
 

 
 

PMP2-1 

การวดัดัชนีหักเหของของเหลวด้วยเทคนิคการหักเหแสง 

Measurement of Refractive Index of Liquid by Refracted Light Technique 
 

ผิวผอ่ง  ทมานนท ์(Phewphong  Tamanon)* นิรันดร์ วทิิตอนนัต ์(Nirun Witit-anun)**  
 

บทคดัย่อ 

ดัชนีหักเห (n) เป็นสมบัติทางแสงอย่างหน่ึงท่ีสําคัญของสสารซ่ึงสามารถหาได้หลายวิธี  งานวิจัยน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างชุดทดลองเพ่ือหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว  โดยอาศัยกฏของสเนลล์และ 

การหักเหของแสงเลเซอร์ผ่านตัวกลางต่างชนิด ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย  แหล่งกําเนิดแสงเลเซอร์  

กล่องกระจกใสสําหรับใส่ของเหลวท่ีตอ้งการหาค่าดชันีหักเห  กระจกเงาสะทอ้นแสงสาํหรับทาํให้เกิดการหักเหของ

แสงเลเซอร์  และฉากสําหรับหาตําแหน่งการหักเหของแสงเลเซอร์  สําหรับการคํานวณหาค่าดัชนีหักเหจาก 

ชุดทดลองน้ีใชเ้พียงระยะห่างของกล่องกระจกใสกบัฉาก  ความสูงของแสงหักเหบนฉากและมุมระหวา่งกระจกเงากบั

แนวแสงเลเซอร์  จากชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน  พบว่าค่าดชันีหักเหของของเหลว 3 ชนิด  ไดแ้ก่  นํ้ า  กลีเซอรีน  และ

เอทิลแอลกอฮอล ์ มีค่าประมาณ  1.30 - 1.33,  1.43 – 1.49  และ 1.26 – 1.27  ตามลาํดบั 

 

ABSTRACT 

Refractive index (n) is an optical property of the matters which can be measured by various methods. The 

objective of this work was to design and fabricate apparatus for refractive index measurement using the Snell’s law 

and the laser refracted light through different media. The apparatus were composed of laser light source, transparent 

glass box for fill the desired liquid for refractive index measurement; reflected mirror for refracted laser beam and the 

screen for identified the refracted laser beam position. The refractive index determined from this apparatus was used 

only, distance of glass box to the screen, the height of refracted laser beam on the screen and the angle between  the 

mirror and laser beam. The measurements the refractive index of water, glycerin and ethyl alcohol were found to be 

about 1.30–1.33, 1.43–1.49 and 1.26 – 1.27, respectively. 
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PMP2-2 

บทนํา 

การหักเหแสงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึนเม่ือแสงเคล่ือนท่ีผ่านตวักลางต่างชนิดกนัแลว้

แสงเปล่ียนแนวการเคล่ือนท่ี กล่าวคือถา้แบ่งตวักลางท่ี

แสงเคล่ือนท่ีผ่านออกเป็นชั้ น ถ้าตัวกลางท่ี 1 และ

ตัวกลางท่ี 2 ท่ีแสงเคล่ือนท่ีผ่านเป็นตัวกลางชนิด

เดียวกนั แสงก็จะเคล่ือนท่ีดว้ยแนวทางหรือทิศทางเดิม

ไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่ถา้เป็นตัวกลางต่างชนิดกัน 

เม่ือแสงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ี 1 ไปยงัตวักลางท่ี 2 แสง

จะมีการเปล่ียนแนวทางหรือทิศทางการเคล่ือนท่ีเม่ือ

เทียบกบัทิศทางเดิมข้ึนกบัสมบติัของตวักลางทั้งสองท่ี

แสงเคล่ือนท่ีผ่าน ทั้ ง น้ี เ ป็นท่ีทราบกันทั่วไปว่ามี

ปรากฏการณ์ทางแสงในธรรมชาติท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง

เกิดจากการหักเหแสง ตวัอย่างเช่น ปรากฎการณ์มิราจ 

(Mirage) เกิดข้ึนเม่ือแสงเคล่ือนท่ีผา่นชั้นของอากาศท่ีมี

ค่าดชันีหักเหเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองเหนือพ้ืนดินท่ี

ร้อนเป็นเหตุให้ชั้ นของอากาศเหนือพ้ืนดินมีความ

หนาแน่นต่างกนั เม่ือแสงเคล่ือนท่ีผ่านบริเวณดงักล่าว

แล้วทําให้คนท่ีอยู่ห่างไกลแล้วมองไปในบริเวณ

ดงักล่าวเห็นพ้ืนมีลกัษณะคลา้ยพ้ืนเปียกนํ้ า  

ความสามารถในการหกัเหแสงของตวักลางใดๆ 

นั้ น บอกได้ด้วย ค่าดัชนีหักเห (n) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ

อตัราส่วนระหวา่งอตัราเร็วของแสงในสุญญากาศหรือ

อากาศต่ออตัราเร็วของแสงในตวักลางนั้นๆ ปกติมีค่า

มากกว่าหน่ึง ทั้ งน้ีค่าดัชนีหักเหของตวักลางใดๆ นั้น

ข้ึนกบัสมบติัของตวักลางนั้นเป็นสําคญั และเน่ืองจาก

ค่าดัชนีหักเหเป็นสมบัติเฉพาะของตัวกลางจึงมีการ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานต่างๆ เช่น การวดัความเขม้ขน้

ของสารละลาย หรือ ความหวานของสารละลาย เป็นตน้ 

จากความสาํคญัของค่าดชันีหักเหท่ีมีต่อสมบติัทางแสง

ของวสัดุหรือปรากฏการณ์ทางแสงในธรรมชาติและ

การประยุกต์ใชเ้ชิงอุตสาหกรรมทาํให้มีการศึกษาวิจัย

และพฒันาเก่ียวกบัการหาค่าดชันีหักเหของสสารชนิด

ต่างๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การหาค่าดัชนีหักเหของ

แผ่นวตัถุโปร่งใสโดยใช้  Michelson Interferometer   

(ปิยะรัตน์, 2531) การหาค่าดชันีหกัเหของของเหลวดว้ย

วิธีต่างๆ เช่น วิธีตรึงมุมตกกระทบ (ปิยะรัตน์, 2530) 

หรือวธีิปริซึมรูปส่ีเหล่ียมคางหมู (ปิยะรัตน์, 2531) หรือ

วธีิมุมเบ่ียงเบนนอ้ยท่ีสุด (ปฐมพงษ,์ 2549) หรืออาจวดั

ค่าทางออ้มโดยใชเ้ทคนิคการเล้ียวเบนแสงในการวดัค่า

ดชันีหกัเหของของเหลว (กลัยาณัฐ และคณะ, 2553) ซ่ึง

แต่ละวธีิก็จะมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั 

สําหรับกรณีของเหลวนั้นการหาค่าดัชนีหักเห

นอกจากวธีิดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีวิธีอ่ืนท่ีสามารถหา 

ค่าไดอ้ยา่งง่ายๆ โดยใชก้ฎของสเนลล ์(Snell’s law) ท่ี

กล่าววา่เม่ือแสงเคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ี 1 (สมมติให้เป็น 

อากาศ ซ่ึงมีค่าดชันีหักเหเท่ากบั n1) ไปยงัตวักลางท่ี 2 

(สมมติให้เป็นของเหลวท่ีตอ้งการหาค่าดชันีหักเห เช่น 

นํ้ า มีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ n2) พบว่าแนวทางเดินของ

รังสีหกัเหของแสงจากตวักลางท่ี 1 ผ่านไปยงัตวักลางท่ี 

2 มีการเปล่ียนไปจากแนวของรังสีตกกระทบเดิม ซ่ึง

เ รียกว่า  “แสงหักเห” หรือ “การหัก เหของแสง”  

ถา้ให้ θ1 คือมุมท่ีรังสีตกกระทบทาํกบัเส้นปกติ และ 

θ2  คือมุมท่ีรังสีหักเหทํากับเส้นปกติ จะได้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมุมตกกระทบ (θ1) กบัมุมหักเห 

(θ2) และค่าดชันีหักเหในตวักลางทั้งสอง n1 และ n2 

ตามกฎของ สเนลล์ ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการได้

ดงัน้ีคือ        n1sinθ1 =  n2sinθ2  

บทความน้ีเป็นรายงานผลการออกแบบและ

สร้างชุดทดลองอยา่งง่าย  สาํหรับหาค่าดชันีหักเหของ

ของเหลวดว้ยเทคนิคการหักเหแสงตามกฎของสเนลล ์

และผลการทดสอบชุดทดลองท่ีไดจ้ากการหาค่าดัชนี

หักเหของของเหลว 3 ชนิดได้แก่ นํ้ า กลีเซอรีน และ

เอทิลแอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิจัย

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การทดลอง 

1.  เพ่ือออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่า

ดชันีหกัเหของของเหลวดว้ยการหกัเหแสง 

2.  เพ่ือทดลองหาค่าดชันีหักเหของของเหลวจาก

ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน 
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PMP2-3 

วธีิทดลอง 

ชุดทดลองวดัค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วย

เทคนิคการหักเหแสงในงานวิจยัน้ี อาศยัหลกัการหักเห

แสงตาม กฎของสเนลล ์(Snell’s law) ท่ีกล่าววา่เม่ือแสง

เคล่ือนท่ีจากตวักลางท่ี 1 (n1) ตกกระทบรอยต่อของ

ตวักลางทาํมุมตกกระทบ (θ1) กบัเส้นปกติแลว้ผ่านไป

ในตวักลางท่ี 2 (n2) แสงมีการเปล่ียนแนวทางเดินใน

ตัวกลางท่ี  2 ทํา มุมหักเห (θ2)  กับ เส้นปกติ  แล้ว

ความสมัพนัธ์ของมุมตกกระทบ (θ1) กบัมุมหกัเห (θ2) 

และค่าดัชนีหักเหในตวักลางทั้ งสอง (n1 และ n2) 

เป็นไปตามสมการ n1sinθ1 = n2sinθ2 ซ่ึงนาํมาเป็น

พ้ืนฐานในการจดัชุดทดลอง 

สาํหรับแนวคิดในการใชก้ฏของสเนลล์ในการ

จดัชุดทดลองแสดงดงัรูปท่ี 1 บรรจุของเหลวท่ีตอ้งการ

หาค่าดัชนีหักเหความสูง t ในกล่องกระจกใส ซ่ึงมี

กระจกเงาสะทอ้นแสงวางทาํมุม A กบัแนวทางเดินแสง

เลเซอร์ ถา้ให้แสงเดินทางเขา้มาในของเหลวทางดา้น 

AC (ของเหลวเป็นตวักลางท่ี 1) ตกกระทบกระจกเงาท่ี

วางทาํมุม A แลว้สะทอ้นข้ึนไปดา้น AB ของของเหลว

ทาํมุมตกกระทบ θ1 แลว้หักเหทาํมุม θ2 ออกสู่อากาศ 

(อากาศคือตวักลางท่ี 2) ไปตกบนฉากท่ีตาํแหน่งสูง H 

เป็นจุดสว่างสีแดง ซ่ึงวางห่างจากจุดหักเหท่ีผิวของ

ของเหลวออกไปเป็นระยะ L จากกฎของ สเนลล์

สามารถคาํนวณหาค่าดชันีหักเหของของเหลว (n1) ได้

จากสมการ 

( )A290  sin

tH

L
tan  sin

sin

sin

n

n
1

1

2

2

1

−








−==

−

θ

θ
 (1) 

 

เม่ือ  n1  คือค่าดชันีหกัเหของตวักลางท่ี 1 (ของเหลว) 

        n2 คือค่าดชันีหกัเหของตวักลางท่ี 2 (อากาศ) 

       A  คือมุมระหวา่งกระจกกบัแสงเลเซอร์ 

        t   คือความสูงของของเหลว 

       H  คือระยะความสูงจากพ้ืนถึงตาํแหน่งท่ี 

            แสงเลเซอร์ตกกระทบฉาก 

       L  คือระยะจากจุดหกัเหท่ีผิวของเหลวถึงฉาก 

สําหรับการทดสอบชุดทดลองอย่างง่ายท่ีสร้าง

ข้ึนโดยนําไปทดลองวดัค่าดัชนีหักเหของของเหลว       

3 ชนิด ได้แก่ นํ้ า กลีเซอรีน และ เอทิลแอลกอฮอล ์

เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1  ทิศทางของแสงเลเซอร์ท่ีผา่นของเหลว 

 

 ชุดทดลองวดัค่าดชันีหักเหของของเหลวดว้ย

เทคนิคการหักเหแสงท่ีสร้างข้ึนในงานวิจยัน้ีประกอบ 

ดว้ย (1) แหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ (λ = 650+10 nm) 

พร้อมชุดจับและขาตั้ งตัวช้ีเลเซอร์ (laser pointer) 

สําหรับใช้เป็นแหล่งกําเนิดแสงของชุดทดลอง (2) 

กล่องกระจกใสสําหรับบรรจุของเหลวท่ีตอ้งการหาค่า

ดชันีหักเหพร้อมแท่นวางและไมบ้รรทดั (3) กระจกเงา

สะทอ้นแสงสําหรับทาํให้เกิดแสงหักเห (4) ฉากพร้อม

ไม้บรรทัดสําหรับระบุตําแหน่งแสงหักเหหลังการ

สะท้อนจากกระจกเงาในกล่องกระจกใส ดังแสดงใน 

รูปท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2  ชุดการทดลองหาค่าดชันีหกัเหของของเหลว 

ฉาก 

กล่องใส่ของเหลว 

กระจกเงาราบ 

เลเซอร์ 

ของเหลว 

C 

B 

A 
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PMP2-4 

ผลการทดลอง 

 เม่ือนําชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนไปทดลองหาค่า

ดัชนีหักเหของของเหลว 3 ชนิด ท่ีอุณหภูมิห้อง  

ไดแ้ก่ นํ้ า กลีเซอรีน และเอทิลแอลกอฮอล ์ดงัแสดงใน 

ตารางท่ี 1 พบวา่ นํ้ ามีค่าดชันีหกัเหประมาณ 1.30 - 1.33 

ความคลาดเคล่ือนสูงสุด 2.26%  กลีเซอรีนมีค่าดชันีหัก

เห ประมาณ 1.43 – 1.49 ความคลาดเคล่ือนสูงสุด 

2.72% และเอทิลแอลกอฮอลมี์ค่าดชันีหักเหประมาณ 

1.26 – 1.27 ความคลาดเคล่ือนสูงสุด 7.35%  

 

ตารางที ่ 1  ค่าดชันีหกัเหของของเหลว 3 ชนิด  

                  ท่ีไดจ้ากการทดลอง 

 

ชนิดของ

ของเหลว 
t (cm) nexp nstd %Error 

 6.0 1.33  0.00 

นํา้ 8.0 1.30 1.33 2.26 

 10.0 1.30  2.26 

 6.0 1.49  1.36 

กลเีซอรีน 8.0 1.43 1.47 2.72 

 10.0 1.44  2.04 

 6.0 1.27  6.62 

เอทลิแอลกอฮอล์ 8.0 1.26 1.36 7.35 

 10.0 1.26  7.35 

 

อภิปรายและสรุปผล 

ชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วย

เทคนิคการหักเหแสงท่ีสร้างข้ึนในงานวิจยัน้ี  ประกอบ 

ดว้ย แหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ กล่องกระจกใสสาํหรับใส่

ของเหลวท่ีตอ้งการหาค่าดชันีหักเห กระจกเงาสะทอ้น

แสงสําหรับทาํให้เกิดการหักเหของแสงเลเซอร์ และ

ฉากสาํหรับหาตาํแหน่งการหักเหของแสงเลเซอร์  โดย

ใช้กฏของสเนลล์และการหักเหของแสงเลเซอร์ผ่าน

ตวักลางต่างชนิด  ค่าดชันีหักเหของของเหลว 3 ชนิด  

จากชุดทดลองน้ี  พบวา่นํ้ ามีค่าดชันีหักเห (n) ประมาณ 

1.30 –1.33 กลีเซอรีนมีค่าประมาณ 1.43 – 1.49 และ

เอทิลแอลกอฮอลมี์ค่าประมาณ 1.26 – 1.27  

เม่ือนําค่าดัชนีหักเหของของเหลวไปเปรียบ 

เทียบกบัค่ามาตรฐาน  พบวา่นํ้ ามีค่าดชันีหักเหใกลเ้คียง

ค่ามาตรฐานมากท่ีสุด (ความคลาดเคล่ือนสูงสุด 2.26%) 

รองลงมาได้แก่กลีเซอรีน (ความคลาดเคล่ือนสูงสุด 

2.72%) ส่วนค่าดชันีหักเหของเอทิลแอลกอฮอล์จาก 

ชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนมีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐาน

ค่อนข้างมาก (ความคลาดเคล่ือนสูงสุด 7.35%) 

เน่ืองจากเอทิลแอลกอฮอล์ระเหยค่อนขา้งง่าย  ทาํให้

ระดบัความสูงของของเหลว ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์หน่ึงท่ี

ตอ้งใชใ้นการคาํนวณมีค่าคลาดเคล่ือนค่อนขา้งง่าย  ทาํ

ให้ค่าดัชนีหักเหท่ีได้มีความคลาดเคล่ือนค่อนขา้งสูง 

อย่างไรก็ตามชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนในงานวิจยัน้ีมีขอ้ดี

คือใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้ทัว่ไป ชุดทดลองน้ียงัมี

ขนาดกะทดัรัดเหมาะสาํหรับใชส้าธิตหรือประกอบการ

เรียนการสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

นอกจากน้ียงัสามารถดดัแปลงหรือประยกุต์ชุดทดลอง

ท่ีสร้างข้ึนวดัค่าดชันีหกัเหของของเหลวท่ีอุณหภูมิต่างๆ 

โดยเพ่ิมชุดใหค้วามร้อนและชุดตรวจวดัอุณหภูมิ 
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