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 ข่าวประชาสัมพันธ์                            18 พฤษภาคม 2552 
 

เปิดรับสมัครเยาวชนร่วม “แก้ไขมลพษิ ลดวกิฤตส่ิงแวดล้อม” กับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4” 
  

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล และบริษัท บ้านป จาํกัด ู (มหาชน) เชิญชวน
น้อง ๆ  นักเรียนชัน้ ม.5 สายวทิยาศาสตร์ทั่วประเทศ มาร่วมเรียนร้และทาํกจิกรรมดี ๆ เพื่อส่ิงแวดล้อมกับู  “ค่าย
เพาเวอร์กรีน 4” ซึ่งกาํลังเปิดรับสมัครสมาชิกจนถงึสิน้เดือนกรกฎาคมนี ้เพื่อสานต่อแนวคดิวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เรียนร้ส่การปฏบิัต ิต่อเน่ืองเป็นปีที่ ู ู 4  
 

 ในปีนี ้“คา่ยเพาเวอร์กรีน 4” จะจดัขึน้ในระหวา่งวนัท่ี 13 – 19 ตลุาคม 2552 ณ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วทิยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม ภายใต้แนวคดิ “แก้ไขมลพษิ ลดวกิฤตส่ิงแวดล้อม” โดย
กิจกรรมตลอดสปัดาห์ของ “คา่ยเพาเวอร์กรีน 4” จะประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษเก่ียวกบัปัญหาภาวะมลพษิจาก
นกัวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมท่ีมีช่ือเสียง ปฏิบตักิารทางด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมในห้องปฏิบตักิารอนัทนัสมยัของมหิดล 
การเดนิทางไปทศันศกึษาแหลง่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม การนําเสนอนิทรรศการโครงงานด้านวิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อมตอ่สาธารณชน และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
 

 “คา่ยเพาเวอร์กรีน” เป็นคา่ยวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ท่ีเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จกัการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบผา่นกิจกรรมอนั
หลากหลายทัง้ภาคทฤษฎีและการปฏิบตัจิริง เพ่ือปลกูจิตสํานกึและการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืนและเป็นระบบ
ให้แก่เยาวชนผู้ซึง่จะเป็นกําลงัสําคญัของชาตใินอนาคต   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิพงษ์ ดลิกวณิช คณบดีคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่เป็นผู้
ดําเนินโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” กลา่วถึงประโยชน์จากการจดักิจกรรมฯ นีว้า่   “คา่ยเพาเวอร์กรีน ทัง้ 3 รุ่นท่ีผา่นมา ได้
ผลติเยาวชนนกัวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมไปแล้วกวา่ 200 คน แม้จะเป็นจํานวนท่ีไม่มากนกั  แตเ่ยาวชนเหลา่นีก็้ได้มีสว่นร่วมใน
การรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืนผา่นกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการนําความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
สิง่แวดล้อมท่ีได้รับจากการเข้าคา่ยฯ ไปประยกุต์ใช้แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินของตนเองอยา่งเป็นระบบ และสร้าง
เครือขา่ยในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านสิง่แวดล้อมสูส่มาชิกในครอบครัว เพ่ือนนกัเรียน และชมุชนอีก
ด้วย”  
 

ทางด้านนางอดุมลกัษณ์  โอฬาร ผู้ อํานวยการสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
ผู้สนบัสนนุโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ตอ่เน่ืองในปีนีเ้ป็นปีท่ี 4 กลา่ววา่ “ในปีนี ้“คา่ยเพาเวอร์กรีน” ได้ก้าวเข้าสูข่วบปีท่ี 4 
แล้ว ซึง่เปรียบเสมือนห้องสมดุด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมท่ีบรรจคุวามรู้มากมายและประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีพร้อมจะให้น้อง 
ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้กนัอยา่งไม่มีวนัเบ่ือ อยา่พลาดโอกาสดี ๆ แบบนีแ้ละรีบสมคัรกนัเข้ามานะคะ” 
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สาํหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 4” ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

 กําลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสะสมรวม (GPAX) ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  
ตัง้แต ่2.75 ขึน้ไป (แนบสําเนาใบแสดงผลการเรียน) 

 เขียนเรียงความด้วยลายมือตวัเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหวัข้อ “แก้ไขมลพิษ ลดวิกฤตสิง่แวดล้อม” 
ซึง่แสดงความคดิสร้างสรรค์ในการแก้ไขมลพิษท่ีสอดคล้องและมีการจดัการอยูใ่นท้องถ่ินของตน 

 หากเคยผา่นการประกวด/แขง่ขนั เคยทําโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/คา่ย ท่ีเก่ียวกบัด้านสิง่แวดล้อม ให้แนบ
เอกสารหลกัฐานมาด้วย    

 หนงัสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง 
 

ส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความ และหลักฐานต่างๆ ได้ตัง้แต่วันนี ้จนถงึวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 มาท่ี 
“งานสง่เสริมการวิจยัและบริการวิชาการ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี 999 ถนน

พทุธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170” วงเลบ็มมุซอง (ใบสมคัรคา่ยเพาเวอร์กรีน) 
และสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ีเว็บไซต์ www.powergreencamp.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี คณะ
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โทรศพัท์ 0 2441 5000 ตอ่ 2108, 2110 และ 1114 หรืออีเมล์ 
powergreencamp@hotmail.com ทัง้นีเ้ยาวชนท่ีผา่นการคดัเลือก จํานวน 70 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมคา่ยเพาเวอร์กรีน รุ่น
ท่ี 4 เป็นเวลา 7 วนั ณ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยไม่
เสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้  
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