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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีศึกษาการประเมินคุณภาพทุเรียนแบบทําลายน้อยท่ีสุดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (Near 

Infrared Spectroscopy:NIRS) เพ่ือแก้ปัญหาการส่งออกทุเรียนอ่อน โดยใช้ทุเรียนพันธ์ุหมอนทองจํานวน 140 ผล ใน 4 ช่วงอายุหลัง
ดอกบานตั้งแต่ 101 วัน จนถึง 122 วัน โดยจะวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีพูเอกซ่ึงฝานเปลือกให้เรียบเปรียบเทียบกับการวัดค่าการดูดกลืน
แสงของเน้ือผลโดยตรง แล้วนําข้อมูลการดูดกลืนแสงและค่านํ้าหนักเน้ือแห้งมาสร้างโมเดลประเมินนํ้าหนักเน้ือแห้งด้วยเทคนิค Partial 
least squares regression (PLSR) ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลของสเปกตรัมเน้ือผลท่ีสร้างจาก FT-NIR spectrometer มีความ
แม่นยําในการประเมินมากกว่าด้วยค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (rp) เท่ากับ 0.78 และค่า Root mean square error of prediction 
(RMSEP) เท่ากับ 3.02% โดยโมเดลท่ีสร้างจากสเปกตรัมท้ังผลฝานเปลือกให้ค่า rp เท่ากับ 0.69 และ RMSEP เท่ากับ 3.57% โดย
ความคลาดเคลื่อนของท้ังสองโมเดลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาแสดงให้เห็นแนวทางการวัด
การดูดกลืนแสงแบบทําลายน้อยท่ีสุดท่ีให้ผลการประเมินค่านํ้าหนักเน้ือแห้งท่ีมีแนวโน้มท่ีดี 

คําสําคัญ: ทุเรียน, ความแก่, สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ 

Abstract 
This research studied minimally destructive evaluation of durian maturity by near infrared spectroscopy 

(NIRS) in order to solve an exporting problem of immature durians. One hundred and forty durian samples of 
variety Mongthong were harvested at number of days after anthesis from 101 days to 122 days. The absorbance 
was acquired from the whole fruit with sliced rind and compare with the absorbance of the pulp. Obtained 
absorbances and measured dry matter percentage were used to develop a predicting model with partial least 
squares regression. The analysis results showed that a model based on pulp absorbance using FT-NIR 
spectrometer yielded better accuracy in prediction of the dry matter content (coefficient correlation, rp and root 
meant square error of prediction of 0.78 and 3.02% respectively) than the model based on absorbance from the 
whole fruit with sliced rind (rp = 0.69 and RMSEP = 3.57%). Although the accuracy of the two models appeared 
to be similar, the errors from the two models were found to be different significantly. However, the outcome of 
this study presented the possibility of using minimally destructive technique for evaluation of the dry matter 
content. 

Keywords: Durian, Maturity, Near Infrared Spectroscopy 

1. บทนํา 
ทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย 

แหล่งปลูกทุเรียนท่ีสําคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยใน
ปี 2559 ไทยส่งออกทุเรียนสดแช่แข็ง 19.436 ล้านตัน เป็นมูลค่า 

2,029 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 
เน่ืองจากทุเรียนไทยมีรสชาติและคุณภาพดี ทําให้ผู้บริโภคใน
ต่างประเทศให้การยอมรับ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาก่อน
การเก็บเก่ียวผู้ส่งออกทุเรียนมักจะประสบปัญหาการส่งออก
ทุเรียนอ่อน ทําให้ตลาดส่งออกเกิดความเสียหาย ปัญหาน้ีเกิด
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จากความผิดพลาดในการคัดเลือกทุเรียนท่ีมีความแก่ท่ีเหมาะสม 
ในปัจจุบันการเก็บทุเรียนแก่ต้องอาศัยประสบการณ์และความ
ชํานาญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามวิธีท่ีใช้พิจารณาโดยเกษตรกร
ก็มีโอกาสทําให้เกิดความผิดพลาดในการคัดเลือกเป็นอย่างมาก มี
งานวิจัยท่ีศึกษาการวัดความแก่ทุเรียนโดยไม่ทําลายผลหรือ
ทําลายน้อยท่ีสุดอย่างต่อเ น่ือง ในปี ค.ศ. 2004 ได้มีการ
ประยุกต์ใช้วิธีตรวจสอบคุณภาพทุเรียน โดยการวัดความแข็งแรง
ของก้านทุเรียนด้วยเครื่องมือบีบก้านท่ีสร้างข้ึนโดยเฉพาะ 
ร่ วม กับการ วัด เสีย ง เคาะเ พ่ือนํามาหาความ ถ่ีธรรมชาติ 
(Neamsorn and Terdwongworakul, 2004) เน้ือทุเรียนนํามา
อบแห้งเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเน้ือแห้งสําหรับใช้เป็นค่าอ้างอิง
ความแก่ การวิเคราะห์สถิติเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ในการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยเลือกตวัแปรทํานายเข้าโมเดลแบบข้ัน 
พ้ืนท่ีใต้กราฟแรงกดกับระยะยุบตัวและความถ่ีธรรมชาติมี
ความสัมพันธ์เ ชิงเส้นกับเปอร์ เ ซ็นต์ นํ้าหนักเ น้ือแห้ง ท่ีค่า 
correlation coefficient (r) เท่ากับ 0.844 นอกจากน้ันมีการ
ใช้สเปกโทรสโกปีในช่วงท่ีมองเห็น (350 nm ถึง 700 nm) วัดค่า
การดูดกลืนแสงท่ีหนามทุเรียน โดยค่าการดูดกลืนแสงจะสัมพันธ์
กับคลอโรฟิลด์ แคโรทีนอยด์ และแอนโทไซยานินส์ของหนาม
ทุเรียน (Timkhum and Terdwongworakul, 2012) ในการ
วิเคราะห์สร้างโมเดลจําแนกกลุ่มโดยใช้การดูดกลืนแสงของหนาม
เป็นตัวแปรทํานายกลุ่ม พบว่า สามารถคัดแยกทุเรียนออกเป็น 4 
กลุ่มความแก่ด้วยความแม่นยํา 94.7% ต่อมา Kuson and 
Terdwongworakul (2013) ศึกษาการใช้ electrical impedance 
spectroscopy (EIS) เพ่ือหาความถ่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีค่าความ
ต้านทานเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับจํานวนวันหลังดอกบานของ
ทุเรียน พบว่า ความต้านทานท่ีความถ่ี 141 และ 200 kHz 
สามารถนํามาใช้จําแนกกลุ่มทุเรียนแก่จากกลุ่มทุเรียนอ่อนด้วย
ความถูกต้อง 83.3% Near Infrared Spectroscopy (NIRS) 
เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในการวัดคุณภาพภายในของผลไม้ท้ังผลท่ีมีเปลือกบาง เน่ืองจาก
แสงสามารถทะลุผ่านเปลือกผลไม้ไปถึงเน้ือได้โดยไม่ต้องทําลาย
ผล อย่างไรก็ตามทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีมีเปลือกหนา ดังน้ันจึงมีการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ สําหรับการ
ประเมินความแก่ทุเรียนทางอ้อม โดยวัดการดูดกลืนแสงท่ีก้านผล
และเปลือกซ่ึงเป็นการทําลายผลทุเรียนบางส่วน เพ่ือนํามาสร้าง
โมเดลจําแนกทุเรียนตามกลุ่มความแก่ (Somton et al., 2015) 
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลท่ีสร้างจากข้อมูลการดูดกลืนแสงก้าน
ร่วมกับเปลือกให้ความแม่นยําในการจําแนกทุเรียนออกเป็น 3 
กลุ่มความแก่ด้วยความถูกต้อง 94.4% นอกจากน้ันมีงานวิจัย 
(Onsawai and Sirisomboon, 2015) ท่ีศึกษาการประเมินค่า
นํ้าหนักเน้ือแห้งด้วยการดูดกลืนแสง NIR ซ่ึงมีความแม่นยําท่ีดี 
(r2 = 0.89 และ RMSEP = 3.60)  

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีความสนใจศึกษาการตรวจสอบคุณภาพ
ทุเรียนแก่แบบทําลายน้อยท่ีสุดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี
อินฟราเรดย่านใกล้โดยวัดการดูดกลืนแสงของผลทุเรียนท่ีฝาน
เปลือกออกบางส่วนเพ่ือให้แสงสามารถส่องผ่านเปลือกถึงเน้ือ
ทุเรียนได้โดยตรง เพ่ือนํามาพัฒนาโมเดลเปรียบเทียบความ
แม่นยํากับการดูดกลืนแสงของเน้ือผลโดยตรง ซ่ึงจะเป็นการ
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนแบบทําลายน้อยท่ีสุด 
สําหรับการแก้ปัญหาส่งออกทุเรียนอ่อน  

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 เตรียมตัวอย่าง 
ตัวอย่างผลทุเรียนพันธ์ุหมอนทองถูกเลือกจากสวนท่ีอําเภอ

สวี จังหวัดชุมพร ผลทุเรียนจะถูกตัดท่ีช่วงอายุ 101 108 115 
และ 122 วันหลังดอกบาน (Days After Anthesis, DAA) 
จํานวนช่วงอายุละ 35 ผล รวม 140 ผล โดยระยะการเก็บเก่ียว
ผลผลิตท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 115-120 วัน หลังจากดอกบาน (ปิยะ, 
2559) จากน้ันตัวอย่างจะถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ท่ี 25˚C เป็น
เวลานาน 24 hr ก่อนทําการทดลอง  

2.2  การวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้ 
ในการวัดการดูดกลืนแสงท้ังผล ตัวอย่างผลทุเรียนจะได้รับ

การฝานหนามและเปลือกออกขนาดพ้ืนท่ีกว้าง 3 cm ยาว 6 cm 
โดยจะฝานให้ชิดโคนหนามของตัวอย่างทุเรียนทุกผล (เหลือความ
หนาเปลือกในช่วง 0.49 - 12.04 mm) เพ่ือให้เปลือกมีความบาง
และมีพ้ืนท่ีเรียบตรงตําแหน่งพูเอกก่อนนํามาวัดด้วยเครื่อง FT-
NIR Spectrometer (MPA FT-NIR, Bruker Optik GmbH, 
Ettlingen, Germany)  ด ้ว ย โ หมดกา ร ว ัด แบบ  diffuse 
reflectance โดยวัดตําแหน่งละ 3 สเปกตรัม ตรงกลางพูเอกซ่ึง
พูเอกคือ พูของท่ีผลเห็นชัดเจนและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเพียงพูเดียว
(แสวง, 2527) โดยวัดท่ีตําแหน่งเดิมท้ัง 3 ครั้ง ในช่วงเลขคลื่น 
12500–3500 cm-1 ( ค ว ามย า วคลื ่น  800–2857 nm)  ท่ี 
resolution เท่ากับ 16 cm-1 โดย 1 สเปกตรัมเกิดจากการเฉลี่ย
ในการสแกน 32 ครั้ง (Figure 1 ) จากน้ันนําตัวอย่างเดิมไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง portable NIR Quest (NIR Quest 
USB2000, Ocean Optics Co., Ltd., Dunedin, FL, USA) 
ในช่วงเลขคลื่น 11111-5882 cm-1 (ความยาวคลื่น 900–1700 
nm) ด้วยโหมดการวัดแบบ reflectance โดยตั้งค่า Integration 
time เท่ากับ 850 Scans to Average เท่ากับ 3 และค่า 
Boxcar Width เท่ากับ 6 บันทึกข้อมูลโดยโปรแกรม Spectra 
suite (Figure 2) ต่อจากน้ันนําเปลือกและเน้ือผลใต้เปลือกท่ีถูก
สแกนมาวัดการดูดกลืนแสงด้วยการวัดเช่นเดียวกับการวัดแบบ
ท้ังผล 
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Figure 1 Setup for NIR spectral acquisition of Durian in 
reflectance mode using FT NIR spectrophotometer, 
(MPA FT-NIR, Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Germany) 

 
Figure 2 Setup for NIR spectral acquisition of Durian in 
reflectance mode by a portable NIR Quest, (NIRQuest, 
Ocean Optics, FL, USA) 

จากน้ันนําเน้ือทุเรียนตรงตําแหน่งท่ีวัดค่าการดูดกลืนแสงไป
หาเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเน้ือแห้ง (percent dry weight, DW) โดย
อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70˚C เป็นเวลา 48 hr หรือจนกว่านํ้าหนักคงท่ี 
(สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2556) 

2.3  การวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ผลจะเปรียบเทียบโมเดลของ 2 เครื่องมือวัด

ได้แก่ FT-NIR spectrometer และ portable NIR Quest โดย
สร้างโมเดลเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิค partial least squares 
regression (PLSR; The Unscrambler v.9.8; Camo; Oslo, 
Norway) เพื่อสร้างโมเดลการประเมินนํ้าหนักเนื้อแห้งจาก
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงท้ังผลฝานเปลือกเปรียบเทียบกับโมเดล
ที่สร้างจากสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของเนื้อผลโดยตรงเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยําของการวัดการดูดกลืนแสงผ่าน

เปลือกกับการวัดการดูดกลืนแสงของเน้ือผลโดยตรงซ่ึงใช้เป็นค่า
อ้างอิง โดยได้ศึกษาการปรับปรุงความแม่นยําของโมเดลด้วยการ
ใช ้เ ทคน ิคทางคณ ิตศ าสตร ์ เ ช ่น  Smoothing, Second 
derivative, Standard normal variate และ Multiplicative 
scatter correction เพ่ือลดการกระเจิงแสงของสเปกตรัมเริ่มต้น 
ตัวอย่างในการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น กลุ่มแคลิเบรชันและกลุ่ม
ทํานายโดยใช้อัตราส่วน 1:1 ท่ีมีการกระจายตัวของค่านํ้าหนัก
เน้ือแห้งใกล้เคียงกัน โดยนําข้อมูลของตัวอย่างกลุ่มแคลิเบรชันมา
สร้างโมเดล และนําโมเดลท่ีได้มาทํานายค่านํ้าหนักเน้ือแห้งของ
ตัวอย่างในกลุ่มทํานาย แล้วประเมินความแม่นยําของโมเดลจาก
การเปรียบเทียบด้วยค่า rp (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการ
ทํานาย) และค่า root mean square error of prediction 
(RMSEP) 

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงเริ่มต้นและสเปกตรัมท่ีปรับแก้การ
กระเจิงแสงท่ีใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณดังกล่าวถูกนํามาวิเคราะห์
เชิงคุณภาพด้วยเทคนิค Discriminant Analysis (SPSS version 
9.0, SPSS Inc., Chicago, USA) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้หลายตัวแปร
ในการสร้างโมเดลเชิงเส้นสําหรับการจําแนกกลุ่ม โดยตัวแปรตาม
คือ กลุ่มความแก่ทุเรียนท่ีอ้างอิงจากอายุหลังดอกบาน โดย
เปรียบเทียบระหว่างโมเดลท่ีสร้างจากการดูดกลืนแสงท้ัง
ผลเปรียบเทียบกับโมเดลท่ีสร้างจากการดูดกลืนแสงของเน้ือผล
โดยตรง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแคลิเบรชันในการสร้างโมเดลและนํา
โมเดลท่ีได้มาจําแนกตัวอย่างในกลุ่มทํานาย ความแม่นยําของ
โมเดลเปรียบเทียบด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการจําแนก
ทุเรียนออกเป็นกลุ่มความแก่ จากน้ันนําโมเดลท่ีสร้างจากเครื่อง 
FT-NIR spectrometer มาเปรียบเทียบความแม่นยําในการ
ประเมินนํ้าหนักเน้ือแห้งกับเครื่อง portable NIR Quest  

3 ผลและวิจารณ์ 

3.1 ข้อมูลทางสถิติของนํ้าหนักเน้ือแห้ง 
ค่าทางสถิติพ้ืนฐานของนํ้าหนักเน้ือแห้งของตัวอย่างทุเรียนใน

กลุ่มกลุ่มแคลิเบรชันและกลุ่มทํานายแสดงใน Table 1 และจาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสุ่มสมบูรณ์พบว่า ในแต่ละช่วง
อายุมีค่าเฉลี่ยนํ้าหนักเน้ือแห้งเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ
ความเช่ือมั่น 95% (Table 2) 

3.2 สเปกตรัมของทุเรียนท้ังผลและเน้ือผล 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทุเรียนท้ังผลและเน้ือผล

โดยตรง ทุเรียนท้ังผลท่ีฝานเปลือกมีลักษณะของการดูดกลืนแสง
โดยรวมใกล้เคียงกับเน้ือผลดังแสดงใน Figure 3 และ Figure 4 
ตามลําดับ 
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Figure 3 Absorbance of whole durian fruit with sliced rind as affected by a number of DAA (1 = 101 days, 2 = 108 
days, 3 = 115 days and 4 = 122 days). 

 
Figure 4 Absorbance of durian pulp with respect to a number of DAA (1 = 101 days, 2 = 108 days, 3 = 115 days 
and 4 = 122 days). 

พีคการดูดกลืนแสงของนํ้าเป็นพีคเด่นของผลทุเรียนและเน้ือ
ผลท่ีความยาวคลื่น 6711.41 และ 5154.64 cm-1 อย่างไรก็ตาม
ใน Figure 4 ซ่ึงเป็นการดูดกลืนแสงของเน้ือผลจะมีพีคขนาดเล็ก
ท่ีความยาวคลื่น 4397.13 cm-1 ซ่ึงไม่เกิดข้ึนในการดูดกลืนแสง

ของท้ังผล (Figure 3) โดยพีคขนาดเล็กน้ีตรงกับการดูดกลืนแสง
เน่ืองจาก O-H stretching + C-H stretching ของ starch ซ่ึง
จะพบโดยทั่วไปที่ความยาวคลื่น 2276 nm (Osborne and 
Fearn, 1986) 

 

Table 1 Minimum (Min), maximum (Max), mean, and standard deviation (SD) of dry matter of Durian pulp 
samples of calibration set and prediction set 

Properties 
Calibration set Prediction set 

No. Max Min Mean SD No. Max Min Mean SD 
Dry matter 

(%) 
71 39.89 13.92 27.18 5.10 69 37.63 15.75 27.19 4.89 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

350050006500800095001100012500

Ab
so

rb
an

ce

Wavenumber (cm-1)

DAA F 1

DAA F 2

DAA F 3

DAA F 4

51
54

.64

0

0.5

1

1.5

2

350050006500800095001100012500

Ab
so

rb
an

ce

Wavenumber (cm-1)

DAA Pulp 1

DAA Pulp 2

DAA Pulp 3

DAA Pulp 4

67
11

.41

51
54

.64
 



วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 (2560), 9-16 

13 
 

Table 2 A variance of dry matter in each days after 
anthesis 

Days after anthesis Dry matter (%) 
101  21.76a 
108  24.75b 
115 29.67c 
122  32.87d 

3.3 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือสร้างโมเดลประเมินนํ้าหนัd
เน้ือแห้ง  

จากผลการทดลองกับตัวอย่างทุเรียน 4 ช่วงอายุ พบว่า 
โมเดลที่สร้างจากข้อมูลการดูดกลืนแสงของเครื ่อง FT-NIR 
spectro-meter และ เครื่ อ ง  portable NIR Quest มี ความ
แม่นยําในการทํานายนํ้าหนักเน้ือแห้งดังแสดงใน Table 3 โดย
โมเดลท่ีได้จากการวัดเน้ือผลโดยตรงและการวัดท้ังผลฝานเปลือก 
เมื่อพิจารณาเฉพาะเครื่อง FT-NIR spectrometer โมเดล PLSR 
ท่ีสร้างจากการดูดกลืนแสงเน้ือผลโดยตรงให้ความแม่นยําในการ
ประเมินนํ้าหนักเนื้อแห้งด้วยค่า rp = 0.78 และ RMSEP = 
3.02% (Table 3) ซ่ึงสูงกว่าโมเดลท่ีสร้างจากการดูดกลืนแสง
ของผลทุเรียนฝานเปลือก (rp = 0.69 และ RMSEP = 3.57%) 
โดยโมเดลท่ีสร้างจากการวัดเน้ือผลให้ค่า r2 น้อยกว่า Onsawai 
and Sirisomboon (2015) ซ่ึงคาดว่ามีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก 
ช่วงข้อมูลนํ้าหนักเนื้อแห้งมีช่วงแคบกว่า และในช่วงเลขคลื่น 
8000 – 11500 cm-1 มี noise เกิดข้ึนมาก ซ่ึงอาจมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีควบคุมได้ไม่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้ค่า r2 ท่ีได้มีค่าน้อย
กว่า 

เพ่ือประเมินว่าโมเดลการทํานายนํ้าหนักเน้ือแห้งจากข้อมูล
ผลฝานเปลือกมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับการทํานายเน้ือแห้ง
โดยตรงจากโมเดลเน้ือผล ดังน้ันจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แม่นยําในการทํานายนํ้าหนักเน้ือแห้งของโมเดลท่ีสร้างจากข้อมูล
การดูดกลืนแสงของเครื่อง FT-NIR spectrometer โดยโมเดล
ของท้ังผลฝานเปลือกว่ามีความแม่นยําใกล้เคียงกับโมเดลท่ีสร้าง
จากข้อมูลการดูดกลืนแสงของเนื้อผลโดยตรงหรือไม่ โดย
เปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อนจากการทํานายของโมเดลผลฝาน
เปลือกว่าใกล้เคียงกับโมเดลเน้ือผลหรือไม่ ดังน้ันจึงนําค่านํ้าหนัก
เน้ือแห้งจริง นํ้าหนักเน้ือแห้งท่ีทํานายจากโมเดลของเน้ือผลและ
นํ้าหนักเนื้อแห้งที่ทํานายจากโมเดลของผลฝานเปลือก มา
วิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติหรือไม่ โดยใช้เทคนิคของ 
(Sedecor and Cochran 1989) ซ่ึงนําค่านํ้าหนักเน้ือแห้งท้ัง
สองค่าดังกล่าวมาคํานวณค่า standard error of prediction 
(SEP) ของท้ังสองโมเดล (SEP1 เป็นค่าโมเดลของเน้ือผลและ 
SEP2 เป็นค่าของโมเดลท้ังผลฝานเปลือก) และหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างค่าความแตกต่างของค่าท่ีทํานายกับค่า
จริงจากท้ังสองโมเดล และคํานวณค่า k และ ค่า L ดังสมการ 
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ต่อจากน้ันจึงนําค่า SEP ของท้ังสองโมเดลและค่า L มาคํานวณ
ค่า SEP1/(SEP2×L) และค่า (SEP1×L)/SEP2 ถ้าค่าท่ีได้ครอบคลุม
ค่า 1.0 แสดงว่าค่า SEP ของโมเดลท้ังสองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ถ้าค่าท่ีได้ไม่ครอบคลุมค่า 1.0 ค่า SEP ของท้ังสอง
โมเดลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (Sedecor and Cochran, 
1989) 

จากการคํานวณได้ค่า SEP1/(SEP2×L) และ (SEP1×L)/SEP2 
เท่ากับ 1.03 และ 1.33 ตามลําดับ ซ่ึงไม่ครอบคลุมค่า 1.0 แสดงว่า
ค่า SEP (3.48%) ของโมเดลท้ังผลฝานเปลือกมีความแตกต่างจาก
ค่า SEP (2.97%) ของโมเดลเน้ือผลอย่างมีนัยสําคัญ ในท่ีน้ีคือ มีค่า
มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามค่า 1.03 มีความใกล้เคียง
กับ 1.0 แสดงว่าผลการศึกษามีแนวโน้มท่ีดี 

ผลท่ีได้แสดงว่า การวัดการดูดกลืนแสงจากผลฝานเปลือกยังไม่
สามารถนํามาใช้ทํานายนํ้าหนักเน้ือแห้งได้แม่นยําเพียงพอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการวัดการดูดกลืนแสงจากเน้ือผลโดยตรง แต่มี
แนวโน้มท่ีดีและเป็นการวัดทําลายผลเพียงบางส่วน ดังน้ันจึงได้
ศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเลขคลื่นสําคัญท่ีมีการดูดกลืนแสงท่ี
สอดคล้องกันของท้ังสองโมเดลจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า 
regression coefficient กับเลขคลื่น 

จากกราฟ regression coefficient ท่ีได้จากวิธีการวิเคราะห์
แบบ Partial Least Squares Regression (PLSR) ของท้ังสอง
โมเดลดังแสดงใน Figure 5 สําหรับเน้ือโดยตรงและ Figure 6 
สําหรับท้ังผลฝานเปลือก พบว่าเลขคลื่นท่ีใกล้เ คียงกันคือ  
5168. 56 cm-1 แ ล ะ  5758. 71 cm-1 ซ่ึ ง มี ค่ า ใ กล้ เ คี ย ง กั บ 
Osborne et al. (1993) ท่ีได้รายงานว่าท่ีเลขคลื่น 5155 cm-1 มี
โครงสร้างเป็นนํ้า และท่ี 5755 cm-1 มีโครงสร้างเป็นโปรตีน
อย่างไรก็ตาม ค่า regression coefficient ของโมเดลท้ังผลฝาน
เปลือกจะมี noise เกิดข้ึนในช่วง ความยาวคลื่นสูง ซ่ึงมีมาก 
ตั้งแต่ประมาณ 8000-11500 cm-1 อาจเกิดจากกรณีท่ีท้ังผลฝาน
เปลือกมีข้อมูลการสะท้อนแสงของเน้ือต่ํากว่าการสะท้อนแสง
ของเน้ือโดยตรง เพราะว่ามียังเปลือกอยู่ 
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Table 3 Prediction performances of dry matter by PLSR models for durian samples of 4 classes based on number 
of days after anthesis 

Treatment Factors rp RMSEP (%) Bias (%) 
SNV treated spectra of durian pulp from FT-NIR 
spectrometer 

7 0.78 3.02 0.0023 

SNV treated spectra of durian pulp from NIR-
Quest spectrometer 

3 0.25 4.61 0.0118 

SNV treated spectra of whole fruit with sliced 
rind from FT-NIR spectrometer 

8 0.69 3.57 -0.016 

SNV treated spectra of whole fruit with sliced 
rind from NIR-Quest spectrometer 

1 0.24 4.84 0.0127 

SNV:  Standard normal variate; RMSEC:  Root mean square

 
Figure 5 Regression coefficient of PLSR model using 
spectra of durian pulp from 4 classes of maturity based 
on DAA by SNV methods. 

 
Figure 6 Regression coefficient of PLSR model using 
spectra of the whole fruit with sliced rind from 4 classes 
of maturity based on DAA by SNV methods. 

3.4 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือสร้างโมเดลจําแนกกลุ่ม
ความแก่ทุเรียน 

โมเดลจําแนกกลุ่มท่ีสร้างจากการดูดกลืนแสง ของผลทุเรียน
ฝานเปลือกใน 4 ช่วงอายุของเครื่อง FT-NIR spectrometer 
สามารถจําแนกกลุ่มทุเรียนออกเป็นสี่กลุ่มความแก่ได้ด้วยความ
ถูกต้อง 87.48% (Table 4) ซ่ึงมากกว่าโมเดลท่ีได้จากเครื่อง 
NIR-Quest spectrometer (36.09%) สําหรับโมเดลจําแนก
กลุ่มท่ีสร้างด้วยข้อมูลการดูดกลืนแสงของเน้ือผลทุเรียนโดยตรง
ของเครื่อง FT-NIR spectrometer สามารถจําแนกกลุ่มได้ความ
ถูกต้องสูงกว่าโมเดลท่ีสร้างจากผลทุเรียนฝานเปลือกด้วยความ
ถูกต้อง 92.5% โดยการคํานวณเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง หาได้
จากค่าท่ีทํานายเทียบกับค่าจริงโดยการกําหนดค่าอายุท้ังหมด
ของตัวอย่างเป็น 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ จากน้ันกําหนดค่า
กลางเช่น ถ้าช่วงอายุแรกมีค่าเป็น 1 ช่วงอายุท่ีสองมีค่าเป็น 2 ค่า
กลางคือ 1.5 หากค่าการทํานายตัวอย่างในช่วงอายุแรก มีค่า 1.6 
ก็ถือว่าตัวอย่างน้ันอยู่ในช่วงอายุท่ีสอง และนับเป็นตัวอย่างท่ี
ทํานายผิด หรือหากว่าตัวอย่างในช่วงอายุท่ีสอง มีค่าการทํานาย 
1.4 ก็จะนับว่าอยู่ในช่วงอายุแรก และจะนับเป็นการทํานายผิด 

จากน้ันคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง โดยการนําจํานวน
ตัวอย่างท่ีทํานายถูกต้อง/จํานวนตัวอย่างท้ังหมด คูณด้วย 100 

Table 4 Classification performance of durian by PLS-DA 
models for durian samples of 4 classes based on 
number of days after anthesis 

 Spectra of pulp Spectra whole 
fruit 

spectra from 
FT-NIR 

spectrometer 

92.5% 87.48% 

spectra from 
NIR-Quest 

spectrometer 

58.91% 36.09% 

 
จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของท้ังผลและของ

เน้ือผล เบ้ืองต้นพบว่า ตัวอย่างท่ีอายุ 115 วันหลังดอกบานจาก
เครื่อง portable NIR Quest มีรูปแบบการดูดกลืนท่ีผิดปกติ
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แตกต่างจากตัวอย่างท่ีเหลืออีกสามอายุ ซ่ึงอาจเกิดจากความ
ผิดพลาดในข้ันตอนการวัดค่าการดูดกลืนแสง เน่ืองจากเครื่อง 
portable NIR Quest ต้องทําการวัดค่า dark และ reference 
เองจึงสร้างโมเดลจําแนกกลุ่มใน 3 ช่วงอายุ โดยโมเดลท่ีสรา้งจาก
การค่าดูดกลืนแสง ของผลทุเรียนฝานเปลือกของเครื่อง FT-NIR 
spectrometer สามารถจําแนกกลุ่มทุเรียนออกเป็นสามกลุ่ม
ความแก่ได้ด้วยความถูกต้อง 89.23% (Table 5) ซ่ึงมากกว่า
โมเดลท่ีได้จากเครื่อง portable NIR Quest (36.1%) สําหรับ
โมเดลจําแนกกลุ่มท่ีสร้างด้วยข้อมูลการดูดกลืนแสงของเน้ือผล
ทุเรียนโดยตรงของเครื่อง FT-NIR spectrometer สามารถ
จําแนกกลุ่มได้แม่นยําสูงกว่าโมเดลท่ีสร้างจากผลทุเรียนฝาน
เปลือกด้วยความถูกต้อง 94.09% 

Table 5 Classification performance of durian by PLS-DA 
models for durian samples of 3 classes based on number 
of days after anthesis. 

 Spectra of pulp Spectra of 
whole fruit 

spectra from 
FT-NIR 

spectrometer 

94.09% 89.23% 

spectra from 
portable NIR 

Quest  

55.19% 36.10% 

 
ความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มท่ีสร้างจากข้อมูลสเปกตรัม

การดูดกลืนแสงของผลทุเรียนมีค่าน้อยกว่าโมเดลเน้ือผลโดยตรง 
เน่ืองจากข้อมูลการดูดกลืนแสงมีข้อมูลของเปลือกรวมอยู่ด้วย 
อย่างไรก็ตามผลความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มความแก่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลท้ังผลในการจําแนกกลุ่ม ซ่ึง
การศึกษาเพ่ือลดผลกระทบจากการดูดกลืนแสงของเปลือกเพ่ือ
เพ่ิมความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มเป็นงานท่ีจะต้องศึกษาต่อไป 

4 สรุป 
เทคนิค NIRS สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประเมิน

นํ้าหนักเน้ือแห้งและจําแนกทุเรียนตามช่วงอายุ โดยโมเดล 4 ช่วง
อายุท่ีสร้างด้วยข้อมูลสเปกตรัมการดูดกลืนแสงท่ีวัดผ่านเปลือก 
สามารถทํานายนํ้าหนักเน้ือแห้งด้วยค่า rp = 0.69 ค่า RMSEP = 
3.57% ซ่ึงแม่นยําน้อยกว่าโมเดลท่ีสร้างจากสเปกตรัมเน้ือผล
โดยตรง ( rp = 0 .78 ค่า  RMSEP = 3.02%) โดยค่าความ
คลาดเคลื่อนมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทํานอง
เดียวกันโมเดลจําแนกกลุ่มท่ีสร้างจากสเปกตรัมการดูดกลืนแสงท่ี
วัดผ่านเปลือกให้ความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มความแก่ทุเรียน
เท่ากับ 87.48% ซ่ึงต่ํากว่ากรณีโมเดลท่ีสร้างจากสเปกตรัมเน้ือ
ผลโดยตรง (ความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มเท่ากับ 92.5%)  

การเพ่ิมความแม่นยําในการประเมินนํ้าหนักเน้ือแห้งและ
ความถูกต้องในการจําแนกกลุ่มจะต้องมีการศึกษาต่อไปเพ่ือลด
ผลกระทบจากการดูดกลืนแสงของเปลือก 
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