
การวิเคราะหสารสีผสมอาหารที่ใชในอตุสาหกรรมอาหารโดยไมใชเครื่องวัดสี 
(Determination of Food Colorants in Food Industries without a Colorimeter) 

 
จิระศักดิ์ เกษรสุวรรณ 

สํานักสงเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม 
235  ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

02-457-0068, 02-457-3982, E-mail  :  jkatsuwon@yahoo.com 
 
บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสี ผสม
อาหารมาตรฐานสากล สีเหลือง สีแดง สีชมพู เเละสี
ฟา มีคาการดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 
483, 510, 529 และ 635 นาโนเมตร ตามลําดับ วัด
คาการดูดกลืนแสงและความเขมสีของสารละลายสี
ทุกตัวอยางที่เตรียมขึ้นใหมีความเขมขนอยูในชวง 
0.04-40 นาโนโมลตอมิลลิลิตร จากการวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรและ
วิเคราะหคาสีของตัวอยางเหลานั้นจากภาพถายดวย
โปรแกรมวิเคราะหภาพถายพบวาคาที่วัดไดจากทั้ง 2 
วิธี มีความสัมพันธเชิงเสน  เมื่อไดทําการศึกษา
สารละลายสีที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห
ปริมาณโปรตีนดวยวิธีไบยูเรต พบวาการวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรและจาก
ภาพถายซึ่งวิเคราะหคาสีดวยโปรแกรม วิเคราะห
ภาพถายใหผลเปนไปในทางเดียวกันกับการทดลอง
โดยใชสารสีมาตรฐาน 
คําสําคัญ: คาการดูดกลืนแสง  สเปคโตรโฟโตมิเตอร  
วิเคราะหคาสีจากจากภาพถาย 
 
 

Abstract  
 This research work examines a 
change in  widely accept food colorants; 
yellow, red, pink and blue, with the maximum 
absorbances of  483, 519, 529, and 635 nm 
The concentration of colorant solutions are 
0.04 to 40 nanomoles per milliliter. The study 
involves the absorbtion of colorant solutions 
using spectrophotometer and color analysis 
from the color imaging technique. The 
comparison between the two techniques yield 
linear relationships.The study progress 
toward the examination the color of proteins. 
The proteins were prepared  by the biuret 
method. The linear relationships of the 
absorbtion determined using the 
spectrophotometer and color imaging 
analysis were obtained. 
Key words: absorbtion, spectrophotometer , 
color imaging analysis 
 

  



 

1. บทนํา 
 สีที่ไดรับการรับรองใหใชกับอาหารจะ
เปนประเภทดาย(dye) หรือ เลค(lake) ดายเปนสี
ที่มีเเหลงกําเนิดจากพวกพืช ละลายไดดีในน้าํใช
เปนสีผสมในอาหารประเภทอบ เครื่องดื่ม ขนม
หวาน ผลิตภัณฑนม[1] ในขณะที่เลคจะมี
สวนผสมของสารอนินทรีย สารอินทรีย หรือโลหะ
บางอยางอยูในองคประกอบ คงตัวไดดีกวา เลค
สามารถกระจายตัวไดดีในน้าํมันใชกับอาหารทีม่ี
ลักษณะของการเคลือบสี ลูกกวาด เคก โดนัท[2]  
ตัวอยางสีทีไ่ดรับการรับรองในสหรัฐวาสามารถ
ใชกับอาหารไดในป 2550 ไดแก brilliant blue 
FCF E133, indigotine E132, fast green FCF 
E143, allura red AC E129, erythrosine E127, 
tartrazine E102, และ sunset yellow FCF 
E110  
 ในการทดลองครั้งนี้ทําการทดลองโดย
ใชสีที่ไดยอมรับในการใชกันอยางเเพรหลายใน
อุตสาหกรรมอาหาร[3] การวัดการเปลี่ยนแปลง
ของสีเปนการวิเคราะหคุณภาพที่ทําไดโดยการ
เทียบกับแผนสีมาตรฐาน ซึ่งเปนวิธีที่งายสะดวก
และรวดเร็ว แตไมครอบคลุมสีทั้งหมด  
 การวัดสีโดยตรงดวยเครื่องมือวัดสี 
เปนการวั ดที่ มี ความแมนยํ าสู งแตต อง ใช
เครื่องมือราคาสูง  
 แล ะ ในขณะที่ ก า ร วั ด สี จ า ก ก า ร
วิเคราะหทางเคมี เชน การหาปริมาณของสารที่
กอใหเกิดสี โดยการวิเคราะหทางสเปคโตรสโกป
แมจะนิยมกันแพรหลาย แตการวัดสีดวยวิธีนี้ 
 

จะตองทําการสกัดสารจากตวัอยาง ซึ่งเปนการ
วิเคราะหแบบทําลายตัวอยาง[4]   
 ในขณะที่การวิเคราะหปริมาณสารสีโดย
หลักการวิเคราะหสีจากภาพถายจะขามขอจํากัด
ทั้งหลายในวิธีที่กลาวมาแลวขางตน   
 ในการทดลองนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
สีโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะหสีของ
สารละลายสีผสมอาหารมาตรฐานที่ระดับความ
เขมขนตางๆ โดยวัดคาสีดวยเครื่องสเปคโตรโฟโต
มิเตอร[5]  ในชวงการดูดกลืนแสง 400-800 นาโน
เมตร  
 และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะห
คาของสีแสดงเปนตัวเลขในรูปของคาสีเขียวในระบบ
สี สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน[6]  โดยทําการบันทึกภาพสี
ของสารละลายสีผสมอาหารดวยกลองวิ ดี โอที่
เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรวิเคราะหผล เพ่ือใช
เปนแนวทางในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีแบบไม
ทําลายผลิตภัณฑจากการบด การสกัด และการ
ละลาย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห 
 
2.  วิธีดําเนนิการ 
 2.1 สารเคมีและวัสดุ 
  1. สารสีเหลือง disodium2- hydroxyl-
1-(4- sulfonatophenylazo)naphthalene-6-
sulfonate  
  2. สารสีเเดง trisodium2-hydroxyl-1-
(4-sulfonato-1-nephthylazo)naphthalene-6,8-
disulfonate  



 

  3. สารสีชมพู disodium2-(2-
,4,5,7-tetraiodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-
yl)benzoate monohydrate  
  4. สารสีฟา disodiumalpha-(4-
(N-ethyl-3-sulfonatobenzyl amino) phenyl)-
alpha-(4-N-ethyl 3- sulfonatobenzylamino, 
cyclohexa-2,5-dienylidene)toluene-6-
sulfonate จากบริษทั Roha Dyeclean ประเทศ
อินเดีย  
  5. สารละลายเอทธานอล 10% 
  6. โปรตีนมาตรฐาน (Bovine 
Serum Albumin; BSA) จากบริษทั Fluka 
  7. แอลกอฮอลบริสุทธิ์ (absolute 
alcohol 99%) 
  8. คอปเปอรซัลเฟต 
(CuSO4⋅5H2O) 
  9. โซเดียมโพแทสเซียมทารเทรท 
(Na-K tartrate) 
  10. โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
  11. โปตัสเซียมไอโอไดค (KI) 
  12. น้ํากลัน่  
 2.2 อุปกรณ  
  1. เครื่องชั่งสาร ทศนิยม 4 
ตําแหนง รุน AE-200 
  2. เครื่องวัดคาการดูดกลนื
แสงสเปคโตรโฟโตมิเตอรรุน UV-1601 ยี่หอ 
Shimadzu 
  3. เครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม
การใชงาน 

  4. เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอรรุน 1.06H 
ยี่หอ Thunderbird 
  5. โปรแกรมถายภาพ Mil 
  6. โปรแกรมวดัสี Image-Pro Plus 3.0 
  7. โคมไฟเมทัลฮาไลท 
  8. กลองโซนี่ PC 1 
  9. ปเปตต 
 2.3 วิธกีารทดลอง 
  ทดลองเปรียบเทียบคาการดดูกลืนแสง
สูงสุดของสารละลายสีเหลือง สีแดง สีชมพู และสีฟา
จากสเปคโตรโฟโตมิเตอรกับคาสีที่วิเคราะหจาก
ภาพถาย ซึ่งมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้ 
   1. การเตรียมสารละลายสมีาตรฐาน
นําสีมาตรฐานที่ใชในการศึกษาคือ          สีเหลือง สี
แดง สีฟา และสีชมพู ปริมาณ 10 มิลลิกรัม มา
ละลายในสารละลายเอทธานอลเขมขน 10% เกบ็ไว
ที่ 4 องศาเซลเซียสในที่มืด 
   2. การหาคาการดูดกลนืแสงสูงสุด 
(λmax) ของสารละลายสมีาตรฐานนาํสารละลายสี
มาตรฐานที่เตรียมไดจากขอ 1 มาสแกนหาคาการ
ดูดกลืนแสงสงูสุดของแตละสีในชวง 400-800 นาโน
เมตร 
   3. ทดลองหาความสัมพันธของคาสี
ที่วัดไดกับปริมาณของสารโดยใชโปรเเกรม
คอมพิวเตอร Mil เเละ Image Pro Plus 3.0 โดยทาํ
การวิเคราะหผลของคาแสงสีเขียว ในระบบแสงสีเเดง 
สีเขียว สีน้ําเงิน วางตําเเหนงสารที่ตองการวัดใหอยู
ในหลอดทดลองปริมาตร10 มิลลิลิตร จับยึดไวบนขา
ต้ัง สูงจากพื้น 25 เซนติเมตรในระยะหางจากกลอง
ถายภาพโซนี ่PC-1 เปนระยะหาง 80 เซนติเมตร โดย



 

ใหเเหลงกําเนิดเเสงมีระยะหางจากหลอดทดลอง
เปนระยะหาง 60 เซนติเมตรโดยใหเเสงมี
ปริมาณโฟตอนที่คงทีห่ลังจากทาํการปลอยเเสง
นาน 10 นาทีผานสัญญานภาพของหลอด
ทดลองจากกลองถายภาพ โซนี่ PC-1 เขาสู
คอมพิวเตอร โดยเเปลงสัญญานภาพผานการด 
Meteor1 จากนั้นคาํนวณคาของสีที่วัดได  
   4. ศึกษาความสัมพันธของ
ปริมาณสารสมีาตรฐานทีว่ดัไดจากสเปคโตร
โฟโตมิเตอรกับการวัดปริมาณของสีจากภาพถาย 
    -เตรียมสารละลายสี
มาตรฐานที่ความเขมขนตางๆโดยนาํสารละลาย
สี เหลือง สีแดง สีชมพู และสีฟาที่อยูใน
สารละลายเอทธานอลที่ความเขมขน 10% ซึ่ง
เก็บไวที่ 4 องศาเซนเซียสในที่มืดมาทาํการเจือ
จางใหมีความเขมขนของสารในชวง 0.04-40   
นาโนโมลตอมลิลิลิตรและวิเคราะหเปรียบเทียบ
โดยวิธีสเปคโตรสโคปกับการวิเคราะหจาก
ภาพถาย จากนั้นหาความสมัพันธระหวางคาการ
ดูดกลืนแสงกบัปริมาณเนื้อสาร ความสัมพันธ
ระหวางคาสีจากภาพถายกบัปริมาณเนื้อสาร 
กราฟความสมัพันธระหวางคาการดดูกลนืแสง
กับคาสีจากภาพถาย 
   5. ศึกษาความสัมพันธจาก         
การวิเคราะหหาโปรตนีโดยวิธีไบยูเรต[7]  ดวย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอรกับคาสีที่วัดจาก
ภาพถาย 
    การเตรียมโปรตีนวิเคราะห
เพ่ือวิเคราะหหาปริมาณโดยวิธไีบยูเรต 

เตรียมสารละลาย BSA ใหมีความเขมขนอยูในชวง 
0-14 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรเตรียมน้ํายาไบยูเรทโดย
ละลาย CuSO4⋅5H2O ปริมาณ 1.5 กรัม ผสมกับ
โซเดียมโปแตสเซียมทารเทรท 6 กรัม ละลายในน้าํ
กลั่น 500 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 10% (w/v) ของ 
NaOH ปริมาตร 300 มิลลิลิตรและปรับปริมาตรดวย
น้ํากลัน่เปน 1 ลิตร เติม KI จํานวน 1 กรัม ผสมใหเขา
กันและเก็บสารละลายในขวดพลาสติกที่มดื 
   6. วิธีการวิเคราะหโดยวธิี              
ไบยูเรต ดูดสารละลายโปรตนีมาตรฐานความเขมขน
ละ 0.5 มิลลิลิตร เติมสารละลายไบยูเรตจํานวน 2 
มิลลิลิตร ผสมใหเขากนั ต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมหิองเปน
เวลา 30 นาท ีนํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร และใชน้ํากลั่น 0.5 
มิลลิลิตรผสมกับสารละลายไบยูเรท 2 มิลลิลิตร เปน
สารเปรียบเทียบ ทําการการวิเคราะหหาปริมาณ
โปรตีนโดยวธิไีบยูเรทดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร
และจากภาพถาย นาํขอมูลที่ไดจากการทดลองมา
สรางกราฟหาความสัมพันธดังตอไปนี้กราฟ
ความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับปริมาณ
เนื้อสาร กราฟความสัมพันธระหวางคาสีจาก
ภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร  กราฟความสัมพันธ
ระหวางคาการดูดกลืนแสง กับ คาสีจากภาพถาย 
 2.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการหา
คาสหสัมพันธของสมการเชิงเสน [8]  

 
3. ผลการวิจยั 
 3.1 พิจารณาคาการดูดกลนืแสงสูงสุด 
(λmax) ของสีมาตรฐาน  



 

  จากการทดลองหาคาการดูดกลืน
แสงสูงสุดของสีมาตรฐานซึ่งไดแก สีเหลือง สี
แดง สีชมพู สีฟา ไดผลการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คาการดูดกลืนแสงสูงสุดของ 
 สีมาตรฐาน  

สีมาตรฐาน 
คาการดูดกลนืแสง
สูงสุด(λmax) 

สีเหลือง 
สีแดง 
สีชมพู 
สีฟา 

483 
510 
529 
635 

 
 3.2 พิจารณาความสัมพันธของคาการ
ดูดกลืนเเสงของสารละลายสีเหลืองวัดไดจาก
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และคาสีเหลือง
วิเคราะหจากภาพถาย 
  จากการทดลองวัดคาการดูดกลืน
เเสงของสีเหลืองมาตรฐานดวยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร และคาสีเหลืองมาตรฐานที่วิเคราะห
จากภาพถายไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 และ
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากตารางที่ 2 มาเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสง
กับคาสีจากภาพถายดังรูปที่ 1ก (คอลัมน ที่ 2 
กับ 3) กราฟคาการดูดกลืนเเสงกับปริมาณเนื้อ
สารดังรูปที่  1ข (คอลัมน ที่ 1 กับ 2) กราฟคาสี
จากภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร ดังรูปที่ 1ค 
(คอลัมน ที่ 1 กับ 3) และกราฟ คาสีจาก
ภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร รูปที่ 1ง (คอลัมน ที่ 

3 กับ 4) โดยไดผลลัพธ คา R2  เทากับ 0.9841, 
0.9967, 0.9869 และ 0.9713 ตามลําดับ 
 3.2 พิจารณาความสัมพันธของคาการ
ดูดกลืนเเสงของสารละลายสีเเดงวัดไดจากเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร และคาสีเเดงวิเคราะหจาก
ภาพถาย 
  จากการทดลองวัดคาการดูดกลืนเเสง
ของสีเเดงมาตรฐานดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร 
และคาสีเเดงมาตรฐานที่วิเคราะหจากภาพถายไดผล
ดังแสดงในตารางที่ 2 และเมื่อนําขอมูลที่ไดจาก
ตารางที่ 2 มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
คาการดูดกลืนแสงกับคาสีจากภาพถายดังรูปที่ 1ก 
(คอลัมน ที่ 2 กับ 3) กราฟคาการดูดกลืนเเสงกับ
ปริมาณเนื้อสารดังรูปที่  1ข (คอลัมน ที่ 1 กับ 2) 
กราฟคาสีจากภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร ดังรูปที่ 1
ค (คอลัมน ที่ 1 กับ 3) และกราฟ คาสีจากภาพถาย
กับปริมาณเนื้อสาร รูปที่ 1ง (คอลัมน ที่ 3 กับ 4) โดย
ไดผลลัพธ คา R2  เทากับ 0.9841, 0.9967, 0.9869 
และ 0.9713 ตามลําดับ 
 3.3 พิจารณาความสัมพันธของคาการ
ดูดกลืนเเสงของสารละลายสีเเดงวัดไดจากเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร และคาสีเเดงวิเคราะหจาก
ภาพถาย 
  จากการทดลองวัดคาการดูดกลืนเเสง
ของสีเเดงมาตรฐานดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร 
และคาสีเเดงมาตรฐานที่วิเคราะหจากภาพถายไดผล
ดังแสดงในตารางที่ 3 และเมื่อ  
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

นําขอมูลที่ไดจากตารางที ่ 3 มาเขียนกราฟ
แสดงความสมัพันธระหวางคาการดูดกลนืแสง
กับคาสีจากภาพถายดังรูปที่ 2ก (คอลัมน ที่ 2 
กับ 3) กราฟคาการดูดกลนืเเสงกับปริมาณเนื้อ
สารดังรูปที่ 2ข (คอลัมน ที่ 1 กับ 2) กราฟคาสี
จากภาพถายกับปริมาณเนือ้สาร ดังรูปที่ 2ค 
(คอลัมน ที ่ 1 กับ 3) และกราฟคาสีจาก
ภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร รูปที่ 2ง (คอลัมน 
ที่ 3 กับ 4) โดยไดผลลัพธ คา R2 เทากับ 
0.9629, 0.9997, 0.9632, และ 0.9776 
ตามลําดับ 
 3.4 พิจารณาความสัมพันธของคา
การดูดกลืนเเสงของสารละลายสีชมพูวัดได
จากเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และคาชมพู
วิเคราะหจากภาพถาย 
  จากการทดลองวัดคาการดูดกลืน
เเสงของสีชมพูมาตรฐานดวยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร และคาสีชมพูมาตรฐานทีว่ิเคราะห
จากภาพถายไดผลดังแสดงในตารางที่ 4 และ
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากตารางที่ 4 มาเขียนกราฟ
แสดงความสมัพันธระหวางคาการดูดกลนืแสง
กับคาสีจากภาพถายดังรูปที่ 3ก (คอลัมน ที่ 2 
กับ 3) กราฟคาการดูดกลนืเเสงกับปริมาณเนื้อ
สารดังรูปที่  3ข (คอลัมน ที่ 1 กับ 2) กราฟคาสี
จากภาพถายกับปริมาณเนือ้สาร ดังรูปที่ 3ค 
(คอลัมน ที ่ 1 กับ 3) และกราฟคาสีจาก
ภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร รูปที่ 3ง (คอลัมน 
ที่ 3 กับ 4) โดยไดผลลัพธ คา R2 เทากับ 
0.9629, 0.9998, 0.9641, และ 0.9241 
ตามลําดับ 

 3.5 พิจารณาความสัมพันธของคา
การดูดกลืนเเสงของสารละลายสีฟาวัดไดจาก
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และคาสีฟา
วิเคราะหจากภาพถาย 
  จากการทดลองวัดคาการดูดกลืน
เเสงของสีฟามาตรฐานดวยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร และคาสีฟามาตรฐานที่วเิคราะห
จากภาพถายไดผลดังแสดงในตารางที่ 7 และ
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากตารางที่ 7 มาเขียนกราฟ
แสดงความสมัพันธระหวางคาการดูดกลนืแสง
กับคาสีจากภาพถายดังรูปที่ 4ก (คอลัมน ที่ 2 
กับ 3) กราฟคาการดูดกลนืเเสงกับปริมาณเนื้อ
สารดังรูปที่ 4ข (คอลัมนที ่ 1 กับ 2) กราฟคาสี
จากภาพถายกับปริมาณเนือ้สาร ดังรูปที่ 4ค 
(คอลัมน ที1่ กับ 3) และกราฟคาสีจาก
ภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร รูปที่ 4ง (คอลัมน 
ที่ 3 กับ 4) โดยไดผลลัพธ คา R2 เทากับ 
0.9772, 0.9782, 0.9881, และ 0.9711 
ตามลําดับ 
 3.6 พิจารณาความสัมพันธของคา
การดูดกลืนเเสงของสารละลายโปรตีนวัดได
จากเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร และคาสีของ
โปรตีนจากวิธีไบยูเรตวิเคราะหจากภาพถาย 
  จากการทดลองวัดคาการดูดกลืน
เเสงของโปรตีนจากวิธีไบยูเรตดวยเครื่องสเปค
โตรโฟโตมิเตอร และคาสีของโปรตีนที่วิเคราะห
จากภาพถายไดผลดังแสดงในตารางที่ 6 และ
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากตารางที่ 6 มาเขียนกราฟ
แสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสง
กับคาสีจากภาพถายดังรูปที่ 5ก (คอลัมน ที่2 



 

กับ 3) กราฟคาการดูดกลืนเเสงกับปริมาณเนื้อ
สารดังรูปที่ 5ข (คอลัมน ที่ 1 กับ 2) กราฟคาสี
จากภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร ดังรูปที่ 5ค 
(คอลัมน ที่ 1 กับ 3) และกราฟคาสีจาก
ภาพถายกับปริมาณเนื้อสาร รูปที่ 5ง (คอลัมน 
ที่ 3 กับ 4) โดยไดผลลัพธ คา R2 เทากับ 
0.9501, 0.9901, 0.9794, และ 0.9808 
ตามลําดับ 

4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองหาคาการดูดกลืน
แสงสูงสุดของสารละลายสีเหลือง สีแดง และสี
ชมพูพบวา สีเหลือง สีแดง สีชมพู และสฟีา มี
คาการดูดกลืน่แสงสูงสุดที่ 483  510 529 และ 
635 นาโนเมตร ตามลําดับ ซึ่งไดผลสอดคลอง
กับรายงานของ[9] คือ  สีเหลือง มีคาการ
ดูดกลืนแสงสงูสดุประมาณ 485 นาโนเมตร ที ่
pH 7 สวนสีแดงมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุด
ประมาณ 505 นาโนเมตร  สีชมพู มีคาการ
ดูดกลืนแสงสงูสุดประมาณ 526 นาโนเมตร ที ่
pH 7 และสีฟามีคาการดูดกลืนแสงสูงสุด
ประมาณ 635 นาโนเมตรที่ pH 7 
 ความสัมพันธชองคาสีที่วิเคราะหจาก
ภาพถายตอปริมาณของสีของสารสีเหลือง สี
แดง สีชมพู และสีฟา มีคา R2 เทากับ 0.9713 
(รูปที่ 1ง) 0.9776 (รูปที่ 2ง) 0 .9241 (รูปที3่ง) 
0.9711 (รูปที่ 4ง) ตามลําดบั ปริมาณของสารสี
เหลืองอยูในชวง 3.70 นาโนโมล ถึง 37.01 นา
โนโมล(ตารางที ่ 2) สารสีแดงอยูในชวง 2.71 
นาโนโมล ถึง  27.13 นาโนโมล(ตารางที่ 3) สาร
สีชมพูอยูในชวง 1.89 นาโนโมล  ถึง 18.93 นา

โนโมล(ตารางที่  4) และสฟีาอยูในชวง 0.021
นาโนโมล  ถึง 0.16 นาโนโมล (ตารางที่ 5) 
ตามลําดับ  สารสีฟาเกิดจากกลนืเเสงในชวง 
580-620 นาโนเมตรในชวง สีสม สารสีชมพู 
เกิดจากการดดูกลืนเเสงในชวง  500-510 นาโน
เมตร ในชวงสีเขียว ซึ่ง เเสดงถีงโฟตอน
พลังงานต่ํา[5] เมื่อเทียบกับ การดูดกลืนเเสง
ในชวงมวงน้ําเงิน ที่  420-440 นาโนเมตรของ
สารสีเหลืองเเละสารสีแดงทีดู่ดกลืนเเสงในชวง
น้ําเงินเขียว ที ่470-500 นาโนเมตร อาจเปนไป
ไดวาสารที่ดูดกลืนพลังงานจากโฟตอนทีม่ีคา
พลังงานสงูจะตองใชสารในปริมาณที่มากกวา
สารที่ดูดกลืนเเสงจากโฟตอนที่พลังงานต่าํ 
 เมื่อนําผลการทดลองจากตารางที่ 2  
ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 มาสราง
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาการ
ดูดกลืนแสงกบัปริมาณเนื้อสารของสีเหลือง สี
แดง สีชมพู และสีฟาไดกราฟดังรูปที่ 1ข  รูปที ่
2ข รูปที ่3ข และ รูปที่ 4ข ตามลําดับ จากกราฟ
ความสัมพันธดังกลาวจะเหน็ไดวา กราฟที่ไดมี
ลักษณะเปนเสนตรง และมีคา R2 เขาใกล 1 ทํา
ใหสามารถสรปุไดวา คาการดูดกลนืแสงมี
ความสัมพันธเชิงเสนกับปริมาณสาร นัน่คือ 
สารละลายสีตัวอยางทีม่ีปริมาณเนื้อสารมาก 
จะมีการดูดกลืนแสงไดมาก สวนสารละลายสี
ตัวอยางที่มปีริมาณเนื้อสารสีนอยจะดูดกลืน
แสงไดนอยเปนไปตามกฎของเบียรและแล
มเบิรด [10]  สวนกราฟความสัมพันธระหวาง
การดูดกลืนแสงกับคาของสีเหลือง สีแดง สี
ชมพู และ สีฟาที่วัดไดจากภาพถายดังรูปที ่ 1ก 



 

รูปที่ 2ก รูปที่ 3ก และรูปที ่4ก  มีคา R2 เทากบั 
0.9841, 0.9629, 0.9629 และ 0.9772 
ตามลําดับ ซึง่เปนความสัมพันธโดยตรงเปนขอ
บงชี้วาวิธกีารวัดการดูดกลนืแสงกับวิธีการวัด
คาของสีจากภาพถายมีความแมนยาํที่เปนปฎิ
ภาคโดยตรงตอกันในการทดลองนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการทดลองที่แสดงในรูปที ่ 1ค 
รูปที่ 2ค รูปที่ 3ค และรูปที่ 4ค มีคา R2 เทากบั 
0.9869, 0.9632, 0.9641 และ 0.9881 
ตามลําดับ 
 เ มื่ อ นํ า วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห สี จ า ก
ภาพถายของโปรตีนเตรียมจากจากวิธีไบยูเรต
กับการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนโดยใชเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอรพบวาผลการทดลองดัง
แสดงในตารางที่ 6 สอดคลองกับผลการทดลอง
ที่ใชสารละลายสีผสมอาหาร โดยมีคา R2 
ระหวางคาของการดูดกลืนแสงกับคาสีที่
วิเคราะหจากภาพถายเทากับ 0.9501 (รูปที่ 5
ก) คาปริมาณของโปรตีนตอคาการดูดกลืนแสง
เทากับ 0.9901 (รูปที่ 5ข) คาปริมาณของ
โปรตีนตอคาการวิเคราะหคาสีจากภาพถาย
เทากับ 0.9794 (รูปที่ 5ค) 0.9808 (รูปที่ 5ง) 
ดังนั้นวิธีการหาปริมาณของสารที่มีสีที่มีการ
ดูดกลืนแสงในชวง 400 ถึง800 นาโนเมตร โดย
วิธีสเปคโตรสโคปจะสามารถทดแทนไดโดย
วิธีการวิเคราะหสีจากภาพถายโดยมีผลการ
วิเคราะหที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางสูง 
หลั ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห สี จ า กภ าพถ า ย เ ป น
กระบวนการจัดการขอมูลของรูปภาพโดย
คอมพิวเตอร[11] ทําไดโดยการแบงรูปภาพใน

แนวนอนใหเปนบริเวณที่มีขนาดเล็กที่ เปน
องคประกอบที่เล็กที่สุดของภาพเรียกวาพิคเซล 
(pixel หรือ picture element) ในคอมพิวเตอร
ภาพใดๆ ที่เเสดงไดโดยลักษณะดังกลาวจะเปน
ลักษณะกริด (digital grid หรือ  bitmap) แต
ละพิคเซลในกริดจะถูกระบุโดยตําเเหนงตัวเลข
ของเเถวในเเนวนอนเเละคอลัมนในเเนวตั้ง  
โดยกําหนดใหพิคเซลที่อยูมุมบนดานซายสุด
ของของกริด ตําเเหนงของเเถวในเเนว นอน
เทากับศูนย  และคอลัมนในเเนวตั้งเทากับศูนย 
ระบบการจั ดการข อมู ลของรูปภาพโดย
คอมพิวเตอรในการศึกษาในครั้งนี้ใช ระบบสี
เเดง สีเขียว สีน้ําเงิน (RGB color model) ใน
ระบบนี้[6]  สีเเสดงในเทอมของปริมาณแสงสี
เเดง สีเขียว สีน้ําเงิน เชนสีเเดงบริสุทธิ์จะเเสดง
คาของ 255/000/000 โดย 255 เปนคาสูงสุด
ของระดับเเสงสีเเดง โดยไมมีคาของเเสงสีเขียว 
เเสงสีน้ําเงินเจือปนเลย ดังนั้นคาเเสงสีเขียวคือ 
000 เชนเดียวกับคาเเสงสีน้ําเงินคีอ 000 ดังนั้น
คาโดยรวมที่เปนไปไดสูงสุดในระบบสีนี้ คือ 
256x256x256 ซึ่งจะเทากับ 16.7 ลานสีโดยคา 
000/000/000 คือสีขาวเเละคา 255/255/255  
คือคาสีดํา ในการทดลองนี้จะทําการวัดคาพิ
คเซลของภาพที่วัดคาในชวง 0 ถึง 255 ของ
เเสงสีเขียว เมื่อกลองถายภาพจับเเสงที่ความ
ยาวคลื่นที่ไมไดถูกดูดกลืนไวโดยวัตถุทําใหเกิด
สีที่ปรากฏบนจอรับภาพหรือสีที่เรามองเห็น 
ดังนั้นการวัดการดูดกลืนเเสงโดยวิธีสเปคโตรส
โคปเปนการวัดคาของแสงในความยาวคลื่นที่
ถูกสารมีสีดูดกลืนไว สวนการวัดคาสีของสาร



 

โดยการวัดคาตัวเลขในระบบแสงสีเเดง สีเขียว 
สีน้ําเงินโดยคอมพิวเตอรเปนการวัดสีของเเสงที่
ไมถูกดูดกลืนโดยวัตถุที่ตรวจวัด[10]  
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