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คร้ังแรก สาํหรับงาน AGRITECHNICA ASIA Live ในเวียดนาม กับความสาํเร็จระดับนานาชาติ
ผู้เข้าชมงานกวา่ 4,000 คน กวา่ 80 แบรนด์ ท่ีได้ร่วมการสาธิตภาคสนาม และการจัดแสดงเคร่ืองจักรท่ี
เก่ียวข้อง ต้ังแต่การไถพรวนไปจนถึงการเก็บเก่ียว โดยงานน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสาธิตถึง 22 เฮกตาร์ - งาน
สัมมนาเก่ียวกับการใช้เคร่ืองจักร - ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร - ในวันท่ี
24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ปากแม่น้ําโขง ในเมืองเก่ินเทอ ประเทศเวียดนาม

เม่ือสัปดาหท่ี์ผา่นมา งาน AGRITECHNICA ASIA Live (อะกริเทคนิกา้ เอเชีย ไลฟ์ 2022) ณ เมือง เก่ินเทอ ซ่ึงเป็นงาน
แสดงสนิคา้และการสาธิตเคร่ืองจักรกลางแจง้ท่ีคลอบคลุมพ้ืนท่ีสาธิตถึง 20 เฮกตาร์ โดยมีกิจกรรมภายในงานตัง้แตก่ารสาธิตภาค
สนาม งานแสดงเคร่ืองจักร และงานสัมมนา ไดป้ระสบความสาํเร็จในการดึงดูด เกษตรกร นักธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ผูเ้ช่ียวชาญ นักวทิยาศาสตร์ สมาคม และหน่วยงานตา่งๆจากภาครัฐ ในการสาธิตภาคสนามในครัง้น้ี ผูแ้สดงสนิคา้ไดส้าธิตวธีิแก้
ปัญหา ท่ีเหมาะสม สาํหรับความตอ้งการของเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงาน AGRITECHNICA ASIA
Live ในครัง้น้ี ไดถู้กจัดข้ึนเป็นครัง้ท่ีสอง ในวันท่ี 24-26 สงิหาคม ท่ีผา่นมา โดยไดรั้บการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวง
เกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) และเมืองเก่ินเทอ ร่วมจัดงานโดย สมาคมเกษตรกรรมแหง่เยอรมนี (DLG) บริษัท วีเอน็
ยู เอเชีย แปซิฟิค และสถาบันวจัิยขา้วนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI)

ในงานพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ ทางผูจั้ดงาน ไดรั้บเกียรติจากแขกผูมี้เกียรติ จากประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และ นานา
ประเทศ โดยทางคุณ Le Minh Hoan รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหง่เวียดนาม ไดเ้น้นยํา้ถึงบทบาทความสาํคัญของงาน
AGRITECHNICA ASIA Live ท่ีมีตอ่การพัฒนา ทางดา้นเทคโนโลยีและโซลูช่ันเชิงปฏิบัติของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยสิง่
เหลา่น้ีมีประโยชน์ในดา้นการพัฒนาฟาร์มอยา่งย่ังยืน “ภายในปี 2573 เวียดนามมีเป้าหมายท่ีจะ บรรลุอัตราขัน้ตํา่ 70 เปอร์เซน็ต์
ในการเปล่ียนเป็นการใชเ้คร่ืองจักรในการสร้างผลผลิต และสร้างรายไดใ้ห้กับเกษตรกรอยูท่ี่ 120 ลา้นดอง (5,140
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ตอ่ปี” ทางคุณ Le Minh Hoan รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหง่เวียดนาม ไดก้ลา่วเพิม่เติม “การสง่เสริมการใช้
เคร่ืองจักรในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร มคีวามจําเป็นเป็นอย่างยิ่งท่ีจะใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมอย่างชาญ
ฉลาด เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไปสูร่ะบบดจิิทัล และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางแรงงาน เน่ืองจาก การพัฒนาในรูปแบบน้ี ไม่
สามารถหลีกเล่ียงได้สาํหรบัการทําการเกษตรอย่างมปีระสทิธิภาพ และการพัฒนาอย่างย่ังยนื”

สถาบันวจัิยขา้ว Cuu Long Delta ตัง้อยู่ ณ ปากแมนํ่า้โขง ในเมืองเก่ินเทอ นับเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดงานแสดง
สนิคา้ AGRITECHNICA ASIA Live ท่ีไมเ่พียงนําเสนออุปกรณ์ทางการเกษตรเชิงเทคนิค และ การสาธิตภาคสนามท่ีนําเสนอ
แนวทางการแกปั้ญหาดา้นพืชผล แตยั่งรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑท์างการเกษตร อาหาร ปศุสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตวนํ์า้ ตลอดจน
ผลิตภัณฑจ์ากผักและผลไม้ หน่วยงานและบริษัทมากกวา่ 80 แหง่ รวมถึงสถาบันวจัิยและองคก์รเอกชน (NGO) อาทเิชน่
Vietnam Academy of Agricultural Sciences, German Agency for International Cooperation และบริษัทชัน้นํา เชน่
Bayer, Binh Dien Fertiliser, APV, Kubota และ Yanmar ท่ีไดร่้วมนําเสนอโซลูช่ันในการจัดแสดงสนิคา้แบบกลางแจง้ครัง้น้ี

กระทรวงอาหารและการเกษตรแหง่เยอรมณี (BMEL) ไดนํ้าเสนอบูธนิทรรศการในรูปแบบพิเศษ (German Lounge) ท่ีสามารถ
ชว่ยให้ผูเ้ขา้ชม ไดร่้วมตอบโต้ และแลกเปล่ียนขอ้มูล ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญในดา้นเทคโนโลยีในประเทศเยอรมณี และประเทศ
เวียดนาม กับประเทศเพ่ือนบา้น ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
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สาํหรับผูจั้ดแสดงสนิคา้หลายราย ตลาดเวียดนามในปัจจุบันนัน้ ถือเป็นตลาดท่ีขับเคล่ือนอยา่งรวดเร็ว ดว้ยความตอ้งการของผูซ้ื้อ
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีชว่ยให้ผูผ้ลิตใชท้รัพยากรณ์อยา่งคุม้คา่มากข้ึน และสามารถเพิม่ผลผลิตไดใ้นขณะเดียวกัน

“ในปีน้ี AGRITECHNICA ASIA Live ไดถู้กจัดข้ึนในประเทศเวียดนาม ซ่ึงนับเป็นอีกหน่ึงในการตลาดท่ีน่าสนใจ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสาธิตการทาํระบบชลประทานอยา่งมีประสทิธิภาพ ท่ีจะชว่ยประหยัดนํา้ ในขณะท่ีให้ผลผลิตสูงข้ึน ซ่ึง
ทัง้หมดน้ี ไดส้ง่ผลให้เกิดความแนวคดิใหม่ๆ มากมาย ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนความรู้ กับผูมี้ประสบการณ์ และกลุม่เกษตรกร”
คุณ Klaus Ferk ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายประจาํภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ณ Röhren- und Pumpenwerk Bauer

การสาธิตเคร่ืองจักรกลางแจ้ง
งานแสดงสนิคา้แบบกลางแจง้ ท่ีจัดข้ึนแบบตัวตอ่ตัวในครัง้น้ี คลอบคลุมทัง้การสาธิตเคร่ืองจักร และการสาธิตการเพาะปลูกเชน่
การปรับระดับท่ีดินดว้ยเลเซอร์ การเพาะและการยา้ยเมลด็พันธด์ว้ยเคร่ืองจักร การทาํนาแบบแมน่ยาํ โดรนสาํหรับพน่ปุ๋ยและยาฆา่
แมลง ตลอดจนการดูแลหลังการเกบ็เก่ียวท่ีชว่ยลดความเสี่ยงในดา้นการดูแลหลังการเกบ็เก่ียว และชว่ยรักษาคุณภาพของเมลด็
พันธ์ ในขณะเดียวกัน แปลงปลูกทดลอง นําเสนอพันธุข์า้วและเมลด็พันธุใ์นทอ้งถิน่ควบคูไ่ปกับโซลูช่ันในการดูแลรักษาพืช การ
สาธิตในรูปแบบน้ีสามารถชว่ยให้เกษตรกรเขา้ถึง เทคโนโลยีสมัยใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ ซ่ึงสนับสนุนเป้าหมายการ
ทาํฟาร์มอยา่งย่ังยืน

บริษัท Bayer ไดนํ้าเสนอหัวขอ้ “Much More Rice” เพ่ือมุง่เน้นให้เกษตรกรชาวเวียดนาม ไดป้รับปรุงพันธุกรรมขา้ว คุณภาพ
ขา้ว ท่ีชว่ยในการสร้างกาํไร และในขณะเดียวกัน จัดการกับความทา้ทายในระยะยาวท่ีเกิดจากศัตรูพืช โรค วัชพืช และสภาพ
แวดลอ้มท่ีไมเ่อ้ืออาํนวย “ท่ี Bayer เราเช่ือวา่ นวัตกรรมใหม่ๆ จากมนุษย์ สามารถกาํหนดอนาคตของการทาํการเกษตรได้ กวา่
150 ปี ปีท่ีเราใชว้ทิยาศาสตร์และจินตนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและโภชนาการ และดว้ยความร่วมมือทัง้หมดน้ี เรากา้วไปสูค่วาม
สาํเร็จอีกหลายขัน้ โดย Bayer เวียดนาม ภาคภูมิใจท่ีจะนําเสนอนวัตกรรมสาํหรับพืชผลหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือชว่ยให้
เกษตรกรชาวเวียดนามผลิตไดม้ากข้ึน โดยลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ” คุณ Ha Chu, Country
Lead Vietnam of Bayer Crop Science  ไดก้ลา่ว

เวิร์คช็อปเก่ียวกับการผลิตข้าวและการใช้เคร่ืองจักรในเอเชีย
เวร์ิคชอ็ปหลากหลายหัวขอ้ท่ีจัดโดย MARD และ IRRI ท่ีถูกจัดข้ึนท่ีงาน AGRITECHNICA ASIA Live ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึง
ของกลยุทธข์อง MARD เพ่ือสง่เสริมการใชเ้คร่ืองจักรท่ีเหมาะสมกับขนาดการเพาะปลูก การแปรรูป และการจัดการผลิตภัณฑ์ ท่ี
จะชว่ยสนับสนุนความย่ังยืน

งานสัมมนาทางวทิยาศาสตร์ CORIGAP ซ่ึงเป็นหัวขอ้จากสถาบันวจัิยขา้วนานาชาติ (IRRI) ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดีเย่ียม ได้
นําเสนอขอ้คน้พบจากงานวจัิย ท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากประเทศสวสิเซอร์แลนด์ “ลดความเหล่ือมลํา้ดา้นผลผลิตขา้วในภูมิภาค
เอเชีย และลดการผลิตคาร์บอน ท่ีไมเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม” พันธมิตรจากหลากหลายประเทศ อาทเิชน่ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย
พมา่ ศรีลังกา และไทย ไดร่้วมนําเสนอผลงานดา้น “แนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี” ในการผลิตขา้ว การลดการสูญเสยีหลังการ
เกบ็เก่ียว และวธีิปฏิบัติในการผลิตท่ีย่ังยืน การลดการผลิตคาร์บอน การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิประเทศ รวมถึง
การประเมินพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการทาํการเพาะปลูกขา้ว เพ่ือการเปล่ียนแปลงทางนิเวศวทิยาทางการเกษตรไปสูร่ะบบอาหาร
ทางการเกษตรท่ีย่ังยืน
กอ่ตัง้ข้ึนเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมา โครงการดังกลา่วไดถู้กเขา้ถึงโดยครัวเรือนกวา่ 783,000 ครัวเรือนใน 6 ประเทศ ดว้ยความร่วมมือ
จากพันธมิตรในระดับประเทศ “ในปี 2019 ทีม CORIGAP ไดร่้วมมือกับ สมาคมเกษตรกรรมแหง่เยอรมนี (DLG) บริษัท วีเอน็
ยู เอเชีย แปซิฟิค และกระทรวงเกษตรประจาํประเทศพมา่ เพ่ือนําร่อง งาน AGRITECHNICA ASIA Live ครัง้แรกท่ีจัดข้ึนท่ี
เมือง Nay Pyi Taw ณ ประเทศพมา่ โดยในการจัดงานครัง้น้ี ถือเป็นโอกาศอันดียิง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลังจากขอ้จาํกัดท่ีเกิดจาก
โควดิ-19 ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา ท่ีจะชว่ยเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดท้าํการแบง่ปันขอ้มูล และแลกเปล่ียนความรู้จากทัง้ในและ
ตา่งประเทศ” คุณ Martin Gummert ผูป้ระสานงาน CORIGAP ประจาํสถาบันวจัิยขา้วนานาชาติ (IRRI) ไดก้ลา่ว

งานเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรท่ีกาํลังจะเกิดข้ึน
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ชุมชนเกษตรกรรมท่ัวโลกจะเขา้ร่วมงานแสดงสนิคา้ AGRITECHNICA 2023 ในระหวา่งวันท่ี 12-18 พฤศจิกายน 2566 ณ
เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี

และงาน AGRITECHNICA ASIA และงาน HORTI ASIA ครัง้ตอ่ไปจะจัดข้ึนในวันท่ี 22-24 พฤษภาคม 2567 ไบเทค
กรุงเทพฯ

หมายเหตุบรรณาธิการ:
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) มีผูเ้ช่ียวชาญหลายทา่น ท่ีพร้อมให้สัมภาษณ์กับบรรณาธิการ เพ่ือหารือ
เก่ียวกับตลาดเวียดนามและโอกาสท่ีจะนําเสนอบริษัทตา่งชาติให้กับผูค้นในประเทศ บรรณาธิการควรติดตอ่ สมาคมเกษตรกรรม
แหง่เยอรมนี (DLG) โดยตรง เพ่ือนัดแนะเวลาในการสัมภาษณ์

ข้อมูลพ้ืนฐาน: ธุรกิจการเกษตรในประเทศเวียดนาม
18% ของ GDP ของประเทศเวียดนาม และ 39% ของประชากรกวา่ 100 ลา้นคนในประเทศเวียดนามทาํงานดา้นเกษตรกรรม
โดยเป็นกาํลังสาํคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมทางดา้นผลผลิตทางการเกษตรนับวา่เป็นพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีสาํคัญในประเทศ
เวียดนาม
ดว้ยสภาพอากาศแบบเขตร้อน ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ นํา้ประปาท่ีอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์
เกษตรกรเวียดนามไดเ้พิม่การผลิตทางการเกษตรโดยมีอัตราการเติบโตมากกวา่ 3.5 เปอร์เซน็ตเ์ม่ือเทียบปีตอ่ปีในชว่งสอง
ทศวรรษท่ีผา่นมา
รายไดจ้ากการสง่ออกสนิคา้เกษตรเพิม่ข้ึนในชว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมาจาก 4.2 พันลา้นดอลลาร์ในปี 2547 เป็น 41.3 พันลา้น
ดอลลาร์ในปี 2562 ทาํให้เวียดนามเป็นผูส้ง่ออกรายใหญอั่นดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขา้วนับเป็นพืชผลท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุด ท่ีเป็นตัวพยุงชีพของแรงงานในชนถึงบทสองในสามของประเทศ ดว้ยผลผลิตมากกวา่ 40 ลา้นตันตอ่ปี ประเทศเวียดนาม
เป็นผูส้ง่ออกขา้วรายใหญอั่นดับสองของโลก ซ่ึงทางรัฐบาลทอ้งถิน่กาํลังสง่เสริมการใชเ้คร่ืองจักรกลของภาคสว่นภายในแผน
พัฒนาของตน เพ่ือเพิม่ผลผลิตและความสามารถในการสง่ออก รวมทัง้ผลิตไดอ้ยา่งย่ังยืนมากข้ึน ซ่ึงน่าจะสามารถผลักดันความ
ตอ้งการอุปกรณ์และเคร่ืองจักรการเกษตรตอ่ไป
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