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รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม (กลาง) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน Enjoy Science Careers
ปีท่ี 2 ทีข่ บั เคลือ่ นโดยโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ โดยมี คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ซ้าย) ผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยสนับสนุนธุรกิจ บริษทั
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด และ ผศ.ดร. ระวิน ระวิวงศ์ (ขวา) ผูอ้ �ำ นวยการ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) ร่วมต่อยอดความสำ�เร็จของโครงการฯ พร้อมเปิดตัว 10 อาชีพใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับสาขาสะเต็ม ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ อพวช.

สำ�หรับ 10 อาชีพวิทย์ใหม่ทเ่ี ปิดตัวในครัง้ นี้ โครงการ
ได้คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผน
พัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึง่ จะมีบทบาทสำ�คัญ
อย่างมากในอนาคต ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย วิ ศ วกรระบบ
ดาวเทียม วิศวกรหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ นักวิจยั
วัสดุนาโน ผูด้ แู ลสมรรถภาพนักกีฬา วิศวกรระบบราง
วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่ นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
และนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีกจิ กรรมมากมาย
ของทั้ง 10 อาชีพใหม่ท่เี ยาวชนได้เรียนรู้และสนุก
ไปกับการใช้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือของอาชีพต่างๆที่
ใช้ในภาคปฏิบตั งิ านของจริง เพือ่ ให้เข้าใจถึงหลักการ
ทำ�งานและสร้างแรงบันดาลใจในแต่ละอาชีพทีโ่ ครง
การฯ คัดสรรมาในครัง้ นี้

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ อพวช. นำ�เสนอประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพวิทย์
ด้วยโครงการ Enjoy Science Careers ปีที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพ
มาแรงในสาขาสะเต็ม
สะเต็มศึกษาไม่ได้เป็นเพียงวิชาในแขนงของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เท่านัน้ หากแต่เป็นองค์ความรูแ้ บบ
บูรณาการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของทั้งผู้
เรียนได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการคิด การลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้เห็นถึงปัญหา แลกเปลีย่ นความ
คิดระหว่างกัน และหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ุด ซึ่งเป็นทักษะที่สำ�คัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาประเทศ และหากสามารถต่อยอดไป
สูอ่ าชีพในอนาคตได้จะยิง่ เป็นการสร้างพลังคนใน
สาขาสะเต็ม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต
ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสะเต็ม
ศึกษาให้แก่เยาวชน พร้อมต่อยอดความสำ�เร็จจาก
ปีแรกด้วยโครงการ “Enjoy Science Careers:
สนุกกับอาชีพวิทย์” ปีท่ี 2 โดยเป็นการแนะนำ�

10 อาชีพใหม่ในสาขาสะเต็มที่ไม่ซ้าํ กับในปีแรก
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการก้าวเข้า
สู่อาชีพต่างๆที่อาศัยทักษะทางด้านสะเต็ม ผ่าน
นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรูจ้ ากอาชีพ
ผู
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านสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
นิทรรศการและกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่
ได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ทั้งเยาวชนและผู้ปกครองจะสนุกสนานไปกับ
พร้อมเรียนรูเ้ พิม่ เติมในเชิงลึกเกีย่ วกับ 10 อาชีพ การเรียนรู้จากกิจกรรมภายในนิทรรศการของ
วิทย์จากบุคคลต้นแบบทีส่ ลับสับเปลีย่ นกันมาพูด ทั้ง 10 อาชีพ ที่โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ
คุยอย่างใกล้ชดิ
และ อพวช. ต่างได้คัดสรรมา เช่น ภายในบูธของ
โครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับ อาชีพวิศวกรเสียง เยาวชนจะได้ฝกึ แยกเสียงและ
อาชีพวิทย์” เป็นการดำ�เนินงานภายใต้แนวทาง การทำ�เสียงประกอบในคลิปวีดีโอ หรือ Foley
‘รัฐร่วมเอกชน’ ทีม่ ที ง้ั ภาครัฐ เอกชน และประชา โดยเยาวชนสามารถลองทำ�เสียงประกอบจาก
สังคมเข้ามามีส่วนผลักดันโครงการสู่สาธารณชน อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เสียงเท้าเดิ น เสี ย งกบร้ อ ง
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมา เสียงนํ้าหยด และบันทึกลงในคลิปวีดีโอที่เสียง
ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาพมีค วามสอดคล้อง เพื่ อ สร้ า งอรรถรส
มากขึ้น ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่สำ�คัญในการขับ ในการชมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกให้เยาวชน
เคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศชั้นนำ� และตอบ ได้ รู้ จั ก เสียงต่างๆและเทคนิคในการบันทึกเสียง
สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมยกระดับ พร้อมภาพ กิจกรรมทดสอบความยืดหยุ่นของ
ทักษะของบุคลากรไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้า ร่างกายและความคล่องแคล่วของร่างกาย ภายใน
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บู ธ ของผู้ ดู แ ลสมรรถภาพนั ก กี ฬ า เป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมอาชี พ วิ ท ย์ ที่
ได้รับความสนใจจากทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง โดยสามารถทดสอบ
สมรรถภาพของร่ า งกายและเรี ย นรู้ ถึ ง การใช้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆในการ
วิเคราะห์สมรรถภาพของร่างกายซึ่งเป็นงานหลักของผู้ดูแลสมรรถภาพ
นักกีฬา เป็นต้น นิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับ
อาชีพวิทย์” ปีที่ 2 จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตผ่านการจัดแสดงร่วมกับ“คาราวาน
วิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 และคาดว่า
จะมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการกว่า 200,000 คน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ
ตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ
www.enjoy-science.org และเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
Enjoy Science Careers ปี 2
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ครู วิศวกร ทหาร เป็นต้น แต่ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่เด็กหลายๆคนก็
ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำ� หรือแม้แต่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีอาชีพแบบนี้เช่นกัน
และในยุคที่สะเต็มศึกษาเข้ามามีบทบาทสำ�คัญกับการศึกษา เพราะเป็น
วิชาที่จะผลักดันเติบโตให้แก่ประเทศ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรม
อาชีพในสาขาสะเต็มที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ กว่า 20 อาชีพนั้น เป็นการสะท้อนให้เยาวชน
ได้เห็นการนำ�เอาองค์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ มาต่ อ ยอดสู่ อ าชี พ เพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศได้อย่างยั่งยืน
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นักเรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับอาชีพวิทย์ในนิทรรศการ Enjoy Science Careers ปี 2

นางสาวพิมพ์ดาว สามงามยา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แบ่งปันเรื่องราวจากการได้เยี่ยมชม
นิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย ปีที่ 2 ในครัง้
นี้ว่า “นิทรรศการที่ได้ดูในวันนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองเกี่ยวกับ
เรือ่ งอาชีพในอนาคต ยิง่ ตัวเองกำ�ลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว ยิง่ เป็นการ
กระตุ้นความสนใจในสาขาวิชาที่จะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีก
ด้วย บางอาชีพเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน พอมาได้เจอที่นี่ ได้ทำ�กิจกรรม
และได้พูดคุยกับพี่ๆบุคคลต้นแบบก็ทำ�ให้มีความสนใจมากยิ่งขึ้น”
ด้วยความที่กำ�ลังศึกษาในสายวิทย์-คณิตอยู่แล้ว 10 อาชีพวิทย์ที่เปิด
ตัวในปีที่ 2 จึงเป็นการต่อยอดความฝันในการประกอบอาชีพในอนาคต
ของตัวเองได้เป็นอย่างดี “วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ไม่เคยรู้จักมา
ก่อน และสนุกไปกับกิจกรรมที่ทำ�ให้เราได้ทดลองเป็นอาชี พ นั้ น ๆอี ก
ด้ ว ย ซึ่ ง ทำ � ให้ ห นู ไ ด้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ ใ นเชิ ง ลึ ก ว่ า แต่ ล ะอาชี พ ต้องใช้
ความรู้ทางด้านไหนเป็นพิเศษ และเรายังขาดอะไรไปหรือไม่หากเรา
ต้องการทำ�อาชีพนี้ในอนาคต สำ�หรับอาชีพที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษ
คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพราะ
เป็นอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานทางด้านชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาโปรด และทำ�ให้
รู้ว่าผลกระทบที่มีต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
หากเราไม่สามารถประเมิณสถานการณ์หรือป้องกันภัยต่างๆ กิจกรรม
ในบูธนี้ทำ�ให้เราได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของอาชีพนี้ ว่าเราควรมี
ทักษะในการควบคุมระบบการจัดการและมาตรฐานในการป้องกันที่
เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ค่ะ”
“นอกจากความรู้เกี่ยวกับหลากหลายอาชีพสะเต็มที่โครงการฯ นำ�
เสนอแล้ว หนูยังได้ทดลองทำ�กิจกรรมของอาชีพนั้นๆ ได้ลองเอาตัวเอง
ไปสวมบทเป็นคนประกอบอาชีพต่างๆ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองเรียน
รู้ถึงการทำ�งานของหลายๆอาชีพ บางอาชีพก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซํ้าว่า
เค้าทำ�อะไรกันบ้าง เมื่อก่อนเราคิดว่าอยากทำ�งานที่ได้ค่าตอบแทนสูง
เพียงอย่างเดียว แต่พอได้มาชมนิทรรศการ ได้ลองทำ�กิจกรรม และพูด
คุยกับพี่ๆบุคคลต้นแบบทำ�ให้เราเปลี่ยนมุมมองไป เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ตัวเองในการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยและประกอบ
อาชีพในอนาคต แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือแต่ละอาชีพวิทย์ในโครงการนี้
เป็นอาชีพที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศของเรา ซึ่งหวังว่าหนูจะมี
โอกาสได้ช่วยเหลือประเทศของเราค่ะ” น้องพิมพ์ดาวกล่าวทิ้งท้าย
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