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บ้านปูฯ ร่วมกับ มหดิล ชืน่ชม “สามเหล่ียมโกงกาง” โครงงานชนะเลิศค่าย “เพาเวอรก์รีน” ปีที ่14  
นวัตกรรมสู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร (แถวลา่ง - ขวาสดุ) ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-สือ่สารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และ  
รศ.ดร.รตันวฒัน ์ไชยรตัน ์(แถวล่าง - ทีส่องจากขวา) ประธานโครงการค่ายเพาเวอรก์รนี ปีที ่14 และนอ้งๆ เยาวชนทมีชนะเลศิการประกวดโครงงานฯ  

 

จบลงแลว้เป็นท่ีเรียบรอ้ย ส ำหรบัคำ่ยเยำวชนวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดลอ้ม “เพำเวอรก์รีน” ปีท่ี 14 โดยควำมร่วมมือ
ระหวำ่ง บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ท่ีมุง่มั่นพฒันำ
สงัคมอย่ำงยั่งยืน และคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีถูกจดัขึน้เม่ือเร็วๆ นี ้
ภำยใตห้วัขอ้ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” หลงัจำกท่ีคำ่ยฯ ได้
น ำนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 4 และ 5 สำยวิทยำศำสตรจ์  ำนวน 70 คนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำกทั่วประเทศ ร่วม
เขำ้คำ่ยฯ กวำ่หนึ่งสปัดำหใ์นเดือนตลุำคมท่ีผำ่นมำ ณ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกรศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล 
เยำวชนทุกคนต่ำงก็ไดศ้ึกษำผลกระทบจำกวิกฤตโลกรอ้นต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงเรียนรูแ้นวทำงกำรรบัมือ วิธีกำร
จดักำร ป้องกันและแกไ้ขปัญหำจำกวิกฤตดงักล่ำวกันเต็มท่ี พรอ้มระดมไอเดียดีๆ มำสรำ้งสรรคเ์ป็นโครงงำน
วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดลอ้มท่ีจดัแสดงและน ำเสนอตอ่สำธำรณชนไดอ้ยำ่งนำ่ประทบัใจ 

 



 

 

ในปีนีเ้ยำวชนทัง้ 70 คน ไดแ้บ่งทีมสรำ้งสรรคโ์ครงงำนกลุ่มวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดลอ้ม โดยเนน้ต่อยอดแนวคิดใน
กำรต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน เพ่ือปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งมีหลำยโครงงำนฯ ท่ีน่ำสนใจ เช่น 
โครงงานสาหร่ายเปล่ียนโลก ท่ีสรำ้งปะกำรงัเทียมจำกคลอโรพลำสตข์องสำหรำ่ยคลอเรลลำ (Chlorella) ผสม
กบัโปรตีนเสน้ไหม และน ำขยะพลำสติกมำใชเ้ป็นส่วนประกอบ เพ่ือสรำ้งท่ีอยู่ใหม่ใหส้ตัวน์  ำ้และปล่อยออกซิเจน
คืนกลบัสู่ธรรมชำติ และ โครงงานไบโอพลาสอ้อย ท่ีคิดคน้พลำสติกชีวภำพจำกเซลลูโลสในใบออ้ยเพ่ือสรำ้ง
มลูคำ่เพิ่มใหใ้บออ้ย ซึ่งเป็นส่วนท่ีเกษตรกรไม่ไดน้  ำไปใชป้ระโยชน ์และลดปัญหำกำรเผำใบออ้ยทิง้ก่อนกำรเก็บ
เก่ียว ซึ่งก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ รวมถึงภำวะโลกรอ้นอีกดว้ย 

ส ำหรบัโครงงำนฯ ท่ีไดร้บัรำงวลัชนะเลิศในปีนีมี้ช่ือว่ำ “ขยะทะเลมาสร้างทะเล” โดยเยำวชนไดร้่วมกันคิดคน้ 
“สามเหล่ียมโกงกาง” นวตักรรมสิ่งประดษิฐ์ท่ีสำมำรถชว่ยปอ้งกนักำรกดัเซำะชำยฝ่ัง และฟ้ืนฟชูำยฝ่ัง รวมถึงคืน
ควำมอดุมสมบรูณใ์หร้ะบบนิเวศป่ำชำยเลน หนึ่งในระบบนิเวศท่ีส ำคญั โดยโครงสรำ้งถกูออกแบบใหมี้ลกัษณะ
สำมเหล่ียม เพ่ือช่วยลดควำมรุนแรงของคล่ืนท่ีกระทบชำยฝ่ัง และมีรำกแตกแขนงเหมือนลกัษณะของตน้โกงกำง 
เป็นตวัช่วยค ำ้จุนล ำตน้และชะลอกำรไหลของน ำ้ ซึ่งผลิตจำกขยะพลำสติกท่ีน ำมำผสมกับคอนกรีต เพ่ือสรำ้ง
มลูคำ่เพิ่มใหก้บัขยะพลำสตกิ และลดปัญหำขยะไดด้ว้ย 

นายกิตติภูมิ ตรีสาม หรือ น้องพี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตัวแทนทีมชนะเลิศ กล่ำวว่ำ “ในจังหวัดของผม มีพืน้ท่ีป่ำชำยเลนท่ีก ำลังไดร้บัผลกระทบจำก

วิกฤติโลกรอ้นและภยัธรรมชำติตำ่งๆ คอ่นขำ้งเยอะ ผมและเพ่ือนๆ จึงเริ่มตน้คิดโครงงำนฯ จำกกำรน ำเอำปัญหำ

ดงักลำ่วมำเป็นโจทยต์ัง้ตน้ พรอ้มน ำควำมรูท่ี้ไดร้บัจำกคำ่ยฯ มำประยกุตใ์ช ้โดยหลงัจำกนีผ้มและเพื่อนๆ ตัง้ใจวำ่

ถำ้มีโอกำส จะน ำเอำแนวคดิของโครงงำนนีไ้ปใชก้บัพืน้ท่ีจรงิเพ่ือแกปั้ญหำตอ่ไป 

กำรไดเ้ขำ้ค่ำยเพำเวอรก์รีนเป็นกำรเปิดประสบกำรณท่ี์ดีมำกๆ ทุกกิจกรรมกำรเรียนรูท้  ำใหผ้มรูส้ึกรกัและเห็น

ควำมส ำคญัของธรรมชำตมิำกขึน้ ยิ่งไปกวำ่นัน้ผมยงัไดพ้ฒันำตวัเองอยำ่งรอบดำ้น ไมว่ำ่จะเป็นทกัษะกำรใชชี้วิต 

ควำมเป็นผู้น  ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรส่ือสำร และกำรน ำเสนอผลงำน  หลังจำกค่ำยนี ้ ผมตั้งใจจะใช้

ชีวิตประจ ำวนัใหเ้ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มมำกท่ีสุด และในอนำคตผมมีควำมฝันอยำกเป็นนักบริหำรธุรกิจ ท่ีจะ

ท ำงำนโดยค ำนงึถึงกำรดแูลและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบ”  

ส ำหรบักิจกรรมไฮไลตข์องค่ำยฯ ปีนี ้ประกอบดว้ยกำรทศันศึกษำ ณ อุทยำนแห่งชำติเขำสำมรอ้ยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีแหล่งเรียนรูท้ำงธรรมชำติท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีอุดมสมบูรณ ์และมี
ระบบนิเวศท่ีหลำกหลำย กำรร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมดว้ยกำรเก็บขยะบริเวณชำยฝ่ัง เพ่ือคืนควำมสะอำดและ



 

 

ควำมสวยงำมใหช้ำยหำดไปพรอ้มๆ กับกำรเรียนรู้วิธีแยกประเภทขยะและผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงกำรรบัฟังเสวนำหวัขอ้ “การต่อสู้เพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ” จำกคณะวิทยำกรผูเ้ช่ียวชำญและมีประสบกำรณท์ ำงำนดำ้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น นาย
วิเชียร ชิณวงษ ์หวัหนำ้เขตรกัษำพนัธุส์ตัวป่์ำทุง่ใหญ่นเรศวร   

นางอุดมลักษณ ์โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ 

“ปีนีเ้รำมุ่งเนน้ใหเ้ยำวชนไดเ้รียนรูเ้รื่องกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ท่ีก ำลงัเป็นปัญหำ

สิ่งแวดลอ้มในระดบัโลก เพ่ือกระตุน้ใหเ้ยำวชนตระหนกัถึงผลกระทบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยกันแก้ไข

ปัญหำดงักล่ำว เรำเห็นสญัญำณท่ีดีจำกกำรแสดงออกถึงควำมรกัและควำมหวงแหนธรรมชำติของเยำวชนใน

คำ่ยฯ ท่ีชดัเจน ผ่ำนแพสชนั (Passion) ในกำรเขำ้รว่มกิจกรรมตำ่งๆ เช่นเดียวกบักำรจดัท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์

สิ่งแวดลอ้ม ท่ีนอ้งๆ ไดร้ว่มกนัสรำ้งสรรคแ์นวคิดท่ีหลำกหลำยจำกกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ โดยน ำควำมรูเ้ดิมมำ

เช่ือมโยงกับควำมรูใ้หม่ท่ีไดร้บัจำกค่ำยฯ แลว้ประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดขึน้จริง เรำเช่ือว่ำนอ้งๆ เหล่ำนีจ้ะเติบโตไปเป็น

เมล็ดพนัธุท่ี์ดีในกำรผลกัดนัใหมี้กำรแกไ้ขปัญหำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงจริงจงัในอนำคต และสรำ้งโลกใบนีใ้หน้่ำอยู่

ยิ่งขึน้ไดอ้ยำ่งแนน่อน” 

ค่ำย “เพำเวอรก์รีน” เป็นหนึ่งในโครงกำรควำมรบัผิดชอบต่อสังคมท่ีบำ้นปูฯ ริเริ่มขึน้บนควำมมุ่งมั่นของกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึน้ตำมกลยุทธ์ Greener ของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกับหลัก ESG 
(Environmental, Social, Governance) หรือควำมรบัผิดชอบดำ้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบำล ซึ่งเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยั่งยืน เพ่ือสรำ้งผลกระทบเชิงบวกตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มในระยะยำว   

รศ.ดร.รัตนวัฒน ์ไชยรัตน ์ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยสัตวป่์าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยา 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล เสรมิวำ่ “กำรสง่เสรมิใหเ้ยำวชนรุน่ใหมไ่ดเ้ขำ้ใจ
ถึงควำมเช่ือมโยงของกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศและผลกระทบตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้พืช สตัว ์และมนษุยเ์ป็นเรื่อง
ส ำคญั ทุกกิจกรรมกำรเรียนรูใ้นค่ำยฯ จึงไดส้อดแทรกกำรฝึกกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และกำรเช่ือมโยง
ควำมรู ้เพ่ือให้เยำวชนได้เข้ำใจถึงปัญหำดังกล่ำวอย่ำงลึกซึง้ ตลอดจนสำมำรถน ำควำมรูด้ำ้นวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดลอ้มมำเป็นแนวทำงกำรจดักำรและแกไ้ขปัญหำดงักลำ่วอยำ่งยั่งยืน เหมำะสมกบับรบิทของพืน้ท่ีท่ีเยำวชน
อำศยัอยู ่เพ่ือสรำ้งกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกดำ้นสิ่งแวดลอ้มในชมุชนและประเทศชำติตอ่ไป” 

ส าหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม “เพาเวอรก์รีน” สามารถติดตาม
ข่าวสารเพิม่เตมิ ได้ที ่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร 0 2441 5000 ตอ่ 2112 

### 

http://www.facebook.com/powergreencamp


 

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม 

 
นำงอดุมลกัษณ ์โอฬำร ผูอ้  ำนวยกำรสำยอำวโุส-สื่อสำรองคก์ร  

บรษัิท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน)  

 
รศ.ดร.รตันวฒัน ์ไชยรตัน ์ผูอ้  ำนวยกำรศนูยว์ิจยัสตัวป่์ำและพนัธุ์
พืช และพิพิธภณัฑธ์รรมชำติวิทยำ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกร

ศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล และประธำนโครงกำร 
คำ่ยเพำเวอรก์รนี ปีที่ 14 

  
นอ้งๆ เยำวชนขณะรว่มกิจกรรมกำรเรียนรูใ้นหวัขอ้ “ควำมเสี่ยงตอ่กำรสญูเสยีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภมิูอำกำศ” ณ บงึบวัอทุยำนแหง่ชำติเขำสำมรอ้ยยอด จ.ประจวบคีรขีนัธ ์

  

   
นอ้งๆ ขณะรว่มท ำกิจกรรมกำรเรยีนรู ้ในหวัขอ้ “กำรปรบัตวัของสิ่งมีชีวิตตอ่กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศ” 



 

 

    
นอ้งๆ รว่มกนัคืนควำมสวยงำมใหช้ำยหำด ณ สวนสนประดิพทัธ ์จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ 

พรอ้มเรยีนรูว้ิธีกำรแยกประเภทขยะทีถ่กูตอ้งและผลกระทบของขยะตอ่สิ่งแวดลอ้มผ่ำนกิจกรรมตำ่งๆ 

 
วิทยำกรผูเ้ขำ้รว่มเสวนำในหวัขอ้ “กำรตอ่สูเ้พ่ือลดผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศตอ่ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ” ผูบ้รหิำร
จำกบำ้นปฯู และมหำวทิยำลยัมหิดล 

จากซ้ายไปขวา 

 รองศำสตรำจำรย ์ดร.สิงหนำท นอ้มเนียน ผูด้  ำเนินรำยกำร 

 นำยวิเชียร ชิณวงษ ์หวัหนำ้เขตรกัษำพนัธุส์ตัวป่์ำทุง่ใหญ่
นเรศวร 

 ดร. ปรญิญำ พทุธำภิบำล อำจำรยป์ระจ ำสำขำวิชำธรณี
ศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล วิทยำเขตกำญจนบรุ ี

 นำงอดุมลกัษณ ์โอฬำร ผูอ้  ำนวยกำรสำยอำวโุส-สื่อสำรองคก์ร 
บรษัิท บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน) 

 รศ.ดร.รตันวฒัน ์ไชยรตัน ์ผูอ้  ำนวยกำรศนูยว์ิจยัสตัวป่์ำและ
พนัธุพ์ืช และพิพิธภณัฑธ์รรมชำติวิทยำ คณะสิ่งแวดลอ้มและ
ทรพัยำกรศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหิดล และประธำนโครงกำร 
คำ่ยเพำเวอรก์รนี ปีที่ 14 

 นำยวิเชียร อำจองค ์ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเครอืข่ำย  
CSR-DIW 

 ดร.ชยัรตัน ์บรูณะ อำจำรยป์ระจ ำคณะนวตักรรมกำรจดั
กำรเกษตร สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน ์

  
นำยวิเชียร ชิณวงษ ์หวัหนำ้เขตรกัษำพนัธุส์ตัวป่์ำทุง่ใหญ่นเรศวร 

หนึ่งในวิทยำกรคนส ำคญั ผูเ้ขำ้รว่มเสวนำในหวัขอ้ “กำรตอ่สูเ้พ่ือ

ลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศตอ่ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ” 

 



 

 

 
นำยกิตติภมิู ตรสีำม หรอื นอ้งพี นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 5 โรงเรยีน
เบญจมรำชรงัสฤษฎิ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ตวัแทนทีมชนะเลศิจำก โครงงำน  

“ขยะทะเลมำสรำ้งทะเล” ที่คิดคน้นวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ “สำมเหลี่ยม
โกงกำง” 

  
ภำพจ ำลองนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ “สำมเหลี่ยมโกงกำง” 

  

   
นอ้งๆ เยำวชนจำกสีเขียว สีชมพ ูและ สีฟำ้ และตวัอยำ่งโครงงำนวิทยำศำสตร ์ 

โครงงำนสำหรำ่ยเปลี่ยนโลก โครงงำนกำรท ำนำกุง้อยำ่งยั่งยืน และ โครงงำนไบโอพลำสออ้ยตำมล ำดบั 
 

 
 
เก่ียวกับค่าย เพาเวอรก์รีน 
โครงกำรค่ำยเยำวชนวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดลอ้ม “เพำเวอรก์รีน” (Power Green Camp) ด ำเนินกำรต่อเน่ืองมำตัง้แต่ปี 2549 โดยควำมรว่มมือระหว่ำง
บริษัท บำ้นปู จ  ำกัด (มหำชน) และคณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกรศำสตร ์มหำวิทยำลัยมหิดล ภำยใตแ้นวคิดที่ว่ำ “วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม – 
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสริมสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจด้ำนวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติ ปลกูจิตส  ำนึกในกำร
อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มอย่ำงยั่งยืนใหแ้ก่เยำวชน รวมทัง้ส่งเสริมใหน้ ำควำมรูด้ำ้นวิทยำศำสตรม์ำใชแ้กไ้ขปัญหำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงเป็นระบบ  สรำ้งแกนน ำ
และเครอืข่ำยเยำวชนดำ้นสิ่งแวดลอ้มในอนำคต โดยกลุม่เป้ำหมำยของคำ่ยฯ คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 4 และ 5  สำยวิทยำศำสตรท์ั่วประเทศ 

 

 

 



 

 

เก่ียวกับ บมจ. บ้านปูฯ 

บริษัท บำ้นป ูจ ำกัด (มหำชน) เป็นผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจรแห่งเอเชีย -แปซิฟิก ด  ำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังำน 
กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังำน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังำนใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลำว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัอเมรกิำ และเวียดนำม 

“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปล่ียนแปลงและพัฒนา” 

บำ้นปฯู เช่ือวำ่ “กำรเรยีนรู”้ เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึง่จะขบัเคลื่อนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันำอยำ่งยั่งยืนในระยะยำว โครงกำรซีเอสอำร ์
รวมไปถึงโครงกำรดำ้นสงัคมของบำ้นปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เนน้สนบัสนนุและสง่เสริมกำรเรียนรูอ้ยำ่งต่อเน่ืองใหก้บัเยำวชนและชุมชนในหลำกหลำย
รูปแบบ ทัง้กำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณจ์รงิ กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั กำรเรยีนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน กำรฝึกฝนเพ่ือพฒันำศกัยภำพและทักษะชีวิต 
หรอืกำรคน้ควำ้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วำมรูด้ว้ยตนเองหรอืรว่มกบัคนอ่ืนๆ   
  

### 

ข้อมูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ 
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