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บทน า 

วิธีการทดลอง 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

สรุปผล 

อ้างอิง 

ในปัจจบุนัพลอยธรรมชาติท่ีมีสีสวยงามเร่ิมหายากและมีปริมาณน้อยลง จงึได้มีการหา
วิธีการท่ีจะน ามาใช้เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้กบัพลอยท่ีมีสีไมส่วยและคณุภาพไมด่ีเพ่ือท่ีจะสามารถ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองประดบัได้ การเผาพลอยจงึเป็นวิธีการหนึง่ในหลายๆ วิธีท่ีถกูน ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงคณุภาพให้กบัพลอย การเผาพลอยมีวตัถปุระสงค์หลกัๆ ก็เพ่ือปรับปรุงคณุภาพในเร่ือง
ของสีและความใสสะอาด รวมถงึได้มีการปรับปรุงคณุภาพพลอยโดยการเผาอดุรอยแตกและ
หลมุภายในพลอย ซึง่เป็นการน าพลอยมาผา่นความร้อน และมีการเติมสารเคมีหลายชนิดลงไป 
ขึน้อยูก่บัสตูรและเทคนิคของแตล่ะคนอีกเช่นกนั ซึง่สารเคมีเหลา่นัน้อาจเป็นชนิดท่ีตลาด
ยอมรับและไมย่อมรับก็ได้ ชนิดท่ีเป็นท่ีแพร่หลายในปัจจบุนัจะเป็นการเติมแก้ว-ตะกัว่ ซึง่เรียก
กนัวา่ พลอยเผาแก้ว-ตะกัว่ (Lead Glass Filling) นิยมในพลอยทบัทิม และท่ีก าลงัได้รับความ
นิยมมากคือ การเติมแก้วลงไปในการเผาพลอย (Glass Filling) เพ่ือให้แก้วเข้าไปอดุรอย
แตกร้าวภายในเนือ้พลอย พลอยท่ีได้จะดสูวยขึน้และมีราคาเพิ่มขึน้แตจ่ะมีการแสดงลกัษณะ
แสงวาบสีน า้เงิน (flash effect) ดงันัน้สารอดุแก้วตะกัว่ท่ีใสเ่ข้าไปควรจะมีคา่ดรรชนีหกัเห
ใกล้เคียงกบัพลอยมากท่ีสดุ ซึง่ถ้าพลอยนัน้ไมแ่สดงลกัษณะแสงวาบสีน า้เงินเกิดขึน้จะตรวจ
แยกจากพลอยธรรมชาติได้ยากมาก        
  จงัหวดัจนัทบรีุนอกจากเป็นศนูย์กลางการซือ้ขายพลอยท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย
และในโลกแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางในการปรับปรุงคณุภาพคอรันดมั ท่ีมีช่ือเสียงและมีการพฒันา
และด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงคอรันดมัให้มีคณุภาพดีขึน้เพ่ือสง่ขายออกสู ่ 
อตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัโลก ในปัจจบุนัคอรันดมัในตลาดจนัทบรีุสามารถพบได้ทัง้แบบท่ีไม่
ผา่นการปรับปรุงคณุภาพและท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยเทคนิคตา่งๆ ดงันี ้         

 1. พลอยท่ีไมผ่า่นการเผา                                                                                                

 2. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนเพียงอย่างเดียว                                                  
3. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนร่วมกบัการใช้สารเคมี เช่น บอแรกซ์ 
(Borax)                   

 4. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนด้วนการซา่นสี (Diffusion)                                      
5. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนเพ่ือประสานรอยแตกด้วยแก้ว (Glass-
Filling)                 

 6. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนเพ่ือประสานรอยแตกด้วยแก้วผสม
ตะกัว่ (Lead-Glass Filling)                                                                                                                                      
7. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนเพ่ือประสานรอยแตกด้วยแก้วผสมแบ
เร่ียม (Barium-Glass Filling)                                                                                                                        
8. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนร่วมกบัธาตแุบริลเลี่ยม(Be)                                     
9. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยความร้อนร่วมกบัธาตโุคบอลท์(Co)                                      
10. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงปรากฎการณ์ทางแสง (Phenomena) เพ่ือให้เกิดสาแหรก 
(Asterism) ท่ีชดัเจนขึน้โดยใช้ความร้อน                                                                                                              
11. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยการย้อมสีพลอย (Dyed)                                                   
12. พลอยท่ีผา่นการปรับปรุงคณุภาพด้วยการฉายรังสี (Irradiation)  

 ในการศกึษานี ้ได้น าตวัอยา่งพลอยเผาร่วมกบัแก้วตะกัว่จากผู้ เผาในจงัหวดัจนัทบรีุจ านวน 
5 แหลง่คือ พลอยแหลง่ ท่ี 1 (Au) แหลง่ ท่ี 2 (Ag) แหลง่ท่ี 3  (Ch) แหลง่ ท่ี 4 (An) และแหลง่ ท่ี 5 
(Aon) มาท าการเปรียบเทียบคณุสมบตัิพืน้ฐานด้วยเคร่ืองมือในการหาคา่ดชันีหกัเห (Refractive 
index) และคา่ความถ่วงจ าเพาะ นอกจากนีย้งัได้ท าการเปรียบเทียบลกัษณะของมลทินภายใน
ของทบัทิมเผาร่วมกบัแก้วตะกัว่จากแตล่ะผู้ เผา เพ่ือท าการเปรียบเทียบความแตกตา่ง 

 การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์พืน้ฐานด้วยค่าดชันีหกัเหและค่าความถ่วงจ าเพาะ ไม่สามารถ
น ามาใช้ในการจ าแนกทบัทิมปกติและทบัทิมเผาร่วมกบัแก้วตะกัว่ แต่สามารถจ าแนกได้โดยใช้
กล้องจลุทรรศน์อญัมณีในการวิเคราะห์มลทินภายในท่ีเป็นฟองอากาศและการสะท้อนแสงเป็นสี
รุ้งอนัเน่ืองจากมีความแตกตา่งของคา่ดชันีหกัเหระหวา่งทบัทิมกบัแก้วตะกัว่ 

รูปที่ 2 แสดงต าหนิภายในของฟองอากาศและการสะท้อนแสงสีรุ้ง ภายในทบัทิมเผาร่วมกบัแก้วตะกัว่ 

 จากรูปท่ี 2 ซึง่แสดงลกัษณะของต าหนิภายในท่ีส าคญัท่ีสามารถพบได้ในทบัทิมเผาร่วมกบั
แก้วตะกัว่ เช่น ฟองอากาศ (Gas Babble) ซึง่มีหลายรูปแบบ เช่น รูปโดนสั รูปฟองอากาศแบบ
แบนเป็นต้น ซึง่เกิดเน่ืองจากมีฟองก๊าซในแก้วตะกัว่ขณะเผา และเม่ือเย็นตวัอยา่งรวดเร็วจงึเหลือ
ฟองอากาศอยูภ่ายใน นอกจากนีย้งัพบลกัษณะการสะท้อนแสงเป็นสีรุ้งภายในพลอยซึง่เกิดจาก
การท่ีแสงเดินทางผ่านวตัถสุองชนิดซึง่มีคา่ดชันีหกัเหท่ีแตกตา่งกนั คือระหวา่งทบัทิมและแก้ว
ตะกัว่ จงึท าให้เห็นการกระจายแสง (Dispersion) เกิดขึน้บริเวณรอยตอ่ และสามารถใช้เป็น
หลกัฐานในการจ าแนกทบัทิมปกติออกจากทบัทิมแก้วตะกัว่ได้ 

Pardieu, V., Lomthong, P., and Sturman N., (2009).Lead glass filled star rubies 
reportedly from Madagascar A preliminary examination and a comparison with star 
rubies from other deposits. GIA Laboratory, Bangkok. 

ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ องค์กร
มหาชน (GIT) ท่ีให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณในการวิจยั 

ตารางที่ 1 แสดงคา่ดชันีหกัเหและคา่ความถ่วงจ าเพาะของทบัทิมเผาร่วมกบัแก้วตะกัว่ ของผู้ เผา 5 ราย 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าคา่ดชันีหกัเหและค่าความถ่วงจ าเพาะของทบัทิมเผาร่วมกบัแก้ว
กัว่ ไม่พบความแตกต่างท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ เผาทัง้ 5 ราย และผลท่ีได้ไม่แตกต่างจากผลของ
ทับทิมปกติ จึงไม่สามารถใช้ค่าดังกล่าวในการจ าแนกระหว่างทับทิมปกติกับทับทิมเผา
ร่วมกบัแก้วตะกัว่ 

เม็ดที่ ค่าความถ่วงจ าเพาะ ค่าดัชนีหกัเห 

Au 1 4.03 1.760-1.770 
Au 2 4.01 1.760-1.770 
Ag 1 3.96 1.760-1.770 
Ag 2 4.02 1.760-1.770 
Ch 1 4.04 1.761-1.770 
Ch 2 4.03 1.762-1.770 
An 1 4.01 1.760-1.772 
An 2 4.03 1.760-1.770 
Aon 1 4.00 1.760-1.772 
Aon 2 4.04 1.760-1.770 

Gas Babble 
Flash Effect 


