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นวตักรรมพชืสวนแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์: ผู้น ำในด้ำนกำรรับมอืควำมท้ำทำยของกลุ่มอุตสำหกรรม 

19 กรกฎาคม 2561 - บริษทั วีเอ็นย ูเอก็ซิบิชัน่ส์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากดั ร่วมกบัรัฐบาลสหราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์แถลงข่าวการ

จดังาน ฮอร์ติ เอเชีย 2018 ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย โดยมี มร.เกส ปีเตอร์ รำเดอ เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐ

เนเธอร์แลนดป์ระจ าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และมีการอภิปรายเก่ียวกบัอุตสาหกรรมพืชสวนในประเทศเนเธอแลนดเ์ร่ืองโอกาส
ในการกา้วข้ึนเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมและจะก าหนดทิศทางอุตสาหกรรมพืชสวนของโลกไดอ้ยา่งไร 

ภายในงาน ยงัไดรั้บเกียรติจาก กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และผูส้นบัสนุนหลกัใน
การจดังาน ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) หรือ ทเีสบ็ ร่วมพดูคุยถึงบทบาทของภาครัฐและ
เอกชนท่ีจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นของอุตสาหกรรมพืชสวนในประเทศไทยแขง็แกร่งข้ึน ผา่นงานฮอร์ติ เอเชีย 2018  น าเสนอ
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตรและนวตักรรมดา้นการปลูกพืชผกั ไมผ้ล และดอกไมแ้ห่งภูมิภาคเอเชีย ระหวา่งวนัท่ี 22-24 สิงหาคม 
2561 ณ ฮอลล ์98 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ร่วมกบั งานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2018 งานแสดงนวตักรรม 
เทคโนโลยดีา้นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

คุณนิชาภา ยศวีร์ ผูอ้  านวยการอาวุโสของส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รัฐบาลรับผิดชอบดา้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย และยงัเป็นผูส้นับสนุนงานแสดงสินคา้ ฮอร์ติ เอเชีย 
นบัตั้งแต่คร้ังแรก ไดก้ล่าวว่าในปีน้ี “เรามีความยินดีท่ีแคมเปญของเรา “Exhibiz in Market” ไดมี้ส่วนร่วมในการดึงดูดพาวิลเลียน
ใหญ่จาก 7 ประเทศในงานฮอร์ติ เอเชีย และงานอะกริเทคนิกา้ เอเชีย 2018 การให้ความสนบัสนุนของ สสปน. เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบันโยบายของรัฐบาลไทย ซ่ึงก็คือการใชง้านแสดงสินคา้และเทคโนโลยขีบัเคล่ือนนโยบายประเทศไทย 4.0 เน่ืองจากงาน
แสดงสินคา้ทั้งสองงานน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและยกระดบัภาคส่วนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสิบอตุสาหกรรมอนาคต (S-curve) ในนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยองคก์รยงัมีความเช่ือมัน่วา่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายใน
การท าธุรกิจดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใหส้ าเร็จ ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในภูมิภาค เน่ืองจากประเทศไทยเป็นหน่ึงใน
ผูน้ าดา้นการส่งออกผลผลิตจากทั้ งสองอุตสาหกรรมน้ี ยิ่งไปกว่านั้ น ท่ีตั้ งของประเทศไทยนับว่าเป็นใจกลางของทวีปเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ท าให้เป็นสามารถยกเป็นศูนยก์ลางเพ่ือพร้อมรับเศรษฐกิจท่ีก าลงัเกิดใหม่ของภูมิภาคได ้และเพ่ือเสริมสร้าง
ศกัยภาพดงักล่าวน้ี สสปน. ไดส้นบัสนุนแนวทางเพ่ือให้มัน่ใจว่าอุตสาหกรรมจดัแสดงสินคา้ของประเทศไทยนั้นพร้อมเสมอท่ีจะ
กระตุน้ความส าเร็จในการจดังานแสดงสินคา้ระดบันานาชาติ 

รองศาสตราจารย ์ดร. โสระยา ร่วมรังษี จากคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดก้ล่าวในเสวนาหัวขอ้ “อุปสรรคและการเป็นผูน้ า
ดา้นพืชสวนในอนาคต” ว่า “การพฒันาดา้นพืชสวนในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นมีความเขม้แข็งมากจากเทคโนโลยีล  ้ าสมยัและ
นวตักรรมอนัชาญฉลาด อาจพดูไดว้า่การผลิตพืชสวนในประเทศเนเธอร์แลนดน์ั้นสามารถเป็นตน้แบบใหก้บัประเทศอ่ืนได ้ประเทศ
ไทยควรไดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพทั้งดา้นการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชดอก นอกจากน้ี การปรับปรุง
พนัธุ์พืชยงัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงควรสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธุ์พืช เพ่ือท่ีจะไดช่้วยส่งเสริมนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชและ
ดอกไมไ้ทยอยา่งเตม็ท่ี และยงัเป็นการควบคุมการปรับปรุงพนัธุ์ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายดว้ย” 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
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นำยเมนโน่ เคปเพล ผูอ้  านวยการ บริษทั Agri Solutions Asia เผยว่า “อุตสาหกรรมพืชสวนนั้นไปไกลเร็วกว่าท่ีคาดไว ้

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทย นอกเหนือจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ เราก็ก าลงัพยายามพฒันาธุรกิจของเราเพ่ือให้เราอยู่

แถวหน้าในการรับนวตักรรมใหม่ๆของอุตสาหกรรม เรารู้ดีว่าอาจเกิดปัญหาอะไรไดบ้า้งในอุตสาหกรรมน้ี ท าให้เราสามารถ

น าเสนอทางแกปั้ญหาท่ีทนัต่อเหตุการณ์เฉพาะแบบท่ีมกัจะเกิดข้ึนใหก้บัลูกคา้ของเราได”้ 
 

ดร. วิลำวัณย์ ใคร่ครวญ นกัวิชาการเกษตรอาวโุสจากกรมวิชาการเกษตร กล่าววา่ “ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผูน้ าของประเทศในแถบ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นการพฒันาการปรับปรุงเมล็ดพนัธุ์และการผลิตพืชผล ผลผลิตใหม่ๆ หลายชนิดไดถู้กผลิตออกมา

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา กรมของเราไดมุ่้งเน้นวิจยัในดา้นการปลูกพืชและเคร่ืองจกัรเกษตรกรรม เช่นเดียวกบัการควบคุมการผลิต

เมลด็พนัธุ์ เราหวงัวา่จะไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีเทคโนโลยทีนัสมยัใหม่ๆท่ีสามารถช่วยการ

เพาะปลูกและการดูแลรักษาได”้ 
 

“เราตอ้งการแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีของเรา ซ่ึงประกอบไปดว้ยทั้ งพืชผลเขตร้อนและเฉพาะถ่ินท่ีสามารถ

เพาะปลูกไดใ้นประเทศไทยและทวีปเอเชีย” กล่าวโดย นำยไมเคิล เดวำร์รีแวร์ ประธานกรรมการกลุม่บริษทั East-West Seed 

ซ่ึงบริษทัน้ีไดน้ าเสนอนวตักรรมปรับปรุงพนัธุ์พืชผกัใหม่ล่าสุด “ส้มต า F1” ซ่ึงเป็นมะละกอท่ีไม่ไดเ้กิดการการตดัแต่งพนัธุกรรม 

ในโชวพิ์เศษ “ส้มต า” โดยมีท่านเอกอคัรราชทูตเนเธอร์แลนดป์ระจ าประเทศไทยไดเ้ขา้มาร่วมต าส้มต าดว้ย 
 

ส าหรับผูจ้ดังานฮอร์ติ เอเชีย นำยมำนูเอล มำดำนิ ผูจ้ดัการโครงการ กล่าวว่า “ส่ิงท่ีท าให้เรามารวมกนัไดน้ั้นคือความทา้ทายท่ีอาจ

เกิดข้ึน เช่น ความปลอดภยัของอาหาร การผลิตพืชชีวภาพ กระบวนการหลงัการเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาดว้ยความเยน็ งานฮอร์ติ 

เอเชีย 2018 จะกลายเป็นงานท่ีรวมวิสัยทศัน์ของผูเ้ช่ียวชาญของอุตสาหกรรม รวมถึงบริษทัชั้นน าอีกมากกว่า 300 บริษทั จาก 25 

ประเทศทัว่โลก เช่น เนเธอร์แลนด ์ฝร่ังเศส อิตาลี ตุรกี เกาหลีใต ้มาเลเซีย และไทย ในงานน้ีจะครอบคลุมความตอ้งการดา้นพืชสวน

ทุกอยา่ง เร่ิมตั้งแต่การเตรียมวสัดุปลูก การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การปรับปรุงพนัธุ์ การดูแลใส่ปุ๋ ยปุ๋ ย การปรับปรุงคุณภาพดิน การ

ระบายอากาศ และเทคโนโลยโีรงเรือน” 
 

ในปีน้ี ฮอร์ติ เอเชีย 2018 จะใชพ้ื้นท่ีแสดงสินคา้ร่วมกบังาน อะกริเทคนิกา้ เอเชีย เอเชีย 2018 ซ่ึงจดัเป็นคร้ังท่ี 2 โดยคาดว่าจะมี

ผูเ้ขา้ร่วมงานมากกว่า 10,000 คน ตลอด 3 วนัของการจดังาน งานแสดงสินคา้น้ีมีพาวิลเลียนนานาชาติจาก 7 ประเทศ ไดแ้ก่ 

เนเธอร์แลนด ์จีน เกาหลีใต ้เยอรมนั ไตห้วนั ญ่ีปุ่ น และฟินแลนด ์และจะมีผูท่ี้มีศกัยภาพเป็นผูซ้ื้ออีกมากกวา่ 500 ราย ไดรั้บเชิญให้

เขา้ร่วมงานน้ี ทั้ง 2 งานจะจดัระหว่างวนัท่ี 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลลแ์สดงสินคา้ 98 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 

กรุงเทพฯ  
 

หากท่านสนใจเยี่ยมชมงานแสดงสินคา้ ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ไดท่ี้ www.horti-asia.com โดยใชร้หัสลงทะเบียน VMB 

20014 ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ +662-670-0900 ต่อ 209, 212 
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