
บทท่ี 4  
ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

 
4.1 การทดลองท่ี 1: ศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของกระบวนการลดอุณหภูมิดวย 

      ระบบสุญญากาศ และสุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอ  
 
4.1.1 การศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของกระบวนการลดอุณหภูมิดวย 
           ระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก (dry cycle)        
การทํางานของเครื่องลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศสามารถอธิบายไดดังนี้ ข้ันแรกอากาศ

ภายในหองลดอุณหภูมิ (vacuum chamber) จะถูกดึงออกจากหองดวยปมสุญญากาศ (ภาพท่ี 4.1) 

ทําใหความดันและความช้ืนสัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิลดลง ความช้ืนบางสวนจะถูกดึงออกไป
จากหองพรอมกับอากาศท่ีถูกดึงออกจากหองดวยปมสุญญากาศ เม่ือความดันภายในหองลดลงถึง 
200 และ 100 มิลลิบาร เคร่ืองทําความเย็นตัวท่ี 1 และ 2 จะเร่ิมทํางาน ตามลําดับ ในชวงนี้
ความช้ืนสัมพัทธของอากาศภายในหองจะเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากอุณหภูมิภายในหองลดอุณหภูมิ
ลดลง และเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดลงจนถึงระดับความดันสุดทายท่ีกําหนด 

(holding pressure) เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ี เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดัน
ดังกลาวตามระยะเวลาท่ีกําหนด (holding time) ความช้ืนท่ีระเหยออกจากผลิตผลในชวงนี้จะ
ควบแนนกลายเปนน้ําท่ีแผงทําความเย็น (evaporator coil) เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดเคร่ือง
จะปลอยใหอากาศจากภายนอกกลับเขาสูหองลดอุณหภูมิจนความดันภายในหองกลับเขาสูสภาวะ
ปกติ (1 บรรยากาศ) ซ่ึงเปนการส้ินสุดกระบวนการลดอุณหภูมิ 

จากการศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ
ในกระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก โดยทดลองกําหนดความดัน
สุดทายในหองลดอุณหภูมิเปน 3 ระดับคือ 6.0, 6.5 และ 7.0 มิลลิบาร และกําหนดเวลาท่ีวัตถุดิบ
อยูภายใตความดันในแตละระดับเปน 12, 15 และ 20 นาที เพื่อใหผักกาดหอมหอมีอุณหภูมิสุดทาย
อยูระหวาง 4±2 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีโครงการหลวงกําหนดใหเก็บรักษาและขนสงของ
ผักกาดหอมหอ พบวา พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศสําหรับ
ผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนอยูในชวง 20-25 องศาเซลเซียส คือ การกําหนดความดันสุดทาย
ในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด เทากับ 15 

นาที (ตารางท่ี 4.1) ดวยสภาวะการทํางานนี้สามารถลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตน
เฉล่ียเทากับ 22.0 องศาเซลเซียส ใหมีอุณหภูมิสุดทายเฉล่ียประมาณ 3.5 องศาเซลเซียส หลังจาก
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ผานกระบวนการลดอุณหภูมิแลว และพบวามีการสูญเสียน้ําหนักสดเฉล่ีย 3.97 เปอรเซ็นต รวมใช
เวลาในการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 30 นาที เนื่องจากคา
พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิแปรผันตรงกับระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชในการลด
อุณหภูมิ  ซ่ึงผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
ใชพลังงานไฟฟาในการลดอุณหภูมิ 0.20 หนวย คิดเปนคาไฟฟาเทากับ 0.002 บาทตอกิโลกรัม 
ดังนั้นการกําหนดความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยู
ภายใตความดันท่ีกําหนดเทากับ 15 นาที จึงเปนพารามิเตอรในการทํางานของระบบท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ พัลลภ และคณะ (2550) ท่ีไดทดลองกระบวนการทําความ
เย็นแบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอ พบวาผักกาดหอมหอเม่ือผานกระบวนการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศแลวทําใหอุณหภูมิแกนกลางของผักกาดหอมหอลดลงอยางรวดเร็วจาก 24.7 องศา
เซลเซียส เหลือ 2.6 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 20 นาที และมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําใน
ผักกาดหอมหอเทากับ 5.28 เปอรเซ็นต หลังส้ินสุดของกระบวนการทําความเย็น 

 

 
ภาพท่ี 4.1 สวนประกอบของเคร่ืองลดอุณหภูมิสุญญากาศท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 

 
ความสัมพันธระหวางความดัน  อุณหภูมิผลิตผล  อุณหภูมิอากาศ  กับเวลาท่ีใชใน

กระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติกแสดง
ดังภาพท่ี 4.2 พบวา ความดันภายในหองลดอุณหภูมิจะลดลงอยางรวดเร็วจนถึง 6.0 มิลลิบารซ่ึง
เปนความดันสุดทายท่ีกําหนด ภายในระยะเวลา 13 นาที สวนอุณหภูมิอากาศจะลดลงอยางชาๆ
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สําหรับอุณหภูมิของผักกาดหอมหอคอนขางคงท่ี จนกระท่ังเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิ
ลดลงจนถึง 14 มิลลิบารท่ีนาทีท่ี 9 อุณหภูมิของผักกาดหอมหอจะลดลงอยางรวดเร็วซ่ึงท่ีจุดนี้
เรียกวา flash point เปนเวลาท่ีน้ําในผลิตผลจะเร่ิมเดือดและระเหยกลายเปนไอทําใหผักกาดหอม
หอมีอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว และเม่ือความดันลดตํ่าลงน้ํายังคงเดือดและระเหยกลายเปนไออยาง
ตอเนื่องทําใหอุณหภูมิของผักกาดหอมหอลดลงดวยความชันสูงจนกระท่ังเม่ือความดันสุดทาย
ลดลง มาอยูท่ีความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิผลิตผลท่ี 6.0 มิลลิบาร เคร่ืองจะทําการรักษา
ระดับความดันใหคอนขางคงท่ี เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันตามระยะเวลาท่ีกําหนดเทากับ 15 

นาที ซ่ึงในชวงนี้อุณหภูมิของผักกาดหอมหอจะลดลงดวยความชันลดลงจนถึงอุณหภูมิสุดทายท่ี 
3.6 องศาเซลเซียส ท่ีนาทีท่ี 30 ซ่ึงไดสอดคลองกับการทดลองของ พัลลภ และคณะ (2550) ท่ีได
หาปริมาณความช้ืนเฉล่ียของผักกาดหอมหอระหวางการทําความเย็นแบบสุญญากาศ พบวา ตอน
เร่ิมตนของการทําความเย็น 2 ถึง 3 นาทีแรก อัตราการระเหยของไอน้ําสูงหลังจากนั้นอัตราการ
ระเหยไอน้ําจะลดลง หลังจากการทําความเย็น 20 นาที  

จากการศึกษาผลของพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบ
สุญญากาศในกระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอตอเวลาท้ังหมด (cycle time) ท่ีใชในการลด
อุณหภูมิ, เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด (ตารางท่ี 4.1) และ อุณหภูมิสุดทายของผลิตผล พบวา
ระดับความดันสุดทายท่ีกําหนดและเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด มีผลตอเวลาท้ังหมด
ท่ีใชในการลดอุณหภูมิ, เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด และอุณหภูมิสุดทายของผลิตผล โดย
พบวา ยิ่งระดับความดันสุดทายท่ีกําหนดลดลง เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนจะ
เปนผลทําใหเวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ, เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนใน
ขณะท่ีอุณหภูมิสุดทายของผลิตผลต่ําลง 

เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพันธของอากาศระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติกแสดงในภาพท่ี 4.3  พบวา เปอรเซ็นต
ความช้ืนสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคาเทากับ 60.7 เปอรเซ็นต จากนั้นจะเพิ่มสูงข้ึน
เนื่องจากอุณหภูมิภายในหองลดลง แตหลังจากเวลาผานไป 7 นาที เม่ือมีการลดความดันอยาง
ตอเนื่อง เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดัน
บรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปนการดึงอากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหภายในหองลดอุณหภูมิมี
ปริมาณความชื้นลดลง สงผลใหเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิลดลง
อยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูกทําใหลดลงจนอยูในระดับท่ีความดันสุดทายเทากับ 
6.0 มิลลิบาร เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขางคงท่ีอยูในชวง 30-40 เปอรเซ็นต ในชวง
นาทีท่ี 13-28 และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน เนื่องจาก
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อากาศภายในหองลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน เนื่องจากการระเหยนํ้าจากเซลลของ
ผักกาดหอมหอระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าทําใหมีเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธของอากาศ
ภายหลังจากการลดอุณหภูมิ เพิ่มข้ึนเปน 52.5 เปอรเซ็นต 
 
ตารางท่ี 4.1 พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ
ผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
 

สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ ขอมูลจากการทดลอง 
 

ความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 
 

6.00 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 15.00 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (นาที) - 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 30.00 

น้ําหนกัวัตถุดบิกอนทําการลดอุณหภูมิ (กรัม) 151.00 

น้ําหนกัวัตถุดบิหลังทําการลดอุณหภูมิ (กรัม) 145.00 

การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 3.97 

อุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียของวัตถุดิบ (องศาเซลเซียส) 22.00 

อุณหภูมิเฉล่ียของวัตถุดิบท่ีความดันสุดทายภายในหองลด 
    อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

3.50 

อุณหภูมิเฉล่ียของวัตถุดิบท่ีความดันปกติ (องศาเซลเซียส) 3.60 

อุณหภูมิเฉล่ียสุดทายของวัตถุดิบขณะท่ีนาํออกจาก 
    หองลดอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

5.20 

หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 0.20 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.002 
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ภาพท่ี 4.2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความดันตอเวลาในการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
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ภาพท่ี 4.3 ความสัมพันธระหวางความชื้นสัมพัทธของอากาศ และความดันตอเวลาในการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
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4.1.2 การศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของกระบวนการลดอุณหภูมิดวย 
          ระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา (hydro vacuum cooling) ของผักกาดหอมหอท่ี  
            บรรจุในตะกราพลาสติก (wet cycle) 
การทํางานของเครื่องลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศรวมกับน้ําสามารถอธิบายไดดังนี้ ข้ัน

แรกอากาศภายในหองลดอุณหภูมิจะถูกดึงออกจากหองดวยปมสุญญากาศ (ภาพท่ี 4.1) ทําใหความ
ดันและความช้ืนสัมพัทธภายในหองลดอุณหภูมิลดลง  และทําการพนละอองน้ําสะอาดจากหัวฉีด
ดานบนลงมาสัมผัสกับผิวดานนอกของผลิตผลเปนเวลา 5 และ 10 นาที ตามท่ีไดกําหนดไวสําหรับ
แตละกระบวนการ ความช้ืนบางสวนจะถูกดึงออกไปจากหองพรอมกับอากาศท่ีถูกดึงออกจากหอง
ดวยปมสุญญากาศ เม่ือความดันภายในหองลดลงถึง 200 และ 100 มิลลิบาร เคร่ืองทําความเย็น
เคร่ืองท่ี 1 และ 2 จะเร่ิมทํางาน ตามลําดับ ในชวงนี้ความช้ืนสัมพัทธของอากาศภายในหองจะเพ่ิม
สูงข้ึน เนื่องจากอุณหภูมิภายในหองลดอุณหภูมิลดลง และเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิ
ลดลงจนถึงระดับความดันสุดทายท่ีกําหนด เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันใหคงท่ี เพื่อให
วัตถุดิบอยูภายใตความดันดังกลาวตามระยะเวลาท่ีกําหนด ความช้ืนท่ีระเหยออกจากผลิตผลในชวง
นี้จะควบแนนกลายเปนน้ําท่ีแผงทําความเย็น จากนั้นจะทําการพนละอองน้ําสะอาดจากหัวฉีด
ดานบนลงมาสัมผัสกับผิวดานนอกของผลิตผลอีกคร้ัง เปนเวลา 5 และ 10 นาที ตามท่ีไดกําหนดไว
ในแตละกระบวนการ เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดเครื่องจะปลอยใหอากาศจากภายนอกกลับ
เขาสูหองลดอุณหภูมิจนความดันภายในหองกลับเขาสูสภาวะปกติ (1 บรรยากาศ) ซ่ึงเปนการ
ส้ินสุดกระบวนการลดอุณหภูมิ 

จากการศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ําในกระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก โดยทดลอง
กําหนดความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิเปน 3 ระดับคือ 6.0, 6.5 และ 7.0 มิลลิบาร และ
กําหนดเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันในแตละระดับเปน 12, 15 และ 20 นาที โดยกําหนดเวลา
ในการพนละอองน้ําสะอาดลงบนผลิตผลเปนเวลา 5 และ 10 นาที เพื่อใหผักกาดหอมหอมีอุณหภูมิ
สุดทายอยูระหวาง 4±2 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาของผักกาดหอม
หอ พบวา พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ําสําหรับ
ผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนอยูในชวง 15-20 องศาเซลเซียส คือ การกําหนดความดันสุดทาย
ในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด เทากับ 12 

นาที และมีระยะเวลาในการพนน้ําสะอาด เทากับ 5 นาที (ตารางท่ี 4.2) ดวยสภาวะการทํางานนี้
สามารถลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียเทากับ 15.07 องศาเซลเซียส ใหมี
อุณหภูมิสุดทายเฉล่ียประมาณ  1.80 องศาเซลเซียส หลังจากผานกระบวนการลดอุณหภูมิแลว และ
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พบวามีการสูญเสียน้ําหนักสดเฉล่ีย 2.23 เปอรเซ็นต รวมใชเวลาในการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอ
ใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 30 นาที เนื่องจากคาพลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลด
อุณหภูมิแปรผันตรงกับระยะเวลาท้ังหมดที่ใชในการลดอุณหภูมิ  ซ่ึงผักกาดหอมหอท่ีบรรจุใน
ตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา ใชพลังงานไฟฟาในการลด
อุณหภูมิ 0.17 หนวย คิดเปนคาไฟฟาเทากับ 0.0027 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้นการกําหนดความดัน
สุดทายในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด
เทากับ 12 นาที โดยมีระยะเวลาในการพนน้ําเปนเวลา 5 นาที  จึงเปนพารามิเตอรในการทํางานของ
ระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ความสัมพันธระหวางความดัน  อุณหภูมิผลิตผล  อุณหภูมิอากาศ  กับเวลาท่ีใชใน
กระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกรา
พลาสติกแสดงดังภาพท่ี 4.4 พบวา ความดันภายในหองลดอุณหภูมิจะลดลงอยางรวดเร็วจนถึง 6.0 

มิลลิบาร ซ่ึงเปนความดันสุดทายท่ีกําหนดภายในระยะเวลา 12 นาที สวนอุณหภูมิอากาศจะลดลง
อยางชาๆ สําหรับอุณหภูมิของผักกาดหอมหอคอนขางคงท่ี จนกระท่ังเม่ือความดันภายในหองลด
อุณหภูมิลดลงจนถึง 10.4 มิลลิบารท่ีนาทีท่ี 9 อุณหภูมิของผักกาดหอมหอจะลดลงอยางรวดเร็วซ่ึง
ท่ีจุดนี้เรียกวา flash point เปนเวลาท่ีน้ําในผลิตผลจะเร่ิมเดือดและระเหยกลายเปนไอทําให

ผักกาดหอมหอมีอุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว และเม่ือความดันลดตํ่าลงน้ํายังคงเดือดและระเหย
กลายเปนไออยางตอเนื่องทําใหอุณหภูมิของผักกาดหอมหอลดลงดวยความชันสูงจนกระท่ังเม่ือ
ความดันสุดทายลดลง มาอยูท่ีความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิผลิตผลท่ี 6.0 มิลลิบาร เคร่ืองจะ
ทําการรักษาระดับความดันใหคอนขางคงท่ี เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันตามระยะเวลาท่ี
กําหนดเทากับ 12 นาที ซ่ึงในชวงนี้อุณหภูมิของผักกาดหอมหอจะลดลงดวยความชันลดลงจนถึง
อุณหภูมิสุดทายท่ี 1.8 องศาเซลเซียส ท่ีนาทีท่ี 30 

จากการศึกษาผลของพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบ
สุญญากาศรวมกับน้ําในกระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอตอเวลาท้ังหมดท่ีใชในการลด
อุณหภูมิ, เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด (ตารางท่ี 4.2) และ อุณหภูมิสุดทายของผลิตผล พบวา
ระดับความดันสุดทายท่ีกําหนดและเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด มีผลตอเวลาท้ังหมด
ท่ีใชในการลดอุณหภูมิ เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด และอุณหภูมิสุดทายของผลิตผล โดย
พบวา ยิ่งระดับความดันสุดทายท่ีกําหนดลดลง เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนจะ
เปนผลทําใหเวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนในขณะท่ี
อุณหภูมิสุดทายของผลิตผลต่ําลง 
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เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพันธของอากาศระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติกแสดงในภาพท่ี 4.5  พบวา 
เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคาเทากับ 50.6 เปอรเซ็นต จากนั้นจะ
เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิภายในหองลดลง แตหลังจากเวลาผานไป 6 นาที เม่ือมีการลดความดัน
อยางตอเนื่อง เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดัน
บรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปนการดึงอากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหภายในหองลดอุณหภูมิมี
ปริมาณความชื้นลดลง สงผลใหเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิลดลง
อยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูกทําใหลดลงจนอยูในระดับท่ีความดันสุดทายเทากับ 
6.0 มิลลิบาร เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขางคงท่ีอยูในชวง 30-40 เปอรเซ็นต ในชวง
นาทีท่ี 13-29 และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน เนื่องจาก
อากาศภายในหองลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน เนื่องจากการระเหยนํ้าจากเซลลของ
ผักกาดหอมหอระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าทําใหเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศ
ภายหลังจากการลดอุณหภูมิ เพิ่มข้ึนเปน 59.9 เปอรเซ็นต 
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ตารางท่ี 4.2 พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา
ของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
 

สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ ขอมูลจากการทดลอง 
 

ความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 
 

6.00 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 12.00 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (นาที) 300 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 30.00 

น้ําหนกัวัตถุดบิกอนทําการลดอุณหภูมิ (กรัม) 200.74 

น้ําหนกัวัตถุดบิหลังทําการลดอุณหภูมิ (กรัม) 196.27 

การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 2.23 

อุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียของวัตถุดิบ (องศาเซลเซียส) 15.07 

อุณหภูมิเฉล่ียของวัตถุดิบท่ีความดันสุดทายภายในหองลด 
    อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

1.90 

อุณหภูมิเฉล่ียของวัตถุดิบท่ีความดันปกติ (องศาเซลเซียส) 1.80 

อุณหภูมิเฉล่ียสุดทายของวัตถุดิบขณะท่ีนาํออกจาก 
    หองลดอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

3.97 

หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 0.17 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.0027 
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ภาพท่ี 4.4 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความดันตอเวลาในการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
เวลา (นาที)

คว
าม

ชื้น
สัม

พัท
ธ (

เป
อร

เซ
็นต

)

1

10

100

1000

คว
าม

ดัน
 (มิ

ลล
ิบา

ร)

ความช้ืนสัมพัทธ ความดัน
 

 
ภาพท่ี 4.5 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และความดันตอเวลาในการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ําของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก 
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4.1.3 การศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของกระบวนการลดอุณหภูมิดวย 
            ระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก (dry cycle)      

 
จากการศึกษาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ

ในกระบวนการลดอุณหภูมิของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก โดยทดลองกําหนดความดัน
สุดทายในหองลดอุณหภูมิเปน 3 ระดับคือ 6.0, 6.5 และ 7.0 มิลลิบาร และกําหนดเวลาท่ีวัตถุดิบ
อยูภายใตความดันในแตละระดับเปน 12, 15 และ 20 นาที เพื่อใหผักกาดหอมหอมีอุณหภูมิสุดทาย
อยูระหวาง 4±2 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอ 
พบวา พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศสําหรับผักกาดหอมหอท่ีมี
อุณหภูมิเร่ิมตนอยูในชวง 20-25 องศาเซลเซียส คือ การกําหนดความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิ
เทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด เทากับ 20 นาที (ตารางท่ี 4.3) 

ดวยสภาวะการทํางานนี้สามารถลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอท่ีมีอุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียเทากับ 22.03 

องศาเซลเซียส ใหมีอุณหภูมิสุดทายเฉล่ียประมาณ 4.0 องศาเซลเซียส หลังจากผานกระบวนการลด
อุณหภูมิแลว และพบวามีการสูญเสียน้ําหนักสดเฉลี่ย 2.99 เปอรเซ็นต รวมใชเวลาในการลด
อุณหภูมิผักกาดหอมหอใหถึงอุณหภูมิสุดทายในระยะเวลา 32 นาที เนื่องจากคาพลังงานไฟฟาท่ีใช
ในกระบวนการลดอุณหภูมิแปรผันตรงกับระยะเวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ   ซ่ึง
ผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ใชพลังงานไฟฟา
ในการลดอุณหภูมิ 0.32 หนวย คิดเปนคาไฟฟาเทากับ 0.0034 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้นการกําหนด
ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิเทากับ 6.0 มิลลิบาร และเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ี
กําหนดเทากับ 20 นาที จึงเปนพารามิเตอรในการทํางานของระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ความสัมพันธระหวางความดัน  อุณหภูมิผลิตผล  อุณหภูมิอากาศ  กับเวลาท่ีใชใน
กระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติกแสดงดัง
ภาพท่ี 4.6 พบวา ความดันภายในหองลดอุณหภูมิจะลดลงอยางรวดเร็วจนถึง 6.0 มิลลิบารซ่ึงเปน
ความดันสุดทายท่ีกําหนด ภายในระยะเวลา 20 นาที สวนอุณหภูมิอากาศจะลดลงอยางชาๆ สําหรับ
อุณหภูมิของผักกาดหอมหอคอนขางคงท่ี จนกระท่ังเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิลดลงจนถึง 
12.8 มิลลิบารท่ีนาทีท่ี 9 อุณหภูมิของผักกาดหอมหอจะลดลงอยางรวดเร็วซ่ึงท่ีจุดนี้เรียกวา flash 

point เปนเวลาท่ีน้ําในผลิตผลจะเร่ิมเดือดและระเหยกลายเปนไอทําใหผักกาดหอมหอมีอุณหภูมิ

ลดลงอยางรวดเร็ว และเม่ือความดันลดตํ่าลงน้ํายังคงเดือดและระเหยกลายเปนไออยางตอเนื่องทํา
ใหอุณหภูมิของผักกาดหอมหอลดลงดวยความชันสูงจนกระทั่งเม่ือความดันสุดทายลดลงมาอยูท่ี
ความดันสุดทายในหองลดอุณหภูมิผลิตผลท่ี 6.0 มิลลิบาร เคร่ืองจะทําการรักษาระดับความดันให
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คอนขางคงท่ี เพื่อใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันตามระยะเวลาท่ีกําหนดเทากับ 20 นาที ซ่ึงในชวงนี้
อุณหภูมิของผักกาดหอมหอจะลดลงดวยความชันลดลงจนถึงอุณหภูมิสุดทายท่ี 4.0 องศาเซลเซียส 
ท่ีนาทีท่ี 32 

จากการศึกษาผลของพารามิเตอรในการทํางานท่ีเหมาะสมของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบ
สุญญากาศในกระบวนการลดอุณหภูมิผักกาดหอมหอตอเวลาทั้งหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ, 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด (ตารางท่ี 4.3) และ อุณหภูมิสุดทายของผลิตผล พบวาระดับความ
ดันสุดทายท่ีกําหนดและเวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด มีผลตอเวลาท้ังหมดท่ีใชในการ
ลดอุณหภูมิ, เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด และอุณหภูมิสุดทายของผลิตผล โดยพบวา ยิ่งระดับ
ความดันสุดทายท่ีกําหนดลดลง เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนจะเปนผลทําให
เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดเพิ่มข้ึนในขณะท่ีอุณหภูมิ
สุดทายของผลิตผลต่ําลง 

ภาพท่ี 4.7 แสดงความสัมพันธของเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพันธของอากาศระหวาง
กระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก พบวา 
เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธของอากาศกอนเร่ิมลดอุณหภูมิมีคาเทากับ 55.0 เปอรเซ็นต จากนั้นจะ
เพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิภายในหองลดลง แตหลังจากเวลาผานไป 7 นาที เม่ือมีการลดความดัน
อยางตอเนื่อง เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธในอากาศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการลดความดัน
บรรยากาศในหองลดอุณหภูมิเปนการดึงอากาศท่ีมีความช้ืนออก ทําใหภายในหองลดอุณหภูมิมี
ปริมาณความชื้นลดลง สงผลใหเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิลดลง
อยางรวดเร็ว เม่ือความดันในหองลดอุณหภูมิถูกทําใหลดลงจนอยูในระดับท่ีความดันสุดทายเทากับ 
6.0 มิลลิบาร เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธในหองคอนขางคงท่ีอยูในชวง 50-60 เปอรเซ็นต ในชวง
นาทีท่ี 8-28 และในชวงสุดทายของการลดอุณหภูมิมีเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธสูงข้ึน เนื่องจาก
อากาศภายในหองลดอุณหภูมิมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึน เนื่องจากการระเหยนํ้าจากเซลลของ
ผักกาดหอมหอระหวางท่ีอยูในสภาวะท่ีมีความดันตํ่าทําใหเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศ
ภายหลังจากการลดอุณหภูมิ เพิ่มข้ึนเปน 76.9 เปอรเซ็นต 
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ตารางท่ี 4.3 พารามิเตอรท่ีเหมาะสมในกระบวนการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของ
ผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 

 
สภาวะการทํางานของเคร่ืองลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศ ขอมูลจากการทดลอง 

 

ความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิ (มิลลิบาร) 
 

6.00 

เวลาท่ีวัตถุดิบอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (นาที) 20.00 

เวลาท่ีใชในการพนน้ํา (นาที) - 

เวลาท้ังหมดท่ีใชในการลดอุณหภูมิ (นาที) 32.00 

น้ําหนกัวัตถุดบิกอนทําการลดอุณหภูมิ (กรัม) 159.99 

น้ําหนกัวัตถุดบิหลังทําการลดอุณหภูมิ (กรัม) 156.77 

การสูญเสียน้ําหนักสด (เปอรเซ็นต) 2.99 

อุณหภูมิเร่ิมตนเฉล่ียของวัตถุดิบ (องศาเซลเซียส) 22.03 

อุณหภูมิเฉล่ียของวัตถุดิบท่ีความดันสุดทายภายในหองลด 
    อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

4.20 

อุณหภูมิเฉล่ียของวัตถุดิบท่ีความดันปกติ (องศาเซลเซียส) 4.00 

อุณหภูมิเฉล่ียสุดทายของวัตถุดิบขณะท่ีนาํออกจาก 
    หองลดอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

3.70 

หนวยไฟฟาท่ีใช (กิโลวัตตช่ัวโมง) 0.32 

คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม) 0.0034 
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ภาพท่ี 4.6 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ และความดันตอเวลาในการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 
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ภาพท่ี 4.7 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธของอากาศ และความดันตอเวลาในการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 
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ในสภาวะการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 
พบวา มีเปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียในหองลดอุณหภูมิในชวงสุดทายสูงกวาผักกาดหอมหอท่ี
บรรจุในตะกราพลาสติก ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีภายในหองลดอุณหภูมิมีการลดความดันอยางตอเนื่อง 
น้ําระเหยออกจากผลิตผลแตไมสามารถท่ีจะระเหยออกมาสูอากาศภายในหองลดอุณหภูมิดีกวา
ผักกาดหอมหอท่ีไมไดบรรจุในถุงพลาสติก เนื่องจากมีถุงพลาสติกหอหุมอยู เม่ือเขาสูชวงความดัน
สุดทายน้ําภายในถุงสามารถระเหยออกมาไดมากข้ึน ซ่ึงชวงเวลานั้นไมมีการดึงอากาศออกจากหอง
ลดอุณหภูมิอีกตอไป จึงสงผลใหเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉล่ียภายในหองลดอุณหภูมิสูงกวา
กระบวนการลดอุณหภูมิของผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในตะกลาพลาสติก 

เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดเฉลี่ยของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา พบวา ผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศท่ีบรรจุในตะกราพลาสติกมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศท่ีบรรจุในถุงพลาสติกและ
ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศรวมกับน้ําท่ีบรรจุในตะกราพลาสติก ซ่ึง
มีคาเทากับ 3.97, 2.99 และ 2.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศรวมกับน้ําจะมีการพนละอองน้ําสะอาดจากหัวฉีดดานบนลงมาสัมผัสกับผิวดาน
นอกของผลิตผลทําใหมีหยดน้ําเกาะอยูท่ีผิวของผลิตผล ดังนั้นเม่ือความดันภายในหองลดอุณหภูมิ
ลดลงมาถึง flash point น้ําอยูบนผลิตผลเร่ิมเดือดและระเหยกลายเปนไอกอนน้ําภายในเซลล จึงทํา
ใหมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลิตผล เม่ือเปรียบเทียบกับผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (dry cycle) นอยท่ีสุด 

ทําการทดลองโดยใชพารามิเตอรท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 4.1.1, 4.1.2 และ4.1.3 แลว
นําผลิตผลมาทําการเก็บรักษาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ และทางสรีระใน 2 สภาวะ โดย
ทําการจําลองการเก็บรักษาในหองเย็นและบนช้ันวางจําหนายของศูนยคัดบรรจุดอยคํา มูลนิธิ
โครงการหลวงเชียงใหม และทําการประเมินคุณภาพทุกวัน  

 
4.2 การทดลองท่ี 2 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ
เฉียบพลันโดยใชระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส 
 นําผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 4.1.1, 

4.1.2 และ 4.1.3 มาเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียสโดยทําการจําลองการเก็บ
รักษาในหองเย็นของศูนยคัดบรรจุดอยคํา มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม และทําการประเมิน
คุณภาพทางกายภาพและทางสรีรวิทยาทุกวัน โดยแบงออกเปน 4 กรรมวิธีดังนี้ 
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 กรรมวิธีท่ี 1: ชุดควบคุม (ไมผานกระบวนการลดอุณหภูมิ) 
 กรรมวิธีท่ี 2: ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 

         สุญญากาศ (dry cycle) 
 กรรมวิธีท่ี 3: ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 

         สุญญากาศ (dry cycle) 
 กรรมวิธีท่ี 4: ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 

         สุญญากาศรวมกับน้ํา (wet cycle) 
 
4.2.1 การประเมินคุณภาพทางสรีระ 

4.2.1.1 อุณหภูมิใจกลางผัก 
 จากการทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิใจกลางผักกาดหอมหอท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิ
เฉียบพลันโดยใชระบบสุญญากาศและระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา เปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบวา 
ผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ 85-90 

เปอรเซ็นต มีอุณหภูมิใจกลางผักในวันท่ี 12 ของการเก็บรักษาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) (ตารางท่ี 4.4) โดยผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศ และผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํามีอุณหภูมิใจกลางผักเฉล่ียเทากันและมีคามากท่ีสุด รองลงมา คือผักกาดหอมหอในชุด
ควบคุมโดยมีคาเทากับ 4.83 และ 4.47 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เม่ือเทียบกับผักกาดหอมหอบรรจุ
ตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีคาอุณหภูมิใจกลางผักเฉลี่ยนอยท่ีสุด โดยมี
คาเทากับ 1.90 องศาเซลเซียส 
 จากการศึกษาอุณหภูมิใจกลางผักกาดหอมหอ พบวา แนวโนมของกราฟอุณหภูมิใจกลาง
ผักเฉล่ียเทียบกับเวลาในการเก็บรักษาไมคงท่ีทุกกรรมวิธี (ภาพท่ี 4.8) ซ่ึงจะมีอุณหภูมิใจกลางผัก
อยูในชวง 3-5 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับเก็บรักษาผักกาดหอมหอในหอง
เย็น แสดงใหเห็นวา กระบวนการลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวมีความสําคัญตอคุณภาพหลังการเก็บ
รักษาผักกาดหอมหอ เพราะหากผักกาดหอมหอผานกระบวนการลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวแลว
จะทําใหอุณหภูมิใจกลางผักตํ่าลงและสงผลตอคุณภาพของผลิตผล ชวยรักษาคุณภาพผลิตผลและ
ยืดอายุการเก็บรักษาไดนานข้ึน เนื่องจากอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดอัตราการหายใจของ
ผลิตผล คือ ถาอุณหภูมิสูงจะเรงขบวนการเมตาบอริซึมตาง ๆ ภายในเซลลของผลิตผลใหเกิดเร็วข้ึน 
(ดนัย และนิธิยา, 2531;  มรกต, 2548) อัตราการหายใจก็จะสูงตามไปดวย เม่ือผลิตผลมีการหายใจ
มากจึงทําใหผลิตผลสูญเสียและเส่ือมสภาพเร็ว (Mc Donald and Sun, 2000) แตในกรณีของ
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ผักกาดหอมบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีอุณหภูมิใจกลางผักเฉล่ียตํ่า
ก็อาจกอใหเกิดอันตรายได โดยเฉพาะกับผลิตผลในเขตรอนอาจเกิดอาการผิดปกติท่ีเรียกวา อาการ
สะทานหนาว (chilling injury) ข้ึนได (จริงแท, 2538) 

 
4.2.1.2 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด 

 จากผลการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ พบวา ในวันท่ี 12 ของการ
เก็บรักษาผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-

90 องศาเซลเซียส มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยชุดควบคุมมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอ
ท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก และผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิ
โดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา โดยมีคาเทากับ 3.90, 3.27 และ1.16 เปอรเซ็นต สวน
ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักสดนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 0.72 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4.4) 
 จากผลการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอทุกกรรมวิธี 
พบวา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพที่ 4.9) ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของมรกต (2548) ท่ีพบวาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผักกาดหอมหอ 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา เนื่องมาจากผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวแลวจะตองคายนํ้า
อยูตลอดเวลาเพ่ือระบายความรอนท่ีเกิดจากการหายใจ ซ่ึงในขณะท่ีปริมาณความช้ืนภายในผลิตผล
มักมีอยูสูงกวาความชื้นของอากาศภายนอก น้ําภายในผลิตผลจึงมีศักยภาพที่จะสูญเสียออกจาก
ผลิตผลอยูตลอดเวลา เม่ือผลิตผลสูญเสียน้ํามากนอกจากจะทําใหน้ําหนักของผลิตผลลดลงแลวยัง
ทําใหรสชาติเปล่ียนไป ผิวเหี่ยวยน ไมเปนท่ีดึงดูดตอผูบริโภค (จริงแท, 2538) นอกจากนี้ มรกต 
(2548) ยังรายงานวาการปรับเปล่ียนภาชนะบรรจุโดยใชภาชนะบรรจุท่ีมีชองระบายอากาศกวาง
กวาภาชนะบรรจุเดิมทําใหผลิตผลสัมผัสกับอากาศเย็นไดงายกวา และอากาศเย็นเคล่ือนท่ีผานผิว
ผลิตผลดวยความเร็วกวา เม่ืออากาศเย็นเคล่ือนท่ีเร็วก็ยิ่งทําใหผลิตผลสูญเสียน้ําหนักมากข้ึน 
เพราะวาเกิดการกําจัดผิวบาง ๆ ของอากาศท่ีอ่ิมตัวดวยไอน้ํารอบ ๆ ผิวผลิตผลซ่ึงมีความดันไอน้ํา
อยูในสภาพท่ีท่ีมีสมดุลกับภายในของผลิตผล มีผลทําใหเกิดความแตกตางของความดันไอน้ํามาก
ใกล ๆ กับผิวของผลิตผล ความชื้นหรือน้ําจากเน้ือเยื่อของผลิตผลพยายามจะเคล่ือนท่ีมาสูภายนอก
เพื่อพยายามรักษาความสมดุลของความดันไอน้ํา ทําใหผลิตผลสูญเสียน้ําเพิ่มข้ึน (ดนัย, 2544) 
นอกจากนี้ในการเก็บรักษาไวในท่ีมีความช้ืนสูงโดยการบรรจุในถุงพลาสติก หรือหอดวยฟลม
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พลาสติกเพื่อใหมีการสูญเสียน้ํานอยท่ีสุด แตในทางปฏิบัติบางคร้ังไมมีการควบคุมความช้ืน ของ
สภาพแวดลอมในการขนสงและการจําหนาย เพราะฉะน้ันบรรจุภัณฑอาจตองออกแบบใหมีฉนวน
สําหรับปองกันการสูญเสียน้ําดวย (ยงยุทธ, 2544) และในการสูญเสียน้ําหนักในผลิตผลอาจเกิดจาก
ความแตกตางของความดันภายในและภายนอก ทําใหผลิตผลมีอัตราการหายใจเพ่ิมข้ึนทําใหเซลล
เกิดการแตกออกมาสงผลใหมีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มข้ึน (Martinez-Romero et al., 2007) 
 

4.2.1.3 การเปล่ียนแปลงสี 
 จากผลการเปล่ียนแปลงสีของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
และสุญญากาศรวมกับน้ําเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ พบวา ผักกาดหอมหอ
ท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต พบวาใน
วันท่ี 12 ของอายุการเก็บรักษา มีคา L* ในแตละกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยชุดควบคุมมีคา L* มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผักกาดหอมหอบรรจุตะกรา และ
บรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีคาเทากับ 55.30, 54.90 และ 
53.50 ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํามีคา L* นอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 49.57 (ตารางท่ี 4.5) และผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษา
ในหองเย็นแตละกรรมวิธีจะมีคา L* ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 3, 8 

และ 12 ของอายุการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 7) 
 การเปล่ียนแปลงคา L* เสนกราฟของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิในแตละ
กรรมวิธีและชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ มีแนวโนมเปนเสนตรงตลอดอายุการเก็บรักษา 
(ภาพท่ี 4.10) ซ่ึงไดสอดคลองกับงานทดลองของ มรกต (2548) ท่ีศึกษาผลของการลดอุณหภูมิตอ
คุณภาพผักโดยศึกษาการเปล่ียนแปลงสี พบวา การเปล่ียนแปลงคา L* เสนกราฟของผักกาดหอม
หอท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็นโดยปรับเปล่ียนวิธีคลุมผาใบ มีแนวโนมเปน
เสนตรงตลอดอายุการเก็บรักษา แสดงวาสีของผักกาดหอมหอคอนขางคงท่ีไมเปล่ียนแปลง 
 เม่ือเก็บรักษาผักกาดหอมหอในหองเย็น พบวา ในวันท่ี 12 ของการเก็บรักษาผักกาดหอม
หอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ มีคา chroma ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
โดยผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีคา chroma 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํา และผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีคา
เทากับ 25.57, 25.00 และ 24.77 ตามลําดับ และชุดควบคุมมีคา chroma นอยท่ีสุด โดยมีคา
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เทากับ 23.20 (ตารางท่ี 4.5) แตผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นแตละกรรมวิธีจะมีคา 
chroma แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 3 ของการเก็บรักษา (ตาราง
ภาคผนวกที่ 8) ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาผักกาดหอมหอในหองเย็นของแตละกรรมวิธี 
พบวา คาchroma มีแนวโนมของเสนกราฟเปนเสนตรงตลอดอายุการเก็บรักษา แสดงวาความสด
ของสีของผักกาดหอมหอคอนขางคงท่ีไมเปล่ียนแปลงตลอดอายุการเก็บรักษา นอกจากนั้นยังพบวา 
กระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา chroma (ภาพท่ี 
4.11) 
 คา hue angle ในวันท่ี 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 และ 12 ของการเก็บรักษา ของผักกาดหอม
หอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) (ตารางภาคผนวก
ท่ี 9) โดยในวันท่ี 12 ของการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศรวมกับน้ํามีคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติก และบรรจุ
ตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีคาเทากับ 94.40, 91.80 และ 87.87 
ตามลําดับ และผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ มีคา hue angle นอยท่ีสุด
โดยมีคาเทากับ 81.70 (ตารางท่ี 4.5) โดยระหวางท่ีทําการเก็บรักษาในหองเย็นผักกาดหอมหอมีคา
อยูท่ีชวง 80-100 องศา และมีแนวโนมลดลงเม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลานานข้ึน (ภาพท่ี 4.12) ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงสีของผักกาดหอมหอจากสีเขียวเปนสีเหลืองปนน้ําตาลเม่ือเก็บ
รักษาเปนระยะเวลานานข้ึน เชนเดียวกับงานทดลองของมรกต (2548) ท่ีศึกษาผลของการลด
อุณหภูมิตอคุณภาพผักโดยผักกาดหอมหอมีคา hue angle มีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผักกาดหอมหอมีสีเขียวลดลงมีสีเหลืองมากข้ึนเม่ือเก็บรักษานานข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากการเส่ือมสภาพของคลอโรฟลลในระหวางการเก็บรักษา  
 

4.2.1.4 การเปล่ียนแปลงความแนนของหัว 
 จากผลการทดลองการศึกษาการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวของแตละกรรมวิธีหลังการ
เก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต โดยใช
เคร่ือง Texture Analyzer (Instorn) ซ่ึงมีการกําหนดคาแรงสูงสุดท่ีใชในการเจาะเทากับ 5 นิวตัน 
กําหนดความลึกท่ีหัวเจาะสามารถเจาะลงไปไดลึก 50 มิลลิเมตร และหัวเจาะมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง เทากับ 0.6 มิลลิเมตร พบวา ในวันท่ี 12 ของอายุการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอท่ีเก็บ
รักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต มีคาการ
เปล่ียนแปลงความแนนของหัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผักกาดหอมหอ
บรรจุตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีคาการเปล่ียนแปลงความแนน
ของหัวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
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สุญญากาศ และผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับ
น้ํา โดยมีคาเทากับ 30.98, 14.92 และ 13.16 นิวตัน ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอในชุดควบคุม
ท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีคาการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 12.60 

นิวตัน (ตารางท่ี 4.4) นอกจากนี้ผักกาดหอมหอในแตละกรรมวิธีมีคาการเปล่ียนแปลงความแนน
ของหัวท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 1-7 และ 11-12 ของอายุการเก็บ
รักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 10) 
 ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีคาการ
เปล่ียนแปลงความแนนของหัวมากกวากรรมวิธีอ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจากแรงท่ีกระทํากับผักกาดหอม
หอจนถึงจุดสูงสุดของกราฟ (yield point) นั้น เปนชวงท่ีผิวหนาของผักกาดหอมหอเร่ิมแตกออก 
หลังจากนั้นกราฟจะตกลงมาอยางรวดเร็วซ่ึงแสดงถึงความกรอบของผักกาดหอมหอซ่ึงชวงนี้จะมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะเปนการเปล่ียนแปลงจากโครงสรางภายนอกเขาสูโครงสราง
ภายใน (จันทิมา และคณะ, 2547) นอกจากนี้เม่ือหัวเจาะสามารถเจาะทะลุเขาไปในโครงสราง
ภายในของผักกาดหอมหอในแตละกรรมวิธี จะสังเกตเห็นวา กราฟมีลักษณะไมคงท่ี (ภาพท่ี 4.13) 
แตมีการข้ึนลงโดยมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย แตก็ยังแสดงถึงความกรอบของโครงสราง
ภายในใกลเคียงกับโครงสรางภายนอก เม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึนแนวโนมของแรงเจาะมี
แนวโนมลดลง ซ่ึงอาจเกิดจากการตานแรงแยก นั่นก็คือ ความเหนียว ซ่ึงเกิดจากความเหนียวของ
เสนใย (จันทิมา และคณะ, 2547) ภายในโครงสรางของผักกาดหอมหอสงผลใหแนวโนมของแรงท่ี
ใชเจาะลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงไดสอดคลองกับรายงานการทดลองของ วีนิลและคณะ (2547) ในการ
ทดลองการวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร พบวา ในการใชหัวเจาะเจาะผลแอบเปล แรงท่ีหัววัดกระทํากับ
ผลแอบเปลจนถึงจุดสูงสุดของกราฟ (yield point) เปนชวงท่ีเปลือกแอบเปลแตก หลังจากนั้น
กราฟตกลงมาอยางรวดเร็ว เพราะเกิดการเปล่ียนแปลงจากเปลือกไปสูเนื้อ แตเม่ือหัววัดทะลุเขาไป
ในเนื้อแอบเปลแลวจะสังเกตเห็นวา กราฟนั้นจะมีลักษณะไมคงท่ี แตก็มีการข้ึนลงเพียงเล็กนอย แต
ก็ยังแสดงถึงความกรอบภายในผลแอบเปลโดยมีความกรอบของแตละจุดใกลเคียงกัน 
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ตารางท่ี 4.4 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางสรีรวิทยาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น 
อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต  
 
 

กรรมวิธี 
อุณหภูมิใจกลางผัก 
(องศาเซลเซียส) 

การสูญเสีย
น้ําหนักสด 

(เปอรเซ็นต) 

ความแนน
ของหัว 
(นิวตนั) 

 

ชุดควบคุม  4.47a 3.90a 12.60b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 4.83a 3.27a 14.92b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก 1.90b 0.72b 30.98a 

ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  4.83a 1.16b 13.16b 
 

หมายเหต ุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 
ตารางท่ี 4.5 การเปล่ียนแปลงคา L*, chroma และ hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาใน
หองเย็น อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต  
 

กรรมวิธี L* Chroma 
 

Hue angle 
 

ชุดควบคุม 55.30a 23.20 81.70c 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 53.50ab 25.57 91.80a 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก 54.90ab 24.77 87.87ab 

ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา 49.57c 25.00 94.40a 
 

หมายเหต ุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก 
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  

 
ภาพท่ี 4.8 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิใจกลางของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ  
4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกลา  

 
ภาพท่ี 4.9 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาใน
หองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําบรรจุตะกรา

 
 
ภาพท่ี 4.10 การเปล่ียนแปลงคา L* ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก

ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  
 
ภาพท่ี 4.11 การเปล่ียนแปลงคา chroma ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 

องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบบรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา

 
 
ภาพท่ี 4.12 การเปล่ียนแปลงคา hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภมิู  
4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา

  
 
ภาพท่ี 4.13 การเปล่ียนแปลงคาความแนนของหัวของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น
อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต 
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4.2.2 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 
4.2.2.1 อายุการเก็บรักษา 

 จากการทดลองลดอุณหภูมิของผักกาดหอมหอโดยบรรจุถุงพลาสติก บรรจุตะกราดวย
ระบบสุญญากาศ และระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลด
อุณหภูมิเม่ือนํามาเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 85-90

เปอรเซ็นต พบวา ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติกมีอายุการเก็บรักษา
นานท่ีสุด คือ 17 วัน รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา และชุด
ควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ มีอายุการเก็บรักษาเทากัน คือ 14 วัน และผักกาดหอมหอบรรจุ
ตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา มีอายุการเก็บรักษานอยท่ีสุด คือ 12 
วัน (ตารางท่ี 4.6) นอกจากนี้ Sun and Zheng (2005) ไดกลาวไววา ในการลดอุณหภูมิ
ผักกาดหอมหอโดยใชระบบสุญญากาศและนํามาเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิตํ่า พบวามีอายุการวาง
จําหนายมากกวา 14 วัน  แสดงวา การลดอุณหภูมิสงผลดีตอผลิตผลชวยรักษาคุณภาพของผลิตผล
และยืดอายุการเก็บรักษาไดนานข้ึน ในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเปนกระบวนการลด
อุณหภูมิภายใตสภาพท่ีมีความดันตํ่าโดยทําการดูดอากาศออกจากหองลดอุณหภูมิ เม่ือความดัน
บรรยากาศลดตํ่าลงแลวน้ําเปล่ียนสถานะกลายเปนไอ แตเนื่องจากเปนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศรวมกับน้ํา มีปริมาณนํ้าท่ีถูกพนฝอยลงมาบนผลิตผล และถาน้ําท่ีเกาะอยูบนผลผลิตไม
สามารถระเหยไปไดหมดคางอยูท่ีผิวของผลิตผลจะทําใหเกิดโรคเนาเละท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ทํา
ใหเกิดกล่ินเหม็น และเชื้อแบคทีเรียจะเขาทําลายทางแผลท่ีเกิดจากการหัก การชํ้าของใบ หรือ
บริเวณท่ีผักเปยกน้ํามาก (นิธิยาและดนัย, 2533) จึงสงผลใหผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการ
ลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํามีอายุการเก็บรักษานอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับผักกาดหอม
หอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิซ่ึงมีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุด เม่ือทําการลดอุณหภูมิ
ของผลิตผลแลวยังตองเก็บรักษาผลิตผลไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปองกัน
การเปล่ียนแปลงท่ีไมตองการ อาทิเชน คุณคาทางโภชนาการ กล่ินรสชาติ และเนื้อสัมผัส (texture) 
นอกจากนี้ Paull (1999) ยังไดกลาวไววา การลดอุณหภูมิท่ีปฏิบัติไดชาหลังการเก็บเกี่ยวทําให
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตผลลดลงดวย 
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ตารางท่ี 4.6 อายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็น อุณหภูมิ 4±2 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต   
 

กรรมวิธี 
 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 
 

ชุดควบคุม 14b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 17a 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก 14b 

ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา 12c 
 

 

หมายเหต ุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

 
4.2.2.2 ลักษณะปรากฏภายนอกและการเกิดโรค 

 จากการเปรียบเทียบลักษณะปรากฏภายนอกของผักกาดหอมหอหลังจากการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ําเปรียบเทียบกับผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผาน
การลดอุณหภูมิ และนํามาเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-

90 เปอรเซ็นต พบวา ในวันท่ี 8 ของอายุการเก็บรักษาผักกาดหอมหอในชุดควบคุม และ
ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ําเร่ิมเกิดอาการ
ผิดปกติโดยมีลักษณะของขอบใบเปนสีน้ําตาล กานใบเปนจุดสีน้ําตาลกระจาย  ในขณะท่ี
ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกและบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศยัง
ไมมีอาการผิดปกติ เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษานานข้ึนผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา เกิดอาการใบเนาเละ กานหัก ใบหงิกงอ ขอบใบมีสี
น้ําตาล สีของใบเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลืองปนน้ําตาล รอยตัดมีสีน้ําตาลเขมและเปนแผลเนาตรง
รอยตัด ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับชุดควบคุม เร่ิมมีกานเห่ียว กานเร่ิมเปนสีน้ําตาลสงผลใหเปนโรค
เนาเละ (soft rot) ซ่ึงเกิดจากเช้ือแบคทีเรียทําใหเกิดการเนาเละและมีกล่ินเหม็น เช้ือแบคทีเรียเขา
ทําลายทางแผลที่อาจเกิดจากการหัก การช้ําของใบผักกาดหอมหอท่ีอยูช้ันลางถูกทับระหวางการ
ขนสง (ดนัย และนิธิยา, 2533) แตผักกาดหอมหอท่ีบรรจุในถุงพลาสติกและบรรจุตะกราท่ีผานการ
ลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีลักษณะใบเหี่ยวเพียงเล็กนอย แตใบก็ยังมีลักษณะเขียวสด
ลักษณะไมมีความแตกตางกันมากนัก (ภาพท่ี 4.14) 
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  ชุดควบคุม                 ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  

(wet cycle) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก          ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก  

(dry cycle)       (dry cycle)  
            

ภาพท่ี 4.14 ลักษณะปรากฏของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 17 วัน 

 
4.2.2.3 เปอรเซ็นตความเสียหาย 

 จากการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดย
ใชระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํากับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ และนํามาเก็บ
รักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต พบวา ชุด
ควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ, ผักกาดหอมหอท่ีบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ และระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา เร่ิมมีความเสียหายเกิดข้ึนในวันท่ี 8 ของการเก็บรักษา 
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สวนผักกาดหอมหอท่ีบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเร่ิมมีความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 10 ของการเก็บรักษา เม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึนจนกระท่ังถึงวันท่ี 12 
ของการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับ
น้ํามีลักษณะไมเปนท่ียอมรับ มีเปอรเซ็นตความเสียหายเทากับ 50 เปอรเซ็นต และในวันท่ี 14 ของ
อายุการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ และผักกาดหอมหอบรรจุ
ตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีลักษณะไมเปนท่ียอมรับ มีเปอรเซ็นตความ
เสียหายเทากัน โดยมีคาเทากับ 40 เปอรเซ็นต สวนผักกาดหอมหอท่ีบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีลักษณะไมเปนท่ียอมรับในวันท่ี 17 ของอายุการเก็บรักษาโดยมี
เปอรเซ็นตความเสียหาย เทากับ 50 เปอรเซ็นตซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในแตละกรรมวิธีมี
เปอรเซ็นตความเสียหายท่ีแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิเร่ิมตนท่ีแตกตางกัน ถาหากมี
อุณหภูมิสูงก็ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของปฏิกิริยาตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (จริงแท, 2544) ทํา
ใหลักษณะภายนอกเกิดการเปล่ียนแปลงเร็วกวาปกติ และเกิดการสูญเสียของผลิตผลอยางรวดเร็ว 
(ภาพท่ี 4.15) 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา

 
 
ภาพท่ี 4.15 เปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดหอมหอ เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต  
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4.3 การทดลองที่ 3: คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ
เฉียบพลันโดยใชระบบสุญญากาศท่ีเก็บรักษาบนชั้นวางจําหนายอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส 
 นําผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองท่ี 4.1.1, 
4.1.2 และ 4.1.3 มาเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียสโดยทําการจําลองการ
เก็บรักษาบนชั้นวางจําหนายของศูนยคัดบรรจุดอยคํา มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม และทําการ
ประเมินคุณภาพทางกายภาพและทางสรีรวิทยาทุกวัน โดยแบงออกเปน 4 กรรมวิธีดังนี้ 
 กรรมวิธีท่ี 1: ชุดควบคุม (ไมผานกระบวนการการลดอุณหภูมิ) 
 กรรมวิธีท่ี 2: ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 

         สุญญากาศ (dry cycle) 

 กรรมวิธีท่ี 3: ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 
         สุญญากาศ (dry cycle) 

 กรรมวิธีท่ี 4: ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ 
         สุญญากาศรวมกับน้ํา (wet cycle) 

 
4.3.1 การประเมินคุณภาพทางสรีระ 

4.3.1.1 อุณหภูมิใจกลางผัก 
 จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิใจกลางของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา กับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ พบวา ผักกาดหอมหอ
ท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต มี
อุณหภูมิใจกลางผักไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในวันท่ี 10 ของการ
เก็บรักษา (ตารางที่ 4.7) โดยผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีอุณหภูมิใจกลาง
ผักมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ และผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับ
น้ํา โดยมีคาเทากับ 7.70, 7.50 และ 7.37 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอบรรจุ
ตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีอุณหภูมิใจกลางผักนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 
7.30 องศาเซลเซียส และผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายในแตละกรรมวิธีจะมี
อุณหภูมิใจกลางผักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 1, 2 และ 3 ของอายุ
การเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 12) 
 จากการศึกษาอุณหภูมิใจกลางผักกาดหอมหอ พบวา แนวโนมของกราฟอุณหภูมิใจกลาง
ผักเทียบกับเวลาการเก็บรักษาไมคงท่ีทุกกรรมวิธี (ภาพท่ี 4.16) ซ่ึงผักกาดหอมหอจะมีอุณหภูมิใจ
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กลางผักอยูในชวง 5-10 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปนชวงท่ีเหมาะสําหรับเก็บรักษาผักกาดหอมหอบนช้ัน
วางจําหนาย และอุณหภูมิเร่ิมตนของผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ และ
ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํามีอุณหภูมิ
เร่ิมตนมากกวากรรมวิธีอ่ืน ๆ จึงทําใหมีอายุการเก็บรักษาส้ันกวาผักกาดหอมหอในกรรมวิธีอ่ืน ๆ  
ซ่ึงไดสอดคลองกับรายงานการทดลองของ มรกต (2548) ท่ีไดศึกษาผลของอุณหภูมิใจกลางผัก
ของกะหลํ่าปลี พบวา อุณหภูมิใจกลางผักของกะหลํ่าปลีท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ มีคามากกวา
อุณหภูมิใจกลางผักในกรรมวิธีอ่ืน ๆ ทําใหกะหลํ่าปลีท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีอายุการเก็บรักษา
ส้ันกวากะหลํ่าปลีในกรรมวิธีอ่ืน ๆ  แสดงใหเห็นวา กระบวนการลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวมี
ความสําคัญตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บรักษา เพราะผักท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิหลัง
การเกี่ยวจะทําใหมีอุณหภูมิใจกลางผักตํ่าลงและสงผลตอผลิตผลชวยรักษาคุณภาพของผลิตผลและ
ยืดอายุการเก็บรักษานานข้ึน ซ่ึงอาจเนื่องมาจากอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดอัตราการหายใจ
ของผลิตผล คือ ถาอุณหภูมิสูงจะเรงขบวนการเมตาบอลิซึมตาง ๆ ภายในเซลลของผลิตผลใหเกิด
เร็วข้ึน (ดนัยและนิธิยา, 2531) อัตราการหายใจก็จะสูงตามไปดวย เม่ือผลิตผลมีการหายใจมากจึง
ทําใหผลิตผลสูญเสียและเส่ือมสภาพเร็ว (Mc Donald and Sun, 2000)  
 

4.3.1.2 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด 
จากผลการวิเคราะหเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด

อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ําเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการ
ลดอุณหภูมิ พบวา ผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต  ในวันท่ี 10 ของการเก็บรักษาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
สุญญากาศมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ี
ผานการลดอุณหภูมิ และผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ โดยมีคาเทากับ 
2.75, 2.39 และ 1.43 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอท่ีบรรจุตะกราท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํามีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดนอยท่ีสุด โดยมีคา
เทากับ 1.04 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4.7) แตผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายแตละ
กรรมวิธีจะมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ใน
วันท่ี 5 และ วันท่ี 7 ของอายุการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 11)  
 ผลการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผักกาดหอมหอทุกกรรมวิธี พบวา
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพ 4.17) ซ่ึงได
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สอดคลองกับรายงานการทดลองของ มรกต (2548) ท่ีไดศึกษาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด
ของกะหลํ่าปลี พบวา กะหลํ่าปลีท่ีทดลองในทุกกรรมวิธี มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา โดยกะหลํ่าปลีท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผาน
อากาศเย็นโดยปรับเปล่ียนวิธีคลุมผาใบ มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดใกลเคียงกับกะหลํ่าปลีท่ี
ไมผานกระบวนการลดอุณหภูมิ และกะหลํ่าปลีท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็น
โดยปรับเปล่ียนภาชนะบรรจุและไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังได
สอดคลองกับเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของบร็อคโคล่ีท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย พบวา 
บร็อคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราและถุงพลาสติกเปรียบเทียบกับกับชุดควบคุมท่ีไม
ผานการลดอุณหภูมิไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดอายุการเก็บรักษา (ปรัศนี, 
2551)  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวแลวจะตองคายนํ้าอยูตลอดเวลาเพื่อระบาย
ความรอนท่ีเกิดจากการหายใจ ขณะเดียวกับปริมาณความช้ืนภายในผลิตผลมักมีอยูสูงกวาความช้ืน
ของอากาศภายนอก น้ําภายในผลิตผลจึงมีศักยภาพท่ีจะสูญเสียออกจากผลิตผลอยูตลอดเวลา     
(จริงแท, 2538) นอกจากนี้ การเคล่ือนท่ีของน้ําจากตัวของผลิตผลหลังจากเก็บเกี่ยวแลวจะเปนการ
เคล่ือนท่ีแบบแพรกระจาย  (diffusion) ซ่ึงเปนการเคล่ือนท่ีของน้ําจากบริเวณท่ีมีความเขมขนสูง
ไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนตํ่าทําใหอัตราการแพรกระจายของน้ําจะข้ึนอยูกับความแตกตางของ
ความเขมขนของน้ํา ถามีความแตกตางกันมาก การแพรกระจายจากตัวผลิตผลสูบรรยากาศภายนอก
จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยจะเกิดข้ึนจนกวาความเขมขนท้ังสองบริเวณจะมีความเทากัน (ยงยุทธ, 
2539) เม่ือผลิตผลสูญเสียน้ํามากนอกจากจะทําใหน้ําหนักของผลิตผลลดลงแลวยังทําใหรสชาติ
เปล่ียนไปผิวเหี่ยวยน ไมดึงดูดผูบริโภค  (จริงแท, 2538) 
 

4.3.1.3 การเปล่ียนแปลงสี 
 จากการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสีของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ และสุญญากาศรวมกับน้ํา เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ พบวา 
ผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 80-

85 เปอรเซ็นต ในวันท่ี 10 ของอายุการเก็บรักษา มีคา L* ของแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศ มีคา L* มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิ
โดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา และผักกาดหอมหอท่ีบรรจุถุงพลาสติก ท่ีผานการลดอุณหภูมิ
โดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีคาเทากับ 52.53, 52.13 และ 50.93 ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอ
ในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีคา L* นอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 49.50 (ตารางท่ี 4.8) แต
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ผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายในแตละกรรมวิธีมีคา L* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 1 และ 7 ของอายุการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 13) 

 จากการวิเคราะหคาการเปล่ียนแปลงสีของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิแลวนํามา
เก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย พบวา ผักกาดหอมหอในแตละกรรมวิธีมีการเปล่ียนแปลงคา L* ของ
เสนกราฟมีแนวโนมเปนเสนตรงตลอดอายุการเก็บรักษา (ภาพ 4.18) ซ่ึงสอดคลองกับงานทดลอง
ของ มรกต (2548) ท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงคา L* ของกะหลํ่าปลี พบวา เสนกราฟของกะหลํ่าปลีท่ี
ไมผานกระบวนการลดอุณหภูมิ, กะหลํ่าปลีท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็นท่ีใช
ในกรรมวิธีในปจจุบัน และกะหลํ่าปลีท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็นโดย
ปรับเปล่ียนภาชนะบรรจุ มีแนวโนมเปนเสนตรงตลอดอายุการเก็บรักษา นอกจากนี้ยังไดสอดคลอง
กับงานทดลองของ ปรัศนีย  (2551) ท่ีไดศึกษาการเปล่ียนแปลงคาสีของบรอคโคล่ีท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ พบวา กราฟของ L* มีแนวโนมเปนเสนตรงตลอดอายุการเก็บ
รักษา ดังนั้นแสดงใหเห็นวา สีของผักกาดหอมหอในแตละกรรมวิธีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศคอนขางคงท่ีไมเปล่ียนแปลง 
 เม่ือเก็บรักษาผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต พบวา ในวันท่ี 10 ของอายุการเก็บรักษา ผักกาดหอม
หอท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา และชุดควบคุมท่ีไมผาน
การลดอุณหภูมิ มีคา chroma ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ มีคา chroma มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 
และผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีคาเทากับ 
33.77, 33.37 และ 28.60 ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ มี
คา chroma นอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 26.63 (ตารางท่ี 4.8) และผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิท่ีนํามาเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย มีคา chroma ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ในวันท่ี 1, 3, 4, 7, 8 และ 9 ของอายุการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวกท่ี 14) 
  ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาผักกาดหอมหอบนช้ันวางจําหนายของแตละกรรมวิธี 
พบวา คา chroma มีแนวโนมของกราฟเปนเสนตรงตลอดอายุการเก็บรักษา  แสดงวา สีของ
ผักกาดหอมหอคอนขางคงท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง ยกเวน ผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผาน
การลดอุณหภูมิมีแนวโนมของกราฟลดลงเม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึน แสดงวา สีของผักกาดหอม
หอมีความเขมลดลงเม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษานานข้ึน (ภาพที่ 4.19) ซ่ึงสอดคลองกับงาน
ทดลองของ มรกต (2548) ท่ีทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงคา chroma ของกะหลํ่าปลี พบวา คา 
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chroma ของกะหลํ่าปลีท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบผานอากาศเย็นโดยปรับเปล่ียนวิธีคลุม
ผาใบ มีแนวโนมลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา แสดงวา สีของกะหลํ่าปลีมีความเขมลดลง ตลอด
ระยะเวลาเก็บรักษา  
 คา hue angle ผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายในแตละกรรมวิธีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 1, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10 (ตารางภาคผนวก
ท่ี 15) และในวันท่ี 10 ของอายุการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดย
ใชระบบสุญญากาศมีคา hue angle มากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผาน
การลดอุณหภูมิ และผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํา โดยมีคาเทากับ 97.97, 80.00 และ 77.50 ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ มีคา hue angle นอยท่ีสุด โดยมีคา
เทากับ 70.57 (ตารางท่ี 4.8) โดยระหวางท่ีทําการเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย ผักกาดหอมหอมีคา
อยูในชวง 80-100 องศา และมีแนวโนมลดลงเม่ือเก็บรักษาเปนระยะเวลานานข้ึน ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึงการเปล่ียนแปลงสีของผักกาดหอมหอจากสีเขียวเปนสีเหลือง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการเส่ือมเสีย
ของคลอโรฟลลในระหวางการเก็บรักษา ยกเวนผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลด
อุณหภูมิมีแนวโนมของกราฟเพ่ิมข้ึนเล็กนอย อาจเนื่องมาจากการแปรผันของขอมูล (ภาพท่ี 4.20) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานทดลองของ มรกต (2548) ท่ีทําการศึกษาคา hue angle ของกะหลํ่าปลี พบวา 
คา hue angle ของกะหลํ่าปลีคอนขางผันแปร โดยกะหลํ่าปลีท่ีผานกระบวนการลดอุณหภูมิแบบ
ผานอากาศเย็นโดยปรับเปล่ียนภาชนะบรรจุ มีแนวโนมลดลง คา hue angle ท่ีลดลงแสดงใหเห็น
วา กะหลํ่าปลีมีสีเขียวลดลงมีสีเหลืองมากข้ึน เม่ือเก็บรักษานานข้ึน 
 

4.3.1.4 การเปล่ียนแปลงความแนนของหัว 
 จากผลการทดลองการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและสุญญากาศรวมกับน้ํา เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมไดผาน
การลดอุณหภูมิหลังการเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต โดยใชเคร่ือง Texture Analyzer (Instron) ซ่ึงมีการกําหนดคาแรง
สูงสุดท่ีใชในการเจาะ 5 นิวตัน กําหนดความลึกท่ีหัวเจาะสามารถเจาะไดลึก 50 มิลลิเมตร และหัว
เจาะมีเสนผานศูนยกลางเทากับ 0.6 มิลลิเมตร พบวา ในวันท่ี 10 ของอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
หอในแตละกรรมวิธีมีคาการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) โดยผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีคาการเปล่ียนแปลงความ
แนนของหัวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราพลาสติก และบรรจุถุงพลาสติกท่ี
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ผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีคาเทากับ 18.02, 14.19 และ 12.93 นิวตัน 
ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอบรรจุตะกราพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํามีคาการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวนอยท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 10.72 นิวตัน (ตารางท่ี 
4.7)  นอกจากนี้ผักกาดหอมหอในแตละกรรมวิธีมีคาการเปล่ียนแปลงความแนนของหัวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในวันท่ี 5, 8 และ 9 ของอายุการเก็บรักษา (ตารางภาคผนวก
ท่ี 16) 
 ผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีคาการเปล่ียนแปลงความแนนของ
หัว มากกวาผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยกรรมวิธีตาง ๆ อาจเปนเพราะผักกาดหอมหอ
ในชุดควบคุมยังไมมีการสูญเสียน้ําออกไปมากเนื่องจากไมไดผานกระบวนการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศ เม่ือแรงท่ีกระทํากับผักกาดหอมหอในชวงแรก ๆ คอย ๆ เพิ่มข้ึนจนถึงจุดสูงสุด
ของกราฟ  (yield point) นั้น เปนชวงท่ีผิวหนาของผักกาดหอมหอเร่ิมแตกออก หลังจากนั้นกราฟ
จะตกลงมาอยางรวดเร็ว ซ่ึงแสดงถึงความกรอบของผักกาดหอมหอ ซ่ึงชวงนี้จะมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว เพราะเปนการเปล่ียนแปลงจากโครงสรางภายนอกเขาสูโครงสรางภายใน (จันทิมา 
และคณะ, 2547) นอกจากน้ีเม่ือหัวเจาะสามารถเจาะทะลุเขาไปในโครงสรางภายในของ
ผักกาดหอมหอในแตละกรรมวิธี จะสังเกตเห็นวา กราฟมีลักษณะไมคงทุกกรรมวิธีแตมีการข้ึนลง
โดยมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย (ภาพท่ี 4.21) แตก็ยังแสดงถึงความกรอบของโครงสราง
ภายในท่ีใกลเคียงกับโครงสรางภายนอก เม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึนแนวโนมของแรงท่ีใชในการ
เจาะมีแนวโนมลดลง ซ่ึงอาจเกิดจากการตานแรงแยก นั้นก็คือ ความเหนียว ซ่ึงเกิดจากความเหนียว
ของเสนใย (จันทิมา และคณะ, 2547) ภายในโครงสรางของผักกาดหอมหอสงผลใหแนวโนมของ
แรงที่ใชในการเจาะลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการทดลองของ วีนิลและคณะ (2547) 
ในการทดลองวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร พบวา ในการใชหัวเจาะ เจาะผลแอบเปล ซ่ึงแรงท่ีหัววัด
กระทํากับผลแอบเปล จนถึงจุดสูงสุดของกราฟ (yield point) เปนชวงท่ีเปลือกแอบเปลแตก 
หลังจากนั้นกราฟตกลงมาอยางรวดเร็ว เพราะเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วจากเปลือกไปสูเนื้อ 
แตเม่ือหัวเจาะวัดทะลุเขาไปในเนื้อแอบเปลแลวจะสังเกตเห็นวา กราฟชวงนั้นจะมีลักษณะไมคงท่ี 
แตก็มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย แตก็ยังแสดงถึงความกรอบภายในผลแอบเปลโดยมีความ
กรอบของแตละจุดใกลเคียง 
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ตารางท่ี 4.7 การเปล่ียนแปลงคุณภาพทางสรีรวิทยาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวาง
จําหนายอุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต  
 
 

กรรมวิธี 

อุณหภูมิใจกลางผัก 
(องศาเซลเซียส) 

การสูญเสีย
น้ําหนักสด 

(เปอรเซ็นต) 

ความแนน
ของหัว 
(นิวตนั) 

 

ชุดควบคุม 
 

7.70 
 

1.43 
 

18.02 
ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 

 

7.50 
 

2.76 
 

12.93 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกรา 
 

7.30 
 

2.39 
 

14.19 

ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา 
 

7.37 
 

 

1.04 
 

10.72 
 

หมายเหต ุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  

 
ตารางท่ี 4.8 การเปล่ียนแปลงคา L*, chroma และ hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบน
ช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต  
 

กรรมวิธี L* Chroma 
 

Hue angle 
 

ชุดควบคุม  

49.50 
 

26.63 
 

80.00b 
ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 50.93 28.60 70.57b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก 52.53 33.77 97.97a 

ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา 52.13 33.37 77.50b 
 

หมายเหต ุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา

 
 
ภาพท่ี 4.16 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิใจกลางของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 
อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา

 
 
ภาพท่ี 4.17 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบน
ช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก)
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  

 
ภาพท่ี 4.18 การเปล่ียนแปลงคา L* ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ  
8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก) ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา)  

 
ภาพท่ี 4.19 การเปล่ียนแปลงคา chroma ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย
อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 



 93

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ระยะเวลาท่ีเก็บรักษา (วัน)

คา
 H

ue
 a

ng
le

ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  

 
ภาพท่ี 4.20 การเปล่ียนแปลงคา hue angle ของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 
อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  

 
ภาพท่ี 4.21 การเปล่ียนแปลงคา ความแนนเนื้อของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 
อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต 
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4.3.2 การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 
4.3.2.1 อายุการเก็บรักษา 

 จากการทดลองลดอุณหภูมิของผักกาดหอมหอโดยใชระบบสุญญากาศและสุญญากาศ
รวมกับน้ํา เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ เม่ือนํามาเก็บรักษาบนช้ันวาง
จําหนาย อุณหภูมิ 8±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต พบวา ผักกาดหอมหอท่ี
เก็บรักษาบนช้ันวางจําหนายมีอายุการเก็บรักษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ มีอายุการเก็บรักษา
นานท่ีสุด คือ 14 วัน รองลงมา คือ ผักกาดหอมหอในชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ และ
ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ โดยมีอายุการเก็บรักษา 
คือ 12 และ 11 วัน ตามลําดับ สวนผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศรวมกับน้ํา มีอายุการเก็บรักษานอยท่ีสุด คือ 10 วัน (ตารางท่ี 4.9) 
 จากผลการทดลอง แสดงวาการลดอุณหภูมิสงผลดีตอผลิตผลชวยรักษาคุณภาพของผลิตผล 
และยืดอายุการเก็บรักษาไดนานข้ึน ในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเปนกระบวนการลด
อุณหภูมิภายใตสภาพท่ีมีความดันตํ่าโดยการดึงอากาศออกจากหองลดอุณหภูมิ เพื่อใหความดัน
ภายในหองลดอุณหภูมิลดตํ่าลงแลวน้ําในผลิตผลเปล่ียนสถานะกลายเปนไอ แตเนื่องจากเปนการ
ลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา มีปริมาณน้ําท่ีถูกพนฝอยลงมาบนผลิตผล และถาน้ํา
ท่ีเกาะอยูบนผลผลิตไมสามารถระเหยไปไดหมดคางอยูท่ีผิวของผลิตผลจะทําใหเกิดโรคเนาเละท่ี
เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ทําใหเกิดกล่ินเหม็น และเช้ือแบคทีเรียจะเขาทําลายทางแผลท่ีเกิดจากการหัก 
การช้ําของใบ หรือบริเวณท่ีผักเปยกน้ํามาก (นิธิยาและดนัย, 2533) จึงสงผลใหผักกาดหอมหอ
บรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยระบบสุญญากาศรวมกับน้ํามีอายุการเก็บรักษานอยท่ีสุด เม่ือ
เทียบกับผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิซ่ึงมีอายุการเก็บรักษานานท่ีสุด เม่ือ
ทําการลดอุณหภูมิของผลิตผลแลวยังตองเก็บรักษาผลิตผลไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิตํ่า ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการปองกันการเปล่ียนแปลงท่ีไมตองการ อาทิเชน คุณคาทางโภชนาการ กล่ินรสชาติ 
และเนื้อสัมผัส (texture) นอกจากนี้ Paull (1999) ยังไดกลาวไววา การลดอุณหภูมิท่ีปฏิบัติไดชา
หลังการเก็บเกี่ยวทําใหคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตผลลดลงดวย 
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ตารางท่ี 4.9 อายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย อุณหภูมิ 8±2 

องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 85-90 เปอรเซ็นต   
 

กรรมวิธี 
 

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน) 
 

ชุดควบคุม 12b 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก 14a 

ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก 11b 

ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา 10c 
 

 

หมายเหต ุ ตัวอักษรท่ีตามหลังคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
     ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
 
4.3.2.2 ลักษณะปรากฏภายนอกและการเกิดโรค  

 จากการเปรียบเทียบลักษณะปรากฏภายนอกของผักกาดหอมหอหลังจากการลดอุณหภูมิ 
กับผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ และนํามาเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 8±2 

องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต พบวา ในวันท่ี 4 ของอายุการเก็บรักษา
ผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ ใบเร่ิมเปนสีน้ําตาล ขอบใบหยิกงอ กานเร่ิมเปน
จุดสีน้ําตาล เม่ืออายุการเก็บรักษานานข้ึนผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใช
ระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา เกิดอาการใบเนา กานหัก ใบหงิกงอ ขอบใบมีสีน้ําตาล สีของใบเปล่ียน
จากสีเขียวเปนสีเหลืองปนน้ําตาล รอยตัดมีสีน้ําตาลเขมและเปนแผลเนา ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับ
ชุดควบคุม จากนั้นเม่ือเก็บรักษานานเปนระยะเวลา 10 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีมีอาการใบเหลือง 
ขอบใบหงิกงอ มีสีน้ําตาลรอยตัดมีแผลสีน้ําตาลเขม ผักกาดหอมหอชุดควบคุมและผักกาดหอมหอ
บรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํามีลักษณะกานใบเหี่ยว และใบ
มีสีน้ําตาลสงผลใหเกิดโรคเนาเละ (soft rot)  ซ่ึงเกิดจากเช้ือแบคทีเรียทําใหเกิดการเนาเละ และมี
กล่ินเหม็น เช้ือแบคทีเรียเขาทําลายทางแผลท่ีอาจเกิดจากการหัก การช้ําของใบ ผักกาดหอมหอท่ีอยู
ช้ันลางถูกทับถมระหวางขนสง  (ดนัยและนิธิยา, 2533) แตในขณะท่ีผักกาดหอมหอบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ มีลักษณะใบเหี่ยวเล็กนอย แตใบก็มี
ลักษณะเขียวสดอยู (ภาพท่ี 4.22) นอกจากนี้อาการใบเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลืองนั้นอาจเกิดจาก
การสูญเสียคลอโรฟลลจากผลิตผลท่ีเก็บเกี่ยวมา สงผลใหเกิดความชราภาพของผลิตผล (จริงแท, 
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2544) ซ่ึงไดสอดคลองกับงานทดลองของปรัศนี (2551) ท่ีศึกษาลักษณะปรากฏภายนอกของ  
บรอคโคล่ีท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ พบวา เม่ือเก็บรักษาบรอคโคล่ีบนช้ันวาง
จําหนายเปนระยะเวลา 6 วันทุกกรรมวิธีมีการเกิดสีเหลืองของดอกเพ่ิมข้ึน และชุดควบคุมมีการเกิด
สีเหลืองมากท่ีสุด เนื่องจากมีการสลายตัวของคลอโรฟลลในดอกบรอคโคลี่ตามระยะเวลาที่เก็บ
รักษา  

 
4.3.2.3 เปอรเซ็นตความเสียหาย 

 จากการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ กับ
ชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ และนํามาเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 8±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต พบวา ผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิ, 

ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ และระบบสุญญากาศ
รวมกับน้ํา เร่ิมมีความเสียหายเกิดข้ึนในวันท่ี 4 ของอายุการเก็บรักษา สวนผักกาดหอมหอบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศเร่ิมมีความเสียหายเกิดข้ึนในวันท่ี 8 ของ
อายุการเก็บรักษา เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนจนกระท่ังถึงวันท่ี 10 และ 11 ของอายุการเก็บ
รักษา ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ําและ
ผักกาดหอมหอบรรจุตะกราท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศมีลักษณะไมเปนท่ียอมรับ
โดยมีเปอรเซ็นตความเสียหายเทากัน คือ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และในวันท่ี 12 ของอายุการเก็บ
รักษา ผักกาดหอมหอชุดควบคุมท่ีไมผานการลดอุณหภูมิมีลักษณะไมเปนท่ียอมรับโดยมี
เปอรเซ็นตความเสียหายเทากับ 60 เปอรเซ็นต  เม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึนจนกระท่ังถึง
วันท่ี 14 ของอายุการเก็บรักษา ผักกาดหอมหอบรรจุถุงพลาสติกท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศมีลักษณะไมเปนท่ียอมรับ โดยมีเปอรเซ็นตความเสียหาย เทากับ 70 เปอรเซ็นต ซ่ึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนในแตละกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตความเสียหายท่ีแตกตางกัน อาจเนื่องจากอุณหภูมิ
เร่ิมตนท่ีแตกตางกัน ถาหากมีอุณหภูมิสูงก็จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของปฏิกิริยาตาง ๆ เกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว (จริงแท, 2544) ทําใหลักษณะภายนอกเกิดการเปล่ียนแปลงเร็วกวาปกติ และเกิดการ
สูญเสียของผลิตผลอยางรวดเร็ว (ภาพท่ี  4.23) 
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ชุดควบคุม (control)               ลดอุณหภูมิรวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  
               (wet cycle) 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  ลดอุณหภูมิโดยบรรจุถุงพลาสติก            ลดอุณหภูมิโดยบรรจุตะกราพลาสติก 

  (dry cycle)         (dry cycle) 
 
ภาพท่ี 4.22 ลักษณะปรากฏของผักกาดหอมหอท่ีเก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 8±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 14 วัน 
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ชุดควบคุม ลดอุณหภูมโิดยบรรจุถุงพลาสติก
ลดอุณหภูมโิดยบรรจุตะกราพลาสติก ลดอุณหภูมริวมกับน้ําโดยบรรจุตะกรา  

 
ภาพท่ี 4.23 เปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดหอมหอ เก็บรักษาบนช้ันวางจําหนาย 8±2 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 80-85 เปอรเซ็นต  
 

4.4 แบบจําลองทํานายอุณหภูมิสุดทาย และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ี
ผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศโดยใชวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว 
(Response Surface Methodology) 
 
 4.4.1 แบบจําลองผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวท่ีใชทํานายอุณหภูมิสุดทายของ
ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
 จากชุดขอมูลจํานวน 48 ชุด นํามาทํานายสมการซ่ึงไดนําขอมูลท้ังตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามมาสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว 
สามารถทํานายสมการไดดังนี้ 

● สมการทํานายอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ 

 
  Y = -2.730 + 1.396X1 – 0.066X2  (4.1) 
 
  เม่ือ X1 = holding pressure 
   X2 = holding time 
   X3 = initial produce temperature 
   X4 = initial chamber temperature 
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แตอยางไรก็ตามสมการท่ีไดนี้สามารถอธิบายไดเฉพาะในการทดลองน้ีเทานั้น ทําให
สมการมีขอจํากัดไมสามารถใชไดอยางกวางขวาง 

จากสมการท่ี 4.1 ตัวแปรท่ีนํามาทดสอบโดยใชวิธีทํานายสมการผลตอบสนองแบบโครง
รางพื้นผิวท่ีมีผลตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
คือ holding pressure, holding time, initial produce temperature และ initial chamber 

temperature พบวา ผลของอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ (Y) ท่ีไดเปนผลหรืออิทธิพลจากตัวแปร holding pressure (X1) และ holding time 
(X2) 89 เปอรเซ็นต  สวนท่ีเหลืออีก 11 เปอรเซ็นต เปนผลจากตัวแปรหรือปจจัยอ่ืนท่ีไมทราบคา
ได และจากสมการท่ี 4.1 ไดแทนคาลงไปเพ่ือคํานวณคา R2 และคาความผิดพลาดจํานวน 48 ชุด 
(ตารางท่ี 4.10) 

จากนั้นนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีได
จากการแทนคาลงในสมการทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว (Response 

Surface Methodology) ตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ จํานวน 48 ชุด ดังภาพท่ี 4.24 จะเห็นไดวา เสนกราฟท่ีไดจากการแทนคาลงในสมการ
ทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวมีคาใกลเคียงกับเสนกราฟที่ไดจากการ
ทดลองจริงท่ีมีผลตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
และเม่ือนําสมการมาทดสอบโดยใชชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด เพื่อคํานวณคา RMS, MAPE และ 
Maximum APE (ตารางท่ี 4.11 ) เม่ือเปรียบเทียบคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีไดจากการ
ทํานายสมการในชุดทดสอบ พบวา คาท่ีไดจากการทํานายสมการมีคาใกลเคียงกับคาท่ีจากการ
ทดลองจริง (ภาพท่ี  4.25 ) และพบวา เม่ือเพิ่ม เวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันสุดทายตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดจะสงผลใหอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอมีคาลดตํ่าลง แตถาหากเพิ่มคา
ความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิจะสงผลใหอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอเพิ่มมากข้ึน 
(ภาพท่ี 4.26) 
 

ตารางท่ี 4.10 คา R2 และคาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 48 ชุดจากสมการทํานายอุณหภูมิ
สุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ   
 

 
 
 
 
 

R2 และคาความผิดพลาด คา 
 

R2 
 

0.89 
RMS 0.57 
MAPE (%) 8.20 
Maximum APE 34.86 
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ตารางท่ี 4.11 คาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 8 ชุดทดสอบจากสมการทํานายอุณหภูมิสุดทาย
ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ   
 

คาความผิดพลาด คา 
 

APE (%)   1 
 

15.38 
                 2 5.96 
                 3 22.30 
                 4 6.18 
                 5 2.55 
                 6 8.03 
                 7 1.89 
                 8 0.62 
RMS 0.46 
MAPE (%) 7.86 
Maximum APE (%) 
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คาที่ไดจากการทดลองจริง คาที่ไดจากกาทํานายสมการ (RSM)   
 
ภาพท่ี 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีไดจากการแทนคาลงใน
สมการทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว (Response Surface 

Methodology) จํานวน 48 ชุด 
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คาท่ีไดจากการทดลอง คาท่ีไดจากการทํานาย (RSM)  
 
ภาพท่ี 4.25 แสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีไดจากการแทนคาลงใน
สมการทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว (Response Surface 

Methodology) ใน 8 ชุดทดสอบ 
 

 
ภาพท่ี 4.26 กราฟจากสมการทํานายโดยวิธีตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวตออุณหภูมิสุดทายของ
ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
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4.4.2 แบบจําลองผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวท่ีใชทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
 จากชุดขอมูลจํานวน 48 ชุด นํามาทํานายสมการ ซ่ึงไดนําขอมูลท้ังตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามมาสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว 
สามารถทํานายสมการไดดังนี้ 

● สมการการทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

   
  Y = 1.118 – 0.2X1 + 0.127X3  (4.2) 

 
เม่ือ X1 = holding pressure 

   X2 = holding time 
   X3 = initial produce temperature 
   X4 = initial chamber temperature 

 
แตอยางไรก็ตามสมการท่ีไดนี้สามารถอธิบายไดเฉพาะในการทดลองน้ีเทานั้น ทําให

สมการมีขอจํากัดไมสามารถใชไดอยางกวางขวาง 
จากสมการท่ี 4.2 ตัวแปรท่ีนํามาทดสอบดวยวิธีทํานายสมการผลตอบสนองแบบโครงราง

พื้นผิวท่ีมีผลตอเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวย
ระบบสุญญากาศ คือ holding pressure, holding time, initial produce temperature และ 
initial chamber temperature พบวา ผลของเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอ
ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ (Y) ท่ีไดเปนผลหรืออิทธิพลจากตัวแปร holding 

pressure (X1) และ initial produce temperature (X3) 19 เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลืออีก 81 
เปอรเซ็นต เปนผลจากตัวแปรหรือปจจัยอ่ืนท่ีไมทราบคาได และจากสมการท่ี 4.2 ไดแทนคาลงไป
เพื่อคํานวณ R2, RMS, MAPE และ Maximum APE จํานวน 48 ชุด  ดังตารางท่ี 4.12 

จากนั้นนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีได
จากการทํานายโดยวิธีแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว (Response Surface 

Methodology) ท่ีมีผลตอเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ จํานวน 48 ชุดทดสอบ จะเห็นไดวา เสนกราฟที่ไดจากสมการ
ทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอมีคาท่ีไมใกลเคียงกับคาท่ีไดจากการ
ทดลองจริง (ภาพท่ี 4.26) เนื่องจากสมการทํานายมีคา R2 เทากับ 0.19 ซ่ึงถือวาเปนคาท่ีนอยมาก 
และเม่ือนําสมการมาทดสอบโดยใชชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด เพื่อคํานวณคา RMS, MAPE และ 
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Maximum APE (ตารางท่ี 4.13 ) เม่ือเปรียบเทียบคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีไดจากการ
ทํานายสมการในชุดทดสอบ พบวา คาท่ีไดจากการทํานายสมการมีคาไมใกลเคียงกับคาท่ีจากการ
ทดลองจริง (ภาพท่ี 4.28 ) และจากภาพท่ี 4.29 เม่ือเพิ่มเวลาท่ีใหวัตถุดิบอยูภายใตความดันสุดทาย
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะสงผลใหการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ
เพิ่มข้ึน แตถาหากเพ่ิมความความดันสุดทายภายในหองลดอุณหภูมิจะสงผลใหเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักของผักกาดหอมหอลดลง 

 

ตารางท่ี 4.12 คา R2 และคาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 48 ชุดจากสมการทํานายเปอรเซ็นต
การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ   
 

R2 และคาความผิดพลาด คา 
 

R2 0.19 
RMS 0.66 
MAPE (%) 25.47 
Maximum APE 
 

 

134.17 

 
 
ตารางท่ี 4.13 คาความผิดพลาดของขอมูลจํานวน 8 ชุดจากสมการทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ   
 

คาความผิดพลาด คา 
 

APE (%)   1 
 

8.89 
                 2 4.05 
                 3 23.53 
                 4 23.00 
                 5 172.72 
                 6 14.31 
                 7 37.21 
                 8 42.00 
RMS 0.70 
MAPE (%) 40.71 
Maximum APE (%) 
 

172.72 
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คาท่ีไดจากการทดลองจริง คาท่ีไดจากการทํานายสมการ (RSM)  
 
ภาพท่ี 4.27 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการแทนคาลงใน
สมการทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศจํานวน 48 ชุด 
 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

ชุดขอมลูทดสอบ

กา
รสู

ญเ
สีย

น้ํา
หน

ักส
ด 

(เป
อร
เซ็
นต

)

คาท่ีไดจากการทดลองจริง คาท่ีไดจากการพยากรณ (ANN)
 

 
ภาพท่ี 4.28 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการแทนคาลงใน
สมการทํานายเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศจํานวน 8 ชุด 
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ภาพท่ี 4.29 กราฟจากสมการทํานายโดยวิธีตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิวตอเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
 
4.5 ผลการพยากรณอุณหภูมิสุดทาย และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ี
ผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศโดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
 

4.5.1 แบบจําลองการพยากรณอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศ 

การทดลองพยากรณอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ ทําการสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 3 โครงขาย ดังนี้ 

แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 1 
     แบบจําลองท่ี 1 ประกอบดวย input layer 2 neurons, hidden layer 2 neurons และ 
output layer 1 neuron  
     Input : 

• Holding pressure 
• Holding time 

     Output : 
• Final produce temperature 
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แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 2 
      แบบจําลองท่ี 2 ประกอบดวย input layer 3 neurons, hidden layer 2 neurons และ 
output layer 1 neuron 
 
 Input : 

• Holding pressure 
• Holding time 
• Initial produce temperature 

Output : 
• Final produce temperature 

 
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 

      แบบจําลองท่ี 3 ประกอบดวย input layer 4 neurons, hidden layer 3 neurons และ 
output layer 1 neuron 
 Input : 

• Holding pressure 
• Holding time 
• Initial produce temperature 
• Initial chamber temperature 

Output : 
• Final produce temperature 

 
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 1 - 3 ซ่ึงไดผานการฝกฝน (training) และทดสอบ  

(testing) แลวนั้นจะเห็นไดวา แบบจําลองเหลานี้มีความแตกตางกันทางในปจจัยดานขอมูลขาเขา 
(input layer) และ hidden layer โดยแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 1 และ 2 
ประกอบดวย hidden layer จํานวน 2 neurons และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 
ประกอบดวย hidden layer จํานวน 3 neurons ซ่ึงในตารางท่ี 4.14 ไดแสดงคาเปรียบเทียบ R2, 

RMS, MAPE และ Maximum APE  ของแตละแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในชุดขอมูล
ท่ีผานการฝกฝนจํานวน 48 ชุด พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 มีคา RMS, MAPE 
และ Maximum APE ท่ีตํ่าท่ีสุด และคา R2 ท่ีสูงท่ีสุดจึงทําการเลือกแบบจําลองนี้ โดยแบบจําลอง
ท่ี 3 ปจจัยขาเขาประกอบไปดวย holding pressure, holding time, initial produce 

temperature และ initial chamber temperature ดังนั้น จึงกลาวไดวาท้ัง 4 ปจจัยขาเขา มีผล
และความสําคัญตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
และจากตารางท่ี 4.15 ไดแสดงคาความผิดพลาด ของชุดทดสอบจํานวน 8 ชุดโดยใชแบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมท่ี 3 เม่ือนําคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีไดจากการพยากรณโดยใช
โครงขายประสาทเทียมจํานวน 8 ชุดทดสอบของแบบจําลองท่ีดีท่ีสุด (แบบจําลองโครงขาย
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ประสาททียมท่ี 3) มาเขียนกราฟ พบวา คาท่ีไดจากการพยากรณโดยใชแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมมีคาใกลเคียงกับคาท่ีไดจากการทดลองจริง (ภาพท่ี 4.30) 
 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบคา R2 และคาความผิดพลาดของอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอ
ท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ในแตละแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมในขอมูล
จํานวน 48 ชุด (training set)  
 

คาความผิดพลาด แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
Model 1 Model 2 Model 3 

R2 0.90 0.91 0.95 
RMS 0.52 0.52 0.36 
MAPE (%) 6.76 6.69 4.96 

Maximum APE (%) 38.02 38.28 16.39 

 
ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการ
ลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ในขอมูลจํานวน 8 ชุดทดสอบ (testing set) ของแบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมท่ี  3  
 

คาความผิดพลาด คา 
 

APE (%)   1 
 

14.27 
                 2 15.08 
                 3 2.60 
                 4 4.39 
                 5 2.18 
                 6 12.18 
                 7 1.22 
                 8 2.31 
RMS 0.44 
MAPE (%) 6.78 
Maximum APE (%) 
 

15.08 
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คาท่ีไดจากการทดลองจริง คาท่ีไดจากการพยากรณ (ANN)

 
 
ภาพท่ี 4.30 ความสัมพันธของแบบจําลองการพยากรณอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผาน
การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศระหวางคาจากการทดลองและคาพยากรณจํานวน 8 ชุด
ทดสอบโดยโครงขายประสาทเทียมของแบบจําลองท่ี 3 
 

4.5.2 แบบจําลองการพยากรณเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผาน
การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 

การทดลองพยากรณเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลด
อุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ทําการสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 3 โครงขาย ดังนี้ 

  
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 1 

     แบบจําลองท่ี 1 ประกอบดวย input layer 2 neurons, hidden layer 2 neurons และ 
output layer 1 neuron  
 
     Input : 

• Holding pressure 
• Holding time 

     Output : 
• Weight loss 
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แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 2 
      แบบจําลองท่ี 2 ประกอบดวย input layer 3 neurons, hidden layer 2 neurons และ 
output layer 1 neuron 
 Input : 

• Holding pressure 
• Holding time 
• Initial produce temperature 

Output : 
• Weight loss 

 
      แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 
      แบบจําลองท่ี 3 ประกอบดวย input layer 4 neurons, hidden layer 2 neurons และ 
output layer 1 neuron 
 Input : 

• Holding pressure 
• Holding time 
• Initial produce temperature 
• Initial chamber temperature 

 
Output : 

• Weight loss  
 
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 1 - 3  ซ่ึงไดผานการฝกฝน และทดสอบแลวนั้นจะ

เห็นไดวา  แบบจําลองเหลานี้มีความแตกตางกันทางในปจจัยดานขอมูลขาเขา (input layer) แตมี
ความเหมือนกันท่ี  hidden layer ซ่ึงประกอบไปดวย 2 neurons โดยในตารางท่ี 4.16 แสดงคา
เปรียบเทียบ R2, RMS, MAPE และ Maximum APE  ของแตละแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมในชุดขอมูลท่ีผานการฝกฝนจํานวน 48 ชุด พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 ท่ีมี
คา R2 สูงท่ีสุด และมีคา RMS และ MAPE ท่ีนอยท่ีสุด แตจะมีคา Maximum APE ของ
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 2 มีคานอยกวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 แตไม
มีความแตกตางกันมากนัก เนื่องจากมีคา R2 ท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้นจึงทําการเลือกแบบจําลองท่ี 3 นี้ โดย
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 ปจจัยขาเขาประกอบไปดวย holding pressure, holding 

time, initial produce temperature และ initial chamber temperature ดังนั้น จึงกลาวไดวาท้ัง 
4 ปจจัยขาเขา มีผลและความสําคัญตอเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผาน
การลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ และจากตารางท่ี 4.17 ไดแสดงคาความผิดพลาด ของชุด
ทดสอบ จํานวน 8 ชุดโดยพยากรณแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 เม่ือนําคาท่ีไดจากการ
ทดลองจริงกับคาท่ีไดจากโครงขายประสาทเทียม 8 ชุดทดสอบของแบบจําลองท่ีดีท่ีสุด 
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(แบบจําลองโครงขายประสาททียมท่ี 3) มาเขียนกราฟ พบวาคาท่ีไดจากการพยากรณโดยใช
โครงขายประสาทเทียม ไมใกลเคียงกับ คาท่ีไดจากการทดลองจริง (ภาพท่ี 4.31)  

 การสูญเสียน้ําหนักท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งเกิดจากการสูญเสียน้ําของผลิตผล โดยเฉพาะผลิตผล
ท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวถูกตัดขาดจากแหลงน้ําท่ีเคยไดจากราก แตการสูญเสียน้ําเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจะ
เกิดมากข้ึนหรือนอยลงข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง  ซ่ึงกระบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศเปนวิธีท่ีกระทําในสภาพที่มีความดันตํ่าโดยจะทําการดูดเอาอากาศออกจากหองลด
อุณหภูมิ เม่ือความดันบรรยากาศลดลงจะทําใหน้ําเปล่ียนสถานะกลายเปนไอออกไปไดงาย โดยการ
เปล่ียนสถานะนี้จะใชพลังงานความรอนท่ีอยูภายในผลิตผลนั้นเอง (นิธิยาและดนัย, 2548) ถาหาก
ผลิตผลมีอุณหภูมิเร่ิมตนตํ่าก็สามารถใชพลังงานความรอนท่ีมีอยูภายในไดนอย แตถาหากผลิตผลมี
อุณหภูมิเร่ิมตนสูงก็สามารถใชพลังงานความรอนท่ีมีอยูภายในไดมาก นอกจากนี้ ถาหากผลิตผลใด
ท่ีมีพื้นท่ีผิวมากจะทําใหมีการถายเทความรอนออกมาไดมากตามไปดวยทําใหเกิดการสูญเสียน้ํา
ออกไป จึงเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผลิตผล และไดสอดคลอง
กับการศึกษาการพยากรณคุณภาพสมสายน้ําผ้ึงหลังการขนสงทางรถบรรทุกโดยใชโครงขาย
ประสาทเทียม พบวา ภาชนะบรรจุและตําแหนงท่ีวางภาชนะบรรจุบนรถบรรทุก มีผลตอเปอรเซ็นต
การสูญเสียน้ําหนักสดของสมสายน้ําผ้ึงท่ีผานการขนสงจากผูผลิตไปยังตลาดกลางคาสง เนื่องจาก
การส่ันสะเทือนของรถบรรทุก และการเสียดสีระหวางผลิตผลกับภาชนะบรรจุ มีผลโดยตรงกับ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผลิตผลในระหวางการขนสง (ธัญนันท, 2549) 

 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบคา R2 และคาความผิดพลาดของเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด
ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ในแตละแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมในขอมูลจํานวน 48 ชุด  
 

คาความผิดพลาด แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
Model 1 Model 2 Model 3 

R2 0.35 0.34 0.38 
RMS 0.60 0.60 0.45 
MAPE (%) 30.64 23.92 22.40 

Maximum APE (%) 153.65 112.58 113.65 
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ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของ
ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ ในขอมูลจํานวน 8 ชุดทดสอบ ของ
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 
 

R2  และคาความผิดพลาด คา 
 

APE (%)   1 
 

12.03 
                 2 16.26 
                 3 0.78 
                 4 23.56 
                 5 141.05 
                 6 36.63 
                 7 22.72 
                 8 35.21 
RMS 0.64 
MAPE (%) 36.03 
Maximum APE (%) 
 

141.05 
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คาท่ีไดจากการทดลองจริง คาท่ีไดจากการพยากรณ (ANN)
 

 
ภาพท่ี 4.31 ความสัมพันธของแบบจําลองการพยากรณเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของ
ผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศระหวางคาจากการทดลองและ คา
พยากรณจํานวน 8 ชุดทดสอบ โดยโครงขายประสาทเทียมของแบบจําลองท่ี 3 
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4.6 การเปรียบเทียบระหวางการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว
และแบบจําลองการใชโครงขายประสาทเทียม 
 4.6.1 อุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ 
 จากการทดลองขางตน ไดนําขอมูลการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบ
โครงรางพื้นผิว มาทําการเปรียบเทียบกับการพยากรณท่ีไดเลือกจากแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมท่ีดีท่ีสุด (แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3) ท่ีมีผลตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอม
หอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ จะเห็นไดวา การพยากรณดวยแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมสามารถพยากรณไดดีกวาการทํานายดวยการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว 
ในชุดขอมูลทดสอบจํานวน 8 ชุด ดังตารางท่ี 4.18 เนื่องจากการพยากรณโดยใชแบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมมีคา RMS, MAPE และ Maximum APE ท่ีตํ่ากวาการทํานายดวยการ
แสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว  
 จากนั้นนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีได
จากการทํานายดวยการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขายประสาท
เทียมท่ีมีผลตออุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุด
ทดสอบจํานวน 8 ชุด พบวา พบวาเสนกราฟที่ไดจากโครงขายประสาทเทียมมีคาใกลเคียงกับ
เสนกราฟท่ีไดจากการทดลองจริงมากกวาเสนกราฟท่ีไดจากการแทนคาลงในสมการทํานาย (ภาพท่ี 
4.32) 
 

ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการ
ลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด ระหวางการทํานายสมการดวยวิธีการ
แสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 
 

คา ผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว โครงขายประสาทเทียม 
APE (%) 1 

 

15.38 14.27 
2 5.96 15.08 
3 22.30 2.60 
4 6.18 4.36 
5 2.55 2.18 
6 8.03 12.18 
7 1.89 1.22 
8 0.62 2.31 

RMS 0.46 0.44 
MAPE (%) 7.86 6.78 
Maximum APE (%) 

 

22.30 
 

15.08 
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คาท่ีไดจากการทดลองจริง คาท่ีไดจากการพยากรณ (ANN) คาท่ีไดจากการทํานายสมการ (RSM)
 

  
ภาพท่ี 4.32 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการทํานายสมการดวย
วิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมตออุณหภูมิ
สุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด 
 

4.6.2 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวย 
ระบบสุญญากาศ 
 จากการทดลองขางตน ไดนําขอมูลการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบ
โครงรางพื้นผิว มาทําการเปรียบเทียบกับขอมูลจากการพยากรณท่ีไดเลือกจากแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมท่ีดีท่ีสุด (แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3) ท่ีมีผลตอเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ จะเห็นไดวา การ
พยากรณดวยแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมสามารถพยากรณไดดีกวาการทํานายสมการดวย
วิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว ในชุดขอมูลทดสอบจํานวน 8 ชุด ดังตารางท่ี 4.19

เนื่องจากการพยากรณโดยใชแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีคา RMS, MAPE และ 
Maximum APE ท่ีตํ่ากวาการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว  
 จากนั้นนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงกับคาท่ีได
จากการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมท่ีมีผลตอเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด พบวา คาท่ีไดจากการทํานายสมการดวยวิธีแสดง
ผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และคาท่ีไดจากการพยากรณโดยใชแบบจําลองโครงขาย
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ประสาทเทียมมีคาไมใกลเคียงกับคาท่ีไดจากการทดลองจริง เนื่องจากมีคา MAPE เทากับ 40.71 
และ 36.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงถือวาเปนคาท่ีมีความผิดพลาดคอนขางมาก (ภาพท่ี 4.33) 
 

ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบคา R2 และคาความผิดพลาดของเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด
ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศในชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด ระหวาง
การทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียม 
 

คา ผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว โครงขายประสาทเทียม 
APE (%) 1 8.89 12.03 

2 4.05 16.26 
3 23.53 0.78 
4 23.00 23.56 
5 172.72 141.05 
6 14.31 36.63 
7 37.21 22.72 
8 42.00 35.21 

RMS 0.70 0.64 
MAPE (%) 40.71 36.03 
Maximum APE (%) 172.72 141.05 
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คาท่ีไดจากการทดลองจริง คาท่ีไดจากการพยากรณ (ANN) คาท่ีไดจากการทํานายสมการ (RSM)  
 

ภาพท่ี 4.33 ความสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากการทดลองจริงและคาท่ีไดจากการทํานายสมการ
ดวยวิธีการแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมตอ
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศใน
ชุดทดสอบจํานวน 8 ชุด 
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 จากการพยากรณอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบ
สุญญากาศ จํานวน 48 ชุด โดยการสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมจํานวน 3 โครงขาย 
พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 สามารถพยากรณไดดีท่ีสุด เนื่องจากมีคา R2 สูงท่ีสุด 
และมีคา RMS, MAPE และ Maximum APE ท่ีตํ่าท่ีสุด สวนการพยากรณการสูญเสียน้ําหนักสด
ของผักกาดหอมหอท่ีผานการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ จํานวน 48 ชุดโดยการสราง
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 3 โครงขาย พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 3 
สามารถพยากรณไดดีท่ีสุด โดยมีคา R2 ท่ีสูงท่ีสุด และมีคา RMS และ MAPE นอยท่ีสุด แตมีคา
Maximum APE ท่ีพยากรณโดยแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ี 2 นอยกวาแตก็ไมมีความ
แตกตางกันมาก 
 เม่ือเปรียบเทียบระหวางการทํานายสมการดวยวิธีแสดงผลตอบสนองแบบโครงรางพื้นผิว
และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมท่ีใชในการพยากรณอุณหภูมิสุดทายและเปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอ  ใน 8 ชุดทดสอบ พบวา การพยากรณโดยใชแบบจําลอง
โครงขายประสาทเทียมสามารถพยากรณไดดีกวาการทํานายสมการดวยวิธีการแสดงผลตอบสนอง
แบบโครงรางพื้นผิว เนื่องจากมีคา RMS, MAPE และ Maximum APE ท่ีตํ่ากวา  และ
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีความเหมาะสมกับการพยากรณอุณหภูมิสุดทายของ
ผักกาดหอมหอมากกวาการพยากรณเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอ เนื่องจาก
การพยากรณอุณหภูมิสุดทายของผักกาดหอมหอมีคาความผิดพลาดตํ่ากวาในขณะท่ีการพยากรณ
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดมีคาความผิดพลาดคอนมาก อาจเน่ืองมาจากชวงขอมูลของ
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดหอมหอนั้นแคบ ซ่ึงเปนขอจํากัดของการพยากรณดวย
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม จึงสงผลตอการพยากรณไดไมคอยจะดี 
 
 
 
 
 


