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สารบาญ 
 
 หนา 
  
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญ ซ 
สารบาญตาราง ฌ 
สารบาญภาพ ฎ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร 4 
บทท่ี 3 อุปกรณและวิธีการทดลอง 27 
บทท่ี 4 ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 42 

การทดลองท่ี 1 การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษากะเพราแดงท่ีไม 42 
ทําใหกะเพราเกิดอาการสะทานหนาว  

การทดลองท่ี 2 การศึกษาหาพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิ 50 
กะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศ ในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด  

การทดลองท่ี 3 เปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพและเคมีของกะเพราแดงหลังการ 68 
ลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  

การทดลองท่ี 4 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของกะเพราแดงท่ีบรรจุใน 90 
บรรจุภัณฑชนิดตางๆ  

บทท่ี 5 สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 107 
เอกสารอางอิง 109 
ภาคผนวก ก 119 
ภาคผนวก ข 157 
ประวัติผูเขียน 165 

 



 ฌ 

สารบาญตาราง 
 
ตาราง หนา 

   
1 การสูญเสียน้ําหนักสด คา L*, คา chroma และคา hue angle ของกะเพราแดง  44 
 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน  
2 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศา 49 
 เซลเซียส  
3 สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศและสภาวะของ 59 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด  
 ระหวางการลดอุณหภูมิ  
4 คาพารามิเตอรท่ีใชในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดงท่ี 59 
 บรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด  
5 สภาวะในการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศและสภาวะของ 66 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตระหวางการลด  
 อุณหภูมิ  
6 คาพารามิเตอรท่ีใชในการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจใุนกลองพลาสติก 66 
 โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตดวยระบบสุญญากาศ  
7 สภาวะในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ 67 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และ  
 กลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท  
8 การสูญเสียน้ําหนักสด คา L*, คา chroma และคา hue angle ของกะเพราแดง  71 
 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน  
9 ปริมาณวิตามินซี คลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของ 78 
 กะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน  

10 ปริมาณสารประกอบฟนอลและกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของ 84 
 กะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน  

11 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 88 



 ญ 

 สารบาญตาราง (ตอ)  
ตาราง หนา 

   
12 ปริมาณแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดของกะเพราแดงภายใน  91 
 บรรจุภัณฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4   
 วัน  

13 การสูญเสียน้ําหนักสด คา L*, คา chroma และคา hue angle ของกะเพราแดง  95 
 ในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4  
 วัน  

14 ปริมาณวิตามินซี คลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของ 99 
 กะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน  
 เวลานาน 4 วนั  

15 ปริมาณสารประกอบฟนอลและกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพรา 102 
 แดงในบรรจุภณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน  
 เวลานาน 4 วนั  

16 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงในบรรจภุัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  105 
 13 องศาเซลเซียส  

17 สภาวะในการทํางานท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบคลอไรด 107 
 สุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิล  
 และกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต  
   
   
   
   
   
   
   

 



 ฎ

สารบาญภาพ 
 
ภาพ หนา 

   
1 กะเพราแดง 4 
2 การลดอุณหภูมิโดยการผานอากาศเย็น 10 
3 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําเย็น 10 
4 แสดงอัตราการลดอุณหภูมิของผลิตผล 12 
5 ความสัมพันธระหวางความดันไอน้ําอ่ิมตัวและอุณหภูมิ 14 
6 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 16 
7 หลักการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศท่ัวไป 17 
8 แผนภาพสีแสดงคา L*, chroma และ hue angle 28 
9 การสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  44 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 วัน  

10 คา L* ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส  45 
 เปนเวลานาน 8 วัน  

11 คา chroma ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  45 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 วัน  

12 คา hue angle ของใบกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  46 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 วัน  

13 อาการสะทานหนาวของกะเพราแดงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า 47 
14 ลักษณะของกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส  48 
 เปนเวลานาน 5 วัน  

15 ลักษณะของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส เปน 48 
 เวลานาน 7 วนั  

16 ข้ันตอนการลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศ 51 
17 การจัดเรียงกะเพราแดงไวภายในหองลดอุณหภูมิ และการกําหนดคาพารามิเตอร 51 
 เคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  



 ฏ 

 สารบาญภาพ (ตอ)  
ภาพ หนา 

   
18 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด (ก)  52 
 การจัดเรียงในตะกราพลาสติก (ข) การวัดอุณหภูมิเร่ิมตน (ค) การวัดอุณหภูมิใจ  
 กลางผักและความช้ืนสัมพัทธในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบ  
 สุญญากาศ (ง)  

19 ความดันในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ 53 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนลิคลอไรด โดย  
 ใชความดนัสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใต  
 ความดันท่ีกําหนด 3 นาที  

20 อุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ 55 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด โดย  
 ใชความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใต  
 ความดันท่ีกําหนด 3 นาที  

21 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศและความดันในหองลด 56 
 อุณหภูมิในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง  
 ท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด โดยใชความดัน  
 สุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ี  
 กําหนด 3 นาที  

22 ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลาของการลดอุณหภูมิดวยระบบ 57 
 สุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิล  
 คลอไรด โดยใชความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาที่  
 วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 นาที  

23 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (ก) การจัดเรียง 60 
 ในตะกราพลาสติก (ข) การวัดอุณหภูมิเร่ิมตน (ค) การวัดอุณหภูมิใจกลางผักและ  
 ความช้ืนสัมพัทธในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (ง)  
   



 ฐ

 สารบาญภาพ (ตอ)  
ภาพ หนา 

   
24 ความดันในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ 61 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใชความดนั  
 สุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาทีว่ัตถุดบิอยูภายใตความดันท่ี  
 กําหนด 1 นาที  

25 อุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ 63 
 กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใชความดนั  
 สุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาทีว่ัตถุดบิอยูภายใตความดันท่ี  
 กําหนด 1 นาที  

26 ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธของอากาศและความดันในหองลด 63 
 อุณหภูมิในระหวางกระบวนการลดอุณหภมิูดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง  
 ท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใชความดนัสุดทายในหอง  
 ลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาทีว่ัตถุดบิอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 1 นาที  

27 ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลาของการลดอุณหภูมิดวยระบบ  64 
 สุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต  
 โดยใชความดนัสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยู  
 ภายใตความดนัท่ีกําหนด 1 นาที  
28 การสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส  72 
 เปนเวลานาน 9 วัน  

29 คา L* ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9  72 
 วัน  

30 คา chroma ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน 73 
 เวลานาน 9 วัน  
31 คา hue angle ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน 73 
 เวลานาน 9 วัน  
   



 ฑ

 สารบาญภาพ (ตอ)  
ภาพ หนา 

   
32 ปริมาณวิตามินซีของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน 79 
 เวลานาน 9 วัน  

33 ปริมาณคลอโรฟลลเอของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส  79 
 เปนเวลานาน 9 วัน  

34 ปริมาณคลอโรฟลลบีของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน 80 
 เวลานาน 9 วัน  

35 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13  80 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 วัน  

36 ปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13  85 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 วัน  

37 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13  85 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 วัน  

38 ลักษณะของกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4  89 
 วัน  

39 ลักษณะของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7  89 
 วัน  

40 ปริมาณแกสออกซิเจนของกะเพราแดงภายในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ี 92 
 อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

41 ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดของกะเพราแดงภายในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ  92 
 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

42 การสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ี 95 
 อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

43 คา L* ของใบกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13               96 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  
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44 คา chroma ของใบกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13       96 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

45 คา hue angle ของใบกะเพราแดงในบรรจภุัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  97 
 13  องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

46 ปริมาณวิตามินซีของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13   99 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

47 ปริมาณคลอโรฟลลเอของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ี  100 
 อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

48 ปริมาณคลอโรฟลลบีของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ี 100 
 อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

49 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ี 101 
 อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

50 ปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ี 103 
 อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

51 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บ 103 
 รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

52 ลักษณะของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13  105 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน  

53 ลักษณะของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13  106 
 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน  

 
 
 
 
 


