
บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฏแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการทบทวนทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาเปรียบเทียบการลดความเสียหาย

ระหวา่งการขนส่ง  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย 
 

แนวคดิทฤษฏี 
 

1. ประวตัิหอ้งเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร 
2. ความเขา้ใจพื้นฐานเร่ืองน ้ าและน ้ าแขง็ ส าหรับอาหารแช่แขง็ 
3. การควบคุมอุณหภูมิระหวา่งการขนส่ง 
4. การวเิคราะห์หาสาเหตุดว้ยแผนผงักา้งปลา 
5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

ประวัติห้องเย็น ส.ทรัพย์สมุทร สาขาบุรีรัมย์ 

ประวติัและความเป็นมาของบริษทั ส.ทรัพยส์มุทร ที่ตั้ง ห้องเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร สาขา บุรีรัมย ์
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 117 หมู่ 13 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์ความเป็นมาของสถานประกอบการ ห้องเยน็ 
ส.ทรัพยส์มุทร สาขา บุรีรัมย ์เป็นหน่ึงในผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งชั้นน าของไทย 
ทุกปีเราจะน าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลหลากหลายชนิดรวมถึง ปลาทูไทย ปลาทูอินเดีย 
ปลาหมึก ปลาทูแขก ปลาตาโต ฯลฯ สินคา้อาหารทะเลของเราเป็นอาหารทะเลที่ปลอดภยั โดยทาง  
หอ้งเยน็ ส.ทรัพยส์มุทร สาขา บุรีรัมย ์มุ่งมัน่ที่จะสร้างความสัมพนัธร์ะยะยาวกบัลูกคา้ มีความซ่ือสัตย์
กบัลูกคา้ จะเป็นทางท าใหเ้ราไปสู่ความส าเร็จได ้
 
ความเข้าใจพื้นฐานเร่ืองน ้าและน ้าแข็ง ส าหรับอาหารแช่แข็ง 
 

การแช่แข็งอาหารนั้น มักจะดูเสมือนว่าเป็นเร่ืองง่ายมองโดยทัว่ไปคือ "การเตรียมอาหารให้
เหมาะสมลดอุณหภูมิลงให้อาหารเยือกแข็ง และเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง" แต่โดยแท้จริงแล้ว 
การแช่แข็งอาหารต้องอาศยัพื้นฐานความรู้ ที่  ส าคัญหลายประการ ได้ แก่ ความรู้พื้นฐานของน ้ า  
น ้ าแข็ง ความรู้ทางด้านการเปล่ียนแปลงทางเคมี ความรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงในเชิงวิศวกรรมอาหาร 
และความรู้พื้นฐานทางจุลินทรีย ์
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น ้าและน ้าแข็ง 
ลกัษณะพเิศษของน ้ านั้น พอจะกล่าวโดยรวมไดค้ร่าวๆ คือ 
น ้ ามีค่าคุณสมบติัเฉพาะตวัที่สูงกวา่สารอ่ืนที่ใกลเ้คียงกนั : จุดหลอมเหลว จุดเดือนความร้อนแฝง

ในการหลอมเหลว ระเหยและระเหิด ความจุความร้อน การน าความร้อน แรงตึงผิว ค่าความเป็นขั้ว
ประจุ (dielectric constant) มีความหนาแน่นสูงสุดที่ 3.98 องศาเซลเซียส และมีการขยายปริมาตร 
เม่ือเปล่ียนเป็นน ้ าแขง็ 

คุณสมบติัต่างๆ ของน ้ าจะเปล่ียนไปเม่ือกลายสภาพเป็นน ้ าแข็ง อันเป็นผลให้การแช่แข็งและ 
การหลอมละลาย (Thawing) ของอาหารมีลกัษณะที่ต่างกนั การลดอุณหภูมิของอาหารลงเพือ่แช่แขง็นั้น 
จะสมัพนัธก์บัการเปล่ียนสถานะของน ้ าเป็นน ้ าแขง็ 

การแช่แขง็นั้น มิไดห้มายความวา่น ้ าทุกส่วนในอาหารจะตอ้งกลายเป็นน ้ าแข็งหมด จุดเยอืกแข็ง
ของน ้ าจะเปล่ียนไปตามปริมาณและชนิดสารละลายในน ้ า และอยู่ใตอิ้ทธิพลของอุณหภูมิ ความดัน 
ความเป็นกรดด่าง และองค์ประกอบในอาหารอ่ืนๆ ที่ท  าปฏิกิริยาทั้ งทางเคมีและกายภาพกับน ้ า 
ซ่ึงขอ้เท็จจริงน้ีสามารถสังเกตไดง่้ายจากที่จุดเยอืกแข็งของอาหารทัว่ไปมกัจะต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส 
ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ หากองคป์ระกอบในอาหารเปล่ียนไป หรือขั้นตอนในการผลิตเปล่ียนแปลง ก็จะมี
ผลต่อคุณภาพของอาหารแช่แขง็ได ้

สรุปความเข้าใจพื้นฐานเร่ืองน ้าที่เกี่ยวข้องกับการแช่แข็งอาหาร 

การแช่แข็ ง หมายถึ ง ขบวนการที่ เป ล่ี ยนน ้ า  (ของเหลว) ไป เป็นน ้ าแข็ง  (ของแข็ง ) 
(Crystallization) - อาหารแช่แขง็ จะอยูใ่นสภาพที่เรียกวา่ เยน็ยิง่ยวด (Undercool) คือ สภาพที่อุณหภูมิ
ของอาหาร (หรือระบบ) ต  ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ของอาหารนั้น 

ใน ก ระบ วน ก าร เกิ ดน ้ า แ ข็ งนั้ น  จ  า เป็ น ต้อ ง ดึ งค ว าม ร้อน แ ฝ งขอ งก าร เกิ ด ผ ลึ ก  
(Latent heat of crystallization) ออกด้วย ซ่ึงการดึงความร้อนน้ีจะเกิดได้ต่อเม่ือมีการกระตุน้ให้เกิด
ขบวนการเป็น ผลึกน ้ าแขง็เสียก่อน 

การเกิดผลึกน ้ าแข็งจ  าเป็นตอ้งเกิดมีนิวเคลียสน ้ าแข็ง ซ่ึงในอาหารโดยทัว่ไปจะควบคุมไดล้ าบาก
หรือแทบไม่ไดเ้ลย 

การเกิดนิวเคลียสน ้ าแขง็ในอาหารมกัเป็นลกัษณะไม่พร้อมกนัเป็นเน้ือเดียว (Hetero-geneous) 
การโตและรูปร่างของผลึกน ้ าแข็งจะขึ้นกบัจ านวนนิวเคลียสน ้ าแข็งเร่ิมแรก อัตราการดึงความ

ร้อน 
อตัราการเคล่ือนยา้ยของสาร (โมเลกุลน ้ า) ในระบบและลกัษณะโครงสร้างผนงัเน้ือเยือ่เฉพาะตวั

ของอาหาร 
การเปล่ียนแปลงของผลึกน ้ าแขง็จะเกิดไดดี้ที่อุณหภูมิสูง (สูงกวา่ -20 องศาเซลเซียส)  
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การเป ล่ี ยนแปลงของอุณหภูมิ ในระหว่างเก็บ รักษา ห รือการที่ มี ส่ วนของของเหลว  
(Unfrozen liquid) คงอยูใ่นอาหารแช่แข็ง จะเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผลึกน ้ าแข็งหลกัปฏิบติัใน
การท าอาหารแช่แขง็ จากหลกัพื้นฐานขา้งตน้ อาจจะน ามากล่าวเป็นหลกัปฏิบติัในการท าอาหารแช่แข็ง
ได ้คือ 

การแช่แข็งอาหารเป็นการถนอมรักษาคุณภาพอาหารโดยความเย็น การเกิดผลึกน ้ าแข็ง 
อาจมีผลเสียต่อคุณภาพอาหาร ดงันั้น ส่ิงที่ส าคญัมากที่สุด คือ การคดัเลือกคุณภาพอาหารก่อนน ามา 
แช่แข็ง ให้มีคุณภาพที่ดีสม ่าเสมอ ขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงมีปริมาณจุลินทรียต์  ่า เน่ืองจากการแช่แข็ง
ทัว่ไปจะเพียงยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์แต่ถึงแม้อาหารนั้นจะมีปริมาณจุลินทรียต์  ่า ก็ควร 
แช่แข็งด้วยวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของอาหาร (การเลือกชนิดและขนาดเคร่ืองแช่แข็งภาชนะบรรจุ) 
เพือ่ใหอ้ตัราการดึงความร้อนออกจากอาหารเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอทัว่ถึงและรวดเร็วที่สุด ซ่ึงรวมไปถึง
การเตรียมอาหารให้เหมาะสม เช่น การคดัเลือกขนาดรูปร่าง การท าให้เยน็ (Prechililing) ล่วงหน้าของ
อาหาร 

เน่ืองจากปฏิกิริยาเคมี และเอนไซมบ์างชนิดเป็นผลเสียต่อคุณภาพของอาหาร จึงควรท าการยบัย ั้ง
หรือชลอปฏิกิริยาต่างๆ เช่น การลวก การใช้สารเคมีที่เหมาะสม (เช่น สารกันหืน กันออกซิเจน)  
การแช่อ่ิมน ้ าเช่ือม หรือน ้ าเกลือ การบรรจุในสภาพสุญญากาศ 

อุณหภูมิในการแช่แขง็และเก็บรักษาควรต ่ากว่า -20 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเปล่ียนแปลงของ
ผลึกน ้ าแข็งในอาหารแช่แข็ง ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัถือปฏิบติัอยูอ่ยา่งไรก็ดีที่ส าคญัอยา่งมากคือ ไม่ควรให้มี
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอาหารแช่แข็งขึ้นลงในตลอดวงจรการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง
จนถึงผูบ้ริโภค (หรือให้มีน้อยที่สุด) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิจะเร่งการเปล่ียนแปลงของ
ผลึกน ้ าแข็ง ซ่ึงเป็นผลเสียต่อคุณภาพอาหารอยา่งมาก และอาจท าให้เช้ือจุลินทรียบ์างชนิดเจริญเติบโต
เป็นอันตรายต่อผูบ้ริโภค และเกิดปัญหาทางกฎหมายได้ อันเป็นผลกระทบไปถึงความอยู่รอดของ
โรงงานผูผ้ลิต อยา่งไรก็ดี การแช่แขง็อาหารที่ประสบความส าเร็จ คือ การที่อาหารก่อนแช่แขง็และหลงั
ละลาย (ทั้งในด้าน กล่ิน รส สี เน้ือ สัมผสั รูปร่าง ) มีคุณภาพที่เหมือนกันหรือใกลเ้คียงกนัมากที่สุด 
ดงันั้นนอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการแช่แข็งและเลือกใชใ้ห้เหมาะกบัประเภทของ
อาหารแล้ว ยงัตอ้งเลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพดีเป็นส าคญั ทั้งน้ี เพราะคุณภาพของอาหารแช่แข็งหลัง
ละลายจะดีเพยีงใด ขึ้นอยูก่บัคุณภาพอาหารก่อนน ามาแช่แขง็โดยตรง 

ประเภทของการแช่แข็ง 

อาหารต่างชนิดกนัจะมีช่วงอุณหภูมิที่ใชใ้นการถนอมต่างกนั โดยทัว่ไปการควบคุมอุณหภูมิใน
การแช่เยน็อาหารจะตั้ งไวท้ี่ เหนือจุดเยือกแข็งเล็กน้อย ส่วนอาหารแช่แข็งจะควบคุมอุณหภูมิไวท้ี่
ประมาณ -18 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิของขั้นตอนท าความเยน็ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะมี
อุณหภูมิที่ต  ่ากว่า เพื่อให้อัตราการแช่แข็งเร็วขึ้น ซ่ึงอุณหภูมิในห้องแช่แข็งจะควบคุมไวท้ี่ -40 องศา
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เซลเซียสหรือต ่ากว่า ซ่ึงขึ้นอยูก่ ับสารท าความเยน็ที่ใช้และประสิทธิภาพของเคร่ืองท าความเยน็นั้ น  
ปกติแลว้อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิในตูเ้ยน็ธรรมดาหรือห้องเยน็ จุลินทรียท์ัว่ไปที่มีใน
อาหารจะไม่เจริญเติบโต แต่จะมีจุลินทรียท์ี่ทนความเยน็ (Psychophilic organism) เจริญเติบโตได ้แต่ถา้
อุณหภูมิต ่ากวา่ -18 องศาเซลเซียส จะไม่มีจุลินทรียใ์ดเจริญเติบโตได ้

ระดับของการใช้ความเย็นในการถนอมอาหาร 

การใช้ความเยน็แยกได้ตามระดับของการใช้อุณหภูมิได้ 2 ระดับ คือ การแช่เย็นหรือการใช้
อุณหภูมิเหนือจุดเยอืกแขง็ และการแช่แขง็หรือการใชอุ้ณหภูมิต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ 

1. การแช่เยน็ (Refrigeration) การเก็บเน้ือสัตวไ์วใ้นอุณหภูมิต ่าเหนือจุดเยอืกแข็ง หรือการเก็บ 
เน้ือสัตว์ไวใ้นห้องเย็นหรือตู้เยน็ เรียกว่า การแช่เย็น (refrigeration) ณ อุณหภูมิประมาณ 0-5 องศา
เซลเซียส การใชค้วามเยน็ในการถนอมรักษาเน้ือสัตวเ์ป็นการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียท์ี่มีอยู่
ในผลิตภัณฑ์ เท่ านั้ น  ไม่ใช่การท าลายจุลินทรีย์ อุณหภูมิต ่ าท  าให้กระบวนการเมตาบอลิซึม 
(metabolism) ช้าลง โดยเฉพาะที่อุณหภูมิต  ่าใกล้จุดเยอืกแข็ง เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์จะช้าลงมาก 
ปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ก็ช้ามากด้วย ดังนั้ น จุลินทรียจึ์งเจริญเติบโตได้ช้ามากท าให้การเน่าเสียกิน
เวลานานขึ้น 

2. การแช่แข็ง (freezing) เป็นการเก็บอาหารไวใ้นอุณหภูมิที่ต  ่ากว่าจุดเยือกแข็งหรือต ่ากว่า 0 
องศาเซลเซียส การแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารระยะยาวที่หากปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง จะสามารถรักษาสี 
กล่ิน รส และคุณค่าทางอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่จะสามารถรักษาเน้ือสัมผสัไดป้านกลางเท่านั้น
ในกระบวนการแช่แขง็นั้น อุณหภูมิของอาหารถูกลดลงมา เราสามารถดึงความร้อนออกเพือ่ลดอุณหภูมิ
ของอาหารลงเร่ือยๆ จนต ่ากว่า 0 องศาเซลเซียส โดยที่น ้ าในอาหารยงัไม่เป็นน ้ าแข็งในสภาพที่อุณหภูมิ 
ของอาหารต ่ากวา่จุดเยอืกของอาหารนั้นจะเป็นสภาพที่เรียกวา่ เยน็ยิง่ยวด (Undercool)  

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บเน้ือสัตว์ในห้องเย็น  

1. ปริมาณจุลินทรียท์ี่มีก่อนการเก็บ หากปริมาณจุลินทรียท์ี่มีก่อนการเก็บมีปริมาณมาก ก็จะท า
ให้อายกุารเก็บน้อยลงจุลินทรียเ์หล่าน้ีอาจมาจากการปนเป้ือนระหวา่งการฆ่า การตดัแต่งซาก การผลิต 
และการใชว้สัดุหีบห่อ 

2. อุณหภูมิ การคงอุณหภูมิการเก็บให้คงที่ที่ 3 องศาเซลเซียส หรือต ่ากว่าน้ี มีความจ าเป็นต่อ
คุณภาพของเน้ือและผลิตภณัฑเ์น้ือ เพราะหากปล่อยให้อุณหภูมิสูงกว่าน้ี จุลินทรียท์ี่ท  าให้เกิดอาหาร
เป็นพษิอาจเจริญเติบโตได ้

3. ความช้ืน ห้องเยน็ควรรักษาความช้ืนสมัพทัธ ์(relative humidity) ให้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 88 และ
92 หากความช้ืนสัมพทัธน์อ้ยกวา่น้ี จะมีการสูญเสียน ้ าหนกัมาก หรือมีการหดตวั (shrink) ซ่ึงเป็นผลให้
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ผวินอกแหง้ เห่ียวยน่ และสีคล ้า ไม่เป็นที่พอใจของผูบ้ริโภค และหากความช้ืนสมัพทัธม์ากกวา่น้ี จะท า
ใหเ้น้ือสตัวเ์น่าเสียไดง่้าย เน่ืองจากแบคทีเรียที่ท  าใหเ้กิดเมือกที่ผวิ (Slime) และเช้ือราเจริญเติบโตไดดี้ 

ขั้นตอนการเกิดการแช่แข็ง 

การแช่แข็งเป็นกรรมวิธีการถ่ายทอดความร้อนระหว่างผลิตภณัฑ์กบัสารให้ความเยน็ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

1. การลดลงของอุณหภูมิของผลิตภณัฑ ์(period of temperature deceraseing) จากอุณหภูมิเร่ิมตน้
ถึงอุณหภูมิเยือกแข็ง จุดเยอืกแข็งของอาหารทุกชนิดจะต ่ากว่าจุดเยอืกแข็งของน ้ า (0 องศาเซลเซียส 
หรือ 32 องศาฟาเรนไฮด์) เน่ืองจากน ้ าภายในเซลล์ของอาหารจะมีสารอินทรียแ์ละสารอนินทรียห์ลาย
ชนิดละลายอยู ่ซ่ึงผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิเยอืกแขง็ที่ต่างกนั 

2. ขั้นตอนของการตกผลึกเป็นน ้ าแข็ง (Period of ice crystal formation) การเกิดผลึกของน ้ าแข็ง 
คือ การรวมตวัอยา่งเป็นระเบียบของส่วนที่เป็นของแข็ง โดยเกิดปรากฏการณ์ 2 อยา่งต่อเน่ืองกนั ไดแ้ก่ 
การก่อนิวเคลียสผลึก (Nucleation) และการเพิ่มขนาดของผลึก (Crystal Growth) การก่อนิวเคลียสผลึก 
(Nucleation) คือ ปรากฏการณ์ที่โมเลกุลของน ้ ามารวมตวักนัอยา่งเป็นระเบียบ จนเป็นโมเลกุลเล็กๆ ขึ้น 
ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของผลึกต่อไป โดยเม่ือความร้อนถูกก าจดัออกจากระบบไปแล้วจนกระทัง่ผ่าน
สภาพที่เรียกวา่การท าให้เยน็ยิง่ยวด (super cooling) ซ่ึงก็คือการที่อุณหภูมิของน ้ าในอาหารลดต ่ากวา่จุด
เยอืกแขง็ของผลิตภณัฑแ์ต่ยงัไม่เกิดผลึก จากนั้นจะมีการชกัน าให้เกิดผลึกและอุณหภูมิจะขึ้นมาอยูท่ี่จุด
เยอืกแขง็ของอาหาร ความร้อนจะถูกก าจดัออกไปในรูปของความร้อนแฝงของน ้ า (latent heat) ท  าให้
น ้ าเปล่ียนจากของเหลวเป็นของแขง็ โดยเร่ิมตน้จากการเกิดนิวเคลียสผลึกก่อน อตัราการเกิดนิวเคลียส
ผลึกจะเร็วมากเม่ืออุณหภูมิลดลง 

ขั้นตอนต่อไปคือ การเพิ่มขนาดของผลึก (Crystal Growth) หลงัจากที่เกิดนิวเคลียสผลึกจ านวน
มากพอก็จะเกิดการเพิ่มขนาดของผลึกน ้ าแข็ง ซ่ึงเกิดไดท้ี่อุณหภูมิใกลจุ้ดหลอมเหลว โดยโมเลกุลของ
น ้ าจะเคล่ือนตวัเขา้มาเกาะอยูก่บันิวเคลียสผลึกมากกว่าที่จะก่อเกิดนิวเคลียสใหม่ เพราะโมเลกุลของน ้ า
ในสภาวะที่เป็นของเหลวมีขนาดเล็กและเคล่ือนที่ไดใ้นอตัราที่สูง และจะหยดุเม่ือกระทบกบัผิวหน้า
ของนิวเคลียสผลึก 

3. ขั้นตอนการลดลงของอุณหภูมิของผลิตภณัฑ์ต่อไปจนถึง -18 ถึง -20 องศาเซลเซียสซ่ึงเป็น
อุณหภูมิที่แนะน าให้ใช้ในการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์แช่แข็ง หลังจากที่เคร่ืองแช่แข็งดึงความร้อนจาก
อาหาร ท าใหอุ้ณหภูมิของอาหารลดลงมาถึง -18 องศาเซลเซียสจะน ามาเก็บไวใ้นห้องเยน็ที่มีอุณหภูมิ
ต  ่ากวา่ - 18 องศาเซลเซียส อตัราเร็วของการแช่แข็งมีผลต่อคุณสมบติัทั้งทางเคมีและทางฟิสิกส์ของเน้ือ
และผลิตภณัฑเ์น้ือ อตัราเร็วของการแช่แข็งนอกจากจะขึ้นอยูก่บัวธีิการแช่แขง็แลว้ ยงัขึ้นกบัอตัราส่วน
ของเน้ือแดงและไขมนัของผลิตภณัฑ์เน้ือนั้นๆ ผลิตภณัฑ์ที่มีปริมาณไขมันสูงจะสามารถแข็งตวัได้
รวดเร็วกวา่ช้ินส่วนหรือผลิตภณัฑท์ี่มีไขมนัปริมาณต ่ากวา่ 
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ข้อควรระวังในการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่ผ่านการถนอมโดยการแช่แข็ง 

การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง ถือวา่เป็นการถนอมอาหารที่ดีที่สุดวิธีหน่ึง เน่ืองจากเก็บอาหาร
ไวไ้ดน้านโดยที่ลกัษณะจะไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนกั อยา่งไรก็ตามในการแช่แข็งอาจท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงของอาหารไดด้งัน้ี 

1. ความช้ืนลดลง การลดลงของความช้ืนเน่ืองมาจากการระเหยน ้ าจากผวิหนา้ของเน้ือ ท าให้เกิด
ลกัษณะไม่น่ารับประทาน เน้ือมีสีคล ้ า แห้ง กระดา้ง และไม่มีรส ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ "freezer burn" 
ซ่ึงอาจป้องกนัไดโ้ดยการห่อหรือบรรจุภาชนะใหมิ้ดชิด 

2. เกิดการเหม็นหืน การเหม็นหืนเกิดขึ้นจากการออกซิไดซ์ของไขมัน เน้ือที่มีไขมันประเภท
อ่ิมตัวอยู่มาก เช่น เน้ือววัและเน้ือแกะ จะมีความต้านทานต่อการเหม็นหืนได้ดีกว่าเน้ือที่ มีไขมัน
ประเภทไม่อ่ิมตวัอยูม่ากเช่น เน้ือหมู การใชส้ารกันหืนในผลิตภณัฑ์เน้ือแช่แข็งยงัไม่มีการยืนยนัว่า
ไดผ้ลหรือไม่ ดงันั้น การปกปิดผิวหรือบรรจุหีบห่อที่ป้องกนัการซึมผ่านของออกซิเจนก็ช่วยชะลอการ
เหม็นหืนได ้

3. จุลินทรีย ์แบคทีเรียส่วนใหญ่ไม่เติบโตที่อุณหภูมิต ่ากว่าจุดเยอืกแข็งของน ้ า ยกเวน้ยสีต์บาง
ชนิดซ่ึงถา้อาหารยงัไม่แข็ง สามารถเติบโตไดท้ี่อุณหภูมิต ่ากวา่ 15 องศาฟาเรนไฮด์ โดยทัว่ไป ยสีตแ์ละ
ราสามารถเติบโตได้ในที่มีอุณหภูมิต ่ากว่าแบคทีเรีย นอกจากนั้ น แบคทีเรียยงัตอ้งการน ้ าส าหรับ
ด ารงชีวิตมากกว่าราและยสีต ์เม่ือน ้ ากลายเป็นน ้ าแข็ง แบคทีเรียก็ไม่สามารถใช้น ้ านั้นได ้การแช่แข็ง
เป็นเวลานานหรือการท าให้ละลายและแช่แข็งสลบักนัอีก จึงสามารถฆ่าแบคทีเรียที่ก  าลงัเติบโตได ้แต่
สปอร์ของมันไม่ถูกท าลาย ปริมาณของจุลินทรียท์ี่ติดมากบัอาหารมีผลต่ออายกุารเก็บของอาหารนั้น 
หากปริมาณจุลินทรียท์ี่ติดมากบัอาหารมีนอ้ยอาหารนั้นก็สามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นเวลานาน 

4. เอ็นไซม์ เอ็นไซม์ยงัท  างานได้อย่างช้าๆ ที่อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งพบว่าเอ็นไซม์บางตวั
สามารถท างานไดท้ี่อุณหภูมิต  ่าถึง -100 องศาฟาเรนไฮด ์ฉะนั้น ความเยน็ ณ อุณหภูมิแช่แขง็จึงเพียงแต่
ชะลอปฏิ กิ ริยาของเอ็นไซม์ เท่ านั้ น  หากจะควบคุมปฏิ กิ ริยาของเอ็น ไซม์ จึงต้องใช้วิ ธี อ่ื น
นอกเหนือไปจากการใชค้วามเยน็ 

5. พยาธิ การแช่แข็งผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวเ์ป็นประโยชน์ในการท าลายพยาธิบางตวั ตวัที่ถูกท าลาย
ไดผ้ลที่สุดคือ Trichinella spiralis ถา้เก็บเน้ือหมูที่มีพยาธิตวัน้ีไวท้ี่อุณหภูมิ 0 องศาฟาเรนไฮด ์พยาธิจะ
ตายหมด  

6. คุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการแช่แข็งไม่ท าให้สารอาหารสลายตัว อุณหภูมิยิ่งต  ่ า
สารอาหารยิง่มีความคงตวั อาหารที่แช่แขง็สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการในขั้นเตรียมอาหารก่อนแช่แข็ง
เป็นส่วนใหญ่ การบรรจุหีบห่อช่วยป้องกนัการสูญเสียสารอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามิน คุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารแช่แขง็เปล่ียนไปดงัน้ี 
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วติามิน วติามินบีหน่ึงสลายตวัเม่ือไดรั้บความร้อน จึงถูกท าลายเม่ือลวก ระหว่างการเก็บสูญเสีย
บา้งเล็กน้อย วติามินบีสองสูญเสียไปน้อยมาก ทั้งในระหวา่งการเตรียมและการเก็บอาหารแช่แขง็ การ
ท าใหล้ะลายเป็นอีกขั้นหน่ึงที่ท  าใหสู้ญเสียวติามินไปกบัน ้ าได ้

โปรตีน กระบวนการแช่แข็งอาจท าให้โปรตีนเปล่ียนสภาพธรรมชาติ แต่มิได้ท  าให้คุณค่าทาง
โภชนาการของโปรตีนเปล่ียนแปลงไป 

ไขมัน อาหารแช่แข็งประเภทที่ มีไขมันสูงจะเกิดการเหม็นหืนแบบการเติมออกซิเจนได้
(oxidative rancidity) เน้ือหมูจะเหม็นหืนภายหลังที่เก็บไวท้ี่อุณหภูมิ 0 องศาฟาเรนไฮด์ เป็นเวลา 6 
เดือน ส่วนเน้ือววัยงัคงมีคุณภาพดีภายหลงัจากการเก็บแลว้ 2 ปี การเก็บอาหารแช่แขง็ที่อุณหภูมิต ่ามาก
เช่นที่อุณหภูมิ –30 องศาฟาเรนไฮด ์จะช่วยใหเ้กิดการเหม็นหืนชา้ลง 

การเก็บและการใช้อาหารแช่แข็ง 

อุณหภูมิของตูแ้ช่แข็งมีผลต่อระยะเวลาที่เก็บอาหาร อุณหภูมิยิง่ต  ่าก็ยิง่ช่วยให้เก็บอาหารไดน้าน
ขึ้น ในการแช่แข็งควรใชอุ้ณหภูมิต ่ากว่า -18 องศาเซลเซียส (0 องศาฟาเรนไฮด์) ตูเ้ยน็ตามบา้นชนิดที่
แยกประตูช่องระหวา่งช่องแช่เยน็และช่องแช่แข็ง ปกติช่องแช่แข็งมีอุณหภูมิต ่ากวา่ -15 องศาเซลเซียส 
แต่ตูเ้ยน็ที่ชนิดที่ไม่มีประตูของช่องแช่แข็งแยกต่างหาก ช่องแช่แข็งก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่านั้น จึงเก็บ
อาหารแช่แขง็ไม่ไดน้านเท่าที่ควร 

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง 

1. เม่ือซ้ืออาหารแช่แขง็มาควรรีบเก็บในช่องแช่เขง็อยา่งรวดเร็ว อยา่ปล่อยให้ละลาย เพราะน ้ าใน
อาหารจะไหลออกมา อาหารจะเสียรสและคุณค่าทางโภชนาการไปกบัน ้ า 

2. วธีิละลายน ้ าแข็งจากอาหาร (thawing) ที่ดีที่สุดก่อนน าไปท าอาหาร ท าไดโ้ดยหยบิอาหารออก
จากช่องน ้ าแข็งมาใส่ตูเ้ยน็ชั้นล่าง ถึงแมจ้ะใชเ้วลานานก็ดีกว่าละลายนอกตูเ้ยน็ เพราะอุณหภูมิภายนอก
ตูสู้งกวา่จุลินทรียเ์จริญเติบโตรวดเร็วอาหารก็เน่าเป่ือยเสียง่าย ไม่ควรละลายโดยเทน ้ าราดอาหารเพราะ
น ้ าจะพาสารต่างๆ ที่ใหร้สชาติและคุณค่าทางโภชนาการออกไปดว้ย 

3. การแช่แข็งตามบา้น ควรกะปริมาณของอาหารส าหรับแช่แข็งที่พอเหมาะจะใช้แต่ละคราว 
บรรจุภาชนะแยกเป็นส่วนๆ ส่วนที่ท  าให้ละลายแลว้ตอ้งใชห้มดในคราวเดียวกนั ไม่ควรน าอาหารมา
ละลายแลว้แช่แขง็อีกซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ท  าใหสู้ญเสียน ้ าและสารอาหารมากขึ้น 
 
การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง 
 

เทคโนโลยใีนอุตสาหกรรมฯ มีความกา้วหน้ามากขึ้น ส่งผลให้มีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ
รองรับและปรับปรุงบริการขนส่งสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสินคา้ที่มีความอ่อนไหว



11 
 

ต่ออุณหภูมิและเวลา เช่น สินคา้ใน cold chain ซ่ึงมีความซับซ้อนในการขนส่งมากกว่าสินคา้ทัว่ไป 
เน่ืองจากตอ้งได้รับการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้ ง สินค้าแต่ละประเภทก็ยงัตอ้งการระดับ
อุณหภูมิตลอดการขนส่งที่แตกต่างกนัออกไปอีกดว้ย 
1. Magnum Plus จาก Thermo King 

                                 

ภาพประกอบที่ 2 Thermo king 

ในการขนส่งสินคา้ cold chain ส่ิงแรกที่ทุกคนนึกถึงย่อมเป็นเทคโนโลยีตูสิ้นคา้เยน็ เพื่อการ
ขนส่งสินคา้และควบคุมอุณหภูมิใหค้งที่ตลอดการขนส่ง ดงันั้น การเลือกตูสิ้นคา้เยน็ที่ไดม้าตรฐานและ
มีคุณภาพ ยอ่มสร้างความอุ่นใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ตูสิ้นคา้เยน็จาก Thermo King รุ่น Magnum Plusไดรั้บ
การพฒันาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยตูสิ้นคา้เยน็ Magnum Plus สามารถขนส่งสินคา้ได้
ทั้งสินคา้สดหรือสินคา้แช่แขง็ ตั้งแต่อาหารทะเลไปจนถึงผกัผลไม ้โดยสามารถปรับอุณหภูมิภายในตู้
สินคา้ไดต้ั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ไปจนถึง +50 องศาเซลเซียส และสามารถก าหนดอุณหภูมิไดล้ะเอียด
ถึง 0.25 องศาเซลเซียส อีกทั้งยงัมีระบบควบคุมความช้ืน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคุณภาพของ
สินคา้ 

นอกจากน้ี Thermo King ยงัค  านึงถึงประสิทธิภาพด้านตน้ทุนค่าใช้จ่าย โดยได้ออกแบบให้ตู ้
สินคา้เยน็ใชพ้ลงังานนอ้ยลง เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น และมีการออกแบบใหง่้ายต่อการท าความ
สะอาดอีกดว้ย โดย Thermo King ยงัไดพ้ฒันาตูสิ้นคา้เยน็ส าหรับสินคา้ประเภทผกั ผลไม ้และดอกไม้
โดยเฉพาะ ในช่ือรุ่น ‘Magnum Plus Optima’ ซ่ึงสามารถก าจดัก๊าซภายในตูสิ้นคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัที่ท  าให้
สินคา้สุกหรือเห่ียวเฉา ท าให้ผูใ้ช้บริการวางใจได้ว่า สินคา้ที่ไดรั้บการขนส่งจะไม่เน่าเสีย อีกทั้งยงัมี
คุณสมบติัในการชะลอการสุกของผลไม ้ลดการสูญเสียคุณภาพของสินคา้ และถึงปลายทางได้อยา่ง
ปลอดภยั 

http://www.thermoking.com/
http://www.thermoking.com/
http://marine.thermoking.com/thermo-king-marine/global/en/products/reefers.html
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2. Generator Sets from Carrier  

 

ภาพประกอบที่ 3 Generator Sets from Carrier 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าหรือ Genset ถือเป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยสี าคญัส าหรับการขนส่งสินคา้ประเภท 
cold chain เพื่อความราบร่ืนในการขนส่งสินคา้ทางรางหรือทางบก Carrier ไดท้  าการพฒันา Genset รุ่น
ใหม่ ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น เพือ่อ  านวยความสะดวกในการขนส่ง โดยไม่ว่าจะติดตั้ง Genset 
แบบ clip on หรือแบบ undermount ก็สามารถติดตั้ งเคร่ือง Genset ได้อย่างสะดวก โดย Genset ของ 
Carrier มีความปลอดภยั และไดรั้บมาตรฐาน และยงัไดรั้บการพฒันาให้สามารถลดการใชน้ ้ ามนัลงได้
ถึง 28 เปอร์เซ็นต์ มีความทนทานในการใช้งาน และได้รับการเคลือบแบบพิเศษท าให้ไม่เป็นสนิม 
เคร่ืองยนตย์งัไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถควบคุมความดนัของน ้ ามนั และอุณหภูมิของน ้ าไดอี้กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carrier.com/container-refrigeration/en/worldwide/products/generator-sets/
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3. Fresh inSide by Cooltrax 

 

ภาพประกอบที่ 4 Fresh inSide by Cooltrax 

ดว้ยการที่สินคา้ประเภท cold chain มีขอ้จ ากดัดา้นอุณหภูมิ ท  าใหผู้ส่้งสินคา้จะใหค้วามส าคญักบั
อุณหภูมิระหว่างการขนส่งเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ี ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีในการติดตามอุณหภูมิของตู้
สินค้าทางไกล ท าให้สามารถติดตามสถานะและตรวจสอบอุณหภูมิของสินค้าได้ตลอดเวลา 
Cooltrax ไดท้  าการพฒันา Fresh inSide ระบบตรวจวดัอุณหภูมิระยะไกลเพื่อใหลู้กคา้สามารถวางใจได้
วา่ สินคา้ของพวกเขาจะไดรั้บการขนส่งตั้งแต่ตน้ทางไปยงัปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยั สามารถติดตาม
สถานะและอุณหภูมิของสินคา้ไดต้ลอดเวลา หากเกิดปัญหาหรือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอยา่ง
รวดเร็ว ก็สามารถที่จะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ทั้งน้ี เทคโนโลยดีงักล่าว ไม่เพยีงแต่บุคลากรของบริษทัเท่านั้นที่สามารถติดตามสถานะสินคา้ได ้
แต่ยงัสามารถแชร์ขอ้มูลให้ลูกคา้ทราบไดท้นัที เพือ่สร้างความมัน่ใจในการขนส่ง นอกจากน้ี การติดตั้ง 
Fresh inSide ยงั ช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นบริการ ลดความสูญเสียของสินคา้ และเพิ่มก าไรในการปฏิบติังาน 
ผูใ้ชง้านสามารถควบคุมอุณหภูมิตูสิ้นคา้ทางไกลได ้ระบบการเขา้ถึงขอ้มูลยงัมีความปลอดภยั สามารถ
ติดตามหรือยอ้นดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ผา่นการแสดงผลในรูปแบบกราฟและรายงานอยา่งละเอียด มีการ
แสดงผลเสน้ทางการขนส่งผา่นแผนที่เสมือนจริง และแจง้เตือนผูป้ฏิบติังานทนัทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
ปกติ 
 
 
 
 
 
 

http://cooltrax.com/
http://cooltrax.com/solutions/fresh-inside/
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4. Insulwall from Randall 

 

ภาพประกอบที่ 5 Insulwall from Randall 

เม่ือสินคา้ไดรั้บการขนส่งมาเก็บไวท้ี่คลงัสินคา้ ส่ิงหน่ึงที่ผูใ้ห้บริการมกัมองขา้มคือ การติดตั้ง
ฉนวนกนัความร้อนภายในคลงัสินคา้ เน่ืองจากเม่ือสินคา้ไดรั้บการขนส่งมายงัคลงัสินคา้แลว้ สินคา้ใน 
cold chain จ าเป็นที่จะตอ้งมีการเปิดเคร่ืองท าความเยน็เพื่อรักษาอุณหภูมิของสินคา้ให้เหมาะสมอยู่
เสมอจุดที่หลายคนมองขา้มคือ ความร้อนจากบนหลงัคาสามารถถ่ายเทเขา้มาในคลงัสินคา้ และส่งผล
กระทบต่ออุณหภูมิภายในอาคาร ซ่ึงนอกจากจะท าให้อุณหภูมิในคลงัสินคา้มีโอกาสผิดเพี้ยน จนส่งผล
ต่อคุณภาพของสินคา้แลว้ ยงัท าใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานของเคร่ืองท าความเยน็อีกดว้ยการบุฉนวนกนั
ความร้อนในคลงัสินคา้ นอกจากจะช่วยป้องกนัความร้อนไม่ใหถ่้ายเทเขา้มาสู่คลงัสินคา้ ยงัช่วยควบคุม
ความช้ืนภายในคลังสินคา้ได้อีกด้วย โดย Randall ได้ออกแบบ Insulwall ฉนวนกันความร้อนแบบ
พิเศษ ซ่ึงสามารถควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ตั้ งแต่ 10-20 องศาเซลเซียส โดยมีตัวเลือกที่
หลากหลาย ทั้งความหนา น ้ าหนกั และค่าตา้นทานความร้อน (R Values) ของฉนวนกนัความร้อนแต่ละ
ประเภท เพือ่ใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของสินคา้ 

ทั้งน้ี การติดตั้งฉนวนกนัความร้อนถือเป็นการลงทุนระยะยาว และเป็นการลงทุนเพือ่อนาคต โดย
ลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งกงัวลหากตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างหรือขยายคลงัสินคา้ในอนาคต เน่ืองจาก
สามารถติดตั้งและปรับเปล่ียนฉนวนกนัความร้อนไดโ้ดยง่าย 
 
 
 
 

http://randallmfg.com/
http://randallmfg.com/warehouse/products/insulwall-warehouse-divider-curtain/
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5. Cold Chain Warehouse Management Software by JWD 

 

ภาพประกอบที่ 6 Cold Chain Warehouse Management Software by JWD 

การยกระดบัประสิทธิภาพและความถูกตอ้งในการท างานและการจดัการคลงัสินคา้  ปัจจุบนั มี
การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเหลือมากขึ้น ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ การน าซอฟตแ์วร์เขา้มาช่วยในการบริหาร
จดัการภายในคลังสินคา้ ทั้งน้ี คลังสินคา้ส าหรับสินคา้ใน cold chain ก็มีซอฟต์แวร์เฉพาะของสินคา้
ประเภทน้ีเช่นเดียวกัน เน่ืองจากสินค้าเหล่าน้ี  มีข้อจ ากัดที่แตกต่างออกไปจากสินค้าธรรมดา
ทัว่ไป JWD เห็นความส าคญัในจุดน้ี จึงได้ท  าการพฒันาโซลูชัน่ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับ
คลงัสินคา้เยน็ โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดใ้นระบบเดียว ซ่ึงเป็นระบบที่ไดรั้บการพฒันาขึ้น
มาเพื่อช่วยจดัการสินคา้เยน็ที่มีความซับซ้อน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทยสิ์นคา้ควบคุม
อุณหภูมิใน cold chain ที่ตอ้งการการตดัสินใจที่รวดเร็ว แม่นย  า และถูกตอ้งในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การ
รับสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การปล่อยสินคา้ การขนส่ง และการกระจายสินคา้ดว้ยคุณสมบติัของระบบ
บริหารจดัการคลงัสินคา้ของ JWD ที่สามารถจดจ าการเคล่ือนไหวของสินคา้ผา่นบาร์โคด้และ RFID ซ่ึง
นอกจากจะช่วยประหยดัเวลาในการคน้หาสินคา้แลว้ ยงัลดความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดอี้กดว้ย อีกทั้ง 
ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FDA และ GMP นอกจากน้ี ผูใ้ชง้านยงัสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยง่ายดายภายในฐานขอ้มูลเดียว ซ่ึงสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการ
สินคา้สามารถเขา้ถึงและประมวลขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งยงัสามารถปรับหรือยกระดบัระบบ
ไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายอีกดว้ย 

http://www.jwd-group.com/index.php
http://www.fda.gov/
http://www.fda.moph.go.th/psiond/gmp.htm
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ภาพประกอบที่ 7 Cool Cargo 

สินคา้ประเภทแช่เยน็หรือแช่แขง็นั้น มีความทา้ทายในการจดัการและในการขนส่งมากกวา่สินคา้
ประเภทอ่ืน ทั้งในแง่ความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ อายกุารเก็บรักษา และยงัตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
เรามีค  าแนะน าส าหรับการขนส่งสินคา้ภายใต ้Cool Chain ให้มีคุณภาพ ถูกตอ้งและถึงที่หมายอย่าง
ปลอดภยั 

การวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา 

แผนผงัก้างปลา หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
แผนผงัสาเหตุและผล เป็นแผนผงัที่แสดงถึงความสัมพนัธร์ะหว่างปัญหา (Problem) กบั สาเหตุทั้งหมด
ที่เป็นไปไดท้ี่ อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผลในช่ือ
ของ "ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง 
หรือหลายๆ คนอาจรู้จกั ในช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือ
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ปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุอิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว แผนผงักา้งปลาจะน ามาใชใ้น
กรณี 

1. เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา  
2. เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยให้ทุกๆคนให้ความสนใจในปัญหา 

ของกลุ่มซ่ึงแสดงไวท้ี่หวัปลา  
3. เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจหรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืนๆ เพราะว่าโดย 

ส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการท าผงักา้งปลาแลว้ จะท าให้เรา
สามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายขึ้น  

วธีิการสร้างแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลามีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ก าหนดประโยคปัญหาที่หวัปลา  
2. ก าหนดกลุ่มปัจจยัที่จะท าใหเ้กิดปัญหานั้น ๆ  
3. ระดมสมองเพือ่หาสาเหตุในแต่ละปัจจยั  
4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา  
5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ  
6. ใชแ้นวทางการปรับปรุงที่จ  าเป็น  
หมายเหตุ* ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงัคือ ตอ้งท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใชก้ารก าหนดปัจจยับน

กา้งปลา เป็นการก าหนดกลุ่มปัจจยัที่จะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
และเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ4M 1E เป็นกลุ่มปัจจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การ
แยกแยะสาเหตุต่างๆ ซ่ึง 4M 1E น้ีมาจาก 

M - Man คนงาน หรือพนกังาน หรือบุคลากร  
M - Machine เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  
M - Material วตัถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใชใ้นกระบวนการ  
M - Method กระบวนการท างาน  
E - Environment อากาศ สถานที่ความสวา่งและบรรยากาศการท างาน 
ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า การก าหนดกา้งปลาจะตอ้งใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ไดอ้ยู่

ในกระบวนการผลิตแลว้ ปัจจยัน าเขา้ (input) ในกระบวนการก็จะเปล่ียนไป เช่น 
4P ไดแ้ก่ Place, Procedure, People และ Policy  
4S ไดแ้ก่ Surrounding, Supplier, System และSkill ก็ได ้
MILK ไดแ้ก่ Management, Information, Leadership, Knowledge  
นอกจากนั้ น หากกลุ่มที่ใช้ก้างปลามีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้ นอยูแ่ล้ว ก็สามารถที่จะ

ก าหนดกลุ่มปัจจยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็ไดเ้ช่นกนั 
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การก าหนดหัวขอ้ปัญหาที่หวัปลา เป็นการก าหนดหวัขอ้ปัญหาโดยตอ้งก าหนดใหช้ดัเจนและมี
ความเป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนดประโยคปัญหาน้ีไม่ชดัเจนตั้งแต่แรกแลว้ จะท าใหเ้ราใชเ้วลามากใน
การคน้หาสาเหตุและจะใชเ้วลานานในการท าผงักา้งปลา การก าหนดปัญหาที่หวัปลา เช่น 

อตัราของเสีย  อตัราชัว่โมงการท างานของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
อตัราการเกิดอุบตัิเหต ุ
อตัราตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน 
โดยจะเห็นได้ว่าจะสามารถก าหนดหัวขอ้ปัญหาในเชิงลบเป็นหัวปลาได้ เทคนิคการระดม

ความคิดเพือ่จะไดก้า้งปลาที่ละเอียดสวยงามคือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละกา้งยอ่ยๆ 

 
ภาพประกอบที่ 8 แผนผงักา้งปลา 

ผงัก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซ่ึงจะ
แสดงอยูท่ี่หวัปลา ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็นดงัต่อไปน้ี  

1. ปัจจยั (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา)  
2. สาเหตุหลกั สาเหตุยอ่ย  
สาเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรอง และกา้งรอง

เป็นสาเหตุของกา้งหลกัเป็นตน้  
หลกัการเบื้องตน้ของแผนภูมิกา้งปลา (fishbone diagram) คือการใส่ช่ือของปัญหาที่ตอ้งการวิเคราะห์

ลงทางดา้นขวาสุดหรือซา้ยสุดของแผนภูมิ โดยมีเสน้หลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั จากนั้น ใส่ช่ือของ
ปัญหายอ่ย ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาหลกั 3-6 หัวขอ้โดยลากเป็นเส้นกา้งปลา (sub-bone) ท  ามุมเฉียงจากเส้น
หลกั เสน้กา้งปลาแต่ละเสน้ใหใ้ส่ช่ือของส่ิงที่ท  าใหเ้กิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดบัของปัญหา สามารถแบ่งยอ่ยลง
ไปไดอี้กถา้ปัญหาน้ียงัมีสาเหตุที่เป็นองคป์ระกอบยอ่ยลงไปอีก โดยทัว่ไปมกัจะมีการแบ่งระดบัของสาเหตุ
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ยอ่ยลงไปมากที่สุด 4-5 ระดบั เม่ือมีขอ้มูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แลว้ จะท าให้มองเห็นภาพขององคป์ระกอบ
ทั้งหมดที่จะเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 

ขอ้ดีของแผนภูมิกา้งปลาคือ  
       1. ไม่ตอ้งเสียเวลาแยกความคิดต่าง  ๆที่กระจดักระจายของแต่ละสมาชิก แผนภูมิกา้งปลาจะช่วยรวบรวม
ความคิดของสมาชิกในทีม  
       2. ท  าใหท้ราบสาเหตุหลกัๆ และสาเหตุยอ่ยๆ ของปัญหาท าใหท้ราบสาเหตุที่แทจ้ริงของปัญหา ซ่ึง
ท าใหเ้ราสามารถแกปั้ญหาไดถู้กวธีิ  

ขอ้เสียของแผนภูมิกา้งปลาคือ  
       1. ความคิดไม่อิสระเน่ืองจากมีแผนภูมิกา้งปลาเป็นตวัก าหนดซ่ึงความคิดของสมาชิกในทมีจะมา 
รวมอยูท่ี่แผนภูมิกา้งปลา  
       2. ตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใชแ้ผนภูมิกา้งปลาในการระดมความคิด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฉตัรชยั และคณะ (2552) จากการทดสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองเพือ่ละลายปลาทูน่า ผลการค านวณ
ดว้ยแบบจ าลองเพื่อหาเวลาที่ใชใ้นการละลายปลาทูน่าพนัธุท์อ้งแถบดว้ยน ้ าที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการพา
ความร้อนระหว่าง 6-24 วตัตต่์อตารางเมตร และอุณหภูมิภายในตวัปลาระหว่าง -21 ถึง -3 องศาเซลเซียส 
โดยก าหนดให้อุณหภูมิของน ้ าที่ใชใ้นการละลาย 15 องศาเซลเซียส พบว่าเม่ือค่าสัมประสิทธ์ิการพาความ
ร้อนสูงขึ้น จะใช้เวลาในการละลายปลาทูน่าลดลงโดยปลาที่มีน ้ าหนักเพิ่มขึ้ นจาก 2.5 เป็น 3.5 และ 4.5 
กิโลกรัม จะใชเ้วลามากขึ้นตามล าดบัเม่ือเพิม่ค่าสมัประสิทธก์ารพาความร้อน เวลาที่ใชใ้นการละลายปลาทูน่า
ทั้งน ้ าหนัก 2.5 กิโลกรัมและ 3.5 กิโลกรัมจะลดลง และยงัสังเกตไดอี้กว่าที่อุณหภูมิเร่ิมตน้ภายในต ่ากว่า -6 
องศาเซลเซียสจะมีผลต่อเวลาที่ใชล้ะลายนอ้ยมาก เน่ืองมาจากน ้ าในตวัปลามีสถานะเป็นของแขง็ ค่าสมัประสิทธ์
การน าความร้อน (k) มีค่าสูงมากซ่ึงจะส่งผลให้การส่งถ่ายความร้อนภายในตวัปลาท าไดดี้ จึงท าให้การ
ละลายปลาท าได้อย่างรวดเร็ว และค่าสัมประสิทธ์การน าความร้อนลดลงอยา่งมากเม่ือค่าอุณหภูมิ
ภายในตวัปลาเพิม่สูงขึ้นจนสูงกวา่ -2 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิของจุดเยอืกแข็งปลาทูน่า ส่งผลให้
ความสามารถในการส่งผ่านความร้อนลดลงจึงท าให้การละลายชา้ลง แต่ถา้เรามองถึงค่าสัมประสิทธก์ารพา
ความร้อนจะเห็นว่าถา้เราเพิม่ค่าสมัประสิทธก์ารพาความร้อนจะสามารถประหยดัเวลาในการละลายได้
อยา่งมาก 

Barut et al. (2003) ท  าการทดลองลดปริมาณเกลือดว้ยน ้ าที่สภาวะต่างกนั ในการทดลองใชป้ลา
คอดเค็มจากนอร์เวย ์มีน ้ าหนักของเกลือและน ้ าคือ 0.2 และ 0.52 ตามล าดับ เน้ือปลาคอดที่ใช้ใน
กระบวนการลดเกลือตอ้งมีมิติ 6×2.5×1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และน ้ าหนักเฉล่ีย 22.5±2 กรัม โดยการ
ทดลองแบ่งเป็นสองชุด แต่ละชุดใช้เวลาในการลดปริมาณเกลือเท่ากับ 24 ชั่วโมง ชุดแรกเป็นการ
ทดลองลดปริมาณเกลือที่สภาวะดั้งเดิมไม่มีการเปล่ียนน ้ าออก ชุดที่สองเป็นการลดปริมาณเกลือโดยมี
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การเปล่ียนน ้ าออกสองแบบ แบบแรกเปล่ียนน ้ าในชั่วโมงที่ 6 และชั่วโมงที่ 12 และแบบที่สองเป็น 
การลดปริมาณเกลือโดยเปล่ียนน ้ าทุกๆ 6, 8 และ12 ชัว่โมง ตามล าดบัโดยจ านวนคร้ังในการเปล่ียนน ้ า
จะได ้4, 3 และ 2 คร้ังตามล าดบั และที่ข ั้นสุดทา้ยของการลดเกลือทุกๆแบบจะมีการตรวจหาปริมาณ
เกลือและน ้ า 

การเปล่ียนน ้ าที่ชัว่โมงที่ 6 และชัว่โมงที่ 12 สามารถชะเกลือออกไดดี้กว่าการละลายแบบเดิมที่
ไม่มีการเปล่ียนน ้ า ส่วนการเปล่ียนน ้ าทุก 6, 8 และ12 ชัว่โมงให้ผลในการลดปริมาณเกลือสูงที่สุดดัง
ภาพประกอบที่ 1.8 

 

ภาพประกอบที่ 9 ปริมาณเกลือที่สภาวะต่างกนักบัเวลาที่ใช ้

(NWCH:ไม่มีการเปล่ียนแปลงน ้ า, WR - 6 - 12h :มีการเปล่ียนแปลงน ้ าหลังจากผ่านไป 6 และ 12 
ชัว่โมง, CC - 6H, CC - 8h, CC - 12h :การเปล่ียนแปลงของน ้ าทุก 6, 8 และ 12ชัว่โมงตามล าดบั) 

Andres et al. (2003) ท  าการวิเคราะห์การลดลงของเกลือในปลาคอดขนาดตัวอย่าง 2×1×1 
ลูกบาศก์เซนติเมตรที่สภาวะต่างๆ โดยท าการทดลองการเพิ่มระดับการกระตุน้น ้ ากลั่นที่อุณหภูมิ 5 
องศาเซลเซียส เวลาที่ใช ้8 ชั่วโมงที่ระดบัต่างกนัคือ 0, 60, 100, 300 และ 500 รอบต่อนาทีและท าการ
ทดลองกบัตวัอยา่งขนาด 2×1×1 ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยใชก้ารท าให้เป็นสุญญากาศขนาด 50 มิลลิบาร์ 
แบบเป็นจังหวะที่เวลาการทดลองที่ 0, 5, 15 และ 30 นาที ผลการทดลองสรุปว่าการเพิ่มระดับการ
กระตุน้น ้ ามีผลต่อการพาเกลือออกจากตวัอยา่ง และผลของการใช้สุญญากาศแบบเป็นจงัหวะที่เวลา
ต่างกนั ผลของการพาเกลือมีผลที่เวลา 15 และ 30 นาที 

ธิติมา และคณะ (2551) ท  าการศึกษาหากรรมวิธีที่เหมาะสมส าหรับการลา้งและลดความเคม็ของ
แมงกะพรุนแห้ง จากการทดลองดว้ยเคร่ืองลา้งโดยใชแ้รงเหวี่ยงจากดา้นบน โดยมีมอเตอร์เป็นตวัส่ง
ก าลงัให้ใบพดัหมุน ท าการทดสอบการท างานของเคร่ืองโดยปรับค่าอตัราส่วนแมงกะพรุนต่อน ้ าโดย
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น ้ าหนัก 1:10 0.8:10 0.6:10 และความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 60, 90 และ 120 รอบต่อนาทีที่อัตราส่วนเส้น
ผา่นศูนยก์ลางใบพดัต่อเสน้ผา่นศูนยก์ลางถงั 0.417:1 0.646:1และ0.771:1 เพือ่ทดสอบหาความเร็วเฉล่ีย
ของน ้ าจากผิวน ้ าถึงระดบัความสูง 5 เซนติเมตรจากกน้ถงัที่ท  าให้แมงกะพรุนสะอาดรวมถึงคุณสมบติั
และคุณภาพต่างๆ ได้แก่ ปริมาณเกลือ เน้ือสัมผสั ปริมาณน ้ าอิสระ ปริมาณน ้ า และพีเอช จากการ
ทดสอบพบว่า ควรใชอ้ตัราส่วนแม่งกระพรุนต่อน ้ าโดยน ้ าหนักที่1:10 ความเร็วเฉล่ียของน ้ าที่สามารถ
ลา้งแมงกะพรุนใหส้ะอาดมีค่าประมาณ 2.2 เรเดียนต่อวินาที ระยะเวลาการลา้งและลดความเค็มทั้งส้ิน 
40 นาทีต่อคร้ังและเม่ือท าตรวจสอบค่าคุณสมบติัและคุณภาพของแมงกะพรุนหลงัลา้งพบวา่ ปริมาณน ้ า 
ปริมาณน ้ าอิสระและค่าพเีอชมีค่าสูงขึ้น ค่าปริมาณเกลือมีค่าลดลง ระยะเวลาที่ใชใ้นการลา้งสั้นกวา่วธีิที่
โรงงานใช้ 75 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการใช้น ้ าลดลง 37 เปอร์เซ็นต์ จุดคุม้ทุน 8,977 กิโลกรัม ปัจจุบัน
โรงงานลา้งอยู ่125 กิโลกรัมต่อวนั ดงันั้นสามารถคุน้ทุนไดใ้นระยะเวลา 72 วนั 

พรชยั มามี และศศิธร พ่วงจ่าง (2554) การลดของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษทั ควอลิต้ี แอสเซ็มบลี (ไทยแลนด์) จ  ากดั เป้าหมาย คือ การลดอตัราของเสีย 
ที่เกิดขึ้นลง 80 เปอร์เซ็นต ์โดยการน าเคร่ืองมือคุณภาพต่าง ๆ  มาประยกุตใ์ชใ้นการวจิยั เช่น แผนภูมิพาเรโต 
แผนภูมแสดงเหตุและผล หรือแผนผงักางปลา ซ่ึงท าใหก้ารด าเนินการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งลดของเสีย 80 % ท าใหล้ดไดถึ้ง 85 % 

เสาวนี จุลิรัชนีกร (2553) ศึกษาการจดักระบวนการลอจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแช่แข็งวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการลอจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง 
ตน้ทุนลอจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบลอจิสติกส์ 
รวมทั้งการลดตน้ทุนลอจิสติกส์ ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการผลิตอาหาร
ทะเลแช่แข็งจ านวน 16 โรงงานในภาคใต ้ผลการศึกษาวิธีการจดักระบวนการลอจิสติกส์แนวใหม่ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แขง็ อนัดบัแรกการจดัหาจดัซ้ือวตัถุดิบ เน่ืองจากวจัถุดิบมีความไม่แน่นอน 
รองลงมาคือการขนส่งจะใช้ตู ้ Container ซ่ึงมีการควบคุมอุญหภูมิอย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส 
ภายในประเทศจะใชก้ารขนส่งทางรถยนตส่์วนต่างประเทศจะเป็นการขนส่งทางเรือ ในส่วนของตน้ทุน
ลอจิสติกส์พบว่าต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งต  ่ากว่าต้นทุนลอจิสติกส์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต แต่สูงกว่าตน้ทุนลอจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร ส าหรับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพบวา่ในระดบัพื้นฐานผูป้ระกอบการทุกหน่วยน ามาใชเ้พือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างานในดา้นการบนัทึกค  าสั่งซ้ือ การประมวลผลค าสั่งซ้ือ การควบคุมสินคา้คงคลงั แต่ในระดบั
สนบัสนุนการตดัสินใจมีในธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่น ามาใชด้า้นการตรวจสอบคุณภาพดา้นการขนส่ง 
ผูป้ระกอบการพยายามที่ลดการสูญเสียในกระบวนการลอจิสติกส์ในดา้นของการควบคุมสินคา้คงคลงั
ไม่ใหมี้มากเกินความจ าเป็น 

พพิฒัพงศ ์ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล าธาร (2555) จากการศึกษาเร่ือง การลดของเสียในการ
กระบวนการผลิตอิฐบล็อก งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตุการเกิดของเสียจากกระบวนการ
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ผลิตอิฐบล็อกและหาแนวทางในการลดจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด ซ่ึงการด าเนินงานจะเร่ิมจากการส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการ
วิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลาพบว่า มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนมีการเกิดของเสียหรือ
ขอ้บกพร่องจากการที่ปูนเขา้ไปเป็นส่วนผสมน้อย อิฐบล็อกขนาดไม่เท่ากันและอิฐบล็อกก้นทะลุ 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้ด าเนินการแก้ไขปั้ญหาการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบล็อก โดย
เสนอการฝึกอบรมพนักงานและเฝ้าติดตามกระบวนการปฏิบตัิงาน ของพนักงานให้ถูกวิธีอยา่งใกลชิ้ด 
ท าใหพ้นักงานเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบติังานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ท าใหข้องเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกลดลงได้อยา่งชดัเจน ผลที่ไดรั้บจากการปรับปรุงกระบวนการ
พบวา่ความถ่ีของของเสียจากเดิม 705 และลดลงเหลือ 564 

นวพล สวสัดี (2556) จากการศึกษาเร่ือง การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์
กระป๋อง ในสายการผลิตเคร่ืองด่ืมประกอบด้วยเคร่ืองจกัรที่ท  างานในการป้อนกระป๋องเปล่า ท าความ
สะอาดกระป๋อง บรรจุและปิดฝากระป๋อง ทา การฆ่าเช้ือหลกัการบรรจุเคร่ืองด่ืม บรรจุลงลงัและล าเลียง
ผลิตภณัฑ์ที่สมบูรณ์แล้วไปจดัเก็บ ในการด าเนินการเกิดมีการสูญเสียที่สูญเปล่าขึ้นในกระบวนการ 
งานวิจยัน้ีวิเคราะห์หลักสาเหตุของปัญหา โดยจัดให้มีการประชุมของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวขอ้งโดยใช้
เทคนิคแผนผงัก้างปลา ประเมิน และจดัล าดับการประเมินถึงขอ้บกพร่องด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ขอ้บกพร่องและผลกระทบ และใชเ้ทคนิค การวิเคราะห์แบบ why-why เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ข ซ่ึง
ได้ขอ้สรุปแนวทางการลดการสูญเสียที่เกิดจากความสูญเปล่ามี 3 หัวขอ้ดังน้ี 1. การด าเนินการดูแล
รักษาเคร่ืองจกัรด้วยตนเอง 2. การด าเนินการแก้ไขของฝ่ายซ่อมบ ารุงด้านการจดัการอะไหล่ 3. การ
ด าเนินการส่ือสารปรับปรุงภายในทีมที่เก่ียวขอ้งกรณีเคร่ืองจกัรช ารุด เม่ือเปรียบเทียบผลงานการวิจยั
การปรับปรุงระหว่างเดือน ม.ค. ถึง พ.ค. 2556 พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 69.25 และ 77.55 % ตามล าดับ 
ภายหลงัการปรับปรุงระหว่างเดือน ส.ค. ถึง ต.ค. 2556 พบว่ามีค่าเฉล่ีย 74.52 และ 80.66 % ตามล าดับ
ซ่ึงแสดงวา่ไดค้่า OPI ใกลเ้คียงตามที่องคก์รตั้งไว ้ณ 75 % 
 


