
บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร 

2.1 การเส่ือมเสียของผักและผลไม 
 ผักและผลไมหลังจากเก็บเกี่ยวมาแลวจะเหี่ยวลง สุกเร็วข้ึน นิ่มเละ และเนาไปในท่ีสุด ส่ิง
เหลานี้เปนการเส่ือมเสียคุณภาพของผักและผลไมโดยมี สาเหตุท่ีสําคัญเกิดจาก 

 1. ธรรมชาติทางสรีรวิทยาของผักและผลไม ผักและผลไมหลังจากเก็บเกี่ยวมาแลวยังคงมี
ชีวิตอยูจึง มีการเปล่ียนแปลงของเมแทบอลิซึมตางๆเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เชนมีกระบวนการหายใจ 
และการคายนํ้าเกิดข้ึน สาเหตุเหลานี้อาจชะลอไดดวยการทําใหเย็น 

 2. ส่ิงแวดลอม ต้ังแตสภาพการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การขนสง การบรรจุ 
การเก็บรักษาในชวงส้ันๆกอนการจําหนาย ความสกปรก เช้ือจุลินทรียและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ อุณหภูมิ 
ความช้ืน แสงแดด และอ่ืนๆ ซ่ึงมักจะชวยเรงกระบวนการเปล่ียนแปลงใหเร็วข้ึน (คณาจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, 2546) 
  
2.2 ความจําเปนในการลดอุณหภูมิ 
 ผัก ผลไม และดอกไมเม่ือถูกตัดมาจากตนแลวยังคงมีชีวิตอยู และมีอุณหภูมิสูงเทากับ
อุณหภูมิของอากาศหรือสภาพแวดลอมขณะนั้น ความรอนท่ีติดมาจากแปลงปลูก เรียกวา field 

heat นอกจากนั้น ผลิตผลยังสามารถสรางความรอนไดเองจากกระบวนการเมแทบอลิซึม เชน 
กระบวนการหายใจทําใหเกิดความรอนท่ีเรียกวา vital heat ความรอนท้ังสองชนิดนี้ทําใหผลิตผลมี
อุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนนี้จะกลับไปเรงกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในผัก ผลไม และ
ดอกไมเร็วยิ่งข้ึนอีก ทําใหคุณภาพของผัก ผลไม และดอกไมลดลง การลดอุณหภูมิจะชวยรักษา
คุณภาพของของผลิตผลไวได โดยการลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมมีประโยชนหลายประการคือ  
 1. ลดกระบวนการหายใจ และกระบวนการสุกของผลไม เนื่องจากการหายใจเปนการใช
อาหารสะสมในรูปของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน หรือกรดอินทรียเพื่อเปล่ียนเปนพลังงาน ถา
ผลิตผลมีการหายใจมาก อาหารสะสมจะหมดไปอยางรวดเร็ว ทําใหผลิตผลมีอายุการวางจําหนาย
ส้ันลง นอกจากนั้นกระบวนการสุกก็เปนข้ันตอนแรกของการเส่ือมสภาพ เม่ือผลไมสุกอายุการใช
งานจะส้ันลงเชนกัน 

 2. ลดการสูญเสียน้ํา การสูญเสียน้ําของผลิตผลกอใหเกิดความเสียหายในดานเศรษฐกิจ 
และคุณภาพ เชนทําใหน้ําหนักโดยรวมลดลง เพราะผลิตผลประกอบดวยน้ําเฉล่ีย 80 เปอรเซ็นต 
การเสียน้ําเพียง 5 เปอรเซ็นต สงผลใหน้ําหนักของผลิตผลลดลง เกษตรกรจึงไดคาตอบแทนลดลง
ไปดวย นอกจากนั้น ในแงคุณภาพ การสูญเสียน้ํา ทําใหเนื้อสัมผัสของผลิตผลเสียไป เชนไมกรอบ
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และน่ิม เปนตน ถาเปนผักใบจะแสดงอาการเห่ียว นอกจากนั้นคุณคาทางอาหาร เชน วิตามินซีจะ
ลดลงไปดวยเม่ือผักสูญเสียน้ํา 
 3. ชะลอหรือชะงักการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ในสภาพอุณหภูมิตํ่า เช้ือจุลินทรีย
สวนใหญจะเจริญเติบโตไดชาลง และเม่ืออุณหภูมิตํ่าเกินไปเช้ือจุลินทรียบางชนิดจะตายไป ดังนั้น
การลดอุณหภูมิจะชวยทําใหเกิดโรคชาลง หรือไมเกิดเลย 

 4. ลดอัตราการสังเคราะหเอทิลีน เอทิลีนมีบทบาทอยางมากตอกระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยว และมีผลเสียตอคุณภาพของผลิตผล เพราะเอทิลีนกระตุนกระบวนการเส่ือมสลาย เชน ผัก
เปล่ียนจากสีเขียวเปนเหลือง ทําใหอายุการเก็บรักษาส้ันลง (กองพัฒนาเกษตรที่สูง, 2545) 
 
2.3 วิธีการลดอุณหภูมิเฉียบพลันแบบตางๆ 
 วิธีการลดอุณหภูมิเฉียบพลันสามารถปฏิบัติไดหลายวิธีไดแก    
  
 2.3.1 การลดอุณหภูมิโดยใชอากาศเปนตวักลาง 
  (1) การลดอุณหภูมิโดยใชอากาศเย็น (Room Cooling) คือการใชหองเย็นเปน
หองสําหรับลดอุณหภูมิของผักและผลไม ซ่ึงไมตองมีกรรมวิธีใดๆชวยในการลดความรอนวิธีนี้
ความเร็วในการลดความรอนคอนขางตํ่า เนื่องมาจากอากาศภายในหองเย็นมีการไหลหมุนเวียน
นอย   
  (2) การลดอุณหภูมิโดยการผานอากาศเย็น (Forced-Air Tunnel Cooling) 

เปนการพัฒนามาจากการลดอุณหภูมิแบบหองเย็น ซ่ึงมีความแตกตางกันท่ีลักษณะการไหลของ
อากาศ เพื่อทําใหอากาศเย็นผานไปยังผักและผลไมอยางท่ัวถึงกันในระยะเวลาอันส้ัน เปนการลด
อุณหภูมิโดยการเปาอากาศเย็นอุณหภูมิประมาณ 0-3 องศาเซลเซียส และทําการหมุนเวียนอากาศ
ดวยความเร็วสูง โดยท่ัวไปผลิตผลท่ีบรรจุในกลองหรือตะกราเรียบรอยแลวจะถูกนําเขาไปเรียงใน
หองเย็นเปน 2 แถวชิดติดฝาผนัง เวนท่ีตรงกลางจัดใหมีพัดลมดูดอากาศออก แลวใชผาใบปด
ชองวางระหวางแถวของผลิตผล เพื่อปองกันมิใหอากาศถูกดูดออกจากหองโดยตรง แตจะตองไหล
ผานผลิตผลท่ีวางเรียงอยูเสียกอน ซ่ึงการหมุนเวียนอากาศดวยความเร็วสูง ทําใหอากาศเย็นไหลผาน
และแทรกตัวเขาไประหวางภาชนะบรรจุและผลิตผลท่ีอยูภายใน ทําใหอากาศเย็นสามารถพาความ
รอนออกจากผลิตผลไดอยางรวดเร็ว โดยลักษณะการวางของตะกราพบวา ตะกราท่ีอยูดานบนและ
ดานในสุดจะไดรับลมท่ีมีอากาศเย็นมากกวาบริเวณอ่ืน ซ่ึงระยะหางของตะกราแตละแถว ควรใหมี
ระยะหางประมาณ 13 หรือ 19 มิลลิเมตร จะทําใหระบบการลดความรอนมีประสิทธิภาพดีกวาการ
วางตะกราชิดกัน เพราะจะเปนการทําใหอากาศสามารถไหลผานไดอยางท่ัวถึงกัน เม่ือผักและผลไม
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เย็นลงแลว จะตองลดหรือหยุดการหมุนเวียนของอากาศเย็น เพราะวาหากปลอยใหมีการไหลเวียน
ตอไปจะทําใหเกิดการสูญเสียน้ําของผักและผลไมมาก 
 
 

 
  
 
ภาพท่ี 1  ตําแหนงติดต้ังพัดลมดูดอากาศท่ีผนังและทิศทางการไหลของอากาศในหอง forced-air 
              cooling   
   ท่ีมา: Kitinoja and Kader (2003) 

 
 2.3.2 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําเปนตัวกลาง (Hydro-Cooling) เปนวิธีการลดความรอน
ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายเพราะวาใหประสิทธิภาพท่ีดี เนื่องจากนํ้ามีความจุความรอนสูงและเปน
สารท่ีนําความรอนไดดี จึงมีการใชน้ําเปนตัวกลางในการลดความรอน ซ่ึงมีความเร็ว ใชไดดีกับผัก
และผลไมหลายชนิด การทํา hydro-cooling สามารถทําไดหลายวิธี เชน การปลอยน้ําเย็นไหลผาน
ผักและผลไมซ่ึงเคล่ือนมาตามสายพาน การสเปรยน้ําเย็นลงบนผักและผลไม การจุมผักและผลไม
ลงในน้ําเย็น หรือถังแชน้ําแข็ง น้ําท่ีใชควรมีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส และเติมคลอรีนหรือสาร
ระงับการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย เพื่อเปนการชวยในการทําความสะอาดเบ้ืองตนดวย  
 2.3.3 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําแข็ง (Contact Icing) เปนวิธีการลดความรอน โดยการ
ใชน้ําแข็งบดเปนกอนเล็กๆ ใสผสมไปกับผลิตผล เพื่อทําใหผลิตผลนั้นเย็นลงโดยตรง เปนวิธีท่ีใช
เฉพาะกรณีท่ีไมมีเคร่ืองทําความเย็น ซ่ึงวิธีนี้ประสิทธิภาพยังไมดีพอ ถาตองการใหมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีข้ึน ตองมีการใชรวมกับน้ําเย็นเพราะวาจะทําใหมีการถายเทความรอนไดดีข้ึน 
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 2.3.4 การลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศ (Vacuum Cooling) เปนวิธีท่ีกระทําในสภาพท่ี
มีความดันตํ่า โดยจะทําการดูดเอาอากาศออกจากหองลดอุณหภูมิ ซ่ึงเม่ือความดันบรรยากาศลดลง
จะทําใหน้ําเปล่ียนสถานะกลายเปนไอออกไปไดงาย โดยการเปล่ียนสถานะน้ีจะใชพลังงานความ
รอนท่ีมีอยูภายในผลิตผลนั้นเอง ทําใหผลิตผลมีอุณหภูมิลดตํ่าลง โดยผลิตผลใดท่ีมีพื้นที่ผิวมาก จะ
ทําใหมีการถายเทความรอนออกไปไดมากตามไปดวย ปริมาตรของนํ้าท่ีระเหยออกตามผลิตผลดวย
วิธีนี้จะมากเปน 200 เทาของการสูญเสียโดยวิธีอ่ืน แตจะทําใหผลิตผลจะเย็นลงอยางรวดเร็วและ
สมํ่าเสมอ การลดความรอนโดยวิธีนี้ผลิตผลจะสูญเสียน้ําประมาณ 1 เปอรเซ็นต ตออุณหภูมิท่ีลดลง 
6 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะทําใหผลิตผลสูญเสียน้ํามากข้ึนเม่ืออุณหภูมิลดตํ่าลง (นิธิยาและดนัย, 2548) 
 2.3.5 การลดความรอนดวยวิธีอ่ืนๆ นอกจากวิธีท่ีไดกลาวไปแลวนั้น ยังมีวิธีอ่ืนๆท่ีใชใน
การลดความรอนของผักและผลไมอีก เชน การใชไนโตรเจนเหลว คารบอนไดออกไซดเหลว และ
คารบอนไดออกไซดแข็ง วิธีการเหลานี้จะใชกับผลิตผลในตูสินคา (container) โดยการพน
ไนโตรเจนเหลวหรือคารบอนไดออกไซดเขาไปในตูสินคา ซ่ึงสามารถทําใหอากาศภายในและ
ผลิตผลเย็นลงไดอยางรวดเร็ว แตจะตองมีการจัดวางผลิตผลใหมีความเหมาะสมตอการไหลเวียน
ของอากาศดวย เทคนิคในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันใหแกผักนั้นมีดวยกันหลากหลายวิธี โดยมี
เปาหมายอยางเดียวกันคือ การดึงความรอนท่ีติดมาจากแปลงปลูกออกจากผักทันทีหลังการเก็บเกี่ยว
ซ่ึงวิธีท่ีตางกันก็จะใหผลไดดีกับผักแตละชนิดแตกตางกันออกไป ในการเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม
นั้นควรพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 (1) ธรรมชาติของผลิตผล  ประเภทของผลิตผลท่ีแตกตางกัน ตองการการทําความเย็นท่ี
แตกตางกัน ตัวอยางเชน สตรอเบอรร่ีและบรอคโคล่ี ตองการอุณหภูมิใกลจุดเยือกแข็งในขณะท่ี
น้ําเตา และมะเขือเทศอาจะไดรับความเสียหายจากอุณหภูมิตํ่าเกินไป ในทํานองเดียวกัน เนื่องจาก
ปญหาอาจเกิดจากความเปยกของผัก เชน ดอกไมบางอยางอาจออนแอตอเช้ือราสีเทา (gray 

mould) และอาจไมเหมาะตอการทําใหเย็นโดยใชน้ํา (จริงแท, 2544) 

 (2) การใชบรรจุภัณฑ การเลือกวิธีการทําใหเย็นไดรับอิทธิพลอยางมากจากชนิดของ  
บรรจุภัณฑท่ีใช ผลิตผลอาจถูกบรรจุในกลอง  ถังหรือถุง ท่ีจะเปล่ียนและมีผลตอความตองการใน
การทําใหเย็น และมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการทําความเย็นท่ีจะชวยลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว 
รูปแบบของบรรจุภัณฑและวัสดุมีผลตอการเลือกวิธีการทําใหเย็นและอัตราการทําใหเย็น เชน 
บรรจุภัณฑท่ีมีรูพรุน สามารถทําการลดอุณหภูมิลงไดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาบรรจุภัณฑท่ี
ปดสนิท 

 (3) การไหลของผลิตผล เทคนิคการทําความเย็นบางอยางมีความรวดเร็วกวาวิธีอ่ืน และมี
ความแตกตางในผลิตผลท้ังหมด ถาปริมาณของผลผลิตท่ีตองทําใหเย็นตอฤดูกาล ตอวัน หรือตอ
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ช่ัวโมงมีปริมาณมาก เทคนิคการทําความเย็นท่ีรวดเร็วจึงมีความจําเปนเพื่อใหสามารถผลิตไดอยาง
เพียงพอ ความสัมพันธของอุปกรณในการทําความเย็น และข้ันตอนการบรรจุหรือการจับคูท่ี
เหมาะสมของอุปกรณควรไดรับการพิจารณาเพ่ือมิใหเกิดการติดขัดในระหวางการไหลของผลิตผล
ในโรงงาน 

 (4) ขอพิจารณาทางเศรษฐศาสตร ตนทุนการกอสรางและการดําเนินงานมีความผันแปร
อยางมาก ระหวางวิธีการทําใหเย็นแตละวิธี คาใชจายในการเลือกเทคนิคการทําความเยน็ตองมีความ
สมเหตุสมผล ทําใหเกิดไดราคาขายท่ีสูง หรือทําใหไดผลประโยชนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ผลทางดาน
เศรษฐศาสตรของแตละวิธี 
 
2.4 การวางแผนลดความรอน 

 ในการวางแผนลดความรอนของผลิตผลน้ัน มีปจจัยหลายประการที่ตองคํานึงถึงเพื่อให
การลดอุณหภูมิมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงปจจัยเหลานี้ไดแก  
 2.4.1 วิธีการลดความรอนท่ีเลือกใชกับผลิตผล ตัวอยางเชน ผลไมสวนใหญใชวิธี forced 

air cooling ดีท่ีสุด หากเปนรากและลําตนพืชควรใชวิธี hydrocooling สวนผักใบใชวิธี vacuum 

cooling สําหรับผลิตผลบางชนิดอาจเลือกใชไดหลายวิธี จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีท่ีประหยัดท่ีสุด 

 2.4.2 ขนาดและความแนนของผลิตผล จะมีผลตออัตราการถายเทความรอนจากภายใน
ผลิตผลออกมาสูภายนอก ผลิตผลที่มีขนาดเล็กจะลดอุณภูมิไดอยางรวดเร็วกวาขนาดใหญเพราะ
ผลิตผลขนาดใหญมีความจุความรอนมากกวาขนาดเล็ก 

 2.4.3 อุณหภูมิสุดทายของผลิตผลท่ีตองการ จะมีผลตอความยาวของ cooling cycle ท่ีใช 
 2.4.4 ปริมาณของผลิตผลที่ลดความรอนตอหนวยเวลา จะมีผลตอขนาดของเคร่ืองท่ีใชลด
ความรอนนั้น ควรไดรับการประเมินจากปริมาณของผลิตผลท่ีมีมากท่ีสุดในแตละวัน 

 2.4.5 การขยายตัวของกิจการในอนาคต 
 
2.5 ผลของการบรรจุหีบหอตอการลดความรอน 
 ภาชนะบรรจุสําหรับการขนสงและภาชนะบรรจุอ่ืนๆ เชน พลาสติกและกระดาษจะมีผลตอ
อัตราการลดความรอน เพราะจะทําใหอัตราการลดความรอนลดลง 
 2.4.1 ชนิดของภาชนะบรรจุสําหรับขนสงท่ีใช เชน ภาชนะขนาดใหญ (bins) ตะกรา 
กลองกระดาษ และถุงตาขาย จะมีผลตออัตราการลดความรอนและความสมํ่าเสมอ และมีผลตอ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองลดความรอนท่ีใช  
 2.4.2 วัสดุบรรจุ เชน กรณีท่ีเปนภาชนะบรรจุสําหรับขายปลีก หากมีการกรุพลาสติกหรือ
วัสดุอ่ืนไวดานในของภาชนะบรรจุ และเม่ือเพิ่มความแนนหรือความหนาของวัสดุเหลานี้ จะมีผล
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ทําใหประสิทธิภาพของการลดความรอนลดลง สวนการมีรูระบายอากาศท่ีวัสดุบรรจุภัณฑจะชวย
ทําใหประสิทธิภาพของการลดความรอนดีข้ึน 

 2.4.3 รูระบายอากาศ การวางเรียงซอนกันและรูปแบบการวางเรียงภาชนะบรรจุระหวาง
การลดความรอนจะมีผลตออัตราเร็วในการลดความรอนมาก รูระบายอากาศทางดานขางท่ีติดกัน
จะตองวางใหตรงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลดความรอนและรูระบายอากาศจะตอง
ออกแบบอยางดี การวางเรียงซอนกันจะตองชวยใหการลดความรอนมีประสิทธิภาพสูง (นิธิยาและ
ดนัย, 2548)  

ปจจุบันการลดอุณหภูมิในทางการคาสําหรับผลิตผลจําพวกผักใบจะนิยมใชการเก็บไวใน
หองลดอุณหภูมิ (room cooling)  การทําความเย็นดวยวิธีนี้จะนําเอาภาชนะท่ีบรรจุผักไปเก็บไวใน
หองลดอุณหภูมิ  ทําใหความเย็นไมไดไหลเขาไปสัมผัสกับผักไดโดยตรง  แตผักจะคายความรอน
ออกมาดวยการนําความรอนออกตอๆ กันไปสูผนังภาชนะ  เพื่อทําใหอุณหภูมิของผักลดลงเทากับ
อุณหภูมิเก็บรักษา  ถาอุณหภูมิหองตํ่ามากๆ ทําใหความเย็นไมสมํ่าเสมอ  จึงไมเหมาะสมกับผักท่ี
เนาเสียไดงาย  ถาตองการใหระยะเวลาในการทําความเย็นส้ันลงจะตองใชกําลังของเคร่ืองทําความ
เย็นท่ีสูงมาก  เคร่ืองทําความเย็นขนาดใหญจะมีราคาท่ีแพงและส้ินเปลืองกระแสไฟฟาในการ
ทํางานมาก และอีกประการหนึ่งเม่ือเก็บรักษาผักไวในหองลดอุณหภูมิท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดแข็งตัว
ของน้ํา  เชน  ท่ีอุณหภูมิของหองเปน -20 องศาเซลเซียส  จะทําใหผลิตผลเกิดการแข็งตัว  ซ่ึงไม
ตรงตามวัตถุประสงคท่ีจะเก็บในรูปของผลิตผลสด  ดังนั้นการเก็บรักษาผลิตผลไวท่ีอุณหภูมิตํ่าๆ 
จึงตองผานข้ันตอนของการลดอุณหภูมิลงมาใหเทากับอุณหภูมิท่ีตองการเก็บรักษาเสียกอน  แลวจึง
นําผลิตผลมาเก็บไวในหองเย็น ทําใหประหยัดมากกวาเม่ือเทียบกับการเก็บรักษาโดยไมผาน
ข้ันตอนของการลดอุณหภูมิ การเก็บรักษาผลิตผลไวท่ีอุณหภูมิตํ่า นอกจากนี้ผลิตผลท่ีเก็บไวท่ี
อุณหภูมิตํ่าจะทําใหชะลอการสุก ลดการสูญเสียน้ํา และชะลอการเส่ือม ซ่ึงมีผลตอการรักษา
คุณภาพของผลิตผลใหสูงอยู แตท้ังนี้อุณหภูมิท่ีจะเก็บรักษาผลิตผลนี้ตองไมลดลงมาตํ่ากวาอุณหภมิู
ท่ีทําใหเกิดการเสียหายดวยความเย็นตอผลิตผล (chilling injury) อุณหภูมิท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลิตผลนี้จะข้ึนอยูกับชนิด และพันธุของผลิตผล ดังนั้นถาลดอุณหภูมิของผลิตผลลงแต
ไมควรตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีทําใหเกิดการเสียหาย และเก็บรักษาผลิตผลไวท่ีอุณหภูมินี้ จะทําใหรักษา
คุณภาพของผลิตผลใหอยูในระดับสูงและเก็บไวไดนาน (เดน, 2542) 
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2.6 ลักษณะกราฟของการลดอุณหภูมิ 
 เม่ือทําการลดอุณหภูมิของผักลง ในชวงแรกอุณหภูมิของผักจะลดลงอยางรวดเร็ว ตางจาก
ในชวงหลังซ่ึงอุณหภูมิจะคอยๆ ลดลง ในการเปรียบเทียบความรวดเร็วในการลดความรอนดวยวิธี
ตางๆ นั้น สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบคา half-cooling time (t ½) ซ่ึงหมายถึง เวลาท่ีใชใน
การลดอุณหภูมิของผักลงคร่ึงหนึ่งของความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผักเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิ
ของตัวกลาง จากกราฟจะเห็นวา หากตองการใหอุณหภูมิของผักเย็นลงเทากับอุณหภูมิของตัวกลาง
แลว เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิจะยาวนานมาก ดังนั้นการลดอุณหภูมิลงใหไดภายในเวลาอันส้ัน 
จําเปนตองใชตัวกลางท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีตองการ แตตองไมตํ่าเกินไปจนทําใหเกิดความ
เสียหายกับผลิตผล (จริงแท, 2544) 
 

 
 ภาพท่ี 2  ลักษณะของ Cooling Curve 

     ท่ีมา: Brancato (2004) 
 
2.7 สมการทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ 
 ตัวแปรแสดงประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิ (cooling parameters) 

 2.7.1 Half cooling time (Z) คือ เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผลิตผลลงคร่ึงหนึ่ง
ของความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผลิตผลเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง เชน คา half 

cooling time ของผลิตผลท่ีอุณหภูมิเร่ิมตน 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอากาศ 0 องศา
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เซลเซียส ลดอุณหภูมิผลิตผลลงเหลือ 16 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 4 ช่ัวโมง สามารถคํานวณได
จากสมการ 

Z = (In(2j))/C    (1) 
เม่ือ Z = Half cooling time (s) 

 2.7.2 Seven-eight cooling time (S) คือ เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผลิตผลลง 
7/8 ของความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผลิตผลเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง เชน ผลิตผล
ลดอุณหภูมิลงเหลือ 4 องศาเซลเซียส คา seven-eights cooling time เทากับ 11 ช่ัวโมง สามารถ
คํานวณไดจากสมการ 

S = (In(8j))/C    (2) 
เม่ือ S = Seven-eights cooling time (s) 

 2.7.3 Cooling coefficient (C) คือ ความชันของเสนกราฟระหวาง In(θ ) กับ t ซ่ึงจะ
แสดงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของผลตอหนึ่งหนวยเวลา คาของ cooling coefficient จะข้ึนอยู
กับคุณสมบัติในการถายเทความรอนของผลิตผลและของตัวกลางท่ีใชลดอุณหภูมิ สามารถคํานวณ
ไดจากสมการ 

C = (In(θ )/t    (3) 
เม่ือ C = Cooling coefficient (1/s) 

และ θ  = (T – Ta)/(Ti – Ta)   (4) 

เม่ือ θ  = Dimensionless temperature 

T = อุณหภูมิท่ีเวลาใดๆ (°C) 

Ta = อุณหภูมิตัวกลาง (°C) 

Ti = อุณหภูมิเร่ิมตนของผลิตผล (°C) 

 2.7.4 Lag factor (J) คือ อัตราสวนระหวาง θ  กับ exp (-Ct) ซ่ึงคา lag factor นี้ข้ึนอยู
กับคุณสมบัติตางๆ ของผลิตผล เชน รูปราง คาการนําความรอน (thermal conductivity; k) 

thermal diffusivity (a) และคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนท่ีผิวหนาของผลิตผล (surface 
heat transfer coefficient; hc) 
 คา cooling parameters ของการลดอุณหภูมิมีความหมายดังนี้ คา lag factor ของการลด
อุณหภูมิผลิตผลมีคามากกวา 1 แสดงวาผลิตผลมีความตานทานการนําความรอนภายในผลิตผล 
(internal resistance) และการถายเทความรอนเกิดข้ึนท้ังแบบการนําและการพาความรอน และคา 
lag factor ของผลิตผลมีคาเทากับหรือนอยกวา 1 แสดงวาผลิตผลมีความตานทานภายในนอยมาก 
ทําใหสามารถลดอุณหภูมิผลิตผลไดอยางรวดเร็ว สําหรับคา cooling coefficeients เปนคาท่ีแสดง
ถึงอัตราการลดอุณหภูมิของผลิตผล ในกรณีท่ีมีคาสูง หมายถึงการลดอุณหภูมิใหถึงอุณหภูมิท่ี
ตองการจะใชระยะเวลาที่ส้ัน  
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 สําหรับคา half cooling time หมายถึงเวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผลิตผลลงคร่ึงหนึ่ง
ของความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผลิตผลเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง สําหรับคา 
seven-eight cooling time (S) คือ เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผลิตผลลง 7/8 ของความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิของผลิตผลเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง (ภักดีและชนิตา, 2548) 
 
2.8 ลักษณะท่ัวไปของบรอคโคล่ี 

 2.8.1 แหลงกําเนิดและการพัฒนา 
 บรอคโคล่ี (Broccoli) เปนผลิตผลท่ีอยูในตระกูล Brassicaceae มีช่ือวิทยาศาสตรคือ 
Brassica oleracea var. italica ซ่ึงอยูในตระกูลเดียวกับ กะหลํ่าปลี, คะนา, ผัดกาดขาวปลี และ
เทอรนิพ มีแหลงกําเนิดอยูแถวแถบตะวันออกของเมดิเตอรเรเนียน ซ่ึงตอมาไดกลายเปนพืชท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย และอเมริกาเหนือในศตวรรษท่ี 19 
(Tsang and Furutani, 2002) 
 2.8.2 ความสําคัญของบรอคโคล่ี  
 (1) ความสําคัญทางเศรษฐกิจ บรอคโคล่ีไดถูกนํามาปลูกในประเทศไทยประมาณ 30 ป 
แตคนไทยไมนิยมบริโภคเนื่องจากมีสีเขียว โดยจะนิยมบริโภคกะหลํ่าดอกมากกวา แตปจจุบัน
ผลิตผลชนิดนี้กลับมีความสําคัญมากข้ึน เพราะมีการส่ังซ้ือมาจากตลาดตางประเทศ ท้ังจําหนายสด 
และอุตสาหกรรมแชแข็ง นอกจากนี้คนไทยเร่ิมนิยมบริโภคบรอคโคล่ีมากข้ึน จึงทําใหมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 (2) ความสําคัญทางคุณคาอาหาร สวนประกอบของดอกบรอคโคล่ีประกอบดวยดอกออน 
(flower bud) สีเขียวขนาดเล็กจํานวนมากรวมกันเปนกระจุก มีลักษณะหลวม ไมอัดตัวกันแนน
เปนกอนเหมือนกะหลํ่าดอก ดอกแรกหรือดอกประธานอาจมีขนาดใหญ 10-15 เซนติเมตรหรือ
มากกวา การใชประโยชนจากดอกบรอคโคล่ีนิยมนําไปประกอบอาหารประเภทผัด และกานดอก
นิยมนําไปทําแกงสม (ไฉน, 2542) 
 บรอคโคล่ีประกอบดวยคุณคาทางโภชนาการมากมายท่ีมีประโยชนตอรางกาย โดยขนาด
รับประทาน 91 กรัม จะใหพลังงาน 31 แคโรลี  และใหสารอาหารตางๆไดแก คารโบไฮเดรต 
โปรตีน แคลเซียม โซเดียม เหล็ก และวิตามิน A และ C นอกจากนั้นบรอคโคล่ียังประกอบไปดวย
คุณคาทางโภชนาการอ่ืนๆอีก เชน วิตามิน B1, B2, B3, B6 แมกนีเซียม โพแทสเซียม และสังกะสี 
เปนตน งานวิจัยของสถาบัน National Cancer Institute แสดงใหเห็นวาบรอคโคล่ี หรือพืชท่ีอยู
ในตระกูล Cruciferous มีสวนประกอบสําคัญในการปองกันมะเร็งบางชนิดได เชน beta 

carotene, vitamin C, calcium, fiber และ phytochemical, indoles และ aromatic 

isothiocynates ซ่ึงมีการตอบสนองตอเอนไซมท่ีชวยในการลางพิษในรางกาย และยังชวยปองกัน
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การเกิดโรครายแรงตางๆ เชน มะเร็ง, เบาหวาน, โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

นอกจากนั้น บรอคโคล่ียังชวยลดปริมาณคอเรสเตอรอลในเลือดได โดยนักวิจัยของสถาบัน U.S. 

Department of Agriculture’s Regional พบวา บรอคโคล่ีมีสวนประกอบของ pectin fiber 

หรือท่ีเรียกวา calcium pectate ซ่ึงสามารถลดปริมาณการปลอยคอเรสเตอรอลจากตับสูกระแส
เลือดได โดยใหผลดีเทากับยาท่ีใชลดปริมาณคอเรสเตอรอลหลายๆชนิด (Tsang and Furutani, 
2002)   
 
 2.8.3 การจําแนกพันธุบรอคโคล่ี  
 บรอคโคล่ีสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม โดยใชสีของดอก (sprout) เปนเกณฑไดดังนี้ 
  1. กลุมดอกสีมวง (purple sprout) ไดแก พันธุ Christmas Purple Sprout 

  2. กลุมดอกสีขาว (white sprout) ไดแก พันธุ Early White Sprout 

  3. กลุมดอกสีเขียว (green sprout) ไดแก พันธุ Green Comet 

 พันธุท่ีเหมาะสมการปลูกในประเทศไทย ตองเปนพันธุเบา เพราะตองการอุณหภูมิตํ่านอย
กวาพันธุหนัก ซ่ึงพันธุท่ีมีจําหนายในประเทศไทยไดแก  
  1. พันธุ Di Cico อายุ 60 วันหลังยายปลูก เปนพันธุปลูกไดผลดีในประเทศไทย 

  2. พันธุ Morakot อายุ 55 วันหลังยายปลูก เปนพันธุลูกผสม (F1) 
  3. พันธุ Negro อายุ 55 วันหลังยายปลูก เปนพันธุลูกผสม (F1) 
  4. พันธุ Toro อายุ 55 วันหลังยายปลูก เปนพันธุลูกผสม (F1) 
  5. พันธุ Top Green อายุ 55 วันหลังยายปลูก  
  6. พันธุ ตราชาง เบอร 12  อายุ 56 วันหลังยายปลูก 

  7. พันธุ ตราชาง เบอร 30  อายุ 49 วันหลังยายปลูก 

  8. พันธุ โคยา อายุ 56 วันหลังยายปลูก  
  2.8.4 การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวบรอคโคล่ี 
  การเก็บเกี่ยวบรอคโคล่ีควรเก็บเกี่ยวในชวงเชาหรือเย็น โดยเลือกเก็บเฉพาะดอกท่ีไดระยะ
พอดี คือเก็บในขณะท่ีกลุมดอกยังเกาะตัวกันแนน และตองเก็บกอนท่ีดอกยอยจะบานแยมกลีบสี
เหลืองออกมาใหเห็น ผลผลิตบรอคโคล่ีท่ีตลาดจําหนายตองการมาก คือตองเปนดอกท่ีมีขนาดใหญ 
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10-15 เซนติเมตร กานดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร  
 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวบรอคโคล่ี โดยเมื่อเก็บเกี่ยวมาแลวนํามาเตรียมเพื่อสงตลาด 
ดังนี้ 
 (1) การลาง โดยท่ัวไปการทําความสะอาดดอกบรอคโคล่ีไมจําเปนตองลางน้ํา สวนใหญใช
เช็ดดวยผาสะอาด หรือใชแปรงปด อยางไรก็ตาม เม่ือทําการเก็บเกี่ยวบรอคโคล่ีในขณะท่ีมีอุณหภูมิ



 14 

สูง ไมวาจะเปนเวลาเชาหรือเย็นก็ตาม จําเปนตองมีการลดอุณหภูมิภายในดอกดวยการจุมดอกลงใน
น้ํา หรือฉีดพนดวยน้ําสะอาด จึงถือวาเปนการทําความสะอาดดอกไปในขณะเดียวกัน 

 (2) การตัดแตง เนื่องจากกานดอกของบรอคโคล่ีมีคุณคาทางอาหารสูง และมีความสด 
สามารถนําไปประกอบอาหารไดดวย ดังนั้นการเก็บเกี่ยวตองตัดใหมีกานดอกติดมาดวย เสร็จแลว
ใชมีดท่ีคมตัดกานใบท่ีติดกับกานดอกออกใหชิดกับกานดอก แตเหลือกานใบท่ีติดอยูกับดอกให
เหลือไวเพื่อปองกันดอกถูกกระทบกระเทือนแตใหตัดใบและกานใบออกใหเหลือพอดีกับระดับ
ดอก  
 (3) การคัดเกรด ข้ึนอยูกับความตองการของตลาด โดยสวนมากเกรดเอ เปนดอกท่ีไดจาก
ดอกประธาน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 10-15 เซนติเมตร รูปทรงของดอกดี สมบูรณ ตรงตาม
พันธุท้ังทางดานสีดอกและขนาด ลักษณะดอกอัดกันแนน ดอกยอยยังไมบาน และปราศจากโรค
และแมลง  
 (4) การบรรจุ และการเก็บรักษา เม่ือบรรจุบรอคโคล่ีเรียบรอยแลวใหนําสงตลาดทันที แต
ถามีความจําเปนตองเก็บไวกอนใหเก็บรักษาไวในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ 90-

95 เปอรเซ็นต เก็บไวไดนาน 10-14 วัน (ไฉน, 2542) 
 
 บรอคโคล่ี เปนผลิตผลที่มียอดขายสูงของมูลนิธิโครงการหลวงและเปนท่ีตองการของ
ตลาดจํานวนมาก  โดยมีปริมาณการจําหนายในปพ.ศ. 2549 รวมท้ังหมด 113.49 ตัน คิดเปนมูลคา 
2,568,445.10 บาท แตก็เปนผลิตผลท่ีมีการเส่ือมเสียคุณภาพอยางรวดเร็ว จากการบานและการเกิด
สีเหลืองของดอกบรอคโคล่ี ทําใหคุณภาพไมเปนท่ีตองการของผูบริโภคและอายุการวางจําหนาย
ส้ันลง เนื่องจากบรอคโคล่ีเปนผลิตผลท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงและยังมีสารตานอนุมูลอิสระอีก
หลายชนิดดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการรักษาคุณคาทางอาหารเหลานั้นไวใหไดมากท่ีสุดซ่ึง
การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถปฏิบัติได  
 
2.9 หลักการทํางานของการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
 เนื่องจากอุณหภูมิท่ีน้ําเร่ิมเกิดการระเหยแปรผันตรงกับความดันไอน้ําของส่ิงแวดลอม โดย
ท่ีความดัน 1 บรรยากาศ (100 kPa) น้ําจะเร่ิมระเหยท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม 
เม่ือความดันถูกลดลงมาใหตํ่ากวา 1 บรรยากาศ น้ําจะเร่ิมระเหยท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 100 องศา
เซลเซียส (ภาพท่ี 3) 



 15 

 
ภาพท่ี 3 ความสัมพันธระหวางความดันไอน้ําอ่ิมตัวและอุณหภูมิ 

    ท่ีมา: Zheng and Sun (2004)  
 
 หลักการทํางานของการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศเปน การทําใหความช้ืนท่ีเปน
สวนประกอบอยูในผลิตภัณฑระเหยออกจากบริเวณผิวหนา และภายในผลิตภัณฑภายใตสภาวะ
ความดันตํ่ากวาปกติ เม่ือผลิตผลอยูในสภาวะความดันตํ่าจนมีความดันไอน้ําอ่ิมตัวของบรรยากาศ
(saturation pressure) เทากับอุณหภูมิเร่ิมตนของผลิตภัณฑ น้ําในผลิตภัณฑจะเร่ิมเกิดการระเหย
ซ่ึงข้ันตอนนี้เรียกวา “flash point”  เม่ือน้ําในผลิตภัณฑเร่ิมระเหย จึงตองการพลังงานท่ีใชในการ
เปล่ียนแปลงสถานะของนํ้าจากของเหลวกลายเปนไอหรือ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ 
(latent heat of evaporation) ซ่ึงพลังงานนี้จะอยูในรูปของความรอนท่ีอยูในตัวผลิตภณัฑไมวาจะ
เปนความรอนท่ีไดจากการหายใจ (vital heat) และความรอนท่ีติดมาจากแปลงปลูกหรือ
ส่ิงแวดลอม (field heat) ดังนั้นเม่ือมีการนําความรอนจากท้ังสองแหลงนี้ไปใชในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงสถานะของนํ้าทําใหผลิตภัณฑมีอุณหภูมิลดลง การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศเปน
กระบวนการที่ความช้ืนในอาหารท่ีประกอบดวยน้ําอิสระ ถูกทําใหเย็นโดยการระเหยความช้ืน
ภายใตสภาวะสุญญากาศ สําหรับผักและผลไม สามารถนํา การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ  ไปใชได
กับผลิตผลท่ีมีผิวสัมผัสและมีปริมาณน้ําในผลิตผลมากเพื่อลดความรอนท่ีเกิดจากแปลงปลูก ซ่ึง
เปนสาเหตุของการเส่ือมสภาพอยางรวดเร็วของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว (McDonald and Sun, 

2000)  ผลิตผลท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก เชน ผักท่ีบริโภคใบสามารถคายความรอนออกไปไดมากดวยวิธีนี้ 
และอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว สวนในผลิตผลท่ีมีลักษณะเปนผลหรือหัว มีพื้นท่ีผิวนอย เชน 
มะเขือเทศ และมันฝร่ัง วิธีนี้ใชไมไดผลนัก เพราะพ้ืนท่ีท่ีจะใหมีการเปล่ียนแปลงสถานะของนํ้าไป
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เปนไอมีนอย  อยางไรก็ตาม ในผลิตผลท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก หากมีการสูญเสียน้ําไปมากจะทําใหผลิตผล
เหี่ยวและมีคุณภาพลดลง ซ่ึงการสูญเสียน้ําหนักอาจสูงถึง 0.2 เปอรเซ็นต ทุกๆ อุณหภูมิ 1 องศา
เซลเซียสท่ีลดลง จึงตองมีการพรมผลิตผลดวยน้ําเย็นกอนทําการลดความดันบรรยากาศ ซ่ึงทําให
สามารถลดการสูญเสียน้ําจากผลิตผลลงไดมาก เพราะการระเหยกลายเปนไอและพาความรอน
ออกไปจะเกิดกับน้ําท่ีพรมไวกอน ทําใหผลิตผลมีคุณภาพดีข้ึน (จริงแท, 2544) การลดอุณหภูมิโดย
การระเหยของนํ้าท่ีความดันตํ่า ผลิตผลท่ีนํามาลดอุณหภูมิโดยวิธีนี้ควรมีใบท่ีซอนกันเปนช้ันหนา 
น้ําหรืออากาศไมสามารถไหลเวียนผานเขาไปได การลดความดันลงอยางมากทําใหน้ําสามารถเดือด
ท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส โดยทําใหเกิดการระเหยของนํ้าออกจากผิวของผักและผลไมท่ี
อุณหภูมิตํ่า การลดอุณหภูมิโดยวิธีนี้ทําใหอุณหภูมิทุกสวนของใบท่ีเปนกาบใบลดลงอยางสมํ่าเสมอ 
และไมทําใหเกิดการแพรกระจายของจุลินทรีย  โดยสวนมากนิยมใชในประเทศท่ีเจริญแลว เชน 
ประเทศอิสราเอล โดยสามารถลดอุณหภูมิในกะหลํ่าปลีท่ีมีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใหลดลง
เหลือ 4 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 45 นาทีเทานั้น (สมโภชน, 2543)   
 
2.10 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
 สวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีความแตกตางกันท้ัง
ขนาดและรูปราง ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน แตโดยท่ัวไปมีสวนประกอบพื้นฐาน
เหมือนกัน ซ่ึงประกอบดวย 

 1. Vacuum Chamber เปนสวนท่ีใชบรรจุผลิตภัณฑท่ีตองการลดอุณหภูมิ ซ่ึง
จําเปนตองมีลักษณะปดสนิทตลอดกระบวนการ เพื่อใหภายใน chamber สามารถรักษาลักษณะ
สุญญากาศไวได 
 2. Vacuum Pump เปนสวนท่ีใชในการดูดอากาศภายใน vacuum chamber ออกเพ่ือ
ทําใหภายใน chamber มีลักษณะเปนสุญญากาศ ซ่ึงนิยมใช oil-sealed rotary pump 

 3. Vapour Condenser เปนสวนท่ีทําหนาท่ีในการควบแนนไอน้ําท่ีระเหยออกมาจาก
ผลิตภัณฑใหกลับไปเปนน้ําโดยจะทําการติดต้ังไวใน vacuum chamber  
นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยสวนประกอบอ่ืนๆ อีกซ่ึงแสดงใน ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 สวนประกอบตางๆของระบบ vacuum cooling 

           ท่ีมา: Zheng and Sun (2004) 
 
2.11 ขั้นตอนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
  โดยท่ัวไป กระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. นําผลิตภัณฑใสเขาไปใน vacuum chamber และปดประตู 

 2. เปด vacuum pump ดูดอากาศภายใน vacuum chamber ออกใหมีความดัน
บรรยากาศตํ่ากวาปกติจนถึงจุดท่ีเร่ิมมีการระเหยของน้ําในผลิตภัณฑ (flash point) ข้ันตอนนี้จะใช
เวลาประมาณ 7-10 นาทีข้ึนอยูกับขนาดของ vacuum chamber และ ประสิทธิภาพของ vacuum 
pump 
 3. เม่ือมีไอน้ําใน vacuum chamber มากข้ึน จะถูกกําจัดโดย vapour condenser โดยทํา
ใหน้ําเกิดการควบแนน และระบายออกทางทอระบายน้ําท้ิง 
 4. ดําเนินการลดอุณหภูมิไปจนกระท่ังผลิตภัณฑมีอุณหภูมิสุดทายตามท่ีกําหนด แตไมควร
ลดความดันใหตํ่ากวา 5-6 มิลลิบาร เพราะอาจสงผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและเปนการเพ่ิมการ
ทํางานของ vacuum pump มากเกินไป 

 5. เม่ือส้ินสุดกระบวนการลดความดัน จะทําการเปดวาลวระบายอากาศ (ventilation 

valve) ใหอากาศภายนอกกลับเขาไปใน vacuum chamber เพื่อใหภายในมีบรรยากาศกลับสู
สภาวะปกติ 

 6. เปดประตูและนําผลิตภัณฑออกมาแลวนําไปเก็บรักษาตามอุณหภูมิท่ีกําหนด 
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2.12 ประโยชนของการลดอุณหภูมิแบบเฉยีบพลันโดยสุญญากาศ  (McDonald and Sun,2000) 
 (1) การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืนๆ เชน การใชอากาศเย็น หรือการแชในน้ําเย็น โดยทําใหเกิดการระเหยของน้าํ
ออกจากตัวผลิตผลไปยังผิวภายนอกโดยใชความรอนแฝงในการกลายเปนไอทําใหผลิตผลมี
อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว 
 (2) สามารถลดอุณหภูมิผลิตผลไดปริมาณมากตอคร้ัง และใชไดกับผลิตผลท่ีบรรจุอยูใน
ภาชนะบรรจุ โดยไมตองคํานึงถึงการหมุนเวียนของอากาศ ชนิดของภาชนะบรรจุ หรือตัวกลางใน
การลดอุณหภูมิ 

 (3) เนื่องจากเปนการลดอุณหภูมิท่ีเกิดจากภายในตัวผลิตผลเองทําใหไดผลิตผลท่ีมี
รูปลักษณะเดียวกัน (uniform) หลังจากผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศแลว 

 (4) สามารถกําจัดน้ําสวนเกินท่ีติดอยูบริเวณผิวของผลิตผลที่ไมตองการได ทําใหปองกัน
การปนเปอนของเช้ือจุลินทรียได 
 (5) การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ เปนการลดอุณหภูมิท่ีผลิตผลไมมีการเคล่ือนท่ี ทําให
สามารถลดความเสียหายทางกลของผลิตผลได 
 (6) การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิเร็วกวาวิธีอ่ืนๆ โดย
สามารถลดอุณหภูมิได 0.5 องศาเซลเซียสตอนาที โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับผลิตผล เชน 
chilling injury หรือ surface freezing ท่ีพบในการลดอุณหภูมิวิธีอ่ืนๆโดยใชอัตราเร็วในการลด
อุณหภูมิท่ีเร็วเกินไป 

 (7) สามารถควบคุมอุณหภูมิของผลิตผลไดอยางแนนอนโดยการกําหนดความดันท่ี
เหมาะสม การใชเวลาในการลดอุณหภูมิส้ันทําใหผลิตผลมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึนได  
 (8) การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศอาจมีตนทุนในการลงทุนสูงกวาการลดอุณหภูมิโดยวิธี
อ่ืนๆ แตในการดําเนินงานแตละคร้ังพบวามีตนทุนและคาพลังงานไฟฟาตํ่ากวา เนื่องจากใช
ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืนๆ (Sun and Zheng, 2006 )  
 
2.13 ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ (Zheng and Sun, 2004) 

 เนื่องจากการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเปนวิธีการที่มีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิ
เร็วกวาวิธีอ่ืนๆโดยมีหลักการถายเทมวลเกิดข้ึน 2 ข้ันตอน โดยในข้ันตอนแรกเม่ือเร่ิมมีการระเหย
ของนํ้าบริเวณผิวหนา หรือภายในผลิตผลท่ีมีโครงสรางเปนรูพรุน หลังจากนั้นจะเกิดการแพรของ
ไอน้ําผานชองวางในผลิตผล ไปสูบริเวณผิวหนาของผลิตผล ดังนั้น ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศไดแก 
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 2.13.1. คุณสมบัติความมีรูพรุน และการกระจายของรูพรุนในผลิตผล โดยผลิตผลท่ี
โครงสรางท่ีมีรูพรุนมาก และมีการกระจายของรูพรุนท่ัวท้ังผลิตผลจะทําใหมีกระบวนการในการ
ลดอุณหภูมิเร็วข้ึน 

 2.13.2. ลักษณะของภาชนะบรรจุ การบรรจุผลิตผลลงในภาชนะบรรจุมีผลตออัตราเร็วใน
การลดอุณหภูมิของผลิตผลโดยใชระบบสุญญากาศ ยกตัวอยางเชน ผักกาดหอมหอท่ีหอหุมดวย
พลาสติกหรือบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีเจาะรู จะมีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิเร็วกวาผลิตผลท่ีบรรจุ
ในกลองหรือภาชนะท่ีไมมีการระบายอากาศ 

 2.13.3. ประสิทธิภาพของ vacuum pump การใชปมดูดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะ
ทําใหอุณหภูมิขงผลิตผลลดลงจนถึงอุณหภูมิสุดทายเร็วข้ึน ยกตัวอยางเชน การทดสอบเคร่ืองลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเพ่ือการคาในการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีหุมดวยฟลมยืดชนิด 
PVC เม่ือใชปมดูดอากาศท่ีมีขนาด 630 m3/h ใชเวลาในการลดอุณหภูมิ 78 นาที และสามารถลด
อุณหภูมิผักกาดหอมหอปริมาณ 24 พาเลทไดในระยะเวลา 8 ช่ัวโมง แตเม่ือใชปมท่ีมีขนาด 1660 

m3/h โดย 10 นาทีแรกใชปมท่ีมีขนาด 1250 m3/h จะใชเวลาในการลดอุณหภูมิท้ังหมด 32 นาที 
และสามารถลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอไดถึง 52 พาเลทไดในระยะเวลาเทากัน ซ่ึงการมีอัตราการ
ลดอุณหภูมิท่ีเร็วข้ึนจะเปนการเพิ่มปริมาณการผลิตใหมากข้ึนเชนกัน 

 2.13.4. อุณหภูมิของ condenser โดย condenser ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าจะทําใหเกิดการ
ควบแนนของไอน้ําเร็วข้ึน และทําใหกระบวนการลดอุณหภูมิเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม การควบแนนจะ
ไมสามารถเกิดข้ึนไดเม่ืออุณหภูมิตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส เนื่องจากจะเกิดน้ําแข็งเกาะอยูบริเวณ
ผิวหนาของ condenser  

 2.13.5. อุณหภูมิภายในผลิตผล คุณสมบัติการมีรูพรุน และการกระจายของรูพรุนใน
ผลิตผลมีผลตอการกระจายของอุณหภูมิในผลิตผลในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ โดยผลิตผลท่ีมีโครงสรางรูพรุนท่ีเหมือนกัน และมีการกระจายเทากันท่ัวท้ังผลิตผล จะมี
การกระจายของอุณหภูมิในผลิตผลท่ีมีรูปแบบเดียวกัน ในขณะท่ีผลิตผลท่ีมีการกระจายของรูพรุน
ไมเทากัน จะทําใหบริเวณทีมีรูพรุนมากมีอุณหภูมิตํ่ากวาบริเวณท่ีมีรูพรุนนอยหรือไมมีเลย  และ
ผลิตผลท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนสูง จะใชเวลาในการลดอุณหภูมิมากกวาผลิตผลท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนตํ่า 
 
2.14 การนํากระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมาใชในการลดอุณหภูมิผักและผลไม 
 การลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันโดยใชสุญญากาศ ถูกนํามาดัดแปลงใชในทางการคาในการ
ลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอ ( Iceberg lettuce) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีป
ยุโรปอีกหลายประเทศ  เพื่อกําจัด field heat ออกอยางรวดเร็วและยืดอายุการเก็บรักษาใหนานข้ึน 
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โดยนํา Iceberg lettuce หอดวยพลาสติกฟลม PVC หรือ บรรจุในถุงพลาสติกพอลิโพรพิลีน เจาะ
รู แลวนําไปลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ จาก 25 – 1 องศาเซลเซียสภายในระยะเวลานอย
กวา 30 นาที แลวนําไปเก็บรักษา พบวา ท่ีอุณหภูมิหองสามารถเก็บรักษาได 3-5 วัน และเก็บรักษา
ในหองเย็น 1 องศาเซลเซียส ไดนาน 14 วัน (Sun and Zheng , 2006) นอกจากนั้นยังมีการศึกษา
การเปล่ียนแปลงความดันท่ีลดลงใน vacuum chamber ท่ีมีผลตอคุณภาพของผักกาดหอมหอ
ภายหลังจากการลดอุณหภูมิและในระหวางการเก็บรักษา โดยลดอุณหภูมิโดยใชความดันท่ีแตกตาง
กัน 3 ระดับ และเก็บรักษาเปนระยะเวลา 16 วันท่ีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85

เปอรเซ็นต พบวา อัตราการลดความดันไมมีผลตอคุณภาพโดยรวมของผักกาดหอมหอ โดยมีการ
สูญเสียน้ําหนักเฉล่ีย 2.9 เปอรเซ็นต และมีคุณภาพเปนท่ียอมรับได แสดงวาการลดอุณหภูมิ
ผักกาดหอมหอโดยใชระบบสุญญากาศสามารถออกแบบใหมีการลดความดันอยางชาๆได โดยไมมี
ผลตอคุณภาพของผลิตผล (He et al., 2004) และการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศยังมีผล
ในการชวยลดอาการผิดปกติตางๆ ไดแก pink rib และ heart-leaf injury ท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ี
เก็บรักษาได (Martínes and Artés, 1999) โดยทั่วไปนิยมใช vacuum cooling ในการลด
อุณหภูมิผักใบ และใหผลดีกวาการลดอุณหภูมิผักท่ีมีลักษณะเปนพืชหัว อยางไรก็ตาม เม่ือนํา 
vacuum cooling ไปใชในการลดอุณหภูมิกะหล่ําปลี พบวาใหผลไมเปนท่ีนาพอใจ เนื่องจาก
กะหลํ่าปลีมีโครงสรางใบท่ีหอกันแนนและซับซอน ทําใหไมสามารถลดอุณหภูมิไดอยางท่ัวถึง 
และอุณหภูมิบริเวณผิวและภายในผลิตผลไมเทากัน ดังนั้นจึงมีการทดลองเพ่ือศึกษาการใช multi-

stage vacuum cooling ในการลดอุณหภูมิกะหลํ่าปลี โดยกําหนดชวงของการลดความดันจนถึง
ความดันสุดทายท่ีกําหนด เพื่อทําใหกะหลํ่าปลีท่ีผานการลดอุณหภูมิแลวมีอุณหภูมิเทากันท้ังบริเวณ
ผิวและภายในผลิตผล และเปนการลดปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใช ในขณะเดียวกัน ทําการทดลอง
โดยทําใหอากาศภายนอกมีอุณหภูมิลดลงโดยผานอากาศไปยัง condenser กอนท่ีจะปลอยเขาสู 
vacuum chamber ในข้ันตอนสุดทายของการลดอุณหภูมิ เพื่อแกปญหาอุณหภูมิของผลิตผลท่ี
สูงข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิจากอากาศภายนอกสูงกวาใน vacuum chamber พบวาการลดอุณหภูมิ
กะหลํ่าปลีโดยใช multi-stage vacuum pressure สามารถลดอุณหภูมิท้ังภายใน และภายนอก
กะหลํ่าปลีได โดยทําใหมีอุณหภูมิท้ังสองบริเวณใกลเคียงกัน และเปนการชวยประหยัดพลังงาน 
และการลดอุณหภูมิอากาศภายนอกดวย condenser กอนเขาสู vacuum chamber ชวยแกปญหา
อุณหภูมิของผลิตผลท่ีสูงข้ึนในชวงสุดทายของการทดลองได (Cheng and Hsueh, 2006) 

 นอกจากนั้นไดมีการศึกษาการใชกระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศกับ
อาหารพรอมบริโภค (ready meal) ซ่ึงคุณภาพของอาหารจะตองมีความสดใหมปลอดภัยตอการ
บริโภค มีประโยชน และมีคุณภาพดี ทําใหกําลังไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน ซ่ึงผักท่ีเปน
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สวนประกอบใน ready meal ท่ีพบมากคือ บรอคโคล่ี และแครอท โดยบรอคโคลี่พบในรูปของ
ดอกขนาดเล็ก และแครอทพบในรูปของ carrot slice และ baby carrot  กระบวนการสําคัญใน
การผลิตผลิต ready-meal คือ อาหารที่ผานความรอนตองถูกลดอุณหภูมิใหตํ่ากวา 10 องศา
เซลเซียส ในระยะเวลาเร็วท่ีสุด เพื่อลดอัตราการเหลือรอดของแบคทีเรีย หรือสปอรของแบคทีเรียท่ี
จะกลับมาเจริญ และในขั้นตอนการลดอุณหภูมิท่ีมี cooling time ส้ันก็แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปนิยมใชวิธีการ air blast cooling หรือ cold room 

cooling และเม่ือไมนานมานี้ก็ไดมีการนํา vacuum cooling มาใชกับ chill hot food ซ่ึงการลด
อุณหภูมิวิธีตางๆ ก็ลวนแลวแตมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อยืดอายุการวางจําหนาย และรักษา
คุณคาทางโภชนาการระหวางการเก็บรักษา  ดังนั้นจึงมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ cooling 

efficiencies ของการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ี และแครอท ระหวาง vacuum cooling และการใชวิธี
แบบดั้งเดิม ( air blast cooling, cold room cooling และ plate cooling) และศึกษาคุณภาพของ
ผักท้ัง 2 ชนิดหลังจากผานการลดอุณหภูมิดวยวิธีตางๆ พบวา การลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีและ        
แครอทโดยวิธี vacuum cooling มีcooling time ส้ันกวาการลดอุณหภูมิวิธีอ่ืนๆและมีคุณภาพ
หลังจากการลดอุณหภูมิไมแตกตางจากวิธีอ่ืนๆ และการใช water-spraying สามารถชวยลดปญหา
การสูญเสียน้ําหนักได และไมกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของบรอคโคล่ีและแครอท แตเพื่อ
หลีกเล่ียงผลเสียตอคุณภาพของอาหาร และ cooling load ผูประกอบการควรคํานึงถึงความสะอาด 
และปริมาณนํ้าท่ีนํามาใชในกระบวนการ ( Zhang  and Sun, 2006) 

 การลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยท่ัวไปนิยมใชวิธีการลดอุณหภูมิแบบตางๆไดแก การเก็บ
รักษาในหองเย็น การใชลมเย็น และการใชน้ําเย็น หรือการใชน้ําแข็ง ซ่ึงมีปญหาเร่ืองระยะเวลาใน
การลดอุณหภูมิท่ีใชระยะเวลานานเกินไป เนื่องจากตัวกลางมีการนําความรอนต่ําทําใหไปจํากัด
อัตราการถายเทความรอนของบรอคโคล่ี และบางคร้ังก็เส่ียงตอการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีมา
จากน้ํา หรือน้ําแข็ง จากภาพท่ี 5 แสดงใหเห็นวาการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยใชระบบสุญญากาศ
สามารถลดอุณหภูมิบริเวณใจกลางบรอคโคล่ีจาก 20 องศาเซลเซียส ถึง 2.5 องศาเซลเซียส โดยใช
ระยะเวลา 9 นาที เปรียบเทียบกับการลดอุณหภูมิโดยใช air blast cooler ท่ีใชระยะเวลา 65 นาที 
(Wang and Sun, 2001) 
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ภาพท่ี 5 ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิ (cooling time) และอุณหภูมิท่ีลดลงของใจกลางบรอคโคลี
  ท่ีมา: Wang and Sun (2001) 

 
 การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีการนําไปดัดแปลงใชในการลดอุณหภูมิผลิตผล
จําพวกเห็ด ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3-4 วันท่ีอุณหภูมิหอง และสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาโดยการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า และใชวิธีการขนสงท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ อยางไรก็
ตามวิธีการตางๆท่ีใชก็ยังใหผลไมเปนท่ีนาพอใจ เนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองระยะเวลาซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญในการลดอุณหภูมิเห็ด เนื่องจากเห็ดมีสวนประกอบท่ีเปนน้ําถึง 90 เปอรเซ็นต รวมท้ังมี
โครงสรางท่ีมีรูพรุนมากจึงเหมาะสําหรับการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ (McDonald and 

Sun, 2000) ดังนั้นจึงมีงานทดลองลดอุณหภูมิ white mushroom ท่ีทําการศึกษาผลของการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ และสภาวะการเก็บรักษาท่ีแตกตางกันตอการสูญเสียน้ําหนัก 
อัตราการหายใจ ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได ความสามารถในการสงผานของเยื่อหุมเซลล และ
ระดับการเกิดสีน้ําตาลของ white mushroom โดยเก็บรักษาเห็ดท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ (ZY 0.1 vacuum cooler) ใหมีอุณหภูมิสุดทาย 5 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปเก็บ
รักษา 3 สภาวะไดแก 1. เก็บรักษาในหองเย็น (cold room) 2.เก็บรักษาในสภาพท่ีมีการควบคุม
ความดัน (hypobaric room) 3. เก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) ผลการทดลอง
พบวาการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดและพบวามีคุณภาพดาน
ตางๆของ white mushroom ระหวางการเก็บรักษาในสภาวะตางๆมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (Tao et al., 2006) โดยเห็ดท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยการใชระบบสุญญากาศ และเก็บ
รักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ (5 ± 1เปอรเซ็นต O2 รวมกับ 3 ± 1เปอรเซ็นต CO2) มีระดับ
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ของการเกิดสีน้ําตาลเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ เม่ือเปรียบเทียบกับการเก็บรักษาในหองเย็นและเห็ดท่ีไมผาน
การลดอุณหภูมิ ท่ีมีการเกิดสีน้ําตาลอยางรวดเร็ว  โดยในระหวางการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลง
บรรยากาศมีกิจกรรมของ enzymatic antioxidant เพิ่มข้ึน และผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การ
ลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีผลตอ lipid oxidation (มีผลตอระดับ malondialdehyde) มี
ผลตอการเกิด superoxide anion  และมีผลตอระบบ antioxidant enzymes ในเห็ด ดังนั้นการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศจึงมีผลดีตอการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ด ท้ังท่ีเก็บรักษาในหองเย็น 
และในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ (Tao et al, 2007) 
 นอกจากนั้นยังมีการศึกษาการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศกับผลิตผลท่ีเปนราก 
หรือลําตนใตดิน ยกตัวอยางเชน หนอไม ซ่ึงเปนผลิตผลท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจสูงในไตหวัน โดยมี
การทดลองท่ีทําการศึกษาการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ รวมกับการลดอุณหภูมิโดยใชน้ํา 
(hydrocooling) และการทําใหแหงโดยใชสุญญากาศ (vacuum drying) กับหนอไม จากผลการ
ทดลองพบวา การใช multi-stage vacuum pressure รวมกับ hydrocooling สามารถลดอุณหภูมิ
หนอไมไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดพลังงาน หนอไมท่ีผานการลดอุณหภูมิพบวา 
สามารถลดปริมาณนํ้าท่ีผิว และกาบของหนอไมไดทําใหเปนผลดีตอการลดจํานวนเช้ือแบคทีเรียทํา
ใหสามารถเก็บรักษาไดนานข้ึน โดยท่ียังมีความสด และรักษาคุณภาพของหนอไมได เปนผลใหมี
ความเปนไปไดในการขนสงหนอไมไปขายยังประเทศเพื่อนบานโดยขนสงทางเรือ และทําให
ผลิตภัณฑไตหวันเปนท่ีรูจักในระดับสากลมากข้ึน (Cheng, 2006) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช 
vacuum cooling กับผลิตผลชนิดอ่ืนๆอีก ไดแก บรอคโคล่ี ปวยเลง ผักกาดขาวปลี มะเขือมวง 
แตงกวา แครอท พริกหวาน เทอรนิพ สตรอเบอร่ี แบลคเคอเรนท และ เมลอน โดยผลิตผลท่ีเปนผัก
ใบจะมี cooling rate มากกวาพืชหัว และมักจะมีการสูญเสียน้ําหนักประมาณ 4 เปอรเซ็นต ( Sun 

and Zheng , 2006) ในผลิตผลจําพวกผลไม ยกตัวอยางเชน สตรอเบอร่ี สามารถลดอุณหภูมิโดย
ใชระบบสุญญากาศไดโดยชวยลดกระบวนการเส่ือมสลายระหวางการเก็บรักษาและการขนสงได 
จากการทดลองแสดงใหเห็นวา สตรอเบอร่ีทีมีขนาดเสนผานศูนยกลางผล 18-22 มิลลิเมตร 
สามารถลดอุณหภูมิจาก 20.4 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยใชระยะเวลา 30 นาที และปราศจากผลเสีย
ตอคุณภาพและมีการสูญเสียน้ําหนักประมาณ 2.3 เปอรเซ็นต ซ่ึงสามารถชดเชยจากการสูญเสีย
น้ําหนักของการลดอุณหภูมิแบบเดิมท่ีนิยมใช ท่ีสวนใหญมีการสูญเสียน้ําหนักจากการเคล่ือนยาย
ผลิตผลระหวางการลดอุณหภูมิ (Wang and Sun, 2001)  
 ดังนั้นสามารถนําเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศไปใชกับผลิตผล
ทางการเกษตรไดอยางหลากหลายเพ่ือจุดประสงคหลักอยางเดียวกันคือ เพื่อเปนการกําจัดความรอน
ท่ีติดมาจากแปลงปลูก และเปนการยืดอายุการเก็บรักษาใหนานข้ึน นอกจากนั้นยังไดประโยชน
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อยางอ่ืนอีกดวยยกตัวอยางเชน ลดระยะเวลาในการลดอุณหภูมิ ลดปริมาณการใชพลังงาน รวมถึง
สามารถรักษาคุณภาพของผลิตผลใหมีความเสียหายนอยท่ีสุด อยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีนี้มา
ใชกับผลิตผลทางการเกษตรแตละชนิดก็มีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ขอดีและขอเสียของการใชกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศตอผลิตผลทาง
     การเกษตร  
 

ชนิดผลิตผล ขอด ี ขอเสีย 

1. ผักและผลไม 
(fruits and 

vegetables) 

- มีอายุการเกบ็รักษานานข้ึน 

- สามารถลดอุณหภูมิไดเร็วใน       
- ผลิตผลท่ีมีการกระจายของอุณหภูมิ
อยางท่ัวถึง 
- มีตนทุนในการปฏิบัติงานตํ่า 
- สามารถควบคุมอุณหภูมิไดอยางแมนยํา 

- สวนใหญใชไดดีกับผักใบ 

- มีการสูญเสียความช้ืนเนื่องจาก
การลดอุณหภมิู ทําใหมีผลตอการ
สูญเสียน้ําหนกั 

- มีตนทุนในการผลท่ีคอนขางสูง 

2. ผลิตภัณฑอาหาร
พรอมบริโภค 

(ready meal) 

- เหมาะสําหรับการเตรียมผลิตภัณฑ
อาหารพรอมบริโภค และสามารถใชได
อยางแพรหลาย 

- ไมทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ เนื่องจากสามารถ
ควบคุมไดโดยการพนน้ําลงบนผลิตภัณฑ
ในระหวางการลดอุณหภูมิ 

- ระบบสุญญากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงอาจทําให
ผลิตภัณฑท่ีมีขนาดเล็กผานเขาไป
ในปมดดูอากาศกอใหเกิดผลเสีย
ตอระบบการทํางาน 

- ระบบท่ีมีประสิทธิภาพต่ําจะทํา
ใหใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิมากข้ึน 

- ควรมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ เนื่องจากใน
ระหวางท่ีมีการดําเนินงาน ระบบ
มีชวงของการใชความดนัท่ีสูง
และตํ่า อาจมีผลตอการทํางาน
ของเคร่ืองจักรตางๆ 
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3. ผลิตผลจําพวกเห็ด 
(mushrooms) 

- อายุการเก็บรักษาเพิ่มข้ึน 24 ช่ัวโมง 
- สามารถลดอุณหภูมิใหผลิตผลมี
ลักษณะเหมือนกันท้ังหมด 

- ไมมีความเสียหายทางกลทีเ่กิดจาก
กระบวนการลดอุณหภูมิ 

- มีการสูญเสียความช้ืนมากข้ึน
เม่ือผลิตผลมีพื้นท่ีผิวมากข้ึน 

- เกิดการเปล่ียนแปลงสีของเห็ด
และทําใหมีคุณภาพตํ่าลง 

 
ท่ีมา: McDonald and Sun (2000) 

 


