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สะเต็มศึกษาไม่ได้เป็นเพียงวิชาในแขนงของ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่าน้ัน หากแต่เป็นองค์ความรู้แบบ
บูรณาการท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของท้ังผู้
เรียนได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการคิด การลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เห็นถึงปัญหา แลกเปล่ียนความ
คิดระหว่างกัน และหาทางแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นทักษะท่ีสำาคัญอย่างย่ิงใน
การพัฒนาประเทศ และหากสามารถต่อยอดไป
สู่อาชีพในอนาคตได้จะย่ิงเป็นการสร้างพลังคนใน
สาขาสะเต็ม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 
ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสะเต็ม
ศึกษาให้แก่เยาวชน พร้อมต่อยอดความสำาเร็จจาก
ปีแรกด้วยโครงการ “Enjoy Science Careers: 
สนุกกับอาชีพวิทย์” ปีท่ี 2  โดยเป็นการแนะนำา 

10 อาชีพใหม่ในสาขาสะเต็มท่ีไม่ซำ้ากับในปีแรก 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการก้าวเข้า
สู่อาชีพต่างๆท่ีอาศัยทักษะทางด้านสะเต็ม ผ่าน
นิทรรศการและกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ท่ี
ได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้ประกอบอาชีพน้ันๆ 
พร้อมเรียนรู้เพ่ิมเติมในเชิงลึกเก่ียวกับ 10 อาชีพ
วิทย์จากบุคคลต้นแบบท่ีสลับสับเปล่ียนกันมาพูด
คุยอย่างใกล้ชิด

โครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับ
อาชีพวิทย์” เป็นการดำาเนินงานภายใต้แนวทาง 
‘รัฐร่วมเอกชน’ ท่ีมีท้ังภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมเข้ามามีส่วนผลักดันโครงการสู่สาธารณชน 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมา
ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากข้ึน ซ่ึงเป็นสาขาอาชีพท่ีสำาคัญในการขับ
เคล่ือนประเทศไทยสู่ประเทศช้ันนำา และตอบ
สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมยกระดับ
ทักษะของบุคลากรไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้า 

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม (กลาง) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Enjoy Science Careers            
ปีท่ี 2 ท่ีขับเคล่ือนโดยโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ โดยมี คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท        
เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และ ผศ.ดร. ระวิน ระวิวงศ์ (ขวา) ผู้อำานวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ร่วมต่อยอดความสำาเร็จของโครงการฯ พร้อมเปิดตัว 10 อาชีพใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาสะเต็ม ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ อพวช.

สำาหรับ 10 อาชีพวิทย์ใหม่ท่ีเปิดตัวในคร้ังน้ี โครงการ
ได้คัดเลือกอาชีพท่ีน่าสนใจและสอดคล้องกับแผน
พัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซ่ึงจะมีบทบาทสำาคัญ
อย่างมากในอนาคต ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ          
สิ ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรระบบ
ดาวเทียม วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักวิจัย
วัสดุนาโน ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา วิศวกรระบบราง 
วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
และนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีกิจกรรมมากมาย
ของท้ัง 10 อาชีพใหม่ท่ีเยาวชนได้เรียนรู้และสนุก
ไปกับการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือของอาชีพต่างๆท่ี
ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการ
ทำางานและสร้างแรงบันดาลใจในแต่ละอาชีพท่ีโครง
การฯ คัดสรรมาในคร้ังน้ี

ทั้งเยาวชนและผู้ปกครองจะสนุกสนานไปกับ
การเรียนรู้จากกิจกรรมภายในนิทรรศการของ
ท้ัง 10 อาชีพ ท่ีโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ 
และ อพวช. ต่างได้คัดสรรมา เช่น ภายในบูธของ
อาชีพวิศวกรเสียง เยาวชนจะได้ฝึกแยกเสียงและ
การทำาเสียงประกอบในคลิปวีดีโอ หรือ Foley 
โดยเยาวชนสามารถลองทำาเสียงประกอบจาก
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เสียงเท้าเดิน เสียงกบร้อง 
เสียงนำ้าหยด และบันทึกลงในคลิปวีดีโอที่เสียง
และภาพมีความสอดคล้อง เพื่อสร้างอรรถรส
ในการชมให้ดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งเป็นการฝึกให้เยาวชน
ได้รู ้จักเสียงต่างๆและเทคนิคในการบันทึกเสียง
พร้อมภาพ กิจกรรมทดสอบความยืดหยุ่นของ
รา่งกายและความคลอ่งแคลว่ของรา่งกาย ภายใน

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ อพวช. นำ�เสนอประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้อ�ชีพวิทย์
ด้วยโครงก�ร Enjoy Science Careers ปีที่ 2 สร้�งแรงบันด�ลใจสู่อ�ชีพ

ม�แรงในส�ข�สะเต็ม

นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้จากอาชีพ 
ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
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คำาถามที่เด็กมักถูกถามจากผู้ใหญ่คือ โตขึ้นไปอยากเป็นอะไร คำาตอบ
ก็คงจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และอาชีพยอดนิยมคงไม่พ้น แพทย์ 
ครู วิศวกร ทหาร เป็นต้น แต่ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่เด็กหลายๆคนก็
ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำา หรือแม้แต่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีอาชีพแบบนี้เช่นกัน 
และในยุคที่สะเต็มศึกษาเข้ามามีบทบาทสำาคัญกับการศึกษา เพราะเป็น
วิชาที่จะผลักดันเติบโตให้แก่ประเทศ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรม

อาชีพในสาขาสะเต็มที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านโครงการ 
เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ กว่า 20 อาชีพน้ัน เป็นการสะท้อนให้เยาวชน
ได้เห็นการนำาเอาองค์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาต่อยอดสู่อาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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นางสาวพิมพ์ดาว สามงามยา นักเรียนช้ัน ม.6 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แบ่งปันเรื่องราวจากการได้เยี่ยมชม
นทิรรศการ Enjoy Science Careers: สนกุกบัอาชพีวทิย ปทีี ่2 ในครัง้
น้ีว่า “นิทรรศการที่ได้ดูในวันน้ีเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองเกี่ยวกับ
เรือ่งอาชพีในอนาคต ยิง่ตวัเองกำาลงัจะเขา้มหาวทิยาลยัแลว้ ยิง่เปน็การ
กระตุ้นความสนใจในสาขาวิชาที่จะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีก
ด้วย บางอาชีพเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน พอมาได้เจอที่นี่ ได้ทำากิจกรรม 
และได้พูดคุยกับพี่ๆบุคคลต้นแบบก็ทำาให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้น”

ด้วยความที่กำาลังศึกษาในสายวิทย์-คณิตอยู่แล้ว 10 อาชีพวิทย์ที่เปิด
ตัวในปีที่ 2 จึงเป็นการต่อยอดความฝันในการประกอบอาชีพในอนาคต
ของตัวเองได้เป็นอย่างดี “วันนี้ได้เรียนรู้เก่ียวกับอาชีพที่ไม่เคยรู้จักมา
ก่อน และสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำาให้เราได้ทดลองเป็นอาชีพนั้นๆอีก
ด้วย ซึ ่งทำาให้หนูได้มีโอกาสเรียนรู ้ในเชิงลึกว่าแต่ละอาชีพต้องใช้
ความรู้ทางด้านไหนเป็นพิเศษ และเรายังขาดอะไรไปหรือไม่หากเรา
ต้องการทำาอาชีพนี้ในอนาคต สำาหรับอาชีพที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษ
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพราะ
เป็นอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานทางด้านชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาโปรด และทำาให้
รู้ว่าผลกระทบที่มีต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ปฏิบัติงานเป็นเร่ืองสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
หากเราไม่สามารถประเมิณสถานการณ์หรือป้องกันภัยต่างๆ กิจกรรม
ในบูธนี้ทำาให้เราได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของอาชีพนี้ ว่าเราควรมี
ทักษะในการควบคุมระบบการจัดการและมาตรฐานในการป้องกันท่ี
เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ค่ะ” 

“นอกจากความรู้เก่ียวกับหลากหลายอาชีพสะเต็มที่โครงการฯ นำา
เสนอแล้ว หนูยังได้ทดลองทำากิจกรรมของอาชีพน้ันๆ ได้ลองเอาตัวเอง
ไปสวมบทเป็นคนประกอบอาชีพต่างๆ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองเรียน
รู้ถึงการทำางานของหลายๆอาชีพ บางอาชีพก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซำ้าว่า
เค้าทำาอะไรกันบ้าง เมื่อก่อนเราคิดว่าอยากทำางานที่ได้ค่าตอบแทนสูง
เพียงอย่างเดียว แต่พอได้มาชมนิทรรศการ ได้ลองทำากิจกรรม และพูด
คุยกับพี่ๆบุคคลต้นแบบทำาให้เราเปล่ียนมุมมองไป เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ตัวเองในการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยและประกอบ
อาชีพในอนาคต แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือแต่ละอาชีพวิทย์ในโครงการนี้
เป็นอาชีพที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศของเรา ซึ่งหวังว่าหนูจะมี
โอกาสได้ช่วยเหลือประเทศของเราค่ะ” น้องพิมพ์ดาวกล่าวทิ้งท้าย

   

บูธของผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอาชีพวิทย์ที่
ได้รับความสนใจจากทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง โดยสามารถทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกายและเรียนรู้ถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการ
วิเคราะห์สมรรถภาพของร่างกายซึ่งเป็นงานหลักของผู้ดูแลสมรรถภาพ
นักกีฬา เป็นต้น นิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับ
อาชีพวิทย์” ปีที่ 2 จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตผ่านการจัดแสดงร่วมกับ“คาราวาน
วิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ต้ังแตเ่ดอืนพฤศจิกายน 2560 ถงึ กมุภาพนัธ ์2561 และคาดวา่
จะมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการกว่า 200,000 คน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ
ตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ 
www.enjoy-science.org และเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers  

นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับอาชีพวิทย์ในนิทรรศการ Enjoy Science Careers ปี 2 
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