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การจ�ำแนกสายพันธุ์อ้อยด้ วยการตรวจวัดล�ำอ้ อยโดยใช้ เครื่ องอินฟาเรดย่ าน
ใกล้ สเปกโทรมิเตอร์ แบบพกพา
Classification of sugarcane varieties based on stalk scanning by using
portable near infrared spectrometer
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บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความเป็ นไปได้ ที่จะประยุกต์ใช้ เครื่ องอินฟาเรด
ย่านใกล้ สเปกโทรมิเตอร์ (Near infrared spectrometer; NIRs) แบบพกพา ส�ำหรับน�ำมาจ�ำแนกกลุม่ พันธุ์
อ้ อยที่นิยมปลูกในประเทศไทยระหว่างอ้ อยพันธุ์ขอนแก่น 3 (KK3) และ สุพรรณบุรี 50 (SP50) โดยอาศัยหลัก
การเคโมเมทริ กซ์ (Chemometrics) ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ จ�ำแนกกลุ่มด้ วยการถดถอยก�ำลังสองน้ อยที่สดุ
(Partial least square-discriminant analysis, PLS-DA) ซึง่ มีเก็บข้ อมูลสเปกตรัมอินฟาเรดย่านใกล้ ของ
ตัวอย่างอ้ อยในช่วงความยาวคลื่นช่วง 634 - 1124 นาโนเมตรผ่านการสแกนบนล�ำอ้ อยโดยตรงโดยใช้ เครื่ อง
NIRs แบบพกพา ผลการทดสอบพบว่าแบบจ�ำลอง PLS-DA สามารถจ�ำแนกคัดแยกกลุม่ ของอ้ อยทัง้ 2 สาย
พันธุ์ได้ โดยมีคา่ ความถูกต้ องของการจ�ำแนกกลุม่ (Correctly classified) เท่ากับ 100% โดยที่ในขันตอนของ
้
การสร้ างและการทวนสอบความถูกต้ องของการจ�ำลองนี ้มีการจัดกลุ่มของตัวแปรเดิมเป็ นตัวแปรใหม่ได้ 14
แฟกเตอร์ โดยให้ คา่ สัมประสิทธิ์การพิจารณาของการจ�ำลอง (Coefficient of determination of calibration,
RC2) ค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความผิดพลาดมาตรฐานของการจ�ำลอง (Root mean square of standard error
of calibration, RMSEC) ค่าสัมประสิทธิ์การพิจารณาของการทวนสอบ (Coefficient of determination of
validation, RV2) และค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความผิดพลาดมาตรฐานของการทวนสอบ (Root mean square
of standard error of cross-validation, RMSECV) เท่ากับ 0.99, 0.05, 0.98 และ 0.07 ตามล�ำดับ ซึง่ การ
ศึกษาดังกล่าวเป็ นการพิสจู น์เทคโนโลยี NIR ถึงความเป็ นไปได้ ที่จะน�ำไปใช้ ประโยชน์ในการจ�ำแนกสายพันธุ์
ที่มีความหลายหลากโดยเฉพาะในงานพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์อ้อย
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ABSTRACT: The objective of this research was to study and test the possibility of using the portable near infrared spectrometer (NIRs) for classification of sugarcane varieties between Khonkean3
(KK3) and Suphanburi 50 (SP50), the most important sugarcane varieties in Thailand that the near
infrared spectral were collected in the wavelength cover ranges of 634-1124 nm from the direct
sugarcane stalks. The classification of sugarcane varieties was developed by using Chemometrics
analysis based on the partial least square discriminant analysis (PLS-DA). The results showed that,
PLS-DA model could be discriminate the both of sugarcane groups which the correctly classification was 100%. This calibration and validation represented the 14 factors which the coefficient of
determination of calibration (RC2), root mean square of standard error of calibration (RMSEC), coefficient of determination of validation (RV2) and root mean square of standard error of cross-validation (RMSECV) were 0.99, 0.05, 0.98 and 0.07, respectively. This study proves the NIR technology
fore identification of sugarcane varieties, especially in the development of sugarcane breeding.
Keywords: chemometrics, PLS-DA, Near Infrared, non-destructive analysis, sugarcane
บทน�ำ
ส�ำหรับประเทศไทยนันอ้
้ อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่
มีความส�ำคัญอย่างมาก เนือ่ งจากอ้ อยเป็ นวัตถุดบิ
หลักในการผลิตน� ้ำตาลทรายเพื่อการบริ โภคภายใน
ประเทศและเพือ่ การส่งออก ซึง่ ไทยเป็นผู้สง่ ออกน� ้ำตาล
ทรายเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล สร้ างรายได้
จากการส่งออกมูลค่าปี ละหลายหมืน่ ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2562 การส่งออกน� ้ำตาลทรายมีมลู ค่าสูงถึงประมาณ
94,015 ล้านบาท (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์,
2562) นอกจากนันการบริ
้
โภคอาหารเพือ่ สุขภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของคนในยุคปัจจุบนั มีแนวโน้ มเพิม่
มากขึ ้น ท�ำให้ อตุ สาหกรรมน� ้ำอ้อยพร้ อมดืม่ มีการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ วเพิ่มมากขึ ้น ด้วยเหตุนี ้ท�ำให้หน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบโรงงานน� ้ำตาล
จึงมีความพยายามทีจ่ ะศึกษาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
น�ำมาประยุกต์ใช้ สำ� หรับการเพิ่มปริ มาณผลผลิตและ
คุณภาพทังอ้้ อยเพือ่ การอุตสาหกรรมและการบริโภคสด
ภายในประเทศให้ สงู ขึ ้น โดยให้ ความส�ำคัญกับการ
ศึกษาและวิจยั พัฒนาปรับปรุงสายพันธุอ์ ้อย เนือ่ งจาก
พันธุ์อ้อยเป็ นพื ้นฐานขัน้ ต้ นของการปลูกอ้ อย หาก
เกษตรกรชาวไร่ อ้อยสามารถคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ให้
ผลผลิตและคุณภาพดีตงแต่
ั ้ เริ่มต้น จะสามารถรักษา
รากฐานความมัน่ คงให้ กบั อุตสาหกรรมอ้ อยและน� ้ำตาล
ต่อไปได้ ซึง่ ในขันตอนของการคั
้
ดเลือกอ้อยพันธุท์ ดี่ มี ี
ความหวานสูงให้ ตรงตามความต้ องการของเกษตรกร
ชาวไร่ อ้ อย นิยมใช้ วิธีการประเมินลักษณะทาง

กายภาพอ้อยด้ วยสายตาจากนักวิจยั นักวิชาการร่วม
กับชาวไร่ ซึง่ ต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์สงู เป็ นผู้ประเมิน และอีกหนึง่ วิธกี ารทีใ่ ห้
ผลการตรวจสอบพิสจู น์จ�ำแนกสายพันธุ์อ้อยอย่างถูก
ต้ องแม่นย�ำสูงคือวิธกี ารตรวจสอบทางพันธุกรรมโดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุล (DAN Marker) เป็นวิธที ตี่ ้องใช้
บุคลากรทีม่ คี วามชาํ นาญ ใช้สารเคมี ใช้เวลานาน และ
มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง นอกจากนันตั
้ วอย่างที่ใช้ ทดสอบต้ อง
ถูกท�ำลายไประหว่างขันตอนตรวจทดสอบ
้
ปั จจุบนั มี
งานวิ จัย เกี่ ยวกับการใช้ เทคนิคสเปกโตรสโกปี ช่วง
อินฟราเรดย่านใกล้ (Near infrared spectroscopy,
NIRS) ซึง่ เป็นวิธกี ารตรวจวัดคุณภาพตัวอย่างทีร่ วดเร็ว
ราคาถูก ลดการใช้สารเคมี และไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย
หายหรือท�ำลายชิ ้นตัวอย่าง (Non-destructive) ใน
การน� ำ มาประยุก ต์ ใ ช้ ง านเพื่ อ ควบคุม คุณ ภาพใน
อุตสาหกรรมอ้ อยและน� ้ำตาลทังในส่
้ วนของการควบคุม
คุณภาพวัตถุดบิ อ้ อย (Taira et al., 2010) และใช้
ติดตามค่าปริ มาณผลผลิตน� ้ำตาล (Wagih et al.,
2004) รวมไปถึงการหาปริ มาณน� ้ำตาลที่สญ
ู เสียออก
ไปกับชานอ้ อย (Tewari and Malik, 2007) และการ
ตรวจวิเคราะห์ปริ มาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ในรูป
ไซแลนและลิกนินในชานอ้ อยด้ วย (Sabatier et al.,
2012) ตังแต่
้ ในปี ค.ศ. 2012 Nawi และคณะ ได้
ท�ำการศึกษาวิจยั และประยุกต์ใช้ NIRs แบบพกพา
ตรวจวัดปริ มาณน� ้ำตาลผ่านล�ำอ้ อยโดยตรง โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะน�ำเทคโนโลยีการตรวจวัดปริ มาณ
น� ้ำตาลในอ้ อยด้ วยแสง NIR ไปใช้ ในไร่อ้อยได้ จริ ง
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โดยในปี ค.ศ.2013 มีการใช้ ชว่ งคลื่น Visible ร่วมกับ
NIR ช่วงสันในการตรวจวั
้
ดค่า Brix แล้ วน�ำมาใช้ แบ่ง
เกรดคุณภาพอ้ อยตามค่า Brix ที่วดั ได้ ต่อมาในปี
ค.ศ. 2014 ได้ ใช้ สมการ PLS-NIR ตรวจวัดคุณภาพ
อ้ อยด้ วยค่า Brix, Fiber และ Moisture ตามล�ำดับ
ซึ่งในปี เดียวกันนี ไ้ ด้ มีการรวบรวมข้ อมูลการศึกษา
และโอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะน�ำ NIR ไปประยุกต์
ใช้ ตรวจคุณภาพอ้ อยในไร่ เพื่อจะน�ำไปใช้ สนับสนุน
เป็ นข้ อมู ล ส� ำ หรั บ การประเมิ น ผลผลิ ต อ้ อยด้ วย
เทคนิค Precision agricultural sensor (Nawi et al.,
2012, 2013, 2014a, 2014b) นอกจากการใช้ NIR
portable ตรวจวัดน� ้ำตาลด้ วยค่า Brix และ Pol แล้ ว
ยังมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ ในการตรวจวัดแร่ ธาตุใน
ล�ำอ้ อยได้ เช่น ค่าโพแทสเซียม, และค่าแคลเซียม
(Taira et al., 2015) และยังมีการใช้ เครื่ อง Vis/NIR
portable ในการตรวจวัดค่า K+, Na+, Mg2+ และ
Na+/K+ ratio ในล�ำอ้ อยด้ วย (Neto et al., 2017)
ส�ำหรับในงานวิจยั ประยุกต์ใช้ NIRs แบบพกพาเพื่อ
การคัดแยกสายพันธุ์อ้อยถือว่าเป็ นความท้ าทายใน
การศึกษาเป็ นอย่างยิ่งเนื่องจากงานวิจยั ส่วนใหญ่ที่
ผ่านมามักจะให้ ผลดีกบั การศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างผล
ไม้สดทีม่ เี ปลือกบาง เช่น ท้อ มะม่วง แอปเปิล้ สาลี่
เป็นต้น (Fu et al., 2007) ในการศึกษาวิจยั ในครังนี
้ ้จึงมุง่
เน้ นเพือ่ ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ที่จะใช้ เครื่อง NIRs
แบบพกพาน� ำมาคัดแยกจ� ำแนกกลุ่มพันธุ์อ้อย โดย
เครื่อง NIRs แบบพกพาที่ใช้ ในการศึกษาครังนี
้ ้เป็น
เครื่ อ งต้ นแบบอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็ นเครื่ อง NIRs แบบพกพาใช้ วิธีการ
ตรวจวัดตัวอย่างแบบ interactance ด้ วย Fiber optic probe มีชว่ งความยาวคลื่นอยูร่ ะหว่าง 634 –
1124 นาโนเมตร มีระยะทะลุทะลวงเข้าสูเ่ นื ้อตัวอย่างใน
ระยะประมาณ 4-7 มิลลิเมตร ซึง่ ระยะทีแ่ สงทะลุผา่ น
เนื ้อตัวอย่างจะแปรผันตามคุณสมบัตขิ องเนื ้อตัวอย่าง
หากตัวอย่างมีเปลือกหนาหรือบางแตกต่างกันจะท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อการดูดกลืนและสะท้ อนกลับของแสง
ในตัวอย่างที่ตรวจวัดได้ (สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 2555)
ส�ำหรับตัวอย่างอ้ อยในแต่ละสายพันธุ์มคี วามหนาของ
เปลื อ กแตกต่ า งกั น ออกไป สายพันธุ์อ้อยที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรมผลิตน� ้ำตาลจะเป็นอ้ อยประเภทเปลือกแข็ง
และสายพันธุ์ทใี่ ช้ คนน�
ั ้ ้ำอ้ อยสดหรือเคี ้ยวเพือ่ บริโภคจะ

เป็นอ้อยประเภทเปลือกอ่อน ความแตกต่างของเปลือก
อ้ อยที่ไม่เท่ากันอาจส่งกระทบต่อสเปกตรัมของเครื่ อง
NIRs แบบพกพาทีใ่ ช้ในการศึกษานี ้ ดังนันเพื
้ อ่ เป็นการ
ทดสอบศักยภาพของเครื่อง NIRs ทีถ่ กู พัฒนาขึ ้นว่ามี
ความเป็ นไปได้ ทจ่ี ะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในการคัด
แยกสายพันธุ์อ้อยได้ หรื อไม่ ทางคณะผู้วิจยั จึงเลือก
ที่จะเริ่ มท�ำการศึกษาทดสอบเครื่ อง NIRs แบบพก
พากับตัวอย่างอ้ อยที่มีความหนาของเปลือกแตกต่าง
กันอย่างชัดเจนระหว่างอ้ อยพันธุ์ขอนแก่น 3 (KK3) ที่
เป็นอ้อยส�ำหรับโรงงานน� ้ำตาล และอ้อยพันธุส์ พุ รรณบุรี
50 (SP50) ทีเ่ ป็ นอ้ อยคัน้ น� ำ้ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มปลูกใน
ประเทศไทย หากลักษณะปรากฏของสเปกตรัม NIR
จากทัง้ 2 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยเรื่อง
ความหนาของเปลือกทีแ่ ตกต่างกันอาจจะไม่มผี ลกระ
ทบมากต่อการใช้สเปกตรัม NIR ในการจ�ำแนกสายพันธุ์
อ้อย เมือ่ น�ำเครื่อง NIRs แบบพกพาไปใช้ ทดสอบกับ
อ้ อยสายพันธุ์อื่นๆ ทีม่ คี วามหนาของเปลือกใกล้เคียง
หรื อเป็ นอ้ อยประเภทเดียวกันน่าจะมีความถูกต้ อง
แม่นย�ำมากขึ ้น โดยหลังจากงานวิจยั นี ้แล้วจะต้องมีการ
ตรวจวัดสเปกตรั มพันธุ์อ้อยอื่นๆ เพิม่ เติม โดยเฉพาะ
พัน ธุ์ อ้ อ ยที่ ก รมวิ ช าการเกษตรแนะน� ำ ให้ ป ลูก ใน
ประเทศไทย ได้แก่ อ้อยพันธุอ์ ทู่ อง พันธุก์ ำ� แพงแสน พันธุ์
ล�ำปาง พันธุช์ ยั นาท พันธุส์ งิ ค์โปร์ พันธุอ์ ้อยตระกูลเค (K,
LK, NK, CK) เป็นต้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น� ำ้ ตาลทราย, 2560) รวมถึงพันธุล์ กู ผสมต่างๆ ทีอ่ ยู่
ระหว่างขัน้ ตอนการปรั บปรุ งพันธุ์ด้วย ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมัน่ ในการประยุกต์ใช้ เครื่ อง NIRs แบบพก
พา ในการจ�ำแนกคัดแยกสายพันธุ์อ้อยเบื ้องต้ นอย่าง
รวดเร็ วได้ ทนั ที ให้ สามารถเป็ นที่ยอมรับใช้ ทดแทนวิธี
การตรวจวัดที่มีความยุ่งยากซับซ้ อนและค่าใช้ จ่าย
สูงอย่างวิธีการตรวจทางชีวโมเลกุลได้ ในที่สดุ
วิธีการศึกษา
ในงานวิ จั ย นี ใ้ ช้ ตัว อย่ า งอ้ อยที่ นิ ย มปลู ก ใน
ประเทศไทย 2 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์ขอนแก่น 3 และสุพรร
รณบุรี 50 ที่มีอายุ 12 เดือน โดยสุม่ เก็บตัวอย่างพันธุ์
ละ 150 ล�ำอ้ อย (ตัวอย่าง) จากพื ้นที่แปลงทดสอบ
ของบริ ษัทมิตรผลวิจยั พัฒนาอ้ อยและน�ำ้ ตาลจ�ำกัด
อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 รวมเป็ นจ�ำนวนทังสิ
้ ้น 300
ตัวอย่าง
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ท�ำการวัดค่าการดูดกลืนแสงตัวอย่างอ้ อยด้ วย
เครื่อง NIRs ต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
เป็นเครื่อง NIRs ชนิดแบบพกพา (รุ่น Gun portable) ที่
มีชว่ งความยาวคลืน่ สันอยู
้ ร่ ะหว่าง 634 - 1124 นาโน
เมตร ท�ำการวัดค่าการดูดกลืนแสงตัวอย่างอ้อยแต่ละล�ำ
จ�ำนวน 3 ปล้อง (โคน กลาง ปลายของล�ำ) ทีบ่ ริเวณ
ต�ำแหน่งกลางปล้อง แต่ละปล้ องท�ำการวัดค่าการดูด
กลืนแสง 5 ครัง้ จะได้จำ� นวน 15 สเปกตรัม น�ำสเปกตรัม
ที่ได้ มาหาค่าเฉลีย่ เพื่อเป็ นตัวแทนค่าการดูดกลืนแสง
ของตัวอย่างอ้ อยแต่ละล�ำ ในการสร้ างสมการส�ำหรับ
จ� ำแนกกลุ่มท� ำได้ โดยน� ำข้ อมูลค่าการดูดกลืนแสง
ตัวอย่างอ้อย 300 ตัวอย่าง (พันธุล์ ะ 150 ตัวอย่าง) มา
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีใ่ ช้สร้ างแบบ
จ�ำลอง (Calibration set) จ�ำนวน 225 ตัวอย่าง (อ้อย
พันธุข์ อนแก่น 3 จ�ำนวน 113 ตัวอย่าง และสุพรรณบุรี 50
จ�ำนวน 112 ตัวอย่าง) และอีกกลุม่ ที่ใช้ ทดสอบความ
แม่นย�ำของแบบจ�ำลอง (Prediction set) จ�ำนวน 75
ตัวอย่าง (อ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 จ�ำนวน 37 ตัวอย่าง และ
สุพรรณบุรี 50 จ�ำนวน 38 ตัวอย่าง) ท�ำการสร้ างสมการ
จ�ำแนกกลุม่ โดยใช้ วิธีการถดถอยก�ำลังสองน้ อยที่สดุ
(Partial least squares regression-Discriminant analysis, PLS-DA) ร่วมกับการทดสอบความถูกต้ องของ
สมการด้วยเทคนิค Full cross-validation ก�ำหนดให้
ตัวแปรต้น คือ ค่าการดูดกลืนแสง และ ตัวแปรตาม คือ
กลุม่ ของตัวอย่างโดยก� ำหนดเป็ นตัวแปรหุน่ (Dummy variable) ดังนี ้1 คือ อ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 และ 0 คือ
อ้อยพันธุส์ พุ รรณบุรี 50 ขันตอนการสร้
้
างสมการแสดง
ในภาพที่ 1
ท�ำการวิเคราะห์คา่ ทางสถิตเิ พือ่ ใช้ พจิ ารณาความ
ถูกต้องของสมการ PLS-DA โดยใช้ชดุ ข้อมูล Calibration
set ค�ำนวณค่าดังนี ้ค่าสัมประสิทธิก์ ารพิจารณาของการ
จ�ำลอง (Coefficient of determination: RC2), ค่าเฉลีย่
ก�ำลังสองของการท�ำนาย (Root mean square error of
calibration: RMSEC), ค่าสัมประสิทธิก์ ารพิจารณาของ
การทวนสอบ (Coefficient of determination: RV2) ค่า
เฉลีย่ ก�ำลังสองของการท�ำนาย (Root mean square error of cross validation: RMSECV) โดยใช้ สมการที่
1- 4 ตามล�ำดับ โดยสมการที่ดีต้องมีคา่ RC2 และ
RV2สูงใกล้ เคียง 1, มีคา่ RMSEC และ RMSECV ต�่ำ
และน�ำชุดข้ อมูล Prediction set ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
คนละชุ ด กั บ ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการสร้ างสมการมา

ค�ำนวณค่าร้ อยละความถูกต้ องในการจ� ำแนกกลุ่ม
(%Correct classification rate) โดยประเมินความ
ถูกต้ องจากค่าอ้ างอิงที่ก�ำหนดไว้ ดังนี ้ ตัวอย่างอ้ อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 ต้ องมีคา่ ท�ำนายอยูใ่ นช่วง 0.5 ถึง
1.5 และตัวอย่างอ้ อยพันธุ์สพุ รรณบุรี 50 ต้ องมีคา่
ท�ำนายอยูใ่ นช่วง -0.5 ถึง 0.5 ทังนี
้ ้สมการการจ�ำแนก
กลุม่ ที่ดีควรมีคา่ Correct classification rate ใกล้
เคียง 100
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RMSECV คือ Root mean square error of cross
validation
∧
y i คือ ค่าที่ได้ จากการท�ำนาย
y i คือ ค่าที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
n คือ จ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้ ในการสร้ างสมการ

Figure 1 PSL-DA calibration and prediction process
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการวัด ค่ า การดูด กลื น แสงตัว อย่ า งอ้ อ ย
พันธุ์ขอนแก่น 3 และสุพรรรณบุรี 50 ด้ วยเครื่ อง
NIRs แบบพกพาแสดงดังภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาพบ
ว่า ลักษณะของสเปกตรัม NIR โดยเฉลี่ยของตัวอย่าง
อ้ อย 300 ตัวอย่าง (พันธุ์ละ 150 ตัวอย่าง) ในแต่ละ
พันธุ์ มีรูปแบบลักษณะคล้ ายคลึงกันโดยค่าการดูด
กลืนแสงปรากฏพีค (peak) อย่างชัดเจนที่ต�ำแหน่ง
ความยาวคลื่น 680 nm ซึง่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ อง
กับการสัน่ ของโมเลกุลรงควัตถุคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll pigment) (Tamburini et al. 2015) โดยสเปกตรัม
ทีม่ กี ารดูดกลืนแสงสูงกว่า คือพันธุส์ พุ รรรณบุรี 50 ซึง่

สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางกายภาพของอ้ อยพันธุ์
สุพรรรณบุรี 50 ทีส่ ขี องล�ำอ้อยเป็นสีเขียวเข้มมากกว่า
อ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 ทีเ่ ป็นสีเขียวอมเหลือง Figure 3 ซึง่
ลักษณะการความแตกต่างของสเปกตรัม NIR ทีแ่ ยกกัน
ดังกล่าว สามารถบ่งชี ถ้ ึงความแตกต่างระหว่างสาย
พัน ธุ์ อ้ อ ยทัง้ สองได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ งแม่ น ย� ำ จากการ
ตรวจวัดตัวอย่างซ� ้ำๆ และให้ ผลสเปกตรัมในลักษณะ
คงเดิมสามารถค�ำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ซึง่ การใช้ เครื่ อง NIR เพื่อเป็ นเครื่ องมือคัด
แยกความแตกต่างของพันธุ์อ้อยจึงดี กว่าการแยก
โดยใช้ การประเมิ น สี ด้ ว ยสายตาซึ่ ง มี โ อกาสเกิ ด
ความ error แปรปรวนเกิดขึ ้นได้ ไม่เท่ากันในแต่ละ
บุคคล

Figure 2 NIR raw spectral of sugarcane by NIR portable scanning
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(b)

Figure 3 Colors of sugarcane stalks according to varieties characteristics (a) Khonkaen 3 (b)
Suphunburi 50
Figure 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปร
ก�ำหนด (Actual reference value) กับค่าการท�ำนาย
จากสมการ (NIR predicted value) ของสมการ
PLS-DA ที่ใช้ ในการจ� ำแนกพันธุ์อ้อยในกลุม่ พันธุ์
ขอนแก่น 3 และสุพรรณบุรี 50 จากสเปกตรัมกลุม่
ตัวอย่าง calibration set ทังหมด
้
225 ตัวอย่าง ในขัน้
ตอนสร้ าง calibration และการทวนสอบ validation
ของสมการ PLS-DA ซึง่ พบว่า สมการที่สร้ างขึ ้นนี ้มี

การจัดกลุม่ ตัวแปรเดิมเป็นตัวแปรใหม่ได้ 14 แฟกเตอร์
มีคา่ RC2 และ RMSEC ของ calibration เท่ากับ 0.99 และ
0.05 และมีคา่ RV2 และ RMSECV ของ Validation
เท่ากับ 0.98 และ 0.07 เมื่อพิจารณาค่าทางสถิตดิ งั
กล่าวพบว่าค่าการดูดกลืนแสงตัวอย่างอ้ อยสามารถ
ใช้ ในการท�ำนายกลุม่ ได้ เป็ นอย่างดีเนื่องจากมีคา่ R2
ใกล้ เคียง 1 และ RMSEC และ RMSECV มีคา่ ต�่ำใกล้
เคียงกัน

Figure 4 Scattering plot of PLS-DA calibration and validation
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เมือ่ น�ำสมการ PLS-DA ทีไ่ ด้ไปทดสอบความถูก
ต้องในการจ�ำแนกกลุม่ โดยใช้ ชดุ ข้อมูลตัวอย่าง Prediction setจ�ำนวน 75 ตัวอย่าง พบว่า สมการ PLS-DA ที่
สร้ างขึ ้นสามารถจ�ำแนกอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 และพันธุ์
สุพรรณบุรี 50 ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ 100% Figure 5

ซึง่ ให้ ผลสอดคล้ องกับงานวิจัยที่พิสูจน์วา่ PLS-DA
model สามารถใช้ จ�ำแนกกลุ่มอ้ อยตามค่าปริมาณ
ไฟเบอร์และน� ้ำตาลด้วยการใช้ NIRs สแกนผ่านล�ำอ้อย
โดยตรงได้ (Peternelli et al., 2019)

Figure 5 Scattering plot of PLS-DA Prediction
ดังนันจากผลการศึ
้
กษาจัดจ�ำแนกกลุม่ ตัวอย่าง
อ้ อยด้ วยแบบจ�ำลอง PLS-DA ดังกล่าว สามารถ
พิสจู น์ได้ วา่ เครื่ อง NIRs แบบพกพานี ้ สามารถน�ำไป
ประยุกต์ เพื่ อจ� ำแนกคัดแยกกลุม่ อ้ อยพันธุ์ที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างอ้อยพันธุข์ อนแก่น 3 และสุพรรณบุรี
50 ได้ ด้วยการใช้เพียงข้อมูลสเปกตรัมอย่างเดียว ผ่าน
การตรวจวัดสแกนตัวอย่างอ้ อยผ่านล�ำอ้ อยโดยตรงโดย
ไม่กอ่ ให้ เกิดความเสียหายต่อล�ำอ้ อยที่ท�ำการตรวจ
วัด ทังนี
้ ้เนื่องจากวิธีการตรวจวัดดังกล่าวด้วยเทคนิค
NIR ให้ผลการคัดแยกได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำและรวดเร็ว
ไม่ต้องรอผลการวิเคราะห์ทางเคมีหรือทางกายภาพจาก
ห้องปฏิบตั กิ าร นอกจากนันยั
้ งเป็นวิธตี รวจวัดทีไ่ ม่กอ่ ให้
เกิดความเสียต่อตัวอย่างล�ำอ้ อยท�ำให้ ไม่ต้องตัดล�ำอ้ อย
จึงสามารถรักษาท่อนพันธุเ์ พือ่ น�ำไปใช้งานต่อไปได้ แต่
อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางชีวภาพของอ้ อย
ในแต่ละสายพันธุ์ส่งผลให้ ลักษณะเด่นประจ�ำพันธุ์
แสดงออกมาแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ เช่น สีของล�ำ
ขนาดล�ำ ความแข็งแรงของล�ำ ความหนาของเปลือก
ปริมาณและประเภทของไขอ้อย ปริมาณเส้นใย ความ

หนาแน่น และปริมาณน� ้ำตาล เป็นต้น ซึง่ ด้วยความแตก
ต่างเหล่านี ้เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
ส่องผ่านทะลุทะลวง ดูดกลืน สะท้ อนและหักเหของ
คลื่นแสงในช่วง NIR ท�ำให้ สง่ ผลกระทบต่อความถูก
ต้ องแม่นย�ำในการตรวจวัดองค์ประกอบอ้ อยผ่านล�ำ
อ้ อยโดยตรงด้ วยเครื่ อง NIRs แบบพกพา ดังนันเพื
้ ่อ
เพิ่มศักยภาพของเครื่อง NIRs แบบพกพาในการน�ำไป
ใช้ คดั แยกพันธุ์อ้อยที่มีความหลากหลายอย่างมากจึง
จ�ำเป็ นต้ องมีการเก็บข้ อมูลสเปกตรัมในอ้ อยพันธุ์อื่นๆ
เพิม่ เติม โดยในการศึกษาต่อไปจะได้ ท�ำการศึกษา
จ�ำแนกสายพันธุ์อ้อยในกลุ่มอ้ อยปรั บปรุ งพันธุ์ของ
บริษทั มิตรผลวิจยั ฯ ซึง่ อยูร่ ะหว่างขันตอนการปลู
้
กขยาย
พันธุ์จ�ำนวนมากกว่า 100 clone โดยจะต้ องมีการ
เก็บสเปกตรัม NIR ตัวอย่างอ้อยในแปลงเพิม่ เติม เพือ่
น�ำข้ อมูลไปใช้ สร้ างแบบจ�ำลองจ�ำแนกพันธุ์อ้อยต่างๆ
เหล่านันต่
้ อไป ซึง่ จะป็นประโยชน์ตอ่ การคัดเลือก stage
หรือ clone หรือสายพันธุ์อ้อยในงานปรั บปรุ งพันธุ์
ในอนาคต
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สรุ ป
การใช้ ข้อมูลสเปกตรัม NIR เพียงอย่างเดียว
สามารถน�ำมาใช้ แบ่งกลุม่ พันธุ์อ้อยได้ ให้ ระดับความ
ถูกต้ องในการท�ำนายแบ่งแยกพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3
และสุพรรรณบุรี 50 โดยมีคา่ ความถูกต้ องของการ
จ�ำแนกกลุม่ (Correctly classified) เท่ากับ 100%
ในชุดตัวอย่าง calibration set จ�ำนวน 225 ตัวอย่าง
และในตัวอย่างทดสอบ validation set จ�ำนวน 75
ตัวอย่าง ด้ วยแบบจ�ำลอง PLS-DA และด้ วยความ
หลากหลายทางชีวภาพของอ้ อยในแต่ละสายพันธุ์
ท� ำให้ ส่งผลกระทบต่อความถูกต้ องแม่นย� ำในการ
ตรวจวัด สเปกตรั ม อ้ อ ยผ่ า นล� ำ อ้ อ ยโดยตรงด้ ว ย
เครื่ อง NIRs แบบพกพาได้ ดังนันการสร้
้
างสมการ
เทียบมาตรฐาน NIR จึงควรเพิม่ ตัวอย่างใหม่ในจ�ำนวน
ทีม่ ากพอ และมีคา่ ครอบคลุมค่าต�ำ่ สุด-สูงสุดทีม่ โี อกาส
เกิดขึ ้นในอนาคต ตลอดจนสแกนเก็บสเปกตรัมของอ้อย
แต่ละพันธุ์ที่มีลกั ษณะประจ�ำพันธุ์ที่แตกต่างให้ มาก
ทีส่ ดุ ให้ครอบคลุมทุกพันธุอ์ ้อยทีน่ ำ� มาใช้ เป็นพันธุก์ ารค้า
ในปัจจุบนั ซึง่ จะท�ำให้ได้สมการ NIR ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ มากขึ น้ จนอยู่ ใ นเกณฑ์ ก าร
ยอมรับได้ ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน� ้ำตาลต่อไป
ค�ำขอบคุณ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนงานวิจยั (สกว.) ที่สนับสนุนทุนวิจยั ภายใต้
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก วิ จั ย แ ล ะ ง า น วิ จั ย เ พื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ให้ ความอนุเคระห์ห้องปฏิบตั ิการและอ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำงานวิจยั และบริ ษัท มิตรผลวิจยั
พัฒนาอ้ อยและน� ้ำตาล จ�ำกัด ที่ให้ ความอนุเคราะห์
ตัวอย่างอ้ อยและเอื ้อเฟื อ้ สถานที่ ตลอดจนสนับสนุน
ทุนวิจยั บางส่วนในการท�ำงานวิจยั ครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
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