
บทท่ี 4 
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1 การทดลองท่ี 1  การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษากะเพราแดงท่ีไมทําใหกะเพรา    
 เกิดอาการสะทานหนาว 
 

4.1.1 การสูญเสียน้ําหนักสด 
 การเก็บรักษากะเพราแดงไวท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 วัน 
พบวา กะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้ําหนักสดเทากับ 3.75 
เปอรเซ็นต ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดงท่ีเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ท่ีมีคาเทากับ 1.22 เปอรเซ็นต แตไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ท่ีมีการสูญเสียน้ําหนัก
สด  เท ากับ  3.60 เปอร เ ซ็นต  (ตารางท่ี  1)  ในขณะท่ีกะเพราแดงที่ เก็บรักษาที่ อุณหภู มิ  7               
องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้ําหนักสด เทากับ 3.34 เปอรเซ็นต กะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้ําหนักสดนอยท่ีสุด ท้ังนี้เปนเพราะการเก็บรักษาผลิตผลไว
ท่ีสภาวะอุณหภูมิคอนขางสูงและความช้ืนสัมพัทธตํ่าจะทําใหน้ําภายในเซลลระเหยออกสู
ส่ิงแวดลอมไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหผลิตผลเกิดการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษาคอนขาง
สูง (จริงแท, 2544) จึงเปนผลใหกะเพราแดงท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิสูงมีการสูญเสียน้ําหนักสดสูงกวา
กะเพราแดงท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า สอดคลองกับรายงานของ Porter et al. (2003) ท่ีพบวา
กะหลํ่าปลีท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 สัปดาห มีการสูญเสียน้ําหนักถึง 5 
เปอรเซ็นต ในขณะท่ีกะหลํ่าปลีท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0 และ 2 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้ําหนัก
ตํ่ากวา 5 เปอรเซ็นต เชนเดียวกันกับผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดเม่ือนํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ
ตางๆ กัน แลวพบวาการเก็บรักษาผลิตผลไวท่ีอุณหภูมิตํ่าจะมีการสูญเสียน้ําหนักนอยกวาผลิตผลท่ี
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิสูง เชน มะเขือเทศ (Javanmardi and Kubota, 2006) หนอไมฝร่ัง (Asparagus 
officinalis L.) (Tzoumaki et al., 2009) มันแกว (Pachirhizus erosus L.) (Cantwell et al., 2002; 
Mercado-Silva et al., 1998) ผักชีฝร่ัง (Eryngium foetidum L.) (Sankat and Maharaj, 1996) ใบปอ
กระเจา (Corchorus olitorius L.) (Tulio, Jr. et al., 2002) และใบแมงลัก (Ocimum x citriodourum) 
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(Wongsheree et al., 2009) นอกจากนี้การเก็บรักษาผลิตผลไวท่ีอุณหภูมิตํ่าเกินไป ผลิตผลจะเกิด
อาการสะทานหนาวข้ึน มีผลทําใหเกิดการสูญเสียน้ําไดมากเชนกัน (ดนัย, 2540) กะเพราแดงที่เก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือ
ระยะเวลาในการเก็บรักษานานข้ึน (ภาพที่ 9 และตารางภาคผนวกท่ี 1) เชนเดียวกับการเก็บรักษา
กะหลํ่าปลีท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 สัปดาห (Porter et al., 2003) และมะกอกโอลีฟ 
(Olea europaea L.) ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 และ 7.5 องศาเซลเซียส (Nanos et al., 2002) ท่ีมีการ
สูญเสียน้ําหนักเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
 

4.1.2 สีของใบ 
 กะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 วัน มี
คา L* ของสีใบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาเทากับ 52.13, 51.87, 51.54 และ 
52.35 ตามลําดับ เชนเดียวกันกับคา chroma ท่ีอุณหภูมิในการเก็บรักษาไมมีผลทําใหใบกะเพราแดง
มีคา chroma แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงกระเพราท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 
13  องศาเซลเซียส มีคา chroma เทากับ 18.24, 18.19, 18.30 และ 17.98 ตามลําดับ  สวนคา           
hue angle นั้น พบวา กะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีคา hue angle ของสี
ใบเทากับ 113.76 องศา ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคา hue angle ของกะเพราแดงท่ีเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ท่ีมีคาเทากับ 111.54 องศา แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับคา 
hue angle ของกะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 และ 13 องศาเซลเซียส ท่ีมีคาเทากับ 112.48 
และ 112.88 องศา ตามลําดับ (ตารางที่ 1) และตลอดอายุการเก็บรักษาคา L* คา chroma และคา   
hue angle ของกะเพราแดงมีแนวโนมลดลงเม่ือเก็บรักษานานขึ้น (ภาพท่ี 10-12 และตาราง
ภาคผนวกท่ี 2-4) ซ่ึงคา L* และคา chroma ท่ีลดลงแสดงใหเห็นวากะเพราแดงมีสีคลํ้าลง ในขณะท่ี
คา hue angle ลดลงแสดงใหเห็นวาความเปนสีเขียวของกะเพราแดงลดลง มีรายงานการศึกษาท่ี
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสีท่ีลดลงหลายฉบับ เชน Nasar-Abbas et al. (2008) ไดทําการศึกษา
การเก็บรักษาถ่ัวปากอา (Vicia faba L.) ภายใตสภาพดัดแปลงบรรยากาศท่ีอุณหภูมิ 30              
องศาเซลเซียส พบวา ถ่ัวปากอา มีคา L*, คา chroma และคา hue angle ลดลงตลอดระยะเวลาการ
เก็บรักษานาน 12 เดือน ในขณะท่ีถ่ัวลันเตา (Pisum sativum L. var. Saccharatum) มีคา L*, คา 
chroma และคา hue angle ลดลง เชนเดียวกัน เม่ือเก็บรักษาภายใตสภาพดัดแปลงบรรยากาศท่ี
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน (Pariasca et al., 2001) 
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ตารางท่ี 1 การสูญเสียน้ําหนักสด คา L*, คา chroma และคา hue angle ของกะเพราแดง เก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน 
 

ระดับอุณหภูมิเก็บรักษา 
(องศาเซลเซียส) 

การสูญเสียน้ําหนักสด  
(เปอรเซ็นต) 

คา L* คา chroma 
คา hue angle  

(องศา) 

4  1.22c 52.13 18.24 112.48ab 

7  3.34b 51.87 18.19 111.54b 

10  3.75a 51.54 18.30 113.76a 

13 3.60ab 52.35 17.98 112.88ab 
หมายเหตุ   ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี  9  การสูญเสียน้ําหนกัสดของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 วัน 
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ภาพท่ี 10 คา L* ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 8 วัน 
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ภาพท่ี 11 คา chroma ของใบกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 วัน 
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ภาพท่ี 12 คา hue angle ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13  
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 วัน 

 
4.1.3 การเนาเสีย 

 ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับกะเพราแดงเม่ือเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13          
องศาเซลเซียส คือ การเกิดอาการสะทานหนาว หรือการเกิดความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิตํ่า ซ่ึง
อาการจะเกิดข้ึนท่ีใบของกะเพราแดง โดยมีลักษณะเปนแผลหรือจุดสีน้ําตาล แผลจะแหง และ
เนื้อเยื่อบริเวณท่ีเปนแผลยุบตัวลงไป และอาการดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงกับกะเพราแดงท่ีเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิตํ่า คือ 4 องศาเซลเซียส เม่ือเก็บรักษาเปนเวลานาน 3 วัน สวนกะเพราแดงท่ีเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส จะเร่ิมแสดงอาการเม่ือเก็บรักษาไวได 4-5 วัน แตลักษณะ
อาการจะเกิดข้ึนนอยกวาการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และการเก็บรักษากะเพราแดง
ไวท่ีอุณหภูมิ 10 และ 13 องศาเซลเซียส ทําใหกะเพราแดงเกิดความเสียหายหรือเกิดอาการ    
สะทานหนาวเม่ือเก็บรักษาไดนาน 7 และ 8 วัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 13-15) 

กะเพราแดงท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 13 องศาเซลเซียส ใบจะเปล่ียนจากสีเขียวเปน
แผลหรือจุดสีน้ําตาล เพราะเกิดอาการสะทานหนาวหรือเกิดความเสียหายเนื่องจากไดรับอุณหภูมิตํ่า 
ซ่ึงนอกจากการเปล่ียนสีของใบแลว กะเพราแดงที่เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 13 องศาเซลเซียส 
ใบยังมีลักษณะเปนแผลหรือจุดแหงๆ เนื้อเยื่อบริเวณท่ีเปนแผลยุบตัวลงไป และใบแสดงอาการ
เหี่ยวอยางชัดเจน โดยอาการดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงกับกะเพราแดงที่เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส สอดคลองกับการศึกษาของ ชวนพิศและคณะ (2548) ท่ีพบวาการเก็บรักษากะเพรา
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ไวท่ีอุณหภูมิ 4 และ 8 องศาเซลเซียส แสดงอาการสะทานหนาวเม่ือเก็บรักษาได 3 และ 6 วัน 
ตามลําดับ ในขณะท่ีการเก็บกะเพราท่ี 13 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไดนาน 9 วัน และ
กะเพราท่ีเก็บรักษาในถุงเจาะรูมีการสูญเสียน้ําหนักสด และเกิดอาการสะทานหนาวมากกวากะเพรา
ในบรรจุภัณฑถุงท่ีปดสนิท โหระพาเปนพืชท่ีจัดอยูในตระกูลเดียวกันกับกะเพรา เม่ือนําโหระพา
ไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 8 และ 4 องศาเซลเซียส จะชักนําใหโหระพาเกิดอาการสะทานหนาวอยาง
รุนแรง และรุนแรงมากตามลําดับ เม่ือทําการเก็บรักษาไวเปนเวลา 4 วัน และรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ เม่ือ
เก็บรักษาเปนเวลานานข้ึน ในขณะท่ี Niamthong et al. (2007) ทําการศึกษาการพัฒนาการเก็บรักษา
กะเพราโดยใชอุณหภูมิตํ่าและการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ พบวา การเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ชักนําใหกะเพราเกิดอาการสะทานหนาวเมื่อเก็บรักษาไดเพียง 3 วัน 
นอกจากนี้ Wongsheree et al. (2009) ไดทําการศึกษาการเกิดอาการสะทานหนาวกับใบแมงลัก 
พบวา การเก็บรักษาใบแมงลักท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะชักนําใหใบแมงลักเกิดอาการสะทาน
หนาว เม่ือทําการเก็บรักษาไดนาน 12 ช่ัวโมง ในขณะท่ีใบแมงลักท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 12   
องศาเซลเซียส ยังไมแสดงอาการสะทานหนาว  

 

 
 

ภาพท่ี 13 อาการสะทานหนาวของกะเพราแดงเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
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ภาพท่ี 14 ลักษณะของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส  
  เปนเวลานาน 5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 ลักษณะของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 
7 วัน  
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ตารางท่ี 2 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส 
 

ระดับอุณหภูมิเก็บรักษา 
(องศาเซลเซียส) 

อายุการเก็บรักษา 
(วัน) 

4 3d 
7 5c 
10 7b 
13 8a 

หมายเหตุ   ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ 
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 
4.1.4 อายุการเก็บรักษา 

การเก็บรักษากะเพราแดงไวท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ทําใหกะเพราแดงมีอายุการเก็บ
รักษานานท่ีสุด คือ 8 วัน และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอายุการเก็บรักษาของกะเพราแดง
ท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 10, 7 และ 4 องศาเซลเซียส ท่ีมีอายุการเก็บรักษาเทากับ 7, 5 และ 3 วัน 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) การเก็บรักษาผลิตผลไวภายใตอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจะทําใหผลิตผลนั้นมีอายุ
การเก็บรักษาท่ีนานข้ึน ชวนพิศและคณะ (2548) พบวาการเก็บกะเพราในบรรจุภัณฑถุงปดสนิทไม
เจาะรูท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส มีคุณภาพเปนท่ียอมรับเปนเวลา 9 วัน ในขณะท่ีการเก็บรักษา
กะเพราภายใตสภาพดัดแปลงบรรยากาศที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีคุณภาพเปนท่ียอมรับได
เปนเวลา 9 วัน เชนกัน (Niamthong et al., 2007) สวนการเก็บรักษาผักชีฝร่ัง (Eryngium foetidum 
L.) ไวท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุผักชีฝร่ังไดนานถึง 2 สัปดาห (Sankat and 
Maharaj, 1996) 

 
 เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงองคประกอบทางกายภาพของกะเพราแดงที่ทําการเกบ็รักษาท่ี
อุณหภูมิ 4, 7, 10 และ 13 องศาเซลเซียส แลวจะเห็นไดวา อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา
กะเพราแดงท่ีไมทําใหกะเพราแดงเกิดอาการสะทานหนาว คือ 13 องศาเซลเซียส ดังนั้น ในการ
ทดลองท่ี 2 จึงเลือกใชอุณหภูมิท่ี 13 องศาเซลเซียส ในการกําหนดอุณหภูมิสุดทายของกะเพราแดง
ท่ีจะไดจากการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  
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4.2 การทดลองท่ี 2 การศึกษาหาพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศของกะเพราแดง ในบรรจุภัณฑ 2 ชนิด 

 
ข้ันตอนการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศ (ภาพท่ี 16) สามารถอธิบาย

เปนข้ันตอนไดดังนี้ ข้ันตอนแรกหลังจากท่ีจัดเรียงกะเพราแดงจนเต็มหองลดอุณหภูมิและปดประตู
หองลดอุณหภูมิจนสนิทแลว เปดสวิตซใหเคร่ืองลดอุณหภูมิเร่ิมทํางาน ความดันภายในหองลด
อุณหภูมิจะมีคาลดลงจากความดันบรรยากาศอยางรวดเร็ว เนื่องจากอากาศท่ีอยูภายในหองถูกดึง
ออกสูภายนอกหองดวยเคร่ืองปมสุญญากาศ และถึงแมวาความดันภายในหองลดอุณหภูมิจะมีคาตํ่า
กวาความดันบรรยากาศ แตก็ยังคงมีคาสูงกวาความดันไออิ่มตัว (saturation vapor pressure) ของ
อุณหภูมิเร่ิมตนของกะเพราแดง จึงเปนผลทําใหการเปลี่ยนแปลงความดันในชวงแรกของ
กระบวนการลดอุณหภูมิไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของผลิตภัณฑ (Zheng and Sun, 2005) 
ตอมาเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดลงมาถึงความดันเร่ิมตนท่ีมีผลตอการเดือดของน้ํา
ภายในของผลิตภัณฑ ท่ีจุดนี้จะเรียกวา flash point (Zheng and Sun, 2005) น้ําและความช้ืนท่ีอยู
ภายในกะเพราแดงจะเร่ิมเดือดและระเหยกลายเปนไอ ทําใหอุณหภูมิของกะเพราแดงลดลงตอเนื่อง
อยางรวดเร็ว ข้ันตอนตอมาเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดตํ่าลงมาถึงความดันสุดทายท่ี
กําหนด เคร่ืองลดอุณหภูมิจะปดเคร่ืองปมสุญญากาศ และทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ี 
เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเม่ือเคร่ืองทําการรักษาระดับความดัน
ใหคงท่ีจนครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดแลว เคร่ืองจะเปดวาลวระบายอากาศใหอากาศจากภายนอก
เขาสูภายในหองลดอุณหภูมิเพื่อปรับความดันคืนสูความดันบรรยากาศ เม่ือความดันภายในหองลด
อุณหภูมิมีคาเทากับความดันบรรยากาศแลว เคร่ืองจะเปดประตูหองลดอุณหภูมิซ่ึงจะถือวา
กระบวนการลดอุณหภูมิส้ินสุดลง 
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ภาพท่ี 16 ข้ันตอนการลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศ 
 

 
 

ภาพท่ี 17 การจัดเรียงกะเพราแดงไวภายในหองลดอุณหภูมิ และการกําหนดคาพารามิเตอรเคร่ือง  
ลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

Fresh holy basil 

Packing 

PVC film wrapped foam tray Holed plastic box 

Recording the initial weight and 
 temperature of holy basil 

Setting holding pressure as the vacuum pressure reserving 

Placing holy basil into vacuum chamber 

Ending vacuum pressure reserving   

Pre-treatment 
(grading, trimming, sizing) 

Recording the temperature of 
 holy basil, vacuum pressure, 

 chamber temperature and %RH.  
Chamber pressure falling to 

holding pressure and 
vacuum pressure reserving  

Recording weight and temperature of holy basil 
after removing from vacuum chamber. 

Pressure-restoring and holy basil removing 
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4.2.1 การทดลองท่ี  2.1  การศึกษาหาพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติก
ฟลมโพลีไวนิลคลอไรด 

 
การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาด

โฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดดวยระบบสุญญากาศ พบวา พารามิเตอรท่ีเหมาะสม
ในการลดอุณหภูมิกะเพราแดงที่มีอุณหภูมิเฉล่ียเร่ิมตน 21-24 องศาเซลเซียส คือ การใชระดับความ
ดันสุดทายท่ี 12.0 มิลลิบาร และกําหนดระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเปนเวลา 
3 นาที โดยใชเวลาในการทําใหเย็น 14 นาที และมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดระหวาง
กระบวนการลดอุณหภูมิ 1.17 เปอรเซ็นต โดยใชพลังงานในการลดอุณหภูมิเทากับ 0.10 กิโลวัตต
ช่ัวโมง คิดเปนคาไฟฟาจํานวน 0.022 บาทตอกิโลกรัม  

 

 
 

ภาพท่ี  18  กะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด (ก) การ
จัดเรียงในตะกราพลาสติก (ข) การวัดอุณหภูมิเร่ิมตน (ค) การวัดอุณหภูมิใจกลางผักและ
ความช้ืนสัมพัทธในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (ง) 

 
 
 

ก ข 

ค ง 
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  4.2.1.1 ความดันในหองลดอุณหภูมิ 
 จากภาพท่ี 19 ความดันในหองลดอุณหภูมิในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิกะเพราแดง
ท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดดวยระบบสุญญากาศ สามารถแบง
ออกไดเปน 3 ชวง คือ ชวงท่ี 1 ความดันในหองลดอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็วจากความดัน
บรรยากาศ (971.4 มิลลิบาร) ถึง 15.4 มิลลิบาร โดยใชเวลา 9 นาที ในชวงนี้อัตราการลดลงเฉล่ียของ
ความดัน คือ 106.22 มิลลิบาร/นาที หลังจากนั้นความดันในหองลดอุณหภูมิจะคอยๆ ลดลง จนถึง
ชวงท่ี 2 เปนชวงท่ีความดันในหองลดอุณหภูมิเร่ิมคงท่ีตามความดันสุดทายท่ีกําหนด คือ 12.0 
มิลลิบาร เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ี เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดเทากับ 3 นาที และชวงสุดทาย คือชวงท่ีเคร่ืองลดอุณหภูมิคงความดันจนครบ
ตามระยะท่ีกําหนดแลว ความดันในหองลดอุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มข้ึนจนมีความดันเทากับความดัน
บรรยากาศ 
 

1
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ภาพท่ี  19  ความดันในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพรา

แดงที่บรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด โดยใชความดัน
สุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 
นาที 

 
 
 

Part I 

Part III 

Part II 
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  4.2.1.2 อุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิ 
 จากผลการศึกษาการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสตกิฟลมโพ
ลีไวนิลคลอไรดดวยระบบสุญญากาศ พบวา มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิ ดังภาพ
ท่ี 20 โดยท่ีอุณหภูมิเร่ิมตนในหองลดอุณหภูมิ คือ 13.90 องศาเซลเซียส ในระหวางการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิสามารถแบงอุณหภูมิของหองลด
อุณหภูมิออกไดเปน 3 ชวงท่ีแตกตางกัน คือ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ โดยในชวงแรก อุณหภูมิของ
หองลดอุณหภูมิมีคาเพิ่มข้ึนจาก 13.90 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิสูงท่ีสุด คือ 17.90 องศาเซลเซียส 
เนื่องจาก กะเพราแดงมีอุณหภูมิเร่ิมตนเทากับ 21.40 องศาเซลเซียส สงผลใหกะเพราแดงมีการ
ถายเทความรอนใหแกหองลดอุณหภูมิท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา จึงทําใหอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคา
เพิ่มสูงข้ึนในชวงแรกของกระบวนการ ในชวงท่ี 2 อุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาลดลงจาก
อุณหภูมิสูงสุดจาก 17.90 องศาเซลเซียส เหลืออุณหภูมิตํ่าสุด คือ 9.30 องศาเซลเซียส เนื่องจากเปน
ชวงท่ีท้ังอุณหภูมิของกะเพราแดงและความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดตํ่าลง จึงสงผลใหอุณหภูมิ
ของหองลดอุณหภูมิมีคาลดลง และในชวงท่ี 3 เปนชวงส้ินสุดกระบวนการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิ
ของหองลดอุณหภูมิมีอุณหภูมิสูงข้ึนเล็กนอยจาก 9.30 เปน 9.60 องศาเซลเซียส เนื่องจากอากาศจาก
ภายนอกท่ีมีอุณหภูมิสูงถูกนําเขาสูภายในหองลดอุณหภูมิในระหวางกระบวนการปรับความดันสู
ความดันบรรยากาศ 
 
  4.2.1.3 ความชื้นสัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิ 
 ภาพท่ี 21 แสดงความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศและความดันในหองลด
อุณหภูมิในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติก
ฟลมโพลีไวนิลคลอไรดดวยระบบสุญญากาศ โดยความช้ืนสัมพัทธเร่ิมตนภายในหองลดอุณหภูมิมี
คาเทากับ 64.40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดลงจนเวลาผานไป 4 
นาที ความช้ืนสัมพัทธของอากาศจะลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากอากาศถูกดึงออกจากหองลด
อุณหภูมิอยางรวดเร็วดวยเคร่ืองปมสุญญากาศ จึงทําใหความช้ืนสัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิมีคา
ลดลง เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิลดตํ่าลงถึง 200 และ 100 มิลลิบาร ตามลําดับ (นาทีท่ี 5-6) 
เคร่ืองอัดไอ (compressor) เคร่ืองท่ี 1 และ 2 จะเร่ิมทํางาน ตามลําดับ ในชวงนี้ความช้ืนสัมพัทธของ
อากาศภายในหองจะเพ่ิมสูงข้ึนเล็กนอย เนื่องจากภายในหองมีอุณหภูมิลดลง เม่ือความดันในหอง
ลดอุณหภูมิลดลงตํ่ากวา 100 มิลลิบาร ความช้ืนสัมพัทธของอากาศภายในหองจะคอยๆ ลดลงเร่ือยๆ 
และเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิถูกทําใหลดตํ่าลงถึง 12.0 มิลลิบาร ความช้ืนสัมพัทธภายใน
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หองลดอุณหภูมิมีคาตํ่าท่ีสุดท่ี 43.60 เปอรเซ็นต และเม่ือมีการคงระดับความดันในหองลดอุณหภูมิ
ไวนาน 3 นาที พบวา ความชื้นสัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอย เนื่องจากอากาศ
ภายในหองมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนจากการระเหยนํ้าในเซลลของกะเพราแดงท่ีอยูในสภาวะท่ีมี
ความดันตํ่า โดยความช้ืนสัมพัทธของอากาศเม่ือส้ินสุดกระบวนการลดอุณหภูมิมีคาเทากับ 58.70 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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ภาพท่ี  20  อุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพรา

แดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด โดยใชความดัน
สุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 
นาที 
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ภาพท่ี  21  ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศและความดันในหองลดอุณหภูมิใน
ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาด
โฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด โดยใชความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 
12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 นาที 

 
  4.2.1.4 อัตราการลดอุณหภูมิ 
 ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลาของการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุ
อยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดดวยระบบสุญญากาศ แสดงในภาพท่ี 22 
โดยท่ีกะเพราแดงมีอุณหภูมิเร่ิมตน 21.4 องศาเซลเซียส ในชวงแรกของการลดความดัน อัตราการ
ลดอุณหภูมิของกะเพราแดงชามาก ท้ังนี้เนื่องจากเกิดการระเหยของความชื้นบริเวณผิวใบของ
กะเพราแดง (Cheng and Huesh, 2007) แตเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดลงมาถึง 21.8 
มิลลิบาร หรือนาทีท่ี 7 ท่ีจุดนี้จะเรียกวา flash point อัตราการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงเร็วข้ึน  
เนื่องจากนํ้าและความช้ืนท่ีอยูภายในกะเพราแดงจะเร่ิมเดือดและระเหยกลายเปนไอ (Zheng and 
Sun, 2005) และอุณหภูมิของกะเพราแดงคอยๆ ลดลงภายใตสภาวะความดันและอุณหภูมิของ
บรรยากาศตํ่า จนเมื่อส้ินสุดกระบวนการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิสุดทายของกะเพราแดงมีคาเทากับ 
13.5 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 22 ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลาของการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศของกะเพราแดงที่บรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอ
ไรด โดยใชความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใต
ความดันท่ีกําหนด 3 นาที 

 
  4.2.1.5 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก  
 การสูญเสียน้ําหนักในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิเกิดข้ึนเนื่องจากการระเหยของนํ้าท่ี
อยูภายในของกะเพราแดง ท่ีข้ึนอยูกับความดันสุดทายท่ีกําหนด เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดท่ี
ผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ โดยการใชระดับความดันท่ีแตกตางกัน 2 ระดับ คือ 11 
และ 12 มิลลิบาร พบวา การใชระดับความดันท่ี 11 มิลลิบาร มีแนวโนมของเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักสูงกวาการใชระดับความดันท่ี 12 มิลลิบาร (ตารางท่ี 3) สอดคลองกับการทดลองของ 
Ozturk and Ozturk (2009) ท่ีศึกษาอิทธิพลของความดันท่ีใชในการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอ   
โดยใชระดับความดันท่ีตางกัน 3 ระดับ คือ 0.7, 1 และ 1.5 กิโลปาสคาล พบวา การใชระดับความ
ดันท่ี 0.7 กิโลปาสคาล มีผลทําใหผักกาดหอมหอมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมากท่ีสุด ในขณะ
ท่ีการใชระดับความดันท่ี 1.5 กิโลปาสคาล มีผลทําใหผักกาดหอมหอมีเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักนอยท่ีสุด นอกจากนี้เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักยังข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ใหวัตถุดิบอยู
ภายใตความดันท่ีกําหนด เม่ือกําหนดระยะเวลาที่ใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดนานข้ึนจะ
สงผลใหกะเพราแดงมีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย (ตารางท่ี 3)  

“Flash point” 
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 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด
ดวยระบบสุญญากาศ โดยการใชระดับความดันท่ี 12 มิลลิบาร และกําหนดระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบ
อยูภายใตความดันท่ีกําหนดเปนเวลา  3 นาที  มีเปอร เซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดระหวาง
กระบวนการลดอุณหภูมิ 1.17 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 3) 
 
  4.2.1.6 ระยะเวลาและพลังงานไฟฟาท่ีใชในการลดอุณหภูมิ 
 การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ เปนวิธีการทําความเย็นแบบระเหยท่ีรวดเร็ว จึงทําให
ใชเวลาในการลดอุณหภูมิท่ีส้ันและชวยในการประหยัดพลังงาน (พัลลภ, 2550) ตารางท่ี 4 แสดง
ระยะเวลาและพลังงานไฟฟาท่ีใชในการลดอุณหภูมิ โดยพบวา ระยะเวลาและพลังงานท่ีใชในการ
ลดอุณหภูมิของกะเพราแดงข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด เม่ือกําหนด
ระยะเวลาที่ใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดนานขึ้นจะทําให เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิ
กะเพราแดงนานข้ึน และสงผลใหมีการใชพลังงานในการลดอุณหภูมิมากข้ึนดวย การลดอุณหภูมิ
กะเพราแดงที่บรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดดวยระบบสุญญากาศ 
โดยการใชระดับความดันท่ี 12 มิลลิบาร และกําหนดระยะเวลาที่ใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ี
กําหนดเปนเวลา 3 นาที จะใชเวลาในการทําใหเย็นท้ังหมด 14 นาที โดยใชพลังงานในการลด
อุณหภูมิเทากับ 0.10 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคาไฟฟาจํานวน 0.022 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 3 สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศและสภาวะของกะเพรา
แดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดระหวางการลดอุณหภูมิ  
 

สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิ 
ดวยระบบสุญญากาศ 

คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 11  12 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 
(นาที) 

2 3 4 
 

2 3 4 

สภาวะของกะเพราแดง คาท่ีทําการบันทึก 

อุณหภูมิเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 24.08 23.76 23.98  21.40 21.40 23.06 

อุณหภูมิเม่ือส้ินสุดการคงระดับความดัน  
(องศาเซลเซียส) 

13.40 11.60 11.90 
 

14.30 13.80 12.40 

อุณหภูมิสุดทายเม่ือคืนความดันสูความดัน
บรรยากาศ (องศาเซลเซียส) 

13.00 11.60 12.00 
 

13.90 13.50 12.50 

อุณหภูมิสุดทายเม่ือนําออกจากหองลดความดัน  
(องศาเซลเซียส) 

13.62 13.68 12.44 
 

11.72 13.46 13.90 

ความชื้นสัมพทัธเร่ิมตน (เปอรเซ็นต) 54.50 60.10 55.20  54.20 64.40 58.50 

ความชื้นสัมพทัธสุดทาย (เปอรเซ็นต) 60.60 68.50 52.10  59.40 58.70 60.30 

การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 0.90 2.40 2.55  1.04 1.17 1.25 

 
ตารางท่ี 4 คาพารามิเตอรท่ีใชในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูใน
ถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด  
 

สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิ 
ดวยระบบสุญญากาศ 

คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 11  12 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 2 3 4  2 3 4 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 13 14 15  13 14 17 

หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตชัว่โมง) 0.09 0.09 0.11  0.09 0.10 0.12 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.022 0.020 0.026  0.022 0.022 0.027 
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4.2.2 การทดลองท่ี 2.2 การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ
ของกะเพราแดงในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

 
 การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลอง
พลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตดวยระบบสุญญากาศ พบวา พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลด
อุณหภูมิกะเพราแดงท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียเร่ิมตน 21-24 องศาเซลเซียส คือ การใชระดับความดันสุดทาย
ท่ี 12 มิลลิบาร และกําหนดระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเปนเวลา 1 นาที โดย
ใชเวลาในการทําใหเย็น 12 นาที และมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดระหวางกระบวนการลด
อุณหภูมิ 0.88 เปอรเซ็นต โดยใชพลังงานในการลดอุณหภูมิเทากับ 0.09 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคา
ไฟฟาจํานวน 0.017 บาทตอกิโลกรัม (ตารางท่ี 3)  
 

 
 

ภาพท่ี  23  กะเพราแดงที่บรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (ก) การจัดเรียงใน
ตะกราพลาสติก (ข) การวัดอุณหภูมิเร่ิมตน (ค) การวัดอุณหภูมิใจกลางผักและความช้ืน
สัมพัทธในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (ง) 

 
 
 

ก ข 

ค ง 



 61

  4.2.2.1 ความดันในหองลดอุณหภูมิ 
 จากภาพท่ี 24 ความดันในหองลดอุณหภูมิในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิกะเพราแดง
ท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตดวยระบบสุญญากาศ สามารถแบงออกไดเปน 
3 ชวง คือ ชวงท่ี 1 ความดันในหองลดอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็วจากความดันบรรยากาศ (967.0 
มิลลิบาร) ถึง 14.2 มิลลิบาร โดยใชเวลา 9 นาที ในชวงนี้อัตราการลดลงเฉล่ียของความดัน คือ 
105.86 มิลลิบาร/นาที หลังจากนั้นความดันในหองลดอุณหภูมิจะคอยๆ ลดลง จนถึงชวงท่ี 2 เปน
ชวงท่ีความดันในหองลดอุณหภูมิเร่ิมคงท่ีตามความดันสุดทายท่ีกําหนด คือ 12.0 มิลลิบาร เคร่ืองจะ
ทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ี เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันตามระยะเวลาท่ีกําหนดเทากับ 
1 นาที และชวงสุดทาย คือชวงท่ีเคร่ืองลดอุณหภูมิคงความดันจนครบตามระยะท่ีกําหนดแลว ความ
ดันในหองลดอุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มข้ึนจนมีความดันเทากับความดันบรรยากาศ 
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ภาพท่ี  24  ความดันในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพรา

แดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใชความดันสุดทายในหอง
ลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 1 นาที 

 
 
 
 

 

Part I 

Part III 

Part II 
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  4.2.2.2 อุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิ 
 จากผลการศึกษาการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟ
ทาเลตดวยระบบสุญญากาศ พบวา มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิ ดังภาพท่ี 25   
โดยท่ีอุณหภูมิเร่ิมตนในหองลดอุณหภูมิ คือ 15.50 องศาเซลเซียส ในระหวางการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิสามารถแบงอุณหภูมิของหองลด
อุณหภูมิออกไดเปน 4 ชวงท่ีแตกตางกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยในชวงแรก อุณหภูมิของ
หองลดอุณหภูมิมีคาลดลงจาก 15.50 เปน 15.30 องศาเซลเซียส เนื่องจาก เปนชวงท่ีอากาศภายใน
หองลดอุณหภูมิถูกดึงออกสูภายนอกดวยเคร่ืองปมสุญญากาศทําใหความดันภายในหองลดอุณหภูมิ
มีคาตํ่ากวาความดันบรรยากาศจึงสงผลใหอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาลดลงเล็กนอย ชวงท่ี 2 
เปนชวงท่ีอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาเพิ่มสูงข้ึนจาก 15.30 เปน 16.90 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากกะเพราแดงมีการถายเทความรอนสูหองลดอุณหภูมิจึงทําใหอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิ
มีคาเพิ่มสูงข้ึน ชวงท่ี 3 เปนชวงท่ีอุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีคาลดลงจาก 16.00 องศาเซลเซียส 
เปนอุณหภูมิตํ่าท่ีสุด คือ 9.70 องศาเซลเซียส และชวงท่ี 4 เปนชวงส้ินสุดกระบวนการลดอุณหภูมิ 
อุณหภูมิของหองลดอุณหภูมิมีอุณหภูมิสูงข้ึนเล็กนอยจาก 9.70 เปน 10.70 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
อากาศรอนจากภายนอกท่ีมีอุณหภูมิสูงถูกนําเขาสูภายในหองลดอุณหภูมิในระหวางกระบวนการ
ปรับความดันสูความดันบรรยากาศ 
 
  4.2.2.3 ความชื้นสัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิ 
 ภาพท่ี 26 แสดงความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศและความดันในหองลด
อุณหภูมิในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลตดวยระบบสุญญากาศ โดยความชื้นภายในหองลดอุณหภูมิกอนเร่ิมกระบวนการมีคา
เทากับ 55.20 เปอรเซ็นต จนเม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิลดตํ่าลงถึง 12.0 มิลลิบาร ความช้ืน
สัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิมีคาตํ่าท่ีสุดท่ี 50.90 เปอรเซ็นต และความช้ืนสัมพัทธของอากาศ
ภายหลังจากการลดอุณหภูมิเทากับ 64.00 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 5) 
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ภาพท่ี 25  อุณหภูมิในหองลดอุณหภูมิระหวางการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง

ท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใชความดันสุดทายในหองลด
อุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 1 นาที 
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ภาพท่ี 26  ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศและความดันในหองลดอุณหภูมิใน
ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลอง
พลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใชความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 
มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 1 นาที 
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  4.2.2.4 อัตราการลดอุณหภูมิ 
 ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลาของการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุ
อยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตดวยระบบสุญญากาศ แสดงในภาพท่ี 27 โดยท่ีกะเพรา
แดงมีอุณหภูมิเร่ิมตน 21.1 องศาเซลเซียส และเชนเดียวกันกับการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยู
ในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดจะเห็นไดวาในชวงแรกของกระบวนการลด
อุณหภูมิ อัตราการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงชามาก แตเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดลง
มาถึง 23.0 มิลลิบาร หรือนาทีท่ี 7 อัตราการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงเร็วข้ึน จนเม่ือส้ินสุด
กระบวนการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิสุดทายของกะเพราแดงมีคาเทากับ 12.9 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 27 ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลาของการลดอุณหภูมิดวยระบบ 
สุญญากาศของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต โดยใช
ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ 12 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ี
กําหนด 1 นาที 

 
 
 
 
 
 

“Flash point” 
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  4.2.2.5 การสูญเสียน้ําหนัก  
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตดวยระบบ
สุญญากาศ โดยการใชระดับความดันท่ี 12 มิลลิบาร และกําหนดระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใต
ความดันท่ีกําหนดเปนเวลา 1 นาที มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดระหวางกระบวนการลด
อุณหภูมิ 0.88 เปอรเซ็นต การสูญเสียน้ําหนักในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิเกิดข้ึนเนื่องจาก
การระเหยของน้ําท่ีอยูภายในของกะเพราแดง ท่ีข้ึนอยูกับความดันสุดทายท่ีกําหนดและระยะเวลาท่ี
ใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด จากการทดลองพบวา ความดันสุดทายท่ีมีคาตํ่ากวาและ
ระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดนานข้ึนจะสงผลใหกะเพราแดงมีการสูญเสีย
น้ําหนักเพิ่มสูงข้ึน (ตารางท่ี 5) 
 
  4.2.2.6 ระยะเวลาและพลังงานไฟฟาท่ีใชในการลดอุณหภูมิ 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตดวยระบบ
สุญญากาศ โดยการใชระดับความดันท่ี 12 มิลลิบาร และกําหนดระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใต
ความดันท่ีกําหนดเปนเวลา 1 นาที จะใชเวลาในการทําใหเย็นท้ังหมด 12 นาที โดยใชพลังงานใน
การลดอุณหภูมิเทากับ 0.09 กิโลวัตตช่ัวโมง คิดเปนคาไฟฟาจํานวน 0.017 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึง
ระยะเวลาและพลังงานท่ีใชในการลดอุณหภูมิของกะเพราแดงข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยู
ภายใตความดันท่ีกําหนด เม่ือกําหนดระยะเวลาที่ใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดนานข้ึนจะ
ทําใหใชเวลาในการลดอุณหภูมิกะเพราแดงนานข้ึน และสงผลใหมีการใชพลังงานในการลด
อุณหภูมิมากข้ึนดวย (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 5 สภาวะในการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศและสภาวะของกะเพรา
แดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตระหวางการลดอุณหภูมิ  
 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิ 

ดวยระบบสุญญากาศ 
คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 11  12 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 1 2 3  1 2 3 

สภาวะของกะเพราแดง คาท่ีทําการบันทึก 

อุณหภูมิเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 22.04 22.48 22.40  21.10 22.90 21.90 

อุณหภูมิเม่ือส้ินสุดการคงระดับความดัน  
(องศาเซลเซียส) 

12.10 11.80 9.90 
 

12.60 12.00 10.70 

อุณหภูมิสุดทายเม่ือคืนความดันสูความดัน
บรรยากาศ (องศาเซลเซียส) 

11.80 11.60 9.40 
 

12.90 11.80 11.00 

อุณหภูมิสุดทายเม่ือนําออกจากหองลดความดัน  
(องศาเซลเซียส) 

12.04 12.26 10.36 
 

11.98 11.54 10.84 

ความชื้นสัมพทัธเร่ิมตน (เปอรเซ็นต) 56.80 72.20 58.20  55.20 56.20 51.50 

ความชื้นสัมพทัธสุดทาย (เปอรเซ็นต) 54.60 62.00 63.70  64.00 62.70 61.40 

การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 0.60 1.26 2.24  0.88 0.87 1.83 
 
ตารางท่ี 6 คาพารามิเตอรท่ีใชในการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลตดวยระบบสุญญากาศ  
 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิ 

ดวยระบบสุญญากาศ 
คาท่ีทําการบันทึก 

ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 11  12 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 1 2 3  1 2 3 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการดอุณหภูมิ (นาที) 12 13 13  12 13 14 

หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตชัว่โมง) 0.09 0.10 0.09  0.09 0.10 0.09 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.017 0.020 0.018  0.017 0.019 0.018 
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ตารางท่ี 7 สภาวะในการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง
ท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟ
ทาเลต 
 

พารามิเตอร 
กะเพราแดงท่ีบรรจุใน
ถาดโฟมหุมดวย

พลาสติกฟลม PVC 

กะเพราแดงท่ีบรรจุ
ในกลองพลาสติก 

PET 

ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 12 12 
เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 3 1 

เวลาท้ังหมดท่ีใช (นาที) 14 12 
อุณหภูมิผักเร่ิมตน (องศาเซลเซียส) 21-24 21-24 
อุณหภูมิผักสุดทาย (องศาเซลเซียส) 12-14 12-14 

การสูญเสียน้ําหนัก (เปอรเซ็นต) 1.17 0.88 
หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตชัว่โมง) 0.10 0.09 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.022 0.017 

 
 เม่ือพิจารณาจากสภาวะตางๆ ท่ีใชในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของกะเพราแดง
ท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดและกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟ
ทาเลต ท่ีมีตออุณหภูมิสุดทาย เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก ระยะเวลาและพลังงานท่ีใชใน
กระบวนการลดอุณหภูมิแลว ในการทดลองท่ี 3 จึงเลือกใชระดับความดันสุดทายในหองลด
อุณหภูมิท่ี 12 มิลลิบาร และเวลาที่วัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 3 นาที สําหรับการลด
อุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดและระดับความ
ดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิท่ี 12 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด 1 นาที 
สําหรับการลดอุณหภูมิกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต หลังจากนั้น
นําไปเก็บรักษาเปรียบเทียบกับกะเพราแดงชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 13±1 
องศาเซลเซียส ระหวางท่ีเก็บรักษาทําการตรวจสอบทางกายภาพ และทางเคมีทุกวันจนหมดอายุการ
เก็บรักษา 
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4.3 การทดลองท่ี 3 เปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพและเคมีของกะเพราแดงหลังการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศ 
  
 ศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ โดยมีการแบงเปนการทดลองยอย 2 การทดลอง ดังนี้ 

4.3.1 การทดลองท่ี 3.1  ศึกษาคุณภาพของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม
โพลีไวนิลคลอไรดหลังการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

4.3.2 การทดลองท่ี  3.2 ศึกษาคุณภาพของกะเพราแดงท่ีบรรจุอยูในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลตหลังการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

 
   4.3.1 การสูญเสียน้ําหนักสด 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศแลวนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13      
องศาเซลเซียส พบวา กะเพราแดงมีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มข้ึนในทุกการทดลอง และชนิดของบรรจุ
ภัณฑมีผลตอการสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดง (ภาพท่ี 28 และตารางภาคผนวกท่ี 15) เม่ือเก็บ
รักษากะเพราแดงเปนเวลานาน 4 วัน กะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต
มีการสูญเสียน้ําหนักสดมากกวากะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิล
คลอไรดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงที่บรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทา
เลต มีการสูญน้ําหนักสดเทากับ 8.41±1.82 เปอรเซ็นต สวนกะเพราท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวย
พลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดมีการสูญเสียน้ําหนักสดเทากับ 4.99±0.85 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 8) 
การที่กะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตมีการสูญเสียน้ําหนักสดมากกวา
กะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด เนื่องจากกลองพลาสติก
โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตมีชองวาง (รูเปดรอบๆ กลองจํานวน 12 รู) ท่ีอากาศสามารถเคลื่อนท่ีเขา
ออกภาชนะบรรจุไดงายกวาถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด (เจาะรูดวยเข็มเบอร 
10 จํานวน 40 รู) ซ่ึงการสูญเสียน้ําออกจากผลิตผลสดน้ันสวนหน่ึงมาจากการเคล่ือนท่ีของอากาศ
รอบๆ ตัวผลิตผล ถามีการเคล่ือนท่ีของอากาศมากจะทําใหน้ํามีการสูญเสียออกจากตัวผลิตผลไดเร็ว
ข้ึน (นิธิยาและดนัย, 2548) ดังนั้นจึงทําใหกะเพราแดงที่บรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน     
เทเรฟทาเลตมีการสูญเสียน้ําหนักสดมากกวากะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม
โพลีไวนิลคลอไรด สอดคลองกับการศึกษาของ Tzoumaki et al. (2009) ท่ีพบวาการบรรจุ
หนอไมฝร่ังในถาดโฟมและหุมดวยพลาสติกฟลม และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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สามารถท่ีจะชะลอการสูญเสียน้ําหนักของหนอไมฝร่ังได เชนเดียวกับ Sankat and Maharaj (1996) 
ศึกษาการเก็บรักษาผักชีฝร่ัง (Eryngium foetidum L.) ท่ีบรรจุในถุงโพลีเอทิลีนท่ีมีความหนาแนนตํ่า 
และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีการสูญเสียน้ําหนักสดตํ่ากวาผักชีฝร่ังในชุดควบคุม 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอการสูญเสีย
น้ําหนักสดของกะเพรา โดยกะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิและกะเพราแดงท่ีผานการลด
อุณหภูมิ มีการสูญเสียน้ําหนักสด เทากับ 6.59±1.89 และ 6.82±2.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
เชนเดียวกันกับงานทดลองของ Toivonen (1997) ท่ีพบวา การลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีดวยน้ําเย็น 
กอนการเก็บรักษาไมมีผลตอการสูญเสียน้ําหนักเม่ือเปรียบเทียบกับบรอคโคล่ีท่ีไมผานการลด
อุณหภูมิ และเม่ือพิจารณาการสูญเสียน้ําหนักของกะเพราแดงในวันท่ี 5-8 ของการเก็บรักษา  
(ตารางภาคผนวกท่ี 15) พบวา กะเพราแดงที่ผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศมีแนวโนม
ของการสูญเสียน้ํามากกวากะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิแตไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการทดลองของ สุกัลยาและคณะ (2548) ท่ีศึกษาการยืดอายุการเก็บ
รักษาขาวโพดหวานโดยการลดอุณหภูมิดวยน้ําเย็น พบวา ขาวโพดหวานมีการสูญเสียน้ําหนักสด
เพิ่มข้ึนเม่ือเก็บรักษาเปนเวลานานข้ึนโดยมีแนวโนมวาการลดอุณหภูมิดวยน้ําจะทําใหขาวโพด
หวานมีการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับชุดการทดลองท่ีไมผานการลดอุณหภูมิดวยน้ํา 
ท้ังนี้อิทธิพลรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑกะเพราแดงและการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาไม
มีปฏิสัมพันธกัน และเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษานานข้ึนกะเพราแดงมีการสูญเสียน้ําหนักสด
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง (ภาพท่ี 28 และตารางภาคผนวกท่ี 15)  
 

4.3.2 การเปล่ียนแปลงสี 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศแลวนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13      
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑมีผลตอคา L* อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด มีคา L* เทากับ 
47.87±2.60 ซ่ึงมากกวาคา L* ของกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตท่ีมี
คาเทากับ 44.36±3.33 (ตารางท่ี 8) และกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม        
โพลีไวนิลคลอไรด และกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต มีคา chroma และคา hue angle ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม    
โพลีไวนิลคลอไรด และกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตมีคา chroma เทากับ 15.45±3.73 
และ 12.77±5.84 ตามลําดับ และมีคา hue angle เทากับ 119.28±3.75 และ 109.59±18.66 องศา 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) และตลอดอายุการเก็บรักษา คา L*, คา chroma และคา hue angle ของ
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กะเพราแดงทุกการทดลองมีแนวโนมไมเปล่ียนแปลง โดยท่ีคา L* ของกะเพราแดงที่บรรจุในถาด
โฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลต มีคาอยูในชวง 44.36-49.48 สวนคา chroma มีคาอยูในชวง 12.77-15.66 และคา hue 
angle มีคาอยูในชวง 109.38-121.03 (ภาพท่ี 29-31 และตารางภาคผนวกที่ 16-18) เชนเดียวกับ
ผลิตผลอีกหลายชนิดท่ีเม่ือนํามาเก็บรักษาแลวมีแนวโนมของคา L*, คา chroma และคา hue angle 
ไมเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เชน มันแกว (Pachyrhiruz erosus L.) ท่ีเก็บรักษาท่ี 
13 องศาเซลเซียส เปนเวลา 21 วัน (Cantwell et  al., 2002) กะหลํ่าปมตัดแตงพรอมบริโภค 
(Brassica oleracea L. gongylodes group) ท่ีเก็บรักษาภายใตบรรยากาศควบคุมท่ีอุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 28 วัน (Escalona et al., 2006) และมะเขือเทศตัดแตงพรอมบริโภคที่เก็บรักษา
ภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 21 วัน (Odriozola-Serrana   
et al., 2008)  
 การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงสีของ
ใบกะเพราแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีผานและไมผานการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศ มีคา L* เทากับ 46.56±3.87 และ 45.66±3.05 ตามลําดับ สวน chroma มีคาเทากับ 
15.08±5.50 และ 13.14±4.43 ตามลําดับ  และมีคา hue angle เทากับ 115.36±11.33 และ 
113.51±16.86 องศา ตามลําดับ และตลอดอายุการเก็บรักษา คา L* คา chroma และคา hue angle 
ของกะเพราแดงทุกการทดลองมีแนวโนมไมเปล่ียนแปลง โดยท่ีคา L* ของกะเพราแดงท่ีผานและ
ไมผานการลดอุณหภูมิมีคาอยูในชวง 45.13-49.80 สวนคา chroma มีคาอยูในชวง 12.85-16.17 และ
คา hue angle มีคาอยูในชวง 111.68-120.94 (ภาพท่ี 29-31 และตารางภาคผนวกท่ี 16-18) ซ่ึงขัดแยง
กับงานทดลองของ Pariasca et al. (2001) ท่ีทําการลดอุณหภูมิถ่ัวลันเตา (Pisum sativum L.         
var. saccharatum) ดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลงท่ี
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 21 วัน พบวามีคา L* ไมเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา ในขณะท่ีคา chroma และคา hue angle มีแนวโนมลดลง ท้ังนี้อิทธิพลรวมระหวางชนิดของ
บรรจุภัณฑกับการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอสีของใบกะเพราแดง (ตารางภาคผนวกท่ี 
16-18) 
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ตารางท่ี  8  การสูญเสียน้ําหนักสด คา L*, คา chroma และคา hue angle ของกะเพราแดง เก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
การสูญเสียน้ําหนักสด 

(เปอรเซ็นต) 
คา L* คา chroma 

คา hue angle 
(องศา) 

ปจจัยท่ี 1 : บรรจุภัณฑ 
ถาดโฟมหุม PVC 4.99±0.85b 47.87±2.60a 15.45±3.73 119.28±3.75 
กลองพลาสตกิ PET 8.41±1.82a 44.36±3.33b 12.77±5.84 109.59±18.66 

ปจจัยท่ี 2 : การลดอุณหภูมิ 
ไมลดอุณหภูมิ 6.82±2.63 45.66±3.05 13.14±4.43 113.51±16.86 
vacuum cooling 6.59±1.89 46.56±3.87 15.08±5.50 115.36±11.33 

ปจจัยท่ี 1 * * ns ns 
ปจจัยท่ี 2 ns ns ns ns 
ปจจัยท่ี 1x2 ns ns ns ns 

หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
*  คือ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ns คือ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กลองพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กลองพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 28 การสูญเสียน้ําหนกัสดของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 9 วนั 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling

กล องพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กล องพลาสติก PET-vacuum cooling  
ภาพท่ี 29 คา L* ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 วัน 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling

กลองพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กลองพลาสติก PET-vacuum cooling  
ภาพท่ี 30 คา chroma ของใบกะเพราแดง เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 วัน 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กล องพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กล องพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 31  คา hue angle ของใบกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 
วัน 
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4.3.3 ปริมาณวิตามินซี 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศแลวนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13      
องศาเซลเซียส เม่ือเก็บรักษาเปนเวลานาน 4 วัน พบวา กะเพราแดงที่บรรจุในถาดโฟมหุมดวย
พลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตมีปริมาณวิตามินซีไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม    
โพลีไวนิลคลอไรด มีปริมาณวิตามินซีเทากับ 29.58±9.17 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และ
กะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตมีปริมาณวิตามินซีเทากับ 20.71±7.25 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด (ตารางท่ี 9) ตลอดอายุการเก็บรักษา กะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟม
หุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดมีแนวโนมของปริมาณวิตามินซีท่ีสูงกวากะเพราแดงท่ี
บรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต สอดคลองกับการรายงานของ Odriozola-Serrano 
et al. (2008) ท่ีพบวา การเก็บรักษามะเขือเทศตัดแตงพรอมบริโภคภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลง
รวมกับอุณหภูมิตํ่าสามารถชะลอการสูญเสียปริมาณวิตามินซีได และปริมาณวิตามินซีมีแนวโนม
ลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 32 และตารางภาคผนวกท่ี 19) 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอปริมาณ
วิตามินซีของกะเพราแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิมีปริมาณ
วิตามินซีเทากับ 26.63±9.72 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และกะเพราแดงท่ีไมผานการลด
อุณหภูมิมีปริมาณวิตามินซี เทากับ 23.67±9.17 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด (ตารางท่ี 9) และ
ตลอดอายุการเก็บรักษากะเพราแดงที่ผานการลดอุณหภูมิมีแนวโนมของปริมาณวิตามินซีท่ีตํ่ากวา
กะเพราแดงที่ไมผานการลดอุณหภูมิ ซ่ึงขัดแยงกับงานทดลองของ Pariasca et el. (2001) 
ทําการศึกษาอิทธิพลของบรรจุภัณฑและการลดอุณหภูมิตอคุณภาพของถ่ัวลันเตา โดยนําถ่ัวลันเตา
มาผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลงดวย
บรรจุภัณฑชนิดตางๆ ท่ีอุณหภูมิ  5 องศาเซลเซียส พบวา ถ่ัวลันเตาท่ีผานการลดอุณหภูมิมีปริมาณ
วิตามินซีสูงกวาถ่ัวลันเตาท่ีไมผานการลดอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ีกรรณิการ 
(2551) ไดศึกษาถึงผลของการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันโดยวิธีผานอากาศเย็นตอคุณภาพหลังการ
เก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอร่ีพันธุ 329 พบวาปริมาณวิตามินซีของผลสตรอเบอร่ีท่ีผานกระบวนการ
ลดอุณหภูมิมีปริมาณวิตามินซีสูงกวาสตรอเบอร่ีไมผานกระบวนการลดอุณหภูมิอยางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ท้ังนี้อิทธิพลรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑกับการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาไมมี
ปฏิสัมพันธตอกัน และหลังจากท่ีนํากะเพราแดงมาเก็บรักษา ปริมาณวิตามินซีของกะเพราแดงมี
แนวโนมลดลงเม่ือเวลาท่ีใชในการเก็บรักษานานข้ึน (ภาพท่ี 32 และตารางภาคผนวกท่ี 19) ท้ังชนิด
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ของบรรจุภัณฑและการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอปริมาณ
วิตามินซีของกะเพราแดง แตกะเพราแดงท่ีเก็บรักษานานข้ึนปริมาณวิตามินซีจะมีแนวโนมลดลง 
ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณวิตามินซีของผลิตผลจะลดลงตามอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
และความช้ืนสัมพัทธท่ีต่ําลง เชนเดียวกับผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
เม่ือนําไปเก็บรักษาในหองเย็น พบวา ปริมาณวิตามินซีมีปริมาณลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา     
(He et al., 2004) นอกจากนั้นการไดรับความเสียหายทางดานกายภาพ การเกิดอาการสะทานหนาว 
ปจจัยกอนการเก็บเกี่ยวหลายๆปจจัย และระบบการผลิตยังมีผลตอปริมาณวิตามินซีในผลิตผลดวย 
(Lee and Kader, 2000) มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการลดลงของปริมาณวิตามินซีในระหวางการ
เก็บรักษาในผลิตผลหลายชนิด เชน ร็อกเกตสลัด (Martínez-Sánchez et al., 2006) กะหลํ่าปลี     
(Wu et al., 2009) บรอคโคล่ี (Leja et al., 2001; ปรัศนีย, 2551) คะนาใบหยิก (Hagen et al., 2009)      
อารติโชค (Gil-Izquierdo et al., 2001) ในขณะท่ี Toor and Savage (2006) ศึกษาการเก็บรักษา
มะเขือเทศท่ีอุณหภูมิตางๆ พบวา มะเขือเทศมีปริมาณวิตามินซีเพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา 
 

4.3.4 ปริมาณคลอโรฟลล 
 เม่ือเก็บรักษากะเพราแดงไวท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิด
ของบรรจุภัณฑมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบีของกะเพราอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด มีปริมาณ
คลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบี เทากับ 0.250±0.036 และ 0.136±0.037 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนัก
สด ตามลําดับ ซ่ึงมีปริมาณมากกวาปริมาณคลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบีของกะเพราแดงท่ีบรรจุ
ในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ท่ีมีปริมาณเทากับ 0.175±0.032 และ 0.092±0.014 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) นอกจากนี้ชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอ
ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุใน
ถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดมีปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดเทากับ 0.385±0.072 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตมี
ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดเทากับ 0.268±0.046 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด (ภาพท่ี 33-35 และ
ตารางภาคผนวกท่ี 20-22)  
 การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษามีผลตอปริมาณคลอโรฟลลเอ และ
คลอโรฟลลบีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีปริมาณคลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบี ของกะเพรา
แดงที่ผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศมีปริมาณเทากับ 0.184±0.039 และ 0.092±0.012 
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ ซ่ึงมีปริมาณนอยกวาปริมาณคลอโรฟลลเอ และ
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คลอโรฟลลบีของกะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิท่ีมีปริมาณเทากับ 0.241±0.047 และ 
0.137±0.036 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ (ตารางท่ี 9) และการลดอุณหภูมิกะเพราแดง
ดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดง   
โดยท่ีปริมาณคลอโรฟลลทั้งหมดของกะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิมีปริมาณเทากับ 
0.276±0.050 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด และปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงท่ีไม
ผานการลดอุณหภูมิมีปริมาณเทากับ 0.378±0.083 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ท้ังนี้อิทธิพลรวม
ระหวางชนิดของบรรจุภัณฑกับการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลเอ 
คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงท่ีเก็บรักษา และปริมาณคลอโรฟลลเอ 
คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงที่เก็บรักษามีแนวโนมลดลงเม่ือกะเพราแดง
ใกลหมดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 33-35 และตารางภาคผนวกท่ี 20-22)  

ชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดง โดยท่ีกะเพรา
แดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลตมีสีของใบและปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดไมแตกตางกัน เชนเดียวกันกับการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาท่ีไมมีผลทําใหสีของใบและปริมาณคลอโรฟลล
ท้ังหมดของกะเพราแดงเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกับกะเพราแดงที่ไมผานการลด
อุณหภูมิ แตในระหวางการเก็บรักษาปริมาณคลอโรฟลลของกะเพราแดงมีแนวโนมลดลงเม่ืออายุ
การเก็บรักษานานข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวในระหวางการเกิดการวาย (senescence) หรือการเก็บรักษา
ของผลิตผล ปริมาณคลอโรฟลลจะสลายตัวไปเปนสารท่ีไมมีสี ทําใหสีของแคโรทีนอยดปรากฏ
ออกมาใหเห็น และการสูญเสียคลอโรฟลลของผลิตผลนั้นเปนส่ิงท่ีแสดงถึงการเส่ือมสลายท่ีเกิดข้ึน 
(จริงแท, 2549) การปองกันการเส่ือมสลายคลอโรฟลลอาจทําไดโดยการลดอุณหภูมิของผลิตผลลง 
และการเก็บรักษาในสภาพท่ีมีแกสออกซิเจนต่ํา เพื่อปองกันการออกซิไดซท่ีจะเกิดข้ึน หรือการให
อยูในสภาพท่ีมีแสงสวาง เพื่อใหมีการสังเคราะหคลอโรฟลลข้ึนทดแทน (ยงยุทธ, 2539)      
Pariasca et el. (2001) ไดศึกษาอิทธิพลของบรรจุภัณฑและการลดอุณหภูมิตอคุณภาพของถ่ัวลันเตา 
โดยนําถ่ัวลันเตามาผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาภายใตสภาพ
บรรยากาศดัดแปลงดวยบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบวา ชนิดของบรรจุ
ภัณฑมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลของถ่ัวลันเตา ในขณะท่ีการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอน
การเก็บรักษาไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลล และตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาถ่ัวลันเตามีปริมาณ
คลอโรฟลลท่ีลดลง เชนเดียวกับผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ เม่ือ
นําไปเก็บรักษาในหองเย็น พบวา คลอโรฟลลท้ังหมดมีปริมาณลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา       
(He et al., 2004) Martínez-Sánchez et al. (2006) ทําการศึกษาคุณภาพของร็อกเกตสลัดท่ีผานการ
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ลางทําความสะอาดดวยวิธีตางๆ แลวเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบวา ปริมาณ
คลอโรฟลลเอ และคลอโรฟลลบีของร็อกเกตสลัดมีปริมาณลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา 
เชนเดียวกับร็อกเกตสลัดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ท่ีมีปริมาณคลอโรฟลลเอ 
คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดลดลง เม่ือเก็บรักษาเปนเวลานาน 14 วัน (Koukounaras et 
al., 2007)  

Zhuang et al. (1997) ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีเก็บรักษาตอคุณภาพของบรอคโคล่ี และ
พบวา การเก็บรักษาบรอคโคล่ีไวท่ีอุณหภูมิสูง (23 และ 13 องศาเซลเซียส) จะทําใหปริมาณ
คลอโรฟลลท้ังหมดของบรอคโคล่ีสลายตัวเร็วกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่า (2 องศาเซลเซียส) 
สอดคลองกับการศึกษาของ Ferrante and Maggiore (2007) ท่ีศึกษาปริมาณคลอโรฟลลของ       
คอรนสลัดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตางกัน และพบวา เม่ือเวลาผานไป 8 วัน คอรนสลัดท่ีเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส คลอโรฟลลมีปริมาณลดลง 22 เปอรเซ็นต ซ่ึงสลายตัวชากวาคลอโรฟลล
ของคอรนสลัดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ท่ีมีปริมาณลดลงมากถึง 35 เปอรเซ็นต 
ในขณะท่ี Tulio, Jr et al. (2002) พบวาการเก็บรักษาใบปอกระเจา ท่ีอุณหภูมิ 1 และ 8               
องศาเซลเซียส จะชักนําใหใบปอเกิดอาการสะทานหนาว (ใบเปนแผลจุดสีน้ําตาล) ซ่ึงเปนสาเหตุทํา
ใหคลอโรฟลลมีปริมาณลดลง 
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ตารางท่ี 9 ปริมาณวิตามินซี คลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดง 
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
วิตามินซี 

(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลลเอ 
(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลลบี 
(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล
ท้ังหมด 

(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

ปจจัยท่ี 1 : บรรจุภัณฑ 
ถาดโฟมหุม PVC 29.58±9.17 0.250±0.036a 0.136±0.037a 0.385±0.072 
กลองพลาสตกิ PET 20.71±7.25 0.175±0.032b 0.092±0.014b 0.268±0.046 

ปจจัยท่ี 2 : การลดอุณหภูมิ 
ไมลดอุณหภูมิ 23.67±9.17 0.241±0.047a 0.137±0.036a 0.378±0.083 
vacuum cooling 26.63±9.72 0.184±0.039b 0.092±0.012b 0.276±0.050 

ปจจัยท่ี 1 ns * * ns 
ปจจัยท่ี 2 ns * * ns 
ปจจัยท่ี 1x2 ns ns ns ns 

หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
*  คือ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ns คือ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กลองพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กลองพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี  32  ปริมาณวิตามินซีของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 9 
วัน 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กล องพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กล องพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 33  ปริมาณคลอโรฟลลเอของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 9 วัน 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กลองพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กลองพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 34 ปริมาณคลอโรฟลลบีของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 9 วัน 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กล องพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กล องพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 35 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 9 วนั 
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4.3.5 ปริมาณสารประกอบฟนอล 
 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศแลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 13  
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑมีผลตอปริมาณสารประกอบฟนอล
ของกะเพราแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม
โพลีไวนิลคลอไรดมีปริมาณสารประกอบฟนอลนอยกวากะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติก    
โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ซ่ึงกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิล-      
คลอไรดมีปริมาณสารประกอบฟนอลเทากับ 56.74±5.60 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัม
น้ําหนักแหง ในขณะท่ีปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดงที่บรรจุในกลองพลาสติก        
โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ท่ีมีคาเทากับ 62.41±8.16 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง 
(ตารางท่ี 10) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา กะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม 
โพลีไวนิลคลอไรดมีปริมาณสารประกอบฟนอลต่ํากวากะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติก       
โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (ตารางภาคผนวกท่ี 23) เชนเดียวกับงานวิจัยของ Leja et al. (2001) ท่ี
เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟนอลของบรอคโคล่ีท่ีหอดวยฟลมโพลีเมอริก (polymeric film) 
กับไมไดหุม และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 วัน พบวา ปริมาณ
สารประกอบฟนอลของบรอคโคล่ีท่ีไมไดหอดวยฟลมโพลีเมอริกมีปริมาณสูงกวาสารประกอบ     
ฟนอลของบรอคโคล่ีท่ีหอดวยฟลมโพลีเมอริค และตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาปริมาณ
สารประกอบฟนอลมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน 

การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษามีผลตอปริมาณสารประกอบฟนอล
ของกะเพราแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลเทากับ 55.65±6.98 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง และมี
ปริมาณตํ่ากวากะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิท่ีมีปริมาณสารประกอบฟนอลเทากับ 
63.50±5.75 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง (ตารางท่ี 10) และตลอดอายุการเก็บ
รักษากะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีแนวโนมของสารประกอบฟนอลสูงกวากะเพราแดงท่ี
ผานการลดอุณหภูมิ อิทธิพลรวมระหวางชนิดของบรรจุภัณฑกับการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษา
ไมมีผลตอปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดง และปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพรา
แดงจะลดลงในชวงแรกของการเก็บรักษา แลวหลังจากนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเม่ือระยะเวลาใน
การเก็บรักษานานข้ึน (ภาพท่ี 36 และตารางภาคผนวกท่ี 23) สอดคลองกับ Turkmen et al. (2005) ที่
พบวา ผักบางชนิด เชน บรอคโคล่ี พริกหวาน ปวยเหล็ง และถ่ัวมีปริมาณสารประกอบฟนอลท่ี
เพิ่มข้ึนในระหวางการเก็บรักษา เชนเดียวกับ มันแกวท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบวา 
มีปริมาณสารประกอบฟนอลเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเก็บรักษานาน 14 วัน (Cantwell et al., 2002) และ
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สารประกอบฟนอลจัดเปนสารท่ีสนับสนุนกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระมากกวาวิตามินซีและ
แคโรทีนอยด เนื่องจากกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระแสดงความสัมพันธท่ีดีมากกับปริมาณ
สารประกอบฟนอล (r2 = 0.96 และ 0.92 วิเคราะหโดยวิธี ORAC และ DPPH ตามลําดับ) ดังนั้น
สารประกอบฟนอลจึงเปนสารท่ีสนับสนุนกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระ (Kanjana et al., 2006) 

ผักและผลไมถือวาเปนแหลงของสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชน วิตามินซี วิตามินอี 
และเบตาแคโรทีน จะชวยปองกันโรคตางๆ นอกจากนี้สารประกอบฟนอลซ่ึงเปนกลุมสารท่ีพบใน
พืชทุกชนิดนั้นยังมีฤทธ์ิในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดีเชนเดียวกัน (นฤภัทรและคณะ, 2007) 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดงท่ีวิเคราะหได มีคาอยูในชวง 27.13-
79.69 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง ซ่ึงมีคามากกวาปริมาณสารประกอบ ฟนอล
ท่ี Juliani and Simon (2002) และ Wiwat and Wallaya (2007) วิเคราะหได คือเทากับ 5110 
ไมโครกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง และ 2650 ไมโครกรัม gallic acid equivalent/
กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ 

 
4.3.6 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 

 การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศแลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 13  
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิดของบรรจุภัณฑมีผลตอกิจกรรมของสารตานอนุมูล
อิสระของกะเพราแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวย
พลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดมีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระเทากับ 17.79±2.12 มิลลิกรัม 
gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง ซ่ึงมีคามากกวากิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของ
กะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตท่ีมีคาเทากับ 14.45±1.58 มิลลิกรัม 
gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง (ตารางท่ี 10) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา กะเพราแดงท่ี
บรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดมีแนวโนมของกิจกรรมของสารตาน
อนุมูลอิสระเพิ่มข้ึนจนมีคามากท่ีสุดจนถึงวันท่ี 8 ของการเก็บรักษา และจะลดตํ่าลงเม่ือกะเพรา
หมดอายุการเก็บรักษา และมีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระท่ีตํ่ากวากะเพราแดงท่ีบรรจุในกลอง
พลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (ตารางภาคผนวกท่ี 24) 
 การลดอุณหภูมิกะเพราดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอกิจกรรมของ  
สารตานอนุมูลอิสระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงที่ผานการลดอุณหภูมิมีกิจกรรมของ
สารตานอนุมูลอิสระตํ่ากวากะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ ซ่ึงกะเพราแดงท่ีผานการลด
อุณหภูมิกอนการเก็บรักษามีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระเทากับ 15.40±2.86 มิลลิกรัม      
gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง ในขณะท่ีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดง
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ท่ีไมผานการลดอุณหภูมิท่ีมีคาเทากับ 16.83±1.94 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง 
(ตารางท่ี 10) การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษาทําใหกะเพราแดง
มีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระนอยกวากะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ ท้ังนี้อิทธิพลรวม
ระหวางชนิดของบรรจุภัณฑกับการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาไมมีผลตอกิจกรรมของสารตาน
อนุมูลอิสระของกะเพราแดง และกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดงจะลดลงใน
ชวงแรกของการเก็บรักษา แลวหลังจากนั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเล็กนอยเมื่อกะเพราแดงใกล
หมดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 37 และตารางภาคผนวกท่ี 24) เชนเดียวกับมะเขือเทศ (Javanmardi 
and Kubota, 2006; Toor and Savage, 2006) และมันเทศ (Padda and Picha, 2008) ท่ีเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิตํ่าจะมีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มสูงข้ึนตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน  

กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระท่ีไดจากการทดลองในคร้ังนี้มีคาอยูในชวง 6.54-38.26 
มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง ซ่ึงมีคามากกวากิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระของ
กะเพราท่ี Juliani and Simon (2002) และ Wiwat and Wallaya (2007) วิเคราะหได คือเทากับ 420 
ไมโครโมล AA/กรัมน้ําหนักแหง และ 720 ไมโครกรัม Vitamin C equivalent/กรัมน้ําหนักสด 
ตามลําดับ และซ่ึงกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระจะแสดงความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณ
สารประกอบฟนอล (Hagen et al., 2009) 
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ตารางท่ี 10 ปริมาณสารประกอบฟนอลและกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดง เก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
ปริมาณสารประกอบฟนอล 

(mg GA/g DW.) 
กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 

(mg GA/g DW.) 

ปจจัยท่ี 1 : บรรจุภัณฑ 
ถาดโฟมหุม PVC 56.74±5.60b 17.79±2.12a 
กลองพลาสตกิ PET 62.41±8.16a 14.45±1.58b 

ปจจัยท่ี 2 : การลดอุณหภูมิ 
ไมลดอุณหภูมิ 63.50±5.75a 16.83±1.94 
vacuum cooling 55.65±6.98b 15.40±2.86 

ปจจัยท่ี 1 * * 
ปจจัยท่ี 2 * ns 
ปจจัยท่ี 1x2 ns ns 

หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
*  คือ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ns คือ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กลองพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กลองพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 36  ปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 9 วัน 
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ถาดโฟมหุม PVC-ไมลดอุณหภูมิ ถาดโฟมหุม PVC-vacuum cooling
กล องพลาสติก PET-ไมลดอุณหภูมิ กล องพลาสติก PET-vacuum cooling  

ภาพท่ี 37  กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 9 วัน 
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4.3.7 การเนาเสีย 
 กะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศแลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 13  
องศาเซลเซียส ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการเหี่ยวและแหงเปนสีน้ําตาลของใบ โดยกะเพรา
แดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตจะเหี่ยวและแหงเร็วกวากะเพราแดงท่ีบรรจุ
ในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษา
สามารถชะลอการเหี่ยวและแหงของใบกะเพราแดงได (ภาพท่ี 38-39) 

กะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศแลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 13  
องศาเซลเซียส ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการเหี่ยวและแหงเปนสีน้ําตาลของใบ โดยกะเพรา
แดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตจะเหี่ยวและแหงเร็วกวากะเพราแดงท่ีบรรจุ
ในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรดเพราะกลองพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต
มีชองวางท่ีอากาศสามารถเคล่ือนท่ีเขาออกภาชนะบรรจุไดงาย ซ่ึงการสูญเสียน้ําออกจากผลิตผลสด
นั้นสวนหน่ึงมาจากการเคล่ือนท่ีของอากาศรอบๆตัวผลิตผล ถามีการเคล่ือนท่ีของอากาศมากจะทํา
ใหน้ํามีการสูญเสียออกจากตัวผลิตผลไดเร็วข้ึน สงผลใหกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลี
เอทิลีนเทเรฟทาเลต แสดงอาการเหี่ยวมากกวากะเพราแดงท่ีบรรจุในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลม
โพลีไวนิลคลอไรด (นิธิยาและดนัย, 2548)  

และการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาสามารถชะลอการเหี่ยวและแหงของใบกะเพราแดง
ได เนื่องจากการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาเปนการไลความรอนท่ีติดมากับผลิตผลจาก
ส่ิงแวดลอม และจากการหายใจ ซ่ึงทําใหผลิตผลมีอุณหภูมิตํ่า กระบวนการเมแทบอลิซึมตางๆ
เกิดข้ึนชาลง มีการสูญเสียน้ํานอยลง และผลิตผลมีอายุการเก็บรักษานานข้ึน (Thompson et al., 
2002) นอกจากยังมีรายงานการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษา 
และพบวาสามารถท่ีจะชวยชะลอการเกิดสีชมพูบริเวณเสนใบ และความเสียหายตอใจกลางใบ 
ระหวางการเก็บรักษาได (Martínez and Artés, 1999) 
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4.3.8 อายุการเก็บรักษา 
 ชนิดของบรรจุภัณฑมีผลตออายุการเก็บรักษาของกะเพราแดง โดยท่ีกะเพราท่ีบรรจุในถาด
โฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด มีอายุการเก็บรักษาเทากับ 8.30±0.67 วัน ซ่ึงนานกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงท่ีบรรจุในกลองพลาสติกโพลีเอทิลีน
เทเรฟทาเลตท่ีมีอายุการเก็บรักษา 4.80±1.14 วัน สอดคลองกับผลการทดลองของดนัยและพิมพ
นารา (2545) ท่ีพบวา เลมอนทายมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพลาสติกทรงกระบอกเจาะรู และ
ถุงพลาสติกเจาะรูมีอายุการเก็บรักษาส้ันกวาเลมอนทายมท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพลาสติก
ทรงกระบอกไมเจาะรูและถุงพลาสติกไมเจาะรู โดยภาชนะบรรจุท่ีมีการเจาะรูจํานวนมากจะอายุ
การเก็บรักษาส้ันท่ีสุด 

การลดอุณหภูมิกะเพราแดงดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษามีผลทําใหกะเพราแดงมี
อายุการเก็บรักษานานข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยกะเพราแดงท่ีผานการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษามีอายุการเก็บรักษานาน 
7.30±1.64 วัน ในขณะท่ีกะเพราแดงท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีอายุการเก็บรักษาเพียง 5.80±2.15 วัน
เทานั้น การลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษาจะทําใหผลิตผลมีอุณหภูมิลดตํ่าลง โดยการลดอุณหภูมิ
หรือการทําใหผลิตผลเย็นลงนั้นเปนวิธีการลดอัตราการหายใจของผลิตผล โดยอาจประมาณไดวาถา
อุณหภูมิของผักลดลงทุกๆ 10 องศาเซลเซียส จะชวยลดอัตราการหายใจไดประมาณ 2-4 เทา และ
การเก็บรักษาผลิตผลท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่าจะชวยลดการสูญเสียน้ําและชะลอการเส่ือมสภาพของ
ผลิตผลได แตอุณหภูมิท่ีใชเก็บรักษาตองไมลดลงมาตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีจะทําใหเกิดการเสียหาย
เนื่องจากอุณหภูมิตํ่า (นิธิยาและดนัย, 2548) Sun and Brosnan (1999) และ Brosnan and Sun (2001) 
ศึกษาอายุการปกแจกันของดอกแดฟโฟดิลและดอกลิลล่ี ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ พบวา ดอกแดฟโฟดิลและดอกลิลล่ีมีอายุการปกแจกันท่ีนานข้ึน ท้ังนี้อิทธิพลรวม
ระหวางชนิดของบรรจุภัณฑกับการลดอุณหภูมิกอนการเก็บรักษามีผลตออายุการเก็บรักษาของ
กะเพราแดง โดยกะเพราท่ีบรรจุในในถาดโฟมหุมดวยพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และผาน
การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศกอนการเก็บรักษามีอายุการเก็บรักษานานถึง 10 วัน (ตารางท่ี 
11) 
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ตารางท่ี 11 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
 

วิธีการ อายุการเก็บรักษา (วัน) 

ปจจัยท่ี 1 : บรรจุภัณฑ 
ถาดโฟมหุม PVC 8.30±0.67a 
กลองพลาสตกิ PET 4.80±1.14b 

ปจจัยท่ี 2 : การลดอุณหภูมิ 
ไมลดอุณหภูมิ 5.80±2.15b 
vacuum cooling 7.30±1.64a 

ปจจัยท่ี 1 * 
ปจจัยท่ี 2 * 
ปจจัยท่ี 1x2 * 

หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
*  คือ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ns คือ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ภาพท่ี 38 ลักษณะของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

 
ภาพท่ี 39 ลักษณะของกะเพราแดง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 วัน 
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4.4 การทดลองที่ 4 การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของกะเพราแดงท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ
ชนิดตางๆ 

 
4.4.1 ปริมาณแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑ  

การบรรจุกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิดของ     
บรรจุภัณฑมีผลตอปริมาณแกสออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพรา
ในบรรจุภัณฑชุดควบคุมมีปริมาณแกสออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑมากท่ีสุด คือเทากับ 19.34 
เปอรเซ็นต ในขณะท่ีกะเพราในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีปริมาณแกสออกซิเจน
ภายในถุงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือมีคาเทากับ 15.11 และ 15.18 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 12) โดยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาปริมาณแกสออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ
ชุดควบคุมมีคาคอนขางคงท่ีในชวง 19.19-19.38 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีปริมาณแกสออกซิเจนภายใน
บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 มีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วในวันท่ี 1 ของการเก็บรักษา จากนั้นจะเร่ิม
เขาสูสภาวะสมดุลในวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา โดยมีคาอยูในชวง 14.64-15.70 เปอรเซ็นต และมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเม่ือผักใกลหมดอายุการเก็บรักษา สวนปริมาณแกสออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ
แอคทีฟชนิด M2 มีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วจนถึงวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา และเขาสูสภาวะ
สมดุลในวันท่ี 3 ของการเก็บรักษา โดยมีคาอยูในชวง 15.38-15.92 เปอรเซ็นต และมีแนวโนม
คอนขางคงท่ีตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา (ภาพท่ี 40 และตารางภาคผนวกท่ี 25) 

ชนิดของบรรจุภัณฑมีผลตอปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑ            
โดยกะเพราในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M2 มีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑ
เทากับ  2.19 เปอร เซ็นต  ซ่ึงมีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และบรรจุภัณฑชุดควบคุม ท่ีมีปริมาณ
แกสคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑเทากับ 1.78 และ 0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 
12)  และตลอดระยะเวลาการเ ก็บรักษาบรรจุภัณฑ ชุดควบคุมตรวจไมพบปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซด ในขณะท่ีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดภายในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด 
M1 และ M2 มีคาเพิ่มข้ึนในวันท่ี 2 ของการเก็บรักษา หลังจากนั้นปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด
มีแนวโนมลดลงตํ่าลงจนถึงวันท่ี 8 ของการเก็บรักษา แลวมีปริมาณเพิ่มข้ึนเล็กนอยจนผักหมดอายุ
การเก็บรักษา (ภาพท่ี 41 และตารางภาคผนวกท่ี 26) 
 การเปล่ียนแปลงของปริมาณแกสออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑจะสอดคลองกับปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซด ท้ังนี้เนื่องจากแกสออกซิเจนจะถูกนําไปใชในกระบวนการหายใจ ทําใหได
แกสคารบอนไดออกไซดออกมา จึงทําใหในชวงแรกของการเก็บรักษาปริมาณแกสออกซิเจนมีคา
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ลดลงในขณะที่ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมีคาเพิ่มสูงข้ึน (อศิราและคณะ, 2550) และ
ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟก็จะควบคุมการซึมผานเขาออกของแกสใหอยูในสภาวะ
สมดุลตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา ท้ังนี้อัตราการซึมผานเขาออกของแกสก็ยังข้ึนอยูกับชนิด
ของฟลมท่ีนํามาใชทําบรรจุภัณฑดวย (Serrano et al., 2006) จากผลการทดลองพบวาปริมาณแกส
ออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑแบบแอคทีฟท้ังชนิด M1 และ M2 มีคาอยูในชวง 14.64-17.73 
เปอรเซ็นต และมีปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดอยูในชวง 0.94-3.92 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคาใกลเคียง
กับปริมาณแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดของกะเพราจากงานวิจัยของ Niamthong et al. 
(2007) ท่ีทําการศึกษาการเก็บรักษากะเพราในบรรจุภัณฑบรรจุภัณฑ 3 ชนิด คือ PE-3, PE-2 และ 
PE-1 ท่ีมีปริมาณแกสออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑอยูในชวง 11-18 เปอรเซ็นต และมีปริมาณแกส
คารบอนไดออกไซดอยูในชวง 0.7-1.8 เปอรเซ็นต และงานวิจัยของชวนพิศและคณะ (2548) ท่ี
ทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพของกะเพราท่ีเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงท่ี
อุณหภูมิตํ่า และพบวาปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนไมเจาะรูใน
สภาวะสมดุลท่ี 13 องศาเซลเซียส มีคาประมาณ 3.5 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีแกสออกซิเจนมี
คาประมาณ 10 เปอรเซ็นต 
 
ตารางท่ี 12 ปริมาณแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดของกะเพราแดงภายในบรรจุภัณฑ
ชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
ปริมาณแกสออกซิเจน 

(เปอรเซ็นต) 
ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด 

(เปอรเซ็นต) 

ชุดควบคุม 19.34±0.05a 0.00±0.00c 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M1 15.11±1.95b 2.19±0.47a 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M2 15.18±0.77b 1.78±0.08b 

หมายเหตุ   ตัวอักษรที่ตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 



 92

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะการเก็บรักษา (วัน)

ปร
ิมา
ณแ

กส
ออ

ซิเ
จน

 (เ
ปอ

รเซ
็นต

)

ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 40 ปริมาณแกสออกซิเจนของกะเพราแดงภายในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ภาพท่ี 41 ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดของกะเพราแดงภายในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษา
ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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4.4.2 การสูญเสียน้ําหนักสด 

การบรรจุกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิดของ     
บรรจุภัณฑมีผลตอการสูญเสียน้ําหนักสดของกะเพราแดง โดยกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม
มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดมากท่ีสุดคือเทากับ 3.60 เปอรเซ็นต รองลงมาคือกะเพราแดงใน
บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 ท่ีมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาเทากับ 0.49 และ 0.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) ตลอดอายุการ
เก็บรักษากะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุมมีการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว      
(ภาพท่ี 42 และตารางภาคผนวกท่ี 27) ท้ังนี้เนื่องจากเปนบรรจุภัณฑท่ีมีการเจาะรูรอบๆ ทําใหมี
ชองวางท่ีอากาศสามารถเคลื่อนท่ีเขาออกภาชนะบรรจุไดงาย จึงสงผลใหเกิดการระเหยของน้ํา
เกิดข้ึนไดงาย ซ่ึงสอดคลองกับงานทดลองของ Niamthong et al. (2007) ท่ีพบวา กะเพราท่ีบรรจุใน
ถุงเพอโฟเรทโพลีเอทิลีนมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักท่ีสูงกวาถุง PE-3, PE-2 และ PE-1 สวน
งานทดลองของชวนพิศและคณะ (2548) พบวา ถุงโพลิเอทิลีนเจาะรูมีผลทําใหกะเพรามีเปอรเซ็นต
การสูญเสียน้ําหนักท่ีสูงกวาถุงโพลีเอทิลีนท่ีปดสนิท นอกจากน้ีปริมาณแกสออกซิเจนยังมีผลตอ
การสูญเสียน้ําหนักของกะเพราโดยกะเพราในบรรจุภัณฑชุดควบคุมจะมีการสูญเสียน้ําหนักท่ี
มากกวากะเพราที่บรรจุในภายใตสภาพบรรยากาศดัดแปลง ท้ังนี้เนื่องจากการเก็บรักษาผลิตผล
ภายใตสภาวะท่ีมีแกสออกซิเจนต่ํากวาปกติจะชวยชะลอการหายใจของผลิตผล ดังนั้นจึงมีการ
สูญเสียน้ําซ่ึงเปนผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการหายใจลดลงไปดวย (อมรรัตนและคณะ, 2550) 
ในขณะท่ีกะเพราแดงในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนเพียง
เล็กนอยตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 42 และตารางภาคผนวกท่ี 27) บรรจุภัณฑแบบดัดแปลง
สภาพบรรยากาศมีอิทธิพลในการชะลอการสูญเสียน้ําหนักของผลิตผลได เนื่องจากคุณสมบัติของ
พลาสติกฟลมในการจํากัดการซึมผานเขาออกของไอน้ํา และในทางกลับกันจะทําใหเกิดแรงดันไอ
น้ําภายในบรรจุภัณฑท่ียิ่งสูงมากก็จะทําใหความสามารถในการซึมผานของฟลมลดลง (Serrano    
et al., 2006)  
 
  4.4.3 การเปล่ียนแปลงสี 
 เม่ือเก็บรักษากะเพราแดงเปนเวลานาน 4 วัน พบวา กะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม 
บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีคา L* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา L* 
ของกะเพราในบรรจุภัณฑท้ัง 3 ชนิด มีคาเทากับ 43.95, 44.36 และ 43.52 ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 
เชนเดียวกับดอกเห็ดท่ีบรรจุในพลาสติกฟลมโพลีไวนิลคลอไรด และโพลีฟนฟลม 2 ชนิด (PD-941 
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และ PD-961) ท่ีมีคา L* ท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Kim et al., 2006) ซ่ึงขัดแยงกับ
งานทดลองของ Sivakumar and Korsten (2006) ท่ีพบวา การบรรจุล้ินจี่ในบรรจุภัณฑแบบตางๆ มี
ผลตอคาสีของล้ินจี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคา L* ของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม 
บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีแนวโนมไมคงท่ีตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ภาพที่ 43 
และตารางภาคผนวกท่ี 28) เชนเดียวกับถ่ัวลันเตา (Pisum sativum L. var. saccharatum) ท่ีมี
แนวโนมของคา L* ไมคงท่ี เม่ือเก็บรักษาภายใตสภาพดัดแปลงบรรยากาศท่ีอุณหภูมิ 5             
องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน (Pariasca et al., 2001) 
 ชนิดของบรรจุภัณฑไมมีผลตอคา chroma ของกะเพราแดง โดยกะเพราแดงในบรรจุภัณฑ
ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีคา chroma เทากับ 29.21, 28.65 และ 27.92 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) และตลอดอายุการเก็บรักษากะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุ
ภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีแนวโนมของคา chroma ลดลงตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา 
(ภาพท่ี 44 และตารางภาคผนวกท่ี 29) นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาถึงอิทธิพลของบรรจุภัณฑท่ี
มีตอคา chroma เชน Kim et al. (2004) ท่ีศึกษาการบรรจุสลัดซาวอยในพลาสติกฟลมโพลีเอทิลีนท่ี
มีอัตราการซึมผานตางกัน 4 ระดับ (8.0, 16.6, 21.4 และ 29.5 pmol s-1 m-2 Pa-1) และพบวาความ
แตกตางของอัตราการซึมผานของพลาสติกฟลมไมมีผลตอคา chroma ของสลัดซาวอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 ชนิดของบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุกะเพราแดงไมมีผลตอคา hue angle อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีคา           
hue angle เทากับ 116.09, 115.95 และ 115.63 องศา ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) เชนเดียวกับสลัดซา
วอยท่ีบรรจุในพลาสติกฟลมโพลีเอทิลีนท่ีมีอัตราการซึมผานตางกัน 4 ระดับ (8.0, 16.6, 21.4 และ 
29.5 pmol s-1 m-2 Pa-1) ท่ีพบวาความแตกตางของอัตราการซึมผานของพลาสติกฟลมไมมีผลตอคา 
hue angle ของสลัดซาวอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Kim et al., 2004) และตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษาคา hue angle ของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 
มีแนวโนมลดตํ่าลงจากวันเร่ิมตนของการเก็บรักษา (ภาพที่ 45 และตารางภาคผนวกท่ี 30) 
เชนเดียวกับหนอไมฝร่ังท่ีผานการลางดวยกรรมวิธีตางๆ กันรวมกับการเก็บรักษาในถุงโอเรียน    
โพลีโพรพิลีน (OPP), เซเลอร่ีท่ีเก็บรักษาในถุง 2 ชนิด (low-density polyethylene, LDPE และ 
oriented polypropylene; OPP) และบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในพลาสติกฟลม 3 ชนิด (macro-
perforated; Ma-P, micro-perforated; Mi-P และ non-perforated; No-P) ที่มีคา hue angle ลดลงตาม
ระยะเวลาท่ีเก็บรักษานานข้ึน (Sothornvit and Kiatchanapibul, 2009; Gómez and Artés, 2005; 
Serrano et al., 2006)  
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ตารางท่ี 13 การสูญเสียน้ําหนักสด คา L*, คา chroma และคา hue angle ของกะเพราแดงในบรรจุ
ภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
การสูญเสียน้ําหนักสด 

(เปอรเซ็นต) 
คา L* คา chroma 

คา hue angle 
(องศา) 

ชุดควบคุม 3.60±0.73a 43.95±2.04 29.21±2.64 116.09±0.86 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M1 0.49±0.06b 44.36±2.80 28.65±3.04 115.95±1.24 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M2 0.49±0.03b 43.52±1.67 27.29±3.79 115.63±1.61 

หมายเหตุ   ตัวอักษรที่ตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 42 การสูญเสียน้ําหนกัสดของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ภาพท่ี 43 คา L* ของใบกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 10 วัน 
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ภาพท่ี 44 คา chroma ของใบกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13          
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ภาพท่ี 45 คา hue angle ของใบกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 13      
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 

 
  4.4.4 ปริมาณวิตามินซี  
 การบรรจุกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ไมมีผลตอปริมาณวิตามินซีตลอดอายุการ
เก็บรักษา โดยในวันท่ี 4 ของการเก็บรักษาปริมาณวิตามินซีของกะเพราในบรรจุภัณฑชุดควบคุม 
บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีคาเทากับ 18.52, 18.52 และ 24.69 มิลลิกรัม/100 กรัม
น้ําหนักสด ตามลําดับ และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 14) โดยปริมาณ
วิตามินซีของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มี
แนวโนมลดตํ่าลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 46 และตารางภาคผนวกท่ี 31) สอดคลองกับงาน
ทดลองของ Li et al. (2007) ท่ีศึกษาอิทธิพลของการบรรจุแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงรวมกับ
การใชหนาตางแลกเปล่ียนแกสท่ีมีตอดอกเห็ด (Agrocybe chaxingu) พบวาปริมาณวิตามินซีของ
ดอกเห็ดมีคาลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และพริกหวานตัดแตงพรอมบริโภคที่เก็บรักษาใน
บรรจุภัณฑแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
วิตามินซีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีพริกหวานท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสมีปริมาณวิตามินซี
ลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (González-Aguilar et al., 2004)  
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  4.4.5 ปริมาณคลอโรฟลล 
 เม่ือเก็บรักษากะเพราแดงเปนเวลานาน 4 วัน พบวา กะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม 
บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีปริมาณปริมาณคลอโรฟลลเอไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงมีคาเทากับ 0.307, 0.308 และ 0.366 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ 
และปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงใน    บรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ
ชนิด M1 และ M2 มีปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือมีคา
เทากับ 0.442, 0.460 และ 0.525 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ ในขณะท่ีบรรจุภัณฑชนิด
ตางๆ ไมมีผลตอปริมาณคลอโรฟลลบีของกะเพราตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซ่ึงในวันท่ี 4 ของ
การเก็บรักษากะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีปริมาณ
คลอโรฟลลบี เทากับ 0.135, 0.152 และ 0.159 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ (ตารางท่ี 
14) โดยตลอดอายุการเก็บรักษาปริมาณคลอโรฟลลเอ, คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของ
กะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ มีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 47-49 และ
ตารางภาคผนวกท่ี 32-34) เชนเดียวกับ prickly pear cactus (Opuntia spp.) ท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ
แบบสภาพบรรยากาศดัดแปลง 2 แบบ (passive และ semi-active) (Guevara et al., 2003) มีปริมาณ
คลอโรฟลลเอ, คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดที่ลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา และผักกาด
ฮองเตท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีตางกัน 3 ชนิด [polyethylene PE, PE+(5%O2+2%CO2) และ 
perforated oriented polypropylene; POPP] (Lu., 2007) และบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในพลาสติกฟลม 
3 ชนิด (macro-perforated; Ma-P, micro-perforated; Mi-P และ non-perforated; No-P) มีปริมาณ
คลอโรฟลลท้ังหมดท่ีลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (Serrano et al., 2006) ซ่ึงขัดแยงกับงาน
ทดลองของ Charles et al. (2008) ท่ีศึกษาผลของบรรจุภัณฑแบบ passive และ active ท่ีมีตอ
คุณภาพของเอนไดว ซ่ึงพบวา เอนไดวท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑท้ัง 2 แบบ มีปริมาณคลอโรฟลล
เพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา 
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ตารางท่ี 14 ปริมาณวิตามินซี คลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี และคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดง
ในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
วิตามินซี 

(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลลเอ 
(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล
บี 

(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

คลอโรฟลล
ท้ังหมด 

(มก./100 ก.
น้ําหนักสด) 

ชุดควบคุม 18.52±0.00 0.307±0.08 0.135±0.03 0.442±0.11 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M1 18.52±0.00 0.308±0.09 0.152±0.02 0.460±0.10 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M2 24.69±10.69 0.366±0.03 0.159±0.01 0.525±0.04 
หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 46 ปริมาณวิตามินซีของกะเพราแดงในบรรจภุณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13     
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 47 ปริมาณคลอโรฟลลเอของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 48 ปริมาณคลอโรฟลลบีของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 
องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 49 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 

 
4.4.6 ปริมาณสารประกอบฟนอล 

 การบรรจุกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เปนเวลานาน 4 วัน พบวา ชนิดของ     
บรรจุภัณฑมีผลตอปริมาณสารประกอบฟนอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกะเพราแดงในบรรจุ
ภัณฑชุดควบคุมมีปริมาณสารประกอบฟนอลมากท่ีสุด คือเทากับ 24.24 มิลลิกรัม gallic acid 
equivalent/กรัมน้ําหนักแหง รองลงมาคือกะเพราแดงในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M2 ท่ีมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลเทากับ 21.52 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง ในขณะท่ี
กะเพราแดงในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 มีปริมาณสารประกอบฟนอลนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 
19.73 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง (ตารางท่ี 15) และตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษาปริมาณสารประกอบฟนอลมีแนวโนมลดลงเพียงเล็กนอย (ภาพท่ี 50 และตารางภาคผนวกท่ี 
35) เชนเดียวกับบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในพลาสติกฟลม 3 ชนิด (macro-perforated; Ma-P, micro-
perforated; Mi-P และ non-perforated; No-P) ท่ีมีปริมาณสารประกอบฟนอลลดลงเพียงเล็กนอย
ตลอดอายุการเก็บรักษา เนื่องจากบรรจุภัณฑแบบปรับสภาพบรรยากาศสามารถชะลอการลดลงของ
สารประกอบฟนอลได (Serrano et al., 2006) ขนุนตัดแตงพรอมบริโภคท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑท่ี
ตางกัน 3 ชนิด (gas-flushed PE bag, silicon membrane window PET jars และ PE bags) มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา (Saxena et al., 2009)  
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4.4.7 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 
 ชนิดของบรรจุภัณฑมีผลตอกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดง โดยในวันท่ี 
4 ของการทดลอง พบวา กะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุมมีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ
เทากับ 7.50 มิลลิกรัม gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง ซ่ึงมีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 
ท่ีมีคาเทากับ 6.45 และ 7.12 มิลลิกรัม     gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักแหง (ตารางท่ี 15) 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา กะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 
และ M2 มีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระเพิ่มข้ึนจนมีคามากท่ีสุดจนถึงวันท่ี 3 ของการเก็บรักษา 
หลังจากนั้นมีคาลดลงและมีการเพิ่มข้ึนของกิจกรรมเพียงเล็กนอยจนกะเพราหมดอายุการเก็บรักษา 
(ภาพที่ 51 และตารางภาคผนวกท่ี 36) เชนเดียวกับบรอคโคล่ีท่ีเก็บรักษาในพลาสติกฟลม 3 ชนิด 
(macro-perforated; Ma-P, micro-perforated; Mi-P และ non-perforated; No-P) ท่ีมีกิจกรรมของสาร
ตานอนุมูลอิสระที่ลดลงเพียงเล็กนอยตลอดอายุการเก็บรักษา เนื่องจากบรรจุภัณฑแบบปรับสภาพ
บรรยากาศสามารถชะลอการลดลงของกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระได (Serrano et al., 2006) 
ขนุนตัดแตงพรอมบริโภคที่บรรจุในบรรจุภัณฑท่ีตางกัน 3 ชนิด (gas-flushed PE bag, silicon 
membrane window PET jars และ PE bags) มีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระลดลงตลอดอายุการ
เก็บรักษา (Saxena et al., 2009) 
 
ตารางท่ี 15 ปริมาณสารประกอบฟนอลและกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดงใน
บรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4 วัน 
 

วิธีการ 
ปริมาณสารประกอบฟนอล 

(mg GA/g DW.) 
กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 

(mg GA/g DW.) 

ชุดควบคุม 24.24±1.23a 7.50±0.42a 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M1 19.73±1.69c 6.45±0.19c 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M2 21.52±1.27b 7.12±0.23b 
หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ

เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 50 ปริมาณสารประกอบฟนอลของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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ชุดควบคุม บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M1 บรรจุภัณฑแอคทีฟ-M2
 

ภาพท่ี 51 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 10 วัน 
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4.4.8 การเนาเสีย 
 การบรรจุกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ พบวา กะเพราในบรรจุภัณฑชุดควบคุม เกิด
ความเสียหายจากการเหี่ยวและแหงเปนสีน้ําตาลของใบในวันท่ี 4 ของการเก็บรักษา (ภาพท่ี 52) 
เนื่องจากบรรจุภัณฑชุดควบคุม เปนบรรจุภัณฑท่ีมีการเจาะรูรอบๆ ทําใหมีชองวางท่ีอากาศสามารถ
เคล่ือนท่ีเขาออกภาชนะบรรจุไดงาย จึงสงผลใหกะเพราในบรรจุภัณฑชุดควบคุมแสดงอาการเห่ียว
มากกวากะเพราในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 ท่ีเปนบรรจุภัณฑท่ีปดสนิท และมี
คุณสมบัติในการควบคุมอัตราการซึมผานเขาออกของแกสไดดี จึงชะลอความเสียหายของกะเพรา
แดงในบรรจุภัณฑท้ัง 2 ชนิด สําหรับกะเพราในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 แสดงความ
เสียหายท่ีเกิดจากอาการสะทานหนาว โดยมีอาการฉํ่าน้ําและการเกิดจุดสีน้ําตาลซ่ึงจะขยายใหญข้ึน
เม่ือระยะเวลาในเก็บรักษานานข้ึน อาการสะทานหนาวมักจะเกิดในใบแกกอนใบออน (ชวนพิศและ
คณะ, 2548) โดยกะเพราในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 เกิดอาการสะทานหนาวอยาง
รุนแรงจนไมเปนท่ียอมรับเม่ือเก็บรักษาได 10 วัน 
 
  (9) อายุการเก็บรักษา 
 เม่ือเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ พบวา กะเพรา
แดงในบรรจุภัณฑแอคทีฟชนิด M1 และ M2 มีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุดเทากัน คือ 9.80 วัน ซ่ึง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชุดควบคุม
ท่ีมีอายุการเก็บรักษาเทากับ 3.80 วัน (ตารางท่ี 16) ในขณะท่ีชวนพิศและคณะ (2548) ไดศึกษาการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพของกะเพราท่ีเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่อุณหภูมิตํ่า และ
ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนไมเจาะรูมีอายุการเก็บรักษานาน 9 วัน มีรายงานเกี่ยวกับการนําบรรจุภัณฑ
แบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงมายืดอายุผลิตผลใหมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน เชน การใชถุง 
micro-perforated (45 μm, 0.01% perforation) LDPE และฟลม non-perforated LDPE ในการบรรจุ
หนอไมตัดแตงพรอมบริโภค สามารถยืดอายุการเก็บรักษาหนอไมไดนานถึง 28 วัน (Kleinhenz     
et al., 2000) ขนุนตัดแตงพรอมบริโภคที่ผานการจุมดวยแคลเซียมคลอไรด+กรดแอสคอรบิก+
โซเดียมเบนโซเอทแลวบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีตางกัน 3 ชนิด ไดแก gas-flushed PE bag, silicon 
membrane window PET jars และ PE bags พบวามีอายุการเก็บรักษานานถึง 35, 31 และ 27 วัน 
ตามลําดับ (Saxena et al., 2009) 
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ตารางท่ี 16 อายุการเก็บรักษาของกะเพราแดงในบรรจุภัณฑชนิดตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13  
องศาเซลเซียส  
 

วิธีการ อายุการเก็บรักษา (วัน) 

ชุดควบคุม 3.80±0.45b 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M1 9.80±0.45a 
บรรจุภัณฑแอคทีฟ M2 9.80±0.45a 

หมายเหตุ    ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

 

 
 

ภาพท่ี 52 ลักษณะของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 4 วัน 
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ภาพท่ี 53 ลักษณะของกะเพราแดงในบรรจุภณัฑชนดิตางๆ เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 10 วัน 

 


