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3 เยาวชนดีเด่น ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 12 ของบ้านปูฯ เดนิทางสู่ญ่ีปุ่ น  
เรียนรู้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล 

จากประเทศสิ่งแวดล้อมต้นแบบ 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (กลาง) ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) รศ.ดร.รัตนวฒัน์ ไชยรัตน์ (ที่สองจากซ้าย) 

ประธานโครงการคา่ยเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12 และ 3  เยาวชนดีเดน่ ถ่ายภาพร่วมกัน ณ  
จดุชมวิวเทือกเขาทานิงาวะ ซึง่เป็นแหล่งต้นน า้ส าคญัที่หลอ่เลีย้งภมิูภาคคนัโต  

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกท่ีมุ่งมัน่

พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าเยาวชน
ดีเด่น 3 คน จากโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน”  ปีท่ี 12 เดินทางไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น หนึ่งในประเทศท่ีเจริญล า้
หน้าทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี ตลอดจนอดุมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้องกบั
หวัข้อของโครงการฯ ปีท่ี 12 “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้
ยั่ งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0” มุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีมีหวัใจรักและห่วงใยโลกได้เปิดโลกทศัน์ พร้อมเรียนรู้
แนวทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศท่ีมีความพร้อมและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 

การทัศนศึกษาครัง้นี  ้ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมท่ีต่อยอดจากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
“เพาเวอร์กรีน”  ปีท่ี 12 โดยประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีดชันีชีว้ัดผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 
Environment Performance Index: EPI เป็นล าดบัท่ี 20 จากทัง้หมด 180 ประเทศ หรือเป็นล าดบัท่ี 2 ในทวีป
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เอเชียรองจากอิสราเอล1 นบัเป็นประเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมล าดบัต้นๆ ของโลก 
ในทริปนีเ้ยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีส าคญั ได้แก่  

 ศกึษาเขตสงวนชีวมณฑล ณ เมืองมินาคามิ จังหวัดกุนมะ ซึง่ได้รับการบนัทกึให้เป็นหนึ่ง
ใน UNESCO Eco Park เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการของเมืองในการคงไว้ซึ่งความ
สมบรูณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกบัการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และชมุชน 

 เข้าชมศูนย์หัตถกรรมทาคุมิ โนะ ซาโต้ (Takumi no Sato) สัมผัสกับงานฝีมือของช่าง
หตัถกรรมแบบดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น พร้อมท าความเข้าใจโครงการ อาคายะ (Akaya Project) ซึง่มี
วตัถปุระสงค์ในการคืนสภาพป่าชมุชนให้คงความเป็นธรรมชาติแบบดัง้เดิมไปพร้อมๆ กบัชบุ
ชีวิตให้กับ “คสัทาเน็ต” เคร่ืองดนตรีอนัดบัต้นๆ ท่ีเด็กญ่ีปุ่ นมกัใช้เคาะจงัหวะและร้องร าท า
เพลง  

 ศึกษาวิธีการเก็บสาเกใน “ห้องเย็นธรรมชาติ” ท่ีถือก าเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
อาศยัความเย็นจากหิมะ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า  ณ Uonuma-no-sato Sake Brewery 
จงัหวดันีงาตะ  

 ศกึษากระบวนการท างานของโรงเผาขยะ Shin-Koto Incineration Plant ซึ่งเป็นโรงเผาขยะ
ท่ีใหญ่ท่ีสดุของโตเกียวท่ีสามารถเผาขยะได้ 1,800 ตนัตอ่วนั โดยไมส่ร้างมลภาวะให้กบัเมือง 
ทัง้ยังผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระบวนการเผาขยะได้ถึง 16,000 กิโลวัตต์ต่อรอบการเผา 
สามารถน ากระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้มาใช้ได้ครอบคลุมทัง้โรงงาน และเหลือส าหรับจ าหน่าย
ให้กบัชมุชนโดยรอบ 

 เข้าชมพิพิธภัณฑ์พืชเมืองร้อน เพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีใช้ในการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชต่างถ่ิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือศึกษาจุด 
ก าเนิดของโลก สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์  และ 
พพิธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการสมัยใหม่แห่งชาต ิเพ่ือสมัผสัประสบการณ์ความ
ล า้หน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                                                           
1 2018 Environmental Performance Index 
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กิจกรรมดงักล่าวถือเป็นตวัอย่างในการเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ และสงัคม ควบคูก่บัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเดน่ชดั 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) เผยว่า “ด้วยแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Development Policy) และนโยบาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) ท่ีบ้านปฯู ใช้เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือสง่เสริมการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดลุระหว่างสงัคมและสิ่งแวดล้อม ปีนีน้บัเป็นปีท่ี 3 ท่ีบริษัทฯ ผลกัดนัเยาวชนให้มีโอกาส
เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านความหลากหลายทางชีวภาพในต่างประเทศ โดยบ้านปูฯ เช่ือว่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น หนึ่งในประเทศท่ีบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) หรือ BPP ซึ่งเป็นบริษัทลกูของบ้านปฯู 
ด าเนินธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นัน้ เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงในด้านการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชมุชนควบคูก่บัการอนรัุกษ์ความอดุมสมบรูณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมได้
อยา่งยัง่ยืน การเดนิทางในครัง้นีน้อกจากจะช่วยเปิดโลกทศัน์ แล้วยงัเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีจะช่วยสง่เสริมให้
เยาวชนน าความรู้ท่ีได้รับไปต่อยอด และหวงัว่าเด็กๆ กลุ่มนีจ้ะมีส่วนส าคญัท่ีช่วยสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดี
โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปฯู ท่ีว่า “พลังความรู้คือ
พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” 

เยาวชนทัง้ 3 คน ท่ีได้รับโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาในครัง้นีไ้ด้แก่ 1) นายอัครพันธ์ ทวีศกัดิ์ ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั จงัหวดัปทมุธานี 2) นางสาวฐานิญา เมธาสมิทธ์กลุ ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และ 3) นางสาวภัทรลดา สิทธิพล ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จาก
โรงเรียนสารคามพิทยาคม น้องๆ ทกุคนรู้สึกประทบัใจกับประสบการณ์ 5 วนัเต็ม ท่ีพวกเขาได้เรียนรู้และเปิด
โลกทศัน์จากการทศันศกึษาครัง้นีแ้ละตา่งเก็บเก่ียวความรู้ในแง่มมุท่ีพวกเขาสนใจตอ่เน่ืองตลอดทริป 

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์  หรือ น้องไอซ์ กล่าวว่า “สถานท่ีแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอยู่ร่วมกนัระหว่างชมุชน ไปจนถึงวฒันธรรมท่ีแตกตา่งแต่
เดน่ชดั ประทบัใจตอนท่ีได้เห็นการท างานของโรงเผาขยะ Shin-Koto Incineration Plant ท่ีสามารถจดัการขยะ
และพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการต่างๆ ในการท างานของโรงงานไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี ้ยังมีการปลูกฝังคนในโรงงานและชุมชนรอบข้างให้มีใจรักในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  การเดินทาง
มาทศันศกึษาในครัง้นีช้ว่ยให้ได้เปิดโลกทศัน์ และน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้แก่เพ่ือนๆ นบัเป็นประสบการณ์ท่ี
ดีท่ีสดุครัง้หนึง่ในชีวิต” 

ด้าน นางสาวฐานิญา เมธาสมิทธ์กุล หรือ น้องมาย กล่าวเพิ่มเติมว่า “พอรู้ว่าตวัเองจะได้ไปทัศน
ศึกษาท่ีญ่ีปุ่ นก็รู้สึกดีใจและต่ืนเต้นมากๆ จากทริปนี ้ชอบเขตสงวนชีวมณฑล เมืองมินาคามิ ท่ีเป็นหนึ่ง 
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ใน UNESCO Eco Park มากท่ีสดุ เพราะทกุอยา่งมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบระเบียบ มีการแบง่หน้าท่ีของ
แต่ละพืน้ท่ีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีรอบนอกท่ีเป็นย่านอยู่อาศยั พืน้ท่ีกันชนท่ีจดัไว้เพ่ือการศึกษา และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไปจนถึงพืน้ท่ีแกนกลางท่ีด าเนินงานอย่างเข้มงวด คุ้มครองด้วยกฎหมาย เพ่ือการอนุรักษ์
ระยะยาว อยากขอบคณุทางค่ายฯ ท่ีพาไปรู้จกัและเรียนรู้สิ่งตา่งๆ เหล่านี ้เป็นทริปท่ีเหมือนฝัน เพราะถ้าทาง
โครงการฯ ไม่พามา ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสมาทัศนศึกษาท่ีเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบนีไ้ด้หรือเปลา่” 

นางสาวภัทรลดา สิทธิพล หรือ น้องนันท์ กล่าวเสริมจากเพ่ือนๆ พร้อมเชิญชวนเยาวชนท่ีสนใจให้
เข้าร่วมโครงการฯ ว่า “สถานท่ีทุกแห่งท่ีได้ไปทัศนศึกษาในครัง้นีต้่างก็ให้ข้อมูลและความรู้ทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัออกไป รู้สึกว่าการท่ีคา่ยฯ พามาตา่งประเทศ
เป็นโอกาสท่ีดีมากๆ รู้สกึสนกุท่ีได้มายงัสถานท่ีใหม่ๆ  ได้รู้ในสิ่งท่ีไมเ่คยรู้ ชอบตอนท่ีได้ไปศกึษาวิธีการเก็บสาเก
ท่ี Uonuma-no-sato Sake Brewery เพราะท าให้ได้รู้ว่าเราสามารถน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้กับ
เทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน หากน าวิธีเดียวกันนีม้าประยุกต์ใช้ท่ีประเทศไทย ก็จะสามารถรักษาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินรวมไปถึงน าเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้อย่างสมดุล  อยากชวนน้องๆ และเพ่ือนๆ ท่ีมีความสนใจ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาร่วมเข้าค่ายเพาวเวอร์กรีนกันเยอะๆ เพราะจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
เปิดวิสยัทศัน์ให้กว้างไกล และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจ าวนัได้อีกด้วย” 

ส าหรับเยาวชนท่ีสนใจอยากเปิดโลกทัศน์และเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
“คา่ยเพาเวอร์กรีน 13” ท่ีจะจดัขึน้ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวนัท่ี 18-25 ตลุาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมคัรและข้อมลูต่างๆ 
ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.powergreencamp.com เ ฟ ซ บุ๊ ค  www.facebook.com/powergreencamp ห รื อ  
โทร. 0 2441 5000 ตอ่ 2112 

 

ภาพประกอบ 

 

 
(จากซ้ายไปขวา) นางสาวฐานิญา เมธาสมิทธ์กลุ หรือ น้องมาย 

 นายอคัรพนัธ์ ทวีศกัดิ์ หรือ น้องไอซ์ และ นางสาวภทัรลดา สิทธิพล 
หรือ น้องนนัท์ 
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นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
นายอคัรพนัธ์ ทวีศกัดิ์ หรือ น้องไอซ์  

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั 

 
นางสาวฐานิญา เมธาสมิทธ์กลุ หรือ น้องมาย 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนธิดานเุคราะห์ 

 
นางสาวภทัรลดา สิทธิพล หรือ น้องนนัท์  

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (กลาง) ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กร

สมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ร่วมกบั รศ.ดร.รัตนวฒัน์ ไชย
รัตน์ (ที่สองจากซ้าย) ประธานโครงการคา่ยเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12 
พาเยาวชนดีเดน่ 3 คนร่วมเดินทางไปทศันศกึษา ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 

   
คณะบ้านปฯู และ 3 เยาวชนดีเดน่จากโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน”  ปีที่ 12 ขณะศกึษาวิธีการเก็บสาเก โดยใช้พลงังานความเย็นจากหิมะ ณ 

Uonuma-no-sato Sake Brewery จงัหวดันีงาตะ 

   
คณะบ้านปฯู และ 3 เยาวชนดีเดน่จากโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน”  ปีที่ 12 ขณะศกึษากระบวนการการท างานของโรงเผาขยะ Shin-Koto 

Incineration Plant ที่สามารถจดัการขยะและพลงังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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เขตสงวนชีวมณฑล ณ เมืองมินาคามิ จงัหวดักนุมะ และการบรรยายเก่ียวกบัการบริหารจดัการ UNESCO Eco Park 

   
3 เยาวชนดีเดน่จากโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน”  ปีที่ 12 ขณะเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ตลอดการทศันศกึษาที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
### 

 
เกี่ยวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน  
โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ด าเนินการตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2549 โดยความร่วมมือระหวา่งคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สูก่ารปฏิบตัิ” ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเน้นให้เยาวชนรู้จกัน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อปลกูจิตส านึกในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนให้แก่เยาวชน สร้างแกนน าและเครือข่าย
เยาวชนด้านสิง่แวดล้อมในอนาคต โดยกลุม่เปา้หมายของคา่ยฯ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทัว่
ประเทศ  
 
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟา้ 
และพลงังานที่เก่ียวเนื่องอยา่งครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคลื่อนชุมชนและสงัคมให้พฒันาอย่างยัง่ยืนใน
ระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องให้กบัเยาวชน
และชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบั
คนอื่นๆ   

 
# # # 
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ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั  
สแตรทิจีส์ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กาศยปนนัทน์  02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

อรสริิ วรยศ    02.694.6923 
ornsiri_v@ banpu.co.th  
มกุพราว พว่งเผือก 02.694.6892 
mukphrao_p@banpu.co.th 
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