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งานแถลงข่าว โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 เชิญชวนเมกเกอร์รนุ่ เยาว์สง่ สิง่ ประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ
“Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” โดยมี อาทิตย์ กริชพิพรรธ (ซ้าย) บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด
กุลประภา นาวานุเคราะห์ (ที่ 2 จากขวา) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรณิการ์ เฉิน (ที่ 2 จากซ้าย)
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตีย๋ ว (ขวา) สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
พันธมิตรโครงการฯ ร่วมสานต่อเจตนารมย์

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ส่งเสริมเมกเกอร์เยาวชนด้วยโครงการ Enjoy
Science: Young Makers Contest ปี 3 เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นเยาว์ส่งสิ่ง
ประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ที่โครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต และพันธมิตร ได้แก่
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมด้วย สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย จัด
โครงการ “Enjoy Science: Young Makers
Contest ปี 3” เพื่อเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์
หรือเมกเกอร์ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้ง
สายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมส่งผลงานสิ่ง
ประดิ ษ ฐ์ เข้ า ประกวด ซึ่ง หั ว ข้อการประกวด
ในปีท่ี 3 นี้ ได้แก่หัวข้อ “Green Innovation
นวัตกรรมโลกสีเขียว” ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่ง
แวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
และคนในสั ง คมทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว
โดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ
ได้ หรือไม่ทำ�ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วย
ให้ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัล
ใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area
มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์
ทั่ ว โลก ณ เมื อ งซานฟรานซิ ส โก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า
1.2 ล้านบาท
คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
สนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สำ�รวจและผลิต จำ�กัด กล่าวถึงความสำ�คัญต่อ
การจัดประกวดในครั้งนี้ว่า “ในยุคที่ทุกอย่าง
ขั บ เคลื่อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม จึ ง
เป็นเรื่องสำ�คัญที่เยาวชนของเราจะต้องมีความ
รู้ความสามารถทางสะเต็มศึกษาและสามารถ
ต่ อ ยอดสู่ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมที่ใช้ ป ระโยชน์
ได้จริง โดยโครงการ Enjoy Science: Young
Makers Contest ปี 3 จะเป็นพืน้ ทีท่ างความคิด
ให้เมกเกอร์เยาวชนคนรุน่ ใหม่ได้เสนอไอเดียทาง
นวัตกรรม ร่วมแบ่งปันความรู้ในการสร้างงาน
ประดิษฐ์ และขยายเครือข่ายชุมชนเมกเกอร์ใน
ระดับเยาวชนได้อย่างลงตัว พร้อมตอกยำ�้ความ

มุง่ มัน่ ของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ สำ�หรับหัวข้อ
การประกวดในครัง้ นี้ เป็นการสะท้อนถึงปัญหาจริง
ในชุมชน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมที่ส่งเข้า
ประกวดจะมาสร้างสีสนั ให้แก่วงการเมกเกอร์ของ
ไทย”
การประกวดครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 3
และยังคงได้รบั ความร่วมมือจากพันธิมตรทีด่ เี สมอ
มา จากทัง้ สวทช. อพวช. และ สอศ. ซึง่ แต่ละหน่วย
งานมีความมุง่ มัน่ เพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่เยาวชนของไทย
คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
การ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. ได้ร่วมมือ
กับโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ มาตั้งแต่ปีแรก
และได้เห็นถึงการพัฒนาทักษะและความคิดของ
เมกเกอร์รนุ่ เยาว์อยูต่ ลอดเวลา วิสยั ทัศน์ของ สวทช.
คือการเป็นพันธมิตรร่วมทางทีด่ ี สูส่ งั คมฐานความ
รูด้ ว้ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ การประกวด
นี้ เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของสวทช.ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และเชื่อมั่นว่าจะเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่ริเริ่มและเป็นส่วนหนึ่งในการ
แสวงหาคำ�ตอบสูค่ วามยัง่ ยืนของประเทศได้อกี ด้วย”
สำ�หรับองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสูส่ งั คมไทยคือพันธกิจหลัก ซึง่ การเป็น
พันธมิตรกับโครงการฯ และการประกวดอย่างต่อ
เนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ท่สี นใจ
ได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างครอบคลุม “โครงการ
Enjoy Science: Young Makers Contest
เป็นการสร้างพื้นที่ให้เมกเกอร์เยาวชนได้มารวม
ตัวกันทั้งทางความคิด แนวทางการออกแบบสิ่ง
ประดิษฐ์ การนำ�เสนอผลงาน และทักษะอื่นๆ
อีกมากมายนอกเหนือจากการเรียนในห้อง และ
เป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ แ ก่ เ มกเกอร์ ใ น
การสร้ า งสรรค์ ง านประดิ ษ ฐ์ ท่ี เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง
แวดล้อม” คุณกรรณิการ์ เฉิน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าว
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สำ�รวจประสบการณ์ระดับโลกกับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
จากเวที Young Makers Contest ปี 2

เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

จากจุดเริม่ ต้นในความสนใจด้
านงานประดิCareers
ษฐ์และต้องการสร้
Enjoy Science
Yearางสรรค์
2 ผลงาน
ทางนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน แม้วา่ จะต้องผ่านความท้าทายและปัญหา
ต่างๆ มามากมาย แต่ความมุง่ มัน่ อันแรงกล้าก็สามารถทำ�ให้ฝา่ ฟันมาได้ พร้อมกับ
การได้รบั รางวัลจากโครงการ Young Makers Contest โดยโครงการเชฟรอน
สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต ในปีทผ่ี า่ นมา
ทีก่ ล่าวมาคือศักยภาพของเยาวชนไทยทีม่ โี อกาสได้ไปแสดงพลังเมกเกอร์ให้แก่
ชาวโลกในงาน Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดงสิง่ ประดิษฐ์ของ
เหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
เมกเกอร์เยาวชนไทยผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศอย่าง นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ และ
นายวีระพล บุญจันทร์ นักศึกษาปีท่ี 2 จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เจ้าของ
รางวัลชนะเลิศสายอาชีวะกับโครงงาน “ทุน่ เตือนภัยร่องนำ�แ้ ละแนวปะการัง”
และ ด.ช.พิวฒ
ั น์ ศุภวิทยา และ ด.ช.ศุภสิทธิ์ พัน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศจากสายสามัญใน
โครงงาน “การจัดการจราจรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์”

2

เยาวชนทัง้ 4 คนได้รบั โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์เพิม่
เติมภายในงานจากบรรดาเมกเกอร์รน่ ุ พีร่ ะดับโลก ซึง่ ทัง้ 4 เยาวชนต่างเห็นพ้องว่า
ประสบการณ์ทไ่ ี ด้สง่ ั สมมาตัง้ แต่กอ่ นประกวดจนถึงวันทีไ่ ด้เข้าร่วมงานนี้ เป็นการจุด
ประกายทางความคิดทีย่ อดเยีย่ ม และยังต่อยอดไปสูค่ วามคิดสร้างสรรค์เพือ่ งาน
นวัตกรรมในอนาคต
“ก่อนการประกวด เราได้ชว่ ยกันเสนอไอเดียต่างๆ กับอาจารย์ทป่ ี รึกษา และ
ระหว่างการประกวด ได้เข้าร่วมเวิรก์ ช็อป ซึง่ เปิดโอกาสให้ได้พดู คุยกับเมกเกอร์ทม่ ี ี
ความชำ�นาญหลากหลายด้าน เช่น เครือ่ งยนต์ การเขียนโปรแกรม เป็นต้น ก่อนจะ
เริม่ การพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ โดยมีอาจารย์คอยช่วยให้ค�ำ แนะนำ� ทัง้ ทางด้านเทคนิค
การพัฒนาผลงาน และการแก้ปญั หาต่างๆ ตัง้ แต่ขน้ ั ตอนการพัฒนาผลงานไปจนถึง
การทดลองใช้งานจริง ทำ�ให้เราได้เรียนรูผ้ า่ นการลงพืน้ ทีแ่ ละลงมือทำ�จริงกับเมกเกอร์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ เป็นการเรียนรูท้ ส่ ี นุกในหลากหลายมิติ ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ จากเดิม และยังเกิดความภูมใิ จทีต่ นสามารถสร้างสรรค์
ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ชุมชนและเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยผลักดันวัฒนธรรมเมกเกอร์
ในสังคมไทย และอยากให้นอ้ งๆ หันมาสนใจการเป็นเมกเกอร์มากยิง่ ขึน้ ครับ” นาย
วีระพล บุญจันทร์ นักศึกษาปีท่ ี 2 จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะ
เลิศจากสายอาชีวะ กล่าว
สำ�หรับเมกเกอร์เยาวชนเจ้าของนวัตกรรม "การจัดการจราจรด้วยระบบ
อิเลคทรอนิคส์” ทีน่ �ำ เอาปัญหาทีพ่ บเจอในชีวติ ประจำ�วันนัน้ มาเป็นทีต่ ง้ ั เพือ่ ลอง
คิดค้นนวัตกรรมทีจ่ ะลดปัญหาลงได้ “โครงงานของเราสะท้อนถึงปัญหาการจราจร
ของทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียนทีต่ อ้ งเจอทุกวัน ทางทีมและอาจารย์ทป่ ี รึกษาจึงเห็น
ตรงกันว่าสิง่ นีค้ อื ปัญหาใกล้ตวั ทีเ่ ราสามารถนำ�นวัตกรรมมาช่วยบรรเทาและเพิม่
ความปลอดภัยได้ ตัง้ แต่คดิ โครงงานก็พบกับปัญหาหลายๆ อย่าง มีการลองผิดลอง
ถูกอยูห่ ลายครัง้ แต่การได้รบั คำ�แนะนำ�จากเมกเกอร์มอื อาชีพ ได้รว่ มกิจกรรมกับ
ทางโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ทำ�ให้ทมี สามารถตีโจทย์ให้แตกและสร้างผลงาน
ได้ส�ำ เร็จ สำ�หรับการได้เข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area 2018 คือการเพิม่ พลัง
ให้ผมและเพือ่ นๆ เมกเกอร์เยาวนไทยได้ตอ่ ยอดผลงานของตนเอง การได้มาสัมผัส
และเห็นผลงานจริงของเมกเกอร์ทว่ ั โลกเป็นการเปิดประสบการณ์และได้เรียนรูใ้ นอีก
ขัน้ ทีเ่ ชือ่ ว่าจะสามารถนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของไทยได้ครับ และพวกเราคงจะ
ได้น�ำ เสนอผลงานทางนวัตกรรมเพือ่ ประเทศของเราในอนาคตครับ” ด.ช. พิวฒ
ั น์
ศุภวิทยา ผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศจากสายสามัญ กล่าว
ทัง้ นี้ ความมุง่ มัน่ ของโครงการฯ ในการกระตุน้ ให้เยาวชนไทยสนใจวิทยาศาสตร์
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ หรือ “สะเต็ม” ทัง้ ในและนอกห้องเรียนจะสัมฤทธิผ์ ลได้ หากทุก
ภาคส่วนหันมาร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมในแนวทาง Maker ให้แก่นกั เรียนและ
นักศึกษาทัว่ ประเทศ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
เยาวชนทีเ่ ป็นกำ�ลังสำ�คัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยต่อยอดความ
สำ�เร็จให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์ขยายวงกว้างผลักดันประเทศไทยสูส่ งั คมแห่ง
นวัตกรรม 4.0 ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

←
←

ด้าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตีย๋ ว ทีป่ รึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำ�นักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “การทีม่ เี วทีให้เยาวชนได้ประลองความคิดสร้างสรรค์สู่
งานประดิษฐ์นน้ั เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการทำ�งานทีจ่ �ำ เป็นสูต่ ลาด
แรงงานในอนาคต เนือ่ งจากประเทศไทยกำ�ลังก้าวสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 ซึง่ บุคลากร
ทางอาชีวะเป็นหนึง่ ในภาคส่วนทีส่ �ำ คัญในการขับเคลือ่ นนี้ โครงการ Enjoy Science:
Young Makers Contest ปี 3 จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ สี �ำ หรับบุคลากรในสายอาชีวะ และ
ยังเป็นการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่
ประเทศชาติได้ในอนาคต”
โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3’ แบ่งการประกวด
เป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียนนักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) ซึง่ ผูช้ นะเลิศจะได้รบั รางวัลเป็นทุนการ
ศึกษาและเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area 2019 มหกรรมแสดงสิง่ ประดิษฐ์ของ
เหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดรับสมัครไอเดีย
สิง่ ประดิษฐ์นวัตกรรมโลกสีเขียว ตัง้ แต่วนั นี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึง่ ผูท้ ส่ี นใจ
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพิม่ เติม
ได้ท่ี http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/ หรือเพจเฟซบุก๊ Enjoy
Science: Young Makers Contest
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