
บทท่ี 2 
การตรวจเอกสาร 

 
2.1 ลักษณะท่ัวไปของกะเพรา 

2.1.1 แหลงกําเนิดและพัฒนา 
 กะเพรา (holy basil) เปนพืชท่ีอยูในตระกูล Labiatae มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Ocimum 
sanctum Linn. ซ่ึงอยูในตระกูลเดียวกันกับ โหระพา และแมงลัก เปนพืชจําพวกพุมขนาดเล็ก สูงไม
เกิน 1.20 เมตร ตนออนและกิ่งออนมีขนปกคลุม กิ่งและแขนงเปนรูปส่ีเหล่ียม มีกิ่งกานมาก ใบรูป
ไขยาวปลายแหลม 2-4 เซนติเมตร ใบมีกล่ินหอมเพราะมีน้ํามันหอมระเหยจํานวนมาก ดอกตั้งเปน
ชอยาว 5-14 เซนติเมตร บนชอดอกเรียงเปนช้ันๆ คลายฉัตร ดอกขนาดเล็กสีชมพู อมมวง ชอดอก
ช้ันลางจะบานกอนช้ันบน เปนพืชที่ปลูกกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทย
และมาเลเซีย  
 

 
ภาพท่ี 1 กะเพราแดง 

 
2.1.2 ความสําคัญของกะเพรา 
 ก. ความสําคัญทางเศรษฐกิจ กะเพราเปนหนึ่งในพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการสงออก
ไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุมยุโรป เนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายใหครัวไทยเปน
ครัวโลก ทําใหมีการสงเสริมใหมีการจําหนายและบริโภคอาหารไทยเพิ่มข้ึน 
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ข. ความสําคัญทางคุณคาอาหาร กะเพราเปนพืชผักสมุนไพรท่ีใชใบสดและใบออนในการ
ประกอบอาหาร เพื่อชวยดับกล่ินคาวและชวยใหอาหารมีกล่ินหอม ผลพลอยไดจากการบริโภคใบ
กะเพรานอกจากจะเพ่ิมรสชาติใหกับอาหารแลว ใบกะเพรายังมีสารอาหารมากมาย ไดแก เบตา-   
แคโรทีน ท่ีมีปริมาณ 7867 ไมโครกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ซ่ึงมีผลใหกะเพราสามารถชวยปองกัน
โรคมะเร็งได (เพ็ญนภา, 2548) นอกจากจะมีเบตา-แคโรทีนในปริมาณท่ีสูงแลว กะเพรายังให
สารอาหารจําพวก คารโบไฮเดรต โปรตีน ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ บี1 และบี2 (วีณา, 2543) 
แคลเซียม 15.1 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด วิตามินซี 25 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และใย
อาหาร 4.3 กรัม/100 กรัมน้ําหนักสด (เพ็ญนภา, 2548) 
 นอกจากนี้ ใบกะเพรายังมีน้ํามันหอมระเหย 0.35 เปอรเซ็นต ประกอบดวยสารสําคัญ ไดแก 
camphor, cined, eugenol, limonene, pinene, sabinene, terpineol, ocimol, linalool และกรดอินทรีย
หลายชนิด (เมฆ, 2548) ซ่ึงน้ํามันหอมระเหยท่ีพบในใบกะเพรา มีฤทธ์ิขับลม ลดการบีบตัวของ
ลําไส และสาร Eugenol มีฤทธ์ิขับน้ําดี ชวยยอยไขมันและลดอาการจุกเสียด (เพ็ญนภา, 2548) 
 
2.1.3 การจําแนกพันธุของกะเพรา  
 กะเพราในประเทศไทยมีอยู 2 พันธุ คือ กระเพราขาวและกะเพราแดง โดยท่ีกะเพราขาวมี
กิ่งและใบเขียว สวนกะเพราแดงมีใบและลําตนสีแดงหรือมวงเขม (เมฆ, 2548) 
 
2.2 ความสําคัญของการลดอุณหภูมิ (พิชญา, 2550) 
 ผักและผลไม เม่ือตัดออกจากตนยังคงเปนส่ิงท่ีมีชีวิตอยู และมีกระบวนการทางชีวเคมี
เกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงจําเปนตอการดํารงชีวิตตอไป และผลิตผลจะตองมีชีวิตตอไปในสภาพปกติจนถึง
มือผูบริโภค พลังงานท่ีเซลลพืชจําเปนตองใชจะไดมาจากสารอาหารที่พืชสะสมไวในขณะท่ีพืชยัง
ติดอยูกับตน ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนแปลงสารอาหารใหเปนพลังงานโดยอาศัยปฏิกิริยาทางชีวเคมีท่ี
เรงดวยเอนไซม คือ กระบวนการหายใจ  
 ผลจากกระบวนการหายใจจะมีพลังงานความรอนสวนหนึ่งปลอยออกมาดวย เรียกวา 
ความรอนท่ีติดมากับผลิตผล ซ่ึงปริมาณความรอนท่ีปลอยออกมาจะแตกตางกันไปตามชนิดของ 
ผลไม พันธุ ระยะความแก ระยะการสุก การมีบาดแผล อุณหภูมิ และความเครียดตางๆ ความรอนท่ี
ติดมากับผลิตผลนี้จะใชเปนขอมูลในการพิจารณาถึงการจัดการดานอุณหภูมิระหวางการเก็บรักษา
ผลิตผลดวย  ผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยวจะมีอุณหภูมิสูงเทากับอุณหภูมิของอากาศหรือ
สภาพแวดลอมขณะทําการเก็บเกี่ยว ความรอนท่ีติดมากับผลิตผลจากส่ิงแวดลอม เม่ือขนยายผัก
มายังโรงคัดบรรจุ และกองรวมกันไว ถาอากาศผานเขา-ออกหรือถายเทไมสะดวกจะทําให       
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ความรอนท่ีคายออกมาจากผักและผลไม รวมกับความรอนท่ีติดมาจากส่ิงแวดลอมถูกสะสมในกอง
ผลิตผล ทําใหอุณหภูมิของผักและผลไมเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงไปเรงกระบวนการเมแทบอลิซึมตางๆภายใน
เซลลของผักและผลไมใหเกิดเร็วข้ึน มีผลทําใหคุณภาพของผักและผลไมลดลง และมีอายุการเก็บ
รักษาส้ันลงดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองลดอุณหภูมิผักและผลไมใหตํ่าลง เพื่อไลความรอนจาก     
แปลงปลูกท่ีติดมากับผักและผลไมออกไปใหเร็วท่ีสุดและมากท่ีสุด การลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมมี
ประโยชนหลายประการ คือ 
 1. ลดกระบวนการหายใจและกระบวนการสุกของผลไม เนื่องจากการหายใจเปนการใช
อาหารสะสมในรูปของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน หรือกรดอินทรีย เพื่อเปล่ียนเปนพลังงาน ถา
ผลิตผลหายใจมากอาหารสะสมจะหมดไปอยางรวดเร็ว ทําใหผลิตผลมีอายุการวางจําหนายส้ันลง 
นอกจากนั้นกระบวนการสุก ก็เปนข้ันตอนแรกของการเส่ือมสภาพ เม่ือผลไมสุกอายุการใชงานก็จะ
ส้ันลงเชนกัน 
 2. ลดการสูญเสียน้ํา การสูญเสียน้ําของผลิตผลกอใหเกิดความเสียหายในดานเศรษฐกิจและ
คุณภาพ เชน ทําใหน้ําหนักโดยรวมลดลง เพราะผลิตผลประกอบดวยน้ําโดยประมาณ 80 
เปอรเซ็นต การเสียน้ําเพียง 5 เปอรเซ็นต สงผลใหน้ําหนักผลิตผลลดลง เกษตรกรจึงไดคาตอบแทน
ลดลงตามไปดวย นอกจากนั้นในแงคุณภาพ การสูญเสียน้ําจะทําใหเนื้อสัมผัสของผลิตผลเสียไป 
เชน ไมกรอบและนิ่ม เปนตน ถาเปนผักใบจะแสดงอาการเหี่ยว นอกจากน้ัน คุณคาทางอาหาร เชน 
วิตามินซี จะลดลงไปดวยเม่ือผักสูญเสียน้ํา  
 3. ชะลอหรือชะงักการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย ในสภาพอุณหภูมิตํ่าเช้ือจุลินทรียสวน
ใหญจะเจริญเติบโตไดชาลง และเม่ืออุณหภูมิตํ่าเกินไปเช้ือจุลินทรียบางชนิดจะตายไป ดังนั้นการ
ลดอุณหภูมิจะชวยใหโรคเกิดชาลงหรือไมเกิดเลย 
 4. ลดอัตราการสังเคราะหเอทิลีน เอทิลีนมีบทบาทอยางมากตอกระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยว เพราะมีผลเสียตอคุณภาพของผลิตผล เพราะเอทิลีนกระตุนกระบวนการเส่ือมสลาย เชน      
ผักเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลือง นอกจากนี้เอทิลีนยังทําใหดอกไมโดยเฉพาะคารเนช่ันไมบาน  
 
อัตราของการลดอุณหภูมิขึ้นอยูกับ (จริงแท, 2544) 
 1. การนําความรอน (thermal conductivity) ของผลผลิตและตัวกลาง ถามีการนําความรอน
ไดดี จะทําใหมีการลดอุณหภูมิไดรวดเร็ว 
 2. ความจุความรอนของตัวกลาง ถามีคามากจะทําใหสามารถนําความรอนออกไปไดมาก 
จึงสงผลใหลดอุณหภูมิไดเร็ว 
 3. ความจุความรอนของผลิตผล ถามีคามากจะสงผลใหการลดอุณหภูมิเกิดข้ึนไดชา 
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 4. ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผลิตผลกับตัวกลาง ถายิ่งมีคาตางกันมากจะทําใหการ
ลดอุณหภูมิเกิดข้ึนไดเร็ว และเม่ือความแตกตางลดลงจะทําใหอัตราการลดอุณหภูมิชาลงดวย 
 5. การสัมผัสระหวางตัวกลางกับผลิตผล ถามีการสัมผัสกับตัวกลางมาก จะทําใหอุณหภูมิ
ลดลงไดเร็วดวย 
 6. การเคล่ือนไหวของตัวกลาง ถามีการเคล่ือนไหวเร็วมากจะทําใหมีการพาความรอน
ออกไปไดมากดวย 
 
2.3 วิธีการลดอุณหภูมิ (cooling method) 
 การลดอุณหภูมิออกจากผลิตผล ควรจะทําทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยว ซ่ึงอาจจะกอนหรือ
หลังการบรรจุลงภาชนะแลวก็ได แตการลดอุณหภูมิกอนการบรรจุลงภาชนะน้ันจะใชเวลานอยกวา 
เพราะความเย็นสามารถแทรกซึมเขาไปถึงสวนกลางของผลิตผลไดงาย ซ่ึงวิธีการลดอุณหภูมิมีอยู
ดวยกัน 5 วิธี คือ 
 
 2.3.1 การลดอุณหภูมิโดยใชอากาศเปนตัวกลาง (air cooling) ไดแก 
 1. การลดอุณหภูมิในสภาพหองเย็น (room cooling) คือ การใชหองเย็นเปนหองสําหรับลด
อุณหภูมิของผักและผลไมลงโดยตรง ซ่ึงไมตองมีกรรมวิธีใดๆ ชวยในการลดอุณหภูมิ วิธีนี้มี
ความเร็วในการลดอุณหภูมิคอนขางตํ่า เนื่องมาจากอากาศภายในหองเย็นมีการไหลหมุนเวียนนอย 
อากาศจะผานภายในภาชนะบรรจุนอยมาก การลดอุณหภูมิเกิดไดชาและไมสมํ่าเสมอ ผลิตผลจะถูก
ทําใหเย็นลงโดยการนําความรอนออกไปอยางชาๆ ผานภาชนะบรรจุ ผลิตผลท่ีเสียงายอาจจะ
เส่ือมสภาพไปกอนในระหวางกระบวนการนี้ 
 เม่ือผักและผลไมไดรับการลดอุณหภูมิในสภาพหองเย็น ผลิตผลท่ีอยูติดกับดานขางของ
ภาชนะจะเย็นลงอยางชาๆ อากาศท่ีอุนและรอนจากผลิตผลตรงกลางน้ีถูกพา (convection) จาก
ภายในภาชนะบรรจุมากระทบกับดานขางภาชนะบรรจุรวมท้ังผลิตผลท่ีเย็น อาจจะเกิดการกล่ันตัว
เปนหยดน้ํา (moisture condensation) เกาะอยูท่ีภาชนะบรรจุหรือผลิตผลได ซ่ึงภาชนะบรรจุเปน
กระดาษจะขาดความแข็งแรงและยังกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตของเช้ือรา (พิชญา, 2550) 
 2. การลดอุณหภูมิโดยการผานอากาศเย็น (forced-air cooling) เปนการพัฒนามาจากหอง
เย็น ซ่ึงมีความแตกตางจากหองเย็นท่ีการไหลของลม เพื่อทําใหลมผานไปยังผักและผลไมอยาง
ท่ัวถึงกันในระยะเวลาอันส้ัน เปนการลดอุณหภูมิโดยการเปาอากาศเย็นอุณหภูมิประมาณ 0-3   
องศาเซลเซียส และทําการหมุนเวียนอากาศดวยความเร็วสูง โดยท่ัวไปผลิตผลท่ีบรรจุลงในกลอง
เรียบรอยแลวจะถูกนําเขาไปเรียงในหองเย็นเปน 2 แถวชิดฝาผนัง เวนท่ีตรงกลางจัดใหมีอากาศถูก
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ดูดออกจากหองโดยตรงแตจะตองถูกดูดผานผักและผลไมกอน ซ่ึงการหมุนเวียนอากาศดวย
ความเร็วสูง ทําใหอากาศเย็นไหลผานและแทรกตัวเขาไประหวางภาชนะบรรจุจะทําใหอากาศพา
ความรอนออกจากผักและผลไมไดอยางรวดเร็ว โดยลักษณะการวางของตะกรา พบวา ตะกราท่ีอยู
บนและในสุดจะตองไดรับลมท่ีมีอากาศเย็นมากกวาบริเวณอื่น ซ่ึงระยะหางของตะกราแตละแถว 
ควรใหมีระยะหางประมาณ 13 หรือ 19 มิลลิเมตร จะทําใหระบบการลดอุณหภูมิมีประสิทธิภาพ
ดีกวาการวางตะกราชิดกันเพราะทําใหอากาศไหลผานไดอยางท่ัวถึงกัน เม่ือผักและผลไมเย็นลงแลว
จะตองลดหรือหยุดการหมุนเวียนของอากาศ เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียน้ําของผักและผลไม 
(นิธิยาและดนัย, 2548) 
 ในระหวางการลดอุณหภูมิโดยผานอากาศเย็นนั้น อากาศจะเคล่ือนท่ีจากผลิตผลท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าไปยังผลิตผลท่ีมีอุณหภูมิสูงเสมอ จึงไมเกิดการกล่ันตัวเปนหยดน้ําภายใตสภาพนี้ และ
อัตราการลดอุณหภูมิจะข้ึนอยูกับอัตราการผานของอากาศ ยิ่งอากาศไหลเวียนมากยิ่งลดอุณหภูมิได
เร็วตามไปดวย ระบบทําความเย็นท่ีพอเพียงเปนส่ิงท่ีจําเปนเพื่อใหลดอุณหภูมิไดตามเวลาท่ีตองการ 
และตองมีพัดลมใชสําหรับดึงอากาศผานผลิตผล ปริมาณท่ีอากาศผานนั้นแสดงเปนลิตรตอวินาทีตอ
กิโลกรัมผลิตผล (litre/second/kilogram) ซ่ึงจะใกลเคียงตอลูกบาศกฟุตตอนาทีตอปอนด         
(cubic feet/minute/pound) (พิชญา, 2550) 
 
 2.3.2 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําเย็น (hydrocooling) เปนวิธีการลดอุณหภูมิท่ีนิยมใชกัน
เพราะใหประสิทธิภาพท่ีดี เนื่องจากนํ้ามีความจุความรอนท่ีสูงและเปนตัวนําความรอนท่ีดี จึงมีการ
ใชน้ําเปนตัวกลางในการลดอุณหภูมิ ซ่ึงมีความรวดเร็ว ใชไดดีกับผักและผลไมหลายชนิด การลด
อุณหภูมิโดยใชน้ําเย็นสามารถทําไดหลายวิธี เชน ปลอยใหน้ําเย็นไหลผานผักและผลไมซ่ึงเคล่ือนท่ี
มาตามสายพาน การพนน้ําเย็นลงบนผักและผลไม การจุมผักและผลไมลงในน้ําเย็น หรือถังน้ําแช
น้ําแข็ง น้ําท่ีใชควรมีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส และเติมคลอรีนหรือสารระงับการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย เพื่อชวยในการทําความสะอาดเบ้ืองตนดวย (นิธิยาและดนัย, 2548) 
 ผลิตผลหลายชนิดสามารถลดอุณหภูมิไดโดยวิธีนี้ เชน ขาวโพดหวาน แตงหอม และทอ 
ซ่ึงตามปกติถาใชวิธีการลดอุณหภูมิโดยอากาศเย็นจะใชเวลานาน วิธีนี้ไมทําใหผลิตผลสูญเสียน้ํา 
นอกจากนั้นผลิตผลท่ีแสดงอาการเหี่ยวอาจจะสดข้ึนมาไดอีกคร้ังหลังลดอุณหภูมิโดยการใชน้ําเย็น 

ระบบการลดอุณหภูมิโดยวิธีนี้ คือ น้ําเย็นเคล่ือนท่ีไปสัมผัสกับผลิตผลท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 
เม่ือน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนจะถูกนํากลับไปทําใหเย็นลง เคร่ืองทําความเย็นบางระบบอาจใชน้ําแข็งผสม
ในน้ําก็ได ขอควรคํานึง คือ ผลิตผลท่ีจะลดอุณหภูมิโดยการใชน้ํานั้นตองทนตอการเปยกน้ํา 
ผลิตผลที่ไมทนตอการเปยกน้ําจะเกิดการเนาเสียตามมา และเม่ือลดอุณหภูมิดวยน้ําเย็นแลวตองให
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ผลิตผลอยูในสภาพอุณหภูมินั้นตลอดเวลา หากผลิตผลไดรับอุณหภูมิสูงข้ึนจะกอใหเกิดผลเสีย
อยางรุนแรง (พิชญา, 2550) 

 
2.3.3 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําแข็ง (contact icing) เปนวิธีการลดอุณหภูมิโดยการใช

น้ําแข็งบดเปนกอนเล็กๆ ใสผสมรวมไปกับผลิตผล เพื่อทําใหผลิตผลนั้นเย็นตัวลงโดยตรง เปนวิธีท่ี
ใชเฉพาะในกรณีท่ีไมมีเคร่ืองทําความเย็นซ่ึงวิธีนี้ยังไมมีประสิทธิภาพดีพอ ถาจะใหมีประสิทธิภาพ
ดีข้ึน ตองมีการใชรวมกับน้ําเย็นจะทําใหมีการถายเทความรอนดีข้ึน (นิธิยาและดนัย, 2548) 
 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําแข็ง นิยมใชกับผักใบ ใชน้ําแข็งปนคลุมดานบนหรือปูเปนช้ันๆ
ระหวางผลิตผลเพื่อลดความรอน เม่ือน้ําแข็งละลาย น้ําเย็นจะไหลผานผักและผลไม (พิชญา, 2550) 
 
 2.3.4 การลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศ เปนวิธีท่ีกระทําในสภาพท่ีมีความดันตํ่า โดยจะทํา
การดูดเอาอากาศออกจากหองลดอุณหภูมิ ซ่ึงเม่ือความดันบรรยากาศลดลงทําใหน้ําเปล่ียนสถานะ
กลายเปนไอออกไปไดงาย โดยใชความรอนจากผลิตผลนั้นเอง ทําใหผลิตผลมีอุณหภูมิลดตํ่าลง 
โดยผลิตผลท่ีมีพื้นท่ีผิวมากจะทําใหมีการคายความรอนไดดี (พิชญา, 2550) 
 
 2.3.5 การลดอุณหภูมิดวยวิธีอ่ืนๆ นอกจากวิธีท่ีไดกลาวไปแลวนั้น ยังมีวิธีอ่ืนๆ อีก เชน 
การใชไนโตรเจนเหลว คารบอนไดออกไซดเหลว และคารบอนไดออกไซดแข็ง วิธีเหลานี้จะใชกับ
ผลิตผลในตูสินคา (container) โดยการพนไนโตรเจนเหลวหรือคารบอนไดออกไซดไปในตูสินคา 
ซ่ึงสามารถทําใหอากาศภายในและผลิตผลเย็นลงอยางรวดเร็ว แตจะตองมีการจัดวางผลิตผลใหมี
ความเหมาะสมตอการไหลเวียนของอากาศดวย (นิธิยา และดนัย, 2548) 
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ภาพท่ี 2 การลดอุณหภูมิโดยการผานอากาศเย็น 

แหลงท่ีมา http://www.agrifoodasia.com/English/new/news_fac.htm 
 

 
ภาพท่ี 3 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําเย็น 

แหลงท่ีมา http://www.trj-inc.com/hydroCooler.html 
 
2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอวิธีการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน (จริงแท, 2544) 
 เทคนิคในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันใหแกผักนั้นมีดวยกันหลากหลายวิธี โดยมีเปาหมาย
อยางเดียวกันคือ การดึงความรอนท่ีติดมาจากส่ิงแวดลอมออกจากผักทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึงวิธีท่ี
ตางกันก็จะใหผลไดดีกับผักแตละชนิดแตกตางกันออกไป โดยในการเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมนั้น
ควรพิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 ก. ธรรมชาติของผัก ประเภทของผักท่ีแตกตางกันตองการการทําความเย็นท่ีแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน สตรอเบอร่ีและบรอคโคล่ีตองการอุณหภูมิใกลจุดเยือกแข็ง ในขณะท่ีน้ําเตาและ 
มะเขือเทศอาจจะไดรับความเสียหายจากอุณหภูมิตํ่าเกินไป ในทํานองเดียวกันเนื่องจากปญหาอาจ
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เกิดจากความเปยก เชน ดอกไมบางอยางอาจออนแอตอเช้ือราสีเทา (gray mould) และอาจไมเหมาะ
ตอการทําใหเย็นโดยใชน้ํา  
 ข. การใชบรรจุภัณฑ การเลือกวิธีการทําใหเย็นไดรับอิทธิพลอยางมากจากชนิดของ    
บรรจุภัณฑท่ีใช ผลิตผลอาจถูกบรรจุในกลอง ถัง หรือถุง ท่ีจะเปล่ียนและมีผลตอความตองการใน
การทําใหเย็น และมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการทําความเย็นท่ีจะชวยลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว 
รูปแบบของบรรจุภัณฑและวัสดุมีผลตอการเลือกวิธีการทําใหเย็นและอัตราการทําใหเย็น เชน 
บรรจุภัณฑท่ีมีรูพรุนสามารถทําการลดอุณหภูมิลงไดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดีกวาบรรจุภัณฑท่ี
ปดสนิท 
 ค. การไหลของผลิตผล เทคนิคการทําความเย็นบางอยางมีความรวดเร็วกวาวิธีอ่ืนและมี
ความแตกตางในผลิตผลท้ังหมด ถาปริมาณของผลิตผลที่ตองทําใหเย็นตอฤดูกาลตอวันหรือตอ
ช่ัวโมงมีปริมาณมาก เทคนิคการทําความเย็นท่ีรวดเร็วจึงมีความจําเปนเพื่อใหสามารถผลิตไดอยาง
เพียงพอ ความสัมพันธของอุปกรณในการทําความเย็นและข้ันตอนการบรรจุหรือการจับคูท่ี
เหมาะสมของอุปกรณ ควรไดรับการพิจารณาเพื่อมิใหเกิดการติดขัดในระหวางการไหลของผลิตผล
ในโรงงาน 
 ง. ขอพิจารณาทางเศรษฐศาสตร ตนทุนการกอสรางและการดําเนินงานมีความผันแปร
อยางมากระหวางวิธีการทําใหเย็นแตละวิธี คาใชจายในการเลือกเทคนิคการทําความเย็นตองมีความ
สมเหตุสมผล ทําใหไดราคาขายท่ีสูง หรือทําใหไดผลประโยชนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
 
2.5 ลักษณะกราฟของการลดอุณหภูมิ  
 เม่ือทําการลดอุณหภูมิของผักลง ในชวงแรกอุณหภูมิของผักจะลดลงอยางรวดเร็ว ตางจาก
ในชวงหลังซ่ึงอุณหภูมิจะคอยๆ ลดลง ในการเปรียบเทียบความรวดเร็วในการลดอุณหภูมิดวยวิธี
ตางๆ นั้น สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบคา half-cooling time (t ½) ซ่ึงหมายถึง เวลาท่ีใชในการ
ลดอุณหภูมิของผักลงคร่ึงหนึ่งของความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผักเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของ
ตัวกลาง จากกราฟจะเห็นวา หากตองการใหอุณหภูมิของผักเย็นลงเทากับอุณหภูมิของตัวกลางแลว 
เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิจะยาวนานมาก ดังนั้นการลดอุณหภูมิลงใหไดภายในเวลาอันส้ัน
จําเปนตองใชตัวกลางท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีตองการ แตตองไมตํ่าเกินไปจนทําใหเกิดความ
เสียหายกับผัก (จริงแท, 2544) 
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ภาพท่ี 4 แสดงอัตราการลดอุณหภูมิของผลิตผล 

แหลงท่ีมา http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/98-031.htm 
2.6 สมการทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ (พิชญา, 2550) 
 พารามิเตอรท่ีใชอธิบายกระบวนการลดอุณหภูมิ (cooling parameter) 
 
 2.6.1 Lag factor (J) คือ อัตราสวนระหวาง θ กับ exp (-Ct) ซ่ึงคา lag factor นี้ข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติตางๆ ของผลิตผล เชน รูปราง คาการนําความรอน (thermal conductivity; k) thermal 
diffusivity (a) และคาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนท่ีผิวหนาของผลิตผล (surface heat transfer 
coefficient; hc) 
 
 2.6.2 เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิ 

1. Half cooling time (Z) คือ เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผลิตผลลงคร่ึงหนึ่งของความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิของผลิตผลเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง เชนคา half cooling time 
ของลูกทอ ท่ีอุณหภูมิเร่ิมตน 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอากาศ 0 องศาเซลเซียส ลดอุณหภูมิลูก
ทอลงเหลือ 16 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 4 ช่ัวโมง สามารถคํานวณไดจากสมการ 

            Z = ln (0.5)/C 
เม่ือ      Z = Half cooling time 
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2. Seven-Eight cooling time (S) คือ เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผลิตผลลง 7/8 ของ
ความแตกตางของอุณหภูมิของผลิตผลเม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง เชน ลูกทอลดอุณหภูมิลง
เหลือ 4 องศาเซลเซียส คา seven-eight cooling time เทากับ 9 ช่ัวโมง สามารถคํานวณไดจากสมการ  

S = (ln (8j))/C 
เม่ือ        S = Seven-Eight cooling time (s) 
   j = lag factor  

                 C = cooling coefficient 
 

3. Cooling coefficient (C) คือ ความชันของกราฟระหวาง ln กับ t ซ่ึงจะแสดงการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของผลิตผลตอหนึ่งหนวยเวลา คาของ cooling coefficient จะข้ึนอยูกับ 
คุณสมบัติในการถายเทความรอนของผลิตผล และของตัวกลางที่ใชลดอุณหภูมิ สามารถคํานวณได
จากสมการ 

           C = (ln(θ))/t 
   เม่ือ C = cooling coefficient (1/s) 
   และ       θ  = (T – Ta)/(Ti – Ta) 
   เม่ือ        θ  = Dimensionless temperature 
    T  = อุณหภูมิท่ีเวลาใดๆ (องศาเซลเซียส) 
     Ta = อุณหภูมิตัวกลาง (องศาเซลเซียส) 
    Ti = อุณหภูมิเร่ิมตนของผลิตผล (องศาเซลเซียส) 
 
 คา cooling parameters ของการลดอุณหภูมิมีความหมายดังนี้ คา lag factor ของการลด
อุณหภูมิของผลิตผลมีคามากกวา 1 แสดงวาผลิตผลมีความตานทานการนําความรอนภายในผลิตผล 
(internal resistance) และการถายเทความรอนเกิดข้ึนท้ังแบบการนําและการพาความรอน และคา 
lag factor ของผลิตผลมีคาเทากับหรือนอยกวา 1 แสดงวาผลิตผลมีความตานทานภายในนอยมาก 
ทําใหสามารถลดอุณหภูมิของผักไดอยางรวดเร็ว สําหรับคา cooling coefficients เปนคาท่ีแสดงถึง
อัตราการลดอุณหภูมิของผลิตผล ในกรณีท่ีมีคาสูง หมายถึง การลดอุณหภูมิใหถึงอุณหภูมิท่ีตองการ 
จะใชระยะเวลาที่ส้ัน (พิชญา, 2550) 
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2.7 การลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศ  
 หลักการทํางานของการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ คือ การระเหยความช้ืนออกจาก
ผิวและภายในผลิตภัณฑ ซ่ึงอุณหภูมิ ณ จุดท่ีน้ําจะเร่ิมเดือดและระเหยนั้นจะข้ึนอยูกับความดันไอ
รอบๆโดยตรง (ภาพที่ 5) โดยท่ีความดัน 1 บรรยากาศ (100 kPa) น้ําจะเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส อยางไรก็ตาม เม่ือความดันถูกลดลงมาใหตํ่ากวา 1 บรรยากาศ น้ําก็จะเร่ิมเดือดท่ีอุณหภูมิ
ตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส 
 

 
ภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวางความดันไอน้ําอ่ิมตัวและอุณหภูมิ (Zheng and Sun, 2005) 

 
การลดอุณหภูมิของผลิตผลดวยระบบสุญญากาศ เปนวิธีการลดอุณหภูมิท่ีรวดเร็วและ

สมํ่าเสมอท่ีสุด ผลิตผลจะเย็นลงอยางรวดเร็วเม่ือเทียบกับความรอนโดยวิธีการอ่ืนๆ นิยมใชกับผัก
ใบตางๆ (นิธิยาและดนัย, 2548) ซ่ึงกระบวนการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศเปนเทคนิคท่ีชวยในการ
ระเหยนํ้าออกอยางรวดเร็ว (McDonald and Sun, 2000) การลดอุณหภูมิของผลิตผลโดยการใช
ระบบสุญญากาศ อาศัยหลักการการระเหยความช้ืนหรือน้ําอยางรวดเร็วจากผิวหนาและภายใน
ผลิตผลเพ่ือลดอุณหภูมิ เม่ือน้ําระเหยกลายเปนไอจะตองใชพลังงานแฝงซ่ึงเปนพลังงานท่ีโมเลกุล
สะสมเพื่อนําไปใชในการตานแรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุล และพลังงานแฝงนี้จะสงผลกระทบ
โดยตรงกับสถานะของนํ้า เม่ือน้ําไดรับพลังงานแฝงจะทําใหน้ําเปล่ียนสถานะจากของเหลว
กลายเปนไอ สงผลใหพลังงานภายในมีมากข้ึน ความรอนแฝงนี้เกิดการถายเทพลังงานแฝงระหวาง
ส่ิงแวดลอมกับระบบใหกันและกัน แลวจะทําใหน้ําเกิดการเปล่ียนสถานะ (วงกต, 2545) อุณหภูมิ
ของน้ําเร่ิมระเหยข้ึนอยูกับความดันไอน้ําของส่ิงแวดลอมโดยตรง ในผักประกอบดวยปริมาณนํ้า
อิสระ ถาผักถูกนําไปไวในหองท่ีปดสนิท และลดความดันภายในหองลงโดยใชปมดูดอากาศออก 
จนทําใหเกิดความแตกตางของความดันระหวางน้ําในผักและสภาพแวดลอมจะเปนสาเหตุทําใหน้ํา
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ระเหยและกล่ันตัวเปนไอน้ําเพื่อออกไปสูบรรยากาศแวดลอม เม่ือผลิตภัณฑท่ีอยูภายในหองโดยท่ี
ไมมีการสัมผัสกับตัวกลางอ่ืน ความตองการความรอนแฝงในการระเหยกลายเปนไอจึงไดมาจาก
ความรอนท่ีอยูในตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงไดแก ความรอนท่ีไดจากการหายใจ และความรอนท่ีติดมาจาก
แปลงปลูกหรือส่ิงแวดลอม จึงทําใหอุณหภูมิของผลิตภัณฑลดลงและเย็นในท่ีสุด ผลท่ีไดคือผักจะมี
อุณหภูมิลดตํ่าลง มีการระเหยของน้ํากลายเปนไออยางตอเนื่อง และอุณหภูมิสุดทายของผักสามารถ
ควบคุมไดอยางแมนยํา (Zheng and Sun, 2004) 

การลดอุณหภูมิของผลิตผลโดยการใชระบบสุญญากาศ นิยมใชกับผลิตผลท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก 
เชน ผักท่ีบริโภคใบ เพราะมีพื้นท่ีในการคายความรอนออกไปมาก จึงทําใหสามารถลดอุณหภูมิได
อยางรวดเร็ว สวนผลิตผลที่มีพื้นท่ีผิวนอย ไดแก ผลิตผลท่ีมีลักษณะเปนผลหรือหัว เชน มะเขือเทศ 
มันฝร่ัง และแตงกวา ไมเหมาะท่ีจะนํามาลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ เนื่องจากมีพื้นท่ีท่ีจะใช
ในการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําใหกลายเปนไอมีนอย ในระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ ผักใบจะสูญเสียน้ํา 1.5-4.7 เปอรเซ็นต หรือประมาณ 1 เปอรเซ็นตตออุณหภูมิท่ีลดลง 
12.2 องศาเซลเซียส วิธีนี้จะทําใหน้ําระเหยออกจากผักอยางรวดเร็ว ผักบางชนิดอาจจะเห่ียว
เนื่องจากสูญเสียน้ํามากถาหากใชเวลานานเกินไป ดังนั้นกอนนําผักเขาลดอุณหภูมิจะตองใชน้ําเย็น
ฉีดพนใหใบเปยก หลังจากลดอุณหภูมิจําเปนตองเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าและขนสงโดยใชรถหอง
เย็น 
 
2.8 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
 เคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ โดยท่ัวไปแลวมีไดหลายขนาดและรูปรางข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมในการใชงาน สวนใหญจะมีสวนประกอบพื้นฐานท่ีคลายคลึงกัน คือประกอบดวย 

1. หองสุญญากาศ (vacuum chamber) จะใชสําหรับใสผลิตภัณฑเพื่อท่ีจะทําการลด
อุณหภูมิ ซ่ึงจะถูกปดสนิทในระหวางกระบวนการ 

2. เคร่ืองปมสุญญากาศ (vacuum pump) เปนตัวท่ีทําใหเกิดสุญญากาศมีหลายชนิด แตชนิด
ท่ีใชกันท่ัวไปคือ oil-sealed rotary pump  

3. เคร่ืองควบแนนไอน้ํา (vapour condenser) เนื่องจากในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ 
จะมีไอน้ําเกิดข้ึนจํานวนมาก จึงตองมีการติดต้ังเคร่ืองควบแนนไอน้ํา ไวภายในหองสุญญากาศ เพื่อ
ทําการควบแนนไอน้ําใหกลับไปเปนน้ํา แลวปลอยออกสูทอระบาย 

4. สวนประกอบอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 6 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  

 
2.9 ขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศท่ัวไป (Zheng and Sun, 2004) 

1. นําผลิตภัณฑวางลงในหองสุญญากาศ (รูป a) 
2. เปดสวิตซเคร่ืองปมสุญญากาศ รอใหความดันลดลงจนถึงระดับความดันท่ีมีผลตอ

อุณหภูมิเร่ิมตนของผลิตภัณฑ ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 7-10 นาที ข้ึนอยูกับขนาดของหองสุญญากาศ 
และประสิทธิภาพของปมสุญญากาศ (รูป b) 

3. เม่ือความดันในหองสุญญากาศ อยูในระดับความดันเร่ิมตนซ่ึงเปนระดับความดันท่ีมีผล
ตออุณหภูมิเร่ิมตนของผลิตภัณฑ ท่ีจุดนี้จะเรียกวา flash point ของกระบวนการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศ ปกติแลวความดันภายในหองสุญญากาศ ตองลดลงถึงจุด flash point ใหเร็วท่ีสุด
เทาท่ีจะเปนไปได เพราะในชวงระยะเวลากอนถึงระยะน้ีเคร่ืองปมสุญญากาศจะทําหนาท่ีดูดเอา
อากาศออกไปและไมมีการทําใหเย็น (รูป c) 

4. เม่ือถึงจุด flash point น้ําจะเร่ิมเดือดและมีการระเหย และไอน้ําท่ีเกิดข้ึนจะถูกกําจัดโดย
เคร่ืองควบแนนไอน้ําท่ีมีการติดต้ังไวภายในหองสุญญากาศ เพื่อทําการควบแนนไอน้ําใหกลับไป
เปนน้ํา แลวปลอยออกสูทอระบาย (รูป d) 

5. การลดอุณหภูมิจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนครบระยะเวลาท่ีกําหนดกระบวนการจึงส้ินสุด
ลง (รูป e) 

6. เม่ือกระบวนการส้ินสุดลงวาลวระบายอากาศจะเปดออก และอากาศจะไหลเขาสูหอง
สุญญากาศ ผลิตภัณฑจะถูกนําออกมาจากหองสุญญากาศ และเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
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ภาพท่ี  7 หลักการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศท่ัวไป (Zheng and Sun, 2005) 
 
2.10 ประโยชนของการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันโดยสุญญากาศ (McDonald and Sun, 2000) 
 1. การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและใชระยะเวลาในการ
ลดอุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืนๆ เชน การใชอากาศเย็นหรือการแชในน้ําเย็น โดยทําใหเกิดการระเหยของ
น้ําออกจากตัวผลิตผลไปยังผิวภายนอก โดยใชความรอนแฝงในการกลายเปนไอทําใหผลิตผลมี
อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว 
 2. สามารถลดอุณหภูมิผลิตผลไดปริมาณมากตอคร้ัง และใชไดกับผลิตผลที่บรรจุอยูใน
ภาชนะบรรจุโดยไมตองคํานึงถึงการหมุนเวียนของอากาศ ชนิดของภาชนะบรรจุ หรือตัวกลางใน
การลดอุณหภูมิ 
 3. เนื่องจากเปนการลดอุณหภูมิท่ีเกิดจากภายในตัวผลิตผลเอง ทําใหไดผลิตผลท่ีมีลักษณะ
คงตัว (uniform) หลังจากผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศแลว 
 4. สามารถกําจัดน้ําสวนเกินท่ีติดอยูบริเวณผิวของผลิตผลท่ีไมตองการได ทําใหปองกัน
การปนเปอนของเช้ือจุลินทรียได 
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 5. การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศเปนการลดอุณหภูมิท่ีผลิตผลไมมีการเคลื่อนท่ี ทํา
ใหสามารถลดความเสียหายทางกลของผลิตผลได 
 6. การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศมีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิเร็วกวาวิธีอ่ืนๆ โดย
สามารถลดอุณหภูมิได 0.5 องศาเซลเซียสตอนาที โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับผลิตผล เชน 
อาการสะทานหนาว หรือ การแข็งตัวบริเวณผิวของผลิตผล (surface freezing) ท่ีพบในการลด
อุณหภูมิวิธีอ่ืนๆโดยใชอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิท่ีเร็วเกินไป 
 7. สามารถควบคุมอุณหภูมิของผลิตผลไดอยางแนนอน โดยการกําหนดความดันท่ี
เหมาะสม การใชเวลาในการลดอุณหภูมิส้ันทําใหผลิตผลมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึนได  
 8. การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศอาจมีตนทุนในการลงทุนสูงกวาการลดอุณหภูมิ
โดยวิธีอ่ืนๆ แตในการดําเนินงานแตละคร้ังพบวามีตนทุนและคาพลังงานไฟฟาตํ่ากวา เนื่องจากใช
ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืนๆ (Zheng and Sun, 2004) 
 
2.11 ปจจัยท่ีผลตออัตราการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (Zheng and Sun, 2004) 
 เนื่องจากการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ เปนวิธีการที่มีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิท่ี
เร็วกวาการลดอุณหภูมิดวยวิธีอ่ืนๆ การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศมีการถายเทมวลเกิดข้ึน 2 
ข้ันตอน คือ เม่ือเร่ิมมีการระเหยของน้ําท่ีผิวหนา หรือภายในผลิตผลท่ีมีโครงสรางเปนรูพรุน และ
เกิดการแพรของไอน้ําผานชองวางภายในผลิตผล ไปสูบริเวณผิวหนาของผลิตผล ดังนั้น ปจจัย
สําคัญท่ีมีตอการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ไดแก 
 1. คุณสมบัติความมีรูพรุน และการกระจายของรูพรุนภายในผลิตผล โดยผลิตผลท่ีมี
โครงสรางเปนรูพรุนมาก และมีการกระจายของรูพรุนท่ัวท้ังผลิตผล จะทําใหมีกระบวนการในการ
ลดอุณหภูมิเร็วข้ึน 
 2. ลักษณะของภาชนะบรรจุ การบรรจุผลิตผลลงในภาชนะบรรจุมีผลตออัตราเร็วในการ
การลดอุณหภูมิผลิตผลดวยระบบสุญญากาศ เชน ผักกาดหอมหอท่ีหอหุมดวยพลาสติกหรือใน
ภาชนะบรรจุท่ีเจาะรู จะมีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิท่ีเร็วกวาผลิตผลที่บรรจุในกลองหรือภาชนะท่ี
ไมมีการระบายอากาศ 
 3. ประสิทธิภาพของเคร่ืองปมสุญญากาศ การใชปมสุญญากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะทํา
ใหอุณหภูมิของผลิตผลลดลงจนถึงอุณหภูมิสุดทายเร็วข้ึน เชน การทดสอบเคร่ืองลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศเพ่ือการคาในการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีหุมดวยฟลมยืดโพลีไวนิลคลอไรด 
(PVC) พบวา การใชปมดูดอากาศท่ีมีขนาด 630 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ใชเวลาในการลดอุณหภูมิ 78 
นาที โดยท่ีสามารถลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอจํานวน 24 พาเลท ไดในระยะเวลา 8 ช่ัวโมง ในขณะ
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ท่ีการใชปมท่ีขนาด 1660 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง โดย 10 นาทีแรกใชปมท่ีมีขนาด 1250 ลูกบาศก
เมตร/ช่ัวโมง ใชเวลาในการลดอุณหภูมิท้ังหมด 32 นาที และสามารถลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอ
จํานวน 52 พาเลท ไดในระยะเวลาเทากัน ซ่ึงการมีอัตราการลดอุณหภูมิท่ีเร็วข้ึนจะเปนการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตใหมากข้ึนไดเชนกัน 
 4. อุณหภูมิของเคร่ืองควบแนนท่ีมีอุณหภูมิตํ่าจะทําใหเกิดการควบแนนของไอน้ําเร็วข้ึน 
และทําใหกระบวนการลดอุณหภูมิเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม การควบแนนจะไมสามารถเกิดข้ึนไดเม่ือ
อุณหภูมิตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส เนื่องจากเกิดน้ําแข็งเกาะอยูบริเวณผิวหนาของเคร่ืองควบแนน 
 5. อุณหภูมิภายในผลิตผล คุณสมบัติการมีรูพรุน และการกระจายของรูพรุนภายในผลิตผล 
มีผลตอการกระจายของอุณหภูมิในผลิตผลในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ โดยผลิตผลท่ีมีโครงสรางรูพรุนท่ีเหมือนกัน และมีการกระจายเทากันท่ัวท้ังผลิตผล จะมี
การกระจายของอุณหภูมิภายในผลิตผลที่มีรูปแบบเดียวกัน ในขณะท่ีผลิตผลท่ีมีการกระจายของรู
พรุนไมเทากัน จะทําใหบริเวณท่ีมีรูพรุนมากมีอุณหภูมิตํ่ากวาบริเวณท่ีมีรูพรุนนอยหรือไมมีเลย 
และผลิตผลท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนสูง จะใชเวลาในการลดอุณหภูมินานกวาผลิตผลท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตน
ตํ่า 
 
2.12   การนํากระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศมาใชในการลดอุณหภูมิผลิตผลทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
มีงานวิจัยท่ีศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ

ผักกาดหอมหอ บรอคโคล่ี และผักกาดฮองเต ท่ีรายงานวา พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลด
อุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนในชวง 15-20 และ 20-25 องศาเซลเซียส คือ กําหนด
ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ เทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ี
กําหนด เทากับ 12 และ 20 นาที ตามลําดับ (กฤษติยาและคณะ, 2551) สวนพารามิเตอรท่ีเหมาะสม
ในการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนในชวง 15-20 และ 20-25 องศาเซลเซียส คือ 
กําหนดความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิเทากับ 5.5 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความ
ดันท่ีกําหนดเทากับ 25 และ 30 นาที ตามลําดับ (ปรัศนีย, 2551) และพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการ
ลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนในชวง 15-20 และ 20-25 องศาเซลเซียส คือ กําหนด
ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ี
กําหนดเทากับ 15 และ 20 นาที ตามลําดับ (วีนิลและคณะ, 2551) และยังมีการศึกษาถึงคุณภาพของ
ผักกาดหอมหอ บรอคโคล่ี และผักกาดฮองเต ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศโดยใช
พารามิเตอรท่ีเหมาะสมขางตน พบวา ผักท้ัง 3 ชนิด มีอายุการเก็บรักษานานกวาผักท่ีไมผานการลด
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อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (ชุดควบคุม) โดยมีอายุการเก็บรักษา 8, 12 และ 10 วัน ตามลําดับ 
ในขณะท่ีชุดควบคุมมีอายุการเก็บรักษา 5, 2 และ 5 วัน ตามลําดับ (กฤษติยาและคณะ, 2551; 
ปรัศนีย, 2551; วีนิลและคณะ, 2551) 

Zhang and Sun (2006) เปรียบเทียบการลดอุณหภูมิหรือการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของ 
บรอคโคล่ี และแครอทหั่นช้ิน โดยเปรียบเทียบวิธีท่ีแตกตางกัน 4 วิธี คือ การทําใหเย็นโดยใชระบบ
สุญญากาศ การลดอุณหภูมิแบบเปาลม (blast cooling) การทําใหเย็นโดยใชหองเย็น และการลด
ความเย็นแผนเรียบ (plate cooling) พบวา การทําใหเย็นโดยใชระบบสุญญากาศเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนื่องจากสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักในระหวางการทําใหเย็นโดยการใช
น้ําพนลงบนผัก ดังนั้นการลดอุณหภูมิอยางเฉียบพลันดวยระบบสุญญากาศจึงเหมาะสําหรับการลด
อุณหภูมิของบรอคโคล่ีและแครอทหั่นช้ิน ในขณะท่ี Ozturk and Ozturk (2009) เปรียบเทียบการลด
อุณหภูมิผักกาดหอมหอ ไดแก การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศและการลดอุณหภูมิโดยใช
ตูเย็น พบวา การลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอดวยระบบสุญญากาศใหมีอุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียสเปน
วิธีการลดอุณหภูมิเร็วกวาการใชตูเย็นในการลดอุณหภูมิ ถึง 13 เทา และเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพใน
การลดอุณหภูมิมากกวา Sun and Zheng (2006) ไดศึกษาการใชระบบสุญญากาศในการลดอุณหภูมิ
ผักกาดหอมหอจาก 25 องศาเซลเซียส เปน 1 องศาเซลเซียส ซ่ึงพบวาใชเวลาท้ังหมดนอยกวา 30 
นาที และเม่ือนําผักกาดหอมหอไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส พบวาสามารถยืดอายุ
การวางจําหนายผักกาดหอมหอไดนานถึง  14 วัน  ในขณะท่ีผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิหอง  สวนใหญจะมีอายุการวางจําหนายเพียง  3-5 วัน นอกจากน้ี  การลดอุณหภูมิ
ผักกาดหอมหอกอนการเก็บรักษาสามารถท่ีจะชวยชะลอการเกิดสีชมพูบริเวณเสนใบ (pink rib) 
และความเสียหายตอใจกลางใบ (heart-leaf injury) ระหวางการเก็บรักษาได (Martínez and Artés, 
1999)  

มีการนําวิธีการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันดวยระบบสุญญากาศไปใชในการลดอุณหภูมิ
ผลิตผลที่มีโครงสรางซับซอน เชน กะหลํ่าปลี เนื่องจากกะหลํ่าปลีมีโครงสรางภายในท่ีหอตัวอยาง
หนาแนน อากาศและความช้ืนท่ีอยูภายในนั้นถูกดึงออกมาไดยาก ดวยสาเหตุนี้ จึงเปนผลทําใหการ
ลดอุณหภูมิของกะหลํ่าปลีนั้นทําไดยาก ดังนั้นจึงมีการนําการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ
หลายระดับ (multi-stage vacuum cooling) มาใชในการลดอุณหภูมิของกะหลํ่าปลี ซ่ึงพบวา 
สามารถที่จะลดท้ังอุณหภูมิภายในและภายนอกของกะหลํ่าปลีใหมีอุณหภูมิใกลเคียงกันได 
นอกจากนี้ ในระหวางการคืนความดันสูความดันบรรยากาศ การทําใหอากาศภายนอกเย็นตัวลงดวย
เคร่ืองควบแนน กอนท่ีจะนําเขาสูหองลดอุณหภูมิ สามารถท่ีชวยไมใหอุณหภูมิของกะหลํ่าปลีเพิ่ม
สูงข้ึนในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ และกระบวนการคืนความดันสูความดันบรรยากาศได 
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โดยเม่ือส้ินสุดกระบวนการสามารถลดอุณหภูมิกะหลํ่าปลีใหตํ่าลงไดถึง 4 องศาเซลเซียส อีกท้ังยัง
มีผลใหประหยัดพลังงานในกระบวนการลดอุณหภูมิดวย (Cheng and Hsueh, 2007) นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาการลดอุณหภูมิผลิตผลประเภทลําตนท่ีมีพื้นท่ีผิวนอย เชน หนอไม ดวยระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํา และการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศแบบแหง พบวา การลดอุณหภูมิหนอไมโดยใช
ระบบสุญญากาศรวมกับน้ําสามารถที่จะชวยลดอุณหภูมิหนอไมไดอยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการ
ลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา ตอดวยการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศแบบแหงมีผลทํา
ใหหนอไมมีคุณภาพดีในระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าได และเม่ือนําหนอไมท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา และการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศแบบแหง มา
เปรียบเทียบกับหนอไมท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยน้ํา การลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็น และการ
ลดอุณหภูมิดวยน้ํารวมกับการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็น พบวา หนอไมท่ีผานการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา และการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศแบบแหงมีลักษณะปรากฏ 
ความคงตัวทางกายภาพ และอายุการเก็บรักษาดีท่ีสุด อีกทั้งยังมีเช้ือแบคทีเรียเกิดข้ึนนอยท่ีสุด 
(Cheng, 2006) 

การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศนอกจากจะมีความเหมาะสมในการลดอุณหภูมิ
ผลิตผลประเภทผักใบแลว Tao et al. (2007) ยังไดศึกษาผลของการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศท่ีมีตอกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของเห็ด พบวา การลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศมีผลทําใหกิจกรรมของ superoxide dismutase (SOD) catalase (CAT) peroxidase (POD) 
และ polyphenoloxidase (PPO) มีปริมาณลดลง แตมีผลทําใหระดับของ malondialdehyde (MDA) 
และ superoxide anion generation มีปริมาณเพิ่มข้ึนเล็กนอย และมีการศึกษาสภาวะการเก็บรักษาท่ี
เหมาะสมของเห็ดท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ โดยเปรียบเทียบสภาวะการเก็บรักษา
ท่ีตางกัน 3 สภาวะ คือ การเก็บรักษาในหองเย็น การเก็บรักษาในหองลดความดัน (hypobaric room) 
และการเก็บรักษาในบรรจุภัณฑแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลง (modified atmosphere packaging ; 
MAP) พบวา การเก็บรักษาเห็ดท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศภายใตบรรจุภัณฑแบบ
สภาพบรรยากาศดัดแปลงเปนสภาวะท่ีเหมาะสมที่สุด โดยมีการสูญเสียน้ําหนัก อัตราการหายใจ 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได membrane permeability และระดับการเกิดสีน้ําตาลของดอกเห็ดท่ี
นอยกวาสภาวะการเก็บรักษาอ่ืน (Tao et al., 2006) 

นอกจากนี้ยังมีการนําการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศมาใชในการลดอุณหภูมิไมดอก
อีกหลายชนิด เชน Bronan and Sun (2001) ศึกษาถึงการลดการสูญเสียน้ําหนักของดอกลิลล่ีใน
ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศดวยการพนน้ําในระหวางกระบวนการ ซ่ึง
พบวา การพนน้ําในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ สามารถลดการสูญเสียน้ําหนักและเพ่ิมอัตรา
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การทําใหเย็นท่ีสงผลใหดอกลิลล่ีมีอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว มีการศึกษาถึงอายุการปกแจกันของ
ดอกลิลล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ รวมกับการเก็บรักษาในหองเย็น พบวา 
สามารถท่ีจะยืดอายุการปกแจกันดอกลิลล่ีไดนานข้ึน จากการศึกษาการควบคุมอัตราการระเหยของ
น้ํา และการสูญเสียน้ําหนักในระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศท่ีความดัน 4 ระดับ คือ 
8.5, 9.35, 14.4 และ 374 มิลลิบารตอนาที พบวา มีอัตราการสูญเสียน้ําหนักลดจาก 5.4 เปอรเซ็นต
เหลือ 3.7 เปอรเซ็นต ท่ีความดัน 374 และ 8.5 มิลลิบารตอนาที และเม่ือศึกษาถึงอายุการปกแจกัน
ของดอกลิลล่ี พบวา การควบคุมอัตราการระเหยของน้ําท่ีความดันระดับตางๆ ไมมีผลตออายุการ 
ปกแจกัน และอุณหภูมิสุดทายกอนการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ ทําใหการสูญเสียน้ําลดลง 
(Brosnan and Sun, 2003) เชนเดียวกันกับ Sun and Brosnan (1999) ท่ีศึกษาอายุการปกแจกันของ
ดอกแดฟโฟดิล และพบวา การลดอุณหภูมิดอกแดฟโฟดิลดวยระบบสุญญากาศกอนนําไปเก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิหองและหองเย็น สามารถท่ีจะยืดอายุการปกแจกันของดอกแดฟโฟดิลได และการพนน้ํา
ในระหวางกระบวนลดอุณหภูมิ มีผลในการลดการสูญเสียน้ําหนัก โดยท่ีไมมีผลกระทบตอคุณภาพ
ของดอกแดฟโฟดิล 

นอกจากจะมีการศึกษาถึงเทคนิคการทําใหเย็นดวยระบบสุญญากาศในการชวยลดอุณหภูมิ
แลว ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงดันภายในเคร่ืองทําความเย็นท่ีมีผลตอลักษณะทางกายภาพ และทาง
เคมีของผักกาดหอมหอ ซ่ึงพบวา ท่ีระดับความดันตางๆ ไมมีผลตอคุณภาพ และสามารถยืดอายุการ
เก็บรักษาไดนานที่อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพันธ 85 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 
สัปดาห นอกจากนี้ ยังทําการลดแรงดันลงเร่ือยๆ เพื่อท่ีจะศึกษา คาความแนนเนื้อ กรดแอสคอรบิก 
ตัวเรงปฏิกิริยา และยังไดศึกษาถึงโครงสรางของผักกาดหอมหอท่ีสองภายใตกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน พบวา การลดแรงดันลงเร่ือยๆ นั้นทําใหคา ท่ีตองการวัดตางๆ นั้นมีคาสูงข้ึน ทําใหอายุ
การวางจําหนายและคุณภาพของผักกาดหอมหอดีมากข้ึน แตโครงสรางท่ีสองภายใตกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน ไมมีการเปล่ียนแปลง (He et al., 2004) นอกจากนี้ He and Li (2008) ได
ออกแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการทํานายพารามิเตอรท่ีเกิดข้ึนในระหวางกระบวนลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอ ไดแก ระดับความดันสุญญากาศ อุณหภูมิและการสูญเสีย
น้ําหนักของผักกาดหอมหอ เม่ือทําการคํานวณคาพารามิเตอรจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน
การลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตน 18 องศาเซลเซียส ใหเหลือ 1 องศาเซลเซียส     
จะใชเวลาท้ังหมดประมาณ 32 นาที และเม่ือนําผลท่ีไดจากแบบจําลองมาเปรียบเทียบกับผลที่ได
จากการทดลอง พบวา อุณหภูมิท่ีคํานวณไดจากสมการและการทดลองมีความแตกตางกันประมาณ 
1 องศาเซลเซียส ในขณะที่มีความแปรปรวนของเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักอยูท่ี 0.59 
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เปอรเซ็นต ซ่ึงการออกแบบแบบจําลองทางคณิตศาสตรนี้ อาศัยพื้นฐานจากการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีมีอยูเดิม และออกแบบใหมีการประหยัดพลังงานสูงท่ีสุด 

การใชระบบสุญญากาศในการลดอุณหภูมิจะทําใหผลิตผลมีการสูญเสียน้ําหนัก 1.5-4.7 
เปอรเซ็นต หรือประมาณ 1 เปอรเซ็นตตออุณหภูมิท่ีลดลง 12.2 องศาเซลเซียส (Zheng and Sun, 
2005) Sun and Zheng (2006) พบวาเห็ดมีการสูญเสียน้ําหนักถึง 3.6 เปอรเซ็นต เม่ือลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศ ซ่ึงมีการสูญเสียน้ําหนักมากกวาการลดอุณหภูมิดวยวิธีเปาลมเย็น ท่ีมีการสูญเสีย
น้ําหนัก 2 เปอรเซ็นต 

การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศนอกจากจะมีความเหมาะสมในการนํามาใชในการลด
อุณหภูมิผลิตผลทางการเกษตรแลว ยังสามารถนํามาลดอุณหภูมิผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ผานการ
แปรรูปแลวไดอีกดวย Jin (2007) ศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเนื้อหมูปรุงสุกภายในหองลด
อุณหภูมิระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ โดยทําการศึกษาการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิภายในหองลดอุณหภูมิ ปริมาณความช้ืนและอัตราการระเหยของไอนํ้า ผลการทดลอง
พบวา อุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาเปล่ียนแปลงในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิ ซ่ึง
สามารถแบงออกไดเปน 4 ชวง คือ (1) เปนชวงท่ีอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาลดลงจาก 15.80 
เปน 10.70 องศาเซลเซียส (2) เปนชวงท่ีอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาเพิ่มข้ึนจาก 10.70 องศา
เซลเซียส เปนอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุด คือ 19.20 องศาเซลเซียส (3) เปนชวงท่ีอุณหภูมิของหองลด
อุณหภูมิมีคาลดลงจากคาท่ีสูงท่ีสุดเปนอุณหภูมิท่ีตํ่าท่ีสุด คือ 6.10 องศาเซลเซียส (4) เปนชวงท่ี
อุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาเพิ่มข้ึนจาก 6.10 องศาเซลเซียส เปนคาอุณหภูมิสุดทายของหอง
ลดอุณหภูมิ คือ 13.10 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณความช้ืนของเนื้อหมูปรุงสุกมีคา
ลดลงจาก 71 เปอรเซ็นต เปน 60.69 เปอรเซ็นต และเน้ือหมูปรุงสุกมีการสูญเสียน้ําหนักระหวาง
กระบวนการลดอุณหภูมิ 10.31 เปอรเซ็นต สําหรับอัตราการระเหยของไอน้ําระหวางกระบวนการ
ลดอุณหภูมิสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ีอัตราการระเหยมีคาเพิ่มสูงข้ึนและลดลง ซ่ึง
อัตราการระเหยของไอนํ้าท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงนี้ใชเวลาท้ังหมดประมาณ 4 นาที 
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2.13  การเก็บรักษาผลิตผลสดในบรรจุภัณฑท่ีมีสภาพบรรยากาศดัดแปลงสมดุล (Equilibrium 
Modified Atmosphere : EMA) 

การบรรจุหีบหอเปนสวนหนึ่งในข้ันตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท่ีมีสวนสําคัญตอ
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตผล  การใชบรรจุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลด
กระบวนการหายใจ การคายความรอน การคายน้ํา และการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาตางๆ ของ
ผลิตผลใหเกิดชาลง (นิธิยาและดนัย, 2548) เทคโนโลยีบรรจุภัณฑท่ีมีศักยภาพในการยืดอายุและ
รักษาคุณภาพของผลิผลสดนั้นตองอาศัยคุณสมบัติสําคัญของวัสดุท่ีใชบรรจุผลิตผล ซ่ึงสวนมากอยู
ในรูปของฟลมพลาสติก โดยควรมีคุณสมบัติการยอมใหแกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด 
เอทิลีน และความช้ืนแพรผานดวยอัตราท่ีเหมาะสม สามารถดัดแปลงสภาพบรรยากาศภายใน  
บรรจุภัณฑใหเปนสภาวะสมดุล (กาญจนา, 2548) 

ในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตรและยา 
เรียกวา บรรจุภัณฑแบบแอคทีฟ (active packaging) ซ่ึงกลไกของบรรจุภัณฑประเภทนี้เปนกลไกท่ี
อาศัยหลักการดังกลาวขางตน โดยเปนวิธีการบรรจุท่ีบรรจุภัณฑและสภาพแวดลอมมีปฏิสัมพันธ
กัน ทําหนาท่ีเปนภาชนะหอหุมผลิตผล เพิ่มความปลอดภัยหรือปรับปรุงคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
และชวยยืดอายุรวมท้ังรักษาคุณภาพใหคงเดิมไดนานข้ึน (งามทิพย, 2550) ความสามารถในการ
ควบคุมคุณสมบัติการยอมใหแกสผานฟลม รวมท้ังความสามารถในการเลือกใหแกสแตละชนิด
ผานในอัตราท่ีแตกตางกัน (perm-selectivity) นั้นเปนผลมาจากการควบคุมโครงสรางของพอลิเมอร
ในระดับโมเลกุลหรือระดับนาโน ไดแก การควบคุมการกระจายตัวของสารตัวเติม (additives) เพื่อ
ปรับแตงโครงสรางหรือชองวางระหวางเฟส ซ่ึงมีผลกระทบตอการผานของแกสในฟลมตนแบบที่
ยอมใหแกสออกซิเจนผานไดสูง และการควบคุมโครงสรางรูพรุน รัศมีรูพรุน และการเช่ือมตอกัน
ของรูพรุน ท่ีมีผลตอคุณสมบัติการยอมใหแกสผานฟลมและความสามารถในการเลือกใหแกสผาน 
(กาญจนา, 2548)  

บรรจุภัณฑแอคทีฟเปนบรรจุภัณฑท่ีสามารถดัดแปลงสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ
ใหเปนสภาวะสมดุลได และนอกจากน้ียังอาจมีการผสมสารเคมีบางชนิดลงไปในฟลมพลาสติกโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อดูดซับกล่ินหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย (งามทิพย, 2550) ดังท่ีมี
รายงานการเก็บรักษามะเขือเทศพรอมบริโภคในถุงแอคทีฟชวยลดการเกิดฝาไอนํ้าภายในถุงและ
ชวยลดปริมาณเช้ือจุลินทรียในมะเขือเทศดวย (Gil et al., 2002) Serreno et al. (2006) รายงานวา 
การเก็บรักษาบรอคโคล่ีภายใตสภาวะสภาวะสมดุลของภาชนะบรรจุท่ีมีการซึมผานของแกสสูง 3 
แบบ (macro-perforated; Ma-P, micro-perforated; Mi-P และ non-perforated; No-P) และฟลม
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พลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) พบวา บรอคโคล่ีมีการสูญเสียน้ําหนักนอยกวาชุดควบคุม 
(control) ท่ีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เม่ือทําการเปรียบเทียบกันกับฟลมท่ีใชในการ
ทดลองพบวา ฟลมชนิด Mi-P และ No-P สามารถชะลอการเปล่ียนแปลงคุณภาพของบรอคโคล่ีได
ดีกวาฟลมชนิดอ่ืนๆ อีกดวย นอกจากน้ี Dharini and Lise (2006) ทําการเก็บรักษาล้ินจี่ดวยบรรจุ
ภัณฑ biorientated polypropylene packaging (BOPP) ท่ีมีเปอรเซ็นตการซึมผานของแกสตางกัน 3 
ชนิด (BOPP-1, BOPP-2 และ BOPP-3) พบวาท่ีฟลม BOPP-3 สามารถลดการสูญเสียน้ําหนักและ
การเปล่ียนแปลงของสีไดดีท่ีสุด โดยท่ีมีสภาวะแวดลอมเม่ือถึงสภาวะสมดุลเปน แกสออกซิเจน 
17.0 เปอรเซ็นต และแกสคารบอนไดออกไซด 6.0 เปอรเซ็นต 
 เชนเดียวกับการศึกษาของ Chonhenchob et al. (2006) ท่ีทําการทดลองเก็บรักษาพริกในถุง
ท่ีมีการซึมผานของแกสสูง (C4, C5 และ C9) พบวา พริกท่ีบรรจุในภาชนะ C4 และ C5 ใชเวลาใน
การสรางสภาวะสมดุลส้ันท่ีสุดโดยมีองคประกอบของแกสภายในถุงเปนแกสออกซิเจน 12 
เปอร เ ซ็นต  แกสคารบอนไดออกไซด  2 เปอร เ ซ็นต  และออกซิเจน  7 เปอร เ ซ็นต  แกส
คารบอนไดออกไซด 3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อีกท้ังพริกท่ีบรรจุอยูในถุงท้ังสองยังมีคุณภาพสูง
ระหวางการเก็บรักษา นอกจากนี้จากการทดลองของ Chonhenhob and Suparat (2001) ยังพบวาการ
บรรจุพริกในบรรจุภัณฑท่ีตางชนิดกัน (ฟลมชนิดโพลีเอทิลีน ; PE และโพลีโพรพิลีน ; PP, กลอง
พลาสติกชนิดโพลีสไตรลีน ; PS และโพลีไวนิลคลอไรด ; PVC) แลวทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 
และ 8 องศาเซลเซียส พบวาฟลมชนิดโพลีโพรพิลีนสามารถเก็บรักษาคุณภาพของพริกไดดีกวา
ฟลมชนิดอ่ืนๆ ในการทดลอง 
 การทดลองของ Porat et al., (2004) พบวา สมท่ีบรรจุดวยฟลมท่ีมีช่ือวา XF และฟลมโพลี
เอทิลีนท่ีมีความหนาแนนตํ่า (LDPE) ทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา
นาน 5 สัปดาห จากนั้นทําการเก็บรักษาอีก 5 วัน ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับชุด
ควบคุมพบวาสมท่ีบรรจุดวยฟลม XF และ LDPE ท่ีมีรูพรุนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการลดการ
เส่ือมสภาพของผิวและอาการสะทานหนาวตอสมไดดีกวาฟลมท้ังสองท่ีมีรูพรุนขนาดใหญกวา
อยางเห็นไดชัด และยังลดการสูญเสียน้ําหนักของสมไดเปนอยางดี  หนอไมฝร่ังท่ีเก็บรักษาใน
สภาพบรรยากาศดัดแปลง (MA) โดยใชบรรจุภัณฑท่ีช่ือ P-Plus (คาการซึมผานของแกสออกซิเจน 
14,000 cc.m2.day-1) สามารถลดการสูญเสียน้ําหนัก รักษาคุณภาพภายนอกและชะลอการเกิดโรคได
ดีกวาหนอไมฝร่ังท่ีไมไดบรรจุลงไปในภาชนะ P-Plus (Scifó et al., 2005) นอกจากนี้ยังมีขอมูลการ
เกี่ยวกับการใชฟลมบรรจุภัณฑแอคทีฟในประเทศไทยเชนกัน ขอมูลจาก กรกัญญา (2549) รายงาน
วา กลวยไขท่ีเก็บรักษาดวยฟลมแอคทีฟช่ือ Freshpac สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานถึง 25 วัน 
ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 92 เปอรเซ็นต โดยท่ีผิวของกลวยไขยังคงมีสีเขียว 
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ขิงเม่ือนํามาบรรจุในฟลมแอคทีฟ Freshpac จะสงผลใหขิงมีผิวเตงตึงและไมเหี่ยว และการใชฟลม 
Freahpac บรรจุมะมวงน้ําดอกไมท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดนาน 30 วัน ในขณะท่ี
มะมวงเขียวเสวยท่ีเก็บท่ีสภาวะเดียวกันกับมะมวงน้ําดอกไมสามารถเก็บไดนาน 29-35 วัน สําหรับ
ขาวโพดฝกออนท่ีมีอัตราการหายใจสูงมาก เม่ือนํามาเก็บรักษาดวยฟลม Freshpac โมเดล IQ11 ท่ี
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไดนาน 20 วัน 
 เ ม่ือนําบรรจุภัณฑแอคทีฟมาใชรวมกับการดัดแปลงสภาพอากาศ  ผสมสารยับยั้ง
เช้ือจุลินทรีย หรือ ตัวดูดซับเอทิลีนจะสงผลชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาไดยาวนานข้ึน 
เชนรายงานการวิจัยของ Giovanna et al. (2009) ในการหาผลการเจริญของเช้ือจุลินทรีย Listeria 
innocua ใน mixed salad ท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑรวมกับการดัดแปลงสภาวะอากาศ (แกสไนโตรเจน 
90 เปอรเซ็นต แกสคารบอนไดออกไซด 6 เปอรเซ็นต และแกสออกซิเจน 3 เปอรเซ็นต) พบวา 
เช้ือจุลินทรียมีจํานวนเพิ่มข้ึนเล็กนอย สวนในบรรจุภัณฑท่ีไมมีการดัดแปลงสภาพอากาศ พบวา 
เกิดการเนาเสียในวันท่ี 5 เม่ือทําการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลานาน 7 
วัน จากรายงานการวิจัยท่ีมีมากอนพบวา การเก็บรักษาภายใตสภาพสภาวะสมดุลนิยมใชกับผลิตผล
สด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไดดี อยางไรก็ตาม การเก็บรักษาภายใตสภาวะสมดุล นั้นตองอาศัยการ
ควบคุมปจจัยตางๆ ท่ีครอบคลุมและถ่ีถวน อันประกอบดวยอัตราการหายใจของผลิตผล น้ําหนัก
บรรจุ คาการซึมผานของแกส การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ชนิดของฟลมท่ีใช พื้นท่ีผิวของบรรจุภัณฑ
รวมถึงอัตราสวนตางๆ ของแกสภายในบรรจุภัณฑ (Jacxsens et al., 2000) 


