
วิธีการการศกึษาลกัษณะเฉพาะของแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ 
1. เตรียมตวัอย่างแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ  โดยการเจียระไนหน้าเรียบและ
ขดัเงาทัง้ 2 ด้าน  
2. ตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์อญัมณีขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ คา่ดชันีหกัเห (Refractive Index)  
คา่ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity)  ศกึษาลกัษณะภายในของแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะ
จะ จงัหวดัจนัทบรีุ ด้วยกล้องจลุทรรศน์อญัมณี  (Gemological Microscope)   
3. ศกึษาการดดูกลืนแสงของแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ ด้วยเคร่ืองยวีู-วิสิเบิล 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS –NIR Spectrophotometer) 
4. ศกึษาการดดูกลืนพลงังานของพนัธะ O–H  ท่ีเป็นองค์ประกอบในแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะ
จะ จงัหวดัจนัทบรีุ ด้วยเคร่ืองเอฟทีไออาร์    สเปกโทรมิเตอร์ (FTIR Spectrometer)   
5. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 

ส 

ลักษณะเฉพาะของแซฟไฟร์จากแหล่งบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี  
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บทน า 

วิธีการทดลอง 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

สรุปผล 

อ้างอิง 

  ประเทศไทยได้ช่ือว่า เป็นประเทศผู้น าในด้านผู้ผลิตพลอยสีของโลก และเป็นศนูย์กลาง
การค้าพลอยสีเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะพลอยทับทิมและแซฟไฟร์ ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็น
แหล่งแร่รัตนชาติท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งก าเนิดพลอยหลากสีสนั ไม่ว่าจะ
เป็นพลอยสีน า้เงิน สีเหลือง สีเขียว โดยพบท่ีต าบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
แซฟไฟร์ซึง่ได้รับความนิยมมาช้านาน  

 แซฟไฟร์แต่ละแหลง่จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั เช่น เฉดสี รูปผลกึ แร่ท่ีเป็นต าหนิ
ภายใน ความสมัพนัธ์ของแร่ต าหนิภายในกับหินต้นก าเนิด การดดูกลืนแสงของธาตใุห้สีของ
แซฟไฟร์ องค์ประกอบของน า้ในโครงสร้าง ธาตุร่องรอย เป็นต้น ดังนัน้  การศึกษา
ลกัษณะเฉพาะของแซฟไฟร์ จึงมีความส าคญัในการใช้เป็นฐานข้อมลูเพ่ือบ่งชีแ้หล่งต้นก าเนิด 
ซึง่มีผลทางการค้าอญัมณีท่ีส าคญัในอนาคต  

รูปที่ 1  ตวัอย่างiแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ แสดงต าหนิเส้นเข็มที่มีการเรียงตวัตามแนว
เส้นสี ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัอย่างหนึง่ของแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ (ก าลงัขยาย 10 เทา่) 

   
 ตวัอยา่งแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ  มีคา่ดชันีหกัเหอยู่ในช่วง 1.760 
และ 1.770 มีคา่ความถ่วงจ าเพาะอยูใ่นชว่ง 3.90 และ 4.01 มีสีอยูใ่นชว่งสีเหลืองอมเขียว สี
เขียว จนถึงสีน า้เงินอมเขียว มีลกัษณะของเส้นสีท่ีชดัเจน และมีลกัษณะของแร่ท่ีเป็นต าหนิ
ภายในท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนตามแนวเส้นสี ดงัรูปท่ี 1 ซึ่งพบว่าต าหนิภายในท่ี
ส าคัญของแหล่งบางกะจะคือ ลักษณะต าหนิเส้นเข็มท่ีมีการเรียงตัวตามแนวเส้นสี และ
มกัจะมีสีขาวจนถึงสีน า้ตาลอมเหลือง ซึง่ประกอบไปด้วยเส้นเข็มรูไทล์  (Rutile) อิลมีไนต์ 
(Ilmenite) ฮีมาไทต์ (Hematite) และแร่ท่ีเป็นลกัษณะผสมของ เหลก็และไทเทเนียม 

รูปที่ 3 FTIR spectrum ของแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ  

 ตวัอย่างแซฟไฟร์ จากแหล่งบางกะจะ จงัหวดัจนัทบุรี มีสีในช่วงสีเขียวอมเหลือง จนถึงสี
น า้เงินอมเขียว มีธาตมุลทินต าหนิเส้นเข็มท่ีเรียงตวัตามแนวเส้นสี ต าหนิมีสีขาว จนถึงสีน า้ตาล
อมเหลือง มีการดดูกลืนแสดงโดย Fe2+/Ti4+ intervalence charge transfer ให้สีน า้เงิน และ 
Fe3+/Fe3+ ให้สีเขียว มีการดดูกลืนในช่วง mid infrared ท่ี 3309 cm-1 และท่ีน่าสงัเกตคือ สว่น
พนัธะของ O-H ภายในคอรันดมัเม่ือได้รับความอณุหภมูิสงูขึน้ 

รูปที่ 2 การดดูกลืนแสงในช่วงอินฟราเรดยา่นใกล้ของแซฟไฟร์
จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ  
  

 จากรูปท่ี 3 แสดงการดดูกลืนของสเปคตรัมในช่วง mid infrared ของตวัอยา่งแซฟไฟร์ จาก
แหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่ท าการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง FTIR  portable spectrophotometer 
ลกัษณะของสเปคตรัมของของตวัอยา่งแซฟไฟร์ จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ จะมีลกัษณะท่ี
คล้ายกนัทัง้หมดดงัรูป โดยจะแสดงการดดูกลืนหลงัช่วง 2100 cm-1  ซึง่เป็นลกัษณะทัว่ไปท่ีพบได้ใน
คอรันดมั  สเปคตรัมแสดงพีคการดดูกลืนของความชืน้ (H2O) ในชว่ง 3500-3900 cm-1 นอกจากนี ้
ตวัอยา่งแซฟไฟร์ทัง้หมดยงัแสดงพีคของ O-H stretching ท่ี 3309 cm-1 ซึง่ควรมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้หลงัได้รับการปรับปรุงคณุภาพด้วยอณุหภมูิท่ีสงูขึน้ 
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ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ องค์กร
มหาชน (GIT) ท่ีให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณในการวิจยั 

รูปที่2 UV-VIS-NIR spectrum ของแซฟไฟร์จากแหลง่บางกะจะ จงัหวดัจนัทบรีุ  

 จากรูปท่ี2 แสดงการการดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์จากแหล่งบางกะจะ เน่ืองจาก 
Fe2+/Ti4+ intervalence charge transfer ท่ี 565 nm ซึง่จะท าให้มองเห็นแซฟไฟร์มีสีน า้เงิน
อมเขียว นอกจากนีย้งัพบการดดูกลืนแสงเน่ืองจาก Fe3+ ท่ี 377 และ 450 nm  


