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บานปูฯ จับมือมหิดล เปดตัว “คายเพาเวอรกรีน” 

 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เรียนรูสูการปฏิบัติ 
 
กรุงเทพฯ (20 มีนาคม 2549)  – บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) หนึ่งในบริษทัพลังงานชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย 
รวมกับ คณะ          ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศจัดตั้งและดําเนินโครง
การ “คายเพาเวอรกรีน” (The Power Green Camp) คายเยาวชนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมรูปแบบใหมท่ีเนน
การฝกปฏิบัติ  เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยเปดโอกาสใหเยาวชน
ท่ัวประเทศ ท่ีกําลังศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 รวมสงเรียงความ ในหัวขอ “ชีวิตที่พอเพียง เพื่อพลังงานที่
เพียงพอ” เพื่อพิจารณาคัดเลือกเขารวม “คายเพาเวอรกรีน” ท่ีจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปน้ี 
 
“คายเพาเวอรกรีน” กอต้ังและดําเนินการโดยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มีบริษัท บานปฯู เปนผูสนับสนุน  เปนโครงการคายวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมสําหรับคนรุนใหมท่ีมีใจรักส่ิงแวด
ลอม  ท่ีเปดโอกาสใหเยาวชนไดเพิ่มพูนความรูดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบผานกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต คํานิยาม “วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เรียนรูสูการปฏิบัติ” 
(Envi-Science Learning Through Actions) โดยนอกเหนือจากการเรียนรูภาคทฤษฎีจากผูเชี่ยวชาญแลว  
เยาวชนที่เขารวมโครงการยังจะไดลงมือทําการทดลองจริงในหองปฏิบัติการทาง       วิทยาศาสตรท่ีทันสมัย
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  รวมทั้งทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ พบ
ปะนักวิทยาศาสตร และนักส่ิงแวดลอมท่ีมีชือ่เสียง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรส่ิงแวด
ลอมอีกดวย 
 
นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติแลว “คายเพาเวอรกรีน” ยังมุงพัฒนาใหเยาว
ชนไดฝกทักษะการคิด การวิเคราะห และการทํางานเปนทีมเพิ่มมากขึ้น เยาวชนผูเขารวมโครงการจะตองทํา
การวิเคราะห และจัดทําโครงงานกลุมรวมทั้งขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและ
ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อนําเสนอโครงการใหแกคณะกรรมการ ผูเชี่ยวชาญสิ่งแวดลอม และสมาชิกชาวคาย 
โดยเยาวชนที่ม ีโครงงานกลุมดีเดนจะไดรับรางวัลติดมือกลับบานอีกดวย 
  
 
 
 



คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 02- 441- 5000 ตอ 119, 127 โทรสาร 02- 441-9510 

e-mail: enmst@mahidol.ac.th  Website: www.en.mahidol.ac.th 

รองศาสตราจารย ดร. อนุชาติ พวงสําลี คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลาววา “ปจจุบัน ความรูทางดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมมีความสําคัญมากตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน และทุกวันนี้ถึงแมวาจะมีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นมาก
มาย แตเยาวชนสวนมากยังขาดโอกาสในการไดเรียนรูพรอมการปฏิติจริง ดังนั้นคณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร จึงไดริเร่ิมและจัดตั้ง “คายเพาเวอรกรีน” ขึ้นสําหรับใหเยาวชนที่มีใจรักสิ่งแวดลอมและมี
ความสนใจดานวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานอยูแลว ไดมีโอกาสฝกทักษะในการแกไขปญหา  ฝกสรางโครงงาน 
และการทํางานเปนทีม เพื่อสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชนตอวงการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปน          
จุดเริ่มตนในการสรางบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของไทยในอนาคต”   
 
“คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่บริษัท บานปฯู เห็นความสําคัญ และใหการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ “คายเพาเวอรกรีน” ครั้งนี้ ซึ่งจะเปนการชวยยกระดับการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของไทยใหพัฒนายิง่ขึ้นไป รวมท้ังชวยปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหแก
เยาวชนอีกดวย” คณบดีคณะสิ่งแวดลอมฯ กลาว 
 
นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) กลาววา “การที่บานปูฯ ให
การสนับสนุนคณะสิ่งแวดลอมฯ ดําเนินโครงการคายเพาเวอรกรีน นั้น เนื่องจาก บริษัทฯ เล็งเห็นวา “คายเพา
เวอรกรีน” เปนการสงเสริมใหเยาวชนมจีิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้สอด
คลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุงเนนการพัฒนาธุรกิจควบคูไปการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
บริษัทฯ เล็งเห็นวาการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมจะเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” 
   
สําหรับเยาวชนที่ตองการเขารวม “คายเพาเวอรกรีน” จะตองเปนเยาวชนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 สายวิทยาศาสตร ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตั้งแต 2.75 ขึ้นไป และเขียนเรียงความ
ในหัวขอ “ชีวิตที่พอเพียง เพื่อพลังงานที่เพียงพอ” ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ทั้งนี้เรียงความที่สง
เขาประกวดจะตองไมเคยรับรางวัลจากการประกวดที่ใดมากอน และไมลอกเลียนมาจากผลงานของผูอื่น   
ทั้งนี้หากเปนผูที่เคยรวมการแขงขัน หรือทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือเขารวมกิจกรรมที่เกีย่วของกับดานสิ่ง
แวดลอมจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ   โดยเยาวชนที่ผานการคัดเลือกจํานวน 70 คน จะไดเขารวมกิจ
กรรมคายเพาเวอรกรีน เปนเวลา 7 วัน  ณ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วทิยา
เขตศาลายา ในชวงปดเทอมระหวางวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2549  
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เยาวชนที่สนใจสามารถสงใบสมัคร และเรียงความไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ที่ คณะสิ่ง
แวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตาํบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยสามารถดาวนโหลดใบสมคัรไดที่เว็บไซต 
http://www.en.mahidol.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 02-441-5000 ตอ 119, 127 หรืออีเมล enmst@mahidol.ac.th 
 
 
ผูส่ือขาวสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
 
คุณศุภลักษณ รักธรรม  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท 02-441-5000 ตอ 126 อีเมล  enlsm@mahidol.ac.th) 
เหมือนฝน  เชื้อเอี่ยม  บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน)  
โทรศัพท: 0-2694 6782  อีเมล: maunfun_c@banpu.co.th 
ภัทรา จาตนิลพันธ  บริษัท ฮิลล แอนด นอลตัน ประเทศไทย 
โทรศัพท: 0-2627 3501 ตอ 154  อีเมล: pchatnilbandh@th.hillandknowlton.com 
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