
บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

2.1. ความจําเปนของการลดอุณหภูมิ 

ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผักทุกชนิดจะยังคงมีชีวิตอยู ดวยการหายใจ (respiration) ซ่ึงจะ
ใชพลังงานจากธาตุอาหารที่สะสมอยูถายเทมาเปนความรอนซ่ึงความรอนนี้เรียกวาความรอนจาก
การหายใจ (heat of respiration) ผลิตผลท่ีมีอัตราการหายใจสูงจะเส่ือมคุณภาพไดเร็ว เนื่องจาก
ธาตุอาหารถูกเปล่ียนเปนพลังงานในอัตราที่สูง ฉะนั้นถาตองการใหผลิตผลมีคุณภาพสูงอยูไดนาน 
ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ จะตองลดอัตราการหายใจของผักใหเหลือนอยท่ีสุด 

การเก็บรักษาผักไวท่ีอุณหภูมิตํ่า โดยการลดอุณหภูมิของผักลงมา หรือการทําความเย็นผัก
นั้น เปนวิธีการลดอัตราการหายใจของผัก โดยอาจประมาณไดวาถาอุณหภูมิของผักลดลงทุกๆ 10 

องศาเซลเซียส จะชวยลดอัตราการหายใจไดประมาณ 2-4 เทา นอกจากนี้ผลิตผลท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิ
ตํ่าจะทําใหชะลอการสุก ลดการสูญเสียน้ํา และชะลอการเส่ือม ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของผักใหสูงอยู 
แตท้ังนี้อุณหภูมิท่ีจะเก็บรักษาผักนี้ตองไมลดลงมาตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีทําใหเกิดการเสียหายดวยความ
เย็นตอผัก (chilling injury) อุณหภูมิท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอผักนี้จะข้ึนอยูกับชนิด และพันธุ
ของผัก ดังนั้นการลดอุณหภูมิของผักลงแตไมควรต่ํากวาอุณหภูมิท่ีทําใหเกิดการเสียหาย และเก็บ
รักษาผักไวท่ีอุณหภูมินี้ จะทําใหรักษาคุณภาพของผักใหอยูในระดับสูงและเก็บไวไดนาน (เดน, 
2542)  
 

2.2. ความสําคัญของการลดอุณหภูมิขัน้ตน (ระพีพรรณ, 2548) 
1. ความหมายของการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน   
การลดอุณหภูมิเฉียบพลัน ถูกนํามาใชคร้ังแรกโดย Powell และทีมงานในกระทรวงเกษตร

ของอเมริกาในป 1904 โดยหมายถึง 
- การดึงความรอนจากแปลงปลูก (field heat) ออกจากผลิตผลท่ีเพิ่งเก็บเกี่ยวใหม เพื่อให 

กระบวนการเมแทบอลิซึมชาลงและลดการสูญเสียกอนการขนสงและการเก็บรักษา 
- การลดความรอนจากแปลงของผลิตผลโดยทันที และการลดอุณหภูมิของผลิตผลอยาง 

รวดเร็ว 

2. วัตถุประสงคของการกําจัดความรอนแฝง (นิพนธ, ไมระบุปท่ีตีพิมพ) 
1. จํากัดการทํางานของน้ํายอยท่ีทําใหเซลลเส่ือม และลดอัตราการหายใจ ซ่ึงเปนสาเหตุให

ผลิตผลนิ่ม เละ 

2. จํากัดการคายนํ้าซ่ึงเปนสาเหตุทําใหผลิตผลเหี่ยว 
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3. ลดหรือจํากัดการทํางานของเช้ือจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุใหผลิตผลเนาเสีย 

4. จํากัดการสรางเอทิลีนซ่ึงเรงความแกของเนื้อเยื่อพืช และลดการตอบสนองตอเอทิลีน
ของพืช 

การเลือกวิธีกําจัดความรอนแฝงอยางรวดเร็ว และเหมาะสม จะชวยขยายระยะเวลา
การตลาด โดยรักษาคุณภาพผลิตผลเปนเวลานานกวาปกติ ท้ังระหวางรอการขนสงสูตลาดและ
ระยะท่ีวางขายในตลาด 

3. ความสําคญัของชวงระยะเวลา (lag time) ระหวางการเก็บเก่ียวกับการทําใหเย็น 

ความรอนจากแปลงปลูก สามารถทําใหเกิดการเส่ือมเสียอยางรวดเร็วในผลผลิตพืชสวน 
ดังนั้นการดึงความรอนท่ีติดมาน้ีออกไปใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดภายหลังการเก็บเกี่ยว จึง
สามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาและเปนการเพิ่มคุณภาพใหแกผลิตผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงเวลาท่ีมีผลตอคุณภาพผลสตรอเบอรี่กอนการลดอุณหภูมิ 

ท่ีมา : Brosnan and Sun, 2001. 

 

2.3. ปจจัยท่ีมีผลตอวิธีการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน 

 เทคนิคในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันใหแกผักนั้น มีดวยกันหลากหลายวิธี โดยมีเปาหมาย
อยางเดียวกันคือการดึงความรอนจากแปลงปลูกออกจากผักทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึงวิธีท่ีตางกันก็
จะใหผลไดดีกับผักแตละชนิดแตกตางกันออกไป โดยในการเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมนั้นควร
พิจารณาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 1. ธรรมชาติของผัก  ประเภทของผักท่ีแตกตางกัน ตองการการทําความเย็นท่ีแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน สตรอเบอรี่และบรอคโคล่ี ตองการอุณหภูมิใกลจุดเยือกแข็งในขณะท่ีน้ําเตา และ
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มะเขือเทศอาจจะไดรับความเสียหายจากอุณหภูมิตํ่าเกินไป ในทํานองเดียวกัน เนื่องจากปญหาอาจ
เกิดจากความเปยกช้ืนของผัก เชน ดอกไมบางอยางอาจออนแอตอเช้ือราสีเทา (gray mould) และ
อาจไมเหมาะตอการทําใหเย็นโดยใชน้ํา 
 2. การใชบรรจุภัณฑ การเลือกวิธีการทําใหเย็นไดรับอิทธิพลอยางมากจากชนิดของบรรจุ
ภัณฑท่ีใช ผลผลิตอาจถูกบรรจุในกลอง ถังหรือถุง ท่ีจะเปล่ียนและมีผลตอความตองการในการทํา
ใหเย็น และมีอิทธิพลตอเทคโนโลยีการทําความเย็นท่ีจะชวยลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว รูปแบบของ
บรรจุภัณฑและวัสดุมีผลตอการเลือกวิธีการทําใหเย็นและอัตราการทําใหเย็น เชน บรรจุภัณฑท่ีมีรู
พรุน สามารถทําการลดอุณหภูมิลงไดเร็วและมีประสิทธิภาพท่ีดีกวาบรรจุภัณฑท่ีปดสนิท 

 3. การไหลของผลิตผล เทคนิคการทําความเย็นบางอยางมีความรวดเร็วกวาวิธีอ่ืน และมี
ความแตกตางในผลิตผลท้ังหมด ถาปริมาณของผลผลิตท่ีตองทําใหเย็นตอฤดูกาล ตอวัน หรือตอ
ช่ัวโมงมีปริมาณมาก เทคนิคการทําความเย็นท่ีรวดเร็วจึงมีความจําเปนเพื่อใหสามารถผลิตไดอยาง
เพียงพอ ความสัมพันธของอุปกรณในการทําความเย็น และข้ันตอนการบรรจุหรือการจับคูท่ี
เหมาะสมของอุปกรณควรไดรับการพิจารณาเพ่ือมิใหเกิดการติดขัดในระหวางการไหลของผลผลิต
ในโรงงาน 

 4. ขอพิจารณาทางเศรษฐศาสตร ตนทุนการกอสรางและการดําเนินงานมีความผันแปร
อยางมาก ระหวางวิธีการทําใหเย็นแตละวิธี คาใชจายในการเลือกเทคนิคการทําความเย็นตองมีความ
สมเหตุสมผล ไดราคาขายท่ีสูง หรือทําใหไดผลประโยชนทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ผลทางดาน
เศรษฐศาสตรของแตละวิธี 

 

2.4. การลดความรอนโดยใชระบบสุญญากาศ  
การลดอุณหภูมิในระบบสุญญากาศ เปนการระเหยความช้ืนหรือน้ําอยางรวดเร็วจาก

ผิวหนาและภายในผักเพื่อลดอุณหภูมิ โดยท่ีโครงสรางของผักไมถูกทําลาย (Sun and Zheng, 

2004) เหมาะสําหรับผักท่ีมีลักษณะเปนรูพรุน เปนการระเหยนํ้าท่ีความดันตํ่า เม่ือน้ําระเหย
กลายเปนไอจะตองใชพลังงานแฝง (latent energy) ซ่ึงเปนพลังงานท่ีโมเลกุลสะสมเพ่ือนําไปใช
ในการตานแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล และพลังงานแฝงนี้จะสงผลกระทบโดยตรงกับสถานะ
ของนํ้า เม่ือน้ําไดรับพลังงานแฝง จะทําใหน้ําเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเปนไอ สงผลให
พลังงานภายในมีมากข้ึน ความรอนแฝง (latent heat) นี้เกิดการถายเทพลังงานแฝงระหวาง
ส่ิงแวดลอมกับระบบใหกันและกันแลวจะทําใหน้ําเกิดการเปล่ียนสถานะ (วงกต, 2545) 
 อุณหภูมิของน้ําเ ร่ิมระเหยข้ึนอยูกับความดันไอน้ําของส่ิงแวดลอมโดยตรง ในผัก
ประกอบดวยปริมาณนํ้าอิสระ ถาผักถูกนําไปไวในหองท่ีปด ความดันจะลดลงโดยปมดูดอากาศ
ออกความดันท่ีแตกตางกันระหวางน้ําในผักและสภาพแวดลอมจะเปนสาเหตุทําใหน้ําระเหยและ
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กล่ันตัวเปนไอน้ําเพื่อออกไปสูบรรยากาศแวดลอม ตัวกลางในการนําความรอนคืออากาศ ผลท่ีได
คือผักจะมีอุณหภูมิลดตํ่าลง มีการระเหยของน้ํากลายเปนไออยางตอเนื่อง และอุณหภูมิสุดทายของ
ผักสามารถควบคุมไดอยางแมนยํา (Sun and Zheng, 2006) 

 ปจจุบันไดมีการศึกษาการลดอุณหภูมิในระบบสุญญากาศอยางกวางขวาง โดยนํามาใชกับ
ผักและผลไม เนื้อและผลิตภัณฑเนื้อ ปลาและผลิตภัณฑปลา ซอส ซุป ผลิตภัณฑเบเกอร่ีและอาหาร
สําเร็จรูป (McDonal and Sun, 2000) เนื่องจากใชเวลานอย ยืดอายุการเก็บรักษาไวไดนาน 
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Sun and Zheng, 2004) ประสิทธิภาพของการ
ลดอุณหภูมิในระบบสุญญากาศข้ึนกับอัตราสวนพื้นท่ีผิวระเหยตอปริมาตร จึงเหมาะกับผักประเภท
ผักใบ (leafy vegetable) ซ่ึงปจจุบันไดมีการนําระบบสุญญากาศมาใชเชิงการคากับผลิตผล
ทางการเกษตรจําพวกผักใบที่มีอัตราสวนพื้นท่ีผิวตอปริมาตรสูง เชน ผักกาดหอมหอ กะหลํ่าปลี 
เปนตน (พัลลภ, 2550) 
 

2.5. หลักการทํางานของเครื่องลดอุณหภมิูโดยใชระบบสุญญากาศท่ัวไป (Sun and Zheng, 

2005 ; 2006) 

1. ผักมีอุณหภูมิเร่ิมตน (Ti) นําไปจัดเรียงในหองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศแลว
ปดประตู (ภาพท่ี 2.2a)  

2. เปดสวิตซเคร่ืองปมสุญญากาศรอใหความดัน (P) ลดลงจนถึงความดันอ่ิมตัว (Psat) ท่ี
เทากับอุณหภูมิเร่ิมตนของผัก ในชวงแรก P > Psat ดังภาพท่ี 2.2b ยังไมเกิดการระเหยของน้ําในผัก 
เม่ือ P = Psat น้ําในผักเร่ิมเกิดการระเหยโดยใชความรอนแฝงของการกลายเปนไอที่สะสมอยูในผัก 
(ภาพท่ี 2.2c) โดยการระเหยเร่ิมตนมักจะใชเวลาประมาณ 7-10 นาที ข้ึนอยูกับขนาดของหองลด
อุณหภูมิและประสิทธิภาพของปมสุญญากาศ 

3. เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิอยูในสภาวะพรอมท่ีจะทํางานโดยความดันจะถูก
กําหนดดวย flash point คือ เวลาท่ีใชในการลดความดันในหองสุญญากาศกอนท่ีน้ําจะเร่ิมมีการ
เดือด ปมสุญญากาศจะดูดอากาศออกแตยังไมทําความเย็น 

4. เม่ือใกลถึงจุด flash point น้ําจะเร่ิมระเหยกลายเปนไอ และถูกดูดออกโดยปม
สุญญากาศหรือเกิดการควบแนน สงผลใหความดันภายในจะลดลง โดย P < Psat ดังนั้นการระเหย
ของน้ําจะเกิดข้ึน (ภาพท่ี 2.2d) การลดอุณหภูมิจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงอุณหภูมิท่ีตองการ (Tf) 

(ภาพท่ี 2.2e) กระบวนการจึงส้ินสุดลง 
5. เม่ือกระบวนการส้ินสุดลงวาลวระบายอากาศจะเปดออกและอากาศจะไหลเขาสูหอง

ลดอุณหภูมิ ผักจะถูกนําออกมาจากหองลดอุณหภูมิและเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
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ในระหวางการลดอุณหภูมิ พืชผักใบจะสูญเสียน้ํารอยละ 1.5-4.7 หรือประมาณรอยละ 1 

ตออุณหภูมิท่ีลดลง 12.2 องศาเซลเซียส (เดน, 2542) วิธีนี้จะทําใหน้ําระเหยออกจากผักอยาง
รวดเร็ว ผักบางชนิดอาจจะเหี่ยว เนื่องจากสูญเสียน้ํามากถาหากใชเวลานานเกินไป ดังนั้นกอนนํา
ผักเขาลดอุณหภูมิจะตองใชน้ําเย็นฉีดพนใหใบเปยก หลังจากลดอุณหภูมิจําเปนตองเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิตํ่าและขนสงโดยใชรถหองเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

             (a)          (b) 

 

 

 

 

 

 

            (c)          (d) 

 

 

 

 

 

 

         (e) 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงภาพจําลองการลดอุณหภมิูโดยใชระบบสุญญากาศ 

ท่ีมา : Sun and Zheng, 2005. 
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ภาพท่ี 2.3 แสดงโครงสรางท่ัวไปของเคร่ืองทําความเยน็โดยใชระบบสุญญากาศ 

ท่ีมา : Sun and Zheng, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงความสัมพนัธอุณหภูมิอุดมคติผลิตภัณฑ ความดนัและอุณหภูมิอ่ิมตัวใน   
                                หองสุญญากาศ กับเวลาสําหรับการลดความเย็นโดยใชระบบสุญญากาศท่ัวไป 

ท่ีมา : Renin, 2006. 
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การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยสมมุติใหสภาวะการทํางานเร่ิมตนท่ีความดัน
และอุณหภูมิบรรยากาศ ซ่ึงอุณหภูมิของผลิตผลเทากับอุณหภูมิบรรยากาศ ขณะท่ีทําการลดความ
ดันอุณหภูมิของผลิตผลจะยังคงท่ีจนกระท่ังความดันไดมาถึงจุดอ่ิมตัว ณ ระดับความดันท่ีตองการ
สภาวะนี้อากาศที่อยูภายในหองจะหายไป ปริมาณของอากาศท่ีอยูภายในหองลดอุณหภูมิจะถูก
แทนที่ดวยไอน้ําท่ีระเหยออกจากผิวของผลิตผล ความดันภายในหองลดอุณหภูมิจะถูกควบคุมให
คงท่ี โดยอาศัยคุณสมบัติเกี่ยวกับความดันไอ คือท่ีอุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งของเหลวจะมีคาความ
ดันไออยูคาหนึ่ง ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีแนนอน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1  
 

ตารางท่ี 2.1 คาความดันไออ่ิมตัวท่ีอุณหภมิูตางๆ 

 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความดันไออ่ิมตัว (มิลลิเมตรปรอท) 
0 4.58 

1 4.93 

2 5.29 

3 5.68 

4 6.10 

5 6.54 

6 7.01 

7 7.51 

8 8.04 

9 8.61 

10 9.21 

11 9.84 

12 10.52 

13 11.23 

14 11.99 

15 12.79 

  

ท่ีมา : Yunus, 1994. 

 



 11

ไดมีการนําเทคนิคการลดอุณหภูมิของผักและผลไมโดยใชระบบสุญญากาศมาใชในทาง
การคา คร้ังแรกที่ Salinas, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 1948 โดยนํามาใชกับ
ผักกาดหอมหอพันธุ iceberg (Rennie, 2006) และไดนําเทคโนโลยีนี้มาใชกับผักอีกหลายหลาย
ชนิด เชน ผักกาดหอมหอพันธุตางๆ ผักขม กะหลํ่า ผักกาดฮองเต ถ่ัว เห็ด หัวหอม และผักใบชนิด
ตางๆ เปนตนโดยทําการลดอุณหภูมิเร่ิมตนประมาณ 20-22 องศาเซลเซียส โดยมีความดันในระบบ
ท่ีทําการลดอุณหภูมิประมาณ 4-4.6 มิลลิเมตรปรอท ใชเวลาในการลดอุณหภูมิประมาณ 25-30 

นาที (ตารางท่ี 2.2) การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศอาศัยการลดความดันบรรยากาศ
จนกระท่ังถึงระดับความดันไอ (saturated water vapor pressure) อ่ิมตัวของผัก ณ อุณหภูมิท่ี
ตองการ ทําใหจุดเดือดของน้ํามีอุณหภูมิท่ีตํ่าลง ซ่ึงท่ีความดัน 4.6 มิลลิเมตรปรอท น้ําจะมีจะเดือด
ท่ี 0 องศาเซลเซียส  
 

ตารางท่ี 2.2 ผลของการลดอุณหภูมิผักและผลไมโดยใชระบบสุญญากาศ ท่ีอุณหภูมิเร่ิมตน 20-22 

องศาเซลเซียส ความดันไออิ่มตัว 4-4.6 มิลลิเมตรปรอท โดยใชเวลา 25-30 นาที 

 

ชนิดของผลิตผล 
อุณหภูมิของผลิตผลเม่ือผาน 

กระบวนการลดอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
Potatoes 18 

Carrot roots 14 

Snap beans 12 

Cabbage 7 

Celery 7 

Peas 6 

Broccoli 5.5 

Corn 4.5 

Carrot tops 2 

Lettuce 1 

Green onions 1 

  

ท่ีมา : Thomson, 1996. 
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2.6. ลักษณะกราฟของการลดอุณหภูมิ 

 เม่ือทําการลดอุณหภูมิของผักลง (ภาพท่ี 2.5) ในชวงแรกอุณหภูมิของผักจะลดลงอยาง
รวดเร็ว ตางจากในชวงหลังซ่ึงอุณหภูมิจะคอยๆ ลดลง ในการเปรียบเทียบความรวดเร็วในการลด
ความรอนดวยวิธีตางๆ นั้น สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบคา half-cooling time (t ½) ซ่ึง
หมายถึง เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิของผักลงคร่ึงหนึ่งของความแตกตางระหวางอุณหภูมิของผัก
เม่ือเร่ิมตนกับอุณหภูมิของตัวกลาง จากกราฟจะเห็นวา หากตองการใหอุณหภูมิของผักเย็นลง
เทากับอุณหภูมิของตัวกลางแลว เวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิจะยาวนานมาก ดังนั้นการลดอุณหภูมิ
ลงใหไดภายในเวลาอันส้ันจําเปนตองใชตัวกลางท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีตองการ แตตองไมตํ่า
เกินไปจนทําใหเกิดความเสียหายกับผัก (ภักดี, 2547) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงอัตราการลดอุณหภูมิของผักและผลไม 
ท่ีมา : www.omafea.gov.on.ca/english/engineer/facts198-031f4.gif. 
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2.7. ประโยชนของการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ (McDonald and Sun, 2000) 

1. การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเปนการลดอุณหภูมิลงอยางรวดเร็ว ใชเวลาส้ัน
เม่ือเทียบกับวิธีอ่ืนๆ (Rennie, 2006) 

2. ชวยยืดอายุการเก็บรักษาไดนานกวาผลิตผลท่ีไมไดผานการลดอุณหภูมิ (Rennie, 

2006) 

3. ชวยลดการสูญเสียทางกล 

4. คาดําเนินการตํ่า ถึงแมเคร่ืองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศจะมีราคาสูงแตในการ
ดําเนินการในแตละคร้ังมีตนทุนตํ่ากวาวิธีอ่ืนๆ เนื่องจากใชเวลาในการลดอุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืน 

5. ชวยลดเช้ือจุลินทรีย 
6. สามารถกําหนดอุณหภูมิเปาหมายตามท่ีตองการ 

7. สามารถลดอุณหภูมิไดเม่ือบรรจุในภาชนะบรรจุโดยไมตองคํานึงถึงตัวกลาง เนื่องจาก
อาศัยหลักการการระเหยของน้ํา 
 

2.8. ขอเสียของการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ (Sun and Zheng, 2005) 

1. มีขีดจํากัดกับผลิตผล เพราะเหมาะกับผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะพรุนและมีความช้ืน 

2. ผลิตผลท่ีใชสวนใหญตองเปนผลิตผลท่ีมีพื้นท่ีผิวมาก เชน ผักใบ  
3. หลักการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศอาศัยการระเหยของน้ํา ซ่ึงเปนสาเหตุทํา

ใหมีการสูญเสียน้ําหนักสดและคุณภาพของผลิตผลเส่ือมเสียมากกวาการลดอุณหภูมิแบบอ่ืน 

4. ผลิตผลเกิดความเสียหายมากทําใหไดจํานวนผลิตผลนอยลง กําไรลดลง ไดมีการ
คิดคนวิธีการชวยลดการสูญเสียน้ําโดยมีการฉีดพนน้ําผลิตผลกอนทําการลดอุณหภูมิและการติดต้ัง
หัวฉีดน้ําภายในหองสุญญากาศเพื่อฉีดพนขณะทําการลดอุณหภูมิ 

5. การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศอาจมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของเนื้อ
สัมผัสและลักษณะปรากฏของผลิตผล 

6. เคร่ือง vacuum cooling มีราคาสูง (Macdonald and Sun, 2000) ทําใหมีตนทุน
เร่ิมแรกสําหรับการลงทุนมีราคาสูงกวาวิธีอ่ืนๆ เหมาะกับธุรกิจท่ีมีขนาดกลางข้ึนไป 
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2.9. ผลของการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 การนํา vacuum cooling มาประยุกตใชเชิงการคาในการลดอุณหภูมิของผักกาดหอมหอ 
(lettuce) พันธุ iceberg วิธีนี้เปนการลดความรอนแฝงในแปลง และการยืดอายุการเก็บรักษา 
(Harvey, 1963) ผักกาดหอมหอ ถูกนํามาลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ กอนนําไปหุมฟลม
พลาสติกชนิด polyvinylchloride (PVC) หรือหลังการบรรจุในถุง polypropylene (PP) (Haas 

and Gur, 1987; Artes and Martinez, 1995 ; 1996) การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
สามารถลดอุณหภูมิจาก 25 องศาเซลเซียส ไปถึง 1 องศาเซลเซียส ในเวลานอยกวา 30 นาที 
(Everington, 1993) โดยปกติผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิปกติจะมีอายุการเก็บรักษา
เพียง 3-5 วัน แตเม่ือนําไปลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 1 

องศาเซลเซียส พบวาสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดมากกวา 14 วัน (Artes and Martinez, 1995 

; 1996)  

การศึกษาการเปล่ียนแปลงระดับความดันในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศของ
ผักกาดหอมหอ พบวาท่ีระดับความดันตางๆ ไมมีผลตอคุณภาพโดยสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได
นาน 16 วัน เม่ือเก็บรักษาที่ 1 องศาเซลเซียส ท่ีความช้ืนสัมพัทธรอยละ 85 คุณภาพทางดาน
ลักษณะปรากฏ การสูญเสียปริมาณคลอโรฟลล (He et al., 2004) การสูญเสียน้ําหนักท่ีไดหลังการ
ลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ ไมมีผลตอคุณภาพท่ีระดับความดันตางๆ การสูญเสียน้ําหนัก
ขณะการเก็บรักษาท่ีความเย็นจะสูญเสียน้ําหนัก 2.9 เปอรเซ็นต (Rennin et al., 2001) จาก
การศึกษาพบวาการทํา precooling แบบการใชระบบสุญญากาศนั้นจะใหผลในผักประเภทผักใบ
ดีกวาพวกไมมีใบ (non-leafy vegetables) และผลไม (fruit) 

 Turk and Celik ไดศึกษาผลของบรรจุภัณฑของผักกาดหอมหอพันธุ Yedikule และ
พันธุ Lital นําผักกาดหอมหอมาบรรจุในถุงชนิด Polyethylene (PE) กอนนํามาลดอุณหภูมิโดย
ใชระบบสุญญากาศ พบวาการนําผักบรรจุถุงกอนการลดอุณหภูมิ ชวยลดการสูญเสียน้ําหนัก
ภายหลังการลดอุณหภูมิเม่ือเปรียบเทียบกับผักท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ (Rennie, 2006) และ
การศึกษาผักกาดหอมหอพันธุ iceberg นํามาบรรจุถุงชนิด PP เจาะรู 33 รู และมีเสนผาน
ศูนยกลาง 2 มิลลิเมตรกอนนํามาลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ เม่ือนํามาเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 สัปดาห หลังจากนั้นนํามาวางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 12 องศา
เซลเซียส ท่ีความช้ืนสัมพัทธ 70-75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2.5 วัน พบวา ผักท่ีเก็บรักษาไวในถุง
ชนิด PP มีอัตราการสูญเสียน้ําหนักสดนอยกวา 0.93 เปอรเซ็นต และผักท่ีไมไดบรรจุในถุงมีอัตรา
การสูญเสียน้ําหนักสดมากกวา 0.93 เปอรเซ็นต (Artes and Martinez, 1999) 
 การศึกษาการควบคุมอัตราการระเหยนํ้าขณะทําการลดอุณหภูมิในไมตัดดอกลิลล่ี (lily) ท่ี
ระดับความดัน 4 ความดันคือ 8.5, 9.35, 14.4 และ 374 มิลลิบารตอนาที พบวา อัตราการสูญเสีย
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น้ําลดลงจาก 5.4 เปอรเซ็นต เหลือ 3.7 เปอรเซ็นต ท่ีความดัน 374 และ 8.5 มิลลิบารตอนาที 

ตามลําดับ การควบคุมการระเหยของนํ้าโดยการควบคุมความดันท่ีระดับตางๆ ไมมีผลตออายุการ
ปกแจกันและอุณหภูมิสุดทายท่ีตองการ การฉีดพนน้ํากอนลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศชวย
ใหการสูญเสียน้ําลดลง (Brosnan and Sun, 2003)  

การยืดอายุการปกแจของดอกแดฟโฟดีล (daffodil) โดยแบงเปนสองการทดลอง คือ ลด
อุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศมาท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส แลวนําไปแชน้ําเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง
ท่ี 19-20 องศาเซลเซียส และการทดลองท่ีสอง ทําการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศมาท่ี
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส แลวนํามาเก็บท่ีอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 และ 10 วัน
หลังจากนั้นนําไปแชน้ําแลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 19-20 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมท่ีไมไดผานการลดอุณหภูมิแลวนํามาเก็บไวในสภาวะเดียวกัน ผลท่ีไดการทดลองแรกมีอายุ
การปกแจกันได 4 วันเม่ือเปรียบเทียบกับชุดท่ีไมไดผานการลดอุณหภูมิมีอายุเพียง 3 วัน สวนการ
ทดลองท่ีสองมีอายุการปกแจกัน 4 วันสําหรับดอกท่ีแชอยูในน้ําและมีอายุการปกแจกัน 3 วัน
สําหรับดอกท่ีไมไดแชน้ําโดยนําดอกไมวางราบกับพื้น หลังจากเก็บไว 10 วัน สามารถยืดอายุได 2 

และ 1 วัน ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดท่ีไมไดผานการลดอุณหภูมิ จากผลการศึกษาพบวาผลท่ี
ไดไมมีความแตกตางสําหรับการเก็บรักษาแบบแชน้ําและไมมีน้ํา จึงเปนเร่ืองงายสําหรับการขนสง
เพื่อนําไปจําหนาย (Brosnan and Sun, 1999) 
 การนําเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมาใชในเห็ด เพื่อชวยยืดอายุการ
เก็บรักษา คุณภาพหลังจากการลดอุณหภูมิท่ีไดมีคุณภาพสูงและไมแตกตางกับวิธีดั้งเดิม เม่ือนํามา
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส (Frost et al., 1989) อยางไรก็ตาม เห็ดท่ีนํามาลดความ
เย็นลงมีตําหนิเพียงเล็กนอยจะเรงใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได (browning reaction) เม่ือ
เปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมเม่ือเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8-10 วัน เม่ือนําเห็ด
มาบรรจุในบรรจุภัณฑชวยลดการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได (Gormley and MacCanna, 

1967) การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศจากอุณหภูมิเห็ดเร่ิมตน 21 องศาเซลเซียส ไปถึง
อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ทําใหเห็ดสูญเสียน้ํา 3.6 เปอรเซ็นต ซ่ึงมากกวาวิธีการทําแบบอากาศเย็น 
ซ่ึงสูญเสียน้ําหนักสด 2 เปอรเซ็นต แตขณะทําการเก็บรักษาไวท่ีสภาพเดียวกันพบวา การสูญเสียน้ํา
ของเห็ดท่ีทําการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีคานอยกวาการใชอากาศเย็น ซ่ึงถือวาเปนการ
สูญเสียน้ําในปริมาณท่ีชดเชยกันพอดี การฉีดพนน้ํากอนทําการลดอุณหภูมิลงอยางเฉียบพลันจะทํา
ใหไดเห็ดมีปริมาณผลผลิตมากข้ึน (Tao et al., 2006)  

 Barnard ไดทําการศึกษาความผลของภาชนะบรรจุตอการสูญเสียน้ําหนักและคุณภาพของ
เห็ด โดยทําการหอหุมเห็ดในภาชนะท่ีทําการเจาะรูกอนนําไปลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 

พบวาเห็ดท่ีหอหุมใหคุณภาพดีกวาเห็ดท่ีนําไปลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศแลวคอยนําไป
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หอหุม หลังจากการเก็บรักษาเห็ดไวในหองเย็นเปนเวลา 7 วัน พบวาเห็ดมีอัตราการสูญเสียน้ําหนัก
สดนอยกวา 4.5 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม หลังจากเก็บรักษาไว 7 วัน เห็ดท่ีผานการลดอุณหภูมิโดย
ใชระบบสุญญากาศ ท่ีเก็บในตะกรามีอัตราการสูญเสียน้ําหนักสูงถึง 10.3 เปอรเซ็นต (Sun and 

Wang, 2001) 

 การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและระบบสุญญากาศรวมกับการใชน้ําในหนอไม 
โดยความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําท่ีใชลดความเย็น ความดันในหองลดอุณหภูมิและอุณหภูมิของ
หนอไม วิธีการทดลองภายในหองลดอุณหภูมิ ขณะทําการลดความดันจะมีการปลอยน้ําเย็นเขาไป
จนถึงกึ่งกลางของหนอไม อุณหภูมิน้ําเย็นจะถูกควบคุมดวยความดันในหองลดอุณหภูมิ หลังจาก
นั้นทําการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ ในการลดปริมาณนํ้าท่ีผิวและปริมาณนํ้าในหนอไม 
ผลท่ีไดพบวา วิธีนี้จะชวยประหยัดเวลาในการลดอุณหภูมิและลดพลังงานท่ีใชในวิธีการนี้ อายุการ
เก็บรักษานานข้ึนและมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพความสดไว การเปรียบเทียบการทดลองท่ี
ใชอากาศเย็นไหลผานโดยใชรวมกับการใชน้ํา พบวาวิธีลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและ
ระบบสุญญากาศรวมกับการใชน้ํา สามารถลดจํานวนจุลินทรีย มีลักษณะปรากฏท่ีดีกวา มีคุณภาพดี
และอายุการเก็บรักษายาวนานกวา แตวิธีการนี้มีขอเสียตรงท่ีวามีคาใชจายสูงและมีปริมาณน้ําตาล
นอยกวา (Cheng, 2006) 

 บริษัท Western Precooling Systems ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกแบบเคร่ือง 
HydroVac โดยมีการฉีดพนน้ํากอนเร่ิมการลดอุณหภูมิโดยสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักของผลิต
ผลได เชน ผักกาดหอมหอ เซเลอร่ี (celery) ขาวโพดหวาน (sweet corn) (Rennie, 2006) 

 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพในการทํา precooling ของบรอคโคล่ี 
(broccoli) และแครอทหั่นช้ิน (carrot) โดยเปรียบเทียบท้ังหมด 4 วิธี คือ vacuum cooling, 

blast cooling, cold room และ plate cooling พบวา วิธีการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดการฉีดพนน้ําท่ีตัวผลิตภัณฑกอนทําการลดอุณหภูมิลงอยางเฉียบพลันจะชวยลดการ
สูญเสียน้ํา และวิธีนี้ยังใชเวลาในการทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว (Zhang and Sun, 2006) และการ
ลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยใชระบบสุญญากาศจากอุณหภูมิใจกลางผัก 20 องศาเซลเซียส ไปถึง 2.5 

องศาเซลเซียส ใชเวลา 9 นาที ซ่ึงใชเวลารวดเร็วกวาการลดอุณหภูมิวิธี air blast cooling ซ่ึงใช
เวลา 65 นาที (Sun and Wang, 2001) 

 การสูญเสียของผักกาดหอมหอเกิดจากอาการจุดสีน้ําตาลแดงท่ีกาน (russet spotting) 

อาการสีน้ําตาลแดงท่ีเสนกลางใบ (brown stain) อาการเสนใบเปนสีชมพู (pink rib) โรคเนาเละ
จากแบคทีเรีย (bacteria soft rot) (ยงยุทธ, 2535) Aharoni and Ben-Yehosua พบวาการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ ผักกาดหอมหอชวยปองกันการสูญเสียจากเช้ือแบคทีเรียโดยจะ
ปรากฏเมื่อเวลาผานไป 3 สัปดาหเม่ือเก็บรักษาไวในหองเย็น (Rennie, 2006) ซ่ึงสอดคลองกับ 
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Artes and Martinez (1999) ซ่ึงจะปรากฏเม่ือเวลาผานไป 2 สัปดาหเม่ือเก็บรักษาไวท่ีหองเย็น
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส โดยคุณภาพท่ีไดไมแตกตางกับผักท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ อยางไรก็ตาม
เม่ือเวลาผานไป 2.5 วัน ท่ีอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศ มีการเกิดอาการ pink rib และ heart-leaf injury นอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับผัก
ท่ีไมไดผานการลดอุณหภูมิ 

 ปจจุบันไดมีการศึกษาการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศกับผักและผลไมหลากหลาย
ชนิด เชน ผักขม (spinach) มะเขือมวง (eggplants) แตงกวา (cucumber) พริกหยวก (peppers) 

หัวผักกาด (turnips) สตรอเบอร่ี (strawberries) แบลคเคอรแรนท (blackcurrants) และแตง 
(melons) โดยมีประสิทธิภาพท่ีดีในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ อยางไรก็ตามผักพวก
ไมมีใบ และผลไม มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศตํ่ากวาผักใบ (Sun 

and Zheng, 2006) 

การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในผักพวกไมมีใบ เชน มะเขือมวง แตงกวา และ 
แครอท มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิตํ่ามาก โดยแตงกวามีอัตราการลดอุณหภูมิตํ่าสุดในผัก 3 

ชนิด มะเขือมวงและแครอทมีอัตราการสูญเสียน้ําหนักระหวางการลดอุณหภูมิ 2.80 และ 3.45 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Sun and Wang, 2001)  

การศึกษาการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในผลไม เชน สตรอเบอร่ี พบวา           
สตรอเบอร่ีท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 18-22 มิลลิเมตร สามารถลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิเร่ิมตน 
20.4 องศาเซลเซียสไปถึง 3 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา 30 นาที และมีเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักสด 2.3 เปอรเซ็นต การลดอุณหภูมิวิธีนี้สามารถชวยลดการสูญเสียทางคุณภาพได เนื่องจาก
มีการสูญเสียน้ําหนักสดนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิม (Sun and Wang, 2001) 
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2.10. สารตานอนุมูลอิสระ 

 ในปจจุบันสารตานอนุมูลอิสระหรือสารแอนติออกซิแดนซ (antioxidant) เปนท่ีรูจักกัน
มากข้ึนโดยเฉพาะในดานท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ สามารถยับยั้งและควบคุมอนุมูลอิสระไมใหไป
กระตุนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงชวยยับยั้งอนุมูลอิสระไมใหทําลายองคประกอบของเซลล
สามารถปองกันการเส่ือมเสียของเซลลอันเปนผลมาจากอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนในรางกายของคนเรา 
รวมท้ังชวยปองกันการเส่ือมเสียของไขมันและองคประกอบอ่ืนๆ ในอาหาร โดยชวยปองกันหรือ
ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความหมายตามในพจนานุกรมไดใหคําจํากัดความของ antioxidant ไว
วา “สารท่ีตอตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือยับยั้งปฏิกิริยาท่ีเกิดจากออกซิเจนหรือเปอร-
ออกไซด ตัวอยางของสารประเภทนี้ ไดแก วิตามินอี (tocopherols) นิยมนําไปใชเปนสารถนอม
อาหารในผลิตภัณฑตางๆ เชน ในไขมัน น้ํามัน ผลิตภัณฑอาหาร และสบู เพื่อปองกันการหืนใน
แก็สโซลีน และผลิตภัณฑปโตรเลียม จะใชเพื่อปองกันการเกิดยางเหนียว และการเปล่ียนแปลงท่ี
ไมพึงประสงค” ความหมายทางชีววิทยาไดใหคําจํากัดความไววา “สารสังเคราะหหรือสารท่ีไดจาก
ธรรมชาติท่ีเติมลงไปในผลิตภัณฑเพื่อปองกัน หรือชะลอการเส่ือมเสียจากออกซิเจนในอากาศ” 
ความหมายทางวิทยาศาสตรการอาหารไดใหความหมายไวกวางๆ รวมถึงองคประกอบของสารตาน
อนุมูลอิสระตางๆ ท่ีชวยปองกันไมใหอาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบเกิดการหืน 

สารตานอนุมูลอิสระแบงไดเปน 2 ประเภทตามแหลงท่ีมาไดแก สารตานอนุมูลแบบ
สังเคราะห (synthetic antioxidant) และสารตานอนุมูลแบบธรรมชาติ (natural antioxidant) 

ตัวอยางของสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติท่ีพบในผักและผลไมตางๆ ไดแก กลุมของวิตามินอี 

สารประกอบฟลาโวนอยด และสารประกอบฟนอลิก เปนตน โดยกลุมของสารประกอบฟลาโว-

นอยด จัดเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบมากท่ีสุดในผักและผลไม ประกอบไปดวยกลุมของ ฟลา-
โวน (flavone) ฟลาโวนอล (flavonol) ไอโซฟลาโวน (iso-flavone) ฟลาวาโนน (flavanone) 

และชัลโคน (chalcone) ในกลุมของกรดฟโนลิกท่ีสําคัญ ไดแก p-hydroxybenzoic acid, 3,4-

dihydroxybenzoic, vanillic, syringic, p-coumaric, caffeic, ferulic, sinapic, chlorogenic 

และ rosmarinic acid สวนใหญอยูในรูปของเอสเทอรของกรดอินทรีย หรือในรูปไกลโคไซด 
(Gao et al,. 2000; Gordon, 2001; Juliani & Simon 2002; Lee & Shibamoto, 2002) ใน
ตารางที่ 2.3 แสดงสารตานอนุมูลอิสระแบบธรรมชาติ และสารสังเคราะห ซ่ึงไดแก tert-butyl-4-

hydroxyanisol (BHA) tert-butyl-hydroxytoluene (BHT) และ tert-butylhydroquinone 

(TBHQ) เปนตน  

 

 

 



 19

ตารางท่ี 2.3 สารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติบางชนิด (Huang et al., 2005) 

 

Some components of natural antioxidants 

Amino acid Other organic acid 

Ascorbic acid Reductions 

Carotenoids Peptides 

Flavonoids Tannins 

Melanoidin Tocopherols 

 

โดยท่ัวไปสารในกลุมฟลาโวนอยด หลายชนิดมีคุณสมบัติเปนสารตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได โดยเฉพาะสารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) เปนสารท่ีพบไดในพืช
ท่ัวไป มีคุณสมบัติเปนสารอินทรียท่ีมีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโรมาติก (aromatic 

ring) ท่ีมีหมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group) อยางนอยหนึ่งหมูหรือมากกวาหนึ่งหมูในโมเลกุล 
สามารถละลายไดในน้ํา สวนใหญท่ีพบในพืชมักจะรวมอยูกับโมเลกุลของน้ําตาล ในรูปของ
สารประกอบไกลโคไซด (glycosides) และพบไดในสวนของชองวางภายในเซลล (cell 

vacuole) (ศิริวรรณและสุวรรณา, 2527) สารประกอบฟนอลิกท่ีพบในธรรมชาติมีมากมายหลาย
ชนิด มีลักษณะสูตรโครงสรางทางเคมีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงกลุมใหญท่ีสุดท่ีพบจะเปนสารประกอบ
พวกฟลาโวนอยด (flavonoids) นอกจากนั้นยังมีสารประกอบตางๆ เชน simple monocyclic 

phenol, phenyl propanoid, phenolic quinone และ polyphenolic ซ่ึงไดแกพวก ลิกนิน 
(lignin) เมลานิน (melanin) และแทนนิน (tannin) เปนตน รวมท้ังยังพบวามีสารประกอบที่มี
กลุมฟนอล (phenol unit) รวมอยูในโมเลกุลของโปรตีน อัลคาลอยด (alkaloid) และเธอรปนอยด 
(terpenoid) เปนตน (Shahidi and Naczk, 2004) 

หนาท่ีของสารประกอบฟนอลิกในพืชเทาท่ีทราบ เชน lignin ทําหนาท่ีเปนโครงสรางให
ความแข็งแรงแกผนังเซลลพืช สวนสารในกลุมแอนโทไซยานิน (anthocyanin) เปนสารใหสีใน
ดอกไม สําหรับสารในกลุม flavonols มีความสําคัญในการควบคุมการเจริญของพืชจําพวกถ่ัว มี
สวนชวยในขบวนการสังเคราะหแสงของพืชพวกผักขม แตยังไมมีการยืนยันแนชัด flavone, 

flavonols มีคุณสมบัติเปน antimicrobial, tonifying action และ antioxidant, salicylic acid 

ใน Quercus facata เปน allelopathic agent, tannin เปน feeding deterrents, luteone ใน 
lupin เปน antimicrobial agent, orchinoi ใน Orchia militaris เปน phytoalexins (วรวิมล, 
2544) สารประกอบ phenolic acid เกิดข้ึนไดงายจากการที่เนื้อเยื่อของพืชถูกทําใหสลายตัวดวย
กรด (acid hydrolysis) กรดท่ีเกิดข้ึนนี้จะละลายไดในอีเธอร phenolic acids ท่ีพบมากใน
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ธรรมชาติ ปรากฏวาจะพบกรดตางๆ ดังนี้ คือ p-hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid, 

vanillic acid และ o-protocatechuic acid ซ่ึงกรด 2 ชนิดนี้เปนลักษณะเฉพาะของพืชในวงศ 
Ericaccae สารประกอบ phenols พบนอยในรูปอิสระในพืช ตัวท่ีพบวามีมากในพืชท่ัวไปคือ 
hydroquinone สวน catechol, orcinol, phloroglucinol และ pyrogallol พบไดในพืชบาง
ชนิดเทานั้น สารประกอบ phenols นี้มีความสําคัญตอการหาสูตรโครงสรางของสารประกอบ 

flavonoids เพราะเปน products ท่ีเกิดจากการสลายตัวดวยดางของโมเลกุล flavonoids           

(ศิริวรรณและสุวรรณา, 2527) 

สารประกอบฟนอลิกทําหนาท่ีเปนตัวขับไลอนุมูลอิสระ ท่ีสําคัญคืออนุมูล peroxyl โดยมี
กลไก 2 แบบ คือ เม่ืออยูในสภาวะท่ีมีความเขมขนตํ่าเม่ือเทียบกับสารออกซิไดส สารประกอบ      
ฟนอลิกจะหนวงเหนี่ยวหรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน นอกจากนี้อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนใน
ปฏิกิริยาจะถูกทําใหเปนสารท่ีมีความเสถียร ดังนั้นจึงสามารถปองกันการเกิดข้ันตอน propagation 

ได นอกจากนี้สารประกอบฟนอลิกบางชนิดยังทําหนาท่ีเปน chelating agent ดักจับไอออนของ
โลหะเขาไวในโมเลกุล เชน เคอรซิทิน (quercetin) โดยโครงสรางเคอรซิทีนมีตําแหนง (binding 

site) ท่ีสามารถดักจับไอออนของโลหะ เชน ทองแดง ได 3 บริเวณ คือบริเวณ 3´4´-dihydroxy 

ของวงแหวน B บริเวณ 3-hydroxy, 4-keto ของวงแหวน C และบริเวณระหวางตําแหนง 5-

hydroxy ของวงแหวน A กับตําแหนง 4-keto ของวงแหวน C ดังภาพท่ี 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 บริเวณ binding side ของเคอรซิทินท่ีจับกับไอออนของโลหะ 

ท่ีมา : อัญชนา, 2544. 
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สารประกอบฟนอลิกยังทําหนาท่ีเปนสารรีดิวซ เปนตัวใหไฮโดรเจนและกําจัดออกซิเจนท่ี
อยูในรูปแอคทีฟ ดวยหนาท่ีตางๆ ดังกลาวจึงทําใหสารประกอบฟนอลิกเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ี
สําคัญชนิดหนึ่งในพืชท่ัวไป ศักยภาพของสารประกอบฟนอลิกในการเปนสารตานอนุมูลอิสระนั้น
ข้ึนกับคา redox potential ของ hydroxyl group ในโมเลกุล และโครงสรางทางเคมีซ่ึงแตกตาง
กันไป 

สารประกอบฟนอลิกท่ีพบในอาหาร ไดจาก secondary metabolite สารพวก 

phenylalanine ท่ีพบไดเล็กนอยในพืช ซ่ึงเปนสารในกลุมฟนอลิก ท่ีเปนสารต้ังตนในการ
สังเคราะห aromatic ring โดยมีพันธะตอกับหมูไฮดรอกซิลต้ังแตหนึ่งหมูหรือมากกวา รวมกับหมู
อนุพันธอ่ืนๆ เกิดข้ึนในเนื้อเยื่อสัตวและวัตถุดิบอ่ืนท่ีไมใชพืช สารประกอบฟนอลิกท่ีสังเคราะหข้ึน
นี้ จะเขาไปในระบบยอยอาหาร เพื่อใชในการปองกันการออกซิเดชันขององคประกอบท่ีเปนไขมัน 

ภาพท่ี 2.7 แสดงกระบวนการสังเคราะหสารประกอบฟนอลิกตางๆ จาก phenylalanine (Shahidi 

and Naczk, 2004) ในพืช และอาหารท่ัวไป จะประกอบดวย phenolic อยู 7 แบบ ซ่ึงประกอบ
ข้ึนจาก phenol, phenylpropanoids, benzoic acid, flavonoid, stilbenes, tannin, lignan 

และ lignin กับ carboxylic acid สายยาวๆ phenolic จะประกอบดวย suberin และ cutin ซ่ึงมี
สวนประกอบหลายตัวท่ีจําเปนสําหรับใชในการเจริญเติบโตและ reproduction ของพืช และมี
ความสามารถในการปองกันเช้ือโรค phenolic จะอยูในสวนท่ีใชสรางเม็ดสี นอกจากนี้ phenolic 

ยังเปนสารปฏิชีวนะธรรมชาติ ใชปองกัน rhizopus และชวยในการสงผานแกสและน้ํา และเปน
สวนประกอบในสวนท่ีทําใหพืชมีความคงตัว 
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ภาพท่ี 2.7 ขบวนการสังเคราะหสารฟนอลิกตางๆ 
ท่ีมา : Shahidi and Naczk, 2004. 
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2.11. หลักการวิเคราะหคุณสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

การวัดคาการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการวิเคราะหกิจกรรมของสารตาน
อนุมูลอิสระ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ Hydrogen atom transfer (HAT) reaction 

อาศัยหลักการถายทอดไฮโดรเจนอะตอม วิธีการวิเคราะหท่ีจัดอยูในกลุมนี้ ไดแก วิธี ORAC 

(Oxygen radical absorbance capacity), TRAP (Total radical trapping antioxidant 

parameter) วิธีการประเมินการฟอกจางสีของ Crocin วิธีการยับยั้งออกซิเจน (Inhibition 

oxygen uptake) วิธีการยับยั้งการออกซิเดชันของกรดไขมันไลโนเลอิก และวิธีการยับยั้งการ
ออกซิเดชันของไขมันชนิดความหนาแนนตํ่า อีกประเภทคือ Electron transfer (ET) reaction 

ซ่ึงอาศัยหลักการถายทอดอิเล็คตรอน ไดแก วิธี TEAC (Trolox equivalent antioxidant 

capacity) โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาของ ABTS.+ วิธี DPPH วิธี FRAP (Ferric ion reducing 

antioxidant parameter) เปนตน วิธีการวิเคราะหกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ แสดงดัง
ตารางท่ี 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 การวิเคราะหความสามารถการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : Huang et al., 2005. 

assays involving hydrogen 

    atom transfer reactions 

    ROO• + AH → ROOH + A• 

    ROO• + LH → ROOH + L• 

ORAC (oxygen radical absorbance capacity) 

 

TRAP (total radical trapping antioxidant parameter) 

Crocin bleaching assay 

IOU (inhibited oxygen uptake) 

Inhibition of linoleic acid oxidation 

Inhibition of LDL oxidation 

Assay by electron-transfer 

    reaction 

    M(n) + e(from AH) → 

    AH•+ + M(n-1) 

TEAC (Trolox equivaalent antioxidant capacity) 

 

FRAP (ferric ion reducing antioxidant parameter) 

 

DPPH (diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

copper (ll) reduction capacity 

total phenols assay by Folin-Ciocalteu reagent 

other assays TOSC (total oxidant scavening capacity)  

Inhibition of Briggs-Rauscher oscillation reaction  

chemiluminescence  

electrochemiluminescence  
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การวิเคราะหกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay  

 เปนการทดสอบฤทธ์ิตานปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยใหสารตัวอยางทําปฏิกิริยากับ DPPH 

(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) ซ่ึงเปนอนุมูลอิสระท่ีเสถียร มีสีมวง เม่ือ DPPH ได
รับอิเล็คตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจนจะเปล่ียนเปน DPPH:H ติดตามผลการทดลองโดยวัด
การดูดกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร ซ่ึงเปนคาการดูดกลืนแสงของ 
DPPH เม่ือความเขมขนของ DPPH (สีออนลง) จะบงบอกถึงความสามารถในการกําจัดอนุมูล
อิสระของสารตานอนุมูลอิสระ (www.mwit.ac.th) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.8 ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

ท่ีมา : www.mwit.ac.th/∼teppode/c8.pdf. 

 

วิธีการวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิคโดย spectrophotometric มี 3 วิธี (กัมปนาท, 2548) 

1. Folin-denis assay วิธีนี้นิยมใชวัดปริมาณของสารประกอบฟนอลิกในพืชและ
เคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล โดยวัดคาดูดกลืนแสงของสารประกอบฟนอลิกซ่ึงจับกันเปนคอมเพลกซ
สีน้ําเงินใน alkaline solution มีวิธีการคือ นําสารสกัดตัวอยางผสมกับ Folin-Denis reagent 

จากนั้นเติมดวยโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) แลววัดคาดูดกลืนแสงท่ี 760 นาโนเมตร 

2. Folin-ciocalteu assay ใชวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิกในอาหารซ่ึงจะวัดปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกโดยรวมไมเฉพาะเจาะจง และวัดหมู funcion ของสารประกอบฟนอลิกทุก
หมูแตมีขอเสียคือ ซับสเตรทอาจถูกยอยไดดวย ascorbic acid ในการวัดปริมาณ 

3. Prussian blue assay นิยมวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิกในขาวฟางโดยโพลีฟนอลิก
จะเปล่ียน ferric ไปเปน ferrous ion และสรางคอมเพลกซ ferricyanide-ferrous ion complex 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการใหไฮโดรเจนหรืออิเลคตรอนของสารประกอบฟนอลิก มีวิธีการ
คือ นําสารสกัดตัวอยางผสมกับ FeCl3 จากนั้นเติมดวย potassium ferricyanide แลววัดคา
ดูดกลืนแสงท่ี 720 นาโนเมตร 
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Kalt (2005) สรุปผลการตรวจเอกสารเพื่อหาวิธีรักษาและเพิ่มปริมาณสารตานอนุมูล
อิสระในผักและผลไมเชน วิตามินซี แคโรทีนอยด และสารฟนอลิก ดวยการเลือกใชสภาวะท่ี
เหมาะสมในข้ันตอนการผลิตการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการแปรรูป วิตามินซีเส่ือมสภาพได
งายกวาสารตานอนุมูลอิสระชนิดอ่ืนๆ มากเวนแตจะเก็บรักษาไวในสภาวะท่ีเปนกรดและอุณหภูมิ
ตํ่า 1-10 องศาเซลเซียส โดยทําการหอผลไมใหมิดชิด การควบคุมบรรยากาศท่ีใชในการเก็บรักษา
อาจเพิ่มหรือลดอัตราการเส่ือมสภาพของวิตามินซีได ท้ังนี้ข้ึนกับชนิดของผลไม ในขณะท่ีปริมาณ
ของแคโรทีนอยดและสารฟนอลิกบางชนิดจะคอนขางคงตัว และอาจเพิ่มปริมาณข้ึนไดอีกหากเก็บ
รักษาอยางเหมาะสม เชน มีการหอผลไมใหมิดชิด มีการควบคุมบรรยากาศและลดคา pH ท่ีใชใน
การเก็บรักษาผลไม 

การหากิจกรรมขอสารตานอนุมูลอิสระในรูปท่ีละลายน้ํา รวมท้ังปริมาณสารประกอบฟ
นอลตางๆ ท่ีเปนองคประกอบในผลผลิตทางการเกษตร เชน ผัก และผลไม การหาความสามารถ
การเปนสารตานอนุมูลอิสระในผักและผลไม สามารถทําไดหลายวิธีแตวิธีท่ีนิยมใชกันคอนขางเปน
ท่ีแพรหลาย ไดแก การใชสารละลายอนุมูลอิสระของไนโตรเจนอินทรีย ในรูปของ 1, 1-

diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ซ่ึงจะเกิดการฟอกจางสีลงได ตัวอยางการวิเคราะหโดยวิธี
นี้ ไดแก การศึกษาสารประกอบฟนอลิกในพริกหวาน (Capsicum annuum L.) ท้ังพริกหวานสี
เขียว สีเหลือง สีสม และสีแดง และทดสอบความสามารถการเปนสารตานอนุมูลอิสระของพริก
หวาน พบวา พริกหวานสีเขียวมีคาตํ่าสุดเทากับ 2.1 μmol Trolox/equivalent/g ซ่ึงมีคาไม
แตกตางทางสถิติจากพริกหวานสีเหลือง สีสม และสีแดง (Sun et al., 2007)  

ในสวนของเคร่ืองเทศและสมุนไพร ก็ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารตานอนุมูลอิสระโดย
ใชวิธีดังกลาวมากมาย เชน Wangensteen et al. (2004) ไดศึกษากิจกรรมของสารตานอนุมูล
อิสระโดยวิธี DPPH ในใบและเมล็ดผักชี พบวา มีคา IC50 เทากับ 389±5μg/ml และ 510±12 

μg/ml ตามลําดับ และเม่ือใชสารละลาย ethyl acetate ในการสกัด พบวา เม่ือทําการวิเคราะห
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในใบและเมล็ดผักชีโดยวิธี Folin-ciocalteau มีคาเทากับ 

1.89±0.08 และ 5.45±0.09 g gallic acid equivalents/100 กรัมสารสกัด Gülcin et al. 

(2004) ไดศึกษาวิธีการสกัดสารตานอนุมูลอิสระจากกานพลู (Eugenia caryophylata Thunb) 

และลาเวนเดอร (Lavandula stoechas L.) ดวยน้ํากล่ันและเอทานอล และวิเคราะหความสามารถ
การเปนสารตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบวา คาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของ
กานพลูท่ีสกัดโดยใชเอทานอล และท่ีสกัดโดยใชน้ํากล่ัน มีคาเทากับ74 % และ 62 % ในขณะท่ีลา
เวนเดอรท่ีสกัดโดยใชเอทานอล ลาเวนเดอรท่ีสกัดโดยใชน้ํากล่ัน และ α-tocopherol มีคาเทากับ 

62%, 60% และ 50% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห BHA และ 

BHT ไดคาท่ีตํ่ากวา โดยมีคาเทากับ 45% และ 31% ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาสารประกอบฟ
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นอลท้ังหมดท่ีวิเคราะหไดเม่ือใชเอทานอลเปนสารสกัดจะมีคามากกวาการใชน้ํากล่ันเปนตัวสกัด 

Sacchetti et al. (2005) ไดศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหย 11 

ชนิด โดยวิธี DPPH พบวา C. odorata, C. citratus, R. officinalis และ C. longa มี
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงสุด โดยมีคาอยูในชวง 59.6±0.42–64.3±0.45 % 

นอกจากจะใชวิธี DPPH ในการตรวจสอบกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระแลวยัง
สามารถใชวิธีการฟอกจางสี β-carotene ในการทดสอบความสามารถการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

โดยพบวา C. odorata, R. officinalis และ C. longa มีคาเทากับ 75.5±0.53%, 81.1±0.57% 

และ 72.4±0.51% ตามลําดับ จากการศึกษาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในนํ้ามันหอม
ระเหยจากพืชชนิดตางๆ โดยวิธีการฟอกจางสี β-carotene พบวา Gymnema inodorum, Piper 

sarmentosum และ Menta arvensis มีคาสูงสุด และยังพบวา Gymnema inodorum มีปริมาณ
วิตามินอีสูงสุด สวน Menta arvensis มีปริมาณ xanthophylls สูงสุด (Chanwitheesuk et al., 

2005; Sacchetti et al.,2004) 

Toor et al. (2006) ไดศึกษากิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของมะเขือเทศกึ่งแหง โดย
วิธีการฟอกจางสีอนุมูลอิสระ ABTS.+ พบวา มีคาเทากับ 1783 μmole trolox equivalent 

antioxidant capacity/100 กรัมน้ําหนักแหง ซ่ึงนอยกวาในมะเขือเทศสด โดยมีคาเทากับ 2730 

μmole trolox equivalent antioxidant capacity/100 กรัมน้ําหนักแหง นอกจากนี้ยังทําการ
วิเคราะหสารประกอบฟนอลลิกท้ังหมดโดยวิธี Folin-ciocalteau พบวา มะเขือเทศกึ่งแหงมีคา
เทากับ 300 mg gallic acid equivalent/100 กรัมน้ําหนักแหง นอยกวาในมะเขือเทศสดซ่ึงมีคา
เทากับ 404 mg gallic acid equivalent/100 กรัมน้ําหนักแหง 

Ismail et al. (2004) ไดทําการเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดในผักสด
และผักท่ีผานกระบวนการทางความรอนโดยวิธี Folin-ciocalteau สําหรับผักสด พบวา ผักขมมี
ปริมาณสูงสุด เทากับ 7167±73 mg/สารสกัด 100 กรัม รองลงมา ไดแก กะหลํ่าปลี ผักคะนา 
หอม และกะหลํ่า โดยมีปริมาณเทากับ 4175±41, 3689±66, 2528±43, 1107±57                

mg/สารสกัด 100 กรัม ตามลําดับ เม่ือผานกระบวนการทางความรอน พบวา ผักขม กะหลํ่าปลี 

ผักคะนา หอม และกะหลํ่า มีปริมาณสารประกอบฟนอลลิกเทากับ 6168±41, 3251±123, 

3095±74, 2187±49 และ 886±52 mg/สารสกัด 100 กรัม 
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2.12. ผักกาดฮองเต (ไฉน, 2542)  

 ผักกาดฮองเตอยูในตระกูล Brassicaceae (Cruciferae-Mustards family)  

ช่ือวิทยาศาสตร      Brassica campestris spp. Chinensis var.chinensis  

ช่ือสามัญ                Pai-Tsai, Pak choi, Bok choy, Chinese white cabbage , White  

                           kuang futsoi 

ช่ือไทย                   ผักกาดฮองเต ผักกวางตุงฮองเต กวางตุงไตหวัน ผักกาดขาวกวางตุง  
                                            ปากโชย (ภาษาไตหวนั) 

ถ่ินกําเนิด               ประเทศจนี ญ่ีปุนและเอเชียกลาง  
อายุปลูก                 45-50 วนั 

ฤดูปลูก                  เปนพืช 2 ฤดู แตปลูกเปนพืชฤดูเดยีว อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการ 
                                            เจริญเติบโตอยูในระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส 

ลักษณะ        กานใบมีสีเขียวออน ลักษณะแบน สวนกานใบจะขยายกวาง และหนา 
                                            เนื้อกรอบ ปลายใบมนไมหอหัว  
 

ตารางท่ี 2.5 คุณคาทางโภชนาการของผักกาดฮองเต ตอน้ําหนัก 100 กรัม  

 

คุณคาทางโภชนาการ จํานวน 
Energy (kcal) 10 

Carbohydates (g) 2.2 

Dietary fiber (g) 1.0 

Fat (g) 0.2 

Protein (g) 1.5 

Vitamin C (mg) 45 

Sodium (mg) 65 

 

ท่ีมา : USDA Nutrient database (www.wikipedia.org) 

 

มักนํามาบริโภคในสวนของใบและกานใบ ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว อายุการเก็บเกี่ยวส้ัน 
แตสามารถทนตอสภาพอุณหภูมิสูงไดดีกวากลุมผักกาดหัว ดังนั้นจึงสามารถปลูกไดตลอดท้ังป แต
เจริญไดดีท่ีสุดในสภาพดินรวนปนทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณและอินทรียวัตถุสูง คาความเปน
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กรด-ดาง อยูระหวาง 6.0-6.8 ถึงแมผักกาดฮองเตจะทนตออุณหภูมิไดดี แตก็ไมทนทานตอความ
แหงแลงเนื่องจากเปนพืชอายุส้ัน และเจริญเติบโตไดดีดังนั้นแปลงปลูกควรตองมีความช้ืนสูง  
 ผักกาดฮองเตไดรับความนิยมเพราะมีสีสันสวยงาม มีรสหวาน เนื้อสัมผัสกรอบ และอุดม
สมบูรณไดดวยเกลือแรและวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบี 2 (Lu, 2007) วิตามินเอ โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส แคลเซียม และเสนใย (www.d-aroi.com) การเกิดสีเหลืองเปนสาเหตุหลักในการ
สูญเสียของผักกาดฮองเต เพราะเกิดจากการเปล่ียนแปลงคลอโรฟลลขณะเก็บรักษา 

ผักกาดฮองเตเปนผักเศรษฐกิจท่ีสําคัญของมูลนิธิโครงการหลวง ตลาดท่ีสําคัญไดแก การ
บินไทย โลตัส คารฟูร เปนตน ตารางท่ี 2.6 แสดงปริมาณและมูลคาการคาผักกาดฮองเตของมูลนิธิ
โครงการหลวงทั้งหมด โดยมีแนวโนมความตองการมากข้ึนทุกป การบริโภคนิยมบริโภคทั้งตน 
สามารถนําไปดัดแปลงทําอาหารไดหลายประเภท มีคุณคาทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณทางยา 
โดยผักกาดฮองเตชวยลดความเส่ียงจากการเปนโรคมะเร็ง โรคกลามเน้ือเส่ือมและโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ (www.vegetableinthailand.com) 

 

ตารางท่ี 2.6 แสดงปริมาณและมูลคาการคาผักกาดฮองเตมูลนิธิโครงการหลวง ป 2548-2550  
                      (ม.ค.-ธ.ค.) 

          

รายการ 
2548 2549 2550 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
การบินไทย 23,224.00 1,050,580.00 12,031.50 541,417.05 6,354.00 285,930.00 

ตลาดกรุงเทพ 16,187.10 380,895.35 32,293.00 848,449.90 54,700.50 1,262,454.65 

คารฟูร 3,035.50 205,402.00 3,572.00 307,372.00 5,465.00 22,674.00 

อื่นๆ 20,884.50 288,558.05 39,125.90 365,939.83 46,967.20 997,386.45 

รวม 63,331.10 1,925,435.40 87,022.40 2,063,178.78 113,486.70 2,568,445.10 

    ปริมาณ : กิโลกรัม 
    มูลคา : บาท 


