TFE006

การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจติดตามคุณภาพนมเปรี้ยวในกระบวนการหมักโดยใช้ FT-NIRs
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บทคัดย่อ
นมเปรี้ยวเป็นอาหารโภชนาการที่สําคัญ การควบคุมคุณภาพระหว่างการหมักจะมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามคุณภาพ
แบบรวดเร็วและเป็นปัจจุบันจึงมีความจําเป็น ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ฟูเรียทรานส์ฟรอมสเปก
โทรสโกปี (FT-NIRs)ตรวจติดตามการหมักของนมเปรี้ยว โดยตัวอย่างเป็นนมสด UHT 10 มล. ผสมกับนมเปรี้ยว 1 มล. และหมักบ่มในชุด
ควบคุมอุณหภูมิที่ 37oC และตัวอย่างจะถูกสแกน 10 ครั้ง ด้วย FT-NIRs และ ไฟเบอร์ออฟติกโพรบ ที่ช่วงจํานวนคลื่น 10000-4000 ต่อ
เซนติเมตร ทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 27ชั่วโมงพร้อมทั้งวัดค่า pH ของตัวอย่าง 54 สเปกตร้าเฉลี่ยถูกนําไป คํานวณหาสมการแบบจําลองโดยใช้
การถดถอยของวิธีกําลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (PLSR) ผลการวิจัยพบว่าค่า pH ของตัวอย่างลดลงจาก 5.67 ถึง 3.95 ตลอดเวลาหมักบ่มที่
เพิ่มขึ้น สมการแบบจําลองที่เหมาะสมคือที่ จํานวนคลื่น 9000-5000 ต่อเซ็นติเมตรและเป็นสเปกตร้าอนุพันธ์ลําดับที่สอง โดยได้จํานวนแฟค
เตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์การพิจารณา (R2) และค่าความผิดพลาดมาตรฐานของแบบจําลอง (SEC) คือ 8 0.99 และ 0.06 ค่าpH ตามลําดับ ในขณะ
ที่ ค่าความผิดพลาดมาตรฐานของการทํานาย (SEP) และ ค่าความผิดพลาด (Bias) คือ 0.21 และ -0.00 ค่าpH ผลการวิจัยแสดงว่าการใช้ FTNIRs พร้อมกับไฟเบอร์ออฟติกโพรบคือวิธีการที่ดีและมีความแม่นยําสูงในการวัดค่า pH ระหว่างตรวจติดตามการหมักของนมเปรี้ยว
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Abstract
Fermented milk is an important nutritional food. Quality control during fermentation has an affect on finished
product. The rapid and real time monitoring is a necessary method. Therefore, objective of this research was to feasibility
study for investigating the usefulness of FT-NIRs for monitoring of the fermentation process for fermented milk. Mixture of
10 ml of UHT milk with 1 ml of fermented milk was incubated at 37oC of temerature in temperature control sample
holder. A sample was scan 10 times per an averaged spectrum using FT-NIR spectrometer and fiber-optic prob in
reflectant mode in wavenumber region from 10000 to 4000 cm.-1 The pH value was measured every 30 min for 27 hours.
The total of 53 averaged spectra were used for the development of calibration equation by partial least squares (PLS)
regression. The results showed that the pH value decreased in range of 5.63 to 3.95 with incubate time. The appropriate
wavenumber region was 9000-5000 cm-1 and the second derivative spectra should be used. The factor number, R2 and
standard error of calibration (SEC) were 8, 0.99 and 0.06 respectively, while standard error of validation (SEP) and bias were
0.21 and -0.00. The results obtained suggested that the FT-NIRs and fiber optic probe were a good and high accuracy
technique for monitoring the pH value of fermented milk during process.
Keywords: Fermented milk, Monitoring, FT-NIRs.
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1. บทนํา
ปัจจุบันน้ํานมเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ถือว่ามีคุณค่าทางอาหาร
มากมาย อุดมด้วยธาตุอาหารครบทุกหมู่ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเครต
ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาล นม หรือ แลค
โตส และโปรตีนชนิดเคซีน ซึ่งพบในน้ํานมเท่านั้น น้ํานมยังเป็นแหล่ง
ของแคลเซียมที่สําคัญ ดังนั้นน้ํานมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็ก นมเปรี้ยวและโยเกิร์ตเป็น
ผลิ ตภั ณฑ์ จากการนํ าน้ํ านมมาหมั กกั บจุ ลิ นทรี ย์ ที่ มี ประโยชน์ ต่ อ
ร่างกายคือแบคทีเรียแลคโตบาซิลัส ที่พบในทางเดินอาหารของมนุษย์
มี กรดแลคติ กช่ วยในระบบการย่ อยและดู ดซึ มอาหาร เสริ มสร้ าง
ภู มิ คุ้ ม กั น และยั บ ยั่ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด โทษต่ อ ร่ า งกาย
การตลาดนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตมีมูลค่า 21,800 ล้านบาทในปี 2556
และมีอัตราการเจริญเติมโต 5% ต่อปี (สถาบันอาหาร, 2557)
คุณภาพของนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตนอกจากขึ้นกับคุณภาพของน้ํานม
สดและจุ ลิ นทรี ย์แล้ ว กระบวนผลิ ตหรื อการหมั กที่ เหมาะสมและ
ควบคุมได้ก็เป็นปัจจัยสําคัญ การตรวจสอบและติดตามคุณภาพนมเป
รี่ ย วระหว่ า งการหมั ก จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป นม การตรวจวั ด และติ ด ตาม
คุ ณภาพนมเปรี้ ยวได้ แก่ ความเป็ นกรด จํ านวนจุ ลิ นทรี ยื เป็ นต้ น
โดยทั่ วไปจะใช้ การสุ่ มตั วอย่ างแล้ วนํ าไปตรวจสอบคุ ณภาพด้ วย
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ขนาดใหญ่ มีความแม่นยําสูง แต่มีข้อเสียคือ
เครื่องมือราคาแพง มีการใช้สารเคมี ใช้ผู้มีความชํานาญสูง ต้นทุนการ
ดํ า เนิ นการสู ง และใช้ เวลาวิ เคราะห์ น านจนอาจทํ า ให้ เกิ ดความ
เสียหายในกระบวนการหมักแล้ วจึงจะรู้ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดังนั้นการตรวจติดตามคุณภาพในอุตสาหกรรมนมหรืออาหารจึงควร
เป็ น วิ ธี ตรวจวั ดที่ รวดเร็ ว ไม่ ทํ าลายตั วอย่ า ง ไม่ ใช้ ส ารเคมี และ
เครื่องมือตรวจวัดที่ราคาถูก และต้นทุนการตรวจวัดต่ํา ปัจจุบันได้มี
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ หลายวิ ธี ใ นการตรวจที่ ส ามารถ นํ า ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง มี ค วามรวดเร็ ว เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตนมในอนาคต
การวิ เ คราะห์ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ และปริ ม าณ โดยการวั ด และ
วิเคราะห์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสสารที่วิเคราะห์ดูดกลืนเข้าไป
หรือเปล่งออกมา.เป็นแถบคลื่นหรือที่เรียกว่าสเปกตรัม (Spectrum).
เทคนิ คการใช้ คลื่ นแสงช่ วงเนี ยร์ อิ นฟราเรด (Near
Infrared
Spectroscopy, NIRs) เป็นวิธีการหนึ่งที่กําลังพัฒนาในการวัดค่าหรือ
ตรวจสอบคุณภาพและคุณลักษณะที่แตกต่างของชีวมวลมานานกว่า
20 ปีมาแล้ว คลื่นแสงช่วงเนียร์อินฟาเรดมีความยาวคลื่นแสงช่วง
750-2500 nm การดูดกลืนแสงเกิดจากการสั่นของพันธะ C–H O-H
และN-H ข้อมุลเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูปเส้นสเปกตรัมและจะเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของส่วนประกอบทางชีวภาพของวัสดุชีวภาพนั้นๆ
(Marten et al. 1985) การใช้วิธีทางคณิตศาสตร์หรือสถิติร่วมกับ
ข้อมูลทางกายภาพหรือทางเคมีมาปรับใช้ในการประมวลผลข้อมูล
สเปกตรั ม ทําให้ สามารถใช้เนียร์อินฟราเรดสเปโตสโกปี(NIRs).ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสมการที่ใช้ทํานายสิ่งที่ต้องการ

วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้น เทคนิคNIRs ใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม (Osborne et al. 1993 and William.
2007) และมีการใช้ และการรับรองให้ใช้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สัตว์ ธัญพืชและเมล็ดธัญพืชบดตามมาตรฐาน ISO 12099 (ISO.
2010) มีการวิจัยการใช้เทคนิคNIRsนี้ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
ไขมันในน้ํานมดิบ (Chen et al. 1999) และตรวจหาปริมาณไขมันนม
และกรดไขมันในน้ํานมแพะ (Nunez-Sanchez et al. 2016)
นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิคNIRs ในการตรวจสอบผลกระทบจาก
การใช้ อั ล ตร้ า โซนิ ค โอโมจิ ไ นซ์ ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ท างแสงของน้ํ า นม
(Aernouts et al. 2015)
ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยการใช้เทคนิค FT-NIRs เป็นเทคนิคที่
ตัวอย่างจะถูกสแกนโดยคลื่นแสงช่วงเนียร์อินฟาเรดในทุกช่วงความ
ยาวคลื่นที่สนใจในช่วงเวลาทั้งหมด ซึ่งต่างจากเทคนิคเดิมที่เป็นแบบ
Dispersive ซึ่งจะสแกนเฉพาะช่วงคลื่นแสงในขณะเวลาหนึ่งเท่านั้น
(Griffiths and Haseth 1986 and Manley et al. 2002) เทคนิค
FT-NIRs จะมีข้อดีกล่าวคือ สามารถสแกนตัวอย่างได้รวดเร็ว มีค่า
อั ตราส่ วนสั ณญาณคลื่ นต่ อสั ณญาณคลื่ นแทรก(S/N) สู ง มี ความ
แม่นยําและความเสถียรของคลื่นแสงสูงมาก และ ง่ายในการส่งถ่าย
ข้อมูลคํานวณคาลิเบรชัน (Manley et al. 2002) แต่อย่างไรก็ตาม
เครื่องจะมีขนาดใหญ่และราคาแพงมาก (Tarkosova and Copikova
2000)
อย่ า งไรก็ ต ามการการตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพนมเปรี้ ย วใน
กระบวนการหมักจําเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการหมักและ
ตรวจวัดคุณภาพเป็นช่วงเวลาโดยไม่ทําลายตัวอย่างโดยการใช้เทคนิค
FT-NIRs ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
วิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของน้ํานมดิบจนเป็นนมเปรี้ยวโดย
ใช้FT-NIRs และไฟเบอร์ออปติกโพรบ.จะเป็นประโยชน์ด้านการ
อุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และการแปรรูปนมต่อไป
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและวางตัวอย่าง
เป็ นชุ ดอุ ป กรณ์ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ที่ พั ฒนาขึ้ นซึ่ งประกอบด้ วย
กล่องปรับอุณหภูมิและวางตัวอย่าง (ทําความร้อนและความเย็น) พัด
ลมระบายอากาศ ไฟแสดงสถานะ สวิซระบบทํางาน และอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ
2.2 การประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยเทคนิคเทคนิค FT-NIRs
ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยเทคนิคเทคนิค FT-NIRs ประกอบไปด้วย
3 ส่ วนหลั ก คื อ ส่ ว นแรกอุ ป กรณ์ ค วบคุ มอุ ณ หภู มิ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่
พัฒนาขึ้น ใช้สําหรับการปรับอุณหภูมิตัวอย่าง ส่วนที่สองคือเครื่อง
FT-NIR spectrometer รุ่น NIR Flex N500 ผลิตโดย บริษัท Buchi
Labortechnik, AG, Flawil ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อม
หัวตรวจวัดแบบไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic.Prob) ใช้ตรวจวัดการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่าง และส่วนที่สามคือคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล
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วิเคราะห์ และแสดงผล ซึ่งลักษณะการประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัด
ด้วยเทคนิค FT-NIRs (Figure 1)

และใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพาร์เชียลลีส์ทสแควร์ (Partial
least squares regression, PLSR) ดังสมการที่ 1
Y = b0 + b1X1 + b2X2…+ bnXn
เมื่อ Y
Xi
b0
bi

Figure 1 การประกอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดด้วย FT-NIRs และไฟ
เบอร์ออปติกโพรบ
2.3 การเตรียมตัวอย่าง
เตรียมน้ํานมสดและนมเปรี้ยว โดยใช้อัตราส่วน 8:2 ใส่หลอดแก้ว
จํานวน 1 หลอด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ
25oC
2.4 การตรวจวัดติดตามคุณภาพของการหมักนมเปรี้ยว
การตรวจวัดติดตามคุณภาพของการหมักนมเปรี้ยวของตัวอย่าง
โดยนําน้ํานมผสมตัวอย่างในหลอดแก้วที่จัดเตรียมไว้บรรจุลงในช่อง
ใส่ตัวอย่างที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 37oC.แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้ ว ยเครื่ อ ง FT-NIR
spectrometer ที่ ช่ ว งจํ า นวนคลื่ น
-1
4,000 – 10,000.cm .บันทึกผลการตรวจวัด 10 ซ้ํา.ต่อ1 ครั้งพร้อม
วัดค่า pH ด้วย pH Meter ทุกๆครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 0–27 ชั่วโมง ทํา
การทดลอง 3 ซ้ํา (Figure 2)

คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

ตัวแปรตามหรือค่าทํานาย
ตัวแปรอิสระหรือ
ค่าคงที่ของสมการ และ
ค่าคงที่ของตัวแปรอิสระ

3. ผลและวิจารณ์
การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบคุณภาพนมด้วย
เทคนิคเนียร์อินฟราเรด โดยอุณหภูมิเริ่มจาก 25 องศาเซลเซียส
และตั้งอุณหภูมิ ที่ 50 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่าอุณหภูมิจะ
ค่ อ ยๆเพิ่ ม จาก.25.องศาเซลเซี ย ส ไปจนถึ ง .50.องศาเซลเซี ย ส
ภายในเวลา.20.นาที และอุณ หภูมิจะคงที่ ที่ 50 องศาเซลเซียส
(Figure 3)

Figure 3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
จากการตรวจวั ดติ ดตามคุ ณภาพของการหมั กนมเปรี้ ยวของ
ตัวอย่าง โดย FT.–.NIR และไฟเบอร์ออปติกโฟรบ.โดยวิธีการอินเตอร์
แอคแทนร์ที่จํานวนคลื่นแสงต่อเซนติเมตร ตั้งแต่ 4000-10000 cm-1
จากการหมั กนมเปรี้ ยวตั วอย่ าง โดยที่ ควบคุ มอุ ณหภู มิ ไว้ ที่ 370C.
พร้อมวัดค่า pH ทุกๆครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 0 – 27 ชั่วโมง โดยค่า pH
ตัวอย่างนมผสมจะลดลงจาก 5.63 ถึง 3.95 เมื่อเวลาการหมักเพิ่มขึ้น
โดยสเปคตร้ า เริ่ ม ต้ น ของตั ว อย่ า งในคุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด กลื น แสง
(Absorbance) (Figure 4)

Figure 2 การตรวจสอบการเสื่อมเสียของน้ํานมดิบ
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลสเปคตรัมทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม UnscramblerV.10.1 (CAMO.software, Norway) โดยสเปคตรัมถูกเฉลี่ยจาก
การตรวจวัด 3 ซ้ํา.โดยเรียงลําดับ สเปกตรัม ตามค่า.pH.จากน้อยไป
หามาก สเปกตรัมตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม Calibration.Set.27
ตัวอย่าง และ.Validation.Set.26 ตัวอย่าง โดยวิธีเลือกเลขคู่ เลขคี่
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ระหว่างค่าจริงและค่าการทํานายค่า pH นมเปรี้ยวระหว่างการหมัก
(Figure 5)

Figure 4 สเปคตร้าเริ่มต้น ของตัวอย่างในคุณสมบัติ การดูดกลืน
แสง
จากผลการวิจัยจากสเปคตร้าเริ่มต้นของตัวอย่างทั้งหมด แสดงถึง
ช่วงการดูดกลืนคลื่นแสงที่สําคัญคือจะครอบคลุมช่วงการดูดคลื่นแสง
ของน้ํา (Water) คือ 5252 cm-1 และ 6896 cm-1 เป็นช่วงดูดกลืน
แสงโอเวอร์โทนอันดับสองของพันธะ O-H และ (Osborne et al.
1993 and William. 2007) และช่วงการดูดคลื่นแสงของกรดไขมัน
อิสระในนม (Free fatty acid) คือ 4487-4761 cm-1 (Slobodan
and Ozaki. 2000) อย่างไรก็ตามพบว่ามีการเลื่อนของเส้นสเปคตร้า
(Base line) เนื่องจากความแตกต่างของปริมาณกรดและน้ําของ
ตัวอย่างนมเปรี้ยว ดังนั้นจึงควรมีการปรับแต่งสเปคตรัมด้วย วิธีการ
แปลงค่าอนุพันธ์อันดับที่สองหรือเดอริเวทีฟลําดับที่สอง (Second
derivative pretreatment) ซึ่งจะสอดคล้องกับการวิจัยการผ่าน
คลื่ นแสงของส้ ม ซั ทซู ม่า (Satsuma
oranges) ซึ่ งศึ กษาโดย
Kawano et al (1993) ซึ่งเสนอแนะว่า การแก้ปัญหาการเลื่อนของ
เส้นสเปคตร้า (Base line) ได้โดยการทําเดอริเวทีฟลําดับที่สอง
สําหรับการหาค่าความแมนยําของสมการการตรวจสอบการเสื่อม
เสี ย ของน้ํ า นมดิ บ จะพิ จ ารณาจากค่ า R2 (Multiple correlation
coefficients), SEC (Standard error of calibration), SEP
(Standard error of calibration) และค่า Bias (The average of
difference between actual value and NIR-value) ซึ่งสมการ
การทํานายที่ดี R2 จะต้องมีค่ามากและจะต้องมีค่า SEC, SEP และค่า
Biasน้อยที่สุด จากการตรวจวัดน้ํานมดิบได้ผลดัง Table 1
Table 1 แสดงผลการวิเคราะห์ PLSR ที่ช่วงคลื่น 5000 – 9000
cm-1 ในการตรวจวัดติดตามค่า pH น้ํานมเปรี้ยว
Results Factor
Calibration
Validation

(F)
8

R2
0.99

SEC
0.06

SEP
0.21

Bias
-0.00

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสร้างสมการวิธี PLSช่วงจํานวน
คลื่นแสงต่อเซนติเมตร 5000–9000 cm-1 ตรวจสอบนมเปรี้ยว ด้วย
เครื่อง FT-NIR โดยการใช้สเปคตรัมที่ปรับแต่งด้วยอนุพันธ์อันดับที่
สอง ได้สมการทํานายที่มีค่า R2,SEC.และSEP.คือ 0.99,.0.04..และ
0.23.ตามลําดับ ส่วน.Bias.เท่ากับ.-0.02 .และจากกราฟความสัมพันธ์

(a)

(b)
Figure 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าทํานายค่า pH
ในนมเปรี้ยวระหว่างการหมักจากสมการcalibration (a) และการทวน
สอบหรือ validation (b)
จาก Figure 5.กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าจริงและค่าทํานาย
ค่ า pH.ในนมเปรี้ ยวโดยใช้ สมการ Calibration.ที่ ดี ที่ สุ ด แสดงใน
Figure 5 (a).และการทวนสอบหรือการ Validation. แสดงใน Figure
5 (b).และเมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าทํานาย ค่า.pH.ในน้ํานมดิบ
เพาะเชื้อ โดยใช้ T-testพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ที่
ระดั บความเชื่ อมั่ น 95% ระหว่ างค่ าจริ งและค่ าทํ านาย ดั งนั้ นจึ ง
สามารถประยุกต์ใช้คลื่นแสงเนียร์อินฟราเรดแบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม
ในการทํานายค่า pH ในนมเปรี้ยวระหว่างการหมักได้อย่างดี ถูกต้อง
เพียงพอ รวดเร็ว และไม่ทําลายตัวอย่าง
4. สรุป
การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและวิธีการตวจติดตามคุณภาพ
นมเปรี้ยวโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรด ด้วยเครื่อง FT–NIR ที่ช่วง
คลื่น 4,000-9,000 cm-1 คํานวณด้วยวิธี PLS.พบว่า การตรวจสอบ
สมการ Calibration มีความแม่นยําถึง 99เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ใน
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การพัฒนางานแปรรูปนมเปรี้ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการค้า และ
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