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video transcript 
 

chevron enjoy science: awareness 

 

  

 
ภาษาไทย 
ข้อความ:  วีระพล บญุจนัทร์ นกัศกึษา แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี 
ข้อความ:  สิ่งประดษิฐ์ = เพ่ือชว่ยสงัคม 
 
วีระพล:  สิ่งประดษิฐ์นัน้มนัมีความส าคญัยงัไง สิ่งประดิษฐ์ไมใ่ชเ่ป็นแคช่ิน้งานท่ีสร้างแล้วก็ไปแขง่ขนั

ประกวดอยา่งเดียว แตม่นัต้องมีประโยชน์ตอ่ชมุชน ตอ่คนอ่ืนท่ีใช้งาน 
 
เตมีย์:  เราจะคดิถ้าวา่ เราสามารถเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยเหลือสงัคมได้สกันิดนงึ ถ้าว่าเรามีโอกาส ก็ควรจะ

ลองท าดคูรับ 
 
เตมีย์:    พอได้เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science Young Makers Contest ปีท่ี 2 นะครับผม  
 
วีระพล:  โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีสนบัสนนุความคิดของเรา เขาให้โอกาสเรา ได้ท าชิน้งานขึน้มาจริงๆ 

และมีงบประมาณสนบัสนนุ 
 

ส าหรับแนวคิดก็คือวา่ เรามองเห็นปัญหาของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ทุน่ท่ีเขาใช้แบบเก่า ความ
เส่ือมสภาพ สี มนัอาจจะซีดไปแล้วท าให้กลางคืนมองไมเ่ห็น 
 

ข้อความ:  เตมีย์ เนตรพกุกณะ นกัศกึษา แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี 
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เตมีย์: เราจงึมีแนวคิดท่ีวา่ ถ้าเราน าทุน่แจ้งเตือนตามจดุเส่ียงบริเวณตา่งๆ ถ้ามนัมีไฟสอ่งสวา่ง มนัก็จะ
ชว่ยลดการเกิดอบุตัเิหตทุางทะเลครับ สามารถน าไปวางไว้ตามจดุท่ีมีแนวปะการัง ซึง่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิส าคญัของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
ข้อความ: ทุน่เตือนภยัร่องน า้และแนวปะการัง 
  
เตมีย์:     ทุน่เตือนภยัร่องน า้และแนวปะการัง คว้ารางวลัชนะเลิศอนัดบัหนึง่มาครับ 

ในโครงการ Chevron Enjoy Science Young Makers Contest ปีท่ี 2 นะครับผม และก็ได้ไปดู
งานท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครับผม 

  
ก็เป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก ความรู้ท่ีเราได้น่ีมนัก็ติดตวัเราไปตลอดนะครับ ก็ท าให้เห็นทัง้อาชีพ
และก็เปา้หมาย สกัวนัหนึง่เราอาจจะกลายเป็นนกัประดษิฐ์สิ่งของท่ีส าคญั ท่ีชว่ยเหลือผู้คนบน
โลกใบนีไ้ด้ขึน้มาครับ 
 

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

 
English 

Caption:  Wirapol Boonchan, Electronics Department student, Surat Thani Technical College 

 

Caption:  Inventions = Benefits to society 

  

Wirapol: What is the importance of inventions? Inventions are not just for competitions but 

they need to benefit our communities and changed the lives of people who use 

them. 

 

 

Temee: We believe that if we can help better our society even by a little bit, we should. We 
joined Chevron Enjoy Science Young Makers Contest Year 2. 
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Wirapol: The project gave a platform for and funded our concept as we have had the 

opportunity to turn our ideas into a real-life invention.  

 

Temee: For our concept, we have observed Surat Thani’s problems up close, seeing that 

old faded buoys locals use are hard to spot at night. 

 

Caption: Temee Netrabukkana, Electronics Department student, Surat Thani Technical 

College 

 

Temee:  We’ve come up with the idea to put up warning buoys with lights at risk-prone areas 

to prevent accidents at sea. The buoys are set to be placed along the coral reefs, 

Surat Thani’s main natural resource.   

 

Caption: Warning buoys at night 

 

Caption: Temee Netrabukkana, Electronics Department student, Surat Thani Technical 

College 

 

Temee:  Our warning buoy won the first prize of Chevron Enjoy Science Young Makers 

Contest Year 2 and we won the trip to the US.  

  

 It was such a good experience. We have learned a great many things that will stay 

with us forever. We now see clearly our career paths and future goals. One day we 

could become the next great inventor who can help people and make the world a 

better place. 

 

Caption:  The Chevron Enjoy Science project 

 

Announcer:  Chevron Enjoy Science  


