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 ฌ

สารบาญตาราง 
ตารางท่ี                                    หนา 
2.1 แสดงระดับความแกของผักกาดหอมหอมีผลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว      8 
2.2 ขอดีและขอเสียของการใชกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ     21 
       ตอผลิตผลทางการเกษตร                
2.3 แสดงการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมในอุตสาหกรรมเกษตร     45 
4.1 พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ     59 
       ของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก                   
4.2 พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ     64 
      รวมกับน้ําของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก                 
4.3 พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ     68 
      ของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก                    
4.4 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางสรีรวิทยาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น     76 
      อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต  
4.5 การเปล่ียนแปลงคา L*, chroma และ hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษา   76 
     ในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต                
4.6 อายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น       81 
      อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต             
4.7 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางสรีรวิทยาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษา     90 
      บนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 8±2  องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ  
      80-85 เปอรเซ็นต เปน                   
4.8  การเปล่ียนแปลงคา L*, chroma และ hue angle ของผักกาดหอมหอ     90 
      ท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส  
      ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต                 
4.9 อายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย      95 
      อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต               

4.10 คา R2 และคาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 48 ชุดจากสมการทํานาย     99 
        อุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ   
  

 



 ญ

สารบาญตาราง(ตอ) 
ตารางท่ี                                    หนา 
4.11 คาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 8 ชุดทดสอบจากสมการ            100 
         ทํานายอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ 
         ดวยระบบสุญญากาศ   
4.12 คา R2 และคาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 48 ชุดจากสมการ           103 
         ทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผาน 
         การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ   
4.13 คาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 8 ชุดจากสมการทํานายเปอรเซ็นต           103 
         การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ 
         ดวยระบบสุญญากาศ   
4.14 การเปรียบเทียบคา R2 และคาความผิดพลาดของอุณหภูมิสุดทาย           107 
        ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  
        ในแตละแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในขอมูลจํานวน 48 ชุด (training set)  
4.15 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของอุณหภูมิสุดทาย             107 
        ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  
        ในขอมูลจํานวน 8 ชุดทดสอบ (testing set) ของแบบจําลอง 
        โครงขายประสาทเทียมท่ี  3  
4.16 การเปรียบเทียบคา R2 และคาความผิดพลาดของเปอรเซ็นต            110 
         การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ 
         สุญญากาศในแตละแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในขอมูลจํานวน 48 ชุด  
4.17 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด           111                 
         ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ  
         ในขอมูลจํานวน 8 ชุดทดสอบ ของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 
4.18  การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอ          112 
         ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด  
         ระหวางการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบ 
         โครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
 
 
 
 



 ฎ

สารบาญตาราง(ตอ) 
ตารางท่ี                                    หนา 
4.19 การเปรียบเทียบคา R2 และคาความผิดพลาดของเปอรเซ็นต            114 
        การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวย 
       ระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด ระหวางการทํานายสมการ 
        ดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลอง 
       โครงขายประสาทเทียม 
5.1   คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอ           116 
        ดวยระบบสุญญากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฏ

สารบาญภาพ 
ภาพท่ี           หนา 
2.1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับคุณภาพของผลิตผล    14 
2.2 ตําแหนงติดต้ังพัดลมดดูอากาศท่ีผนังและทิศทางการไหลของอากาศในหอง   16 
       forced-air cooling 
2.3 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ     19 
2.4 model ของ neuron ในสมองมนุษย        28 
2.5 แผนภูมิแสดงเซลลประสาทของส่ิงมีชีวิต       29 

2.6 เซลลประสาทเทียม           30 
2.7 Activation functions         31 
      (a) กราฟ Linear function และ (b) กราฟ Step function 
2.8 Activation functions         32 
      (c) กราฟ Sigmoid function (d) กราฟ Hyperbolic tangent activation function 

2.9 แสดงการเรียนรูแบบมีการสอน (Supervised Learning)     34 
2.10 แสดงการเรียนรูแบบไมมีการสอน (Unsupervised Learning)     35 

2.11 แสดงสถาปตยกรรมของ Feedforward network      36 

2.12 แสดงสถาปตยกรรมของ Feedback network       36 

2.13 แสดงโครงขายประสาทเทียม         38 

2.14 แสดง single-layer perceptron         42 

2.15 แสดงโครงสรางของ perceptrons         43 

3.1 แผนภาพของสีท่ีแสดงคาเปนคา L*, Chroma และ Hue angle     50 
4.1 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิสุญญากาศท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ   57 
4.2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความดันตอเวลา      60 
      ในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
4.3 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และความดันตอเวลา    60 
      ในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
4.4 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความดันตอเวลาในการลดอุณหภูมิดวยระบบ   65 
       สุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
4.5 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และความดันตอเวลา    65 
      ในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอ 
      ท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 



 ฐ

สารบาญภาพ (ตอ) 
ภาพท่ี                       หนา 
4.6 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความดันตอเวลาในการลดอุณหภูมิดวย  69 
      ระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 
4.7 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และความดันตอเวลา   69 
      ในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 
4.8 การเปล่ียนแปลงอุณหภมิูใจกลางของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเยน็   77 
      อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
4.9 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษา  77 
      ในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
4.10 การเปล่ียนแปลงคา L* ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น   78 
        อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
4.11 การเปล่ียนแปลงคา chroma ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น   78 
        อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
4.12 การเปล่ียนแปลงคา hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น  79 
        อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
4.13 การเปล่ียนแปลงคาความแนนเนื้อของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น  79 
         อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
4.14 ลักษณะปรากฏของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ    82 

        4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 17 วัน 
4.15 เปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดหอมหอ เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส  83 

        ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต  
4.16 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิใจกลางของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย  91 
        อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
4.17 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนกัสดของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษา 91 
        บนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
4.18 การเปล่ียนแปลงคา L* ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย   92 
        อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
4.19 การเปล่ียนแปลงคา chroma ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย  92 
        อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 



 ฑ

สารบาญภาพ (ตอ) 
ภาพท่ี                       หนา 
4.20 การเปล่ียนแปลงคา hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย   93 
         อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
4.21 การเปล่ียนแปลงคา ความแนนเนื้อของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย   93 
         อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
4.22 ลักษณะปรากฏของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 8±2     97 

              องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 14 วัน 

4.23 เปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดหอมหอ เก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย    98 

        8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต  
4.24 แสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับ    100 
         คาท่ีไดจากการแทนคาลงในสมการทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนอง 
         แบบโครงรางพื้นผิว (Response Surface Methodology) จํานวน 48 ชุด 
4.25 แสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีได   101 
         จากการแทนคาลงในสมการทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนอง 
          แบบโครงรางพื้นผิว (Response Surface Methodology) ใน 8 ชุดทดสอบ 
4.26  กราฟจากสมการทํานายโดยวิธีตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว    101 
          ตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
4.27 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการ   104 
          แทนคาลงในสมการทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอ 
          ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศจํานวน 48 ชุด 
4.28  ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจาก   104  
          การแทนคาลงในสมการทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของ 
          ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศจํานวน 8 ชุด 
4.29 กราฟจากสมการทํานายโดยวิธีตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว    105 
          ตอเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผาน 
          การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
 
 
 
 
 



 ฒ

สารบาญภาพ (ตอ) 
ภาพท่ี                       หนา 
4.30 ความสัมพันธของแบบจําลองการพยากรณอุณหภูมิสุดทาย           108 
         ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
         ระหวางคาจากการทดลองและคาพยากรณจํานวน 8 ชุดทดสอบ 
         โดยโครงขายประสาทเทียมของแบบจําลองท่ี 3 
4.31 ความสัมพันธของแบบจําลองการพยากรณเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด         111 
         ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศระหวาง 
         คาจากการทดลองและ คาพยากรณจํานวน 8 ชุดทดสอบ  
        โดยโครงขายประสาทเทียมของแบบจําลองท่ี 3 
4.32 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการ          113 
         ทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว  
      และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอ 
         ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด 
4.33 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการ              114 
         ทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลอง 
         โครงขายประสาทเทียมตอเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอ 
         ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด 
 


