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บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี�มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษาถึงปั�หาและอุปสรรคในการด�าเนินกิจการวิสาหกิจ

ชุมชน เนื�องจากวิสาหกิจชุมชนถือเป็นธุรกจิขึ�นพื�นฐานที�รัฐประสงค์ได้ให้ความส�าคั�กบัการสนับสนุนและ
ส่งเสริม เพื�อการพึ�งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน อีกทั�งเพื�อเป็นการกระจายความ
เจริ�ออกสู่ชนบท ก่อให้เกิดการจ้างงาน และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนทั�วทุกภูมิภาค 

ผลจากการศึกษาพบว่า  การด�า เนิน กิจการ วิสาหกิจ ชุมชนในประ เทศไทยนั�น  ได้มี
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� เป็นกฎหมายที�บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่บทบั��ัติ
ของกฎหมายดังกล่าวยังมีความขัดแย้งบางประการ ระหว่างผู้ออกกฎหมายและผู้ที�จะได้รับประโยชน์จาก
กฎหมายนี�  โดยสามารถแยกวิเคราะห์ปั�หาได้ � ประการ คือ �. ปั�หาเกี�ยวกับการก�าหนดสถานะทาง
กฎหมายของวิสาหกจิชุมชน ที�มีแนวความคิดและความคิดเหน็ให้ก�าหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจ
ชุมชนไว้ในพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� โดยเฉพาะ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาถึ ง
เจตนารมณ์ของกฎหมายในส่วนนี�  และ �. ปั�หาเกี�ยวกับมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที�
วิสาหกิจชุมชนแม้จะเป็นรูปแบบธุรกิจที�รัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม แต่ทั�งนี� แล้วการสนับสนุนและ
ส่งเสริมดังกล่าวของรัฐกยั็งไม่เพียงพอ 

วิทยานิพนธ์นี� จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั�หาดังนี�  �. ปั�หาเกี�ยวกับการก�าหนดสถานะทาง
กฎหมายของวิสาหกิจชุมชน ไม่สมควรมีการก�าหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติ
บุคคล ไว้ในพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� โดยเฉพาะ แต่ควรสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบั��ัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ���� แต่ทั�งนี� ให้ขึ�นอยู่กับความพร้อมและความตกลงใจของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 
และ �. ปั�หาเกี�ยวกับมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ควรให้ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้เข้ามามีส่วนในการก�าหนดมาตรการ แผน โครงการ และงบประมาณเพื�อสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน อีกทั�งให้มีการยกเว้นภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชนทุกประเภท นอกจากนี� ควรน�ามาตรการใน
การส่งเสริมที�เกี�ยวข้องกบัวิสาหกจิขนาดย่อยมาสนับสนุนวิสาหกจิชุมชนในประเทศไทย 
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ABSTRACT 
This research was carried out with the objective of studying the problems and obstacles 

of community enterprise. Community enterprise is the preliminary business run by local communities 
which needs to be promoted by the state in order to improve self-practice between other enterprises. 
Furthermore, the idea of community enterprise is to spread development thoroughly to other rural 
area, creating jobs and generating income to people and other regions. 

The result from the research has shown that there are some conflicts between legislators 
and beneficiaries in accordance with The Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548 which 
can be indicated as following. First, the problem of interpretation of ‘legal status of community 
enterprise’ due to the intention of The Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548. Second, 
the government support is not enough to maintain community enterprise stability. 

Consequently, due to aforementioned problems, this research will provide solution as 
follows. Firstly, it can be considered that the legal status of community enterprise enforced under The 
Community Enterprise Promotion Act, B.E. 2548 deems to be compromised. Hence, the legal status 
of community enterprise should not be enforced by the Community Enterprise Promotion Act 2005 
but either Civil and Commercial law or Cooperative Act B.E. 2542 instead. Secondly, regarding to 
the community enterprise promotion measure, the ability to provide endorsement from the state deems 
to be insufficient. So, the endorsement should be provided by subsidiary section in order to impose 
measures, schemes, projects and revenues to support community enterprise including vat exemption 
as well. 

 

1. บทน�า 
วิสาหกิจชุมชน ถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ�งที�เป็นธุรกิจรากฐานของการน�าไปสู่การพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ กล่าวคือ เป็นธุรกิจขั�นเริ�มต้นที�จะน�าไปสู่การพัฒนาทางด้านธุรกิจในระดับต่อไป โดยเป็นการ
ด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการรวมกันของคนในชุมชน มีการใช้ทุนของชุมชนเป็นวัตถุดิบในการ
ด�าเนินกิจการ และยังให้ความส�าคั�กับการพึ�งพาตนเองของชุมชน ไม่อาศัยปัจจัยภายนอกในการด�าเนิน
ธุรกิจมากจนเกินไป ดังความหมายที�ปรากฏอยู่ในพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.���� 
มาตรา � ที�บั��ัติว่า “วิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี�ยวกับการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ หรือการอื�นๆ ที�ด�าเนินโดยคณะบุคคลที�มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตัวกนัประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื�อสร้างรายได้และเพื�อการ
พึ�งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั�งนี�ตามหลักเกณฑท์ี�คณะกรรมการประกาศก�าหนด 
อนัจะเป็นการพัฒนาธุรกจิขนาดย่อยและธุรกจิของชุมชน เพื�อน�าไปสู่การพัฒนาที�ยั�งยืนต่อไป 

แต่จากการศึกษาพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. ���� และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
กับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เขียนพบว่าการเข้ าเป็นวิสาหกิจชุมชนนั�นยังมีปั�หาทาง
กฎหมายอยู่ � ประการ ดังนี� 
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ประการแรก ในเรื�องของการก�าหนดสถานะทางกฎหมายในการเป็นนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะ ใน
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� โดยที�พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนฉบับ
ดังกล่าวได้ก�าหนดไว้แต่เพียงว่า เมื�อได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
นั�น ให้กรมส่งเสริมการเกษตรออกใบส�าคั�แสดงการจดทะเบียนแก่วิสาหกิจชุมชนนั�นไว้เท่านั�น แต่ทั�งนี�
มิได้ท�าให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายที�แตกต่างออกไปจากเดิม โดยสถานนะของวิสาหกิจชุมชน
ยังขึ�นอยู่กบัรูปแบบของคณะบุคคลที�เข้ารวมกนัเป็นวิสาหกจิชุมชน กล่าวคือ หากคณะบุคคลที�รวมกันเป็น
วิสาหกิจชุมชนอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนนั�นก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบของนิติ
บุคคล แต่หากคณะบุคคลที�เข้ารวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน มิได้อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคล ก็จะมีผลให้
วิสาหกิจชุมชนนั�นมิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ�งในทางกฎหมายยังถือเป็นข้อบกพร่องในการด�าเนิน
กิจการอยู่หลายประการ และทั�งนี�หากได้พิจารณาถึงหลักการในการร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) และจากการที�ได้มีการเรียกร้องของผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบัวิสาหกจิชุมชน 
เพื�อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (ฉบับที�....) พ.ศ. .... จะเหน็ได้ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นความประสงค์ของผู้ที�ด�าเนินกจิการ
วิสาหกิจชุมชนเองที�ต้องการให้วิสาหกิจชุมชน มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนี�  อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษา การจะให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นวิสาหกิจชุมชนไว้ โดยเฉพาะใน
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� กลับยังมีเป็นข้อบกพร่องอยู่มาก เพราะการก�าหนด
สถานะของวิสาหกิจชุมชนขึ�นมาตามพระราชบั��ัตินี�  ไม่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสมาชิก และ
ไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะของนิติบุคคลที�เกิดขึ�นในรูปแบบใหม่นี� ได้ ประกอบกับจากพระราชบั��ัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� ได้เปิดโอกาสแก่วิสาหกิจชุมชนทั�งที�เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติ
บุคคล กส็ามารถได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายนี�ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงไม่สมควรก�าหนดให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลไว้โดยเฉพาะ ในพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
���� แต่หากวิสาหกิจชุมชนประสงค์จะเป็นนิติบุคคล กค็วรส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องต่อไป 

ประการที�สอง คือ ความไม่สอดคล้องเชื�อมโยงกนัของกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และการขาดมาตรการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที�ยังไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาไปสู่รูปแบบวิสาหกิจที�ยั�งยืนในระดับสูงขึ� นต่อไป จึงควรน�ามาตรการส่งเสริมของต่างประเทศมา
ปรับใช้กับการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

ดังนี�  เพื�อให้การด�าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปสู่กับ
การพัฒนาที�ยั�งยืน และเพื�อให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมปัจจุบัน จึงควรที�จะศึกษาพิจารณาถึงสภาพปั�หา
เหล่านี� เพื�อหาแนวทางในการแก้ไข 

 

2. แนวความคิดเกี�ยวกบัวิสาหกิจชุมชนและสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน 
2.1แนวคิดและวิวฒันาการเกี�ยวกบัวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนในอดีตจัดเป็นองค์กรภาคประชาชนที�ไม่มีรูปแบบ มิได้เป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ การประกอบการจึงยัง
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ไม่เป็นที�ยอมรับของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่มีกฎหมายรองรับ อีกทั�งข้อมูลของผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ท�าให้การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที�แท้จริง แต่ต่อมา
ภายหลังแนวทางของวิสาหกิจชุมชนได้กลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลในการแก้ปั�หาภาพรวมของประเทศ 
เนื�องจากแนวทางของวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการเพื�อการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชน 
เพื�อสร้างรายได้ และเพื�อการพึ�งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชม 

ร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ได้วางหลักเกณฑ์การ
เข้าเป็นวิสาหกจิชุมชนที�มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย โดยให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามร่างพระราชบั��ัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนี� เอง เพื�อยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้แตกต่างจากรูปแบบของธุรกิจอื�นๆ ดังนั�น
สถานะทางกฎหมายที�เป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชน จึงมิได้หมายถึงการเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบั��ัติส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ���� แต่เป็นนิติบุคคลที�มีรูปแบบ
ใหม่ขึ�นมาจากที�มีอยู่ในปัจจุบัน โดยก�าหนดให้ �.) หากผู้ประกอบการต้องการแสดงความประสงค์ที�จะ
ด�าเนินกิจการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน แต่ยังไม่ผ่านระยะเวลาของแผนตามที�ก�าหนด สามารถขอ 
“ขึ�นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน” ต่อสถาบันที�ก �ากับดูแลวิสาหกจิชุมชนนั�นได้ แต่จะไม่มีสถานะความเป็นนิติ
บุคคล และ �.) หากผู้ประกอบการที�มีความพร้อมเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเตม็รูปแบบ โดยผ่าน
องค์ประกอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อีกทั�งหากได้เขียนแผนวิสาหกิจชุมชนตามที�ก �าหนดไว้ย่อมขอรับ
การ “จดทะเบียน” เป็นวิสาหกิจชุมชนได้หากเข้าหลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ก�าหนด โดยวิสาหกิจชุมชนที�ได้รับการจดทะเบียนจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล1 
นอกจากนี� กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเหน็ของผู้เกี�ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน 
โดยเฉพาะในประเด็นการก�าหนดให้วิสาหกิจชุมชนที�จดทะเบียน ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบั��ัตินี�  เพื�อน�าไปแก้ไขและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชน ดังปรากฏอยู่ในร่าง
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน (ฉบับที�....) พ.ศ. .... อกีด้วย 

ซึ� งค�าชี� แจงของการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนให้มีสถานะ เป็นนิติบุคคล ตาม ร่าง
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) และตามร่างพระราชบั��ัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน (ฉบับที�....) พ.ศ. .... นอกจากท �าให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ ตาม
กฎหมายแล้ว ยังท �าให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะเป็นบุคคลแยกต่างหากจากสมาชิก อันเป็นการยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนให้แตกต่างจากรูปแบบของธุรกิจอื�นๆ โดยสถานะทางกฎหมายที�เป็นนิติบุคคลมิได้หมายถึง
การเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบั��ัติสหกรณ์ พ.ศ. ���� แต่
เป็นนิติบุคคลที�มีรูปแบบใหม่ขึ� นมาจากที�มีอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างความเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบั��ัติส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ���� สาเหตุเนื�องมาจาก นิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมีรูปแบบการด�าเนินกิจการที�ยุ่งยากซับซ้อน ต้องมีขั�นตอนของ
การประชุม ต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการ ต้องมีขั�นตอนจัดการภายหลังการเลิกนิติบุคคล ฯลฯ เป็นต้น 
ท�าให้สมาชิกในชุมชนอาจจะยังไม่มีความสามารถในการท�าตามขั�นตอนดังกล่าว และหากให้วิสาหกิจชุมชน
มีรูปแบบดังเช่นสหกรณ์ การบริหารจัดการกจ็ะต้องอาศัยจ�านวนคนที�มากเกนิไป ที�ก �าหนดให้ �� คนขึ�น

                                                            
1
 ร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 

742



ไป ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในการด�าเนินกิจการ แม้การเป็นสหกรณ์จะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ
ตามบทบั��ัติของกฎหมายกต็าม นอกจากนี� เพื�อให้วิสาหกิจชุมสามารถถือครองทรัพย์สินภายใต้ชื�อของ
วิสาหกิจชุมชนเองได้ ซึ�งเป็นการรับรองความสามารถในการประกอบการและโอกาสเติบโตมากขึ�นของ
วิสาหกิจชุมชน ท�าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถท�าธุรกรรมและนิติกรรมได้ การก่อหนี�  และการฟ้องคดี สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หรือสิทธิในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปั��าได้2 และสามารถเข้าถึงบริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐได้มากขึ�น เนื�องจากมีข้อบังคับหรือระเบียบระบุว่าผู้ขอรับบริการต้องเป็น
บุคคลธรรมดาหรือมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั�น ท�าให้วิสาหกิจชุมชนที�ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลไม่
สามารถขอรับบริการหรือใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ในนามของนิติบุคคลเอง อีกทั�ง หากวิสาหกิจชุมชนมี
สถานะเป็นนิติบุคคล ยังเป็นการสร้างความน่าเชื�อถือในทางด้านการเงินและการค้า สามารถขอรับสินเชื�อ
จากทั�งภาครัฐและภาคเอกชนได้สะดวกขึ� น สามารถมีสิทธิภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที�ก�าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ทั�งสามารถกระท�าการต่างๆ ที�จ�าเป็นแก่การด�าเนินงานตามความมุ่งหมายของวิสาหกิจชุมชนได้ 
ซึ�งได้ก�าหนดหลักเกณฑท์ี�ช่วยส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน โดยใช้หลักการและเหตุผลที�เกดิจากชุมชนเอง เพราะ
ชุมชนเป็นผู้รู้ ปั�หาและข้อบกพร่องของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน3 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีของนิติบุคคล 

การจะพิจารณาสถานะทางกฎหมายของวิสาหกจิชุมชน มีทฤษฎีที�ส �าคั� คือ  
1. ทฤษฎีนิติบุคคลสมมติ (Fiction Theory) ตามทฤษฎีนี� อธิบายว่า สภาพบุคคลที�เกิดมีขึ� น

ตามธรรมชาตินั�นจะมีได้เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดา แต่นิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ แม้คณะบุคคล องค์กร 
สถาบัน จะมีอยู่ในความเป็นจริง แต่สภาพบุคคลของนิติบุคคลจะเกิดมีได้กโ็ดยกฎหมายรับรองให้มีให้เป็น
ขึ�นเท่านั�น นิติบุคคลจึงมิได้มีความเป็นอยู่อย่างแท้จริง ถือว่าเป็นแต่เพียงบุคคลที�กฎหมายสมมติให้มีขึ�น
ในฐานะเป็นประธาน (Subject) แห่งสิทธิ เพื�อให้มีสิทธิหน้าที� มีสิทธิในการเป็นเจ้าของเสมือนบุคคล
ธรรมดาตามกฎหมายบั��ัติเท่านั�น ทฤษฎีนี� จึงเหน็ว่านิติบุคคลเป็นสิ�งที�ไม่มีตัวตนโดยแท้จริง เป็นเพียง
สิ�งที�กฎหมายได้คิดหรือก�าหนดขึ�น ไม่สามารถมองเหน็ ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่มีเจตนาเป็นของตนเอง 
ไม่มีความรู้สึกนึกคิด อีกทั�งไม่อาจกระท �าการใดๆ ได้ด้วยตนเอง เพราะนิติบุคคลตามทฤษฎีนี� ทรงอยู่เพียง
เท่าที�กฎหมายก�าหนดหรือรองรับ4 

2. ทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ (Real Entity Theory หรือ Organic Theory) ตามทฤษฎีนี� ถือ
ว่านิติบุคคลเป็นบุคคลที�เกิดจากการที�คนหลายคนเข้ามา “เข้ากัน” และการเข้า “เข้ากัน” อันเป็นการ
รวมกลุ่มของบุคคล (Theory of group legal personality) จึงเป็นองค์กรที�มีจุดมุ่งหมาย มีชีวิตจิตใจและ
เป็นตัวของตัวเอง มีสถานะเป็นหน่วยทางสังคมอย่างแท้จริงขึ�นมา และย่อมมีค่าในสังคมไม่ต่างจากบุคคล
ธรรมดา โดยกฎหมายเป็นแต่เพียงสิ�งที�รับรองสถานะความเป็นอยู่ของนิติบุคคลตามที�มีอยู่แล้วเท่านั�น 

                                                            
2 “จัดตั�งนิติบุคคลวิสาหกิจชุมชน,” สบืค้นเมื�อวันที� 15 เมษายน ����, จาก 

https://www.posttoday.com/economy/550622 
3 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ ร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน (ฉบับที�....)  

พ.ศ. .... 
4 ประสทิธิ� โฆวิไลกูล, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติบุคคล และความรับผิดทาง

อา�าของนิติบุคคล, พิมพ์ครั�งที� 2, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์นิติธรรม, 2549) น. 5 – 8. 
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เพราะถือว่านิติบุคคลมีอยู่ก่อนกฎหมาย (pre-legal) กล่าวคือ กฎหมายมิได้เป็นผู้สร้างนิติบุคคล  แต่
กฎหมายได้ยอมรับให้นิติบุคคลเป็นไปตามความจริง กฎหมายจึงได้แต่ควบคุมนิติบุคคลโดยก�าหนดสิทธิ
และหน้าที�นิติบุคคลไว้เท่านั�น5  

ดังนี�  เนื�องจากการด�าเนินกจิการเป็นวิสาหกจิชุมชน เกดิจากการด�าเนินการโดยคณะบุคคลที�มี
ความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ซึ�งโดยทั�วไปแล้วการรวมตัวดังกล่าว
ของคณะบุคคลย่อมก่อให้เกิดสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ อีกทั�ง
เจตนารมณ์ในร่างพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) มีแนวคิดและความ
ประสงค์ให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล แต่สถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน
ตามพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� กลับมิได้มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลแต่
อย่างใด ดังนี�  แนวคิดและทฤษฎีที�อธบิายถึงนิติบุคคลจึงมีความส�าคั�ในการศึกษาถึงสถานะทางกฎหมาย
ของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยประการที�ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในการก�าหนดสถานะทาง
กฎหมายของวิสาหกิจชุมชน ไว้ในพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� 

 

3. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ 
3.1 มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 

ในการส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย มีมาตรการทางกฎหมายที�
เกี�ยวข้องบั��ัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ อนัได้แก่ การส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนตาม
รัฐธรรมนู�แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ���� ที�ได้ให้การรับรองสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์หรือ
ฟื� นฟูจารีตประเพณี ภูมิปั��าท้องถิ�น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ�นและของชาติ และได้รับรองสิทธิ
ของชุมชนที�ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อมอย่างสมดุลและเพื�อความยั�งยืน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบั��ัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� รวมถึงมีบทบั��ัติที�เกี�ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ซึ�งบั��ัติอยู่ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในพระราชบั��ัติส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ���� เกี�ยวกับการด�าเนินกจิการ
ในรูปวิสาหกจิชุมชน ที�ผู้ประกอบการอาจเลือกด�าเนินกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
รูปแบบใดรูปแบบหนึ�งกไ็ด้ แต่อย่างไรกต็ามหากผู้ประกอบกจิการเลือกที�จะด�าเนินกจิการวิสาหกิจชุมชน
ในรูปแบบนิติบุคคล การจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือเป็นสหกรณ์ตามพระราชบั��ัติสหกรณ์ กย่็อมเป็นทางเลือกหลักที�ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
มักจะเลือกใช้ เนื�องจากในประเทศไทยมิได้มีบทบั��ัติกฎหมายเกี�ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะแต่อย่างใด จึงต้องน�าหลักเกณฑ์ของการเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบั��ัติสหกรณ์ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึง
ลักษณะของความเป็นนิติบุคคลดังกล่าว อีกทั�งมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบั��ัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ����  ที�ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที�อยู่ใน
หลักเกณฑ์ของการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

                                                            
5 กติติศักดิ� ปกติ, หลักกฎหมายบุคคล, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, ม.ป.ป), น. ���. 
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�.� มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยของต่างประเทศ 
เนื�องจากในต่างประเทศยังไม่มีลักษณะการด�าเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนดังเช่น

ประเทศไทย แต่ทั�งนี� ในต่างประเทศได้มีการแยกรูปแบบการด�าเนินกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ออกเป็น � รูปแบบ คือ �) วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) �) วิสาหกิจขนาดย่อม 
(Small Enterprise) และยังรวมไปถึง �) วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) อันเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคั�ของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) ด้วย ซึ�งถือเป็นความ
แตกต่างจากประเทศไทย ดังนั�นในต่างประเทศจึงได้มีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจราย
ย่อยด้วย โดยเฉพาะในสาธารณรัฐอิตาลีอิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศ�ี�ปุ่น เป็นต้น ซึ�งประเทศ
เหล่านี� ได้พยายามปรับปรุง พัฒนา แก้ไขกฎหมายที�เกี�ยวข้องอยู่เสมอ รวมทั�งมีมาตรการในการสนับสนุน
ด้านต่างๆ โดยจะให้ความส�าคั�กับวิสาหกิจรายย่อยเป็นส�าคั� เพื�อให้วิสาหกิจรายย่อยเหล่านั�นสามารถ
ด�าเนินกิจการได้อย่างเข้มแข็งและยั�งยืน นอกจากนี� การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาด
ย่อยของประเทศดังกล่าว เกิดจากการน�าภูมิปั��าท้องถิ�นมาเป็นกลไกลในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจ มีการ
ให้ความส�าคั�กับพื� นเพวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปั��าท้องถิ�นของประเทศอย่างมาก ดังนี�  
การศึกษามาตรการและกฎหมายที�ส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย และรูปแบบพิเศษที�ใช้ด�าเนินกิจการของ
วิสาหกิจรายย่อยของสาธารณรัฐอิตาลีอิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศ�ี�ปุ่น ย่อมจะสามารถน�ามา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยได้ 

 

4. บทวิเคราะห์ 
4.1 ปัญหาเกี�ยวกบัการก�าหนดสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชน 

จากการศึกษาของผู้เขียนจะเห็นได้ว่า แม้ความประสงค์ของร่างพระราชบั��ัติส่งเสริม
วิสาหกิจ ชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)  หรือหลักการที�จะแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ตามร่าง
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับที� ....) ที�ต้องการให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทาง
กฎหมายเป็นนิติบุคคลอกีรูปแบบหนึ�ง ที�มีความแตกต่างจากนิติบุคคลที�มีอยู่ในปัจจุบันขึ�นกต็าม แต่จากที�
ได้วิเคราะห์ในข้างต้นกลับยังมีเหตุให้ไม่สมควรก�าหนดสถานะทางกฎหมายในการเป็นนิติบุคคลไว้
โดยเฉพาะ ในพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� ด้วยประการดังนี�  

ประการแรก เนื�องจากการจะก�าหนดให้องค์กรใดเป็นนิติบุคคล ต้องมีการตรากฎหมายใน
เรื�องความสัมพันธ์ในเรื�องต่างๆ ขึ�นมารองรับ เพราะมิฉะนั�นกจ็ะไม่สามารถก�าหนดความสัมพันธ์ภายใน
ของนิติบุคคลได้ ว่าหากเกิดข้อโต้แย้งขึ� นจะให้ยุติข้อพิพาทที�เกิดขึ� นจากจ�านวนการลงทุนหรือถือ
ความสมัพันธข์องสมาชิกที�ทุกคนมีสทิธอิอกเสยีงเท่าเทยีมกนัในการยุติข้อพิพาทที�เกดิขึ�น 

ประการที�สอง เนื�องจากการเสนอให้เป็นวิสาหกจิชุมชนเป็นนิติบุคคล มีความแตกต่างจากการ
ก�าหนดให้อะไรบางอย่างมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตัวอย่างเช่น การก�าหนดให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
เพราะกองทุนถือเป็นเงินจ�านวนหนึ�งของเจ้าของคนเดียว จึงก�าหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลได้ตาม
รูปแบบของนิติบุคคลที�ไม่มีความซับซ้อน แต่หากเปรียบเทียบกับกรณีของวิสาหกิจชุมชนที�เกิดจากการ
รวมกันของคนอย่างน้อย � คนในชุมชน แล้วให้กฎหมายก�าหนดสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล ก็จะ
ไม่สามารถตอบได้ว่าการก�าหนดสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลที�เกิดขึ� น อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์
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อย่างไรตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้มีการก�าหนดเป็นกฎหมายที�ก�าหนดความสมัพันธ์ในรูปแบบใหม่ที�ไม่มี
อยู่แต่เดิมขึ�นมา แต่ทั�งนี�กถ็อืเป็นเรื�องที�ต้องศึกษาอย่างลึกซึ� งต่อไป  

ประการสุดท้าย เนื�องจากพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� ต้องการให้ตกลง
เรื�อยภายในกันเองระหว่างสมาชิกของนิติบุคคล อันเป็นการเปิดโอกาสให้คณะบุคคลที�ต้องการเข้าเป็น
วิสาหกิจชุมชน สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื�นได้ต่อไป ซึ�งถือได้ว่าพระราชบั��ัติ
ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. ���� มีความยืดหยุ่นมากกว่าแนวคิดและหลักการตามที�ได้วิเคราะห์ โดยไม่
จ�าเป็นต้องให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� 
แต่ทั�งนี� ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมของการด�าเนินกิจการตามรูปแบบที�สมาชิกได้ตกลง
กัน และแม้จะมิได้มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล ก็สามารถได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตาม
พระราชบั��ัตินี�  

ด้วยประการดังกล่าว หากวิสาหกิจชุมชนประสงค์จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล  ก็สามารถเข้า      
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื�นต่อไปตามความเหมาะสม และตามความตกลงร่วมกันของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนนั�น โดยมีรูปแบบนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
สามั�นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด หรือรูปแบบนิติบุคคลตามพระราชบั��ัติสหกรณ์ อัน
ได้แก่ สหกรณ์ประเภทต่างๆ ที� เป็นรูปแบบของนิติบุคคลและมีกฎหมายที� เกี�ยวข้อง ก�าหนดถึง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของนิติบุคคลนั�นๆ มาปรับใช้ในเรื�องของการมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล
ของวิสาหกิจชุมชนได้ ประกอบกับรูปแบบของนิติบุคคลดังกล่าวยังได้รับการยอมในระดับสากลอีกด้วย 
อาทิ ในกรณีที�วิสาหกิจชุมชนด�าเนินกิจการโดยถือคุณสมบัติของสมาชิกเป็นส�าคั� อีกทั�งมิได้มีรูปแบบ
เพื�อด�าเนินกิจการทางธุรกิจโดยตรง แต่เป็นการรวมกันด�าเนินกิจการเพื�อแก้ไขปั�หาที�เจอร่วมกัน ก็
สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของสหกรณ์ได้ ซึ�งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล และการด�าเนินกิจการต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนนั�นจะถือเอาคุณสมบัติของสมาชิกเป็นส�าคั�ตาม
หลักประชาธิปไตย กล่าวคือ สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้เท่าเทียมกัน โดยมีพระราชบั��ัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ���� รองรับถึงความสัมพันธ์ หรือหากวิสาหกิจชุมชนประสงค์ด�าเนินกิจการในรูปแบบทางธุรกิจ 
โดยการบริหารจัดการร่วมกันของสมาชิกอย่างไม่มีการจ�ากัดความรับผิด เพื� อให้สมาชิกมีสิทธิในการ
ด�าเนินกิจการที�เท่าเทยีมกนั กส็ามารถตกลงกนัเป็นห้างหุ้นส่วนสามั�นิติบุคคลได้ หรือหากหากวิสาหกจิ
ชุมชนประสงค์ด�าเนินกจิการในรูปแบบทางธุรกจิที�มีการก�าหนดอ�านาจในการด�าเนินกจิการของสมาชิกและ
ก�าหนดความรับผิดของสมาชิก ก็สามารถเข้าเป็นนิติบุคคลในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือบริษัท
จ�ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะมีกฎหมายรองรับถึงความสัมพันธ์และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ของการด�าเนินกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ากัด 
4.2 ปัญหาเกี�ยวกบัมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

ส�าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน แม้ว่าจะมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตาม
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบั��ัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� ในกรณีที�วิสาหกิจชุมชนเข้าเป็นสมาชิกของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ก็ตาม แต่การส่งเสริมดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยได้ ผู้ เขียนจึงเห็นว่าสมควรมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงให้มีการส่งเสริม
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วิสาหกิจชุมชนมากยิ�งขึ�น คือ ควรน�าการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาปรับใช้กับ
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และควรน�าการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) จาก สาธารณรัฐ
อิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศ�ี� ปุ่น มาปรับใช้กับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 
เนื�องจากประเทศเหล่านี� มีกฎหมายแบ่งแยกวิสาหกิจรายย่อยออกมาอีกประเภทหนึ�ง เพราะวิสาหกิจราย
ย่อยเป็นวิสาหกิจที�มีความสอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยและมีจ�านวนมากที�สุดในประเทศ
เหล่านั�น จึงจ�าเป็นที�จะต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลืออย่างเตม็ที� ดังนี�  

สาธารณรัฐอิตาลี วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยมีรากฐานมาจากชุมชน ที�ผลิต
เฉพาะสนิค้าเฉพาะด้านที�ต้องอาศัยความช�านา�และประสบการณ์ที�สั�งสมมาหลายชั�วอายุคน จึงเป็นการท�างาน
ที�ใช้ระบบแรงงานในครอบครัว ซึ�งมีจ�านวนคนไม่มาก แต่มีความมั�นคงและประสิทธิภาพในการท�างานสูง 
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยเหล่านี�ยึดหลักในการใช้ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความ
ต้องการของตลาด จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ในการผลิตและการตลาดอยู่เป็นระยะๆ เพื�อผลิต
สินค้าที�เป็นที�นิยมของตลาดได้อย่างรวดเรว็ ความสามารถในการผลิตสินค้าเพื�อการแข่งขันกับคู่แข่ง จึง
เป็นคุณลักษณะที�ส �าคั�ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยของสาธารณรัฐอิตาลี นอกจากนี� ยัง
เป็นแหล่งการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมที�ส �าคั�ของยุโรป อีกทั�งมีเอกลักษณ์ท้องถิ�นที�สร้างแรงงานและ    
ภูมิปั��าท้องถิ�นเป็นของตนเองได้ และสาธารณรัฐอิตาลีเน้นให้เอกชนเป็นผู้ผลักดันและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย จึงท�าให้การขับเคลื�อนในการพัฒนาเป็นไปได้ง่ายและตรงตาม
วัตถุประสงค์ ต่างจากประเทศไทยที�วิสาหกิจชุมชนแม้จะเป็นการวางรากฐานเพื�อประชาชน แต่รัฐกลับมี
บทบาทอย่างมากในการเข้ามาก�ากับดูแล จึงท �าให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านั�นไม่สามารถด�าเนินกิจการด้วย
ตนเองได้ เพราะเมื�อรัฐไม่ให้การสนับสนุนกท็�าให้วิสาหกิจชุมชนนั� นด�าเนินต่อไปไม่ได้ วิสาหกิจชุมชนของ
ไทยจึงควรให้เอกชนเป็นผู้ด�าเนินงานและก�ากับดูแล เพื� อจะให้เอกชนให้การพัฒนาได้อย่างเต็ม
ความสามารถ นอกจากนี�ยังควรก�าหนดให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการกับกับดูแลและส่งเสริมตามลักษณะของ
งาน ดังเช่นสาธารณรัฐอิตาลีที�ให้ความส�าคั�กับงานหัตถกรรมเป็นส�าคั� เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ใน
ประเทศของตน นอกจากนี� สาธารณรัฐอิตาลียังมีการส่งเสริมให้มีการตั�งเขตอุตสาหกรรม ( Industrial 
Cluster) ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย ที�มีกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื�องเป็น
เวลานาน ที�มีเอกลักษณ์ มีแรงงานและภมูิปั��าท้องถิ�นในพื�นที�ที�มีวัฒนธรรมท้องถิ�นและประวัติศาสตร์
ใกล้เคียงกัน ดังนั�น ประเทศอิตาลีจึงถือเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาทั�งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และขนาดย่อย ที�ไทยควรให้ความสนใจ โดยศึกษาการรวมตัวขอคลัสเตอร์ (Cluster) อีกทั�งการ
ผสมผสานจุดขายทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศเพื�อให้เกิดสินค้าที�มีเอกลักษณ์ และเพิ�มความ
จริงจังในการออกกฎหมายและมาตรการสนับสนุนของภาคเอกชน เพื�อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม ขนาดย่อยและวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

สาธารณรัฐอินเดีย รัฐได้พยายามหาหนทางช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อมและขนาดย่อย โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย  โดยมีกฎหมาย The Micro, Small and Medium 
Enterprises Development Act, 2006 เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองวิสาหกิจขนาดย่อย ซึ�งใน
กฎหมายได้มีการระบุถงึวิธกีารที�เกี�ยวกบัการคุ้มครอง ช่วยเหลือและก�าหนดรายละเอียดในด้านต่างๆ เพื�อ
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ยกระดับในการแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดให�่ได้  โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อยจะได้รับการช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ มากกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง 

ประเทศ�ี�ปุ่น ถือเป็นประเทศที�ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกด้าน 
และนอกจากนี�ยังเน้นช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อยอีกด้วย เพราะการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ของประเทศ�ี� ปุ่น เกิดขึ� นจากการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อยภายในประเทศเป็นส�าคั� โดยมี
พระราชบั��ัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพื�นฐานของ�ี�ปุ่น ค.ศ. 1999 (Small and Medium-
sized Enterprise Basic Act 1999) เป็นกฎหมายหลัก วัตถุประสงค์ของกฎหมายมีขึ� นเพื� อส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรวมถึงวิสาหกิจขนาดย่อย และเพื�อให้รัฐและหน่วยงาน
ของภาครัฐในระดับท้องถิ�น (Local Public Entities) น�าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน6 นอกจากนี� รัฐบาลของประเทศ�ี� ปุ่นยังได้มีนโยบายที�สามารถน�ามา
ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะนโยบายที�อยู่ในรปูแบบของโครงการหนึ�งหมู่บ้าน หนึ�ง
ผลิตภัณฑ์ (One Village One Product : OVOP) ที�ถือเป็นโครงการส่งเสริมการด�าเนินกจิการของวิสาหกจิ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) อันเกิดจากภูมิปั��าท้องถิ�น จากการเรียนรู้ของท้องถิ�น 
มาพัฒนาสู่สินค้าที�เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที�จดจ�าเฉพาะของท้องถิ�นนั�น และประเทศไทยได้น�านโยบาย
ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในโครงการ “หนึ�งต�าบล หนึ�งผลิตภัณฑ์” (One Tumbon One Product ; OTOP) 
ซึ�งหากน�าโครงการหนึ�งหมู่บ้าน หนึ�งผลิตภัณฑ์ (OVOP) และโครงการหนึ�งต�าบล หนึ�งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) มาปรับใช้ให้เหมาะกับการด�าเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย กจ็ะสามารถช่วยให้
วิสาหกจิชุมชนสามารถพัฒนาต่อเนื�องอย่างยั�งยืน และสามารถพึ�งพาตนเองได้ ตามแนวทางที�เป็นการสร้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่ต้องค�านึงถึงมาตรฐานในระดับประเทศหรือสากล  โดยยึดมั�นบนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ�น  

ดังนั�น เพื�อให้วิสาหกิจขนาดย่อยของไทยด�ารงอยู่ต่อไปได้ จึงจ�าเป็นที�จะต้องสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro Enterprise) ให้มีภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วย
การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบและให้เกิดความต่อเนื�อง เพื�อให้วิสาหกิจขนาด
ย่อยนี� สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั�งยืน และการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยยังเป็นการคลอบคลุมไปถึง
ลักษณะการด�าเนินกิจการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนโดยปริยายอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
6 นัฐพล สุขบรรจง, “มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560), น. 299-301. 
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5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ปั�หาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของไทยนั�น ผู้เขียนเห็นว่า 

พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� ยังมีข้อบกพร่อง ด้วยข้อสรุปดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรงุแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัวิสาหกจิรายย่อยดังนี�  

1. ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� แต่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมี
สถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลตามทกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง กล่าวคือ เป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบั��ัติสหกรณ์ พ.ศ. ���� ทั�งนี� ให้เป็นไปตามความพร้อมและ
ความเหมาะสมของการด�าเนินกิจการตามรูปแบบที�สมาชิกได้ตกลงกัน ดังนั�น จึงควรด�าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเพิ�มเติมพระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� โดยเพิ�มเติมข้อความเป็นมาตรา � 
วรรคสอง ว่า “วิสาหกจิชุมชนใดที�จะขอรับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิ
ชุมชนสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามรูปแบบและขั�นตอนของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือพระราชบั��ัติสหกรณ์” เพื�อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที�ประสงค์จะ
ด�าเนินกิจการในรูปแบบของนิติบุคคล 

2. ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ควรด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติม
พระราชบั��ัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ���� โดยเพิ�มเติมข้อความเป็นมาตรา �� (�) ว่า “ให้
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดให้มีมาตรการ แผน โครงการ และ งบประมาณเพื�อ
สนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน” กล่าวคือ ให้ส �านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
จัดท �าไว้ในแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือจัดท �าขึ�นแยกต่างหากเป็นแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะ แต่ทั�งนี� ต้องมีการด�าเนินการตามแผน และในส่วนของงบประมาณเพื�อสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน ให้น�าเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื�อมาส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 

3. ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติมมาตรการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของ
กรมสรรพากร ในการยกเว้นภาษีเงินได้ส �าหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ที�มีเงินได้ไม่เกิน �,800,000 บาทต่อปี หรือแล้วแต่กรณีขึ� นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในขณะออก
มาตรการ ให้มีการยกเว้นภาษีให้กบัวิสาหกจิชุมชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกจิชุมชนที�มีสถานะทาง
กฎหมายเป็นนิติบุคคลหรือไม่กต็าม ซึ�งเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนเฉพาะในส่วนที�เกิน �,800,000 บาท
แรกหรือตามที�ได้ก�าหนด จึงจะน�าไปค�านวณเพื�อเสียภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรืออัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั�งนี� ขึ�นอยู่กับสถานะทางกฎหมายของวิสาหกิจชุมชนนั�น  และควรเพิ�มหลักเกณฑ์ใน
กรณีของนิติบุคคลในรูปแบบอื�น ที�ต้องการมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกจิชุมชน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 
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4. นอกจากนี� ควรมีการปรับปรุงเพิ�มเติม กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ดงันี�  
4.1 ด�าเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพิ�มเติมพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พ.ศ. 2543  
โดยเพิ�มค�าว่า รวมทั�งวิสาหกิจรายย่อยไปในมาตรา 4 จากเดิมที�ว่า “ วิสาหกิจขนาดกลางหรือ

ขนาดย่อม ได้แก่วิสาหกิจที�มีจ�านวนการจ้างงาน มูลค่าสนิทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที�ช�าระแล้วตาม
จ�านวนที�ก�าหนดในกฎกระทรวง” โดยเพิ�มเป็น “ วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม รวมทั�งวิสาหกิจราย
ย่อย ได้แก่วิสาหกจิที�มีจ�านวนการจ้างงาน มูลค่าสนิทรัพย์ถาวร หรือทุนจดทะเบียนที�ช�าระแล้วตามจ�านวน
ที�ก�าหนดในกฎกระทรวง” เพื�อเป็นการเพิ�มเติมให้วิสาหกิจรายย่อยนั�นแยกออกมาเป็นอีกประเภทหนึ�ง 
เช่นเดียวกับ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศ�ี� ปุ่น ซึ�งจะช่วยแก้ปั�หาทางกฎหมาย
เกี�ยวกบัการส่งเสริมวิสาหกจิรายย่อยในประเทศไทยได้ และด�าเนินการแก้ไขปรับปรงุเพิ�มเติมกฎกระทรวง
ก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
เดิมนั�นข้อ 1 วิสาหกจิขนาดย่อม ได้แก่ กิจการที�มีลักษณะ ดังต่อไปนี�  ฯลฯ และข้อ 2 วิสาหกิจขนาดกลาง 
ได้แก่ กจิการที�มีลักษณะ ดังต่อไปนี�  ฯลฯ โดยออกกฎกระทรวงเพิ�มเติมลักษณะของวิสาหกจิรายย่อย ว่า “ 
วิสาหกิจรายย่อย ได้แก่ วิสาหกิจที�มีจ�านวนการจ้างงาน ... หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวร... และให้
หมายความรวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วย” ซึ�งจะเป็นการช่วยแก้ปั�หากับวิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชน เพื�อที�ภาครัฐจะได้หามาตรการมาส่งเสริมวิสาหกจิรายย่อย รวมถึงวิสาหกจิชุมชนให้ดีขึ�นเป็นล�าดับ
ต่อไป 
�.� น�ามาตรการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยของต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
มาส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน  

หากรัฐท�าตามที�กล่าวข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าจะท�าให้วิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย สามารถ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเตม็ที� ตรงตามเจตนารมย์ของรัฐ
ที�ต้องการจะส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ให้เจริ�เติบโต มีความเข้มแข็งและก้าวต่อไป
ข้างหน้าด้วยความยั�งยืน ซึ�งจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ�นเป็นล�าดับต่อไปด้วย 
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