
 

  

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 31 พฤษภาคม 2562 
 

บ้านปฯู ส่งเสริมการบริหารจดัการอย่างยั่งยนืของวดัพระบาทน า้พุ 
มอบข้าวเปลือกอนิทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน 

 
ลพบุรี 31 พฤษภาคม 2562 – เมื่อเร็วๆ นี ้บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบ

วงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่ มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื มอบข้าวเปลอืกอินทรีย์สนิเหลก็ เขาสมอคอน ผลผลติจาก 
“โครงการสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ชมุชนบ้านเขาสมอคอน” ของบริษัทฯ ให้แก่ วดัพระบาทน า้พุ ต าบลเขาสามยอด 
อ าเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี เพือ่สนบัสนนุแนวทางการด าเนินงานของวดัทีเ่น้นเร่ืองการบริหารจดัการอยา่งยัง่ยืน ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคิดการสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบ้านปฯู โดยคณะผู้บริหารและตวัแทนพนกังานจากบ้านปฯู น า
โดย นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) มอบข้าวเปลอืกอินทรีย์
สนิเหลก็ เขาสมอคอน จ านวน 4 ตนั และเงินบริจาคที่รวบรวมจากพนกังานบ้านปฯูจ านวน 194,500 บาทให้แก่ วดัพระบาท
น า้พ ุต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ โดยมีพระราชวิสทุธิประชานาถ หรือ หลวงพอ่อลงกต เจ้าอาวาสวดัพระ
บาทน า้พเุป็นผู้ รับมอบ  

 
การสนบัสนนุวดัพระบาทน า้พใุนครัง้นี ้เร่ิมจากการท่ี นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้าน

ปู จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะสนบัสนนุวดัพระบาทน า้พใุนการดแูลผู้ ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชือ้เอชไอวกีวา่ 
1,500 คน โดยมอบข้าวเปลอืกอนิทรีย์สนิเหลก็ เขาสมอคอน เพื่อสนบัสนนุแนวทางการด าเนินงานของวดัที่ต้องการให้ผู้ ป่วย
เอชไอวี ท่ียงัแข็งแรงและมกี าลงั ที่อาศยัอยูก่บัวดั ได้ฝึกอาชีพ และเยาวชนภายใต้การอปุถมัภ์ของวดั สร้างรายได้เพื่อพฒันา
คณุภาพชีวิตตอ่ไป ด้วยการน าข้าวเปลอืกที่ได้รับบริจาคไปสทีี่โรงสข้ีาวที่วดัมีอยูแ่ล้ว ซึง่นอกจากจะได้ข้าวสารเพื่อการ
บริโภคภายในวดั แล้วยงัสามารถน าผลพลอยได้จากการสข้ีาว เช่น ปลายข้าว ข้าวหกั ร า แกลบ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
อื่นๆ ของวดัโดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารสตัว์และการท าปุ๋ ยอินทรีย์ ซึง่ถือเป็นการสง่เสริมให้วดัพระบาทน า้พไุด้ตอ่ยอดสูก่าร
บริหารจดัการอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ 
“เพื่อสนบัสนนุเจตนารมณ์ของหลวงพอ่อลงกต เจ้าอาวาสวดัพระบาทน า้พ ุท่ีเน้นเร่ืองการบริหารจดัการด้วยตนเองอยา่ง
ยัง่ยืน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดการสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ทา่นประธาน ชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้มอบ
ข้าวเปลอืกสนิเหลก็จ านวน 4 ตนั เพื่อเป็นวตัถดุิบในกระบวนการเรียนรู้ของผู้ ป่วย เยาวชน และบคุลากรของวดั ในเร่ืองการสี
ข้าวและการน าผลพลอยได้จากการสข้ีาวไปใช้ประโยชน์ บ้านปฯู มุง่หวงัวา่ การมอบข้าวเปลอืกและเงินบริจาค จะเป็นสว่น
เลก็ๆ สว่นหนึง่ที่จะสร้างเสริมการพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืนของวดั เช่นเดียวกบัท่ีบ้านปฯู ได้ให้การสนบัสนนุชมุชนบ้านเขา
สมอคอน อ าเภอทา่วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ ให้ฟืน้ตวัจากมหาอทุกภยัปี 2554 ได้ส าเร็จ ภายใต้การด าเนนิ “โครงการสง่เสริมการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน ชมุชนบ้านเขาสมอคอน” ทีม่อบองค์ความรู้และทนุ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ สร้างทกัษะจากการลงมือ
ท าด้วยตวัเอง จนพวกเขาน าความรู้ที่ได้ไปตอ่ยอด เพื่อยกระดบัสภาพความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ได้อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว ซึง่ข้าว
อินทรีย์สนิเหลก็ เขาสมอคอนเป็นหนึง่ในผลติผลจากการด าเนินโครงการดงักลา่ว”  
 



ส าหรับ ข้าวพนัธุ์สนิเหลก็มีคณุคา่ทางโภชนาการสงู ได้แก่ มีเส้นใยอาหารสงู ปอ้งกนัอาการท้องผกูและมะเร็งล าไส้ 
มีสารอาหารสงูกวา่ข้าวทัว่ไปถึง 7 เทา่ โดยอดุมไปด้วยวติามินบี 1 และธาตเุหลก็ มีไตรกลเีซอไรด์ต ่า ลดการสะสมของไขมนั
ในเส้นเลอืด และมีน า้ตาลต ่า จงึถือเป็นการสง่เสริมให้ผู้ ป่วย รวมถึงอาสาสมคัรที่เข้ามาชว่ยดแูลผู้ ป่วยในวดั ได้บริโภคข้าวที่
ปลกูด้วยระบบอินทรีย์ ปราศจากสารเคมีและมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย ทัง้นี ้นบัเป็นครัง้ที่ 2 แล้วที่บ้านปฯู ได้มอบข้าวอินทรีย์
สนิเหลก็ เขาสมอคอน ให้กบัวดัพระบาทน า้พ ุนบัเป็นการตอ่ยอดผลติภณัฑ์ข้าวคณุภาพจากชมุชนให้ขยายประโยชน์ไปยงั
กลุม่คนอื่นๆ ในวงกว้างมากขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุเกษตรกรผู้ปลกูข้าวของโครงการฯ ไปพร้อมกนั สอดคล้องกบัหนึง่ใน
วฒันธรรมองค์กรของบ้านปฯู นัน่คือ Committed หรือการมุง่มัน่ยนืหยดัในการสร้างผลลพัธ์เชิงบวกให้กบัสงัคมและมุง่
สง่เสริมให้ชมุชนเหลา่นัน้สามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 
 
 

# # # 
 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนนิ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ 
กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน กลุม่ธุรกิจผลติพลงังาน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลยี สปป.ลาว มองโกเลยี สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือวา่ “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึง่จะขบัเคลือ่นชมุชนและสงัคมให้พฒันาอยา่งยัง่ยืนใน
ระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุง่เน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องให้กบัเยาวชน
และชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวติ หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั
คนอื่นๆ   
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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 
รสธร อกัษรานเุคราะห์ 02.627.3501 ตอ่ 204 
raksharanugraha@hkstrategies.com  

อรสริิ วรยศ     02.694.6600 ตอ่ 6923 
ornsiri_v@banpu.co.th 
 

 
 
 



รูปภาพประกอบเพิ่มเติม 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส – 

องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย
พนกังาน มอบข้าวเปลอืกอินทรีย์สนิเหลก็ เขาสมอคอน 
จ านวน 4 ตนั และเงินบริจาคจ านวน 194,500 บาท ให้แก่
วดัพระบาทน า้พ ุโดยมีหลวงพอ่อลงกตเป็นผู้ รับมอบ 

ข้าวเปลอืกอินทรีย์สนิเหลก็ เขาสมอคอน 

 
เจ้าหน้าที่ชว่ยกนัขนย้ายและล าเลยีงกระสอบข้าวเปลอืกอินทรีย์สนิเหลก็  

เขาสมอคอน ไปเก็บภายในวดั 

 
หลวงพอ่อลงกตมอบของที่ระลกึให้เป็นสริิมงคลแก่พนกังานบ้านปฯู  

ผู้มาร่วมบริจาคปัจจยัให้แก่วดั 

 
วดัพระบาทน า้พ ุ

 


