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คำ�นำ�
 “Thailand Social Enterprise: The
Way Forward” หรือ “วิสาหกิจเพ่ือสังคมไทย ก้าว
อย่างไรให้ย่ังยืน” เป็นการถอดความรู้จากงานเสวนา
ในชื่อเดียวกันที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2561 โดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
หรือ TIJ ร่วมกับเครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่จากหลักสูตร
Rule of Law and Development Program 
หรือ RoLD Program 
 
 การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสะท้อนเสียง
และความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมทุกภาคส่วนต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
ร่วมหาแนวทางการก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
โดยหวังว่า เสียงสะท้อนนี ้จะมีส่วนช่วยให้ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่กำาลัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายน้ัน
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
และช่วยสร้างสภาพเอื้อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยเติบโตได้อย่างแท้จริง



   การเสวนาครั้งนี้ มีนักวิชาการ นักคิด 
และนักปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
หลายแง่มุม ความรู้ที่ผู้ฟังได้รับ แม้จะเป็นช่วงเวลา
สั้นๆ  แต่เรียกได้ว่า คมชัด และครอบคลุมในทุกมิติ
ที่เกี่ยวข้อง ผมจึงเห็นควรให้มีการถอดบทเรียน
ออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคมออกไปให้กว้างขวางยิ่งข้ึน
 ผมเชื่อว่าความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี ่ยวกับ
หลักคิดในเร่ื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม มีความสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของวิสาหกิจ
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เพ่ือสังคมในประเทศไทย เพราะจะช่วยให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี ่ยวข้องเข้าใจธรรมชาติ ลักษณะ และความ
ต้องการของวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง พร้อม
หันกลับมาตระหนักถึงบทบาทของตนเอง และ
ความสามารถในการทำางานร่วมกันเพื่อผลักดัน
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ี จะช่วย
ให้ท่านผู้อ่านเห็นภาพวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว้างมาก
ขึ้น ลึกมากขึ้น เพื่อที่จะมองไปข้างหน้าร่วมกันได้
อย่างชัดเจนขึ้น

ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเดิม
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามา doing well
by doing good สามารถอยู่ได้ด้วยและทำาประโยชน์
เพื่อสังคมได้ด้วย ขณะที่ผู้บริโภคเข้าใจถึงคุณค่า
ของผลลัพธ์เชิงสังคมท่ีเกิดข้ึนด้วย ทุกคนจะกลายเป็น
ผู้มีบทบาทที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของโลกร่วมกัน”

ผมหวังว่า social enterprise จะเป็น
เครื่องมือใหม่ที่เข้ามาช่วยเปลี่ยน
วิถีชีวิตหรือมุมมองของคนในสังคม 

“ 

”
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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Annexes
ทำาไมต้องพูดถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน?
ทำาไมต้องมีกฎหมายวิสาหกิจเพื่อ
สังคมในประเทศไทย?

ข้อ 1 ระบบนิเวศเป็นหัวใจของการ
พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
ข้อ 2 มีกฎหมายดีกว่าไม่มี
ข้อ 3 ข้อเสนอแนะเชิงยโยบายต่อร่าง
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ฉบับ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

ข้อ 4 ข้อเสนอแนะในสาระสำาคัญของ
ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ฉบับ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

ข้อ 5 การวัดผลลัพธ์ทางสังคมเพื่อ
ป้องกันการละทิ้งภารกิจทางสังคม 
(mission drift) สำาคัญมาก

Two Frequently Asked Question
- คำาถาม 1. วิสาหกิจเพื่อสังคมคืออะไร? ต่างจาก
องค์กรลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่อย่างไร? ต่างจาก NGOs
และCSR อย่างไร?
- คำาถาม 2. กฎหมายนี้จะเอื้อประโยชน์ให้องค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาเพื ่อแสวงหาประโยชน์
ในเชิงภาษีหรือจะเปิดช่องให้เอกชนจำานวนมาก
เข้ามาอ้างความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อรับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือไม่?
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 หนังสือเล่มน้ีเป็นการถอดความรู้จากงาน
เสวนาหัวข้อ “Thailand Social Enterprise: 
The Way Forward” หรือ “วิสาหกิจเพ่ือสังคมไทย
ก้าวอย่างไรให้ยั ่งยืน” ที่จัดโดยสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ร่วมกับเครือข่าย
ผู ้นำารุ ่นใหม่ในหลักสูตร Rule  of Law and 
Development Program (RoLD Program) 
เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำาหรับรับฟังมุมมองผู้มีส่วน
ได้เสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมในฐานะเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีจะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป
 
   ผู้จัดทำาหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ 
จะสามารถเป็นอีกส่ือหน่ึง ท่ีจะช่วยสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้แก่สังคม
ในวงกว้าง จุดประกายให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
สร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในมิติที่กว้างกว่ากฎหมายและนโยบาย
ของภาครัฐ

กำาหนดการงานเสวนา ถ่ายทอดสด
งานเสวนาและ presentation

ของผู้ร่วมเสวนา

บทนำ�
สรุปการเสวนาทั้งหมด

สรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นผู้เข้าร่วม



ทำาไมต้องพูดถึง
วิสาหกิจเพื่อสังคมกับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน?
 ระบบทุนนิยมนำามาซึ ่งการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด แต่ในขณะเดียวกันก็
ส่งผลกระทบในทางลบท้ังมิติด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และเพ่ือต่อกรกับปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดการ
นำาเสนอรูปแบบการทำาธุรกิจท่ีสามารถพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ
เรียกของวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ Social Enterprise 
(SE) โดยมีหลักการและแนวคิดเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน

   ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเพื่อสังคมโดย
กลุ่มคนซ่ึงมิใช่หน่วยงานภาครัฐ ได้ดำาเนินการมาแล้ว
โดยภาคประชาชน เช่น กลุ่มมูลนิธิ กลุ่มสหกรณ์
หรือกลุ่ม NGO ต่างๆ ซ่ึงมักจะประสบปัญหาเร่ืองของ
การขาดแคลนเงินทุน และส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องของการดำาเนินการ  ในภาคธุรกิจ แม้จะ
ไม่ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งเงินทุน
รวมทั้งมีนโยบายในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม
corporate social responsibility (CSR)
แต่นโยบายดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือ
เป็นครั้งคราว หรือครั้งเดียวจบ ทำาให้เกิดปัญหา
ด้านความต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

  ปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำาให้หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เริ่มให้
ความสนใจและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ รูปแบบ และวิธีการ
ท่ีต่างไปจากเดิม วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นแนวคิดหน่ึง
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการในการมีส่วนร่วมโดยการ
นำาจุดแข็งของระบบ และกลไกการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของภาค
ธุรกิจ มาเป็นเครื่องมือในการดำาเนินงานเพื่อตอบ
โจทย์การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาทางสังคมไป
พร้อมกัน
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แนวคิด
ดังกล่าว
จะสามารถ
สร้างความ
เปล่ียนแปลง
ได้จริง
มากน้อย
เพียงใด?

 ในประเทศอังกฤษซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำา
ด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีประสบความสำาเร็จ บทบาท
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านการพัฒนาที่เห็นได้
ชัดเจนคือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไปพร้อมๆกัน 

 จากการวัดผลการดำาเนินงานเป็นตัวเลข 
รายงาน Social Enterprise: Market Trend 
2017 ช้ีว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมสร้างงานได้มากถึง 
1.44 ล้านงาน ในปี 2017 ในขณะเดียวกันข้อมูล
จากเว็บ socialenterprise.uk กล่าวว่าในปี
เดียวกันน้ี วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีจำานวนกว่า 70,000
บริษัท สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศได้สูงถึง 24,000 ล้านปอนด์

  กิจการท่ีอยู่คู่ประเทศไทยมานาน ก่อนท่ี
คำาว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
จะเป็นที่รู้จัก และถือได้ว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
รูปแบบหน่ึง คือร้านอาหารท่ีช่ือว่า Cabbages &
Condoms ก่อตั้งโดยสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชนหรือ PDA เม่ือ ปี พ.ศ. 2517 เพ่ือส่งเสริม
งานวางแผนครอบครัว และเสริมสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับเอชไอวี/AIDS และเพื่อลดอัตราการเกิด
ของประชากรของประเทศไทยในขณะน้ัน โดยรายได้
จากร้านอาหารนำาไปใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของ PDA เช่น การให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัว และการป้องกันการต้ังครรภ์
ท่ีไม่พร้อม PDA ระบุว่าการทำางานของสมาคมเป็น
ส่วนสำาคัญท่ีช่วยลดอัตราการเกิดของประชากรไทย
จาก 7.0 ต่อครัวเรือน ในช่วงปี 2500 จนเหลือเพียง 
1.6 ต่อครัวเรือน ในปี 2556

 นอกจากนี้ยังมี กาแฟดอยตุง ร้านกาแฟ
ที่ขายผลผลิตจากโครงการพัฒนาดอยตุง ภายใต้
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จุดมุ่งหมายของโครงการพัฒนา
ดอยตุง คือ การขจัดปัญหาความยากจนให้กับ
ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ดอยตุง และเปลี่ยนจาก
การปลูกพืชสารเสพติดไปสู่การปลูกพืชทางเลือก 
ได้แก่ กาแฟและแมคคาเดเมีย ชาวบ้านมีรายได้
จากการขายเมล็ดกาแฟและถั่ว รวมไปถึงพืชอื่นๆ 
โดยโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นผู้ผลิตและขาย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น กาแฟดอยตุง สิ่งทอ งาน
ฝีมือต่างๆ ออกสู่ผู้บริโภค  

 กลุ่มธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสนใจ และ
ผันตัวมาเป็นผู ้ประกอบการสังคมเพิ ่มขึ ้น เช่น
บริษัท Lemon Farm จำากัด ที่ยกระดับมาจาก
สหกรณ์การเกษตร โดยมุ่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์อินทรีย์
และสินค้าสุขภาพท่ีผลิตจากเครือข่ายชุมชน เพ่ือให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยง่าย ร้าน Lemon 
Farm ได้ใช้โมเดลธุรกิจในการจำาหน่ายสินค้า ผ่าน
เครือข่ายร้านค้าในรูปแบบ modern trade
ในเมือง และนำาผลกำาไรกลับไปลงทุนซำา เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน 

 อ้างอิง https://www.socialenterprise.org.uk/social-enterprise-uk-report-lifts-lid-on-the-future-of-british-business
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กฎหมาย  
จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม (Trust) และสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือให้เกิดการเติบโตของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมได้ในประเทศไทย

 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความ
พยายามผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมในสังคม แต่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีประสบ
ความสำาเร็จ ขยายธุรกิจได้ และสามารถอยู่ได้อย่าง
ย่ังยืนยังมีจำานวนน้อย จึงถือได้ว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น

 ข้อท้าทายในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
เพื่อสังคมในประเทศไทย สามารถพิจารณาจาก 
(1) เกณฑ์ผู้รับประโยชน์ โดยพิจารณาว่า ลูกค้าของ
ธุรกิจ เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มผู้รับประโยน์หรือไม่ และ
(2) เกณฑ์การทำางาน โดยพิจารณาว่า ในกระบวน
การทำางาน ผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิธีคิดของผู้เกี่ยวข้องมากแค่ไหน

 การที่วิสาหกิจเพื่อสังคม ต้องเข้าไปยุ่ง
เก่ียวกับการเปล่ียนทัศนคติของคน (mindset) และ
การปรับเปล่ียนท้ังกระบวนการเพ่ือให้เกิดเป็น social
change ย่ิงทำาให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีต้นทุนท่ีเพ่ิม
ขึ้น (Additional Cost) เพราะการทำาธุรกิจที่มี
ความแตกต่าง จึงทำาให้มีต้นทุนสูงกว่าปกติ

 วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นประเภทท่ีมีกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มกับผู้รับ
ประโยชน์ ซึ่งจะทำาให้เกิดภาวะทิ้งภารกิจเพื่อ
สังคมได้ง่าย (mission drift) เพราะบางครั้ง
อาจต้องเผชิญกับการต้องเลือกระหว่างการสร้าง
รายได้กับการสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ซ่ึงถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีสำาคัญ เพราะนอกจากเส่ียง
ต่อภาวะการละทิ้งภารกิจเพื่อสังคมแล้ว ในการ
ดำาเนินการให้ประสบความสำาเร็จ ยังต้องอาศัย
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้โมเดล
ธุรกิจสามารถทำางานได้ จากงานวิจัยพบว่าวิสาหกิจ
เพื่อสังคมกลุ่มนี้มักจะต้องปิดตัวลงภายใน 5 ปี

ทำาไมต้อง
มีกฎหมาย
วิสาหกิจ
เพื่อสังคม
ในประเทศ
ไทย? 
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จากเจตนารมณ์ทั้ง 3 ข้อนี้ จึงเป็นที่มาของการ
ออกกฎหมายและนำามาสู่ “ระบบทะเบียน” เพื่อให้
สังคมเกิดความชัดเจน ถึงกรอบหรือที่มาของการ
เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม และ “การให้สิทธิประโยชน์”
เช่น ระบบเงินทุน ระบบการจัดซื ้อจัดจ้าง และ
ระบบภาษี เป็นต้น

  เพื่อช่วยผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคม
ในประเทศไทยเกิดและเติบโตอย่างย่ังยืน หน่วยงาน
ภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะออกนโยบายและ
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม มาต้ังแต่ปี 2553 และในปัจจุบันร่างพ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ได้ส้ินสุดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น และเข้าสู่กระบวนการให้ความเห็นชอบ
เพื่อประกาศใช้ ตั้งแต่ปลายปี 2561

เจตนารมณ์เดิมของ 
ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่ 
    เพ่ือส่งเสริมให้คนท่ีอยากทำาดีผ่านรูปแบบวิสาหกิจ
เพื่อสังคมสามารถทำาได้ง่ายขึ้นและสามารถดำาเนิน
การได้อย่างต่อเนื่อง
 
      เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

      เพ่ือนำาไปสู่การปฏิรูปการให้บริการภาครัฐ เช่น 
ด้านสาธารณสุข ที่สามารถตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์ให้สังคม โดยเสนอบริการที่ดีเทียบเท่า
ภาคเอกชน และนำาผลกำาไรกลับมาหมุนเวียนเพื่อ
สร้างประโชน์ใหส้ังคมมากกว่าตอบแทนใหผู้้ถือหุ้น
เพียงไม่กี่คน

1.

2.

3.

เจตน�รมณ์ของ
ร่�ง พ.ร.บ.
ส่งเสริมวิส�หกิจ
เพื่อสังคม

87



ความท้าทาย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
คงไม่ได้อยู่ทีก่ารมหีรือไม่มกีฎหมาย แต่อยู่ที่ว่า

และที่สำาคัญมากไปกว่านั้น คือ การต่อกรกับ
คำาถามท้าทายท่ีว่า เราทุกคนท่ีเป็นภาคประชาชน 
เป็นผู้บริโภค จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เกิดระบบ
นิเวศที่ดีได้อย่างไร

“ 

”

เมื ่อมีกฎหมายแล้ว  จะทำา
อย่างไรให้เกิดผลจริงในทาง
ปฏิบัติให้ ได้มากที่สุด

ประเด็น
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ระบบนิเวศจ�กก�รเสวน�

ระบบนิเวศที ่ดีเป็นหัวใจสำาคัญในการส่งเสริม
ให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตได้อย่างย่ังยืน หมายถึง
ความสำาเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง นโยบายของรัฐไม่ก่ีฉบับ 
หรือกฎหมายไม่ก่ีหน้า แต่จะเกิดข้ึนได้เม่ือหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม มีความเข้มแข็ง และสามารถทำางานร่วมกัน
ได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื่อสังคม
ทุกขนาด ทุกช่วงการเติบโต ท่ีมีความต้องการต่างกัน
ได้รับการสนับสนุนท่ีตรงจุด และเติบโตได้อย่างย่ังยืน  

  ในเวทีเสวนา ผู้เข้าร่วมการเสวนา
ได้กล่าวถึงระบบนิเวศและเสนอแผนภูมิ
ในหลายรูปแบบ หลากมุมมอง สามารถ
สรุปรวบรวมข้อค้นพบเรื่องการสร้าง
ระบบนิเวศที่ดีได้ ดังนี้

ข้อ

เป็นหัวใจของการพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

1

1211
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 เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมมักมีต้นทุน
สูงกว่าธุรกิจท่ีหวังผลกำาไรท่ัวไป ส่งผลให้เกิดการ
เสียเปรียบในด้านการดำาเนินการ เน่ืองจากการบริหาร
วิสาหกิจเพ่ือสังคมมีต้นทุนจากการต้องเข้าไปเปล่ียน
พฤติกรรมของกลุ ่มเป้าหมาย และการแบกรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนจากการซ้ือขายในราคาอันเป็นธรรม

 ปัจจุบัน จากผลการวิจัยและประสบการณ์
ของผู้เข้าร่วมเสวนา ชี้ให้เห็นว่า จุดอ่อนท่ีสำาคัญ
ประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความล้มเหลว คือ
Human Capital (Talents) หรือทรัพยากรบุคคล 
รองลงมาคือความท้าทายเรื่องเงินทุน ดังแผนภาพ
ที่ 1 แสดงถึงข้อท้าทายของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในประเทศไทย 

เกี่ยวกับ
สถานการณ์
ปัจจุบันของ
วิสาหกิจเพื่อ
สังคม ได้แก่

01 

02

03 ความต้องการของวิสาหกิจเพ่ือสังคมไม่ใช่
เพียงเงินทุนเท่าน้ัน แต่ส่ิงท่ีต้องการมากไม่แพ้กัน
คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถช่วยให้
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตได้ เช่น การให้คำาปรึกษา
ด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการ
จดทะเบียน หรือช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้า 
เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมทุกรายต้องพัฒนาสินค้า
และบริการของตัวเองให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคหรือตลาด การให้องค์ความรู้ด้าน
เทคนิคต่างๆ จะส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ในระยะยาวมากขึ้น

แผนภาพที่ 1

อ้างอิง
แผนภาพที่ 1 จาก presentation ประกอบการบรรยายการเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward ของผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2561

ข้อท้าทาย
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ในการจะก้าวข้ามข้อท้าทายเหล่านี้...
ผู้เข้าร่วมเสวนาชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละภาคส่วนล้วนมีบทบาท
ร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดทักษะด้านการบริหารธุรกิจ 
รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจ

 ภาคเอกชน ต้องช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เหลาแผนธุรกิจให้คม 
ซึ่งจะสามารถทำาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
ทางวิชาการ ยังมีบทบาทสำาคัญ ใน 2 มิติ คือ 
1) การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ท่ีจะเสริม
สร้างเยาวชนหรือบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านธุรกิจ
ด้านนวัตกรรม พร้อมกับแนวคิดที่จะทำาประโยชน์
เพื่อสังคม ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วย
ผลักดันและสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้น
ได้ในสังคมไทย และ 
2) บทบาทในการเก็บข้อมูล วิจัย เพื่อนำาไปสู่การ
ต่อยอดและการพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม อันจะนำา
ไปสู่การสนับสนุนและผลักดันเชิงนโยบายให้เห็นผล
ในทางปฏิบัติต่อไป

 นอกเหนือไปจากภาคธุรกิจการเงิน เช่น
ธนาคาร ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นตรงกันว่าเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่จะต้องร่วมมือกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
บริหารธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ซึ่งจะทำาให้วิสาหกิจเพื่อสังคม มีโมเดลทางธุรกิจที่
เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเข้าถึงตลาด
ได้ง่ายขึ้น ร่วมถึงภาครัฐที่ควรเข้ามาช่วยสนับสนุน
ในเร่ืองของนโยบายท่ีจะช่วยลดต้นทุนในกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

 คู่แข่ง (peers) จะทำาให้เกิดการเรียนรู้
best practices ผ่านการเผชิญความกดดัน และ
การแข่งขัน โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) products and services และ 2) นำาไปสู่
การเกิดผลลัพธ์ทางสังคม (social impacts) และ
บริการต่อสาธารณะ

        การเช่ือมวิสาหกิจเพ่ือสังคมสู่กลุ่มตลาด และ
ผู้บริโภค มีความสำาคัญและเป็นเรื่องที่หลายฝ่าย
มองว่าเป็นข้อท้าทาย ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์
ได้ทำาหน้าที่เป็น Platform เชื่อมประโยชน์ให้กับ
ทุกภาคส่วน หลักการทำางานที่สำาคัญคือการเป็น
social impact multiplier ให้ capital market 
เป็นพื้นที่ที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

 ประกอบไปด้วยผู้บริโภค และวัฒนธรรม
ในการบริโภค ซ่ึงมีความสำาคัญไม่แพ้กัน เน่ืองจาก 
“การสร้างวัฒนธรรมและการปลูกฝังความเข้าใจ
เร่ืองความแตกต่างระหว่างธุรกิจท่ีดี และธุรกิจท่ีไม่
ดีนักแก่ภาคประชาชน ที่ลงไปถึงระดับท้องถิ่น จะ
เป็นแรงกดดันที่สำาคัญในการผลักดันให้ภาคส่วน
ต่างๆ  หันมาร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง เพราะ
ประชาชนทุกคนสวมหมวกผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วน
สำาคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 ภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนและวาง
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง การให้มีกฎหมาย ถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งของภาครัฐในการสร้างมาตรการจูงใจ 
ในการสนับสนุนส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื ่อสังคม
ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านความรู้และทักษะที่จำาเป็น :

 ด้านนโยบายสนันสนุน :

ด้านแหล่งเงินทุน : ด้านการสร้างเครือข่าย : ด้านการบริโภค :

ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การพัฒนา :
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ตัวอย่างแผนภาพระบบนิเวศที่ได้มีการกล่าวถึงในการเสวนา และในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หากแบ่งโดยใช้ลักษณะหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม แผนภาพระบบนิเวศ
ท่ีผู้เข้าร่วมเสวนาใช้ในการอธิบายค่อนข้างครอบคลุม
คือแผนภาพที่ 2 ซึ่งเป็นการอธิบายระบบนิเวศ 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มุ ่งเน้น

มุมมองที่ประเทศอังกฤษนำาเสนอประกอบด้วย
ปัจจัยสำาคัญ 6 ข้อที่สนับสนุนส่งเสริมให้วิสาหกิจ
เพื่อสังคมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนี้
1) นโยบายภาครัฐ (Policy) ในฐานะผู้กำาหนด
ทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน
2) การเข้าถึงทางด้านการเงินและตลาดทุน (Finance) 
ในฐานะที่มาของทุนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการผลิต
และการบริการ
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human (Capital) 
ในฐานะผู้ขับเคล่ือนการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม

แผนภาพที่  4 เป็นแผนภาพระบบนิเวศของประเทศอังกฤษ เพื่อนำาเสนอแนวคิดการพัฒนาภาคส่วน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยมองระบบนิเวศผ่านองค์ประกอบของปัจจัยสำาคัญ มากกว่าการมองเพียงมิติของ
ผู้เล่น (actors) ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม 

อ้างอิง
แผนภาพที่ 4 จากกิจการเพื่อสังคม ทำาดี...โตได้ โดย NISEcrop 24 เมษายน 2557

4) การพัฒนาด้านการเข้าถึงตลาดและผู้บริโภค
(Markets) ในฐานะแหล่งท่ีมาของรายได้เพ่ือรองรับ
การดำาเนินงานทางสังคม
5) การสร้างความรับรู้และความตระหนักของสังคม
(Culture) เพื่อการยอมรับและเข้าใจในภารกิจ
และบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมผ่าน
ช่องทางของธุรกิจ
6) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน/เครือข่าย/
องค์กรตัวกลางในการสนับสนุน (Support) เพื่อ
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถดำาเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายใต้การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

อ้างอิง
แผนภาพที่ 2 จาก presentation ประกอบการบรรยายการเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward ของคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
แผนภาพที่ 3 จาก presentation ประกอบการบรรยายการเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward ของผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2561

การระบุลักษณะหน่วยงานท่ีสำาคัญต่อการทำางานของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแตกต่างกับแผน
ภาพที่ 3 ที่มุ่งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

แผนภาพที่ 2 - Platform : SET Social Impact Multiplier

แผนภาพที่ 3 - Ecosystem of Social Enterprise
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ผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้เข้ารับฟังการเสวนาส่วนใหญ่
เห็นตรงกันว่า การมีกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ถือว่า “มีดีกว่าไม่มี” เพราะกฎหมายค่อน
ข้างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม กฎหมายให้สิทธิกับ
คณะกรรมการวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งชาติ ท่ีสามารถ
ออกกฎหมายลูกและข้อบังคับต่างๆ ในภายหลัง ใน
ชั้นนี้ถือว่า มีเครื่องมือให้ครบถ้วนแล้ว ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการแห่งชาติจะทำาความเข้าใจและมองเห็น
ถึงความต้องการที่แท้จริงของวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพียงใด

    พ.ร.บ. ถือเป็นบ้าน มีเกณฑ์ที่
ชัดเจนว่าใครจะได้เข้าบ้าน เกณฑ์ดังกล่าว 
เราก็ต้องทดลองกันไปว่า ทำาให้คนที่เข้า
มาในบ้านทั ้งหมดเป็นคนที ่ใช่หรือไม่ 
ถ้ามีคนท่ีไม่ใช่เข้ามาก็ต้องเป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการที่ต้องคอยปรับเกณฑ์
ให้ดีขึ้น ทุกอย่างเป็น working process 
ไม่ใช่สำาเร็จแบบบริบูรณ์ในตัวเอง ไม่จำาเป็น
ต้องดีทั ้งหมดมาตั้งแต่แรก แต่ในราย
ละเอียด ต้องไปรับฟังคนท่ีจะเข้ามาอาศัย
 

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ

อ้างอิง
แผนภาพที่ 1 จากpresentationประกอบการบรรยายการเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward ของผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ในวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
 แผนภาพที่ 2 จาก presentation ประกอบการบรรยายการเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward ของคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
แผนภาพที่ 3 จาก presentation ประกอบการบรรยายการเสวนา Thailand Social Enterprise: The Way Forward ของผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ในวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2562
แผนภาพที่ 4 จากกิจการเพื่อสังคม ทำาดี...โตได้ โดย NISEcrop 24 เมษายน 2557

มี กฎหมาย ดีกว่าไม่มี

“ 

”

2ข้อ

2019

ในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในประเทศไทย ควร

มอง
ระบบนิเวศ

ผ่�นทั้ง
สองมุม

คือ มองให้เห็นปัจจัยสำาคัญ และมองต่อไปว่า มีผู้เล่น
ท่ีสนับสนุนปัจจัยเหล่าน้ันมากน้อยแค่ไหน และมีความ
ต้องการอีกมากน้อยเท่าใด จึงจะทำาให้ระบบนิเวศ
ที่มีสามารถเอื้อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมไทยเติบโต
ได้ดีที่สุด



ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
ต่อร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

เมื่อกฎหมายออกมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำาควบคู่กัน คือ

นโยบายรัฐท่ีดี คือ
การส่งเสริมให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบ
กิจการ business model ส่งเสริมให้มีการทดลอง
(การลองถูกลองผิด) รวมถึงส่งเสริมระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลลัพท์ทางสังคม
ที่ชัดเจน เพื่อให้ทราบผลลัพท์ทางสังคมที่เกิดจาก
การดำาเนินงาน (นำาไปสู่การขยายรูปแบบของการ
ดำาเนินงานหรือการต่อยอด) และสร้างแรงจูงใจให้
คนมาลองผิดลองถูกให้มาก

 กฎหมายควรสนับสนุนบริบทในสภาพ
แวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
คำานึงถึงแนวคิดการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล 
ระบบนิเวศ และนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ ซ่ึงไม่จำากัด
กรอบเพียงบริบทราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีรูปแบบ

    การทำางานในทางปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาพสังคม
และเอ้ือต่อการทำางานของกลไกตลาด อาทิ มาตรการ
จัดซ้ือจัดจ้างท่ีส่งเสริมให้มีบริการภาครัฐในรูปแบบ
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม การลดกระบวนงานท่ีซับซ้อน 
ซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและผู้เกี่ยวข้อง

     การเช่ือมโยงและบูรณาการการทำางานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการพัฒนศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถให้คำาปรึกษาที่ถูกต้อง
ตรงกัน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
พาณิชย์ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยลดภาระการทำางานหรือ
การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้

     การสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมท ีต่ระหนักถึง
ความจำาเป็นตามระยะการเติบโตของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ซึ่งมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน
ออกไป

     การปลูกฝังและสร้างรากฐานเก่ียวกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคมให้แก่คนรุ่นใหม ่ แม้กฎหมายฉบับนี้
จะครอบคลุมเพียงใด แต่ยังไปไม่ถึงมิติของการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษา ท่ีจะส่งเสริมให้มีการสร้าง
เยาวชนหรือบัณฑิตมีความรู้ด้านธุรกิจ ด้านนวัตกรรม
พร้อมกับแนวคิดท่ีจะทำาประโยชน์เพ่ือสังคม ซ่ึงเป็น
ปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยผลักดันและสนับสนุน
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้ในสังคมไทย

     การส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นที่จะช่วย
ขับเคล่ือนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เช่นเดียวกับในต่างประเทศ
รัฐบาลท้องถิ่นต้องมีบทบาทสำาคัญผ่านการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ

หรือ protocol แบบเก่าเท่านั้น กฎหมายนี้ต้อง
คำานึงถึงบริบทในอนาคต สร้างสภาพเอื้อให้แก่
คนรุ่นใหม่ สร้างแนวทางของประเทศไทยให้เดินไป
ข้างหน้าอย่างยั่งยืน 

 กฎหมายฉบับนี้ ในฐานะเครื่องมือหนึ่ง
ที่จะช่วยสร้างการรับรู้และความตื่นตัวให้แก่สังคม 
ท้ังในภาคองค์กรไม่แสวงหากำาไร ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคสื่อมวลชน ภาควิชาการหรือสถาบันการศึกษา 
และที่สำาคัญอย่างยิ่ง คือ ภาคประชาชนในฐานะ
ผู้บริโภค

3ข้อ
1.

2.

3.
4.

5.
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ข้อ 

ข้อเสนอแนะ
เนื้อหากฎหมาย
ต่อร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม
(ฉบับ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

ปัญหาการตีความและการบังคับใช้

คำานิยามและ
วัตถุประสงค์ของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
 รูปแบบนิติบุคคลหรือการปันผล เป็นส่ิงท่ี
ควรข้ึนกับดุลยพินิจของผู้ประกอบการในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการนำาไปปฏิบัติจริงให้เกิดความ
ยั่งยืน กฎหมายต้องคุ้มครองความหลากหลาย
การเลือกรูปแบบนิติบุคคลไม่ควรนำามาเป็นตัว
ตัดสินความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยเหล่านี้อาจถูกนำามาพิจารณาในกรณีที่ความ
เช่ือมโยงกับเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากรัฐได้

คำาว่า “เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่
บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริม
เป็นพิเศษ” หมายถึงคนกลุ่มใด เฉพาะ
กลุ่มเปราะบางหรือไม่

คำาว่า “...หรือคืนประโยชน์สู่สังคม...” 
ข้อความนี้จะเปิดช่อง ให้ธุรกิจทั่วไปที่ทำา 
CSR สามารถเข้าข่ายนี้ และก่อให้เกิด
ความสับสนได้

1

2

4

 เนื่องจาก วิสาหกิจเพื่อสังคมกับ CSR 
แตกต่างกันตั้งแต่พันธกิจหรือจุดเริ่มต้น ดังนั้น 
วัตถุประสงค์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ถูกกำาหนด
ไว้ในร่าง พ.ร.บ. มาตรา 5 ว่า“กิจการท่ีจะจดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม... ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สังคมเป้าหมายหลักของกิจการ และต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ (1) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้าง
งานแก่บุคคลที่สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ
...หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม...” อาจนำาไปสู่ปัญหา
การตีความและการบังคับใช้ใน 2 ประเด็น

เพราะสามารถตีความได้ว่า กิจการจะมีเป้าหมาย
การทำาธุรกิจอย่างไรก็ได้ ขอเพียงมีการคืนประโยชน์
สู่สังคม อาจไม่จำาเป็นต้องมีพันธกิจเพ่ือสร้างประโยชน์
หรือแก้ปัญหาเพ่ือสังคมเป็นหลักก็ได้ ดังน้ัน กฎหมายน้ี
จึงควรส่งเสริมให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการทำางานร่วมกันอย่างดี ในขณะเดียวกันต้อง
ระมัดระวังไม่ให้กฎหมายสร้างความชอบธรรมหรือ
ให้ประโยชน์กับโครงการ CSR โดยเฉพาะแบบ
after process ที่จะอาศัยช่องทางดังกล่าวแปลง
ตัวเองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งที่โดยคุณสมบัติ
แล้วไม่ได้เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง เคร่ือง
ยืนยันการเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีดี ควรอยู่ท่ีผลลัพธ์
ทางสังคมท่ีวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถสร้างได้ เน่ือง
จากการแจ้งจดทะเบียนเป็นการประกาศเจตนารมณ์
ของตัวเอง แต่การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมจะเป็น
เครื่องสะท้อนถึงการดำาเนินงานและการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุถึงพันธกิจของการจัดตั้งกิจการ
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 ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว กำาหนดระบบทะเบียน
ข้ึน เน่ืองจากโครงสร้างตามกฎหมายมีความเช่ือมโยง
เกี ่ยวกับเรื ่องการเข้ารับสิทธิประโยชน์จากรัฐ
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ทั่วประเทศต้องใช้โครงสร้างทางกฎหมายนี้ เช่น 
ผู ้ประกอบการบางรายอาจมองว่ากฎหมายนี้มี
ความยุ่งยาก จึงจดทะเบียนและดำาเนินงานในฐานะ
บริษัทท่ัวไปแต่สามารถสร้าง social impact สูงมาก 
ได้กำาไรและอยู่ได้ กรณีเช่นนี้ก็ไม่ควรถูกตัดสินว่า

บทบาทสำานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม

ข้อกังวลด้านคอรัปชั่นเชิงนโยบายในประเด็นเกี่ยวกับ บทบาท
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

  การให้สำานักงานฯ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุน มีอำานาจต่าง  ๆอาทิ มาตรา 47
ได้กำาหนดให้ “...รายได้ของกองทุนไม่ต้องนำาส่งคลัง...”
และมาตรา 48 ได้กำาหนดให้“... (1) การให้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมกูยื้ม... (3) การให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน... 
(4) การให้ความช่วยเหลืออุดหนุน ร่วมทุน หรือ
ดำาเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอ่ืนเก่ียวกับการก่อต้ัง
การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนาและการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ ...” เป็นทิศทางการทำางาน
เชิงรุกขององค์กรรูปแบบใหม่ แต่หลายคนมีข้อกังวล
ว่าอาจก่อให้เกิดช่องทางไปสู่การเอื้อประโยชน์ 
หรือคอรัปช่ันเชิงนโยบายหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ได ้ เช่น ในกรณีที่กองทุนประสงค์จะร่วมทุนกับ
วิสาหกิจเพื่อสังคมรายใดรายหนึ่ง และกำาหนดใช้
มาตรการส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างเฉพาะกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่ตนร่วมทุน เป็นต้น

ไม่ใช่วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพียงเพราะไม่ได้ใช้รูปแบบ
ตามที่กฎหมายกำาหนดการจดทะเบียนวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม จึงเป็นการแสดงบทบาทของกฎหมาย
ในฐานะเครื่องมือในการช่วยผลักดัน แต่ไม่ใช่
เคร่ืองตัดสินว่ากิจการท่ีไม่มาจดทะเบียนไม่ถือเป็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม อย่างไรก็ตามวิธีคิดของกฎหมาย
และสังคมต้องเปิดกว้าง ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็น
เรื่องสำาคัญที่ภาครัฐควรต้องสร้างความรับรู้และ
เข้าใจให้แก่คนในสังคม  

 บทบาทของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่เกี่ยวโยงกับอำานาจการบริหารกองทุน
มีประเด็นน่ากังวล คือ “กฎหมายอาจละเลยธรรมา-
ภิบาลพ้ืนฐาน” เช่น การให้กองทุนมีอำานาจในการช่วย
ท้ังหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และการร่วมทุนได้
โดยการทำาธุรกิจดังกล่าว ไม่ต้องส่งเงินเข้ารัฐ 

ดังนั ้น รัฐจะมีบทบาทเป็น facilitator หรือ 
regulator ควรพิจารณาแยกให้เห็นชัดเจน 
เพราะอาจเกิดความเสี่ยงในการเปิดช่องทาง
ไปสู่การเอ้ือประโยชน์ หรือคอรัปช่ันเชิงนโยบายได้
จึงควรต้องคำานึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย

ระบบทะเบียน
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  แนวคิดในการสนับสนุนการให้อำานาจ
แก่สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื ่อสังคมอย่าง
ครอบคลุมมาจากมุมมองท่ีต้องการให้รัฐมีบทบาท
แบบ proactive (มิใช่บทบาทเชิง passive) 
ประกอบกับมุมมองของนักปฏิบัติ จากการดำาเนิน
งานภายใต้อำานาจรัฐ แตกต่างจากภาคเอกชน
ที่จำาเป็นต้องมีกฎหมายให้มีสิทธิในการดำาเนินการ 
มิเช่นนั ้นในอนาคตหากคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม เห็นควรให้มีการร่วมทุนหรือ
ดำาเนินการใดๆ หากกฎหมายไม่ให้อ ำานาจไว้
สำานักงานก็ไม่อาจดำาเนินการได้เช่นกัน



กองทุน

 ร่าง พ.ร.บ. กำาหนดให้มีการจัดต้ังกองทุน
เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยลักษณะของ
กองทุนตามกฎหมายน้ี ไม่ใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ
และมีการบริหารงานแบบ performance-based

ร่าง พ.ร.บ. ได้กำาหนดให้แหล่งที่มาของกองทุน
มาจาก “เงินสมทบจากวิสาหกิจเพื่อสังคม” จึงมี
ความกังวลว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมอาจมีรายได้น้อย
หากหวังรายได้จากวิสาหกิจเพ่ือสังคมหมุนเวียนกลับ
มา อาจส่งผลให้กองทุนมีเงินสนับสนุนไม่เพียงพอ
ดังน้ัน ควรเพ่ิมช่องทางของแหล่งท่ีมาของเงินกองทุน

เพ่ิมเติม เช่น การออกสลากกินแบ่ง พันธบัตรรัฐบาล 
สลากออมสินหรือสลาก ธกส. หรือกองทุนเปิดของ
ธนาคาร อีกท้ัง ยังถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ไปพร้อมกัน (ท้ังน้ี ผู้ซื้อสลากหรือกองทุนจะรับทราบว่า
เงินจากการซื้อสลากหรือกองทุนได้ช่วยส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมใด) หรืออาจนำาวิธีการเพ่ิมแหล่ง
เงินกองทุนจากประเทศไต้หวัน โดยการให้ใบเสร็จ
มีหมายเลขสลากกินแบ่งโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิด
เงินทุนกองใหญ่ พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้คนเข้าสู่
ระบบมากขึ้น 

           ในส่วนของกลไกการตรวจสอบการทำางาน
ของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ร.บ.
ฉบับนี้ได้กำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการฯ
แตกต่างจากระบบปกติของกฎหมายทั่วไป ที่เน้น
คณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้เพ่ิม
ให้มีผู้แทนจากภาคส่วนอื่นมากขึ้น



ข้อท้าทายในการออกกฎหมายระดับรอง

  ทิศทางกฎหมายด้านสิทธิประโยชน์
ทางภาษีในอนาคต (ภายหลังร่าง พ.ร.บ. น้ีใชบั้งคับ)

1. ประเด็นท่ีอาจมีการเพ่ิมเติม เช่น การเพ่ิมช่องทาง
การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบันให้ประโยชน์กับ
นิติบุคคลท่ีมาบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน โดยในอนาคต
อาจขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นทั้งด้านการบริจาค 
การร่วมทุน ฯลฯ ท้ังน้ี ท่ีเร่ิมดำาเนินการไปแล้ว ได้มุ่งเน้น
การสนับสนุนในลักษณะพี่ช่วยน้องผ่านรูปแบบ 
corporate ช่วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม แต่ในอนาคตอาจ
ต้องขยายไปถึง SME ภาคเอกชนอ่ืนท่ีออกมาตรการ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม เช ่น 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น กล่าวคือ 
จะต้องคำานึงถึงความหลากหลายของแต่ละภาคส่วน
ที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อมิให้ผู้ให้เงินทุน
หรือผู้ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีภาระทางภาษี
เพิ่มเติม

2. การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีในอนาคต จำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องคำานึงถึงความต้องการพิเศษของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ในแต่ละระยะของการเติบโต
ทั้งนี ้ กฎหมายลำาดับรองอาจขยายกลุ่มผู้ลงทุน
จากนิติบุคคลมาเป็นบุคคลธรรมดา หรือการบริหาร
งานกองทุน โดยคำานึงถึงการให้ผลประโยชน์แบบที่
ไม่ใช่ case by case ได้อย่างไรบ้าง

ข้อ 

การวัดผลลัพธ์
ทางสังคม
เพื่อป้องกันภาวะการละทิ้ง
ภารกิจ (mission drift) 
สำาคัญมาก

5

 การจะตอบคำาถามว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคม
มีคุณค่ามากเพียงใดต่อการพัฒนาสังคมไทย ตัวเลข
ทางการเงินอาจไม่ใช่ตัวตัดสิน จะต้องดูท่ี “ผลลัพธ์
ทางสังคม” หรือ social impact ที ่กิจการ
เหล่านั้นสร้าง ซึ่งจะเป็นมาตรวัดว่าวิสาหกิจ
เพื่อสังคมทำาให้ชีวิตคน “ดีขึ้น” ยังไง

 การท่ีวิสาหกิจเพื่อสังคมมีบทบาทพัฒนา
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม นโยบายควรเน้นไปที่
การสร้างความหลากหลายของรูปแบบกิจการ โดย
เน้นการสร้างแรงจูงใจให้มีการส่งเสริมการทดลอง
ทำา และวัดผลลัพธ์เพื่อประเมินว่ารูปแบบธุรกิจ
แบบไหนสร้างผลลัพธ์ได้จริง สามารถขยายผลได้ 
รูปแบบของนิติบุคคลที่รองรับวิสาหกิจเพื่อสังคม
ก็ควรจะมีความหลากหลาย เพื่อเอื้อต่อการสร้าง
รูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย
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การละทิ้งภารกิจ
ทางสังคม

ความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือ
สภาวะที่จุดมุ่งหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลายเป็น

3029

(mission drift)
 การตรวจสอบกำากับมิให้วิสาหกิจเพ่ือสังคม
ละทิ้งภารกิจเพื่อสังคม โดยการสร้างระบบและ
กระตุ้นภาคสังคมให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย
สำาคัญที่เกิดขึ้นจากภาวะทิ้งภารกิจทางสังคม ต้อง
อาศัยกลไกเบื้องต้น ได้แก่ 
1) ความโปร่งใส ซึ่งต้องส่งเสริมให้มีการประเมิน
ผลลัพท์ทางสังคมขึ้น (impact assessment) 
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญ และ 
2) ใช้พลังทางตลาด (market pressure) หรือ
แรงกดดันทางสังคม (social pressure) ซึ่งเป็น
การกำากับดูแลผ่านพลังทางสังคม ซึ่งจะสะท้อนถึง
ความสำาคัญของคำาว่า ระบบนิเวศ เน่ืองจากมีผู้เล่น
จำานวนมาก สังคมเองก็เป็นตัวละครท่ีสำาคัญ ท้ังด้าน
การตรวจสอบ การส่งเสริม และการผลักดันวิสาหกิจ
เพื่อสังคม



วิสาหกิจเพื่อสังคม
คืออะไร? และต่างจาก
องค์กรลักษณะอื่นๆ
อย่างไร?

Frequently Asked Questions

 มีหน่วยงานพยายามอธิบายความหมาย
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยแต่ละหน่วยงาน ต่างให้
คำาจำากัดความที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแง่มุม
ในการอธิบาย อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปความหมาย
อย่างง่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ว่า “หน่วย
งานหรือองค์กรที่ดำาเนินงานโดย ใช้ยุทธศาสตร์
แบบกลไกตลาดเพื ่อเป้าหมายทางสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม และมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้
เพื่อหล่อเลี้ยงการดำาเนินงาน (ที่มา SE (Social 
Enterprise) แนวคิดโลกธุรกิจศตวรรษน้ี Special
Feature, leisure & fun(d))”

FAQ
#1
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แผนภาพที่ 5 ความแตกต่างของวิสาหกิจเพื่อสังคม
เมื่อเทียบกับรูปแบบองค์กรทางสังคมอื่นๆ

แล้วต่างจาก NGO 
และ CSR อย่างไร?

   ความแตกต่างของวิสาหกิจเพ่ื ่อสังคม
กับองค์กรลักษณะอื่นที่มีอยู่ สามารถพิจารณาได้
จากสองเกณฑ์ ได้แก่ 
1)  รูปแบบในการดำาเนินงานท่ีพิจารณาจากเป้าหมาย
ขององค์กร และ 
2) วิธีการจัดการผลกำาไร ซึ่งจะสามารถทำาให้เห็น
ความแตกต่างระหว่าง วิสาหกิจเพ่ือสังคมกับองค์กร
อื่นๆดังแผนภาพที่ 5

 วิสาหกิจเพื่อสังคมเน้นเป้าหมายทาง
สังคม แต่ไม่ทิ้งเป้าหมายทางการเงิน ในขณะ
เดียวกัน วิสาหกิจเพื่อสังคมจัดการผลกำาไรเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและสังคมโดยรวม มากกว่า
การแบ่งปันผลกำาไรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
กลุ่มคน

วิสาหกิจเพื่อสังคม มีความเป็น“ 

”

อ้างอิง
แผนภาพแสดงความแตกต่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อเทียบกับรูปแบบองค์กรทางสังคมอื่นๆ,สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏริูปพิเศษ 1: วสิาหกิจเพื่อสังคม 
กรกฎาคม 2558 หน้า 14

ลูกผสม (Hybrid) 
ระหว่างองค์กรไม่แสวงหกำาไร

ที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม
และองค์กรธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำาไร

ธุรกิจเพื่อสังคม

สหกรณ์

SOCIAL
IMPACT

BUSINESS

รัฐวิส�หกิจ

ธุรกิจปกติ

CHARITY/
NPO/
NGO

CHARITY/NPO/NGO

ธุรกิจที่มี
วิส�หกิจชุมชน
องค์กรชุมชน

In-process
CSR

with trading arms

PROFIT MANAGEMENT

O
PE

RA
TI

O
N

A
L 

M
O

D
EL

PUBLIC / INCLUSIVE BENEFIT

COMMERCIALSOCIAL

INDIVIDUAL BENEFIT
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SOCIAL
ENTERPRISE

 ความเข้มข้นของส่วนผสมแต่ละอย่าง 
สามารถจัดเรียงลงบนแกน spectrum ได้ดัง
แผนภาพท่ี 6 โดย spectrum ดังกล่าวน้ีเปรียบได้กับ
แกนนอนในแผนภาพ แสดงความแตกต่างของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อเทียบกับรูปแบบองค์กร
ทางสังคมอื่นๆ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว 

 บน spectrum ส่วนซ้ายสุดคือลักษณะ
ขององค์กรที่ไม่แสวงหากำาไรอย่างเข้มข้นที่มุ่งเน้น
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาสังคมเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก
โดยรายได้ที ่เกิดจากการดำาเนินกิจการทั ้งหมด
นำากลับมาเพื่อใช้พัฒนาสังคม 

         ส่วนขวาสุดคือธุรกิจแสวงหากำาไรอย่างเข้มข้น
ซ่ึงมีการแสวงหากำาไรสูงสุดเป็นแรงขับเคล่ือน เพ่ือนำา
กำาไรเหล่านั้นไปแบ่งสรรปันส่วนให้กับผู้มีส่วนได้
เสียในกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม ถือว่าเป็นกิจการ
ที่อยู่ใกล้เคียงกับองค์กรไม่แสวงหากำาไรเนื่องจาก
มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาสังคม เพียงแต่แสวง
หากำาไรเพื่อหล่อเลี้ยงกิจการและนำาไปใช้ดำาเนิน
กิจการเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป



หรือ อาสาสมัครเอกชน องค์กรเหล่าน้ีไม่มีมาตรการ
ในการหารายได้จากการดำาเนินกิจการ แต่พึ่งพา
การรับบริจาค หรือการขอการสนับสนุนแบบ
ให้เปล่าเป็นหลัก และ 

วิสาหกิจเพื่อสังคมก็แตกต่างจาก

 
(Corporate Social Responsibility) 
หรือ ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท ซึ่งเป็น
กิจกรรมย่อยหรือโครงการเสริมขององค์กรท่ีแสวงหา
ผลกำาไรตามปกติเพื่อพัฒนาสังคม  

 อย่างไรก็ตาม ความหมายของวิสาหกิจ
เพื ่อสังคมที่กล่าวมาข้างต้นนี ้ เป็นความหมาย
ในเชิงวิชาการ ซึ่งมีความแตกต่างกับคำานิยามของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมในเชิงกฎหมาย ด้วยกฎหมาย
นั้นมีลักษณะเป็นนโยบายของรัฐ มีการเลือกให้
สิทธิประโยชน์กับวิสาหกิจเพื่อสังคมบางประเภท
ที่รัฐเห็นว่ามีความสำาคัญ การกำาหนดนิยามของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ในทางกฎหมายจึงมักทำาโดย
การหยิบยกลักษณะของวิสาหกิจเพ่ือสังคมบางอย่าง
ที่รัฐเห็นว่าสำาคัญขึ้นมาตั้งเป็นเกณฑ์การวัดว่า 
องค์กรใดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 

อ้างอิง
 แผนภาพแสดง Hybrid Spectrum, Social Enterprise Typology เขียนโดย Kim Alter 22 ตุลาคม 2557

วิสาหกิจเพื่อสังคมแตกต่างจาก

 
ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีทำางานไม่แสวงหาผลกำาไร
NGO 

CSR 
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Traditional
Nonprofit

• Mission Motive

• Stakeholder
   Accountability
• Income reinvested
   in social programs
   or operational costs

Nonprofit
with Income -
Generating
Activities

Social
Enterprise

Socially
Responsible
Business

Corporation
Practicing
Social
Responsibility

Traditional
For-Profit

• Profit-making Motive

• Shareholder
   Accountability

• Profit redistributes
   to shareholders

แผนภาพที่ 6 แสดง Hybrid Spectrum



จึงแตกต่างกันตั้งแต่พันธกิจ
หรือจุดเริ่มต้นอยู่แล้ว

FAQ
#2

กฎหมายนี้จะเอื้อ
ประโยชน์ให้องค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามา 
เพื่อแสวงหาประโยชน์
ในเชิงภาษีหรือไม่? หรือ
จะเปิดช่องให้เอกชน
จำานวนมาก เข้ามาอ้าง
ความเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ หรือไม่?

“ 

”
SE กับ CSR

คุณสฤณี อาชวานันทกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ จำากัด

เนื่องจากพันธกิจของ SE ทำาให้ SE ไม่อยู่
`ในระนาบเดียวกันกับ CSR อยู่แล้ว 
ส่วน CSR  มีการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในหลายระดับ เช่น CSR in Process
ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในกระบวนการทำาธุรกิจ ดังนั้น
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ผมเห็นว่า ถ้าภาคเอกชนจะโกง (หนีภาษี) แล้วมา
เลือกแสวงหาประโยชน์จากการเป็น SE จะเหน่ือยมาก
เพราะต้องส่งรายงานทุกปี (report impact) ซึ่งใช้
ช่องทางของกฎหมายอ่ืนง่ายกว่า ผมไม่คิดว่าเอกชน
ขนาดใหญ่จริงๆ จะมองว่าช่องทางนี้คือช่องทาง
ลดภาษี 

คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์
อดีตผู้อำานวยการสำานักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม

“ 

”

1
2

3
กลุ่มเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
            

ผู้ประกอบการ
เพื่อสังคม

ภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ที่
สนใจเข้ามามี
ส่วนร่วม 

 ผ่านการแปลงเงินจาก CSR ซ่ึงเป็นกิจกรรม
แบบคร้ังคราวมาเป็นแบบระยะยาว สิทธิประโยชน์
หรือมาตรการทางภาษีอาจสร้างแรงจูงใจให้จำานวน
เงินจาก CSR ปีละ 10,000 ล้านบาท ถูกเปลี่ยน
เป็นการดำาเนินงานอย่างสร้างสรรค์ เช่น partnership 
model ซ่ึงเป็นรูปแบบของการทำาวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ของต่างประเทศ  ซึ่งสามารถทำาให้วิสาหกิจเพื่อ
สังคมรายย่อยได้มีโอกาสเติบโตไปด้วยกัน หรือ 
ภาคเอกชนขนาดใหญ่อาจเป็น social investors

ภาครัฐ
         นอกเหนือจากระบบรัฐวิสาหกิจ ในอนาคต
อาจมีองค์กรภาครัฐแบบใหม่ผ่านรูปแบบการเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ทำา public services เช่น 
โรงพยาบาล รถเมล์ โรงเรียน ดังน้ัน รัฐเอง ถือเป็น
กลุ ่มเป้าหมายหนึ ่งบนความคาดหวังที ่จะเห็น
การดำาเนินงานของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

 อย่างไรก็ตาม กรณีที่วิสาหกิจเพื่อสังคม
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากการส่งรายงาน
ประจำาปีให้แก่สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม
แล้ว ยังมีกลไกการตรวจสอบของกรมสรรพากร
เพ่ือป้องกันไม่ให้บริษัทท่ีมุ่งหวังกำาไรมาใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี เช่น 
     - เมื่อจดเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้ว ชื่อต้องมี 
        คำาว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” 
     - หากรับสิทธิประโยชน์แล้ว จะเปล่ียนประเภท 
        กิจการไม่ได้ภายใน 10 ปี ไม่เช่นนั้น จะเสีย 
        สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
     - ห้ามวิสาหกิจเพื่อสังคมจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  
       แก่หุ้นส่วนหรือผู้ลงทุน เพ่ือป้องกันการจำาหน่าย
       กำาไรออกในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่เงินปันผล 
     - ห้ามวิสาหกิจเพื่อสังคมจำาหน่ายจ่ายโอน 
       ทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจว่าวิสาหกิจเพื่อสังคม  
       จะนำากำาไรท่ีเกิดข้ึนไปใช้เพ่ือสังคมได้อย่างเต็ม 
       ประสิทธิภาพ          
กลไกเหล่านี้ กรมสรรพากรได้ดำาเนินงานไปแล้ว 
ก่อน พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้

4039



สรุปร่าง
พ.ร.บ.ส่งเสริม

วิสาหกิจ
เพื่อสังคม

> หลักการเหตุผล
> คำานิยาม (มาตรา 3)
> หมวด 1 วิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 5 – 14) ใช้ระบบทะเบียน
> หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 15 – 22)
> หมวด 3 การบริหารและดำาเนินกิจการของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสรมิ 
   วิสาหกิจเพื่อสังคม
 >> ส่วนที่ 1 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 23 – 45)
 >> ส่วนที่ 2 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 46 – 58)
> หมวด 4 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 59 – 65)
> หมวด 5 การกำากับดูแล และการเพิกถอนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 66 – 72)
> หมวด 6 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม (มาตรา 73 – 74)
> หมวด 7 สมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาตรา 75 – 77)
> หมวด 8 โทษทางปกครอง (มาตรา 78 – 82)
> บทเฉพาะกาล (มาตรา 83 – 89)

กำาหนดการ
งานเสวนาเรื่อง “Thailand Social Enterprise: The Way Forward”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 – 14.00 น.

สารบัญร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

(ฉบับ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)

8.00 - 9.00

9.00 - 9.15

9.15 - 10.25

10.25 - 10.35

10.35 - 10.45

10.45 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 12.45

12.45 - 13.00

13.00 - 14.00

ลงทะเบียน + เยี่ยมชมนิทรรศการ

กล่าวเปิดงานหัวข้อ “Social Enterprise for Sustainable
Development” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
การเสวนาช่วงท่ี 1
หัวข้อ “Ecosystem บทบาทเชิงนโยบาย และคุณค่าทางสังคม 
ของ Social Enterprise”
เสวนาโดย : 
- คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ จำากัด
- ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม อาจารย์ประจำา คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ อดีตผู้อำานวยการสำานักงานสร้างเสริม 
  กิจการเพื่อสังคม
- ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสร้าง 
  เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
ดำาเนินรายการโดย :
- คุณณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าว สถานี
  โทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

กิจกรรมสำารวจความคิดเห็น

พัก + เยี่ยมชมนิทรรศการ

การเสวนาช่วงที่ 2
หัวข้อ “Social Enterprise Law and the Way Forward” 
เสวนาโดย :
- คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพ่ือสังคม 
  และสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำานวยการสถาบัน Change Fusion
- คุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน สไตล์ จำากัด
- คุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ SME Development  
  Bank
- ดร.ฎาฎะณี วุฒิภดาดร รักษาราชการแทน ผู้อำานวยการกองวิชาการ 
  แผนภาษีกรมสรรพากร
ดำาเนินรายการโดย :
- คุณณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าว สถานี 
   โทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ช่วงถามตอบ (Q & A)

กิจกรรมสำารวจความคิดเห็น

กล่าวปิด 

รับประทานอาหารกลางวัน + เยี่ยมชมนิทรรศการ
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 เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนา
ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมอ่ืนหรือคืนประโยชน์แก่สังคมอันเป็นกิจการ
เพ่ือสังคมหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม ได้รับการส่งเสริม
ให้ขยายตัวมากข้ึนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
โดยกำาหนดมาตรการสนับสนุน ประสานการสนับสนุน
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม
กิจการเพื่อสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือท่ีจะช่วย
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดล้อม
จะต้องมีรายได้เพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวเองได้ ซ่ึงจะทำา
ให้มีการดำาเนินงานอย่างย่ังยืนด้วย ท้ังน้ี ในปัจจุบัน
มีการประกอบกิจการของภาคเอกชนในลักษณะ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมมากข้ึน แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าท้ังในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และยังไม่มี
กฎหมายเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีจะช่วยส่งเสริม
หรือสนับสนุนไว้โดยเฉพาะ 

 “วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายถึง บริษัท 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ท่ีต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย ซึ่งดำาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต
การจำาหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับ
การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” หมายถึง บุคคล
ธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ซ่ึงดำาเนินกิจการเก่ียวกับการผลิต
การจำาหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับ
การจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามพระราช
บัญญัติน้ี 

สภาพปัญหา 

คำานิยาม [มาตรา 3] 

วัตถุประสงค์ 

 ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมาย
หลักของกิจการและต้องมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข 6
ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์หลักของการดำาเนิน
กิจการ แหล่งรายได้ การบริหารกำาไรและการปันผล 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ประวัติทางทะเบียน และ
มีหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้มีอำานาจจัดการแทนนิติ
บุคคล เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ [มาตรา 5]

การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมมี 2 ประเภท
(1) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำาไร 
     ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 
(2) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสงค์จะแบ่งปันกำาไร
     ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น [มาตรา 6] 

ลักษณะของกิจการที่จะจด
ทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพื่อ
สังคม” 

ลักษณะของกิจการที่จะจด
ทะเบียนเป็น “กลุ่มกิจการ
เพื่อสังคม” [มาตรา 73] 

 กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่ประสงค์จะขอรับ
การส่งเสริมจากสำานักงานให้จดแจ้งต่อนายทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำานักงาน
ประกาศกำาหนด

คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 
[มาตรา 15 - 17] 

 มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำากับของ
นายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
วิชาการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพ่ือสังคม
เพื่อให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
วัตถุประสงค์ อาทิ เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เสนอแนวทางการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม
หรือบุคคลผู้ให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ให้คำาแนะนำา ฝึกอบรม และส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหาร
จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา สถานการณ์ อุปสรรค และความสำาเร็จของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศ เป็นศูนย์กลางข้อมูล
และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม บริหาร
กองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการฯ 
เป็นต้น 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมแห่งชาติ [มาตรา 
23 - 45] 

 กำาหนดให้มี 22 คน ประกอบด้วย 
- ประธานกรรมการ (1 คน) นายกรัฐมนตรีหรือ
   รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
- กรรมการโดยตำาแหน่ง (12 คน) ปลัดกระทรวง 
   การคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
   ม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
    ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์
   เลขาธิการคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
   ตลาดหลักทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
   ประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าไทย ประธาน
   สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (8 คน) ซ่ึงนายกรัฐมนตรี    
   แต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 3 คน 
   ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจำานวน 3 คน และผู้ทรง 
   คุณวุฒิอ่ืน 2 คน โดยผู้ปฏิบัติงานภาคเอกชนและ
   ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยว
   ชาญในด้านการเงิน ด้านลงทุน ด้านกฎหมาย ด้าน
   สื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 
   สิ ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา
   ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการตลาด หรือด้าน
   การออกแบบ ท้ังน้ี ให้แต่งต้ังด้านละไม่เกิน 1 คน 
- กรรมการและเลขานุการ (1 คน) ผู้อำานวยการ 
   สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม 
ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการไปพลางก่อน จนกว่า
จะมีการแต่งตั้ง [บทเฉพาะการ มาตรา 83] 
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(1) วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
    วิสาหกิจเพื่อสังคม อาทิ 
 - ให้กู้ยืม สำาหรับดำาเนินการก่อต้ัง ปรับปรุง
     และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
 - ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในการ 
       ประกอบกิจการในระยะเริ่มแรก 
 - ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ หน่วยงาน
    ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน
     สำาหรับดำาเนินงานตามแผนฯ 
 - ช่วยเหลือ อุดหนุน ร่วมทุน หรือดำาเนิน 
     การใดๆ ร่วมกับนิติบุคคลอ่ืน ท่ีเก่ียวกับ
    การก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย
     พัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ 
    สังคม [มาตรา 48] ทั้งนี้ รายได้ของ
    กองทุนไม่ต้องนำาส่งคลังเป็นรายได้ 
      แผ่นดิน [มาตรา 47] 
(2) ท่ีมาเงินและทรัพย์สินของกองทุน ประกอบด้วย
     เงินสมบทและเงินเพิ ่ม (ตามมาตรา 13)  
     เงินค่าปรับทางปกครองตาม พ.ร.บ. น้ี เงินหรือ 
     ทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่กองทุน ดอกผลหรือ 
     ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน และเงินหรือ
     ทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายใน 
     ประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ  
     หรือองค์การต่างประเทศ [มาตรา 46] 
(3) ให้มีคณะกรรมการบริหาร (7 คน) มาจากการ 
     แต่งต้ังของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
     สังคม [มาตรา 49] 

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม [มาตรา 46 – 58] 

 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาต ิ
(สิทธิประโยชน์) ที่ปรากฏตามร่าง พ.ร.บ. มีดังนี้ 
1) ด้านเงินทุน ได้แก่ การให้กู้ยืมสำาหรับการก่อตั้ง
   ปรับปรุง และพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ 
   และมีขีดความสามารถเพิ่มเติม ช่วยเหลือด้าน
   เงินทุนในการประกอบกิจการระยะเร่ิมแรก (กำาหนด 
    เวลาไม่เกิน 2 ปี ขยายได้ไม่เกิน 4 ปี) เป็นต้น 
2) ด้านภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร) ให้แก่
   วิสาหกิจเพ่ือสังคม และให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล    
    ที่บริจาคหรือลงทุนโดยตรงในหุ้นของวิสาหกิจ 
    เพื่อสังคม (มิติด้านการส่งเสริมการลงทุน) 
3) ด้านการส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (ตาม 
    กฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
    พัสดุภาครัฐ) 
4) ด้านอื่นๆ อาทิ การได้รับการส่งเสริมผ่านการ
    ให้คำาแนะนำา ฝึกอบรม และการพัฒนาการบริหาร
    จัดการด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี  
    การพัฒนาคุณภาพสินค้า การได้รับคำาปรึกษา
    หรือช่วยเหลือด้านการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคล  
    จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือ  
    ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น [โยงมาตรา 24] การ 
    จัดต้ังสมัชชาวิสาหกิจเพ่ือสังคม [โยงมาตรา 75
    - 77] เป็นต้น 

    ท้ังน้ี คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนดหลักเกณฑ์  
    วิธีการ และเง่ือนไข ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ด้านสิทธิประโยชน์ [มาตรา 59 - 65] 

 โทษทางปกครอง [มาตรา 78 - 82] 
พ.ร.บ. นี้ กำาหนดเฉพาะโทษทางปกครองเท่านั้น 
ไม่มีการกำาหนดโทษทางอาญา

การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (สิทธิประโยชน์)
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 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of 
Justice (TIJ) เป็นหน่วยงานที่ได้รับรองสถานะ
โดย United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) ให้เป็นสถาบันเครือข่ายแผน
งานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (United Nations 
Programme Network Institutes – PNIs) 
แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 ภารกิจของ TIJ ครอบคลุมถึงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา เช่ือมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติ
ในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 

เกี่ยวกับ

Thailand
Institute
of

Rule of Law and Development หรือ RoLD 
Program เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ท่ี TIJ ริเร่ิมข้ึน
เป็นครั้งแรกในปี 2560 ด้วยเชื่อว่าการส่งเสริม
หลักนิติธรรมและการพัฒนาสังคมจำาเป็นต้องอาศัย
พลังจากทุกภาคส่วน มิใช่เพียงแต่นักกฎหมายและ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เข้ามาช่วยผลัก
ดันให้หลักนิติธรรมกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของ
การพัฒนาในทุกสาขาของสังคมไทยโครงการปฏิรูป
หลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) 
เป็นผลผลิตจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่าย 

เกี่ยวกับ 

ภารกิจสำาคัญ ของ TIJ ประการหน่ึง คือการส่งเสริม
ให้เกิดการอนุวัติ“ข้อกำาหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำาหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำา
ความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึง
ส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม
 
 นอกจากน้ี TIJ ยังมีบทบาทสำาคัญในการ
ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำาคัญต่างๆ ในเวที
ระหว่างประเทศ และสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
ระดับประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิ
มนุษยชน สันติภาพ และความม่ันคง อันเป็นการขับ
เคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) โดย
เฉพาะเป้าหมายที่ 16 Peace, justice and 
strong institutions

RoLD มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเชิงลึก
ในประเด็นสังคม/สาขาการพัฒนาท่ีน่าสนใจ เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและชมุชนดว้ยมมุมอง
ด้านหลักนิติธรรม ท้ังน้ี การทำางานภายใต้โครงการ
RoLD in Action นั้นได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะ
ต่อเนื ่อง ไม่สิ ้นสุดตามระยะเวลาการอบรมใน
ภาควิชาการ แต่เน้นความสำาเร ็จในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้จริงในสังคม

o
Program
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