แฟรงก์เฟิ รต์ – นครราชสีมา ประเทศไทย
18 พฤศจิกายน 2564

งานประชุ ม สุ ด ยอดอุ ต สาหกรรมเกษตรระดับ ภูมิ ภ าค (AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA
Regional Summit) ได้สาเร็จตามเป้ าหมายสาหรับงานรูปแบบไฮบริ ดครัง้ แรก
•
•
•
•

ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จาก 34 ประเทศ
การประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ พร้อมนิทรรศการและการเยีย่ มชมแปลงสาธิต
เจ้าภาพร่วมจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประเด็นต่างๆ ในการประชุมสัมมนา: การผลิตอ้อย มันสาปะหลัง ข้าวและข้าวโพด ตลอดจนการเกษตรแม่นยา การ
อารักขาพืช การจัดการน้า การเกษตรแบบคลัสเตอร์ฟาร์ม การเกษตรแนวตัง้ และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

งานประชุ ม สุ ด ยอดอุ ต สาหกรรมเกษตรระดับ ภู มิภ าค หรือ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ใน
รูปแบบไฮบริดใหม่ได้ประสบความสาเร็จและปิ ดงานประชุมทัง้ สองวันลงเมื่อวานนี้ (16-17 พฤศจิกายน 2564) ภายใต้ธมี การจัด
งาน “การผลิตอัจฉริยะสาหรับระบบอาหารทีย่ ั ่งยืน ” สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานในครัง้ นี้ได้จานวนมากกว่า 800 คน จาก 34
ประเทศ เข้าชมงานผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง พร้อมด้วยผูเ้ ข้าชมงานทีส่ ถานทีจ่ ดั งานจริงมากกว่า 240 คน โดยมีการจัดงาน
ประชุมขึน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็ นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน
ประชุมสุดยอดดังกล่าวนี้ ซึ่งถือว่าเป็ นงานเกษตรกรรมระดับนานาชาติท่สี ามารถเข้าร่วมงานได้จริง ทัง้ สองรูปแบบทีใ่ หญ่ท่สี ุด
งานหนึ่งทีม่ กี ารจัดขึน้ ในประเทศไทยในปี น้ี
ทัง้ นี้ การประชุมได้ครอบคลุมหัวข้อเรื่องการผลิตพืชทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การทาเกษตรแบบคลัส
เตอร์และการทาเกษตรแนวตัง้ ตลอดจนการผลิตน้าตาลและมันสาปะหลังอย่างยั ่งยืนโดยใช้เทคนิคทีท่ นั สมัย โดยมีผบู้ รรยายทัง้
ที่อยู่ในสถานที่และแบบออนไลน์มากกว่า 90 คน จากประเทศไทยและทัวโลก
่
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของไทย ซึง่ ได้นาเสนอองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องจากการประชุมสุดยอดระบบอาหารแห่งสหประชาชาติประจาปี น้ี
“ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน เราพอใจมากกับความสาเร็จของงานในครัง้ นี้ ซึ่งยังคงยืนหยัดจัดงาน นอกจากนี้ยงั มีความท้าทายใหม่
สาหรับการจัดงานในรูปแบบดิจทิ ลั เสมือนจริง ผ่านรูปแบบการจัดงานแบบไฮบริดซึ่งเข้ากันได้เป็ นอย่างดี ในส่วนของประเด็น
หลักทีเ่ รานาเสนอในงานสัมมนา คือเรื่องของระบบอาหารทีย่ ั ่งยืนในประเทศไทย เราต้องการการดาเนินการจริงและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป ผ่านงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมภิ าคครัง้
นี้ กระทรวงเกษตรฯ สามารถเข้าถึงผู้คนในอุตสาหกรรมมากขึ้น สร้างความตระหนักรู้ในหลายภาคส่วน ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายทางการเกษตรระดับชาติ-ระหว่างประเทศ” ดร.วนิดา กาเนิดเพ็ชร์ ผูอ้ านวยการสานักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย กล่าวเสริม “ในปี หน้านี้ เราจะตัง้ ตารอคอยการกลับมาของงาน AGRITECHNICA ASIA และ
HORTI ASIA 2022 ซึง่ เราต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในรูปแบบปกติน้อี ย่างแน่นอน” ดร.วนิดา กล่าวเสริม
“งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมภิ าคครัง้ นี้เป็ นโอกาสทีด่ ที ผ่ี คู้ นในอุตสาหกรรมจะกลับมาพบปะกันเพื่ออั ปเดต
ข่าวสารความรู้ของพวกเขา ตลอดจนการนาเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ภายในงาน สาหรับประเด็นหลักที่เรามีการ
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นาเสนอจะมุ่งเน้นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มของการทาฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยในปั จจุบนั และในอนาคตให้แก่
ผูเ้ ข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งการจัดงานในรูปแบบไฮบริดนี้ถอื เป็ นเรื่องปกติใ หม่ และเป็ นประโยชน์สาหรับผูเ้ ข้าร่วมงานทีส่ ามารถ
เข้าถึงงานประชุมทัง้ ทีอ่ ยู่ห่างไกลจากสถานทีจ่ ดั งานผ่านทางระบบดิจทิ ลั เสมือนจริง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิง่ ในยุคนี้” ดร.ดาเรศร์
กิตติโยภาส ทีป่ รึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวปิ ด
ท้าย
การใช้เครื่องจักร การเกษตรแม่นยา และการผลิ ตที่ยงยื
ั่ น
ในการประชุมเชิงปฏิบตั แิ ละเชิงเทคนิค ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้รบั ทราบถึงภาพรวมเกีย่ วกับทิศทางในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
สาหรับการผลิตอ้อย มันสาปะหลัง ข้าวและข้าวโพดแบบยั ่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยได้รบั การสนับสนุ นจากสถาบันวิจยั ข้าว
นานาชาติ (IRRI) และองค์กรผู้เ ชี่ย วชาญอื่น ๆ รวมทัง้ จากผู้ผลิตชัน้ น า เช่ น CLAAS, CNH Industrial, Gessner และ John
Deere โดยหนึ่งในจานวนไฮไลท์เด่นของงานคือ แนวคิดใหม่ๆ เช่น การตรวจวัดดิน การจัดการปุ๋ ยทีแ่ ม่นยา เทคนิคหลังการเก็บ
เกี่ยว และวิธแี ก้ปัญหาการเก็บรักษา ซึ่งผูเ้ ยีย่ มชมได้รบั ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ารวมถึงการ
ควบคุมความเค็ม
สาหรับหัวข้อการประชุม 'Agriculture 4.0 - Precision Agriculture' เป็ นการนาเสนอโดยวิทยากรจากสมาคมวิศวกรรมเกษตร
แห่ ง ประเทศไทย (TSAE), Planet และ Varuna, AI and Robotics ที่ไ ด้สารวจทัง้ บทบาทของการทาเกษตรแบบแม่น ยาใน
ประเทศไทยและการแก้ไขปั ญหาทีม่ อี ยู่ เช่น โดรนและเทคโนโลยีดาวเทียม ระบบอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์ พร้อมตัวอย่างทีใ่ ช้งานได้
จริง เช่น Oz หุ่นยนต์กาจัดวัชพืช นาเสนอโดย Naio Technologies
หัวข้อที่กาลังเป็ นที่นิยมในประเทศไทย: การเกษตรแม่นยาและการเกษตรแนวตัง้
การประชุ ม นี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น โดยกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่ง สหพัน ธรัฐเยอรมัน สาหรับ "Clusterfarm Future
Conference ครัง้ ที่ 1" ซึ่งรายงานเกีย่ วกับโครงการการเกษตรแบบคลัสเตอร์ทป่ี ระสบความสาเร็จทีไ่ ด้มกี ารจดทะเบียนฟาร์มถึง
8,000 แห่ ง นั บ ตัง้ แต่ เ ริ่ม ดาเนิน การในปี 2559 โดยมีก รมส่ งเสริมการเกษตรของไทยเป็ น ผู้น าในการดาเนิ น โครงการซึ่ง มี
เป้ าหมายทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพของฟาร์ม พร้อมด้วยผูป้ ฏิบตั งิ าน วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญระดับประเทศและระดับนานาชาติจากทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ซึง่ ขอบเขตของการประชุมครัง้ นี้ถอื เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
โดยที่การผลิตอาหารแบบ plant-based ในพื้นที่เขตเมืองนัน้ ได้มอบทัง้ โอกาสและความท้าทายซึ่งได้รบั การสารวจจากการ
นาเสนอของสมาคมการเกษตรแนวตัง้ (Association for Vertical Farming)
นอกจากการนาเสนอของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ชี ่อื เสียงจากองค์กรมืออาชีพ แล้ว ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยียงั ได้นาเสนอวิธกี าร
แก้ปัญหาของตนด้วย ทัง้ นี้ วิทยากรและผู้แสดงสินค้า ต่างๆ นัน้ มาจากหลายประเทศ เช่น ออสเตรีย ออสเตรเลีย แคนาดา
กัมพูชา ฝรั ่งเศส เยอรมนี อิตาลี มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
การเยี่ยมชมฟาร์มและพื้นที่จดั แสดงนิ ทรรศการในประเทศไทย
“สาหรับ การประชุ ม สุ ด ยอดครัง้ นี้ ไ ด้จ ัด ขึ้น ที่โ รงแรม อิม พีเ รีย ล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็น เตอร์ โคราช ในจัง หวัด
นครราชสีมา ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการผลิตข้าว มันสาปะหลัง และอ้อยในประเทศไทย ผูเ้ ยีย่ มชมสามารถชมฟาร์ม '505 FarmTech'
ซึ่งแสดงการใช้อุปกรณ์ของ CLAAS JAGUAR ที่ทาการเก็บเกี่ยวพืชหมักแบบสด การเก็บขยะ และเทคนิคการอัดเป็ นแท่งที่
ได้รบั ความนิยมไม่แพ้กนั จากผูเ้ ข้าร่วมงาน” ซึง่ คุณปนัดดา ก๋งม้า ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายธุรกิจการเกษตร-ปศุสตั ว์และฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ได้อธิบายไว้
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จาก “จานวนผู้เข้าร่วมงานที่สูงทัง้ ทางออนไลน์และแบบออนไซต์นัน้ เป็ นการแสดงให้เห็น ได้อย่างชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตรยังคงมุ่งมั ่นทีจ่ ะสารวจหาความรู้ใหม่ๆ และเชื่อมต่อกับผู้ท่เี ป็ นมืออาชีพด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งความ
ต้องการในการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมของเรา” คุณ Katharina Staske กรรมการผูจ้ ดั การของ DLG Thai กล่าวสรุป
โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมภิ าค หรือ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit นัน้
ถือเป็ นครัง้ แรกของ “AGRITECHNICA On Tour” ซึ่งเป็ นงานชุดใหม่ โดยจะมีการสารวจหัวข้อเครื่องจักรกลการเกษตรทีก่ าลัง
เป็ นทีน่ ิยมในประเทศหรือภูมภิ าคในแต่ละครัง้
การสนทนาแบบโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญและการสร้างเครือข่ายแบบตัวต่อตัว
ในงานนี้ได้มกี ารอนุญาตให้ถามคาถามแบบโต้ตอบได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการนาเสนอและผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้โอกาส
ในการสร้างเครือข่ายในห้องประชุมหลังจากการพูดคุย ซึง่ รวมถึงการสื่อสารด้วยเสียง วิดโี อ หรือ การสนทนา โดย DLG-Connect
หรือ www.dlg-connect.com ซึ่ ง ได้ ร ับ การออกแบบโดยผู้ จ ัด งานของ AGRITECHNICA และ DLG – German Agricultural
Society โดยที่ DLG-Connect ได้เคยจัดกิจกรรมระดับมืออาชีพมาแล้วมากกว่า 400 รายการ
ผูส้ นับสนุนการประชุมสุดยอดอย่างเป็ นทางการ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ภาคการประชุมจังหวัดนครราชสีมา และ การประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมภิ าค AGRITECHNICA
ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จัดโดย DLG (สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
สื่อมวลชน กรุณาติ ดต่อ:
Rainer Winter
โทร: +49 6924788 212
อีเมล: r.winter@dlg.org
Malene Conlong
โทร: +49 6924788237
อีเมล: M.conlong@dlg.org
คุณแสงทิ พ เตชะปฏิ ภาณดี
โทร: 02 111 6611 ต่อ 330
อีเมล: saengtip@vnuasiapacific.com

