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      จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังองค์ความรู้ดีๆ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) องค์กำร
ส่งเสริมวิชำกำรแห่งประเทศญี่ปุ่นและสมำคมศิษย์เก่ำเจเอสพี
แห่งประเทศไทย ได้ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรร่วมกัน หัวข้อ
เ รื่ อ ง  “Academia Responsibility for Sustainable 
Society – Lessons Learned from Social Business” ใน
วันพฤหัสบดีที่  25 กุมภำพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโนมำ 
กรุงเทพฯ นั้น 
      วิทยากร และผู้ร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ Social 
Business ไดอ้ธิบายไว้ดังต่อไปนี้  
 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Key-note Lecture) จาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากประเทศ
ต่างๆ อาทิ เช่น  
 1. Prof. Dr. Yuji  Suzuki  
     โดยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจสังคม (Social 
Business) ในประเทศญี่ปุ่น โดยท าหน้าที่ เป็นศาสตราจารย์
อาวุโสให้กับมหาวิทยาลัย Hosei University และอดีตประธาน
บริหารของหน่วยงาน Japan Society for Peace Study  
     ท่ า น ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
สถาบันการศึกษาที่มีต่อสังคมแบบยั่งยืน เนื่องจากรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงไปของสภาพการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวในภาคธุรกิจ เพ่ือให้
เกิดการร่วมมือระหว่างกันของภาคธุรกิจ โดยสิ่งที่มีผลกระทบ
มากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมโดยตรง ซึ่งปัญหาหลักๆ อยู่ที่
สถาบันการศึกษา (Academia) ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
     ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน และการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ต้อง
ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจสังคม (Social Business) 
ให้ เกิดขึ้นก่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันของ
สถาบันการศึกษา และเตรียมความพร้อมไปสู่การสร้างธุรกิจจาก
ชุมชน หรือสังคมโดยรอบของสถาบันการศึกษา โดยเน้นการ
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อธุรกิจในภาคเอกชน ในกลุ่มวิสาหกิจ

    สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
สัมมนาเรื่อง Social Business สรุปได้ดังนี้ 
    โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิ  (Key-note 
Lecture) จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนจากประเทศต่างๆ อาทิ เช่น  
 1. Prof. Dr. Yuji  Suzuki  
     โดยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ธุรกิจสังคม (Social Business) ในประเทศญี่ปุ่น 
โดยท าหน้าที่ เป็นศาสตราจารย์อาวุโสให้กับ
ม ห าวิท ย าลั ย  Hosei University แ ละอ ดี ต
ประธานบริหารของหน่วยงาน Japan Society 
for Peace Study  
     ท่านได้กล่าวถึงความรับผิดชอบ
ของสถาบันการศึกษาที่มีต่อสังคมแบบย่ังยืน 
เนื่องจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพ
การท างสั งคม  เศรษฐกิ จ  ก าร เมื อ ง และ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวในภาค
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างกันของภาค
ธุรกิจ โดยสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมโดยตรง ซ่ึง
ปั ญ ห าห ลั ก ๆ  อ ยู่ ที่ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
(Academia) ไม่สามารถปรับตั ว เข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
     ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และ
การช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ต้องก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจสังคม (Social Business) 
ให้เกิดขึ้นก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกันของสถาบันการศึกษา และเตรียมความ
พร้อมไปสู่การสร้างธุรกิจจากชุมชน หรือสังคม
โดยรอบของสถาบันการศึกษา โดยเน้นการ
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อธุรกิจในภาคเอกชน 
ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SMCE)  เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถจากการ
ช่วยเหลือของสถาบันการศึกษา รัฐบาล และ
ชุมชน หรือสังคมโดยรอบ  
    และเมื่อธุรกิจในชุมชน หรือสังคม
นั้นๆ มีความเข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถด าเนิน
ธุรกิ จสั งคม  (Social Business) ได้ อ ย่างเต็ ม
รูปแบบ โดยอาจจะให้การสนับสนุนเป็นเงินทุน 
หรือสิ่งของ รวมถึงเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ ที่
ธุรกิจนั้นๆ น ากลับคืนมาเพื่อช่วยเหลือชุมชน 
หรือสังคมในพื้นที่ให้พัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่าง
ย่ังยืน 
 ๒ .  Dr. Edward  Rubesch 
(Thammasat University) 
     ท่านเคยด ารงต าแหน่งประธาน



   
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(SMCE)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถจากการ
ช่วยเหลือของสถาบันการศึกษา รัฐบาล และชุมชน หรือสังคม
โดยรอบ  
    และเมื่อธุรกิจในชุมชน หรือสังคมนั้นๆ มีความ
เข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถด าเนินธุรกิจสังคม (Social Business) 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยอาจจะให้การสนับสนุนเป็นเงินทุน หรือ
สิ่งของ รวมถึงเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ ที่ธุรกิจนั้นๆ น ากลับคืน
มาเพ่ือช่วยเหลือชุมชน หรือสังคมในพ้ืนที่ให้พัฒนาไปพร้อมๆ 
กันอย่างยั่งยืน 
 ๒. Dr. Edward  Rubesch (Thammasat University) 
     ท่านเคยด ารงต าแหน่งประธานบริหารหลักสูตร 
โครงการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ท่านได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจสังคม  (Social 
Business) ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีการด าเนินรูปแบบธุรกิจ
เพ่ือสังคมที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ต้องมีการสอบถามถึงความ
ต้องการในการช่วยเหลือในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการลงไปด้วย
เหลือด้วย นั้นเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกิจสังคม 
(Social Business) ในรูปแบบเดิมๆ ที่ผ่านมาในประเทศไทย 
เช่ น  SCG มี โครงการป่ าในกรุง ได้ ลองผิดลองถูก  และดู
กรณีศึกษาจากการด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคมที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้รับ
การตอบรับ แต่โครงการป่าในกรุงนี้ สามารถสร้างความยั่งยืน
และเป็นต้นแบบให้กับการท าพ้ืนที่สีเขียวที่ตอบโจทย์ให้กับคนใน
ชุมชน หรือสังคมบริเวณชานเมืองของกรุงเทพ อย่างเขตประเวศ
ได้เป็นอย่างดี เสมือนมีปอดแห่งใหม่ให้เราเข้าไปสัมผัสโลกของ
ธรรมชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้คนเมืองต้องการพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
นี้มากที่สุด  
     ดังนั้น สิ่งที่เราสามารถกระท าได้คือความร่วมมือร่วม
ในกันของภาคธุรกิจ  และแรงสนับสนุนของรัฐบาลในประเทศ
ไทย เพ่ือช่วยเหลือสังคมที่ธุรกิจนั้นๆ อาจจะส่ งผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน หรือสังคม ให้หันกลับมา
มองหาสิ่งดีๆ และตรงกับความต้องการของคนในชุมชน หรือ
สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
     ส่วนช่วงเวลา 10.40- 12.30 น. เป็นการอภิปราย
เกี่ยวกับประเด็นธุรกิจสังคม  (Social Business) โดยมีผู้ร่วม
อภิปรายดังนี้  
 1. Dr. Gwang-Jo Kim (ผู้ด าเนินการ)  
              ผู้ อ าน วย ก าร  UNESCO ป ระจ าป ระ เท ศ ไท ย 
(กรุงเทพฯ)  
 2. Dr. Jaine  Montoya (ผู้ร่วมอภิปราย) 

บริหารหลักสูตร โครงการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ท่านได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจ
สังคม  (Social Business) ในประเทศไทย ณ 
ปัจจุบันมีการด าเนินรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ต้องมีการสอบถามถึงความ
ต้องการในการช่วยเหลือในกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการลงไปด้วยเหลือด้วย นั้นเป็นข้อผิดพลาด
ที่ เกิ ด ขึ้ น จ าก ก ารท าธุ ร กิ จ สั งคม  (Social 
Business) ในรูปแบบเดิมๆ ที่ผ่านมาในประเทศ
ไทย เช่น SCG มีโครงการป่าในกรุง ได้ลองผิด
ลองถูก และดูกรณีศึกษาจากการด าเนินธุรกิจ
เพื่อสังคมที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้รับการตอบรับ แต่
โครงการป่าในกรุงนี้ สามารถสร้างความย่ังยืน
และเป็นต้นแบบให้กับการท าพื้นที่สีเขียวที่ตอบ
โจทย์ให้กับคนในชุมชน หรือสังคมบริเวณชาน
เมืองของกรุงเทพ อย่างเขตประเวศได้เป็นอย่างดี 
เสมือนมีปอดแห่งใหม่ให้เราเข้าไปสัมผัสโลกของ
ธรรมชาติ ซ่ึง ณ ปัจจุบันนี้คนเมืองต้องการพื้นที่
สีเขียวในรูปแบบนี้มากที่สุด  
     ดังนั้น สิ่งที่เราสามารถกระท าได้
คือความร่วมมือร่วมในกันของภาคธุรกิจ  และ
แรงสนับสนุนของรัฐบาลในประเทศไทย เพื่อ
ช่วยเหลือสังคมที่ธุรกิจนั้นๆ อาจจะส่งผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน หรือสังคม 
ให้หันกลับมามองหาสิ่งดีๆ และตรงกับความ
ต้องการของคนในชุมชน หรือสังคมได้อย่างย่ังยืน
ต่อไป  
     ส่วนช่วงเวลา 10.40- 12.30 
น. เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจสังคม 
(Social Business) โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้  
 1 .  Dr. Gwang-Jo Kim 
(ผู้ด าเนินการ)  
              ผู้ อ าน วยก าร  UNESCO ป ระ จ า
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)  
 2. Dr. Jaine  Montoya (ผู้ ร่ ว ม
อภิปราย) 
     ผู้ อ าน วยการ สภ าวิจั ยและ
พัฒนาสุขภาพแห่งฟิลิปปินส์  
 3. Prof. Dr. Afzal Hossain (ผู้ร่วม
อภิปราย) 
     อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ท า งก า ร เก ษ ต ร  Bangladesh Agricultural 
University 
 4. Dr. Ayame Suzuki (ผู้ ร่ ว ม
อภิปราย) 
     ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  แ ห่ ง
มหาวิทยาลัย Doshisha University ประเทศ
ญี่ปุ่น 
 5. Prof. Dr. Yuji  Suzuki 
(วิทยากรหลัก และผู้ร่วมอภิปราย) 
 โดยผู้ ร่ วมอภิปราย ทั้ ง  4  ท่ าน 
อภิปรายโดยใช้เวลารอบแรก คนละ 15 นาที 
และรอบที่ 2 คนละ 5 นาที และอภิปรายสรุปใน
ช่วยท้ายร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติอีก 
40 นาที เนื้อหาและประเด็นที่ผมสามารถสรุป
ออกมาได้ นั้นในแต่ละผู้ร่วมอภิปรายมีมุมมองที่
แตกต่างกันในแต่ละประเภทของการสร้างความ
ช่วยเหลือจากธุรกิจสังคม แยกออกเป็นกลุ่ม



   
     ผู้อ านวยการ สภาวิจัยและพัฒนาสุขภาพแห่ ง
ฟิลิปปินส์  
 3. Prof. Dr. Afzal Hossain (ผู้ร่วมอภิปราย) 
     อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทางการเกษตร 
Bangladesh Agricultural University 
 4. Dr. Ayame Suzuki (ผู้ร่วมอภิปราย) 
     รองศาสตราจารย์  แห่งมหาวิทยาลัย  Doshisha 
University ประเทศญี่ปุ่น 
 5. Prof. Dr. Yuji  Suzuki (วิทยากรหลัก และผู้ร่วม
อภิปราย) 
 โดยผู้ร่วมอภิปราย ทั้ง 4 ท่าน อภิปรายโดยใช้เวลารอบ
แรก คนละ 15 นาที และรอบที่ 2 คนละ 5 นาที และอภิปราย
สรุปในช่วยท้ายร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติอีก 40 นาที 
เนื้อหาและประเด็นที่ผมสามารถสรุปออกมาได้ นั้นในแต่ละผู้
ร่วมอภิปรายมีมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของการ
สร้างความช่วยเหลือจากธุรกิจสังคม แยกออกเป็นกลุ่มทางด้าน
สาธารณสุข และด้านเกษตรกรรม ที่ยังขาดตัวกระตุ้นที่ท าให้
เกิดผลในการท าธุรกิจสังคมที่ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจและ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ยังไม่มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกัน
เพ่ือพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือที่ดีข้ึน  
 ทางด้านสาธารณสุขเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง มีประชากรที่ขาดเรื่อง
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขในบางพ้ืนที่ โดย
มุมมองของ Dr. Jaine  Montoya มองว่าสถาบันการศึกษา หรือ 
สภาวิจัยและพัฒนาสุขภาพแห่งฟิลิปปินส์ ไม่สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจสังคมได้เพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากการด าเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการรักษา หรือสาธารณสุข ต้องใช้เงินทุนวิจัยจ านวน
ม ห าศ าล  เพ่ื อ พั ฒ น า ให้ เกิ ด ค ว าม ยั่ งยื น ขึ้ น ใน พ้ื น ที่ ที่
สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจที่ต้องการช่วยเหลือในเรื่อง
เงินทุนเข้ามาให้ความช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง รวมทั้งมาตรการ
ภาครัฐที่ ต้ องชัด เจนมุ่ งให้ การช่ วยเหลือภาคธุรกิ จ  และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างจริงจัง  
 ทางด้านเกษตรกรรมในประเทศบังกลาเทศ Prof. Dr. 
Afzal Hossain มองว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอยู่อีกมากมายในการ
ค้นคว้าวิจัยทางด้านการเกษตร เพ่ือให้ชุมชน และสังคมในพ้ืนที่
สามารถปลูกข้าวโดยใช้น้ าน้อย เนื่องจากการชลประทานใน
ประเทศบังกลาเทศ มีปัญหาน้ าไม่เพียงพอในภาคการเกษตร 
รวมถึงขาดแคลนเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างรุนแรง เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน สิ่งที่มหาวิทยาลัยในประเทศบังกลาเทศท าได้คือ
การขอความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนวิจัยจากทางรัฐบาล และ
ภาคธุรกิจ รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี หรือ

ทางด้านสาธารณสุข และด้านเกษตรกรรม ที่ยัง
ขาดตัวกระตุ้นที่ท าให้เกิดผลในการท าธุรกิจ
สังคมที่ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจและภาครัฐ 
ภาคเอกชน ยังไม่มีความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือทีด่ีขึ้น  
 ทางด้านสาธารณสุขเป็นปัญหาหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใน
ระดับปานกลาง มีประชากรที่ขาดเรื่องการเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขในบาง
พื้นที่  โดยมุมมองของ  Dr. Jaine  Montoya 
มองว่าสถาบันการศึกษา หรือ  สภาวิจัยและ
พัฒ นาสุ ขภาพแห่ งฟิ ลิป ปินส์  ไม่ สามารถ
ขับเคลื่อนธุรกิจสังคมได้เพียงหน่วยงานเดียว 
เนื่องจากการด าเนนิการวจิัยเพื่อพัฒนาการรักษา 
หรือสาธารณสุข ต้องใช้ เงินทุนวิจัยจ านวน
มหาศาล เพื่อพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนขึ้นในพื้นที่
ที่สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจที่ต้องการ
ช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
อีกแรงหนึ่ง รวมทั้งมาตรการภาครัฐที่ต้องชัดเจน
มุ่ ง ใ ห้ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ ภ า ค ธุ ร กิ จ  แ ล ะ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างจริงจัง  
 ทางด้านเกษตรกรรมในประเทศ
บังกลาเทศ Prof. Dr. Afzal Hossain มองว่ายัง
มี ปั ญ ห าอุ ป ส ร รคอ ยู่อี ก ม าก ม าย ใน ก าร
ค้นคว้าวิจัยทางด้านการเกษตร เพื่อให้ชุมชน 
และสังคมในพื้นที่สามารถปลูกข้าวโดยใช้น้ าน้อย 
เนื่องจากการชลประทานในประเทศบังกลาเทศ 
มีปัญหาน้ าไม่เพียงพอในภาคการเกษตร รวมถึง
ขาดแคลนเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างรุนแรง 
เพื่อให้เกิดความย่ังยืน สิ่งที่มหาวิทยาลัยใน
ประเทศบังกลาเทศท าได้ คื อการขอความ
ช่วยเหลือทางด้านเงินทุนวิจัยจากทางรัฐบาล 
และภาคธุรกิจ รวมถึงความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สามารถบรรเทา
ปัญหาทางด้านเกษตรกรรมของคนในพื้นที่ได้
อย่างย่ังยืนต่อไป  
 ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่  Dr. Ayame 
Suzuki อภิปรายคือ การสร้างความร่วมมือ และ
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย Doshisha University อยู่ในพื้นที่
เขตหุบเขา มีต้นไม้ และผลผลิตทางการเกษตร
มากมาย แต่ประสบปัญหาการรุกล้ าพื้นที่ป่า ท า
ให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติตามมามากมาย ท่าน
มองว่าควรปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาในพื้นที่
ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ของ
เขาให้มากที่สุด โดยท าเป็นโครงการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชนในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์พื้นป่า หรือ
ระบบนิเวศทางการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน 
และสังคม เน้นการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา 
เก็บข้อมูลทุกอย่าง เป็นการสร้างองค์ความรู้
เฉพาะส าหรับคนในพื้นที่ และน าไปใช้ปฏิบัติได้
จริง รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง
จ าเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่าง
ย่ังยืนต่อไป  
 ในช่วงท้าย Prof. Dr. Yuji  Suzuki 
ได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาธุ รกิ จสั งคม  (Social Business) ยังไม่
ส าเร็จ เ เนื่องจากการขาดเงินทุนสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างจริงจัง การขาด



   
นวัตกรรมที่สามารถบรรเทาปัญหาทางด้านเกษตรกรรมของคน
ในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ที่ Dr. Ayame Suzuki อภิปรายคือ 
การสร้างความร่วมมือ และเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย Doshisha University อยู่ในพ้ืนที่เขตหุบเขา มี
ต้นไม้ และผลผลิตทางการเกษตรมากมาย แต่ประสบปัญหาการ
รุกล้ าพ้ืนที่ป่า ท าให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติตามมามากมาย 
ท่านมองว่าควรปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาในพ้ืนที่ให้มีความรัก
และหวงแหนทรัพยากรในพ้ืนที่ของเขาให้มากที่สุด โดยท าเป็น
โครงการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนป่า หรือ
ระบบนิเวศทางการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน และสังคม เน้น
การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา เก็บข้อมูลทุกอย่าง เป็นการ
สร้างองค์ความรู้เฉพาะส าหรับคนในพ้ืนที่ และน าไปใช้ปฏิบัติได้
จริง รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงจ าเป็นต่อการ
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป  
 ในช่วงท้าย Prof. Dr. Yuji  Suzuki ได้สรุปประเด็น
เกี่ยวกับปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาธุรกิจสังคม  (Social 
Business) ยังไม่ส าเร็จ เ เนื่องจากการขาดเงินทุนสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างจริงจัง การขาดเทคโนโลยีที่สามารถ
น ามาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจในชุมชน หรือสังคมไปพร้อมๆ กับ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ สร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ และน าองค์ความรู้มาปฏิบัติได้จริง โดยท่านได้
สะท้อนมุมมองว่าในประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ธุรกิจสังคมมากๆ โดยจัดตั้งกองทุน หรือแหล่งเงินทุนที่น ามาใช้
ในการสนับสนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย  
 ส่วนในช่วงเวลา 13.30 – 14.15 น. วิทยากรหลักใน
ภาคบ่าย Dr. Suvit  Maesincee รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้กล่าวถึงประเด็นในการด าเนินธุรกิจสังคมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคน หรือภาคธุรกิจสามารถกระท าได้ 
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เป็นกลยุทธ์ที่ต้องเร่งรีบให้มี
การลงทุน จ้างงาน และการค้าขายภายในชุมชน เหตุนี้รัฐบาลจึง
มีมาตรการช่วยเหลือคนในระดับรากหญ้าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
อย่างเงินกองทุนหมู่บ้านที่กระจายลงไปยังหมู่บ้านต่างๆทั่ว
ประเทศ เพ่ือให้คนในชุมชนกู้ไปท าประโยชน์ เช่น ท าอาชีพเสริม 
ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การค้าขายภายใน และภาค
นอกชุมชนด้วย โดยจัดหาตลาดแบบออนไลน์ – ออฟไลน์ให้กับ
ชุมชน เป็นตลาดชุมชนที่สามารถมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ 
องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่าง และช่วยเหลือระหว่างชุมชน
กันได้อีกทางหนึ่ง   
 นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตร

เทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อน
ธุรกิจในชุมชน หรือสังคมไปพร้อมๆ กับสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าองค์ความรู้มา
ปฏิบัติได้จริง โดยท่านได้สะท้อนมุมมองว่าใน
ประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาธุรกิจ
สังคมมากๆ โดยจัดตั้งกองทุน หรือแหล่งเงินทุน
ที่ น าม าใช้ ในการสนับสนุ นการวิจั ยที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย  
 ส่วนในช่วงเวลา 13.30 – 14.15 
น . วิ ท ย า ก ร ห ลั ก ใน ภ าค บ่ า ย  Dr. Suvit  
Maesincee รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการกระท รวง
พาณิชย์ ได้กล่าวถึงประเด็นในการด าเนินธุรกิจ
สังคมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคน หรือ
ภาคธุรกิจสามารถกระท าได้ การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน เป็นกลยุทธ์ที่ต้องเร่งรีบให้มี
การลงทุน จ้างงาน และการค้าขายภายในชุมชน 
เหตุนี้รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือคนในระดับ
รากหญ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างเงินกองทุน
หมู่ บ้านที่ กระจายลงไปยังหมู่ บ้ านต่ างๆทั่ ว
ประเทศ เพื่อให้คนในชุมชนกู้ไปท าประโยชน์ 
เช่น ท าอาชีพเสริม ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้าง
งาน การค้าขายภายใน และภาคนอกชุมชนด้วย 
โดยจัดหาตลาดแบบออนไลน์ – ออฟไลน์ให้กับ
ชุมชน เป็นตลาดชุมชนที่สามารถมาพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความรู้ องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ
ระหว่าง และช่วยเหลือระหว่างชุมชนกันได้อีก
ทางหนึ่ง   
 นอกจากนี้  ยั งต้ อ งพัฒ น าภาค
การเกษตรให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ พัฒนา
เกษตรกรเป็น Smart Farmer พัฒนาระบบการ
เพ าะป ลู ก  ใช้ เท ค โน โล ยี เข้ า ม าช่ ว ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้
มากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ซ่ึงจะท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ได้ 
 รวมถึงจะผลักดันให้เกิด “ธุรกิจเพื่อ
สังคม” (Social Business) ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีด้วย โดยเฟ้นหานักธุรกิจรุ่นหนุ่ม
สาวเข้าไปช่วยชุมชนท าธุรกิจ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เหมือนกรณีบริษัท Rags To 
Riches ของฟิลิปปินส์ที่ขายกระเป๋าแฟชั่นไฮ-
เอนด์จากพรมเช็ดเท้า ที่เริ่มต้นธุรกิจจากเมือง
เมืองหนึ่งที่อยู่ติดกับกรุงมะนิลา เป็นแหล่งทิ้ง
ขยะใหญ่ที่สุดในประเทศ ชาวบ้านยากจนต้อง
เก็บเศษผ้าจากกองขยะมาท าพรมเช็ดเท้าขายได้
ผืนละ 1 เปโซ แต่มีบาทหลวงท่านหนึ่งคอยให้
ความช่วยเหลือ โดยน าสินค้าไปขายให้กลุ่มธุรกิจ
ที่สนใจ จนได้พบกับดีไซเนอร์ชื่อดังที่เข้ามาให้
ค าแนะน าให้ชาวบ้านผลิตสินค้าตามแบบ จน
กลายเป็นกระเป๋าแฟชั่นไฮ-เอนด์ ขายได้ใบละ 
35 เปโซ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ในกรุงมะนิลาดีขึ้น ถ้าเราท าได้ ประชาชนฐาน
รากอยู่ดีกินดีได้ระดับหนึง่แนน่อน ประการต่อมา
ต้องท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) 
เข้มแข็งขึ้น เพราะตอนนี้  อ่อนเปลี้ยจากการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก โดยรัฐบาลมีมาตรการ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  (ครม.) แล้ว ทั้ งการเพิ่ มขีด



   
แบบสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer พัฒนา
ระบบการเพาะปลูก ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้มากข้ึนเพ่ือลดต้นทุน ซึ่งจะท า
ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนได ้
 รวมถึงจะผลักดันให้เกิด “ธุรกิจเพ่ือสังคม” (Social 
Business) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้วย โดยเฟ้นหานัก
ธุรกิจรุ่นหนุ่มสาวเข้าไปช่วยชุมชนท าธุรกิจ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน  เหมือนกรณีบริษัท Rags To Riches ของ
ฟิลิปปินส์ที่ขายกระเป๋าแฟชั่นไฮ-เอนด์จากพรมเช็ดเท้า ที่เริ่มต้น
ธุรกิจจากเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ติดกับกรุงมะนิลา เป็นแหล่งทิ้งขยะ
ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชาวบ้านยากจนต้องเก็บเศษผ้าจากกองขยะ
มาท าพรมเช็ดเท้าขายได้ผืนละ 1 เปโซ แต่มีบาทหลวงท่านหนึ่ง
คอยให้ความช่วยเหลือ โดยน าสินค้าไปขายให้กลุ่มธุรกิจที่สนใจ 
จนได้พบกับดีไซเนอร์ชื่อดังที่เข้ามาให้ค าแนะน าให้ชาวบ้านผลิต
สินค้าตามแบบ จนกลายเป็นกระเป๋าแฟชั่นไฮ-เอนด์ ขายได้ใบละ 
35 เปโซ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในกรุงมะนิลาดี
ขึ้น ถ้าเราท าได้ ประชาชนฐานรากอยู่ดีกินดีได้ระดับหนึ่งแน่นอน 
ประการต่อมาต้องท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) 
เข้มแข็งขึ้น เพราะตอนนี้ อ่อนเปลี้ยจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ยาก โดยรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ผ่านความ
เห็ นชอบของคณ ะรัฐมนตรี  (ครม .) แล้ ว  ทั้ งการเพ่ิ มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้ใช้นวัตกรรมผลิตสินค้า
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น การช่วยเหลือ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า การช่วยเหลือให้ เข้าถึงตลาดทั้งออนไลน์-
ออฟไลน์ โดยเฉพาะตลาดออนไลน์อย่าง e-commerce ที่เป็น
ช่องทางหนึ่งในการน าสินค้าไทยสู่เวทีโลกได้อย่างไม่ยากนัก 
 

ความสามารถในการแข่งขัน  ผลักดันให้ใช้
นวัตกรรมผลิตสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น การช่วยเหลือสินเชื่อ
ดอกเบ้ียต่ า การช่วยเหลือให้เข้าถึงตลาดทั้ ง
ออนไลน์-ออฟไลน์ โดยเฉพาะตลาดออนไลน์
อย่าง e-commerce ที่เป็นช่องทางหนึ่งในการ
น าสินค้าไทยสู่เวทีโลกได้อย่างไม่ยากนัก 

 
 


