เอ็กซอนโมบิล
โดยดึงศักยภาพของเยาวชน
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เปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
รวมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา หยิบยื่นโอกาส
ใหเยาวชนของชาติ เขารวมโครงการ
ประดิษฐหุนยนตตนแบบ “STEM Robotics”
เก็บยางวงบนชายหาด โดยคาดหวังให
เยาวชนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร
พรอมๆ กับการรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ กรรมการ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลาว “ปจจุบันปญหาขยะ
กำลังเปนปญหาสำคัญของโลกไปแลว เนื่องจากฝมือมนุษยอยางเราๆ ทานๆ นี่แหละ ที่เปนตัวสรางปญหา
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ชายหาดที่สวยงามหลายแหง เชน “หาดบางแสน” แตตองประสบ
กับปญหาขยะ ทำใหทัศนียภาพที่สวยงามตองลดลง”
“ขยะชายหาด” ปญหาสำคัญที่หลายพื้นที่ไดพยายามดำเนินการแกไขมาอยางตอเนื่อง เพราะสรางผลกระทบ
ที่รุนแรงตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ อยางเชนที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ไดมีการแกไขปญหานี้มาอยางตอเนื่อง
ผานกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสงเสริมการเรียนรู ดวยความรวมมือของ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไดดำเนิน
โครงการรวมใจลดขยะทะเล รวมพลังรักษสิ่งแวดลอม ไปเมื่อป พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรณรงคใหประชาชนลดการใชถุงพลาสติก
มีการคัดแยกขยะดวยหลัก 3 R (reduce, reuse, recycle) รวมถึงใหความรูกับประชาชนและนักทองเที่ยวบริเวณชายหาด
บางแสนดวยเชนกัน

Beach Cleaning Robotic Camp – where creativity
and innovation meet to solve environmental problems
With the belief in young students’ creativity and innovation,
Esso (Thailand) Public Company Limited and ExxonMobil affiliates
in Thailand supported Burapa University’s Institute of Marine
Science to organize the Beach Cleaning Robotic Camp.
Students along the eastern coast region had a chance to
develop their STEM knowledge and creativity in designing and
making beach cleaning robots that can collect rubber bands
and cigarette butts – which are a big portion of garbage and
difficult to be collected.
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จากความรวมมือในครั้งนั้น ทำใหทราบวาขยะที่มีปริมาณมากและเก็บไดยากที่สุด คือ ยางวง และกนบุหรี่
จึงไดเดินหนาตอยอดความรวมมือขึ้นอีกครั้งในป พ.ศ.๒๕๖๓ โดยไดทำโครงการในรูปแบบคายหุนยนตรักษ
สิ่งแวดลอมชายหาด เพื่อสงเสริมการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยี และตอบโจทยนโยบายของชาติ ในเรื่องการใหเยาวชน
เขาใจเรื่องปญหาของขยะ การคัดแยกขยะ และผลกระทบของขยะตอสิ่งมีชีวิตในทะเล
โดยเยาวชนที่เขารวมโครงการจะไดเรียนรูและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ผานการประดิษฐหุนยนตตนแบบ
“STEM Robotics” และการแขงขันภายใตเงื่อนไขที่กำหนด เปนการสงเสริมใหเยาวชนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม และเกิดกระบวนการคิดอันนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนในอนาคตตอไป ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐหุนยนตที่ไดจะนำไปจัดแสดงและเผยแพรแกประชาชนที่สนใจดวย
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ดร.ทวีศักดิ์ เลาตอวา “บริษัท เอสโซฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเคียงขาง
ประชาชนมาอยางชานาน ดวยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พรอมกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ควบคูกับการพัฒนาบุคลากร อันถือเปนหัวใจสำคัญขององคกร พรอมทั้งสนใจใหการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการอนุรักษสิ่งแวดลอม
“การสนับสนุน “โครงการคายหุนยนตรักษสิ่งแวดลอมชายหาด” เปนการมองไปขางหนาถึงความสำคัญของการ
พัฒนาคน เริ่มตนจากนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชหุนยนตเปนสื่อการเรียนเพื่อใหเกิดทักษะ
และกระบวนการในการเรียนวิทยาศาสตร พรอมทั้งใหนักเรียนไดเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม และผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมตอระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งหมายรวมถึงเปนแหลงอาหารที่สำคัญของมนุษยและสิ่งมีชีวิตในทะเล
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ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ
(ซาย)
ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
(ขวา)
“ในโอกาสเฉลิมฉลองสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๓๖ ป สถาบันวิทยาศาสตร
ทางทะเล ไดจัดโครงการคายหุนยนตรักษสิ่งแวดลอมชายหาด บริษัทฯ จึงไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัด โครงการคายหุนยนตรักษสิ่งแวดลอมชายหาด”
ดาน ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล หัวเรือใหญของโครงการคาย
หุนยนตรักษสิ่งแวดลอมชายหาด เลาวา “ในโอกาสเฉลิมฉลองสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ครบรอบ ๓๖ ป สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ไดจัดโครงการคายหุนยนตรักษสิ่งแวดลอมชายหาด โดยความรวมมือ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก บริษัท
เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ซึ่งไดมีพิธีเปดตัวโครงการ
และรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ อยางเปนทางการ ไปเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา และสิ้นสุด
โครงการ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓”
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เนื่องมาจากสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ในฐานะหนวยงานที่มุงพัฒนา วิจัย อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ทางทะเล ไดตระหนักถึงปญหาขยะทะเล ซึ่งมีที่มาจากแหลงตางๆ ทั้งจากกิจกรรมบนชายหาด ครัวเรือนที่ทิ้งขยะ
ลงในแมน้ำ ลำคลอง และไหลลงสูทะเล จึงเปนโจทยใหทางสถาบันฯ วางแผนเพื่อคนหาวิธีการแกปญหาขยะที่เกิดขึ้น
บริเวณชายฝงทะเล นอกเหนือจากการรณรงคใหมีการแยกขยะ การนำกลับมาใชใหม หรือการลดการใชวัสดุที่
ยอยสลายยาก ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปญหาขยะ พรอมกับ
การสงเสริมใหนักเรียนไดมีทักษะดานหุนยนตเบื้องตน
ดังนั้น จึงเปนที่มาของการพัฒนา Beach Cleaning Robots โดยมีเปาหมายการประดิษฐหุนยนตเพื่อเก็บยางวง
พรอมกับการสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบ STEM Education โดยหุนยนตที่นักเรียนประดิษฐขึ้น เปนหุนยนตเก็บยางวง
ตนแบบ ตองมีการพัฒนาตอไปเพื่อใหสามารถนำไปใชงานไดจริงบนหาดทราย ที่มีกิจกรรมการรับประทานแบบ
ครอบครัวบริเวณชายหาด เชน หาดบางแสน ซึ่งมีนักทองเที่ยวเปนจำนวนมากในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดยาว
ในสวนของ STEM นั้น เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน ๔ สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) โดยเนนการนำความรู
ไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดหรือการคิดคนนวัตกรรมใหมที่เปนประโยชน
ตอการดำรงชีวิตและการทำงาน
อีกทั้งยังชวยสงเสริมทักษะที่จำเปนของผูเรียนใน ๓ ดาน คือ ทักษะทางปญญา ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหา
และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงและการฝกทักษะการปฏิบัติ ทักษะการคิด ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห มีความคิด
สรางสรรค สามารถแกปญหาที่ซับซอนได และคุณลักษณะ ที่นองๆ สามารถมีทักษะการทำงานเปนกลุม มีทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี ดังนั้น การพัฒนาหุนยนต
(Robots) จึงเปนแบบฝกหัดหนึ่งที่ตอบโจทยในเรื่องของ STEM ที่เห็นไดอยางชัดเจน
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ขณะที่ ดร.มัณฑนา รังสิโยภาศ อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะหัวหนาทีม โครงการฯ
เลาดวยความชื่นชมในฝมือของนองๆ ที่เขารวมโครงการฯ ทั้ง ๗ โรงเรียน
คือ ๑. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ๒. โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี
๓. โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี ๔. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
๕. โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร จ.ชลบุรี ๖. โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี
และ ๗. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรระยอง จ.ระยอง
“มีนักเรียนรวมประดิษฐหุนยนตจำนวน ๕ คน ตอโรงเรียน และครู ๑ คนตอโรงเรียน
โดยหุนยนตที่นักเรียนประดิษฐขึ้น เปนหุนยนตเก็บยางวงตนแบบ ซึ่งตองมีการพัฒนาตอไปเพื่อใหสามารถ
นำไปใชงานไดจริงบนหาดทรายที่มีกิจกรรมการรับประทานแบบครอบครัวบริเวณชายหาด เชน หาดบางแสน ก็จะมี
นักทองเที่ยวเปนจำนวนมากในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดยาว ยางวง เปนขยะอีกชนิดหนึ่งที่เก็บยาก
“โครงการนี้ จึงถือวามีประโยชนอยางมาก เปนแรงบันดาลใจใหเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไดตระหนักถึงเรื่อง
ของสิ่งแวดลอม การสรางสรรคความคิดของตนเองในการที่จะชวยกันดูแลสิ่งแวดลอม โดยที่จะนำความรูทางดาน
วิทยาศาสตรมาชวยสรางนวัตกรรม สงเสริมใหนองๆ ไดเปนนักคิดที่สามารถประดิษฐหุนยนต เพื่อนำมาชวยในการ
รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน
“โดยคายฯ ของเราจะเปนคายที่ไดลงมือคิดประดิษฐกันจากอุปกรณจริง ซึ่งถือวาเปนประโยชนอยางมากกับ
เยาวชน ทั้งในเรื่องของความคิดสรางสรรค โดยสอดแทรกในเรื่องของการรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งตองขอบคุณทางบริษัท
ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ใหการสนับสนุนทุกอยางของการเขาคายนี้ ซึ่งนองๆ บางคนที่มาเขาคายยัง
ไมเคยไดสัมผัสกับอุปกรณจริงๆ ในการประดิษฐหุนยนตเลย แตวันนี้พวกเขาสามารถสรางหุนยนตขึ้นมาได ถึงแมวา
จะยังใชไดไมเต็ม ๑๐๐% แตสามารถนำไปพัฒนาตอได ถือวาเปนการหยิบยื่นประสบการณที่ดีสำหรับเยาวชนอนาคต
ของชาติ ที่อาจจะเปนสวนหนึ่งในการรวมกันพัฒนาประเทศ”

นองณัฐสิทธิ์ หลาเสนห ตัวแทนทีม จากโรงเรียนศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เลาถึงประสบการณการเขาคายในครั้งนี้
ดวยใบหนาที่เปอนรอยยิ้ม ในมือถือหุนยนตเก็บยางวงบนชายหาด
วาตนเองและเพื่อนๆ ในทีมชวยกันประดิษฐขึ้นมา หลังจากที่ได
ชวยกันสรางหุนยนตและนำมาทดลองเก็บยางวงไดสำเร็จ ตนเอง
และเพื่อนๆ ในทีมรูสึกตื่นเตนมาก
“มันเปนเรื่องที่ทาทายมากสำหรับเด็ก อายุ ๑๗ ป อยางพวกเรา
วาจะสามารถทำไดสำเร็จหรือไม แตพวกเราก็พยายามทำใหดีที่สุด และเรา
ก็ทำไดจริงๆ เพราะเรารักที่จะทำ และรูสึกดีที่สามารถนำเทคโนโลยีมาสราง
ประโยชนในการใชชีวิตประจำวัน ทำใหการใชชีวิตเรางายขึ้น และทำใหรูสึกตองการที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการรักษา
สิ่งแวดลอมไปแบบไมรูตัว จากการสรางหุนยนต เพื่อดูแลสิ่งแวดลอมบนชายหาดของในชุนชนบานเรา”
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ขณะที่ นองชานนท ตันสวัสด ตัวแทนจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทรระยอง จ.ระยอง เลาวา รูสึกดีใจที่ไดเขารวมโครงการ คือไดทั้งการ
เปนสวนหนึ่งที่จะไดรวมรักษาสิ่งแวดลอม และไดฝกทักษะในการประดิษฐหุนยนต
ซึ่งโดยสวนตัวแลวเปนคนที่ชอบประดิษฐอยูแลว ชอบวิชาวิทยาศาสตร จึงมีความสนใจ
แตที่ผานมาโอกาสทางการศึกษาเรามีนอย อาจจะติดขัดในเรื่องของงบประมาณดวย
การเรียนในภาคปฏิบัติจึงไมไดมีมากเทาที่ควร
“เมื่อมีผูใหญใจดีอยาง บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ไดสนับสนุนงบประมาณทุกอยาง
โดยการจัดคายฯ นี้ขึ้น พวกเรารูสึกดีใจมาก และอยากจะฝากถึงทางกระทรวงศึกษาธิการ ใหความสำคัญกับ
เรื่องนี้มากขึ้นเพราะปจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีใหมๆ ก็เขามา การศึกษาที่เนนการทองจำไดผานพน
ไปแลว ยุคใหมของการศึกษา ที่เนนความสนุกสนาน ทันสมัยทันโลก ปจจุบันการประดิษฐหุนยนตเพื่อชวย
มนุษย หรือชวยทำงานแทนคนเปนเรื่องที่จำเปน และคิดวาหลังจากที่ทำหุนยนตตัวนี้สำเร็จ อนาคตก็อยาก
ที่จะพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น และถารัฐบาลใหการสนับสนุน ก็จะเปนเรื่องที่ดีมาก”

ดาน นองอมินตา เกตุทอง สาวนอยคนเดียวในทีม
จากโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เลาวา ตนเองเปนผูหญิงคนเดียวของทีม ซึ่งการตัดสินใจ
เขารวมโครงการนี้ เพราะมองวาจะสามารถนำความรู และ
ประสบการณที่ได ไปสรางประโยชนใหชุมชนและนองๆ ใน
โรงเรียน ซึ่งหลังจากเขารวมโครงการแลว นอกจากไดสรางหุนยนต
ที่ตนเองชอบแลว ยังทำใหรักธรรมชาติ และรวมกันรักษาความสะอาด

ชายหาด และทองทะเล
“เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใชประโยชนใหชุมชน และทองทะเลไทย เพราะยางวงบนชายหาด จะทำ
ความสะอาดยาก แตเราจะสามารถใหหุนยนต ไปเก็บแทนเราในจุดที่คนเราทำไมได ซึ่งเราทุกคนตองรวมมือกัน
จำกัดขยะพวกนี้ออกไป เพื่อใหระบบนิเวศกลับมาดีดังเดิม เปนหาดทรายที่สวยงาม เปนทองทะเลที่ใสสะอาด
สวยงาม ใหทุกคนไดชื่นชม และในอนาคตตั้งใจไววาจะพัฒนาหุนยนตตัวอื่นที่จะเปนประโยชนตอชุมชน และ
ประเทศของเราตอไป”

ตนตะบูน ....
ตนตะบูน จบจากมหาวิทยาลัยบูรพา เขาทำงานครั้งแรกของชีวิตในตำแหนงพนักงานบัญชี ตอมาตามดวยตำแหนงเลขา
หลังจากนั้นไดเขามาอยูในวงการสื่อสารมวลชน ตำแหนงผูสื่อขาวสายสิ่งแวดลอม เรื่อยมา จนถึงปจจุบัน....
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