
 

ในผลิตภัณฑสารใหกลิ่นรส 

บทที ่5  
การตรวจสอบคาความถวงจําเพาะ(Specific Gravity) 

วัตถุประสงค 
 
เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการตรวจสอบคุณภาพสารใหกลิ่นรสโดยการตรวจสอบคา
ความถวงจําเพาะ 
  

ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity, SG)  เปน ตัวเลขแสดงคาความหนาแนน
ของตัวอยางที่อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต เทียบกับความหนาแนนของนํ้าบริสุทธิ์ท่ี
อุณหภูมิเดียวกัน การรายงานผลของการหาคาความถวงจําเพาะจึงตองระบุอุณหภูมิ
มาตรฐาน 

 
การหาความถวงจําเพาะของของแข็ง 
 
อุปกรณและสารเคมี 

1. pycnometer ขนาด 25 มิลลิลิตร 
2. เทอรโมมิเตอร 
3. ตูอบลมรอน 
4. ขวดช่ังนํ้าหนัก (weighing bottle) 
5. desiccator 
6. นํ้ากลั่น  
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ภาพที่ 5.1     Pycnometer 
ท่ีมา  :  http://en.wikipedia.org/wiki/Pycnometer  

 

วิธีการทดลอง 
ใสตัวอยางในขวดช่ังนํ้าหนัก แลวนําไปอบในตูอบที่อุณหภูมิ 105-1100ซ จน
นํ้าหนักคงที่ นําตัวอยางที่อบแหงแลวออกจากตูอบแลวปดขวดทันที 

1. 

ทําความสะอาด pycnometer และ จุก อบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 105-1100ซ แลวใส
ใน desiccator ท้ิงไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง จากน้ันใสนํ้ากลั่นลงใน pycnometer 
จนเต็มขวดคอยๆปดจุกเพ่ือไลอากาศและปริมาณนํ้ากลั่นสวนเกินผานชอง 
capillaryท่ีจุก pycnometer เช็ดจุดและรอบขวดใหแหง นําไปช่ังนํ้าหนัก (W) 
บันทึกอุณหภูมิหอง (t) จากน้ันรินน้ําออกนํา pycnometer ไปอบใหแหง ท้ิงไวให
เย็นใน desiccator 

2. 

3. ใสตัวอยาง (จากขอ 1) ประมาณ 4-6 กรัม ลงใน pycnometer ช่ังหนักของ 
pycnometer + จุก + ตัวอยาง จดนํ้าหนักเปน W1 เติมนํ้ากลั่นจนไดประมาณคร่ึง
ขวด คนใหท่ัวดวย glass rod เพ่ือกําจัดฟองอากาศท่ีติดอยูท่ีผิวของตัวอยาง 
ลาง glass rod ดวยน้ํากลั่นปริมาณเล็กนอยลงใน pycnometer จากน้ันเติมนํ้า
กลั่นจนเต็มขวด คอยๆปดจุก เช็ดนํ้าสวนเกินออก ช่ังนํ้าหนัก W2 
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การคํานวณ 
  
คํานวณหาคาความถวงจําเพาะ และ absolute density จาก  
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G =  คาความถวงจําเพาะเม่ือเทียบกับนํ้าท่ีอุณหภูมิท่ีทําการวัดคา 
d = absolute density ของน้ํา (จากตารางที่ 5.1) ท่ีอุณหภูมิท่ีทําการวัดคา 
a = absolute density ของอากาศ (จากตารางที่ 5.1)ท่ีอุณหภูมิท่ีทํา 
                   การวัดคา 
t = อุณหภูมิท่ีทําการวัดคา 
P = นํ้าหนักของ pycnometer เปลาพรอมจุก 
W = นํ้าหนักของ pycnometer พรอมจุกและตัวอยาง  
W1 = นํ้าหนักของ pycnometer ท่ีบรรจุนํ้ากลั่นพรอมจุก 
W2 = นํ้าหนักของ pycnometer พรอมจุกและตัวอยางและน้ํากลั่น  
 
Absolute density  = [G(d-a)] + a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FY 473                                                                                        51  



ตารางที่ 5.1  คาความหนาแนนของน้ําและอากาศท่ีอุณหภูมิตางๆ 
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การหาความถวงจําเพาะของของเหลว 
 

1. โดยใช Hydrometer 
การทํางานของ hydrometer ทําไดโดยใชหลักการเม่ือวัตถุลอยตัวอยูในของเหลว

แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอมวลของปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนท่ีจะเทากับ
แรงโนมถวงของโลกที่กระทํากับมวลของวัตถุ 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 Hydrometer 
อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

1. ไฮโดรมิเตอร (Hydrometer) 
2. เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
3. กระบอกตวง (cylinder) ขนาดพอเหมาะกับไฮโดรมิเตอรท่ีเลือกใช 
4. อางควบคุมอุณหภูมิสําหรับตัวอยางที่จําเปนตองวัดท่ีอุณหภูมิสูงหรือตํ่ากวา

อุณหภูมิสําหรับการทดลอง  
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 การวัดคาความถวงจําเพาะ ควรวัดท่ีอุณหภูมิมาตรฐานหรือใกลเคียงกับอุณหภูมิ
มาตรฐาน จะทําใหไดคาที่ความถูกตองสูงสุด แตในกรณีท่ีมีความจําเปนก็สามารถทําการ
วัดท่ีอุณหภูมิระหวาง -18 ถึง 900ซได 
 
วิธีการทดลอง 
1. เติมนํ้าลงใน hydrometer jar ในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะทําให hydrometer  
   ลอยตัว ตรวจสอบสเกลของ hydrometer โดยให scale marking อานคาท่ี 1.00 
2.เขยาตัวอยางที่จะทําการทดลองใหเปนเนื้อเดียวกัน แลวคอยๆเทลงไปประมาณ 3 
   ใน 4 ของกระบอกตวงหรือมากกวาเล็กนอย โดยเอียงกระบอกตวงใหตัวอยางไหล 
   ลงไปตามผนังของกระบอกตวงเพื่อปองกันการระเหยและการเกิดฟองอากาศ 
   รอจนฟองอากาศข้ึนมารวมตัวกันอยูท่ีบริเวณผิวหนาของตัวอยาง แลวกําจัดออก 
   โดยซับดวยกระดาษกรองหรือกระดาษชําระที่สะอาด 
3.วางกระบอกตวงใหอยูในแนวดิ่งท่ีไมมีลมพัดผาน 
4.ใชเทอรโมมิเตอรคนใหท่ัวจนกระทั่งอุณหภูมิคงท่ี อานคาและบันทึกคาอุณหภูมิ 
5.คอยๆหยอนไฮโดรมิเตอรลงไปแลวปลอยใหลอยตัวหยุดน่ิงโดยอิสระกับผนัง 
  ของกระบอกตวง 
6.อานคาความถวงจําเพาะที่ขีดระดับของไฮโดรมิเตอรซ่ึงตรงกับระดับตัวอยาง (ผิวโคง
ลาง) โดยใหสายตาอยูในระดับเดียวกับระดับตัวอยางดังแสดงในภาพที่ 5.4 และบันทึก
คาความถวงจําเพาะของตัวอยาง 

 



 
ภาพที่ 5.3    การหาความถวงจําเพาะโดยใช Hydrometer 

                       ท่ีมา  :  http--www_jfccivilengineer_com-images-densit24_jpg  

 

 
 

ภาพที่ 5.4  การอานคาความถวงจําเพาะจากสเกล  hydrometer 
                  ท่ีมา  :  http--www_jfccivilengineer_com-images-densit24_jpg  
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5. อานคาอุณหภูมิอีกคร้ังหน่ึงทันทีท่ีอานคาความถวงจําเพาะเสร็จ โดยอุณหภูมิท่ี
อานไดในคร้ังน้ีไมควรตางจากคร้ังแรกเกิน 0.50ซ (10ฟ) หากไดอุณหภูมิตางกัน
มากกวาน้ีจะตองทําซํ้าจนไดอุณหภูมิตางกันไมเกิน 0.50ซ 

 
2. การหาคาความถวงจําเพาะโดยใช Pycnometer 

 

 
ภาพที่ 5.5     Pycnometer สําหรับของเหลว 

                                 ท่ีมา  :  http://en.wikipedia.org/wiki/Pycnometer  

 
   การ calibrate pycnometer 

ทําความสะอาด pycnometer และจุก อบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 105-1100ซ แลวใส 1.  
ใน  descicator ท้ิงไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง      

3. ใสนํ้ากลั่นลงใน pycnometer จนเต็มขวดคอยๆปดจุกเพ่ือไลอากาศและปริมาณ 
     นํ้ากลั่นสวนเกินผานชอง capillaryท่ีจุก pycnometer จากน้ันนําไปแชใน 
     อางควบคุมอุณหภูมิ เปนเวลา 30 นาทีโดยใหระดับนํ้าในอางควบคุมอุณหภูมิ 

สูงกวา graduation mark ของ pycnometer      
4. ดูดนํ้าสวนท่ีอยูเกิน graduation mark และปรับทองนํ้าใหอยูท่ี graduation mark 

ใช filter paper ซับนํ้าดานในบริเวณคอของ pycnometer ใหแหง จากน้ันปดฝา
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5. รินน้ําออกจาก pycnometer จากน้ัน rinse ดวย acetone ท้ิงใหแหงท่ี
อุณหภูมิหอง ปดฝาแลวช่ังนํ้าหนัก 

 
Weight of air of contained water  =  weight of filled pycnometer -weight empty pycnometer 
 

6. หานํ้าหนักของตัวอยางตามวิธีการในขอ 1-3 โดยแทนที่นํ้ากลั่นดวยตัวอยาง 
7. คํานวณหา specific gravity in air จากสูตร 
specific gravity in air = S/W 
S = นํ้าหนักตัวอยาง 
W = นํ้าหนักของนํ้า 

 
การบันทึกผลการทดลอง 
 

ตัวอยางสารใหกลิ่นรส คาความถวงจําเพาะ (specific gravity) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



58                                                                                           FY 473                              

 


