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การแสดงผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับเครือขาย
พันธมิตรจากทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนเวทีตอยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหิ้งสูหาง
เพ่ือเช่ือมโยงใหเอกชนเขาถึงไดงาย รวมถึงการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีพัฒนาจากสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนอื่นๆ ออกสูเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนการนำเสนอในรูปแบบ
ตลาดเทคโนโลยี ผูซื้อพบผูขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุน
ในรูปแบบใหมและ/หรือ แหลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเปนกลไกการเรงสรางนวัตกรรมใหมๆ และการตอยอด
ใหเกิดขึ้นไดเร็วและในวงกวาง รวมถึงการขยายตลาดใหแกธุรกิจเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฏาคม 2561  MR218 - 220 ช้ัน 2 

จบการนำเสนอ / พักรับประทานอาหารกลางวัน

การนำเสนอผลงาน Thailand Tech Show 2018 
โดยนักวิจัยจาก สวทช. และเครือขายพันธมิตรท่ัวประเทศ 

เวลานำเสนอ MR 218 MR 219 MR 220

09.30 – 9.50 น. N-Breeze  อุปกรณตรวจจับการรั่วไหล การวิเคราะหหาปริมาณ
 (สวทช.) (บริษัท ปทุมอินสตรูเมนท จำกัด) รวมของสบูคารบอกซิเลต
   ในน้ำยางธรรมชาติ (มอ.)

09.50 – 10.10 น. ผลิตภัณฑบำรุงผม เคร่ืองวัดวิเคราะหความส่ันสะเทือนอัจฉริยะ โฟมยางที่มีสวนประกอบ
 (สพภ.) (บริษัท ปทุมอินสตรูเมนท จำกัด) ของสารลอแมลง (มอ.)

10.10 – 10.30 น. ผลิตภัณฑผงนัว เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงดวยคลื่น ซาโมเนลาแบคเทอริโอเฟจ
 (สพภ.) เสียงความถี่สูง (มทส.) สำหรับปองกันและฆาเชื้อซาโมเนลา 
   ในสัตวปกและสุกร (มอ.)

10.30 – 10.50 น. 

10.50 – 11.10 น. เข็มฉีดยาขนาดไมครอน กรรมวิธีการผลิต การบำบัดน้ำเสียโดย
 ประเภทละลายได (จุฬาฯ) เฮมพคอนกรีต (มทส.) กระบวนการทางชีวภาพ 
   ดวยสาหรายและไรแดง (มอ.)

11.10 - 11.30 น. หุนยนตตรวจวินิจฉัยการรับรู หุนจำลองศีรษะยาง อุปกรณเช็คขั้วไฟ
 ความรูสึกปลายประสาทโดย พาราตรวจสอบ และสายดิน
 ใชเสนใยโมโนฟลาเมนทใน ปริมาณรังสี (มน.) (มรภ. เพชรบุรี)
 ผูปวยโรคเบาหวาน (ม.มหิดล)

11.30 – 11.50 น. กรรมวิธีการผลิต อุปกรณกำเนิดบิตสุม อะแดปเตอรตัดไฟรั่ว
 ตรีผลาแกรนูลฟู (มมส.) เพื่อเขารหัสขอมูลดวย แบบพกพา 
  ทฤษฎีโกลาหล (ส.ท.ญ.) (มรภ. เพชรบุรี)

11.50 – 12.10 น. เครื่องอบแหงแบบตูโดยใช  
 อากาศอบแหงที่มีอุณหภูมิ  
 และความชื้นสัมพัทธต่ำ (มมส.)   

 

พักรับประทานอาหารวาง



เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน
     
                   Session A

09.00 – 09.05 น. พิธีกรกลาวตอนรับ 

09.05 – 09.10 น.  กลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2018
 โดย ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

09.10 – 09.15 น. กลาวเปดงาน NSTDA Investors’ Day 2018 
 โดย ดร.สุวิทย เมษินทรีย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

09.15 – 09.20 น. พิธีเปด NSTDA Investors’ Day 2018 

09.20 – 09.45 น. กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถายทอดเทคโนโลยี

09.45 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่นาจับตามอง (10 Technologies to Watch)”
 โดย ดร.ณรงค  ศิริเลิศวรกุล  ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

10.30 – 12.20 น. Investment Pitching Session (นำเสนอผลงานละ 7 นาที)
 • ผลงานเดนของ สวทช.   5 ผลงาน
 •  ผลงานจากหนวยงานพันธมิตร  7 ผลงาน 

12.20 – 12.30 น. ชวงการโหวตใหคะแนน และพิธีมอบรางวัล
 • ผลงานที่นำเสนอไดดีที่สุด (The best presentation)
 • ผลงานที่นาลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) 

12.30 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ

                  Session B

14.00 – 15.00 น. การเสวนาพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเปนเกษตรอัจฉริยะ 
 (Disruptive Technology to Smart Farming) 
 โดย
 • น.สพ.รุจเวทย ทหารแกลว  รองกรรมการผูจัดการใหญ ศูนยวิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร 
 • นายปญญวัฒน ฉัททันตรัศมี    Expert – Innovation for Business บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  
 • นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์    ประธานกรรมการเจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟารมดี เอเชีย จำกัด 
 ดำเนินรายการโดย :  ดร.วงศกร พูนพิริยะ 
                              ผูอำนวยการโปรแกรมวิจัยเซนเซอรและระบบสมองกลอัจฉริยะ  
                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

15.10 – 16.10 น. การเสวนาพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต (Disruptive Technology : Food for the Future) 
 โดย 
 • ดร.ธัญญวัฒน เกษมสุวรรณ   ผูอำนวยการศูนยนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จำกัด (มหาชน)
 • ดร.ศุภเกียรติ คำบุทอง   กรรมการผูจัดการ บริษัท มาลี แอพพลายด ไซเอ็นซ จำกัด 
 • ดร.วรรณพ วิเศษสงวน   รองผูอำนวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช.  
 ดำเนินรายการโดย :   ดร.กิตติชัย ราชมหา
  หัวหนาภาควิชาการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล                          

          Session C (One-on-One Matching)

14.00 – 17.00 น. การเจรจาธุรกิจกับ 5 ผลงานเดนของ สวทช. (One-on-One Matching)

ภายในงาน Thailand Tech Show 2018
วันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หองภิรัช ฮอลล 2 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

กำหนดการ 



10 
TO WATCH

TECHNOLOGIES

อัพเดท “10 เทคโนโลยี
ที่นาจับตามอง” 

เวทีแสดงนวัตกรรม
พรอมตอยอดจาก สวทช. 
และพันธมิตรจากทั่วประเทศ
มากกวา 300 ผลงาน 

เจรจาธุรกิจ ระหวาง
ผูประกอบการ/
นักลงทุน และผูพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อขอรับ
การถายทอดเทคโนโลยี 
สรางโอกาสและตอบโจทย
อุตสาหกรรมมากขึ้น

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับการสัมมนา  
การบรรยายและการเสวนาทาง
วิชาการโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

ชม ชิมและชอปสินคานวัตกรรม
หลากหลายภายใตแบรนดจาก
ผูประกอบการไทย

จับตาและรวมโหวตผลงาน
วิจัยที่นาลงทุนที่สุดแหงป 
บนเวที NSTDA 
Investors’ Day 2018 

www.nstda.or.th/thailandtechshow


