
                                                                                                 

  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์      20 - 21 ตุลาคม 2561 
 

บ้านปูฯ จับมือ มหดิล เดนิหน้า “ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 13”  
ผสมผสานความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและศิลปะ 

สร้างสมดลุระหว่างการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
กบัการอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร (ทีส่องจากซ้าย) ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และ  

รศ.ดร.รตันวฒัน์ ไชยรตัน์ (ทีส่องจากขวา) ประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที ่13 และนอ้งๆ เยาวชนทีมชนะเลิศการประกวดโครงงานฯ  

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น ำธุรกิจด้ำนพลงังำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุ่งมัน่
พัฒนำสงัคมอย่ำงยัง่ยืน ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดค่ำย
เยำวชนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ปีที่  13  ภำยใต้หวัข้อ “การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” คดัเลือกเยำวชนชัน้มธัยมศกึษำ
ปีท่ี 4 และ 5 สำยวิทยำศำสตร์จ ำนวน 70 คน จำกผู้สมัครทั่วประเทศรวม 389 คน เข้ำค่ำยฯ ระหว่ำงวันท่ี    
18 - 25 ตลุำคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล ในปีนีน้อกจำกเยำวชน
จะได้เรียนรู้ตำมแนวคิดหลกัของคำ่ยฯ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” แล้ว ยงัได้เรียนรู้
วิทยำศำสตร์รูปแบบใหม่อย่ำงสร้ำงสรรค์จำกกำรผสมผสำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ำกับ
ทักษะด้ำนศิลปะ พร้อมรับฟังประสบกำรณ์จำกผู้ ประกอบกำรท่ีสร้ำงรำยได้ จำกกำรใช้ประโยชน์ของ      
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เรียนรู้แนวคิดกำรอนรัุกษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในชมุชนไปพร้อมๆ กบั
กำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มของผลิตภณัฑ์และผลิตผลท้องถ่ินจำกชุมชนต้นแบบ ซึ่งเยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ 
มำประยุกต์ใช้เพ่ือต่อยอดในกำรสรรค์สร้ำงโครงงำนกลุ่มวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมท่ีเน้นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิจอยำ่งยัง่ยืนให้กบัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
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ในคำ่ยเพำเวอร์กรีนปีท่ี 13 นี ้เยำวชนทัง้ 70 คน จำกทัว่ประเทศได้มีโอกำสลงมือปฏิบตัิในกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน โดยคุณเอ็มโซเฟียน      
เบญจเมธำ เจ้ำของบริษัท เบญจเมธำ เซรำมิก จ ำกัด เวิร์คชอปถ่ายภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดย คณุโดม ประทมุทอง นกัธรรมชำติวิทยำ นกัเขียนและช่ำงภำพ
ด้ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเวิร์คชอปหลักการวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustration) 

และการบันทึกธรรมชาติ (Nature drawing) โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ นักส่ือสำรธรรมชำติ พร้อมรับฟัง   
เวทีเสวนำพิ เศษในหัวข้อ “Art & Nature การเพิ่ มมูลค่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สร้างสรรค์”  

 นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) กล่ำวว่ำ “บ้ำนปูฯ เช่ือมั่นมำโดยตลอดว่ำ พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนา ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ค่ำยเพำเวอร์กรีนเน้นพัฒนำศกัยภำพเยำวชนรุ่นใหม่ ให้เติบโตขึน้เป็น
ก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชุมชน และสังคมท่ีตนเองอำศัยอยู่  โดยน ำควำมรู้หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับ       
จำกคำ่ยฯ ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริงสอดคล้องกบัยคุสมยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ในปีนีเ้รำยงัคง
ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ แต่เน้นส่งเสริมให้เยำวชนพฒันำทกัษะด้ำนศิลปะและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้เก่ียวกับควำมส ำคญั กำรอนุรักษ์ และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำก
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เรำหวงัว่ำน้องๆ จะได้รับแรงบนัดำลใจและแนวคิดในกำรประยกุต์ใช้ควำมรู้
และประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกค่ำยฯ ไปต่อยอดเพ่ือสรรค์สร้ำงนวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประเทศชำติในอนำคต ทัง้ในเชิงกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ และในเชิงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตใิห้คงอยู่อยำ่งยัง่ยืน” 

ส ำหรับกิจกรรมพิเศษในปีนี ้เยำวชนได้เรียนรู้วิถีของชุมชนต้นแบบในจังหวัดนครปฐมและ
กำญจนบุรี ท่ีน ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่ำงสมดุลไปพร้อมกับ    
กำรอนุรักษ์ ส ำหรับ จ. นครปฐม เยำวชนจะได้เรียนรู้แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ทรัพยำกรทำงชีวภำพใน         
เชิงพำณิชย์ผ่ำนแนวคิด “สำมพรำนโมเดล” โมเดลเพ่ือพฒันำธุรกิจสู่ควำมยั่งยืน และเย่ียมชมตลำดสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ พร้อมทัง้เรียนรู้วิถีชีวิตของชำวสวนท่ีรวมกลุ่มจดัตัง้ “โรงเรียนชำวสวนคลองจินดำ” ส่วนใน  
จ. กำญจนบรีุนัน้ เยำวชนได้เรียนรู้ขัน้ตอนกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกไม้ไผ่เพ่ือน ำมำเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ ณ ป่ำชมุชน ต.ลุ่มสุม่ ซึง่เป็นหนึ่งในชมุชนต้นแบบท่ีน ำแนวคิดกำรอนรัุกษ์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในชมุชนไปพร้อมกบักำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มของผลิตภณัฑ์มำปรับใช้ให้สอดคล้องกบัชมุชนของตน  
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นายทิวา สุดประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต าบลลุ่มสุ่ม กล่ำวว่ำ “คนในชมุชนมีวิถีกำรด ำรงชีวิตท่ี
พึง่พิงป่ำ โดยน ำทรัพยำกรไผม่ำใช้ประโยชน์ เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สร้ำงรำยได้ให้แก่ครอบครัว ซึง่ในอดีต
เศษไม้ไผ่ท่ีเหลือจำกกำรแปรรูปจะถกูน ำไปเผำทิง้อย่ำงไร้คณุค่ำ ชุมชนจึงร่วมกันคิดหำวิธีท่ีจะใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกเศษไม้ไผ่ต่อยอดจำกภูมิปัญญำดัง้เดิม สร้ำงรำยได้เพิ่มให้กับ
ชมุชน เช่น ของใช้ภำยในบ้ำน และอปุกรณ์ตกแตง่บ้ำน เป็นต้น นอกจำกนี ้ชมุชนยงัมุ่งรักษำป่ำชมุชนให้คง
อยู่อย่ำงยัง่ยืน โดยกำรน ำทรัพยำกรในป่ำมำใช้อย่ำงเหมำะสม และไม่มำกเกินควำมจ ำเป็น รวมถึงร่วมกัน
ด ำเนินกิจกรรมอนรัุกษ์ และฟืน้ฟปู่ำเป็นประจ ำอีกด้วย” 

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน 13 เสริมว่ำ 
“กำรมีควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงถกูต้อง ทัง้ใน
แง่ทฤษฎี กำรปฏิบตัิ ประสบกำรณ์และควำมรู้ท่ีได้จำกกำรทศันศึกษำนอกสถำนท่ี รวมทัง้กำรประยุกต์ใช้
ทกัษะด้ำนศิลปะและควำมคิดสร้ำงสรรค์กับควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ นอกจำกจะช่วยให้เยำวชนสำมำรถ
ยกระดบั เพิ่มมูลค่ำและสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยให้เยำวชนได้เรียนรู้ถึงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตท่ีิมีอยูใ่นชมุชนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อนัจะน ำไปสูก่ำร
อยูร่่วมกนัระหวำ่งมนษุย์กบัธรรมชำตอิย่ำงยัง่ยืน”  

โดยหลงัจำกเยำวชนได้เรียนรู้ทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัแิล้ว ได้น ำควำมรู้ท่ีได้จำกตลอดกิจกรรม 
ค่ำยฯ มำตกผลึกและสร้ำงสรรค์เป็นโครงงำนกลุ่มวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมน ำเสนอแก่สำธำรณชนและ
คณะกรรมกำรคำ่ยฯ โดยหวัข้อโครงงำนฯ ทัง้หมดมีควำมหลำกหลำยตำมประเด็นท่ีเยำวชนแตล่ะกลุ่มให้ควำม
สนใจ เช่น โครงงาน “ผล-ละ-มุก” ท่ีมีแนวคิดในกำรสกดัสำรเพคตินจำกเปลือกผลไม้ท่ีเหลือทิง้จำกกำรบริโภค 
เชน่ กล้วย และแตงโม เพ่ือน ำมำผลิตเม็ดไข่มกุในเคร่ืองด่ืมรูปแบบใหม่ท่ีให้พลงังำนน้อยกวำ่ไขม่กุทัว่ไปกว่ำ 21 
เท่ำ และ โครงงาน “Green Clean” ท่ีมีแนวคิดน ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในชมุชนของสมำชิกในกลุ่มแต่
ละคน ท่ีมำจำกหลำยหลำยภูมิล ำเนำมำสร้ำงมลูคำ่เพิ่ม เช่น ต้นเทพทำโร เห็ดถอบ ปลำสลิด และสบัปะรด โดย
สร้ำงสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์อปุโภค และบริโภคเพ่ือสขุภำพ ให้สอดคล้องกบัเทรนด์รักสขุภำพท่ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมใน
ขณะนี ้
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ส ำหรับโครงงำนฯ ท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนกำรศึกษำมูลค่ำ10,000 บำท ได้แก่ 
โครงงาน “Tannin Banana Peel” ท่ีมำพร้อมกับแนวคิดในกำรสกัดสำรแทนนินจำกเปลือกกล้วยจนได้เป็น   
สำรแทนนินในรูปแบบผง ซึ่งสำมำรถน ำไปพฒันำตอ่ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ในอนำคต เช่น ใช้ในกำรบ ำบดั
น ำ้เสีย อุตสำหกรรมฟอกย้อม ป้องกันศตัรูพืช และผลิตยำรักษำโรค โดยโครงงำนฯ ดงักล่ำวมีจุดประสงค์เพ่ือ
น ำเอำเปลือกกล้วยท่ีเหลือจำกกำรบริโภคมำเพิ่มมลูคำ่สร้ำงให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ไปพร้อมกบัลดปริมำณขยะท่ี
เกิดขึน้จำกเปลือกกล้วย ซึง่สอดคล้องกบัหวัข้อคำ่ยฯ ในปีนี ้

นางสาววรรณ์วิสา ผู้ช่วย หรือ มด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จากโรงเรียนเคียนซา-      
พิทยาคม อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่ำวถึงควำมรู้สึกเก่ียวกับค่ำยฯ ว่ำ    
“รู้สึกดีใจท่ีตัดสินใจมำร่วมเข้ำค่ำยเพำเวอร์กรีนในปีนีม้ำก เพรำะนอกจำกได้เรียนรู้ในห้องเรียนและออกไป     
ทัศนศึกษำท่ีต่ำงจังหวดัแล้ว ค่ำยนีย้ังช่วยให้ได้เรียนรู้วิทยำศำสตร์ในรูปแบบใหม่ โดยมีวิทยำกรมำให้ควำมรู้  
ด้ำนศิลปะควบคู่ไปกับกำรน ำวิทยำศำสตร์ไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ได้สนุกมำกๆ สำมำรถน ำเอำกำรเรียนรู้เหล่ำนัน้
มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนัได้ นอกเหนือจำกควำมรู้แล้ว คำ่ยนีย้งัท ำให้ได้เจอเพ่ือนๆ จำกทัว่ประเทศ ท่ีชอบ
วิทยำศำสตร์เหมือนกัน ได้รับมิตรภำพมำกมำย อยำกให้พ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุกคนสมัครเข้ำค่ำยฯ ในปีต่อๆ ไป        
เพรำะกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพนัน้ถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีต้องเรียนรู้ และเป็นสิ่งท่ีทุกคนควรให้
ควำมใสใ่จเป็นอยำ่งมำก” 

 
###  
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ภาพประกอบเพิ่มเติม 

 
นำงอดุมลกัษณ์ โอฬำร (ซ้ำย) ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ 
บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) และ รศ.ดร.รัตนวฒัน์ ไชยรัตน์ (ขวำ)      
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนกัศกึษำ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล ในฐำนะประธำนโครงกำร 

คำ่ยเพำเวอร์กรีน ปีที่ 13 

คณุเอ็มโซเฟียน เบญจเมธำ เจ้ำของบริษัท เบญจเมธำ เซรำมิก 
จ ำกดั ขณะบรรยำยสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์

เพ่ือชมุชน 

 
คณุโดม ประทมุทอง นกัธรรมชำติวิทยำ นกัเขียนและชำ่งภำพด้ำน

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ควำมรู้ด้ำนกำรถ่ำยภำพควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพืชและสตัว์ในเชิงวิทยำศำสตร์  

 
คณุอเุทน ภมุรินทร์ นกัสื่อสำรธรรมชำติ ให้หลกักำรวำดภำพเชิง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Illustration) และกำรบนัทกึธรรมชำติ 

(Nature drawing) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น้องๆ น ำแรงบนัดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือชมุชน มำสร้ำงสรรค์เป็นโครงงำนยอ่ย  
ฝึกปฏิบตัิด้ำนกำรถ่ำยภำพควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และวำดภำพเชิงวิทยำศำสตร์ 



                                                                                                 

หน้ำ 6 / 8 

 

  
น้องๆ เรียนรู้วิถีชีวิตของชำวสวนที่ “โรงเรียนชำวสวนคลองจินดำ” และพดูคยุกบัผู้ประกอบกำรที่ตลำดสขุใจเก่ียวกบักำรเพ่ิมมลูคำ่และสร้ำง

ควำมแตกตำ่งให้กบัผลิตภณัฑ์ 

 
น้องๆ เรียนรู้แนวทำงกำรประยกุต์ใช้ทรัพยำกรทำงชีวภำพในเชิงพำณิชย์

ผ่ำนแนวคิด “สำมพรำนโมเดล” 

 
นำยชฤทธิพร เม้งเกร็ด (ขวำ) ผู้จดักำรโครงกำรสำมพรำนโมเดล 
มลูนิธิสงัคมสขุใจ และ นำยฌำญำ ปำนเจริญ (ซ้ำย) ผู้ ใหญ่บ้ำน
บ้ำนหวัอำ่ว อ.สำมพรำน จ.นครปฐม หนึ่งในศนูย์เกษตรอินทรีย์ 

ผู้ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัแนวคดิ “สำมพรำนโมเดล” 

 
วิทยำกรผู้ เข้ำร่วมเสวนำในหวัข้อ “Art & Nature กำรเพิ่มมลูคำ่ให้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งสร้ำงสรรค์” ผู้บริหำรจำกบ้ำนปฯู และ

มหำวิทยำลยัมหิดล 
จากซ้ายไปขวา 

 นำยไชยพนัธุ์ คุ้มวิเชียร เจ้ำของธุรกิจ ซเูปอร์มำร์เก็ตกล้วยไม้ 
แอร์ออร์คิดส์  

 นำยโชคนิธิ คงชุม่ ผู้ก่อตัง้กลุม่ท ำงำนอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้ชื่อ “กลุม่ใบไม้” 

 นำงสำวจรัญพร เลิศสหกลุ กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท กรีน 
สไตล์ จ ำกดั  

 ดร.ธรรมรัตน์ พทุธไทย อำจำรย์จำกคณะสิ่งแวดล้อมและ

 

นำยทิวำ สดุประเสริฐ ผู้ชว่ยผู้ ใหญ่บ้ำนต ำบลลุม่สุม่ อ.ไทรโยค     
จ.กำญจนบรีุ หนึ่งในชมุชนต้นแบบที่น ำแนวคดิกำรอนรัุกษ์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพไปพร้อมกบักำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มของ

ผลิตภณัฑ์มำปรับใช้ให้สอดคล้องกบัชมุชนของตน 
  



                                                                                                 

หน้ำ 7 / 8 

 

ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล  

 นำงอดุมลกัษณ์ โอฬำร ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวโุส-องค์กร
สมัพนัธ์ บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน)  

 รศ.ดร.รัตนวฒัน์ ไชยรัตน์ (ขวำ) รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและ
กิจกำรนกัศกึษำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล และประธำนโครงกำร คำ่ยเพำเวอร์กรีน  
ปีที่ 13 

 นำยรัฐพล สคุนัธี ผู้อ ำนวยกำร-องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้ำนป ู
จ ำกดั (มหำชน) 

 นำยชำญวิทย์ หำญธ ำรงวิทย์ พิธีกรด ำเนินรำยกำร 

     
กลุม่เยำวชนขณะศกึษำและลงมือน ำไม้ไผ่มำแปรรูป 

 
นำงสำววรรณ์วิสำ ผู้ชว่ย หรือ มด นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 4  

จำกโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม อ.เคียนซำ จ.สรุำษฎร์ธำนี ตวัแทนทีมชนะเลิศ จำกโครงงำน “Tannin Banana Peel” 
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เก่ียวกับค่าย เพาเวอร์กรีน  
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 โดยกลุ่มเปำ้หมำยของคำ่ยฯ คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4 และ 5  สำยวทิยำศำสตร์ทัว่ประเทศ 
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้น ำธุรกิจด้ำนพลังงำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ด ำเนินธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ และ
พลังงำนท่ีเก่ียวเน่ืองอย่ำงครบวงจรใน  10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลำว มองโกเลีย สิงคโปร์  ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกำ และเวียดนำม  
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้ำนปฯู เช่ือวำ่ “กำรเรียนรู้” เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึง่จะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมให้พฒันำอย่ำงยัง่ยืนในระยะยำว 
โครงกำรซีเอสอำร์ รวมไปถึงโครงกำรด้ำนสงัคมของบ้ำนปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนบัสนนุและส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง
ให้กบัเยำวชนและชมุชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั กำรเรียนรู้ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน กำรฝึกฝนเพ่ือพฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวิต หรือกำรค้นคว้ำ เรียนรู้ และค้นพบองค์ควำมรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   
 

# # # # # 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทจิีส์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
รสธร อกัษรำนเุครำะห์ 02.627.3501 ตอ่ 204 
RAksharanugraha@hkstrategies.com 
ปริตต์ กำศยปนนัทน์   02.627.3501 ตอ่ 129 
PKasayapanunth@hkstrategies.com 

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

  

 


