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กระบวนการแช่เยือกแข็ง  เป็นวิธีการแปรรูปเพื่อเก็บถนอม
อาหารให้ได้เป็นระยะเวลานานและเป็นกระบวนการท่ีท าให้
คุณภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงไปน้อยท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับกระบวนการแปรรูปอื่น ๆ  เช่น การอบแห้ง การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยความร้อน การหมัก อย่างไรก็ ตาม มักมีความเข้าใจ 
ท่ีคลาดเคลื่อนหลายประการท่ีจ าเป็นต้องค านึงถึง เพื่อให้ได้
อาหารแช่เยือกแข็งท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ 

โดยท่ัวไปการแช่เยือกแข็งไม่สามารถท าลาย
เชื้อจุลินทรีย์ได้ท้ังหมด เป็นเพียงแค่การยับย้ังการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ เมื่อน าอาหารมาละลายท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น 
เชื้อจุลินทรีย์สามารถกลับมาเติบโตได้อีก ดังนั้น ควรน าอาหารท่ี
ละลายแล้วไปแปรรูปหรือปรุงอาหารให้เร็วท่ีสุด เพราะอาหารท่ี
ละลายแล้วก็เสมือนอาหารสดท่ัวไป ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของ
เชื้อจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรค (pathogens) 

กระบวนการแช่ เยือกแข็ง แบ่งคร่าว ๆ ได้  

2 ประเภท คือ “ การแช่เยือกแข็งแบบช้าและแบบเร็ว “ การแช่เยือก
แข็งแบบช้าจะได้ผลึกน้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่ เมื่อน าอาหารมา
ละลายจะมีผลท าให้ได้เนื้อสัมผัสท่ีไม่ดี แข็งกระด้าง เพราะมีการ
สูญเสียน้ ามากกว่าการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว ซึ่งการแช่เยือกแข็ง
แบบเร็วจะได้ผลึกน้ าแข็งท่ีมีขนาดเล็กกระจายท่ัวชิ้นอาหาร จึง
ไม่สร้างความเสียหายต่อเซลล์ภายในอาหาร เมื่อน าอาหาร 
ไปละลาย เซลล์อาหารไม่สูญเสียน้ าและของเหลว ท าให้ได้ 
เนื้อสัมผัสท่ียังมีความชุ่มฉ่ า (juiciness) ไม่แข็งกระด้าง 

  

 

 
ตู้แช่เยือกแข็งท่ีใช้กันโดยท่ัวไป (อุณหภูมิ -18 oC 

หรือ ต่ ากว่า) เป ็น เครื ่อ ง แช ่แบบอากาศนิ ่ง  ซึ่ งเป็นการ 
แช่เยือกแข็งแบบช้า จึงเหมาะส าหรับใช้ในการเก็บรักษาอาหาร
ท่ีผ่านการแช่เยือกแข็งมาแล้ว แต่ไม่เหมาะส าหรับการน ามาใช้
ในการแช่เยือกแข็งสัตว์น้ าสด เพราะจะท าให้สูญเสียคุณภาพ
ด้ าน เนื้ อสั มผั สและรสชาติความหวานตามธรรมชาติ   
วัตถุดิบสัตว์น้ าสดควรใช้กระบวนการ 
แช่ เยือกแข็งแบบเร็วและเมื่ อผ่าน
กระบวนการแช่เยือกแข็งแล้วจึงน ามา
เก็บรักษาในตู้แช่เยือกแข็ง 

 
 

 
 

กระบวนการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว มักจะใช้ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะเครื่องมีความซับซ้อน ราคา
แพง ไม่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือกลุ่ม
วิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีค่าบ ารุงรักษาท่ีสูงมาก จึงควรใช้กับ
โรงงานท่ีมีก าลังผลิตสูง เพื่อลดต้นทุนจากการใช้เครื่องในแต่
ละครั้ง 

 

ถึงแม้ว่ากระบวนการแช่เยือกแข็งแบบเร็วจะท า
ให้ได้คุณภาพเนื้อสัมผัสท่ีดีกว่า แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงขั้นตอน
การละลายน้ าแข็งด้วย เพราะหากละลายอาหารไม่ถูกวิธี 
อาหารก็จะสูญเสียคุณภาพได้เช่นกัน 
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การละลายน้ าแข็งในอาหารท่ีมีขนาดความหนา

ค่อนข้างมาก (หนามากกว่า 1 นิ้ว) ควรละลายด้วยน้ าเย็น  
ไม่ควรละลายด้วยน้ าร้อนหรือน้ าอุ่น เนื่องจากผิวนอกของอาหาร
จะละลายอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อุณหภูมิภายในอาหารยังคงมี
อุณหภูมิติดลบอยู่ ดังนั้น ระยะเวลาท่ีใช้ในการละลายจะค่อนข้าง
นาน เมื่อเวลานานขึ้นเชื้อจุลินทรีย์ภายนอกท่ีผิวอาหารมีโอกาส
เติบโตขึ้นได้ อาจท าให้อาหารท่ีละลายไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 
จึงควรละลาย ด้วยวิธีเปิดน้ าเย็นให้ไหลผ่านอาหารจะท าให้เวลา
ในการละลายเร็วขึ้น หรืออาจใช้การแช่อาหารท่ีบรรจุ ใน
ถุงพลาสติกปิดสนิทในน้ าเย็นแต่เปลี่ยนน้ าเย็นใหม่ทุก 30 นาที 
วิธีอย่างง่าย คือ การน าอาหารท่ีเก็บไว้ในตู้แช่เยือกแข็งแบบ
อากาศนิ่งมาแช่ในตู้แช่เย็น (อุณหภูมิประมาณ 5-10 oC) ข้ามคืน 
ก่อนน าไปใช้ในวันถัดไป หรือการละลายด้วยเครื่องไมโครเวฟ  
แต่ไม่ควรละลายอาหารโดยวิธีการวางอาหารท้ิงไว้แล้วปล่อยให้
ละลายภายใต้อุณหภูมิห้อง เพราะเชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค
อาจเจริญเติบโตได้ในระหว่างการละลายเนื่องจากใช้เวลาในการ
ละลายท่ีค่อนข้างนาน 

คุณภาพอาหารแช่เยือกแข็ง นอกจากต้อง
ค านึงถึงกระบวนการแช่เยือกแข็งและการละลายน้ าแข็งท่ีถูก
วิธีแล้ว ยังต้องควบคุมอุณหภูมิของอาหารระหว่างการขนส่ง
จากผู้ประกอบการถึงร้านค้าย่อยและจากร้านค้าย่อยจนถึง
มือผู้บริโภคด้วย เนื่องจากอุณหภูมิทั่วไปของประเทศไทย
ค่อนข้างสูง อาหารแช่เยือกแข็งจะละลายอย่างรวดเร็วหาก
ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และถึงแม้ว่าเมื่อผู้บริโภคกลับถึง
บ้าน และน าไปเก็บในช่องแช่เยือกแข็งของตู้เย็น แต่หากไม่มี
การควบคุมอุณหภูมิที่ดีในระหว่างการขนส่งจะเป็นเสมือน
อาหารที่ละลายแล้วและน ากลับไปแช่เยือกแข็งแบบช้าอีก
ครั้ง เมื่อน ามาปรุงอาหารหลังจากนั้น จะท าให้อาหารที่ได้มี
เนื ้อส ัมผ ัส ที ่ไม ่ด ี แข ็งกระด ้า ง  รสชาต ิไม ่หวานอร ่อย
เหมือนกับการซื้อสัตว์น้ าสดใหม่ 

ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดท่ีไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพ
ทางเนื้อสัมผัส (ไม่ใช่วัตถุดิบสัตว์น้ าสด) เช่น ปลาส้ม อาจสามารถ
น าไปแช่เยือกแข็งด้วยตู้แช่แบบอากาศนิ่งได้ เพื่อยับยั้งปฏิกิริยา
การหมักของเชื้อจุลินทรีย์กรดแลกติก ท าให้เก็บรักษาได้นานขึ้น 
เมื่อต้องการจะบริโภคสามารถน ามาละลาย ท าให้ได้ปลาส้มท่ีมีรส
เปรี้ยวตามต้องการ ไม่เปรี้ยวเกินไป  

 

 
นอกจากนี้ เนื้อสัมผัสของปลาส้มจะถูกย่อยด้วยกรดระหว่าง
กระบวนการหมัก จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้การแช่เยือก
แข็งแบบเร็วเพื่อรักษาคุณภาพด้านเนื้อสัมผัส  

โดยทั่วไปอาหารแช่เยือกแข็งสามารถเก็บรักษา
ได้นาน 1-2 ปี แต่มีข้อควรระวังในเรื่องคุณภาพอาหารท่ีอาจ
ลดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ าที่มีไขมันค่อนข้างสูง อาจ
เกิดการหืนอันเนื่องมาจากไขมันได้ 
 

ดังนั้น เห็นได้ว่า กระบวนการแช่เยือกแข็ง

ถึงแม้จะเป็นการถนอมรักษาอาหารท่ีดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการแปรรูปอื่น มีความสะดวกในการน าอาหารแช่เยือก
แข็งมาใช้เป็นวัตถุดิบในยุคท่ีทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิจนถึงมือ
ผู้บริโภคในทุกขั้นตอน  ได้แก่ การแช่เยือกแข็งแบบเร็ว  
การเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง วิธีการละลาย การบรรจุและ
บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ขั้นตอนและกระบวนการขนส่ง การแช่
ตู้เย็นในบ้าน ขั้นตอนเหล่านี้ท าให้เกิดต้นทุนแฝง ส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง กระบวนการแช่เยือกแข็ง
จึงเหมาะกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า
ผู้ประกอบการรายย่อย OTOP หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
รวมท้ังต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่ผู้บริโภคในการ
ดูแลรักษาอาหารแช่เยือกแข็งก่อนการบริโภคด้วย 

 

 


