
   
  

ข่าวประชาสมัพนัธ์  
 

บ้านปูฯ ประกาศผล 11 ทมีที่เข้ารอบ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม” 
เผยเทรนด์ปีนี ้กจิการเพื่อสังคมพัฒนานวัตกรรมด้านการแก้ไขปัญหาสังคมจากไอเดียที่

สร้างสรรค์ 
 

กรุงเทพฯ 18 เมษายน 2560 – เป็นระยะกวา่สามเดือนหลงัประกาศรับสมคัรคนรุ่นใหมอ่ายรุะหว่าง 20 – 35 
ปีให้ส่งแผนกิจการเพ่ือสังคมเข้าร่วมใน “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่  7” หรือ Banpu 

Champions for Change 7 โดย บริษัท บ้านปู (จ ากัด) มหาชน และสถาบัน Change Fusion ต่อด้วย
เวิร์คช็อปเพิ่มความรู้ และประกาศผลการคดัเลือก 11 กิจการเพ่ือสงัคมท่ีมุ่งสร้างสรรค์สงัคมด้านต่าง ๆ อาทิ
ด้านการเกษตรและพฒันาชมุชน สขุภาพ การเงิน การศกึษาและศิลปะบ าบดัแก่เยาวชนผู้ ด้อยโอกาสเป็นต้น 
โดยแตล่ะทีมได้มีการขบัเคล่ือนกิจการเพ่ือสงัคมของตนด้วยความคิดสร้างสรรค์ พฒันานวตักรรมหลากหลาย
รูปแบบในการแก้ปัญหาสังคมและเสริมการด าเนินกิจการและส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านดิจิตอล
แพลตฟอร์มได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งทัง้ 11 กิจการจะได้รับทุนสนับสนุนรวม  800,000 บาท เพ่ือน าไปด าเนิน
กิจการจริงเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนน าเสนอแผนและความคืบหน้าอีกครัง้ในรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม  ในเดือน 
สิงหาคม 2560 เพ่ือรับทนุสนบัสนนุ รวม 1 ล้านบาท  
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่ว
วา่ “ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนีมี้ความเดน่ชดัในทกุด้าน ด้วยชว่งอายผุู้สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีนีส้งูขึน้กว่า
ปีก่อน ๆ ท าให้เราได้ผู้ ท่ีไม่เพียงมีใจรัก แต่ยงัมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญตรงในการจัดการปัญหาท่ี
ผู้สมคัรต้องการแก้ไขให้ดีขึน้ นอกจากนี ้ผู้สมคัรยงัมองเห็นถึงปัญหาทางสงัคมและหยิบยกมาแก้ไขในทิศทางท่ี
แตกตา่งและน่าสนใจ บ้านปฯู เช่ือว่าหากผู้ ท่ีเข้ารอบทัง้ 11 ทีมได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากผู้ เช่ียวชาญ และเครือข่าย
ผู้ ท่ีเคยร่วมโครงการในรุ่นก่อนๆ ประกอบกบัความมุ่งมัน่ท่ีจะมีกิจการของตนเอง และแก้ปัญหาสงัคมไปพร้อม
กนั ก็จะพฒันากิจการเพ่ือสงัคมของตนให้แข็งแกร่ง และสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมและชมุชนตอ่ไป สอดคล้อง
กบัแนวคดิของบ้านปท่ีูวา่ “พลงัความรู้ คือพลงัแหง่การเปล่ียนแปลงและพฒันา”  
 
ส าหรับกิจการเพ่ือสังคมทัง้ 11 ทีมท่ีผ่านเข้ารอบใน โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่  7 ต่างก็
ครอบคลมุปัญหาทางสงัคมท่ีหลากหลาย ประกอบไปด้วย  

• ด้านการเกษตรและพฒันาชมุชน ได้แก่ 



   
  

ทีม ผัก Done ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรจากการจดัการขยะอินทรีย์  
ทีม FarmTO สร้างช่องทางการขายผลผลิตของเกษตรกรออนไลน์โดยมีการจับจองแปลงผลผลิต
ลว่งหน้า  
ทีม ภูคราม ผลิตภณัฑ์ผ้าฝา้ยย้อมครามโดยชมุชนในจงัหวดัสกลนคร 
ทีม The Burrow บ้านโพรงกระต่าย ท่ีต้องการพัฒนาพืน้ท่ีการเรียนรู้แบบบูรณาการในจังหวัด
สงขลา  

• ทางด้านสขุภาพ ได้แก่  
ทีม Art for Cancer สร้างชอ่งทางในการสร้างอาชีพเพ่ือผู้ ป่วยมะเร็ง  

• ด้านการเงิน ได้แก่ 
ทีม เชื่อใจ มุง่จดัท าแอปพลิเคชนัเครดติสกอร์ร่ิงและบริการวิเคราะห์ความเส่ียงในการกู้ เงิน  

• ด้านการศกึษาและศลิปะบ าบดัแก่เยาวชนผู้ ด้อยโอกาส ได้แก่ 
ทีม Heartist สร้างแบรนด์กระเป๋าท่ีผลิตจากเนือ้ผ้าถกัทอโดยผู้พิการทางสมอง  
ทีม Unpuzzle ส่ือการเรียนรู้ส าหรับครูเพ่ือเดก็พิเศษ  
ทีม Art by Heart Studio สตดูโิอศลิปะบ าบดัเพ่ือเดก็และผู้ใหญ่  
ทีม Blind Theatre School โครงการเรียนรู้เพ่ือเช่ือมคนตาบอดและคนตาดีผา่นศลิปะละครเวที 

• ด้านการศกึษา ได้แก่ 
ทีม มหาลัย 3 นาที ท่ีจดัท าส่ือแนะแนวออนไลน์ท่ีกระชบัและตรงประเดน็แก่เยาวชน  

 
ในการคดัเลือกรอบ 11 ทีม นอกจากคณะกรรมการโครงการฯ อย่างคณุอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสาย
อาวุโส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) และ คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้ ก่อตัง้ Change Fusion 
Institute แล้ว โครงการฯ ได้เชิญผู้ เช่ียวชาญจากสาขาท่ีเก่ียวข้องคือ คณุภัทรพร แย้มละออ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การวัดผลทางสังคมและนักการตลาดเพ่ือสังคม คุณสินี จักรธรานนท์ ผู้ อ านวยการ มูลนิธิอโชก้า องค์กร
นานาชาติผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือสงัคม คณุปรัชญ์ จงกิตติสกลุ ผู้บริหารระดบัสงู บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
รวมไปถึงศษิย์เก่าโครงการฯ ปีท่ี 2 อยา่ง คณุสมศกัดิ ์บญุค า ผู้ก่อตัง้กิจการเพ่ือสงัคม Local Alike ธุรกิจบริการ
การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ท้องถ่ินให้แก่นกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก มาชว่ยตดัสินและให้ค าแนะน าจากมมุมองของรุ่นพ่ีท่ี
ผ่านประสบการณ์เดียวกันมาแล้วอีกด้วย นอกจากนี ้ก่อนน าเสนอแผนกิจการเพ่ือสังคม ผู้ สมัครยังได้รับ
ค าแนะน า เพ่ือตีกรอบความคดิและแนวทางการด าเนินกิจการให้ชดัเจนยิ่งขึน้กบัผู้ เช่ียวชาญ หนึง่ในนัน้คือ คณุ
ปรีห์กมล จันทรนิจกร ผู้ ก่อตัง้ Ma:D พืน้ท่ีรวมตัวของผู้ ท่ีต้องการสร้างการเปล่ียนแปลงและ co-working 



   
  

space ศษิย์เก่าโครงการฯ ปีท่ี 4 นบัเป็นข้อพิสจูน์ได้ดีวา่โครงการพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคมมุง่ท่ีจะเช่ือมต่อผู้
มีอดุมการณ์ร่วมกนัเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาวงการกิจการเพ่ือสงัคมของไทยอย่างยัง่ยืน  
 
นางสาวภัทรพร แย้มละออ ผู้ท างานด้านการวัดผลทางสังคม นักการตลาดเพื่อสังคม และผู้ก่อตัง้
บริษัท ป่าสาละ จ ากัด  กล่าวว่า “ผู้ เข้ารอบ 11 ทีมในปีนีมี้ศักยภาพท่ีดี ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานจึงมี
ประสบการณ์ว่าสิ่งใดนา่จะเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และสงัคม อีกทัง้ยงัมีการเช่ือมโยงกิจการเพ่ือสงัคมท่ีพวกเขา
ริเร่ิมขึน้ เข้ากับงานประจ าท่ีท าอยู่หรือเคยมีประสบการณ์ จึงไม่ต้องเร่ิมต้นจากศนูย์  ทัง้ 11 ทีม สามารถโชว์
ศกัยภาพของตนเองผา่นแผนธุรกิจท่ีชดัเจน ตัง้แตไ่อเดียท่ีสร้างสรรค์และน่าสนใจ กรอบการท างานภายใต้แผน 
และเปา้หมายทางธุรกิจและแนวคิดในการแก้ปัญหาสงัคมท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิและขยายผลได้จริง ประกอบ
กบัมีการค้นคว้าหาข้อมลูมากขึน้ จงึมีเหตผุลมารองรับ และสามารถตัง้เปา้หมายให้สอดคล้องกนั”  
 
ก้าวต่อไปของทัง้ 11 ทีมใน 3 เดือนนบัจากนีคื้อ  การเข้าร่วมเวิร์คช็อปในหวัข้อแผนธุรกิจและการส่ือสารแบ
รนด์ ต่อด้วย Passion Test โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีจะมาทดสอบความมุ่งมัน่ปรารถนาอย่างแรงกล้าของแต่ละคน 
(passion) เพ่ือวัดผลว่าสิ่งท่ีก าลังท านัน้เป็นสิ่งท่ีชอบและสนใจจริงๆ อีกทัง้ตัง้เป้าหมาย ก าหนดทิศทาง 
ประเมินสถานการณ์กิจการเพ่ือสังคมของตัวเอง พร้อมวางแผนส าหรับอนาคต จากนัน้ ทุกทีมจะน าทุน
สนบัสนนุเบือ้งต้นไปด าเนินกิจการจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนท่ีจะกลบัมาน าเสนอความคืบหน้าในรอบชิง
ชนะเลิศ 5 ทีมสดุท้ายในเดือนสิงหาคม 2560 ตอ่ไป  
 
ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ค ว า ม คื บ ห น้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พ ลั ง เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ พ่ื อ สั ง ค ม ไ ด้ ท่ี  
www.facebook.com/banpuchampions  
 

### 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/banpuchampions


   
  

รูปภาพเพิ่มเติม 
ภาพท่ี 1 

 
ผู้ประกอบการทัง้ 11 ทีมที่ผา่นเข้ารอบ โครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพื่อสงัคม ปีที่ 7 

ภาพท่ี 2 – 8 

  

  

 
บรรยากาศระหวา่งการเวิร์คช็อปและน าเสนอแผนธุรกิจ 



   
  

ภาพท่ี 9 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) (ซ้าย) และนายสนุิตย์ 

เชรษฐา ผู้ก่อตัง้ Change Fusion Institute (ขวา) 
 

เกี่ยวกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม หรือ Banpu Champions for Change 
โครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม โดย บมจ. บ้านป ูหรือ Banpu Champions for Change ริเร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2554 ต่อยอด
มาจากการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่ (Young Social Entrepreneur) ที่บ้านปูฯ สนบัสนุนมาตัง้แต่ปี 
2549 โดยโครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคม ได้พฒันารูปแบบไปสู่การสนบัสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลงัสร้างสรรค์และ
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ด าเนินกิจการเพื่อสงัคม หรือ Social Enterprise ซึ่งมุ่งเน้นความเช่ือมโยงระหว่างธุรกิจ 
สงัคม สิง่แวดล้อม โดยใช้การบริหารจดัการเชิงธุรกิจ และเน้นคณุธรรมในการด าเนินกิจการเพื่อสงัคม 
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคลื่อนชุมชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนใน
ระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องให้กบัเยาวชน
และชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั
คนอื่นๆ   

# # # 
 

 
 
 



   
  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
สริินพร หุน่ทอง 02.694.6670  
Sirinporn_h@banpu.co.th 
อรสริิ วรยศ       02.694.6923 
ornsiri_v@banpu.co.th  

 


