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ข่าวประชาสมัพนัธ์        3 กรกฎาคม 2561  
 

ค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 13 เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
ร่วมเข้าค่ายเรียนรู้ “ความหลากหลายทางชีวภาพ กบัการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 
ผสมผสานการใช้ทกัษะทางดา้นศิลปะและความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมอย่างลงตวั 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 “อยากใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหเ้ป็นประโยชน์แต่ไม่รู้จะท าอะไรดี? หรืออยากลองออกไปสมัผสั
ประสบการณ์ใหม่ๆ นอกหอ้งเรียนดูบ้าง เพือ่คน้หาความชอบของตวัเอง” หากส่ิงเหล่านีแ้วบเข้ามาในความคิด 
โอกาสในการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมทีไ่ดท้ัง้ความรู้ คน้หาเสน้ทางการศึกษาต่อ เพือ่นใหม่จากทัว่ประเทศ 
และความสนกุสนานไปพร้อมๆ กนัมาถึงแลว้  
 
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ปีที่  13  โดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ร่วมกบัคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ประจ าปี 2561 ก าลงัเร่ิมต้นขึน้แล้วใน
หัวข้อ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 
โดยเปิดรับสมคัรนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทัว่ประเทศ เพ่ือคดัเลือกเยาวชนท่ี
มีใจรักพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 70 คน เข้าร่วมค่ายฯ ระหว่างวนัท่ี 18 – 25 ตลุาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้ เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเชิงทฤษฎีแล้ว ยังจะได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานท่ีผสมผสานระหว่างทักษะทางด้านศิลปะและ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจท่ีสร้าง
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รายได้จากการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสร้างสรรค์ และเดินทางไปเรียนรู้แนวคิด
การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชมุชนไปพร้อมๆ กบัการสร้างมลูคา่เพิ่มของผลิตภณัฑ์และผลิตผล
ท้องถ่ินจากชมุชนต้นแบบ ณ จงัหวดันครปฐม และจงัหวดักาญจนบรีุ 
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่ว
วา่ “บ้านปฯู เช่ือมัน่มาโดยตลอดวา่ พลังความรู้คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา ตลอดระยะเวลา
กว่า 10 ปี ค่ายเพาเวอร์กรีนเน้นพฒันาศกัยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เติบโตขึน้เป็นก าลงัส าคญัในการพัฒนา
ชมุชน และสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยู่ โดยน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับจากคา่ยฯ ไปตอ่ยอดและปรับใช้ได้
จริงสอดคล้องกับยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในปีนีเ้ราเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ในขณะท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกบัความมัน่คงของรากฐานทรัพยากรในประเทศ โดย
แนวคิดของกิจกรรมมุ่งสร้างสมดลุระหว่างการอนรัุกษ์และการน าไปใช้ประโยชน์ เราต้องการความร่วมมือจาก
ทกุภาคสว่น โดยเฉพาะการปลกูฝังและสง่เสริมให้เยาวชนรุ่นใหมใ่ช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพฒันาและเพิ่มมลูคา่ของผลิตภัณฑ์จากการต่อยอด
ภมูิปัญญาดัง้เดมิ อนัจะสง่ผลให้เกิดการสร้างสงัคมท่ีมีความสมดลุและมีความยัง่ยืน” 
 

ภายใต้แนวคิดของคา่ยเพาเวอร์กรีน “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบตัิ” กิจกรรมท่ีเยาวชนทัง้ 70 
คน จะได้เรียนรู้เร่ิมตัง้แต่หลักสูตรในห้องเรียนจากทีมคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เก่ียวกับความส าคญั การอนุรักษ์ และการสร้างมลูค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเพ่ือให้เข้าใจบทเรียนอย่างถ่องแท้ จากนัน้เยาวชนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับการสร้างมลูคา่เพิ่มของผลิตภัณฑ์
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือศิลปะผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ 
ควบคู่ ไ ปกับการลง มือป ฏิบัติ ใ น กิจกร รมต่ า ง  ๆ  เ ช่ น   เ วิ ร์ คช็ อปวาดภาพและถ่ ายภาพ  โดย  
คณุโดม ประทุมทอง นกัธรรมชาติวิทยา นกัเขียนและช่างภาพด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินทาง
ไปทศันศกึษา เพ่ือเรียนรู้การใช้ทรัพยากรทางชีวภาพในเชิงพาณิชย์กบัเจ้าของกิจการในพืน้ท่ี ตลอดจนเรียนรู้
การท าเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึกกบัชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวนอ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงัป่าชมุชน ต าบลลุ่มสุ่ม จงัหวดักาญจนบรีุ ชมุชนท่ีน าความหลากหลายทาง
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ชีวภาพไปตอ่ยอดสร้างอาชีพให้กบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน ด้วยการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และในชว่ง
ท้ายของค่ายฯ  เยาวชนจะได้ลุ้ นชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท จากการประกวดโครงงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อีกทัง้โอกาสไปทศันศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมในตา่งประเทศ 

ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 4 และ 5 ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี 
www.powergreencamp.com และสง่ใบสมคัรเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ
ขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อดงักล่าว พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ ได้ตัง้แต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อม
ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร แ ล ะ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  ข อ ง  ค่ า ย  “เ พ า เ ว อ ร์ ก รี น ” รุ่ น ท่ี  13 ไ ด้ ท่ี เ ฟ ซ บุ๊ ก 
www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ตอ่ 2112 

# # # # # 

รูปภาพเพิ่มเตมิ 
 

ภาพท่ี 1 
 

 

 

นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
ภาพท่ี 2-4 

น้องๆ เยาวชนร่วมเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพในกิจกรรมเดนิชมเส้นทางเดนิธรรมชาติ 

http://www.facebook.com/powergreencamp
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ภาพท่ี 5-7 

บรรยากาศความสนกุสนานระหวา่งกิจกรรมการน าเสนอโครงงานกลุม่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภาพท่ี 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
ความประทบัใจของน้องๆ เยาวชนคา่ยเพาเวอร์กรีน รุ่นท่ี 12 

 
เก่ียวกับ ค่ายเพาเวอร์กรีน  
โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”  (The Power Green Camp) ด าเนินการตอ่เน่ือง
มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือระหวา่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
และ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ภายใต้แนวคิดท่ีวา่ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สูก่ารปฏิบตัิ” ซึง่มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิตลอดจน
เน้นให้เยาวชนรู้จกัน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ เพ่ือปลกูจิตส านึก
ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนให้แก่เยาวชน สร้างแกนน าและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต โดยกลุม่เปา้หมายของคา่ยฯ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทัว่ประเทศ  
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เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนินธุรกิจถ่าน
หิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลงังานท่ีเก่ียวเน่ืองอย่างครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือวา่ “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึง่จะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมให้พฒันา
อยา่งยัง่ยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองให้กบัเยาวชนและชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการ
ค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน  
สแตรทจีิส์ 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร 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 

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