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ประเภท 1  การพัฒนาทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรขั้นพ้ืนฐาน 
 

หลักสูตรที่ 8 ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า 

Retort Supervisors 
 

คําอธิบาย : สร้างทักษะ “ผู้ควบคุมการผลิต”ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) 
พ.ศ. 2556  เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด ได้กําหนดให้อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรดเป็นอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเป็นการเฉพาะ และต้องจัดให้มี “ผู้ควบคุมการผลิต”
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาท้ายประกาศฉบับ
ดังกล่าวโดยหลักสูตรนั้นต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 
วันต่อเนื่อง และผ่านการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและ/หรืออาหารปรับกรด 
สามารถสอบผ่านเกณฑ์เพ่ือการปฏิบัติงานในการควบคุมการผลิต (Retort 
supervisors) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด 

 2. เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการ
ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด 

ผลลัพธ์ทักษะ : 1.  ทักษะการจัดการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 

2. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการดําเนินการของระบบฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน 

3. ทักษะการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
4. ทักษะการควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่

มีความเป็นกรดตํ่าและ/หรืออาหารปรับกรด 
5. ทักษะการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและ/หรืออาหารปรับกรด 
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน พนักงาน  

วิทยากร : 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ รูปภาพ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ศศิธร ใบผ่อง 
หัวหน้าศูนย์บริการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Food Product 
Development  

- Food 
Processing  

- Food 
Fermentation  

- Food Safety  
- Food Standards 

and Regulation 

 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศรีสุวรรณ  
นฤนาทวงศ์สกุล 

รองคณบดี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Quality 
Assurance/ 
Quality control 
in Food 
industry 

- Thermal 
Processing 
(canning 
process 
establishment) 

- Extrusion 
Technology 

- Extraction of 
bioactive 
compounds 
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
   ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น

กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

3 รองศาสตราจารย์  
ดร.เจิมขวัญ  
สังข์สุวรรณ 

รองคณบดี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
บรรจุ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- บรรจุภัณฑ์สําหรับ
อาหาร 

- บรรจุภัณฑ์ต้าน
จุลินทรีย ์

- บรรจุภัณฑ์แอค
ทีฟ 

- การประเมินอายุ
การเก็บอาหารใน
บรรจุภัณฑ ์

 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุทัศน์ สุระวัง 

รองคณบดี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Quality 
Assurance/ 
Quality control 
in Food 
industry  

- Bioactive 
compounds in 
fruits and 
vegetables  

- Flavor 
chemistry and 
Flavor volatile 
analysis  

- Food Product 
Development 

 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.พิไลรัก  
อินธิปัญญา 

อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Food 
dehydration 
technology 

- Food 
encapsulation 
technology 

- Novel 
technology for 
food 
processing 

- Food powder 
processing 
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
   ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น

กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

- Rice processing 
- Honey quality 

and processing 
- High sugar 

product 
processing and 
quality control 

6 เภสัชกรหญิง  
นฤมล ขันตีกุล 

เภสัชกร 
 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ่

- กฎหมายอาหาร 
- วัตถุเจือปนอาหาร 

(food 
additives) 

 

7 คุณชาติชาย  
วิลัยลักษณ ์

ผู้จัดการโรงงาน
ต้นแบบคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  

- ระบบคุณภาพ/
มาตราฐานการ
ผลิต 

 

8 คุณธนัฐ เกศรินทร ์ ผู้จัดการแผนกบริการ
วิศวกรรมอาหาร 
 
ฝ่ายบริการวิชาการและ
งานที่ปรึกษา สถาบัน
อาหาร 

- Thermal 
Process 

- Canned Foods 
- การกําหนด

กระบวนการผลิต
สําหรับอาหาร
ประเภทกรดตํ่า 

- การควบคุมและ
การใช้เครื่องฆ่า
เชื้อ 
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
   ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น

กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

9 คุณพีรพล  
เปรมประสพโชค 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา  
 
บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- การวิจัยและ
ทดสอบตรวจ
วิเคราะห์
เชื้อจุลินทรีย์ทาง
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 

- การบริหารจัดการ
ระบบ ISO/IEC 
17025 
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 

- การวิจัย
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
อาหาร 

- การวิจัยอายุการ
เก็บผลิตภัณฑ์
อาหารทางจุล
ชีววิทยา 

- การทดสอบและ
การประเมิน
คุณภาพอาหาร
ทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์
อาหาร 

- การจัดการ 
ควบคุม ผลิต เก็บ
รักษาเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ ให้
เป็นระบบอย่าง
ปลอดภัยตามที่
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทยก์ําหนด 
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
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คําอธิบายของหลักสูตร 
   ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น

กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

เนื้อหาที่เรียน : 

ลําดับที่ เนื้อหาที่เรียน 

1 บทที่ 1 จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2 บทที่ 2 หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 

3 บทที่ 3 หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

4 บทที่ 4 การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 

5 บทที่ 5 บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 

6 บทที่ 6 อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และการดําเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

7 บทที่ 7 อาหารปรับกรด 

8 บทที่ 8 เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอนํ้า 

9 บทที่ 9 เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพ่ิม 

10 บทที่ 10 ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทํางานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อที่ทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

11 บทที่ 11 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

12 บทที่ 12 บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น 
13 บทที่ 13 บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป 
14 บทที่ 14 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
15 บทที่ 15 การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
16 WORKSHOP: การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ โรงงานต้นแบบ คณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
17 CASE STUDY: กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่

จําเป็นสําหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
   ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น

กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

วิธีการเรียน :  

1. แนะนําโครงการ Brain Power Skill Up 
2. แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test)/แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-

Embedded Skill Evaluation) 
3. เรียนภาคทฤษฎี (Lecture) 
4. การเขียนแผนงาน ทุกวันหลังเลิกเรียน (Assignment – Action Plan)  
5. บันทึกความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะ Learning Curve Record ทุกวันหลังเลิกเรียน  
6. แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test)/แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-

Embedded Skill Evaluation) 
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ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             

(Retort Supervisors) 

 

 

 

 
บทที่ 2 : แบบประเมินผลก่อนเรียน 
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   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             

(Retort Supervisors) 

 

 

 

 
 

2.1 แบบประเมินทักษะก่อนการพัฒนาทักษะ  

(Pre-Embedded Skill) 
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แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-Embedded Skill Evaluation) 

 
   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี

ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ-นามสกุล .................................................................................................................................................................................................................. 

ช่ือสถานประกอบการ .................................................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 2 สําหรับ เจ้าของกิจการ หรือ หัวหน้างาน 
 
2.1 การประเมินผู้เรียน 
ความหมายระดับคะแนน 
0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบ้ืองต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มท่ี มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบคําถามหรือ

แก้ไขปัญหาท่ีไม่ซับซ้อนได้ 
3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา

ซับซ้อนปานกลางได้ 
4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากได้ และ

สามารถกําหนดแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรได้และ
นําไปสู่การต่อยอดเพ่ือลงมือทําจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 
กรุณา (√) ในช่องระดับคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 
1.  ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรด 
   ต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

      

2. ทักษะในการกําหนดวิธีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความ  
   เป็นกรดต่ําและท่ีปรับกรด 

      

3. ทักษะในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
   ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

      

4. ทักษะในการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ํา 
   และชนิดท่ีปรับกรด 

      

5. ทักษะการคัดเลือกและจําแนกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับอาหาร       
 
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะด้วยกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 
   

 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน 

ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ี
มีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะในการกําหนดวิธีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ
ท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและท่ีปรับกรด 

ทักษะในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

   ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะในการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ํา 

   และชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะการคัดเลือกและจําแนกบรรจุภัณฑ์
ท่ีเหมาะสมกับอาหาร 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             

(Retort Supervisors) 

 

 

 

 
 

บทที่ 3 : การพัฒนาทักษะ  

 
 

 

 



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.1 บทที่ 1 : จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 1 จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
• จุลชีววิทยา คือ วิชาว่าด้วยจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ หมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้อง

จุลทรรศน์ บางทีเรียก Germs, Microbes, Bacteria หรือ Microorganisms จุลชีววิทยา

• จุลชีววิทยาของอาหารเป็นพ้ืนฐานสําหรับการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทท่ีผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
หรืออาจเรียกว่าการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า (Commercial sterilization) ซึ่งหมายถึง อาการท่ีผ่านกระบวนการ
ผลิตท่ีผ่านความร้อนในสภาพบรรจุท่ีปิดสนิทตลอดเวลา สามารถเก็บได้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน (Shelf-
stable foods) เช่น อาหารกระป๋อง หรืออาหารบรรจุถุงรีทอรต์ (Retort pouch)

• การวิเคราะห์สาเหตุของการเส่ือมเสียของอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนน้ัน ควรมีความรู้
ด้านจุลชีววิทยาของอาหารในการนําอาหารไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือหาสาเหตุการณ์ณ์เส่ือมเสีย และ
ต้องการความชํานาญในการวิเคราะห์และแปลผล 

• การวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์โดยเฉพาะอาหารท่ีผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนท่ีปลอดเชื้อแบบเชิงการค้า ต้องการผู้
วิเคราะห์ท่ี ผ่านการฝึกฝน (Trained analyst) และต้องดําเนินการตรวจสอบตามวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคท่ีระบุไว้

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 1 จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
• นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพจุลินทรีย์ของวัตถุดิบอาหาร ส่วนผสมอาหาร รวมท้ังบรรจุภัณฑ์ ความสะอาด

และการบํารุง รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบลําเลียง สุขลักษณะท่ีดีของบุคคลท่ีสัมผัสอาหาร และ ท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการฆ่าเชื้ออด้วยความร้อน เป็นหัวใจของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทท่ี
ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

• บุคลากรผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process authority) และผู้ควบคุมการผลิต (Retort 
supervisor) จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในจุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน จึงจะ
ช่วยประกันความปลอดภัยของอาหาร ป้องกันการเส่ือมเสียของอาหาร การผลิตท่ีถูกต้องทําให้ผู้บริโภคม่ันใจใน
คุณภาพ และม่ันใจการบริโภคอาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิทและผ่านการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.2 บทที่ 2 : หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 2 หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
• การผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม ผู้ผลิตต้องมีแผนงานสุขาภิบาลโรงงานอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถ

ควบคุมการปนเป้ือนจุลินทรีย์ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากการทําความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว การฆ่า
เชื้อก็เป็นส่ิงจําเป็น โดยต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อต้ังแต่วัตถุดิบ น้ําใช้ภายในโรงงาน ผิวสัมผัสอาหารของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมท้ังควบคุมสุขลักษณะของพนักงาน 

• สารเคมีท่ีใช้ในการฆ่าเชื้อมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ชนิดสารเคมีให้เหมาะสมกบการใช้งานและใช้ท่ีความเข้มข้นเพียง
พอท่ีจะทําลายจุลินทรีย์ 

• สําหรับการฆ่าเชื้อน้ําท่ีใช้ภายในโรงงาน สารประกอบคลอรีนเป็นสารเคมีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดประสิทธิภาพของ
สารประกอบคลอรีนขึ้นกับหลายปัจจัย คือ ความเข้มข้นประมาณสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ท่ีเจือปนในน้ํา ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ การควบคุมปัจจัยดังกล่าวจะทําให้สามารถควบคุมการปนเป่ือนจุลินทรีย์ในระหว่าง
กระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.3 บทที่ 3 : หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 3 หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท 
• การใช้ความร้อนเพ่ือฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้อาหารปลอดภัยต่อผูบ้ริโ ิภค

สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มี 2 วิธี คือ การพาสเจอไรซ์ และการสเตอรไิลซ์ การพาสเจอไรซ์เป็นการให้ความร้อนท่ี
อุณหภูมิต่ํากว่า 100 องศาเซลเซียส ส่วนการสเตอรไิลซเ์ป็นการใช้ความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงก่ว่ 100 องศาเซลเซียส

• ท้ังสองวิธีสามารถทําให้อาหารอยู่ใน “สภาวะปลอดเชื้อเชิงการค้า” ได้ ขึ้นกับ pH ของอาหาร้ถ้ pH น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4.6 ใช้การพาสเจอไรซ์ก็เพียงพอ แต่ถ้า pH มากกว่า 4.6 ต้องใช้การสเตอรไิลซ์ จึงจะทําใหเ้กิด “สภาพ
ปลอดเชื้อเชิงการค้า”

• ในการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้ออด้วยความร้อน คําว่า “Process” หมายถึงการให้ความร้อนกับอาหารท่ีอุณหภูมิ
และเวลาตามท่ีหาไว้ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ Process หน่ึง ๆ จําเพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ์น้ัน สูตรอาหารน้ัน 
วิธีในการเตรียมน้ัน ชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ์น้ัน และชนิดของระบบเครื่องฆ่าเชื้อน้ันเท่าน้ัน 

• การหา Process ขึ้นอยู่กับข้อมูลการให้ความร้อน และความทนทานต่อความร้อนของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์มี
สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความทนทานต่อความร้อนของจุลินทรีย์/หรือสปอร์ อยู่ 2 ตัว คือ D (Decimal
reduction time) และ z ตัวแปรท้ังสองบอกให้ทราบว่าการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อน้ัน ๆ ให้ผลในการฆ่ามาก
เท่าไร ในอุตสาหกรรมอาหารใช้ “กระบวนการ 12 D” สําหรับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ําเพ่ือให้ปลอดภัยจากสปอร์
ของคลอสตริเดียม โบทูลน่ัิม น่ันคือ การลดจํานวนสปอร์ของจุลินทรีย์เริ่มต้นลง 90% เป็นจํานวน 12 ครั้ง

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 3 หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท 
• การถ่ายเทความร้อนของอาหารเกิดขึ้นได้ 3 แบบคือ การนําความร้อน การพาความร้อน และการถ่ายเทความร้อน

แบบผสม การนําความร้อนพบในอาหารแข็งหรืออาหารท่ีมีความข้นหนืดสูง การพาความร้อน เกิดในอาหารเหลว
ส่วนอาหารท่ีมีส่วนผสมของสารให้ความข้นหนืดหรือมีชิ้นเน้ือใหญ่ ในน้ํามีการถ่ายเทความร้อนแบบผสม สามารถ
คํานวณหา Process ได้จากข้อมูลจากความทนทานต่อความร้อนและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อน

• ในกรณีของอาหารปรับกรด อาจใช้ Hot-fill-hold process ขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่าง pH และ อุณหภูมิบรรจุ
บางครั้งอาจต้องตรวจสอบ Process ท่ีคํานวณได้โดยวิธี Inoculated pack

• ในการประเมินขั้นตอนการทํางานของระบบการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ ต้องม่ันใจว่าเครื่องฆ่าเชื้อมีการกระจาย
อุณหภูมิท่ีสม่ําเสมอในระหว่างการใช้งาน โดยศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อเพ่ือให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ทํางานของเครื่องฆ่าเชื้อ

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.4 บทที่ 4 : การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 4 การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 
1. การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทให้ปลอดภัยจําเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้ความร้อน (หรือวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสม) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าอาหารได้รับการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า นอกจากน้ียัง
ต้องคํานึงถึงการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์ เพ่ือไม่ให้จุลินทรีย์จากภายนอกมีโอกาสเข้าไปปนเป้ือนอาหารใน
บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการดูแลบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์ 

2. การเส่ือมเสียของอาหารอาจเกิดขึ้นได้หากเกดการรั่วของบรรจุภัณฑ์หรือรอยปิดผนึกเป็นเหตุให้อากาศ น้ํา หรือ
สารอื่นใดรั่วเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ 

3. ขั้นตอนการผลิตอื่น ๆ ท่ีนอกจากกระบวนการฆ่าเชื้อ เช่น ขั้นตอนการลวกหรือการบรรจุผลิตภัณฑ์ก็อาจส่ง ผล
ต่อความปลอดภัย ตลอดจนอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

4. วิธีการหรือกระบวนการท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับภาชนะบรรจุ เป็นปัจจัยสําคัญ และมีผลเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อความสามารถในการลดความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ จึงควรต้องปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด หากพบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความเสียหายไม่ว่าในแง่ใด ต้องแยกบรรจุภัณฑ์น้ันออกทันที นอกจากน้ียัง
จําเป็นต้องหาเหตุผลหรือท่ีมา ของความเสียหายดังกล่าว และทําการแก้ไขอย่างเร็วท่ีสุด

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
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บทที่ 4 การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 
5. ผู้ผลิตต้องจัดการดูแลบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังก่อนนํามาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและเก็บ 

รักษา การจัดการดูแลท่ีไม่เหมาะสมหรือขาดความระมัดระวัง มักเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ 

6. น้ําท่ีใช้ในการหล่อเย็นบรรจุภัณฑ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ โดยต้องควบคุมให้มีปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําท่ีจุดปล่อยน้ํา
ออกจากอุปกรณ์หล่อเย็นอยู่ในระดับท่ีสามารถตรวจวัดได้ 

7. ควรทําความสะอาดระบบการจัดการดูแลบรรจุภัณฑ์ท่ีผ่านการบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกัน
การปนเป้ือนซํ้า

8. ควรมีการสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์จากตําแหน่งต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงการผลิต ท้ังน้ี
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดการดูแลบรรจุภัณฑ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่มีบรรจุภัณฑ์ท่่ีเสียหายหลงเหลืออยู่ใน
กระบวนการผลิต นอกจากน้ียังควรต้องตรวจบรรจุภัณฑ์ซํ้าอีกครั้งก่อนปิดฉลากและบรรจุลงกล่อง (หรือหีบ 
ห่ออื่น) เพ่ือหาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.5 บทที่ 5 : บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
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บทที่ 5 บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
1. ผู้จัดการ ผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบ ล้วนมีหน้าท่ีต่อการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดระบบ

บันทึก และเอกสารรองรับการเรียกดูตลอดเวลา เป็นวิธีหน่ึงของการประกันความปลอดภัย 

2. เอกสารท่ีต้องเก็บควรเป็นเอกสารท่ีสะท้อนกระบวนการผลิตและผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 

3. หลักฐานบันทึกกระบวนการผลิตต้องจัดเก็บอย่างน้อย 3 ปี 
4. ชุดเอกสารท่ีใช้ทวนสอบความถกุต้องของกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ประกอบด้วยบันทึกความถูกต้อง

เหมาะสมของกระบวนการฆ่าเชื้อ บันทึกการตรวจสอบผนึกบรรจุภัณฑ์ และบันทึกการกําหนดรหัสผลิตภัณฑ์ 
ต้องเก็บรักษาและพร้อมจัดแสดง หากได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

5. ความเบ่ียงเบนของกระบวนการท้ังหมดต้องสามารถระบุและมีการจดบันทึกในชุดบันทึกการผลิต และกรณีการ
เบ่ียงเบนใดเก่ียวข้องกับเรื่องสุขภาพ ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานทราบเม่ือสินค้าน้ันส่งออกจากโรงงาน 

6. ข้อกําหนดกฎหมาย ระบุรหัสผลิตภัณฑ์ ต้องสอดคล้องกับสถานท่ีผลิต ชนิดผลิตภัณฑ์ ภายในภาชนะบรรจุ 
และวันเดือนปีท่ีทําการผลิต 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี
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บทที่ 5 บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
7. บันทึกต้องชี้บ่งผู้ทําหน้าท่ีกระจายสินค้าจุดแรกหลังเสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ และคู่มือวิธีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

ต้ังแต่ระดับผู้บริโภค ควรมีการจัดเตรียม และทดสอบความเป็นไปได้ในการเรียกคืน 

8. บันทึกอาจอยู่ในรูปแผนภาพควบคุมทางสถิติ ซึ่งเป็นเครื่องมือบ่งชี้การเบ่ียงเบนผิดปกติของกระบวนการ 

9. แผนภาพควบคุมทางสถิติอาจไม่เหมาะสมในบางกระบวนการ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีต้องการวัดค่าท่ีแท้จริง
ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เช่น ค่า pH 

10. แผนภาพควบคุมทางสถิติควรจัดทําโดยผู้เข้าใจหลักการทํางาน และข้อจํากัดของแผนภาพควบคุมทางสถิติน้ี 
11. แผนภาพบันทึกอุณหภูมิต่อเน่ืองต้องจัดทําเป็นส่วนหน่ึงของแบบบันทึกกระบวนการในการแปรรูปด้วยความ

ร้อนในทุกรุ่นผลิตภัณฑ์ 

12. บันทึกการปฏิบัติงานในกระบวนการต้องบันทึกข้อมูลครบถ้วน มีการเซ็นชื่อกํากับและบันทึกต้องผ่านการ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งการทบทวนน้ีต้องทําภายใน 1 วัน หลังการผลิต 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)

33



Brain Power Skill Up

บทที่ 5 บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
13. กฎหมายกําหนดความถ่ีในการเฝ้าสังเกตการณ์ปิดผนึกของภาชนะบรรจุ ควรทําในช่วงเวลา โดยกําหนดความถ่ี 

ให้เหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถแน่ใจว่าการปิดผนึกสมบูรณ์ 

14. กระบวนการและชุดบันทึกเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการบ่งชี้ความถูกต้องของกระบวนการ ควรจัดเตรียมและพร้อม
ให้ตรวจสอบ โดยหน่วยงานกํากับดูแล

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.6 บทที่ 6 : อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และการ
ดําเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 6 อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และการดําเนินการของระบบฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
1. อุปกรณ์อ้างอิงสําหรับแสดงอุณหภูมิของเครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ปัจจุบัน คือ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้ว

(MIG) นอกจากน้ีสํานักงาน USDA-FSIS ยังอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์แบบอื่นท่ีได้รับการรับรองแล้ว ส่วนระบบฆ่า
เชื้อแบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอ้างอิงอาจเป็น MIG หรืออุปกรณ์แบบอื่นท่ีเป็นท่ียอมรับ

2. อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิต้องมีความแม่นยําเชื่อถือได้ 
3. ประเด็นสําคัญสําหรับการฆ่าเชื้ออาหารประเภทกรดต่ําด้วยเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดันรวมถึงอาหารประเภท

ปรับกรด 
• เครื่องฆ่าเชื้อแต่ละตัวต้องติดต้ังมาตรความดันอย่างน้อย 1 ตัว 
• ห้ามใช้นาeิกาข้อมือหรือนาeิกาแบบพกพา (Pocket) ในการจับเวลา
• ท่อไล่อากาศ (Vents) ต้องติดต้ังให้อากาศออกได้ง่ายและต้องไล่อากาศให้หมดก่อนจับเวลาฆ่าเชื้อ 
• เครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ไอน้ําเป็นตัวกลางให้ความร้อน ต้องเปิดบลีดเดอร์ให้กว้าง และต้องสังเกตเห็นไอน้ําพ่น

ออกมาตลอดขณะเครื่องทํางาน รวมถึงในช่วงเวลา Come-up-time ด้วย 
• ตะกร้าบรรจุอาหารท่ียังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อต้องทําเครื่องหมายท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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บทที่ 6 อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัด และการดําเนินการของระบบฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน
4. ประเด็นสําคัญสําหรับระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic systems) 

• ระบบต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนดําเนินการผลิต 
• อัตราการไหลของผลิตภัณฑ์และอุณหภูมิท่ีทางออกของท่อคงอุณหภูมิ (Hold tube) ต้องเป็นไปตาม

กรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด
• กรณีท่ีมีระบบแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ (Regeneration) ต้องควบคุมและจดบันทึกความ

แตกต่างของความดันของกระแสอาหารท้ังสองด้าน
• กรณีท่ีเกิดการเบ่ียงเบนของกระบวนการขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากอุณหภูมิหรือเวลา (Residence time) ท่ีท่อคง

อุณหภูมิ วาล์วสลับทิศทางการไหลแบบอัตโนมัติ (Automatic flow diversion valve) ต้องสามารถ
ป้องกันไม่ให้อาหารท่ีฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์ไหลเข้าไปเครื่องบรรจุหรือผสมกับอาหารท่ีผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์แล้ว

• ตารางการฆ่าเชื้อต้องติดไว้ให้ผู้ควบคุมเครื่องฆ่าเชื้อสังเกตเห็นได้โดยง่าย 
• การเบ่ียงเบนของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นต้องมีการจัดการตามข้อกําหนดอย่างเหมาะสม 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.7 บทที่ 7 : อาหารปรับกรด 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 7 อาหารปรับกรด 
• อาหารปรับกรด คือ อาหารท่ีเป็นกรดต่ําท่ีมีการเติมกรดหรืออาหารท่ีเป็นกรดลงไปเพ่ือผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี

ค่า pH สมดุลสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.6 และมีค่าวอเตอรแ์อคติวิต้ีมากกว่า 0.85

• การปรับกรดอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมากในการฆ่าเชื้อ โดยกรดจะไปป้องกันการงอก
ของสปอร์และเจริญ เป็นเซลล์ของคลอสตริเดยีม โบทูลน่ัิม ซึ่งต่างจากอาหารท่ีเป็นกรดต่ําท่ีต้องใช้ความร้อนสูง
เพ่ือทําลายสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลน่ัิม เน่ืองจากความเป็นกรดของอาหารใช้ค่า pH เป็นตัวกําหนด

• ผู้ผลิตอาหารปรับกรดจําเป็นต้องเข้าใจ pH และทราบวิธีต่าง ๆ และข้อควรระวังในการวัดค่า pH ไม่ว่า จะเป็นการ
ใช้เครื่องวัดค่า pH หรือ การใช้วิธีการเทียบสี (เช่น pH paper) ซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้เม่ือผลิตภัณฑ์อาหารมีค่า pH
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.0 และปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการวัดค่า pH ซึ่งได้แก่อุณหภูมิ รวมถึง การใช้ค่า Titratable
acidity ซึ่งเป็นการวัดความเข้มข้นของกรดท้ังหมดในอาหารในส่วนของการฆ่าเชื้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทําลาย
เซลล์ปกติ (Vegetative cells) สามารถทําโดยบรรจุขณะร้อนและท้ิงไว้ช่วงเวลาหน่ึงก่อนทําให้เย็นหรือใช้เครื่อง
พาสเจอไรซ์

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.8 บทที่ 8 : เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอนํ้า 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 8 เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอนํ้า 
ประเด็นสําคัญสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแบบอยู่น่ิงท่ีใช้ไอน้ํา ดังน้ี

1. เครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ไอน้ําอิ่มตัวเป็นตัวกลางให้ความร้อนต้องมีการไล่อากาศ ดังน้ัน ขั้นตอนการไล่อากาศเป็นส่ิง
สําคัญท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ 

2. ไอน้ําท่ีจ่ายเข้าต้องมีปริมาณท่ีเพียงพอและมีความดันท่ีเหมาะสม เพ่ือทําให้การไล่อากาศสมบูรณ์ และช่วยรักษา
อุณหภูมิฆ่าเชื้อให้คงท่ีตลอดระยะเวลาการฆ่าเชื้อ 

3. เครื่องฆ่าเชื้อแต่ละตัวต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้ว (MIG) 
เป็นอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอย่างเป็นทางการ 

4. อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ-เวลาต้องมีความเท่ียงตรง 
5. การกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องฆ่าเชื้อต้องสม่ําเสมอ ดังน้ัน ต้องติดต้ังท่อกระจายไอน้ําท่ีสามารถกระจายไอ

ได้ดี และติดต้ังบลีดเดอร์ช่วยในการหมุนเวียนไอน้ําและกําจัดอากาศท่ีอาจปะปนมากับไอน้ํา

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 8 เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอนํ้า 
6. การติดต้ังบลีดเดอร์ใต้เครื่องฆ่าเชื้อ ช่วยกําจัดน้ํา ควบแน่น ป้องกันการสะสมจนถึงภาชนะบรรจุอาหารซึ่ง 

อาจส่งผลต่อการฆ่าเชื้อท่ีไม่สมบูรณ์ได้ โดยเฉพาะเครื่องฆ่าเชื้อท่ีป้อนไอน้ําเข้าด้านบน 

7. ต้องการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ (Temperature distribution) โดยผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ 
(Process authority) เพ่ือกําหนดตารางการไล่อากาศซึ่งต้องระบุปัจจัยวิกฤต รวมถึงระบุการใช้แผ่นก้ัน
กระป๋องระหว่างชั้น 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.9 บทที่ 9 : เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้
ความดันเพ่ิม 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 9 เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งที่ใช้ความดันเพ่ิม 
1. การฆ่าเชื้อโดยใช้ความดันเพ่ิม (Overpressure) จําเป็นสําหรับอาหารท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ประเภทอ่อนตัว ก่ึง

คงรูปหรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นกระป๋องหรือขวดแก้ว หากสภาวะการ ฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําทําให้บรรจุภัณฑ์หรือ
ผนึกของบรรจุภัณฑ์เสียหายได้ 

2. ระบบของตัวกลางให้ความร้อนสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ความดันเพ่ิมมีหลายระบบ ได้แก่ ระบบน้ําท่วม ระบบ
โปรยน้ํา ม่านน้ําหรือน้ําตก ระบบพ่นน้ําและระบบไอน้ําผสมอากาศ 

3. ความดันเพ่ิมสามารถทําได้โดยใช้อากาศอัดหรือไอน้ํา
4. อุณหภูมิและความดันของเครื่องฆ่าเชื้อประเภทน้ีเป็นอิสระต่อกัน ต้องควบคุมแยกกันต่างจาก เครื่องฆ่าเชื้อท่ี 

ใช้ไอน้ําอม่ิ ตัวเป็นตัวกลางให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ และความดันมีความสัมพันธกันทางเทอร์โมไดนามิกส์ ความ
ดันจึงเปลี่ยนตามอุณหภูมิด้วยค่าท่ีแน่นอน 

5. เน่ืองจากความดันส่วนเพ่ิมท่ีต้องการมีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดของอาหารท่ีถูกบรรจุและชนิดของบรรจุ
ภัณฑ์ การควบคุมความดันจึงต้องควบคุมแบบอัตโนมัติ 

6. เครื่องฆ่าเชื้อต้องมีกลไกในการทําให้มีการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องอย่างสม่ําเสมอ 
7. เครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้น้ําร้อนเป็นตัวกลางให้ความร้อน ต้องมีวิธีในการเฝ้าติดตามระดับน้ําภายใน เครื่องระหว่างท่ี

เครื่องทํางาน 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.10 บทที่ 10 : ระบบเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบหมุนที่
ทํางานเป็นชุดและเคร่ืองฆ่าเชื้อที่ทํางานอย่าง

ต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 10 ระบบเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทํางานเป็นชุดและเคร่ืองฆ่า
เชื้อที่ทํางานอย่างต่อเนื่อง
1. เครื่องฆ่าเชื้อทุกชนิดต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ชุด ซึ่งอาจเป็น

แบบปรอทในแท่งแก้ว (MIG) หรือแบบดิจิตอลท่ีผ่านการรับรองจาก USDA และทุกเครื่องต้องมีอุปกรณ์บันทึก
เวลา-อุณหภูมิท่ีอาจทํางานร่วมกับวาล์วควบคุมไอน้ําอัตโนมัติ 

2. เครื่องฆ่าเชื้อทุกชนิดต้องมีการติดต้ังมาตรวัดความดัน 
3. เครื่องฆ่าเชื้อท่ีมีระบบทําให้ภาชนะหมุนจะทําให้เกิดการกวนของอาหาร ช่วยทําให้อัตราการถ่ายโอนความร้อนดี

ขึ้น อุณหภูมิของอาหารมีความสม่ําเสมอ ดังน้ัน น้ําหนักบรรจุความข้นหนืดสูงสุด ช่องว่างเหนืออาหารต่ําสุด
และความเร็วรอบต่ําสุดจะเป็นปัจจัยวิกฤตท่ีสําคัญท่ีต้องควบคุม 

4. บลีดเดอรทุ์กตัวต้องเปิดให้สุดตลอดเวลาการทํางานต้ังแต่ช่วง Come-up time ไปจนถึงกระท้ังฆ่าเชื้อเสร็จ 
รวมถึงคอนเดนเสทบลีดเดอร์และบลีดเดอร์ท่ีตําแหน่งติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณอุณหภูมิด้วย

5. เครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ไอน้ําอิ่มตัวเป็นตัวกลางให้ความร้อน ต้องมีการไล่อากาศออกให้หมดก่อนจับเวลาฆ่าเชื้อ โดย
กําหนดจากเวลาและอุณหภูมิไล่อากาศท่ีได้จากการทดสอบการกระจายอุณหภูมิ (Temperature 
distribution) โดยผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

6. เครื่องฆ่าเชื้อชนิดความดันเพ่ิมต้องควบคุมท้ังอุณหภูมิและความดันให้เป็นอิสระต่อกัน 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 10 ระบบเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทํางานเป็นชุดและเคร่ืองฆ่า
เชื้อที่ทํางานอย่างต่อเนื่อง
7. เครื่องฆ่าเชื้อชนิดความดันเพ่ิมท่ีใช้น้ําเป็นตัวกลางให้ความร้อน การกําหนดอุณหภูมิเริ่มต้นในกรรมวิธีการผลิต

ท่ีกําหนด กําหนดจากอุณหภูมิค่าต่ําระหว่างอุณหภูมิอาหารกับอุณหภูมิน้ํา

8. เครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้น้ําร้อนเป็นตัวกลางท้ังแบบน้ําท่วมและแบบสเปรย์หรือโปรยน้ําระดับน้ําภายในต้องควบคุมให้
อยู่ในระดับท่ีกําหนด 

9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้น้ํารับแรงดันและใช้ไอน้ําเป็นตัวกลางให้ความร้อน อุณหภูมิภายในหอฆ่าเชื้อจะถูกกําหนด
ด้วยความสูงของน้ําในหอน้ําซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ํากว่าอุณหภูมิเริ่มต้นท่ีกําหนดไว้ในกรรมวิธีการผลิต
ท่ีกําหนด (Scheduled process) ส่วนระดับน้ําในหอฆ่าเชื้อต้องต่ํากว่าระดับสูงสุดท่ีกําหนด

10. เครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนท่ีทํางานต่อเน่ือง เวลาฆ่าเชื้อจะขึ้นกับความจุของเครื่องฆ่าเชื้อและความเร็วของวงล้อ
หมุนของร่องสายพานรับกระป๋อง การเดินเครื่องแบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบน่ิง สามารถทําได้หากเกิดการเบ่ียงเบน
ในกระบวนการไม่ว่าจะเกิดจากกระป๋องติดขัด เครื่องเสีย หรืออุณหภูมิตก แต่ไม่อนุญาตให้ใช้การเดิน
เครื่องแบบหมุนด้วยกระบวนการสํารองในกรณีท่ีอุณหภูมิตก ≥10 ºF การเดินเครื่องแบบหมุนด้วยกระบวนการ
สํารองจะทําได้เฉพาะกรณีท่ีอุณหภูมิตก <10 ºF เท่าน้ัน 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.11 บทที่ 11 : ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอด
เชื้อ 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 11 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
สําหรับกระบวนการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

• ความหมายของคําว่า “ปลอดเชื้อ หรือ Aseptic” หมายถึง ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และสปอรท์ท่ีสามารถ
เจริญได้ในอาหารท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิห้องในระหว่างการเก็บและการกระจายสินค้า และมีความหมายเดียวกับคําว่า
“สเตอรไิลส์ หรือ Sterilize” และ “การฆ่าเชื้อ แบบเชิงการค้า”

• ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อประกอบด้วยป๊ัมท่ีสามารถควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การให้ความ
ร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ ท่อคงอุณหภูมิ และอุปกรณ์ในการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ 

• อุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีอยู่หลังท่อคงอุณหภูมิลงไปในระบบการผลิตต้องได้รับการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า
ก่อนเริ่มผ่านอาหารเข้าระบบการผลิต

• ขั้นตอนการฆ่าเชื้อเกิดในส่วนของท่อคงอุณหภูมิโดยมีอัตราการไหลเวลาของการฆ่าเชื้อ (Residence time)
และอุณหภูมิการฆ่าเชื้อเป็นปัจจัยวิกฤติ

• เม่ือมีการเบ่ียงเบนจากกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด (Scheduled process) จะต้องมีอุปกรณ์ในการผลัก
อาหารให้ไหลย้อนกลับไปรับการฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารท่ีได้รับการฆ่าเชื้อไม่เพียงพอไหลเข้า
ระบบบรรจุหรือถังเก็บปลอดเชื้อ 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 11 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
สําหรับกระบวนการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

• ระบบการบรรจุประกอบด้วยเครื่องมือบรรจุท่ีสามารถทําให้ปลอดเชื้อและรักษาภาวะปลอดเชื้อไว้ในบริเวณ
ปลอดเชื้อตลอดเวลาการบรรจุและปิดผนึก 

• การทําให้บรรจุภัณฑ์และพ้ืนผิวท่ีสัมผัสกับอาหารปลอดเชื้ออาจใช้ความร้อนชื้นหรือความร้อนแห้ง สารเคมี 
รังสีพลังงานสูง หรือใช้ 2 วิธีหรือมากกว่าควบคู่กัน เช่น การใช้ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์คู่กับความร้อน 

• การจดบันทึกต่าง ๆ ในการผลติและการบรรจุ และปัจจัยวิกฤติมีความสําคัญต่อระบบการผลิตและบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อเช่นเดียวกับระบบการฆ่าเชื้อแบบอื่น 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.12 บทที่ 12 : บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบ
ตะเข็บสองชั้น 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 12 บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น 
1. โลหะสําหรับการผลิตกระป๋องแบ่งเป็น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา และอลูมิเนียม ในส่วนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํามี

การใช้ในสองรูปแบบ คือ เหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) และเหลก็ปลอดดบุีก (Tin Free Steel, TFS) หรือ
เรียกว่า Electro Coated Chromium Steel (ECCS) ส่วนอลูมิเนียมน้ันใช้ในรูปของโลหะ ผสม (Aluminum 
alloy) โดยมีการเติมธาตุแมกนีเซียม (Magnesium) และแมงกานีส (Manganese) 

2. กระป๋องแบ่งประเภทตามจํานวนชิ้นของตัวกระป๋องและฝาท่ีมาประกอบกันออกเป็น  
• กระป๋องสามชั้น ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกเท่าน้ัน
• กระป๋องสองชิ้น ผลิตได้จากท้ังแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กปลอดดีบุก 

3. ฝากระป๋อง มีสองประเภท ได้แก่ ฝาธรรมดา และฝาเปิดง่าย 

4. ฝากระป๋อง ต้องมียางกันรั่ว (Lining compound) เพ่ือป้องกันการรั่วซึม 
5. บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีปิดผนึกแบบตะเข็บสองชั้นด้วยฝาโลหะ ใช้หลักการเดียวกับบรรจุภัณฑ์ท่ีตัวกระป๋องเป็น

โลหะ แต่ใช้ Seaming roll และการปรับต้ังแตกต่างกัน

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 12 บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น 
6. ตัวแปรควบคุมคุณภาพของตะเข็บสองชั้น (Double seam parameters) แบ่งเป็น 2 กล ุ่ม

6.1 ค่าควบคุมวิกฤต (Critical parameters) ได้แก่
• ค่าความหนาแน่นของตะเข็บ (Tightness rating) 
• Actual overlap
• Body hook butting
• ปราศจากข้อบกพร่องของตะเข็บ 

6.2 ค่าควบคุมท่ัวไป (Operating parameters) ได้แก่ 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)

• Countersink depth • Free space
• Seam length / height • ความหนาฝา
• Seam thickness • ความหนาตัวกระป๋อง
• Body hook • Seam gap (เฉพาะกับกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มอัดก๊าซ) 
• End hook
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Brain Power Skill Up

บทที่ 12 บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น 
7. การประเมินข้อบกพร่องของตะเข็บสามารถยืนยันจากค่าวิกฤติว่าได้ตามข้อกําหนดหรือไม่ และต้องไม่มี

ข้อบกพร่องของการม้วนตะเข็บเม่ือประเมินด้วยสายตา (no visual seam defects) 

8. การประเมินข้อบกพร่องด้วยสายตาควรทําเม่ือเริ่มต้นการผลิตทุกครั้งท่ีเครื่องจักรติดขัดหรือหยุดปรับแต่ง 
หรือเม่ือเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝา 

9. กรณีท่ีผลิตต่อเน่ือง ควรตรวจสอบอย่างน้อยทุก 30 นาที หรือด้วยความถ่ีท่ีสามารถควบคุมปัญหาได้ 

10. การตรวจประเมินตะเข็บสองชั้น สามารถเลือกใช้ได้ท้ัง 
• การเลาะตะเข็บ (Seam tear down) 
• การผ่าตะเข็บ (Seam sectioning)

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.13 บทที่ 13 : บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์
กึ่งคงรูป 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)

55



Brain Power Skill Up

บทที่ 13 บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป 
1. การยินยอมให้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อผิวของบรรจุภัณฑ์ท่ีสัมผัสกับอาหาร ส่งผลให้สามารถใช้

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูปกับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ําในการผลิตแบบปลอดเชื้อ ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า 
ทําให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก และกล่องกระดาษท่ีสามารถฆ่าเชื้อในเครื่องฆ่าเชื้อได้ 

2. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวมีรูปทรงไม่คงรูปโดยเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายใน ส่วนบรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูปมี
รูปทรงท่ีไม่เปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในภายใต้สภาวะของอุณหภูมิและความดันปกติ แต่จะเปลี่ยน
รูปทรงได้ถ้ามีความดันสูงจากภายนอกมากระทํา 

3. การปิดผนึกด้วยความร้อนของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูปมี 4 วิธี คือการปิดผนึกด้วยการนํา
(Induction sealing) การปิดผนึกด้วยการกระตุ้น (Impulse sealing) การปิดผนึกด้วยการส่งผ่านความร้อน 
(Conduction sealing) และ การปิดผนึกด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic sealing) 

4. การทําให้รอยปิดผนึกด้วยความร้อนสมบูรณ์มี 3 ปัจจัยท่ีต้องควบคุม ได้แก่ ความดันใน การกด อุณหภูมิท่ีหัว
ปิดผนึก และระยะเวลาในการปิดผนึก 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 13 บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป 
5. ต้องทําการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือก่ึงคงรูป ท้ังวิธีการใช้เครื่องมือทดสอบในห้อง ปฏิบัติการ และการ

สังเกตลักษณะภายนอกด้วยตาเปล่า วิธีการตรวจสอบแตกต่างกันไปตาม เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบ
ทุกครั้งต้องมีการบันทึกผล 

6. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูปท่ีปิดผนึกด้วยความร้อนท่ีนิยมใช้ มี 3 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกก่ึงคงรูป
ท่ีปิดฝาด้วยความร้อน กล่องกระดาษระบบปลอดเชื้อ และถุงแบบอ่อนตัว แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันท้ัง
วัสดุ สมบัติ และวิธีการบรรจุ 

7. การตรวจสอบการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ต้องทําบ่อยครั้งมากพอ เพ่ือให้ม่ันใจถึงความสมบูรณ์ของการปิดผนึก ผู้
ตรวจสอบต้องบันทึกรหัสของผลิตภัณฑ์รุ่นท่ีผลิต วันและเวลาท่ีตรวจสอบ ค่าท่ีวัดได้ และการแก้ไขข้อผิดพลาด
ท้ังหมดท่ีทํา 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)

57



Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.14 บทที่ 14 : บรรจุภัณฑ์แก้ว 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 14 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
การตรวจสอบการปิดผนึกของภาชนะแก้วท่ีสมบูรณ์สําหรับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ําปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1. ปัจจัยท่ีกระทบต่อความเป็นสุญญากาศ 
• ช่องว่างเหนืออาหารภายในขวด
• อุณหภูมิของอาหาร
• อากาศภายในอาหาร 
• ประสิทธิภาพของเครื่องปิดฝาแบบสุญญากาศ

2. ปัจจัยหลักสําหรับการตรวจสอบการปิดผนึกฝาทุกชนิด 
• ฝาจะต้องวางอยู่ในต่ําแหน่งท่ีถูกต้องของปากขวด
• มีสุญญากาศท่ีเพียงพอ
• ความบกพร่องของวัสดุเคลือบภายในฝา โดยเฉพาะหลังจากการฆ่าเชื้อและทําให้เย็น 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 14 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
การตรวจสอบการปิดผนึกของภาชนะแก้วท่ีสมบูรณ์สําหรับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ําปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ได้แก่ 

3. จุดสําคัญของการตรวจสอบฝาแบบมีลัก (Twist-off, lug-type) 
• ฝาขวดต้องอยู่ไนระดับราบไม่เอียง
• ค่า Pull-up อยู่ในระดับมาตรฐาน
• ค่า Security อยู่ในระดับมาตรฐาน 
• สุญญากาศภายในขวดพอเหมาะ 
• Gasket อยู่ในสภาพดี

4. จุดสําคัญของการตรวจสอบฝา PT 
• ฝาขวดอยู่ในระดับท่ีถูกต้อง
• มีสุญญากาศท่ีพอเหมาะ
• วัสดุเคลือบภายในอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 14 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
การตรวจสอบการปิดผนึกของภาชนะแก้วท่ีสมบูรณ์สําหรับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ําปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ได้แก่ 

5. การตัดสินใจหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเม่ือผลตรวจสอบเบ่ียงเบนจากข้อกําหนดระหว่างการผลิต
• เม่ือความผิดพลาดน้ันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
• เม่ือไม่สามารถท่ีจะควบคุมให้อยู่ในตําแหน่งท่ีควบคุมได้
• เม่ือฝาหลวมปิดไม่สนิท 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Upแผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.15 บทที่ 15 : การขออนุญาตผลิตอาหารและการ
ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up

บทที่ 15 การขออนุญาตผลิตอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• ผู้ประกอบการผลิตอาหารพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เพ่ือลดและ

ขจัดอันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจปะปนหรือปนเป้ือนมากับวัตถุดิบ ส่ิงแวดล้อม ภาชนะบรรจุ หรือการควบคุมการผลิตท่ี
ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอาหารท่ีบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิทท่ีมีความเส่ียงค่อนข้างสูงคือชนิดท่ีปรับกรด และท่ีมีความ
เส่ียงสูง คือ ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ํา ซึ่งได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารใน ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็น 
กรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

• การขออนุญาตด้านอาหาร มาตรา 14 และมาตรา 15 ออกตามความใน พรบ.อาหารพ.ศ.2522 กําหนดให้ผู้ผลิตและ 
ผู้นําเข้าอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ชนิดท่ีมีความเป็นกรดตํ่า และชนิดท่ีปรับกรด เพ่ือจําหน่ายต้องขอ 
อนุญาตก่อนการผลิตหรือนําเข้าอาหารเพ่ือจําหน่าย เพ่ือประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการว่าสามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานหลักัเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายได้ก่อนท่ีจะมีการผลิตอาหาร เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ
ว่าผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตหรือนําเข้าเพ่ือจําหน่ายต่อผู้บริโภคน้ันมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

• เพราะการผลิตอาหารประเภทดังกล่าว หากไม่เป็นไปตามหลักการของเทคโนโลยีการผลิตท่ีถูกต้องจะส่งผลกระทบ
อันตรายต่อผู้บริโภคถึงชีวิตจากสารพิษของจุลินทรีย์ชนิด Clostridium botulinum ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึง
ต้องมีความตระหนักและความเข้าใจในกระบวนการผลิตท่ี ถูกต้องโดยต้องเตรียมเอกสาร และหลักฐานทางวิชาการ
ท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

ความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors)
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
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   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
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บทที่ 4 : แบบประเมินผลหลังเรียน 

 
 

 

 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 
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4.1 แบบประเมินทักษะหลังการพัฒนา
ทักษะ (Post-Embedded Skill) 
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Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill Evaluation) 

 
   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี

ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             
(Retort Supervisors) 

 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................................................. 

ช่ือสถานประกอบการ ........................................................................................................................................................................................................... 

1.2 เปรียบเทียบความรู้และทักษะท่ีได้รับหลังเข้าร่วมพัฒนาทักษะ กับ พ้ืนฐานความรู้เดิม 
(  ) ได้พัฒนาทักษะใหม่ท่ีเพ่ิมเติมและเป็นประโยชน์ มากกว่าความรู้เดิม            (  ) ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ  

 

1.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะ  
(  ) พึงพอใจมากท่ีสุด (  ) พึงพอใจมาก        (  ) พึงพอใจปากลาง (  ) พึงพอใจน้อย 

 

ส่วนท่ี 2 สําหรับ เจ้าของกิจการ หรือ หัวหน้างาน 
 

2.1 การประเมินผู้เรียน 
ความหมายระดับคะแนน 
0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบ้ืองต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มท่ี มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบคําถามหรือ

แก้ไขปัญหาท่ีไม่ซับซ้อนได้ 
3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา

ซับซ้อนปานกลางได้ 
4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนมากได้ และ

สามารถกําหนดแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรได้และ
นําไปสู่การต่อยอดเพ่ือลงมือทําจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 

กรุณา (√) ในช่องระดับคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 
1.  ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรด 
   ต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

      

2. ทักษะในการกําหนดวิธีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความ  
   เป็นกรดต่ําและท่ีปรับกรด 

      

3. ทักษะในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
   ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

      

4. ทักษะในการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ํา 
   และชนิดท่ีปรับกรด 

      

5. ทักษะการคัดเลือกและจําแนกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับอาหาร       
 

การวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะด้วยกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 
   

 

 

 

ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน 

ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ี
มีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะในการกําหนดวิธีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ
ท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและท่ีปรับกรด 

ทักษะในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 

   ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะในการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท
ชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ํา 

   และชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะการคัดเลือกและจําแนกบรรจุภัณฑ์
ท่ีเหมาะสมกับอาหาร 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
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   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             

(Retort Supervisors) 

 

 

 

 

บทที่ 5 : แผนงาน  

(Action Plan) 
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   หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี
ความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                             

(Retort Supervisors) 

 

 

 

 
 

5.1 แบบฟอร์มแผนงาน  

(Action Plan) 
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แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill Evaluation) 

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

Big Data Analytics Skill  
ทักษะการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้Big Data 

 

 

หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                                  
(Retort Supervisors) 

 

 ส่วนท่ี 1 สําหรับผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะ  
 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………… ช่ือสถานประกอบการ…………………………….…………………………………………………………………………………………… 

ช่ือแผนงาน / ความต้องการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..................................... 

ท่ี เป้าหมาย/ความต้องการ/ปัญหา  กลยุทธ์/แนวทางการแก้ไข วิธีการดําเนินงาน (ระบุอย่างละเอียด) ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีมี 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

งบประมาณ 
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แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded Skill Evaluation) 

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

Big Data Analytics Skill  
ทักษะการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช ้Big Data 

 

 

หลักสูตรทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็น
กรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                                  
(Retort Supervisors) 

 

 ส่วนท่ี 2 สําหรับหัวหน้างาน หรือ เจ้าของกิจการ 
 

พิจารณาแผนท่ีผู้เรียนนําเสนอ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนการต่อยอดหรือลงทุนจากทักษะท่ีได้รับ 

ท่ี รายการ พร้อมดําเนินงาน

ทันที 
มีแผนการดําเนินงาน

ในอนาคต โปรดอธิบายเพ่ิมเติม หมายเหตุ 

1 ท่านสนใจลงทุนใน เคร่ืองจักร  ☐ ☐   

2 ท่านสนใจลงทุนใน กําลังคน เช่น มีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

ควบคุมเคร่ืองจักรท่ีได้ลงทุนเพ่ิม  ☐ ☐   

3 ท่านสนใจต่อยอดและลงทุน ในด้านอ่ืน ๆ  

โปรดระบุ……………………………………….…............................... 
☐ ☐   

 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะ  
(    ) พึงพอใจมากท่ีสุด (    ) พึงพอใจมาก (    ) พึงพอใจปานกลาง (    ) พึงพอใจน้อย 
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