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บทคดัย่อ 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านความสมบูรณ์ของกระป๋องท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑอ์าหารกระป๋อง ซ่ึงวตัถุประสงคข์องโครงงานวิจยั เพื่อศึกษาปัญหาและลดความเส่ียงดา้น
ความสมบูรณ์ของกระป๋องพิมพสี์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นความ
สมบูรณ์ของกระป๋องพิมพ์สีในสายการผลิตปลาซาร์ดีนท่ีใช้กระป๋องประเภท 3 ช้ิน ขนาด A 
(300407) และกระป๋องประเภท 2 ช้ิน ขนาด B (307  113) พบวา่ขอ้บกพร่องของกระป๋องแต่ละ
ประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนั คือ รอยถลอก สนิม รอยบุบ การเคลือบ และการดบัเบิ้ลซีม เป็นตน้
เม่ือประเมินความเส่ียงดา้นความสมบูรณ์ของกระป๋องโดยใชห้ลกัเกณฑ์ Can and Easy Peel Defects 
พบว่าจุดท่ีท าให้เกิดรอยถลอก มี 4 จุด ได้แก่ จุด Packing, Exhaust Box, Seaming และ Basket 
Racking และในการจัดการข้อบกพร่องประ เภท  Body Scratch และ  Bottom Scratch ของ
สายการผลิตปลาซาร์ดีน ในจุด Packing คือ อบรมและช้ีแจงพนกังานถึงความเสียหายของกระป๋อง
พิมพสี์ และน ากระป๋องเปล่าบรรจุใส่กล่องรองดว้ยแผน่พลาสติก พบวา่สามารถลดขอ้บกพร่องของ
กระป๋อง Size A และ Size B ไดเ้ท่ากบั 8% เท่ากนั ส่วนการจดัการขอ้บกพร่องในจุด Exhaust Box 
และจุด Basket Racking มีการจดัการขอ้บกพร่องท่ีเหมือนกนั คือ การน าท่อสายยางทนความร้อน 
(Toyosilicone) มาสวมบริเวณรางเหล็กท่ีมีลกัษณะแหลมคม และเพิ่มพนกังานเพื่อล าเลียงกระป๋อง 
พบวา่ประสิทธิผลในการลดขอ้บกพร่องในจุด Exhaust Box ของกระป๋องขนาด A เท่ากบั 14% และ 
ขนาด B เท่ากบั 18% และจุด Basket Racking พบว่าสามารถลดขอ้บกพร่องของกระป๋องขนาด A 
เท่ากับ 22% และขนาด B เท่ากับ 14% ส่วนการจดัการข้อบกพร่องประเภทสนิม Seam Scratch 
ไดแ้ก่ การขดัลูกกล้ิง (Roll) และการปรับแต่งเคร่ืองปิดผนึกกระป๋อง (Seaming) ส่วนการส่ือสาร
ความเส่ียงดา้นความสมบูรณ์ของกระป๋อง ประกอบดว้ยการประชุมร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
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Abstract 
 An analysis of the risk affecting the canned food safety is important. The objective of the 
research project was to identify problems and reduce the risk of incomplete cans during processes. 
Collection of data on the abundance of color printing in the production of canned sardines, a three-
piece cans category A (300407) and two-piece cans category B (307  113) was done. The results 
indicated that the defects of each can were different according to characteristics of cans, such as the 
scratch, rust, dents, double glazing and permeability, etc. Four positions which were leaving the 
defects on cans were packing, exhausting, seaming and basket racking. In addition, the normal 
scratch defect found in body and bottom of cans during the process was a packing position. The 
solution was made by training the staff and using plastic sheets for the secondary package during 
the process. This method could reduce the defects of 8% for can size A and size B. For exhausting 
and basket racking position, the solution was made by using the rubber tubes (toyosilicone) 
covering the racks of belt during the process and increasing the numbers of workers at the basket 
racking position. It indicated that this method can reduce the defects of 22 and 14% for can size A 
and size B, respectively. For the rust from seam scratch, polishing rollers and adjusting seamers 
were done including meetings with people who were concerned. 
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