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การสนับสนุนของขวัญเพ�อ่สังคมเป�นของขวัญท่ีใช�ภายในองค�กรตามเทศกาลต�างๆ 
เช�น เทศกาลป�ใหม� งานประชุมผู�ถือหุ�น ฯลฯ

บร�ษัท แฮปป��ฟาร�มเมอร�ส จำกัด

HappyFarmers ดำเนินการแก�ไขป�ญหาสังคมผ�านกิจกรรมทาง 
ธุรกิจในหลายรูปแบบ ได�แก� 

1. รูปแบบที่หนึ่ง เป�นการพัฒนาสินค�าเพ�่อแก�ไขป�ญหาสังคมในรูปแบบชุดของขวัญ 
(Social Gift) โดยยึดหลักความสำคัญของป�ญหาสังคมในแต�ละพ�้นที่ ความสามารถ 
และวัฒนธรรมของสมาชิกในชุมชนนั้นๆ และนำมาพัฒนาเป�นสินค�าของขวัญตามความ 
ต�องการของผู�บร�โภค สินค�าทุกชิ�นของ HappyFarmers ส�งเสร�มโดยตรงให�ป�ญหาใน 
แต�ละพ�้นที่ได�รับการแก�ไข โครงการ Social Gift ในป� 2560 ได�แก� ป�ญหาข�าวอินทร�ย� 
ป�ญหาการตัดไม�ทำลายป�าและการบุกรุกพ�้นที่ ป�ญหาการปลูกฝ��น เป�นต�น
2. รูปแบบท่ีสอง เป�นการพัฒนาการเข�าถึงตลาดและผู�บร�โภคผ�าน Online Marketplace 
โดยไม�คิดค�าใช�จ�ายกับเกษตรกร ซ่ึงเป�นเกษตรกรท่ีเปล่ียนตนเองเป�นผู�ประกอบการเกษตร 
อินทร�ย�ที่ยังไม�สามารถเข�าถึงตลาดของผู�บร�โภคได� HappyFarmers สามารถลดต�นทุน 
ที่ไม�จำเป�นผ�านการค�าออนไลน�
3. การพัฒนาการเข�าถึงเง�นทุนที่เป�นธรรมผ�าน Crowdfunding Platform เพ�่อเป�ด 
โอกาสให�บุคคลท่ัวไปสามารถลงทุนได�โดยตรงในโครงการการเกษตรต�างๆ ของเกษตรกร 
ช�วยให�นักลงทุนได�ผลตอบแทนทางการเง�นหร�อผลิตผลทางการเกษตรตามท่ีต�องการ ท้ังยัง 
ช�วยให�เกษตรกรเข�าถึงแหล�งเง�นทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำกว�าสถาบันการเง�นขนาดใหญ�ทั่วไป 
(โครงการอยู�ระหว�างการศึกษาและพัฒนา)

แผนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ�งเน�นการสร�างโอกาสทางธุรกิจผ�านสินค�าและบร�การ ได�แก� 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ�ที่สามารถสร�างรายได�ให�เกษตรกรออกมาในรูปแบบของชุดของขวัญเพ�่อสังคม 
2. พัฒนาช�องทางจัดจำหน�ายในรูปของ Online Marketplace ที่ไม�ต�องผ�านพ�อค�าคนกลาง ทำให�เกษตรกร 
     ได�รับรายได�ที่สูงข�้นและไม�ถูกเอารัดเอาเปร�ยบ
3. พัฒนาตลาดทุนให�แก�เกษตรกร เพ�่อให�เกษตรกรที่มีความตั้งใจดีเข�าถึงแหล�งเง�นทุนที่เป�นธรรม HappyFarmers 

                 มีรายได�หลักจากการจำหน�ายชุดของขวัญเพ�่อสังคมในช�วงเทศกาลป�ใหม�ให�กับองค�กรต�างๆ

ประชากรไทยกว�า 20 ล�านคน หร�อ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ พ�่งพาเกษตรกรรม 
เป�นแหล�งรายได�หลัก ทว�าเกษตรกรไทยกลับเข�าไม�ถึงโอกาสทางธุรกิจและทางการเง�นท่ีเป�นธรรม เกษตรกร 
ไทย จ�งยังคงยากจน มีหนี้สินและมีความเป�นอยู�ที่ลำบากกว�าที่ควรจะเป�น

HappyFarmers เล็งเห็นถึงป�ญหาน้ีและต�องการสร�างโอกาสทางธุรกิจท่ีย่ังยืนให�แก�เกษตรกรท�องถิ�น 
ที่มีรายได�น�อย เพ�่อเป�นแหล�งรายได�ที่มั่นคงในระยะยาว

ผลลัพธ�ทางสังคมที่ HappyFarmers คาดหวังมี 3 มิติ ได�แก�
1. รายได�และความเป�นอยู�ของเกษตรกรท่ีดีข�น้ รายได�ท่ีเพ��มข�น้เป�นป�จจัยสำคัญท่ีจะส�งเสร�มคุณภาพ ชีว�ตของเกษตรกร 
ท้ังด�านความเป�นอยู�ประจำวัน โภชนาการ การศึกษา ฯลฯ เพ�อ่มุ�งสู�การลด ความเหล่ือมล้ำระหว�างสังคมเมือง และชนบท
2. สิ�งแวดล�อมในชุมชนของเกษตรกรที่ดีข�้น HappyFarmers ส�งเสร�มกระบวนการเกษตรกรรม และ การผลิตแบบ 
อินทร�ย� หร�อกระบวนการผลิตที่ใกล�เคียงธรรมชาติที่สุด เพ�่อลดผลกระทบ ต�อสิ�งแวดล�อมและเพ��มความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในระบบนิเวศน�ให�สมบูรณ�ได�
3. HappyFarmers ได�ช�วยบรรเทาป�ญหาสังคมอ่ืนๆ โดยการส�งเสร�มศักยภาพผู�หญิงในชุมชน (Women Empowerment) 
การแก�ป�ญหาแหล�งเพาะปลูกฝ��น และ การส�งเสร�มการอนุรักษ�ป�าในเขต ป�าสงวน เป�นต�น

เป�นองค�กรท่ีต�องการสร�างโอกาสทางการค�าให�แก�เกษตรกรไทย
โดยใช�เคร�อ่งมือในโลกออนไลน�ให�เป�นประโยชน�

ช�องทางการซื้อขาย
สินค�าออนไลน�

ที่เป�นธรรมแก�เกษตรกร Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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แก�ไขป�ญหาความยากจนในภาคเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป�นกลุ�ม 
ใหญ�ที่สุดของประเทศไทย โดยเป�นการพัฒนาเพ�่อให�ตรงกับความ 

ต�องการของประชาชน สร�างงาน สร�างอาชีพ ให�ชุมชนมีรายได�ที่ เพ�ยงพอ 
ในการเล้ียงตน ทำให�ประชาชนมีความสุข และสามารถท่ีจะดำรงชีว�ตอยู�ในบ�านเกิด 
ของตนได�โดยไม�ต�องย�ายเข�าทำงานในเมืองใหญ� สอดคล�องกับเป�าหมายการ 
พัฒนาอย�างย่ังยืนขององค�การสหประชาชาติ มุ�งเน�นการลดความไม�เสมอภาค 
และการสร�างความร�วมมือเพ�่อความยั่งยืน

อาศัยหลักการดำเนินงานที่สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพ�ยงโดยเอาพ�น้ท่ีเป�นตัวต้ังและสัมมาชีพเต็มพ�น้ท่ี เป�นการผสมผสาน 

การทำงานร�วมกันของ 5 ภาคส�วน อันได�แก� รัฐ (สนับสนุน) เอกชน (ขับเคล่ือน) ว�ชาการ 
(ให�องค�ความรู�) ประชาสังคม (สร�างความเข�มแข็ง) และประชาชน (ลงมือทำ) 

จัดทำเป�นรูปแบบบร�ษัทว�สาหกิจเพ�อ่สังคม แบ�งการทำงานออกเป�น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ 
โดยบร�ษัท ประชารัฐรักสามัคคี ว�สาหกิจเพ�อ่สังคม (ประเทศไทย) จำกัด และระดับ จังหวัดโดย 
บร�ษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (ว�สาหกิจ เพ�อ่สังคม) จำกัด ท้ัง 76 แห�งท่ัวประเทศ  ใช�เคร�อ่งมือ 
ในการสร�างรายได�ให�ชุมชน ผ�าน 3 กลุ�มงาน ได�แก� เกษตร แปรรูป และ ท�องเท่ียวโดยชุมชน 
สามารถเข�า ร�วม ในกลุ�มงานท้ัง 3 เพ�อ่พัฒนาอาชีพ และสร�างรายได�อย�างย่ังยืนให�แก�ครอบครัว 
และชุมชนของตน โดยอาศัยการขับเคล่ือน 5 กระบวนการ เร��มต้ังแต�ต�นน้ำไปยังปลายน้ำ อัน 
ประกอบด�วย การเข�าถึงป�จจัยการผลิต การสร�างองค�ความรู� การเชื่อมโยงตลาด การสื่อสาร 
เพ�่อการรับรู� และการบร�หารจัดการเพ�่อความยั่งยืน เพ�่อแก�ป�ญหา แบบครบวงจร

บร�ษัท ประชารัฐรักสามัคคี จัดตั้งข�้นผ�านการระดมทุนขั้นต�นจากผู�มีจ�ต อาสาทั้ง 5 
ภาคส�วน รายได�ของบร�ษัทมาจากการให�คำปร�กษาและสร�างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ 
ให�แก�ชุมชนต�างๆ โดยบร�ษัทฯไม�มีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�น แต�จะนำ 

รายได� และผลกำไรจากการดำเนินงานไปขยายผล ในการทำงานร�วมกับชุมชนต�างๆ

บร�ษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ว�สาหกิจเพ�่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา
Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

                          การสนับสนุนการดำเนินงานโดยรวม อาทิ 
- การเข�าร�วมเป�นคณะทำงาน ร�วมส�งตัวแทนเป�นกรรมการ 
   ผู�บร�หาร คณะทำงาน หร�อผู�เชี่ยวชาญเข�าร�วมสนับสนุน

           ในโครงการต�างๆ 
        - การแนะนำชุมชนที่เข�มแข็งเข�าร�วมงานกับบร�ษัท
        - การให�ข�อมูล/คำแนะนำ/อำนวยความสะดวกให�กับทีมงาน
        - ร�วมลงทุน อาทิ การซื้อหุ�น เง�นบร�จาค เง�นสนับสนุนราย 
           โครงการ/ชุมชน

การสนับสนุนการดำเนินงานระดับโครงการ
- โครงการเคร�อ่งสีข�าวครัวเร�อน ต�องการช�องทางจำหน�าย ระบบขนส�งข�าวเปลือก 
  การพัฒนาต�อยอดผลิตภัณฑ� (เคร�่องและข�าว)

       - โครงการผ�าขาวม�าท�องถิ�นหัตถศิลป�ไทย ต�องการพ�้นที่จัดแสดงในโอกาสต�างๆ 
               ช�องทางการจัดจำหน�าย ร�วมรณรงค�การใช� หร�อส่ังซ้ือสินค�าท่ีทำจากผ�าขาวม�าทอมือ 
               หร�อรางวัลให�แก�ผู�เข�าร�วมการประกวด
            - โครงการร�านประชารัฐรักสามัคคี ต�องการการลงทุนสร�าง ตกแต�งร�าน 
               สถานที่ตั้ง ระบบการจัดการร�าน
       - โครงการสานพลังเพ�่อบ�านเกิด ต�องการสถานที่ 
               ค�าใช�จ�ายการอบรมฝ� กงาน ว�ทยากร เง�นสนับสนุน

- ชุมชนกว�า 20,000 ครัวเร�อนมีอาชีพ และสามารถสร�างรายได�เพ��มมากข�้น และมีการพัฒนาทักษะในการ 
   ประกอบอาชีพ
- สร�างนักพัฒนาธุรกิจชุมชนประจำจังหวัดป�ละ 76 คน เพ�่อเป�นตัวขับเคลื่อนการทำงานเพ�่อธุรกิจชุมชนอย�าง 
   ยั่งยืนทั่วประเทศ ตลอดจนเป�นยุวทูตในการสื่อสารแนวทางการทำงานในรูปแบบ ประชารัฐรักสามัคคี
- เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากผ�านการอนุรักษ�และบร�โภคสินค�าท�องถิ�นของไทย ในปร�มาณที่เพ��ม 
   มากข�้นอย�างยั่งยืน อาทิ ข�าวไทย ผ�าขาวม�าทอมือ การท�องเที่ยวโดยชุมชน ท�องที่ต�างๆ 

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม
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ศูนย�ธุรกิจเพ�่อสังคม
วานีตา 

บร�การของวานีตามี 4 ด�านดังต�อไปนี้
1. ด�านการสร�างศักยภาพทางธุรกิจ ธุรกิจเพ�อ่สังคมวานิตาจัดฝ�กอบรมให�กับกลุ�มในเร��มต�น 

และประกอบธุรกิจ ทักษะที่สำคัญ ได�แก� การทำบัญชีว�สาหกิจ การทำการตลาด การสื่อสารกับ 
ผู�บร�โภค การพัฒนาคุณภาสินค�า การหาแหล�งทุน เป�นต�น 

2. ด�านการเชื่อมต�อตลาด โมเดลของศูนย�ธุรกิจเพ�่อสังคมวานีตาจะต�องอยู�ได�ด�วยตนเอง โดยมีการคัดเลือก 
สินค�าท่ีจะเข�ามาอยู�ภายใต�วานีตา รวมถึงการสร�างพ�น้ท่ีเพ�อ่ต�อยอดทางการตลาดและช�องทางการส่ือสารผ�านทาง 
ออนไลน�ไม�ว�าจะเป�นเว็บไซต� หร�อ เคร�่อขายสังคม Facebook ก็ดี เพ�่อเข�าถึงตลาดและฐานลูกค�าก็ให�สินค�า 
ของกลุ�มผู�หญิงเป�นที่รู�จักมากยิ�งข�้น 

3. การสร�างเคร�อข�าย มีการสร�างและเช่ือมเคร�อข�ายเข�าด�วยกัน สามารถแยกได�เป�นสามระดับคือ  ภาคเอกชน / 
องค�กรในพ�น้ท่ีด�านอาชีพจากเคร�อข�าย WEE Forum / เคร�อข�ายท่ีปร�กษาในระดับชาติ (National’s Mentors Network) 

4) สนับสนุนเง�นทุนเพ�อ่พัฒนากลุ�มอาชีพผู�หญิง – Wanita จะเป�นศูนย�ท่ีมีจัดการเร�อ่งเง�นทุนให�แก�กลุ�ม อาชีพ 
รวมถึงการออมโดยนำแนวความคิดของสหกรณ�มาปรับใช�ให�เหมาะกับกลุ�มเพ�่อให�กลุ�มได�ตระหนัก ความสำคัญ 
สำหรับการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพ�่อต�อยอดการผลิตสินค�าสำหรับการเข�าถึงตลาดที่กว�างข�้นและ
เพ��มอัตราการจ�างงานให�แก�คนในพ�้นที่ได� 

เนื่องจากสถานการณ�ความไม�สงบในสามจังหวัดชายแดนใต�ที่ดำเนินมากว�า 12 ป� ส�งผล 
กระทบมากมายต�อคนในพ�น้ท่ี หน่ึงในกลุ�มผู�ได�รับผลกระทบคือผู�หญิง ซ่ึงพวกเธอต�องปรับตัว 

เป�นอย�างมากกับบทบาทของตนท่ีเปล่ียนไปเม่ือสถานภาพของตัวเองเปล่ียนแปลงจากแม�บ�าน ท่ีดูแลความเร�ยบร�อย 
ของสมาชิกในครอบครัว มาเป�นหัวเร�อใหญ�ที่ต�องแบกรับภาระการหารายได�หลักมาเล้ียง ดูสมาชิกในครอบครัว 
ศูนย�ธุรกิจเพ�อ่สังคมวานีตา ซ่ึง “วานีตา” เป�นภาษามลายูท่ีหมายถึง “ผู�หญิง” เกิดข�้น มาจากความเชื่อที่ว�า 
ควรมีการสร�างพ�น้ท่ีในการส่ือสารท่ีสะท�อนให�เห็นถึงเร�อ่งราวของว�ถีชีว�ต วัฒนธรรม รวมถึงสินค�าท่ีมาจากกลุ�ม 
อาชีพผู�หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต�ให�เป�นที่รู�จักมากยิ�งข�้น

ศูนย�ธุรกิจเพ�่อสังคมวานีตาเป�นพ�้นที่ของผู�หญิงและธุรกิจชุมชนที่มุ�งเน�นการสร�างประโยชน�ในมิติทางสังคม
และการเง�นไปพร�อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของผู�คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�ดีข�น้ การเป�ดพ�น้ท่ีกลาง 
สำหรับผู�หญิงน้ีนอกจากเป�นการสร�างพ�น้ท่ีในการเร�ยนรู�และทำงานด�วยกันแล�ว ยังเป�นการเสร�มสร�างศักยภาพ 
ซึ่งกันและกันอีกด�วย อันนำไปสู�การดูแลตัวเอง คนในครอบครัว และชุมชน เพราะเราเชื่อว�าการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คือการสนับสนุนให�ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร�อมกับการดูแลสังคมและสิ�งแวดล�อม

ศูนย�ธุรกิจเพ�อ่สังคมวานีตา ณ ตอนน้ีได�ทำงานร�วมกันกับกลุ�มอาชีพจำนวน 56 กลุ�มอาชีพ 
ในพ�้นที่สามจังหวัดชายแดนใต�และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีสมาชิกกว�าเกือบ 700 คน 

โดยมุ�งหวังการเสร�มสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจระดับกลุ�ม อันนำพาไปสู�เศรษฐกิจท่ีเข�มแข็งระดับชุมชน 
และจังหวัดต�อไป ซ่ึงหากเศรษฐกิจมีความม่ันคงแล�วสามารถนำไปสู�การสร�างงานท่ีเพ��มข�น้ (ป�ญหาท่ีสำคัญ 
ในพ�้นที่คือที่ผ�านมาการจ�างงานน�อยและไม�เพ�ยงพอทำให�คนออกไปหางานทำในมาเลเซียแบบผิดกฎหมาย
จำนวนมาก) การสร�างและกระจายรายได�นำไปสู�การเปล่ียนแปลงด�านบวกของคุณภาพชีว�ต และการศึกษา 
ของลูกหลานต�อไป ท�ายที่สุดการที่ผู�คนมีเศรษฐกิจในมือที่ดีจะเป�นการนำพาตัวพวกเขาเอง สำหรับการ 
แสดงออกทางความคิดและความต�องการที่เกี่ยวข�องในกระบวนการสันติภาพต�อไป 

สินค�าของกลุ�มอาชีพผู�หญิง
ที่มีคุณภาพและเอกลักษณ�

ของพ�้นที่สามจังหวัดชายแดนใต�

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

ณ ตอนน้ีศูนย�ธุรกิจเพ�อ่สังคมวานีตาอยู�ในช�วงระยะเวลาการจัดต้ัง ช�องทางรายได� 
มาจาก การดำเนินการเช่ือมตลาดและขายสินค�ากลุ�มอาชีพผ�านทางศูนย�วานีตา โดยใน 
ช�วงน้ีทางศูนย�ได�มี หน�าร�านอยู�ในจังหวัดป�ตตานีเพ�อ่ทำตลาดในพ�น้ท่ีลักษณะเป�นร�าน 
ของฝาก ของดีชายแดนใต� รวม ถึงการเร��มทำตลาดนอกพ�้นที่ต�างๆ 

- โมเดลธุรกิจ
- ตลาด
- พัฒนารูปแบบสินค�าให�ทันสมัย On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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บร�ษัท โลเคิล อไลค�

ออกแบบและพัฒนา
การท�องเที่ยวโดยชุมชน

บร�ษัท โลเคิล อไลค� จำกัด เป�นกิจการเพ�่อสังคมด�านการพัฒนาการท�องเที่ยว ยั่งยืน ซึ่งตั้งข�้น 
เพ�่อแก�ไขป�ญหาการท�องเที่ยวที่ไม�ยั่งยืน โดยใช�การท�องเที่ยวโดย ชุมชน (Community-based tourism) 
เป�นเคร�่องมือในการพัฒนาชุมชน  โดยมี วัตถุประสงค�ได�แก� 

1.ส�งเสร�มให�เกิดการกระจายรายได�สู�ชุมชนท�องถิ�น โดยใช�การท�องเที่ยวที่ยั่งยืนเป�นเคร�่องมือพัฒนาชุมชน  
2.ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดีของคนในชุมชน 
3.ส�งเสร�มการอนุรักษ�ฟ��นฟ�ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท�องถิ�น     
4.ลดการย�ายถิ�นฐานจากชนบทเข�าสู�เมือง โดยการสร�างงาน  
5.ส�งเสร�มการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว�างกันและสร�างทางเลือกให�นักท�องเที่ยวได�สัมผัสถึงว�ถีชีว�ตและ 

วัฒนธรรมพ�้นถิ�นอย�างลึกซึ้ง

มีความรู�ความชำนาญในการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� และให�คำปร�กษาด�านการพัฒนา 
แผนธุรกิจกิจการเพ�่อสังคม ด�านการท�องเที่ยวให�แก�องค�กรภาคเอกชนที่สนใจ ต�อยอดและเพ��มข�ดความ 
สามารถในการบร�หารจัดการโครงการต�างๆ ให�ประสบความสำเร็จและมีกลไกจัดการในระยะยาว โดย 

คำนึงถึงผลกระทบทางสังคม (Social Impact) เป�นสำคัญผ�านการให�บร�การให�คำปร�กษา จัดกิจกรรมเส�นทาง 
ท�องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต�อสังคมแก�องค�กรภาคส�วนต�างๆ ทั้งในประเทศและต�างประเทศ

ป�จจ�บันมีรายได�จากการให�คำปร�กษา การให�บร�การท�องเท่ียว และการจำหน�ายโปรแกรมท�องเที่ยว 
ผ�านทางเวปไซต� สามารถให�บร�การแก�องค�กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งไทย 
และต�างประเทศผ�านสินค�าและบร�การ 100%

1. เพ�่อสร�างความเข�าใจและภาคภูมิใจในถิ�นฐาน ซึ่งจะนำมาซึ่งการรักษาฐานทุนทางทรัพยากร 
และวัฒนธรรมของตน

2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท�องเที่ยว สร�างงานในท�องถิ�น ซึ่งจะทำให� 
ลดการย�ายถิ�นฐานเข�าสู�เมือง

3. เกิดความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดีผ�านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
4. เสร�มสร�างศักยภาพในการบร�หารจัดการตนเอง เพ�่อความยั่งยืนของชุมชน

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

การใช�บร�การในรูปแบบต�างๆ และภาคีเคร�อข�ายทางธุรกิจท่ีสามารถเสร�ม 
ศักยภาพชุมชนในมิติทางด�านการบัญชี การส่ือความหมาย / การส่ือสาร 
กับนักท�องเที่ยว เป�นต�น

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน



SLIDE
SHOW LIST 5

 

Trawell  (บจก.มหาชุมชน)

ความเป�นเมือง (Urbanization) ได�แผ�ขยายไปในทุกพ�้นที่ของกรุงเทพมหานคร 
ท�ามกลางมูลค�าท่ีดินทีสูงข�น้อย�างรวดเร็ว แต�คุณภาพชีว�ตของคนในพ�น้ท่ีไม�สามารถ 

พัฒนาได�เท�าทัน หากมองลึกลงไปในเมืองท่ีประกอบไปด�วยชุมชนเล็กๆ อาศัยอยู� ล�วนเต็มเป��ยม 
ไปด�วยความมีเอกลักษณ�ของว�ถีชีว�ตและอาชีพท�องถิ�น รวมถึงสถาป�ตยกรรมยุคเก�าท่ีสวยงาม 
ซ่ึงเป�นมรดกอันล้ำค�าของประเทศไทย แต�เน่ืองจากรายได�ท่ีไม�เพ�ยงพอต�อการดำรงชีว�ต ชาวบ�าน 
ต�องหันเหออกไปทำงานที่อื่นเพ�่อสร�างรายได� ว�ถีชีว�ตท�องถิ�นค�อยๆ เลือนหายไป และในที่สุด 
ชุมชนต�องป�ดตัวลง ถ�ามองในภาพรวมของทั้งประเทศมีชุมชนอีกมากมาย ที่กำลังจะสูญหาย 
ทุกป� หากป�ญหาความยากจนในชุมชนยังคงดำเนินต�อไปและขาดการแก�ไข คนรุ�นหลังอาจจะ 
ไม�ได�มีโอกาสเห็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค�าอีกต�อไป

เป�นตัวกลางที่เชื่อมโอกาส
ด�านการท�องเที่ยวชุมชน
กับผู�สนับสนุนภายนอก

กลุ�มเยาวชนท่ีมีความมุ�งม่ันในการอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม
และแก�ไขป�ญหาความยากจนในชุมชนเมืองด�วยการท�องเท่ียว 

Trawell เป�นธุรกิจเพ�่อสังคมที่จะผลักดันให�เกิด “เมือง 
ที่มีชีว�ต” ผ�านการท�องเที่ยวและการประชาสัมพันธ�ที่เข�าถึง 

กลุ�มคนรุ�นใหม� โดยมีหน�าท่ีหลักคือการเป�นท่ีปร�กษาชุมชน เพ�อ่เสร�มศักยภาพ 
ให�คนในชุมชนสามารถนำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู� มาบร�หารจัดการ 
เพ�่อสร�างพ�้นที่การท�องเท่ียวด�วยตนเองอย�างย่ังยืน เช�น การจัดการรายได� 
การสร�างผลิตภัณฑ� และเรายังเป�นตัวกลางในการเช่ือมชุมชนเข�ากับกลุ�มคน 
รุ�นใหม� ที่มีความรู�ความสามารถในด�านต�างๆ มาเสร�มพลังการพัฒนา 
นอกจากนี้ ในด�านการสื่อสารไปยังกลุ�มนักท�องเที่ยว Trawell มิได�เป�น 
บร�ษัททัวร�นำเที่ยว แต�เน�นการสร�างนวัตกรรมให�คนมาท�องเที่ยวชุมชนได� 
อย�างอิสระ (FIT) ผ�านโมเดลทางธุรกิจที่เร�ยกว�า Local Pass

Trawell เป�นทีมท่ีได�รับรางวัล 
ชนะเลิศจากการประกวดแผนธุรกิจ 

เพ�่อสังคม เวที One Young World 2015 ต�อมา ได�รับ 
เง�นทุนสนับสนุนในรูปแบบเง�นกู�ยืมระยะเวลา 5 ป� จาก ว�ทยาลัย 
ตลาดทุนรุ�นที่ 18 (วตท.18) จำนวน 1 ล�านบาท จากงาน SET 
Social Impact 2559 ทำให�มีเง�นทุนหมุนเว�ยนในกิจการจำนวนหน่ึง 
และมีช�องทางรายได�ป�จจ�บัน ได�แก� 1) การจำหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชน 
2) การจัดทร�ปศึกษาดูงานเร�ยนรู�ชุมชน และ 3) การเป�นที่ปร�กษา 
ให�แก� ชุมชน

ส�วนช�องทางรายได�เพ��มเติมในอนาคต ได�แก� การจำหน�าย 
Local Pass สำหรับนักท�องเท่ียวอิสระ และการร�วมทุนกับชาวบ�าน 
สร�างธุรกิจ ชุมชนท่ีเก่ียวกับท�องเท่ียว (Co-ownership Business)

Trawell ได�ร�วมงานกับ 4 
ชุมชนย�านเมืองเก�ารอบเกาะ 
รัตนโกสินทร�ในป�ท่ีผ�านมาและป� 
นี้จะขยายไปอีก มากกว�า 10 

ชุมชนทั้งฝ��งพระนครและธนบุร� โดยมุ�งเน�นการพัฒนา 
ชุมชนในด�านเศรษฐกิจ จากท่ีผ�านมานักพัฒนาชุมชนโดยท่ัวไปจะมุ�งเน�น 
สร�างชุมชนให�เกิดความเข�มแข็งและรู�คุณค�าในตัวเอง แต�ไม�สามารถต�อยอด 
ในเชิงพาณิชย�ได�และไม�มีว�ธีสื่อสารออกไป เราจ�งช�วยรวบรวมชุมชนที่มี 
ความพร�อมให�มาเป�นเคร�อข�ายด�านการท�องเท่ียว  และกระตุ�นให�ชุมชนเกิดลุก 
ข�น้มาต�อนรับนักท�องเท่ียวด�วยตนเอง โดยท่ีผ�านมา Trawell ได�จัดกิจกรรม 
ในหลายมิติเพ�อ่เตร�ยมความพร�อม ชุนชน เช�น จัดทำการท�องเท่ียวชุมชน / 
จัดค�ายเร�ยนรู�กระบวนการทำงาน ในชุมชนร�วมกับสถานศึกษา เช�น จ�ฬา 
มธ. มทร. / จัดทร�ปดูงานชุมชน ให�หน�วยงานภาครัฐและเอกชน / จัดกิจกรรม 
สำหรับเด็กย�านเมืองเก�า ช่ือโครงการ Neighbor Youth / จัดกิจกรรม 
สำหรับอาสาสมัครเร�อ่งขยะในเมืองกับ Trash Hero / ทำงานว�จัยร�วมกับ 
สกว. / สำนักงานทรัพย�สิน / พอช. (อนาคต อันใกล�จะร�วมงานกับ UN 
และ ศูนย�พัฒนาเมือง UDDC)

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

1. ลูกค�าองค�กร ท่ีต�องการอุดหนุนสินค�าชุมชน
2. ลูกค�าองค�กร ท่ีต�องการทำ CSR ร�วมกับชุมชน
3. เง�นทุนพัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานชุมชน
4.องค�ความรู�พัฒนานวัตกรรม Pass เพ�อ่การท�องเท่ียว
5. ช�องทางประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวย�านเมืองเก�า

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
(Population and Community Development Association – PDA)

ผู�สูงอายุสามารถเร��มต�น
ทำธุรกิจเป�นของตนเองได�

ลดการพ�่งพา
ป�ญหาของประเทศโดยเฉพาะป�ญหาสังคม เช�น ความเหล่ือมล้ำไม�ควรปล�อยให�เป�นหน�าท่ี 

ของภาครัฐเพ�ยงอย�างเดียว แต�ทุกคน ทุกองค�กรจะต�องร�วมกันแก�ไข สมาคมฯ ซ่ึงก�อต้ัง 
โดยนายมีชัย ว�ระไวทยะ เป�นองค�กรหน่ึงท่ีได�คิดและพัฒนาโครงการต�างๆ เพ�อ่ให� บรรลุวัตถุประสงค�ในการ 
ลดป�ญหาความเหล่ือมล้ำและการเข�าถึงแหล�งทุนของคนในชุมชนชนบท สมาคมฯ เป�นองค�กรเอกชนสาธารณ 
ประโยชน�แรกๆ ท่ีร�เร��มและจัดต้ังบร�ษัทธุรกิจเพ�อ่สังคม เพ�อ่นำรายได�สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาต�างๆ 
เพ�่อลดป�ญหาทางสังคม

ความเหล่ือมล้ำทางสังคมมีอยู�ด�วยกันหลายด�าน แต�สมาคมฯ ให�ความสำคัญกับป�ญหาความเหล่ือมล้ำ 
ที่กระทบกับคนในชนบทเป�นส�วนใหญ� ได�แก� ความเหล่ือมล้ำทางรายได�และการเข�าถึงแหล�งทุน (เศรษฐกิจ) 
คนจนไม�มีท่ีดินไม�มีทรัพย�สิน  ส�วนใหญ�ไม�สามารถเข�าถึงแหล�งทุนท่ีถูกต�องได�จ�งไม�สามารถมีทุนในการประกอบ 
อาชีพเพ�อ่สร�างรายได� ต�องอาศัยแหล�งทุนอ่ืนท่ีไม�ถูกต�อง เกิดภาระหน้ีสินท่ีสูงข�น้หลายเท�าตัว ความเหล่ือมล้ำ 
ด�านการศึกษาและผู�ด�อยโอกาส เด็กและเยาวชนในชนบท จำนวนมากที่ไม�สามารถเร�ยนต�อได� โดยเฉพาะ 
โอกาสท่ีเด็กชนบทจะได�รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข�น้ ส�วนหน่ึงมาจากป�ญหาเศรษฐกิจ แต�ส�วนหน่ึงเกิดจากโอกาส 
และสถานศึกษาที่กระจ�กรวมกันอยู�ในพ�้นที่ตัวจังหวัดหร�อกรุงเทพฯ   ยังมีเด็กที่ถือเป�นผู�ด�อยโอกาสอีก 
จำนวนหนึ่งที่อาจมีป�ญหาทางการเคลื่อนไหวหร�อการได�ยิน ที่ไม�สามารถดูแลตนเองได�ต�องอาศัยพ�่งพา 
คนอื่นซึ่งรวมถึงผู�สูงอายุที่มีตัวเลขสูงข�้นทุกป�แต�ไม�ได�ถูกให�ความสำคัญหร�อช�วยให�พวกเขาสามารถช�วยเ
หลือตนเองได�อย�างมีความสุข

ป�ญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมส�วนใหญ�เกิดจากความยากจน ขาดรายได� และการที่เขายากจนและไม�มีรายได�เพ�ยงพอไม�ใช�เกิดจากการไม�มีงานทำ 
ในความเป�นจร�งแล�วคนจนมีงานทำคล�ายนักธุรกิจ เพ�ยงแต�เป�นนักธุรกิจที่ไม�เก�ง ไม�มีทักษะและไม�สามารถเข�าถึงแหล�งทุนต�างๆ ได� ดังนั้น PDA ทำให�เขาเข�าใจ 
ป�ญหาและหาแนวทางการแก�ไขโดยจัดทำเป�นแผนร�วมกัน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู�บ�าน ได�รับการอบรมเร�ยนรู� ดูงาน มีการ รวมกลุ�มเพ�่อสร�าง 

ความเข�มแข็งในชุมชน มีแหล�งเง�นทุนที่ชุมชนเป�นเจ�าของและบร�หารจัดการกันเอง ซึ่งจะเป�นจ�ดสำคัญของการเร��มต�นลดภาะหนี้สินจากภายนอก และช�วยสร�างรายได�สำหรับ 
คนในชุมชนทั้งในส�วนของการประกอบอาชีพและรวมกลุ�มกันทำธุรกิจ ในช�วง 10 ป� ที่ผ�านมา สมาคมฯ ได�ดำเนินโครงการ พัฒนาอาชีพและรายได�เกษตรกรโดยใช�พลังงาน 
แสงอาทิตย�ช�วยในการสูบน้ำสำหรับใช�ในการทำการเกษตรให�กับกลุ�มผู�สูงอายุหร�อเกษตรกรต�างๆ ภายใต�เง�อ่นไข การเกษตรท่ีใช�พ�น้ท่ีน�อย น้ำน�อย  ใช�แรงน�อย ให�รายได�สูง  

คนในชุมชนได�เร�ยนรู� ใน 
ด�านต�างๆ  ท้ังด�านการบร�หาร 

จัดการกองทุน  การประกอบอาชีพและทักษะ 
ในการทำธุรกิจ  รู�จักการให�การช�วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน  การแบ�งป�น  มีการวางแผนที่ 
จะนำผลกำไร จากการทำธุรกิจกลับมาช�วย 
เหลือชุมชนและคนที่ด�อยโอกาส ลดการ 
พึ่งพา จากภาครัฐเพ�ยงอย�างเดียว เกิด 
ความยั่งยืน

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

ขยายโครงการเกษตรโดยใช� 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย� ในกลุ�มผู�สูงอายุในชุมชน 
ต�างๆ ท่ีป�จจ�บันสังคมผู�สูงอายุมีขนาดที่ใหญ�ข�้น และอยู� 
อย�างไม�มีรายได�ที่จะเลี้ยงตนเอง  ให�สามารถเร��มต�นทำ 
ธุรกิจเป�นของตนเอง ได�ลดการพ�่งพา

รายได�ของสมาคมฯ  ซ่ึงเป�นองค�กรเอกชน 
สาธารณประโยชน� สำหรับใช�ในการดำเนิน 

โครงการ ได�มาจาก 
1. เสนอโครงการเพ�อ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค�กร 

ต�างๆ ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
2. เง�นบร�จาคจากผู�ใจบุญทั่วไปและการทำกิจกรรมหาทุน   และ 

แหล�งสนับสนุนงบประมาณของสมาคมฯ ท่ีต�างจากองค�เอกชนอ่ืนๆ 

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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1. จัดการส�งเสร�มให�เกิดการลดปล�อยก�าซเร�อนกระจก
2. บุคคลจำเป�นท่ีจะมีความรู�เก่ียวกับการเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม และปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมของตน
3.  รวบรวมจัดจำหน�ายสินค�าที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมให�เกิดความนิยม 

และแพร�หลาย

1. ฝ�กอบรม บรรยาย พ�ธีกร กรรมการตรวจประเมินให�ความรู�ด�าน 
สิ�งแวดล�อม และให�คำปร�กษาด�านก�าซเร�อนกระจกสำหรับองค�กรและสำหรับ 
ผลิตภัณฑ�

2. รวบรวมจัดจำหน�ายสินค�าที่ใช�ในสำนักงานและในชีว�ตประจำวันที่เป�น 
มิตรกับสิ�งแวดล�อม โดยแบ�งเป�น 3 ประเภท

 2.1) Green Product คือ สินค�าท่ีได�รับการรับรองความเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
 2.2)  Eco Product คือ สินค�าที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมแต�ไม�ได�การรับรอง
 2.3) Green Living Product คือ สินค�าท่ีส�งเสร�มความเป�นมิตรกับ สิ�งแวดล�อม
3.  ทุก 1% จากยอดขาย นำไปส�งเสร�มให�เกิดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 

ท่ีลดลง โดยการสนับสนุนผู�ผลิตให�ทราบถึงปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 
และมีกระบวนการผลิตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมซึ่งนำไปสู�การลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

 

บร�ษัท กร�น สไตล� ว�สาหกิจเพ�อ่สังคม 
จำกัด มุ�งแก�ป�ญหาด�านสิ�งแวดล�อม ซึ่งตอบสนอง 
ต�อเป�าหมายการพัฒนาอย�างย่ังยืน (SDGs) ในข�อ 
12 ด�านการบร�โภคและ การผลิตอย�างยั่งยืน และ 
ข�อ 13 ด�านการลดโลกร�อน โดยมุ�งหวังท่ีจะปรับเปล่ียน 
พฤติกรรม ของบุคคลให�ดำเนินชีว�ตอย�างเป�นมิตรกับ 
สิ�งแวดล�อม ผ�านการอบรมให�ความรู�และปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมให�หันมาใช�สินค�าท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 
ซ่ึงสามารถสร�างผลกระทบได�ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดล�อม ดังภาพวงจรผลกระทบตามตัวอย�าง

Green Style Social Enterprise Co., Ltd.

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

อยากให�บร�ษัทเห็นความสำคัญในการ
ดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม และร�วมกันสนับสนุนสินค�าที่ 
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมรวมถึงเช่ือมต�อและแนะนำบร�ษัท 
ต�างๆ ให�หันมาใช�สินค�าที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมเพ��ม 
มากข�้น

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

Key challenges

1. วัตถุประสงค�
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คนจับปลา

Key challenges

1. วัตถุประสงค�
ณ ป�จจ�บัน ป�ญหาการรับซ้ือสัตว�น้ำทะเลด�วยราคาท่ีไม�เป�น 

ธรรม เกิดข�น้ต�อเน่ืองทำให�มีช�องว�างระหว�างชาวประมงจนถึงผู�บร�โภค 
ท่ีมีมูลค�าสูง ในขณะเดียวกัน จำนวนทรัพยากรในทะเลลดลงเน่ืองจากการทำประมง 
แบบทำลายล�างเกินขนาดและขาดการอนุรักษ�ฟ��นฟ� นอกจากน้ี แล�วผู�บร�โภค 
อาจได�รับสารเคมีโดยไม�จำเป�นจากการบร�โภคสัตว�น้ำทะเล

จัดตั้งกลุ�มชาวประมงพ�้นบ�าน แล�วรับซื้อสัตว�น้ำในราคา 
ที่เป�นธรรม โดยรับซื้อจากสมาชิกในกลุ�มที่ต�องใช�เคร�่องมือการทำประมง 
อย�างถูกกฏหมาย ไม�ทำลายล�าง และมีการทำกิจกรรมอนุรักษ�ฟ��นฟ�ทะเล 
อย�างต�อเน่ือง ซ่ึงสินค�าสัตว�น้ำทะเลจะส�งตรงถึงผู�บร�โภค โดยไม�ผ�านพ�อค�า 
คนกลาง รับรองการไม�ใส�สารเคมี(ฟอร�มาลีน)ในสินค�า และมาจากชาว 
ประมงพ�้นบ�านที่สามารถตรวจสอบย�อนกลับแหล�งที่มาของการจับสัตว� 
น้ำชนิดนั้นๆ ได�

ชาวประมงในพ�้นที่ทำธุรกิจ มีชีว�ตความเป�นอยู�ดีข�้น จากการได�ราคาสัตว�น้ำที่ 
เป�นธรรม มีการจ�างงานในพ�น้ท่ี และตระหนักรู�ถึงการทำประมงอย�างย่ังยืน ซ่ึงทรัพยากรทางทะเล 
ยังคงสมบูรณ� และได�รับการดูแลอย�างต�อเนื่อง และผู�บร�โภคได�บร�โภคอาหารทะเลที่ปลอดภัย 
และมีความตระหนักรู�มากข�้นถึงการทำประมงอย�างรับผิดชอบ

พ�้นที่ประกอบการทั้ง 3 หน�วย (ร�าน) ดำเนินธุรกิจ 
ภายใต�พันธกิจเดียวกัน  แต�มีการบร�หารงานแตกต�างกันตามความ 
เหมาะสมของแต�ละพ�น้ท่ี ซ่ึงแต�ละหน�วยทำหน�าท่ีผลิตและจำหน�ายสินค�า 
ท้ังปลีกและส�ง โดยการติดต�อ ประสานงานระหว�างพ�้นที่ทั้งสามกับ 
ร�านค�าท่ีต�องการจำหน�ายสินค�าของคนจับปลาจะกระทำผ�านคนจับปลา 
ส�วนกลางที่กำลังอยู�ในขั้นตอนจดทะเบียนเป�นบร�ษัทจำกัด และกำลัง 
พยายามขยายพ�น้ท่ีการผลิตไปในอีกหลายๆ จังหวัดตามชายฝ��งทะเล 
โดยเง�นทุนของแต�หน�วยเกิดจากการระดมหุ�นของชาวประมงเอง เพ�อ่ 
นำมาใช�บร�หารงาน โดยมีเง�นบางส�วนท่ีอาจมาจากเง�นสนับสนุนในเร�อ่ง 
เคร�อ่งมือ การผลิต หร�อความรู�ทักษะต�างๆ แก�กลุ�มชาวประมง 

ตลาดแฟร�เทรด ที่เชื่อมอาหารทะเล
ที่สะอาด ปลอดภัย

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น
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บร�ษัท สยามออร�แกนิค จํากัด

ความยากจนของเกษตรกรในประเทศไทย ท่ีมีรายได�ต่ำจากป�จจ�บันด�านต�างๆ ท้ังในเร�อ่งผลผลิตท่ีต่ำ 
ต�นทุนการผลิตท่ีสูงและการแทรกแซงราคาการซ้ือขายของรัฐบาลท่ีทำให�ราคารับซ้ือในตลาดน้ันแปรปรวน ท่ีผ�านมา 
เกษตรกรผู�ปลูกข�าวไทยเผชิญป�ญหาความยากจนและหน้ีสินท่ีมากข�น้มาโดยตลอด ทางสยามออร�แกนิค จ�งมองหา 
นวัตกรรมในการสร�างรูปแบบธุรกิจเพ�อ่สังคมท่ีจะสามารถช�วยเหลือเกษตรกรได�อย�างย่ังยืน

การจัดตั้งธุรกิจเพ�่อสังคมโดย business 
model ท่ีบร�หารจัดการท้ังระบบต�นน้ำถึงปลายน้ำ ได�แก� การ 
จัดตั้งเคร�อข�ายเกษตรกรรายย�อย ผู�ปลูกข�าว (มาตรฐาน 
เกษตรอินทร�ย�) การผลิตโรงสีและ โรงบรรจ�ภัณฑ�ท่ีดำเนิน 
งานโดยกลุ�มเกษตรกร การพัฒนาแปรรูปสินค�า การตลาด 
และการจัดจำหน�ายสินค�า โดยผลิตภัณฑ�ของสยามออร�แกนิค 
จัดจำหน�ายภายใต�แบรนด� แจสเบอร�ร่ี มีช�องทางจำหน�าย 
ท่ัวประเทศ ท้ังในซุปเปอร�มาร�เก็ตช้ันนำ ร�านค�าเพ�อ่สุขภาพ 
ร�านอาหาร ออนไลน� ลูกค�าในรูปแบบ ของบร�ษัทท่ีซ้ือเพ�อ่ 
โอกาสพ�เศษต�างๆ และยังมีการส�งออก และทำตลาดใน 
ต�างประเทศ

จัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�ภายใต�แบรนด� Jasberry ท้ังภายในประเทศ 
และต�างประเทศ โดยในประเทศมีจำหน�ายท้ังใน modern trade ร�านอาหาร 

food service ร�านค�าเพ�่อสุขภาพ จำหน�าย online และจำหน�ายโดยตรงกับ 
ลูกค�า โดยในป�จจ�บันเน�นการขยายตลอด ในต�างประเทศมากข�น้เร�อ่ยๆ เน่ืองจาก 
ผลิตภัณฑ�ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�าในต�างประเทศในส�วนของเร�อ่งการเง�น 
ป�จจ�บัน ใช�เง�นทุนหมุนเว�ยนจากส�วนของผู�ถือหุ�นและกำไรสะสมมาตลอด แต�ใน 
ป�จจ�บันเน่ืองจากกำลังขยายตลาดส�งออกจ�งกำลังมองหาเง�นทุนหมุนเว�ยนจาก
ธนาคารมาช�วยในเร�่องของสภาพคล�อง

สยามออร�แกนิคได�รับการประเมินผล
กระทบทางสังคมจากงานที่เราได�ทำร�วม

กับกลุ�มเกษตรกรในส่ีป�ท่ีผ�านมาโดยองค�กร Shu jog 
ซ่ึงเป�นหน�วยงานท่ีท�าเร�อ่ง Social Impact Assess-
ment จากต�างประเทศ โดยผลของ SROI (Social 
Return on Investment) ของสยามออร�แกนิคในป� 
2015 คือ 1.6x และรายได�ของเกษตรกรผู�ปลูกข�าว 
ในกลุ�มของสยามออร�แกนิคน้ันสูงกว�ารายได�เฉล่ียของ 
เกษตรกรผู�ปลูกข�าวในประเทศไทยทั่วไปถึง 14 เท�า

“สร�างรูปแบบธุรกิจเพ�่อสังคม
ที่สามารถช�วยเหลือเกษตรกรได�อย�างยั่งยืน”

แก� ไขป�ญหาความยากจน
ของเกษตรกรผู�ปลูกข�าวในประเทศไทย 

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา
Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

การอุดหนุนสินค�าจากบร�ษัทเอกชนไม�ว�าจะเป�นการสั่งซื้อสินค�าข�าว ชาหร�อชุดของขวัญตามโอกาส 
พ�เศษ การจำหน�ายข�าวออร�แกนิคเพ�่อการบร�โภคในโรงพยาบาลต�างๆ การรับซื้อ ข�าวขาวและข�าวกล�อง 
หอมมะลิปลอดสาร เพ�่อช�วยระบายสต�อคค�างในกลุ�มของเกษตรกร

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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ไทยไบโอแมส (บร�ษัท ทิพวัฒน� คอร�ปอเรชั่น)

ไทยไบโอแมสเน�นการแบ�งป�นความรู�ให�กับชุมชนเพ�อ่ให�หันมา 
สร�างมูลค�าเพ��มให�กับเศษวัสดุทางการเกษตร สร�างรายได�หมุนเว�ยนไปพร�อมๆ 
กับสามารถรักษาสิ�งแวดล�อม และพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน ขณะเดียวกันก็ 
สามารถส�งต�อเช้ือเพลิงให�กับลูกค�าท่ีสะอาดและปลอดภัย ได�ในราคาท่ีเหมาะสม 
โดยชุมชนสามารถสร�างรายได� จากการขายเศษวัสดุ เหลือใช�ทางการเกษตร 
และอุตสาหกรรม เกษตรเป�นเชื้อเพลิง รวมทั้งส�งเสร�มเกษตรกรรายย�อย 
ปลูกสวนป�าพลังงานจากไม�โตเร็วกระถินยักษ� ในพ�น้ท่ีว�างเปล�าและเส่ือมโทรม 
โดยทางไทยไบโอแมสสนับสนุนเกษตรกรรายย�อย เคร�อข�ายว�สาหกิจชุมชนและ 
ผู�ประกอบการท�องถิ�นเป�นผู�ปลูก ผู�เก็บรวบรวม หร�อผู�ผลิตขนาดเล็ก ช�วยสร�าง 
อาชีพและรายได�อย�างย่ังยืน ด�านการใช�ประโยชน�ผลิตภัณฑ�น้ัน สามารถนำไป 
จัดจำหน�ายให�กับโรงไฟฟ�าและโรงงานอุตสากรรม เพ�อ่ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล

ทางไทยไบโอแมสกำหนดเป�าหมายในการสร�างผลลัพธ�ทางสังคมในจังหวัดลพบุร�และพ�้นที่ 
ใกล�เคียงในบร�เวณรัศมีระยะห�างไม�เกิน 150 กิโลเมตร - สร�างงาน สร�างอาชีพให�กลุ�มเกษตรกรรายย�อย 

ที่ปลูกไม�โตเร็วมีรายได�เพ��มข�้น 30% มากกว�า 600 คน ภายในระยะเวลา 10 ป� - สร�างงาน สร�างรายได�ให�ผู�รวบรวม 
วัตถุดิบเศษวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตร ให�มีรายได� 300-500 บาท/วัน มากกว�า 1,000 คนภายในระยะเวลา 10 ป� - 
สร�างเคร�อข�ายผู�ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลระดับชุมชน จำนวน 50 กลุ�ม ภายใน ระยะเวลา 10 ป� - ภายในป� 2566 สามารถ 
ลดปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก ได�มากกว�า 900,000 ตัน คาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า จากการใช�ทดแทน 
เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการนำเข�าเชื้อเพลิงจากต�างประเทศ ได�มากกว�า 400,000 ตัน - ส�งเสร�มพ�้นที่ปลูกสวนป�า 
พลังงานอย�างน�อย 10,000 ไร� ในป� 2566 โดยใช�พ�้นที่ว�างเปล�าและ เสื่อมโทรมให�เกิดประโยชน� อีกทั้งยังรักษาระบบ 
นิเวศน� และบำรุงดินที่เสื่อมโทรม

เน�นความยั่งยืนในการดูแลสังคม สิ�งแวดล�อม
และสร�างการเติบโตของเศรษฐกิจไปพร�อมกันไทยไบโอแมสเน�นความยั่งยืนในการดูแลสังคม สิ�งแวดล�อม และสร�างการเติบโตของ 

เศรษฐกิจไปพร�อมกัน ด�านสังคม สามารถเพ��มรายได�ให�ชุมชนในท�องถิ�นเป�นการสร�างงาน 
สร�างอาชีพและรายได� เพ�อ่ลดการย�ายถิ�นฐานเข�ามาทำงานในเมืองและแก�ป�ญหาความยากจนด�านสิ�งแวดล�อม 
ช�วยลดป�ญหามลพ�ษในอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรที่กระทบต�อคนในชุมชนด�านระบบ 
ทางเดินหายใจ ช�วยลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกจากการท่ีใช�เช้ือเพลิงชีวมวล ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 
การใช�ประโยชน�ในพ�น้ท่ีว�างเปล�าและเส่ือมโทรมในการปลูกสวนป�าพลังงาน โดยสามารถช�วยรักษาระบบนิเวศน� 
และช�วยบำรุงดิน ในด�านเศรษฐกิจช�วยลดการนำเข�าพลังงานเช้ือเพลิงจากต�างประเทศ เสร�มสร�างเศรษฐกิจไทย 
ให�เติบโตและแข็งแรง เกิดรายได�หมุนเว�ยนในชุมชนสร�างชุมชนเข�มแข็ง ลดป�ญหาการพ�ง่ความช�วยเหลือจากรัฐบาล

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

ไทยไบโอแมสทำสัญญาซ้ือขายล�วงหน�ากับผู�ซ้ือท่ีเป�นโรงไฟฟ�าและโรงงานผลิต จ�งมีแหล�งซ้ือท่ีชัดเจนและม่ันคง โดยทาง 
บร�ษัททิพวัฒน� คอร�ปอเรช่ัน จำกัด ได�ดำเนินธุรกิจมามากกว�า 5 ป�และมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค�า โดยมีวัตถุดิบและโรงงาน 

ผลิตรองรับความต�องการของตลาด โดยรายได�ของบร�ษัทมาจาก 2 แหล�งด�วยกัน คือ 1. รายได�จากการขายไม�เชื้อเพลิง ชีวมวล 
สำหรับโรงไฟฟ�าชีวมวลและโรงงานเพ�่อการผลิต  2. รายได�จากการขายใบกระถินเพ�่อเป�นอาหารสัตว�

การเข�าถึงเคร�่องมือ
ทางการเง�นในการ
ขยายกิจการ

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น
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บร�ษัท นกฮูกกรุ�ป จำกัด

ถึงแม�ป�จจ�บันจะมีกลุ�มผู�ผลิตท่ีสนใจและหันมาทดลองปฏิบัติ ตามแนวทาง 
ของเกษตรกรรมย่ังยืนมากข�น้ แต�อย�างไรก็ดีผู�ผลิตส�วนใหญ�ยังขาดความรู� 

ความเข�าใจในการทำการเกษตรว�ถีธรรมชาติ (เกษตรอินทร�ย�) ตามหลักของเกษตรกรรม 
ยั่งยืน และที่สำคัญตลาดที่จะรองรับผลผลิตท่ีมาจากระบบการเกษตรย่ังยืนน้ันยัง 
ค�อนข�างจำกัด จ�งเป�นสาเหตุผู�ผลิตจำนวนมากยังไม�กล�าที่จะปรับเปลีย่นแนวปฏิบัติ 
ของตน หร�อยิ�งไปกว�าน้ันผู�ผลิตบางรายท่ีหันไปทำเกษตรกรรมย่ังยืน แต�ต�องพบเจอ 
ป�ญหาต�างๆ โดยเฉพาะด�านการตลาดก็มีแนวโน�ม ที่จะหันกลับมาทำการเกษตร  
เคมีเช�นเดิม

นกฮูก กรุ�ป คือกิจการเพ�่อสังคม (Social Enterprise) ที่เป�น 
เหมือนสะพานที่เชื่อมระหว�างผู�บร�โภคที่ใส�ใจ กับผู�ผลิตที่มีความตั้งใจ 

เราเช่ือว�ามีผู�บร�โภคท่ีใส�ใจในอาหารท่ีตัวเองทาน และให�ความสำคัญกับท่ีมาและ 
การผลิต และเรารู�ว�ามีผู�ผลิตท่ีมีความต้ังใจ และจร�งใจในกระบวนการผลิต ท่ีย่ังยืน 
ซ่ึงสุดท�ายก็นำมาซ่ึงการพัฒนาของชุมชนอย�างย่ังยืน เพ�อ่ไปให�ถึงเป�าหมาย ดังกล�าว 
กิจกรรมของ นกฮูก กรุ�ป ประกอบไปด�วย 3 ส�วนด�วยกัน 1. การให� ความช�วยเหลือ 
กลุ�มผู�ผลิตใน การระดมทุน 2. การส�งเสร�มด�านการฝ�กอบรมต�างๆ กับผู�ผลิต 
3. ทำหน�าท่ี เป�นเสมือนตลาดท่ีเป�นธรรมให�กับกลุ�มผู�ผลิตท่ีเราทำงานด�วย

ช�องทางการสร�างรายได�ของ นกฮูก กรุ�ป มาจากการรับซื้อผลผลิตจากผู�ผลิตในราคาที่เป�นธรรม และนำ 
มาแปรรูป หร�อ repackage ใหม�ที่เหมาะสมกับไลฟสไตล�ของคนเมือง เพ�่อจำหน�ายต�อ ป�จจ�บัน นกฮูก กรุ�ป 

ทำงานร�วมกับกลุ�มผู�ผลิตหลัก 2 กลุ�ม คือ 1) กลุ�มชาวนาที่ปลูกข�าวพ�้นเมืองอินทร�ย�ที่จังหวัดบุรร�รัมย� และ 2) กลุ�มผู�ผลิต 
กาแฟรักษาป�า (shade grown coffee) ชาวเขาเผ�ามูเซอ ที่จังหวัดตาก

1. ช�วยส�งเสร�มให�ผู�ผลิตมีรายได�จากการทำการเกษตรมากข�้น ผ�านการรับซื้อโดยยึดหลัก การค�าที่ เป�น ธรรม 
    (Fair Trade)
2. ส�งเสร�มให�สิ�งแวดล�อมในชุมชนให�ดีข�้นจากการการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
3. ช�วยรักษาป�าต�นน้ำในจังหวัดตากกว�า 18,000 ไร� จากการทำงานร�วมกับกลุ�มผู�ผลิตกาแฟรักษาป�าชาวมูเซอ

รับซื้อผลผลิต
อย�างเป�นธรรม 

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม
1. โอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ�ให�กับบร�ษัทต�างๆ เพ�อ่เป�นส�วนหน่ึง 
     ใน supply chain หร�อเพ�่อการบร�โภคภายในองค�กร
2. การร�วมทำโครงการกับ CSR ของบร�ษัทต�างๆ ในการฝ�กอบรม 
     เสร�มศักยภาพของ ผู�ผลิต

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

Key challenges

1. วัตถุประสงค�
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กาแฟอินทร�ย�รักษาป�า มีวนา

บร�ษัท พ�เอ็ม เอสอี จำกัด เป�นองค�กรธุรกิจเพ�่อสังคม (Social Enterprise) 
ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ�อ่ลงทุน สนับสนุน และดำเนินงานเพ�อ่ความย่ังยืนของสังคม โดย 

การสร�างกลไกการมีส�วนร�วมเพ�อ่แก�ไขป�ญหาและพัฒนาชุมชน สังคม สิ�งแวดล�อม ควบคู�ไปกับ 
การยกรำดับ คุณภาพชีว�ต สร�างรายได�ที่ยั่งยืน

สนับสนุน และส�งเสร�มโครงการ 
กาแฟอินทร�ย�รักษาป�าในทุกข้ันตอน 

เร��มต้ังแต� ส�วนงานภาคสังคมในการสร�างความร�วมมือ 
กับกลุ�มชาวบ�านในการผลิตการแปรรูปกาแฟอาราบิก�า 
ด�วย “ระบบวนเกษตรอินทร�ย�” และเป�นตามมาตรฐาน 
เกษตรอินทร�ย�สากลตลอดจนการจัดจำหน�ายไปสู�ช�องทาง 
ต�างๆ ทั้งนี้เพ�่ออนุรักษ�และฟ��นฟ�ป�าต�นน้ำในจังหวัด 
เชียงราย ควบคู�ไปกับการดำเนินงานภาคสังคมผ�าน 
กลไกสหกรณ� กร�นเนท เอส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตที่ดี 
ของเกษตรกร เสร�มสร�างชุมชนให�มีควมเข�มแข็งและ 
สร�างกลไกสำคัญให�คนกับป�าอยู�ด�วยกันได�อย�าง 
ยั่งยืน

การดำเนินโครงการกาแฟ 
อินทร�ย�รักษาป�ามีวนามุ �งเน�น 

ประโยชน�ทางสังคมเป�นสำคัญตามพันธกิจ ที่ได� 
จัดตั้งกลไกการสร�างความร�วมมือกัน ระหว�าง 
ภาคส�วนต�างๆ ผ�านกิจการเพ�่อสังคม โดยการ 
ดำเนินงานทางด�านสังคม ได�เร��มต�นโครงการฯ 
มากกว�า 7 ป�แล�ว โดย ใน 2 ป� หลังนี้ ทาง 
คณะทำงานได�ร�วมกันสร�างตราสินค�า ให�เป�นที่ 
รู�จักมากยิ�งข�้นผ�านช�องทางขายต�างๆ และได�รับ 
การสนับสนุนท้ังด�าน โอกาสและเง�นทุนจากบร�ษัท 
ร�านค�า สื่อ และบุคคลลทั่วไปมาอย�างต�อเนื่อง 

กาแฟอินทร�ย�รักษาป�ามีวนา เป�นพลังทุกภาคส�วนที่ผนึกกำลังร�วมฟ��นฟ�ป�าต�นน้ำ 
ให�กลับมาสมบูรณ� และส�งต�อความปรารถนาดีจากฝ�นป�าต�นน้ำผ�านทุกเมล็ดกาแฟคุณภาพ 

เยี่ยมฝ�มือไทยที่เต็มเป��อยไปด�วยรสชาติอันเป�นเอกลักษณ� และพร�อมดูแลสิ�งแวดล�อม ช�วยอนุรักษ�และ 
พลิกฟ��อผืนป�าต�นน�าอย�างสมดุล และเสร�มสร�างความเป�นอยู�ท่ีดีของชุมชนอย�างย่ังยืน กาแฟมีวนาเป�น 
ส�วนสำคัญในการสนับสนุนให�กษตรกรสามารถอยู�ร�วมกับป�าอันเป�นบ�านเกิดได�อย�างมีความสุข และคืนความ 
อุดมสมบูรณ�แก�ระบบนิเวศน�ของผืนป�าบนพ�น้ท่ีแล�วกว�า 7800 ไร� ในป�าต�นน้ำ นอกจากน้ีโครงการ 
กาแฟอินทร�ย�รักษาป�ามีวนาได�รับความร�วมมือจากกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พ�ช ภายใต� 
ข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) ให�ขยายผลต�อเนื่องสู�การทำงานร�วมมือกัน กับกลุ�มเกษตรกรราย 
ย�อยกว�า 344 ครอบครัว บนพ�้นที่มากกว�า 20,000 ไร�ในป�าต�นน้ำแม�ลาว แม�สรวย และแม�กรณ� 
จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพ�่อให� พ�้นที่ป�าได�รับการฟ��นและเติมโตอย�างยั่งยืนจากการ ปลูกกาแฟใต�ร�มไม� 
ช�วยเพ��มพ�น้ท่ีป�าไม�ให�กับประเทศไทย รักษาระบบนิเวศไว�ให�สมดุล เพ��มความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตว�ป�ากลับคืนสู�ถิ�นอย�างเป�นรูปธรรม และสร�างมูลค�าเพ��มให�กับป�าที่ถูกรักษา ไว�ให�กับคนรุ�นหลัง

กาแฟออร�แกนิค
ที่เน�นคุณภาพ
รสชาติเยี่ยม 

เรามุ�งม่ันท่ีจะผลิตกาแฟออร�แกนิคท่ีเน�นคุณภาพ รสชาติเย่ียม
ด�วยกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทร�ย� รักษาสมดุลของสิ�งแวดล�อม

ช�วยอนุรักษ�ในจังหวัดเชียงราย สร�างอาชีพให�กับชุมชนอย�างย่ังยืน 
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3. ผลลัพธ�ทางสังคม
Financial viability

overview
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ประกอบไปด�วย 3 ประการหลัก คือ เพ�่อให�ผู�ป�วยมะเร็งได�รับกำลังใจ มี 
ทัศนคติต�อโรคและโลกอย�างสร�างสรรค� เพ�่อให�ผู�ป�วยมีทุนทรัพย�ในการรักษาโรค และเพ�่อให� 
บุคคลทั่วไปตระหนักรับรู�ถึงโรคมะเร็ง รู�เร็ว รักษาเร็ว มีมุมมองที่ดีต�อโรคมะเร็ง

ช�องทางการจัดหารายได�ให�ผู�ป�วยผ�าน Platform และการบร�การ สามารถแบ�งได� 3 แบบ 
ได�แก� ผู�ป�วยที่ไม�มีเง�นและไม�มีเง�นลงทุน ผู�ป�วยที่มีไอเดียแต�ขาดเง�นลงทุน และผู�ป�วยที่มี 
ไอเดีย และมีเง�นลงทุน ซึ่งบุคลลทั้งสามกลุ�มนี้ทาง Art for cancer เป�นผู�สนับสนุนในการ 

ช�วยหาผู�ผลิตและช�องทางการจัดจำหน�ายพร�อมทั้งช�วยเหลือการทำโปรโหมดสินค�าผ�านทางช�องทางต�างๆ 
ซึ่งในส�วนของกำไรหลังจากหักต�นทุนการขายจะถูกแบ�งออกเป�น2ส�วนคือแบ�งให�แก�ผู�ป�วยและ กลุ�ม Art for 

cancer ในส�วนกำไรของ Art for cancer จะนำเง�นส�วนนี้มาแปลงเป�นเง�นทุนเพ�่อลงทุนในโครงอื่นๆ ต�อไป

ART.for.CANCER 

(อาร�ท ฟอร� แคนเซอร�) 

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

Art for cancer คือ platform ที่เป�นตัวกลางระหว�าง จ�ตอาสา ศิลป�น บุคคล 
ทั่วไปกับผู�ป�วยโรคมะเร็ง โดยเราจะสร�างทัศนคติที่ดีให�แก�สังคมแลร�วมสร�างรายได�ให�กับ 
ผู�ป�วยมะเร็ง

ผลลัพธ�ทางสังคมของ Art for cancer สามารถแสดงให�เห็นได�จาก จำนวน 
ผู�ป�วยมะเร็งกว�า 100000 คน ที่มีทัศนคติที่ดีต�อโรค และ มีอายุยืนยาวข�้น นอกจากนี้ผู�ป�วย 
มะเร็งสามารถหาเสร�มซ่ึงนำมาเป�นค�ารักษาพยาบาล ในการรักษา ส�วนท่ีไม�สามารถเบิกสิทธิ 
จากหลักประกันสุขภาพได� และในเวลาเดียวกันเกิดเคร�องข�ายทางสังคมระหว�างบุคคลทั่วไป 
และผู�ป�วย 

เกิดการสนับสนุนผ�านการซื้อสินค�าและบร�การของ Art for cancer จากองค�กรภาคเอกชน

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
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PLANT : D

ในป� 2017 ดำเนินการในพ�้นที่ 4 แห�ง และพัฒนาระบบ IT และ 
mobile application เพ�่อช�วยในการ scale การดำเนินงาน 
ไปยังพ�้นที่ใหม�ๆ ให�ได� 500 พ�้นที่ภายใน 5 ป�

ผู�สูงอายุสามารถปลูกผักอินทร�ย�เพ�่อบร�โภคเองประหยัดค�าใช�จ�า
ยรวมทั้งมีรายได�จากการขายผักให� PLANT:D เดือนละ 4,500 บาท

ผักที่มีจำหน�ายในกรุงเทพมหานครฯในป�จจ�บันมีความปนเป��อนจากยา 
ฆ�าแมลงและสารปราบศัตรูพ�ช ซ่ึงเป�นตัวการท่ีก�อให�เกิดความเส่ียงต�อสุขภาพ 

ของผู�บร�โภคที่อาศัยอยู�ในเมืองในระยะยาว อย�างไรก็ตามถึงแม�ว�าจะมีการขายผักอินทร�ย� 
ปลอดสารพ�ษ แต�ราคาที่สูงส�งผลให�เป�นอุปสรรค�ต�อการเข�าข�้นของผู�บร�โภคในวงกว�างและ 
ในเวลาเดียวกันอีกหนึ่งความท�าทายในสังคมไทยที่กำลังเกิดข�้นในขณะนี้คือสังคมไทย 
คือสังคมผู�สูงอายุโดยเฉพาะอย�างยิ�งในกรุงเทพมหานครฯ ท่ีมีประชากรผู�สูงอายุวัยเกษียณ 
กว�า 800,000 คน โดยกลุ�มบุคคลเหล�าน้ีเป�นผู�ท่ีไม�มีรายได�ขาดกิจกรรมทางกายและขาดโอกาส 
ในการกลับเข�าสู�สังคมซึ่งป�จจัยเหล�านี้ส�งผลต�อสุขภาพทางจ�ตและทางกายของผู�สูงอายุ 
อีกทั้งยังส�งผลกระทบในการเป�นภาระทางเศษฐกิจต�อภาครัฐและครอบครัว

PLANT:D พัฒนาอุปกรณ�และระบบการบร�การสำหรับปลูกผักอินทร�ย�แนวต้ัง 
แบบใช�พ�้นที่น�อยซึ่งกระบวนการแก�ป�ญหานี้ช�วยเหลือผู�สูงอายุที่เกษียณอายุแล�ว

ให�สามารถปลูกผักเพ�่อบร�โภคระดับครัวเร�อนและช�วยส�งเสร�มช�องทางการขายให�แก�ผู�สูงอายุที่ 
สามารถผลิตสินค�าท่ีมีมากเกินความต�องการ ผ�านการขายผลผลิตส�วนน้ีต�อให�กับ PLANT:D ซ่ึงผล 
ที่ได�รับจากกระบวนการนี้ช�วยสร�างรายได�ให�แก�ผู�สูงอายุ ประมาณ  4,500 บาทต�อเดือน  ด�วยระบบ 
sharing economy ผ�านกระบวนการกระจายการเพาะปลูก  โดยกระบวนการนี้ผลักดันให�ผู�สูงอายุ 
ปลูกแปลงผักภายในบ�านของตนเองซึ่งเร�ยกได�ว�าเป�น micro farm network ยิ�งไปกว�านั้นทาง Plant 

:D ได�พัฒนา mobile application และเทคโนโลยี Location mapping ซึ่งเป�นการแบ�งพ�้นที่ใน 
กรุงเทพมหานครฯ เป�นพ�้นที่ย�อยแล�วสร�าง cluster area ขนาดประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งข�อมูล 
น้ีมาจาก micro farm network ของผู�สูงอายุ จำนวน 20 บ�าน ท้ังน้ีผลผลิตจากผู�สูงอายุกลุ�มน้ี สามารถ 
ช�วยส�งเสร�มการบร�โภคผักปลอดสารพ�ษให�แก�ผู�บร�โภคได�กว�า 400 คน ซึ่งเป�นผู�อยู�อาศัยใน cluster 
area ท่ีใกล�เคียงกับกลุ�มเกษตรกรผู�สูงอายุ ยิ�งไปกว�าน้ันผู�บร�โภคยังได�เข�าถึงผักท่ีสดใหม� ราคาถูกกว�า 
modern trade และ green shop กว�า 30-40% 

Key challenges
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DRESS THE DREAM

ได�รายได�จากการจำหน�ายสินค�าของคนพ�การ เป�นจำนวน 10-20% 
ของรายได� และ จากการขยายพันธมิตรกับธุรกิจเพ�่อจำหน�ายและ 
นำเสนอสินค�าในองค�กร 

Buy Social เป�นธุรกิจเพ�่อสังคมที่ช�วยคนพ�การหลายรูปแบบ เช�น  
ออทิสติก ที่ควบคุมอารมณ�ตัวเองไม�ได� ไม�มีสมาธิ และผู�ด�อยโอกาส 

ให�มีสภาพความเป�นอยู�ที่ดีข�้น โดยสร�างอาชีพให�กลุ�มคนพ�การ

ได�สร�างอาชีพให�คนพ�การกว�า 100 ราย โดยการเป�ดหลักสูตร 
สอนคอมพ�วเตอร�ให�กับคนพ�การทางสายตาเพ�อ่คนพ�การทางสายตา 

จะสามารถเข�าทำงานท่ีองค�กร เป�ดสอนอาชีพจักรสานเพ�อ่สร�างอาชีพให�กับคนพ�การ 
ทางสายตา และเป�ดสอนหลักสูตรทำขนมให�กับคนพ�การทางหู

คนพ�การและด�อยโอกาสเกิดทักษะในการทำงาน และสามารถก�าว 
ข�ามอุปสรรคทางร�างกายไม�ให�เป�นป�ญหาต�อการดำรงชีว�ต พร�อมทั้ง 

ทำให�ผู�พ�การและผู�ด�อยโอกาสได�มีที่ยืนในสังคมเพ��มมากข�้น

สิ�งท่ีต�องการการช�วยเหลือประกอบด�วยสามประการ ประกอบด�วยการช�วยเหลือ 
ส่ังซ้ือสินค�าบร�การประเภทของขวัญ ช�วยเหลือส่ังซ้ือชุด Box set อาหารว�าง 

สำหรับการจัดประชุม / สัมมนา ช�วยเหลือส่ังซ้ือสินค�า / บร�การท่ีเก่ียวข�องกับการจัดประชุม 
/ กิจกรรม

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact
3.  ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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บร�ษัทได�รับโอกาสให�เป�นผู�ว�จัยร�วมเพ�อ่พัฒนาเคร�อ่งฝ�กเดินผู�ป�วยอัมพาตจาก 
โรคหลอดเลือดสมอง หร�อ IWalk ได�คลุกคลีในกระบวนการรักษาเพ�่อเก็บข�อมูล 
งานว�จัย จ�งได�เข�าใจป�ญหาที่แท�จร�งในการฟ��นฟ�รักษาผู�ป�วย นั่นคือ ความต�อเนื่อง 

และเพ�ยงพอในการกายภาพบำบัดไม�เพ�ยงพอ อันเนื่องมาจากข�อจำกัดของเง�นในการรักษา 
ภาวะขาดแคลนนักกายภาพ และโอกาสในการเข�าถึงเคร�อ่งมือท่ีทันสมัย ด�วยเหตุน้ีทำให�ยังมีผู�ป�วย 

อีกจำนวนมากท่ีไม�สามารถฟ��นฟ�ให�พ�นจากภาวะอัมพาตได� จนต�องกลาย 
เป�นภาระต�อสมาชิกในครอบครัว ส�งผลท้ังต�อสภาพจ�ตใจของผู�ป�วยเอง 
รายได�ของผู�ป�วยเอง และส�งผลต�อความสัมพันธ�ต�อคนในครอบครัว 
รวมถึงรายได�ของครอบครัวท่ีจะต�องหาผู�ดูแลหร�อสมาชิกในครอบครัว 
คนอ่ืนต�องหยุดงานเพ�อ่ดูแลผู�ป�วย ส�งผลกระทบมากมายเป�นวงกว�าง 
สภาพความเป�นอยู�แย�ลงจนกลายเป�นป�ญหาเร�้อรัง

บร�ษัทและคณะว�ศวกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� พัฒนา 
เคร�่องฝ�กเดิน ผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมอง IWalk ข�้นมา ในต�นทุนต่ำ 

เพ�่อเพ��มโอกาสการเข�าถึงการรักษา ด�วยเคร�่องมือที่ทันสมัยสู�ชุมชนที่ต�องการ แต� 
ขาดแคลนงบประมาณ ช�วยให�การฟ��นฟ� ร�างกายผู�ป�วยเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และช�วยลดภาระความเหนื่อยล�าของนักกายภาพ เพ��มประสิทธิภาพการ 
ทำงานให�นักกายภาพทั้งในแง�คุณภาพและปร�มาณ

เนื ่องจากเป �นผู �ผล ิตรายใหม� 
และสินค�ายังไม�เป�นที่รู�จัก อีกทั้งเป�น 

สินค�าที่ต�องการความน�าเชื่อถือและต�องให�ความรู� ความเข�าใจทั้ง 
ต�อผู�ป�วยและนักกายภาพบำบัด จ�งวางแผน ที่จะสร�างการรับรู� 
ต�อกลุ�มเป�าหมายโดยการเข�าร�วมโครงการต�างๆ ท้ังการประกวด 
งานแสดงสินค�านวัตกรรม ท้ังของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีแผน 
นำสินค�าสู �ตลาดจร�งด�วยการให�ทดลองใช�แบบไม�มีค�าใช�จ�าย 
โดยมีรายได�จากการให�เช�าเคร�่อง และ การขายเคร�่อง

เมื่อผู�ป�วยสามารถกลับมา 
ช�วยเหลือตัวเองได� เดินเองได� 
ไม�จำเป�นต�องได�รับการดูแลจาก 

ผู�อื่น สภาพจ�ตใจย�อมดีข�้น หร�ออาจสามารถกลับ 
มาหาเล้ียงชีพเองได� หร�ออย�างน�อยท่ีสุด สมาชิกใน 
ครอบครัวไม�จำเป�นต�องหยุดงานเสียรายได�เพ�่อดูแล 
ผู�ป�วยอีกต�อไป ความสัมพันธ�ในครอบครัวดีข�น้เท�ากับ 
ว�าเราได�คืนคนที่มีศักยภาพที่ดีสู�สังคม คืนรายได�สู� 
สังคม ลดค�าใช�จ�ายสวัสดิการจากภาครัฐในการช�วย 
ดูแลผู�ป�วยได�ด�วย

“คุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น
ลดความเหลื่อมล้ำ

ของโอกาสทางสังคม”
Key challenges
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HEARTIST

ผลิตกระเป�าและขายให�ได� 300 ใบต�อเดือน ทั้งช�องทางออนไลน�และออฟไลน� นอกจากกระเป�า 
มีแผนท่ีขายคอร�สเร�ยนทอผ�า พร�อมก่ีทอท่ีพัฒนาโดยเด็กพ�เศษสำหรับการบำบัดเด็กพ�เศษและ 
สมาธิสั้น

เด็กพ�เศษส�วนใหญ� ไม�สามารถเข�าเร�ยนต�อระดับมหาว�ทยาลัยได� เน่ืองจาก 
พัฒนาการทางด�านต�างๆ ไม�พร�อม  โดยเฉพาะอารมณ�และการเข�าสังคม 

หลายครอบครัวผู�เป�นพ�อหร�อแม�ต�องออกจากงานมาเพ�อ่ดูแลลูก ทำให�รายได�ท่ีมีลดน�อยลง 
แต�สิ�งท่ีครอบครัวแสวงหาอันดับแรกไม�ใช�เง�นแต�คือการช�วยบำบัดให�น�องมีพัฒนาการท่ีดีข�น้
จ�งเกิดการรวมตัวกันของครอบครัวที่มีลูกพ�เศษแล�วใช�การทอผ�าบำบัดในการช�วยให�น�อง
มีพัฒนาการทางด�านอารมณ�และสังคมที่ดีข�้น แต�การที่คนหาเลี้ยงครอบครัวหร�อเพ�ยงคน 
เดียวพร�อมกับน�องหลายคนยังต�องมีค�าใช�จ�ายในการพบแพทย�ท่ีต�องไปพบอย�างสม่ำเสมอ 
นานวันเข�ารายได�ที่เหมือนจะไม�ใช�ป�ญหาหลักก็กลับกลายมาเป�นหนึ่งในป�ญหา

โครงการอรุโณทัยเพ�่อบุคคลพ�เศษ คือโครงการที่ครอบครัวที่มีลูกพ�เศษมา 
รวมกันสร�างกระบวนการศึกษา บำบัดและการเยียวยา คือการเยียวยาโดยการ 

อยู�ร�วมกันเป�นชุมชน ที่เอื้อให�บุคคลพ�เศษได�ดำเนินชีว�ต พัฒนาศักยภาพของเขาเอง และช�วยเหลือ 
ตัวเองให�ได�มากที่สุด ได�เร�ยนรู� ได�ใช�ชีว�ตทำงาน มีเพ�่อน มีสังคมที่ยอมรับในความเป�นเขาซึ่งงานใน 
โครงการประกอบด�วย งานไม� งานดิน งานทอผ�า ซึ่งเป�นงานกึ่งบำบัด มีกระบวนการฝ�กฝน ที่ก�อให� 
เกิดการตระหนักรู�ในคุณค�าของตนเอง การให�บุคคลพ�เศษวัยผู�ใหญ�ได�ทำงานที่เป�นประโยชน�ใช�สอย 
และมีความงามอย�างเช�นการทอผ�า ป��นดิน ป�กผ�า ทำเฟอร�นิเจอร�ไม�ด�วยมือ จะช�วยพัฒนา ความคิด 
สร�างสรรค�และเพ��มพ�นทักษะความสามารถของพวกเขาอย�างแท�จร�ง นอกจากน้ียังช�วยพัฒนาทางด�าน 
อารมณ� การเคล่ือนไหวของร�างกายและการเข�าสังคมอีกด�วย ซ่ึงเม่ือลูกพ�เศษมาเข�าโครงการ พ�อแม�ทุกคน 
จะต�องมีความคิดท่ีตรงกันคือ อยากให�ลูกมีคุณค�าโดยการทำงาน ไม�ใช�แค�การนำลูกมาทิ�งไว� แต�ทุกคน 
จะมาทำงานที่ตัวเองสนใจ ตามวันและเวลาที่ครอบครัวสะดวก เมื่อข�้นชื่อว�าการทำงาน จ�งควรได�รับ 
ผลตอบแทนนี่คือจ�ดเร��มต�นให�แบรนด� HEARTIST กระเป�าจากผ�าทอบำบัดของบุคคลพ�เศษเกิดข�น้มา 
เพราะต�องการให�สังคมเห็นศักยภาพของบุคคลพ�เศษแบบที่ HEARTIST เห็น ให�การทำงานกึ่งบำบัด 
รักษาของน�องสร�างรายได�สร�างความมีศักดิ์ศร�ของตนเองในสังคม กระเป�าของ HEARTIST ไม�ได�มี 
ลวดลายท่ีเป�นแบบแผน เป�นไปตามอารมณ� ในขณะน้ันของผู�ทอมีพลาดบ�างผิดบ�างมันก็ธรรมดาเพราะ 
HEARTIST เราไม�ใช�เคร�่องจักร แต�ละใบมีความโดดเด�นแตกต�างถึงมาจากผ�าผืนเดียวกัน แต�ทอต�าง 
กันในแต�ละช�วงอารมณ�ความละเอียดที่เห็นก็ออกมาต�างกันเราถึงมั่นใจว�าของทุกใบมีใบเดียวในโลก

บุุคคลพ�เศษและครอบครัวมีรายได�และการบำบัดช�วยลดชั่วโมงการเลี้ยงดูน�องของครอบครัว 
พร�อมท้ังช�วยลดค�าใช�จ�ายทางการแพทย� นอกจากน้ีการบำบัดช�วยให�น�องมีพัฒนาการทางด�านอารมณ� 
และสังคมที่ดีข�้น

ช�องทางจัดจำหน�าย ดีไซน�เนอร� เส�นด�ายเหลือใช�

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact
3.  ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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ว�สาหกิจสุขภาพชุมชน SHE

สร�างงานบร�การ คลาย office syndrome ในเวลา 10 นาที ทำได�บนเก�าอี้ ไม�ต�องเปลี่ยนชุด 
ปลอดภัย ได�ความโล�งทั้งตัว นำไปไว�ในที่คนสัญจรผ�านมาก อย�างเช�น BTS MRT คนมา 
ใช�บร�การราคา 80 บาท อาจเป�นคูปอง ที่ บมจ. ที่ทำ CSR มอบให�ลูกค�า พนักงาน

งานบร�การคลาย office syndrome 10/20 นาทีต�อราย สร�างความโล�ง 
เพ��มประสิทธิภาพของคนทำงาน เป�นงานบร�การในพ�้นที่สำนักงาน เหมือนที่เข�า 

ไปดูแลเคร�่องจักร เร�ยกว�า human maintenance services สร�างรายได�มากพอต�อเนื่อง ทำให� 
ครอบครัวหยุดปลุกข�าวโพด เง�นที่ได�นำไปลงทุนกับเกษตรยั่งยืน ฟ��นป�า เสนอขายงานเป�นป�าที่จะ 
ฟ��นตัวกี่ไร� แปลงออกมาเป�นราคาและจำนวนที่จะดัดจัดสร�ระ ออกเป�นคูปอง

คนบุกรุกป�าผิดกฎหมายเพราะความจน โดนหลอก จะได�มีทางเลือกท่ีจะทำงาน 
ที่ถูกกฎหมาย ผลลัพธ�คือได�พ�้นที่ป�าคืนมา เกิดป�าชุมชน ป�าเศรษฐกิจ ในขณะ 

เดียวกันบร�ษัท องค�กรก็ได�คนที่ทำงานที่มีความสุข ได�ปลูกป�ายั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ให�โอกาสสตร�

สร�างอาชีพทางเลือกให�กับ ผู�ที่ลงทะเบียนคนจน และรุกป�าต�นน้ำปลูก 
ข�าวโพด และเยาวชนที่จบ ม.6 จาก รร.ราชประชานุเคราะห�  ได�มีอาชีพดัด 

จัดสร�ระ บำบัดฯ Office Syndrome มาทำงานในเมือง 4 ป� มีรายได�จนป�าฟ��นตัวค�อยกลับ 
สู�ชุมชน

ขอพบกับองค�กรที่จะทำ CSR เร�่องสิ�งแวดล�อม และบร�ษัทอสังหาร�มทรัพย� 
ที่มีโครงการ ตามเส�นทาง BTS และการท�าอากาศยาน

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact

3.  ผลลัพธ�ทางสังคม
Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น
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Buy Social Thailand

ได�รายได�จากการจำหน�ายสินค�าของคนพ�การ เป�นจำนวน 10-20% 
ของรายได� และ จากการขยายพันธมิตรกับธุรกิจเพ�่อจำหน�ายและ 
นำเสนอสินค�าในองค�กร 

Buy Social เป�นธุรกิจเพ�่อสังคมที่ช�วยคนพ�การหลายรูปแบบ เช�น  
ออทิสติก ที่ควบคุมอารมณ�ตัวเองไม�ได� ไม�มีสมาธิ และผู�ด�อยโอกาส 

ให�มีสภาพความเป�นอยู�ที่ดีข�้น โดยสร�างอาชีพให�กลุ�มคนพ�การ

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

ได�สร�างอาชีพให�คนพ�การกว�า 100 ราย โดยการเป�ดหลักสูตร 
สอนคอมพ�วเตอร�ให�กับคนพ�การทางสายตาเพ�อ่คนพ�การทางสายตา 

จะสามารถเข�าทำงานท่ีองค�กร เป�ดสอนอาชีพจักรสานเพ�อ่สร�างอาชีพให�กับคนพ�การ 
ทางสายตา และเป�ดสอนหลักสูตรทำขนมให�กับคนพ�การทางหู

คนพ�การและด�อยโอกาสเกิดทักษะในการทำงาน และสามารถก�าว 
ข�ามอุปสรรคทางร�างกายไม�ให�เป�นป�ญหาต�อการดำรงชีว�ต พร�อมทั้ง 

ทำให�ผู�พ�การและผู�ด�อยโอกาสได�มีที่ยืนในสังคมเพ��มมากข�้น

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

สิ�งท่ีต�องการการช�วยเหลือประกอบด�วยสามประการ ประกอบด�วยการช�วยเหลือ 
ส่ังซ้ือสินค�าบร�การประเภทของขวัญ ช�วยเหลือส่ังซ้ือชุด Box set อาหารว�าง 

สำหรับการจัดประชุม / สัมมนา ช�วยเหลือส่ังซ้ือสินค�า / บร�การท่ีเก่ียวข�องกับการจัดประชุม 
/ กิจกรรม

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Social impact
3.  ผลลัพธ�ทางสังคม
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NCDs Buster

ลดการตายวัยอันควรท่ีเกิดจากโรคไม�ติดต�อเร�อ้รัง (Non-communicable diseases 
-NCDs) ตามเป�าหมายที่ 3 คือ “ลดอัตราความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม� 

เพ�ยงพอ” หมายถึง การแก�ไขป�ญหาเร�อ่งการมีกิจกรรมทางกายท่ีไม�เพ�ยงพอ (มีกิจกรรมทางกาย 
ระดับปานกลางน�อยกว�าหร�อเท�ากับ 150 นาที/สัปดาห�) ซึ่งสอดคล�องกับการมีสุขภาวะในการ 
ดำรงชีว�ตและส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดีของทุกคนในทุกช�วงอายุ ใน Sustainable Development 
Goals (SGDs)

NCDs Buster เป�นบร�ษัทออแกไนเซอร� 
จัดกิจกรรมสุขภาพ โดยมีนโยบายการสร�างสรรค� 

กระบวนการปรับว�ถีการดำเนินชีว�ตเพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมโรคหร�อลดความเส่ียงในการเกิดโรคตั้งแต� 
เร��มต�น ทีมงานประกอบด�วยทีมสหสาขาว�ชาชีพทั้งทาง 
ด�านการแพทย�และการจัดกิจกรรม สถานท่ีและอุปกรณ� 
พร�อมสรรพสำหรับการทำกิจกรรม ทั้งในรูปแบบของ 
การเร�ยนในห�องเร�ยน การทำกิจกรรมกลุ�มการออกกำลังกาย 
การเร�ยนรู�เร�่องอาหาร การเร�ยนรู�เร�่องของจ�ตใจ อีกทั้ง 
ยังผสมผสานความเป�นผู�นำด�านว�ชาการทางการแพทย� 
เข�ากับการสื่อสารถึงประชาชนด�วยว�ธีการที่น�าสนใจ 
ประยุกต�ใช�กับชีว�ตจร�งได�ง�าย ประสบการณ�และความพร�อม 
ของทีมงานจะสามารถ ช�วยสนับสนุน ให�บรรลุผลตาม 
เป�าหมายท่ีวางไว� คือสังคมมีสุขภาพท้ังกายและใจท่ีดีข�น้

บร�ษัท NCDs จะดูแลสุขภาพคุณอย�างต�อเนื่อง สามารถวัดผล 
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงได�จร�ง พร�อมส�ง สุขภาพที่ดีส�งต�อสู�สังคมผู�ด�อยโอกาสต�อไป 
ถ�าพนักงานในบร�ษัท/จนท.องค�กร มีความตระหนักในเร�่องการดูแลสุขภาพมากข�้น 
และปรับเปลียนว�ถีชีว�ตตนเองได�แล�วพนักงานจะเพ��มคุณภาพชีว�ต ลดการเจ็บป�วย 
ลดภาระค�าใช�จ�าย เพ��มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการลาหยุด ถ�าบร�ษัทส�งเสร�มให� 
พนักงานได�มีกิจกรรมเพ�อ่ส�งเสร�มสุขภาพ ปรับเปล่ียนไลฟ�สไตล�แล�ว บร�ษัทก็จะเพ��ม 
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดการลาหยุดงานของพนักงานการสร�างสัมพันธ�ท่ีดีระหว�าง 
บร�ษัทกับพนักงานและพนักงานกับพนักงาน ถ�าทุกคนได�เร�ยนรู�ว�ธีการดูแลร�างกาย 
และจ�ตใจตัวเองได�แล�ว ก็จะเผ่ือแผ�และส�งผลไปยังครอบครัวของตนเองด�วยสมาชิกใน 
ครอบครัวมีสุขภาพดีข�้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเร�้อรัง ได�รับความรู� ปรับว�ถีชีว�ต 
ทีเ่ปล่ียนไปเพ�อ่สุขภาพท่ีดีข�น้ถ�าทุกคนได�เร�ยนรู�และปรับเปล่ียนว�ถีชีว�ตประจำวันเพ�อ่ 
สุขภาพท่ีดีแล�ว ก็จะส�งผลท่ีดีต�อไปยังสังคมรอบข�างและขยายไปสู�ประเทศ จัดกิจกรรม 
ส�งเสร�มการปรับเปล่ียนไลฟ�สไตล�ของชุมชนผู�ด�อยโอกาส เม่ือประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
ส�งผลให�ภาครัฐ ลดค�าใช�จ�ายการรักษาพยาบาลของประเทศได�

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา
Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น
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ประมาณการงบการเง�น 2561

ป�แรกยังไม�มีกำไรมาก แต�คาดการณ�ว�าจะมีกำไรในป� 2 เป�นต�นไป
จะเพ��มจำนวนลูกค�าได�มากข�้นอีกเท�าตัว
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บร�ษัท เลิร�นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ป�ญหาระบบการศึกษาไทย ส�วนหน่ึงเกิดจากความเหล่ือมล้ำทางการ 
ศึกษา ป�ญหาการขาดแคลนครู รวมถึงภาระงานของครูท่ีมีมากจำนวนเด็ก 

ในห�องเร�ยนท่ีมากและยากต�อการสอนและดูแลอย�างท่ัวถึง ป�ญหาเด็กนักเร�ยนท่ีพ�นสภาพ 
นักเร�ยนกลางคัน (Drop-out) หร�อการขาดเร�ยนเนื่องจากไม�เข�าใจใน ตำราเร�ยน 
เบ่ือการเร�ยนแบบเดิมๆ หร�อแม�กระท่ังป�ญหาครอบครัว ซ่ึงป�ญหาท้ังหมด น้ีส�งผลต�อ 
ภาพลักษณ�ระบบการศึกไทยโดยรวมในด�านลบ

การใช�เทคโนโลยีเข�าไปเป�นส�วนหนึ่งใน 
ห�องเร�ยน เป�นอีกหน่ึงแนวทางท่ีสามารถช�วยลด 

ความเหล่ือมล้ำและเพ��มโอกาสทางการศึกษา ให�กับนักเร�ยน 
ให�เท�าเทียมกันได� โดยมีเทคโนโลยีทำหน�าท่ีเป�นเคร�อ่งช�วยครู 
และช�วยสนับสนุนให�นักเร�ยนเข�าใจ บทเร�ยนได�ง�ายข�น้ 
ลดป�ญหาการขาดเร�ยนและเพ��มโอกาส ให�กับเด็กนักเร�ยนท่ี 
ขาดแคลนหร�ออยู�ห�างไกล ให�มีโอกาส ได�เร�ยนหนังสือ โดย 
บร�ษัท เลิร�น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได� คิดค�นนวัตกรรมเพ�่อ 
การศึกษา Blended Learning Solution ข�้นมา เป�น 
การเร�ยนรู�แบบผสมผสาน ซ่ึงก็คือ การนำเทคโนโลยีเข�าไป 
อยู�ในห�องเร�ยนจร�งหร�อท่ีเร�ยกว�า “ห�องเร�ยนดิจ�ตอล”

ป�จจ�บัน Business Model ของบร�ษัท 
เลิร�น เอ็ดดูเคช่ัน เป�นไป ดังลักษณะนี้ ทุกๆ 
100 โรงเร�ยน ที่ได�นำ Solution ของ Learn 
Education ไปใช� ซ่ึงถูกจัดอยู�ในกลุ�มโรงเร�ยน 
ที่มีกำลัง ในการซื้อ Blended Learning 
Solution จะสามารถส�งต�อโอกาสให�กับเด็ก 
ด�อยโอกาส ในโรงเร�ยนที่อยู�ห�างไกลอีก 15 
โรงเร�ยน

การสนับสนุนท่ีถูกต�องคือ การบร�จาค 
เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�ท่ีไม�ใช�แล�วจากองค�กรต�าง  ๆ
จำนวน 1,000 เคร�อ่ง เพ�อ่สร�างความน�าเช่ือถือ 
ให�กับองค�กร และเพ��มโอกาสในการส�งต�อโอกาส 
ทางการศึกษาจากการระดมทุนท่ีเพ��มมากข�น้ 
ซ่ึงเป�นหัวใจในการนำ Solution จากบร�ษัท 
เลิร�น เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด ไปมอบให�กับโรงเร�ยนท่ี 
ขาดแคลนและอยู�ห�างไกล เพ�่อช�วยลดความ 
เหลื ่มล้ำและช�วยยกระดับการศึกษาของ 
ประเทศไทย ในภาพรวม

Blended Learning Solution เป�นนวัตกรรมการเร�ยนรู� 
แบบผสมผสานท่ีนำเอาเทคโนโลยีเข�ามาช�วยเพ��มประสิทธิภาพในการเร�
ยนการสอน ช�วยแบ�งเบาภาระงานของคุณครูและทำให�เด็กนักเร�ยน 
รู�สึกสนุกกับการเร�ยนมากข�้น บร�ษัท เลิร�น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ยังมี 
ความเชื่อมั่นว�ากลไกธุรกิจเพ�่อสังคม จะสามารถช�วยนำเทคโนโลยี 
ไปสู�โรงเร�ยนได�ท่ัวประเทศ ช�วยให�ความเหล่ือมล้ำด�านการศึกษาลดลง 
ทำให�เด็กที่อยู�ในพ�้นที่ชนบทตาม ต�างจังหวัดมีความรู�ทัดเทียมเด็ก 
ในเมืองอีกด�วย ซึ่งป�จจ�บัน ในป� 2559 นักเร�ยนในกว�า 70 โรงเร�ยน 
มีผลการเร�ยนที่ดีข�้น

ลดความเหลื่อมล้ำ
ของการศึกษาในพ�้นที่ห�างไกล

“ต�องการเป�นส�วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
และช�วยลดความเหล่ือมล้ำของการศึกษาในพ�น้ท่ีห�างไกล

ให�สามารถเข�าถึงการเร�ยนการสอนคุณภาพ โดยมีเทคโนโลยีเป�นเคร�อ่งมือ” 

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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Relation Flip

Relationflip คือ Platform รวม Analytical 
Counselor ท่ีมีความสามารถในการให�คำปร�กษา 

ทางด�านต�างๆ เช�น ความสัมพันธ� เร�อ่งส�วนตัว ความเคร�ยดจาก 
การทำงาน ซ่ึง HR ไม�สามารถให�คำปร�กษาตรงจ�ดนี้เเก�พนักงาน 
ในองค�กรได� เน่ืองจากความไม�ไว�วางใจส�วนตัว กลัวความลับจะร่ัวไหล 
หร�ออาจจะมีผลต�อหน�าท่ีการงาน ทำให�ข�อมูลท่ี HR สอบถาม  ได�มา 
นั้นไม�เป�นความจร�ง ซึ่งในป�จจ�บันป�ญหาที่พบได�แก�

1. พนักงานในองค�กรมีอัตราการลาออกสูงข�น้ จำเป�นต�องหา 
     พนักงาน ใหม� ซึ่งทำให�ธุรกิจหยุดชะงัก
2. พนักงานมีความเคร�ยดจากการทำงาน เเล�วส�งผลกระทบ 
    ต�อป�ญหาส�วนตัวอย�างเล่ียงไม�ได� ซ่ึงส�งผลต�ออัตราการลาออก 
    การเจ็บป�วยทางกาย พฤติกรรมต�างๆ ที่ทำลายสุขภาพ 
    เช�น ด่ืมเหล�า สูบบุหร�่ 
3. HR ขาดข�อมูลเชิงลึก ไม�ทราบว�าป�ญหาของพนักงานท่ีเเท�จร�ง 

เกิดจากอะไร  เพ�อ่ท่ีจะนำไปพัฒนาองค�กรให�ตรงกับความต�องการ 
ของพนักงาน เช�น การพัฒนาให�พนักงานทำงานให�ตรงสายท่ีถนัด 
ฯลฯ

4.พนักงานไม�มีเวลาท่ีจะไปพบนักจ�ตว�ทยาเพ�อ่ขอรับการปร�กษา 
เน่ืองจากต�องใช� เวลานานในการเดินทางเเละการจองเวลานัดหมาย

For The Better
Version

of Yourself

เราสร�างกระบวนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและชีว�ตส�วนตัว
เพ�่อให�พนักงานในองค�กรมีความสมดุลย�ในทุกๆ ด�าน

ผ�านกระบวนการ RF Analytical Counselling

Relationflip มีพ�น้ฐานจากการรวมตัวกันของ Analytical Counselor ท่ีมีความชำนาญเฉพาะทางและ Certified ทางว�ชาชีพ 
สามารถให�การปร�กษาได�ครอบคลุมทุกประเด็นของชีว�ต เราจ�งใช�จ�ดน้ีให�การปร�กษากับพนักงานแบบรายบุคคล 1 : 1  ซึ่งทำให�ผู�รับ 
บร�การรู�สึกสบายใจที่จะปร�กษา เนื่องจากทุกอย�างที่เล�าจะถูกเก็บเป�นความลับสูงสุด ตามจรรยาบรรณทางว�ชาชีพ และนโยบาย 
สุงสุดของ Relationflip

เน�นกลุ�มบมจท่ีสนใจใน 
ความเป�นอยู�ของพนักงาน 
เป�นหลัก ไม�ว�าจะเป�นเร�่อง 

ของศักยภาพการทำงานและเร�อ่งส�วนตัว เรามุ�งเน�น 
กลุ�มบร�ษัท เน่ืองจากเราเช่ือว�าหากเราต�องการทำสิ�งท่ี 
ต�องการเปล่ียนแปลงสังคมอย�างชัดเจน ควรเร��มต�นกับ 
คนจำนวนมาก ซ่ึงกลุ�มบร�ษัทน�าจะตอบโจทย�ตรงจ�ด 
นี้ได�

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

ช�วยเหลือพนักงานให�มีความสุข
ทั้งในแง�ของการทำงาน และชีว�ต 
ส�วนตัว ซึ่งสิ�งเหล�านี้ย�อมส�งผลถึง 

การดูแลครอบครัวของพนักงานด�วย ซ่ึง Relationflip 
ตอบโจทย�ตรงจ�ดนี้เป�นอย�างยิ�ง ซึ่งที่ผ�านมาเราดูแล 
สุขภาพจ�ตของคนไทยไปแล�วมากกว�า 300 คน รวม 
ทั้งในภาคองค�กร มีความยินดีและใส�ใจในความสุข 
ของพนักงานในระยะยาวอย�างยั่งยืน

อยากให� บมจ แต�ละท่ีช�วยสนับสนุน 
โดยการให�โอกาสในการ นำเสนอและ 
ใช�บร�การของ Relationflip เพ�่อดูแล 
พนักงานในองค�กร ท้ังในด�านศักยภาพ 
การทำงานและชีว�ตส�วนตัวในระยะยาว

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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Brix Pop co.,ltd 

ว�จัยและออกแบบผลิตภัณฑ�ของเล�นเสร�มพัฒนาการให�เหมาะสมกับความต�องการของ 
เด็กพ�เศษ เร��มต�นจากการทำโครงการระดมทุนผลิต และส�งมอบผลิตภัณฑ�บลิกซ� พ็อพ 
สนามจ�นตนาการให�กับโรงเร�ยนและ ศูนย�ดูแลเด็กพ�เศษทั่วประเทศ เพ�่อให�ได�ผลตอบรับจาก 

กลุ�มเป�าหมาย ที่จะนำมาพัฒนาและต�อยอดผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ เพ�่อส�งเสร�มพัฒนาการเด็กและเด็กพ�เศษ 
ต�อไป ทั้งเด็กไทยและเด็กทั่วโลก

จากโครงการระดมทุน “ไม�เห็น ก็เล�นได�” ได�มอบผลิตภัณฑ�ให�แก�ศูนย�การศึกษา 
พ�เศษประจำจังหวัด 30 แห�ง จาก 77 แห�งทั่วประเทศ มีจำนวนเด็กมากกว�าหนึ่งพันคน 
ที่ได�ใช�บลิกซ� พ็อพ เป�นสื่อให�การเสร�มสร�างพัฒนาการ โรงพยาบาลและศูนย�บำบัด 

ต�างๆ ได�เล็งเห็นถึงประโยชน�ของบลิกซ� พ็อพ และได�มีการนำผลิตภัณฑ�ไปใช�ในการบำบัดอย�าง 
แพร�หลายมากข�้น

ธุรกิจมีการดำเนินงานควบคู�กันไประหว�าง โครงการสนับสนุนโดยผู�บร�จาคบุคคล 
ทั่วไป - กิจกรรมเพ�่อสังคม (CSR) กับบร�ษัทต�างๆ และการจำหน�ายผลิตภัณฑ�กับ 

ลูกค�าทั่วไป เช�น โรงพยาบาล ศูนย�บำบัด โรงเร�ยนอนุบาล Play Zone และกลุ�มครอบครัว

จ�ดประสงค�หลักของบลิกซ� พ็อพในการแก�ป�ญหาสังคม คือ ส�งเสร�ม 
ในด�านพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะในกลุ�มเด็กพ�เศษหร�อเด็กท่ีมีความบกพร�อง 
ทางด�านต�างๆ ท่ีขาดโอกาส อุปกรณ�และผลิตภัณฑ�ของเล�นเสร�มพัฒนาการ 

ที่คำนึงถึงความสามารถและความต�องการของกลุ�มเด็กพ�เศษ เพ�่อเพ��มศักยภาพที่จะ 
พัฒนาในวัยเด็กให�มากที่สุด

- การขนส�งทั้งในประเทศและต�างประเทศ
- การค�าระหว�างประเทศ
- การผลิตและการลดต�นทุน Raw Material

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

PLAYGROUND SET

FAMILY SET
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CAREER VISA

ทุกป�มีนักศึกษาไทยจำนวนกว�า 300,000-450,000 คน จบการศึกษาจาก 
ระดับอุดมศึกษา จากการสำรวจระหว�าง CareerVisa, สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจ 

ศศินทร�, และบร�ษัท JobThai.com  พบว�านักศึกษาไทยกว�า 50% ไม�มีเป�าหมาย ทางด�าน 
อาชีพที่ชัดเจน นอกจากนั้นจากการศึกษาสถิติของกระทรวงศึกษาพบว�า 4 ใน 10 ของ 
นักศึกษาจบใหม�ไม�เป�นที่พ�งพอใจของนายจ�าง CareerVisa จ�งตั้งเป�าหมายในการช�วยให�  
นักศึกษาวางแผนอาชีพและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทางด�านทักษะและทัศนคติให�เหมาะ
กับความต�องการของนายจ�าง

คัดเลือกและป��นคนที่มีคุณภาพ
เข�าไปอยู�ในองค�กร 

การค�นพบอาชีพท่ีใช�เหมือนการเดินทาง
ท่ีต�องอาศัย การค�นคว�า-การเตร�ยมพร�อม-และลงมือทำ

การทำหน�าที่เชื ่อมต�อระหว�างนักศึกษา 
มหาว�ทยาลัยและนายจ�างโดยสร�างเคร�่องมือ

และหลักสูตรวางแผนอาชีพที่ใช�ในมหาว�ทยาลัย รวมถึง 
ทำงานร�วมกับนายจ�างในการพัฒนาและให�ความรู � 
ทางด�านอาชีพให�บร�การเสร�มในการแนะแนวอาชีพซึ่ง 
อยู�ในส�วนงานของกิจการนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพ 
ให�นักศึกษาประสบความสำเร็จในอาชีพที่ใช�

กว�า 95% ของรายได�มาจากบร�ษัทนายจ�างท่ีมีความสนใจในการ 
สร�างการรับรู�ของแบรนด� (Employer Brand) ในกลุ�มนักศึกษา 

ท่ีมีความพร�อมทางด�านอาชีพ อีกด�านของรายได�มาจากหลักสูตรพัฒนาทักษะความพร�อม 
และทัศนคติทางด�านการทำงาน ซ่ึงส�วนใหญ�มาจากมหาว�ทยาลัยเป�นส�วนใหญ�และบางส�วน 
มาจากนักศึกษาที่เข�ารับการอบรมโดยตรง

ผลลัพธ�ทางสังคมสังคมสามารถเห็นได� 4 ประการ
- ให�ความรู� ข�อมูล และเคร�่องมือในการวางแผน 

อาชีพแก�นักศึกษาจำนวนกว�า 3,000 คน
- 9 ใน 10 ของบร�ษัทนายจ�างสนใจที่จะจ�างนักศึกษาที่จบจาก 

โครงการ Career Launcher ซึ่งเป�นโครงการของ CareerVisa 
ที่เน�นการลงมือทำ เร�ยนรู�จาก Project เพ�่อปรับทักษะและสร�าง 
ทัศนคติที่ดีต�อการทำงาน

- ให�การสนับสนุนแก�หน�วยงานแนะแนวในมหาว�ทยาลัย 15 แห�ง 
ในกรุงเทพและปร�มณฑล โดยการให�ข�อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา 
ความพร�อมทางด�านอาชีพ 

- สร�างหลักสุตรในการวางแผนอาชีพ ซ่ึงถูกใช�ในการเร�ยนการ 
สอน ภายในมหาว�ทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย 

                               สิิ�งที่ต�องการสนับสนุนประกอบ 4 ประการ
                                   พันธมิตรทางด�านส่ือ - เพ�อ่ใช�ผลในการขยายผลข�อมูลเก่ียวกับ 
                               อาชีพให�นักเร�ยนนักศึกษาทั่วประเทศสามารถเข�าถึงได�
โอกาสทางด�านธุรกิจ - โอกาสสร�างความร�วมมือกับองค�กร 

และบร�ษัทนายจ�างผ�านทางฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ทีมผู�ทำงาน - ผู�สนใจในการสร�างทางเลือกของหลักสูตรอบรม 

ที่มีจ�ดหมายในการพัฒนาอาชีพ หร�อระบบทดสอบความพร�อม 
ทางด�านอาชีพ 

ที่ปร�กษา - ทางด�านไอทีและผู�ที่สนใจในระดับผู�บร�หารระดับสูง 
ที่เห็นความสำคัญทางด�านทรัพยากรบุคคล

Key challenges

1. วัตถุประสงค�
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2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา
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3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
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4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น
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จะดีแค�ไหนหากคุณ “ช�วย” สังคมได�ด�วยการ “ช�อป” 
ทุกบาทที่จ�ายผ�าน Socialgiver

จะถูกนำไปช�วยโครงการเพ�่อสังคม

โซเชียลกิฟเวอร� บูรณาการการสร�างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคม ผ�าน 
นวัตกรรมท่ีช�วยแก�ไขป�ญหา สร�าง Win-Win-Win Solution ให�กับทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง 

ทั้งผู�บร�โภค ภาคธุรกิจและภาคสังคม ด�วยการสร�างระบบนิเวศแห�งการให�โดยธุรกิจ สามารถ 
ทำให�เกิดการช�วยเหลือสังคมได�อย�างยั่งยืน

ภาคธรกิจร�วมช�วยเหลือสังคมโดยการมอบบร�การส�วนต�าง (Spare service 
capacity) เพ�่อจำหน�ายบนเว็บไซต� socialgiver.com และเลือกโครงการเพ�่อ 

สังคมที่ต�องการช�วยระดมทุน จากนั้น Socialgiver จะจำหน�ายสินค�าในรูปแบบบัตรของขวัญ 
พร�อมกับอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของโครงการที่ธุรกิจให�การสนับสนุน และสิ�นป�จะส�งใบลด 
หย�อนภาษี ให�กับธุรกิจใจดีที่ตอบแทนสังคมร�วมกับเรา

หากต�องการแผนดำเนินธุรกิจและข�อมูลล�าสุด ขอให�ติดต�อกับคุณอลิสา โดยตรง

Key challenges
1. วัตถุประสงค�

The proposed
solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

ภาคธุรกิจได�ทำ CSR ที่มีผลกระทบทางสังตมเกิดข�้นจร�ง ตรวจสอบได�และ 
ติดตามผลได�, พร�อมกับผู�บร�โภคได�ใช�บร�การหร�อซ้ือสินค�าท่ีมีคุณภาพในราคาพ�เศษ 

ภาคธุรกิจจะได�เพ��มฐานลูกค�าในกลุ�มใหม�ๆ พร�อมกับได�ติดตามเร�่องราวการช�วยเหลือสังคม 
ที่ตนมีส�วนเกี่ยวข�องว�าสร�างความเปลี่ยนแปลงให�กับสังคมได�จร�ง

ต�องการให�ภาคธุรกิจและองค�กร ที่มีความตั้งใจช�วยเหลือสังคม มาร�วมเสนอ 
สินค�าหร�อบร�การบนแพลทฟอร�มโซเข�ยลกิฟเวอร�

Social impact
3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability
overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

On demands
5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน
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ธุรกิจเพ�่อสังคม a-chieve
“อาชีพที่ใช� ชีว�ตที่ชอบ”

1. กระบวนการค�นหาตัวเองเพ�อ่ให�เด็กมีว�ธีคิดในการค�นหาตัวเอง 
และเป�าหมายด�วยตัวเค�าเอง 

2. สร�างข�อมูลอาชีพและเส�นทางการเร�ยนเพ�อ่ไปทำอาชีพน้ัน 
3. สร�างกิจกรรมท่ีมอบประสบการณ�จร�งกับอาชีพท่ีน�องๆ สนใจ 
4. สร�างแรงบันดาลใจในการเร��มต�นคิดถึงเป�าหมายของการเร�ยน 

และชีว�ตของตนเอง

1. Admission Fee : เก็บค�าเข�าร�วมกับ
    ผู�เข�าร�วมโดยตรง 
    - งาน โตแล�วไปไหน?  
    - งาน Openworld 
2. Sponsorship : หาสปอนเซอร�
     ในการจัดงาน 
    - งานฟ�กฝ�นเฟส 
3. Partnership : จัดงานร�วมกับ
    หน�วยงานรัฐ หร�อ องค�กรภาคเอกชน 
    - Career Day แนะแนวอาชีพในโรงเร�ยน
       ต�างจังหวัด 
    - มหกรรมแนะแนวอาชีพในจังหวัดต�างๆ 
4. Funding 
   -  สร�างหลักสูตรแนะแนวอาชีพ ร�วมกับ
       กองทุนการศึกษาเพ�อ่อนาคตเด็กไทย 
https://taejai.com/en/d/limited_education/

1.พ�่ต�นแบบอาชีพในสายงานต�างๆ ที่ยินดีมาเป�น 
ว�ทยากรให�ข�อมูลอาชีพจากประสบการณ�ตลอดทั้งป� 

*ว�ทยากรในงาน ฟ�กฝ�นเฟส และ Openworld ซ่ึงเราจะมีแนะนำ 
หัวข�อต�างๆ ที่พ�่ต�องมาพ�ดกับน�องมัธยม* 

2.องค�กรต�นแบบอาชีพในสายงานต�างๆ ที่ยินดีรับ 
นักเร�ยนมัธยมเข�าไปเร�ยนรู�การทำงานจร�งในองค�กรช�วง 
ป�ดเทอมเป�นเวลา 2 สัปดาห� 

*สำหรับองค�กรต�นแบบอาชีพในงานโตแล�วไปไหน? เราจะมี guide 
การดูแลและให�ความรู�น�องตลอด 2 สัปดาห�* 

3.องค�กรท่ียินดีมาร�วมเป�นสปอนเซอร�ท้ังในรูปแบบของ 
Sponsor งาน หร�อ In-kind Sponsor ในการจัดงาน 
ต�างๆ โดยงานต�องการสนับสนุนมีดังนี้ 

- ฟ�กฝ�นเฟส : รูปแบบ Sponsor สนับสนุนทุนในการจัดงาน 
โดยจะมี package ต�างๆ ให�เลือก 

4.องค�กรที่ทำ CSR ด�านการศึกษา ที่สนใจมาร�วม 
เป�น Partner สนับสนุนให�เราเข�าไปจัดกิจกรรมแนะแนว 
อาชีพในโรงเร�ยนท้ังในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด ท่ีองค�กร 
ของท�านดูแลอยู�

1.พ�่ต�นแบบอาชีพในสายงานต�างๆ ที่ยินดีมาเป�น 
ว�ทยากรให�ข�อมูลอาชีพจากประสบการณ�ตลอดทั้งป� 

*ว�ทยากรในงาน ฟ�กฝ�นเฟส และ Openworld ซ่ึงเราจะมีแนะนำ 
หัวข�อต�างๆ ที่พ�่ต�องมาพ�ดกับน�องมัธยม* 

2.องค�กรต�นแบบอาชีพในสายงานต�างๆ ที่ยินดีรับ 
นักเร�ยนมัธยมเข�าไปเร�ยนรู�การทำงานจร�งในองค�กรช�วง 
ป�ดเทอมเป�นเวลา 2 สัปดาห� 

*สำหรับองค�กรต�นแบบอาชีพในงานโตแล�วไปไหน? เราจะมี guide 
การดูแลและให�ความรู�น�องตลอด 2 สัปดาห�* 

3.องค�กรท่ียินดีมาร�วมเป�นสปอนเซอร�ท้ังในรูปแบบของ 
Sponsor งาน หร�อ In-kind Sponsor ในการจัดงาน 
ต�างๆ โดยงานต�องการสนับสนุนมีดังนี้ 

- ฟ�กฝ�นเฟส : รูปแบบ Sponsor สนับสนุนทุนในการจัดงาน 
โดยจะมี package ต�างๆ ให�เลือก 

4.องค�กรที่ทำ CSR ด�านการศึกษา ที่สนใจมาร�วม 
เป�น Partner สนับสนุนให�เราเข�าไปจัดกิจกรรมแนะแนว 
อาชีพในโรงเร�ยนท้ังในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด ท่ีองค�กร 
ของท�านดูแลอยู�

• จัด โตแล�วไปไหน? 12 ครั้ง เด็กที่เข�าร�วมจาก 347 
คน มีมากกว�า 97% ที่มีการเติบโตทางความคิดและมี 
การตัดสินใจเลือกเส�นทางการเร�ยนที่ดีข�้น 

• จัด Openworld จำนวน 9 ครั้ง จากผู�เข�าร�วม 
1,235 คน มีจำนวน 73% เข�าใจในอาชีพท่ีตนเองจะเลือก 

• จัดงานฟ�กฝ�นเฟส 2014 และ 2017 จากจำนวน 
ผู�เข�าร�วมท้ังหมด 5,309 คน มีผู�เข�าร�วม 91% ท่ีกลับไป 
พร�อมแรงบันดาลใจที่จะเร��มค�นหาอาชีพและกล�าที่จะถ
ามข�อมูลอาชีพกับผู�ใหญ�รอบตัวมากข�้น 

• ข�อมูลอาชีพใน a-chieve.org มีผู�เข�ามาอ�านจาก 
ทั่วประเทศกว�า 100,000 ครั้ง 

• พ�่ต�นแบบอาชีพ  เกิดความภาคภูมิใจและตระหนัก 
ถึงคุณค�าในอาชีพเกิดการบอกต�อสร�างเคร�อข�ายคนทำงาน 
มาเป�นพ�่ต�นแบบให�โอกาสเด็กมัธยม

a-chieve คือ ธุรกิจเพ�อ่สังคมท่ีต�องการทำให�นักเร�ยนมัธยมท่ัวประเทศสามารถ 
เลือกเส�นทางการเร�ยนและ อาชีพท่ีตนเองรักได�อย�างม่ันใจและตรงกับความชอบ ความ 
ถนัด และคุณค�าในชีว�ตของตนเอง 

ป�ญหาที่เราต�องการจะแก�ไข จากนักเร�ยนมัธยมของไทยทั้งหหมด 4.6 ล�านคน เราพบว�า 
มากกว�าคร�่งหนึ่งเป�นนักเร�ยนที่ไม�สามารถ ตัดสินใจวางแผนการเร�ยน และตัดสินใจเลือกอาชีพ 
ในอนาคตของตนเองได�อย�างมั่นใจ ซึ่งผลของป�ญหาดังกล�าว ทำให�เมื่อนักเร�ยนเหล�านี้ถึงเวลา 
ที่ต�องเลือกเส�นทางการเร�ยน (สายการเร�ยนและคณะในมหาว�ทยาลัย) นักเร�ยนเหล�านี้จะเลือก 
เร�ยนทั้งๆ ที่ไม�รู�ว�า สิ�งที่เลือกนั้นเหมาะสมกับตัวเองหร�อไม� และผล ของการเลือกนั้นจะมีผล 
อย�างไรกับตนเอง เหมือนเลือกไปโดยไม�รู�และไม�มีเป�าหมาย ทำให�เมื่อเลือกเส�น ทางการเร�ยนผิด 
มันทำให�ผิดไปเกือบทั้งชีว�ต ทั้งสายการเร�ยน คณะที่เร�ยน และอาชีพที่ทำหลังเร�ยนจบ สุดท�าย 
ประเทศของเรากำลังจะเจอกับป�ญหาที่นักเร�ยนขาดคุณภาพ เพราะการเร�ยนในสิ�งที่ไม�ชอบและ 
ไร�เป�าหมาย คนทำงานในประเทศของเราขาดคุณภาพเพราะไม�ได�ทำ ในสิ�งท่ีชอบและไม�เห็นคุณค�า 
ในงานที่ ตนเองทำ

“อาชีพที่ใช�ชีว�ตที่ชอบ”
ทุกคนได�พบและ

ได�ทำในสิ�งที่ตนเองรัก 

แผนการดำเนินธุรกิจและการเง�น
ของ a-chieve แบ�งเป�น 4 ทาง ดังนี้ 

ผลของนักเร�ยนมัธยมจาก
การดำเนินงานท่ีผ�านมาเป�นดังน้ี 

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา

On demands

5. สิ�งที่ต�องการสนับสนุน

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม
Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

เพ�่อช�วยให�นักเร�ยนมัธยมไทยสามารถเลือกเส�นทาง
การเร�ยนและอาชีพที่ตนเองรักได�อย�างมั่นใจ 
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B-soft footcare solution co.,ltd 

ป�ญหาสุขภาพเท�านำไปสู�เร�อ่งของคุณภาพชีว�ตของกลุ�มคนเมือง 
ที่ประกอบอาชีพที่ต�องยืนเป�นระยะเวลานาน และป�ญหาสุขภาพเท�า 
ของคนที่เป�นเบาหวานในชุมชนด�อยโอกาส การเข�าไม�ถึงของรองเท�า 

เบาหวานที่มีราคาค�อนข�างสูง

Key challenges

1. วัตถุประสงค�

Social impact

3. ผลลัพธ�ทางสังคม

Financial viability

overview

4. แผนการดำเนินธุรกิจ
และการเง�น

ผลิตรองเท�าเพ�่อสุขภาพสำหรับกลุ�มว�ชาชีพ ที่ต�องยืนเป�นระยะเวลานาน เช�น พบาบาล ครู หร�อผู�ที่ 
ต�องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลิตในราคาที่เหมาะสม ด�วยวัสดุที่มีคุณภาพ และออกแบบตาม 

หลักว�ชาการ โดยมีการนำรายได�ส�วนหนึ่งไปสนับสนุนด�านการสร�างความรู� ความเข�าใจในการดูแลสุขภาพเท�าของคน 
ที่เป�นเบาหวานในชุมชนด�อยโอกาส และผลิตรองเท�าสำหรับ ผู�ที่เป�นเบาหวานในราคาที่สามารถเบิกจ�ายด�วยงบ สปสช. 
ได�ในชุมชนด�อยโอกาส จัดอบรมให�ความรู�แก� กลุ�มว�ชาชีพเพ�่อส�งเสร�มให�สามารถผลิตรองเท�าเพ�่อผู�ที่เป�นเบาหวาน 
ได�เองในชุมชน โดยร�วมกับมูลนิธิ เพ�่อพัฒนาการบร�บาลผู�ป�วยเบาหวาน และโรงพยาบาลเทพธาร�นทร�

1. เพ��มคุณภาพชีว�ตของผู�ที่ทำงานในอาชีพที่ต�องยืนนานๆ ลดความเจ็บป�วยที่ 
เกิดข�้นต�อเนื่องจากภาวะการยืนไม�เหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีข�้น
2. เพ��มคุณภาพชีว�ตของผู�ป�วยเบาหวานในชุมชนด�อยโอกาสท่ีมีป�ญหาด�านสุขภาพเท�า
3. ส�งเสร�มความรู�ความเข�าใจในการดูแลเท�าแก�ผู�ท่ีมีหน�าท่ีดูแลสุขภาพของชุมชนต�างๆ 
เช�น พยาบาล อสม. เพ�่อนำไปถ�ายทอดต�อ
4. เป�นส�วนหน่ึงของการส�งเสร�มให�เกิดการลดการตัดขาในผู�ท่ีเป�นเบาหวานในประเทศ

1. ผลิตและจำหน�าย รองเท�าสตร�สำหรับอาชีพ พยาบาล และครู (สีขาว และดำ) 
จำหน�ายโดยเฉลี่ยในป�แรก เดือนละ 600 คู� เป�นอย�างน�อย ผ�านช�องทางการ 
ตลาดตรง เข�าพบเพ�่อนำเสนอในโรงพยาบาลและโรงเร�ยน และช�องทาง online
2. ผลิตและจำหน�ายรองเท�าสำหรับผู�ที่เป�นเบาหวาน (ตามเง�่อนไข สปสช.) สร�าง 
เคร�อข�ายผู�ซื้อรองเท�า 20 โรงพยาบาล มีการจำหน�ายได�ในป�แรกประมาณ 3,000 
คู� ผ�านช�องทางการตลาดแบบตรง
3. จัดอบรมผู�ดูแลสุขภาพเท�า ให�แก�พยาบาลว�ชาชีพ นักกายภาพบำบัด เพ�่อนำ 
ความรู�ท่ีได�ไปดูแลผู�ท่ีเป�นเบาหวานในพ�น้ท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยสนับสนุนในการจัดอบรม 
ร�วมกับมูลนิธิเพ�อ่พัฒนาการบร�บาลผู�ป�วยเบาหวานและโรงพยาบาลเทพธาร�นทร� 
จำนวนอย�างน�อย 4 รุ�น รุ�นละ 60 คน จากทั่วประเทศ
4. สนับสนุนการผลิตส่ือความรู�เพ�อ่การดูแลสุขภาพเท�าเพ�อ่ผู�เป�นเบาหวาน มอบแก� 
ชุมชนต�างๆ ทั่วประเทศ 200 ชุด

The proposed

solution

2. ว�ธีในการแก�ป�ญหา


