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ข่าวประชาสัมพันธ์      9 - 10 ตุลาคม 2560 

 

บ้านปูฯ จับมือ มหดิล เดนิหน้า “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12”  
มุ่งสร้างสมดลุให้เศรษฐกจิ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
เยาวชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มผ่านการทศันศึกษา และท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์  

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้ น ำธุรกิจพลังงำนแห่งเอเชียท่ีมุ่งมั่นพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน 
ร่วมกับคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดค่ำยเยำวชนวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม หรือ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่ 12  ภำยใต้หวัข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่ งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” คดัเลือกเยำวชนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4 และ 5  
สำยวิทยำศำสตร์จ ำนวน 70 คน จำกผู้สมัครทั่วประเทศรวม 429 คน เข้ำค่ำยระหว่ำงวันท่ี 6 – 13 ตุลำคม 
2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล โดยจดุเดน่ของคำ่ยฯ นอกจำกรูปแบบ 
“วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้สู่กำรปฏิบตัิ” แล้ว ในปีนีเ้น้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้
เยำวชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้สมัผสัประสบกำรณ์จริงผ่ำนกิจกรรมศึกษำธรรมชำติ กำรด ำเนินธุรกิจ และ
กำรใช้ชีวิตของคนในชุมชน ท่ีมุ่งพฒันำเศรฐกิจและกำรประกอบอำชีพท้องถ่ิน ควบคู่กับกำรอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวิภำพ พร้อมเรียนรู้กำรน ำเทคโนโลยีมำส ำรวจและระบแุหล่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
เพ่ือสง่เสริมกำรอยูร่่วมกนัอยำ่งสมดลุระหวำ่งกำรด ำเนินธุรกิจ กำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และกำรพฒันำชมุชน 
เพ่ือน ำไปประยกุต์ให้เกิดควำมยัง่ยืนกบัประเทศตอ่ไป  

 จดุหมำยปลำยทำงสู่กำรเรียนรู้ของเยำวชนในครัง้นีคื้อ จงัหวดัชลบรีุและระยอง ท่ีไม่เพียงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมท่ีส ำคญั แต่ยงัอุดมสมบูรณ์ไปด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
พนัธุ์พืช และสตัว์จ ำเพำะ ยิ่งไปกวำ่นัน้ ยงัเป็นศนูย์รวมของหนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกมำย ไมว่ำ่จะ
เป็น สถำนีควบคมุและรับสญัญำณดำวเทียมไทยโชต ส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ 
(GISTDA) และแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนอวกำศ Space Inspirium ถือเป็นเมล็ดพนัธุ์ควำมรู้ชัน้ดีให้เยำวชน
ในโครงกำรฯ เข้ำไปศึกษำ วิเครำะห์และน ำมำบริหำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงสมดุลแก่
ประเทศชำต ิ

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) เผยว่ำ “ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็นเร่ืองท่ีบ้ำนปูฯ เน้นย ำ้และให้ควำมส ำคญัมำอย่ำง
ต่อเน่ืองผ่ำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และค่ำยเพำเวอร์กรีน เน่ืองจำกเก่ียวข้องโดยตรงกับแนวทำงกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยืน (Sustainability Policy) และนโยบำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity Policy)  



หน้ำ 2 / 3 

 

เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจดักำรและป้องกนัไม่ให้กิจกรรมของบริษัทฯ สร้ำงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้
ในระยะสัน้และระยะยำว และเพ่ือส่งเสริมกำรอยู่ ร่วมกันอย่ำงสมดุล ระหว่ำงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
นอกจำกนี ้เรำได้ต่อยอดน ำองค์ควำมรู้มำสู่เยำวชนผู้ เป็นอนำคตของชำติ เพ่ือให้พวกเขำได้เห็นถึง
ควำมส ำคญัของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปเปล่ียนแปลงและพฒันำชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมรักษำคุณค่ำทำงระบบนิเวศควบคู่กับกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบนัให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของบ้ำนปฯู ท่ีว่ำ “พลังความรู้คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนา” 

ในค่ำยเพำเวอร์กรีน ปีท่ี  12 เยำวชนทัง้ 70 คนจะมีโอกำสได้เรียนรู้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ
เก่ียวกบัในหวัข้อตำ่งๆ เชน่ คณุคำ่และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้ประโยชน์พืช
ในพืน้ท่ีชำยฝ่ังทะเลและป่ำชำยเลน กำรประยกุต์ใช้กำรส ำรวจระยะไกลเพ่ือกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพอย่ำงยัง่ยืน จำกคณะอำจำรย์ผู้ทรงคณุวฒุิ พร้อมรับฟังเสวนำพิเศษในหวัข้อ “ควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำคอตุสำหกรรมและชมุชนในกำรพฒันำสิ่งแวดล้อมบนฐำนกำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำง
ยัง่ยืน” กบันกัธุรกิจท่ีมีควำมสนใจด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น ดร.นณณ์ ผำณิตวงศ์ ผู้ เช่ียวชำญ
ด้ำนปลำน ำ้จืดในประเทศไทย และคณุออย อิษฏ์วรรณ สุทธินำค เจ้ำของแบรนด์แฟชัน่ผู้สร้ำงควำมสมดลุ
ระหว่ำงธุรกิจ ธรรมชำติ และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมผ่ำนบริษัททวัร์เชิงอนรัุกษ์ Suntan Tour  ท่ีให้ชำวมอร์
แกนในพืน้ท่ีได้มีสว่นร่วมเป็นทีมงำนเพ่ือชว่ยสร้ำงอำชีพ 

นอกจำกนี ้ หนึ่งในจุดหมำยส ำคญัของกำรเดินทำงไปยังจังหวัดชลบุรีและระยอง คือ พืน้ท่ีกลุ่ม
ประมงเรือเล็กปำกคลองตำกวน และ บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่ำงบริษัทใน
เครือของบริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นตวัอย่ำงกำรอยู่ร่วมกนั
ระหวำ่งกำรด ำเนินธุรกิจ ชมุชน และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีสมดลุ  

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน 12 กล่ำวว่ำ 
“ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก กำรเร่ิมปลูกฝังควำมรู้
ทำงด้ำนนีใ้ห้แก่เยำวชนผู้ ท่ีจะก้ำวขึน้มำเป็นก ำลงัส ำคญัของชำติต่อไปในอนำคตถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนท่ี
แข็งแกร่งให้กับกำรพัฒนำประเทศ ในปีนี ้มหำวิทยำลัยมหิดลได้น ำคณะครูอำจำรย์ท่ีเช่ียวชำญด้ำน
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมมำให้ควำมรู้ทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิแก่เยำวชน เพ่ือจดุประกำยจิตส ำนึกและให้
ควำมรู้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตัิ อีกทัง้ยงัหล่อหลอมกรอบควำมคิดท่ีเป็นระบบและสร้ำงสรรค์ ฝึกกำรตีโจทย์และ
แก้ปัญหำ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวตักรรมทำงควำมคิดต่อไปในอนำคต ตอบโจทย์นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
เพิ่ ม ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเพ่ื อสร้ำงประโยชน์ ให้กับประเทศในทุกมิ ติ ได้ อย่ ำงยั่ ง ยืน ”  
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หลังกำรเรียนรู้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติแล้ว เยำวชนจะมีโอกำสน ำเสนอผ่ำนโครงงำนกลุ่ม
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดแสดงในงำนนิทรรศกำรโครงงำนกลุ่มวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ในวัน
พฤหสับดีท่ี 12 ตลุำคม 2560 ร่วมชิงทนุกำรศกึษำรวมกว่ำ 30,000 บำท  ตอ่ไป 

###  
 
เก่ียวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน  
โครงกำรค่ำยเยำวชนวทิยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม “เพำเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ด ำเนินกำรต่อเน่ืองมำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และ บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้
แนวคิดท่ีว่ำ “วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่กำรปฏิบตัิ” ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนเน้นให้เยำวชนรู้จกัน ำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์มำใช้แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็น
ระบบ เพ่ือปลูกจิตส ำนึกในกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืนให้แก่เยำวชน สร้ำงแกนน ำและเครือข่ำยเยำวชนด้ำนสิ่งแวดล้อมใน
อนำคต โดยกลุ่มเป้ำหมำยของคำ่ย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4 และ 5  สำยวทิยำศำสตร์ทัว่ประเทศ 
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปู 
บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ บุกเบิกด้ำนพลังงำนชัน้แนวหน้ำของเอเชีย ด ำเนินธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ และพลังงำนท่ี
เก่ียวเน่ืองอย่ำงครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลำว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกำ 
 
 “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้ำนปฯู เช่ือว่ำ “กำรเรียนรู้” เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึง่จะขบัเคล่ือนชุมชนและสงัคมให้พฒันำอย่ำงยัง่ยืนในระยะยำว 
โครงกำรซีเอสอำร์ของบ้ำนปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ืองให้กับเยำวชนและชุมชนใน
หลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน กำรฝึกฝนเพ่ือ
พฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวติ หรือกำรค้นคว้ำ เรียนรู้ และค้นพบองค์ควำมรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   
 

# # # # # 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทจิีส์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กำศยปนนัทน์   02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

อรสิริ วรยศ    02.694.6923 
ornsiri_v@ banpu.co.th  
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