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ข่าวประชาสัมพันธ์      17 กรกฎาคม 2558 

 

เปิดรับสมัครแล้ว! “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” รวมพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

ม.4 - ม.5 สายวทิย์ เดนิป่าจริงเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เฟ้นเยาวชนผลงานดีเด่นบนิตรงสู่อินโดนีเซีย สัมผัสธรรมชาตสิมบูรณ์อันดับ 2 ของโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” หัวข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตท่ีย่ังยืน” ตัง้แต่วันนี ้จนถงึ 15 สิงหาคม 2558 พร้อมคัดเลือกเยาวชนชาวค่ายฯ ท่ีมีผลงานดีเด่น

ไปทัศนศึกษาท่ีประเทศอินโดนีเซีย ต่อยอดการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ณ ประเทศท่ี

มีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก 

 

ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคญัของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีจําเป็นต้องได้รับการดแูลให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน

ทา่มกลางการพฒันาอยา่งรวดเร็วของโลก และเช่ือมโยงมิตกิารเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเข้ากบัความรู้เชิง

วิชาการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” จึงขอเชิญชวนน้องๆ ชัน้ ม.4 และ ม.5 สายวิทย์ท่ัวประเทศ มาร่วม

เจาะลึกความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ท่ีได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ท่ีมี

ทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างวันท่ี 12 – 19 ตุลาคม 2558 ณ คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  

 

http://www.powergreencamp.com/
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ตลอดระยะเวลา 8 วัน ของค่ายเพาเวอร์กรีนในปีนี ้เยาวชนจะได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการ

เรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัจิากคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

และผู้ เช่ียวชาญ พร้อมทําความรู้จกักบัพืชและสตัว์บางประเภทท่ีอาจไม่เคยรู้จกัมาก่อน และเรียนรู้ว่าความ

หลากหลายทางชีวภาพมีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนัและการรักษาสมดลุสิ่งแวดล้อมอย่างไร อีกทัง้ยงัได้

ร่วมเดินป่าและสํารวจความหลากหลายของพืชและสัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ไปจนถึงพฒันาโครงงานกลุ่มเพ่ือชิงทนุการศกึษารวมกว่า 30,000 บาท  โดยเยาวชนท่ีมีผลงานดีเด่น

จะได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปิดเทอมปี 2559 

อีกด้วย 

 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า “บ้านปฯู ดําเนินกิจกรรมการผลิตทกุขัน้ตอนด้วยความใส่ใจและคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกพืน้ท่ีท่ีเราดําเนินธุรกิจ เราให้ความสําคญักับการรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ ในโอกาสครบรอบปีท่ี 10 ของ

โครงการค่ายเพาเวอร์กรีน เราจะคดัเลือกเยาวชนท่ีมีผลงานดีเด่นให้เดินทางไปเรียนรู้อย่างเจาะลึกด้าน

สิ่งแวดล้อมถึงประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสงูเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก

ด้วย เพ่ือต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้กว้างขึน้ ครอบคลุมหลากมิติทัง้ในและ

ตา่งประเทศ”   

 

ค่ายเพาเวอร์กรีน จะทาํการคัดเลือกเยาวชน 70 คนเพ่ือเข้าค่ายโครงการฯ ในปีนี ้เยาวชนท่ีสนใจ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.powergreencamp.com ส่งใบสมัครพร้อมเขียนเรียงความด้วย

ลายมือตนเอง ภายใต้หัวข้อ “โครงการในพระราชดําริฯ กับการอนุรักษ์พันธ์ุพืชของประเทศไทย” 

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือส่งคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อดงักล่าว ความยาวไม่เกิน 1 นาที มาท่ี 

powergreencamp@hotmail.com  ปิดรับสมคัร 15 สิงหาคม 2558 โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นสําคญั 
 

ดรูายละเอียดและเกณฑ์การสมคัรเพิ่มเตมิ พร้อมตดิตามความเคล่ือนไหวของ “คา่ยเพาเวอร์กรีน 10” ได้ท่ี 

เฟซบุ๊ค www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ตอ่ 2110 
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เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

พืชและสตัว์นานาพรรณล้วนเป็นทุนท่ีมีชีวิต เป็นรากฐานของภาคการเกษตรและภาคเศรษฐกิจซึ่งเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต 

วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ดงันัน้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบรูณ์ไว้

ให้นานท่ีสดุจึงเป็นประเด็นท่ีสําคญัต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับโลก โดยสํานกัเลขาธิการอนุสญัญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ได้กําหนดให้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Biodiversity for 

Sustainable Development) เป็นหวัข้อสําคญัของวนัสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจําปี 2558 

(International Day of Biological Diversity 2015) เพื่อผลกัดนัให้ประชาชนในสงัคมอยู่ดีมีสขุควบคู่ไปกับการรักษา

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู

บริษัท บ้านป ู(จํากดั) มหาชน เป็นหนึง่ในบริษัทพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ดําเนินธุรกิจถ่านหินและพลงังานท่ีเก่ียวเน่ือง  

มีฐานธุรกิจใน 8 ประเทศ ได้แก ่ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี จีน มองโกเลยี สงิค์โปร์ และญ่ีปุ่ น 

 

“ทาํด้วยใจ” คือรากฐานของสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของชาวบ้านปฯู ถือ

เป็นความรับผิดชอบท่ีพวกเราทกุคน “ทําด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” อยูบ่นพืน้ฐานของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เตม็

ใจ” อยา่งแท้จริง ซึง่การ “ทําด้วยใจ” นี ้ไมเ่พียงจะสร้างความภาคภมูิใจให้กบัชาวบ้านปฯู เทา่นัน้ แตย่งัเป็นแรงผลกัดนัให้

พวกเราทกุคนมีกําลงัใจท่ีจะดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสร้างประโยชน์อยา่งยัง่ยืนให้แกช่มุชนและสงัคมท่ีเราเข้าไปดําเนิน

ธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 
 

# # # # # 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

รินทร์ลติา  ศรีโรจนภิญโญ    02.694.6892 

Rinlita_S@banpu.co.th 

กญัขจี มีเ้จริญ    02.694.6786 

Kankhachee_M@banpu.co.th  

 

 

 


