
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 256 

ความสัมพันธระหวางปริมาณสารเบตาแคโรทีนที่วัดดวยวิธีการตางๆ ในฟกทอง 14 พันธุ 
Relationship between β-carotene Content Measured by Different Techniques  

in 14 Varieties of Pumpkin (Cucurbita spp.)  
 

อุทิศ สุภาพ1  ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร2  และรณฤทธิ ์ฤทธิรณ3 
Uthit Suphap,1 Pramote Saridnirun2 and Ronnarit Rittiron3 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสารเบตาแคโรทีนที่วัดดวยวิธีการตาง ๆ ในฟกทอง 14 พันธุ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดปริมาณสารเบตาแคโรทีน 4 วิธี ไดแก การวัดดวยเนียรอินฟรา 
เรดสเปกโทสโกป (NIRs) การวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer การวัดคาสีดวย Colorimeter 
(L* a* b*  Color Space Values) และการวัดสีดวย RHS. Color chart เพ่ือหาความสัมพันธของปริมาณสารเบตา 
แคโรทีนระหวางวิธีตาง ๆ ดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient) พบวา ปริมาณสาร 
เบตาแคโรทีนระหวางวิธีการวัดดวย NIRs กับ Spectrophotometer  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 
โดยมีคาสหสัมพันธ r = 0.86 สวนวิธีการ NIRs กับ Color Space Values โดยดูคา L*, a* และ b* พบวา ปริมาณสาร 
เบตาแคโรทีนไมมีความสัมพันธกัน โดยมีคา r = -0.67, 0.13 และ -0.28 ตามลําดับ และวิธีการ NIRs กับ Color 
chart ปริมาณสารเบตาแคโรทีนไมมีความสัมพันธกัน โดยมีคา  r = 0.44 สวนวิธีการ Spectrophotometer กับ Color 
Space Values (L* a* b*) พบวา ปริมาณสารเบตาแคโรทีนไมม ีความสัมพันธกัน โดยมีคา r = -0.65, 0.21 และ -0.26 
ตามลําดับ และระหวางวิธีการ Color Space Values โดยดูคา L*, a* และ b* กับ Color chart พบวา คา a* มีความ 
สัมพันธกันกับ Color chart อยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยมีคา r = 0.69 สวนคา L* และ b* ไมม ีความสัมพันธกัน 
กับ Color chart โดยมีคา r = -0.54, และ -0.36 จากการศึกษานี้ พบวา ปริมาณสารเบตาแคโรทีนท่ีวัดดวยเทคนิค 
NIRs มีความสัมพันธกันสูงกับการวัดดวยเครื่อง Spectrophotometer ดังน้ันการนําเทคนิค NIRs มาใชวิเคราะหหา
ปริมาณสารเบตาแคโรทีนสามารถใหคาปริมาณสารเบตาแคโรทีนไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนคา a* ของ Color 
Space Values สามารถใชบงบอกสีเนื้อไดเหมือนกับการวัดสีดวย Color chart 
 
คําสําคัญ : เนียรอินฟราเรดสเปกโทสโกป  สเปกโทโฟโตมิเตอร เบตาแคโรทีน 

 

Abstract 
The correlation between β-carotene content by different techniques measurement was 

determined in fourteen pumpkin varieties. The objective was to compared the efficiency of four techniques 
including near infrared spectroscopy (NIRs), spectrophotometer, colorimeter (L* a* b* color space values) 
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and transformed value of RHS. Color chart for measurement of β-carotene content. The experiment was 
analyzed by correlation coefficient with nine replications. The results showed that there was β-carotene 
content significant correlation coefficient value (r) between NIRs and Spectrophotometer about 0.86. 
However, there  was no correlation between NIRs with L*, a*, b* values and transformed value of RHS. 
Color chart had correlation coefficient value about -0.67, 0.13, -0.28 and 0.44, respectively. The β-
carotene content measured by spectrophotometer technique has no correlation with L*, a* and b* values 
that had correlation coefficient values about -0.65, 0.21 and -0.26, respectively. The a* value from 
colorimeter had correlation with transformed value of RHS. Color chart about 0.69. However, there was no 
correlation between L* and b* with transformed value of RHS. Color chart had correlation coefficient value 
about -0.54 and -0.36. The results suggested that the NIRs techniques can be successfully developed the 
quantitative calibrations for β-carotene content with spectrophotometer technique. While, the a* value from 
color space values had relation with transformed value of color chart could not estimate β-carotene 
content but they are able to used for determining fresh fruit color of pumpkin.  
 
Keywords : Near infrared spectroscopy (NIRs), spectrophotometer, β-carotene 
E-mail : uthit_suphap@hotmail.com 
 

คํานํา 
ฟกทอง (Cucurbita spp.) เปนผักชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมนํามาปลูกและบริโภคกันอยางแพรหลาย ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกทัว่โลกประมาณ 15 ลาน เฮกตาร (FAOSTAT, 2008) สําหรับประเทศ
ไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศประมาณ 11,000 ไร (กรมสงเสริมการเกษตร, 2551) ฟกทองถือวาเปนผักที่สามารถ
นําไปใชประโยชนที่หลากหลาย ทั้งในดานอาหารและอุตสาหกรรมมากมาย (นีลภา, 2543) ปจจุบันมีการนําสาร 
สำคัญจากฟกทองคือ สารเบตาแคโรทีน มาใชเปนสวนประกอบในอาหาร ยา เครื่องสําอาง และ อาหารเสริมอยาง
แพรหลาย อยางไรก็ตามปริมาณของสารเบตาแคโรทีนที่มีอยูในเนื้อของฟกทองจะมีมากนอยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ 
ชนิด พันธุ อายุผล และสภาพการปลูกของฟกทอง ปจจุบันการวัดปริมาณสารเบตาแคโรทีนมีอยูหลายวิธ ีซ่ึงขอจํากัด
ของแตละวิธีก็แตกตางกันท้ังในเร่ืองของ ความแมนยํา ระยะเวลา ความยากงาย และคาใชจายในการวิเคราะห เชน 
วิธีโครมาโตรกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography: HPLC) เปนวิธีที่ให
ความแมนยําสูง แตสิ้นเปลืองเวลา และคาใชจายสูงมาก (ศุมาพร และคณะ, 2009) วิธีการวัดคาการดูดกลืนแสงดวย
เครื่อง Spectrophotometer เปนวิธีท่ีนิยมมากแตตองใชสารเคมีในการสกัด และมีข้ันตอนท่ียุงยาก วิธีวัดดวยเนียร
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป (Near Infrared Spectroscopy: NIRs) เปนเทคนิคที่ใชตรวจสอบคุณภาพภายในของผลไม
แบบไมทําลาย โดยถูกนํามาใชในการในทํานายคุณสมบัติทางเคมแีละปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดในผลไมหลาย
ชนิด เชน พีช แอปเปล สม (Kawano et al., 1992) มะมวง (Sarangwong et al.,  2001) และผลไมอื่นๆ อีกหลาย
ชนดิ ซ่ึงวิธีทีก่ลาวมาเปนการบอกคาปริมาณสารเบตาแคโรทีน สวนวิธีการวัดคาสี L*, a*, b* Color Space Values 
และ Color chart เปนวิธีการวัดคาสีอยางงายที่นิยมใช กันท่ัวไปโดยเปนการบอกคาคาดคะเนของสารสีและ 
การจัดกลุมโทนสี ดังน้ันเพ่ือเปนการหาวิธีในการวิเคราะหปริมาณสารเบตาแคโรทีนท่ี สะดวก รวดเร็ว แมนยํา และลด
คาใชจาย จึงไดทําการศึกษาหาสหสัมพันธของปริมาณสารเบตาแคโรทีนระหวางวิธีการตางๆ 4 วิธี คือ NIRs, 
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Spectrophotometer, Colorimeter และ Color chart เพื่อใชเปนเทคนิคในการคัดเลือกพันธุฟกทองท่ีมีปริมาณ 
เบตาแคโรทีนสูงสําหรับใชในการปรับปรุงพันธุ ท่ีรวดเร็ว งาย และประหยัด อีกทั้งยังเปนการสรางองคความรูใหมใน
การประยุกตใชเทคนิค NIRs ในการประเมินคาปริมาณสารเบตาแคโรทีน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 1. ผลฟกทองจากการปลูกทดสอบที่แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 14 
พันธุ ไดแก พันธุ “ทองอําไพ 342” “ทองอําไพ 426” “ทองอําพัน 346” “ศรีเชียงใหม TA 040” “มาฮินด” “ทศกัณฑ 
10” “มรกตดํา 35” “ทองดํา” “ชัยพฤกษ” “ศรีเมือง 16” “จินดา 2003” “PKMP” “No.380905” และ “No.3815” 
 2. การวัดปริมาณสารเบตาแคโรทีนและการวัดสีของเนื้อฟกทอง ทําการวัดดวยวิธีตางๆ 4 วิธี โดยใช 
ฟกทอง จํานวน 9 ผลตอพันธุ ดังนี ้ 
  2.1 การวัดดวย NIR Spectrometer การวัดสเปกตรัมของผลฟกทองจะใชเครื่อง Multi Purpose Analyzer 
(MPA-FTNIR) ในระบบการวัด Inreactance ชวงความยาวคลื่น 700-2500 nm โดยทําการสุมเน้ือฟกทองในสวน 
ท่ีใชในการบริโภคมาห่ันเปนชิ้นรูปส่ีเหล่ียมขนาด 2 x 2 x 0.5 น้ิว กอนการวัดสเปกตรัม เน้ือฟกทองจะถูกควบคุม
อุณหภูมิโดยใช water bath ที่ 29 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที ซ่ึงคาท่ีไดเปนคาทํานายปริมาณ 
สารเบตาแคโรทีนหนวยเปน mg/100g ของน้ําหนักสด สเปกตรัมจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ Calibration sample 
set จํานวน 95 ตัวอยาง ใชสําหรับการสรางสมการความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับคาปริมาณสารเบตา 
แคโรทีน และ Validation sample set จํานวน 29 ตัวอยาง เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบความสามารถในการ
ทํานาย ซึ่งจะไดคา r (correlation coefficient); RMSEE (root mean square error of estimation); RMSEP (root 
mean square error of pediction); RPD (residual prediction deviation) และ Bias (mean value of deviation) 
  2.2 การวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Spectrophotometer ตามวิธีของ Nagata and Yamashita 
(1992) ทําการวัดที่ความยาวคลื่น 663, 645, 505 และ 453 นาโนเมตร แลวนําคาที่ไดมาคํานวณดังสมการ β-
carotene content = 0.216 x A663 – 1.22 x A645 – 0.304 x A505 + 0.452 x A453 ซ่ึงคาท่ีไดเปนคาปริมาณสารเบตา 
แคโรทีน หนวยเปน mg/100g ของน้ําหนักสด 
  2.3 การวัดคาสี L*a*b* Color Space Values โดยการใชเครื่อง Colorimeter (Minolta Color Reader 
CR – 10) ทําการวัดคาสีเนื้อของฟกทอง โดยที่  L* เปนคาความสวางของสี  a* เปนคาสี (+ a) อยูในโทนสีแดง ( - a) 
อยูในโทนสีเขียว และ b* เปนคาสีเชนกัน (+ b) อยูในโทนสีเหลือง ( - b) อยูในโทนสีน้ําเงิน  สวนคา Chroma และ 
Hue คํานวณตามวิธีของ McGuire (1992) ซึ่งคาทีไ่ดเปนคาคาดคะเนของโทนสีของเนื้อฟกทอง 
  2.4 การวัดสเีนื้อดวย Color chart โดยใชแถบเทียบส ี The Royal Horticulture Society Color chart  
(RHS. Color chart) โดยแบงออกเปนกลุม  Yellow – Orange Group ตั้งแตโทนสทีี ่2 – 56, Red – Violet Group 
โทนสทีี ่ 57 – 110, Blue – Green Group โทนสีที่ 111 – 154 และ Gley – Black Group โทนสีที่155 – 202 
และในแตละโทนสมีีระดับของความเขมส ี 4 ระดับตั้งแต A – D สวนการแปลคา Color chart เนื่องจากผลการ 
ทดลอง พบวา กลุมของสีเนื้ออยูในกลุมของ Yellow – Orange Group จึงใชลําดับของโทนสีเปนคาในการคํานวณ
บวกกับคาของระดับความเขมสี โดยใหคาระดับความเขมส ีA, B, C และ D เปน 2, 4, 6 และ 8 ตามลําดับ ซึ่งคาท ี่ 
ไดเปนคาคาดคะเนของโทนสีของเนื้อฟกทอง 
 3. การวิเคราะหผลทางสถิต ิ วิเคราะหสัมประสิทธิส์หสัมพันธ (Pearson’s correlation coefficient) 
ระหวางคาปริมาณสารเบตาแคโรทีนที่วัดดวยวิธีตาง ๆ และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (linear regression) 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 259 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ปริมาณสารเบตาแคโรทีนในฟกทอง 14 พันธุ จากการวัดดวยเทคนิค NIRs พบวาใหคาเฉลี่ยของคา 

ทํานาย อยูระหวาง 0.54 – 0.89 มิลลิกรัมตอ100 กรัม จากการเปรียบเทียบคาที่ทํานายและคาจริงของปริมาณสาร
เบตาแคโรทีนของโปรแกรม OPUS จากวิธีการ NIRs (Figure 1) ในกลุมของ Calibration set ไดคา Correlation 
coefficient (r) = 59.74 % RMSEE = 0.134  RPD = 1.58 และจากการทดสอบสมการการทํานายในกลุมของ 
Validation set ไดคา r = 70.20 % RMSEP = 0.103 RPD = 1.87 Bias = 0.0209  แสดงใหเห็นวาคาทํานาย
ปริมาณสารเบตาแคโรทีนทีอ่ยูใกลเส น Target line ซึ่งสามารถบงบอกถึงการทํานายไดอยางแมนยํา โดยพันธุ 
“No.380905” ใหคาเฉลี่ยของปริมาณสารเบตาแคโรทีนมากที่สุด คือ 0.89 มิลลิกรัมตอ100 กรัม รองลงมาไดแก 
“ชัยพฤกษ”  “ทองดํา” “ศรีเชียงใหม TA 040” “PKMP” “จินดา 2003””ศรีเมือง 16” “ทองอําไพ 342” “มาฮินด”  
“No.3815” “ทองอําพัน 346” “ทองอําไพ 426” และ “มรกตดํา 35” คือ อยูในชวง 0.87 – 0.58 มิลลิกรัมตอ100 กรัม 
สวนพันธุทศกัณฑ 10 ใหคาเฉลี่ยของปริมาณสารเบตาแคโรทีนนอยทีสุ่ด คือ 0.54 มิลลิกรัมตอ100 กรัม (Table 1) 

 

               
(a) Calibration      (b) Validation 

Figure 1   Prediction and True value of β – carotene content of (a) Calibration set (b) Validation set 
 

ปริมาณสารเบตาแคโรทีนในฟกทอง 14 พันธุ จากการวัดดวยเครื่อง Spectrophotometer  ใหคาเฉลี่ย 
อยูระหวาง 0.51 - 0.99 มิลลิกรัมตอ100 กรัม โดยพันธุ “No.380905” ใหคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 0.99 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัม รองลงมาไดแกพันธุ “ทองดํา” “ชัยพฤกษ” “PKMP” “จินดา 2003” “ทองอําไพ 342” “ศรีเชียงใหม TA 
040” “ทองอําพัน 346” “ศรีเมือง 16” “มรกตดํา 35” “มาฮนิด”  “ทองอําไพ 426” และ “No.3815” อยูในชวง 0.93 - 
0.58 มิลลิกรัมตอ100 กรัม สวนพันธุ “ทศกัณฑ 10” ใหคาเฉลี่ยของปริมาณสารเบตาแคโรทีนนอยที่สุด คือ 0.51 
มิลลิกรัมตอ100 กรัม (Table 1) 

จากการหาความสัมพันธระหวางปริมาณสารเบตาแคโรทีน (Figure 2) ที่วัดดวยวิธ ี NIRs กับ 
Spectrophotometer จะเห็นไดวา คาเฉลี่ยของปริมาณสารเบตาแคโรทีนที่ไดจากการวัดดวยเทคนิค NIRs กับ 
Spectrophotometer เปนไปในทิศทางเดียวกัน จากการวิเคราะห การถดถอยเชิงเสน (linear regression) พบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ โดยมีคาสหสัมพันธ r = 0.86 และ R2 = 0.75 แสดงวา สามารถใช 
เทคนิค NIRs ในการวิเคราะหหาปริมาณสารเบตาแคโรทีนแทนวิธ ี Spectrophotometer ซึ่งสอดคลองกับการ
ทดลองของ Jin et al. (1999) ศึกษาหาความสัมพันธของปริมาณสารเบตาแคโรทีนและวิตามินซใีนฟกทองระหวาง
เทคนิค NIRs, HPLC และ fluorescence method ใหคาสหสัมพันธ r = 0.99 และ 0.99 ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.87 µg และ 0.025 mg ตามลําดับ 
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Figure 2   Relationship between β – carotene content evaluated  with NIRs and Spectrophotometer 
 
Table 1   Means of β – carotene content, color space values (L*, a*, b*, chroma and hue)x and color chart. 

  β-carotene   Color Space Values   
Variety 

 Spectrophotometer NIRs  L* a* b* Chroma Hue  
Color chart 

THONG AMPHAI 342  0.80 0.71  54.62 -2.73 66.31 63.32 90.13๐  YOG 23 A 
THONG AMPHAI 426  0.67 0.68  54.97 -3.66 62.02 55.66 91.95๐  YOG 21 A 
THONG AMPHUN 346  0.75 0.69  54.84 -3.12 65.08 63.10 90.49๐  YOG 14 A 
SRI CHIANG MAI TA 040  0.79 0.78  54.03 -4.91 61.38 61.36 87.82๐  YOG 21 A 
MAHING  0.70 0.70  54.08 -1.42 63.15 60.09 88.42๐  YOG 17 A 
THODSAGUN 10  0.51 0.54  55.93 -0.25 60.21 60.32 89.42๐  YOG 17 A 
No.3815  0.58 0.70  55.19 -2.00 66.34 63.86 89.16๐  YOG 23 A 
SRIMUANG 16  0.74 0.69  57.92 -1.22 65.15 59.18 84.27๐  YOG 17 A 
MORAGODDUM 35  0.71 0.58  55.00 4.87 62.95 61.99 84.11๐  YOG 14 A 
CHINDA 2003  0.82 0.69  58.14 -3.83 66.17 60.77 88.58๐  YOG 17 A 
CHAIYAPUK  0.92 0.87  54.75 0.14 66.76 64.15 86.68๐  YOG 17 C 
PKMP  0.89 0.76  55.13 0.55 64.96 62.80 87.67๐  YOG 17 B 
THONGDUM  0.93 0.81  54.49 2.61 62.59 57.44 82.82๐  YOG 17 C 
No.380905   0.99 0.89   53.76 0.98 62.06 64.74 84.40๐   YOG 14 B 

xNumeric description of color using L* a* b* color space. L* (lightness or darkness) ranges from black(0) to white (100); a* color 
direction in red (a* > 0) or green (a* < 0); b* color direction in yellow (b* > 0) or blue (b* < 0). Chroma (saturation or vividness) = 
as chromaticity increases, a color becomes more vivid; as it decreases, a color becomes more dull. Hue (tint of color) = an 
angular measurement in which 0๐ = red and 90๐ = yellow. 

 
การวัดคาสีเนื้อในฟกทอง14 พันธุ จากการวัดดวย color space values (L*, a*, b*)  พบวา ไมมคีวาม

แตกตางระหวางพันธุในคาเฉลี่ยของคา L* โดยมคีาเฉลี่ยอยูระหวาง 53.76 – 58.14 แสดงวา สีเนื้อมคีวามสวาง 
ของสคีอนขางสูง สวนคา a* อยูในชวง -3.83 – 4.87 สวนมากเปนคาลบ แสดงวา สีเนื้อสวนใหญมีสีเขียวปนอยู
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เล็กนอย คา b* คาเฉลี่ยอยูระหวาง 60.21 – 66.76 เปนคาบวก แสดงวา สขีองเนื้อฟกทองอยูในโทนสีเหลืองและ 
มีสีเหลืองเขม คา Chroma เปนคาที่บอกถึงความอิ่มตัวของส ี ยิ่งมีคามากแสดงวามีความอิ่มตัวมาก จากผลการ 
ทดลอง พบวา คา Chroma อยูระหวาง 55.66 – 64.74 แสดงวา สีของเนื้อมีความอิ่มตัวของสคีอนขางสูง สวนคา 
Hue ถามีคามาก แสดงวา มีสีเหลืองเขม ถามีคานอยหรือเทากับ 0 แสดงวา มีสีแดง ซึ่งมคีาเฉลี่ยอยูระหวาง 
82.82๐ – 91.95๐ แสดงวา มีสีเหลืองเขม สวนสีเนื้อในฟกทองทุกพันธุที่ไดจากการวัด color chart ไมแตกตางกัน 
คือจัดอยูในกลุมของสีเหลือง – สม (yellow – orange group) ทั้งหมด (Table 1) 
  
Table 2 Pearson correlation coefficient (r) between β – carotene content by NIRs, Spectrophotometer, Color 

Space Values (L*, a*, b*, chroma and hue) and Color chart 
  Color Space Values   

Technique NIRs 
 L* a* b* Chroma Hue  

Color chart 

Spectrophotometer 0.86**   -0.65** 0.21** -0.26** -0.26** -0.21**   0.45** 
NIRs   -0.67** 0.13ns -0.25** -0.25** -0.13ns  0.44** 

L*    -0.24** 0.47** 0.46** 0.25**  -0.54** 
a*     -0.19* -0.16* -0.99**  0.69** 
b*      0.99** 0.23**  -0.36** 

Chroma       0.19*  -0.34** 
Hue                 -0.69** 

*,** = significant difference at 0.05 and 0.01probability level, respectively, ns = non significance difference 
 

การวิเคราะหสหสัมพันธของปริมาณสารเบตาแคโรทีนระหวางเทคนิค NIRs กับการวัด Color Space Values 
(L*, a*, b*) พบวาไมมีความสัมพันธกันมีคา r = -0.67, 0.13 และ -0.25 ตามลําดับ และสหสัมพันธของปริมาณสาร
เบตาแคโรทีนระหวางเทคนิค NIRs กับการวัดดวย Color chart ไมมีความสัมพันธกัน มีคา r = 0.44 แสดงวา Color 
Space Values (L*, a*, b*) และ Color chart ไมสามารถทํานายคาปริมาณสารเบตาแคโรทีนได (Table 2) 

สหสัมพันธของปริมาณสารเบตาแคโรทีนระหวางวิธีการ Spectrophotometer กับ Color Space Values 
(L*, a*, b*) พบวา ปริมาณสารเบตาแคโรทีนไมมีความสัมพันธกันมีคา r = -0.65, 0.21 และ -0.26 ตามลําดับ 
และสหสัมพันธของปริมาณสารเบตาแคโรทีนระหวางวิธีการ Spectrophotometer กับ Color chart พบวา ปริมาณ
สารเบตาแคโรทีนไมมีความสัมพนัธกันมีคา r = 0.45 แสดงวา ไมสามารถใช Color Space Values (L*, a*, b*) 
และ Color chart ในการวิเคราะหหาปริมาณสารเบตาแคโรทีนไดเหมือนกับวิธ ีSpectrophotometer  

การวัดคาสีดวย Color Space Values (L*, a*, b*) กับการวัดดวย Color chart  พบวามีคาสหสัมพันธ 
ของคาส ี r = -0.54, 0.69 และ -0.36 ตามลําดับ โดยที่คา a* มีความสัมพันธกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง สวน 
L* และ b* ไมมีความสัมพันธกัน วิธีการวัดคาสดีวย Color Space Values (L*, a*, b*) กับการวัดดวย Color chart 
เปนการบอกโทนสแีละการจัดกลุมของสเีนื้อฟกทอง 
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สรุปผล 
 เทคนิคการวัดดวยเนียรอินฟราเรดสเปกโทสโกป (NIRs) สามารถมาประยุกตใชในการวิเคราะหและ
ทํานายหาคาของปริมาณสารเบตาแคโรทีนในฟกทองได และใชทดแทนวิธีวิเคราะหแบบเดิมที่ยุงยาก ใช เวลานาน 
และเสียคาใชจายสูง สวนการใช Colorimeter (L* a* b*  Color Space Values) และ การวัดสีดวย RHS. Color 
chart ยังไมสามารถทํานายคาปริมาณสารเบตาแคโรทีนในฟกทองได แตใชบงบอกและจัดกลุมของสเีนื้อได 
 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการปรับปรุงพันธุพืชและเทคโนโลยชีีวภาพ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

กําแพงแสน และศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ใหความอนุเคราะหหองปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร 
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