
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์        29 พฤศจิกายน 2564 
 

บ้านปู น าเสนอ "ค่ายเพาเวอรก์รีน ปีที ่16"  
เติมประสบการณเ์รียนรู้วิทยาศาตรส่ิ์งแวดล้อมให้เยาวชนทุกสายการเรียนอย่างไร้ขีดจ ากัด 

พร้อมสร้างสรรคโ์ครงงานวิทยใ์นรูปแบบ New Normal 
 

บริษัท บ้ านปู  จ ากัด  (มหาชน)  ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ  ร่วมกับ                      
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล จดัค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 
(Power Green Camp) ครัง้ที่ 16 ภายใตห้วัขอ้ “ECO Living & Learning – เปล่ียนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล ์

ตอบรับ New Normal” คดัเลือกเยาวชนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายไม่จ ากัดสาขาวิชา (เป็นครัง้แรก) 
จ านวน 40 คน จาก 40 โรงเรียน 31 จงัหวดั จากผูส้มคัรทั่วประเทศ 217 คน มาร่วมเปิดประสบการณ์การ
เขา้ค่ายในรูปแบบออนไลนเ์ป็นครัง้แรก สอดรบักบัวิถีการเรียนรูแ้บบ New Normal ระหว่างวนัที่ 16 ตลุาคม 
ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  
 
ในค่ายเพาเวอรก์รีน ครัง้ที่ 16 ในปีนี ้เยาวชนทัง้ 40 คนไดเ้รียนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างเขม้ขน้
ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ประกอบด้วย กิจกรรม 
Transformative Learning เพื่อฝึกฝนเรื่อง Soft Skills ทัง้ความคิดสรา้งสรรค ์การคิด วิเคราะห ์และแกปั้ญหา 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ในส่วนของภาคปฏิบติั ทางค่ายฯ ไดจ้ดัส่งชุด
การทดลองที่ไดม้าตรฐาน สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิในครวัเรือน จ านวน 3 ชดุการทดลอง มลูค่ารวมคนละ 
10,000 บาท ไปใหช้าวค่ายทุกคนถึงบา้นแบบไม่มีค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ ชดุ “ดักต่อไม่รอแล้วนะ” การประดิษฐ์
ถังดักไขมันเพื่อใชใ้นครวัเรือน ชุด “Food Waste Transformation“ การเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ ยอินทรีย ์
และชดุ “มีอยู่จริงหรือเปล่า....?” การส ารวจองคป์ระกอบและคณุสมบติัของดินในบา้น  
 
นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสาย - ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “ในปีนี ้
เราใหค้วามส าคญักบัประเด็นสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวโยงกบัวิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เราจึงเนน้ใหเ้ยาวชนไดฝึ้ก
ทกัษะผ่านการเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ กระตุน้ใหพ้วกเขาคิดเป็น ท าเป็น มีเหตมุีผล รูจ้กัการวิเคราะหด์ว้ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และมองเห็นถึงความส าคญัและหวงแหนสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 
ดว้ยมุ่งหวงัว่าเยาวชนเหลา่นีจ้ะมีบทบาทในฐานะผูน้  าและตวักลางในการเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัไปต่อ
ยอด รวมถึงส่งต่อความรูไ้ปยงัครอบครวั คนใกลช้ิด โรงเรียน ชุมชน และสงัคม ให้ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของการอนรุกัษแ์ละการปรบัตวัเพื่ออยู่อาศยัรว่มกนักบัสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน” 



 

 

 
ส าหรับกิจกรรมพิเศษในปีนี ้ เยาวชนทั้ง 40 คน ยังรับความรู้ผ่านกิจกรรม “Eco-living Talk” ที่ชวน                     
คณุรณันภนัต ์ยั่งยืนพนูชยั หรือ แพท วง Klear ศิลปินที่มีงานอดิเรกเป็นชาวสวนออรแ์กนิก มาร่วมแบ่งปัน
วิธีการด ารงชีวิตอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มและแนวทางปฏิบติัเพื่ออยู่รว่มกบัธรรมชาติไดอ้ย่างมีความสุข 
และคณุสมโภช รวมสิน ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น Smart City จากบริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บา้นป ูมาร่วมแบ่งปันความรูเ้ก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตลใ์หเ้ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
โดยกิจกรรมพิเศษในครัง้นีถื้อเป็นการเต็มเติมความรูใ้หก้บัเยาวชนในค่ายใหเ้ห็นถึงแนวทางการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยวิถีชีวิตใหม่ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคลไปจนถึงระดบัชมุชน 
 

โดยหลงัจากที่เยาวชนไดเ้รียนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัแลว้ เยาวชนไดน้ าความรูท้ี่ไดจ้ากทุกกิจกรรม 
มาตกผลึกและสรา้งสรรคเ์ป็นโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการค่ายฯ 
และสาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน ์โดยแต่ละกลุ่มไดร้บัวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบปริศนา  
เป็นโจทยต์ัง้ตน้ในการคิดหวัขอ้และแนวคิดโครงงานฯ ส าหรบัโครงงานฯ ที่ไดร้บัรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 รบั
ทนุการศกึษามลูค่า 50,000 บาท ไดแ้ก่ ทีม EVIF กบัโครงงานฯ “Can’t wait” ที่มาพรอ้มกบัแนวคิดการสรา้ง
ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางคจ์าก “ชานออ้ย” เช่น น า้ยายอ้มสีผม มารค์บ ารุงผิวหนา้ ลิปปาลม์ ซึ่งนอกจากจะ
ยกระดบัผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหาการเผาท าลายใบออ้ยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มแลว้ ยงัสรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผลิตภณัฑด์ว้ยสว่นผสมจากธรรมชาติที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคอีกดว้ย  
 
ผิงผิง-วชิรญาณ ์คงปลอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ตัวแทนทีมชนะเลิศ 
กลา่วถึงความรูส้กึที่ไดร้บัรางวลัชนะเลิศจากการประกวดโครงงานกลุม่วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มและการเขา้
รว่มกิจกรรมค่ายเพาเวอรก์รีนว่า “ดีใจมากที่ไดร้บัรางวลัชนะเลิศค่ะ เพราะการท าโครงงานฯ ชิน้นีไ้ม่งายเลย 
เนื่องจากเป็นการท างานกลุ่มในรูปแบบออนไลน ์แต่พวกเราทุกคนก็พยายามและตัง้ใจกันมากเพื่อใหง้าน
ชิน้นีอ้อกมาดีที่สดุ ส าหรบัการเขา้ร่วมค่ายเพาเวอรก์รีนในครัง้นี ้ท าใหห้นูและเพื่อน ๆ ไดเ้รียนรูอ้ะไรใหม่ ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดลอ้มซึ่งเป็นเรื่องใกลต้วัเราทุกคนมาก ๆ  ท าใหรู้ว้่าสิ่งแวดลอ้มทุกวันนี ้
เป็นอย่างไร และเราจะมีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างไร เมื่อเราเริ่มตน้จากตัวเองไดแ้ลว้ ก็ยัง
สามารถน าสิ่งที่ไดร้บัจากค่ายไปบอกเล่าและเป็นกระบอกเสียงต่อไป เพื่อใหค้นอ่ืนไดรู้ว้่าสิ่งแวดลอ้มมี
ความส าคัญมากต่อการใชช้ีวิตประจ าวันของเรา และบอกไดเ้ต็มปากเลยว่าประทับใจทุกอย่างในค่าย
เพาเวอรก์รีนมาก ๆ ค่ะ” 
 



 

 

นอกจากนีย้งัมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รบัทนุการศกึษามลูค่า 30,000 บาท ไดแ้ก่ ทีม Miracle Rhizome 
กับโครงงานฯ “เหงา้มัน HPL” ที่มีแนวคิดในการน าเหง้ามันส าปะหลัง มาใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้ เพื่อลด
ปริมาณการตัดไมท้ าลายป่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รบัทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท ไดแ้ก่ ทีม 
BEVA กบัโครงงานฯ  “Adiós plástico - บ๊ายบายนะ นอ้นพลาสติก” ที่มีแนวคิดในการน าเหงา้มนัส าปะหลงั มา
ผลิตเป็นกล่องส าหรับขนส่งต้นไม้ มุ่งลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย
ยาวนาน นอกจากนีย้งัมี “ทีมขวัญใจมหาชน (Popular Vote)” จ านวน 1 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท ไดแ้ก่
ทีม SETZERO กับโครงงาน “SETZERO-33” ที่มีแนวคิดในการน าซิลิกาจากแกลบมาปรบัปรุงคุณภาพน า้ และ
รางวัลชมเชย จ านวน 7 รางวลั รางวลัละ 6,000 บาท  
 
“บา้นปูเชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา” เราจึงใหค้วามส าคัญกับการ
สนบัสนุนเยาวชนที่จะเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศในอนาคต ใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ที่
หลากหลายที่หาไม่ไดใ้นหอ้งเรียน ควบคู่กบัการปลูกฝังแนวคิดในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มเพื่อดแูลโลกของ
เราใหย้ั่งยืนสืบต่อไป จนเกิดเป็นโครงการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มที่สง่เสรมิเยาวชน สรา้งและเสนอโซลชูนัที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตอบโจทยโ์ลกในยุค New Normal สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเพื่อความยั่งยืน (ESG 
Principles) ที่บรษิัทใหค้วามส าคญัและยดึมั่นมาโดยตลอด” นายรัฐพล กล่าวปิดท้าย 
 
ติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย “เพาเวอรก์รีน” ได้ที ่
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp 
เว็บไซต:์ www.powergreencamp.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 าความรูด้า้นวิทยาศาสตรม์าใช้แก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ 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 ์                   061-154-4616      eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                      


