ผนึ กกำลังภำครั ฐ สมำคมนำนำชำติ และผู้ประกอบกำรชัน้ นำในอุ ตสำหกรรม ผสำนควำมร่ วมมือ นำเสนอสุ ดยอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำวงกำรเกษตรแห่ งภูมิภำค ผ่ ำนงำน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018
ข่าวประชาสัมพันธ์ – กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2561
เดือนสิงหาคมนี ้ อุตสาหกรรมเกษตรไทยจะถูกจับตามองให้ จากทัว่ โลกอีกครัง้ เมื่อกรุ งเทพ จะกลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าสาหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรทังพื
้ ชไร่และพืชสวน ผ่านงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018 จากแนวโน้ มเศรษฐกิจและความ
ต้ องการการใช้ เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ นกั ลงทุน นักธุรกิจ และผู้ซื ้อต่างให้ ความสนใจที่จะมา
เข้ าร่วมงานระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ
จากข้ อมูลทางสถิติระบุวา่ ประเทศไทยเป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตข้ าวรายใหญ่ที่สดุ ของโลก และเป็ นศูนย์กลางทางการเกษตรที่ผลิตอาหาร
เสมือนครัวของเอเชีย ตามผลการรายงานของรัฐบาลอินเดีย เผยว่า ตลาดเครื่ องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย มีมลู ค่าสูงถึง 680
ล้ านยูโร (เมื่อปี 2014) เป็ นผลมาจากการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและการย้ ายถิ่ นฐานของประชากรไปยังประเทศที่มนั่ คงกว่า จึง
ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างภายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศอย่างต่อเนื่อง
การทาเกษตรกรรมและการผลิตอาหารเพื่อการบริ โภคเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องพึง่ พาแรงงานแบบดั ง้ เดิมจานวนมาก จากตัวเลขสถิติ
ปี 2017 ชี ้ชัดว่า 33% ของ 38.4 ล้ านคนทาอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิตอาหารเพื่อการบริ โภคในภาคเกษตรกรรม แต่นบั เป็ นสถิติที่
น้ อยลงกว่าปี 1995 ที่มีผ้ ทู าอาชีพด้ านเกษตรกรรมต่าลงไปกว่า 5 ล้ านคน เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการเลิกจ้ างแรงงานในภาคเกษตร
และหันเหมาเริ่ มใช้ เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ าช่วย นับเป็ นการเริ่ มต้ นที่ดีของธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงนี ้ได้ คลอบคลุมไปยังหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากความเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ประเทศไทยเป็ นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเป็ นประตูให้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร วีเอ็นยูฯ และ ดีแอลจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล สองผู้จดั งานยักษ์ ใหญ่จึงร่ วมมือกันจัดสุดยอดงานแสดงสินค้ าและ
เทคโนโลยีพืขไร่ พืชสวนแห่งเอเชีย หรื องาน “Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018” กาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-24
สิง หาคม 2561 ณ ศูน ย์ นิ ท รรศการและการประชุม ไบเทค กรุ ง เทพฯ ในธี มการจัด งาน “ทางออกสาหรั บ ทุก ปั ญ หาของภาค
เกษตรกรรมเอเชีย - Solutions for Horticulture and Agricultural Industries” โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้ างเวทีเจรจาธุรกิจที่
ทรงประสิทธิภาพ นาเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรจากยุโรปสูเ่ อเชีย พร้ อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการรายย่อยได้ เรี ยนรู้ถึงการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
สอดคล้ องไปกับนโยบายภาคเกษตรของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการปรับปรุงและแก้ ไขปั ญหาการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริ มธุรกิ จการเกษตรด้ วยการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อลดความต้ องการการใช้
แรงงานมนุษย์ลงและเพิ่มประสิทธิ ภาพในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด ภาครัฐตระหนักเสมอถึงการเสริ มสร้ างความแช็งแกร่ งให้ ธุรกิจ
เกษตรควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถด้ านการแข่งขันในตลาดการส่งออกไปยังทัว่ โลก ซึ่งต้ องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ เกษตรกรได้ รับผลกาไรสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว เครื่ องจักรกลที่มีบทบาทสูงสุดในภาคเกษตร
ไทยคงหนีไม่พ้น รถแทรกเตอร์ ซึง่ มีความต้ องการสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็ นเครื่ องจักรกลอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้ งานได้
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อย่างหลากหลายในฟาร์ มเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะการผลิตข้ าว ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ดังนันเกษตรกรผู
้
้ ผลิต
ข้ าวจึงกลายเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สาคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้ มการใช้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทางการเกษตรที่นักธุรกิจจับตา
นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์ เกษตรกรต่างเริ่ มหันความสนใจมาที่เทคโนโลยีเรื อนกระจกอัจฉริ ยะที่สามารถเข้ ามาช่วยเพิ่มผลผลิตใน
อุตสาหกรรมพืชสวนได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การแข่งขัน และการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในการผลิตอาหารส่งออก
ไปสูต่ ลาดโลกต่อไป
เปิ ดตัวโซนกำรจัดแสดงใหม่ ล่ำสุด ภำยใต้ ช่ ือ ‘Systems & Components’
ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA หรื อ งานแสดงสุดยอดเทคโนโลยีด้านเครื่ องจักรกลเพื่อการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย ครัง้ ที่ 2 มี
การเปิ ดตัวโซนแสดงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ภายใต้ ชื่อ ‘Systems & Components’ ซึ่งจะเป็ นเวทีการเจรจาธุรกิ จและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทางนวัตกรรมระดับประเทศ ภายในโซนนี ้ผู้เข้ าชมงานจะได้ พบกับงานวิจยั และองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ
โลก การจัดซื ้อจัดหาชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกลการเกษตรสาหรับการผลิต และอะไหล่เครื่ องจักรจากผู้รับจ้ างผลิตชิ ้นส่วน (OEM) โดยตรง
ตลอดจนการเปิ ดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมเกษตรใหม่ลา่ สุด แบบครบวงจรการผลิต ได้ แก่ เครื่ องยนต์ ระบบไฮโดรลิกส์
เพลาขับ กระปุกเกียร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ จากผู้ผลิตระดับโลก โซนนี ้จะกลายเป็ นเสมือนจุดนัดพบที่สาคัญของ
ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการวิจยั พัฒนา จัดซื ้อจัดหา นักวิศวกรรมเครื่ องจักรกล เป็ นอีกโซนที่นกั ลงทุนและผู้ซื ้อรายสาคัญจากทัว่ โลก
ต่างให้ ความสนใจ
ควำมร่ วมมือกันของภำครัฐ สมำคมนำนำชำติ และผู้ประกอบกำรชัน้ นำเพื่อกระตุ้นตลำดภำคเกษตรเอเชีย
ในส่วนของงาน Horti ASIA หรื อ งานแสดงสินค้ าและเทคโนโลยี ด้ านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้ วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย
เป็ นงานเจรจาธุรกิจสาหรับอุตสาหกรรมพืชสวนครบวงจร คลอบคลุมตังแต่
้ ต้นน ้ายันปลายน ้า โดยมุ่งเน้ นที่เทคโนโลยีเรื อนกระจก
จากนานาประเทศ จัด อย่า งต่อ เนื่ องมานานกว่า 6 ปี ในปี 2018 นี ้ งาน Horti ASIA เผยพัน ธมิ ต รการจัดงานร่ วมกับ สมาคม
วิทยาศาสตร์ พืชสวนนานาชาติ หรื อ International Society for Horticultural Science: ISHS เพื่อเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระดับ
นานาชาติร่วมกันผ่านทางการประชุมวิชาการต่อไป
นอกจากนี ้ผู้จดั เผยถึงความร่ วมมือกันอย่างแน่นแฟ้ นระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ย วข้ องกับภาคเกษตร
ระดับนานาชาติที่พร้ อมให้ การสนับสนุนการจัดงานทังสองงานในปี
้
นี ้ โดนได้ รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ประเทศไทย), สมาคมวิทยาศาสตร์ พืชสวนนานาชาติ (ISHS), สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE), สมาพันธ์สมาคม
เครื่ องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ReCaMa), สถาบันวิจยั ข้ าวนานาชาติ (IRRI), สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย,
สมาคมส่ง เสริ ม การค้ า และเทคโนโลยี เ กษตรกรรมแห่ง ประเทศเกาหลีใ ต้ พร้ อมด้ ว ยความร่ ว มมื อ จากทัง้ สถานอัค รราชทูต
เนเธอร์ แลนด์ และ สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจาประเทศไทย
ในส่วนของผู้ประกอบการชันน
้ าจากทัว่ โลกต่างให้ ความสนใจที่จะมาเปิ ดตลาดการค้ า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียอย่าง
คับขัง่ ในงาน AGRITECHNICA ASIA มีรายนามบริ ษัทชันน
้ า ดังนี ้ บริ ษัท AGCO Holding (สิงคโปร์ ) Pte. Limited; Röhren- und
Pumpenwerk Bauer GmbH (เยอรมัน ); Celikel Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. (ตุ ร กี ); FLIEGL Agrartechnik GmbH

www.horti-asia.com / www.agritechnica-asia.com

Organized by

(เยอรมั น ); KUHN S.A. (ฝรั่ งเศส); Maschio Gaspardo S.p.A. (อิ ต าลี ); Minos Agricultural Machinery (ตุ ร กี ); Pöttinger
Landtechnik GmbH (ออสเตรี ย); and Jiangsu World Agricultural Machinery (จีน) เป็ นต้ น ในส่วนของงาน Horti ASIA ผู้เข้ าชม
งานจะได้ พบกับบริ ษัทชัน้ นา อาทิ Yara Thailand (ประเทศไทย) ; Priva International Beijing Ltd. (เนเธอร์ แลนด์ ); East-West
Seed International Limited (เนเธอร์ แลนด์); Xarvio (Bayer AG) (เยอรมัน); and Richel Group (ฝรั่งเศส) เป็ นต้ น
ผู้อานวยการฝ่ ายการสื่อสารการตลาดนานาชาติ จาก บริ ษัท PÖTTINGER Landtechnik GmbH, คุณ T.C. Truesdell กล่าวว่า
“ทางบริ ษัทรู้ สึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของงาน AGRTIECHNICA ASIA นี่เป็ นโอกาสอันดีที่ ได้ นาเสนอเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพไปถึงปลายทางของผู้ผลิตและค้ นหาตัวแทนจาหน่ายที่มีศกั ยภาพในระดับภูมิภาคเอเชีย บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการเข้ าร่วม
แสดงงานในครัง้ นี ้จะส่งผลไปสูค่ วามสาเร็ จก้ าวต่อไปสูผ่ ้ นู าตลาดระดับภูมิภาคอย่างแท้ จริ ง ”
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ยารา (ประเทศไทย) จากัด, นาย Mehdi Saint-André กล่าวสนับสนุนว่า “ทางบริ ษัทรู้ สกึ ตื่นเต้ นมากที่ได้
เข้ าร่ วมงาน Horti ASIA เวทีเจรจาการค้ านี ้จะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มการแข่งขันและการสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ผลักดันให้ ภาคเกษตรของไทยเข้ าสูย่ คุ 4.0 อย่างสมบูรณ์ ร่ วมด้ วยความร่ วมมือจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่ธุรกิจอื่นๆ เพื่อต่อยอด
และพัฒนาความยัง่ ยืนในภาคการเกษตรระยะยาวต่อไป โดยอาศัยความรู้ ด้านวัตกรรมและการแก้ ไขปั ญหาด้ วยเทคโนโลยีดิจิตลั
สมัยใหม่“
ผู้เข้ าชมงานที่สนใจเข้ าร่ วมงานสามารถติดตามข่าวสารของงานได้ ที่ www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com
ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เตรี ยมพบกับผู้ประกอบการมากกว่า 200 บริ ษัทจากนานาประเทศ มาพร้ อมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้
คาปรึ กษาการแก้ ไขปั ญหาการทาเกษตรกรรมอย่างตรงจุด พร้ อมเวทีแลกเปลีย่ นความรู้ ผ่านงานสัมมนาวิชาการในหัวข้ อที่นา่ สนใจ
และการทาเวิร์คช๊ อปสุดพิเศษจากบริ ษัทชันน
้ าภายในงานอีกมากมาย
สนใจเข้ าร่วมจัดแสดงงาน กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โทร. 02-6700900 ต่อ 209 (VNU Exhibitions Asia Pacific หรื อ โทร. +49 69
24788 282 (DLG INTERNATIONAL) ติดตามข่าวสารการจัดงานได้ ที่ Facebook ( @AGRITECHNICA ASIA และ @ Horti ASIA)
หรื อ แอด LINE Official พิมพ์ @agritechnicaasia และ @hortiasia
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กรุ ณาติดต่อ คุณปนัดดา อรรถโกวิท (panadda@vnuexhibitionsap.com) และ คุณชุติมณฑน์ สมบูรณ์กิจ
ชัย (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
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