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อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลววางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส 

150 

ผ.ค16 การเปล่ียนแปลงคา Lightness ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลววางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส 

151 

ผ.ค17 การเปล่ียนแปลงคา Chroma ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลววางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส 

152 

ผ.ค18 การเปล่ียนแปลง Hue angle ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลววางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส 

153 

ผ.ค19 เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดของ
ผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

154 

ผ.ค20 การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด) 
ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลว
วางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

155 

ผ.ค21 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล เอ (มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนัก
สด) ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
แลววางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

156 

ผ.ค22 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลล บี (มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนัก
สด) ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
แลวเก็บรักษาช้ันวางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

157 
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ผ.ค23 การเปล่ียนแปลงปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด (มิลลิกรัม/100 กรัม
น้ําหนักสด) ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ แลววางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

158 

ผ.ค24 การเปล่ียนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด (ไมโครกรัม 
gallic acid equivalent/กรัมน้ําหนักสด) ของผักกาดฮองเตท่ีผาน
การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลวเก็บรักษาช้ันวาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

159 

ผ.ค25 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ (ไมโครกรัม gallic acid 

equivalent/กรัมน้ําหนักสด) ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ แลวเก็บรักษาช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

160 

ผ.ค26 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิใจกลางผักของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

161 

ผ.ค26 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

162 

ผ.ค27 การเปล่ียนแปลงคา Lightness ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

163 

ผ.ค28 การเปล่ียนแปลงคา Chroma ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

164 

ผ.ค29 การเปล่ียนแปลง Hue angle ของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

165 
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ผ.ค30 คะแนนการยอมรับในการบริโภคของผักกาดฮองเตท่ีผานการลด
อุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลววาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

166 

ผ.ค31 คะแนนความกรอบกานใบของผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิ
โดยใชระบบสุญญากาศในระบบสายโซความเย็นแลวเก็บวาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

167 
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2.1 แสดงเวลาท่ีมีผลตอคุณภาพผลสตรอเบอร่ีกอนการลดอุณหภูมิ 5 

2.2 แสดงภาพจําลองการทํางานขบวนการลดอุณหภูมิโดยใชระบบ
สุญญากาศ 

8 

2.3 แสดงโครงสราง ท่ัวไปของเคร่ืองทําความเย็นโดยใชระบบ
สุญญากาศ 

9 

2.4 แสดงความสัมพันธอุณหภูมิอุดมคติผลิตภัณฑ  ความดันและ
อุณหภูมิอ่ิมตัวในหองสุญญากาศ กับเวลาสําหรับการลดความเย็น
โดยใชระบบสุญญากาศท่ัวไป 

9 

2.5 แสดงอัตราการลดอุณหภูมิของผักและผลไม 12 

2.6 บริเวณ binding side ของเคอรซิทินท่ีจับกับไอออนของโลหะ 20 

2.7 ขบวนการสังเคราะหสารฟนอลิกตางๆ 22 

2.8 ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 24 

3.1 แสดงไดอะแกรมของเคร่ืองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 35 

3.2 ข้ันตอนในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 36 

3.3 ข้ันตอนในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับการใชน้ํา 37 

3.4 การบรรยายสีในระบบ CIE Lab มองในระนาบ 2 มิติ  42 

3.5 กราฟมาตรฐานท่ีใชในการคํานวณสารประกอบฟนอล 46 

3.6 กราฟมาตรฐานท่ีใชในการคํานวณกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 48 

3.7 ลักษณะการจดัเรียงผักกาดฮองเตบรรจุในตะกราพลาสตกิดอยคํา 50 

3.8 ลักษณะการจดัเรียงผักกาดฮองเตบรรจุในถุงพลาสติก 50 

3.9 ลักษณะการจัดเรียงตะกราภายในหองสุญญากาศกอนทําการลด
อุณหภูมิ 

51 

3.10 ลักษณะการจัดเรียงบนช้ันวางจําหนาย 52 

3.11  ลักษณะการจัดเรียงในหองเย็น 52 

4.1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายในหองสุญญากาศ อุณหภูมิใจ
กลางผักและความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุ
ในตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ 

54 
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4.2 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธและความดันกับเวลาในการ
ลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุตะกราพลาสติกโดยใชระบบ
สุญญากาศ 

55 

4.3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายในหองสุญญากาศ อุณหภูมิใจ
กลางผักและความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุ
ในตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับการใชน้ํา 

57 

4.4 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธและความดันกับเวลาในการ
ลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุในตะกราพลาสติกโดยใชระบบ
สุญญากาศรวมกับการใชน้ํา 

58 

4.5 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายในหองสุญญากาศ อุณหภูมิใจ
กลางผักและความดันกับเวลาในการลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุ
ในถุงพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ 

60 

4.6 ความสัมพันธระหวางความช้ืนสัมพัทธและความดันกับเวลาในการ
ลดอุณหภู มิ ผักกาดฮองเตบรรจุในถุงพลาสติกโดยใชระบบ
สุญญากาศ 

61 

4.7 ลักษณะผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศบรรจุ
ในตะกราพลาสติก 

65 

4.8 ลักษณะผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิระบบสุญญากาศท่ีบรรจุ
ในถุงพลาสติก 

65 

4.9 ลักษณะของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน 
69 

4.10 อุณหภูมิใจกลางผักของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

73 

4.11 การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนาย
ท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน  

73 

4.12 คา Lightness ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

74 

4.13 คา Chroma ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

74 
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4.14 คา Hue angle ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน  

75 

4.15 คะแนนการยอมรับของผูประเมินของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ัน
วางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

76 

4.16 คะแนนความกรอบของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

76 

4.17 ลักษณะของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็นอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส 

81 

4.18 อุณหภูมิใจกลางผักของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็น
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

83 

4.19 การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็น
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

83 

4.20 คา Lightness ของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็นอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

84 

4.21 คา Chroma ของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็นอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

84 

4.22 คา Hue angle ของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็นอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

85 

4.23 คะแนนการยอมรับของผูประเมินของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวใน
หองเย็นอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

85 

4.24 คะแนนความกรอบของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวในหองเย็น
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 วัน 

86 

4.25 การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนาย
ท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

89 

4.26 คา Lightness ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

90 

4.27 คา Chroma ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน  

90 
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4.28 คา Hue angle ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

91 

4.29 ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

93 

4.31 ปริมาณคลอโรฟลล เอ ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนาย
ท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 
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4.32 ปริมาณคลอโรฟลล บี ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนาย
ท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

94 

4.33 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมดของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 
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4.34 โครงสรางของกรดแกลลิก 97 

4.35 ปริมาณฟนอลท้ังหมดของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนาย
ท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

98 

4.36 กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ัน
วางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 วัน 

99 

4.37 แสดงอัตราการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของผักกาดฮองเตหลังจากผาน
การลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและนํามาวางไวท่ีอุณหภูมิ 
หอง 
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4.38 ลักษณะของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน 
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4.39 เปอรเซ็นตความเสียหายของผักกาดฮองเตเม่ือระบบสายโซความเย็น
ขาดชวง 

105 

4.40 อุณหภูมิใจกลางผักของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 

107 

4.41 การสูญเสียน้ําหนักสดของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนาย
ท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
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4.42 คา Lightness ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 

108 
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4.43 คา Chroma ของผักกาดฮองเตท่ีเก็บรักษาไวบนช้ันวางจําหนาย

อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
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4.44 คา Hue angle ของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
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4.45 คะแนนการยอมรับของผูประเมินของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ัน
วางจําหนายอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
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4.46 คะแนนความกรอบของผักกาดฮองเตท่ีวางไวบนช้ันวางจําหนายท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 

110 
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