
 

บทที่ 4 
เรื่อง   

กรรมวิธีการแชเยือกแข็ง 

 
 
1. กรรมวิธีการแชเยือกแข็ง 
         กรรมวิธีการแชเยือกแข็ง  จะแบงออกเปนขั้นตอนที่สําคัญตอไปนี้ 

         1.1 การเตรียมการกอนการแชแข็ง (prefreezing treatment) 
                1.1.1 การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ เมื่อรับวัตถุดิบมาแลว  เพื่อใหตรง

ตามลักษณะที่ตองการ  ไดแก ความสด  ขนาด  รูปราง  ความสมบูรณ หรือดูตําหนิตาง ๆ 

                1.1.2 การเตรียมวัตถุดิบ  โดยการลางในน้ําที่สะอาด ควบคุมอุณหภูมิไมเกนิ  

5 ๐ซ  เพื่อขจัดเขื้อจุลินทรียและสิ่งแปลกปลอมใหหลุดไป --    คัดขนาดและคุณภาพ -      

                                                                        ปอกเปลือก /แล/ ตัดแตงตามรูปแบบ                    

                                                                        หรือลักษณะของผลิตภัณฑ ที่ตองการ      
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                1.1.3 การคัดขนาดและชั่งน้ําหนัก -  ลางน้ําเย็นใหสะอาด --  ชั่งน้ําหนักตาม

ขนาดบรรจุตาง ๆ ที่ตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                1.1.4 การจัดเรียง    โดยการจัดเรียงลงในบล็อก   (ถาเปนการแชแข็งแบบบล็อก

อาจเติมน้ํา  หรือไมเติมน้ําถาเปนการแชแข็งแบบ Semi-IQF) 

 
         1.2 การแชเยือกแข็ง 
               1.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑแชเยือกแข็ง  มี 3 แบบ ไดแก 

                        ก. แบบ block คือการแชแข็งแบบเปนกอน  โดยการจัดเรียงวัตถุดิบใน      

                                                         block(ถาดเหล็ก) แลวเติมน้ําใหเต็ม  ซึ่งจะเปนการ 

                                                         เคลือบน้ําไปในตัว 
 

                                                 
 
                        ข. แบบ Semi-IQF เปนการแชแข็งโดยการจัดเรียงวัตถุดิบแตไมเติมน้ํา 

เพื่อจะไดเคาะออกเปนตัว ๆ ไดหลังจากการแชเยือกแข็งแลว 
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                   ค. แบบ IQF (Individual Quick Freezing) เปนการแชแข็งแบบเปนตัว /
ชิ้นเดี่ยว ๆ   ซึ่งเปนการแชแข็งโดยการ 

ใชเครื่องแชแข็ง Airblast       แบบ 

Belt freezing หรือ แบบFluidized bed         

freezing หรือโดยการใชไนโตรเจนเหลว 

หรือคารบอนไดออกไซดเหลวฉีดพน 

 
 
             1.2.2 วิธีการแชเยือกแข็ง   
                        วิธีการแชเยือกแข็งที่มีการใชในผลิตภัณฑประมง  มีหลายวิธี  ไดแก 

                    ก. Airblast freezing  เปนวิธีการที่อาศัยอากาศเย็นจัดที่มีการหมุนเวียน

อยางแรงเพื่อชวยใหอัตราการแชเยือกแข็งเกิดไดเร็วขึ้น  ซึ่งวิธีนี้มี 2 รูปแบบ คือ 

                        - Tunnel freezing  วิธีการนี้จะนําผลิตภัณฑวางบนชั้นหรือรถเข็นหลาย ๆ 

ชั้น แลวคอย ๆ เคลื่อนชั้นหรือรถเข็นเขาไปในอุโมงคที่มีลมเย็นจัด (อุณหภูมิ -18 ๐ ซ     ถึง 

-34 ๐ ซ )   เคลื่อนที่ในทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่ของอาหาร  และมีความเร็วลมประมาณ  

100-3,500 ฟุต/นาที  ซึ่งอัตราที่แนะนําคือ -29๐ ซ  ความเร็วลม 2,500 ฟุต/นาที 

                         - Belt freezing    วิธีนี้จะวางผลิตภัณฑเรียงบนสายพานโปรงที่เคลื่อนที่
ผานไอเย็นในอุโมงค จนกระทั่ง 

ผลิตภัณฑแข็งตัวและเคลื่อนที่ 

ออก อีกทางดานหนึ่งเพื่อบรรจุ 

ไดเลย วิธีนี้สามารถปรับความ 

เร็วของสายพานใหพอดีกับการ 

แข็งตัวของผลิตภัณฑและชวย 

ลดการปนเปอนดวย เหมาะสําหรับ 

การแชแข็งแบบ IQF 

                        ซึ่งปจจุบันนี้มีการดัดแปลง Belt freezing   ใหมีลักษณะแบบสายพานเปน

เกลียว (Spiral freezer)  โดยมีสายพานยืดหยุนได   มีรูพรุนอยูดานลางและวนเปน
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รูปเกลียว    อาหารจะถูกสงผานแชแข็งมาบนสายพาน     มีการเปาลมเย็นจัดหรือละออง

ไนโตรเจนเหลวลงไปบนสายพาน ซึ่งเคลื่อนที่แบบสวนทางกัน   เพื่อลดการสูญเสียน้ําหนัก

จากการระเหยของน้ํา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       เครื่องแชแข็งแบบนี้จะใชพื้นที่นอยและใหความจุสูง เชน สายพานยาว 50-

75 ซม.ใน 32 เกลียว   

 
                    ขอดีของ Airblast freezing      - ตนทุนในการดําเนินการต่ํา 

                                                                       - สามารถใชกับอาหารที่มีขนาดหรือรูปราง 
                                                                  ตาง ๆ กันได 

                   ขอเสียของ Airblast freezing  - ถาควบคุมสภาวะไมดีจะทําใหเกิดการ       
                                                                  สูญเสียน้ําออกจากผลิตภัณฑมากเกินไป 

                                                                   เกิด    Freezer  burn  กับผลิตภัณฑ   

                                                                   โดยเฉพาะที่ยังไมมีการ บรรจุหีบหอ    

 
 
 
 



 14 

 
                                                                          
                     - Fluidized bed freezing  เปนวิธีที่ดัดแปลงจาก Airblast freezing   โดยมี

หลักการคือ เปนการอัดหรือเปาอากาศเย็นจัดดวยกําลังสูงจากฐานสายพาน(ตะแกรง) 
                                                                  โปรงในอัตราที่เพียงพอที่ทําให ชิ้นอาหาร 

                                                                  อยูในสภาพลอยตัวตลอดเวลา ขณะผาน 

                                                                  ลมเย็น เรียกวาThrough-flow air freezing  

                                                                  มักใชกับชิ้นอาหารที่มี ขนาดเล็ก โดยปกติ  

                                                                  ความเร็วลมที่ใชไมต่ํากวา  375   ฟุต/นาที                            

                                                                  และมีอุณหภูมิประมาณ –34 ๐ ซ      ทั้งนี้                                
                                                                  ขึ้นอยูกับขนาดของอาหารที่จะแชแข็ง   

                                                                  ความหนา    รูปราง   และความสม่ําเสมอ 

ของชิ้นอาหาร เชน ชิ้นของปลาควรมีขนาดไมเกิน 8-10 นิ้ว  วิธีการแบบนี้จะทําใหอาหาร 

ที่แชแข็งไมติดกัน เรียกวา Free flow product  หรือเกิดสภาพ  IQF      (Individual Quick 

Freezing)                                                                                                                                                 
               ขอดีของ Fluidized bed freezing       - เปน Quick Freezing 

                                                                       - สูญเสียความชื้นนอยกวา    Airblast  

                                                                               freezing เนื่องจาก IQF ทําใหรอบ ๆ 
                                                                               ผิวของอาหารมีน้ําแข็งเกาะเปนแผน 
                                                                               ฟลมบาง ๆ   และยังชวยปองกันการ   

                                                                        เกิดออกซิเดชั่นดวย  

                ขอเสียของ Fluidized bed freezing  - ไมเหมาะกับอาหารที่มีขนาดใหญ  
                                                                               และรูปรางไมสมํ่าเสมอ ซึ่งขนาดที่ 

                                                                          เหมาะสมกับการแชแข็งคือมีความ 

                                                                          หนา 30-40 มม. และความยาวของ 

                                                                              ชิ้นผลิตภัณฑ ประมาณ 120-150 มม. 
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                    ข.  Plate freezing    (Contact plate freezing)         เปนวิธีการนําอาหารที่

ตองการแชแข็งบรรจุในภาชนะบรรจุหรือบล็อกไปวางระหวางแผนโลหะ 2 แผนที่เย็นจัด    

โดยแผนโลหะกลวงและถูกทําใหเย็นจัดดวยสารทําความเย็น  (Refrigerant)  ที่บรรจุอยู          

ไดแก ฟรีออน -12, ฟรีออน -22, แอมโมเนีย   

เครื่องแชแข็งแบบนี้จะมีแผนโลหะประกอบ 

กันหลายๆ แผน เรียงเปนชั้น ๆ   (โดยทั่วไป 

ประมาณ 10 ชั้น) ระหวางชั้นของแผนโลหะ 

จะเปนที่วางอาหารแชแข็ง       ทําใหอาหาร 

สัมผัสกับผิวหนาของแผนโลหะทั้ง  2  ดาน  

ก็จะเกิดการถายเทความรอนอยางรวดเร็ว 

จนเกิดการแชแข็ง 
                    การแชแข็งแบบนี้จะเหมาะสําหรับการแชแข็งอาหารที่บรรจุกลองสี่เหลี่ยม

ขนาดสม่ําเสมอกัน  มีความหนาประมาณ 25-27 มม.     และเวลาที่ใชในการแชแข็งจะ 
แตกตางกันออกไป   ขึ้นอยูกับความหนาของผลิตภัณฑ และชนิดของผลิตภัณฑ ซึ่งอยู

ระหวาง 90-120 นาที ( 2 ชม. ที่ –40 ๐ ซ) 

                    ขอดีของ  Contact plate freezing    -  ลดการสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑ 
                                                                            เนื่องจากไมมีการเคลื่อนที่ของอากาศ 

                                                                                   เหมือน Airblast freezing                                           

    ขอเสียของContact plate freezing   -  อัตราการแชแข็งคอนขางชา คือ 

                                                                            ประมาณ 90-120 นาที                                             

                                                                             -  ของชิ้นผลิตภัณฑตองมีความหนา 
                                                                                 สมํ่าเสมอกันเทานั้น   

               ค. Liquid-immersion freezing  หรือ Direct- immersion freezing  (การแช
แข็งแบบจุมในของเหลวที่เย็นจัด)             วิธีการแชแข็งแบบนี้ทําไดโดยการนําอาหารที่
ตองการแชแข็งไปจุมในของเหลวที่เย็นจัดหรือฉีดพนของเหลวที่เย็นจัดลงบนผิวของอาหาร
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ก็ได  ซึ่งของเหลวที่เย็นจัดจะถูกทําใหเย็นโดย Refrigerant จนมีอุณหภูมิประมาณ –18 ๐ซ  
หรือต่ํากวา และตองไมเปนพิษ ไมมีกลิ่น ไมมีผลกระทบตอองคประกอบและคุณลักษณะ

ของอาหาร   โดยจะเรียกของเหลวที่ถูกทําใหเย็นจัดนี้วา “Freezant”     ซึ่ง Freezant ที่ใช 
กันมากคือ   

                       1. Propylene glycol 
                       2. Glyceroi 
                       3. NaCl 
                       4. CaCl2 
                       5. สารละลายน้ําตาลกับเกลือ  

                    ขอดีของ Liquid-immersion freezing       - ลดการสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑ 

                                                                                         - เปน Quick freezing 

                                         - มีลักษณะเปน Ice grazing ทําให 
                                                                                           ดึงดูดใจผูซื้อ 

                    ขอเสียของ Liquid-immersion freezing  - คุณสมบัติของ Freezant บางตัว 

                                                                                     อาจมีผลตอคุณภาพของ   

                                                                                     ผลิตภัณฑ เชน  NaCl  อาจทํา 

                                                                                     ใหผลิตภัณฑมีรสเค็มดวย 
                         วิธีนี้จึงไมนิยมใชในอุตสาหกรรมอาหาร แตจะใชในเรือประมงในการ
แชแข็งปลา กุง โดยการใชน้ําเกลือ เชน การแชแข็งทูนาในเรือ 

              ง. Cryogenic freezing  หรือ  Evaporating liquid freezing      ( การแชแข็ง
แบบพนสารทําความเย็น )     เปนการแชแข็งที่มีอัตราเร็วสูงสุด โดยอาศัยหลักการคือนํา

อาหารที่ตองการแชแข็งไปสัมผัสกับสารใหความเย็นที่มีคุณสมบัติเปนสาร    “Cryogenic”  
คือ สารประกอบที่มีจุดเดือดต่ํามาก   และมีคาความรอนแฝงของการกลายเปนไอคอนขาง

สูง  เชน   Liquid N2  (จุดเดือด-196 ๐ซ )    สารประกอบฟรีออนเหลว (Freeon-12 , CCl2F2  , 

Dichloro difluorometane  มีจุดเดือด –30 ๐ ซ )    Liquid CO2 (จุดเดือด –57.9 ๐ ซ )  โดยสาร
นี้จะดึงความรอนจากอาหารเพื่อใชในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอ        จึงทําให
อุณหภูมิของอาหารลดลงอยางรวดเร็ว 
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                        สาร  Cryogenic ที่นิยมใชมากที่สุด คือ Liquid N2 โดยการวางชิ้นอาหาร

บนสายพาน    แลวสายพานจะเคลื่อนที่เขาไปในอุโมงคสําหรับพนไนโตรเจนเหลวที่มีการบุ
ฉนวนอยางดี   ไนโตรเจนเหลวก็จะถูกพนลงบนอาหาร จนกระทั้งอาหารนั้นแข็งตัว   

                     การแชแข็งแบบนี้จะไดผลิตภัณฑแบบ  IQF  (Individual Quick Freezing) 

                     ขอดีของ Cryogenic freezing       - ลดการสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑ 

                                                                            - ผลิตภัณฑเสียหายนอย และไมทําลาย   

                                                                              Texture 
                                                                            - สามารถแชแข็งแบบตอเนื่องได 

                     ขอเสียของ Cryogenic freezing  - คาใชจายในการดําเนินการสูง 

               1.2.3 หลักการเลือกวิธีแชเยือกแข็ง  เนื่องจากแตละวิธีจะมีขอดี ขอเสีย
แตกตางกัน            จึงควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก 

                        1) คุณภาพของผลิตภัณฑ   ซึ่งขึ้นอยูกับ : 

                             - อัตราเร็วในการแชแข็ง 

                             - การสูญเสียน้ําของผลิตภัณฑ 

                             - ลักษณะของผลิตภัณฑ เชน แบบกอน   แบบ  IQF 

                        2) คาใชจายในการดําเนินการและผลผลิต(Yield)ที่ได     ไดแก : 

                             - คาพลังงานที่ใช 

                             - คาแรงงาน 

                             - คา  Refrigerant หรือ Freezant 

                             - น้ําหนักที่สูญหาย (% weight loss) 

                             - อัตราการคืนทุน  คุมหรือไม                                      

    1.3 การบรรจุ   ผลิตภัณฑที่ผานการแชแข็งแลวจะนํามาบรรจุในถุงพลาสติก เชน  PE  

PP  Polyester     แลวบรรจุในกลองกระดาษแข็งเคลือบไข      จากนั้นจะบรรจุลงในกลอง 
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กระดาษลูกฟูกอีกชั้น เพื่อปองกันไมใหผลิตภัณฑกระทบกระเทือนระหวางการเก็บรักษา
และการขนสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4 การเก็บรักษา  ผลิตภัณฑที่บรรจุเรียบรอยแลวจะนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ <-18 ๐ซ 

โดยทั่วไปนิยมใช –20 ๐ซ     ความชื้นสัมพัทธประมาณ 70 %       และตองควบคุมไมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในหองเก็บรักษาเปนการปองกันการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ  

เพื่อรอการขนสงและจําหนายตอไป 
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