ข่ าวประชาสัมพันธ์

20 - 21 ตุลาคม 2561

บ้ านปูฯ จับมือ มหิดล เดินหน้ า “ค่ ายเพาเวอร์ กรี น ปี ที่ 13”
ผสมผสานความรู้ดา้ นวิ ทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและศิ ลปะ
สร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
กับการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชี วภาพอย่างยัง่ ยืน

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที ส่ องจากซ้าย) ผู้อานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริ ษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) และ
รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ทีส่ องจากขวา) ประธานโครงการค่ายเพาเวอร์ กรี น ปี ที ่ 13 และน้องๆ เยาวชนทีมชนะเลิ ศการประกวดโครงงานฯ

บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้ ำนพลังงำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ที่ม่งุ มัน่
พัฒ นำสังคมอย่ำงยัง่ ยืน ร่ วมกับคณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดค่ำย
เยำวชนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม หรื อ “ค่ ายเพาเวอร์ กรี น” ปี ที่ 13 ภำยใต้ หวั ข้ อ “การบริ หารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่ าทางเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ ” คัดเลือกเยำวชนชันมั
้ ธยมศึกษำ
ปี ที่ 4 และ 5 สำยวิทยำศำสตร์ จำนวน 70 คน จำกผู้สมัครทั่วประเทศรวม 389 คน เข้ ำค่ำยฯ ระหว่ำงวันที่
18 - 25 ตุลำคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ในปี นี ้นอกจำกเยำวชน
จะได้ เรี ยนรู้ตำมแนวคิดหลักของค่ำยฯ “วิทยาศาสตร์ ส่ ิงแวดล้ อม-เรี ยนรู้ ส่ ูการปฏิบัติ” แล้ ว ยังได้ เรี ยนรู้
วิทยำศำสตร์ รูปแบบใหม่ อย่ำงสร้ ำงสรรค์จำกกำรผสมผสำนควำมรู้ ด้ำนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อมเข้ ำกับ
ทัก ษะด้ ำ นศิล ปะ พร้ อมรับ ฟั ง ประสบกำรณ์ จ ำกผู้ป ระกอบกำรที่ ส ร้ ำงรำยได้ จำกกำรใช้ ป ระโยชน์ ของ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เรี ยนรู้แนวคิดกำรอนุรักษ์ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในชุมชนไปพร้ อมๆ กับ
กำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์และผลิตผลท้ องถิ่นจำกชุมชนต้ นแบบ ซึ่งเยำวชนสำมำรถนำควำมรู้ ที่ได้
มำประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดในกำรสรรค์สร้ ำงโครงงำนกลุ่ มวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อมที่เน้ นกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืนให้ กบั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ในค่ำยเพำเวอร์ กรี นปี ที่ 13 นี ้ เยำวชนทัง้ 70 คน จำกทัว่ ประเทศได้ มีโอกำสลงมือปฏิบตั ิในกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ เพื่อชุมชน โดยคุณเอ็มโซเฟี ยน
เบญจเมธำ เจ้ ำของบริ ษัท เบญจเมธำ เซรำมิก จำกัด เวิร์คชอปถ่ ายภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดย คุณโดม ประทุมทอง นักธรรมชำติวิทยำ นักเขียนและช่ำงภำพ
ด้ ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม และเวิร์คชอปหลักการวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustration)
และการบั นทึกธรรมชาติ (Nature drawing) โดย คุณ อุเทน ภุมริ นทร์ นักสื่อสำรธรรมชำติ พร้ อมรับฟั ง
เวที เ สวนำพิ เ ศษในหั ว ข้ อ “Art & Nature การเพิ่ มมู ล ค่ าให้ ความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ าง
สร้ างสรรค์ ”
นางอุ ด มลั ก ษณ์ โอฬาร ผู้ อ านวยการสายอาวุ โส-องค์ ก รสั ม พั น ธ์ บริ ษั ท บ้ า นปู จ ากั ด
(มหาชน) กล่ำวว่ำ “บ้ ำนปูฯ เชื่อมั่นมำโดยตลอดว่ำ พลั งความรู้ คื อ พลั งแห่ งการเปลี่ ยนแปลงและ
พัฒนา ตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ค่ำยเพำเวอร์ กรี นเน้ นพัฒนำศักยภำพเยำวชนรุ่ นใหม่ ให้ เติบโตขึ ้นเป็ น
ก ำลัง ส ำคัญ ในกำรพัฒ นำชุม ชน และสัง คมที่ ต นเองอำศัย อยู่ โดยน ำควำมรู้ หรื อ ประสบกำรณ์ ที่ ได้ รับ
จำกค่ำยฯ ไปต่อยอดและปรับใช้ ได้ จริ งสอดคล้ องกับยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ในปี นี ้เรำยังคง
ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ แต่ เน้ นส่งเสริ มให้ เยำวชนพัฒนำทักษะด้ ำนศิลปะและ
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ควบคู่ไปกับกำรเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับควำมสำคัญ กำรอนุรักษ์ และกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มจำก
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เรำหวังว่ำน้ องๆ จะได้ รับแรงบันดำลใจและแนวคิดในกำรประยุกต์ใช้ ควำมรู้
และประสบกำรณ์ ที่ได้ รับจำกค่ำยฯ ไปต่อยอดเพื่ อสรรค์ สร้ ำงนวัตกรรมที่จ ะเป็ นประโยชน์ ต่อชุม ชนและ
ประเทศชำติในอนำคต ทังในเชิ
้
งกำรใช้ ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจ และในเชิงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้ คงอยู่อย่ำงยัง่ ยืน”
ส ำหรั บ กิ จ กรรมพิ เศษในปี นี ้ เยำวชนได้ เรี ย นรู้ วิ ถี ข องชุม ชนต้ น แบ บในจัง หวัด นครปฐมและ
กำญจนบุรี ที่นำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำใช้ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิ จได้ อย่ำงสมดุลไปพร้ อมกับ
กำรอนุรัก ษ์ ส ำหรั บ จ. นครปฐม เยำวชนจะได้ เรี ย นรู้ แนวทำงกำรประยุก ต์ใช้ ท รั พ ยำกรทำงชี วภำพใน
เชิงพำณิชย์ผ่ำนแนวคิด “สำมพรำนโมเดล” โมเดลเพื่อพัฒนำธุรกิจสู่ควำมยั่งยืน และเยี่ยมชมตลำดสินค้ ำ
เกษตรอินทรี ย์ พร้ อมทัง้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิตของชำวสวนที่รวมกลุ่มจัดตัง้ “โรงเรี ยนชำวสวนคลองจินดำ” ส่วนใน
จ. กำญจนบุรีนนั ้ เยำวชนได้ เรี ยนรู้ขนตอนกำรแปรรู
ั้
ปผลิตภัณฑ์จำกไม้ ไผ่เพื่อนำมำเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงสร้ ำงสรรค์ ณ ป่ ำชุมชน ต.ลุ่มสุม่ ซึง่ เป็ นหนึ่งในชุมชนต้ นแบบที่นำแนวคิดกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในชุมชนไปพร้ อมกับกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์มำปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับชุมชนของตน
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นายทิวา สุดประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านตาบลลุ่มสุ่ม กล่ำวว่ำ “คนในชุมชนมีวิถีกำรดำรงชีวิตที่
พึง่ พิงป่ ำ โดยนำทรัพยำกรไผ่มำใช้ ประโยชน์ เพื่อแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์สร้ ำงรำยได้ ให้ แก่ครอบครัว ซึง่ ในอดีต
เศษไม้ ไผ่ที่เหลือจำกกำรแปรรูปจะถูกนำไปเผำทิ ้งอย่ำงไร้ คณ
ุ ค่ำ ชุมชนจึงร่ วมกันคิดหำวิธีที่ จะใช้ ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้ม ค่ำด้ วยกำรพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ จำกเศษไม้ ไผ่ ต่อยอดจำกภูมิ ปัญ ญำดังเดิ
้ ม สร้ ำงรำยได้ เพิ่ม ให้ กับ
ชุมชน เช่น ของใช้ ภำยในบ้ ำน และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ ำน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ชุมชนยังมุ่งรักษำป่ ำชุมชนให้ คง
อยู่อย่ำงยัง่ ยืน โดยกำรนำทรัพยำกรในป่ ำมำใช้ อย่ำงเหมำะสม และไม่มำกเกินควำมจำเป็ น รวมถึงร่ วมกัน
ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่ำเป็ นประจำอีกด้ วย”
รศ.ดร.รั ตนวัฒน์ ไชยรั ตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนั กศึกษา คณะสิ่งแวดล้ อม
และทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการค่ ายเพาเวอร์ กรี น 13 เสริ มว่ำ
“กำรมีควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ ำงถูกต้ อง ทังใน
้
แง่ทฤษฎี กำรปฏิบตั ิ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ ที่ได้ จำกกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ รวมทัง้ กำรประยุกต์ใช้
ทักษะด้ ำนศิลปะและควำมคิดสร้ ำงสรรค์กับควำมรู้ ทำงวิทยำศำสตร์ นอกจำกจะช่วยให้ เยำวชนสำมำรถ
ยกระดับ เพิ่ม มูล ค่ำ และสร้ ำงควำมแตกต่ำงให้ กับผลิตภัณ ฑ์ แล้ ว ยังช่วยให้ เยำวชนได้ เรี ยนรู้ ถึงกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยูใ่ นชุมชนให้ เกิดประโยชน์สงู สุด อันจะนำไปสูก่ ำร
อยูร่ ่วมกันระหว่ำงมนุษย์กบั ธรรมชำติอย่ำงยัง่ ยืน”
โดยหลังจำกเยำวชนได้ เรี ยนรู้ทงภำคทฤษฎี
ั้
และภำคปฏิบตั แิ ล้ ว ได้ นำควำมรู้ที่ได้ จำกตลอดกิจกรรม
ค่ำยฯ มำตกผลึ ก และสร้ ำงสรรค์ เป็ นโครงงำนกลุ่ม วิ ทยำศำสตร์ สิ่ งแวดล้ อมน ำเสนอแก่ สำธำรณชนและ
คณะกรรมกำรค่ำยฯ โดยหัวข้ อโครงงำนฯ ทังหมดมี
้
ควำมหลำกหลำยตำมประเด็นที่เยำวชนแต่ละกลุ่มให้ ควำม
สนใจ เช่น โครงงาน “ผล-ละ-มุก” ที่มีแนวคิดในกำรสกัดสำรเพคตินจำกเปลือกผลไม้ ที่เหลือทิ ้งจำกกำรบริ โภค
เช่น กล้ วย และแตงโม เพื่อนำมำผลิตเม็ดไข่มกุ ในเครื่ องดื่มรูปแบบใหม่ที่ให้ พลังงำนน้ อยกว่ำไข่มกุ ทัว่ ไปกว่ำ 21
เท่ำ และ โครงงาน “Green Clean” ที่มีแนวคิดนำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในชุมชนของสมำชิกในกลุ่มแต่
ละคน ที่มำจำกหลำยหลำยภูมิลำเนำมำสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม เช่น ต้ นเทพทำโร เห็ดถอบ ปลำสลิด และสับปะรด โดย
สร้ ำงสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์อปุ โภค และบริ โภคเพื่อสุขภำพ ให้ สอดคล้ องกับเทรนด์รักสุขภำพที่กำลังเป็ นที่นิยมใน
ขณะนี ้

หน้ ำ 3 / 8

ส ำหรั บ โครงงำนฯ ที่ ได้ รั บ รำงวัล ชนะเลิ ศ อัน ดับ 1 ได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำมู ลค่ ำ 10,000 บำท ได้ แ ก่
โครงงาน “Tannin Banana Peel” ที่ มำพร้ อมกับแนวคิดในกำรสกัดสำรแทนนินจำกเปลื อกกล้ วยจนได้ เป็ น
สำรแทนนินในรูปแบบผง ซึ่งสำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ ในอนำคต เช่น ใช้ ในกำรบำบัด
น ้ำเสีย อุตสำหกรรมฟอกย้ อม ป้องกันศัตรู พืช และผลิตยำรักษำโรค โดยโครงงำนฯ ดังกล่ำวมีจุดประสงค์เพื่อ
นำเอำเปลือกกล้ วยที่เหลือจำกกำรบริ โภคมำเพิ่มมูลค่ำสร้ ำงให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปพร้ อมกับลดปริ มำณขยะที่
เกิดขึ ้นจำกเปลือกกล้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับหัวข้ อค่ำยฯ ในปี นี ้
นางสาววรรณ์ วิ สา ผู้ ช่ วย หรื อ มด นั กเรี ยนชั ้นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จากโรงเรี ยนเคี ยนซาพิทยาคม อาเภอเคี ยนซา จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี ตัวแทนที มชนะเลิศ กล่ำวถึงควำมรู้ สึกเกี่ ยวกับค่ำยฯ ว่ำ
“รู้ สึกดี ใจที่ ตัดสิ นใจมำร่ วมเข้ ำค่ำยเพำเวอร์ กรี นในปี นี ม้ ำก เพรำะนอกจำกได้ เรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนและออกไป
ทัศนศึกษำที่ต่ำงจังหวัดแล้ ว ค่ำยนีย้ ังช่วยให้ ได้ เรี ยนรู้ วิทยำศำสตร์ ในรู ปแบบใหม่ โดยมีวิทยำกรมำให้ ควำมรู้
ด้ ำนศิลปะควบคู่ไปกับกำรนำวิทยำศำสตร์ ไปใช้ อย่ำงสร้ ำงสรรค์ได้ สนุกมำกๆ สำมำรถนำเอำกำรเรี ยนรู้เหล่ำนัน้
มำประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ นอกเหนือจำกควำมรู้แล้ ว ค่ำยนี ้ยังทำให้ ได้ เจอเพื่อนๆ จำกทัว่ ประเทศ ที่ชอบ
วิ ทยำศำสตร์ เหมื อนกัน ได้ รั บมิ ตรภำพมำกมำย อยำกให้ พี่ ๆ เพื่ อนๆ ทุ กคนสมัครเข้ ำค่ ำยฯ ในปี ต่อๆ ไป
เพรำะกำรอนุรักษ์ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพนัน้ ถื อเป็ นเรื่ องสำคัญ ที่ต้องเรี ยนรู้ และเป็ นสิ่งที่ ทุกคนควรให้
ควำมใส่ใจเป็ นอย่ำงมำก”
###
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ภาพประกอบเพิ่มเติม

นำงอุดมลักษณ์ โอฬำร (ซ้ ำย) ผู้อำนวยกำรสำยอำวุโส-องค์กรสัมพันธ์
บริษัท บ้ ำนปู จำกัด (มหำชน) และ รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ขวำ)
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ในฐำนะประธำนโครงกำร
ค่ำยเพำเวอร์ กรีน ปี ที่ 13

คุณเอ็มโซเฟี ยน เบญจเมธำ เจ้ ำของบริษัท เบญจเมธำ เซรำมิก
จำกัด ขณะบรรยำยสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรสร้ ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อชุมชน

คุณโดม ประทุมทอง นักธรรมชำติวิทยำ นักเขียนและช่ำงภำพด้ ำน
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ให้ ควำมรู้ด้ำนกำรถ่ำยภำพควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพืชและสัตว์ในเชิงวิทยำศำสตร์

คุณอุเทน ภุมรินทร์ นักสื่อสำรธรรมชำติ ให้ หลักกำรวำดภำพเชิง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Illustration) และกำรบันทึกธรรมชำติ
(Nature drawing)

น้ องๆ นำแรงบันดำลใจในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนเพื่อชุมชน มำสร้ ำงสรรค์เป็ นโครงงำนย่อย
ฝึ กปฏิบตั ิด้ำนกำรถ่ำยภำพควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และวำดภำพเชิงวิทยำศำสตร์
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น้ องๆ เรียนรู้วิถีชีวิตของชำวสวนที่ “โรงเรียนชำวสวนคลองจินดำ” และพูดคุยกับผู้ประกอบกำรที่ตลำดสุขใจเกี่ยวกับกำรเพิ่มมูลค่ำและสร้ ำง
ควำมแตกต่ำงให้ กบั ผลิตภัณฑ์

น้ องๆ เรียนรู้แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ ทรัพยำกรทำงชีวภำพในเชิงพำณิชย์
ผ่ำนแนวคิด “สำมพรำนโมเดล”

วิทยำกรผู้เข้ ำร่วมเสวนำในหัวข้ อ “Art & Nature กำรเพิ่มมูลค่ำให้ ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงสร้ ำงสรรค์” ผู้บริหำรจำกบ้ ำนปูฯ และ
มหำวิทยำลัยมหิดล
จากซ้ ายไปขวา
 นำยไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร เจ้ ำของธุรกิจ ซูเปอร์ มำร์ เก็ตกล้ วยไม้
แอร์ ออร์ คิดส์
 นำยโชคนิธิ คงชุม่ ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ ทำงำนอิสระด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
ภำยใต้ ชื่อ “กลุม่ ใบไม้ ”
 นำงสำวจรัญพร เลิศสหกุล กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท กรีน
สไตล์ จำกัด
 ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อำจำรย์จำกคณะสิ่งแวดล้ อมและ

นำยชฤทธิพร เม้ งเกร็ด (ขวำ) ผู้จดั กำรโครงกำรสำมพรำนโมเดล
มูลนิธิสงั คมสุขใจ และ นำยฌำญำ ปำนเจริญ (ซ้ ำย) ผู้ใหญ่บ้ำน
บ้ ำนหัวอ่ำว อ.สำมพรำน จ.นครปฐม หนึ่งในศูนย์เกษตรอินทรีย์
ผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด “สำมพรำนโมเดล”

นำยทิวำ สุดประเสริฐ ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้ำนตำบลลุม่ สุม่ อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี หนึ่งในชุมชนต้ นแบบที่นำแนวคิดกำรอนุรักษ์ ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพไปพร้ อมกับกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์มำปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับชุมชนของตน
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ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
นำงอุดมลักษณ์ โอฬำร ผู้อำนวยกำรสำยอำวุโส-องค์กร
สัมพันธ์ บริษัท บ้ ำนปู จำกัด (มหำชน)
รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ (ขวำ) รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและ
กิจกำรนักศึกษำ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล และประธำนโครงกำร ค่ำยเพำเวอร์ กรีน
ปี ที่ 13
นำยรัฐพล สุคนั ธี ผู้อำนวยกำร-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้ ำนปู
จำกัด (มหำชน)
นำยชำญวิทย์ หำญธำรงวิทย์ พิธีกรดำเนินรำยกำร

กลุม่ เยำวชนขณะศึกษำและลงมือนำไม้ ไผ่มำแปรรูป

นำงสำววรรณ์วิสำ ผู้ชว่ ย หรือ มด นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษำปี ที่ 4
จำกโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ ธำนี ตัวแทนทีมชนะเลิศ จำกโครงงำน “Tannin Banana Peel”
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เกี่ยวกับค่ าย เพาเวอร์ กรีน
โครงกำรค่ำยเยำวชนวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม “เพำเวอร์ กรี น” (The Power Green Camp) ดำเนินกำรต่อเนื่องมำตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549
โดยควำมร่ วมมื อระหว่ำงคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และ บริ ษัท บ้ ำนปู จำกัด (มหำชน) ภำยใต้
แนวคิดที่ว่ำ “วิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม - เรี ยนรู้ สู่กำรปฏิบตั ิ” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจด้ ำนวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนเน้ นให้ เยำวชนรู้ จักนำควำมรู้ ด้ ำนวิทยำศำสตร์ มำใช้ แก้ ไขปั ญหำสิ่งแวดล้ อมอย่ำงเป็ น
ระบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืนให้ แก่เยำวชน สร้ ำงแกนนำและเครื อข่ำยเยำวชนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมใน
อนำคต โดยกลุ่มเป้ำหมำยของค่ำยฯ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษำปี ที่ 4 และ 5 สำยวิทยำศำสตร์ ทวั่ ประเทศ
เกี่ยวกับ บมจ. บ้ านปูฯ
บริ ษัท บ้ ำนปู จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้นำธุรกิจด้ ำนพลังงำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ และ
พลั ง งำนที่ เกี่ ย วเนื่ อ งอย่ ำ งครบวงจรใน 10 ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย อิ น โดนี เซี ย จี น ออสเตรเลี ย ลำว มองโกเลี ย สิ ง คโปร์ ญี่ ปุ่ น
สหรัฐอเมริ กำ และเวียดนำม
“พลังความรู้ คือพลังแห่ งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้ ำนปูฯ เชื่อว่ำ “กำรเรี ยนรู้ ” เป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรพัฒนำ “คน” ซึง่ จะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ พฒ
ั นำอย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำว
โครงกำรซีเอสอำร์ รวมไปถึงโครงกำรด้ ำนสังคมของบ้ ำนปู ฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้ นสนับสนุนและส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ อย่ำงต่อเนื่อง
ให้ กบั เยำวชนและชุมชนในหลำกหลำยรู ปแบบ ทังกำรเรี
้
ยนรู้ จำกประสบกำรณ์จริ ง กำรดำเนินชีวติ ประจำวัน กำรเรี ยนรู้ ทังในและนอก
้
ห้ องเรี ยน กำรฝึ กฝนเพื่อพัฒนำศักยภำพและทักษะชีวิต หรื อกำรค้ นคว้ ำ เรี ยนรู้ และค้ นพบองค์ควำมรู้ ด้วยตนเองหรื อร่ วมกับคนอื่นๆ
#####
ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อ
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์
รสธร อักษรำนุเครำะห์ 02.627.3501 ต่อ 204
RAksharanugraha@hkstrategies.com
ปริตต์ กำศยปนันทน์ 02.627.3501 ต่อ 129
PKasayapanunth@hkstrategies.com

ฝ่ ายสื่อสารองค์ กร บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
อรสิริ วรยศ 02.694.6923
ornsiri_v@ banpu.co.th
มุกพรำว พ่วงเผือก 02.694.6892
mukphrao_p@banpu.co.th
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