
ผูเ้ขา้ชมงานจากนานาประเทศยนืยนั AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA
2022 อนัดบัหนึ�งในงานแสดงสนิคา้เพื�อการลงทนุสาํหรบัอตุสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยเีครื�องจกัรกลการเกษตรแหง่ภมูภิาค

ประสบความสําเร็จในการจัดงานดว้ยจํานวนผูเ้ขา้ชมงาน 8,326 คน จาก 59 ประเทศ – กวา่ 250 แบ
รนดช์ั �นนําจากนานาชาติ บนพื�นที�งานแสดงสนิคา้กวา่ 6,700 ตารางเมตร – งานสมัมนาเชงิวชิาการและ
เชงิปฏบิตักิารกวา่ 98 หวัขอ้ รวมถงึการบรรยายเกี�ยวกบัการเกบ็เกี�ยวขา้ว การประชมุสดุยอดการคา้แหง่
เอเชยีแปซฟิิก และ หวัขอ้อื�นๆอกีมากมาย – ไฮไลท์ Smart Farming Pavilion การสาธติโดรนเพื�อการ
เกษตรภายในบรเิวณสถานที�จัดงาน – พาวลิเลยีนใหม่ การทําเกษตรกรรมแนวตั �ง และพาวลิเลยีนกญั
ชา

เมื�อสปัดาหท์ี�ผา่นมา (วนัที� 25-27 พฤษภาคม 2565) วเีอ็นยู เอเชยี แปซฟิิค และ สมาคมเกษตรแหง่
เยอรมนั ประกาศความสําเร็จของการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA (อะกรเิทคนกิา้ เอเชยี) และ
HORTI ASIA (ฮอรต์ิ เอเชยี) 2022 ณ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยมยีอดผูเ้ขา้ชมงานสงูถงึ 8,326 ราย
จาก 59 ประเทศทั�วโลก รวมทั �งเวยีดนาม ซึ�งเป็นประเทศพันธมติรรายใหมล่า่สดุในปีนี� ตลอดระยะเวลา
3 วนัของการจัดงานแสดงสนิคา้ มกีารจัดงานสมัมนาเชงิวขิาการและปฏบิตักิาร โดยมจํีานวนวทิยากร
กวา่ 218 คน จาก 12 ประเทศ ผลดัเปลี�ยนมานําเสนอ แลกเปลี�ยนความรู ้ และความเชี�ยวชาญเฉพาะ
ดา้นผา่นงานสมัมนาแบบผสมผสานระหวา่งการจัดงานในรปูแบบปกติ ณ บรเิวณสถานที�จัดงาน และการ
รับชมผา่นทางระบบออนไลน์ กวา่ 98 หวัขอ้สมัมนา โดยมจํีานวนผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาภายในงานทั �งสิ�น
4,326 ราย และผูเ้ขา้ชมผา่นระบบออนไลนอ์กีกวา่ 2,881 คน โดยการจัดงานครั�งนี�มกีระทรวง
เกษตรและสหกรณร์ว่มเป็นเจา้ภาพจัดงานอยา่งเป็นทางการ จากความสําเร็จดงักลา่ว สง่ผลใหพ้ื�นที�
งานแสดงสนิคา้มากกวา่รอ้ยละ 60 ไดถ้กูจับจองสําหรับงานแสดงสนิคา้ครั �งตอ่ไป ซึ�งจะเวยีนกลบัมาจัด
อกีครั �งในอกี 2 ปีขา้งหนา้นี� เรยีกไดว้า่การจัดงานแสดงสนิคา้สําหรับอตุสาหกรรมเกษตรครั �งนี�มบีทบาท
สําคญัในดา้นการสง่เสรมิและพัฒนานวตักรรมใหม่ๆ ทั �งดา้นเครื�องจักรกลทางการเกษตรและนวตักรรม
สําหรับพชืสวนในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นอยา่งยิ�ง

“งาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA เป็นตวัชว่ยสําคญัที�ทําใหเ้กดิการลงทนุใน
เครื�องจักรทางการเกษตรสําหรับฟารม์ในระดบัภมูภิาค เนื�องจากในปัจจบุนั มตีวัเลอืกมากมาย โดย
เฉพาะอปุกรณใ์นการทําการเกษตรแบบอจัฉรยิะที�เขา้มามอีทิธพิลอยา่งตอ่เนื�อง เราเชื�อมั�นวา่งานแสดง
สนิคา้เป็นสื�อกลางในการเจรจาธรุกจิ ที�รวมถงึการแลกเปลี�ยนขา่วสารขอ้มลูที�มปีระสทิธภิาพ ชว่ย
เปรยีบเทยีบ ใหข้อ้มลูที�สําคญั และสามารถตรวจสอบเครื�องจักรไดอ้ยา่งละเอยีดกอ่นตดัสนิใจลงทนุ
ตลอดจนคน้พบแนวทางการพัฒนาการทําเกษตรในประเทศเวยีดนามใหด้ยี ิ�งขึ�น” คณุ Pham Quoc
Bao จากบรษัิท Sancopack กลา่ว

เรามุง่มั�นที�จะตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ผูจั้ดฯ จงึไดทํ้าการ
คดัเลอืกสนิคา้และบรกิารที�เหมาะสมตอ่ความตอ้งการของเกษตรกรและอกีหลากหลายปัจจัยทางการ
ผลติที�จะชว่ยยกระดบัผลผลติทางการเกษตรในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ซึ�งภายในงาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA เรยีกไดว้า่เป็นงานแสดงสนิคา้และ
เทคโนโลยทีางการเกษตรที�ใหญท่ี�สดุในภมูภิาคสําหรับการนําเสนอเกษตรอจัฉรยิะและการผลติพชืสวน
โดยมผีูซ้ ื�อและรว่มเจรจาธรุกจิรายสําคญัมากกวา่ 350 รายเดนิทางมาเขา้รว่มงานจากทั�วเอเชยี

“การเขา้ถงึอปุกรณท์ี�เหมาะสมและมคีณุภาพ นับเป็นพื�นฐานของการทําฟารม์สมยัใหม่ งาน
AGRITECHNICA ASIA ไดเ้ปิดโอกาสใหท้างบรษัิท CLAAS ตดิตอ่กบัผูซ้ ื�อรายสําคญัที�มาจากฟารม์
ขนาดใหญท่ั�วทั �งภมูภิาค ไดแ้ลกเปลี�ยนแนวคดิ รวมถงึการเจรจาธรุกจิผา่นรปูแบบงานแสดงสนิคา้ นับ



เป็นแนวทางใหมท่ี�สง่ผลใหผู้ซ้ ื�อและขายไดพ้บกนัและไดรั้บประโยชนส์งูสดุจากการเขา้รว่มงานในครั�ง
นี�” คณุ Anil Menon กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท CLAAS Regional Center South East Asia
ดว้ยความรว่มมอืจาก 250 แบรนดช์ั �นนําจาก 26 ประเทศทั�วโลก รว่มกนันําเสนอนวตักรรมใหม่ๆ และ
แนวทางแกไ้ขปัญหาทางการเกษตรสําหรับตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ไมว่า่จะเป็นจากผูผ้ลติใน
ประเทศไทย อนิเดยี เยอรมนั อติาล ีจนี เวยีดนาม เป็นตน้

โปรแกรมงานสมัมนาเพื�อการอภปิรายหวัขอ้ตา่งๆ ในเชงิลกึ

นอกเหนอืจากการจัดแสดงเทคโนโลยรีถแทรกเตอร์ รถเกี�ยวขา้ว และโดรนการเกษตร ภายในงานมี
โปรแกรมงานสมัมนาถงึ 98 หวัขอ้อภปิรายตา่งๆในเชงิลกึ อาทิ การปลกูกญัชง-กญัชา การผลติขา้ว
อยา่งยั�งยนื ตลอดจนการทําเกษตรกรรมแนวตั �ง (Vertical Farming) และ พาวลิเลยีน Smart Farming
ซึ�งเป็นโซนใหมข่องงานในปีนี�ที�รเิร ิ�มโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC) มุง่เนน้ที�จะผลกัดนั
เกษตรอจัฉรยิะ (Smart Farming) ในอกีทศวรรษขา้งหนา้ ปทูางใหเ้กษตรกรรุน่ใหม่ ไดแ้บง่ปัน
แนวทางปฏบิตัทิางการเกษตร และสง่ตอ่วสิยัทศันท์ี�ย ิ�งใหญสํ่าหรับเกษตรกรรุน่ตอ่ๆ ไปในประเทศไทย

มกีารนําเสนอ 3 พาวเิลยีนที�นับเป็นไฮไลทภ์ายในงาน ไดแ้ก่ พาวลิเลยีน Thailand Smart Farming
(การเกษตรแบบอจัฉรยิะ) พาวลิเลี�ยน Vertical Farming การทําเกษตรกรรมแบบแนวตั �ง และ
พาวลิเลยีน Cannabis Pavilion หรอืกญัชง-กญัชา ทั �งสามโซนไดจั้ดแสดงสนิคา้และนวตักรรม
มากมายจากมมุมองของผูเ้ชี�ยวชาญในแขนงนั�นๆ รวมถงึการสาธติโดรนเพื�อการเกษตร และการจําลอง
การทําเกษตรแมน่ยําใหผู้เ้ขา้รว่มงานไดรั้บชม ซึ�งสรา้งความประทบัใจใหผู้เ้ขา้ชมงานในโซนเหลา่นี�
เป็นอยา่งมาก

ไฮไลทข์องการประชมุและสมัมนาที�น่าสนใจ อาทิ งานสมัมนาในหวัขอ้ ผลกระทบของอตุสาหกรรมออ้ย
และนํ�าตาล หลงัสถานการณโ์ควดิ-19 / การใชเ้ครื�องจักรกลการเกษตร / การดแูลพชืผลหลงัการ
เกบ็เกี�ยว / การทําเกษตรอจัฉรยิะเพื�อกระบวนการผลติขา้วอยา่งยั�งยนื / การพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตร
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยอีจัฉรยิะในประเทศไทย และการประชมุสมัมนาในหวัขอ้ เชน่ The Thai-Dutch
AgTech startup ซึ�งสามารถเขา้รับชมไดผ้า่นระบบออนไลนต์ามความตอ้งการของผูเ้ขา้ฟัง

งานสมัมนาพเิศษที�จัดโดยกระทรวงอาหารและการเกษตรแหง่ประเทศเยอรมนั (German Federal
Ministry of Food and Agriculture, BMEL) และ สมาคมเกษตรแหง่เยอรมนั (DLG) สนับสนุนการจัด
งานประชมุสดุยอดการคา้สําหรับภมูภิาคเอเชยี แปซฟิิค ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของโครงการสง่เสรมิการสง่
ออก การประชมุนี�เปิดโอกาสผูเ้ขา้รว่มไดส้รา้งเครอืขา่ยทางการคา้กบัผูเ้ชี�ยวชาญ ผูผ้ลติ และคูค่า้ใน
ภมูภิาค

พรอ้มกนันั�น กรมสง่เสรมิการเกษตรแหง่ประเทศไทยไดเ้ชญิกลุม่เกษตรกรรุน่ใหมเ่ขา้รว่มในโปรแกรม
อบรบพเิศษ เพื�อตอบสนองความตอ้งการ เสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบัการทําฟารม์
อจัฉรยิะ รวมถงึวธิกีารจัดการนํ�าอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการดแูลหลงัการเกบ็เกี�ยว

นวตักรรมใหมต่อบโจทยป์ญัหาหว่งโซอ่าหารอปุทาน และการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ

เมื�อหว่งโซอ่ปุทานอาหารพังทลายและวกิฤตของสภาพภมูอิากาศกําลงัใกลเ้ขา้มา คณุ Christine
Zimmerman-Loessl ประธานสมาคมการเกษตรกรรมแนวตั �ง หรอื Association for Vertical Farming
ประเทศเยอรมนั ไดม้องเห็นถงึแนวโนม้ที�ชดัเจนและความสําคญัของการทําการเกษตรแนวตั �ง โดย
กลา่ววา่ “ฉันไดเ้ห็นถงึกระแสในการทําการเกษตรแบบแนวตั �งจากทั�วทกุมมุโลก เราจงึตอ้งพัฒนาและ



นํานวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใช ้ เพื�อพัฒนาการทําการเกษตรแบบดั �งเดมิ โดยเฉพาะในประเทศไทยที�เริ�ม
เห็นการเปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจน”
“การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศสง่ผลกระทบตอ่ผลผลติทางการเกษตรเป็นอยา่งมาก ดว้ย
เหตผุลดงักลา่ว ทําใหเ้ราตอ้งทําการวจัิยเพิ�มเตมิรว่มกบัประเทศพันธมติร รวมถงึประเทศไทย ใน
ประเด็นเกี�ยวกบัการปลกูขา้วอยา่งยั�งยนื เพื�อใหไ้ดผ้ลผลติที�คุม้คา่มากยิ�งขึ�น ทางเรารูส้กึยนิดเีป็นอยา่ง
ยิ�งที�จะไดเ้ขา้รว่มงานเกษตรระดบัประเทศอยา่งงาน AGRITECHNICA ASIA Live ที�จะจัดขึ�น ณ
ประเทศเวยีดนามในปีนี� ” คณุ Martin Gummert นักวทิยาศาสตรอ์าวโุส ประจําสถาบนัวจัิยขา้วนานา
ชาต ิInternational Rice Research Institute (IRRI) กลา่ว

นับเป็นครั �งแรกของ บรษัิท วเีอ็นยู เอเชยี แปซฟิิค รว่มกบั สมาคมเกษตรแหง่เยอรมนี สํานักงาน
ประเทศไทย ผสานความรว่มมอืกบัภาคการเกษตร เวยีดนาม ซึ�งเป็นประเทศพันธมติรที�ไดรั้บการ
คดัเลอืกสําหรับการจัดงานในครั�งนี� โดยมจีดุมุง่หมายเพื�อใหข้อ้มลูเชงิลกึเกี�ยวกบัโอกาสทางการคา้
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเวยีดนาม ซึ�งทางกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวยีดนาม
(MARD) จะสง่ผูเ้ชี�ยวชาญเขา้รว่มงานและรว่มเป็นเจา้ภาพจัดงาน 'AGRITECHNICA ASIA Live' เป็น
งานแสดงการสาธติเครื�องจักรกลเกษตรแบบกลางแจง้ ที�จะจัดขึ�นที�จังหวดั Can Tho ประเทศเวยีดนาม
ระหวา่งวนัที� 24-26 สงิหาคม 2565 นี�

สําหรับงาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA ครั�งถดัไป มกํีาหนดจัดงานระหวา่งวนัที�
22-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค กรงุเทพฯ เพื�อเตรยีมพรอ้มที�จะ
ตอ้นรับผูทํ้าธรุกจิทางการเกษตรทั �งพชืไรแ่ละพชืสวนจากทั�วทั �งภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
นอกเหนอืจากนั�น สําหรับภมูภิาคอื�นๆ ทั�วโลก จะมกีารจัดงาน AGRITECHNICA 2023 ระหวา่งวนัที�
12-18 พฤศจกิายน 2566 ณ เมอืง ฮนัโนเวอร์ ประเทศเยอรมนั ซึ�งเป็นเวทเีจรจาการคา้สําหรับ
อตุสาหกรรมเกษตรที�ใหญท่ี�สดุในโลก

งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA จัดโดย สมาคมเกษตรแหง่เยอรมนั DLG
International GmbH และบรษัิท วเีอ็นยู เอเชยี แปซฟิิค โดยมกีระทรวงเกษตรและสหกรณแ์หง่
ประเทศไทย เป็นเจา้ภาพรว่มอยา่งเป็นทางการ

งานแสดงสนิคา้ทางการเกษตรครั �งนี�ไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์รผูเ้ชี�ยวชาญทั �งในและตา่งประเทศ
โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก สถาบนัวจัิยขา้วนานาชาติ (International Rice Research Institute)
สมาคมนักวชิาการออ้ยและนํ�าตาลแหง่ประเทศไทย สมาคมพชืสวนแหง่ประเทศไทย สมาคมวศิวกรรม
เกษตรแหง่ประเทศไทย และสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

-------------------------------------------  สิ�นสดุขา่วประชาสมัพันธ ์ -------------------------------------------

สาํหรบัสื�อมวลชน กรณุาตดิตอ่:

สมาคมเกษตรแหง่เยอรมนั (DLG) :
Rainer Winter โทรศพัท:์ +49 6924788 212 r.winter@dlg.org
Malene Conlong โทรศพัท:์ +49 6924788237 M.conlong@dlg.org

วเีอ็นย ูเอเชยี แปซฟิิค:
แสงทพิ เตชะปฏภิาณด ีผูจั้ดการฝ่ายสื�อสารการตลาด saengtip@vnuasiapacific.com
พชิชาภา พันธุม์ณี ฝ่ายประชาสมัพันธแ์ละสื�อมวลชน phitchapha@vnuasiapacific.com
โทร. 02-1116611 ตอ่ 330-331 (วเีอ็นย ูเอเชยี แปซฟิิค) www.vnuasiapacific.com




