
กําหนดการศึกษาดูงาน "อาหารฟ�งก�ช่ัน - Functional food in Taiwan" 
ณ เมืองผิงตง และเมืองไทเป ประเทศไต1หวัน ระหว3างวันท่ี 17 - 22 มิถุนายน 2562 

 

วัตถุประสงค� เพื่อเรียนรู�แนวคิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และตลาดสําหรับผลิตภัณฑ�อาหาร
ฟ'งก�ชั่น (Functional Foods) เพื่อใช�เป9นแนวทางในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ�นวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับสังคม
ผู�สูงอายุ (Aging Society) และการพัฒนาอาหารเพื่อปAองกันโรค NCDs ของไทยตFอไป 
 

กลุ3มเป?าหมาย  อุตสาหกรรมอาหาร หรือผู�ประกอบการที่สนใจ อาจารย� และนักวิจัย จํานวน 20 ทFาน 
 

วันจันทร� 17 มิถุนายน 2562 
18.35 - 22.55 BKK-KHH  เดินทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ ถึงสนามบนิเกาสง โดยสายการบนิ China Airline  
 พักที่โรงแรม Fullon Hotel Kaohsiung   

วันอังคาร 18 มิถุนายน 2562 
10.00 เยี่ยมชม Pingtung Agricultural Biotechnology Park Service Center  
10.50  เยี่ยมชม Yatai Operation Center for Aquaculture 
13.40 เยี่ยมชม บริษัท TCI จํากัด  (https://www.tci-bio.com/Home/en-us/) 

TCI have developed many product lines from natural extraction by Integrated Bioscience Design 

Technology. Their products are including food supplements, functional foods and skincare products. 

14.50 เยี่ยมชม บริษัท Joben Bio-Medical จํากัด (http://www.jobenbio.com/english/index.html) 
Joben Bio-Medical has developed the botanical drugs, health food, anti-aging products for the aesthetic 

medicine and small molecule of active materials from the herbal medicine. In  

2013, Joben Bio-Medical was approved by MOEA to be a biotech new drug company which has 

developed the new botanic drug for treating cancer.  

16.00 เยี่ยมชม บริษัท Timing Pharmaceutical จํากัด (http://www.timing-pharmacy.com/) 
Timimg Pharmaceutical produce healthy food, supplements, herbal medicine, and product from 

Antrodia Cinnamomea. 
 

วันพุธ 19 มิถุนายน 2562  
8.30 – 11.00 เดินทางจากเมืองเกาสง ถึงเมืองไทเป โดยรถไฟความเร็วสูง 
14.30 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Institute of Food Science and Technology National Taiwan University  
20.00 พักที่โรงแรม Midtown Richardson  

วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 
9.00 - 12.00 เยี่ยมชม Institute of Biochemistry and Molecular Biology มหาวิทยาลยั National Yang Ming 

University (NYMU) และเยี่ยมชม บริษัท Bened Biomedical จํากัด (http://benedbiomed.com/en) 
Gut Health, Gut-Brain communication and probiotics products  

13.30 เยี่ยมชม ร�าน Vigor Pineapple Cake 



วันศุกร� 21 มิถุนายน 2562 
10.00 เข�าชมงาน Food Taipei 2019 ณ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1  
19.00 เดินทางถึงสนามบนิไต�หวันเถาหยวน (Taiwan Taoyuan International Airport) 
22.35 เดินทางกลบัประเทศไทย (TPE to BKK)  โดยสายการบิน China Airline 

วันเสาร� 22 มิถุนายน 2562 
01.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

ค3าใช1จ3าย  ทFานละ 36,000 บาท (ยังไมFรวมภาษี 7%) รวมคFาตั๋วเคร่ืองบิน คFารถไฟความเร็วสูง คFาอาหาร คFาที่พัก คFาเดินทาง
ภายในประเทศไต�หวัน คFาภาษีสนามบิน คFาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล�านบาท (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยมิต�องแจ�งให�ทราบลFวงหน�า) .....กรณีที่ต�องการพักเดี่ยว เพิ่มเงิน 6,500 บาท/คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

จัดโดย โปรแกรม ITAP/สวทช. รFวมกับโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ�เคร่ืองสําอางและเสริทอาหาร/TCELS 

ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห3งชาติ 

(สวทช.) มีบทบาทหน�าที่ให�ความชFวยเหลือผู�ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาขีดความสามารถด�านเทคโนโลยีการผลติ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ�นวัตกรรม โดยมีผู�เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ชFวยให�คําปรึกษาแนะนํา ศึกษาวิจัยพัฒนา และถFายทอดเทคโนโลยีให�กับ SMEs      

          02 564 7000 ตFอ ITAP            itap@nstda.or.th 
   

โปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ�เคร่ืองสําอางและเสริมอาหาร ศูนย�ความเปNนเลิศด1านชีววิทยาศาสตร� (องค�การมหาชน) หรือ 
TCELS มีบาทบาทหน�าที่ในการสFงเสริมการวิจัยพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางและเสริมอาหาร  ด�วยฐานความรู�ด�าน
ชีววิทยาศาสตร� สนับสนุนและบFมเพาะงานวิจัย เพื่อทําให�เกิดผลิตภัณฑ�นวัตกรรม และการเข�าถึงการบริการของผู�ประกอบการ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพและการแพทย� เชFน การทดสอบวิจัยในเซลล� ในสัตว�ทดลอง และในมนุษย� เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาอนุญาต
ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ� 

          02 644 5499 ตFอ 249             hotline@tcels.or.th 

แจ�งความสนใจเข�ารFวมกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ภายในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
ลงทะเบียนท่ี  https://forms.gle/JCJC7gnX5A5oHmkSA 

หรือ scan QR code  

 
 
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมท่ี เสาวภา ยุววุฑโฒ T.089 118 6115  หรือ e-mail: sauwapa@nstda.or.th 
 


