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ในครัง้ นี้ คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผูจ้ ดั การฝ่ายนโยบายด้าน
รัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ
และผลิต จำ�กัด และ คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) ต่ า งเห็ น พ้ อ งว่ า คนไทยมี พ ื ้ น ฐาน
ความเป็ น เมกเกอร์อยูแ่ ล้ว เรามีของเล่น เครือ่ งมือ วัสดุ
อุปกรณ์มากมายทีท่ �ำ จากวัสดุธรรมชาติ ซึง่ เกิดจากภูมปิ ญั ญา
ของคนไทย และในยุคทีป่ ระเทศต้องเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับนานาประเทศด้วยแล้ว การส่งเสริมให้เยาวชน
ได้รจู้ กั และสัมผัสกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ ผ่านการคิด ทดลอง
และลงมือปฏิบตั ิ จะทำ�ให้เกิดแรงผลักดันในการสร้างสรรค์
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ โดย คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผูจ้ ดั การฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษทั เชฟรอนประเทศไทย นวั ต กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ไป และเชื่ อ มั่ น ว่ า งาน
สำ�รวจและผลิต จำ�กัด และ คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้ ง นี้ จ ะเป็นการเตรียมพร้อมให้ไทยก้าวสูก่ ารเป็นเมกเกอร์
(สวทช.) ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย ครัง้ แรกในประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริม ฮับ ในภูมภิ าคอาเซียนได้
วัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเป็นนักคิดและต่อยอดสูน่ วัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
นอกจากนี้ ยั ง มี เ มกเกอร์ มื อ อาชี พ ได้ ม าแบ่ ง ปั น
มวลมนุษยชาติ
ประสบการณ์และเส้นทางการเป็นเมกเกอร์ เพือ่ ให้ได้รู้จัก
เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ สวทช. เตรียมเปิดตัว “Maker Faire Bangkok 2018: กับเมกเกอร์และสังคมเมกเกอร์ให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่คุณ
ประเสริฐศาสตร์ เดชอุดม ผู้ก่อตั้ง ไอยราฟันส์ ชุมชน
ลานอวดของ ประลองไอเดีย” มหกรรมสนามไอเดียและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุด ออนไลน์ของเหล่าเมกเกอร์ไทย และ คุณอานนท์ ทองเต็ม
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ ที่ต่างก็
สำ�หรับเมกเกอร์ในภูมิภาคอาเซียน
เห็นพ้องว่าความแข็งแกร่งของชุมชนเมกเกอร์คือหัวใจ
หลักในการส่งเสริมการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วม วิทยาศาสตร์ Maker Space และ Mini Maker การที่มีพื้นที่ให้เมกเกอร์ได้มาแสดงผลงาน ได้มาพบปะ
กับ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Faire เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร เจอกัน เป็นการขยายเครือข่ายของเมกเกอร์ และสร้าง
(สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เตรียมเปิด ทางการศึกษา เยาวชนและผู้ปกครองได้เข้าถึงและเห็น แรงบันดาลใจซึง่ กันและกันในการคิดและสร้างสรรค์ผลงาน
พืน้ ทีโ่ ชว์ผลงานสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมจากสุดยอดไอ ถึ ง ความสำ � คั ญ ของสะเต็ ม ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ประเทศไทย
เดียของเหล่าเมกเกอร์ ในงาน “Maker Faire Bangkok และชีวิตประจำ�วัน
2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” ระหว่างวันที่ 20 –
21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา การเรียนรู้สะเต็มผ่านจากทั้งในห้องเรียนและนอก
โดยคาดว่าจะได้ต้อนรับกองทัพสิ่งประดิษฐ์จากบรรดา ห้องเรียน (กิจกรรมสะเต็มศึกษาตามอัธยาศัย) นั้นต่าง
เมกเกอร์จ ากทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ สะท้อนถึงความมุง่ มัน่ ของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ
เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปได้ยลโฉมและเปิด ที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพของคุณครูและนักเรียนให้มี
ประสบการณ์ไปกับนวัตกรรมทำ�มือ พร้อมแลกเปลี่ยน ความรู้ความสามารถทางด้านสะเต็ม เพื่อเพิ่มขีดความ
ความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้งเป็นการขยายการเติบโต สามารถของประเทศในอนาคต และเพื่อเป็นการตอก
ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในไทย พร้อมขับเคลือ่ นประเทศ ย้าํ ความมุ่งมั่นดังกล่าว โครงการฯ ได้ร่วมกับ สวทช.
สู่สังคมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทย ยกระดับจาก Mini Maker Faire ในครั้งก่อนให้เป็น เมกเกอร์สาธิตการใช้งานของผลงานประดิษฐ์ทางนวัตกรรม
แลนด์ 4.0
Maker Faire อย่างเต็มรูปแบบในปี 2561 นี้ โดยจะมี
“Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลอง
ความมุ่งมั่นของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด ผลงานสิง่ ประดิษฐ์กว่า 100 ชิน้ จากกลุม่ เมกเกอร์นอ้ ง ไอเดีย” มหกรรมแสดงผลงานประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เพื่ อ อนาคต คื อ การติ ด อาวุ ธ ทางความรู้ ด้ า นสะเต็ ม ใหม่และมืออาชีพมาจัดแสดง โดยสามารถเรียนรูถ้ งึ แรง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอต้อนรับให้เยาวชน
(วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ บันดาลใจในชิน้ งานพร้อมพูดคุยอย่างใกล้ชดิ กับเมกเกอร์ ผูป้ กครอง และผูส้ นใจเข้าร่วมชมสิง่ ประดิษฐ์และทดลองทำ�
คณิ ต ศาสตร์ ) ให้ แ ก่ เ ยาวชนไทย ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจหลั ก เจ้าของผลงาน นอกจากนี้ยังมีเวิร์คช้อปอีกมากมายที่ กิจกรรมเวิรค์ ช้อปต่างๆระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561
ในการขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรมในอนาคต โดย ให้ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองทำ�สิ่งประดิษฐ์พร้อมเปิด หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีครึ่งที่โครงการได้ดำ�เนินงาน ประสบการณ์ไปกับการเป็นเมกเกอร์ พบกับโซน Kid Makers Maker Faire Bangkok หรือ www.bangkokmakerfaire.com
มา โครงการได้วางรากฐานทางด้านสะเต็มศึกษาให้ ทีจ่ ะให้เมกเกอร์ตวั น้อยได้สวมบทบาทเป็นเมกเกอร์ลอง และ www.enjoy-science.org
แก่เยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนและ ประดิษฐ์สง่ิ ของด้วยตัวเอง และกระทบไหล่กบั เมกเกอร์
กิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เช่ น คาราวาน จากต่างประเทศทีต่ บเท้าเข้าร่วมงานในครัง้ นีอ้ ย่างคับคัง่

ฉบับที่ 20 เดือนมกราคม 2561

เสียงตอบรับจากเมกเกอร์ผู้เข้าร่วม
โครงการ Maker Faire Bangkok 2018

“อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมงาน Maker Faire Bangkok 2018:
ลานอวดของ ประลองไอเดีย ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในเดือนมกราคม 2561 เพราะเป็นที่
ที่รวมผลงานประดิษฐ์มากมาย มาทำ�ความรู้จักกับเมกเกอร์ให้มากยิ่งขึ้น และ
ตัวผมเองก็จะมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้สัมผัส ผมว่างานนี้จะทำ�ให้ทุกคนได้รู้
ว่าเมกเกอร์ไม่ได้แค่เป็นคนที่ประดิษฐ์เพียงหุ่นยนต์เท่านั้น” คุณอานนท์กล่าว
ทิ้งท้าย

กิจกรรมล่าสุด
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยสะเต็มศึกษา
ในงานประชุมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3

2

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุ ก วิ ท ย์ พลั ง คิ ด
เพื่ออนาคต เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรม
การศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำ�ปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (The 3rd International
Conference on Innovation in Education (ICIE 2017): Building
Professional Learning Community in Improving Science
and Technology Education) จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลงานวิจยั สะเต็มศึกษา จำ�นวน 17 ชิน้ จากครู
วิทยากรต้นแบบของโครงการฯ เข้าร่วมนำ�เสนอ ภายใต้หวั ข้อ ดังต่อไปนี้
•
Innovations in Science, Mathematics and
Technology Education
•
Professional Learning Community in Education
•
Classroom Evidence-Based Practices
•
Other Educational Improvement Initiatives
ซึ่งคุณครูสุพรรณวดี ประสงค์ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ได้รับรางวัล Distinguished poster presentation
award Classroom Evidence-Based Practices จากผลงานวิจัย
เรื่อง The Development of Activity Based on the inquiry-Based
Learning and the three levels of chemical representation
about STOICHIOMETRY for the 11th grade students

←
←

คำ�ว่าเมกเกอร์อาจไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลา 5-10 ปีก่อนหน้านี้
หลายคนคงฉงนไปตามกันว่า เมกเกอร์ นั้นคืออะไร และจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมกเกอร์คือ
อะไร อย่างคุณอานนท์ ทองเต็ม ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค ภิญญ์
ครีเอทีฟ สเปซ ได้กา้ วมาเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัว และยังได้ถา่ ยทอดความเป็นเมกเกอร์
ให้แก่คนอื่นๆด้วยเช่นกัน
เส้นทางการเป็นเมกเกอร์ของคุณอานนท์เริ่มจากการเป็นคนที่สนใจทางเทคโนโลยี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเป็นคนชอบคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จนได้มาร่วมงานกับ
ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ ซึ่งมีความตั้งใจอยากส่งต่อประสบการณ์การเป็นเมกเกอร์ให้แก่
คนอื่นๆ เพราะรู้มาว่ามีหลายคนที่อยากลองทำ�แต่ไม่มีโอกาสหรือพื้นที่
“ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นเมกเกอร์ในตัวเอง เพียงแต่ว่าจะดึงออกมาไหมเท่านั้น
บางคนอาจคิดว่าเมกเกอร์ต้องประดิษฐ์ของที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ความเป็น
จริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากกระบวนการคิด ออกแบบ และลงมือทำ� ไม่ว่าจะ
เป็นงานศิลปะหรืองานฝีมือก็นับว่าเป็นชิ้นงานของเมกเกอร์ โดยใช้เทคโนโลยีมาปรับ
กระบวนการทำ�งาน เพื่อประหยัดเวลา แต่ยังต้องอาศัยทักษะความเป็นเมกเกอร์เพื่อให้
ชิ้นงานนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น” คุณอานนท์กล่าว
คุณอานนท์กล่าวเสริม “ผมว่าเสน่ห์ของเมกเกอร์คือการได้ลองผิดลองถูก จนกว่าจะ
ได้ชิ้นงานที่พอใจ เป็นการฝึกทักษะของตัวเองอีกด้วย ทั้งทางด้านการฝึกคิด วิเคราะห์
ทดลองทำ� และการสื่อสาร ซึ่งบางครั้งการประดิษฐ์ชิ้นงาน เราอาจต้องอาศัยเพื่อนร่วม
ทีม หรือเพื่อนเมกเกอร์ด้วยกันในการแชร์ประสบการณ์ ความคิดเห็น และคำ�แนะนำ�
เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ และการที่ได้มีพื้นที่ให้ทั้งเมกเกอร์และผู้ที่สนใจได้มาเจอ
กัน จะเป็นการเปิดโอกาสไปสู่การขยายเครือข่ายของเมกเกอร์ในประเทศไทย”
ในความคิดของเมกเกอร์มอื โปรคนนี้ วงการเมกเกอร์ไทยจะมีการเติบโตอย่างแน่นอน
เพราะได้แรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมเมกเกอร์
และชุมชนเมกเกอร์ในไทย อย่างโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ สวทช. ทีร่ ว่ มกันวาง
รากฐานทางสะเต็มศึกษาให้แก่เยาวชนไทย พร้อมฝึกทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับศตวรรษที่
21 ต่อยอดสู่สังคมเมกเกอร์ในอนาคต “ก่อนหน้านี้เมกเกอร์จะเป็นที่รู้จักกันในวงจำ�กัด
มีไม่กี่ช่องทางที่เราจะรับรู้ได้ว่าเมกเกอร์แต่ละคนทำ�อะไรกันอยู่ บางครั้งอยากจะคุยกับ
เมกเกอร์คนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไง เลยทำ�ให้ไม่ค่อยได้เห็นพัฒนาการของสังคม
เมกเกอร์อย่างชัดเจน พอโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ สวทช. ได้จัดงาน Mini
Maker Faire เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมตัวของเหล่าเมกเกอร์ ให้ได้มาโชว์ผลงานของตัว
เอง ให้คนอื่นได้เห็นว่าเราทำ�อะไรกัน พอมีการประกวด Young Makers Contest ยิ่ง
เป็นการเปิดโอกาสให้เมกเกอร์หน้าใหม่ได้เข้ามาแสดงฝีมือและขยายจำ�นวนเมกเกอร์
ในไทย เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ชมุ ชนเมกเกอร์ และให้เยาวชนได้ฝกึ ทักษะและต่อยอด
เทคนิคที่ได้จากห้องเรียนสู่งานประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้”
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