
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์           
 

บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม “เพาเวอรก์รีน” ครั้งพเิศษ 
พาเยาวชนตะลยุป่าแก่งกระจาน แสดงพลงัรกัษ์ธรรมชาตผิา่นกิจกรรมอาสา  

เดนิหนา้สนบัสนนุความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

‘อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ’ นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีลักษณะเด่นทาง
ธรรมชาติที่ส  าคญัหลายประการ โดยอทุยานแห่งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งถือเป็นพืน้ที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสงูที่สดุแห่งหนึ่งในเอเชีย ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นอทุยานมรดกอาเซียน ภายใตค้ านิยาม
ที่ว่า ‘เป็นพืน้ที่คุ้มครอง ที่มีความส าคัญ ควรค่าต่อการอนุรักษ์อย่างสูง ซึ่งจะต้องสงวนรักษาไว้ให้คงความ
สมบรูณ ์เพื่อเป็นตวัแทนของระบบนิเวศของภมูิภาคอาเซียน’  

การรกัษามรดกอุทยานแห่งนีใ้หค้งความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เราจ าเป็นตอ้งใส่ใจกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ดว้ยเหตนุี ้“บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)” ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ที่
มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เดินหนา้สานต่อการสรา้งสรรคค่์ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ‘เพาเวอรก์รีน’ ในรูปแบบพิเศษขึน้ภายใตธี้ม 
“Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” โดยจดัการแข่งขนัตอบค าถามผ่านทางออนไลนเ์ป็นครัง้แรก สอดรบั
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อคัดเลือกเยาวชน 15 คน ไปทัศนศึกษาดว้ยการเดินป่าแบบ
เจาะลึกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทัง้นีเ้พื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ ปลกูฝังจิตส านึกในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนใหแ้ก่เยาวชน พรอ้ม
ทัง้สรา้งแกนน าและเครือข่ายเยาวชนดา้นสิ่งแวดลอ้มในอนาคต 

โครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” ภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” ในปีนี ้เปิดโอกาสให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียนทีมละ 3 คน สมัครเขา้มาร่วมกิจกรรม
แข่งขนัตอบค าถามผ่านช่องทางออนไลนร์วม 2 รอบ เพื่อวดัพืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มท าภารกิจสะสมคะแนนผ่านสื่อออนไลน ์โดยมีผูส้มคัรเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนทัง้สิน้ 243 
ทีม จากนั้นคัดเลือกผู้ชนะจ านวน 5 ทีม เพื่อไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวนัที่ 7-9 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมเป็นระยะเวลา 3 วนั 2 คืน  



 

 

เยาวชนทัง้ 15 คน มีโอกาสศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ สมัผัสความอุดมสมบูรณข์องระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน 
ส ารวจและท าความรูจ้ักพันธุ์พืช และพันธุ์สตัว์ รวมทัง้แมลงนานาชนิด เรียนรูว้ิธีด ารงชีวิตอย่างปลอดภัยในป่า 
การแกะรอยสัตว์ป่า และวิธีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเพื่อส ารวจพฤติกรรม และจ านวนประชากรสัตว์ป่า 
กิจกรรมดนูก ณ แหล่งชมนกที่ดีที่สดุในประเทศไทย พรอ้มทัง้กิจกรรมเรียนรูด้าราศาสตรแ์ละสงัเกตทอ้งฟ้ายาม
ค ่าคืน  

นอกจากนี ้เยาวชนยงัไดร้่วมกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรียนรูก้ารท าโป่งเทียม ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุที่จ  าเป็นส าหรบั
สตัวป่์า เช่น ชา้ง กระทิง ววัแดง เกง้ กวาง รวมทัง้นก และแมลงนานาชนิด กิจกรรมดงักลา่ว นอกจากจะช่วยรกัษา
ความอดุมสมบูรณข์องแหลง่อาหารใหส้ตัวป่์าแลว้ ยงัปอ้งกนัไม่ใหส้ตัวป่์าออกไปหาอาหารในพืน้ที่ชมุชน และลด
ความขดัแยง้กบัชาวบา้นไดอี้กดว้ย 

นางอุดมลักษณ ์โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“ปัจจุบนัเด็ก ๆ มีความรูด้า้นต่าง ๆ ไม่นอ้ยไปกว่าผูใ้หญ่ จากขอ้มลูในโลกออนไลนท์ี่เขา้ถึงไดอ้ยู่ตลอดเวลา แต่
มนัคงจะดีกว่า ถา้พวกเขาไดม้ีโอกาสมาออกมาเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง ซึ่งจะท าให้พวกเขาเขา้ใจ และจดจ า
สิ่งที่เรียนรูไ้ด้ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้การเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ๆ ได้ออกมาใช้ชีวิตใกล้ชิดและเห็นความงดงามของ
ธรรมชาติ จะท าใหพ้วกเขาเห็นถึงคณุค่า มคีวามรูส้กึรกัและหวงแหนสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการอาสาท าหน้าที่นักอนุรักษ์ ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มจากตนเองก่อน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันใหส้ามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติไดอ้ย่างสมดุล รวมถึงการเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อความรูท้ี่
ไดร้บัจากค่ายฯ ใหค้นรอบขา้งไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความเชื่อมโยงกนัของความหลากหลายทางชีวภาพ
กบัมนุษย ์ซึ่งพลงัที่ส่งต่อกันนีย้่อมสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนใหเ้กิดความรกั
และหวงแหนต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้  คือ พลังแห่งการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนา” 

ดร.พูนเพ่ิม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล กลา่วว่า “การคดัเลือกเยาวชนเขา้รว่มกิจกรรมในครัง้นี ้เราคดัเลือกกลุ่ม
ที่มีความสนใจและใหค้วามส าคัญกับธรรมชาติจริง ๆ ดังนัน้ ผลกระทบที่ไดจ้ากโครงการจะเป็นผลกระทบแบบ
ลกูโซ่ ซึ่งเริ่มตน้จากบ่มเพาะเยาวชนใหม้ีความรูแ้ละแรงบนัดาลในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม พรอ้มน าไปถ่ายทอด
ต่อใหค้นรอบขา้งได้รบัรู ้ เพื่อโน้มน้าวผูฟั้งเกิดแพสชั่นเดียวกัน เกิดเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ที่เขม้แข็ง ที่มี
เป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันสรา้งผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มเชิงบวกอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นความคาดหวัง
สงูสดุของค่ายฯ” 



 

 

ตัวแทนเยาวชนที่มีโอกาสไปร่วมค่ายฯ ต่างก็ไดร้บัความรูใ้หม่ ๆ จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสิ่งแวดลอ้มตัวจริง รวมถึง
ไดร้บัประสบการณส์นุก ๆ ที่น่าจดจ ามากมาย ซึ่งพรอ้มจะถ่ายทอดใหทุ้กคนไดร้บัรู ้เริ่มจาก บิ๊ก-วรากร เติมสาย

ทอง เล่าว่า “พวกเราเป็นเยาวชนก็จริง แต่เรื่องสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเริ่มตน้อนุรกัษ์ได ้ ส่วนตวัชื่น
ชอบการท ากิจกรรมอยู่แลว้ และสนใจในดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นพิเศษ เพราะผมมองว่าเป็นเรื่องใกลต้วั การตดัสินใจ
มาค่ายฯ ในครัง้นี ้เพราะอยากสมัผัสประสบการณก์ารเดินป่าอีกรูปแบบที่หาไม่ไดจ้ากในเมือง เพื่อที่จะเอาไป
บอกต่อกบัคนอ่ืนว่าป่ามีความส าคญักบัชีวิตเราตัง้แต่ตอนต่ืนไปจนถึงตอนนอน เราใชน้ า้เพื่อกิน เราใชอ้ากาศเพื่อ
หายใจ ไม่เพียงเท่านัน้นะครบั พืชและสตัวบ์างชนิดที่นบัวนัจะลดนอ้ยลง ถา้เราช่วยกนัอนรุกัษส์ิ่งต่าง ๆ เหลา่นีจ้ะ
ท าใหเ้รามีธรรมชาติใหพ้ึ่งพาต่อไปครบั” 

เอี๊ยม-วรัญญา หม้อนนทา ใหค้วามเห็นว่า “หนูชื่นชอบดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มอยู่แลว้ค่ะ พยายามหา
โอกาสที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมแบบนีม้าหลายครัง้แลว้ กิจกรรมที่หนรููส้กึประทบัใจในค่ายนี ้คือ การตรวจวดัคุณภาพ
น า้จากการส ารวจแมลงตัวเล็ก ๆ ที่แทบจะมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า แต่กลบัท าใหไ้ดรู้ว้่าน า้บริเวณนัน้ ๆ สะอาด
มากนอ้ยแค่ไหน เดี๋ยวกลบับา้นไปจะลองใชว้ิธีที่ไดเ้รียนจากค่ายฯ ไปส ารวจน า้ตกขา้งบา้นบา้ง และอีกกิจกรรมที่
ชอบมากเป็นพิเศษ คือ การสอ่งนก เพราะไดเ้ห็นความสวยงามของธรรมชาติ และไดเ้ห็นนกเงือก ซึ่งถือเป็นนกหา
ยาก ที่อาศยัอยู่ในป่าแบบตวัเป็น ๆ อีกดว้ย เป็นโอกาสที่หาไดย้ากมาก” 

ปิดทา้ยท่ีเก้า-เกล้าภูมิ เจริญศิริ ที่บอกว่า “ค่ายเพาเวอรก์รีนไดเ้ปิดประสบการณแ์ละใหค้วามรูท้ี่ดีมากครบั อาจ
ดว้ยจ านวนคนที่ไม่มาก ท าใหทุ้กคนไดเ้รียนรูอ้ย่างเต็มที่ โดยส่วนตัวแลว้ชื่นชอบและสนใจเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม
จากที่คุณพ่อเป็นคนชอบเดินป่า และมักจะเล่าเรื่องราวเก่ียวกับป่าใหฟั้งเสมอ ท าใหผ้มสนใจในเรื่องนีม้าก ผม
ชอบศึกษาสัตวว์่ามันมีลักษณะอย่างไร ใชช้ีวิตแบบไหน การเดินป่าในครัง้นีก้็เช่นกันครบั ท าใหผ้มไดม้องเห็น
ธรรมชาติแบบใกลช้ิด มตีน้ไมห้ลายชนิดที่พบเห็นไดย้าก สว่นใหญ่อายมุากกว่าผมหลายสิบปีเลยครบั ซึ่งใชร้ะยะ
เวลานานมากกว่าจะตน้ใหญ่ไดข้นาดนี ้ เราจึงควรช่วยกนัอนุรกัษ์เอาไว ้ซึ่งทัง้หมดนีท้  าใหผ้มรูส้ึกว่าป่ายงัมีอะไร
มากมายใหเ้ราไดเ้รียนรูค้รบั” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของค่ายฯ ได้ที ่
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp 
โทรศพัท ์0 2441 5000 ต่อ 2112 

### 
 

เกี่ยวกับค่าย เพาเวอรก์รีน 
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม “เพาเวอรก์รีน” (Power Green Camp) ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2549 โดย
ความรว่มมือระหว่างบรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และคณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใตแ้นวคดิ 
"วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม - เรียนรูสู้่การปฏิบตัิ" ซึ่งมุ่งเนน้ใหเ้ยาวชนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตรท์ั่วประเทศได้
เรียนรูด้า้นส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนเกิดความรูส้กึรกัและหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนน าความรูด้า้น
วิทยาศาสตรม์าใชแ้กไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ สรา้งแกนน าและเครือข่ายเยาวชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 
 
เกี่ยวกับบ้านปูฯ 
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจ
แหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 
ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บา้นปฯู เชื่อว่า “การเรียนรู”้ เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันาอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว โครงการซีเอสอารข์องบา้นปฯู ในทกุประเทศ จึงมุ่งเนน้สนบัสนนุและส่งเสรมิการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องใหก้บัเยาวชนและชมุชน
ในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน การฝึกฝน
เพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการคน้ควา้ เรียนรู ้และคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอื่น ๆ 

### 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
นนทิกานต ์เฟ่ืองสเุมธีพงศ ์        02-694-6613 nonthikan_f@banpu.co.th 
มกุพราว พ่วงเผือก   02-694-6892 mukphrao_p@banpu.co.th 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                   089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                         

ดาวนโ์หลดข้อมูลเพิ่มเติม 

http://www.facebook.com/powergreencamp

