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บทคัดย่ อ
การทดลองครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคนิคแสงอินฟราเรดย่านใกล้สาหรับทานาย
ค่าปริ มาณวัตถุแห้งในเนื้อปลานิล จานวน 50 ตัวอย่าง นามาวัดค่าสเปกตรัมแสงที่ความยาวคลื่น 7001,100 นาโนเมตร โดยใช้เครื่ อง FQA-NIR Gun และนาตัวอย่างไปวิเคราะห์หาค่าวัตถุแห้ง นาค่าสเปกตรัม
และค่าวัตถุแห้งของตัวอย่างปลาที่ได้มาสร้างสมการวิเคราะห์การถดถอยกาลังน้อยที่สุดบางส่วน (Partial
least square regression) โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป The Unscrambler® CAMO Software Unscrambler
(Ver. 9.8: CAMO AS, Trondheim, Norway) ทาการปรับแต่งข้อมูลด้วยวิธี multiplicative scatter
correction และการทาอนุพนั ธ์อนั ดับสอง โดยวิธี Savitzky Golay และทดสอบสมการแบบ Full cross
validation พบว่าสมการที่ได้สามารถทานายค่าปริ มาณวัตถุแห้งในเนื้อปลานิลได้ โดยมีค่าวัตถุแห้งเฉลี่ย
ร้อยละ 21.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ผลจากการวิเคราะห์ PLS มีค่า R2 ของสมการเท่ากับ 0.83
และค่า R2 ของกลุ่มทดสอบเท่ากับ 0.71 ส่วนค่า SEC (0.30) และ SEP (0.41) ค่อนข้างสูงทาให้
ประสิ ทธิภาพการทานายค่ามีความแม่นยาไม่มากนัก แต่สามารถใช้ในการประเมินเบื้องต้นเพื่อดูแนวโน้ม
ค่าวัตถุแห้งของตัวอย่างปลา โดยจาเป็ นจะต้องเพิ่มจานวนตัวอย่างให้มากขึ้นและให้มีค่าวัตถุแห้งในช่วงที่
กว้างขึ้นเพื่อสามารถเป็ นตัวแทนของตัวอย่างได้มากที่สุดเพื่อทาให้สมการทานายค่ามีความแม่นยายิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : เนื้อปลานิล; แสงอินฟราเรดย่านใกล้; วัตถุแห้ง

Abstract
This study aims to investigate the feasibility of near infrared spectroscopy to predict dry matter
of Tilapia fillet. Fifty samples of Tilapia fillets, 2.5X5.0X0.8 centimeter, were collected and acquired for
FQA-NIR gun spectra in the range of 700-1,100 nm with reflectance mode. The NIR spectra and
chemicals of Tilapia fillet dry matter samples were imported to the Unscrambler® CAMO Software

Unscrambler (Ver. 9.8: CAMO AS, Trondheim, Norway) to create partial least square regression. The
calibration models is able to predict dry matter in Tilapia fillet developed from multiplicative scatter
correction, 2sd derivative by SavitzkyGolay method and full cross validation, respectively. The results
showed that NIRs was inaccurately predicted dry matter quantity with high SEC (0.30) and SEP (0.41).
Average of dry matter, standard deviation, R2 of model and R2 of group test were 21.04 % 0.74 0.83 and
0.71, respectively. However, the model can be used as primarily prediction and the samples were
necessarily to be increased in order to get the accurate result.
Keywords : tilapia fillet; near infrared spectroscopy; dry matter

1. บทนา
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลานิลประกอบด้วยความชื้นหรื อวัตถุแห้ง โปรตีน ไขมัน และเถ้า
เป็ นต้น ซึ่งมีความสาคัญต่อคุณภาพของเนื้อปลานิล การวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลา
นิลในปัจจุบนั นิยมใช้วธิ ี proximate analysis ซึ่งมีใช้ข้ นั ตอน และระยะเวลาในการวิเคราะห์มาก การพัฒนา
วิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็ ว และประหยัดจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่งสาหรับการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบใน
เนื้อปลานิล เทคโนโลยีแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near infrared spectroscopy : NIR) เป็ นวิธีการที่ได้รับ
ความสนใจจากวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา เนื่องจากเป็ นวิธีการวิเคราะห์ตวั อย่างแบบไม่ทาลาย (non
destractive analysis) ใช้เวลาน้อย และไม่ใช้สารเคมี สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหลายๆ ค่าที่ตอ้ งการ
ในเวลาเดียวกัน แสงอินฟราเรดย่านใกล้ เป็ นแสงในช่วงความยาวคลื่น 700-2,500 นาโนเมตร อาศัย
หลักการสัน่ สะเทือนของสสารที่ประกอบด้วยพันธะไฮโดรเจน (X-H) โดยอะตอม X ได้แก่ คาร์บอน
ออกซิเจน ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร์ เป็ นต้น ซึ่งแสง NIR มีผลต่อการสัน่ ของพันธะต่างๆ ในโมเลกุลและ
การดูดกลืนแสงที่ต่างกัน จึงทาให้สามารถวิเคราะห์สารทั้งในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ (Thanapase et
al., 2012) ปั จจุบนั มีการพัฒนาเครื่ องมือสาหรับเทคนิค NIR อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์แยกลาแสง ตัวรับ
แสง ตลอดจนพัฒนาการใช้สถิติ และซอฟแวร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทานายผลทางเคมี จนได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการแพทย์ใช้ตรวจหาเชื้อมะเร็ ง (Vahrmeijer et al., 2013) การหา
องค์ประกอบสารแอนติออกซิแดนในน้ าผึ้ง (Escuredo et al., 2013) การหารองค์ประกอบเพื่อดูความสุก
ของผลไม้ (Kurz et al., 2010) การวิเคราะห์องค์ประกอบของดิน (Liu et al., 2009 , Vichasilp and Rayan
2014) และใช้ในการทานายค่าวัตถุแห้งในอาหารโค (Poungchompu et al., 2012) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
เป็ นแนวทางการใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์หาค่าวัตถุแห้งในเนื้อปลานิล และสามารถพัฒนาเพื่อการ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน เถ้า และค่าอื่นๆ โดยการตรวจวิเคราะห์ในครั้งเดียว

2. วิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่างปลา
ตัวอย่างปลานิ ล 50 ตัวอย่าง ใช้ตวั อย่างปลานิ ลที่ ได้จากการเลี้ยงขนาดน้ าหนัก 500-600 กรัม
นามาเก็บตัวอย่างโดยการชาแหละเนื้ อปลาด้านข้าง (เก็บเฉพาะส่ วนของเนื้ อปลา) ตัดแต่งให้มีขนาด
2.5X5.0X0.8 เซนติเมตร เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิติดลบ 20 องศาเซลเซียส

การเก็บสเปกตรัมแสงอินฟราเรดย่านใกล้
การเก็บสเปกตรัมแสงอินฟราเรดย่านใกล้ นาตัวอย่างเนื้อปลานิลแช่เย็นมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่
25 องศาเซลเซี ยส แล้วนาไปวัด NIR spectrum โดยใช้เครื่ อง FQA-NIR GUN, FANTEC measurements
(Shibuya Seiki Co., LTD., Shizuoka, Japan) ใช้วธิ ีการวัดส่องผ่านแบบสะท้อนกลับที่ความยาวคลื่น 7001,000 นาโนเมตร ทาการสแกนตัวอย่าง 32 ครั้งต่อหนึ่ งสเปกตรัม ใช้ Spectralon (Labshpere, North
Sutton, NH) เป็ นตัวอ้างอิง (Reference material) หลังจากสแกนสเปกตรัมแล้วนาตัวอย่างเนื้ อปลานิ ลไป
วิเคราะห์องค์ประกอบวัตถุแห้งในเนื้อปลานิลใช้ตามวิธีของ AOAC (1990)

การวิเคราะห์ ผล
นาค่าข้อมูลของแสงสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้แต่ละตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้และค่าวิเคราะห์
องค์ประกอบของวัตถุแห้งในเนื้ อปลานิ ลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Unscrambler (version 9.8,
CAMO, Oslo, Norway) ทาการปรั บแต่งสเปกตรั มก่อนการวิเคราะห์ด้วยวิธี multiplicative scatter
correction และการทาอนุพนั ธ์อนั ดับสอง โดยวิธี SavitzkyGolay สร้างสมการโดยวิเคราะห์แบบวิธีกาลัง
สองน้อยที่สุดบางส่ วน (Partial Least Square Regression : PLS) ทาการทดสอบสมการแบบ Full cross
validation เพื่อหาค่าสถิติสมั ประสิ ทธิ์ ของการตัดสิ นใจ (R2) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SECV)
ในการพิจารณาความแม่นยาของโมเดล

3. ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ค่าวัตถุแห้งในเนื้ อปลานิ ล พบว่ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.04 ± 0.74 ซึ่ งมีการ
กระจายตัวของค่าวัตถุแห้งอยู่ในช่ วงแคบ ค่าสเปกตรัมก่อนปรับแต่ง (original spectrum) จานวน 50
ตัวอย่าง (Figure 1) พบว่ามีระดับความแตกต่างของการดูดกลืนแสงของตัวอย่างเนื้ อปลานิ ลในช่วงคลื่น
แสง 700-1,000 นาโนเมตร

Figure 1 Original spectra of tilapia fillet. (wavelength 700-1,100 nm.)
เมื่อทาการปรับแต่งเส้นสเปกตรัม ด้วยวิธี multiplicative scatter correction และการทาอนุพนั ธ์
อันดับสอง โดยวิธี Savitzky Golay ทาให้เส้นสเปกตรัมแสดงความแตกต่างของการดูดกลืนแสงชัดเจนขึ้น
(Figure 2) เช่นเดียวกับ Poungchompu et al., (2012) รายงานว่าการเลือกเส้นสเปกตรัม การกาหนดขนาด
ของ segment ของการ smoothing และการแปลงค่าอนุพนั ธ์อนั ดับสองมีผลต่อการได้สมการทานายค่าที่
แม่นยาและมีประสิ ทธิ ภาพ หลังจากนั้นทดสอบสมการแบบ Full cross validation สร้างสมการถดถอย
กาลังน้อยที่สุดบางส่ วน (Partial Least Square Regression : PLS) พบว่า สมการที่ได้สามารถทานายค่า
ปริ มาณวัตถุแห้งในเนื้ อปลานิ ลได้ โดยสามารถเห็ นพีคชัดเจน ที่ ความยาวคลื่ น 904.142 นาโนเมตร
(Figure 3) โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ค่า R2ของสมการทานายค่าเท่ากับ 0.83 และค่า R2 ของ
กลุ่มทดสอบเท่ากับ 0.71 ส่ วนค่า SEC (0.30) และ SEP (0.41) (Figure 4 และ Figure 5) ค่อนข้างสู งทาให้
ประสิ ทธิภาพการทานายค่ามีความแม่นยาไม่มากนัก ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินเบื้องต้นเพื่อดูแนวโน้ม
ค่าวัตถุแห้งของตัวอย่างปลา โดยจาเป็ นจะต้องเพิ่มจานวนตัวอย่างให้มากขึ้นและให้มีค่าวัตถุแห้งในช่วงที่
กว้างขึ้นเพื่อสามารถเป็ นตัวแทนของตัวอย่างได้มากที่สุดเพื่อทาให้สมการทานายค่ามีความแม่นยายิ่งขึ้น
ซึ่ง Poungchompu et al., (2012) สามารถใช้แสงอินฟราเรดย่านใกล้วดั ปริ มาณวัตถุแห้งในอาหารผสมครบ
ส่วนของโคนมได้

Figure 2 Multiplicative scatter correction- second derivative spectra plot of tilapia fillet.

Figure 3 regression coefficients plot of dry matter content in tilapia fillet.

Figure 4 scatter plot of the prediction.

Figure 5 scatter plot of the calibration.

4. สรุป
สมการที่ได้สามารถทานายค่าปริ มาณวัตถุแห้งในเนื้ อปลานิ ลได้ โดยมีค่าวัตถุแห้งเฉลี่ยร้อยละ
21.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ค่า R2 ของสมการเท่ากับ 0.83 และค่า R2 ของกลุ่มทดสอบเท่ากับ
0.71 ส่ วนค่า SEC (0.30) และ SEP (0.41) ค่อนข้างสู งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทานายค่ามีความแม่นยาไม่
มากนัก แต่สามารถใช้ในการประเมินเบื้ องต้นเพื่อดูแนวโน้มค่าวัตถุแห้งของตัวอย่างปลานิ ล หากเพิ่ม
จานวนตัวอย่างให้มากขึ้นและให้มีค่าวัตถุแห้งในช่วงที่กว้างขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของตัวอย่างได้มากที่สุด
จะทาให้สมการทานายค่ามีความแม่นยายิง่ ขึ้น
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