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โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ นำ�โดย นายแบรด มิดเดิลตัน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ และ
นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ที่ 4 จากขวา) ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ผศ. ดร. รวิน ระวิวงศ์ (ขวา) ผูอ้ �ำ นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ ดร. ประชาคม จันทรชิต
(ซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดงาน “Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย”
มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ จับมือ สวทช. จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018:
ลานอวดของ ประลองไอเดีย” จัดเต็มด้วยกองทัพสิง่ ประดิษฐ์ สนุกไปกับเวิรค์ ช็อป
การันตีความสำ�เร็จด้วยยอดผู้ชมงานกว่า 10,000 คน
เปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่กบั “Maker Faire Bangkok
2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” จัดโดย บริษทั
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วมกับ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) และกลุม่ เมกเกอร์ในประเทศไทย ที่
เปิดพืน้ ทีต่ อ้ นรับมวลชนให้สมั ผัสกับประสบการณ์
เมกเกอร์ ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับงานประดิษฐ์จากเมกเกอร์
ชาวไทยและต่างประเทศ ยลโฉมผลงานสิง่ ประดิษฐ์
สือ่ การสอนจากคุณครูในโครงการฯ สนุกสนานไป
กับเวิรค์ ช็อปทีถ่ กู ใจทุกเพศทุกวัย พร้อมเปิดโอกาสให้
เมกเกอร์รนุ่ ใหม่ได้เจอเมกเกอร์มอื อาชีพเพือ่ ต่อยอด
งานนวัตกรรมทีต่ อบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ครั้ง แรกของประเทศไทยกับ การยกระดับ สู่
Maker Faire อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นมหกรรม
งานประดิษฐ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ เป็น
การตอกยำ�ถ้ งึ ความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมให้เยาวชน
ไทยได้มคี วามรูค้ วามสามารถทางด้านสะเต็มศึกษา
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์) ผ่านการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปญั หา
ลงมือปฏิบตั ิ และสือ่ สารระหว่างกัน อีกทัง้ ยังเป็น
ทักษะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
โดยเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยให้กา้ วทันโลกซึง่ มี
การเปลีย่ นแปลงในทุกขณะ
ภายในงาน ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนทัง้ 2
วัน (20-21 มกราคม 2561) ต่างได้พบกับผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์มากมายและกิจกรรมสุดพิเศษทีไ่ ด้ทง้ั
ความรู้และความสนุกสนาน พร้อมเปิดโลกทัศน์
ของการเป็นเมกเกอร์และร่วมส่งเสริมการเติบโต
ของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศ ไฮไลท์ภายใน
งานครัง้ นี้ ได้แก่ Makerholic กิจกรรมประลอง
ไอเดียและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ เช่น
หุ่นยนต์นายยิ้ม โดรนการเกษตร บูธ Maker
จากประเทศญี่ป่นุ โดยเมกเกอร์ช่อื ดังคุณซาโตะ
เจ้าพ่อหุ่นยนต์แปลงร่างจากญี่ป่นุ ที่แฟนๆ ได้
พบและพูดคุยอย่างใกล้ชดิ บูธ Kid Makers โดย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ครั้งนี้

เมกเกอร์รน่ ุ จิว๋ ได้ประดิษฐ์ชน้ ิ งานของตนเอง ทีไ่ ด้ทง้ ั คิด
ทดลอง ลงมือทำ� และนำ�กลับบ้านไปอวดเพือ่ น พร้อม
ปลูกฝังความเป็นเมกเกอร์ตง้ ั แต่วยั เยาว์ บูธโครงการ
Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่
อนาคต ทีไ่ ด้ตอ้ นรับฝูงชนกับสือ่ การสอนทีป่ ระดิษฐ์
จากความคิดและฝีมอื ของคุณครูวทิ ยากรต้นแบบ
ของโครงการ Chevron Enjoy Science ทีส่ ง่ เสริม
การสอนในห้องเรียนสะเต็มศึกษาของตนเอง เพือ่ ให้
นักเรียนได้สนุกและรูส้ กึ มีสว่ นร่วมกับการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
สนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมีเวิรค์ ช็อปปลุกพลังความ
เป็นเมกเกอร์ เช่น การเรียนรู้ micro:bit เพือ่ สร้าง
อุปกรณ์และนวัตกรรมสำ�หรับผูเ้ ริม่ ต้นไปจนถึงการ
ประดิษฐ์ดาบเรืองแสงแบบในภาพยนต์ Star Wars,
Guitar Synthesizer การสร้างเสียงดนตรีจากกีตา้ ร์
ด้วย IC 555 และ Aircraft Drone Maker Training
การเรียนรูก้ ารพัฒนาเครือ่ งบินและการผลิตโดรน ซึง่
ต่างก็ได้รบั ความสนใจอย่างล้นหลาม

บรรยากาศภายในงาน Maker Faire Bangkok 2018

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลผูช้ นะจากโครงการ
Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2
จากทัง้ สายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดยผูช้ นะจะ
ได้เดินทางไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ณ
นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ของรางวัลอืน่ ๆ มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท ในการ
ประกวดครั้งนี้มีผ้เู ข้าร่วมส่งผลงานประดิษฐ์กว่า
340 โครงงานจากทัง้ สองสาย ซึง่ ทีมนักศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีกบั โครงงาน “ทุน่ เตือน
ภัยร่องนํา้ และแนวปะการัง”คว้ารางวัลชนะเลิศจาก
สายอาชีวศึกษา ในขณะทีน่ กั เรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้รบั
รางวัลชนะเลิศจากสายสามัญในโครงงาน “การ
จัดการจราจรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์”
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วิเคราะห์ถึงวิธีการทำ�งาน การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเติม
ให้ชิ้นงานมีความสวยงาม ถือเป็นการเริ่มต้นการมีทักษะของเมกเกอร์แบบ
ครบครัน
แม้ว่าน้องรันน์จะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าเมกเกอร์คืออะไร แต่ก็รู้สึกสนุกทุก
ครั้งที่ได้ลองประดิษฐ์อะไรเอง ยิ่งเมื่อคุณแม่ได้พาน้องมาที่งาน Mini Maker
Faire ทั้ง 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งน้องรันน์ชื่นชอบมากที่ได้มาเรียนผ่านการเล่น
และยังได้สิ่งของที่ประดิษฐ์เองกลับบ้านไปอีกด้วย ปีนี้เลยขอให้ที่บ้านพามา
เปิดประสบการณ์อีกครั้ง โดยที่ครอบครัวก็ให้การสนับสนุนให้น้องรันน์ได้ทำ�
กิจกรรมแบบนี้อยู่แล้ว เพราะอยากให้น้องได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่อาจไม่ได้
จากห้องเรียนทั่วไป

การเรียนรูแ้ ละความสนุกสนานทีม่ อี ยูร่ อบตัวภายในงาน Maker Faire Bangkok 2018

ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังได้ยลโฉมกับโครงงานและพูดคุยถึงแรงบันดาลใจและ
การทำ�งานของสิ่งประดิษฐ์จากผู้เข้าประกวดรายอื่นๆ ที่เข้ารอบสุดท้าย
เช่นกัน ปิดท้ายงานด้วยความประทับใจจาก Electric Parade ขบวน
พาเหรดแสงสี เ สี ย ง ที่ ม าสร้ า งสี สั น ให้ แ ก่ Maker Faire Bangkok
2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย ได้อย่างสวยงาม นอกจากผู้เข้า
ร่วมงานจะได้ เรี ย นรู้ แ ละสนุ ก สนานไปกั บ กิ จ กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ต่างๆ แล้ว ทุกคนต่างได้ชว่ ยกันสนับสนุนการเติบโตของชุมชนเมกเกอร์
ในประเทศไทย พร้อมประกาศความพร้อมของประเทศสู่การเป็นฮับของ
เมกเกอร์ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maker Faire Bangkok
ได้ที่เฟสบุค๊ Maker Faire Bangkok หรือ www.bangkokmakerfaire.com
และ www.enjoy-science.org

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน
Maker Faire Bangkok 2018

“วั น นี้ ผ มได้ ล องทำ � ออโตโมต้ า สนุ ก มากเลยครั บ เพราะได้ ว าดรู ป
พับกระดาษ ตัดกระดาษ ต่อไม้เข้ากับกล่อง ทำ�เสร็จก็มาดูว่ามันหมุนได้ไหม
ครั้งแรกก็ไม่หมุน ผมก็เลยรื้อทำ�ใหม่ มีตัดกล่องกระดาษเป็นรูปอื่นบ้าง ลอง
เอาไม้เสียบใหม่ ลองใส่กาวให้น้อยลง ก็ลองอีก 2-3 ครั้งถึงทำ�ได้ครับ ผมดีใจ
มากที่ผมทำ�ได้ เพราะหมายความว่าผมมีแววเป็นเมกเกอร์แล้วครับ” น้อง
รันน์กล่าวอย่างตื่นเต้น “ปีหน้าผมจะมาอีกแน่นอน และอยากให้พี่ๆ เอา
กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องบินมาในงานด้วยครับ ผมอยากต่อเครื่องบิน อยากรู้
ว่ามันบินได้อย่างไร แล้วก็อยากทำ�เครื่องบินที่ไม่เหมือนใครจะได้เป็นเครื่อง
บินลำ�เดียวในโลก พอทำ�ได้แล้วผมก็จะเอาไปสอนเพื่อนๆ ต่อครับ”
สำ�หรับ Maker Faire ครั้งนี้ คุณแม่น้องรันน์ได้แบ่งปันความคิดเห็น
ว่า “ทุกปีจะมาร่วมงานอยู่แล้ว เพราะอยากให้ลูกได้ทำ�กิจกรรมที่ทำ�ให้
ได้คิด วิเคราะห์ ลงมือทำ� และแก้ปัญหา รวมทั้งน้องจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆ
อีกด้วย เมื่อก่อนคิดแต่ว่าจะพาลูกไปเรียนดนตรีและเล่นกีฬา แต่พอได้มา
Mini Maker Faire ปีแรก ก็รู้เลยว่าเราไม่ควรตีกรอบในการทำ�กิจกรรมของ
ลูก จากงานครั้งนั้นเราเห็นว่าลูกมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องของความ
คิดสร้างสรรค์ ลูกสามารถหยิบจับของเหลือใช้ที่บ้านมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
ต่างๆ ใช้ได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง แต่ท�ำ ให้เค้าสนุกไปกับการคิดและลงมือทำ� สำ�หรับ
คุณแม่ การพัฒนาทักษะในการดำ�รงชีวิตของลูกสำ�คัญไม่แพ้กับการมีความรู้
ความสามารถจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมใน Maker Faire ครั้งนี้
ตอบโจทย์เป็นอย่างมากค่ะ”

เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
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ความใฝ่ฝนั อันแรงกล้าของเด็กผูช้ ายคนนีค้ อื “อยากขับเครือ่ งบินทีส่ ร้างด้วย
ตัวเอง” เป็นคำ�พูดของ ด.ช. รันน์ อุนโอภาส ที่แม้ว่าจะอายุเพียง 6 ขวบ แต่
ก็ฉายแววให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการประดิษฐ์ไม่นอ้ ย โดยน้องรันน์ได้เข้ามาทำ�
กิจกรรมที่บูธ Kids Maker โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้
จัด ครัง้ นีเ้ ค้าได้ทดลองประดิษฐ์ออโตโมต้า สิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ น
จากแรงหมุน เป็นการฝึกให้เด็กได้คดิ ในการเลือกอุปกรณ์มาประกอบชิน้ งาน
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