
 

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) 
นวตักรรมอตุสำหกรรมและส่ิงแวดล้อม (Industrial & Green Innovation) 

 

ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยไดร้บัการดว้ยภาคการผลติมาเป็นเวลานาน ในอดตีที่
ผ่านมาประเทศไทยถอืเป็นฐานการรบัจา้งผลติ (OEM) ขนาดใหญ่ ทีเ่น้นกลยุทธ์การ
แข่งขนัดา้นทรพัยากรและต้นทุน และใหค้วามส าคญักบัปัจจยัผลติภาพ (productivity) 
ซึง่ดเูหมอืนจะไมเ่พยีงพอส าหรบัการแข่งขนัในปัจจบุนั การมุง่สู่การเป็นเศรษฐกจิก้าว
หน้าทีเ่น้นการเพิม่คุณค่าใหก้บัสนิค้าและบรกิาร (Value-driven Economy) จงึเป็นสิง่
ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้รวมถงึการใส่ใจผลกระทบทัง้ในเชงิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

Mega Trends ทรพัยากรทีข่าดแคลน | การเคลื่อนยา้ยแรงงาน | ขอ้มลูกลายเป็นหวัใจส าคญั  
ตน้ทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ | กฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดขึน้ | ขอ้กดีกนัทางการคา้ | ปัญหา
สิง่แวดลอ้ม  
การเขา้มาของเทคโนโลยอีตัโนมตั ิ| ความกา้วหน้าของ IoT และเทคโนโลยดีจิทิลั 

Industries อุตสาหกรรมการผลติ พลงังาน เครือ่งจกัรกล ผูใ้หบ้รกิารระบบอตัโนมตัแิละระบบ IT 
Talking Points # ภาพในอนาคตของอุตสาหกรรม การแขง่ขนัและแนวโน้มของคู่แขง่ใน

อุตสาหกรรม 
# ปัญหาและความตอ้งการใหมท่ีร่อการเขา้มาของนวตักรรม  
# นวตักรรมและเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาเปลีย่นแปลงอนาคต 
# ผลกระทบและความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากนวตักรรม 

 

วิทยำกร คณุวิเชียร งำมสขุเกษมศรี 
กรรมการบรหิาร – บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ แฟคทอรี ่ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
คณุสวุฒัน์ กมลพนัส 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมทดแทน – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ศ.ดร.สวุบญุ จิรชำญชยั 
คณบด ี– วทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คณุจกัรเกษตร อกัษรพนัธ์ 
ผูจ้ดัการส่วนโครงการ – บรษิทั ไทย ไดนามคิ มาสเตอร ์จ ากดั 
คณุออมสิน ศิริ 



Vice president, Corporate Communication Department – บรษิทั พลงังาน
บรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 

ผูด้ ำเนินรำยกำร คณุวิเชียร สขุสร้อย 
ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

 


