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video transcript 
 

chevron enjoy science:  

the winner of 

young makers contest 2016 

 

 

  

 
ภาษาไทย 
รัชพล:   ผมเป็นคนชอบประดิษฐ์มาตัง้แตป่ระถมแล้วครับ 
 
ข้อความ: รัชพล แขมภเูขียว ผู้ ได้รับรางวลัชนะเลิศจากผลงานประดิษฐ์เคร่ืองเตือนภยัส าหรับผู้สงูอายลุ้ม 

จากโครงการ Enjoy Science: Young Maker Contest 2016 
 
รัชพล:   เราประดิษฐ์หุน่ยนต์และไปแขง่ขนัในสนามตา่งๆ มา 

ข้อดีของการเป็นนกัประดษิฐ์ก็คือทกุอยา่งท่ีเราเรียนท่ีเราคดิว่ามนัไมไ่ด้เอามาใช้งาน 
เราเอามาสร้างมนัจริงๆ เราคิดวา่ครอบครัวคนไทย อนาคตจะต้องเป็นผู้สงูอายุ 
สิ่งท่ีตามมาคือโรคภยั อบุตัเิหต ุก็เลยเกิดแนวคดิวา่ 
เรานา่จะท าสิ่งประดษิฐ์อะไรสกัอยา่งท่ีเข้ามาอ านวยความสะดวก 
 

ข้อความ: รัชพล แขมภเูขียว ผู้ ได้รับรางวลัชนะเลิศจากผลงานประดิษฐ์เคร่ืองเตือนภยัส าหรับผู้สงูอายลุ้ม 
จากโครงการ Enjoy Science: Young Maker Contest 2016 

 
รัชพล:    ผมมีโอกาสเข้าร่วม โครงการ Young Makers Contest 
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ข้อความ:   เข้าร่วมโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2016 
 
รัชพล:    ในหวัข้อสิ่งประดิษฐ์เพ่ือผู้สงูอายแุละผู้พิการ ท่ีส าคญัคือโครงการนี ้มีเงินสนบัสนนุ   

ในการสร้างต้นแบบจนได้มาเป็นระบบเฝา้ระวงัผู้สงูอายุ 
เราได้รับรางวลัชนะเลิศ และรางวลั Popular Vote 
ท่ีส าคญั โครงการ Young Makers Contest 
ให้ทนุเราไปดงูาน Maker Faire ท่ีประเทศองักฤษ 

 
ข้อความ:   ผลงานสิ่งประดษิฐ์ เคร่ืองเตือนภยัส าหรับผู้สงูอายลุ้ม 
 
ข้อความ:   เข้าร่วมงาน Maker Faire UK ท่ีประเทศองักฤษ 
 
รัชพล:    ท่ีนัน่ก็จะมีนกัประดิษฐ์จากทัว่โลก 

มาร่วมแชร์ประสบการณ์ มาโชว์ผลงานของตวัเอง  
นวตักรรมหลายๆ อยา่ง ท าให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึน้ 
มีแนวคิดใหม่ๆ  เอามาตอ่ยอดกบังานของเรามาสร้างแรงจงูใจ ให้กบัเพ่ือนๆ  
ท่ีจะพฒันาสิ่งประดษิฐ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคต 

 
ข้อความ:  โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต 

เสียงบรรยาย:   โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต  
 

English 

Ratchapol:   I have always enjoyed inventing things ever since I was in primary school. 

 

Caption: Ratchapol Kaewpukaew, whose warning system for the elderly won the 1st prize 

from Enjoy Science: Young Makers Contest 2016. 

 

Ratchapol:   We would invent robots and join different competitions. 

As inventors, we were able to apply lessons we learned at school that we thought 

we would never use in real life.  
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Thailand is moving towards an aging society, leading to concerns about illnesses 

and accidents. We came up with an idea that an invention that can assist senior 

citizens should be created. 

 

Caption: Ratchapol Kaewpukaew, whose warning system for the elderly won the 1st prize 

from Enjoy Science: Young Makers Contest 2016. 

 

Ratchapol:   I was given the chance to join the Young Makers Contest. 

  

Caption:  Joined Enjoy Science Young Makers Contest 2016 

 

Ratchapol: The theme was innovations for the elderly and disabled. The program provided us 

with a starting fund to create a prototype that became the warning system for the 

elderly, we won the 1st prize and the Popular Vote award. More importantly, the 

Young Makers Contest fully funded our travel to the Maker Faire in the UK. 

 

Caption:  Invention - a warning system for the elderly 

 

Caption:  His visit to the Maker Faire UK 

 

Ratchapol: There, we met inventors from around the world, who came to share their 

experiences and inventions. We have learned a lot from those innovations and we 

can apply these new ideas to our work as well as inspire our fellow inventors to 

create new gadgets in the future. 

  

Caption:  The Chevron Enjoy Science project 

 

Announcer:  Chevron Enjoy Science  

 
 


