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video transcript 
 

chevron enjoy science:  

the winner of  

young makers contest 2015 
 

 

 

  

ภาษาไทย 
ข้อความ:  #ชว่ยโลก #ชว่ยเพ่ือนมนษุย์ #ชว่ยสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อความ:   สพุฒั สงัวรวงษ์พนา (เบนซ์) ผู้ ร่วมพฒันาผลงาน ปะการังเทียม  

ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวด Enjoy Science : Let's Print The World ปี 2558 
 
สุพัฒ สังวรวงษ์พนา: ผมมีความฝันนะครับ ท่ีอยากจะเป็นนกัออกแบบนกัประดิษฐ์มาตัง้แตต่อนเดก็ๆ แล้วครับ 

เวลาวา่งน่ีก็ วาดเขียน ปัน้ดินน า้มนั  
ถ้ามนัเป็นจริงได้ตามจินตนาการของเรา  มนัก็คงสนกุนะครับ 
 

ข้อความ:  #ความฝัน #ความจริง 
 
แม่:    เบนซ์ ชว่ยแม่ขายของหนอ่ย คนเข้ามาซือ้ของเตม็ร้านเลย 
สุพัฒ สังวรวงษ์พนา: คณุพอ่ คณุแมก็่ ไมค่อ่ยชอบเทา่ไหร่ครับ แล้วก็ไมส่นบัสนนุด้วย 

เป็นความคิดเด็กๆ มนัท าอะไรไมไ่ด้หรอก มนัไร้สาระ มนัเปล่ียนโลกอะไรไมไ่ด้หรอก ก็ไมเ่ข้าใจ
ในสิ่งท่ีผมคดิและก็ท า  
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แตผ่มก็ไมเ่คยละทิง้ความฝันของตวัเอง ก็ยงัคงมุง่มัน่ท าในสิ่งท่ีผมรัก  
และอยากจะท าอะไรเพ่ือชว่ยเหลือคนอ่ืน และก็พยายามท าออกมาให้ดีท่ีสดุ  
ให้ออกมาเป็นจริงให้ได้ ไมใ่ช่อยูใ่นกระดาษท่ีวาดเอาไว้ครับ 

 
ข้อความ:  ผลงานหลอดเลือดเทียมจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 
 
สุพัฒ สังวรวงษ์พนา: จนวนัหนึง่นะครับ ผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ Enjoy Science: Young Makers 

Contest ของ Chevron นะครับ 
ท าให้ผมได้รู้จกักบั 3D Printing นะครับ ท่ีจะชว่ยสร้างสรรค์ผลงานท่ีอยูใ่นกระดาษออกมาให้จบั
ต้องได้จริง ซึง่ผมก็ได้น าความรู้ท่ีได้ไปพฒันาผลงาน และก็ประกวดชนะอีกหลายๆ เวที  
แล้วสิ่งท่ีผมคดิและก็ท า ก็สามารถชว่ยเหลือคนอ่ืนได้ ทัง้ทางการแพทย์และก็สิ่งแวดล้อมครับ 
 

ข้อความ:  ผลงานการออกแบบ 3D Printing 
 
สุพัฒ สังวรวงษ์พนา: ทกุวนันีน้ะครับ คณุพ่อคณุแมก็่ไมว่า่ผมแล้ว แถมยงัสนบัสนนุผมอีกด้วย  

ท าให้ผมมีแรงผลกัดนั และก็มีก าลงัใจท่ีจะท าสิ่งใหม่ๆ  ประดษิฐ์สิ่งใหม่ๆ  ออกมา เพ่ือช่วยเหลือ
คนในสงัคมครับ 

 
ข้อความ:  สนกุวิทย์ พลงัคดิ เพ่ืออนาคต 
 
เสียงบรรยาย:  โครงการ Chevron Enjoy Science มุง่พฒันาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กบัเดก็ไทย  

แล้ววิทยาศาสตร์ก็ไมน่า่เบื่ออีกตอ่ไป 
 
English 

Caption:  #HelptheWorld #HelpOthers #SaveTheEnvironment 

 

Caption: Supat Sangworawongpana (Benz), a co-developer of the award-winning Artificial 

Coral Project from Enjoy Science: Let’s Print the World in 2015 

 

Supat:   I dream of becoming an innovator from childhood. 

I always enjoy drawing and molding play dough in my free time. 

 I thought that if those sketches can become real, it would be fun.     
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Caption:  #Dream #Reality 

Supat’s mom:  Benz, can you help me with this? We have lots of customers now.   

 

Supat:   My parents didn’t appreciate my hobby much. They didn’t really approve of it.  

 They thought these childish ideas and projects are nonsense  

   and can’t help make changes in the world.   

   But I still soldiered on and never gave up on my dream.  

   I want to do something that can help others  

   and I try my best to make these sketches on paper become a reality.  

 

Caption:  Artificial Blood Vessels with 3D Printing Technology 

 

Supat:   One day, I had a chance to join Chevron’s Enjoy Science Young Maker Contest.  

I was introduced to the 3D printing technology, which could help render my 

creations on paper to become a tangible reality.  

I applied this newfound knowledge to the development of my own projects, and won 

prizes in many contests.  

Finally, what I have come up with turns out to be useful and helpful to others, both 

in the medical and environmental fields.    

 

Caption:  3D Printing Design Work 

 

Supat:  These days, my parents stop complaining about my hobby and actually support it.    

 This gives me the drive to create new projects and inventions that can help others in 

society. 

 

Caption:  Chevron Enjoy Science 

 

Announcer: The Chevron Enjoy Science project aims to enhance science education for Thai 

youths. Let’s Enjoy Science. 

 
 


