
  

ข่าวประชาสมัพนัธ์        12 มิถนุายน 2562  
 

10 กิจการเพื่อสังคมสุดเจ๋ง พร้อมตอบรับตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ 
เข้ารอบชงิชนะเลิศ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 9”  

บา้นปฯู เดินหนา้สนบัสนนุกิจการเพือ่สงัคมอย่างต่อเนื่องภายใตแ้นวคิด  
“ก้าวทีก่ล้า เดินหนา้เพือ่พฒันากิจการเพือ่สงัคมของคณุอย่างยัง่ยืน” 

 
กรุงเทพฯ 10 มิถุนายน 2562 – “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่  9” หรือ Banpu 

Champions for Change 9 (BC4C#9) ภายใต้ธีม “ก้าวที่กล้า เดินหน้าเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของ

คุณอย่างยั่ งยืน”  โดย บริษัท บ้านปู (จ ากัด) มหาชน ผู้ น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่ง 
เอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุง่มัน่พฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไมแ่สวงผลก าไรภายใต้
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คดัเลือก 10 กิจการเพ่ือสังคม ท่ีพร้อมใจกัน
เดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทลั เพ่ือตอบรับความต้องการของโลกยุคใหม่ น าเสนอแผนธุรกิจของตนควบคูก่บัการท า
ตลาดและการส่ือสารทัง้ออฟไลน์และออนไลน์แตกต่างกันไปตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน่ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ถือเป็นการตอบรับเทรนด์ใหม ่ให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงกิจการเพ่ือสงัคมของ
พวกเขาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ และมุ่งแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีหลากหลาย อาทิ การจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 
การดูแลสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ ด้อยโอกาส และการสืบสานงาน
ศลิปหตัถกรรมพืน้เมือง  

ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนท่ีผ่านมา มี 34 กิจการเพ่ือสงัคมท่ีส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการฯ และ
ร่วมเรียนรู้เก่ียวกับการด าเนินกิจการเพ่ือสังคมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE.School (Social Enterprise 
School) ตัง้แตก่่อนสง่ใบสมคัร พร้อมรับค าแนะน าในการพฒันาแผนธุรกิจจากทีมงานอยา่งเข้มข้นจากทีมงาน
ผู้ เช่ียวชาญ (Live Consultation) เพ่ือแนะน าการน าความรู้ท่ีได้จาก SE.School ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา
แผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสงัคมของตนให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้  จนในท้ายท่ีสุดโครงการฯ ได้
คดัเลือก 16 กิจการเพ่ือสงัคมคณุภาพท่ีมีความเป็นไปได้ทัง้ในส่วนการด าเนินธุรกิจและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสงัคม เพ่ือเข้าร่วมเวิร์คช็อปการพฒันาทกัษะการน าเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจ เรียนรู้เคล็ดลบัการท า
แผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัได้รับฟังข้อควรรู้เก่ียวกบัการท ากิจการเพ่ือสงัคมให้ยัง่ยืน เพ่ือท่ีจะก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมัน่ใจจากรุ่นพ่ีของโครงการฯ วิน – นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย จากกิจการเพื่อสังคม a-chieve 

รุ่นพ่ี BC4C#1 และ ไผ – สมศักดิ์ บุญค า จากกิจการเพื่อสังคม Local Alike รุ่นพ่ี BC4C#2   



  

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความเช่ือของบ้านปูฯ ท่ีว่า ‘พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนา’ ในปีนี ้BC4C#9 ช่วงแรกจึงได้จดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบผ่าน SE.School อย่างเข้มข้น 
โดยโครงการฯ ได้เตรียมเวิร์คช็อปติดอาวธุผู้ประกอบการรุ่นใหมเ่พิ่มเติมและยงัจะจดัในระยะตอ่ไปตลอดทัง้ปี 
นอกจากนี ้เราค้นพบวา่การจดักิจกรรมโรดโชว์ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่อดุรธานี และสงขลาในชว่งต้นปีท่ีผา่นมา ท า
ให้โครงการฯ ปีนีมี้ผู้ประกอบการกิจการเพ่ือสงัคมไฟแรงมากมายจากหลากหลายจงัหวดัทัว่ประเทศก้าวเข้า
มาร่วมโครงการฯ ซึ่งเราหวงัว่ากระแสการต่ืนตวัของเครือข่ายกิจการเพ่ือสงัคมในระดบัท้องถ่ินนีจ้ะสร้างแรง
กระเพ่ือมไปสูร่ะดบัประเทศในท้ายท่ีสดุ” 

รายช่ือ 10 กิจการเพ่ือสงัคมท่ีเข้ารอบชิงชนะเลิศในปีนี ้ได้แก่ 
PharmCare (ฟาร์มแคร์) แพลตฟอร์มออนไลน์เช่ือมโยงบริการการดแูลสขุภาพเบือ้งต้น ณ ร้านขาย

ยา ให้คนทัว่ไปสามารถใช้บริการได้สะดวกขึน้ 

Cropperz (ครอปเปอซ์) ธุรกิจระบบจดัจ าหนา่ยสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ 

Heaven on Earth (เฮเวนออนเอิร์ธ)ธุรกิจผลิตและจดัจ าหนา่ยสินค้าท่ีแปรรูปจากใบชาท่ีปลกูในพืน้ท่ี
ป่าท่ีได้รับการฟืน้ฟใูนภาคเหนือ 

YoungHappy (ยงัแฮปปี)้ ธุรกิจบริหารจดัการชมุชนผู้สงูอายผุา่นแอปพลิเคชัน่ 
อัตลักษณ์ ธุรกิจของช าร่วยจากเศษผ้าพืน้บ้านของภาคอีสาน เพ่ือชว่ยสร้างรายได้ให้คนท้องถ่ิน 
Orgafeed (ออร์ก้าฟีด) ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารสุนขัท่ีผลิตจากแมลง เพ่ือช่วยจดัการขยะ

อินทรีย์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ผ้าสร้างสุข ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าจากเสือ้ผ้าท่ีไม่ใช้แล้ว เพ่ือน ารายได้ไปช่วยเหลือ

ผู้ ด้อยโอกาสในชมุชนท้องถ่ินภาคใต้ 
ปักจิตปักใจ ธุรกิจผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าปักจากฝีมือคนตาบอด สร้างเสริมอาชีพใหมใ่ห้ผู้พิการทาง

สายตา 
GreenHerit (กรีนเฮอริท) ธุรกิจจดัจ าหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภคแบบไม่มีบรรจภุณัฑ์ ชว่ยลดการสร้าง

ขยะพลาสตกิ 
เพียงใจ ธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าเคร่ืองนอนจากเศษยางพาราเขาคีริส ในพืน้ท่ีจังหวัด

ก าแพงเพชร เพ่ือสร้างอาชีพให้คนในชมุชน แทนการออกไปท างานไกลบ้านไกลครอบครัว  
  

https://www.facebook.com/pharmcare/
https://www.facebook.com/Cropperz-1677668858960728/
https://www.facebook.com/SawanbondinFarm/
https://younghappy.com/
https://www.facebook.com/atthalak/
https://www.facebook.com/Orgafeed/
https://www.facebook.com/buyingisgiving/
https://www.facebook.com/Pakjitpakjai-309069069835625/
http://www.thaiorganiclinks.com/
https://www.facebook.com/Ann0861339472/


  

 โดยทัง้ 10 กิจการเพ่ือสงัคมจะได้รับทนุสนบัสนนุเบือ้งต้นรวม 800,000 บาทส าหรับการด าเนินกิจการ
ตามเปา้หมายท่ีน าเสนอตอ่คณะกรรมการเป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนีพ้วกเขาจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเพิ่มเตมิ
กบัทางโครงการฯ เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการส่ือสาร การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสงัคม การร่วมพฒันาและ
ทดสอบแผนการตลาดทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรม Mentor Matching ท่ีโครงการฯ 
ร่วมกับ กิจการเพื่อสังคม Hand Up รุ่นพี่  BC4C#5 เพ่ือจบัคู่กับผู้ เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ท่ีตรงกับความ
ต้องการของแต่ละกิจการ ทัง้หมดนีก็้เพ่ือให้กิจการเพ่ือสังคมของพวกเขาสามารถก้าวอย่างมั่นใจในการ
ขบัเคล่ือนความส าเร็จทางธุรกิจและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สงัคมอย่างยัง่ยืนไปในเวลาเดียวกัน และ
กลับมาน าเสนอผลการด าเนินงานอีกครัง้เพ่ือคดัเลือก 5 ทีมชนะเลิศท่ีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
สงัคมไปพร้อม ๆ กบัสร้างรายได้ทางธุรกิจได้อย่างโดดเดน่ และรับเงินทนุสนบัสนนุเพิ่มเติมอีกกว่า 1.25 ล้าน
บาท ตอ่ไปในเดือนสิงหาคม 2562   

 ติดตามเส้นทางการเดินทางสู่ชยัชนะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงทัง้ 10 กิจการเพ่ือสงัคม รวมไปถึงข่าวสาร
ความเคล่ือนไหวตา่ง ๆ ของโครงการฯ ได้ท่ี Facebook: Banpu Champions for Change  

### 
 

  



  

รูปภาพเพิ่มเติม 

  
ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสงัคมทัง้ 10 ทีมที่ผา่นเข้ารอบ โครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพื่อสงัคม ปีที่ 9 

  

 
 

วิน – นรินทร์ จิตต์ปราณีชยั จากกิจการเพื่อสงัคม a-chieve รุ่นพ่ี BC4C#1 (ซ้าย) และ ไผ – สมศกัดิ์ บญุค า จากกิจการ
เพื่อสงัคม Local Alike รุ่นพ่ี BC4C#2 (ขวา) ขณะร่วมแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่10 กิจการเพื่อสงัคมที่เข้ารอบ 



  

 
Heaven on Earth ธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าที่
แปรรูปจากใบชาที่ปลกูในพืน้ท่ีป่าที่ได้รับการฟืน้ฟใูน

ภาคเหนือ 
 

 
 

อัตลักษณ์ ธุรกิจของช าร่วยจากเศษผ้าพืน้บ้านของภาค
อีสาน เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถ่ิน 

 
YoungHappy (ยงัแฮปปี)้  

ธุรกิจบริหารจดัการชมุชนผู้สงูอายผุา่นแอปพลเิคชัน่ ขณะ
ลงพืน้ท่ี ท ากิจกรรม 

 
Orgafeed (ออร์ก้าฟีด) ธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยอาหาร
สนุขัที่ผลติจากแมลง เพื่อชว่ยจดัการขยะอินทรีย์ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ ขณะลงพืน้ท่ี ท ากิจกรรม 

 
ผ้าสร้างสุข ธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าจากเสือ้ผ้า
ที่ไมใ่ช้แล้ว เพื่อน ารายได้ไปช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสใน

ชมุชนท้องถ่ินภาคใต้ ขณะลงพืน้ที่ ท ากิจกรรม 

 
ปักจิตปักใจ ธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยผ้าปักจากฝีมือคน
ตาบอด สร้างเสริมอาชีพใหมใ่ห้ผู้พิการทางสายตา ขณะลง

พืน้ท่ี ท ากิจกรรม 
 

https://www.facebook.com/SawanbondinFarm/
https://www.facebook.com/atthalak/
https://younghappy.com/
https://www.facebook.com/Orgafeed/
https://www.facebook.com/buyingisgiving/
https://www.facebook.com/Pakjitpakjai-309069069835625/


  

 
GreenHerit (กรีนเฮอริท) ธุรกิจจดัจ าหนา่ยสนิค้าอปุโภค
บริโภคแบบไมม่ีบรรจภุณัฑ์ ช่วยลดการสร้างขยะพลาสตกิ 

ขณะลงพืน้ท่ี ท ากิจกรรม 

 
เพียงใจ ธุรกิจผลติและจดัจ าหนา่ยสนิค้าเคร่ืองนอนจาก
เศษยางพาราเขาคีริส ในพืน้ท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร เพื่อสร้าง
อาชีพให้คนในชมุชน แทนการออกไปท างานไกลบ้านไกล

ครอบครัว ขณะลงพืน้ท่ี ท ากิจกรรม 

 
PharmCare (ฟาร์มแคร์) แพลตฟอร์มออนไลน์เช่ือมโยง
บริการการดแูลสขุภาพเบือ้งต้น ณ ร้านขายยา ให้คนทัว่ไป

สามารถใช้บริการได้สะดวกขึน้ 

 
Cropperz (ครอปเปอซ์) ธุรกิจระบบจดัจ าหนา่ยสนิค้า

เกษตรในระบบออนไลน์ 

  

http://www.thaiorganiclinks.com/
https://www.facebook.com/Ann0861339472/
https://www.facebook.com/pharmcare/
https://www.facebook.com/Cropperz-1677668858960728/


  

 

 

 

 
 

10 กิจการเพื่อสงัคมที่เข้ารอบ ขณะเรียนรู้การวางแผนการสือ่สาร วางแผนสร้างผลกระทบทางสงัคม ร่วมพฒันาและ
ทดสอบแผนการตลาดทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ตัง้เปา้หมายในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน และเข้าร่วมกิจกรรม 

Mentor Matching 

 
 

นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (ขวา)  
และ นายสนุิตย์ เชรษฐา ผู้ก่อตัง้ Change Fusion Institute (ซ้าย) 

 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  



  

 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึง่จะขบัเคล่ือนชุมชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 
โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับเยาวชนและชุมชนใน
หลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวติ หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืน ๆ   

 

### 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทจิีส์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กาศยปนนัทน์  02.627.3501 ต่อ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

อรสิริ วรยศ 02.694.6923 
ornsiri_v@banpu.co.th  
กฤตศิลป์ ทองมณี 02.694.6945 
kritsilp_t@banpu.co.th  
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