
USDA จับมือ UC-Berkeley คนพบแนวคิดใหมการแชแข็งอาหาร

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ความปลอดภัย และลดการใชพลังงาน

ผลการศึกษาใหมของนักวิทยาศาสตรจากสํานักงาน

บริการวิจัยการเกษตร (ARS) ภายใตกระทรวงเกษตร

สหรัฐฯ (USDA) และมหาวิทยาลัยแหงมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย - เบิรกลีย (UC-Berkeley) พบวา การ

ปรับเปล่ียนไปใชวิ ธีการแชแข็งอาหารแบบใหม ท่ี

เรียกวา “isochoric freezing” สามารถทําใหอาหาร

แชแข็งมีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น ในขณะท่ีชวย

ใหประหยัดพลังงานและลดการปลอยกาซคารบอนขึ้น

สูชั้นบรรยากาศ

ความเปนมา
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การวิจัยและพัฒนาแนวคิดการแชแข็งอาหาร

แบบใหมนี้เร่ิมตนจากการท่ีนาย Boris Rubinsky นัก

วิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineer) ของ

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย - เบิรกลีย ซึ่งเปนผูนํารวม

โครงการศึกษานี้ ไดพัฒนาวิธีการเรียกวา “isochoric 

freezing” เพ่ือการเก็บรักษาโดยการแชแข็ง 

(cryopreserve) สําหรับเนื้อเย่ือและอวัยวะเพ่ือการ

ปลูกถาย

หลังจากนั้นสํานักงาน ARS และมหาวิทยาลัย 

UC-BERKELEY ไดย่ืนขอสิทธิบัตรรวมกันสําหรับใช

การแชแข็ง isochoric freezing เพ่ือเก็บรักษาอาหาร 

ปจจุบันทีมวิจัยกําลังพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีดี ท่ีสุด

สําหรับเทคโนโลยีนี้ในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับขนาดเทคโนโลยีให

เหมาะสมกับการใชในระดับอุตสาหกรรม และยังมอง

หาพันธมิตรเชิงพาณิชยเพื่อชวยถายทอดเทคโนโลยีไป

ยังภาคการคา

หลักการทํางาน

วิธีการแชแข็ง isochoric freezing ทํางานได

โ ดยการ จัด เก็ บอาหาร ในภาชนะแข็ งป ดผนึ ก 

(โดยท่ัวไปเปนภาชนะท่ีทําจากพลาสติกแข็งหรือโลหะ) 

พรอมกับการเติมของเหลว เชน น้ํา ใหเต็มภาชนะ

บรรจุ ท้ังนี้ อาหารจะไมสัมผัสกับอากาศ ซึ่งแตกตาง

จากการแชแข็งแบบดั้งเดิมท่ีอาหารสัมผัสกับอากาศ

และทําใหอาหารเย็นจนเขาสูจุดเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิต่ํา

กวา 32 องศาฟาเรนไฮต ในขณะท่ีวิธีการแชแข็งแบบ 

isochoric freezing จะเก็บรักษาอาหารโดยไมตองทํา

ใหอาหารกลายเปนน้ําแข็ง

วิธีการแชแข็ง isochoric freezing ใชหลักการ

ทําใหอาหารจมอยูในของเหลวซึ่งจะสามารถปองกัน

อาหารจากการตกผลึกเปนน้ําแข็งท่ีเปนสาเหตุหลัก

ของการดอยคุณภาพของอาหาร



ประโยชนท่ีไดรับ 
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 ลดการใชพลังงานและการปลอยกาซคารบอน นักเทคโนโลยีวิจัยอาหารของสํานักงาน ARS ซึ่งประจํา

อยูท่ีหนวยวิจัยอาหารแปรรูปท่ีดีตอสุขภาพ ท่ีเปนสวนหนึ่งของศูนยวิจัยภูมิภาคตะวันตก (WRRC) ของ

สํานักงาน ARS ในเมืองแอลบานี มลรัฐแคลิฟอรเนีย ระบุวา หากอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งท่ัวโลกหันมาใช

วิธีการใหมนี้ท้ังหมดก็จะสามารถลดการใชพลังงานไดมากถึงปละ 6.5 พันลานกิโลวัตตชั่วโมง (kilowatt-

hours) ในขณะเดียวกันก็จะทําใหการปลอยกาซคารบอนจากกระบวนการนี้ลดลงไดถึง 4.6 พันลานกิโลกรัม 

ซึ่งเทียบเทากับการลดปริมาณรถยนตบนทองถนนลงประมาณหนึ่งลานคัน นอกจากนี้ หากผูผลิตอาหารจะนํา

แนวคิดการประหยัดพลังงานเหลานี้ไปใช ก็สามารถทําไดโดยไมตองมีการเปล่ียนแปลงสวนท่ีสําคัญของอุปกรณ

การผลิตอาหารแชแข็งและโครงสรางพื้นฐานท่ีใชอยูในปจจุบัน 

 ลดกระบวนการเก็บรักษาอาหารแชแข็ง เปนผลมาจากการท่ีไมตองทําใหอาหารเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง

อยางสมบูรณซึ่งตองใชพลังงานอยางมาก รวมท้ังไมจําเปนตองใชกระบวนการเก็บรักษาความเย็นแบบเขมขน 

เชน การแชเยือกแข็งอยางรวดเร็ว (quick freezing) เพื่อหลีกเล่ียงการกอตัวของผลึกน้ําแข็ง

 ชวยเก็บรักษาผักผลไมสดใหมีคุณภาพสูงข้ึน 

การแชแข็งแบบ isochoric freezing สามารถชวยให

การเก็บรักษาอาหารสด เชน มะเขือเทศ เชอร่ีหวาน 

และมันฝร่ังท่ียากตอการเก็บรักษาดวยการแชแข็งแบบ

ดั้งเดิม มีคุณภาพดีขึ้น

 ลดการปนเปอนของจุลินทรีย ประโยชนอีก

ประการหนึ่งของการแชแข็งแบบ isochoric freezing 

คือ สามารถกําจัดสารปนเปอนของจุลินทรีย ใน

ระหวางกระบวนการแปรรูป

technologynetworks.com
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 ปฏิวัติการแชแข็งอาหาร ผูอํานวยการศูนย 

WRRC ระบุอีกวา ดวยคุณประโยชนท่ีหลากหลาย

เหลาน้ี และหากแนวคิดท่ีเปนนวัตกรรมนี้ไดรับความ

นิยม ก็อาจเปนการปฏิวัติในเร่ืองของการแชแข็ง

อาหารคร้ังใหม

 ใชประโยชนในอุตสาหกรรมที่กวางขวาง นัก

วิศวกรเคร่ืองกลของมหาวิทยาลัย UC-BERKELEY ซึ่ง

เปนอีกหนึ่ ง ในผูนําทีมรวมของการศึกษานี้ ไดตั้ ง

ขอสังเกตวา การแชแข็ง isochoric เปนเทคโนโลยี 

cross-cutting ท่ีสามารถใชประโยชนในหลายคลัส

เตอรไมเฉพาะแตในอุตสาหกรรมอาหารเทานั้น แตยัง

ใชในวงการแพทย ชีววิทยา หรือแมแตการเดินทางไป

ในอวกาศได

 ใช ไ ด ในห ว ง โซ การผลิตอาหารทั้ ง ระบบ 

ผูอํานวยการศูนย WRRC ซึ่งเปนผูนําทีมรวมการศึกษา

นี้ ระบุวา การแชแข็งแบบ isochoric freezing 

สามารถนําไปใชไดกับผูท่ีเกี่ยวของในระบบหวงโซการ

ผลิตอาหารท้ังหมด ตั้งแตเกษตรกรผูผลิตไปยังผูแปร

รูปอาหาร ผูแปรรูปผลิตภัณฑไปยังผูคาสงและผูคา

ปลีก กระบวนการนี้ ยังใชไดกับระบบตูแชแข็งใน

ครัวเรือนของผูบริโภคท่ัวไป โดยไมตองลงทุนท่ีสําคัญ

ในเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณใหมใดๆ 

งานวิจัยนี้ตีพิมพ เผยแพรในบทวิเคราะหดาน

พลังงานทดแทนและย่ังยืน (Renewable & Sustainable

Energy Reviews) ของวารสาร Science Direct ผูท่ีสนใจ

สามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซต:
https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111621

อนึ่ง ศูนย WRRC (Western Regional 

Research Center) ไดรับการแตงตั้งใหเปนสถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตรทางเคมีแหงชาติ (National 

Historic Chemical Landmark) ในป 2545 โดย

สมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society) 

ในดานการพัฒนาการศึกษาความทนทานตออุณหภูมิ 

(Time-Temperature Tolerance) ท่ีทําใหการผลิต

อาหารแชแข็งมีความมั่นคง ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง 
ซึ่งเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นตั้งแตป 2493

ที่มา: 

https://www.ars.usda.gov/news-

events/news/research-news/2021/new-food-

freezing-concept-improves-quality-increases-
safety-and-cuts-energy-use/

https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111621
https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2021/new-food-freezing-concept-improves-quality-increases-safety-and-cuts-energy-use/
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