เปิ ดตัวงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit:
การผลิ ตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยงยื
ั่ น
กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิ กายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย พร้อมกันบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ของสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ครอบคลุมทัง้ งานประชุม งานแสดงสิ นค้า และการเยี่ยมชมฟาร์ม –
ร่วมเป็ นเจ้าภาพการจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ประเทศไทย
งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัด
ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบปกติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิ กายน 2564 พร้อมนาเสนอระบบนวัตกรรมทาง
การเกษตรและบริการที่หลากหลายเพือ่ การปรับปรุงการผลิ ตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิ จทัง้ ในระดับ
ผู้ประกอบการผู้ซือ้ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ภายใต้ธีมการจัดงาน "การผลิ ตอัจฉริยะสาหรับระบบอาหารที่
ยังยื
่ น" ซึ่งจะกล่าวถึงความท้าทายของการผลิ ตอาหารอย่างยังยื
่ นสาหรับเกษตรกรจากเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI
ASIA Regional Summit ซึ่งจัดโดย สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค จะจัดขึ้นที่โรงแรม
ดิ อิ มพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั ่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์กลางการผลิ ตข้าว มัน
สาปะหลัง และอ้อยของประเทศไทย และเพือ่ ให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น ผู้จดั มีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ DLG CONNECT เข้ามาทาหน้ าที่เชื่อมโยงผูป้ ระกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ ในสถานที่จริง
และทางออนไลน์ เข้าไว้ด้วยกัน การประชุมสุดยอดนี้ จดั ขึ้นอย่างเป็ นทางการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
ประเทศไทย
การผลิตพืชผลนัน้ ถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญสาหรับระบบอาหารทีย่ ั ่งยืน ซึง่ ระบบอาหารเหล่านี้กจ็ าเป็ นทีจ่ ะต้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทัง้ พัฒนาการดารงชีวติ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกระดับด้วย
เช่นกัน เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับการดาเนินการผลิตอาหารอย่างยั ่งยืนโดยเกษตรกรในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยเกษตรไทย จึงเกิดเป็ นความจาเป็ นทีจ่ ะต้องนานวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
มากยิง่ ขึน้ คุณกมลชนก นันทบุรม ผูจ้ ดั การโครงการ กล่าวถึงสิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานสามารถคาดหวังได้จากงานในครัง้ นี้ “งาน
ประชุมสัมมนาสาหรับอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมภิ าค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเปิ ด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบั ข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับแนวโน้มระหว่างประเทศทีก่ าลังจะเกิดขึน้ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการปรับปรุง
ระบบการผลิตในท้องถิน่ โดยคานึงถึงความต้องการของเกษตรกรและตลาดเป็ นหลัก เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้นาเสนอ
งานระดับนานาชาติ ณ ศูนย์กลางการผลิตหลักทางการเกษตรอย่างจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เราได้รบั การสนับสนุนจากท้องถิน่
อย่างล้นหลาม” คุณกมลชนก นันทบุรมย์ กล่าว
โปรแกรมการประชุม: ระบบการผลิ ตในท้องถิ่ น
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ภายในงานจะมีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและวิทยากรมากกว่า 50 ท่านมาร่วมบรรยายทัง้ จากประเทศไทยและนานาชาติ นาเสนอ
หัวข้อต่างๆ อาทิ การผลิตอ้อย การผลิตมันสาปะหลัง การผลิตข้าว การผลิตข้าวโพดสาหรับเลีย้ งสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั ่งยืน ตลอดจนการทาฟาร์มทีช่ าญฉลาดและแม่นยา การปกป้ องวัชพืช ระบบการจัดการน้า และการทาฟาร์มแบบคลัสเตอร์
รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหม่ อย่างเช่น การทาฟาร์มแนวตัง้ และเศรษฐศาสตร์ชวี ภาพ
“เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรมากคุณภาพในการร่วมประชุมครัง้ นี้

ซึง่ ล้วนแต่เป็ นองค์กรผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ นา ไม่ว่าจะเป็ น
สถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้าตาลแห่งประเทศไทย การรวมตัวกันของเหล่าผูเ้ ชีย่ วชาญจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย และจากภาคเอกชนทีจ่ ะมาแบ่งปั นนวัตกรรมล่าสุด รวมไปถึงผูป้ ฏิบตั งิ านจริงทีจ่ ะสาธิตแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดจากภาคสนาม จึงทาให้งานนี้เป็ นเป็ นเวทีทด่ี สี าหรับการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละสร้างเครือข่ายอย่างทีไ่ ม่เคยมีมา
ก่อน” คุณ Katharina Staske ผูจ้ ดั การโครงการอธิบาย“
“การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 นัน
้ ทาให้วถิ ชี วี ติ การทางาน

และความคาดหวังต่ออนาคตของเราเปลีย่ นไป การประชุมสุด
ยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติ ประจาปี 2564 ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ "ทศวรรษแห่งการดาเนินการอย่างจริงจัง" หรือ
"Decade of Actions" นัน
้ ได้ปลุกโลกให้ต่นื ขึน้ ด้วยความจริงทีว่ ่า พวกเราต้องทางานร่วมกันในการสร้างอนาคตของระบบอาหาร
และการเกษตรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ หน่วยงานรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถบรรลุเป้ าหมายแผนงานในการสร้างระบบอาหารและการเกษตรทีย่ ั ่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นขึน้ ได้ จาเป็ นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทัง้ หมด ซึง่ ในบริบทนี้ งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมภิ าค
AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเป็ นสถานทีท
่ ร่ี วบรวมความรูแ้ ละนวัตกรรมจากนานาประเทศ ที่
จะนาเสนอแนวทางแก้ไขเชิงเทคนิคให้แก่เกษตรกรและธุรกิจในท้องถิน่ ของเรา จากการแลกเปลีย่ นของกระทรวงเกษตรระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีทผ่ี ่านมา เราตัง้ ตารอทีจ่ ะร่วมมือกันในทุกระดับมากขึน้ ตัง้ แต่รฐั บาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ
และทีส่ าคัญทีส่ ุดคือระดับเกษตรกรกับเกษตร” ดร.วนิดา กาเนิดเพ็ชร์ สานักกิจการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้เน้นย้าถึงความสาคัญของงานในเดือนพฤศจิกายนนี้
สาหรับข้อมูลเพิ่ มเติ มและการลงทะเบียน:
www.agritechnica-asia.com/regional-summit

หรือ

www.horti-asia.com/regional-summit/

###

เกี่ยวกับ บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิ ฟิค
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษทั เครือ วีเอ็นยูฯ ดาเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆทัวโลก
่
มี
สานักงานใหญ่อยู่ท่ี เมืองอูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนัน้ มีสาขาในเมืองเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน และ กรุงเทพ ประเทศ
ไทย เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุม่ บริษทั Royal Dutch Jaarbeurs สาหรับภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษทั Royal Dutch Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับ บริษทั TCC Assets ซึง่ เป็ นกลุ่มบริษทั ชัน้ แนวหน้าทีม่ ี
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมภิ าค ทาให้บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดาเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้
อย่างสมบูรณ์ มีการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายทัง้ รูปแบบปกติและทางออนไลน์มากกว่า 19 งาน โดย
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลีย้ ง อาหาร เทคโนโลยีหอ้ งปฏิบตั กิ าร, ชีววิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
5G และ IoT และการจัดการกับภัยภิบต
ั ิ สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาเยีย่ มชม www.vnuasiapacific.com
เกี่ยวกับองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG)
องค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2428 โดย Max Eyth โดยเป็ นองค์กรทีป่ รึกษาชานาญการในด้านให้คาแนะนา
แก่องค์กรเกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จุดประสงค์ของ DLG คือการมอบความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมการทางานของเกษตรกร DLG มีสมาชิกมากกว่า 30,000 คน ซึง่ เป็ นองคก์รอิส
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ระทีม่ เี ครือข่ายขนาดใหญ่ทวโลก
ั่
และเนื่องจากเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญและผูน้ าในด้านการเกษตร DLG จึงได้จดั งานแสดงสินค้าด้าน
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ รวมไปถึงปัจจัยการผลิตต่างๆในฟาร์ม
พร้อมคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญจานวนมากทีร่ ่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปั ญหาในอุตสาหกรรมเกษตร, ธุรกิจการเกษตร และ
อาหาร
สื่อมวลชนต่างชาติ ติดต่อ:
Guido Oppenhäuser

โทร: +49 6924788-213
อีเมล G.Oppenhaeuser@dlg.org
Malene Conlong

โทร: +49 6924788-237
อีเมล M.Conlong@dlg.org
สื่อมวลชนประเทศไทย ติดต่อ:
คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี
โทร. 02-1116611 ต่อ 330 (วีเอ็นยูฯ)
อีเมล saengtip@vnuasiapacific.com

