ข่าวประชาสัมพันธ์
“งานแถลงข่าว VIV ASIA 2019 GRAND SHOW PREVIEW” - 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เมืองนานกิง ประเทศจีน
VIV ASIA 2019 เปิ ดอุตสาหกรรมใหม่ขบั เคลื่อนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร”
วิฟ เอเชีย งานแสดงเทคโนโลยี
และการประชุมนานาชาติสาหรับอุตสาหกรรมปศุสตั ว์และสัตว์น้ าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1315 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค กรุ งเทพ ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ระกอบการในวงการกว่า 1,250 ราย
ซึ่ งเป็ นตัวแทนจากทุกสายพันธุ์ของอุตสาหกรรมปศุสตั ว์และครบทุกภาคส่ วนของห่ วงโซ่อาหาร จึงทาให้งานวิฟ เอเชีย
เป็ นงานแสดงสิ นค้านานาชาติที่ทวั่ โลกรอคอย โดยเมื่อเร็ วๆ นี้
มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อแถลงความคืบหน้าและคอนเซ็ปของการจัดงานในปี หน้า
โดยเลือกจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่ประเทศจีนเพราะประเทศจีนเปรี ยบเสมือนผูน้ าและคู่คา้ ที่สาคัญในอุตสาหกรรมปศุสตั ว์
ท่ามกลางสื่ อมวลชนและพันธมิตรการค้าจากนานาประเทศ
Food Engineering – วิศวกรรมอาหาร
สื บเนื่องมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นของวิถีชีวิตมนุษย์และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย
ๆ ทาให้ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานเติบโตตามไปด้วย
ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์และเพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว
ปัจจุบนั ในภูมิภาคเอเชียกลายเป็ นทวีปผูผ้ ลิตที่ตอ้ งผลิตลูกชิ้น ไส้กรอก และผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์แปรรู ปอื่นๆ
เพื่อป้ อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเรื่ อยๆ
ภายในงานแถลงข่าว VIV Asia คุณ Wang Yimin รองประธาน บริ ษทั Hejun Consultant Co. , Ltd. และผูอ้ านวยการ
Hejun Agriculture Research Center ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็ นผูน้ าของประเทศจีนในปัจจุบนั
ซึ่ งเป็ นตัวแปรสาคัญในการชี้ชดั ถึงแนวโน้มการปรับตัวและเทรนด์ของการบริ โภคที่เพิ่มมากขึ้น
มีการเพิ่มข้อกาหนดการผลิตและการสรรสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าปลีก ตลาด E-Commerce
และ ขวางห่วงโซ่การผลิต
ปัจจุบนั เอเชียมีการพัฒนาตลาดการค้าด้านปศุสตั ว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นผูน้ าในการลงทุนกับเครื่ องมือที่ใช้เทคโ
นโลยีข้ นั สูง และ เครื่ องมือใหม่ในกระบวนการผลิต นับเป็ นการช่วยเพิ่มมูลค้าให้กบั การผลิตเนื้อสัตว์
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
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คุณ Zhenja Antochin ผูจ้ ดั การโครงการ VIV ASIA กล่าวว่า “ปัจจุบนั งานวิฟ เอเชีย
เป็ นส่ วนหนึ่ งของห่วงโซ่ธุรกิจปศุสตั ว์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเนื้อสัตว์จนถึงอาหารพร้อมรับประทาน
เสมือนต้นน้ าจนถึงปลายน้ าอย่างครบวงจร ภายในงานมีการเชิญ 60
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการโรงชาแหละและการแปรรู ปสัตว์ เพราะจากผลสารวจพบว่า 16.6%
ของผูเ้ ข้าชมงานมีความสนใจในภาคส่ วนนี้”
“สิ่ งสาคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 จะมีการเปิ ดตัวโซนธุรกิจใหม่ภายในงานวิฟ เอเชีย ซึ่ งก็คือ โซนวิศวกรรมอาหาร
ซึ่ งเราได้แบ่งพื้นที่สาหรับธุรกิจนี้ไว้เป็ น 2 เท่าของปี ที่ผา่ นมาเมื่อเปรี ยบเทียบกับโซนโรงชาแหละ และ กระบวนการแปรรู ป
ซึ่ งมีบริ ษทั ชั้นนามากกว่า 100 รายทัว่ โลกพร้อมที่จะนาเสนออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการบริ การในการขนส่ ง แช่แข็ง
ส่ วนผสมอาหารสัตว์ และการบรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมจัดจาหน่าย เป็ นต้น ซึ่ งวิศวกรรมอาหารคือการรวมกันของหลายสายพันธุ์
ครอบคลุมทั้งเนื้อสัตว์ปีก, กระบวนการผลิตไข่, สัตว์เนื้อแดง, ปลา, กุง้ และผลิตภัณฑ์จากนม”
Pork sector developments – การพัฒนาธุรกิจเนือ้ หมู
คุณปนัดดา ก๋ งม้า ผูอ้ านวยการโครงการ วิฟ เอเชีย เลือกจัดงานแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ ที่ประเทศจีน ภายในช่วงการจัดงาน
วิฟ ไชน่า เพื่อให้สื่อมวลชนได้เห็นภาพรวมของงานวิฟ บางส่ วนที่เมืองนานกิง ประเทศจีน
โดยเน้นไปที่ความหลากหลายของสายพันธุ์เน้นหนักที่เนื้อสัตว์ปีก, ไข่, อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์นม คุณปนัดดา กล่าวว่า
“จากมุมมองของผูจ้ ดั งาน สัตว์ปีกเป็ นธุรกิจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในงานวิฟ เอเชีย
ในขณะที่ส่วนทีเหลือยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งภายในงานจะมีการนาเสนอธุรกิจการผลิตเนื้อหมู
ซึ่ งมีผจู ้ ดั จาหน่ายจานวนมาก ตามมาด้วยธุรกิจสัตว์ปีกและไข่ เป็ นต้น”
“จากความสาคัญของธุรกิจการผลิตเนื้อหมูในตลาด งานวิฟ เอเชีย ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาธุรกิจนี้
มีการผสมผสานหลายธุรกิจเข้าด้วยกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย การปรับปรุ งพันธุ์
การนาเภสัชศาสาตร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่ อยๆ เพราะจุดแข็งที่สุดของการจัดงาน วิฟ
เอเชีย คือ การเสริ มสร้างความเข็มแข็งให้กบั ธุรกิจการพัฒนาด้านพันธุ กรรมของสัตว์, การสื บพันธุ์
และอุปกรณ์ที่สาคัญในฟาร์ม”
นอกจากนั้น งาน วิฟ เอเชีย 2019 จะมีขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางยิง่ ขึ้น และ
รวมบรรดาผูจ้ ดั จาหน่ายในสายการผลิตเนื้อหมูทวั่ โลกมาเข้าร่ วมงาน
ผูเ้ ข้าชมงานสามารถเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีต่างๆ
ตลอดจนสัมมนาหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อกระตุน้ ตลาดการค้าเนื้อหมูในช่วงสัปดาห์การจัดวิฟ เอเชีย
การประชุม GFFC ครั้งที่ 6 โดย IFIF จัดขึน้ ก่ อนหน้ างาน VIV ASIA 2019
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ปี นี้งานวิฟ เอเชีย ได้ร่วมมือกับสหพันธ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นานาชาติ (International Feed Industry Federation) คุณ
Ruwan Berculo ผูอ้ านวยการ VIV Worldwide กล่าวว่า “การประชุมนานาติ Feed & Food Congress ครั้งที่ 6
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ภายใต้หวั ข้อ “คุณพร้อมแล้วหรื อยัง กับ
อนาคตของเมล็ดพันธุ์สาหรับอาหารสัตว์”
ซึ่ งจะมีการเชิญผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ชั้นนาในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์และห่วงโซ่อาหารมารวมตัวกัน
นับเป็ นการเชื่อมโยงที่ดีกบั งาน วิฟ เอเชีย ทั้งในส่ วนขององค์ความรู ้ใหม่ๆ สาหรับอุตสาหกรรม
ตลอดจนการรวมตัวกันของเหล่าผูเ้ ชี่ยวชาญและผูเ้ ข้าชมงานที่จะมารวมตัวกันที่กรุ งเทพ ประเทศไทย
ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้ อมูลเบือ้ งต้ น งานวิฟ เอเชีย
วิฟ เป็ นงานแสดงสิ นค้า เทคโนโลยี และงานประชุมนานาชาติดา้ นปศุสตั ว์ครบวงจร
เปรี ยบได้กบั เครื อข่ายธุรกิจในวงการปศุสตั ว์ที่ยิ่งใหญ่และสาคัญที่สุดอันดับ 1 ของโลก เชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนักลงทุนตั้งแต่ การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเลี้ยงสัตว์ จนกระทัง่ การผลิตอาหารเพื่อการบริ โภค
ซึ่ งมีการผสมผสานกันระหว่างงานนิทรรศการ, VIV Online 24/7
และงานประชุมนานาชาติที่สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจปศุสตั ว์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
ครอบคลุมไปยังผูเ้ ล่นภายในห่ วงโซ่อุปทานด้านธุรกิจโปรตีนในสัตว์ งานวิฟถูกเริ่ มต้นขึ้นครั้งแรกที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมาแล้วกว่า 40 ปี นับเป็ นเวทีเจรจาการค้าชั้นนาที่มีอิทธิ พลต่อตลาดปศุสตั ว์ของโลก
มีการผสมผสานและนาเสนอหลากหลายสายพันธุ์ภายในงาน ทั้ง สัตว์ปีก ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เนื้ อหมู โคเนื้อโคนม และสัตว์น้ า
งาน “วิฟ เอเชีย 2019” จะจัดระหว่ างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ จัดโดย VNU Exhibitions
Europe และ VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd. รายละเอียดเพิม่ เติม www.viv.net
ปฏิทินการจัดงาน VIV Worldwide :
VIV Asia 2019

จัดขึ้นที่ กรุ งเทพ ประเทศไทย

VIV Russia 2019 จัดขึ้นที่ มอสโคว ประเทศรัสเซี ย
VIV MEA 2020

วันที่ 13-15 มีนาคม 2562
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562

จัดขึ้นที่ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 9-11 มีนาคม 2563

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กรุ ณาติดต่อ
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International>
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