
บทท่ี 4 

ผลการทดลอง และวิจารณผลการทดลอง 
 

4.1 การทดลองท่ี 1 : สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภมิูเฉียบพลันของบรอคโคล่ี โดยใช 
       ระบบสุญญากาศ  
      
 4.1.1 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีบรรจุในตะกรา 
             พลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ  

 ตารางท่ี 2 แสดงคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม (bleed pressure เทากับ 5.5 มิลลิบาร และ
soak time เทากับ 25 นาที) ท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราดวยระบบ
สุญญากาศ โดยบรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียเทากับ 17.6 องศาเซลเซียส หลังจากทําการลด
อุณหภูมิแลว บรอคโคล่ีมีอุณหภูมิสุดทายเฉล่ียเทากับ 6.4 องศาเซลเซียส และมีการสูญเสียน้ําหนัก
สดระหวางกนะบวนการลดอุณหภูมิ 3.16 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3) โดยใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิท้ังส้ิน 35 นาที และใชพลังงานในการลดอุณหภูมิเทากับ 4.0 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคา
ไฟฟาจํานวน 0.043 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 4) 

จากการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกรา โดยกําหนดสภาวะการทํางานของเคร่ืองลด
อุณหภูมิระบบสุญญากาศตามตารางท่ี 2 พบวา  คา half-cooling time ของบรอคโคล่ีท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยสุญญากาศมีคาเทากับ 16.55 นาที และคา seven-eighths cooling time มีคาเทากับ 

35.10 นาที สําหรับคา cooling coefficients ของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ
มีคาเทากับ 0.0672 และคา lag factor มีคาเทากับ 1.5203 แสดงวามีอัตราการถายเทความรอนสูง
ทําใหสามารถลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 35 นาที  (ตารางท่ี 5) 

ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิของบรอคโคล่ีบรรจุในตะกรา
แสดงในภาพท่ี 8 และ 9 พบวาการเปล่ียนแปลงของความดันภายในหองลดอุณหภูมิในชวง 7 นาที
แรกความดันจะลดลงอยางรวดเร็วจนมาอยูท่ีประมาณ 15 มิลลิบาร อุณหภูมิอากาศในชวงนี้จะ
ลดลงชาๆสวนอุณหภูมิของบรอคโคล่ีมีคาคงที่ ตอมาชวงเวลาท่ี 7-15 นาที อัตราการลดความดัน
ในหองลดอุณหภูมิเร่ิมชาลงสวนอัตราการลดอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ในชวงนี้เปนชวงท่ีความดันในหอง
ลดอุณหภูมิลดลงมาถึงความดันอ่ิมตัวของอุณหภูมิเร่ิมตนของบรอคโคล่ี น้ําในบรอคโคล่ีจะเร่ิม
ระเหยกลายเปนไอและมีอุณหภูมิลดลง จากนั้นเม่ือความดันลดลงมาอยูท่ีความดันสุดทายภายใน
หองลดอุณหภูมิผลิตผลที่ 5.5 มิลลิบาร  เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ีเพื่อใหวัตถุดิบ
อยูภายใตความดันดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนดเทากับ 25 นาที ซ่ึงในชวงนี้อุณหภูมิของผัก
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คอยๆลดลงภายใตสภาวะความดันและอุณหภูมิของบรรยากาศตํ่าจนมาถึงอุณหภูมิสุดทายท่ี 6.4 
องศาเซลเซียส กอนส้ินสุดกระบวนการ 
 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบ
สุญญากาศแสดงดังภาพที่  10 พบวา ปริมาณความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคา
เทากับ 59.1 เปอรเซ็นต หลังจากเวลาผานไป 7 นาที เม่ือเร่ิมมีการลดความดัน ปริมาณความช้ืน
สัมพัทธในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดันบรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปน
การลดปริมาณอากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหในหองสุญญากาศมีปริมาณอากาศช้ืนลดลง สงผลใหมี
ปริมาณความชื้นสัมพัทธของอากาศในหองลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูก
ทําใหลดลงจนอยูในระดับท่ีคงท่ีประมาณ 5.5 มิลลิบาร ปริมาณความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขาง
คงท่ีอยูในชวง 30-40 เปอรเซ็นต และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธ
สูงข้ึน เนื่องจาก อากาศภายในหองมีปริมาณความชื้นเพิ่มข้ึนจากการระเหยนํ้าในเซลลของ        
บรอคโคล่ีระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าโดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศภาย
หลังจากการลดอุณหภูมิ เทากับ 55.6 เปอรเซ็นต 
 
ตารางท่ี 2 สภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดย
    ใชระบบสุญญากาศ 
 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 5.5 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 25 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (วินาที) - 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 35 
 
ตารางท่ี 3 สภาวะของบรอคโคล่ีกอนและหลังการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใช 
     ระบบสุญญากาศ 
 

สภาวะของผลิตผล ขอมูลจากการทดลอง 
การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 3.16 

อุณหภูมิเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 17.6 

อุณหภูมิส้ินสุด (องศาเซลเซียส) 6.4 
 



 37

ตารางท่ี 4 คาพลังงานท่ีใชในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบสุญญากาศ 
 

พลังงานท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ ขอมูลจากการทดลอง 

หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 4.0 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.043 
 
ตารางท่ี 5 คา Cooling Parameters ในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบ 

   สุญญากาศ 
 

Cooling Parameters คาพารามิเตอร 
Half cooling time (Z) (นาที) 16.55 

Seven-eighths cooling time (S) (นาที) 35.10 

Cooling coefficient (C) (1/นาที) 0.0672 

Lag factor (J) 1.5203 
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ภาพท่ี 8  ความสัมพันธระหวางความดันกบัเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดย
 ใชระบบสุญญากาศ  
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ภาพท่ี 9 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกบัเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใช
  ระบบสุญญากาศ  
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ภาพท่ี 10 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใช
    ระบบสุญญากาศ  
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 4.1.2 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ีบรรจุใน        
             ตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา   
 ตารางท่ี 6 แสดงคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม (bleed pressure เทากับ 5.5 มิลลิบาร soak 

time เทากับ 20 นาที และ water time เทากับ 300 วินาที) ในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ี
บรรจุในตะกราดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา โดยบรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียเทากับ 
15.76 องศาเซลเซียส หลังจากทําการลดอุณหภูมิแลว บรอคโคล่ีมีอุณหภูมิสุดทายเฉล่ียเทากับ 4.3 

องศาเซลเซียส และมีการสูญเสียน้ําหนักสดระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ 1.82 เปอรเซ็นต 
(ตารางท่ี 7) โดยใชระยะเวลาในการลดอุณหภูมิท้ังส้ิน 40 นาที และใชพลังงานในการลดอุณหภูมิ
เทากับ 5.2 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคาไฟฟาจํานวน 0.055 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 8) 

  จากการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา โดย
กําหนดสภาวะการทํางานของเครื่องลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศตามตารางท่ี 6 พบวา  คา half- 

cooling time ของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีคาเทากับ 13.38 นาที และคา 
seven-eighths cooling time มีคาเทากับ 39.68 นาที สําหรับคา cooling coefficients ของ  
บรอคโคล่ีบรรจุในตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีคาเทากับ 0.0527 และคา lag 

factor มีคาเทากับ 1.0119 แสดงวามีอัตราการถายเทความรอนสูงทําใหสามารถลดอุณหภูมิ      
บรอคโคล่ีใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 40 นาที (ตารางท่ี 9) 

ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาและอุณหภูมิกับเวลาในการลดอุณหภูมิของ       
บรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ําแสดงในภาพท่ี 11 และ 12 พบวาการ
เปล่ียนแปลงของความดันภายในหองลดอุณหภูมิในชวง 7 นาทีแรกความดันจะลดลงอยางรวดเร็ว
จนมาอยูท่ีประมาณ  15  มิลลิบาร อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิของบรอคโคล่ีลดลงเล็กนอย
เนื่องจากมีการพนละอองน้ําในหองลดอุณหภูมิ ตอมาชวงเวลาท่ี 7-15 นาที อัตราการลดความดัน
ในหองลดอุณหภูมิเร่ิมชาลงสวนอัตราการลดอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ในชวงนี้เปนชวงท่ีความดันในหอง
ลดอุณหภูมิลดลงมาถึงความดันอ่ิมตัวของอุณหภูมิเร่ิมตนของบรอคโคล่ี น้ําในบรอคโคล่ีจะเร่ิม
ระเหยกลายเปนไอและมีอุณหภูมิลดลง จากนั้นเม่ือความดันลดลงมาอยูท่ีความดันสุดทายภายใน
หองลดอุณหภูมิผลิตผลที่ 5.5 มิลลิบาร  เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ีเพื่อใหวัตถุดิบ
อยูภายใตความดันดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนดเทากับ 15 นาที ซ่ึงในชวงนี้อุณหภูมิของผัก
คอยๆลดลงภายใตสภาวะความดันและอุณหภูมิของบรรยากาศตํ่าจนมาถึงอุณหภูมิสุดทายท่ี 4.3 
องศาเซลเซียส กอนส้ินสุดกระบวนการ 

ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบ
สุญญากาศแสดงดังภาพที่  13 พบวา ปริมาณความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคา
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เทากับ 62.5 เปอรเซ็นต หลังจากเวลาผานไป 9 นาที เม่ือเร่ิมมีการลดความดัน ปริมาณความช้ืน
สัมพัทธในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดันบรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปน
การลดปริมาณอากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหในหองสุญญากาศมีปริมาณอากาศช้ืนลดลง สงผลใหมี
ปริมาณความชื้นสัมพัทธของอากาศในหองลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูก
ทําใหลดลงจนอยูในระดับท่ีคงท่ีประมาณ 5.5 มิลลิบาร ปริมาณความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขาง
คงท่ีอยูในชวง 30-40 เปอรเซ็นต และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธ
สูงข้ึน เนื่องจาก อากาศภายในหองมีปริมาณความชื้นเพิ่มข้ึนจากการระเหยนํ้าในเซลลของ        
บรอคโคล่ีระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าโดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศภาย
หลังจากการลดอุณหภูมิ เทากับ 56.1 เปอรเซ็นต 
 
ตารางท่ี 6 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใช 
    ระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 5.5 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 20.0 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (วินาที) 300 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 40 
 
ตารางท่ี 7 สภาวะของบรอคโคล่ีบรรจุในตะกรากอนและหลังการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 

    สุญญากาศรวมกับน้ํา 
 

สภาวะของผลิตผล ขอมูลจากการทดลอง 
การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 1.82 

อุณหภูมิเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 15.76 

อุณหภูมิส้ินสุด (องศาเซลเซียส) 4.3 
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ตารางท่ี 8 คาพลังงานท่ีใชในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบสุญญากาศ 

    รวมกับน้ํา 
พลังงานท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ ขอมูลจากการทดลอง 
หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 5.2 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.055 
 
ตารางท่ี 9 คา Cooling Parameters ในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบ
      สุญญากาศรวมกับน้ํา 
 

Cooling Parameters คาพารามิเตอร 
Half cooling time (Z) (นาที) 13.38 

Seven-eighths cooling time (S) (นาที) 39.68 

Cooling coefficient (C) (1/นาที) 0.0527 

Lag factor (J) 1.0119 
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ภาพท่ี 11 ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดย
   ใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
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ภาพท่ี 12 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดย
   ใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
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ภาพท่ี 13 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใช
    ระบบสุญญากาศรวมกับน้าํ  
 
 
 
 



 43

 4.1.3 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ีบรรจุใน  
            ถุงพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ 

 ตารางท่ี 10 แสดงคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม (bleed pressure เทากับ 5.5 มิลลิบาร และ
soak time เทากับ 30 นาที) ในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุถุงพลาสติก ดวยระบบ
สุญญากาศ โดยบรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียเทากับ 24.5 องศาเซลเซียส หลังจากทําการลด
อุณหภูมิแลว บรอคโคล่ีมีอุณหภูมิสุดทายเฉล่ียเทากับ 6.2 องศาเซลเซียส และมีการสูญเสียน้ําหนัก
สดระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ 3.25 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 11) โดยใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิท้ังส้ิน 40 นาที และใชพลังงานในการลดอุณหภูมิเทากับ 5.4 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคา
ไฟฟาจํานวน 0.058 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 12) 

จากการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีท่ีบรรจุในถุงพลาสติก โดยกําหนดสภาวะการทํางานของ
เคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศตามตารางท่ี 10 พบวา  คา half cooling time ของบรอคโคล่ีท่ี
ผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีคาเทากับ 6.80 นาที และคา seven-eighths cooling time มี
คาเทากับ 58.34 นาที สําหรับคา cooling coefficients ของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดย
สุญญากาศมีคาเทากับ 0.0269 และคา lag factor มีคาเทากับ 0.6004 แสดงวามีอัตราการถายเท
ความรอนสูงทําใหสามารถลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 40 นาที 

(ตารางท่ี 13) 

ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิของบรอคโคล่ีท่ีบรรจุใน
ถุงพลาสติกแสดงในภาพท่ี 14 และ 15 พบวาการเปล่ียนแปลงของความดันภายในหองลดอุณหภูมิ
ในชวง 7 นาทีแรกความดันจะลดลงอยางรวดเร็วจนมาอยูท่ีประมาณ 15 มิลลิบาร อุณหภูมิอากาศ
ในชวงนี้จะลดลงชาๆ สวนอุณหภูมิของบรอคโคล่ีมีคาคงที่ ตอมาชวงเวลาท่ี 7-15 นาที อัตราการ
ลดความดันในหองลดอุณหภูมิเร่ิมชาลงสวนอัตราการลดอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ในชวงนี้เปนชวงท่ีความ
ดันในหองลดอุณหภูมิลดลงมาถึงความดันอ่ิมตัวของอุณหภูมิเร่ิมตนของบรอคโคล่ี น้ําใน          
บรอคโคล่ีจะเร่ิมระเหยกลายเปนไอและมีอุณหภูมิลดลง จากนั้นเมื่อความดันลดลงมาอยูท่ีความดัน
สุดทายภายในหองลดอุณหภูมิผลิตผลท่ี 5.5 มิลลิบาร  เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ี
เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันดังกลาวตามระยะเวลาท่ีกําหนดเทากับ 30 นาที ซ่ึงในชวงนี้
อุณหภูมิของผักคอยๆ ลดลงภายใตสภาวะความดันและอุณหภูมิของบรรยากาศตํ่าจนมาถึงอุณหภูมิ
สุดทายท่ี 6.2 องศาเซลเซียส กอนส้ินสุดกระบวนการ  

 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบ
สุญญากาศแสดงภาพที่ 16 พบวา ปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคา
เทากับ 63.1 % หลังจากเวลาผานไป 10 นาที เม่ือเร่ิมมีการลดความดัน ปริมาณความช้ืนสัมพัทธใน
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อากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดันบรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปนการลดปรมิาณ
อากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหในหองสุญญากาศมีปริมาณอากาศช้ืนลดลง สงผลใหมีปริมาณ
ความชื้นสัมพัทธของอากาศในหองลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูกทําให
ลดลงจนอยูในระดับท่ีคงท่ีประมาณ 5.5 มิลลิบาร ปริมาณความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขางคงท่ีอยู
ในชวง 30-40 เปอรเซ็นต และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน 
เนื่องจาก อากาศภายในหองมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนจากการระเหยนํ้าในเซลลของบรอคโคล่ี
ระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าโดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศภายหลังจากการลด
อุณหภูมิ เทากับ 56.1 เปอรเซ็นต 
 
ตารางท่ี 10 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติก
      โดยใชระบบสุญญากาศ 
 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 5.5 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 30.0 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (วินาที) - 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 40 
 
ตารางท่ี 11 สภาวะของบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกกอนและหลังการลดอุณหภูมิ 
 

สภาวะของผลิตผล ขอมูลจากการทดลอง 
การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 3.25 

อุณหภูมิเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 24.5 

อุณหภูมิส้ินสุด (องศาเซลเซียส) 6.2 
 
ตารางท่ี 12 คาพลังงานท่ีใชในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบ  
       สุญญากาศ 
 

พลังงานท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ ขอมูลจากการทดลอง 
หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 5.4 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.058 
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ตารางท่ี 13 คา Cooling Parameters ในการลดอุณหภมิูบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใช
       ระบบสุญญากาศ 
 

Cooling Parameters คาพารามิเตอร 
Half cooling time (Z) (นาที) 6.80 

Seven-eighths cooling time (S) (นาที) 58.34 

Cooling coefficient (C) (1/นาที) 0.0269 

Lag factor (J) 0.6004 
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ภาพท่ี 14 ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุถุงพลาสติก
    โดยใชระบบสุญญากาศ 
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ภาพท่ี 15 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติก
   โดยใชระบบสุญญากาศ 
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ภาพท่ี 16 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดย
   ใชระบบสุญญากาศ  
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  4.1.4 สภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดย
             ใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
 ตารางท่ี 14 แสดงคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม (bleed pressure เทากับ 5.5 มิลลิบาร soak 

time เทากับ 20 นาที และ water time เทากับ 300 วินาที) ในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ี
บรรจุถุงพลาสติก ดวยระบบสุญญากาศ โดยบรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียเทากับ 19.0      
องศาเซลเซียส หลังจากทําการลดอุณหภูมิแลว บรอคโคล่ีมีอุณหภูมิสุดทายเฉล่ียเทากับ 6.6      
องศาเซลเซียส และมีการสูญเสียน้ําหนักสดระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ 1.48 เปอรเซ็นต 
(ตารางท่ี 15) โดยใชระยะเวลาในการลดอุณหภูมิท้ังส้ิน 40 นาที และใชพลังงานในการลดอุณหภูมิ
เทากับ 4.8 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคาไฟฟาจํานวน 0.051 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 16) 

จากการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีท่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
โดยกําหนดสภาวะการทํางานของเครื่องลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศตามตารางท่ี 14 พบวา  คา 
half cooling time ของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีคาเทากับ 13.86 นาที 
และคา seven-eighths cooling time มีคาเทากับ 67.38 นาที สําหรับคา cooling coefficients 

ของบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีคาเทากับ 0.0259 และคา lag 

factor มีคาเทากับ 0.7159 แสดงวามีอัตราการถายเทความรอนสูงทําใหสามารถลดอุณหภูมิ      
บรอคโคล่ีใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 40 นาที (ตารางท่ี 17) 

ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาและอุณหภูมิกับเวลาในการลดอุณหภูมิของ       
บรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ําแสดงในภาพท่ี 17 และ 18 พบวา
การเปล่ียนแปลงของความดันภายในหองลดอุณหภูมิในชวง 7 นาทีแรกความดันจะลดลงอยาง
รวดเร็วจนมาอยูท่ีประมาณ 15 มิลลิบาร อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิของบรอคโคล่ีลดลงเล็กนอย
เนื่องจากมีการพนละอองน้ําในหองลดอุณหภูมิ ตอมาชวงเวลาท่ี 7-15 นาที อัตราการลดความดัน
ในหองลดอุณหภูมิเร่ิมชาลงสวนอัตราการลดอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ในชวงนี้เปนชวงท่ีความดันในหอง
ลดอุณหภูมิลดลงมาถึงความดันอ่ิมตัวของอุณหภูมิเร่ิมตนของบรอคโคล่ี น้ําในบรอคโคล่ีจะเร่ิม
ระเหยกลายเปนไอและมีอุณหภูมิลดลง จากนั้นเม่ือความดันลดลงมาอยูท่ีความดันสุดทายภายใน
หองลดอุณหภูมิผลิตผลที่ 5.5 มิลลิบาร  เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ีเพื่อใหวัตถุดิบ
อยูภายใตความดันดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนดเทากับ 20 นาที ซ่ึงในชวงนี้อุณหภูมิของผัก
คอยๆลดลงภายใตสภาวะความดันและอุณหภูมิของบรรยากาศตํ่าจนมาถึงอุณหภูมิสุดทายท่ี 6.6 
องศาเซลเซียส กอนส้ินสุดกระบวนการ 
 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบ
สุญญากาศแสดงภาพท่ี  19 พบวา ปริมาณความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคา
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เทากับ 66.5 เปอรเซ็นต หลังจากเวลาผานไป 10 นาที เม่ือเร่ิมมีการลดความดัน ปริมาณความช้ืน
สัมพัทธในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดันบรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปน
การลดปริมาณอากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหในหองสุญญากาศมีปริมาณอากาศช้ืนลดลง สงผลใหมี
ปริมาณความชื้นสัมพัทธของอากาศในหองลดลงอยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูก
ทําใหลดลงจนอยูในระดับท่ีคงท่ีประมาณ 5.5 มิลลิบาร ปริมาณความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขาง
คงท่ีอยูในชวง 30-40 เปอรเซ็นต และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธ
สูงข้ึน เนื่องจาก อากาศภายในหองมีปริมาณความชื้นเพิ่มข้ึนจากการระเหยนํ้าในเซลลของ        
บรอคโคล่ีระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าโดยมีปริมาณความช้ืนสัมพัทธของอากาศภาย
หลังจากการลดอุณหภูมิ เทากับ 60.3 เปอรเซ็นต 
 
ตารางท่ี 14 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติก
      โดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 5.5 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 20.0 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (วินาที) 300 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 40 
 
ตารางท่ี 15 สภาวะของบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกกอนและหลังการลดอุณหภูมิโดยใช 
       ระบบ สุญญากาศรวมกับน้ํา 
 

สภาวะของผลิตผล ขอมูลจากการทดลอง 
การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 1.48 

อุณหภูมิเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 19.0 

อุณหภูมิส้ินสุด (องศาเซลเซียส) 6.6 
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ตารางท่ี 16 คาพลังงานท่ีใชในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบ    
       สุญญากาศรวมกับน้ํา 
 

พลังงานท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ ขอมูลจากการทดลอง 
หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 4.8 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.0512 
 
ตารางท่ี 17 คา Cooling Parameters ในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใช
        ระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
 

Cooling Parameters คาพารามิเตอร 
Half cooling time (Z) (นาที) 13.86 

Seven-eighths cooling time (S) (นาที) 67.38 

Cooling coefficient (C) (1/นาที) 0.0259 

Lag factor (J) 0.7159 
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ภาพท่ี 17 ความสัมพันธระหวางความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีในถุงพลาสติกโดย
   ใชระบบสุญญากาศรวมน้ํา 
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ภาพท่ี 18 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติก
    โดยใชระบบสุญญากาศรวมน้ํา 
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ภาพท่ี 19 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศระหวางการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดย
    ใชระบบสุญญากาศ  
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4.1.5 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

 จากการทดลองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศโดยเปรียบเทียบการใชภาชนะบรรจุท่ี
แตกตางกันพบวา การลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกราและในถุงพลาสติกโดยใชระบบปกติมี
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักเทากับ 3.16 และ 3.25 เปอรเซ็นตตามลําดับ และการลดอุณหภูมิโดย
บรรจุในตะกราและในถุงพลาสติกโดยใชน้ํามีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักเทากับ 1.82 และ 1.48 

เปอรเซ็นตตามลําดับ จะเห็นไดวา การลดอุณหภูมิทุกสภาวะมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของ 
บรอคโคล่ีนอยกวา 4 เปอรเซ็นต ซ่ึงผักและผลไมท่ีมีปริมาณน้ําในเซลลมากเม่ือนํามาลดอุณหภูมิ
โดยใชระบบสุญญากาศจะทําใหมีการสูญเสียน้ําหนักเกิดข้ึนประมาณ 4 เปอรเซ็นต (McDonald 

and Sun, 2000) โดยระบบท่ีมีการใชน้ําในการลดอุณหภูมิจะทําใหมีเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักนอยกวาระบบปกติ แสดงวาการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ําสามารถลด
การสูญเสียน้ําหนักระหวางการลดอุณหภูมิได (Zhang and Sun, 2006) 
 
4.1.6 ระยะเวลาในการทําใหเย็น 

 จากการทดลองพบวาการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยบรรจุในตะกราโดยใชระบบปกติและ
ใชน้ํา ใชระยะเวลาในการลดอุณหภูมิประมาณ 35 นาที และการลดอุณหภูมิโดยบรรจุใน
ถุงพลาสติกโดยใชระบบปกติและใชน้ํา จะใชระยะเวลาในการลดอุณหภูมิประมาณ 40 นาที 
เนื่องจากมีการกําหนดสภาวะการทํางานของเครื่องลดอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน โดยการลดอุณหภูมิ 
บรอคโคล่ีท่ีบรรจุในถุงพลาสติกจําเปนตองใชระยะเวลาในการลดอุณหภูมินานกวาบรอคโคล่ีบรรจุ
ในตะกราเนื่องจากมีการจํากัดพื้นท่ีในการระเหยของนํ้าในบรอคโคล่ีโดยไอนํ้าท่ีระเหยออกมา     
จากบรอคโคล่ีจะระเหยสูบรรยากาศภายนอกโดยผานรูระบายอากาศรอบๆถุง จํานวน 18 รู ในขณะ
ท่ีบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราเม่ือเกิดการระเหยของไอน้ําในบรอคโคล่ี สามารถแพรออกสูบรรยากาศ
ไดโดยตรง ดังนั้นการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยบรรจุในถุงพลาสติกจึงใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมินานกวาการบรรจุในตะกรา  
 
4.1.7 อุณหภูมิของผลิตผล  
 จากการเปรียบเทียบผลการทดลองท้ัง 4 สภาวะพบวาการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยใช
ระบบสุญญากาศใหมีอุณหภูมิสุดทายอยูในชวง 4±2  องศาเซลเซียส สามารถกําหนดสภาวะการ
ทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิได 2 สภาวะ ข้ึนอยูกับอุณหภูมิเร่ิมตนของบรอคโคล่ี โดยบรอคโคล่ีท่ี
มีอุณหภูมิเร่ิมตนอยูในชวง 15 – 20 องศาเซลเซียส จะกําหนดความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ
เทากับ 5.5 มิลลิบาร และระยะเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเทากับ 25 นาที สําหรับ  
บรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนอยูในชวง 21 – 25 องศาเซลเซียส จะกําหนดความดันสุดทายในหอง
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ลดอุณหภูมิเทากับ 5.5 มิลลิบาร และระยะเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเทากับ 30 

นาที (ตารางท่ี 18)  
 
ตารางท่ี 18 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยใชระบบ 
       สุญญากาศใหมีอุณหภูมิส้ินสุดเทากับ 4±2 องศาเซลเซียส  
 

อุณหภูมิผัก
เร่ิมตน 

(องศาเซลเซียส) 

ความดันในหอง
ลดอุณหภูมิ 

(มิลลิบาร) 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยู
ภายใตความดนั

ท่ีกําหนด 

(นาที) 

เวลา
ท้ังหมดท่ีใช

(นาที) 

หนวยไฟฟา
ท่ีใช 

(กิโลวัตต
ชั่วโมง) 

คาไฟฟา 
บาท/กก. 

15 - 20 5.5 25 35 4.0 0.043 

21 - 25 5.5 30 40 5.4 0.058 

 
  
4.1.8 พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 

 พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิมีความสัมพันธกันระยะเวลาท่ีใชในการลด
อุณหภูมิ โดยการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราโดยใชระบบปกติและใชน้ํา ใชระยะเวลาใน
การลดอุณหภูมิประมาณ 35 นาที และ 40 นาที ใชพลังงานไฟฟาในการลดอุณหภูมิ 4.0 และ 5.2 

หนวยคิดเปนคาไฟฟาเทากับ 0.043 และ 0.055 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ  สําหรับการลด
อุณหภูมิบรอคโคล่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบปกติและใชน้ํา จะใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิประมาณ 40 นาที ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟาในการลดอุณหภูมิ 5.4 และ 4.8 หนวย คิด
เปนคาไฟฟาเทากับ 0.058 และ 0.051 บาทตอกิโลกรัมตามลําดับ ดังนั้นการลดอุณหภูมิท่ีใชระยะ
เวลานานจะทําใหมีการใชพลังงานไฟฟามากข้ึน 
 
4.1.9 ตัวแปรแสดงประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิ  
 จากการทดลองพบวาการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยใชระบบสุญญากาศในสภาวะตางๆ มี
คา half cooling time (Z) อยูในชวง 6-17 นาที โดยการบรรจุในถุงพลาสติกและลดอุณหภูมิโดย
ใชระบบปกติมีคานอยท่ีสุดเทากับ 6.80 นาที และการบรรจุในตะกราและลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
ปกติมีคามากท่ีสุดเทากับ 16.55 นาที และคา seven-eighths cooling time (S) ของการทดลอง
อยูในชวง 35-68 นาที โดยการบรรจุในตะกราและลดอุณหภูมิโดยใชระบบปกติมีคานอยท่ีสุด
เทากับ 35.10 นาที และการบรรจุในถุงพลาสติกและลดอุณหภูมิโดยใชน้ํา มีคามากท่ีสุดเทากับ 
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67.38 นาที สําหรับคา cooling coefficient (C) เปนคาท่ีแสดงถึงอัตราการลดอุณหภูมิของ
ผลิตผลจากการทดลองพบวามีคาอยูในชวง 2 × 10-2 – 7 × 10-2 1/นาที ซ่ึงเปนคาท่ีสูง แสดงวา
สามารถลดอุณหภูมิใหถึงอุณหภูมิท่ีตองการโดยใชระยะเวลาท่ีส้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับการลด
อุณหภูมิโดยใชวิธี force-air cooling (ธีรพงษ, 2548) สําหรับคา lag factor ของการลดอุณหภูมิ
ทุกสภาวะมีคาประมาณ 1 แสดงวา บรอคโคล่ีมีความตานทานความรอนภายในนอยมาก และมีคา
การนําความรอนภายในผลิตผลสูง การถายเทความรอนเปนแบบการพาความรอนเพียงอยางเดียว 
และอาศัยหลักการระเหยของน้ําท่ีความดันตํ่า ทําใหสามารถลดอุณหภูมิไดอยางรวดเร็วเม่ือ
เปรียบเทียบกับการลดอุณหภูมิโดยวิธีอ่ืนๆ (Zhang and Sun, 2006) 
 สําหรับการลดอุณหภูมิโดยกําหนดความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6.0 และ 6.5 

มิลลิบารนั้นพบวา ไมเหมาะสมสําหรับการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ี เนื่องจากเปนความดันท่ีไมตํ่า
เพียงพอตอการระเหยนํ้าออกมาจากบรอคโคล่ีซ่ึงมีโครงสรางทางสรีระท่ีคอนขางหนาแนน 
ถึงแมวาในบางระบบสามารถลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเ ร่ิมตนอยูในชวง  15–20         

องศาเซลเซียส ใหมีอุณหภูมิสุดทายอยูในชวง 4±2 องศาเซลเซียสได แตก็ใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมินานเกินไป ทําใหเปนภาระของเคร่ืองลดอุณหภูมิและเปนการส้ินเปลืองพลังงาน และไม
สามารถลดอุณหภูมิบรอคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนสูงกวา 20 องศาเซลเซียสได (ตารางภาคผนวกท่ี 1-

24) สําหรับการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา พบวาเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมตอ
การลดอุณหภูมิบรอคโคล่ี เนื่องจากมีการพนน้ําในระหวางท่ีทําการลดอุณหภูมิ ทําใหหลังจากลด
อุณหภูมิแลวมีน้ําบางสวนเกาะอยูภายนอกถุงท่ีบรรจุบรอคโคล่ี และสําหรับบรอคโคล่ีท่ีบรรจุใน
ตะกราพบวา ดอกบรอคโคล่ีคอนขางเปยก ซ่ึงเปนลักษณะท่ีไมตองการใหเกิดข้ึน(ภาพท่ี 20-21)
เนื่องจากอาจเปนสาเหตุของการเนาเสียจากเชื้อจุลินทรียท่ีติดมากับน้ําท่ีใช และเม่ือพิจารณา
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังจากการลดอุณหภูมิระหวางระบบธรรมดากับระบบท่ีมีการใชน้ํา
พบวาไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยจะมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักตํ่ากวา 4 เปอรเซ็นต 
 ดังนั้นในการทดลองที่ 2 จึงเลือกใชการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศ โดยกําหนด
พารามิเตอรในการทํางานของเคร่ืองตามอุณหภูมิเร่ิมตนของบรอคโคล่ี และทําการลดอุณหภูมิ   
บรอคโคล่ีโดยบรรจุในตะกรา และบรรจุในถุงพลาสติก ใหมีอุณหภูมิสุดทายอยูในชวง 4±2     

องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนําไปเก็บรักษาเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิโดย
เก็บรักษาไวใน 2 สภาวะไดแก การเก็บรักษาในหองเย็นท่ีมีอุณหภูมิอยูในชวง 4±2 องศาเซลเซียส 
และการเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายท่ีมีอุณหภูมิอยูในชวง 8±2 องศาเซลเซียส ระหวางท่ีเก็บรักษา
ทําการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีทุกวันจนหมดอายุการเก็บรักษา  
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ภาพท่ี 20 เปรียบเทียบปริมาณนํ้าท่ีตกคางจากการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีท่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดย 

    ใชระบบสุญญากาศรวมกบัน้ําและการใชระบบธรรมดา 
 

 
ภาพท่ี 21 ลักษณะของบรอคโคล่ีบรรจุในตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 

    รวมกับน้ํา 
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4.2 การทดลองท่ี 2 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคลี่ท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน
โดยใชระบบสุญญากาศ 

 4.2.1  คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช
ระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาในหองเย็น 

        นําบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 มาเก็บ
รักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส โดยแบงออกเปน 3 กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีท่ี 1 : ชุดควบคุม (ไมผานการลดอุณหภูมิ) 

 กรรมวิธีท่ี 2 : บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา 
 กรรมวิธีท่ี 3 : บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติก  
    
 4.2.1.1 การประเมินคุณภาพทางเคมี 

  (1) ปริมาณคลอโรฟลล 
 ปริมาณคลอโรฟลล เอของบรอคโคลี่ท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 3, 6, 7, และ 8 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 25 )โดยในวันท่ี 8 

ของการเก็บรักษาพบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติกมีปริมาณคลอโรฟลล 
เอ เทากับ 0.080 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ   
บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา และชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.058 และ 0.047 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ โดยบรอคโคล่ีท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยบรรจุตะกราและชุดควบคุมมีปริมาณคลอโรฟลล เอไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(ตารางท่ี 20) ปริมาณคลอโรฟลล เอของ  บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีแนวโนมลดลง
ตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 24) 
 ปริมาณคลอโรฟลล บีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี  6, 7, และ 8 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 26)โดยในวันท่ี 8 

ของการเก็บรักษาพบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติกมีปริมาณคลอโรฟลล 
บีเทากับ 0.046 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผาน
การลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราซ่ึงมีคาเทากับ 0.036 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด แตมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิซ่ึงมีคาเทากับ 0.024 

มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ในขณะท่ีบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางท่ี 20) ปริมาณคลอโรฟลล เอของ  บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาใน
หองเย็นมีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 25) 
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 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 3, 6, 7, และ 8 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 27)โดยในวันท่ี 8 

ของการเก็บรักษาพบวา ทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยบรอคโคล่ีท่ี
ผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติกมีปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา และชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมี
ปริมาณคลอโรฟลล เอนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 0.126, 0.094 และ 0.071 มิลลิกรัม/100 กรัม
น้ําหนักสด ตามลําดับ (ตารางท่ี 20) เนื่องจากปริมาณคลอโรฟลล เอและบีมีแนวโนมลดลง
เหมือนกันทําใหปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีแนวโนมลดลง
ตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 26) ในพืชทุกชนิดมีท้ังคลอโรฟลล เอ และบี แตมีในสัดสวนท่ี
ตางกัน คลอโรฟลล เอ เปนสารท่ีใหสีออกไปทางสีน้ําเงิน สวนคลอโรฟลล บี ใหสีเขียวอมเหลือง 
โดยท่ัวไปในพืชช้ันสูงสัดสวนระหวางคลอโรฟลลท้ังสองชนิดนี้อยูประมาณ 3:1 คลอโรฟลลเปน
สารสีท่ีใหสารสีเขียวในผักและผลไมหลายชนิด และมีคุณสมบัติเปนพฤกษเคมี (Phytochemical) 
จึงมีการนํามาใชประโยชนเปนสารท่ีเพิ่มคุณประโยชนในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด แต
คลอโรฟลลเปนรงควัตถุท่ีมีการสลายตัวงาย ระหวางกระบวนการผลิต ทําใหมีผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ( Schoefs, 2003) การสลายตัวของคลอโรฟลลเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เม่ือกระบวนการ
วายเร่ิมข้ึน การสังเคราะหคลอโรฟลลในพืชลดลง ในขณะท่ีการสลายตัวไมลดลงหรืออาจเพิ่มข้ึน 
จึงทําใหปริมาณคลอโรฟลลโดยรวมตํ่าลง สงผลใหสีเขียวของพืชลดนอยลง ซ่ึงการชะลอการเส่ือม
สลายของคลอโรฟลลเพื่อลดการสูญเสียคุณภาพท่ีเกิดการสีเหลืองของดอกเปนเปาหมายท่ีสําคัญใน
การจัดการท่ีสําคัญหลังการเก็บเกี่ยวของบรอคโคล่ี โดยมีวิธีปฏิบัติไดหลายวิธี ไดแก การลด
อุณหภูมิ การใชความรอน การบรรจุในภาชนะบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศ และการใช 
UV treatment โดยมีการศึกษาการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยวิธี hydro-cooling เปรียบเทียบกับ
การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําแข็ง (top icing) และการลดอุณหภูมิโดยใชหองเย็น (room cooling) 
จากน้ันหอดวยฟลมพลาสติกเจาะรูแลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสพบวา วิธี hydro-

cooling สามารถลดการสูญเสียน้ําหนัก และมีความแนนเนื้อและสามารถรักษาสีเขียวของบรอคโค
ล่ีไดดีกวาวิธีอ่ืนๆ (Chen et al., 2008) จากการทดลองจากเนื้อเยื่อของบรอคโคล่ี พบวา โมเลกุล
ของคลอโรฟลลอาจถูกยอยสลายดวยเอนไซม peroxidase เม่ือมีน้ําหรือสารประกอบฟนอลอยูดวย 
และเม่ือใหความรอนแก บรอคโคล่ี 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง  ซ่ึงเปนวิธีการรักษาความ
สดเขียวของบรอคโคล่ี ก็พบวา เอนไซม peroxidase นี้ถูกยับยั้งไปกวาคร่ึง (จริงแท, 2549) การ
บรรจุบรอคโคล่ีในสภาพดัดแปลงบรรยากาศโดยใชฟลมพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนเจาะรูขนาด
เล็ก หรือไมเจาะรูพบวาพบวา สามารถลดการสูญเสียน้ําหนัก การเกิดสีเหลือง การเส่ือมสลายของ
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คลอโรฟลล และการแข็งของกานไดโดยสามารถยืดอายุการเก็บรักษาท่ี 1 องศาเซลเซียสไดนาน 28 

วัน (Serrano et al., 2006) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช UV-C treatment กับบรอคโคล่ีพบวา 
สามารถลดกิจกรรมของเอนไซม peroxidase และ chlorophyllase ซ่ึงเปนผลทําใหชะลอการ
เส่ือมสลายของปริมาณคลอโรฟลล เอ และคลอโรฟลล บี และชะลอการเกิดสีเหลืองของบรอคโคล่ี
ระหวางการเก็บรักษา (Chen et al., 2008)  
 
  (2) ปริมาณวิตามินซี 

 จากผลการทดลองพบวา ปริมาณวิตามินซีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 2, 3, 5, 6, 7 และ 8 ของการเก็บรักษา (ตาราง
ภาคผนวกท่ี 28 ) โดยในวันท่ี 8 ของการเก็บรักษาพบวา ทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติกมีปริมาณวิตามินซี
มากท่ีสุด รองลงมาคือ บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา และชุดควบคุมท่ีไมผาน
การลดอุณหภูมิมีปริมาณวิตามินซีนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 54.15, 38.36 และ 24.18 มิลลิกรัม/
100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ (ตารางท่ี 20) และมีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 

27) โดยท่ัวไปปริมาณของกรดแอสโคบิคในบรอคโคล่ีสดจะมีคาสูงประมาณ 77-93 มิลลิกรัม/ 
100 กรัมน้ําหนักสด เม่ือผานกระบวนการแชแข็ง (freezing) หรือผานการลวก (blanching) แลว
สามารถรักษาปริมาณวิตามินซีไดถึง 80 เปอรเซ็นต และมีการสูญเสียระหวางการเก็บรักษาใน
สภาพแชแข็งนอยกวา 10 เปอรเซ็นต (Favell, 1997) ในการศึกษาผลของวิธีการแชแข็งบรอคโคล่ี
ท่ีแตกตางกันตอปริมาณสารประกอบท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระพบวาการแชแข็งโดยใชวิธีดั้งเดิม
คือ การลวกแลวนําไปแชแข็งทําใหมีปริมาณวิตามินซีเหลืออยูนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการ
เก็บรักษาบรอคโคล่ีไวท่ีอุณหภูมิ -20 หรือ -30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0, 4, 8 และ 12 วัน
พบวา มีปริมาณวิตามินซีเหลืออยูประมาณ 29-33 เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับบรอคโคล่ีสด 
(Gębczyński and Lisiewska, 2006) ปริมาณวิตามินซีในผักผลไมมีความแตกตางกันจากหลาย
ปจจัยไดแก ความแตกตางทางพันธุกรรม, สภาพแวดลอมและการปฏิบัติในการปลูก วิธีการเก็บ
เกี่ยวและความบริบูรณของผลิตผล และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยอุณหภูมิเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ในการรักษาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม โดยอุณหภูมิสูงจะไปเรงใหเกิดการสูญเสียวิตามินซี
อยางรวดเร็ว และในสภาวะท่ีมีการสูญเสียน้ําหลังการเก็บเกี่ยวจะทําใหปริมาณวิตามินซีลดลงอยาง
รวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งในผักประเภทที่รับประทานใบ (Lee and Kader, 2000) ภายหลังการ
เก็บเกี่ยวปริมาณวิตามินซีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนคอนขางมากกวาวิตามินชนิดอ่ืนๆ โดยท่ัวไปผัก
รับประทานใบและชอดอก มักมีการสูญเสียวิตามินซีคอนขางสูง วิตามินซีอาจสูญเสียไปไดท้ังจาก
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การทํางานของเอนไซมหลายชนิด เชน ascorbic acid oxidase, polyphenoloxidase และ 
peroxidase ท่ีมีอยูในผลิตผล สภาพแวดลอมในระหวางการเก็บรักษาผลิตผลมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการสลายตัวของกรดแอสโคบิก เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนการสูญเสียกรดแอสโคบิคจะมีมากข้ึน และ
ปริมาณการสูญเสียน้ําออกจากผลิตผลทําใหมีการสูญเสียกรด ascorbic มากข้ึน การใหความช้ืนกับ
ผลิตผลระหวางการเก็บรักษา นอกจากจะชวยรักษาความสดไวแลว ยังชวยรักษาคุณคาทางอาหาร
ไวดวย (จริงแท, 2544 )  
 
 4.2.1.2 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 

  (1) เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

 จากผลการทดลองพบวา บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 5 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 29 ) และใน
วันท่ี 8 ของการเก็บรักษาพบวา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักอยูในชวง 2.50-3.60 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 21) และมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลานานข้ึน (ภาพท่ี 28 ) การสูญเสียน้ําหนักท่ีเกิดข้ึนสวน
หนึ่งเกิดจากการสูญเสียน้ําของผลิตผล โดยเฉพาะผลิตผลท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวถูกตัดขาดจากแหลงน้าํท่ี
เคยไดจากราก แตการสูญเสียน้ําเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ซ่ึงจะเกิดข้ึนมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัย
หลายๆอยาง ไดแก ขนาดของผลิตผล ลักษณะของผลิตผลเชนกะหลํ่าปลี สามารถเก็บรักษาไดนาน
เนื่องจากลักษณะของใบกะหลํ่าปลีท่ีเรียงซอนกันอยู ทําใหมีพื้นท่ีผิวสําหรับการระเหยนํ้าเฉพาะใบ
ช้ันนอกสุดเทานั้น พื้นท่ีผิวของใบช้ันในๆ เขาไปไมมีโอกาสสัมผัสกับอากาศภายนอกจึงทําใหมี
การคายน้ํานอย และคงความสดของใบขางในไวไดนาน  ซ่ึงการปองกันการสูญเสียน้ําทําไดโดย
การควบคุมปจจัยตางๆ ใหผลิตผลกับบรรยากาศภายนอกมีความแตกตางของความดันไอน้ํานอย
ท่ีสุด โดยเร่ิมต้ังแตการเก็บเกี่ยวตองทําดวยความระมัดระวังไมใหเกิดบาดแผลขึ้น แลวทําใหเย็นลง
อยางรวดเร็ว จากนั้นจึงเก็บรักษาไวในสภาพท่ีมีความช้ืนสูงและมีอุณหภูมิต่ํา (จริงแท, 2544) ถานาํ
ผลิตผลออกจากหองเย็นมาวางไวในอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา อากาศรอบๆ ผลิตผลจะเย็นลง ทําให
ไอน้ําในอากาศเกิดการกล่ันตัวเปนหยดน้ําเกาะอยูบนผิวของผลิตผลได การเก็บรักษาผลผลิตใน
หองเย็นท่ีมีอุณหภูมิไมคงท่ี อาจทําใหเกิดการกล่ันตัวของไอน้ําเปนหยดน้ําภายในหองเก็บรักษา จะ
ทําใหเช้ือจุลินทรียเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหภาชนะบรรจุท่ีเปนกลองกระดาษเกิดความเสียหายได
งาย และเรงใหผลิตผลมีอุณหภูมิสูงข้ึน ดังนั้น การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า จึงตองการความช้ืน
สัมพัทธสูง แตอุณหภูมิตองคงท่ี ถาอุณหภูมิข้ึนๆลงๆ จะเกิดการกล่ันตัวของไอน้ําเปนหยดน้ําได
งาย และยังทําใหผลิตผลเกิดการสูญเสียน้ําหนักดวย (ดนัย, 2531) ในระหวางการเก็บรักษาจึงตอง



 59

เก็บรักษาไวในท่ีมีความช้ืนสูงโดยการบรรจุในถุงพลาสติก หรือหอดวยฟลมพลาสติก (Watada et 

al., 1996) เพื่อใหมีการสูญเสียน้ํานอยท่ีสุด แตเนื่องจากในการปฏิบัติจริงบางคร้ังไมมีการควบคุม
ความช้ืนของสภาพแวดลอมในการขนสงและการวางจําหนาย  ดังนั้นบรรจุภัณฑอาจจําเปนตอง
ออกแบบใหมีเคร่ืองกั้นหรือฉนวนสําหรับปองกันการสูญเสียน้ําดวย (ยงยุทธ, 2544) 
 
  (2) การเปล่ียนแปลงสี (คา L*, Chroma และ Hue angle) 
 จากผลการทดลองพบวา บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีคา L* แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 0, 1, 3 และ 8 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 30) โดยในวันท่ี 8 

ของการเก็บรักษาพบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติกมีคา L* เทากับ 
31.06 ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุ
ตะกรา ซ่ึงมีคา L* เทากับ 35.86 ในขณะท่ีบรอคโคล่ีชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิซ่ึงมีคา 
L* เทากับ 32.62 ไมมีความแตกตางทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุ
ถุงพลาสติก และบรรจุตะกรา (ตารางท่ี 21) และบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีแนวโนมของคา 
L* อยูในชวง 30-40 (ภาพท่ี 29)  
 คา Chroma ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในวันท่ี 4 และ 8 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 31 ) โดยในท่ี 8 ของการเก็บรักษา
พบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติกมีคา Chroma เทากับ 31.32 ซ่ึงไม
มีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ ซ่ึงมีคาเทากับ 21.10 แตมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราซ่ึงมีคาเทากับ 
19.08  (ตารางที่ 21 ) โดยระหวางท่ีทําการเก็บรักษาในหองเย็น บรอคโคล่ีมีคา Chroma อยู
ในชวง 15-35 (ภาพท่ี 30 ) 
 คา Hue angle ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในวันท่ี 4 และ 5 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 32 ) โดยในวันท่ี 8 ของการเก็บ
รักษาพบวา บรอคโคล่ีทุกกรรมวิธีมีคา Hue angle ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(ตารางท่ี 21) โดยคา Hue angle ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีคาอยูในชวง 90-110 

องศา และมีแนวโนมลดลงเม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลานานข้ึน (ภาพท่ี 31 ) ซ่ึงแสดงถึงชวงสีเหลือง
ถึงเหลืองเขียวของวัตถุ แสดงวา บรอคโคล่ีมีการเปล่ียนแปลงจากสีเขียวเปนสีเหลืองเม่ือเก็บรักษา
เปนระยะเวลานานข้ึน เชนเดียวกับการศึกษาหาอายุการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมของบรอคโคล่ี โดยการ
เก็บเกี่ยวบรอคโคล่ีในระยะความแก 3 ระยะ คือ ดอกตูมมีขนาดเล็กและแนนมาก ดอกตูมขยาย
ขนาดและยังแนน และดอกตูมมีขนาดใหญและมีความแนนลดลง แลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 8-10 
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องศาเซลเซีส ความชื้นสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 4 วัน พบวา ตลอดอายุการเก็บ
รักษาคา L* และคา Chroma ของดอกบรอคโคล่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเม่ือใกลหมดอายุการเก็บ
รักษา ในขณะท่ีคา Hue angle มีแนวโนมลดตํ่าลง (ดนัย และ ชัยพิชิต, 2550) การเก็บรักษา     
บรอคโคล่ีหั่นช้ินในพลาสติกท่ีแตกตางกัน (PVC และ Three P-Plus) ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
พบวามีคา Hue angle ของบรอคโคล่ีประมาณ 105 องศา และมีแนวโนมลดลงหลังจากวันท่ี 11 

ของการเก็บรักษา เนื่องจากเกิดการเส่ือมสภาพตามธรรมชาติ ซ่ึงกิจกรรมเมแทบอลิซึมตางๆจะถูก
เรงใหเร็วข้ึนเม่ือเก็บรักษาในสภาวะท่ีมีแสง เม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะท่ีไมมีแสง (Olarte et al., 

2008) 
   
 (3) อายุการเก็บรักษา 
 จากผลการทดลองลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยบรรจุในตะกรา และถุงพลาสติก โดย
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ เม่ือนําไปเก็บรักษาในหองเย็น พบวา บรอคโคล่ี
ท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติกมีอายุการเก็บรักษานาน 12 วัน ซ่ึงไมมีความแตกตาง
ทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกราท่ีมีอายุการเก็บรักษานาน 10 วัน 
แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิซ่ึงมีอายุการเก็บ
รักษานาน 8 วัน ในขณะท่ีบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรามีอายุการเก็บรักษาไม
แตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม (ตารางที่ 19 ) เนื่องจาก บรอคโคล่ีท่ีบรรจุในตะกราหลังจากผาน
การลดอุณหภูมิแลวตองนําไปบรรจุลงในถุงพลาสติกเพื่อนําไปเก็บรักษาในหองเย็น และนําไปวาง
บนช้ันวางจําหนาย ซ่ึงข้ันตอนในการบรรจุถุงใชระยะเวลานาน ทําใหบรอคโคล่ีท่ีผานการลด
อุณหภูมิแลวมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนมาประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส เม่ือนําไปเก็บรักษาจึงมีการ
เส่ือมสภาพอยางรวดเร็ว ไมแตกตางกับชุดควบคุม เชนเดียวกับ การเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษา
ของกะหลํ่าปลีท่ีไมผานกระบวนการลดอุณหภูมิกับกะหลํ่าปลีท่ีผานการลดอุณหภูมิแบบผาน
อากาศเย็นโดยวิธีตางๆ โดยพบวากะหลํ่าปลีท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีอายุการเก็บรักษาส้ันท่ีสุดคือ 
8 วัน ในขณะท่ีกะหลํ่าปลีท่ีผานการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็นท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีอายุการ
เก็บรักษานานท่ีสุดคือ 20 วัน (มรกต, 2548) การเก็บรักษาบรอคโคล่ีในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ
ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสมีอายุการเก็บรักษานาน 23 วัน ในขณะท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียสมีอายุการเก็บรักษานาน 5 วัน (Jia et al., 2008) สําหรับผลิตท่ีเก็บเกี่ยวมาแลว ยังคงเปน
ส่ิงท่ีมีชีวิตอยูและมีอาหารสะสมในรูปแบบตางๆ กัน เชน น้ําตาล แปงหรือไขมัน ซ่ึงมีอยูอยางจาํกดั
และไมสามารถสรางข้ึนมาใหมไดอีก เม่ืออาหารเหลานี้ถูกใชไปในกระบวนการหายใจของพืช จน
อาหารในผลิตผลถูกใชใหหมดไปความมีชีวิตของผลิตผลนั้นก็จะจบส้ินลง ดังนั้นอายุการเก็บรักษา
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ของผลิตผล รวมท้ังคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวจึงข้ึนอยูกับอัตราการหายใจเปนสําคัญ โดยอุณหภูมิ
เปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหปฏิกิริยาเคมีตางๆก็สามารถเกิดข้ึนได
ในอัตราท่ีสูงข้ึน รวมถึงการหายใจ ซ่ึงประกอบดวยปฏิกิริยาชีวเคมีหลายอยางเกิดข้ึนตอเนื่องหรือ
พรอมๆกัน โดยท่ัวไปเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 10 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดข้ึนเร็วประมาณ 2 

เทา (จริงแท, 2544) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการลดอุณหภูมิผลิตผลกอนนําไปเก็บรักษา เพื่อเปนการ
ลดอัตราการหายใจและความรอนท่ีติดมาจากแปลงปลูกของผลิตผล ซ่ึงสามารถชวยในการยับยั้ง
กระบวนการเส่ือมสลาย และกระบวนการชราภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลใหอยูในระดับสูง 
และมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของผูบริโภค (Brosnan and Sun, 2001) เม่ือผลิตผลผานการลด
อุณหภูมิแลวตองเก็บรักษาผลิตผลท่ีอุณหภูมิ ตํ่า  โดยจะเปนประโยชนตอการปองกันการ
เปล่ียนแปลงที่ไมตองการ ไดแก เนื้อสัมผัส คุณคาทางโภชนาการ กล่ินรส และรสชาติ โดยเวลาใน
การเก็บเกี่ยวผลิตผลในแตละวันมีผลตออายุการเก็บรักษา นอกจากนั้นการลดอุณหภูมิท่ีปฏิบัติไดชา
หลังการเก็บเกี่ยวทําใหคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของผลิตผลลดลง (Paull, 1999) บรอคโคล่ี
เปนพืชท่ีไมไวตออุณหภูมิตํ่า ดังนั้นการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการปองกัน
การเส่ือมสภาพของบรอคโคล่ี โดยสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
และความช้ืนสัมพัทธท่ีสูง (มากกวา 95 เปอรเซ็นต) (Chen et al., 2008) 
 
ตารางท่ี 19  อายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส 
        ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 

กรรมวิธี ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 

ชุดควบคุม 8b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 10ab 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 12a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 
(4) ลักษณะปรากฏภายนอก 

 ลักษณะปรากฏของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นเปนระยะเวลา 8 วันพบวา ชุดควบคุม
ท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีการบานของดอกมากกวาบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุใน
ตะกรา และ บรรจุในถุงพลาสติก โดยบรอคโคล่ี ท้ัง 3 กรรมวิธีสามารถรักษาสีเขียวของดอกได 
(ภาพท่ี 22 ) การเก็บรักษาในวันท่ี 12 พบวา บรอคโคล่ีทุกกรรมวิธีมีสีเหลืองเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัด 
โดยชุดควบคุมมีการเกิดสีเหลืองมากท่ีสุด และเร่ิมมีการเนาของดอกเกิดข้ึน ในขณะท่ีบรอคโคล่ีท่ี
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ผานการลดอุณหภูมิ โดยบรรจุในตะกรา และบรรจุในถุงพลาสติกมีการเกิดสีเหลืองในระดับท่ี
ใกลเคียงกัน แสดงวาการลดอุณหภูมิเฉียบพลันสามารถชะลอการเกิดสีเหลืองของดอกบรอคโคล่ีได
แตบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกราจะเกิดการบานของดอกมากกวา และมีความ
แข็งของกานดอกนอยกวาบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติก เนื่องจาก     
บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรามีการสูญเสียน้ําหนักระหวางกระบวนการลด
อุณหภูมิมากกวาบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติก จึงทําใหเกิดการเหี่ยวของ
ดอก  และกานดอกมีความแข็งลดลง (ภาพท่ี  23) เชนเดียวกับ การเก็บรักษาบรอคโคล่ีใน
ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมไดบรรจุถุง
พบวา มีการเปล่ียนแปลงสีและลักษณะปรากฏของบรอคโคล่ีแตกตางกันในวันท่ี 9 ของการเก็บ
รักษา ในขณะท่ีการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีลักษณะปรากฏท่ีแตกตางกันในวันท่ี 1 

ของการเก็บรักษา โดยการลดปริมาณกาซออกซิเจน และเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
สามารถชวยในการปองกันการเส่ือมสภาพของบรอคโคล่ี ซ่ึงไมทําใหเกิดอาการผิดปกติ หรือกล่ิน
รส และรสชาติท่ีผิดปกติเม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลานาน (Jia et al., 2008) 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ลักษณะปรากฏของดอกบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส 
    ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 8 วัน 
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ภาพท่ี 23 ลักษณะปรากฏของดอกบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส 
    ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 12 วัน 

 
ตารางท่ี 20 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 

       องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นตเปนระยะเวลา 8 วัน 
 

กรรมวิธี 

คลอโรฟลล 
เอ 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล 
บี 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล
ท้ังหมด 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

วิตามินซี 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

ชุดควบคุม 0.047b 0.024b 0.071c 24.18c 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 0.058b 0.036ab 0.094b 38.36b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 0.080a 0.046a 0.126a 54.15a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางท่ี 21 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 
     4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นตเปนระยะเวลา 8 วัน 
 

กรรมวิธี 
การสูญเสียน้ําหนัก 

(เปอรเซ็นต) 
 L* Chroma Hue 

angle 

ชุดควบคุม 3.58 32.62ab 21.10a 94.26 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 2.84 35.86a 19.08b 101.44 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 2.44 31.06b 31.32a 97.96 

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 24 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล เอของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ 
    4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 26 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น    
    อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
 



 66

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ระยะเวลาท่ีเก็บรักษา (วัน)

ปริ
มา
ณวิ

ตา
มนิ

ซี 

(ม
ก./

10
0 ก

.น
้ําห

นัก
สด

)

ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 27 การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 

    องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ระยะเวลาท่ีเก็บรักษา (วัน)

กา
รสู

ญเ
สีย

น้ํา
หน

ัก (
เป
อร
เซ็
นต

)

ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
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ภาพท่ี 30 การเปล่ียนแปลงคา Chroma ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 องศา-
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ภาพท่ี 31 การเปล่ียนแปลงคา Hue angle ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 
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 4.2.2  คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช
ระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาบนชั้นวางจําหนาย 

        นําบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 1 มาเก็บ
รักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส โดยแบงออกเปน 3 กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีท่ี 1 : ชุดควบคุม (ไมผานการลดอุณหภูมิ) 

 กรรมวิธีท่ี 2 : บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา 
 กรรมวิธีท่ี 3 : บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติก  
 
 4.2.2.1 การประเมินคุณภาพทางเคมี 

  (1.) ปริมาณคลอโรฟลล 
 จากผลการทดลองพบวา ปริมาณคลอโรฟลล เอ คลอโรฟลล บี และปริมาณคลอโรฟลล
ท้ังหมดของบรอคโคลี่ท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย ไมมีความแตกตางกันทางสถิติตลอดอายุการ
เก็บรักษา โดยมีปริมาณคลอโรฟลล เออยูในชวง 0.03-0.08 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และมี
ปริมาณคลอโรฟลล บีอยูในชวง 0.01-0.05 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และมีปริมาณ
คลอโรฟลลท้ังหมดอยูในชวง 0.05-0.13 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด (ตารางภาคผนวกท่ี 33, 

34 และ 35 ) และมีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 34, 35 และ 36 ) เนื่องจาก
หลังจากผานกระบวนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีใหมีอุณหภูมิสุดทายเทากับ 4±2 องศาเซลเซียส
แลวนํามาเก็บรักษารวมกับบรอคโคล่ีชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิโดยนําไปวางบนช้ันวาง
จําหนายท่ีมีอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีสูงกวาอุณหภูมิสุดทายท่ีทําการลด
อุณหภูมิ ทําใหระหวางท่ีเก็บรักษามีการเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลลของบรอคโคล่ีท้ังท่ีผาน
การลดอุณหภูมิและไมผานการลดอุณหภูมิไมแตกตางกัน อุณหภูมิเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
เก็บรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม โดยมีผลตอลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี 
และสรีระ และมีผลตอการเจริญของเชื้อจุลินทรียโดยกระบวนการเมแทบอลิซึมตางๆ ไดแก การ
หายใจ การคายน้ํา และกระบวนการสุกลวนแลวแตข้ึนอยูกับอุณหภูมิเปนหลัก โดยท่ัวไป อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีจะเพิ่มข้ึน 2-3 เทา เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 10 องศาเซลเซียส ซ่ึงการเก็บรักษา
ผลิตผลในสภาวะท่ีอุณหภูมิไมคงท่ีโดยมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนหรือลดลงระหวางการเก็บรักษา มีผลตอ
สวนประกอบของบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ และมีผลตอคุณภาพของผลิตผล โดยบรอคโคล่ีท่ี
เก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิคงท่ี 3 องศาเซลเซียส มีการ
เปล่ียนแปลงสีเขียว และปริมาณคลอโรฟลลหลังจาก 30 วันของการเก็บรักษา ซ่ึงมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในสภาวะเดียวกันแตมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
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ข้ึนลงระหวาง 3-13 องศาเซลเซียสท่ีมีการสูญเสียสีเขียวและปริมาณคลอโรฟลลอยางรวดเร็ว 
(Tano et al., 2007) กระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกี่ยวของกับการสูญเสียคลอโรฟลลในพืช 
จนกระท่ังปจจุบันยังไมมีการเขาใจที่แนชัด  โดยท่ัวไปแลว  ระหวางการเกิดการชราภาพ 
(senescence) หรือการเก็บรักษาผักและผลไม คลอโรฟลลจะสลายตัวไปเปนสารท่ีไมมีสี ทําใหแค
โรทีนอยด ปรากฏออกมาใหเห็น (สายชล, 2528) การเก็บรักษาในอุณหภูมิสูงมีผลตอการลดลงของ
ปริมาณคลอโรฟลล โดยการศึกษาเก็บรักษาผักกาดหอมหอท่ีอุณหภูมิ 4 หรือ 10 องศาเซลเซียส
พบวา การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเปนระยะเวลา 5 วันมีปริมาณคลอโรฟลลลดลง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีปริมาณคลอโรฟลลลดลง 13 เปอรเซ็นตและเม่ือเก็บรักษา
เปนระยะเวลา 8 วัน พบวา ผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาท่ี 4 องศาเซลเซียสมีปริมาณวิตามินซีลดลง 
22 เปอรเซ็นต ในขณะท่ี 10 องศาเซลเซียสมีปริมาณวิตามินซีลดลง 35 เปอรเซ็นต ปริมาณ
คลอโรฟลลและคาโรทีนอยดมีความสัมพันธกันโดยในชวงท่ีมีการเจริญของพืชคาโรทีนอยดจะทํา
หนาท่ีในการปองกันการเกิดปฏิกิริยา photo oxidation ของคลอโรฟลล แตหลังจากเก็บเกี่ยว
มาแลว สารสีตางๆเกิดการเส่ือมสลายไปอยางตอเนื่อง เปนผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสีของ
ผลิตผล ซ่ึงปริมาณคลอโรฟลลและคาโรทีนอยดเร่ิมลดลงหลังจากเก็บเกี่ยวทันที ซ่ึงปริมาณ
คลอโรฟลลท่ีลดลงระหวางการเก็บรักษาข้ึนอยูกับอุณหภูมิเปนหลัก ซ่ึงมีการศึกษาในผักหลายชนิด
ไดแก rocket, Swiss chard และ ปวยเลง (Ferrante and Maggiore, 2007)  โดยมีการศึกษาผล
ของอุณหภูมิและภาชนะบรรจุตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของดอกบรอคโคล่ี พบวา บรอคโคล่ีท่ี
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีปริมาณคลอโรฟลลลดลงอยางรวดเร็วมากกวาท่ี 5     

องศาเซลเซียส และการบรรจุใน polyethylene foil ทําใหชะลอการเส่ือมสลายของคลอโรฟลลใน
ดอกบรอคโคล่ีระหวางการเก็บรักษาได (Starzyńska et al., 2003) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา
พบวา การใชความรอนประมาณ 50 องศาเซลเซียส สามารถลดการเส่ือมสลายของคลอโรฟลลใน 
บรอคโคล่ีได โดยมีผลตอการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการเส่ือมสลายของ
คลอโรฟลล (Funamoto et al., 2002) ในการปองกันการสูญเสียคลอโรฟลล อาจทําไดโดยการลด
อุณหภูมิของผลิตผลลง และการเก็บรักษาในสภาพท่ีมีออกซิเจนต่ํา เพื่อปองกันการออกซิไดซท่ีจะ
เกิดข้ึน หรือใหอยูในสภาพท่ีมีแสงสวาง เพื่อใหมีการสังเคราะหคลอโรฟลลข้ึนทดแทน (ยงยุทธ, 
2539) การเก็บรักษาบรอคโคล่ีในสภาวะท่ีมีการควบคุมบรรยากาศ (controlled-atmosphere, 

CA) ท่ีมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 10 เปอรเซ็นต และมีปริมาณกาซออกซิเจน 5 เปอรเซ็นต 
สามารถรักษาสีเขียวของบรอคโคล่ีไดเปนระยะเวลา 5 วัน โดยมีการสูญเสียน้ํา และปริมาณ
คลอโรฟลลเพียงเล็กนอย (Chen et al., 2008) โดยการควบคุมบรรยากาศระหวางการเก็บรักษามี
ผลตอการแสดงออกของยีนท่ีมีความเกี่ยวของกับกระบวนการเส่ือมสภาพของบรอคโคล่ีทําให   
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บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาภายใตสภาวะการควบคุมบรรยากาศชะลอการเส่ือมสภาพหลังการเก็บเกี่ยวได 
(Eason et al., 2007) 
 
  (2.) ปริมาณวิตามินซี 

 จากผลการทดลองพบวา บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายมีปริมาณวิตามินซี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตกตางกันในวันท่ี 1, 2 และ 3 ของการเก็บรักษา (ตาราง
ภาคผนวกที่ 36) โดยมีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพที่ 37) โดยในวันท่ี 3 ของการ
เก็บรักษาพบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการบดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติกมีปริมาณวิตามินซีเทากับ 
81.53 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ี
ผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราและชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ ซ่ึงมีปริมาณวิตามินซี
เทากับ 74.17 และ 68.94 มิลลิกรัม/100 กรัม ในขณะท่ีบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุ
ตะกรา และชุดควบคุม มีปริมาณวิตามินซีไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางท่ี 23 ) ผักและผลไมสด
เปนแหลงท่ีสําคัญของวิตามินซี ซ่ึงสามารถลดระดับของ C-reactive protein (CRP) ซ่ึงมีสวน
เกี่ยวของกับการอักเสบของเนื้อเยื่อ และเปนโปรตีนท่ีแสดงถึงความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ ซ่ึง
วิตามินซีท่ีมนุษยสามารถบริโภคไดพบในผักและผลไมมากกวา 85 เปอรเซ็นต (Podsędek, 2007)  
ในอาหารพืชสามารถสังเคราะหวิตามินซีไดจากน้ําตาลเฮกโซส เชน กลูโคส โดยในบรอคโคล่ีมี
ปริมาณวิตามินซีอยูประมาณ 100 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมสวนท่ีกินได (ดนัย, 2531) จากการศึกษา
เก็บรักษาคะนาท่ีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 95 เปอรเซ็นตในสภาวะท่ีมีแสงนอย 
(21.8 μmol m-2s-1) หรือในสภาวะท่ีไมมีแสง พบวา วิตามินซีมีผลตอกิจกรรมทางชีวเคมีตางๆใน
รางกายมนุษย โดยพบวา ปริมาณกรดแอสคอบิคของคะนาท่ีเก็บรักษาในสภาวะท่ีไมมีแสงลดลง
มากกวาในสภาวะท่ีมีแสงนอย  โดยการสูญเสียน้ําจะทําใหเกิดการเส่ือมสลายของปริมาณวิตามินซี
เร็วข้ึน และการเก็บรักษาในสภาวะท่ีมีแสงสามารถปองกันการลดลงของปริมาณวิตามินซี โดยทํา
ใหปริมาณน้ําตาลและแปงในใบคะนาเพิ่มข้ึนระหวางการเก็บรักษา (Noichinda et al., 2007) 
ปริมาณวิตามินซี จะลดลงอยางรวดเร็วหลังจากการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งในพืชผักบริโภคใบ
หลายชนิด ซ่ึงการสูญเสียอาจเกิดจากกิจกรรมของเอนไซมหลายชนิด เชน เอนไซม Ascorbic acid 

oxidase เอนไซม Polyphenol oxidase และเอนไซม Peroxidase และยังอาจเกิดจาก
กระบวนการ    ออกซิเดชันท่ีมีโลหะหนักเปนตัวเรงปฏิกิริยา นอกจากนี้การสูญเสียของปริมาณ
วิตามินซียังเกี่ยวของกับ อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยท่ัวไปแลวการเก็บรักษา
ผลิตผลไวท่ีอุณหภูมิสูง มักมีการสูญเสียวิตามินซีมาก (ยงยุทธ, 2539) จากการศึกษาผลของการใช
ภาชนะบรรจุท่ีแตกตางกันตอคุณภาพดานตางๆของดอกบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศา
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เซลเซียสเปนระยะเวลามากกวา 6 วันพบวา บรอคโคล่ีท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุแบบดัดแปลงสภาพ
บรรยากาศ (modified atmosphere packaging) มีปริมาณวิตามินซีหลงเหลืออยูประมาณ 100 

เปอรเซ็นต และยังมีการเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืน และสีเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
การเก็บรักษาใน ventpackaging และ automatic misting (Margaret and Zhuang, 1996) 
  
 4.2.2.2 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 

  (1) เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก 

 จากผลการทดลองการเก็บรักษาบรอคโคล่ีบนช้ันวางจําหนายพบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการ
ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา และถุงพลาสติกเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิไม
มีความแตกตางกันทางสถิติตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 37 ) โดยมีแนวโนม
ของการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มข้ึนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ภาพท่ี 38 ) โดยในวันท่ี 3 ของการ
เก็บรักษาพบวา มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักอยูในชวง 1.5-2.3 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 24 ) 
เชนเดียวกับการลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดหอมหอโดยวิธีผานอากาศเย็น (force-air 

cooling) ท่ีมีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส แลวขนสงโดยรถหองเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถลดการสูญเสียน้ําหนักของผักกาดหอมหอได โดยมีอัตราการสูญเสียน้ําหนัก 1.85 

เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบกับผักกาดหอมหอท่ีไมผานการลดอุณหภูมิแลวขนสงดวยรถบรรทุก
ธรรมดาซ่ึงมีอัตราการสูญเสียน้ําหนัก 4.00 เปอรเซ็นต (ยงยุทธ, 2535) ผลิตผลทางการเกษตร
ไดแก ผักและผลไมท่ีไดจากการเก็บเกี่ยว ช้ินสวนของพืชเหลานั้นยังคงมีชิวิตอยู ยิ่งเก็บไวนาน ผัก
และผลไมตางๆจะมีการสูญเสียมากข้ึน โดยมีการสูญเสียดานคุณภาพ (quality loss) ไดแก
สารอาหาร (nutrition) ท่ีพืชเก็บสะสมไวในช้ินสวนตางๆซ่ึงจะถูกใชไปเนื่องจากหนวยยอยๆ ของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกวาเซลล โดยมีกระบวนการทางชีวเคมีในดานการหายใจและการคายน้ํา เพื่อใหได
พลังงานและคงความมีชีวิตของเซลลไว การเปล่ียนแปลงน้ําหนักของผลิตผลมีความสัมพันธกับการ
หายใจและการคายน้ําของผลิตผล ยิ่งมีการหายใจและคายนํ้ามากจะทําใหเกิดการสูญเสียน้ําหนัก
มาก และอาจปรากฏการเห่ียวของใบ (สมโภชน, 2539)  การเคล่ือนท่ีของนํ้าออกจากตัวผลิตผล
หลังจากเก็บเกี่ยวมาแลว เปนการเคล่ือนท่ีแบบ Diffusion หรือการแพรกระจาย ซ่ึงเปนการ
เคล่ือนท่ีของนํ้าจากบริเวณที่ มีความเขมขนสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนตํ่า   อัตราการ
แพรกระจายของน้ําจะข้ึนอยูกับความแตกตางของความเขมขนของน้ํา ถามีความแตกตางกันมาก 
การแพรกระจายจากตัวผลิตผลสูบรรยากาศภายนอกจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยจะเกิดข้ึนจนกวา
ความเขมขนท้ังสองบริเวณจะเทากัน (ยงยุทธ, 2539)โดยวิธีการลดการเปล่ียนแปลงนี้ อาจทําได
โดยเพิ่มความช้ืนในหองเก็บรักษา หรือบรรจุผลิตผลในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม  
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(2) การเปล่ียนแปลงสี (คา L*, Chroma และ Hue angle) 
 จากผลการทดลองพบวา บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายมีคา L* แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในวันท่ี 3 ของการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 38) โดยบรอคโคล่ีท่ีผาน
การลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติกมีคา L* มากท่ีสุด รองลงมาคือชุดควบคุม และบรอคโคล่ีท่ี
ผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรามีคา L* นอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 46.74, 42.86 และ 46.74 

ตามลําดับ และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 39) คา Chroma ของบรอคโคล่ีท่ี
เก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายเปนระยะเวลา 3 วันพบวา บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุ
ถุงพลาสติกมีคา Chroma เทากับ 17.70 ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลด
อุรหภูมิโดยบรรจุตะกราท่ีมีคาเทากับ 19.58 และชุดควบคุมท่ีมีคาเทากับ 15.94 แตพบวา         
บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุด
ควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ (ตารางท่ี 24 ) และมีแนวโนมอยูในชวง 13-23 ตลอดอายุการเก็บ
รักษา (ภาพท่ี 40 ) สําหรับคา Hue angle ของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา
และบรรจุในถุงพลาสติกเปรียบเทียบกับชุดควบคุมเม่ือเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายพบวา ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติตลอดอายุการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 40) และมีแนวโนมอยูในชวง 
80-95 องศา (ภาพท่ี 41) เชนเดียวกับ การศึกษาคุณภาพของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดย
การใชน้ําแข็งในอัตราสวนโดยน้ําหนักบรอคโคล่ีตอน้ําแข็ง 1:1, 2:1 และ 3:1 เปรียบเทียบกับ    
บรอคโคล่ีท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ (ชุดควบคุม) แลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลานาน 4 วัน พบวา คา L* และคา Chroma ของ
ดอกบรอคโคล่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเม่ือใกลหมดอายุการเก็บรักษา ในขณะท่ีคา Hue angle มี
แนวโนมลดตํ่าลง (ดนัยและชัยพิชิต, 2550) การเก็บรักษาใบรอคเกต (Eruca sativa Mill.) ไวท่ี
อุณภูมิท่ีแตกตางกัน พบวา ใบท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสมีสีเหลืองเกิดข้ึนในวันท่ี 8 
ของการเก็บรักษาซ่ึงมากกวาใบท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่าและการเก็บรักษาท่ี 5 องศาเซลเซียสมีการเกิด
สีเหลืองมากกวา 0 องศาเซลเซียส ตามลําดับ โดยใบท่ีเก็บรักษาท่ี 10 องศาเซลเซียสมีการ
เปล่ียนแปลงคา L* และคา Chroma มีแนวโนมเพิ่มข้ึน และคา Hue angle มีแนวโนมลดลง ในขณะ
ท่ีใบท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 0 และ 5 องศาเซลเซียสมีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงคาสีของใบใน
วันท่ี 12 ของการเก็บรักษา (Koukounaras et al., 2007) 
 
  (3) อายุการเก็บรักษา 
 จากผลการทดลองพบวา บรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนชั้นวางจําหนายมีอายุการเก็บรักษา
แตกตางกัน โดยบรอคโคล่ีท่ีบรรจุในถุงพลาสติกมีอายุการเก็บรักษานาน 6 วัน ซ่ึงไมมีความ
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แตกตางกันทางสถิติกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรามีอายุการเก็บรักษานาน 
5 วัน แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิท่ีมีอายุการ
เก็บรักษานาน 3 วัน  (ตารางท่ี 22) จากผลการทดลองจะเห็นวาชุดควบคุมมีการเส่ือมคุณภาพอยาง
รวดเร็ว ท้ังคุณภาพทางเคมี และทางกายภาพ จึงทําใหมีอายุการเก็บรักษาส้ันกวาบรอคโคล่ีท่ีผาน
การลดอุณหภูมิ เชนเดียวกับการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอโดยกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผาน
อากาศเย็นโดยวิธีตางๆ เปรียบเทียบกับผักกาดหอมหอที่ไมผานการลดอุณหภูมิ โดยผักกาดหอมหอ
ท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีอายุการเก็บรักษาส้ันท่ีสุดคือ 8 วัน สวนผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิท่ีใชในปจจุบัน และผักกาดหอมหอท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิโดยปรับเปล่ียนวิธีคลุม
ผาใบมีอายุการเก็บรักษาเทากันคือ 14 วัน (มรกต, 2548) อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพและ
อายุการเก็บรักษาของผักและผลไม อุณหภูมิสูงผักและผลไมจะมีการเปล่ียนแปลงและเส่ือมคุณภาพ
ไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหอายุในการวางขายหรือใชในการบริโภคลดตํ่าลง การลดอุณหภูมิและการ
เก็บรักษาใหผลิตผลมีตํ่าอยูเสมอจึงเปนส่ิงจําเปน (จริงแท, 2544) บรอคโคล่ีเปนผลิตผลท่ีเกิดความ
เสียหายไดงาย โดยมีอายุการเก็บรักษาและลักษณะปรากฏข้ึนอยูสภาวะการเก็บรักษาเปนหลักไดแก 
อุณหภูมิ สวนประกอบของบรรยากาศ และความช้ืนสัมพัทธ จากการศึกษาพบวาการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิตํ่า 4 องศาเซลเซียส รวมกับการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุพบวา สามารถ
ยืดอายุการเก็บรักษาบรอคโคล่ีใหนานข้ึนได (Jia et al., 2008) การศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีเก็บ
รักษา ระยะเวลาการเก็บรักษา การลดอุณหภูมิโดยใชวิธี hydro-cooling และการหอดวย micro-

perforated wrap ตออายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 13 

องศาเซลเซียส พบวา สามารถเก็บรักษาไดนาน 5 วัน โดย การใช hydro-cooling และการหอดวย 
micro-perforated wrap สามารถรักษาความแนนเนื้อได และการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 1 องศา
เซลเซียสเปนระยะเวลา 10 หรือ 17 วันกอนท่ีจะนํามาวางจําหนาย สามารถลดการเกิดสีเหลืองของ
ดอกบรอคโคล่ีได  และสามารถนําไปใชกับการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศได 
(Toivonen, 1997)  
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ตารางท่ี 22 อายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศา  
       เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
 

กรรมวิธี ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 

ชุดควบคุม 3b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 5a 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 6a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 

(4) ลักษณะปรากฏภายนอก  
 ลักษณะปรากฏของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย เปนระยะเวลา 3 วันพบวา ชุด
ควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงสีของดอกจากสีเขียวเปนเหลืองอยางเห็นไดชัด
เม่ือเปรียบเทียบกับบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา และบรรจุในถุงพลาสติก 
ซ่ึงยังคงมีสีเขียวอยู (ภาพท่ี 32) แสดงวา การลดอุณหภูมิเฉียบพลันของบรอคโคล่ีกอนนํามาเก็บ
รักษาสามารถชวยชะลอการเกิดสีเหลืองในดอกบรอคโคล่ีได เชนเดียวกับ การศึกษาลดอุณหภูมิ
ผักกาดหอมหอโดยวิธีผานอากาศเย็นสามารถลดอาการเหี่ยว อาการเนา และอาการกานใบเปนจุดสี
น้ําตาลแดง เม่ือเปรียบเทียบกับผักกาดหอมหอที่ไมผานการลดอุณหภูมิ (ยงยุทธ, 2535) ซ่ึงความ
บริบูรณของดอกขณะท่ี    เก็บเกี่ยวก็มีผลตอการเปล่ียนแปลงสีเหลืองของดอกบรอคโคล่ีเชนกัน 
โดยมีผลตอการสรางและการตอบสนองตอเอทธิลีน อัตราการหายใจ และ การสูญเสียคลอโรฟลล 
(Tian et al., 2000) เม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลา 6 วัน พบวาทุกกรรมวิธีมีการเกิดสีเหลืองเพ่ิมข้ึน 
และชุดควบคุมมีการเกิดสีเหลืองมากท่ีสุด (ภาพท่ี 33 ) เนื่องจากมีการสลายตัวของคลอโรฟลลใน
ดอกบรอคโคล่ีตามระยะเวลาการเก็บรักษาเม่ือคลอโรฟลลสลายตัวไป สีของแคโรทีนอยดจึง
ปรากฏข้ึน โดยท่ัวไปการสูญเสียสีเขียวหรือคลอโรฟลลจากผลิตผลท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวบงบอกถึง
ความชราภาพ ซ่ึงจะตองปองกันไมใหเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในผักสดชนิดตางๆ ซ่ึงการปองกัน
การสูญเสียคลอโรฟลลทําไดโดยการลดอุณหภูมิของผลิตผลลง (จริงแท, 2544) การเกิดสีเหลือง
เปนสาเหตุท่ีสําคัญของการเส่ือมเสียคุณภาพของบรอคโคล่ี โดยเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในบรอคโคล่ีท่ี
ไมไดหอดวยฟลมพลาสติกและเก็บรักษาท่ี 4 และ 20 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีบรอคโคล่ีท่ีเก็บ
รักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศและมีปริมาณความชื้นสูงทําใหการเปล่ียนแปลงสีเกิดชาลง และ
รักษาลักษณะปรากฏใหมีคุณภาพดีระหวางการเก็บรักษา (Jia et al., 2008) 
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ภาพท่ี 32 ลักษณะปรากฏของดอกบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส 
    ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 3 วัน 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ลักษณะปรากฏของดอกบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส 
    ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 6 วัน 
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ตารางท่ี 23 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 
      8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 3 วัน 
 

กรรมวิธี 

คลอโรฟลล 
เอ 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล 
บี 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล
ท้ังหมด 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

วิตามินซี 

(มก./100 ก. 
น้ําหนักสด) 

ชุดควบคุม 0.050 0.025 0.075 68.94b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 0.060 0.030 0.090 74.17b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 0.059 0.027 0.086 81.53a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
 
 
ตารางท่ี 24 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย        
       อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 3 วัน 
 

กรรมวิธี 
การสูญเสียน้ําหนัก 

(เปอรเซ็นต) 
 L* Chroma Hue 

angle 

ชุดควบคุม 2.29 42.86b 15.94b 90.92 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 1.59 36.30c 19.58a 94.30 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 1.88 46.74a 17.70ab 89.46 

หมายเหตุ  ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 34 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล เอของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 
       อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 35 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล บีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย   
    อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก

 
ภาพท่ี 36 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวาง   
    จําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
 
 

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0 1 2 3 4 5 6

ระยะเวลาท่ีเก็บรักษา (วัน)

ปริ
มา
ณวิ

ตา
มนิ

ซี 

(ม
ก./

10
0 ก

.น
้ําห

นัก
สด

)

ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 37 การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซีของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย   
    อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 38 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวาง  
    จําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 39 การเปล่ียนแปลงคา L* ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2    
    องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 40 การเปล่ียนแปลงคา Chroma ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 
    8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจตุะกรา ลดอุณหภูมโิดยบรรจถุุงพลาสติก
 

ภาพท่ี 41 การเปล่ียนแปลงคา Hue angle ของบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 
    8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
 
 
 
 


