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บ้านปูจัด “Impact Day 2021 - Dare for Better Change” ผลักดันกิจการเพือ่สังคม  
ชวนผู้บริโภคร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมประกาศ 5 ทมีผู้ชนะในโครงการ      

“Banpu Champions for Change” รุ่นที ่10 
 
โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม ปีที ่10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดย บริษัท 
บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และสถาบัน      
ChangeFusion จัดงาน  “Impact Day 2021  - Dare for Better Change เ พ่ื อ ส่ิ งที่ ดี ก ว่ า  คุณก ล้ า

เปล่ียนแปลงไหม?” โดยในปีนีจ้ัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน ์มุ่งขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม  หรือ Social 
Enterprise (SE) ในไทยใหม้ีรากฐานที่มั่นคงและพรอ้มสรา้งผลกระทบเชิงบวกสู่สังคม พรอ้มเปิดเป็นพืน้ที่
เรียนรูส้  าหรบัผูท้ี่สนใจกิจการเพื่อสงัคม และเชิญชวนผูบ้ริโภคมาร่วมอดุหนุนสินคา้และบริการจากกิจการเพื่อ
สังคมในเครือข่ายเพื่อร่วมสรา้งการเปลี่ยนใหเ้กิดขึน้กับสังคมและสิ่งแวดลอ้มไปดว้ยกัน เพราะเชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มตน้ไดจ้ากตวัเรา! 

กิจกรรมภายในงานประกอบดว้ย การประกาศ 5 ทีมผูช้นะในโครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่น
ที่ 10 พรอ้มจดัเวทีเสวนาพิเศษใหผู้ป้ระกอบการและผูท้ี่สนใจในธุรกิจเพื่อสงัคมไดร้่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ยงัเปิดพืน้ที่ “SE Marketplace” ใหเ้หล่าผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมไดน้ าเสนอและจ าหน่ายสินคา้และบริการใน
รูปแบบตลาดออนไลน์เป็นครัง้แรก โดยมีกิจการเพื่อสังคมในเครือข่ายโครงการฯ ร่วมออกรา้นมากกว่า 30 
รา้นคา้  
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสาย - ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บา้นปู
ริเริ่มโครงการ BC4C มาตัง้แต่ปี 2554 ถึงปีนีก้็เป็นระยะเวลา 11 ปีแลว้ เราไดใ้หก้ารสนับสนุนผูป้ระกอบการ
กิจการเพื่อสงัคมหรือ SE มากกว่า 100 กิจการมาตัง้แต่ระยะเริ่มตน้ธุรกิจ ถ่ายทอดแนวคิดการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกั ESG ไปยงัผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ สอดคลอ้งกับแนวคิดของบา้นปูที่ว่า “พลงัความรูคื้อพลงัแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและพฒันา” สง่เสรมิใหพ้วกเขาน าความรูท้ี่ไดร้บัจากโครงการฯ ไปปรบัใชใ้นการด าเนินกิจการเพื่อ
สงัคมที่ในปัจจุบนัตอ้งพบกบัความทา้ทายรอบดา้น ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการปรบัตวั



 

และพฒันาตวัเองไดต้ามความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก นอกจากนี ้พวกเขายงัตอ้งผนวกเป้าหมายทัง้ทางธุรกิจ
ของเขากบัเปา้หมายการพฒันาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ส  าหรบัปีนี ้เราไดค้ดัเลือก SE ทัง้ 5 ทีม
ที่มีศักยภาพ ที่สามารถน าเสนอแนวคิดและรูปแบบธุรกิจที่โดดเด่น ที่จะมาช่วยสรา้งการเปลี่ยนแปลงให้
สงัคมไทยไดใ้นหลากหลายมิติ รวมถึงเดินหนา้จดังาน Impact Day รูปแบบออนไลน ์เพื่อเป็นเวทีใหผู้ป้ระกอบ
รุ่นใหม่ไดแ้สดงศักยภาพ เป็นพืน้ที่แห่งการเรียนรูส้  าหรบัผูท้ี่สนใจธุรกิจ SE และสรา้งความตระหนักรูใ้ห้กับ
ประชาชนทั่วไปว่า เราทกุคนรว่มสรา้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึน้กบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มได ้โดยเริ่มตน้จากจุด
เล็กๆ ที่ตวัเราเอง” 
 
นายสุนิตย ์เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion กลา่วว่า “การด าเนินโครงการ BC4C ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา แมจ้ะมีขอ้จ ากัดเรื่องสถานการณ์โควิด-19 แต่โครงการฯ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรบั 
BC4C รุ่นที่ 10 นีต้ลอดทัง้ปี เพื่อร่วมสนบัสนุนใหเ้กิด SE Ecosystem หรือระบบนิเวศที่เอือ้ต่อการเติบโตของ
กิจการเพื่อสงัคม โดยเนน้การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการที่เขา้รว่มโครงการในทุกๆ ดา้นทัง้เงินทนุตัง้ตน้และ
องคค์วามรูท้ี่เป็นประโยชนต่์อกิจการเพื่อสงัคม โดยเชื่อมโยงเครือข่ายของรุ่นพี่ในโครงการฯ และผูท้ี่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในหลายแขนงมารว่มกนัต่อยอดและสง่มอบความรูเ้พื่อใหก้ิจการเพื่อสงัคมรุ่นใหม่เติบโตอย่าง
แข็งแกรง่”  
 
ทัง้นี ้ภายในงาน Impact Day 2021 ถือเป็นปีแรกที่จดัในรูปแบบออนไลน ์มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคล่ือนสังคม SE ตอบรับวิถีโลก” เพื่อบอกเล่าถึงความทา้ทายของ
โลกธุรกิจในช่วงสองปีนี ้ เทรนด์ที่ผู ้บริโภคสนใจ และการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลง และช่วง SE Marketplace ที่น าเสนอและจ าหน่ายสินคา้และบริการจากกิจการเพื่อสังคมใน
โครงการฯ และเครือข่าย ในรูปแบบตลาดออนไลนผ์่านเว็บแอปพลิเคชนั gather.town เปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงาน
ซึ่งเป็นผูบ้รโิภคไดพ้บกบัผูป้ระกอบการโดยตรง 
 
ส าหรบั 5 กิจการเพ่ือสังคมที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะจากโครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม รุ่นที่ 

10 (โดยไม่เรียงล าดบัคะแนน) เป็นกิจการที่มุ่งสรา้งการเปลี่ยนแปลงในมิติที่ต่างกนั ไดแ้ก่  



 

1. a-chieve HUB (อะชีฟ ฮับ) ผูอ้อกแบบระบบการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองเพื่อช่วยใหน้กัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าได้วิเคราะห์และท าความรูจ้ักตนเอง เพิ่มทักษะการตัดสินใจใหน้ักเรียน
สามารถเลือกเสน้ทางที่เหมาะกบัตนเองในอนาคตไดอ้ย่างมั่นใจ 

2. insKru (อิน สครู) แพลตฟอรม์ออนไลน์ที่ช่วยครูการสรา้งหอ้งเรียนคุณภาพที่เป็นพืน้ที่ปลอดภัย
เหมาะสมแก่การเรียนรูด้ว้ยคลงัไอเดียการสอนจากเพื่อนๆ ครู และระบบการประเมินการสอนที่ท าให้
ครูไดย้ิน ‘เสียง’ ของนกัเรียน 

3. Food Loss Food Waste ธุรกิจที่ต่อยอดการจดัการขยะในชมุชนมาสูก่ารพฒันาสินคา้ที่ผลิตจากขยะ
อินทรีย ์โดยใชห้นอนและแมลงเป็นตวัช่วยในกระบวนการย่อยสลาย และแปรรูปขยะใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม เช่น ปุ๋ ย และอาหารสตัว ์

4. Banana Land ธุรกิจที่ตัง้ใจพฒันาชุมชนบา้นหนองบวั ต าบลภูหอ จงัหวดัเลย ใหเ้ป็นชุมชนที่เขม้แข็ง 
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได ้ผ่านการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พรอ้มจะพาไปเรียนรูว้ิถีชีวิตอัน
เรียบง่ายของคนในชมุชน  

5. Anywhere Work ธุรกิจที่มุ่งสรา้งอาชีพและพฒันาทกัษะดิจิทลัใหก้บักลุม่แรงงานเปราะบาง เช่น การ

แปลงเอกสารเป็นไฟลดิ์จิทลั และการคียข์อ้มลูดว้ยระบบ AI เพื่อใหม้ีกลุม่แรงงานเหล่านัน้มีรายไดแ้ละ

คณุภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน้  

ผูช้นะทัง้ 5 กิจการ จะไดร้บัทุนสนบัสนนุต่อยอดด าเนินธุรกิจรวม 1.25 ลา้นบาท เพื่อน าไอเดีย ความรู ้และ

ประสบการณท์ี่ไดร้บัจากโครงการไปต่อยอดและสรา้งการเติบโตทางธุรกิจใหเ้กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ

เดินหนา้สรา้งการเปลี่ยนแปลงใหส้งัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารเก่ียวกบัโครงการพลงัเปลี่ยนแปลงเพื่ อสงัคม สามารถติดตามไดท้าง 
www.facebook.com/banpuchampions  

********************* 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/banpuchampions


 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บา้นปเูชื่อว่า “การเรียนรู”้ เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันาอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว โครงการซีเอสอารข์องบา้นปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเนน้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องใหก้ับเยาวชนและ
ชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการคน้ควา้ เรียนรู ้และคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอื่นๆ  
 
เกี่ยวกับ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) 
โครงการ “พลงัเปล่ียนแปลงเพื่อสงัคม” หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) เป็นหนึ่งในโครงการความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมของบา้นป ูเริ่มด าเนินการในปี 2554 ต่อยอดมาจากการส่งเสริมการสรา้งผูป้ระกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่ในโครงการ 
“ตลาดประกอบฝัน” (Youth Innovation Marketplace: YIM) หรือเรียกสัน้ๆ ว่าโครงการ “ยิม้” ที่บา้นปูสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 
2549 โดยได้พัฒนารูปแบบของโครงการไปสู่การสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง สร้างสรรค์และศักยภาพในการ
เปล่ียนแปลงสังคมให้ด าเนินกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้ารบรหิารจดัการควบคู่กบัคณุธรรม จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์    061-446-6698    duangkamol_s@banpu.co.th 
พนินาท สทุธากาศ    086-846-8264  paninard_s@banpu.co.th 
 


