
 

 
บ้านปฯู ร่วมพัฒนาการศึกษาในพื �นที�ห่างไกล  

สร้างโรงเรียนต้นแบบใน 3 จงัหวดัภาคเหนืออย่างต่อเนื�องตลอด 10 ปี  
 

เด็กและเยาวชนในยคุปัจจบุนัจําเป็นต้องได้รับการพฒันาทั �งด้านการศกึษาและศกัยภาพให้พร้อมรับกบัการแขง่ขนัที(เพิ(มสงูขึ �น
ทั �งในการดําเนินชีวิตประจําวนัและชีวิตการทํางานในอนาคต อยา่งไรก็ตาม เด็กนกัเรียนจํานวนมากในตา่งจงัหวดัที(หา่งไกลยงั
ไมไ่ด้รับการศกึษาที(ทดัเทียมกบัโรงเรียนในเมือง ซึ(งมีความพร้อมสงูกว่าทั �งในด้านบคุลากรครูและสื(อการเรียนการสอน ดงันั �น 
การมอบโอกาสทางการศกึษาที(เทา่เทียมกนัจึงเป็นเรื(องสําคญั และในการพฒันาการศึกษาไทยต้องอาศยัการผลกัดนัจากทกุ
ภาคส่วน ทั �งภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุนี � บริษัท บ้านปู (จํากัด) มหาชน หนึ(งในผู้ นําด้านพลงังานแห่งเอเชีย จึงได้ริเริ(ม 
“โครงการสนบัสนนุการศกึษาเพื(อการพฒันาที(ยั(งยืน” นบัตั �งแตปี่ 2547 โดยให้การสนบัสนนุโรงเรียนมธัยมศึกษาและโรงเรียน
ประถมศกึษาขยายโอกาสจํานวน 6 แหง่ในพื �นที(หา่งไกลของจงัหวดัลาํปาง ลาํพนู และพะเยา มาเป็นเวลา 10 ปี เพื(อเป็นสว่น
หนึ(งในการพฒันาการศกึษาของชาติ เพราะบริษัทฯ เชื(อวา่ การศกึษาคือพลงัแหง่การเปลี(ยนแปลงและพฒันา 
 
จากค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านป ูสปิริต” สู่การพัฒนาด้านการศึกษา  
 
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน หรือ Banpu Education for Sustainability (BES) นี �เป็นหนึ(งใน
กิจกรรมซีเอสอาร์หลงัการผลิต (After-Process CSR) ของบ้านปฯู ที(มุ่งสง่เสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน 
เพื(อนําไปสูก่ารเปลี(ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์และการพฒันาที(ยั(งยืนของ “คน” และ “สงัคม” ในอนาคต ซึ(งสอดคล้องกบัปณิธาน
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที(ว่า “อตุสาหกรรมที�ดีจะต้องพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและสิ�งแวดล้อม”  อีกทั �งยงั
สอดคล้องกบัคา่นิยมร่วมองค์กรที(เรียกวา่ “บ้านป ูสปิริต” ซึ(งประกอบด้วย “นวตักรรม” “การยึดมั�นในความถูกต้อง” “ห่วงใย
และเอาใจใส่” และ “พลงัร่วม” โดยโครงการ BES มุง่เน้นพฒันาโรงเรียนให้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั(งยืนเพื(อ
สร้าง “พลงัร่วม” ในชุมชน สง่เสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั อีกทั �งพฒันาศกัยภาพครูด้วย
เครื(องมือและวิธีการใหม่ๆ  รวมถึงการสง่เสริมให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั �งในและนอกห้องเรียน  ซึ(งเท่ากบัได้นําเอา 
“นวตักรรม” มาใช้พฒันาการศกึษา โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีของการดําเนินโครงการ BES บ้านปฯู ได้ใช้งบประมาณในการ
พฒันาโรงเรียนจํานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา และโรงเรียนแม่ทะวิทยา จงัหวดั
ลาํปาง  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จงัหวดัลําพนู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จงัหวดัพะเยา รวมแล้วกว่า 
28 ล้านบาท เพื(อใช้ในการพฒันาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดจ้างครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที(ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศกึษาธิการ และจดักิจกรรมนอกหลกัสตูรเพื(อสง่เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นกัเรียน รวมถึงครูและผู้ปกครอง
อยา่งตอ่เนื(อง  
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) กลา่วว่า บริษัทฯ
เชื(อมั(นวา่การเติบโตอยา่งยั(งยืนต้องมีการพฒันาธุรกิจ สงัคม และสิ(งแวดล้อมควบคูก่นัไป ซึ(งสอดคล้องกบัค่านิยม “บ้านป ูสปิ
ริต” ในเรื(องความ “ห่วงใยและเอาใจใส”่ ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุม่ โดยเฉพาะชุมชนที(อาศยัรอบๆ พื �นที(การดําเนินธุรกิจ 



 

โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุโครงการ BES นี �มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และเรารู้สกึภมูิใจเมื(อได้เห็นผลลพัธ์ที(เกิดขึ �นกบัโรงเรียน
ทั �ง 6 แห่งที(เราเข้าไปให้การสนบัสนนุ “ผลลพัธ์ที(เกิดขึ �นนี � ไม่ได้มาจากงบประมาณที(บ้านปฯู สนบัสนนุเท่านั �น แตย่งัเกิดจาก
ความทุม่เทของครูและผู้บริหารโรงเรียน การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง และที(สาํคญัยิ(งไปกว่านั �น คือ ความตั �งใจและใฝ่รู้ของตวั
นกัเรียนเอง ซึ(งสิ(งนี �สอดคล้องกบันโยบายการสนบัสนนุของบริษัทฯ ที(เน้นให้เกิดความร่วมมือหรือ “พลงัร่วม” ของทกุฝ่าย เพื(อ
ผลสาํเร็จที(เป็นรูปธรรมและยั(งยืน” 
 
“การพัฒนาการศึกษาที�ยั�งยนื” ผลลัพธ์จาก “พลังร่วม” ของทุกภาคส่วน  
 
จากความร่วมมือและทุ่มเทของทุกฝ่ายที(เกี(ยวข้องตลอดระยะเวลาที(ผ่านมา ส่งผลให้  นักเรียนของ 6 โรงเรียนภายใต้

โครงการ BES มีทักษะรอบด้าน ทั �งความรู้ในด้านวิชาการ ทกัษะการดําเนินชีวิต คณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนการมีสว่นร่วม
ในการพฒันาชุมชนและสิ(งแวดล้อม สามารถใช้ภาษาองักฤษสื(อสารกับชาวต่างชาติได้ดี ในขณะที(โรงเรียนสามารถเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั� งยืนของชุมชนในภาคเหนือ เป็นต้นแบบการเรียนการสอนและการดําเนินกิจกรรมนอก
ห้องเรียนให้กบัโรงเรียนใกล้เคียง ยกตวัอยา่งเช่น  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อําเภอลี � จงัหวดัลาํพนู ซึ(งได้รับเลือกจากสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั �นพื �นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น 1 ใน 2 ศูนย์พฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ หรือ Education 
Resources Information Center (ERIC) แหง่จงัหวดัลําพนู เพื(อสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้กบัครูและนกัเรียน
ในอําเภอลี � อําเภอบ้านโฮ่ง และใกล้เคียง นอกจากนี �ยงัมีโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษา อําเภอแม่ทะ จังหวดัลําปาง ที(ดําเนิน
โครงการเครือขา่ยเยาวชนรักษ์ลุม่นํ �าจาง ซึ(งสง่เสริมให้เยาวชนใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ(งแวดล้อมในการอนรัุกษ์แม่นํ �าสาย
สําคัญของชุมชน ที(สําคญัโรงเรียนทั �ง 6 แห่งภายใต้การสนบัสนุนของบ้านปูฯ ยงัผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบใน
โครงการโรงเรียนในฝันของ สพฐ. อีกด้วย  
 
นายแสวง บุญมากาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา หนึ(งในโรงเรียนที(ได้รับการสนับสนุนจากบ้านปฯู อย่าง
ตอ่เนื(องนบัตั �งแตปี่ 2548 กลา่ววา่ เป้าหมายของโรงเรียนคือการมุ่งพฒันานกัเรียนให้เป็นคนที(มีคณุภาพรอบด้าน ไม่เพียงแค่
ด้านวิชาการ แตย่งัรวมถึงทกัษะในการดําเนินชีวิต และการมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสิ(งแวดล้อม อยา่งไรก็ตาม โรงเรียนเน้น
พฒันาทกัษะความรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนมากเป็นพิเศษ เนื(องจากจังหวดัลําพูนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่ง
ทอ่งเที(ยวที(สาํคญัของภาคเหนือที(จําเป็นต้องใช้ภาษาองักฤษเป็นสื(อกลาง  “ด้วยการสนบัสนนุจากบ้านปฯู ตลอด 10 ปี ทําให้
โรงเรียนสามารถจ้างครูภาษาองักฤษเจ้าของภาษาเพื(อให้ผู้ เรียนได้ฝึกสื(อสารภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษาโดยตรง สง่ผลให้มี
ทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนได้อยา่งคลอ่งแคลว่ อีกทั �งมีความมั(นใจในการสื(อสารยิ(งกวา่เดิมอีกด้วย”  
 
นางสาวเมลิซซ่า เชด ครูสอนภาษาอังกฤษชาวอังกฤษ โรงเรียนเวียงเจดีย์ กลา่ววา่ “จากประสบการณ์การสอนพบวา่
เด็กไทยมศีกัยภาพสงูเป็นพื �นฐานอยูแ่ล้ว ทั �งระดบัสติปัญญาหรือไอคิว และความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว นอกจากนี �ยงัมี
ความกระตือรือร้นและใฝ่เรียน  สิ(งที(ต้องปรับปรุงมีเพียงความกล้าสื(อสารและแสดงความคิดเห็น  ซึ(งหากมีการสง่เสริมอยา่ง
ถกูต้องก็จะช่วยให้เด็กไทยสามารถพฒันาความรู้และทกัษะ เพื(อเพิ(มขีดความสามารถในการแขง่ขนัตอ่ไป” 
 



 

นางสาวปาริฉัตร หล้าหนัก หรือ “กุ๊กกิVก” นักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนเวียงเจดย์ีวิทยา กลา่ววา่ วางแผนไว้
วา่ หลงัจบ ม. 6 ในปีหน้าจะสอบเข้าเรียนตอ่คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพราะหลงัจากได้เรียนในโปรแกรม 
Mini English ของโรงเรียนมาระยะหนึ(งก็รู้สกึชอบวชิาภาษาองักฤษมาก “สว่นหนึ(งเป็นเพราะความเอาใจใสข่องครูเจ้าของ
ภาษา และการเรียนการสอนที(ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมทั �งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จากที(เมื(อกอ่นเป็นคนขี �อาย ปัจจบุนัมี
ความมั(นใจในการสื(อสารกบัชาวตา่งชาติ และที(ผา่นมายงัสามารถคว้ารางวลัจากการแขง่ขนัตา่งๆ ซึ(งสร้างความภาคภมูิใจ
ให้กบัตนเองและเพื(อนๆ อีกด้วย”  
 
นี(เป็นเพียงส่วนหนึ(งของโรงเรียนมธัยมศึกษาต้นแบบในภาคเหนือ ที(ได้รับการสนบัสนนุจากบ้านปฯู อย่างต่อเนื(อง ส่งผลให้
สามารถพฒันานกัเรียน ครู และโรงเรียนได้อย่างยั(งยืน พร้อมเป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียนโดยรอบในการพฒันาการศึกษาของ
ชาติ ที(สําคญัยงัเป็นการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ(นที(ห่างไกลให้เท่าเทียมกันอีกด้วย และหากทุกภาคส่วน ทั �ง
ภาครัฐและเอกชนเลง็เห็นความสาํคญัและร่วมพฒันาการศกึษาก็จะสามารถยกระดบัการศกึษาไทย และเพิ(มขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัด้านตา่งๆ ของประเทศได้เป็นอยา่งดี  
 


