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ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ท่ีโครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต และพันธมิตร ได้แก่ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช. )  องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมด้วย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัด
โครงการ “Enjoy Science: Young Makers 
Contest ปี 3” เพ่ือเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์ 
หรือเมกเกอร์ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาท้ัง
สายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมส่งผลงานส่ิง
ประดิษฐ์เข้าประกวด ซ่ึงหัวข้อการประกวด
ในปีท่ี 3 น้ี ได้แก่หัวข้อ “Green Innovation 
นวัตกรรมโลกสีเขียว” ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่ิง
แวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
และคนในสังคมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
โดยเน้นความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลดมลพิษ
ได้ หรือไม่ทำาให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ช่วย
ให้ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชิงรางวัล
ใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area 
มหกรรมแสดงส่ิงประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์
ท่ัวโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรางวัลอ่ืนๆ รวมมูลค่ากว่า 
1.2 ล้านบาท

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
สนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สำารวจและผลิต จำากัด กล่าวถึงความสำาคัญต่อ
การจัดประกวดในคร้ังน้ีว่า “ในยุคท่ีทุกอย่าง
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึง
เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีเยาวชนของเราจะต้องมีความ
รู้ความสามารถทางสะเต็มศึกษาและสามารถ
ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมท่ีใช้ประโยชน์
ได้จริง โดยโครงการ Enjoy Science: Young 
Makers Contest ปี 3 จะเป็นพ้ืนท่ีทางความคิด
ให้เมกเกอร์เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เสนอไอเดียทาง
นวัตกรรม ร่วมแบ่งปันความรู้ในการสร้างงาน
ประดิษฐ์ และขยายเครือข่ายชุมชนเมกเกอร์ใน
ระดับเยาวชนได้อย่างลงตัว พร้อมตอกยำา้ความ

มุ่งม่ันของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ สำาหรับหัวข้อ
การประกวดในคร้ังน้ี เป็นการสะท้อนถึงปัญหาจริง
ในชุมชน ซ่ึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่านวัตกรรมท่ีส่งเข้า
ประกวดจะมาสร้างสีสันให้แก่วงการเมกเกอร์ของ
ไทย” 

การประกวดคร้ังน้ีจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 
และยังคงได้รับความร่วมมือจากพันธิมตรท่ีดีเสมอ
มา จากท้ัง สวทช. อพวช. และ สอศ. ซ่ึงแต่ละหน่วย
งานมีความมุ่งม่ันเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่เยาวชนของไทย

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวย
การ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. ได้ร่วมมือ
กับโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มาต้ังแต่ปีแรก 
และได้เห็นถึงการพัฒนาทักษะและความคิดของ           
เมกเกอร์รุ่นเยาว์อยู่ตลอดเวลา วิสัยทัศน์ของ สวทช. 
คือการเป็นพันธมิตรร่วมทางท่ีดี สู่สังคมฐานความ
รู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงการประกวด
น้ี เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของสวทช.ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และเช่ือม่ันว่าจะเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่ริเร่ิมและเป็นส่วนหน่ึงในการ
แสวงหาคำาตอบสู่ความย่ังยืนของประเทศได้อีกด้วย”

สำาหรับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสู่สังคมไทยคือพันธกิจหลัก ซ่ึงการเป็น
พันธมิตรกับโครงการฯ และการประกวดอย่างต่อ
เน่ือง เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ท่ีสนใจ
ได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างครอบคลุม “โครงการ 
Enjoy Science: Young Makers Contest 
เป็นการสร้างพ้ืนท่ีให้เมกเกอร์เยาวชนได้มารวม
ตัวกันท้ังทางความคิด แนวทางการออกแบบส่ิง
ประดิษฐ์ การนำาเสนอผลงาน และทักษะอ่ืนๆ
อีกมากมายนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และ
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เมกเกอร์ใน
การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิง
แวดล้อม” คุณกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำานวยการสำานัก
พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าว

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ส่งเสริมเมกเกอร์เยาวชนด้วยโครงการ Enjoy 
Science: Young Makers Contest ปี 3 เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นเยาว์ส่งสิ่ง

ประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” 

ฉบับที่ 25 เดือนมิถุนายน 2561

งานแถลงข่าว โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นเยาว์ส่งส่ิงประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ 
“Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” โดยมี อาทิตย์ กริชพิพรรธ (ซ้าย) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด           
กุลประภา นาวานุเคราะห์ (ท่ี 2 จากขวา) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรณิการ์ เฉิน (ท่ี 2 จากซ้าย) 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว (ขวา) สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

พันธมิตรโครงการฯ ร่วมสานต่อเจตนารมย์



เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
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จากจุดเร่ิมต้นในความสนใจด้านงานประดิษฐ์และต้องการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน แม้ว่าจะต้องผ่านความท้าทายและปัญหา
ต่างๆ มามากมาย แต่ความมุ่งม่ันอันแรงกล้าก็สามารถทำาให้ฝ่าฟันมาได้ พร้อมกับ
การได้รับรางวัลจากโครงการ Young Makers Contest โดยโครงการเชฟรอน 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ในปีท่ีผ่านมา

ท่ีกล่าวมาคือศักยภาพของเยาวชนไทยท่ีมีโอกาสได้ไปแสดงพลังเมกเกอร์ให้แก่
ชาวโลกในงาน Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดงส่ิงประดิษฐ์ของ
เหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย        
เมกเกอร์เยาวชนไทยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอย่าง นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ และ 
นายวีระพล บุญจันทร์ นักศึกษาปีท่ี 2 จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เจ้าของ
รางวัลชนะเลิศสายอาชีวะกับโครงงาน “ทุ่นเตือนภัยร่องนำา้และแนวปะการัง” 
และ ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา และ ด.ช.ศุภสิทธ์ิ พัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจากสายสามัญใน
โครงงาน “การจัดการจราจรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์” 
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เยาวชนท้ัง 4 คนได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์เพ่ิม
เติมภายในงานจากบรรดาเมกเกอร์รุ่นพ่ีระดับโลก ซ่ึงท้ัง 4 เยาวชนต่างเห็นพ้องว่า
ประสบการณ์ท่ีได้ส่ังสมมาต้ังแต่ก่อนประกวดจนถึงวันท่ีได้เข้าร่วมงานน้ี เป็นการจุด
ประกายทางความคิดท่ียอดเย่ียม และยังต่อยอดไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพ่ืองาน
นวัตกรรมในอนาคต 

“ก่อนการประกวด เราได้ช่วยกันเสนอไอเดียต่างๆ กับอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ระหว่างการประกวด ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อป ซ่ึงเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกับเมกเกอร์ท่ีมี
ความชำานาญหลากหลายด้าน เช่น เคร่ืองยนต์ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น ก่อนจะ
เร่ิมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ โดยมีอาจารย์คอยช่วยให้คำาแนะนำา ท้ังทางด้านเทคนิค 
การพัฒนาผลงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ต้ังแต่ข้ันตอนการพัฒนาผลงานไปจนถึง
การทดลองใช้งานจริง ทำาให้เราได้เรียนรู้ผ่านการลงพ้ืนท่ีและลงมือทำาจริงกับเมกเกอร์
ผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีสนุกในหลากหลายมิติ ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึนจากเดิม และยังเกิดความภูมิใจท่ีตนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชนและเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยผลักดันวัฒนธรรมเมกเกอร์
ในสังคมไทย และอยากให้น้องๆ หันมาสนใจการเป็นเมกเกอร์มากย่ิงข้ึนครับ” นาย
วีระพล บุญจันทร์ นักศึกษาปีท่ี 2 จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้ได้รับรางวัลชนะ
เลิศจากสายอาชีวะ กล่าว

สำาหรับเมกเกอร์เยาวชนเจ้าของนวัตกรรม "การจัดการจราจรด้วยระบบ        
อิเลคทรอนิคส์” ท่ีนำาเอาปัญหาท่ีพบเจอในชีวิตประจำาวันน้ันมาเป็นท่ีต้ัง เพ่ือลอง
คิดค้นนวัตกรรมท่ีจะลดปัญหาลงได้ “โครงงานของเราสะท้อนถึงปัญหาการจราจร
ของท้ังผู้ปกครองและนักเรียนท่ีต้องเจอทุกวัน ทางทีมและอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงเห็น
ตรงกันว่าส่ิงน้ีคือปัญหาใกล้ตัวท่ีเราสามารถนำานวัตกรรมมาช่วยบรรเทาและเพ่ิม
ความปลอดภัยได้ ต้ังแต่คิดโครงงานก็พบกับปัญหาหลายๆ อย่าง มีการลองผิดลอง
ถูกอยู่หลายคร้ัง แต่การได้รับคำาแนะนำาจากเมกเกอร์มืออาชีพ ได้ร่วมกิจกรรมกับ
ทางโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ทำาให้ทีมสามารถตีโจทย์ให้แตกและสร้างผลงาน
ได้สำาเร็จ สำาหรับการได้เข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area 2018 คือการเพ่ิมพลัง
ให้ผมและเพ่ือนๆ เมกเกอร์เยาวนไทยได้ต่อยอดผลงานของตนเอง การได้มาสัมผัส
และเห็นผลงานจริงของเมกเกอร์ท่ัวโลกเป็นการเปิดประสบการณ์และได้เรียนรู้ในอีก
ข้ันท่ีเช่ือว่าจะสามารถนำามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทยได้ครับ และพวกเราคงจะ
ได้นำาเสนอผลงานทางนวัตกรรมเพ่ือประเทศของเราในอนาคตครับ” ด.ช. พิวัฒน์ 
ศุภวิทยา ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสายสามัญ กล่าว

ท้ังน้ี ความมุ่งม่ันของโครงการฯ ในการกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจวิทยาศาสตร์
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ หรือ “สะเต็ม” ท้ังในและนอกห้องเรียนจะสัมฤทธ์ิผลได้ หากทุก         
ภาคส่วนหันมาร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมในแนวทาง Maker ให้แก่นักเรียนและ
นักศึกษาท่ัวประเทศ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เยาวชนท่ีเป็นกำาลังสำาคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยต่อยอดความ
สำาเร็จให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์ขยายวงกว้างผลักดันประเทศไทยสู่สังคมแห่ง
นวัตกรรม 4.0 ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป

ด้าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
สำานักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “การท่ีมีเวทีให้เยาวชนได้ประลองความคิดสร้างสรรค์สู่
งานประดิษฐ์น้ัน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการทำางานท่ีจำาเป็นสู่ตลาด
แรงงานในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทยกำาลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงบุคลากร
ทางอาชีวะเป็นหน่ึงในภาคส่วนท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือนน้ี โครงการ Enjoy Science: 
Young Makers Contest ปี 3 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีสำาหรับบุคลากรในสายอาชีวะ และ
ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติได้ในอนาคต” 

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3’ แบ่งการประกวด
เป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน-
นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) ซ่ึงผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการ
ศึกษาและเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area 2019 มหกรรมแสดงส่ิงประดิษฐ์ของ
เหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดรับสมัครไอเดีย
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมโลกสีเขียว ต้ังแต่วันน้ี – วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561  ซ่ึงผู้ท่ีสนใจ
สามารถดาวน์โหลด  ใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพ่ิมเติม
ได้ท่ี  http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/ หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy 
Science: Young Makers Contest  

สำารวจประสบการณ์ระดับโลกกับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
จากเวที Young Makers Contest ปี 2

ฉบับที่ 25 เดือนมิถุนายน 2561


