
 
แฟรงกเ์ฟิรต์ – นครราชสมีา ประเทศไทย 

18 พฤศจกิายน 2564  
 

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค (AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 

Regional Summit) ได้ส าเรจ็ตามเป้าหมายส าหรบังานรปูแบบไฮบริดครัง้แรก 
 

• ตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมงานมากกว่า 1,000  คน จาก 34 ประเทศ 

• การประชุมแบบออนไลน์และออนไซต ์พรอ้มนิทรรศการและการเยีย่มชมแปลงสาธติ 

• เจา้ภาพร่วมจดังานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

• ประเด็นต่างๆ ในการประชุมสมัมนา: การผลติอ้อย มนัส าปะหลงั ขา้วและขา้วโพด ตลอดจนการเกษตรแม่นย า การ
อารกัขาพชื การจดัการน ้า การเกษตรแบบคลสัเตอรฟ์ารม์ การเกษตรแนวตัง้ และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 

 

งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค หรือ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ใน
รปูแบบไฮบรดิใหม่ไดป้ระสบความส าเรจ็และปิดงานประชุมทัง้สองวนัลงเมื่อวานน้ี (16-17 พฤศจกิายน 2564) ภายใตธ้มีการจดั

งาน “การผลติอจัฉรยิะส าหรบัระบบอาหารทีย่ ัง่ยนื” สามารถดงึดูดผู้เขา้ร่วมงานในครัง้นี้ได้จ านวนมากกว่า 800 คน จาก 34 

ประเทศ เขา้ชมงานผ่านระบบออนไลน์เสมอืนจรงิ พรอ้มดว้ยผูเ้ขา้ชมงานทีส่ถานทีจ่ดังานจรงิมากกว่า 240 คน โดยมกีารจดังาน
ประชุมขึน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ประเทศไทย ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจา้ภาพร่วมในการจดังาน
ประชุมสุดยอดดงักล่าวนี้ ซึ่งถอืว่าเป็นงานเกษตรกรรมระดบันานาชาติที่สามารถเขา้ร่วมงานไดจ้รงิทัง้สองรูปแบบทีใ่หญ่ที่สุด
งานหนึ่งทีม่กีารจดัขึน้ในประเทศไทยในปีนี้  
 

ทัง้นี้ การประชุมไดค้รอบคลุมหวัขอ้เรื่องการผลติพชืทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  เช่น การท าเกษตรแบบคลสั
เตอร์และการท าเกษตรแนวตัง้ ตลอดจนการผลติน ้าตาลและมนัส าปะหลงัอย่างยัง่ยนืโดยใชเ้ทคนิคทีท่นัสมยั โดยมผีูบ้รรยายทัง้
ที่อยู่ในสถานที่และแบบออนไลน์มากกว่า 90 คน จากประเทศไทยและทัว่โลก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของไทย ซึง่ไดน้ าเสนอองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากการประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาตปิระจ าปีนี้ 
 
“ในฐานะผู้ร่วมจดังาน เราพอใจมากกบัความส าเร็จของงานในครัง้นี้ ซึ่งยงัคงยนืหยดัจดังาน นอกจากนี้ยงัมคีวามทา้ทายใหม่
ส าหรบัการจดังานในรูปแบบดจิทิลัเสมอืนจรงิ ผ่านรูปแบบการจดังานแบบไฮบรดิซึ่งเขา้กนัไดเ้ป็นอย่างด ีในส่วนของประเด็น
หลกัทีเ่ราน าเสนอในงานสมัมนา คอืเรื่องของระบบอาหารทีย่ ัง่ยนืในประเทศไทย เราตอ้งการการด าเนินการจรงิและความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อไป ผ่านงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดบัภูมภิาคครัง้
นี้ กระทรวงเกษตรฯ สามารถเขา้ถึงผู้คนในอุตสาหกรรมมากขึ้น สร้างความตระหนักรู้ในหลายภาคส่วน ตลอดจนการสร้าง
เครอืขา่ยทางการเกษตรระดบัชาต-ิระหว่างประเทศ” ดร.วนิดา ก าเนิดเพช็ร ์ผูอ้ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย กล่าวเสรมิ “ในปีหน้านี้ เราจะตัง้ตารอคอยการกลบัมาของงาน AGRITECHNICA ASIA และ 
HORTI ASIA 2022 ซึง่เราตอ้งการเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ในรปูแบบปกตนิี้อย่างแน่นอน” ดร.วนิดา กล่าวเสรมิ 
 
“งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดบัภูมภิาคครัง้นี้เป็นโอกาสทีด่ทีีผู่ค้นในอุตสาหกรรมจะกลบัมาพบปะกนัเพื่ออัปเดต
ข่าวสารความรู้ของพวกเขา ตลอดจนการน าเสนอเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ ภายในงาน ส าหรบัประเด็นหลกัที่เรามกีาร
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น าเสนอจะมุ่งเน้นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มของการท าฟารม์อจัฉรยิะในประเทศไทยในปัจจุบนัและในอนาคตใหแ้ก่
ผูเ้ขา้ร่วมงานสมัมนา ซึ่งการจดังานในรูปแบบไฮบรดินี้ถอืเป็นเรื่องปกตใิหม่ และเป็นประโยชน์ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมงานทีส่ามารถ
เขา้ถงึงานประชุมทัง้ทีอ่ยู่ห่างไกลจากสถานทีจ่ดังานผ่านทางระบบดจิทิลัเสมอืนจรงิ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิง่ในยุคนี้” ดร.ดาเรศร์ 
กติตโิยภาส ทีป่รกึษา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกสมาคมวศิวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวปิด
ทา้ย 
 

การใช้เคร่ืองจกัร การเกษตรแม่นย า และการผลิตท่ียัง่ยืน  
 

ในการประชุมเชงิปฏบิตัแิละเชงิเทคนิค ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบถงึภาพรวมเกีย่วกบัทศิทางในการใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณ์
ส าหรบัการผลติอ้อย มนัส าปะหลงั ขา้วและขา้วโพดแบบยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ โดยไดร้บัการสนับสนุนจากสถาบนัวจิยัขา้ว
นานาชาติ (IRRI) และองค์กรผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ รวมทัง้จากผู้ผลิตชัน้น า เช่น CLAAS, CNH Industrial, Gessner และ John 
Deere โดยหนึ่งในจ านวนไฮไลทเ์ด่นของงานคอื แนวคดิใหม่ๆ เช่น การตรวจวดัดนิ การจดัการปุ๋ ยทีแ่ม่นย า เทคนิคหลงัการเกบ็
เกี่ยว และวธิแีก้ปัญหาการเกบ็รกัษา ซึ่งผูเ้ยีย่มชมไดร้บัขอ้มลูเชงิลกึเกี่ยวกบัเทคนิคสมยัใหม่ในการบรหิารจดัการน ้ารวมถงึการ
ควบคุมความเคม็ 
 

ส าหรบัหวัขอ้การประชุม 'Agriculture 4.0 - Precision Agriculture' เป็นการน าเสนอโดยวทิยากรจากสมาคมวศิวกรรมเกษตร
แห่งประเทศไทย (TSAE), Planet และ Varuna, AI and Robotics ที่ได้ส ารวจทัง้บทบาทของการท าเกษตรแบบแม่นย าใน
ประเทศไทยและการแกไ้ขปัญหาทีม่อียู่ เช่น โดรนและเทคโนโลยดีาวเทยีม ระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต ์พรอ้มตวัอย่างทีใ่ชง้านได้
จรงิ เช่น Oz หุ่นยนตก์ าจดัวชัพชื น าเสนอโดย Naio Technologies 
 

หวัข้อท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย: การเกษตรแม่นย าและการเกษตรแนวตัง้  
 

การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพนัธรัฐเยอรมันส าหรับ "Clusterfarm Future 
Conference ครัง้ที ่1" ซึ่งรายงานเกีย่วกบัโครงการการเกษตรแบบคลสัเตอร์ทีป่ระสบความส าเรจ็ทีไ่ดม้กีารจดทะเบยีนฟารม์ถงึ 
8,000 แห่ง นับตัง้แต่เริ่มด าเนินการในปี 2559 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรของไทยเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการซึ่งมี
เป้าหมายทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของฟาร์ม พรอ้มดว้ยผูป้ฏบิตังิาน วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญระดบัประเทศและระดบันานาชาตจิากทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและภาครฐั ซึง่ขอบเขตของการประชุมครัง้นี้ถอืเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

 

โดยที่การผลิตอาหารแบบ plant-based ในพื้นที่เขตเมอืงนัน้ได้มอบทัง้โอกาสและความท้าทายซึ่งได้รบัการส ารวจจากการ
น าเสนอของสมาคมการเกษตรแนวตัง้ (Association for Vertical Farming)  
 

นอกจากการน าเสนอของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงจากองค์กรมอือาชพีแล้ว ผู้ให้บรกิารทางด้านเทคโนโลยยีงัไดน้ าเสนอวธิกีาร
แก้ปัญหาของตนด้วย ทัง้นี้ วิทยากรและผู้แสดงสินค้าต่างๆ นัน้มาจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรีย ออสเตรเลีย แคนาดา 
กมัพชูา ฝรัง่เศส เยอรมนี อติาล ีมาเลเซยี เนเธอรแ์ลนด ์ฟิลปิปินส ์ไตห้วนั ไทย สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา 
  

การเยี่ยมชมฟารม์และพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการในประเทศไทย 

 

“ส าหรับ การประชุมสุดยอดครัง้นี้ ได้จัดขึ้นที่โรงแรม อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โคราช ในจังหวัด
นครราชสมีา ซึง่เป็นศูนยก์ลางการผลติขา้ว มนัส าปะหลงั และออ้ยในประเทศไทย ผูเ้ยีย่มชมสามารถชมฟารม์ '505 FarmTech' 
ซึ่งแสดงการใช้อุปกรณ์ของ CLAAS JAGUAR ที่ท าการเก็บเกี่ยวพชืหมกัแบบสด การเก็บขยะ และเทคนิคการอดัเป็นแท่งที่
ไดร้บัความนิยมไม่แพก้นัจากผูเ้ขา้ร่วมงาน” ซึง่ คุณปนัดดา ก๋งมา้ ผูอ้ านวยการ ฝ่ายธุรกจิการเกษตร-ปศุสตัวแ์ละฝ่ายปฏบิตักิาร 
บรษิทั วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค ไดอ้ธบิายไว ้
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จาก “จ านวนผู้เขา้ร่วมงานที่สูงทัง้ทางออนไลน์และแบบออนไซต์นัน้เป็นการแสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะส ารวจหาความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมต่อกบัผู้ที่เป็นมอือาชพีด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งความ
ตอ้งการในการสรา้งเครอืขา่ยในอุตสาหกรรมของเรา” คุณ Katharina Staske กรรมการผูจ้ดัการของ DLG Thai กล่าวสรุป 
 

โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดบัภูมภิาค หรอื AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit นัน้
ถอืเป็นครัง้แรกของ “AGRITECHNICA On Tour” ซึ่งเป็นงานชุดใหม่ โดยจะมกีารส ารวจหวัขอ้เครื่องจกัรกลการเกษตรทีก่ าลงั
เป็นทีน่ิยมในประเทศหรอืภูมภิาคในแต่ละครัง้ 
 

การสนทนาแบบโต้ตอบกบัผู้เช่ียวชาญและการสร้างเครือข่ายแบบตวัต่อตวั 
 

ในงานน้ีไดม้กีารอนุญาตใหถ้ามค าถามแบบโตต้อบไดอ้ย่างต่อเนื่องในระหว่างการน าเสนอและผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชโ้อกาส
ในการสรา้งเครอืขา่ยในหอ้งประชุมหลงัจากการพดูคุย ซึง่รวมถงึการสื่อสารดว้ยเสยีง วดิโีอ หรอืการสนทนา โดย DLG-Connect 
หรือ www.dlg-connect.com ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้จ ัดงานของ AGRITECHNICA และ DLG – German Agricultural 
Society โดยที ่DLG-Connect ไดเ้คยจดักจิกรรมระดบัมอือาชพีมาแลว้มากกว่า 400 รายการ 
 

ผูส้นับสนุนการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการ ไดแ้ก่ ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการและสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ภาคการประชุมจงัหวดันครราชสมีา และ การประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดบัภูมภิาค AGRITECHNICA 
ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จดัโดย DLG (สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี) และ วเีอน็ย ูเอเชยี แปซฟิิค 
 
ส่ือมวลชน กรณุาติดต่อ: 

Rainer Winter 
โทร: +49 6924788 212 
อเีมล: r.winter@dlg.org 
 

Malene Conlong 
โทร: +49 6924788237 
อเีมล: M.conlong@dlg.org 
 

คณุแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี 
โทร: 02 111 6611 ต่อ 330 
อเีมล: saengtip@vnuasiapacific.com 
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