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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณไฮโดรควิโนนในตัวอย่าง
เครื่องส าอางครีม ผิ วขาวที่ ว างขายทั่ ว ไปในท้ องตลาด โดยการประยุก ต์ใช้ ส ารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นรีเอเจนต์ในการวิเคราะห์และผลของสัญญาณสีสารละลายที่ถูกวัดสี
ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสาหรับการประมวลผลเชิงสัญญาณ กล่องวัดค่าสี
ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัดสัญญาณสี และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้ง
การหาสัญญาณสีแดง เขียว และน้าเงินที่เหมาะสม พบว่าความเข้มข้นของสารมาตรฐานที่
เหมาะสมของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ ร้อยละ 4 โดยน้าหนักต่อปริมาตร ใช้
เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 10 นาที ช่วงปริมาณสารที่เหมาะสมในการวิเคราะห์คือ 0.1-0.5
มิลลิกรัม ขีดจากัดการตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 0.063 มิลลิกรัม และผลการทดสอบความใช้ได้
ของช่วงการวิเคราะห์ให้ค่า % Recovery ที่ช่วง 85-115% และการทดสอบประสิทธิ ภาพ
ของวิธีในตัวอย่างครีมกับเครื่องมือมาตรฐานอยู่ในช่วง % Agreement ที่ยอมรับได้
คาสาคัญ : ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน เครื่องสาอาง สัญญาณสีแดงเขียวน้าเงิน
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Abstract
The objective of this research was to develop a method for
determination of hydroquinone, a widely used chemical that was present in
samples of cosmetic whitening cream. This was done by using sodium
hydroxide as a reagent and the resulting color measured using smart phone
signal processing capabilities. A protective light box for color measurement
was constructed and then the optimum conditions were evaluated,
including dominant red green blue (RGB) signals. It was found that the
optimum reagent for evaluating a standard sample was 4% (w/v) sodium
hydroxide with a reaction time for 10 minutes. This gave a linear
concentration range at 0.1-0.5 mg. A performance test was studied with a
spectrophotometric method using some cosmetics. The detection limit is
0.063 mg and the validation of method gave a % recovery in range 85-115%.
The performance of method was test with 3 samples of cream by compared
with standard tool found acceptable range of % Agreement.
Keywords : Hydroquinone Test kit, Cosmetics, RGB signal
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บทนา
ไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในครีมที่ทาให้
หน้าขาว ซึ่งไฮโดรควิโนนออกฤทธิ์โดยการยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง หรือที่
เรียกว่า เมลานินส่งผลทาให้ผิวขาวขึ้นการใช้ครีมที่มีส่วนผสมของไฮโดรควิโนนในปริมาณ
สูงมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 3-5% กาหนดให้ผสมสารไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้าได้ไม่
เกิน 2%อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ได้ เริ่มจากอาการระคายเคืองต่อผิว เกิดจุด
ด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดา เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย ทาให้เกิดโรคผิวหนังขึ้น เกิดตุ่มนูนสี
ดาบริเวณโหนกแก้มและสันจมูก หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 6 เดือน จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายในผิวหนังทาให้เกิดเป็นฝ้าถาวรสีน้าเงินอมดาได้ ซึ่ง
อาจเกิดจากการที่ผิวหนังมีการปรับตัวให้สร้างเม็ดสีมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการ
เป็นมะเร็งผิวหนังด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน (เอกรัตน์ 2553)
จากการทดสอบหาไฮโดรควิโนนในเครื่องสาอางเบื้องต้นทาได้โดยหยดหรือป้าย
เครื่ อ งส าอางที่ ส งสั ย ลงบนกระดาษทิ ช ชู สี ข าว แล้ ว หยดน้ าผงซั ก ฟอกเข้ ม ข้ น หรื อ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 0.1 โมลาร์ลงไปในบริเวณที่หยดหรือป้ายเครื่อง
สาอาง แล้วทิ้งไว้สักครู่ หากบริเวณที่ป้ายเครื่องสาอางเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แสดงว่าอาจมี
ส่วนผสมของไฮโดรควิโนน เนื่องจากเกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของไฮโดรควิโนนกับออกซิเจน
ภายใต้สภาวะที่เป็นเบสขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปริมาณสารไฮโดรควิโนน โดยใช้เทคนิคใน
การวิเ คราะห์ต่าง ๆ กันดัง นี้ ภัณฑิ รา และคณะ (2550) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบวิธี
วิเคราะห์ปริมาณสารไฮโดรควิโนน ในเครื่องสาอางโดยใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromato - graphy, HPLC)
ควบคู่กับการใช้เทคนิค UV-Derivative Spectrophotometry (UVDS)
อภิชาต และคณะ (2552) ได้ทาการศึกษาการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนน กรดเรทิ
โนอิก และสารประกอบของปรอทในการผลิตเครื่องสาอาง โดยตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีทินเล
เยอร์โครมาโทกราฟฟี
นันทิรา และคณะ (2556) ได้ตรวจวิเคราะห์หาเอกลักษณ์ไฮโดรควิโนน และกรด
เรทิโนอิก โดนวิธีทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี สารประกอบปรอทโดยวิธีทางเคมี ในตัวอย่าง
เครื่องสาอาง จานวน 396 ตัวอย่าง พบสารห้ามใช้จานวน 160 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
40.4 ของตัวอย่างทั้งหมด
เพียงใจ (2557) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารต้องห้าม
ในการผลิตเครื่องสาอาง ได้แก่ ไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโน-อิกในตัวอย่างเครื่องสาอาง
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง(High Performance
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Liquid Chromatography, HPLC) ท าการตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวีด้วยไดโอด
อาร์เรย์ (Diode Array) ที่ความยาวคลื่น 295 และ 353 นาโนเมตร
จากการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบหาปริมาณสาร
ไฮโดรควิโ นนในตัวอย่างเครื่อ งสาอาง เช่น การใช้ วิเคราะห์ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง และแม่นยา แต่เทคนิคนี้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานานในการตรวจสอบ
อีกทั้งจะต้องทาการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบสารไฮโดรควิโนนเบื้องต้นในภาคสนาม อาจจะเป็นเทคนิคที่ยังไม่เหมาะสมต่อการนาไปใช้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการนาแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาทาการประยุกต์ในการศึกษาการทดสอบ
หาปริมาณสารไฮโดรควิโนนในตัวอย่างครีมผิวขาวที่มีขายตามท้องตลาด โดยใช้สารละลาย
เบสที่หาง่าย และราคาถูก คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นรีเอเจนต์โดยการศึกษา
สภาวะที่เหมาะสม สภาพความเป็นด่างที่เหมาะสม และกลไกในการเกิดปฏิกิ ริยาจากสาร
มาตรฐานไฮโดรควิโนน นาข้อมูลที่ได้ไปสร้างแถบเทียบสีสาหรับ การวัดเชิงปริมาณและ
นาไปพัฒ นาเป็นชุดส าหรับการทดสอบสารไฮโดรควิโ นนอย่างง่าย เพื่อนาไปใช้ในการ
ประมาณค่า (Estimation) สาหรับการทดสอบเบื้องต้นในภาคสนามต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์วัดปริมาณไฮโดรควิโนนในตัวอย่างเครื่องสาอางครีมผิวขาว
ที่วางขายทั่วไปในท้องตลาด
วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างชุดตรวจวัดปริมาณไฮโดรควิโนนในตัวอย่างเครื่องสาอางครีมผิวขาว โดย
การวัดค่าสีผ่านแอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสาหรับการประมวลผลเชิงสัญญาณและสร้าง
แถบสีมาตรฐานเพื่อตรวจประมาณค่าปริมาณสารไฮโดรควิโนนในภาคสนามโดยการเปลี่ยน
สีของสารทดสอบซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรควิโนนเป็นสารเบนโซควิโนนซึ่งมีสีน้าตาล ภายใต้สภาวะที่เป็นเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรควิโนนภายใต้
สภาวะที่เป็นเบส แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารไฮโดรควิโนนภายใต้สภาวะที่เป็นเบส
การทดลองได้ศึกษาหาสภาวะต่าง ๆ ที่ เหมาะสมของปฏิกิ ริยาออกซิเ ดชันของ
ไฮโดรควิโนนโดยได้ดาเนินการดังนี้
1. การสร้างระบบตรวจวัดสัญญาณสีด้วยสมาร์ทโฟน
องค์ประกอบของระบบ ได้แก่ การสร้างกล่องทึบ แสงที่ มีขนาด กว้างxยาวxสูง
เท่ากับ 3 x 3 x 2 เซนติเมตร ตามลาดับ ด้านบนของกล่องเจาะรูตรงกลางให้พอดีกับขนาด
ของกล้องสมาร์ทโฟนในแต่ละรุ่น ด้านล่างเจาะรูให้ตรงกับรูด้านบน เพื่อใส่ภาชนะสาหรับ
บรรจุสารตัวอย่างความจุ 2 มิลลิลิตร ใช้แอพลิเคชัน Color grab บนสมาร์ทโฟน โดย
โปรแกรม Color grab เป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบสีบนภาพที่แสดงโดยทาการตรวจสอบ
ด้วยการสัมผัสไปยังหน้าจอสมาร์ทโฟนตามสีที่ต้องการ ซึ่งงานวิจัยนี้ต้องการหาค่าสัญญาณ
สีที่ดูดกลืนแสงสีแดง สีเขียว สีน้าเงิน (RGB) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมของกล่องทึบแสงวัดสีผ่านโทรศัพท์มือถือ
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2. การพัฒนาเทคนิคการหาความเข้มข้นของไฮโดรควิโนนแบบภาคสนาม
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณไฮโดรควิโนนในตัวอย่างเครื่องสาอางครีมผิว
ขาวในการทดลองได้ท าการศึก ษาสภาวะต่ าง ๆ ที่ เ หมาะสมโดยใช้ เ ครื่อ งยู วี -วิ สิเ บิ ล
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-1601) ยี่ห้อ Shimasu วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร
ได้แก่ การศึก ษาความเข้ม ข้ นที่ เ หมาะสมของสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ เวลาที่
เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยา การหาค่าสัญญาณ RGB ที่เหมาะสม การทดสอบความใช้ได้
ของวิธี การศึกษาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดในตัวอย่างจริง และการสร้างแถบเทียบสี
(Standard color chart) โดยได้ศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ศึกษาที่ความเข้มข้น 1, 2, 4, 5 และ 10% โดยน้าหนักต่อปริมาตร ท า
ปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานไฮโดรควิโนนที่ปริมาณ 0.5, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 และ
0.3 มิลลิกรัมที่ช่วงเวลา 10, 15 และ 20 นาทีเมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมจากการศึกษาด้วย
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทาการวัดค่าสีบนกล่องวัดสี ผ่านแอพลิเคชัน Color
grab บนสมาร์ทโฟนเพื่อศึกษาและประมวลค่า สัญญาณ RGB ที่เหมาะสมและสร้างแถบ
เทียบสีในช่วงที่สามารถตรวจวัดด้วยสายตา (Visual detection)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
โดยงานนี้ใช้วิธีมาตรฐานคือ สเปกโตรโฟโตเมทรีที่ความยาวคลื่น 660 nm เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ไฮโดรควิโนนก่อนการศึกษาด้วยวิธีที่ประยุกต์ขึ้น
โดยใช้ ส มาร์ท โฟนจากผลการทดลองพบว่ า ความเข้ม ข้ นที่ เ หมาะสมของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ 4% โดยน้าหนักต่อ ปริม าตร และอัตราส่วนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นความเข้มข้น 4% โดย (น้าหนักต่อปริมาตร) ต่อสารละลาย
ไฮโดรควิโนนที่เหมาะสมคือ 1:1 มิลลิลิตร ปริมาตรสารละลายที่เหมาะสม (เนื่องจากมีผล
ต่อค่า Light path ที่มีผลต่อสัญญาณและความว่องไวในการวัด) คือปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร
( Light path =1 มม.) และเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือที่เวลา 10 นาที (ดังภาพที่ 3) ดังนั้น
เวลาที่ เหมาะสมคือ การทิ้ งไว้ 10 นาที ที่อุ ณหภูมิ ห้องโดยผลจากกราฟพบว่าเนื่องจาก
สภาวะดังกล่าวให้สมการเส้นตรงที่ดี มีค่าสัมประสิทธิ์ของการตรวจหา (R2) เท่ากับ 0.998
และที่สาคัญให้ค่าความว่องไวในการวัดสูง ความชันเท่ากับ 0.4783 และให้ค่าสัญญาณของ
สัญญาณรบกวน (Background) ที่ต่า คือ มีจุดตัดต่าสุด คือ 0.0393 สาหรับช่วงปริมาณ
ของไฮโดรควิโนนที่เหมาะสมและมีความเป็นเส้นตรงดีที่สุดคือ 0.1-0.5 มิลลิกรัม (ดังภาพที่
4) สาหรับการวัดสีผ่านระบบสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสค่าสัญญาณสีที่ดูดกลืนได้
ดีที่สุด คือ สัญญาณสีน้าเงิน (Log10Blue) มีค่าสัมประสิทธิ์การตรวจหาเข้าใกล้ 1 มากที่สุด
ซึ่งในการทดลองขั้นนี้ได้ศึกษาที่ช่วงความเข้มข้นที่กว้างและสูงกว่าในการพิจารณาแนวโน้ม
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(0.5-4.0 มิลลิกรัม) (ดังภาพที่ 5) มาใช้เป็นสัญญาณในการใช้วัด ซึ่งถูกประมวลอยู่ในรูปค่า
log10RGB เพื่อความเป็นตรงที่ดีขึ้น
กราฟมาตรฐานแสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยา
ของโซเดียมไฮดรอกไซต์
10 นาที
0.3

y = 0.4783x + 0.0393
R² = 0.998

ค่าการดูกลืน (Abs)

0.25

15 นาที

0.2

20 นาที

0.15
0.1

y = 0.3093x + 0.0564
R² = 0.9918

y = 0.2525x + 0.046
R² = 0.987

0.05
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

ปริมาณของไฮโดรควิโนน (มิลลิกรัม)

ภาพที่ 3 กราฟมาตรฐานแสดงช่ วงเวลาที่ เ หมาะสมในการท าปฏิ กิ ริย าของโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์
กราฟมาตรฐานของค่าการดูดกลืนที่ 660 nm
0.3

ค่าการดูดกลืน(Abs)

0.25

y = 0.4782x + 0.0438
R² = 0.9995

0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

ปริมาณของไฮโดรควิโนน (มิลลิกรัม)

ภาพที่ 4 แสดงกราฟมาตรฐานจากเครื่ อ งยู วี -วิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ ที่ 660
นาโนเมตร
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กราฟมาตรฐานของสัญญาณสีแดง สีเขียวและสีนาเงิน
y = -0.0177x + 2.2243
R² = 0.9782

2.5

Log RGB

2.0

y = 0.000x + 2.287
R² = 0.017

1.5
1.0

สีนาเงิน
สีเขียว

y = -0.1546x + 1.8629
R² = 0.9935

0.5
0.0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

สีแดง
4.5

ปริมาณของไฮโดรควิโนน (มิลลิกรัม)

ภาพที่ 5 สัญญาณสีแดง สีเขียวและสีน้าเงินของกราฟมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ของ
สารละลายมาตรฐานไฮโดรควิโนน

Log B

กราฟมาตรฐานค่าสัญญาณสีนาเงิน
2.02
2.01
2
1.99
1.98
1.97
1.96
1.95
1.94
1.93
1.92
1.91

y = -0.2145x + 2.0327
R² = 0.9958

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

มิลลิกรัมของไฮโดรควิโนน

ภาพที่ 6 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานไฮโดรควิโนนจากโทรศัพท์

0.6
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จากกราฟมาตรฐาน ดัง ภาพที่ 6 ได้ถูกนาไปใช้ห าค่าขีดจากั ดการตรวจวัดและ
ความถูก ต้อ งแม่ นยา โดยค่าขีดจ ากั ดการตรวจของวิธีมี ป ริม าณสารต่าสุดที่ วิธีท ดสอบ
สามารถวิเคราะห์ได้ (LOD) อีกทั้งการทดสอบความใช้ได้ของวิธี และศึกษาประสิทธิภาพ
ของชุดตรวจวัดในตัวอย่างจริง โดยในการทดลองได้ศึกษาประสิทธิการของวิธีโดยเทียบกับ
เครื่องมือมาตรฐาน จากการวัดสัญญาณของสารละลายแบลงค์ จานวน 10 ซ้า และคานวณ
ปริม าณของสารละลายไฮโดรควิโ นน พบว่า ค่าปริม าณสารต่าสุดที่ วิธีท ดสอบสามารถ
วิเคราะห์ได้ (LOD) วัดด้วยด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.05
มิลลิกรัมวิธีที่วัดด้วยระบบปฏิบัติการไอโอเอส คือ 0.063 มิลลิกรัม สาหรับการทดสอบสอบ
ความใช้ได้ของกราฟมาตรฐานที่จุดต่าง ๆ คือ ต่า กลาง และสูงสุดของกราฟ คือ 0.1, 0.3
และ 0.5 มิ ล ลิ ก รัม พบว่าให้ค่า %Recovery ที่ ยอมรับ ได้คือ 106, 105 และ 106
ตามลาดับ และผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของวิธี โดยใช้ตัวอย่างจริง โดยใช้ครีม 3
ตัวอย่าง ผ่านการละลายในเอทานอลและกรองนาสารละลายมาทดสอบตามวิธี และใช้ด้วย
เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เป็นเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้เป็นค่าจริง พบว่าวิธีที่
วัดสัญญาณสีน้าเงินที่ดูดกลืนด้วย ระบบปฏิบัติการไอโอเอสแสดงค่า %Agreement ที่ 80120%
แถบเทียบสีของสารละลายมาตรฐานไฮโดรควิโนนที่สร้างขึ้น เพื่อสะดวกต่อการใช้
งานในการเที ยบสีกั บ สารละลายตัวอย่าง โดยความเข้ม ข้นของไฮโดรควิโ นนในแถบสี
มาตรฐานอยู่ในหน่วยมิลลิกรัม ซึ่งการสร้างแถบเทียบสีมาตรฐาน (Standard color chart)
ของไฮโดรควิโนนได้สร้างจากสัดส่วนค่าสี RGB ของสารละลายมาตรฐานไฮโดรควิโนน 0.5
-10 มิลลิกรัม และแถบเทียบสีได้ถูกทดสอบกับสารละลายเป็นตัวอย่างที่ทราบความเข้มข้น
ที่แน่นอนและเตรียมตัวอย่างโดยอาศัยขั้นตอนตามข้างต้น โดยเมื่อเตรียมทิ้งไว้ 10 นาที
และนามาทดสอบกับอาสาสมัครทดสอบจานวน 5 คน
แถบเทียบสีมาตรฐานไฮโดรควิโนน

ภาพที่ 7 แถบสีความเข้มข้นมาตรฐานของสารละลายไฮโดรควิโนน
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จากการทดสอบกับไฮโดรควิโนนแบบ Blind test กับอาสาสมัครทั้ง 5 คน พบว่า
ทั้ง 5 คนสามารถอ่านค่าและแยกแยะการใช้แถบเทียบสีที่สร้างขึ้น โดยให้ผลสอดคล้องและ
ถูกต้องทั้ง 5 คน
สรุปผลการวิจัย
ผลการทดลองโดยการประยุกต์ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นรีเอเจนต์ใน
การตรวจปริมาณสารไฮโดรควิโนนในตัวอย่างครีมหน้าขาว สามารถใช้ตรวจหาปริมาณและ
ประมาณค่าปริม าณไฮโดรควิ โ นนในตั วอย่ างได้โ ดยการวั ดสัญ ญาณด้วย เครื่ องยู วี -วิ สิ
เบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โทรศัพท์มือถือและแถบเทียบสีได้อย่างถูกต้องแม่นยา ใช้ง่ายและ
ราคาถูก รวดเร็ว สามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างดี
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