
บทท่ี 3 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 
3.1 วัสดุพันธุพืช 

 บรอคโคล่ี (Brassica oleracea var. italica) ท่ีเก็บเกี่ยวจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยสมปอย ต. แมสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม ในระยะความแกทางการคา ขนสงมาท่ีงานคัด
บรรจุเชียงใหม ศูนยรวบรวมผลิตผลโครงการหลวงดอยคําดวยรถบรรทุกธรรมดา 
3.2 อุปกรณ 
         3.2.1 เคร่ืองลดอุณหภูมิผัก Hydro-vacuum cooling ยี่หอ Hussmann ประเทศจีน 
         3.2.2 เคร่ืองวัดความช้ืน Datalogger testo รุน175-H2 Vol. 10 ประเทศเยอรมันนี 
 3.2.3 เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H บริษัท Sartorius ช่ัง 
          น้ําหนักไดสูงสุด 600 กรัม และแบบทศนิยม 4 ตําแหนง รุน HR-200 บริษัท AND,    
          ประเทศญ่ีปุน ช่ังน้ําหนักไดสูงสุด 210 กรัม 

 3.2.4 เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (Digital spectrophotometer) รุน Spectro 23 บริษัท  
        LaboMed ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 3.2.5 กระดาษกรอง ยี่หอ Whatman No.1 เสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร บริษัท  
        Whatman International. ประเทศอังกฤษ 

 3.2.6 เคร่ืองปนผักและผลไม (Blender) รุน S 648 บริษัท Moulinex 

 3.2.7 เคร่ืองวัดอุณหภูมิภายในผักและผลไม รุน PDT 550 Digital Thermometer บริษัท 
        Tequipment.NET ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดอุณหภูมิได -50 ถึง 300 องศาเซลเซียส 
 3.2.8 เคร่ืองวัดสี (Chroma meter) ตัวเคร่ืองรุน CR-300 หัววัด CR-310 ขนาดเสนผาน
          ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร บริษัท Minolta ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงวัดสีออกมาเปนคา L*, a* 
          และ b* โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  

L* = The lightness factor (value) คา  L* แสดงคาความสวาง 
 - วัตถุมีสีขาวเม่ือมีคาเทากับ 100 

 - วัตถุมีสีดําเม่ือมีคาเทากับ 0 
 a*, b* = The Chromaticity coordinates (Hue, Chroma) 

 คา a*  -  มีคาบวก หมายถึง วัตถุมีสีแดง 
  -  มีคาลบ หมายถึง วัตถุมีสีเขียว 

 คา b*  -  มีคาบวก หมายถึง วัตถุมีสีเหลือง 
  -  มีคาลบ หมายถึง วัตถุมีสีน้ําเงิน 
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   ท้ัง a*  และ  b*  หากมีคาเปนศูนย  หมายถึง วัตถุมีสีเทา 
 คํานวณหาคา Chroma และ Hue angle จากสมการ ดังนี้ 

  Chroma = (a*2+b*2) 1/2 
  Hue angle = arctangent (b*/a*) + 90°     เม่ือ a* > 0 และ b* ≥ 0 

         = arctangent (b*/a*) + 180°   เม่ือ a* < 0 และ b ≥ 0 

         = arctangent (b*/a*) + 270°   เม่ือ a* < 0 และ b < 0 

                      = arctangent (b*/a*) + 360°   เม่ือ a* > 0 และ b* < 0 

  โดยท่ี คา Chroma มีคาเขาใกล 0 หมายถึง วัตถุมีสีซีดจาง (เทา) 
             มีคาเขาใกล 60 หมายถึง วัตถุมีสีเขม 

 คา hue angle (h°) เปนคาท่ีแสดงมุมในการตกกระทบของคา chroma ซ่ึงมีคาอยู
ระหวาง 0 - 360 องศา ซ่ึงจะเปนคาท่ีแสดงชวงสีของวัตถุ (ภาพท่ี 6) (McGuire,1992)  
 0-45 องศา           แสดงชวงสีมวงแดงถึงสีสมแดง 
  45-90  องศา แสดงชวงสีสมแดงถึงสีเหลือง 
  90-135 องศา แสดงชวงสีเหลืองถึงเหลืองเขียว 

  135-180 องศา แสดงชวงสีเหลืองเขียวถึงเขียว 

  180-225 องศา  แสดงชวงสีเขียวถึงสีน้ําเงินเขียว 

  225-270 องศา  แสดงชวงสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน 
  270-315 องศา  แสดงชวงสีน้ําเงินถึงสีมวง 
  315-360 องศา  แสดงชวงสีมวงถึงสีมวงแดง 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แผนภาพของสีท่ีแสดงคาเปนคา L*, Chroma และ Hue angle 
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 3.2.9  มีด 

 3.2.10 เขียงพลาสติก 

 3.2.11 กลองถายรูป รุน FinePix Z3 (บริษัท FUJI PHOTO FILM Co., LTD.,  
  ประเทศ ญ่ีปุน) 

 3.2.12 ถังน้ําพลาสติก 

 3.2.13 ตะกราพลาสติก 

 3.2.14 หองเย็นและตูเย็นท่ีมีช้ันวางผักและผลไมท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได 
 3.2.15 เคร่ืองแกว 

 - บีกเกอร (beaker) 

 - ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) 

 - ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) 

 - กระบอกตวง (cylinder) 

 - บิวเรต (burette) 

 - ปเปต (pipette) 

 - แทงแกวคนสารละลาย (stirrer) 

 - กรวยกรอง (buchner funnel) 

 - คิวเวต (cuvette) 
 
3.3 สารเคมีและวิธีการเตรียมสารเคมี 

 3.3.1 สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล 
         - สารละลายอะซิโตน (Acetone) ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต เตรียมโดยตวง          

แอซิโตน 100 เปอรเซ็นต มา 800 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 

 3.3.2 สารเคมีท่ีใชวิเคราะหปริมาณวิตามินซี 

      - สารละลายกรดออกซาลิก (oxalic acid, UNIVAR) ความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต 
เตรียมโดยช่ังกรดออกซาลิก 4.0 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 
1,000 มิลลิลิตร 

      - สารละลาย 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล (2, 6-dichlorophenol indophenol, 

SIGMA) ความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต เตรียมโดยช่ัง 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล 0.4 กรัม 
ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร แลวนํามากรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
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      - สารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐาน (Ascorbic Acid, Merck) ช่ังกรดแอสคอรบิก 
0.050 กรัม ละลายในกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต แลวปรับปริมาตรดวยกรด       
ออกซาลิกใหครบ 50 มิลลิลิตร แลวนําไปไทเทรตกับ 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล ความ
เขมขน 0.04 เปอรเซ็นต จนถึงจุดยุติ แลวบันทึกปริมาตร 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล ท่ีใชไป
เพื่อเปนมาตรฐานในการคํานวณหาปริมาณวิตามินซี 
 
3.4 สถานท่ีทําการวิจัย 

- งานคัดบรรจุเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวงดอยคํา 
- ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัย

     เชียงใหม 
- หองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
3.5 วิธีการศึกษา  
 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของบรอคโคล่ีโดยใชระบบการ
ลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา ประกอบดวย 2 การทดลองโดยมีระเบียบวิจัย
ดังนี้ 
 
การทดลองท่ี 1: สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของบรอคโคล่ี โดยใช                 
                ระบบสุญญากาศ (vacuum cooling) 

  ศึกษาการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของบรอคโคล่ีโดยแบงออกเปน 4 สภาวะ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ี
         บรรจุในตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ  

        นําบรอคโคล่ีท่ีผานการตัดแตงแลวบรรจุลงในตะกราพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนขนาด กวาง 
35.56 เซนติเมตร ยาว 55.88 เซนติเมตร สูง 29.21 เซนติเมตร ปริมาณในการบรรจุ 5 กิโลกรัมตอ
ตะกราแลวนําไปจัดเรียงใหเต็มตูลดความดันโดยใชปริมาณบรอคโคล่ีท้ังหมด 60 ตะกรา แลวจึงทํา
การลดอุณหภูมิ บรอคโคล่ีใหมีอุณหภูมิสุดทายเทากับ 4±2 องศาเซลเซียส ในการทดลอง
ทําการศึกษาคาพารามิเตอรสําหรับการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิดังนี้  

  •   กําหนดคาความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ (bleed pressure) 3 ระดับ คือ 5.5, 

     6.0 และ 6.5  มิลลิบาร  
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  •   กําหนดเวลาท่ีวางผักไวในหองลดอุณหภูมิหลังจากความดันภายในหองลดลงถึงระดับท่ี
      กําหนด (soak time)  3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30 นาที 

  ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตางๆ จนส้ินสุดกระบวนการ
ดังตอไปนี้ 
  1. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก  
  2. เวลาในการทําใหเย็น (cooling time) 

 3. อุณหภูมิใจกลางผักตลอดกระบวนการลดอุณหภูมิเพื่อนําไปคํานวณตัวแปร
       แสดงประสิทธิภาพของการลดอุณหภมิู (cooling  parameters) 

  4. ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลา 
  5. ความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ 
  6. พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 
 
 1.2 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ี 
         บรรจุในตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา  
        ทําการทดลองเชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 1.1 และเพิ่มการกําหนดเวลาในการพนละออง
น้ําภายในตูลดความดันเปนเวลา 5 และ10 นาที 
 1.3 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ี  
         บรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ 

         นําบรอคโคล่ีท่ีผานการตัดแตงแลวบรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเจาะรู 18 

รู ขนาดกวาง 25.40 เซนติเมตร ยาว 40.64 เซนติเมตร ปริมาณในการบรรจุ 0.4 กิโลกรัมตอถุงแลว
นําไปจัดเรียงลงในตะกราพลาสติกปริมาณ 5 กิโลกรัมตอตะกรา หลังจากนั้นนําตะกราไปจัดเรียง
ใหเต็มตูลดความดันโดยใชปริมาณบรอคโคล่ีท้ังหมด 60 ตะกราแลวจึงทําการลดอุณหภูมิบรอคโค
ล่ีใหมีอุณหภูมิสุดทาย 4 ± 2 องศาเซลเซียสโดย กําหนดพารามิเตอรสําหรับการทํางานของเคร่ือง
ในกระบวนการลดอุณหภูมิของบรอคโคล่ี เชนเดียวกับข้ันตอน 1.1  

  1.4 คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิเฉียบพลันบรอคโคล่ีท่ี   
         บรรจุในถุงพลาสติกโดย ใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
         ทําการทดลองเชนเดียวกับข้ันตอนท่ี 1.3 และเพิ่มการกําหนดเวลาในการพนละออง
น้ําภายในตูลดความดันเปนเวลา 5 และ 10 นาที 
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ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการลดอุณหภูมิบรอคโคล่ีโดยใชระบบสุญญากาศ 
 
การทดลองท่ี 2 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช
             ระบบสุญญากาศ 

ศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยสภาวะท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจากการทดลองท่ี 1 โดยบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิแลว ไดถูกนํามาศึกษา
คุณภาพเปรียบเทียบกับบรอคโคล่ีท่ีไมไดผานการลดอุณหภูมิ (ชุดควบคุม) โดย มี 3 กรรมวิธี ดังนี ้
 กรรมวิธีท่ี 1: ชุดควบคุม (ไมผานการลดอุณหภูมิ) 
 กรรมวิธีท่ี 2: บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกรา 
 กรรมวิธีท่ี 3: บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติก  

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า แตละซํ้าประกอบดวย 
บรอคโคล่ีจํานวน 2 หัว หลังจากนั้นนําบรอคโคล่ีท้ังหมดไปเก็บรักษา ใน 2 สภาวะดังนี ้

 
 2.1  คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช
ระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาในหองเย็น 

        นําบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองท่ี 1 มาเก็บรักษาในหองเย็น
อุณหภูมิ  4±2 องศาเซลเซียส โดยจําลองการเก็บรักษาในหองเย็นของโรงคัดบรรจุดอยคํา มูลนิธิ
โครงการหลวงเชียงใหม แลวทําการประเมินคุณภาพทุกวันดังนี้ 
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 2.1.1 การประเมินคุณภาพทางเคมี 

  (1) ปริมาณคลอโรฟลล 
วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลของบรอคโคล่ีตามวิธีการของ Witham et al. (1971) โดย

ช่ังบรอคโคล่ีท่ีปนละเอียดมา 3 กรัม เติมสารละลายแอซิโตนความเขมขน 80 เปอรเซ็นต ลงไป
เล็กนอย เพื่อใชเปนตัวสกัดคลอโรฟลลออกจากตัวอยาง นําสารละลายท่ีไดมากรองดวยกระดาษ
กรอง Whatman No.1 แลวปรับปริมาตรสุดทายดวยสารละลายแอซิโตนใหครบ 15 มิลลิลิตร นํา
สารละลายท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสง (optical density, OD) ท่ีความยาวคล่ืน 645 และ 663  
นาโนเมตร ดวยเคร่ือง Spectrophotometer รุน Spectro 23 โดยใชสารละลายแอซิโตนความ
เขมขน 80 เปอรเซ็นต เปน blank บันทึกคาการดูดกลืนแสงท่ีไดแลวนําไปคํานวณหาปริมาณ
คลอโรฟลลตามสูตร (ปริมาณคลอโรฟลลท่ีคํานวณไดมีหนวยเปน มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด)  

 
 ปริมาณคลอโรฟลล เอ = [ 12.7 (OD663) – 2.69 (OD645)] × V  

                   1000 × W   
 ปริมาณคลอโรฟลล บี = [ 22.9 (OD645) – 4.68 (OD663)] × V  

                  1000 × W 
   
  ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด = [20.2 (OD645) + 8.02 (OD663)] × V  
                  1000 × W  
  โดยท่ี  V   คือ ปริมาตรสุดทายของสารละลายท่ีนํามาหาปริมาณคลอโรฟลล 
    W   คือ น้ําหนักของตัวอยางท่ีนํามาสกัดคลอโรฟลล 
   OD คือ คาการดูดกลืนแสงท่ีอานไดจากเคร่ือง Spectrophotometer 

    ตามความยาวคล่ืนท่ีกําหนด  
   
  (2) ปริมาณวิตามินซี 

วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในบรอคโคล่ีดวยวิธี2,6-Dichlorophenol-Indophenol 

Visual Titration (Ranganna, 1986) โดยนําบรอคโคล่ีท่ีปนจนกระท่ังละเอียดมา 10 กรัม แลว
เติมกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต ใหไดปริมาตรเทากับ 100 มิลลิลิตร กรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 ปเปตตสารละลายท่ีกรองไดมา 10 มิลลิลิตร แลวนําไปไทเทรต
กับ 2,6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต จนถึงจุดยุติ ซ่ึงสารละลายมีสี
ชมพูประมาณ 15 วินาที แลวคํานวณหาปริมาณวิตามินซี โดยใชปริมาณ 2,6-ไดคลอโรฟนอล อิน
โดฟนอลที่ใชกับสารตัวอยางเทียบกับ 2,6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลที่ใชกับวิตามินซี
มาตรฐาน มีหนวยเปนมิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด โดยคํานวณตามสูตรดังนี้ 
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ปริมาตร indophenol dye a มิลลิลิตร  มี ascorbic acid เทากับ  1 มิลลิกรัม  
(จาก Standard) 

 ปริมาตร indophenol dye b มิลลิลิตร  มี ascorbic acid เทากับ  (1 x b) / a มิลลิกรัม   
(จากสารละลายตัวอยาง)              เทากับ c มิลลิกรัม 

สารละลาย    10  มิลลิลิตร  มี ascorbic acid เทากับ  c มิลลิกรัม   
สารละลาย  100  มิลลิลิตร  มี ascorbic acid เทากับ  (c x 100) /10 มิลลิกรัม 

         เทากับ  d มิลลิกรัม 
เนื้อตัวอยาง    10  กรัม  มี ascorbic acid เทากับ   d มิลลิกรัม   
เนื้อตัวอยาง  100  กรัม  มี ascorbic acid เทากับ   (d x 100) /10 มิลลิกรัม 

                เทากับ   e มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด 
 

 2.1.2 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 

  (1) การสูญเสียน้ําหนักสด 

  วัดโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท 
Sartorius)  แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก จากสูตร 
 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก= [น้ําหนักกอนการเก็บรักษา -  น้ําหนกัหลังเก็บรักษา] x 100 

        น้ําหนกักอนการเก็บรักษา 
  (2) วัดคาการเปล่ียนแปลงสี  
  วัดโดยใชเคร่ือง Chroma meter รุน CR–300 โดยวัดบริเวณกึ่งกลางของหัว  
บรอคโคล่ี คาท่ีไดแสดงเปนคา L*, a*, b* แลวนํามาคํานวณหาคา Chroma และ Hue angle จาก
สมการดังนี้ (McGuire, 1992)  
  Chroma = (a* + b*) ½ 
  Hue angle = arctangent (b*/a*)  

 
  (3) อายุการวางจําหนาย  

  กําหนดใหบรอคโคล่ีหมดอายุการเก็บรักษาเม่ือดอกเปล่ียนเปนสีเหลืองมากกวา 
50 เปอรเซ็นต 
   
  (4) ลักษณะปรากฏภายนอกและการเกิดโรค  
  โดยแบงบรอคโคล่ีออกเปน 10 ซํ้า ตรวจสอบอาการท่ีพบจากภายนอก เชนการ
เหี่ยว  การบานของดอก และการเปล่ียนแปลงสีของดอกบรอคโคล่ีโดยใชสายตา  
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 2.2  คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช
ระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาบนชั้นวางจําหนาย       
 นําบรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองท่ี 1 มาเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย
อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส โดยจําลองการวางขายในโรงคัดบรรจุดอยคํา มูลนิธิโครงการหลวง
เชียงใหม แลวทําการประเมินคุณภาพทุกวันเชนเดียวกับการทดลองท่ี 2.1 
 
2.3 การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ  
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) 
จํานวน 3 ซํ้า จากนั้นนําผลการวิเคราะหทางกายภาพ และทางเคมี ในระหวางการเก็บรักษามาหา
คาเฉล่ียและทําการวิเคราะหความแปรปรวน เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) 
 
 


