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สวััสดีีครัับน้้องๆ เยาวัชน้

ในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านมา ถืือเป็ีนการปีระกวดการสร้างสรรค์์ผ่ลงานศิิลปีะ โค์รงการ
มหััศิจรรย์์ปิีโตรเค์ม่ ซ่ึ่�งจัดมาอย่์างต่อเนื�องเป็ีนปีีท่ี่� 7 โดย์ในปีีน่�น้องๆ ได้รับโจที่ย์์
ในการสร้างสรรค์์ผ่ลงานในหััวข้้อ พลาสติกพิทัี่กษ์์โลก ซ่ึ่�งม่ค์วามสอดค์ล้องกับ
สถืานการณ์์การระบาดข้องโค์วิด-19 ท่ี่�พลาสติกได้เข้้ามาม่บที่บาที่สำาคั์ญในการเป็ีน
วัสดุท่ี่�ใช้้ผ่ลิตอุปีกรณ์์และผ่ลิตภััณ์ฑ์์สำาหัรับเป็ีนเกราะป้ีองกันการแพร่ระบาดให้ัแก่
บุค์ลากรที่างการแพที่ย์์และบุค์ค์ลทัี่�วไปี ด้วย์คุ์ณ์สมบัติท่ี่�หัลากหัลาย์และปีระโย์ช้น์
มากมาย์ข้องพลาสติกท่ี่�ม่ส่วนช่้วย์ในการดำาเนินช่้วิตปีระจำาวันข้องทุี่กค์นใหั้ม่ 
ค์วามปีลอดภััย์มากข่้�น นอกจากน่� GC ได้ส่งเสริมการใช้้พลาสติกอย่์างร้้คุ์ณ์ค่์าและ
เกิดปีระโย์ช้น์ตามหัลัก 5Rs คื์อ ลดการใช้้ (Reduce) การใช้้ซึ่ำ�า (Reuse) การแปีรร้ปี
มาใช้้ใหัม ่(Recycle) การปีฏิิเสธการใช้้ (Refuse) และการใช้้ที่รัพย์ากรแบบหัมนุเว่ย์น 
(Renewable) ซ่ึ่�งน้องๆ เย์าวช้นได้ถ่ืาย์ที่อดค์วามร้้และค์วามเข้้าใจท่ี่�ม่ต่อปีระโย์ช้น์
ข้องพลาสติก รวมไปีถ่ืงการจัดการพลาสติกใช้้แล้วได้เป็ีนอย่์างด่

สำาหัรับในปีีน่�ม่น้องๆ และเย์าวช้นได้ส่งผ่ลงานเข้้าปีระกวดเป็ีนจำานวนมาก 
เช่้นเด่ย์วกับทุี่กปีี ซ่ึ่�งผ่ลงานแต่ละชิ้�นล้วนม่ค์วามสวย์งามปีระณ่์ต และสามารถืสื�อ 
ถ่ืงคุ์ณ์ปีระโย์ช้น์ข้องพลาสติกได้เป็ีนอย่์างด่ ถืือว่าเป็ีนงานหันักข้องค์ณ์ะกรรมการ 
ผ้้่ที่รงคุ์ณ์วุฒิิทุี่กท่ี่านท่ี่�ต้องคั์ดเลือกผ่ลงานท่ี่�ตอบโจที่ย์์และม่ค์วามสวย์งาม  
ผ่มข้อแสดงค์วามยิ์นด่กับน้องๆ ทุี่กค์นท่ี่�ได้รับรางวัล และข้อข้อบคุ์ณ์ท่ี่าน 
ค์ณ์ะกรรมการทีุ่กท่ี่านค์รับ อย่์างไรก็ด่ สำาหัรับน้องๆ ท่ี่�ไม่ได้รับรางวัลในปีีน่�  
อย่์าเพิ�งท้ี่อถือย์ ข้อให้ัตั�งใจฝึึกฝึนและสร้างสรรค์์ผ่ลงานต่อไปีค์รับ

สุดท้ี่าย์น่� ข้อข้อบคุ์ณ์น้องๆ เย์าวช้นท่ี่�ส่งผ่ลงานเข้้าร่วมการปีระกวด และข้อบคุ์ณ์ 
คุ์ณ์ค์ร้ อาจารย์์ และผ้้่ปีกค์รองทุี่กท่ี่านท่ี่�ให้ัค์วามสนใจและสนับสนุนโค์รงการ
มหััศิจรรย์์ปิีโตรเค์ม่ตลอดมาค์รับ

ดีรั.คงกรัะพััน้ อิน้ทรัแจ้้ง 
ปีระธานเจ้าหัน้าท่ี่�บริหัารและกรรมการผ้้่จัดการใหัญ่

บริษั์ที่ พ่ท่ี่ท่ี่ โกลบอล เค์มิค์อล จำากัด (มหัาช้น) 

คณะกรัรัมการั

อาจ้ารัย์ธีีรัะวััฒน์้ คะน้ะมะ

หัน่�งในศิิลปิีนผ้้่วาดภัาพปีระกอบหันังสือพระราช้นิพนธ์ “พระมหัาช้นก” 
 และจิตรกรไที่ย์ร่วมสมัย์ ผ้้่ม่ช่้วิตผ้่กพันอย่้์กับวิถ่ืแห่ังช้นบที่ธรรมช้าติ  
และผื่นแผ่่นดินเกิด ปัีจจุบันเป็ีนศิิลปิีนอิสระ

อาจารย์์ธ่ระวัฒิน์ได้รับรางวัลมากมาย์ เช่้น รางวัลย์อดเย่์�ย์ม 
การปีระกวด งานศิิลปีกรรมเทิี่ดพระเก่ย์รติ 60 พรรษ์า พระบาที่สมเด็จ
พระเจ้าอย่้์หััว  รัช้กาลท่ี่� 9 โดย์สมาค์มหันังสือพิมพ์แห่ังปีระเที่ศิไที่ย์ 
ปีระจำาปีี 2530 รางวัลย์อดเย่์�ย์ม  “พ่้กันที่อง” การปีระกวดจิตรกรรม 
เทิี่ดพระเก่ย์รติสมเด็จพระเที่พรัตนราช้สุดาฯ  สย์ามบรมราช้กุมาร่  
เนื�องในโอกาสเฉลิมพระช้นมายุ์ค์รบ 36 พรรษ์า  โดย์ธนาค์ารกสิกรไที่ย์ 
ปีระจำาปีี 2534 และเป็ีนหัน่�งในศิิลปิีนร่วมงาน  “ASIAN CULTURE WEEK 
2004” ฮานอย์-ฮาลองเบย์์ ปีระเที่ศิเว่ย์ดนาม  ปีระจำาปีี 2547 นอกจากน่� 
ยั์งม่การสร้างสรรค์์และแสดงผ่ลงานอย่์างสมำ�าเสมอ

อาจ้ารัย์จิ้น้ตน้า เป่ี่�ยมศิิริั

อาจารย์์ปีระจำาค์ณ์ะจิตรกรรมปีระติมากรรมและภัาพพิมพ์ มหัาวิที่ย์าลัย์
ศิิลปีากร  และอด่ตอาจารย์์สอนศิิลปีะท่ี่�ค์ณ์ะวิจิตรศิิลป์ี มหัาวิที่ย์าลัย์
เช่้ย์งใหัม่และ มหัาวิที่ย์าลัย์ศิร่ปีทุี่ม ได้รับรางวัลจากการปีระกวดศิิลปีกรรม
ในระดับช้าติบ่อย์ค์รั�ง

อาจารย์์จินตนาม่ผ่ลงานท่ี่�นำาออกแสดงทัี่�งในปีระเภัที่เด่�ย์วและปีระเภัที่กลุ่ม
ผ่ลงานท่ี่�ภัาค์ภ้ัมิใจเป็ีนท่ี่�สุดคื์อการได้รับพระมหัากรุณ์าธิคุ์ณ์โปีรดเกล้าฯ 
 ถืวาย์งานรับใช้้พระบาที่สมเด็จพระเจ้าอย่้์หััว รัช้กาลท่ี่� 9 ให้ัเป็ีน 1 ใน 8   
จิตรกรเข่้ย์นภัาพปีระกอบหันังสือพระราช้นิพนธ์ “พระมหัาช้นก”

อาจ้ารัย์ปี่รีัดีา ปัี่ญญาจั้น้ทร์ั

อาจารย์์พิเศิษ์สาข้าวิช้าวรรณ์กรรมสำาหัรับเด็ก มหัาวิที่ย์าลัย์
ศิร่นค์รินที่รวิโรฒิ  และนักวาดภัาพปีระกอบหันังสือสำาหัรับเด็ก  
พร้อมกับเป็ีนคุ์ณ์ค์ร้สอนศิิลปีะ ในโรงเร่ย์นอนุบาลโดย์ใช้้นิที่านกระตุ้น
จินตนาการข้องเด็กๆ ปัีจจุบันยั์งสร้างสรรค์์ ผ่ลงานหันังสือภัาพสำาหัรับเด็ก
อย่์างต่อเนื�อง นอกจากน่� อาจารย์์ปีร่ดายั์งเป็ีน นักเล่านิที่าน  
คุ์ณ์ค์ร้อนุบาล และบรรณ์าธิการหันังสือสำาหัรับเด็กอ่กด้วย์

อาจารย์์ปีร่ดาได้รับรางวัลจากผ่ลงานหัลาย์ชิ้�น เช่้น เม่นหัลบฝึน  
ต้นไม้ใกล้ตัว  ต้นไม้ในสวน ดอกไม้ใกล้ตัว กระดุ�กกระดิ�ก กระด�อกกระแด�ก

ศิาสตรัาจ้ารัย์ ดีรั.ปี่รัาโมช รัังสรัรัค์วิัจิ้ตรั

ศิาสตราจารย์์ด้านวิศิวกรรมเค์ม่ท่ี่�วิที่ย์าลัย์ปิีโตรเล่ย์มและปิีโตรเค์ม่ 
 จุฬาลงกรณ์์มหัาวิที่ย์าลัย์ ปัีจจุบันดำารงตำาแหัน่งค์ณ์บด่วิที่ย์าลัย์ 
ปิีโตรเล่ย์มและปิีโตรเค์ม่ ค์ณ์ะกรรมการบริหัารศ้ินย์์เที่ค์โนโลย่์โลหัะ 
และวัสดุแห่ังช้าติ กรรมการและเหัรัญญิกสมาค์มวิศิวกรรมเค์ม่ 
และเค์ม่ปีระยุ์กต์แห่ังปีระเที่ศิไที่ย์

ศิาสตราจารย์์ ดร.ปีราโมช้ได้รับรางวัลการวิจัย์จากค์ณ์ะกรรมการวิจัย์ 
แห่ังช้าติ และจุฬาลงกรณ์์มหัาวิที่ย์าลัย์ รางวัลจากสถืาบันปิีโตรเล่ย์ม 
แห่ังปีระเที่ศิไที่ย์  และรางวัลการสอนจากจุฬาลงกรณ์์มหัาวิที่ย์าลัย์  
และยั์งเป็ีนผ้้่ปีระเมินข้้อเสนอ โค์รงการวิจัย์และตำาแหัน่งที่างวิช้าการ 
ข้องหัลาย์หัน่วย์งาน

ดีรั.คงกรัะพััน้ อิน้ทรัแจ้้ง

ปีระธานเจ้าหัน้าท่ี่�บริหัารและกรรมการผ้้่จัดการใหัญ่ 
บริษั์ที่ พ่ท่ี่ท่ี่ โกลบอล เค์มิค์อล จำากัด (มหัาช้น) หัรือ GC 

ดร.ค์งกระพัน ให้ัค์วามสำาคั์ญกับการศ่ิกษ์าและค์วามคิ์ดสร้างสรรค์์ข้องเย์าวช้น 
ท่ี่�ถ่ืาย์ที่อดผ่่านงานศิิลปีะ รวมถ่ืงค์วามเข้้าใจท่ี่�ม่ต่อคุ์ณ์ปีระโย์ช้น์ข้องพลาสติก 
ช้นิดต่างๆ ท่ี่�อย่้์ในช่้วิตปีระจำาวันข้องเรา โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งในยุ์ค์ท่ี่�ม่การระบาด 
ข้องโค์วิด-19 พวกเราทุี่กค์นต่างต้องใช้้ผ่ลิตภััณ์ฑ์์จากพลาสติกเป็ีนส่วนหัน่�งใน 
การป้ีองกันการระบาดข้องไวรัส และยั์งต้องร้้จักคั์ดแย์กพลาสติกใช้้แล้วอย่์างถ้ืกวิธ่ 
เพื�อรักษ์าสิ�งแวดล้อมอ่กด้วย์ ในปีีน่� GC จ่งได้จัดการปีระกวดการสร้างสรรค์์ผ่ลงาน
ศิิลปีะในหััวข้้อ พลาสติกพิทัี่กษ์์โลก ซ่ึ่�งสะท้ี่อนถ่ืงปีระโย์ช้น์ข้องพลาสติกได้เป็ีนอย่์างด่



รัะดัีบปี่รัะถมศึิกษา

รัางวััลชน้ะเลิศิ

ดี.ญ.บุญญิสา จั้�วัแจ่้มใส
อายุ์ 12 ปีี
รร.เที่ศิบาลวัดข้จรรังสรรค์์ จ.ภ้ัเก็ต

รัางวััลรัองชน้ะเลิศิอัน้ดัีบ 1

ดี.ญ.ณัชชา ณ ลำาพูัน้
อายุ์ 8 ปีี
รร.สาธิตพัฒินา กรุงเที่พฯ

รัางวััลรัองชน้ะเลิศิอัน้ดัีบ 2

ดี.ญ.พัรัาวัพุัทธี เหมสถาปัี่ตย์
อายุ์ 7 ปีี
สถืาบันสอนศิิลปีะ บ้านศิิลปีะส่โป๊ีว สต้ดิโอ 
กรุงเที่พฯ

รัางวััลชมเชย

พัลาสติกรัักษ์โลกรัักษ์สิ�งแวัดีล้อม
การใช้้ช่้วิตปีระจำาวันหัากเราไม่สามารถืหัล่กเล่�ย์งการใช้้พลาสติกได้ เราจำาเปี็น 
จะต้องนำาพลาสติกท่ี่�ใช้้แล้วมาใช้้ใหัม่นำามาร่ไซึ่เคิ์ลหัรือแปีรร้ปี เพื�อลดปีริมาณ์ 
การผ่ลิตพลาสติก เพื�อช่้วย์สิ�งแวดล้อม

มหัศิจ้รัรัย์ไบโอพัลาสติก  Fantastic Bioplastic
หัน้ด้ค์ลิปี Bioplastic พลาสติกที่างเลือกในปัีจจุบันข้อง GC แล้วเลย์วาดร้ปีน่� 
ตามค์วามเข้้าใจว่า Bioplastic ถ้ืกผ่ลิตมาจากพืช้และนำาไปีใช้้ปีระโย์ช้น์ได้มากมาย์ 
นำามาร่ไซึ่เคิ์ลได้ แถืมยั์งย่์อย์สลาย์ได้ง่าย์ ที่ำาให้ัช่้วย์ลดปีริมาณ์ข้ย์ะได้ด้วย์  
หัน้คิ์ดว่ามันสุดย์อดมาก

สงครัามพิัทักษ์โลก Net Zero Battle
หัน้ไปีด้ค์ลิปีวิด่โอเว็บ PTTGC เหั็นบอกว่าจะต้องลด 
ก�าซึ่เรือนกระจกให้ัเป็ีนศ้ินย์์เพื�อปีกป้ีองโลก เลย์น่กถ่ืงเกมท่ี่�
หัน้ช้อบเลน่ท่ี่�ต่อส้้กับปีีศิาจ หัน้คิ์ดว่า ก�าซึ่เรอืนกระจกกค็์งเป็ีน
เหัมอืนปีีศิาจท่ี่�มาที่ำาร้าย์โลกข้องเรา คุ์ณ์พ่อบอกวา่เราที่กุค์น 
ต้องส้้ด้วย์การ Recycle และใช้้ Renewable Energy ค่์ะ

พัลาสติกกู้อุทกภััย 
Flood Rescue Plastic

ดี.ช.แสงชัย โพัธิีลา อายุ์ 11 ปีี
รร.วัดรวก กรุงเที่พฯ

ร่ัวัมมือร่ัวัมใจ้

ดี.ญ.ธัีญญาพัรั วัรัรัณเพัชรั อายุ์ 10 ปีี
รร.วัดจักรวรรดิ กรุงเที่พฯ

โลกเรัาน่้าอยู่ที�ไร้ัโควิัดี
The World Without Disease

ดี.ช.ภัทรัธีรั อนั้น้ตะแวัง อายุ์ 10 ปีี
รร.สาธิตมหัาวิที่ย์าลัย์มหัาสารค์าม

(ฝ่ึาย์ปีระถืม) จ.มหัาสารค์าม

อัพัไซคลิงขยะพัลาสติก สู่วิัถีแห่งควัามยั�งยืน้ 
Upcycling Plastic Waste toward

The Sustainability

ดี.ญ.ธีาพิัดีา พัรัรัณสวััสดิี� อายุ์ 8 ปีี
ช้มรมสอนศิิลปีะหัอศิิลป์ีปีาร์ต่�

อาร์ที่แกลเลอร่� กรุงเที่พฯ

เปี่ลี�ยน้
Change

ดี.ญ.จั้น้ทร์ัสิริั สุขสำารัาญจิ้ตต์ อายุ์ 8 ปีี
รร.โช้ค์ชั้ย์รังสิต จ.ปีทุี่มธาน่

ใน้ซุปี่เปี่อร์ัมาร์ัเก็ต
In a Supermarket

ดี.ช.ปี่รีัดีี ผโลปี่กรัณ์ อายุ์ 12 ปีี
รร.สาธิตมหัาวิที่ย์าลัย์มหัาสารค์าม

(ฝ่ึาย์ปีระถืม) จ.มหัาสารค์าม

ชุมชน้พััฒน้าพัลาสติก
Plastic Development Community

ดี.ญ.อิน้ทิรัา ณรังค์เดีชา อายุ์ 10 ปีี
รร.สาธิตมหัาวิที่ย์าลัย์ราช้ภััฏิพิบ้ลสงค์ราม 
ฝ่ึาย์ปีฐมวัย์และปีระถืมศ่ิกษ์า จ.พิษ์ณุ์โลก

พัลาสติกกับวิัถีเอี�ยมดีีรีัไซเคิล
Plastic and The Good Way to Recycle

ดี.ช.ปี่วิัช ศิิริัพััน้ธ์ี อายุ์ 9 ปีี
รร.ปีรินส์รอย์แย์ลส์วิที่ย์าลัย์ / 

สถืาบันสอนศิิลปีะ Art is me จ.เช่้ย์งใหัม่

หุ่น้ยน้ต์ขวัดีพัลาสติกพิัทักษ์โลก
My Hero

ดี.ญ.ธีน้สุดีา ศิรีัอรุัณ อายุ์ 8 ปีี
สถืาบันสอนศิิลปีะ บ้านศิิลปีะส่โป๊ีว 

สต้ดิโอ กรุงเที่พฯ

พัลาสติกสร้ัางสรัรัค์เพืั�อโลก
Creative Plastics for The World

ดี.ญ.ทิฆััมพัรั ปี่รัะสมศิรีั อายุ์ 12 ปีี
รร.บ้านนาดอกไม้ มิตรภัาพท่ี่� 120ฯ

จ.เลย์



รัะดัีบมัธียมศึิกษาตอน้ต้น้

รัางวััลชน้ะเลิศิ

น้ายพิัชยะ สุวัรัรัณโน้
อายุ์ 15 ปีี
รร.วัดเข้าวัง (แสง ช่้วงสุวนิช้) จ.ราช้บุร่

รัางวััลรัองชน้ะเลิศิอัน้ดัีบ 1

น้.ส.ทิฆััมพัรั ขวััญเน้ตรั
อายุ์ 15 ปีี
รร.สามเงาวิที่ย์าค์ม จ.ตาก

รัางวััลรัองชน้ะเลิศิอัน้ดัีบ 2

ดี.ช.วัรัมฆัา นิ้ลวัรัรัณาภัา
อายุ์ 14 ปีี
รร.สาธิตมหัาวิที่ย์าลัย์มหัาสารค์าม (ฝ่ึาย์มัธย์ม) จ.มหัาสารค์าม

รัางวััลชมเชย

ยอดีมนุ้ษย์ปี่ะการัังเทียม Coral Plastic Hero
แนวคิ์ดการสร้างปีะการังเท่ี่ย์มคื์นค์วามสมบ้รณ์์ให้ัท้ี่องที่ะเลม่มานานแล้ว ผ่มจ่งคิ์ดว่า 
จะที่ำาอย่์างไรให้ัเปีล่�ย์นจากวาย์ร้าย์ให้ักลาย์เป็ีนนักบุญ โดย์การสร้างสรรค์์ 
ย์อดมนุษ์ย์์ปีะการังเท่ี่ย์มจากฝึาข้วดนำ�าพลาสติกมาปีกป้ีองและอนุรักษ์์สิ�งม่ช่้วิต 
ใต้ท้ี่องที่ะเล เพื�อคื์นค์วามอุดมสมบ้รณ์์ให้ักับท้ี่องที่ะเล และอนุรักษ์์ที่รัพย์ากร 
ธรรมช้าติใต้ท้ี่องที่ะเลไที่ย์ ให้ัอย่้์กับช้าติไที่ย์ตลอดไปี

พัลาสติก พิัทักษ์โลก Plastics Save The World
หัากทีุ่กค์นหัันมาช้่วย์กันคั์ดแย์กข้ย์ะใหั้ถ้ืกปีระเภัที่และไม่ทิี่�งข้ย์ะลงในแม่นำ�า 
ก็จะที่ำาให้ัระบบนิเวศิในนำ�าซ่ึ่�งเป็ีนท่ี่�อย่้์อาศัิย์ข้องสิ�งม่ช่้วิตได้อย่้์อย่์างปีลอดภััย์  
ซ่ึ่�งที่ำาให้ัข้้าพเจ้าได้นำาข้วดนำ�าพลาสติกมาเป็ีนส่วนหัน่�งในการสร้างสรรค์์ผ่ลงาน 
ในค์รั�งน่� เพื�อลดปีริมาณ์ข้ย์ะลง และพิทัี่กษ์์โลกข้องเราให้ัค์งอย่้์สืบไปี

ผู้พิัทักษ์ชาวัโลก  Hero
บนโลกใบน่�กับวิกฤตแห่ังโรค์ระบาด ทุี่กค์นต้องออกมาช่้วย์กันป้ีองกันไม่ให้ัเกิด 
โรค์ระบาดน่� กับเราปีระช้ากรโลก ทุี่กช่้วิตม่โอกาสเส่�ย์งท่ี่�จะติดเชื้�อโรค์ได้  
ชุ้ดป้ีองกันข้องหัมอ พย์าบาล สำาคั์ญท่ี่�สุดในการสวมป้ีองกันตัวเอง แล้วชุ้ดน่�ได้มาจาก 
ผ่ลิตภััณ์ฑ์์ปิีโตรเค์ม่น่�เอง

ลดีพัลาสติก เพืั�อโลกที�สวัยงาม
Reduce The Waste by 3Rs

น้.ส.ทักษพัรั เชิดีชูคีรีัมาศิ อายุ์ 15 ปีี
รร.ชุ้มช้นบ้านท่ี่าสองย์าง จ.ตาก

พัลังพัลาสติก
Plastic Power

ดี.ญ.ปิี่ยะธิีดีา ปัี่ดีสีลาดี อายุ์ 14 ปีี
รร.อนุบาลพุที่ธเมตตา จ.อุบลราช้ธาน่

จุ้ดีเริั�มต้น้แห่งชีวิัต
Beginning of Life

น้.ส.สิริัรััช รััตตมณี อายุ์ 15 ปีี
สถืาบันสอนศิิลปีะ บ้านสวนศิิลป์ีล้กเจ่�ย์บ 

จ.ตรัง

พัลังแห่งชีวิัต
Power of Life

ดี.ช.ธีน้วััฒน์้ เจิ้มวัรัรัธีน้ะ อายุ์ 14 ปีี
รร.บ้านศิิลปีะ จ.อุดรธาน่

เพืั�อโลก-เพืั�อเรัา
For The World-For Us

ดี.ญ.ชนิ้ตา ยัน้ตะพััน้ธ์ี อายุ์ 15 ปีี
ช้มรมสอนศิิลปีะหัอศิิลป์ีปีาร์ต่�

อาร์ที่แกลเลอร่� กรุงเที่พฯ

พัลาสติกป้ี่องกัน้ภััย ปี่ลอดีภััยจ้ากโควิัดี
Plastic Protection, Safe from Covid

น้ายจิ้ตติพััฒน์้ ริัยะวังษ์ อายุ์ 15 ปีี
รร.เที่ศิบาล 7 รถืไฟสงเค์ราะห์ั

จ.อุดรธาน่

เม็ดีพัลาสติกเล็กๆ ช่วัยโลก
Small Plastic Role

น้.ส.นั้น้ท์น้ภััส ชัยชน้ะบรัรัยง อายุ์ 15 ปีี
รร.ยุ์พราช้วิที่ย์าลัย์ จ.เช่้ย์งใหัม่

รัถพัลาสติกพิัทักษ์โลก
Plastic Magic Car

น้ายติณห์ แก้วัสดี อายุ์ 15 ปีี
รร.มหัาวชิ้ราวุธ จังหัวัดสงข้ลา 

จ.สงข้ลา

พัลาสติกสู่การัพััฒน้า
Plastic to Development

น้ายธีน้วััตรั รัอดีเกิดี อายุ์ 15 ปีี
สถืาบัน บ้าน สอนพิเศิษ์ ปัีน ดิ นเฮาส์ สต้ดิโอ  

จ.ฉะเชิ้งเที่รา

พัลาสติกกับชีวิัตเรัา
Plastic and Our Life

ดี.ญ.ภััทรัภัรั นิ้ลวัรัรัณาภัา อายุ์ 13 ปีี
รร.สาธิตมหัาวิที่ย์าลัย์มหัาสารค์าม 

(ฝ่ึาย์มัธย์ม) จ.มหัาสารค์าม



รัะดัีบมัธียมศึิกษาตอน้ปี่ลาย

รัางวััลชน้ะเลิศิ

น้.ส.ฉััพัพัรัรัน้รัังสี สุวัรัรัณชาติ
อายุ์ 17 ปีี
รร.สตร่ศ่ิกษ์า จ.ร้อย์เอ็ด

รัางวััลรัองชน้ะเลิศิอัน้ดัีบ 1

น้.ส.จ้ณิสตา ลิ�มปี่รัะเสริัฐ
อายุ์ 17 ปีี
รร.แก่นที่องอุปีถัืมภ์ั กรุงเที่พฯ

รัางวััลรัองชน้ะเลิศิอัน้ดัีบ 2

น้ายสรัวิัชญ์ ด้ีางถางคำา
อายุ์ 18 ปีี
รร.หันองฉางวิที่ย์า จ.อุทัี่ย์ธาน่

ควัามกลมกลืน้ของชีวิัตกับพัลาสติก
Plastic and Synchronization of 
Sustainable Development
ค์วามสะดวกสบาย์ท่ี่�เกิดข่้�นและนำาไปีส่้การพัฒินาในทุี่กๆ ด้าน
ต่อชุ้มช้น ต่อปีระเที่ศิ และโลกข้องเราย์่อมม่ค์วามสัมพันธ์
ให้ัเกิดค์วามกลมกลืนกับช่้วิตด้วย์สิ�งข้องเค์รื�องใช้้ท่ี่�มาจาก 
พลาสติกและปิีโตรเค์ม่ ซ่ึ่�งแที่บจะแย์กกันไม่ออก แล้วจะนำามาซ่ึ่�ง 
การพัฒินาค์วามเจริญได้อ่กตลอดไปี

ดีอกไม้พัลาสติก Plastic Flower
ต้องการสื�อถ่ืงคุ์ณ์ค่์าข้องพลาสติกท่ี่�ใค์รหัลาย์ๆ ค์นอาจจะมองว่าไม่ม่คุ์ณ์ค่์า  
แต่ในอ่กมุมหัน่�งพลาสติกก็สามารถืนำามาที่ำาให้ัสวย์งามได้แค่์ใช้้ให้ัถ้ืกวิธ่ ค์นเราก็
เปีร่ย์บเสมือนพลาสติกช้นิดต่างๆ บางค์นอาจจะด้แตกต่างในเรื�องข้องเพศิและส่ผ่ิว 
ด้ไม่สวย์งามในสาย์ตาค์นอื�น แต่เข้าก็ม่คุ์ณ์ค่์าในแบบข้องตัวเอง

จี้ซี พัลาสติกขับเคลื�อน้ทุกชีวิัต GC Drive All Life
แนวคิ์ดท่ี่�ได้เกิดจากค์วามต้องการให้ัพลาสติกสามารถืเปีล่�ย์นแปีลงเป็ีนพลังงาน 
ท่ี่�ใช้้ในการดำารงช่้วิต จ่งม่การใช้้เที่ค์โนโลย่์สังเค์ราะหั์มาเป็ีนพลังงานท่ี่�ช่้วย์ 
ขั้บเค์ลื�อน ซ่ึ่อมแซึ่ม และส่งเสริมวิถ่ืช่้วิตข้องมนุษ์ย์์ สัตว์ และสิ�งม่ช่้วิตอื�นๆ เพื�อให้ัเกิด 
ค์วามสมดุล ค์วบค่้์ไปีกับการใช้้เที่ค์โนโลย่์ท่ี่�สร้างค์วามเจริญงอกงามข้องสิ�งม่ช่้วิต 
ทุี่กช้นิดได้อย่์างสร้างสรรค์์ ปีลอดภััย์ และม่ค์วามสุข้

รัางวััลชมเชย

เรัาทำาได้ี…เพืั�อโลกของเรัา
Mission Impossible

น้.ส.กัลยณัฎฐ์ โอษธีีศิ อายุ์ 15 ปีี
รร.เตร่ย์มอุดมศ่ิกษ์า กรุงเที่พฯ

โลกน่้าอยู่ กอบกู้ด้ีวัยพัลาสติก

น้.ส.สิริัโสภัา ออมน้พั อายุ์ 17 ปีี
รร.อนุบาลพุที่ธเมตตา จ.อุบลราช้ธาน่

เด็ีกหญิงพัลาสติก
Plastic Girl

น้.ส.บุตรัตรีั สีสุดีตา อายุ์ 17 ปีี
รร.ม้ลมังหัลวงป่้ีช้อบฐานสโม จ.เลย์

พัลาสติกของเรัา
Our Plastic

น้ายชณฤทธ์ี ชัยสุทธีาน้น้ท์ อายุ์ 16 ปีี
รร.สาธิตมหัาวิที่ย์าลัย์มหัาสารค์าม

(ฝ่ึาย์มัธย์ม) จ.มหัาสารค์าม

วิัถีพัลาสติกแห่งอน้าคต
Plastic Way of The Future

น้.ส.ช่ออน้งค์ โชติน้อก อายุ์ 18 ปีี
รร.แก่นที่องอุปีถัืมภ์ั กรุงเที่พฯ

รัักโลกรัักเธีอ
Love The World Love You

น้.ส.เบญจ้ทิพัย์ ทาสมบูรัณ์ อายุ์ 16 ปีี
รร.สันติวิที่ย์าสรรพ์ จ.เลย์

พัลาสติกสร้ัางชีวิัต
The Plastic Saves Life

น้ายปี่รัพัล เงางาม อายุ์ 17 ปีี
รร.นิค์มวิที่ย์า จ.ระย์อง

มหัศิจ้รัรัย์พัลาสติกพิัทักษ์โลก

น้ายทิภััทรัฐา สุวัรัรัณรััฐภูัมิ อายุ์ 16 ปีี
รร.ภ้ัเก็ตวิที่ย์าลัย์ จ.ภ้ัเก็ต

ชีวิัต
Connect Her Breath

น้.ส.นั้น้ทัชพัรั จี้รัะพังศ์ิ อายุ์ 16 ปีี
รร.สุราษ์ฎร์พิที่ย์า จ.สุราษ์ฎร์ธาน่

ขุมทรััพัย์ใน้พังไพัรั
Treasure in The Forest

น้ายวังศิธีรั เรืัองพูัล อายุ์ 17 ปีี
รร.หันองฉางวิที่ย์า จ.อุทัี่ย์ธาน่



โครงการประกวดการสร�างสรรค�ผลงานศิลปะ

ระดับประถมและมัธยมศึกษา
ในหัวข�อ

ป�7

พ�ทักษ�
เด็กๆ และเย์าวช้นคื์อเมล็ดพันธ์ุแห่ังอนาค์ต   

บริัษัท พีัทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ำากัดี (มหาชน้) หรืัอ GC
ตระหันักถ่ืงค์วามสำาคั์ญในการให้ัค์วามร้้ รวมถ่ืงการเปิีดโอกาส  

ให้ัเย์าวช้นได้ม่เวท่ี่สำาหัรับแสดงค์วามคิ์ดสร้างสรรค์์และจินตนาการ   
“โครังการัปี่รัะกวัดีการัสร้ัางสรัรัค์ผลงาน้ศิิลปี่ะ มหัศิจ้รัรัย์ปิี่โตรัเคมี”   
ม่วัตถุืปีระสงค์์เพื�อส่งเสริมให้ัเย์าวช้นม่ค์วามร้้เก่�ย์วกับปิีโตรเค์ม่ท่ี่�เป็ีนเรื�อง

ใกล้ตัว  และมองเห็ันถ่ืงค์วามเชื้�อมโย์งระหัว่างสิ�งรอบตัวและปีระโย์ช้น์ 
ท่ี่�ได้รับจากปิีโตรเค์ม่  ซ่ึ่�งที่ำาให้ัช่้วิตสะดวกสบาย์ข่้�น รวมทัี่�งลดหัรือที่ดแที่น

การใช้้วัตถุืดิบจากธรรมช้าติ  เราเชื้�อมั�นว่าเมื�อเด็กๆ และเย์าวช้น 
ม่ค์วามเข้้าใจเก่�ย์วกับปิีโตรเค์ม่  เข้าจะมองเห็ันถ่ืงค์วามสำาคั์ญ 

ในการใช้้ที่รัพย์ากรธรรมช้าติอย่์างถ้ืกวิธ่และร้้คุ์ณ์ค่์า เพื�อรักษ์า 
ให้ัที่รัพย์ากรธรรมช้าติและสิ�งแวดล้อมท่ี่�ด่ค์งอย่้์ ค่้์กับเรา 

อย่์างยั์�งยื์นตลอดไปี


