
 

            

 

เร่ิมต้นแล้วกบังาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 น าเวทีเจรจาธุรกจิส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
กลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพ่ือการเช่ือมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ 
 

(กรุงเทพฯ – 25 พฤษภาคม 2565) บริษทั วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค ร่วมกบั สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนั ร่วมกนัจดังาน อะกริเทคนิก้า 
เอเชีย – งานแสดงเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย และงานฮอร์ติ เอเชีย - งานแสดงปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตรและนวตักรรมดา้นการปลูกพืชผกั ไมผ้ล และดอกไมแ้ห่งภูมิภาคเอเชีย  ระหว่างวนัท่ี 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ  
 

ภายในงานผูเ้ขา้ชมงานจะไดพ้บกบับรรดาผูป้ระกอบการมากกว่า 250 แบรนด์ชั้นน า จาก 26 ประเทศทัว่โลก ท่ีพร้อมน าเสนอ
นวตักรรมและโซลูชัน่ใหม่ๆ เพื่อการแกปั้ญหาทางการเกษตรอย่างชาญฉลาด ขยายเครือข่ายทางธุรกิจกบับริษทัระดบัโลก โดย
ในปีน้ี มีการประกาศเปิดตวั ประเทศพนัธมิตร “เวียดนาม” ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร แลกเปล่ียน
นวตักรรมและความเช่ียวชาญเพื่อการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ และต่อยอดการจดังาน อะกริเทคนิกา้ ไลฟ์ ท่ีเวียดนาม
ในช่วงกลางปี นอกจากน้ียงัมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ผา่นงานสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบติัการ ผา่น 98  หวัขอ้ท่ีน าเสนอ
โดยวิทยากรหลากหน่วยงานและความช านาญเฉพาะทาง อาทิ งานประชุมเชิงวิชาการท่ีเน้ือหาเขม้ขน้ส าหรับการปลูกขา้วแบบ
ยัง่ยนื – งานสัมมนาความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมนั, สัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับเกษตรกรไทย โดย หน่วยงานใน
สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งประเทศเยอรมนั  (BMEL) สนบัสนุนการประชุมสุดยอด
การคา้ส าหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการส่งเสริมการส่งออก โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับ
เกษตรกรไทยหัวกา้วหนา้ท่ีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดเ้ชิญมาเขา้ร่วมงานจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศ ซ่ึงจากการ
เปิดระบบลงทะเบียนล่วงหนา้พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมงานมากกวา่ 72 ประเทศลงทะเบียนเขา้เยีย่มชมงานในคร้ังน้ีแลว้ 
 

ในส่วนของพาวิลเล่ียนนานาชาติก็มีน าเสนอจากหลากหลายประเทศ อาทิ ฟินแลนด์ เยอรมนั, อินเดีย, ญ่ีปุ่ น, เนเธอร์แลนด์ และ
ไตห้วนั ท่ีประกอบดว้ยผูป้ระกอบการจากหลายบริษทัมาจดัแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรจากนานาชาติ พร้อมดว้ยพาวิลเล่ียน
ธุรกิจใหม่ท่ีน่าสนใจ ทั้งพาวิลเล่ียนการปลูกพืชแนวตั้ง, พาวิลเล่ียนกญัชา-กญัชง, และโดรนเพื่อการเกษตร ซ่ึงจะมีขึ้นตลอด        
3 วนัของการจดังาน  
 

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ น าโดยตวัแทนจากคณะผูบ้ริหารของผูจ้ัดงาน เร่ิมด้วย คุณ Tobias Eichberg กรรมการผูจ้ดัการ 
สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนั (DLG Service) และ คุณ Igor Palka (อิกอร์ เพากา้) กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค 
จ ากดั กล่าวตอ้นรับและอปัเดตไฮไลท์ของงานปีน้ี เสริมดว้ย คุณกนกพร ด ารงกุล ผูอ้  านวยการ ส่วนงานส่งเสริมการจดัแสดง
สินคา้นานาชาติ ส านักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในส่วนของผูส้นับสนันการดา้นจัดงาน
แสดงสินคา้นานาชาติในประเทศไทยและปิดทา้ยดว้ย ฯพณฯ ดร. Tran Thanh Nam รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและการ



 

            

พฒันาชนบท ผูแ้ทนจากประเทศเวียดนาม และไดรั้บเกียรติจาก คุณ อลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผูแ้ทนจากประเทศไทย พร้อมดว้ย ดร. เฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถ่ายทอดสด
การบรรยายทางระบบออนไลน์) ร่วมเป็นประธานเปิดงานในคร้ังน้ี 
 

ฯพณฯ ดร.  Tran Thanh Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท เวียดนาม  กล่าวว่า  “งาน 
AGRITECHNICA ASIA จะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจท่ีเกษตรกรในเอเชียสามารถเข้าถึงการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทนัสมยั และเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ซ่ึงในโอกาสท่ีเขา้มาเป็น
ประเทศพนัธมิตรอยา่งเป็นทางการ ประเทศเวียดนาม ยินดีอย่างยิ่งท่ีจะตอ้นรับเกษตรกรทุกท่านท่ีสนใจในการเรียนรู้การเกษตร
สมยัใหม่ ซ่ึงสภาพภูมิประเทศของเวียดนามก็เอ้ือต่อการท าเกษตรท่ีเต็มไปดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรม จึงเหมาะอย่างยิ่ง
ในการแลกเปล่ียนแนวความคิดริเร่ิมผา่นงานสัมมนาท่ีจะจดัขึ้นในกรุงเทพฯ คร้ังน้ี ใหส้ าเร็จดงัท่ีมุ่งหวงั” 
 

“ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้ล่าวถึงนโยบายในการขบัเคล่ือน Smart Farming เทคโนโลยีการเกษตร 
4.0 และการจดัตั้งแผนปฏิบติัการ Smart Farming 2022 – 2023 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายเหล่าน้ีเป็นนโยบายท่ี
ทางกระทรวงให้ความส าคัญเพื่อวางรากฐานของการท าเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ  ซ่ึงจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมอาหารท่ีย ัง่ยืน การด าเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 น้ีจะน าเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและระบบดิจิทลัเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมต่อระหว่างเกษตรตน้น ้าสู่ปลายน ้าอย่างสมบูรณ์” คุณ อลงกรณ์ พลบุตร  
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว “ผมเช่ือมัน่วา่ งาน อะกริเทคนิกา้ เอเชีย และ ฮอร์ติ เอเชีย จะเป็นเวที
เจรจาธุรกิจและโอกาสท่ีดีส าหรับผูท่ี้ท างานในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกรทัว่ไป ในการเขา้ถึงและรับเอาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางการเกษตรท่ีทนัสมยัจากนานาชาติสู่การท าเกษตรของประเทศไทย” คุณ อลงกรณ์ กล่าว 
 

งาน AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA จัดระหว่างวนัท่ี 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม   
ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. ส าหรับผูท่ี้ลงทะเบียนล่วงหน้ามา กรุณาแสดงหลกัฐานการลงทะเบียนล่วงหน้า     
ณ จุดบริการเพื่อท าการปรินทบ์ตัรเขา้ร่วมงานโดยไม่ตอ้งต่อคิว หากยงัไม่ไดล้งทะเบียน สามารถน ารหสัเชิญเขา้ร่วมงานจากทาง
คณะผูจ้ดังานและส่ือพนัธมิตรมาแจง้เพื่อลงทะเบียนหนา้งานและรับบตัรเขา้ชมงานไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายเช่นกนั รายละเอียดของ
งานเพื่อเติมกรุณาเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องงาน www.agritechnica-asia.com / www.horti-asia.com หรือเช่ือมต่อกบัเราไดทุ้กช่องทาง
โซเชียลมีเดียของงาน หรือโทร. 02-1116611 (วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค) 
 

---------------------------------------ส้ินสุดข่าวประชาสัมพนัธ์------------------------------------------- 
 

ส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 
คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี  ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารการตลาด  อีเมล   saengtip@vnuasiapacific.com  
คุณพิชชาภา พนัธ์ุมณี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่ือมวลชน  อีเมล   phitchapha@vnuasiapacific.com  
โทร. 02-1116611 ต่อ 330-331 (วีเอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค)   www.vnuasiapacific.com  
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