
 

บทที่ 3 
การตรวจสอบดัชนีการหักเหแสง (Refractive index) 

ของผลิตภัณฑสารใหกลิ่นรส 

วัตถุประสงค 
 

เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงวิธีการตรวจสอบคาดัชนีการหักเหของแสงและหาคา
ดัชนีหักเหแสงของผลิตภัณฑสารใหกลิ่นรส 
 
  
การตรวจสอบดัชนีการหักเหแสง (Refractive index, RI)  
 
 การตรวจสอบวิธีน้ีเปนการตรวจสอบดีกรีของการหักเหของแสงเม่ือแสงตก
กระทบตัวอยาง ซ่ึงทําไดโดยใช Abbe Refractometer เคร่ืองมือชนิดน้ีสามารถ
ตรวจสอบดัชนีหักเหของแสงไดในชวง 1.3 – 1.7 
 
ทฤษฏีการหักเหแสง 

ภาพที่ 3.1 แสดงการหักเหและการสะทอนของแสงที่ตกกระทบบริเวณรอยตอ
ของพื้นผิวของตัวกลาง 2 ชนิดโดยแสงที่สะทอนและสองผานสามารถแบงออกไดเปน 2 
สวน คือ 

1. ลําแสงท่ีขนานกับ ระนาบของแสงตกกระทบ (plane of incidence) 
2. ลําแสงท่ีต้ังฉากกับ ระนาบของแสงตกกระทบ  
ลําแสงทั้งท่ีขนานและต้ังฉากกับระนาบของแสงตกกระทบจะสะทอนไมเทากัน โดย

ขนาดของสัมประสิทธิ์ของการสะทอน  (magnitude of reflection coefficient) จะข้ึนกับ
มุมท่ีแสงตกกระทบ (angle of incidence) 
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ภาพที่ 3.1   การหักเหและการสะทอนของแสงที่บริเวณรอยตอของพื้นผิว 
       ของตัวกลาง 2 ชนิด 

ท่ีมา  :   http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/freseq.html 

 
Sir David Brewster นักฟสิกสชาวสกอต ไดคนพบปรากฏการณของการตกกระทบ

ของแสงโดยพบวาท่ีมุมตกกระทบคาหน่ึงลําแสงท่ีขนานกับระนาบของแสงตกกระทบจะ
ไมสะทอนแตจะ สองผาน (transmitted) ท้ังหมด มุมตกกระทบน้ีจึงถูกเรียกวา 
Brewster’s angle 
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n  = refractive index ของตัวกลางที่แสง สะทอน 
qi = มุมท่ีแสงตกกระทบ 
qr = มุมท่ีแสงเกิดการหักเห 
 

ของแสงเมื่อตกกระทบพ้ืนผิวของแกว (RI = 1.515)  มีคาเทากับ 560 Brewster’s angle 
ของแสงเมื่อตกกระทบนํ้า (RI = 1.333) มีคาเทากับ 530 Brewster’s angle 

Brewster’s angle ของแสงเมื่อตกกระทบพื้นผิวของเพชร (RI = 2.417)  มีคาเทากับ 
67.50  
ดังน้ัน refractometer จึงใชหลักการ critical angle method ในการตรวจสอบคาดัชนีการ
หักเหแสงของตัวอยาง 
 เน่ืองจากสารใหกลิ่นรสจะประกอบดวยสวนผสมขององคประกอบหลายชนิด คา 
ดัชนีการหักเหของแสงของสารใหกลิ่นรสจะมีความสัมพันธกับ คาดัชนีการหักเหของแสง 
และ สัดสวนขององคประกอบแตละชนิด (individual component) วิธีการนี้จึงเปนวิธีการ
ตรวจสอบที่รวดเร็วและมีความไว (sensitive) ซ่ึงสามารถใชในการตรวจสอบความ
ผิดพลาดท่ีเกิดระหวางการผสมสูตร (compounding error) ในกระบวนการผลิตสารให
กลิ่นรสในระดับอุตสาหกรรม  
 
อุปกรณที่ใชในการทดลอง 
Refractometer 
 
สวนประกอบที่สําคัญของเครื่อง Refractometer 

1. Eyepiece 
ใชดู refraction field  และ scale ของคาดัชนีการหักเหของแสง  

      2. Specimen illuminator assembly 
เปนสวนท่ีทําใหแสงเคล่ือนท่ีผาน secondary prism และใหความสวางกับ
ตัวอยาง 
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3.  Prism open-shut handles 

ในกรณีท่ีหมุน handle ไปขางหนา prism จะถูกยกข้ึนประมาณ 1 เซนติเมตร 
จากน้ัน secondary prism จะเปด handles น้ีจะเหมาะสําหรับใชกับตัวอยางที่มี
ความหนืดสูง 

 
 

 
 

 
ภาพที่  3.2  โครงสรางของ Refractometer 

 
4.  Secondary prism 

Prism น้ีจะถูกเปดออกเม่ือนําตัวอยางใสท่ีบริเวณผิวของ main prism ซ่ึง 
secondary prism จะทําใหแสงผานตรงไปยังตัวอยาง ระยะหางระหวาง main 
prism และ secondary prism ประมาณ 0.2 มิลลิเมตร 
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5.  Main prism 
Main prism จัดเปนสวนที่สําคัญพ้ืนฐานสําหรับการวัดคาดัชนีหักเหของแสง การ
อานคาดัชนีหักเหทําไดโดยการนําตัวอยางใสบนผิวดานบนของ main prism 

6.  Thermistor head  
Thermistor จะสอดอยูบริเวณดานขางของ main prism ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีใชวัด
อุณหภูมิของ main prism 

7.  Scale field of vision illuminator assembly 
8.  Dessicant case 

ภายในบรรจุ cobalt chloride โดยจะเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปนสีแดงเม่ือดูด
ความชื้น 

9.  Temperature control water inlet-outlet nozzles 
เปนชองท่ีใหนํ้าเคลื่อนท่ีผานชองวางใน prism ในกรณีท่ีตองการควบคุมอุณหภูมิ
ระหวางการอานคาดัชนีหักเหแสง 

10.  Scale adjustment screw  
11.  Color compensator knob 
12.  Measurement knob 
13. Thermometer 

 
ตัวอยางสารใหกลิ่นรสที่ใชในการทดสอบหาคาดัชนีการหักเหแสง 
1. rosemary extract (alc 25%)  
2. almond extract (alc 36%)  
3. pure lemon extract (alc 83%)  
4. imitate cherry extract (alc 24%)  
5. pure mint extract (alc 89%) 
6. pure vanilla extract (alc 35%)  
7. cinnamon extract (alc 51%)  
8. pure orange extract (alc 79%) 
  



9. Imitate strawberry extract (alc 30%)  
(extractive of strawberry and other natural flavor) 
 
วิธีการวัดคาดัชนีหักเหแสง 
 
 1. Calibrate เครื่อง refractometer โดยใชนํ้ากลั่น 

• เปด secondary prism และหยดนํ้ากลั่น 2-3 หยดท่ีบริเวณตรงกลางของผิว
ดานบนของ main prism คอยๆปด secondary prism 

 

 
 
 

• หมุน lock เพื่อให prism แนบสนิทนํ้าจะแผกระจายเปนฟลมบางๆอยูระหวาง 
main prism และ secondary prism 
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• มองผาน eyepiece จากน้ันหมุน measurement knob อยางชาๆจนกระทั่ง
มองเห็น boundary line ปรากฏใน refraction field  

• ปรับ fine measurement scale knob ใหไดคา RI = 1.333  

• สเกลดานบนจะแสดง refractive index (n) ในขณะที่ดานลางจะแสดง Brix scale 
 

 
 

3. วิธีหาคาดัชนีหักเหของแสงของตัวอยางสารใหกลิ่นรส 

• เปด secondary prism และหยดตัวอยาง 2-3 หยดที่บริเวณตรงกลางของผิว
ดานบนของ main prism คอยๆปด secondary prism ซ่ึงจะทําใหตัวอยางแผ
กระจายเปนฟลมบางๆอยูระหวาง main prism และ secondary prism 

• หมุน lock เพ่ือให prism แนบสนิทตัวอยางจะแผกระจายเปนฟลมบางๆอยู
ระหวาง main prism และ secondary prism 

• มองผาน eyepiece จากน้ันหมุน measurement knob อยางชาๆจนกระทั่ง
มองเห็น boundary line ปรากฏใน refraction field  

• ปรับ fine measurement scale knob ให boundary line คมชัดอานคา 
refractive index ของตัวอยาง 
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ตารางที่ 3.1  ความสัมพันธระหวาง 0Brix และ Refractive index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรายงานผลการทดลอง 

1.   ใหนักศึกษาอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใด คา refractive index จึงสามารถใช
เปนดัชนีช้ีบงความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดระหวางการผสมสูตรของสารใหกลิ่นรสได 
2.   ถาตัวอยางสารใหกลิ่นรสที่นํามาทดสอบเตรียมจากสารสกัดจากนํ้ามันสมท่ีมี
ความเขมขนไมเทากันเชน 1x, 5x, 10x นักศึกษาคิดวา คา refractive index ท่ีไดจะ
มีคาเทากันหรือไม เพราะเหตุใด 
3.   นักศึกษาคิดวาตัวทําละลายท่ีเปนสวนผสมในสูตรสารใหกลิ่นรสจะมีผลตอคา
ดัชนีการหักเหแสงของตัวอยางหรือไมเพราะเหตุใด 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ตัวอยางผลิตภัณฑสารใหกลิ่นรส คาดัชนีการหักเหแสง 
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 
 
 


