
 

 

 

Thailand LAB & FutureCHEM INTERNATIONAL 2021 ประสบความส าเร็จกับการจัดงาน Virtual เต็มรูปแบบ 

ดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,737 รายจาก 34 ประเทศ! 
 
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกบั สมาคมการคา้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เผยความส าเร็จของการจดังาน 

Thailand LAB INTERNATIONAL 2021 และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2021 ซ่ึงจดังานระหว่างวนัท่ี 27-29 ตุลาคม 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นคร้ังแรกเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงท่ีผ่านมา โดยในช่วงตน้เดือนกนัยายนท่ีผ่านมา ไดม้ีการจดังาน Bio Asia 

Pacific 2021 ขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบเช่นเดียวกนั โดยไดรั้บการตอบรับจากผูท่ี้อยู่อุตสาหกรรมเคร่ืองมือห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

ศาสตร์ และอุตสาหกรรมเคมี ให้ความสนใจเขา้ชมงานนิทรรศการและการประชุมผา่นระบบออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยมีผูเ้ขา้ชมงานถึง 7,737 รายจาก 34 ประเทศ

ทัว่โลก โดยแบ่งเป็น 5,613 ราย เขา้ชมงานประชุมและสัมมนากว่า 33 หัวขอ้ ผ่าน 130 ผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน รวมถึงมีผูเ้ขา้ชม

นิทรรศการออนไลน์ ผ่านบูทเสมือนจริง มากถึง 2,124 ราย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการเช่ือมโยงผูผ้ลิตและผูซ้ื้อในอุตสาหกรรมน้ี ในขณะท่ีงาน Bio Asia Pacific 

ไดต้อ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงานกว่า 2,707 ราย แบ่งเป็น 2,156 ราย เขา้ร่วมงานประชุมสัมมนา เรียกไดว่้าเป็นอีกปีท่ียงัคงพิสูจน์ให้เห็นว่า การพฒันาอุตสาหกรรมทางดา้นน้ี
ไม่เคยหยุดน่ิงและมีความตอ้งการน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ จากผูผ้ลิตทั้งในและต่างประเทศมาเพ่ือการวิจยัและพฒันา ตลอดจนพฒันาการผลิตในเชิง

อุตสาหกรรม  
 
คุณอนุชา พันธ์ุพิเชฐ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท วีเอน็ยู เอก็ซิช่ันส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด กล่าวว่า “แมจ้ะมีวิกฤตมากมายท่ีผลกัดนัให้ผูจ้ดัฯ จ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์

ในการจดังานเขา้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในปีน้ี แต่เราก็ยงัคงไดรั้บการส่งเสริมและการสนับสนุนอย่างเกินความคาดหมายจากหน่วยงานพนัธมิตรทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีช่วยกนัท าให้งานในปีน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี และเป่ียมไปดว้ยคุณภาพทั้งในดา้นของงานแสดงสินคา้ออนไลน์และงาน

ประชุมสัมมนาท่ีหลากหลายและตอบโจทยต์่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปีน้ี ในส่วนของปี 2565 เราเช่ือมัน่ว่าสถานการณ์จะกลบัมาดีขึ้นและภาคธุรกิจเร่ิมกลบั

เ ข้ า สู่ ภ าวะปก ติ  โดยจะสามารถ จัด ง าน  Thailand LAB INTERNATIONAL และ  Bio Asia Pacific พร้อมด้ว ย ง าน ใหม่ คื อ  FutureCHEM 

INTERNATIONAL พร้อมกันทั้ง 3 งานอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมมีการน าเสนอไฮไลท์ใหม่ๆ มากมายในปีหน้า ซ่ึงก าหนดจัดงานคือเดือนกันยายน  ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค เช่นเคย” 
 
ภายในการจดังานปีน้ี ทางผูจ้ดัฯ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจยัส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเทคโนโลยีห้องปฏิบติัการทาง

วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และดา้นเคมี จึงมีการจดัแคมเปญสนบัสนุนทุนการศึกษาส าหรับผูโ้ชคดีท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน โดยแบ่งเป็น 3 รางวลั รางวลัละ 5,000 

บาท ซ่ึงมีผูโ้ชคดีจากสถาบนัการศึกษา 3 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ซ่ึงหวงัว่าจะการให้ทุนการศึกษาเป็นจุดเร่ิมตน้เลก็ๆท่ีช่วยส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้กบันกัเรียน นกัศึกษาไดเ้ขา้มาสู่อุตสาหกรรมดา้นน้ีมากขึ้น  
 

คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อ านวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า งาน “Thailand LAB นับได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มท่ีใหญ่ท่ีรวมเอางานทั้งหมดท่ีเก่ียวของกบั
ห้องปฏิบติัการ ตั้งแต่เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทั้งดา้นการวิเคราะห์ การทดสองต่างๆทางมาตรวิทยา งานวิจยัในสาขาต่างๆ เป็นศูนยร์วมของแหล่งความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึง

การอพัเดทข่าวสารล่าสุดท่ีเก่ียวกบัเทคโนลีและนวตักรรมผ่านรูปแบบงานสัมมนาและการประชุมเชิงวิชาการ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสพนัธมิตรทางธุรกิจ ความ



 

 

ร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการเสริมสร้างการพฒันาศกัยภาพระดับประเทศในด้านการพฒันาเคร่ืองมือเทคโนโลยีต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ทั้งผูป้ระกอบการ 

ผูใ้ชบ้ริการ และผูเ้ขา้ชมงานต่อไป” 
 

ดร.ศิรศักด์ิ เทพาค า ผู้อ านวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เสริมว่า “ปัจจุบนัถือไดว่้างาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็น
งานแสดงนวตักรรม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางดา้นเคร่ืองมือห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ท่ี ได้รับการยอมรับในระดบัสากล และถือเป็นหน่ึงในผูน้ า

ระดบัภูมิภาค ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจยัพฒันาในวงกวา้ง และในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์อีกดว้ย” 
 

คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนว่า “งาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นศูนยร์วมของการน าเสนอ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นส่ือกลางส าหรับผูท่ี้สนใจในการคน้หาค าตอบทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม น่ีจึงเป็นเหตุผลหลั กท่ีงาน Thailand 

LAB ยงัคงเป็น Major Event, Conference และ Exhibition ของประเทศไทย ท่ีผูท่ี้ท างานในอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด” 
 

ส าหรับผู ้ประกอบการท่ีสนใจเข้าร่วมแสดงงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 และ Bio Asia Pacific 2022 ตลอดจนงาน FutureCHEM 

INTERNATIONAL 2022 สามารถติดต่อของรายละ เ อียด เ พ่ิม เ ติมและจับจอง พ้ืน ท่ีแสดงสินค้าในราคาพิ เ ศษได้ทาง  www.thailandlab.com / 

www.bioasiapacific.com อีเมล thailandlab@vnuexhibitionsap.com หรือโทร. 02-1116611 ต่อ 240, 241,243 (วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค) ติดตามข่าวสารการ

จดังานไดท้าง Fan page https://www.facebook.com/ThailandLab | https://www.facebook.com/bioasiapacific และ LINE Official @thailandlab 
##### 

 
ติดต่อผู้จัดงาน  
ทีม Thailand LAB INTERNATIONAL 
อีเมล thailandlab@vnuexhibitionsap.com  โทร.02-1116611 ต่อ 240, 241, 243 
 
ทีมส่ือสารการตลาด วีเอ็นยูฯ  
อีเมล communications@vnuexhibitionsap.com  โทร. 02-1116611 ต่อ 330-331 
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