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Chevron Enjoy Science เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 
ชวนนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและอาชีวะ สร้างสรรค์สิ่งประดษิฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

ชิงทนุการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญ่ีปุ่ น 

 
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต นําโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั และ

สถาบนัคีนนัแหง่เอเซีย ผนกึกําลงั กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ (อพวช.) และ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) กระทรวงศกึษาธิการ จดัโครงการ “Enjoy 

Science: Young Makers Contest” การประกวดสิง่ประดิษฐ์สาํหรับ ‘เมกเกอร์’ หรือนกัสร้างสรรค์นวตักรรม ในระดบันกัเรียน-นกัศกึษาสาย

สามญัและอาชีวศกึษา ในหวัข้อ “นวตักรรมเพ่ือผู้สงูอายแุละผู้ พิการ” เพ่ือสง่เสริมเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์สิง่ประดษิฐ์เพ่ือสงัคม และสร้าง

แรงบนัดาลใจและความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยมีรางวลัเป็นทนุการศกึษา ตลอดจน 

ทริปร่วมงาน Maker Faire ในทวปียโุรปและในประเทศญ่ีปุ่ น รวมมลูคา่กวา่ 1.5 ล้านบาท  

 

นางหทัยรัตน์ อติชาต ิผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกจิการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกัด 

กลา่ววา่ “โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ เป็นสว่นหนึง่ของการดาํเนินโครงการ Enjoy Science: สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ือ

อนาคต ท่ีเชฟรอนร่วมกบัพนัธมติรทัง้จากภาครัฐและเอกชน ริเร่ิมขึน้ในปี 2558 โดยเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ท่ีมุง่พฒันาการศกึษาในสาขาสะ

เต็มทัง้ในระบบการศกึษาในสายสามญัและสายอาชีพ ตลอดจนสร้างการรับรู้ กระตุ้น และสง่เสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหมเ่ห็นวา่วิทยาศาสตร์เป็น

เร่ืองสนกุ ใกล้ตวั จะช่วยให้พวกเขาเกิดแรงบนัดาลใจและความสนใจท่ีจะศกึษาตอ่ในสาขาสะเต็ม ซึง่จะให้ประเทศไทยมีกําลงัคนแหง่อนาคตท่ีมี

ทกัษะในสาขาสะเต็มเพ่ิมมากขึน้ โดยในปีแรก เราได้ร่วมกบัสวทช. จดัโครงการ ‘Enjoy Science: Let’s Print the World’ การประกวดนวตักรรม

จากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิต ิและงาน ‘Bangkok Mini Maker Faire’ ท่ีจดัขึน้ในประเทศไทยเป็นครัง้แรก มหกรรมแสดงผลงานของเมก

เกอร์ในประเทศไทย และเพ่ือให้การสร้างความสนใจและแรงบนัดาลใจในสาขาสะเตม็แกเ่ยาวชนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองในปีนีเ้ราจึงจดัการประกวด 

Young Makers Contest ในหวัข้อสิง่ประดิษฐ์เพ่ือผู้สงูอายแุละผู้พิการขึน้ โดยม ีสวทช. เป็นผู้ดําเนินงานหลกัเช่นเดมิ และท่ีนา่ยินดีคือปีนีเ้รามี

หนว่ยงานพนัธมิตรท่ีให้เกียรตมิาร่วมโครงการเพ่ิมเตมิ ได้แก่อพวช. และสอศ.  โดยเราหวงัวา่การประกวดจะชว่ยสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่นกัเรียน

นกัศกึษาสายสามญัและอาชีวศกึษาในการสร้างสรรค์นวตักรรมให้แก่สงัคมไทย”  
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ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  กลา่ววา่ “ข้อมลูจาก

กระทรวงสาธารณสขุระบวุา่ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ พิการกวา่ 2 ล้านคน และผู้สงูอายหุรือผู้ ท่ีมีอายกุวา่ 9.4 ล้านคน  ซึง่สดัสว่นของผู้สงูอายตุอ่

ประชากรทัง้หมดกําลงัเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยองค์การอนามยัโลกคาดวา่ประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งสมบรูณ์ในปี 2568 โดยมี

ผู้สงูอายมุากกวา่ 15 ล้านคน หรือร้อยละ 23 ของประชากรทัง้หมด ซึง่นบัเป็นประเด็นท่ีท้าทายตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

ประเทศไทยจงึต้องมีการพฒันานวตักรรมเพ่ือให้พร้อมรับมือกบัสงัคมผู้สงูอายแุละผู้ พิการ เพ่ือชว่ยให้พวกเขามีคณุภาพชีวติท่ีดี จึงเป็นท่ีมาของ

หวัข้อการจดัการแขง่ขนัการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ ในปีนี”้  

 

นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อาํนวยการสาํนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพธิภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) กลา่ววา่ “อพวช. ยินดท่ีีได้มีสว่นร่วมในโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ในครัง้นี ้ในปัจจบุนั ประเทศไทยกําลงัก้าว

เข้าสูย่คุเศรษฐกิจดจิิตลัและสงัคมแหง่นวตักรรม ซึง่ขีดความสามารถของประเทศขึน้อยูก่บัความสามารถในการพฒันาสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ไมว่า่

จะเป็นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ งานฝีมือ การสง่เสริมความสนใจในวฒันธรรมเมกเกอร์ให้กบัเยาวชนในวงกว้างเป็นพนัธกิจหนึง่ของอพวช. ท่ีจะชว่ย

ให้ประเทศไทยพฒันาขีดความสามารถดงักลา่วได้อยา่งมัน่คง โดยอพวช. จะมุง่สร้างความสนใจในวฒันธรรมเมกเกอร์และสาขาสะเต็มให้กบั

สาธารณชน โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนคนรุ่นใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง อาทิ การจดัแสดงผลงานของเมกเกอร์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานสร้างสรรค์เพ่ือสงัคม 

รวมถงึผลงานท่ีได้รับรางวลัจากโครงการนี ้ณ พิพิธภณัฑ์ในสงักดั อพวช. เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและความสนใจให้กบัเยาวชนในสาขาสะเต็ม

ตลอดจนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนสงัคมให้ทดัเทียมกนัมากยิง่ขึน้”  

 

ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อาํนวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

กลา่ววา่ “โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ ถือเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน-นกัศกึษาอาชีวะมีโอกาสได้แสดงความสามารถ

ของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมเพ่ือผู้สงูอายแุละผู้ พิการ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลีย่นทกัษะความเช่ียวชาญร่วมกบั

นกัเรียนสายสามญัท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัผา่นกิจกรรมเวิร์กชอป โครงการนีย้งัสอดคล้องกบัเปา้หมายของสอศ. ท่ีมุง่สง่เสริมให้นกัเรียนอาชีวศกึษามี

ความรู้และทกัษะในสาขาสะเต็มเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือรองรับกบัความต้องการแรงงานในสาขาสะเต็มซึง่เพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนชว่ย

ยกระดบัความสามารถของนกัศกึษาอาชีวะในการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ซึง่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถประเทศได้อยา่ง

ยัง่ยืน”  

 

ด้านนายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอาํนวยการ สถาบนัคนัีนแห่งเอเซีย ในฐานะผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: 

สนกุวิทย์ พลงัคดิ เพ่ืออนาคต กลา่ววา่ “โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ถือเป็นโครงการหนึง่ซึง่จะเข้ามาชว่ยรับมือกบัการเข้า

สูส่งัคมผู้สงูวยัของไทย ซึง่คาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ. 2563 ผู้สงูวยัอาย ุ60 ปีขึน้ไป จะมีจํานวนกวา่ 12 ล้านคน ตรงกนัข้ามกบัวยัแรงงาน ท่ีจะลด

เหลอื 46 ล้านคน สง่ผลให้สงัคมไทยในอนาคตจะมีความต้องการการดแูลด้านสขุภาพเพ่ิมขึน้ การสนบัสนนุให้คนรุ่นหนุม่-สาวหนัมาใช้เทคโนโลยี

และนวตักรรมเข้ามาสนบัสนนุการช่วยเหลอืและดแูลผู้สงูวยั และผู้ พิการ และการสร้างความตระหนกัทางด้านอาชีพให้แก่พวกเขาวา่ในปัจจบุนั

และในอนาคตอนัใก้ลจะมคีวามต้องการการบริการและเคร่ืองไม้เคร่ือมือสาํหรับผู้ พิการและผู้สงูอาย ุถือวา่มคีวามสาํคญัและมคีวามจําเป็นเป็น

อยา่งยิ่ง นอกจากนี ้โครงการนี ้ยงัตอบรับกบัวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ Enjoy Science ในการผลกัดนัการใช้นวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ  

ด้านสะเตม็เพ่ือพฒันาและเตรียมความพร้อมให้แก่บคุคลากรและแรงงานในประเทศให้มีความสามารถตอบรับกบัความต้องการด้านแรงงานและ

อาชีพในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย”  
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โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นันี ้– วนัท่ี 30 มิถนุายน โดยแบง่การประกวดเป็น 2 ประเภท 

คือ คือ นกัเรียน-นกัศกึษาสายอาชีพ (ระดบัไมเ่กินปวส.) และนกัเรียน-นกัศกึษาสายสามญั (ระดบัไมเ่กินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 

3 คน ประกอบด้วยนกัศกึษา 2 คน และอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน โดยแตล่ะทีมจะต้องสง่ข้อเสนอโครงการนวตักรรมของตนเอง  ซึง่บรรยายถงึ

ผลงานท่ีต้องการสร้าง รวมถงึเอกลกัษณ์และประโยชน์ใช้สอยและแผนการใช้งบประมาณเพ่ือพฒันานวตักรรม (ในวงเงินไมเ่กิน 30,000 บาท) ไป

ท่ี contest@bangkokmakerfaire.com โดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิะพิจารณาความนา่สนใจและความเป็นไปได้ของโครงการ และคดัเลอืก

โครงการท่ีเข้ารอบจํานวน 40 ทีม (ประเภทละ 20 ทีม) ซึง่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปเพ่ือแลกเปลีย่นความรู้กบัวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิและ

นําเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการและผู้ เข้าร่วมประกวด  ก่อนท่ีจะพฒันาผลงานให้แล้วเสร็จและนําเสนอตอ่คณะกรรมการสาํหรับการตดัสนิหาผู้

ชนะในแตล่ะประเภท ซึง่รางวลัชนะเลศิจะได้รับทนุการศกึษา และตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมท่ีพกั เพ่ือเข้าชมงาน Maker Faire ในทวีปยโุรป และรอง

ชนะเลศิอนัดบัหนึง่จะได้รับทนุการศกึษา และตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมท่ีพกั เพ่ือเข้าชมงานแสดงผลงานทางเทคโนโลยีท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และยงัมีรางวลั

อ่ืนๆ รวมมลูคา่ทัง้สิน้กวา่ 1.5 ล้านบาท  

 

ผู้ ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมคัร พร้อมดรูายละเอียดและกตกิาการเข้าแขง่ขนั เพ่ิมเติมได้ท่ี  

www.bangkokmakerfaire.com/contest  หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest 

 

เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวทิย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”  
โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกวา่ 1,000 ล้านบาท ท่ีบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั ริเร่ิมขึน้ในปี 2558 เพ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพการแข่งขนัให้กบัประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม )STEM) รวมถึง

การศกึษาสายอาชีพหรืออาชีวศกึษาครอบคลมุทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ การศกึษา สงัคม และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

ประกอบด้วย สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ )สวทน(. ,สํานกังานพฒันาวิทยาศา สตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ )สวทช(. , องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ  ) อพวช(., สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  )สพฐ(. , สาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา  )สอศ(. , สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี )สสวท(.,  และกรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยมสีถาบนัคี

นนัแหง่เอเซียเป็นผู้ดแูลโครงการ  

 


