
วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ



วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
Journal of Social Sciences
Srinakharinwirot University

Volume 24 Issue 1 (January-June 2021)
ISSN: 2730-275X



วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

II

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
Volume 24 Issue 1 (January-June 2021)

ISSN: 2730-275X

ข้อมูลทั่วไปของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารจะมีผู้ทรง
คุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณากลั่นกรองทั้งบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ
ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded Peer Review) จำานวน 2 ท่านต่อบทความ 
วารสารฯ รับพิจารณาบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ
(Review Article) ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited
Article) ออกเป็นครั้งคราว 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับผลงานวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างไรก็ตาม ทัศนะและข้อคิดเห็น
ที่ปรากฏในผลงาน เป็นของผู้นิพนธ์ ผู้ใดที่จะนำาผลงานฯ ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเตรียมผลงาน
วิชาการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบล่วงหน้า การพิจารณาของกองบรรณาธิการในการพิจารณา
ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจ
ทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ 
ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ              
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน 
การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ 
สังคมศึกษา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์



วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

III

ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอก 
 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
   ผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาหะพันธุ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ คณะการจัดการท่องเที่ยว 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กองบรรณาธิการภายใน
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กฤติยา คันธโชติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

IV

กองจัดการ
 นางสาวนนทพร มีศิริ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวสินินาฏ ตรีเพ็ชร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายอนุพนธ์ คำาปัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวนุชนาถ อุทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายภานุพงศ์ หิรัญรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเดช  โลศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  แสงอรุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์  ปิยะทัศนานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก  คชานุบาล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ์  กีรติอังกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 อาจารย์ ดร.ชมชิด  พรหมสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  ชวนะเวชสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.มาตรีนี  รักษ์ตานนท์ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.สุเทพ  นิ่มสาย มหาวิทยาลัยมหิดล
 อาจารย์ ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ
 กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 11725 Email: jsocswu@gmail.com
 Website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS

ผู้ออกแบบปก: อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์  ลิมโกมลวิลาศ



วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

XVII

ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะและความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นไทย 81
Factors Effecting Internet Literacy among Thai Teenagers 
 นงนุช	จินดารัตนาภรณ์
 Nongnuch Jindarattanaporn

การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก 101
A strategy to Develop Nakhon Nayok to Become a Destination 
for Sports Tourism in the Adventure Dimension
 พรทิพย์	รุ่งเรือง		และ	ชวลีย์	ณ	ถลาง	
 Pornthip Rungruang and Chawalee Na Thalang

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับรถจักรยานยนต์เช่า 116
ในจังหวัดเชียงใหม่
Development of Applications for Motorcycle Rentals in Chiang Mai 
through Public Participation Process
	 ภาวิณี	เอี่ยมตระกูล		สรารัตน์	ฉายพงษ์		อัมพิกา	ชุมมัธยา		ธนพงษ์	จําปาหอม		
	 สัจจากาจ	จอมโนนเขวา		และวัฒนวงศ์	รัตนวราห
 Pawinee Iamtrakul, Sararad Chayphong, Umpiga Shummadtayar, 
 Thanapong Champahom, Sajjakaj Jomnonkwao, and Vatanavongs 
 Ratanavaraha

บทความวิชาการ 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 132
ในธุรกิจสายการบินผ่านกิจกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Implementation of the Theory of Planned Behavior to Create a 
Competitive Advantage in the Airline Business through the Activities 
of Electronic Word-of-Mouth (eWOM)
 รัชดา	รื่นรวย		และ	ณัฐพงศ์	ประกอบการดี
 Ratchada Ruenruoy and Nutthapong Prakobkandee

การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับวิสาหกิจชุมชน 145
Applying the Circular Economy Concept to Community Enterprises
 เลิศลักษณ์	เจริญสมบัติ
 Lertlak Jaroensombut

ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษาเปรียบเทียบกรณีคะฉิ่น 156 
กับกลุ่มกะเหรี่ยง
The Ceasefire Agreements between the Government of the Union of 
Myanmar and Ethnic Groups: A Comparative Study on Kachin and Karen
 อรไท	โสภารัตน์
 Oratai Soparat



วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

145

การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับวิสาหกิจชุมชน
Applying the Circular Economy Concept 

to Community Enterprises

เลิศลักษณ์	เจริญสมบัต1ิ

Lertlak Jaroensombut

บทคัดย่อ 
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่ที่คำานึงถึง
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน การนำาแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชนช่วย
ทำาให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่มทั้งแก่ผู้ประกอบการและชุมชน ทำาให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักการนำาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) ใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์มาปรับใช้  3) มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายชนิด
เพื่อรองรับแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” 4) การขยายขอบเขตจากการผลิตเพื่อขายให้แก่ลูกค้าเพียงอย่าง
เดียวเป็นเพิ่มการบริการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้อายุผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น 5) ใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อการผลิตให้มากขึ้น และอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเกิด
การคัดแยกขยะ และ 6) วิสาหกิจชุมชนก็รับซื้อขยะที่สามารถนำามาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้จาก
ประชาชนในท้องถิ่น
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Abstract
 Circular economy is a new economic activity model that is concerned with 
environment and sustainability. Applying a circular economy to community enterprises 
helps enterprises reduce production costs, raise income for enterprises and local 
communities, and maintain sustainability and balance between economics, society, 
and the environment. The principle behind applying a circular economy to community
enterprises is that community enterprises should 1) design their products to be 
environmentally friendly 2) use a zero-waste concept for management 3) have various
products using various materials to support the zero-waste concept 4) expand business
to repair products to extend their life cycle 5) use renewable energy and participate 
with local people to sort garbage and 6) buy waste that can be used as raw materials 
for production.

Keywords: Apply, Circular economy, Community enterprises

บทนำา
 ระบบเศรษฐกิจชนบทมีความสำาคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีห่างไกล เพราะปัญหาสำาคัญของประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท คือ ปัญหาความยากจนอันเน่ืองมาจาก
ความล้าหลังของระบบขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนคือแนวคิดหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชนบท ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีงานทำา มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนด้วยการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจฃองชุมชนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เสรี พงศ์พิศ (2552: 40) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนมีชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำาเนินการ 
ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เป็นนวัตกรรมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญา
สากล มีการดำาเนินการแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระบบ มีกระบวนการเรียน
รู้เป็นหัวใจ โดยวิสาหกิจชุมชนเกิดได้และสำาเร็จได้ด้วย “ความรู้และปัญญา” และมีการพึ่งตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนเป้าหมาย
 จุดเร่ิมต้นของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการนำาเอาแนวทางในการปฏิบัติมาจากพระราชดำารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการดำาเนินชีวิตให้อยู่
อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ จึงมีพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สร้างรายได้แก่ชุมชน เกิดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นในอนาคต (เสรี พงศ์พิศ. 2548) ดังนั้น 
การที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมีการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิการบริหารจัดการ
ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทำาบัญชี เป็นต้น (วิชิต นันทสุวรรณ. 2547)



วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)

147

 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ แนวคิดในการดำาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น หลักการคือเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าของ
วัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียที่ตำ่าที่สุด ด้วย
การเปลี่ยนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด คือการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ให้
เป็นวัสดุใหม่ ซึ่งทรัพยากรที่นำามาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ก็นำามาจากสินค้าที่ผ่านการใช้มาแล้ว (สำานักข่าว
ส่ิงแวดล้อม. 2560) เศรษฐกิจหมุนเวียนต้ังอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่ หลักการท่ี 1 การรักษาและเสริมทุน
ด้านธรรมชาติ ด้วยการจัดการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำากัด สร้างประโยชน์หรือคุณค่าของ
ทรัพยากรในทุกโอกาสท่ีสามารถทำาได้ รวมท้ังการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักการ
ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและ
วัตถุต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงท้ังน้ีจะนำาไปสู่การออกแบบการแปรรูปทรัพยากรหลังจากท่ีทรัพยากร
ผ่านการใช้งาน (Remanufacturing) การซ่อมแซม (Refurbishing) และการนำามาใช้อีกคร้ัง (Recycling)
เพื่อคงการหมุนเวียนของส่วนประกอบและวัตถุต่าง ๆ ภายในเศรษฐกิจ และหลักการที่ 3 การรักษา
ประสิทธิภาพของระบบผ่านการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ (Negative Externalities) 
จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ต่อมนุษย์ เช่น อาหาร 
การคมนาคม ที่อยู่อาศัย การศึกษา และสุขภาพ และการจัดการผลกระทบด้านลบต่าง ๆ  ที่มาจากการ
ใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ที่ดิน อากาศ น้ำา มลภาวะทางเสียง และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559)
 จากที่กล่าวมานั้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้รับความสำาคัญในระดับนานาชาติ และหลาย
ประเทศผลักดันให้เกิดการนำาไปใช้ในเพราะถือว่า เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจร ทั้งใน
ด้านการนำาขยะที่ตกค้าง ขยะที่อยู่ในระบบการผลิต ขยะที่เกิดขึ้นใหม่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (ข่าวสด. 2561) รัฐบาลไทย
ได้นำาแนวคิดดังกล่าวมาบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินงานและการปักหมุดจุด
เร่ิมต้นว่าการพัฒนาประเทศต้องเน้นความย่ังยืนและดูแลส่ิงแวดล้อมให้คนรุ่นหลัง (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์.
2561) การนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ทำาให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 
สร้างระบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในชุมชน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จึงนำาเสนอแนวทางในการนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถนำาแนวคิดมาปรับใช้เพื่อนำาไป
สู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มมูลค่าของระบบเศรษฐฏิจในชุมชนในเพิ่มขึ้นภายใต้
การผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่โดย
มีเป้าหมายคือการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนายั่งยืนต่อไปในอนาคต

แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
 วิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการนำาเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ คำาว่า “วิสาหกิจชุมชน” นั้นสามารถใช้คำาว่า “ธุรกิจชุมชน” 
แทนได้ อันเนื่องมาจากว่าชุมชนไม่ใช่รัฐ ดังนั้นสถาน-ประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของก็ต้องจัดว่าเป็น
ของภาคเอกชนเช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากใช้คำาว่าธุรกิจนั่นก็หมายถึงการแสวงหา
กำาไรเป็นที่ตั้ง แต่สถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของนั้นกลับมีแนวคิดที่เน้นการพึ่งพาอาศัยกัน
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มากกว่าการแสวงหากำาไร ดังน้ันจึงควรใช้คำาว่า “วิสาหกิจชุมชน” เช่นเดียวกับ “รัฐวิสาหกิจ” ท่ีหลายคน
รู้จัก โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ ไม่ใช่กิจกรรม
เดี่ยว ๆ ที่ทำาเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมที่ซับซ้อนอะไร ล้วนแล้วแต่เป็นการทำากินทำาใช้
ทดแทนการซื้อจากตลาดได้ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยู่ในชีวิตประจำาวัน 
“วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ ส่งผลให้มีปัญหาในการดำาเนินงานเพราะ
วิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครั้งมีการสนับสนุน
จากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึง
ได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป (สำานักงานเกษตรอำาเภอลานสกา. ม.ป.ป)
 กรมส่งเสริมการเกษตร (2549) ได้อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า วิสาหกิจชุมชน 
(SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกับการ
ผลิตสินค้าการให้บริการหรืออื่น ๆ ที่ดำาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและ
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง
รายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ การ
ประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนนั้น ก็จะ
หมายรวมถึงทรัพยากร  ผลผลิตทางการเกษตร  ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
 วิสาหกิจชุมชนคือ การประกอบการของสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชน
ร่วมกันเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ทั้งทางด้านการผลิต การค้า และการเงิน และใช้ปัจจัยการผลิตใน
ชุมชนให้เกิดผลประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีการสร้างรายได้และอาชีพ ส่วนใน
ด้านสังคมคือการผสานสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวเอาไว้ด้วยการให้ครอบครัวและชุมชนร่วมคิด ร่วมทำา
ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์ แบ่งสุข ส่งผ่านไปยังกันและกัน โดยผ่านกระบวนการการประกอบการร่วมกัน
ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งทำาให้
เกิดรากฐานที่เข้มแข็งที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและของทุนนิยม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และ
พิทยา ว่องกุล. 2554: 32)
 วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการที่คนกลุ่มหนึ่งในชุมชนมาร่วมมือกันทำาอะไรบางอย่างท่ีเก่ียวกับ
การผลิต การแปรรูป การจัดการทรัพยากร การจัดการทุน การจัดการตลาด โดยมีการซ้ือขายในลักษณะ
สหกรณ์ แต่แตกต่างกันที่ระเบียบและกฎเกณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเน้นการแบ่งปัน การช่วยเหลือกัน 
มากกว่าการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหน่วยที่ทำาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ไม่แตกแยก แบ่งพวก 
และไม่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง เพราะวิสาหกิจชุมชนคือการเน้นการช่วยเหลือกัน 
(เสรี พงศ์พิศ. 2552: 9-10)
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า 
หมายถึงกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำาเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน (สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 2548)
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 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดให้ต้องมีการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนไว้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยในการนำาทุน
ชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 2) ระดับ
สูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การ
สร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน เพื่อให้
สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปใน
อนาคต และ 3) การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ 
การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น 
เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน
 จากที่กล่าวมานั้น ถ้ามีการนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชน จะทำาให้
เกิดการสร้างมูลค่าจากขยะรีไซเคิลที่นำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และช่วยให้เกิดการลดต้นทุนการ
ผลิตของสินค้า นอกจากนี้ ยังทำาให้เกิดการส่งเสริมการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน ลดปริมาณ
ขยะและของเสียในชุมชน โดยแนวคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนตาม
คำาอธิบายของ Rashid et al (2013) อธิบายว่า การส่งเสริมในการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก 
การนำากลับมาใช้ใหม่ และการนำามาผลิตใหม่เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิมแล้วนำากลับมาใช้อีกครั้ง

แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศใช้ “2018 Circular Economy Action Package” ซ่ึงครอบคลุม
เป้าหมาย และนโยบายในการลดขยะพลาสติก การลดการฝังกลบขยะ (Landfill) และเพิ่มปริมาณ
การรีไซเคิล บทบาทของภาคธุรกิจในการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญของโลกในความพยายามผลักดันให้เกิด “ระบบเศรษฐกิจแบบวงรอบ” 
หรือ “ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)” ที่มุ่งให้ความสำาคัญกับการเลือกใช้วัสดุ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนนำามาสู่การปราศจากของ
เสีย และมลพิษ ตลอดทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ (พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์. 2561)
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy [CE]) คือ แนวคิดหน่ึงในการบริหารจัดการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้ความสำาคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำา
วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือนำามาใช้ซ้ำา และการรักษาสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Zhu, Geng & Lai. 2010) 
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่บนหลักการพื้นฐานของหลักการ 3R คือ ลดการใช้ นำากลับมาใช้ใหม่ ยืดอายุ
การใช้งาน และการนำามาใช้เพื่อเป็นสัตถุดิบเพื่อผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Reduce, Reuse, 
Recycle) เป็นเทคนิคในการช่วยลดของเสียจากการผลิต (Wu et al. 2014) แนวคิด 3R เป็นพื้นฐาน
ของแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบไปด้วย  Reduce คือ การลดของของการสร้างของเสีย 
Reuse ยืดอายุการใช้งานจนกว่าทรัพยากรนั้นจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการใช้ซำ้าแล้วซำ้าอีก
หลาย ๆ ครั้ง และ Recycle เป็นการนำาทรัพยากรที่ผ่านการใช้แล้วไปผ่านกระบวนการผลิตออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ (Yoshida. 2007)
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 ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งให้ความสำาคัญกับการเลือกใช้วัสดุ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนนำามาสู่การปราศจากของ
เสีย และมลพิษ ตลอดทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ ดังนี้ (พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์. 2561)
 1) Circular Design มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ
การใช้งานยาวนานมากขึ้น ออกแบบให้เอื้อต่อการนำาผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ง่าย หลังจากที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้แล้ว 
 2) Circular Supplies การนำาวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ (Biobased Materials) และ
วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต
และลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต 
 3) Product as a Service มุ่งเน้นการนำาผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ามาให้บริการในรูปแบบการเช่า
หรือการจ่ายเมื่อใช้งาน (pay-for-use) แทนการซื้อขาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
 4) Sharing Platform มุ่งเน้นการใช้ และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยธุรกิจที่นำา sharing platform ไปใช้ เช่น บริการแบ่งปันพื้นที่ หรือสถานที่
ทำางานร่วมกัน (Co-working Spaces) การเช่าพื้นที่ระยะสั้น การเช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เป็นต้น
 5) Resource Recovery การออกแบบให้มีระบบนำากลับ (Take-Back System) ในกระบวนการ
เพื่อนำาวัตถุดิบเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกกำาจัด ซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการ
ใหม่ เพื่อลดการเหลือทิ้งให้มากที่สุด
 โดยสรุป แนวเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ หลักการจัดการของเสียโดยการนำาวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิต
และบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ และเปล่ียนวิธีการผลิตจากขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเส้นตรง
คือ ผลิต ใช้ ทิ้ง ขายได้กำาไร มาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การนำาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาเป็น
วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าใช้ใหม่อีกครั้งบนพื้นฐานหลักการ 3R คือ ลดการใช้ นำากลับมาใช้ใหม่ ยืดอายุ
การใช้งาน และการนำามาใช้เพื่อเป็นสัตถุดิบเพื่อผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (Reduce, Reuse, 
Recycle)

การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับวิสาหกิจชุมชน
 สำาหรับการนำาแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชน ต้องเริ่มต้นที่
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายสินค้าท่ีผลิตไปขายแล้ว
สามารถนำากลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าชิ้นใหม่ได้ต่อไป 
 1. วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการนำาวัตถุดิบในท้องถิ่น 
(ธรรมชาติ) หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการนำาของเหลือใช้ (ขยะ) มาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต ซึ่งจะทำาให้
เกิดการลดต้นทุนการผลิตและช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน และนำามาสู่การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
คือ การนำาของใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกลับมาเป็นรายได้อีกครั้งหนึ่ง 
ไทยโพสต์ (2561) อธิบายว่า การออกแบบ คือ การรักษาประสิทธิภาพของระบบ ผ่านการออกแบบ
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุม ทั้ง การลดผลกระทบด้าน
ลบต่างๆ การจัดการผลกระทบด้านลบต่างๆ ที่มาจากการใช้ทรัพยากร
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 2. แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) คือ การผลิตที่ไม่มีของเสียภายใต้หลักการที่ว่า
“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้” ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพยายามออกแบบการผลิตที่สามารถนำาทุกวัตถุดิบ
มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ได้
 3. มีการผลิตสินค้าที่หลากหลายชนิดเพื่อรองรับแนวคิด “ขยะเหลือศูนย์” ดังนั้น จึงควร
ออกแบบการผลิตสินค้าที่ “ของเสียจากการผลิตสินค้าประเภทหนึ่งสามารถนำาไปเป็นวัตถุดิบสำาหรับ
การผลิตสินค้าอีกประเภทหนึ่งได้ต่อไป”
 4. สินค้าบางชนิดท่ีวิสาหกิจชุมชนผลิตต้องขยายขอบเขตจากการผลิตเพื่อขายให้แก่ลูกค้า
เพียงอย่างเดียวเป็นเพิ่มการบริการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้อายุผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น โดยอาจ
จะพัฒนากลยุทธ์ เช่น วิสาหกิจผลิตเครื่องเรือนพัฒนาแผนซ่อมแซมสินค้าซึ่งนอกจากจะซ่อมให้ลูกค้า
แล้วยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมเครื่องเรือนที่ชำารุดเสียหายด้วย
ตนเองได้ภายใต้คำาแนะนำาของวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับที่ เอสซีจี เคมิคอล (2561) อธิบายว่าการ
ใช้วัสดุภายในวงจร (inner circle) คือ อาจตกแต่งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือวัสดุให้ใช้งานยาวนานข้ึน
เช่น การซ่อมรถยนต์ เมื่อซ่อมไม่ได้แล้วก็นำาชิ้นส่วนไปแต่งหรือประกอบใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ 
เป็นการประหยัดวัสดุ พลังงานและแรงงาน
 5. การปรับใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตให้มากขึ้น เช่น การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
มาช่วยในการผลิต หรือการใช้พลังงานชีวมวล (Biomass) มาใช้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต 
เป็นต้น
 6. อาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สนับสนุนให้ประชาชนเกิดการคัดแยกขยะ และขยะที่สามารถนำามาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้ 
วิสาหกิจชุมชนก็รับซ้ือจากประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงจะทำาให้ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะด้วยเช่นกัน
 

ภาพที่ 1 การประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับวิสาหกิจชุมชน
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดวงจรห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
Kalmykova, Sadagopan and Rosado (2018) ที่อธิบายว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็น
ลักษณะวงจรปิด มีกระบวนการที่ประกอบไปด้วย (1) วัตถุดิบนำาเข้า (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(3) การผลิต (4) การกระจายตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ (5) การบริโภคและการใช้ (6) การคัดเลือก
วัตถุดิบ (ของที่ทิ้งแล้ว ของเหลือจากการบริโภค) ที่จะนำากลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อเข้ากระบวนการผลิต
ใหม่ (7) นำากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (8) วัตุดิบ (ของที่ทิ้งแล้ว ของเหลือจากการบริโภค) ที่คัด
เลือกแล้วคือที่มาของวัตถุกิบสำาหรับการผลิตบางส่วนนำาไปสู่การออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บางส่วนนำาวัตถุดิบมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว และ (9) 
Circular input คือ อายุของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้นานขึ้นกว่าระยะเวลาปกติและ
สามารถนำากลับมาใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบและทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์อีกครั้ง วิสาหกิจชุมชนจะสามารถนำามา
ปรับใช้ได้ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: กิจกรรมการดำาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดวงจรห่วงโซ่คุณค่าของ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

          กิจกรรมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                       การดำาเนินการ

 (1) แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋อง กระดาษ เศษผ้า

 (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ นำามาออกแบบสินค้า สำาหรับผลิตเพ่ือจำาหน่าย เช่น หมวก  
  สวมกันแดด พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เป็นต้น

 (3) การผลิต ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชน

 (4) การกระจายตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์ อยู่ในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่ตลาดทั่วไป (พื้นที่อื่นๆ)

 (5) การบริโภคและการใช้ ใช้ในครัวเรือน และขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป

 (6) การคัดเลือกวัตถุดิบ ในบางผลิตภัณฑ์ มีการคัดเลือกวัตถุดิบจากขยะรีไซเคิลที่
  หลากหลาย เช่น เศษผ้า กระป๋อง กระดาษ นำามาเป็น
  ส่วนประกอบ (วัตถุดิบในการผลิต)

 (7) นำากลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม ่ เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต และขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไว้ 
  จะถูกกลับนำาไปผลิตใหม่ และคือแหล่งที่มาของวัตถุดิบใน
  ขั้นตอนกิจกรรมแรก (1)

 (8) วัตุดิบ (ของที่ทิ้งแล้ว ของเหลือจากการบริโภค)  ของเสียจากการผลิตจะมีการดำาเนินการ เพื่อนำาไปสู่
 ที่คัดเลือกแล้วคือที่มาของวัตถุกิบสำาหรับการผลิต การใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 บางส่วนนำาไปสู่การออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ ์
 ใหม่ บางส่วนนำาวัตถุดิบมาเข้ากระบวนการผลิต 
 เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว  

 (9) Circular input ทำาให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไม่ถูกทิ้ง แต่นำามาผลิต
  เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถทำาให้ใช้งานได้ต่อไป
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 ตารางที่ 1 ผู้เขียนอธิบายการที่วิสาหกิจชุมชนจะนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ 
อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่าย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามามีส่วนใน
การสนับสนุน เช่น การขายสินค้าทางออนไลน์ หรือ การร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำาไปจัดจำาหน่าย
ในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

สรุป
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การหมุนเวียนทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2562) การนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้กับ
วิสาหกิจชุมชน คือ การทำาให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการแพร่กระจายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น วิสาหกิจมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้มากขึ้น ประชาชนในชุมชนที่เข้ามาสู่วงจรระบบเศรษฐกิจก็จะมีรายได้
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี การนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้จะช่วยทำาให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินค้า เศรษฐกิจแบ่งปัน คือ 
การสร้างเครื่อข่ายระหว่างวิสาหกิจกับกลุ่มประชากรในชุมชนให้มีการแบ่งปันสินค้าที่ไม่ใช้เพื่อนำามา
ขายให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการสร้างรายได้ เกิดการนำาทรัพยากรกลับมาผลิตใหม่ เช่น นำาขยะกลับ
เป็นวัตถุดิบ พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ขายสินค้าพร้อมบริการ เพื่อช่วยสินค้าใช้งานนานขึ้น 
เช่น การซ่อมแซม และการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน ทำาให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดถูกนำามาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ต่อไป
 แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีเป้าหมายในการกำาจัดของเสีย ไม่ใช่แค่ของเสียในกระบวนการ
ผลิต แต่รวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลานานขึ้น ในการสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ 
นำากลับมาผลิตซำ้าได้ หรือนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ซึ่งต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
สามารถตอบสนองต่อการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเร่ิมต้นต้ังแต่การใช้วัตถุดิบการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากของเหลือใช้ รวมไปถึงการใช้
พลังงานทดแทนเพื่อการผลิต (Nguyen et al. 2014) การที่วิสาหกิจชุมชนนำาแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้จะทำาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีต้นทุนของวัตถุดิบ
เพ่ือการผลิตตำา่เพราะวัตถุดิบในการผลิตเกิดจากสินค้าท่ีถูกใช้แล้วท้ิง เช่น การนำาขวดพลาดสติกมาเป็น
ส่วนหนึ่งของวัตถุดิบการผลิต ซึ่งวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการออกแบบแนวคิดวัตถุดิบและสินค้าใหม่
เพื่อที่จะได้นำาสิ่งท่ีเหลือจากการบริโภคกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน นอกจากนี้ หลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) จะสนับสนุนให้
ชุมชนเกิดการคัดแยกขยะ และประชาชนในชุมชนจะสามารถสร้างรายได้จากการนำาขยะที่สามารถนำา
มาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้มาขายให้กับวิสาหกิจชุมชน เพราะอาจกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปช่วยทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดึงออกมาจากธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการนำาเอาของเสียจากการธุรกิจหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบของอีกธุรกิจหนึ่งต่อไป 
ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการจัดการขยะในชุมชน และยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางระบบเศรษฐกิจ สังคม 
ที่มีความยั่งยืนต่อไป
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