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บ้านปูฯ มอบทุน 800,000 บาท แก่ 4 กิจการเพื่อสังคม  

ผู้ชนะเลิศโครงการ “พลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 5” 
สานพลังแห่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ผู้นําธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียท่ีมุ่งม่ันพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน ร่วมกับ

สถาบัน Change Fusion ประกาศผล 4 กิจการเพ่ือสังคมท่ีชนะเลิศจากโครงการ “พลังเปล่ียนแปลง

เพ่ือสังคม ปีท่ี 5” หรือ “Banpu Champions for Change 5” พร้อมมอบทุนสนับสนุน รวมทัง้สิน้ 

800,000 บาท โดยแต่ละกิจการจะได้รับทุนสนบัสนุน 200,000 บาท สําหรับนําไปต่อยอดการดําเนินงานใน

ระยะท่ี 2 ของโครงการฯ ทัง้นี ้บ้านปฯู นบัเป็นหนึ่งในแรงขบัเคล่ือนจากภาคเอกชนรายแรกๆ ของไทย ท่ีจุด

ประกายแรงบนัดาลใจให้คนรุ่นใหมก่ล้าท่ีจะริเร่ิมธุรกิจของตนเองขึน้เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นทางสงัคมอย่างเป็น

รูปธรรม และสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมในด้านตา่งๆ ผา่น “กิจการเพ่ือสงัคม” 
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาริเร่ิมธุรกิจของตนเองกันมากขึน้ โดยส่วนหนึ่งของธุรกิจใหม่ท่ีเกิดขึน้

เหล่านีคื้อ “กิจการเพ่ือสังคม” หรือ Social Enterprise ท่ีมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจให้อยู่รอด พร้อมกับ

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กบัสงัคม หรือตอบโจทย์ช่องว่างทางโอกาสของกลุ่มผู้ขาดโอกาส ซึ่งสอดคล้องกบัปณิธานใน

การดําเนินธุรกิจของบ้านปฯู ท่ีวา่ “อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม” 
 

“บ้านปฯู มุง่สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพคนรุ่นใหม่อย่างจริงจงั เพราะเช่ือว่าเขาคือรากฐานสําคญัของการพฒันา

สงัคมในอนาคต ด้วยเช่ือว่า “พลงัความรู้....คือพลงัแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา” โครงการพลงัเปล่ียนแปลง

เพ่ือสงัคม จึงถือกําเนิดขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง รับมือกับความท้าทายท่ี

เกิดขึน้ ซึง่อาจจะหมายถึงการล้มในบางครัง้ เพ่ือลกุขึน้ยืนได้มัน่คงกว่าเดิม เราภูมิใจท่ีได้ร่วมสานฝันและผลกัดนั

ให้พลงัคนรุ่นใหมมี่บทบาทในการพฒันาและเปล่ียนแปลงสงัคมให้ดีขึน้” นางอุดมลักษณ์ กล่าว 



   
 
 

ด้านนายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อํานวยการสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกําไรภายใต้มูลนิธิ

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านกิจการเพ่ือสงัคมในประเทศ

ไทยมายาวนาน หนึ่งในคณะกรรมการตดัสิน เปิดใจว่า บ้านปฯู นบัเป็นองค์กรภาคเอกชนรายแรกๆ ของไทยท่ี

ก้าวเข้ามาร่วมจุดประกายแรงบนัดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึน้มาริเร่ิมธุรกิจของตนเองขึน้เพ่ือสร้างประโยชน์

ให้กบัสงัคม ผา่นโครงการ “พลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคม”  
 

“ในปีนี ้ทุกกิจการเพ่ือสงัคมท่ีสมคัรเข้ามาต่างก็มีจุดเดน่ทัง้ในด้านแนวคิดกิจการท่ีแปลกใหม่ มีแนวโน้มท่ีจะ

สามารถพฒันาตอ่ยอดทางธุรกิจและสร้างผลเชิงบวกทางสงัคมได้ โดยหลงัจากการคดัเลือกรอบแรกเม่ือเดือน

เมษายน จากผู้สมคัรทัง้หมด 52 ทีม คดัเลือกเหลือ 10 ทีม บ้านปฯู และสถาบนั Change Fusion ก็ได้จดั

กิจกรรมให้ความรู้ผ่านเวิร์คช็อปพร้อมแนะนําท่ีปรึกษา (Mentor) ให้กบัทกุทีม ล่าสดุเราจึงคดัเลือกรอบ 2 เพ่ือ

มอบทุนให้กับ 4 ทีมท่ีชนะเลิศ ซึ่งทุกกิจการมีความคืบหน้าตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเป็นอย่างมาก มีแนวโน้ม

สามารถพฒันากิจการให้เกิดผลสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมได้ ทัง้ด้านธุรกิจและสงัคม” นายสุนิตย์ กล่าว 
 

สําหรับ 4 กิจการเพ่ือสงัคมท่ีชนะเลิศในปีนี ้ตา่งมีความโดดเดน่ด้านแนวคดิของกิจการและการเติมเต็มช่องว่าง

ของประเด็นทางสงัคมในรูปแบบตา่งๆ อาทิ การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรจากท้องถ่ิน การ

เช่ือมโยงเครือขา่ยผู้ เช่ียวชาญทางธุรกิจและองค์กรภาคสงัคม การสร้างสรรค์ภาชนะสําหรับเด็กเล็กท่ีผลิตจาก

วสัดธุรรมชาติท่ีปลอดภยัต่อเด็กและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และรายการทีวีออนไลน์มุ่งให้แง่คิดแก่วยัรุ่นด้วย

เนือ้หาท่ีสนกุสนานชวนติดตาม โดยทัง้ 4 ทีมดงักล่าวมีความโดดเด่นทัง้ในแง่ของการสร้างผลกําไรท่ีคืบหน้า 

และการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสงัคมได้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 

ในการตดัสินรอบสดุท้าย คณะกรรมการอนัประกอบไปด้วยผู้ เช่ียวชาญจากแวดวงกิจการเพ่ือสงัคมได้ทําการ

คดัเลือกทีมชนะเลิศ ท่ีมีผลงานโดดเด่นตรงกับเกณฑ์การตัดสิน 5 ข้อ คือ ผลทางสังคม ซึง่หมายถึงความ

เป็นไปได้ท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างเป็นรูปธรรม ทีมงาน โดยดจูากความสามารถและความ

ทุ่มเทท่ีเกิดขึน้ ความคืบหน้า สะท้อนถึงการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมได้อย่างรุดหน้าชัดเจนในช่วง 3 เดือน

หลังจากได้รับทุนสนับสนุน 50,000 บาทในรอบแรก  ความย่ังยืนของธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานะทาง

การเงินและการเข้าถึงตลาด และสดุท้ายคือ การขยายผล ซึ่งสามารถพฒันาตอ่ไปได้อย่างเป็นรูปธรรมทัง้ใน

ด้านธุรกิจและสงัคม  

 

  



   
 

4 กิจการเพ่ือสังคมท่ีชนะเลิศในปีนี ้ประกอบด้วย  

 ทีม Happy Field Happy Farm – กิจการเพ่ือสังคมท่ีมุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

เกษตรจากชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้แก่ชุมชนภาคเกษตร โดยทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางจําหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชนตําบลนํา้ชํา้ จงัหวัดแพร่ เร่ิมตัง้แตร่่วมพฒันากระบวนการ

ปลูก การแปรรูปสินค้า และสร้างแบรนด์ เพ่ือช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านโอกาสของเกษตรกร ช่วยเพิ่ม

ศกัยภาพการแข่งขนัและอํานาจต่อรองทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสินค้าชนิดแรกท่ีเร่ิม

จําหนา่ยคือ “ข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอด”  

 ทีม Hand Up Network – ตัวกลางเช่ือมโยงเครือข่ายผู้เช่ียวชาญทางธุรกิจและองค์กรภาค

สังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม แลกเปล่ียน และเพิ่มพูนทักษะระหว่างกัน ซึ่งมีการทํางานใน

รูปแบบเป็นตวักลางเข้าไปช่วยองค์กรวิเคราะห์แนวทางการพฒันาองค์กรด้านมิติเชิงสังคม ศึกษา

ความเป็นไปได้นํามาออกแบบเป็นโครงการ เพ่ือสร้างกิจกรรม Skill-Based Volunteer  ท่ีน่าสนใจ 

ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครจากภาคธุรกิจ  และช่วยองค์กรภาคสังคมเพิ่ม

ศกัยภาพในการดําเนินการตอ่สถานการณ์ทางสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ทีม Toolmorrow – รายการทีวีออนไลน์ให้แง่คิดสําหรับเยาวชน นําเสนอคลิปวิดีโอสุดแนว

และสนุกสนาน โดยนําความเช่ือผิดๆ ท่ีมกัเกิดขึน้ในหมู่วยัรุ่น อาทิ การสบูบหุร่ีเพิ่มความเท่ห์ อกหกั

เสียใจต้องกินเหล้า มาทดลองให้เห็นในรูปแบบ Social Experimental VDO แตแ่ฝงสาระและแง่คิด 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเยาวชนกลุม่เป้าหมายได้อยา่งโดนใจ 

 ทีม Earth Dezign – ภาชนะสาํหรับเดก็ผลิตจากวัสดุธรรมชาตท่ีิปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการออกแบบอนัทันสมยัช่วยให้เด็กสนใจหันมารับประทานผัก และอยาก

ทานอาหารมากขึน้ และเลือกใช้วัสดใุนการผลิตท่ีปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

เม็ดพลาสติกจากข้าวโพด และเย่ือไผ่ เป็นต้น โดยกําไรส่วนหนึ่งจะนําไปบริจาคตามสถานเลีย้งเด็ก

กําพร้าและมลูนิธิตา่งๆ พร้อมให้ความรู้เร่ืองการปรุงอาหารสําหรับเดก็ท่ีถกูหลกัโภชนาการครบ 5 หมู ่ 
 

“บ้านปฯู หวงัว่าโครงการพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคม “Banpu Champions for Change” จะเป็นศนูย์กลาง

สําหรับผู้ประกอบการทางสงัคมในประเทศไทย เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ บม่เพาะแรงบนัดาลใจในการสานฝันให้

เป็นจริง ซึ่งช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างรอบด้าน ไม่เพียงองค์ความรู้

เทา่นัน้ แตร่วมถึงการสร้างเครือขา่ยให้กบัน้องๆ ทัง้เครือขา่ยท่ีปรึกษา และเครือข่ายผู้ ร่วมอดุมการณ์ท่ีขยายตวั

ขึน้เร่ือยๆ พร้อมขบัเคล่ือนการแลกเปล่ียนความรู้ เกิดเป็นกิจการเพ่ือสังคมใหม่ๆ ท่ีเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน” 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อาํนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) กล่าว

ทิง้ท้าย 

# # # 



   
 

เกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change 
โครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพ่ือสงัคม โดย บมจ. บ้านป ูหรือ Banpu Champions for Change ริเร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2554 โดยต่อ

ยอดมาจากการสง่เสริมการสร้างผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม ่(Young Social Entrepreneur) ท่ีบ้านปฯู สนบัสนนุมาตัง้แต่

ปี 2549 โดยโครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพ่ือสงัคม ได้พฒันารูปแบบไปสูก่ารสนบัสนนุเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีพลงัสร้างสรรค์และ

ศกัยภาพในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดําเนินกิจการเพ่ือสงัคม หรือ Social Enterprise ซึ่งมุ่งเน้นความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจ 

สงัคม สิง่แวดล้อม โดยใช้การบริหารจดัการเชิงธุรกิจ และเน้นคณุธรรมในการดําเนินกิจการเพ่ือสงัคม 

 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู 

บริษัท บ้านป ู(จํากดั) มหาชน เป็นหนึง่ในบริษัทพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ดําเนินธุรกิจถ่านหินและพลงังานท่ีเก่ียวเน่ือง มี

ฐานธุรกิจใน 8 ประเทศ คือ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี จีน มองโกเลยี สงิค์โปร์ และญ่ีปุ่ น 

 

“ทาํด้วยใจ” คือรากฐานของสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของชาวบ้านปฯู ถือเป็น

ความรับผิดชอบท่ีพวกเราทกุคน “ทําด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” อยู่บนพืน้ฐานของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เต็มใจ” 

อยา่งแท้จริง ซึง่การ “ทําด้วยใจ” นี ้ไมเ่พียงจะสร้างความภาคภมูิใจให้กบัชาวบ้านปฯู เท่านัน้ แต่ยงัเป็นแรงผลกัดนัให้พวกเรา

ทกุคนมีกําลงัใจท่ีจะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างประโยชน์อย่างยัง่ยืนให้แก่ชุมชนและสงัคมท่ีเราเข้าไปดําเนินธุรกิจอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

 


