
 

บทความประชาสมัพนัธ์        20 กรกฎาคม 2560 

 
บ้านปูฯ แนะแนวอาชีพเยาวชนมิตใิหม่ผ่านพี่ต้นแบบ 

ปลูกฝังพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่ง ปูเส้นทางสู่อนาคตท่ีใช่ 
 

อตัราการวา่งงานของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2556 จนถึงปัจจบุนั จากข้อมลู
ของส านกังานสถิตแิหง่ชาติเก่ียวกบัแนวโน้มการวา่งงานของคนไทยในปี 2560 พบวา่ หากพิจารณาถึงกลุ่ม
ผู้จบการศึกษาใหม่จ านวนกว่า 5.5 แสนคนท่ีจบปริญญาตรีเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา และต้องเร่ิมหางานท า 
จ านวนคนไทยว่างงานโดยรวมจะเพิ่มขึน้จากเดิมราว 1.2 แสนคน เป็น 1.4 – 1.5 แสนคน ปัญหาดงักล่าว
เกิดจากหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การลงทนุ ไปจนถึงประสบการณ์ไม่ตรงกบัความต้องการของ
นายจ้าง ดงันัน้ การส่งเสริมให้เยาวชนค้นหาความชอบของตนเองและวางแผนด้านอาชีพตัง้แตว่ยัเด็ก จะ
ช่วยให้พวกเขามีเวลาศึกษาหาความรู้อย่างเพียงพอ เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ถือเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสดุและสามารถเร่ิมต้นท่ีตวัเยาวชนเอง  

 
เพ่ือเป็นการปลกูฝังรากฐานการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนเพ่ือตอ่ยอดไปสู่การประกอบ

อาชีพในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคคลคณุภาพในแก่ประเทศชาติ เม่ือเร็วๆ นี ้บริษัท 
บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้ ริเร่ิม “โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ” (Banpu 

Education for Sustainability หรือ BES) มาตัง้แตปี่ 2547 ได้จดั กิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ 

ปูเส้นทางสู่อนาคต โดยร่วมกับกิจการเพ่ือสงัคม a-chieve (อาชีพ) จดักิจกรรมแนะแนวอาชีพมิติใหม่
ให้กบันกัเรียนในโรงเรียน 6 แหง่ใน 3 จงัหวดัภาคเหนือท่ีได้รับการสนบัสนนุจากบ้านปฯู ตามโครงการ BES 
ได้แก่ โรงเรียนเชียงมว่นวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จงัหวดัพะเยา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียน
แม่ทะพฒันศกึษา และโรงเรียนแม่ทะวิทยา จงัหวดัล าปาง  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จงัหวดัล าพนู โดยได้
เชิญพ่ีต้นแบบอาชีพมาร่วมถ่ายทอดข้อมลู เพ่ือให้เยาวชนได้ท าความรู้จกักบัอาชีพตา่งๆ รอบตวั และได้รับ
ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองก าลงัสนใจ ไม่ใช่เพียงติดอยู่ในกรอบของอาชีพยอดนิยม หรือการเรียนจบ
ปริญญาท่ีสงัคมรอบตวัปลกูฝังกนัมา เพราะหวัใจส าคญัของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ คือ การสร้างเส้นทาง
ให้เยาวชนเดินไปได้อย่างถูกทิศทาง ประสบความส าเร็จ และมีความสุขท่ีได้ประกอบอาชีพท่ีเหมาะกับ
ตนเอง 

 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์จากระยะเวลา 14 ปีของการด าเนินงาน และการสนบัสนนุโรงเรียน



 

ใน 3 จงัหวดัภาคเหนือซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีบ้านปฯู เคยด าเนินธุรกิจในอดีต เราได้เห็นถึงข้อจ ากดัด้านการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพของเยาวชนในพืน้ท่ีว่ามีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเยาวชนไม่รู้ว่าแท้ท่ีจริงแล้วตนมี
ความชอบหรือมีศกัยภาพด้านไหน ควรเลือกเรียนต่อสายใด หรือจบแล้วควรท างานอะไร การหาค าตอบ
และปลกูฝังให้พวกเขาสามารถติดกระดมุชีวิตเม็ดแรกได้อย่างถกูต้องเพ่ือไม่ให้หลงเดินทางผิดจึงเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็น ด้วยความเช่ือท่ีวา่ “พลงัความรู้ คือ พลงัแหง่การเปล่ียนแปลงและพฒันา” บริษัทฯ จงึได้จดักิจกรรม
ด้วยความตัง้ใจท่ีจะส่งเสริมให้เยาวชนมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมจุดประกายให้พวกเขาได้เข้าใจ
ระหว่างสิ่งท่ีอยากเป็น กับสิ่งท่ีเหมาะจะเป็น ซึ่งถ้าหากปรับตรงนีไ้ด้ เยาวชนก็จะเจอจดุท่ีพอดี มีอาชีพท่ี
มัน่คง และมีความสขุในการท างาน สง่ผลตอ่เน่ืองไปถึงครอบครัวและสงัคมท่ีเข้มแข็งตอ่ไป”  

 
กิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต ได้รับความสนใจจากเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมงานกวา่ 1,000 คน โดยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ 4 ท่ีมีโอกาสรับฟังข้อมลู ค าแนะน าด้าน
อาชีพ และพูดคุย ซักถามกับพ่ีต้นแบบจากกรุงเทพ เชียงใหม่ และคนในท้องท่ี ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม
อาชีพสขุภาพ เชน่  ตวัแทนจากโรงพยาบาลท้องถ่ิน กลุม่อาชีพเกษตรกรรมทฤษฎีใหม ่กลุม่อาชีพวิศวกรรม
และซ่อมบ ารุง เช่น วิศวกร โปรแกรมเมอร์ และช่างยนต์ กลุ่มอาชีพศิลปะ เช่น สถาปนิก นักออกแบบ 
และเชฟ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพภาษาและการส่ือสาร เช่น นกัประชาสมัพนัธ์และนกัแปล ท่ีร่วมกนัถ่ายทอด
และแนะน าประสบการณ์ชีวิตของตนเองผา่นมมุมองท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
มองเห็นภาพอาชีพได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ พ่ีต้นแบบกลุม่สขุภาพจากทกุท้องท่ีจะย า้เสมอวา่ อาชีพ
ในโรงพยาบาลไม่ได้จ ากัดอยู่แค่แพทย์ หรือต้องเรียนเก่งมากอย่างท่ีน้องๆ เข้าใจกันเท่านัน้ เพราะยังมี
สาขาท่ีเก่ียวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล เภสัชกร โภชนาการ เทคนิคการแพทย์ หรือ
กายภาพบ าบดั  

 
ยิ่งไปกว่านัน้ กิจกรรมยงัได้รับความร่วมมือจากนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัช่ือดงัมาร่วมถ่ายทอด

ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลยั เพ่ือให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกท่ีตนเองจะได้เจอต่อไปในสนามจริง 
หลงัจากท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนกว่าร้อยละ 91 มีข้อมลูอาชีพท่ีตนสนใจมากยิ่งขึน้ และกว่าร้อยละ 75 
ยงัมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึน้ท่ีจะออกไปค้นหาข้อมลูสายการเรียนและข้อมลูอาชีพด้วยตนเองอีกด้วย 

 
นอกเหนือจากกิจกรรมพิเศษดังกล่าว บ้านปูฯ ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนทัง้ 6 แห่งภายใต้

โครงการ BES โดยในปีการศกึษา 2560 นี ้บริษัทฯ ได้มอบทนุสนบัสนนุรวมกวา่ 2.4 ล้านบาท เพ่ือจดัหาครู
ภาษาองักฤษชาวตา่งชาติเจ้าของภาษาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ด้วยความมุ่งหวงัให้เยาวชนและบุคลากร
ในโรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การจัด



 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการให้ทุนสนบัสนุนดงักล่าวเป็นเพียงส่วนเล็กๆ จากบ้านปฯู ในฐานะสมาชิก
หนึง่ในสงัคมเพื่อชว่ยขบัเคล่ือนการศกึษาไทย และแก้ไขปัญหาภาวะตกงานของเดก็จบใหม่ได้ในระดบัหนึ่ง 
ตวัเยาวชนเองต้องใฝ่หาความรู้ และค้นหาตวัเองให้ได้ การมีความรู้ในเชิงวิชาการ การรู้และเข้าใจใน
สภาวะรอบตวั และรู้จกัตวัเองตา่งหากท่ีจะช่วยน าพาพวกเขาก้าวเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ท่ีมีความสามารถในการ
คดิวิเคราะห์ วางอนาคตและก าหนดเป้าหมายในอาชีพท่ีใชใ่ห้กบัตวัเอง 

### 
 
รูปภาพ 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (แถวหน้า ท่ี 3 จากซ้าย) 

ผู้อ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ู
จ ากดั (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม Career Day: เปิดโลก
อาชีพ ปเูส้นทางสูอ่นาคตพร้อมกบัเหลา่พี่ต้นแบบอาชีพ 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (แถวยืน ที่ 3 จากขวา) 

ผู้อ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ู
จ ากดั (มหาชน) มอบทนุสนบัสนนุจดัจ้างครูชาวตา่งชาติ
แก่โรงเรียนแมท่ะวิทยา จงัหวดัล าปาง รวมไปถึงโรงเรียน

อีก 5 แหง่ในภาคเหนือ 

   

  



 
กลุม่พี่ต้นแบบอาชีพจากกรุงเทพ เชียงใหม ่และในพืน้ท่ีอื่นๆ จากภาคเหนือ 
ขณะถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพของตนเองให้กบัเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

  
น้องๆ เยาวชนขณะเข้าร่วมกิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปเูส้นทางสูอ่นาคต 

 
# # # 

 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคลื่อนชมุชนและสงัคมให้พฒันาอยา่งยัง่ยืน
ในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กบั
เยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ใน
และนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
หรือร่วมกบัคนอื่นๆ   

# # # 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั สแตรทิจส์ี ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กาศยปนนัทน์ 02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

ดวงกมล สาลรัีตน์    02.694.6852 
Duangkamol_S@banpu.co.th 
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