
 

บทที่ 8 
การตรวจสอบคุณสมบัตใินการการดูดกลนืแสงของ 

และ Orange extract Lemon 

วัตถุประสงค 
 

เพ่ือเรียนรูวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของ lemon และ orange 
extract 
  
การวิเคราะหโดยใช UV-Visible spectrophotometer 
 การวิเคราะหโดยใช UV-Visible spectrophotometer จะอาศัยหลักการพื้นฐาน
คือเม่ือโมเลกุลไดรับพลังงานคลื่นแสงในชวง UV-Visible อิเลคตรอนที่อยูภายในโมเลกุล
จะถูกกระตุนใหมีระดับพลังงานที่สูงข้ึน 
 

 
ภาพที่ 8.1   ระดับพลังงานเมื่ออิเลคตรอนที่อยูภายในโมเลกุลถูกกระตุนเมื่อได 

                      รับพลังงานคลื่นแสงในชวง UV-Visible 
ท่ีมา :  http://www.cem.msu.du/~reusch/VirtualText/Spectropy/UV-Vis/spectm.htm        
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ภาพที่ 8.2   ชวงความยาวคลื่นของ electromagnetic spectrum 
ท่ีมา :  http://www.yorku.ca/eye/spectrum.gif&imgrefurl                     
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เม่ือโมเลกุลของสารตัวอยางไดรับพลังงานในชวงคลื่นแสงที่ match กับ 
electronic transition ของ อิเลคตรอนภายในโมเลกุล พลังงานจะถูกดูดกลืนและ
อิเลคตรอนที่อยูภายในโมเลกุลจะมี higher energy orbital 

 

 
 

ภาพที่ 8.3   การดูดกลืนแสงและการเปลี่ยนระดับพลังงานงานของอิเลคตรอน 
                       ภายในโมเลกุล 

ท่ีมา :  http--bouman_chem_georgetown_edu-S02-lect10-spectrometer_gif         

 
เคร่ือง spectrophotometer จะ record ความยาวคลื่นที่เกิดการดูดกลืนแสงและ 

ปริมาณการดูดกลืนแสงในแตละความยาวคลื่น 
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ตารางที่ 8.1   ความสัมพันธของสีและการดูดกลืนแสง 
 

 
ท่ีมา :  http--bouman_chem_georgetown_edu-S02-lect10-spectrometer_gif 

 
ภาพที่ 8.4 แสดงไดอะแกรมของ optical system ภายในเครื่อง UV-Visible 

spectrophotometer ซ่ึงประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง 2 ชนิดคือ Deuterium (D2) lamp 
ซ่ึงใหคลื่นแสงในชวง UV และ Tungsten (W)  lamp ซ่ึงใหคลื่นแสงในชวง visible 
หลักการทํางาน เม่ือแสงจากแหลงกําเนิดแสงตกกระทบที่ mirror1 ลําแสงจะผานไปยัง 
slit และไปตกกระทบที่ diffraction grating ซ่ึงอุปกรณชนิดน้ีจะถูกออกแบบใหสามารถ
หมุนเพื่อเลือกความยาวคลื่นแสงท่ีเฉพาะเจาะจง หลังจากน้ัน monochromatic light 
(แสงซึ่งมีความยาวคลื่นเดียว) จะผานไปยัง slit และ filter จะทําหนาท่ีกรองแสงที่รบกวน
ออก จากน้ันลําแสงจะตกกระทบ mirror 2 กอนท่ีจะสะทอนและแบงออกเปนสองสวนโดย 
half mirror โดยคร่ึงหน่ึงของลําแสงจะสะทอนจะผานไปยัง reference cuvette (ซึ่ง
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ภาพที่ 8.4  องคประกอบภายในของเครื่อง UV-Visible spectrophotometer 
ท่ีมา :  http--bouman_chem_georgetown_edu-S02-lect10-spectrometer_gif           
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 การวิเคราะหโดยใช UV-Visible spectrophotometer สามารถวิเคราะหไดท้ัง
ทางดานคุณภาพและปริมาณโดย ความยาวคลื่นของแสงที่ถูกดูดกลืนจะสามารถใชใน
การ identify ชนิดของสารในขณะที่ปริมาณการดูดกลืนแสง จะใชในการบอกปริมาณของ
สารท่ีนํามาวิเคราะห 
 
การหาปริมาณของสารจะอาศัย Beer’s law 
A = ε bc 
A = คาการดูดกลืนแสง 
ε  = molar absorptivity (L.mol-1.cm-1) 
b = path length 
c = ความเขมขนของสารท่ีนํามาวิเคราะห (mol.L-1) 
 

ในการหาปริมาณของสารจะ plot graph ความสัมพันธระหวาง ความเขมขนของ
สารท่ีตองการวิเคราะหและคาการดูดกลืนแสงดังแสดงในภาพที่ 8.5   
 

 
 
ภาพที่ 8.5 การทํา calibration curve เพ่ือวิเคราะหหาปริมาณของสาร 
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Orange และ lemon extract 
องคประกอบทางเคมีใน orange และ lemon essential oil ประกอบไปดวย 

สารประกอบ hydrocarbon, aldehyde และ alcohol ซ่ึงโดยทั่วไปใน orange peel oil จะ
ประกอบไปดวย hydrocarbon > 97.6%, total aldehyde > 0.4% และ alcohol 0.5% 
ในขณะที่ lemon peel oil จะประกอบไปดวย hydrocarbon > 95.4%, total aldehyde 
1.1 % และ alcohol 0.7% โดยท่ัวไป lemon peel oil จะมีปริมาณ limonene นอยกวา 
orange peel oil แตจะมี -terpinene, -pinene  และ - pinene ในปริมาณท่ี
มากกวา sesquiterpene hydrocarbon  ใน lemon peel oil จะมีโครงสรางท่ีมีความ
ซับซอน และมีปริมาณท่ีมากกวา orange peel oil 

γ β α

การทดลองน้ีจะเปนการตรวจสอบคุณสมบัติในการดูดกลืนแสงของ lemon และ 
orange extract ในชวงคลื่นแสง UV 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.6    Lemon และ Orange extract 
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วิธีการทดลอง 
 

• ช่ังตัวอยางปริมาณ 1 กรัม ใสลงใน beaker ละลายดวย แอลกอฮอล จากนั้นถาย
สารละลายนี้ลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร แลว เจือจางดวย 
แอลกอฮอลใหไดปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาใหสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน 

• ปเปตสารละลายท่ีไดปริมาณ 25 มิลลิลิตรใสใน volumetric flask ขนาด 100 
มิลลิลิตร เจือจางโดยใชแอลกอฮอล เขยาใหสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน 

• หาคาการดูดกลืนแสง (A) จากสารละลายท่ีเตรียมไดในชวง UV ต้ังแต 260 – 375 
nm โดยอานคาการดูดกลืนแสงทุกชวง 5 นาโนเมตร (nm) (5 nm interval ) โดยใช 
alcohol เปน reference (ในชวงความยาวคลื่น 305 – 320 ใหอานคาการดูดกลืน
แสง ในชวง 3 นาโนเมตร ท่ีความยาวคลื่นสูงกวา 325 ใหอานคาการดูดกลืนแสง
ในชวง 10 นาโนเมตร ) 

• พลอตกราฟความสัมพันธระหวาง คาการดูดกลืนแสง (แกน y) และความยาวคลื่น  
     (แกน x) 
 

 
 

ภาพที่ 8.7  UV-VISIBLE Spectrophotometer (Shimadzu UV-160A) 
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วิธีการใชเครื่อง UV-VISIBLE Spectrophotometer (Shimadzu UV-160A) ในการ 
scan absorption spectrum  
1. เปด switch เคร่ือง UV-VISIBLE Spectrophotometer ซ่ึงอยูบริเวณดานขางของ

เคร่ือง จากน้ันรอประมาณ 3 นาที หนาจอของเคร่ืองจะแสดง basic mode menu 
2. ในกรณีท่ีตองการ scan spectrum การดูดกลืนแสงใหเลือก mode 2 โดยกดเลข 2 

แลวกด Enter 

• หนาจอจะขึ้นหนา spectrum โดยเคร่ืองจะถาม parameter change y/n?  

• ในกรณีท่ีตองการต้ังคาความยาวคลื่นท่ีตองการ scan ใหกด yes จากน้ันกด 1 
แลวกด enter ทําการ set ชวงความยาวคลื่นที่ตองการ scan โดยในการทดลอง

น้ีใหต้ังคา λs ท่ี 375 นาโนเมตร และ λEท่ี 200 นาโนเมตร แลวกด Enter 

• หนาจอจะขึ้นหนา spectrum โดยเคร่ืองจะถาม parameter change y/n?  

• ทําการเลือก mode การ scan โดยกด 2 แลวเลือกคาการวัดคือ ABS จากน้ันกด 
Enter 

• หนาจอจะขึ้นหนา spectrum โดยเคร่ืองจะถาม parameter change y/n? 

• ทําการเลือก scan speed โดยเลือกใหเปน medium แลวกด Enter  

• หนาจอจะขึ้นหนา spectrum โดยเคร่ืองจะถาม parameter change y/n? 
เม่ือทําการเลือกคา parameter ตางๆเรียบรอยแลวใหกด start เคร่ืองจะทําการ 
scan absorption spectrum ตามชวงความยาวคลื่นที่ set ไว 

3. เม่ือเคร่ือง scan เสร็จเรียบรอยแลว หนาจอจะขึ้น Data processing y/n ? ใหกด 
yes แลวกด print เคร่ืองจะถามวาจะให print ขอมูลการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาว
คลื่นกี่นาโนเมตร ใหต้ังไวท่ี 1 นาโนเมตร แลวกด Enter เคร่ืองจะพิมพขอมูลการ
ดูดกลืนแสงตั้งแตความยาวคลื่น 200 นาโนเมตรจนถึง 375 นาโนเมตร 

4. นําขอมูลท่ีไดมากรอกคาการดูดกลืนแสงตามความยาวคลื่นที่ระบุในตารางบันทึก 
     ผลการทดลอง 
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การบันทึกผลการทดลอง 
 

คาการดูดกลืนแสง ความยาวคลื่น (nm) 

Orange extract Lemon Extract 

200   

205   

210   

215   

220   

225   

230   

235   

240   

245   

250   

255   

260   

265   

270   

275   

280   

285   

290   

295   

300   

305   
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คาการดูดกลืนแสง ความยาวคลื่น (nm) 

Orange extract Lemon Extract 

308   

311   

314   

317   

320   

323   

325   

335   

345   

355   

365   

375   

 
การรายงานผลการทดลอง 

• พลอตกราฟความสัมพันธระหวาง คาการดูดกลืนแสง (แกน y) และความยาว
คลื่น (แกน x) ของ lemon และ orange extract โดย plot ใหอยูในแผนเดียวกัน 

• รายงานจํานวน peak และ maximum wavelength ของการดูดกลืนแสงในชวง 
UV ของทั้ง lemon และ orange extract 

 


