
บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

3.1. วัสดุพันธุพืช 

ผักกาดฮองเต (Pak Choi) เก็บเกี่ยวจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวงและศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมสะปอกและหวยสมปอย ในระยะความแกทางการคา ขนสงมาท่ีงานคัดบรรจุ
เชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวงดวยรถบรรทุกธรรมดา 
 

3.2. อุปกรณ 
1. เคร่ืองลดอุณหภูมิผัก Hydro vacuum cooling (บริษัท Hussmann, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 
2. เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน EK-600H (บริษัท Sartorius, ประเทศ

เยอรมัน) ช่ังน้าํหนักไดสูงสุด 600 กรัม  
3. เคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง รุน PB 1502-S (บริษัท Sartorius, 

ประเทศเยอรมัน) ช่ังน้ําหนักไดสูงสุด 500 กรัม 

4. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (digital refractometer) รุน PR-101 

(บริษัท ATAGO, ประเทศญ่ีปุน) อานคาไดต้ังแต 0-45 เปอรเซ็นต 
5. เคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสง (digital spectrophotometer) รุน Spectro 23 (บริษัท 

LaboMed, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
6. เคร่ืองกวนสารเคมีดวยแทงแมเหล็กและใหความรอน รุน SP 18420-26 (บริษัท 

Nuova II, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
7. กระดาษกรอง Whatman No. 1 เสนผานศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร (บริษัท 

Whatman International, ประเทศอังกฤษ) 

8. syringe nylon filter ขนาด 0.45 ไมครอน (บริษัท Sartorius, ประเทศเยอรมัน) 

9. เคร่ืองวัดอุณหภูมิเทอรโมมิเตอร (digital thermometer) รุน Testo 925 (บริษทั 
Testo, ประเทศเยอรมัน) 

10. เคร่ืองวัดความชื้น (Datalogger) รุน 175-H2 Vol. 10 (บริษัท Testo, ประเทศ
เยอรมัน) 

11. เคร่ืองวัดสี (Chromameter) ตัวเคร่ืองรุน CR-300 หัววัด CR-310 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร (บริษัท Minolta, ประเทศญ่ีปุน) 

12. ตูอบลมรอน (Oven) รุน FD53(E2) (บริษัท Binder, ประเทศเยอรมัน) 
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13. เคร่ืองปนผักและผลไม (blender) รุน S (648) (บริษัท Moulinex) 
14. ตะกราพลาสตกิ  
15. ตูเย็นและช้ันวางผักและผลไมท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได 
16. มีดหั่นผักและเขียงพลาสติก 

17. กลองถายรูปดิจิตอล (digital camera) รุน T-10 (บริษัท Sony, ประเทศญ่ีปุน) 
18. นาฬิกาจับเวลา 
19. เคร่ืองเขยา 
20. เคร่ืองแกว 

- บีกเกอร (beaker) 

- ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) 

- ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) 

- กระบอกตวง (cylinder) 

- ปเปต (pipette) 

- บิวเรต (burette) 

- กรวยกรอง (filtering glass funnel) 

- แทงแกวคนสารละลาย (stirrer) 

- คิวเวต (cuvette) 

   

3.3. สารเคมีและวิธีเตรียมสารเคมี 

1. สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล 
- สารละลายอะซิโตน (acetone) ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต เตรียมโดยตวงอะซิโตน 100 

เปอรเซ็นต มา 800 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 

2. สารเคมีท่ีใชวิเคราะหปริมาณวิตามินซี 

- สารละลายกรดออกซาลิก (oxalic acid, UNIVAR) ความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต เตรียม
โดยช่ังกรดออกซาลิก 4.0 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 

มิลลิลิตร 

- สารละลาย 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล (2, 6-dichlorophenol indophenol, 

SIGMA) ความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต เตรียมโดยช่ัง 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล 0.4 

กรัม ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร แลวนํามากรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
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- สารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐาน (ascorbic acid, Merck) ช่ังกรดแอสคอรบิก 0.05 

กรัม ละลายในกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต แลวปรับปริมาตรดวยกรดออกซาลิกให
ครบ 50 มิลลิลิตร แลวนําไปไทเทรตกับ 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล ความเขมขน 0.04 

เปอรเซ็นต จนถึงจุดยุติ แลวบันทึกปริมาตร 2, 6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอล ท่ีใชไปเพื่อเปน
มาตรฐานในการคํานวณหาปริมาณวิตามินซี 

3. สารเคมีท่ีใชในการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลและกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 

- สารละลายกรดแกลลิกมาตรฐาน (gallic acid solution) เตรียมโดยช่ังกรดแกลลิก 24.1 

กรัม ละลายในน้ํากล่ันแลวปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร 

- สารละลายโซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate, Merck) ความเขมขน 7.5 

เปอรเซ็นต เตรียมโดยช่ังโซเดียมคารบอเนต 7.5 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรใหครบ 
100 มิลลิลิตร เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 

- สารละลาย DPPH (1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl, Fluka) เตรียมโดยช่ัง DPPH 74 

มิลลิกรัม ละลายในเอทานอลบริสุทธ์ิ ปรับปริมาตรดวยเอทานอลบริสุทธ์ิใหครบ 200 มิลลิลิตร 
กรองดวย 0.45 micron syringe nylon filter เก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 

- สารละลาย Folin-ciocalteu (Folin-ciocalteu’s phenol, Merck) 

- เมทานอล (methanol) ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต 
 
3.4. สถานท่ีทําการวิจัย 

1. งานคัดบรรจุเชียงใหม ศูนยผลิตผลโครงการหลวง  
2. หองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 3. หองปฏิบัติการสถานวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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3.5. วิธีการทดลอง 
การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของผักกาดฮองเตโดยนําผักกาด

ฮองเตท่ีผานการตัดแตงแลว นํามาลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและระบบสุญญากาศรวมกับ
น้ํา โดยแบงการทดลองเปนออกเปน 4 การทดลองยอย ดังตอไปนี้ 
 

การทดลองท่ี 1: การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศของ
ผักกาดฮองเต  

การศึกษาการลดอุณหภูมิเฉียบพลันของผักกาดฮองเตโดยออกเปน 3 กรรมวิธี ดังนี ้
1.1. การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุใน

ตะกราพลาติกโดยใชระบบสุญญากาศ (Dry-vacuum cooling) 

 นําผักกาดฮองเตมาบรรจุในตะกราพลาสติกชนิด polyvinylchloride (PVC) ขนาด 
37×56×30 เซนติเมตร โดยบรรจุน้ําหนักตะกราละ 5 กิโลกรัม จัดเรียงในหองลดอุณหภูมิใหเต็ม
ประสิทธิภาพ 80 ตะกรา แลวนําไปลดอุณหภูมิใหมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส หา
คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิ โดยกําหนดชวงของสภาวะในกระบวนการลด
อุณหภูมิของผักกาดฮองเตโดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD  ดังนี้  

1. ความดันท่ีเหมาะสมภายในหองสุญญากาศ (holding pressure) ในชวง 5–7 มิลลิบาร 
2. เวลาท่ีผักอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (holding time) ในชวง 5–25 นาที 
ทําการลดอุณหภูมิของผักกาดฮองเตจากสภาวะเร่ิมตนท่ีความดันบรรยากาศปกติ ประมาณ 

870 มิลลิบาร จนถึงความดันบรรยากาศที่กําหนดขางตน ซ่ึงเปนความดันท่ีเหมาะสมในการทําให
ผักกาดฮองเตมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส และหาคา holding time ท่ีเหมาะสมของ
ผักกาดฮองเต ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตางๆ จนส้ินสุดกระบวนการ
ดังตอไปนี ้
 1. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss percentage) 

 2. เวลาในการทําใหเย็น (cooling time) 

3. อุณหภูมิใจกลางผักตลอดกระบวนการลดอุณหภูมิ 

4. ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลา 
 5. ความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ 
 6. พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 
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1.2. การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตบรรจุในตะกรา
พลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา (Hydro-vacuum cooling) 

นําผักกาดฮองเตมาบรรจุในตะกราพลาสติกชนิด polyvinylchloride (PVC) ขนาด 
37×56×30 เซนติเมตร โดยบรรจุน้ําหนักตะกราละ 5 กิโลกรัม จัดเรียงในหองลดอุณหภูมิใหเต็ม
ประสิทธิภาพ 80 ตะกรา แลวนําไปลดอุณหภูมิใหมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส หา
คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิ โดยกําหนดชวงของสภาวะในกระบวนการลด
อุณหภูมิของผักกาดฮองเตโดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD  ดังนี้  

1. ความดันท่ีเหมาะสมภายในหองสุญญากาศ (holding pressure) ในชวง 5–7 มิลลิบาร 
2. เวลาท่ีผักอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (holding time) ในชวง 5–25 นาที 

3. เวลาในการฉีดพนน้ํา (water time) ในชวง 60–180 วินาที 
ทําการลดอุณหภูมิของผักกาดฮองเตจากสภาวะเร่ิมตนท่ีความดันบรรยากาศปกติ ประมาณ 

870 มิลลิบาร จนถึงความดันบรรยากาศท่ีกําหนดขางตน ซ่ึงเปนความดันท่ีเหมาะสมในการทําให
ผักกาดฮองเตมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส และหาคา holding time ท่ีเหมาะสมของ
ผักกาดฮองเต ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตางๆ จนส้ินสุดกระบวนการ
ดังตอไปนี ้
 1. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss percentage) 

 2. เวลาในการทําใหเย็น (cooling time) 

3. อุณหภูมิใจกลางผักตลอดกระบวนการลดอุณหภูมิ 

4. ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลา 
 5. ความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ 
 6. พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 
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1.3. การศึกษาหาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิผักกาดฮองเตท่ีบรรจุใน
ถุงพลาสติกแลวนํามาบรรจุลงในตะกราพลาสติกโดยใชระบบสุญญากาศ (Dry-

vacuum cooling) 

นําผักกาดฮองเตบรรจุในถุงพลาสติกชนิด polyethylene (PE) ขนาด 25×41 เซนติเมตร 

ท่ีเจาะรู 18 รู ขนาดรูรูปทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง 0.8 เซนติเมตร คิดเปนพื้นท่ีเปดตอพื้นท่ี
ท้ังหมด 9.05:1,025 ตารางเซนติเมตร โดยบรรจุน้ําหนักตอถุงประมาณ 300–400 กรัม แลวนํามา
บรรจุลงในตะกราพลาสติก น้ําหนักตะกราละ 5 กิโลกรัม จัดเรียงในหองลดอุณหภูมิใหเต็ม
ประสิทธิภาพ 80 ตะกรา แลวนําไปลดอุณหภูมิใหมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส หา
คาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิ โดยกําหนดชวงของสภาวะในกระบวนการลด
อุณหภูมิของผักกาดฮองเตโดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD  ดังนี้  

1. ความดันท่ีเหมาะสมภายในหองสุญญากาศ (holding pressure) ในชวง 5–7 มิลลิบาร 
2. เวลาท่ีผักอยูภายใตความดันท่ีกําหนด (holding time) ในชวง 5–25 นาที 
ทําการลดอุณหภูมิของผักกาดฮองเตจากสภาวะเร่ิมตนท่ีความดันบรรยากาศปกติ ประมาณ 

870 มิลลิบาร จนถึงความดันบรรยากาศท่ีกําหนดขางตน ซ่ึงเปนความดันท่ีเหมาะสมในการทําให
ผักกาดฮองเตมีอุณหภูมิสุดทาย 4±2 องศาเซลเซียส และหาคา holding time ท่ีเหมาะสมของ
ผักกาดฮองเต ระหวางกระบวนการลดอุณหภูมิทําการบันทึกขอมูลตางๆ จนส้ินสุดกระบวนการ
ดังตอไปนี ้
 1. เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก (weight loss percentage) 

 2. เวลาในการทําใหเย็น (cooling time) 

3. อุณหภูมิใจกลางผักตลอดกระบวนการลดอุณหภูมิ 

4. ความสัมพันธระหวางความดัน อุณหภูมิและเวลา 
 5. ความช้ืนสัมพัทธของอากาศในหองลดอุณหภูมิจนส้ินสุดกระบวนการ 
 6. พลังงานไฟฟาท่ีใชในกระบวนการลดอุณหภูมิ 
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ภาพท่ี 3.1 ไดอะแกรมของเคร่ืองลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 

ท่ีมา : บริษัท Hussmann 
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ภาพท่ี 3.2 ข้ันตอนในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ 
 

 

 

 

Fresh Pak Choi 

Dry-vacuum cooling 

Plastic basket PE package 

Recording the initial weight and 
 temperature of Pak Choi 

Setting holding pressure as the vacuum pressure reserving 

Placing Pak Choi into vacuum chamber 

Ending vacuum pressure reserving 

Pre-treatment 
(grading, trimming, resizing) 

Recorded the temperature of 
 Pak Choi, vacuum pressure, 

 chamber temperature and %RH.  

Chamber pressure falling to 
holding pressure and vacuum 

pressure reserving  

Recording weight and temperature of Pak Choi  
after removing from vacuum chamber. 

Pressure-restoring and Pak Choi removing 
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ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนในการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศรวมกับการใชน้ํา 
 

 

 

Hydro-vacuum cooling 

Plastic basket 

Recording the initial weight and 
 temperature of Pak Choi 

Setting holding pressure as the vacuum pressure reserving 

Placing Pak Choi into vacuum chamber 

Ending vacuum pressure reserving 

Pre-treatment 
(grading, trimming, resizing) 

Recorded the temperature of 
 Pak Choi, vacuum pressure, 

 chamber temperature and %RH.  

Chamber pressure falling to 
holding pressure and vacuum 

pressure reserving  

Recording weight and temperature of Pak Choi  
after removing from vacuum chamber. 

Water spraying 

Water spraying 

Pressure-restoring and Pak Choi removing  

Fresh Pak Choi 
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การทดลองท่ี 2: การศึกษาคุณภาพผักกาดฮองเตภายหลังการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศ  
                          และระบบสุญญากาศรวมกับน้ํา 

นําผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองท่ี 1 มาบรรจุใสถุงพลาสติกชนิด 

polyethylene (PE) ขนาด 25×41 เซนติเมตร ท่ีเจาะรู 18 รู ขนาดรูรูปทรงกลมมีเสนผาน
ศูนยกลาง 0.8 เซนติเมตร โดยบรรจุน้ําหนักตอถุงประมาณ 300–400 กรัม แลวนาํมาเก็บรักษาไว 
2 สภาวะดังนี ้
 

2.1. คุณภาพของผักกาดฮองเตภายหลังการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและระบบ 
        สุญญากาศรวมกับการใชน้ําบนชัน้วางจําหนาย 

นําผักกาดฮองเตผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองท่ี 1 มาวางบนช้ันวางจําหนายอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส แลวทําการประเมินคุณภาพทุกๆ 2 วัน ดังนี้ 

1. อุณหภูมิใจกลางผัก 

 2. การสูญเสียน้ําหนักสด 

3. การเปล่ียนสีโดยการวัดสีของใบดวยเคร่ือง Chromameter 

4. ลักษณะปรากฏตางๆ ดังนี้ โดยสังเกตทุกวันจนกวาจะหมดอายุการวางจําหนาย 

- สีของใบ  
- ความเหี่ยวของใบ  
- ตําหนิและการเกิดโรค  
- คุณภาพโดยรวม  

5. การประเมินทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) 

6. อายุการวางจําหนาย 
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2.2. คุณภาพของผักกาดฮองเตภายหลังการลดอุณหภูมิโดยใชระบบสุญญากาศและระบบ  
        สุญญากาศรวมกับการใชน้ําท่ีเก็บรักษาในหองเย็น 

นําผักกาดฮองเตผานการลดอุณหภูมิจากการทดลองที่ 1 มาเก็บรักษาในหองเย็นอุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียสโดย แลวทําการประเมินคุณภาพทุกวัน ดังนี้ 

1. อุณหภูมิใจกลางผัก 

 2. การสูญเสียน้ําหนักสด 

3. การเปล่ียนสีโดยการวัดสีของใบดวยเคร่ือง Chromameter 

4. ลักษณะปรากฏตางๆ ดังนี้ โดยสังเกตทุกวันจนกวาจะหมดอายุการวางจําหนาย 

- สีของใบ  
- ความเหี่ยวของใบ  
- ตําหนิและการเกิดโรค  
- คุณภาพโดยรวม  

5. การประเมินทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) 

6. อายุการเก็บรักษา 
 

การทดลองท่ี 3 : การศึกษาคุณภาพกายภาพและเคมีของผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิ
เฉียบพลัน 

 คัดเลือกสภาวะและกรรมวิธีท่ีเหมาะสมในการทดลองท่ี 1 และการทดลองท่ี 2.1 นํามาหา
การเปล่ียนแปลงกายภาพและเคมีต้ังแตเร่ิมตน จนหมดอายุการเก็บรักษาโดย เก็บรักษาไวบนช้ันวาง
จําหนายอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส แลวทําการประเมินคุณภาพทุกวัน โดยบันทึกผลการทดลอง 
ดังนี้ 

1. การสูญเสียน้ําหนักสด 

2. การเปล่ียนสีโดยการวัดสีของใบดวยเคร่ือง Chromameter 

3. ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได  
4. ปริมาณวิตามินซี โดยวิธี Indophenol 

5. ปริมาณคลอโรฟลล โดยวิธีของ Whitham 

6. ปริมาณสารประกอบฟนอล โดยวิธี Folin-ciocalteu colorimetric assays 

7. กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH assay  
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การทดลองท่ี 4: การศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นในระบบสายโซความเย็น 

 นําผักกาดฮองเตท่ีผานการลดอุณหภูมิแลวในการทดลองท่ี 1 มาวางไวท่ีอุณหภูมิหอง แลว
ทําการสุมตัวอยางมาวัดอุณหภูมิใจกลางผักทุกๆ 5 นาที จนกระทั่งอุณหภูมิใจกลางผักสูงเทา
อุณหภูมิหอง การศึกษาเพ่ือสังเกตอัตราการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิใจกลางผัก เขียนกราฟแสดงอัตรา
การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ หลังจากนั้นนําผักกาดฮองเตไปบรรจุในถุงพลาสติกชนิด polyethylene 

(PE) ขนาด 25×41 เซนติเมตร ท่ีเจาะรู 18 รู ขนาดรูรูปทรงกลมมีเสนผานศูนยกลาง 0.8 

เซนติเมตร โดยบรรจุน้ําหนักตอถุงประมาณ 300–400 กรัมถุงพลาสติก แลวนําไปวางบนช้ันวาง
จําหนายท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส และทําการบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ทุกวันจนหมดอายุการ
วางจําหนาย  

1. อุณหภูมิใจกลางผัก 

 2. การสูญเสียน้ําหนักสด 

3. การเปล่ียนสีโดยการวัดสีของใบดวยเคร่ือง Chromameter 

4. ลักษณะปรากฏตางๆ ดังนี้ โดยสังเกตทุกวันจนกวาจะหมดอายุการวางจําหนาย 

- สีของใบ  
- ความเหี่ยวของใบ  
- ตําหนิและการเกิดโรค  
- คุณภาพโดยรวม  

5. การประเมินทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) 

6. อายุการวางจําหนาย 

7. เปอรเซ็นตความเสียหาย 
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3.6. การบันทึกขอมูล 
 ทําการสุมตัวอยางมาบันทึกผลการทดลองทุกวันสําหรับช้ันวางจําหนาย และทุกๆ 2 วัน 
สําหรับหองเย็น ขอมูลท่ีบันทึก ไดแก 

1. อุณหภูมิใจกลางผัก 

นําผักกาดฮองเตจํานวน 3 ตน มาวัดอุณหภูมิใจกลางผักดวยเคร่ืองวัดอุณหภูมิ (digital 

thermometer) ท่ีบริเวณก่ึงกลางลําตน โดยเปล่ียนตัวอยางทุกวัน ทําการวัดอุณหภูมิท่ีเวลาเดิมทุก
วัน ต้ังแตเร่ิมการทดลองจนหมดอายุการวางจําหนาย  

 

2. การสูญเสียน้ําหนักสด 

การสูญเสียน้ําหนักสด คิดเปนเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด โดยช่ังน้ําหนักเร่ิมตนของ
ผักกาดฮองเต และช่ังน้ําหนักทุกวันสําหรับช้ันวางจําหนาย และทุกๆ 2 วัน สําหรับหองเย็นจน
หมดอายุการวางจําหนาย แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก จากสูตร 

เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก= [น้ําหนักกอนการเก็บรักษา - น้ําหนกัหลังเก็บรักษา] x 100 

                                        น้ําหนักกอนการเก็บรักษา 
 

3. การเปล่ียนแปลงสีของใบ  

 นําตัวอยางมาวัดสีของใบจํานวน 5 ตน ท่ีบริเวณหลังใบ ณ ตําแหนงเดิม ต้ังแตเร่ิมการ
ทดลองจนหมดอายุการเก็บรักษา โดยใชเคร่ืองวัดสี Chromameter รุน CR–300 คาท่ีไดแสดง
เปนคา L*, Chroma และ Hue angle มีรายละเอียดดังนี้ คือ  

คา L* = The lightness factor (value) แสดงคาความมืดความสวางของสี มีคาต้ังแต 0-

100 โดย วัตถุมีสีขาวเม่ือมีคาเทากับ 100 และวัตถุมีสีดําเม่ือมีคาเทากับ 0 

 คา Chroma มีคาเขาใกล 0 แสดงวาวัตถุมีสีซีดจาง (เทา) และหากมีคาเขาใกล 60 แสดงวา
วัตถุมีสีเขม 

คา Hue angle เปนคาแสดงชวงสีของวัตถุมีคาอยูระหวาง 0-360 องศา คือ 0-45 องศา 
แสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง, 45-90 องศา แสดงสีสมแดงถึงสีเหลือง, 90-135 องศา แสดงสีเหลือง
ถึงเหลืองเขียว, 135-180 องศา แสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว, 180-225 องศา แสดงสีเขียวถึงสีน้ําเงิน
, 225-270 องศา แสดงสีน้าํเงินเขียวถึงน้าํเงิน, 270-315 องศา แสดงสีน้ําเงินถึงมวง, 315-360 
องศา แสดงสีมวงถึงมวงแดง 
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ภาพท่ี 3.4 การบรรยายสีในระบบ CIE Lab มองในระนาบ 2 มิติ: Hue บรรยายถึงเฉดสี  

  และ Chroma บรรยายถึงความมันวาวหรือความเขมของโทนสี. 

ท่ีมา: www. coursewares.mju.ac.th. 

 

4. ลักษณะปรากฏและการเกิดโรค  

สังเกตลักษณะผิดปกติท่ีเกิดข้ึนทางดานคุณภาพโดยสังเกตการเหี่ยว สีของใบและกานใบ 
ตําหนิและการเกิดโรค จากผูเช่ียวชาญ 10 คน โดยวิธีการใหคะแนนแบบ 9-Point Hedonic Scale 

ดังนี้ 
9 คือ ชอบมากท่ีสุด 

8 คือ ชอบมาก 

7 คือ ชอบปานกลาง 
6 คือ ชอบเล็กนอย 

5 คือ เฉยๆ 
4 คือ ไมชอบเล็กนอย 

3 คือ ไมชอบปานกลาง 
2 คือ ไมชอบมาก 

1 คือ ไมชอบมากท่ีสุด 
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 5 การประเมินทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation)  

การวัดความกรอบ โดยการหักดูกานใบของผักกาดฮองเตหลังการเก็บรักษา จากผูเช่ียวชาญ 
10 คน โดยวิธีการใหคะแนนแบบ 9-Point Hedonic scale ดังนี้ 

9 คือ ชอบมากท่ีสุด 

8 คือ ชอบมาก 

7 คือ ชอบปานกลาง 
6 คือ ชอบเล็กนอย 

5 คือ เฉยๆ 
4 คือ ไมชอบเล็กนอย 

3 คือ ไมชอบปานกลาง 
2 คือ ไมชอบมาก 

1 คือ ไมชอบมากท่ีสุด 

 

6. อายุการวางจําหนาย 
ศึกษาอายุการวางจําหนายของผักกาดฮองเตโดยดูคุณภาพท่ีดีในการรับประทานและสภาพ

ภายนอกไมเหี่ยว ไมชํ้า ไมมีตําหนิ ใบมีสีเขียวในสภาพท่ีไมมีการเปล่ียนแปลง หรือมีการ
เปล่ียนแปลงของสีเพียงเล็กนอยจนส้ินสุดการทดลอง นับอายุเปนวัน 

 

7. ปริมาณของแขง็ท้ังหมดท่ีละลายนํ้าได (Total Soluble Solids; TSS) 

 วัดโดยใชเคร่ือง Digital Refractometer รุน PR–101 โดยอานคาจากน้ําค้ันท่ีค้ันไดจาก
ผักกาดฮองเต มีหนวยเปนเปอรเซ็นต 

 

8. ปริมาณวิตามินซี 

วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีในผักกาดฮองเตดวยวิธี 2,6-Dichlorophenol-Indophenol 

Visual Titration (Ranganna, 1986) โดยนําผักกาดฮองเตท่ีปนจนกระท่ังละเอียดมา 10 กรัม 

แลวเติมกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต ใหไดปริมาตรเทากับ 100 มิลลิลิตร กรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 ปเปตสารละลายท่ีกรองไดมา 10 มิลลิลิตร แลวนําไปไทเทรตกับ 
2,6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต จนถึงจุดยุติ ซ่ึงสารละลายมีสีชมพู
ประมาณ 15 วินาที แลวคํานวณหาปริมาณวิตามินซี โดยใชปริมาณ 2,6-ไดคลอโรฟนอล อินโด
ฟนอลที่ใชกับสารตัวอยางเทียบกับ 2,6-ไดคลอโรฟนอล อินโดฟนอลที่ใชกับวิตามินซีมาตรฐาน มี
หนวยเปนมิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด โดยคํานวณตามสูตรดังนี้ 
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- ปริมาตรของสารละลายอินโดฟนอล a มิลลิลิตร ท่ีใชในการไทเทรตกับสารละลาย
วิตามินซีมาตรฐาน ซ่ึงมีปริมาณวิตามินซี เทากับ 1 มิลลิกรัม 

- ปริมาตรของสารละลายอินโดฟนอล b มิลลิลิตร ท่ีใชในการไทเทรตกับสารละลาย
ตัวอยาง 10 มิลลิลิตร ซ่ึงมีปริมาณวิตามินซี เทากับ (1 x b)/a มิลลิกรัม เทากับ c มิลลิกรัม 

- สารละลายตัวอยาง    10  มิลลิลิตร มีปริมาณวิตามินซี เทากับ   c   มิลลิกรัม 

- สารละลายตัวอยาง  100  มิลลิลิตร มีปริมาณวิตามินซี เทากับ (c x 100)/10 มิลลิกรัม 
เทากับ d มิลลิกรัม 

- เนื้อตัวอยาง    10  กรัม มีปริมาณวิตามินซี เทากับ   d   มิลลิกรัม 

- เนื้อตัวอยาง  100  กรัม มีปริมาณวิตามินซี เทากับ (d x 100)/10 มิลลิกรัม เทากับ e 

มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนกัสด 
 

9. ปริมาณคลอโรฟลล 
วิเคราะหปริมาณคลอโรฟลลของผักกาดฮองเตตามวิธีการของ Witham et al. (1971) 

โดยช่ังผักกาดฮองเตท่ีปนละเอียดมา 1 กรัม เติมสารละลายอะซิโตนความเขมขน 80 เปอรเซ็นต ลง
ไปเล็กนอย เพื่อใชเปนสารสกัดคลอโรฟลลออกจากตัวอยาง นําสารละลายที่ไดมากรองดวย
กระดาษกรอง Whatman No.1 แลวปรับปริมาตรสุดทายดวยสารละลายอะซิโตนใหครบ 20 
มิลลิลิตร นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสง (optical density, OD) ท่ีความยาวคล่ืน 645 
และ 663 นาโนเมตร ดวยเคร่ือง Spectrophotometer รุน Spectro 23 โดยใชสารละลายอะซิโตน
ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต เปน blank บันทึกคาการดูดกลืนแสงท่ีไดแลวนําไปคํานวณหาปริมาณ
คลอโรฟลลตามสูตร (ปริมาณคลอโรฟลลท่ีคํานวณไดมีหนวยเปน มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักสด)  

 

ปริมาณคลอโรฟลล เอ          =   [ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×−

W
VODOD

1000
)(69.2)(7.12 645663  

ปริมาณคลอโรฟลล บี           =   [ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×−

W
VODOD

1000
)(68.4)(9.22 663645  

 ปริมาณคลอโรฟลลท้ังหมด    =   [ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×+

W
VODOD

1000
)(02.8)(2.20 663645  

 
โดยท่ี  V   คือปริมาตรสุดทายของสารละลายท่ีนํามาหาปริมาณคลอโรฟลล 
  W   คือน้ําหนกัของตัวอยางท่ีนํามาสกัดคลอโรฟลล 
            OD คือคาการดูดกลืนแสงท่ีอานไดจากเคร่ือง Spectrophotometer ตามความยาวคล่ืนท่ี   
                      กําหนด  
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 10. ปริมาณสารประกอบฟนอล 
วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลของผักกาดฮองเต โดยวิธี Folin-ciocalteu 

colorimetric assays (Sellappan et al., 2002) โดยมีวิธีการดังนี ้
การเตรียมสารสกัดพืช 

1. สุมตัวอยางผักกาดฮองเตจากช้ันวางจําหนายมา 3 หนวย หั่นผลิตผลใหละเอียดแลว
เติมไนโตรเจนเหลวลงไปจนผลิตผลแข็งตัว  

2. ปนตัวอยางท่ีแข็งตัวแลวใหละเอียดดวยเคร่ืองปนความเร็วสูง ช่ังตัวอยางละเอียดมา 
20 กรัม แลวเติมสารละลายเมทานอล ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ลงไป 20 มิลลิลิตร  

3. นําไปเขยาสารละลายท่ีอุณหภูมิหองในสภาพมืดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง  
4. นําสารละลายท่ีสกัดไดมากรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 และดูดสารสกัด

จากพืชท่ีกรองไดมา 5 มิลลิลิตร หลังจากนั้นปรับปริมาตรเปน 25 มิลลิลิตรโดยสารละลาย           
เมทานอล ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต  

5. นําสารละลายมากรองอีกคร้ังดวย syringe nylon filter ขนาด 0.45 ไมครอน 

การวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอล 

1. นําสารสกัดท่ีกรองไดมา 50 ไมโครลิตร ใสลงในหลอดทดลอง 
2. เติมสารละลายเมทานอล ความเขมขน 100 เปอรเซ็นต ลงไป 50 ไมโครลิตร 
3. เติมน้ํากล่ัน 1,000 ไมโครลิตร 
4. เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต ความเขมขน 7.5 เปอรเซ็นต ลงไป 375 

ไมโครลิตร แลวท้ิงไวประมาณ 5 นาที 

5. เติมสารละลาย Folin-ciocalteau ลงไป 125 ไมโครลิตร 
6. เติมน้ํากล่ัน 1,000 ไมโครลิตร 
7. ผสมสารละลายใหเขากันแลวนําไปเขยาท่ีอุณหภูมิหองในสภาวะมืดเปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
8. นําสารละลายที่ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร โดยใช

สารละลายท่ีปราศจากสารตัวอยางจากพืชเปนคามาตรฐาน (blank) 

9. นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานเพ่ือหาปริมาณสาร 
ประกอบฟนอลรวม โดยเทียบเปนไมโครกรัม Gallic Acid Equivalent / Fresh Weight 

 

 

 

 

 



 46

การทํากราฟมาตรฐาน (Standard curve of gallic acid) 

ละลาย gallic acid 24.1 มิลลิกรัมในน้ํากล่ัน 100 มิลลิลิตรแลวเตรียมกราฟมาตรฐานจาก
ตารางท่ี 3.1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 ปริมาตรและสารตางๆ ท่ีใชสําหรับการทํากราฟมาตรฐานสารประกอบฟนอล 
Gallic acid (µl) 0 20 40 60 80 100 

95% methanol 100 80 60 40 20 0 

นํ้ากล่ัน     1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

7.5% NaCO3 375 375 375 375 375 375 

Folin-ciocalteau 

solution 

125 125 125 125 125 125 

นํ้ากล่ัน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ปริมาตรรวม (µl) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 กราฟมาตรฐานท่ีใชในการคํานวณสารประกอบฟนอล 
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วิธีการคํานวณ 

จากกราฟมาตรฐาน    9989.0,0053.00177.0 2 =−= Rxy  

          
0177.0

0053.0+
=

yx     μg GA/50 µl 

สารละลายตัวอยาง   50  µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก    x    µg 

สารละลายตัวอยาง     1  µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก   
50
x   µg 

         =     A   หนวยท่ีได µg GA 

ปริมาตรสารสกัดท้ังหมดท่ีสกัดได  25 ml เทากับ 31025×  µl 

 สารละลายตัวอยาง         1      µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก           A           µg 

 สารละลายตัวอยาง  31025×  µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก   A 31025××   µg 
    =           B   หนวยท่ีได µg GA 

เจือจาง 5 เทา ดังนั้นสารสกดัมีสารประกอบฟนอล  =   B × 5 

      =       C      µg GA 

สารละลายตัวอยางมีตัวอยางผักกาดฮองเต  20  g 
 ตัวอยางผักกาดฮองเต  20  g  มีสารประกอบฟนอล     C   µg GA 

ตัวอยางผักกาดฮองเต    1  g  มีสารประกอบฟนอล   
20
C   µg GA 

              =     D    µg GA/g FW 

 

 11. กิจกรรมของสารตานอนมูุลอิสระ 
วิเคราะหกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระของผักกาดฮองเต โดยวิธี DPPH assay หรือ 

1,1-diphenyl-2-picrylhaydrazyl assay (Manthey, 2004) โดยมีวิธีการดังนี้ 
1. เตรียมสารสกัดพืชเชนเดียวกับการเตรียมในการหาปริมาณสารประกอบฟนอล 

2. นําสารสกัดพชืท่ีกรองไดมา 400 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง 
3. เติมสารละลาย DPPH ลงไป 2000 ไมโครลิตร 
4. นําไปเขยาท่ีอุณหภูมิหองภายใตสภาวะมืดเปนเวลา 3 ช่ัวโมง เพื่อทําใหปฏิกิริยาเกิด

สมบูรณ 
5. นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร โดยใช DPPH เปนคา

มาตรฐาน (blank)  

6. นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อหาแอคติวิตีในการ
ตานอนุมูลอิสระโดยเทียบเปนไมโครกรัม Gallic Acid Equivalent/Fresh Weight 
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การทํากราฟมาตรฐาน (Standard curve of gallic acid)  
ละลาย DPPH 74 มิลลิกรัมในเอทานอลบริสุทธ์ิ 200 มิลลิลิตร กรองสารละลายท่ีไดโดย

ใช nylon syringe filter ขนาด 0.45 ไมครอน แลวเตรียมกราฟมาตรฐานจากตารางดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.2 ปริมาตรและสารตางๆ ท่ีใชสําหรับการทํากราฟมาตรฐานสารตานอนุมูลอิสระ 

Gallic acid (µl) 0 10 20 30 40 50 

100% ethanol 100 90 80 70 60 50 

95% methanol 100 100 100 100 100 100 

DPPH (µl) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ปริมาตรรวม (µl) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6 กราฟมาตรฐานท่ีใชในการคํานวณกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ 
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วิธีการคํานวณ 

จากกราฟมาตรฐาน    9834.0,0016.00064.0 2 =−−= Rxy  

          
0064.0
0016.0

−
+

=
yx     μg GA/400 µl 

สารละลายตัวอยาง   400  µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก      x    µg 

สารละลายตัวอยาง     1    µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก   
400

x   µg 

            =     A   หนวยท่ีได µg GA 

ปริมาตรสารสกัดท้ังหมดท่ีสกัดได  25 ml เทากับ 31025×  µl 

 สารละลายตัวอยาง         1      µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก           A           µg 

 สารละลายตัวอยาง  31025×  µl  มีปริมาตรกรดแกลลิก   A 31025××   µg 
    =           B   หนวยท่ีได µg GA 

เจือจาง 5 เทา ดังนั้นสารสกดัมีสารตานอนุมูลอิสระ  =   B × 5 

      =       C      µg GA 

สารละลายตัวอยางมีตัวอยางผักกาดฮองเต  20  g 
 ตัวอยางผักกาดฮองเต  20  g  มีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ     C   µg GA 

ตัวอยางผักกาดฮองเต    1  g  มีกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระ   
20
C   µg GA 

                     =     D    µg GA/g FW 
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ภาพท่ี 3.7 ลักษณะการจดัเรียงผักกาดฮองเตบรรจุในตะกราพลาสติก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 ลักษณะการจดัเรียงผักกาดฮองเตท่ีบรรจุในถุงพลาสติก 
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ภาพท่ี 3.9 ลักษณะการจดัเรียงตะกราภายในหองลดอุณหภูมิระบบสุญญกาศ 
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ภาพท่ี 3.10 ลักษณะการจัดเรียงบนช้ันวางจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 ลักษณะการจัดเรียงในหองเยน็ 
 


