
เนื้อหาการจัดงาน   

ชื่องาน : “ไทยท ำเอง” #เทศกำลส่งเสริมกำรช่ำง โดย กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

การจัดประชุมย่อย : maker เหลืออีก 1 ครั้ง 

วันจัดงาน : 17-19 สิงหำคม 2561 

เวลาเข้างาน : 14.00 น. - 21.00 น. 

กลุ่มเป้าหมายของงาน  

1. คนรุ่นใหม่ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมต้น – ปลำย, นิสิตนักศึกษำ 

2. Startup ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 

3. ผู้สนใจลักษณะงำน 

4. คนทั่วไปท่ีสนใจ 

Theme : งานวัดแนวคิดอุตสำหกรรม + ศิลป์ โดย จะถูกแบ่งออกเป็น Pavilion 

พื้นที่จัดงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
 

SHOP A
แสดง

นิทรรศการสาธิต
เครื่องจักรการ

ผลิต 

SHOP B  
แสดงนิทรรศการศิลป์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชิงศิลป์ 

บูธ

Workshop 
Craft 

อาคารต้นคิด 
ส าหรับจัดบูธ 
Workshop 

Technology 

 

 

อาคารต้นกล้า 

ส าหรับนิทรรศการงาน 
ลงมือท า 

พร้อมสัมมนาบ้างหัวข้อ 

อาคารต้นน้ า 

ส าหรับจัดงานสัมมนา
และ Speaker 

บูธ

Workshop 
DIY 

Free Zone 

FoodTruck 
เวทีย่อม 



 
พื้นที่จัดเต็นท ์(ตามHiligh สีแดง) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

รายละเอียดจากพื้นที่จริงจะเป็น 4 โซน 

1.พ้ืนที่กำรจัดบูธ งำน DIY ประกอบด้วยงำนสร้ำงสรรค์จำกกำรท ำสิ่งประดิษฐ์ จำกงำนไม้ซึ่งผู้รว่มงำนสำมำรถ
ทดลองท ำได้ 

 1.Siam Woodworker พร้อมถ่ำยทอดกำรใช้เครื่องมือด้ำนงำนไม้ประกอบด้วย สอนกำรลับคม และกำร
ใช้กบมือ 

 2. A380 ถ่ำยทอดกำรสร้ำงสีสันให้กับงำนไม้แบบมืออำชีพ สอนกำรย้อมสีไม้ 

พร้อมกำรดูแลและถ่ำยทอดงำนจำก Maker Station 
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2.พ้ืนที่และกำรจัด บูธ งำน Craft พ้ืนที่ส ำหรับกำรแสดงผลงำน ด้ำนกำรประดิษฐ์พร้อมกำรประยุกต์ด้วยกำรใช้
เทคโนโลยีประกอบด้วย 
 1. เทคโนโลยีส ำหรับกำรตัดผลงำนให้กับผู้เข้ำชมด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ขนำดย้อม ซึ่งผู้ประกอบกำร
สำมำรถเข้ำมำออกแบบสินค้ำได้ด้วยตนเอง 

 2.เทคโนโลยีกำรเย็บ ที่สำมำรถเย็บชิ้นงำนพร้อมกำรออกแบบได้ด้วยตนเอง 

จำก Pinn Creative Space 

 

3.พืน้ที่ Shop A ส าหรับ Showcase 

 1.เทคโนโลยีเครื่องจักรจากสถาบันพลาสติก ประกอบด้วยการฉีดชิ้นงาน การดูเครื่องและการใช้
เครื่องเพื่อการผลิตสินค้า 

 2.เทคโนโลยีเครื่องจักรจากสถาบันไทย-เยอรมัน ประกอบด้วยการใช้เครื่อง Y-cut และ CNC 

 3.เทคโนโลยีทางด้าน AUTOMATION จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและDENSO เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้เห็นการสาธิตและการใช้ระบบออโตเมชั่นส าหรับอุตสาหกรรม 

 

4.พื้นที่ ภายใน Shop B ส าหรับจัดนิทรรศการศิลป์ + อุตสาหกรรม  

 ที่พร้อมถ่ายทอดศิลป์ ส าหรับการอุตสาหกรรมเพื่อปลุกปั่นและถ่ายทอดแนวคิดต่างๆ จากงาน
อุตสาหกรรมด้วยศิลป์ ศิลปิน สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา Man Surapong และ S.A.C. Subhashok The 
Arts Centre  
 

5.พ้ืนที่อำคำรต้นคิด ใช้ส ำหรบับูธ Maker Technology เป็นพื้นที่ส ำหรับแสดงสินค้ำและเทคโนโลยีที่พร้อมให้
ค ำปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 1. เทคโนโลยีทำงด้ำน 3DPrinter 

 2. เทคโนโลยี Kid Bright บอร์ดสัญชำติไทยเพ่ือให้เด็กไทยได้เรียนเขียนโปรแกรมเป็น 

 

 

 

 



6.พ้ืนที่อำคำรต้นน้ ำ ใช้ส ำหรับจัด mini Talk & Speaker ประจ ำวัน 

 1.กำรสัมมนำเชิงนวัตกรรมจำก KIID ในหัวข้อ “Smart KiiD Talk:2018 กำรพัฒนำย่ำนนวัตกรรมสู่กำร
เป็นสมำร์ทซิตี”้ วันที่ 18 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.30 น. เป็นต้นไป โดย KIID ย่ำนนวัตกรรมกล้วยน้ ำไท 

 2.กำรสัมมนำเชิงสร้ำงสรรค์ จำก 3DPrinter วันที่ 19 สิงหำคม 2561 เวลำ 14.30 น. เป็นต้นไป โดย 
Sync Innovation 3Dprinting Company 

 

7.พ้ืนที่อำคำรต้นกล้ำ พื้นที่ส ำหรับโชว์นิทรรศกำร ไทยท ำเอง และพ้ืนที่ส ำหรับส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุนส ำหรับ 
SME  
ภำคสนับสนุนประกอบด้วย  

 1.ธนำคำรวิสำหกิจขนำดกลำและขนำดย่อม พร้อมกองทุนสนับสนุนส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรตั้งตัว
และท ำธุรกิจ 

 2.สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มำพร้อมโครงกำรส ำหรับกำรสนับสนุน SMEs ส ำหรับ
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ พร้อมกำรให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ ส ำหรับกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs 

 3.NIA ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ มำพร้อมโครงกำรส ำหรับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้กับผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม และนักนวัตกรรมที่ต้องกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพำณิชย์ 

 4.กำรแสดงผลงำน ของนักประดิษฐ์สัญชำติไทยที่พัฒนำด้วยกำรลงมือท ำเอง 

 5.ธนำคำรไทยพำณิชย์ พร้อมกองทุนสนับสนุนส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรตั้งตัวและท ำธุรกิจ 

 

   

 

 

 

 

 


