
KNOWLEDGE MANAGEMENT

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่า
เชื�อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน

ภาชนะบรรจุที�ป�ดสนิทที�มีความเป�นกรดตํ�า
และชนิดที�ปรับกรด

(Process Authority)

ภายใต้แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ�ือตอบโจทย์
การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประจําป�งบประมาณ 2563



Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด      

(Process Authority)    

สารบัญ 

      หน้า 

บทที่ 1 : คําอธิบายโครงการ และหลักสูตร 1 

1.1  แนะนําโครงการ   2 

1.2 คําอธิบายหลักสูตร  8 

บทที่ 2 : แบบทดสอบและประเมินผลก่อนเรียน  16 

2.1  แบบประเมินทักษะก่อนการพัฒนาทักษะ (Pre-Embedded Skill) 17 

บทที่ 3 : การพัฒนาทักษะ   19 

3.1 บทที่ 1  : จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 20 

3.2 บทที่ 2 : หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 23 

3.3 บทที่ 3 : การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 26 

3.4 บทที่ 4 : อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-ระบบแบบเป็นชุด  31 

และระบบต่อเนื่อง 

3.5 บทที่ 5 : อาหารปรับกรด  34 

3.6 บทที่ 6 : ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ  36 

3.7 บทที่ 7 : การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อและการแทรก 39 

ผ่านความร้อนในอาหาร 

3.8 บทที่ 8 : การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณีเบี่ยงเบน 43 

3.9 บทที่ 9 : การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ  46 

3.10 บทที่ 10 : บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท   50 

บทที่ 4 : แบบทดสอบและประเมินผลหลังเรียน  60 

4.1 แบบประเมินทักษะหลังการพัฒนาทักษะ (Post-Embedded Skill) 61 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               

(Process Authority)    

บทที่ 5 : แผนงาน (Action Plan)       63 

5.1 แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan)       64 

 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               

(Process Authority)    

 

 

 

บทที่ 1 : คําอธิบายโครงการ 
และหลักสูตร 

  
 

 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               

(Process Authority)    

 

 

 
 

1.1  แนะนําโครงการ  

 
 

 





Brain Power Skill Up

4

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

แนะนําโครงการ Brain Power Skill Up 
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                             
(Process Authority) 



Brain Power Skill Up

5

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

แนะนําโครงการ Brain Power Skill Up 
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                             
(Process Authority) 



Brain Power Skill Up

6

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

แนะนําโครงการ Brain Power Skill Up 
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                             
(Process Authority) 



Brain Power Skill Up

7

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

แนะนําโครงการ Brain Power Skill Up 
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                             
(Process Authority) 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               

(Process Authority)    

 

 

 
 

1.2 คําอธิบายหลักสูตร 

 
 

 



 

 

9 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 
ทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               
(Process Authority)    

 

 

ประเภท 1  การพัฒนาทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรขั้นพ้ืนฐาน 
 

หลักสูตรที่ 9 ทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด 

Process Authority 
 

คําอธิบาย : สร้างทักษะ “ผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน” ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด ได้
กําหนดให้อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรดเป็นอาหาร
ที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเป็นการเฉพาะและ
ต้องจัดให้มี “ผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน” ที่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศฉบับดังกล่าวโดยหลักสูตรนั้นต้องมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 วันต่อเนื่อง และผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมพูนทักษะ เกี่ยวกับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดด่างและชนิดปรับกรด 
สามารถสอบผ่านเกณฑ์เพ่ือการปฏิบัติงานของผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน (Process Authority) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดด่างและชนิดที่ปรับ
กรด 

2. เ พ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถลงมือปฏิบัติ และนําทักษะผู้กําหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วย ความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิด
ที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด ไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการแปรรูปอาหารของสถานประกอบการได้จริง  
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ผลลัพธ์ทักษะ : 1.  ทักษะการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด  

2. ทักษะการคํานวณเพ่ือกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
3. ทักษะการวิเคราะห์ผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิและการแทรกผ่านความ

ร้อน 
4. ทักษะการจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
5. ทักษะการประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณีเบี่ยงเบน  

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.สุทัศน์ สุระวัง 

รองคณบดี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Quality 
Assurance/ 
Quality 
control in 
Food industry  

- Bioactive 
compounds in 
fruits and 
vegetables  
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- Flavor 
chemistry and 
Flavor volatile 
analysis  

- Food Product 
Development 

3 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 

 

4 รองศาสตราจารย์  
ดร.เจิมขวัญ  
สังข์สุวรรณ 

รองคณบดี คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- บรรจุภัณฑ์
สําหรับอาหาร 

- บรรจุภัณฑ์ต้าน
จุลินทรีย ์

- บรรจุภัณฑ์แอค
ทีฟ 

- การประเมินอายุ
การเก็บอาหารใน
บรรจุภัณฑ ์

 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.พิไลรัก  
อินธิปัญญา 

อาจารย์ประจํา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 
คณะอุตสาหกรรม

- Food 
dehydration 
technology 

- Food 
encapsulation 
technology  
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เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Novel 
technology for 
food 
processing 

- Food powder 
processing 

- Rice 
processing 

- Honey quality 
and 
processing 

- High sugar 
product 
processing 
and quality 
control 

6 คุณชาติชาย  
วิลัยลักษณ ์

ผู้จัดการโรงงาน
ต้นแบบคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- การออกแบบและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

- ระบบคุณภาพ/
มาตราฐานการ
ผลิต 

 

7 รองศาสตราจารย์  
ดร.ทิพาพร  
อยู่วิทยา 

อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

- Thermal 
processing of 
packaged 
foods 

- Processing of 
fruit and 
vegetable 

- Acidified 
foods 
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- Heat 
penetration 
evaluation 
and process 
establishment 

- Food color 
measurement 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ชัยรัตน์  
ตั้งดวงด ี

อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิศวกรรม
อาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

- Frying 
- Freezing and 

thermal 
processing of 
food materials 

- Mathematical 
modeling of 
transport 
processes and 
quality 
changes in 
foods 

 

9 คุณธนัฐ เกศรินทร ์ ผู้จัดการแผนกบริการ
วิศวกรรมอาหาร 
 
ฝ่ายบริการวิชาการ
และงานที่ปรึกษา 
สถาบันอาหาร 

- Thermal 
Process 

- Canned Foods 
- การกําหนด

กระบวนการผลิต
สําหรับอาหาร
ประเภทกรดตํ่า 

- การควบคุมและ
การใช้เครื่องฆ่า
เชื้อ 

 

10 เภสัชกรหญิง  
นฤมล ขันตีกุล 

เภสัชกร 
 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
สํานักงาน

- กฎหมายอาหาร 
- วัตถุเจือปน

อาหาร (food 
additives) 
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สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ่

11 คุณสมาน  
หมื่นอภัย 

Executive auditor 
(Lead auditor) / 
Business 
Development 
Executive 
 
SGS (Thailand) 
Limited 

- ISO9001:2015 
Lead auditor 

- HACCP/GMP 
auditor 

- GFP 
(TAS1004:2014) 
Lead auditor 

- Approved 
auditor by 
Thai FDA for 
STD. Thai FDA 
MOPH no. 193, 
342, 220, 298, 
349, 386 

- Instructor for 
ISO9001:2015 

- Instructor for 
ISO14001:2015 

- Instructor for 
HACCP/GMP 

 

 
เนื้อหาที่เรียน : 

ลําดับที่ เนื้อหาที่เรียน 

1 บทที่ 1 จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

2 บทที่ 2 หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3 บทที่ 3 การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

4 บทที่ 4 อปุกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-ระบบแบบเป็นชุดและระบบต่อเนื่อง 

5 บทที่ 5 อาหารปรับกรด 

6 บทที่ 6 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
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ลําดับที่ เนื้อหาที่เรียน 

7 บทที่ 7 การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อและการแทรกผ่านความร้อนใน
อาหาร 

8 บทที่ 8 การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณีเบี่ยงเบน 

9 บทที่ 9 การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ 

10 บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 

11 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

12 WORKSHOP:  

- ศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อและการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร 
- ศึกษาการเขียนรายงานผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิและการแทรกผ่านความ

ร้อน 

13 CASE STUDY:  

- ข้อกําหนดมาตรฐานHACCP/GHP และ มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มี
ความเป็นกรดตํ่าและปรับกรด 

- GMP อย. กับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและปรับกรด 

 
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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(Process Authority)    

บทที่ 2 : แบบประเมินผลก่อนเรียน 
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2.1 แบบประเมินทักษะก่อนการพัฒนาทักษะ 

(Pre-Embedded Skill) 
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แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-Embedded Skill Evaluation) 
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
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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. ทักษะการกําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

      

2. ทักษะการคํานวณเพ่ือกําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน       
3. ทักษะการวิเคราะห์ผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิและการแทรกผ่าน
ความร้อน 

      

4. ทักษะการจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหาร       
5. ทักษะการประเมินกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนกรณีเบ่ียงเบน       

 
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะด้วยกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 
   

 

 

 

ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน 

ทักษะการกําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนในการผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะการคํานวณเพ่ือกําหนดกระบวนการ
ฆ่าเช้ือด้วยความร้อน 

ทักษะการวิเคราะห์ผลการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิและการแทรกผ่านความร้อน 

ทักษะการจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ทักษะการประเมินกระบวนการฆ่าเช้ือ
ด้วยความร้อนกรณีเบ่ียงเบน 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               

(Process Authority)    

 

 

 
 

บทที่ 3 : การพัฒนาทักษะ  
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.1 บทที่ 1 : จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

บทที่ 1 จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
• การวิเคราะห์สาเหตุของการเส่ือมเสียของอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ควรมีความรู้ด้าน

จุลชีววิทยาของอาหารในการนําอาหารไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุการเส่ือมเสีย และต้องการ
ความชํานาญในการวิเคราะห์และแปลผล

• การแยกเชื้อจุลินทรีย์จากอาหารท่ีเน่าเสียอาจพบเชื้อชนิดอื่น ไม่จําเป็นว่าเชื้อน้ันเป็นสาเหตุของการเน่าเสีย 
ตัวอย่างเช่น เชื้อไม่เจริญในอาหารชนิดปรับกรด แต่สามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ ท้ังน้ีเชื้อ
อาจเจริญได้เพราะความเป็นกรด-ด่างเหมาะสมกับการเจริญหรือเชื้อไม่เจริญในอาหารท่ีมีสารยับยั้ง แต่การ
เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทาให้สารยับยั้งเจือจางลง ทําให้เชื้อเจริญได้เช่นกัน ความไม่เข้าใจด้านจุลชีววิทยาทําให้
เกิดการแปลผลท่ีผิดได้

• การวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ โดยเฉพาะอาหารท่ีผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนท่ีปลอดเชื้อแบบเชิงการค้า ต้องการผู้
วิเคราะห์ท่ีผ่านการฝึกฝน (Trained analyst) และต้องดําเนินการตรวจสอบตามวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคท่ีระบุไว้

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

บทที่ 1 จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
• นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพจุลินทรีย์ของวัตถุดิบอาหาร ส่วนผสมอาหาร รวมท้ังบรรจุภัณฑ์ ความสะอาด

และการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบลําเลียง สุขลักษณะท่ีดีของบุคคลท่ีสัมผัสอาหาร และท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ ความรู้ความเข้าใจกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เป็นหัวใจของการถนอมอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิที่ีผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

• บุคลากรผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process authority) และผู้ควบคุมการผลิต (Retort 
supervisor) จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในจุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน จึง
จะช่วยประกันความปลอดภัยของอาหาร ป้องกันการเส่ือมเสียของอาหาร การผลิตท่ีถูกต้องทําให้ผู้บริโภคม่ันใจใน
คุณภาพ และม่ันใจการบริโภคอาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิทและผ่านการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.2 บทที่ 2 : หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

บทที่ 2 หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท
• การใช้ความร้อนเพ่ือฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําให้อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มี 2 วิธี คือ การพาสเจอไรซ์ และ การสเตอริไลซ์ การ พาสเจอไรซ์เป็นการให้ความ
ร้อนท่ีอุณหภูมิต่ํากว่า 100 องศาเซลเซียส ส่วนการสเตอริไลซ์เป็นการใช้ ความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา
เซลเซียส 

• ท้ังสองวิธีสามารถทําให้อาหารอยู่ใน “สภาวะปลอดเชื้อเชิงการค้า” ได้ ขึ้นกับ pH ของอาหารถ้า pH น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4.6 ใช้การพาสเจอไรซ์ก็เพียงพอ แต่ ถ้า pH มากกว่า 4.6 ต้องใช้การสเตอริไลซ์ จึงจะทําให้เกิด “สภาพ
ปลอดเชื้อเชิงการค้า”

• ในการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน คําว่า “Process” หมายถึงการให้ความร้อนกับอาหารท่ีอุณหภูมิ
และเวลาตามท่ีหาไว้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ Process หน่ึงๆ จําเพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ์น้ัน สูตรอาหารน้ัน
วิธีในการเตรียมน้ัน ชนิดและขนาดของบรรจุภัณฑ์น้ัน และชนิดของระบบเครื่องฆ่าเชื้อน้ันเท่าน้ัน

• การหา Process ขึ้นอยู่กับข้อมูลการให้ความร้อนและความทนทานต่อความร้อนของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ มี
สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความทนทานต่อความร้อนของจุลินทรีย์หรือสปอร์ อยู่ 2 ตัว คือ D (Decimal 
reduction time) และ z ตัวแปรท้ังสองบอกให้ทราบว่าการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อน้ัน ๆ ให้ผลในการฆ่ามาก
เท่าไร ในอุตสาหกรรมอาหารใช้ “กระบวนการ 12 D” สําหรับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ํา เพ่ือให้ปลอดภัยจากสปอร์
ของคลอสตริเดียม โบทูลน่ัิม น่ันคือ การลดจํานวนสปอร์ของจุลินทรีย์เริ่มต้นลง 90% เป็นจานวน 12 ครั้ง

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

บทที่ 2 หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท
• การถ่ายเทความร้อนของอาหารเกิดขึ้นได้ 3 แบบคือ การนําความร้อน การพาความร้อน และการถ่ายเทความร้อน

แบบผสม การนําความร้อนพบในอาหารแข็งหรืออาหารท่ีมีความข้นหนืดสูง การพาความร้อนเกิดในอาหารเหลว 
ส่วนอาหารท่ีมีส่วนผสมของสารให้ความข้นหนืดหรือมีชั้นเน้ือใหญ่ ในน้ํามีการถ่ายเทความร้อนแบบผสมสามารถ
คํานวณหา Process ได้จากข้อมูลจากความทนทานต่อความร้อนและการทดสอบการแทรกผ่านความร้อน 

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

• ในการประเมินขั้นตอนการทํางานของระบบการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อต้องม่ันใจว่าเครื่องฆ่าเชื้อมีการกระจาย
อุณหภูมิท่ีสม่ําเสมอในระหว่างการใช้งาน โดยศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อเพ่ือให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ทํางานของเครื่องฆ่าเชื้อ

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.3 บทที่ 3 : การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อน 
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บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 3 การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
• การกําหนดอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้าของผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุปิด

สนิท เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถเก็บรักษาไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องปกติได้เป็นเวลานาน 

• กําหนดได้โดยการคํานวณจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ณ จุดร้อนช้าท่ีสุดของอาหารในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิทน้ัน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาขณะทําการฆ่าเชื้อและในช่วงท่ีทําให้อาหารกระป๋องเย็นลง (ข้อมูลการแทรก
ผ่านของความร้อน) เม่ือนําไปคํานวณร่วมกับข้อมูลความทนทานต่อความร้อนของจุลินทรีย์หรือสปอร์ท่ีมีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ อาหารน้ันจะสามารถหาเวลาในการฆ่าเชื้อได้ วิธีท่ีนิยมใช้ในการคํานวณมีอยู่ 2 วิธี คือ

1. General หรือ Graphical method (วิธีท่ัวไป หรือ วิธีทางกราฟ) 
2. Formula method (วิธีใช้สูตร)

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   
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บทที่ 3 การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
1. General หรือ Graphical method (วิธีท่ัวไป หรือ วิธีทางกราฟ) 

การคํานวณด้วยวิธีน้ีเป็นการหาค่า Lethality (𝐹𝑜) ของกระบวนการฆ่าเชื้อท่ีสภาวะหน่ึง ๆ ทําได้หลายวิธี
โดยมีหลักการเดียวกัน คือ วัดอุณหภูมิท่ีจุดร้อนช้าท่ีสุดของอาหารในภาชนะปิดสนิทท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาใน
การฆ่าเชื้อ ตลอดช่วงการให้ความร้อนและช่วงต้นของการทําให้เย็น น่ันคือ จนอุณหภูมิท่ีจุดร้อนช้าสุดลดลงมา
ต่ํากว่า 90 องศาเซลเซียส หรือ 200 องศาฟาเรนไฮต์ ช่วงเวลาในการวัดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อาหารน้ันว่ามีการ
ถ่ายเทความร้อนเป็นแบบใด ถ้าเป็นแบบการพาความร้อน (อาหารร้อนเร็ว) ช่วงเวลาในการวัดจะถ่ี และเร็วกว่า
แบบการนําความร้อน (อาหารร้อนช้า) 
เม่ือนําค่าอุณหภูมิท่ีวัดได้มาหาค่า Lethal rate โดยเปิดตารางหรือคํานวณจากสูตร (1) น่ันคือการเปลี่ยนเวลา
ในการให้ความร้อนท่ีอาหารได้รับจริงท่ีอุณหภูมิหน่ึง ๆ มาเป็นเวลาท่ีอุณหภูมิอ้างอิง (ท่ีอุณหภูมิ 121.1 องศา
เซลเซียส หรือ 250 องศาฟาเรนไฮต์) เพ่ือท่ีจะสามารถบอกได้ว่าโดยรวมแล้วอาหารน้ันได้รับความร้อนเม่ือ
เทียบเป็นท่ีอุณหภูมิ 121.1 องศาเซลเซียสหรือ 250 องศาฟาเรนไฮต์ แล้วคิดเป็นก่ีนาที ซึ่งคือค่า 𝐹𝑜 น่ันเอง

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 3 การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
1. General หรือ Graphical method (วิธีท่ัวไป หรือ วิธีทางกราฟ) 

𝐿 = 10("#"!"#)/&

𝐿 คือ ค่า Lethal rate 
𝑇 คือ อุณหภูมิท่ีจุดร้อนช้าสุดของอาหาร 
𝑇𝑟𝑒𝑓 คือ อุณหภูมิอ้างอิง 
ค่า z ของจุลินทรีย์เป้าหมาย

จากข้อมูลของ Lethal rate กับ เวลาท่ีได้ นํามาจัดเป็นตาราง หรือ เขียนเป็นกราฟ (Lethal rate
curve) เพ่ือหาค่า 𝐹𝑜 ได้ตามวิธีต่าง ๆ 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   
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บทที่ 3 การคํานวณเพ่ือกําหนดการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
2. Formula method (วิธีใช้สูตร)

• ในการคํานวณโดยใช้สูตรมีหลักคิดว่า 42% ของช่วงเวลา come – up time (CUT) หรือเวลาท่ีทําให้
อุณหภูมิของเครื่องฆ่าเชื้อขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่าเชื้อท่ีกําหนด มีผลต่อการทําลายจุลินทรีย์ หมายความว่าเวลาท่ี
เริ่มให้ผลในการฆ่าเชื้อจริงไม่ใช่เวลาท่ีเครื่องฆ่าเชื้อขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่าเชื้อท่ีต้องการ แต่เริ่มท่ีเวลา 0.58 ของ
ช่วงเวลา CUT หลังจากเปิดไอน้ําเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ 

• ดังน้ันจึงต้องปรับ เวลาเริ่มต้นใหม่ ถ้า CUT เป็น 10 นาที “เวลาเริ่มต้นของการฆ่าเชื้อท่ีแก้ไขแล้ว” 
(Corrected zero time: cz) จะเท่ากับ 5.8 นาที น่ันก็คือ การนับเวลาในการฆ่าเชื้อ (Process time) เริ่ม 
จากท่ีจุด 5.8 นาที หลังเปิดไอน้าเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ ไม่ใช่ท่ีจุด 10 นาที เม่ือเครื่องฆ่าเชื้อขึ้นถึงอุณหภูมิท่ี
ต้องการ 

• ดังน้ันในการคํานวณหาค่า 𝐹𝑜 ต้องคิดเวลาในการฆ่าเชื้อโดยนํา 42% ของ CUT ไปรวมกับ Process time 
ด้วย น่ันคือ ขั้นแรกของการคํานวณเวลาในการฆ่าเชื้อโดยใช้สูตร คือ กําหนดจุดลากเส้นกราฟของข้อมูล 
เวลาและอุณหภูมิท่ีได้จากการทดสอบการแทรกผ่านความร้อน (Heat penetration test) บนกระดาษ Semi 
− log โดยใช้แกน X เป็นเวลา และแกน Y เป็น log ของอุณหภูมิ เวลาท่ี 0 คือ เวลาท่ีเริ่มเปิดไอน้าเข้า
เครื่องฆ่าเชื้อ โดยท่ัวไปควรใช้กระดาษ Semi − log แบบ 3 cycle เพราะให้ช่วงในการกําหนดจุดลากเส้น
กราฟของข้อมูลท่ีเหมาะสม

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.4 บทที่ 4 : อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน-ระบบแบบเป็นชุดและระบบต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
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บทที่ 4 อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-ระบบแบบ
เป็นชุดและระบบต่อเนื่อง
• เครื่องฆ่าเชื้อทุกชนิดต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ชุด ซึ่งอาจเป็นชนิด

ปรอทบรรจุในแท่งแก้ว (MIG) หรือแบบดิจิตอลท่ีผ่านการรับรองจาก USDA และทุกเครื่องต้องมีอุปกรณ์บันทึก
เวลา-อุณหภูมิท่ีอาจทํางานร่วมกับวาล์วควบคุมไอน้ําอัตโนมัติ

• เครื่องฆ่าเชื้อทุกชนิดต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์วัดความดัน
• บลีดเดอร์ทุกตัวต้องเปิดให้สุดตลอดเวลาการทํางานต้ังแต่ช่วง Come-up time ไปจนถึงกระท้ังฆ่าเชื้อเสร็จ 

รวมถึงคอนเดนเสทบลีดเดอร์และบลีดเดอร์ท่ีตําแหน่งวัดอุณหภูมิด้วย 
• เครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ไอน้ําอิ่มตัวเป็นตัวกลางให้ความร้อนต้องมีการไล่อากาศออกให้หมดก่อนจับเวลาฆ่าเชื้อ โดย

กําหนดจากเวลาและอุณหภูมิไล่อากาศท่ีได้จากการทดสอบการกระจาย อุณหภูมิ (Temperature distribution) 
โดยผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 

• เครื่องฆ่าเชื้อชนิดความดันเพ่ิมต้องควบคุมท้ังอุณหภูมิและความดันให้เป็นอิสระต่อกัน

• เครื่องฆ่าเชื้อชนิดความดันเพ่ิมท่ีใช้น้ําเป็นตัวกลางให้ความร้อน การกําหนดอุณหภูมิเริ่มต้นในกระบวนการท่ีกําหนด 
ให้กําหนดจากอุณหภูมิค่าต่ําระหว่างอุณหภูมิอาหารกับอุณหภูมิน้ํา 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 4 อุปกรณ์และระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน-ระบบแบบ
เป็นชุดและระบบต่อเนื่อง
• ระดับน้ําภายในเครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้น้ําร้อนเป็นตัวกลางท้ังแบบน้ําท่วมและแบบสเปรย์หรือโปรยน้ํา ต้องควบคุมให้อยู่ 

ในระดับท่ีกําหนด 

• เครื่องฆ่าเชื้อท่ีมีระบบทําให้ภาชนะหมุนจะทําให้เกิดการกวนของอาหาร ช่วยทําให้อัตราการถ่ายโอนความร้อนดีขึ้น
อุณหภูมิของอาหารมีความสม่ําเสมอ ดั้งน้ัน น้ําหนักบรรจุ ความข้นหนืดสูงสุด ช่องว่างเหนืออาหารต่ําสุดและ
ความเร็วรอบต่ําสุดจะเป็นปัจจัยวิกฤตท่ีสําคัญท่ีต้องควบคุม 

• เครื่องฆ่าเชื้อชนิดใช้ความดันนําสถิตและใช้ไอน้ําอิ่มตัวเป็นตัวกลางให้ความร้อน อุณหภูมิ ภายในหอฆ่าเชื้อจะถูกกํา 
หนดด้วยความสูงของน้ําในหอน้ํา ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ํากว่าอุณหภูมิเริ่มต้นท่ีกําหนดไว้ในกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีกําหนด (Scheduled process) ส่วนระดับน้ําในหอฆ่าเชื้อต้องต่ํากว่าระดับสูงสุดท่ีกําหนด 

• เครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนท่ีทํางานต่อเน่ือง เวลาฆ่าเชื้อจะขึ้นกับความจุของเครื่องฆ่าเชื้อและความเร็วของวงล้อหมุน
ของร่องสายพานรับกระป๋อง การเดินเครื่องแบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบน่ิง สามารถทําได้หากเกิดการเบ่ียงเบนใน
กระบวนการไม่ว่าจะเกิดจากกระป๋องติดขัด เครื่องเสียหรืออุณหภูมิตก แต่ไม่อนุญาตให้ใช้การเดินเครื่องแบบหมุน
ด้วยกระบวนการสํารองในกรณีท่ีอุณหภูมิตก ≥10 องศาฟาเรนไฮต์ การเดินเครื่องแบบหมุนด้วยกระบวนการ
สํารองจะทําได้เฉพาะกรณีท่ีอุณหภูมิตก 10 องศาฟาเรนไฮต์ เท่าน้ัน

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.5 บทที่ 5 : อาหารปรับกรด

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 5 อาหารปรับกรด 
• อาหารปรับกรด คือ อาหารท่ีเป็นกรดต่ําท่ีมีการเติมกรดหรืออาหารท่ีเป็นกรดลงไปเพ่ือผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี

ค่า pH สมดุลสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.6 และมีค่าวอเตอรแ์อคติวิต้ีมากกว่า 0.85 
• การปรับกรดอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมากในการฆ่าเชื้อ โดยกรดจะไปป้องกันการเจริญ

ของคลอสตริเดียม โบทูลิน่ัม ซึ่งต่างจากอาหารท่ีเป็นกรดต่ําท่ีต้องใช้ความร้อนสูง เพ่ือทาลายสปอร์ของคลอสต
ริเดียม โบทูลน่ัิม เน่ืองจากความเป็นกรดของอาหารใช้ค่า pH เป็นตัวกําหนด 

• ดังน้ันผู้ผลิตอาหารปรับกรดจําเป็นต้องเข้าใจ pH และทราบวิธีต่าง ๆ และข้อควรระวังในการวัดค่า pH ไม่ว่าจะเป็น
การใช้เครื่องวัดค่า pH หรือการใช้วิธีการเทียบสี (เช่น pH paper) เม่ือผลิตภัณฑ์อาหารมีค่า pH น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4.0 และรวมถึงการใช้ค่า Titratable acidity ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่า pH ท้ายสุดในส่วนของการฆ่าเชื้อ
ซึ่งมีจุดม่ ุงหมายเพ่ือทําลาย Vegetative cells สามารถทําโดยบรรจุขณะร้อนและท้ิงไว้ช่วงเวลาหน่ึงก่อนทําให้
เย็นหรือใช้เครื่องพาสเจอไรซ์

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.6 บทที่ 6 : ระบบการผลิตและบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 6 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
สําหรับกระบวนการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

• ความหมายของคําว่า “ปลอดเชื้อ หรือ Aseptic” หมายถึง ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และสปอร์ท่ีสามารถเจริญ
ได้ในอาหารท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิห้องในระหว่างการเก็บและการกระจายสินค้า และมีความหมายเดียวกับคําว่า “สเต
อรไิลส์ หรือ Sterilize” และ “การฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า” 

• ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อประกอบด้วยป๊ัมท่ีสามารถควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การให้ความ
ร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ ท่อคงอุณหภูมิ และอุปกรณ์ในการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ 

• อุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีอยู่หลังท่อคงอุณหภูมิลงไปในระบบการผลิต ต้องได้รับการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า
ก่อนเริ่มผ่านอาหารเข้าระบบการผลิต 

• ขั้นตอนการฆ่าเชื้อเกิดในส่วนของท่อคงอุณหภูมิ โดยมีอัตราการไหล เวลาของการฆ่าเชื้อ (Residence 
time) และอุณหภูมิการฆ่าเชื้อเป็นปัจจัยวิกฤติ  

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 6 ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
สําหรับกระบวนการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

• เม่ือมีการเบ่ียงเบนจากกรรมวิธีการผลิตท่ีกําหนด (Scheduled process) จะต้องมีอุปกรณ์ในการผลัก
อาหารให้ไหลย้อนกลับไปรับการฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้อาหารท่ีได้รับการฆ่าเชื้อไม่เพียงพอไหลเข้า
ระบบบรรจุหรือถังเก็บปลอดเชื้อ

• ระบบการบรรจุประกอบด้วยเครื่องมือบรรจุท่ีสามารถทําให้ปลอดเชื้อและรักษาภาวะปลอดเชื้อไว้ในบริเวณ
ปลอดเชื้อตลอดเวลาการบรรจุและปิดผนึก 

• การทําให้บรรจุภัณฑ์และพ้ืนผิวท่ีสัมผัสกับอาหารปลอดเชื้ออาจใช้ความร้อนชื้นหรือความร้อนแห้ง สารเคมี 
รังสีพลังงานสูงหรือใช้มากกว่า 2 วิธีควบคู่กัน เช่น การใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์คู่กับความร้อน 

• การจดบันทึกต่าง ๆ ในการผลิตและการบรรจุและปัจจัยวิกฤติ มีความสําคัญต่อระบบการผลิตและบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อเช่นเดียวกับระบบการฆ่าเชื้อแบบอื่น 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.7 บทที่ 7 : การศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
ในเคร่ืองฆ่าเชื้อและการแทรกผ่านความร้อน

ในอาหาร 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 7 การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อและการ
แทรกผ่านความร้อนในอาหาร 
1. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ 

• เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทุกระบบจําเป็นต้องมีการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ (Temperature distribution, 
TD) เพ่ือกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องก่อนการใช้งานจริง โดยเฉพาะกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิทประเภทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและปรับกรด ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่าก่อนเริ่มจับเวลา
การฆ่าเชื้อ อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อถึงอุณหภูมิฆ่าเชื้อท่ีกําหนดและสม่ําเสมอตลอดท้ังเครื่อง 

• การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ หมายถึงการทดสอบในเครื่องฆ่าเชื้อเพ่ือให้ม่ันใจว่าการ
กระจายของอุณหภูมิหรือการไหลผ่านของตัวกลางให้ความร้อนไปยังส่วนท่ีมีการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์น้ันสมา
เสมอหรือไม่ มีจุดอับหรือบริเวณท่ีตัวกลางให้ความร้อนไหลผ่านช้าอยู่บริเวณใดภายในเครื่อง 

• นอกจากน้ีสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อบางระบบจําเป็นต้องมีการศึกษาการกระจายความร้อน (Heat distribution, 
HD) เช่น ไอน้าผสมกับอากาศ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการยืนยันว่าอัตราการส่งผ่านความร้อนสม่ําเสมอหรือไม่ 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 7 การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อและการ
แทรกผ่านความร้อนในอาหาร 
1. การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ 

• เครื่องสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อระบบใช้ไอน้าอิ่มตัวอย่างเดียว ต้องมีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีถูกต้องก่อน
เริ่มจับเวลาในการฆ่าเชื้อ ดังน้ันการทดสอบ TD เพ่ือกําหนดขั้นตอนการไล่อากาศ (Venting procedure 
หรือ Venting schedule) ทําให้เกิดความม่ันใจว่าไม่มีอากาศเหลืออยู่ในเครื่องฆ่าเชื้อ และมีแต่ไอน้าอิ่มตัว
อย่างเดียว ดังน้ันขั้นตอนการไล่อากาศสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อท่ีใช้ไอน้าอย่างเดียวในการฆ่าเชื้อ เป็นขั้นตอนี่ี
ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปฏิบัติตามตารางไล่อากาศท่ีได้กําหนดไว้โดยผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ ( 
Process authority) เน่ืองจากอากาศมีสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ถ้ามีอากาศหลงเหลืออยู่ในเครื่องฆ่า
เชื้อ จะส่งผลให้ความร้อนกระจายตัวไม่สม่ําเสมอ ทําให้ประสิทธิภาพการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
น้อยลง และอาจส่งผลให้การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไม่สมบูรณ์ (Under processing) จุลินทรีย์ท่ีหลงเหลืออาจ
เจริญและสร้างสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและทําให้อาหารเน่าเสียได้ 

• สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแบบความดันเพ่ิม (Water spray, water immersion, water cascade and steam-
air mixture retort) การทดสอบ TD ทําให้ม่ันใจว่าภายในช่วงเวลาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ท่ีกําหนดไว้ อุณหภูมิทุก
จุดในเครื่องฆ่าเชื้อต้องมากกว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิฆ่าเชื้อท่ีกําหนด

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 7 การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อและการ
แทรกผ่านความร้อนในอาหาร 
2. การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในอาหาร 

• หลักการท่ีสําคัญในการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท (Hermetically sealed container) คือ
อาหารต้องได้รับความร้อนเพียงพอ ซึ่งการให้ความร้อนเพ่ือฆ่าจุลินทรีย์ในอาหารกระป๋องหรืออาหารบรรจุใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องให้ความร้อนในระดับการฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า (Commercial sterilization) 
เพ่ือทําให้อาหารกระป๋องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อแบบเชิงการค้า (Commercial sterility) ซึ่งหมายถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีอยู่ในภาชนะปิดสนิทต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในระดับท่ีสามารถฆ่า
จุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค (Pathogens) ต่อผู้บริโภคได้ท้ังหมด รวมถึงการฆ่าจุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุของการ
เน่าเสียของอาหาร โดยไม่มีจุลินทรีย์เจริญท่ีสภาวะการเก็บอาหารท่ีอุณหภูมิห้องปกติ 

• กระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิท ท้ังประเภทกรดต่ําและประเภทปรับ
กรดต้องได้มาจากการศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์ (Heat penetration study, HP) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ (Process authority) โดยเทคนิคท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป คือ การศึกษาดังกล่าวจะกระทํา
ภายใต้สภาวะท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst case) ท่ีมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบนในกระบวนการผลิตจริง 

• การศึกษาอัตราการส่งผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์ หมายถึงการศึกษาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิทท่ีต่ําแหน่งร้อนช้าสุดและภายใต้สภาวะท่ีกําหนดให้การส่งผ่านความ
ร้อนยากสุด

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.8 บทที่ 8 : การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนกรณีเบ่ียงเบน 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 8 การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณี
เบี่ยงเบน 
• การเบ่ียงเบนของกระบวนการผลิตท่ีสําคัญคือการเบ่ียงเบนใด ๆ ก็ตามของกระบวนการผลิตท่ีทําให้อาหารไม่ได้รับ

การฆ่าเชื้อแบบเชิงการค้า ซึ่งจะส่งผลให้อาหารน้ันไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค การเบ่ียงเบนน้ันอาจแบ่งได้ 6 
ประเภท ดังน้ี 

1. การเบ่ียงเบนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการผลิต 
2. การเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างการฆ่าเชื้อ 
3. การเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการควบคุมเครื่องฆ่าเชื้อ 
4. การเบ่ียงเบนเน่ืองจากผลิตภัณฑ์ 
5. การเบ่ียงเบนเน้ืองจากการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 
6. การเบ่ียงเบนเน่ืองจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของคน 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 8 การประเมินกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนกรณี
เบี่ยงเบน 
• เม่ือพบว่ามีการเบ่ียงเบนเกิดขึ้น จะต้องให้ผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อหรือ Process authority ตรวจสอบข้อมูล 

และประเมินว่าจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งอาจจัดการกับผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการเบ่ียงเบนน้ัน โดยนํากลับไปฆ่าเชื้อใหม่ 
(Reprocess) หรือนํากลับไปใช้ใหม่โดยผสมกับอาหารท่ียังไม่ได้ฆ่าเชื้อ (Recycle) หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทําลาย 

• ข้อมูลสําคัญท่ีต้องบันทึกประกอบด้วย ข้อมูลการผลิต ข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ ข้อมูลของ Process 
authority ข้อมูลของฝ่ายจัดการโรงงาน ข้อมูลฝ่ายจัดเก็บและโกดังท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีกักเก็บหรือ
ทําลาย และข้อมูลหรือเอกสารของทางราชการท่ีมีการปรับเปลี่ยนประเด็นสําคัญ คือต้องมีการส่ือสารในระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ และทุกคนต้องตระหนักว่าเม่ือเกิดปัญหาขึ้นทุกหน่วยงานต้องมีความจริงใจในการให้ข้อมูลของ
แต่ละหน่วยและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.9 บทที่ 9 : การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหาร
หลังการฆ่าเชื้อ 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 9 การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ 
• การจัดการกับภาชนะบรรจุอาหารหลังการฆ่าเชื้อเป็นจุดควบคุมวิกฤติหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและ

เสถียรภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 

• การจัดการ “หลังการฆ่าเชื้อ” หมายถึง การจัดการต้ังแต่หลังฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารในเครื่องฆ่าเชื้อครบตาม
เวลาท่ีกําหนดแล้ว น่ันคือต้ังแต่ปิดไอน้าเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ การดูแลผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะปิดสนิทหลังผ่านการ
ฆ่าเชื้อในเครื่องฆ่าเชื้อแล้ว นับเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
เพราะหากพบว่า มีการบกพร่องในการควบคุมของขั้นตอนหลังการฆ่าเชื้อ จะทําให้ไม่ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารน้ัน
ปลอดภัยต่อผ้ ูบริโภค และทําให้การควบคุมท่ีได้ทํามาอย่างดีแล้วในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนหน้าน้ีสูญเปล่า 

• ผลท่ีตามมา ถ้าเกิดการละเลยไม่มีการควบคุมท่ีดีพอ เม่ือส่งผลิตภัณฑ์ออกขาย จะทําให้ผู้บริโภคเป็นอันตรายและ
อาจถึงแก่ความตายได้ ต้องเรียกผลิตภัณฑ์ท่ีส่งไปขายแล้วน้ันกลับคืน นอกจากจะเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญแล้ว ยิ่งกว่าน้ันก็คือการสูญเสียชื่อเสียง ซึ่งต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเรียกคืนมาให้เหมือนเดิมได้ 

• ดังน้ันหลักการในการปฏิบัติกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ ควรกําหนดไว้ในเอกสารให้เป็นส่วนหน่ึงของ
แผนการควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผ้ ูเก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 9 การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ 
หลักปฏิบัติท่ีดีเพ่ือลดการเสียของผลิตภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ 

1. ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี มีการตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ก่อนการนํามาใช้งาน 
2. ควบคุมกระบวนการท้ังหมดในการใช้เครื่องฆ่าเชื้อ นับต้ังแต่ระบบการลําเลียงบรรจุภัณฑ์เข้าเครื่องฆ่าเชื้อ 

ต้องไม่ทําให้บรรจุภัณฑ์เสียรูป ในกรณีของบรรจุภัณฑ์คงรูป เช่น กระป๋องโลหะและขวดแก้วต้องไม่เรียง
บรรจุภัณฑ์จนแน่นเกินไป เพ่ือป้องกันการชํารุดจากการกระแทกและเพ่ือให้บรรจุภัณฑ์เย็นหลังผ่านการให้
ความร้อนแล้วเป็นไปอย่างถูกต้อง ในกรณีของกระป๋องไม่กระทําการใด ๆ ท่ีจะมีผลให้ตะเข็บกระป๋องเสียรูป 
ระบบการลําเลียงบรรจุภัณฑ์ออกจากเครื่องฆ่าเชื้อและการจัดการหลังจากน้ัน ต้องทําอย่างระมัดระวัง ควร
ใช้สายพานลําเลียงเพ่ือป้องกันบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย 

3. ฆ่าเชื้อน้ําท่ีใช้ทําให้อาหารในบรรจุภัณฑ์เย็นหลังการฆ่าเชื้อ 
4. ห้ามใช้ผ้าเช็ดบรรจุภัณฑ์อาหารเพ่ือทําให้แห้งหลังการหล่อเย็นด้วยน้ํา
5. ลดการปฏิบัติท่ีรุนแรงต่าง ๆ กับบรรจุภัณฑ์อาหาร 
6. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อระบบลําเลียงบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นประจําอย่างน้อย 1 ครั้งทุก ๆ 24 ชั่วโมง 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 9 การจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ 
หลักปฏิบัติท่ีดีเพ่ือลดการเสียของผลิตภัณฑ์อาหารหลังการฆ่าเชื้อ 

7. ห้ามใช้มือจับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและยังเปียกอยู่
• การอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่ิงสําคัญ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความสําคัญ

ของข้อห้ามต่าง ๆ 
8. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากโรงงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการปล่อยผลิตภัณฑ์

อาหารท่ีเสีย/มีข้อบกพร่องออกจําหน่าย โดยการสุ่มมาตรวจสอบข้อบกพร่องด้วยสายตาหรือในกรณีของ
กระป๋องและขวดแก้วอาจใช้เครื่องมือตรวจสอบสภาพสุญญากาศของภาชนะบรรจุอาหาร (Dud detector) 

9. แยกบริเวณท่ีใช้ในการเตรียมวัตถุดิบออกจากบริเวณท่ีเก็บภาชนะบรรจุอาหารหลังผ่านความร้อนในการฆ่า
เชื้อแล้ว เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนกลับหลังการฆ่าเชื้อ 
• รวมถึงการควบคุมบุคลากรด้วย 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

3.10 บทที่ 10 : บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารใน
ภาชนะปิดสนิท 

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
1.  บรรจุภัณฑ์โลหะ (Metal Containers) 

1) โลหะสําหรับการผลิตกระป๋อง แบ่งเป็น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา และอลูมิเนียม ในส่วนของเหล็กกล้าคาร์บอน
ต่ํามีการใช้ในสองรูปแบบ คือ เหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) และเหล็กปลอดดีบุก (Tin Free Steel, TFS) 
หรือเรียกว่า Electro Coated Chromium Steel (ECCS) ส่วนอลูมิเนียมน้ันใช้ ในรูปของโลหะผสม 
(Aluminum alloy) โดยมีการเติมธาตุแมกนีเซียม (Magnesium) และแมงกานีส (Manganese) 

2) กระป๋อง แบ่งประเภทตามจํานวนชิ้นของตัวกระป๋องและฝาท่ีมาประกอบกันออกเป็น 
• กระป๋องสามชิ้น ผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกเท่าน้ัน
• กระป๋องสองชิ้น ผลิตได้จากท้ังแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กปลอดดีบุก 

3) ฝากระป๋อง มีสองประเภท ได้แก่ ฝาธรรมดา และฝาเปิดง่าย 
4) ฝากระป๋อง ต้องมียางกันรั่ว (Lining compound) เพ่ือป้องกันการรั่วซึม 
5) บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีปิดผนึกแบบตะเข็บสองชั้นด้วยฝาโลหะ ใช้หลักการเดียวกับบรรจุภัณฑ์ท่ีตัวกระป๋อง

เป็นโลหะ แต่ใช้ Seaming roll และการปรับต้ังแตกต่างกัน 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
1. บรรจุภัณฑ์โลหะ (Metal Containers) 

6) ตัวแปรควบคุมคุณภาพของตะเข็บสองชั้น (Double seam parameters) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
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
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 

• Countersink depth • Seam length/height
• Seam thickness • Body hook
• End hook • Free space
• ความหนาฝา • ความหนาตัวกระป๋อง
• Seam gap (เฉพาะกับกระป๋องบรรจุเครื่องด่ืมอัดก๊าซ) 
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บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
1. บรรจุภัณฑ์โลหะ (Metal Containers) 

7) การประเมินข้อบกพร่องของตะเข็บสามารถยืนยันจากค่าวิกฤตว่าได้ตามข้อกําหนดหรือไม่ และต้องไม่มีข้อ 
บกพร่องของการม้วนตะเข็บเม่ือประเมินด้วยสายตา (no visual seam defects) 

8) การประเมินข้อบกพร่องด้วยสายตาควรทําเม่ือเริ่มต้นการผลิตทุกครั้งท่ีเครื่องจักรติดขัดหรือหยุดปรับแต่ง
หรือเม่ือเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝา 

9) กรณีท่ีผลิตต่อเน่ืองควรตรวจสอบอย่างน้อยทุก 30 นาที หรือด้วยความถ่ีท่ีสามารถควบคุมปัญหาได้ 
10) การตรวจประเมินตะเข็บสองชั้นสามารถเลือกใช้ได้ท้ัง 

• การผ่าตะเข็บ (Seam sectioning) 
• การเลาะตะเข็บ (Seam tear down) 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
2. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูป

1) การยินยอมให้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อผิวของบรรจุภัณฑ์ท่ีสัมผัสกับอาหาร ส่งผลให้
สามารถใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูปกับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ําในการผลิตแบบปลอดเชื้อด้วย
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ทําให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องกระดาษท่ีสามารถฆ่าเชื้อในเครื่องฆ่า
เชื้อได้ 

2) บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวมีรูปทรงไม่คงรูปโดยเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายใน ส่วนบรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูป
มีรูปทรงท่ีไม่เปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในภายใต้สภาวะของอุณหภูมิ และความดันปกติ แต่จะ
เปลี่ยนรูปทรงได้ถ้ามีความดันสูงจากภายนอกมากระทํา 

3) การปิดผนึกด้วยความร้อนของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูปมี 4 วิธี คือการปิดผนึกด้วยการ
นํา (Induction sealing) การปิดผนึกด้วยการกระตุ้น (Impulse sealing) การปิดผนึกด้วยการส่งผ่าน
ความร้อน (Conduction sealing) และการปิดผนึกด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic sealing) 

4) การทําให้รอยปิดผนึกด้วยความร้อนสมบูรณ์มี 3 ปัจจัยท่ีต้องควบคุม ได้แก่ ความดันในการกดอุณหภูมิท่ี
หัวปิดผนึกและระยะเวลาในการปิดผนึก 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
2. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูป

5) ต้องทาการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือก่ึงคงรูปมีท้ังวิธีใช้เครื่องมือทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการ
สังเกตลักษณะภายนอกด้วยตาเปล่า วิธีการตรวจสอบแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง การ
ตรวจสอบทุกครั้งต้องมีการบันทึกผล 

6) บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและก่ึงคงรูปท่ีปิดผนึกด้วยความร้อนท่ีนิยมใช้ มี 3 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติกก่ึง
คงรูปท่ีปิดฝาด้วยความร้อน กล่องกระดาษระบบปลอดเชื้อ และถุงแบบอ่อนตัว แต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกันท้ังวัสดุ สมบัติ และวิธีการบรรจุ 

7) การตรวจสอบการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ต้องทําบ่อยครั้งมากพอ เพ่ือให้ม่ันใจถึงความสมบูรณ์ของการปิด
ผนึก ผู้ตรวจสอบต้องบันทึกรหัสของผลิตภัณฑ์ รุ่นท่ีผลิต วันและเวลาท่ีตรวจสอบ ค่าท่ีวัดได้ และการแก้ไข
ข้อผิดพลาดท้ังหมดท่ีทํา

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
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บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
3. บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass Container) 

การตรวจสอบการปิดผนึกของภาชนะแก้วท่ีสมบูรณ์สําหรับอาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ํา ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) ปัจจัยท่ีกระทบต่อความเป็นสุญญากาศ 
• ช่องว่างเหนืออาหารภายในขวด
• อุณหภูมิของอาหาร
• อากาศภายในอาหาร
• ประสิทธิภาพของเครื่องปิดฝาแบบสุญญากาศ 

2) ปัจจัยหลักสําหรับการตรวจสอบการปิดผนึกฝาทุกชนิด 
• ฝาจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้องของปากขวด 
• มีสุญญากาศท่ีเพียงพอ 
• ความบกพร่องของวัสดุเคลือบภายในฝา โดยเฉพาะหลังจากการฆ่าเชื้อและทําให้เย็น 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
3. บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass Container) 

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

4) จุดสําคัญของการตรวจสอบฝา PT 
• ฝาขวดอยู่ในระดับท่ีถูกต้อง
• มีสุญญากาศท่ีพอเหมาะ
• วัสดุเคลือบภายในอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

บทที่ 10 บรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารในภาชนะปิดสนิท 
3. บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass Container) 

5) การตัดสินใจหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเม่ือผลตรวจสอบเบ่ียงเบนจากข้อกําหนดระหว่างการผลิต 
• เม่ือความผิดพลาดน้ันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
• เม่ือไม่สามารถท่ีจะควบคุมให้อยู่ในตําแหน่งท่ีควบคุมได้ 
• เม่ือฝาหลวมปิดไม่สนิท 

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 
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Brain Power Skill Up

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• http://food.fda.moph.go.th/LACF/from/ประชาสัมพันธ์หลักการพิจารณา%20PA.pdf
• https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx

แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ   

บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดตํ่าและชนิดท่ีปรับกรด                                               
(Process Authority) 

http://food.fda.moph.go.th/LACF/from/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%2520PA.pdf
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx


 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
โครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               

(Process Authority)    

 

 

 
บทที่ 4 : แบบประเมินผลหลังเรียน 

 
 

 



 

 

Brain Power Skill Up แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
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หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
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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) 
หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                                               
(Process Authority)    

 

 

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. ทักษะการกําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

      

2. ทักษะการคํานวณเพ่ือกําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน       
3. ทักษะการวิเคราะห์ผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิและการแทรกผ่าน
ความร้อน 

      

4. ทักษะการจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหาร       
5. ทักษะการประเมินกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนกรณีเบ่ียงเบน       

 

การวิเคราะห์ผลการพัฒนาทักษะด้วยกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 
   

 

 

 

ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน ส่วนท่ี 1 สําหรับ ผู้เรียน 

ทักษะการกําหนดกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนในการผลิตอาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ําและชนิดท่ีปรับกรด 

ทักษะการคํานวณเพ่ือกําหนดกระบวนการ
ฆ่าเช้ือด้วยความร้อน 

ทักษะการวิเคราะห์ผลการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิและการแทรกผ่านความร้อน ทักษะการจัดการกับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ทักษะการประเมินกระบวนการฆ่าเช้ือ
ด้วยความร้อนกรณีเบ่ียงเบน 
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(Process Authority)    

 

 

 

บทที่ 5 : แผนงาน  

(Action Plan) 
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หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารใน
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(Process Authority)    

 

 

 
 

5.1 แบบฟอร์มแผนงาน  

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

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

Big Data Analytics Skill  
ทักษะการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Big Data 

 

 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจทุี่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด                                             

(Process Authority)    

 

 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 โดยใช้ Big Data 

หลักสูตรทักษะผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะ
บรรจทุีป่ิดสนิทที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด 

(Process Authority) 

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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