










































กรมสรรพากรกบัการสนับสนุน 
วิสาหกิจเพ่ือสงัคม (SE) 

เสาวคนธ ์มีแสง 
รกัษาการในต าแหน่งนักวิชาการภาษีเช่ียวชาญ  

กรมสรรพากร 



• กรมสรรพากรไดอ้อกมาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุน SE เมือ่เดอืนสงิหาคม 2559 

• SE มนีิยามดงันี้ 
• บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย 
• มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร 
• มุง่สง่เสรมิการจา้งงานในทอ้งถิน่ทีว่สิาหกจิเพื่อสงัคมตัง้อยู ่หรอืมเีป้าหมายในการจดัตัง้ตัง้แต่แรกเริม่
ในการแกไ้ขปญัหาและพฒันาชมุชนสงัคม หรอืสิง่แวดลอ้ม 

• มไิดมุ้ง่สรา้งก าไรสงูสดุต่อผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่น 
• น าผลก าไรไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ไปลงทุนในกจิการของตนเอง หรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของเกษตรกร    
ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ ตามที่ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัประกาศก าหนด 

 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน SE 



• สทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามมาตรการภาษเีพือ่สนบัสนุน SE ม ี2 กรณ ี
• กรณีท่ี 1 : SE ไมจ่า่ยเงนิปนัผล 

• SE ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตลอดระยะเวลาทีเ่ป็น SE 
• บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบุิคคลผูส้นบัสนุน SE สามารถหกัรายจา่ยการสนบัสนุน SE ดงันี้ 

• เงนิลงทุนในหุน้สามญัของ SE ตามทีจ่า่ยจรงิ 
• เงนิและทรพัยส์นิทีบ่รจิาคใหแ้ก่ SE ตามทีจ่่ายจรงิ แต่เมือ่รวมกบัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรอืเพือ่การสาธารณะประโยชน์แลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของก าไรสทุธ ิ

 สิทธิประโยชน์ทางภาษี 



• กรณีท่ี 2 : SE จา่ยเงนิปนัผล แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 
• บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลผูส้นบัสนุน SE สามารถหกัรายจา่ยการสนบัสนุน SE ดงันี้ 

• เงนิลงทุนในหุน้สามญัของ SE ตามทีจ่า่ยจรงิ 
• เงนิและทรพัยส์นิทีบ่รจิาคใหแ้ก่ SE ตามทีจ่่ายจรงิ แต่เมือ่รวมกบัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรอืเพือ่การสาธารณะประโยชน์แลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของก าไรสทุธ ิ

• SE ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

 
 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ต่อ) 



• มคี าวา่ “วสิาหกจิเพือ่สงัคม” อยูใ่นชือ่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล 

• ไดร้บัการรบัรองเป็น SE จาก 
• คณะกรรมการเสรมิสรา้งกจิการเพือ่สงัคมแหง่ชาต ิ(คกส.) หรอื 
• กรมการพฒันาชมุชน (เฉพาะ SE ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามโครงการสานพลงัประชารฐั) 

• ไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดกีรมสรรพากร 

• ไมม่กีารจ าหน่ายจา่ยโอนทรพัยส์นิ เวน้แต่ 
• โอนให ้SE อื่น สถานพยาบาล สถานศกึษา องคก์ารหรอืสถานสาธารณกุศล โดยไมม่คีา่ตอบแทน 
• ขายแล้วน ารายรบัทัง้หมดไปใช้ในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส หรอืใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นรวมอื่น ๆ  

 หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 



• ไมเ่ป็นคูส่ญัญากบัผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้สว่นและไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้หรอื
ผูเ้ป็นหุ้นส่วน รวมทัง้บุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ เวน้แต่การขายสนิค้าหรอืการให้บรกิารที่มี
คา่ตอบแทนเป็นไปตามราคาตลาด 

• ไมเ่ปลีย่นแปลงเป็นกจิการอื่นก่อนครบ 10 รอบระยะเวลาบญัช ี
• กรณี SE ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่ง สทิธปิระโยชน์ทางภาษสีิน้สุดลงตัง้แต่ 
รอบระยะเวลาบญัชแีรก 

• กรณ ีSE เลกิกจิการ ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีุดทา้ย 

 หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข (ต่อ) 



• ขัน้ตอนท่ี 1 : จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่หรือจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลเดมิเป็น SE ที่กรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ 
• วตัถุประสงคอ์ยา่งน้อยตอ้งระบุวา่ “ประกอบกจิการขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร และสง่เสรมิการจา้งงาน
ในทอ้งถิน่ทีต่ ัง้อยู ่หรอืแกไ้ขปญัหาและพฒันาชมุชน สงัคม หรอืสิง่แวดลอ้ม” 

• ขัน้ตอนท่ี 2 : ขอรบัรองจาก คกส. หรอืกรมการพฒันาชุมชน 

 ขัน้ตอนการขออนุมติัจากกรมสรรพากร 



• ขัน้ตอนท่ี 3 : ยื่นค ารอ้งขออนุมตั ิ(ว.ส.๑) ผ่านเวบ็ไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) 
พรอ้มแนบ 
• ไฟลห์นงัสอืรบัรองของ คกส. หรอืกรมการพฒันาชมุชน 
• ไฟลแ์ผนธุรกจิของ SE 

• กรณีมวีตัถุประสงค์เป็น SE ตัง้แต่จดัตัง้ จะมสีทิธไิดร้บัอนุมตัติัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้ แต่ไม่ก่อน
วนัที ่31 สงิหาคม 2559 

• กรณีเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์เป็น SE จะมีสิทธิได้รบัอนุมตัิตัง้แต่วนัที่เปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค ์แต่ไมก่่อนวนัที ่31 สงิหาคม 2559 

 

 ขัน้ตอนการขออนุมติัจากกรมสรรพากร (ต่อ) 

http://www.rd.go.th/


• ส านกังานสรรพากรพืน้ที ่119 แหง่ทัว่ประเทศเป็นหน่วยงานก ากบัดแูล SE ในพืน้ที ่

• SE ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ไม่ว่าต้องเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลหรอืไม ่
พรอ้มรายงานประจ าปี 

• กรณีมคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกี่ยวกบัมาตรการภาษเีพื่อสนับสนุน SE สามารถโทรศพัทส์อบถาม
ไดท้ีศ่นูยส์ารนิเทศสรรพากร (โทร. 1161) หรอืกองวชิาการแผนภาษ ี(โทร. 02 272 8033) 

 การก ากบัดแูล SE 



• พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่
621) พ.ศ. 2559 

• ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่291) เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษเีงนิไดข้องวสิาหกจิเพือ่สงัคม 

• ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อหน่วยงานรบัรองการเป็นวสิาหกิจเพื่อสงัคม 
(ฉบบัที ่1) 

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 



สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
โรงเรียนมีชยัพฒันา         มูลนิธิมีชยั วีระไวทยะ 

Social Enterprise 

ธุรกิจเพือ่สงัคม 
กบับทบาทที่เหนือกว่า 

การเป็นผู้ให้ 



ผู้ที่มีความปรารถนา 

ที่จะเข้ามาช่วยเหลือสงัคม 

มักจะจัดตั้งมูลนิธ ิหรือ สมาคม 

 

ในอดีต 

โดยอาศยั เงินบริจาค  

ของบุคคลและองคก์รต่างๆ  



และด าเนินกิจกรรมในลกัษณะ 

“สงัคมสงเคราะห”์ 

ซ่ึงตอ้งหาเงินใชต้ลอดไป 

และในที่สุด...ไม่มีความยัง่ยืน 



ไม่เพียงพอ 

และในไม่ชา้จะพบว่า  

แหล่งเงินทุนเหล่านี้  

ส าหรบัการด าเนินงาน  



หลายหน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้ง 

ลดปริมาณหรือคุณภาพ 

ของงาน และตอ้ง 

แสวงหาแหล่งทุนใหม่ 

ดว้ยความยากล าบาก 



ตวัอยา่งของการด าเนินงาน 

ของสมาคมพฒันา 
ประชากรและชุมชน 



ปี พ.ศ. 2517 
 

หน่ึงครอบครัว 
มีลูก 
7 คน 

 
อตัราการเพิ่ม 
ประชากร 

3.3%  

ต่อปี 
ดา้นประชากรและการวางแผนครอบครัว 



วธีิการแบบเดิม 

ตอ้งใชแ้พทยเ์ป็นผูจ่้ายยาเมด็คุมก าเนิด 



เร่ิมท าแบบออกนอกกรอบ        

พยาบาลและผดุงครรภเ์ป็นผูจ่้ายยาเมด็คุมก าเนิด 



เป็นการขายอุปกรณ์คุมก าเนิดใน
ราคาทีถู่กกว่าตลาด 

โดยเน้นความยัง่ยนืของงาน 
มากกว่าผลก าไร 

แต่จ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงความคดิ 

จากการให้เปล่า 



ด าเนินการโดยสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
ร้านช าในหมู่บา้นเป็นผูข้ายยาเมด็คุมก าเนิดและถุงยาง 

เมื่อ 43 ปีที่แล้ว 

กิจกรรมธุรกิจเพื่อสงัคม 



.....ยาเมด็คุมก าเนิดและถุงยาง หาได้ทีใ่กล้บ้าน 



ร้านเสริมสวยในหมู่บ้านให้บริการอปุกรณ์คุมก าเนิด 

.....ท าให้ ผู้หญงิไทยในทุกหมู่บ้าน  
สามารถรับบริการคุมก าเนิดได้ 



หากไม่มีเงิน 
สามารถท า 

กิจกรรมช่วยสงัคม 
เพ่ือแลกกบั 

อุปกรณ์คุมก าเนิด 



การประชาสัมพนัธ์ 
(ถุงยางเป็นของทีส่ะอาด -- ไม่ต้องอาย) 

อบรมครู 320,000 คน เพือ่สร้างความเข้าใจ 



แข่งขนัการเป่าลูกโป่ง 
ในโรงเรียน 

ร้องเพลง “ลูกดก” 



จ านวนบุตรต่อ
ครอบครัว 

7 

1.2 

อตัราการเพิ่ม
ประชากร 

 3.3 % 

0.4% 

ความส าเร็จดา้นการลดอตัราการเพิ่มประชากร 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2517 และ 2558 



การจดัตั้งบริษทั 
ธุรกิจเพ่ือสงัคม 
เพื่อสนบัสนุน 

งบประมานของสมาคมฯ 



การจดัตั้งบริษทัธุรกิจเพ่ือสงัคม 

จากการด าเนินงาน 
ในรูปแบบโครงการขนาดเลก็ 

มาเป็นบริษทัจดทะเบียน 

เพือ่สนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ 



Business for Social Progress 

โดยเรียกบริษทัประเภทนี้ ว่า 

“ธุรกิจเพือ่สงัคม” 

Social Enterprise 

ซ่ึงทุกวนันีเ้รียกว่า กจิการเพือ่สังคม 



น าผลก าไรไปใช้เพือ่ : 
1. เป็นทุนส ารอง 
2. เป็นทุนขยายธุรกจิ 
3. สนับสนุนกจิกรรม 
    สาธารณประโยชน์ 



ธุรกจิเพือ่สังคมทีจ่ัดตั้งโดย 
สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

และ 
มูลนิธิมชัีย วรีะไวทยะ 

 แบ่งออกเป็น  2 ประเภท 



1. ประเภทเท่าทุน - ไม่เน้นผลก าไร 
         Optimization of profit   (OP) 

เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผูท่ี้มีความยากจน 
มีการสะสมทุนเพียงเลก็นอ้ย 
โตชา้แต่ถา้ท าดีไม่ล่มจม 



2. ประเภทแสวงหาก าไร 
          Maximization of profit   (Max) 

เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ผูท่ี้มีก าลงัซ้ือ 
มีการสะสมทุน โตไดเ้ร็ว และสามารถ 
ช่วยขยายหรือจดัตั้งบริษทัเท่าทุนใหม่ได ้



บริการด้านสุขภาพ 

OP 



ผลติภัณฑ์ภายใต้ช่ือ 
“Cabbages & Condoms” 

Max 



ร้านค้าและมินิมาร์ท 

Max 



Restaurant, Bangkok 

ร้านอาหาร Max 



Restaurant, Bangkok 

Max 



Cabbages & Condoms Restaurants 
Max 



ก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 
Construction and Building Materials 

OP 



From feather to leather: 
chicken farm to factory 

ยา้ยฐานการผลิตสู่ชนบท 



โรงงานใหเ้ช่า 

OP 



โรงงานอุตสาหกรรมในชนบท 
Manufacturing 

OP 



รีสอร์ทและโรงแรม 
Resorts/Hotels 

Max 



Cabbages & Condoms Resort เขาใหญ่ 

Max 



UNAIDS 
Best Practice 
Publication 

(2001) 

Free download: 

www.pda.or.th/e_download.asp 



การจัดตั้ง 
ธุรกจิเพือ่สังคม 

ระดบัหมู่บ้าน 



โครงการเพ่ิมรายได ้
และขจดัความยากจน 
ในระดบัหมู่บา้น 



โดยจดัตั้งกองทุนเงินกู ้

และไดรั้บความร่วมมือ
จากภาคธุรกิจเอกชน 

ธุรกิจเพ่ือสงัคม 



เพือ่ขจัด 
ความยากจน 

และ  

ลดความเหลือ่มล า้ 

 
 



โครงการช่วยขจดัความยากจน 
จะประสบความส าเร็จได้ต่อเม่ือ 

• สร้างความเขม้แขง็ 
    ใหแ้ก่ผูรั้บและชุมชน 
• ช่วยท าใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
• ไม่เพาะนิสยัในการขอ  
ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วม 



กิจกรรมหลกั 
ในการสร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมรายได ้

โดยเพ่ิมทกัษะทางธุรกิจ 
และจดัตั้งแหล่งเงินกู ้

ในลกัษณะของธุรกิจเพ่ือสงัคม 
(Social Enterprise) 



สองกิจกรรมหลกั 
ท่ีมีความส าคญั 

มากท่ีสุด 



คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น 
ท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

มีหนา้ท่ีในการรับฟังและรวบรวม
ความคิดเห็นของชาวบา้น  

เพื่อท าแผนและด าเนินโครงการ 

1. การสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน 
(เร่ิมตน้ดว้ยการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น) 



2. การเพ่ิมรายได ้

• เสริมความรู้ดา้นธุรกิจ 
(MBA เทา้เปล่า) 

• จดัตั้งกองทุนเงินกูด้อกเบ้ียต ่า 
(กองทุนเงินกูธุ้รกิจเพื่อสงัคม -- SE) 



กิจกรรมใดท่ีตอ้งใชเ้งิน 
ในการด าเนินงาน 
จะไดม้าดว้ยการ 

ปลูกตน้ไม ้



ปลูกตน้ไม ้10,000 ตน้ เงินเขา้ธนาคารฯ 1,000,000 บาท (ตน้ละ 100 บาท) 

 

ปลูกตน้ไมเ้พ่ือแลกกบัเงินบริจาค 
 



อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 1 ต่อเดือน 
 

การด าเนินงานธนาคารพฒันาหมู่บา้น 



“ธนาคารพฒันาหมู่บ้าน” 

กองทุนกูย้มืท่ีสนบัสนุน 
โดยภาคธุรกิจเอกชน และด าเนินการโดย 
สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (PDA) 
ในลกัษณะธุรกิจเพื่อสงัคม SE มีช่ือวา่  

ปัจจุบนัมีจ านวน 722 แห่ง 



    ธนาคารพฒันาหมู่บา้น 
 

คณะกรรมการ 8 คน  
มาจากการเลือกตั้ง 

เป็น 
ผูช้าย 50 % 

 ผูห้ญิง 50 % 



และส่วนท่ีเหลือจะน าไปใช ้
เพื่อช่วยเหลอืด้านการศึกษา 

และสุขภาพอนามยั 
ตามข้อเสนอแนะของสมาชิก 

ร้อยละ 50 ของผลก าไร 
จะน ากลบัเข้าสู่กองทุน  



ตวัอยา่งของธุรกิจเพ่ือสงัคม  
ระดบัหมู่บา้น 

...ในลกัษณะของธุรกิจเพ่ือสงัคม 



ผู้จดัการธนาคารพฒันาหมู่บ้าน มาจากชาวนา 

การสร้างความเข้มแข็ง 



 

 ก่อนท่ีจะท าการกูเ้งิน 
จากธนาคารพฒันาหมู่บา้น 

ผูข้อกูเ้งินจะตอ้งเขา้รับการอบรม
ในหลกัสูตรต่างๆของ  

MBA เทา้เปล่า 
 



 

 การฝึกอบรมเพิ่มทกัษะในการประกอบอาชีพ 
(MBA เทา้เปล่า) 

การเล้ียงหมูหลุม 



 

 การฝึกอบรมเพิ่มทกัษะ 
ในการประกอบอาชีพ (MBA เทา้เปล่า) 



ท าน ้ าพริกแกง และเส้นบะหม่ี 

การท าธุรกิจโดยใชเ้งินกูจ้ากธนาคารพฒันาหมู่บา้น  



ผลิตภณัฑจ์ากเกลด็ปลา 

การท าธุรกิจโดยใชเ้งินกูจ้ากธนาคารพฒันาหมู่บา้น  



การแปรรูปเน้ือปู 

การท าธุรกิจโดยใชเ้งินกูจ้ากธนาคารพฒันาหมู่บา้น  



    การเพาะเห็ดฟาง 



    การท าเส่ือ (กลุ่มผูสู้งอาย)ุ 



เล้ียงและขายไข่เป็ด 



การฝึกอบรมเพื่อสร้าง 
ผูน้ าของชุมชนในอนาคต 

องคก์ารบริหารหมู่บา้นเยาวชน 

การสร้างความเขม้แขง็ 
ใหแ้ก่เยาวชนในหมู่บา้น โดยจดัตั้ง 

( อบม.เยาวชน) 



ฝึกฝนและเรียนรู้เกีย่วกบั 
ประชาธิปไตย  ความโปร่งใส 

และความเสมอภาค 
 

ริเร่ิมและจัดท ากจิกรรมใหม่ๆ 
ส าหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ 

   เยาวชนชายและหญิง อาย ุ14 – 24 ปีไดรั้บการเลือกตั้ง 

   องคก์ารบริหารหมู่บา้นเยาวชน 
(อบม.เยาวชน) 



รณรงคใ์หค้วามรู้ 
ดา้นสุขภาพอนามยั 

จดัท าโครงการและแสวงหา
แหล่งทุนเพื่อเร่ิมสร้างธุรกิจ 

 

บริหารและ 
จดัการงาน
เยาวชน 



เขาคือ.. 

ผูน้ าในการเปล่ียนแปลงสงัคมวนัน้ี 
และผูน้ าท่ีซ่ือสตัยใ์นอนาคต (ในสงัคมและอบต.) 

 
 



เงินกูท้  าธุรกิจเพื่อการศึกษาแทนแจกทุนการศึกษา 

จาก...ทุนการศึกษาแบบเก่า เดือนละ 600 บาท 
เป็น...ท าธุรกิจเพื่อทุนการศึกษา เดือนละ 3,000 บาท 



เมื่อ 18 ปีที่แล้ว  สมาคมฯ 
ได้จดัตั้งบริษทัธุรกจิเพือ่สังคม 

เพือ่น ารายได้ 

ไปจัดตั้งโรงเรียน 



และไดส้ะสมก าไร 
เป็นเวลา 8 ปี 

เพื่อเตรียมเปิดโรงเรียน 
ท่ีเป็นเสน้ทางสายใหม่ 

ของการศึกษาไทยในชนบท 



Birds & Bees Resort, Pattaya 
สนบัสนุนค่าก่อสร้างและบริหารจดัการโรงเรียน 

Max 





Birds & Bees resort and Cabbages & Condoms, Pattaya 







Restaurant, Pattaya 

ร้านอาหาร Cabbages & Condoms, Pattaya 



Restaurant, Pattaya 



โรงเรียนท่ีจดัตั้ง 

ดว้ยงบประมาณจาก 
ธุรกิจเพ่ือสงัคม 

ท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์



“สูเ่สน้ทางสายใหม่ของ
การศึกษาไทยในชนบท” 

เพื่อสรา้งนกัธุรกิจเพื่อสงัคม 



Bangkok 

Buriram 

โรงเรียนไม้ไผ่ (มชัียพฒันา) จังหวดับุรีรัมย์ 



เราสร้างโรงเรียนน้ีใหเ้ป็น 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ของทุกคนในชุมชน 



และ 

เป็นศูนยก์ลาง 
ในการพฒันา 

คุณภาพชีวิตและรายได ้



โรงเรียนเนน้ใหน้กัเรียนมี 
 ทกัษะชีวิต 

ทกัษะอาชีพ 
และ 

ควบคู่ไปกบัหลกัสูตรแกนกลาง 



ภูมลิ าเนา 
ของนักเรียน 

น่าน 

แพร่ มหาสารคาม 
ร้อยเอด็ 
ยโสธร 

อุบลราชธานี 
กาญจนบุรี 

อยุธยา 

นครราชสีมา 
สระแก้ว 

ชลบุรี 

บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ 

นครศรีธรรมราช 

สงขลา 

ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี 

สมุทรปราการ 

นครพนม 

ศรีสะเกษ 

กาฬสินธ์ุ 

ประจวบครีีขันธ์ 

ล าปาง 

ชัยภูม ิ

นนทบุรี 

แม่ฮ่องสอน 

พทัลุง 

เวยีงจันทน์ 
ประเทศลาว 
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นักเรียนกลุ่มชาตพิันธ์ุ มอญ กะเหร่ียง ม้ง 



เป็นนักพฒันา และ 
นักธุรกจิเพือ่สังคม 

รู้จกัค้นคว้า 
หาค าตอบ 

 

บริหารจัดการเป็น 
และไม่ย่อท้อ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย เพือ่สร้าง... 

มคีวามซ่ือสัตย์ 
แบ่งปันเป็น 

ส่งเสริม 
ความเสมอภาค 

ชายหญงิ 

คนด ี



...จ่ายค่าเทอมโดย การท าความด ีและปลูกต้นไม้ 

และปลูกต้นไม้ฝ่ายละ 400 ต้นต่อปี 

ผูป้กครองและนกัเรียนร่วมช่วยเหลอืสังคม 
ฝ่ายละ  400 ชัว่โมงต่อปี  



นักเรียน  มีบทบาทส าคญั 

ในการบริหารโรงเรียน 
น าโดย 

คณะมนตรีโรงเรียน 



การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้น า 

การประชุมคณะมนตรีโรงเรียน 



• จดัซ้ือและควบคุมงบประมาณ  

นักเรียนทุกช้ันจะอยู่ใน 
คณะบริหาร ชุดต่างๆ เช่น 

• ตรวจสอบและต่อตา้นคอรัปชัน่ 

• ต้อนรับผู้มาเยอืน  



นักเรียนเป็นผู้ช้ีแจงเกีย่วกบัโรงเรียน 



รองนายกรัฐมนตรี ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ 
มาเยีย่มโรงเรียน 



ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี 
ดร.ยงยุทธ์  ยุทธวงศ์ 



พาแขกชมโรงเรียน 



กจิกรรมคณะจัดซ้ือ 



ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับโรงเรียนและธุรกจินักเรียน 

Projector 



ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับธุรกจิของนักเรียน 



นกัเรียนจดัซ้ือรถโรงเรียน 



• นักเรียนเป็น 
    ผู้สัมภาษณ์   และ   
    คดัเลอืกนักเรียนใหม่ 



Village Development Partnership 

นกัเรียนรุ่นพี่เป็นผูส้มัภาษณ์และคดัเลือก
ผูส้มคัรเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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...และสมัภาษณ์ผูป้กครอง 



 ในการคดัเลอืก และ ประเมนิผลครู 

นักเรียนมีส่วนส าคญั 



ก่อนไดรั้บการคดัเลือก 

ครูสาธิตการสอน 



โรงเรียนกระตุ้นให้นักเรียน 
 “คดินอกกรอบ” 



ทางเข้าโรงเรียนทีม่ีสีสดช่ืน 

เพือ่ให้นักเรียนมีความคดิริเร่ิมใหม่ๆ 

นวตักรรม 
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พจนานุกรมข้างทางเดนิ 
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โรงเรียนสร้างด้วยไม้ไผ่ 





อาคารโดมเอนกประสงค ์



โดมเอนกประสงค ์

 มีพ้ืนท่ี 700 ตารางเมตร (เส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 เมตร) 

Geodesic Dome  สร้างจากไมไ้ผ ่…ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 



อาคาร Geodesic Dome ภายนอก 



ภายใน  บรรจุคนได้ 400 คน 



โรงเรียนไม้ไผ่ 
มกีารเรียนรู้ 

ทั้งในห้องเรียน 
และ นอกห้องเรียน 

เรียนในห้องเรียน  8.00 – 14.00 น. 



Village Development Partnership 

นักเรียนฝึกสมาธิ 



ท าความสะอาดโรงเรียนก่อนเขา้เรียน 



ภายในห้องเรียน 



Village Development Partnership 

เรียนรู้เร่ือง biodiesel 



Village Development Partnership 

ผลติ biodiesel 



Village Development Partnership 

ใช ้biodiesel กบั รถไถ และ รถยนต ์



Village Development Partnership 

ท าการบ้านเป็นกลุ่ม 



นักเรียนตั้ง ค าถาม....เพือ่ให้ครูหา ค าตอบ 

โรงเรียนจะสอนให้นักเรียน..คดิ  และ ถาม 



เรียนเร่ืองธุรกิจตอนเยน็ 
ค านวนตน้ทุน-ก าไร-ขาดทุน 



126 

นกัเรียนสอนครู 



สอบแลว้ไม่พอใจ...ขอสอบใหม่ได ้



ใหผ้ลสอบเป็นคะแนน (%) 
และเงิน 



Village Development Partnership 

คิดนอกกรอบ...เคร่ืองผลิตน ้าจากความช้ืนในอากาศ 



Village Development Partnership 

และช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส 
ต้องน่ังรถเข็นเดอืนละ 1 วนั เพือ่ให้เห็นใจ  
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เขียน จดหมาย สัปดาห์ละ 3 ฉบับ 

  คนดีจ าเป็นต้องมี....      วนัิย 

ใช้  โทรศัพท์... ได ้1 ช่ัวโมง  ต่อสัปดาห์ 



อดอาหารมือ้เยน็ทุกวนัจนัทร์ 

สอนให้รู้ถงึความล าบาก เพือ่ให้ช่วยเปลีย่นแปลงสังคม 



เรียนดนตรี 



ธุรกิจขายอาหาร 



ธุรกิจผลิตไอศกรีมขาย 



ธุรกิจผลไมป่ั้น 



ฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ 



นักเรียน คดัไข่วนัละ 1,000 ฟอง เพือ่จ าหน่าย 



ขายท่ีตลาด 



140 

การผลิตสบู่จากผลิตพนัธ์ธรรมชาติ 



Village Development Partnership 

การผลิตเทียนหอม 



 

ธุรกจินักเรียนป้ันโอ่ง 
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เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ (tissue culture) 



Village Development Partnership 
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Village Development Partnership 



แบ่งปัน...สอนว่ายน า้ให้นักเรียนจากโรงเรียนอืน่ๆ 





พีส่อนน้อง...ในห้องเรียน 



พีส่อนน้อง...เร่ืองสุขภาพในช่องปาก 



พีส่อนน้อง...เร่ืองเพศศึกษา 



พีส่อนน้อง... เร่ืองเกษตร 



พีส่อนน้อง... เร่ืองเกษตร 



พีส่อนน้อง... เร่ืองเกษตร 



นกัเรียนสร้างสระวา่ยน ้ าใหเ้ดก็อนุบาล 





BREAD 

บริษทั ธุรกิจเพื่อพฒันาการศึกษาและชนบท จ ากดั 
Business for Rural Education and Development 



ธุรกิจ “ขา้วโรงเรียน” 



โดยท างานในช่วงปิดเทอม 
เพ่ือหา 

ประสบการณ์ 

การฝึกอาชีพนอกสถานท่ี 



โรงแรมและร้านอาหาร 



โรงแรมและร้านอาหาร 



ฝึกงานท่ีฟาร์มเห็ด organic 



หอ้งสมุด TK Park 



นักเรียนฝึกงานที่โรงพยาบาลสมิติเวช  



นักเรียนฝึกงานที่ Shell 
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บริษทัไมโครซอฟท ์



บริษัทผลติยา Mega Lifesciences 



โรงเรียนเปิดโอกาส 
ให้นักเรียนทุกคน 
ท าธุรกจิเป็นกลุ่ม 



และมีกองทุนเงนิกู้ 

เพือ่ให้พ้นจากความยากจน 
ของนักเรียน และ ผู้ปกครอง 

โดยไม่ต้องทิง้บ้านไปอยู่ในเมอืง 



การปลูกผกัในวงขอบซีเมนต์ 
โดยใช้ที่น้อย  น า้น้อย  แรงน้อย 
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การปลูกผกัในเข่ง PVC 



Village Development Partnership 



ผกับุ้งในตะกร้า 
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Village Development Partnership 
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Village Development Partnership 



Village Development Partnership 



Village Development Partnership 184 



Village Development Partnership 185 
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Village Development Partnership 

การปลูกเห็ดโดยใชร่้มชายหาด หรือ ร่มแม่ค้าทีใ่ช้แล้ว 

บรรจุกอ้นเห็ด 500 กอ้น 
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ปลูกมะนาวในวงบ่อ / ในเข่งพลาสติก 



Fruits begin to appear ผลมะนาวพร้อมเกบ็ขาย 
(มีนาคม -  พฤษภาคม) 



คดัขนาดผลมะนาวพร้อมส่งจ าหน่าย 

ลูกละ 6 บาท 
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Village Development Partnership 

ปลูกเมล่อนในมุง้ 



นักเรียนผสมเกสรของดอกเมล่อน 
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ประธานบริษทัเชลล์ 



Village Development Partnership 

ธุรกจิผลติท่อ PVC ส าหรับปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ 

โดยนักเรียนทั้ง ชายและหญงิ 



ธุรกจิผกัไร้ดนิในท่อน า้ (Hydroponics) 
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ระบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ไม้ไผ่ 
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นกัเรียนอบรมการเกษตรใหแ้ก่สมาชิกในชุมชน 
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อบรมผู้สูงอายุด้านการเกษตร 
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อบรมผู้สูงอายุด้านการเกษตร 
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ขยายความคิดนอกกรอบสู่.... “เกษตรรถเข็น” 



โครงการน าร่องเกษตรรถเข็นแห่งแรกของประเทศไทย 
 ด าเนินการโดยนักเรียนโรงเรียนมีชัยพฒันา  



ใหก้ารฝึกอบรมในธุรกิจการเกษตร 



ใหก้ารศึกษาดูงานในธุรกิจการเกษตร 

และเตรียมการจดัตั้งแปลงเกษตรส าหรบัผูบ้กพร่องทางสายตา 





โครงการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและรายได้ 

โดยมีโรงเรียนและนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

การช่วยเหลือโรงเรียนในชนบท 
ปีละ 50 แห่ง โดยโรงเรียนมีชยัพฒันา 



เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียน 

เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

วตัถุประสงค์ของโครงการ : 



และเสริมสร้าง 
ทักษะอาชีพ 
ให้แก่นักเรียน 

และสมาชิกในชุมชน 



แปลงเกษตร 
เพือ่ขจัดความยากจน 

พร้อมทั้งช่วยจัดตั้ง 

ของโรงเรียน  
ในรูปแบบธุรกจิเพือ่สังคม SE 



การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงเรียน 



ชุมชนร่วมสร้างแปลงเกษตรในโรงเรียน 











Village Development Partnership Village Development Partnership 























อบรมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนที่มาเย่ียม 



อบรมเกษตรให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอื่น 



กองทุนเงินกู ้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส าหรับนกัเรียน 
และผูป้กครองท่ียากจน 

จดัตั้ง 



ทุกคนตอ้งออมเงินจึงจะมีสิทธิกูไ้ด ้



ธุรกิจของนกัเรียน 

ปลูกผกัขาย 
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Village Development Partnership 





Village Development Partnership 

นกัเรียน ชั้น ป.4 กูเ้งิน 10,000 บาทเพื่อตั้งธุรกิจเล้ียงไก่ 



ผูป้กครองท่ียากจนสามารถกูท้  าธุรกิจ 



พริก ผกั 

ธุรกิจจากการกูเ้งิน 



ดอกไม ้

ธุรกิจจากการกูเ้งิน 
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ทอผา้ลาย scott ร้านท าผม 
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    การทอเส่ือ 
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กลุ่มธุรกิจผลิตยาสมุนไพร 



ร่วมจัดแปลงเกษตรเพือ่ขจัดความยากจน 
ในโรงเรียนโสตศึกษา 











ร่วมจัดแปลงเกษตรเพือ่ขจัดความยากจน 
ในโรงเรียนศรีสงัวาลย ์เชียงใหม่และขอนแก่น  









โรงเพาะเหด็ 





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mechai@pda.or.th   

www.mechaifoundation.org 

Mechai Bamboo School  

Population and Community Development Association - PDA 
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