
 

ก ำหนดกำรงำนเสวนำ 

Innovation Trends Workshops: The Big Innovations 
วนัพฤหสัท่ี 5 ตุลำคม 2560 เวลำ 13.00 – 16.30 น. 

ณ ศนูยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค 
 

 
 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
 
13.30 – 15.00 น. แนวโน้มอนำคตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  
 (วทิยากรน าเสนอมุมมองท่านละ 20 นาท)ี  
 
15.00 – 16.15 น. นวตักรรมเข้ำมำเปล่ียนแปลงในอนำคต 

(วทิยากรน าเสนอมุมมองท่านละ 15 นาท)ี 
  
16.15 – 16.30 น. ถำม-ตอบ และร่วมแสดงควำมคิดเหน็ 

 
 
 

หอ้งจดัเสวนาแบ่งตามหวัขอ้ ดงันี้  
หอ้ง Amber 1 หวัขอ้ “นวตักรรมฐานชวีภาพ (Bio-Innovation)”  
หอ้ง Amber 2 หวัขอ้ “นวตักรรมอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม (Industrial & Green Innovation)” 
หอ้ง Amber 3 หวัขอ้ “นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิาร (Sharing & Service Innovation)” 
หอ้ง Nile 4 หวัขอ้ “นวตักรรมเพื่อสงัคม (Social Innovation)” 

 
  



ช่ืองำนเสวนำ Innovation Trends Workshops: The Big Innovations 

ท่ีมำ สนช. จดักจิกรรมเสวนา Innovation Trends Workshops: The Big Innovations ขึน้ภายใน
งานสปัดาหน์วตักรรม (Innovation Thailand Week) เพื่อเป็นเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็
เกี่ยวกบัแนวโน้มอนาคตที่ส่งผลต่อประเทศไทยทัง้ในเชงิเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งน าไปสู่
แนวทางการพฒันานวตักรรมทีส่ามารถสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิและสงัคมใหก้บัประเทศ 

หวัข้อกำรเสวนำ  ม ี4 หวัขอ้ ดงันี้ 
1. นวตักรรมฐานชวีภาพ (Bio-Innovation) 
2. นวตักรรมอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม (Industrial & Green Innovation) 
3. นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิาร (Sharing & Service Innovation) 
4. นวตักรรมเพื่อสงัคม (Social Innovation) 

วนัและเวลำ  วนัพฤหสับดทีี ่5 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

สถำนท่ี  ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชุมไบเทค  
หอ้ง Amber 1 – นวตักรรมฐานชวีภาพ  
หอ้ง Amber 2 – นวตักรรมอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม 
หอ้ง Amber 3 – นวตักรรมการแบ่งปันและบรกิาร  
หอ้ง Nile 4 – นวตักรรมเพื่อสงัคม 

รปูแบบ การเสวนาแบบเปิด ในแต่ละหัวข้อประกอบด้วยวิทยากร (Guest Speaker)  ผู้มี
ประสบการณ์ จ านวน 4 ท่าน และมผีูด้ าเนินรายการ (Moderator) จ านวน 1 ท่าน เพื่อร่วม
แสดงมมุมองและแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดย
แบ่งการเสวนาออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่  
ช่วงที ่1 แนวโน้มอนาคตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ช่วงที ่2 นวตักรรมเขา้มาเปลีย่นแปลงอนาคต 
ช่วงที ่3 ผูเ้ขา้รว่มการเสวนา ถาม-ตอบ และแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิรว่มกบัวทิยากร 

กลุ่มเป้ำหมำย  วทิยากร ผูเ้ชีย่วชาญตามหวัขอ้การเสวนา (จ านวน 4 ท่าน/หวัขอ้) 
ผูด้ าเนินรายการ ผูเ้ชีย่วชาญตามหวัขอ้การเสวนา (จ านวน 1 ท่าน/หวัขอ้) 
ผูเ้ขา้รว่ม ผูส้นใจเขา้รว่มงาน (จ านวน 30 – 40 คน/หวัขอ้) 



 

ประเดน็กำรเสวนำ (Talking Points) 
นวตักรรมฐำนชีวภำพ (Bio-Innovation) 

 

เศรษฐกจิฐานชวีภาพ หรอื Bio Economy เป็นระบบเศรษฐกจิทีอ่ยู่บนฐานของการน า
องคป์ระกอบทางชวีภาพต่างๆ มาต่อยอดและใชป้ระโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นพชืพรรณ ป่า
ไม ้สตัวบ์กสตัวน์ ้า หรอืแมก้ระทัง่จุลชพีทีม่องไม่เหน็ดว้ยตาเปล่า ใหก้ลายเป็นอาหาร 
วสัดุ หรอืพลงังานรปูแบบใหม ่รวมถงึสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชช้วีติประจ าวนัของ
ผูค้น 

Mega Trends ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ | สงัคมผูส้งูอาย ุ| สงัคมเมอืงขยายตวั | รปูแบบการใชช้วีติที่
เปลีย่นไป 
ทรพัยากรทีข่าดแคลน | ภยัธรรมชาตแิละโรคอุบตัใิหม่  
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยชีวีภาพ | การเขา้มาของเทคโนโลยดีจิทิลั 

Industries อาหาร ยา การแพทย ์พลงังานฐานชวีภาพ อุตสาหกรรมอื่นๆ บนฐาน
เทคโนโลยชีวีภาพ 

Talking Points # ภาพในอนาคตของผูค้น สงัคมและสภาพแวดลอ้ม 
# ปัญหาและความตอ้งการใหมท่ีร่อการเขา้มาของนวตักรรม  
# นวตักรรมและเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาเปลีย่นแปลงอนาคต 
# ผลกระทบและความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากนวตักรรม 

 

วิทยำกร คณุนำคำญ ์ทวิชำวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ – บรษิทั โควกิ เคทท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผศ.ดร.รฐั พิชญำงกรู 
อาจารย ์– คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศ.ดร.ภำวิณี ชินะโชติ 
นายกสมาคม – สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย 
(FoSTAT) 

ผูด้ ำเนินรำยกำร คณุวิศรตุ สวุรรณำ 
ผูป้ระสานงานโครงการ – ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

 


