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ข่าวประชาสัมพันธ์                              29 มิถุนายน 2554        
 

ค่าย “เพาเวอร์กรีน 6” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกจิกรรม 
เรียนรู้ภยัธรรมชาตริอบตวั และเตรียมพร้อมรับวกิฤตภิยัพบิตั ิ 

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรม 
คา่ยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  “เพาเวอร์กรีน” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 โดยเชิญน้องๆ ชัน้ ม. 5 สายวิทย์ ทัว่ประเทศ มาเรียนรู้ภยัธรรมชาติ
รอบตวั และการเตรียมพร้อมรับมือกบัภยัพิบตัิตา่ง ๆ ในระหว่างวนัท่ี 17-23 ตลุาคม 2554 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา จงัหวดั
นครปฐม และกําลังเปิดรับสมัครสมาชิกตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม–15 สิงหาคม 2554 นี ้สมัครด่วน!...รับจํานวนจํากัด
เพียง 70 คน...เท่านัน้! 
  ปีนี  ้“ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” ได้หยิบยกประเด็นฮอตด้านสิ่งแวดล้อม “วิบัติภัยทางธรรมชาติ” มาเป็นแนวคิดหลัก 
ในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการต่ืนตัวและเตรียมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เน่ืองจากปัจจุบัน 
เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิตา่ง ๆ เกิดขึน้บอ่ยครัง้ และไม่ได้เป็นเร่ืองไกลตวัมนษุย์อีกตอ่ไป ดงันัน้การเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาทาง 
ป้องกนัอยา่งเป็นระบบ และยัง่ยืน จงึเป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสําคญั 
 “ภยัพิบติัที่เกิดข้ึนแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่กําลงัเปลี่ยนไป ส่งผล
กระทบต่อการใชชี้วิตประจําวนัของมนษุย์ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรพัย์สินอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม หากเราเรียนรู้
ถึงสาเหตุ และเตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้อง ก็จะช่วยให้เรารอดพ้นจากมหนัตภยัหรือลดความรุนแรงและความสูญเสีย 
ที่อาจจะเกิดข้ึนได้” ผศ. ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้ ดําเนินโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน 6” กลา่ว 
 ตลอดระยะเวลา 7 วนัของค่ายฯ  เยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตขุองการเกิดภยัธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ภยัธรรมชาติตา่ง ๆ โดยผู้ เช่ียวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลยัมหิดล ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบตัิการ 
ท่ีพร้อมด้วยเคร่ืองมืออนัทนัสมยั เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เร่ืองภยัธรรมชาตไิปกบัการทศันศกึษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ในสาเหตแุละแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิธีการป้องกนัของชมุชนในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยง และปิดท้ายด้วยการแสดงพลงั
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนําเสนอนิทรรศการโครงงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย  
 นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ผู้สนับสนุน 
โครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” มาอย่างต่อเน่ือง กล่าวว่า “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6 เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ของบ้านปูฯ ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทัง้จากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการปฏิบัติจริง 
นอกห้องเรียนตามแนวคดิ “วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม เรียนรู้สูก่ารปฏิบตั”ิ  
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  “เพราะเราเชือ่ว่า การเรียนรู้ คือ พลงัสําคญัทีจ่ะนําไปสู่การเปลีย่นแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพฒันาทีย่ัง่ยืนของ
“คน” “สงัคม” ตลอดจน “ส่ิงแวดลอ้ม” เพราะความรู้ไม่ไดจํ้ากดัอยู่แต่ในหอ้งเรียนเท่านัน้ ดงันัน้ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” จึงเนน้ให้
เยาวชนไดเ้รียนรู้ทัง้ในและนอกหอ้งเรียนผ่านการปฏิบติัจริง รวมทัง้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม การเป็นผูนํ้า และการแสดงความคิด
สร้างสรรค์ และทีสํ่าคญัทีส่ดุคือ การเรียนรู้ทีจ่ะนําความรู้ทีไ่ดร้บัไปพฒันาและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชมุชนและสงัคม 
รอบข้างต่อไป” นางอดุมลกัษณ์ กลา่วยํา้ 
 สําหรับเยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” จะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

 กําลงัศึกษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 สายวิทยาศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียสะสมรวม (GPAX) ในชัน้มธัยมศกึษา 
ชัน้ปีท่ี 4 ตัง้แต่ 2.75 ขึน้ไป (พร้อมแนบสําเนาใบแสดงผลการเรียน) 

 เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหวัข้อ “ปี 2012 โลกจะเกดิ 
พบิัตภิยัจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อมและรับวกิฤตไิด้อย่างไร” 

 หากเคยผ่านการประกวด/แข่งขนั เคยทําโครงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/คา่ยด้านสิง่แวดล้อมมาบ้างแล้ว 
ให้แนบเอกสารหลกัฐานมาด้วย 

 หนงัสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครอง และโรงเรียน 
 

  ส่งใบสมัครพร้อมเรียงความและหลักฐานต่าง ๆ  ตามรายละเอียดข้างต้นมาท่ี งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะส่ิงแวดล้อม 
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซอง 
(ใบสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน) ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคมนี ้และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ www.powergreencamp.com 
หรือ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล โทรศพัท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 
อีเมล powergreencamp@hotmail.com หรือ  www.facebook.com/powergreencamp  
 ติดตามผลการคัดเลือกสมาชิก “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” ได้ท่ี  www.powergreencamp.com  ภายในวนัศกุร์ท่ี 26 
สงิหาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกจะได้เข้าร่วม “คา่ยเพาเวอร์กรีน 6” โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 พิเศษต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 สําหรับน้องๆ ทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “ค่ายเพาเวอร์กรีน 6” และต้องการศึกษาต่อ
ในคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในข้ันตอนการสอบ
สัมภาษณ์ด้วย..อย่ารอช้า..รีบส่งหลักฐานมาได้เลย! 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ  
1. วรรณวิมล เจริญรุ่งโรจน์คณุ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  
 โทร. 0 2694 6923 
2. สทุธิรัตน์ สวสัดิภาพ  คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
 โทร. 0 2441 5000 ตอ่ 2222 
3. พิชญ์สณีิ หิรัญสนิสนุทร บริษัท อาซแิอม เบอร์สนั-มาร์สเตลเลอร์ จํากดั  
    สาธิดา    ศรีธญัญาธรณ์ โทร.  0 2252 9871 


