รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และคณะทํางานด้านข้อมูลรายการร้อยเรื่อง...เมืองไทย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๔-๒๐๖๕
เรื่อง
เรียบเรียง
ออกอากาศ

วิสาหกิจเพื่อสังคม
นางสาวดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย วิทยากรปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ ๒ สํานักวิชาการ
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์เพื่อสังคมที่ชัดเจนโดยให้สมาชิก
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการโดยผลกําไรส่วนใหญ่ต้องนําไปลงทุน
ตามวัตถุประสงค์มิใช่นํามาแบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ นอกจากนี้ ยังต้องเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นอิสระ ดังนั้น วิสาหกิจเพื่อสังคมนั้นก็เหมือนเป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาการหาเงินทุนขององค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกําไรที่โดยปกติแล้วมักจะมีจุดประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมแต่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคเป็นส่วนใหญ่
และก็เป็นการแก้ปัญหาการแสวงหาผลกําไรของธุรกิจทั่วไปที่มิได้คํานึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมเพราะเป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการดําเนินธุรกิจ
ของตนและคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก
แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับความสนใจมากจากหลายประเทศทั่วโลก โดยองค์กรต่าง ๆ
ได้เริ่มนําแนวคิดนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น สําหรับประเทศไทยก็เริ่มมีการนําเอาแนวความคิดนี้มาเผยแพร่
ในสื่อต่าง ๆ มากขึ้น และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีการ
พิจารณารายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและให้มี
การแก้ไขภายใน ๗ วัน
วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถดําเนินธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีจุดประสงค์ทางสังคมที่ต่างกัน
รวมทั้งขนาดและรูปแบบขององค์กรก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ของแต่ละประเทศจะมีผลต่อแนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนที่แตกต่างกัน ทั้งการให้คําจํากัดความ
การนําไปใช้ รูปแบบองค์กร โครงสร้างทางกฎหมาย และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
ตัวอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ เช่น
๑. Green-Works ประเทศอังกฤษซึ่งมีรูปแบบเป็นมูลนิธิ (Registered Charity) แต่เป็นมูลนิธิที่มี
โครงสร้างแบบมูลนิธิเพื่อการค้า(Trading Charity) โดยมีหลักการทางการค้าคือ จะคิดค่าธรรมเนียมในการกําจัด
เครื่องเรือนตกแต่งบ้านที่ไม่เป็นที่ต้องการจากทั้งองค์กรของภาคเอกชนและภาครัฐ แล้วนําไปตกแต่งใหม่
หรือหากเครื่องเรือนนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วจึงนําไปรีไซเคิล (Recycle) ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะลง

-๒จากนั้นจึงนําไปจําหน่ายในราคาถูกให้กับมูลนิธิ โรงเรียน ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง
นอกจากนี้ องค์กรแห่งนี้ยังเน้นการสร้างงานและการจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วสหราชอาณาจักร
๒. ธนาคารกรามีนประเทศบังคลาเทศก่อตั้งโดย Mohammed Yunus เพื่อช่วยเหลือคนจนในชนบท
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินแก่คนจน เพราะการขาดแหล่งเงินทุน
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้คนจนในบังคลาเทศไม่สามารถหลุดจากวงจรความยากจนได้
๓. ร้านอาหาร Eighteen Chefs ประเทศสิงคโปร์เป็นร้านอาหารที่ขายอาหารที่มีคุณภาพในราคา
ที่เป็นธรรม โดยมีจุดเด่นคือการจ้างงานผู้ที่เคยกระทําความผิดมาก่อนซึ่งในปัจจุบันมีจํานวนประมาณร้อยละ ๒๕
ของพนักงานทั้งหมด มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอดีตของแต่ละคน และฝึกสอน
ให้พนักงานสามารถเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัว รวมทั้งฝึกให้มีทักษะการทําอาหารเพื่อไปทํางานในธุรกิจอาหารได้
๔. Rags2Riches ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผลิตสินค้าแฟชั่นและเครื่องตกแต่งบ้าน
จากเสื้อผ้าเก่า วัตถุดิบอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งจะทํางานร่วมกับ
ช่างฝีมือที่อาศัยอยู่ในชุมชนยากจนทั่วประเทศ เพื่อให้สตรีเหล่านี้เข้าถึงระบบตลาดได้และมีการฝึกอบรม
ทั้งทางด้านทักษะ และด้านสุขภาพ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองได้ เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) เช่น การตัดสินใจที่ถูกต้องทางธุรกิจ การมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและสามารถ
สร้างมูลค่าจากสิ่งนั้นได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดหรือไม่เพียงพอ เพื่อให้องค์กร
สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่มากไปกว่าทักษะทางเทคนิคทั่วไป นอกจากนี้ การมีหุ้นส่วนที่ดี
ที่มี ความเชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่ างกันก็สามารถส่งเสริม ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมประสบความสํ าเร็ จได้
นอกจากนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมแก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ควรมีการสนับสนุน เพราะเมื่อทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้ว
องค์กรรูปแบบนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากสังคม ซึ่งอาจเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักธุรกิจ
เพื่อสังคมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

__________________________
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