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Social Enterprise เป็นคําท่ีโลกจะได้ยินอีกมากใน

อนาคตอันใกล้ ข้อเขียนวันน้ีขอใช้บางส่วนของคอลัมน์ 
"อาหารสมอง" ที่ผมได้เขียนลงในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อ
เร็วๆ น้ี มานําเสนออีกคร้ังเพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคัญ
ของสังคม เหตุที่สําคัญเพราะเก่ียวกับ "การให้" ซ่ึงเป็น
สิ่งที่สําคัญสําหรับสมาชิกของมนุษยชาติ  
 
มิใช่เฉพาะการได้รับเท่าน้ันท่ีทําให้บุคคลมีความสุข
เพ่ิมข้ึน การให้ก็ก่อให้เกิดความพอใจและความสุขได้
เช่นกัน ปัจจุบันในยุโรปและอเมริกาเกิดขบวน "การให้" 
ของภาคเอกชน ในรูปแบบท่ีไม่เคยมีมาก่อนอย่าง
น่าสนใจย่ิง 
 
CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นท่ีรู้จัก
ในสังคมไทยมานานพอควร บริษัทเอกชนบริจาคเงินเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ และ/หรือจัดทําโครงการเพ่ือสังคม 
เช่น ปลูกป่า จัดค่ายเยาวชน ประกวดวรรณกรรม 
โครงการรักการอ่าน โครงการรักสิ่งแวดล้อม ฯลฯ คือ 
สิ่งที่เรียกว่า CSR ของบริษทัเอกชน โดยอยู่บนฐาน
ความคิดว่าธุรกิจเอกชนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ดังน้ัน 
จําเป็นต้องตอบแทนสังคม ("คืนกําไรให้สังคม") ด้วยการ
เสียสละเงินทอง ตอบแทนสิ่งดีงามคืนให้สังคมเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน 
 
อย่างไรก็ดี ใช่ว่าทุกคนจะเห็นพ้อง นักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบลมีช่ือของโลก Milton Friedman บอกว่า 
ธุรกิจเอกชนไม่มีกงการอะไรไปยุ่งกับการตอบแทนสังคม 
หน้าที่หลักคือสร้างกําไรตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นตามบทบาท
หลักของตนเอง การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสก็ถือว่าเป็น CSR งานที่ทําให้สังคมเป็นหน้าท่ี
ขององค์กรอ่ืนซ่ึงเขาทําหน้าท่ีกันอยู่แล้ว 
 
ปัจจุบันมีผู้เห็นคล้อยตาม Friedman น้อยลง โดยเฉพาะ 

 

 

 

 

ในสถานการณ์ Climate Change ดังปัจจบุัน ข้อ
ถกเถียงก็คือทุกคนต้องรับผิดชอบโลกและสังคม ธุรกิจ
เอกชนคือส่วนหน่ึงของสังคม ดังน้ัน จึงไม่อาจหลีกเลี่ยง
งาน CSR ไปได้ 
 
ถึงแม้ CSR จะดําเนินไปได้อย่างดีในหลายประเทศใน
โลก แต่ใน 5-6 ปีที่ผ่านมาคนจํานวนมากในยุโรปและ
อเมริกาเห็นว่ายังไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีรูปแบบใหม่
ของ "การให้" จากภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพกว่า CSR 
น่ันก็คือการจัดตั้งองค์กรที่มีช่ือเรียกว่า Social 
Enterprise ข้ึน 
 
Social Enterprise (SE) คือธุรกิจเอกชน ซ่ึงทํามา
ค้าขายเหมือนธุรกิจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ 3 อย่าง
ควบคู่กันไป คือ (ก) สร้างกําไร (ข) มุ่งสร้างสรรค์สังคม 
(ค) สนับสนุนสิ่งแวดล้อม หรือท่ีเรียกว่า Triple Bottom 
Line  
 
SE ไม่มุ่งกําไรสูงสุด หากมุ่งสร้างกําไรเพ่ือนํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของสังคม SE คือ องค์กร "Not-For-Profit" 
ในความหมายท่ีกําไรไม่ต้องแบ่งสรรคืนให้เจ้าของทุน 
(เพราะเจ้าของทุนไม่ปรารถนา หรือในบางกรณีพิเศษ
จริงๆ ก็มีการแบ่งสรรคืนบ้าง) หากนําไปใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์หลักคือ "การให้" แก่สังคมเพ่ือสร้างสรรค์ 
 
ในอังกฤษ ลักษณะ 3 อย่างท่ีทําให้องค์การหน่ึงเป็น 
SE ก็คือ (1) ผลิตสินค้าและและบริการหรือค้าขายโดย
แสวงหากําไร (2) มีวัตถุประสงค์ของการตั้งข้ึนมาอย่าง
ชัดเจนเพ่ือสังคม เช่น สร้างงานเพ่ือชุมชน หรือฝึกฝน
ทักษะของชุมชนหรือ จัดหาบริการให้แก่ชุมชน ฯลฯ (3) 
ความเป็นเจ้าของน้ันไม่ถูกผูกขาด หากกระจายกันไปใน
กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้าบริษัท ชุมชน 
ฯลฯ กําไรถูกแบ่งสรรกลับคืนเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคมหรือชุมชน 
 
กล่าวโดยสรุปก็คือ Social Enterprise เป็นธุรกิจเอกชน
ที่ผลิตหรือค้าขายโดยแสวงหากําไรแต่มิใช่สูงสุด โดย
กําไรน้ันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคม ซ่ึงต่างจาก CSR 



ที่เป็นโครงการเพ่ือสังคมของธุรกิจท่ีแสวงหากําไรสูงสุด 
 
ในอังกฤษเรียกองค์กรที่เป็น Social Enterprise น้ีว่าอยู่
ใน Third Sector (First Sector คือ ภาครัฐ ส่วน 
Second Sector คือธุรกิจเอกชนปกติ) หรือ Social 
Economy ในนัยยะหน่ึงก็คืออีกทางเลือกหน่ึงของระบบ
เศรษฐกิจนอกเหนือไปจาก 2 แนวทางที่รู้จักกันคือ 
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และระบบเศรษฐกิจท่ีรัฐกํากับ
ควบคุม (สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์)  
 
อังกฤษดูจะเป็นประเทศท่ีก้าวหน้าในเร่ือง Social 
Enterprise มาก หลังจาก คําว่า SE เกิดข้ึนในปี ค.ศ.
1978 โดย Freer Spreckley และในปี 1997 ก็เกิด
องค์กรช่ือ Social Enterprise Partnership ข้ึน  
 
SE ในอังกฤษน้ันครอบคลุมธุรกิจของชุมชน เครดิต
ยูเนียน แขนขาท่ีทําการค้าขายขององค์การกุศล 
สหกรณ์ เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนา บริษัทตั้งข้ึนมาเพ่ือ
สาธารณประโยชน์  
 
SE บริสุทธ์ิก็คือประกอบธุรกิจเพ่ือกําไร และนํากําไร
ทั้งหมดน้ันไปเพ่ือสาธารณประโยชน์บางอย่างท่ีตั้งใจไว้
แต่แรกตั้ง เช่น การศึกษาของคนยากจน การฝึกฝน
อาชีพเพ่ือคนพิการ คุ้มครองส่ิงแวดล้อม สิทธิของสัตว์ 
หรือล่าสุดเพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
 
องค์การกุศลน้ันแตกต่างจาก SE ตรงท่ีมิได้ประกอบ
ธุรกิจ หากรณรงค์รับเงินบริจาคและบริหารทรัพย์สิน
เงินทุนท่ีมีอยู่เพ่ือสาธารณกุศล 
 
ในอังกฤษ SE ที่สําคัญคือ Social Enterprise London 
ตั้งข้ึนในปี 1998 โดยความร่วมมือระหว่างธุรกิจของ
สหกรณ์ต่างๆ กับองค์กรพัฒนาสนับสนุนสหกรณ์ และ
องค์กรสนับสนุนโครงสร้างของสหกรณ์ (เช่น การฝึกฝน
ทักษะ ให้ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด การเงิน 
ฯลฯ)  
 
ทางการอังกฤษจัดตั้ง Social Enterprise Unit ข้ึนใน
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในปี 2002 และ
พัฒนาเป็นส่วนหน่ึงของ Office of the Third Sector 
ในปี 2006 เพ่ือประสานและดูแล "การให้" ในรูปใหม่
แก่สังคมโดย Social Enterprise และองค์การอ่ืนท่ีไม่
มุ่งหวังกําไร 
 
SE ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีคือ The Big Issue/ ภัตตาคาร 

Fifteen/ บริษัทช็อกโกแลต Dแivide Chocolate ฯลฯ 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอังกฤษมีถึง
ร้อยละ 30 ที่อยากทํางานให้ SE เพราะได้รับ
ผลตอบแทนเหมือนภาคเอกชน แต่ทํางานที่มีความหมาย
กว่า นอกจากน้ียังมีคนอังกฤษเกือบ 1.3 ล้านคน ที่
เรียกตนเองว่าเป็นนักธุรกิจ SE และมี SE ถึง 62,000 
แห่ง ซ่ึงรวมกันแล้วมีรายได้ 27 พันล้านปอนด์ มีส่วน
ร่วมประมาณร้อยละ 1 ของ GDP  
 
ชาว SE เช่ือว่า SE ก่อให้เกิดความสมดุลและความ
หลากหลายในเศรษฐกิจ ซ่ึงจะทําให้เกิดความยั่งยืน เกิด
ความผาสุกในใจกลางของความเป็นชุมชน 
 
ในปัจจุบันอังกฤษก้าวหน้าไปอีกระดับหน่ึง โดยมีนิติ
บุคคลรูปแบบใหม่ที่มีช่ือว่า Community Interest 
Company (CIC) กล่าวคือเป็นบริษัทจํากัดรูปแบบใหม่
ที่ตั้งข้ึนมาเป็นการเฉพาะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน
มากกว่าเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของ CIC จะไม่ทํางานรับ
ใช้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล กฎหมายบังคับให้คืนร้อยละ 35 
ของกําไรทั้งหมดแก่ชุมชน และคืนกําไรให้บุคคลอ่ืนได้
เพียงร้อยละ 4 ของกําไรบวกดอกเบี้ยฐานของธนาคาร 
นอกจากน้ีกฎหมายบังคับไม่ให้โอนย้ายกําไรและทุนท่ี
บริษัทสะสมได้ออกจากบริษัท ทั้งน้ี เพ่ือให้ชุมชนเป็นผู้ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
ในประเทศอ่ืนๆ องค์กรแบบ SE ก็เกิดข้ึนเช่นเดียวกัน
อีกมากมาย เช่น ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฟินแลนด์ 
อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรเลีย อินเดีย ฮ่องกง 
รัสเซีย ยูเครน ฯลฯ ในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาถือได้
ว่าได้เกิดรูปแบบใหม่ของ "การให้" ที่ใหญ่โตของโลก 
 
มัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ในข้อเขียนแรกๆ เก่ียวกับ 
SE ในประเทศไทย เรียก SE ว่า "วิสาหกิจแห่งสังคม
อาริยวัฒิ" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ธุรกิจสังคมอริยะ" ผมเช่ือ
ว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็น SE กันในสังคมไทย เพราะ
คนไทยไม่เคยอยู่ห่างไกล "การให้"  
 
ความศรัทธาในความดีงามเป็นเมล็ดพืชที่ถูกหว่านเพาะ
อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนโดยธรรมชาติ มากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไปตามการถูกอบรมสั่งสอนและประสบการณ์
ในชีวิตยามเมื่อเติบโตข้ึน เมื่อโลกมีระบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
"การให้" ก็ต้องมีการปรับตัวเป็นธรรมดา SE เป็น
รูปแบบใหม่ที่กําลังมาแรงในโลกท้ังน่าศึกษาและน่า
เลียนแบบเพราะเป็นอีกทางเลือกท่ีช่วยให้สังคมของเรา
น่าอยู่ยิ่งข้ึน 


