
   
  

ข่าวประชาสมัพนัธ์  
 

บ้านปูฯ ผลักดัน SE School สู่กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคมแข็งแกร่ง  
เผยรายช่ือ 10 ทีมโดดเด่น เข้ารอบ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8” 

 
กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2561 – หลงัจากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทัว่ประเทศอายรุะหว่าง 20 – 35 ปี เรียนรู้
ความรู้พืน้ฐานท่ีส าคัญส าหรับกิจการเพ่ือสังคม บน SE School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ส าหรับผู้ ท่ีต้องการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้กับสงัคมแห่งแรก
ในประเทศไทย พร้อมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมใน “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่  8” หรือ Banpu 

Champions for Change 8 (BC4C#8)  ล่าสดุ บริษัท บ้านปู (จ ากัด) มหาชน ผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบ
ครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไมแ่สวงผลก าไรภายใต้มลูนิธิบรูณะชนบท
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 กิจการเพ่ือสงัคมท่ีโดดเด่นด้วยไอเดีย
ทางธุรกิจและความตัง้ใจท่ีจะพฒันาและแก้ไขปัญหาสงัคม ประกอบด้วยกิจการเพ่ือสงัคมด้านงานฝีมือและ
การพฒันาคนในชุมชน การจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม การเงิน และการบริการสงัคม โดยหลงัจากนีท้ัง้ 10 
กิจการจะน าทุนสนบัสนุนเบือ้งต้นรวม 800,000 บาท  ไปด าเนินกิจการจริงเป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนัน้จะ
เป็นการประกาศผล 5 ทีมชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ือรับเงินทนุสนบัสนนุเพิ่มเตมิรวม 1.25 ล้านบาท 

 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่ว
ว่า “ในปีนี ้โครงการฯ ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการยกระดบัโครงการฯ และ
ตอกย า้แนวคิดของบ้านปูฯ ท่ีว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” ด้วยการน า
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ SE School เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนการคดัเลือกผู้ เข้าสมคัร เพ่ือติด
อาวุธให้ผู้สมคัรทัง้ประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการเพ่ือสงัคมอย่างลึกซึง้ขึน้   จากนัน้เสริมด้วย
กิจกรรม Live Consultation โดยแต่ละทีมสามารถปรึกษา Mentor ท่ีมีประสบการณ์ด้านกิจการเพ่ือสังคม
โดยตรง เพ่ือน าความรู้ท่ีได้จาก SE School ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหา
สงัคมของตนให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้  ในฐานะคณะกรรมการพบว่า การเพิ่มกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ในปีนี ้ท าให้ผู้สมคัรแต่ละทีมสามารถน าเสนอแนวคิดกิจการเพ่ือสงัคมได้อย่างเป็นระบบ น่าสนใจมาก
ยิ่งขึน้ และสามารถถ่ายทอดวิธีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสงัคมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมชดัเจน
ขึน้ด้วย” 
  



   
  

ส าหรับกิจการเพ่ือสงัคมทัง้ 10 ทีมท่ีผา่นเข้ารอบใน โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 นี ้
ครอบคลมุปัญหาทางสงัคมท่ีหลากหลาย ได้แก่  

 ด้านงานฝืมือและการพัฒนาคนในชุมชน ได้แก่ 
ทีม Wan-ta ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ไป
พร้อมๆ กบัการเพิ่มพืน้ท่ีการปลกูต้นไม้ใหญ่ในชมุชน 
ทีม Oriental Kingdom ธุรกิจท่ีมุ่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวเขาเผ่าต่าง ๆ โดยพฒันาและจ าหน่าย
สินค้าท่ีเน้นน าเสนอความโดดเดน่ของลายผ้าทอ รวมทัง้การออกแบบสินค้าท่ีปราณีตและมีอตัลกัษณ์
เฉพาะเพื่อเพิ่มมลูคา่ 
ทีม Craft de Quarr ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพืน้เมือง มุ่งแก้ไข
ปัญหาการขาดผู้ สืบทอดงานหตัถกรรมและพฒันาเศรษฐกิจชมุชน 
ทีม ชาวเขา ชาวเรา ธุรกิจพัฒนาและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตโดยกลุ่มชาวเขา มุ่งพัฒนาตลาด
ส าหรับสินค้าหตัถกรรมและสร้างรายได้และอาชีพท่ีมัน่คงให้กบักลุม่ชาวเขา 
ทีม วิถีไทย ธุรกิจให้บริการพืน้ท่ีตลาดออนไลน์เช่ือมตอ่สินค้าชุมชนและกลุ่มลกูค้า มุ่งท าการตลาด
ผ่านการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเป็นเอกลักษณ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าหัตถกรรมไทยจาก
ชมุชนตา่ง ๆ  
ทีม Bunga Teh Tarik & Coffee ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านชา กาแฟ เพ่ือกลุ่มคนท่ีขาดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพจากปัญหาความไมส่งบในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
ทีม Refill Station ธุรกิจค้าปลีก ท่ีมุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจ าวนั เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยไม่สร้างขยะด้วยการซือ้สิค้าแบบ refill ด้วยการน าบรรจุภณัฑ์มาเติมสินค้า
เอง 
ทีม Waste.Space ธุรกิจพืน้ท่ีตลาดออนไลน์ส าหรับการซือ้ขายวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกลุม่สิ่งทอ เพ่ือลดการผลิตใหมแ่ละเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้กบัวสัดเุหลือใช้ 

 ด้านการเงนิ ได้แก่ 
ทีม WEALTHI ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้กับลกูค้ารายย่อยท่ีมีรายได้น้อย ท่ีไม่
สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงินได้ 
 
 
 



   
  

 ด้านการบริการสังคม ได้แก่ 
ทีม TACT ธุรกิจให้บริการและด าเนินการด้านการท า CSR อย่างยัง่ยืน มุ่งส่งเสริมการใช้ทกัษะของ
เยาวชนและแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรของหน่วยงานตา่ง ๆ ผ่านโครงการ CSR และเช่ือมโยง
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศกึษา 

 
10 กิจการท่ีผา่นการคดัเลือกจะได้ช่วงทดลองด าเนินงานจริงตามแผนธุรกิจระยะ 3 เดือน โดยโครงการฯ จะให้
การสนบัสนนุการเรียนรู้เพิ่มเตมิจากกระบวนการ Mentor Matching ท่ีโครงการฯ จะเช่ือมตอ่ทัง้ 10 กิจการ กบั 
Mentor ทัง้รุ่นพ่ีท่ีเคยร่วมโครงการฯ และผู้ เช่ียวชาญทัง้ทางด้านธุรกิจและสังคมในหลากหลายสาขา อาทิ 
โมเดลธุรกิจ การตลาด การเงินและบญัชี การสร้างแบรนด์ การส่ือสาร กฎหมาย ซึ่งการได้รับค าปรึกษาจาก 
Mentor นี ้จะช่วยลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งให้กับกิจการ รวมทัง้การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและประโยชน์
ให้แก่สงัคมตอ่ไปอีกด้วย 
 
ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อความคืบหน้าและการแข่งขนัท่ีเข้มข้นของผู้ เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายใน โครงการพลงั
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ พ่ื อ สั ง ค ม  ปี ท่ี  8 ห รื อ  Banpu Champions For Change 8 (BC4C#8) ไ ด้ ท่ี  
www.facebook.com/banpuchampions  
 

### 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.facebook.com/banpuchampions


   
  

รูปภาพเพิ่มเติม 
ภาพท่ี 1 

 
ผู้ประกอบการทัง้ 10 ทีมที่ผา่นเข้ารอบ โครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพื่อสงัคม ปีที่ 8 

ภาพท่ี 2 – 8 

  
เวิร์คช็อปเพิ่มทกัษะการน าเสนอผลงาน (Pitching Skill) โดย คณุอลสิา นภาทิวาอ านวย หนึง่ในศษิย์เก่าโครงการฯ ปีที ่2 

เจ้าของกิจการเพื่อสงัคม Socialgiver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศระหวา่งการเวิร์คช็อป 

    
 



   
  

 
 

คณะกรรมการการคดัเลอืกรอบ 10 ทีม (1st Pitching) (จากซ้ายไปขวา) 
คณุภทัรพร แย้มละออ ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัผลทางสงัคมและนกัการตลาดเพือ่สงัคม คณุอคัรา อดุมศิลป์ นกัลงทนุอิสระ 
คณุอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) คณุจรียา เชิดเกียรติศกัดิ์  
ผู้บริหารระดบัสงู บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) คณุสมศกัดิ์ บญุค า ศิษย์เกา่โครงการฯ ปีท่ี 2 ผู้ก่อตัง้กิจการเพ่ือสงัคม 

Local Alike และ คณุสนุิตย์ เชรษฐา ผู้ก่อตัง้ Change Fusion Institute  
 

ภาพท่ี 9 

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

และ นายสนุิตย์ เชรษฐา ผู้ก่อตัง้ Change Fusion Institute (ซ้าย) 
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่
เก่ียวเน่ืองอยา่งครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 



   
  

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชมุชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนในระยะยาว โครงการซี
เอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับเยาวชนและชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการ
ค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   
 

# # # 
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  
วริษฐา ธนมิตรสมบรูณ์ 02.694.6670 
warittha_t@banpu.co.th  
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