
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์        26 ตลุาคม 2564 
 

บ้านป ูและ มหดิล สานต่อค่าย “เพาเวอรก์รีน ปีที ่16” ชวนเยาวชนเติมประสบการณเ์รียนรู้
ออนไลนไ์ร้ขีดจ ากัด ชูประเด็น “ECO Living & Learning – เปล่ียนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล ์ตอบรับ 

New Normal” 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ  ร่วมกับคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(Power Green Camp) ครัง้ที่ 16 ซึ่งจัดขึน้ในรูปแบบออนไลนเ์ป็นครัง้แรก ภายใตห้ัวขอ้ “ECO Living & 

Learning – เปล่ียนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ ตอบรับ New Normal”  โดยคัดเลือกเยาวชนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายไม่จ ากัดสาขาวิชา (เป็นครัง้แรก) จ านวน 40 คน จาก 40 โรงเรียน 31 จงัหวดั จาก
ผูส้มคัรทั่วประเทศกว่า 200 คน มารว่มเปิดประสบการณก์ารเขา้ค่ายแบบ New Normal เพื่อเสรมิสรา้งพลงั
แห่งการเรียนรูแ้บบไรข้ีดจ ากดัในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาหร์ะหว่างวนัที่ 16 ตลุาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 
โดยผูเ้ขา้ร่วมจะไดเ้รียนรูแ้นวทางการใชช้ีวิตประจ าวนัอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มจากอาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 
รวมถึงกูรูดา้นสิ่งแวดลอ้มผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลาย สามารถน าไปปรบัใชไ้ดจ้ริงในสถานการณ์
ปัจจุบนั โดยผสมผสานทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั นอกจากนี ้ทางค่ายฯ ยังมีอุปกรณช์ุดทดลองทาง
วิทยาศาสตร ์จดัสง่ใหผู้เ้ขา้รว่มไดล้งมือปฏิบติักนัถึงบา้น 
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสาย - ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “ส าหรบั
บา้นป ูเราเชื่อว่า “พลงัความรู ้คือ พลงัแห่งการเปลี่ยนแปลงและพฒันา” ดงันัน้แมว้่าจะมีสถานการณโ์ควิด-
19 ที่ท าใหก้ารจดัค่ายเพาเวอรก์รีนในรูปแบบปกติอย่างที่เราท ามาตลอด 15 ปีที่ผ่านมานัน้ท าไดย้ากขึน้ แต่
บา้นป ูรวมทัง้คณะสิ่งแวดลอ้มฯ ยงัคงมีความตัง้ใจที่จะสานต่อค่ายเพาเวอรก์รีน ต่อไปในปีนีด้ว้ยรูปแบบ
ออนไลน ์เพื่อเติมพลังความรูใ้หก้ับเยาวชนทั่วประเทศที่ไม่จ ากัดเฉพาะสายวิทยฯ์ และมีความสนใจใน
ประเด็นดา้นวิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มกบัปลกูฝังแนวทางการใชช้ีวิตประจ าวันอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัหลกัการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลกั ESG ของบา้นป ูและเพื่อใหก้ารจดั
กิจกรรมมีประสิทธิผลมากขึน้ เราจึงใหค้วามส าคัญกับการออกแบบกิจกรรมที่เยาวชนจะไดร้บัทัง้ความรู ้
และประสบการณผ์่านการเรียนรูแ้บบผสมผสานทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยเราไดม้ีการจดัสง่อปุกรณ์
ชุดทดลองทางวิทยาศาสตรใ์ห้เยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการถึงบา้น พรอ้มกับมีอาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญคอยให้
ค าแนะน าตลอดทกุกิจกรรมอย่างใกลช้ิด” 
 



 

 

 
ผศ. ดร.กฤตณะ พฤกษากร  อาจารย์ประจ าคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล ในฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอรก์รีน ครัง้ที่ 16 กลา่วว่า “แมท้กุประเทศทั่วโลก
จะตอ้งปรบัตวัสู่ยุค New Normal เพื่อฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ รวมถึงปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความปกติใหม่ แต่
ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มในประเด็นต่าง ๆ ยงัคงมีความส าคญัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ทัง้ปัญหาภยัพิบติั มลพิษ
ทางสิ่งแวดลอ้ม ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และอีก
มากมาย ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึน้ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีส่วนส าคัญในการสร้าง
ผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสะสม และเพราะจุดเริ่มตน้ของปัญหามาจากมนุษย ์ยิ่งในช่วงการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ผ่านมายังสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากการใชช้ีวิตประจ าวัน ทัง้ปัญหา
ขยะที่เพิ่มมากขึน้ เศษอาหารเหลือทิง้ที่มีจ านวนมหาศาล เราจึงพูดไดว้่าทุกปัญหาเหล่านีเ้ป็นเรื่องใกลต้ัว
ส าหรบัทุกคน ซึ่งการปลกูฝังใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงความส าคญั มีความรู ้ความเขา้ใจ และกา้วเขา้มามีส่วนใน
การร่วมในการเสนอแนวทางแกไ้ขก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนปรบัพฤติกรรมใหเ้ยาวชนเห็นความส าคัญ
ของปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มมากยิ่งขึน้  นี่คือที่มาของหวัขอ้การเรียนรูข้องค่ายฯ ในปีนี”้ 
 
ส าหรับกิจกรรมในค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่  16 ในปีนี ้ ได้เริ่มต้นกันตั้งแต่การปูพื ้นฐานผ่านกิจกรรม 
Transformative Learning เพื่อฝึกฝนเยาวชนในเรื่องของ Soft Skills ทัง้ความคิดสรา้งสรรค ์การคิด วิเคราะห ์
และแกปั้ญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท าความรูจ้กักบัเพื่อนใหม่จากทั่วประเทศในค่ายฯ 
เพื่อฝึกฝนเรื่องการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ก่อนเขา้สูก่ารเรียนรูใ้นล าดบัต่อไป ส าหรบักิจกรรมไฮไลตก์คื็อ การไดล้ง
มือทดลองปฏิบติัใน 3 ชุดการทดลองที่ไดม้าตรฐานซึ่งสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริงในครวัเรือนมลูค่ารวมคน
ละ 10,000 บาท ที่ทางค่ายฯ จดัส่งใหถ้ึงบา้นแบบไม่มีค่าใชจ้่าย ไม่ว่าจะเป็น การทดลองชุด “ดักต่อไม่รอ
แล้วนะ” เพื่อเรียนรูเ้รื่องน า้เสีย การบ าบัดน า้เสีย และการประดิษฐ์ถังดักไขมันเพื่อใชใ้นครวัเรือน  การ
ทดลองชุด “Food Waste Transformation“ เพื่อเรียนรูเ้รื่องการจดัการขยะและการเปลี่ยนเศษอาหารเป็น
ปุ๋ ยอินทรีย ์โดย อ. ดร.นรินทร ์บุญตานนท ์มหาวิทยาลยัมหิดล การทดลองชุด “มีอยู่จริงหรือเปล่า....?” 
โดย ผศ. ดร.มณฑิรา ยติุธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล กบัการส ารวจองคป์ระกอบและคณุสมบติัของดินในบา้น 
สอดคลอ้งกบัสถานการณโ์ควิด-19 ที่ท าใหท้กุคนอยู่บา้นมากขึน้น าไปสู่การหนัมาปลกูตน้ไมแ้ละพืชผักสวน
ครวัมากขึน้ และอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู ้“ความส าคัญของการส่ือสาร” โดยอาจารยเ์มย ์ดร.ชนกพร 
พัวพัฒนกุล มหาวิทยาลยัมหิดล กับการฝึกทักษะการน าเสนองาน (presentation) ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วย
เสริมบุคลิกภาพ ทัง้ยงัเป็นสิ่งที่นอ้ง ๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดท้ัง้กบักิจกรรมการน าเสนอโครงงานกลุม่
วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มภายในค่ายฯ และการน าเสนออ่ืนๆ ในอนาคต  
 



 

 

กิจกรรมการเรียนรูท้ัง้หมดจะเป็นความรูต้ัง้ตน้ใหเ้ยาวชนทัง้ 40 คนไดน้ าไปต่อยอดสู่การพัฒนาโครงงาน
กลุ่มวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดทา้ยของค่ายเพาเวอรก์รีน โดยการจบักลุ่มกบัเพื่อน ๆ ใน
ค่ายฯ ทีมละ 4 คน รวมเป็นจ านวน 10 ทีม เพื่อร่วมจดัท าคลิปวิดีโอน าเสนอแนวคิด กิจกรรม โครงงาน หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ดว้ยความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหวัขอ้ “ECO Living & Learning เปลี่ยนปรบัสู่กรีนไลฟ์สไตลต์อบรบั 
New Normal” เป็นการประมวลความรูท้ี่ไดร้บัจากการมาเขา้ร่วมค่ายเพาเวอรก์รีนในปีนี ้
 
การน าเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มของเยาวชนที่มาร่วมเขา้ค่ายเพาเวอรก์รีน ครัง้ที่ 16 จะ
จดัขึน้ในวนัอาทิตยท์ี่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยทางค่ายฯ มีทนุการศกึษามอบใหก้บัทีมที่น าเสนอผลงานได้
ยอดเยี่ยมที่สดุ 4 รางวลั พรอ้มรางวลัทีมขวญัใจมหาชน รวมมลูค่าเงินรางวลัมากกว่า 100,000 บาท 
 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอรก์รีน” รุ่นที ่16 ได้ที ่
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp 
เว็บไซต:์ www.powergreencamp.com 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณุสภุาวดี จ าปาลา  
โทรศพัท:์ 061-629-5919  
อีเมล: powergreencamp@hotmail.com 

### 
เกี่ยวกับค่าย “เพาเวอรก์รีน”  
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม “เพาเวอรก์รีน” (Power Green Camp) ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2549 
โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) และคณะส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ภายใตแ้นวคิดที่ว่า “วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ดา้นวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ  ปลูกจิตส านึกในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืนใหแ้ก่เยาวชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้น าความรูด้า้นวิทยาศาสตรม์าใชแ้ก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ สรา้งแกนน าและเครือข่าย
เยาวชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคต  
 
 
เกี่ยวกับบ้านป ู
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานที่หลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 

http://www.facebook.com/powergreencamp
http://www.powergreencamp.com/


 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
อรสิร ิวรยศ    02-694-6923 ornsiri_v@banpu.co.th 
ธนชัพร รงัสินธุรตัน ์   02-694-6784  thanatchaporn_r@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
เอกภพ พนัธุรตัน ์                   089-676-6234      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                      


