๑
แนวปฏิบัติในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูป
ใชใหม สํ าหรับให หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งผูมี สวนเกี่ยวของนําไปใชเป นแนวปฏิบัติในการ
เปลี่ยนใหเปนสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหมอยางเปนระบบ เพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของ
ประชาชนในสังคม โดยการนําหลักการดาน 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เขามาบริหารจัดการมูลฝอย
เพื่อใหการจัดการมูลฝอยของประเทศไทย เปนไปอยางมีระบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือ
ของทุกภาคสวนแบบบูรณาการซึ่งจะชวยลดปริมาณมูลฝอยที่แหลงกําเนิด เพิ่มประสิทธิภาพการนํามูลฝอย
กลับมาใชใหม จึงออกประกาศไว ดังรายละเอียดนี้
๑. ในประกาศนี้
“มูลฝอย” (Solid Waste) หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือ
ที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ยกเวนสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงานซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“มูลฝอยอันตราย” (Hazardous Waste) หมายความวา มูลฝอยที่มีอ งคประกอบหรื อ
ปนเปอนดวยสิ่งใด ๆ ในลักษณะที่กอใหเกิดอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
“สังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม” หมายความวา สังคมที่มีการบริโภคทรัพยากร
นอยที่สุด ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดเทาที่เปนไปได
โดยการปองกันไมใหผลิตภัณฑกลายเปนของเสีย สนับสนุนการใชผลิตภัณฑรีไซเคิล และกําจัดของเสียสุดทาย
ที่ไมสามารถนํามารีไซเคิลไดแลวอยางถูกวิธี
“สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” หมายความวา สินคาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน และการจัดการภายหลังหมดอายุการใชงานนอยกวา
เมื่อเทียบกับสินคาอื่นที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน
“การใชนอ ย” (Reduce) หมายความวา การใชนอยหรื อลดการใช โดยใชเ ทาที่ จําเป น
หลีกเลี่ยงการใชอยางฟุมเฟอย เลือกใชสินคาที่มีอายุการใชงานสูงหรือสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
“การใชซ้ํา” (Reuse) หมายความวา การนํามูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยบรรจุภัณฑ หรือวัสดุ
เหลือใชกลับมาใชอีก โดยไมผานกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ
“การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใชใหม” (Recycle) หมายความวา กระบวนการในการเปลี่ยน
หรือแปรรูปวัสดุรีไซเคิลใหเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหม
“วัส ดุรี ไซเคิล ” หมายความวา วัส ดุเ หลื อ ใชหรื อ วัส ดุใชแล วที่มี ศัก ยภาพในการใชแทน
วัตถุดิบใหมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ

๒
“การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ” (Life Cycle Assessment: LCA) หมายความวา
กระบวนการวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม ตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ
ตั้งแตการสกัดหรือการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสงและการแจกจาย การใชงานผลิตภัณฑ
การใชใหม /แปรรู ป และการจั ดการเศษซากของผลิ ตภัณฑ ห ลั ง การใชง าน ซึ่ ง อาจกล าวไดวา พิ จ ารณา
ผลิตภัณฑตั้งแตเกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณ พลังงานและวัตถุดิบที่ใช รวมถึง
ของเสียที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมและการประเมินโอกาสที่จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสุขอนามัยของ
ชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
“การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Eco-Design) หมายความวา การออกแบบผลิตภัณฑ
และบริการใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนการลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใชงาน และเพิ่มปริมาณการ
นํากลับมาใชใหม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลังตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑหรือบริการ
“ราชการสวนกลาง” หมายความวา หนวยงานภาครัฐระดับกระทรวง ทบวง กรมที่กํากับ
ดูแล และมีภารกิจดานการจัดการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
“ราชการสวนทองถิ่น” (Local Administrative Organization) หมายความวา องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
“องคกรเอกชน” (Non-Governmental Organization : NGO) หมายความวา องคกรที่
ไมใชภาคราชการ และไมใชภาคธุรกิจที่แสวงหากําไร กอตั้งและดําเนินการโดยกลุมบุคคล ที่มีความมุงมั่นใน
อั น ที่ จ ะเขา มามี ส ว นร วมในการแก ไข ป ญ หาสั ง คม โดยเฉพาะป ญ หาดา นคุ ณภาพชี วิต ของกลุ ม บุ ค คล
ผูดอยโอกาสและประชาชนผูทุกขยาก อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา
๒. หลักการทั่วไป
๒.๑ ทุกภาคสวนจะตองตระหนักและใหความรวมมือตอการดําเนินการเพื่อสรางสังคมการ
ใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ซึ่งการดําเนินการนั้นตองมีความเหมาะสมตอเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เปน
การพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการปกปองสิ่งแวดลอม
๒.๒ สังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม จะตองเกิดจากการดําเนินมาตรการที่ระบุ
บทบาทของราชการสวนกลาง ราชการสวนทองถิ่น ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปอยางชัดเจน รวมทั้ง
การรับผิดชอบคาใชจายอยางยุติธรรม
๒.๓ ตองมีการปองกันไมใหวัตถุดิบและผลิตภัณฑกลายเปนของเสียใหไดมากที่สุด โดยการ
ใชวัตถุดิบอยางมีประสิ ทธิภาพ และใชผลิตภัณฑใหเ หมาะสม เพื่อลดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมโดยการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม รวมทั้งการนําเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment:
LCA) การออกแบบบรรจุภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) มาประยุกตใชในการเสริมสรางสังคมการ
ใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม

๓
๒.๔ ตองนําทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได มาใชประโยชนใหมใหมาก
ที่สุด เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การนํากลับมาใชประโยชนใหม การลดการกําจัดและเพิ่มการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒.๕ กําหนดแนวทางการเสริ มสรางความรู การรณรงคป ระชาสั มพั นธ เพื่อ ส งเสริม ให
ทุกภาคสวนรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ ของการเสริมสรางสังคม
การใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ทั้งระดับความคิดริเริ่มนโยบาย และการดําเนินการของราชการสวนกลาง
และราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งการบรรจุเรื่องการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ไวใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
๓. แนวปฏิบัติสําหรับหนวยงาน
๓.๑ องคกร หนวยงานหรือผูประกอบการใดที่มีอํานาจหนาที่ในการนํากลับมาใชประโยชนใหม
การลด การกําจัด และเพิ่มประสิทธิภาพการนํากลับมาใชประโยชนใหม ตองดําเนินการบนความเหมาะสมทาง
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนี้
(๑) ดําเนินการลดการเกิดมูลฝอย โดยการลดการใชทรัพยากรในการผลิต ลดปริมาณ
บรรจุภัณฑ ลดการใชสารอันตรายหรือวัสดุที่กําจัดยากในผลิตภัณฑ
(๒) ตอ งดํา เนิ นการใช ซ้ํ า ทรั พ ยากรที่ นํ ากลั บ มาใช ป ระโยชน ใหม ไ ดทั้ ง หมดหรื อ
บางสวน หากสามารถทําได
(๓) หากทรัพยากรที่นํากลับมาใชประโยชนใหมได ไมสามารถใชประโยชนไดตาม (๒)
แตสามารถนําไปผลิตใหมได ตองนําไปผลิตใหม
(๔) หากทรัพยากรที่นํากลับมาใชประโยชนใหมได ไมสามารถดําเนินการไดตาม (๒)
และ (๓) แตสามารถใชประโยชนดานพลังงานความรอนได ใหดําเนินการเพื่อนําพลังงานความรอนกลับมาใช
ประโยชน
(๕) หากทรัพยากรที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได ไมสามารถดําเนินการได
ตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการ
๓.๒ แนวปฏิบัติของราชการสวนกลาง
(๑) กําหนดนโยบายสําหรับการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
โดยพิ จ ารณาให ส อดคล อ งกั บ แนวนโยบายแห ง รั ฐ แผนการอนุรัก ษท รั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล อ ม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนระดับชาติอื่น ๆ รวมทั้งกําหนดและสงเสริมการดําเนินมาตรการ
ในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ตลอดจนการกําหนดแนวทางเสริมสรางความรู
การรณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก เผยแพรขอ มูลขาวสาร องคความรูดานการเสริมสรางสังคมการ
ใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
(๒) กําหนดมาตรการที่จําเปนในการปองกันวัตถุดิบและผลิตภัณฑกลายเปนมูลฝอย
ตามหลักการดานการลด การควบคุมและปองกันการเกิดมูลฝอย ดังนี้

๔
 กําหนดระเบียบและมาตรการสงเสริมอื่น ๆ ที่จําเปน ใหแกผูประกอบการเพื่อปองกัน
ไมใหวัตถุดิบและผลิตภัณฑกลายเปนมูลฝอย สงเสริมการใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพและการใชบรรจุภัณฑ
ที่ใชซ้ําไดในกิจการของตน
 ดําเนินมาตรการเพื่อใหความรูแกผูผลิต ผูบริโภค หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
เพื่อปองกันไมใหวัตถุดิบและผลิตภัณฑกลายเปนมูลฝอย เชน การใชผลิตภัณฑใหยาวนาน และการเลือกใช
ผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม เปนตน
(๓) จัดเตรียมมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการนํากลับมาใชประโยชนใหม
และจัดการทรัพยากรที่นํากลับมาใชประโยชนใหมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 กําหนดระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหผูประกอบการสามารถนํากลับมา
ใชประโยชนใหมไดอยางเหมาะสม ลดการกําจัด และเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหมไดดวยตนเอง
 กําหนดระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการนํากลับมา
ใชประโยชนใหม ลดการกําจัด และเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหม โดยการรวบรวมและคัดแยกผลิตภัณฑ
ใชแลวของตน รวมทั้งใหความรวมมือในการรวบรวม การขนสง และความรวมมืออื่น ๆ
 ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานทองถิ่น ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป
ในการรวมมือกันนําผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ กลับมาใชประโยชนใหม โดยการดําเนินมาตรการที่จําเปน เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการของผูประกอบการในกระบวนการนํากลับมาใชประโยชนใหม ตั้งแตการออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การคัดเลือกวัตถุดิบ การรวบรวม การผลิต การจําหนาย การขนสง และการนํา
กลับมาใชประโยชนใหมที่เหมาะสมสําหรับการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
 กําหนดระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหผูประกอบการสามารถนํากลับมา
ใชประโยชนใหมไดดวยตนเอง
(๔) ดําเนินการสนับสนุนการใชสิ่งของที่นํากลับมาใชประโยชนใหมได โดยราชการ
สวนกลางเปนผู นําในการใชผลิ ตภัณฑที่ นํากลับ มาใชป ระโยชนใหมไดหรื อสินคาและบริก ารที่ เป นมิตรกั บ
สิ่ง แวดล อม การใชวัส ดุห รื อผลิ ตภัณฑจ ากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิ ษ รวมทั้ ง ดําเนินมาตรการเพื่ อ
สนับสนุนใหราชการสวนทองถิ่น ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไปดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
(๕) สงเสริมและสนับสนุนการประเมินผลิ ตภัณฑและบรรจุภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต
(Life Cycle Assessment) เพื่อสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ดังนี้
 ใหการสนับสนุนทางเทคนิคและมาตรการสําคัญตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ในการประเมินการผลิต กระบวนการ และการจําหนายสินคา หรือในกิจกรรมอื่นใด ซึ่งจะชวยในการลด การ
ใชซ้ํา รวมทั้งการปองกันไมใหผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลายเปนมูลฝอย และชวยสงเสริมการนํากลับมาใช
ประโยชนใหม เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในประเด็นตาง ๆ เชน
ความทนทานของผลิ ตภัณฑ แ ละบรรจุ ภัณฑ อุ ป สรรคในการนํ ากลั บ มาใชป ระโยชนใหม และการกํ าจั ด
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ สัดสวนน้ําหนักและปริมาตรของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ชนิดและปริมาณของ

๕
สารประกอบในผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมทั้งคุณสมบัติที่มีผล
ตอมนุษย สัตว และพืช และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการกําจัดผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
 กําหนดระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหแนใจวาผูประกอบการจะ
จัดสง ขอมู ลวัส ดุและสารประกอบในผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ วิธีการในการกําจั ด และสิ่ง อื่นใดที่มี ความ
จําเป นในการป องกั นไม ให ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลายเปนมู ลฝอย การนํากลับมาใชประโยชนใหมของ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
 กําหนดระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อปองกันการระบายมลพิษออกสู
สิ่งแวดลอม การปองกันไมใหวัตถุดิบกลายเปนมูลฝอย และการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการนํา
กลับมาใชประโยชนใหมและการกําจัดมูลฝอย
 ในกรณีที่การนํากลับมาใชประโยชนใหมและการกําจัดมูลฝอยกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ตองกําหนดระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหผูประกอบการทําการบําบัดทรัพยากร
และนํากลับมาใชประโยชนใหมไดอยางเหมาะสม ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
 กําหนดและบังคับใชมาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการปองกันไมให
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใชแลวกลายเปนมูลฝอยภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคดังนี้
- เพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ผลิตและดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การนํา
กลับมาใชประโยชนใหม การกําจัด การรวบรวม และการขนสงทรัพยากรที่นํากลับมาใชประโยชนใหมได ให
สามารถปรั บ ปรุง ประสิท ธิภาพในการใชวัตถุดิบ และการนํากลั บ มาใชป ระโยชนใหม รวมทั้ ง การดําเนิน
มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันไมใหวัตถุดิบกลายเปนมูลฝอยและมาตรการในการนํากลับมาใชประโยชน
ใหมและกําจัดที่เหมาะสม
- เพื่อกระตุนผูประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยการดําเนินการเพื่อปองกัน
ไมใหผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลายเปนมูลฝอย และการนํากลับมาใชประโยชนใหมและกําจัดผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑอยางเหมาะสม กําหนดแนวทางทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมและมีความเปนธรรม ดําเนินการ
สํารวจและศึกษาผลกระทบตาง ๆ ตอระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ รวมทั้งดําเนินนโยบายและมาตรการ
ที่จําเปน เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือจากประชาชนทั่วไปในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา
และแปรรูปใชใหมควบคูไปดวย
(๖) กําหนดมาตรการในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครโดยองคกรเอกชน (NGO)
 ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร สําหรับการเสริมสราง
สังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหมที่ดําเนินการโดยผูประกอบการ ประชาชนทั่วไป และองคกรเอกชน
(NGO) รวมทั้งกิจกรรมในการรวบรวม นํากลับมาใชประโยชนใหม การแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่นํากลับมาใช
ประโยชนใหมได รวมทั้งการระบุผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่สามารถและไมสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ใหมได
 ใหการสนับสนุน เพื่อเผยแพรขอมูลที่จําเปนในการเสริมสรางสังคมการใชนอย
ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม รวมทั้งขอมูลการเกิดและสถานะการนํากลับมาใชประโยชนใหมและการลดการกําจัด

๖
และเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครโดยองคกรเอกชน (NGO) สําหรับ
การเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
(๗) ดําเนินการการสนับสนุนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 สนั บ สนุ น และเผยแพร ก ารพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในการ
เสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ครอบคลุมวิธีในการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการนํากลับมาใชประโยชนใหมและการลดการกําจัดและเพิ่ม การนํากลับมาใชประโยชนใหม รวมทั้ ง
เทคโนโลยีในดานการปองกันไมใหผลิตภัณฑกลายเปนมูลฝอย การนํากลับมาใชประโยชนใหม การลดการ
กําจัด และการเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหม
 สนับ สนุนการวิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี บุ คลากร เพื่ อ สนับ สนุ นการพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
 สนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการสําหรับการเสริมสราง
สังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม การลดการกําจัดและเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหม
(๘) ดําเนินการดานมาตรการความรวมมือระดับนานาชาติ รวมทั้งอนุสัญญาระหวาง
ประเทศที่จําเปน เพื่อสนับสนุนความรวมมือระดับนานาชาติในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และ
แปรรูปใชใหม การนํากลับมาใชประโยชนใหมและการลดการกําจัดและเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหม
๓.๓ แนวปฏิบัติของราชการสวนทองถิ่น
(๑) ปฏิบั ติตามแนวนโยบายและมาตรการที่ จํ าเป นของราชการส วนกลาง ในการ
เสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสังคมของตน อยาง
เปนระบบ
(๒) ออกขอกําหนดหรือขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อดําเนินนโยบายสําหรับการเสริมสราง
สังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหมที่เหมาะสม รวมทั้งมาตรการในการนํากลับมาใชประโยชนใหมและ
การลดการกําจัดและเพิ่มการนํากลับมาใชประโยชนใหม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหเกิดการนํากลับมาใช
ประโยชนใ หม ก ารลดการกํ าจั ดและเพิ่ ม การนํ ากลั บ มาใชป ระโยชน ใ หม เป น ไปอย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดและดําเนินมาตรการของตน โดยประสานกับราชการสวนกลาง เพื่อใหเกิดการ
เสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหมในระดับทองถิ่น
(๔) ใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดใหมีวัสดุอุปกรณที่จําเปนในที่
สาธารณะ (รวมทั้งแบบเคลื่อนที่ได) สําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม กําจัด รวบรวม และขนสงมูลฝอย
รีไซเคิล และวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม โดยพิจารณาให
สอดคลองกับสถานที่บําบัด และกําจัดของทองถิ่น
(๕) กําหนดแนวทางเสริมสรางองคความรู เผยแพร และการสนับสนุนการศึกษาและ
การเรียนรูในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหมในระดับทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจ

๗
และความรวมมือจากผูประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูป
ใชใหม
๓.๔ แนวปฏิบัติของผูประกอบการ
(๑) ผูประกอบการตองดําเนินธุรกิจในแนวทางที่จะเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํ า
และแปรรูปใชใหม โดยปองกันไมใหวัตถุดิบและผลิตภัณฑกลายเปนมูลฝอย และเมื่อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
กลายเปนทรัพยากรที่นํากลับมาใชประโยชนใหมไดในกิจการของตน ตองดําเนินการนํากลับมาใชประโยชน
ใหมอยางเหมาะสม และเมื่อไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดแลว ตองนําไปกําจัด
(๒) ผูประกอบการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ตองทําใหผลิตภัณฑมี
อายุใชงานยาวนานที่สุด และพัฒนาระบบการซอมแซมปรับปรุง รวมทั้งปองกันไมใหผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ
กลายเปนมูลฝอย นอกจากนี้ ตองพัฒนาการออกแบบใหมีการระบุวัสดุและสวนผสม เพื่อสนับสนุนการนํา
กลับมาใชประโยชนใหม และสะดวกตอการนําไปกําจัด
(๓) ผูประกอบการตองเสริมสรางความรวมมือระหวางราชการสวนกลาง ราชการสวน
ท อ งถิ่ น และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให ก ารนํ ากลั บ มาใช ป ระโยชน ใ หม ของผลิ ต ภัณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนและดําเนินบทบาทอื่น ๆ เพื่อใหเกิดสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูป
ใชใหม เชน การออกแบบและเลื อ กวัตถุดิบ สํ าหรั บ ผลิ ตภัณฑ และบรรจุ ภัณฑ รวมทั้ง การรวบรวม ทั้ ง นี้
ผูประกอบการตองเปนผูรวบรวม ขนสง และนํากลับมาใชประโยชนใหมของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของตน
(๔) ผู ป ระกอบการใดที่ ส ามารถนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลั บ มาใช ป ระโยชน ใ หม ไ ด อ ย า ง
เหมาะสมทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ตองดําเนินการนํากลับมาใชประโยชนใหม
(๕) ผูประกอบการตองจัดทําและดําเนินนโยบายในกิจการของตน เพื่อสนับสนุนการ
เสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของราชการสวนกลางและ
ราชการสวนทองถิ่น
๓.๕ แนวปฏิบัติของประชาชนทั่วไป
(๑) ควบคุมป องกันและลดการใชผลิ ตภัณฑ ที่จ ะก อใหเ กิดเป นมู ลฝอยไดงาย และ
สนับสนุนการนํากลับมาใชประโยชนใหม รวมทั้งใหความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของ
ราชการสวนกลาง และราชการสวนทองถิ่น เชน การใชผลิตภัณฑใหยาวนาน การเลือกใชสินคาที่สามารถนํา
กลับมาใชประโยชนใหมได และใหความรวมมือในการคัดแยกมูลฝอยแตละประเภท เปนตน
(๒) ใหความรวมมือกับผูประกอบการ ในสิ่งที่เกี่ยวของกับการนํากลับมาใชประโยชน
ใหม เชน การสง คืนผลิ ตภัณฑ และบรรจุ ภัณฑที่ นํากลั บมาใชป ระโยชนใหม ไดเพื่ อผู ประกอบการจะไดนํา
กลับมาใชประโยชนใหม เปนตน
(๓) สนับสนุนการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม โดยใหความ
รวมมือกับราชการสวนกลาง และราชการสวนทองถิ่น ในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่กําหนด
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๔. มาตรการสงเสริมและสนับสนุนอื่น ๆ
๔.๑ ราชการสวนกลางตองนําเสนอนโยบายที่จะกําหนดเกี่ยวกับการเกิด การนํากลับมาใช
ประโยชนใหม การลดการกํ าจัดและเพิ่ ม การนํากลั บ มาใชป ระโยชนใหม สํ าหรับ เป นกรอบแนวทางการ
เสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม ใหหนวยงานภายใตสังกัดยึดเปนแนวปฏิบัติ
๔.๒ ราชการสวนกลางตองจัดทําแผน มาตรการพื้นฐานสําหรับการเสริมสรางสังคมการ
ใชนอย ใชซ้ํ า และแปรรูปใชใหม และบรรจุไวในแผนจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดลอมหรื อแผนระดับ ชาติอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ สําหรับเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ เพื่อการสนับสนุนแนวนโยบายดานการ
เสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม โดยแผนพื้นฐานสําหรับการเสริมสรางสังคมการใชนอย
ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม โดยอยางนอยควรมีสาระ ประกอบดวย
(๑) หลักการพื้นฐานของนโยบายการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูป
ใชใหม
(๒) นโยบายรัฐบาลในการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
(๓) มาตรการจําเปนอื่น ๆ ที่สนับสนุนนโยบายการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา
และแปรรูปใชใหม
ทั้งนี้ แผนพื้นฐานสําหรับการเสริม สรางสั งคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรู ปใชใหม
ควรไดรับการทบทวนทุก ๔ ป เพื่อใหมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติที่เปนปจจุบัน
๔.๓ กรณี ที่ จํ า เป น ราชการส วนกลางและราชการส วนท อ งถิ่นสามารถตรากฎหมาย
กฎระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ และจัดสรรงบประมาณ หรือดําเนินมาตรการใด ๆ เพื่อใหเกิดการเสริมสราง
สังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
๔.๔ เพื่อเปนการสงเสริมการเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหมของทุก
ภาคสวน ราชการสวนกลางสามารถนํามาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตรมาใชในการเสริมสรางสังคมการใชนอ ย
ใชซ้ํา และแปรรู ป ใชใหม เชน มาตรการส ง เสริ มทางภาษีของสินคาและบริ การที่ เ ปนมิ ตรกับ สิ่ งแวดล อ ม
เปนตน
๔.๕ สงเสริมการรณรงคประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนรับรู เขาใจ และใหความรวมมือใน
การเสริมสรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูปใชใหม
๔.๖ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการ
เกิดมูลฝอย การนํากลับ มาใชประโยชนใหม และการลดการกําจัดและเพิ่มการนํากลับมาใชป ระโยชนใหม
รวมทั้ง มาตรการที่ ไดดําเนินเพื่ อการเสริม สรางสังคมการใชนอย ใชซ้ํา และแปรรูป ใชใหม เพื่ อใหส ามารถ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตอไป

