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ความก้าวหน้า
เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ใครคือผู้ไขความลับปฏิกิริยาเคมี

เก็บตกเสวนา ‘พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย’
วรรณกรรมศึกษากับประสาทวิทยา การอ่านมีผลต่อสมองอย่างไร
ร่วมชื่นชมผลงานเยาวชนคนเก่ง จากงาน DOW-CST AWARD
่ งเขียน คุณภาพ
รวมร้านหนังสือ เครือ
ให้คุณได้อ่านเขียนท�ำงานฝีมือกันทั้งครอบครัว
#ห่างกายไม่ห่างกัน กิจกรรมแสดงความห่วงใยกันของดาว
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Dow Sawasdee

พรธิช า วงศ์ ยานนาวา
บรรณาธิการ

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่
มาได้เพียงแค่ห้าเดือนเท่านั้น เพราะในช่วงเวลาสามเดือนที่ผ่านมา
มีการ disrupt ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในแบบที่ไม่เคยมีใครได้คาดการณ์ไว้ก่อนว่าจะรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั่วโลกในระดับนี้
หน้าที่ขององค์กรที่ดีเป็นเช่นไร องค์กรที่ปรับตัวเร็ว มีความยืดหยุ่น
มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไป และมีรากฐานทรัพยากรที่พร้อม
ก็ย่อมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์และบริบททางสังคมแบบใหม่
น�ำพาทั้งองค์กรและพนักงานทุกคนให้ด�ำเนินธุรกิจและด�ำเนินชีวิตไปได้อย่างไม่สะดุด
หรือติดขัดน้อยที่สุด เข้าอกเข้าใจความล�ำบากที่ทุกภาคส่วนต้องเผชิญ รวมไปถึงสามารถน�ำ
ทรัพยากรที่มีไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
นิตยสาร @Dow ฉบับนี้มีตัวอย่างหลากหลายส�ำหรับการปรับตัวแบบต่างๆ ในช่วงวิกฤต
นวัตกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์
บทความอันน่าสนใจของระบบประสาทกับวรรณกรรม รวมไปถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆ
รอบบ้านดาวมาน�ำเสนอทั้งในรูปแบบออนไลน์และในแบบรูปเล่มสวยงาม
พร้อมน�ำเสนอให้ทุกท่านอ่านแทนความคิดถึงจากใจทีมงานค่ะ
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ปรับตัว เปลี่ยนแปลง ไปด้วยกัน

Dow Kn owledge

ปฏิกิริยาเคมี ความลับที่ไม่ลับอีกต่อไป
@ DOW Magazin e

เรื่อ งโดย ศุ ภกิจ พั ฒนพิ ฑูร ย์

		 ปฏิกิริยาเคมี คือ สิ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มาตั้งแต่
โบราณ ซึ่งผู้คนในอดีตจะมีการน�ำสารต่างๆ ตามธรรมชาติมา
ผ่านกระบวนการเพื่อให้สารเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น ชาวอียิปต์โบราณน�ำแร่มาลาไคต์ (malachite) สีเขียว
สดใสมาเผารวมกับถ่าน สิ่งที่ได้คือ โลหะทองแดง ส่วนดินโคลน
เมื่อน�ำไปผ่านความร้อนก็จะได้เซรามิกที่แข็งแรงทนทาน หรือ
ดิ น ปื น ที่ เ มื่ อ ผ่ า นความร้ อ นจะระเบิ ด จวบจนปั จ จุ บั น เมื่ อ
วิทยาการพัฒนามากขึ้น จึงมีชื่อเรียกกระบวนการที่ท�ำให้สาร
เกิดการเปลี่ยนแปลงว่า ‘ปฏิกิริยาเคมี’
		 อย่างไรก็ตาม จนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักเคมีกย็ งั ไม่เข้าใจ
กลไกการเกิดสารเชิงซ้อนของโลหะมากนัก จนกระทัง่ เฮนรี เทาเบ
(Henry Taube) นักเคมีสัญชาติอเมริกัน ศึกษากลไกการแลก
เปลี่ยนอิเล็กตรอนในสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะจนเป็นที่
กระจ่ า ง ส่ ง ผลให้ เขาได้ รั บ รางวั ล โนเบลสาขาเคมี ป ระจ� ำ ปี
ค.ศ. 1983
		 ไอออนของโลหะ คือ อะตอมของโลหะที่ไม่เป็นกลาง
เนื่องจากขาดอิเล็กตรอนไปหรือได้รับเกินมา สารกลุ่มนี้เมื่อ
ละลายอยู่ในน�้ำจะแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับสารอื่นๆ จนเกิด
เป็นสารเชิงซ้อน และส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปของสมดุลเคมีไอออน
ของโครเมียมและโคบอลต์เชิงซ้อนที่มีค่าประจุเป็น 3+ จะไม่
เข้าสู่สมดุลเคมี แสดงว่าสารประกอบที่ไปจับกับไอออนของ
โลหะเหล่านี้จะไม่หลุดออกไปจากตัวแกนกลางซึ่งเป็นอะตอม
ของโลหะ แต่ถ้ามีค่าประจุเป็น 2+ มันจะเข้าสู่สมดุลเคมี ซึ่งนัก
เคมีสามารถตรวจสอบการเกิดขึ้นของปฏิกิริยาได้ด้วยสีของ
สารละลายที่เปลี่ยนแปลงไป

		 เฮนรีสรุปการทดลองว่าก่อนที่อิเล็กตรอนจะถูกโอนถ่าย
ไปยังอีกโมเลกุลหนึ่ง อะตอมของธาตุที่อยู่รอบๆ อะตอมโลหะ
จะท�ำหน้าที่เป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างสารประกอบ
เชิงซ้อนทั้งสอง ท�ำให้การรับ-ส่งอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้ ปฏิกิริยา
ที่มีการรับ-ส่งอิเล็กตรอนในคราวเดียว เรียกว่าปฏิกิริยารีด็อกซ์
(redox reaction) โดยผลงานการค้นพบของเฮนรีถูกน�ำไป
ต่ อ ยอดในการท� ำ สารเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า เม็ ด สี และตั ว น�ำ ยิ่ ง ยวด
(superconductor)
		 เฮนรีท�ำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น
Cornell University, University of Chicago และ Stanford
University จนเกษียณตัวเอง ในปี ค.ศ. 2001 แต่ก็ยังคงเป็น
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักเคมีรุ่นใหม่ๆ
		 เขาเป็นนักเคมีทมี่ เี ป้าหมายหลักคือการมีความสุขกับชีวติ
นอกเหนือไปจากการทดลอง ชีวิตอีกด้านของเขาคือการแต่ง
สวน ฟังเพลงคลาสสิก และชมโอเปร่า
		 เฮนรี เทาเบ เสียชีวิตในวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005
ณ บ้านของเขาที่ Palo Alto ในวัย 89 ซึง่ อีกเพียงไม่กวี่ นั เขาจะมี
อายุครบ 90 ปีบริบรู ณ์ ในวันครบรอบวันเกิด 30 พฤศจิกายนพอดี
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พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย
ข้อดีของบรรจุภัณฑ์พลาสติกในด้านสิ่งแวดล้อม

ก็อยากจะให้ทกุ คนนึกถึง R ที่ 4 นัน่ คือ ‘Reasonable’ หรือการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกให้สมเหตุสมผลในแต่ละกรณี
อีกด้วย ซึง่ ย่อมจะช่วยประหยัดพลังงาน และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ให้ได้มากที่สุด”
ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับพลาสติก
ยืดอายุอาหาร - พลาสติกรุน
่ ใหม่ สามารถยืด
อายุของพาร์เมซานชีสได้จาก 20 วัน เป็น 50 วัน
น�้ำหนักเบา ลดภาระการขนส่ ง - การขนส่ ง
สินค้าโดยรถบรรทุกหนึ่งคัน หากใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติก โดยเฉลี่ย สามารถลดน�้ำหนักไปได้ถึง
800 กิโลกรัม ประหยัดน�้ำมันไปได้ถึง 2 ลิตร
ต่อ 100 กิโลเมตร ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2
ไปได้ถึง 5 กิโลกรัม ต่อ 100 กิโลเมตร
จัดการได้ ไม่สร้างมลภาวะ - 50% ของสินค้าที่
ผลิตในยุโรปใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่มีขยะ
พลาสติ ก คิ ด เป็ น จ� ำ นวนเพี ย ง 17% ของขยะ
บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
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		 ทุกวันนี้พลาสติกมักถูกมองว่าเป็น ‘ผู้ร้าย’ สาเหตุมาจาก
การใช้งานแล้วจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจริงๆ แล้วพลาสติกเป็น
นวั ต กรรมที่ ช ่ ว ยให้ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ดี ขึ้ น ในหลายๆ ด้ า น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้
		 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลาสติก จึงมีการ
รวมตั ว กั น จั ด เสวนา หั ว ข้ อ 'พลาสติ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
พลาสติกดีอย่างไรบ้าง ความจริง ความเชื่อ ในการใช้งานและ
วงจรชีวิตของพลาสติก' โดยอาจารย์ มยุรี ภาคล�ำเจียก ผู้
เชี่ยวชาญบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับพลาสติกเอาไว้ดังนี้
		 “พลาสติกถูกน�ำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากที่สุดโดยเฉพาะ
อาหาร เพราะสามารถช่วยยืดอายุอาหารได้นานขึ้น จากที่เก็บ
ได้เพียง 6 วัน จะสามารถยืดอายุได้นานถึง 16 วัน และส�ำหรับ
อาหารบางชนิ ด ที่ ป กติ ส ามารถเก็ บ ไว้ ไ ด้ เ ป็ น เดื อ น เมื่ อ ใช้
พลาสติกชนิดที่เหมาะสมก็จะสามารถยืดอายุเก็บได้นานนับปี
นอกจากนั้นพลาสติกยังมีน�้ำหนักเบา จึงช่วยในเรื่องของความ
สะดวกในการขนส่ง และช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการขนส่งได้อีกด้วย”
		 “แต่ปัญหาคือคนอีกมากใช้พลาสติกกันไม่เป็น และไม่ถูก
ชนิดจึงท�ำให้เกิดผลเสีย ซึ่งหากเรารู้จักใช้กันอย่างถูกวิธี และมี
ความรับผิดชอบก็จะช่วยลดและจัดการได้ทั้งขยะอินทรีย์ และ
สามารถจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกได้ดีขึ้นด้วย”
		 คุณ เมธา เสนทอง นักเคลือ่ นไหวด้านสิง่ แวดล้อม วิทยากร
อีกท่าน ได้กล่าวเสริมไว้อย่างน่าสนใจ ว่า “นอกจากหลัก ‘3R’
ซึง่ มักจะได้ยนิ กันบ่อยๆ อย่าง 1. Reduce 2. Reuse 3. Recycle
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วรรณกรรมศึ กษากับประสาทวิทยา

กิตติพล สรัค คานนท์
นั ก เขี ยน บรรณาธิ ก าร และเจ้า ของร้า นหนังสื อ Books and Belongings 

		 ประสาทวิทยา หรือที่เรียกกันว่า Neuroscience นั้น
กลายเป็นสาขาวิชาที่เติบโตและแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปไกล
เกินกว่าวิชาแพทยศาสตร์ และต้องกล่าวว่าในช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่านมานี้เอง ประสาทวิทยาได้ถูกน�ำไปประยุกต์หรือปรับ
แปลงเข้ า กั บ สาขาวิ ช าอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางด้ า น
มนุษยศาสตร์ (human science) จนเกิดเป็นวิชาใหม่ๆ อาทิ
เช่น ประสาทเศรษฐศาสตร์ (neuroeconomics) ประสาท
รัฐศาสตร์ (neuropolitics) และแน่นอนที่สุดคือ ประสาท
วรรณคดีศึกษา (neuroliterature) ซึ่งเป็นประเด็นที่ข้องเกี่ยว
กับเรื่องที่เราจะได้พูดคุยต่อไปข้างหน้า แต่แรกสุดนั้น ผู้เขียน
ขอน�ำพาผู้อ่านย้อนไปถึงห้วงเวลาที่วิชาประสาทวิทยาเริ่มกลาย
เป็นกระแสสังคมในครั้งแรกๆ กันสักเล็กน้อย
		 ประธานาธิบดีจอร์จ บุช (ผู้พ่อ) เคยประกาศไว้ในช่วงปี
1990 ว่า “นี่เป็นทศวรรษแห่งสมอง” ค�ำกล่าวนี้มีเพื่อกระตุ้น
ให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านประสาท
วิทยาทั้งในส่วนของงานวิชาการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งทศวรรษแห่งสมองของบุชนี้เองได้ผลักดันให้เกิดความสนใจ
ความทุ่มเทในการศึกษาปรากฏการณ์ในสมอง จนท�ำให้สาขา
วิชาที่ดูจะไม่ป็อป เกิดป็อปขึ้นมา
		 ปรากฏการณ์ในสมองที่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
นี้สามารถพูดได้ว่าเป็น ‘ประสาทปฏิวัติ’ (neurorevolution)
ของโลกวิ ช าการอย่ า งแท้ จ ริ ง การอธิ บ ายพฤติ ก รรมและ
ประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ผ่านการอ่านค่าเคมีและคลื่น

ประจุไฟฟ้าในสมอง หรือโดยเฉพาะเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า functional
magnetic resonance imaging (fMRI) ได้กลายปทัสฐานใหม่
ของห้วงเวลาดังกล่าว
		 จนบางคนถึงกับเรียกกระแสความนิยมนีว้ า่ Neuroscientific
Turn อันหมายถึงห้วงเวลาทีว่ ชิ าประสาทวิทยาได้เข้าไปมีบทบาท
และสร้างกรอบคิดทฤษฎีใหม่ๆ ขึ้นมา ด้วยความคิดที่ว่า หากเรา
เข้าใจปรากฏการณ์ในสมอง เราก็อาจมองเห็นข้อเท็จจริงใหม่ๆ
ในเรื่องเดิมที่เคยเชื่อกันมา ซึ่งแน่นอนว่า วิชาวรรณคดีศึกษาก็
เป็นส่วนหนึ่งของกระแสดังกล่าวที่ได้น�ำพานักวิชาการออกจาก
‘ห้องสมุด’ ไปเข้า ‘ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์’
6
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		 โดยเริ่มจากงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ที่จัดขึ้นในช่วงปี
2000 เช่นทีม่ หาวิทยาลัยฮาเวิรด์ จัดขึน้ เพือ่ แสดงให้เห็นผลกระทบ
ที่ ศิ ล ปะหรื อ วรรณกรรมมี ต ่ อ ปรากฏการณ์ ใ นสมอง ก่ อ นที่
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั้งหลายทั้งในและนอกภาคพื้นทวีปอเมริกา
จะขานรับด้วยการเปิดภาควิชาประสาทวรรณคดีศกึ ษาขึน้ มาใหม่
		 Richard Wise นั ก ประสาทวิ ท ยาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนเชื่อว่า “การอ่านหนังสือเปรียบ
เหมือนการต่อวงจรถาวรเข้ากับสมองของเรา เรามีเซลส์สมองที่
โต้ตอบกับการอ่าน และเราสามารถพิสจู น์ได้” ด้วยข้อสมมุตติฐาน
นี้ ท� ำ ให้ Michael Holquist นั ก วรรณคดี ศึ ก ษาชื่ อ ดั ง แห่ ง
มหาวิทยาลัยเยลพยายามจัดตั้งกลุ่มโครงการวิจัย โดยอาศัย
เครือ่ ง MRI สแกนภาพสมองขณะท�ำการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ

		 โดยที่เราต้องไม่ลืมว่า นักประสาทวิทยาส่วนใหญ่ในเวลา
เดียวกันนั้น (ก่อนปี 2010) มักเลือกให้ผู้ทดลองอ่านเพียง “ค�ำ”
หรือศึกษาในระดับของ “ความหมาย” มากกว่าการอ่าน “ตัว
บท” ที่ยังต้องอาศัยเครื่องประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นย�ำมาก
เพียงพอ ซึ่งงานศึกษาทางด้านประสาทวิทยาในห้วงเวลาถัดจาก
นัน้ ยังได้ชใี้ ห้เห็นถึงความแตกต่างของระบบภาษาทีเ่ ราใช้ ซึง่ ก็ทวี
ความซับซ้อนยุ่งยากขึ้นไปอีก ส�ำหรับการศึกษาปรากฏการณ์ใน
สมองในภาษาต่างๆ
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		 Holquist ได้มอบหมายให้นักศึกษาจ�ำนวน 12 คน อ่าน
ชุดตัวบทต่างๆ ขณะที่นอนอยู่ในเครื่อง MRI เพื่อตรวจวัดค่า
การไหลเวียนของเลือดในสมองและเซลล์ประสาท ซึ่งผลที่ได้
จากการทดลองในครั้งนั้นก็คือ ยิ่งตัวบทมีความซับซ้อนมากเท่า
ไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ในสมองและเซลล์ประสาท
มากขึ้นเท่านั้น
		 การอ่านวรรณกรรมของ James Joyce, Virginia Wolf
หรือ Henry Jemes จึงอาจกล่าวได้ว่าส่งผลกระทบต่อสมองใน
ระดับที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือนวนิยายชุด Harry
Potter ซึ่งผลวิจัยนี้ถูกใช้เป็นเครื่องตอกย�้ำให้เห็นถึงคุณค่าของ
งานที่ ‘อ่านยาก’ เหนืองานที่ ‘อ่านง่าย’
		 อย่างไรก็ตาม การทดลองของ Holquist และคณะ ในห้วง
เวลาดังกล่าว ยังคงเป็นเพียงก้าวแรกๆ ของ Neuroscientific
Turn ดังที่หนังสือ How Literature Plays with the Brain
(2013) ของ Paul B. Armstrong ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า การศึกษา
ปรากฏการณ์ในสมองด้วยภาพ fMRI ยังคงต้องพัฒนารูปแบบ
และวิธีการต่อไปมาก เพื่อให้เราสามารถจัดจ�ำแนกแจกแจงถึง
รายละเอียดทางด้านอารมณ์และความนึกคิดที่ผู้ทดลองได้รับ
จากประสบการณ์การอ่านหนังสือทั้งเล่ม

		 บทความนี้ของทัลลิสอาจสะท้อนให้เห็นความคิดที่ผู้อ่าน
ในปัจจุบันบางคนอาจต้องอุทานออกมาว่า “OK Boomer”
เป็ น พั ก ๆ แต่ ก ระนั้ น ผู ้ เขี ย นก็ อ ยากจะให้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ความ
ยุติธรรมว่า ทัลลิสนั้นศึกษาเล่าเรียนมาทางด้านประสาทวิทยา
โดยตรง และเขาก็เป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นว่า กระแสของการน�ำเอา
ประสาทวิทยาไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง อาชญาวิทยา และอื่นๆ อีก
มากมายเพราะมันอาจผูกติดกับธุรกิจเครื่องสแกนสมองที่สร้าง
ผลตอบแทนและก�ำไรมหาศาล เช่นในบทความ Think Brain
Scans Can Reveal Our Innermost Thoughts? Think
Again ของทัลลิส ในหนังสือพิมพ์ The Guardian ฉบับวันที่ 2
มิถุนายนปี 2013 ก็แสดงให้เห็นว่า ทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกัน ซึ่งแม้ทุกวันนี้ เราจะยังไม่สามารถคลี่คลายความ
ลับเกี่ยวกับสมองได้อย่างกระจ่างแจ้ง แต่การอ่านเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินนั้นก็คงไม่ต้องการนักวิทยาศาสตร์คนใด
มาก�ำกับรับรอง
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วัสดุศาสตร์เพื่ อสุ ขภาพ
ความก้าวหน้าเพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์มอบทั้งความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมนุษยชาติมาโดยตลอด ดาวจึงไม่หยุด
ยั้งที่จะพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะวัสดุศาสตร์ด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น พลาสติกที่น�ำมา
ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ขึ้นรูปได้ง่าย น�้ำหนักเบา ขนส่งได้สะดวก ประหยัด โดยดาวได้ท�ำงานร่วมมือกับพาร์ทเนอร์
คิ ด ค้ น โซลู ชั่ น ใหม่ ๆ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ สู ต รยา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รั ก ษาความสะอาด และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพต่ า งๆ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งาน

COVID – 19 เราสู้ได้
		 ด้วยวิกฤตที่เกิดจากโรค COVID-19 ที่ท�ำให้ผู้คนทั่วโลก
เสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ก็คือ การไม่ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ติด
เชื้ อ หรื อ มี ค วามเสี่ ย ง รวมถึ ง ป้ อ งกั น ตั ว เองด้ ว ยการใส่
หน้ากาก และล้างมืออย่างสม�่ำเสมอ และนวัตกรรมจากดาว
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องผู้คนทั่วโลกจากไวรัสชนิดนี้
เราลองมาดูกันดีกว่าว่า ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมของดาวที่ใช้
ต่อสู้กับ COVID-19 มีอะไรบ้าง
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• กลุ ่ ม สารที่ ช ่ ว ยถนอมผิ ว เพราะถึ ง แม้ แ อลกอฮอล์ จ ะมี
คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ก็จริง แต่ก็มีผลท�ำให้ผิวหนังแห้ง
และอาจเกิดการระคายเคืองได้ ดังนั้นการเพิ่มสารที่ช่วยถนอม
ผิว จะช่วยคงความชุ่มชื้น อีกทั้งลดการอักเสบของผิวหนัง เรา
จึงสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดย
ไม่ท�ำลายผิวหนังชั้นนอกของเรา โดยผลิตภัณฑ์ของดาวที่อยู่ได้
กลุ่มนี้ ได้แก่ UCON Lubricant 75-H-450 และ XIAMETER
OFX-0193 หรือในชื่อ INCI Name PEG-12 Dimethicone

Hand Sanitizers
เจลท�ำความสะอาดมือ

สบู่เหลวล้างมือ ครีมอาบน�้ำ
และแชมพู
		 สิ่งส�ำคัญในการช่วยป้องกันเราจากเชื้อไวรัสโควิดได้ คือ
การหมั่นล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการอาบน�้ำและสระผมให้สะอาด
อย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางออกนอกบ้าน แต่
ทราบหรือไม่ว่า นอกจากสารท�ำความสะอาดแล้ว ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ยังมีส่วนผสมพิเศษอีกมากมาย ตัวอย่างที่น่าสนใจเช่น

• กลุ่มสารขึ้นเนื้อเจล ที่ผลิตจากเซลลูโลสหรือเป็นโพลีเมอร์
ที่มีส่วนประกอบจากเซลลูโลสที่ได้จากธรรมชาติ ช่วยให้เนื้อ
เจลมีความข้นแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ อีกทั้งยังช่วยถนอมผิว
เช่น CELLOSIZE™ Hydroxyethylcellulose และ UCARE™
Polymer นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ ACULYN™ Rheology Modifiers
ซึง่ เป็นโพลีเมอร์ที่ช่วยให้เนื้อเจลมีความคงตัวสูง บีบออกจาก
หลอดสะดวก เกลี่ยง่าย และ กลุ่ม Silicone เช่น ACULYN™
Excel หรือ ACULYN™ Siltouch
9
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		 มีคุณสมบัติในการท�ำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสใน
ยามที่เราไม่สะดวกในการใช้สบู่และน�้ำล้างมือ ผลิตภัณฑ์อยู่ใน
รูปของเนื้อเจลเพื่อให้ใช้ง่าย ปลอดภัย พกพาสะดวก มีทั้งสูตร
ที่ผสมแอลกอฮอล์และสูตรที่ปราศจากแอลกอฮอล์ซ่ึงใช้สารที่
มี ฤ ทธิ์ ใ นการฆ่ า เชื้ อ อื่ น ๆ เช่ น Benzalkonium Chloride
ทดแทนแอลกอฮอล์ ซึ่งดาวก็ได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญของเจลท�ำความสะอาดมือ ได้แก่
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• สารท�ำความสะอาดกลุ่ม Mild Surfactant ECOSENSE™
(Alkyl Glucoside) ที่ผลิตจากพืช ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ให้ฟองได้ดีแต่ล้างออกง่าย อ่อนโยนต่อผิว ได้รับการรับรอง
Ecocert Organic Certified
• Silicone Emulsions เช่น DOWSIL™ CE-8411 Smooth
Plus Emulsion หรือ XIAMETER™ MEM-2664 ช่วยท�ำให้ผม
นุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
• UCARE™ Polymer ช่วยให้ผมหวีง่ายไม่แห้งเสีย
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• UCON™ Fluid ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิว
• สารเพิ่มความข้น เช่น ACULYN™ Rheology Modifiers
และ CELLOSIZE™ Hydroxyethylcellulose ช่วยปรับความ
ข้นของสบู่เหลวล้างมือ ครีมอาบน�้ำและแชมพู ให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน

• CARBOWAX™ SENTRY™ Polyethlyene Glycol (PEG)
Flakes มีคุณสมบัติในการละลายน�้ำและเป็นตัวท�ำละลายได้ดี
ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเคมีภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยา เครื่อง
ส�ำอาง กระดาษ อาหาร สารหล่อลื่น เหล็ก สี
• VERSENE™ NA Disodium EDTA Chelating Agent
สารคี เ ลทเพิ่ ม ความเสถี ย ร และยื ด อายุ ป้ อ งกั น การเสี ย ใน
ผลิตภัณฑ์ยา ช่วยให้เนื้อครีมจับตัวกันได้ดีขึ้น ช่วยในเรื่องของ
การควบคุมปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ มีคุณสมบัติต้านจุลชีพซึ่งจะช่วย
ให้ตัวยามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์
ดูแลรักษาดวงตา เช่น ยาหยอดตา และยาพ่นจมูก รวมถึงน�้ำยา
บ้วนปาก และยังน�ำไปใช้เป็นสารเคลือบยาเม็ด

วัสดุศาสตร์ด้านงานเภสัชกรรม

• ASPUN™ 6000 Polyethylene Fiber Grade Resin
นวั ต กรรมพลาสติ ก โพลิ เ อทิ ลี น ไฟเบอร์ เ กรด ส� ำ หรั บ ผ้ า ใย
สังเคราะห์ ซึ่งนอกจากสวมใส่สบายแล้ว เพราะผิวสัมผัสที่นุ่ม
ยังช่วยในเรื่องของความคงทน ช่วยลดอัตราการหดตัว เหมาะ
ส� ำ หรั บเป็ น วั ต ถุ ดิ บของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช ่ ว ยดู แลในเรื่ อ งสุขภาพ
อย่าง ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เสื้อกาวน์ หน้ากาก
อนามัย ฯลฯ

		 ดาวมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ เคมีภัณฑ์ และเป็น
ผู้น�ำในอุตสาหกรรมสารถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer
Fluid) ที่เป็นส่วนส�ำคัญในอุตสาหกรรมยา รวมถึงการจัดหา
สารละลาย ส่วนผสม และสารออกฤทธิ์ส�ำหรับผู้ผลิตเภสัชกรรม
ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตยาแต่ละชนิด
โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น
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		 เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ 1 ใน 5 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของเด็กเกิดใหม่มักจะเสียชีวิตก่อนอายุครบ 5 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ติดเชือ้ โรคปอดอักเสบ และท้องร่วง เพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มปี ระสิทธิภาพ โภชนาการที่ดี และน�้ำดืม่ ทีป่ ลอดภัย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา และเอเชียใต้
		 โชคดี ที่ ยั ง พอมี วิ ธี ป ้ อ งกั น อั น แสนจะธรรมดาแต่ ใช้ ไ ด้
ผลอย่าง ‘สบู่’ ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการล้างมือเป็นประจ�ำ
ก่อนประกอบและรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน�้ำ
สามารถลดการติดเชื้อท้องร่วงได้ถึงร้อยละ 45 ทั้งนี้การล้าง
มือให้สะอาด ยังช่วยลดความเสี่ยงจาก โรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ของระบบหายใจ อย่างโรคปอดติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 23 นอกจาก
นี้การล้างมือของแม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร ยังช่วย
ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดในเนปาลได้ถงึ ร้อยละ 40–45
		 การล้างมือยังเป็นมาตรการส�ำคัญที่ใช้ในการควบคุมโรค

ติดต่อต่างๆ อย่างโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS
และไข้หวัด ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (The U.S.
Centers for Disease Control หรือ CDC) ถึงกับประกาศว่า
“การล้ า งมื อ คื อ วั ค ซี น ที่ ท� ำ ได้ ด ้ ว ยตนเอง” ซึ่ ง สามารถช่ ว ย
ป้องกันตัวเอง และชีวิตของทุกคนได้
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ไลฟบอยย์
สบู่ที่ช่วยรักษาชีวิตเด็กๆ ทั่วโลก
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		 หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของสบู่ไลฟบอยย์ ซึ่งเป็น
สบู่ที่มีชื่อเสียงมานาน ภายใต้การดูแลของบริษัท ยูนิลีเวอร์
ล่าสุด ไลฟบอยย์ได้พัฒนาสบู่สูตรใหม่ Lifebuoy™ Soap ที่
เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ยูนิลีเวอร์ และ ดาว เพื่อพัฒนา
สุ ข อนามั ย ให้ กั บ ประชากรโลกให้ ไ ด้ ก ว่ า พั น ล้ า นคนก่ อ นปี
2020 โดยหวั ง ว่ า จะสามารถช่ ว ยลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของ
ประชากรเด็กที่อายุต�่ำกว่า 5 ปีลงได้
เพื่อให้ได้สบู่ที่เหมาะสม ยูนิลีเวอร์จึงต้องการพาร์ทเนอร์ ที่
เล็งเห็นความส�ำคัญในสิ่งเดียวกันอย่างดาว เพื่อมาช่วยพัฒนา
โซลูชั่นให้เกิดขึ้น เมื่อทั้งสององค์กรได้คุยกันถึงเรื่องนี้ในปี ค.ศ.
2010 จึงได้ร่วมกันคิดค้นพัฒนาสูตรของสบู่ Lifebuoy™ Soap
สู ต รใหม่ ซึ่ ง มี ส ่ ว นผสมของ POLYOX™ Water-Soluble
Polymers (Polyethylene Oxide) จากดาว สบู่ทรงพลัง
สูตรใหม่นี้ตอบโจทย์ทุกจุดประสงค์ที่ได้กล่าวมา นอกจากจะ
ได้สบู่คุณภาพดี ใช้ได้นาน ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้แล้ว ยัง
มอบความรู้สึกที่ดีหลังใช้ให้กับผู้ใช้อีกด้วย

สบู่ ของใช้มีราคา
ในประเทศก�ำลังพั ฒนา

		 จากความส� ำ เร็ จ ดั ง กล่ า วในการร่ ว มกั น คิ ด ค้ น สบู ่ สู ต ร
ใหม่ ที่ ส ร้ า งความเปลี่ ย นแปลงให้ กั บ โลก โดยสามารถสร้ า ง
พฤติกรรมให้ผู้คนนับพันล้านหันมาล้างมือได้นี้ ท�ำให้ยูนิลีเวอร์
ได้มอบรางวัล “Partners to Win – Innovation” หรือรางวัล
พันธมิตรสู่ชัยชนะด้วยนวัตกรรมประจ�ำปี 2013 ทั้งยังยกย่อง
ดาวว่าสามารถสร้างผลกระทบที่ดีให้กับตลาดด้วยนวัตกรรม
ซึ่งสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีขึ้นในทุกมิติ

		 ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาเช่นอินเดีย สินค้าอย่างเช่นสบู่
นับว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแพง เป้าหมายของผู้ผลิตนอกจากต้อง
ท�ำให้สบู่ก้อนใช้ได้นานแล้ว ยังต้องให้ความรู้สึกที่ดี เช่น ไม่
ท�ำให้ผิวแห้งระคายเคือง หากเด็กๆ ได้รับการสอนให้ใช้สบู่
กันเป็นประจ�ำ และผู้ปกครองเองก็รู้สึกว่าสามารถที่จะเอื้อม
ถึงสบู่คุณภาพดีได้ในราคาไม่แพงแล้วละก็ ผู้คนย่อมเคยชิน
ในการรักษาสุขอนามัยจนกลายเป็นนิสัย และเมื่อนั้นเราก็จะ
สามารถช่วยชีวิตเด็กๆ ได้อีกมากมาย
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ล้างมือสู้เชื้อโรค
ล้างมือสู้เชื้อโรค
525,000 คน ต่อปี คือ จํานวนเด็กอายุ
525,000
ปี คือองร่
จําวนวนเด็
กอายุ
่ากว่า 5 ปีเคน
ตํ
สียชีวต่ิตอจากท้
ง
ตํ่ากว่า 5 ปีเสียชีวิตจากท้องร่วง

920,136 คน ต่อปี คือ จํานวนเด็กอายุ
920,136
คือ ดจํเชื
านวนเด็
กอายุกเสบ
่ากว่า 5 ปีคน
้อโรคปอดอั
ตํ
เสียชีต่วอ
ิตปี
จากติ
ตํ่ากว่า 5 ปีเสียชีวิตจากติดเชื้อโรคปอดอักเสบ

ในแอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง
การล้
างมือก
ด้าตะวั
วยสบู่ส
วยลดอัตรา
ในแอฟริ
นามารถช่
ตก และแอฟริ
กากลาง
การเสีายงมื
ชีวอิตด้จากโรคท้
องร่วงได้
ถึง 48-59%
การล้
วยสบู่สามารถช่
วยลดอั
ตรา
การเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 48-59%

อัตตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปีได้ถึง 50%

เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีน การล้างมือด้วยสบู่เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้ผลและประหยัดที่สุดในการป้องกันโรค
่ระบาดไปทั
การล้
เป็การฉี
นประจํ
วยป้
นเชื
สายพั
์ใหม่หรือ ‘COVID
- 19’ ทีอ
่ได้น
เมื่อเทีายงมื
บกัอบ
ดวัาคยัซีงนสามารถช่
การล้างมื
อด้อวงกั
ยสบู
่เป็้อนไวรั
หนึส่งโคโรน่
ในวิธีกาารที
ผธุลและประหยั
ดที่สุดในการป้
งกันโรค ่วโลกได้ด้วย
การล้างมือเป็นประจํายังสามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพั นธุ์ใหม่หรือ ‘COVID - 19’ ที่ระบาดไปทั่วโลกได้ด้วย

ขั้นตอนการล้างมือ ให้ทําให้ครบทั้ง 6 ขั้นตอนโดยใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 20 วินาที
ขั้นตอนการล้างมือ ให้ทําให้ครบทั้ง 6 ขั้นตอนโดยใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 20 วินาที

1.ฟอกฝ่ามือและ
ง่1.ฟอกฝ่
ามนิ้วมือาด้มืาอนหน้
และ า
ง่ามนิ้วมือด้านหน้า

2.ฟอกหลังมือและ
ง่2.ฟอกหลั
ามนิ้วมือด้
านหลั
งมื
อและง
ง่ามนิ้วมือด้านหลัง

4.ฟอกนิ้วหัวแม่มือ

5.ฟอกปลายนิ้ว เล็บ
และลายเส้นฝ่้วามืเล็อบ
5.ฟอกปลายนิ

4.ฟอกนิ้วหัวแม่มือ

และลายเส้นฝ่ามือ
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3.ฟอกนิ้วและ
ข้อ3.ฟอกนิ
นิ้วมือด้า้วนหลั
และ ง
ข้อนิ้วมือด้านหลัง

6.ฟอกรอบข้อมือ
6.ฟอกรอบข้อมือ

@ DOW Magazin e

ในปากีสถาน การใช้สบู่ล้างมือสามารถช่วยลด
่าํ กว่า 5 ปีวได้
อั
ตตราการเสี
ยชีวการใช้
ิตของเด็
ก้าอายุ
ตสามารถช่
ถึง 50%
ในปากี
สถาน
สบู่ล
งมือ
ยลด
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Waste Management
Small-Scale Chemistry Laboratory

จัดการขยะและของเสี ย ด้วยการทดลองเคมีแบบย่อส่ วน
		 ดาวเชื่อมั่นในพลังของวิทยาศาสตร์ที่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ นอกจาก
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว ดาวยังถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของชาติ และหนึ่งในโครงการที่ดาวมุ่งมั่นท�ำมาอย่างต่อเนื่องก็
คือ โครงการ ‘ห้องเรียนเคมีดาว’ โดยล่าสุด ดาวจัดประกวด
DOW-CST AWARD ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ที่ให้ครูและนักเรียน
ทั่วประเทศได้ร่วมประชันไอเดีย ประยุกต์น�ำเทคนิคปฏิบัติการ
ทดลองเคมี แ บบย่ อ ส่ ว นมาออกแบบเป็ น โครงงานในหั ว ข้ อ
Waste Management : การจัดการขยะและของเสีย เพื่อให้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
		 “ดาวเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะอย่าง
ยั่งยืน ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และต้องการสร้าง
จิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปีนี้จึงได้
ก�ำหนดธีมการประกวด DOW-CST AWARD ภายใต้หัวข้อ
‘Waste Management’ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูที่
ปรึกษาน�ำเสนอไอเดียที่น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถน�ำแนวคิดจากโครงการเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อการ
แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนได้ต่อไป” คุณสุพจน์ เกตุโตประการ

ผู้อ�ำนวยฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงจุด
ประสงค์ของการประกวด
		 โครงการ ‘ห้องเรียนเคมีดาว’ หรือ ‘Dow Chemistry
Classroom’ ด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเคมี ด้วยการใช้เทคนิคปฏิบัติ
การเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ที่มีความปลอดภัยสูง มีจุดเด่นตรงที่ใช้ปริมาณสารเคมี
น้ อ ย จึ ง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ย ลดปริ ม าณของเสี ย และช่ ว ยให้
นักเรียนได้มีโอกาสลงมือท�ำการทดลองด้วยตนเองอย่างทั่วถึง
รวมทั้ ง ยั ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ ช าเคมี อื่ น ๆ
ประกอบด้วย
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		 ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินกิจกรรมในโครงการ ‘ห้องเรียน
เคมีดาว’ มากว่า 7 ปี มีคณาจารย์กว่า 2,000 คน จาก 762
โรงเรียนทั่วประเทศ และนักเรียนกว่า 100,000 คน ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่ครู
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ น� ำ ไปใช้ บู ร ณาการการเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตร รวมทัง้ พัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์ตน้ แบบดีเด่น เพือ่ เป็นครู
ต้นแบบเผยแพร่เทคนิคอันเป็นประโยชน์นใี้ ห้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง
ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ ผ่านการทดลอง
ท�ำด้วยตนเอง เพื่อสร้างความรักในวิชาเคมีให้กับเยาวชนไทยที่
จะขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมต่อไปในอนาคต

ธรรมชาติต่อคุณภาพและเฉดสีของฝ้ายที่ย้อมจากกาบมะพร้าว
แก่ แ ทนการใช้ ส ารเคมี รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่
โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา จากโครงงานการบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากครัวเรือนโดยใช้พืชในท้องถิ่น
		 ส่ ว นผู ้ ช นะในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้ แ ก่
โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร ด้วยโครงงานการทดลองเคมีแบบ
ย่ อ ส่ ว นเรื่ อ งปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละความสั ม พั น ธ์ ท างมวลของ
ทองแดง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต จากโครงงานเซลล์กัลวา
นิกแบบย่อส่วน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จากโครงงานชุดทดสอบโลหะ
ด้วยสารสกัดพืช ซึ่งน้องๆ ต่างได้รับทั้งเงินทุนการศึกษา และ
โล่เกียรติยศ รวมมูลค่าแล้วกว่า 200,000 บาท

		 การประกวด 2019 DOW-CST AWARD ซึ่งเป็นการจัด
งาน ครั้ ง ที่ 7 มี โรงเรี ย นจากทั่ ว ประเทศสนใจส่ ง โครงงาน
วิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีทีมที่ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 20 ทีม แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 6 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 ทีม ซึ่ง
ภายในงานประกวด แต่ละทีมก็ได้นำ� เสนอโครงงานทีน่ า่ สนใจ จน
สุดท้ายก็ได้ผชู้ นะ ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ำรุง จ.ปราจีนบุรี
ด้วยโครงงานการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเรื่องการจัดการไมโคร
พลาสติก ที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบุญฑริกพิทยาคาร
จ.อุบลราชธานี จากโครงงานการศึกษาผลของสารช่วยติดสีจาก
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ร้านหนังสื อและเครื่องเขียน ละแวกบ้านดาว

ในภาวะที่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพราะวิกฤต COVID-19 การอ่านหนังสือ หรือได้ขีดเขียน วาดภาพ ท�ำงาน
ศิลปะ น่าจะช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ในฉบันนี้เรามีร้านหนังสือและเครื่องเขียนในละแวกรอบบ้านดาว กรุงเทพฯ มาแนะน�ำ ให้
คุณได้อุดหนุนร้านค้าในชุมชนใกล้ออฟฟิศ ช่วยธุรกิจท้องถิ่นให้อยู่รอด แถมยังได้อ่านหนังสือดีๆ ที่ช่วยจุดประกายความคิดอีกด้วย
มาวางไว้อกี ด้วย เราสามารถเลือกเล่มทีห่ มายตามาเปิดดู สัง่ กาแฟ
สักแก้วมาจิบและอ่านก่อนได้ ถ้าถูกใจแล้วค่อยซือ้ กลับไปอ่านต่อ
นอกจากนีท้ างร้านยังจัดกิจกรรมบุค๊ คลับ และฉายภาพยนตร์นอก
กระแสอีกด้วย

Books and Belongings

		 ร้าน ‘หนังสือและสิ่งของ’ ร้านหนังสือเล็กๆ เต็มไปด้วย
หนังสือหายากที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างปราณีตส�ำหรับหนอน
หนังสือ ทั้งหนังสือปรัชญาและทฤษฎีตะวันตก งานวรรณกรรม
คัดสรร ซึ่งเจ้าของร้านผู้เป็นทั้งนักเขียนและนักอ่านตัวจริงอย่าง
คุณกิตติพล สรัคคานนท์ เป็นผู้เลือกสรรหนังสือเข้าร้านด้วย
ตนเอง โดยเขาให้เหตุผลว่าทุกเล่มจะต้องเป็นเล่มที่มีเรื่องราว
ซึ่งอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้อ่านกัน ที่นี่จึงเป็นเหมือนกับ
Selected Book Gallery ส�ำหรับผู้ที่สนใจ และยังสามารถมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านกันได้ด้วย
		 ทั้งยังมีหนังสือภาพที่ได้รับการคัดสรรจากร้านหนังสือ
ออนไลน์ชื่อดังอย่าง ‘Vacilando bookshop’ ที่เป็นพันธมิตร

เปิดให้บริการ : ทุกวัน 11.00 - 20.00 น.
ตั้งอยู่ที่ : 2281 สุขุมวิท 91 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
ใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้า BTS บางจาก
Facebook : Books & Belongings
Online Store : https://www.facebook.com/pg/booksandbelongings/shop/
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		 หนอนหนังสือสามารถมาใช้เวลาเลือกซื้อเลือกอ่านกันได้
จนหน�ำใจ เพราะทางร้านยังได้จัดที่นั่งไว้ให้เรานั่งเลือกอ่านก่อน
ได้อย่างสบายอารมณ์ และบริเวณเคาน์เตอร์ชั้นล่างยังมีบริการ
ขายเครื่องดื่มให้ละเลียดจิบ ระหว่างอ่านเลือกหนังสืออีกด้วย

Dasa Book Café

		 ร้านหนังมือสองที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายอันอบอุ่น ร้าน
ดาสะ บุ๊ค คาเฟ่ เปิดให้บริการมากว่าสิบปีแล้ว ความดีงามของ
ร้านนี้คือเต็มเพียบไปด้วยหนังสือต่างประเทศมือสองในสภาพดี
เยี่ยม ทั้งยังมาในราคาเป็นมิตร ตัวร้านแบ่งเป็น 3 ชั้น บรรจุแน่น
ไปด้วยหนังสือนับไม่ถ้วนละลานตา ซึ่งได้รับการจัดหมวดหมู่ไว้
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย ประวัติศาสตร์ การเมือง
วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพส�ำหรับเด็ก ฯลฯ พิเศษสุดคือ
ทางร้านท�ำความสะอาดหนังสือทุกเล่มอย่างดีกอ่ นขาย ท�ำให้ตา่ ง
จากร้านหนังสือมือสองโดยทั่วไปซึ่งมักจะเต็มไปด้วยฝุ่น

เปิดให้บริการ : ทุกวัน 10.00 - 20.00 น.
ตั้งอยู่ที่ : 714/4 ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอย 26 และ 28 ใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.dasabookcafe.com
Facebook : Dasa Book Cafe
Online Store : http://www.dasabookcafe.com/16467725/
selling-exchanging
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กิ่งทองสเตชันเนอรี่

เปิดให้บริการ : จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 19.00 น.
อาทิตย์ 9.00 - 17.00 น.
ตั้งอยู่ที่ : ปากซอยสุขุมวิท 44/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า
BTS พระโขนง
เว็บไซต์ : http://kingthongstationery.com
Facebook : กิ่งทองสเตชั่นเนอรี่ จ�ำหน่ายปลีกส่งเครื่องเขียน
Online Store : http://kts.in.th

		 ร้านเครือ่ งเขียนเก่าแก่ เปิดให้บริการในละแวกนีม้ ายาวนาน
กว่า 40 ปี โดยก่อนหน้านี้ได้ย้ายมาจากร้านเดิมบริเวณฝั่งตรง
ข้ามวัดธาตุทองมาอยู่ยังที่ตั้งปัจจุบัน อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส พระโขนง
		 กิ่งทองสเตชันเนอรี่ เป็นร้านเครื่องเขียนขนาดใหญ่ มี
จ�ำหน่ายครบทั้ง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส�ำนักงาน อุปกรณ์ศิลปะ
อุปกรณ์เขียนแบบ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ โดยจ�ำหน่ายทั้ง
ขายส่ง และขายปลีกในราคาย่อมเยา บางอย่างก็เป็นของหายาก
ซึ่งร้านอื่นอาจไม่มี แต่กิ่งทองสเตชันเนอรี่ ก็มีพร้อมให้บริการ
ที่ดีงามที่สุดคือทางร้านยังคงยืนหยัดให้บริการสินค้าคุณภาพ
กับ นักเรียน นักศึกษา คนท�ำงาน ในราคาที่ไม่แพงและแสน
จะเป็นมิตรอีกด้วย
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เรื่อ งโดย โรสซี่

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ข้ามปี 2020 มาได้ไม่กี่เดือน ประชากรโลกของเราก็ได้ประสบกับภาวะ ‘สงครามโรค’  ครั้งที่
เรียกว่ารุนแรงที่สุด ที่แม้แต่ประเทศมหาอ�ำนาจก็มิอาจปฏิเสธได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เจ้า COVID-19 นี่นะช่างร้ายกาจ
เสียจริง!  โรสซี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเราจะมาอยู่ในยุคที่หน้ากากอนามัยมีค่ายิ่งกว่าทอง เจลแอลกอฮอล์จะเป็นอาวุธเบื้อง
ต้นในการต่อสู้ และวิถีการด�ำเนินชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากมายได้เพียงนี้ สังคมที่ต้องมีระยะห่าง ทุกคนต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของตัวเราเองและคนที่เรารัก
• เทคโนโลยีการจัดยาด้วยหุน่ ยนต์ (Robotic Drug Dispensing)
ที่มาช่วยลดภาระงานของเภสัชกรในการจัดยา ท�ำให้เภสัชกรมี
เวลาไปท�ำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น มีเวลากับผู้ป่วยมากขึ้น
• การใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผล ชี้แนะแนวทางในการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
• AI ที่ใช้ร่วมกับ CT Scan เพิ่มความแม่นย�ำในการอ่านข้อมูล
ทางด้านรังสีรักษา และสามารถตรวจได้ถึง 4 โรคในครั้งเดียวกัน
ได้แก่ โรคถุงลมโป่งพอง เลือดออกในสมอง ไขมันพอกตับ และ
ภาวะกระดูกแตก

		 ตามที่ทุกท่านทราบดี วินาทีนี้ ‘สุขภาพ’ เป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การใส่ ใจดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ เพราะเชื้ อ โรคต่ า งก็
วิวัฒนาการปรับตัว กลายพันธุ์ให้มีความแข็งแรงมาต่อสู้กับเรา
อย่างหลากหลาย รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ ที่อุบัติขึ้นมาเรื่อยๆ
ทั้งจากตัวเราเองเป็นต้นเหตุของการก่อก�ำเนิด ธรรมชาติสร้าง
มา หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ
		 ดังนั้น ในด้านวงการแพทย์ จึงมีการปรับปรุง พัฒนา
แนวทางการรักษาให้เท่าทันโรค และการบาดเจ็บต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาให้ดียิ่ง
ขึ้น ซึ่งเราก็อาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วบ้าง อาทิ

• หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดแผลเล็กๆ ที่ต้องอาศัยความนิ่งและ
แม่นย�ำเพื่อลดความผิดพลาด แทนการใช้คนที่อาจจะอ่อนล้า
ได้ ใ นขณะท� ำ การผ่ า ตั ด แล้ ว อาจพลาดไปโดนเส้ น ประสาท
เป็นต้น
• Remote Interpreter ระบบที่เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ล่ามใน
การแปลภาษาให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยผ่ า นอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารโดยที่ ไ ม่
จ�ำเป็นต้องไปอยู่กับแพทย์หรือผู้ป่วย
18
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		 และเพื่อเป็นการตอบโจทย์เทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพ
ด้วยเทคโนโลยี โรสซี่ก็ขอแนะน�ำแอพพลิเคชั่นดีๆ ของ บริษัท
Opendream ร่วมกับ สสส. มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ Change
Fusion โดยแอพฯ มีชื่อว่า Doctor Me สามารถดาวน์โหลด
มาใช้ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งเจ้าแอพฯ นี้จะช่วย
ตอบค�ำถามอาการป่วยที่สงสัย และแนะน�ำการดูแลรักษาเบื้อง
ต้น หรือมีหลักการปฐมพยาบาลต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาความ
รุนแรงของการเจ็บป่วยก่อนที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาล แต่ทั้งนี้
ผู้ใช้งานก็ต้องมีวิจารญาณในการใช้ด้วยนะคะ

สุดท้ายนี้ โรสซี่ก็ขอภาวนาให้โลกของเราสงบสุขไวๆ และขออวยพรให้คุณผู้อ่านทุกท่าน
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ปลอดภัย สบายใจกันทุกท่านนะคะ โรสซี่ต้องโบกมือบ๊ายบาย
ขอตัวไปดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
19
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		 ทั้งนี้ แม้ว่าในวงการแพทย์จะเริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาช่วยท�ำการรักษา แต่การรักษาคนไข้แต่ละราย ก็ใช่ว่าจะ
สามารถใช้วิธีการเดียวกันในการรักษาได้เสมอไป ซึ่งทาง เภสัช
พันธุศาสตร์ หรือ Pharmacogenomics ได้ค้นพบว่า ‘การที่
คนเรามียีนต่างกัน ท�ำให้มีการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่าง
กัน’ นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้คนไข้ทุกคนที่ได้รับการ
รักษาด้วยวิธีเดียวกัน ใช้ยาตัวเดียวกัน แต่ผลของการรักษาอาจ
จะไม่เหมือนกันก็เป็นได้ บางคนใช้เวลาไม่นานก็หายดี บางคน
อาจต้องในเวลารักษาที่นานกว่า หรือแม้แต่บางคนที่โชคร้ายมี
โรคประจ�ำตัวอื่นๆ แทรกซ้อน หากรักษาด้วยวิธีเดียวกัน ซ�้ำร้าย
จะยิ่งส่งผลเสียไปมากกว่าเดิมได้อีกด้วย
		 จากหลั ก เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่วงการแพทย์พยายามพัฒนาปรับปรุงให้เกิด
ขึ้น ไม่แน่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นคุณหมอจัดยาให้
เหมาะกับ DNA ของเรา ว่ายาตัวไหนในกลุ่มที่เข้ากับเรา และ
ควรให้ปริมาณเท่าไร โดยกดจากเครื่องปรุงยาที่หน้าตาเหมือน
เครื่องชงกาแฟก็เป็นได้นะคะ
		 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีดีๆ แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ใน
เร็ววัน และในระหว่างที่เราก�ำลังรอเทคโนโลยีดีๆ แบบนี้มาช่วย
เรา อย่าลืมว่าตัวเราเองนีล่ ะ่ ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของการดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง เพือ่ ลดภาระของคุณหมอและเงินในกระเป๋าเรานะคะ
ดังส�ำนวนที่ว่า ‘ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ’ นั่นเองค่ะ
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ดาวรั บ พระราชทานโล่ เ กี ย รติ ย ศผู้ ส นั บ สนุ น
กิจการมูลนิธิขาเทียมฯ
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ดาวได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนกิจการงานของ
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ โดย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ดาวให้การสนับสนุนมูลนิธิ
ขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยรู เี ทน
ส�ำหรับการท�ำขาเทียมแล้วกว่า 40,000 ขา ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้
พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากมาย และได้จัดการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน จ�ำนวนหลายหลักสูตรให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อส่ง
เสริ ม วั ฒ นธรรมการท� ำ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย
พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ
ดาวมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาช่ า งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมเคมี
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 13

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) ได้ก้าว
เข้ า สู ่ ร ะยะที่ 5 (พ.ศ. 2563 - 2565) แล้ ว ซึ่ ง ดาวยั ง คง
สนั บ สนุ น โครงการฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ ม อบเงิ น จ� ำ นวน
500,000 บาท เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นับแต่ปี พ.ศ.
2551 ดาวได้สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรม
เคมี (V-ChEPC) ไปแล้วกว่า 9.5 ล้านบาท เปิดโอกาสให้
นักศึกษากว่า 50 คน ได้ฝึกงานที่โรงงานของดาว และมีช่าง
เทคนิคที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ เข้าเป็นพนักงานของ
บริษัทแล้วทั้งสิ้น 18 คน

องค์กรสิทธิมนุษยชนยกย่องดาวเป็นสถานที่
ท�ำงานที่ดีท่ีสุดของกลุ่ม LGBTQ+

ดาวได้รับการเชิดชูเกียรติจากองค์กรสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Campaign (HRC) Foundation) ให้เป็นหนึ่งในสถาน
ที่ท�ำงานที่ดีที่สุดแห่งปี ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ด้านความเท่า
เที ย มส� ำ หรั บกลุ ่ มผู ้ มีค วามหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
ซึ่ ง ดาวได้ รั บ รางวั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาแล้ ว 15 ปี ด้ ว ยผล
คะแนนยอดเยี่ ย มจากดั ช นี ค วามเสมอภาคภายในองค์ ก ร
(HRC’s Corporate Equality Index) อันเป็นเครื่องมือที่ใช้
เปรียบเทียบด้านนโยบาย และการปฏิบัติขององค์กรที่มีต่อ
กลุ่มพนักงาน LGBTQ+
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ดาวเปิดศูนย์เรียนรูอ
้ เี อฟเต็มรูปแบบแห่งแรก
ของไทย พั ฒนาเด็กไทยเป็นพลเมืองคุณภาพ

ดาว ร่วมกับจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิด
ศูนย์เรียนรู้อีเอฟ จังหวัดระยอง (Rayong EF Center) ณ
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลเมื อ งมาบตาพุ ด ภายใต้
โครงการ ‘ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความส�ำเร็จ เพื่อระยอง
ผาสุ ก ’ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ เ ต็ ม รู ป แบบแห่ ง แรกของ
ประเทศไทยด้าน Executive Functions (EF) หรือสมองส่วน
หน้าที่มีหน้าที่ยับยั้งชั่งไจ ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะส�ำคัญใน
การใช้ชีวิต และการท�ำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างพลเมือง
คุณภาพ วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ดาวเปิดเวที DOW-CST Award ชวนเยาวชน
ร่วมจัดการปัญหาขยะ ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท
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ดาวร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) และคณะวิ ท ยาศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (DOWCST AWARD) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการห้องเรียน
เคมีดาว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 งานนี้มีครูและนักเรียน
ทั่ ว ประเทศ มาร่ ว มประชั น ไอเดี ย น� ำ เสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ภายใต้ธีมการประกวด ‘การจัดการขยะและของ
เสีย’ (Waste Management) เพื่อชิงทุนการศึกษา และโล่
เกียรติยศรวมมูลค่ากว่า 200,000

ดาวเดินหน้าพั ฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์
ไทย-อาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

ดาว ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม ‘เคมีดาว
อะคาเดมี่’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘ห้องเรียนเคมีดาว’
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์เคมี
แบบย่อส่วนจากไทยและต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้
จัดอบรมเชิงลึกด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์ขั้นสูง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
จัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้
แก่ คุ ณ ครู ต ้ น แบบจากไทยและประเทศกลุ ่ ม อาเซี ย น ได้ แ ก่
กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย ทีม่ าเข้าร่วมเป็นจ�ำนวน 108 คน
21
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ท�ำอย่างไรเมื่อเราต้องห่างกัน?
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เรื่อ งโดย สุ ว ธิด า ศรียะพั น ธุ์
ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ คคล กลุ่ม บริษัท ดาว ประเทศไทย

วิกฤต COVID-19 ท�ำให้หลายๆ องค์กรต้องปรับเปลีย่ น
การท�ำงานเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ดาวได้เริ่ม
ปรับเปลี่ยนการท�ำงานของเราตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่
ผ่านมาโดยมีพนักงานบางส่วนเริ่มทยอยท�ำงานจากบ้านใน
ขณะทีบ่ างส่วนยังคงปฎิบตั งิ านอยูใ่ นโรงงานและทีอ่ อฟฟิศ เมือ่
เราทุกคนต่างต้องแยกย้ายกันท�ำงานโดยไม่สามารถเจอกัน จึง
มีคำ� ถามเกิดขึน้ ว่า ท�ำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างประสบการณ์
ที่ดีในการท�ำงาน การดูแลพนักงาน และยังรักษาความผูกพัน
กับองค์กรไว้ได้ เมื่อเราต่างต้องท�ำงานกันจากคนละที่
		 #ห่างกายไม่ห่างกัน เป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อ
ดูแลและสร้างประสบการณ์ในการท�ำงานที่ดีแก่พนักงาน โดย
อาศั ย แอพพลิ เ คชั่ น บนมื อ ถื อ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น สื่ อ กลาง ซึ่ ง
โปรแกรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของหลากหลายแผนกใน
องค์กรตัง้ แต่ Health and Safety, Information Technology,
HR, Administration, Public Affairs และคณะผู้บริหาร โดยมุ่ง
เน้นการดูแลพนักงานใน 6 มิติ ได้แก่ Happy, Easy, Healthy,
Family, Opportunity และ Wealthy
		 ในมุมของ Happy หรือความสุข เราได้จัดให้พนักงานน�ำ
ดาวที่ตนเองสะสมผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับ
จากการท�ำงาน และการได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน มา
แลกเป็นเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ขาดแคลน จนสามารถบริจาค PPE ให้แก่โรงพยาบาล
ได้มากกว่า 300 ชุด
		 ในมุมของ Easy เราได้ใช้แอพพลิเคชั่นในการสื่อสาร
เทคนิคต่างๆในการท�ำงาน การใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้
การท�ำงานจากบ้านสะดวก รวดเร็วและเชือ่ มต่อกับเพือ่ นร่วมงาน
ได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมข้อมูล Food

Delivery Services ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เป็นผู้กระตุ้น
เศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนด้วย
		 เรามีกจิ กรรมมากมายในเรือ่ ง Healthy ไม่วา่ จะการให้ความ
รูถ้ งึ อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ จัดประกวดท�ำอาหารเพือ่ สุขภาพ แนะน�ำ
วิธกี ารจัดโต๊ะท�ำงานทีถ่ กู ต้องตามหลักกายศาสตร์ (Ergonomic)
จัดประกวดโต๊ะท�ำงาน แนะน�ำท่าออกก�ำลังกายและแอพพลิเคชัน่
ช่วยเตือนให้พนักงานได้พักเบรคระหว่างการท�ำงานเป็นระยะ
		 ในส่วนของ Family เราได้แนะน�ำวิธีการปฏิบัติตัวและ
ใช้เวลากับครอบครัวที่เหมาะสมในช่วงสงกรานต์ จัดท�ำ Virtual
Vacation Package ให้พนักงานสามารถเลือกทริปในฝันร่วม
กับครอบครัวโดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือเสียเงินแม้แต่บาท
เดียว นอกจากนี้พนักงานยังได้รับส่วนลดเป็นรหัสพิเศษเพื่อน�ำ
ไปแลกซื้อพิซซ่ารับประทานร่วมกันในครอบครัวอีกด้วย
		 ในเรื่อง Opportunity เราได้คัดสรร podcast และ สื่อ
การเรียนรูอ้ อนไลน์เสริมให้กบั พนักงานเพือ่ รับมือกับสถานการณ์
และความเครียด ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และเสริม
ทักษะให้การท�ำงานจากบ้านมีประสิทธิผล
		 สุดท้ายในเรื่องของ Wealthy เราได้รวบรวมข้อมูลและ
ความรู้ในด้านการบริหารจัดการเงินในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้
อย่างถูกต้องให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
		 โปรแกรม #ห่างกายไม่ห่างกันได้รับการตอบรับอย่างดี
จากพนักงานและครอบครัว ทั้งคนที่ท�ำงานที่บ้าน ที่ออฟฟิศ
หรือที่โรงงาน แม้ว่าเราจะไม่ได้พบปะเจอหน้ากันเลย แต่ด้วย
กิจกรรมนี้ท�ำให้เราชาวดาวรู้สึกว่าพวกเรายังคงใกล้ชิดและ
ห่วงใยกันอยู่เสมอ
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ล้างมือกู้โลก
		 มาถึงช่วงสุดท้ายของ At Dow กันแล้ว ใครที่ติดตาม
กันครบทุกคอลัมน์ ก็คงได้ข้อมูล ความรู้ ความบันเทิง กันไป
อย่างเต็มอิ่ม ซึ่งในภาวะที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตที่เกิดจากโรค
COVID-19 แบบนี้ การดู แ ลตั ว เองตามค� ำ แนะน� ำ ของผู ้
เชี่ยวชาญ คือหนทางป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักได้อย่างดี
ที่สุด ซึ่งในคอลัมน์ Dow Focus เราก็ได้น�ำข้อมูลเกี่ยวกับการ
ล้างมือมาน�ำเสนอให้กับผู้อ่าน และไม่น่าเชื่อเลยว่า เพียงแค่

เราใส่ใจล้างมือกันเป็นนิสัย ก็จะสามารถช่วยลดการเจ็บป่วย
และเสียชีวิตลงได้
		 Dow Sanook ฉบับนี้ เราชวนคุณมาเลือกค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง
เกีย่ วกับการล้างมือ โดยวงกลมจากตัวเลือกทีม่ ใี ห้ แล้วถ่ายรูปส่ง
มาชิงรางวัลจากทีมงาน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แล้วช่วย
กันล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะ

CELLOSIZE™ Hydroxyethylcellulose
ASPUN™ 6000 Polyethylene Fiber Grade Resin
ACULYN™ Excel
UCON™ Lubricant 75-H-450-

ผลิตภัณฑ์จากดาวข้อใด ไม่ใช่ส่วนประกอบ
ของการท�ำเจลแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดมือ
เพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 รอบ

วินาทีขึ้นไป คือ ระยะเวลาที่
เหมาะสมส�ำหรับการล้างมือ

เพลงซุปเปอร์วาเลนไทน์
เพลงโดราเอมอน

เพลงใดที่มีความยาวเหมาะสม
ที่จะร้องระหว่างล้างมือ
มะเร็ง		 เบาหวาน		 ท้องร่วง

สบู่ก้อน

คือ โรคที่ป้องกันได้
หากล้างมือให้สะอาด

เหมาะกับการใช้ในที่สาธารณะ
เนื่องจากไม่เกิดการหมักหมม เปียกชื้น

ส่งค�ำตอบมาทาง LINE@
นิตยสาร @DOW

ผู้โชคดีจะได้รับ เป้สะพายหลัง DOW

สบู่เหลว

ประกาศรายชื่อผู้โ ชคดี จากฉบับที่แ ล้ ว
‘Timeline นวัตกรรมเปลี่ยนโลก’

1.คุณโชติกา ธ�ำรงลักษณ์กุล
2.คุณณัฐพร เอมอ�ำไพวงศ์
3.คุณนภาพร อ�่ำแห
4.Khun Thammanat Pongserm
5.คุณศศิธร พลายโถ
พร้อมชื่อ ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์

จ�ำนวน 5 รางวัล
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“

“การล้างมือคือวัคซีนที่ทำ� ได้ด้วยตนเอง”

“

Seek Together

TM
919-00021-44 0520 DOW

