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20 มกราคม 2556

บ้ านปูฯ ร่ วมพัฒนาชุมชนบ้ านเขาสมอคอน
สู่ชุมชนต้ นแบบในการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
20 มกราคม 2556: บ้ านปูฯ สนับสนุนชุมชนบ้ านเขาสมอคอนจัดทําระบบบริ หารขยะตามหลักสุขาภิบาล
เพื่อพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนอย่างยัง่ ยืน พร้ อมนําผู้บริ หารและพนักงานร่ วมถ่ายทอดความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะและการรี ไซเคิลเพื่อสร้ างความตระหนักในการจัดการขยะที่ดีให้ กบั ชุมชนอีกด้ วย
นายชนินท์ ว่องกุศลกิ จ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) กล่าวในระหว่างการนํ า
ผู้บริ หารและพนักงานบ้ านปูฯ ร่ วมกิจกรรมส่งเสริ มการบริ หารจัดการขยะ และงานวันเด็ก ที่บ้านเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี ว่า กิจกรรมที่จดั ขึ ้นในวันนี ้ เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการภายใต้ โครงการ “บ้ านปูฯ ฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ประสบ
ภัยและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน บ้ านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี” ซึ่งบริ ษัทฯ ร่ วมมือกับองค์การบริ หารส่วน
ตําบลเขาสมอคอน และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจําตําบลบ้ านเขาสมอคอน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทําระบบ
บริ หารขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยได้ นําผู้บริ หารและ
พนักงานบ้ านปูฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลเพื่อสร้ างความตระหนักในการจัดการขยะ
ที่ดีให้ กับชุมชน หลังจากนัน้ บริ ษัทฯ จะจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ การบริ หารจัดการขยะแก่ชุมชน รวมถึงการจัดตัง้
ธนาคารขยะต่อไป
บ้ านปูฯ ได้ ริเริ่ มและดําเนินการโครงการ “บ้ านปูฯ ฟื ้ นฟูพืน้ ที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
บ้ านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี” ตังแต่
้ ต้นปี 2555 เพื่อช่วยฟื น้ ฟูและพัฒนาชุมชนบ้ านเขาสมอคอน ซึง่ ได้ รับ
ความเสียหายอย่างหนักทั ้งในส่วนของบ้ านเรื อนและที่ทํากินจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ให้ เป็ น
ชุมชนต้ นแบบที่เข้ มแข็ง พึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน และพร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิที่อาจขึ ้นในอนาคต โดยบ้ านปูฯ ได้
ดําเนินการนําร่องที่บ้านเขาสมอคอนหมู่ 1, 2 และ 3
“ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของสังคม และมีปณิธานในการดําเนินธุรกิจที่วา่ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนา
ควบคูไ่ ปกับสังคมและสิง่ แวดล้ อม” รวมทังเล็
้ งเห็นว่าประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมมา
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของบ้ านปูฯ น่าจะมีสว่ นช่วยพัฒนาชุมชนนี ้ให้ สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ด้วยตนเองอย่างเข้ มแข็ง
และยัง่ ยืน โดยบ้ านปูฯ เราดําเนินการกิจกรรมต่างๆเหล่านี ้ “ด้ วยใจ” บนพื ้นฐานของ “ความจริงใจ” “จริงจัง” และ
“เต็มใจ” ซึง่ ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บ้านปูฯ ได้ เน้ นยํ ้ามาโดยตลอด
เพือ่ สร้ างประโยชน์สงู สุดแก่ชมุ ชนและสังคมโดยรวมอย่างแท้ จริ ง” นายชนินท์กล่าว

กิจกรรมฟื น้ ฟูบ้านเขาสมอคอนของบ้ านปูฯ นัน้ มีทงระยะสั
ั้
้น ระยะกลางและระยะยาว อาทิ การทําความ
สะอาดชุมชนหลังนํ ้าลด การซ่อมแซมบ้ านเรื อนในพื ้นที่หมูท่ ี่ 3 จํานวน 45 หลัง การซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบลบ้ านเขาสมอคอน โรงเรี ยนวัดเขาสมอคอนและโรงเรี ยนวัดถํ ้าตะโก นอกจากนี ้ ยังให้ ทนุ สนับสนุนการ
ก่อตังกองทุ
้
นปุ๋ย ภายใต้ “กลุม่ สัจจะชาวนาบ้ านเขาสมอคอน” จัดการศึกษาอบรมและการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําและสมาชิกชุมชน ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมรับมือภัยพิบตั ิ ซึง่ บ้ านปูฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทําแผน
้ อมแซมอาคารอเนกประสงค์
และจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ชุมชนเตรียมพร้ อมรับภัยพิบตั ิ” ของทัง้ 3 ชุมชน พร้ อมทังซ่
วัดเขาสมอคอนและติดตังเครื
้ ่ องกรองนํ ้าดื่ม เพือ่ ใช้ เป็ นศูนย์บรรเทาทุกข์ในช่วงเกิดภัยพิบตั ิ และจัดกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนในยามปกติอีกด้ วย นอกจากนี ้ บ้ านปูฯ ยังสนับสนุนการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเกษตรอินทรี ย์อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การทํานาอินทรีย์ ซึง่ มีชาวบ้ านสมอคอน 14 ครัวเรื อนเข้ าร่วมโครงการ ครอบคลุมพื ้นที่ 80 ไร่ รวมถึง
ดําเนินกิจกรรมที่ชว่ ยเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้ จา่ ยของครัวเรื อน อาทิ รณรงค์ชมุ ชนปลูกผักสวนครัว และเลี ้ยงสัตว์
เป็ นอาหาร เป็ นต้ น
“การดําเนินโครงการ “บ้ านปูฯ ฟื น้ ฟูพื ้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนฯ” เราจะเน้ นการมีสว่ นร่ วม
ของชุมชนตังแต่
้ กระบวนการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน การคิดริ เริ่ มโครงการตามปั ญหาและความต้ องการของ
ชุมชน การวางแผนการดําเนินงานตามปั ญหาและความต้ องการของชุมชน และการบริ หารจัดการโดยสมาชิกใน
ชุมชนเอง โดยบ้ านปูฯ ทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนทุนและเชื่อมโยงองค์กรเครื อข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ด้ านต่าง ๆ เป็ นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชมุ ชน ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั ชุมชนเพื่อนําไปสู่
การพึง่ พาตนเอง เป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ ยืนในที่สดุ ” นายชนินท์กล่าวเพิม่ เติม
#

