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ข่าวประชาสัมพันธ์                                                            
ปิดฉากงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 อย่างสวยงาม ประสบความส าเร็จเกินคาด  
ยอดผู้เข้าชมทะลุเป้า เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มทีม่ีศักยภาพเติบโต 

 
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินค้าอาหารและเคร่ืองดื่มชั้นน าของภูมิภาค เผยยอดผู้เข้าชม
งานประเภทเจรจาธุรกิจตลอดห้าวันของการจัดงานตั้งแต่อังคารที่ 24 ถึงวันเสารท์ี่ 28 ทะลุเป้ากว่า 51,535 
ราย พร้อมโชวศ์ักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม และแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่
ก าลังมาแรงในอนาคต 
 

กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2565) – THAIFEX – Anuga Asia 2022 งานแสดงสินคา้ดา้นอาหารชัน้น าของภมูิภาคเอเชีย 
รายงานผลความส าเร็จของการจดังานดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ชมงานมากเกินความคาดหมาย โดยมีผูเ้ขา้ชมงานในวนัเจรจา
ธุรกิจถึง 51,535 รายจาก 111 ประเทศเขา้รว่มระหว่างวนัที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
 

การแพรร่ะบาดใหญ่สง่ผลใหต้ลาดอาหารและเครื่องด่ืมตอ้งเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ โดยผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว  ซึ่งตลอดห้าวันของการจัดงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ที่ อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าชมงานทั้งในและจากต่างประเทศอย่างคับคั่ ง มีผู ้ประกอบการชั้นน าใน
อุตสาหกรรมเข้าร่วมและน าเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑท์ี่ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ทั้งยังตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในทกุสาขาของกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไดอ้ย่างครอบคลมุ  
 

นายแมธเธียส คเูปอร ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โคโลญเมสเซ่ จ ากดั กล่าวว่า  ความทา้ทายของโรคโควิด-19  ไดส้่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ในฐานะงานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหารและ เครื่องด่ืมที่
เป็นที่ยอมรบัทั่วโลก งาน THAIFEX – Anuga Asia ตัง้ใจแกปั้ญหาความทา้ทายเหลา่นีด้ว้ยการเป็นผูจ้ดัท าแพลตฟอรม์
ส าหรบัการเสริมสรา้งผูป้ระกอบการใหม่เพื่อแนะน าสินคา้ออกสู่ตลาด ส่งเสริมตราสินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้กัและบุกตลาดให้
ผูบ้รโิภคไดท้ าความรูจ้กั 
 

“ในขณะเดียวกนั ในฐานะผูร้กัษามาตรฐานอตุสาหกรรมและผูน้  าในการสง่เสรมิพฒันาและต่อยอดโอกาสใหแ้ก่ธุรกิจนี ้
ทั่วโลก เราถือเป็นความรบัผิดชอบของเราที่จะสรา้งแพลตฟอรม์แห่งการเติบโตในยคุใหม่ดว้ยการเชื่อมโยงธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มทัง้ขนาดย่อมและขนาดใหญ่เขา้กบัผูค้า้ ผูซ้ือ้ นกัลงทนุ และท าใหพ้วกเขาสามารถประสบความส าเร็จทาง
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ธุรกิจในบรรยากาศที่เอือ้อ านวยซึ่งน่าจะสง่ผลใหม้ีการเพิ่มความหลากหลาย สรา้งโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ ทางธุรกิจ 
นวตักรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และการสรา้งมลูค่าแกผู่ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอตุสาหกรรมอย่างรอบดา้น" 
 

โดยภายใตก้ารจดังานในรูปแบบไฮบริด หรือผสมผสาน ไดเ้สรมิใหก้ารจดังานนัน้ประสบความส าเรจ็และสมบูรณย์ิ่งขึน้ 
มีการเชื่อมต่อระยะไกล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผูเ้ขา้ร่วม ทั้งผูแ้สดงสินคา้ ผูเ้ขา้ชมงาน และผูซ้ือ้ต่างก็ยินดีที่ได้
พบปะกันแบบตัวต่อตัวกันอีกครัง้ ในขณะที่ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมก าลงัก้าวไปสู่ยุคแห่งการเติบโตและการ
พฒันาอย่างไรข้อ้จ ากดัดว้ยนวตักรรม  
 

นาย Norbert Back หัวหน้าส านักงานด้านการลงทุนและการค้าของโปแลนด์ ประจ าส านักงานกรุงเทพฯ หนึ่งใน
ผูเ้ขา้ร่วมจัดแสดง กล่าวว่า "แม้ในปีที่ผ่าน ๆ มาจะค่อนขา้งวุ่นวายดว้ยสถานการณ์ความทา้ทายของ โรคโควิด-19 
การคา้ระหว่างโปแลนด์และไทยสามารถบรรลุยอดเกิน 1.5 พันลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปีที่ผ่านมา เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ความสมัพนัธท์างการทูตระหว่างโปแลนดแ์ละไทย ไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพมากมายที่จะส่งเสริมการคา้
และความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั หนึ่งในนัน้คือการจดัใหม้ี   โปแลนด ์พาวิลเลียน ที่งาน THAIFEX – Anuga Asia ซึ่ง
จากความร่วมมือกับศูนยส์นับสนุนการเกษตรแห่งชาติจากโปแลนด ์ เราไดเ้ห็นผลลพัธ์ที่ดีของการเขา้ร่วมงานในปีนี ้
และเราก็ตัง้ตารอการจดังาน THAIFEX – Anuga Asia ในครัง้ต่อไป” 
 

ทางด้านของบริษัทกลุ่มผู้ซือ้เป้าหมาย หรือ Hosted buyer นาย Prajith Moorkoth กรรมการผู้จัดการของ Golden 
Praxis (แห่งนครดไูบ) กลา่วว่า "ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกของผมที่ไดเ้ขา้รว่มงาน THAIFEX – Anuga Asia งานนีเ้ป็นงานแสดง
สินค้าที่มีการจัดการอย่างดี พรอ้มน าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลายภายในงาน ในฐานะ Hosted buyer  
ผมพอใจมากกับจ านวนผูติ้ดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศที่ผมไดร้บัการติดต่อ และรวบรวมมาในช่วงของการจดังาน 
ผมเชื่อมั่นว่าผลจากการติดต่อในครัง้นี ้จะน าไปสูโ่อกาสทางธุรกิจ และยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ของบรษิัทในอนาคตอนัใกล"้ 
 

การกลับมาจัดงานอีกครั้งในปี 2565 มีผู ้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงาน จ านวน 1,603  บริษัท  
ครอบคลมุพืน้ที่การจดังานทัง้ 9 ฮอลลข์องพืน้ที่จดัแสดงที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเพิ่มขึน้กว่าสองเท่าของผูเ้ขา้ร่วมจัด
แสดงงานในครัง้ล่าสดุเมื่อปี 2563 และแมจ้ะมีกฎระเบียบดา้นการเดินทางที่เขม้งวดส าหรบับางประเทศ แต่ก็สามารถ
ดึงดูดผูเ้ขา้ร่วมงานจากต่างประเทศไดม้ากถึง 6,898 ราย โดยประเทศที่เขา้ร่วมมากที่สุด ไดแ้ก่ มาเลเซีย เวียดนาม 
สิงคโปร ์เกาหลี และอินเดีย ตามล าดบั 
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ดา้นผูเ้ขา้ชมงาน นาย Qurrata Ayuni จากอินโดนีเซีย กล่าวว่า งาน THAIFEX – Anuga Asia ไดน้ าพาสู่การเดินทาง
และการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารที่น่าค้นหา ทั้งยังท าให้เห็นแนวโน้ม และเทรนด์ต่าง ๆ ของ
อตุสาหกรรมอาหารที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยครัง้นีย้งัถือเป็นโอกาสอนัดีที่ไดม้าเขา้ร่วมดว้ยตนเองอีกครัง้ ท าให้
ไดม้ีโอกาสพดูคยุกบัผูแ้สดงสินคา้ภายในงาน และไดเ้ห็นผลิตภณัฑจ์รงิภายในงานดว้ยตนเอง" 
 

ทัง้นี ้จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดใหญ่ไดส้่งผลใหผู้บ้ริโภคมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบัเรื่องของสขุภาพและความ
ยั่ งยืนมากขึน้ งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มหลักและเทรนด์ที่น่าสนใจบางอย่างที่ 
จะมาแรง จากการจดังานแสดงในครัง้นี:้ 

ผลิตภัณฑฮ์าลาล: ทุกภูมิภาคทั่วโลกมีแนวโนม้การเปิดตวัผลิตภณัฑฮ์าลาลที่เพิ่มสงูขึน้ในช่วงหา้ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลไดม้ีการเขา้ร่วมงานมากที่สุดในงาน THAIFEX – Anuga Asia โดยมีจ านวนผูจ้ัดแสดง
สินคา้มากถึง 386 ราย  
ผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์ที่ย่ังยืน: ในช่วงหา้ปีที่ผ่านมาถึงปี 2564 การเปิดตัวอาหารและเครื่องด่ืมที่ใช้
ส่วนประกอบและบรรจุภณัฑอ์พัไซเคิล มีอตัราการเติบโตที่ 63% ในส่วนของผลิตภณัฑท์ี่ใชว้สัดรุีไซเคิลมีการ
เติบโต 20% ผลิตภัณฑท์ี่มีการเคลมว่าสามารถช่วยประหยัดน า้เติบโต 46% ดา้นผลิตภัณฑท์ี่มีการเคลมว่า
สามารถช่วยลดการปล่อยคารบ์อนเติบโต 30% และส าหรบัผลิตภัณฑท์ี่ปราศจากน า้มันปาลม์มีการเติบโต 
สงูถึง 35%  
ฉลากอาหารสะอาด หรือ Clean Label: ผูบ้ริโภคประมาณครึ่งหนึ่งทั่วโลกไดใ้หค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท์ี่
ปราศจากสารปรุงแต่งอาหาร และใชส้่วนผสมจากธรรมชาติเท่านัน้ ซึ่งเปรียบเหมือนหวัใจหลกัของการบริโภค 
"อาหารสะอาด" มุ่งสูก่ารบรโิภคอาหารออรแ์กนิก และใสใ่จความยั่งยืน 
อาหารจากพืช: ในระหว่างปี 2561-2564 มีการเปิดตัวผลิตภัณฑอ์าหารและเครื่องด่ืมที่มีการเคลมว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นสินค้าพรีเมียม และไม่มีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง  
46% ต่อปี  
โปรตีนทางเลือก รวมทั้งแมลงที่กินได้: สองในสามของผูบ้ริโภคทั่วโลกระบุว่าพวกเขากินอาหารประเภท
เนือ้สตัวท์ดแทน ในขณะที่เกือบหน่ึงในสี่ (หรือ 23%) บรโิภคโปรตีนทางเลือกอย่างนอ้ยวนัละครัง้ 
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ทางดา้น นายภูสิต รตันกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ หนึ่งในผูจ้ดังาน THAIFEX – Anuga 
Asia กล่าวทิง้ทา้ยว่า "งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ไดร้บัความสนใจจากทั้งผูซ้ือ้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม และนักธุรกิจชาวไทยและต่างประเทศมากกว่าที่คาดการณ์ไว ้ผูเ้ขา้ชมงานไดม้าเยี่ยมชมงานเพื่อจัดหา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เจรจาธุรกิจกบัตวัแทนผูค้า้ และจบัคู่ธุรกิจกบัผูส้ง่ออกและผูผ้ลิต ซึ่งจากความส าเรจ็ดงักลา่วไดพ้ิสจูน์
ใหเ้ห็นแลว้ว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมของไทยไดร้บัความเชื่อมั่นว่าจะเป็นแหล่งทรพัยากรอาหารที่จ  าเป็น
ส าหรบัโลก โดยเฉพาะการจัดงานในธีม Future Foods ซึ่งไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นแนวคิดธุรกิจและ
โซลชูั่นแนวใหม่ที่ท าใหเ้กิดความมั่นใจในเรื่องของอาหารปลอดภยั การประกอบอตุสาหกรรมอาหารทัง้ระบบที่มีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรบัตวัไดแ้ละจะเติบไดเ้ป็นอย่างดใีนอนาคต”  
 
งาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 รว่มจดัโดย กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์หอการคา้ไทย 
และโคโลญเมสเซ่ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานและขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่  https://thaifex-anuga.com/en/ 
และรบัชมการถ่ายทอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาภายในงานไดท้ี่ https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/ 
 
เกี่ยวกับ โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเทคโนโลยีด้านอาหารระดับโลก 
โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) เป็นผูน้  าในการจัดงานแฟรด์า้นอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมชั้นน าของโลก เช่น Anuga, ISM และ Anuga FoodTec ซึ่งลว้นเป็นงานที่ไดร้บัการยอมรับใน
ระดับสากล โคโลญเมสเซ่ไม่เพียงแต่จะจัดงานเทรดแฟรด์า้นอาหารในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีเท่านัน้ แต่ยังมี
บทบาทในตลาดต่าง ๆ ที่ก าลงัขยายตวัทั่วโลก อาทิ ในบราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อิตาลี ญ่ีปุ่ น ไทย สหรฐัอเมริกา 
และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ ซึ่งมีความหลากหลายทัง้ดา้นจุดเด่นและบริบทของตลาด  กิจกรรมที่จดัขึน้ทั่วโลกเป็นการ
สรา้งเครือข่ายส าหรบัธุรกิจระดับนานาชาติ ซึ่งจะท าใหเ้ขา้ถึงตลาดต่าง ๆ ได ้และสรา้งพืน้ฐานส าหรบัธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://www.koelnmesse.com/current-dates/all-
trade-fairs/ 
 
  

http://www.thaifex-anuga.com/
https://thaifex-anuga.com/en/
https://www.facebook.com/thaifexanugaasia/
https://www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/
https://www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/


 
 

www.thaifex-anuga.com       JOINTLY ORGANISED BY 

 

เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะใหบ้ริการที่เป็นเลิศแก่ผูป้ระกอบการไทยในธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง
ช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้ ลดตน้ทุน สรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และบริการ ใหค้ าปรกึษาในการเขา้ถึงตลาด
ต่างประเทศและดแูลธุรกิจ ตลอดจนใหค้วามรว่มมืออย่างใกลช้ิดกบัภาคเอกชน เพื่อสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศของ
ไทยและมุ่ ง ให้ไทยเป็นประตูทางการค้าส าคัญแห่งภูมิภาคเอเชีย  ข้อมูล เพิ่ม เ ติมสามารถติดตามได้ที่  
http://www.ditp.go.th/ 
 
เกี่ยวกับหอการค้าไทย 
หอการคา้ไทยมีบทบาทเชิงรุกในการสนบัสนนุ ดแูล สง่เสรมิธุรกิจไทย ขอ้มลูเพิ่มเติมสามารถติดตามไดท้ี่ 
https://www.thaichamber.org/ 
 
ขอบพระคณุที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ 
หมายเหตถุึงกองบรรณาธิการ 
คณะผูจ้ดังาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 ขอขอบคณุทกุท่านที่เขา้รว่มงานในครัง้นี ้ทัง้พนัธมิตรผูป้ระกอบการผลิต
ตลอดจนผูจ้ัดแสดงสินคา้ ตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรผูค้า้มืออาชีพ ผูจ้ัดแสดงงานจากอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ อง ด่ืม  และประชาชนโดยทั่ วไป ทางโคโลญเมสเซ่ ขอใช้โอกาสนี ้แสดงความขอบคุณเป็นพิ เศษ  แด่   
ฯพณฯ ท่าน จุรินทร ์ลกัษณวิศิษฏ ์รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์อธิบดีกรมส่งเสริมการคา้
ระหว่างประเทศ ประธานหอการคา้ไทย พนัธมิตรผูจ้ดังาน และเจา้หนา้ที่กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  หอการคา้
ไทย และอิมแพ็ค เมืองทองธานี (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 
 
สามารถติดตามขอ้มลูข่าวสารเพิ่มเติมไดท้ี่ https://www.thaifex-anuga.com/en/for-media/media และติดตามขอ้มลู
เพิ่มเติมเก่ียวกบังานไดท้ี่ www.thaifex-anuga.com / Facebook & LinkedIn: THAIFEX-Anuga Asia /  
Instagram: @thaifexanugaasia 
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