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บ้านปูฯ สานต่อ “Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ปีที่ 2 

เตมิคลังความรู้ทางอาชีพแก่เยาวชนในภาคเหนือ 
 
การปลูกฝังและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ท าความรู้จักและเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพต่างๆ ตัง้แต่เนิ่นๆ เป็นสิ่ง
ส าคญัและเป็นรากฐานท่ีดีให้พวกเขาได้ค้นหาและรู้จักตัวเอง ตลอดจนเตรียมตวัใฝ่หาทักษะความรู้ท่ี
จ าเป็นจากทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้พร้อมต่อการมุ่งสู่อาชีพท่ีใช่และเหมาะสมกับตนเองต่อไป 
“โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน” (Banpu Education for Sustainability หรือ 
BES) ท่ีริเร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ 2547 โดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจร
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก จึงสานต่อ กิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต ในปีท่ี 2 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ 4 ของโรงเรียน 6 แห่งทางภาคเหนืออนัเป็นพืน้ท่ีท่ีบ้านปฯู 
เคยด าเนินธุรกิจ ได้แก่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จงัหวดัพะเยา โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดล าปาง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
จงัหวดัล าพนู รวมทัง้สิน้กวา่ 1,000 คน เพ่ือแบง่ปันความรู้ในสาขาวิชาชีพตา่งๆ และสร้างแรงบนัดาลใจใน
การค้นพบตวัเองพร้อมกรุยทางสูอ่าชีพท่ีตรงใจ 
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “การเลือกสายการเรียนตอ่หรือการคิดฝันถึงอาชีพในอนาคตของเด็กๆ ท่ีไม่ได้เล่าเรียน
ในเมืองใหญ่นัน้เป็นเร่ืองท่ีตดัสินใจไม่ง่ายเลย อาชีพใกล้ตวัหรือพบเห็นในท้องถ่ินเองก็ไม่หลากหลาย  
ถ้าลองไปถามเด็กว่าโตขึน้หนอูยากเป็นอะไร อาชีพท่ีพวกเขาพอจะนึกออกได้ก็คือ ครู ทหาร หมอ เป็นต้น 
บ้านปฯู จึงจดักิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต เพ่ือให้เขามีโอกาสได้รู้จกักับ
อาชีพท่ีมีอยู่มากมาย รวมไปถึงอาชีพใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงทางนวตักรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ของโลกในปัจจบุนั ส าหรับกิจกรรมนีจ้ดัเป็นปีท่ี 2 แล้ว ก็มีการปรับกิจกรรมหลายๆ ตวัเพ่ือดงึดดูให้
เด็กๆ เพลิดเพลินกับการค้นหาตวัเอง มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสนุกสนานมากขึน้ พ่ีต้นแบบอาชีพท่ีมา
แบง่ปันประสบการณ์ก็มีถึง 10 อาชีพ ซึง่หลากหลายและเข้มข้นนา่สนใจยิ่งขึน้”  

 

กิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต ปีที่ 2 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีมีทัง้
เนือ้หาและความสนกุ เร่ิมด้วยเกม ‘สร้างเมือง’ ซึ่งใช้พืน้ท่ีสร้างเมืองจ าลองขนาดย่อมขึน้แล้วน าการ์ดเกม
มาประกอบการเล่น เพ่ือช่วยละลายพฤติกรรมพร้อมๆ กบัเพิ่มพนูความรู้ในด้านทกัษะและสายการเรียนท่ี
จ าเป็นส าหรับแต่ละอาชีพ กิจกรรมนีท้ าให้เด็กนักเรียนต่ืนตวักับอาชีพท่ีหลากหลาย มีคลังความรู้เร่ือง



 

อาชีพมากขึน้ ปพืูน้ฐานสู่การค้นหาอาชีพท่ีเข้ากับตวัเอง และเลือกเข้าฟังแนะแนวอาชีพท่ีตรงกบัสายการ
เรียนและความถนดัของตวัเองท่ีสุด ก่อนเข้าสู่ช่วงกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีได้เชิญพ่ีต้นแบบอาชีพ 10 คน 
10 อาชีพ ซึ่งล้วนมีความสามารถและมีใจรักในอาชีพของตน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพ  
แนวทางการท างาน รวมถึงทกัษะความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบอาชีพอย่างเป็นกนัเอง 

 

แตล่ะอาชีพต้นแบบท่ีน ามาแบง่ปันให้แก่เด็กๆ ผ่านการคดัสรรโดยค านึงถึงความหลากหลายท่ีจะ
ส่งเสริมให้เด็กๆ จากทัง้ 6 โรงเรียน เห็นโลกอาชีพท่ีกว้างขึน้ นอกจากอาชีพทัว่ไปท่ีเด็กรู้จกัและให้ความ
สนใจ อาทิ พยาบาล แล้ว บ้านปูฯ ยังเฟ้นหาอาชีพท่ีอยู่นอกเหนือจากบทเรียน เช่น นักวิชาการป่าไม้
ปฏิบตัิการ นักกายภาพบ าบดั และแพทย์แผนไทย เป็นต้น รวมถึงอาชีพแห่งศตวรรษ 21 ท่ีมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดกับความชอบหรือความถนัดจนเกิดเป็นอาชีพ ได้แก่ 
นกัพฒันาแพลตฟอร์มซือ้ขายสินค้า เกษตรกรยุคใหม่ และนกัเขียนเชิงท่องเท่ียว โดยพ่ีต้นแบบอาชีพได้
น าเสนอเร่ืองราวอาชีพของตนเพ่ือให้เด็กๆ เข้าใจรายละเอียดการท างานและคณุสมบตัิท่ีจ าเป็นของแตล่ะ
อาชีพ อีกทัง้สร้างแรงบนัดาลใจให้เยาวชนค้นหาอาชีพท่ีเกิดจากใจรัก ลงมือสานฝันตามเส้นทางอาชีพด้วย
ความสร้างสรรค์ และมุง่มัน่ท่ีจะท าให้ส าเร็จด้วย 

 

นอกเหนือจากความรู้ด้านอาชีพแล้ว ทักษะชีวิตและระบบความคิดเชิงบวกคือสิ่งท่ีบ้านปูฯ 
ต้องการบ่มเพาะและปลูกฝัง เพ่ือให้เด็กพร้อมเปิดรับ คิดวิเคราะห์ และตดัสินใจได้ด้วยตนเอง “ผมรู้สึก
ขอบคณุพ่ีต้นแบบมากๆ ครับท่ีมาให้ความรู้ในวนันี ้ เพราะช่วยเปล่ียนความคิดของผมโดยสิน้เชิง จากเดิม
คิดว่าเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีจน ต้องท างานหนกั ตากแดดตวัด า ไม่เคยคิดอยากจะท าเลย พอฟังพ่ีต้นแบบ
เกษตรกรแล้วท าให้ผมคิดใหมว่่าจริงๆ แล้วคนท าเกษตรก็หาเงินเยอะได้ ถ้าเรารู้จกัน าภมูิปัญญาในท้องถ่ิน
มาใช้คูก่บัความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม ่และเกษตรกรยงัเป็นอาชีพท่ีนา่ภมูิใจอีกด้วย” นายศราวธุ อินมณี 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ล าพนู เผยความรู้สกึหลงัร่วมกิจกรรม 

 

“บ้านปฯู เช่ือในศกัยภาพของคนและการสร้างคนโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้ เพราะว่าความรู้
จะอยูต่ดิตวัของเรา การเรียนรู้นัน้ไมมี่ท่ีสิน้สดุทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และทกัษะชีวิตตา่งๆ ซึง่จะชว่ย
ให้เราก้าวทนัตามโลกยคุใหม่และดแูลตวัเองได้ อนัเป็นรากฐานท่ีดีแกท่ัง้ตวัเองและสงัคม ดงัความเช่ือของ
บ้านปฯู ท่ีว่า “พลงัความรู้ คือ พลงัแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา” และแน่นอนว่าอนาคตนบัจากนีจ้ะมี
ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงอาชีพแปลกใหม่เกิดขึน้อีกมากมาย บ้านปฯู คาดหวงัว่าเยาวชนยุคใหม่จะใฝ่รู้และ
พยายามขวนขวายหาข้อมลู เพ่ือให้มีความรู้เพียงพอตอ่การตดัสินใจ โดยเฉพาะการเลือกอาชีพท่ีใช่ ให้กบั
ตนเอง” นางอดุมลกัษณ์กลา่วปิดท้าย 

 

### 



 
รูปภาพ 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (ซ้าย) ผู้อ านวยการสายอาวโุส-
องค์กรสมัพนัธ์ และนายรัฐพล สคุนัธี (ขวา) ผู้อ านวยการ
สาย-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน)  

ขณะชมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Career Day: เปิดโลก
อาชีพ ปเูส้นทางสูอ่นาคต ปีที่ 2 

 
พนกังานบ้านปฯู พ่ีต้นแบบอาชีพ และน้องๆ จากโรงเรียน
เวียงเจดีย์ ร่วมเปิดกิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ 

ปเูส้นทางสูอ่นาคต ปีที่ 2 

 
ภาพตวัอยา่งการ์ดเกมชว่งละลายพฤติกรรม ท่ีช่วยให้เด็กๆ ทราบถึงทกัษะและสายเรียนที่จ าเป็นส าหรับแตล่ะอาชีพ

มากยิ่งขึน้ 



 

               

  
กลุม่พี่ต้นแบบอาชีพจากหลากหลายสาขาขณะถา่ยทอดประสบการณ์อาชีพของตนเองให้กบัน้องนกัเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

     
เด้กนกัเรียนจาก 6 โรงเรียนทางภาคเหนือขณะเข้าร่วมกิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปเูส้นทางสูอ่นาคต ปีที่ 2 

 
น้องๆ ขณะร่วมฟังค าแนะแนวจากพี่ต้นแบบอาชีพอยา่งสนกุสนานและเป็นกนัเอง 

 
# # # 

 
 
 
 



 
 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า และพลงังานที่เก่ียวเนื่องอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย 
สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 
“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 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)  
ดวงกมล สาลรัีตน์    02.694.6852 duangkamol_S@banpu.co.th 
ฐานิตร์  ติระพาณิชย์  02.694.6784 thanit_t@banpu.co.th 
 

 

 


