอบรับเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ และเมื่อ
มหาวิทยาลัยมีโครงการด้านการรณรงด้านสิ่งแวดล้อม ก็จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง เช่น โครงการขยะสีขาว
เป็นต้น

เกียรติคณ
ุ ต่าง ๆ ที่ได้รบั ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
 โล่เกียรติยศในฐานะพลเมืองไทยที่ทรงคุณค่า สาขาสิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนสาคัญและใส่ใจปัญหาขยะล้นโลก

จาก สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541
 โล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ในฐานะคนดีศรีพิษณุโลก ในสาขาการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2543
 โล่รางวัล Yonok Northern Management Awards (YNMA) ประเภทธุรกิจการค้าขนาดย่อม ด้านนวัตกรรม
ดีเด่น จาก ฯพณฯ ศุภชัย พาณิชภักดี ผู้อานวยการองค์การค้าโลก (WTO) เมื่อ 21 กรกฎาคม 2544
 ได้รับการรับรองเป็นโรงงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก SGS United Kingdom
Ltd.Yarsley International Certification Services เมื่อวันที่ 12 ธ้นวาคม 2544
 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา UNDP ประจาประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวด้านการจัดการขยะรีไซเคิล
ณ สานักงาน UNDP นครเวียงจันทร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546
 รางวัล Worldaware Business Awards 2004 จาก P&O Nedlloyd Award for Infrastructure ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม ปี 2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 ณ The Royal Society, London ประเทศอังกฤษ
 รางวัล Worldaware Business Awards 2004 จาก P&O Nedlloyd Award for Infrastructure ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคม ปี 2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 ณ The Royal Society, London ประเทศอังกฤษ
 ได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ปรากฏชื่อตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับฐานันดร เล่ม 121 ตอนที่ 24 ข วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ในฐานะ
ผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
 โล่รางวัล “2008 ASEAN BUSINESS AWARDS” Category : Corporate Social Responsibility (CSR)
ผู้ประกอบการดีเด่นด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) จาก
ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน และโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลเดียวกัน จาก คุณอริน
จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

