
                                                                                                                             
 

ข่าวประชาสัมพันธ์       30 พฤศจกิายน 2559 

 

บ้านปูฯ ชูบ้านเขาสมอคอน หน่ึงในแบบอย่างชุมชนแห่งความยั่งยืน 

ถอดบทเรียนจากปัญหา สู่การเรียนรู้ และผลผลิตทางความคิดทีพ่ร้อมพฒันาต่อเนือ่ง  

 
 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ผู้ นําธุรกิจพลงังานแห่งเอเชียท่ีมุ่งมัน่พัฒนาสงัคมอย่างยัง่ยืน สรุปผลการ

ดําเนินงาน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน ชุมชมบ้านเขาสมอคอน” ตลอดระยะเวลา 5 ปี จาก

วนัแรกท่ีทกุอยา่งหยดุชะงกั เน่ืองจากชมุชนและเกษตรกรได้รับความเสียหายและผลกระทบจากมหาอทุกภยัปี 

2554 และบ้านปูฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือชุมชนหมู่ 1, 2 และ 3 ตําบลเขาสมอคอน อําเภอท่าวุ้ ง จังหวัด

ลพบุรี จนถึงวันนี ้ชุมชนฯ มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชดัเม่ือเทียบจากวันแรก นํามาซึ่งการลดลงของจํานวน

หนีส้ินจากการดําเนินงานของกองทุนปุ๋ ย คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการ มา

จนถึงการพฒันาอาชีพเกษตรกรรม และแปลงเกษตรผสมผสาน ถือเป็นความสําเร็จท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียน

ทศันคติ การถอดบทเรียนจากปัญหาตา่งๆ การเรียนรู้ และความสามคัคี ซึง่ทัง้หมดนีช้่วยสร้างความเป็นชมุชน

ท่ีเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะพฒันาตอ่ไปในอนาคตได้อย่างยัง่ยืน ไม่ว่าจะเจอปัญหาใดก็ตาม และล่าสดุ “ชมุชนบ้าน

เขาสมอคอน หมู่ 1” ได้รับคดัเลือกจากกรมพฒันาชมุชน ให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ระดบัพอ

อยูพ่อกิน ในอําเภอทา่วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ จากการพฒันาท่ีอยูบ่นรากฐานการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 

หลงัจากบ้านปฯู ช่วยซ่อมแซมฟืน้ฟูชุมชนบ้านเขาสมอคอนหลงันํา้ลด ซึ่งเป็น กิจกรรมระยะเร่งด่วน ในปี 

2555 แล้ว ก็เดินหน้า “โครงการส่งเสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ชุมชนบ้านเขาสมอคอน” ตอ่ในกิจกรรมระยะ

กลาง เน้นฟ้ืนฟู พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาทักษะเกษตรกร เร่ิมตัง้แตปี่ 2556 และยงัดําเนินการ

มาจนถึงปัจจบุนั คือ “กองทุนปุ๋ยสัจจะชาวนา บ้านเขาสมอคอน” ท่ีพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนกองทนุสามารถ

บริหารจัดการแหล่งทุนประจําชุมชนได้โดยไม่จําเป็นต้องอาศยัเงินทุนสนบัสนุนจากบ้านปฯู อีกต่อไป โดย



                                                                                                                             
ผลลพัธ์ท่ีสําคญัจากการดําเนินงานของกองทุนปุ๋ ยนัน้ นอกจากช่วยลดภาระหนีส้ินทัง้ในและนอกระบบของ

เกษตรกรในระยะยาวแล้ว ยงัมีส่วนในการสง่เสริมพฤติกรรมการออมของสมาชิกกองทนุปุ๋ ยอีกด้วย นอกจากนี ้

ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โครงการทํานํา้หมัก ปุ๋ ย และฮอร์โมนชีวภาพ โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกชะอม การ

บริหารจดัการขยะ ท่ีเกษตรกรตอบรับและนําไปประยกุต์ใช้อย่างเห็นผล 

 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อาํนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) กล่าว

ว่า “ความมุ่งหวงัของบ้านปฯู คือการช่วยชมุชนพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้ชุมชนบ้าน

เขาสมอคอนทัง้ 3 หมู่พฒันาไปสู่การเป็นหนึ่งในชมุชนต้นแบบท่ีเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดย

ยึดถือตามแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ-เข้าถึง-

พฒันา” เป็นท่ีมาของการตัง้โจทย์ตัง้แตว่นัแรกวา่การพฒันาควรเร่ิมจากการพดูคยุกบัชาวบ้านถึงสิ่งท่ีต้องการ

และปัญหา จากนัน้จึงส่งเสริมการสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้ แต่การคิด ดําเนินการและแก้ปัญหา

จําเป็นต้องให้เกษตรกรเป็นผู้ ลงมือทํา เร่ิมตัง้แต่ปรับความคิดและมองสิ่งต่างๆ ให้รอบด้าน ถ้าเจอปัญหา ก็

ลองหาแนวทางอ่ืนท่ีสามารถทําได้ สิ่งนีส้อดคล้องกับแนวคิดของบ้านปฯู ท่ีว่า “พลงัความรู้ คือพลังแห่งการ

เปล่ียนแปลงและพฒันา” ซึ่งจะมีความยัง่ยืน และเม่ือวนัหนึ่งท่ีบ้านปฯู จําเป็นต้องเดินออกไป ชุมชนบ้านเขา

สมอคอนก็จะสามารถยืนได้ด้วยตนเองอยา่งมัน่คง”  

 

ตวัอย่างการมองปัญหารอบด้าน และหาทางแก้ไขท่ีเหมาะสม คือกิจกรรมระยะยาว เพ่ือพัฒนาสู่ชุมชนต้น

แบบอย่างย่ังยืน ใน “โครงการนาอินทรีย์ข้าวสินเหล็ก เขาสมอคอน” เร่ิมในปี 2557 ท่ีเกษตรกรมีแบรนด์

ของตนเอง “ข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน” แม้ข้าวสินเหล็กเป็นสุดยอดพนัธุ์ข้าวท่ีดีต่อสุขภาพ แต่

ด้วยข้อจํากัดทางด้านการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับข้าวสินเหล็กของประชาชนทั่วไป ทําให้การตอบรับของลูกค้า

เป็นไปอย่างช้าๆ ประกอบกับปัญหาภัยแล้งตัง้แตช่่วงปี 2558 ต่อเน่ืองถึงปี 2559 ทําให้การเพาะปลูกข้าวสิน

เหล็กต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามด้วย “การเรียนรู้” ท่ีเกิดขึน้ ชาวบ้านได้ปรับเปล่ียนนาข้าวสินเหล็ก สู่การ

ปลกูข้าวหอมมะลิแทนพร้อมทัง้ปรับเปล่ียนกระบวนการให้เป็นนาอินทรีย์ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  

 

และเพ่ือรับมือกบัปัญหาภยัแล้งท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ทกุปี เกษตรกรได้ลดปริมาณการทํานาข้าวลง และหนัไป

ทํา “แปลงเกษตรสาธิตท่ีทํากินอย่างยัง่ยืน เกษตรผสมผสาน” เพ่ือลดความเส่ียงจากการปลกูพืชเชิงเด่ียว ทัง้

ยังสามารถนําผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน และจําหน่ายผลผลิตเพ่ือเพิ่มรายได้จากการเก็บเก่ียวผลผลิต

ตลอดทัง้ปีอีกด้วย โดยแปลงเกษตรผสมผสานเป็นผลผลิตล่าสดุด้านการพฒันาความคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู้

จากผู้ เช่ียวชาญด้านเกษตร การเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และการศึกษาดงูานในโครงการอ่ืนๆ เพ่ือ

เรียนรู้เร่ืองราวทัง้ความสําเร็จและความล้มเหลว  

 



                                                                                                                             
นางอารมย์ รวบรวม (ผู้ใหญ่กบ) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตัวแทนเกษตรกรบ้านเขาสมอคอน เผยความใน

ใจเก่ียวกับโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ว่า “บ้านปูฯ และโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ชุมชนบ้านเขาสมอคอน สอนให้พวกเราเปิดรับการเรียนรู้ ปรับเปล่ียนทัศนคติ และสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

ชมุชน ครอบครัวของตนได้เรียนรู้การพฒันานาข้าวให้มีความเป็นเกษตรอินทรีย์มากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ความรู้

ในการปลูกมะนาวและชะอมนอกฤด ูทําให้มีผลผลิตสําหรับบริโภคในครัวเรือน และจําหน่ายเป็นรายได้เสริม 

ทําให้ชาวบ้านได้ทราบว่าเรียนรู้ว่าการพฒันาท่ียั่งยืนจําเป็นต้องเร่ิมท่ีการบริหารจัดการความคิดของตนเอง  

ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึน้ รายจ่ายลดลง นอกจากนัน้แล้วชาวบ้านในชมุชนทกุคนตา่งก็มีความสามคัคีกนัมาก

ขึน้” 

 

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชมุชนและเกษตรกร รวมไปถึงแรงผลกัดนัของผู้ นําชมุชน ส่งผลให้ชมุชนบ้าน

เขาสมอคอน หมู่ 1 ได้รับเลือกให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ระดบัพออยู่พอกิน โดยเป็น 1 ใน 9 

ชมุชน จากจํานวนทัง้หมด 128 ชมุชน ของอําเภอท่าวุ้ง จงัหวดัลพบรีุ จากการยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นรากฐานของชีวิต 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยดั ด้านการเรียนรู้ 

ด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน และด้านการเอือ้อารีตอ่กนั เพ่ือเป็นตวัอยา่ง

ให้แก่ชมุชนอ่ืนตอ่ไป  

 
ภาพประกอบเพิ่มเตมิ 

ภาพท่ี 1-2 

    
ชมุชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ 1 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ชมุชนจากทัง้หมด 128 หมู่บ้าน ให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” 

ของอําเภอทา่วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ 

ภาพท่ี 3 

 
ผู้บริหารบ้านปฯู ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาชมุชน ผู้ นําชมุชน และ

ภาพท่ี 4 

 
นางอารมย์ รวบรวม ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้ นําลูกบ้านในการพฒันา



                                                                                                                             
นกัพฒันาชมุชนรุ่นใหม ่ผู้ ร่วมกนัทํางานพฒันาชมุชนบ้านเขาสมอ

คอน และล่าสดุ หมู่ 1 ได้รับเลือกเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ” ของอําเภอทา่วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ  

(จากซ้ายไปขวา)  

• นายอาริต รวบรวม นกัพฒันาชมุชนรุ่นใหม ่ 

• นายพีรพงศ์ พงศ์พิชาญ ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาชมุชน  

• นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้ อํานวยการสายอาวโุส-องค์กร

สมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  

• นายไพบลูย์ ศรีสวสัดิ ์ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 3  

• นางอารมย์ รวบรวม ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1  

• นายบญุช ูคุ้มม่วง ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 2 

ชมุชน จนล่าสดุเป็น 1 ใน 9 ชมุชนจากอําเภอท่าวุ้ง จงัหวดัลพบรีุ 

ท่ีได้รับเลือกให้เป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ระดบั

พออยู่พอกิน 

ภาพท่ี 5-6 

  
นาข้าวและผลผลิตจากแปลงข้าวหอมมะลิท่ีมีการปรับเปล่ียนให้เป็นเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม 

ภาพท่ี 7-10 

 

  
ผลผลิตจากโครงการเกษตรประณีต (เกษตรผสมผสาน) หมู่ 3 บ้านเขาหมอนอิง ต.เขาสมอคอน อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ 

ภาพท่ี 11-12 



                                                                                                                             

  
โครงการแปลงสาธิต ท่ีทํากินอย่างยัง่ยืน หมู่ 1-2 ชมุชนบ้านเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบุรี 

ภาพท่ี 13-14 

  
กิจกรรม “ขยะแลกของ” โดยมีเปา้หมายเพ่ือสร้างสขุอนามยั ให้ชาวบ้านรู้จกัการคดัแยกขยะและเสริมสร้างความสามคัคีในชมุชน 

 

# # # 

 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นผู้บกุเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ดําเนินธุรกิจถา่นหิน ธุรกิจไฟฟา้ และพลงังานท่ี

เก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และ

สหรัฐอเมริกา 

 

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  

บ้านปฯู เช่ือวา่ “การเรียนรู้”  เป็นรากฐานสําคญัในการพฒันา “คน”  ซึง่จะขบัเคลือ่นชุมชนและสงัคมให้พฒันาอยา่งยัง่ยืนใน

ระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กบัเยาวชน

และชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ทัง้ในและนอก

ห้องเรียน การฝึกฝนเพ่ือพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั

คนอ่ืนๆ    

 

# # # # # 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

อรสิริ วรยศ   02.694.6923 

ornsiri_v@banpu.co.th 


