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ฉบับ Maker Faire 2019

การแสดงผลงานจาก 
เหล่าเมกเกอร์นานาชาติ

ฟองสบู่มากมายลอยละล่องในอากาศ เชิญ
ชวนให้บรรดาเด็กผู้ชายพากันต่ืนเต้นและสนุกไป
กับการเล่นทำาลายฟองสบู่เหล่านั้น ท่ามกลางบูธ
ต่างๆ มากมายในงาน Maker Faire Bangkok 
2019  หรือมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์
ของสุดยอดเมกเกอร์ Yasuhito Sakuraba ก้าว
เดินออกมาอย่างช้าๆ ราวกับกำาลังแหวกว่ายอยู่
ในกระแสน้ำา บนศีรษะของเขาสวมหมวกกันน็อคที่
ดูคล้ายหมวกนักบินอวกาศซึ่งทำาการปลดปล่อย
ฟองสบู่ออกมาเป็นระยะๆ ใบหน้าของเขาที่ซ่อนอยู่
ภายใต้หมวกกันน็อคเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

“ส่ิงประดิษฐ์ช้ินน้ีให้ความรู้สึกเหมือนนัก
ดำาน้ำาที่กำาลังดำาน้ำาอยู่ในท้องทะเลลึก ผมอยาก
สร้างสรรค์สิ่งที่เด็กๆ จะชื่นชอบเทคโนโลยีทำาให้
ผู ้คนสนุกกับชีวิตมากขึ้น” Sakuraba ผู ้เดิน
ทางจากโตเกียวเพื่อมาร่วมงาน Maker Faire 
Bangkok ติดต่อกันเป็นปีที่สอง กล่าวขึ้น

Sakuraba เล่าให้ผู้ชมในงานฟังถึงหมวก
กันน็อคที่เขาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งรวม
ถึงการใช้ท่อน้ำาทิ้งของเครื่องซักผ้าด้วย โดยเขาใช้
บอร์ดอาร์ดูอิโน่ในการสั่งให้ไฟ LED เปลี่ยนสี และ
ทำาให้มอเตอร์ปลดปล่อยอากาศที่มีความเร็วเทียบ
เท่ากับลมหายใจของมนุษย์ออกมา สิ่งประดิษฐ์ชิ้น
นี้สะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ความเฉลียว
ฉลาดและความขี้เล่นของเมกเกอร์ท่ีกำาลังได้รับ
ความสนใจอย่างรวดเร็วในวงกว้าง

“เมกเกอร์ คือ คนท่ีสามารถส่งต่อแรงบันดาล
ใจของเขาผ่านส่ิงประดิษฐ์” นายพรชัย โอฬาริกเดช 
จาก Maker Club จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

งานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์
ของเหล่าเมกเกอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงท้าทาย
ให้ผู้เข้าชมงานนึกถึงความเป็นไปได้ของการ
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ภายในงาน
ประกอบด้วยบูธแสดงผลงานต่างๆ ของเมก
เกอรกว่า 70 บูธ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่อง
ตัดวัสดุต่างๆ ด้วยเลเซอร์ความร้อน อุปกรณ์
ช่วยเขียนโปรแกรมเกมส์ VR มอเตอร์ไซค์และเก้าอี้
รถเข็นแบบทำาเอง  แขนเทียม หุ ่นยนต์ AI และ
ซอฟต์แวร์ที่แปลงใบหน้าของผู้ใช้ให้เป็นตัวการ์ตูน
แอนิเมชั่น เป็นต้น

งาน Maker Faire Bangkok 2019  ซึ่ง
สนับสนุนโดยโครงการ Chevron Enjoy Science 
ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดขึ้นโดยมีจุด
ประสงค์เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนไทยกล้าแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการใช้เทคโนโลยี

“ ทุกคนสามารถเป็นเมกเกอร์ ได้หากมี
ทัศนคติที่ดีและมีจินตนาการ และไอเดียเหล่านี้อาจ
กลายเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สามารถพลิก
โฉมประเทศของเราได้” นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ 
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทเชฟรอน
ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าว

 “งาน Maker Faire เป็นงานที่สุดยอดมาก 
เพราะทำาให้เรามีพื้นที่ในการนำาเสนอผลงานดีๆที่
มีส่วนช่วยทำาให้โลกของเราเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้น” นาย
สุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ สมาชิกของหนึ่งใน 20 ทีม
สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Young Makers 
ในปีนี้ แสดงความเห็น

ทีมท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากสถาบันการ
ศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะในประเทศไทย ได้
รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมแสดงผลงานต่อคณะ
กรรมการและบุคคลทั่วไปที่งาน Maker Faire 
โดยบูธการแข่งขันของ Young Makers มีการจัด
แสดงอุปกรณ์หมักปุ๋ยจากอาหาร อุปกรณ์แยก
น้ำามัน ถังขยะอัจฉริยะ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ภายใต้
แนวคิด ‘นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว’

“พวกเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน” 
นางสาวณัฐชานันท์ พูลสวัสดิ์ แบ่งปันความ
รู้สึกของเธอที่มีต่อกลุ่มเมกเกอร์ ทีมเมกเกอร์
รุ่นใหม่ ได้รับทั้งการช่วยเหลือและคำาแนะนำาจาก
เมกเกอร์รุ่นพี่ท่ีคอยผลักดันให้ทีมเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อทำาให้สิ ่งที่คิดกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ 
“เราต้องใช้สิ ่งที ่เรียนรู ้มาทั ้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล บอร์ดอาดูอิโน่ การ
สร้างแบบจำาลอง การบัดกรี หรือแม้แต่การตะไบ” 
นางสาว ณัฐชานันท์ พูลสวัสดิ์ กล่าว

การมีส่วนรวมของเยาวชนในยุคเทคโนโลยี
ที ่กำาลังเติบโต มีความสำาคัญอย่างยิ ่งต่อการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศไทย 
“ผมเชื่อว่า หากเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุน
ที่เพียงพอจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งรวมถึงในด้านพื้นที่หรือแพลทฟอร์มในการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดหรือผลงาน และ
การประกวดแข่งขัน กระแสความเคลื ่อนไหว
ของเหล่าเมกเกอร์ในประเทศไทยจะสามารถเกิด
ขึ้นและเติบโต จนสามารถนำาประเทศไทยไปสู่การ
เป็น ‘เมกเกอร์เนชั่น’ ที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ 
ได้” นายธณพล กิจมุติ วิศวกรคอมพิวเตอร์ และ
เมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมเกมส์
คอมพิวเตอร์ กล่าว

ในพิธีเปิดงาน Maker Faire คณะเมกเกอร์
ผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทยประกาศผลรางวัลท่ีมี
มูลค่ารวมถึง กว่า 1.2 ล้านบาท โดยทีมที่ชนะ
เลิศจะได้เดินทางไปร่วมชมงาน Bay Area Maker 
Faire ในปีนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสาย
สามัญ ได้แก่ ทีมสร้างหุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรก
บนผิวน้ำา จากโรงเรียนสตรีพัทลุง ส่วนทีมที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภทสายอาชีวะ ได้แก่  ทีมสร้าง
เครื่องล้างหอยนางรม (Clean Oyster) จาก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

“เรามาร่วมงานนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เรารัก 
ไม่เช่นนั้นเราคงไม่สามารถมาไกลถึงจุดนี้ได้” นาย
อนุรักษ์ ขาววัต หนึ่งในเมกเกอร์ผู้ชนะจากผล
งานเครื่องล้างหอยนางรม (Clean Oyster) จาก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเผย

 “มันเหมือนกับว่าเรากำาลังค้นพบโลกใบใหม่
เลยทีเดียว” นางสาวกานต์พิชชา กาญจนะเกตุ 
กล่าวทิ้งท้าย

มีผู้เข้าร่วมงาน 
Maker Faire 

Bangkok 2019 กว่า
7,000 คนBUBBLE SUIT

ELECTRIC PARADE

“เป็นเกียรติอย่างหน่ึง 
เหมือนเราเป็นส่วนหน่ึงของ 
เหล่าเมกเกอร์เมืองไทย
ที่จะมาช่วยกันสร้างให้

ประเทศไทยมีพัฒนาการที่
ดีขึ้นในด้านเทคโนโลยี” 

นาย ชวภทร ธัชอัศวกุล

ไทย
มาเลเซีย
ใต้หวัน
ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

จีน
สิงคโปร์

อินโดนีเซีย
และอีกมากมาย



“เราใช้ทักษะวิชาชีพที่
เรียนมาหมดเลยค่ะ ไม่

ว่าจะเป็น Arduino หรือ 
การสร้างโมลด์ การ
เชื่อมเหล็ก การตะไบ 
เราได้ใช้ทุกอย่าง”

“ในไทยเดี๋ยวนี้
โครงการเมกเกอร์
ค่อนข้างจะเริ่มมี

วงกว้างละ” 

“แม้ว่าจะใช้หลักที่
เรียบง่าย ก็ทำาสิ่งที่

ยิ่งใหญ่ได้”“งานนี้ก็เป็นงานที่ดี
มากนะครับ ซึ่งสามารถ

ให้เรานำาผลงานของ
เรา มาโชว์ในงานนี้ได้ 
เพื่อให้คนอื่นได้รู้ครับ

ว่า เราทำาสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถช่วยเหลือโลก

ได้ครับ”

“ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 
หรือว่าผู้เป็นผู้ใหญ่ 
หรือว่าผู้สูงอายุเลย
ก็ได้ เขาอาจจะเห็นว่า
สิ่งที่เขาอยากทำา มัน

สามารถทำาได้
ไม่ยาก”

“ถ้าเป็นไปได้ก็คือ
ยากสร้างอะไรใหม่ 
มีความคิดใหม่ๆ 

หาประสบการณ์ไป
เรื่อยๆ ครับ”


