กำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร “งำนวันกุ้งไทย ครั้งที่ 20”
วันเสำร์ที่ 6 – อำทิตย์ ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2553 ณ โรงแรมวังใต้
“เพิ่มมาตรฐาน เพิ่มภาพลักษณ์ เพิ่มศักยภาพกุ้งไทย”
08.30 - 09.00
09.00 - 09.40

09.40 - 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 11.30

11.30 - 11.40
11.40 - 12.00
12.00 - 14.00
14.20 - 15.00

15.00 - 15.10
15.10 - 15.40
15.40 - 15.50
15.50 - 16.50

วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
ลงทะเบียน / รับเอกสาร
พิธีเปิดสัมมนา
- กล่าวต้อนรับ โดย นายดาริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กล่าวรายงาน โดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราฎร์ธานี
- ประธานพิธีเปิดงาน โดย พณฯ สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดงานวันกุ้งไทยครั้งที่ 20, มอบรางวัลกุ้งทอง
ภาครวมอุตสาหกรรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายภาครัฐ และ GAP ใหม่ สาหรับกุ้งไทย”
โดย ดร.สมหญิง เปีย่ มสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง
บรรยาย-สรุป เรื่อง “ภาพรวมการส่งออกปี 52 และแนวโน้มปี 53”
โดย ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย
เสวนา เรื่อง “ผลิตอย่างไร ให้ได้ราคาดี”
โดย คุณพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์ ฝ่ายการตลาด ห้องเย็น CPF
คุณชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ มารีน โกลด์ โปรดักซ์
ดร.อาทร พิบูลธนพัฒนา บจก.ณรงค์ซีฟู้ด
ดาเนินการเสวนา โดย คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์
วิดิทัศน์ โกลด์สปอนเซอร์ (ไทยลักซ์)
บรรยายเรื่อง “เพิ่มมาตรฐาน เพิ่มภาพลักษ์ เพิ่มศักยภาพกุ้งไทย”
โดย ท.พ.สุรพล ประเทืองธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย
พักรับประธานอาหารกลางวัน – ชมนิทรรศการ
บรรยายเรื่อง “วิดิทัศน์ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมกุ้ง กับ SSP”
SSP เพื่อใคร?
โดย น.สพ.สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการโครงการ SSP
วิดิทัศน์ ของโกลด์สปอนเซอร์ (ASIAN FEED)
บรรยายเรื่อง “ได้อะไรจาก Contact Farming”
โดย คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทในเครือเอเซี่ยนกรุ๊ป
วิดิทัศน์ ซิลเวอร์สปอนเซอร์ ( ลีพัฒนาฯ )
บรรยายเรื่อง “งานวิจัย + สะท้อนภาพการเลี้ยงกุ้งทั่วโลก”
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
9.30 - 10.10

10.10 - 10.50

10.50 - 11.20
11.20 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 14.20
14.20 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.40
15.40 16.10

16.10 17.00

ภาคการผลิต
เสวนาเรื่อง ทางเลือกการเลี้ยงกุ้งในสภาวะ “ต้นทุนเพิ่ม – ราคาลด”
โดย คุณอานวย ลอยกุลนันท์
สงขลา
คุณคานึง มฤคี
ตรัง
ดาเนินการเสวนา โดย คุณพิชญพันธุ์ สลิลปราโมทย์
คุณกุศล คิ้มเส้ง
สุราษฎร์ธานี
คุณปรีชา สุขเกษม
สงขลา
ดาเนินการเสวนา โดย คุณพิชญพันธุ์ สลิลปราโมทย์
บรรยายเรื่อง การบริหารการเลี้ยงกุ้งในภาวะ “ต้นทุนเพิ่ม – ราคาลด”
โดย คุณไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย
วิดิทัศน์ ของโกลด์สปอนเซอร์ (CPF) / Coffe break
บรรยายเรื่อง “รับ รุก อย่างไร ให้อยู่ในธุรกิจกุ้งอย่างมั่นคง”
โดย อ.พินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์
พักรับประธานอาหารกลางวัน – ชมนิทรรศการ
วิดิทัศน์ ซิลเวอร์สปอนเซอร์ ( มารีน โกลด์ )
บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลย เพื่ออนาคตกุ้งไทย”
โดย น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์
วิดิทัศน์ ซิลเวอร์สปอนเซอร์ ( ไทยยูเนี่ยน )
บรรยายเรื่อง “ทีเด็ด เกร็ดกุ้งไทย”
โดย คุณเอกอนันต์ ยุวเบญจพล
วิดิทัศน์ ซิลเวอร์สปอนเซอร์ ( อินเทคค์ )
บรรยายเรื่อง “หลากหลายทางเลือกผู้เลี้ยงกุ้ง”
โดย น.สพ.วิชัย ลาภจตุพร
บรรยายเรื่อง “กลเม็ด เคล็ดลับ ก่อนกลับบ้าน”
โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ

