
แรควอตซ (Quartz)

โดย ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง

แรควอตช (SiO2) เปนแรท่ีสามารถพบไดมากบนผิวโลก และเปนแรสําคัญท่ีเปน
องคประกอบของหินหลายชนิดบนโลก เชน หินแกรนิต (Granite) หินทราย (Sandstone) และหิน
ไนซ (Gneiss) เปนตน นอกจากน้ียังสามารถพบผลึกของแรท่ีมีความสวยงามและสามารถนําไปใช
เปนอัญมณีได

คุณสมบัติทางฟสิกส มีรูปผลึกระบบ Trigonal ผลึกที่พบมักจะเกิดเปนแทงหกเหลี่ยมยาวปลาย
แหลมทั้งหัวและทาย มักพบเปนผลึกแฝด มีเน้ือสมานแนน สามารถพบผลึกของแรไดทุกขนาด
เน่ืองจากมีการเกิดแบบสายแรนํ้ารอน Hydrothermal ซึ่งมักจะไดแรที่มีขนาดใหญ มีความแข็ง 7
มาตรวัดความแข็งของโมห คาความถวงจําเพาะ 2.65 รอยแตกแบบกนหอย ความวาวคลายแกว เน้ือ
โปรงใส ถึงโปรงแสง มีไดหลายสี เชนสีขาว หรือไมมีสี (rock crystal) สีเหลือง (Citrine) สีมวงแดง
(Amethyst) ถามีมลทินแรเจือปนอยูจะทําใหดูแปลกตาขึ้น เชน แกวขนเหล็ก (Rutilated quartz)

คุณสมบัติทางเคมี สูตรเคมี SiO2 มี Si 46.7% และ O 53.3% แรควอตซเกือบจะเปนสารประกอบ
ทางเคมีที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด และมีคุณสมบัติทางฟสิกสที่คงที่ มีคาดัชนีหักเหอยูระหวาง
1.54-1.55 คาความถวงจําเพาะ ประมาณ 2.65

วาไรต้ีของแรควอตซมีมากมายหลายชนิด (Varieties) สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ พวกที่เกิดเปน
ผลึก หรือมีผลึกหยาบ (Coarsely crystalline varieties) และพวกที่เกิดเปนผลึกละเอียด มีขนาดเล็ก
มากจนมองไมเห็นดวยตาเปลา (Cryptocrystalline varieties)



กลุมผลึกหยาบ (Coarsely crystalline varieties)
1. ผลึกควอตซใส ไมมีสี (Rock Crystals) ผลึกควอตซใสที่ไมมีสี ไมมีมลทินเลยจะ

ประกอบดวยซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) พบเกิดอยูทั่วไปทุกหนทุกแหง

Rock crystal

2. ควอตซสีมวงแดง (Amethyst) เปนควอตซที่มีสีอยูในชวงสีมวงคราม ถึงสีมวงแดง สี
มวงเกิดจากธาตุเหล็กที่เจือปนอยูในเน้ือและการบกพรองของโครงสรารวมกัน แตเมื่อนําไปอบดวย
ความรอน สีจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง สีเหลืองอมแดงจัด หรือเขียวออนได

Amethyst and Citrine

3. ควอตซสีเหลือง (Citrine) สีอยูในชวงสีเหลืองปนแดง สีสม และสีสม นํ้าตาล โดยมี
เหล็กเปนตัวใหสี สวนใหญเกือบจะไมมีตําหนิและมลทินเลย คําวา "Citrine" มาจากคําในภาษา
ฝร่ังเศสวา "Citron" ซึ่งแปลวา มะนาว

4. ควอตซสีควันบุหร่ี (Smoky Quartz) หรือ "Cairngorm Stone" สีอยูในชวงสีเทาควันบุหร่ี



ปนเหลือง กับสีนํ้าตาลปนสีเทาของควันไฟ ชื่อ "Cairngorm Stone" มาจากชื่อภูเขาในสกอตแลนด
ซึ่งเจอควอตซสีควันบุหร่ี สีเทาดําของควอตซชนิดน้ี เขาใจวาเกิดจากการไดรับกัมมันตรังสีของแร
เรเดียมที่อยูในหิน ซึ่งแตเดิมแวดลอมควอตซน้ีอยู หรือเพราะการฉายแสงของรังสีซึ่งเปนไปตาม
ธรรมชาติ ไปทําใหเกิดความบกพรองของโครงสราง ทําใหเกิดสีขึ้น

Smoky quartz

5. ควอตซสีชมพู (Rose Quartz) มีลักษณะกึ่งโปรงใสถึงโปรงแสง มีสีอยูในชวงสีชมพู
ออน จนถึงสีชมพูเขม ไมพบรูปผลึกที่สมบูรณ แตจะพบในลักษณะที่เปนเน้ือสมานแนน (massive
form) มลทินที่ทําใหเกิดสีไดแกธาตุไทเทเนียม

Rose quartz



6. ควอตซสีนํ้านม (Milky Quartz) มีลักษณะสีขาวขุนคลายนํ้านม มักมีกาซ และของเหลว
เปนมลทิน โปรงแสงถึงอับแสง เน้ือสมานแนน บางคร้ังมีความวาวคลายเทียนไข

Milky quartz

7. แกวตาแมว (Cat's eye) มีลักษณะโปรงแสงถึงโปรงใส สีมักอยูในชวงสีขาว ถึงสีนํ้าตาล
เทา สีเหลืองแกมเขียว สีดํา สีเขียว และสีเทา เมื่อเจียระไนเปนรูปโคงหลัง เบี้ย ควอตซชนิดน้ีจะมี
ลักษณะเปนเหลือบ ความวาวสีเหลืองคลายเสนไหม เปนเสี้ยนเล็กๆ (fibrous) เขาไปวางตัวขนาน

Cat’s eye quartz



8. แกวตาเสือ (Tiger's eye) มีลักษณะโปรงแสง ถึงกึ่งโปรงใส สีมีต้ังแตสีเหลืองแกม
นํ้าตาล ถึงสีนํ้าตาลแดง และสีนํ้าเงิน และอาจเปนสีแดงเขมได ควอตซชนิดน้ีมีลักษณะเหลือบ
แพรวพราวเปนแถบคลายเสนไหม ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นเน่ืองจากแรควอตซเขาไปแทนที่ในเน้ือ
ของแรโครซิโดไลท (Crocidolite) ซึ่งมีลักษณะเปนเสี้ยน และการแทนที่น้ีเปนแบบที่เรียกวา "การ
สวมรูป" (Pseudomorph) ซึ่ง รูปรางลักษณะของแร เ ดิมที่ถูกแทนที่จะไมเปลี่ยนแปลง

Tiger’s eye

9. รูทิเลทเทต ควอตซ (Rutilated Quartz) เปนผลึกควอตซใส ไมมีสี ในเน้ือควอตซมีแรรู
ไทล (Rutile) ซึ่งมีลักษณะคลายเข็มสีทอง หรือสีแดงแทรกปะปนเปนมลทิน นอกจากแรรูไทลแลว
อาจพบมลทินเสนเข็มซึ่งเปนแรทัวมาลีน (Tourmaline) แรเอพิโดท (Epidote) แรแอคติโนไลท
(Actinolite) ไดเชนเดียวกัน

Rutilated quartz



10. อะเวนจูรีน (Aventurine) ควอตซชนิดน้ีมีสีเขียว เมื่อขยับไปมาจะเห็นมีประกาย
ระยิบระยับแพรวพราว เน่ืองจากมีมลทินของแรซึ่งมีลักษณะเปนเกล็ดเล็กๆ เชน ไมกา เฮมาไทท ฝง
ตัวอยูในควอตซอยางไมเปนระเบียบ แลวจึงสะทอนแสงออกมาคนละทิศทาง ทําใหเห็นเปน
ประกายระยิบระยับขึ้น

Aventurine quartz

กลุมท่ีเปนผลึกละเอียดยิบ (Cryptocrystalline varieties)
ควอตซชนิดน้ีเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศน สามารถแบงไดออกเปน 2 แบบคือ แบบเน้ือเสี้ยน

(fibrous) และแบบเน้ือเปนมวลเมล็ด (granular)
แบบท่ีเน้ือเปนเสี้ยน (Fibrous varieties) เรียกคาลซีโดนี (chalcedony) เน้ือมีลักษณะโปรง

แสง แวววาวคลายขี้ผึ้ง สีเปนสีนํ้าตาล และเทา คาลซีโดนีน้ีมีกําเนิดจากสารละลาย (aqueous
solution) ซึ่งเขาไปสะสมตามชองวาง หรือโพรงในหินแบงออกไดดังน้ี

1. คารนีเลียน (Carnelian) เปนคาลซีโดนีชนิดที่มีสีสมอมแดง นํ้าตาลแดง หรือสีนํ้าตาลสม
มีลักษณะกึ่งโปรงใส และบางคร้ังอาจจะโปรงแสง

Carnelian



2. ซารด (Sard) คลายกับคารเนเลียน แตกตางกันที่สี คือซารดจะมีสีเขมกวาคารนีเลียน เชน
มีสีนํ้าตาล หรือสีที่มักทึบกวา หรือออกสีแดงทึบ สวนคารเนเลียนสีออนจางกวาไปทางสีสม

Sard

3. คริสโซเพรส (Chrysoprase) เปนคาลซีโดนีชนิดที่มีสีเขียว มีลักษณะกึ่งโปรงใส โปรง
แสง สีเขียวเกิดดเน่ืองจากมีนิกเกิลออกไซดปนอยู

Chrysoprase



4. อะเกต (Agate) อะเกตน้ีหมายถึงคาลซีโดนีชนิดที่มีลายเปนชั้นๆ มักโคงเปนลอนคลื่น
และในแตละชั้นที่คดโคงน้ันมีสีสลับที่แตกตางๆ กัน แสดงลักษณะของชั้น (band) เน้ือมีลักษณะ
คอนขางพรุน

Agate

5. เฮลิโอโทรป (Heliotrope) หรือบลัดสโตน (Bloodstone) หินเลือด หรือเฮลิโอโทรปเปน
คาลซีโดนีชนิดหน่ึง ที่มีเน้ือพื้นเปนสีเขียวทึบ และมีจุดแดงๆ หรือนํ้าตาลแดงของคาลซีโดนีแจส
เพอร (jasper) แทรกอยูในเน้ือพื้นเขียวดังกลาว

Heliotrope



6. โอนิกซ (Onyx) เปนคาลซีโดนีชนิดที่มีแนวลายชั้นเปนแนวเสนตรงสลับสี เชน สีขาว
สลับดําหรือสีขาวสลับเหลือง ถาโอนิกซมีแนวลายชั้นเปนสีแบบซารด (Sard) สลับกับแนวลายชั้น
ชนิดสีขาว เรียกโอนิกซชนิดน้ีวา ซารโดนิกซ (Sardonyx)

Onyx

กลุมท่ีเน้ือเปนมวลเมล็ด (Granular varieties)

1. หินเหล็กไฟ (Flint) คลายคาลซีโดนี แตไมแวววาว ดานคลายดิน สีทึบ หรือสีเขมกวา
เชอรท (Chert) เกิดรวมกับหินชอลก (chalk) หรือเกิดกับหินปูน รอยแตกเวา ขอบแหลมคม ในสมัย
โบราณใชทําเคร่ืองใช และอาวุธ

Flint



2. เชอรท (chert) มีลักษณะเชนเดียวกับหินเหล็กไฟ (flint) แตมีสีออนกวา

Chert

3. แจสเพอร (Jasper) มีลักษณะของผลึกเปนมวลเมล็ด เน้ือเนียนละเอียด มักจะมีสีแดง
หรือสีนํ้าตาลปนแดง เน่ืองจากมีแรเฮมาไททปนอยูดวย

Jasper
4. เพรส (Prase) มีลักษณะดาน สีเขียวสม่ําเสมอ มักเกิดรวมกับแจสเพอร

Prase



การกําเนิด แรควอตซเปนสวนประกอบที่สําคัญของหินอัคนี ชนิดที่มีซิลิกาสูงและอุณหภูมิ
ในการตกผลึกตํ่า เชนหินแกรนิต ไรโอไลท และเปกมาไทท เปนแรที่ทนทานตอการทําลายทั้งทาง
เคมี และทางกลศาสตร (mechanical attack) ดังน้ันเมื่อหินอัคนีแตกหักผุพังลง แรน้ีสามารถสะสม
ตัวกันเปนชั้น และแปรสภาพไปเปนหินทราย หรืออาจพบไดในหินแปรจําพวกไนส และชีสท เปน
แรชนิดเดียวประกอบเปนหินทราย หรือหินควอตไซท การสะสมจากสารละลาย (solution) มักพบ
บอยๆ เปนแรสามัญที่พบในสายแร (vein) อาจพบแรควอตซเกิดอยูตามชายทองนํ้าลําธาร และตาม
ฝงทะเลในรูปของทราย


