AGRO-INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER FOR EXPORT (ADCET)
FACULTY OF AGRO-INDUSTRY, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
HAT YAI, SONGKHLA, 90112, THAILAND
Tel: 66-7428-6310-11, 28-6391 Fax: 66-7421-3008, 44-6730, 21-2889
Website : adcet.psu.ac.th

โครงการสัมมนา
เรื่อง “การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้”
“Innovative Linkages for the Southern Seafood Industry”
หลักการและเหตุผล
ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีภาวการณ์แข่งขันทางการค้าสูงจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ
และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทาให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องมีการปรับตัวหรือยกระดับเทคโนโลยีให้พร้อม
รับอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า เพิ่ม
มูลค่าวัตถุดิบหรือเศษเหลือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าระหว่างประเทศที่เน้นมาตรฐาน
คุณภาพ ความปลอดภัย และการลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มของวั ตถุดิบหรือเศษเหลือ จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรม ดังนั้นการเชื่อมโยงนวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพมาเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องที่ควรดาเนินการ เพื่อความ
อยู่รอดและสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุต สาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้ของไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างยั่งยืน
การสั มมนา “การเชื่ อมโยงนวัต กรรมอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้ ” ในครั้งนี้ เป็น กิจ กรรมสื บ
เนื่องมาจาก โครงการแผนที่และการจับคู่ทางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกุ้งของภาคใต้ (Mapping & Matching
Innovation in Shrimp Industry) ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ และ The German Technical Cooperation's ThaiGerman Programme for Enterprise Competitiveness (TG-PEC/GTZ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
นวัตกรรมอุตสาหกรรมภาคใต้ ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน สร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขันให้อุตสาหกรรม
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้ดาเนินโครงการตามแผนเป็น 3 ระยะ คือ 1) การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลที่
ประกอบด้วย ความต้องการในผลงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีอยู่โดยครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม 2) การจับคู่ทางนวัตกรรมระหว่างผู้ใช้และผู้วิจัย 3) การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์โดยภาคอุตสาหกรรม
สาหรับการสัมมนาในครั้งนี้ดาเนินการเพื่อทาให้กลุ่มที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้ทราบ
สถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบัน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการประสานความ
ร่วมมือการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคหน่วยงานวิจัย รวมทั้งหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ของ
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ใ นการท าวิ จั ย แก้ ปั ญ หา พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ กระบวนการ ให้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมของประเทศได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
1. เพื่อกระตุ้นและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เกี่ยวกับความสาคัญของการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรเพื่อการลงทุน และช่องทางในการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
2. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมกุ้ ง และอาหารทะเล และน าไปสู่ ก ารท า
โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคหน่วยงานวิจัย
3. เพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคหน่ว ยงานวิจัย รวมทั้งหน่วยงานความ
ร่วมมือต่างๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในพื้นที่ภาคใต้
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้ทราบสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในปัจจุบัน
และได้รับความรู้เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรเพื่อการลงทุน และช่องทางในการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นช่องทางในการนาไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง นักวิจัยของสถาบันศึกษา นักวิชาการของรัฐ นักวิจัยของ สวทช. และ
ภาคอุตสาหกรรม ในการทาวิจัยแก้ปัญหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารทะเล
3. เพื่อให้นักวิจัยของสถาบันศึกษา นักวิชาการของรัฐ นักวิจัยของ สวทช. ได้แนวทางในการทาวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จานวน 50 คนประกอบด้วย
1. คณะวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้
3. นั ก วิ จั ย ของสถาบั น ศึ ก ษา นั ก วิ ช าการของรั ฐ นั ก วิ จั ย ของส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการจัดสัมมนา
1. ประชุมแบบบรรยายให้ความรู้
2. นิทรรศการผลงานวิจัย
ระยะเวลาในการจัดสัมมนา
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 08.00 – 12.00 น.
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สถานที่
ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
แผนที่โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1)
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กาหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง “การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้”
“Innovative Linkages for the Southern Seafood Industry”
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
ณ ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
****************************
8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 9.00 น.
พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
ผู้จัดการเครือข่ายโครงการ ITAP อก.มอ.
กล่าวเปิดโดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.00 – 9.40 น. บรรยายเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา
รักษาการรองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
9.40 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง การใช้ประโยชน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม จากวัสดุ
เศษเหลือของ กระบวนการแปรรูปสัตว์น้า
(1) พื้นฐานทฤษฎีและงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรม
(The theoretical basic and Research to industrial applications.)
โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.25 น.
บรรยายเรื่อง การใช้ประโยชน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม จากวัสดุ
เศษเหลือของกระบวนการแปรรูปสัตว์น้า
(2) แนวทางการนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.25 – 12.00 น.
บรรยายเรื่อง การใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญาในการลงทุน และช่องทางในการ
นาผลงานไปใช้ประโยชน์
โดย ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00 น.
ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
บริการวิชาการแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรคุณภาพ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

AGRO-INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER FOR EXPORT (ADCET)
FACULTY OF AGRO-INDUSTRY, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
HAT YAI, SONGKHLA, 90112, THAILAND
Tel: 66-7428-6310-11, 28-6391 Fax: 66-7421-3008, 44-6730, 21-2889
Website : adcet.psu.ac.th

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “การเชื่อมโยงนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้”
“Innovative Linkages for the Southern Seafood Industry”
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องกิตติมศักดิ์ เอ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
**********************************
ชื่อ-สกุล......................................................................................ตาแหน่ง............................................................
หน่วยงาน......................................................................................... โทรศัพท์....................................................
โทรสาร........................................................E-mail………………………………………………………………………………….
( ) ยินดีเข้าร่วมสัมมนา
( ) ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
และขอส่งผู้แทน คือ........................................................ตาแหน่ง...........................................
หน่วยงาน....................................................................................โทรศัพท์...............................
โทรสาร...........................................................Email...............................................................

ลงชื่อ.................................................................
(.....................................................................)
........../........../...........

กรุณาส่งแบบตอบรับไปยัง
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรสาร 0-7421-3008 , 0-7444-6730
E-mail : sirinya.a@psu.ac.th

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555
หมายเหตุ :

ทางคณะผู้จัดขอปิดรับสมัครก่อนกาหนด ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการสัมมนา
ครบจานวน 30 ท่าน
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