


 
หนาที่ 1 ของจํานวน 4 หนา 

 
รายละเอียดการประดิษฐ 

ชื่อที่แสดงถงึการประดิษฐ   
เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมีและวิธีการอานคาสีเพื่อหาความเขมขนของสารเคมี 
สาขาวทิยาการที่เกี่ยวของกบัการประดิษฐ 
 เปนการประดิษฐที่เกี่ยวกับวศิวกรรมไฟฟา - อิเล็กโตรออปติกส (Electro-optics) โดยเฉพาะที่5 
เกี่ยวกับการวดัปริมาณสารเคมี โดยการอานจากสทีี่เกดิขึ้นบนแถบกระดาษทดสอบหรือการวัดคาดูด
กลืนแสง (Absorbance) จากแสงที่ผานสารละลาย 
ภูมิหลังของศลิปะหรือวทิยาการที่เกี่ยวของ 
 ในอดีตการวัดปริมาณสารเคมี เชน สารหนูในน้ํา, น้ําตาลในเลือด ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
เปนตน สามารถทําไดโดยการจุมแถบกระดาษทดสอบ (Testing Strip) ที่มีตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะ 10 
(Reagent) เคลือบอยู ลงในสารละลายที่ตองการทดสอบ เมื่อตัวกลางทําปฏิกิริยากับสารเคมีแลว จะ
เกิดเปนสีข้ึนบนกระดาษ ซึ่งสีที่ปรากฏบนแถบกระดาษจะแปรผันไปตามความเขมขนของสารเคมีที่
กําลังวัด ตัวอยางเชน ในการวัดคาความเปนกรดดาง (คา pH) คา pH ในชวง 0 (กรด) – 14 (ดาง)
กระดาษทดสอบจะเปลี่ยนสีไดต้ังแตชวงสีแดง (กรด pH 0)ไปจนถึงสีน้ําเงิน(ดาง pH 14) ตามสภาพ
ความเปนกรด/ดางของตัวอยาง หรือในการวัดปริมาณสารหนูกระดาษจะเปลี่ยนสี อยูในชวงเปนสี ขาว 15 
(ไมมีสารหนู) ไปจนถึงสีเทาหรือฟา (มีสารหนู 0-100 ppb) เปนตน จากนั้นจึงนําแถบกระดาษทดสอบ
นั้นไปเทียบสีเพื่ออานคาความเขมขน  โดยทั่วไปแลวจะใชวิธีนําแถบกระดาษมาเปรียบเทียบกับตาราง
สีที่ไดสอบเทียบไวแลวดวยตาเปลา ซึ่งคาที่อานไดอาจจะคลาดเคลื่อนไปไดบางขึ้นอยูกับความ
สามารถในการมองเห็น แหลงกําเนิดแสงภายนอก ประสบการณของผูอานเทียบ และสามารถเกิด
ความผิดพลาดไดมากโดยเฉพาะเมื่อสารเคมีมีความเขมขนต่ําๆ 20 

ในปจจุบันไดมีการประดิษฐเครื่องมือหลายชนิดเพื่อใชอานคาจากแถบวัดสีหรือวัดคุณสมบัติ
ทางแสงของสารตัวอยางแทนการใชตาเทียบสี เครื่องมือเหลานี้มักจะไดรับการสอบเทียบจากผูผลิตไว
แลว  ทําใหสามารถแสดงผลการวัดในรูปความเขมขนหรือความปริมาณสารที่ตองการวัดไดทันที  
เครื่องมือเหลานี้มีความเหมาะสมตอการใชงานภาคสนาม  เชน มีขนาดเล็ก และ สามารถทํางานดวย
พลังงานจากแบตเตอรี่  25 

เครื่องมือที่มีการประดิษฐข้ึนสามารถจัดเปนกลุมตามลักษณะการใชงานได 3 กลุม ประกอบ
ดวย 

- กลุมเครื่องมือชวยในการมองสี  
- กลุมเครื่องมือวัดสีจากแสงสะทอนของวัตถุ (Light reflecting samples) 
- กลุมเครื่องมือวัดสีจากแสงทะลุผานของวัตถุ (Light transmitting samples) 30 
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กลุมเครื่องมือชวยในการมองสี หรือ Visual-aided Devices เปนเครื่องมือที่จะชวยทําใหการ

มองเห็นสีไดดีข้ึน โดยเฉพาะในกรณีสารมีความเขมขนต่ํา ซึ่งสีที่เกิดขึ้นเมื่อทําปฏิกิริยากับตัวทํา
ปฏิกิริยาเฉพาะ (Reagent) สีมักจะจางมากจนตาแยกแยะไดยาก  ตัวอยางของเครื่องมือที่มีจําหนาย 
ไดแก Lovibond comparator ซึ่งเปนผลิตภัณฑของบริษัท Tintometer  ประเทศเยอรมัน  โดยจะใช
แผนแกวยอมสี (Glass filter) แทนตารางสีที่พิมพอยูบนกระดาษหรือแผนพลาสติก  ในตัวเครื่องจะมี5 
แหลงกําเนิดแสง ใชสําหรับสองเทียบสีของตัวอยางกับสีของแผนแกว โดยจะมีกลองที่ออกแบบไวเพื่อ
ปองกันแสงภายนอกรบกวน   สารตัวอยางการวัดจะอยูในรูปสารละลายหรือของเหลวที่ยอมใหแสง
ทะลุได   แตไมนิยมใชกับตัวอยางที่เปนแถบกระดาษ  ในการตรวจวัดสารเคมี 1 สาร อาจจะตองใชแผน
แกวยอมสีนี้ 5-10 สี (หนึ่งสีตอหนึ่งแผน)  เมื่อตองการวัดสารอื่นก็จะตองเปลี่ยนไปใชแผนแกวที่สอบ
เทียบไวสําหรับสารนั้นๆ   การที่ยังตองใชตาเปลาดูก็ทําใหไมสามารถแกปญหาที่วา ตาของมนุษยตอบ10 
สนองตอสีไมเหมือนกันได   ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผูใชงานเองจึงยังมีสูง   อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันยังมีการใชงานเครื่องมือนี้อยู เพราะมีราคาถูกกวาเครื่องมือชนิดอื่นๆ 
 สําหรับเครื่องมือประเภทที่สองซ่ึงเหมาะสําหรับการใชวัดกับตัวอยางที่มีลักษณะทึบแสง แสง
ทะลุผานไมไดหรือไดนอย  จึงนิยมวัดในรูปแสงสะทอนจากตัวอยาง  เชน แถบกระดาษทดสอบ 
(Testing strip) ปกติจะมีพื้นขาวและไมยอมใหแสงทะลุผานได  หรือในบางกรณีแสงทะลุผานไปได15 
นอยมาก  เมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีที่ตองการวัดกับสารเคมีที่เคลือบไวที่แถบกระดาษทดสอบ ก็จะ
เกิดสีข้ึน  เครื่องมือลักษณะนี้เรียกวา Reflectometer     

หลักการในการวัดของเครื่อง Reflectometer คือ ความเขมของแสงสะทอนจากตัวอยางจะ
สัมพันธความเขมขนของสารเคมีที่ตองการวัด   ทั้งนี้จะตองเลือกใชความยาวคลื่นแสงเพียง
ความยาวคลื่นเดียวที่เหมาะสมที่สุด   สําหรับการวัดสารเคมีนั้นๆ  ในกรณีนี้จะเห็นวาไมใชการวัดสีของ20 
ตัวอยางโดยตรง  แตวัดความเขมของแสงสะทอนแทน   เมื่อทราบความเขมแสงสะทอน ก็จะสามารถ
คํานวณหาคาของความเขมขนของสารเคมี  ที่ไดสอบเทียบไวกอนแลว  ตัวอยางสิ่งประดิษฐประเภทนี้ 
ไดแก ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรเลขที่  WO9923479 (Technical Chemicals & Products, 
Inc.) ซึ่งใชไดโอดเปลงแสง (Light emitting diode, LED) เพียงความยาวคลื่นเดียวในการวัด   เมื่อ
ตองการวัดสารอื่นก็จําเปนตองเลือกใชแสงที่ความยาวคลื่นอื่น   หรือ เครื่องมือของบริษัท Peters 25 
Engineering รุน “PeCo AS 75”  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชอานสีจากแถบกระดาษ ใชสําหรับชุดทดสอบ
สารหนู (Arsenic, As)  เนื่องจากเครื่อง Reflectometer มีการใชความยาวคลื่นแสงเพียงความยาวคลืน่
เดียว จึงมีขอจํากัดที่ไมสามารถใชไดกับสารเคมีหลายๆ ชนิด 

กลุมเครื่องมือประเภทที่สามเรียกวาโฟโตมิ เตอร หรือ  คัลเลอริมิ เตอร (Photometer or 
Colorimeter)  ใชกับสารละลายที่ไมทึบแสง เปนเครื่องมือที่นิยมใชกันอยางกวางขวางสําหรับงานวัด30 
ภาคสนาม ใชหลักการการวัดคาดูดกลืนแสง (Absorbance) ซึ่งมีความสัมพันธกับคาความเขมขนของ
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สารเคมี ตามสมการของเบี ย รและแลม เบริท  (Beer-Lambert’s Law) ค าการดู ดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นหนึ่งจะแปรผันโดยตรงกับความเขมขนของสารเคมี  ทําใหการสอบเทียบหรือการออก
แบบเครื่องมือวัดทําไดงาย   ในการออกแบบมักจะนิยมใชความยาวคลื่นแสงเพียงความยาวคลื่นเดียว   
ในการใชงานจริงผูผลิตจะเลือกใชไดโอดเปลงแสงเปนแหลงกําเนิดแสง เพราะมีราคาถูก ใชพลังงาน
นอย และมีอายุการใชงานนาน   บางกรณีอาจจะใชฟลเตอรทางแสงเพิ่มเขาไปดวย เพื่อใหได5 
ความยาวคลื่นแสงที่ตรงกับที่ตองการมากขึ้น  ดวยขอดีหลายประการ จึงพบวามีผูผลิตเครื่องมือแบบนี้
และรวมทั้งสารเคมีทดสอบเฉพาะ (Reagents) ที่ใชทําปฏิกิริยาเพื่อใหเกิดสีอยูเปนจํานวนมาก  ตัว
อยางของผูผลิต เชน Merck, Hach, Hanna และ Tintometer เปนตน 

ถึงแมจะมีขอดีอยูหลายประการ  เครื่องโฟโตมิเตอรหรือคัลเลอริมิเตอรก็มีขอจํากัด เชน เครื่อง
ที่มีไดโอดเปลงแสงอันเดียวจะสามารถใชวัดสารไดเพียง 1-2 สารเทานั้น  เมื่อตองการใหเครื่องเดียววัด10 
ไดหลายสารมากขึ้น  ก็ตองเพิ่มจํานวนของไดโอดเปลงแสง เชน  ใชไดโอดเปลงแสง 6 ตัว ในชวง
ความยาวคลื่น 400-700 นาโนมิเตอร  การเพิ่มจํานวนไดโอดเปลงแสงจะทําใหราคาของเครือ่งมอืสูงขึน้  
และการออกแบบระบบแสงมีความยุงยากมากขึ้น 
ลักษณะและความมุงหมายของการประดษิฐ 

จุดมุงหมายของการประดิษฐนี้คือจัดใหมีเครื่องอานคาสสํีาหรับวัดความเขมขนของสารเคมีที่มี15 
ขอดีคือมีราคาถูกและมีขนาดเล็ก และเพือ่ลดความผิดพลาดการอานคาเนื่องจากขีดจํากัดในการมอง
เห็นของตามนษุย และความผิดพลาดเนื่องจากแหลงแสงภายนอก 
 จุดมุงหมายอกีประการหนึง่ของการประดษิฐนี้คือ การจดัใหมีเครื่องอานคาสีสําหรบัวัดความ
เขมขนของสารเคมีที่สามารถนําไปใชวัดสารเคมีไดหลายชนิด ไดอยางถูกตองแมนยํา 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคแรก การประดิษฐนี้จงึจัดใหมีเครื่องวัดเทียบสีสําหรับวัดความ20 
เขมขนของสารเคมีที่ใชตัวกาํเนิดแสงแมสีหลัก 3 สี ไดแก แสงสีแดง (R) แสงสีเขียว (G) และแสงสีน้ํา
เงิน (B) ซึ่งจะใหกาํเนิดแสงสองไปกระทบกับแถบกระดาษทดสอบหรือสองผานสารละลายที่ตองการ
ทดสอบเขาสูตัวรับแสง (Photodetector) คาการสะทอนแสงหรือการทะลุผานของแสงของทั้งสามสี จะ
ถูกนาํมาคํานวณเปรียบเทยีบวาตรงกบัสีใดในตารางสทีีไ่ดสอบเทียบไวแลว (Look-up table) ซึ่งเก็บ
คา Pi(Ri, Gi, Bi) และ Ci  ไวจํานวนหนึ่ง โดย Pi(Ri, Gi, Bi) คือ คาทางแสงจากตวัอยางมาตรฐานลําดบั25 
ที่ i ซึ่งจะตรงกับ Ci  ซึ่งเปนคาความเขมขนของสารตัวอยางลําดับที่ i โดยคาดัชนี i มีคาตั้ง 1, 2, 3,…,n  
โดยที่ n เปนจาํนวนตัวอยางมาตรฐานทั้งหมดทีไ่ดสอบเทียบไวแลว  ถาให P(R, G, B) คือ คาทางแสงที่
วัดไดในแตละครั้งจากตัวอยาง  เครื่องจะหาความเขมขนของสารตัวอยางที่กําลงัวัดได โดยคํานวณหา
คา “ความแตกตางส”ี (Color difference) หรือบางครั้งอาจจะเรียกวา "ระยะทางส”ี  (Color distance) 
ระหวาง P(R, G, B)  กับ Pi(Ri, Gi, Bi) แตละจุด และเลือกคา Pi(Ri, Gi, Bi) ที่ม“ีความแตกตางส”ี มีคา30 
นอยที่สุดสองคา และทาํการประมาณคาในชวง (Interpolation) เพื่อแปลงออกมาเปนคาความเขมขน
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ของสารเคมีทีต่องการวัดได ทําใหลดความผิดพลาดจากการมอง และการคํานวณหาคาความเขมของ
สารเคมีจากตวัแปรทางแสง 3 ตัวแปรทําใหการวัดคาทาํไดอยางถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายการประดิษฐที่สองนั้นเครื่องเทียบสีตามการประดิษฐนี้ไดจัดใหมี
แหลงกําเนิดแสงแมสี 3 สี ทําใหสามารถครอบคลุมชวงการตอบสนองของสารเคมีตอแสงไดกวางยิ่งขึ้น
ทําใหสามารถใชวัดความเขมขนของสารเคมีไดหลายชนิด และเครื่องตามการประดิษฐนี้จะมีหนวย5 
ความจําที่สามารถเก็บตารางเทียบสีจํานวนหนึ่ง หรือสามารถโหลดตารางเทียบสีที่เหมาะสมกับสาร
เคมีที่ตองการวัดเขาไปในเครื่องได ดังนั้นเมื่อตองการวัดสารเคมีชนิดอื่น ก็สามารถเลือกใชตารางเทียบ
สีที่ไดสอบเทียบกับสารนั้นๆได 

วัตถุประสงคตางๆ และลักษณะเฉพาะเหลานี้และประการอื่นๆของการประดิษฐนี้จะปรากฎชดั
เจนยิ่งขึ้น เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยและรายละเอียด การประดิษฐในรูป10 
แบบที่ดีที่สุดซึ่งจะไดบรรยายตอไป 
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ 
 รูปที่ 1   แสดงการจัดอุปกรณและตัวอยางของไดอะแกรมอุปกรณสําหรับการวัดสีของสารตัว
อยางแบบโปรงแสง โดยใช LED สามตัว (แดง, เขียว, น้ําเงนิ) และ ตัวรับแสง หนึ่งตวั 

รูปที่ 2   แสดงการจัดอุปกรณและตัวอยางของไดอะแกรมอุปกรณสําหรับการวัดสีของสารตัว15 
อยางแบบโปรงแสง โดยใช LED หนึ่งตัว (สีขาว) และ ตัวรับแสงสามตวัพรอมกับฟลเตอรสามสี (แดง, 
เขียว, น้ําเงิน) 

รูปที่ 3   แสดงการจัดอุปกรณและตัวอยางของไดอะแกรมอุปกรณสําหรับการวัดสีหรือความ
เขมขนของสารตัวอยางแบบทึบแสง โดยใช LED สามตัว (แดง, เขียว, น้ําเงนิ) และตัวรับแสงหนึง่ตัว 

รูปที่ 4     แสดงการจัดอุปกรณและตัวอยางของไดอะแกรมอุปกรณสําหรับการวัดสีหรือความ20 
เขมขนของสารตัวอยางแบบทึบแสง โดยใช LED หนึ่งตัว (สีขาว) และตัวรับแสงสามตัวพรอมกับ
ฟลเตอรทางแสงสามส(ีแดง, เขียว, น้ําเงนิ) 
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
 การบรรยายถึงการประดิษฐ นี้จะทําโดยการยกตัวอยางการประดิษฐ และอางอิงถึงโดยใชรูปเขียนเพื่อเปน
ตัวอยางและชวยใหบรรยายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และชิ้นสวนที่เหมือนกันในรูปเขียนเหลานี้จะแทนดวยหมายเลขอางอิง25 
เดียวกัน ทั้งนี้ โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใด และขอบเขตของการประดิษฐจะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย 

หลักการทํางานของเครื่องเทียบสีสําหรับวัดคาความเขมขนของสารเคม ี
 หลักการทํางานของสิ่งประดิษฐนี้ คือ การอานคาความเขมขนของสารตัวอยางดวยเทคนิคการ
วัดสีโดยการวัดคาทางแสง (Optical parameters) ของแสงที่มีความยาวคลื่นในแถบแมสีหลักประกอบ
ดวยแถบสีแดง (R)  แถบสีเขียว (G)  และแถบสีน้ําเงิน (B) จากนั้นไปเทียบกับคาทางแสงที่ไดสอบ30 
เทียบไวแลว โดยการเปรียบเทียบหาคาความแตกตางสีที่นอยที่สุด ซึ่งจะทําใหทราบคาความเขมขน



 
หนาที่ 5 ของจํานวน 4 หนา 

 
ของสารที่กําลังวัดได   นิยามของแสงสีแดง (R) สีเขียว (G) และสีน้ําเงิน (B) ในสิ่งประดิษฐนี้ หมายถึง  
แสงสีแดง คือ แสงที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 580-780 นาโนเมตร (nm)  แสงสีเขียว คือ แสงที่มี
ความยาวคลื่น 500-580 นาโนเมตร และ แสงสีน้ําเงิน คือแสงที่มีความยาวคลื่น 400-500 นาโนเมตร   
ในกรณีที่ตัวอยางมีลักษณะทึบแสง  คาทางแสงจะหมายถึงการวัดคาการสะทอนแสงของตัวอยาง 
(Reflectance)  สวนตัวอยางที่มีลักษณะโปรงแสง คาทางแสงจะหมายถึงการวัดคาการทะลุผานของ5 
แสงหรือคาการดูดกลืนแสง  (Transmittance or Absorbance)   หลักการทํางานของเครื่องเทียบสี
อิเล็กทรอนิกสที่จะกลาวตอไปนี้ครอบคลุมการใชงานในคาการสะทอนแสง (Reflectance)  คาการดูด
กลืนแสง (Absorbance) และการคาการทะลุผานของแสง (Transmittance)   ตัวอยางการประดิษฐ
ของเครื่องมือนี้จะไดอธิบายตอไป 

สมมติวา เรากําลังวัดความเขมขนของสารเคมีชนิดหนึ่ง เรียกวา สารเคมี A  โดยใชเครื่องมือ10 
ตามการประดิษฐนี้ และให P(R, G, B) คือ คาทางแสงที่วัดไดในแตละครั้งจากตัวอยาง  และ Pi(Ri, Gi, 
Bi) คือ คาทางแสงจากสารตัวอยางมาตรฐานลําดับที่ i   คาดัชนี i มีคาตั้ง 1, 2, 3, …, n  โดยที่ n 
จํานวนสารตัวอยางมาตรฐานที่ไดสอบเทียบไวแลว  ซึ่งสารตัวอยางมาตรฐานนี้ทราบความเขมขนของ
สารเคมีที่กําลังจะวัดวาเทากับ Ci  โดยคาความเขมขน  Ci  นี้ทราบจากวิธีการอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับส่ิง
ประดิษฐนี้  โดยปกติแลว n > 1    กรณีที่ออกแบบของสิ่งประดิษฐนี้ใหใชกับตัวอยางทึบแสง  คา P(R, 15 
G, B) หมายถึงคาการสะทอนแสงจากตัวอยางสําหรับแสงความยาวคลื่นในแถบสีแดง แถบสีเขียว และ
แสงสีน้ําเงิน ตามลําดับ   กรณีที่ออกแบบของสิ่งประดิษฐนี้ใหใชกับตัวอยางที่โปรงแสง   คา  P(R, G, 
B) นี้หมายถึงคาทะลุผานแสงหรือคาการดูดกลืนแสงอยางสําหรับแสงความยาวคลื่นในแถบสีแดง แถบ
สีเขียว และแถบสีน้ําเงิน ตามลําดับ  

เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐนี้ไดงายขึ้น  ใหดูตารางที่ 1 ประกอบ  ตารางที่ 1 20 
เปนตัวอยางตารางสอบเทียบสําหรับสารเคมี A    สําหรับสารตัวอยางมาตรฐานที่ 1 (หรือ Ref.#1)  ซึ่ง
มีความเขมขนของสารเคมี A เทากับ C1 จะมีคาทางแสงสําหรับแสงสีแดง (Red factor)  สีเขียว 
(Green factor)  และสีน้ําเงิน (Blue factor)  เปน R1, G1, B1  ตามลําดับ   ในทํานองเดียวกัน  ตัวอยาง
มาตรฐานที่ n  (หรือ Ref.# n)  ก็จะมีความเขมขนเปน Cn  และคาทางแสงสําหรับแสงสีแดง (Red 
Factor)  สีเขียว (Green factor)  และสีน้ําเงิน (Blue factor)  เปน Rn, Gn, Bn  ตามลําดับ    สมมติวา25 
คาทางแสงที่วัดไดในแตละครั้งจากตัวอยาง คือ  P(R, G, B)   เมื่อนําคานี้ไปเปรียบเทียบกับคาทางแสง 
Pi(Ri, Gi, Bi)  ของสารตัวอยางมาตรฐานในตารางทุกคา   โดยหาคํานวณหาคา “ความแตกตางสี” 
(Color difference) หรือบางครั้งอาจจะเรียกวา "ระยะทางสี”  (Color distance)       ถาความแตกตาง
สีระหวาง P(R, G, B)  กับ Pi(Ri, Gi, Bi)  ใดมีคานอยที่สุด แสดงวาสารตัวอยางที่กําลังวัดมคีวามเขมขน
ของสารเคมี A ใกลเคียงกับสารตัวอยางมาตรฐานนั้นมากที่สุด   เชน  ถาความแตกตางสีระหวางคา30 



 
หนาที่ 6 ของจํานวน 4 หนา 

 
ทางแสงที่อานคาไดกับคาทางแสงของตัวอยางมาตรฐานที่ 2 มีคานอยที่สุด  คาความเขมขนที่อานได ก็
ควรจะเปน C2   เปนตน    

ตารางที ่1 สีที่ไดสอบเทียบไวสาํหรับการวัดสารหนึ่งๆ 
 คาทางแสง 

สีแดง (R) 
คาทางแสง 
สีเขียว (G) 

คาทางแสง 
สีน้ําเงิน (B) 

ความเขมขนของสารเคม ี
(mg/L, ppb ฯลฯ) 

Ref.# 1 R1 G1 B1 C1 

Ref.# 2 R2 G2 B2 C2 

Ref.# 3 R3 G3 B3 C3 

… … … … … 
Ref.# i-1 Ri-1 Gi-1 Bi-1 Ci-1 

Ref.# i Ri Gi Bi Ci 

Ref.# i+1 Ri+1 Gi+1 Bi+1 Ci+1 
..... … … … … 

Ref# n Rn Gn Bn Cn 

 คา “ความแตกตางสี (Color difference, CDi)” ระหวางคาสีที่อานได  P(R, G, B)   กับคาสี
ของสารตัวอยางมาตรฐาน Pi(Ri, Gi, Bi)  คํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 5 

สูตรการคํานวณความแตกตางสี  ( ) ( ) ( )222 BBGGRRCD iiii −+−+−=  (สมการ 1) 

ตามสมการที่ 1 ถาคา CDi  ของสารตัวอยางมาตรฐานใดมีคานอยที่สุด  แสดงวาคาสีที่วัดไดมี
คาใกลเคียงกับคาสีของสารตัวอยางมาตรฐานนั้นมากที่สุด  ดังนั้น คาความเขมขนที่วัดไดควรจะมีคา
ใกลเคียงกับความเขมขนของตัวอยางมาตรฐานนั้นดวย   ถามีจํานวนสารตัวอยางมาตรฐานมาก  คา
ความเขมขนที่อานคาไดจะมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จํานวนสารตัวอยางมาตรฐานขึน้อยูกบัความ10 
เหมาะสมในการใชงาน  และความตองการของผูผลิตชุดทดสอบ 
 คาทางแสง P(R, G, B)  ที่วัดไดจากสารตัวอยาง  หรือ คาทางแสงของสารตัวอยางมาตรฐาน
ใดๆ Pi(Ri, Gi, Bi)  จะมีคาอยูระหวางคาสูงสุด P (RMAX, GMAX, BMAX) และคาต่ําสุดคาหนึ่ง PMIN(RMIN, 
GMIN, BMIN)   ผูใชสามารถตั้งตาสูงสุดหรือคาต่ําสุดไดตามความเหมาะสมกับการใชงาน  ดังตัวอยางตอ
ไปนี ้15 

ตัวอยางที่ 1: การวัดสีจากแถบกระดาษโดยแถบกระดาษมพีื้นเปนสีขาว  จุดสทีี่เกิดขึ้นอาจจะอยู
ในรูปวงกลมหรือรูปสีเหล่ียมหรือรูปรางอื่นๆ    คาทางแสง  P(R, G, B) ในกรณีนีห้มายถึงคาการ
สะทอนแสงจากจุดสีที่อยูบนแถบกระดาษ  คาสะทอนแสงควรจะมีคาสูงสุดเมื่อจุดสีเปนสีขาวหรอืจากสี
พื้นของกระดาษโดยตรง เพราะวัตถุสีขาวสะทอนแสงไดดีกวาสีอ่ืน   ในแงของชุดทดสอบในกรณทีี่จุดสี



 
หนาที่ 7 ของจํานวน 4 หนา 

 
เปนสีขาวนั้นหมายถึง ไมมสีารเคมีหรือมีปริมาณนอยเกนิกวาที่ชุดทดสอบนั้นจะวัดได  ในกรณีที่เราใช
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบ 8 บิต  สามารถตั้งคาการสะทอนแสงจากสีขาว P (RMAX, GMAX, BMAX) = 
P(255, 255, 255)   สวนคาสะทอนแสงทีต่่ําที่สุดมักมาจากจุดสีทึบ เชน สีดํา เราอาจเลือกใหคาต่าํสุด 
PMIN(RMIN, GMIN, BMIN) = P(0, 0, 0)   เปนตน 

ตัวอยางที่ 2: การวัดสีจากของเหลวหรือสารละลาย คาทางแสง P(R, G, B) ในที่นีจ้ะหมายถึงคา5 
การทะลุผานของแสงหรือคาการดูดกลืนแสง  สมมติวาเราเลือกใชคาการทะลุผานของแสง  คาการทะลุ
ผานสูงสุดเมื่อสารละลายนั้นไมมีสีเลย เชน น้ําตัวอยาง    เมื่อเติมสารทดสอบเฉพาะลงในน้ําตวัอยางนี้
แลวเกดิสีขึ้น คาการทะลุผานทางแสงจะลดลง  และถาน้าํตัวอยางนั้นมสีีทึบมาก  คาการทะลุผานของ
แสงอาจจะลดลงมาก  ในที่สุด แสงไมทะลุน้ําตัวอยางนั้นไปไดเลย  ดังนั้นในกรณนีี้อาจจะตั้งให คาทาง
แสงสูงสุด P (RMAX, GMAX, BMAX) = P(100, 100, 100)  และ PMIN(RMIN, GMIN, BMIN) = P(0, 0, 0)   เพื่อ10 
ใหสอดคลองกับนิยามการวดัคาทะลุผาน ที่นิยมวดัเทยีบเปนเปอรเซนตหรือรอยละ  
เทคนิคการประมาณความเขมขน 
 ความเขมขนของสารเคมีที่อานไดจากสิ่งประดิษฐนี้ จะมคีาเปนชวงๆ (discrete value)  เทากับ
คาความเขมขนของสารตัวอยางมาตรฐานที่ไดสอบเทียบไวแลวเทานัน้ หรือเทากับคา C1, C2, C3, …, 
Ci, …, Cn  ดังในตารางที่ 1    เนื่องจากหลักการทํางานของสิ่งประดิษฐนี้จะเปรยีบเทยีบคาสีที่อานไดกับ15 
คาสีของสารตัวอยางมาตรฐาน เมื่อพบวาคาสีที่อานไดมคีวามแตกตางสีกับคาสีของสารตัวอยางมาตร
ฐานใดนอยทีสุ่ด  คาความเขมขนที่อานไดจะเทากับคาความเขมขนของสารตัวอยางนั้น    ดังที่ไดอธิบาย
ไวกอนหนาแลว  ถาคาความเขมขนที่อานไดเทากับ Ci  ความเขมขนจริงของสารที่กําลังวัดจะอยูระหวาง 
[(Ci - Ci-1)/2] ถึง [(Ci+1 - Ci)/2]   โดยที่ความเขมขนจริงนี้สามารถหาคาไดดวยวิธีอ่ืน    จะเห็นไดวาเรา
สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการวัดลงไดดวยการใชสารตัวอยางมาตรฐานที่มีคาความเขมขนแตก20 
ตางกันไมมาก หรือดวยการเพิ่มจํานวนสารตัวอยางมาตรฐานใหมากขึน้   การทําเชนนี้จะทําใหการสอบ
เทียบเครื่องมอืมีคาใชจายสงูขึ้น และเสียเวลาในการสอบเทียบมากขึ้นดวย    นอกจากนี้ในแงการออก
แบบเครื่องมือ การใชจํานวนตารางสอบเทียบมากขึ้น ก็จะทําใหตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีหนวย
ความจําสูงขึ้นดวย 
 เทคนิคการคํานวณที่จะไดอธิบายตอไปนี้ จะทําใหคาความเขมขนที่อานไดจากสิ่งประดิษฐนี้มี25 
คาใกลเคียงกบัคาความเขมขนจริงมากขึ้น หรือ อีกนัยหนึ่งคือคาความคลาดเคลื่อนจะลดลง  โดยไมตอง
เพิ่มจํานวนตารางสอบเทียบหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณของเครื่องมือ 
 ยกตวัอยางสําหรับสารเคมีที่กําลังวัดนัน้มตีารางสอบเทียบตามตารางที่ 1  ใหความเขมขนคา
หนึ่งมีคาทางแสงที่อานไดจากสิ่งประดิษฐนี้เทากับ P(R, G, B)   ใหคํานวณหาคาความแตกตางสี
ระหวางคาทางแสงที่วัดได P(R, G, B)   กับคาทางแสงของตัวอยางมาตรฐานใดๆ P(Ri, Gi, Bi)  ทุกคา 30 
โดยใชสูตรตามสมการที่ 1   ซ่ึงจะทําใหระบุสารตัวอยางมาตรฐาน 2 ตัวอยางแรกที่ใหคาความแตกตาง
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สีนอยที่สุดได   คาความเขมขนจริงจะมีคาอยูระหวางความเขมขนของ 2 ตัวอยางมาตรฐานนี้  สมมติให 
2 สารตัวอยางมาตรฐานนี้มคีวามเขมขนเทากับ Cm กับ Cn  โดยที่ Cm < Cn   สามารถประมาณคาความ
เขมขนใหม (C)  ไดดังนี ้
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         (สมการ 2) 
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         (สมการ 3) 
โดย Cm และ Cn คือ ความเขมขนของสารตัวอยางมาตรฐาน 2 ตัวอยางที่มคีาความแตกตางสีกับคา10 

ทางแสงที่วัดไดนอยที่สุด 2 คาแรก  และ Cm < Cn 

 P(R, G, B) คือ คาทางแสงที่วัดไดสําหรับความเขมขนใดๆ อาจจะเปนคาการสะทอนแสง คา
การทะลุผานของแสง หรือ คาการดูดกลืนแสงก็ได ดังที่ไดอธิบายในหวัขอ 4.1 

 P(Rm, Gm, Bm) คือ คาทางแสงที่สอดคลองกับความเขมขน Cm ของสารตัวอยางมาตรฐานลําดับ
ที่ m 15 

และ P(Rn, Gn, Bn)   คือ คาทางแสงที่สอดคลองกับความเขมขน Cn ของสารตัวอยางมาตรฐานลําดับ
ที่ n 
ในการคํานวณหาคาความเขมขน C สามารถเลือกใชสมการที่ 2 หรือ สมการที่ 3 ก็ได คาที่

คํานวณไดควรจะมีคาใกลเคยีงกัน เพื่อใหเขาใจเทคนิคการคํานวณนี้มากขึ้น พิจารณาตัวอยางดังตอไปนี ้
ตารางที่ 2 แสดงตารางสอบเทียบของสารเคมี A  ซ่ึงใชเทคนิคการทําใหเกดิสีบนแถบกระดาษ 20 

ดังนั้นคาทางแสง P(R, G, B) ในที่นี้หมายถึง คาการสะทอนแสง  โดยกําหนดใหคาสะทอนแสงมีคาสูง
สุดเปน PMAX(100, 100, 100)  เมื่อสะทอนจากแผนกระดาษสีขาวซ่ึงเปนสีพื้น  และคาสะทอนแสงต่ํา
สุดเปน PMIN(0, 0, 0)เมื่อจุดสีเปนสดีํา  คาทางแสงของตัวอยางมาตรฐานอื่นๆ แสดงไวในตาราง  โดยมี
หนวยเปน ppb (หนึ่งในพันลานสวน, (parts per billion))   

รูปที่ 5 แสดงตัวอยางกราฟความสัมพันธความเขมขนสารเคมีบนแกนสี 3 แกน เพื่อใชคํานวณ25 
หาคาความแตกตางสี 

สมมติใหวา ในการทดสอบหาปริมาณสารเคมี A คร้ังหนึ่ง คาทางแสงที่วัดไดคือ P(x, y, z)  เมื่อ
คํานวณหาคาความแตกตางสี (CDi) ตามสูตรในสมการที่ 1 พบวา ตวัอยางที่ 5 มีความแตกตางสีนอยที่
สุด ดังนั้นความเขมขนของสารเคมีควรจะเทากับ 100 ppb  แตใหสังเกตวา คาทางแสง P(100, 100, 40) 
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นั้นอยูระหวางคาทางแสงของตัวอยางมาตรฐานที่ 4 และ 5  คาความเขมขนก็ควรจะอยูระหวาง 80 - 100 
ppb  แตมีคาใกลเคียง 100 ppb มากกวา  เพื่อใหประมาณคาไดใกลเคยีงกับความเปนจริงมากขึ้น  
สามารถใชสมการที่ 3 คํานวณคาความเขมขนไดดังนี ้

C   =   100 - (100-80)(4/16)   =   100 - 5   =   95  ppb 

จากการคํานวณ คาความเขมขนของสารเคมี A เทากับ 95 ppb   ซ่ึงเปนคาที่อยูระหวางความ5 
เขมขนของตัวอยางที่ 4 และ 5   เทคนิคการคํานวณแบบนีจ้ะชวยใหสามารถอานคาไดใกลเคียงกับความ
เปนจริงมากขึน้โดยไมตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตารางสอบเทียบ 

ตารางที่ 2  ตารางสอบเทียบสําหรับสารเคมี A 
Reference 

No.# 
คาทางแสง 
สีแดง (R) 

คาทางแสง 
สีเขียว (G) 

คาทางแสง 
สีน้ําเงิน (B) 

ความเขมขนของ 
สารเคมี 
(ppb) 

ความแตก
ตางสี (CDi) 

Ref.# 1 100 100 100 0 60 
Ref.# 2 100 100 85 30 45 
Ref.# 3 100 100 73 50 33 
Ref.# 4 100 100 52 80 12 
Ref.# 5 100 100 36 100 4 
Ref.# 6 95 73 39 120 27 
Ref.# 7 77 55 30 200 51 
Ref.# 8 61 48 29 300 66 
Ref# 9 50 45 30 500 75 

ตัวอยางการจดัอุปกรณ 
 ในหวัขอนี้จะไดอธิบายวธิีการจัดอุปกรณแบบตางๆ  เพื่อใหเขาใจถงึหลักการทํางานและการ10 
ประยุกตใชงานของสิ่งประดษิฐไดดีมากขึน้ โดยจะแยกอธิบายถงึการจัดอุปกรณสําหรับสารตัวอยาง
แบบโปรงแสงและแบบทึบแสงออกจากกนั  และจะเนนใหเขาใจถึงหลักการสําคญัของการออกแบบสิ่ง
ประดิษฐที่ไดอธิบายไวแลว มากกวาการอธิบายรายละเอียดของการออกแบบของอุปกรณตางๆ  ทัง้นี้
เพราะพื้นฐานการออกแบบของอุปกรณของสิ่งประดิษฐนี้จะคลายกับเครื่องโฟโตมิเตอร เครื่องคัลเลอริ
มิเตอร เครื่องรีเฟกโตมิเตอรหรือเครื่องวัดสี ซึ่งเปนที่รูจกักันทั่วไปอยูแลว  การอธบิายจะใชสัญลักษณ15 
และตัวเลขแทนรูปภาพหรือรูปวาดของอุปกรณ  อุปกรณแบบเดียวกนัจะใชสัญลักษณและตัวเลขเดียว
กัน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในเอกสาร 
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- การจัดอุปกรณสําหรับวัดสขีองสารตัวอยางแบบโปรงแสง 
รูปที่ 1 และ รูปที ่2  แสดงถึงการจดัอุปกรณสําหรับการวัดสีของสารตัวอยางแบบโปรงแสง 

(Light-transmitting sample)  ในรูปแบบตางๆ   ที่เปนไปได โดยมีหลกัการทีสํ่าคัญคือ เปนการวดัคา
ทะลุผานของแสงและสุดทายจะไดคาทางแสง P(R, G, B)  ที่หมายถงึคาการทะลุผานของแสงเหมือน
กัน  จากนัน้นาํคาทางแสงทีไ่ดนี้ไปประมวลผล เพื่อใหสามารถอานคาความเขมขนของสารเคมีได ตาม5 
หลักการที่ไดอธิบายไปแลวกอนหนา   

 ในรูปที ่1 ใชแหลงกาํเนิดแสงเปนไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diodes, LED) แบบสีแดง 
(3a)  สีเขียว (3b) และสีน้ําเงิน (3c)  ขณะที่ในรูปที่ 2 ใชไดโอดเปลงแสงแบบสีขาว (White-light LED) 
(18) โดยทั่วไปแลวการจัดอปุกรณแบบนี้เหมาะกับตัวอยางที่อยูในรูปของเหลวหรือสารละลาย  แต
สามารถประยกุตใชกับตัวอยางที่อยูในรูปอ่ืนๆ ไดดวย เชน ของแข็ง ผง เมล็ด เปนตน  แตแสงจะตอง10 
ทะลุตัวอยางได  ในกรณีที่ตัวอยางเปนของเหลว  จะตองใชภาชนะบรรจุที่โปรงใส  (Transparent 
container) (1)  เชน แกวหรอืพลาสติกใส ซึ่งอาจจะมีรูปรางเปนขวดหรือหลอด  รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือ
กลมก็ได    

อยางไรก็ดี ในรูปที่ 1 แหลงกาํเนดิแสงเปนไดโอดเปลงแสง (Light emitting diodes, LED) 
แบบ 3 สี  ประกอบดวยLEDสีแดง (3a) LEDสีเขียว (3b) และLEDสีน้ําเงิน (3c)  ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา 15 
“RBG LED” ไดโอดเปลงแสงนี้อาจจะเปนชนิดที่มีตัวเปลงแสงทัง้ 3 สีรวมอยูในไดโอดตัวเดียว  หรือ
อาจจะเปนไดโอดเปลงแสง 3 ตัวแยกกนัและแตละตัวใหสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน ตามลําดับ ก็ได  ไม
โครคอนโทลเลอร (11) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณนี้ทัง้ระบบ   สําหรับในสวนของไดโอด
เปลงแสง (3a,3b,3c)  มวีงจรขับ LED ทําหนาที่ควบคุมการปอนกระแสไฟฟาในปริมาณที่เหมาะสมให
กับ RBG LED ตามที่กาํหนดไวโดยผูผลิต (10) และมีสวทิชแบบอิเล็กทรอนิกส (9) ควบคุมการเปลง20 
แสงของไดโอดใหเปลงแสงครั้งละหลอด สลับกันไปจนครบทั้งสามสี   เมื่อแสงตกกระทบ (5) สีแดง สี
เขียว และสนี้ําเงิน ตกกระทบสารตัวอยาง (2) ที่ตองการวัดซึ่งบรรจุอยูในภาชนะโปรงใส (1)  แสงบาง
สวนจะถูกดูดกลืน  แสงสวนที่เหลือ (7) จะทะลุผานตัวอยางที่ตองการวัด   คาการทะลุผานของแสงของ
แตละสีจะขึ้นอยูกับชนิดของสารและสีของสารตัวอยางนั้นๆ  อาจเลือกใชเลนส (4) และ (6) เขาชวย
เพื่อใหการจัดแสงมีความเหมาะสม  ความเขมของแสงที่ทะลุผานสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงนิ จะถกูวัด25 
ดวยตัวรับแสง หรือ หัววัดแสง (8) เชน โฟโตไดโอด (Photodiode)  เปนตน  หัววดัแสงจะเปลี่ยน
สัญญาณแสงใหเปนสัญญาณไฟฟา  โดยคากระแสไฟฟาที่ไดจากหวัวดัแสงจะแปรผันตรงกับความเขม
แสง  เนื่องจากสัญญาณที่ไดจากหวัวัดแสงมักมีคาสัญญาณต่ํา จงึจาํเปนตองปรับสัญญาณใหเหมาะ
สมโดยใชวงจรปรับสัญญาณ (Pre-amplifier) (14) และวงจรขยายสัญญาณ (Amplifier) (13)   จาก
นั้นตัวแปลงสญัญาณอนาลอกเปนดิจิตอล (A/D Converter) ซึ่งจะทําหนาที่แปลงสัญญาณไฟฟาที่รับ30 
มาจากหวัวัดแสงหรือโฟโตไดโอดที่ผานการกรองดวยฟลเตอรและขยายสัญญาณแลวใหเปนสัญญาณ
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ดิจิตอล ไดแก สัญญาณสีแดง R, สีเขียว G, และสีน้ําเงิน B ตามลําดับ    และทําหนาที่เปรียบเทียบ
สัญญาณดิจิตอล P(R,G,B) ซึ่งจะถูกแปลงใหอยูในรูปคาทะลุผานของแสง (Transmittance)  กับคาใน
ตารางเทียบสทีี่เก็บไวในหนวยความจําโปรแกรมและขอมูลเพื่อทําการคํานวณหาคาความเขมขนของ
สารเคมีที่ใกลเคียงกับคาอางอิงที่เก็บไวในตารางเทียบสใีนหนวยความจําของเครื่อง (17) และแสดงผล
คาความเขมขนที่ไดออกทางจอแสดงผล (12)  5 

รูปที่ 2 แสดงการจดัอุปกรณแสงสําหรับวัดสหีรือความเขมขนของสารตัวอยางแบบโปรงแสงอีก
แบบหนึง่  ในกรณีนี้แหลงกาํเนิดแสงจะเปนไดโอดเปลงแสงขาว (White-light LED) (22) หรืออาจจะใช
หลอดไฟ เชน หลอดทงัสเตน ก็ได   ไดโอดเปลงแสงจะถูกควบคุมการทํางานดวยวงจรขับ (10)  ไมโคร
คอนโทลเลอร (11) ทําหนาทีค่วบคุมการทาํงานของระบบทั้งหมด  เมือ่แสง (5) ตกกระทบสารตัวอยาง
ที่ตองการวัด (2) ซึ่งบรรจุอยูในภาชนะโปรงใส (1)  แสงบางสวนจะถูกดูดกลืน  แสงสวนที่เหลือจะทะลุ10 
ผานสารตัวอยางที่ตองการวดั (7)  คาการทะลุผานของแสงของแตละสจีะขึ้นอยูกับชนิดของสารและสี
ของสารตัวอยางนั้นๆ  อาจเลือกใชเลนส (4) และ (6) เขาชวยเพื่อใหการจัดแสงมีความเหมาะสม แสงที่
ทะลุผานสารตัวอยาง (7) จะถูกแยกออกเปน 3 สี คือ  สีแดง สีเขียว และสนี้ําเงิน ดวยฟลเตอรแสงแบบ
แถบแคบ (Narrow-band filter) (15) ชนิดแรกจะยอมใหเฉพาะสแีดงทะลุไปไดเทานั้น ชนิดทีส่องจะ
ยอมใหเฉพาะแสงสีเขียวทะลุไปไดเทานัน้ และชนิดที่สามจะยอมใหเฉพาะแสงสีน้าํเงินทะลุไปไดเทานั้น   15 
การวัดคาความเขมของแสงทั้งสามสีจะตองใชหวัวัดแสง 3 ตัว (16a, 16b, 16c) ที่เหมือนกนั โดยจดั
วางตาํแหนงหวัวัดแสงอยูหลงัและตรงกับชนิดฟลเตอรแสงแตละตัว   หวัวัดแสงจะเปลี่ยนสัญญาณ
แสงใหเปนสญัญาณไฟฟา   คาการทะลผุานของแสงของแตละสีจะขึ้นอยูกับชนิดของสารและสีของสาร
ตัวอยางนัน้ๆ  เนื่องจากสัญญาณที่ไดจากหัววัดแสงมักมีคาสัญญาณต่ํา จึงจําเปนตองใชวงจรปรับ
สัญญาณ (Pre-amplifiers) (14)    อุปกรณรวมสัญญาณแบบเรียงแถว (Multiplexer) (23) รวม20 
สัญญาณจากหัววัดทัง้สามและสัญญาณจะถูกขยายดวยวงจรขยายสญัญาณ (Amplifier) (13)   ตัว
แปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล (A/D Converter) ซึ่งจะทําหนาที่แปลงสัญญาณไฟฟาที่รับมาจาก
หัววัดแสงหรือโฟโตไดโอดทีผ่านการกรองดวยฟลเตอรและขยายสัญญาณแลวแปลงใหเปนสัญญาณ
ดิจิตอล (15) ไดแก สัญญาณสีแดง R, สีเขียว G, และสีน้ําเงิน B ตามลําดับ    และทําหนาที่เปรียบ
เทียบสัญญาณดิจิตอล P(R,G,B) ซึ่งจะถูกแปลงใหอยูในรูปคาทะลุผานของแสง (Transmittance)  กับ25 
คาในตารางเทยีบสีที่เกบ็ไวในหนวยความจําโปรแกรมและขอมูลเพื่อทําการคํานวณหาคาความเขมขน
ของสารเคมีทีใ่กลเคียงกับคาอางองิที่เก็บไวในตารางเทยีบสีในหนวยความจาํของเครื่อง (17) และ
แสดงผลคาความเขมขนที่ไดออกทางจอแสดงผล (12) 

- การจัดอุปกรณแสงสําหรับวัดสีของตัวอยางแบบทึบแสง 
สําหรับตัวอยางแบบทึบแสง เชน กระดาษทดสอบ  การวัดสีทําไดโดยการวัดคาสะทอนแสง   30 

ดังนัน้คาทางแสง P(R, G, B)  ที่กลาวถึงในหวัขอกอนหนา หมายถงึคาสะทอนแสง    



 
หนาที่ 12 ของจํานวน 4 หนา 

 
รูปที่ 3  และ รูปที่ 4  แสดงถึงการจัดอุปกรณสําหรับการวัดสีหรือความเขมขนของสารตัวอยาง

แบบทึบแสง (Light-reflecting sample)  .ในรูปแบบตางๆ  
รูปที่ 3 ใชแหลงกําเนิดแสงเปนไดโอดเปลงแสง (Light emitting diodes, LED) แบบ 3 สี 

ประกอบดวยสีแดง (3a) สีเขียว (3b) และสีน้ําเงิน (3c) หรือ  “RGB LED”    ไดโอดเปลงแสงนี้อาจจะ
เปนชนิดที่มีตัวเปลงแสงทัง้ 3 สีรวมอยูในไดโอดตัวเดียว  หรืออาจจะเปนไดโอดเปลงแสง 3 ตัวแยกกนั  5 
แตละตัวใหสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงนิ ตามลําดับก็ได  อุปกรณอ่ืนๆ เหมือนกับรูปที ่ 1  เมื่อแสงตก
กระทบสีแดง สีเขียว และสนี้ําเงิน (20) ตกกระทบสารตัวอยางที่ตองการวัด (18) โดยจะตองจัดใหแสง
ตกกระทบ (20) อยูภายในบริเวณจุดสี (19) เทานั้น  แสงบางสวนจะถูกดูดกลืน  แสงสวนที่เหลือจะเกิด
การสะทอน (21)  คาการสะทอนแสงของแตละสีจะขึ้นอยูกับชนิดของสารและสีของสารตัวอยางนัน้ๆ  
ขอมูลที่ไดจากหัววัดแสง หรือ คาทางแสง P(R, G, B)  จะถูกนาํไปประมวลผลเพื่อคํานวณหาสหีรือ10 
ความเขมขนของสารตอไป  ตามหลักการเปรียบเทียบสีที่ไดอธิบายไวในหัวขอกอนหนาความเขมขนที่
อานไดจะแสดงผลผานอุปกรณแสดงผล (12) 

รูปที่ 4 แสดงการจัดอุปกรณแสงสําหรับวัดสีหรือความเขมขนของสารตัวอยางแบบทึบแสงอีก
แบบหนึง่  ในกรณีนี้แหลงกาํเนิดแสงจะเปนไดโอดเปลงแสงขาว (White-light LED) (22) หรืออาจจะใช
หลอดไฟ เชน หลอดทงัสเตน ก็ได  อุปกรณอ่ืนๆ เหมือนรูปที ่2  เมื่อแสงตกกระทบ (20) ตกกระทบสาร15 
ตัวอยางที่ตองการวัด (18) โดยจะตองจัดใหแสงตกกระทบ (20) อยูภายในบริเวณจุดสี (19) เทานัน้  
แสงบางสวนจะถูกดูดกลนื  แสงสวนที่เหลือจะสะทอน (21) จากสารตัวอยางที่ตองการวัด   คาการ
สะทอนของแสงของแตละสจีะขึ้นอยูกับชนิดของสารและสีของสารตัวอยางนัน้ๆ  แสงที่สะทอนจากสาร
ตัวอยาง (21) จะถกูแยกออกเปน 3 สี คือ  สีแดง สีเขียว และสนี้ําเงิน ดวยฟลเตอรแสงแบบแถบแคบ 
(Narrow-band filter) (16) ชนิดแรกจะยอมใหเฉพาะสีแดงทะลุไปไดเทานัน้ ชนิดที่สองจะยอมให20 
เฉพาะแสงสีเขียวทะลุไปไดเทานั้น และชนิดที่สามจะยอมใหเฉพาะแสงสีน้าํเงนิทะลุไปไดเทานัน้   การ
วัดคาความเขมของแสงทัง้สามสีจะตองใชหัววัดแสง (16) 3 ตัว  โดยจัดวางตําแหนงหวัวัดแสงอยูหลงั
และตรงกับชนดิฟลเตอรแสงแตละตัว   คาการสะทอนของแสงของแตละสีจะขึ้นอยูกบัชนิดของสารและ
สีของสารตัวอยางนัน้ๆ    ขอมูลที่ไดจะถกูแปลงใหอยูในรูปคาการสะทอนของแสง (Reflectance)   ซึ่ง
สามารถจัดใหอยูในรูปคาทางแสง P(R, G, B)  แลวนําไปประมวลผลโดยไมโครคอนดทลเลอร (11) 25 
เพื่อคํานวณหาความเขมขนของสารตอไป  ตามหลักการเปรียบเทียบสีที่ไดอธิบายไวในหัวขอหนา จาก
นั้นแสดงผลคาความเขมขนที่อานไดผานจอแสดงผล (12) 

การจัดอุปกรณแสงในรูปที ่ 3 และรูปที่ 4   จะวางแหลงกําเนิดแสงใหทิศทางของแสงที่เปลง
ออกมาจากแหลงกาํเนิดแสงตั้งฉากกับเสนตั้งฉาก (Normal) ของตัวอยางที่ตองการวัด  หรืออีกนัยหนึ่ง
คือมุมของแสงตกกระทบ ทาํมุม 0 องศากับเสนตั้งฉากของตวัอยางที่ตองการวัด   และวางหัววัดแสงใน30 
ทิศทางทํามมุใดๆ  0 องศา ถงึ 90 องศา กับเสนตั้งฉากของตวัอยางที่ตองการวัด  แตมุมที่นยิมใชมากที่



 
หนาที่ 13 ของจํานวน 4 หนา 

 
สุดคือ มุม 45 องศากับเสนตั้งฉากของตัวอยางที่ตองการวัด   การจัดอุปกรณแบบนี้เรียกวา การจดั
อุปกรณแบบ  “0°/45°“   ในทางตรงกันขามสามารถสลบัตําแหนงของแหลงกําเนิดแสงและหัววัดแสง
ในรูปที่ 3 และ 4 ก็ได  เชน การจัดอุปกรณแบบ “45°/0°“ 

 กลาวโดยสรุปคือการประดิษฐนี้ใชสําหรับการตรวจวัดปริมาณสารเคมีหรือคุณสมบัติทางกาย
ภาพของสารตัวอยาง เชน คา pH ของดินหรือน้ํา  คลอรีนในน้ําดื่มหรือสระวายน้ํา  สารหนูที่ปนเปอน5 
อยูน้ําดื่ม หรือปริมาณของสารเคมีในรางการมนุษย เปนตน   มีหลายเทคนิคที่ใชกันอยูทั่วไป ซึ่งแตละ
เทคนิคมีขีดความสามารถและความเหมาะสมของการใชงานแตกตางกัน   อยางไรก็ตาม สําหรับการ
วัดภาคสนามแลว เทคนิคที่นิยมใชกันอยางกวางขวางคือ   การผสมตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะ (Reagent) 
ลงไปในสารตัวอยาง  เมื่อตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่ตองการวัดจะเกิดสีข้ึน  
ลักษณะสีที่เกิดขึ้นจะสามารถใชบงบอกถึงปริมาณสารเคมีที่ตองการวัดได   10 
 ในบางกรณี ตัวอยางที่ตองการวัดอยูในรูปของเหลวสารละลายหรือของเหลว  ปฏิกิริยาที่เกิด
ข้ึนระหวางตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะกับสารเคมีในสารละลาย จะทําใหสีของสารละลายนั้นเปลี่ยนไป  หรือ 
ในบางกรณีนิยมทําใหเกิดสีอยูบนแถบกระดาษทดสอบ (Testing strip)  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสารเคมีที่
ตองการวัดหรือลักษณะของตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะ 

วิธีที่งายที่สุดในการเทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีในตารางสี คือ การดูดวยตาเปลา  แตวิธีนี้มีความไม15 
แนนอนสูง เพราะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ดวงตาของแตละคนตอบสนองตอสีไมเหมือนกัน  สีที่มอง
เห็นขึ้นอยูกับชนิดและความเขมของแหลงกําเนิดแสง   ส่ิงประดิษฐนี้จะชวยแกปญหานี้ได  ตารางสทีีไ่ด
สอบเทียบไวกอนแลว ก็สามารถบันทึกเก็บไวในหนวยความจํา (Memory) ของเครื่องมือนี้  ส่ิงประดิษฐ
นี้สามารถใชอานสีของตัวอยางไดและสอบเทียบกับตารางสีไดทันที   และสามารถแสดงผลในรูปของ
ปริมาณของสารเคมีที่ตองการวัด   ทําใหสะดวกตอการใชงาน  มีความแมนยําสูงกวาการดดูวยตาเปลา20 
มาก  และการวัดไมข้ึนอยูกับแหลงกําเนิดแสงภายนอก 

ส่ิงประดิษฐนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือวัดภาคสนามราคาถูก เหมาะกับงานภาคสนาม  
สําหรับงานประยุกตดานการเกษตร ส่ิงแวดลอม  การควบคุมคุณภาพการผลิต และการแพทย. 
สามารถใชอานสีจากตัวอยาง เชน แถบกระดาษ ของเหลว หรือของแข็ง  ไดทุกสี   โดยความเขมของสี
หรือเฉดสีของตัวอยางนั้น สามารถใชบงบอกถึงความเขมขนหรือชนิดสารเคมีบางอยางได   เมื่อนําสีที่25 
อานไดไปสอบเทียบกับตารางสีที่ไดสอบเทียบไวแลว  ก็จะสามารถใชบอกความเขมขนหรือชนิดของ
สารเคมีที่กําลังวัดได   เมื่อเทียบกับการดูสีดวยตาเปลา เครื่องมือนี้จะมีความแมนยํากวามาก เพราะ
การวัดไมข้ึนกับแสงสวางภายนอกและไมข้ึนกับผูใชงาน  คุณลักษณะพิเศษอีกอยางของสิ่งประดิษฐนี้
คือ  สามารถใชวัดไดหลายสารเคมีภายในเครื่องเดียว 

ถึงแมวาการประดิษฐนี้จะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่แนบมา30 
ดวยก็ตาม ยอมเปนที่เขาใจไดวาการดัดแปลง หรือแกไขตางๆ โดยผูที่มีความชํานาญในระดับสามัญใน



 
หนาที่ 14 ของจํานวน 4 หนา 

 
ศิลปะวิทยาการแขนงนี้โดยที่อยูภายในขอบเขตและวัตถุประสงคของการประดิษฐ อาจจะกระทําได ตัว
อยางเชน ฟลเตอรทางแสงสีแดง R สีเขียว G และ สีน้ําเงิน B อาจจะใชฟลเตอรทางแสงแมสีเหลือง 
(YELLOW) สีมวงแดง (MAGENTA) และ สีฟาอมเขียว (CYAN) แทนไดเชนกัน หรือในกรณีที่ตองการ
ความแมนยําเพิ่มมากขึ้นอาจใช A/D converter ที่มีความละเอียดมากกวา 8 บิตแทนก็ได เปนตน 
วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด 5 
 ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ  



 
หนาที่ 1 ของจํานวน 4 หนา 

 
บทสรุปการประดิษฐ 

เครื่องวัดเทียบสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมีที่ใชตัวกําเนิดแสงแมสีหลัก 3 สี ไดแก 
แสงสีแดง (R) แสงสีเขียว (G) และแสงสีน้ําเงิน (B) ซึ่งจะใหกําเนิดแสงสองไปกระทบกับแถบ
กระดาษทดสอบหรือสองผานสารละลายที่ตองการทดสอบเขาสูตัวรับแสง (Photodetector) คา
การสะทอนแสงหรือการทะลุผานของแสงของทั้งสามสี จะถูกนํามาคํานวณเปรียบเทยีบวาตรงกบัสี5 
ใดในตารางสีที่ไดสอบเทียบไวแลว (Look-up table) ซึ่งเก็บคา Pi(Ri, Gi, Bi) และ Ci  ไวจํานวน
หนึ่ง โดย Pi(Ri, Gi, Bi) คือ คาทางแสงจากตัวอยางมาตรฐานลําดับที่ i ซึ่งจะตรงกับ Ci  ซึ่งเปนคา
ความเขมขนของสารตัวอยางลําดับที่ i    โดยคาดัชนี i มีคาตั้ง 1, 2, 3, …, n  โดยที่ n เปนจํานวน
สารตัวอยางมาตรฐานทั้งหมดที่ไดสอบเทียบไวแลว  ถาให P(R, G, B) คือ คาทางแสงทีว่ดัไดในแต
ละครั้งจากตัวอยาง  เครื่องจะหาความเขมขนของสารตัวอยางที่กําลังวัดได โดยคํานวณหาคา 10 
“ความแตกตางสี” ระหวาง P(R, G, B)  กับ Pi(Ri, Gi, Bi) แตละจุด และเลือกคา Pi(Ri, Gi, Bi) ที่มี
“ความแตกตางสี” มีคานอยที่สุด ทําใหทราบคาความเขมขนของสารเคมีที่กําลังวัดได ซึ่งเทากับคา
ความเขมขนของสารตัวอยางมาตรฐานนั้น  นอกจากนี้ เมื่อตองการอานคาความเขมขนใหละเอยีด
และแมนยํามากขึ้นโดยไมตองเพิ่มจํานวนสารตัวอยางมาตรฐาน  เครื่องจะเลือกคาเลือกคา Pi(Ri, 
Gi, Bi) ที่มี“ความแตกตางสี” มีคานอยที่ สุดสองคาแรก จากนั้นทําการประมาณคาในชวง 15 
(Interpolation) โดยใชหลักการหาอัตราสวน “ความแตกตางสี”  เพื่อแปลงออกมาเปนคาความเขม
ขนของสารเคมีที่ที่ละเอียดมากขึ้นได 
  



 
หนาที่ 1 ของจํานวน 4 หนา 

 
ขอถือสิทธิ 

1. เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมีแบบสะทอนแสงผานตัวกลางทึบแสงซึ่ง
ตัวกลางนั้นมีตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่ตองการวัดและทําใหเกิดสีเฉพาะ
ที่ข้ึนอยูกับความเขมขนของสารเคมีที่ตองการวัดนั้น, เครื่องอานคาสีดังกลาวประกอบดวย 

แหลงกําเนิดแสงจํานวนหนึ่ง เพื่อใหกําเนิดแสงที่ครอบคลุมอยางนอยที่สุดยานความถี่ที่5 
ตามองเห็นโดยที่แสงจะสองไปตกกระทบบนตัวกลางทึบแสงดังกลาวและเกิดแสงสะทอน 

หัววัดแสงอยางนอยที่สุดหนึ่งหัว ที่ถูกจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อรับแสงที่สะทอน
จากตัวกลางทึบแสงดังกลาวและแปลงเปนสัญญาณไฟฟาอนาลอกจํานวนหนึ่ง 

หนวยประมวลผลขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยหนวยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมและขอมูล
ตารางเทียบสีซึ่งมีคาสีอางอิงมาตรฐานจํานวนหนึ่งที่สอดคลองกับคาความเขมขนของสารเคมีดัง10 
กลาว, ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลเพื่อแปลงสัญญาณอนาลอกจํานวนหนึ่งดังกลาวที่
ไดรับจากหัววัดแสงดังกลาวใหเปนสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่ง และวิถีทางคํานวณ เพื่อคํานวณ
เปรียบเทียบสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานจากตารางเทียบสีดังกลาว
เพื่อทําการคํานวณหาคาความเขมขนของสารเคมีดังกลาว และ 

หนวยแสดงผลเพื่อแสดงคาความเขมขนของสารเคมีที่คํานวณไดดังกลาว  15 
โดยที่เครื่องอานคาสีดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ เครื่องอานคาสีดังกลาวคํานวณหาคา

ระยะทางระหวางสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานในตารางเทียบสีดัง
กลาวทีละจุด และเลือกคาความเขมขนของสารเคมีที่สอดคลองกันกับสีอางอิงมาตรฐานจากตา
รางเทียบสีดังกลาวที่มีระยะทางที่มีคานอยที่สุดสองคาและทําการประมาณคาในชวงเพื่อแปลง
ออกมาเปนคาความเขมขนของสารเคมีที่วัดไดดังกลาว 20 

2. เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมีแบบสองแสงผานตัวกลางโปรงแสงซึ่ง
ตัวกลางนั้นมีตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่ตองการวัดและทําใหเกิดสีเฉพาะ
ที่ข้ึนอยูกับความเขมขนของสารเคมีที่ตองการวัดนั้น, เครื่องอานคาสีดังกลาวประกอบดวย 

แหลงกําเนิดแสงจํานวนหนึ่ง เพื่อใหกําเนิดแสงที่ครอบคลุมอยางนอยที่สุดยานความถี่ที่
ตามองเห็นโดยที่แสงจะสองไปบนตัวกลางโปรงแสงดังกลาว 25 

หัววัดแสงอยางนอยที่สุดหนึ่งหัว ที่ถูกจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อรับแสงที่สองผาน
ตัวกลาวโปรงแสงดังกลาวและแปลงเปนสัญญาณไฟฟาอนาลอกจํานวนหนึ่ง 

หนวยประมวลผลขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยหนวยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมและขอมูล
ตารางเทียบสีซึ่งมีคาสีอางอิงมาตรฐานจํานวนหนึ่งที่สอดคลองกับคาความเขมขนของสารเคมีดัง
กลาว, ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลเพื่อแปลงสัญญาณอนาลอกจํานวนหนึ่งดังกลาวที่30 



 
หนาที่ 2 ของจํานวน 4 หนา 

 
ไดรับจากหัววัดแสงดังกลาวใหเปนสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่ง และวิถีทางคํานวณ เพื่อคํานวณ
เปรียบเทียบสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานจากตารางเทียบสีดังกลาว
เพื่อทําการคํานวณหาคาความเขมขนของสารเคมีดังกลาว และ 

หนวยแสดงผลเพื่อแสดงคาความเขมขนของสารเคมีที่คํานวณไดดังกลาว  
โดยที่เครื่องอานคาสีดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ เครื่องอานคาสีดังกลาวคํานวณหาคา5 

ระยะทางระหวางสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานในตารางเทียบสีดัง
กลาวทีละจุด และเลือกคาความเขมขนของสารเคมีที่สอดคลองกันกับสีอางอิงมาตรฐานจากตา
รางเทียบสีดังกลาวที่มีระยะทางที่มีคานอยที่สุดสองคาและทําการประมาณคาในชวงเพื่อแปลง
ออกมาเปนคาความเขมขนของสารเคมีที่วัดไดดังกลาว 

3. เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมีแบบสะทอนแสงผานตัวกลางทึบแสงซึ่ง10 
ตัวกลางนั้นมีตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่ตองการวัดและทําใหเกิดสีเฉพาะ
ที่ข้ึนอยูกับความเขมขนของสารเคมีที่ตองการวัดนั้น, เครื่องอานคาสีดังกลาวประกอบดวย 

แหลงกําเนิดแสง สําหรับใหกําเนิดแสงที่ครอบคลุมอยางนอยที่สุดยานความถี่ที่ตามอง
เห็นโดยที่แสงจะสองไปตกกระทบบนตัวกลางทึบแสงดังกลาวและเกิดแสงสะทอน 

ฟลเตอรทางแสงจํานวนหนึ่ง ที่ถูกจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อรับแสงที่สะทอนจาก15 
ตัวกลางทึบแสงดังกลาว 

หัววัดแสงอยางนอยที่สุดหนึ่งหัวซึ่งวางตอจากฟลเตอรทางแสงจํานวนหนึ่งดังกลาว เพื่อ
แปลงแสงใหเปนสัญญาณไฟฟาอนาลอกจํานวนหนึ่ง 

หนวยประมวลผลขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยหนวยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมและขอมูล
ตารางเทียบสีซึ่งมีคาสีอางอิงมาตรฐานจํานวนหนึ่งที่สอดคลองกับคาความเขมขนของสารเคมีดัง20 
กลาว, ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลเพื่อแปลงสัญญาณอนาลอกจํานวนหนึ่งดังกลาวที่
ไดรับจากหัววัดแสงแตละหัวดังกลาวใหเปนสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่ง มัลติเพลกซเซอรซึ่งถูกควบ
คุมโดยหนวยประมวลผลดังกลาวสําหรับการมัลติเพลกซสัญญาณจากหัววัดแสงดังกลาวแตละหัว
ใหเขาสูตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลดังกลาวทีละสัญญาณ และวิถีทางคํานวณ เพื่อ
คํานวณเปรียบเทียบสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานดังกลาวจากตา25 
รางเทียบสีดังกลาวเพื่อทําการคํานวณหาคาความเขมขนของสารเคมีดังกลาว และ 

หนวยแสดงผลเพื่อแสดงคาความเขมขนของสารเคมีที่คํานวณไดดังกลาว  
โดยที่เครื่องอานคาสีดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ เครื่องอานคาสีดังกลาวคํานวณหาคา

ระยะทางระหวางสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานในตารางเทียบสีดัง
กลาวทีละจุด และเลือกคาความเขมขนของสารเคมีที่สอดคลองกันกับสีอางอิงมาตรฐานจากตา30 



 
หนาที่ 3 ของจํานวน 4 หนา 

 
รางเทียบสีดังกลาวที่มีระยะทางที่มีคานอยที่สุดสองคาและทําการประมาณคาในชวงเพื่อแปลง
ออกมาเปนคาความเขมขนของสารเคมีที่วัดไดดังกลาว 

4. เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมีแบบสองแสงผานตัวกลางโปรงแสงซึ่ง
ตัวกลางนั้นมีตัวทําปฏิกิริยาเฉพาะซึ่งจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่ตองการวัดและทําใหเกิดสีเฉพาะ
ที่ข้ึนอยูกับความเขมขนของสารเคมีที่ตองการวัดนั้น, เครื่องอานคาสีดังกลาวประกอบดวย 5 

แหลงกําเนิดแสง สําหรับใหกําเนิดแสงที่ครอบคลุมอยางนอยที่สุดยานความถี่ที่ตามอง
เห็นโดยที่แสงจะสองไปบนตัวกลางโปรงแสงดังกลาว 

ฟลเตอรทางแสงจํานวนหนึ่ง ที่ถูกจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อรับแสงที่สองผานตัว
กลางโปรงแสงดังกลาว 

หัววัดแสงอยางนอยที่สุดหนึ่งหัว ที่ซึ่งวางตอจากฟลเตอรทางแสงจํานวนหนึง่ดงักลาว เพือ่10 
รับแสงที่สองผานตัวกลาวโปรงแสงดังกลาวและแปลงเปนสัญญาณไฟฟาอนาลอกจํานวนหนึ่ง 

หนวยประมวลผลขอมูล ซึ่งประกอบไปดวยหนวยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมและขอมูล
ตารางเทียบสีซึ่งมีคาสีอางอิงมาตรฐานจํานวนหนึ่งที่สอดคลองกับคาความเขมขนของสารเคมีดัง
กลาว, ตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลเพื่อแปลงสัญญาณอนาลอกจํานวนหนึ่งดังกลาวที่
ไดรับจากหัววัดแสงแตละหัวดังกลาวใหเปนสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่ง มัลติเพลกซเซอรซึ่งถูกควบ15 
คุมโดยหนวยประมวลผลดังกลาวสําหรับการมัลติเพลกซสัญญาณจากหัววัดแสงดังกลาวแตละหัว
ใหเขาสูตัวแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอลดังกลาวทีละสัญญาณ และวิถีทางคํานวณ เพื่อ
คํานวณเปรียบเทียบสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานดังกลาวจากตา
รางเทียบสีดังกลาวเพื่อทําการคํานวณหาคาความเขมขนของสารเคมีดังกลาว และ 

หนวยแสดงผลเพื่อแสดงคาความเขมขนของสารเคมีที่คํานวณไดดังกลาว  20 
โดยที่เครื่องอานคาสีดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ เครื่องอานคาสีดังกลาวคํานวณหาคา

ระยะทางระหวางสัญญาณดิจิตอลชุดที่หนึ่งดังกลาวกับคาสีอางอิงมาตรฐานในตารางเทียบสีดัง
กลาวทีละจุด และเลือกคาความเขมขนของสารเคมีที่สอดคลองกันกับสีอางอิงมาตรฐานจากตา
รางเทียบสีดังกลาวที่มีระยะทางที่มีคานอยที่สุดสองคาและทําการประมาณคาในชวงเพื่อแปลง
ออกมาเปนคาความเขมขนของสารเคมีที่วัดไดดังกลาว 25 

5. เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมี ตามขอถือสิทธิ 1 – 4 ขอใดขอหนึ่ง โดย
ที่แหลงกําเนิดแสงดังกลาวใหแสงแมสีสามสีคือ สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 

6. เครื่องอานคาสีสําหรับวัดความเขมขนของสารเคมี ตามขอถือสิทธิ 3 หรือ 4 ขอใดขอหนึ่ง 
โดยที่แหลงกําเนิดแสงดังกลาวใหแสงสีขาว และฟลเตอรทางแสงดังกลาวเปนฟลเตอรแบบแบนด



 
หนาที่ 4 ของจํานวน 4 หนา 

 
แคบ (Narrow-band filter) 3 ตัว โดยที่ตัวที่หนึ่งใหเฉพาะแสงสีแดงผานเทานั้น ตัวที่สองใหเฉพาะ
แสงสีเขียวผานเทานั้นและตัวที่สามใหเฉพาะแสงสีน้ําเงินผานเทานั้น 

 



 
หนาที่ 1 ของจํานวน 4 หนา 
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รูปที่ 1 



 
หนาที่ 2 ของจํานวน 4 หนา 
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222 LED สีขาว
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รูปที่ 2 
 
 



 
หนาที่ 3 ของจํานวน 4 หนา 

 

วงจรขับ
LED

อิเล็กทรอนิกส
สวิทช

Pre
Amp

Amp A/D

จอแสดงผล

สวิทชควบคุม
การทํางาน

หนวยความจํา18

3c

20

21

6

8

19

4

3a

3b

10

9

ไม
โค
รค
อน
โท
ล
เล
อร


11

12

24

17

14
13 15

 
 

รูปที่ 3 



 
หนาที่ 4 ของจํานวน 4 หนา 
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22  LED สีขาว
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รูปที่ 4 
 



 
หนาที่ 5 ของจํานวน 4 หนา 

 
 


