การสัมมนา
“3D Printing Technology to Future Composite Manufacturing”
เทคโนโลยีวสั ดุคอมโพสิตขัน้ สูง (Advanced Composite Materials) และ เทคโนโลยีการพิมพ์สาม
มิติ (3D Printing) กาลังมีบทบาทสาคัญกับอุตสาหกรรมหลากหลายด้านในประเทศ มีความเกี่ยวข้องทัง้
ทางตรงและทางอ้อมกับภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็ นชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ทางการทหารและการ
ป้ องกันประเทศ ชิน้ ส่วนการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ โครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้ าสมัยใหม่
และครื่องมือการแพทย์ นอกจากนี้ยงั มีภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ด้วยวัสดุ
คอมโพสิตอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมสันทนาการและกีฬา อุตสาหกรรม
เครือ่ งจักรกลในโรงงานและการเกษตร เป็ นต้น โดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตดิ ว้ ยวัสดุคอมโพสิตจะทาให้
ชิ้น งานมีความแข็งแรง คงทน สามารถนาไปใช้งานได้จริงในภาคอุต สาหกรรม ช่วยลดระยะเวลาของ
กระบวนการผลิต ต้น แบบทัง้ งานที่ออกแบบใหม่ และงาน Redesign และยังสามารถสร้างต้น แบบงาน
ภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้มากขึน้
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)
ได้เล็งเห็นความสาคัญในการสนับสนุนและผลักดันการออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
การพิ ม พ์ ส ามมิ ติ เ พื่ อ ให้ อ อกสู่ เ ชิ ง พาณิ ชย์ จึ ง ได้ จ ั ด สัม มนา “3D Printing Technology to Future
Composite Manufacturing” ขึ้น เพื่อ ให้ ผู้ ป ระกอบการและผู้ ผ ลิต ในภาคอุ ต สาหกรรมได้ ต ระหนั ก ถึง
ความสาคัญในการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ อันจะช่วยส่งเสริมและสนุ นให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างสมบูรณ์
ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการสัมมนา : วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา
งาน INTERMACH 2021 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
คุณสมบัตผิ เู้ ข้าร่วมสัมมนา
เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ ผูบ้ ริหาร บุคคลากรทีท่ างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักร และ
อุต สาหกรรมอื่นๆ ทุ กกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
ต้นแบบชิน้ งาน
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิต ในอุต สาหกรรมการผลิต ทราบถึงโครงการ และเทคโนโลยี
Composite 3D Printing
2) เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมผูป้ ระกอบการให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรมภาค
การผลิต ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างสมบูรณ์
สิง่ ทีจ่ ะได้รบั จากการเข้าร่วมสัมมนานี้
1) ได้ ร ับ ความรู้เ กี่ย วกับ เทรนด์ เ ทคโนโลยี น วัต กรรมการพิม พ์ ส ามมิติด้ ว ยวัส ดุ ค อมโพสิต
(Composite Trends) ที่จะนามาใช้กบั กระบวนการออกแบบและการสร้างต้นแบบชิ้นงานให้มี
ความรวดเร็ว และมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น รวมถึงแนวทางการเตรีย มความพร้อ มและการ
ประยุกต์ใช้ และกรณีศกึ ษา
2) ได้รบั แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการพิมพ์สามมิตดิ ว้ ยวัสดุคอม
โพสิต มาพัฒนาธุรกิจของตนเอง
3) โอกาสในการเข้าถึงบริการของ สวทช. และหน่ วยงานในเครือข่าย เช่น ได้รบั คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ การเข้าร่วมกิจกรรมเยีย่ มชมหน่วยงานในเครือข่าย สวทช. โดย
ไม่มคี า่ ใช้จ่าย พร้อมทัง้ โอกาสในการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
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กาหนดการสัมมนา
“3D Printing Technology to Future Composite Manufacturing”
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิ ทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา งาน INTERMACH 2021 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

14.00 – 15.30 น.

ลงทะเบียนผูป้ ระกอบการ
บรรยายเทรนด์ของเทคโนโลยีการพิ มพ์สามมิ ติด้วยวัสดุคอมโพสิ ต
(Update Composite Trends)
โดยวิทยากร ดร.คมกฤช ภิ งคารวัฒน์ นักวิจยั แผนก Frontier Research
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
เสวนา การใช้ประโยชน์ จาก Composite 3D Print
เสวนาสร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ประกอบการที่จะสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้
ประโยชน์จาก Composite 3D Print ในการพัฒนาธุรกิจ
•

•
•
•

•

รศ.ดร.สนติ พีร์ เอมมณี อาจารย์ประจาภาควิชาวิศกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และอดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท (รอยืนยัน)
สถาบันนวัตกรรม ปตท. (รอยืนยัน)
สถาบันป้ องกันประเทศ (รอยืนยัน)
ดร.กฤษณ์ ไกรพ์ สิ ทธิ เสรีประที ป นักวิจยั อาวุโส ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีสงิ่
อานวยความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ (A-MED) สวทช.
ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เซปทิ ลเลียน จากัด (Septillion Co., Ltd.)
ผู้จ ดั จาหน่ ายและซ่ อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มากกว่า 50 แบบ พร้อมให้ค าปรึกษา
แนะนาโดยทีมวิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ

•

15.30 – 16.00 น.
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ดำเนิ น รายการโดย คุณ จิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

ถาม – ตอบ
-------------------------------------------------------

