
บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
2.1 ลักษณะท่ัวไปของผักกาดหอมหอ 
 ผักกาดหอมหอ (head lettuce) มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Lactuca sativa จัดอยูในตระกูล 
Compositae ซ่ึงอยูในจําพวกเดียวกับทานตะวัน  เอนไดว (endive) และชิโครี (chicory)  
 ผักกาดหอมหอมีลักษณะทั่วไป คือ เปนพืชที่ปลูกไดทั่วไปและงายเปนที่นิยมของเกษตรกร 
ผักกาดหอมหอเปนผักในเขตอบอุน ซ่ึงเจริญไดดีในเขตที่มีฤดูรอนแตไมรอนจัด และฤดูหนาวแตไม
หนาวจัด อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญ คือ ชวง 12.8-15.6 องศาเซลเซียส (นิธิยาและดนัย, 2533) 
ผักกาดหอมหอเปนพืชที่นิยมบริโภคสดและประกอบอาหารมากท่ีสุด ประกอบดวยนํ้า 95 เปอรเซ็นต 
คารโบไฮเดรต 1-2 เปอรเซ็นต โปรตีน 1-2 เปอรเซ็นต และไขมัน 0.25 เปอรเซ็นต ผักกาดหอมหอที่
ปลูกกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาอยูในกลุมพันธุ Imperial, New York, Great Lake และ 
Pennlake สวนในประเทศไทยปลูกกันมากในเขตพ้ืนท่ีสูง ภาคเหนือเปนสายพันธุ Great Lake, King 

Crown, Summer Lake และ Alpine ผักกาดหอมหอเหลานี้จะหอหัวคลายกะหล่ําปลี แตไมแนน
เหมือนกะหล่ําปลี นอกจากนี้ นิพนธ (2551)ไดกลาวไววาแตละพันธุจะมีรูปรางแตกตางกันไป และ
สามารถแบงสายพันธุออกตามลักษณะของตนและใบได 5 กลุม ดังนี้  

2.1.1 ผักกาดหอมหอชนิดไมหอหัว (Leaf lettuce) บางครั้งเรียกวา bunching 
lettuce/loose-leaf (สลัดใบ/ผักกาดหอมหอ) สายพันธุน้ีจะมีลําตนส้ันและใบเปนกระจุก มีใบเปน
จํานวนมาก ลักษณะรูปรางและสีแตกตางกันข้ึนอยูกับพันธุ ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมากกวาสาย
พันธุอ่ืน ๆ โดยเฉพาะที่มีใบสีเขียวออน เชน พันธุ Black seeded Simpson และ Grand Rapid เปน
ตน 

2.1.2   ผักกาดหอมหอชนิดหอหัวแข็งและแนน (Crisp-head) บางครั้งเรียกวา head  

lettuce หรือ  iceberg type (สลัดปลี, ผักกาดหอมหอ, ผักกาดแกว หรือสลัดแกว) มีใบขนาดใหญ 
นํ้าหนักมาก ใบในจะมวนและซอนกันคลายกะหล่ําปลี หัวแนน ใบแข็งกรอบกวาสายพันธุอ่ืน ๆ ใบ
นอกจะมีสีเขียวเขม ใบจะมีสีเหลืองปนขาว ทนทานตอการขนสง  
 2.1.3   ผักกาดหอมหอชนิดหอหัวหลวมใบเปนมัน (Butterhead) บางครั้งเรียก bibb หรือ 
boston lettuce คือ สลัดกึ่งหอหรือสลัดบัตเตอร ใบมีลักษณะออนและน่ิม หอปลีหลวม ใบในจะมี
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ลักษณะคลายน้ํามันหรือเนยจับที่ผิวใบ การปลูกในฤดูหนาวจะใหหัวขนาดใหญ และหัวแนนกวาฤดู
รอน 
 2.1.4   ผักกาดหอมหอชนิดหอหัวปลีต้ังข้ึน (Cos หรือ Romaine) ใบมีลักษณะต้ังตรงยาว
และหอ มีสีเขียวเขม เนื้อใบหนามีเสนใบนูนเดนออกมาดานหลัง ใบในจะมีปลายโคงเขาขางในทําให
หัวกลมยาว 
 2.1.5   ผักกาดหอมหอชนิดตน (Stem) บางครั้งเรียกวา asparagus หรือ celtuce มีลักษณะ
ลําตนสูง ใบจะเรียวยาว เจริญติด ๆ กันข้ึนไปจนถึงชอดอก อาจจะทยอยเก็บเกี่ยวโดยเริ่มจากใบลาง 
เหมาะสําหรับใชเปนพืชผักสวนครัว ลําตนสามารถนําไปประกอบอาหาร และแปรรูปได (นิพนธ, 
2551) 
 
2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร (นิพนธ, 2551) 
 ผักกาดหอมหอเปนพืชฤดูเดียว มีลําตนอวบส้ันและชวงขอถี่ ใบเจริญจากขอเปนกลุม 
 ● ใบ 
 ใบจะมีลักษณะรูปรางและสีแตกตางกันข้ึนอยูกับสายพันธุ เชน ใบกลม ใบรี ใบเรียบหรือใบ
หยัก หรือบิด งอ บางพันธุอาจมีใบหนาแข็ง และบางพันธุอาจมีใบออนนิ่ม ใบแตกออกจากลําตน
โดยรอบ พันธุท่ีหอเปนหัวจะมีใบหนา เนื้อใบออนนุม ใบจะหอหัวอัดกันแนนคลายกะหล่ําปลีใบที่หอ
อยูขางในจะเปนมัน เปราะมีเสนเห็นไดชัด ขอบใบมีลักษณะเปนหยัก 
 ● ราก 
 รากของผักกาดหอมหอเปนรากแกว มีรากแกวที่แข็งแรงอวบอวนและเจริญอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเม่ือปลูกในดินรวนปนทรายท่ีมีความช้ืนเพียงพอ รากแกวสามารถหย่ังลึกลงไปในดินไดถึง 5 
ฟุต หรือมากกวา แตรากแกวจะเสียหายในขณะยายปลูก ดังน้ันรากที่เหลือจึงเปนรากแขนง ซ่ึงแผ
กระจายอยูใตผิวดินประมาณ 1-2 ฟุต โดยปริมาณของรากจะอยูรวมกันเปนกลุมหนาแนน ไมคอยแพร
กวางออกไปมากนัก  

● ลําตน 
 ลําตนผักกาดหอมหอในระยะแรกมักจะมองไมคอยเห็น เน่ืองจากใบมักจะปกคลุมไว จะ
เห็นชัดก็ตอเม่ือระยะแรกของดอก ลักษณะลําตนผักกาดหอมหอจะตั้งตรง สูงชะลูดข้ึนจนสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน ลําตนมีลักษณะอวบอวน ถาปลูกในที่มีความอุดมสมบูรณมาก ๆ จะมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางถึง 2 น้ิว ลําตนมีลักษณะเปนขอส้ัน แตละขอจะเปนท่ีเกิดของใบ 
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● ดอกและชอ 
 ดอกของผักกาดหอมหอมีลักษณะเปนชอแบบที่เรียกวา panicle ประกอบดวยกลุมของดอกท่ี
อยูเปนกระจุกอยูตรงยอด แตละกระจุกประกอบดวยดอกยอย 15-25 ดอกหรือมากกวา กานชอดอกจะ
ยาวประมาณ 2 ฟุต ชอดอกอันแรกจะเกิดท่ียอดออน จากน้ันจะเกิดชอดอกขางตรงมุมใบขึ้นภายหลังชอ
ดอกท่ีเกิดจากสวนยอดโดยตรงจะอายุมากท่ีสุด สวนชอดอกอ่ืน ๆ จะอายุรองลงมา ดอกเปนดอก
สมบูรณเพศ กลีบดอกสีเหลือง ตรงโคนเช่ือมติดกัน รังไขมี 1 หอง เกสรตัวเมียมี 1 อัน มีลักษณะเปน 2 
แฉก เกสรตัวผู 5 อัน รวมกันเปนยอดยาวหอหุมกานเกสรตัวเมียและยอดเกสรตัวเมียไว 
 ● เมล็ด 
 เมล็ดผักกาดหอมหอเปนชนิดเมล็ดเดี่ยว (achene) ซ่ึงเจริญมาจากรังไขอันเดียว เมล็ดจะมี
เปลืองหุมเมล็ดบาง เปลือกเมล็ดจะไมแตกเม่ือเมล็ดแหง เมล็ดของผักกาดหอมหอมีลักษณะแบนยาว 
หัวทายแหลมเปนรูปหอก มีเสนเล็ก ๆ ลาดยาวไปตามดานยาวของเมล็ดที่ผิวเปลือกหุมเมล็ด เมล็ดมีสี
เทาปนครีม ความยาวเมล็ดประมาณ 4 มิลลิเมตร และกวางประมาณ 1 มิลลิเมตร (นิพนธ, 2551) 

 
2.3 การเก็บเกี่ยว (นิธิยา และดนัย, 2533)  
 ผักกาดหอมหอควรเก็บเกี่ยวเม่ือมีความแกเหมาะสม โดยท่ัวไปจะใชขนาดและความแนนของ
การหอหัวเปนดัชนีการเก็บเกี่ยว ผักกาดหอมหอท่ีคุณภาพดีตองมีขนาดตามความตองการ การหอหัวไม
แนนจนเกินไป หัวที่หนักเกินไปในขนาดเดียวกันมักจะแกและแนน ซ่ึงผักกาดหอมหอที่เขาหัวแนน
เกินไปจะเก็บรักษาไดไมนานเทากับพวกที่หอหัวแนนพอดี ผักกาดหอมหอที่หอหัวแนนพอดีน้ันเม่ือผา
หัวตามยาวการเรียงตัวของใบจะตองไมชิดเกินไป แตละใบจะมีชองวางระหวางกันเล็กนอย ถาหากการ
เรียงกันของใบชิดกันจนแนนเหมือนกะหล่ําปลีแสดงวาแกเกินไป นอกจากน้ันผักกาดหอมหอที่แก
เกินไปจะมีใบเหนียว ยางมากและรสขม วิธีการตรวจสอบความแกแบบงาย ๆ อาจจะใชมือบีบเบา ๆ หัว
จะยุบลงเล็กนอย ถาหัวไมยุบลงเลยแสดงวาแกเกินไป ถาหัวยุบมากเกินไปเหมือนบีบฟองน้ําแสดงวายัง
ไมแกพอดี การตรวจสอบความแนนของหัวผักกาดหอมหออาจจะใชวิธีตรวจสอบโดยรังสีแกรมมา 
หรือรังสีเอ็กซก็ไดแตมีคาใชจายสูง 
 การเก็บเกี่ยวจะใชแรงงานมนุษยโดยใชมีดที่มีความคมตัดที่โคนตนแลวใชปูนแดงทาบริเวณ
แผลเพื่อปองกันการเขาทําลายของเช้ือจุลินทรีย และแคลเซียมในปูนแดงจะรวมกับเพคตินในเซลล
บริเวณนั้นเพคเตต (calcium pectate) ทําใหเซลลแข็งแรง นอกจากนั้นยังชวยปองกันไมใหแผลสัมผัส
กับอากาศ ซ่ึงจะทําใหแผลเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแดงไมเหมาะตอการจําหนายอีกดวย  
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ตารางที่  2.1 แสดงระดับความแกของผักกาดหอมหอมีผลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 
 

ระดับความแข็งแรง ลักษณะคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 
1. นิ่มยังไมเขาหัว ออนแอตอความเสียหายทางกล 

มีอัตราการหายใจสูงกวาผักที่แกพอดี 
2. คอนขางแข็ง เขาหัวไมแนน อัตราการหายใจสูง 
3. เขาหัวที่มีความแนนพอดี เก็บรักษาไดนานที่สุด 
4. เขาหัวแนนมากแตกานยังไมแตก ออนแอตอการเกิดจุดสีน้ําตาลแดง และกานใบ

เปนสีชมพู (russet spotting และ pink rib) 
ตลอดจนออนแอตอลั กษณะผิ ดปก ติทาง
สรีรวิทยาอ่ืน ๆ อาจเก็บรักษาไดระยะส้ัน 

5. เขาหัวแนนมาก กานใบแตก ใบบาง 
    หัวอาจจะแยกออก 

เก็บรักษาไดส้ันมาก ตลาดไมยอมรับ 

 

ท่ีมา: ดนัยและนิธิยา, 2533 
 

2.4 ภาชนะบรรจุผักและผลไม (ดนัยและนิธิยา, 2535) 
 เน่ืองจากผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยวยังเปนส่ิงมีชีวิต มีกระบวนการเมตาบอลิ
ซึมตาง ๆ เชน การหายใจ การคายความรอน การคายน้ํา และการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาตาง ๆ การ
เลือกใชภาชนะบรรจุท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดกระบวนการดังกลาวใหเกิดชาลง เม่ือนําผลิตผลที่มี
คุณภาพสูงบรรจุใสในภาชนะจะรักษาคุณภาพที่ดีของผลิตผลใหคงอยูไดนานข้ึนถึงแมภาชนะบรรจุ
ไมไดเปนตัวชวยปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลใหดีข้ึนก็ตาม 

 ภาชนะบรรจุสําหรับการขนสงและภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ เชน พลาสติกและกระดาษจะมีผลตอ
อัตราการลดความรอน เพราะจะทําใหอัตราการลดความรอนลดลง นอกจากนี้ จารุวรรณ (2548) ยังได
กลาวไววา พลาสติกเปนสารสังเคราะหจําพวกโพลิเมอร ประกอบไปดวยสารหลายอยางโดยใชกรรมวิธี
เคมีดัดแปลงใหมีคุณสมบัติเหมาะกับงานที่ใช เชน กันการซึมของอากาศ น้ํา หรือไขมัน ทนตอความ
รอนหรือเย็น ทนกรดหรือดาง มีลักษณะแข็งหรือเหนียว ฯลฯ ซ่ึงการบรรจุผลิตผลทางการเกษตรสวน
ใหญจะบรรจุลงในถุงพลาสติกและตะกราพลาสติก 
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 2.4.1 ถุงพลาสติก  
ถุงพลาสติกที่ใชบรรจุผักและผลไมมีอยู 2 ประเภท คือ ถุงรอน (PP : ทํามาจากพลาสติกโพลี

โปรพิลีน) และถุงเย็น (PE : ทําจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน) ซ่ึงถุงรอนหรือถุงเย็นนี้ เรียกตามลักษณะ
การนําไปใชประโยชน คือ ถุงรอนจะเปนถุงชิดบางใส และใชใสอาหารธรรมดาท่ีอุณหภูมิหอง หรือใส
อาหารแชแข็งได สวนถุงเย็นนั้นยังสามารถบรรจุผักหรือผลไมไดน้ําหนักมากกวาถุงรอนดวย ถุงรอน
มักใชบรรจุพริกสดและพริกแหง ขนาดบรรจุไมเกิน 5 กิโลกรัม และถุงเย็นใชบรรจุผักชนิดตาง ๆ เชน 
บรอคโคลี่ มะเขือเทศ มันเทศ แตงกวา ถัวลันเตา และถั่วฝกยาว ตองทําการเจาะรูไวเพ่ือเปนการระบาย
อากาศดวย  
 2.4.2 ตะกราพลาสติก (plastic basket)  

ซ่ึงในปจจุบันตะกราพลาสติกไดรับความนิยมนํามาบรรจุผักและผลไมกันมากข้ึนถึงแมจะมี
ราคาสูง แตมีความทนใชไดระยะเวลานาน สามารถนํามาหมุนเวียนกลับมาใชอีก เรียกวา ภาชนะบรรจุ
ชนิดหมุนเวียน (returnable container)  

 
2.5 ผลของการบรรจุหีบหอตอการลดความรอน  
 ภาชนะบรรจุสําหรับการขนสงและภาชนะบรรจุอ่ืน ๆ เชน พลาสติกและกระดาษจะมีผลตอ
อัตราการลดความรอน เพราะจะทําใหอัตราการลดความรอนลดลง 
 2.5.1 ชนิดของภาชนะบรรจุสําหรับขนสงที่ใช เชน ภาชนะขนาดใหญ (bins) ตะกรา กลอง
กระดาษ และถุงตาขายจะมีผลตออัตราการลดความรอนและความสมํ่าเสมอ และมีผลตอประสิทธิภาพ
ของเครื่องลดความรอนที่ใช 
 2.5.2 วัสดุบรรจุ เชน กรณีที่เปนบรรจุสําหรับขายปลีก หากมีการกรุพลาสติกหรือวัสดุอ่ืน ๆ 
ไวดานในของภาชนะบรรจุ และเม่ือเพ่ิมความหนาแนน ความหนาของวัสดุเหลานี้จะมีผลทําให
ประสิทธิภาพของการลดความรอนลดลง สวนการมีรูระบายอากาศที่วัสดุบรรจุภัณฑจะชวยทําให
ประสิทธิภาพของการลดความรอนดีข้ึน 
 2.5.3 ภาชนะบรรจุจะตองมีรูเล็กนอยเพ่ือใหมีการระบายความรอนและระบายอากาศปองกัน
ไมใหกาชคารบอนไดออกไซดและความรอนที่ผลิตผลคายออกมาสะสมอยูภายในและทําใหผลิตผลไม
ขาดออกซิเจน (ดนัยและนิธิยา, 2535) นอกจากน้ีการวางเรียงซอนกันและรูปแบบการวางเรียงภาชนะ
บรรจุระหวางการลดความรอนจะมีผลตออัตราเร็วในการลดความรอนมากรูระบายอากาศทางดานขางท่ี
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ตอกันควรวางใหตรงกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการลดความรอนและรูระบายอากาศจะตองมีการ
ออกแบบเปนอยางดี ซ่ึงจะชวยใหการลดความรอนมีประสิทธิภาพสูง (นิธิยาและดนัย, 2548)  
 
2.6 การลดอุณหภูมิและการเก็บรักษา 
 ผักกาดหอมหอเปนผักซ่ึงเก็บรักษาไวไดนานสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสได
ประมาณ 3-4 สัปดาห แตท้ังนี้ตองเปนผักที่มีคุณภาพดี อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา คือ 0-1 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 95 เปอรเซ็นต ในกรณีที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิดังกลาวไมได ควรเก็บ
รักษาในท่ี ๆ อุณหภูมิตํ่าที่สุดเทาท่ีจะจัดการได 
 การใชระบบควบคุมบรรยากาศ (controlled atmosphere) ในการเก็บรักษาและขนสง
ผักกาดหอมหอเพ่ือรักษาคุณภาพใหดีเปนเวลานานข้ึน มีการปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช
อัตราสวนกาชออกซิเจน 3-5 เปอรเซ็นต และคารบอนไดออกไซดประมาณ 1 เปอรเซ็นต วิธีการ
ดังกลาวจะทําใหผักมีความสดอยูไดนาน ไมแสดงอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาอ่ืน ๆ การใชระดับ
คารบอนไดออกไซดท่ีสูงเกินไปจะทําใหเกิดแผลสีน้ําตาลข้ึนที่ใบได (นิธิยา และดนัย, 2533) 
 
2.7 แหลงท่ีมาของความรอนในผักและผลไม 
 ดนัย และนิธิยา (2535) ไดกลาวไววา ผักและผลไมเม่ือตัดออกจากตนยังคงมีชีวิตอยู และมี
อุณหภูมิสูงเทากับอุณหภูมิของอากาศหรือสภาพแวดลอมขณะท่ีทําการเก็บเกี่ยว ความรอนท่ีติดมากับ
ผักและผลไมจากแปลงปลูก เรียกวา field heat เม่ือขนยายผักหรือผลไมมากองรวมกันไวถาอากาศผาน
เขาไมสะดวก จะทําใหความรอนท่ีคายออกมาจากผักหรือผลไม (vital heat) รวมกับ field heat ถูก
สะสมอยูภายในทําใหอุณหภูมิของผักและผลไมสูงข้ึนจะไปเรงกระบวนการเมทาบอลิซึมตาง ๆ ภายใน
เซลลของผักและผลไมใหเกิดเร็วข้ึนอีก มีผลทําใหคุณภาพของผักและผลไมลดลงและมีอายุการเก็บ
รักษาส้ันลง ดังนั้น จึงจําเปนตองทําการลดอุณหภูมิของผักและผลไมใหตํ่าลง เพื่อไลความรอนจาก
แปลงปลูกที่ติดมากับผักและผลไมออกมาใหเร็วที่สุดและมากที่สุด เม่ือผักและผลไมมีอุณหภูมิตํ่าจะทํา
ใหกระบวนการเมทาบอลิซึมตาง ๆ เกิดขึ้นชาลง เชน การหายใจชาลง การคายน้ําชาลง การทําลายจาก
เช้ือจุลินทรียตาง ๆ เกิดข้ึนชาลง อัตราการเส่ือมสลายชาลงเปนการลดการสูญเสียทําใหเพ่ิมอายุการเก็บ
รักษาไดนานขึ้น 
 นอกจากความรอนที่เกิดจากการหายใจและความรอนที่ติดมาจากแปลงปลูกแลว จริงแท 
(2537) ยังไดกลาวไววา ยังมีความรอนจากส่ิงแวดลอมที่ไมไดเปนของผักและผลไมโดยตรง แตตองถูก
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เอาออกไปดวยพรอม ๆ กัน เชน ความรอนที่ติดมากับภาชนะบรรจุ ความรอนของอากาศรอบ ๆ ผักและ
ผลไม ความรอนจากดวงไฟในหองลดอุณหภูมิ ความรอนจากภายนอกที่ผานฉนวนหุมเขามาได ความ
รอนจากแหลงตาง ๆ เหลานี้จะตองมีการเอาออกไปพรอม ๆ กัน เพื่อทําใหผักและผลไมใหเย็นลงจะได
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
2.8 สาเหตุของความสูญเสียของผักกาดหอมหอ (นิธิยา และดนัย, 2533) 
 การสูญเสียของผักกาดหอมหอมีการสูญเสียที่แปรผันไปตามฤดูกาลซ่ึงพบมากในเมืองไทย แต
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนสงประมาณ 18 เปอรเซ็นต ซ่ึงใน
ฤดูหนาวจะมีอัตราการสูญเสียนอยกวาในฤดูฝน สาเหตุของความสูญเสียท่ีสําคัญ คือ  
 2.8.1 อาการปลายใบไหม (Tip Burn) เปนปญหาที่รุนแรงมากของผักกาดหอมหอ โดยมี
ลักษณะอาการที่สําคัญ คือใบออนท่ีกําลังเจริญเติบโตมักแสดงอาการในชวงเขาหัว ทําใหใบท่ีแสดง
อาการปลายใบไหมถูกหออยูภายใน บางกรณีอาการอาจจะแสดงในระยะท่ีหัวเกือบจะแกแลว โดย
ปลายใบแสดงอาการไหมเปนสีน้ําตาล ซ่ึงแผลจะไมขยายขนาดข้ึน โดยในระยะเริ่มตนนั้นเสนใบตรง
ปลายใบจะมีสีคล้ํา ซ่ึงอาจจะเกิดจากการขยายตัวและเกิดจากการแตกของทอยาง ทําใหยางไหลออกมา
สูภายนอกทอ ทําใหเนื้อเย่ือบริเวณน้ันถูกทําลาย และกลายเปนสีน้ําตาล สาเหตุท่ีทําใหเกิดอาการปลาย
ใบไหมนั้นยังไมทราบแนชัด แตอาจเกิดจากการท่ีใบขาดแคลเซียม เพราะพบวาในใบท่ีแสดงอาการ
ปลายใบไหมจะมีปริมาณแคลเซียมตํ่ากวาใบปกติ นอกจากนั้นยังคาดวาอาจเกิดการเคล่ือนที่ของนํ้าไม
พอเพียงหรือไมสมดุลกับการคายนํ้า และไมสมดุลของฮอรโมนพืช 
 2.8.2 โรคเนาเละ (Soft Rot) เกิดจากเช้ือแบคทีเรียทําใหเกิดอาการเนาเละและมีกลิ่นเหม็น 
เช้ือแบคทีเรียมักเขาทําลายทางแผล ซ่ึงเกิดจากการหัก การชํ้าของใบ หรือการที่ผักแสดงอาการปลายใบ
ไหมวิธีปองกันที่ดีท่ีสุด คือ หลีกเลี่ยงการขนสงหรือเก็บรักษาผักท่ีหัก ชํ้า หรือมีแผล และอยาขนสงผัก
ท่ีเปยกน้ํา 
 2.8.3 การหัก การชํ้าของใบ เชน กานใบหัก ชํ้า เกิดจากการท่ีผักกาดหอมหอช้ันลางถูกทับ
ระหวางขนสง นอกจากน้ียังพบความสูญเสียในแปลงปลูกผัก เชน อาการใบจุด ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา 
Alternaria sp. อาการเห่ียวซ่ึงเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Pseudomonas sp. และอาการโคนเนาซ่ึงเกิด
จากเช้ือ Sclerotinia sp.  
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2.9 ปจจัยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียของผลิตผล (จริงแท, 2533) 
 ปจจัยที่กอใหเกิดการสูญเสียผลิตผลทางพืชสวนนั้นตางเปนส่ิงมีชีวิตดวยกันทั้งส้ิน มีการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ซ่ึงการที่จะใหผลิตผลเหลานี้จะดํารงสภาพอยูเหมือนเดิมจึง
เปนไปไมได เพราะมีทั้งปจจัยภายในผลิตผลเอง และปจจัยภายนอกที่สงเสริมใหผลิตผลนั้น ๆ 
เส่ือมสภาพลงได 
 2.9.1 ปจจัยภายในที่มีผลตอการสูญเสียของผลิตผล 

●   การคายน้ํา พืชและผลิตผลสดตาง ๆ ตองคายนํ้าอยูตลอดเวลาเพ่ือระบายความรอนที่เกิด
จากการหายใจ ในขณะเดียวกันปริมาณความช้ืนภายในผลิตผลมักมีอยูสูงกวาความชื้นของอากาศ
ภายนอก น้ําภายในผลิตผลจึงมีศักยภาพที่จะสูญเสียออกจากผลิตผลอยูตลอดเวลา การสูญเสียน้ําออก
จากผลิตผลจึงเปนส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไมได นอกจากจะทําใหน้ําหนักท่ีขายไดลดลงแลวยังทําใหรสชาติของ
ผลิตผลลดลงดวยโดยเฉพาะในแงของเนื้อสัมผัส (texture) และยังทําใหผิวเห่ียวยนไมเปนท่ีดึงดูดใจตอ
ผูบริโภค  

●   การหายใจ เปนกระบวนการทางชีวเคมทีี่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการดํารงอยูของส่ิงมีชีวิต 
เปนกระบวนการที่พืชใชพลังงานท่ีสะสมไวในรูปของสารประกอบอินทรีย เชน คารโบไฮเดรตไปใช
ในการเจริญเติบโตหรือดํารงชีวิตเอาไว และปลดปลอยคารบอนไดออกไซดและน้ําออกมา ดังนั้น การ
หายใจจึงเปนการดึงเอาอาหารสะสมออกไปจากผลิตผลตลอดเวลา นอกจากนี้ การหายใจยังใหความ
รอนออกมาซ่ึงความรอนนี้จะชวยกระตุนใหอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ เกิดข้ึนไดเร็วข้ึนทําใหผลิตผล
เส่ือมคุณภาพเร็วข้ึนดวย  

●   การผลิตเอทิลีน แก็สเอทิลีนเปนฮอรโมนพืชอยางหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
พืชและผลิตผลคอนขางมาก โดยปกติปริมาณการผลิตเอทิลีนจะมีนอยแตเม่ือผลสุกหรือเม่ือผลิตผลถูก
กระทบกระเทือน เชน การเกิดบาดแผล การสัมผัสกับความเย็นจะมีการสรางเอทิลีนข้ึนเปนจํานวนมาก 
และเอทิลีนจะไปกระตุนกระบวนการตาง ๆ ใหเกิดข้ึนได เชน กระบวนการสุก การสลายตัวของ
คลอโรฟลล และการหลุดลวงของดอกและใบ ซ่ึงไดตรงกับที่ดนัย (2540) อางอิงโดยจารุวรรณ 
(2548) ไดกลาวไววา การเกิดลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยาที่เกิดข้ึนกับผักกาดหอมหอโดยเกิดจุดสี
นํ้าตาลแดงขึ้นท่ีกานมีสาเหตุจากการท่ีไดรับแกสเอทิลีนมากเกินไปกระบวนการเส่ือมสภาพของ
ผักกาดหอมหอเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว  เชน เห่ียว เหลืองและใบเนา ผักกาดหอมหอไมมี
ระยะพักตัวทางธรรมชาติ เพราะผักกาดหอมหอถูกเก็บเกี่ยวในขณะที่ยังคงเจริญเติบโตอยูไมแกเต็มที่  
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●   การเปลี่ยนแปลงองคประกอบเคมี องคประกอบเคมีอ่ืน ๆ ของพืชก็มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยว เชน การสรางหรือเส่ือมสลายของสารสี (pigment) การเปลี่ยนแปลงเปนสี
นํ้าตาล การเพิ่มข้ึนของปริมาณลิกนิน (lignin) ในผลิตผลที่มีเสนใยมาก  

●   การพัฒนาและการเจรญิเติบโตของผลติผลหลังการเก็บเกีย่ว ผลิตผลบางชนิดเม่ือเก็บเกีย่ว 
มาแลวยังมีการพัฒนา มีการเจรญิเติบโตขึ้นใหเห็นไดชัดเจน การงอกของมันฝรั่ง มันเทศ หอม และ
กระเทยีม การเจริญดังกลาวตองใชอาหารท่ีมีสะสมอยูจึงทําใหผลิตผลเส่ือมสภาพไดเร็วข้ึน 
 

2.9.2 ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการสูญเสียผลิตผล  
●   อุณหภูมิ เปนปจจัยท่ีสําคัญที่สุดตอคุณภาพของผลติผลหลังการเก็บเกีย่ว เพราะอุณหภูมิมี 

อิทธิพลตอกระบวนการตาง ๆ ภายในผลิตผลทุกอยาง และมีผลตอปจจัยอ่ืน ๆ ภายนอกดวย ซ่ึงใน
ผลิตผลที่มีอุณหภูมิสูงจะเรงปฏิกริิยาเคมีตาง ๆ ใหเกิดเรว็ข้ึน ดังน้ันการหายใจและการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีมีอ่ืน ๆ ภายในผลิตผลก็เกดิข้ึนเรว็ ทําใหผลติผลเสียหายไดงาย แตถาหากอุณหภูมิตํ่าจะทําให
ผลิตผลสามารถเก็บรักษาไวในสภาพเดิมไดนานกวา แตในบางกรณีอุณหภูมิตํ่าก็อาจกอใหเกดิอันตราย
ได โดยเฉพาะกับผลิตผลในเขตรอนอาจเกิดอาการผิดปกติที่เรียกวา อาการสะทานหนาว (chilling 

injury) ข้ึนได 
●   ความช้ืน เปนปจจัยหน่ึงที่เปนตัวกําหนดอัตราการสูญเสียน้ําของผลิตผล ในสภาพท่ีมี 

ความช้ืนสูงจะชวยกระตุนใหเช้ือราบางชนิดท่ีอาศัยอยูบนผิวของผลิตผลสามารถเจริญเติบโตไดดี ทาํให
ผลิตผลเนาเสียไดงายจึงตองมีการควบคุมปริมาณความช้ืนใหพอเหมาะไมใหมีการสูญเสียน้ํามากไป 

●   องคประกอบของบรรยากาศ การเก็บรกัษาผลิตผลถามีปริมาณออกซิเจนต่ําจะชวยลดอัตรา 
การหายใจและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลได แตถาออกซิเจนนอยเกินไปอาจทําใหเกิดการหายใจแบบ
ไมใชออกซิเจน (anaerobic) ทําใหผลิตผลเสียหายได คารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนผลที่ไดจากการ
หายใจก็เชนเดียวกัน หากมีการสะสมมากเกินไปอาจทําใหเกิดอาการผิดปกติในการหายใจ และทําให
ผลิตผลสูญเสียไดเชนกัน  

●   แสง การเกบ็รักษาผกัรับประทานใบในสภาพที่มีแสงจะชวยยืดอายุการเก็บรกัษาได เพราะ 
การสังเคราะหแสงยังคงเกิดข้ึน 

●   โรคและแมลง ผลิตผลทางพืชสวนยังมีโรคและแมลงเขามารบกวน สวนใหญแลวการเขา 
ทําลายของศัตรูเหลานี้มักเกิดข้ึนในแปลงปลูก แตเนื่องจากผลิตผลมีความตานทานโรคอยูจึงไมแสดง
อาการผิดปกติออกมา จนกระทั่งเม่ือผลิตผลเริ่มเส่ือมสภาพ เชน เม่ือมีการสุกข้ึนความตานทานตอโรค
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ตาง ๆ ลดลง เช้ือจุลินทรียที่แอบแฝงอยูกอนแลวก็จะเจริญเติบโตและกอใหเกิดความเสียหายไดอยาง
รวดเร็ว การปองกันกําจัดควรจะกระทําต้ังแตอยูในแปลง ซ่ึงตองอาศัยวิธีการตาง ๆ หลังการเก็บเกี่ยว
เขาชวยดวย  
 
2.10 ขอเสียท่ีเกิดขึ้นเม่ือผลิตผลมีอุณหภูมิสูงขึ้น (ดนัย และนิธิยา, 2533) 

●   ทําใหอัตราการหายใจสูง การใชสารอาหารในผลติผลมีอัตราสูงข้ึนดวยสงผลใหเกิดการ 
สูญเสีย สารอาหารที่พืชสะสมไวถาเปนผลไมจะไปเรงใหเกิดการแก การสุก และการเสื่อมสลายเร็วข้ึน
โดยจะมีกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับคุณภาพของผลิตผล (ภาพท่ี 2.1) 
 

 
ภาพท่ี 2.1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับคุณภาพของผลิตผล 

ท่ีมา: ดนยั และนิธิยา, 2533 
 

●   ทําใหเช้ือจุลินทรียตาง ๆ เจรญิเติบโตไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันเม่ือนําผลิตผลไปผานข้ันตอน 
การลดความรอนทันทีหลังการเก็บเกี่ยวจะทําใหเกิดการเนาเสียชาลง ถาหากไมลดความรอนใหผลิตผล
มีอุณหภูมิตํ่าผลิตผลจะเนาเสียไดอยางรวดเร็ว 
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●   เกิดการสูญเสียน้ําผลิตผลท่ีเก็บไวในสภาพที่มีอัตราการคายน้ําตํ่าจะสูญเสียไดรวดเรว็มาก  
ยกเวนในกรณีที่มีสภาพบรรยากาศมีความช้ืนอ่ิมตัว ถาความช้ืนหรือปริมาณไอน้ําในอากาศแตกตางกับ
ในเน้ือเยื่อของพืชมากจะทําใหผลิตผลเกิดการสูญเสียนํ้ามากดวย 

●   การสังเคราะหเอธลิีนจะเกิดไดมากข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ดังนั้นการลดอุณหภูมิลงอยาง 
รวดเร็วจะชวยใหอัตราการสังเคราะหเอธิลีนลดลงดวย ทําใหผลิตผลเขาสูกระบวนการเส่ือมสลายชาลง 
 
2.11 วิธีการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันแบบตาง ๆ  
 วิธีการลดอุณหภูมิเฉียบพลันสามารถปฏิบัติไดหลายวิธี ดังนี้ 
 2.11.1 การลดอุณหภูมิโดยใชอากาศเปนตัวกลาง (Air Cooling) เปนการถายเทความรอน
ผานตัวกลาง คือ อากาศ เน่ืองจากมีการถายเทความรอนเกิดท้ังการนําและการพา (condition และ 
convection) ซ่ึงวิธีการทําใหเย็นโดยใชลมนี้ยังสามารถปฏิบัติไดอีกหลายวิธี อาทิเชน 

●   การลดอณุหภูมิโดยใชอากาศเย็น (Room Cooling) เปนการใชหองเย็นเปนหองสําหรับ 
ลดอุณหภูมิของผักและผลไม วิธน้ีีจะมีความเร็วในการลดอุณหภูมิคอนขางตํ่าเพราะอากาศเย็นไหล
หมุนเวียนรอบ ๆ ภาชนะบรรจุเทาน้ัน การเพิ่มการไหลเวียนของอากาศหรือปรับชองลมออกจากเครื่อง
ทําความเยน็ใหตรงกับตําแหนงของภาชนะบรรจุผักและผลไมใหมากท่ีสุดจะชวยลดอุณหภูมิเรว็ข้ึน 
สวนภาชนะบรรจุผลิตผลควรมีชองระบายอากาศเพื่อใหเวลาของการทาํความเย็นส้ันเขา 

●   การลดอณุหภูมิโดยการผานอากาศเย็น (Forced-Air Cooling) เปนการลดอุณหภูมิโดย 
การดูดเปาอากาศเย็นเขาไปในทอ (tunnel) มีลักษณะยาวและแคบ ความดันของอากาศทางดานหนา
และดานหลังของภาชนะบรรจุแตกตางกันทําใหอากาศไหลผานชองวางระหวางภาชนะบรรจุแตกตาง
กัน อากาศไหลผานชองวางระหวางภาชนะบรรจุและแทรกตัวเขาไปตามรูดานขางของกลองภาชนะ
บรรจุพาความรอนออกไปจากผลิตผล (ภาพท่ี 2.2) อุณหภูมิของอากาศท่ีใชประมาณ 0-3 องศา
เซลเซียส อากาศหมุนเวียนดวยความเร็วสูง โดยทั่วไปผลิตผลที่บรรจุในกลองเรียบรอยแลวจะถูกนําเขา
ไปในหองเย็นเปน 2 แถวชิดฝาผนัง เวนท่ีตรงกลางจัดใหมีพัดลมดูดอากาศออกจากหองโดยตรงแต
จะตองถูกดูดผานผักผลไมกอน วิธีการเชนนี้สามารถทําใหผักและผลไมเย็นลงอยางรวดเร็ว และวิธี 
forced-air cooling นี้เหมาะสําหรับผลิตผลที่บอบบาง ใชน้ําในการทําใหเย็นไมได เชน เห็ด  
สตรอเบอรี่ หรือผลิตผลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเส่ือมคุณภาพลงอยางรวดเร็ว และสามารถใช
ไดผลดีในกรณีที่มีผลิตผลปริมาณไมมากนัก นอกจากน้ีการใชประโยชนของวิธีนี้ยังมีขอจํากัด เพราะถา
หากไมหยุดหรือลดการหมุนเวียนของอากาศจะทําใหผลิตผลสูญเสียน้ํามากข้ึน 
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ภาพท่ี 2.2 ตําแหนงติดต้ังพดัลมดดูอากาศที่ผนังและทิศทางการไหลของอากาศในหอง 
   forced-air cooling 
   ท่ีมา: Gast Karen L. B. & Flores Rolando. (1991) 

 
 2.11.2 การลดอุณหภูมิโดยใชน้ําเปนตัวกลาง (Hydro-Cooling) เปนการลดความรอนโดย
ใชน้ําเย็น เน่ืองจากน้ํามีความจุความรอนสูงและเปนตัวนํ้าความรอนที่ดี จึงสามารถใชเปนตัวกลางใน
การทําใหผลิตผลเย็นลงไดดีการใชอากาศ วิธี hydro-cooling สามารถลดอุณหภูมิไดเร็วกวาวิธีอ่ืน ๆ 
และใชไดผลดีกับผักใบจะชวยทําใหผักมีเน้ือสัมผัสและความสดดีข้ึน แตก็ตองข้ึนอยูกับการสัมผัส
ระหวางผลิตผลกับน้ําตองใหมากที่สุด และน้ําจะตองเย็นเทาท่ีจะเย็นไดโดยไมทําใหเกิดผลเสียกับ
ผลิตผล นอกจากน้ีการไหลเวียนของนํ้าตองมากพอที่จะสัมผัสกับผลิตผลไดอยางทั่วถึงและสามารถ
รักษาอุณหภูมิของน้ําไดคอนขางคงท่ี ซ่ึงในทางปฏิบัติการทํา hydro-cooling จึงมีวิธีการไดหลายแบบ 
ดังนี้ 

●   การปลอยน้ําเย็นใหไหลผาน (Flooding) เปนวิธีทีใ่ชการปลอยนํ้าเย็นใหไหลผานผลิตผล 
ท่ีบรรจุในภาชนะเรียบรอยแลว ซ่ึงจะเคลื่อนที่มาตามสายพานหรือรางเลื่อนผานกระแสนํ้าที่เปนแบบ 
cooling water tunnel 

●   การพนนํ้าเย็น (Spraying) เปนการสเปรยน้ําเยน็ออกมาจาก sprinkler ที่อยูดานบนเปน 
นํ้าฝอย ๆ หรืออาจทําเปน tunnel  
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●   การจมน้ําเย็น (Immersion) เปนวิธกีารจุมภาชนะทีบ่รรจผุลิตผลแลวลงในถังน้าํเย็น อาจ 
เปนถังน้ําแชแข็งก็ไดสวนระยะเวลาที่จุมจะแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดของผักและผลไม 
 ดังน้ันการทํา hydro-cooling ไดผลดีกวาวิธีอ่ืน ซ่ึงสามารถชวยลดอุณหภูมิของผลิตผลได
อยางลดเร็ว น้ําท่ีใชควรเติมคลอรีนลงไปดวยเพ่ือทําใหน้ําสะอาดปราศจากเช้ือจุลินทรียตาง ๆ แตตองมี
การควบคุมใหมีการหมุนเวียนของน้ําไหลผานผิวของผลิตผลอยางเพียงพอ และอุณหภูมิของน้ําตองไม
ตํ่าเกินไปเพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตผลได 
 2.11.3 การลดอุณหภูมิโดยใชนํ้าแข็งเปนตัวกลาง (Ice Cooling) เปนการลดความรอนโดยใช
นํ้าแข็งโดยการบดน้ําแข็งเปนกอนเล็ก ๆ เพ่ือทําใหผลิตผลเย็นลงโดยตรงเปนวิธีที่ใชเฉพาะในกรณีที่ไม
มีเครื่องทําความเย็นแตประสิทธิภาพในการทําใหผลิตผลเย็นลงนั้นไมคอยดีพอ เนื่องจากน้ําแข็งไม
สามารถเขาสัมผัสกับผลิตผลไดท่ัวถึง แตถาตองการใหประสิทธิภาพในการลดความรอนโดยใชน้ําแข็ง
ดีข้ึนควรใชรวมกับนํ้าเพราะน้ําจะเปนตัวพาน้ําแข็งใหไปสัมผัสกับผลิตผลมากข้ึน 
 2.11.4 การลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศ (Vacuum Cooling) เปนกระบวนการลดอุณหภูมิ
ภายใตสภาพที่มีความดันตํ่าโดยทําการดูดอากาศออกจากหองลดอุณหภูมิ เม่ือความดันบรรยากาศลด
ตํ่าลงแลวนํ้าเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ ซ่ึงการเปลี่ยนสถานะนี้จะอาศัยพลังงานความรอนที่อยูภายใน
ผลิตผลนั้นเองสงผลใหผลิตผลมีอุณหภูมิลดตํ่าลง ผลิตท่ีมีพ้ืนท่ีผิวมาก จําพวกผักรับประทานใบ
สามารถคายความรอนออกไปไดมากดวยวิธีนี้และอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว แตในผลิตผลท่ีมีลักษณะ
เปนผลหรือหัว มีพ้ืนที่ผิวนอย จําพวกมะเขือเทศ และมันฝรั่งวิธีนี้จะไมคอยเหมาะสม เนื่องจากมีพื้นที่ที่
จะใหมีการเปลี่ยนสถานะของน้ําไปเปนไอมีนอย แตอยางไรก็ตามปริมาตรของนํ้าที่ระเหยออกจาก
ผลิตผลดวยวิธีนี้จะมากเปน 200 เทาของการสูญเสียโดยวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหผลิตผลเย็นลงอยางรวดเร็ว
และสมํ่าเสมอ การลดความรอนโดยวิธีนี้ผลิตผลจะสูญเสียน้ําประมาณ  1 เปอรเซ็นตตออุณหภูมิที่
ลดลงทุก ๆ 6 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะทําใหผลิตผลมีการสูญเสียนํ้ามากข้ึนเม่ืออุณหภูมิลดตํ่าลง (ดนัย และ
นิธิยา, 2535) 

 
2.12 หลักการทํางานของเครื่อง vacuum cooling ท่ัวไป (Sun and Zheng, 2005) 

2.12.1   ผักถูกนําไปลดอุณหภูมิในหองสุญญากาศ (vacuum chamber)  
2.12.2   เปดสวิตซเครื่องปมสุญญากาศรอใหความดันลดลงจนถึงความดันอ่ิมตัวที่เทากับ

อุณหภูมิเริ่มตนของผัก การระเหยเร่ิมตนมักจะใชเวลาประมาณ 7-10 นาที ข้ึนอยูกับขนาดของ 
vacuum chamber และประสิทธิภาพของปมสุญญากาศ  
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2.12.3   เม่ือความดันใน vacuum chamber อยูในสภาวะพรอมที่จะทํางานโดยความดันจะถูก
กําหนดดวย flash point ปมสุญญากาศจะดูดอากาศออกแตยังไมทําความเย็น 

2.12.4 เม่ือใกลถึงจุด flash point นํ้าจะเริ่มระเหยกลายเปนไอ และถูกดูดออกโดยปม
สุญญากาศหรือเกิดการควบแนน สงผลใหความดันภายในจะลดลง ดังนั้นการระเหยของน้ําจะเกิดข้ึน 
การลดอุณหภูมิจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงอุณหภูมิที่ตองการ กระบวนการจึงส้ินสุดลง 

2.12.5 เม่ือกระบวนการส้ินสุดลงวาลวระบายอากาศจะเปดออกและอากาศจะไหลเขาสู 
vacuum chamber ผักจะถูกนําออกมาจาก vacuum chamber และเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ในระหวางการลดอุณหภูมิ พืชผักใบจะสูญเสียนํ้ารอยละ 1.5-4.7 หรือประมาณรอยละ 1 ตอ
อุณหภูมิที่ลดลง 12.2 องศาเซลเซียสวิธีน้ีจะทําใหน้ําระเหยออกจากผักอยางรวดเร็ว ผักบางชนิดอาจจะ
เห่ียว เน่ืองจากสูญเสียนํ้ามากถาหากใชเวลานานเกินไป ดังน้ันกอนนําผักเขาลดอุณหภูมิจะตองใชน้ํา
เย็นฉีดพนใหใบเปยก หลังจากลดอุณหภูมิจําเปนตองเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่าและขนสงโดยใชรถหอง
เย็น  
 
2.13 สวนประกอบของเครื่องลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
 สวนประกอบท่ีสําคัญของเครื่องลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีความแตกตางกันทั้ง
ขนาดและรูปรางข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน แตโดยทั่วไปมีสวนประกอบพื้นฐาน
เหมือนกัน ซ่ึงประกอบดวย 

●   Vacuum Chamber เปนสวนที่ใชบรรจุผลิตภณัฑทีต่องการลดอุณหภูมิ ซ่ึงจําเปนตองมี 
ลักษณะปดสนิทตลอดกระบวนการ เพ่ือใหภายใน chamber สามารถรักษาลักษณะสุญญากาศไวได 

●   Vacuum Pump เปนสวนที่ใชในการดดูอากาศภายใน vacuum chamber ออกเพื่อทําให 
ภายใน chamber มีลักษณะเปนสุญญากาศ ซ่ึงนิยมใช oil-sealed rotary pump 

●   Vapour Condenser เปนสวนท่ีทําหนาที่ในการควบคุมน้ําที่ระเหยออกมาจากผลิตภณัฑ 
ใหกลับไปเปนน้ําโดยจะทําการติดต้ังไวใน vacuum chamber และไดมีสวนประกอบอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ซ่ึงไดแสดงใน ภาพที่ 2.3   
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ภาพที่ 2.3 สวนประกอบของเครื่องลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
ท่ีมา: Ingersoll Rand Climate Control Technologies, 2007 

 
2.14 ประโยชนของการลดอุณหภูมิแบบเฉียบพลันโดยสุญญากาศ (Macdonald and Sun, 2000) 

 2.14.1 การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและใชระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืนๆ เชน การใชอากาศเย็น หรือการแชในนํ้าเย็น โดยทําใหเกิดการระเหยของนํ้า
ออกจากตัวผลิตผลไปยังผิวภายนอกโดยใชความรอนแฝงในการกลายเปนไอทําใหผลิตผลมีอุณหภูมิ
ลดลงอยางรวดเร็ว 
 2.14.2 สามารถลดอุณหภูมิผลิตผลไดปริมาณมากตอครั้ง และใชไดกับผลิตผลที่บรรจุอยูใน
ภาชนะบรรจุ โดยไมตองคํานึงถึงการหมุนเวียนของอากาศ, ชนิดของภาชนะบรรจุ หรือตัวกลางในการ
ลดอุณหภูมิ 
 2.14.3 เนื่องจากเปนการลดอุณหภูมิที่เกิดจากภายในตัวผลิตผลเองทําใหไดผลิตผลที่มี
รูปลักษณะเดียวกัน (uniform) หลังจากผานการลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศแลว 
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 2.14.4 สามารถกําจัดน้ําสวนเกินท่ีติดอยูบริเวณผิวของผลิตผลท่ีไมตองการได ทําใหปองกัน
การปนเปอนของเช้ือจุลินทรียได 
 2.14.5 การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศ เปนการลดอุณหภูมิที่ผลิตผลไมมีการเคลื่อนที่ ทําให
สามารถลดความเสียหายทางกลของผลิตผลได 
 2.14.6 การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศมีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิเร็วกวาวิธีอ่ืนๆ โดย
สามารถลดอุณหภูมิได 0.5 องศาเซลเซียสตอนาที โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับผลิตผล เชน 
chilling injury หรือ surface freezing ที่พบในการลดอุณหภูมิวิธีอ่ืนๆโดยใชอัตราเร็วในการลด
อุณหภูมิที่เร็วเกินไป 
 2.14.7 สามารถควบคุมอุณหภูมิของผลิตผลไดอยางแนนอนโดยการกําหนดความดันที่
เหมาะสม การใชเวลาในการลดอุณหภูมิส้ันทําใหผลิตผลมีอายุการเก็บรักษาที่นานข้ึนได  
 2.14.8 การลดอุณหภูมิโดยสุญญากาศอาจมีตนทุนในการลงทุนสูงกวาการลดอุณหภูมิโดยวิธี
อ่ืนๆ แตในการดําเนินงานแตละครั้งพบวามีตนทุนและคาพลังงานไฟฟาตํ่ากวา เนื่องจากใชระยะเวลา
ในการลดอุณหภูมิส้ันกวาวิธีอ่ืนๆ (Sun and Zheng, 2006)  
 

อุณหภูมิเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑผักและผลไมภายหลัง
การเก็บเกี่ยว การลดลงของคุณภาพของผลิตภัณฑเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทาง
ชีวภาพ ซ่ึงอุณหภูมิก็เปนปจจัยที่สงผลตออัตราการเปลี่ยนแปลง การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑเปน
ส่ิงจําเปนมากในอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑผักและผลไมจึงมีความจําเปนที่ตองมีการลดอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑทันทีหลังการเก็บเกี่ยว เน่ืองจากวาแหลงความรอนของผักจะไดมาจากการหายใจตลอดเวลา
ของผัก และความรอนที่ติดมาจากส่ิงแวดลอมภายนอก (Brosnan and Sun, 2000) ซ่ึงใน
อุตสาหกรรมทางการเกษตรไดมีการพัฒนาเทคนิคท่ีจะชวยลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑทางการเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยวทันที โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทผัก ซ่ึงเทคนิคที่นิยมกันมากเนื่องจาก เทคนิคนี้จะ
ชวยประหยัดพลังงาน (Cheng, 2006) เทคนิคดังกลาวนั้น คือ กระบวนการทํา การทําใหเย็นโดยใช
สุญญากาศเปนเทคนิคท่ีชวยในการระเหยนํ้าออกอยางรวดเร็ว ซ่ึงเทคนิค การทําใหเย็นโดยใช
สุญญากาศนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับอาหาร และผักประเภทตาง ๆ (MeDonald and Sun,2000) 
โดยเฉพาะผักประเภทท่ีมีใบมาก อาทิเชน ผักกาดหอมหอ แตอยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีน้ีมาใช
กับผลิตผลทางการเกษตรแตละชนิดก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน (ตารางท่ี 2.2) (Sun and Zheng, 
2005) 
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ตารางที ่2.2 ขอดีและขอเสียของการใชกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศตอผลติผลทาง 
การเกษตร 
 

ชนิดของผลิตผล ขอด ี ขอเสีย 

ไมตัดดอก 
(Cut flowers) 

-  สามารถยืดอายุการปก 
แจกั น ขอ งดอกแดฟโฟ ติบ 
(daffodil) และดอกลิลลี่ 

-  เหมาะสําหรับลดอุณหภูมิ 
ของคว ามร อน ท่ี ติ ด ม า จ าก
ส่ิงแวดลอมภายนอก 

-  สามารถลดอุณหภูมิไดอยาง 
รวดเร็ว 

-  สามารถเก็บรักษาดอกได 
นานและสะดวกขณะท่ีมีการ
ขนสงดวยรถคอนเทนเนอร 

-  สวนใหญใชไดดีกับผักใบ 
-  มีการสูญเสียความช้ืน 

เนื่องจากการลดอุณหภูมิทําใหมี
ผลตอการสูญเสียน้ําหนักสด 
 

 
 
 

ผักและผลไม 
(Fruits and vegetables) 

 

-  ยืดอายุการวางจําหนาย อาทิ 
เชน ผักกาดหอมหอ  

- ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
เน่ืองจากสามารถควบคุมการ
พนน้ํ า ล งบนผลิ ตภัณฑ ใน
ระหวางการลดอุณหภูมิ 

- เม่ือลดอุณหภูมิเห็ดโดยใช
ร ะ บ บ สุ ญ ญ า ก า ศ ทํ า ใ ห มี
เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนัก
มากกวาวิธี air blast chilling 

 -  ทําใหเห็ดเกิดการเปลี่ยนสี 
และคุณภาพต่ําลง 
 -  ใชไดดีกับผักใบ 

 
ผักและผลไม 

(Fruits and vegetables) 

 
 

 
 
 
 
 

 

- เศษผักหรือผลิตภัณฑที่มีขนาด
เล็กผานเขาไปในปมดูดอากาศ
กอใหเกิดผลเสียตอระบบการ
ทํางานได 
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ชนิดของผลิตผล ขอด ี ขอเสีย 

 

ผลิตภณัฑจําพวกปลา 
(Fishery products) 

  -  สามารถลดอุณหภูมิของเนื้อ
ปลาทูนาใหถึงอุณหภูมิ 35-40 
องศาเซลเซียส 

  -  มีการใชอยางจํากัดภายใน
ระบบอุตสาหกรรม เน่ืองจากมี
ตนทุนในการผลิตคอนขางสูง 

 
 
 
 
 

อาหารพรอมบริโภค 
(Ready meal) 

- ใชกันอยางแพรหลายใน
โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่
ผลิตภัณฑพรอมบริโภค 
-  ระบบจะทําใหผลิตภัณฑ
พรอมบริโภคมีอุณหภูมิตํ่าลง
อยางรวดเร็วเม่ือผานความรอน
แลวเพ่ือปองกันการเจริญของ
เช้ือจุลินทรียในอาหาร 

  -  ไมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ เน่ืองจาก
มีการห อ หุ มของผลิ ตทํ า ให
ผลิตภัณฑไมไดสัมผัสกับอากาศ
ภายนอกโดยตรง 

  - ควรมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของระบบ เน่ืองจากใน
ระหวางการดําเนินงานระบบมี
ชวงของการใชความดันที่ สูง
และตํ่า อาจมีผลตอเครื่องจักร
ตาง ๆ  
  -  ระบบสุญญากาศเปนระบบที่
มีประสิทธิภาพสูงอาจทําให
ผลิตภัณฑท่ีมีขนาดเล็กผานเขา
ไปอุดตันทอได  กอใหเกิดผล
เสียหายตอระบบการทํางาน 
  - มีตนทุนในการผลิตคอนขาง
สูง 

  
ท่ีมา: McDonald and Sun (2000) 
 

2.15 องคประกอบของคุณภาพ (จริงแท, 2538) 

 คุณภาพของผักและผลไมอาจแยกได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 2.15.1 ลักษณะภายนอก (External characteristic หรือ Appearance) ไดแก 
  ● รูปราง (Shape, Dimension) รูปรางของผักที่ดีจะตองมีรูปราง – รูปรางตรงตาม
พันธุ มีความสวยงาม  

 
  ● ขนาด (Size) ขนาดของผักและผลไมจะใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับความตองการของ
ผูบริโภค 
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  ● สี (Color) สีที่ดีของผลิตผลควรเปนสีธรรมชาติของผลิตผลน้ัน ๆ ซ่ึงสีของผัก
ผลไมนี้จะเปนส่ิงสําคัญในการดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

ในการวิเคราะหคุณภาพของผักและผลไมตามสีอาจทําไดโดยการเทียบกับแผนสีมาตรฐาน 
อาทิเชน แผนสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society, London หรือวัดสีโดยใชเครื่องวัด
สี หรืออาจใชการวิเคราะหทางเคมี เชน การหาปริมาณคลอโรฟลล  
  ● ความเปนมันเงา (Gloss) ผิวของผักและผลไมช้ันนอกสุดจะมี cuticle ปกคลุมอยู
ซ่ึงช้ันนอกสุดของ cuticle ประกอบไปดวยไข (wax) เปนสวนใหญ ซ่ึงถามีอยูมาก เชน ตอนที่ผลไม
มีความบริบูรณเต็มที่ ทําใหเห็นเปนนวลสีขาวบนผิวของผลไมหลายชนิด 
  ● ตําหนิ (Defect) อาทิเชน รอยบาดแผล รวมไปถึงแผลเปนที่เกิดจากการเสียดสี, 
แรงกระทบ, ความเสียหายท่ีเกิดจากการทําลายของแมลง หรือสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
ส่ิงเหลานี้ถาหากเกิดขึ้นกับผักและผลไมอาจทําใหไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภคได 
  

2.15.2 ลักษณะภายใน (Internal characteristic หรือ Appearance) ไดแก 
  ● รสชาติ ประกอบดวยทั้งรส (flavor) และกลิ่น (aroma) ซ่ึงรสชาติแตละผลิตผล
แตกตางกันไป ซ่ึงการวิเคราะหคุณภาพของผลิตผลแตละอยางจึงแตกตางกัน และตองใชการชิมเปนส่ิง
สุดทายในการตัดสินคุณภาพ 
  ● เนื้อสัมผัส (Texture) เนื้อสัมผัสของผลิตผลแตละอยางแตกตางกันไป และ
หลังจากการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงลักษณะเน้ือสัมผัสก็แตกตางกันดวย บางชนิดเปลี่ยนจากกรอบ
เปนเหนียว บางชนิดเปลี่ยนจากแนนแข็งเปนนิ่มเละ บางชนิดเปลี่ยนจากเนื้อแหงเปนแฉะ เปนตน ซ่ึง
ความแนนเน้ือของผักและผลไมสามารถทํานายอายุ (วัย) ของผลิตผลนั้น ๆ ไดตามปกติระหวางการ
เจริญเติบโตจนกระทั่งผักและผลไมเกิดความแก (ระบบออนไลน: สมโภชน, 2537)  
  
การวัดคาความแนนเน้ือ (จันทิมาและคณะ, 2547) 
 การวัดคาเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  คือ การวัดคาความรูสึกสัมผัส 
(kinesthetic) โดยพยายามออกแบบเครื่องมือเพื่อใชวัดคาทางกายภาพท่ีแสดงถึงความรูสึกสัมผัสของ
มนุษย ทั้งความรูสึกสัมผัสที่เกิดจากมือ (finger feel) ความรูสึกสัมผัสที่เกิดจากปาก (mouth feel) 
เชนการเค้ียวอาหารและความรูสัมผัสท่ีเกิดข้ึนกับรางกาย สวนใหญเปนเครื่องมือวัดคาแรงตานที่เกิด
จากการสัมผัส หนวยวัดคาจึงเปนหนวยวัดคาแรง คือ pound force การวัดคาแรงตานนี้อาจวัดคาแรง
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ตานเดี่ยว หรือแรงตานรวมที่เกิดจากสัมผัส เชน การวัดแรงตานการเค้ียวอาหารซ่ึงเปนการวัดคาแรง 
shear-pressure การวัดคาแรงตานการสัมผัสมีการวัดคาแรงตอไปน้ี 

●   แรงบด (compression force) คือ การวัดคาแรงท่ีเกดิตากการกด หรือบีบเพื่อทาํใหปริมาณ 
ของตัวอยางลดลงแตไมถึงกับทําลายใหรูปทรงของตัวอยางแตกออก 

●   แรงเฉือนแยก (shear force) คือ การวัดคาแรงท่ีทําใหเกิดการแยกตัวโดยการเลื่อนออก 

จากกัน ซ่ึงสวนหน่ึงของตัวอยางจะเลื่อนแยกออกจากสวนเดิม 

●   แรงตัด (cutting force) คือ การวดัคาแรงที่ทําใหตัวอยางขาดออกจากกัน โดยแตละสวน 

ท่ีแยกออกไปนั้นจะคงรูปเดิมอยูเพียงแตขาดออกเปนสวน ๆ มีรอยแยกเรียบเปนระเบียบ 
●   แรงฉกี (tensile strength) การวัดคาแรงที่ทําใหตัวอยางแยกออกจากกัน ดวยการออกแรง 

ไปในทิศทางตรงกันขามกันทําใหเกิดการแบงแยกออกจากกัน โดยมีรอยแยกไมเปนระเบียบส่ิงที่ตาน
แรงแยก คือ ความเหนียว (toughness) เชน ความเหนียวของงเสนใย หรือความเหนียวของเสนดาย
หรือเสนเชือก  

●   แรงบด–แยก (shear-pressure) คือ การวดัคาแรงของแรงสองแรง คือ แรงแยกบด  
(compression) และแรงแยกตวั (shear) ซ่ึงเกิดข้ึนกบัตัวอยางในเวลาเดียวกัน เชนแรงท่ีเกิดจากการ
เค้ียวอาหารดวยฟนของมนษุย 
 
2.16 การวิเคราะหเน้ือสัมผัส (จริงแท, 2538) 
 การวิเคราะหเน้ือสัมผัสอาจทําไดหลายวิธี ไดแก 
 วิธีท่ี 1 การวัดการเสียรูปทรง หรือ deformation test ซ่ึงเปนวิธีเลียนแบบการตรวจสอบ
ความออนนุมของผลไมของคนท่ัวไป ซ่ึงใชมือบีบดูวาผลไมแข็งหรืออนนุม ซ่ึงวิธีการนี้มีหลักการงาย 
ๆ คือ ออกแรงกดใหผลิตผลเกิดการยุบตัว โดยอาจออกแรงกดดวยแรงคงที่และวัดระยะทางท่ีผลิตผล
ยุบตัวลง หรือออกแรงกดใหผลิตผลยุบตัวลงในระยะทางที่คงท่ีแลวตองวัดวาตองใชแรงกดเทาไหร 
 วิธีท่ี 2 เปนการวัดลักษณะความแข็งหรือออนนุมของเน้ือผลิตผลโดยตรง เชนเดียวกับการกัด
และเค้ียวบดดวยปากและฟนของผูบริโภค วิธีนี้มักใชเครื่องมือท่ีมีลักษณะตาง ๆ กดลงบนผลิตผลจน
ทะลุเขาในเน้ือแลวอานคาแรงที่ใชจนกดทะลุ 
 สวนการรายงานผล สมโภชน (2537: ระบบออนไลน) ไดรายงานไววา การรายงานคาความ
แนนเน้ือโดยใหแรง (force) ที่ใชกดเครื่องมือวัดความหนาแนนเนื้อมีหนวยเปน นิวตัน และระบุขนาด
เสนผาศูนยกลางของหัวรับแรงกดรวมทั้ง ความลึกท่ีหัวรับแรงกดจมลงไปในเนื้อของผลไมดวย 
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2.17 การนาํกระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมาใชในกระบวนการลดอุณหภูมผิลิตผล 
          ทางการเกษตร 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงเทคนิค การทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศในการชวยลดอุณหภูมิอยาง
เฉียบพลัน ซ่ึงในกะหล่ําปลี (cabbage) เปนผักที่มีโครงสรางของใบที่หอกันแนนจึงยากที่จะทําการลด
อุณหภูมิลงอยางเฉียบพลันภายในโครงสรางได จะตองใชอุณหภูมิจากภายนอกเขาสูภายในสูงมาก 
ดังนั้นจะตองทําการลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศหลายข้ันตอน (multi-stage vacuum cooling) 
พบวา สามารถชวยลดอุณหภูมิท่ีพื้นผิวและภายในของกะหลํ่าปลีได (Cheng and Hsueh, 2006) 
นอกจากการศึกษาถึงเทคนิคการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศในการชวยลดอุณหภูมิแลวยังมีการศึกษา
เกี่ยวกับแรงดันภายในเครื่องทําความเย็น (vacuum cooler)  ที่มีผลตอลักษณะทางกายภาพ และทาง
เคมีของผักกาดหอมหอ พบวา ที่ระดับความดันตาง ๆ ไมมีผลตอคุณภาพซ่ึงสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาไดนานที่อุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส   และความช้ืนสัมพันธ 85 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 สัปดาห 
และยังทําการคอย ๆ ลดแรงดันลงเพื่อจะศึกษาถึงคาความแนนเนื้อ (firmness), กรดแอสโครบิค 
(ascorbic acid), ตัวเรงปฏิกิริยา, และยังไดศึกษาถึงโครงสรางที่สองภายใตกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน พบวา การท่ีคอย ๆ ลดแรงดันลงนั้นทําใหคาตาง ๆ ที่ตองการวัดมีคาสูงข้ึน ทําใหอายุการ
วางจําหนายและคุณภาพของผักกาดหอมหอดีมากข้ึน แตโครงสรางที่สองภายใตกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอน ไมมีการเปลี่ยนแปลง (He et al., 2004)  
 ผักกาดหอมหอสวนใหญแลวจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงตนฤดูหนาว (Martinez and 

Artes, 1999) แลวนํามาหอดวย polypropylene (PP) ซ่ึงเก็บรักษาไดนานเปนเวลา 2 สัปดาหที่
อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ซ่ึงจากการทดลองนี้ไดนําเทคนิคการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศเขามาชวย
ในการเก็บรักษา โดยการสังเกตคาการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss), การเห่ียว (wilting), ความ
ผิดปกติทางสรีรวิทยา (physiological disorders), การยอยสลายของจุลินทรีย และตรวจสอบคุณภาพ
ของ ผักกาดหอมหอพบวา การเก็บรักษาผักกาดหอมหอหัวแข็งและแนน และผักกาดหอมชนิดไมหอ
หัวดวย polypropylene (PP) จะทําใหมีจุดสีนํ้าตาล แตจากการทดลองวิธีการทั้งหมดท่ีหุมดวย 
polypropylene (PP) ยังไมปรากฏผลท่ีแนชัด (Artes and Martinez, 1996) ตอจากนั้นจึงมีการ
ทําการศึกษาตอเกี่ยวกับการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอที่หุมดวย polypropylene (PP) พบวา การเก็บ
รักษาผักกาดหอมหอ ท่ีหุมดวย polypropylene (PP) ขนาด 30 µm จะเปนวิธีที่ดีท่ีสุด และการใช
เทคนิคการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ จะชวยลดสีน้ําตาลที่ติดกับเสนใบลง และ heart leaf ไดรับ
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บาดแผลนอยลง แตการเก็บรักษาผักกาดหอมหอดวยวิธีน้ีจะใชไดเพียงแคชวงอายุการวางจําหนาย
เทานั้น (Martinez and Artes, 1999)  
 ในการศึกษาถึงอุณหภูมิท่ีแพรระหวางกระบวนการทําความเย็น จําเปนอยางยิ่งเพ่ือที่จะวัด
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมภายในผลิตภัณฑท่ีไดรับความเย็นในระบบสุญญากาศ (Tambunan et al.,          

2005) กระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ นอกจากจะใชชวยลดอุณหภูมิกับผักประเภทที่มี
ใบมากแลว ยังไดมีการศึกษาถึงผลของคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเห็ดหลังจากการ ทําให
เย็นโดยใชสุญญากาศในสภาวะท่ีตางกัน คือ สภาวะcold room, hypobaric room, และ Modified 

Atmosphere Packaging (MAP) พบวา การสูญเสียน้ําหนัก, อัตราการหายใจ, ความสามารถในการ
ละลายของแข็ง คุณสมบัติของเยื่อเลือกผาน และการเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล เม่ือมีการทดสอบทางสถิติจะมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติภายใตสภาวะท่ีตางกันระหวางการเก็บรักษาโดยใช
สุญญากาศ (Tao et al., 2005)  
 การเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิหรือการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของบร็อคโคลี่ และแครอทท่ีห่ัน
เปนช้ินบาง ๆ โดยเปรียบเทียบวิธีที่แตกตางกัน 4 วิธี คือ การทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ, การลด
อุณหภูมิแบบเปาลม (blast cooling), การทําใหเย็นโดยใชหองเย็น (cold room) และการลดความเย็น
แผนเรียบ (plate cooling) ซ่ึงพบวา การทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เนื่องจากนํ้าหนักที่สูญเสียไประหวางการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ ถูกลดอุณหภูมิโดยใชการพนน้ํา
ลงบนผัก ดังน้ันการลดอุณหภูมิอยางเฉียบพลันดวยการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ จึงเหมาะสําหรับ
การลดอุณหภูมิของบร็อคโคลี่ และแครอท (Zhang and Sun, 2005)  
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา วิธีการลดอุณหภูมิดวยการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ ในหนอไม ซ่ึง
ทําการทดลองเปรียบเทียบกับการทําใหเย็นโดยใชน้ําเปนตัวกลาง และการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ
แบบแหง (vacuum drying) พบวา ท้ังสามวิธีชวยลดอุณหภูมิท่ีพื้นผิว และเปลือกของหนอไมได
เชนเดียวกัน แตวิธีการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ จะดีที่สุด (Cheng, 2006) เนื่องจากวิธี การใช
สุญญากาศจะชวยลดอุณหภูมิแลวยังสามารถชวยประหยัดพลังงาน และใชระยะเวลาส้ันในการลด
อุณหภูมิอีกดวย (McDonald and Sun, 2000) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงชวงเวลาในการลดอุณหภูมิ
โดยใชน้ําเปนตัวกลางสําหรับผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงทําการทดสอบในผักกาดหอมหอ 2 สายพันธุ 
คือ Green Towers MTO และ Green Mignonette พบวา เม่ือใชนํ้าเปนตัวกลางในการลดอุณหภูมิ 
Green Mignonette จะใชเวลาประมาณ 22 นาทีและอุณหภูมิที่ใจกลางของผักจะเปน 5 องศาเซลเซียส 
เม่ือเปรียบเทียบกับ Green Towers MTO จะใชเวลาประมาณ 7 – 8 นาทีเปนอยางตํ่า โดยท่ัวไปแลว
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การลดอุณหภูมิโดยใชนํ้าเปนตัวกลางจะใชสําหรับผัก ผลไมที่มีพ้ืนท่ีผิวนอย ๆ เชน เชอรรี่ รวมไปถึง
ผักกาดหอมหอแบบไมแนน  สวนการลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศจะเหมาะสําหรับผักกาดหอมหอ
แนน เชน Iceberg Lettuce จากการทดลองจะเห็นไดชัดเจนวา Green Mignonette จะมีลักษณะใบที่
หอตัวกันแนนกวา Green Towers MTO จึงใชเวลาในการทําใหเย็นโดยใชนํ้าเปนตัวกลางนานกวา 
จากการทดลองพบวาในชวงเวลาประมาณ 30 นาทีนาจะเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสําหรับในการลด
อุณหภูมิเฉียบพลันของผลิตภัณฑ ดังนั้นการลดอุณหภูมิโดยใชสุญญากาศนาจะอยูที่ชวง 25 – 30 นาที
ของรอบการทําความเย็น (Tsang and Furutani, 2002) 
 จากการศึกษาการควบคุมอัตราการระเหยของน้ํา และการสูญเสียน้ําหนัก และอายุการปกแจกัน
ของดอกลิลลี่  ขณะท่ีทําการลดอุณหภูมิลงเฉียบพลันที่ระดับอัตราการระเหยแตกตางกัน 4 ระดับความ
ดัน คือ 8.5, 9.35, 14.4, และ 374 มิลลิบารตอนาที พบวา อัตราการสูญเสียน้ําหนักลดจาก 5.4 

เปอรเซ็นต ถึง 3.7 เปอรเซ็นต ที่ความดัน 374 และ 8.5 มิลลิบารตอนาที เม่ือศึกษาถึงอายุการปกแจกัน
ของดอกลิลลี่ พบวา การควบคุมอัตราการระเหยของน้ําที่ความดันระดับตาง ๆ ไมมีผลตออายุการปก
แจกัน และอุณหภูมิสุดทายกอนการทําใหเย็นโดยใชสุญญากาศ ทําใหการสูญเสียน้ําลดลง (Brosnan 
and Sun, 2003) 
 
2.18 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) 

2.18.1 บทนํา 
 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network; ANN) หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา 
“ขายงานประสาท” (neural network หรือ neural net) เปนรูปแบบหน่ึงของการประมวลผลขอมูลที่
มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากความพยายามเลียนแบบการทํางานของระบบประสาททางชีววิทยาของมนุษยที่
มีลักษณะสําคัญคือ ความสามารถในการเรียนรู และปรับตัวไดจุดสําคัญของการประมวลผลขอมูลโดย
โครงขายประสาทเทียม คือ โครงขายท่ีมีลักษณะเปนโครงขายเช่ือมตอกันอยางท่ัวถึงระหวางหนวย
ประมวลผล (พิชญา, 2548) แนวคิดเริ่มตนของเทคนิคน้ีไดมาจากการศึกษาขายงานไฟฟาชีวภาพ 
(bioelectric network) ในสมอง ซ่ึงประกอบดวยเซลลประสาท หรือ นิวตรอน (neurons) และจุด
ประสานประสาท (synapses) แตละเซลลประสาทประกอบดวยปลายในการรับกระแสประสาท 
เรียกวา เดนไดรท (dendrite) ซ่ึงเปน input และปลายในการสงกระแสประสาท เรียกวา แอคซอน 
(axon) ซ่ึงเปนเหมือน output ของเซลล เซลลเหลานี้ทํางานดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เม่ือมีการกระตุน
ดวยส่ิงเราภายนอก หรือกระตุนดวยเซลลดวยกัน กระแสประสาทจะว่ิงผานเดนไดรทเขาสูนิวเคลียส 
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ซ่ึงเปนตัวตัดสินวาตองกระตุนเซลลอ่ืน ๆ ตอหรือไม ถากระแสประสาทแรงพอนิวเคลียสจะกระตุน
เซลลอ่ืนๆ ตอไปผานแอคซอนของมัน  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 model ของ neuron ในสมองมนุษย 
ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 

 
2.18.2 ระบบประสาททางชีววิทยา 

การพัฒนาระบบประมวลผลแบบโครงขายประสาทเทียมจะอิงกับแนวทางการประมวลผลของ
สมองของส่ิงมีชีวิต ดังน้ัน ความเขาใจในลักษณะเชิงคุณภาพ และเชิงพฤติกรรมขององคประกอบ
ตางๆ ในสมองของส่ิงมีชีวิตเปนส่ิงท่ีจําเปน ในระบบประสาทนั้นจะประกอบไปดวยหนวยเซลล
ประสาทพื้นฐานจํานวนมากเช่ือมตอเขาดวยกันและสามารถเรียนรูได เซลลประสาทแตละหนวยจะมี
องคประกอบหลักอยู 3 สวนดวยกัน (พิชญา, 2548) 

1. ตัวเซลล เรียกวา โซมา (soma) มีลักษณะเปนรูปทรงพีระมิด หรือทรงกระบอก (ระบบ  
ออนไลน: http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php)  

2. เดนไดรต (dendrite) คือ เสนใยบาง ๆ ท่ีเซลลประสาทใชรับสัญญาณไฟฟาเขาสูเซลล 
แตละเซลลประสาทจะมีเดนไดรตจํานวนมากจัดตัวเปนลักษณะเหมือนกิ่งไม (ระบบออนไลน: 
http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php)  

3. แอกซอน (axon) คือ สายสงผานสัญณาณทรงกระบอกขนาดยาวและใหญ ที่เซลล 
ประสาทใชในการสงสัญญาณไปยังเซลลประสาทอ่ืน ๆ สวนปลายของแอกซอนจะแตกกิ่งกานยอย ๆ 
โดยมีสวนปลายของแตละกิ่งกานเหลาน้ีลักษณะเปนปม และจะไปจออยูจนเกือบสัมผัสกับปลายของ
เดนไดรตหน่ึงของเซลลประสาทเซลลอ่ืนๆ  
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ภาพที่ 2.5 แผนภูมิแสดงเซลลประสาทของสิ่งมีชีวิต 
ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 

 
2.18.3 เซลลประสาทเทียม (Artificial Neuron) 
 เซลลประสาทเทียม เปนองคประกอบพื้นฐานของโครงขายประสาทเทียม (พิชญา, 2548) 
เซลลประสาทเทียม คือ หนวยรากฐานของโครงขายประสาทเทียม เซลลประสาทเทียมไมสามารถใช
เปนแบบในการอธิบายการทํางานของเซลลประสาทของส่ิงมีชีวิตไดถูกตอง แตเปนการนําเอาแนวคิดที่
ไดจากความเขาใจการทํางานของเซลลประสาทของสิ่งมีชีวิตมาประยุกตใช 
 แบบจําลองพ้ืนฐานของเซลลประสาทเทียมถูกนําเสนอโดยแม็กคัลลอชและพิตต ในป พ.ศ. 
2486 โดยมีการทํางานคราว ๆ แบบเซลลประสาทของส่ิงมีชีวิต คือ ทําหนาที่รวมสัญญาณที่เขามายัง
เซลลประสาทเทียม ซ่ึงเสมือนวาเปนเซลลสัญญาณที่เขามาตามเดนไรตของเซลลประสาทของส่ิงมีชีวิต 
แลวยิงสัญญาณกระตุนออกไป หากผลรวมของสัญญาณเขาน้ันมีคาสูงเกินระดับ (threshold) ซ่ึงก็
เสมือนการยิงสัญญาณไฟฟาออกทางแอกซอนจากเซลลประสาทของสิ่งมีชีวิตนั้นเอง 
 ส่ิงที่สําคัญในการจําลองเซลลประสาท คือ การจําลองไซแนปสทั้งหลายในโครงขายประสาท
เทียม ซ่ึงเปรียบเสมือนแหลงความรูของสมอง การจําลองไซแนปสน้ันใชหลักการท่ีวาแตละไซแนปส
ทําหนาที่เปนตัวปรับเปลี่ยนสภาพสัญญาณไฟฟาที่สงมาจากเซลลประสาทอื่น ๆ กอนสงสัญญาณนั้น
ผานเดนไดรทเขาสูตัวเซลลประสาท และการปรับเปลี่ยนสัญญาณดังกลาว จะข้ึนอยูกับความเหนียว
แนนของการเช่ือมตอบริเวณรอยตอไซแนปส โดยการแข็งแกรงนี้จะเปลี่ยนไปตามความรูที่สมองได
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เรียนเขาไป นอกจากน้ีแม็กคัลลอชและพิตต เสนอใหใชตัวประกอบหน่ึงตัว เรียกวา “คาน้ําหนัก” 

(weight) (ระบบออนไลน: http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php)  
 การยิงสัญญาณออกจากเซลลประสาทเทียมถูกจําลองโดยสัญญาณขาเขา (input) จะถูก
รวบรวมผานสวนเสนเช่ือมตอ (connection) ท่ีเลียนแบบเดนไดรต (processing element) ที่ทํางาน
เลียนแบบโซมาเสนเช่ือมตอแตละเสนจะมีคาน้ําหนัก (connection weight) ซ่ึงเทียบไดกับการเพิ่ม
หรือลดระดับความแรงของสัญญาณกระแสประสาทของไซแนปส สวนประมวณผลจะรับผลรวมของ
สัญญาณขาเขาและตรวจสอบกับ activation function ท่ีกําหนด เพื่อกําหนดสัญญาณขาออก 
(output) ซ่ึงสัญญาณขาออกจะถูกสงตอไปยังเซลลประสาทเทียมอ่ืน ๆ ตอไป (พิชญา, 2548) 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 เซลลประสาทเทียม   
ท่ีมา: Bumrooggit,G., 1995 
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กระบวนการทํางานของเซลลประสาทเทียมสามารถอธิบายไดโดย 
 
  I = W1X1+W2X2+…+WnXn 

O = F(I) 

 โดย  I เปนคาผลรวมของสัญญาณขาเขา 
  W เปนคาน้ําหนักของเสนเช่ือมตอ 
  X เปนคาสัญญาณขาเขา 
  O เปนคาสัญญาณขาออก 
  ƒ(I) เปน activation function  
 
 Activation function ของสวนประมวลผลหรือเซลลประสาทเทียมนั้นสามารถกําหนดไดโดย
ฟงกชันหลายรูปแบบ แตโดยท่ัวไปจะนิยมใชฟงกชันตอไปนี้ (พิชญา, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 
          (a)      (b)  

ภาพที่ 2.7 Activation functions 

(a) กราฟ Linear function และ (b) กราฟ Step function 
ท่ีมา: Bumrooggit, G., 1995. 

 
 
 
 
 
 



 32

(a) ฟงกชันแบบเชิงเสน (Linear activation function) 

 ƒ(I) = K*I ; โดยท่ี  K เปนคาคงท่ี 
 
(b) ฟงกชันแบบข้ัน (Step activation function) 

 ƒ(I) = 1 if    I ≥ T 

 ƒ(I) = 0 otherwise 

โดยท่ี T  เปนคาคงท่ี; threshold คงที่  
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

(c)      (d) 
 

ภาพที่ 2.8 Activation functions 

(c) กราฟ Sigmoid function (d) กราฟ Hyperbolic tangent activation function 

               ท่ีมา: Bumrooggit, G., 1995. 
 
 
(c)  Sigmoid activation function  

 
ƒ(I) = 1 

                   1+exp-1 
 

(d) Hyperbolic tangent activation function  
 

  ƒ(I) = tanh (I) 
   = exp(1) – exp(-1) 

    exp(1) + exp (-1) 
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2.18.4 กระบวนการเรียนรู (Learning Process) (พิชญา, 2548) 

การเรียนรูของส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆ น้ันมีกระบวนการแตกตางกันไปหลาย ๆ แบบ แตละแบบ
ก็อาจเหมาะสมกับแตละเผาพันธุของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ แนวคิดของกระบวนการเรียนรูจะประยุกตมาจาก
ผลการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร อาจกลาวโดยทั่วไปวาการเรียนรู คือ กระบวนการซ่ึงระบบ
ประสาทปรับตัวเองไดตามส่ิงเรา จนกระทั่งสามารถใหผลตอบไดตามตองการ โดยใชการปรับตัวแปร
ท่ีควบคุมสภาพของตัวระบบเอง 
 คําจํากัดความของกระบวนการเรียนรูหมายถึงข้ันตอนตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 โครงขายประสาทถูกกระตุนดวยส่ิงแวดลอม 
ข้ันตอนท่ี 2 โครงขายประสาทเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลมาจากการกระตุนดังกลาว 
ข้ันตอนท่ี 3 โครงขายประสาทตอบสนองตอส่ิงแวดลอมในแนวทางใหม อันเปนผลมา 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึนในโครงสรางภายในโครงขายเมื่อพิจารณาไปท่ีเฉพาะบริเวณ 

หนึ่ง ๆ ของโครงขายประสาท จะพบวาการเช่ือมตอของเซลลประสาทท่ีบริเวณตาง ๆ น้ันสามารถมี
รูปแบบที่แตกตางกันไดหลาย ๆ แบบ และกระบวนการเรียนรูของแตละบริเวณก็ไมเหมือนกันดวย ใน
ทํานองเดียวกันเทคนิคการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมก็แตกตางกันไปสําหรับแตละชนิดของ
โครงขาย(ระบบออนไลน: http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php) ดังนั้น
กระบวนการการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมสามารถแบงไดเปน 2 แบบหลัก ๆ คือ การเรียนรู
แบบมีผูสอน (Supervised Learning) และการเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning) 

(พิชญา, 2548) 
แบบท่ี 1 การเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) เปนกระบวนการที่มีการแสดง

เปาหมายของผลลัพธใหกับโครงขายประสาทเทียมไดเห็นระหวางการเรียนรู เปรียบไดกับการที่มี 
“ครู” ทําหนาท่ีสอนและช้ีขอผิดพลาดใหทราบ ดังน้ัน ในชุดขอมูลสําหรับการเรียนรู (learning set) 
ของการเรียนรูแบบนี้จะมีการแสดงขอมูลขาเขา (input) และผลลัพธที่เปนเปาหมาย (target output) 
ใหโครงขายประสาทเทียมไดรับขอมูลขาเขาไปทําการประมวลผลจนไดผลลัพธ (actual output) 
ออกมา จะสามารถทราบถึงความผิดพลาด (error) ท่ีเกิดข้ึนระหวางผลลัทธที่เปนเปาหมายกับผลลัพธ
ท่ีไดมา ซ่ึงคาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนี้จะถูกนําไปใชในการปรับคาน้ําหนักเสนเช่ือมตอในโครงขาย
ประสาทเทียมเพ่ือใหเห็นความผิดพลาดลดลง การปรับคาน้ําหนักเสนเช่ือมตอดังกลาวจะเปนการลูเขา
ของคาความผิดพลาด (error convergence) โดยท่ีจะพยายามลดคาความผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุด
ดวยหลักการเดียวกับวิธี “steepest decent” การเรียนรูดวยกระบวนการ supervised learning 
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สามารถใชไดกับโครงขายประสาทเทียมหลายชนิด แตละชนิดที่เปนที่รูจักและไดนําไปประยุกตใชงาน
กันอยางกวางขวางในหลากหลายสาขา คือ โครงขายประสาทเทียมแบบหลายช้ันที่นิยมใชในการเรียนรู 
โดยวิธี “Backpropagation Alogorithm” (พิชญา, 2548) โดยจะมีคุณลักษณะและสมรรถนะ
แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามวิธีการสวนใหญของการเรียนรูแบบมีผูสอนนี้จะดัดแปลงมาจากวิธีการ
ทางคณิตศาสตรในเรื่องของเทคนิคการหาคาที่เหมาะสม (optimization technique)  
(ระบบออนไลน:http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php) 

 การเรียนรูแบบมีการสอน (Supervised Learning) เปนการเรียนรูแบบท่ีมีการตรวจคําตอบ
เพื่อใหวงจรขายปรับตัว ชุดขอมูลที่ใชสอนวงจรขายจะมีคําตอบไวคอยตรวจดูวาวงจรขายใหคําตอบที่
ถูกหรือไม ถาตอบไมถูกวงจรขายก็จะปรับตัวเองเพ่ือใหไดคําตอบที่ดีข้ึน (ระบบออนไลน: 
report_neural20% network [1] doc.) 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 แสดงการเรียนรูแบบมีการสอน (Supervised Learning) 
ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 

  
แบบท่ี 2 การเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning) เปนการเรียนรูท่ีไม

จําเปนตองมีคาเปาหมายของแตละขอมูลตัวอยาง ในระหวางการเรียนรูโครงขายประสาทเทียมจะไดรับ
ขอมูลกระตุนในรูปแบบตาง ๆ และจะทําการจัดกลุมรูปแบบตาง ๆ เหลานั้นเองตามตองการ ผลตอบ
โครงขายประสาทเทียมที่ใชในการเรียนรูแบบไมมีผูสอนนี้จะเปนการระบุกลุมของขอมูลที่ใสเขาไป 
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โดยจะอิงกับวิธีการจัดกลุมซ่ึงไดเรียนรูจากขอมูลที่โครงขายเคยพบมา (ระบบออนไลน: 
report_neural20% network [1] doc.) ดังน้ันจึงกลาวไดวากระบวนการเรียนรูนี้เกิดข้ึนโดยไมมี 
“ครู” คอยสอนหรือกําหนดเปาหมายให การเรียนรูดวยกระบวนการ unsupervised น้ีมีการ
ประยุกตใชกับโครงขายประสาทเทียมหลายชนิดดวยกัน แตชนิดท่ีรูจักและมีการศึกษากันคอนขางมาก 
คือ โครงขาย Kohonen หรือที่เรียนกันอีกอยางหน่ึงวา Self-Organizing Map (SOM) และโครง
ขาย Hopfied (พิชญา, 2548)  
 การเรียนรูแบบไมมีการสอน (Unsupervised Learning) เปนการเรียนรูแบบไมมีผูแนะนํา 
ไมมีการตรวจคําตอบวาถูกหรือผิด วงจรขายจะจัดเรียงโครงสรางดวยตัวเองตามลักษณะของขอมูล ผล
ท่ีไดวงจรขายจะสามารถจัดหมวดหมูของขอมูลได (ระบบออนไลน: report_neural20% network 
[1] doc.) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงการเรยีนรูแบบไมมีการสอน (Unsupervised Learning) 

ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 
  
2.18.5 สถาปตยกรรมโครงขาย (Network Architecture) 

 ก. Feedforward network  

 ขอมูลที่ประมวลผลในวงจรขายจะถูกสงไปในทิศทางเดียวจาก input nodes สงตอมาเรื่อย ๆ 
จนถึง output nodes โดยไมมีการยอนกลับของขอมูล หรือแมแต nodes ใน layer เดียวกันก็ไมมีการ
เช่ือมตอกัน 
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Input Output 

Input nodes Output nodes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.11 แสดงสถาปตยกรรมของ Feedforward network 

ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 

  
ข. Feedback network  

 ขอมูลที่ประมวลผลในวงจรขาย จะมีการปอนกลับเขาไปยังวงจรขายหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่ง
ไดคําตอบออกมา (บางทีเรียกวา recurrent network) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 แสดงสถาปตยกรรมของ Feedback network 

ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 
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ค.  Network Layer 

พื้นฐานสามัญท่ีสําคัญของ Artificial Neural Network ประกอบไปดวย 3 สวน หรือ 3 

layer ไดแก ช้ันของ input units ที่ถูกเช่ือมตอกับช้ันของ hidden units ซ่ึงเช่ือมตอกับช้ันของ 
output units (ระบบออนไลน: report_neural20% network [1] doc.)  

 
โครงขายประสาทเทียมหลายชั้น (Multi-Layered Artificial Neural Network) 

 โครงขายประสาทเทียมแบบหลายช้ันเปนโครงขายประสาทเทียมรูปแบบหนึ่งที่ไดรับการ
พัฒนาและนํามาประยุกตใชในการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางของโครงขายประสาทเทียม
แบบหลายช้ันจะประกอบดวยช้ันของหนวยประสาทเทียม (layer) ซ่ึงในแตละช้ันจะมีหนวยประสาท
เทียมจํานวนหลาย ๆ หนวยตออยูดวยกัน โดยทั่วไปช้ันของหนวยประสาทเทียมในโครงขายประสาท
เทียมชนิดนี้จะแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1. Input layer เปนช้ันของหนวยประสาทเทียมที่รับขอมูลขาเขา 
2. Hidden layer เปนช้ันของหนวยประสาทท่ีอยูภายในโครงขายประสาทเทียมระหวาง  
    input layer และ output layer ช้ันของหนวยประสาทเทียมน้ีจะไมมีการเช่ือมตอกับ 

     ขอมูลภายนอกโดยตรง 
3. Output layer เปนช้ันของหนวยประสาทเทียมช้ันสุดทายที่สงขอมูลออกไปยังภายนอก 

 โครงขายประสาทเทียมจะมี input layer และ output layer อยางละหนึ่งช้ัน ในขณะที่ช้ัน 
hidden layer อาจจะมีจํานวนมากกวาหนึ่งช้ันได สําหรับจํานวนของหนวยประสาทเทียมในช้ัน 
input layer และ output layer จะข้ึนอยูกับขอมูลที่ใชในการทํางานของโครงขายประสาทเทียมและ
ผลลัพธที่ตองการไดรับจากโครงขายประสาทเทียม สวนจํานวนช้ันของ hidden layer  และจํานวน
ของหนวยประสาทเทียมในช้ัน hidden layer นั้นจะข้ึนอยูกับความซับซอนของปญหา ปริมาณขอมูล
ท่ีใชซ่ึงการกําหนดจํานวนช้ันและจํานวนหนวยประสาทในชั้น hidden layer แตละช้ัน ยังไมมี
กฎเกณฑที่ตายตัว แตจากการวิจัยพบวา หากจํานวนช้ันและจํานวนหนวยประสาทเทียมมีนอยเกินไป 
โครงขายประสาทเทียมอาจจะไมสามารถตอบปญหาไดอยางถูกตองเทาท่ีควร หรืออาจจะไมสามารถ
เรียนรูไดตามที่ตองการ ในทางกลับกันหากจํานวนช้ันและจํานวนหนวยประสาทเทียมมีมากเกินไป 
โครงขายประสาทเทียมมีแนวโนมที่จะ “จํา” ตัวอยางที่ใชในกระบวนการเรียนรู มากกวาที่จะเรียนรู
ลักษณะรูปแบบของกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะทําใหไมสามารถตอบปญหาไดดีเทาท่ีควรเชนกัน นอกจากนั้น
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ยังจะมีผลทําใหกระบวนการการเรียนรูจะตองใชเวลานานขึ้นอีกดวย ในการใชงานโครงขายประสาท
เทียมโดยทั่วไปมักจะใชจํานวนช้ัน hidden layer ประมาณ 1 หรือ 2 ช้ัน จะพอเพียงในการแกปญหา
ท่ีซับซอนมาก ๆ ได สวนจํานวนหนวยประสาทเทียมในช้ัน hidden layer จะเปนการประมาณและ
ทดลองในรูปแบบของ train and error เปนสวนใหญ (พิชญา, 2448) 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 แสดงโครงขายประสาทเทียม  
ท่ีมา: Bumroonggit, G., 1995 

 
 พิชญา (2548) กลาววา จากภาพท่ี 2.13 แสดงโครงสรางของโครงขายประสาทเทียมแบบ
หลายช้ันที่ประกอบไปดวยช้ันประสาทเทียมจํานวน 3 ช้ันดวยกัน ไดแก 1) ช้ัน input layer หรือช้ัน 
q 2) ช้ัน hidden layer หรือช้ัน r และ 3) ช้ัน output layer หรือช้ัน s ช้ันประสาทเทียมแตละช้ันมี
การเช่ือมตอถึงกันอยางเต็มรูปแบบ (fully interconneted) ซ่ึงหมายถึง หนวยประสาทเทียมแตละ
หนวยในช้ันหนึ่ง ๆ จะเช่ือมตอกับหนวยประสาทเทียมอ่ืน ๆ ทุกหนวยในช้ันกอนหนาและช้ันถัดไป 
แตจะไมตอกับหนวยประสาทเทียมในช้ันเดียวกัน ในขณะเดียวกันเสนเช่ือมตอจะมีคานํ้าหนักของแต
ละเสน (connection weight) ท่ีทําหนาที่ปรับระดับของขอมูลท่ีผานมาดวยการคูณ คาน้ําหนักของ
โครงขายประสาทเทียมที่แสดงในท่ีนี้จะเรียกวา wrq และ wsr ซ่ึงคานํ้าหนักของเสนเช่ือมตอเหลานี้จะ
ถูกปรับเปลี่ยนไปในระหวางกระบวนการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม 
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 ขอมูลขาเขาจะถูกรับเขามายังโครงขายประสาทเทียมผานทาง input layer โดยที่หนวย
ประสาทเทียมในช้ัน input layer น้ีจะทําหนาท่ีเปนตัวกระจายขอมูลไปสูหนวยประสาทเทียมในช้ัน 
hidden layer และชั้น output layer จะรวบรวมขอมูลที่ผานการปรับระดับโดยเสนเช่ือมตอแตละเสน 
และนํามาตรวจสอบกับ activation function เพื่อคํานวณหาผลลัพธ ในที่น้ีผลลัพธของหนวย
ประสาทเทียมในช้ัน hidden layer จะถูกสงตอไปยัง output layer ในขณะที่ผลลัพธของ output 

layer จะเปนผลลัพธหรือคาคําตอบของโครงขายประสาทเทียม สําหรับช้ัน hidden layer หรือช้ัน r 
สามารถคํานวณหาคาขอมูลขาขาวของแตละหนวยประสาทเทียมไดโดย 
 
  Ir = ∑

q
qrq XW   r = 1,2,…,Nr 

     
 และสําหรับช้ัน output layer หรือช้ัน s สามารถคํานวณหาคาขอมูลขาเขาของแตละหนวย
ประสาทเทียมไดโดย 
 

Ir =    r = 1,2,…,Nr 
     
 โดย Xq เปนคาขอมูลขาขาวของหนวยประสาทเทียมในช้ัน q 

  wrq เปนคาน้ําหนักเสนเช่ือมตอระหวางชั้น q และ r 
  wsr เปนคาน้ําหนักเสนเช่ือมตอระหวางชั้น r และ s  
  Nr เปนจํานวนหนวยประสาทเทียมในช้ัน r 
  Ns เปนจํานวนหนวยประสาทเทียมในช้ัน s 
  Or เปนคาขอมูลขาออกของหนวยประสาทเทียมในช้ัน r 
  

ผลลัพธหรือขอมูลขาออกของหนวยประสาทเทียมในช้ัน r หรือ Or สามารถคํานวณหา 
ไดจาก 
  Or = ƒ(Ir)   r = 1,2,…,Nr  
 
 และผลลัพธหรือขอมูลขาออกของหนวยประสาทเทียมในช้ัน s หรือ ys สามารถคํานวณหาได
จาก 
  ys = ƒ(Is)   r = 1,2,…,Ns 
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การเรียนรูโดยใชวิธี Backpropagation Algroithm (พิชญา, 2548) 

 กระบวนการเรียนรูโดยใชวิธี Backpropagation Algroithm เปนการเรียนรูแบบหน่ึงที่จัดอยู
ในแบบ supervised learning ซ่ึงจะมีการแสดงท้ังขอมูลขาเขา และผลลัพธท่ีเปนเปาหมายให
โครงขายประสาทเทียมไดทราบ จากขอมูลขาเขาที่ไดรับโครงขายประสาทเทียมจะทําการประมวลหา
คาผลลัพธออกมา หลังจากน้ันคาความผิดพลาดระหวางผลลัพธท่ีไดกับผลลัพธที่เปนเปาหมายจะถูก 
“แพร” ยอนกลับเขามาในโครงขายประสาทเทียม เพื่อใชในการปรับคานํ้าหนักเสนเช่ือมตอจนกระทั่ง
คาความผิดพลาดลดนอยลงตํ่ากวาคาที่กําหนด 
 ในชวงเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู คาน้ําหนักเสนเช่ือมตอจะถูกกําหนดโดยการสุมแบบ 
random โดยใชคานอย ๆ เม่ือไดรับขอมูลคูหน่ึงจากชุดขอมูลสําหรับการเรียนรู โครงขายประสาท
เทียมจะทําการประมวลผลจนไดคาผลลัพธ ys ออกมา ซ่ึงคาผลลัพธดังกลาวจะเปนผลจากคานํ้าหนัก
เสนเช่ือมตอในขณะนั้น ดังน้ันคาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในช้ัน output layer หรือ δs จะถูกคํานวณ
ไดโดย 
 
  δs = ƒ' (Is)(ts-ys)  s = 1,2,…,Ns 

  
สวนคาความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในช้ัน hidden layer หรือ δr จะถูกคํานวณไดเชนกัน 
 

  rδ  = ƒ' (Ir)∑
s

srs wδ   r = 1,2,…,Nr 

 โดยที่ ƒ' ( ) เปนอนุพันธช้ันที่หน่ึงของ activation function เม่ือเทียบกับ I  
       ts เปนคาผลลัพธที่มีเปาหมาย 
 

 สมมุติใหเลือก sigmoid activation function ที่ไดรับการใชงานอยางคอนขางแพรหลายใน
โครงขายประสาทเทียม ดังนั้น 
 
  ƒ' (Is) = θ ƒ(Is)(1- ƒ(Is)) 
    

= θys(1-ys) 
   
  ƒ' (Ir) = θ ƒ(Ir)(1- ƒ(Ir)) 
    

= θOr(1-Or) 
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 ดังน้ันคาความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในช้ัน output layer และช้ัน hidden layer จะสามารถเขียน
ไดโดย 

 sδ  = syθ ))(1( sss yty −−    s = 1,2,…,Ns 

    rδ  = )1( rs OO −θ ∑
s

srs wδ    r = 1,2,…,Nr 

 
 ดังน้ันคาความผิดพลาดที่คํานวณไดขางตน คาน้ําหนักเสนเช่ือมตอในชั้น output layer จะถูก
ปรับเปลี่ยนไปโดย  
    

   =       +  
โดยที่ 
  new

srwΔ  = old
srrs wO Δ+− βηδβ )1(  

 

ในขณะเดียวกัน คาน้ําหนักเสนเช่ือมตอในช้ัน hidden layer สามารถปรับเปลี่ยนไปโดย 
   new

rqw  = new
rq

old
rq ww Δ+  

 โดยที่ 
    =  

  
ทั้งนี้คา η คือ อัตราการเรียนรู (learning rate) ซ่ึงเปนตัวกําหนดขนาดข้ันของการ

ปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักเสนเช่ือมตอของโครงขายประสาทเทียมในแตละรอบของการเรียนรู โดยทั่วไปมี
คาอยูระหวาง 0 ถึง 1 หาก η มีคามาก ๆ การเรียนรูจะดําเนินการไปอยางรวดเร็ว แตจะทําใหมีโอกาส
ขามผานจุดตํ่าสุดของคาผิดพลาดไดงาย ในขณะที่หาก η มีคานอย ๆ การเรียนรูจะดําเนินไปอยาง
ละเอียด แตจะใชเวลานานขึ้น สวน β คือ smoothing factor มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เชนกัน ซ่ึงเปน
คาท่ีชวยกําหนดระดับความสําคัญของการปรับเปลี่ยนคานํ้าหนักเสนเช่ือมตอในรอบท่ีผานมากอนหนา 
เปรียบเทียบไดกับโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ เม่ือโครงขายประสาทเทียมไดคาการ
ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรูในรอบปจจุบัน จะยังคงไมละทิ้งการเรียนรูในรอบท่ีผานมากอนหนาเสีย
ท้ังหมด ท้ังนี้เปนแนวคิดที่จําลองมาจาก กระบวนการเรียนรูของมนุษย เม่ือการเรียนรูรอบหน่ึงผานไป 
ขอมูลคูถัดไปจากชุดขอมูลสําหรับการเรียนรูจะถูกแสดงใหกับโครงขายประสาทเทียมอีก การคํานวณ
และการปรับเปลี่ยนคาน้ําหนักเสนเช่ือมตอจะเกิดข้ึนอีก กระบวนการเรียนรูนี้จะดําเนินซํ้าไปเปนรอบๆ 
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จนถึงจํานวนรอบการเรียนรูท่ีกําหนดไว หรือเม่ือคาความผิดพลาดที่ใชเปนเกณฑในการเรียนรูลดลงตํ่า
กวาคาที่กําหนดความผิดพลาดที่ใชเปนเกณฑในการเรียนรูมักจะคํานวณไดโดย  

   
 
   

โดยที่ NT เปนจํานวนขอมูลในชุดขอมูลสําหรับการเรียนรู  
 

Architecture of Layer สามารถจําแนกสถาปตยกรรมของช้ัน (layer) ออกเปน 2 ประเภท
คือ single-layer และ multi-layer (ระบบออนไลน:http://www.google.com.[Doc] Artificial 
Neural Network) 

- Single-layer perceptron เครือขายใยประสาทที่ประกอบดวยช้ันเพียงช้ันเดียว 
จํานวน input nodes ข้ึนอยูกับจํานวน components ของ input data และ Activation function 

ข้ึนอยูกับลักษณะขอมูลของ Output เชน ถา output ที่ตองการเปน “ใช” หรือ “ไมใช” เราจะตอง
ใช Threshold function  

⎩
⎨
⎧

<
≥

=
 Tx 
 Tx 

xf
 if   0
 if    1

)(  

 
หรือถา output เปนคาตัวเลขที่ตอเนื่อง เราตองใช continuous function เชน Sigmoid function 

xe
xf α−+
=

1
1)(  

 

 
 

ภาพที ่2.14 แสดง single-layer perceptron 
ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552 
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- Multi-layer perceptron เครือขายใยประสาทจะประกอบดวยหลายช้ันโดยในแต 
ละช้ันจะประกอบดวยโหนด (nodes) หรือเปรียบไดกับตัวเซลลประสาท(neurons) คาน้ําหนักของ
เสนท่ีเช่ือมตอระหวางโหนดของแตละช้ัน(เมทริก W), คา bias vector (b) และคา output vector (a) 
โดย m เปนตัวเลขบอกลําดับช้ันกํากับไวดานบน เม่ือ p เปน input vector การคํานวณคาเอาตพุต
สําหรับเครือขายใยประสาทที่มี M ช้ันจะเปนดังสมการ  

เม่ือ m = 0, 2, …, M-1         
        a0 = p 
        a  = am 

และ f  เปน transfer function  
 
Perceptrons 
  ในยุค 60s งานสวนใหญของขายงานไดรับการวิพากษวิจารยในหัวขอเรื่อง Perceptrons ซ่ึง
คนพบโดย Frank Rosenblatt โดย perceptron ซ่ึงกลายเปน MCP model ( neuron with 

weighted inputs ) พรอมกับสวนตอเติม  จากรูปในสวน A1,A2,Aj,Ap เรียกวา association units 

การทํางานเพื่อคัดเลือกส่ิงที่แตกตางออกมาจากรูปภาพท่ีรับเขาไป โดย perceptrons สามารถคัดลอก
ความคิดพ้ืนฐานภายในของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หลัก ๆ แลวจะใชในรูปแบบ recognition  และ
สามารถขยายใหมีความสามารถสูงกวานี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.15 แสดงโครงสรางของ perceptrons 

ท่ีมา: http://www.google.com.[Doc] Artificial Neural Network [online], 2 เมษายน 2552  
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ในป ค.ศ.1969 Minskey และ Papert ไดเขียนหนังสืออธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของ single-

layer perceptrons ผลกระทบท่ีไดรับจากหนังสือเลมนั้นรายแรง เปนเหตุใหนักวิจัยสาขา neural 

network สูญเสียผลประโยชน เนื่องจากหนังสือสามารถถายทอดออกมาไดดี และแสดงขอมูลในเชิง
คํานวนวา single-layer persepteons ไมสามารถที่จะสรางรูปแบบการจดจําพ้ืนฐาน (basic pattern 

recognition operation) ได เชน การกําหนดความคลายคลึงของรูปราง หรือกําหนดวารูปรางใด
สัมพันธกันหรือไม แตส่ิงท่ีนักวิจัยไมรูจนกระทั่งยุค 80s คือ การไดรับการฝกฝนท่ีถูกตอง ซ่ึง multi-

layer perceptrons สามารถดําเนินการแกไขส่ิงเหลานี้ได (ระบบออนไลน: report_neural20% 
network [1] doc.)  
 
2.18.6 การประยุกตใชงาน Artificial Neural Network  
 การใชโครงขายประสาทเทียมในงานท่ีเกี่ยวกับการพยากรณทางดานอุตสาหกรรมเกษตรนั้นมี
เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ (ธัญน้ันท, 2549) สวนมากมักจะเกี่ยวของกับการทดลอง, ขอมูลทางสถิติจํานวน
มาก รวมทั้งความสัมพันธที่มีตัวแปรจํานวนมากซึ่งมักจะมีความซับซอน รวมไปถึงความไมแนนอน 
ความผิดพลาด หรือความไมสมบูรณของขอมูล ทําใหการใชแบบจําลองหรือฟงกชันทางคณิตศาสตรใน
การแกปญหามีความยุงยาก ปรับเปลี่ยนตามขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไดไมดีเทาที่ควร สวนใหญแลวการ
ประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมในอุตสาหกรรมเกษตรมักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการแยกประเภท 
(classification) และการพยากรณ (forecasting) เปนสวนใหญ มักจะเปนเรื่องเก่ียวกับการควบคุม
คุณภาพ (quality control), การเปรียบเทียบ (benchmaketing), การระบุลักษณะ (characterizing) 
และการตรวจสอบ (detection) (พิชญา, 2548) 
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ตารางที่ 2.3 แสดงการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมในอุตสาหกรรมเกษตร (พิชญา, 2548) 
 

การประยกุตใชงาน ตวัอยาง 
1. ดานการแยกประเภท 
   ● การควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
     
   ● การแยกผลิตภัณฑ 

 
-  การตรวจสอบคุณลกัษณะทางประสาท 

สัมผัส(sensory characteristic) ของผลิตภัณฑ
อาหาร เชน ลกัษณะเนื้อสัมผัส, รสชาติ กลิ่นและ
สี  
    -  การบงบอกชนิด ผูผลิต และปที่ผลิตไดของ
ผลิตภณัฑ เชน การทํานายอายุการเก็บรกัษาของ
นม, การตรวจหาการเนาเสียของผลิตภณัฑเนื้อใน
ถุงสุญญากาศ 

2. ดานการพยากรณ (prediction)    - ทํานายอัตราการเจริญเติบโตของเช้ือ, 
พยากรณเวลาท่ีใชในการลดอุณหภูมิภายในอาคาร 

  
ในการศึกษาคนควาทางดานงานวิจัยตาง ๆ ในปจจุบันน้ี จะมีตัวแปรหลายตัวที่มีความเก่ียวของ

หรือมีความสัมพันธกันจึงทําใหเกิดความซับซอน ดังน้ันจึงมีการศึกษาคนควาทางดานโครงขาย
ประสาทเทียมมากยิ่งข้ึน ซ่ึง ธัญนันท (2549) ไดทําการศึกษาการพยากรณคุณภาพของสมสายน้ําผึ้ง
หลังการขนสงทางรถบรรทุกไดอยางแมนยํากวา การทํานายโดยวิธีการวิเคราะหรีเกรสชันเสนตรงแบบ
หลายตัวแปร ซ่ึงมีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตความผิดพลาดของการพยากรณโดยใชโครงขายประสาทเทียม
มีคาอยูระหวาง 2-5 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตความผิดพลาดสูงสุดอยูที่ 30.17 เปอรเซ็นต  
 นอกจากน้ี Mohammad (2004) ไดทําการศึกษาโดยใชโครงขายประสาทเทียมในการ
พยากรณองคประกอบทั้งหมดของ trans-isomer ซ่ึงไดแก กรดโอเลอิก และกรดไลโนเลอิก ใน
ระหวางการเกิด hydrogenation ซ่ึงมีปจจัยขาเขา คือ อุณหภูมิ, แรงดันไฮโดรเจน, ความเขมขนของ
สารต้ังตน, อัตราการผสม, ปริมาณไอโอดีน และองคประกอบเริ่มตนของไขมันไมอ่ิมตัว ซ่ึงโครงขาย
ประสาทเทียมจะถูกทดสอบ และประเมินคาโดยการใชตัวเลขการทดลองชุดใหญจาก pilot-plant 

hydrogenation และมีการนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการทางคณิตศาสตร ก็ไดพบวา การพยากรณโดยใช
โครงขายประสาทเทียมมีความเหมาะสมมากกวา  
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 โครงขายประสาทเทียมถูกนํามาใชในการพยากรณ 2 ปจจัย ท่ีมีความสําคัญในการใชแรงดัน
สูงในกระบวนการแปรรูปอาหาร (high-pressure food processing) ไดแก อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุด
ท่ีเพิ่มข้ึนในตัวอยางหลังการใชแรงดัน และระยะเวลาที่ใชในการใหความรอน re-equilibration ใน
ระบบแรงดันสูง โดยทดสอบโครงขายประสาทเทียมดวยการปรับขอมูลเหลานี้ คือ การเปลี่ยนแปลง
แรงดัน, การเพิ่มอัตราแรงดัน, การกําหนดจุดอุณหภูมิ และอุณหภูมิรอบ ๆ พบวา หลังจากท่ีมีการ
พยากรณโดยใชโครงขายประสาทเทียมนั้นใหประโยชนในการออกแบบ และมีการใชแรงดันสูงใน
กระบวนการอาหารในโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการควบคุมทางดานจุลินทรียและการ
ทํางานของเอนไซมของผลิตภัณฑดวย (Torrecilla et al., 2004) ซ่ึงไดสอดคลองกับการทดลองของ 
Oddone et al. (2004 อางอิงโดย พิชญา, 2548) โดยการพยากรณเวลาที่ใชในการแชแข็งและการ
ละลายของอาหารไดนําเทคนิคโครงขายประสาทเทียมมาประยุกตใชฟงกชัน adaptive K-means 

clustering algorithm ในการทํานาย  โดยปกติการสรางแบบจําลองเพ่ือทํานายเวลาที่ใชในการแชแข็ง
และการละลายของอาหารเปนแบบจําลองที่คอนขางซับซอนและเปนแบบไมเปนเชิงเสน เพื่อให
สามารถทํานายเวลาโดยครอบคลุมสําหรับผลิตภัณฑแตกตางกัน จึงเปนเรื่องคอนขางยาก นอกจากนั้น
การท่ีจะพัฒนาแบบจําลองรวมท้ังยังจําเปนตองใชคาคุณสมบัติทางความรอนของอาหารซ่ึงทําให
แบบจําลองที่ไดคอนขางซับซอนและยุงยาก โดยไดมีการใชปจจัยดานรูปราง (shape factor), เลขไบ
ออท (biot number), ขนาด, อุณหภูมิต้ังตน-สุดทาย และอุณหภูมิของอากาศแวดลอมเปนขอมูลขาเขา 
โดยใชขอมูลท้ังหมด 572 ชุด ในการฝกสอนและทดสอบความถูกตอง ซ่ึงพบวาการใชโครงขาย
ประสาทเทียมในการทํานายเวลาท่ีใชในการแชแข็งและการละลายของอาหาร ใหความถูกตองสูงโดยมี
คา average absolute error นอยกวา 2 เปอรเซ็นต และใหความแมนยํามากกวาแบบจําลองท่ีดีที่สุดที่
มีอยู 
 ในการวิจัยเกี่ยวกับการพยากรณความตองการไฟฟาในระบบไฟฟากําลังขนาดใหญ ซ่ึงความ
ตองการไฟฟาของผูใชมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนผูใชในภาคอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจท่ัวไป 
หรือประเภทท่ีอยูอาศัย ผูใชแตละประเภทมีลักษณะการใชไฟฟาและความตองการท่ีแตกตางกัน 
รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอการใชไฟฟา เชน ชวงเวลาของการใชไฟฟา เชน ชวงเวลาการใชในแตละชวง
ของวัน หรือในแตละวันของสัปดาห หรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศของพ้ืนที่ ไมวาจะเปนวันท่ีรอนอบอาว 
หรืออาจจะเปนวันที่อากาศหนาวเย็น หรือฝนตกมืดครึ้ม เปนตน ความสัมพันธระหวางลักษณะระหวาง
ลักษณะและปจจัยเหลานี้กับความตองการไฟฟาที่มีความสัมพันธที่ซับซอน การคนหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรท่ีเหมาะสม หรือกําหนดข้ันตอนฟงกชันการคํานวณมีความยุงยากมาก โครงขายประสาท
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เทียมจึงไดรับความสนใจและนํามาประยุกตใช ในการพยากรณหาความสัมพันธดังกลาวจากขอมูลการ
ใชไฟฟาในอดีต และสามารถพยากรณความตองการใชไฟฟาลวงหนาเปนรายช่ัวโมงไดเปนอยางดี 
(Daneshdoost et al., 1998; Mantharngkul, 1998; Senjyu et al., 2002 อางอิงโดย พิชญา, 
2548)  

ใน ป ค.ศ. 2006 Zhou, R., and Li, Y. (2006) ไดศึกษาการพยากรณความแนนเนื้อของ 
Huanghua pears โดยใชโครงขายประสาทเทียม พบวา ขอมูลที่ใชเปนปจจัยขาเขา คือ Seven co-

occurrence matrix-derived และ one run-length matrix TA โดยทําการทดลองท้ังหมด 7 รูปแบบ 
(model) และทําการพัฒนารูปแบบของ model จนเปนสมการทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม  โดยใช  
hidden layer 17 neurons พบวา รูปแบบน้ี สามารถพยากรณคาเฉลี่ยความผิดพลาด (MAE) ของ
ความแนนเน้ือของ Huanghua pears โดยมีคาเทากับ 0.539  และคา R (correlation) มีคาเทากับ  
0.969 ซ่ึงในการพยากรณความแนนเนื้อโดยใชโครงขายประสาทเทียมน้ีจะทําการทดลองควบคูไปกับ
การสังเกตลักษณะภายในของ Huanghua pears และในขณะที่ Lertworasirkul.S et al., (2007) ได
ทําการศึกษาการพยากรณปริมาณความช้ืน และคา water activity ของมันสําประหลังกึ่งสําเร็จรูปจาก
กระบวนการผานความรอน โดยใชวิธีในการพยากรณแบบ MFNN-NARE (Multilayer 
Feedforward Neural Network in the form of Nonlinear-Auto-Regressive with Exogenous) 
พบวา โครงขายประสาทเทียมท่ีดีที่สุดที่ใชในการพยากรณ คือ การใช hidden layer จํานวน 9 nodes 
โดยใหคา mean squared error (MSE) เทากับ 0.0034 และ ใหคา coefficient of determination 

(R2) เทากับ 0.9910 ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีคา  MSE ที่ตํ่า และมีคา R2 เขาใกล 1 มาก จึงถือวาเปน 
model ที่ดีที่สุดท่ีจะนําไปใชในการพยากรณหาปริมาณความช้ืน และคา water activity ของมันสํา
ประหลังกึ่งสําเร็จรูปไดดี 
 ดังน้ัน โครงขายประสาทเทียมมีจุดเดนดานการเรียนรูจากขอมูล โครงขายประสาทเทียมมีการ
ปรับแตงความรูที่ซอนอยูภายในเครือขายท่ีมีการตอเช่ือมโยงกันอยางหนาแนน มีการสงผานขอมูลที่จะ
มาประมวลผลจาก input ไปยัง output แบบขนาน การประมวลผลของโครงขายประสาทเทียมจึง
เปนไปอยางรวดเร็ว (ชนินทร, 2543 อางอิงโดย ธัญนันท , 2549) แตอยางไรก็ตาม แบบขายงานระบบ
ประสาท (neural network) เปนระบบที่มีความซับซอนจากขอมูลที่ปอนใหเรียนรู การประยุกตใช
ขายงานระบบประสาทจึงเปนทางเลือกใหมในการควบคุม ซ่ึงมีผูนํามาประยุกตใชงานหลายประเภท 
(ธัญนันท , 2549) ไดแก  
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 1. งานการจดจํารูปแบบที่มีความไมแนนอน เชน ลายมือ ลายเซ็น ตัวอักษร และรูปหนา   
 2. งานการประมาณคาฟงกชันหรือการประมาณความสัมพันธ (มี input และ output แตไม
ทราบคาวา inputs กับ outputs มีความสัมพันธอยางไร) 
 3. งานที่ส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ (วงจรขายนิวรอลสามารถปรับตัวเองได) 
 4. งานจัดหมวดหมูและแยกแยะส่ิงของ 
 5. งานทํานาย เชน พยากรณอากาศ พยากรณหุน  
 6. การประยุกตใชขายงานระบบประสาทควบคุมกระบวนการทางเคมีโดยวิธีพยากรณ
แบบจําลอง (model predictive control) 

 7. การประยุกตใชขายงานระบบประสาทแบบแพรกระจายกลับในการทํานายพลังงานความ
รอนท่ีสะสมอยูในตัวอาคาร 
 8. การใชขายงานระบบประสาทในการหาไซโครเมตริกชารท การประยุกตใชคายงานระบบ
ประสาทควบคุมระบบ HVAC (ระบบออนไลน: http://www.google.com.[Doc] Artificial 
Neural Network) 
 
  
 

 
 
 
 
 


