
 
 

รายงานผลการเข้าร่วมประชุม 
“The ๒nd International Intelligent Agriculture Summit Forum (Qingdao)” 

ในหัวข้อ “การเกษตรแบบอัจฉริยะ รากฐานแห่งอนาคต” 
ณ โรงแรม Wyndham Jinjiang เมืองเฉิงหยาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
................................................................................................... 

     ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  

1.1 ผู้จัดงานหลัก 

- รัฐบำลเขตเฉิงหยำง  
- ส ำนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชิงต่ำว 

- ส ำนักงำนเกษตรและชนบทชิงต่ำว 

- ส ำนักบริหำรกำรพัฒนำข้อมูลชิงต่ำว 

1.2 ฝ่ายสนับสนุนการจัดงาน 

- ส ำนักงำนถนนช่ำงหม่ำเขตเฉิงหยำง  

- ศูนย์พัฒนำกำรเกษตรอัจฉริยะชิงต่ำว 

- บริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี จ ำกัด 

- ศูนย์นวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะ 

- บริษัท Qingdao Empyrean Intellectual Agriculture Group จ ำกัด 
- สถำบันวิจัยกำรเกษตรอัจฉริยะมหำวิทยำลัยเกษตรชิงต่ำว 
- บริษัท Chengyang Shangma Trading จ ำกัด 
- บริษัท Qingdao Ruiyuan Engineering Group จ ำกัด  

2. ที่มาของการจัดประชุมสัมมนา 

  นโยบำยกำรส่งเสริมกำรปฏิรูปทำงกำรเกษตรของรัฐบำลจีนท ำให้อุตสำหกรรมกำรเกษตรแบบ
อัจฉริยะ (SMART FARM) กลำยเป็นนวัตกรรมกำรเกษตรรูปแบบใหม่ของอุตสำหกรรมกำรเกษตรจีนที่
รัฐบำลจีนให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นที่จะพัฒนำให้มีประสิทธภำพสูง สำมำรถรองรับควำมต้องกำรที่มำกขึ้น
ของประชำกรในประเทศได้อย่ำงมีศักยภำพในอนำคต  
  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูชนบท กำรบูรณำกำรกำรเกษตรแบบใหม่และ
แบบดั้งเดิม ท ำให้กำรเกษตรแบบอัจฉริยะเข้ำมำมีบทบำทในยุคปัจจุบันเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้น ฝ่ำยรัฐบำลเขต
เฉิงหยำง ส ำนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชิงต่ำว ส ำนักงำนเกษตรและชนบทชิงต่ำว ส ำนักบริหำรกำร
พัฒนำข้อมูลชิงต่ำว ร่วมกับส ำนักงำนถนนซ่ำงหม่ำเขตเฉิงหยำง ศูนย์พัฒนำกำรเกษตรอัจฉริยะ ณ เมือง
ชิงต่ำว บริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยีจ ำกัด และฝ่ำยสนับสนุนจำกศูนย์นวัตกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะ บริษัท 
Qingdao Empyrean Intellectual Agriculture Group จ ำกัด สถำบันวิจัยกำรเกษตรอัจฉริยะ มหำวิทยำลัย
เกษตรชิงต่ำว บริษัท Chengyang Shangma Trading จ ำกัด และ บริษัท Qingdao Ruiyuan Engineering 
Group จ ำกัด ได้ร่วมกันจัดงำนกำรประชุม “The ๒nd International Intelligent Agriculture Summit 
Forum (Qingdao)” ในหัวข้อ “กำรเกษตรแบบอัจฉริยะ รำกฐำนแห่งอนำคต” ครั้งที่ ๒ ขึ้นในวันที่  
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๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้ มีนำยหยวน หลงผิง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำข้ำวลูกผสม
แห่งชำติจีน ซึ่งเป็นผู้วิจัยพัฒนำข้ำวลูกผสมเป็นผลส ำเร็จตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ จนได้รับกำรขนำนนำมจำก 
นำนำชำติว่ำ “บิดำแห่งข้ำวไฮบริดของจีน” เป็นประธำนฯ และได้เชิญตัวแทนจำกภำครัฐและภำคเอกชนของ
เมืองต่ำงๆ มำร่วมงำน ไม่ว่ำจะเป็นตัวแทนจำกประเทศในแถบเศรษฐกิจเส้นทำงสำยไหม ตัวแทนจำก
หน่วยงำน IRRI (ศูนย์วิจัยข้ำวนำนำชำติ)  นักวิจัยจำกองค์กรข้ำว เพ่ือหำรือควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรแบบอัจฉริยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๖๐ รัฐบำลเขตเฉิงหยำง และ นำยหยวน หลงผิง ได้ลงนำมใน
ข้อตกลงกรอบควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โครงกำรสำธิตกำรวิจัยกำรปรับปรุงพันธ์ข้ำว เพ่ือปรับปรุงข้ำวทนเค็ม 
หรือน้ ำทะเล (Sea rice) ของชิงต่ำว ในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ พร้อมกับจัดตั้งศูนย์วิจัยขึ้นทีเ่มืองเฉิงหยำง 
ภำยใต้กำรสนับสนุนและส่งเสริมของรัฐบำลเขตเฉิงหยำง โดยศูนย์วิจัยฯ ได้ท ำกำรวิจัยและร่วมมือกับบริษัท
หัวเหว่ยเทคโนโลยี จ ำกัด เพ่ือปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 6 แห่งในประเทศจีน จนกระท่ังมี
กำรเปิดตัวแผน “Rebirth Plan” ของพ้ืนที่ดินเค็มขนำด ๑๓,๘๐๐ ลบ.ม. ทั้งสองฝั่งของแม่น้ ำเถำหยวนขึ้นเป็น
ครั้งแรก 
๓. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ จึงได้จัดกำรประชุม The ๒nd International Intelligent Agriculture 
Summit Forum (Qingdao) หรือ กำรประชุมวิชำกำรกำรเกษตรอัจฉริยะนำนำชำติ (ชิงต่ำว) ครั้งที่ 2 ขึ้น 
ณ เมืองเฉิงหยำง ในหัวข้อ “กำรเกษตรแบบอัจฉริยะ รำกฐำนแห่งอนำคต” ซึ่งมตัีวแทนจำกกระทรวงเกษตร 
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนของสถำบันวิจัยข้ำวนำนำชำติ (IRRI) และบริษัทเอกชนกว่ำ 200 บริษัท 
เข้ำร่วมกำรประชุม เพ่ือร่วมกันหำรือเกี่ยวกับทิศทำงเชิงกลยุทธ์ของกำรพัฒนำกำรเกษตรอัจฉริยะและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะในยุคใหม่ นำยหยวน หลงผิง ผู้ได้รับรำงวัลเหรียญ
แห่งชำติของสำธำรณรัฐประชำชนจีนและผู้ที่ได้รับต ำแหน่งกิตติมศักดิ์แห่งชำติ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนเปิดกำร
ประชุมฯ ครั้งนี้ 
  นำยหยวน หลงผิง กล่ำวว่ำ “ในฐำนะนักวิทยำศำสตร์ กระผมมีควำมฝัน ๒ เรื่อง คือ 1) กำรได้นั่งใต้
ร่มเงำเมล็ดข้ำว และ ๒) ข้ำวไฮบริดไปไกลทั่วโลก” ซึ่งอำจถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ส ำคัญของกำรพัฒนำและ
วำงรำกฐำนกำรเกษตรแบบอัจฉริยะของประเทศจีน โดยนำยหยวน หลงผิง กล่ำวต่อไปว่ำ ปัจจุบันข้ำวทน
เค็ม มีผลผลิตถึง 18 ตันต่อเฮกตำร์ (1 เฮกตำร์ เท่ำกับ 6.25 ไร่) ทั้งนี้ เป้ำหมำยต่อไปคือ ท ำให้ข้ำวทนเค็ม
เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในนำม “ข้ำวน้ ำทะเล (Sea rice)” โดยนำยหยวน หลงผิง ได้ตีพิมพ์หนังสือ 
“นวัตกรรมและกำรวิจัยเทคโนโลยีข้ำวทนเค็มของจีน” และได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีข้ำวทนเค็ม
แห่งชำติ เพ่ือท ำกำรเพำะพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ข้ำวให้มีคุณภำพและรสชำติที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถ
จ ำหน่ำยข้ำวน้ ำทะเลในเชิงพำณิชย์ และเป็นที่นิยมและต้องกำรของตลำดในอนำคตต่อไป 

นำยหยวน หลงผิง ได้ร่วมมือกับบริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำและ
ปฏิรูปดินเค็มในประเทศจีนให้สำมำรถใช้ท ำกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และฟ้ืนฟูสภำพได้รวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น จึงร่วมกันสร้ำงศูนย์นวัตกรรมเพ่ือกำรเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์เครือข่ำย 
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อัจฉริยะต่ำงๆ ในกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือลดต้นทุนแรงงำนและต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตร
อย่ำงชำญฉลำด โดยนำยหยวน หลงผิง ยังเป็นผู้น ำทีมในโครงกำรที่จะจัดขึ้นในอนำคตอันใกล้นี้ คือ โครงกำร 
“ผู้บุกเบิกชำวจีน” เพ่ือผลักดันควำมส ำเร็จทำงวิทยำศำสตร์ของจีนและสร้ำงผลงำนใหม่ๆ ตลอดจนสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและสันติภำพของโลก ซึ่งในกำรประชุมครั้งนี้ ยังได้เผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับข้ำวที่เขียน
โดยนำยหยวน หลงผิง ที่น่ำสนใจหลำยเล่ม ได้แก่ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวลูกผสม กำรวิจัยคุณภำพ
ข้ำวจีน และกำรวิจัยเรื่องคุณภำพของรสชำติข้ำวจีน  

นอกจำกนี้ภำยในงำนยังมีกำรลงนำมได้ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์  ภำยใต้โครงกำร
กองทุนวิทยำศำสตร์กำรเกษตรและเทคโนโลยีกำรเกษตรอัจฉริยะของจีน ซึ่งรัฐบำลเขตเฉิงหยำงจะเป็น
ผู้สนับสนุนหลักในกำรลงทุนครั้ งนี้  ระหว่ำงรัฐบำลเฉิ งหยำง บริษัท Construction Investment 
Management จ ำกัด และ บริษัท Qingdao Empyrean Intellectual Agriculture Group จ ำกัด โดยกำร
ลงทุนในระยะแรก มีมูลค่ำกำรลงทุน 5 พันล้ำนหยวน มุ่งเน้นกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีผลผลิตที่มี
มูลค่ำเพ่ิมสูงเป็นพิเศษ กำรปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม และกำรลงทุนในกำรสร้ำงสวนอุตสำหกรรมเกษตรที่ทันสมัย 
ซึ่งหำกโครงกำรเสร็จสมบูรณ์จะส่งผลให้กำรส่งเสริมด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะของทั้ง 3 ฝ่ำย
พัฒนำและก้ำวหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เกษตรอัจฉริยะเป็นกำรเกษตรรูปแบบใหม่และเป็นมีส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่ำงยิ่ง โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำคณะท ำงำนเขตเฉิงหยำงได้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดกำรพัฒนำเกษตร
อัจฉริยะต่ำงๆ อย่ำงเข้มงวด มีควำมรับผิดชอบและใส่ใจต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำรน ำทรัพยำกรคุณภำพที่มี
อยู่มำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอำศัยข้อได้เปรียบของกำรมีนักวิชำกำรและองค์กรชั้นน ำ ในกำรน ำ
เทคโนโลยีขั้นสูงต่ำงๆ อย่ำง Big Data AI Cloud Computing อุปกรณ์อัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรส่งเสริม
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะอย่ำงสมบูรณ์ และกำรเป็นผู้น ำในกำรฟ้ืนฟูอุตสำหกรรมในชนบท
อีกด้วย  

ในปี ๒๕๖๐ รัฐบำลเขตเฉิงหยำงได้น ำทีมงำนวิชำกำรของนำยหยวน หลงผิง ไปด ำเนินกำรปรับปรุงพื้น
ที่ดินเค็มดินด่ำง และปลูกข้ำวทนเค็ม ในเขตถนนซ่ำงหม่ำ รวมทั้ง สร้ำงสนำมแบบดิจิตอล ตลอดจนมุ่งเน้น
กำรวิจัย พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมข้ำวในพ้ืนที่ดินเค็ม และสร้ำงโครงกำรสำธิตกำรปลูกข้ำวทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งโครงกำรสำธิตกำรปรับปรุงดินและปลูกข้ำวดังกล่ำว ใช้ระยะเวลำนำนถึง ๒ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๖๐) และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่ง โดยภำยในงำนประชุมในครั้งนี้ ได้มีกำรลงนำมในองค์กรควำม
ร่วมมือภำยในประเทศ ๗ แห่ง ไม่ว่ำจะเป็น Hangjin Banner ในมองโกเลีย, ฝ่ำยกำรผลิตและก่อสร้ำงจำก
ซินเจียง, และ เมืองเหยียนเฉิง ในมณฑลเจียงซู เป็นต้น  และยังมีโครงกำรควำมร่วมมือในต่ำงประเทศอีก ๒ 
โครงกำร ได้แก่ โครงกำรควำมร่วมมือกับประเทศเซียร์รำลีโอน และประเทศปำกีสถำน โดยมีกำรใช้ภูมิปัญญำ
กำรเกษตรแบบอัจฉริยะในกำรปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มมำกกว่ำ ๒ ล้ำนหมู่ (1 หมู่ เท่ำกับ 666.67 ตำรำง
เมตร) 

นอกจำกนี้ กำรประชุมครั้งนี้ยังมีกำรจัดพิธีลงนำมส ำหรับองค์กรที่เข้ำร่วมโครงกำรสวนอุตสำหกรรม
กำรเกษตรอัจฉริยะ จ ำนวน 16 บริษัท  ได้แก่ บริษัท Beijing Feiying Greenland Technology จ ำกดั  
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บริษัท  Shandong Yuanhao Agricultural Technology จ ำกัด  บริษัท  Yantai Jiate Biotechnology 
จ ำกัด เป็นต้น  ซึ่งเนื้อหำของกำรลงนำมนั้นครอบคลุมด้ำนกำรแก้ไขดิน กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
อุปกรณ์กำรเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น  

สวนอุตสำหกรรมกำรเกษตรอัจฉริยะ ตั้งอยู่ที่ถนนช่ำงหม่ำ เขตเฉิงหยำง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๕๕ 
เอเคอร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยเขตพ้ืนที่ควำมเจริญต่ำงๆ ทิศใต้ติดกับโซน Hi-Tech ทำงทิศเหนือ ติดกับ World 
Motor Sport Town และยังใกล้กับสำยกำรบินชิงต่ำวและสถำนีรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง บริเวณนี้ไม่เพียงแต่
เป็นพ้ืนที่หลักของกำรวำงแผนผังเมืองในอนำคต แต่ยังเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรระดับสูงของอุตสำหกรรมเกิดใหม่
ด้วย สวนอุตสำหกรรมฯ เริ่มก่อสร้ำงในเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒ และวำงแผนที่จะเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๔ โดยวำงแผนที่จะน ำสถำนประกอบกำรกว่ำ 100 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
อินเทอร์เน็ต Big Data AI อุปกรณ์อัจฉริยะทำงกำรเกษตร เครื่องจักรกลกำรเกษตร รวมถึงสถำบันกำรวิจัย
และสถำบันต่ำงๆ มำประจ ำกำร ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงเทคนิค และผลิตผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลทั้งในและต่ำงประเทศ ส ำหรับพัฒนำกำรเกษตรอัจฉริยะร่วมกับพันธมิตรทุกหน่วยงำน 

บรรยากาศการภายในงานฯ 
  กำรประชุมสัมมนำครั้งนี้ มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมประมำณ ๒๐๐ คน จำกหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน ซึ่งนำยหยวน หลงผิง ประธำนฯ ซึ่งมีอำยุมำกแล้ว ไม่สะดวกเดินทำงมำยังสถำนที่จัดประชุมได้
ด้วยตนเอง จึงได้กล่ำวต้อนรับ และเปิดงำนผ่ำนวีดีโอไลฟ์สด ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกสื่อมวลชนและผู้เข้ำร่วม
งำนเป็นอย่ำงมำก  
  นอกจำกกำรประชุมสัมมนำเรื่องเกษตรอัจฉริยะแล้ว บริเวณพ้ืนที่จัดงำนยังมีกำรวำงจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ข้ำวไฮบริดที่ผลิตโดยบริษัท Qingdao Yuanmizao Company จ ำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๕ 
ภำยใต้ค ำแนะน ำของนำยหยวน หลงผิง ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนำเป็นงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์อุตสำหกรรมเมล็ด
พันธุ์ อุตสำหกรรมฟ้ืนฟูดินเค็ม อุตสำหกรรมข้ำว ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มกันของบริษัทหลำยบริษัท ประกอบด้วย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำข้ำวน้ ำทะเลชิงต่ำว ศูนย์อุตสำหกรรมข้ำวภำคเหนือ และสถำบันปรับปรุงและวิจัยข้ำว 
เป็นต้น  
  ทั้งนี้ บริษัท Qingdao Yuanmizao Company จ ำกัด มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกี่ยวกับข้ำวน้ ำทะเล ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศจีนที่แปรรูป เพำะพันธุ์ ปลูก วิจัย 
พัฒนำ และจ ำหน่ำยข้ำวน้ ำทะเล โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัท Qingdao Yuanmizao Company จ ำกัด 
มี ๕ ประเภท ได้แก่ สินค้ำประเภทเหล้ำขำว สินค้ำประเภทเหล้ำที่ท ำจำกข้ำวหมัก สินค้ำประเภทไวน์ สินค้ำ
ประเภทน้ ำส้มสำยชู และสินค้ำประเภทควำมสวยควำมงำม ซึ่งกำรวำงจ ำหน่ำยและแจกชิมผลิตภัณฑ์ที่ท ำ
จำกข้ำวให้แกผู่้เข้ำร่วมประชุมได้ลิ้มลอง ได้รับควำมสนใจเป็นจ ำนวนมำกเนื่องจำกสินค้ำที่น ำมำวำงจ ำหน่ำย
มีหลำกหลำยประเภท โดยเฉพำะข้ำวสำรบริสุทธิ์ และจมูกข้ำวที่เป็นผลิตภัณฑ์อันดับแรกของบริษัท ได้รับ
ควำมนิยมมำกที่สุด เพรำะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องพฤติกรรมกำรบริโภคของชำวจีน 
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  บริษัทฯ ให้ข้อมูลว่ำ ผลผลิตที่เรียกว่ำ “จมูกข้ำว” นั้น มีคุณค่ำทำงอำหำรสูงสุด เนื่องจำกอุดมไปด้วย
วิตำมินต่ำงๆ มีประสิทธิภำพในกำรเพ่ิมระดับไขมันชนิดดี  ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ 
และยังมีคุณสมบัติในกำรป้องกันโรคหัวใจ และนอกจำกนั้น จมูกข้ำวยังมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแต่ละวัย
แตกต่ำงกัน ได้แก่ 
  ๑. ส ำหรับสุภำพสตรี จะช่วยให้ผิวหน้ำนุ่มชุ่มชื่น ไม่แห้งกร้ำน กระชับ เต่งดึง และลดกำรเกิดริ้วรอย 
  ๒. ส ำหรับเด็ก จะช่วยเสริมสร้ำงสำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย เสริมสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันต่ำงๆ ของ
ร่ำงกำยและบ ำรุงสมอง 
  ๓. ส ำหรับวัยกลำงคน จะช่วยเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงร่ำงกำย รักษำสมดุลของฮอล์โมนในร่ำงกำย  
ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในร่ำงกำย  
  ๔. ส ำหรับวัยชรำ จะช่วยรักษำและป้องกันมะเร็งบำงชนิด ป้องกันภำวะไขมันในเลือดสูง  ควำมดัน
โลหิตสูง เส้นเลือดอุดตัน โรคเบำหวำน และอำกำรท้องผูก เป็นต้น 
  สคต.ชิงต่ำว รู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจำกเป็นกำรประชุมที่รวมสุดยอด
หน่วยงำนภำครัฐ และบริษัทชั้นน ำทั้งของจีนและต่ำงประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรเกษตร และมี
จุดมุ่งหมำยเดียวกันคือกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับให้
เป็นกำรเกษตรแบบอัจฉริยะที่สำมำรถผลิตอำหำรที่มีคุณภำพให้แก่ประชำกรในประเทศได้อย่ำงเพียงพอ และ
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศต่อไปในอนำคต ซ่ึง สคต.ชิงต่ำว จะน ำบทเรียนจำกกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
ในครั้งนีไ้ปวิเครำะห์และเสนอแนะแนวทำงกำรปรับตัวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบกำรไทย เพ่ือพัฒนำกำร
เกษตรอัจฉริยะภำยในประเทศให้เทียบเท่ำนำนำประเทศ พร้อมทั้งยกระดับกำรผลิตสินค้ำและบริกำรด้ำน
เกษตรให้มีศักยภำพ เพ่ือเป็นปัจจัยหลักในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมก้ำวหน้ำของประชำชนและประเทศ
ไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
 

รูปภาพประกอบรายงาน 
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....................................................... 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 
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