
 

 

  

  
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 28 มกราคม 2558 

 

บ้านปูฯ น าทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี 
เปิดคลินิกฟุตบอลสร้างยิม้เยาวชนบ้านเขาสมอคอน 

 
 

 
 

เม่ือเร็วๆ นี ้บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) น าโดย นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กร
สมัพนัธ์ น าทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี จัดกิจกรรม "คลินิกฟุตบอล" ให้แก่เยาวชนชุมชน 
บ้านเขาสมอคอนและหมู่บ้านใกล้เคียง ณ สนามกีฬา โรงเรียนวดัเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ ง จงัหวัดลพบุรี 
เพ่ือเสริมทักษะด้านกีฬาให้เยาวชนได้เรียนรู้กันอย่างเข้มข้นและใกล้ชิดจากนักกีฬามืออาชีพ โดยมี นาย
เกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ผู้น าชมุชน และชาวบ้านชมุชนเขาสมอคอน 
ให้การต้อนรับและการสนบัสนนุด้านการจดัเตรียมงานเป็นอย่างดี 



 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  
กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของกิจกรรมในครัง้นีว้่า “บ้านปฯู เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาเยาวชนด้วย
กีฬาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะเยาวชนในท้องถ่ินตา่งๆ ด้วยความเช่ือท่ีว่าการเรียนรู้จะเป็น
พลงัแหง่การเปล่ียนแปลงและพฒันา เพ่ือขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมให้พฒันาอย่างมัน่คงและตอ่เน่ืองใน
ระยะยาว การปลกูฝังและบม่เพาะทกัษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนเหล่านีน้อกจากเพ่ือประโยชน์ด้านสขุภาพ
แล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัใช้ความคิด  มีการวางแผน  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และท่ี
ส าคญัคือปลกูฝังความสามคัคีในหมูค่ณะ  รู้แพ้ รู้ชนะ ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัของผู้น าเพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนในชมุชนบ้านเขาสมอคอนเติบโตขึน้มาเป็นก าลงัส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาชมุชนให้มีความแข็งแกร่ง
และยัง่ยืนตอ่ไปได้ในอนาคต”  
 
กิจกรรม "คลินิกฟุตบอล" ในครัง้นีมี้เยาวชนอายุระหว่าง 8-20 ปี เข้าร่วมทัง้หมดกว่า 110 คน โดยมีโค้ช
และนกักีฬาทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติจากทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี เป็นผู้ ฝึกสอนทักษะ
ต่างๆ  เช่น การเลีย้งลูก การยิงประตู การเดาะบอล ฯลฯ และปิดท้ายด้วยการแข่ง ขันนัดกระชับมิตร
ระหวา่งทีมนกัฟตุบอลเยาวชนชมุชนบ้านเขาสมอคอนกบัทีมสโมสรราชบรีุ มิตรผล เอฟซี  
 
นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  กล่าวถึงความรู้สึกต่อ
กิจกรรม "คลินิกฟุตบอล" ว่า “ชุมชนบ้านเขาสมอคอนรู้สึกยินดีท่ีบ้านปูฯ เล็งเห็นความส าคญัของการ
พัฒนาเยาวชนผ่านคลินิกฟุตบอลในวันนี ้ เป็นกิจกรรมท่ีรวมพลังสามประสานจากภาครัฐ ชุมชน และ
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องจากนักเตะมือ
อาชีพท่ีมาช่วยฝึกสอนให้ถึงท่ี สร้างแรงบนัดาลใจให้พวกเขาหนัมาเล่นกีฬาเพ่ือสขุภาพและห่างไกลจากยา
เสพติด ปลูกฝังความสามคัคีในหมู่เยาวชน นอกจากนี ้กิจกรรมนีย้งัฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู้การท ากิจกรรม
ร่วมกบัผู้ อ่ืน ท่ีไมใ่ชค่นในชมุชนท่ีพวกเขาคุ้นเคย ท าให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการปรับตวัและการสร้างเครือข่าย
ได้เป็นอยา่งดี”  
 
ตัง้แต่ต้นปี 2555 บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนิน "โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่ งยืน

ชุมชนบ้านเขาสมอคอน" ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือช่วยเหลือฟืน้ฟูชมุชนท่ีประสบภยัให้สามารถกลบัมาด าเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพ ตลอดจนพฒันาให้เป็นชุมชนต้นแบบท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืนในระยะ
ยาว โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านการเช่ือมโยงองค์กร
เครือข่ายท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านตา่งๆ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นพ่ีเลีย้งให้กบัชมุชนเพ่ือน าไปสู่
การพึง่ตนเองได้ในท่ีสดุ 



 
“การพฒันาทกัษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีบ้านปฯู น าความเช่ียวชาญ
ของทีมฟุตบอลสโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี มาต่อยอดและถ่ายทอดเป็นความรู้และทกัษะให้กับเยาวชน
ในชุมชนบ้านเขาสมอคอนและชุมชนใกล้เคียง การท่ีชาวบ้านในชุมชนบ้านเขาสมอคอนเข้มแข็งและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ อีกทัง้การตอบรับท่ีดีในกิจกรรมคลินิกฟุตบอลในวนันีไ้ม่ได้เกิดจากการสนบัสนนุจาก
บ้านปูฯ เพียงล าพัง หากแต่อยู่ท่ีความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมัน่ของผู้น าและชาวบ้านในชุมชนท่ี
ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และร่วมกนัสร้างความยัง่ยืนให้กบัชมุชนของตวัเองด้วยเช่นกนั” นางอุดมลักษณ์ 
กล่าวปิดท้าย 

 
### 

 
ภาพประกอบเพิ่มเตมิ 

ภาพที่ 1 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กร
สมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ผู้ช่วยโค้ช และนกักีฬา
ทีมฟตุบอลสโมสรราชบรีุ มิตรผล เอฟซ ี

ภาพที่ 2 

 
 

นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-
องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
ภาพที่ 3 

 
นายเกษมประภากร นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอน 

 
 
  



ภาพที่ 4-6  

 
บรรยากาศการฝึกซ้อมและการแขง่ขนัระหวา่งเยาวชนชมุชนบ้านเขาสมอคอนและนกักีฬาทมีฟตุบอลสโมสรราชบรีุ  
มิตรผล เอฟซ ี
 
 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู
บริษัท บ้านปู (จ ากัด) มหาชน เป็นหนึ่งในบริษัทพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเ ชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหินและพลงังานที่
เก่ียวเนื่อง มีฐานธุรกิจใน 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี จีน และมองโกเลยี 
 
“ท าด้วยใจ” คือรากฐานของส านึกรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของชาวบ้านปฯู ถือ
เป็นความรับผิดชอบที่พวกเราทกุคน “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” อยู่บนพืน้ฐานของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ 
“เต็มใจ” อย่างแท้จริง ซึ่งการ “ท าด้วยใจ” นี ้ไม่เพียงจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านปูฯ เท่านัน้ แต่ยงัเป็น
แรงผลกัดนัให้พวกเราทกุคนมกี าลงัใจที่จะด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ  เพื่อสร้างประโยชน์อยา่งยัง่ยืนให้แก่ชมุชนและสงัคมที่เรา
เข้าไปด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
สภุาวดี  ศรีโรจนภิญโญ    02.694.6892 
supawadee_sr@banpu.co.th 
อรสริิ วรยศ                      02.694.6923 
ornsiri_v@banpu.co.th 
  
 


