
 

 

 

เปิดตวังานประชุมสุดยอดอตุสาหกรรมเกษตรระดบัภมิูภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: 

การผลิตอจัฉริยะเพื่อระบบอาหารท่ียัง่ยืน  

 

ก าหนดจดังานระหวา่งวนัท่ี 16 - 17 พฤศจิกายน 2564 ณ จงัหวดันครราชสีมา ประเทศไทย พร้อมกนับนแพลตฟอรม์
ออนไลน์ของสมาคมการเกษตรเยอรมนั (DLG) ครอบคลมุทัง้งานประชุม งานแสดงสินค้า และการเยี่ยมชมฟารม์ – 

ร่วมเป็นเจ้าภาพการจดังานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ประเทศไทย 

 

งานประชมุสุดยอดอตุสาหกรรมเกษตรระดบัภมิูภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจดั
ขึ้นในรปูแบบออนไลน์และรปูแบบปกติระหว่างวนัท่ี 16 - 17 พฤศจิกายน 2564 พร้อมน าเสนอระบบนวตักรรมทาง
การเกษตรและบริการท่ีหลากหลายเพือ่การปรบัปรงุการผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการพบปะผู้เช่ียวชาญดา้น
การเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธรุกิจทัง้ในระดบั
ผู้ประกอบการผู้ซือ้ และผู้เช่ียวชาญระดบันานาชาติ ภายใต้ธีมการจดังาน "การผลิตอจัฉริยะส าหรบัระบบอาหารท่ี
ยัง่ยืน" ซ่ึงจะกล่าวถึงความท้าทายของการผลิตอาหารอย่างยัง่ยืนส าหรบัเกษตรกรจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยงานประชุมสุดยอดอตุสาหกรรมเกษตรระดบัภมิูภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI 

ASIA Regional Summit ซ่ึงจดัโดย สมาคมการเกษตรเยอรมนั (DLG) และ วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค จะจดัขึ้นท่ีโรงแรม 

ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์โคราช จงัหวดันครราชสีมา ณ ศนูยก์ลางการผลิตขา้ว มนั
ส าปะหลงั และอ้อยของประเทศไทย และเพือ่ให้งานมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ผู้จดัมีการเช่ือมโยงแพลตฟอรม์
ออนไลน์ DLG  CONNECT เข้ามาท าหน้าท่ีเช่ือมโยงผูป้ระกอบการ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ในสถานท่ีจริง
และทางออนไลน์เข้าไว้ด้วยกนั การประชุมสุดยอดน้ีจดัขึ้นอย่างเป็นทางการร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

ประเทศไทย  

การผลติพชืผลนัน้ถอืเป็นส่วนประกอบส าคญัส าหรบัระบบอาหารทีย่ ัง่ยนื ซึง่ระบบอาหารเหล่านี้กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาต ิพรอ้มทัง้พฒันาการด ารงชวีติของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนในทุกระดบัดว้ย
เช่นกนั เพื่อจดัการกบัความทา้ทายเหล่านี้ไปพรอ้มๆ กบัการด าเนินการผลติอาหารอย่างยัง่ยนืโดยเกษตรกรในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละโดยเฉพาะอย่างยิง่โดยเกษตรไทย จงึเกดิเป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน านวตักรรมเขา้มาชว่ยแกปั้ญหาอย่างชาญฉลาด
มากยิง่ขึน้ คุณกมลชนก นันทบรุม ผูจ้ดัการโครงการ กล่าวถงึสิง่ทีผู่เ้ขา้รว่มงานสามารถคาดหวงัไดจ้ากงานในครัง้นี้ “งาน
ประชุมสมัมนาส าหรบัอุตสาหกรรมเกษตรระดบัภูมภิาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเปิด
โอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดร้บัขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัแนวโน้มระหว่างประเทศทีก่ าลงัจะเกิดขึน้ และขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการปรบัปรุง
ระบบการผลติในทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึความตอ้งการของเกษตรกรและตลาดเป็นหลกั เรามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดน้ าเสนอ
งานระดบันานาชาต ิณ ศูนยก์ลางการผลติหลกัทางการเกษตรอย่างจงัหวดันครราชสมีา ซึง่เราไดร้บัการสนับสนุนจากทอ้งถิน่
อย่างลน้หลาม” คุณกมลชนก นนัทบุรมย ์กล่าว 

 

โปรแกรมการประชมุ: ระบบการผลิตในท้องถ่ิน  
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ภายในงานจะมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญและวทิยากรมากกว่า 50 ท่านมาร่วมบรรยายทัง้จากประเทศไทยและนานาชาต ิน าเสนอ
หวัขอ้ต่างๆ อาท ิการผลติออ้ย การผลติมนัส าปะหลงั การผลติขา้ว การผลติขา้วโพดส าหรบัเลีย้งสตัวอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ยัง่ยนื ตลอดจนการท าฟารม์ทีช่าญฉลาดและแม่นย า การปกป้องวชัพชื ระบบการจดัการน ้า และการท าฟารม์แบบคลสัเตอร ์
รวมไปถงึอุตสาหกรรมใหม่ อย่างเช่น การท าฟารม์แนวตัง้และเศรษฐศาสตรช์วีภาพ  

“เราไดร้่วมมอืกบัพนัธมติรมากคณุภาพในการร่วมประชุมครัง้นี้ ซึง่ลว้นแต่เป็นองคก์รผูเ้ชีย่วชาญชัน้น า ไมว่่าจะเป็น 
สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิสมาคมนักวชิาการออ้ยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย การรวมตวักนัของเหล่าผูเ้ชีย่วชาญจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย และจากภาคเอกชนทีจ่ะมาแบ่งปันนวตักรรมล่าสุด รวมไปถงึผูป้ฏบิตังิานจรงิทีจ่ะสาธติแนว
ปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดจากภาคสนาม จงึท าใหง้านน้ีเป็นเป็นเวททีีด่สี าหรบัการแลกเปลีย่นความรูแ้ละสรา้งเครอืขา่ยอย่างทีไ่ม่เคยมมีา
ก่อน” คุณ Katharina Staske ผูจ้ดัการโครงการอธบิาย“ 

“การระบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19 นัน้ท าใหว้ถิชีวีติ การท างาน และความคาดหวงัต่ออนาคตของเราเปลีย่นไป การประชุมสุด
ยอดระบบอาหารแหง่สหประชาชาต ิประจ าปี 2564 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ "ทศวรรษแหง่การด าเนินการอย่างจรงิจงั" หรอื 

"Decade of Actions" นัน้ไดป้ลุกโลกใหต้ื่นขึน้ดว้ยความจรงิทีว่่า พวกเราตอ้งท างานร่วมกนัในการสรา้งอนาคตของระบบอาหาร
และการเกษตรเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2030 ของสหประชาชาต ิหน่วยงานรฐับาลเพยีงอย่างเดยีวไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายแผนงานในการสรา้งระบบอาหารและการเกษตรทีย่ ัง่ยนื ครอบคลุม และยดืหยุ่นขึน้ได ้จ าเป็นตอ้งอาศยั
ความรว่มมอืจากผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทัง้หมด ซึง่ในบรบิทนี้ งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดบัภูมภิาค 
AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเป็นสถานทีท่ีร่วบรวมความรูแ้ละนวตักรรมจากนานาประเทศ ที่
จะน าเสนอแนวทางแกไ้ขเชงิเทคนิคใหแ้ก่เกษตรกรและธุรกจิในทอ้งถิน่ของเรา จากการแลกเปลีย่นของกระทรวงเกษตรระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีทีผ่่านมา เราตัง้ตารอทีจ่ะร่วมมอืกนัในทุกระดบัมากขึน้ ตัง้แตร่ฐับาลกบัรฐับาล ธุรกจิกบัธุรกจิ 
และทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืระดบัเกษตรกรกบัเกษตร” ดร.วนิดา ก าเนิดเพช็ร ์ส านักกจิการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไดเ้น้นย ้าถงึความส าคญัของงานในเดอืนพฤศจกิายนนี้ 

 

ส าหรบัข้อมลูเพ่ิมเติมและการลงทะเบียน:  

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

### 

 

เก่ียวกบั บริษทั วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค 

วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค หนึ่งในกลุ่มบรษิทัเครอื วเีอน็ยฯู ด าเนินกจิการดา้นการจดังานแสดงสนิคา้ในประเทศต่างๆทัว่โลก มี
ส านักงานใหญ่อยู่ที ่เมอืงอูเทรค็ท ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์นอกจากนัน้มสีาขาในเมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี และ กรงุเทพ ประเทศ
ไทย เป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิการจดังานแสดงสนิคา้ระดบันานาชาตขิองกลุ่มบรษิทั Royal Dutch Jaarbeurs ส าหรบัภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้บรษิทั Royal Dutch Jaarbeurs  ไดร้่วมทุนกบั บรษิทั TCC Assets ซึง่เป็นกลุ่มบรษิทัชัน้แนวหน้าทีม่ี
การเตบิโตอย่างกา้วกระโดดในภูมภิาค ท าใหบ้รษิทั วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค ด าเนินกจิการครอบคลุมตลาดเอเชยีแปซฟิิกได้
อย่างสมบูรณ์ มกีารจดังานแสดงสนิคา้และกจิกรรมส่งเสรมิการขายทัง้รปูแบบปกตแิละทางออนไลน์มากกว่า 19 งาน โดย
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสตัว ์เทคโนโลยเีพื่อการเกษตร สตัวเ์ลีย้ง อาหาร เทคโนโลยหีอ้งปฏบิตักิาร, ชวีวทิยาศาสตร,์ เทคโนโลย ี
5G และ IoT และการจดัการกบัภยัภบิตั ิส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาเยีย่มชม www.vnuasiapacific.com      

 

เก่ียวกบัองคก์รเกษตรแห่งเยอรมนั (DLG)  

องคก์รเกษตรแห่งเยอรมนั (DLG) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2428 โดย Max Eyth โดยเป็นองคก์รทีป่รกึษาช านาญการในดา้นใหค้ าแนะน า
แก่องคก์รเกษตรกรรม ธุรกจิการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จุดประสงคข์อง DLG คอืการมอบความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี
เครื่องจกัรกลการเกษตรเพื่อช่วยพฒันาส่งเสรมิการท างานของเกษตรกร DLG มสีมาชกิมากกวา่ 30,000 คน ซึง่เป็นองคกร์อสิ

http://www.agritechnica-asia.com/regional-summit
http://www.horti-asia.com/regional-summit/
http://www.vnuasiapacific.com/


หนา้ 3 

 
 

ระทีม่เีครอืขา่ยขนาดใหญ่ทัว่โลก และเน่ืองจากเป็นผูเ้ชีย่วชาญและผูน้ าในดา้นการเกษตร DLG จงึไดจ้ดังานแสดงสนิคา้ดา้น
เครื่องมอืและเครื่องจกัรกลการเกษตร เทคโนโลยสี าหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่รวมไปถงึปัจจยัการผลติต่างๆในฟารม์ 

พรอ้มคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญจ านวนมากทีร่่วมพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร, ธุรกจิการเกษตร และ
อาหาร 

 

สื่อมวลชนต่างชาต ิตดิต่อ:  
 
Guido Oppenhäuser 

โทร: +49 6924788-213 

อเีมล G.Oppenhaeuser@dlg.org 

 

Malene Conlong 

โทร: +49 6924788-237 

อเีมล M.Conlong@dlg.org 

 
 

สื่อมวลชนประเทศไทย ตดิต่อ:  
 

คุณแสงทพิ เตชะปฏภิาณด ี 
โทร. 02-1116611 ต่อ 330 (วเีอน็ยฯู) 
อเีมล saengtip@vnuasiapacific.com 
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