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การพัฒนาชุดอุปกรณ์ VIS-NIR สเปกโตรมิ เตอร์อย่างง่าย
Development of a Simple VIS/NIR Spectrometer

บทคัดย่อ
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ปั จจุบนั ได้มกี ารใช้เทคนิค Near-Infrared Spectroscopy ในการตรวจสอบวัสดุ หรือผลผลิตทางการเกษตรมากขึน ซึง
สามารถวัดและตรวจสอบโดยไม่ทําลายตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา หากผู้ใช้งานมีความเข้าใจหลักการทํางานทีดีจะ
ช่วยให้สามารถใช้เครืองมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนืองจากอุปกรณ์ NIRS มีราคาแพงจึงไม่สะดวกต่อการนํ ามาใช้เพือ
ทดลองเรียนรูห้ ลักการภายใน งานวิจยั นีจึงออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเพือศึกษาหลักการเบืองต้นของสเปกโตรสโกปี โดยใช้
หลอดฮาโลเจนเพือกําเนิดแสง ส่องผ่านตัวอย่างไปยังเกรตติงทีทําจากแผ่น CD เพือกระจายแสงไปยังเซ็นเซอร์ในกล้องเว็บ
แคม แต่เนืองจากความละเอียดของภาพและระดับความลึกของสีมคี า่ ตํา ทําให้ไม่สามารถจําแนกแสงในย่านสีนําเงินและ NIR
ได้ดี จึงเลือกทําการทดสอบกับสารละลายสีผสมอาหารทีสีและความเข้มข้นต่างกัน โดยทําการตรวจวัดค่าสี (CIE XYZ) ของ
สารละลายด้วย colorimeter แล้วนํามาวัดสเปกตรัมด้วยระบบทีพัฒนาขึน พร้อมสร้างสมการทํานาย พบว่าสามารถทํานายค่าสี
X และ Y ของสารละลายได้โดยมีค่า R และ RMSE เท่ า กับ 0.82 0.60 2.60 และ 4.80 ตามลํ า ดับ ทังนี ระบบไม่ส ามารถ
ทํานายค่า Z ได้เนืองจากข้อจํากัดในการรับสเปกตรัมย่านสีนําเงิน ดังทีกล่าวมา
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Nowadays, near-infrared spectroscopy technique has been used for a fast and non-destructive measurement
and classification of agricultural products. It is important to fully understand the spectroscopy concept in order to
efficiently operate the instruments. However, the standard spectrometer is too expensive for general users to
disassemble to explore. This research was to design and develop a DIY spectrometer for learning purpose. A halogen
lamp radiates the light source passing through the sample to a CD-made grating lens. The light is dispersed on to the
sensor elements on a webcam. However, spectral sensitivity was weak in the blue and NIR regions due to the low
resolution and color depth of the camera. So, the test was performed in the visible range with different food coloring
solutions at different concentrations. The solution’s colors were measured in the CIE XYZ scale using a colorimeter.
The solution’s spectra were acquired using the system. The prediction models could be used to predict the X and Y
values with coefficients of determination (R2) and root mean squared error (RMSE) of 0.82, 0.60, 2.60 and 4.80
respectively. The Z value could not be predicted because of the low sensitivity in the blue region.
Keywords: spectrometer; spectroscopy; NIR; Near-infrared
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2 อุปกรณ์ และวิธีการ
1 บทนํา
การทําการเกษตรสมัยใหม่ในปั จจุบนั การควบคุมคุณ ภาพ 2.1 การพัฒ นาชุ ด ทดลองเพือศึก ษาหลัก การพืนฐานของ
ของผลผลิ ต เป็ น สิงจํ า เป็ น เพือรัก ษาคุ ณ ภาพให้ ไ ด้ ต าม
VIS-NIR Spectroscopy
มาตรฐานทีจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยเทคนิคใน
โดยทัวไป Spectrometer ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ หลัก
ปั จจุบนั ทีได้รบั ความนิย มทีสามารถวัด ค่าของคุ ณสมบัติ ไ ด้ ส่วน คือ แหล่งกําเนิดแสง (Light Source) ทีสามารถให้แสงที
อ ย่ า ง ร วด เ ร็ ว แ ล ะ ไ ม่ ทํ า ล า ย วั ส ดุ คื อ Near Infrared ครอบคลุมช่วงความยาวคลืนทีต้องการได้, ตัวอย่างทีต้องการ
Spectroscopy (NIRs) โดยหลักการของ NIRs นันเป็ นการวัด วัด และภาชนะใส่ตัวอย่าง, อุ ปกรณ์ ทีใช้แ ยกความยาวคลืน
ค่าการดูดกลืน หรือส่องผ่านของแสงอินฟราเรดย่านใกล้กบั เช่น เกรตติง (Grating) หรือ ปริซมึ (Prism) และส่วนสุดท้าย
สสารทีมีโมเลกุ ล ซึงจะมีผลต่อการสันของพัน ธะต่าง ๆ ใน คือ ตั ว ตรวจจับ สัญ ญาณ (Detector) (Thirasong S et al.,
โมเลกุล ระดับการดูดกลืนรังสีอนิ ฟราเรดย่านใกล้ของสสารที 2016)
ความยาวคลืนต่าง ๆ จะปรากฏในสเปกตรัม NIR ซึงสามารถ
การศึกษานีได้สร้างชุดทดลองประกอบด้วยส่วนต่า งๆที
นํามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพือการตรวจสอบสมบัตติ ่าง ๆ กล่ า วมาโดยบรรจุ ใ นกล่ อ งไม้พ่ น สีดํ า ด้ า นเพือดู ด ซั บ แ สง
ช่วงคลืนของอิน ฟราเรดย่านใกล้นั นจะอยู่ในช่วงความยาว สะท้อนภายในกล่อง มีพนที
ื ภายในกว้าง cm ยาว cm
คลื น
– 2500 nm พลั ง งานของคลื นในย่ า นนี มีม าก ภายในกล่ อ งประกอบไปด้ วย แหล่ง กํา เนิ ดแสง สลิต (Slit)
พอทีจะทะลุผา่ นผิวของวัสดุทางการเกษตรได้แต่ไม่ทําให้เกิด เกรตติง (Grating) และกล้อง (Webcam Camera) แสดงใน
ความร้อนและทําให้เกิดการเปลียนแปลงภายในวัสดุ เป็ นข้อดี Figure 1
ใ น ก า ร วั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี แ บ บ ไ ม่ ทํ า ล า ย
(Haruthaithanasan, 2012)
ในทางปฏิบตั ิเทคนิค Spectroscopy ขึนอยู่กับกฎสองข้อ
คือ กฎของแลมเบิ ร์ ท (Lambert’s Law) และกฎของเบีย ร์
(Beer’s Law) หรือ รู้ จ ัก กั น ในชือ กฎของเบีย ร์ - แลมเบิร์ท
(Beer-Lambert Law) โดยกฎของแลมเบิร์ท กล่าวไว้ว่า “เมือ
แสงสีเ ดีย ว (Monochromatic Light) คือ แสงความยาวคลื น
เดีย วผ่า นตัวกลางเนื อเดีย ว (Homogeneous) เป็ น สัด ส่วน
ของความเข้ม แสงทีถูกตัวกลางดูดกลืนไว้ โดยไม่ขนอยู
ึ ่กบั
ความเข้มแสงเริมต้น และความเข้มของแสงจะถูก แต่ละ ชัน Figure 1 Components of the simple Vis-NIR spectrometer
ของตัวกลางดูดกลืนไว้ในสัดส่วนทีเท่ากัน ” และกฎของเบียร์
แหล่งกําเนิดแสง ใช้หลอดไฟ Halogen 12V 50W แสงที
(Beer’s Law) กล่าวว่า “เมือแสงทีมีความยาวคลืนเดียวผ่าน
ตัวกลางเนือเดียว สัดส่วนของความเข้มของแสงทีถูกตัวกลาง ออกจากแหล่งกําเนิดแสง ที 50W มีปริมาณความเข้มแสงที
ดูดกลืนไว้ จะแปรโดยตรงกับปริมาณของตัวกลางทีดูดกลืน มากเกินกว่าทีกล้องจะสามารถตรวจวัดได้ จึงจําเป็ นต้องใช้
แสงนั น” (Rewtrakul, 1984) จากทฤษฎีที กล่ า วมาจะถู ก Step-Down Regulator ลดกระแสและแรงดัน ไฟฟ้ า ลง โดย
การปรับจะสังเกตจากการแสดงผลของกล้องผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ใช้กบั NIRs และเพือให้เกิดความใจในหลักการ ของ
Spectral Workbench (Public Lab, USA) โดยค่าแรงดันและ
เทคนิค NIRs จึงจําเป็ นจะต้องแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบ
กระแสไฟฟ้ าทีใช้เท่ากับ . V 2.1A แสงจากแหล่งกําเนิด สง
และลักษณะการทํางาน แต่บุคคลทีสนใจทัวไปหรือนักศึกษา
ผ่านตัวอย่างทีต้องการวัดจะ ผ่านเข้าสูส่ ลิต (slit) ทีมีลกั ษณะ
เข้าถึงได้ยากเนืองจากอุปกรณ์ ทมีี มาตรฐานเป็ นเครืองมือวัด
เป็ น ช่อ งเรีย วยาว โดยใช้แผ่นอะคริลิค ทาสีดํ าด้ านสองชิน
ที มีร าคาสู ง เกิน กว่ า ทีจะนํ า มาใช้ ศึก ษาส่ว นประกอบและ
ประกบชิดกัน มีระยะช่องว่าง เพือจํากัดแสงในทิศทางเดีย ว
หลักการทํางาน ดังนันจึงเป็ นทีมาในการพัฒนาชุดอุ ปกรณ์
และจํากัดแสงในทิศทางอืนให้ได้มากทีสุดแสดงดัง Figure 2
Vis-NIR สเปกโตรมิเตอร์อย่างง่ายเพือการศึกษา เพือแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ส่ ว นประกอบและหลั ก การทํ า งานของ เครือง
Spectrometer ทีสามารถทําด้วยตนเองได้

Figure 2 Light passing through the slit
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Figure 3 The refraction of light through the grating
(Theremino, 2017)
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แสงทีผ่า นเกรตติง จะหัก เหและแยกออกเป็ น ความยาว
คลืนต่างๆ เนืองจากเซ็นเซอร์ของกล้องมีขนาดเล็กมาก จึง
ติด เกรตติง ชิดกับเลนส์ข องกล้ อ ง มีก ารปรับแต่ ง ระยะห่าง
เพือให้แสงทีหักเหออกมาตกลงบนทีเซ็นเซอร์ของกล้องโดย
มุมทีได้ คํานวณจากสูตรของเกรตติงดังในสมการที
d sin θ =nλ
(1)
โดยกําหนดความยาวคลืนทีสนใจ อยูท่ บริ
ี เวณ nm กึงกลางของกลุ่มความยาวคลืนทีสนใจ (λ) จะอยู่ที
nm เลือกแถบสว่างแถบแรกทีแสงหักเห n เท่ากับ จากนัน
ค่า d จะเป็ นค่าความกว้างของช่องของเกรตติงทีเลือกใช้ ใน
การพัฒนาชุดทดลองใช้เกรตติงทีมาจากแผ่น CD โดย CD มี
ค่าระยะ track 625 line mm-1 คิดเป็ นค่า d เท่ากับ
nm
จะคํานวณหามุมได้โดยใช้สมการที (Saluka, 2005) โดยมุม
ทีได้มคี า่ ประมาณ 25º จึงวางกล้องทํามุมดังกล่าว (Figure 4)
เพือบันทึกสเปกตรัมแสงทีจําแนกได้

en
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เมือแสงจากต้นกําเนิดแสงส่องผ่านตัวอย่างและสลิต จะ
ผ่า นเกรตติง (Grating) เข้า สู่ก ล้ อ ง การหัก เหของแสงผ่าน
เกรตติงเป็ นไปดัง Figure 3

2.2 ตั ว อย่ า งที ใช้ ท ดสอบชุ ด ทดลองเพือศึก ษาหลัก การ
พืนฐานของ VIS-NIR Spectroscopy
เนืองจากเซ็นเซอร์ทีใช้เป็ นกล้องทีมีความละเอียดตําและ
มีความไวแสงในย่าน NIR ทีตําด้วย จึงยากต่อการตรวจวัด
สารทีมีการตอบสนองในช่วงของ NIR จึงเลือกสารละลายนํา
กลั นผสมสีผ สมอาหารสีเ ขีย ว และสีแ ดง ที ความเข้ ม ข้น
ต่ า งกัน (Figure 5) เป็ น ตัวอย่า งในการทดสอบ เนื องจาก
แหล่งกําเนิดแสงในย่านสีเขียวและสีแดงมีความเด่นชัด และมี
พลังงานมากพอทีสามารถเห็นความแตกต่างของตัวอย่าง

2.3 วิธกี ารทดสอบชุดทดลองเพือศึกษาหลักการพืนฐานของ
VIS-NIR Spectroscopy
การทดลองแบ่ง ออกเป็ น สามส่ ว น คือ การวัด ด้ วยชุ ด
ท ด ล อ ง เ พื อ ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร พื น ฐ า น ข อ ง VIS-NIR
Spectroscopy ก า ร วั ด ด้ ว ย AvanSpec-2048 ( Avantes,
Netherlands), และการวั ด ค่ า สี ด้ ว ยเครื อง MiniScan EZ
(Hunter Lab, USA)

2.3.1 การวัดด้วยชุ ดทดลองเพือศึกษาหลักการพืนฐาน
ของ VIS-NIR Spectroscopy
ใช้ Cuvette มาตรฐานขนาดหน้ า ตั ด 10 x 10 mm ใส่
สารละลายทีเตรียมขึนในหัวข้อที . (Figure 6)

AE
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Figure 5 Food color solution with different concentrations
used as the testing samples

Figure 4 Webcam camera and its position
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Figure 8 Measurements in AvanSpec-2048
โดยการวัดนีจะเป็ นตัวอย่างของสเปกตรัมทีได้จากเครือง
มาตรฐานซึงสเปกตรัมทีได้จะมีความละเอียดของสเปกตรัมมา
กว่า โดยมีความละเอียด (Resolution) ของสเปกตรัม . nm
ดัง Figure 9
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ใ ช้ ซ อ ฟ แ วร์ Spectral Workbench (Public Lab, USA)
เพือทํ า การตรวจวัด สเปกตรัม ที ได้ จ ากกล้ อ งที สร้ า งขึ น
(Figure 7) โดย มีความละเอียด (Resolution) ของ spectrum
ประมาณ nm
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Figure 6 Solution in the cuvette as the sample
representation
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2.3.3 การวัดค่าสี ด้วยเครือง MiniScan EZ (Hunter Lab,
USA)
เป็ นการวัดค่าสีมาตรฐานในหน่ วย CIE XYZ เป็ นการวัด
แบบสะท้อนกลับจากสารละลายสีทได้
ี ทําขึนดังใน Figure 9
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Figure 9 Spectrum from AvanSpec
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Figure 7 Spectrum from Spectral Workbench software
(Public Lab, USA)

Figure 9 Color measurement using MiniScan EZ
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การวัดสีในระบบ CIE จะเป็ นการวัดค่าสีทสัี มพันธ์กับการ
2.3.2 การวัดสเปกตรัมด้วย AvanSpec
ใช้ Cuvette มาตรฐานขนาดหน้ า ตั ด 10 x 10 mm ใส่ สัง เกตด้วยสายตามนุ ษย์ เกิด จากการหาค่าการตอบสนอง
ของดวงตามนุ ษย์ต่อแสงสีแดง เขียว และนํ าเงิน ซึงจะมาก
สารละลายทีเตรียมขึนในหัวข้อที . เช่นกัน (Figure 8)
น้ อ ยแค่ไ หนขึนอยู่กับ สมบัติข องกลุ่ ม เซลล์ รูปทรงกรวยที
ตํ า แหน่ ง จอตา โดยแปลงค่า เป็ น ค่า X, Y และZ ตามลําดับ
(Rungsritananon, 2013)
3 ผลและวิจารณ์
ผลการวัดค่าสีจากจํา นวนตัวอย่า งทังหมด ตัวอย่า ง
แสดงใน Table พบว่าการวัดสีแดงและสีเขียว มีการกระจาย
ของค่า X และ Y ทีดี ซึงสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของค่า X
กับสีแดง และค่า Y กับสีเขียว ส่วนค่า Z มีความสัมพันธ์กับสี
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เจนเพือกําเนิดแสง ส่องผ่านตัวอย่างไปยังเกรตติงทีทําจาก
แผ่น CD เพือกระจายแสงไปยังเซ็นเซอร์ในกล้องเว็บแคม แต่
เนืองจากความละเอียดของเซ็นเซอร์ภาพและระดับความลึก
ของสีมคี า่ ตํา ทําให้ไม่สามารถจําแนกแสงในย่านสีนําเงินและ
Table 1 Color range of the samples
NIR ได้ดี จึงเลือกทําการทดสอบกับสารละลายสีผสมอาหารที
X
Y
Z
สีแ ดงและสีเ ขีย ว และที ความเข้ม ข้น ต่ า งกัน โดยทํ า การ
Max
17.02
23.32
3.46
ตรวจวัดค่าสี (CIE XYZ) แล้วนํ ามาวัดสเปกตรัมด้วยระบบที
Min
0.29
0.48
0.21
พัฒนาขึน พร้อมสร้างสมการทํานาย พบว่าสามารถทํานายค่า
S.D.
5.26
6.32
0.95
สี X และ Y ของสารละลายได้โดยมีค่า R เท่ากับ 0.82 0.59
เมือนํ า ข้อ มูล สเปกตรัม ทีได้ ไปวิเ คราะห์ ด้ วยโปรแกรม และค่า RMSE เท่ากับ 2.60 และ 4.80 ตามลําดับ ทังนี ระบบ
Unscramble ดัง Table พบว่าทีค่า X สามารถทํานายได้ดี ไม่ ส ามารถทํ า นายค่ า Z ได้ เ นื องจากข้ อ จํ า กั ด ในการรับ
สเปกตรัม ย่า นสีนํ าเงิน ดัง ทีกล่ า วมา ในการทดลองมีก าร
โดยมี R2 Calibration และ Validation ที . และ .
ตามลําดับ ทังนี แหล่งกําเนิดแสงมีความเข้มแสงในช่วงสีแดง ทดลองเปรีย บเทีย บกั บเครือง Spectrometer ทีใช้จ ริง จะ
สูงทีสุดทําให้สามารถวัดการเปลียนแปลงของสีแดงได้ดี ส่วน พบว่ า ความสามารถในการทํ า นายเพิมขึนเป็ น อย่า งมาก
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสมรรถนะของเซ็นเซอร์และ
ค่ า Y มี R2 Calibration และ Validation ที . และ .
ตามลํ า ดับ ทังนี เนื องจากความเข้ม แสงในย่านสีเขีย วของ คุณภาพของส่วนประกอบต่างๆในระบบ
แหล่งกําเนิดแสง มีน้อยกว่าในย่านสีแดง ทําให้การทํานายได้
ไม่ดเี ท่าค่า X ในส่วนของวัดค่า Z ไม่สามารถทําได้ เนืองจาก 5 กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้ าทีประจําภาควิชา
ข้อมูลทีได้มคี วามแปรปรวนในย่านสีฟ้าทีตอบสนองกับค่า Z
วิศวกรรมเกษตร สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ตํา ไม่เพียงพอในการพัฒนาแบบจําลอง
ในส่วนการวิเคราะห์สเปกตรัมทีวัดด้วยเครือง AvanSpec- ทหารลาดกระบัง ทุ ก คน และขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิจ ัย เนี ย ร์
2048 ( Avantes, Netherlands) (Table 2) พ บ ว่ า ส า ม า รถ อินฟราเรด สเปกโตรสโกปี สาํ หรับผลผลิตทางการเกษตรและ
ให้ผลวิเคราะห์ได้ดีทงสามค่
ั
า แสดงให้เห็นถึงผลของความ อาหาร ทีเอือเฟื ออุปกรณ์ในการทดลอง
ละเอียดและความไวของเซ็นเซอร์มผี ลอย่างมากในการวัดและ
6 เอกสารอ้างอิง
พัฒนาแบบจําลอง มีคา่ R2 Validation ที X และ Y สูงถึง .
Haruthai Thanasan V. 2012 Near infrared technology
และ . ลํ า ดั บ ส่ ว นค่ า Z ซึ งมีค่ า ความแปรปรวนของ
and
industrial applications.Bangkok(in Thai)
ตัวอย่างทีน้ อย ก็สามารถวัดได้โดยมี R2 Validation เท่ากับ
0.78
James Sluka. 2005. Jim's Homemade
Table 2 Results of the prediction models for the
Spectrometers. Available at:
developed simple spectrometer
http://www.inpharmix.com/jps/CD_spectro.html.
X
Y
Z
Accessed on 8 February 2019
R2CAL
0.88
0.84
0.46
R2VAL
0.82
0.59
NA
Rewtrakul V. 1984. Application of spectroscopy in
RMSE
2.59
4.79
NA
organic chemistry.Bangkok(in Thai)
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ฟ้ า ในการทดลองนีไม่ได้ทําการปรับค่าความเข้มข้นด้วยสีฟ้า
จึงมีคา่ ความแปรปรวนของค่า Z ทีตํา

TS

Table 3 Results of the prediction models for the
AvanSpec-2048 spectrometer
X
Y
Z
2
R Cal
0.98
0.98
0.87
2
R val
0.95
0.96
0.78
RMSE
1.02
1.42
0.45
4 สรุป

งานวิจยั นีเป็ นการออกแบบและพัฒนาชุดทดลองเพือ
ศึกษาหลักการเบืองต้นของสเปกโตรสโกปี โดยใช้หลอดฮาโล
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Rungsritananon P. 2013. Available at:
https://alwayyours.blogspot.com/2013/07/xyz-yxylch.html. Accessed on 20 February 2019.(in Thai)
Theremino. 2017. Theremino Spectrometer.
Available at:
https://www.theremino.com/en/downloads/automation.
Accessed on 7 January 2019
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