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ผนึกก ำลังภำครัฐ สมำคมนำนำชำติ และผู้ประกอบกำรชัน้น ำในอุตสำหกรรม ผสำนควำมร่วมมือน ำเสนอสุดยอด
เทคโนโลยเีพื่อพัฒนำวงกำรเกษตรแห่งภมิูภำค ผ่ำนงำน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018 

ขา่วประชาสมัพนัธ์ – กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2561 

เดือนสิงหาคมนี ้อตุสาหกรรมเกษตรไทยจะถกูจบัตามองให้จากทัว่โลกอีกครัง้ เมื่อกรุงเทพ จะกลายเป็นศนูย์กลางการค้าส าหรับ

อตุสาหกรรมเกษตรทัง้พืชไร่และพืชสวน ผา่นงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018 จากแนวโน้มเศรษฐกิจและความ

ต้องการการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เนื่อง สง่ผลให้นกัลงทนุ นกัธุรกิจ และผู้ซือ้ต่างให้ความสนใจที่จะมา

เข้าร่วมงานระหวา่งวนัท่ี 22-24 สงิหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ 

จากข้อมลูทางสถิติระบวุา่ ประเทศไทยเป็นหนึง่ในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สดุของโลก และเป็นศนูย์กลางทางการเกษตรที่ผลิตอาหาร

เสมือนครัวของเอเชีย ตามผลการรายงานของรัฐบาลอินเดีย เผยวา่ ตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในประเทศไทย มีมลูคา่สงูถึง 680 

ล้านยโูร (เมื่อปี 2014) เป็นผลมาจากการกระจายตวัทางเศรษฐกิจและการย้ายถ่ินฐานของประชากรไปยงัประเทศที่มัน่คงกวา่ จึง

ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงโครงสร้างภายในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมพืชสวนของประเทศอยา่งตอ่เนื่อง 

การท าเกษตรกรรมและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคเป็นอตุสาหกรรมที่ต้องพึง่พาแรงงานแบบดัง้เดิมจ านวนมาก จากตวัเลขสถิติ

ปี 2017 ชีช้ดัว่า 33% ของ 38.4 ล้านคนท าอาชีพเก่ียวเนื่องกบัการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในภาคเกษตรกรรม แต่นบัเป็นสถิติที่

น้อยลงกวา่ปี 1995 ที่มีผู้ท าอาชีพด้านเกษตรกรรมต ่าลงไปกวา่ 5 ล้านคน เป็นผลสบืเนื่องมาจากการเลกิจ้างแรงงานในภาคเกษตร

และหนัเหมาเร่ิมใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้าช่วย นบัเป็นการเร่ิมต้นท่ีดีของธุรกิจการเกษตรสมยัใหมท่ี่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม

และเทคโนโลยี การเปลีย่นแปลงนีไ้ด้คลอบคลมุไปยงัหลากหลายประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

จากความเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้ประเทศไทยเป็นสถานท่ีที่เหมาะสมตอ่การเป็นประตใูห้นวตักรรมและ

เทคโนโลยีการเกษตร วีเอ็นยฯู และ ดีแอลจี อินเตอร์เนชัน่แนล สองผู้จดังานยกัษ์ใหญ่จึงร่วมมือกนัจดัสดุยอดงานแสดงสินค้าและ 

เทคโนโลยีพืขไร่พืชสวนแห่งเอเชีย หรืองาน “Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018” ก าหนดจดังานระหว่างวนัที่ 22-24 

สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในธีมการจัดงาน “ทางออกส าหรับทุกปัญหาของภาค

เกษตรกรรมเอเชีย - Solutions for Horticulture and Agricultural Industries” โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการสร้างเวทีเจรจาธุรกิจที่

ทรงประสิทธิภาพ น าเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรจากยโุรปสูเ่อเชีย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนวตักรรมจากผู้ เช่ียวชาญ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการรายยอ่ยได้เรียนรู้ถึงการเพิ่มผลผลติอยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 

สอดคล้องไปกบันโยบายภาคเกษตรของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ เพื่อลดความต้องการการใช้

แรงงานมนษุย์ลงและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอตุสาหกรรมสงูสดุ ภาครัฐตระหนกัเสมอถึงการเสริมสร้างความแช็งแกร่งให้ธุรกิจ

เกษตรควบคู่ไปกบัการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขนัในตลาดการสง่ออกไปยงัทัว่โลก ซึ่งต้องอาศยัเทคโนโลยีการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลก าไรสงูสดุและคุ้มคา่ต่อการลงทนุในระยะยาว  เคร่ืองจกัรกลที่มีบทบาทสงูสดุในภาคเกษตร

ไทยคงหนีไมพ้่น รถแทรกเตอร์ ซึง่มีความต้องการสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องเพราะเป็นเคร่ืองจกัรกลอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้
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อย่างหลากหลายในฟาร์มเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศ ดงันัน้เกษตรกรผู้ผลติ

ข้าวจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัที่ส าคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่นักธุรกิจจับตา 

นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์ เกษตรกรต่างเร่ิมหนัความสนใจมาที่เทคโนโลยีเรือนกระจกอจัฉริยะที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลติใน

อตุสาหกรรมพืชสวนได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การแข่งขนัและการเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดในการผลิตอาหารสง่ออก

ไปสูต่ลาดโลกตอ่ไป 

เปิดตัวโซนกำรจัดแสดงใหม่ล่ำสุด ภำยใต้ชื่อ ‘Systems & Components’ 

ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA หรือ งานแสดงสดุยอดเทคโนโลยีด้านเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเกษตรแหง่ภมูิภาคเอเชีย ครัง้ที่ 2 มี

การเปิดตัวโซนแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ภายใต้ช่ือ ‘Systems & Components’ ซึ่งจะเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางนวตักรรมระดบัประเทศ ภายในโซนนีผู้้ เข้าชมงานจะได้พบกบังานวิจยัและองค์ความรู้ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ระดบั

โลก การจดัซือ้จดัหาชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตรส าหรับการผลติ และอะไหลเ่คร่ืองจกัรจากผู้ รับจ้างผลติชิน้สว่น (OEM) โดยตรง 

ตลอดจนการเปิดตวัเทคโนโลยีและนวตักรรมวิศวกรรมเกษตรใหมล่า่สดุ แบบครบวงจรการผลิต ได้แก่ เคร่ืองยนต์ ระบบไฮโดรลกิส์ 

เพลาขบั กระปกุเกียร์ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และสว่นประกอบ จากผู้ผลติระดบัโลก โซนนีจ้ะกลายเป็นเสมือนจดุนดัพบที่ส าคญัของ

ผู้ที่ท างานเก่ียวข้องกบัการวิจยั พฒันา จดัซือ้จดัหา นกัวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล เป็นอีกโซนที่นกัลงทนุและผู้ซือ้รายส าคญัจากทัว่โลก

ตา่งให้ความสนใจ 

ควำมร่วมมือกันของภำครัฐ สมำคมนำนำชำติ และผู้ประกอบกำรชัน้น ำเพื่อกระตุ้นตลำดภำคเกษตรเอเชีย 

ในส่วนของงาน Horti ASIA หรือ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านพืชพรรณ ผกั ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้แห่งภมูิภาคเอเชีย 

เป็นงานเจรจาธุรกิจส าหรับอตุสาหกรรมพืชสวนครบวงจร คลอบคลมุตัง้แต่ต้นน า้ยนัปลายน า้ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเรื อนกระจก

จากนานาประเทศ จัดอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 6 ปี ในปี 2018 นี ้งาน Horti ASIA เผยพันธมิตรการจัดงานร่วมกับสมาคม

วิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ หรือ International Society for Horticultural Science: ISHS เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดบั

นานาชาติร่วมกนัผา่นทางการประชมุวิชาการตอ่ไป 

นอกจากนีผู้้จดัเผยถึงความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เก่ีย วข้องกับภาคเกษตร

ระดบันานาชาติที่พร้อมให้การสนบัสนุนการจัดงานทัง้สองงานในปีนี ้โดนได้รับการสนบัสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ประเทศไทย), สมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ (ISHS), สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง่ประเทศไทย (TSAE), สมาพนัธ์สมาคม

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรแหง่ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ReCaMa), สถาบนัวิจยัข้าวนานาชาติ (IRRI), สมาคมพืชสวนแหง่ประเทศไทย, 

สมาคมส่งเสริมการค้าและเทคโนโลยีเกษตรกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยความร่วมมือจากทัง้ สถานอัครราชทูต

เนเธอร์แลนด์ และ สถานทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าประเทศไทย 

ในสว่นของผู้ประกอบการชัน้น าจากทัว่โลกตา่งให้ความสนใจที่จะมาเปิดตลาดการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในภมูิภาคเอเชียอยา่ง

คบัขัง่ ในงาน AGRITECHNICA ASIA มีรายนามบริษัทชัน้น า ดงันี ้ บริษัท AGCO Holding (สงิคโปร์) Pte. Limited; Röhren- und 

Pumpenwerk Bauer GmbH (เยอรมัน); Celikel Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. (ตุรกี); FLIEGL Agrartechnik GmbH 
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(เ ยอรมัน ); KUHN S.A. (ฝ ร่ั ง เศส ); Maschio Gaspardo S.p.A. (อิ ตาลี ); Minos Agricultural Machinery (ตุร กี ); Pöttinger 

Landtechnik GmbH (ออสเตรีย); and Jiangsu World Agricultural Machinery (จีน) เป็นต้น ในสว่นของงาน Horti ASIA ผู้ เข้าชม

งานจะได้พบกับบริษัทชัน้น า อาทิ Yara Thailand (ประเทศไทย) ; Priva International Beijing Ltd. (เนเธอร์แลนด์); East-West 

Seed International Limited (เนเธอร์แลนด์); Xarvio (Bayer AG) (เยอรมนั); and Richel Group (ฝร่ังเศส) เป็นต้น 

ผู้ อ านวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาดนานาชาติ จาก บริษัท PÖTTINGER Landtechnik GmbH, คุณ T.C. Truesdell กล่าวว่า 

“ทางบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน AGRTIECHNICA ASIA นี่เป็นโอกาสอนัดีที่ได้น าเสนอเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพไปถึงปลายทางของผู้ผลิตและค้นหาตวัแทนจ าหน่ายที่มีศกัยภาพในระดบัภมูิภาคเอเชีย บริษัทเช่ือมัน่ว่าการเข้าร่วม

แสดงงานในครัง้นีจ้ะสง่ผลไปสูค่วามส าเร็จก้าวตอ่ไปสูผู่้น าตลาดระดบัภมูิภาคอยา่งแท้จริง” 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จ ากดั, นาย Mehdi Saint-André กลา่วสนบัสนนุวา่ “ทางบริษัทรู้สกึตื่นเต้นมากที่ได้

เข้าร่วมงาน Horti ASIA เวทีเจรจาการค้านีจ้ะมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการแข่งขนัและการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ

ผลกัดนัให้ภาคเกษตรของไทยเข้าสูย่คุ 4.0 อย่างสมบรูณ์ ร่วมด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการในห่วงโซธุ่รกิจอื่นๆ เพื่อต่อยอด

และพฒันาความยัง่ยืนในภาคการเกษตรระยะยาวต่อไป โดยอาศยัความรู้ด้านวตักรรมและการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิตลั

สมยัใหม“่ 

ผู้ เข้าชมงานที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข่าวสารของงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com 

ระหวา่งวนัท่ี 22-24 สงิหาคม 2561 เตรียมพบกบัผู้ประกอบการมากกวา่ 200 บริษัทจากนานาประเทศ มาพร้อมผู้ เช่ียวชาญที่จะให้

ค าปรึกษาการแก้ไขปัญหาการท าเกษตรกรรมอยา่งตรงจุด พร้อมเวทีแลกเปลีย่นความรู้ผ่านงานสมัมนาวิชาการในหวัข้อที่นา่สนใจ 

และการท าเวิร์คช๊อปสดุพิเศษจากบริษัทชัน้น าภายในงานอีกมากมาย 

สนใจเข้าร่วมจดัแสดงงาน กรุณาปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ โทร. 02-6700900 ตอ่ 209 (VNU Exhibitions Asia Pacific หรือ โทร. +49 69 

24788 282 (DLG INTERNATIONAL) ติดตามขา่วสารการจดังานได้ที่ Facebook ( @AGRITECHNICA ASIA และ @ Horti ASIA) 

หรือ แอด LINE Official พิมพ์ @agritechnicaasia และ @hortiasia 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กรุณาติดต่อ คณุปนดัดา อรรถโกวิท (panadda@vnuexhibitionsap.com) และ คณุชุติมณฑน์ สมบรูณ์กิจ

ชยั (chutimon.som@vnuexhibitionsap.com) | โทร.  +6626700900 Ext.204/109 

 

Reference: www.indianembassy.in.th/pdf/Market%20Survey%20Thailand%20Market%20for%20Agricultural%20Machinery%20Jan%202016.pdf 


