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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคืออะไร?
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ทั้งด�านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ

ทั้งในด�านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให�คนในชุมชนมีส�วนร�วม

ในการแก�ป�ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ ให�มีส�วนร�วมคิด ร�วมทำ ร�วมรับประโยชน� 

บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู� จากการใช�ศักยภาพของชุมชนเป�นฐานในการต�อยอด

การทำความเข�าใจชุมชน
ผ�านการตั้งคำถาม

WHAT

GOAL

WHOHOW

WHY

WHEN

WHERE

1

ทำอะไร

ที่ไหน

ทำไม

ใคร

เมื่อไหร�

อย�างไร

เป�าหมาย

บทบาท

ความ
ร�วมมือ



ทุนทางนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

หลักการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ทุนทางด�านทรัพยากร

มนุษย�และการพัฒนาชุมชน

ทุนทางด�านทรัพยากร

ของกลุ�มชุมชนหรือองค�กร

ทุนทางด�านพื้นฐาน

ทางกายภาพ

บุคคล องค�กร สิ่งแวดล�อม

การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนั้นจำเป�นจะต�องพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในหลายด�านทั้งการผลิต การบริโภค การแปรรูป และการค�าขาย เพื่อให�ครบวงจรของ

กระบวนการทางเศรษฐกิจ โดยทำความเข�าใจทุนชุมชนไม�ว�าจะเป�น บุคคล องค�กร 

วัฒนธรรม หรือภูมิป�ญญา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ 

และนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีเข�ามาเป�นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

ของรูปแบบทางเศรษฐกิจ พร�อมทั้งสร�างความยั่งยืนของการพัฒนา

ด�วยการส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วม

ทุนทางวัฒนธรรมหรือภูมิป�ญญา 

ป�จ
จัย

ภา
ยใ

น
ป�จ

จัย
ภา

ยน
อก

ทุนทางเครือข�าย

2
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ป�จจัยที่ส�งผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ป�จจัยที่ส�งผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาและเพิ่มเติมป�จจัยจากข�อมูลพื้นฐาน

ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งข�อมูลสามารถนำไปใช�ประโยชน�วางแผน

แก�ไขป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีรายละเอียดป�จจัยในการวัด ดังนี้

พื้นฐานทางสังคม

ด�านสังคม ลักษณะของ
ประชากร ข�อมูลพื้นฐาน
ทางสภาพสังคม การศึกษา

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ด�านสภาพพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สภาพการ
มีงานทำ อาชีพส�วนใหญ�
ของประชาชน การประกอบ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

สุขภาวะ

ด�านสุขภาวะและอนามัย
สถานการณ�การพึ่งพาและ
ดูแลตนเองในด�านสุขภาพ

ความรู�

ด�านความรู�และการศึกษา 
ระดับการศึกษาของคน
ในหมู�บ�าน/ชุมชน และ
การเข�าถึงโอกาสทาง
การศึกษา ฝ�กอบรมอาชีพ

การมีส�วนร�วม

ด�านการมีส�วนร�วมและ
ความเข�มแข็งของชุมชน
การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการพัฒนา 
การแสดงความคิดเห็น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
และความเสี่ยงของชุมชน
สภาวะทั่วไปของประชาชน

โครงสร�างพื้นฐาน 

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
สถานที่ตั้ง  
สภาพพื้นฐานของหมู�บ�าน

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, 2559.
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การพัฒนาชุมชนด�วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
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การพัฒนาชุมชนด�วย
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คืออะไร?

เศรษฐกิจทางตรง (LINEAR ECONOMY)

เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) คือ เศรษฐกิจที่มุ�งเน�นคุณค�าของวัตถุดิบ 

ทรัพยากร และผลิตภัณฑ�ได�รับการรักษาให�คงไว�ให�นานที่สุดและมีการสร�างของเสียที่ต่ำที่สุด 

หรือการใช�ทรัพยากรที่ช�วยลดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการใช�และแบ�งป�นทรัพยากร

ร�วมกันเพื่อการใช�ผลิตภัณฑ�ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เข�ามาช�วยในกระบวนการผลิตใหม� ซึ่งหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนดังกล�าวนี้ไม�ได�เป�น

เพียงแค�แนวความคิดที่ต�องการรักษาสิ่งแวดล�อมและสังคมเท�านั้นแต�ยังสามารถนำมาสร�าง

ผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจได�ด�วย

NEW

การผลิต การกำจัดการดำเนินการ

การดำเนินการ การใช�งาน

การนำกลับมาใช�ใหม�



หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนสู�การปฏิบัติ

6

พัฒนานวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง โดยคำนึงถึงการใช�ทรัพยากรอย�างยั่งยืน
ตั้งแต�การออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ�/บริการ และรูปแบบธุรกิจ

นวัตกรรม

การดูแลรับผิดชอบ

ความร�วมมือ 

ที่มา: สำนักส�งเสริมตลาดคาร�บอนและนวัตกรรม องค�การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องค�การมหาชน)

รับผิดชอบต�อการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมทุกอย�างตั้งแต�เริ่มต�น
จนสิ้นสุด ทั้งทางตรงและทางอ�อม ซี่งอาจรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในโซ�อุปทาน
และที่ตัวลูกค�า โดยต�องคำนึงถึงป�ญหาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และสังคม
ทั้งในป�จจุบันและที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อมและสังคมตั้งแต�เริ่มกระบวนการต�นน้ำ และการได�มาซึ่งวัสดุ
ไปจนถึงกระบวนการปลายน้ำ ซึ่งเกี่ยวข�องกับการใช�ผลิตภัณฑ� 
และการจัดการหลังการใช�งาน

มีความร�วมมือกันทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เพื่อรักษาผลประโยชน�
และสร�างคุณค�าทางธุรกิจร�วมกัน ความสำเร็จของการทำงานร�วมกันนั้น
เกิดจากการสร�างความเชื่อมั่นและไว�วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน� และการกำหนดวัตถุประสงค�ร�วมกัน 



7

หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนสู�การปฏิบัติ

ความสามารถในการเข�าใจถึงความเกี่ยวเนื่องกันของส�วนต�าง ๆ 
และความสัมพันธ�ของระบบมีความสำคัญ การพิจารณาใดๆ
ควรจะอยู�ในบริบทของสภาพแวดล�อมและสังคม การคิดแบบเป�นระบบนั้น
จะคำนึงถึงระบบต�างๆ ที่มีความซับซ�อน

การคิดอย�างเป�นระบบ

เป�ดเผยผลการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต�างๆ 
ที่ส�งผลต�อความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปสู�รูปแบบการดำเนินการ
ตามเศรษฐกิจหมุนเวียนและความย่ังยืน รวมทั้งมีความมุ�งมั่นในการสื่อสาร
ที่ชัดเจน ถูกต�อง ตรงเวลา ซื่อสัตย� และครบถ�วน

ความโปร�งใส 

คุณค�าที่เหมาะสม 

ทำให�ผลิตภัณฑ� ส�วนประกอบ และวัตถุดิบ เกิดคุณค�า 
และการใช�ประโยชน�สูงสุด ผ�านการพิจารณาป�จจัยหรือความเสี่ยง
ที่อาจสร�างผลกระทบหรือความสูญเสียต�อระบบในอนาคตรวมถึงการบ�งชี้โอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพ เช�น การประหยัดค�าใช�จ�าย (การเข�าถึงวัสดุราคาถูก 
และลดต�นทุน) หรือกระแสรายได�ใหม� (การจัดหาผลิตภัณฑ� ส�วนประกอบ 
และวัสดุเพิ่มเติม) หรือการลดปริมาณผลิตภัณฑ�
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การประยุกต�ใช�ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อการพัฒนาชุมชน

RETURN MAKE 

USE 

CIRCULAR 
ECONOMY 

COMMUNITY

RESOURCES

ACTIVITY RAW MATERIALS

DESIGN

PRODUCTION

USE

DISTRIBUTION

RETURN

WASTECOMMUNITY

DAILY ACTIVITY 

G

L o g i n  /  R e g i s t e r
R e m e m b e r  m e

 h a p p y  r e u s e  h a p p y  l i f e

f o r g e t  y o u r  p a s s w o r d ?

E-mail or Username

Password

SS

S
S

ªØÁª¹ÃÔÁ¤ÅÍ§
ªØÁª¹ÃÔÁ¤ÅÍ§ ºØ¡ÃØ¡
¾×้¹·Õ่¤ÅÍ§ 

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà´ÔÁ
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÂÀÒ¾
ÀÒÂãµŒâ¤Ã§¡ÒÃºŒÒ¹ÁÑ่§¤§

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
äÁ‹ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ

CIRCULAR ECO
N

O
M

Y

ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
¡Ó¨Ñ´·Ô้§ l äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅ l äÁ‹ÁÕ¾×้¹·Õ่ l 
¡ÒÃàª×่ÍÁâÂ§¡ÒÃãªŒ§Ò¹¤ÅÍ§   

ãËÁ‹: ¡ÒÃÇÒ§á¼¹á¹Ç·Ò§
¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨
ËÁØ¹àÇÕÂ¹¨Ò¡·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
ã¹ªØÁª¹

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ
¡ÒÃÊÃŒÒ§¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹
¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕ/¹ÇÑµ¡ÃÃÁÁÒãªŒ

¼ÅÔµàÍ§: ¼ÅÔµä¿¿‡Ò l ÊÃŒÒ§¢ÂÐ I ¡Ô¨¡ÃÃÁ
ãªŒàÍ§:    ä¿¿‡ÒãªŒã¹ºŒÒ¹ l ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ/reuse I ¹Ó·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃãªŒã¹ªØÁª¹ 
ÁÙÅ¤‹Ò:    ¢ÒÂä¿¤×¹ l ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¢ÂÐ I ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃµ‹ÍÂÍ´¡Ô¨¡ÃÃÁ 

¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÊÙ‹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨
áº‹§»˜¹¼Å»ÃÐâÂª¹�Ã‹ÇÁ¡Ñ¹: ªØÁª¹ l ÃÑ° l àÍ¡ª¹
¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¼Å¼ÅÔµ·Õ่ä´ŒÊÙ‹µÅÒ´ÀÒÂ¹Í¡

àÈÃÉ°¡Ô¨ËÁØ¹àÇÕÂ¹ã¹ªØÁª¹
ªØÁª¹à»š¹à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œà¾Ô่Áµ‹Í¤ÃÑÇàÃ×Í¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õ่à¹Œ¹à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàËÅ×่ÍÁÅ้Ó¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
       

¼ÅÔµàÍ§ = ãªŒàÍ§/à¤Ã×Í¢‹ÒÂ = ÁÙÅ¤‹Ò

LINEAR ECONOMY
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7ขั้นตอนการเชื่อมโยงการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน 
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ขั้นตอนการเชื่อมโยงการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนในชุมชน 

ขั้นตอน7 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห�พื้นที่ (Site selection)  

เริ่มต�นการดำเนินการด�วยการทำความเข�าใจพื้นที่ตนเองผ�านการวิเคราะห�พื้นที่โดยทำการ

พิจารณาผ�านการวิเคราะห�ทุนของชุมชน ได�แก� ทุนทางด�านทรัพยากรมนุษย�และการ

พัฒนาชุมชน ทุนทางด�านทรัพยากรของกลุ�มชุมชนหรือองค�กร ทุนทางด�านพื้นฐานทาง

กายภาพ และทุนทางวัฒนธรรมหรือภูมิป�ญญา นอกจากนี้ต�องพิจารณาทุนภายนอก

ชุมชน ได�แก� ทุนทางเครือข�าย ทุนทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งการพิจารณาดังกล�าว

จะช�วยสะท�อนข�อมูลศักยภาพของชุมชนตามต�นทุนที่มีอยู�ภายในชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข�อมูล (Data collection)

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับทุนทางชุมชน ทั้งทุนป�จจัยภายใน และทุนป�จจัย

ภายนอก ซึ่งเป�นขั้นตอนในการเก็บข�อมูลทั้งในเชิงแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ� 

การลงพื้นที่สำรวจ และการสนทนากลุ�ม จากประเด็นป�จจัยในข�างต�น เพื่อให�เกิดความ

สมบูรณ�ในการวิเคราะห�พื้นที่อย�างครอบคลุม

ทุนทางด�านทรัพยากรมนุษย�
และการพัฒนาชุมชน

ทุนทางด�านทรัพยากร
ของกลุ�มชุมชนหรือองค�กร

ทุนทางด�านพื้นฐาน
ทางกายภาพ 

วัฒนธรรมหรือภูมิป�ญญา ทุนทางเครือข�าย
ทุนทางนวัตกรรม
และเทคโนโลย

ทุนชุมชน
จากภายใน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล

การสนทนากลุ�ม

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ� 

การลงพื้นที่สำรวจ 

ทุนชุมชน
จากภายนอก

IN
OUT
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ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาทางเลือกการเดินทางในอนาคต (Demonstrate future mobility

ขั้นตอนการวิเคราะห�ระบบคมนาคมและขนส�งภายในพื้นที่ โดยวิเคราะห�ศักยภาพของ

การเดินทางที่มีอยู�เดิมในชุมชน และการพิจารณาทางเลือกการเดินทางในอนาคต ผ�าน

โมเดลการวิเคราะห�และการเติบโตในระดับมหภาคของการกลายเป�นเมือง

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห�ศักยภาพของการพัฒนา (Analyzing of potential development)

ขั้นตอนการวิเคราะห�ศักยภาพของการพัฒนา โดยพิจารณาทั้งในมิติการวิเคราะห�ทุนทาง

ชุมชน การวิเคราะห�การเดินทาง โดยแบ�งระดับของการพัฒนาออกเป�น 3 ระดับ คือ 

ระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับย�าน โดยพิจารณาร�วมกับกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

และรูปแบบกิจกรรมภายในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมร�วมกันได� อาทิ การเชื่อมโยง

ระบบการเดินทาง การเชื่อมโยงของวัตถุดิบ การเชื่อมโยงของพื้นที่ในการทำกิจกรรม 

การเชื่อมโยงของผู�เชี่ยวชาญ การเชื่อมโยงเกี่ยวกับภูมิป�ญญาและวัฒนธรรมภายในชุมชน

การวิเคราะห�และการเติบโต
ในระดับมหภาค

ของการกลายเป�นเมือง
บริการขนส�งทางน้ำ

รูปแบบคมนาคม
และขนส�งอื่นๆ 

ระดับบุคคล

ระดับชุมชน

ระดับย�าน

การเชื่อมโยงการดำเนินการ

รูปแบบการเดินทาง

ความเชี่ยวชาญ วัตถุดิบ

รูปแบบกิจกรรมภูมิป�ญญา พื้นที่

อื่นๆต�นทุน
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ขั้นตอนที่ 5  การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

            (Self-assessment tool for sustainable local development)

ขั้นตอนการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน ซึ่งเป�นกระบวนการในการศึกษา

และวางแผนเพื่อพัฒนาท�องถิ่นที่จะนำไปสู�การเสนอแนะเชิงนโยบายได� 

โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน

1. การวิเคราะห�สถานการณ� (Situation analysis)
การวิเคราะห�สถานการณ�เป�นขั้นตอนในการวิเคราะห�ขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน 

โดยพิจารณาครอบคลุมตั้งแต� ท�องถิ่น ชุมชน องค�กร/เอกชน และสภาพแวดล�อม โดยทำการพิจารณา 

4 องค�ประกอบได�แก� การจำแนกกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Form a multi-Stakeholder task force) 

การระบุกรอบนโยบายและกลยุทธ� (Map national and local strategies) การประเมินตนเอง 

(Conduct self-assessment) ผลการวิเคราะห�สถานการณ� (Draft the situation analysis) 

2. การระบุป�ญหา (Problem identification) 
กรอบสำหรับขั้นตอนการระบุป�ญหาประกอบด�วย เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการกำกับดูแล

ที่สอดคล�องกันและรูปแบบการดำเนินการร�วมกัน โดยทำการพิจารณา 4 องค�ประกอบ ได�แก� 

วิเคราะห�ความเป�นเจ�าของ (Analyze the ownership and commitment) การสร�างวิสัยทัศน� 

(Create a common vision) การวิเคราะห� SWOT (Conduct SWOT analysis) จัดทำแผนปฏิบัติการ 

(Form a collection action plan)

3. การพิจารณาทุน (Asset-based monitoring)
ในการตรวจสอบตามสินทรัพย� (ทุน) มีการออกแบบระบบการตรวจสอบใหม�เพื่อวัดว�าการดำเนินการ

ร�วมกันที่ได�รับการส�งเสริมมีผลกระทบเชิงบวกต�อทรัพย�สินของท�องถิ่นหรือไม� การตรวจสอบ

ตามทรัพย�สินไม�ได�แทนที่การติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลท�องถิ่นด�วยวิธีการอื่น ๆ แต�มุ�งเน�น

ไปที่ทรัพย�สินที่เป�นพื้นฐานของความเป�นอยู�ที่ดีในระยะยาวในท�องถิ่น โดยทำการพิจารณา 4 องค�ประกอบ

ได�แก� การจัดลำดับต�นทุน (Prioritize your asset) การสร�างตัวชี้วัด (Create indicators) การสร�างข�อตกลงต�อสาธารณะ

(Ensure public commitment) รวมตัวชี้วัดในกระบวนการวางแผน (Incorporate indicators into the planning process)
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ขั้นตอนที่ 6  การพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเป�นเจ�าของ 

            (Development community-owned)

ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเป�นเจ�าของ เป�นการวิเคราะห�แนวทางความเป�นไป

ได�ในการพัฒนากิจกรรมโดยแบ�งระดับของการพัฒนาออกเป�น 3 ระดับ คือ 

ระดับบุคคล ระดับชุมชน และระดับย�าน จากนั้นนำรูปแบบการพัฒนาเข�าสู�กระบวนการ

การวิเคราะห� 3 รูปแบบ คือ ความเป�นไปได�ในเชิงพื้นที่ ความเป�นไปได�ของรูปแบบการ

พัฒนา และความเป�นไปได�เชิงเศรษฐศาสตร� เพื่อให�เกิดความน�าเชื่อถือและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

ความเป�นไปได�ในเชิงพื้นที่ ความเป�นไปได�ของ
รูปแบบการพัฒนา

ความเป�นไปได�ทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 7  แนวทางการพัฒนาชุมชน (Development of guidelines)

ขั้นตอนการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน ที่ผ�านการพิจารณาจาก 6 ขั้นตอนที่ผ�านมา 

เพื่อเสนอแนะแนวทางและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมที่เป�นไปได�ในเชิงปฏิบัติ และ

สามารถสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจให�กับชุมชน



“ ¤ÅÍ§ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ”

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน 

ระดับย�าน

ระดับชุมชน

ระดับบุคล

ศักยภาพของเศรษฐกิจในชุมชนริมคลองลาดพร�าว
แนวทางแก�ไขป�ญหาการใช�คลองอย�างเหมาะสมนั้น ระบบขนส�งทางน้ำจะเป�นทางเลือกที่

น�าจะเป�นไปได�มากที่สุดเนื่องด�วยโครงสร�างพื้นฐานต�นทุนต่ำและมีศักยภาพในการสร�าง

มูลค�าที่ดินและโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต�อย�างไรก็ตามแนวทาง

การพัฒนาควรจะต�องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต�ละระดับของพื้นที่เพื่อให�

สอดคล�องต�อศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม

สำหรับการเชื่อมต�อของระบบขนส�งทางน้ำ (คลอง) สามารถแสดงได�ใน 3 ระดับ

การเสนอท�าเทียบเรือระดับชุมชนเพื่อ
ตอบสนองความต�องการของชุมชน เช�น 
การจัดส�งสินค�าของร�านขายของชำ 
จัดเก็บขยะหรือบริการตามความต�องการ
ที่เกี่ยวข�องซึ่งชุมชนสามารถพิจารณา
ตัวเลือกการบริการที่เกี่ยวข�อง

การเสนอเส�นทางเดินเรือที่จะรองรับท�าเรือ
สาธารณะรวมถึงกิจกรรมเชิงพาณิชย�และ
สันทนาการขนาดเล็ก การใช�ที่ดินของย�าน
จึงมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
ที่อยู�อาศัยระดับกลางถึงสูง รวมถึง
การพัฒนาเชิงพาณิชย� และการพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต�อการขนส�ง
ทางน้ำจากเครือข�ายที่มีอยู�

การขนส�งทางน้ำด�วยเรือมีศักยภาพสูง
ที่จะกลายเป�นธุรกิจหลังจากการพัฒนา
ของคลองส�งผลให�ผู�คนจำนวนมากที่
ท�าเรือ เข�าและออกจากเรือตลอดทั้งวัน 
ดังนั้นธุรกิจย�อย เช�น ร�านค�า ร�านซักรีด 
ร�านอาหาร และบริการอื่น ๆ 
จะเป�นกิจกรรมที่สามารถสร�าง
โอกาสทางรายได�ให�กับพื้นที่

14
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนริมคลองลาดพร�าว

การจัดการพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว
เพื่อนันทนาการ

และการใช�ประโยชน�

สัดส�วนของ
การปลูก

ไม�ยืนต�น

พืชสวนครัว

ไม�ประดับ

การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต

พื้นที่ปลูกไม�ยืนต�น
และไม�ประดับ

พื้นที่ปลูก
พืชสวนครัว

การแปรรูป

ระบบการป�นผล

ปุ�ยหมัก

ก�าซชีวภาพ

การแปรรูปผลิตภัณฑ�

แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการสร�างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ�านกระบวนการการจัดการ
เพื่อนำกลับมาใช�ใหม�ของผลผลิตท่ีเกิดขึ้นผ�าน 2 รูปแบบ คือ
1. พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล�อม
2. พื้นที่สีเขียวเพื่อการสร�างโอกาสทางรายได�จากการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว

โดยทั้ง 2 รูปแบบ จะนำเข�าสู�กระบวนการในการสนับสนุนขององค�กรเพื่อกระตุ�นให�เกิดการรักษาสภาพแวดล�อม
ริมคลองพร�อมทั้งสามารถสร�างรายได�ให�แก�ผู�เข�าร�วมโดยพิจารณาจากสัดส�วนของพื้นที่ในการเพาะปลูกและ
รูปแบบของผลผลิตที่แปรรูปเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป�นเงินตรา

ระดับย�าน

ระดับชุมชน

ระดับบุคล

พื้นที่สีเขียว
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การใช�ไฟฟ�า
เข�าระบบขนส�งเรือ

แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนริมคลองลาดพร�าว

ศักยภาพของพื้นที่
ในการติดตั้ง

การเข�าร�วมโครงการและ
การติดตั้งอุปกรณ�

พลังงานที่ผลิตได�
ต�อครัวเรือน

ระบบการป�นผล

การขายไฟฟ�า
เข�าระบบการไฟฟ�า

การใช�ไฟฟ�า
เข�าระบบโครงสร�าง
พื้นฐานในชุมชน

การสร�างรายได�

หลังคาอาคาร

พื้นที่โล�งแจ�ง

แนวทางการจัดการพลังงานเพื่อการสร�างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ�านการจัดการพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�
โดยพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร�าวมีชุมชนต�นแบบสำหรับการติดตั้งเซลล�แสงอาทิตย� เพ่ือการประหยัดพลังงาน
แต�อยู�ในขอบเขตของการขายไฟฟ�ากลับสู�การไฟฟ�า ดังนั้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงได�มีการประยุกต�หลักการ
ดังกล�าวสู�การเพิ่มโอกาสทางรายได�ให�กับประชาชนในชุมชนผู�มีรายได�น�อย ผ�านการนำไฟฟ�าที่ผลิตได�มาใช�ใน
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช�ไฟฟ�าภายในที่อยู�อาศัย ท้ังนี้จะต�องพิจารณาตามเงื่อนไขทางกฏหมาย

สาธารณูปโภค

ระดับย�าน

ระดับชุมชน

ระดับบุคล

พลังงาน
แสงอาทิตย�

การลดปริมาณไฟฟ�า
โดยตรง
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนริมคลองลาดพร�าว

แนวทางการจัดการการท�องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อการสร�างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ�านการสร�างระบบการเชื่อมโยง
ของกิจกรรมการท�องเที่ยวที่มาจากรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ร�วมกับต�นทุนของชุมชน อาทิ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป�ญญา ประวัติศาสตร� รวมไปถึงกิจกรรมที่สร�างสรรค�ขึ้นใหม�ทั้ง 3 ระดับ คือ 
ระดับย�าน ระดับชุมชน และระดับบุคคล เพื่อให�เกิดการกระจายรายได�ให�ประชาชนอย�างครอบคลุม 
โดยระบบของกิจกรรมควรครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น

การจัดกลุ�มกิจกรรม
ท�องเที่ยว

การเชื่อมโยงรูปแบบเศรษฐกิจ
เข�าสู�ระบบการท�องเที่ยว

การสร�างมูลค�าให�
กับการท�องเที่ยว

การสร�างความยั่งยืน

พลังงานพื้นที่สีเขียวOTOP
กิจกรรมขนาดย�อม

การจัดการขยะ

การเดินทาง

สร�างเรื่องราว

ยกระดับ

รูปแบบบริการ

นวัตกรรม/เทคโนโลยี

การใช�ต�นทุนภายในชุมชน

ระดับย�าน

ระดับชุมชน

ระดับบุคล

การท�องเที่ยว
ชุมชน
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การจัด
รูปแบบกิจกรรม
การเดินทาง

แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนริมคลองลาดพร�าว

แนวทางการจัดการการเดินเรืออัจฉริยะเพื่อการสร�างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด�วยการเชื่อมต�อของระบบขนส�งรอง
ที่เชื่อมต�อเรือ ราง ถนน ซึ่งจะเป�นการแก�ไขป�ญหาจราจรอย�างยั่งยืนทั้งด�านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม  

นอกจากนี้ยังมีป�จจัยในการส�งเสริมการสัญจรคือบริบทแวดล�อมพื้นที่สัญจร อาทิ การปรับปรุงชุมชน
เพิ่มพื้นที่นันทนาการและการเชื่อมต�อการเดินทางที่สะดวกสบาย รวมถึงอัตราค�าโดยสารและระบบตั๋วที่ตอบสนอง
รูปแบบการเดินทางในดิจิทัลแพลตฟอร�ม

ศักยภาพของเส�นทาง
การเดินทาง

การเชื่อมโยง
ด�านพลังงาน

ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

พลังงานพื้นที่สีเขียวOTOP
กิจกรรมขนาดย�อม

การจัดการขยะ

ระดับย�าน

ระดับชุมชน

ระดับบุคล

Smart Boat
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การยกระดับและแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน



การยกระดับคุณภาพของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ลักษณะการสร�างมูลค�าเพิ่ม
การสรางมูลคาใหกับการบริการ การสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ

รูปแบบการสร�างมูลค�าเพิ่ม

การสร�างเรื่องราว บรรจุภัณฑ� ภูมิป�ญญา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

รูปแบบบริการ

การสร�างมูลค�าเพิ่ม
จากการสร�างเรื่องราว
อาทิ เรื่องราวแหล�งวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต 
ความเชื่อ ประวัติศาสตร�

การออกแบบบรรจุภัณฑ�
โดยคำนึงถึงองค�ประกอบสำคัญ 
3 อย�าง คือ ประโยชน�ของ
การใช�งาน ความรู�สึกถึง
อารมณ�ผู�บริโภค และคุณภาพ
ของบรรจุภัณฑ�

การนำภูมิป�ญญามาสร�าง
ความแตกต�างและช�วยสร�าง
มูลค�าเพิ่มให�กับสินค�าได�

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข�ามาช�วย
ในการเพิ่มคุณภาพของการผลิต 
และสร�างมูลค�าให�กับสินค�าหรือบรรจุภัณฑ� 

พัฒนารูปแบบบริการในการ
ให�บริการลูกค�าทุกระดับ 
เพื่อสร�างความประทับใจ 
และเอื้ออำนวยความสะดวก
ให�แก�ลูกค�า
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การสร�างมูลค�าให�กับการบริการเป�นการอำนวย
ความสะดวกให�กับลูกค�า เพื่อให�ลูกค�าประทับใจกับ
การบริการที่รวดเร็ว สะดวก คุ�มค�า อาทิ การชำระ
ค�าสินค�าและค�าบริการผ�านระบบออนไลน� ซึ่งถือ
เป�นการอำนวยความสะดวกให�ผู�ใช�บริการสามารถ
ใช�บริการด�านการเงินได�อย�างสะดวกรวดเร็ว

การสร�างมูลค�าให�กับผลิตภัณฑ� มุ�งเน�นไปที่การสร�าง
ความแตกต�าง ความคุ�มค�า ความน�าสนใจกับ
ผลิตภัณฑ�ซึ่งสามารถนำประเด็นแต�ละองค�ประกอบของ
ผลิตภัณฑ�มานำเสนอเพื่อเพิ่มมูลค�าได� 
ไม�ว�าจะเป�น การสร�างเรื่องราวการออกแบบ
บรรจุภัณฑ� การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ�ข�าวสารให�มี
ประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บและยืดอายุของข�าวสาร
ได�นานยิ่งขึ้น การเพิ่มมูลค�าโดยนำเอานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาเปลี่ยนข�อมูลรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ�เดิม

โดยการสร�างคุณค�า/มูลค�าเป�นการสร�างความแตกต�าง สร�างจุดเด�น ความน�าสนใจให�กับสิ่งนั้น 

ผ�านการดัดแปลง ปรับปรุง สร�างใหม� พัฒนาคุณภาพ รวมไปถึงการสร�างเรื่องราว 

อันจะนำไปสู�การเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ



แนวทางการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากถือเป�นส�วนหนึ่งตามเป�าหมายของ 

“ การพัฒนาอย�างยั่งยืน ” หรือที่เรียกว�า Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป�าหมาย 

อันยึดหลัก “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป�นแนวทาง ” ซึ่งมี 3 องค�ประกอบสำคัญ ได�แก� 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกัน โดยการนำหลักการของ

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยกุต�ใช�ในการพัฒนาชุมชนจะช�วยนำไปสู�การสร�าง

ความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม เพื่อนำไปสู�การพัฒนาอย�างย่ังยืน 
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เป�าหมายการพัฒนา
อย�างยั่งยืน

ขจัดความยากจน

ขจัดความหิวโหย

การมีสุขภาพและ
ความเป�นอยู�ที่ดี

การศึกษา
ที่เท�าเทียม

ความเท�าเทียม
ทางเพศ

การจัดการน้ำและ
สุขาภิบาล

พลังงานสะอาดที่
ทุกคนเข�าถึงได�

การจ�างงานที่มีคุณค�า
และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม 

โครงสร�างพื้นฐาน

ลดความเหลื่อมล้ำ

เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย�อย�างยั่งยืน

แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ย่ังยืน

รับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใช�ประโยชน�
จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

การใช�ประโยชน�
จากระบบนิเวศ

ทางบก

สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม�แบ�งแยก

ความร�วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน



ป�จจัยความสำเร็จสู�การพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน
โดยหลักการในการสร�างความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควรพิจารณาดังนี้

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมโดยชุมชน 
ด�วยจิตสำนึกความเป�นเจ�าของ
และมีส�วนร�วมในการดูแลรักษา

ฟ��นฟูอนุรักษ�และพัฒนา 

การดำรงรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิป�ญญาท�องถิ่น
เป�นเครื่องยึดเหนี่ยวการอยู�

ร�วมกันภายในชุมชน 

การบูรณาการการใช�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

ชุมชน ผ�านการคิดค�น สรรหา 
และปรับใช� ซึ่งอาจริเริ่มโดย

คนในชุมชนหรือร�วมดำเนินการ
กับ เครือข�าย แต�จะต�องมุ�ง

เน�น
เป�าหมายเดียวกัน คือ การ

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและส�งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน

สร�างความสมดุลของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 

โดยการดำเนินกิจกรรมจะแบ�ง
ป�นผลประโยชน�จากความรู�ที่ไม�

สร�างผลกระทบต�อสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 

การพัฒนาที่เน�นการพัฒนาจาก
ทุนในชุมชนเป�นหลัก ไม�ว�าจะ
เป�นทุนทางมนุษย�และองค�กร 
ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ ทุน

ทางกายภาพและสภาพ
แวดล�อม ทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิป�ญหา ซึ่งจำเป�นจะ
ต�องพิจารณาในขอบเขตทั้ง

ภายใน และภายนอก

การเรียนรู�จากอดีตและภูมิหลัง
ของชุมชน กล�าวคือการเรียนรู�
จากกรณีศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
เนื่องเพื่อถอดองค�ความรู�หรือ
แบบแผนที่ช�วยลดอุปสรรคและ
นำไปสู�ความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน

ความต�อเนื่องการดำเนินการ 
กล�าวคือ กิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งจะต�องมีการต�อยอดและ
การขยายผลจนประสบความ
สำเร็จ เนื่องด�วยการดำเนิน
กิจกรรมเพียงครั้งเดียวอาจจะ
ก�อให�เกิดผลลัพธ�ที่ดีแต�หากทำ

อย�างต�อเนื่องจะช�วยสร�างมูลค�า
เพิ่มในกิจกรรมนั้น 

การคิดอย�างเป�นระบบ เป�นการ
ดำเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกันของส�วน

ต�าง ๆ และความสัมพันธ�ของ
ระบบมีความสำคัญ

ต�อการพัฒนาอย�างยั่งยืน  
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การสร�างเสริมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการร�วมกัน

วางแผน วิเคราะห�ป�ญหา และ
หาทางเลือกจนนำไปสู�การแก�ไข

ป�ญหา



ข�อพึงระวังหรือป�ญหาและอุปสรรคสำคัญ
ในการพิจารณาประยุกต�ใช�คู�มือในพื้นที่อื่น ๆ 

การพัฒนาด�านระบบคมนาคมและขนส�งทางน้ำบริบทของพื้นที่ควรเป�นพื้นที่ที่มีคลองหรือแม�น้ำผ�าน
สายหลักและเส�นทางดังกล�าวควรได�รับการประเมินศักยภาพในการนำคลองหรือแม�น้ำมาใช�
ในการสัญจรหรือขนส�ง

ผลลัพธ�ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ขึ้นอยู�กับศักยภาพของพื้นที่ ไม�ว�าจะเป�น ศักยภาพทางกายภาพของ
สภาพแวดล�อมของชุมชน โครงสร�างการทำงานภายในชุมชน ความเข�มแข็งของประธานชุมชนและ
ลูกบ�าน ความเข�มแข็งของเครือข�ายจากองค�กรภายนอก

รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำเป�นจะต�องผ�านการประเมินศักยภาพของชุมชนก�อนการเลือกรูปแบบ
การพัฒนาไปใช�

เนื่องด�วยกิจกรรมที่นำเสนอมีความเกี่ยวเนื่องกับด�านเศรษฐกิจเป�นส�วนใหญ� ดังนั้นผลลัพธ�ที่เกิดขึ้น
จะมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น

1

2
3
4
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คู�มือนี้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต�พื้นฐานของการพัฒนาชุมชนผู�มีรายได�น�อยที่มีบริบทของพื้นที่ทางกายภาพ 
และโครงสร�างการทำงานที่แตกต�างจากชุมชนทั่วไป ดังนั้นการนำคู�มือนี้ไปปรับใช�ในการพัฒนาชุมชน
มีข�อควรระวังดังนี้



อย�างไรก็ตามชุมชนหรือพื้นที่สามารถทำการประเมินตนเองเบื้องต�น เพื่อพิจารณาศักยภาพของการพัฒนาชุมชนได� 

โดยมีกระบวนการดังนี้

การระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การระบุบทบาท และรูปแบบการดำเนินงาน

ทำการระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�องในแต�ละประเภท ซึ่งประกอบด�วย 4 ประเภท คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สิ่งแวดล�อม

หลังจากระบุกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในแต�ละประเภทเรียบร�อยแล�วให�ระบุบทบาท/รูปแบบการดำเนินงานของแต�ละกลุ�ม

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สิ่งแวดล�อม (ผู�ใช�งาน)

ประเภท การดำเนินงาน ประเภท การดำเนินงาน ประเภท การดำเนินงาน ประเภท การดำเนินงาน

การประเมินตนเอง

ข�อพึงระวังหรือป�ญหาและอุปสรรคสำคัญ
ในการพิจารณาประยุกต�ใช�คู�มือในพื้นที่อื่น ๆ 

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ชุมชน

สิ่งแวดล�อม (ผู�ใช�งาน)

1. Main sub groups

2. Main sub groups

1. Main sub groups

2. Main sub groups

1. Main sub groups

2. Main sub groups

1. Main sub groups

2. Main sub groups

การให�คะแนนสำหรับการประเมินตนเอง
1        2        3        4        5น�อยที่สุด มากที่สุด

ประเภท
ประเด็นคำถาม

หมายเหตุการพิจารณาคะแนน

ผลรวม
คะแนน

สถานการณ�ป�จจุบันในพื้นที่ไม�เป�นไปตามเงื่อนไข

สถานการณ�เป�นไปตามแผน/กฎหมาย แต�ในทางปฏิบัติไม�สามารถดำเนินการได�อย�างพึงพอใจเพราะขาดเงินทุน ความสามารถ และ/หรือการรับรู�

สถานการณ�เป�นที่พึงพอใจบางส�วน (ไม�ครอบคลุมประชากรทั้งหมดหรือทุกพื้นที่)

สถานการณ�ป�จจุบันในพื้นที่เป�นไปตามเงื่อนไข ครอบคลุม แต�ยังต�องการการปรับปรุง

สถานการณ�ป�จจุบันในพื้นที่เป�นไปตามเงื่อนไข 

1

2

3

4

5

=

=

=

=

=

สรุปผลการวิเคราะห�สถานการณ� 
ผลการวิเคราะห�จะช�วยให�ทราบสถานการณ�ในการพัฒนาชุมชนในประเด็นต�างๆ จากมุมมองของกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
โดยประเด็นดังกล�าวจะสามารถเรียงลำดับความสำคัญของการพัฒนาได� แต�อย�างไรก็ตามวิธีการดังกล�าวเป�นการประเมินสถานการณ�
การพัฒนาเบื้องต�นซึ่งควรมีการพิจารณาประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ผลการวิเคราะห�ดังกล�าวสามารถนำไปสู�ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายได�
ด�วยการพิจารณาเปรียบเทียบกับแผน นโยบาย 
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ประเมินตนเองผ�านเครื่องมือที่ช�วยในการสร�างรูปแบบการหารือ ไม�ว�าจะเป�น การสนทนากลุ�ม การสัมภาษณ� การสำรวจข�อมูลออนไลน� 
แบบสำรวจไม�ระบุตัวตน โดยเมื่อเลือกเครื่องมือในการหารือเรียบร�อยแล�วให�ดำเนินการเป�ดประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับสถานการณ�
การพัฒนาในชุมชน จากนั้นให�คะแนนในแต�ละประเด็นคำถามโดยพิจารณาตามระดับสถานการณ�



ศูนย�แห�งความเป�นเลิศทางวิชาการด�านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขนส�งเมือง
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

รศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะวิจัย
สนับสนุนทุนวิจัย:  สำนักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช)

กลไกของการพัฒนาชุมชนผ�านการประยุกต�ใช�ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช�วยให�เกิดการใช�

ทรัพยากรที่ช�วยลดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม ตลอดจนการใช�และแบ�งป�นทรัพยากร

ร�วมกันเพื่อการใช�ผลิตภัณฑ�ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป�นอีกหนึ่งแนวทางเลือกที่ช�วย

สร�างความยั่งยืนของการพัฒนาจากการสร�างความสมดุลของการรักษาสิ่งแวดล�อม

และสังคม รวมไปถึงสามารถนำมาสร�างผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งสำคัญของการ

พิจารณาควรจะต�องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต�ละระดับของพื้นที่เพื่อให�สอดคล�องต�อ

ศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสม




