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The Importance of Food Cold Chain

• Every year, 400,000 people around the world die from foodborne illness, 
10% ill every year from food contamination. In US, 1 in 6 fall ill from food-
related illness, with 128,000 being hospitalized and 3,000 dying every year.

• For organizations that find themselves caught up in a food scandal, the 
consequences for their reputation, brand loyalty, and bottom line can be 
dire and long-lasting. According to a PwC study, the cost of a single 
adulteration verdict resulting from foodborne illness can be up to 15% of an 
annual revenue.
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Source: https://sipmm.edu.sg/logistics-transporting-perishable-goods-cold-chain-management/

Cold Chain Management
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โซ่ อุปทานทีมีการควบคุม หรือเลือกใช้สภาวะอุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ ์

บรรยากาศ สภาพแวดล้อม วิธีการบรรจุ หรือบรรจุภณัฑ์ทเีหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์แต่ละ

ประเภทตลอดทงัโซ่อุปทาน รวมถงึการบรหิารจดัการเวลาดําเนินงานในโซ่อุปทานใหส้นัทสีุด 

ซงึสามารถยดือายุการเกบ็รกัษา และรกัษาคุณภาพของสนิคา้ได ้

ทมีา: สาํนกัโลจสิตกิส ์(2558) 

โซ่ความเยน็ (Cold chain)
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ทมีา: สาํนกัโลจสิตกิส ์(2558) 

1. ระบบทาํความเยน็ ไดแ้ก่ การใชล้มเยน็ การใชนํ้าเยน็ การใชร้ะบบผา่นความเยน็ หรอื

การใชร้ะบบสุญญากาศ

2. การเกบ็รกัษา ในสภาวะและอุณหภมูทิเีหมาะสมกบัชนิดของสนิคา้

3. การใช้ Data Logger เพอืบนัทกึและตดิตามการเปลยีนแปลงของอุณหภูมิ

4. การขนส่ง  การขนส่งอย่างถูกวธิแีละเหมาะสม เพอืใหส้นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ

5. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ควรมรีะยะเวลาตลอดห่วงโซ่อุปทานสนัทสีุด

6. การจดัการด้านความปลอดภยัจากจลิุนทรีย ์โดยใชห้ลกั HACCP และหลกั GMP

1. ระบบทาํความเยน็ ไดแ้ก่ การใชล้มเยน็ การใชนํ้าเยน็ การใชร้ะบบผา่นความเยน็ หรอื

การใชร้ะบบสุญญากาศ

2. การเกบ็รกัษา ในสภาวะและอุณหภมูทิเีหมาะสมกบัชนิดของสนิคา้

3. การใช้ Data Logger เพอืบนัทกึและตดิตามการเปลยีนแปลงของอุณหภูมิ

4. การขนส่ง  การขนส่งอย่างถูกวธิแีละเหมาะสม เพอืใหส้นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ

5. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ควรมรีะยะเวลาตลอดห่วงโซ่อุปทานสนัทสีุด

6. การจดัการด้านความปลอดภยัจากจลิุนทรีย ์โดยใชห้ลกั HACCP และหลกั GMP

ปัจจยัทีเกียวข้องกบัการจดัการโซ่ความเยน็
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ศนูยก์ระจายสินค้า (Distribution Center) 

• ตอ้งมกีารแบ่งสดัสว่นพนืทกีารเกบ็สนิคา้ใหเ้หมาะสมตามชนิดของสนิคา้ และมี
การควบคุมเวลาในระหวา่งการเคลอืนยา้ยสนิคา้ลงจากรถขนสง่สู่ศนูยก์ระจาย
สนิคา้

ศนูยก์ระจายสินค้า (Distribution Center) 

• ตอ้งมกีารแบ่งสดัสว่นพนืทกีารเกบ็สนิคา้ใหเ้หมาะสมตามชนิดของสนิคา้ และมี
การควบคุมเวลาในระหวา่งการเคลอืนยา้ยสนิคา้ลงจากรถขนสง่สู่ศนูยก์ระจาย
สนิคา้

ทมีา: สาํนกัโลจสิตกิส ์(2558) 

รถขนส่ง (Trucks)  

• ตอ้งมกีารควบคุมอุณหภมูทิเีหมาะสมตามชนิดของสนิคา้ และมกีารตรวจสอบร ู
หรอืช่องภายในตูข้นสนิคา้ เพอืป้องกนัการแมลงหรอืฝุ่นจากภายนอก และเป็น
การป้องกนัการเปลยีนแปลงของอุณหภูมภิายในขณะขนสง่
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How Temperature Affects Food

Source: https://www.slideshare.net/NorhasanAbdulJamil/cold-chain-management-59761886

Temperature-food poisoning bacteria grow best 

in the temperature range between 5oC and 60oC. 

This is referred to as the ‘temperature danger 

zone’. This means that we need to keep 

perishable food either very cold or very hot, in 

order to avoid food poisoning.

Temperature-food poisoning bacteria grow best 

in the temperature range between 5oC and 60oC. 

This is referred to as the ‘temperature danger 

zone’. This means that we need to keep 

perishable food either very cold or very hot, in 

order to avoid food poisoning.
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แนวทางการปฎิบติัทีดีของการขนส่งสินค้าตามหลกั GDP 
(Good Distribution Practice)

1) การจดัทาํแผนฉุกเฉิน กรณทีกีารจดัสง่สนิคา้เกดิความล่าชา้ หรอืเสน้ทางการ
ขนสง่ยงัไมเ่หมาะสม โดยผูข้นส่ง (Shippers) ตอ้งทาํแผนงานรว่มกนักบัคูค่า้ดา้นการ
ขนสง่ (Transportation Partners) เพอืเป็นการลดปัญหาการจดัสง่ของล่าชา้ (Palmer, 
2016)

2) ความเข้าใจเกียวกบัการจดัการโซ่ความเยน็ โดยคนทมีสี่วนเกยีวขอ้งทงัหมด
จะตอ้งรู ้และเขา้ใจถงึแนวทางการปฏบิตัทิดีใีนการจดัการ และการขนสง่อาหาร เพอื
เป็นการลดการสญูเสยี และใหส้นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภคอยา่งมคีุณภาพ และปลอดภยั 
(Palmer, 2016)

3) การควบคมุการเปลียนแปลงของอณุหภมิู ในการจดัเกบ็สนิคา้อาจมกีารนํามา่น
มาตดิกนัทปีระต ูหรอืสรา้งเป็นสว่นพนืทเีลก็ ๆ ไวส้าํหรบัจดัเกบ็สนิคา้ เพอืเป็นการ
ลดปรมิาณความรอ้นทอีาจเขา้มาภายในส่วนทตีอ้งการควบคุมอุณหภูม ิและยงัเป็น
การชว่ยใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน และประหยดัตน้ทุนในการสรา้งสว่นเพมิเตมิได้
อกีดว้ย (Palmer, 2016)
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แนวทางการปฎิบติัทีดีของการขนส่งสินค้าตามหลกั GDP 
(Good Distribution Practice)

4) การใช้กระบวนการแบบลีน (Lean Processes) สาํหรบัการจดัการสนิคา้ในหอ้ง

เยน็ หรอืการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมนินั ตอ้งทาํการเคลอืนยา้ยสนิคา้อย่างรวดเรว็ 

เพอืไมใ่หอุ้ณหภูมขิองสนิคา้เปลยีนแปลงมากนกั (Devenish, 2018)

5) การเลือกใช้อปุกรณ์ทีเหมาะสม ในสภาวะแชเ่ยน็ หรอืแช่เยอืกแขง็นนัตอ้งใช้

อุปกรณ์ทสีามารถกนันํา และทนต่ออุณหภมูติาํได ้เพอืใหเ้ครอืงมอื หรอือุปกรณ์ต่าง 

ๆ มอีายุการใชง้านตรงตามทกีาํหนด และยงัเป็นการลดความเสยีหายของสนิคา้ไดใ้น

ระหวา่งการเคลอืนยา้ย และการจดัสง่ (Devenish, 2018)

6) การติดตาม และการตรวจสอบย้อนกลบั เพอืใหท้ราบแหล่งทมีาของสนิคา้ และ

ทราบตําแหน่งของสนิคา้ขณะขนสง่ รวมถงึทราบขอ้มลูเกยีวกบัระยะเวลา และ

อุณหภมูใินระหวา่งการขนสง่ เพอืใหม้นัใจวา่สนิคา้นนัมคีวามปลอดภยั และถงึมอื

ผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็ (Devenish, 2018)
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แนวทางการออกแบบกล่องบรรจอุาหารและการบรรจสิุนค้า

ลกัษณะเน่าเสียง่าย

การมดัปากถงุพลาสติกกนันําทีถกูต้อง (FedEx, 2017)
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ทมีา: FedEx (2017)

การบรรจสิุนค้าทีเน่าเสียง่ายโดยใช้เจลเยน็
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การบรรจสิุนค้าทีเน่าเสียง่ายโดยใช้นําแขง็แห้ง

ทมีา: FedEx (2017) 12



การบรรจสิุนค้าทีเน่าเสียง่ายโดยใช้นําแขง็

ทมีา: FedEx (2017) 13



• ขอเชิญชวนผูสนใจหนังสือกรณีศึกษา 4.0 เพ่ือการแกปญหาในอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ. ดร.พรธิภา องค
คุณารักษ  เขามาโหลดไฟลไดฟรีที่เว็บไซต http://www.aitbook.agro.ku.ac.th  โดยลงทะเบียนแลวระบบ
จะสงอีเมลไฟลไปใหคะ และเชิญสงตอลิงคน้ีใหผูสนใจทานอื่นไดเน่ืองจากผูเขียนตองการทราบวาหนังสือเขาถึง
ผูอานอยางไรบางคะ ขอบคุณมากนะคะ
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