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บทคัดย่อ
ตัวต่อเลโก้ซง่ึ เป็นหนึง่ ในของเล่นยอดนิยมส�ำหรับหลายคนในทุกช่วงวัยได้ถกู น�ำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างชุดทดลอง
วัดการดูดกลืนแสงของสาร โดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ ท�ำจากวัสดุทีห่ าได้งา่ ย ลดความซับซ้อนของส่วนประกอบภายในลง
เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจในหลักการของการดูดกลืนแสง ผู้เรียนสามารถประกอบด้วยตนเองได้ ชุดทดลองสามารถ
ใช้เป็นนวัตกรรมสือ่ การสอนในการจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผา่ นการลงมือท�ำภายใต้สถานการณ์จริง
ในหัวข้อวิธที างสเปกโทรสโกปี กฎของเบียร์-แลมเบิรต์ เป็นต้น ชุดทดลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ถูกน�ำมาทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงาน
โดยใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลาย 3 ชนิด ซึ่งเตรียมขึ้นมาในห้องปฏิบัติการ จากนั้น
ถูกน�ำไปใช้ในบริบทจริงโดยใช้วเิ คราะห์หาปริมาณน�ำ้ ตาลในเครือ่ งดืม่ ทีข่ ายตามท้องตลาด 3 ยีห่ อ้ ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณ
น�ำ้ ตาลในเครือ่ งดืม่ ทัง้ 3 ยีห่ อ้ ทีว่ เิ คราะห์ดว้ ยชุดทดลองให้คา่ ทีใ่ กล้เคียงกับทีป่ รากฏข้างขวดโดยมีความคลาดเคลือ่ นสัมพัทธ์
อยู่ในช่วง ±5% และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อยกว่า 5% ซึ่งแสดงถึงความถูกต้องและความแม่นย�ำในการวัด
ของชุดทดลองที่ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: เลโก้ ชุดทดลองอย่างง่าย การวัดการดูดกลืนแสง น�้ำตาล
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Abstract
Lego™, which is a popular toy for all ages has been used as the main material to construct an
absorbance measurement kit. The design concept is that the experimental kit was made with materials
that are easy to find. Its internal components were simplified to help students clearly understand the
concept of the absorbance. Students can build the experimental kit on their own. The designed chemical
experiment instrument, utilized as an instructional material, actively promotes learning through its orientation
to real-world contexts, predominantly on the topics of spectroscopic methods and the Beer-lambert law.
The performance of the experimental kit was tested by measuring the absorbance to investigate the
concentration of 3 solutions, which had been prepared in the laboratory. The experimental kit was then
applied in a real context to determine sugar content in beverages. The results show the consistency of
sugar content in beverages measured by the experimental kit and the one identified on nutrition labels.
The relative errors are in the range of ±5% while relative standard deviations is less than 5%. This confirms
the accuracy and precision of the experimental kit, indicating its effective performance.
Keywords: Lego, Simple Experimental Kit, Absorbance Measurement, Sugar
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1. บทน�ำ
เครื่ อ งสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ แ บบดู ด กลื น แสงเป็ น
เครื่องมือทางฟิสิกส์และเคมีท่ีใช้วิเคราะห์สาร โดยอาศัย
สมบัตกิ ารดูดกลืนแสงของสารในช่วงแสงยูวถี งึ แสงอินฟาเรด
การวัดการดูดกลืนแสงของสารสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้้หลากหลาย เช่่น นำำ�มาวิิเคราะห์์หาปริิมาณสารในรููป
ของความเข้้มข้้น การพิิสููจน์์เอกลัักษณ์์ของสาร การศึึกษา
จลนศาสตร์์ เ คมีี ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� เครื่่� อ งสเปกโทรโฟโตมิิ เ ตอร์์
จึึ ง เป็็ น ที่่� นิิ ย มในห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารวิิ เ คราะห์์ ด้ ้ า นเคมีี ด้้ า น
สิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร หรือด้านการแพทย์ ฯลฯ รวมไปถึง
ใช้งานในสถานศึกษาทั้งท�ำวิจัยและจัดการเรียนการสอน
ในบทเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สเปกตรััมการดููดกลืืน กฎของ
เบีียร์์-แลมเบิิร์์ต วิิธีีทางสเปกโทรสโกปีี
ส�ำหรับการใช้งานด้านการศึกษา ด้วยตัวเครื่องที่มี
องค์ประกอบภายในซับซ้อนซึ่งถูกจัดวางไว้ในกล่องปิดไม่
สามารถเห็นส่วนประกอบของเครื่องได้ ท�ำให้ผู้เรียนต้องใช้
จินตนาการควบคู่กับการท�ำความเข้าใจในหลักการท�ำงาน
ของเครื่อง ประกอบกับตัวเครื่องมีราคาสูง แต่ละที่มักจะ
มีเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะวิชาปฏิบตั กิ าร หรือการสอนในภาคทฤษฎีทเ่ี น้นให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือท�ำ
ก็จะเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อจ�ำกัดของเครื่องมือ
งานวิจยั ที่ผา่ นมา [1]–[5] จึงสนใจทีจ่ ะสร้างเครือ่ งมือนี้
ขึน้ เองเพือ่ ใช้เป็นนวัตกรรมสือ่ การสอนทีส่ ามารถใช้วเิ คราะห์
หาปริมาณของสารองค์ประกอบได้ โดยใช้วัสดุราคาไม่แพง
ตัวเครื่องสามารถเปิดให้เห็นส่วนประกอบภายในเครื่องได้
ช่วยให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจหลักการท�ำงานของเครื่องซึ่งน�ำ
หลักการแสงทางฟิสิกส์มาประยุกต์ได้ง่ายกว่าการเรียนผ่าน
เอกสาร เครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ อาศัยหลักการพืน้ ฐาน คือ ฉายแสง
ที่มีความยาวคลื่นเหมาะสมผ่านสารตัวอย่างในที่มืด จากนั้น
วัดปริมาณแสงที่ส่องผ่านออกมาจากสารเทียบกับปริมาณ
แสงเริ่มต้นที่ปล่อยจากแหล่งก�ำเนิด ผลต่างที่ได้คือปริมาณ
แสงที่ถูกสารนั้นดูดกลืนไว้ จากหลักการดังกล่าววัสดุที่ใช้ใน
การสร้างเครือ่ งมือประกอบด้วยส่วนทีส่ ำ� คัญคือ 1) โครงสร้าง
ภายนอกมีการประยุกต์ใช้กล่องกระดาษแข็ง [6] กล่องไม้

ตัวต่อเลโก้หรือวัสดุขนึ้ รูปจากเครือ่ งพิมพ์สามมิตเิ พือ่ ป้องกัน
แสงจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเข้ามารบกวนปริมาณแสงที่
ต้องการตรวจวัด 2) แหล่งก�ำเนิดแสง สามารถใช้ได้ทงั้ แสงขาว
ที่เป็นหลอดฮาโลเจนและหลอด LED หรือใช้เป็นแสงสีเดียว
จากหลอด LED แต่อาจจะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องชนิดของสารที่
สามารถวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ ถ้าหากเลือกใช้แสงขาวจะต้องมี
ส่วนประกอบที่เป็นตัวแยกแสงออกตามแต่ละช่วงความ
ยาวคลื่นเพิ่มขึ้นมา และ 3) ตัวรับแสง การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของแหล่งก�ำเนิดแสงด้วย หากเลือกใช้แหล่งก�ำเนิดแสง
สีเดียวสามารถใช้ได้ทงั้ หลอดไฟ LED และโฟโตไอโอด [7], [8]
ซึ่ ง จะรั บ แสงที่ จ� ำ เพาะสี เ ป็ น ตั ว รั บ แสงได้ ห รื อ จะใช้ ตั ว
ต้านทานไวแสง (LDR) ที่สามารถรับแสงในช่วงสีที่กว้างกว่า
ได้เช่นกัน แต่หากเลือกใช้แหล่งก�ำเนิดแสงที่มีหลายช่วง
ความยาวคลืน่ เช่น แสงขาว ควรใช้กล้องถ่ายรูป DSLR [9] หรือ
กล้้องมืือถืือเป็็นอุุปกรณ์์ในการรัับแสง และใช้้โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์หรืือแอปพลิิเคชัันบนมืือถืือแปลผลอีีกต่่อหนึ่่�ง
เนื่ อ งจากในอุ ป กรณ์ เ หล่ า มี เ ซนเซอร์ รั บ แสงที่ ส ามารถ
รับแสงได้ละเอียดและหลายช่วงความยาวคลื่นแสง ดังนั้น
การเลือกใช้อุปกรณ์ในแต่ละส่วนนั้น มีข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวคิดในการออกแบบและเป้าหมาย
การใช้งานอุปกรณ์ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ส่วนใหญ่เป็นแบบส�ำเร็จพร้อมใช้งาน ถ้าหากออกแบบให้ผใู้ ช้
สามารถประกอบส่วนต่างๆ ของเครื่องมือด้วยตนเอง ได้คิด
ลองผิดลองถูก ลงความเห็น ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาตั้งแต่
การเลือกวัสดุ การต่อส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องซึ่งต้อง
อาศัยความเข้าใจในหลักการท�ำงานของเครื่อง ไปจนถึงการ
ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเองท�ำการทดลองวิเคราะห์ผลและ
สรุปผล กระบวนการทัง้ หมดนีจ้ ะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
เน้นการปฏิบัติจริง [10]
งานวิ จั ย นี้ จึ ง น� ำ เสนอแนวทางการสร้ า งชุ ด ทดลอง
ส�ำหรับวัดการดูดกลืนแสงของสารเพื่อใช้เป็นนวัตกรรม
สื่อการสอน โดยผู้ใช้สามารถออกแบบและประกอบเครื่อง
ด้วยตนเองได้ ตัวต่อเลโก้จึงถูกเลือกส�ำหรับเป็นโครงสร้าง
ภายนอกของอุปกรณ์ และลดความซับซ้อนของส่วนประกอบ
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ภายในลง เช่น แหล่งก�ำเนิดแสง และอุปกรณ์รับแสง เป็นต้น
เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจในหลักการท�ำงานและ
ใช้งานง่าย ทั้งนี้ ชุดทดลองจะถูกน�ำมาทดสอบประสิทธิภาพ
การท�ำงาน โดยทดลองวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย
3 ชนิด ซึ่งเตรียมขึ้นมาในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หา
ความเข้มข้นของสารละลาย หลังจากนั้นเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพโดยน�ำไปใช้งานจริงด้วยการน�ำมาใช้วิเคราะห์
หาปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่มในท้องตลาด 3 ยี่ห้อ และ
เปรียบเทียบค่าที่ได้กับปริมาณน�้ำตาลที่ระบุไว้ในฉลากของ
เครื่องดื่มชนิดนั้น
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 หลักการดูดกลืนแสงและกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต
สสารใดๆ จะดูดกลืนแสงได้เฉพาะในช่วงที่มีความ
ยาวคลื่่น� เหมาะสมกัับสารนั้้�น ซึ่่ง� ความยาวคลื่่น� แสงจะสััมพัันธ์์
กัับชนิิดและปริิมาณของสาร เมื่่อ� ผ่่านแสงความยาวคลื่่น� เดีียว
ที่่�มีีความเข้้ม I0 ไปยัังสารที่่�มีีความหนา b เซนติิเมตร ตามรููป
ที่่� 1 สารจะดููดกลืืนพลัังงานของแสงในช่่วงที่่�เหมาะสมทำำ�ให้้
แสงที่่� ท ะลุุ ผ่ ่ า นออกมามีี ค วามเข้้ ม I ลดลงจากค่่ า แสง
ตกกระทบ ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance; A) ของสาร
ละลายสามารถเขียนในรูปความเข้มแสงได้ดังสมการที่ (1)
[11] คือ

รูปที่ 1 การวัดการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง

รูปที่ 2 ชุดทดลองวัดการดูดกลืนแสงที่ต่อสมบูรณ์

2.2 การสร้างชุดทดลองส�ำหรับวัดการดูดกลืนแสง
ตัวอย่างชุดทดลองวัดการดูดกลืนแสงที่ต่อสมบูรณ์
แสดงดังรูปที่ 2 ส�ำหรับตัวกล่องอุปกรณ์ สร้างขึน้ โดยใช้ตวั ต่อ
(1)
เลโก้รปู แบบต่างๆ น�ำมาต่อประกอบกันเพือ่ ท�ำเป็นโครงสร้าง
หลักการดูดกลืนแสงสามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์หา ของอุปกรณ์ ในการสร้างใช้ตัวต่อเลโก้สีด�ำทุกชิ้นเพื่อลด
ปริมาณสารในรูปความเข้มข้นได้ตามกฎของเบียร์-แลมเบิรต์ ปัจจัยอื่นจากอุปกรณ์ท่ีอาจมีผลต่อการวัดปริมาณของแสง
ซึ่งกล่าวว่า เมื่อฉายแสงความยาวคลื่นเดียวผ่านสารละลาย [รูป 3 (ก)] ส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน
ค่าการดูดกลืนแสงของสารจะแปรผันตรงกับความเข้มข้น ตามหน้าทีก่ ารท�ำงาน คือ แหล่งก�ำเนิดแสง คิวเวทท์บรรจุสาร
ของสารนั้นและระยะทางที่แสงสองผาน เขียนได้เป็นดัง ตัวอย่าง และตัวรับแสง ดังรูป 3 (ข) 1) แหล่งก�ำเนิดแสง ใช้
หลอดไฟแอลอีดี อาร์จีบี (LED RGB) 3 สี แบบมอดูล (Full
สมการที่ (2)
Color KY-016 LED Module) ต่อเข้ากับชิ้นส่วนเลโก้ที่เป็น
(2)
หน้าต่างทรงโค้ง (1 x 2 x Round) 2) คิวเวทท์บรรจุสารตัวอย่าง
เมื่่�อ c คืือ ความเข้้มข้้นของสารละลาย b คืือ ความหนาของ ใช้ขนาดมาตรฐาน 10 x 10 มิลลิเมตร วัสดุเป็นพลาสติก
ตัวกลางทีแ่ สงผ่าน ε คือ คาสัมประสิทธิก์ ารดูดกลืนแสงโมลาร์ ท�ำจากพอลิสไตรีนซึ่งเหมาะส�ำหรับใช้งานในช่วงความยาว
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รูปที่ 4 วงจรไฟฟ้าควบคุม LED และ วงจรวัดความต้านทาน
ตกคร่อม LDR

รูปที่ 3 โครงสร้างชุดทดลองวัดการดูดกลืนแสง (ก) ภายนอก
ของกล่องอุปกรณ์ (ข) ส่วนประกอบภายในของ
อุปกรณ์ (ค) โครงสร้างอุปกรณ์ชนั้ ฐาน (ง) โครงสร้าง
ช่องใส่คิวเวทท์
คลื่น 340–900 นาโนเมตร ส�ำหรับการต่อช่องใส่คิวเวทท์
ชิ้นส่วนเลโก้ถูกน�ำมาต่อเป็นช่องสี่เหลี่ยมส�ำหรับใส่คิวเวทท์
โดยฐานวางคิวเวทท์ใช้ชนิ้ ส่วนเลโก้แบบกระเบือ้ ง (2 x 2 Tile)
และตัวผนังช่องสี่เหลี่ยมใช้ชิ้นส่วนเลโก้แบบอิฐ (1 x 2 และ
1 x 4 Bricks) ต่อผสมกันขึน้ เป็นชัน้ รวม 5 ชัน้ และเสริมด้วย
ชิ้นส่วนเลโก้แบบอิฐที่มีปุ่มด้านข้าง (1 x 2 Modified Brick
with Stud) เพื่อให้ขนาดช่องพอดีกับขนาดของคิวเวทท์
ดังรูปที่ 3 (ง) 3) ตัวรับแสง ใช้ตัวต้านทานไวแสง (Light
Dependent Resistor; LDR) เป็นตัวรับแสงเพื่อตรวจวัด
ปริมาณของแสงที่ผ่านสารตัวอย่าง โดยใช้ชิ้นส่วนเลโก้ที่เป็น
ช่องหน้าต่างแบบตาข่าย (1 x 2 x 2 Window with Lattice)
เป็นตัวยึดตัวต้านทานไวแสงให้อยู่ในต�ำแหน่งเหมาะสม
ดังรูปที่ 3 (ค) ในการวัดปริมาณแสง LDR จะถูกต่อเข้ากับ
โอห์มมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานที่เปลี่ยนไปซึ่งจะแปร
ผกผันกับปริมาณความเข้มแสงทีต่ กกระทบ LDR การต่อ LDR

เข้ากับโอห์มมิเตอร์ ขาข้างหนึง่ ของ LDR จะต่อเข้ากับช่องวัด
ความต้านทานทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ Ω ของมัลติมเิ ตอร์โดยใช้สายไฟ
ปากจระเข้สแี ดง (เบอร์ 24 AWG) เป็นตัวเชือ่ ม และขาอีกข้าง
ของ LDR ต่อเข้ากับขากราวด์ (Ground) ของมัลติมิเตอร์
โดยใช้สายไฟปากจระเข้สีด�ำเป็นตัวเชื่อม ดังรูปที่ 2
การจ่ายไฟในวงจร ขาแอโนดของหลอดไฟ LED ทัง้ 3 ขา
จะต่อเข้ากับตัวต้านทานขนาด 2 กิโลโอห์ม แบบอนุกรมเพื่อ
ให้หลอดไฟสามารถท�ำงานได้ในช่วงที่ไม่เกิดความเสียหาย
และช่วยจ�ำกัดความสว่างของแสงที่ออกมาให้อยู่ในช่วงที่
เหมาะสม โดยใช้สายจัมเปอร์แบบผู้-เมีย ยาว 10 เซนติเมตร
สีแดง เขียว และน�ำ้ เงินเป็นตัวเชือ่ มระหว่างขาหลอด LED และ
ตัวต้านทาน สีของสายไฟแทนสีของหลอด LED ที่สายไฟนั้น
ต่ออยู่ จากนั้นต่อตัวต้านทานเข้ากับสวิตช์เลื่อน 2 ทาง (SW)
เพือ่ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟแต่ละสีโดยทีอ่ ปุ กรณ์เหล่านีต้ อ่ บน
บอร์ดทดลองวงจร (Breadboard) ขนาด 830 ช่อง ขาของ
สวิตช์อีกข้างหนึ่งเชื่อมกับแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ ซึ่งเป็น
แหล่งจ่ายไฟด้วยขั้วถ่านสายสีแดง ส่วนขั้วลบของแบตเตอรี่
จะถูกต่อเข้ากับขากราวน์ของหลอด LED โดยใช้สายไฟสีด�ำ
เพือ่ ให้กระแสไฟไหลครบวงจร ดังรูปที่ 4 ซึง่ อุปกรณ์หาได้จาก
Arduinoall.com
2.3 การวัดการดูดกลืนแสง
เมื่อฉายแสงผ่านสารละลายปริมาณแสงที่สารละลาย
ดูดกลืนไว้จะไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่สามารถหาได้จาก
ความสัมพันธ์ของความเข้มแสงตามสมการที่ (1) ในงานวิจยั นี้
การวัดปริมาณแสงจะใช้ LDR เป็นตัวรับแสงซึ่งจะมีค่าความ
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ต้านทานเปลี่ยนไปตามปริมาณความเข้มแสงที่ตกกระทบ
โดยการต่อ LDR เข้ากับโอห์มมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งค่าความต้านทานที่อ่านได้จะแปรผกผันกับ
ปริมาณแสงทีต่ กกระทบ [12] ดังนัน้ จากสมการที่ (1) ค่าการ
ดูดกลืนแสงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความต้านทานได้เป็น
(3)
เมื่อ R0 คือ ความต้านทานเริ่มต้นของ LDR เมื่อผ่านหลอด
ค่าเปล่า (Blank)
R คือ ความต้านทานของ LDR หลังผ่านสารตัวอย่าง
2.4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยใช้หลักการดูดกลืนแสง
การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยใช้หลักการดูดกลืนแสงนัน้
จะใช้วธิ สี ร้างกราฟมาตรฐาน ท�ำได้โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง
ของสารละลายมาตรฐานที่ทราบความเข้ม ข้น ที่แ น่ น อน
อย่างน้อย 3–4 ค่าความเข้มข้น ทีค่ วามยาวคลืน่ เดียวกันหรือ
ใช้ แ สงสี เ ดี ย วกั น จากนั้ น น� ำ ข้ อ มู ล มาสร้ า งกราฟโดยให้
แกน y เป็นค่าการดูดกลืนแสง และแกน x เป็นความเข้มข้น
ของสารละลาย ซึ่งกราฟมาตรฐานจะต้องเป็นกราฟเส้นตรง
ดังแสดงตามรูปที่ 5 ก่อนน�ำกราฟมาตรฐานไปใช้ตอ้ งแน่ใจว่า
กราฟมาตรฐานดังกล่าวแสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตามกฎ
ของเบียร์-แลมเบิร์ต โดยน�ำข้อมูลคู่อันดับไปวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางสถิติหาความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Regression)
และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (R2) ซึง่ ควรมีคา่
ไม่นอ้ ยกว่า 0.995 สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นสามารถเขียน
ได้ดังนี้
(4)
เมื่่�อ

a1

คืือ จุุดตััดแกน y ของเส้้นตรงประมาณการถดถอย
b1 คืือ ความชัันของเส้้นตรงประมาณการถดถอย
xi คือ ตัวแปรอิสระที่ทราบค่า
ŷ คือ ตัวประมาณค่าของตัวแปรตาม

สมการที่ (4) ได้จากการค�ำนวณทางสถิตโิ ดยใช้วธิ กี ำ� ลัง
สองน้อยที่สุดตาม [13] หรือจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
Excel

รูปที่ 5 กราฟสารละลายมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารในสารตัวอย่างท�ำโดย
น�ำค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างทีว่ ดั ได้ไปใช้คำ� นวณหา
ความเข้มข้นของสารโดยใช้สมการที่ (4) โดย ŷ แทนค่าการ
ดูดกลืนแสง และ xi แทนความเข้มข้นของสาร
2.5 สารเคมีและการเตรียมสารส�ำหรับวิเคราะห์น�้ำตาล
เมทิิลออเรนจ์์ โพแทสเซีียมเปอร์์แมงกาเนต (KMnO4)
และโบรโมไทมอลบลู เกรดห้องปฏิบัติการ ของแกมมาโก้
(ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของชุดทดลอง
สารเคมี ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณน�้ ำ ตาลใน
เครื่องดื่ม ประกอบด้วย กรดไฮโดรคลอริก 37% (CARLO
ERBA, Italy) เกรดส�ำหรับการวิเคราะห์ ใช้สำ� หรับกระบวนการ
ไฮโดรไลซิสน�้ำตาลซูโครสด้วยกรด โซเดียมไฮดรอกไซด์
(แกมมาโก้ ประเทศไทย) เกรดห้องปฏิบัติการ เป็นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า กรด-3, 5-ไดไนโตรซาลิไซลิก (3, 5-dinitrosalicylic
acid; DNSA) เกรดส�ำหรับการวิเคราะห์ของ CARLO ERBA
(Italy) ใช้เป็นตัวออกซิไดซ์ และใช้น�้ำกลั่นในการเตรียม
สารละลายตลอดการทดลอง
การเตรี ย มสารส� ำ หรั บวิ เ คราะห์ น�้ ำ ตาล ท� ำ โดยน� ำ
สารละลายน�้ ำ ตาลมาตรฐานที่ แ ต่ ล ะความเข้ ม ข้ น และ
สารละลายตัวอย่างจากเครือ่ งดืม่ 3 ชนิด ปริมาตร 2 มิลลิลติ ร
มาเติมกรดไฮโดรครอริกเข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาตร 2 มิลลิลติ ร
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จากนั้นน�ำไปต้มในน�้ำเดือดเป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้น
น�ำมาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2.5 โมลาร์
ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และตามด้วยสารละลาย DNSA เข้มข้น
0.05 โมลาร์ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันพร้อมปิด
หลอดทดลองด้วยพาราฟิลม์ และน�ำไปต้มในน�ำ้ เดือดอีกครัง้
เป็นเวลา 5 นาที เมือ่ ครบก�ำหนดน�ำไปแช่ในน�ำ้ เย็นทันทีเป็น
เวลา 10 นาที จะได้สารผลิตภัณฑ์สีน�้ำตาลแดง [14]
2.6 เครื่องมือในการวิเคราะห์
เครื่องออพติคอลอิมัสชันสเปกโทรมิเตอร์ (Optical
Emission Spectrometer; OES) รุ่น AvaSpec 2048
Miniature Fiber Optic Spectrometer ถูกน�ำมาใช้ในการ
วิเคราะห์สเปกตรัมของแหล่งก�ำเนิดแสงทีเ่ ปล่งออกมาโดยใช้
โปรแกรม AvaSoft ซึ่งท�ำการวิเคราะห์ในช่วงความยาวคลื่น
200–800 นาโนเมตร
การวัดค่าการดูดกลืนแสงใช้เครือ่ งยูว-ี วิสเิ บิล สเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ รุ่น T60 Model ของ PG Instruments ส�ำหรับ
เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวิเคราะห์ และใช้เครื่องดิจิทัล
มัลติมิเตอร์ย่ีห้อ Fluke รุ่น 115 TrueRMS ในการวัดค่า
ความต้านทานของ LDR รวมถึงใช้ดิจิตัลลักซ์มิเตอร์ย่ีห้อ
Frederiksen ในการวัดค่าความเข้มแสง
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแหล่งก�ำเนิดแสงและการท�ำงาน
ของตัวรับแสง
ก่อนน�ำชุดทดลองไปใช้งาน หลอดไฟแอลอีดี อาร์จีบี
3 สี แดง เขียว น�้ำเงิน แบบมอดูลซึ่งใช้เป็นแหล่งก�ำเนิดแสง
ถูกน�ำมาวิเคราะห์คุณภาพของแสง เพื่อศึกษาความยาวคลื่น
ของแสงที่เปล่งออกมา ผลการตรวจสอบพบว่า แสงสีแดง
เขียว และน�้ำเงินมีความยาวคลื่นที่มีความเข้มแสงสูงสุด
เท่ากับ 635, 518 และ 465 นาโนเมตร ตามล�ำดับ โดยที่
ปริ ม าณกระแสไฟฟ้ า เท่ า กั น LED แสงสี น�้ ำ เงิ น จะให้
ความเข้มแสงสูงสุด ในขณะที่หลอดสีแดงให้ความเข้มแสง
ต�่ำสุด ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงและความยาวคลืน่
ของแหล่งก�ำเนิดแสง LED สีแดง เขียว และน�้ำเงิน
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรที่ค่าใดๆ ขณะต่อตัว
ต้านทานปรับค่าได้ขนาด 10 กิโลโอห์ม หากเพิ่มความ
ต้านทานครั้งละ 500 โอห์ม จนถึง 4 กิโลโอห์ม พบว่า เมื่อ
ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นความเข้มแสงที่เปล่งออกจาก LED
ทัง้ 3 สี จะลดลง ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) และจะเห็นว่าค่าความ
เข้ ม แสงที่ เ ปล่ ง ออกมามี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบผกผั น กั บ ค่ า
ความต้านทานของตัวรับแสง ตามรูปที่ 7 (ข) สอดคล้องกับ
หลักการท�ำงานของตัวต้านทานไวแสงทีน่ ำ� มาใช้เป็นตัวรับแสง
ในชุ ด ทดลองนี้ ซึ่ ง จะปรั บ ค่ า ความต้ า นทานตามปริ ม าณ
ของแสงที่ตกกระทบ นอกจากนี้หากพิจารณาผลจากความ
เข้มแสงของแหล่งก�ำเนิดแสงแต่ละสีต่อความต้านทานของ
LDR พบว่า ความต้านทานจะลดลงตามความเข้มแสงที่
ตกกระทบแต่การตอบสนองของ LDR ต่อแหล่งก�ำเนิดแสง
ทั้ง 3 สี ต่างกัน จากรูปที่ 7 (ค) ค่าความต้านทานของ LDR
เมือ่ ให้กระแสไฟฟ้ากับแหล่งก�ำเนิดแสงแต่ละสีเท่ากัน พบว่า
แสงสีเขียวให้ค่าความต้านทานของ LDR ต�่ำสุดเมื่อเทียบกับ
แสงสี แ ดงและแสงสี น�้ ำ เงิ น แม้ ว ่ า แสงสี น�้ ำ เงิ น จะให้
ความเข้มแสงมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ตอบสนองต่อแสงของ LDR ที่ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นแสง
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ที่ ต กกระทบ ส� ำ หรั บ LDR ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ชนิ ด
แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) ซึง่ จะตอบสนองได้ดที ีค่ วามยาวคลืน่
ประมาณ 513 นาโนเมตร และว่ อ งไวน้ อ ยต่ อ แสง
ความยาวคลื่นประมาณ 475 นาโนเมตร เนื่องจาก CdS
เป็นสารกึ่งตัวน�ำที่มีค่าช่องว่างแถบพลังงาน (Eg) เท่ากับ
2.42 อิ เ ล็ ก ตรอนโวลต์ ท� ำ ให้ ส ามารถดู ด กลื น แสงได้ ดี
ที่ ค วามยาวคลื่ น ประมาณ 513 นาโนเมตร กลไกการ
ดู ด กลื น แสงนี้ จ ะกระตุ ้ น ให้ อิ เ ล็ ก ตรอนในสารกึ่ ง ตั ว น� ำ
ถูกกระตุ้นจากแถบวาเลนซ์ (Valence Band) ไปยังแถบ
การน�ำ (Conduction Band) ก่อให้เกิดการสร้างโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นมา ท�ำให้สารกึ่งตัวน�ำ CdS น�ำไฟฟ้าได้ดีขึ้น
ส่ ง ผลให้ ค วามต้ า นทานของ LDR ลดลง ซึ่ ง กลไกที่
เกิดขึน้ นีจ้ ะแตกต่างกันในแต่ละช่วงความยาวคลืน่ สอดคล้อง
กับงานวิจัย [12] ที่ศึกษาการตอบสนองของ LDR ที่สัมพันธ์
กับความยาวคลืน่ ของแสงพบว่า ทีค่ วามเข้มแสงเท่ากัน LDR
ชนิด CdS มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานต่างกัน โดยจะ
ตอบสนองได้ดีที่ช่วงความยาวคลื่น 500–700 นาโนเมตร

รูปที่ 7 ความเข้มแสงหลอด LED เมื่อปรับ (ก) ค่าความ
ต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้ และการตอบ
สนองของ LDR ต่อ (ข) ความเข้มแหล่งก�ำเนิดแสง
(ค) ปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจร

3.2 ทดสอบความสามารถของชุดทดลอง
ชุดทดลองถูกน�ำมาทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานใน
เบื้องต้นโดยใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย 3 ชนิด
เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสาร ได้แก่ เมทิลออเรนจ์
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และโบรโมไทมอลบลู ซึ่งสาร
แต่ละชนิดจะมีคา่ การดูดกลืนแสงสูงสุดทีค่ วามยาวคลืน่ 464
[15], 526 [16] และ 616 นาโนเมตร [17] ซึง่ ใกล้เคียงกับช่วง
แสงสีน�้ำเงิน เขียว และแดง ตามล�ำดับ สารละลายมาตรฐาน
ของสารทั้ง 3 ชนิด ถูกเตรียมโดยการเจือจางจากสารละลาย
เข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ (mM) ลงมาที่ความเข้มข้น 4 ค่า คือ
0.5, 0.25, 0.1 และ 0.05 มิลลิโมลาร์ และน�ำมาวิเคราะห์ค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ซึง่ ใช้เป็นเครือ่ งมือมาตรฐานเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์
ด้วยชุดทดลอง
จากรูปที่ 8 แสดงสารละลายมาตรฐานที่เตรียมขึ้น
และสารตัวอย่างที่ไม่ทราบความเข้มข้น จากการวิเคราะห์
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทร
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รูปที่ 8 สารตัวอย่างและสารมาตรฐาน (ก) เมทิลออเรนจ์ (ข) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และ (ค) โบรโมไทมอลบลู

รูปที่ 9 ผลการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงด้วยเครือ่ งยูว-ี วิสเิ บิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์และชุดทดลอง (ก) สเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสง
และกราฟสารละลายมาตรฐาน (ข) เมทิลออเรนจ์ในช่วงความเข้มข้น 0.005–0.05 มิลลิโมลาร์ (ค) โพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต และ (ง) โบรโมไทมอลบลูในช่วงความเข้มข้น 0.05–0.5 มิลลิโมลาร์
โฟโตมิเตอร์พบว่า เมทิลออเรนจ์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
และโบรโมไทมอลบลูมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาว
คลื่น 463, 524 และ 615 นาโนเมตร ตามล�ำดับ [รูปที่ 9 (ก)]
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับที่รายงานในงานวิจัยข้างต้น ส�ำหรับ
สารละลายมาตรฐานเมทิลออเรนจ์ท่ีความเข้มข้นมากกว่า
0.25 มิลลิโมลาร์ พบว่า มีคา่ การดูดกลืนแสงเกินช่วงทีเ่ ครือ่ งมือ

มาตรฐานสามารถวั ด ได้ ดั ง นั้ น สารละลายมาตรฐาน
เมทิลออเรนจ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จึงถูกเจือจางลง 10 เท่า
ที่แต่ละความเข้มข้น
การวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ยชุ ด ทดลองสิ่ ง ส� ำ คั ญ
อันดับแรกคือ ต้องเลือกสีแหล่งก�ำเนิดแสงให้เหมาะสมกับสาร
ทีต่ อ้ งการวัด โดยใช้แหล่งก�ำเนิดแสงสีนำ�้ เงิน สีเขียว และสีแดง
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กับสารละลายเมทิลออเรนจ์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
และโปรโมไทมอลบลู ตามล�ำดับ ซึง่ สามารถปรับโหมดได้จาก
เครือ่ ง จากนัน้ ใส่สารทีต่ อ้ งการวิเคราะห์ในช่องใส่ควิ เวทท์ และ
วัดค่าความต้านทานของ LDR ที่เปลี่ยนไปจากโอห์มมิเตอร์
จากนั้นน�ำค่าความต้านทานที่ได้มาแปลงเป็นค่าการดูดกลืน
แสงโดยอาศัยสมการที่ (3) แล้วน�ำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
สร้างกราฟสารละลายมาตรฐานและเปรียบเทียบกับผลที่วัด
ได้จากเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยวัดที่ความ
ยาวคลื่นเดียวกันกับของหลอด LED เพื่อเปรียบเทียบผล
ระหว่างชุดทดลองกับเครือ่ งมือมาตรฐาน ทัง้ นี้ ความยาวคลืน่
ที่เลือกใช้เป็นความยาวคลื่นที่อยู่ในช่วงที่สารนั้นดูดกลืนได้
จากรูป 9 (ข)–(ง) กราฟมาตรฐานของสารละลายทัง้ 3 ชนิด
มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงโดยมีค่า R2 > 0.995 กล่าวได้ว่า
สมการเชิงเส้นที่ได้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล
ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะน�ำกราฟไปใช้งาน และจะเห็น
ได้วา่ ค่าความชันของกราฟมาตรฐานทีไ่ ด้จากเครือ่ งสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์เมือ่ เทียบกับชุดทดลองทีอ่ อกแบบมีคา่ ทีแ่ ตกต่าง
กันเนื่องจากความว่องไวต่อแสงของตัวรับแสง (Sensitivity)
ตัวรับแสงที่ใช้ในชุดทดลองนี้เป็นแบบ LDR ชนิด CdS ซึ่งมี
ความว่องไวน้อยกว่าตัวรับแสงของเครือ่ งมือมาตรฐานทีเ่ ป็น
ชนิดซิลิกอนโฟโตไดโอด จึงมีผลให้เส้นกราฟมาตรฐานที่ได้
จากชุดทดลองมีความชันน้อยกว่า ผลการทดลองนีส้ อดคล้อง
กับงานวิจัยของ McClain [8] ที่ศึกษาการออกแบบโฟโต
มิเตอร์โดยใช้ตัวรับแสงที่เปรียบเทียบระหว่าง LDR และ
Photodiode กับเครือ่ งมือสเปกโทรมิเตอร์มาตรฐาน ในการ
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารตัวอย่าง สารตัวอย่างทัง้ 3 ชนิด
ถูกน�ำมาวัดหาค่าการดูดกลืนแสงด้วยชุดทดลองและเครือ่ งมือ
มาตรฐานที่ความยาวคลื่น 465, 518 และ 635 นาโนเมตร
ส�ำหรับสารละลายเมทิลออเรนจ์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
และโบรโมไทมอลบลูตามล�ำดับ จากนั้นใช้สมการเชิงเส้น
ของกราฟมาตรฐานส�ำหรับค�ำนวณหาค่าความเข้มข้นแสดง
ผลดังตารางที่ 1
	ผลการทดลองพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารตัวอย่างทัง้
3 ชนิด เมือ่ เทียบกับค่าทีเ่ ตรียมขึน้ จริงมีคา่ ความคลาดเคลือ่ น
สัมพัทธ์ (Percentage of Relative Error; %RE) อยู่ในช่วง

±8% เมื่อวัดด้วยชุดทดลอง และอยู่ในช่วง ±4% เมื่อวัดด้วย
เครือ่ งมือมาตรฐาน ค่า %RE ทีม่ ากกว่าเมือ่ วัดด้วยชุดทดลอง
อาจเนื่องมาจากความว่องไวของตัวรับแสงที่กล่าวข้างต้น
จากการที่ความว่องไวของตัวรับแสงมีผลต่อความชันของ
เส้ น กราฟมาตรฐาน ความชั น ของกราฟที่ น ้ อ ยแสดงถึ ง
ความสามารถในการตรวจวั ด การเปลี่ย นแปลงสั ญ ญาณ
ได้นอ้ ย ท�ำให้ความสามารถในการแยกระดับความเข้มของแสง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยได้ไม่ดีเทียบเท่ากับ
เครื่องมือมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ค่า %RE อยู่ในเกณฑ์ที่มี
ความน่าเชือ่ ถือและยอมรับได้ ส�ำหรับความแม่นย�ำในการวัด
จากการท�ำการทดลองซ�ำ้ 3 ครัง้ เมือ่ น�ำค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
มาค�ำนวณเป็นค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์
(Percentage of Relative Standard Deviation;
%RSD) จะได้คา่ อยูใ่ นช่วง 0.18–0.2% ซึง่ ไม่เกิน 5% แสดงว่า
ชุดทดลองมีความแม่นย�ำในการวัด
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้จาก
ชุดทดลองเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานในหน่วย
มิลลิโมลาร์
สารละลาย
MO KMnO4 BTB2
0.018 0.15
0.2
1

ความเข้มข้นที่เตรียมจริง
ชุดทดลองดูดกลืนแสง
ความเข้มข้นที่วิเคราะห์ได้
0.0194
% RE
7.78
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
0.0003
% RSD
0.18
ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ความเข้มข้นที่วิเคราะห์ได้
0.0179
% RE
0.53

0.153
2.19
0.001
1.23

0.21
4.86
0.0004
0.2

0.149
0.7

0.193
3.34

1

MO แทนเมทิลออเรนจ์; 2BTB แทนโปรโมไทมอลบลู

3.3 การวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่ม
เครือ่ งดืม่ ตามท้องตลาด 3 ยีห่ อ้ ถูกใช้เป็นตัวอย่างในการ
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น�ำมาวิเคราะห์ด้วยชุดทดลองเพื่อหาปริมาณน�้ำตาลที่เป็น
ส่วนประกอบ เครือ่ งดืม่ ยีห่ อ้ A เป็นเครือ่ งดืม่ ให้พลังงานสูตร
น�้ำตาลน้อยไม่แต่งสี มีน�้ำตาลเป็นส่วนประกอบ 13 กรัม/
150 มิลลิลิตร เครื่องดื่มยี่ห้อ B เป็นเครื่องดื่มชูก�ำลังไม่แต่งสี
มีนำ�้ ตาลเป็นส่วนประกอบ 18.5 กรัม/250 มิลลิลติ ร เครือ่ งดืม่
ยี่ห้อ C เป็นน�้ำอัดลมใส ไม่มีสี มีน�้ำตาลเป็นส่วนประกอบ
31 กรัม/325 มิลลิลติ ร โดยทัว่ ไปน�ำ้ ตาลทีเ่ ป็นส่วนประกอบใน
เครื่องดื่มคือ น�้ำตาลซูโครส ซึ่งดูดกลืนแสงในช่วงความยาว
คลื่นช่วง 265–275 นาโนเมตร [18] แต่เนื่องจากชุดทดลอง
ใช้แสงในช่วงแสงขาวเป็นแหล่งก�ำเนิดแสง ดังนั้นในการ
วิเคราะห์นำ�้ ตาลซูโครสจึงถูกเปลีย่ นให้อยูใ่ นรูปของกลูโคสซึง่
มีคุณสมบัติเป็นน�้ำตาลรีดิวซ์โดยการท�ำไฮโดรไลซิสด้วยกรด
และท�ำปฏิกิริยากับ DNSA จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีน�้ำตาลแดง
ซึง่ สามารถดูดกลืนแสงในช่วงของแสงสีเขียวได้ ปฏิกริ ยิ าแสดง
ดังรูปที่ 10 วิธีนี้ใช้หาปริมาณน�้ำตาลซูโครสในรูปของน�้ำตาล
รีดิวซ์โดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมู่คาร์บอนิลใน
กลูโคสและฟรุกโตส ในขณะเดียวกัน DNSA จะถูกรีดิวซ์เป็น
กรด-3-อะมิโน-5-ไนโตรซาลิไซลิก ท�ำให้สีของสารละลาย
เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน�้ำตาลแดงโดยสีผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จะ
เข้มขึ้นเมื่อปริมาณน�้ำตาลในสารละลายตัวอย่างมากขึ้นดัง
รูปที่ 11 วิธี DNSA ที่ใช้นี้ [14] ถูกดัดแปลงมาจากของ [19]
ซึ่งหลังจากเกิดปฏิกิริยาได้สารผลิตภัณฑ์สีน�้ำตาลแดงไม่มี
การเติม Rochelle Salt ที่ช่วยในการรักษาเสถียรภาพของสี
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเวลาตั้งแต่ที่ DNSA ถูกเติมลงไปในปฏิกิริยา
จนถึงเวลาที่วัดการดูดกลืนแสงของแต่ละสารตัวอย่างควร
ใช้เวลาเท่ากัน โดยในงานวิจัยนี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
นอกจากนี้วิธีนี้ยังไม่มีการเติมสารฟีนอลซึ่งมีความอันตราย
ต่อร่างกายในขัน้ ตอนเตรียมสารละลาย DNSA เนือ่ งจากฟีนอล
ช่ ว ยเพิ่ ม ความเข้ ม สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ท่ า นั้ น ไม่ มี ผ ลอื่น ต่ อ
ปฏิกิริยา วิธีนี้จึงสะดวกและปลอดภัยกว่าส�ำหรับใช้ในการ
เรียนการสอนเมือ่ เทียบกับวิธที างเคมีอน่ื ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ
หากลูโคสและฟรุกโตส เช่น วิธีของ Nelson-Somogyi ที่ใช้
เวลาในการเตรียมสารนานกว่าเนือ่ งจากใช้สารหลายชนิดและ
สารอาร์ซโี นโมลิบเดต (Arsenomolybdate) ทีใ่ ช้ในปฏิกริ ยิ า
มีความเป็นพิษต่อร่างกาย [20]

รูปที่ 10 ปฏิกิริยาระหว่างน�้ำตาลกลูโคสกับ DNSA

รูปที่ 11 สารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างจาก
เครือ่ งดืม่ ยีห่ อ้ A, B และ C หลังจากท�ำปฏิกริ ยิ ากับ
DNSA
ในการวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่มใช้วิธี
กราฟมาตรฐาน สารละลายมาตรฐานถูกเตรียมโดยวิธีการ
เจือจางจากสารละลายเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ลงมา
ที่ความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ผลการวิเคราะห์สเปกตรัมค่าการดูดกลืนของสารละลาย
น�ำ้ ตาลมาตรฐาน (รูปที่ 12) พบว่า มีคา่ การดูดกลืนแสงในช่วง
ความยาวคลื่น 485–620 นาโนเมตร และมีค่าการดูดกลืน
แสงสูงสุดที่ 503 นาโนเมตร ดังนั้นจึงเลือกใช้แหล่งก�ำเนิด
แสงสีเขียวในการวิเคราะห์ด้วยชุดทดลอง
รูปที่ 13 แสดงกราฟสารละลายน�้ำตาลมาตรฐานที่วัด
ด้วยชุดทดลองเปรียบเทียบกับผลจากเครือ่ งยูว-ี วิสเิ บิลสเปก
โทรโฟโตมิเตอร์โดยวัดที่ความยาวคลื่น 518 นาโนเมตร จาก
กราฟมาตรฐานพบว่า มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นโดยมีค่า
R2 เท่ากับ 0.9966 และ 0.9984 เมื่อวัดด้วยชุดทดลองและ
เครื่องมือมาตรฐานตามล�ำดับ
สารละลายตัวอย่างจากเครื่องดื่มยี่ห้อ A, B และ C
ถูกน�ำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงและค�ำนวณหาความเข้มข้น
ของน�้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบ ผลแสดงในตารางที่ 2 พบว่า
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ตารางที่ 2 ปริมาณน�ำ้ ตาลในเครือ่ งดืม่ ยีห่ อ้ A, B และ C โดย
		 ใช้วิธีท�ำปฏิกิริยากับ DNSA และวิเคราะห์ด้วย
		 ชุดทดลองเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน

รูปที่ 12 สเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน
ของน�้ำตาลซูโครสหลังจากท�ำปฏิกิริยากับ DNSA

รูปที่ 13 กราฟสารละลายมาตรฐานของน�้ ำ ตาลซู โ ครส
		 หลังจากท�ำปฏิกิริยากับ DNSA
ความเข้มข้นของน�้ำตาลในเครื่องดื่มทั้ง 3 ยี่ห้อ ที่วิเคราะห์
ได้จากเครื่องมือมาตรฐานให้ค่าที่ใกล้เคียงกับที่ปรากฏข้าง
ขวดเครื่องดื่ม โดยมีค่า %RE อยู่ในช่วง ±3% ส่วนปริมาณ
น�้ำตาลที่วิเคราะห์ด้วยชุดทดลองพบว่า มีค่า %RE อยู่ในช่วง
±5% และมีค่า %RSD อยู่ในช่วง 0.58–1.06 แสดงถึงความ
แม่นย�ำในการวัดของชุดทดลอง
ในการน�ำชุดทดลองไปใช้ส�ำหรับการเรียนการสอน
ควรค�ำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 1) แหล่งก�ำเนิดแสง แสงจาก
หลอด LED ทีเ่ ปล่งออกมาไม่ได้มคี วามยาวคลืน่ เพียงค่าเดียว

ปริมาณน�้ำตาลระบุข้างขวด
(กรัม/ลิตร)
แฟกเตอร์การเจือจาง
ชุดทดลองดูดกลืนแสง
ค่าการดูดกลืนแสง
ปริมาณน�้ำตาล (มก./ดล.)1
ปริมาณน�้ำตาล (กรัม/ลิตร)
% RE
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
% RSD
ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ค่าการดูดกลืนแสง
ปริมาณน�้ำตาล (มก./ดล.)
ปริมาณน�้ำตาล (กรัม/ลิตร)
% RE
1มก./ดล. = มิลลิกรัม/เดซิลิตร

A

เครื่องดื่ม
B

C

86

74

95.38

200

200

200

0.12
8988
89.88
4.51
0.0011
0.80

0.098
7702
77.02
4.08
0.0012
1.06

0.137
9969
99.69
4.52
0.0008
0.58

0.457 0.34 0.509
8653 7235 9283
86.53 72.35 92.83
0.62 2.23 2.67

แต่มคี วามกว้างของช่วงสเปกตรัมทีเ่ ปล่งออกมา รวมถึงความ
ยาวคลืน่ ทีเ่ ปล่งออกมามีคา่ เฉพาะตัว ดังนัน้ หากเลือกวิเคราะห์
สารที่มีช่วงการดูดกลืนแสงสูงสุดห่างจากความยาวคลื่น
ของแหล่งก�ำเนิดแสงมากๆ กราฟการดูดกลืนแสงจะเกิดการ
เบี่ยงเบนแบบบวกหรือลบออกไป 2) อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นตัว
รับแสงมีความว่องไวที่น้อยกว่าเครื่องมือมาตรฐานจึงท�ำให้
ปริมาณที่วัดได้จากชุดทดลองมีความคลาดเคลื่อนที่สูงกว่า
เครื่องมือมาตรฐาน โดยทั้ง 2 ประเด็นนี้เป็นข้อจ�ำกัดในการ
ทดสอบที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การเบี่ ย งเบนจากกฎของเบี ย ร์ แลมเบิรต์ ของชุดทดลองนี้ นอกจากนีค้ วามแม่นย�ำของการวัด
การดูดกลืนแสงซึ่งตามทฤษฎีระบุว่าช่วงที่เหมาะสมที่สุด
ในการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ให้ความคลาดเคลื่อนของ
ความเข้มข้นในช่วง (±1.55%)–(±1.63%) ควรอยู่ระหว่าง
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0.222–0.699 [11] ส�ำหรับชุดทดลองนี้ให้ค่าความแม่นย�ำ
ในช่วงการดูดกลืนแสงที่แคบกว่าเนื่องจากความว่องไวของ
ตัวรับแสง LDR ชนิด CdS น้อยกว่าซิลิกอนโฟโตไดโอด
ของเครื่องมือมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของชุดทดลองทั้งการน�ำไปวัดการ
ดูดกลืนแสงเพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลายที่
เตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์หาปริมาณน�้ำตาล
ในเครื่องดื่ม จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ด้วยชุดทดลองให้ผล
ที่ใกล้เคียงกับเครื่องมือมาตรฐาน มีความถูกต้องโดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์อยู่ในช่วง ±8% และมีความ
แม่นย�ำโดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์น้อยกว่า
5% ซึ่งสามารถยอมรับได้ส�ำหรับชุดทดลองอย่างง่ายที่สร้าง
ขึ้นเอง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยอื่นในลักษณะเดียวกันที่
น�ำเสนอการสร้างอุปกรณ์อย่างง่ายโดยความถูกต้องทีย่ อมรับ
ได้อยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% [21]

แสงขนาน และลดปัจจัยของปริมาณแสงส่วนเกินที่เข้ามายัง
ตัวรับแสง รวมไปถึงการการศึกษาระยะเวลาในการใช้งาน
ของแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมด้วย
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะวิ ท ยาการเรี ย นรู ้ แ ละ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน
ด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือ และขอขอบคุณ คุณนรพนธ์
วิเชียรสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีช่ ว่ ยให้คำ� ปรึกษาด้านการ
วิเคราะห์สเปกตรัมจากเครื่องออฟติคอลอิมิสชันสเปกโทร
มิเตอร์ จนท�ำให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
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