
การพัฒนาที่ยั่งยืน:  
จากแนวคดิอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกจิ 

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 20 เมษายน 2558 

ชนินท์ ว่องกุศลกจิ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
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แนวคดิอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกจิ 

• คุณธรรม ๔  ประการเพื่อสังคมที่พงึปรารถนา 
•การยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 
•การพัฒนาชนบท 
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ทีม่า: บทบรรยายเร่ือง ธนาคารกลาง 

“อันชุมชนใดๆ จะอยู่ กันได้ด้วยความเจริญน้ัน ต้อง
อาศัยคุณธรรม ๔ ประการ คือ 
(๑) หลักสมรรถภาพ  ในหมู่คนทีเ่ราจะรับเข้ามา

ท างานน้ัน เราจะต้องดูความสามารถและ
ความรู้เป็นพื้นฐาน...เข้าไปด้วยการ
สอบแข่งขัน ใครดีใครได้ 

(๒) หลักความยุตธิรรมในสังคม  การออกระเบียบ
ทีจ่ะปนูบ าเหน็จรางวัลจะต้องเป็นไปโดย  
เทีย่งธรรม 

(๓) หลักเสรีภาพ  เราต้องให้อสิรภาพแก่พนักงาน
เขาพอสมควร...ต้องให้ผู้น้อยแสดงออกได้ด้วย 

(๔) หลักความมีเมตตากรุณา  ผู้ใหญ่ต้องมีเมตตา
ผู้น้อย น่ีเป็นธรรมดาเพื่อให้มีเยื่อใยกัน และ
เป็นทางให้เกดิความไว้วางใจกันได้” 

คุณธรรม ๔  ประการเพื่อสังคมที่พงึปรารถนา 



BANPU SPIRIT 
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เพ่ือสร้างวฒันธรรมองค์กรอนัเป็นความเช่ือ และแนวทางปฏิบตัิอนัเป็นหนึง่เดียวกนั บ้านปฯู ได้ด าเนินการ
ค้นหาค่านิยมร่วมองค์กรซึง่เคยน าพาบ้านปฯู สูค่วามส าเร็จมาแล้วในอดีต และจะเป็นสิ่งท่ีท าให้บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีค้่านิยมร่วมองค์กรท่ีกลา่วถึงนีค้ือ "บ้านปสูปิริต" ซึง่ประกอบด้วย 

ชาวบ้านปฯู มีเป้าหมายในการปรับปรุง
การท างานอยา่งตอ่เน่ือง มองหาปัญหา 
กล้าคดิริเร่ิมในการท างาน และท างานใน
เชิงรุก ชาวบ้านปฯู มีความยืดหยุน่และ
ปรับตวัเข้ากบัการเปล่ียนแปลงได้ดี เน้น
การคดิ "นอกกรอบ" และคดิลว่งหน้า 
ชาวบ้านปฯู กล้าเผชิญหน้ากบัความ     
ท้าทาย ซึง่ด้วยวิธีการนีเ้อง บ้านปฯู จงึ
สร้างสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมภายใน
องค์กรวา่ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ๆ 
หรือ "นวัตกรรม" 

ชาวบ้านปฯู ประพฤตตินภายใต้
กรอบจริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ และ
โปร่งใส มีความมุง่มัน่ในการท างาน
อยา่งซ่ือสตัย์ และยดึมัน่ใน        
พนัธสญัญา ชาวบ้านปฯู ตัง้มัน่ใน
วินยั และยืนหยดัอยา่งสม ่าเสมอ
เพราะชาวบ้านปฯู "ยดึม่ันในความ
ถูกต้อง" 

ชาวบ้านปฯู เป็นคนเปิดเผย มีน า้ใจ 
อบอุน่และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี 
เคารพและเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั 
และตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุคนรวมถึง
บคุคลภายนอกอ่ืนๆ ชาวบ้านปฯู มี
ความ "ห่วงใจและเอาใจใส่" 

ชาวบ้านปฯู ทกุคน "มุง่สูค่วามส าเร็จ
ร่วมกนั" มองหาความร่วมมือ ร่วมใจ
และการท างานเป็นทีม ชาวบ้านปฯู มี
ความเป็นธรรม มีเครือข่ายท่ี        
แน่นแฟ้นและมองหาสปิริตของ  
"พลังร่วม" ในทกุชิน้งานท่ีเราท า 

Innovation 
นวัตกรรม 

Integrity 
ยดึม่ันในความถูกต้อง 

Care 
ห่วงใยและเอาใจใส่ 

Synergy 
พลังร่วม 
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Integrity 

Care Synergy 

ตัวอย่างกจิกรรมเพื่อเสริมสร้าง Banpu Spirit 
Innovation 
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ปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ถือปฏิบตัิ และให้โอกาสพนกังานทกุชนชาติ เชือ้ชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาค
เทา่เทียมกนั เรามีความเช่ืออยา่งแรงกล้าและมุง่มัน่ปฏิบตัิงานภายใต้วิสยัทศัน์และเป้าหมายท่ี
ชดัเจนร่วมกนั และผกูพนัเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัด้วยคา่นิยมร่วมองค์กรท่ีเรียกวา่ “บ้านปสูปิริต” 
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของบ้านปฯู ใช้หลกัส าคญั 3 ประการคือ 

จะให้ความส าคญัในกระบวนการ    
สรรหาและคดัเลือก โดยพิจารณาจาก
ความสามารถเป็นหลกั มีการบริหาร
โครงสร้างคา่ตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทกุ
คนในองค์กร และสามารถแขง่ขนักบั
ธุรกิจภายนอก 

เป็นการเชื่อมโยงระบบบริหารผลการ
ปฏิบตัิงาน ซึง่พนกังานทกุคนจะมีสว่น
ร่วมในการก าหนดเป้าหมายผลการ
ปฏิบตัิงาน การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้บงัคบับญัชา จนถงึ
พิจารณาจา่ยเงินเดือน และโบนสัตาม
ผลงานอีกด้วย 

บริษัทฯ เชื่อมัน่วา่พนกังานทกุคนคือ
ทรัพยากรบคุคลซึง่สามารถพฒันาได้ 
บ้านปฯู จงึมุ่งสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้
พนกังานทกุคนได้ใช้ความสามารถให้เต็ม
ศกัยภาพ ทัง้การพฒันาตนเอง การ
ฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) 
การสอนงาน (Coaching) และการ
ฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ และการ
หมนุเวียนงาน โดยหลกัความสามารถนีมี้
การน ามาใช้กบัพนกังานทกุระดบัของ
บริษัทฯ 

หลักความยุตธิรรมและเท่าเทยีม หลักผลงาน หลักความสามารถ 
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“ในการทีจ่ะตดิต่อกับรัฐบาล จงึมีความจ าเป็นที่
จะต้องให้มีความเช่ือถือ ให้รัฐบาลหรือคนในรัฐบาล
มีความเช่ือถือว่า เราไม่ได้เหน็ประโยชน์ของส่วนตัว
... แต่เหน็ประโยชน์ของแผ่นดนิ ผู้ว่าการและผู้ใหญ่
ในธนาคารชาตจิะต้องมีความกล้าหาญพอสมควร 
คือ ต้องสามารถพูดขัดได้ ถ้าอะไรทีไ่ม่ดีแล้วจ าเป็น
จะต้องพูดได้ ถ้าไม่มีความกล้าพอ อย่าเป็นดีกว่า 
เพราะเหตุว่าไม่ได้ท าหน้าที”่ 

การยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 

ทีม่า: บทบรรยายเร่ือง ธนาคารกลาง 
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บรรษัทภบิาล 
บริษัทฯ ด ารงแนวทางการบริหารงานบนหลกัธรรมาภิบาลที่ดี โดยเน้นความซ่ือสตัย์ 
ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ประสทิธิภาพและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่น
เก่ียวข้อง ทัง้นีด้้วยความเช่ือท่ีวา่ การบริหารด้วยหลกัธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นรากฐานของ
ความส าเร็จของธุรกิจ 



9 

ตัวอย่างการด าเนินงานด้านบรรษัทภบิาล 

• จ านวนกรรมการอิสระถึงกึ่งหนึง่ในคณะกรรมการบริษัท ซึง่
มากกว่าที่ก าหนดที่หนึง่ในสาม 

• การควบรวมบริษัท Centennial Coal ซึง่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ออสเตรเลีย 

• จดัช่องทางการรับข้อร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสใน
การกระท าผิด (Whistle Blower) 

• เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชนั เพื่อเตรียมการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption – CAC) 

• จดักิจกรรม “CG Day” ภายในบริษัทเพื่อสง่เสริมและปลกูฝังให้
พนกังานทกุระดบัได้ตระหนกัถึงความส าคญัพร้อมยดึมัน่และ
ยืนหยดัอยู่บนความถกูต้อง 



“การพฒันาประเทศมีจดุมุ่งหมายอยู่ขอ้ใหญ่
ขอ้แรกคือ เพือ่อยู่ดีกินดี มีความสงบสขุ และ
เป็นการเพ่ิมรายได ้เป็นการเพ่ิมความสขุ
ส าราญทัง้ส่วนบคุคลและส่วนรวมในปัจจบุนั
และอนาคต” 

ทีม่า: บทบรรยายเร่ือง ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจ าเป็นในการพฒันาประเทศ 
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การพฒันาชนบท 



คุณภาพชีวิต จากครรภ์มารดาถงึเชิงตะกอน 

ทีม่า: คณุภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวงั : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 
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“เม่ือผมอยู่ในครรภ์แม่ ผมต้องการให้แม่
ได้รับประทานอาหารทีเ่ป็นคุณประโยชน์ และ
ได้รับความเอาใจใส่และบริการอันดีในเร่ือง
สวัสดภิาพของแม่และเดก็” 

“ผมต้องการไปโรงเรียน...จะได้มีความรู้หา
กินได้และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมี
สตปัิญญาเรียนสูงๆ ขึน้ไป ก็ให้มีโอกาสเรียน
ได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ใน
เมืองหรือชนบทแร้นแค้น” 

“เร่ืองทีเ่รียกร้องน้ี ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผม
ยนิดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพ” 

“ในฐานะทีผ่มเป็นชาวนาชาวไร่ ผมก็อยากมีทีด่นิของ
ผมพอสมควรส าหรับท ามาหากิน มีช่องทางได้กู้ยืมมา
ขยายงาน มีโอกาสรู้วธีิท ากินแบบใหม่ๆ มีตลาดดีและ
ขายสินค้าได้ราคายุตธิรรม” 

“เม่ือจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ บ้าๆ คือ ตายใน
สงครามทีค่นอ่ืนก่อให้เกิดขึน้ ตายในสงครามกลาง
เมือง ตายเพราะอุบัตเิหตุรถยนต์ ตายเพราะน ้าหรือ
อากาศเป็นพษิ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพษิ” 

“เม่ือตายแล้ว ยังมีทรัพย์เหลืออยู่  เก็บไว้ให้เมียผม
พอใช้ในชีวติของเธอ ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เล้ียงให้โต 
แต่ลูกทีโ่ตแล้วไม่ให้ นอกน้ันรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะ
ได้ใช้ประโยชน์ในการบ ารุงชีวติของคนอ่ืนๆ บ้าง” 
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(๑) ให้รายได้ของชาวชนบทเพิ่มขึน้ในอัตราที่พงึพอใจ 
(๒) ความจ าเริญของรายได้ชาวชนบทจะต้องเป็นไปโดยมั่นคง 

และมีเสถียรภาพ 
(๓) ชาวชนบทจะต้องสามารถช่วยตนเองได้ และสามารถ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 

ทีม่า: บทความเร่ือง จดุมุ่งหมายในการพฒันาชนบท 
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เป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจชนบท 



13 

13 

การส่งออก การบริโภคภาคเอกชน 

การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ 

การพฒันาที่ยั่งยืน: ความเส่ียงด้านเศรษกิจของไทย 



ทีม่า:ซีเอสอาร์คืออะไร  www.thaicsr.com 
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การพัฒนาที่ยั่งยืน: บทบาทของภาคธุรกจิต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น 
พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน คู่แข่งทาง
ธุรกจิ ระบบนิเวศ 



- พัฒนาธุรกจิในสาขาพลังงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าในภมูิภาคเอเชีย 
- สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกจิที่ช่วยสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

- จัดสรรผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายโดยเน้น
การรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเช่ือถือ และความยืดหยุ่นต่อลูกค้า 

- ด าเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- สร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกจิ พนักงาน 
ชุมชน และด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราด าเนินธุรกจิ 
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พนัธกจิ บ้านปูฯ 
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แนวทางการพฒันาชุมชนรอบเหมือง 

ขัน้การผลิต ขัน้การปิดเหมือง 

เตรียมชุมชน  
(Fundamental 
Embedding) 

สร้างความข้มแขง็  
(Maturity Building) 

สร้างความยั่งยืน 
(Sustainability 
Enhancement) 

แนวทางการ
พัฒนาชุมชน 

ขัน้ตอนการ
พัฒนาเหมือง 

•วิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Analysis) 
 

•ส ารวจข้อมลูพืน้ฐานชมุชน 
(Social Mapping) 
 

•การด าเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement) 
 
•จดัท าแผนแม่บทการพฒันา
ชมุชน (Community 
Development Master Plan) 

•ด าเนินการพฒันาชมุชน 
(Community Development) 
 

•ติดตามความคืบหน้าและรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน (CD Monitoring 
and Reporting) 
 
•ส ารวจความพงึพอใจกบัชมุชนเพ่ือ
การปรับปรุง (Community 
Perception Survey) 
 

•พฒันาศกัยภาพชมุชน (Capacity 
Building Programs) 

 
 
 
•ส่งเสริมการพฒันาชมุชน 
อย่างยัง่ยืน (Sustainable Self-
reliance Communities) 

ขัน้การส ารวจและก่อสร้าง 



17 

โครงการพฒันาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยนื 

เศรษฐกจิและรายได้ การศึกษา สาธารณูปโภคพืน้ฐาน สุขภาพอนามัย ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ด าเนินโครงการพฒันาชมุชนซึง่ตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชนอยา่งแท้จริง มีสว่นร่วม
จากชมุชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และน าไปสูก่ารพึง่พาตนเอง 



Our First Mine….  

“อตุสาหกรรมทีดี่จะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม” 

ปี 2526 “เหมืองบ้านป”ู ต าบลลี ้อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู 
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• ย้ายหมูบ้่านออกจากพืน้ท่ีเดิม 
•อายขุองเหมือง 20-25 ปี พฒันา
ตัง้แตเ่ด็กจนเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ 

Community Development in Thailand 
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การพฒันาชุมชนของเหมืองบ้านปูฯ 



• ริเร่ิมตัง้แตปี่ 2547 จนถึงปัจจบุนั  
 

• ด าเนินงานร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศกึษาธิการ และ สภาองค์การพฒันาเดก็และ
เยาวชน ในพระราชปูถมัภ์ 

 

• เป้าหมายในการพฒันาโรงเรียนในเขตจงัหวดัล าพนู ล าปาง และ
พะเยา จ านวนทัง้สิน้ 6 โรงเรียน 

 

• มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 
เพิ่มศกัยภาพแก่ครูและนกัเรียน ในเร่ืองการศกึษา 
จริยธรรม และการด ารงชีวิต  

ยกมาตรฐานการศกึษาในภาคชนบท 
สง่เสริมบทบาทโรงเรียนให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน 
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ และชมุชน 

Banpu Education for Sustainability (BES) การส่งเสริมพฒันาด้านการศกึษาของบ้านปูฯ 
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ภายหลงัจากท่ีเหมืองปิดไปแล้วยงัคงมีการ

ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม โดยพฒันาให้

เป็นสถานท่ีศกึษาดงูาน และท่องเท่ียว 

Taking Care of Environment 
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การดูแลสิ่งแวดล้อมของบ้านปูฯ 



• 2541 ขยายธุรกิจสูป่ระเทศอินโดนีเซีย  
• น าแนวคิดเร่ืองการพฒันาชมุชนจากประเทศไทย
ไปประยกุต์ใช้ 

Entering Indonesia 

จดัตัง้คณะกรรมการ Community Consultative 
Committee (CCC) ประกอบดวัย ตวัแทน 
ชมุชน บริษัท และภาครัฐ 

22 

โครงการเหมืองถ่านหนิ ประเทศอินโดนีเซีย 



23 

โครงการพัฒนาอาชีพในอินโดนีเซีย 
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โครงการพัฒนาสุขภาพในอินโดนีเซีย 
• โครงการพฒันาสขุภาพแมแ่ละเด็ก ที่ชมุชนรอบเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี 
• จดัหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสขุภาพให้กบันกัเรียนในโรงเรียน รวมทัง้ประชาชนและ
ผู้สงูอาย ุ 

• โครงการทนุการศกึษาด้านพยาบาลแก่คนในท้องถ่ิน 



Power Business 

• 2534 ก่อตัง้บริษัทเดอะโคเจนเนอเรชัน่ (The Cogeneration Company Limited-COCO) ภายใต้
โครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย (Small Power Producer-SPP) ของ กฟผ. 

• 2538 ริเร่ิมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี พาวเวอร์ ขนาด 1,400 MW ท่ีจงัหวดัระยอง 
• 2544 เร่ิมน าเสนอข้อมลูโครงการโรงไฟฟ้าแก่ชมุชน (Public Consultation) เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนั
ถึงผลกระทบและข้อดี ข้อเสียของโครงการ (4 ปีก่อนจะเร่ิมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า) 

• 2549 เร่ิมเดินเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
• 2553 เร่ิมโครงการโรงไฟฟ้าหงสาขนาด 1,800 MW ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การด าเนินงานในธุรกจิไฟฟ้า 
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การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี (รายไตรมาส) 
• เร่ิมด าเนินงานตัง้แตปี่ 2545 จนถงึปัจจบุนั 
• ประกอบด้วย ชมุชน บริษัท และภาครัฐ 
• จนถงึปัจจบุนั มีผู้ เข้าร่วมประชมุแล้วกวา่ 18,000 คน  
 

Large Coal-Fired Power Plant in Thailand: Public Disclosure  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในธุรกจิไฟฟ้า 
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Large Coal-Fired Power Plant in Thailand: Public Disclosure 

EIA Audit Sub-committee (รายเดือน) 
• เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี 2547 
• ประกอบด้วย ชมุชน บริษัท และภาครัฐ 
• ร่วมกนัด าเนินการตรวจสอบค่าควบคมุต่างๆ ทาง
สิง่แวดล้อมภายในโรงไฟฟ้าว่าเป็นไปตามข้อก าหนด
หรือไม ่

• จนถึงปัจจบุนั มีการตรวจสอบแล้วกว่า 120 ครัง้ และ 
ผู้ เข้าร่วมตรวจสอบแล้วกว่า 1,500 คน  

EIA Monitoring Committee (รายไตรมาส) 
• เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี 2545 
• ประกอบด้วย ชมุชน บริษัท และภาครัฐ 
• ร่วมกนัพิจารณาผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของ
โรงไฟฟ้า 

• จนถึงปัจจบุนั มีการประชมุแล้วกว่า 50 ครัง้ และ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุแล้วกว่า 1,200 คน  
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในธุรกจิไฟฟ้า 



Large Coal-Fired Power Project in Lao PDR 

หลังจากมีการย้ายชุมชน 
• ภายใน 2 ปี เพิ่มรายได้เหนือเส้นยากจนของประเทศ 

(National Poverty Line) 
• ภายใน 10 ปี เพิ่มรายได้เป็น 150% ของรายได้ตามเส้น
ฐาน (Baseline income) 

โครงการโรงไฟฟ้าหงสา สปป. ลาว 
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Community Engagement History 

1st Decade 1980s 

เหมืองถ่านหนิในประเทศไทย 
2nd Decade 1990s 

ขยายธุรกจิสู่ประเทศอนิโดนีเซีย 

3rd Decade 2000s 

โรงไฟฟ้าในประเทศไทย 
4th Decade 2010s 

โรงไฟฟ้าในสปป. ลาว 

4 ทศวรรษแห่งการพัฒนาชุมชน 



30 

โครงการบ้านเขาสมอคอน: จุดเร่ิมต้น 
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โครงการบ้านเขาสมอคอน: พืน้ที่ด าเนินงาน 
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พืน้ท่ีด าเนินงานครอบคลุมพืน้ท่ี 3 หมูบ้่าน 
1. บ้านเขาสมอคอน หมูท่ี่ 1 
2. บ้านเขาสมอคอน หมูท่ี่ 2 
3. บ้านเขาหมอนอิง หมูท่ี่ 3 
 

หมู่ที่ 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนครัวเรือนที่ 
ท านา 

พืน้ที่ท านา 
(ไร่) 

1 189 637 58 1,425 

2 147 620 41 670 

3 73 263 42 1,211 

รวม 409 1,520 141 3,306 
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Immediate 

(2555) 
 
 
 

Short & 
Medium Term 
(2555 - 2556) 

 
 
 

Medium & 
Long Term 

(2556 – 2559) 

ช่วยเหลอืชุมชนในการฟ้ืนฟใูห้กลบัสู่สภาพเดมิโดยเร็ว 

พฒันาชุมชนอยา่งตอ่เน่ืองให้เกดิความเข้มแข็งและพึง่พา
ตนเองไดใ้นระยะยาวและพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัภยัพบิตัทิีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคต 

พฒันาชุมชนและสังคมอยา่งยัง่ยนื โดยเน้นการสร้างความ
รว่มมอืระหวา่งภาคธรุกจิ ส่วนราชการ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และการมส่ีวนรว่มของชุมชน 

โครงการบ้านเขาสมอคอน: รูปแบบการพฒันา 
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โครงการบ้านเขาสมอคอน: ฟ้ืนฟูให้กลับสภาพเดมิ 

การสนับสนุนซ่อมแซมบ้านชาวบ้านในพืน้ที่  
- บ้านปฯู ออกค่าใช้จ่ายเร่ืองวสัดอุปุกรณ์ 
- เจ้าของบ้านมีสว่นชว่ยเหลือการซอ่มแซมบ้าน โดย
การซอ่มแซมมีการแบง่ออกเป็นกลุม่ๆ ละ 5 หลงั 
และให้แตล่ะกลุม่มีสว่นชว่ยเหลือกนัภายในกลุม่ 
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กายภาพ 

การปรับปรุงด้าน
สิง่แวดล้อมของ

ชมุชน 

การซอ่มแซม
สิ่งก่อสร้าง 

คุณภาพชีวิต 

สขุภาพ 

เยาวชน 

อาชีพ 

• การพฒันาสขุภาพและสาธารณสขุมลูฐาน 

• การเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัภยัพิบตัิ 

• การพฒันาศกัยภาพเยาวชน - กีฬา 

• การพฒันาทกัษะในการบริหารจดัการให้ผู้น าชมุชน 

• การพฒันาอาชีพ 

โครงการบ้านเขาสมอคอน: กจิกรรมฟ้ืนฟูและพฒันาชุมชน 
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โครงการบ้านเขาสมอคอน: กจิกรรมพัฒนาชุมชนด้านกายภาพ 

ส่งเสรมิและบรหิารจดัการขยะ ซ่อมแซมส่ิงปลกูสร้าง 
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โครงการบ้านเขาสมอคอน: การพัฒนาชุมชนด้านคุณภาพชีวิต 

ตรวจหาสารเคมตีกค้างในรา่งกาย การอบรมสารเคมเีกษตรและการป้องกนั 

การสนบัสนุนเยาวชนจดักจิกรรมวนัแม ่ การแขง่ขนักฬีาของเยาวชน 
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โครงการบ้านเขาสมอคอน: ด้านการพัฒนาอาชีพ 
• ชมุชนมีรายได้สทุธิเพิ่มขึน้จากการพฒันาอาชีพหลกัและท าอาชีพเสริม 
• ชมุชนมีทกัษะในการบริหารจดัการตนเอง มีการจดักลุม่ตา่งๆ ที่มีความเข้มแข็งและเป็นแกนน า
ในการท ากิจกรรมพฒันาในชมุชน 
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บ้านปูฯ กับการพฒันาที่ย่ังยืนในแนวทางสากล 
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แนวความคิดอาจารย์ป๋วย ประสบการณ์ภาคธุรกิจ 

คณุธรรม ๔  ประการเพื่อสงัคม
ท่ีพงึปรารถนา 

บ้านปสูปิริต และ ปรัชญาการ
บริหารทรัพยากรบคุคล 

การยืนหยดัเพ่ือความถกูต้อง ธรรมาภิบาล 

การพฒันาชนบท การพฒันาชมุชนของบ้านปฯู  ใน
รอบ ๔  ทศวรรษ 
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แนวคดิอาจารย์ป๋วยสู่ประสบการณ์ภาคธุรกจิ 


