
 
 

ร่างรายละเอียดก าหนดการจดัฝึกอบรมหลักสูตร  

เรียนรู้ สัมผัส“HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพ่ือโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร 
(“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business) 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562  (ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร) 

เวลา หัวข้อ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 09.15 น. กล่าวเปดิงาน 

โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่าย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต 

09.15 - 10.15 น. โภชนาการของผลิตภณัฑ์อาหารกบัเทคโนโลยี HPP  
- โภชนาการส าคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารอย่างไร 
- ข้อควรค านึงเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการก่อนและหลังผ่านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
- เทคโนโลยี HPP มีส่วนช่วยในการรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้แค่ไหน 

โดย ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล  
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

10.30 – 11.30 น. HPP คืออะไรและท าไมถึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองในอุตสาหกรรมอาหาร  
- ความรู้และความเขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี HPP 
- กระแสตอบรับจากผู้บริโภคและการขยายตัวการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี HPP จากบริษัททั้งในไทยและต่างประเทศ 
- ความโดดเด่นและแตกตา่งของเทคโนโลยี HPP กับเทคโนโลยีการถนอมอาหารอื่น  

โดย ดร. โศรดา วัลภา 
ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)  

12.30 - 13.30 น. HPP ช่วยยืดอายุอาหารได้อยา่งไร  
- กลไกการยบัยั้งจุลินทรีย์ดว้ยเทคโนโลย ีHPP 
- ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจลุินทรีย์ในกระบวนการ HPP 
- การเช็คประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรียจ์ากกระบวนการ HPP 
- การประเมินระยะเวลาการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการ HPP 

โดย ดร. โศรดา วัลภา 
ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

13.30 - 14.30 น. เครื่องมืออะไรที่จะช่วยยับยั้งจุลินทรียด์้วยเทคโนโลยี HPP ได้  
- ประเภทและกลไลการท างานของเครื่อง HPP แต่ละประเภท 

โดย คุณชายชนก ร่มเย็น 
บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จ ากัด 

14.45 – 16.00 น. อาหารและบรรจุภณัฑ์ส าหรบัเทคโนโลยี HPP  
- หลักการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ที่จะน ามาใช้ในกระบวนการ HPP 
- ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ก่อนและหลังผ่านกระบวนการ HPP 
- ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี HPP ในท้องตลาด 
- ความคุ้มค่าในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ HPP 

โดย คุณกฤษฎ์ ลาชโรจน์        
บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จ ากัด 
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ร่างรายละเอียดก าหนดการจดัฝึกอบรมหลักสูตร  

เรียนรู้ สัมผัส“HPP” นวัตกรรมเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์แบบไม่ใช้ความร้อน เพ่ือโอกาสใหม่ทางธุรกิจอาหาร 
(“HPP” Cold Pasteurization Technology for Innovative Opportunities in Food Business) 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 (ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี) 

เวลา หัวข้อ 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 10.45 น. เดินทางจากโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

11.00 - 11.45 น. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์HPP 

โดย ดร. โศรดา วัลภา 
ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

11.45 - 12.00 น. แนะน าโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารและแนะน าแนวทางการปฏบิัตใินการเข้าสู่โรงงานผลิต 
- แนะน าประวัติความเป็นมาและบริการของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร 
- แนะน าแนวทางการปฏิบัติในการเข้าสู่โรงงานผลิตส าหรับกิจกรรม Workshop 

โดย ดร. โศรดา วัลภา 
ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

13.00 - 16.00 น. ทดลองจริง สมัผัสจริงกับการถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยี HPP (Workshop) 
- แนะน าส่วนประกอบและการท างานเครื่อง HPP ของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร 
- ทดลองถนอมอาหารด้วยเครื่อง HPP ระดับห้องปฏิบัตกิาร ในตัวอยา่งอาหารประเภทต่างๆ เช่น น้ าผลไม้ ผลไม้ ผลิตภณัฑ์

เนื้อสัตว์และอาหารทะเล เป็นต้น 
- เปรียบเทียบ Sensory test ระหว่าง น้ าผลไม้สด น้ าผลไม้หลังผ่านกระบวนการ HPP และน้ าผลไม้หลังผ่านกระบวนการพาส

เจอร์ไรสด์้วยความร้อน 
- แสดงตัวอย่างรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ได้และไม่ได้ในกระบวนการ HPP 

โดย คุณกฤษฎ์ ลาชโรจน์ คุณชายชนก ร่มเย็น และทีมงาน 
บริษัท ทีซัส เฟบิกซ์ ฟู๊ดเทค จ ากัด 

หมายเหตุ - เวลาพักรับประทานอาหารว่าง 
                 วันที ่1 เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น. 
                 วันที ่2 เวลา 10.45-11.00 น. และ 14.30-14.45 น. (Snack Box) 
               - เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
                 วันที ่1 เวลา 11.30-12.30 น. 
                 วันที ่2 เวลา 12.00-13.00 น. (Lunch Box) 
               - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงวทิยากรและก าหนดการตามความเหมาะสม 
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