
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ ์       21 ตุลาคม 2565 
  

บ้านปู เปิดค่ายเพาเวอรก์รนี “Climate Change, We Must Change – เริ่มเพือ่โลก” 
จบัมือคณะสิ่งแวดลอ้มฯ มหิดล พา 50 เยาวชนหวัใจสเีขียว ลงพืน้ทีเ่รียนรูเ้รือ่งสิ่งแวดลอ้มตามหลกัวทิยาศาสตร์  

เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงทีย่ั่งยนื    
                              

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหนา้สานต่อค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 
‘เพาเวอรก์รีน’ ครัง้ที่ 17 ภายใตห้ัวขอ้ “Climate Change, We Must Change – เร่ิมเพ่ือโลก” เปิดโอกาสให้
เยาวชน ไดเ้รียนรูป้ระเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ทัง้ภาคทฤษฎีแบบเขม้ขน้ การลง
พืน้ที่เพื่อเรียนรูปั้ญหาเชิงลึก รวมถึงการพฒันาโครงงานวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนน าองค์
ความรูไ้ปประยุกตเ์พื่อพฒันาทรพัยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในระดบัชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ซึ่ง
จะเป็นรากฐานน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต 

โครงการค่าย “เพาเวอรก์รีน” ในปีนี ้มีเยาวชนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ทั่วประเทศ ใหค้วามสนใจสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมจ านวนทัง้สิน้ 285 คน โดยผูส้มคัรไดจ้ดัท าคลิปวิดีโอเสนอ
แนวคิดและความเขา้ใจเรื่องผลกระทบของ Climate Change ต่อชมุชนที่อาศยัและแนวทางการแกไ้ขปัญหา ก่อน
คดัเลือก 50 เยาวชนเขา้รว่มกิจกรรมในครัง้นี ้ 

ส าหรับกิจกรรมในปีนี ้ เริ่มตั้งแต่การปูพื ้นฐาน เรียนรู้ปัญหา เข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศผ่านช่องทางออนไลน ์เมื่อวนัที่ 15-16 ตลุาคมที่ผ่านมา ก่อนเขา้สูก่ิจกรรมการเรียนรู้
ภาคสนามระหว่างวันที่ 18-25 ตลุาคม 2565 ภายใตแ้นวคิดของค่ายฯ “วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม – เรียนรู้สู่
การปฏิบัติ” โดยเยาวชนไดล้งพืน้ที่จรงิ เพื่อศกึษาถึงปัญหา และผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น ก่อนระดมความคิด
สรา้งสรรคโ์ครงงานวิทยาศาตรส์ิ่งแวดลอ้ม ซึ่งสถานที่แรกของการลงพืน้ที่จริงคือ ชุมชนบา้นขุนสมทุรจีน จังหวดั
สมทุรปราการ ที่จะไดเ้รียนรูถ้ึงปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ในทกุ ๆ ปี รวมถึงเรียนรูว้ิธีการ
ปรบัตวัของชาวชุมชนที่ตอ้งต่อสูเ้พื่ออยู่ร่วมกบัธรรมชาติ โดยกิจกรรมในครัง้นีน้อกจากนอ้ง ๆ เยาวชนทัง้ 50 คน 
ยงัมีพนกังานบา้นปมูารว่มเรียนรูเ้รื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาสไปดว้ยกนั  

 



 

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ านวยการสายอาวุโส - ส่ือสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “ตลอด
ระยะเวลากว่า 17 ปี ของค่ายเพาเวอรก์รีน แคมป์ เราไดเ้ห็นแลว้ว่ามีเยาวชนจ านวนมากที่มีความมุ่งมั่น และ
ตอ้งการเขา้มามีส่วนช่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในชุมชนที่ตวัเองอยู่อย่างจริงจงั บา้นปรููส้ึกยินดีที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
การเสริมพลังความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มดว้ยหลักการทางวิทยาศาสตรใ์หก้ับน้องๆ เพื่อน าไปต่อยอดและพัฒนา
สภาพแวดลอ้มในชุมชนของตวัเองในอนาคต เราภูมิใจที่ไดเ้ห็นเยาวชนค่ายเพาเวอรก์รีนในรุ่นต่าง ๆ  เติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม และเลือกด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติรอบตัว และที่น่าปลืม้ ใจ
คือเครือข่ายเยาวชนของค่ายเราพรอ้มที่จะกลบัมารว่มสง่ต่อองคค์วามรูใ้หแ้ก่นอ้ง ๆ รุน่ใหม่อยู่เสมอ ดว้ยเหตนุีเ้รา
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการท าค่ายเยาวชนเพาเวอรก์รีนทัง้ในปีนีแ้ละปีต่อ ๆ ไปเพื่อสรา้งเยาวชนคณุภาพที่
จะออกไปเป็นก าลังส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของบา้นปูที่ตอ้งการ
สง่เสรมิดา้นสิ่งแวดลอ้มตามหลกัการ ESG ที่บรษิัทฯ ยดึมั่นมาตลอดการด าเนินธุรกิจกว่าเกือบ 40 ปี  

ดร.ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ อาจารยป์ระจ าคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล ใน
ฐานะประธานโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน คร้ังที่  17 กล่าวว่า “ปัญหาโลกรอ้นและความเปลี่ยนแปลงใน
สภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ในแวดวงวิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแวดลอ้มมีการพูดถึงกันมาอย่างยาวนาน ภาครฐัและ
ภาคเอกชนทั่วโลกเองก็เล็งเห็นความส าคญัและเขา้มารว่มแรงร่วมใจบรรเทาปัญหาที่เกิดขึน้นีใ้นวงกวา้ง อย่างไร
ก็ตาม การจะแก้ปัญหานีใ้ห้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมยังต้องอาศัยทั้งเวลาและความร่วมมือจากทุกคน 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ในนามของคณะสิ่งแวดลอ้มฯ มหาวิทยาลยัมหิดล เรามีความยินดีที่ไดส้านต่อความร่วมมือ
กับทางบา้นปูมาตลอด 17 ปี เรามุ่งหวังว่าเยาวชนที่ไดม้าเขา้ค่ายจะเติบโตขึน้เป็นกลุ่มผูน้  าและเป็นตัวกลางใน
การเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั และสง่ต่อความรูไ้ปยงัครอบครวั คนใกลช้ิด โรงเรียน ชมุชน 
และสังคม ใหไ้ดร้บัทราบถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และการอยู่อาศัยร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตลอดไป” 

นอกจากการลงพืน้ที่ศึกษาปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ณ บา้นขนุสมทุรจีน จงัหวดัสมทุรปราการ แลว้ เยาวชนทัง้ 50 
คน ยังจะไดร้่วมเดินทางเพื่อศึกษาถึงปัญหาความเปลี่ยนแปลงของชายฝ่ังและความหลากหลายทางชีวภาพที่ 
อ  าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนร่วมท ากิจกรรมอนุรกัษ์และเพิ่มพืน้ที่ป่าชายเลน ณ ศูนยอ์นุรกัษ์และ
ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยาคม จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาผลกระทบของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อโครงสรา้งทางธรณีวิทยาและลกัษณะภายนอกของภูเขาหินปูน ณ 
อทุยานหินเขางู จังหวดัราชบุรี และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ป่า จงัหวดั
กาญจนบุรี ปิดท้ายด้วยการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลยัมหิดลใหค้ าแนะน า  



 

 

สามารถติดตามภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของทัง้ 50 เยาวชนค่าย “เพาเวอรก์รีน” รุ่นที ่17 ได้ที ่
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp 

เว็บไซต:์ www.powergreencamp.com 
 

 
### 

เกี่ยวกับค่าย “เพาเวอรก์รีน”  
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม “เพาเวอรก์รีน” (Power Green Camp) ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2549 โดย
ความรว่มมือระหว่างบรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และคณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใตแ้นวคดิ
ที่ว่า “วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม - เรียนรูสู้่การปฏิบัติ” ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจดา้นวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ ปลกูจิตส านึกในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืนใหแ้ก่เยาวชน รวมทัง้ส่งเสรมิใหน้ าความรู้
ดา้นวิทยาศาสตรม์าใชแ้กไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ สรา้งแกนน าและเครือข่ายเยาวชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคต  

เกี่ยวกับบ้านปู 

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 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

กมลวรรณ เจียมอดุม   02-694-6994 Kamolwan_c@banpu.co.th 
ธนชัพร รงัสินธุรตัน ์   02-694-6784 Thanatchaporn_R@banpu.co.th 
 
โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

เอกภพ พนัธุรตัน ์                   06-1154-4616      Eakkapop.panthurat@ogilvy.com                                                      
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