
Freezing Technology 

กระบวนการแช่เยือกแข็ง

เป็นวิธีการแปรรูปเพื่อเก็บ
ถนอมอาหารให้ได้เป็นระยะ
เวลานานและเป็นกระบวนการ 
ท่ีท า ให้ คุณภาพของอาหาร
เปลี่ยนแปลงไปน้อยท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการ

แปรรูปอื่น ๆ เช่น การอบแห้ง การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วย
ความร้อน และการหมัก 

การแช่เยือกแข็ง คือ กระบวนการท่ีใช้ในการลด
อุณหภูมิของอาหารให้ต่ าลงถึงจุดเยือกแข็ง โดยให้อุณหภูมิ  
ณ จุดกลางของอาหารมีค่า -18 oC หรือต่ ากว่า ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ าในอาหารที่เป็นของเหลวให้
เป็นน้ าแข็ง มีผลท าให้สามารถลดจ านวนหรือยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ เป็นการชะลอการเน่าเสียของ
อาหาร สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าการแช่เย็น
หรือการแช่ ในน้ าแข็ง เป็นวิธี ท่ีท าให้คุณภาพของอาหาร
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการแช่เยือกแข็ง
และขั้นตอนการละลาย อัตราการแช่เยือกแข็งและขนาดของ
ผลึกน้ าแข็งท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการแช่เยือกแข็ง มีผลต่อการ
ท าลายเนื้อเยื่อของอาหารซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสูญเสียน้ า 
(drip loss) ในขั้นตอนการท าละลาย ถ้าอัตราการแช่เยือกแข็งสูง 
ขนาดผลึกน้ าแข็งท่ีเกิดขึ้นก็จะมีขนาดเล็ก การท าลายฉีกขาด
ของเนื้อเยื่ออาหารจะน้อย ท าให้การสูญเสียน้ ามีค่าต่ า 
คุณภาพของอาหารหลังการท าละลายมีค่าสูงขึ้น (Mallett, 
1993a and 1993b; Kenedy, 2000; วิไล, 2547)  

 
 
 
 

 

ในระหว่างกระบวนการแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิ 
ท่ีผิวหน้าของอาหารจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศเย็น
ภายในเครื่องแช่เยือกแข็ง ท าให้ความดันไอของน้ าท่ีผิว 
ของอาหารมีค่ามากกว่าความดันไอของน้ าในอากาศเย็น 
ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ าจากผิวหน้าของอาหารสู่อากาศเย็น 
ดังนั้น อัตราการแช่เยือกแข็งท่ีต่ าจะท าให้อุณหภูมิท่ีผิวของ
อาหารลดลงช้า ค่าความแตกต่างของความดันไอน้ าระหว่าง
ผิวหน้าของอาหารและอากาศเย็นยังคงสูงอยู่ น าไปสู่การสูญเสียน้ า
ท่ีมากกว่าทั้งในรูปของการระเหยของน้ าอิสระ (Free Liquid 
Water) และการระเหิดของน้ าแข็งท่ีผิวหน้าของอาหาร 
(Superficial Water) นอกจากนี้ เมื่ออัตราการแช่เยือกแข็งต่ า
จะส่งผลให้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งนานขึ้น การสูญเสีย
น้ าก็จะมากขึ้นด้วย ยิ่งอัตราการแช่เยือกแข็งลดลง อัตราการ
ระเหิดของน้ าแข็งท่ีผิวหน้าของอาหารจะสูงขึ้น (Campanone 
et al., 2001; Jiang and Lee, 2004)  

 
หลักการแช่เยือกแข็งในอาหาร 

อุณหภูมิของอาหารจะลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งเริ่มต้น 
และอุณหภูมิจะลดต่ าลงกว่าจุดเยือกเข็ง ในช่วงเริ่มต้นของ
การแช่เยือกแข็ง จะเกิดผลึกน้ าแข็งของน้ าในอาหารท าให้
ความเข้มข้นของสารละลายต่าง ๆ ท่ีเหลืออยู่เพิ่มขึ้น จึงท าให้
จุดเยือกแข็งของส่วนท่ียังไม่แข็งตัว (Unfrozen) ลดต่ าลงไปอีก 
โดยจุดเยือกแข็งของสารละลายเข้มข้นจะลดลงจนถึงจุด 
“Eutectic Point” ของตัวถูกละลาย หลังจากจุดนี้ เมื่อ
ก าจัดความร้อนต่อ จะเกิดผลึกของตัวถูกละลายและผลึก
น้ าแข็งขึ้น อุณหภูมิของระบบจะลดลงต่อไป แสดงดังรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพการแช่เยือกแข็ง 
ท่ีมา: Sun (2018)

 
วิธีการแช่เยือกแข็ง  
สามารถแบ่ง ได้คร่าว ๆ 2 แบบ คือ 

1. การแช่เยือกแข็งแบบช้า 
ใช้ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งมากกว่า 12 

ช่ัวโมง ผลึกน้ าแข็งท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดใหญ่และเกิดบริเวณ
ภายนอกเซลล์ เมื่อความเข้มข้นของตัวถูกละลายภายนอก
เซลล์สูงขึ้น น้ าภายในเซลล์จะแพร่ออกจากเซลล์ (ออสโมซิส) 
ไปรวมตัวกับผลึกน้ าแข็งภายนอกเซลล์ท าให้เซลล์หดตัวและ
มีขนาดเล็กลง (รูปท่ี 2(ก)) 

 
 
 
 

 
 
 

2. การแช่เยือกแข็งแบบเร็ว 
เป็นการแช่เยือกแข็งท่ีลดอุณหภูมิของอาหาร

จาก 0 ถึง -5oC ในเวลาน้อยกว่า 2 ช่ัวโมง ผลึกน้ าแข็งท่ี
เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กและมีขนาดสม่ าเสมอ กระจายตัวท้ัง
ภายในและภายนอกเซลล์  ท าให้เซลล์ไม่เกิดการหดตัว ซึ่ง
การเย็นจัดอย่างรวดเร็วจะท าให้คุณภาพอาหารเปลี่ยนแปลง
น้อยท่ีสุดและเมื่อละลายน้ าแข็ง อาหารจะกลับคืนมา 
มีสภาพใกล้เคียงกับอาหารก่อนแช่เยือกแข็ง (รูปท่ี 2(ข)) 
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ช่วง AS  
เ มื่ อ ใ ห้ คว าม เย็ น แก่ อ าหา ร 
อุณหภูมิของอาหารจะค่อย ๆ 
ลดลงจนต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง (f) 
และต่ าลงจนถึงจุด S ซึ่งเป็น
อุณหภูมิ ที่ น้ า ในอาหารยั ง มี
สถานะเป็นของเหลวอยู่ แม้ว่า
จะมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง  
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า 
“การท าให้เย็นยิ่งยวด  
(Super Cooling)” 

ช่วง BS  
เป็นช่วงที่มีการก าจัดความร้อน
ออกจากอาหารในอัตราที่เร็วขึ้น
กว่าเดิม ท าให้เกิดผลึกน้ าแข็ง
มากขึ้น ในขณะที่มีการก าจัด
ความร้อนแฝง จุดเยือกแข็งของ
อาหารจะลดลง เนื่องจากความ
เข้มข้นของสารละลายที่ยังไม่
แข็งตัวเพิ่มมากขึ้น ผลึกน้ าแข็ง
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ 

ช่วง CD  
สารละลายจะเกิดการอ่ิมตัว
ยิ่ ง ยวดและตกผลึ กออกมา  
ความร้อนแฝงของการตกผลึก
ถูกคายออกมา ท าให้อุณหภูมิ
อาหารเพิ่มสูงขึ้นถึงอุณหภูมิ 
Eutectic Point (D) 

ช่วง DE 
การตกผลึกของน้ าและของสารละลาย
ด าเนินต่อไป จุดเยือกแข็งของอาหารลดลง 

ช่วง EF 
อุณหภูมิอาหารลดลงต่อเนื่องจนมีอุณหภูมิ
เท่ากับอุณหภูมิของเครื่องแช่เยือกแข็ง  
ในสภาวะนี้น้ าส่วนหนึ่งจะยังไม่แข็งตัว 
ที่อุณหภูมิที่ใช้แช่เยือกแข็ง 

ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็ง (tf)  
จะเริ่มนับจากจุด B ถึงจุด E ทั้งนี้ 
การแช่ เยือกแข็งอาหารอาจมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น องค์ประกอบของ
อาหาร อุณหภูมิของจุดเยือกแข็ง
ของอาหาร ลักษณะทางกายภาพ
ของอาหาร อัตราการถ่ายเทความ
ร้อน และอัตราเร็วและระยะเวลา
ของการแช่เยือกแข็ง 
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รูปที่ 2 ลักษณะของการเกิดผลึกน้ าแข็งในการแช่เยือกแข็ง (ก) 
แบบช้า และ (ข) แบบเร็ว 
 

อัตราเร็วและระยะเวลาของการแช่เยือกแข็ง 
(Freezing Rate and Freezing Time) 

การแช่เยือกแข็งสามารถแบ่งตามอัตราเร็วของ
การเคลื่อนท่ีของน้ าแข็งท่ีผิวหน้า (Rate of Movement of 
Ice Front: cm/h) โดยแบ่งออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
1. การแช่เยือกแข็งแบบช้า (Slow Freezing) 
 อัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีของน้ าแข็งท่ีผิวหน้า 

มีค่าต่ าประมาณ 0.2 cm/h 
 เครื่องแช่เยือกแข็งท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

Still Air  Freezer, Chest Freezer หรือ Sharp 
Freezer  

2. การแช่เยือกแข็งแบบเร็ว (Quick Freezing) 
 อัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีของน้ าแข็งท่ีผิวหน้า 

มีค่าระหว่าง 0.5 - 3 cm/h 
 เครื่องแช่เยือกแข็งท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

Air Blast Freezer, Plate Freezer 
3. การแช่เยือกแข็งแบบเร็วมาก (Rapid Freezing) 
 อัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีของน้ าแข็งท่ีผิวหน้า 

มีค่าระหว่าง 5 - 10 cm/h 
 เครื่องแช่เยือกแข็งท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

Fluidized Bed Freezer 
 

 
4. การแช่เยือกแข็งแบบเร็วมากท่ีสุด (Ultrarapid Freezing) 
 อัตราเร็วของการเคลื ่อนที่ของน้ าแข็งที ่ผ ิวหน้า 

มีค่าสูงต้ังแต่ 10 - 100 cm/h  
 เครื่องแช่เยือกแข็งท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

Cryogenic Freezer 
 
เครื่องแช่เยือกแข็ง (Freezer) 

กระบวนการแช่เยือกแข็งมีมากมาย
หลายชนิด ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งโดยท่ัวไป
สามารถแบ่งได้อย่างคร่าว ๆ 2 ประเภท คือ การแช่เยือกแข็ง
เชิงกล (Mechanical Freezing) และการแช่เยือกแข็งแบบใช้
สารไครโอเจน (Cryogenic Freezing) เครื่องแช่เยือกแข็งเชิงกล 
เช่น Contact Plate Freezer, Air-Blast Freezer และ Belt Freezer 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องต่ ากว่าการแช่เยือกแข็งแบบใช้
สารไครโอเจน อย่างไรก็ตาม เครื่องแช่เยือกแข็งเชิงกลมักต้อง
ใช้เวลาในการแช่เยือกแข็งท่ีค่อนข้างนานเพราะมีค่าสัมประ
สิทธิการถ่ายเทความร้อนต่ า (h<< 50 W/m2 oC) ท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพต่ ากว่าการแช่เยือกแข็งแบบใช้สาร 
ไครโอเจน อันเนื่องมาจากการสูญเสียน้ าของชิ้นอาหารจาก
การแช่เยือกแข็ง การเกาะติดกันของผลิตภัณฑ์กับสายพาน
ล าเลียง และการเกาะติดกันระหว่างชิ้นผลิตภัณฑ์กันเอง เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี การแช่เยือกแข็งแบบใช้สารไครโอเจนมีอัตรา 
การใช้สารให้ความเย็นท่ีสูงซึ่ งมักใช้ ไนโตรเจนเหลวหรื อ
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นสารให้ความเย็น (-196 oC, 
มากกว่า 1 กิโลกรัมไนโตรเจนเหลวต่อ 1 กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์
ท่ีผ่านการแช่เยือกแข็งแล้ว) และมีค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง
ท่ีสูงกว่า ดังนั้น การแช่เยือกแข็งแบบใช้สารไครโอเจน จึง
เหมาะส าหรับอาหารท่ีมีราคาท่ีค่อนข้างสูงเท่านั้น ได้แก่ 
อาหารทะเล และผลไม้ ท่ีมี ราคาแพง (Salvadori and 
Mascherori, 2002) 
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นอกจากนี้ การแช่เยือกแข็งได้ถูกพัฒนาขึ้นมา

เป็นล าดับ ท้ังนี้เพื่อให้ได้อัตราการแช่เยือกแข็งท่ีรวดเร็ว สูญเสีย
น้ าหนักน้อย และสินค้าได้คุณภาพหลังผ่านการละลายน้ าแข็ง 
วิธีการแช่เยือกแข็งใหม่  ๆ ได้แก่ High-Pressure Freezing, 
Dehydrofreezing, Antifreeze Protein and Ice Nucleation 
Protein, Jet Impingement Freezing ส่วนการละลายน้ าแข็ง 
ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเช่นกัน ได้แก่  High-Pressure Thawing, 
Microwave Thawing, Ohmic Thawing และ Acoustic thawing 
(Li and Sun, 2002) 

1. เครื่องแช่เยือกแข็งเชิงกล (Mechanical Freezer)  

สารให้ความเย็นจะมีการระเหยเป็นก๊าซและ
อัดตัวเป็นของเหลวเป็นวงจรสลับไปมาอย่างต่อเนื่องใน
ระบบปิดภายในเครื่องแช่เยือกแข็ง โดยจะระเหยกลายเป็น
ก๊าซเมื่อใช้ดึงความร้อนออกจากอาหารและก๊าซจะถูกอัดตัว
กลับมาเป็นของเหลวเพื่อน ากลับไปใช้อีก ตัวอย่างเครื่อง 
แช่เยือกแข็งเชิงกล เช่น เครื่องแช่เยือกแข็งด้วยลมเย็น 
(Cooled Air Freezer)  เครื่องแช่ เยือกแข็งแบบสัมผัส 
(Contact Freezer) และเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่า
พ่นปะทะ (Jet Impingement Freezer) 

1.1 เครื่องแช่เยือกแข็งด้วยลมเย็น (Cooled Air 
Freezer) 

อาศัยลมเย็นเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความ
ร้อน โดยใช้อุณหภูมิในช่วงต้ังแต่ -18 ถึง -40oC สามารถใช้
กับผลิตภัณฑ์โดยท่ัวไป มีต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก แต่
ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็งค่อนข้างนาน คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไม่ดีมากเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถเกิดน้ าแข็งเกาะท่ี Refrigerant Coil ได้ 
ซึ่งการแช่เยือกแข็งด้วยลมเย็นสามารถแบ่งได้เป็น 

 
 

 
 

 
รูปที่ 3  เครื่องแช่เยือกแข็ง  

แบบอากาศนิ่ง 
 
 
 

 
1.1.1 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบอากาศนิ่ง (Still air 

Freezer, Sharp Freezer หรือ Chest Freezer) 
เป็นการแช่เยือกแข็งแบบช้า (Slow Freezing) 

อาศัยการหมุนเวียนของอากาศเย็นภายในเครื่องแบบธรรมชาติ 
อุณหภูมิท่ีใช้อยู่ระหว่าง -20 ถึง -30oC จึงไม่นิยมใช้ในระดับ
อุตสาหกรรม เนื่องจากต้องใช้เวลาในการแช่เยือกแข็งนาน
ต้ังแต่ 3 - 72 ชั่วโมงคุณภาพของอาหารแช่เยือกแข็งจึงไม่ค่อย
ดีเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารท่ีแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องอื่น 
ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับใช้เก็บรักษาอาหารท่ีแช่เยือกแข็ง
มาแล้ว (รูปท่ี 3) 

1.1.2 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเป่า (Air Blast 
Freezer) 

เป็นการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว (Quick-Rapid 
Freezing) มีการหมุนเวียนอากาศเย็นด้วยความเร็วลม
ประมาณ 1.5-6 เมตร/วินาที อุณหภูมิท่ีใช้ในการแช่เยือกแข็ง
อยู่ระหว่าง -30 ถึง -40oC ระยะเวลาในการแช่เยือกแข็ง
ต้ังแต่ 10 - 30 นาที เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเป่ามีการ
ออกแบบท่ีหลากหลาย แต่ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

1) แบบห้อง  
อาหารวางในถาดท่ีวางซ้อนกันหลายชั้น 

ในรถเข็นซึ่งสามารถเข็นเข้าออกห้องแช่เยือกแข็งได้มีท้ัง
แบบกะ (Batch) และแบบต่อเนื่อง (Continuous) ข้อดีของ
เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเป่าท่ีเป็นห้อง ได้แก่ มีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับ
ใช้ในเชิงชนิด ขนาด รูปร่าง และปริมาณของผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ท าให้ง่ายในการ
ออกแบบและการวางสายการผลิต รวมท้ัง เงินลงทุน
ค่อนข้างต่ า และสามารถได้ก าลังการผลิตท่ีสูงประมาณ 
200-1500 kg/h อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง ถ้าควบคุม
กระบวนแช่เยือกแข็งไม่เหมาะสมกับอาหาร อาหารแช่เยือกแขง็
ท่ีได้อาจเกิดการไหม้เนื่องจากอากาศเย็น (Freezer Burn) 
ท าให้ผิวเนื้ออาหารท่ีแห้ง ส าหรับอาหารท่ีไม่ได้บรรจุ 
ในบรรจุภัณฑ์ อาจเกิดการหืนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ในการ
บ ารุงรักษา จ าเป็นต้องละลายน้ าแข็งท่ีขดลวดให้ความเย็น
บ่อยครั้ง ท าให้ต้องหยุดการผลิตเป็นระยะ (รูปท่ี 4) 

 
 
 

 

PAGE 4 



5 

 

 
รูปที่ 4 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเป่าท่ีเป็นห้อง 
 

2) แบบสายพานและแบบเกลียว (Belt and 
Spiral Freezer) 

มีการหมุนเวียนอากาศเย็นภายในเครื่องท่ี
อุณหภูมิระหว่าง -30 ถึง -40oC และใช้สายพานในการ
ล าเลียงอาหารเข้าออกเครื่องทั้งในรูปแบบสายพานแนวราบ 
(Belt Freezer หรือ Tunnel Freezer) และแบบเกลียว
แนวต้ัง (Spiral Freezer) ดังรูปท่ี 5 และ 6 นอกจากการใช้
ลมเย็นเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนกับอาหารแล้ว อาจมี
การออกแบบให้ใช้สารไครโอเจนพ่นบนอาหารได้ด้วย 
ส าหรับเครื่องแบบเกลียว เป็นการออกแบบเครื่องเพื่อให้
สามารถใช้ในพื้นท่ีน้อยแต่มีก าลังการผลิตสูงถึง 3000 kg/h 
มีการออกแบบการน าอาหารขึ้นลงสายพานโดยอัตโนมัติ 
สามารถใช้กับผลิตภัณฑท่ี์หลากหลาย และค่าดูแลรักษาต่ า 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5 เครื่องแช่เยือกแข็งลมเป่าแบบสายพานแนวราบ (Belt 
freezer หรือ Tunnel freezer)  
ที่มา: บริษัท Refritech จ ากัด และบริษัท Dantech จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6  เครื่องแช่เยือกแข็งลมเป่าแบบเกลียวแนวต้ัง  
(Spiral Freezer) 

ท่ีมา: บริษัท Refritech จ ากัด 
 
1.1.3 เครื่องแช่เยือกแข็งในสภาวะลอยตัว 

(Fluidized-Bed Freezer) 
เป็นการแช่เยือกแข็งแบบเร็ว (Quick-Rapid 

Freezing) มีการหมุนเวียนลมเย็นท่ีอุณหภูมิ -25 ถึง -35oC 
ใช้สายพานล าเลียงอาหารเข้าและออกจากเครื่อง ลมเย็นจะ
ถูกเป่าจากข้างล่างสายพานขึ้นมาสัมผัสกับชิ้นอาหาร ซึ่ง
อาจท าให้อาหารลอยขึ้นเป็นบางช่วง ดังน้ันจึงเหมาะส าหรับ
อาหารท่ีมีขนาดเล็ก ความหนาประมาณ 2-13 ซ.ม. ท าให้
ใช้เวลาในการแช่เยือกแข็งสั้น มีอัตราการผลิตสูงกว่าเครื่อง
แช่เยือกแข็งอื่น ๆ อาจสูงถึง 10000 kg/h ไม่จ าเป็นต้องท า
ละลายน้ าแข็งท่ีขดลวดท าความเย็นบ่อย และตัวเครื่องมี
ขนาดกระทัดรัด เหมาะกับการผลิตแบบ Individual Quick 
Freezing (IQF) แต่มีข้อจ ากัด คือ เหมาะกับอาหารชิ้นท่ีมี
ขนาดเล็กเท่านั้น เช่น เมล็ดถั่ว กุ้ง สตรอเบอร์รี่ มันฝรั่งทอด 
(รูปท่ี 7) 
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1.2 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสัมผัส  
(Contact Freezer) 
1.2.1 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสัมผัสโดยตรง 

(Direct Contact Freezer หรือ 
Immersion Freezer) 

อาหารจะสัมผัสกับสารท าความเย็นโดยตรงและ
เกิดการถ่ายเทความร้อนไม่ผ่านตัวกลางใด ๆ อาหารท่ีบรรจ ุ
ในบรรจุภัณฑ์จะถูกส่งผ่านด้วยสายพานท่ีมีรูพรุนลงไปในอ่าง
ภาชนะ ภายในอ่างบรรจุสารท าความเย็น เช่น โพรไพล ีไกลคอล 
น้ าเกลือ กลีเซอรอล และสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (รูปท่ี 8) 
อาหารจะเย็นอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ลดการ
สูญเสียน้ าหนัก และมีต้นทุนของระบบและการผลิตค่อนข้าง
ต่ า แต่มีข้อจ ากัดคือ ขนาดของอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ต้องมี
ความสม่ าเสมอเพื่อให้ง่ายในการควบคุมกระบวนการแช่เยือกแข็ง  

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8  เครื่องแช่เยือกแข็งแบบจุ่มในของเหลวเย็นจัด 

(Immersion Freezer) 
 

 
1.2.2 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบท่ีใช้ผิวสัมผัส 

(Indirect Contact Freezer) 
อาหารจะไม่ได้สัมผัสกับสารท าความเย็น

โดยตรง การถ่ายเทความร้อนจะผ่านตัวกลางท่ีอยู่ระหว่าง
อาหารและสารท าความเย็น โดยตัวกลางจะประกอบด้วย
แผ่นโลหะกลวงแนวต้ังหรือแนวนอน ภายในแผ่นมีการปั้ม
สารท าความเย็น (-40oC) ผ่านเข้าไป อาหารวางระหว่าง
แผ่นโลหะ และสัมผัสกับผิวหน้าของแผ่นโลหะ อาจมีการกด
ประกบอาหารระหว่างแผ่น สารให้ความเย็นท่ีนิยมใช้ เช่น 
Freon, Ammonia และ R-143 ท าให้มีอัตราการถ่ายเท
ความร้อนสูง ก าลั งการผลิตอยู่ ในช่วง 90-2700 kg/h  
สามารถผลิตได้จ านวนมากแต่ใช้พื้นท่ีน้อย ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการต่ าเมื่อเทียบกับวิธีการแช่เยือกแข็งอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ในระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สูญเสียน้ าน้อย จึง
ไม่ต้องละลายน้ าแข็งท่ีขดลวดบ่อย อย่างไรก็ตาม เครื่องนี้
เหมาะกับอาหารท่ีมีรูปร่างแบนและค่อนข้างบาง และมี
ขนาดสม่ าเสมอ รวมท้ังมีเงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูง ตัวอย่าง
เครื่องแช่เยือกแข็งแบบท่ีใช้ผิวสัมผัส ได้แก่ เครื่องแช่เยือกแข็ง
แบบสัมผัสแผ่นโลหะเย็นจัด (รูปท่ี 9) 

 

รูปที่ 9 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสัมผัสแผ่นโลหะเย็นจัด 
(Contact Plate Freezer) 

 
1.3  เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ 

(Jet Impingement Freezer) 
เป็นกระบวนการแช่เยือกแข็งประเภท Mechanical 

Freezing แบบหนึ่ง โดยมีการพัฒนาให้เกิดความเร็วลมท่ีสูงขึ้น
ด้วยการไหลของอากาศเย็นผ่านหัวพ่นเป่า เพื่อให้เกิดการไหล
แบบปั่นป่วนอย่างรุนแรง (High Turbulence Characteristics) 
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รูปที่ 7  เครื่องแช่เยือกแข็งในสภาวะลอยตัว 
(Fluidized-Bed Freezer) 

ท่ีมา: บริษัท Refritech จ ากัด 
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ท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนท่ีรวดเร็ว (Ovadia and 
Walker, 1998) เป็นกระบวนการท่ีไม่แพงและไม่ซับซ้อน 
อาศัยการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน (Convective 
Heat Transfer) ผ่านการใช้แรงขับพ่นอากาศเย็นผ่านช่อง
หรือรูขนาดเล็ก (Jet) ท่ีความเร็วสูงประมาณ 5-25 เมตร/วินาที 
(ในขณะท่ีเครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเป่าใช้ความเร็วลม
ประมาณ 2-6 เมตร/วินาที) เมื่อลมเย็นปะทะผิวอาหารด้วย
ความเร็วสูงท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนและมวลอย่าง
รวดเร็ว อัตราการถ่ายเทมวลและความร้อนจะสูงมาก 
ในบริ เวณท่ีกระแสลมเย็นปะทะกับผิวอาหารตรง ๆ 
ความเร็วลมท่ีมีค่าสูงจะป้องกันไม่ให้ชิ้นอาหารเกิดการเกาะ
กันในระหว่างการแช่เยือกแข็ง ท าให้เพิ่มพื้นท่ีผิวหน้าของ
อาหารมากขึ้น อัตราการถ่ายเทความร้อนจึงสูงขึ้นด้วย 
อาหารท่ีได้มีคุณภาพของดีเกือบเทียบเท่าอาหารท่ีผ่านการ
แช่เยือกแข็งแบบไครโอเจน (Soto and Borquez, 2001; 
พิสิฐ และวราภรณ์, 2555)  (รูปท่ี 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                     

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 เครื่องแช่เยือกแข็งแบบลมเย็นเป่าพ่นปะทะ  

(Jet Impingement Freezer) 

 
2. เครื่องแช่เยือกแข็งแบบใช้สารโครโอเจน (Cryogenic 

Freezing) 

เป็นกระบวนการท่ีไม่อาศัยแรงกลในการ 
แช่เยือกแข็ง แต่จะใช้สารท าความเย็นสัมผัสโดยตรงกับ
อาหารและกลายเป็นก๊าซเมื่อดึงความร้อนออกจากอาหาร 
ท าให้อาหารแช็งตัวท่ีอุณหภูมิต่ าอย่างรวดเร็ว อัตราเร็วของ
การแช่ เยือกแข็งอยู่ ในระดับท่ีเร็วมาก (Ultra Rapid 
Freezing) อุณหภูมิท่ีใช้ในการแช่เยือกแข็งต่ ามากประมาณ 
-70 ถึง -90oC ระยะเวลาท่ีใช้ในการแช่เยือกแข็งสั้นมาก  
ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง เกิดความเสียหายน้อย
ระหว่างกระบวนการ และหลังการละลายผลิตภัณฑ์จะ
สูญเสียน้ า (Drip loss) ต่ า ซึ่งสามารถลดการสูญเสียน้ าหนัก
ของผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มี
ต้นทุนการผลิตท่ีค่อนข้างสูง เนื่องจากสารท าความเย็น 
จะไม่มีการน าไปอัตตัวเพื่อน ากลับมาใช้อีกเมื่อระเหย
กลายเป็นก๊าซแล้ว และอาจเกิดการแตกร้าว (Cracking) ท่ี
ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ได้ สารให้ความเย็นท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 
ไนโตรเจนเหลว (-196oC) และคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (-
78.5oC) นอกจากนี้ ในกรณีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวอาจ
ท าให้เกิด Carbonic Acid Taste เนื่องจาก CO2 ตกค้างใน
อาหารได้ (รูปท่ี 11) 

 

รูปที่ 11 เครื่องแช่เยือกท่ีใชส้ารไนโตรเจนเหลว  
(Nitrogen Freezer) 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า กระบวนการแช่เยือกแข็ง

ถึงแม้จะเป็นการถนอมรักษาอาหารท่ีดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการแปรรูปอื่น มีความสะดวกในการน าอาหาร 
แช่เยือกแข็งมาใช้เป็นวัตถุ ดิบในยุคท่ีทุกอย่างต้องการ 
ความรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ
จนถึงมือผู้บริโภคในทุกขั้นตอน ได้แก่ การแช่เยือกแข็งแบบเร็ว 
การเก็บรักษาอาหารแช่เยือกแข็ง วิธีการละลาย การบรรจุ
และบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ขั้นตอนและกระบวนการขนส่ง 
การแช่ตู้เย็นในบ้าน ขั้นตอนเหล่านี้ท าให้เกิดต้นทุนแฝง ส่งผล
ต่อต้นทุนการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง กระบวนการแช่เยือกแข็ง
จึงเหมาะกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่
มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย OTOP หรือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน รวมท้ังต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้ท่ีถูกต้องแก่ผู้บริโภค
ในการดูแลรักษาอาหารแช่เยือกแข็งก่อนการบริโภคด้วย 
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