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ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมประชุม CIRIEC International ครั้งที่ 4 รวมกับผูบริหารสํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั ซึง่จดัขึน้ทีเ่มอืงแอนตเวริป ประเทศเบลเย่ียม  งานประชมุคร้ังนีจั้ดขึน้เปนครัง้ที ่4 นบัตัง้แต
การจัดครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ป 2007 ณ เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ เมือง
เอิสเตอรซุนด ประเทศสวีเดน ในเดือนตุลาคม ป 2009 และครั้งที่ 3 ณ เมืองบายาโดลิด ประเทศสเปน ใน
เดือนเมษายน ป 2011 ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ป โดยหนวยงานที่มีชื่อวา CIRIEC เปนองคกรระหวางประเทศ
ที่มิใชหนวยงานรัฐ มีเครือขายระดับประเทศ 13 กลุม ซึ่งประกอบดวยสมาชิกตาง ๆ ไดแก วิสาหกิจ องคกร
ดานธุรกิจ เครือขายสังคม-การเมือง วิสาหกิจ และองคกรในภาคธุรกิจฐานสังคม มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
วิจัยที่สนใจในกิจกรรม CIRIEC รวมทั้งนักวิจัยที่เปนตัวบุคคล มีภารกิจในการสงเสริมการจัดทําขอมูล งาน
วิจัย และเผยแพรผลงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับรัฐ ทองถิ่น สาธารณะ และวิสาหกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชนในสวนที่เปนธุรกิจฐานสังคม ไดแก สหกรณ, องคกรพึ่งพาตนเอง, องคกร
ไมแสวงหากําไร ฯลฯ 

สว.สก.

 ควันหลงจากเวทีประชุมนานาชาติ 
CIRIEC ครั้งที่ 4 ณ ประเทศเบลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยอานทแวรเพิน ประเทศเบลเยี่ยม
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การจดัประชมุ CIRIEC International 
ครั้งที่ 4 ภายใตธีม “Social Economy 
on the move...at the crossroads of 
structural change and regulation” 
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 
2556 โดยมมีหาวทิยาลัยอานทแวรเพิน 
ประเทศเบลเย่ียม เปนหนวยงานเจาภาพ
หลัก มีจุดมุงหมายเพื่อเปดโอกาสใหนัก
วิจัย และผูประกอบการดานสังคมมา
แลกเปลีย่นเรยีนรูซึง่กนัและกนัและเสรมิ
ประสบการณในเรือ่งธรุกจิฐานสังคมกอน
นําเสนอสูสาธารณะ มีผูเขารวมประชุม
จํานวนกวา 400 คน จาก 50 ประเทศ 
ไดแก เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สเปน ไนจีเรีย 
อังกาเรีย แคนาดา บราซิล โรมาเนีย 

อิตาลี สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ 
สวีเดน เนเธอรแลนด โคลัมเบีย ไอส
แลนด เม็กซิโก โปรตุเกส สาธารณรัฐ
มาลี สาธารณรฐัตนูเิซีย ฮงัการี แคเมอรนู 
เอกวาดอร สาธารณรัฐออสเตรีย 
สาธารณรฐัโมซัมบิก อารเจนตนิา ฟนแลนด 
เดนมารค สาธารณรฐัแกมเบยี สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยคองโก กรซี สหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส โปแลนด สาธารณรฐัแอฟรกิาใต 
สาธารณรัฐเฮติ รัสเซีย โปแลนด ยูเครน 
สโลวาเกยี นคิารากวั ลกัเซมเบริก เนปาล 
สวิสเซอรแลนด เวเนซุเอลา สาธารณรัฐ
กินี สาธารณรัฐแองโกลา เซอรเบียและ
มอนเตเนโกร อินเดีย ญี่ปุน และไทย  มี
การนาํเสนอบทความวชิาการ 170 หวัขอ 

ภายใตหัวขอ 10 หัวขอ ไดแก  นโยบาย
และอดุมการณของธรุกิจฐานสังคม การ
วัดและประเมินผลของธุรกิจฐานสังคม  
กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจฐานสังคม: 
กฎเกณฑทางกฎหมายและประเภท
ของกิจการ กลไกการจัดหาเงินทุนชวย
เหลอืของรัฐและนโยบายสาธารณะ การ
จัดการนวัตกรรม รูปแบบธรรมาภิบาล 
การจัดการเครือขายพันธมิตรและผูมี
สวนไดสวนเสีย โลกาภิวัตน  ธุรกิจฐาน
สงัคมและการตอสูกบัความยากจน และ
นวัตกรรมทางสังคม ผลิตภัณฑ และ
บริการรวมทางสังคมและการตอสูกับ
ความยากจน 

การประชุมวิชาการนานาชาติ CIRIEC ครั้งที่ 4 มีผูเขารวมประชุมจาก 50 ประเทศทั่วโลก

การนําเสนอบทความของ Anders Be & Olle Westin
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มปีระเดน็ทีน่าสนใจจากผูนาํเสนอ
บทความธรุกจิฐานสงัคม ไดแก  Anders 
Be & Olle Westin ไดเสนอประเด็นวา 
“ควรมอีงคกรสนบัสนนุธรุกจิฐานสงัคม
ในระดับภูมิภาคซึ่งประกอบดวย มูลนิธิ
ศูนยพัฒนาสหกรณและเครือขายการ
พฒันาสหกรณและธรุกิจฐานสงัคม  Ana 
Simaens & Nigel Roome เสนอวา 
“Strategic plan เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การพฒันาองคกรในกลุมธุรกจิฐานสงัคม” 
Luc Dielis & Annick Waegeman เสนอ
วา “บทบาทของเมอืงควรสนบัสนนุธรุกจิ
ฐานสังคมในสวนที่เกี่ยวกับโครงการสง
เสรมิการประสานความรวมมอืกบัธรุกจิ
ฐานสังคมและการสงเสริมนวัตกรรม” 
Carmela Guarascio ไดเสนอกรณีของ
อิตาลีในชวงเวลา 2 ปที่ผานมาไดมีการ

จดัตัง้ Steering Team ขึน้มาเพือ่ดาํเนนิ
การพฒันานวตักรรมดานสงัคม การเสาะ
หาภาคพีนัธมติรการขบัเคลือ่นโครงการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว” Amita 
Dharmadhikarn-Yadwadkar ไดนํา
เสนอบทความทีช่ีใ้หเหน็การจดัตัง้สหกรณ
จดัเกบ็ขยะโดยมผีูจดัเกบ็ขยะเปนสมาชกิ 
ซึ่งสามารถทําไดดีกวารัฐซึ่งนอกจากจะ
สรางความพงึพอใจแกครวัเรอืนทีบ่รกิาร
รวดเรว็กวา ดีกวาแลวยงัชวยใหชมุชนมี
ทศันยีภาพสะอาดขึน้กวาเดมิ Christian 
Lauteomann ไดนําเสนอบทความที่ชี้
ใหเหน็ความตัง้ใจในการวางกรอบทศิทาง
ในอนาคตของการคนหารูปแบบองคกร 
สหกรณในการจดัหาและจดัสรรพลงังาน
ทดแทนความขาดแคลนของพลังงาน
จากปโตรเคมีที่กําลังขาดแคลน Jorge 

Gernando Molano Velandia ไดนํา
เสนอบทความท่ีชีใ้หเหน็ปจจยัสาํคญัของ
การพฒันาธรุกิจฐานสงัคม คอื  ศกัยภาพ
ของธุรกิจฐานสังคม ซ่ึงขึ้นอยูกับการมี
สวนรวมของสมาชิก และคุณลักษณะ
ของสมาชิก วัฒนธรรมองคกร ทักษะ
การประกอบการและเสรีภาพในธุรกิจ
ฐานสังคม การสรางคุณคาเรือ่งการเรยีน
รู ฝายจัดการท่ีเขาถึงสมาชิกและการ
มีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 
Khrystyna Paulyk ไดนาํเสนอบทความ
ที่มองเห็นภาพของธุรกิจฐานสังคมใน
ยูเครนที่ยังมีไมมากนัก สวนใหญอยูใน
ระดับหนวยงานระหวางประเทศ 

อยางไรกต็ามในชวง 20 ปทีผ่านมา
มีกฎหมายรองรับธุรกิจฐานสังคม ซึ่งได
กลาวถงึ องคกรทางสงัคม วาคอื กลุมคน

การนําเสนอบทความของ Ana Simaens & Nigel Roome การนําเสนอบทความของ Carmela Guarascio

การนําเสนอบทความของ Khrystyna Paulykโรเจอร สเฟยร มารวมเปนแชรในเวที
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ทีม่ารวมตวักนัเพือ่การขบัเคลือ่นกจิกรรม
สูเปาหมายรวม Phillipp Van Parijs ได
นําเสนอบทความทีช่ีใ้หเหน็วาธรุกจิฐาน
สังคมจะชวยใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในสังคม เพราะธุรกิจฐานสังคมมีความ
ยืดหยุนกวาการขับเคลื่อนโดยรัฐ อีกทั้ง
เปดโอกาสใหคนเขามามีสวนรวมในรูป
แบบของระบบการพัฒนาจากลางสูบน 
และ Benoit Levesque ไดใหแนวคิด
ที่นาสนใจวาธุรกิจฐานสังคม มีแนวคิด
เร่ืองการลดความเหลือ่มลํา้ในสงัคม และ
ธุรกิจฐานสังคมไมใชหนวยงานรัฐหรือ
เอกชน แตเปนองคกรเพ่ือการพัฒนา สิง่
ทีธุ่รกจิฐานสงัคมแตกตางจากองคกรอืน่ 
คือ ใชหลักการของภาคีพันธมิตร เนนที่
กระบวนการและการสรางความสมัพนัธ
เพื่อนํามาซึ่งบริการแกสาธารณะและ

สังคมมากกวาปจเจกบุคคลและชุมชน
ขอสรุปจากเวทีประชุมนานาชาติ 

CIRIEC ครั้งที่ 4 แมวา ธุรกิจฐานสังคม
จะยังไมมคํีาจาํกดัความอยางเปนทางการ 
แตอาจสรปุไดวา ธรุกจิฐานสงัคมเปนรปู
แบบองคกรธรุกจิทีม่จีดุมุงหมายสาํคญั 2 
ดาน ทัง้เศรษฐกจิและสงัคม โดยปจจบุนั
ผูมสีวนเกีย่วของทัง้นกัวชิาการ นกัพฒันา 
และผูนําองคกรธุรกิจฐานสังคม ตางก็มี
ขอมูลเชิงประจกัษทีช้ี่ใหเหน็วา ธรุกจิฐาน
สังคมจะชวยยกระดบัความเทาเทียมกัน
ในสังคม และการมีชีวิตความเปนอยูที่
ดี โดยเครือขาย CIRIEC มีจุดมุงหมาย
ดําเนินการใน 3 เรื่อง ไดแก

1) การใหคํานิยามที่ชัดเจนของ
ธุรกิจฐานสังคม และการศึกษาคุณคา
ทางสังคมของธุรกิจฐานสังคม

2) การติดตามและการ Mapping 
ผูเกี่ยวของกับธุรกิจฐานสังคม 

3) การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณและบทบาทของธุรกิจฐาน
สังคมในยุโรป

แนวทางการปรับเปลี่ยนของรูป
แบบธุรกิจฐานสังคม อาจดําเนินการได 
2 แนวทาง คอืการปรบัปรงุกฎหมายเพือ่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่เปนอยูและ
การพัฒนาโดยเงื่อนไขของการแขงขัน
ทางการคา โดยเขาไดนําเสนอแนวทาง
สาํหรบันวตักรรมเชงิระบบในระดบัชาติ 
ซึ่งประกอบดวย การกําหนดผูมีสวนได
สวนเสยี เงนิทนุ การวจัิยและพัฒนาการ
ใหการศกึษาอบรม การบรกิารใหการสง
เสรมิธรุกจิฐานสงัคมจากหนวยงานรฐั….

ผูเขารวมประชุมใหความสนใจฟงขอสรุปจากเวทกีอนปดการประชุม เวทสีรปุการประชุมนานาชาต ิโดย Professor 
Philippe Van Parijs and Professor Benoît Lévesque

“ผูเขารวมประชุมกวา 400 คน จาก 50 ประเทศท่ัวโลก”


