
บทท่ี 3 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 

3.1 วัสดุพันธุพืช 
 ผักกาดหอมหอ (Lactuca sativa) ท่ีเก็บเกี่ยวจากสถานีวิจัยโครงการหลวงทุงหลวงและ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ในระยะความแกทางการคา ขนสงมาที่งานคัดบรรจุเชียงใหม ศูนย
ผลิตผลโครงการหลวงดวยรถบรรทุกธรรมดา 
 
3.2 อุปกรณ 

3.2.1 เคร่ืองลดอุณหภูมิผัก Hydro vacuum cooling ยี่หอ Hussmann ประเทศจนี 
 3.2.2 เคร่ืองวัดความช้ืน Datalogger testo รุน175-H2 Vol. 10 ประเทศเยอรมันน ี
  3.2.3 เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท Sartorius) ช่ัง 
            น้ําหนกัไดสูงสุด 600 กรัม และแบบทศนิยม 4 ตําแหนง รุน HR-200 (บริษัท  
           AND, ประเทศญ่ีปุน) ช่ังน้ําหนักไดสูงสุด 210 กรัม 
  3.2.4 เคร่ืองวัดลักษณะเนื้อสัมผัส Texture Analyzer (Instorn) รุน 5565 มีความจุสูง 
             สุด 5 กิโลนิวตัน ประเทศอังกฤษ 
  3.2.5 เคร่ืองวัดอุณหภูมิภายในผักและผลไม รุน PDT 550 Digital Thermometer  
            บริษัท Tequipment.NET ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดอุณหภูมิได -50 ถึง 300  
            องศาเซลเซียส 
  3.2.6 เคร่ืองวัดสี (Chroma meter) ตัวเคร่ืองรุน CR-300 หัววัด CR-310 ขนาดเสนผาน 
           ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร (บริษัท Minolta, ประเทศญ่ีปุน) ซ่ึงวัดสีออกมาเปนคา L*,  

          a* และ b* โดยมีรายละเอียดดังนี ้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 
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 คา b*   
 -  มีคาบวก หมายถึง วัตถุมีสีเหลือง 
 -  มีคาลบ หมายถึง วัตถุมีสีน้าํเงิน 

  ท้ัง a*  และ  b*  หากมีคาเปนศูนย  หมายถึง วัตถุมีสีเทา 
  Chroma  
   - มีคาเขาใกล 0   หมายถึง วตัถุมีสีซีดจาง (เทา) 

 - มีคาเขาใกล 60 หมายถึง วตัถุมีสีเขม 
คํานวณหาคา Chroma และ Hue angle จากสมการ ดังนี้ 

 Chroma  =  (a*2+b*2) ½ 

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

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

โดยท่ี คา Chroma  
- มีคาเขาใกล 0 หมายถึง วัตถุมีสีซีดจาง (เทา) 

   - มีคาเขาใกล 60 หมายถึง วตัถุมีสีเขม 
คา Hue angle แสดงชวงสีของวัตถุมีคาอยูระหวาง 0-360 องศา คือ 
0-45       องศา แสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง   180-225   องศา แสดงสีเขียวถึงสีน้ําเงิน 
45-90     องศา แสดงสีสมแดงถึงสีเหลือง     225-270   องศา แสดงสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน 
90-135   องศา แสดงสีเหลืองถึงเหลืองเขียว 270-315   องศา แสดงสีน้ําเงินถึงมวง 
135-180 องศา แสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว    315-360   องศา แสดงสีมวงถึงมวงแดง 

 

 
ภาพท่ี 3.1 แผนภาพของสีท่ีแสดงคาเปนคา L*, Chroma และ Hue angle 

ท่ีมา: http//www.saleecolour.com/science.php.[online], 23 มิถุนายน 2551 
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3.2.7 กลองถายรูป Sony รุน T10 
 3.2.8 ตะกราพลาสติก 
 3.2.9 ตูเย็นและช้ันวางผักและผลไมท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได 
 
3.3 สถานท่ีทําการวิจัย 

-  งานคัดบรรจุเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวง 
-  หองปฏิบัติการกลาง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
3.4 วิธีการศึกษา 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของผักกาดหอมหอโดยใชระบบ 
การลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา ประกอบไปดวยการทดลอง 3 การทดลอง 
โดยมีระเบียบวิจัยดังนี้   

การทดลองท่ี 1: ศึกษากระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอ 
โดยใชระบบการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา 

โดยมีการแบงเปนการทดลองลองยอย 3 การทดลอง ดังนี้ 
การทดลองยอยท่ี 1.1: ศึกษาสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน

ของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ 
นําผักกาดหอมหอท่ีผานการตัดแตงแลวบรรจุลงในตะกราพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนแบบ

โปรง ขนาด กวาง 35.56 เซนติเมตร ยาว 55.88 เซนติเมตร สูง 29.21 เซนติเมตร มีปริมาณในการ
บรรจุ 5 กิโลกรัมตอ 1 ตะกรา แลวนําไปจัดเรียงใหเต็มตูลดความดันโดยใชปริมาณผักกาดหอมหอ
ท้ังหมด 60 ตะกราแลวจึงทําการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอใหมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศา
เซลเซียส โดยกําหนดพารามิเตอรสําหรับการทํางานของเครื่องในกระบวนการลดอุณหภูมิของ
ผักกาดหอมหอ ดังนี้ 

•  กําหนดคาความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ (holding  pressure) 3 ระดับ คือ   
  6.0, 6.5 และ 7.0 มิลลิบาร 
•  กําหนดเวลาท่ีผักอยูในหองลดอุณหภูมิหลังจากความดันภายในหองลดลงถึงระดับท่ี 
   กําหนด (holding time) 3 ระดับ คือ 12.0, 15.0 และ 20.0 นาที 
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ในระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ จนส้ินสุดกระบวนการ 
ดังตอไปนี้ 

1.  เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss percentage) 
2.  เวลาในการทําใหเย็น (cooling time) 

3.  อุณหภูมิใจกลางผักตลอดกระบวนการลดอุณหภูมิเพื่อนําไปคํานวณตัวแปรแสดง 
      ประสิทธิภาพของการลดอุณหภูมิ (cooling parameters) 

4.  ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลา 
5.  ความช้ืนสัมพันธของอากาศในหองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ 
6.  พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 

 
การทดลองยอยท่ี 1.2: ศึกษาสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน

ของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก โดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา (hydro – 
vacuum cooling) 
 ทําการทดลองเชนเดียวกับการทดลองยอยท่ี 1.1 และเพิ่มการกําหนดเวลาในการพนละออง
น้ําภายในตูลดความดันท่ี 5 นาที และ 10 นาที  
 

การทดลองยอยท่ี 1.3: ศึกษาสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน
ผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ 
 นําผักกาดหอมหอท่ีผานการตัดแตงแลวบรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเจาะรู 18 

รู ขนาดกวาง 25.40 เซนติเมตร ยาว 40.64 เซนติเมตร มีปริมาณในการบรรจุ 0.4 กิโลกรัมตอ 1 ถุง 
แลวนําไปจัดเรียงลงในตะกราพลาสติกปริมาณ 5 กิโลกรัม ตอ 1 ตะกรา หลังจากนั้นนําตะกราไป
จัดเรียงใหเต็มตูลดความดันโดยใชปริมาณผักกาดหอมหอท้ังหมด 60 ตะกราแลวจึงทําการลด
อุณหภูมิผักกาดหอมหอใหมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส โดยกําหนดพารามิเตอรสําหรับ
การทํางานของเคร่ืองในกระบวนการลดอุณหภูมิของผักกาดหอมหอเชนเดียวกับการทดลองยอยท่ี 
1.1  

จากนั้น เม่ือไดสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองยอยท่ี 1.1, 1.2 และ 1.3 แลวนํามา 
ตรวจสอบคุณภาพและ อายกุารเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิเฉียบพลันภายใต
ระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา และทําการเปรียบเทียบกบัผักกาดหอมหอท่ีไมผานการ
ลดอุณหภูมิ (ชุดควบคุม) โดยมี 4 กรรมวิธี ดังนี ้
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 กรรมวิธีท่ี 1: ชุดควบคุม (ไมผานการลดอุณหภูมิ) 
 กรรมวิธีท่ี 2: ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในถุงพลาสติก 
 กรรมวิธีท่ี 3: ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุในตะกราพลาสติก 
 กรรมวิธีท่ี 4: ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุในตะกราพลาสติก 
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า แตละซํ้าประกอบไป
ดวยผักกาดหอมหอ 1-2 หัว หลังจากนั้นนําผักกาดหอมหอท้ังหมดไปเก็บรักษา ใน 2 สภาวะ ดังนี้ 

การทดลองท่ี 2: ศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิเฉียบพลันโดยใชระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาในหองเย็น        
 นําผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองยอยท่ี 1.1, 1.2 และ 1.3 มาเก็บ
รักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียสโดยทําการจําลองการเก็บรักษาในหองเย็นของศูนย
คัดบรรจุดอยคํา มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม และประเมินคุณภาพทุกวันดังตอไปนี้ 

  

  2.1 การประเมินคุณภาพ 
2.1.1 วัดอุณหภูมิใจกลาง  

   วัดโดยใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิภายในผักและผลไม รุนPDT 550 Digital 

Thermometer บริษัท Tequipment.NET ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดอุณหภูมิได -50 ถึง 300 
องศาเซลเซียส แทงตรงใจกลางผักกาดหอมหอโดยใหมีความลึกประมาณ 6-7 เซนติเมตร 

 
2.1.2 การสูญเสียน้ําหนักสด  

  วัดโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท 
Sartorius) แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักจากสูตร 
 

เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก = {น้ําหนักกอนการเก็บรักษา - น้ําหนักหลังเก็บรักษา} × 100 

     น้ําหนักกอนการเก็บรักษา 
 

2.1.3 วัดคาการเปล่ียนแปลงสี (L*,c*,h0)  

  วัดโดยใชเคร่ือง Chromameter รุน CR-300 โดยวัดบริเวณกึ่งกลางของ
ผักกาดหอมหอ คาท่ีไดแสดงเปนคา L*, a*, b* แลวนํามาคํานวณหาคา Chroma และ Hue angle 
จากสมการดังนี้ (McGuire, 1992) 
  Chroma = (a* + b*) ½ 

  Hue angle = arctangent (b*/a*) 
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2.1.4 การเปล่ียนแปลงความแนนของหัว  
   วัดการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวโดยใชเคร่ือง Texture Analyzer 

(Instorn) รุน 5565 มีความจุสูงสุด 5 กิโลนิวตัน ประเทศอังกฤษ โดยใชหัวเจาะท่ีมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางเทากับ 0.6 มิลลิเมตร และกําหนดใหหัวเจาะสามารถเจาะผักกาดหอมหอลงไปลึกท่ีสุด
เทากับ 50 มิลลิเมตร โดยทําการสุมผักกาดหอมหอมากรรมวิธีละ 1-2 หัว และสุมเจาะดานใดดาน
หนึ่งของหัวผักกาดหอมหอ เม่ือแรงท่ีหัวเจาะกระทํากับผักกาดหอมหอจนถึงจุดสูงสุดของกราฟ 
(yield point) จึงทําการบันทึกคาสูงสุดท่ีหัวเจาะสามารถเจาะได 

 
2.2 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 
2.2.1 อายุการวางจําหนาย  

  กําหนดใหผักกาดหอมหอหมดอายุเม่ือใบของผักกาดหอมหอเปนสีน้ําตาล  
(browning) ท่ีขอบใบ, กลางใบ และเกิดจุดท่ัวบริเวณใบมากกวา 50% 
 

2.2.2 ลักษณะปรากฏภายนอกและการเกิดโรค  
  โดยแบงผักกาดหอมหอออกเปน 10 ซํ้า สังเกตการเหี่ยวของใบ การเกิดการไหม
ของขอบใบ ใบมีสีน้ําตาลและมีจุดสีดําท่ัวบริเวณใบโดยใชสายตา 
 

2.2.3 เปอรเซ็นตความเสียหาย  
 
การทดลองท่ี 3: ศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด

อุณหภูมิเฉียบพลันโดยใชระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาบนชั้นวางจําหนาย       
 นําผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองยอยท่ี 1.1, 1.2 และ 1.3 มาเก็บ
รักษาบนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียสโดยทําการจําลองการวางขายในรานจําหนาย
ผลิตผลของมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม แลวทําการประเมินคุณภาพทุกวันเชนเดียวกับการ
ทดลองท่ี 2 

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองท่ี 2 และ 3 มาวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติโดยวาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) จากนั้นนําผลการ
วิเคราะหทางกายภาพและทางสรีรวิทยาในระหวางการเก็บรักษาหาคาเฉล่ียและทําการวิเคราะห
ความแปรปรวน เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ได
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
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การทดลองท่ี 4: การพยากรณอุณหภูมิสุดทาย และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของ
ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศโดยใชแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียม 
 ไดเลือกใชโครงขายประสาทเทียมแบบ Multilayer-Layered Feedforward Neural 

Network ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยใชวิธี backpropagation algorithm ซ่ึงเปนโครงขายประสาท
เทียมแบบมีผูสอน (Superviced Learning) นํามาพยากรณอุณหภูมิสุดทายและเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
 โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ประกอบไปดวย 3 สวน หรือ 3 
layers ไดแก ช้ันของ input units ท่ีถูกเช่ือมตอกับช้ันของ hidden units ซ่ึงเช่ือมตอกับช้ัน 
output units แตละแบบจําลองมี input ท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับแบบจําลองนั้น ๆ โดยจัดเตรียม
ขอมูลกระบวนการเรียนรู (training set) 48 ชุด จากขอมูลท้ังหมด 56 ชุดท่ีมีอยูเพื่อใชในการ
สอนโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network or ANN ) โดยทําการเลือก inputs 
และ outputs พรอมท้ังจัดเตรียมและกระบวนการทดสอบ (testing set) 8 ชุด เพื่อใชทดสอบ
ผลงานของ ANN หลังจากเสร็จส้ินการสอน โดยแตละแบบจําลองน้ันมีการเรียนรู (trained) 
จนกระท่ัง RMS error ลดลงและเพิ่มข้ึนจนเปน 0.01 หรือ number of iteration มากกวา 
1,000,000 เม่ือกระบวนการเรียนรูหยุดลงจึงนํามาทดสอบความถูกตอง ทําการเปรียบเทียบคาท่ีได
จากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม เพื่อเลือกแบบจําลองท่ีดีท่ีสุด
โดยใชคา R2, คาเปอรเซ็นตความผิดพลาด (Absolution Percentage Error, APE) และคาเฉล่ีย
ของเปอรเซ็นตความผิดพลาด (Mean Absolute Percentage error, MAPE) มีสมการดังนี้ 
 
   APE  = (|ti-Yi|/ ti) × 100 

   MAPE  = (1/NT) ∑APE 

  เม่ือ ti คือ คาท่ีไดจากการทดลองจริง 
   Yi คือ คาท่ีไดจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม  
   NT คือจํานวนขอมูลท้ังหมด 
  

โปรแกรมโครงขายประสาทเทียมในการทดลอง คือ โปรแกรม Qnet v2000 package 
โดย Vesta Services และทําการเปรียบเทียบกับการพยากรณดวยการวิเคราะหแบบวิธีการ
แสดงผลตอบสนองตอโครงรางพื้นผิว (Response Surface Methodology) 

  
 


