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การประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุแ์ห่งเอเชียและแปซิฟิค จัดขึน้อีกคร้ังท่ีกรุงเทพฯ  
 
สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิค (APSA) และสมาคมการคา้เมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) 
ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลง เพื่อประกาศความร่วมมือในการเป็นประเทศเจา้ภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์
พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ประจ าปี พ.ศ. 2565 และเป็นการเตรียมตอ้นรบัภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์จากทั่วทุก
มุมโลกสู่ประเทศไทยหรือ “บา้น” ที่ก่อก าเนิดการประชุมธุรกิจเมล็ดพนัธุ์ของสมาคมเมล็ดพนัธุ์พืชภาคพืน้
เอเชียและแปซิฟิค  
 
กรุงเทพมหานคร: สมาคมเมล็ดพนัธุ์พืชภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิค (APSA) และ สมาคมการคา้เมล็ดพนัธุ์
ไทย (ThaSTA) ร่วมกันจัดงานการประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย ประจ าปี 2565 (2022 Asian Seed 
Congress - ASC) ในงานประกอบดว้ยกิจกรรมการเจรจาการคา้เมล็ดพนัธุ ์ในรูปแบบของการตัง้โต๊ะเจรจา
การค้าระดับพรีเมี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและการพบปะเพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าทางดา้น
เทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการคา้เมล็ดพนัธุ ์รวมถึงโอกาสทางธุรกิจเมล็ดพนัธุท์ั่วโลก 
 
ในวนัที่ 20 มกราคม ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ นายกสมาคมการคา้เมล็ดพนัธุไ์ทย และคณุวิชยั เหล่าเจรญิ
พรกุล ประธานสมาคมเมล็ดพนัธุ์พืชภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิค ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงคณะกรรมการ
การจัดงานแห่งชาติ นับเป็นก้าวแรกสู่การเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่นี ้โดยไดร้บัเกียรติจาก ดร. สมบัติ ตงเต๊า   
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผูอ้  านวยการสถาบนัการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม
เกษตร ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามครัง้นีด้ว้ย 
 
งานดังกล่าวจะจัดขึน้ในวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นับเป็นงานประชุมแบบพบหนา้กันอย่าง           
เต็มรูปแบบ หลังจากการประชุมครัง้ที่ 26 ที่จัดโดย APSA และสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศมาเลเซีย     
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 
การประชุมนีจ้ดัขึน้เฉพาะสมาชิกของสมาคมสมาคมเมล็ดพนัธุ์พืชภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิค และผูไ้ดร้บั
เชิญเท่านัน้ ภายในงานประกอบดว้ยการพบปะเพื่อเจรจาทางการคา้ การแสดงทางวฒันธรรมของประเทศ
เจ้าภาพ การจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมสามัญประจ าปีของ APSA ซึ่ งจะจัดขึ ้นในวันที่                   
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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สถานที่จดังานประชุมทางธุรกิจในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศสมาชิกของ APSA โดยจะ
ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการการจดังานจากสมาคมเมล็ดพนัธุแ์ห่งชาติของประเทศเจา้ภาพนัน้ๆ   
 
งานประชุมเมล็ดพันธุแ์ห่งเอเชียในครัง้นี ้ถือเป็นการจดัประชุมธุรกิจครัง้ที่ 7 ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา
ไดจ้ดังานครัง้แรกที่จงัหวดัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2537 โดยหลงัจากนัน้การประชุมทางธุรกิจเมล็ดพนัธุน์ีไ้ดจ้ดั
ขึน้ที่กรุงเทพมหานคร อีกจ านวน 4 ครัง้ คือในปี พ.ศ. 2542, 2546, 2552 และ 2560 ตามล าดบั และไดจ้ดั
ประชุมที่พทัยาใน พ.ศ. 2554 
 
นอกจากประเทศไทยแลว้ ที่ผ่านมางานประชุมเมล็ดพนัธุแ์ห่งเอเชีย หรือ ASC ในอดีตไดจ้ดั ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ (3 ครั้ง) กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซีย (2 ครั้ง) และในกรุงบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย เมืองเซี่ยงไฮ ้มาเก๊า เกาสง ประเทศจีน รฐักวั กรุงนิวเดลลี บงักาลอร ์และไฮเดอราบดั ประเทศ
อินเดีย เมืองชิบะและโกเบ ประเทศญ่ีปุ่ น กรุงจาการต์า และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย กรุงโซลและอินชอน 
สาธารณรฐัเกาหลี และกรุงโฮจิมินท ์ประเทศเวียดนาม  
 
คลิ๊กที่นี่ เพื่อรบัชมรายละเอียดงาน ASC ที่ผ่านมา 
 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผูน้  าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ระดับภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2557 กรมวิชาการ
เกษตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมการคา้เมล็ดพนัธุไ์ทย 
(THASTA) ได้ร่วมกันด าเนินงานภายใต้นโยบายศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์  (Seed Hub Policy) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งศักยภาพและผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปรบัปรุงพันธุพ์ืช 
การผลิตและการคา้เมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาค ในระหว่างการด าเนินนโยบายดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2562 
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ขา้วโพดโดยรวมเป็นมูลค่า 236 
ลา้นดอลล่ารส์หรฐั ในปีถัดมา แมป้ระเทศไทยจะไดร้บัผลการทบจากปัจจยัความแหง้แลง้และผลกระทบ
จาก โควิด-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเกษตรและห่วงโซ่โดยรวมของภาคอุตสากรรมเมล็ดพันธุ์ ประเทศ
ไทยก็ยงัสามารถส่งออกเมล็ดพนัธุไ์ดเ้พิ่มขึน้กว่าปีก่อนเล็กนอ้ยในมลูค่า 239 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั ซึ่งตวัเลข
ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องนีส้ามารถยืนยนัไดถ้ึงความแข็งแกร่งและการปรบัตวัที่ดีของภาคอุตสาหกรรมเมล็ด
พนัธุต์่อความทา้ทายอนัหลากหลายที่เกิดขึน้  
 
 
 
 

https://web.apsaseed.org/asian-seed-congress
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สารจาก ดร. บุญญานาถ นาถวงษ ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ทย 
 
“ทุกครั้งที่เราเป็นเจา้ภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียในประเทศไทย เราจัดงานดว้ยความรูส้ึก 
“ตอ้นรบัทุกคนกลบับา้น” เพราะที่นี่คือบา้นของงาน ASC ของ APSA” 
 
“กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุท์ั่วโลกไดก้้าวขา้มความทา้ทายจากสถานการณก์ารติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 และอุตสาหกรรมไดก้ลับมาเจริญเติบโตอย่างมีชีวิตชีวาอีกครัง้ นับเป็นโอกาสประจวบ
เหมาะที่ไดจ้ดังานนีใ้นประเทศไทย หลงัจากที่ไม่สามารถจดังานพบปะไดเ้ป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนั”  
 
“นบัไดว่้าเป็นโอกาสอนัดี ที่สมาคมการคา้เมล็ดพนัธุไ์ทย ในฐานคณะกรรมการการจดังานแห่งชาติของการ
ประชุมเมล็ดพนัธุแ์ห่งเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ไดเ้ริ่มด าเนินการเตรียมการจดังานเพื่อสนบัสนุน
นโยบายของรฐับาล ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจดัตัง้ใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางเมล็ดพนัธุใ์นภูมิภาคนี”้  
 
เราก าลังด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี ของสมาคมการคา้เมล็ดพันธุ์ไทยเพื่อเสริมสรา้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานและสนบัสนุนการคา้เมล็ดพนัธุ์โดยการ
ประชาสมัพนัธแ์ละจดัอบรมแบ่งปันความรูท้ัง้ในประเทศ ในระดบัภูมิภาคและในระดบัโลก นอกจากนี ้เรา
มีความยินดีที่จะน าเสนอการพฒันาของภาคอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุท์ี่ส  าคญัหลายดา้นที่เกิดขึน้ในประเทศ
ไทย ทาง THASTA ไดน้ าเสนอกิจกรรมเหล่านีอ้ย่างเสมอมามา  
 
“พวกเรารอที่จะไดพ้บทุกท่านอีกครัง้ในการประชมุเมล็ดพนัธุแ์ห่งเอเชีย พ.ศ. 2565  หรือ ASC 2022 เราจะ
ยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกใหเ้ป็นก าลังหลักส าคัญที่จะท าใหเ้ราผ่านพน้วิกฤตการณ์
ต่างๆ ไปดว้ยกัน เรียนแขกผูม้ีเกียรติผูจ้ะมาร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในอุตสากรรมเมล็ด
พนัธุท์ุกท่าน พวกเรารออย่างใจจดใจจ่อที่จะพบทุกท่านในครัง้นี ้“ขอตอ้นรบักลบับา้น” ค่ะ” 
 
สารจากคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานคณะกรรมการ สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟิค 
 
“ในฐานะคณะกรรมการบริหารของทั้ง APSA และ THASTA ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมธุรกิจ 
เมล็ดพันธุ์ครั้งนี ้ จะเป็นการประชุมที่รวมทุกสิ่งที่คุณอาจพลาดไปและสิ่งที่คุณยังไม่เคยพบเห็นอ่ืนๆ         
อีกมากมาย ทั้งสองสมาคมมีความสัมพันธ์อันดีมากว่าทศวรรษ และทั้งสองสมาคมก็มีรากฐานความ
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เป็นมาที่เชื่อมถึงกัน กรรมการสมาคมการคา้เมล็ดพันธุ์ไทยหลายท่านก็เป็นสมาชิกของ APSA อีกทั้งเป็น
อดีตประธานคณะกรรมการ ใน APSA อีกดว้ย”  
 
“นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารของ APSA และTHASTA เป่ียมไปดว้ยประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญ
ซึ่งรวมกันก็นับหลายศตวรรษ แมจ้ะยังไม่ถึงลา้นปีก็ตามครบั ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไดม้ีโอกาสน า
องค์ความรู้ ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุกท่านได้ครบถ้วนเกินคาด        
เราหวังว่าจะไดน้ าส่งความปรารถนาที่เราตั้งใจจัดเตรียมใหทุ้กท่านในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อตอ้นรบั    
ทุกท่านสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการประชุมรูปแบบพบหนา้กนัในครัง้นี ้” 
 
“การประชุมครัง้นีจ้ะเป็นการประชุมแบบพบหนา้กนัครัง้แรกหลงัจากชว่งเวลาโควิด-19 เราพรอ้มจะตอ้นรบั
แขกผูม้ีเกียรติจ านวนมาก แมจ้ะตอ้งมีการเตรียมการหลายๆ ดา้น แต่ผมมั่นใจว่าความทา้ทายต่างๆ ที่ท า
ใหเ้ราตอ้งพบกนัแบบออนไลนต์ัง้แต่ตน้ปี 2563 จะไดร้บัการดแูลเตรียมการอย่างดีในช่วงเวลาที่เราพบกนั” 
 
“ผมมั่นใจว่าทั้งสองสมาคมพรอ้มที่จะจัดงานนีใ้หเ้กิดขึน้ได ้และผมรอที่จะเห็นการเตรียมการจัดงานที่      
จะเกิดขึน้ในเดือนต่อๆ ไปครบั” 


