การประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิค จัดขึน้ อีกครั้งที่กรุงเทพฯ
สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟิค (APSA) และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อประกาศความร่วมมือในการเป็ นประเทศเจ้าภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์
พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ประจาปี พ.ศ. 2565 และเป็ นการเตรียมต้อนรับภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์จากทั่วทุก
มุมโลกสู่ประเทศไทยหรือ “บ้าน” ที่ก่อกาเนิดการประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพืน้
เอเชียและแปซิฟิค
กรุงเทพมหานคร: สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟิค (APSA) และ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์
ไทย (ThaSTA) ร่ ว มกัน จัด งานการประชุ มเมล็ ดพัน ธุ์แ ห่ ง เอเชีย ประจ าปี 2565 (2022 Asian Seed
Congress - ASC) ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเจรจาการค้าเมล็ดพันธุ์ ในรูปแบบของการตัง้ โต๊ะเจรจา
การค้า ระดับ พรีเ มี่ย มในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคและการพบปะเพื่อรับ ทราบถึ งความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวของกับการค้าเมล็ดพันธุ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจเมล็ดพันธุท์ ่วั โลก
ในวันที่ 20 มกราคม ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย และคุณวิชยั เหล่าเจริญ
พรกุล ประธานสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟิค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคณะกรรมการ
การจัดงานแห่งชาติ นับเป็ นก้าวแรกสู่การเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่นี้ โดยได้รบั เกียรติจาก ดร. สมบัติ ตงเต๊า
รองอธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร และคุณ วิ ราภรณ์ มงคลไชยสิ ท ธิ์ รองผู้อ านวยการ ส านัก งานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผูอ้ านวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร ร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธีลงนามครัง้ นีด้ ว้ ย
งานดังกล่าวจะจัดขึน้ ในวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นับเป็ นงานประชุมแบบพบหน้ากัน อย่าง
เต็มรูปแบบ หลังจากการประชุมครัง้ ที่ 26 ที่จัดโดย APSA และสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศมาเลเซีย
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การประชุมนีจ้ ดั ขึน้ เฉพาะสมาชิกของสมาคมสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟิค และผูไ้ ด้รบั
เชิญเท่านัน้ ภายในงานประกอบด้วยการพบปะเพื่อเจรจาทางการค้า การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศ
เจ้า ภาพ การจั ด งานแสดงสิ น ค้า และการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ของ APSA ซึ่ ง จะจัด ขึ ้น ในวัน ที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
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สถานที่จดั งานประชุมทางธุรกิจในแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศสมาชิกของ APSA โดยจะ
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานจากสมาคมเมล็ดพันธุแ์ ห่งชาติของประเทศเจ้าภาพนัน้ ๆ
งานประชุมเมล็ดพันธุแ์ ห่งเอเชียในครัง้ นี้ ถือเป็ นการจัดประชุมธุรกิจครัง้ ที่ 7 ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา
ได้จดั งานครัง้ แรกที่จงั หวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2537 โดยหลังจากนัน้ การประชุมทางธุรกิจเมล็ดพันธุน์ ไี้ ด้จดั
ขึน้ ที่กรุงเทพมหานคร อีกจานวน 4 ครัง้ คือในปี พ.ศ. 2542, 2546, 2552 และ 2560 ตามลาดับ และได้จดั
ประชุมที่พทั ยาใน พ.ศ. 2554
นอกจากประเทศไทยแล้ว ที่ผ่านมางานประชุมเมล็ดพันธุแ์ ห่งเอเชีย หรือ ASC ในอดีตได้จดั ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ (3 ครั้ง) กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (2 ครั้ง) และในกรุงบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย เมืองเซี่ยงไฮ้ มาเก๊า เกาสง ประเทศจีน รัฐกัว กรุงนิวเดลลี บังกาลอร์ และไฮเดอราบัด ประเทศ
อินเดีย เมืองชิบะและโกเบ ประเทศญี่ปนุ่ กรุงจาการ์ตา และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย กรุงโซลและอินชอน
สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
คลิ๊กที่นี่ เพื่อรับชมรายละเอียดงาน ASC ที่ผ่านมา
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศผูน้ าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ระดับ ภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2557 กรมวิชาการ
เกษตร สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย
(THASTA) ได้ ร่ ว มกั น ด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายศู น ย์ก ลางเมล็ ด พั น ธุ์ (Seed Hub Policy) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านการปรับปรุงพันธุพ์ ืช
การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาค ในระหว่างการดาเนินนโยบายดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2562
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดโดยรวมเป็ นมูลค่า 236
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี ถัดมา แม้ประเทศไทยจะได้รบั ผลการทบจากปั จจัยความแห้งแล้งและผลกระทบ
จาก โควิด-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเกษตรและห่วงโซ่โดยรวมของภาคอุตสากรรมเมล็ดพันธุ์ ประเทศ
ไทยก็ยงั สามารถส่งออกเมล็ดพันธุไ์ ด้เพิ่มขึน้ กว่าปี ก่อนเล็กน้อยในมูลค่า 239 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่ง ตัวเลข
ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องนีส้ ามารถยืนยันได้ถึงความแข็งแกร่งและการปรับตัวที่ดีของภาคอุตสาหกรรมเมล็ด
พันธุต์ ่อความท้าทายอันหลากหลายที่เกิดขึน้
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สารจาก ดร. บุญญานาถ นาถวงษ์ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย
“ทุก ครั้งที่เราเป็ นเจ้าภาพจัด งานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียในประเทศไทย เราจัดงานด้วยความรูส้ ึก
“ต้อนรับทุกคนกลับบ้าน” เพราะที่นี่คือบ้านของงาน ASC ของ APSA”
“กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุท์ ่วั โลกได้ก้าวข้ามความท้าทายจากสถานการณ์การติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 และอุตสาหกรรมได้กลับมาเจริญเติบโตอย่างมีชีวิตชีวาอีกครัง้ นับเป็ นโอกาสประจวบ
เหมาะที่ได้จดั งานนีใ้ นประเทศไทย หลังจากที่ไม่สามารถจัดงานพบปะได้เป็ นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน”
“นับได้ว่าเป็ นโอกาสอันดี ที่สมาคมการค้าเมล็ดพันธุไ์ ทย ในฐานคณะกรรมการการจัดงานแห่งชาติของการ
ประชุมเมล็ดพันธุแ์ ห่งเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2565 ได้เริ่มดาเนินการเตรียมการจัดงานเพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตัง้ ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางเมล็ดพันธุใ์ นภูมิภาคนี”้
เรากาลังดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยเพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานและสนับสนุนการค้าเมล็ดพันธุ์โดยการ
ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมแบ่งปันความรูท้ งั้ ในประเทศ ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก นอกจากนี้ เรา
มีความยินดีที่จะนาเสนอการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุท์ ี่สาคัญหลายด้านที่เกิดขึน้ ในประเทศ
ไทย ทาง THASTA ได้นาเสนอกิจกรรมเหล่านีอ้ ย่างเสมอมามา
“พวกเรารอที่จะได้พบทุกท่านอีกครัง้ ในการประชุมเมล็ดพันธุแ์ ห่งเอเชีย พ.ศ. 2565 หรือ ASC 2022 เราจะ
ยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ท่วั โลกให้เป็ นกาลังหลักสาคัญที่จะทาให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์
ต่างๆ ไปด้วยกัน เรียนแขกผูม้ ีเกียรติผูจ้ ะมาร่วมงานประชุมระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในอุตสากรรมเมล็ด
พันธุท์ ุกท่าน พวกเรารออย่างใจจดใจจ่อที่จะพบทุกท่านในครัง้ นี้ “ขอต้อนรับกลับบ้าน” ค่ะ”
สารจากคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานคณะกรรมการ สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟิค
“ในฐานะคณะกรรมการบริหารของทั้ง APSA และ THASTA ผมมั่น ใจเป็ นอย่ างยิ่งว่าการประชุมธุรกิจ
เมล็ดพัน ธุ์ครั้งนี้ จะเป็ น การประชุมที่รวมทุก สิ่งที่คุณ อาจพลาดไปและสิ่งที่คุณ ยังไม่เ คยพบเห็น อื่น ๆ
อีก มากมาย ทั้งสองสมาคมมีความสัมพัน ธ์ อัน ดีมากว่าทศวรรษ และทั้งสองสมาคมก็มีรากฐานความ
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เป็ นมาที่เชื่อมถึงกัน กรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยหลายท่านก็เป็ นสมาชิกของ APSA อีกทั้งเป็ น
อดีตประธานคณะกรรมการ ใน APSA อีกด้วย”
“นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของ APSA และTHASTA เปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ซึ่งรวมกันก็นับหลายศตวรรษ แม้จะยังไม่ถึงล้านปี ก็ตามครับ ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสนา
องค์ความรู ้ ข้อมูลและทรัพยากรต่ างๆ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุก ท่านได้ครบถ้วนเกินคาด
เราหวังว่าจะได้นาส่งความปรารถนาที่เราตั้งใจจัดเตรีย มให้ทุกท่านในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับ
ทุกท่านสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมรูปแบบพบหน้ากันในครัง้ นี้”
“การประชุมครัง้ นีจ้ ะเป็ นการประชุมแบบพบหน้ากันครัง้ แรกหลังจากช่วงเวลาโควิด-19 เราพร้อมจะต้อนรับ
แขกผูม้ ีเกียรติจานวนมาก แม้จะต้องมีการเตรียมการหลายๆ ด้าน แต่ผมมั่นใจว่าความท้าทายต่างๆ ที่ทา
ให้เราต้องพบกันแบบออนไลน์ตงั้ แต่ตน้ ปี 2563 จะได้รบั การดูแลเตรียมการอย่างดีในช่วงเวลาที่เราพบกัน”
“ผมมั่นใจว่าทั้งสองสมาคมพร้อมที่จะจัดงานนีใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ และผมรอที่จะเห็นการเตรียมการจัด งานที่
จะเกิดขึน้ ในเดือนต่อๆ ไปครับ”
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