




ดร.ณัฐนันท� วิจิตรอักษร
นักวิชาการ ทีดีอาร�ไอ

ดร.บุญวรา สุมะโน
นักวิชาการ ทีดีอาร�ไอ



คุณบริจาคเงิน
ป�ละเท�าไหร�?



เงินบริจาค ป�ละประมาณ 7 หมื่นล�านบาท

ที่มา: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. สํานักงานสถิติแห�งชาติ



ความช�วยเหลอืส�วนใหญ�มุ�งแก�ป�ญหาการศกึษา

การศึกษา สวัสดิการ
สังคม

รักษาพยาบาล นวัตกรรม เกษตร อาชีวะ

มูลนิธิ สมาคม องค�กรสาธารณ
กุศลที่ลดหย�อนภาษีได� (แห�ง)

บริษัทจดทะเบียนที่ทํา CSR (แห�ง) 

217
175

293

123 108
141

410

28
12

25

4



ที่มา: กรมสรรพากร และ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ใครได�รับความช�วยเหลือมากที่สุด?

ผู�สูงอายุ

เด็ก

75

144

ผู�หญิง

6
6

9

29

ผู�ติดยา
เสพติด

2

3

ผู�พิการ

37

77

ผู�ต�องขัง/อดีตผู�ต�องขัง

7
4

ผู�ติดเช้ือHIV

9

16

อ่ืนๆ

17

8

มูลนิธิ สมาคม องค�กรสาธารณ
กุศลที่ลดหย�อนภาษีได� (แห�ง)

บริษัทจดทะเบียนที่ทํา CSR
(แห�ง) 



ช�วยแก�ป�ญหาการศึกษาได�จริงหรือ?



ป�ญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน
6.1% หรือกว�า

300,000 คน ของเด็กประถม
ที่หลุดจากระบบ

(2556)

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ�อม

1-3% ของ GDP ในทุกป�



ป�ญหาคุณภาพการศึกษา

จากทั้งหมด 61  ประเทศ

อันดับที่ 48

ความสามารถในการแข�งขนั
ด�านการศึกษาของไทย

โดย IMD ป� 2558
อันดับคะแนน
PISA ป� 2555





อดีตคนติดคุก

การกระทําผิดซํ้าส�วนหนึ่งมาจาก
การไม�สามารถหางานหลังออกจากคุกได�

สถิตินักโทษเด็ดขาด

ต�องโทษ 1 ครั้ง

ต�องโทษ
มากกว�า 1 ครั้ง

ต�องโทษ
มากกว�า 1 ครั้ง



คนพิการ

บัตรประจําตัวคนพิการ

ตัวอย�างบัตรประจําตัวคนพิการ

ที่มา: สมาคมคนสายตาเลือนราง

พ.ร.บ.ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 

จ�าง
1:100 จ�าย

109,500 /
คน / ป�

จัด
สถานที,่
กิจกรรม

พิการโดยประจักษ� 
หรือมีเอกสารรับรอง

มีสัญชาติไทย



จํานวนคนพิการท่ีมีบัตรมากขึ้นทุกป�

1.7 ล�าน คน
1.5 ล�าน คน

1.4 ล�าน คน1.3 ล�าน คน
1.2 ล�าน คน1 ล�าน คน

2553 2554 2555 2556 2557 2558



คนพิการว�างงานมากกว�า 50 %

ที่มา: กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คนพิการที่อยู�ในวัยทํางาน 15-60 ป� และสามารถประกอบอาชีพได�

ผู�พิการท่ีมีงานทํา

ผู�พิการท่ีตกงาน



การลงทุนเพื่อสังคม
(Social Investment)

คืออะไร?

การลงทุนเพื่อสังคม
(Social Investment)

คืออะไร?



เมษ� ศรีพัฒนาสกุล
นักวิจัย TDRI



ไตรกาํไรสทุธิ (Triple Bottom Line) 
คํานงึถงึผลลพัธ�ด�านสงัคม สิ่งแวดล�อมและผลลพัธ�ทางการเงนิ



ไตรกาํไรสทุธิ (Triple Bottom Line) 
คํานงึถงึผลลพัธ�ด�านสงัคม สิ่งแวดล�อมและผลลพัธ�ทางการเงนิ



กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise 

มุ�งแก�ป�ญหาสังคมและสิ่งแวดล�อมโดยใช�กลไกตลาด
ยั่งยืนทางการเงินจากรายได�จากสินค�าหรือบริการ ไม�พ่ึงพาเงินบริจาค

และนําผลกําไรไปลงทุนซํ้าเพ่ือขยายผลกระทบทางสังคม

Social ≠ Zero Profits



องค�กรสนับสนุนการลงทุนทางสังคม



การลงทุนเพื่อสังคม
จะก�าวต�อไปอย�างไรในอนาคต?

การลงทุนเพื่อสังคม
จะก�าวต�อไปอย�างไรในอนาคต?



วิเชียร พงศธร
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย



บทสรุปและข�อเสนอแนะ



ป�ญหาร�วมของภาครัฐและภาคสังคม

มาตรการ One-size-fits-all ข�อจํากัดด�านทรัพยากร 

ป�ญหาร�วมของภาครัฐและภาคสังคม



ข�อเสนอแนะ

ภาคสังคม
• สร�างความเช่ือมโยงระหว�างผู�เกี่ยวข�อง
• ทําความเข�าใจสภาพที่แท�จริงของป�ญหา
• ติดตามผลกระทบต�อสังคมจากการลงทุน

ภาครฐั

• วางระบบเอ้ือต�อ
การลงทุนภาคสังคม

ข�อเสนอแนะ
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