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บทคัดยอ
น้ําหนักแหงหรือเนื้อแหงถูกนํามาใชเปนดัชนีชี้วัด ความสุกแกของทุเรียนเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาและการคุมครอง
ผูบริโภคตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. วิธีหาน้ําหนักแหงแบบมาตรฐานเปนวิธีแบบทําลายและใชเวลาทดสอบนาน
ผลทุเรียนประกอบดวยเนื้อแหงและความชื้นซึ่งเปนอัตราสวนของรอยสวน เครื่องวัดความสุกแกทุเรียนดวยคาทางไฟฟาเปนวิ ธีห า
ความชื้นทางออมอาศัยทฤษฎีความชื้นของวัสดุมีความสัมพันธกับคุณสมบัติทางไฟฟา ในกรณีนี้คือคาความจุไฟฟา โดยใชหัววัดแบบ 2
ขั้วเข็ม แทงเขาไปที่กานผลเหนื อพู ใหญ คาความจุไฟฟาของทุเรีย นจะถู กคํานวณดวยmmแล วแสดงผลคาเปอรเ ซ็นตเ นื้ อแห ง บน
จอแสดงผล ไมโครคอนโทรลเลอรข องเครื่ องวัด ความสุ กแก ทุเรีย นบรรจุค วามสั มพั นธข องเปอรเ ซ็ นตเ นื้ อแหง ของทุเรีย นด ว ยวิ ธี
มาตรฐานกับคาทางไฟฟาในการทดลองป 2552 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส งผลใหความสัมพันธดังกลาวเปลี่ยนแปลง
ไป จึงทําการศึกษาความสัมพันธของเปอรเซ็นตเนื้อแหงของทุเรียนดวยวิธีมาตรฐานและเครื่องวัดความสุกแกทุเรียนเพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลที่แตกตางกัน 10 ป โดยทําการทดลองกับทุเรียนจากแหลงปลูกทางภาคใต จํานวน 100 ผล พบวา ในทุเ รียนขนาด 2 ถึง 3
กิโลกรัม. มีความสัมพันธที่ตางจากเมื่อ 10 ป ที่แลวมาก แตความถูกตองในการวัดของทุเรียนขนาดมากกวา 3 กิโลกรัมมีความผิดพลาด
เพียง ± 1 เปอรเซ็นต
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Abstract
Dry weight or dry matter is benefited as objective maturity index of durian for quality improvement, trade
facilitation and consumer protection by National Bureau of Agricultural Commodity. Standard dry weight
determination method is destructive and time consuming. Durian fruits, naturally, consist of dry matter and
moisture which are percentage proportional. Indirect moisture content determination set up on theoretical
material properties that moisture content of biotic any material is related to its electrical properties that is
capacitance in the case of durian. Capacitance value of durian samples was established through handheld
measuring probe with 2 electrode pins. These pins were designed to insert to the peduncle of the sample.
Capacitance value of durian samples was determined by using microcontroller. The microcontroller was also
benefited to display dry weight value in percentage on liquid-crystal display (LCD). Relationship between durian
dry matter percentage by standard method and electrical property on 2009 data was utilized in the microcontroller.
Climate change may affect change in the relationships. A study on relationship between durian dry matter
percentage by standard method and durian maturity meter were established to compare 10 years different data.
100 fruits of southern durian were randomly selected as a sample set. The 10 years different relationships of

220

durain ranging between 2 kg to 5 kg in weight revealed very error value. Accuracy of more than 3 kg durian fruits
were reassured at ± 1% of error.
Keywords: Durian, capacitance, dry weight
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ส ง ออก ซึ่ ง ทุ เ รี ย นมี ข นาดผล 2.5 kg ขึ้ น ไป เครื่ อ งวั ด ฯ นี้ มี
ขอจํากัดที่ไมสามารถวัดทุเรียนขนาดผลต่ํากวา 2.5 kg ได ภายใน
ตัวเครื่องวัดมีแบตเตอรี่แหงที่ตองบํารุงรักษาโดยตองทําการชารต
ไฟทุกเดือน
จากการเผยแพรผลงานจนถึงปจจุบัน พบวา มีความคิดเห็น
ขัดแยงของผูมีสวนเกี่ยวของออกเปน 2 กลุม โดย กลุมที่ 1 คือ
บริษัทสงออกทุเรียนที่ซื้อเครื่องวัด ฯ ไปใชงาน ยอมรับว าเครื่อง
ดั ง กล า วใช ง านได แ ละมี การซื้ อซ้ํ า อาทิ เ ช น บริ ษัท ทิ ป โก ฟูดส
จํากัด มหาชน, บริษัท สยามเอ็กซปอรต มารท จํากัด, บริษัท เอ
เชี่ยน ฟรุท แอนด ฟูด อินเตอรเทรด จํากัด และ บริษัท ซี.พี.ได
มอนด สตาร (บริ ษั ท ในเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ ) เป น ต น (PSA
Partnership 21, 2016) และ กลุ ม ที่ 2 คื อ นั ก วิ ช าการ และ
ผูบริหารของกรมวิชาการเกษตรบางราย มีความสงสัยถึง ความ
แมนยําในการตรวจวัด เนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
อาจมีผลในความสัมพันธของเปอรเซ็นตเนื้อแหงของทุเรียนดวย
วิธีมาตรฐานและเครื่องวัดความสุกแกทุเรียนเปลี่ย นแปลงไปจาก
ขอมูลเมื่อ 10 ปที่แลว จึงมีความตองการให ศึกษาความสัมพันธ
ของเปอรเซ็นตเนื้อแหงของทุเรียนดวยวิธีมาตรฐานและเครื่ องวัด
ความสุกแกทุเรียนเปรียบเทียบขอมูลป 2552 และ 2562
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1 บทนํา
ทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง ในป
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่ใหผลผลิต 5.73 แสนไร มีผลผลิต
6.01 แสนตัน มีการสงออกรวม 3.81 แสนตัน มีมูลคา 15.56
พันลานบาท โดยสงออกในรูป ผลสด แชแข็ง อบแหง และผลผลิต
แปรรู ป อื่ นๆ เป นต น ประเทศไทยส ง ออกทุ เ รี ย นกว าร อ ยละ
62 % ที่ เ หลื อบริ โ ภคภายในประเทศ ซึ่ ง มี ป ริ มาณการบริ โ ภค
ภายในประเทศถึง 2.20 แสนตัน หากคิดราคาจําหนายกิโลกรัม
ละ 50 บาท มู ล ค าของทุ เ รี ย นบริ โ ภคภายในประเทศมี มูลคา
1 1 .0 2 พั นล านบ าท ( Office of Agricultural Economics,
2016)
ปญหาทุเรียนออนซึ่งเปนทุเรียนดอยคุณภาพปะปนเขามาใน
ตลาดภายในประเทศและตลาดส ง ออกต างประเทศยั ง คงเปน
ป ญหาสํ าคั ญในการคั ด แยกคุ ณภาพทุ เ รี ย น ซึ่ ง เกิ ด จากหลาย
ปจจัย อาทิเชน เจาของสวนรุนใหมบางรายขาดความชํานาญใน
การแยกระดับความสุกแกของทุเรียน การตัดขายทุเรียนตน ฤดู
ไดราคาจําหนายสูง การจางคนตัดแบบเหมาสวน ฯลฯ รวมทั้ง
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหลักษณะภายนอกของทุเรียน
เหมือนทุเรียนที่แกไดที่แลวแตเนื้อภายในของทุเรียนพัฒนาระดับ
ความแกไมทันกับ ลักษณะภายนอก ทําใหการพิจารณาทุ เ รี ย น
ดวยลักษณะภายนอก เชน สีผล สีรองทุเรียน เคาะฟงเสียง ของ
ผูมีความชํานาญมีความแมนยํ าลดลง เกิดปญหาเปนหวงโซ ทั้ ง
ระบบ ผูคาทุเรียนภายในประเทศประสบปญหาเมื่อผาทุเรียนแล ว
ผู บ ริ โ ภคไม รั บ ซื้ อ หรื อผู บ ริ โ ภคซื้ อทุ เ รี ย นทั้ ง ลู กไปผ าเองก็ ไ ม
สามารถรั บ ประทานได เ นื่ องจากเป นทุ เ รี ย นอ อ นที่ ภ ายนอกมี
ลักษณะเหมือนทุเรียนสุก (Thaweesak, 2016)
มาตรฐานการตรวจวัดความสุกแกข องทุเรียนไทยใชตั วแปร
น้ํ า หนั ก แห ง เป น เกณฑ ( National Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards. 2013) แต เ ป น วิ ธี แ บบ
ทําลาย โดยทุเรียนหมอนทองตองมีน้ําหนักเนื้อแหงมากกวาร อย
ละ 32 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรไดดําเนิน
วิ จั ย เครื่ อ งวั ด ความสุ ก แก ทุ เ รี ย นด ว ยน้ํ า หนั ก แห ง ระดั บ
ผูประกอบการสงออก โดยอาศัยความสัมพันธของความจุ ไ ฟฟ า
กั บ น้ํ า หนั ก แห ง ของทุ เ รี ย นภาคใต (Nelson S.O. 1973 and
Chusak, et al., 2010) เครื่องวัดความสุกแกทุเรียนดวยน้ําหนัก
แหงเปนเครื่องวัดแบบไมทําลาย มีความแมนยํา ความสามารถใน
การวัดซ้ําสูง สามารถวัดความสุกแกทุเรียนตั้งแตออน (น้ําหนั ก
แห ง 25 %) ถึ ง แก จั ด (น้ํ า หนั ก แห ง 40 %) สามารถทํ า งาน
ตอเนื่องได 8 Hr. ตัวเครื่องมีขนาดเหมาะสมสําหรับการวัดทุเรียน
เปนปริมาณมาก เครื่องมีความทนทานเหมาะสําหรับการตรวจวัด
ความสุ กแก ทุ เ รี ย นหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วในระดั บ ผู ป ระกอบการ

2 อุปกรณและวิธีการ

2.1 อุปกรณ
ทุ เ รี ย นพั นธุ ห มอนทอง ผลสด จากแหล งผลิ ต ใต จั งหวั ด
ชุมพร ผลผลิตป 2562 จํานวน 100 ผลที่ระดับความแก -ออน
ตางกัน เก็บเกี่ยวมาแลวไมเกิน 24 Hr. เก็บรักษาในอุณหภู มิห อง
และตองเริ่มการวิเคราะหภายใน 24 Hr. หลังไดรับตัวอยาง
เครื่องวัดความสุกแกทุเรียนดวยคาทางไฟฟา ประกอบดวย
หัววัด ซึ่งประกอบดวยเข็ม เหล็กกลา 2 เข็ม ขนาดยาว 15 mm
มีระยะหาง 5 mm ทําหนาที่เปนขั้วไฟฟา ออกแบบใหติดแนนอยู
กับดามจับทําดวยแทงเทปลอนขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 mm
ยาว 150 mm ขั้ วไฟฟ าต อสายไปยั ง วงจรสรา งสั ญ ญาณ ผ าน
สวิทชเลือกคาขนาดผล 3 ระดับตามรหัสขนาด ไปสูชุดวงจรรับ
และขยาย รวมทั้งปรับสภาพสัญญาณ แลวทําการแปลงสั ญญาณ
จาก Analog เป น Digital โดยไมโครคอนโทลเลอร เบอร
PIC16F877A เพื่อทําการรวบรวมขอมูล วิเคราะห ประมวลผล
แปลงและแสดงค า ร อ ยละของน้ํ า หนั ก เนื้ อ แห ง ออกท าง
จอแ ส ด ง ผ ล แ บ บ LCD เ มื่ อกด ส วิ ท ช อ านค า ( Figure 1 )
ไมโครคอนโทรลเลอร ของเครื่องวัดฯ บรรจุความสัมพัน ธของ
เปอร เ ซ็ น ต เ นื้ อ แห งของทุ เ รี ยนด ว ยวิ ธี มาตรฐานกั บ ค า ทาง
ไฟฟาในการทดลองป 2552 ตนแบบเครื่องวัด ออกแบบให มี
สวิทชปด/เปด และใชแบตเตอรี่แหง Sealed Lead Acid ขนาด
12 V, 1.3 AH เพื่อใหทําการตรวจวัดไดเปนเวลานานตอเนื่องไม
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การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562

Figure 2 Cutting durian fruit for % dry weight
measurement by standard determination method.

(A)
(B)
Figure 3 % dry weight measurement by standard
determination method; (A) chopped durian samples
and (B) samples drying using oven

3 ผลและวิจารณ
ความสั ม พั น ธ ข องเปอร เ ซ็ น ต เ นื้ อ แห ง ของทุ เ รี ย นด ว ยวิ ธี
มาตรฐานที่ วัด ในป 2562 และเครื่ องวั ด ความสุ กแก ทุ เ รีย นซึ่ง
บรรจุขอมูลป 2552 ของทุเรียนขนาดผลตั้งแต 2 kg แตนอยกวา
3 kg พบวา มีความแปรปรวนสูง โดยมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
0.66 (Figure 4)สวนทุเรียนขนาดผลตั้งแต 3 kg แตนอยกวา 4
kg (Figure 5) และทุเรียนขนาดผลตั้งแต 4 kg ขึ้นไป พบวา ยังคง
มีความแมนยําสูง โดยมีสัมประสิทธิ์การตัดสิ นใจ 0.98 มีความ
ผิดพลาดเพียง ± 1 เปอรเซ็นต (Figure 6)
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2.2 วิธีการ
ทดสอบวัดน้ําหนักเนื้อแหงของตัวอยางทุเรียนโดยเครื่องวั ด
ความสุกแกทุเรียน โดยทําการวัดคาที่ขั้วผลทุเรียน ไดแกบริเวณ
ต่ํากวาปากปลิงลงมา โดยตองเสียบหัวเข็มวัดใหจมมิดตรงจุด ที่สูง
กวารอยตอของขั้วกับผลทุเรียนประมาณ 10 mm หรือจุดที่ดาม
จับหัววัดอยูเสมอหนามทุเรียนที่จุดสูงสุดของผล โดยจุดวัดจะตอง
อยูในแนวเดียวกับกึ่งกลางของพูสมบูรณข องผลทุเรียน เพื่อใหได
คาที่คงที่และแมนยํา (Figure 2) ขณะทําการวัดไมมีการควบคุม
อุณหภูมิเพื่อใหไดคาการวัดในสภาพเดียวกับการนําเครื่องไปใช
งานจริง
นํ าตั วอย า งทุ เ รี ย นที่ ผ านการวั ด ด วยเครื่ องวั ด ความสุ ก แก
ทุเรียนแลว มาทดสอบวัดน้ําหนักเนื้อแหงดวยวิธีมาตรฐาน โดย
ผ าทุ เ รี ย นตามแนวขวางของผล แล วนํ าเนื้ อจากผลส ว นกลาง
ทั้ งหมดมาซอยละเอี ยด ไม ใ ช เ มล็ ด ทุเ รีย น คลุ กเคล า ให เขากัน
(Figure 3) แลวแบงออกเปน 3 สวนเทาๆ กัน ตัวอยางจํานวน 60
g. จากแต ล ะส วน รวมเป น 3 ซ้ํ า จากตั วอย า งทุ เ รี ย นแตละผล
นําเขาอบแหงในตูอบแบบลมรอน (Air Oven) ที่อุณหภูมิ 60 oC
เปนเวลา 72 Hr. หรือจนกวาน้ําหนักตัวอยางแหงจะคงที่ ทําการ
ชั่งหาน้ําหนักสุดทาย หรือน้ําหนักเนื้อแหง แลวคํานวณเปอรเซ็นต
น้ําหนักเนื้อแหง
ทํ าการหาความสั มพันธ ข องเปอรเซ็ นต เนื้ อแห งของทุเรียน
ดวยวิธีมาตรฐานและเครื่องวัดความสุกแกทุเรียนซึ่งบรรจุข อมู ลป
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Figure 1 Maturity meter diagram.
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นอยกวา 8 Hr. และสามารถทําการประจุไฟฟ าใหแ กแบตเตอรี่
โดยจะหยุดเมื่อไฟเต็มดวยวงจรควบคุม

Figure 4 Relationship between % dry weight of durain
ranging between 2 kg to less than 3 kg in weight from
durian maturity meter and % dry weight from standard
air oven determination method.

Figure 1 Utilization of durian maturity meter.
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Figure 5 Relationship between % dry weight of durain
ranging between 3 kg to less than 4 kg in weight from
durian maturity meter and % dry weight from standard
air oven determination method.
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ทุ เ รี ย นต า งพั นธุ กันมี ลั กษณะเปลื อกทุ เ รี ย นต อเนื้ อทุ เ รี ย น
ขนาดเมล็ดทุเรียนตางกัน เปอรเซ็นตเนื้อแหงที่ชี้วัดวาเปนทุเรี ยน
แก เมื่อถูกเก็บ เกี่ย วแล วสามารถพั ฒนาเป นทุ เรีย นสุ กสามารถ
รับประทานไดยอมแตกตางกัน เชน ทุเรียนพันธุหมอนทองตองมี
เปอร เ ซ็ นต เ นื้ อแห ง ขั้ นต่ํ า 32 ทุ เ รี ย นพั นธุ กระดุ ม ทองต องมี
เปอรเซ็นตเนื้อแหงขั้นต่ํา 27 ทุเรียนพันธุชะนีตองมีเปอรเซ็นต
เนื้อแหงขั้นต่ํา 30 และทุเรียนพันธุพวงมณีตองมีเปอรเซ็นตเนื้อ
แหงขั้นต่ํา 30 เปนตน
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Figure 6 Relationship between % dry weight of durain
ranging more than or equal 4 kg in weight from durian
maturity meter and % dry weight from standard air oven
determination method.
4 สรุป
ทุเรียนขนาด 2 kg ถึง 3 kg มีความสัมพันธที่ตางจากเมื่อ 10
ป ที่แลวมาก แตความถูกตองในการวัดของทุเรียนขนาดมากกวา
3 kg มีความผิดพลาดเพียง ± 1 เปอรเซ็นต สอดคลองกับความ
คิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งสองฝาย เนื่องจากบริษัทสงออก
ทุเรียนที่ซื้อเครื่องวัด ฯ ไปใชงาน แลวรับรองวาเครื่อง ฯ ใชงาน
ไดและมีการซื้อซ้ํา บริษัทใชเครื่องวัดความสุกแกทุเรียนกับทุเรียน
เกรดสงออกซึ่งมีขนาดตั้งแต 3 kg ถึง 5 kg โดยขนาดสงออกปกติ
คื อ 4 kg ส วนนั กวิ ช าการที่ มีข อสงสั ย ใช เ ครื่องวั ด ความสุ กแก
ทุเรียนกับทุเรียนขนาดนอยกวา 3 kg ซึ่งจากการทดลองมีความ
แปรปรวนมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมนาสงผลต อ
ความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วหลั ง เวลาผ า นไป 10 ป แต หั ว วั ด ซึ่ ง
ประกอบดวยเข็มเหล็กกลา 2 เข็ม ขนาดยาว 15 mm มีระยะหาง
5 mm อ า จ ไ ม เ ห ม า ะ กั บ ทุ เ รี ย น ที่ มี ข น า ด น อ ย ก ว า
3 kg ดั ง นั้ น จึ ง ควรวิ จั ย ขนาดหั ว วั ด ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ขนาด
ทุเรียนที่ยังคงมีปญหาดังกลาว
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