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 ข่าวประชาสัมพันธ์                            16 มิถุนายน 2553 
 

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมเรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ”  
ในช่วงปิดเทอมเดือนตลุาคมนี 1  

 
 คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล   และบริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)   เชญิชวน 
น้อง ๆ นักเรียนชั 1น ม.5 สายวิทยาศาสตร์ทั� วประเทศ มาร่วมค้นหาคําตอบว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วย
สร้างสรรค์ให้โลกสวย” ได้อย่างไร กับ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ซึ�งเปิดรับสมัครสมาชิกตั#งแต่วันที� 1-31 กรกฎาคม 2553 
นี#  
 

 “คา่ยเพาเวอร์กรีน” สานตอ่แนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม เรียนรู้สู่การปฏิบติั” ต่อเนื�องเป็นปีที� 5 โดยในปีนี L “ค่าย
เพาเวอร์กรีน 5” จะจดัขึ Lนในระหวา่งวนัที� 18-24 ตลุาคม 2553 ณ คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย” โดย
กิจกรรมตลอดสปัดาห์ของค่ายฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเกี�ยวกบัความหลากหลายทางชีวภาพจากนักวิทยาศาสตร์
สิ�งแวดล้อมที�มีชื�อเสียง ปฏิบติัการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการอนัทนัสมยัของมหิดล การเดินทางไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การนําเสนอนิทรรศการโครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อมต่อสาธารณชน และกิจกรรมอื�น ๆ ที�น่าสนใจอีกมากมาย พิเศษ!!! สําหรับปีนี# น้อง ๆ ที�ได้รับ

คัดเลือกให้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” และต้องการศึกษาต่อในคณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล จะได้รับการพจิารณาเป็นพเิศษในขั#นตอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 “เราให้ความสําคัญในการสร้างเยาวชนเพื�อนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ� งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
สิ�งแวดลอ้มอย่างยั�งยืนและเป็นระบบในชมุชนทอ้งถิ�นไดจ้ริง ดงันั+นในปีนี+คณะสิ�งแวดล้อมฯ จึงริเริ� มและเปิดโอกาสให้เยาวชน 
“ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ที�มีหวัใจสีเขียว มีความรักและสนใจงานดา้นสิ�งแวดลอ้มไดเ้ข้าศึกษาต่อในคณะสิ�งแวดล้อมฯ ม.มหิดล” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ ดลิกวณิช คณบดีคณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ซึ�งเป็นผู้
ดําเนินโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” กลา่ว   
 สําหรับการนําประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพมาเป็นแนวคิดของ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” นั Lน คณบดีคณะ
สิ�งแวดล้อมฯ กลา่ววา่ เนื�องจากความหลากหลายทางชีวภาพ (หรือการที�มีสิ�งมีชีวิตนานาพนัธุ์อาศยัอยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศ) 
มีความสําคญัตอ่ทกุชีวิตบนพื Lนโลก หากความหลากหลายทางชีวภาพเสียสมดลุหรือถูกทําลาย สิ�งมีชีวิตในโลกจะไม่สามารถ
ดํารงอยู่ได้และสูญพันธุ์ในที�สุด โดยสหประชาชาติได้กําหนดให้ปีนี Lเป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เพื�อให้
ชาวโลกตระหนกัถงึความสําคญัของความหลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยู่ของทกุชีวิตบนพื Lนโลกด้วย  
 “การทําลายธรรมชาติแม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบถึงโลกทั+งโลกที�เราอยู่ได้ หรือการทําร้ายสิ�งแวดล้อมด้วย
นํ+ามือมนษุย์จากมมุใดมมุหนึ�งของโลก ก็อาจทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกทั+งโลกไดเ้ช่นกนั เหมือนกบัคํากล่าว
ที�ว่า เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” คณบดีคณะสิ�งแวดลอ้มฯ กล่าวยํ+า 
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 ด้านนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” มาอย่างตอ่เนื�องถงึครึ�งทศวรรษ กลา่ววา่ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” นบัเป็นหนึ�งในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมหรือซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ซึ�งดําเนินการภายใต้กลยุทธ์ซีเอสอาร์ระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวคิด 
“บ้านปูฯ ส่งเสริมการศึกษาเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน” โดย “ค่ายเพาเวอร์กรีน” เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อมอีก
รูปแบบหนึ�งที�เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั Lงการแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืนจากทั Lงภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการ
ปฏิบติัจริงนอกห้องเรียน  
 “เพราะเราเชื�อว่า  การศึกษาไม่จําเป็นตอ้งจํากดัอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั+น  ดงันั+น “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5”  จึงเปิดให้
นอ้ง ๆ เยาวชนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงนอกห้องเรียน รวมทั+งไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะการทํางานเป็นทีม การเป็นผูนํ้า และ
การแสดงความคิดสร้างสรรค์  เพื�อพฒันาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการทํากิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อมต่อไป... น้อง ๆ อย่า
พลาดโอกาสดี ๆ อย่างนี+นะคะ”  
 “ค่ายเพาเวอร์กรีน” เป็นค่ายวิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้อม ที�เน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จกันําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบผ่านกิจกรรมอนัหลากหลายทั Lงภาคทฤษฎีและการปฏิบติัจริง เพื�อปลกูจิตสํานึกและการแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืน
และเป็นระบบให้แก่เยาวชนผู้ซึ�งจะเป็นกําลงัสําคญัของชาติในอนาคต 
 สําหรับเยาวชนที�สนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 5” ต้องมีคุณสมบัตดัิงนี 1  

• กําลงัศกึษาชั Lนมธัยมศกึษาปีที� 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉลี�ยสะสมรวม (GPAX) ในชั Lนมธัยมศกึษาชั Lนปีที�  
 4 ตั Lงแต ่2.75 ขึ Lนไป (แนบสําเนาใบแสดงผลการเรียน) 

• เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหวัข้อ “ความหลากหลายทาง 
 ชีวภาพที�บา้นฉนั ช่วยสร้างสรรค์ใหโ้ลกสวย” 

• หากเคยผ่านการประกวด/แข่งขนั เคยทําโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/คา่ยด้านสิ�งแวดล้อม  
 ให้แนบเอกสารหลกัฐานมาด้วย 

• หนงัสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครอง 
 ส่งใบสมัคร พร้อมเรียงความ และหลักฐานต่างๆ ภายในวันที� 31 กรกฎาคมนี 1 ที� “งานวิจยัและบริการวิชาการ 
คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที� 999 ถนนพทุธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170” วงเลบ็มมุซอง (ใบสมคัรคา่ยเพาเวอร์กรีน) และสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที�
เวบ็ไซต์ www.powergreencamp.com หรือสอบถามข้อมลูเพิ�มเติมได้ที�คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล โทรศพัท์ 02-441-5000 ตอ่ 2110 อีเมล powergreencamp@hotmail.com หรือ 
  www.facebook.com/powergreencamp ทั+งนี+ เยาวชนที�ผ่านการคดัเลือกจํานวน 70 คน จะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
“ค่ายเพาเวอร์กรีน” รุ่นที� 5 ระหว่างวนัที� 18-24 ตลุาคม 2553 รวมเวลา 7 วนั ณ คณะสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั+งสิ+น 
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สื�อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ�มเติม กรุณาตดิต่อ  
1. วรรณวิมล เจริญรุ่งโรจน์คณุ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  
 โทร. 0 2694 6923 
2. สทุธิรัตน์ สวสัดิภาพ  คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
 โทร. 0 2441 5000 ตอ่ 2204 
3. สภุาวด/ีสาธิดา     บริษัท อาซิแอม เบอร์สนั-มาร์สเตลเลอร์ จํากดั  
      โทร.  0 2252 9871 


