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บทคัดย่อ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดเป็นสมบัติทางเคมีสําหรับควบคุมคุณภาพของเนื้อสับปะรดในอุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรด ปัจจุบันวิธีตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดยุ่งยาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องวัดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดของเนื้อสับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสง โฟโต้ไดโอดเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงที่สะท้อนจากเนื้อสับปะรดและ
สัญญาณที่ได้รับถูกแปลงเป็นค่าสีในรูปแบบ แดง เขียว น้ําเงิน (ระบบ RGB) ค่าสีที่ได้ถูกนํามาแทนในสมการที่สร้างจากความสัมพันธ์ของค่าสี
เนื้อและสมบัติทางเคมี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดแสดงค่าออกหน้าจอ LCD โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกใช้ในการควบคุมการ
ทํางานของเครื่องมือวัด สมการสร้างโดยใช้ตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง เนื้อสับปะรดถูกวัดสี ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และ
ปริมาณกรดซิตริก สมการสร้างด้วยวิธี multiple linear regression (MLR) ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีค่า R2 เท่ากับ 0.72,
ค่า SEC เท่ากับ 0.50oBrix และ Bias เท่ากับ -8.46 x 10-7oBrix สําหรับการตรวจวัดปริมาณกรดมีค่า R2 เท่ากับ 0.84, ค่า SEC เท่ากับ 0.05
%Citric และ Bias เท่ากับ -1.25x10-7 %Citric ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องมือวัดในการตรวจสอบค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้และ
ปริมาณกรดแสดงค่า RMSE เท่ากับ 2.6oBrix และ 0.09%Citric ตามลําดับ เครื่องมือนี้สามารถช่วยลดความต้นทุน สารเคมี เวลา และ
แรงงานคนในการควบคุมคุณภาพของสับปะรดในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดได้
คําสําคัญ: สับปะรด, ปริมาณของแข็งที่ละลายได้, ปริมาณกรด, เทคนิคเชิงแสง
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Abstract
Total soluble solid and titratable acidity are chemical properties for quality control of pineapple pulp in
pineapple industries. Nowadays total soluble solid and citric acidity content evaluation methods are difficultly. This
research aimed to develop a meter for evaluation total soluble solid content and acidity in pineapple pulp using optical
technique. Photodiode sensor detected refraction light from pineapple pulp and signal were transformed to color values
on red, green and blue (RGB system). Color values were substituted in models which created from correlation of pulp
color values and chemical properties. Total soluble solid and titratable acidity content showed on LCD display.
Microcontroller was used to control process of meter. Models were established with 240 samples of pineapple. Pulp of
pineapple were measured color, total soluble solid and titratable acidity. Models were developed by multiple linear
regression (MLR). The result of total soluble solid evaluation showed R2 was 0.72, SEC was 0.50 oBrix and Bias was -8.46 x
10-7 oBrix. For acidity content presented R2 was 0.71, SEC was 0.05 %Citric and Bias was -1.25x10-7 %Citric. Results of a
meter performance test showed RMSE of total soluble solid and titratable acidity were 2.6 oBrix and 0.09 %Citric
respectively. This meter cloud reduce cost, chemical, time and labor in quality control in pineapple processing.
Keywords: Pineapple, Total soluble solid, Titratable acidity, Optical technique.
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1. บทนํา
ปัจจุบันประเทศผู้นําในการผลิตสับปะรด (AnanasComosus L.)
5 อันดับแรก คือ ไทย คอสตริกา บราซิล ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
โดยมี ผลผลิ ตรวมกั นประมาณครึ่ งหนึ่ งของผลผลิ ตโลก ในบรรดา
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวมีเพียงประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ
อิ นโดนี เซีย เท่ านั้ นที่ เน้ นการปลู กสั บปะรดเพื่ อแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ์
ต่ างๆ เช่ น สั บปะรดกระป๋ อง น้ํ าสั บปะรด สั บปะรดอบแห้ ง และ
สั บปะรดแช่ แข็ ง เป็ นต้ น (ศู นย์ อั จฉริ ยะเพื่ ออุ ตสาหกรรมอาหาร,
2560) โดยประเทศไทยมียอดการส่งออกสับปะรดตามข้อมูลเดือน
มิถุนายน 2559 ในรูปแบบของน้ําสับปะรดมียอดการส่งออกอยู่ ที่
8,960,238 กิโลกรัม สับปะรดแห้งมียอดการส่งออกอยู่ที่ 57,115
กิโลกรัม สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มียอดการ
ส่งออกอยู่ที่ 46,724,873 กิโลกรัม และสับปะรดสดแช่เย็นจนแข็งมี
ยอดการส่ ง ออกอยู่ ที่ 177,135 กิ โ ลกรั ม (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2559) ในอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อการแปรรูปนิยมใช้
พันธุ์ศรีราชาหรือพันธุ์ปัตตาเวีย (Smooth Cayenne) ซึ่งปลูกได้
ทั่วไปในประเทศไทยโดยจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและ
ลําปาง การตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดเป็นขั้นตอนที่สําคัญใน
กระบวนการผลิตสับปะรดระดับอุตสาหกรรม สมบัติทางเคมีที่สําคัญ
ที่ ใช้ ในการตรวจสอบสั บปะรด เช่ น ปริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้
ปริ มาณกรด วิ ธีการตรวจสอบมี ความยุ่ งยาก ใช้ ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบนาน อีกทั้งการตรวจสอบเป็นรูปแบบการสุ่มและทําลาย
ตัวอย่างในการตรวจสอบ ในขั้นตอนการตรวจสอบต้องใช้ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ส่งผลทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง หากมี
เครื่องมือวัดที่สามารถตรวจสอบสมบัติเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ง่าย
และราคาถูกจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ที่ผ่าน
มามีงานวิจัยที่รายงานการใช้เทคนิคใหม่ในการตรวจสอบสมบัติทาง
เคมี ของสั บ ปะรดแทนวิ ธี อาทิ เช่ น การใช้ เทคนิ ค สเปกโทรสโกปี
อินฟราเรดย่านใกล้เพื่อตรวจสอบปริมาณไนเตรท (Srivichien et al.,
2015) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (Chia et al., 2012) การ
ตรวจสอบอายุการเก็บรักษา (Valentina et al., 2009) การใช้เทคนิค
X-ray ในการตรวจสอบความโปร่งใสของสับปะรด (Haff et al.,
2006) การใช้เทคนิค acoustic impulse response ในการ
ตรวจสอบความบริบูรณ์ของสับปะรด (Pathaveerat et al., 2008)
และความแน่นเนื้อของสับปะรด (Valente et al., 2001) ซึ่งเทคนิค
เหล่านี้เป็นเทคนิคที่มีต้นทุนสูงมาก
จากงานวิจัยของ Lapcharoensuk et al. (2016b) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ของเนื้อสับปะรดกับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บเกี่ยวที่อายุการเก็บ
เกี่ยว 130 ถึง 170 วัน ผลที่ได้คือค่าสหสัมพันธ์ (r value) ระหว่างค่า
a* และ b* กับค่าปริมาณของแข็งที่ละลายมีค่าเท่ากับ 0.8 และ 0.55
ตามลํ าดับ นอกจากนั้น อดิศักดิ์ และจินดา (2549) ได้รายงานถึ ง
ลักษณะเนื้อฎาของสั
ฉ่
บปะรดที่ทําให้เนื้อสับปะรดมีลักษณะโปร่งใส
บริเวณที่ว่างระหว่างเซลล์ถูกแทนที่ด้วยน้ฎาจึงทําให้ที่ว่างในเนื้อผล

และความสามารถในการกั้นแสงลดลง ลักษณะเนื้อฉ่ําสามารถสังเกต
ได้ด้วยตาเปล่ามีลักษณะคล้าย watercore ในผลแอปเปิ้ลและสาลี
ส่งผลให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ฎาของเนื้อฉ่ํามีค่าสูงกว่าเนื้อปกติ
และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้อฎามี
ฉ่ ค่าฎากว่
ต่ าผลที่มีลักษณะเนื้อ
ปกติ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทั้งค่าสีและความฉ่ําของเนื้อ
สั บปะรดซึ่ งสามารถตรวจวั ดด้ วยเทคนิ คเชิ งแสงในช่ วงที่ มองเห็ น
(visible light) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้
และปริมาณกรด ข้อมูลนี้สนับสนุนความเป็นไปได้ถึงการใช้แสงในช่วง
ที่มองเห็นในการตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณ
กรดได้ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่ศึกษาการสร้างสมการด้วยการถดถอย
เชิงเส้นพหุ (multiple linear regression หรือ MLR) ด้วยค่าสีเพื่อ
ทํานายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของสับปะรด (รวิภัทร และคณะ,
2559) ปริมาณกรดของสับปะรด (Lapcharoensuk et al., 2016a)
และความบริบูรณ์ของมะม่วง (Jha et al., 2007) ซึ่งแสดงสมรรถนะ
ที่น่าพอใจในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านั้นเพียงศึกษา
การใช้ เ ครื่ อ งวั ด สี แ บบ colorimeter และ spectrophotometer
และนําค่าสีที่ได้มาสร้างสมการสําหรับทํานายพารามิเตอร์ที่ต้องการ
อีกทั้งเครื่องมือวัดเหล่านั้นมีราคาสูงและไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้เพื่อ
การตรวจสอบสมบัติทางเคมีโดยตรง
จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องวัด
สมบัติทางเคมีของสับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสง โดยสมบัติทางเคมีที่
สนใจในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรด
เครื่องมือนี้จะถูกออกแบบให้สามารถวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
และปริมาณกรดจากเนื้อของสับปะรดได้โดยตรงในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
จะสามารถช่วยลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี และลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบสมบัติทางเคมี ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรมผลิต
สับปะรดของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ส่วนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องมือวัด
ส่ วนประกอบหลั กของเครื่ องมื อวั ดทางเคมี ของสั บปะรดด้ วย
เทคนิคเชิงแสงดังแสดงใน Figure 1 หลักการทํางานคือเมื่อกดสวิตช์
จะทํ า หน้ าที่ ส่ ง สั ญ ญาณให้ เครื่ องมื อวั ดเริ่ มการทํ า งาน โดยมี ตั ว
ต้ า นทานขนาด 100 โอห์ ม ลดการไหลของกระแสและลดระดั บ
แรงดันไฟฟ้าภายในวงจร เซ็นเซอร์วัดสี (TCS3200, TAOS, USA) ซึ่ง
ภายในประกอบด้วยโฟโต้ไดโอดชนิดซิลิกอนและมีวงจรในการแปลง
สัญญาณแสงเป็นความถี่ ที่วัดได้ จากเนื้อสั บปะรดและส่ งสั ญญาณ
รูปแบบดิจิตอลไปสู่ไมโครคอนโทรเลอร์ (Uno R3, Arduino, Italy)
ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางทําหน้าที่ควบคุมการทํางานทั้งระบบ
โดยโปรแกรมควบคุ มการทํ างานถู กออกแบบให้ อ่ านค่ าสี ออกใน
รูปแบบ แดง เขียว น้ําเงิน (ระบบ RGB) และแทนค่าสีในสมการที่
สร้างจากวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุ (multiple linear regression
หรือ MLR) เพื่อคํานวณปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรด
ออกทางหน้าจอ LCD ต่อไป
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2.2 การสร้างสมการสําหรับทํานายสมบัติทางเคมี
2.2.1 ตัวอย่างสับปะรด
ตัวอย่างสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียถูกรวบรวมมาจากห้างสรรพสินค้า
จํานวน 20 ผล ก่อนการทดลองทุ กครั้ งสับปะรดจะถูกวางทิ้ งไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง (25oC) เป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้อุณหภูมิภายในของ
ตัวอย่างสมดุลกับอุณหภูมิห้องสับปะรดแต่ละผลถูกแบ่งออกเป็น 12
ส่วน ดังแสดงใน Figure 2 ดังนั้นจํานวนตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งหมด
ที่ใช้ในการสร้างแบบจําลองเท่ากับ 240 ตัวอย่าง

ข้ อมู ลค่ าสี ปริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้ และปริ มาณกรดของ
ตัวอย่างสับปะรด 240 ตัวอย่างถูกนํามาสร้างสมการสําหรับทํานาย
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดด้วยวิธี Multiple linear
regressions (MLR) ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้
TSS, Titratable acidity =aR+bG+cB+d

(1)

โดยที่ ค่า TSS คือปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ค่า Titratable acidity
คือปริมาณกรด ค่า R, G และ B คือค่าสีแดง เขียว และน้ําเงิน
ตามลําดับ ค่า a, b และ c คือสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression
coefficient) ค่า d คือจุดตัดแกนตั้ง (intercept) ค่า a, b, c และ d
ใช้การคํานวณโดยซอฟแวร์ The Unscramble (version 9.8,
Norway) สมการถูกทดสอบสมรรถนะด้วยวิธี Full cross-validation
และรายงานผลด้วยค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (Coefficient of
Determination (R2)) ค่า Standard error of calibration (SEC)
และค่า Bias
2.2.6 การทดสอบเครื่องมือวัด
ในการทดสอบเครื่องมือวัดทําการทดสอบกับตัวอย่างสับปะรด
พันธุ์ปัตตาเวียที่รวบรวมมาจากท้องตลาดจํานวน 3 ลูกและทําการ
แบ่ งออกเป็ น 12 เช่ นเดี ยวกั บในขั้ นตอนการสร้ างสมการ ดั งนั้ น
ตัวอย่างเนื้อสับปะรดมีทั้งสิ้นจํานวน 36 ตัวอย่าง ขั้นตอนการทดสอบ
จะใช้เครื่องมีอวัดที่พัฒนาขึ้นวัดสมบัติทางเคมีและนํามาเปรียบเทียบ
กับสมบัติทางเคมีที่ได้จากวิธีมาตรฐาน สมรรถนะของเครื่องมือถูก
รายงานด้วยค่า root mean square error (RMSE)

Figure 1 Diagram of component of a meter.

3. ผลและวิจารณ์
Figrue 2 Pineapple pulp sample separation.
2.2.2 การบันทึกข้อมูลค่าสี
การวัดค่าสีของเนื้อสับปะรดถูกบันทึกโดยใช้เครื่องมือวัดที่สร้าง
ขึ้นโดยวัดที่ผิวด้านนอกของเนื้อสับปะรด และบันทึกค่าในรูปแบบ
แดง เขียว น้ํ าเงิน (ระบบ RGB) ทําการวัดแต่ละจุ ด 3 ซ้ํ า และหา
ค่าเฉลี่ย
2.2.3 การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ใช้น้ําสับปะรดที่คั้นจากบริเวณ
ที่ ทํ าการวั ดสี ปริ มาณของแข็ งที่ ละลายได้ วั ดโดยเครื่ อง Refractometer (Pocket PAL-1, ATAGO, Japan) ในการวัดแต่ละชิ้นทํา
วัด 3 ซ้ําและหาค่าเฉลี่ย
2.2.4 การวัดปริมาณกรด
การวัดปริมาณกรดทําได้โดยวิธีการไทเทรตน้ําสับปะรดจากการ
คั้นน้ําสับปะรดแต่ละชิ้ นด้วยเครื่องไตเตรทแบบโพเทนชิโอเมตริ ก
(T50, Mettler-toledo, USA) และโดยแต่ละชิ้นทําการทดลอง 3 ซ้ํา
และหาค่าเฉลี่ย โดยปริมาณกรดถูกรายงานในรูปแบบของปริมาณ
กรดซิตริก
2.2.5 การสร้างสมการ Multiple linear regressions (MLR)

3.1 สมการสําหรับทํานายสมบัติทางเคมี
Table 1 แสดงค่าทางสถิติของปริมาณของแข็งที่ละลายได้และ
ปริมาณกรดของตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งหมด 240 ตัวอย่างที่ใช้ใน
การสร้างสมการค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีช่วงของข้อมูลอยู่
ระหว่าง 8.5-13.8 oBrix มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.0
o
Brix และสําหรับค่าปริมาณกรดช่วงของข้อมูลอยู่ระหว่าง 0.29-0.77
%Citric และค่า SD เท่ากับ 0.1 สมการสําหรับทํานายปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณที่ได้มีรูปแบบดังสมการที่ (2) และ (3)
TSS = -0.01R+0.12G-0.13B+12.04

(2)

Citric acid = -0.01R+0.05G-0.04B-1.40

(3)

จากการทดสอบสมการด้วยวิธี Full cross-validation ได้ผลการ
ทดสอบสมรรถนะของสมการสําหรับสมการในการทํานายปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้มีค่า R2 เท่ากับ 0.72 ค่า SEC เท่ากับ 0.50 oBrix
และ Bias เท่ากับ -8.46 x 10-7 oBrix และปริมาณกรดได้ค่า R2
เท่ากับ 0.71, ค่า SEC เท่ากับ 0.05 %Citric และBias เท่ากับ -1.25
x 10-7 %Citric Figure 3 แสดงกราฟการกระจายตัวของปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดจากการทดสอบด้วยวิธีมาตาฐาน
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กับที่ทํานายจากสมการด้วยการทดสอบสมการโดยวิธี Full crossvalidation
3.2 การทดสอบเครื่องมือวัด
ผลจากการทดสอบเครื่องมือวัดกับตัวอย่างเนื้อสับปะรดทั้งสิ้น 36
ชิ้นแสดงใน Table 2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้มีค่า
ในช่วง 8.9-11.0 oBrix ผลการทดสอบเครื่องมือวัดในการตรวจสอบค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้แสดงค่า RMSE เท่ากับ 2.6oBrix สําหรับ
ปริ มาณกรดข้ อมู ลมี ค่ าอยู่ ระหว่ าง 0.49-0.80 %Citric และมี ค่ า
RMSE เท่ ากับ 0.09%Citric ค่ า RMSE เป็นค่าแสดงถึงความ

ผิดพลาดในการตรวจสอบ โดยเมื่อเทียบค่า RMSE กับค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (10.0oBrix) และปริมาณกรด (0.69%
Citric) จะเห็นได้ว่าเครื่องมือวัดนี้มีความผิดพลาดในการตรวจสอบ
ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ไป 26.0% และความผิดพลาดในการ
ทํานายปริมาณกรด 13.04% จะเห็นได้ว่ามีค่าความผิดพลาดเกิดขึ้น
เกิน 10% สิ่งนี้อาจบ่งบอกได้ว่าเครื่องมือยังไม่เหมาะสมในการใช้
ตรวจวัดในเชิงปริมาณ อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้สูงในการประยุกต์
ใชครื่องมือนี้ในเชิงคุณภาพเพื่อคัดแยกคุณภาพของเนื้อสับปะรดใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเนื้อสับปะรดได้

Table 1 Statistical of Total soluble solid content and citric acid of pineapple pulp sample for creating MLR equation.
Parameter
Number of sample
Min
o
Total soluble solid content ( Brix)
240
8.5
Titratable acidity (%Citric)
240
0.29
Min-minimum value; Max-maximum value; Mean-average value; SD-standard deviation value.

Max
13.8
0.77

Mean
10.7
0.57

SD
1.0
0.10

Figure 4 scatter plot of total soluble solid and titratable acidity from full cross-validation method (a) total soluble solid;
(b) titratable acidity.
Table 2 Results of performance testing of a meter.
Parameter
Number of sample
Min
Max
Mean
SD
Total soluble solid content (oBrix)
36
8.9
11.0
10.0
0.6
Titratable acidity (%Citric)
36
0.49
0.80
0.69
0.07
Min-minimum value; Max-maximum value; Mean-average value; SD-standard deviation value; RMSE-root mean square error.

4. สรุป
เครื่องมือวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดของเนื้อ
สับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสงยังให้ผลในการตรวจสอบเชิงปริมาณได้ไม่
ดีเพียงพอ ซึ่งเครื่องมือนี้อาจพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถนําไปใช้
ตรวจสอบในเชิ งคุ ณภาพเพื่ อคั ดแยกคุ ณภาพของเนื้ อสั บปะรดใน
อุ ต สาหกรรมสั บ ปะรด เครื่ องมื อนี้ ส ามารถช่ ว ยลดความต้ น ทุ น
สารเคมี เวลา และแรงงานคนในการควบคุมคุณภาพของสับปะรดใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดได้

RMSE
2.6
0.09
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