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เปิดตัวอย่างย่ิงใหญ่กับ “Maker Faire Bangkok 
2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” จัดโดย บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ร่วมกับ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย ท่ี
เปิดพ้ืนท่ีต้อนรับมวลชนให้สัมผัสกับประสบการณ์
เมกเกอร์ ต่ืนตาต่ืนใจไปกับงานประดิษฐ์จากเมกเกอร์
ชาวไทยและต่างประเทศ ยลโฉมผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
ส่ือการสอนจากคุณครูในโครงการฯ สนุกสนานไป
กับเวิร์คช็อปท่ีถูกใจทุกเพศทุกวัย พร้อมเปิดโอกาสให้
เมกเกอร์รุ่นใหม่ได้เจอเมกเกอร์มืออาชีพเพ่ือต่อยอด 
งานนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

คร้ังแรกของประเทศไทยกับการยกระดับสู่ 
Maker Faire อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นมหกรรม
งานประดิษฐ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็น
การตอกยำา้ถึงความมุ่งม่ันในการส่งเสริมให้เยาวชน
ไทยได้มีความรู้ความสามารถทางด้านสะเต็มศึกษา 
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ 

คณิตศาสตร์) ผ่านการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
ลงมือปฏิบัติ และส่ือสารระหว่างกัน อีกท้ังยังเป็น
ทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โดยเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวทันโลกซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงในทุกขณะ

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนท้ัง 2 
วัน (20-21 มกราคม 2561)  ต่างได้พบกับผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์มากมายและกิจกรรมสุดพิเศษท่ีได้ท้ัง
ความรู้และความสนุกสนาน พร้อมเปิดโลกทัศน์
ของการเป็นเมกเกอร์และร่วมส่งเสริมการเติบโต
ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศ ไฮไลท์ภายใน
งานคร้ังน้ี ได้แก่ Makerholic กิจกรรมประลอง
ไอเดียและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ เช่น      
หุ่นยนต์นายย้ิม โดรนการเกษตร บูธ Maker 
จากประเทศญ่ีปุ่น โดยเมกเกอร์ช่ือดังคุณซาโตะ      
เจ้าพ่อหุ่นยนต์แปลงร่างจากญ่ีปุ่น ท่ีแฟนๆ ได้
พบและพูดคุยอย่างใกล้ชิด บูธ Kid Makers โดย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ท่ีคร้ังน้ี

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ นำาโดย นายแบรด มิดเดิลตัน (ท่ี 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ และ              
นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ที่ 4 จากขวา) ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ท่ี 2 จากขวา) ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ผศ. ดร. รวนิ ระววิงศ์ (ขวา) ผูอ้ำานวยการองคก์ารพพิธิภัณฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ(อพวช.) และ ดร. ประชาคม จันทรชิต 
(ซ้าย) รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) เปิดงาน “Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” 
มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา 

เมกเกอร์รุ่นจ๋ิวได้ประดิษฐ์ช้ินงานของตนเอง ท่ีได้ท้ังคิด 
ทดลอง ลงมือทำา และนำากลับบ้านไปอวดเพ่ือน พร้อม
ปลูกฝังความเป็นเมกเกอร์ต้ังแต่วัยเยาว์ บูธโครงการ 
Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต ท่ีได้ต้อนรับฝูงชนกับส่ือการสอนท่ีประดิษฐ์
จากความคิดและฝีมือของคุณครูวิทยากรต้นแบบ
ของโครงการ Chevron Enjoy Science ท่ีส่งเสริม
การสอนในห้องเรียนสะเต็มศึกษาของตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนได้สนุกและรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ได้อย่าง
สนุกสนาน นอกจากน้ี ยังมีเวิร์คช็อปปลุกพลังความ
เป็นเมกเกอร์  เช่น การเรียนรู้ micro:bit เพ่ือสร้าง
อุปกรณ์และนวัตกรรมสำาหรับผู้เร่ิมต้นไปจนถึงการ
ประดิษฐ์ดาบเรืองแสงแบบในภาพยนต์ Star Wars, 
Guitar Synthesizer การสร้างเสียงดนตรีจากกีต้าร์
ด้วย IC 555 และ Aircraft Drone Maker Training 
การเรียนรู้การพัฒนาเคร่ืองบินและการผลิตโดรน ซ่ึง
ต่างก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

นอกจากน้ี ยังมีการประกาศผลผู้ชนะจากโครงการ 
Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 
จากท้ังสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดยผู้ชนะจะ
ได้เดินทางไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ณ 
นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ของรางวัลอ่ืนๆ มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท ในการ
ประกวดคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานประดิษฐ์กว่า 
340 โครงงานจากท้ังสองสาย ซ่ึงทีมนักศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกับโครงงาน “ทุ่นเตือน
ภัยร่องน้ําและแนวปะการัง”คว้ารางวัลชนะเลิศจาก
สายอาชีวศึกษา ในขณะท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากสายสามัญในโครงงาน “การ
จัดการจราจรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์” 

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ จับมือ สวทช. จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018: 
ลานอวดของ ประลองไอเดีย” จัดเต็มด้วยกองทัพส่ิงประดิษฐ์ สนุกไปกับเวิร์คช็อป 

การันตีความสําเร็จด้วยยอดผู้ชมงานกว่า 10,000 คน

บรรยากาศภายในงาน Maker Faire Bangkok 2018



เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

2

ความใฝ่ฝันอันแรงกล้าของเด็กผู้ชายคนน้ีคือ “อยากขับเคร่ืองบินท่ีสร้างด้วย
ตัวเอง” เป็นคำาพูดของ ด.ช. รันน์ อุนโอภาส ท่ีแม้ว่าจะอายุเพียง 6 ขวบ แต่
ก็ฉายแววให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการประดิษฐ์ไม่น้อย โดยน้องรันน์ได้เข้ามาทำา
กิจกรรมท่ีบูธ Kids Maker โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้
จัด คร้ังน้ีเค้าได้ทดลองประดิษฐ์ออโตโมต้า ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือน
จากแรงหมุน เป็นการฝึกให้เด็กได้คิดในการเลือกอุปกรณ์มาประกอบช้ินงาน

www.enjoy-science.org

enjoyscience@kenan-asia.org
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วิเคราะห์ถึงวิธีการทำางาน การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเติม
ให้ชิ้นงานมีความสวยงาม ถือเป็นการเริ่มต้นการมีทักษะของเมกเกอร์แบบ
ครบครัน

แม้ว่าน้องรันน์จะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าเมกเกอร์คืออะไร แต่ก็รู้สึกสนุกทุก
ครั้งที่ได้ลองประดิษฐ์อะไรเอง ยิ่งเมื่อคุณแม่ได้พาน้องมาที่งาน Mini Maker 
Faire ทั้ง 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งน้องรันน์ชื่นชอบมากที่ได้มาเรียนผ่านการเล่น 
และยังได้สิ่งของที่ประดิษฐ์เองกลับบ้านไปอีกด้วย ปีนี้เลยขอให้ที่บ้านพามา
เปิดประสบการณ์อีกครั้ง โดยที่ครอบครัวก็ให้การสนับสนุนให้น้องรันน์ได้ทำา
กิจกรรมแบบนี้อยู่แล้ว เพราะอยากให้น้องได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ท่ีอาจไม่ได้
จากห้องเรียนทั่วไป

“วันนี้ผมได้ลองทำาออโตโมต้า สนุกมากเลยครับ เพราะได้วาดรูป 
พับกระดาษ ตัดกระดาษ ต่อไม้เข้ากับกล่อง ทำาเสร็จก็มาดูว่ามันหมุนได้ไหม 
ครั้งแรกก็ไม่หมุน ผมก็เลยรื้อทำาใหม่ มีตัดกล่องกระดาษเป็นรูปอื่นบ้าง ลอง
เอาไม้เสียบใหม่ ลองใส่กาวให้น้อยลง ก็ลองอีก 2-3 ครั้งถึงทำาได้ครับ ผมดีใจ
มากที่ผมทำาได้ เพราะหมายความว่าผมมีแววเป็นเมกเกอร์แล้วครับ” น้อง
รันน์กล่าวอย่างต่ืนเต้น “ปีหน้าผมจะมาอีกแน่นอน และอยากให้พี่ๆ เอา
กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินมาในงานด้วยครับ ผมอยากต่อเครื่องบิน อยากรู้
ว่ามันบินได้อย่างไร แล้วก็อยากทำาเครื่องบินที่ไม่เหมือนใครจะได้เป็นเครื่อง
บินลำาเดียวในโลก พอทำาได้แล้วผมก็จะเอาไปสอนเพื่อนๆ ต่อครับ”

สำาหรับ Maker Faire คร้ังนี้ คุณแม่น้องรันน์ได้แบ่งปันความคิดเห็น
ว่า “ทุกปีจะมาร่วมงานอยู่แล้ว เพราะอยากให้ลูกได้ทำากิจกรรมท่ีทำาให้
ได้คิด วิเคราะห์ ลงมือทำา และแก้ปัญหา รวมทั้งน้องจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆ
อีกด้วย เม่ือก่อนคิดแต่ว่าจะพาลูกไปเรียนดนตรีและเล่นกีฬา แต่พอได้มา 
Mini Maker Faire ปีแรก ก็รู้เลยว่าเราไม่ควรตีกรอบในการทำากิจกรรมของ
ลูก จากงานครั้งนั้นเราเห็นว่าลูกมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องของความ
คิดสร้างสรรค์ ลูกสามารถหยิบจับของเหลือใช้ที่บ้านมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
ตา่งๆ ใชไ้ดบ้า้ง ไมไ่ดบ้า้ง แตท่ำาใหเ้คา้สนกุไปกบัการคดิและลงมอืทำา สำาหรับ
คุณแม่ การพัฒนาทักษะในการดำารงชีวิตของลูกสำาคัญไม่แพ้กับการมีความรู้
ความสามารถจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมใน Maker Faire ครั้งนี้
ตอบโจทย์เป็นอย่างมากค่ะ” 

ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังได้ยลโฉมกับโครงงานและพูดคุยถึงแรงบันดาลใจและ
การทำางานของสิ่งประดิษฐ์จากผู้เข้าประกวดรายอื่นๆ ที่เข้ารอบสุดท้าย
เช่นกัน ปิดท้ายงานด้วยความประทับใจจาก Electric Parade ขบวน
พาเหรดแสงสีเสียง ที่มาสร้างสีสันให้แก่ Maker Faire Bangkok 
2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย ได้อย่างสวยงาม นอกจากผู้เข้า
ร่วมงานจะได้เรียนรู ้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ แล้ว ทุกคนตา่งได้ชว่ยกนัสนบัสนนุการเตบิโตของชมุชนเมกเกอร์
ในประเทศไทย พร้อมประกาศความพร้อมของประเทศสู่การเป็นฮับของ
เมกเกอร์ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maker Faire Bangkok 
ได้ที่เฟสบุ๊ค Maker Faire Bangkok หรือ www.bangkokmakerfaire.com 
และ www.enjoy-science.org 

การเรียนรู้และความสนุกสนานท่ีมีอยู่รอบตัวภายในงาน Maker Faire Bangkok 2018

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน 
Maker Faire Bangkok 2018


