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คําแนะนําสําหรับผูเขียน
1. หลักเกณฑทั่วไป
1.1 คํานํา
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย เปนวารสารวิชาการที่จัดพิมพโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทั้งที่เปนองคความรูใหม นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ใน
รูปของบทความวิจัย บทวิจัยยอ และบทความปริทัศน เนื้อหาของบทความที่เผยแพรในวารสารสะทอนถึงขอบเขตที่กวางขวางของ
ศาสตรวิศวกรรมเกษตร ซึ่งบูรณาการวิศวกรรมศาสตรหลากหลายสาขามาประยุกตเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ
อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ํา เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร โครงสรางอาคารเกษตร การจัดการระบบ
เกษตร พลังงานและสิ่งแวดลอมทางการเกษตร เปนตน เนื้อหาของบทความอาจเปนการรายงานผลการทดลองของเรื่องที่ศึกษาที่ให
องคความรูใหม การวิเคราะหทางทฤษฎี การออกแบบและประดิษฐนวัตกรรม หรือการนําเสนอเทคนิควิธีการทดลองใหม
1.2 ขอบขายวารสาร
1) ตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
• เครื่องยนตและกําลัง
• การออกแบบและทดสอบเครือ
่ งจักรกลเกษตร
• กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร
• เทคนิคปฏิบัติและการใชเครื่องจักรกลเกษตร
2) วิศวกรรมดินและน้ํา
• การอัดแนน การชะลาง และการปรับปรุงดิน
• พื้นที่แหงแลง และการเก็บกักน้ํา
• อุทกวิทยาและการจัดการน้ํา
• ชลศาสตรและระบบชลประทาน
• การใหน้ําพืชระดับไรนา
3) กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร
• กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
• การบรรจุ
• เทคนิคแบบไมทําลาย
• กระบวนการและเครื่องจักรกลอาหาร
• วิศวกรรมชีวภาพ
4) โครงสรางอาคารเกษตร
• การออกแบบอาคารเกษตร
• ไซโล โรงเรือน และโรงงานผลิตพืช

การวางผังฟารมการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
5) ระบบเกษตร
• โลจิสติกสและโซอุปทานผลิตผลและสินคาเกษตร
• ระบบตรวจสอบยอนกลับและความปลอดภัยอาหาร
• การจัดการระบบเกษตร และการจําลองสถานการณ
• อุตสาหกรรมเกษตร
6) คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การเกษตรแม น ยํ า การตรวจวั ด ระยะไกล ระบบภู มิ
สารสนเทศ ระบบผูเชี่ยวชาญ
• เซ็นเซอร หุนยนต และระบบอัตโนมัติ
• ชีวสารสนเทศ
• การประยุ ก ต ค อมพิ ว เตอร การพั ฒ นาซอฟแวร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) พลังงานและสิ่งแวดลอม
• พลังงานทดแทน ชีวมวลและพลังงานชีวมวล
• การจัดการพลังงาน
• การจัดการของเสียการเกษตรรีไซเคิลและเทคโนโลยี
ไรของเสีย
• วิศวกรรมระบบนิเวศนเกษตร
•

1.3 ประเภทบทความ
บทความที่เผยแพรในวารสารมี 3 ประเภทคือ
• บทความวิจัย (research paper) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองที่ทําใหไดมาซึ่งองคความรูใหม หรือนวัตกรรมใหม ที่ไดดําเนินการ
จนสําเร็จและมีการเรียบเรียงอยางครบถวนสมบูรณตามระเบียบวิธีวิจัย
• บทวิจัยยอ (research note) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองเฉพาะในบางประเด็นที่ผูวิจัยคนพบ แตยังไมเสร็จสมบูรณ
• บทความปริทัศน (review paper) คือ รายงานที่ไดจากการรวบรวม ทบทวน และสังเคราะหงานวิจัยที่ผานมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยสอดแทรกทัศนคติ ประสบการณ หรือความคิดเห็นของผูเขียนที่มีตอเรื่องนั้นๆ

1.4 ความยาวบทความ
• บทความวิจัย
• บทวิจัยยอ
• บทความปริทัศน

ความยาวไมควรเกิน 10 หนาเรียงพิมพ
ความยาวไมควรเกิน 5 หนาเรียงพิมพ
ความยาวไมควรเกิน 10 หนาเรียงพิมพ

1.5 คาธรรมเนียมการตีพิมพ
ผูเขียนบทความที่ผานการพิจารณาใหตีพิมพในวารสารฯ จะตองชําระคาธรรมเนียมการตี พิมพในอัตราหน าละ 300 บาท
โดยกองบรรณาธิการจะแจงรายละเอียดวิธีการชําระคาธรรมเนียมใหทราบเมื่อบทความไดรับการยอมรับตนฉบับใหตีพิมพในวารสารฯ
1.6 กระบวนการประเมินบทความ
ตนฉบับบทความทุกประเภทจะถูกประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไมต่ํากวา 2 ทาน กองบรรณาธิการจะแจงผลการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิไปยังผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) ตามขอมูลการติดตอในตนฉบับ ผูเขียนบทความตองปรับปรุงแกไข
ตน ฉบั บ ตามคํ า แนะนํ า ของผู ท รงคุณ วุ ฒิ พร อ มทั้ ง ตอบข อ ซัก ถามของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิใ ห ชัด เจน แล ว ส ง เอกสารทั้ ง หมดกลั บ มายั ง
กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กําหนด กองบรรณาธิการจะพิจารณาตัดสินยอมรับตนฉบับใหตีพิมพในวารสารฯ โดยใชผลการ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิเปนเกณฑ ทั้งนี้คําตัดสินของกองบรรณาธิการถือเปนอันสิ้นสุด
2. รายละเอียดการเตรียมตนฉบับ*
*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไมรับพิจารณาตนฉบับบทความจนกวาตนฉบับนั้นๆ จะมีการจัดเรียงหนาตามรายละเอียดที่แจงไว
ในเอกสารนี้
2.1 แบบฟอรมตนฉบับ (template)
ผูเขียนควรทําความเขาใจแบบฟอรมตนฉบับ (template) และตัวอยางตนฉบับ (manuscript example) ที่กองบรรณาธิการ
จัดทําไวอยางละเอียด ลักษณะ (styles) ของเนื้อหาทุกสวนของแบบฟอรมตนฉบับไดถูกปรับตั้งใหเปนไปตามขอกําหนดการจัดเรียง
หนาในเอกสารฉบับนี้แลว ผูเขียนควรจัดเตรียมตนฉบับโดยใชแบบฟอรมตนฉบับและกําหนดลักษณะ ใหกับทุกสวนในตนฉบับให
สอดคลองกับแบบฟอรมตนฉบับ แบบฟอรมตนฉบับและตัวอยางตนฉบับสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตสมาคมฯ (www.tsae.asia)
2.2 การจัดหนาและแบบอักษร
ตนฉบับใชกระดาษขนาด A4 ตั้งขอบกระดาษแบบ Mirror margins (ระยะขอบเพื่อการเย็บเลมหนังสือ) ตั้งระยะขอบบนและ
ขอบลางอยางละ 2.0 cm, ขอบนอก 1.5 cm และขอบใน 2.5 cm การพิมพใชอักษรแบบ TH SarabunPSK ตลอดทั้งตนฉบับ
2.3 การระบุประเภทบทความ
ผูเขียนจะตองระบุประเภทของบทความที่มุมบนขวาในหนาแรกของบทความวาเปนบทความวิจัย บทวิจัยยอ หรือบทความ
ปริทัศน (ดูแบบฟอรมตนฉบับ)
2.4 หัวเรื่อง
สวนหัวเรื่องจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบดวย
• ชื่ อบทความ ใช อั กษรขนาด 16 pt ตั วหนา จั ดกระจายแบบไทย (Thai distributed) ชื่ อบทความควรสั้ นกระชั บ ได ใจความ
และมีความจําเพาะเจาะจงกับเนื้อหาของงาน
• ชื่ อ นามสกุ ล ผู เขี ยน ใช อั กษรขนาด 14 pt ตั วหนา จั ดกระจายแบบไทย ไม ใช คํ านํ าหน าชื่ อ ระหว างชื่ อผู เขี ยนแต ละคนให ใช
เครื่องหมายจุลภาคคั่น หลังชื่อผูเขียนใหแสดงกํากับตนสังกัดดวยตัวเลขแบบอักษรยก (superscript) และใหกํากับผูรับผิดชอบ
บทความดวยเครื่องหมายดอกจัน กองบรรณาธิการจะถือวาผูเขียนทุกคนที่มีชื่อปรากฏในตนฉบับไดรับทราบและเห็นพองกับเนื้อหา
ในตนฉบับนั้น
• ต นสั งกั ดและที่ อยู ใช อั กษรขนาด 12 pt ตั วธรรมดา จั ดกระจายแบบไทย กํ ากั บแสดงต นสั งกั ดด วยตั วเลขแบบอั กษรยก
แลวตามดวยชื่อตนสังกัดและที่อยู (จังหวัดและรหัสไปรษณีย)
• ใหระบุหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และอีเมล ของผูรับผิดชอบบทความ

2.5 บทคัดยอ
บทความภาษาไทยจะตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหลําดับบทคัดยอภาษาไทยมากอนภาษาอังกฤษ การ
พิมพบทคัดยอจะจัดเปน 1 คอลัมน จัดกระจายแบบไทย ใชอักษรขนาด 14 pt บรรทัดแรกใหยอหนา (indentation) 1.0 cm
บทคัดยอควรสั้นกระชับ (ไมควรเกิน 250 คํา) เนื้อความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ ผล การคนพบที่สําคัญ และสรุป
2.6 คําสําคัญ
ทายบทคัดยอใหระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ใชอักษรขนาด 14 pt คําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชเครื่องหมายจุลภาคคั่น
ระหวางคํา สําหรับภาษาอังกฤษใชอักษรตัวพิมพใหญกับอักษรตัวแรกของทุกคํา
2.7 เนื้อความ
สวนเนื้อความใชการจัดหนาเปน 2 คอลัมน ความกวางของแตละคอลัมน 8.25 cm ระยะระหวางคอลัมน 0.5 cm จัดกระจาย
แบบไทย หัวเรื่องยอยใหใชหมายเลขกํากับ และพิมพตัวหนา เชน “1 บทนํา” (ตามดวย 1.1 พิมพตัวเอียง, 1.1.1 พิมพตัวหนาและ
เอียง, ...) และจัดกระจายแบบไทย บรรทัดแรกของทุกยอหนาใหยอหนา 0.5 cm และใหใชอักษรขนาด 14 pt ตลอดทั้งเนื้อความ
ยกเวนรายการเอกสารอางอิง ในรายการเอกสารอางอิง ใหยอหนา 0.5 cm แบบ Hanging
เนื้อความควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
• บทนํา (introduction) ควรมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของตรงประเด็น กลาวถึงที่มาของปญหาและความสําคัญของผลงานที่
ผูเขียนตองการนําเสนอ ตอนทายบทนําควรระบุวัตถุประสงคและขอบเขตของงานอยางชัดเจน
• อุปกรณและวิธีการ (materials and methods) การเขียนสวนอุปกรณและวิธีการใหบรรยายรอยเรียงกันไป ไมเขียนในลักษณะ
นํารายการอุปกรณมาเรียงลําดับ (list) ควรอธิบายอยางเปนขั้นตอนและมีรายละเอียดเพียงพอใหผูอานที่สนใจสามารถทําการทดลอง
ซ้ําได วิธีการที่เปนที่ทราบดีในสาขาวิชานั้น หรือเปนมาตรฐาน หรือถูกเผยแพรโดยผูอื่นมากอน ควรใชการอางอิงโดยไมตองอธิบาย
รายละเอียดซ้ํา การกลาวถึงชื่อทางการคาของอุปกรณเพื่อความสมบูรณของขอมูลเชิงวิทยาศาสตรสามารถทําได แตทั้งนี้ตองไมมีนัย
ที่แสดงถึงการรับรองหรือสนับสนุนผูผลิตรายใดรายหนึ่ง
• ผลและวิจารณ (results and discussion) ผลที่นําเสนอควรเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหสังเคราะห ไมใชขอมูลดิบ โดยนําเสนอเปน
ลําดับสอดคลองกับที่อธิบายไวในสวนอุปกรณและวิธีการ ควรมีการแปลและวิจารณผลอยางมีหลักการและมีขอมูลสนับสนุนชัดเจน
อาจมี ก ารเปรี ยบเที ยบผลกั บงานวิ จั ยในทํ า นองเดี ย วกั น ที่ เ ผยแพร มาก อ น รวมทั้ ง อาจให ข อเสนอแนะสํ าหรั บการวิ จั ย
ที่เกี่ยวของกันในอนาคต
• สรุป (conclusions) เปนการลงความเห็นหรือสรุปการคนพบที่สําคัญที่ไดจากงานวิจัย ควรสั้นกระชับ และไมอธิบายซ้ําซอนกับ
เนื้อความในสวนกอนหนา
• กิตติ กรรมประกาศ (acknowledgement) เป นสวนที่ผู เขียนแสดงคํ าขอบคุณแกบุ คคล หรื อหน วยงานที่ มีบทบาทสําคั ญในการ
สนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานวิ จั ย ทั้งนี้ ไมจํ าเป นต องแสดงคํ าขอบคุ ณแกผู ร วมเขียนบทความซึ่ งมี ชื่ อปรากฏในสวนหั วเรื่ องแล ว
สวนกิตติกรรมประกาศอาจมีหรือไมมีก็ได
• เอกสารอางอิง (references) การอางอิงใชระบบชื่อผูแตง-ปที่ตีพิมพ (name-year system) ควรอางอิงเฉพาะแหลงขอมูลที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับงานวิจัยของผูเขียน เอกสารอางอิงที่ใชตองไดรับการยอมรับทางวิชาการ ไมควรอางอิงแหลงขอมูลที่เขาถึงไดยาก เชน
รายงานผลการวิจัยที่เผยแพรในกลุมแคบๆ ขอมูลที่ไมถูกตีพิมพ หรือการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เอกสารอางอิงทุกชิ้นที่ถูกอาง
ถึ งในเนื้ อความต องปรากฏอยู ในรายการเอกสารอ างอิ ง และในทํ านองเดี ยวกั นเอกสารอ างอิ งทุ กชิ้ นที่ ปรากฏอยู ในรายการ
เอกสารอางอิงตองถูกอางถึงในเนื้อความ การอางถึงเอกสารอางอิงภาษาไทยในเนื้อความใหใชรูปแบบ “ชื่อผูแตง (ปที่ตีพิมพ)” เชน
“มงคล (2545) แสดงใหเห็นวา ...” หรือ “ความเร็วการหมุนลูกมะพราวและความเร็วของมีดปอกมีผลตอความเรียบของผิวลูก
มะพราว (บัณฑิต, 2550)” หรือ “อนุพันธ และศิวลักษณ (2555) พบวา ...” แตหากเอกสารอางอิงเปนภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบ
“นามสกุลผูแตง (ปท่ีตีพิมพ)” เชน “Mettam (1994) แสดงใหเห็นวา ...” การอางถึงเอกสารอางอิงภาษาไทยซึ่งมีผูแตงตั้งแต 3 คน
ขึ้นไปใชคําวา “และคณะ” หลังชื่อผูแตงคนแรก เชน “สมชาติ และคณะ (2551)” สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษใหใชคําวา
“et al.” เชน “Perez-Mendoza et al. (1999)” การจัดเรียงรายการเอกสารอางอิง ใหจัดเรียงเอกสารอางอิงภาษาไทยกอน แลว

ตามดวยเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารอางอิงภาษาไทย ใหจัดเรียงเอกสารอางอิงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง ซึ่งถาผู
แตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามอักษรของชื่อผูแตงคนถัดไป ถาชื่อผูแตงเหมือนกันทั้งหมดใหเรียงลําดับตามปที่พิมพ
ถาปที่พิมพเปนปเดียวกันใหระบุความแตกตางดวยอักษร “ก”, “ข”, “ค” ตอทายปที่ตีพิมพ สําหรับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ ให
จัดเรียงเอกสารอางอิงตามลําดับอักษรของนามสกุลผูแตง ซึ่งถาผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกัน ใหเรียงลําดับตามอักษรของนามสกุล
ผูแตงคนถัดไป หากผูแตงเปนคนเดียวกันทั้งหมด ใหเรียงลําดับตามปที่ตีพิมพ ในกรณีที่ผูแตงเปนคนเดียวกันทั้งหมดและตีพิมพในป
เดียวกัน ใหระบุความแตกตางดวยตัวอักษร “a”, “b”, “c” ตอทายปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารวิชาการที่นํามาอางอิงใหใชชื่อเต็ม
2.8 ตัวอยางการพิมพรายการเอกสารอางอิง
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2.9 หนวย
ใชระบบหนวย International Systems (SI) ใหถือวาหนวยเปนสัญลักษณ ดังนั้นแมในบทความจะมีเนื้อความเปนภาษาไทย
หนวยที่ใชจะเปนหนวยภาษาอังกฤษเสมอ เชน “มวล 15 kg” ไมใช “มวล 15 กิโลกรัม” หรือ “มวล 15 กก.” เปนตน ใหเขียนหนวยที่
มีลักษณะเปนเศษสวนในรูปตัวเลขยกกําลัง เชน “m s-1” ไมใช “m/s” เปนตน
2.10 สมการ
สมการที่ไมซับซอนอาจพิมพแทรกระหวางขอความภายในบรรทัดได สมการที่มีความซับซอนใหพิมพแยกบรรทัดดวย Equation
editor ควรกําหนดหมายเลขใหกับทุกสมการตามลําดับการปรากฏในตนฉบับของสมการ และควรอางถึงสมการในเนื้อความตาม
หมายเลขที่กําหนดไว ควรนิยามตัวแปรทุกตัวในสมการเมื่อถูกอางอิงถึงครั้งแรก ตัวแปรควรพิมพดวยตัวอักษรเอียง และใชอักษรหรือ
สัญลักษณที่เปนที่นิยมในสาขานั้นๆ หากจําเปนตองมีการกําหนดสัญลักษณหรือตัวแปรขึ้นใหมเปนจํานวนมาก ควรทําตารางสัญลักษณ
เฉพาะ (nomenclature)
2.11 ภาพและตาราง
ใหแทรกภาพและตารางลงในเนื้อความ โดยรายละเอียดของภาพจะตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนเมื่อเรียงพิมพ ภาพถายควรมี
ความละเอียดอยางนอย 300 dpi ภาพที่เปนกราฟจะตองมีคําอธิบายแกน คําอธิบายสัญลักษณในกราฟ พรอมระบุหนวยใหชัดเจน
เนื่องจากวารสารฯ จะถูกจัดพิมพแบบขาว-ดํา ดังนั้น ผูเขียนควรคํานึงถึงการสูญเสียความชัดเจนของภาพสีเมื่อตองจัดพิมพเปนภาพ
ขาว-ดํา ตารางควรจัดรูปแบบใหเรียบรอย เสนตารางใชเฉพาะเสนแนวนอน ไมใชเสนแนวตั้ง
ชื่อภาพและตาราง ตลอดจนขอความทั้งหมดในภาพและตารางใหใชภาษาอังกฤษ ใหเขียนชื่อภาพไวดานใตภาพ โดยใชรูปแบบ
ดังตัวอยางเชน “Figure 1 Relationship between …” สวนชื่อตารางใหเขียนไวดานบนตาราง โดยใชรูปแบบดังตัวอยางเชน
“Table 1 Results of …” ใหจัดขอบซายขวาของชื่อภาพและตารางเปนแบบจัดกระจายแบบไทย ใชอักษร TH SarabunPSK ขนาด
14 pt ชื่อภาพและตารางควรสื่อใหผูอานสามารถทําความเขาใจสาระสําคัญของภาพหรือตารางนั้นๆ ได แมไมอานเนื้อความ การ
กําหนดหมายเลขภาพและตารางใหเปนไปตามลําดับการปรากฏในตนฉบับ ใหใชรูปแบบการอางอิงถึงภาพและตารางในเนื้อความ
ดังตัวอยางเชน “... ดังผลการทดลองใน Figure 1” หรือ “Table 1 เปนคาเฉลี่ยของ ...” ควรแทรกภาพหรือตารางเมื่อจบยอหนาที่มี
การอางถึงภาพหรือตารางนั้นๆ ทันที
2.12 หมายเลขบรรทัด (line number)
เพื่อความสะดวกในการประเมินบทความของผูทรงคุณวุฒิ ใหกําหนดหมายเลขบรรทัดดวยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 8 pt
เยื้องจากขอความ 1 mm นับทีละ 1 บรรทัด โดยกําหนดใหบรรทัดแรกของคอลัมนซายเปนบรรทัดหมายเลข 1 และเริ่มนับลําดับเลข
ใหมในแตละหนาตลอดทั้งตนฉบับ
3. การสงตนฉบับ
ผูเขียนสามารถสงไฟลตนฉบับทางระบบ online submission ไดที่ http://tsae.asia/journals/index.php/tsaej2014/
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเขม่าด้าจากร้าสกัดน้้ามันด้วยวิธีคาร์บอไนเซชั่น โดยเผาร้าสกัดน้้ามันในบรรยากาศปกติเพื่อไล่ควัน
ก่อนท้าการคาร์บอไนซ์ในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 500, 600, 700, 800 และ 900C เป็นเวลา 60 min จากนั้นวิเคราะห์เขม่า
ด้าจากร้าสกัดน้้ามัน (DRBC) เพื่อเปรียบเทียบกับเขม่าด้าทางการค้า (เกรด N550) ได้แก่ ขนาดอนุภาคและการกระจายของขนาด
อนุภาค โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ องค์ประกอบทางเคมีโดยวัดปริมาณรังสี เอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์ หาค่าพื้นที่
ผิวจ้าเพาะโดยวิธีบีอีที และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าขนาดอนุภาคของ
DRBC มีค่าตั้งแต่ 74-102 µm และมีการกระจายของขนาดอนุภาคกว้าง การคาร์บอไนซ์ที่ 600C ให้ขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุด (74
µm) โครงสร้างผลึกของ DRBC เป็นผลึกของคาร์บอนที่มีการเรียงตัวผลึกแบบรอมโบฮีดรอล และประกอบไปด้วยสารประกอบ
ออกไซด์ต่างๆ ดังนี้ MgO SiO2 P2O5 K2O CaO MnO Fe2O3 และ ZnO เมื่อทดสอบหาค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะพบว่า ค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะ
ของ DRBC ที่อุณหภูมิการคาร์บอไนซ์ 600C มีค่าสูงที่สุด (151.99 m2/g) และจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่า DRBC มีการ
กระจายตัวดีที่สุดที่อุณหภูมิการคาร์บอไนซ์ 600C เมื่อเปรียบเทียบกับเขม่าด้าเกรด N550 พบว่า DRBC มีพื้นที่ผิวจ้าเพาะที่มากกว่า
N550
ค้าส้าคัญ: ยาง, เขม่าด้าจากร้าสกัดน้้ามัน, เขม่าด้า, อุณหภูมกิ ารคาร์บอไนซ์
Abstract
Defatted rice bran carbon (DRBC) was prepared using different carbonization temperature at 500, 600, 700,
800 and 900C for 60 min. Particle size, particle size distribution, crytal structure, chemical compositions, specific
surface area and morphology of DRBC were characterized. DRBC gave the broad particle size distribution and the
ranging size from 74-102 µm. The smallest particle size (74 µm) was observed at 600C. From XRD analysis, DRBC
showed rhombohedral structure form. The chemical compositions of DRBC were consisted of MgO, SiO2, P2O5,
K2O, CaO, MnO, Fe2O3 and ZnO. Moreover, specific surface area of 600 OC carbonized DRBC was the highest value
(151.99 m2/g). Scanning electron micrograph of 600C carbonized DRBC showed the best particle dispersion.
Compared to N550 carbon black, 600 OC carbonized DRBC gave higher specific surface area.
Keywords: Rubber,
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al., 2008, Fu et al., 2013) แต่เขม่าด้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง
1 บทน้า
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ จ ากการเผาไหม้ ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข องน้้ า มั น หรื อ แก็ ส
เขม่าด้าเป็นสารตัวเติมเสริมแรงที่ส้าคัญ และนิยมใช้มากที่สุด ธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไป และยังใช้พลังงานในการ
ในอุตสาหกรรมยาง การเติมเขม่าด้าลงไปในยาง ท้าให้ผลิตภัณฑ์ ผลิตสูง เมื่อปัญหาการใช้พลังงานที่มากเกินไปและปัญหาเรื่อง
ยางมีสมบัติเชิงกลต่างๆ เช่น ความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการ สิ่งแวดล้อมนั้นเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาการ
ฉีกขาด และความทนทานต่อการขัดถูดีขึ้น ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ ใช้วัสดุจากแหล่งก้าเนิดธรรมชาติมาเป็นสารตัวเติมในยาง เช่น ไค
ผ่านมาเขม่าด้าได้ถูกใช้เป็นสารตัวเติมเสริมแรงในยาง (Maiti et ติน (Gopalan Nair et al., 2003) แป้ง (Li et. al., 2013)
1
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เซลลูโลส (Pei et al., 2011) เส้นใยกากอ้อย (Kanking et al.,
2012) เปลือกไข่ (Kang et al., 2010) เถ้าแกลบขาว (Helson,
2007, Ismail et al., 1999, Ismail et al., 2001) เถ้าลอยและ
เปลือกข้าวโพด (พิไลวรรณ และคณะ, 2556) และร้าสกัดน้้ามัน
(Moonchai et al., 2012, Moonchai, D. and Moonchai, S.,
2013, Moonchai et al., 2015) เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง เป็นการลดต้นทุนในการผลิตยางคอม
พาวนด์อีกด้วย ดังนั้นหากสามารถหาวัสดุจากธรรมชาติ ที่เป็น
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเขม่าด้าเพื่อทดแทนเขม่าด้า
จากน้้ามันหรือแก็สธรรมชาติที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมยาง จะ
ท้าให้เกิดสารตัวเติมชนิดใหม่ที่จัดเป็นวัสดุทดแทน (Renewable
material) แล้ ว ยั ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรได้อีกด้วย
งานวิจัยนี้จึงสนใจน้าวัสดุชีวมวลได้แก่ร้าสกัดน้้ามันมาเตรียม
เป็นเขม่าด้า เพื่อใช้เป็นสารตัวเติมส้าหรับยาง ซึ่งร้าสกัดน้้ามัน
เป็นผลพลอยได้จากการน้าร้าละเอียดไปสกัดเอาน้้ามันออกโดย
วิธีทางเคมี งานวิจัยของ (Moonchai et al., 2012) และ
(Moonchai et al., 2015) ศึกษาการใช้ร้าสกัดน้้ามันเป็นสารตัว
เติมในยางธรรมชาติพบว่า สมบัติเชิงกลต่าง ๆ เช่น ความทนต่อ
แรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด และความทนต่อการขัดถู ด้อยลง
เนื่องจากร้าสกัดน้้ามันมีค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะต่้า (2-4 m2/g) และ
สมบัติการเข้ากับยางธรรมชาติยังไม่ดีพอที่จะให้สมบัติเสริมแรง
ในยางได้ ดังนั้นเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการเสริมแรงจึงมี
หลายวิธีที่จะช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างสารตัวเติมกับยาง
เช่ น การเติ ม สารคู่ ค วบ การบอลมิ ล การปรั บปรุ ง พื้ นผิ ว การ
ไฮโดรไลซิสด้วยกรด การไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ การท้าให้เป็น
เนื้ อ เดี ย วกั น ด้ ว ยความดั น สู ง อย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ดั ง กล่ า วนั้ น
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมที่ยุ่งยาก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่
มากขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงาน (Li et. al., 2014) นอกจากวิธีที่
กล่ า วมาข้ า งต้ น การคาร์ บ อไนซ์ เ ป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถลด
ขนาดอนุ ภ าคของสารตั ว เติ ม ได้ ซึ่ ง เป็ น การให้ ค วามร้ อ นแก่
วัตถุดบิ ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ในสภาพไร้ออกซิเจนหรือมีปริมาณออกซิเจน
จ้ากัด เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบเกิดการลุกไหม้และกลายสภาพ
เป็นเถ้า โดยในระหว่างการคาร์บอไนซ์นั้นธาตุที่ไม่ใช่คาร์บอน
เช่น ไฮโดรเจนและออกซิเจนจะถูกขจัดออกไปอยู่ใ นสถานะแก๊ส
(เจือจันทร์, 2556)
งานวิจัยนี้ศึกษาการคาร์บอไนซ์ร้าสกัดน้้ามัน เพื่อเตรียมเป็น
เขม่าด้าจากร้าสกัดน้้ามัน (DRBC) โดยการน้าร้าสกัดน้้ามันมาเผา
ในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมติ ่าง ๆ จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ
เขม่าด้าที่เตรียมได้ที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อ หาสภาวะที่เหมาะสมใน
การคาร์บอไนซ์ร้าสกัดน้้ามันให้ได้เขม่าด้าที่มีสมบัติที่ดีเหมาะกับ
การน้ า ไปใช้ เ ป็ น สารตั ว เติ ม ในอุ ต สาหกรรมยางต่ อ ไป และ
เปรียบเทียบสมบัติของเขม่าด้าจากร้าสกัดน้้ามัน ที่เตรียมได้กับ
เขม่าด้าทางการค้าเกรด N550
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2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 อุปกรณ์

1) เตาเซรามิกแบบใช้ ไฟฟ้า (TnF-66-3,
Paragon,
Paragon Industries, Texas, USA)
2) เครื่องตรวจสอบขนาดอนุภาคและการกระจายขนาด
(Particle Analyzer Laser, Diffraction: Mastersizer S,
Malvern, Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, UK)
3) เครื่ อ งตรวจสอบโครงสร้ า งผลึ ก ด้ ว ยเทคนิ ค การ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction: MINIFLEX II,
Rigaku , Rigaku Americas, Texas, USA)
4) เครื่องตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีโดยวัดปริมาณ
รัง สีเอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์ (Energy
Dispersive
X-ray
Fluorescence: JSX-3400R, JEOL, JEOL Ltd., Tokyo,
JAPAN)
5) เครื่ อ งวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ผิ ว โดยวิ ธี บี อี ที (BruneauerEmmett-Teller; BET: Autosorb 1 MP, Quantachrome,
Quantachrome Instruments, Florida, USA)
6) กล้องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning
Electron Microscopy; SEM: JSM5410-LV, JEOL, JEOL
Ltd., Tokyo, JAPAN)
2.2 วิธีการเตรียมเขม่าด้าจากร้าสกัดน้ามัน

1) ร่อนร้าสกัดน้้ามันด้วยตะแกรงขนาด 40 เมช เพื่อก้าจัด
เศษข้ า วและสิ่ ง เจื อ ปนต่ า งๆ ออกจากนั้ น น้ า ไปอบให้ แ ห้ ง ที่
อุณหภูมิ 70C เป็นระยะเวลา 17 ชั่วโมง
2) น้า ร้า สกัด น้้ า มั นที่ แ ห้ง แล้ว ไปเผาที่บ รรยากาศปกติ
เพื่อไล่ควันเป็นเวลา 30 min ก่อนท้าการคาร์บอไนซ์โดยน้าร้า
สกัดน้้ามันที่เผาแล้วใส่ในถ้วยกระเบื้อง จากนั้นน้าไปเผาในเตา
เซรามิกแบบใช้ไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 500, 600, 700, 800 และ
900C เป็นระยะเวลา 60 min และหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิต
2.3 วิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะของเขม่าด้าจากร้าสกัดน้ามัน

ด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี
1) การตรวจสอบขนาดอนุภาค
ตรวจสอบขนาดอนุ ภ าคและการกระจายขนาดโดยใช้
เครื่องวัดขนาด (Particle Analyzer, Malvern, Mastersizer S:
Range lenge 300 RF, Beam length 2.40 mm)
2) การตรวจสอบโครงสร้างผลึก
ตรวจสอบโครงสร้างผลึกของเขม่าด้าเกรด N550 กับ DRBC
โดยใช้ X-ray Diffractometer (RIGAKU, MINIFLEX II) 2 อยู่
ในช่วง 10-90, Scan width 0.015, Scan speed 12/min,
Accelerating voltage 30 kv และกระแส 15mA
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3) การตรวจองค์ประกอบทางเคมี
ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของ N550 กับ DRBC โดยใช้
X-ray Fluorescence Spectrometer (JEOL, JSX-3400R) ใช้
หลักการฉายรังสี X-ray ลงในพื้นที่ผิวของตัวอย่าง แล้วแสดงผล
ออกมาในรูปของสารประกอบออกไซด์
4) การตรวจพื้นที่ผิว
ตรวจสอบโดยวิธีบีอีที (Bruneauer-Emmett-Teller; BET
model Quantachrome/Autosorb 1 MP) P/P0: 5-11
points, Adsorbate: Nitrogen gas, Out gas temperature:
220C, Outgas time: 24 hours, Operating time 45.1-72.4
min
5) การตรวจสอบสัณฐานวิทยา
ตรวจสอบโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscopy; SEM model JOEL/
JSM5410-LV) ที่ 20 kv ชิ้นตัวอย่างจะถูกเคลือบด้วยทองเพื่อ
เพิ่มความชัดเจน และช่วยป้องกันการถูกท้าลายชิ้นตัวอย่างจาก
ล้าอิเล็กตรอน
3 ผลและวิจารณ์

เมื่อท้าการร่อนร้าสกัดน้้ามันด้วยตะแกรงขนาด 40 เมช และ
น้าไปเผาไล่ควัน ก่อนน้าไปท้าการคาร์บอไนซ์ในเตาเผาไฟฟ้าที่
อุณ หภูมิต่า ง ๆ ได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตดัง Table 1 จากผลการ
ทดลองพบว่าเปอร์เซ็น ต์ผลผลิตของร้าสกัดน้้ามันเมื่อท้าการเผา
ไล่ควันอยู่ที่ 20-30% เมื่อน้าเถ้าไปเผาต่อในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ
500, 600, 700, 800 และ 900C พบว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของ
DRBC จะลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นท้าให้สามารถเผาไหม้ส่วนประกอบในร้าสกัดน้้ามันออกไป
ได้ง่ายกว่า
วิ เ คราะห์ ข นาดอนุ ภ าคโดยวั ด การกระจายตั ว ของขนาด
อนุภาคเขม่าด้า N550 และ DRBC โดยใช้หลักการเลี้ยวเบนของ
เลเซอร์ ซึ่งการวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาคนี้ได้ท้าการ
เตรียมสารด้วยการน้า เขม่า ด้า มากระจายตัวในน้้า และท้า การ
ultrasonication เป็นเวลา 2 min ก่อนท้าการวัด ได้ผลดัง
Table 2 พบว่า N550 และ DRBC มีการกระจายตัวของขนาด
อนุภาคที่กว้าง โดย N550 มีขนาดอนุภาค (พิจารณาที่ค่ากลาง;
D50) อยู่ที่ 5.36 µm เมื่อเปรียบเทียบกับ DRBC ที่ท้าการคาร์
บอไนซ์ ที่อุณ หภูมิต่า งๆ พบว่า N550 มี ขนาดอนุภ าคเล็กที่สุ ด
ส่วน DRBC มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 74-102 µm เนื่องจากใน
ขั้นตอนการเตรียม DRBC ก่อนการวัดการกระจายตัวต้อง
กระจาย DRBC ในน้้า และ DRBC สามารถดูดซับน้้าได้ จึงท้าให้
DRBC มี ข นาดอนุ ภ าคใหญ่ ก ว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดอนุ ภ าคที่
ทดสอบด้วย SEM (Figure 2) ส้าหรับ DRBC ที่คาร์บอไนซ์ที่
600C จะให้ขนาดอนุภาคเล็กรองมาจาก N550 ตามด้วย DRBC
ที่ได้จากการคาร์บอไนซ์ที่ 500, 800, 900 และ 700C
ตามล้าดับ อาจเนื่องมาจากการเพิ่มอุณหภูมิในการเผาจะท้าให้

อนุภาคของ DRBC อยู่รวมกันในลักษณะเป็นแอกโกลเมอเรตที่มี
ขนาดใหญ่ ขึ้ น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากการหลอมรวมกั น ของอนุ ภ าค
(Chen et al., 2003)
ตรวจสอบโครงสร้างผลึกของเขม่าด้า N550 และ DRBC ด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ Figure 1 แสดงโครงสร้างผลึก
ของเขม่าด้า N550 และ DRBC ที่เผาที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า
N550 แสดงต้ า แหน่ ง ระนาบของผลึ ก จากมุ ม 2 ที่ ต้ า แหน่ ง
ระนาบ (hkl) ที่ (002) และ (101) ตามล้ า ดั บ สอดคล้ อ งกั บ
รูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข
75-1621 ซึ่งแสดงว่าเป็นผลึกของคาร์บอนที่มีการเรียงตัวผลึก
แบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal)
ในขณะที่ DRBC ซึ่งเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ แสดงต้าแหน่ง
ระนาบของผลึ ก จากมุม 2 ที่ ต้ า แหน่ ง ระนาบ (hkl) ที่ (111)
ตามล้าดับ สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐาน
ตาม JCPDS หมายเลข 75-2078 ซึ่งแสดงว่าเป็นผลึกของ
ค า ร์ บ อ น ที่ มี ก า ร เ รี ย ง ตั ว ผ ลึ ก แ บ บ ร อ ม โ บ ฮี ด ร อ ล
(Rhombohedral)
Table 1 Percentage of yield of DRBC at different
carbonized temperature.
% Yield
Temperature (C)
500
93.97  0.19
600
90.71  0.72
700
88.64  1.01
800
87.80  1.47
900
86.61  0.46
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Figure 1 XRD pattern of (a) N550 and DRBC at different
carbonized temperature (b) JCPDS Card No. 75-1621 (c)
Table 3 แสดงสารประกอบออกไซด์ของเขม่าด้า N550 และ
DRBC พบว่า N550 ประกอบด้วยออกไซด์ของก้ามะถัน (SO3)
เพี ยงอย่า งเดี ย วเนื่ องจากข้ อจ้ า กัด ของเครื่ อ ง XRF ที่ส ามารถ
จ้าเพาะได้เฉพาะธาตุอื่นๆ ยกเว้นคาร์บอน จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์พบคาร์บอนได้ใน N550 ส่วน DRBC ที่ท้าการคาร์บอ
ไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ จะพบสารประกอบออกไซด์ส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปของโลหะออกไซด์ ได้แก่ MgO, SiO2, K2O, CaO, MnO,
Fe2O3 and ZnO และอโลหะออกไซด์ คือ P2O5 ซึ่งโดยทั่วไป
การเติมสารที่มีองค์ประกอบของโลหะออกไซด์ลงไปในยางจะ
สามารถช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาการคงรูปได้ (พงษ์ธร, 2548)
Table 4 แสดงค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะของสารตัวเติม พบว่า
DRBC มีค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะมากกว่าร้าสกัดน้้ามันที่ยังไม่ผ่านการ
คาร์บอไนซ์ (DRB) มาก แสดงว่ากระบวนการคาร์บอไนซ์สามารถ
ช่วยปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ผิวจ้าเพาะให้กับร้าสกัดน้้ามันท้าให้ได้สาร
ตัวเติมที่มีสมบัติเหมาะกับการน้าไปใช้เพื่อช่วยปรับปรุงสมบัติ
ให้กับยางได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสารตัวเติมที่มีพื้นที่ผิวจ้าเพาะสูงจะ
ท้าให้มีพื้นที่ที่จะเกิดแรงกระท้าระหว่างยางกับสารตัวเติมเพิ่ม
สูงขึ้น (พงษ์ธร, 2548) เมื่อเปรียบเทียบค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะของ
DRBC ที่ท้าการคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ กับเขม่าด้าทาง
การค้า N550 พบว่า N550 มีค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะน้อยกว่า DRBC

JCPDS Card No. 75-20.
ที่คาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิ 500-800C ในขณะที่ DRBC ที่อุณหภูมิ
900C จะมีพื้นที่ผิวจ้าเพาะน้อยกว่า และที่อุณหภูมิ 600C จะ
ได้ DRBC ที่มีค่าพื้นที่ผิวจ้าเพาะมากที่สุด อาจเนื่องมาจากการ
เผาที่ อุ ณ ภู มิ สู ง นั้ น ท้ า ให้ อ นุ ภ าคเกิ ด การแอกโกลเมอเรตกั น
(Chen et al., 2003) ส่งผลให้อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้น รูพรุน
และพื้นที่ผิวจ้าเพาะลดลง
Figure 2 แสดงลักษณะสัณฐานวิทยาของสารตัวเติ มโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจะเห็นว่าอนุภาคปฐม
ภูมิของ N550 จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ซี่งตามปกติอนุภาค
ปฐมภูมิของเขม่าด้าจะไม่อยู่อย่างเดี่ยวๆ แต่จะเกาะกลุ่มกันเกิด
เป็นแอกกรีเกต และแต่ละแอกกรีเกตยังสามารถเกาะกลุ่มกันได้
อย่างหลวมๆ เรียกว่าแอกโกลเมอเรต (พงษ์ธร, 2548) ขณะที่
อนุภาคปฐมภูมิของ DRBC ที่ท้าการคาร์บอไนซ์ที่ 600C
สามารถอยู่แยกจากกันได้ ส่วน DRBC ที่ท้าการคาร์บอไนซ์ที่
อุณ หภู มิ อื่น ๆ พบว่ า จะอยู่ รวมกัน เป็น กลุ่ ม ก้อ นอย่ า งหลวมๆ
เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาที่สูงขึ้นจะท้าให้อนุภาคเกิดการ
แอกโกลเมอเรต รูพรุนลดลง ขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้น (Chen et
al., 2003)

Table 2 Particle size and size distribution of N550 and DRBC at different cabonized temperature.
Chemical
Particle size distribution
D10 (µm)

D50 (µm)

D90 (µm) D[4,3](µm) D[3,2](µm) %Residual %Obscuration

N550

0.94

5.36

20.13

8.45

2.43

1.61

29.47

500oC

33.24

74.82

138.99

80.82

47.65

0.68

14.63

600oC

32.87

74.00

138.91

80.30

47.08

0.72

16.27

700oC

44.48

102.49

197.87

112.52

66.14

0.82

17.20

800oC

39.32

87.02

163.23

94.57

57.38

0.81

16.87

900oC

41.11

95.40

187.95

105.68

61.50

0.81

17.13

D10, D50, and D90 are the cumulative probability size at 10%, 50%, and 90% respectively
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Table 3 Chemical compositions of N550 and DRBC at different carbonized temperature.
Chemical
Percentage (%)
composition
N550
DRBC
DRBC
DRBC
DRBC
(500C)
(600C)
(700C)
(800C)
SO3
MgO
SiO2
P2O5
K2O
CaO
MnO
Fe2O3
ZnO

100
-

7.15
6.62
50.18
32.62
2.98
1.05
0.90
0.48

5.73
7.33
51.71
30.13
2.83
1.08
0.76
0.43

6.93
8.28
50.05
30.04
2.62
0.91
0.70
0.46

6.58
6.47
51.72
30.04
2.90
1.09
0.68
0.50

DRBC
(900C)
6.29
7.81
50.14
30.67
2.65
0.96
0.77
0.44

Table 4 Specific surface area of N550 and DRBC at different carbonized temperarure.
Specific surface area
Temperature (C)
(m2/g)
N550
58.20
DRB (40 mesh)
2.83
138.93
DRBC (500C)
151.99
DRBC (600C)
126.85
DRBC (700C)
86.60
DRBC (800C)
14.30
DRBC (900C)

Figure 2 Scanning electron micrographs of N550 and DRBC at different carbonized temperature.
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4 สรุป

การคาร์บอไนซ์ร้าสกัดน้้ามันที่อุณหภูมิ 600C จะได้เขม่าด้า
(DRBC) ที่มีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด มีพื้นที่ผิวจ้าเพาะมากที่สุด และ
มีการกระจายตัวดีกว่าการคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิอื่น ๆ DRBC ที่
เตรียมได้มีออกไซด์ของธาตุต่างๆ ดังนี้ MgO SiO2 P2O5 K2O CaO
MnO Fe2O3 และ ZnO เมื่อเปรียบเทียบกับเขม่าด้าทางการค้า
เกรด N550 พบว่าเขม่าด้า N550 มีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าแต่มี
พื้นที่ผิวจ้าเพาะน้อยกว่า DRBC จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา
พบว่าอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าด้า N550 จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ก้อน ขณะที่อนุภาคปฐมภูมิของ DRBC ที่ท้าการคาร์บอไนซ์ที่
600C สามารถอยู่แยกจากกันได้
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บทคัดย่อ
เครื่องต้นแบบของเครื่องมือวัดความแน่นเนื้อต้นแบบถูกออกแบบสร้างระบบสาหรับควบคุม อัตราเร็ว มุม และความลึกในการ
กดเพื่อวัดค่าความแน่นเนื้อ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ระบบของเครื่องต้นแบบใช้สปริงแรงดึงคงที่และตัวควบคุมอัตราเร็วขนาด
เล็กเพื่อควบคุมอัตราเร็วของการวัดให้คงที่ ชุดควบคุมการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงพร้อมด้วยเพลากลมนามาใช้สาหรับควบคุมมุมของการ
วัดให้คงที่ ชุดตัวล๊อคการเคลื่อนที่ของหัวกดและฐานวางตัวอย่างใช้สาหรับควบคุมความลึกในการวัด และติดตั้งเครื่องวัดแรงแบบดิจิตัล
ให้สามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพื่อวัดค่าความแน่นเนื้อ เครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถทาการวัดค่าความแน่นเนื้อผลไม้ได้อย่างอัตโนมัติ ที่
อัตราเร็ว 210 mm min-1 โดยไม่ใช้แรงจากผู้ปฏิบัติงานในการแทงหัวกดเข้าไปยังเนื้อของผลไม้และใช้แรงจากผู้ปฏิบัติการในการนา
หัวกดออกจากเนื้อผลไม้ เพื่อตั้งตาแหน่งของหัวกดไปยัง ตาแหน่งเริ่มต้น สาหรับการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยใช้หัวกด
แบบแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm เครื่องต้นแบบและเครื่องวัดความแน่นเนื้อแบบพกพาแบบใช้การหดของสปริงในการวัดค่า
ถูกนามาทดสอบหาความสัมพันธ์ของค่าความแน่นเนื้อที่วั ดได้เทียบกับเครื่อง Universal Testing Machine ซึ่งถูกกาหนดอัตราเร็วใน
การกด 25 mm min-1 ในมะละกอที่มีช่วงค่าความแน่นเนื้อระหว่าง 10 ถึง 100 N พบว่า เครื่องต้นแบบมีค่าความสัมพันธ์ที่มากกว่า
เครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อแบบพกพา โดยมีค่า ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.996 และ 0.971 สาหรับเครื่องต้นแบบและเครื่องวัดความ
แน่นเนื้อแบบพกพา ตามลาดับ ในการทดสอบความแม่นยาของเครื่องต้นแบบเทียบกับเครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อแบบพกพาในเทอม
ของค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานที่ได้จากการวัด พบว่าเครื่องต้นแบบมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานน้อยกว่าเครื่องวั ดความแน่นเนื้อแบบพกพา
อย่างมีนัยสาคัญ ทุกช่วงค่าความแน่นเนื้อของมะละกอ
คาสาคัญ: เครื่องวัดความแน่นเนื้อแบบพกพา, ความแน่นเนื้อผลไม้, ความแม่นยา
Abstract
A prototype portable firmness measurement instrument was designed and constructed a system for
controlling speed rate, angle and depth of penetration and assessed performance. The system used a constant
force spring, a miniature adjustable-speed control for speed rate control, a pillow-block linear bearing with shaft
for angle control and pins with leveling holder for depth control, and installed a digital force gauge to allow
moving in vertical direction to acquire firmness value. The instrument operated automatically to measure
firmness of fruit with 210 mm min-1 speed rate of penetration without operator to drive a probe into a flesh and
remove the probe out by operator to set a probe at beginning position. In performance assessment using 8 mm
diameter of flat probe, the prototype instrument and a handheld penetrometer were used and compared and
correlated the result with a universal testing machine, which was set speed rate at 25 mm min-1 on firmness
measurement in papayas with firmness range 10 to 100 N. The prototype instrument provided higher correlation
(R) than that of the handheld penetrometer and the R was 0.996 and 0.971 for the prototype instrument and the
handheld penetrometer, respectively. Another test for precision, the prototype instrument was compared to the
handheld penetrometer in term of standard deviation. The results showed that the prototype instrument gave
8
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the lowest standard deviation value of firmness or highest precision and significantly different with the handheld
penetrometer in all range of papaya firmness.
Keywords: Portable penetrometer, Fruit firmness, Precision
1 บทนา

ความแน่ น เนื้ อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถใช้ บ่ ง บอก
คุณภาพของผลไม้ทั่วไป ตัวอย่างเช่น ความกรอบ ความนุ่มของ
ผลไม้ และยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (Chen, 1996) ในสวนผลไม้ขนาดใหญ่จะมีการ
ตรวจสอบค่า ความแน่นเนื้อของผลไม้ก่อนที่จ ะเก็บเกี่ ยว ทั้ง นี้
เพื่อที่จะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโ ภค ผลไม้บ างชนิ ดที่มีก ารส่ ง ออกต่า งประเทศและมีการ
ขนส่งระยะไกลเพื่อไปจาหน่ายให้แก่ลูกค้า มีความจาเป็นอย่าง
มากที่จะต้องควบคุมระดับความแก่ของผลไม้ให้ดี เนื่องจากใน
การขนส่งไปในแต่ละประเทศย่อมใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันแต่ผลไม้
จะเริ่มสุกมากขึ้นเมื่อเวลาผ่า นไปจึ ง มีค วามจ าเป็นอย่า งมากที่
จะต้องควบคุมและตรวจสอบระดับความสุกหรือค่าความแน่นเนื้อ
ของผลไม้เป็นอย่างดีก่อนที่จะตัดสินใจเก็บเกี่ยว สาหรับการเก็บ
เกี่ยวเพื่อจาหน่ายภายในประเทศ นิยมใช้รถบรรทุกในการขนส่ง
ถ้าผลไม้ที่ทาการขนส่งไม่ได้มีการตรวจสอบค่าความแน่นเนื้อก่อน
ท าการบรรจุ ล งในภาชนะส าหรั บ ขนส่ ง ผลไม้ ที่ ท าการขนส่ ง
อาจจะได้รับความเสีย หายจากการสั่น สะเทือ นของรถบรรทุ ก
ระหว่างการขนส่งได้ (บัณฑิต, 2546)
เครื่องมือที่ใช้วัดความแน่นเนื้อในผลไม้ในปัจจุบันสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบพกพา และ ไม่สามารถพกพาได้
เครื่องมือแบบไม่สามารถพกพาได้ จะมีขนาดใหญ่ น้าหนักมาก
ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมการทางาน ราคาค่อนข้างสูง แต่ให้ความ
แม่นยาที่สูงมาก นิยมใช้ในการทดลองและวิ จัยในห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ Universal Testing Machine (UTM), Texture
analyser แบบต่างๆ สาหรับเครื่องมือวัด ความแน่นเนื้อแบบ
พกพา จะมีขนาดเล็ก น้าหนักเบา ไม่ใช้ไฟฟ้า ราคาถูก แต่ความ
แม่ น ย าของการวั ด ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ MagnessTaylor, Effegi เป็นต้น เนื่องจากเครื่องมือประเภทนี้จะใช้แรง
จากผู้ใช้ในการวัด เมื่อผู้วัดไม่ใช่คนเดียวกันทาการวัดผลไม้ผล
เดียวกันค่าความแน่นเนื้ออาจมีค่าต่างกันได้ (Harker et al.,
1996) และผู้ทาการวัดคนเดียวกันแต่ทาการวัดคนละวันก็ให้ค่า
ความแน่นเนื้อจากการวัดที่ต่างกันได้ (Nicholas, 1960) ในการ
วัดค่าความแน่นเนื้อของผลไม้ จะใช้หัวกดทรงกระบอกแทงลงไป
ยังผลไม้ และวัดค่าแรงสูงสุดที่ได้จากการกด สาหรับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของหัวกดและความลึกในการกดขึ้นอยู่กับชนิดของ
ผลไม้ที่ทาการวัดค่าความแน่นเนื้อ ค่าแรงที่ได้จากการวัดค่าความ
แน่ น เนื้ อ ในผลไม้ ใ นลู ก เดี ย วกั น และบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั น นั้ น
สามารถมีค่าที่แตกต่างกันมากได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก
ได้แก่ อัตราเร็ว มุม และความลึกของการกด (Harker et al.,
1996; Abbott et al., 1976) การวัดค่าความแน่นเนื้อในผลไม้

โดยใช้อัตราเร็วในการกดที่ต่างกัน พบว่าที่อัตราเร็วในการกดสูง
จะให้ค่าความแน่นเนื้อที่สูงกว่าการกดที่อัตราเร็วต่าเมื่อทาการ
วัดผลไม้ผลเดียวกันที่บริเวณใกล้กัน (Feng et al., 2011) และ
การเปลี่ยนแปลงมุมในการกดสามารถส่งผลกับค่าความแน่นเนื้อ
ที่ได้จากการวัด (Harker et al., 1996) สาหรับความลึกในการ
กดสามารถควบคุมได้ยากเมื่อผลไม้ที่ทาการวัดนั้นมีค่าความแน่น
เนื้อสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยาของเครื่องมือ (Abbott et
al., 1976) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เครื่องมือที่มีราคาสูง สามารถ
ควบคุมได้ แต่สาหรับเครื่องมือแบบพกพาที่ต้องใช้แรงจากคนใน
การปฏิบัติงานนั้นไม่สามารถที่จะควบคุ มปัจจัยเหล่านี้ได้อย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งจะทาให้ค่าที่ได้จากการวัดมีค่าแตกต่างกันทั้งที่ ทา
การวัดวัดค่าความแน่นเนื้อ ในบริเวณใกล้ เคียงกัน งานวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องมือสาหรับวัดค่าความแน่นเนื้อของ
ผลไม้ แบบพกพา ที่มีความถูกต้องและแม่นยาในการวัดที่สูง และ
ไม่ใช้แรงจากคนในการกดเพื่อวัดค่า
2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การออกแบบและการทางาน
2.1.1 การออกแบบ

ในการออกแบบเครื่ อ งมื อ วั ด ค่ า ความแน่ น เนื้ อ ต้ น แบบมี
เป้า หมายเพื่อควบคุ ม 3 ปัจ จั ยหลัก ได้แก่ อัตราเร็ว มุม และ
ความลึ ก ในการกดให้ ค งที่ ตั ว เครื่ อ งที่ ท าการออกแบบนั้ น ถู ก
ออกแบบให้วดั ค่าความแน่นเนื้อของผลไม้โดยการกดลงในแนวดิ่ง
ซึ่งเครื่องที่ออกแบบนี้ สามารถใช้วัดค่าความแน่นเนื้อของผลไม้ได้
หลายชนิด เครื่องต้นแบบ (Figure 1) ประกอบด้วย โครงสร้างที่
ทาจากอลูมิเนียม เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้าหนักเบากว่า
โลหะชนิดอื่นและมีความแข็งแรง ตัวโครงด้านบนถูกติดตั้งด้วย
ชุดควบคุมการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงพร้อมด้วยเพลากลมในแนวดิ่ง
เพื่อให้เพลาเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวดิ่ง และช่วยให้มุมใน
การเคลื่อนที่ของหัวกดคงที่ เพลากลมถูกติดตั้งด้วยเฟืองสะพานที่
ผิวตามความยาวของเพลา ปลายด้านล่างเพลากลมถูกยึดติ ดกับ
ฉากอลูมิเนียมและติดตั้ง Digital Force Guage รุ่น FG-3006
ยี่ห้อ SHIMPO, USA ในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของเพลา
กลม ปลายล่ า งของเพลาติด กับปลายของตัว ควบคุ มอั ตราเร็ ว
ขนาดเล็ก เพื่อลดอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของเพลาและหัวกด
สปริงแรงดึงคงที่ ยี่ห้อ AMETEK รุ่น ML2480, USA ถูกติดตั้งไว้
ที่ฐานของเครื่อง เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเพลากลมให้ เคลื่อนที่ลง
โดยการดึงผ่านรอกทดแรงและส่งผ่านไปยังเฟืองกลมเพื่อขับเฟือง
สะพานที่ติดอยู่กับเพลากลมให้เกิดการเคลื่อนที่ลง สปริงที่มีแรง
ดึงคงที่จะช่วยให้ตัวควบคุมอัตราเร็วเคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร็วคงที่
ส่งผลให้หัวกดเคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร็วคงที่เช่นกัน ระยะความลึก
ในการกดของหัวกดถูกควบคุมด้วยแขนหมุนซึ่งจะถูกล๊อคด้วย
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ตั ว ล๊ อ คในสภาวะเริ่ ม ต้ น หรื อ ก่ อ นท าการวั ด และเมื่ อ หั ว กด
เคลื่ อ นที่ ล งแขนหมุ น จะหมุ น ลงไปและถู ก หยุ ด ด้ ว ยแผ่ น กั้ น
เพื่อที่จะทาให้หัวกดเคลื่อนที่ลงที่ความลึกเท่าๆกันในทุกครั้งที่ทา
การวัดค่า ในส่วนของฐานวางผลไม้ ประกอบด้วย แผ่นอลูมิเนียม
แบนสาหรับวางผลไม้และยึดด้วยรางสไลด์เพลากลม 2 ด้าน
พร้อมกับตัวล๊อคทั้ง 2 ด้านเพื่อที่จะทาให้แผ่นวางผลไม้สามารถ
เคลื่อนที่ขึ้นลงและถูก ล๊อคให้อยู่กับที่ได้ในแนวดิ่ง ด้านล่างของ
แผ่นวางผลไม้จะมีสปริงกดสาหรับดันแผ่นวางผลไม้ขึ้นตลอดเวลา
แผ่นตั้งระยะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน มีรูกลมตรงกลางแผ่นเพื่อให้
หัวกดสามารถเคลื่อนที่ผ่านลงไปกดผลไม้ ตัวแผ่นมีเป็นพลาสติก
ใสเพื่อที่จะสามารถมองเห็นตาแหน่งที่จะทาการกด ถูกยึดติดกับ
โครงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ มีหน้าที่ตั้งระยะในการกดผลไม้ จาก
การดันของสปริงกดเพื่อยกผลไม้มาติดกับแผ่นตั้งระยะ อัตราเร็ว
ในการเคลื่ อ นที่ ข องหั ว กดถู ก หาโดยใช้ ก ล้ อ งไฮสปี ด (Canon,
SX240HS) ถ่ายวิดีโอบริเวณหัวกด โดยใช้ โหมด slow motion,
240 fps
ซึ่งหัวกดมีสติกเกอร์สีดาขนาด 2x2 mm2 ติดอยู่
ด้ า นข้ า ง เพื่ อ ใช้ ใ นการหาอั ต ราเร็ ว ในโปรแกรม Kinovea
Version 2, USA และอัตราเร็วของหัวกดที่ได้จากการวัดด้วย
โปรแกรมมีค่า 210 ± 38 mm min-1 เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นมี
น้าหนัก 7 kg

2.1.2 การทางาน

ที่สภาวะเริ่มต้น แขนหมุนของเครื่องต้นแบบ (Figure 2a)
ถูกล๊อคด้วยตัวล๊อดอยู่ที่ด้านบนและหัวกดอยู่เหนือแผ่นตั้งระยะ
การกด ผู้ปฏิบัติงานวางผลไม้บนฐานวางผลไม้ จากนั้นสปริงกด
จะดันฐานวางผลไม้เพื่อยกฐานวางผลไม้ขึ้นเพื่อให้ผลไม้ไปติดกับ
แผ่นตั้งระยะ ทาการหมุนตัวล๊อคฐานเพื่อล๊อคฐานวางผลไม้ไม่ให้
เคลื่อนที่ลงขณะทาการกด(Figure 2b) ต่อมาผู้ปฏิบัติงานทาการ
ปลดล๊อคแขนหมุนออกที่ด้านบน แขนหมุนและหัวกดจะเคลื่อนที่
ลงในแนวดิ่งด้วยแรงจากสปริงแรงดึงคงที่ ด้วยอัตราเร็วคงที่ เพื่อ
แทงผลไม้ลงไปที่ความลึก 10 mm ตลอดทุกตัวอย่างที่ทาวัดค่า
เมื่อหัวกดเคลื่อนที่ลงสุดตัวแขนหมุนจะติดอยู่กับแผ่นกั้นและทา
การบันทึกค่าแรงสูงสุดที่ได้จาก Digital Force Gauge (Figure
2c) จากนั้นผู้ปฏิบัติงานทาการยกแขนหมุนขึ้นและทาการล๊อ
คแขนหมุนที่ตาแหน่งเริ่มต้นและทาการปลดล๊อคฐานวางผลไม้
เพื่อนาผลไม้ที่ถูกวัดแล้ว ออกจากฐานวางผลไม้
2.2 การเตรียมตัวอย่าง

Figure 1 The prototype
measurement instrument.
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มะละกอพั น ธ์ ฮ อลแลนด์ ถู ก เลื อ กมาเป็ น ตั ว อย่ า งในการ
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้น เนื่องจากเป็นผลไม้
ที่มีช่วงค่าความแน่นเนื้ออยู่ระหว่าง 10 ถึง 100 N ซึ่งเป็นช่วงที่
ผิวของมะละกอเริ่มมีสีเหลืองจนกระทั่งมี สีเหลืองเต็มผลหรือสุก
เมื่อทาการกดด้วยหัวกดแบบแบน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm
นับว่าเป็นช่วงค่าข้อมูลที่กว้าง จึงมีความเหมาะสมในการทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้น เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพ
ของเครื่ อ งต้ น แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น ในแต่ ล ะช่ ว งค่ า ความแน่ น เนื้ อ
มะละกอพันธ์ฮอลแลนด์ ที่มีน้าหนักอยู่ระหว่าง 800 ถึง 1000 g
ที่ มี ผิ ว สี เ หลื อ งประมาณ 10 ถึ ง 30 % ถู ก เก็ บ มาจากสวน
มะละกอ จานวน 140 ผล และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 oC สุ่มหยิบ
มะละกอครั้งละ 20 ผล ทุกๆ 6 h เพื่อวัดค่าความแน่นเนื้อและได้
ช่วงข้อมูลของการทดลองที่กว้าง แบ่งมะละกอที่ถูกสุ่มมาแต่ละ
ครั้งเป็น 2 การทดลอง การทดลองละ 10 ผล และปอกเปลือก
ออกบริเวณกึ่งกลางสันด้วยมีดปอกผลไม้ก่อนวัดค่าความแน่นเนื้อ
ของมะละกอ โดยใช้หัวกดแบบแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8
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mm กดที่ความลึก 10 mm (Bron and Jacomino, 2006;
Sancho et al., 2010)

2.3 การทดสอบประสิทธิภาพ
2.3.1 การทดสอบความสัมพันธ์กับเครื่องมือที่มีความแม่นยา

สูง
เครื่องต้นแบบและเครื่องวัดความแน่นเนื้อแบบพกพา ยี่ห้อ
Effegi รุ่น FT327 ซึ่งนิยมใช้ในการตรวจสอบหาค่าความแน่น
เนื้อในผลไม้ต่างๆ ตัวอย่างเช่น แอปเปิ้ล (Delong et al., 2000)
ลูกพีช (Abbott et al., 1976) กีวี (Harker et al., 1996) และ
มะละกอ (Yao et al., 2012) ถูกนามาใช้ทดลองเพื่อหา
ความสัมพันธ์เทียบกับ UTM ยี่ห้อ Instron รุ่น 5569 ซึ่งถูกตั้ง
อัตราเร็วในการกด 25 mm min-1 (Abbott, 1976) เป็น
เครื่องวัดที่มีขนาดใหญ่ ราคาสูง ไม่สามารถพกพาได้ มีความถูก
ต้องและแม่นยาในการวัดสูง มะละกอทั้งหมด ถูกปอกบริเวณ
กึ่งกลางสันจานวน 4 สัน ต่อ 1 ผล และวัดค่าความแน่นเนื้อ
จานวน 2 จุด ต่อ 1 สัน บริเวณกลางผลมะละกอที่มีลักษณะ
ราบเรียบ โดยเครื่องมือ 2 ชนิด ระยะห่างระหว่างจุดที่ทาการวัด
25 mm เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ช้าจากการกดที่จุดแรก สันที่ 1 และ
3 ถูกวัดค่าความแน่นเนื้อด้วย UTM และ เครื่องต้นแบบ สันที่ 2
และ 4 ถูกวัดค่าความแน่นเนื้อด้วย UTM และ เครื่องวัดความ
แน่นเนื้อแบบพกพา ในคู่สันที่วัดด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกัน จะ
ถู ก สลั บ ต าแหน่ ง ในการวั ด ตั ว อย่ า งเช่ น ในสั น ที่ 1 วั ด ด้ ว ย
เครื่องต้นแบบในตาแหน่งใกล้ขั้วผลและ UTM ในตาแหน่งไกลขั้ว
ผล ในสันที่ 3 จะถูกวัดด้วย UTM ในตาแหน่งใกล้ขั้วและ
เครื่องต้นแบบในตาแหน่งไกลขั้วผล มะละกอแต่ละผลจะถูกวัดที่
บริเวณเดียวกันในทุกๆสัน ดังแสดงใน Figure 3a ค่าความแน่น
เนื้อที่ได้จากการวัดในแต่ละผลถูกนามาหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นเพื่อดูค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของเครื่องมือ
2.3.2 การทดสอบความแม่นยาของเครื่องมือ

Figure 2 The prototype portable firmness
measurement instrument (a) before measuring (b) and
after measuring (c) fruit.

เครื่องมือในการหาค่าความแน่นเนื้อสาหรับการทดสอบความ
แม่นยามีจานวน 2 แบบ คือ เครื่องต้นแบบ และ เครื่องมือวัด
ความแน่นเนื้อแบบพกพา ยี่ห้อ Effegi รุ่น FT327 มะละกอ 1
ผลถู ก ปอกทั้ ง หมด 4 สั น ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น แถบและวั ด ด้ ว ย
เครื่องมือเดียวกัน จานวน 2 จุด ใน 1 แถบ โดยสันที่ 1 และ 3
ถูกวัดด้วยเครื่องต้นแบบ สันที่ 2 และ 4 ถูกวัดด้วยเครื่องมือวัด
แบบพกพา ดังแสดงใน Figure 3b มะละกอแต่ละผลถูกวัดที่
บริเวณเดียวกันของแต่ละสัน ระยะห่างระหว่างจุดที่ทาการวัด 25
mm เพื่อหลีกเลี่ยงอาการช้าจากการจุดที่จุดแรก ข้อมูลที่ได้จาก
การวั ด ในแต่ ล ะแถบถู ก น ามาหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตราฐาน ค่าเฉลี่ยของค่าความแน่นเนื้อที่วัดได้ ถูกแบ่งออกเป็น
2 ช่วง คือ ช่วงค่าความแน่นเนื้อ 10 ถึง 50 N และช่วง 50 ถึง
100 N เพื่อดูความแตกต่างจากการวัดด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกัน
เนื่องจากเมื่อค่าความแน่นเนื้อมีค่ามากขึ้น ทาให้ควบคุมอัตราเร็ว
ความลึกระหว่างการกด ได้ยากมากขึ้น (Abbott,
1976)
จากนั้ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ หาความแตกต่ า งของค่ า
เบี่ยงเบนมาตราฐานที่ได้จากการวัดในแต่ละสัน
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Figure 3 Positions of correlation measurement (a) and precision measurement (b) on peeled papaya.
3 ผลและวิจารณ์
3.1 การทดสอบความสัมพันธ์กับเครื่องมือที่มีความแม่นยาสูง

ผลจากการวัดค่าความแน่นเนื้อในมะละกอด้วยเครื่องมือทั้ง 2
แบบ โดยเปรียบเทียบกับ UTM พบว่า เครื่องต้นแบบวัดค่าความ
แน่นเนื้อได้มากกว่า UTM ในช่วงค่าความแน่นเนื้อของมะละกอ
ตั้งแต่ 10 ถึง 100 N (Figure 4a) สาหรับเครื่องมือวัดแบบพกพา
ยี่ห้อ Effegi ค่าความแน่นเนื้อที่วัดได้ ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าค่าที่
วัดได้จาก UTM แต่ในบางค่าความแน่นเนื้อค่าที่วัดได้จาก
เครื่องวัดแบบพกพา มีค่าน้อยกว่าค่าที่วัดได้จาก UTM (Figure
4b) ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างของค่าความแน่นเนื้อในมะละกอของ
เครื่องมือทั้ง 2 เปรียบเทียบกับ UTM ในความเป็นจริงการวัด
ค่าแรงที่ได้จ ากการกดเมื่อขนาดพื้นที่ในการกดมีขนาดเท่ากัน
วัสดุชนิดเดียวกัน ค่าแรงที่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการกด เมื่อ
อัตราเร็วในการกดมีค่ามากค่า แรงที่ได้จ ะมีค่า มากขึ้นและเมื่อ
อัตราเร็วในการกดลดลงค่าแรงที่ได้ก็จะมีค่าลดลง (Feng et al.,
2011; Mohsenin, 1986) เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นมีอัตราเร็วใน
การกด 210 mm min-1 ซึ่งมีค่ามากกว่า UTM ที่มีอัตราเร็วใน
การกด 25 mm min-1 ทาให้ค่าความแน่นเนื้อที่ได้จากการวัด
ด้ ว ยเครื่ อ งต้ น แบบมี ค่ า มากกว่ า ในทุ ก ช่ ว งค่ า ความแน่ น เนื้ อ
สาหรับเครื่องวัดความแน่นเนื้อแบบพกพาซึ่งใช้แรงจากคนในการ
กดอาจมีอัตราเร็วในการกดมากกว่า UTM ค่าความแน่นเนื้อส่วน
ใหญ่มีค่ามากกว่า UTM อย่างไรก็ตามการวัดค่าโดยใช้แรงจาก
คนไม่สามารถที่จะควบคุมอัตราเร็วให้คงที่ตลอดการทดลอง ส่วน
ค่าความแน่นเนื้อที่มีค่าน้อยกว่า UTM ในบางตัวอย่างอาจเกิด
จาก มุมในการกดไม่ตั้งฉากกับผิวของตัวอย่า งที่ทาการกด ซึ่ง
ปกติ ค วรจะให้ หั วกดจะตั้ ง ฉากกั บ ผิว ของตั วอย่ า งที่ ทาการกด
เสมอทุกตัวอย่างที่ทาการทดลอง แต่ การใช้แรงคนในการกดนั้น
ไม่สามารถควบคุมให้มุมในการกดคงที่ได้ตลอด อาจมีบางครั้งมุม
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ในการกดเปลี่ ยนไป ทาให้ พื้ นที่ ข องหัว กดที่ สัม ผั ส กั บตั ว อย่ า ง
ลดลง จึงทาให้ได้ค่าความแน่นเนื้อน้อยกว่าปกติ ส่วนความลึกใน
การกดอาจส่งผลทาให้ค่าความแน่นเนื้อที่วัดมีค่ามากกว่าปกติ
เนื่องจากเมื่อทาการกดที่ความลึกมากขึ้น ทาให้เกิดแรงกระทาที่
หัวกดจากด้านข้างมากขึ้น จะส่งผลกับค่าความแน่นเนื้อที่วัดได้
อาจจะมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง เส้ น ตรง พบว่ า
เครื่องต้นแบบมีความสัมพันธ์กับ UTM สูง โดยแสดงค่า R =
0.996 (Figure 5a) และเครื่องวัดแบบพกพามีความสัมพันธ์กับ
UTM ต่ากว่า ซึ่งมีค่า R = 0.971 (Figure 5b) เนื่องจากข้อมูลค่า
ความแน่นเนื้อที่ได้จ ากการวัดด้วยเครื่องต้นแบบมีค่ ามากกว่า
UTM
อย่างคงที่ตลอดช่วงค่าความแน่นเนื้อ จึงทาให้มีค่ า
ความสัมพันธ์ที่สูงกว่าเครื่องวัด ความแน่นเนื้อ แบบพกพาซึ่งค่า
ความแน่ น เนื้ อ ที่ ไ ด้ จ ากการวั ด มี ค่ า ไม่ แ น่ น นอน เพราะว่ า ไม่
สามารถควบคุม อัตราเร็ว ความลึก และมุมในการกด ให้คงที่ได้
ตลอดการทดลอง ส่งผลให้ค่าที่วัดได้ตลอดช่วงค่าความแน่นเนื้อมี
ความไม่แน่นอน ทาให้มีค่าความสัมพันธ์น้อยกว่า
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3.2 การทดสอบความแม่นยาของเครื่องมือ

Figure 4 Difference in papya firmness value between
UTM and the prototype (a), UTM and handheld
penetrometer (Effegi) (b).

จากการทดสอบการวัดค่าความแน่นเนื้อในแต่ละสันที่ถูกปอก
เป็นแถบยาวจานวนสันละ 2 จุดเพื่อหาค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เฉลี่ย ที่ช่วงค่าความแน่นเนื้อของมะละกอ 10 ถึง 100 Nพบว่า
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และ 2.98 N สาหรับ
เครื่องต้นแบบและเครื่องวัดแบบพกพา ตามลาดับ และจากการ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ของเครื่ อ งต้ น แบบมี ค่ า น้ อ ยกว่ า เครื่ อ งวั ด แบบพกพา อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % สาหรับช่วงค่าความแน่น
เนื้อ 10 ถึง 50 N และ มากกว่า 50 ถึง 100 N พบว่าค่าเฉลี่ย
ของค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของเครื่องต้นแบบน้อยกว่าเครื่องวัด
แบบพกพา อย่างมีนัยสาคัญทั้ง 2 ช่วงค่าความแน่นเนื้อ และผล
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ระหว่าง
ช่วงค่าความแน่นเนื้อ 10 ถึง 50 N และ มากกว่า 50 ถึง 100 N
กั บ เครื่ อ งมื อ ชนิ ด เดี ย วกั น พบว่ า เครื่ อ งต้ น แบบ ไม่ มี ค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ แต่เครื่องวัดแบบพกพา มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงค่า
ความแน่นเนื้อ 10 ถึง 50 N ในการใช้เครื่องวัดแบบพกพาเป็น
ช่ ว งที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้ แ รงในการกดน้ อ ย จึ ง สามารถควบคุ ม
อัตราเร็ว มุม และความลึกในการกดได้ดีกว่า ช่วงค่าความแน่น
เนื้อที่มีค่ามากกว่า 50 ถึง 100 N ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความ
ผิดพลาดในการวัดมากกว่าช่วงความแน่นเนื้อ 10 ถึง 50 N ดัง
แสดงใน Table 1 เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใช้แรงจานวนมากในการ
กด จึงทาให้ควบคุม อัตราเร็ว มุม และความลึกในการกดได้ยาก
กว่า เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (Abbott et al. 1976) ที่ทาการ
วัดค่าความแน่นเนื้อของแอปเปิ้ลที่มีระดับความค่าความแน่นเนื้อ
ต่างกันด้วยเครื่องวัดแบบพกพา พบว่าแอปเปิ้ลที่มีค่าความแน่น
เนื้อต่าให้ค่าความแน่นเนื้อที่ใกล้เคียงกันมากกว่าแอปเปิ้ลที่มีค่า
ความแน่นเนื้อสูง เนื่องจากเมื่อตัวอย่างที่ทาการวัดมีค่า ความ
แน่นเนื้อสูงหรือผิวนอกมีลักษณะแข็ง ทาให้การวัดค่าความแน่น
เนื้อด้วยเครื่องวัดแบบพกพาที่ใช้แรงงานคนในการกด ควบคุม
อัตราเร็วและความลึกในการกดได้ยากขึ้น

Figure 5 Correlation of papaya firmness values
between UTM and the prototype (a), UTM and
handheld penetrometer (Effegi) (b).
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Table 1 The standard deviation value of the prototype instrument and the handheld penetrometer (Effegi) in
papayas firmness measurement on each ridge at 10 to 100 N.
Type

Standard deviation of firmness (N)
10 - 50 N

50 - 100 N

10 - 100 N

Prototype

0.93±0.88aA

0.85±0.80aA

0.90±0.85a

Handheld

2.43±1.65bA

3.87±2.36bB

2.94±2.05b

Sample No.
90
50
140
Note: 1. Small letter showed difference between instruments.
2. Capital letter showed difference between ranges of firmness.
Bron, I.U., Jacomino, A.P. 2006. Ripening and quality of
4 สรุป
‘Golden’ papaya fruit harvested at different
เครื่องต้นแบบสาหรับวัดค่าความแน่นเนื้อที่สร้างขึ้นสามารถ
maturity stages. Brazilian Journal of Plant
วัดค่าความแน่นเนื้อผลไม้ได้โดยใช้แรงจากสปริงแรงดึงคงที่ ซึ่ง
Physiology 18, 389-396.
ช่ ว ยลดความผิ ดพลาดที่ เ กิ ด จากการใช้ แ รงคนในการวั ด และ Chen, P. 1996. Quality evaluation technology for
สามารถนาไปใช้ในสวนผลไม้ได้ สาหรับการทดลองวัดค่าความ
agricultural products. An invited paper for
แน่นเนื้อผลไม้ในมะละกอที่ช่วงค่าความแน่นเนื้อตั้งแต่ 10 ถึง
presentation at the international conference on
100 N พบว่าเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นมีความแม่นยาในการวัดค่า
agricultural machinery engineering. November 12ความแน่นเนื้อที่สูงกว่าเครื่องวัดความแน่ นเนื้อแบบพกพา ยี่ห้อ
15. Seoul, Korea. 11p.
Effegi รุ่น FT327 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% Delong, J.M., Prange, R.K., Harrison, P.A., McRae, R.B.
ทั้งนี้ ค่าความแน่นเนื้อที่วัดได้จากเครื่องต้นแบบมีความสัมพันธ์
2000. Comparison of a new apple firmness
มากกว่าค่าที่วัดได้จากเครื่องแบบพกพาเมื่อเทียบกับค่าที่วัดได้
penetrometer with three standard instruments.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดสาหรับปอกเปลือกมันฝรั่ง ทาการสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้ทดสอบการ
ให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้แผ่นความร้อนในย่านรังสีอินฟราเรด 2 - 10 µm. กาลังไฟ 840 และ 905 W ที่ระยะเวลาการ
ให้ความร้อน 105, 115, 125, 135 วินาที เพื่อหาความเป็นไปได้ในการปอกเปลือกและผลกระทบเนื่องจากความร้อนหลังจากการปอก
เปลือกซึ่งพบว่าพลังงานที่ให้กับแผ่นความร้อนที่สามารถปอกเปลือกมันฝรั่งได้ 100% และได้ง่ายที่สุดคือ 905 W ใช้ระยะเวลาการให้
ความร้อน 135 วินาที ความร้อนที่ผิวของมันฝรั่งมีความร้อนเฉลี่ย 157°C และผลกระทบจากความร้อนต่อคุณภาพมันฝรั่งส่งผล
เล็กน้อย
คาสาคัญ: มันฝรั่ง, การปอกเปลือกมันฝรั่ง, การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด
Abstract
This research studied the thermal of infrared radiation for peeling the potato. Infrared radiation machine
was built to use the heat by infrared radiation which 2 - 10 µm. The power level used 840 and 905 Watt and the
heating times were set 105, 115, 125 and 135 seconds. The objective of this research was studied the feasibility
of using infrared radiation for peeling the potato and the effects of heating temperature after peeling. The results
of the experiment found that the power to the heating pad that can be peeled potatoes have 100% and most
easily is 905 W and heating time is 135 seconds. The surface temperature of IR heated potato was 157°C and
little impacted on potato quality.
Keywords: Potato, Potato peeling, Infrared radiation heating
วิตามิน และแร่ธาตุ อีกทั้งยังปราศจากไขมันโดยทั่วไปมีการนาไป
1 บทนา
บริโภคทั้งในรูปแบบบริโภคสด และอาจจะนาไปแช่แข็งแล้วทอด
มันฝรั่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเป็นลาต้นใต้ดิน หรือที่เรียกว่าหัว หรื อ อบแห้ ง (ท าเป็ นแผ่ น ) นอกจากนี้ มั นฝรั่ ง ถู ก ใช้ ใ นโรงงาน
อยู่ในอยู่ในตระกูล Solanaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อผลิตมันฝรั่งทอด (French fries) และ
Salanum tuburrosum สามารถปลูกได้ดีในสภาพภูมิอากาศ อาหารสัตว์อีกด้วย
หนาวเย็ น ลั ก ษณะของดิ น ที่ ป ลู ก เป็ น ดิ น ร่ ว น และมี น้ าอุ ด ม
กระบวนการปอกมันฝรั่งโดยทั่วไป (Andreas and Marleny,
สมบูรณ์ มันฝรั่งสามารถนามาบริโภคสด, ปรุงเป็นอาหาร และ 2009) จะสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้คือ การปอกด้วยความร้อน
แปรรูปเป็นอาหารขบเคี้ยวได้อีกด้วย ปัจจุบันนิยมปลูกกันอย่าง จากไอน้า (Steam peeling), การปอกด้วยเครื่องจักร
แพร่หลายทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีการจัดตั้งโรงงานแปรรูป (Mechanical peeling) และการปอกด้วยสารเคมี (Lye
เพื่อทาเป็นมันฝรั่งทอดกรอบ หรือที่เรียกว่า Potato Chip มัน peeling) ซึ่งขึ้นอยู่กับการนาไปใช้ในกระบวนการแปรรูปขั้นตอน
ฝรั่งเป็นอาหารที่สาคัญเป็นอันดับ 4 รองจากข้าว, ข้าวสาลี และ การปอกเปลือกมันฝรั่งในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะต้อง
ข้าวโพด (True et al., 1983) มันฝรั่งเป็นอาหารที่มีโปรตีน ,
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อาศัยสารเคมี และน้า สาหรับการปอกเปลือก (Masanet et al.,
2007) แต่ของเสียที่หลงเหลือจากกระบวนการใช้สารเคมีเป็น
อั น ต ร า ย แ ล ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ซึ่ ง ท า ง
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งได้ตระหนักถึงความสาคัญในข้อนี้
ส่วนวิธีการปอกเปลือกด้วยไอน้า ไม่ก่อ ให้เกิดน้าเสีย แต่มีปัญหา
คือ ความต้องการแรงดันน้าที่สู งมาก จึง ส่งผลต่อพลังงานที่ใช้
โดยเพิ่มขึ้นเป็นเท่า 3 ของค่าใช้จ่ายในการผลิต และมีความเสี่ยง
ในระยะยาวกับการขาดแคลนน้า (Schlimme et al., 1984)
และ Pandrangi, 1998.
การปอกเปลือกด้วยเครื่องจักร มีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับ
การออกแบบเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่นลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปการ
ปอกเปลื อ กด้ ว ยระบบกลไกทางกลที่ ใ ช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ จ ะ
ประกอบด้วย อุปกรณ์ชุดขัด, ลูกกลิ้ง, ใบมีด และเครื่องหั่น ซึ่งมี
ปริ ม าณของการสู ญ เสี ย เนื้ อ ของมั น ฝรั่ ง ในการปอกเปลื อ กจะ
ค่อนข้างสูง แต่คุณภาพของมันฝรั่งหลังจากการปอกเปลือกยังมี
ความสดและคุณภาพดี (Bagher, 2005)
การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟาเรด (IR) เป็นการให้ความ
ร้อนในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงความยาวคลื่น
ของรังสีอินฟราเรด (0.76 µm- 1 mm) ซึ่งอยู่ในช่วงแสงที่
มองเห็นได้ เมื่อเข้าใกล้วัตถุจะมีการดูดซับรังสีส่งผลให้เกิดความ
ร้อนของชั้ นผิว (ขึ้นอยู่กับคุ ณ ลักษณะของวัตถุ) จากศั กยภาพ
ดังกล่าวจึงมีการนามาประยุกต์ใช้กับการปอกเปลือกผลไม้และผัก
(Li et al, 2014) ได้ใช้รังสีอินฟาเรด ในการปอกเปลือกมะเขือ
เทศ โดยการปอกแบบแห้ง เทียบกันการปอกด้วยสารเคมี (Lye)
ผลที่ได้ คื อสามารถลดเปอร์ เซ็นต์ก ารสูญ เสียเนื้ อจากการปอก
(Peeling loss) 8.3% – 13.2% การปอกด้วยสารเคมี 12.9% –
15.8% ค่าความหนาเปลือก 0.39 – 0.91 mm. การปอกด้วย
สารเคมี 0.38 – 1.06 mm. (Wang et al., 2016) ได้ใช้รังสีอิน
ฟาเรด ในการปอกเปลื อ กผลพุ ท รา ผลที่ ไ ด้ คื อ สามารถปอก
เปลื อ กพุ ท ราออก โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปอก 96% ที่
อุณหภูมิที่ผิว 115°C สูญเสียความชื้น 1.29% การสูญเสียเนื้อ
จากการปอก และการเปลี่ยนสีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปอกด้วย
สารเคมี ดังนั้นการพัฒนาของการปอกเปลือกมันฝรั่งสามารถจะ
ใช้วิธีการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟาเรดได้เช่นกัน
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปอกเปลือกมันฝรั่งด้วยการใช้
ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด โดยพิจารณาจากผลกระทบของ
พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ เวลาที่ให้ความร้อน (Heating time)
ความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณผิวมันฝรั่ง (Surface temperature)
ความง่ายในการปอกเปลือก (peeling easiness) ความสามารถ
ของการปอกเปลือก (Peeling ability) เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
น้าหนักจากการปอกเปลือก (Peeling loss) ความแน่นเนื้อจาก
การปอก (Peeling texture) ระดับความเสียหายเนื่องจากความ
ร้อนบนชั้นผิวหลังจากการปอก (Peeling damage ring) การ
เปลี่ยนแปลงสีของมันฝรั่งหลังจากการปอก (Color change)
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เพื่อทาการวิเคราะห์หาความเหมาะสมสาหรับนาไปประยุกต์ใช้
กับการปอกมันฝรั่งด้วยความร้อนย่านรังสีอินฟราเรด
2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่าง

มันฝรั่งที่ได้จากรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา พันธุ์
Russet Burbank เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสาหรับการ
นาไปใช้ทา French fries (True et al., 1983) จานวน 80 หัว
โดยคัดเลือกให้หัวมันฝรั่งมีลักษณะตรงไม่บิดงอ รูปร่างค่อนข้าง
กลมผิวเปลือกไม่มีสีเขียวไม่มีรอยช้า, เน่า และร่องรอยของการ
เข้า ทาลายของโรค หรือ แมลง มีขนาดหัวมันฝรั่ง มีค วามกว้า ง
สูงสุด (Dmax) ประมาณ 70 mm, ความกว้างเล็กสุด (Dmin)
ประมาณ 50 mm. และความยาว (L) อยู่ระหว่าง 120 - 150
mm. (Figure 1) มีน้าหนักหัวอยู่ระหว่าง 300 - 350 กรัม
ห้องทดลองรักษาอุณหภูมิคงที่ 23°C นามาวัดขนาดด้วย Digital
Vernier caliper.

Figure 1 Dimension of potato.
2.2 การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด

เครื่องที่ใช้ทาการทดสอบถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบการให้ความ
ร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรดโดยเฉพาะ (Figure 2) มีขนาดของ
เครื่อง กว้าง X ยาว X สูง 28, 20 และ 26 cm. ตามลาดับ
ประกอบด้วย แผ่นให้ค วามร้อนในย่า นรัง สีอินฟราเรดแบบใช้
กระแสไฟฟ้า (Electric IR emitter) 220 - 230 V 1,000 W
ขนาด 245 X 60 mm. จานวน 2 แผ่น ที่ความยาวคลื่นของรังสี
อินฟราเรด 2 - 10 µm.
เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งโดยใช้รังสีอินฟราเรด ประกอบด้วย
(1) ชุ ด ควบคุ ม ก าลั ง ไฟของแผ่ น ให้ ค วามร้ อ น (2) ชุ ด ควบคุ ม
ความเร็วรอบมอเตอร์ของการหมุนหัวจับ (3) มือจับเพื่อเลื่อน
ต าแหน่ ง ของแผ่ น ให้ ค วามร้ อ นเข้ า หากั น (4) หั ว จั บ มั น ฝรั่ ง
สามารถปรับตาแหน่งตามความยาวได้ (5) แผ่นให้ความร้อน (6)
มือจับเพื่อเลื่อนหัวจับมันฝรั่งเข้า-ออก
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Figure 2 The Schematic diagram of infrared radiation
heating machine for peeling potato.

Figure 3 Determination of peeling area.

2.3 วิธีการการทดลอง

โยกมือจับเพื่อเลื่อนหัวจับมันฝรั่ง (6) ออกจากแผ่นให้ความ
ร้อน นาหัวมันฝรั่งติดตั้งกับหัวจับ (4) โดยตั้งระยะห่างระหว่าง
หัวมันฝรั่งด้านกว้ างสูงสุด (Dmax) กับแผ่นให้ความร้อน 10
mm. ทาการทดสอบการให้ความร้อนด้วยการตั้งค่าชุดควบคุม
กาลังไฟของแผ่นให้ความร้อน กาหนดจากพลังงานที่วัดได้จาก
Clamp meter (Fluke 323, USA) 3.8 A (≈840 W) และ 4.1
A (≈905 W) ต่อหนึ่งแผ่นความร้อน และจับภาพด้วยกล้องจับ
ภาพความร้อน (FLIR, E49001, USA) รอจนกว่าอุณหภูมิคงที่
เปิดชุดควบคุมมอเตอร์ (2) ตั้งค่าความเร็วในการหมุนมันฝรั่งด้วย
ความเร็วคงที่ 4 รอบ/นาที โยกมือจับเลื่อนหัวจับมันฝรั่ง (6) เข้า
หาแผ่นให้ค วามร้อน แล้วโยกมือจั บเลื่อนตาแหน่ง ของแผ่นให้
ความร้อน (3) เข้าหากันพร้อมกับจับเวลา เมื่อครบเวลาที่กาหนด
105, 115, 125 และ 135 วินาที แล้วรีบนามันฝรั่งออกจาก
เครื่องทันที
2.4 การประเมินค่าของการปอกเปลือกมันฝรั่ง

การปอกเปลือกมันฝรั่งด้วยวิธีการปอกแบบแห้ง โดยการนา
มันฝรั่งที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วนามาปอกด้วยมือที่
ถูกสวมด้วยถุงมือผ้าจากนั้นบิดมันฝรั่ง ไป-มาด้วยแรงที่คงที่ใน
เวลา 1 นาที เพื่อประเมินค่าดังต่อไปนี้ ความยาก-ง่ายของการ
ปอกเปลือก, น้าหนักที่สูญเสีย และเปอร์เซ็นต์คงเหลือของเปลือก
โดยกาหนดระดับความยาก-ง่า ยของการปอกเปลือก เป็นการ
กาหนดจากระดับความยากสุดไปถึงความง่ายสุดของการปอก คือ
1 = ยากสุด, 2 = ยาก, 3 = ปานกลาง, 4 = ง่าย และ 5 = ง่าย
สุด (Pan et al., 2009) น้าหนักที่สูญเสียได้จากการคานวณจาก
น้าหนักก่อนการปอกลบด้วยน้าหนักหลังปอก ความสามารถของ
การปอกเปลื อ กเป็ นเปอร์ เ ซ็ นต์ ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณจากพื้ น ที่
เปลือกมันฝรั่งก่อนการปอกและพื้นที่เปลือกคงเหลือจากการปอก
(Xuan et al., 2014) โดยวัดจากแผ่นวัดพื้นที่ (figure 3) ตาม
มาตรฐาน (AID 30B, USDA AMS)

Damage ring

Figure 4 Measuring for damage ring.
2.5 การประเมินค่าของผลกระทบจากความร้อน

ความร้อนของผิวมันฝรั่งจะถูกวัดด้วยกล้องจับภาพความร้อน
(FLIR, E49001, USA) โดยจะประเมินจาก 3 ตัวแปรคือ ค่า
เปลี่ยนแปลงของสี, ค่าความแน่นเนื้อ (Firmness) และขนาด
ความเสียหายจากความร้อนที่ความลึกในชั้นผิว (Cooking ring)
การวัดสีเป็นการวัดด้วยเครื่องวัดสี (Konica Minolta, CR-400,
Japan) ค่าที่วัดประกอบด้วย L*, a*, b* และค่า Hue คานวณ
จากสมการ (1) ค่าความแน่นเนื้อจะถูกวัดด้วยเครื่อง Texture
analyzer (TA, XT plus, UK) ใช้หัวกดแบบ Puncture probe
ขนาด 2 mm ความเร็วในการทดสอบ 1.0 mm/s ด้วยความลึก
10 mm (Diamente et al., 2013) ค่าเปลี่ยนแปลงของสี และ
ค่าความแน่นเนื้อมันฝรั่ง จะถูกวัดก่อนเข้าเครื่องและหลังจาก
ออกจากเครื่องให้ความร้อน ส่วนความเสียหายจากความร้อนที่
ความลึกในชั้นผิวจะถูกวัดหลังจากปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วนามา
ผ่าครึ่ง (figure 4) วัดด้วย Digital Vernier caliper
( )

(1)
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2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 ผลของความร้อนต่อความสามารถในการปอกเปลื อกมัน

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ANOVA ซึ่งเป็นการทดสอบการ
กระจายแบบปกติของข้อมูล (Normality test) และทดสอบ
ความความแตกต่างของค่าความผันแปรด้วย Homogeneities
of Variance Test วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยกาหนดให้ตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) คือ ค่าความร้อนของผิว
มันฝรั่ง ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความง่ายใน
การปอกเปลือก, ความสามารถของการปอกเปลือก, เปอร์เซ็นต์
การสูญเสียน้าหนักจากการปอก, ความแน่นเนื้อจากการปอก,
ความเสียหายเนื่องจากความร้อนบนชั้นผิวหลังจากการปอก และ
การเปลี่ยนแปลงสีของมันฝรั่งหลังจากการปอก กาหนดให้ค่า F –
test มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบพหุคูณ
แบบ LSD (Fisher’s Least – Significant Different) ด้วยวิธี
Duncan’s multiple-range test.

ฝรั่ง
พบว่า พลัง งานของแผ่นความร้อนในย่ า นรัง สีอิน ฟราเรดที่
840 W ที่ระยะเวลาการให้ความร้อน 105 วินาที (table 1) การ
ปอกเปลือกมันฝรั่งทาได้ยากสุดเฉลี่ย 2.67 มีค่า CV เท่ากับ
15.75 ความสามารถในการปอกเฉลี่ยที่ 75.85% ที่ระยะเวลา
การให้ความร้อน 115, 125 และ 135 วินาที การปอกเปลือกมัน
ฝรั่งทาได้ง่ายไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 5% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4, 4 และ 4.6 ค่า CV เท่ากับ 8.32, 9.16 และ
10.19 ตามลาดับ โดยมีความสามารถในการปอกไม่แตกต่างกัน
ในทางสถิติเช่นกันเฉลี่ยที่ 88.78, 97.07 และ 99.02% นั้นแสดง
ให้เห็นว่าที่พลังงานของแผ่นความร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดที่
840 W ในช่วงเวลาการให้ความร้อน 105, 115, 125 และ 135
วินาที สามารถปอกเปลือกของมันฝรั่งได้ง่ายแต่ความสามารถใน
การปอกเปลือกยังไม่ถึง 100% เมื่อเพิ่มพลังงานให้กับแผ่นความ
ร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดเป็น 905 W ที่ระยะเวลาการให้ความ
ร้อน 105, 115 และ 125 วินาที พบว่าการปอกเปลือกมันฝรั่งทา
ได้ง่ายไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 5% มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4, 4.6 และ 4.3 ค่า CV เท่ากับ 6.01, 10.19 และ 10.83
ตามลาดับ ความสามารถในการปอกไม่แตกต่างกันในทางสถิติ
เช่นกันเฉลี่ยที่ 95.65, 96.56 และ 97.56% เมื่อเพิ่มระยะเวลา
การให้ความร้อน 135 วินาที พบว่าการปอกเปลือกมันฝรั่งทาได้
ง่ายสุด โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ค่า CV
เท่ากับ 4.14 และ
ความสามารถในการปอกเฉลี่ยได้ 100% ค่า CV นั้นหมายความ
ว่าพลังงานที่ให้กับแผ่นความร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดที่สามารถ
ปอกเปลือกมันฝรั่งได้ 100% และปอกได้ง่ายที่สุดคือ 905 W
และต้องใช้ระยะเวลาการให้ความร้อน 135 วินาที โดยที่ผิวของ
มันฝรั่งมีความร้อนเฉลี่ย 157°C.
ซึ่งความสามาถในการปอกเปลือกและความง่ายในการปอก
นั้น จะขึ้นอยู่กับความร้อนที่ส่งผ่านไปยังผิวมันฝรั่งและระยะเวลา
ในการให้ความร้อน ซึ่งจะมีผลต่อผิวในส่วนของขั้วและส่วนท้าย
ของมันฝรั่งเนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่ห่างจากแผ่นให้ความร้อนมาก
ที่ สุ ด แต่ ลั ก ษณะทางกายภาพของมั น ฝรั่ ง เป็ น ทรงรี ดั ง นั้ น
ผลกระทบนี้จึ ง น้อยกว่า ผลไม้ที่เป็นทรงกลม ซึ่ง เห็นได้ชัดจาก
การศึกษาผลกระทบของการให้ความร้อนในย่านรังสีอินฟราเรด
ของผลมะเขือเทศ (Li et al., 2014) ที่มีความร้อนผิวส่วนใกล้สุด
ประมาณ 145 °C และขั้วผลประมาณ 110°C.

3 ผลและวิจารณ์
3.1 ความร้อนที่ผิวมันฝรั่ง

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อจ่ายพลังงานให้กับแผ่นความ
ร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดที่ 840 W ที่ระยะเวลาการให้ความ
ร้อน 105, 115, 125 และ 135 วินาที ผิวของมันฝรั่งจะมีความ
ร้อนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 136, 139, 145 และ 149°C ตามลาดับ และ
เมื่อจ่ า ยพลัง งานให้ กับแผ่นความร้อนในย่า นรัง สีอินฟราเรดที่
905 W ที่ช่วงระยะเวลาการให้ความร้อนเดิม ผิวของมันฝรั่งจะมี
ความร้อนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 138, 143, 148 และ 157°C ตามลาดับ
(ตารางที่ 2) การเพิ่มขึ้นของความร้อนของทั้งสองมีความแตกต่าง
กัน (figure 5) จะเห็นได้ชัดจากเส้นแนวโน้ม 840 กับ 905 W ที่
เวลาการให้ ค วามร้ อ น 135 วิ น าที มี ค วามแตกต่ า งมากกว่ า
ช่วงเวลาการให้ความร้อน 105 วินาที เนื่องจาก ผิวและส่วนหัว
ของมัน ฝรั่ ง ประกอบไปด้ วยน้าทาให้เ กิด การถ่า ยโอนพลัง งาน
ความร้อนดูดซึมที่ผิวได้มากขึ้นเมื่อใช้พลังงานที่สูงขึ้นและเวลาที่
นานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Li et al., 2014).

3.3 ผลของความร้อนต่อคุณภาพมันฝรั่ง

ทาการทดสอบหาค่าคุณสมบัติ ที่บ่งบอกถึงคุณภาพเบื้องต้น
ของมันฝรั่งสด คือค่า firmness มีค่า 1.026 kg และค่าสี L* a*
b* และ Hue เท่ากับ 71.324, -2.762, 26.077 และ-83.95
Figure 5 Surface temperature and heating time of
potato peeling for IR radiation heating.
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ตามลาดับ
จากการปอกเปลือกด้วยเครื่อง ความเสียหาย
เนื่องจากความร้อนบนชั้นผิว พบว่าพลังงานของแผ่นความร้อนใน

ย่านรังสีอินฟราเรดที่ 840 W ที่ระยะเวลาการให้ความร้อน 105
และ 115 วินาที (table 2) เกิดความเสียหายที่ความลึกในชั้นผิว

Table 1 Effects of power and heating time on peeling performance of potato.
Power (Watt)
Heating time (Sec) Surface temperature (°C)
Easiness
a
105
136
2.67a
(-0.74)
(-15.75)
b
840
115
139
4ab
(-0.72)
(-8.32)
c
125
145
4ab
(-0.4)
(-9.16)
d
135
149
4.6b
(-0.69)
(-10.19)
a
105
138.
4a
(-1.45)
(-6.01)
b
905
115
143
4.6ab
(-0.7)
(-10.19)
c
125
148
4.3ab
(-0.68)
(-10.83)
d
135
157
5b
(-1.27)
(-4.14)
Mean with different superscripts differ significantly at 5% by DMRT
(-) In parenthesis is coefficient of cariation
Table 2 Effects of power and heating time on peeling quality of potato.
Power Heating time Damage ring Firmness
Peeling loss
Watt
Sec
mm
kg
%
a
a
105
4.1
0.57
3.34a
(-5.63)
(-44.47)
(-21.33)
ab
a
115
4.41
0.49
3.79a
(-6.02)
(-13.83)
(-12.12)
840
b
a
125
4.66
0.63
3.83a
(-5.55)
(-22.15)
(-11.53)
c
a
135
5.13
0.54
3.82a
(-2.26)
(-20.6)
(-16)
a
a
105
4.24
0.48
4.11a
(-13.6)
(-14.55)
(-11.09)
ab
a
115
4.59
0.46
4.97a
(-1.97)
(-16.45)
(-22.7)
905
b
a
125
5.11
0.44
4.64a
(-9.17)
(-2.43)
(-8.17)
b
a
135
5.04
0.61
4.73a
(-2.48)
(-42.92)
(-4.67)
Mean with different superscripts differ significantly at 5% by DMRT
(-) In parenthesis is coefficient of cariation

Peeling ability (%)
75.85a
(-13.7)
88.78b
(2.68)
97.07b
(-0.06)
99.02b
(-1.72)
95.65a
(-1.35)
96.56a
(-2.33)
97.56ab
(-2.24)
100b
(-1.02)

color
L*
60.47a
(-2.13)
60.72a
(-0.95)
60.67a
(-2.22)
59.11a
(-2.88)
61.63a
(-4.29)
63.03a
(-0.96)
60.61a
(-4.22)
59.28a
(-3.01)

a*
-4.82b
(-4.23)
-5.71ab
(-12.26)
-6.32a
(-12.84)
-5.45ab
(-10.97)
-5.53a
(-17.40)
-5.61a
(-4.06)
-5.43a
(-3.15)
-5.95a
(-3.83)

b*
16.54a
(-15.27)
19.45a
(-16.36)
20.68a
(-17.67)
18.9a
(-7.91)
20.22a
(-9.65)
17.93a
(-13.35)
16.12a
(-16.25)
19.73a
(-5.28)

H
-73.55a
(-2.99)
-73.56a
(-1.24)
-72.78a
(-4.04)
-73.81a
(-3.60)
-74.60a
(-3.43)
-72.47a
(-2.51)
-71.13a
(-3.67)
-73.20a
(-0.51)
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มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 5% มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.1, 4.41 mm ค่า CV เท่ากับ 5.63 และ 6.02
ตามลาดับ เมื่อเพิ่มระยะเวลาการให้ความร้อน 125 วินาที ความ
เสียหายเนื่องจากความร้อนบนชั้นผิวจะเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 mm ค่า CV เท่ากับ 5.55 และเมื่อเพิ่มระยะเวลา
การให้ความร้อนเป็น 135 วินาที ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก
เป็น 5.13 mm ค่า CV เท่ากับ 2.26 เมื่อพลังงานของแผ่นความ
ร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดที่ 905 W ที่ระยะเวลาการให้ความ
ร้อน 105 และ 115 วินาที พบว่าความเสียหายเนื่องจากความ
ร้ อ นบนชั้ น ผิ ว หลั ง จากการปอก ไม่ แ ตกต่ า งกั น ในทางสถิ ติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 4.59 mm ค่า CV เท่ากับ 13.6 และ
1.97 ตามลาดับและเมื่อเพิ่มระยะเวลาการให้ความร้อนเป็น 125
และ 135 วินาที ความเสียหายเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 5.11
และ 5.04 mm ค่า CV เท่ากับ 9.17 และ 2.48 ตามลาดับ แสดง
ให้เห็นว่าวิธีการใช้ความร้อนในการปอกเปลือกจะส่งผลกระทบ
และทาลายชั้นผิวของมันฝรั่ง และเมื่อเพิ่มพลังงานของแผ่นความ
ร้อนในย่านรังสีอินฟราเรด และเพิ่มระยะเวลาการให้ความร้อน
มากขึ้นจะเกิดความเสียหายเนื่องจากความร้อนบนชั้นผิว ในระดับ
ความลึกที่มากขึ้นเรื่อยๆ และจะเห็นความแตกต่า งของระดับ

ความเสียหายได้ชัดเจนในเวลาที่ให้ความร้อนนานเกิน 125 วินาที
ขึ้นไป ส่วนพลังงานของแผ่นความร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดที่
840 และ 905 W ที่ระยะเวลาการให้ความร้อน 105, 115, 125
และ 135 วินาที ส่งมีผลต่อความแน่นเนื้อทาให้ความแน่นเนื้อมี
ค่าลดอยู่ในช่วง 4.1 - 5.14 kg (table 2) แต่เมื่อทาการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเงื่อนไขในการทดลองทั้งหมดมีค่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (table 3), การเปลี่ยนแปลงสีของมันฝรั่งหลังจากการ
ปอกพบว่า L* มีค่าลดลงเนื่องจากความร้อนส่งผลให้มันฝรั่งมีสี
คล้ าลง แต่ เ มื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บกั บ เงื่ อ นไขในการทดลอง
ทั้งหมดมีค่าแตกต่างกันน้อยมากทางสถิติ ดังแสดงใน table 3
และเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนัก มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
แสดงให้เห็นว่าความร้อนที่ได้จากรังสีอินฟราเรดมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติทางคุณภาพของมันฝรั่ง ในเรื่อง
ความแน่นเนื้อและเรื่องสี
จาก Table 3 พบว่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการให้พลังงานกับ
แผ่นให้ความร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดสามารถปอกเปลือกมัน
ฝรั่งได้ง่ายและสามารถปอกเปลือกได้ หมด 100% คือ การใช้ย่าน
รังสีอินฟราเรด 905 W โดยมีระยะเวลาของการให้ความร้อน
135 วินาที

Table 3 Effects of all condition on peeling performance and peeling quality of potato.
Condition
Easiness Peeling ability Damage ring Firmness Peeling loss
color
%
mm
kg
%
L*
H
a
a
a
a
a
a
P-840, T-105
2.67
75.85
4.1
0.57
3.34
60.47
-73.55a
P-905, T-105
4b
95.65bc
4.24a
0.48a
4.11ab
61.63ab
-74.60a
P-840, T-115
4b
88.78b
4.41a
0.49a
3.79ab
60.72a
-73.56a
P-905, T-115
4.6b
96.56c
4.59ab
0.46a
4.97b
63.03b
-72.47a
P-840, T-125
4b
97.07c
4.66ab
0.63a
3.83ab
60.67a
-72.78a
P-905, T-125
4.3ab
97.56c
5.11b
0.44a
4.64b
60.61ab
-71.13a
P-840, T-135
4.6bc
99.02c
5.13b
0.54a
4.82b
59.11a
-73.81a
P-905, T-135
5c
100c
5.04b
0.61a
4.73b
59.28a
-73.20a
P Power (Watt)
T Heating time (Sec)
Mean with different superscripts differ significantly at 5% by DMRT
การเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ การน าไป
4 สรุป
ประยุกต์ใช้ในการปอกเปลือกมันฝรั่งในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
การให้ ค วามร้ อ นโดยใช้ รั ง สี อิ น ฟราเรดสามารถน าไป
ความสามาถในการปอกเปลือกและความง่ายในการปอกนั้น
ประยุกต์ใช้กับการปอกเปลือกมันฝรั่งได้ แต่จะมีผลกับคุณสมบัติ จะขึ้นอยู่กับความร้อนที่ส่งผ่านไปยังผิวมันฝรั่งและระยะเวลาใน
ความแน่นเนื้อและสีของมันฝรั่ง ซึ่งพลังงานที่ให้กับแผ่นความ การให้ความร้อน ซึ่งจะมีผลต่อผิวในส่วนของขั้วและส่วนท้ายของ
ร้อนในย่านรังสีอินฟราเรดที่สามาถปอกเปลือกมันฝรั่งได้ 100% มันฝรั่งเนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่ห่างจากแผ่นให้ความร้อนมากที่สุด
และได้ง่ายที่สุดคือ 905 W โดยมีระยะห่างระหว่างหัวมันฝรั่งด้าน แต่ลักษณะทางภาพของมันฝรั่งเป็นทรงรี ดังนั้นผลกระทบนี้จึง
กว้างสูงสุด กับแผ่นให้ความร้อน 10 mm. และต้องใช้ระยะเวลา น้ อ ยกว่ า ผลไม้ ที่ เ ป็ น ทรงกลม ซึ่ ง เห็ น ได้ ชั ด จากการศึ ก ษา
การให้ค วามร้อน 135 วินาที โดยความร้อนที่ผิวของมันฝรั่ง มี ผลกระทบของการให้ ค วามร้ อ นในย่า นรัง สี อินฟราเรดของผล
ความร้อนเฉลี่ย 157°C จากการทดลองความร้อนจากรังสี มะเขือเทศ (Xuan et al., 2014) ที่มีความร้อนผิวส่วนใกล้สุด
อินฟราเรดมีผลกระทบต่อความแน่นเนื้อ, เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย ประมาณ 145 °C และขั้วผลประมาณ 110°C.
น้าหนัก และการเปลี่ยนแปลงสีของมันฝรั่งหลังจากการปอก แต่มี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) และการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรด
ย่านใกล้ (NIR-HSI) สําหรับการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวดี (เมล็ดที่เพาะงอก) ออกจากเมล็ดแข็ง (เพาะไม่งอก) ตัวอย่างเมล็ดถั่วเขียวที่ใช้ใน
การศึกษาได้รับจากการเก็บเกี่ยวสองฤดูกาล นํามาวัดการดูดกลืนแสงโดยวางเมล็ดแบบ Hilum face-up ด้วยเทคนิค NIRS ที่มี
การศึกษาการวัดแบบส่องผ่านร่วมกับการวัดแบบสะท้อนและเปรียบเทียบกับการวัดด้วยเทคนิค NIR-HSI โดยสมการ calibration ที่
เหมาะสมใช้การวิเคราะห์แบบ partial least squares discriminant analysis (PLSDA) สําหรับเทคนิค NIRS มีการปรับแต่งสเปก
ตราด้วยวิธี smoothing, second derivative และ multiplicative scatter correction (MSC) จากการจําแนกเมล็ดงอก สมการที่
ได้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient; r) และ root mean square error of prediction (RMSEP) พบว่า Hilum
faced-up โมเดล ให้ค่า r เท่ากับ 0.711 และ 0.395 ตามลําดับ (ความแม่นยํา 84.85%) และสามารถเพิ่มความแม่นยําของสมการ
ด้วยวิธี normalization ด้วยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 1150 nm โมเดล ให้ค่า r เท่ากับ 0.965 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.132
สามารถคัดแยกเมล็ดงอกและไม่งอกได้ถูกต้อง 100 % จากการวิจัยด้วยเทคนิค NIR-HSI ให้ผลที่ดีกว่าเทคนิค NIRS โดยโมเดลที่สร้าง
จากสเปกตราที่มีการปรับแต่งด้วยวิธี SNV ให้ค่า r สูงสุดเท่ากับ 0.990 และ RMSEP เท่ากับ 0.070 (ความถูกต้อง 100%) ข้อ
ได้เปรียบของเทคนิค NIR-HIS คือ สามารถแสดงภาพความแตกต่างระหว่างเมล็ดปกติและเมล็ดแข็ง
คําสําคัญ: ถั่วเขียว, อินฟราเรดย่านใกล้, การคัดแยก, การวิเคราะห์ภาพสเปกตรัม
Abstract
This research studied application of near infrared spectroscopy (NIRS) technique and Near-infrared
Hyperspectral Imaging: (NIR-HSI) for classification between normal (germinatable) and hard mung bean seed (ungerminatable). The mung bean samples used in the study were harvested from two crops. The samples with
hilum face-up were taken for absorbace measurement with NIRS based on combination of reflectance and
tranmittance in comparison with NIR-HSI technique. The optimum NIRS calibration equation using partial least
squares discriminant analysis (PLSDA) was based on the spectra pretreated with smoothing, second derivative
and multiplicative scatter correction. Upon predicting whether the seed was germinatable, the equation obtained
the correlation coefficient and root mean square error of prediction (RMSEP) were 0.711 and 0.395 respectively
(classification accuracy of 84.85%). The improvement of the equation predictability was achieved by
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normalization with absorbance at 1150 nm. The normalized model gave classification result with r and RMSEP
equal to 0.965 and 0.132 respectively equal to 100 % accuracy. The results from NIR-HSI gave better
classification result with r and RMSEP equal to 0.990 and 0.070 respectively (100% accuracy for classification).
The advantage of NIR-HIS over NIRS was the ability to show the images for difference between normal seed and
hard seed.
Keywords: mung bean, near-infrared spectroscopy, classification, Hyperspectral Imaging
ค่าของโปรตีน, แป้ง, น้ํามันและโพลีฟีนอลทั้งหมด (Wang et
1 บทนํา
al., 2013)
ถั่วเขียว (Vigna radiata) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
การวิ เ คราะห์ ภ าพสเปกตรั ม อิ น ฟราเรดย่ า นใกล้ (Nearประเทศไทย มี คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คัญ เช่ น ขจั ด สารพิ ษ ต้ า นการ
infrared Hyperspectral Imaging: (NIR-HSI)) เป็นเทคโนโลยี
อักเสบ ลดคอเลสเตอรอลและมีคุณสมบัติขับปัสสาวะ นอกจากนี้
การวิเคราะห์ที่มีความน่าสนใจมากสําหรับการกําหนดคุณภาพ
มีปริมาณโปรตีนสูง (20-33%) (Guan-Hong et al., 2006;
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และไม่ ทํ า ลาย โดยเป็ น
Adsule et al., 1986) และเป็ น หนึ่ ง ในพื ช สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
เทคนิ ค ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในด้ า นการกระจายตั ว ของ
ส่วนผสม (ในรูปของถั่วงอก) ในอาหารต่าง ๆ เพื่อการบริโภค
องค์ประกอบบนผิวหน้า ของตัวอย่างซึ่งแสดงออกมาเป็นภาพ
การงอกของถั่วเขียวเกิดจากการพัฒนาอาหารและคุณสมบัติทาง
HSI เป็นการรวมสเปกโทรสโกปีแบบปกติและระบบการถ่ายภาพ
ยาของถั่วเขียวผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี และ
ดิจิตอล ที่ทําให้ได้สเปกตรัมและข้อมูลเฉพาะของวัตถุพร้อมกัน
การย่อยสลายสารอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างการงอก อย่างไรก็ตาม
(Zheng et al.,2006; Sun and Brosnan, 2003; Du and
ในกระบวนการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวจะมีเมล็ดแข็ง (hard seed)
Sun, 2005)
ปนมากับเมล็ดปกติที่ก่อให้เกิดปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้
ในระหว่า งกระบวนการงอก ในกระบวนการผลิตเมล็ดพัน ธุ์ มี
ความจําเป็นต้องคัดแยกเมล็ดแข็งออกจากเมล็ดปกติ เมล็ดแข็ง เทคนิค NIRS เปรียบเทียบกับ NIR-HIS ในการจําแนกเมล็ดถั่ว
จะไม่เติบโตไม่ยอมให้น้ําซึมผ่าน และจะไม่งอกในกระบวนการ เขี ย วเมล็ ด แข็ ง ออกจากเมล็ ด ปกติ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ร ายงานการ
เพาะ เมล็ดแข็งชื้นที่ไม่งอกก็จะขึ้นราและติดไปกับเมล็ดที่งอกใน ประยุกต์ใช้เทคนิค NIR-HIS กับถั่วเขียว
กระบวนการ ดังนั้นการคัดแยกเมล็ดแข็งออกจากเมล็ดปกติเป็น
สิ่ ง สํ า คั ญ ปั จ จุ บั น การคั ด แยกเมล็ ด ถั่ ว เขี ย วจะใช้ ต ะแกรงสั่ น 2 อุปกรณ์และวิธีการ
หลักการทํางานของวิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างในความ 2.1 การเตรียมตัวอย่าง
หนาแน่ น ของเมล็ ด แข็ ง และเมล็ ด ปกติ แต่ เ ทคนิ ค นี้ ไ ม่ มี
ในงานวิจัยนี้ใช้เมล็ดถั่วเขียวผิวมันพันธุ์กําแพงแสน 2 จาก
ประสิทธิภาพ (Phuangsombut et al., 2016)
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ใช้เมล็ดถั่วเขียวจํานวน 200 เมล็ด เมล็ด
ในปัจจุบันมีเทคนิคการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรแบบ ถั่วเขียวที่ใช้ศึกษาได้จากการเก็บเกี่ยว 2 ครั้งๆ ละ 100 เมล็ด
ไม่ ทํ า ลายตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ส เปกโทรสโกปี อิ น ฟราเรดย่ า นใกล้ โดยเมล็ดถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยวมีอายุ 60 วัน จาก 2 ฤดูกาล
(Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ได้รับการยอมรับอย่าง หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วตั ว อย่ า งทั้ ง หมดจะถู ก นํ า มาเก็ บ ไว้ ใ น
แพร่หลาย NIRS เป็นวิธีที่รวดเร็ว มีความแม่นยําในการวัด ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25°C เป็นเวลา 24 h ก่อนนําไปวัดเก็บ
องค์ประกอบภายในของผลผลิตเกษตรและอาหารโดยไม่ทําลาย ข้อมูล
ตัวอย่าง (Fu et al., 2007; Terdwongworakul et al., 2012)
ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว สเปกตรัมแบบสะท้อนจาก NIRS ที่ 2.2 การวัดค่าการดูดกลืนแสงของเมล็ดถั่วเขียว
เมล็ดถั่วเขียวถูกนํามาวัดการดูดกลืนแสงแบบ NIRS ในที่วาง
ได้จากเมล็ดสมบูรณ์และกรดปาลมิติก กรดลิโนเลอิกและกรด แบบเมล็ดเดี่ยว ในรูปแบบการส่องผ่านร่วมกับการวัดแบบ
ไขมันทัง้ หมดได้ รับการทํานายด้ วยความแม่นยําที่น่าเชื่อถือ สะท้อนของผิว (transmittance and reflectance mode) มี
(Kaliramesh et al., 2013) นักวิจัยรายงานว่า NIRS เป็นวิธีการ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ได้เทคนิคการวัดที่ดีที่สุดในการที่จะใช้
ที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยํา ไม่ทําลายคุณภาพและความมี สําหรับ การพัฒ นาโมเดล ทํ า การวัดค่า สเปกตรัมของเมล็ดถั่ ว
ชีวิตของเมล็ดพันธุ์ NIRS ยังถูกนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพ เขียวโดยวางเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดเดี่ยวบนที่วางเมล็ดเดี่ยว (single
ภายในของถั่วและเมล็ดอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นโมเดลที่พัฒนาจาก kernel sample holder) ที่สร้างขึ้นสําหรับการวัดถั่วเขียวโดย
เทคนิค partial least squares regression (PLSR) เพื่อ เฉพาะที่สามารถชดเชยการกระเจิงแสง และทําให้สามารถวัด
วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการของเมล็ดถั่ว Chinese แสงที่ ไ ด้ รับ มาจากการวั ด แบบการส่อ งผ่ า น (transmittance)
Faba พบว่าโมเดลจากแป้งถั่วโดยทั่วไปได้ผลดี ในการประมาณ ร่ ว มกั บ การวั ด แสงจากการสะท้ อ นของผิ ว (reflectance
surface) จาก 2 ตําแหน่ง ที่มุมในการรับแสงสะท้อน 45° ใน
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แนวตั้งฉากกัน ได้แก่ ทางด้านข้างของเมล็ดถั่วเขียว (side
surface) และด้านท้ายของเมล็ดถั่วเขียว (end surface) ดัง
แสดงใน figure 1 โดยแสงสะท้อนจากทางด้านข้าง (Reflected
light from the side surface) และแสงสะท้อนจากทางด้าน
ปลาย (Reflected light from the end surface) ถูกเลือกมา
ใช้เพื่อชดเชยการกระเจิงแสง ตามสมการที่ 1 โดยฉายแสงจาก
แหล่ ง กํ า เนิ ดแสงผ่ า นสายไฟเบอร์ อ อฟติ ก ที่ ตํ า แหน่ ง ห่ า งจาก
เมล็ด 10 cm (Figure 2) วัดแสงที่ส่องผ่านเมล็ดถั่วเขียวด้วย
เครื่อง NIR Spectrometer (NIRQuest, Ocean Optics, FL,
USA) โดยระบบการวัดแบบการส่องผ่าน ในช่วงความยาวคลื่น
900 – 1400 nm เก็บความยาวคลื่นทุกๆ 3 nm ด้วยโปรแกรม
Spectra Suite (Ocean Optics, FL, USA) โดยใช้ค่า
Integration time เท่ากับ 250 ms และค่าเฉลี่ยต่อการวัดหนึ่ง
ครั้งเท่ากับ 6 โดยเป็นการวัดที่ตําแหน่งส่วนเว้าของเมล็ดถั่วเขียว
หงายขึ้น (Hilum face-up orientation) ซึ่งเป็นตําแหน่งการวัด
ที่ให้ผลดีที่สุด (Phuangsombut et al., 2016) (Figure 1)
AR1
AR2

AT
Figure 1 Isometric view of mung bean sample holder
uniquely designed to collect both reflected and
transmitted light.

Figure 2 Setup for NIR spectral acquisition of a single
mung bean kernel in transmittance mode, NIR
spectrophotometer, “NIRQuest, Ocean Optics, FL,
USA” equipped with the in-house designed sample
holder.
สําหรับการวัดแบบ HSI ทําการวัดตัวอย่างเมล็ดถั่วเขียว ด้วย
กล้องถ่ายภาพ (VLNIR-CL-100-N17E, SPECIM SisuCHEMA,
Spectral Imaging Ltd., Oulu, Finland) และกล้องสเปกตรัม
(VLNIR spectral Camera, Spectral Imaging Ltd., Oulu,
Finland) ที่ช่วงความยาวคลื่น 900 – 1700 nm ในโหมดการวัด
แบบ reflectance และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Matlab
(Figure 3)
เมล็ดถั่วเขียวถูกวางแบบ Hilum face-up (การวางให้ส่วน
เว้าหงายขึ้น) เหมือนกับการวัดแบบ NIRS โดยนําสเปกตราเฉลี่ย
ของทั้งเมล็ดมาทําการวิเคราะห์เพื่อทํานายการคัดแยกเมล็ดงอก
และเมล็ดไม่งอก จากนั้นทําการทํานายประเภทของเมล็ดถั่วเขียว
ที่ตําแหน่งต่างๆ โดยการทํา mapping.

Acomp. = AT + AR1 + AR2 (1)
Acomp = compensate absorbance
AT = Transmitted absorbance
AR1, AR2 = Reflected absorbance from the side
surface and from the end surface respectively

Figure 3 The sample presentation for imaging and NIR
spectral acquisition of mungbean from hyperspectral
imaging system.
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2.3 การประเมินคุณภาพของเมล็ดถั่วเขียวสําหรับเพาะถั่วงอก

3 ผลและวิจารณ์

ในการประเมินคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดถั่วเขียวสําหรับ
เพาะงอก ทําโดยการทดสอบหาความงอกตามวิธีการมาตรฐาน
โดยเพาะเมล็ดบนกระดาษเพาะ (top of paper) ตามกฎการ
ทดสอบความงอก ของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ
(The International Seed Testing Association:ISTA (2006)
เก็บรักษาไว้ในสภาพควบคุมอุณหภูมิ 25°C ตรวจนับความงอก
ครั้งแรกในวันที่ 3 โดยค่าที่ได้จะใช้เป็นค่าอ้างอิงในการจัดกลุ่ม
คุณภาพของเมล็ดถั่วเขียวเป็นกลุ่มคุณภาพดี (เมล็ดที่งอก) และ
กลุ่มคุณภาพเสีย (เมล็ดแข็งหรือไม่งอก) สําหรับใช้เป็นตัวแปร
ตามระบุ ก ลุ่ ม ในการสร้ า งสมการจํ า แนกกลุ่ ม หรื อ สมการเชิ ง
คุณภาพต่อไป

ผลการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่าน
ใกล้ (NIRS)
ในการสร้างโมเดลทํานายประเภทของเมล็ดถั่วเขียว จากการวัด
แบบส่องผ่านและแบบสะท้อนผิว โมเดลที่ดีที่สุดในเบื้องต้นเกิด
จากการนําข้อมูลสเปกตรัมเริ่มต้น (original spectrum) (Figure
4) มาทําการปรับแต่งทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี Smoothing แบบ
Savitzky Golay ร่วมกับวิธี Second Derivative แบบ Savitzky
Golay และ วิธี Multiplicative Scatter Correction (MSC) แล้ว
วิเคราะห์สร้างโมเดลในการทํานาย โดยวิธี PLSDA พบว่า Hilum
face-up โมเดล ให้ค่า r สูงสุดเท่ากับ 0.711 และค่า RMSEP
เท่ากับ 0.395 โดยสามารถคัดแยกเมล็ดปกติและเมล็ดแข็งได้
ถูกต้อง 84.85%
จากนั้นทําการปรับปรุงโมเดลให้มีความแม่นยํามากยิ่ง ขึ้น
โดยการเลือกความยาวคลื่นที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยค่าสูงมา
หารค่าการดูดกลืนแสงตลอดช่วงความยาวคลื่น โดยพิจารณา
จากกราฟ regression coefficient ที่ได้จากวิธีการวิเคราะห์
แบบ Partial Least Squares Discriminant Analysis
(PLSDA) ดังแสดงใน Figure 5 ที่ความยาวคลื่น 976 และ 1150
nm มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมากที่สุด ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
(Osborne et al., 1993) ได้รายงานว่าที่ความยาวคลื่น 990
nm มีโครงสร้างเป็นโปรตีน และ 1152 nm มีโครงสร้างเป็น
CH3 จ า ก นั้ น จึ ง นํ า ส เ ป ก ต รั ม เ ริ่ ม ต้ น ทั้ ง ห ม ด ม า ทํ า
normalization โดยนําค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 990
nm มาหารค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นทั้งหมด ก่อน
นํ า มาวิ เ คราะห์ PLSDA
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ การทํ า
normalization ด้วยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 1150 nm
ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า โมเดลที่ ส ร้ า งจากสเปกตรั ม ที่ นํ า มาทํ า
normalization ด้วยความยาวคลื่น 1150 nm ทําให้โมเดลมี
ความแม่นยําเพิ่มขึ้นดีที่สุด โดยให้ค่า r เพิ่มเป็น 0.943 และค่า
RMSEP เท่ากับ 0.173 และสามารถคัดแยกเมล็ดงอก (เมล็ด
ปกติ ) และไม่ ง อก (เมล็ ด แข็ ง ) ได้ ถู ก ต้ อ ง 100 % เหตุ ผ ลที่
สามารถใช้อธิบายความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการทํา
normalization ส่วนหนึ่งเกิดจาก ตัวอย่างทุกตัวอย่างน่าจะมี
ปริ ม าณองค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น
1150 nm ใกล้เคียงกัน ซึ่งการทํา normalization เป็นการทํา
ให้การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 1150 nm ของทุกตัวอย่าง
เท่ากันเท่ากันหนึ่งหน่วย ซึ่งจะช่วยให้ความแตกต่างการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นอื่นๆ ระหว่างตัวอย่างเด่นชัดขึ้น จึงส่งผลให้
การวิเคราะห์ PLSDA มีความแม่นยํามากขึ้น และใช้จํานวนแฟก
เตอร์ในโมเดลน้อยลงเหลือ 5 แฟกเตอร์จาก 6 แฟกเตอร์

2.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ

นําข้อมูลการดูดกลืนแสงมาตรวจสอบตัดข้อมูลที่ผิดปกติด้วย
วิธี mahalanobis distance และลดผลกระทบจากปัจจัยทาง
กายภาพ เช่น การกระเจิงแสง และ การลดจํานวนตัวแปรที่ใช้ใน
การสร้างสมการเพื่อลดสัญญาณรบกวน (noise) การกระเจิงแสง
กําจัด baseline shift และแยกแถบสเปกตรัมที่ซ้อนทับออกจาก
กัน ด้วยวิธี Smoothing แบบ Savitzky Golay, วิธี First
Derivative, วิธี Second Derivative แบบ Savitzky Golay,
วิธี Multiplicative Scatter Correction (MSC) และวิธี
Standard normal variate (SNV) นอกจากนั้นยังได้นําแต่ละ
วิธีมาปรับแต่งร่วมกัน โดยก่อนการวิเคราะห์สร้างโมเดลจะแบ่ง
ตัว อย่ า งในแต่ ล ะกลุ่ ม ออกเป็ น กลุ่ ม แคลิ เบรชั น (calibration)
(140 เมล็ด) และ กลุ่มแวลิเดชัน (validation) (60 เมล็ด) โดย
ในที่นี้จะกําหนดให้ ตัวอย่างคุณภาพดีมีค่าเป็น 1 และตัวอย่าง
คุ ณ ภาพเสี ย มี ค่ า เป็ น 0 ซึ่ ง ในกลุ่ ม ทั้ ง สองก็ จ ะมี ตั ว อย่ า งที่ มี
คุณภาพดีและคุณภาพเสียรวมอยู่ด้วยกัน ต่อจากนั้นนําตัวอย่าง
ในกลุ่มแคลิเบรชัน มาสร้างสมการแคลิเบรชันแบบจําแนกกลุ่ม
โดยใช้เทคนิค Partial Least Squares Discriminant Analysis
(PLSDA) ซึ่งมีขั้นตอนเหมือนกับวิธี PLSR ทุกประการ ต่างกันที่
ในวิธี PLSDA เป็นการทํานายค่ากลุ่ม 2 กลุ่ม แทนค่าทางเคมี
โดยในที่ นี้ จ ะกํ า หนดให้ ตั ว อย่ า งคุ ณ ภาพดี มี ค่ า เป็ น 1 และ
ตัวอย่างคุณภาพเสียมีค่าเป็น 0 ความแม่นยําของสมการแคลิเบร
ชัน พิจารณาจากจํานวนตัวอย่างที่ทํานายกลุ่มคุณภาพได้ถูกต้อง
เปรียบเทียบกับตัวอย่างทั้งหมด โดยพิจารณาจากค่าตัวแปรทาง
สถิติที่ได้จากสมการ คือ Correlation of coefficient of
prediction (r), Root mean square error of prediction
(RMSEP) ข้อมูลการดูดกลืนแสงจากเทคนิคสเปกโทรสโกปี
อิ น ฟ ร า เ ร ด ย่ า น ใ ก ล้ ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
Unscrambler version 9.8 (Camo, Oslo, Norway)
ส่ ว นข้อ มู ล จาก HIS
วิ เ คราะห์ผ ลด้ว ยโปรแกรม Matlab
R2016a. (MathWorks; Co., US).
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Figure 4 Average absorbance of mung beans (HU:
Hilum face-up).

Figure 5 Regression coefficient of model from PLS-DA
for prediction the orientation

Table 1 Results of classification performance of calibration models based on absorbance of single kernel of
mung bean

6

Calibration
r
RMSECV
0.654 0.383

6

0.8396

5
20

Measurement

Positions

Factors

T+R

Hilum face-up

T+R

Hilum face-up
(normalization with
976 nm)
Hilum face-up
(normalization with
1150 nm)
Hilum face-up

T+R
HSI

r
0.7119

Prediction
RMSEP Bias
0.395 -0.1444

%
84.85

0.2726

0.7947

0.3208

0.0089

92.42

0.970

0.122

0.965

0.132

-0.0118

100

0.993

0.059

0.990

0.070

-0.0003

100

*All models from T+R were developed based on spectra pretreated combination with smoothing points equal to
11, Savitzky–Golay second derivative number of smoothing points equal to 15 and multiplicative scatter
correction (MSC)”
*HIS was developed based on spectra pretreated with Standard Normal Variate.
T = Transmittance, R = Reflectance
r = Correlation of coefficient of prediction
RMSECV = Root mean square error of cross-validation
RMSEP = Root mean square error of prediction
% = Total accuracy in classification
HIS = Hyperspectral Imaging System
1

Table 2 Results of classification performance of mung bean base on hyperspectral imaging system
Model

Pre-treatments

Number
of factors

Hilum face-up

2D
SNV
2D+SNV

20
20
20

Calibration
RMSEC
r
V
0.916 0.201
0.993 0.059
0.967 0.128

Prediction
r

RMSEP

Bias

%

0.912
0.990
0.965

0.205
0.070
0.132

-0.0013
-0.0003
-0.0002

98.28
100
100

2D = second derivative
3 SNV = standard normal variate
2
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Reflectance

ผลการสร้างโมเดลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัม
อินฟราเรดย่านใกล้ (HSI) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเมล็ดถั่วเขียว
ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ภ าพสเปกตรั ม อิ น ฟราเรดย่ า นใกล้
(HSI) พบว่าเส้นสเปกตรัมเฉลี่ยแสดงใน Figure 6 และมีการ
ดูดกลืนแสงที่เห็นได้ในช่วงความยาวคลื่น 1196 nm จากค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย (Figure 7) ที่ความยาวคลื่นนี้อาจจะเกิด
จาก second overtone, combination และ first overtone
ของกลุ่ม –CH ของโครงสร้างและส่วนประกอบการเก็บสํารอง
อาหารของเมล็ ดพืช เช่ น แป้ ง และคาร์ โ บไฮเดรตอื่ น ๆ ไขมั น
และโปรตีน (Phuangsombut et, al., 2016; Workman and
Weyer, 2008)
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ภ าพ
สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ และใช้วิธีปรับแต่งสเปกตรัมแบบ
วิธี Second Derivative, SNV และ Second Derivative
ร่วมกับ SNV พบว่า Hilum face-up โมเดล ที่มีการปรับแต่ง
สเปกตรัมแบบวิธี SNV มีค่า r และ RMSEP เท่ากับ 0.990 และ
0.070 ตามลําดับ (Table 2) โดยสามารถคัดแยกเมล็ดปกติ
และเมล็ดแข็งได้ถูกต้อง 100 %
เมื่อนําโมเดลที่ดีที่สุดจาก Table 2 มาทํานายประเภทของ
เมล็ดถั่วเขียวที่ตําแหน่งต่างๆ บนถั่วเขียว (mapping) จะได้ภาพ
เปรียบเทียบระหว่างเมล็ดปกติและเมล็ดแข็งดังแสดงใน Figure
8 ซึ่งจะพบว่ามีความแตกต่างกันชัดเจน ความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากการดูดกลืนแสงขององค์ประกอบทางเคมีที่ความ
ยาวคลี่น 1196 nm ที่มีความแตกต่างกันระหว่างเมล็ดปกติและ
เมล็ดแข็ง ซึ่งค่าความยาวคลื่นที่ 1196 nm นี้ใกล้เคียงกับค่า
1215 nm ที่ (Osborne et al., 1993) ได้รายงานว่า ที่ช่วง
ความยาวคลื่น 1215 nm จะมี Bond vibration เป็น C-H str.
second overtone และมี structure เป็น CH2
0.7
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0
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Figure 7 Regression coefficients PLS-DA model based
on spectra from HSI related to classification
performance of mung bean.
1

2

3

4

(a)

(b)

Figure 8 Classification map in mung bean seeds. The
first and third columns represent defect group and
the second and forth columns represent good group.
The value on the right of figure represents the
classification value. (a) Before mapping (b) After
mapping
4 สรุป

Normal seed
Hard seed

800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
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Figure 6 The averaged reflectance of mung beans.
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จากการวิจัยด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
พบว่าการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียวแบบเมล็ดเดี่ยว ที่มีการวัดแบบ
ทะลุผ่านร่วมกับการวัดแบบสะท้อน โดยการใช้วิธีปรับแต่ง
สเปกตรัมแบบวิธี Smoothing แบบ Savitzky Golay ร่วมกับ
วิธี Second Derivative แบบ Savitzky Golay และ วิธี
Multiplicative Scatter Correction (MSC) พบว่า Hilum
face-up โมเดล ให้ค่า r เท่ากับ 0.711 และค่า RMSEP เท่ากับ
0.395 และสามารถทําให้สมการมีความแม่นยํามากขึ้นด้วยวิธี
normalization พบว่า Hilum face-up (normalization with
1150 nm) โมเดล ให้ค่า r เท่ากับ 0.965 และค่า RMSEP
เท่ากับ 0.132 สามารถคัดแยกเมล็ดงอก (เมล็ดปกติ) และไม่
งอก (เมล็ดแข็ง) ได้ถูกต้อง 100 %.
สําหรับเทคนิคการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่าน
ใกล้ พบว่า Hilum face-up โมเดล ที่มีการปรับแต่งสเปกตรัม
แบบวิธี SNV มีค่า r สูงสุดเท่ากับ 0.990 และ RMSEP เท่ากับ
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0.070 ซึ่งดีกว่าโมเดล NIRS ที่ความถูกต้องในการคัดแยก
100%.
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ระดับความสุกและอุณหภูมกิ ารพองที่เหมาะสมของการผลิตกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมกรอบ
Optimal Degree of Ripeness and Puffing Temperature for the Production of Crisp Namwa and
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บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบไร้น้ามันผลิตมาจากกล้วยหลายชนิด เช่น กล้วยน้าว้า กล้วยหอม เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน
วิจัยผลของระดับความสุกของกล้วยทังสองพันธุ์ ดังนันในการทดลองนีจึงมีความสนใจศึกษาผลของระดับความสุก สายพันธุ์กล้วยและ
อุณหภูมิการพองที่ใช้แปรรูปต่อคุณภาพของกล้วยกรอบ ในการทดลองน้ากล้วยที่มีความสุกในช่วง 16-25 °Brix มาหั่นขวางให้มีความ
หนา 2.5 mm หลังจากนันอบแห้งหลายขันตอนด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 90 °C และท้าให้พองโดยลมร้อนที่อุณหภูมิในช่วง 130-170 °C
เป็นเวลา 2 min ผลการทดลองพบว่าระดับความสุกท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีซึ่งส่งผลต่อไปยังคุณภาพของกล้วย
กรอบ เมื่อระดับความสุกมากขึนท้าให้กล้วยหอมกรอบมีปริมาตรลดลงแต่กล้วยน้าว้ากรอบมีปริมาตรมากที่สุดที่ระดับความสุก 20-21
ºBrix เมื่อระดับความสุกมากขึนพบว่าปริมาณเพคตินลดลงส่งผลให้กล้วยกรอบมีเนือสัมผัสที่แข็งลดลง นอกจากนีกล้วยน้าว้ามีเนือ
สัมผัสที่แข็งกว่ากล้วยหอมกรอบที่ระดับความสุกเดียวกันเพราะว่ามีปริมาณเพคตินและสตาร์ชมากกว่า อย่างไรก็ตามกล้วยกรอบมีสี
น้าตาลคล้ามากขึนเมื่อระดับความสุกมากขึนเนื่องจากน้าตาลกลูโคสและฟรุกโตสมีปริมาณมากขึน ระดับอุณหภูมิการพองที่สูงขึนส่งผล
ให้กล้วยกรอบมีปริมาตรเพิ่มขึนและเนือสัมผัสมีความแข็งลดลงแต่ผลิตภัณฑ์เกิดสีน้าตาลมากขึนเพราะอุณหภูมิที่สูงเร่ งปฏิกิริยาการ
เกิดสีน้าตาลได้ดี นอกจากนีอัตราส่วนปริมาตรของกล้วยกรอบที่สูงและระดับ อุณหภูมิการพองที่สูงช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งได้
ดังนันระดับความสุกของกล้วยหอมและกล้วยน้าว้าที่เหมาะสม คือ 16-17 และ 20-21 °Brix ตามล้าดับ ส่วนอุณหภูมิการพองที่
เหมาะสมส้าหรับกล้วยหอมและกล้วยน้าว้าเท่ากับ 130 และ 150 °C ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ: กล้วยกรอบ, ระดับการสุก, ท้าให้พอง, เนือสัมผัส, สายพันธุ์กล้วย
Abstract
The fat free crisp banana product was processed from many varieties of banana such as Namwa banana
and Homtong banana. However, the effect of degrees of ripeness on fat free crisp banana quality was not also
reported. Therefore, in this study, it is interesting to study the effects of banana ripeness, banana variety and
puffing temperature on quality of crisp banana. The fresh bananas, which has total soluble solids in the range of
16-25 °Brix, were cut across into 2.5 mm thickness before passing to multi-stage drying with hot air at
temperature of 90 °C and puffing with hot air at temperature in the range of 130-170 °C for 2 min. The results
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showed that the degree of ripeness affects on chemical composition that had the influence on the quality of
banana product. Higher degree of ripeness linearly decreased the volume of crisp Homtong banana, however,
crisp Namwa banana had the highest volume with medium ripeness at 20-21ºBrix. Higher degree of ripeness of
banana provided lower amount of pectin content that affected on texture which became lower hardness. In
addition, crisp Namwa banana had lower volume and higher hard texture than Homtong banana. This was due to
the higher amount of pectin and starch content of Namwa banana than Homtong banana. However, crisp
bananas appeared more brown in color as higher degree of ripness due to the higher amount of glucose and
fructos. High puffing temperatures resulted in an increased of crisp banana volume and a decrease in texture
hardness. However, the products had more brown in colour because of the higher temperature accelerating the
browning reaction. In addition, higher volume ratio of puffed product and higher puffing temperature provided
shorther drying time. Thus, the most suitable of Homtong and Namwa banana ripeness were 16-17 and 20-21
°Brix, respectively, and puffing temperatures should be at 130 and 150 °C for Homtong and Namwa banana,
respectively.
Keywords: Crisp banana, Ripeness, Puffing, Texture, Banana variety
เคมีของกล้วยต่างกันซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของกล้วยกรอบในด้าน
1 บทน้า
ต่างๆ ทังสีและเนือสัมผัส
ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเป็นผลิตภัณ์ อาหารว่า งชนิดหนึ่ง ที่มี
จากข้อมูลรายงานวิจัยก่อนหน้านีไม่มีรายงานผลการศึกษา
ขายตามท้องตลาด การแปรรูปกล้วยกรอบมักใช้วิธีการทอดส่งผล เปรียบเทียบผลของระดับความสุกของกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ ต่อ
ให้ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบมีน้ามันคงค้างอยู่มากซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ คุณภาพของกล้วยกรอบมาก่อน ดังนันงานวิจัยนีจึง สนใจศึกษา
สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภคหากบริ โ ภคมากเกิ น ไป การอบแห้ ง เป็ น ผลกระทบของระดั บ ความสุ ก และอุ ณ หภู มิ ก ารท้ า ให้ พ องต่ อ
ทางเลือกหนึ่งที่น้ามาใช้แปรรูป กล้วยโดยใช้การอบแห้งด้วยลม คุณภาพของกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมทองกรอบในด้านของสี
ร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิระหว่าง 70 - 90 °C อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์กล้วย การหดตัวและเนือสัมผัสรวมทังระยะเวลาการอบแห้ง
อบแห้งมีระดับการหดตัวที่สูง (Hofsetz et al., 2007) การหดตัว
ของกล้วยระหว่างการอบแห้งเนื่องจากกล้วยมีการสูญเสียน้าท้า 2 อุปกรณ์และวิธีการ
ให้เซลล์เกิดการหดตัวและส่งผลให้โครงสร้างภายในยุบตัวตามมา 2.1 การเตรียมวัตถุดิบกล้วย
วิธีลดการหดตัวของผลิตภัณฑ์สามารถน้าเทคนิค การท้าให้
กล้วยน้าว้าและกล้วยหอมสดที่ใช้ ซือมาจากแหล่งเพาะปลูก
พอง (Puffing) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการอบแห้งด้วยลมร้อนที่ เดียว ในการทดลองอบแห้งกล้วยถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับความ
อุณหภูมิต่้าเพราะเทคนิคการท้าให้พองอาศัยวิธีการท้าให้อาหารมี สุก คือ 16-17 20-21 และ 24-25 °Brix น้ากล้วยมาหั่นขวางที่
อุณ หภูมิ ภายในเพิ่ม ขึนอย่า งรวดเร็วดัง นันน้า ภายในอาหารจึ ง ความหนา 2.5 mm และลวกด้วยน้าร้อนที่ 95 °C เป็นเวลา 30 s
เดื อ ดและระเหยอย่ า งรวดเร็ ว ท้ า ให้ เ กิ ด ไอน้ า แรงดั น สู ง ดั น ให้ การลวกท้า ให้ เซลล์ มีค วามยื ดหยุ่น มากขึ นจึ ง ช่ วยส่ง เสริม การ
โครงสร้างของอาหารเกิดการขยายตัว (Saca and Lozano, ขยายตัวของปริมาตรในระหว่างขันตอนการท้าให้พอง (Varnalis
1992; Varnalis et al., 2001; Torreggiani et al., 1995) ผล et al., 2001) การหาความชืนเริ่มต้นของกล้วยแผ่นก่อนอบแห้ง
ของปริมาตรอาหารที่ขยายตัวท้าให้โครงสร้างภายในมีความพรุน ใช้วิธีการหาความชืนตามมาตรฐาน AOAC (1995)
สูง ดังนันอาหารจึงมีเนือสัมผัสที่กรอบมากขึน (Tabtiang et al.,
2012) อย่างไรก็ตามเทคนิคการท้าให้พองด้วยระดับอุณหภูมิสูง 2.2 กระบวนการอบแห้งหลายขั้นตอน
ขั นตอนการอบแห้ ง ประกอบด้ ว ย 3 ขั นตอน ขั นตอนแรก
ส่ง ผลให้ ผลิต ภัณ ฑ์ มีคุ ณ ภาพสีที่ ด้อยเนื่อ งจากผลิตภั ณ ฑ์เ กิด สี
นด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 90 °C ภายใต้ความเร็ว
น้าตาลคล้ามากขึน (Varnalis et al., 2004) ในการศึกษาการท้า อบแห้งกล้วยแผ่
-1
ให้ พ องในอาหารมั ก ก้ า หนดระดั บ ความสุ ก ของกล้ ว ยที่ ใ ช้ ต่ อ ลม 2 m s ในระหว่างการอบแห้ง ตรวจสอบปริมาณความชืน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ Tabtiang et al. (2012) ศึกษาการท้าให้ โดยน้ า กล้ ว ยแผ่ น พร้ อ มตะแกรงมาชั่ ง น้ า หนั ก เมื่ อ ปริ ม าณ
พองของกล้วยน้าว้าที่ระดับความสุกอยู่ในช่วง 21-23 °Brix ความชืนของกล้วยแผ่นลดลงถึง 35-40% d.b. น้ากล้วยมาท้าให้
นอกจากนี Raikham et al. (2013) ผลิตกล้วยหอมกรอบโดยใช้ พองโดยลมร้อนที่อุณหภูมิ 130 150 และ 170 °C เป็นเวลา 2
ระดับความสุกระหว่าง 16-18 °Brix มีงานวิจัยไม่มากนักที่ศึกษา min ขันตอนสุดท้ายน้ากล้วยแผ่นอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ
ผลของระดับความสุกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์กรอบ Tabtiang 90 °C อีกครัง จนกระทั่งความชืนสุดท้ายไม่เกิน 4% d.b.
et al. (2016) ศึกษาผลของระดับความสุกต่อคุณภาพของกล้วย หลังจากอบแห้งแล้วสุ่มตัวอย่างกล้วยแผ่นมาหาความชืนสุดท้าย
น้าว้ากรอบ ระดับความสุกที่แตกต่างกันท้าให้องค์ประกอบทาง ด้วยวิธีการหาความชืนตามมาตรฐาน AOAC (1995)
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2.3 อัตราส่วนปริมาตร
ตัวอย่างกล้วยกรอบ 15 ชิน ถูกน้ามาหาอัตราส่วนปริมาตร
โดยใช้วิธีการแทนที่ในของแข็งด้วยเม็ดทรายละเอียด (Raikhamh
et al., 2013) ซึ่งปริมาตรกล้วยค้านวณโดยใช้สมการต่อไปนี
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(1)

เมื่อ Mb คือ น้าหนักของภาชนะที่บรรจุ glass breads จนเต็ม,
Mv คือ น้าหนักของภาชนะเปล่า, Ms+b คือ น้าหนักของภาชนะที่
บรรจุ glass breads และกล้วยแผ่น, Ms คือ น้าหนักของกล้วย
แผ่นและ  คือ ความหนาแน่นของ glass breads.
การหาอั ต ราส่ ว นปริ ม าตรหาได้ จ ากอั ต ราส่ ว นระหว่ า ง
ปริมาตรของกล้วยอบแห้งต่อปริมาตรของกล้วยสดดังสมการที่
(2)
b

% volumetric ratio =

V
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เมื่อ V และ V คือ ปริมาตรของกล้วยสดและปริมาตรของกล้วย
อบแห้งตามล้าดับ
i

2.4 การวัดสี
กล้วยกรอบที่ผ่านการแปรรูป ในขันตอนสุดท้ายถูกน้ามาวัดสี
ด้วยเครื่องวัดสีอาหาร (Colour Flex, Hunter Lab, UK) ท้าการ
วัดค่าสีของกล้วยแผ่นในแนวระนาบและแสดงค่าสีในเทอมของค่า
ความสว่าง (Lightness : L), ค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว
(Redness,
a)
และค่ า ความเป็นสีเหลืองและน้า เงิ น
(Yellowness : b) ในการทดสอบใช้กล้วยอบแห้งจ้านวน 15 ชิน
ต่อสภาวะการอบแห้ง จากนันน้าค่าสีที่วัดได้มาค้านวณหาการ
เปลี่ยนแปลงสีโดยรวม (ΔE) เปรียบเทียบกับสีของกล้วยสดก่อน
แปรรูป ค่าการเปลี่ยนแปลงสีโดยรวมค้านวณจากสมการที่ (3)
E 
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เมื่อ L0 คือ ค่าความสว่างของตัวอย่างกล้วยสด, L คือ ค่าความ
สว่างของตัวอย่างกล้วยอบแห้ง, a0 คือ ค่าความเป็นสีแดงของ
ตัวอย่างกล้วยสด, a คือ ค่าความเป็นสีแดงของตัวอย่างกล้วย
อบแห้ง, b0 คือ ค่าความเป็นสีเหลืองของตัวอย่างกล้วยสดและ b
คือ ค่าความเป็นสีเหลืองของตัวอย่างกล้วยอบแห้ง
2.5 การวัดเนื้อสัมผัส
การทดสอบด้ า นเนื อสั ม ผั ส ของกล้ ว ยกรอบจะใช้ เ ครื่ อ ง
ทดสอบเนือสัมผัส (TA-XT2i, Stable Micro Systems
Texture, UK) ทดสอบด้วยแรงกดโดยใช้หัวกดแบบตัด (HDPBSK type) ท้าการทดลองโดยใช้กล้วย 15 ชิน ต่อสภาวะการ
อบแห้ ง การพิ จ ารณาคุ ณ ภาพด้ า นเนื อสั ม ผั ส ของกล้ ว ยแผ่ น

พิ จ ารณาจากค่ า ความแข็ ง (hardness) และความชั น เริ่ ม ต้ น
(initial slope)
2.6 การวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาล
การวิเคราะห์ปริมาณน้าตาลในกล้วยสดได้ด้า เนินการตาม
มาตรฐาน AOAC (1995) น้าตัวอย่างกล้วย 5 g มาบดและผสม
กับน้าปริมาตร 50 mL จากนันเติม 15% K4 (Fe(CN6)) • 3H2O
ปริมาตร 1.25 mL และ 30% ZnSO4 • 7H2O ปริมาตร 1.25
mL เพื่อใช้สกัดโปรตีนในกล้วย ปริมาณตัวอย่างของเหลวที่ได้ถูก
น้ามาปรับปริมาตรโดยน้ากลั่นจนได้ 100 mL และกรองผ่าน
กระดาษกรองเบอร์ 1 (Kent, UK) หลังจากนันสารละลายถูก
กรองอีกครังผ่านกระดาษกรองขนาด 0.2 µm สุดท้ายเก็บ
ตัวอย่างไว้ในตู้เย็นรอการวิเคราะห์ปริมาณน้าตาลมาวิเคราะห์
โดยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) ตัวอย่างสารละลายปริมาตร 10 µL ถูกฉีดเข้าไปใน
เครื่อง HPLC
น้า ตาลฟรุกโตส กลูโคส และซูโครสที่อยู่ใน
สารละลายจะถูกแยกจากกันโดยวิธี isocratic ผลการทดสอบ
ของตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ถู ก น้ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ กราฟมาตรฐาน
(standard curve)
2.7 การวิเคราะห์ปริมาณสตาร์ช
การวิเคราะห์ปริมาณสตาร์ช ในกล้วยสดได้ด้าเนินการตาม
มาตรฐาน AOAC (1995) น้าตัวอย่างกล้วย 5 g มาบดและผสม
กับน้ากลั่นปริมาตร 50 mL ตังทิงไว้ 1 hr จากนันกรองตัวอย่าง
ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 (Kent, UK) แล้วล้างตะกอนด้วยน้า
กลั่น หลังจากนันปรับปริมาตรของตะกอนที่ ได้จากการกรองด้วย
น้ากลั่น 200 mL แล้วเติม 25% HCl ปริมาตร 20 mL น้า
สารละลายที่ได้ไปให้ความร้อนด้วยเครื่อง Reflux condensor
เป็นเวลา 2.5 hr เสร็จแล้วตังทิงไว้จนเย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วปรับ
ค่า pH ของสารละลายให้เป็นกลางด้วย 20% NaOH แล้วปรับ
ปริมาตรสารละลายด้วยน้ากลั่นให้ได้ 250 mL น้าสารละลายไป
วิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลกลูโคสด้วยวิธีของ Somogyi (1945)
โดยปริมาณของสตาร์ชหาได้จากสมการด้านล่าง
ปริมาณสตาร์ช = ปริมาณกลูโคส × 0.925

(4)

2.8 การวิเคราะห์ปริมาณเพคติน
การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณเพคติ น ในกล้ ว ยสดด้ า เนิ น การตาม
มาตรฐาน AOAC (1995) น้าตัวอย่างกล้วย 5 g มาบดและผสม
กับน้ากลั่นปริมาตร 100 mL แล้วปรับค่า pH ให้ตัวอย่างกล้วยมี
ค่า pH อยู่ระหว่าง 2-3 ด้วยสารละลาย 10% HNO3 จากนันน้า
ตัวอย่างไปให้ความร้อนที่ 80 ºC เป็นเวลา 2 hr เสร็จแล้วปล่อย
ตัวอย่างของเหลวให้เย็นตัวที่อุณหภูมิห้องแล้วน้ามาแยกตะกอน
ด้วยเครื่อง centrifuge โดยใช้แรงเหวี่ยงที่ 2700× เป็นเวลา 15
นาที น้าตัวอย่างมาปรับค่า pH ให้เป็น 4.5 ด้วยสารละลาย 1 M
NaOH แล้วท้าให้ตัวอย่างเข้มข้น มากขึนด้วยเครื่อง rotary
evaporator เป็นเวลา 2 hr จากนันน้าตัวอย่างที่ได้มาเติม 95%
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ethanol ด้วยอัตราส่วนปริมาตรของ ethanol ต่อตัวอย่าง
เท่ากับ 4 : 1 แล้วตังสารละลายทิงไว้เป็นเวลา 12 hr เพื่อให้เกิด
การแยกตัวของเพคตินดีขึน จากนันท้าการแยกตะกอนด้วยเครื่อง
centrifuge ที่แรงเหวี่ยง 2700× เป็นเวลา 15 นาที อีกครัง
จากนันน้าตะกอนที่ได้มาอบเพื่อก้าจัดความชืนที่อุณหภูมิ 60 ºC
เป็นเวลา 5 hr
2.9 การวิเคราะห์หาอัตราส่วนพื้นที่ว่าง
การพิ จ ารณาลั ก ษณะความพรุ น ตั ว ในเนื อกล้ ว ยแผ่ น จะ
พิจารณาจากอัตราส่วนพืนที่ว่าง (void area fraction) โดยใช้
ภาพถ่ายที่มีความละเอียดระดับจุลภาคมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
Image analysis (ImagePro+5.0, MediaCybernetic, USA)
น้าเทคนิค Threshold-based segmentation มาใช้เพื่อแปลง
ภาพถ่ายให้อยู่ในรูปแบบ binary image เพื่อจ้าแนกรูพรุนออก
จากเนือกล้ วยแผ่ น เกณฑ์การจ้ า แนกรูพ รุนออกจากเนือกล้ว ย
พิจารณาจากค่า threshold ของ grey level ถ้า pixel ที่มีค่าต่้า
กว่าค่า threshold ที่ก้าหนดถือว่าเป็นรูพรุนซึ่งเป็นพื นที่ส่วนที่
เป็นสีด้าในภาพ ส่วน pixel ที่มีค่าสูงกว่าค่า threshold ถือว่า
เป็นเนือกล้วยหรือเฟสของแข็งซึ่งจะปรากฏเป็นพื นที่ส่วนที่เป็นสี
ขาวในภาพถ่าย การหาค่า void area fraction พิจารณาจาก
จ้านวน pixel ของพืนที่ส่วนที่เป็นสีด้าในขอบเขตของภาพถ่ายที่
เป็นเนือกล้วยแผ่นต่อพืนที่หน้าตัดของกล้วยแผ่น
2.10 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพกล้ ว ยพั ฟ ด้ า นต่ า งๆ จากการ
ทดลอง ได้แก่ สี อัตราส่วนปริมาตรและเนือสัมผัสน้ามาวิเคราะห์
ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS® โดยท้าการวิเคราะห์ผลด้วย
สถิติ ANOVA (Analysis of variance) ด้วยวิธี Turkey’s
multiple range test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงพหุที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
3 ผลและวิจารณ์
3.1 องค์ประกอบทางเคมีในกล้วยที่ระดับความสุกต่างๆ
ระดับความสุกส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของกล้วย กล้วย
ที่ระดับความสุก 16-17 ºBrix ซึ่งเป็นระดับความสุกน้อยที่สุด
ในช่วงการทดลองพบว่ามีปริมาณของสตาร์ชและเพคตินสูงสุดทัง
กล้วยน้าว้า และกล้วยหอมแต่น้า ตาลโมเลกุลเดี่ยวทังสองชนิด
(กลูโคสและฟรุกโตส) กลับมีปริมาณน้อยที่สุดดังแสดงใน Table
1 อย่า งไรก็ตามสตาร์ช และเพคติน เกิดการสลายตัว เมื่อระดั บ
ความสุกมากขึนส่งผลให้ปริมาณของโพลิเมอร์ทังสองมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ปริมาณน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวทังสองชนิดกลับมีปริมาณ
สูงขึนเนื่องจากสตาร์ชบางส่วนสลายตัวเป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
(Fuwa et al., 1979) องค์ประกอบทางเคมีของกล้วยทังสองสาย
พันธุ์ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับความสุกจะส่งผลต่อคุณภาพของ
กล้วยกรอบซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
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3.2 ผลของระดับความสุกต่อคุณภาพของกล้วยกรอบ
Figure 1 แสดงผลของระดับความสุกต่ออัตราส่วนปริมาตร
ของกล้วยน้าว้า และกล้วยหอมกรอบเมื่อใช้อุณหภู มิการพองที่
150ºC เมื่อพิจารณากล้วยน้าว้าพบว่ากล้วยมีอัตราส่วนปริมาตร
น้อยที่สุดที่ระดับความสุก 16-17 °Brix เนื่องจากกล้วยมีปริมาณ
เพคตินสูงสุดที่ระดับความสุก นีดังแสดงใน Table 1 เพกตินเป็น
ส่ ว นประกอบที่ ส้ า คั ญ ของโครงสร้ า งเซลล์ ใ นชั น middle
lamella ซึ่งช่วยเชื่อมเซลล์ให้ติดกัน (Mohapatra et al., 2010)
ดั ง นั นปริ ม าณของ เพคติ น ที่ สู ง ท้ า ให้ โ ครงสร้ า งกล้ ว ยมี ค วาม
แข็งแรงมากขึนส่งผลให้ โครงสร้างขยายตัวได้ยากในขณะท้าให้
พอง (Tabtiang et al., 2016)
เมื่ อ ระดั บ การสุ ก มากขึ นพบว่ า กล้ ว ยน้ า ว้ า มี อั ต ราส่ ว น
ปริมาตรมากขึนเพราะเพคตินบางส่วนที่อยู่ในเนือเยื่อเสื่อมสลาย
อย่างไรก็ตามที่ความสุกระยะ 24-25 °Brix พบว่ากล้วยน้าว้ากลับ
มี อั ต ราส่ ว นปริ ม าตรลดลงแม้ ว่ า จะมี ป ริ ม าณเพคติ น ต่้ า ที่ สุ ด
สาเหตุอาจเนื่องมาจากน้าตาลในกล้วยมีปริมาณมากเกินไปและ
อาจไปขัดขวางการเกิดเจลาติไนซ์ของสตาร์ช (Antonio et al.,
2008) ส่งผลให้ชันผิวปิดที่ช่วยกักไอน้าในช่วงการท้าให้พอง
เกิดขึนไม่ทั่วผิวกล้วยจึงท้าให้ไอน้าที่เกิดขึนขณะการท้าให้พองรั่ว
ออกจากกล้วยแผ่นได้ง่ายส่งผลให้กล้วยพองตัวได้ไม่ดี อย่างไรก็
ตามกล้วยหอมกลับมีอัตราส่วนปริมาตรสูงสุดที่ระดับความสุก
น้อยที่สุด (16-17 ºBrix) ถึงแม้ว่าที่ระดับความสุกนีจะมีมีปริมาณ
เพคตินสูงว่าระดับความสุกอื่นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยน้าว้าก็
พบว่ามีปริมาณเพคตินใกล้เคียงกับในกล้วยน้าว้าที่ระดับความสุก
20-21 ºBrix ซึ่งให้ปริมาตรสูงสุด เมื่อความสุกมากขึนพบว่า
กล้ ว ยหอมมี ป ริ ม าตรลดลงถึ ง แม้ ว่ า จะมี ป ริ ม าณเพคติ น ลดลง
เนื่องจากน้าตาลในกล้วยมีปริมาณมากเกินไปจึงส่งผลให้การพอง
ตัวไม่ดี นอกจากนีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสายพันธุ์ ของกล้วย
พบว่าที่ระดับความสุกเดียวกันกล้วยหอมมี อัตราส่วนปริมาตร
มากกว่ากล้วยน้าว้าสาเหตุเพราะว่ากล้วยหอมมีปริมาณเพคติน
น้อยกว่ากล้วยน้าว้าจึงท้าให้พองตัวได้ดีขณะการท้าให้พอง
Figure 2 แสดงผลของระดับความสุกต่อความแข็งของกล้วย
น้าว้าและกล้วยหอมกรอบเมื่อใช้อุณหภูมิการพองที่ 150 ºC เนือ
สัมผัสของกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมมีความแข็งมากที่สุดที่ระดับ
ความสุก 16-17 °Brix เมื่อระดับความสุกมากขึนพบว่าเนือสัมผัส
ของกล้วยมีความแข็งลดลงสาเหตุเพราะว่าเพคตินบางส่วนใน
เนือเยื่อของกล้วยเกิดการสลายตัวจึงท้าให้กล้วยสดมีเนือสัมผัสที่
นิ่มขึน (Redgwell et al, 1992) ซึ่งส่งผลให้เนือสัมผัสของกล้วย
กรอบมีเนือสัมผัสที่แข็งลดลง นอกจากนีระดับความสุกที่สูงขึน
ส่งผลให้ความชันเริ่มต้นมีค่าลดลงดังแสดงใน Figure 3 เนื่องจาก
ปริ ม าณเพคติ น ที่ ล ดลงท้ า ให้ ผ นั ง เซลล์ แ ตกออกและท้ า ให้ ค่ า
turgidity ลดลง นอกจากนี John and Marchal (1995)
รายงานว่ า ปริ ม าณของสตาร์ ช ส่ ง ผลต่ อ ค่ า firmness ของเนื อ
สัมผัสเมื่อปริมาณสตาร์ชลดลงเนื่องจากการสลายตัวจะท้าให้ค่า
firmness ของเซลล์ลดลงส่งผลให้ความต้านทานต่อแรงกดจาก
ภายนอกลดลงด้วย

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2560), 30-38
นอกจากนี ระดั บ ความสุ ก ยั ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพสี ข องกล้ ว ย
กรอบดังแสดงใน Figure 4 เมื่อระดับความสุกมากขึนท้าให้กล้วย
หอมกรอบมีคุณภาพสีด้อยลงซึ่งกล้วยกรอบจะมีสีน้าตาลบนผิว
มากขึนรวมทังมีรอยไหม้บางส่วนที่ระดับความสุกสูงสุด (24-25
°Brix) ดังแสดงใน Figure 4 (a) – (c) การเกิดสีน้าตาลเพิ่มขึนท้า
ให้กล้วยหอมกรอบที่มีความสุกมากมีค่า ΔE ที่สูงขึนตามไปด้วย
ดังแสดงใน Figure 5 ความว่องไวต่อการเกิดสีน้าตาลเกี่ยวข้อง
กับปริมาณของน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งเป็นสารตังต้นที่ส้าคัญของ
การเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด เมื่อระดับความสุกเพิ่มท้าให้กล้วยมี
ปริมาณน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเพิ่มขึนดังแสดงใน Table 1 จึงส่งผล
ให้กล้วยแผ่นเกิดสีน้าตาลมากขึนหลังการท้าให้พอง (Tabtiang
et al., 2012) ส่วนกล้วยน้าว้ากรอบให้ผลการทดลองเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันแต่การเกิดสีน้า ตาลจะน้อยกว่ากล้วยหอมใน
ระดั บ ความสุ ก เดี ย วกั น เนื่ อ งจากกล้ ว ยน้ า ว้ า มี ป ริ ม าณน้ า ตาล
โมเลกุลเดี่ยวน้อยกว่าดังนันกล้วยน้าว้าจึงมีค่า ΔE น้อยกว่ากล้วย
หอมที่ระดับความสุกเดียวกันด้วยดังแสดงใน Figure 5
ส้าหรับเวลาการอบแห้งจะพิจารณาการอบแห้งด้วยลมร้อนใน
ขันตอนสุดท้ายเนื่องจากคิดเป็น 80-90% ของระยะเวลาการ
อบแห้งรวมทังหมด Figure 6 แสดงผลของระดับความสุกต่อเวลา
การอบแห้งของกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมกรอบเมื่อใช้อุณหภูมิ

การพองที่ 150 ºC กล้วยน้าว้าใช้เวลาการอบแห้งสันที่สุดที่ความ
สุกระดับกลางส่วนกล้วยหอมจะใช้ระยะเวลาอบแห้งสันที่สุดที่
ระดับความสุก 16-17 °Brix สาเหตุส้าคัญเนื่องมาจากอัตราส่วน
ปริมาตรดังแสดงใน Figure 1 ซึ่งกล้วยน้าว้าและกล้วยหอมกรอบ
มีอัตราส่วนปริมาตรสูงสุดที่ระดับความสุก 20-21 ºBrix และ 1617 °Brix ตามล้าดับ เมื่อปริมาตรมากท้าให้ void area fraction
มีเปอร์เซ็นเพิ่มขึนดังแสดงใน Table 2 ซึ่ง void area fraction
ที่สูงขึนเนื่องจากความพรุนตัวของโครงสร้างกล้วยเพิ่มขึนดังนัน
จึ ง ช่ ว ยให้ ค วามชื นเคลื่ อ นตั ว ออกมายั ง ผิ ว ได้ ร วดเร็ ว ขึ นจึ ง ลด
ระยะเวลาการอบแห้งในขันตอนสุดท้ายลง (Tabtiang et al.,
2012)
จากข้อมูลการทดลองพบว่าระดับความสุกส่งผลต่อคุณภาพ
ของกล้วยกรอบทังสองสายพันธุ์ กล้วยน้าว้ากรอบที่ระดับความ
สุก 20-21 ºBrix มีปริมาตรสูงสุดโดยที่คุณภาพสียอมรับได้ดัง
แสดงใน Figure 4 (f) ส่วนกล้วยหอมกรอบที่ระดับความสุกต่้าสุด
(16-17 ºBrix) พบว่ากล้วยมีปริมาตรสูงสุดโดยที่กล้วยมีสีน้าตาล
น้อยกว่าระดับความสุกอื่นๆ ดังนันระดับความสุกที่จะน้าไปศึกษา
ผลของอุณหภูมิการพองต่อจะใช้ในระดับความสุกของกล้วยทัง
สองสายพันธุ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

Table 1 Chemical composition in Namwa and Homtong banana at various ripening levels.
Banana

Ripeness

Starch

Pectin

Fructose

Glucose

variety

(ºBrix)

(g/g dry mass )

(g/g dry mass )

(g/g dry mass )

(g/g dry mass )

Namwa

16-17

0.813

0.359

0.039

0.044

20-21

0.650

0.196

0.052

0.058

24-25

0.515

0.123

0.083

0.094

16-17

0.361

0.201

0.053

0.053

20-21

0.170

0.094

0.129

0.133

24-25

0.090

0.039

0.154

0.144

Homtong
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Figure 1 Effect of banana ripening level on volume
ratio.

Figure 2 Effect of banana ripening level on hardness.

Figure 3 Effect of banana ripening level on initial slope.
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3.3 ผลของระดับอุณหภูมิการพองต่อคุณภาพของกล้วยกรอบ
Figure 7 แสดงผลของอุณหภูมิการพองคุณภาพของกล้วย
หอมในด้านของอัตราส่วนปริมาตร ความแข็งและสี อุณหภูมกิ าร
พองส่ ง ผลอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ต่ อ อั ต ราส่ ว นปริ ม าตร กล้ ว ยมี
อัตราส่วนปริมาตรต่้าสุด เมื่อท้าให้พองที่อุณหภูมิ 130
ºC
อุ ณ หภู มิ ก ารพองที่ สู ง ขึ นช่ ว ยให้ ป ริ ม าตรมากขึ นสาเหตุ จ าก
อุณหภูมิที่สูงขึนท้าให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กล้วย
มากขึนดังนันอุณหภูมิภายในกล้วยจึงเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วส่งผล
ให้น้าในกล้วยระเหยได้เร็วขึนและสร้างความดันไอที่สูงขึนท้าให้
เกิดการขยายปริมาตรมากขึน (Raikham et al., 2013) ส่วนผล
ของอุณหภูมิต่อกล้วยน้าว้ากรอบดังแสดงใน Figure 8 พบว่า
ให้ผลที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับกล้วยหอมกรอบแต่กล้วยน้าว้า
จะมีปริมาตรน้อยกว่า กล้วยหอมในทุกระดับ อุณ หภูมิ การพอง
สาเหตุเพราะว่ากล้วยน้าว้ามีปริมาณเพคตินและสตาร์ชมากกว่า
กล้วยหอม
การขยายปริมาตรของกล้วยพัฟเมื่ออุณหภูมิการพองสูงขึนท้า
ให้ความพรุนตัวของโครงสร้างกล้วยเพิ่มขึนดังนันจึง ท้าให้ เนือ
สัมผัสของกล้วยมีความแข็ง ลดลงเนื่องจากโครงสร้างภายในมี
ความแน่ น เนื อต่้ า กล้ ว ยจึ ง มี ค วามต้ า นทานต่ อ แรงกระท้ า
ภายนอกที่ใช้ตัดกล้วยแผ่นลดลงดังแสดงใน Figure 7 และ 8 ซึ่ง
ทังกล้วยหอมและกล้วยน้าว้ากรอบมีเนือสัมผัสที่แข็งลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญเมื่ออุณหภูมกิ ารพองเพิ่มจาก 130 เป็น 170°C
นอกจากนี อุณหภูมิการพองยังส่งผลกระทบต่อสีของกล้วย
กรอบดังแสดงใน Figure 4 กล้วยหอมกรอบและกล้วยน้าว้ามีสี
น้าตาลเล็กน้อยเมื่อพัฟที่อุณหภูมิ 130 °C (Figure 4 (d) และ (i))
และสีน้าตาลปรากฏบนพืนผิวกล้วยมากขึนเมื่อใช้ระดับ อุณหภูมิ
การพองสูงขึนดังแสดงใน Figure 4 (a) (e) (g) และ (j) การเกิดสี
น้าตาลมากขึนส่งผลให้ค่า ΔE เพิ่มสูงขึนดังแสดงใน Figure 7
และ 8 สาเหตุจากอุณหภูมิการพองที่สูงขึนเร่งปฏิกิริยาสีน้าตาล
(Raikhamh et al., 2013) ระดับอุณหภูมิการพองที่สูงกว่า
130°C ท้าให้กล้วยหอมกรอบมีสีน้าตาลคล้ามากเกินไป ส่วน
กล้วยน้าว้ากรอบที่ใช้อุณหภูมิการพองที่ 170 ºC พบว่ามีสีคล้า
และไหม้บางส่วนซึ่งอาจส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบสีของกล้วยระหว่างกล้วยน้าว้า
(20-21 °Brix) และกล้วยหอม (16-17 °Brix) ที่แปรรูปด้วย
อุณหภูมิการพองเท่ากันพบว่าสีของกล้วยหอมจะมีสีคล้ามากกว่า
กล้วยน้าว้าดังแสดงใน Figure 4 (a) และ (g) ถึงแม้ว่ากล้วยทัง
สองสายพั น ธุ์ ใ นระดั บ ความสุ ก ดั ง กล่ า วจะมี ป ริ ม าณน้ า ตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่ใกล้เคียงกัน ทังนีน่าจะมีสาเหตุมาจากเอนไซม์ที่
เหลือหลังจากการลวกด้วยน้าร้อนในกล้วยหอมยังมีอยู่มากจึงเร่ง
ให้เกิดสีน้าตาลคล้ามากกว่ากล้วยน้าว้ากรอบ
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Figure 4 Effect of banana ripening level on colur of crisp Namwa and Homtong banana.
Table 2 Percent of void area fraction of crisp Namwa and Homtong banana at various ripening levels.
Variety
% Void area fraction
Ripening level
Namwa

Homtong

Figure 5 Effect of banana ripening level on ΔE.

16-17 °Brix

31.1

20-21 °Brix

39.2

24-25 °Brix

32.4

16-17 °Brix

45.7

20-21 °Brix

41.2

24-25 °Brix

34.6

Figure 6 Effect of banana ripening level on drying time.
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7 และ 8) จึงท้าให้มีความพรุนตัวของโครงสร้างน้อยกว่าส่งผลให้
ความชืนเคลื่อนตัวจากภายในมายังผิวได้ช้ากว่ากล้วยหอม

Figure 7 Effect of puffing temperature on volume ratio,
hardness and ΔE of puffed Homtong banana.

Figure 8 Effect of puffing temperature on volume ratio,
hardness and ΔE of puffed Namwa banana.

Figure 9 Effect of puffing temperature on drying time.
Figure 9 แสดงผลของอุณหภูมิการพองต่อระยะเวลาการ
อบแห้งในช่วงสุดท้าย เมื่อระดับอุณหภูมิการพองสูงขึนส่งผลให้
เวลาการอบแห้งในช่วงสุดท้ายลดลงทังกล้วยน้าว้าและกล้วยหอม
สาเหตุเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงขึนท้าให้เกิดการถ่ายโอนความร้อน
ให้กล้วยมากขึนจึงเร่งให้ความชืนในกล้วยระเหยได้เร็ว และมาก
ขึน ดังนันกล้วยแผ่นจึงมีปริมาณความชืนลดลงมากในช่วงการ
อบแห้งสุดท้าย นอกจากนียังพบว่ากล้วยน้าว้าใช้เวลาอบแห้งนาน
กว่ากล้วยหอมในทุกระดับอุณหภูมิการพองเนื่องจากกล้วยน้าว้ามี
ปริมาตรน้อยกว่ากล้วยหอมในทุกระดับอุณหภูมิการพอง (Figure
37

4 สรุปผล
ระดับความสุก สายพันธุ์และอุณหภูมิการพองส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของกล้วยกรอบ ระดับความสุกที่มากขึนท้าให้กล้วยมี
ปริมาณของสตาร์ชและเพคติน ลดลงส่งผลให้เนือสัมผัสมีความ
แข็งลดลง อย่างไรก็ตามกล้วยน้าว้ามีเนือสัมผัสที่แข็งกว่ากล้วย
หอมเนื่องจากมีปริมาณของเพคตินและสตาร์ชที่สูงกว่า กล้วย
กรอบมีสีเหลืองอมน้าตาลเมื่อระดับการสุกน้อยที่สุดและระดับ
อุณหภูมิการพองต่้าสุด เมื่อระดับความสุกมากขึนและอุณหภูมิ
การพองสูงขึนท้าให้กล้วยกรอบเกิดสีน้าตาลบนผิวมากขึน เมื่อ
พิจารณาระหว่างกล้วยกรอบทังสองสายพันธุ์โดยรวมแล้วกล้วย
น้าว้ากรอบมีคุณภาพสีที่ดีกว่ากล้วยหอมกรอบเนื่องจากมีปริมาณ
น้าตาลโมเลกุลเดี่ยวน้อยกว่า อุณหภูมิการพองที่สูงขึนยังช่วยให้
กล้วยแผ่นมีปริมาตรมากขึนและมีเนือสัมผัสที่แข็งลดลงรวมทังลด
ระยะเวลาอบแห้งให้สันลง ดังนันสภาวะการแปรรูปที่เหมาะสม
ของกล้วยน้าว้า คือ ความสุกที่ระยะ 20-21 °Brix และอุณหภูมิ
การพองที่ 150 °C ส่วนกล้วยหอมใช้ความสุกที่ระยะ 16-17
°Brix และอุณหภูมกิ ารพองที่ 130 °C
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้างต้นแบบรถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับนาทางด้วยระบบ GPS สาหรับเกษตรกรรม
สมัยใหม่ และออกแบบอัลกอริธึมตัวควบคุมตาแหน่งการเคลื่อนที่ตามเส้นทางเคลื่อนที่แบบเส้นตรง และเส้นโค้ง และสุดท้ายการ
ทดสอบหาค่าความสามารถในการทางานจริงของรถแทรกเตอร์ โดยรถแทรกเตอร์ฯ จะประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์
เบนซิน 15 Hpส่วนควบคุมทิศทางและตาแหน่งของตัวรถส่วนระบุตาแหน่งและทิศทางของตัวรถส่วนควบคุมและประมวลผลและ
สุดท้ายส่วนควบคุมการมองเห็นระยะไกล จากการทดสอบภาคสนามพบว่าระบบควบคุมทิศทางและตาแหน่งของตัวรถที่ได้ออกแบบ
นั้น สามารถควบคุมให้รถแทรกเตอร์ฯ เคลื่อนที่ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ได้ แต่ขณะที่รถแทรกเตอร์ฯ เคลื่อนที่ติดตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงในช่วงที่ความเร็วคงที่ รถแทรกเตอร์ฯ จะมีค่าความผิดพลาดของตาแหน่งค่อนข้างคงที่ นั่นแสดงให้เห็นว่าตัว
ควบคุมที่นาเสนอนี้ยังมีข้อจากัดอยู่ กล่าวคือ ไม่สามารถทาให้ค่าความผิดพลาดมีค่าลดลงได้อีก และยังพบอีกว่ามีค่าความสามารถใน
การทางานเท่ากับ 3.57 Rai hr-1 ที่ความเร็วในการทางาน 0.9 km hr-1 และทางาน 1,440 hr year-1 จะสามารถคืนทุนถ้าทาการไถให้
ได้ปริมาณพื้นที่เท่ากับ 1,646 Raiโดยรถแทรกเตอร์ต้นแบบฯ มีแรงฉุดลาก 15,168 N มีความเร็วในการทางาน 0.25 m s-1 มี
ประสิทธิภาพการทางาน 85.30% มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง 3.99 Liter hr-1มีค่าการลื่นไถล (% Slip) 21.4 มีค่ากาลังฉุด
ลาก 3.792 kW และมีค่าความสามารถในการทางาน 3.57 Rai hr-1 ตามลาดับ
คาสาคัญ: รถแทรกเตอร์อัตโนมัตไิ ร้คนขับ, ระบบนาทางGPS, เกษตรกรรมสมัยใหม่, การลื่นไถล, กาลังฉุดลาก
Abstract
The purpose of this research is to design and fabrication of the prototype of unmanned autonomous
tractor with GPS guidance system for modern agriculture, design of position controller algorithm and linear
movement along the route and moving curve, and the final test for the working ability of the tractor. The
unmanned autonomous tractor is composed tractor with gasoline engine size 15 Hp, control the direction and
position of the tractor, specify of the position and direction of the vehicle, control and processing part, and
finally remote vision system. According to the study was found that the field test system is designed to control
the movement for autonomous tractor based on GPS guidance and intelligent unmanned controlling system for
modern farming, a tractor moves along a linear path with straight lines and curves. The motion control systems
were designed to control the tractor's moving along the path but while the tractors tracing the trajectory of a
straight line at a constant speed during the tractors are mistakes of a relatively stable positionthat mean the
controls are also present limitations.It was also found that the ability to work at 3.57 Rai hr-1 at the speed of 0.9
km hr-1 and 1,440 hr year-1 will be able to return if the plow to the area of 1,646 Rais by tractors. Drawbar force
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was 15,168 N at the working speed of 0.25 m s-1, performance of 85.30%, rate of fuel consumption of 3.99 Liter
hr-1 with a slip value (% Slip) of 21.4, with a drawbar power at 3.792 kW and the ability to work on 3.57 Rai hr-1.
Keywords: Unmanned autonomous tractor, GPS guidance system, Modern agriculture, Slip, Drawbar power
kinetic movement model of tractor ในการหาค่าตัวแปร
1 บทนา
หรือค่าของพารามิเตอร์ของแบบจาลองจากผลการทดสอบใน
เกษตรกรรมสมั ย ใหม่ นั้ น จะมุ่ ง เน้ น แนวทางในการลด
แปลงเมื่อทาการต่อพ่วงกับเครื่องปลูกถั่วเหลืองแบบหยอดเป็น
ต้ น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม ปริ ม าณของผลผลิ ต ต่ อ พื้ น ที่ ใ ห้ เ พิ่ ม
แถวพบว่า ระบบสามารถที่จะควบคุมทิศทางการเลี้ยวได้อย่าง
สูงขึ้นเท่าที่จะสามารถทาได้ โดยเฉพาะเกษตรกรเจ้าของพื้นที่
แม่นยาเมื่อเปรียบเทียบกับ hydraulic time delay (Tsubota
ปลูกทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้น พบว่ามีอัตราการแข่งขัน
et al., 2004)
สูงมากในด้านการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทั้งในส่วนของ
ต่อมาได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง A Simple Method to
การเตรียมแปลง การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว โดยจะพบว่า
Improve Autonomous GPS Positioning for Tractors ใน
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ามีอัตราเพิ่มสูงมากซึ่งผันผวนกับจานวน
ปี 2011 โดยการปรับปรุงการวางตาแหน่งของ GPS บนรถ
แรงงานภาคการเกษตรที่ลดต่าลง และแรงงานที่มีทักษะที่ขาด
แทรกเตอร์ วิ ธี ที่ ใ ช้ นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ การรั บ สั ญ ญาณจี พี เ อสที่
แคลน จึงเป็นเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้า
แม่นยามากขึ้นและการใช้จีพีเอสร่วมกับระบบควบคุมแบบอื่นๆ
มาแก้ปัญหาดังกล่าว
เช่ น ระบบวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ระบบน าทางเฉื่ อ ย (INS)
โดยในต่างประเทศได้มีการวิจัย ในการนาเอาระบบนาทาง
หรือเรขาคณิตเพื่อให้ได้ตาแหน่งจุดกึ่งกลางและการวางแนว
แบบ RTK GPS ที่มีค่าความผิดพลาดเพียง1-2 cm เท่านั้น มา
ของเพลาล้อหลังรถแทรกเตอร์ที่แม่นยามากขึ้น (Keiichi,
ประยุกต์ใช้กับรถแทรกเตอร์ (Muhr et al., 2006) ส่วนการ
2008)
ควบคุ ม ตั ว รถแทรกเตอร์ นั้ น ได้ มี ง านวิ จั ย การพั ฒ นาระบบ
ดั ง นั้ น จากปั ญ หาที่ พ บและความต้ อ งการของเกษตรกร
ควบคุมอัตโนมัติการบังคับเลี้ยวของตัว รถแทรกเตอร์รุ่น John
เจ้าของพื้นที่ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการลดแรงงาน
Deere 7800 ซึ่งมีค่าความผิดพลาดเพียง 2 cm (O’Connor
ลงและเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นให้สูงขึ้นนั้น (เกรียงไกร และ
et al., 1996) ต่อจากนั้นก็ได้มีการวิจัยออกแบบและสร้าง
เกียรติศักดิ์, 2557) กลุ่มผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะออกแบบและ
ระบบน าทางอั ต โนมั ติ ที่ ท างานร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ ไ จโรสโคป
สร้างรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้ง
(Gyroscope) เพื่อสร้างและรวบรวมข้อมูลของตาแหน่งพร้อม
อุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS สาหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ขึ้น
ทั้งทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวรถแทรกเตอร์ (Noguchi et al.,
เพื่อที่จะทาให้เกิดการทางานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เป็นการ
2001)ซึ่ ง งานวิ จั ย ที่ พั ฒ นากั น มานั้ น ยั ง ทดลองกั น เฉพาะใน
ลดเวลา ลดความเมื่อยล้าในการปฏิบัติงาน และลดต้นทุนการ
ห้องปฏิบัติการอยู่เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย เพื่อลด
ประกอบการของเกษตรกรให้ ต่ าลง โดยที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบช่ ว ยในการมองเห็ น
งานวิจัยนี้เมื่อดาเนินการเสร็จ จะพบได้ว่ามีความแตกต่างจาก
ระยะไกลแบบ Vision Sensor เข้าไปติดตั้งบนรถแทรกเตอร์
งานวิจัยที่มีอยู่แล้วดังนี้ โดยเกษตรกรนั้นจะได้ต้นแบบของรถ
ขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้ (Benson et al., 2003) จนได้มีการ
แทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
พั ฒ นาระบบน าร่ อ งที่ มี ค วามแม่ น ย าสู ง ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้
นาทางด้วยระบบ GPS ที่มีราคาถูก สามารถใช้งานได้จริง โดย
อุป กรณ์ เรดาร์และเลเซอร์ เข้า มาช่ วยทาการตรวจจั บสิ่ง กีด
ระบบควบคุ ม และขั บ เคลื่ อ นนั้ น มี ค วามซั บ ซ้ อ นน้ อ ยมาก
ขวางเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเทคนิคสมั ยใหม่เหล่านี้
สามารถดูแลบารุงรักษาได้ง่าย และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
พบว่ า ยั ง มี ค วามไม่ เ หมาะสมกั บ การน ามาใช้ ใ นการท า
การจ้างแรงงานลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่ามีบทบาทที่
การเกษตรของบ้ า นเราทั้ง หมด เนื่องด้วยการสนับสนุ นจาก
สาคั ญมากในการกาหนดทิศ ทางปริมาณของผลผลิตที่ได้ต่ อ
ภาครัฐและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่กลุ่มเกษตรกร
พื้นที่ต่อปี และทิศทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้
ไทยนั้นกระทาได้ยาก
ลดต่าลง
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง STEERING CONTROL SYSTEM
FOR AUTONOMOUS TRACTOR ในปี 2008 ได้มีการใช้
2 อุปกรณ์และวิธีการ
ระบบควบคุมการนาทางแบบ optical fiber gyroscope
2.1 การออกแบบสร้ า งต้ น แบบ รถแทรกเตอร์ ขั บ เคลื่ อ น
(IMU) และระบบ real-time kinematic GPS ซึ่งเป็นระบบที่
อัตโนมัติแบบไร้คนขับ
ผสมผสานกัน ในการทดลองหาประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่
2.2 การออกแบบสร้างโครงสร้างหลักและระบบขับเคลื่อน
และการบังคับเลี้ยวนั้น ได้ทาการทดลองในแปลงพื้นที่ปลูกถั่ว
รถแทรกเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นรถขับเคลื่อนด้วยสองล้อหลัง
เหลืองโดยจะเปรียบเทียบระบบที่สร้ างขึ้นมากับแรงงานคน
ใช้ต้นกาลังเป็น เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 15
Hp เพื่อขับ
โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของรถปลูกนั้นจะวิเคราะห์แบบ
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ปั๊มน้ามันไฮดรอลิกส์ การขับเคลื่อนของรถแทรกเตอร์ใช้กาลัง
จากแรงดั น และอั ต ราการไหลของน้ ามั น ไฮดรอลิ ก ส์ แบบ
Hydro-static ทั้งระบบ เนื่องจากเป็นระบบที่มีการบารุงรักษา
ต่ าใช้ ง านได้ ง่ า ย เหมาะกั บ การปฏิ บั ติ ง านในแปลง ซึ่ ง ไม่ ใ ช้
ความเร็วสูง แต่ต้องการแรงฉุดลาก (Drawbar force) สูง
เกษตรกรหรื อ คนขั บ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานทาง
วิ ศ วกรรมก็ ส ามารถควบคุ ม รถแทรกเตอร์ ไ ด้ การออกแบบ
ระบบ จะใช้ความเร็วการวิ่งและแรงฉุดลากใช้งานที่เหมาะสม
ของรถเป็ น ขอบเขต แล้ ว จึ ง ค านวณเป็ น ความเร็ ว รอบและ
แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฮดรอลิก ส์ เพื่อใช้ในการติดตั้งต่อไป
เช่นเดียวกับการใช้น้าหนักและความเร็วรอบของอุปกรณ์ต่อ
พ่วง มาคานวณหาความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ที่ใช้ขับ
เพลา PTO (Power take-off) และขนาดของกระบอกสูบยกวาง อุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic lifting cylinder) ต่อไป

(a)

(b)
Figure 1 Autonomous tractor based on GPS guidance
and intelligent unmanned controlling system for

modern farming; (a) Overall configuration, 1. Frame 2.
Gear ratio 3. Solenoid valve 4. Control box 5.
Hydraulic pump 6. Hydraulic motor 7. Hydraulic
valve 8. Hydraulic oil tank, (b) Power transmission
and steering system.
รถแทรกเตอร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จะถู ก ควบคุ ม โดยใช้ ห ลั ก การ
ควบคุ ม ก าลั ง ของไหลแทน ซึ่ ง มี ค วามแม่ น ย า สะดวก และ
ประหยัดกว่าการควบคุมชิ้นส่วนกลไกที่มีการเคลื่อนที่แบบอื่น
(Keiichi, 2008) การออกตัว เร่งความเร็ว เคลื่อนที่ ด้วย
ความเร็วคงที่ การชะลอความเร็ว และการหยุดจอด (เบรกใน
ระบบอัตโนมัติ) ของรถแทรกเตอร์ทาได้ด้วยการควบคุม วาล์ว
ควบคุมอัตราการไหลหลัก (Flow control valve, FC) เพียง
ตัวเดียว ส่วนการควบคุมทิศทาง (การบังคับเลี้ยว) ทาผ่านชุด
ทดแรงหมุนพวงมาลัยด้วยน้ามัน (Power steering) ซึ่งแยก
วงจรน้ามันออกจากวงจรขับเคลื่อนรถหลัก ทั้งนี้เพื่อเสถียรภาพ
ในการบั ง คั บ เลี้ ย วที่ ไ ม่ ต้ อ งผู ก โยงกั บ ความเร็ ว รถไปด้ ว ย
เนื่ อ งจากต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความรวดเร็ ว ในการบั ง คั บ เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของรถหรือคน กรณีใช้คนขับด้วยสาหรับการควบคุม
อุปกรณ์ขับเคลื่อนทั้งหมด ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ทางานได้ทั้ง 2
ระบบ คือ การทางานแบบอัตโนมัติและการบังคับด้วยคนขับ
ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมรถถูกออกแบบให้รับสัญญาณทั้งจาก
ระบบอั ต โนมั ติ แ ละสามารถสลั บ มาใช้ คั น เร่ ง เบรก คั น โยก
กระบอกสูบไฮดรอลิก และ PTO ได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับระบบ
บังคับเลี้ยวที่คนสามารถหมุนพวงมาลัยได้โดยตรงเช่นกัน โดยที่
วงจรเบรกด้วยคนขับจะถูกแยกออกจากวงจรขับเคลื่อนหลัก
และผู้ขับขี่สามารถเหยียบเบรกได้เช่นเดียวกับรถไถทั่วไป โดย
อุปกรณ์ในระบบรถแทรกเตอร์ (Figure1b) ประกอบด้วย
1) Gasoline Engine เป็นเครื่องยนต์เบนซินหลักขนาด
15 Hp เป็นต้นกาลังในการขับเคลื่อนระบบต่างๆ ของรถ
แทรกเตอร์
2) Hydraulic Power Unit เป็นระบบผลิตกาลังหลัก
ประกอบด้วย ถังน้ามัน, ระบบกรอง, ปั๊มไฮดรอลิก ส์ , วาล์ว
ความดันนิรภัย, วาล์วควบคุมอัตราการไหล และระบบระบาย
ความร้อนออกจากน้ามัน ตัวปั๊มได้รับกาลังขับจากเครื่องยนต์
ขนาด 15 Hp เพื่อผลิตแรงดันน้ามันคงที่สาหรับวงจรขับเคลื่อน
ทั้งหมด ด้วยอัตราการไหลสูงสุดอย่างปลอดภัย เพื่อจ่ายให้กับ
ระบบต่อไป
3) Pump for Power steering เป็นปั๊มไฮดรอลิกส์เฉพาะ
สาหรับทดแรงหมุนพวงมาลัยชุดบังคับเลี้ยว ได้รับกาลังจาก
เครื่องยนต์แยกจากวงจรขับเคลื่อนหลัก
4) Hydraulic Motor for PTO คือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ที่
ทาหน้าที่ขับเพลา PTO
มอเตอร์นี้ถูกควบคุ มด้วย PTO
Control (PTO C) ซึ่งเป็นวาล์ว 4/3 แบบปกติอยู่ในตาแหน่ง
ห้องกลางเพื่อ bypass น้ามันลงแทงค์และปลดให้เพลามอเตอร์
หมุนอิสระได้ ควบคุมแบบ On-off ด้วย Solenoid ไฟฟ้า
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สาหรับเลื่อนวาล์วได้ 2 ตาแหน่ง เพื่อสลับทิศการหมุน PTO ได้
สัญญาณควบคุม PTO C มาจากระบบควบคุมอัตโนมัติ และคัน
บังคับด้วยมือกรณีขับด้วยคน
5) Hydraulic Lifting Cylinder คือกระบอกสูบไฮดรอ
ลิ ก ส์ ที่ ท าหน้ า ที่ ย ก-วางอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งท้ า ยรถแทรกเตอร์
กระบอกสูบนี้ถูกควบคุมด้วย Cylinder Control (CC) ซึ่งเป็น
วาล์ว 4/3 แบบปกติอยู่ในตาแหน่งห้องกลางเพื่อ bypass
น้ามันลงแทงค์และล๊อคตาแหน่งก้านสูบไว้ ควบคุมแบบ Onoff ด้วย Solenoid ไฟฟ้า สาหรับเลื่อนวาล์วได้ 2 ตาแหน่ง
เพื่อสลับทิศการเข้าออกของก้านสูบได้ สัญญาณควบคุม CC มา
จากระบบควบคุมอัตโนมัติ และคันบังคับด้วยมือกรณีขับด้วย
คน
6) Right Hydraulic Motor และ Left Hydraulic
Motor (R. Hydraulic Motor และ L. Hydraulic Motor) คือ
มอเตอร์ไฮดรอลิก ส์สาหรับขับล้อหลังขวาและซ้ายตามลาดับ
มอเตอร์ทั้ง 2 ตัว ถูกควบคุมด้วย Right Motor Control
Valveและ Left Motor Control Valve (R. MC และ L. MC)
ซึ่งรับสัญญาณจากระบบควบคุมอัตโนมัติในกรณีต้องการเลี้ยว
รถแทรกเตอร์ โดยเป็น On-off control สั่งให้ Solenoid
เปลี่ยนตาแหน่งวาล์ว 4/3 มาอยู่ห้องกลางเพื่อทาให้น้ามันไหล
กลับจากปั๊มลงสู่แทงค์ และปรับแรงดันน้ามันให้แกนมอเตอร์
เป็นอิสระเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ที่สัมพันธ์กับการเลี้ยว และเมื่อ
เลี้ยวเสร็จแล้วระบบจึงสั่งให้ Solenoid เลื่อนวาล์วมาอยู่ใน
ตาแหน่งปกติ คือขับเดินหน้า สาหรับการควบคุมความเร็วของ
รถแทรกเตอร์มอเตอร์ทั้งคู่จะได้รับแรงดันน้ามันคงที่ แต่อัตรา
การไหลน้ามันจะถูกควบคุมด้วย Flow Control (FC) เพื่อลด
อัตราการป้อนน้ามันให้กับมอเตอร์ทั้งคู่ได้ โดย FC ต้องการ
สัญญาณควบคุมแบบสัญญาณแบบปรับค่าได้ (Analog Signal)
จากระบบควบคุมอัตโนมัติและสัญญาณจากการเหยียบแป้น
คั น เร่ ง กรณี ขั บ ด้ ว ยคนได้ มี ก ารป้ อ นสั ญ ญาณกลั บ เพื่ อ
ตรวจสอบค่า outputด้วย FC นี้ต้องควบคุมอัตราการไหลจาก
ศู น ย์ (จากหยุ ด นิ่ ง หรื อ หยุ ด รถด้ ว ยเบรก) ไปถึ ง ค่ า สู ง สุ ด
(ความเร็วแล่นสูงสุดของรถแทรกเตอร์) ได้
7) Right Break System และ Left Break System (R.
Break Sys. และ L. Break Sys.) คือระบบเบรกแบบดรัม
สาหรับหยุดการเคลื่อนที่ ทั้งสองชุดนี้ได้รับสัญญาณจากการกด
แป้ น เบรกโดยคนขั บเท่ า นั้ น โดยในขณะกดแป้ น เบรก ลิ มิ ต
สวิตช์ ใต้แป้นเบรก (Break Control Switch, BC) จะสั่งให้
Solenoid ของทั้ง R. MC และ L. MC ซึ่งเป็น On-off
control ทางานด้วยการเปลี่ยนตาแหน่งวาล์ว 4/3 มาอยู่ห้อง
กลางเพื่ อ ท าให้ น้ ามั น ไหลกลั บ จากปั๊ ม ลงสู่ แ ทงค์ และปรั บ
แรงดันน้ามันให้แกนมอเตอร์เป็นอิสระก่อนในขั้นต้น จากนั้น
เมื่ อ คนขั บ เหยี ย บเบรกเต็ ม ที่ ผ้ า เบรกจึ ง จั บ กั บ ดรั ม อย่ า ง
สมบูรณ์ และทาให้รถหยุดในที่สุด ในกรณีต้องการถอยหลังจาก
การแล่นเดินหน้า FC จะลดอัตราการไหลน้ามันสู่มอเตอร์จน
เป็นศูนย์ (บังคับให้รถหยุด) ก่อน จากนั้น R. MC และ L. MC
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ซึ่งรับสัญญาณจากระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยเป็น On-off
control จะสั่งให้ Solenoid เปลี่ยนตาแหน่งวาล์ว 4/3 มาอยู่
ในตาแหน่งกลับทิศทางการหมุน จากนั้น FC จึงสั่งจ่ายอัตรา
การไหลน้ามันให้มอเตอร์ จนมอเตอร์หมุนกลับทิศได้ต่อไป
8) Power Steering เป็นระบบทดกาลังด้วยน้ามันสาหรับ
หมุนพวงมาลัยเหมือนรถแทรกเตอร์หรือรถยนต์ปกติ
9) DC encoding motor ทาหน้าที่หมุนพวงมาลัยแทน
คนในกรณีขับแบบอัตโนมัติ โดยเป็นการควบคุมแบบสัญญาณ
แบบปรับค่าได้โดย DC ServoMotor ที่ใช้ในการควบคุมรถไถ
นั้นจะใช้โหมดการควบคุ มอัตราเร่ง (Velocity
Control
Mode) โดยมี อินพุทเป็นแรงดันทางไฟฟ้า 104 V และกระแส
2.6A มีความละเอียดของเอ็นโค้ดเดอร์ 20 Bit/rpm มีความเร็ว
สูงสุด 3000 rpm และมีการตอบสนองการสั่งงาน 2.0 kHz
จากระบบควบคุมอัตโนมัติ (Steering Control, Steering C)
หากต้องการปรับเป็นคนขับเอง สามารถทาได้ทันทีเพราะเพลา
ของ DC motor มีแรงต้านการหมุนน้อยมากอยู่แล้ว เมื่อปลด
การควบคุมออก
10) Engine Control (Engine C) คือระบบควบคุม
เครื่องยนต์ปกติเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วจะปรับตั้งให้เครื่องยนต์
เดินที่ความเร็วรอบที่ให้แรงบิดสูงสุดคงที่ตลอดจนกว่าจะหยุด
รถแทรกเตอร์ จึงดับเครื่องซึ่ง Engine C เป็นการสั่งดับเครื่อง
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ด้ ว ย คนควบคุ ม (อาจจะขั บ อยู่ หรื อ
สังเกตการณ์ผ่านระบบ Monitoring ก็ได้) จึงเป็นการควบคุม
ด้วยคนแบบรีโมท
11) Right wheel sensor และ Left wheel sensor คือ
อุปกรณ์ ตรวจจั บการหมุ นของล้อ รถแทรกเตอร์ เพื่อเป็นเก็ บ
ข้อมูลจาก output ที่แท้จริงของระบบ ส่งกลับให้ผู้ควบคุม รถ
แทรกเตอร์ ท ราบถึ ง การเคลื่ อนที่ (เดิ น หน้ า หรื อ ถอยหลั ง )
ความเร็วของรถแทรกเตอร์ความเร็วของล้อแต่ละข้าง สัญญาณ
จาก sensor ทั้งคู่นี้ถูกใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติ และถูก
monitor โดยคนควบคุมด้วย(สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2555)
2.2.1 การออกแบบอัลกอริธึม และชุดคาสั่งเฉพาะในการ

ควบคุมทิศทางและตาแหน่งของรถแทรกเตอร์ และ
ระบบมองเห็นระยะไกล
ในการควบคุมทิศทางและตาแหน่งของรถแทรกเตอร์ ทาง
ผู้วิจัยได้เลือ กใช้ดีซีเซอร์โวมอเตอร์มาเป็นตัวต้นกาลังในการ
หมุนพวงมาลัย ของรถแทรกเตอร์และใช้เซนเซอร์อีก 2 ชนิด
เพื่อมาระบุตาแหน่งและทิศทางของรถแทรกเตอร์คือ ตัว GPS
และ IMU ตามลาดับ โดยตัวระบุตาแหน่งของรถไถ (GPS) เป็น
ของบริษัท Garmin รุ่น GPS 72S โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะคือมีจานวนช่องรับสัญญาณ 12 chanels แบบ
High sensitivity GPS receiver by SiRF โดยที่ มีความคลาด
เคลื่อนของการหาตาแหน่งไม่มากกว่า 10 m RMS และ
สามารถแสดงต าแหน่ ง พิ กั ด ทั้ ง ระบบพิ กั ด UTM
และ

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2560), 39-54
Latitude/Longitude อีกทั้งแสดงค่าพิกัดบน Datum สากล
(WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้ (GPS ใช้ระบุ
ต าแหน่ ง ของรถแทรกเตอร์ ข ณะนั้ น ) และเซ็ น เซอร์ IMU รุ่ น
Polulu CHR-6dmเป็นโมดูลที่รวมความสามารถของอุปกรณ์ 3
ตั ว ม า ร ว ม ไ ว้ ด้ ว ย กั น คื อ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ วั ด ค ว า ม เ ร่ ง
(Accelerometer) เซ็นเซอร์วัดความเร่งเชิงมุม (Gyroscope)
และเข็มทิศ (Compass) สามารถวัดค่าได้ 3 แกนคือ X,Y,Z
สัญญานความถี่ที่ 300 MHzมีระบบ EFK (Extended Kalman
Filter) ในตัว เชื่อมต่อกันผ่าน UART ใช้กระแสในการเลี้ยง
วงจร 3.3 V เป็นเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยาสูง สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้มาก(IMUใช้บอกทิศทางการ
หั น เหของรถแทรกเตอร์ ข ณะนั้ น )ซึ่ ง ในการควบคุ ม และ
ประมวลผลจะใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาช่ ว ย และมี ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมขึ้น โดยคอมพิวเตอร์ใช้รับส่งสัญญาณแบบ Ethernet
ระหว่างPC Main และ PC Target (บนรถแทรกเตอร์) โดยมีตัว
รับส่งสัญญาณแบบ Access pointเพื่อใช้ในการรับข้อมูลจาก
ตัว GPS และ IMU มาคานวณหาทิศทางและตาแหน่งของรถไถ
และส่ ง ค่ า การควบคุ ม จากคอมพิ ว เตอร์ ไ ปยั ง แผงควบคุ ม
มอเตอร์ เ พื่ อ ควบคุ ม มอเตอร์ ใ ห้ ห มุ น พวงมาลั ย ของ รถ
แทรกเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปยังทิศทางและตาแหน่งที

1) การกาหนดจุดที่ต้องการให้รถแทรกเตอร์วิ่งผ่าน ซึ่งขั้น
ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่โปรแกรมต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ โดยให้
ผู้ ใ ช้ ก รอกข้ อ มู ล จุ ด ที่ ต้ อ งการจากนั้ น โปรแกรมจะท าการ
คานวณหาเส้นทางเดินของรถแทรกเตอร์ที่ผ่านจุดที่ผู้ได้กรอก
ข้อมูลไว้
2) ส่วนรับค่าจากเซนเซอร์ GPS และ IMU แล้วนามา
ประมวลผลหาตาแหน่ ง และทิ ศ ทางของรถแทรกเตอร์ ว่ า รถ
แทรกเตอร์ณ ปัจจุบัน อยู่ ณ ตาแหน่งใดและหันหัวในทิศทาง
ใด ในส่ ว นนี้ จ ะท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลาขณะที่ ร ถ
แทรกเตอร์กาลังเคลื่อนที่
3) การคานวณหาค่าสัญญาณควบคุมการหมุนของมอเตอร์
เพื่อไปขับพวงมาลัยให้หมุนบังคับ รถแทรกเตอร์ให้เคลื่อนที่ไป
ในทิศทางและตาแหน่งตามเส้นทางเดินของรถแทรกเตอร์ที่ได้
คานวณไว้ก่อนแล้วในหัวข้อที่ 1 โดยใช้หลักการควบคุมแบบ
ป้อนกลับและใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller)
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Figure 2Connection diagrams, equipment used to
control the direction and position of the tractor.
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Figure 3 Overall proceduring of program used to
control the direction and position of the tractor.
ระบบการมองเห็นระยะไกล (Remote Vision System)
เป็นระบบที่ใช้สาหรับให้ผู้ควบคุมรถแทรกเตอร์ได้มองเห็นภาพ
ด้า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของรถแทรกเตอร์ แ ละเพื่ อ เพิ่ ม ความ
ปลอดภั ย ในขณะปฏิ บั ติ ง านของรถแทรกเตอร์ โ ดยระบบนี้
ประกอบไปด้วย กล้องไอพี (IP Camera) ที่ถูกติดตั้งอยู่บนตัว
รถแทรกเตอร์และมีอุปกรณ์ Wireless access point เชื่อมต่อ
สั ญ ญาณจากกล้ อ งไอพี เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณภาพจากกล้ อ งไอพี
ส่ ง ไปยั ง คอมพิ ว เตอร์ ที่ อ ยู่ ภ ายนอกตั ว รถแทรกเตอร์ ผ่ า น
อุปกรณ์ Wireless access point อีกตัวหนึ่ง โดยการแสดง
ภาพบนคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อ ใช้ งาน
เฉพาะแสดงภาพและควบคุ ม อุ ป กรณ์ บ นรถแทรกเตอร์
ระยะไกล

เส้นโค้งบนระบบพิกัดฉาก โดยสมการในการสร้างเส้นทางการ
เคลื่อนที่ทั้ง 2 แบบสามารถอธิบายได้ดังนี้
2.3.1.1การสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
z

P2

y

P1
x

Figure 5 Linear trajectory.
จาก Figure 5 แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
เพื่อที่ทาให้รถแทรกเตอร์เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง จาเป็นต้องมี
การก าหนดจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเคลื่ อ นที่ คื อ จุ ด P และ
จุ ดสิ้ นสุ ดของการเคลื่อ นที่ คื อ จุ ด P ส่วนจุ ด ระหว่ า งการ
เคลื่อนที่จากจุด P จนถึงจุด P สามารถคานวณหาได้จาก
1

2

1

2
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ในสมการที่ 2 มีพารามิเตอร์ s เป็นอัตราส่วนของตาแหน่ง
กับ ระยะทางที่ รถแทรกเตอร์ เคลื่ อนที่ ซึ่ ง สามารถหาได้จ าก
สมการที่3
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Figure 4 Instrumentation and overall procedural
configuration. Remote vision system for unmanned
tractor.
2.3 การทดสอบและประเมินผล
2.3.1 การสอบเทียบโดยการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของ

รถแทรกเตอร์(Trajectory)
ในการเคลื่อ นที่ ของรถแทรกเตอร์ ส่ว นใหญ่ มีเ คลื่ อนที่ 2
แบบ คือ เคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรงขณะกาลังไถ และเคลื่อนที่
ในแนวเส้นโค้งขณะกาลังเลี้ยว ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้มีการ
สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ เป็นเส้นตรงและ
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เมื่อ l คือความยาวของเส้นตรงที่ รถแทรกเตอร์ เคลื่อนที่
และ d คือ ตัวแปรตาแหน่ง ที่เป็นฟัง ก์ชั นของเวลา ซึ่งเป็น
ตัวกาหนดลักษณะของโปรไฟล์ความเร็ว (Velocity profile)
ของการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ขณะวิ่งเป็นเส้นตรง โดยที่ใน
งานวิจัยนี้ได้กาหนดให้โปรไฟล์ความเร็วเป็นแบบสี่เหลี่ยมคาง
หมู (Trapezoidalvelocity profile) ดังแสดงใน Figure 6
v (m/ s)

vmax

amax

amax
t (s)

Ts

Ts

T

Figure 6 Speed profiles, rectangular, trapezoid.
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ส่วนตัวแปร d สามารถคานวณหาได้จาก 3 สมการตาม
ช่วงเวลา(Figure 6)(Kayacan et al., 2015)
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2.3.1.2การสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง
เมื่อต้องการให้ รถแทรกเตอร์ วิ่ง เป็นเส้นโค้ ง ทาได้โดยน า
เส้นตรงสองเส้นมาเชื่อมต่อกันซึ่งจะทาให้เกิดเป็นเส้นโค้งขึ้นมา
ดังแสดงใน Figure 7 โดยที่เส้นตรงเส้นแรกอยู่ระหว่างจุด P
กับ P และเส้นที่สองอยู่ระหว่างจุด P กับ P ซึ่งเส้นโค้งที่
เกิดขึ้น (เส้นประใน Figure 7) จะเริ่มจากจุด A (บนเส้นตรง
เส้นแรก) สิ้นสุดที่จุด B (บนเส้นตรงเส้นที่สอง) โดยจุดที่อยู่
บนเส้นโค้งระหว่างจุด A และจุด B สามารถคานวณหาได้จาก
1

2

2

P  t   A  V1 n1 2 t 

t

V 2 n 23

 V1 n1 2

l2

Distanceerror =

x

 x act

ref

Heading error = tan-1  



y

P1
P3

Figure 7 Curve caused by the straight line connecting
the two lines.
จากสมการที่5 V และ V คือ ความเร็วของรถแทรกเตอร์
ขณะวิ่งอยู่บนเส้นตรงเส้นแรกและเส้นที่สอง ตามลาดับ ตัวแปร
n และ n คือ เวคเตอร์ ทิศทางและ  t คื อผลต่ างของเวลา
ซึ่งสามารถคานวณหาได้ตามสมการที่6-8
12



y

ref

2

 y act



2

(9)



y ref  y act  ,  x ref  x act    act

เมื่ อ x และ y คื อ ต าแหน่ ง อ้ า งอิ ง ของเส้ น ทางการ
เคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ในแนวแกน x และ y ตามลาดับ
และ x , y และ  คือ ตาแหน่งรถแทรกเตอร์ปัจจุบัน
ในแนวแกน x , y และมุมหันเหรถแทรกเตอร์ปัจจุบัน ซึ่งวัด
จากจุ ดศู นย์ถ่วงของรถแทรกเตอร์ ตามลาดับ โดยที่ค่า ความ
ผิดพลาดของระยะทางและมุมหันเหถูกนาไปเป็นอินพุตของตัว
ควบคุ ม แบบพี ไ อดี จากนั้ น ค านวณสั ญ ญาณขาออกเป็ น
ความเร็วของล้อขับเคลื่อนและมุมเลี้ยวของรถแทรกเตอร์ ซึ่ง
เป็นสัญญาณขาเข้าของโมเดลจลนศาสตร์ของรถแทรกเตอร์
(Kinematic model) คือ v และ v โดยไดอะแกรมการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่ได้ออกแบบได้แสดงดัง
Figure
ref

act

act

1

1

2

(10)

act

B

x

(8)

2.3.1.3
การสร้างระบบควบคุ มการเคลื่อนที่ของรถ
แทรกเตอร์
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ให้สามารถ
เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กาหนดได้นั้น จาเป็นต้องควบคุมตัวแปร
2 ตัวแปร คือ 1. ตาแหน่งในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ 2
มุมหันเหของรถแทรกเตอร์ดังนั้นลูปการควบคุมจึงถูกออกแบบ
ให้มี 2 ลูปตามตัวแปรที่ต้องควบคุม โดยลูปแรกเป็นลูปการ
ควบคุ ม ต าแหน่ ง ในการเคลื่ อ นที่ ข องรถแทรกเตอร์ ค่ า ความ
ผิดพลาดของระยะทางการเคลื่อนที่ (Distance error) สามารถ
คานวณหาได้จากสมการที่ 9 และลูปที่สองเป็นลูปการควบคุม
มุ ม หั น เหของรถแทรกเตอร์ ค่ า ความผิ ด พลาดของมุ ม หั น เห
(Heading error)คานวณได้จากสมการที่10 (Kayacan et al.,
2016)
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โดยที่ t และ T คือ เวลาและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก
จุด P จนถึงจุด P ตามลาดับ (มีหน่วยเป็น s) ส่วน v
และ a คื อ ความเร็ ว สู ง สุ ด (m/s) และความเร่ ง สู ง สุ ด
(m/s2) ของรถแทรกเตอร์ตามลาดับ
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Heading loop control
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error

PID
controller
PID
controller

act

การทดลอง 3 ซ้าใน 1 แปลงโดยอุปกรณ์คือเทปวัดความยาว
และเหล็กหมุดหาได้จากสมการคานวณการลื่นไถล เมื่อ
ค่าเปอร์เซ็นต์การลื่นไถล

v1
Tractor
model
v2

xact, yact

Position loop control

Figure 8 Control diagram.
2.4 การทดสอบหาค่าความสามารถในการทางานจริงของรถ

แทรกเตอร์ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และค่าอัตรา
การสิ้นเปลืองไฟฟ้า
การเก็บข้อมูลในระหว่างการทดสอบจะมีวิธีดาเนินการดังนี้
1) การลื่นไถล (slip)
ดาเนินการโดยการทาเครื่องหมายที่ล้อรถแทรกเตอร์และ
นับจานวนรอบล้อของรถแทรกเตอร์ให้ได้จานวน 5 รอบนา
จ านวนรอบล้ อ มาคู ณ กั บ เส้ น รอบวงก็ จ ะได้ ร ะยะทางที่ ล้ อ
เคลื่อนที่ได้ในทางทฤษฎี และจะต้องทาการวัดระยะทางจริงที่
ล้อเคลื่อนที่ได้โดยใช้เทปวัดความยาวในการวัดและใช้เหล็กแทง
ในการมาร์คจุดเมื่อเริ่มนับล้อและหลังการนับล้อสิ้นสุดลงทา

(%Slip) =

ระยะเคลือ่ นทีท่ างทฤษฎี ระยะเคลือ่ นที่จริง
ระยะเคลื่อนที่ทางทฤษฎี

2) หน้ากว้างในการทางาน
หน้ากว้างในการทางานของอุปกรณ์คราดสปริงสามารถหา
ได้โดยการวัดความกว้างของอุปกรณ์คราดสปริงโดยใช้อุปกรณ์
คือเทปวัดความยาวในการวัด
3) ความลึกจากการใช้คราดสปริง
ความลึกจากการใช้คราดสปริง จะสามารถหาค่าได้โดยสุ่ม
วัดทั้งหมด 10 ค่าใน 1 แปลงอุปกรณ์ในการวัดคือเครื่องมือการ
วัดความลึกจากการใช้คราดสปริง
4) ความเร็วในการทางาน
ความเร็วในการทางานสามารถที่จะหาได้โดยการปัก Pole
2 หลักมีระยะห่างกัน 10 m ตาแหน่งการปักบริเวณกลางแปลง
แล้วทาการจับเวลาในการทางานขณะรถแทรกเตอร์ กาลังวิ่ง
ผ่าน Pole ที่ปักไว้ทาการทดสอบทั้งหมด 5 ครั้งต่อ 1 แปลง
5) ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
จะทาการเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังทุกครั้งก่อนทาการไถ
และวัดปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งที่ทางานเสร็จ
ใน 1 แปลงทดสอบด้วยบิกเกอร์พลาสติกทรงกระบอกแบบอ่าน
ค่าได้ละเอียดแล้วบันทึกผล

Figure 9 The ability test of the tractor in field. (a) Tractor with cultivators; (b) Distance measured of 10 meters for
the % Slip; (c) The width measured of the cultivators.
การทดสอบรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
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ทดสอบสมรรถนะการท างานของเครื่ อ งฯ ซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ น ามา
พิจารณาได้แก่ ความสามารถในการทางานที่ ระยะทาง 10 m
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อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และอัตราการสิ้นเปลืองพลังไฟฟ้า
มีรายละเอียดค่าชี้ผลการศึกษาดังนี้
1) ความสามารถในการท างานจริ ง ของรถแทรกเตอร์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วย
ระบบ GPS(Rai hr-1)
ความสามารถในการทางานจริง =

พื้นที่ในการทางานจริง
เวลาที่ใช้ทั้งหมด

(11)

2) อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รถแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน
อัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ
GPS(Liter hr-1)
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง=

ปริมาณน้ามันที่ใช้ทั้งหมด
เวลาที่ใช้ทั้งหมด

(12)

3) อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าของรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ
GPS(kWhr)
อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า =

(13)

เมื่อ I= กระแสไฟฟ้าของเครื่อง Gasoline generator ขนาด
1,000 watts (A) และ V = แรงเคลื่อนฟ้าของเครื่อง Gasoline
generator ขนาด 1,000 watts (V)

2.5 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
2.5.1 การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมจะเกี่ยวกับต้นทุนในการใช้
งานรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS ต้นแบบ สมมุติว่าเกษตรกรผู้ใช้
ทาการซื้อเครื่องต้นแบบฯแทนการใช้แรงงานคนซึ่งค่าใช้จ่าย

โดยรวมจะประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อม
ราคาโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงเมื่ อ ประมาณอายุ ก ารใช้ ง านของ
เครื่องต้นแบบฯได้ 5 years) และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิด
ดอกเบี้ยที่ 10%) ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลง
ไปตามปริมาณของการจ้า งรถแทรกเตอร์ และต้นทุนแปรผัน
(Hunt, 1995)
2.5.2 การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน

เป็ น การคาดคะเนว่ า เมื่ อ ท าการลงทุ น ใช้ ร ถแทรกเตอร์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วย
ระบบ GPS ต้นแบบไปแล้วจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาใน
จานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ภายในระยะเวลากี่ปีโดย
คิดดอกเบี้ยที่ 10% แต่ไม่ทราบค่ าn ทาการเปลี่ยนค่ าn ไป
เรื่อยๆจนค่าทั้งสองข้างของสมการเท่ากันก็จะได้ค่ าn โดยที่n
นั้นคือระยะเวลาคืนทุน (year)
2.5.3 การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

เป็ น การคาดคะเนว่ า การหาจ านวนหน่ ว ยขายของ
เครื่ อ งต้ น แบบฯที่ ท าให้ ย อดขายรวมเท่ า กั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม/
ต้นทุนทั้งหมดจึงเป็นจุดที่ไม่มีกาไรหรือขาดทุนเกิดขึ้ นในการใช้
เครื่องต้นแบบฯสามารถคานวณได้จากสูตร
ราคาขาย - ต้นทุนคงที่ – ต้นทุนแปรผัน = กาไร

(4)

3 ผลและวิจารณ์
3.1 ต้นแบบรถแทรกเตอร์ ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS
จาก Figure 10 แสดงต้นแบบรถแทรกเตอร์ฯ ที่ได้จากการ
ออกแบบโดยสามารถทางานได้ทั้งแบบสั่งการระยะไกลและ
แบบ manual โดยจะมีคันบังคับด้วยมือติดตั้งไว้บริเวณ
ด้านหน้าใกล้ที่นั่งคนขับ
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Figure 10 Specifications of the sensors. (a) Autonomous tractor based on GPS guidance; (b) Gear reducer for
steering; (c) 3 point hitch for drawbar; (d) Proportional electro-hydraulic pressure control valve; (e) Hydraulic
motor.
3.2 ต้ น แบบอั ล กอริ ธึ ม และชุ ด ค าสั่ ง เฉพาะในการควบคุ ม

ทิศทางและตาแหน่งของรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
แบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS
พร้อมระบบมองเห็นระยะไกล
จาก Figure 11แสดงต้นแบบขั้นตอนการควบคุมและ
ท างานของชุ ด ค าสั่ ง เฉพาะในการ ควบคุ ม ทิ ศ ทาง การ
มองเห็นระยะไกล และตาแหน่งของรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติแบบไร้คนขั
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Figure 12 Kinematic model simulation and tractor
controller with MATLAB/Simulink program.
ในการทดลองนี้ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ส้ น การเคลื่ อ นที่ เ ป็ น แบบ
เส้นตรง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตาแหน่ง  x , y  =  0 , 0  m และ
จุดสิ้นสุดอยู่ที่ตาแหน่ง  x , y  = 10 ,10  m ความเร็ว
สูงสุดที่ 1 m/s ความเร่งสูงสุดที่ 1 m/s2 โดยที่รถแทรกเตอร์มี
มุมหันเหเริ่มต้นของรถแทรกเตอร์  = 0 degreeเมื่อเทียบกับ
แกน x ส่วนค่า เกรนของตัวควบคุ มแบบพีไอดีในลูปควบคุ ม
ต าแหน่ ง มี ค่ า เป็ น K  12 , K  0 และ K  0 และค่ า
เกรนของตัวควบคุมแบบพีไอดีในลูปควบคุมมุมหันเหมีค่าเป็น
K  20 , K  2 และ K  10 โดยผลการทดลองได้แสดง
ใน Figure 13, 14.
1

2

Figure 11 Specifications of the control system. (a)
Main control box; (b) Network and DAQ cards; (c)
Main switch; (d) Vision system; (e) Real time express
board linear motor.
3.3 ผลการสอบเที ย บการทดลองควบคุ ม ต าแหน่ ง ของรถ

2

P

P

I

1

I

D

D

แทรกเตอร์ให้ติดตามเส้นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง
ในการทดลองได้จาลองโมเดลจลนศาสตร์ของรถแทรกเตอร์
ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink และทาการออกแบบตัว
ควบคุมแบบพีไอดี ดังแสดงใน Figure 11 ในการจาลองรถ
แทรกเตอร์ได้กาหนดให้ค่าระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง L
เท่า กับ 1 m โดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.
ควบคุมตาแหน่งของรถแทรกเตอร์ให้ติดตามเส้นการเคลื่อนที่
แบบเส้นตรง 2. ควบคุมตาแหน่งของรถแทรกเตอร์ให้ติดตาม
เส้นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง
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Figure 13The result of the trial, the position of the
tractor driver to follow a straight line motion path.

Figure 14 The error in the movement of the tractor along the axis
ใน Figure 13จะแสดงผลตาแหน่งการเคลื่อนที่ของรถ
แทรกเตอร์ ( เส้น ปะสีแ ดง) กั บเส้ นทางเดิ น แบบเส้น ตรงที่ ไ ด้
กาหนดขึ้น (เส้นเต็มสีน้าเงิน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รถแทรกเตอร์
สามารถติดตามเส้นทางที่กาหนดให้ได้เป็นอย่างดีและสามารถ
เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้ โดยที่มีค่าความผิดพลาดของตาแหน่ง
ในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ทั้งในแนวแกน x (เส้นเต็มสี
น้าเงิน) และแกน y (เส้นปะสีแดง) ได้แสดงใน Figure 14ค่า
ความผิ ด พลาดสู ง สุ ด อยู่ ที่ 0.062 m ขณะที่ ร ถแทรกเตอร์
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 1 m/s และมีความผิดพลาดขณะ
เมื่อสิ้นสุดการเคลื่อนที่ 0.005 m

x

and y .

3.4 ผลการสอบเที ย บการทดลองควบคุ ม ต าแหน่ ง ของรถ

แทรกเตอร์ให้ติดตามเส้นการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง
สาหรับการสอบเทียบนี้ เส้นการเคลื่อนที่จะถูกสร้างจาก
แบบเส้นตรงและเส้นโค้งมารวมกัน เพื่อสร้างเส้นการเคลื่อนที่
ให้ เ ป็ น รู ป ตั ว ยู ก ลั บ หั ว โดยจะเริ่ ม จาก 1. แบบเส้ น ตรง มี
จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตาแหน่ง  x , y  =  0 , 0  m และจุดสิ้นสุดอยู่
ที่ตาแหน่ง  x , y  =  0 ,10  m และ 2. แบบเส้นโค้ง ได้
ก าหนดจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั น ของเส้ น ตรง 2 เส้ น (จุ ด P ) ที่ จุ ด
 x , y  =  5 , 20  m 3. แบบเส้นตรง ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่
ตาแหน่ง  x , y  = 10 ,10  m และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ตาแหน่ง
 x , y  = 10 , 0  m โดยทุกๆ เส้นการเคลื่อนที่มีความเร็ว
สูงสุดที่ 1 m/s ความเร่งสูงสุดที่ 1 m/s2 โดยที่รถแทรกเตอร์มี
มุมหันเหเริ่มต้น  = 0 degreeเมื่อเทียบกับแกน x ส่วนค่า
1

2

2

2

3

3

4

5
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เกรนในการทดลองนี้มีค่าเดียวกันกับการทดลองที่ผ่านมาโดย
ผลการทดลองได้แสดงใน Figure 15, 16

Figure 15 The result of the trial, the position of the
tractor driver to follow a path, lines and curves.

Figure 16 The error in the movement of the tractor when moving straight and curved lines.
จาก Figure 16แสดงผลเส้นทางเดินแบบเส้นตรงที่ได้
กาหนดขึ้น (เส้นเต็มสีน้าเงิน) และตาแหน่งการเคลื่อนที่ของรถ
แทรกเตอร์ ( เส้ น ปะสี แ ดง) ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า รถแทรกเตอร์
สามารถติดตามเส้นทางที่กาหนดให้ได้เป็นอย่างดีทั้งเส้นตรง
และเส้นโค้ง (เส้นปะสีแดงทับกับเส้นเต็มสีนาเงินเกือบเป็นเส้น
เดียวกัน) โดยที่มีค่าความผิดพลาดของตาแหน่งในการเคลื่อนที่

ของรถแทรกเตอร์ ทั้ง ในแนวแกน x (เส้นเต็มสีน้าเงิ น) และ
แกน y (เส้นปะสีแดง) ได้แสดงใน Figure 15 โดยค่าความ
ผิดพลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1. ช่วงเวลาที่
รถแทรกเตอร์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเส้นแรก (ช่วงเวลา 0 s ถึง
10.5 s) จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า ความผิ ด พลาดในแนวแกน y จะ
มากกว่ า ในแนวแกน x เนื่ อ งจากรถแทรกเตอร์ เคลื่ อ นที่ ใ น
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แนวแกน y เพียงแกนเดียวเท่านั้น 2. ช่วงเวลาที่รถแทรกเตอร์
เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (ช่วงเวลา 10.5 s ถึง 33.5 s) ในช่วงเวลา
นี้ค่าความผิดพลาดในแนวแกน y มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
สูงแต่เป็นแบบเชิงเส้น เนื่องจากรถแทรกเตอร์มีการเคลื่อนใน
แนวแกน y ขึ้ น และลง ส่ ว นในแนวแกน x จะคงที่ 3.
ช่ ว งเวลาที่ ร ถแทรกเตอร์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น เส้ น ตรงเส้ น สุ ด ท้ า ย
(ช่วงเวลา 33.5 s ถึง 43.5 s) จะเห็นได้ว่า ค่าความผิดพลาดใน
แนวแกน y จะมากกว่าในแนวแกน x (เหมือนกับผลช่วงแรก)
ซึ่งค่าความผิดพลาดสูงสุดเมื่อ รถแทรกเตอร์ เกิดการเคลื่อนที่
แบบเส้นตรงและเส้นโค้งอยู่ที่ 0.065 m และมีความผิดพลาด
ขณะเมื่อสิ้นสุดการเคลื่อนที่ 0.04 m

(b)

3.5 ผลการทดสอบหาค่าความสามารถในการทางานจริงของ

รถแทรกเตอร์ ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ แ บบไร้ ค นขั บ พร้ อ ม
ติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS(Raihr-1)
Table 1 Test data of the unmanned tractor-driven by
installing the equipment with GPS navigation system.
Operating data
An
autonomous
tractor based
on GPS
guidance and
intelligent
unmanned
controlling
system
Drawbar force(N)
15,168
Working speed(m/s)
0.25
Performance(%)
85.30
Fuel consumption rate
3.99
(Literhr-1)
% Slip
21.4
Drawbar power(kW)
3.792
-1
Working performance (Rai hr )
3.57

(c)
Figure 17 Specifications of the working performance
tested. (a) Low altitude image data for working path;
(b) The position of the tractor driver to follow a path;
(c) Wireless vision sensor (front view and rear view).
3.6 ผลการทดสอบหาค่า ความสามารถอัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิงรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS (Liter hr-1)
ในการทดสอบรถแทรกเตอร์ ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ แ บบไร้
คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS พบว่า มีค่า
การสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง จากเครื่องยนต์เบนซินขนาด 15
hp เท่ากับ 3.99 Liter hr-1 ที่ความเร็วในการทดสอบ 0.9 km
hr-1และมีการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้ อเพลิง จากเครื่อง Gasoline
generator ขนาด 1,000 watts เท่ากับ 0.77 Liter hr-1
3.7 ผลการทดสอบหาค่ า อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งไฟฟ้ า ของรถ

แทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ แบบไร้คนขับพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS (kWhr)
จากการทดสอบหาค่ า อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งไฟฟ้ า ของรถ
แทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
นาทางด้วยระบบ GPSจากเครื่อง Gasoline generator ขนาด
1,000 watts พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.00937 kW hr

(a)
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Table 2Relationship between the input voltage
value, input current and control pressure of the
unmanned tractor-driven automatic install
equipment with GPS navigation system.
Input Voltage
Input Current
Control
(Vt)
(mA)
Pressure
(MPa)
1.26
20
0.125
3.42
270
0.625
5.93
550
1.25
9.87
950
2.42
3.8 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ ของรถ

แทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS
จากผลการวิเคราะห์เชิ งเศรษฐศาสตร์วิศ วกรรม โดยคิ ด
ต้นทุนคงที่เฉลี่ยที่ราคารถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้
คนขับพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ นาทางด้วยระบบ GPS
อยู่ที่
764,100 THB อายุการใช้งาน 5 years อัตราดอกเบี้ยคิดที่
10% ใช้ผู้ควบคุมเครื่อง 1 คน ความสามารถในการทางานของ
รถแทรกเตอร์ ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ แ บบไร้ ค นขั บ พร้ อ มติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS 3.57 Rai hr-1ความเร็วในการ
ทางาน 0.9 km hr-1และทางาน 1,440 hr year-1 จะได้
ค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อไร่ จะอยู่ที่ 368 THB โดยคิด
จากมูลค่าเครื่อง ราคา 764,100 THB พื้นที่การทางานภายใน
ต่อวันเท่ากับ 44,800 m2 day-1 ทางานวันละ 8 hrมีค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง 35.80 THB/Rai(อัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง
1.12 Liter Rai-1 ที่ราคาน้ามันเบนซิน 31.96 THB/Liter) ค่า
ซ่อมบารุง 300 THB/Rai และมีอัตราการจ้างไถในราคา 800
THB
ดังนั้นถ้าใช้รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS สามารถคืนทุนถ้า
ทาการไถให้ได้ปริมาณพื้นที่เท่ากับ 1,646 Rai
4 สรุป

จากผลการทดสอบที่ได้ในงานวิจัยนี้ พบว่า ระบบเป็นการ
ออกแบบตัวควบคุมตาแหน่งการเคลื่อนที่สาหรับ รถแทรกเตอร์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วย
ระบบ GPS พร้อมกับการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่สาหรับรถ
แทรกเตอร์ฯ บนระบบพิกัดฉาก โดยเส้นทางการเคลื่อนที่มี 2
แบบ กล่าวคือ เส้นตรงและเส้นโค้ง สาหรับตัวควบคุมที่ใช้คือ
ตัวควบคุมแบบพีไอดี โดยมีลูปควบคุมตาแหน่งการเคลื่อนที่
และลูปควบคุมมุมหันเหของรถแทรกเตอร์ฯ ซึ่งการทดลองได้
จาลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink การทดลองแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ 1. รถแทรกเตอร์ เคลื่อนที่ตามเส้นทาง

เคลื่ อ นที่ แ บบเส้ น ตรงและ 2. รถแทรกเตอร์ เ คลื่ อ นที่ ต าม
เส้นทางเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง โดยผลการทดลองได้
แสดงให้เห็นว่าระบบควบคุมที่ได้ออกแบบนั้น สามารถควบคุม
ให้รถแทรกเตอร์ฯ เคลื่อนที่ตามเส้นทางการเคลื่อนที่ได้แต่จะ
เห็นได้ว่าขณะที่รถแทรกเตอร์ ฯ เคลื่อนที่ติดตามเส้นทางการ
เคลื่อนที่ที่เป็ นเส้นตรงในช่วงที่ความเร็วคงที่ รถแทรกเตอร์ ฯ
จะมีค่าความผิดพลาดของตาแหน่งค่อนข้างคงที่ นั่นแสดงให้
เห็นว่าตัวควบคุมที่นาเสนอนี้ยังมีข้อจากัดอยู่ คื อไม่สามารถทา
ให้ค่าความผิดพลาดมีค่าลดลงได้ และจากผลการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของรถแทรกเตอร์ ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
แบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS พบว่า
มีค่าความสามารถในการทางานเท่ากับ 3.57 Rai hr-1 ที่
ความเร็วในการทางาน 0.9 km hr-1 และทางาน 1,440 hr
year-1 จะสามารถคืนทุนถ้าทาการไถให้ได้ปริมาณพื้นที่เท่ากับ
1,646 Raiโดยรถแทรกเตอร์ต้นแบบฯ มีแรงฉุดลาก 15,168 N
มีความเร็วในการทางาน 0.25 m s-1 มีประสิทธิภาพการทางาน
85.30% มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง 3.99 Liter hr-1
มีค่าการลื่นไถล (% Slip) 21.4 มีค่ากาลังฉุดลาก 3.792 kW
และมีค่าความสามารถในการทางาน3.57 Rai hr-1
5 ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดงานวิจัย

งานวิจัยนี้สามารถที่จะเป็น ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการต่อ
ยอดในการนาเอาเทคโนโลยี รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
แบบไร้คนขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นาทางด้วยระบบ GPS ไปใช้
ในงานจริ ง และในการลดข้ อ จ ากั ด ตั ว ควบคุ ม ที่ น าเสนอใน
งานวิจั ยนี้ที่ยังมีข้อจากัดอยู่นั้น ควรที่จะพัฒนาตัวควบคุ มที่
สามารถปรับค่าเกรนของตัวควบคุมได้ อาทิเช่น ตัวควบคุมแบบ
ปรับตัวได้ (Adaptive controller) เป็นต้น เพื่อที่ทาให้ค่า
ความผิดพลาดของตาแหน่งลดลงเข้าสู่ “ศูนย์”
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ศึกษาการใช้แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสาหรับการอบแห้ง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสาหรับการทา
แห้งยางแผ่นดิบ โดยออกแบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จาลองทรงลูกบาศก์ ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 m (กว้าง x ยาว x สูง)
กรุผนังทุกด้านด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสที่ สามารถการป้องกันรังสียูวีได้ 100% ติดตั้งพัดลมขนาด 0.125 kw จานวน 3 units เพื่อ
ระบายความชื้นอากาศและเพื่อการรักษาระดับอุณหภูมิในโรงอบไม่ให้เกิน 45oC โดยมีอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดพัดลมตามอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ ทาการทดสอบอบแห้งยางพาราแผ่นดิบจานวนครั้งละ 4 แผ่น(sheet) (1.3 kg/sheet) ผลการทดสอบพบว่าสามารถตากยางแผ่น
ดิบ จากความชื้นเริ่มต้น 30% ลดลงเหลือ 2.5% ที่อุณหภูมิไม่เกิน 45oC และมีค่ายูวีเป็นศูนย์ ใช้เวลา 4-5 day ผลการวิเคราะห์
คุณภาพยางแผ่นหลังอบแห้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งสีและสมบัติความยืดหยุ่น
คาสาคัญ: ยางแผ่นดิบ, แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจก, แผ่นโพลีคาร์บอเนตใส
Abstract
This research was studied on using the solar greenhouse dryer model to dry rubber sheets. The model of
the greenhouse was designed in cubic shape which had dimension of 1.00 × 1.00 × 1.00 m (w x l x h). Walls of
all sides were made from the transparent polycarbonate with an anti-UV 100%. Three fans with 0.125 kW
electric-motor were used to ventilate the air humidity and control the temperature inside the dryer not to
exceed 45oC. These fans were automatically operated by an on-off control device to maintain the set
temperature. The drying performance test was conducted with 4 rubber sheets for a time drying. Test results
showed that the rubber sheet’s moisture content was reduced from the initial 30% w.b. down to 2.5% w.b. at
temperature in dryer less than 45oC and the zero UV, which takes the time for drying 4-5 days. The quality of the
dried rubber sheets were better than the benchmark in both color and elastic features.
Keywords: rubber sheet, solar greenhouse dryer model; transparent polycarbonate sheet
กรรมวิธีหลักอยู่ 2 อย่าง คือ ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoke
1 บทนำ
Sheet, RSS) เป็นการรมควันในโรงรมยาง (Smokehouse) และ
ประเทศไทยผลิตยางพาราเป็นสินค้ามากที่สุด ประเทศหนึ่งใน อีกวิธีหนึ่งคือการอบแห้งยางแผ่นดิบด้วยลมร้อน(Air dry sheet,
โลก ในปี 2557 ไทยมีผลผลิตยางพารา 4.0 ล้านตัน (ธวัฒน์ชัย ADS) เป็นยางแผ่นที่สีสวยเพราะอบแห้งจากลมร้อนสะอาด
และคณะ, 2553) โดยส่ ว นใหญ่ จ ะส่ ง ออกในหลายรู ป แบบ ส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพยางแผ่ น ดิ บ แห้ ง นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ สี
ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน และที่สาคัญหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยางพารานั้นคือ ความชื้นในแผ่นยาง เนื้อสัมผัสของยาง และคุณภาพของยางแผ่น
ยางแผ่นดิบ (Rubber sheet) ซึ่งการทายางแผ่นดิบ แห้งมี ซึ่งในการทายางแผ่นดิบแห้งนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกันไป จากการ
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สารวจพบว่า แบบเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวสวน
ยางขนาดเล็ก นิยมเอายางแผ่นที่รีดสะเด็ดน้าประมาณ 2 hr มา
ตากแดดตรงๆ ประมาณ 2 day แล้ ว เอาไปตากต่อ ในห้ องที่ มี
หลังคากระเบื้องใสลดแสงลงเหลือประมาณ 30% ของพื้นที่
หลังคา อีก 2-3 day ดัง Figure 1
Figure 3 Ultraviolet radiation (UV) (Solar Radiation:
online).

Figure 1 Rubber sheet drying method of farmer in
north-east of Thailand.
ส่วนการทายางแผ่นดิบแห้งระดับอุตสาหกรรมจะใช้โรงอบลม
ร้อนและรมควันขนาดใหญ่ โดยนายางแผ่นดิบที่รีดและสะเด็ดน้า
ตากไว้กลางแจ้ง 1 day แล้วนาเข้าห้องอบลมร้อน อีกประมาณ 3
day ดัง Figure 2

จากงานวิ จั ย พั ฒ นาโรงอบแห้ ง ยางพาราแผ่ น ดิ บ โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์มา เช่น งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร โดย
ปรีดิ์เปรม (2551) ทาการวิจัยและพัฒนาโรงอบยางแผ่นพลังงาน
แสงอาทิตย์มีขนาดความจุ 15 m3 หรือ 2.00 x 2.50 x 3.00 m
(กว้าง x ยาว x สูง) ผนังและหลังคาบุด้วยสังกะสีทาสีดาเพื่อรับ
ความร้ อ นจากแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด และป้ อ งกั น แสง
อัลตราไวโอเลต (UV) ที่จะมาสัมผัสผิวแผ่นยางดิบโดยตรงซึ่งเป็น
สาเหตุที่ทาให้แผ่นยางเสื่อมสภาพได้ โดยโรงอบยางแผ่นมีแผงรับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทาด้วยแผ่นพลาสติ กลอนเล็ก มีพื้นที่
63 m2 เพื่อให้แสงอาทิตย์ตกกระทบและกักเก็บความร้อนเท่าที่
จะรับได้แล้วแผ่ความร้อนเข้าห้องอบ แต่ก็ยังมีปัญหาการกระจาย
ลมร้อนและการระบายความชื้นไม่ดี นักทาให้การอบแห้งยางแผ่น
ดิบได้ไม่สม่าเสมอเท่าที่ควร ดัง Figure 4

Figure 2 Rubber sheet drying method of commercial
scale.
แหล่งความร้อนในการผลิตยางแผ่นรมควัน และการอบแห้ง
ลมร้อนในปัจจุบันมีการใช้ไม้ฟืนยางพาราเป็นเชื้อเพลิงแต่ไม้ฟืน
ยางพารามี ร าคาสู ง ขึ้ น และเป็ น ที่ ต้ อ งการของท้ อ งตลาดจึ ง มี
แนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคต การนาแหล่งความร้อนจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นการท า ยางพาราแผ่ น ดิ บ นั บ ว่ า มี
ความสาคั ญมากเพราะเป็ นพลังงานที่สะอาดมีอยู่ในธรรมชาติ
และประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เนื่องจากมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดปี โดยเฉลี่ย 18.2 MJ m-2
day-1 (บงกชและสุขฤดี, 2550) แต่ปัญหาที่สาคัญที่เป็นข้อจากัด
ของการตากยางพาราแผ่นคือรังสียูวีที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์จะทาให้
คุณภาพของยางแผ่นเสื่อมลง ซึ่งรังสียู วีในแสงอาทิตย์แบ่งตาม
ช่วงความยาวคลื่นแสงได้ 3 ชนิด คือ ยูวีเอ UVA มีความถี่
ระหว่าง 315-400 nm ยูวีบี UVB มีความถี่ระหว่าง 280-315
nm ยูวีซี UVC มีความถี่ระหว่าง 200-280 nm รังสียูวีซี UVC
จะถูกชั้นบรรยากาศของโลกสกัดกั้นเอาไว้ เหลือเพียงรังสียูวีเอ
UVA และยูวีบี UVB เท่านั้นที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นผิว
ของโลกได้ ดัง Figure 3.
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Figure 4 Rubber sheet greenhouse dryer of
Department of Agriculture.
การสะสมความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบภาวะเรือน
กระจกที่เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ส่งผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไป
ภายในแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน และแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา
แต่ไม่สามารถผ่านกระจกหรือพลาสติกออกมาข้างนอกได้ ทาให้
อากาศภายในโรงอบร้ อ นขึ้ น โดยไม่ ต้ อ งใช้ แ ผงรั บ แสงอาทิ ต ย์
สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการการก่ อ สร้ า งลงได้ (กรมพั ฒ นา
พลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลัง งานและภาควิชาฟิสิกส์คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547)
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทาการทดสอบการอบแห้งยาง
แผ่นดิบจากแบบจ าลองโรงอบแห้ง พลั ง งานแสงอาทิ ตย์ สะสม
ความร้อนโดยตรงที่ใช้วัสดุป้องกันรังสียูวี และควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงอบแห้งไม่ให้สูงเกินถึงจุดทาให้ให้ยางแผ่นเสียหาย
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2 อุปกรณ์ และวิธีดำเนินกำร
วัสดุอุปกรณ์ ในการทดลอง

1) แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิต ย์สะสมความ
ร้อนแบบภาวะเรือนกระจก ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 m (กว้าง
x ยาว x สูง) กรุผนังด้านข้างและด้านบนด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต
ใส หนา 6 mm สามารถป้องกันรังสียูวีได้ 100% (การรับรอง
จากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม) จานวน 2 โรง
2) ติดตั้งพัดลมระบายความชื้นและควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงอบ ขนาด 0.125 kw จานวน 3 units ไว้กับโรงอบแห้งที่ 1
3) อุปกรณ์ในการวัด บันทึกข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น ของ
อากาศ และควบคุมการ เปิด -ปิด พัดลมตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้
(45oC) ใช้ Data Logger รุ่น AP-17000, Sila Co., Ltd,
Bangkok, Thailand เครื่องมือวัดค่ารังสียูวี UV Meter รุ่น SP82UV Spectrum 250nm-390 nm, LEGA Co., Ltd. และ
เครื่องวัดความเข็มแสง Light Meter CEM รุน่ DT-8809A
4) ยางพาราแผ่นดิบ ขนาด 350 x 800 x 3 mm (กว้าง x
ยาว x หนา) น้าหนักเฉลี่ยแผ่นละ 1.3 kg
การทดสอบ

1) นายางพาราแผ่นดิบที่รีดแล้วทิ้งให้สะเด็ดน้า 2 hr จานวน
12 sheets แบ่งเป็น 3 ส่วนๆละ 4 sheets เพื่อทาแห้งใน 3
แบบคื อ 1.น าไปตากในที่ ร่ ม 2. ตากในโรงอบแห้ ง ที่ มี พั ด ลม
ระบายอากาศโดยตั้งอุณหภูมิ เปิด-ปิด พัดลมที่ 45oC และ 3.
ตากในโรงอบแห้ ง ที่ ร ะบายความชื้ น ตามธรรมชาติ ไ ม่ มี พั ด ลม
ระบายอากาศ เป็นเวลา 7 day บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิที่เวลาต่างกันในหนึ่งวันของการอบแห้ง ทั้ง 3 แบบ โดย
Data Logger (รุ่น AP-17000, Sila Co., Ltd, Bangkok,
Thailand)
2) วัดค่าความเข้มแสงด้วย Light Meter CEM รุ่น DT8809A Thailand และวัดค่ารังสียูวี ด้วย UV Meter รุ่น SP-82
UV Spectrum 250nm-390 nm, LEGA Co., Ltd. Thailand
ทั้งภายในและภายนอกโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เวลา
ต่างกันในหนึ่งวัน คือ เวลา 08:00 12:30 17:00 o’clock
3) หาความชื้นที่ลดลงโดยทาการชั่งน้าหนักยางพาราแผ่นดิบ
ที่ทาแห้งทั้ง 3 แบบ โดยทาการชั่งน้าหนักเริ่มต้น และชั่งน้าหนัก
ที่ลดลงทุกวัน ในเวลา 17:00 o’clock ของทุกวัน โดยเครื่องชั่ง
ดิจิตอล พิกัดโหลด 5.00 kg รุน่ CAS SW-5 ประเทศเกาหลี
4) นาตัวอย่างยางพาราแผ่นดิบที่ตากและอบแห้ง ทั้ง 3 แบบ
ที่ได้ไปเปรียบเทียบอัตราการลดความชื้น และวิเคราะห์คุณภาพ
ยางแผ่น ซึ่งมาตรฐานในการทดสอบคุณภาพยางแผ่นโดยตรงยัง
ไม่มี แต่จะปรับใช้มาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง
แท่งเอสทีอาร์แทน (STR, Standard Thai Rubber) โดยการ
ทดสอบต่างๆจะมีมาตรฐานที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบปริมาณสิ่ง
สกปรก ปริ ม าณสิ่ ง ระเหย ปริ ม าณเถ้ า ใช้ ม าตรฐาน ASTM
D1278-91a : Standard Test Method for Rubber From

Natural Sources-Chemical Analysis การทดสอบปริมาณ
ไนโตรเจน ใช้มาตรฐาน ASTM D 3533-90 : Standard Test
Method for Testing Rubber-Nitrogen Content การ
ทดสอบดัชนีความอ่อนตัวใช้มาตรฐาน ASTM D 3194-84 :
Standard Method of Testing Rubber from Natural
Sources-Plasticity Retention Index (PRI) การทดสอบความ
หนืดใช้มาตรฐาน ASTM D 1646-94 : Standard Test
Method for Rubber-Viscosity, Stress-Relaxation, and
Pre-Vulcanization Characteristics (Mooney Viscometer)
และการทดสอบสีของแผ่นยางใช้มาตรฐาน ASTM D 3157-84 :
Standard Test Method for Rubber from Natural
Sources-Color
3 ผลและวิจำรณ์

จากการทดสอบตากแห้ง ยางพาราแผ่ นดิบ 3 แบบ คื อ 1.
นาไปตากในที่ร่ม 2. ตากในโรงอบแห้ง พลังงานแสงอาทิย์ที่มีพัด
ลมระบายอากาศโดยตั้งอุณหภูมิ เปิด-ปิด พัดลมที่ 45oC และ 3.
ตากในโรงอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ร ะบายความชื้ น ตาม
ธรรมชาติไม่ มีพัด ลมระบายอากาศ เพื่ อศึ ก ษาถึ ง อัต ราการลด
ความชื้น ผลกระทบของความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงเกิน และรังสี
ยูวี ต่อคุณภาพของยางแผ่น ดัง Figure 5

Figure 5 Rubber sheet drying test in the solar
greenhouse dryer model controlled and uncontrolled
temperature.
ผลการทดลองที่ ไ ด้พ บว่ า วั น ที่ แ ดดแรงอุ ณ หภู มิ ภ ายในโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงขึ้นกว่าด้านนอกเฉลี่ยมากกว่า
10oC และในโรงอบแห้งที่ไม่มีพัดลมระบายอากาศอุณหภูมิจะขึ้น
สูงเป็นอันตรายต่อคุณภาพยางแผ่นซึ่งจากงานวิจัยที่มีมาพบว่าไม่
ควรเกิน 50oC และจากกราฟ Figure 6 แสดงการเปรียบเทียบให้
เห็ น ถึ ง อุ ณ หภู มิ ใ นช่ ว งหนึ่ ง วั น ที่ มี ก ารอบแห้ ง ยางแผ่ น ดิ บ
โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 08:00-17:00
o’clock เมื่อ
o
อุณหภูมิภายนอกขึ้นสูงสุด 36 C จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในโรง
อบแห้ ง ที่ ไม่ ติ ด พั ด ลมระบายอากาศสู ง ถึง 58 oC แต่เ มื่ อ ติ ด ตั้ ง
ระบบพัดลมระบายอากาศและความชื้ นโดยตั้ง ให้พัดลมเปิดที่
45oC ก็จะรักษาอุณหภูมิไว้ได้ตามที่ตั้ง
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Figure 6 Comparison of air temperature on drying day.
Table 1 Measurement of light and UV intensive.
Topic
Time of the day
08:00

12:30

17:00

light outside
196
832
204
-2
(Wm )
light inside
175
725
197
-2
(Wm )
UV outside,
252
1,256
259
2
(uW/cm )
UV inside
0
0
0
2
(uW/cm )
จาก Table 1 พบว่าค่าของความเข้มแสงจะสูงในช่วงเที่ยง
หรือบ่ายและมีค่ารังสียูวีเพิ่มขึ้นตามความเข้มแสงด้วย ส่วนในโรง
อบแห้ ง ที่ ก รุ ด้ ว ยแผ่ น โพลี ค าร์ บ อเนตใสมี ค่ า รั ง สี ยู วี เ ป็ น ศู น ย์
สรุปว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตใส สามารถป้องกันรังสียูวีเข้าไปในโรง
อบแห้งได้ 100%.

Figure 7 Comparison of moisture contents of rubber
sheet drying.
จาก Figure 7 เปรียบเทียบอัตราการลดความชื้นจากการ
อบแห้งยางแผ่นดิบในโรงอบแห้งทั้ง 2 แบบ เปรียบเทียบกับการ
ตากในที่ร่ม พบว่าการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถ
ลดความชื้ นได้เร็ว กว่า การตากในที่ร่ม และโรงอบแห้ง ที่มีการ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ภ ายในไม่ ใ ห้ เ กิ น 45 oC โดยใช้ พั ด ลมระบาย
อากาศ จะลดความชื้นได้เร็วกว่าโรงอบแห้ง ที่ไม่มีพัดลมระบาย
ความชื้น ถึงแม้ว่าโรงที่ไม่ติดตั้งพัดลมจะมี อุณหภูมิสูงถึง 58oC
ในช่ ว งแดดแรง แสดงว่ า การลดความชื้ น ของโรงอบแห้ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัยสาคัญคือ ความร้อนและการระบาย
อากาศชื้นออก และแผ่นยางในโรงอบที่อุณหภูมิสูงยังมีลักษณะ
เหนี ย วและเยิ้ ม จากการสั ม ผั ส ซึ่ ง ต้ อ งพิ จ ารณาจากผลการ
วิเคราะห์คุณภาพเพื่อเทียบกับมาตรฐานต่อไป

Table 2 The quality analysis of dried rubber sheet of 3 drying methods.
Sample
Dried rubber sheet testing result
No.
VM
Ash
N
(PO)
(PRI)
Max %
Max %
Max %
min
min
Drying in
0.48
0.33
0.37
58.0
87.0
shade
Controlled
0.49
0.34
0.38
55.0
86.4
temp
Uncontrolled
0.52
0.36
0.40
45.0
76.5
temp
Std valuve
0.80
0.40
0.60
30
60
Table 2 แสดงค่ า ในการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพยางแผ่ น ตาม
มาตรฐานยางแผ่นไทย โดยค่า VM Max % คือปริมาณสิ่งระเหย
58

ML (1+4)
100 0C
75.4

Color
max
6.0

76.2

6.0

78.3

8.0

100

6.0

(% โดยน้าหนัก), Ash Max % คือปริมาณเถ้า(% โดยน้าหนัก),
N Max %ปริมาณไนโตรเจน(% โดยน้าหนัก), (PO) min คือความ
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อ่อนตัวเริ่มแรก, (PRI) คือดัชนีความอ่อนตัว, ML (1+4) 1000C
คือค่าความหนืด และ color คือค่าสี ของแผ่นยาง ซึ่งจากค่า
วิเคราะห์ผลสรุปได้ว่ายางแผ่นที่ผ่านการอบแห้งในโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและป้องกันรังสียูวีมี
ค่าใกล้เคียงกับการตากในร่ม และผ่านตามค่ามาตรฐานสมบัติยาง
แผ่นของไทย ส่วนการตากในโรงอบแห้งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิ จะ
มีคุณภาพห่างจากค่ามาตรฐานมากกว่า
4 สรุป

แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อน
แบบภาวะเรือนกระจกในการอบแห้งยางพาราแผ่นดิบ โดยการ
กรุผนังโรงอบแห้งด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสสามารถป้องกันรังสี
ยูวีได้ 100% และการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อควบคุม
อุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงอบแห้ ง ไม่ ใ ห้ เ กิ น 45 oC เป็ น การป้ อ งกั น
คุณภาพยางเสียหายจากความร้อนที่สูงเกินจน และยังเป็นการ
ช่วยให้การระบายความชื้นออกจากโรงอบแห้งขณะลดความชื้น
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความชื้ นได้เร็วขึ้น โดยที่ ยาง
แผ่นหลังการอบแห้งมีคุณภาพดีผ่านตามมาตรฐานยางแผ่นไทย
ข้อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการใช้แบบจาลองโรงอบแห้งยางพาราแผ่นดิบ
สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจก สามารถเป็นข้อมูลในการ
ขยายให้เหมาะสมกับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการทายางแผ่นได้

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2551. "การสร้างโรงอบยางแผ่นดิบพลังงาน
แสงอาทิตย์" วารสารสวนยาง สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 153 ปี
ที่ 41
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับภาควิชา
ฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร. 2547.
รายงานวิ จั ย . การพั ฒนาสาธิต และเผยแพร่เ ครื่ อ งอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับผลิตผลทางการเกษตร.
Solar Radiation. แหล่งข้อมูล :
http://topicstock.pantip.com/supachalasai/topicsto
ck/2011/10/S11202823/S11202823.html. เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 15 ม.ค. 2560.

5 กิตติกรรมประกำศ

โครงการวิจัยนี้เริ่มดาเนินการจนได้ผลการวิจัยพอสมควรโดย
ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยด้วยกัน
ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตร
วิศวกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ศูนย์วิจัย
เกษตรวิ ศ วกรรมขอนแก่ น ที่ ส นั บ สนุ น การสร้ า งและทดสอบ
ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่มิได้เอ่ยนามไว้ ซึ่งล้วน
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บทคัดย่อ
เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีได้ถูกนามาใช้ในการทานายปริมาณไขมันในนากะทิเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวัดแบบ
ดังเดิม (วิธีเกอร์เบอร์) ตัวอย่างนากะทิจานวน 100 ตัวอย่าง ถูกวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer ที่ช่วงความ
ยาวคลื่น 870 – 2,500 nm ด้วยโหมดการวัดแบบ diffuse reflectance แล้วสร้างสมการทานายปริมาณไขมันในนากะทิ ด้วยวิธี
Partial least square regression แบบ full cross validation โดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงของนากะทิเดิมที่ไม่ปรับแต่งด้วยวิธีการใดๆ
นาสมการที่ได้มาทานายค่าปริมาณไขมั นของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการทานาย พบว่า มีค่า RP2 อยู่ที่เท่ากับ 0.9887 ค่า RMSEP เท่ากับ
0.411% ค่า RPD เท่ากับ 12.1 และค่า Bias เท่ากับ -0.258% แสดงให้เห็นว่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งสรุปได้ว่าเทคนิค
เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสามารถนามาใช้ในการทานายปริมาณไขมันในนากะทิได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
คาสาคัญ: เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, นากะทิ, ไขมัน
Abstract
Near infrared spectroscopy was used to predict the fat content in coconut milk for comparing with the
traditional method (Gerber method). A set of 100 samples of coconut milk was used to measure the absorbance
by using FT-NIR spectrometer in range 870 – 2,500 nm in diffuse reflectance mode. The calibration model for
quantitative analysis of fat content were established by partial least squares regression (PLSR) using full cross
validation by using the original spectra (No spectral data processing). The PLSR model was used to predict the fat
content of prediction set and gave RP2 of 0.9887, RMSEP of 0.411%, RPD of 12.1 and Bias of -0.258%. From this
result, this PLSR model can be applied. Finally, the results suggested that the near infrared spectroscopy can be
potentially used to predict the fat content in coconut milk in fast and accuracy.
Keywords: Near infrared spectroscopy, Coconut milk, Fat
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1 บทน้า

มะพร้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย อีกทังมี
ความสาคัญอย่างมากในด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ผล
มะพร้า วสามารถนาไปแปรรูปได้ หลากหลายรูปแบบ เช่ น ผล
มะพร้าวอ่อน นิยมนานาไปทาเป็นนามะพร้าวบรรจุขวด หากเป็น
ผลมะพร้ า วแก่ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะน ามาแปรรู ป ด้ ว ยการน าเนื อ
มะพร้าวผ่านการคันออกมาเป็นนากะทิ
นากะทิ (Coconut Milk) เป็นผลิตผลที่สาคัญจากมะพร้า วที่
ได้จากการบีบหรือคันเนือมะพร้าวขูด โดยอาจมีการเติมนาหรือไม่
ก็ได้ นากะทิมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นคล้านนม มีกลิ่นรส
เฉพาะตัวของมะพร้าว (Nutty flavor) (เทพกัญญา, 2545) ซึ่ง
องค์ประกอบของนากะทิที่ได้จากการบีบเนือมะพร้าวขูดโดยไม่
เติมนา ประกอบด้วย ความชืน 50 – 54% โปรตีน 2.8 – 4.4%
เถ้า 1.0 – 1.5% คาร์โบไฮเดรต 5.5 – 8.3% และไขมัน 15 –
40% (นิ ศ รา, 2554) ไขมั น ในน ากะทิ ป ระกอบด้ ว ยกรดไขมั น
หลายชนิด โดยกรดไขมันที่มีปริมาณสูงสุด คื อ Lauric acid มี
ปริมาณ 41 – 51.3% รองลงมาคือ Myristic acid ปริมาณ 13 –
23% (นิศรา, 2554)
ในอดีตหรือในท้องที่ไกลตลาด แม่บ้านจะต้องปอกและขูด
มะพร้าวเอง เพื่อใช้ทานากะทิ ในปัจจุบันมีการขูดมะพร้าวขายใน
ตลาดสดและมีบริการคันนากะทิด้วยเครื่องคัน ส่วนผู้บริโภคที่อยู่
ไกลตลาดหรื อ อยู่ ต่ า งประเทศก็ ไ ด้ รั บความสะดวกจากการใช้
นากะทิสาเร็จรูป ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องการใช้นากะทิใน
ปริมาณมาก ก็สามารถใช้นากะทิอุตสาหกรรม เป็นการลดภาระ
ในการเตรียมนากะทิ ทังเป็นการกระจายรายได้อีกด้วย โดยทั่วไป
นากะทิมีหลายประเภท อาทิเช่น นากะทิสด นากะทิพาสเจอไรซ์
นากะทิบรรจุกระป๋อง กะทิผง และนากะทิกล่องยูเอชที (ศูนย์
เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2559)
จากอดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมมะพร้าวมีการพัฒนาขึนเป็น
ลาดับ จนกระทั่งในปัจจุบันนี มะพร้าวสามารถแปรรูปมาเป็น
นากะทิกล่องยูเอชที ผลิตภัณฑ์นากะทิกล่องยูเอชทีนีนอกจากจะ
เป็นสินค้ า ที่บริโภคภายในประเทศแล้ว ยัง เป็นสินค้ าส่งออกที่
ได้รับความนิยมสูง ดังจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกนากะทิ
กล่องยูเอชทีในปี 2555 มีปริมาณการส่งออก 117,845 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 5,901 ล้านบาท และในปี 2557 เพิ่มขึนเป็น 179,297
ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 9,721 ล้ า นบาท (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2559) น ากะทิ ก ล่ อ งยู เ อชที เป็ น น ากะทิ ที่ ผ่ า น
กระบวนการฆ่าเชือด้วยระบบความร้อนสูง ในระยะเวลาสัน (140
– 145 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 – 15 วินาที) แล้วบรรจุใน
กล่องที่ผ่านการฆ่าเชือมาแล้ว ระยะเวลาให้ความร้อนสันทาให้คง
สภาพคล้ายนากะทิสดมาก โดยทั่วไปตัวชีวัดคุณภาพของนากะทิ
อย่างหนึ่งคือ ปริมาณไขมัน ซึ่งค่าปริมาณไขมัน ในนากะทิ ตาม
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของโรงงานอยู่ที่ 30 – 36%
เนื่องจากในปัจจุบัน การวัดปริมาณไขมันในนากะทิใช้การวัด
ด้ ว ยวิ ธี เ กอร์ เ บอร์ (Gerber method) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารวั ด ที่ ใ ช้
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สารเคมี แ ละระยะเวลาในการวั ด ค่ อ นข้ า งนาน โดยจะต้ อ งนา
ตัวอย่างนากะทิมาผสมกับสารเคมีในหลอด Butyrometers แล้ว
นาไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เพื่อแยกชัน
ไขมันออกมาแล้วจึงจะอ่านค่าด้วยสายตาที่สเกลบอกปริมาณของ
หลอด Butyrometers วิ ธี นี เป็ น วิ ธี ดั งเดิ ม ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลานาน
ประมาณ 15 min จึงจะทราบค่าปริมาณไขมัน อีกทังอาจเกิด
ความผิ ด พลาดของการอ่ า นค่ า ปริ ม าณไขมั น ด้ ว ยสายตาของ
ผู้ปฏิบัติงานเมื่อเกิดความล้า นอกจากนียังต้องใช้สารเคมีซึ่งไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานอี ก ด้ว ย
ดั ง นั น จึ ง มี ก ารริ เ ริ่ ม ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สมัยใหม่ นั่นคือ เทคนิค เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near
Infrared Spectroscopy: NIRs) มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
ไขมันในนากะทิ วิธีนีเป็นวิธีการวัดที่ไม่ต้องใช้ สารเคมี และยัง
สามารถวัดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว
ที่ผ่านมาเทคนิค NIRs ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย สาหรับ
ใช้ในการตรวจสอบไขมันในวัสดุทางการเกษตร อาทิเช่น ใช้ NIRs
ในการจาแนกประเภทของนามันพืช (Yang et al., 2005) ใช้ใน
การวิ เ คราะห์ ไ ขมั น ในนมและปริ ม าณโปรตี น รวมในนม
(Bogomolova et al., 2012) ใช้ในการทานายปริมาณโปรตีน
ปริมาณคาร์โบไฮเดรทรวม และปริมาณไขมันดิบในข้าวฟ่างหาง
จิงจอก (Chena et al., 2013) นามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด (Mazureka et al., 2016) รวมถึงได้มี
การน าไปใช้ กั บ การศึ ก ษาหาไขมั นในนมแพะด้ ว ยการวั ดแบบ
สะท้อนกลับและแบบส่องผ่าน พบว่ามีความถูกต้องและแม่นยา
สูง (Nunez et al., 2016) เป็นต้น เทคนิคนีได้รับการยอมรับใน
วงกว้างและมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมที่จะนามาใช้ในวงการ
อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยเหตุนีงานวิจั ยนี จึ ง มีจุ ดประสงค์ เ พื่ อ
ต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRs มาใช้ทานาย
ปริมาณไขมันในนากะทิ การศึกษาดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการ
นาเทคนิคนีมาใช้ในงานทดแทนวิธีการเดิมในระดับอุตสาหกรรม
ต่อไป
2 อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 การเตรียมตัวอย่างน้ากะทิ

นากะทิได้มาจากเนือมะพร้าวขาวจานวน 300 ชิน ที่จุดคัด
แยกวั ต ถุ ดิ บ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต น ากะทิ ก ล่ อ งยู เ อชที
ภายในโรงงานของบริ ษั ท อ าพลฟู ด ส์ โ พรเซสซิ่ ง จ ากั ด เนื อ
มะพร้าวขาว 3 ชิน ถูกนามาขูดและคันด้วยเครื่องขูดและเครื่อง
คันนากะทิของทางโรงงาน ได้ เป็นตัวอย่างนากะทิ 1 ตัวอย่า ง
รวมทั งสิ น 100 ตั ว อย่ า ง หลั ง จากคั นแล้ ว ตั ว อย่ า งน ากะทิ ถู ก
นาเข้ามาในห้องทดลองที่อุณหภูมิ 25 C และวัดอุณหภูมิของ
ตัวอย่างให้อยู่ที่ประมาณ 25 C แล้วจึงเริ่มกระบวนการทดลอง
ต่อไป ก่อนทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงและวัดค่าปริมาณไขมัน
นากะทิถูกทาให้องค์ประกอบในตัวอย่างมีขนาดเล็กลงและเป็น
เนื อเดี ย วกั น มากขึ นด้ ว ยเครื่ อ ง Homogenizer (T25 – LKA,
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Germany) ที่ความเร็วรอบ 200 rpm เป็นเวลา 1 min ดังแสดง
ใน Figure 1
2.2 การวัดค่าการดูดกลืนแสงของน้ากะทิ

การวัดค่าการดูดกลืนแสงทาการวัดในห้องทดลองที่ควบคุม
อุณหภูมิห้องอยู่ที่ 25 C ตัวอย่างนากะทิถูกวัดการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่อง FT-NIR Spectrometers (TANGO, Bruker Optics,
Germany) ที่ช่วงความยาวคลื่น 870 – 2,500 nm (11,500 –
4,000 cm-1) ด้วยโหมดการวัดแบบ Diffuse Reflectance โดย
ใช้ไมโครปิเปตดูดนากะทิ จานวน 1 ml ใส่ลงไปในหลอดทดลอง
และไล่ฟองอากาศก่อนนามาวางบนแท่นของเครื่องเพื่อทาการวัด
ค่าการดูดกลืนแสงจานวน 3 ซาต่อตัวอย่าง (Figure 2)
2.3 การวัดปริมาณไขมันในน้ากะทิด้วยวิธีเกอร์เบอร์ (Gerber

method)
ตัวอย่างนากะทิถูกนาไปวัดปริมาณไขมัน (Fat, %) ด้วยวิธี
เกอร์ เ บอร์ โดยน าตั ว อย่ า งน ากะทิ 5 ml ใส่ ล งในหลอด
Butyrometers แล้ ว เติ ม สาร Sulfuric acid 5 ml, lso-Amyl
alcohol 1 ml และใส่นาเปล่า 5 ml ลงไป จากนันนาไปปั่นด้วย
เครื่ อ งปั่ น เหวี่ ย งหนี ศู น ย์ ก ลาง ( SUPER VARIO-N, FUNKE
GERBER, Germany) เพื่อแยกชันไขมัน ที่ความเร็วรอบ 1,100
rpm เป็นเวลา 5 นาที จากนันอ่า นค่ า ด้วยสายตาที่สเกลบอก
ปริมาณของหลอด Butyrometers แต่ละตัวอย่างทา 3 ซา

Figure 1 Illustration of homogenization of coconut milk
by homogenizer.

Figure 2 The absorbance measurement of coconut milk
by using FT-NIR Spectroscopy.
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสร้างสมการในการทานาย
ปริมาณไขมันในนากะทิ เริ่มจากแบ่ง กลุ่มตัวอย่า งออกเป็ น 2
กลุ่ ม ในอั ต ราส่ ว น 70:30 ได้ แ ก่ กลุ่ ม ส าหรั บ การปรั บ เที ย บ
(Calibration set) จ านวน 70 ตั ว อย่ า ง และกลุ่ ม ส าหรั บ การ
ทานาย (Prediction set) จานวน 30 ตัวอย่าง แต่ละกลุ่มจะมีค่า
อ้างอิงที่ครอบคลุมทุกช่วง และกลุ่มสาหรับการปรับเทียบจะมี
ช่วงข้อมูลครอบคลุมกลุ่มสาหรับการทานาย โดยให้ตัวอย่างทัง
สองกลุ่มมีการกระจายตัวของค่า ปริมาณไขมันใกล้เคี ยงกันดัง
แสดงใน Table 1
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรม OPUS7.0 (Bruker Optik
GmbH, Ettlingen, Germany) ) แล้ ว ท าการวิ เ คราะห์ ส ร้ า ง
สมการถดถอยพหุ คู ณ ด้ ว ยเทคนิ ค Partial Least Squares
Regression (PLSR) โดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงของนากะทิดังเดิม
(ไม่ปรับแต่งด้วยวิธีการใดๆ เป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามคือ
ค่าปริมาณไขมัน
เมื่ อ ได้ ส มการปรั บ เที ย บ (Calibration model) แล้ ว น า
สมการที่ได้ไปทานายค่าปริมาณไขมัน ของตัวอย่างในกลุ่มสาหรับ
การทานาย เพื่อตรวจสอบความแม่นยาของสมการปรับเทียบ ใน
การตรวจสอบความแม่นยาของสมการนัน สมการที่ดีจะต้องมีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูง ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของการ
ทานาย (Root mean square error of prediction, RMSEP) ที่
ต่า และค่า Bias ทีต่ ่า
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Minimum values (%)
Maximum values (%)
No. of sample
Mean±SD (%)

21.83
37.67
70
33.46±2.79

23.83
37.50
30
31.84±3.92

3 ผลและวิจารณ์
3.1 ลักษณะสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของน้ากะทิ

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทัง 100 ตัวอย่าง ดังแสดงใน
Figure 3 จะเห็นว่า ลักษณะของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ
ตัวอย่างนากะทิมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ พบว่ามีการ
ดูดกลืนแสงชัดเจนที่ความยาวคลื่น 1,215 nm และ 1,450 nm
โดยที่การดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 1,250 nm เป็นการดูดซับคลื่น
ของกรดไขมัน คื อ Lauric acid และ Myristic acid (Williams
and Norris, 2001) ซึ่งกรดไขมันทังสองชนิดนีเป็นองค์ประกอบ
หลักของกรดไขมันที่มีอยู่ในไขมันในนากะทิ และที่ความยาวคลื่น
1,450 nm เป็ น การดู ด ซั บ คลื่น ของนา (Osborne and Fearn,
1986) ซึ่งหมายถึงความชืนที่เป็นองค์ประกอบหลักอีกอย่างหนึ่ง
ของนากะทินั่นเอง อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าแต่ละตัวอย่างมีความ
แตกต่า งกันในค่ า การดูดกลืนแสง ซึ่ง เกิดมาจากการมีปริมาณ
ไขมันและความชืนที่แตกต่างกันในแต่ละตัวอย่างนั่นเอง

น้ากะทิ
จากการสร้างสมการทานายปริมาณไขมันในนากะทิ โดยการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาหรับการปรับเทียบ
จ านวน 70 ตั ว อย่ า ง และกลุ่ ม ส าหรั บ การท านายจ านวน 30
ตัวอย่าง และมีค่าการกระจายตัวของค่าปริมาณไขมันที่ใกล้เคียง
กัน โดยสร้างสมการจากค่าการดูดกลืนแสงของนากะทิเดิม (ไม่
ปรับแต่งด้วยวิธีการใดๆ) ผลที่ได้ดังแสดงใน Table 2
จาก Table 2 แสดงผลการทานายค่าปริมาณไขมันในนากะทิ
โดยใช้ ช่ ว งความยาวคลื่ น ที่ 984.7 – 1,368.9 nm, 1,442.5 –
1,521.53 nm และ 1,595.1 – 1,674.13 nm มี ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
การตัดสินใจ (RP2 ) สูงถึง 0.9887 ซึ่ง Williams (2007) แนะนา
ว่าค่า RP2 0.98 ขึนไป คือดีเยี่ยม ใช้ได้กับทุกการประยุกต์ใช้ ส่วน
ค่า RPD ก็มีค่าสูงเช่นกัน คืออยู่ที่ 12.1 จัดอยู่ในระดับดีเ ยี่ ย ม
ใช้ได้กับทุกการประยุกต์ใช้ (Williams, 2007) ค่า RMSEP และ
ค่า Bias เท่ากับ 0.411% และ -0.258% ตามลาดับ และจากการ
เปรียบเทียบค่าทานายและค่าจริงของปริมาณไขมันในนากะทิ
(Figure 4) จะเห็นว่าค่าทานายปริมาณไขมันอยู่ใกล้เส้น Target
line ซึ่งบ่งบอกถึงการทานายได้อย่างแม่นยานั่นเอง
40

2

R = 0.9887
RMSEP = 0.411
RPD = 12.1
Bias = -0.258

35

30

1,450 nm

2

3.2 การสร้างสมการ Calibration เพื่อท้านายปริมาณไขมันใน

Actual Fat (%)

Table 1 Fat value of coconut milk in calibration set and
prediction set.
Set
Calbration
Prediction

Absorbance

1.5
25

1,215 nm

1

0.5

20
20

0
1000

1100

1200

1300

1400

Wavelength (nm)

1500

1600

Figure 3 The original absorbance spectra of coconut
milk.

25

30

Predicted Fat (%)

35

40

Figure 4 Prediction plot of the fat value predicted by
the model based on original spectra.

Table 2 Statistic of calibration model and prediction model of the coconut milk with original spectra.
No.
Factors

Wavelength
(nm)

Calibration
RC2

RMSEE (%)

Validation
RP2

RMSEP (%)

RPD

Bias (%)

984.7 – 1,368.9,
8
1,442.5 – 1,521.53,
0.9752
0.467
0.9887
0.411
12.1
-0.258
1,595.1 – 1,674.13
2
RC = The coefficient of determination of calibration set, RMSEE = Root mean square error of estimation, RP2 = The
coefficient of determination of prediction set, RMSEP = Root mean square error of prediction, RPD = Residual
prediction deviation, Bias = Mean value of deviation..
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3.3 องค์ประกอบที่ส้าคัญในสเปกตรัมการดูดกลืนแสงต่อการ

5 กิตติกรรมประกาศ

ท้านายปริมาณไขมัน
นากะทิมีไขมันเป็นองค์ประกอบสาคัญ และมีผลต่อสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงของสมการทานาย ดังนันจึงพิจารณาจากความ
ยาวคลื่นที่สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบสาคัญในสเปกตรัมที่มี
ความสัมพันธ์กับค่าทานาย ซึ่งจะพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Regression Coefficient) ที่มีค่าสูง
จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสมการในช่ วงความยาว
คลื่นที่ทาการทดลอง ดังแสดงใน Figure 5 พบว่า ที่ความยาว
คลื่น 1,015 nm, 1,215 nm และ 1,360 nm เป็นความยาวคลื่น
ทีม่ ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง นั่นคือมีผลต่อการทานายปริมาณ
ไขมันในนากะทิสูง ซึ่งที่ความยาวคลื่น 1,215 nm นีสอดคล้อง
กั บ ต าแหน่ ง การดู ด กลื น ของ Lauric acid และ Myristic acid
(Williams and Norris, 2001) กรดไขมันเหล่านีเป็นกรดไขมันที่
มีอยู่สูงในไขมันอันเป็นองค์ประกอบหลักของนากะทิ และที่ความ
ยาวคลื่น 1,015 nm และ 1,360 nm พบว่า เป็นการดูดซับคลื่น
ของ CH3 ซึ่ ง อยู่ ใ นโครงสร้ า งของกรดไขมั น (Osborne and
Fearn, 1986)

งานวิจัยนี ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท อาพลฟูดส์โพร
เซสซิ่ง จากัด ในการสนับสนุนให้ทางทีมผู้วิจัยได้เข้าไปทาการเก็บ
ข้อมูลภายในโรงงาน ทังยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ
และวัตถุดิบในการทดลองอีกด้วย ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ในความอนุเคราะห์นีเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี

Regression coefficient

0.00015

1,215 nm

0.0001

1,360 nm

0.00005
0

-0.00005
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-0.00015
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1100

1200

1300

1400

1500

1600

1,015 nm

Wavelength (nm)

Figure 5 Regression coefficient plot of PLS model
validated by validation set for fat of coconut milk.
4 สรุป

จากผลการทดลองการทานายปริมาณไขมันในนากะทิ ด้วย
เครื่ อ ง FT-NIR spectrometer ที่ ช่ ว งความยาวคลื่ น 870 –
2,500 nm ด้ ว ยโหมดการวั ด แบบ diffuse reflectance โดย
สร้ า งสมการท านายด้ ว ยวิ ธี Partial least square regression
แบบ full cross validation พบว่า แบบจาลองที่ได้จากการวัด
ค่าการดูดกลืนแสงของนากะทิเดิมที่ไม่ปรับแต่งด้วยวิธีการใดๆ มี
ค่า RP2 เท่ากับ 0.9887 ค่า RMSEP เท่ากับ 0.411% ค่า RPD
เท่ า กั บ 12.1 และค่ า Bias เท่ า กั บ -0.258% แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานและประกันคุณภาพได้ ซึ่งสรุปได้ว่า
เทคนิค เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสามารถนามาใช้ในการ
ทานายปริมาณไขมันในนากะทิได้อย่างถูกต้องแม่นยาและรวดเร็ว
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