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ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

“งานแถลงข่าว VIV ASIA 2019 GRAND SHOW PREVIEW” - 16 กนัยายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั 

เมืองนานกิง ประเทศจีน 

 

VIV ASIA 2019 เปิดอุตสาหกรรมใหม่ขบัเคล่ือนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร” 

วิฟ เอเชีย งานแสดงเทคโนโลยี 

และการประชุมนานาชาติส าหรับอุตสาหกรรมปศุสตัวแ์ละสตัวน์ ้าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย จะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 13-

15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค กรุงเทพ ประเทศไทย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการในวงการกวา่ 1,250 ราย 

ซ่ึงเป็นตวัแทนจากทุกสายพนัธ์ุของอุตสาหกรรมปศุสตัวแ์ละครบทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อาหาร จึงท าใหง้านวิฟ เอเชีย 

เป็นงานแสดงสินคา้นานาชาติท่ีทัว่โลกรอคอย โดยเม่ือเร็วๆ น้ี 

มีการจดังานแถลงข่าวเพ่ือแถลงความคืบหนา้และคอนเซ็ปของการจดังานในปีหนา้ 

โดยเลือกจดังานแถลงข่าวข้ึนท่ีประเทศจีนเพราะประเทศจีนเปรียบเสมือนผูน้ าและคู่คา้ท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมปศุสตัว ์
ท่ามกลางส่ือมวลชนและพนัธมิตรการคา้จากนานาประเทศ 

Food Engineering – วศิวกรรมอาหาร 

สืบเน่ืองมาจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของวิถีชีวิตมนุษยแ์ละความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย

ๆ ท าใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารพร้อมรับประทานเติบโตตามไปดว้ย 

ก่อใหเ้กิดการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารใหต้อบโจทยแ์ละเพียงพอต่อความตอ้งการดงักล่าว 

ปัจจุบนัในภูมิภาคเอเชียกลายเป็นทวีปผูผ้ลิตท่ีตอ้งผลิตลกูช้ิน ไสก้รอก และผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัวแ์ปรรูปอ่ืนๆ 

เพ่ือป้อนเขา้สู่ตลาดมากข้ึนเร่ือยๆ 

ภายในงานแถลงข่าว VIV Asia คุณ Wang Yimin รองประธาน บริษทั Hejun Consultant Co. , Ltd. และผูอ้  านวยการ 

Hejun Agriculture Research Center ไดก้ล่าวถึงบทบาทการเป็นผูน้ าของประเทศจีนในปัจจุบนั 

ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัในการช้ีชดัถึงแนวโนม้การปรับตวัและเทรนดข์องการบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

มีการเพ่ิมขอ้ก าหนดการผลิตและการสรรสร้างผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวใ์หม่ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการคา้ปลีก ตลาด E-Commerce 

และ ขวางห่วงโซ่การผลิต  

ปัจจุบนัเอเชียมีการพฒันาตลาดการคา้ดา้นปศุสตัวเ์พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นผูน้ าในการลงทุนกบัเคร่ืองมือท่ีใชเ้ทคโ

นโลยีขั้นสูง และ เคร่ืองมือใหม่ในกระบวนการผลิต นบัเป็นการช่วยเพ่ิมมลูคา้ใหก้บัการผลิตเน้ือสตัว ์

ไปจนถึงผลิตภณัฑพ์ร้อมรับประทาน  
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คุณ Zhenja Antochin ผูจ้ดัการโครงการ VIV ASIA กล่าววา่ “ปัจจุบนั งานวิฟ เอเชีย 

เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่ธุรกิจปศุสตัวท่ี์ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเน้ือสตัวจ์นถึงอาหารพร้อมรับประทาน 

เสมือนตน้น ้าจนถึงปลายน ้าอย่างครบวงจร ภายในงานมีการเชิญ 60 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโรงช าแหละและการแปรรูปสตัว ์เพราะจากผลส ารวจพบวา่ 16.6% 

ของผูเ้ขา้ชมงานมีความสนใจในภาคส่วนน้ี” 

“ส่ิงส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2019 จะมีการเปิดตวัโซนธุรกิจใหม่ภายในงานวิฟ เอเชีย ซ่ึงกคื็อ โซนวิศวกรรมอาหาร 

ซ่ึงเราไดแ้บ่งพ้ืนท่ีส าหรับธุรกิจน้ีไวเ้ป็น 2 เท่าของปีท่ีผา่นมาเม่ือเปรียบเทียบกบัโซนโรงช าแหละ และ กระบวนการแปรรูป 

ซ่ึงมีบริษทัชั้นน ามากกวา่ 100 รายทัว่โลกพร้อมท่ีจะน าเสนออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการบริการในการขนส่ง แช่แขง็ 

ส่วนผสมอาหารสตัว ์และการบรรจุภณัฑพ์ร้อมจดัจ าหน่าย เป็นตน้ ซ่ึงวิศวกรรมอาหารคือการรวมกนัของหลายสายพนัธ์ุ 
ครอบคลุมทั้งเน้ือสตัวปี์ก, กระบวนการผลิตไข่, สตัวเ์น้ือแดง, ปลา, กุง้ และผลิตภณัฑจ์ากนม”  

Pork sector developments – การพฒันาธุรกจิเนือ้หมู 

คุณปนดัดา ก๋งมา้ ผูอ้  านวยการโครงการ วิฟ เอเชีย เลือกจดังานแถลงข่าวการจดังานคร้ังน้ีท่ีประเทศจีน ภายในช่วงการจดังาน 

วิฟ ไชน่า เพ่ือใหส่ื้อมวลชนไดเ้ห็นภาพรวมของงานวิฟ บางส่วนท่ีเมืองนานกิง ประเทศจีน 

โดยเนน้ไปท่ีความหลากหลายของสายพนัธ์ุเนน้หนกัท่ีเน้ือสัตวปี์ก, ไข่, อาหารทะเล และผลิตภณัฑน์ม คุณปนดัดา กล่าววา่ 

“จากมุมมองของผูจ้ดังาน สตัวปี์กเป็นธุรกิจท่ีครบถว้นสมบูรณ์ท่ีสุดในงานวิฟ เอเชีย 

ในขณะท่ีส่วนทีเหลือยงัคงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงภายในงานจะมีการน าเสนอธุรกิจการผลิตเน้ือหม ู
ซ่ึงมีผูจ้ดัจ าหน่ายจ านวนมาก ตามมาดว้ยธุรกิจสัตวปี์กและไข่ เป็นตน้” 

“จากความส าคญัของธุรกิจการผลิตเน้ือหมใูนตลาด งานวิฟ เอเชีย ใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งกบัการพฒันาธุรกิจน้ี 

มีการผสมผสานหลายธุรกิจเขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย การปรับปรุงพนัธ์ุ 

การน าเภสชัศาสาตร์เขา้มาช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มาตรฐานสูงข้ึนเร่ือยๆ เพราะจุดแขง็ท่ีสุดของการจดังาน วิฟ 

เอเชีย คือ การเสริมสร้างความเขม็แขง็ใหก้บัธุรกิจการพฒันาดา้นพนัธุกรรมของสตัว,์ การสืบพนัธ์ุ 

และอุปกรณ์ท่ีส าคญัในฟาร์ม” 

นอกจากนั้น งาน วิฟ เอเชีย 2019 จะมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวางยิ่งข้ึน และ 

รวมบรรดาผูจ้ดัจ าหน่ายในสายการผลิตเน้ือหมทูัว่โลกมาเขา้ร่วมงาน 

ผูเ้ขา้ชมงานสามารถเพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยีต่างๆ 
ตลอดจนสมัมนาหลากหลายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจเพ่ือกระตุน้ตลาดการคา้เน้ือหมใูนช่วงสปัดาห์การจดัวิฟ เอเชีย 

การประชุม  GFFC คร้ังที่ 6 โดย IFIF จดัขึน้ก่อนหน้างาน VIV ASIA 2019 
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ปีน้ีงานวิฟ เอเชีย ไดร่้วมมือกบัสหพนัธ์อุตสาหกรรมอาหารสตัวน์านาชาติ (International Feed Industry Federation) คุณ 

Ruwan Berculo ผูอ้  านวยการ VIV Worldwide กล่าววา่ “การประชุมนานาติ Feed & Food Congress คร้ังท่ี 6 

จะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 11-13 มีนาคม 2562 ภายใตห้วัขอ้ “คุณพร้อมแลว้หรือยงั กบั 

อนาคตของเมลด็พนัธ์ุส าหรับอาหารสตัว”์ 

ซ่ึงจะมีการเชิญผูบ้ริหารจากบริษทัชั้นน าในกลุ่มธุรกิจอาหารสตัวแ์ละห่วงโซ่อาหารมารวมตวักนั 

นบัเป็นการเช่ือมโยงท่ีดีกบังาน วิฟ เอเชีย ทั้งในส่วนขององคค์วามรู้ใหม่ๆ ส าหรับอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการรวมตวักนัของเหล่าผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้ชมงานท่ีจะมารวมตวักนัท่ีกรุงเทพ ประเทศไทย 

ในเดือนมีนาคมท่ีจะถึงน้ี” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลเบือ้งต้น งานวฟิ เอเชีย  

วิฟ เป็นงานแสดงสินคา้ เทคโนโลยี และงานประชุมนานาชาติดา้นปศุสตัวค์รบวงจร 

เปรียบไดก้บัเครือข่ายธุรกิจในวงการปศุสตัวท่ี์ยิ่งใหญ่และส าคญัท่ีสุดอนัดบั 1 ของโลก เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ ผูเ้ช่ียวชาญ 

และนกัลงทุนตั้งแต่ การผลิตเมลด็พนัธ์ุเพ่ือเล้ียงสตัว ์จนกระทัง่ การผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค 

ซ่ึงมีการผสมผสานกนัระหวา่งงานนิทรรศการ, VIV Online 24/7 

และงานประชุมนานาชาติท่ีสร้างโอกาสในการพฒันาธุรกิจปศุสตัวไ์ดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ครอบคลุมไปยงัผูเ้ล่นภายในห่วงโซ่อุปทานดา้นธุรกิจโปรตีนในสตัว ์งานวิฟถกูเร่ิมตน้ข้ึนคร้ังแรกท่ี ประเทศเนเธอร์แลนด ์

และถกูพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมาแลว้กวา่ 40 ปี นบัเป็นเวทีเจรจาการคา้ชั้นน าท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดปศุสตัวข์องโลก 

มีการผสมผสานและน าเสนอหลากหลายสายพนัธ์ุภายในงาน ทั้ง สตัวปี์ก ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เน้ือหม ูโคเน้ือโคนม และสตัวน์ ้า  

 

งาน “วฟิ เอเชีย 2019” จะจัดระหว่างวนัที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จดัโดย VNU Exhibitions 

Europe และ VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd. รายละเอยีดเพิม่เตมิ www.viv.net 

 

ปฏิทินการจดังาน VIV Worldwide : 

VIV Asia 2019  จดัข้ึนท่ี กรุงเทพ ประเทศไทย   วนัท่ี 13-15 มีนาคม 2562  

VIV Russia 2019 จดัข้ึนท่ี มอสโคว ประเทศรัสเซีย  วนัท่ี 28-30 พฤษภาคม 2562 

VIV MEA 2020  จดัข้ึนท่ี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  วนัท่ี 9-11 มีนาคม 2563  

 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กรุณาติดต่อ  



 

   THE BUSINESS NETWORK LINKING PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD  
 

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี  อีเมล ์saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร. +662 6700900 ต่อ 122 <Thai & 

International> 
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