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ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

“ผู้เชี่ยวชาญชี ้ไทยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน เร่งเดนิหน้าผลักดันใช้เคร่ืองจักรกลทดแทนแรงงานภาค
เกษตร พร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่ตลาดโลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ/แฟรงเฟิร์ต – 8 มิถุนายน 2561 – บริษัท วีเอ็นย ูเอ็กซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั ร่วมกบั สมาคมเกษตรแห่ง

เยอรมนี (DLG) จดังานเสวนา สมัภาษณ์พิเศษ ในหวัข้อเร่ือง “เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรจากตา่งประเทศ จะเข้า

มาพฒันาและยกระดบัธุรกิจเกษตรไทยสูต่ลาดโลกอย่างไร” โดยมีผู้ เช่ียวชาญจากภาคอตุสาหกรรมการเกษตรเข้าร่วม

แลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกบัสือ่มวลชน 

ภายในงานเสวนา มีการยกประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ซึง่เป็นภาคที่ใช้แรงงานมากที่สดุ แต่มีรายได้

ตอ่ประชากรต ่าที่สดุ ทัง้นี ้ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ผลิตและสง่ออกสินค้าเกษตรและอาหารท่ีส าคญัของภมูิภาค ก าลงั

ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้ สงูอายุ โดยมีประสิทธิภาพการใช้แรงงานกับการเกษตรลดลง รวมถึงความไม่มัน่คงจากรายได้ ขาด

แรงจงูใจ ท าให้แรงงานหนัไปเลือกอาชีพในด้านอื่นแทน ซึ่งหากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นนี ้จะท าให้เกิดปัญหาในระยะยาว 

และสง่ผลตอ่ก าลงัการผลติสนิค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย 

หนึง่ในแนวทางการแก้ไขที่ถกูน าเสนอและผลกัดนัจากภาครัฐและเอกชนอยา่งตอ่เนื่อง คือการน าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกล

เข้ามาเสริมแรงงานภาคเกษตร ซึ่งเคยใช้ได้ผลมาแล้วในประเทศแถบยโุรป ซึ่งก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายกุ่อนประเทศไทย 

และมีการแก้ปัญหาโดยการใช้เคร่ืองจกัร ลดการใช้แรงงานคน ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยงัท า

ให้ผลผลิตแน่นอน มีคณุภาพ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้และมัน่คงกว่าเดิม  ซึ่งทางสมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี ผู้จดั

งานอะกริเทคนิก้า งานแสดงเทคโนโลยีและสมัมนา ด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ได้ร่วมมือกบับริษัท วี

เอ็นยฯู จากประเทศไทย ผลกัดนัให้เกิดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและเปลีย่น

ผา่นประเทศไทยไปสูย่คุของเทคโนโลยีอยา่งแท้จริง 
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นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร ในฐานะหนว่ยงานเจ้าภาพร่วมการจดังานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 

2018 กลา่วว่า กรมสง่เสริมการเกษตรเป็นองค์กรท่ีมุง่มัน่ในการสง่เสริมและพฒันาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการ

ผลติ และสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคณุภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม และ

มีรายได้ที่มัน่คง กรมสง่เสริมการเกษตรจึงเห็นวา่การเข้าร่วมจดังานในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรที่จะได้มาศกึษา

เรียนรู้นวตักรรมทางเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรสมยัใหม่ที่ผู้จดังานจะได้รวบรวมมาแสดงอย่างหลากหลาย เป็น

การพฒันาและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรให้ก้าวสูก่ารท าการเกษตรยคุใหม่ ท่ีต้องสร้างทกัษะและกระบวนการท า

การเกษตรโดยใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรเป็นหลกัแทนที่การใช้แรงงานคน รวมถึงการท าการเกษตรในอนาคตที่ต้องใช้

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกที่ท างานอย่างแม่นย า ช่วยลดต้นทนุและความสญูเสียในการผลิต กรมสง่เสริมการเกษตรมี

เป้าหมายที่จะน าเจ้าหน้าที่กลุ่ม Young Generation ที่เรียกว่า Future DOAE และเกษตรกรผู้น ามาเรียนรู้และเตรียม

ความพร้อมกว่า 1,000 คนได้แก่ 1) Young Smart Farmer 2) Smart Farmer 3) เกษตรแปลงใหญ่ 4) ศนูย์จดัการดินปุ๋ ย

ชุมชน 5) ศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน  6) ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 7) วิสาหกิจชุมชน

บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตร ซึ่งจะท าให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่จดัแสดงในงาน 

ดร.พิสทุธ์ิ ไพบลูย์รัตน์ ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน Smart Farm จากศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ หรือ 

NECTEC หนว่ยงานภายใต้ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) กลา่ววา่ “หวัข้อเก่ียวกบัเกษตร

อจัฉริยะ หรือ Smart Farm นีเ้ป็นหวัข้อที่อยูใ่นความสนใจของสาธารณะชนเนื่องจากการเปลีย่นแปลงภาพของการเกษตร

ไทย จากสงัคมเกษตรแบบเดิมก้าวไปสูเ่กษตรที่ใช้เทคโนโลยีผสมผสานร่วมกบั ICTs ในการผลิต คณุภาพมาตรฐานและ

การตลาด คนรุ่นใหมก่ลบัมาให้ความสนใจในเร่ืองอาชีพเกษตรมากขึน้ ซึง่เป็นเร่ืองน่ายินดี เป็นโอกาสที่นกัวิจยัเทคโนโลยี 

และผู้ เขียนนโยบายจะต้องหนัมาฟัง และปรับฐานคิดในการร่วมกนัก าหนดทิศทางการเกษตรของประเทศใหม ่ให้ความฝัน

ในการเป็นผู้ผลติอาหารของโลกเป็นความจริงให้ได้”  

“ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พม่า เวียดนาม กัมพูชา 

และไทย เป็นตลาดที่มีความหลากหลาย และยังต้องการ

เทคโนโลยีด้านเกษตรในการพฒันาคุณภาพ บริษัท AGCO จึง

เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนา แก้ปัญหา และรองรับความ

ต้องการของลกูค้า ผ่านงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย และผลกัดนัให้

เกิดการแข่งขันและพัฒนา โดย AGCO มีความเ ช่ือมั่นว่า 

งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย จะเป็นเวทีส าคญัต่อการพัฒนาด้าน

เกษตรในภมูิภาค” คณุเชน ชไนเดอร์ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ จากบริษัท AGCO Holding (Singapore) Pte. Ltd. กลา่ว

เสริม 

ทางด้านนายปีเตอร์ กรูเทิร์น กรรมการผู้จดัการ องค์กรการเกษตรแหง่เยอรมนั (DLG) ผู้น าด้านเวทีการเจรจาธุรกิจระดบั

โลก ได้น าเสนอวา่ “งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย เป็นอีกหนึง่เวที ที่จะเป็นแหลง่รวมเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านเคร่ืองจกัรกล

การเกษตรจากทัว่โลก พร้อมการแลกเปลีย่นองค์ความรู้จากผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมจากนานาประเทศ เพื่อ
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มาร่วมแบ่งปันข่าวสารความรู้ในแวดวงเคร่ืองจกัรกลเกษตร ผา่นการประชมุสมัมนา และงานวิจยัตา่งๆ ซึง่เลอืกสรรหวัข้อ

ที่นา่สนใจส าหรับอตุสาหกรรมเกษตรกรรมส าหรับภมูิภาคเอเชียโดยเฉพาะ”  

“การพฒันาประสิทธิภาพของการผลิตเป็นเร่ืองที่ส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง ใต้ เพราะว่า

เป็นภูมิภาคมีความต้องการผลิตภัณฑ์การเกษตรเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง งานเสวนานีจ้ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นและความรู้จากทางรัฐบาล สถาบนัการวิจยั และผู้ประกอบการชัน้น า ว่าการใช้เทคโนโลยี Smart 

Farming หรือการท าเกษตรในการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัจะสามารถสนบัสนนุเกษตรกรในประเทศไทยและภมูิภาคเอเชีย

ได้อย่างไร” นายปีเตอร์ กรูเทิร์น กลา่วเสริม “วนันีเ้ราได้พูดคยุถึงข้อมูลเชิงลึกไปประมาณหนึ่งแล้ว ที่งานอะกริเทคนิก้า 

เอเชีย 2018 ผู้ เข้าชมงานจะได้พบกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  จากบริษัทชัน้น าของโลกกวา่ 300 บริษัท ในสว่นของงานสมัมนาเชิง

ปฏิบตัิการและ งานประชมุ ผู้ เข้าชมจะได้เรียนรู้และศกึษาข้อมลูเชิงลกึที่เก่ียวกบัการเก็บเก่ียวเมลด็ข้าวอย่างแมน่ย า หรือ 

Precision Farming in Rice Cropping และการสร้างระบบ Machinery Ring  

งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2018 

งานแสดงนวตักรรม เทคโนโลยีด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในเอเชีย ร่วมกบักบับริษัททีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกิจอยา่งเป็น
ทางการ คือ บริษัท AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited, Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH; Celikel 
Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., FLIEGL Agrartechnik GmbH, Maschio Gaspardo S.p.A., Minos 
Agricultural Machinery, Pöttinger Landtechnik GmbH, and Jiangsu World Agricultural Machinery จะจดัพร้อม
ควบคูก่บัการจดังานแสดงปัจจยัการผลติทางการเกษตรและนวตักรรมด้านการปลกูพืชผกั ไม้ผล และดอกไม้แหง่ภมูิภาค
เอเชีย หรือ “งานฮอร์ติ เอเชีย” มีผู้ประกอบการกวา่ 300 บริษัทจาก 25 ประเทศทัว่โลก มีหวัข้อการประชมุที่นา่สนใจ
จากผู้ เช่ียวชาญจากหลากหลายองค์กร เช่น International Rice Research Institute (IRRI) and the Regional Council 
for Agricultural Machinery และ Associations in Asia and the Pacific (ReCAMA) โดยผู้ เข้าชมงานได้จะได้พบวิธีที่จะ
ท าให้ศกัยภาพของการท าการเกษตรเพิม่มากขึน้และเหมาะสมกบัทกุภมูิภาค พร้อมกบัสามารถเจรจาธุรกิจได้ภายในงาน 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววนันีท้ี่ www.agritechnica-asia.com พิมพ์รหสั  VMB 20014 
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