
กระทรวงเกษตรฯ เวยีดนาม ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดังาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022

สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) ร่วมกบั  บริษทั วเีอน็ย ูเอเชีย แปซิฟิค พร้อมดว้ยสถาบนัวจิยัขา้วนานาชาติ (IRRI) กระทรวงเกษตรและการพฒันา

ชนบทของเวยีดนาม (MARD) และคณะกรรมการทอ้งถิ�นประจาํเมือง Can Tho ร่วมกนัเป็นเจา้ภาพในการจดังานแสดงสินคา้และการสาธิตเครื�องจกัร

กลางแจง้ในพื�นที�นาขา้วขนาดใหญ่ ถึง �� เฮกตาร์ ในวนัที� �� – �� สิงหาคม พ.ศ. ���� ในเมือง Can Tho ประเทศเวยีดนาม ภายใตธี้มการจดังานคือ “การ

ใชก้ลไกที�เหมาะสมเพื�อการทาํเกษตรอยา่งย ั�งยนื” – โดยคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วม �,��� คน และมีการจดัแสดงเครื�องจกัรกวา่ ��� เครื�อง

ในส่วนของงาน 'AGRITECHNICA ASIA Live 2022 (อะกริเทคนิกา้ เอเชีย ไลฟ์ 2022)' ที�จะจดัขึ�นในวนัที� 24-26 สิงหาคม ในเมือง Can Tho ประเทศ

เวยีดนาม กระทรวงเกษตรและการพฒันาชนบทของเวยีดนาม (MARD) พร้อมดว้ยผูจ้ดังานจาก สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) บริษทั วเีอน็ยู

เอเชีย แปซิฟิค โดยมีหลากหลายกิจกรรมหลกัภายในงาน ตั�งแต่งานสมัมนา ไปจนถึงการสาธิตภาคสนามที�มีเครื�องจกัรมาร่วมจดัแสดงกวา่ 300 เครื�อง จาก

กวา่ 50 แบรนด์ ทั�งในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศ โดยงานนี�ครอบคลุมนาขา้วถึง 10 เฮกตาร์ และไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนัวจิยัขา้วนานาชาติ

International Rice Research Institute (IRRI)

ดว้ยคอนเสปงานที�ครอบคลุม ในหวัขอ้ “การใชก้ลไกที�เหมาะสมเพื�อการทาํเกษตรอยา่งย ั�งยนื” งาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 จะสาธิต

เครื�องจกัรที�เกี�ยวขอ้ง ตั�งแต่การไถพรวนไปจนถึงการเกบ็เกี�ยว ทางผูจ้ดัคาดวา่จะมีเกษตรกร ผูค้า้ขาย และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจดัการฟาร์มกวา่ 4,000 ราย

จากทั�งในประเทศเวยีดนามและประเทศโดยรอบเขา้ร่วมงานในครั� งนี�

“งาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 จะถกูจดัขึ�นที�เมือง Can Tho ณ ใจกลางพื�นที�สามเหลี�ยมปากแม่นํ�าโขง งานแสดงสินคา้แบบกลางแจง้ครั� งนี� ได้

ช่วยเปิดโอกาศใหก้บัเกษตรกรในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการสนบัสนุนการทาํการเกษตรแบบยั�งยนื

ซึ� งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายสาํคญัของประเทศเวยีดนาม” ดร. Le Quoc Thanh ผูอ้าํนวยการ ศนูยส่์งเสริมการเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและการพฒันา

ชนบท (MARD) กล่าวในงานแถลงข่าวที�จดัขึ�นที�เมือง Can Tho ณ สถานที�จดัของงาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 ซึ�งในงานแถลงข่าว มีผูเ้ขา้ร่วม

จากหลากหลายหน่วยงาน กระทรวง สถาบนัวจิยั รวมถึงบริษทัต่างๆ

“ภายในงาน จะไดเ้ห็นผูเ้ชี�ยวชาญและนกัวทิยาศาสตร์มารวมตวักนั เพื�อนาํเสนอนโยบาย และแผนงานสาํหรับการใชเ้ทคโนโลยเีพื�อเปลี�ยนแปลงเศรษฐกิจ

การเกษตรในเวยีดนามอยา่งย ั�งยนื นอกจากนี� AGRITECHNICA ASIA Live 2022 ยงัถือเป็นโอกาสสาํหรับพนัธมิตรจากทั�งในและต่างประเทศในการหาคู่

คา้ทางธุรกิจที�เหมาะสม อีกทั�งยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมวฒันธรรมของประเทศเวยีดนาม และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้นชาวเวยีดนามกบัชาวต่าง

ชาติ” ดร.Thanh ไดก้ล่าวเพิ�มเติม

ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA Live 2022 ผูแ้สดงสินคา้จะสาธิตเทคโนโลยสีมยัใหม่ บนสถานที�จริง ซึ�งเป็นแปลงเพาะปลกูพืชผลทอ้งถิ�น ที�มีการ

รณรงคเ์รื�องการเพาะปลกูอยา่งย ั�งยนื โดยใหผู้แ้สดงสินคา้ทดลองสินคา้จริงในแปลงทดลอง พร้อมการบรรยายววธีิการใชง้านรวมถึงการนาํเสนอแนวทาง

การเพาะปลกูสาํหรับขา้วและพืชผลในภมิูภาคอื�นๆ นอกจากการสาธิตภาคสนามแลว้ ยงัมีการแสดงอุปกรณ์สาํหรับการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร

และอาหาร การผลิตผกัและผลไม ้ปศุสตัว ์และการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� าซึ�� งเวยีดนามจดัอยูใ่นหา้อนัดบัแรกของโลก



นอกจากงานแสดงสินคา้และการสาธิตการใชเ้ครื�องจกัรทางการเกษตรในภาคสนาม ยงัมีงานสมัมนาเชิงปฏิบติัและการเสวนาเกี�ยวกบัการทาํฟาร์มอจัฉริยะ

การผลิตที�ย ั�งยนื และหวัขอ้การใชเ้ครื�องจกัรที�จดัทาํโดยผูเ้ชี�ยวชาญระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ จากสถาบนัการศึกษา บริษทัเอกชน บริษทัตวัแทน

จาํหน่าย และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกระทรวงเกษตรและการพฒันาชนบท (MARD) อีกทั�งยงัมีกิจกรรมที�จะส่งเสริมการเจรจาธุรกิจ ซึ�งทั�งหมดนี� เป็น

ส่วนหนึ�งของงานแสดงสินคา้ที�จะจดัขึ�นในช่วงเวลา � วนัเตม็ ที�จะทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมไดแ้บ่งปันประสบการณ์และความรู้ไดอ้ยา่งทั�วถึง

AGRITECHNICA ASIA Live 2022 จะเดินตามรอยความสาํเร็จของงานที�เคยจดัขึ�นในประเทศพม่า และช่วยเปิดโอกาสเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรและ

ผูเ้ชี�ยวชาญในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ห็นอุปกรณ์ที�ใชง้านไดจ้ริงในสนามพร้อมทั�งไดรั้บความรู้และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

AGRITECHNICA ASIA ที�ถกูจดัขึ�นในภมิูภาคเอเชีย จดัโดย สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) และ บริษทั วเีอน็ยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นงานที�แสดงถึง

ความสาํเร็จของงาน AGRITECHNICA งานแสดงสินคา้เครื�องจกัรกลการเกษตรที�ใหญ่ที�สุดในโลกที�จดัขึ�นทุกสองปีในเมืองฮนัโนเวอร์ ประเทศเยอรมนั

หมายเหตุบรรณาธิการ:

กระทรวงเกษตรและการพฒันาชนบทเวยีดนาม (MARD) มีผูเ้ชี�ยวชาญหลายท่าน ที�พร้อมใหส้มัภาษณ์กบับรรณาธิการ เพื�อหารือเกี�ยวกบัตลาดเวยีดนาม

และโอกาสที�จะนาํเสนอบริษทัต่างชาติใหก้บัผูค้นในประเทศ

บรรณาธิการควรติดต่อ สมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) โดยตรง เพื�อนดัแนะเวลาในการสมัภาษณ์

ขอ้มูลพื�นฐาน: ธุรกิจการเกษตรในประเทศเวยีดนาม

18% ของ GDP ของประเทศเวยีดนาม และ 39% ของประชากรกวา่ 100 ลา้นคนในประเทศเวยีดนามทาํงานดา้นเกษตรกรรม โดยเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกั

ดนัอุตสาหกรรมทางดา้นผลผลิตทางการเกษตรนบัวา่เป็นพื�นฐานเศรษฐกิจที�สาํคญัในประเทศเวยีดนาม

ดว้ยสภาพอากาศแบบเขตร้อน ดินที�อุดมสมบูรณ์ นํ�าประปาที�อุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพที�อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรเวยีดนามไดเ้พิ�มการ

ผลิตทางการเกษตรโดยมีอตัราการเติบโตมากกวา่ �.� เปอร์เซ็นตเ์มื�อเทียบปีต่อปีในช่วงสองทศวรรษที�ผา่นมา

รายไดจ้ากการส่งออกสินคา้เกษตรเพิ�มขึ�นในช่วงสองทศวรรษที�ผา่นมาจาก 4.2 พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2547 เป็น 41.3 พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2562 ทาํให้

เวยีดนามเป็นผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบัสองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยขา้วนบัเป็นพืชผลที�มีอิทธิพลมากที�สุด ที�เป็นตวัพยงุชีพของแรงงานในชนถึงบท

สองในสามของประเทศ ดว้ยผลผลิตมากกวา่ 40 ลา้นตนัต่อปี ประเทศเวยีดนามเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่อนัดบัสองของโลก ซึ�งทางรัฐบาลทอ้งถิ�นกาํลงั

ส่งเสริมการใชเ้ครื�องจกัรกลของภาคส่วนภายในแผนพฒันาของตน เพื�อเพิ�มผลผลิตและความสามารถในการส่งออก รวมทั�งผลิตไดอ้ยา่งย ั�งยนืมากขึ�น ซึ�ง

น่าจะสามารถผลกัดนัความตอ้งการอุปกรณ์และเครื�องจกัรการเกษตรต่อไป
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