
 

 

“ยิ �ม 5” ตวิเข้มทกัษะผ้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหมู่    
ก่อนลงมือสานความเชื%อในการพัฒนาสังคมทั%วประเทศเดือน พ.ค. นี � 

 
28 – 30 เมษายน ศาลายา นครปฐม – โครงการตลาดประกอบฝัน 5 หรือ “ยิ "ม 5” จดั “ค่ายปฐมนิเทศ” เพื(อ
เพิ(มทกัษะการบริหารจดัการโครงการและเตรียมความพร้อมเยาวชนเจ้าของ 5 โครงการพฒันาสงัคมที(ได้รับ
การคดัเลือกจากโครงการ “ยิ "ม 5” เพื(อติวเข้มทกัษะในด้านการบริหารจดัการโครงการ กอ่นเริ(มลงมอืสานฝันใน
การดําเนินโครงการเพื(อสงัคมของตนเองให้เป็นจริงตั "งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป 

หลงัจากที(โครงการ “ตลาดประกอบฝัน” ครั "งที( 5 หรือเรียกสั "นๆ วา่ “ยิ "ม 5” ซึ(งดําเนินการโดยกลุ่ม
นวตักรรมเยาวชนเพื(อสงัคม  และมีบริษัท บ้านป ูจํากดั(มหาชน) เป็นผู้สนบัสนนุหลกั ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่น
ใหม ่อาย ุ18-30 ปีจากทั(วประเทศสง่โครงการพฒันาสงัคมในรูปแบบใหม่ๆ ตามความเชื(อของตนเองเข้า
ประกวดและขอรับการสนบัสนนุจากโครงการ “ยิ "ม 5” ตั "งแตต้่นปีที(ผ่านมาภายใต้แนวคิด “เพราะเชื(อ พวกเรา
จึงทํา” นั "น ปรากฏวา่ได้รับความสนใจจากกลุม่คนรุ่นใหมจ่ากทั(วประเทศร่วมส่งโครงการพฒันาสงัคมรวม
ทั "งสิ "น 164 โครงการ  

หลงัจากการคดัเลือกอยา่งเข้มข้นจากคณะกรรมการซึ(งเป็นผู้ เชี(ยวชาญและคนทํางานในภาคสงัคมที(มี
ชื(อเสียง โครงการ “ยิ "ม 5” ได้มีโอกาสให้การสนบัสนนุสดุยอดโครงการพฒันาสงัคมของเยาวชนจํานวน 5 
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างพฒันาการเด็กเยาวชนที(มภีาวะบกพร่องทางการเรียนรู้แบบมีสว่น
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายในชุมชน จงัหวดัเพชรบรูณ์  โดยกลุม่ครูสร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน ต.หลกัดา่น 2) โครงการ
ลดพฤติกรรมความรุนแรงเยาวชนกลุ่มเอราวณั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเครือข่ายเยาวชนกลุม่ NDR 3) โครงการ
พฒันาทกัษะชีวิตผู้ ด้อยโอกาส จงัหวดัเชียงใหม่  โดยกลุ่มสถาบนัปัญญาอิสระ 4) โครงการสื(อการเรียนรู้และ
การแสดงละครตีกลอง สําหรับนกัเรียนพิการทางการได้ยิน จงัหวดัมหาสารคาม โดยกลุม่ละครเอ๊าะเป๊าะ และ 
5) โครงการละครเพื(อเพื(อนผู้ พิการ จงัหวดัเชียงใหม ่โดยกลุม่นกัศกึษา มช. 

สําหรับโครงการเพื(อสงัคมภายใต้ “ยิ "ม 5” ในปีนี "จะมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนให้ดีขึ "น 
เพื(อเปิดโอกาสทางการศกึษา เติมความสขุใจ และแบ่งปันรอยยิ "มให้กบัผู้คนกลุ่มตา่งๆ ในสงัคมที(ยงัขาด
โอกาสหลายๆ ด้านในชีวิต 

 “โครงการที(ได้รับการสนบัสนนุจาก “ยิ "ม 5” นั "นเป็นโครงการที(ผา่นการคดักรองอย่างเข้มข้นจากคณะ
กรรมการฯ ซึ(งเป็นผู้ เชี(ยวชาญทางด้านงานภาคสงัคม จงึมั(นใจได้วา่ทั "ง 5 โครงการนี "จะสามารถลงมือทําได้จริง 
มีนวตักรรม รวมทั "งมคีวามยั(งยืน และที(สําคญัที(สดุคือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชนอย่างแท้จริง” นางศรีศกัด ิN

ไทยอารี ผู้ อํานวยการสภาองค์การพฒันาเดก็และเยาวชน ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพฯ ในฐานะประธาน
กรรมการโครงการ “ยิ "ม” กล่าว 

 ทั "งนี "เยาวชนเจ้าของโครงการและที(ปรึกษาในพื "นที(ของทั "ง 5 โครงการ รวมจํานวน 16 คนได้เข้าร่วม 
“คา่ยปฐมนิเทศ” เมื(อปลายเดือนเมษายนที(ผ่านมา ที( ตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม เพื(อเตรียมความพร้อม
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และเสริมทกัษะด้านการบริหารจดัการโครงการก่อนที(จะกลบัไปเริ(มลงมือดําเนินโครงการเพื(อสงัคมของตนเอง
ตั "งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี "เป็นต้นไป” โดยโครงการ “ยิ "ม 5” สนบัสนนุทนุจํานวน 130,000 บาท ต่อโครงการ 
สําหรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที(ได้เสนอไว้ในระยะเวลา 4-6 เดือน 

นอกจากนี " ตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ “ยิ "ม 5” จะมีคณะผู้ เชี(ยวชาญพิเศษ ซึ(งเป็น
ผู้ทรงคณุวุฒิงานภาคสงัคมในสาขาตา่งๆ ที(เกี(ยวข้อง คอยให้คําปรึกษาและแนะนําให้เยาวชนเจ้าของโครงการ
สามารถดําเนินโครงการของตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จนสามารถบรรลเุป้าหมายตามที(ได้วางไว้    
 นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้ อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านปู จํากดั (มหาชน) ใน
ฐานะผู้สนบัสนนุโครงการ “ยิ "ม” อย่างตอ่เนื(องนบัตั "งแต ่“ยิ "ม 3” กล่าวว่า โครงการ “ยิ "ม 5” นบัเป็นหนึ(งใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ ซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ซึ(งดําเนินการภายใต้กลยทุธ์ซีเอสอาร์ระยะยาว
ของบริษัทฯ ตามแนวคิด “บ้านปฯู  ส่งเสริมการศึกษาเพื%อการพัฒนาที%ยั%งยนื” ซึ(งเรามองวา่การศกึษาไม่
จําเป็นต้องจํากดัอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั "น โดยกิจกรรมในโครงการ “ยิ "ม 5” ก็เป็นการศกึษาอีกรูปแบบหนึ(งที(
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเอง ทั "งในด้านการบริหารจดัการ การทํางานเป็นทีม 
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านการลงมือดําเนินโครงการพฒันาสงัคม ซึ(งความรู้และทกัษะเหล่านี "จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ(งตอ่เยาวชนกลุม่นี "ในวนัข้างหน้า” 

  “บ้านปูฯ รู้สกึยินดีเป็นอย่างยิ(งที(ได้เห็นเยาวชนซึ(งถือเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศใน
อนาคต ให้ความสนใจต่อปัญหาสงัคม และมแีนวคิดดีๆ  ในการที(จะมาช่วยพฒันาสงัคมของเราให้ยิ "มกว้างขึ "น 
ซึ(งเราหวงัว่าโครงการ “ยิ "ม” คงมีสว่นไม่มากกน้็อยในการพฒันาและสร้างผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่อย่าง
แท้จริงตอ่ไป” นางอดุมลกัษณ์กลา่วปิดท้าย 

 
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที% 1: นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (ที( 3 จากขวาแถวหน้า) ผู้ อํานวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้าน
ป ูจํากดั (มหาชน) และนายทศพล กฤษณบุตร (ซ้ายสดุแถวหน้า) ผู้จดัการโครงการ “ยิ "ม 5” ถ่ายภาพร่วมกบั
เยาวชนและที(ปรึกษาของโครงการพฒันาสงัคมที(ได้รับการสนบัสนนุจาก “ยิ "ม 5” ในพิธีเปิด “คา่ยปฐมนิเทศ” ที(
จดัขึ "นเพื(อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าของโครงการก่อนลงมือปฏิบติัจริง 
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ภาพที% 2-3: เยาวชนเจ้าของโครงการที(ได้รับการสนบัสนนุจาก “ยิ "ม 5” ร่วมกิจกรรมเพิ(มทกัษะการบริหาร
จดัการที(ค่ายปฐมนิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที% 4: เยาวชนแกนนําที(ได้รับการสนบัสนุนจาก “ยิ "ม 5”  
 
 
ข้อมลเพิ%มเตมิ กรุณาติดต่อู  
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