
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์       8 กรกฎาคม 2562 
 

สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ กับค่าย “เพาเวอร์กรีน” ปีที่ 14 
บา้นปฯู ชวนนกัเรียนมธัยมปลายร่วมเรียนรู้และคน้หาวิธีการรับมือต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทีส่่งผลกระทบต่อความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตและคณุภาพชีวิตของมนษุย์ 
 

 

 

 
 
 

 

ปี 2562 จงัหวดัล าปางมีอากาศร้อนสูงสดุในประเทศถึง 44.2 องศาเซลเซียส1 
ประเทศไทยมีผู้ป่วยจากอากาศร้อนเพ่ิมข้ึนจาก 98 ราย ในปี 2556 เป็น 3,500 ราย ในปี 25612 

สตัว์ในบางพืน้ทีท่ัว่โลก3มีโอกาสสูญพนัธุ์เกือบ 25% หากโลกร้อนข้ึน 2 องศาเซลเซียส 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าทกุวนันี้ วิกฤตโลกร้อนได้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และระดบัความสขุของส่ิงมีชีวิตมาก
ข้ึน รวมไปถึงความหลากหลายของชนิดพนัธุ์ พืชและสตัว์ ถึงเวลาแล้วที่เยาวชนนกัอนุรักษ์รุ่นใหม่จะหนัมารวม
พลงัต่อสูเ้พือ่ปกปอ้งโลกไปดว้ยกนั  
 

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  “เพาเวอร์กรีน” ปีท่ี 14 โดยบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ            
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ก าลงัเปิดรับสมคัรนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 
5 สายวิทยาศาสตร์ทัว่ประเทศ ร่วมเข้าคา่ยฯ ประจ าปี 2562 ภายใต้หวัข้อ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน 
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ” ระหว่างวัน ท่ี  7 – 14 ตุลาคม 2562 ณ คณะสิ่ งแวดล้อม                          
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งนอกจากเยาวชนผู้ ได้รับคัดเลือกทัง้ 70 คน          
จะได้เรียนรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทัง้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ผลกระทบจาก            

                                                                        
1ล าปางตดิ 1 ใน 10 อนัดบัอณุหภมูิสงูสดุของประเทศไทยในช่วงฤดรู้อน โดยศนูย์ภมูิอากาศ กองพฒันาอตุนิุยมวิทยา เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
2 ข้อมลูจากกระทรวงสาธารณสขุ 
3 พืน้ท่ีส าคญั 35 แหง่ทัว่โลก ท่ีมีความโดดเดน่ในเชิงระบบนิเวศและเป็นถ่ินอาศยัส าคญัของสิง่มีชีวิต เช่น พืน้ท่ีลุม่แม่น า้แอมะซอน มาดากสัการ์ และลุม่แม่น า้โขง 
โดยเป็นข้อมลูจากผลการศกึษาของมหาวทิยาลยั East Anglia มหาวิทยาลยั James Cook และองค์กรนอกภาครัฐ ท่ีเผลแพร่โดยองค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล 



 

 

วิกฤตโลกร้อนตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้พืช สตัว์ และมนษุย์ พร้อมแนวทางการรับมือเพ่ือปกปอ้งคณุภาพชีวิตของมนษุย์และ
การด ารงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงรับแรงบันดาลใจและทัศนคติเชิงบวกในการอนุรักษ์
สิ่ ง แ วด ล้ อมจากคณะวิ ทยาก รผู้ เ ช่ี ย วช าญและ มี ป ระสบกา ร ณ์ท า ง าน ด้ านสิ่ ง แ ว ด ล้ อม  อาทิ                                          
คุณวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ท่ีได้รับรางวัลยกย่องพิเศษจากโครงการ
สิ่งแวดล้อมแหง่สหประชาชาต ิ(UNEP) เม่ือเร็วๆ นี ้ให้เป็น ‘ผู้พิทกัษ์แหง่ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร’ จากการปฏิบตัิหน้าท่ี
โดยไมเ่กรงกลวัอิทธิพล คุณชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านถ า้ในประเทศไทย 
 

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบตั ิ(Learning by Doing) และสร้างเสริมประสบการณ์ (Learning from 
Experience) เยาวชนท่ีได้รับคัดเลือกจะได้ไปทัศนศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ ส ารวจความหลากหลาย             
ทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ อาทิ ถ า้ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และร่องรอยการเปล่ียนแปลง
ของธรรมชาติ ท่ีได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของโลกท่ีเพิ่มสูงขึน้  ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด             
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเรียนรู้วิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและวิถีชีวิตชุมชนชายฝ่ังจากการเปล่ียนแปลง    
สภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ร่วมท ากิจกรรมซีเอสอาร์ คืนความสะอาดและความสวยงามให้ชายหาด และในช่วง
ท้ายของค่ายฯ เยาวชนยงัได้โชว์ฝีมือในการสร้างสรรค์โครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากทุกกิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายฯ พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท รวมถึงยังมี
โอกาสลุ้นในการได้รับคดัเลือกให้เดินทางไปทศันศกึษา ณ ตา่งประเทศอีกด้วย 
 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-ส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“บ้านปฯู ในฐานะผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุ่งมัน่พฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืนให้
ความส าคญัในการดแูลและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เราตระหนกัถึงความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤต
โลกร้อนชัดเจนมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์ รวมไปถึง         
การล้มตายของพืชและสตัว์ท่ีอาจน าไปสู่ความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐาน      
ท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนษุย์ ดงันัน้คา่ยเพาเวอร์กรีนปีท่ี 14 จงึมุง่เน้นให้เยาวชนตระหนกัถึงผลกระทบจาก
อณุหภูมิของโลกท่ีเพิ่มสงูขึน้ สร้างแรงบนัดาลใจและสง่เสริมการเรียนรู้แนวทางในการรับมือ คิดค้นวิธีการจดัการ 
ปอ้งกนั และแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพ่ือปกปอ้งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต          
เราหวงัว่าน้องๆ จะน าความรู้ทัง้หลายจากค่ายฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดลุ 
และส่ือสารต่อไปยังคนใกล้ชิดให้ ต่ืนตัวกับปัญหาโลกร้อน เ พ่ือร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิ งบวก                        
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดบ้านปูฯ ท่ีว่า            
พลังความรู้คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” 



 

 

หากใครก าลงัมองหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ท่ีจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต 
ท่ีมาพร้อมกับมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนทั่วประเทศ ได้ฝึกฝนทักษะชีวิตท่ีส าคัญ เช่น การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน และ          
การท างานเป็นทีม รวมถึงได้ค้นหาความชอบส าหรับเลือกเส้นทางการศกึษาต่อ บอกเลยว่าห้ามพลาด! สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการพิจารณาเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.powergreencamp.com และสง่เรียงความด้วยลายมือตนเอง จ านวนไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ภายใต้หัวข้อ "รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ" และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562  
 
สามารถตดิตามข่าวสารอ่ืนๆ ของค่ายฯ ได้ที่ 
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp 
โทรศพัท์ 0 2441 5000 ตอ่ 2112 
 

### 
เก่ียวกับค่าย เพาเวอร์กรีน  
โครงการคา่ยเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (The Power Green Camp) ด าเนินการตอ่เน่ืองมา
ตัง้แตปี่ 2549 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบตัิ” ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลกูจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนให้แก่เยาวชน รวมทัง้ส่งเสริมให้น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ สร้างแกนน าและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของค่ายฯ คือ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5  สายวิทยาศาสตร์ทัว่ประเทศ 
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผู้น าธุรกิจด้านพลงังานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจ
หลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 
 
 
 

http://www.facebook.com/powergreencamp


 

 

 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปฯู เช่ือว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชุมชนและสงัคมให้พัฒนา
อย่างยัง่ยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ รวมไปถึงโครงการด้านสงัคมของบ้านปฯู ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้น
สนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพ่ือพฒันาศกัยภาพและ
ทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   

 
### 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
อรสิริ วรยศ  02.694.6923 
ornsiri_v@ banpu.co.th 
มกุพราว พว่งเผือก 02.694.6892 
mukphrao_p@banpu.co.th 


