ปลูกอนาคต

นวัตกรรมสร้างชาติ
วิทยาศาสตร์สร้างความเจริญ

เพราะโลกไม่ได้หยุดนิ่ง ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดความต้องการ
ทางปัจจัยสี่มากขึ้น ทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สิ่งเหล่านี้ล้วนได้มาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น แต่ในทางกลับกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนน�้ำ ปัญหาน�้ำท่วม
มลพิษทั้งทางน�้ำและทางอากาศ การแย่งชิงทรัพยากร ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทุกวัน ท�ำให้การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
ของมนุษย์มีความยากล�ำบากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี
ทีข่ บั เคลือ่ นวิถชี วี ติ ของมนุษย์ ด้วย ‘นวัตกรรม’ ใน
การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ที่เพิ่มมากขึ้นและหลากหลาย และให้เกิดสมดุล
ของการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
ทุกมิตขิ องชีวติ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเกิดไอเดีย
ในการพัฒนานวัตกรรมทีใ่ ส่ใจธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และสังคมส่วนรวม ซึ่งก็คือ ‘นวัตกรรมสีเขียว’
เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ห รื อ สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
และการบริการ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบนั
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จากการสั่งสมประสบการณ์และองค์
ความรู้ ขององค์กรหลายปีที่ผ่านมา ปตท.
และบริษัทในกลุ่ม ได้เล็งเห็นว่าการจะสร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นมาได้นั้น การพัฒนา
บุ ค ลากรของชาติ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คือ
หั ว ใจส� ำ คั ญ โดยเฉพาะบุ ค ลากรภายใน
ประเทศที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามสามารถ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ลดการพึง่ พาองค์ความรูจ้ ากต่างประเทศ จึงเป็น
เหตุผลหลักที่ท�ำให้ กลุ่ม ปตท. เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนระบบการศึกษาของไทย
ด้านวิทยาศาสตร์ เพือ่ ผลิตนักวิทยาศาสตร์รนุ่
ใหม่ และเสริมศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์
ในรุน่ ปัจจุบนั ไม่เพียงให้เก่ง แต่ตอ้ งเป็น ‘เลิศ’
ทั้งความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม อุดมการณ์ของชาติ
ที่ทุกภาคส่วนมีภารกิจต้องสร้างร่วมกัน โดย
มีมลู นิธพิ ลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นกลไก
ของกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ด้ ว ยการน� ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมสูก่ ารพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้
เกิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
ประสานพลังจากภาคอุตสาหกรรม สถาบัน
การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของนวั ต กรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนปลูกฝัง

วัฒนธรรมของการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็น
ตัวผลักดันไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลัง
ผลักดันขีดความสามารถของประเทศไทยในอนาคต
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม มูลนิธพิ ลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จึงได้จดั ท�ำโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว
ประจ�ำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) เพื่อเป็นเวทีส�ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ได้ส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา โดยผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด
จะได้รบั การชีแ้ นะแนวทาง ทักษะการประดิษฐ์คดิ ค้นนวัตกรรมโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบัน
การศึกษาชั้นน�ำ และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งประสบการณ์จากการเข้าร่วม
ประกวดในครั้งนี้ จะเป็นความรู้ส�ำหรับสถานศึกษา นักเรียน และครูที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อน�ำไปถ่ายทอด พัฒนา ต่อยอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป
โครงการดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม ปตท. ที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากร
ของชาติ ด ้ า นนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ เ ยาวชนรุ ่ น ใหม่ โดยได้ รั บ
ประสบการณ์ตรงจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทีช่ ว่ ยแนะน�ำ ถ่ายทอดให้เกิดแนวคิดในการต่อยอด
ให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังว่านวัตกรรมของเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะมีส่วนสนับสนุน
ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
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