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Part I
Wellness, Social Innovation?
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สขุภาวะ

สขุภำวะ หมำยถึง กำรด ำรงชีพของ
บคุคลอย่ำงมีสขุ ทัง้กำยและจิต [ไมใ่ช่
เพียงไมมี่โรคภยัไขเ้จ็บ แต่รวมถึงกำรมี
ชีวิตท่ีมีรำ่งกำยแข็งแรง จิตใจแข็งแรง มี
ควำมสขุอยูใ่นสงัคมโลกปัจจบุนัซึง่มี
กำรเปลี่ยนแปลงตำ่งๆ เกิดขึน้อย่ำง
รวดเรว็]
สขุภำวะที่สมบรูณ ์ทกุๆ จะสะทอ้นถงึ
กำรเช่ือมโยง-ควำมเป็นองคร์วมของกำร
ไดม้ำซึง่สขุภำพทัง้ 4 มิติ ไดแ้ก่ กำย จิต 
สงัคม และปัญญำ
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นวตักรรม-นวตักรรมสงัคม?

นวัตกรรม คือ ควำมใหม่ท่ีน ำไปสรำ้งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ บริกำร และกระบวนกำร เ พ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน และเป็น
ปัจจยัพืน้ฐำนท่ีจะน ำไปสูก่ำรพฒันำเศรษฐกิจ
และสงัคม

Innovation

สมนกึ เอือ้จิระพงษพ์นัธ,์ พกัตรผ์จง วฒันสินธุ,์ อจัฉรำ จนัทรฉ์ำย และประกอบ 
คปุรตัน.์ (2553). นวตักรรม ควำมหมำย ประเภท และควำมส ำคญัตอ่กำรเป็น
ผูป้ระกอบกำร. วำรสำรบรหิำรธุรกิจ, คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร.์ 33 (128): 49-65

Social Innovation

นวตักรรมสงัคม คือ ควำมใหม่ของเทคโนโลยี
(ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมรู ้)  และ
กระบวนกำรทำงสังคม (กฎ ปทัสถำน และ
วัฒนธรรม) ท่ีน ำไปสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ ์
บริกำร กระบวนกำร และตัวแบบของกำร
จัดกำรองคก์ร และกำรขับเคลื่อนนโยบำย ท่ี
มุ่งต่อกำรแก้ปัญหำของสังคมท่ีไม่เคยไดร้ับ
กำรแกไ้ขมำก่อน
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The collateral-free banking

19821976

Self-Help Group
หลกั 16 ประกำรของกำรครองตน

Taking the bank to the doors of clients

กำรเขำ้ถงึแหลง่ทนุของธนำคำรในระบบทนุ
นิยม ไมว่ำ่จะเป็นธนำคำรของรฐัและเอกชน 

กำรกูยื้มเงินเพ่ือกำรใดก็ตำม จะตอ้งมี
หลกัทรพัยค์  ำ้ประกนั 

จะกูแ้บบสนิเช่ือสว่นบคุคลไดก้็ตอ้งมีควำม
น่ำเช่ือถือจำก “งำนที่ท  ำ”

Creative self-employment opportunities
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Level of changing

Family 

Social 

Person

[ท่ีอยูอ่ำศยั]
[สขุอนำมยั-สว้ม]
[น ำ้ด่ืมสะอำด]
[รำยไดท่ี้พอตอ่กำรใชจ้่ำย/สปัดำห]์
[โรงเรยีนส ำหรบัเดก็]
[อำหำรครบ 3 มือ้]
[พอที่จะมีควำมสำมำรถดแูลสขุภำพ]
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83,458 villages 
With 144,106 centers of Bangladesh [2016]

Grameen Bank=2,562 branches[2009]
Staff 22,000 people

กลุ่มออมทรพัยข์องไทย จดัตัง้ขึน้
ไดท้ัง้สิน้ 19,646 แห่ง/หมู่บำ้น 
คิดเป็น 26 % ของพืน้ท่ีประเทศ
{ขอ้มลูปี พ.ศ. 2563}



Outcomes of the Grameen Bank
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Micro-credit of 
Grameen Bank เป็น
ปฏิบตัิกำรท่ีน ำพำคนจนในบงั
คลำเทศ เคลื่อนยำ้ย/ปลดปลอ่ย
ตวัเองไปจำกวงจรของกำรผลติ
ซ ำ้ในระบบเศรษฐกิจและสงัคม
แบบเดิม {depart from 

social reproduction}
{Sathi, 2016}

รำยงำนของ WB พบวำ่ ใน
ระหวำ่งปี 1991-99 กำร
ด ำเนินงำนของ Micro-
credit ท ำใหอ้ตัรำควำม

ยำกจนของประชำชนในภำค
ชนบทของบงัคลำเทศ ลดลงไป

จำกเดิม 40 %

{Khandaker, 2005} 

According to the 
estimates based on the 
official Household 
Expenditure Survey, the 
proportion of the 
extremely poor 
population declined from 
41 percent in 1990 to 
about 18 percent in 2010.

https://www.thedailystar.net/



‘Newness’

กำรสรำ้งงำน/ เศรษฐกิจ
กำรสรำ้งรำยได้

EndsMeansProblem

Results
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เศรษฐกิจ

คณุภำพทำงสงัคม/
สิ่งแวดลอ้ม

So
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p
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ts

Strategic 
Philanthropy

From Self-Help to
Self-Employment, 
Social Enterprise

Management 
by design



นวตักรรม-นวตักรรมสงัคมเพื่อการสรา้งเสริมสขุภาวะ

สขุภำพ (กำรไม่
เจ็บไขไ้ดป่้วยของ

ปัจเจก)

ควำมใหมข่องเทคโนโลยี
และกระบวนกำรทำงสงัคม 

ประโยชนต์อ่กำรใช้
ชีวิตประจ ำวนั 

สรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์บรกิำร
กระบวนกำร และตวัแบบของกำร
แกปั้ญหำของสงัคมท่ีไมเ่คยไดร้บั

กำรแกไ้ขมำก่อน

เป็นทุนควำมยั่งยืนท่ีส่งต่อ
ควำมสมดุลของกำรอยู่
ร่วมกันของโลก (ปัจเจก 
ครวัเรือน ญำติ/เพ่ือนบำ้น 
ชุมชน ท้องถ่ิน/เมือง และ
โลก

สภำวะอื่นท่ีหอ้มลอ้ม 
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Part II
Case Studies (1)
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เทคโนโลยีกบัการชว่ยเหลือปัญหาการเขา้ถึงซ่ึงบริการสขุภาพ

Govindappa
Venkataswamy

(1918-2006

เริม่ใหบ้รกิำรจำก รพ. 12 เตียงในปี 1976
ปัจจบุนัมี รพ.ขยำยไปยงัเมืองตำ่ง ๆ ในอินเดีย

มำกกวำ่ 14 เมือง มีเตียงใหบ้รกิำร 4,000 เตียง 
ใหบ้รกิำรรกัษำตำของคนไขไ้ป 55 ลำ้นคน ผ่ำตดั

ไป 6.8 ลำ้นคน

นวตักรรมสงัคม คือ กำร
ประกอบกำรเพ่ือสงัคมและกำร
สรำ้งควำมรว่มมือเพ่ือกำร
พฒันำรว่มกบัพนัธมิตร
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เทคโนโลยีกบัการชว่ยเหลือปัญหาการเขา้ถึงซ่ึงบริการสขุภาพ

ควำมรู-้เทคโนโลยี
กำรประกอบกำรเพ่ือสงัคม
แบบ NPOs
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Southwark, London
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กำรยกระดบัของชมุชนท่ี
เคยเป็นและถกูมองเป็น
แหลง่เสื่อมโทรม

เป็นทนุท่ีสรำ้งดว้ยสำยใย
ของควำมเป็นเพ่ือนบำ้น
ดแูลกนัของเมืองใหญ่
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กำรรวบรวมสรรพ
ก ำลงัที่เป็นประโยชน์
ส  ำหรบักำรบรกิำร
สำธำรณสขุ

ควำมรู-้แพทย์
เครือ่งมือ-ขอ้มลู
อำสมคัร



ความใหมข่องเทคโนโลย-ีเพื่อเสริมสรา้งสขุภาวะ

ควำมรู-้เทคโนโลยี
กำรประกอบกำรเพ่ือสงัคม
{กำรแกปั้ญหำสำธำรณะ
โดยบทบำทของธุรกิจ}

กำรจดักำรดว้ยควำม
รบัผิดชอบของคนใน
ครอบครวั และส ำนกึรว่ม
ของปัจเจก
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ประสบการณจ์ากกองทนุสวสัดกิารชมุชน

17

ระดมทนุจำกสมำชิก/เงินสนบัสนนุจำก
กำรสมทบของรฐั เพ่ือบรกิำรช่วยเหลือ
กำรใชจ้่ำยตำมควำมจ ำเป็นของ

ชีวิตประจ ำวนั

กำรขยำยควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หน่ ว ย ง ำน เพื่ อ
จัดบริ ก ำ ร อ่ื น ท่ี
จ ำเป็นมำกขึน้ไป
อีก

ของต ำบลห้วย
เตย อ.กุดรัง  จ .
มหำสำรคำม

ค น ต ก ส ำ ร ว จ จ ำ ก
ฐำนข้อมูลทะเบียนของ
สว่นรำชกำร

12 คน

รบัเขำ้เป็นสมำชิกกองทนุ
สวสัดิกำรดว้ยกำรรบัรอง
ขององคก์รชุมชน พรอ้ม
หำ ง ำนจำกวิ ส ำห กิ จ
ชมุชน 1 คน/ครวัเรอืน

สมำชิก 1,325 รำย คิดเป็น 28 % ของประชำกรต ำบล



ประสบการณจ์ากกองทนุสวสัดกิารชมุชน
กำรระดมสรรพก ำลงัไปจดักำรเศรษฐกิจ หนี ้และหนีน้อกระบบของต ำบลดงดินแดง อ.หนองมว่ง จ.ลพบรุี

ออม-จ่ำยบรกิำรสวสัดิกำร 

วิสำหกิจชมุชน
( วิ ส ำ ห กิ จ
ธนำคำรหมู่บ้ำน
หน่วยประคอง)

กูยื้มเพ่ือจดักำรระบบน ำ้

กูยื้มเพ่ืออำชีพกำรเกษตร/ตลำด

กูยื้มเพ่ืออำชีพอู่ซ่อมรถ

กูยื้มเพ่ืออำชีพเฟอรนิ์เจอร ์

กูยื้มเพ่ือกำรศกึษำ

กูยื้มเพ่ือท่ีอยู่อำศยั

สมำชิกมีรำยไดส้งูขึน้
จำกเดิม 53 
ครวัเรอืน

ปลดหนีจ้ำกนำยทนุ
เงินกูเ้อกชน 14 
ครวัเรอืน (1.4 ลำ้น
บำท)

สมำชิก 608 รำย คิดเป็น 13 % ของประชำกรต ำบล
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Conclusion

กำรรเิริม่งำนดว้ยตวัแบบ
ของ Social 

Entrepreneurship 
ของ Aravind Eye 

Care System, 
หุน่ยนตด์ินสอ

กำรท ำงำนเพ่ือสงัคมแบบ 
Philanthropy, 

NPOs

แตมี่เปำ้หมำย มีแผนงำน
ท่ีมุง่หวงัตอ่กำรแกปั้ญหำ
สงัคมท่ีจ ำเพำะเจำะจง

เป็นไปตำมวิถีของ
กระบวนกำร means 

and ends

“จดุหมำยเพ่ือรองรบั
ตอ่กำรแกปั้ญหำของ

สมำชิก/ชมุชน” 

คือ มิติท่ีขยำยกรอบ
กำรท ำงำนไปสรำ้ง
นวตักรรมสงัคมของ
กองทนุสวสัดิกำร

ชมุชน

รูปแบบของกำร
ท ำงำนท่ีไมใ่ช่แบบ 
“รฐัรำชกำร”
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Part III
Case Studies (2) Initiate Innovation?
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กำรจดัเวทีประชำคมงบประมำณ
(แกปั้ญหำงำนคำบเก่ียวระหวำ่งฝ่ำย/องคก์ร)
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New norms of Kamikatsu, Japan

ก ำ ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ค ว ำ ม
รับผิดชอบขยะ จำกเทศบำล
เป็นงำนของครัวเรือน-กำรมี
สว่นรว่มจดักำรของธรุกิจ

เปลี่ยนกำรจัดเก็บโดยรถขยะ
จำกเทศบำลไปจัดเก็บตำม
บำ้น เป็นน ำขยะรีไซเคิลไปส่ง
มอบใหเ้ทศบำลแทน

26

เปลี่ยนจำกขอ้จ ำกดัของเมือง เป็นเครื่องมือกำรลงทนุใหมแ่ละกำรทอ่งเท่ียว
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Shape Up Somerville, Massachusetts

Project initiated by Tuff University



กำรรเิริม่กำร
ประกอบกำรเพ่ือ

สงัคมในรูปแบบของ
ธุรกิจดิจิทลั

กำรเช่ือมโยงกบักำรตดัสินใจ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมรว่ม
สรำ้งสขุภำวะดว้ยพฤติกรรม
รว่มทำงสงัคมของปัจเจก

28



เพจสขุภำพ = แหลง่ขอ้มลูจำกพืน้ท่ีเครอืข่ำยสื่อเชิงสงัคม ซึง่เท่ำกบัเป็นกำรวิจยั
พฤติกรรม / กระแสตอบรบัของผูบ้รโิภค

กำรติดตำมขอ้มลูผูบ้รโิภคจำกพืน้ท่ีสื่อของโจนสส์ลดั
การสรา้งความใหมจ่ากพื้นที่ผูบ้ริโภค
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Conclusion 1
กำรท ำงำนของทนุทำงสงัคม-กระบวนกำรทำงสงัคม-นวตักรรมสงัคม

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิำร

กำรบรหิำร

กระบวนกำร
นวตักรรม

Open 
Innovation

กระบวนกำรทำง
สงัคม

โนนแหลมทอง
ท่ำคนัโท
ทุ่งหลวง

หำดเสีย้ว
กำฬสินธุ์

คำมิคตัสึ
ซอมเมอรว์ิลล์
OrgBox

โจนสส์ลดั
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Conclusion 2

Social Innovator

กำรปฏิบัติจริงแบบลอง
ผิดลองถกูดว้ยทนุควำมรู ้
และเทคโนโลยี ท่ี มีอยู่
(ทุนทำงสังคม)  น ำไป
สร้ำงกำรยอมรับด้วย
ควำมส ำเรจ็

Non-Profit 
Organizations

Local 
Government

Private Sector

กำรท ำ ง ำนด้ว ย
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ท ำ ง ำ น ค ว ำ ม
รว่มมือ (ท่ีเขม้ขน้)

อิ ง ร ะ ดั บ ค ว ำ ม
ส ำนึกของผู้คนใน
สงัคม

กระบวนกำรท ำงำน/ระบบ/โครงสรำ้งงำนที่กำ้วหนำ้ไปจำกกำรท ำงำนองคก์รโดยทั่วไป
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Part IV
Social Innovation Process
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กระบวนการนวตักรรมสงัคม-อิงเทคโนโลยี

33

Opportunities & 
challenges 

Delivering & 
implementing

Growing & 
scaling

Invention Innovation



กระบวนการนวตักรรมสงัคม-อิงกระบวนการทางสงัคม

34



Conclusion

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
พฒันำคุณภำพชีวิต
ระดบัอ ำเภอ

Social 
Innovation 

Goals

กำรจดักำรงำนนวตักรรม-นวตักรรมสงัคม ส ำหรบังำน พชอ. คือ มิติท่ีส  ำคญัของ พชอ. 
เรื่องที่ไมค่วรรวมอยูใ่น “ภำระงำนประจ ำ-จดักำรแบบธุรกำร”

Backbone Organizations

Lesson-Learned Studies & Scaling Project
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Lesson-Learned Studies & Scaling Project
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Project 
Innovation

Area

ขยำยตน้แบบ
ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน

ขยำยตน้แบบ
ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน

[Adaptation]

Development

น ำกลไกขบัเคลื่อนไป
รว่มพฒันำผลิตภณัฑ/์
บรกิำรใหม่

โครงกำรพฒันำ
ควำมรว่มมือ และ
พฒันำกระบวนกำร


