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ผู้ผลติและจัดจําหน่ายอาหารและเครื#องดื#ม  ที#มีจําหน่ายทั6งในประเทศ 
และ ต่างประเทศ โดยส่งออกไปยงัทวปี ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลยี 
เอเชีย  และ ปัจจุบันยงัผลติเครื#องดื#ม  นํ6าบ๊วย และ นํ6าว่านหางจระเข้ ผสม
นํ6าผึ6งและมะนาว ภายใต้ตรา " ซัมเมอร์ ”

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ�งส์ จํากดั (มหาชน)

นํ6าผึ6งและมะนาว ภายใต้ตรา " ซัมเมอร์ ”



• บริษัทมีการผลติสินค้าใน 5 กลุ่ม  คอื
1. ผลิตภณัฑ ์เครื�องเทศ   เครื�องแกง/นํ� าจิ�มสาํเร็จรูป  บรรจุภาชนะปิด
สนิท
2. ผลิตภณัฑ ์ ผกัและผลไม ้แปรรูป บรรจุภาชนะปิดสนิท
3. ผลิตภณัฑ ์แช่เยอืกแขง็
4. ผลิตภณัฑ ์อาหาร(พร้อมรับประทาน)  4. ผลิตภณัฑ ์อาหาร(พร้อมรับประทาน)  
5. ผลิตภณัฑ ์เครื�องดื�มนํ�าบว๊ย นํ� าวา่น นํ� าชา ตรา  ซมัเมอร์



1.  ห้องปฏบิัตกิารทางด้านจุลชีววทิยา 
2.  ห้อง FINISH PRODUCT (Analysis room)  หรือ ห้อง CUT OUT

งานที#ได้ฝึกปฏิบัติ

2.  ห้อง FINISH PRODUCT (Analysis room)  หรือ ห้อง CUT OUT
3.  ห้องปฏบิัตกิารทางด้านเคมี 
4.  โรงผลติ FROZEN



1.  ห้องปฏบิัตกิารทางด้านจุลชีววทิยา       

หอ้งเตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อ หอ้งเปิดและเตรียมตวัอยา่ง หอ้งตรวจวเิคราะห์หอ้งเตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อ

พื�นที�สาํหรับฆ่าเชื�อ

หอ้งเปิดและเตรียมตวัอยา่ง

พื�นที�สาํหรับบ่ม

หอ้งตรวจวเิคราะห์

พื�นที�สาํหรับลา้ง



     งานที#ได้รับมอบหมาย มีดงันี6 
1.1  เปิดตวัอยา่งและเตรียมตวัอยา่ง

1.2  เตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อและฆ่าเชื�ออาหารดว้ยเครื�อง Autoclave

     รวมถึงลา้งอุปกรณ์ต่างๆ

1.3  ตรวจวิเคราะห์หา Coliforms และ E. coli ในอาหาร1.3  ตรวจวิเคราะห์หา Coliforms และ E. coli ในอาหาร

1.4  ตรวจวิเคราะห์หา Salmonella spp. ในวตัถุดิบสด

1.5  เปรียบเทียบ Test Method 



1.1  ขั6นตอนการเปิดและเตรียมตัวอย่าง  

เช็ด เผาหรือลนฝา บริเวณเปิดดว้ย Alcohol 95% 

บนัทึกรายละเอียดของขอ้มูลตวัอยา่งใหค้รบถว้น
(หลงัจากบ่มที� 37 และ 55 °C นาน 7 และ 14 วนั) 

ใชก้รรไกรหรือใชเ้ครื�องมือปลอดเชื�อเปิดตวัอยา่ง

ใชย้างมดัปากถุง วางใส่ถาด ส่งเขา้หอ้งตรวจวิเคราะห์ต่อไป 

ชั�งตวัอยา่ง 25 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปลอดเชื�อ

เติม Phosphate Buffer ปริมาตร 225 mL

ตีดว้ยเครื�อง Stomacher เป็นเวลา 20 วนิาที จะได ้1:10 (10-1)



1.2  เตรียมอาหารเลี6ยงเชื6อและฆ่าเชื6ออาหารด้วยเครื#อง Autoclave 
รวมถึงล้างอุปกรณ์ต่างๆ

อาหารเลี�ยงเชื�อที�ไดเ้ตรียม

-Dextrose Tryptone Broth-Cook Meat Medium 

-Lauryl Sulfate Tryptone Broth (LST)
-Plate Count Agar (PCA)

-Potato Dextrose Agar (PDA)

-Lylose Lysine Desoxycholate Agar (XLD)-Phosphate Buffered (PB)
-Plain Agar 2% 

-Acid Broth

-Brilliant Green Lactose Bile 2% Broth (BGLB)

-Dextrose Tryptone Broth-Cook Meat Medium 

-Escherichia coli broth (EC broth)

-Eosin Methylene Blue agar (EMB)
-Hektoen Enteric Agar (HE)

-Malt Extract Broth

-Rappaport Vassiliad R10 broth (RV R10 broth) 
-Tetrathionate broth 

-Lactose Broth -Iron Sulphite Agar

-Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC)



1.3  ตรวจวเิคราะห์หา Coliform และ E. coli  ในอาหาร



1.4  ตรวจวเิคราะห์หา Salmonella spp. ในวตัถุดิบสด



2.  ห้อง FINISH PRODUCT (Analysis room)  หรือ ห้อง CUT OUT

   งานที�ไดร้ับมอบหมาย มีดงันี�  
2.1  ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์
2.2  สุ่มตรวจคดัเลือกวตัถุดิบ



3.  ห้องปฏบิัตกิารทางด้านเคมี 
   งานที�ไดร้ับมอบหมาย มีดงันี�  

3.1  ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกคา้ง/ ยาฆ่าแมลงในตวัอยา่งผกั ผลไม ้
3.2  ตรวจวิเคราะห์หาไขมนัในตวัอยา่งกะทิ
3.3  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ�าที�ผลิตใชใ้นโรงงาน
3.4  ตรวจหาคราบนํ�าตาลของผลิตภณัฑน์ํ� าบรรจุขวด3.4  ตรวจหาคราบนํ�าตาลของผลิตภณัฑน์ํ� าบรรจุขวด



4.  โรงผลติ FROZEN

   งานที�ไดร้ับมอบหมาย มีดงันี�  

4.1  ควบคุมคุณภาพชิ�นมะม่วง
4.2   ตรวจวดัค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)ในนํ�า
4.3  วดัอุณหภูมิชิ�นมะม่วงหลงัจากแช่แขง็
4.4  Metal Detector Test
4.5  บนัทึกนํ�าหนกัชิ�นมะม่วงก่อนบรรจุกล่อง
4.4  Metal Detector Test
4.5  บนัทึกนํ�าหนกัชิ�นมะม่วงก่อนบรรจุกล่อง
4.6  ตรวจหาสิ�งแปลกปลอมหลงัจากแช่แขง็



ระยะเวลาในการฝึกงานที# บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ�งส์ จํากดั (มหาชน) รวมเป็นระยะเวลา  36 วนั
ซึ#งงานที#ได้ฝึกปฏิบตัิ ดงันี6
1.  ห้องปฏิบตัิการทางด้านจุลชีววทิยา  ระยะเวลา 27 วนั 
2.  ห้อง FINISH PRODUCT (Analysis room)  หรือ ห้อง CUT OUT  ระยะเวลา 3 วนั
3.  ห้องปฏิบตัิการทางด้านเคม ีระยะเวลา 3 วนั

สรุปผลการฝึกงาน

3.  ห้องปฏิบตัิการทางด้านเคม ีระยะเวลา 3 วนั
4.  โรงผลติ FROZEN ระยะเวลา 3 วนั
ประโยชน์ที#ได้รับ 
� ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในสาขาทางด้านเคมแีละด้านจุลชีววทิยาเพิ#มมากขึ6น
� ได้ฝึกความรับผดิชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน เมื#อทาํงานร่วมกบัผู้อื#น
� ได้เทคนิคในการทาํงาน มคีวามละเอยีดรอบคอบในการทํางานมากขึ6น

� ได้เรียนรู้การใช้เครื#องมอืต่างๆเพิ#มเติมนอกเหนือจากห้องเรียน



ข้อดขีองการฝึกงานที#บริษัท  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ�งส์ จํากดั (มหาชน)

• ได้เงินค่าจ้าง วนัละ 300 บาท
• ฝึกงานอาทติย์ละ 6 วนั
• บริษัทอยู่ในเขตจังหวดัชลบุรี เยน็วนัเสาว์สามารถเดินทางกลบัมาที#

หอพกัที# ม. บูรพา ได้ หอพกัที# ม. บูรพา ได้ 
• มีรุ่นพี#จุลชีววทิยารุ่น 10 ที#ใจดี คอยดูแลแนะนําและให้ความช่วยเหลอื

ด้านต่างๆ  
• มีหอพกัเอกชนใกล้ๆ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ�งส์ จํากดั (มหาชน) ทาํให้

เดินทางสะดวก ราคาไม่แพง


