
เร่ิมก่อน  
มีโอกาสก่อน 

กิจกรรม Study Visit 
- Enterprise 

Excellence Through 
Innovation to 

หากคุณต้องการสร้าง
ธุรกิจอาหารใหม่  

ห้ามพลาด !!  

“Medicare Food 2019 
@ Japan” 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ครั้งแรก 
กับกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ ด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ 
พร้อมให้ คําปรึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก 

22-27 ม.ค. 62 และ  
9ก.พ. 62 

Highlight: 
- เรียนรู้จากสถานท่ีจริง  สร้างประสบการณ์จริงจากต้นแบบประเทศ

ญ่ีปุ่ น ท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านน้ีอย่างโดดเด่นและเป็น
ระบบ รวมท้ังมี “วัฒนธรรม วิถีชีวิต” คล้ายคลึงกับไทย  

- มีผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร ทีมสถาบันอาหาร และ
ล่าม ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะ เพ่ืออํานวยการเรียนรู้ตลอด Trip 

- Special Class: กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ถอดบทเรียนจากการ  
Study Visit เพ่ือรับฟังสรุปบทเรียนท่ีได้ไปต่อยอดธุรกิจ 

สนใจติดต่อ :  คุณขวัญ โทร : 086-810-2546 อีเมล์ : kwanjit@nfi.or.th 
  คุณเนย   โทร : 061-669-9811 อีเมล์ : pinyapat@nfi.or.th 



 
 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม สถาบันอาหาร โทร. 086-810-2546 และ 061-669-9811 

กิจกรรม Study Visit - Enterprise Excellence Through 
Innovation to “Medicare Food 2019 @ Japan” 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
วันท่ี 22 - 27 มกราคม 2562 

 
ความเป็นมา 

โลกในอนาคตจะเต็มไปด้วย “ผู้บริโภคท่ีต้องได้รับการดูแล”  โดย
แรงผลักดันสําคัญมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําให้
ประชากรท่ัวโลกมีอายุขยัโดยเฉล่ียเพ่ิมขึน้ ซ่ึงกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวกําลัง
เป็นท่ีจับจ้องของผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ 
อุตสาหกรรมอาหาร เพราะเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะใน
เรื่องอํานาจซ้ือ และปริมาณท่ีกําลังจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคจํานวนมาก
ของโลก จึงมีความจําเป็นต่อการพัฒนารูปแบบสินค้าอุปโภคและบริโภค
ให้รองรับความต้องการพ้ืนฐานของประชากรผู้บริโภคท่ีต้องได้รับการดูแล 
โดยเฉพาะ “อาหาร” ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของ
มนุษย์  

สถาบันอาหาร เล็งเห็นถึงโอกาสสําคัญท่ีประเทศไทยจะเป็นผู้นําใน
การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้ ท่ี ต้องได้ รับการดูแล หรือ 
Medicare Food จึงได้จัด Study Visit - Enterprise Excellence 
Through Innovation to “Medicare Food 2019 @ Japan”  ขึน้ 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี 22-27 มกราคม 2562 
เพราะ “ญ่ีปุ่น” เป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนประชากรผู้ท่ีต้องได้รับการดูแล 
(ผู้สูงอายุ) มากท่ีสุดในโลก และต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเป็น
ประเทศพัฒนา ท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านน้ีอย่างโดดเด่นและเป็นระบบ 
รวมท้ังมี “วัฒนธรรม วิถีชีวิต” คล้ายคลึงกับไทย ดังน้ันการศึกษาแนว
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ทางการดําเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ย่อมมีต้นแบบในด้าน
ต่างๆ ให้ได้ศึกษามากกว่าประเทศอ่ืนๆ 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และ/หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจใน
ธุรกิจอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารสําหรับผู้ท่ีต้องได้รับการดูแล 
ได้เพ่ิมพูนความรู้เปิดมุมมองจากประสบการณ์จริง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การนํามาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจการพัฒนาองค์กรและการเกิดเครือขา่ย
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นกลุ่มพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่ังยืน ม่ันค่ัง และม่ันคงต่อไป 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหาร อาหารเพ่ือ
สุขภาพ และอาหารสําหรับผู้ท่ีต้องได้รับการดูแล หรือ Medicare Food 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้านน้ีอย่างโดดเด่นในระดับผู้นําของโลก ซ่ึงจะทําให้เกิดความเขา้ใจและ
มองเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยได้เป็นอย่างดี 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมถึงเปิด

มุมมองจากประสบการณ์จริง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการนํามา
ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ 

2) เกิดแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเพ่ือ
สุขภาพ และอาหาร สําหรับผู้ ท่ี ต้อง ไ ด้รับการดูแล  หรือ 
Medicare Food เพ่ือรองรับสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ และ
สังคมผู้ ท่ีต้องได้รับการดูแลของประเทศไทยสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ 

3) เกิดสร้างเครอืขา่ยผู้ประกอบการท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

 
วิธีการ Study Visit 
เปิดมุมมองเรียนรู้จากสถานท่ีจริง เพ่ือสร้างประสบการณ์จริง โดยมี
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ และ
อาหารสําหรับผู้ท่ีต้องได้รับการดูแล (Medicare Food) เจ้าหน้าท่ี
สถาบันอาหาร และล่าม ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะ เพ่ืออํานวยการ
เรียนรู้ตลอด Trip 
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โปรแกรมการเดินทาง  
*สถาบันอาหาร ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของคณะเดินทาง* 

 
วันท่ี 1: อังคารท่ี 22 ม.ค. 61 
20.30 น. คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ  สนามบนิสุวรรณภูมิ 

อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  
23.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  
 
วันท่ี 2: พุธท่ี 23 ม.ค. 62 
06.55 น. เดินทางถึง กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  

(เวลาท่ีญ่ีปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชม.)  
10.00 น. นําคณะเดินทางเข้าร่วม 2 งาน Medicare Food 
-17.00 น. Japan 2019 ณ Tokyo Big sight 

งาน Care show Japan 
2019 

งาน Tokyo Health 
Industry Show 2019 

- Medicare Food Exhibition 
- Nursing Care Industry 

Exhibition 
- Integrate Medical 

Exhibition 
- Elderly food and Nursing 

food in Japan etc. 

- Health Food & Supplements 
2019 

- Organic & Natural Products 
Show 2019 

- Health Equipment & Health 
Care Show 2019 

- Beauty & Aging Care Show 
2019 

- Sports Conditioning 2019 
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งาน Care show Japan 2019 

 
https://care-show.com/ 

 
งานแสดงสินค้าอาหารสําหรับผูท่ี้ต้องได้รับการดูแล เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นแบบการผลิตอาหารสําหรับผู้ท่ีต้องได้รับ
การดูแล ได้แก่ อาหารเพ่ือใช้ในการบําบัด รักษาพยาบาล (Care food) 
อาหารเพ่ือโภชนบําบัด (Medical Food) อาหารสําหรับผู้สูงอายุ และ
อ่ืนๆ ของบริษัทช้ันนําของประเทศญ่ีปุ่นภายในงานดังกล่าว 
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งาน Tokyo Health Industry Show 2019 

 
http://www.this.ne.jp/eng/ 

 
เป็นงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศญ่ี ปุ่น 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
และธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เพ่ือความสวยงาม ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ออกกําลังกาย  

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นแบบการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมสุขภาพ 
ของบริษัทช้ันนําของประเทศญ่ีปุ่นภายในงานดังกล่าว 
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วันท่ี 3: พฤหัสบดีท่ี 24 ม.ค. 62 
(เช้า)  นําคณะเดินทางเข้าร่วม 2 งาน Medicare Food Japan 
2019 ณ Tokyo Big sight 

 
 
 

 
(บ่าย) Symrise, Japan 
บริษัทผู้นําของโลกในการคิดค้นผลิต กล่ิน รส สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม ยา และอาหารเสริม  

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงเครือขา่ยธุรกิจ 
พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องแนวโน้มอาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหาร
สํ า ห รั บ ผู้ ท่ี ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล ใน ป ร ะ เท ศ ญ่ี ปุ่ น  พ ร้ อ ม  Visit 
ห้องปฏิบัติการ และหารือความร่วมมือระหว่างกัน 
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วันท่ี 4: ศุกร์ท่ี 25 ม.ค. 62 
(เช้า)  กิจกรรมพบปะแลกเปล่ียนความร่วมมือ กับ “สมาคมอาหาร
เพ่ือสุขภาพและโภชนาการญ่ีปุ่ น (Japan Health and Nutrition 
Food Association: JHNFA)” 
 
 
 
 
 

http://www.jhnfa.org 

 
องค์กรไม่แสวงหากําไร ท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่นให้ร่วมดําเนินการด้านมาตรฐานสมัครใจใน
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีต้องการแสดงเครื่องหมาย JHFA 
และ FOSHU (Foods for Special Dietary Uses) และ GMP 
สําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงเครือข่าย
ระหว่าง 2 ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนและกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร และศึกษาต้นแบบการพัฒนามาตรฐานสมัครใจในประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพโภชนาการของประเทศญ่ีปุ่น 
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(บ่าย)  บริษัท Kewpie Corporation  

 
www.kewpie.co.jp 

 
ผู้ผลิตอาหารช้ันนําของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับ
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัยต้ังแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ 
(ช่วงอายุ 0-100 ปี) ตลอดจนครอบคลุมถึงผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นแบบการผลิตอาหารช้ันนําของญ่ีปุ่นในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัย
ต้ังแต่เด็กจนถึงผู้ สูงอายุ (ช่วงอายุ 0-100 ปี) ได้แก่ กลุ่มอาหาร
เครื่องปรุงรส กลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพ กลุ่มอาหารสําหรับผู้ท่ีต้องได้รับ
การดูแล (รวมอาหารสําหรับผู้สูงอายุ) ตลอดจนศึกษาต้นแบบการผลิต
ตามมาตรฐานสมัครใจท่ีเรียกว่า Universal Design Food (UDF) ซ่ึง
เป็นมาตรฐานการผลิตเพ่ือให้เกิดความง่ายในการบริโภคอาหารสําหรับผู้ท่ี
ต้องได้รับการดูแลในญ่ีปุ่น  
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ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม สถาบันอาหาร โทร. 086-810-2546 และ 061-669-9811 

วันท่ี 5: เสาร์ท่ี 26 ม.ค. 62 
(เช้า)  Nursing home (Smart Community) 
สถานท่ีดแูลสําหรบัผูท่ี้ต้องได้รับการดูแล (ผู้สูงอายุ) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นแบบสถานท่ีดูแลสําหรับผู้ท่ีต้องได้รับการ
ดูแล (ผู้สูงอายุ) ของประเทศญ่ีปุ่น  
 
(บ่าย) กิจกรรมสํารวจตลาดอาหาร 
 
วันท่ี 6: อาทิตย์ท่ี  27 ม.ค. 62 
00.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  
05.25 น.  คณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
Special Class: วันเสาร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 

Experience Sharing: Medicare Food Expo@Japan 2019 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ถอดบทเรียนจากการ  Study Visit - 

Enterprise Excellence Through Innovation to “Medicare 

Food 2019 @ Japan” โดยผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

อาหาร อาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารสําหรับผู้ ท่ีต้องได้รับการดูแล 

(Medicare Food) และทีมงานสถาบันอาหาร 

วัตถุประสงค์  เพ่ือรับฟังสรุปบทเรียนท่ีได้จากการ Study Visit 

“Medicare Food 2019 @ Japan” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น   
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ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม สถาบันอาหาร โทร. 086-810-2546 และ 061-669-9811 

 

ใบสมัคร 
เข้าร่วมกิจกรรม 
Medicare Food 

@ Japan 2019 
กรุณากรอกใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน รวมท้ังเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ท่ีถกูต้อง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่าน  

พร้อมแนบ Company Profile ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันน้ี  (ปิดรับสมัครเม่ือครบจํานวน) 

ข้อมูลท่ัวไป 

คํานําหน้า   นาย   นาง   นางสาว ช่ือ – นามสกลุ (ไทย) ……………………………………………………………… 

(อังกฤษ)……………………………………………….... ช่ือเล่น………………………….ID Line ................................. 

เบอร์มือถือ…………………………………………….Email: …………………………….…………………………………..… 

วันเดือนปีเกิด………….........………เลขท่ีบัตรประชาชน………...........……………………วันหมดอายุ…………………………  

เลขท่ีหนังสือเดินทาง ………………………………………….วันหมดอายุ…………………………………. 

ส่ิงท่ีคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ี 

 ศึกษาดูงาน   แลกเปล่ียนความร่วมมือ   
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) ................................................................................................................. 
การทํางานปัจจุบัน 

ตําแหน่งปัจจุบัน……………………………………………หน่วยงาน……………………………………………................................ 

ผลิตภัณฑ์ ………………………………………….ความรับผิดชอบ ……………………….................................. 

ช่ือท่ีอยู่หน่วยงาน สําหรับออกใบกํากับภาษี 

ช่ือบริษัท……………………………………………..อาคาร……………..............………เลขท่ี ………………ซอย……………………. 

ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………………………..อําเภอ/เขต……………............................. 

จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์ ………………………………….เบอร์โทร……………............................... 

เบอร์มือถือ…………………………..อีเมล์…………………………………………….. เว็บไชต์………….............................. 

เลขท่ีใบกํากับภาษี ………………………………………………................................................................. 

 

 

 
 

 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 1.5 X 2 น้ิว 

 

 

Business Card 

ค่าธรรมเนียม : ผู้สมัคร ชําระค่าธรรมเนียม 69,000 บาท/ท่าน  (อัตราค่าบริการน้ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และรวมบริการประกอบด้วย: ค่าต๋ัว

เครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัด (Economy Class) / ค่าท่ีพักโรงแรม (พัก 2 ท่าน/1 ห้อง) / ค่าประกันภัยการเดินทาง / ค่าอาหารตามท่ีระบุไว้ใน

โปรแกรม / ค่ารถรับส่งชมงานตลอดการเดินทาง / ค่าเขา้ชมงานและสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม / ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีได้ระบุไว้ในโปรแกรม)  

วิธีการชําระเงิน :  โอนเงินเขา้บญัชี ธนาคารกรุงไทย สาขาพระป่ินเกล้า เลขท่ี 031-1-52938-0 ช่ือบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนา

มูลนิธิเพ่ือสถาบนัอาหาร” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ส่งหลักฐานการชําระเงิน มาท่ี คุณขวัญจิตร พิศาลเอก E-mail: 

kwanjit@nfi.or.th โทร. 086-810-2546 

   ลายมือช่ือผู้สมัคร ……………………………………………...............  
(................................................................) 

                   วันท่ี ………………………………………………………… 
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