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ข่าวประชาสัมพันธ ์ 24 พฤษภาคม 2564 
 

บ้านปูหนุน “โครงการ Banpu Champions for Change” ทะยานสู่รุ่นที ่10  
เผย 10 ทมีทีผ่่านเข้ารอบเน้นแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายกิจการเพ่ือสังคมทีย่ั่งยืน 

 

 
10 ทมีทีผ่่านเขา้รอบ “โครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพือ่สงัคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที ่10 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนท่ีหลำกหลำยในระดบันำนำชำติ ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion เผยชื่อ
10 กิจกำรเพื่อสงัคมท่ีผ่ำนเขำ้รอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่น

ที ่10 พรอ้มใหท้นุสนบัสนนุเบือ้งตน้รวม 800,000 บำท ส ำหรบัน ำไปต่อยอดกิจกำรใหบ้รรลเุป้ำหมำยในเวลำ 3 เดือน ในปีนี ้ทัง้ 10 
ทีมท่ีผ่ำนเขำ้รอบต่ำงน ำเสนอแผนธุรกิจท่ีมุ่งแก้ไขปัญหำสังคมด้วยไอเดียและนวัตกรรมท่ีสรำ้งสรรค ์ ท่ีส  ำคัญยังสอดคลอ้งกับ
เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียั่งยืนในกรอบของสำกล (Sustainable Development Goals: SDGs) ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรศึกษำ (Quality 
Education) กำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได้ (Decent Work and Economic Growth) กำรมีสขุภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี (Good Health 
and Well-Being) เป็นตน้ โดยสะทอ้นออกมำจำกกำรน ำเสนอประเด็นท่ีแต่ละกิจกำรมุ่งพฒันำอย่ำงยั่งยืน  
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสาย - สื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ “กำรด ำเนินธุรกิจในช่วงโควิด-
19 ถือเป็นควำมทำ้ทำย แต่กำรท ำธุรกิจเพื่อคนอื่นหรือกิจกำรเพื่อสงัคมในช่วงเวลำนีถื้อว่ำทำ้ทำยยิ่งกว่ำ เพรำะนั่นแสดงถึงพลังใจ
ท่ีผูป้ระกอบกำรตอ้งมีอยู่อย่ำงเต็มเป่ียม ในขณะท่ีบรรยำกำศทำงธุรกิจก็ไม่ไดเ้อือ้ให้กับผู้ประกอบกำร ทำงเดียวท่ีจะน ำพำให้
กิจกำรเพื่อสงัคมสำมำรถขำ้มผ่ำนอุปสรรคเพื่อสรำ้งอิมแพคใหก้ับสงัคม คือ กำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค ์บำ้นปแูละ ChangeFusion 
เห็นถึงพลงัของคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งกำรสรำ้งสิ่งดีๆ ให้เกิดขึน้กับสงัคมและชุมชนท่ีพวกเขำอยู่ เรำจึงขอร่วมฉลอง 10 ปี ของโครงกำร 
ดว้ยกำรสนับสนุนและใหก้ ำลังใจพวกเขำในกำรสรำ้งธุรกิจท่ีเขม้แข็ง ดว้ยควำมคิดสรำ้งสรรคท่ี์ตอบโจทยแ์ละยืดหยุ่นเพียงพอใน
กำรรองรบัสถำนกำรณท่ี์ทำ้ทำยเช่นนี”้ 
จุดเด่นของ 10 ทีมท่ีผ่ำนเขำ้รอบในปีนี ้คือ กำรน ำวิธีคิดเชิงนวัตกรรม และแพลตฟอรม์ดิจิทลัเขำ้มำเพิ่มศักยภำพธุรกิจ เพื่อตอบ
โจทยป์ระเด็นปัญหำสงัคมท่ีหลำกหลำย ไดแ้ก ่
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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• Food Loss Food Waste ธุรกิจท่ีต่อยอดกำรจัดกำรขยะในชุมชนมำสู่กำรพัฒนำสินคำ้ท่ีผลิตจำกขยะอินทรีย ์ โดยใช้
หนอนและแมลงเป็นตวัช่วยในกระบวนกำรย่อยสลำย และแปรรูปขยะใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม เช่น ปุ๋ ย 
และอำหำรสตัว ์เพื่อลดกำรฝังกลบขยะอินทรียแ์ละส่งเสริมเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) 

• Banana Land ธุรกิจท่ีตัง้ใจจะพฒันำชุมชนในต ำบลภูหอ จังหวดัเลย ใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง ยั่งยืน และพึ่งพำตนเองได้
ผ่ำนกำรจดัทริปท่ีพรอ้มจะพำไปเรียนรูวิ้ถีชีวิตอนัเรียบง่ำยของคนในชุมชน ตัง้แต่กำรทอผำ้ฝ้ำย บวชป่ำ ท ำสปำ ไปจนถึง
กำรรบัประทำนอำหำรท่ีใชว้ตัถดุิบออรแ์กนิกของชมุชน เพื่อสรำ้งรำยไดแ้ละอำชีพใหก้บัคนในชมุชน 

• Reviv ธุรกิจใหบ้ริกำรซ่อมและปรบัแต่งเสือ้ผำ้ออนไลน์ท่ีเชื่อว่ำอุตสำหกรรมแฟชั่นก็ยั่งยืนได้บนพืน้ฐำนของเศรษฐกิจ
หมนุเวียน โดยรว่มมือกบัแรงงำนนอกระบบท่ีมีทกัษะฝีมือในกำรซ่อมแซมเสือ้ผำ้เก่ำใหก้ลบัมำใชไ้ดอ้ีกครัง้ รวมถึงน ำเสือ้
เก่ำมำปรบัโฉมใหม่ดว้ยสำรพดัเทคนิค เพื่อชะลอกำรบริโภคสินคำ้แฟชั่น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหม้ำกท่ีสดุ 

 
ด้านการพัฒนาอาชีพ 

• Rosecare แพลตฟอรม์ดิจิทลัที่รวบรวมขอ้มลูและใหบ้ริกำรจดัหำผูร้บัจำ้งท ำงำนบำ้น เพื่อช่วยลดปัญหำกำรจำ้งงำนท่ีไม่
เป็นธรรม พรอ้มกบัค ำนึงถึงกำรรกัษำประโยชนร์ว่มกนัระหว่ำงผูร้บัจำ้งและผูว่้ำจำ้ง 

• Anywhere Work ธุรกิจท่ีมุ่งสรำ้งอำชีพและพฒันำทกัษะดิจิทลัใหก้ับกลุ่มแรงงำนเปรำะบำง เพื่อใหม้ีรำยไดแ้ละคณุภำพ
ชีวิตท่ีดียิ่งขึน้ เช่น กำรแปลงเอกสำรเป็นไฟลด์ิจิทลั และกำรคียข์อ้มลูใหร้ะบบ AI จดจ ำและเรียนรูส้ิ่งต่ำงๆ 

 
ด้านการศึกษา 

• Hmong Cyber ธุรกิจท่ีต่อยอดจำกโครงกำรพฒันำทักษะของเยำวชนชำวมง้ในหมู่บำ้นน ำ้จวง มำสู่กำรพฒันำชุมชนท่ี
พึ่งพำตนเองและสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรท่องเท่ียวและงำนเทศกำล โดยใชแ้อปพลิเคชันจองทวัรแ์ละหำท่ีพกัเป็นสื่อกลำงใน
กำรเชื่อมโยงนกัท่องเท่ียวเขำ้กบัคนในชมุชน โดยมีเป้ำหมำยใหญ่คือกำรแกปั้ญหำควำมเหลื่อมล ำ้ในสงัคมอย่ำงยั่งยืน 

• insKru แพลตฟอรม์ออนไลนส์  ำหรบักำรประเมินคุณภำพของครู ท่ีใหค้วำมส ำคญักับ ‘เสียง’ ของนักเรียนเป็นหลกั อีกทัง้
ยงัเป็นมิตรกบัทัง้ครูและนกัเรียน โดยมีระบบวิเครำะหข์อ้มลูและแนะน ำเนือ้หำหลกัสตูรเพื่อใหค้รูน ำไปปรบัใชใ้นกำรสอน
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม พรอ้มส่งเสริมกำรเรียนรูผ้่ำนกำรลงมือท ำ (Active Learning) 

• แพลตฟอร์ม "โตแล้วไปไหน?" ระบบกำรเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองท่ีไดร้บักำรออกแบบมำเพื่อช่วยใหน้ักเรียนระดบั
มธัยมศกึษำหรือเทียบเท่ำ ไดวิ้เครำะหแ์ละท ำควำมรูจ้ักตนเองมำกย่ิงขึน้ ตัง้แต่ควำมตอ้งกำร ควำมถนดั ควำมชอบ และ
ขอ้จ ำกัดต่ำงๆ  รวมถึงไดท้ ำกิจกรรมทดสอบเลือกเสน้ทำงต่ำงๆ ผ่ำน VDO Call เพื่อเพิ่มทกัษะกำรตดัสินใจใหน้ักเรียน
สำมำรถเลือกเสน้ทำงที่เหมำะกบัตนเองในอนำคตไดอ้ย่ำงมั่นใจ 

 
ด้านสุขภาพ 

• HATO แพลตฟอรม์ออนไลนท่ี์เปิดใหค้นท่ีมีควำมเครียดไดแ้ลกเปลี่ยนมมุมองและควำมรูส้ึกร่วมกัน รวมถึงใหค้  ำแนะน ำ
เบือ้งตน้เก่ียวกับกำรจัดกำรควำมเครียด โดยมีเป้ำหมำยคือกำรสรำ้งสังคมท่ีเขำ้ใจควำมส ำคัญของปัญหำสุขภำพจิต 
รวมถึงใหก้ ำลงัใจคนท่ีเผชิญกบัภำวะควำมเครียดและปัญหำทำงจิตใจ 

 
ด้านการเกษตร 

• นานาญ ธุรกิจท่ีคิดค้นพัฒนำนวัตกรรมกับดักแมลงโซลำรเ์ซลลอ์ัตโนมัติ ท่ีสำมำรถใช้ก ำจัดแมลงไดด้้วยกำรติดตั้ง
บริเวณแปลงเพำะปลกู เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงลด ละ เลิกกำรใชส้ำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช 
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นายสุนิตย ์เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion กล่ำวว่ำ “โครงกำร BC4C ไดเ้ดินทำงมำถึงหน่ึงทศวรรษแลว้  BC4C 
รุน่ท่ี 10 ตอ้งเจอกบัควำมทำ้ทำยมำกขึน้จำกสถำนกำรณโ์ควิด-19 เพรำะเป็นช่วงเวลำท่ีสงัคมไทยตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
อีกทั้งเป็นจังหวะท่ียำกส ำหรบักำรท ำธุรกิจใหม่ แต่พวกเขำมีรุ่นพี่ BC4C ท่ีพรอ้มใหค้  ำแนะน ำ ช่วยใหเ้ขำ้ใจปัญหำและมองเห็น
โอกำสกำรเติบโตในอนำคต โครงกำรนีย้งัสรำ้งระบบนิเวศท่ีช่วยเหลือเกือ้กลูเครือข่ำยกิจกำรเพื่อสงัคมในประเทศไทยใหส้ำมำรถฝ่ำ
ฟันอปุสรรคและสรำ้งควำมเปลี่ยนแปลงทำงสงัคมไปดว้ยกนั”  
 
ทัง้ 10 ทีมจะไดเ้ขำ้รว่มเวิรค์ช็อปบ่มเพำะทกัษะสดุเขม้ขน้ และลงมือท ำธุรกิจจริงตลอดระยะเวลำ 3 เดือน ก่อนท่ีโครงกำรฯ คดัเลือก
เพียง 5 ทีมชนะเลิศในเดือนสิงหำคม 2564 โดยทีมชนะเลิศทัง้หมดจะไดร้บัเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมรวม 1.25 ลำ้นบำท เพื่อน ำไป
สำนต่อกิจกำรเพื่อสงัคมใหบ้รรลเุป้ำหมำย มำลุน้กันว่ำกิจกำรเพื่อสงัคมทีมไหนจะสำมำรถป้ันกิจกำรให้เติบโตไปพรอ้มๆ กับสรำ้ง
ผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคมไดอ้ย่ำงยั่งยืน และควำ้ชยัชนะไปในท่ีสดุ 
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการพลังเปล่ียนแปลงเพื่อ
สังคม รุ่นที ่10 หรือ Banpu Champions For Change (BC4C#10) ได้ที ่www.facebook.com/banpuchampions 

 
### 

 
 
เก่ียวกับบ้านป ู
บริษัท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้  ำดำ้นพลงังำนที่หลำกหลำยในระดบันำนำชำติ ด ำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังำน 
กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังำน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลำว มองโกเลีย สิงคโปร ์
ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมริกำ และเวียดนำม 
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” 
บำ้นปเูช่ือว่ำ “กำรเรียนรู”้ เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึ่งจะขบัเคลื่อนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันำอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว โครงกำร 
ซีเอสอำรข์องบำ้นปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเนน้สนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรูอ้ย่ำงต่อเนื่องใหก้ับเยำวชนและชุมชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้ ง
กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณจ์ริง กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน กำรฝึกฝนเพื่อพฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวิต 
หรือกำรคน้ควำ้ เรียนรู ้และคน้พบองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอ่ืนๆ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สำลีรตัน ์  061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
ปิยพร อรุณเกรียงไกร   087-044-5399 piyaporn_a@banpu.co.th 

http://www.facebook.com/banpuchampions

