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บ้านปูเผย 7 ทมีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมรุ่นใหม่ทีผ่่านเข้ารอบ 
 โครงการ “Banpu Champions for Change” รุ่นที ่11 

 
 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนที่หลำกหลำยในระดับนำนำชำติ ร่วมกับสถาบัน 
ChangeFusion เผยรำยชื่อ 7 กิจกำรเพื่อสังคมที่ผ่ำนเข้ำรอบ “โครงการพลังเปล่ียนแปลงเพ่ือสังคม 
(Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 11 พรอ้มรบัทุนสนับสนุนเบือ้งตน้รวม 560,000 บำท 
เพื่อน ำไปต่อยอดและพฒันำกิจกำรตำมเป้ำหมำยเป็นเวลำ 3 เดือน โดยในปีนีท้ัง้ 7 ทีมที่ผ่ำนเขำ้รอบลว้นเป็น
คนรุ่นใหม่ที่มีควำมรูแ้ละศกัยภำพที่โดดเด่นในหลำกหลำยสำขำวิชำชีพและใหค้วำมสนใจต่อกำรใชแ้ผนธุรกิจ
ที่มุ่งสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงในมิติต่ำงๆ อนัสะทอ้นออกมำจำกกำรน ำเสนอประเด็นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอย่ำง
มีเอกลกัษณ ์ 
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสายอาวุโส - ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ 
“ตลอดระยะเวลำกว่ำทศวรรษของโครงกำรฯ บำ้นปไูดเ้ห็นควำมเปลี่ยนแปลงของกิจกำรเพื่อสงัคมหรือ SE ใน
ไทย จำกจุดเริ่มตน้เมื่อ 10 กว่ำปีที่แลว้ที่กิจกำรเพื่อสงัคมยงัไม่เป็นที่รูจ้กั สู่ปัจจุบนัที่คนในวงกวำ้ง โดยเฉพำะ
เยำวชนคนรุ่นใหม่เริ่มมีควำมเขำ้ใจและใหค้วำมสนใจกันมำกขึน้ ซึ่งตลอดระยะเวลำของโครงกำรฯ เรำไดใ้ห้
กำรสนบัสนุน SE มำมำกกว่ำ 100 ทีม และสรำ้งผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคมในหลำกหลำยมิติ นบัว่ำเป็นสิ่งที่
น่ำภำคภูมิใจและเป็นควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ ซึ่งในปีนี ้เรำยงัคงมุ่งเนน้ไปที่เป้ำหมำยของกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืนในกรอบสำกล (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งในดำ้นกำรสรำ้งงำนสรำ้งรำยได ้ดำ้น
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนกำรมีสขุภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี บำ้นปมูุ่งหวงัว่ำ ควำมมุ่งมั่นของทัง้ 7 ทีมในปีนีจ้ะเป็น
แรงบนัดำลใจใหก้บั SE ไทยและคนรุน่ต่อๆ ไปที่อยำกจะเขำ้มำท ำกิจกำรเพื่อสงัคมต่อไปในอนำคต” 
 
 
 



 

 
ส ำหรบั 7 ทีมที่ผ่ำนเขำ้รอบในปีนี ้เป็นกิจกำรเพื่อสงัคมที่มุ่งพฒันำและสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลงใหส้งัคมในมิติ
ต่ำงๆ ไดแ้ก ่
 
ด้านการพัฒนาอาชีพและชุมชน 

• Green Diamond Phetchabun กิจกำรที่ช่วยเชื่อมโยงตลำดและพัฒนำองค์ควำมรูใ้นกำรผลิตเพื่อ
เพิ่มมลูค่ำของกำรเกษตรกรรมดว้ยกระบวนกำรผลิตสินคำ้เกษตรอินทรียต์ำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้
เกิดกำรยกระดับอำชีพของเกษตรกรให้มีควำมมั่นคง สรำ้งรำยได้อย่ำงยั่งยืนควบคู่กับกำรดูแล
สิ่งแวดลอ้มในชมุชน 

• เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กิจกำรที่ผนึกก ำลังสรำ้ง
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนกว่ำ 25 ชุมชน เพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำรเชิงท่องเที่ยวของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนให้มีควำมหลำกหลำยและมีคุณภำพมำกยิ่งขึน้ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง               
สรำ้งงำน สรำ้งอำชีพ สรำ้งรำยไดค้วบคู่ไปกบักำรดแูลสิ่งแวดลอ้ม  

 
ด้านสุขภาพ 

• PLAKOD ธุรกิจที่น ำเอำกำรเลน่เกมมำผนวกรวมกบักิจกรรมกำยภำพบ ำบดัดว้ยกำรพฒันำจอยบงัคบั
เกมใหก้ลำยเป็นอุปกรณ์กำยภำพบ ำบดัที่ท ำใหผู้เ้ล่นไดเ้คลื่อนไหวร่ำงกำยไปพรอ้มกับรบัควำมสนุก 
อีกทัง้ยงัสำมำรถที่เชื่อมต่อกับเครื่องเกม (Video game-based rehabilitation) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและ
สรำ้งทัศนคติที่ดีในกำรท ำกำยภำพบ ำบัดในเด็ก รวมทั้งยังสรำ้งกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อน       
พี่นอ้ง นกักำยภำพบ ำบดั ที่มำรว่มเลน่เกมไปพรอ้มกนั 

• ลูกท าได้ ธุรกิจที่ใหค้วำมส ำคัญกับพัฒนำกำรของเด็กใหเ้ติบโตอย่ำงมีศักยภำพดีที่สุดตำมช่วงวัย 
เสมือนเป็นผูช้่วยในกำรเลีย้งลูกใหก้ับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ คอยใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยสังเกต
พฒันำกำรของเด็กเพื่อที่จะสำมำรถลดปัญหำควำมลำ่ชำ้ของพฒันำกำรที่อำจจะเกิดขึน้ได ้

 
 
 
 



 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• Goodgrocer ธุรกิจแก้ไขปัญหำผลผลิตทำงกำรเกษตรล้นตลำด รวมไปถึงผลผลิตที่มีรูปลักษณ์ไม่
สวยงำมซึ่งผูบ้ริโภคมักมองขำ้มและอำจโดนทิง้ไวใ้หเ้น่ำเสียจนกลำยเป็นขยะแมจ้ะเป็นผลิตผลที่มี
คณุภำพก็ตำม ธุรกิจนีจ้ะเขำ้มำช่วยจดักำรและสรำ้งมลูค่ำกบัผลผลิตเหล่ำนัน้ ส่งมอบใหแ้ก่ผูบ้ริโภค
เพื่อลดปัญหำขยะเหลือทิง้ สรำ้งสิ่งแวดลอ้มที่ดี ควบคู่ไปกบักำรสรำ้งรำยไดใ้หเ้กษตรกร   

• SWOOP BUDDY แพลตฟอร์มร้ำนค้ำเสื ้อผ้ำมือสองออนไลน์ที่มี ระบบกำรแนะน ำสินค้ำที่
เฉพำะเจำะจงให้แก่ลูกค้ำรำยบุคคล (Personalized Online Thrift Store Platform) ส่งเสริมการใช้
เสือ้ผา้ที่ถกูผลิตแลว้ใหม้ีอายกุารใชง้านที่ยาวนานที่สดุ สรา้งเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) 
และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากการผลิตเสือ้ผา้และขยะจ านวนมหาศาลที่เป็นเสือ้ผา้เก่าถกูทิง้ 

• Next Forest ธุรกิจที่มุ่งฟ้ืนฟูป่ำอย่ำงยั่งยืน เพื่อใหม้ีทุนส ำหรบักำรดูแลพืน้ที่ป่ำไดอ้ย่ำงต่อเนื่องใน
หลำยพืน้ที่ รวมทัง้ออกแบบและวำงแผนเพื่อใหเ้จำ้ของพืน้ที่และบุคคลทั่วไปไดร้บัประโยชนจ์ำกพืน้ที่
ป่ำฟ้ืนฟใูนอนำคต 
 

นายสุนิตย ์เชรษฐา ผู้อ านวยการสถาบัน ChangeFusion กล่ำวว่ำ “เรำไดเ้ห็นควำมเปลี่ยนแปลงและกำร
เติบโตของ SE ในไทยที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นเครือข่ำยกิจกำรเพื่อสังคมที่มีควำมแข็งแกร่ง
เพิ่มขึน้เรื่อยๆ โดยในทุกปีจะมีเหล่ำบรรดำศิษย์เก่ำของโครงกำร BC4C กลับมำถ่ำยทอดวิชำควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณ์จริงในกำรท ำธุรกิจใหรุ้่นน้องไดเ้รียนรู้อย่ำงสม ่ำเสมอ ผมหวังอย่ำงยิ่งว่ำ เรำจะสำมำรถร่วม
เสรมิสรำ้งเครือข่ำย SE ในประเทศไทยใหแ้ข็งแกรง่ยิ่งขึน้และสรำ้งกำรของ SE ไทยไปไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืน”  
 
ทั้ง 7 ทีมที่ผ่ำนเข้ำรอบจะได้เข้ำร่วมเวิร ์คช็อปบ่มเพำะทักษะสุดเข้มข้น เรียนรู้กำรวำงแผนกำรสื่อสำร                 
กำรสรำ้งผลกระทบเชิงบวกทำงสงัคม กำรร่วมพฒันำและทดสอบแผนกำรตลำดทัง้ภำคทฤษฎีและกำรลงมือ
ท ำธุรกิจจริงตลอดระยะเวลำ 3 เดือน ก่อนที่โครงกำรฯ จะคดัเลือกเพียง 3 ทีมชนะเลิศ โดยทีมชนะเลิศทัง้หมด
จะไดร้บัเงินทุนสนบัสนุนเพิ่มเติมรวมกว่ำ 750,000 บำท เพื่อน ำไปสำนต่อกิจกำรเพื่อสงัคมใหบ้รรลเุป้ำหมำย 
มำลุน้กันว่ำกิจกำรเพื่อสงัคมทีมไหนจะสำมำรถป้ันกิจกำรใหเ้ติบโตไปพรอ้มๆ กับสรำ้งผลกระทบเชิงบวกแก่
สงัคมไดอ้ย่ำงยั่งยืนและควำ้ชยัชนะไปในท่ีสดุ 
 



 

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการแข่งขันทีเ่ข้มข้นของผู้เข้ารอบ 7 ทมีสุดท้ายในโครงการ
พลังเป ล่ียนแปลงเ พ่ือสังคม รุ่นที่  11 หรือ  Banpu Champions For Change (BC4C#11)  ได้ที่  
www.facebook.com/banpuchampions 

 

ขวำ: นำยรฐัพล สคุนัธี ผูอ้  ำนวยกำรสำยอำวโุส - ส่ือสำร
องคก์ร บรษิัท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) 
ซำ้ย: นำยสนุิตย ์เชรษฐำ ผูอ้  ำนวยกำรสถำบนั 
ChangeFusion 

 

7 กิจกำรเพื่อสงัคมที่ผ่ำนเขำ้รอบ “โครงกำรพลงั
เปล่ียนแปลงเพื่อสงัคม (Banpu Champions for Change) 
หรือ BC4C” รุน่ท่ี 11 

### 
 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู
บรษิัท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้  ำดำ้นพลงังำนท่ีหลำกหลำยในระดบันำนำชำติ ด ำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังำน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังำน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
สปป.ลำว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิำ และเวียดนำม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บำ้นปเูชื่อว่ำ “กำรเรียนรู”้ เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันำอยำ่งยั่งยืนในระยะ
ยำว โครงกำรซีเอสอำรข์องบำ้นปใูนทกุประเทศ จึงมุง่เนน้สนบัสนนุและส่งเสรมิกำรเรียนรูอ้ยำ่งตอ่เนื่องใหก้บัเยำวชนและ
ชมุชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณจ์รงิ กำรด ำเนินชวีิตประจ ำวนั กำรเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
กำรฝึกฝนเพื่อพฒันำศกัยภำพและทกัษะชวีิต หรือกำรคน้ควำ้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอื่นๆ  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สำลีรตัน ์      061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th 
อภิญญำ ศิรมลพิวฒัน ์ 086-393-2889 apinya_s@banpu.co.th 

http://www.facebook.com/banpuchampions
mailto:duangkamol_s@banpu.co.th
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