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การใช้ เทคนิคสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดย่ านใกล้ ในการประเมินความฝาดของพลับพันธุ์ P2
แบบไม่ ทาํ ลาย
Non-Destructive Technique for Prediction of Astringency in P2 Persimmon by Near Infrared
Spectroscopy
สิรินาฏ น้ อยพิทักษ์ 1 อนุพนั ธ์ เทอดวงศ์วรกุล1 และ กฤษณา กฤษณพุกต์ 2
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของเครื่ อง NIR Spectrophotometer 2 ชนิด ที่มี
โหมดการวัดแบบส่องผ่าน (Transmission) และแบบอินเตอร์ แอกแตนซ์ (Interactance) เพื่อประเมินค่าความ
ฝาดในผลพลับ โดยแบ่งผลพลับฝาดพันธุ์ P2 จํานวน 219 ผล เป็ น 4 กลุม่ พลับกลุม่ ที่ 1 ถูกควบคุมให้ มีระดับ
ความฝาดเช่นเดิม ส่วนกลุม่ ที่ 2-4 ทําการขจัดความฝาดด้ วยการรม CO 2 ที่อณ
ุ หภูมิ 5ºC, 15ºC และ 25ºC แล้ ว
วิเคราะห์ สร้ างสมการทํานายเชิงปริ มาณด้ วยวิธี Partial Least Squares Regression (PLSR) จากการวิจยั พบว่า
โหมดการวัดแบบ Interactance มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการทํานายค่าความฝาดในผลพลับมากกว่า
เครื่ อง NIR แบบ Transmission โดยให้ คา่ R สูงสุดเท่ากับ 0.95 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.17 เนื่องจากแทนนิน
ซึง่ เป็ นสารที่ทําให้ เกิดความฝาดในผลพลับส่วนใหญ่จะมีการกระจายตัวใกล้ บริ เวณเปลือก ทําให้ ข้อมูลสเปกตรัม
จากการวัดแบบ Interactance มีความเหมาะสมมากกว่าแบบ Transmission ที่มีข้อมูลสเปกตรัมของเนื ้อผลส่วน
อื่นที่อาจไม่มีแทนนินด้ วย
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ABSTRACT
In this study, two types of NIR Spectrophotometer in transmission and interactance modes
were compared based on their performance in persimmon astringency quantification. A set of 219
fruits of P2 persimmons was divided into four groups. Group 1 was controlled at room temperature
and Groups 2-4 were fumigated with CO 2 at 5ºC, 15ºC and 25ºC, respectively. The predictive models
were built using Partial Least Squares Regression (PLSR). It was found that NIR Spectrophotometer in
the interactance mode provided more accurate predictions than the transmission mode. The
prediction correlation coefficient of interactance mode was 0.95 and root mean square error of
prediction was 0.17. This was because tannin substance which produces astringent taste in
persimmon fruit has distribution of tannin in proximity to peel. This meant spectral information from
interactance mode contained spectral information of the tannin-affected flesh while the transmission
mode included more irrelevant spectral information.
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คํานํา
พลับ (Diospyros kki L.) เป็ นไม้ ผลเขตหนาวที่สําคัญของมูลนิธิโครงการหลวงของประเทศไทย ที่มีการ
ขยายพื ้นที่ปลูกในทุกๆปี โดยพลับพันธุ์ Xichu หรื อ P2 ซึง่ เป็ นพันธุ์ที่นําเข้ าจากไต้ หวัน เป็ นพลับพันธุ์หลักที่มีการ
ปลูกในพื ้นที่ดแู ลของมูลนิธิโครงการหลวงมากกว่า 90% ของพลับทังหมด
้
(Krisanapook et al., 1997) เนื่องจาก
สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีบนพื ้นที่สงู ของประเทศไทย ถึงแม้ จะมีผลค่อนข้ างเล็กแต่ให้ ผลผลิตต่อต้ นสูง และยังมี
รสชาติดี ทังยั
้ งมีโรคและแมลงศัตรู พืชน้ อย อีกทังผลของพลั
้
บพันธุ์นี ้ยังสามารถขจัดความฝาดได้ ง่าย
พลับพันธุ์ P2 จัดเป็ นพลับฝาด (astringent type) ที่มีสีเนื ้อคงที่ไม่วา่ จะมีการผสมเกสรหรื อไม่ก็ตาม
(pollination constant) ก่อนทําการจําหน่ายเกษตรกรต้ องทําการขจัดความฝาดด้ วยการรมก๊ าช
คาร์ บอนไดออกไซด์ (Khademi et al., 2010; Matsuo and Ito, 1977; Vidrih et al., 1994) หรื อใช้ ระบบ
สุญญากาศ แต่พบว่ายังมีปัญหาพลับมีรสชาติฝาดเมื่อนําออกจําหน่าย ซึง่ เป็ นปั ญหาสําคัญในการจําหน่ายพลับ
สารที่ก่อให้ เกิดความฝาดคือ แทนนินที่ละลายนํ ้าได้ (soluble tannin) ปกติพลับฝาดมีปริ มาณแทนนิน
อยู่ที่ 0.80-1.94% ของนํ ้าหนักผล (Ito, 1980) โดยที่สารแทนนินนี ้คือ สารประกอบฟี นอลิค (phenolic
compounds) ที่มีนํ ้าหนักโมเลกุลสูง ความเข้ มข้ นของแทนนินที่อยู่ในผลพลับฝาดจะลดลงได้ เมื่อถูกขจัดด้ วยวิธี
ต่างๆ หรื อเมื่อพลับสุกเต็มที่จนผลนิ่ม (Khademi et al., 2010)
การตรวจสอบความฝาดของพลับทําได้ โดยการชิมหรื อวัดหาปริ มาณแทนนินด้ วยวิธี Tannin Print (Ito
et al., 1997; Orihuel-Iranzo et al., 2003) หรื อด้ วยวิธี Folin- Denis (Khademi et al., 2010; Orihuel-Iranzo
et al., 2003; Yong and Renzi, 2003)ซึง่ ให้ ผลละเอียดชัดเจน แต่ล้วนเป็ นวิธีที่ไม่สะดวก ต้ องสิ ้นเปลืองสารเคมี
ทังยั
้ งทําลายตัวอย่าง ในปั จจุบนั มีเทคนิคการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่ทําลายตัวอย่าง ด้ วยวิธี
สเปกโทร สโกปี อินฟราเรดย่านใกล้ (near infrared spectroscopy) เป็ นที่สนใจของนักวิจยั เนื่องจากเป็ นวิธีที่
รวดเร็ ว ประหยัด มีความแม่นยําในการวัดองค์ประกอบภายในของผลผลิตเกษตรและอาหารโดยไม่ทําลาย
ตัวอย่าง (Fu et al., 2007; Terdwongworakul et al., 2012) ซึง่ หากวิธีการนี ้สามารถนํามาใช้ ตรวจสอบปริ มาณ
ความฝาดในผลพลับโดยไม่ทําลายตัวอย่างก็น่าจะเป็ นวิธีที่เหมาะสม ทําให้ สามารถประเมินฝาดในผลพลับก่อน
การจําหน่าย อย่างไรก็ดี การใช้ อปุ กรณ์ที่สะดวกต่อการพกพาก็เป็ นอุปกรณ์ที่น่าสนใจ ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงได้ นํา
โหมดสะท้ อนกลับมาทดสอบประสิทธิภาพเปรี ยบเทียบกับโหมดส่องผ่านซึง่ ที่มีศกั ยภาพสูง เพื่อศึกษาผลการ
ทํานายปริ มาณแทนนินในผลพลับ และเปรี ยบเทียบโมเดลการทํานายระหว่างเครื่ อง NIR ทังโหมดส่
้
องผ่านและ
โหมดสะท้ อนกลับ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ างผลพลับ
เตรี ยมผลพลับพันธุ์ P2 จากศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้ วยนํ ้าขุ่น และหน่วยวิจยั ขุนห้ วยแห้ ง สถานี
เกษตรหลวงอินทนนท์ รวม 219 ผล (เก็บผลได้ ช่วง ก.ค.-ก.ย. 53) นํามาเก็บรักษาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส
ก่อนทําการทดสอบ ทําการแบ่งผลพลับทังหมดแบ่
้
งเป็ น 4 กลุม่ ตามกระบวนการลดความฝาด เพื่อให้ ตวั อย่างมี
ความฝาด หรื อปริ มาณแทนนินที่แตกต่างกัน โดยผลพลับในกลุม่ ที่ 1 วางไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส)
3
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เป็ นเวลา 2 วัน โดยไม่มีการขจัดความฝาดจึงมีความฝาดหรื อปริ มาณแทนนินมากที่สดุ ส่วนพลับในกลุม่ ที่ 2, 3
และ 4 บรรจุลงในถุงพลาสติกดูดอากาศภายในถุงออก จากนันบรรจุ
้
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ความเข้ มข้ น 80
เปอร์ เซ็นต์จนเต็มถุง แล้ วทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 5, 15 และ 25 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เป็ นเวลา 2 วัน ซึง่ จะมีความ
ฝาดลดลงในระดับต่างๆกัน (พิทยา, 2542)
การวัดค่ าสเปกตรั มของผลพลับ
เนื่องจากผลพลับพันธุ์นี ้มีความแตกต่างของแทนนินที่ผิวใต้ เปลือกโดยรอบผลในแนวระนาบที่ตงฉากกั
ั้
บ
แกนขัว้ ดังนันจึ
้ งนําผลพลับทังหมดมาวั
้
ดการดูดกลืนแสงย่านใกล้ อินฟราเรดด้ วย Spectrophotometer 2 ชนิด
คือ เครื่ อง Near Infrared Spectrophotometer (FQA-NIR GUN; FANTEC Research Institute, Kosai,
Japan) ซึง่ เป็ นเครื่ องมือแบบพกพา มีช่วงความยาวคลื่นตังแต่
้ 600-1,100 นาโนเมตร โดยตังค่
้ า measurement
mode setting 30 ms ด้ วยรู ปแบบการวัดแบบอินเตอร์ แอกแตนซ์ (interactance) และ เครื่ อง Near Infrared
Spectrophotometer (PureSpect, Saika Technological Institute Foundation, Wagayama, Japan) ซึง่ มีช่วง
ความยาวคลื่น 660-960 นาโนเมตร ตังค่
้ า Integration time 200 ms ต้ นกําเนิดแสงต่อพ่วงกับสาย fiber optic
มีระยะห่างจาก detector 11 cm. ด้ วยรู ปแบบการวัดแบบส่องผ่าน (transmission) ในแต่ละผลวัด 12 จุด (Fig
1)
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Fig 1. Twelve positions of spectral
measurement s on persimmon.
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Fig 2. Six cylindrical flesh samples of persimmon
determination of tannin content (12 positions).
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การวิเคราะห์ ค่าความฝาดของพลับ
นําผลพลับ (Fig 1) มาเจาะเป็ นแท่งทรงกระบอกเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10.65 mm โดยแท่งเนื ้อพลับแต่ละ
แท่งจะตรงกับจุดวัด 2 จุดดัง Fig 2 นําส่วนเนื ้อบริ เวณเปลือกและแกนกลางของผลวัดปริ มาณแทนนินด้ วยวิธี
Folin test สําหรับเป็ นค่าอ้ างอิงความฝาด โดยวัดค่าความฝาดออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ total phenolic compound
ซึง่ ส่วนใหญ่คือ สารแทนนิน (tannin) ซึง่ ถือว่าพลับที่ไม่มีความฝาดจะมีปริ มาณ total phenolic compound ไม่
เกิน 0.8% ซึง่ มีวิธีการดัดแปลงจาก Hai-Feng et al. (2008) ดังนี ้
นําตัวอย่างเนื ้อผลพลับ 1 g มาผสมกับแอลกอฮอล์ 80% 9 mL แล้ วปั่ นให้ ละเอียดด้ วย Homogenizer
แล้ วเหวี่ยงตัวอย่างด้ วยเครื่ อง Centrifuge ที่แรงเหวี่ยง 12,000 rpm ที่ 4 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ริ นเอาส่วน
ใส (supernatant) มาใช้ วิเคราะห์ ไปเปทตัวอย่าง 1 mL ลงในหลอดทดลอง ขนาด 25 mL แล้ วเติมสารละลาย
Folin-Denis ลงไป 5 mL เขย่าให้ เข้ ากันด้ วย Vortex mixture จากนันเติ
้ มสารละลาย Sodium carbonate
(Na 2 CO 3 ) ลงไป 4 mL เขย่าด้ วย Vortex mixture อีกครัง้ วางหลอดทดลองที่ผสมสารต่างๆ แล้ วไว้ ใน Water
bath ที่ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้ วจึงย้ ายไปไว้ ในอ่างนํ ้าละลายนํ ้าแข็ง 0 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
15 นาที จึงย้ ายมาไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องให้ หายเย็น อ่าน Absorbance ที่ 760 nm ด้ วยเครื่ อง UV/Vis
Spectrophotometer แล้ วรายงานผลเป็ นค่า Absorbance ที่ 760 nm แล้ วเปรี ยบเทียบกับ standard curve ของ
tannic acid
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การวิเคราะห์ ทางสถิติ
นําข้ อมูลการดูดกลืนแสงมาตรวจสอบตัดข้ อมูลที่ผิดปกติ และทําการปรับแต่งทางคณิตศาสตร์ ด้ วย
โปรแกรม Unscamber version 9.7 ด้ วยวิธี Smoothing แบบ Savitzky Golay, วิธี First derivative (1D), วิธี
Second derivative (2D) แบบ Savitzky Golay วิธี Multiplicative scatter correction (MSC), วิธี Standard
normal variate (SNV) นอกจากนันยั
้ งได้ นําแต่ละวิธีมาปรับแต่งร่ วมกัน แบ่งตัวอย่างออกเป็ นกลุม่ แคลิเบรชัน่
(Calibration) และแวลิเดชัน่ (Validation) ในอัตราส่วน 2:1 โดยนําค่าเปอร์ เซ็นต์แทนนินมาเรี ยงลําดับจากค่า
น้ อยไปค่ามาก เลือกตัวอย่างที่มีคา่ เปอร์ เซ็นต์แทนนินมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ ให้ อยู่ในกลุม่ แคลิเบรชัน่ นําข้ อมูล
การดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้ มาวิเคราะห์สร้ างสมการการทํานายเชิงปริ มาณด้ วยวิธี Partial Least
Squares Regression (PLSR) แบบ full cross validation
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ผลการทดลองและวิจารณ์
หลังจากนําค่าสเปกตรัมที่ได้ จากเครื่ อง PureSpect และเครื่ อง NIR-GUN และค่าทางเคมี จากผลพลับทัง้
219 ผลไปตรวจสอบ outlier พบว่าในจํานวนนี ้ทําการตัดทิ ้ง 3 ผล เนื่องจากมี outlier จากค่าทางเคมี 2 ผล และ
จากความผิดปกติของสเปกตรัม 1 ผล แล้ วจึงนําผลพลับที่เหลือทัง้ 216 ผล ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป
ค่ าทางเคมีของผลพลับ
เมื่อพิจารณาค่าเปอร์ เซ็นต์แทนนินระหว่างแต่ละด้ านของกลุม่ ผลพลับพันธุ์ P2 พบว่า พลับกลุม่ ที่ 1 และ
กลุม่ ที่ 2-4 มีคา่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึง่ ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์แทนนิน
กลุม่ ที่ 2 แตกต่างจากกลุม่ ที่ 3 และ4 อย่างมีนยั สําคัญ ชี ้ให้ เห็นว่าหากต้ องการขจัดความฝาดอย่างสมบูรณ์โดยมี
3

3

3

3
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ปริ มาณแทนนินตํ่ากว่า 0.8% จําเป็ นต้ องรม CO 2 ที่อณ
ุ หภูมิ 5ºC หากรม CO 2 ที่อณ
ุ หภูมิสงู จะพบว่ายังคงมี
ความฝาดหลงเหลืออยู่ในบางจุด ดัง Table 1 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า ปริ มาณแทนนินที่ตําแหน่งแกนกลางมีคา่
ตํ่ากว่าที่ตําแหน่งเนื ้อผลอย่างชัดเจนในกลุม่ ที่ 1
Table 1. Percentage of tannin in flesh near the surface (216 fruits) and flesh at the centre of fruit (204
fruits). Group 1 was kept at room temperature and Groups 2-4 were treated by CO 2 at 5ºC, 15ºC and
25ºC, respectively.
3

Flesh near the surface

Flesh at the centre of fruit

Group

Number
(sides)

Min.

Max.

Tannin percentage
Avg ± SD

Number
(fruits)

Min.

Max.

Tannin percentage
Avg ± SD

1

912

0.04

2.22

1.19±0.33a

75

0

1.72

0.28±0.32 a

2

348

0

0.08

0.03±0.01b

27

0.01

0.05

0.02±0.01 b

3

456

0

0.92

0.09±0.09c

30

0.01

0.15

0.05±0.03 b

4

876

0

2.03

0.10±0.19c

72

0

0.19

0.03±0.03 b

Different superscripts in the same column mean that the values are significantly different (p≤0.05) by
Duncan’s method.
สเปกตรั มของผลพลับ
ข้ อมูลสเปกตรัมจากโหมด Transmission และโหมด Interactance จะถูกนํามาปรับแต่งทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนการวิเคราะห์ เนื่องจากมีสญ
ั ญาณรบกวนสูงในช่วงต้ นและช่วงท้ ายของสเปกตรัมจึงทําการตัด
ออก ให้ อยู่ในช่วง 678-943 nm ในโหมด Transmission และช่วง 700-1050 nm ในโหมด Interactance เส้ น
สเปกตรัมเฉลี่ยที่ได้ จากกลุม่ พลับฝาดและกลุม่ พลับที่ถกู ลดความฝาดแล้ วมีความแตกต่างกันดังแสดงใน Fig 3 มี
ลักษณะการดูดกลืนแสงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Fu et al. (2007) ได้ รายงานการจําแนกผลสาลี่ที่ดีและผล
สาลี่ที่เกิดอาการ brown heart ซึง่ พบว่า ช่วงการดูดกลืนแสงตังแต่
้ 750 nm ขึ ้นไปของสาลีท่ ี่ไม่มีอาการ brown
heart ซึง่ จะมีปริ มาณสารประกอบ Phenolic สูงกว่าเช่นเดียวกับผลพลับฝาด มีคา่ การดูดกลืนแสงสูงกว่าผลที่มี
อาการ brown heart
3

Deastringent
Astringent
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728

(a)

1
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Fig 3. Averages of absorbance spectra of astringent and de-astringent persimmons from the surface
(216 fruits) a) PureSpect b) FQA-NIR GUN.
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การวิเคราะห์ ผล
ในการสร้ างโมเดลในการทํานายปริ มาณแทนนิน ได้ นําข้ อมูลสเปกตรัมเริ่ มต้ น (Original Spectra) ของ
เครื่ อง PureSpect และ NIR-GUN ของผลพลับมาทําการปรับแต่งทางคณิตศาสตร์ แล้ ววิเคราะห์สร้ าง model ใน
การทํานาย โดยวิธี Partial Least Squares Regression (PLSR) และวิธี Full cross validation พบว่า โมเดลการ
ทํานายค่าความฝาด จากเครื่ อง NIR-GUN ที่ทําการเฉลี่ยสเปกตรัมทัง้ 12 จุด ในแต่ละผล จํานวน 216 ผล มา
ปรับแต่งทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี Smoothing ร่ วมกับวิธี Second derivative (2D) ให้ ผลการทํานายดีที่สดุ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับทุกโมเดล มีคา่ R เท่ากับ 0.95 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.17 แสดงดัง Table 2 โดย scatter plot
ของค่าเปอร์ เซ็นต์แทนนินจริ ง และค่าเปอร์ เซ็นต์แทนนินที่ทํานายได้ จากเครื่ อง NIR-GUN ของกลุม่ validation
แสดงไว้ ใน Fig 4 a) ส่วนข้ อมูลการดูดกลืนแสงของผลพลับที่นําแต่ละจุด (12 จุด) ในแต่ละผล ให้ การทํานายโดย
มีคา่ R เท่ากับ 0.87 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.30 แสดงดัง Table 2 โมเดลที่สร้ างขึ ้นนี ้มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ข้ อมูลจากเครื่ อง PureSpect ที่พบว่า ข้ อมูลการดูดกลืนแสงของผลพลับที่ทําการเฉลี่ยทัง้ 12 จุด ในแต่ละผล
จํานวน 216 ผล มาปรับแต่งทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธี Smoothing ร่ วมกับวิธี Second derivative (2D) จะมีคา่ R
เท่ากับ 0.91 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.23 โดย scatter plot ของค่าเปอร์ เซ็นต์แทนนินจริ ง และค่าเปอร์ เซ็นต์
แทนนินที่ทํานายได้ จากเครื่ อง PureSpect ของกลุม่ validation แสดงไว้ ใน Fig 4 b) ส่วนข้ อมูลการดูดกลืนแสง
ของผลพลับที่นําแต่ละจุด (12 จุด) ในแต่ละผล จํานวน 216 ผล มีคา่ R เท่ากับ 0.78 และค่า RMSEP เท่ากับ
0.36 แสดงดัง Table 2
3

3

3

3

3

Table 2. Statistics of calibration models for percentage of tannin in persimmon.
instruments
PureSpect
NIR-GUN

positions

Pretreatment

Factors

R

RMSEP

Average of 12 positions

S21+2D5

6

0.91

0.23

Each position

S21+2D5

11

0.78

0.36

Average of 12 positions

S3+2D3

4

0.95

0.17

Each position

S3+2D3

7

0.85

0.30

S(i) = Smoothing, 2D(i) = Second derivative, i = Number of smoothing points
3

(a)
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0
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Fig 4. Prediction plots of the percentage of tannin by models based on spectra from 12 measurement
positions using a) interactance mode b) transmission.
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โดยเมื่อพิจารณาค่าเปอร์ เซ็นต์แทนนินที่วดั โดยวิธี Folin Dennis จะพบว่า มีการกระจายของปริ มาณ
แทนนินในผลไม่เท่ากัน โดยบางจุดจะมีคา่ เปอร์ เซ็นต์แทนนินสูงบางจุดตํ่า จาก Table 1 สําหรับกลุม่ ตัวอย่างที่รม
ด้ วย CO 2 ทัง้ 3 วิธีนนความแตกต่
ั้
างของค่าแทนนินในส่วนของเนื ้อติดกับผิวจะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) โดยเฉพาะวิธีที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตามแทนนิน ของส่วนเนื ้อที่กลางผลของทัง้ 3 วิธี ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ นันหมายความว่
้
าความแปรปรวนหรื อความแตกต่างของค่าแทนนิน จะเกิดกับเนื ้อในส่วนที่
ใกล้ เปลือก ซึง่ การวัดแบบ Interactance จะได้ ข้อมูลเชิงสเปกตรัมของเนื ้อใกล้ เปลือกโดยตรง ในขณะที่การวัด
แบบ Transmission จะมีข้อมูลเชิงสเปกตรัมของเนื ้อใกล้ เปลือก และเนื ้อส่วนกลาง ซึง่ อาจรวมถึงช่องว่างหรื อ
เมล็ดซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องในการวิเคราะห์ปริ มาณแทนนิน ดังนันหากใช้
้
เครื่ อง PureSpect ซึง่ มีโหมดการ
วัดแบบ Transmission ข้ อมูลการดูดกลืนแสงในแต่ละตําแหน่งจะได้ มาจากแสงที่สอ่ งผ่านตลอดผลแล้ วเข้ าสู่
detector เช่น ข้ อมูลการดูดกลืนแสงในตําแหน่งที่ 1 เกิดจากข้ อมูลของแสงจากตําแหน่งที่ 1 ผ่านแกนกลางผล
และผ่านมายังตําแหน่งที่ 11 เข้ าสู่ detector จึงทําให้ มีการทํานายที่คลาดเคลื่อนมากกว่าเครื่ อง NIR-GUN ที่มี
โหมดการวัดแบบ Interactance แสงที่ผ่านเข้ าไปในผลพลับในแต่ละตําแหน่งจะถูกดูดกลืนและสะท้ อนกลับ
ออกมาสู่ detector จึงทําให้ ได้ ช่วงข้ อมูลแทนนินของผลพลับที่ชดั เจนเฉพาะบริ เวณเนื ้อ ลดผลกระทบที่เกิดจาก
ลักษณะทางสรี รวิทยาของผลพลับ ถึงแม้ วา่ Fu et al., (2007) ได้ อธิบายว่าโหมดการวัดแบบ Transmission นัน้
มีประสิทธิภาพสูงกว่าโหมด Reflectance ในกรณีการตรวจสอบอาการไส้ ดํา ซึง่ อาการจะปรากฏบริ เวณ
แกนกลางของผลสาลีจ่ งึ ต้ องการโหมดการวัดที่ทะลุผ่าน แต่ในกรณีของผลพลับนันโหมด
้
Interactance ให้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเนื่องจากให้ เฉพาะข้ อมูลเนื ้อในส่วนที่บริ โภคจริ ง ดังนันการเลื
้
อกใช้ โหมดการวัดตัวอย่างให้
เหมาะสมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ ได้ โมเดลการทํานายที่ดีที่สดุ

สรุปผลการทดลอง
จากการวิจยั พบว่าเทคนิค NIR มีประสิทธิภาพในการทํานายปริ มาณแทนนินซึง่ เป็ นตัวแทนความฝาดใน
ผลพลับโดยไม่ทําลายตัวอย่าง ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่ อง NIR Spectrophotometer โหมด
Interactance ซึง่ ให้ ข้อมูลเฉพาะจุด มีความเหมาะสมกับการทํานายปริ มาณแทนนินในผลพลับพันธุ์ P2 มากกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับโหมดส่องผ่าน เนื่องมาจากค่าแทนนินกระจายตัวอยู่ในเนื ้อ และแกนของผลมีปริ มาณ
แตกต่างกัน โดยโมเดลทํานายดีที่สดุ มีคา่ R เท่ากับ 0.95 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.17 ซึง่ ได้ จากเครื่ อง NIR
แบบพกพา ซึง่ มีโหมดการทํางานเหมาะสมกับการวัดตัวอย่างพลับ และมีความสะดวกต่อการใช้ งานจริ ง
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