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บทคัดย่อ 
 

   การศึกษาคุณสมบัติของแก้วสีเพ่ือการขึ้นรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม  โดยการผสมพลอยการ์เนต  พลอย
เพอริดอต  และเหล็กออกไซด์  ในอัตราส่วนต่างๆ  เพ่ือให้เกิดสีในแก้ว  ท าการหลอมแก้วด้วยเตาหลอม
ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส  ศึกษาแก้วหลังการหลอมโดยน าแก้วที่ได้ในแต่ละส่วนผสมไป
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีด้วยเครื่องยูวี วิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ ตรวจวัดปริมาณองค์ประกอบธาตุในแก้ว
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์  ศึกษาคุณสมบัติความอ่อนตัวของแก้วสี เมื่ออบด้วยเตาไฟฟ้าที่
อุณหภูมิ 600, 650 และ 700 องศาเซลเซียส  ทดสอบอุณหภูมิการขึ้นรูปร่วมกับพลอยด้วยเตาอบไฟฟ้า  
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วที่ติดกับเศษพลอย  และทดสอบการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกใน
ระยะสูงจากพ้ืน  1.5 เมตร  ผลการทดลอง  พบว่าการเปลี่ยนแปลงสีของแก้วหลังการหลอม  แก้วที่เติม
พลอยการ์เนต  พลอยเพอริดอต  และเหล็กออกไซด์  มีสีต่างกัน เนื่องจากธาตุให้สีของพลอยแต่ละชนิด
ต่างกัน  แก้วหลังการหลอมทุกสูตรจะมีสีเข้มขึ้นตามปริมาณของธาตุให้สีที่อยู่ในพลอยที่เติมลงไป  
คุณสมบัติความอ่อนตัวพบว่า  แก้วที่เติมพลอยเพอริดอต และเติมเหล็กออกไซด์ มีความอ่อนตัวมาก  ส่วน
แก้วที่เติมพลอยการ์เนต  ต้องเติมมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ตามน้ าหนัก  จึงจะมีความอ่อนตัวใกล้เคียงกับ
แก้วสูตรอ่ืนๆ  อุณหภูมิการขึ้นรูปร่วมกับพลอย 

คอรันดัมพบว่า แก้วมีอุณหภูมิการท างานได้ดีที ่700 องศาเซลเซียส ได้แก่แก้วที่ผสมพลอยเพอริดอต และ
แก้วที่ผสมเหล็กออกไซด์ ผลการการเกาะติด พบว่าแก้วที่สามารถทนการกระแทกได้ดีคือ แก้วที่เติมพลอย
เพอริดอตและแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าแก้วที่ผสมพลอยต่างชนิดกันใน
อัตราส่วนที่ต่างกันมีผลต่อการข้ึนรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม 
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ABSTRACT 
  

 The study focuses on the properties of colored glass for forming with  
gemstone by mixing with garnet peridot and iron oxide in different ratios. The glass was 
melt in furnace at 1,100oC. After melting, color of the glass with different mixtures was 
measured with UV/Visible Spectrometer. Measurement of elemental composition in the 
glass was done by X-ray Fluorescence Spectrometer. Softening behavior of the glass was 
observed after the glass being heated at 600°C, 650°C and 700°C. Forming temperature of 
the colored glass with corundum by electric oven was also observed. Adhesion of the 
glass with corundum after heated at 600oC, 650oC and 700oC was investigated by drop 
test from a height at 1.5 meters. The results showed that color change of the glass after 
mixing with different mixtures. The glass that contained garnet peridot and iron oxide had 
different colors, because the color elements were different. The elemental composition 
of the glass after melting decreased slightly. Softening behavior of the glass with garnet 
was less than that with peridot and iron oxide. The glass obtained a good working 
temperature at 700oC. All glass could withstand the impact from drop test except the 
glass that mixed with garnet. The glass mixed with different gemstones exhibited different 
effects on forming with corundum. 
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บทท่ี 1 บทน ำ   
 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 อุตสาหกรรมเครื่องประดับของประเทศไทย จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ

ของประเทศที่ส าคัญอันดับ 1 ใน 5 ของสินค้าส่งออก และประเทศไทยจัดเป็นแหล่งอัญมณีสีที่ส าคัญ
แหล่งหนึ่ง ในจ านวน 5 แหล่งใหญ่ของโลก คือ แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ เมียนมาร์ ศรีลังกา และไทย 
โดยอัญมณีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องประดับและตกแต่ง และจังหวัดจันทบุรีเป็น
ตลาดที่มีการค้าขายอัญมณีที่มีส าคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของการเจียระไนอัญมณี    

ในการเจียระไนอัญมณีก้อนเพ่ือให้ได้ขนาดและรูปทรงต่างๆ ตามท่ีต้องการ ต้องผ่านกระบวนการ
ในการ ตัด โกลน ก้อนอัญมณีหลายครั้ง ท าให้เกิดเศษอัญมณี ซึ่งมีขนาดเล็กและไม่คุ้มค้าในการน าไปผลิต
เป็นเครื่องประดับ ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน นิยมน าเศษอัญมณีที่ เหลือจากกระบวนการผลิต
เครือ่งประดับนี้ไปใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ใส่ที่ก้นหลุมเพื่อฝังลูกนิมิต
และใส่กระถางธูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังน ามาตกแต่งตู้กระจกที่เลี้ยงปลา หรือประดิษฐ์ของใช้ และของที่
ระลึก เพ่ือเกิดประโยชน์และมูลค่าที่สูงขึ้น  เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตา พระพุทธรูปและรูปเคารพ อ่ืนๆ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการขึ้นรูปโดยการหล่อร่วมกับเรซิน     (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบภาคตะวันออก , 
2549)  ซึ่งมีมูลค่าที่น้อย มีลักษณะของรูปแบบและกระบวนการผลิตที่ดั้งเดิม จึงยังไม่เป็นที่นิยม  

จุดเริ่มต้นของแนวคิดในงานวิจัย เป็นไปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษอัญมณีที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิต โดยกระบวนการทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศษอัญมณีและเพ่ือน าเสนอ
กระบวนการขึ้นรูปเครื่องประดับและตกแต่งเพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับผู้ผลิตเครื่องประดับและตกแต่งใน
อุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ และเพ่ือมุ่งส่งเสริมการด าเนินอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการน าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้งานเพ่ือให้เป็นการลดภาระในการก าจัดทิ้งของวัสดุที่
เหลือจากการบริโภคและจากอุตสาหกรรมต่างๆ  

ในเบื้องต้น การเลือกใช้แก้วเชื่อม หรือแก้วอุณหภูมิต่ าเพ่ือช่วยในการเชื่อมประสานเศษอัญมณี 
ให้สามารถสร้างสรรค์งานเครื่องประดับและตกแต่งได้หลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแก้วเชื่อม 
หรือแก้วอุณหภูมิต่ ามักมีส่วนผสมของตะกั่วซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตจน
อาจเป็นอันตรายขั้นร้ายแรงได้ ในงานวิจัยเรื่องแก้วอุณหภูมิต่ าในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาส่วนผสมที่
ปราศจากตะกั่วอย่างแพร่หลาย และมีศักยภาพในการน ามาใช้งานในการขึ้นรูปร่วมกับเศษอัญมณี  

โครงการวิจัย “การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่ าที่ปราศจาก
ตะกั่ว” โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2 เป็นการพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่ าที่ปราศจากตะกั่วจากวัตถุดิบเหลือใช้ 
ได้แก่ พลอยสี และแก้วสี เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้น ท า
การประยุกต์แก้วฯ ที่พัฒนาได้มาข้ึนรูปเครื่องประดับ เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศษอัญมณีท่ีเหลือ
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จากกระบวนการผลิต เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green jewelry) และ
เป็นทางเลือกในการสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาสูตรแก้วอุณหภูมิต่ าที่ปราศจากตะกั่วร่วมกับการใช้วัตถุดิบจากวัสดุเหลือใช้ 
2. เพ่ือสร้างสรรค์เครื่องประดับจากแก้วอุณหภูมิต่ าร่วมกับเศษอัญมณี   

 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

1. การใช้วัตถุดิบเหลือใช้ ได้แก่ พลอยสี และแก้วสี 
2. เตรียมแก้วอุณหภูมิต่ าท่ีปราศจากตะกั่ว ที่มีอุณหภูมิการท างานไม่เกิน 800 oC  
3. ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของแก้ว ฯ   
4. ศึกษากระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับแก้วอุณหภูมิต่ าฯ ร่วมกับเศษอัญมณี 
5. ผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับ 1 ชุด 
6. เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงเผยแพร่ความรู้น ารูปแบบงานสร้างสรรค์ที่ได้

จากงานวิจัยเผยแพร่แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องในการผลิตเครื่องประดับ 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับและหน่วยงำนที่น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ส่งเสริมกระบวนการผลิตเครื่องประดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการน าวัสดุเหลือใช้หรือ
หรือใช้กลับมาใช้ใหม่  

2. สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการขึ้นรูปเครื่องประดับ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  

3. เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษอัญมณี  
4. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ผลิตเครื่องประดับในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ่ และน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
5. เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
6. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการเรียนการสอนของนิสิต และเป็นองค์ความรู้ในการวิจัย 
 หน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มนักวิจัยองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาวัสดุที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตเครื่องประดับในอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานที่ท าการวิจัยได้แก่ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี   

 
1.5 ทฤษฎี สมมุติฐำน และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย  

แก้วอุณหภูมิต่ าที่ปราศจากตะกั่ว มีอุณหภูมิในการท างานที่ไม่สูงและสามารถน ามาใช้ในการ
เชื่อมกับวัสดุจึงเรียกว่า แก้วเชื่อม (solder glass) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเชื่อมกับเศษอัญ
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มณีชนิดต่างๆ ได้ โดยแก้วเชื่อมต้องมีสมบัติที่ส าคัญ ได้แก่ ความหนืดต่ า (low viscosity) มีส ัมประ
สิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่เข้ากับวัสดุที่จะใช้ร่วมด้วย (Thermal expansion matching) 
การยึดเกาะที่ดี (good adhesion) มีความทนทานต่อสารเคมี (high chemical resistivity) สามารถ
ควบคุมการตกผลึกได้ (controllable devitrification)  

 Solder glass ควรมีความหนืดต่ า หรือมีการไหลตัวสูง (high fluidity) ที ่อุณหภูมิในการ
ท างาน (working point) ที่ไม่กระทบต่อสมบัติของวัสดุที่ถูกเชื่อมต่อ (work piece) ดังนั้น working 
point ควรจะต่ ากว่าหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิในการอบอ่อน (annealing point) ของ work piece  
โดยความหนืดของ solder glass มีค่าระหว่าง 105-106 poises ในขณะที่ความหนืดของ work piece 
มีค่าไม่ต่ ากว่า 1013 poises ดังแสดงในรูปที่ 1.1  แสดงช่วงที่เหมาะสมในการท างานคือ preferred 
zone นอกจากนี ้ solder glass ควรมีการแข็งตัวเร็วคือใช้เวลาในการสร้างการยึดเกาะ (sealing 
time) ที่ต่ า 

 
รูปที่ 1.1  กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของ solder glass และ work piece  
(Frieser, 1975)  
 

 เนื ่องจากในการท างานมีอ ุณหภูม ิเข ้ามาเกี ่ยวข ้อง เมื ่อชิ ้นงานมีการเย ็นต ัวลงจนถึง
อุณหภูมิห้อง ประสิทธิภาพการยึดเกาะของ solder glass จะเป็นที่ยอมรับได้ ถ้าความแตกต่างของ
ค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื ่องจากความร้อน  (coefficient of thermal expansion, CTE) อยู่
ระหว่าง 1-6  x10-7   oC-1  ทั้งนี้ ค่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
กับประสิทธิภาพการปกปิด (sealing efficiency)   ในกรณีที่แตกต่างของค่า CTE มีมาก จะสามารถ
แก้ไขได้โดยการเลือก solder glass ที่มีค่า CTE มากกว่าของ work piece  

การยึดเกาะ (adhesion) เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ solder glass สามารถเกิดปรากฏการณ์เปียกผิว 
(wetting) แก้วเชื่อมจึงสามารถแผ่ตัว (spreading) บนผิวของ work piece  ได้ โดยความสามารถใน
การเปียกผิวขึ้นอยู่กับค่ามุมสัมผัส (contact angle, ) ดังแสดงในรูปที่ 1.2  แสดงความสัมพันธ์ของ
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มุมสัมผัส () และปรากฏการณ์การเปียกผิว (wetting) ถ้ามีมุมสัมผัสที่น้อย การเปียกผิวจะเกิดได้ดี
และท าให้แก้วเชื่อมแผ่ไปบนผิวของ work piece ได้ง่าย (complete wetting) ในขณะที่ถ้ามุมสัมผัส
มีค่าสูงมากถึง 90o solder glass จะยังคงรูปของหยดของเหลวและจะเคลื่อนที่ไปบนผิว work piece 
โดยไม่เกิดการเกาะติด (poor wetting) 

     
รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ของมุมสัมผัส () และปรากฏการณ์การเปียกผิว (wetting) (Kruss, 2012) 

 
1.6 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 

1. จัดหา วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ 
2.  เตรียมวัตถุดิบที่เหลือทิ้งหรือน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษพลอย เศษแก้ว  
3.  การผสมแก้วกับเศษพลอย และวัตถุดิบที่ได้จากการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
4.  ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีต่ออุณหภูมิในการท างาน และ ต่อสมบัติเชิงกายภาพ 
5.  ศึกษากระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับแก้วอุณหภูมิต่ า ร่วมกับเศษอัญมณี 
6.  ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของวัตถุดิบด้วย EDXRF   
7. ตรวจสอบสมบัติเชิงกล  ด้วยการทดสอบการละลายน้ า การดูมลทินภายในแก้วด้วยกล้อง

จุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope) วัดค่าความแข็งของแก้วและแก้วสีด้วยเครื่อง
ทดสอบความแข็งจุลภาคแบบ Vickers  

8. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีของแก้วและแก้วสีด้วยเครื่อง UV/visible –spectrophotometer 
9. ผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับ 
10. สรุปผล และเผยแพร่ผลงาน   
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1.7. แผนกำรด ำเนนิงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
แผนการด าเนินการวิจัยเริ่มต้นท าการวิจัยวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2562  แสดงดังตารางที่ 1.1 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินงาน 
  2558-2560 2561 2562 

 กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ม.ค.
ก.พ. 

มี.ค.
เม.ย. 

พ.ค.
มิ.ย. 

ก.ค.
ส.ค. 

ก.ย.
ต.ค. 

พ.ย.
ธ.ค. 

ม.ค. 
มี.ค. 

เม.ย.
มิ.ย. 

ก.ค. 
สค. 

1. จัดหา วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์             

2. เตรียมวัตถุดิบที่เหลือทิ้งหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
เช่น เศษพลอย เศษแก้ว 

            

3. ผสมแก้วกับเศษพลอย และวัตถุดิบที่ได้จาก
การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 

            

4. ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีต่ออุณหภูมิ
ในการท างาน  

            

5. ศึกษากระบวนการข้ึนรูปที่เหมาะสมกับแก้ว
อุณหภูมิต่ า ร่วมกับเศษอัญมณี 

            

6. ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี              

7. ตรวจสอบสมบัติเชิงกล               

8. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีของแก้วและแก้ว
สี 

            

9. ผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับ             
10. วิเคราะห์ สรุปผล และ เผยแพร่ความรู้             

หมายเหตุ  สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก เตาเผาแก้ว มีปัญหาปิดซ่อมแซม   

 



บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
2.1 ชนิดของแก้ว  

แก้วจ ำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  (กระทรวงอุตสำหกรรม, 2527) 
              1. แก้วที่เกิดโดยธรรมชำติ คือ เกิดจำกกำรหลอมตัวของทรำยหรือทรำยแก้ว ซึ่งมี
องค์ประกอบทำงเคมีคือ ซิลิกอนไดออกไซด์ นอกจำกนี้แก้วที่เกิดโดยธรรมชำติยังเกิดจำกกำรหลอม
ตัวของซิลิกอนไดออกไซด์ที่อยู่ในลักษณะของหินหรือแร่ เช่น หินเขี้ยวหนุมำน (quartz) ซึ่งมีจุดหลอม
สูงกว่ำทรำยแก้ว หำกเกิดกำรหลอมละลำยจะเรียกว่ำ ซิลิกำหลอม (fused silica)  
              2. แก้วที่มนุษย์สร้ำงขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตำมองค์ประกอบทำงเคมีและตำม
ลักษณะกำรใช้งำนดังต่อไปนี้  
                  2.1 ประเภทของแก้วที่แบ่งตำมองค์ประกอบทำงเคมี แบ่งได้เป็น 7 ชนิด คือ  
                       2.1.1 แก้วซิลิกำหลอมเหลว  (silica glass หรือ  fused silica หรือ  vitreous 
silica) หรือแก้วควอตซ์ (quartz) ได้จำกกำรหลอมเศษแก้ว ทรำยแก้วหรือพวกหินควอตซ์ โดยไม่เติม
สำรประกอบอ่ืน มีอุณหภูมิกำรหลอมสูง 1,710 องศำเซลเซียส นิยมใช้ท ำเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติกำร 
(laboratory) ใช้งำนทำงด้ำนไฟฟ้ำและใช้งำนเกี่ยวกับด้ำนแสง  
                       2.1.2 แก้วซิลิกำหลอมเหลวร้อยละ 96 (96% silica glass) มีสมบัติคล้ำยแก้ว
ประเภทซิลิกำหลอม แต่มีจุดหลอมต่ ำกว่ำ แก้วชนิดนี้อำจเรียกว่ำ ไวคอร์ (vycor) นิยมใช้ท ำเครื่องใช้
ในห้องทดลองพวกหลอดแก้ว (tubes) หรือถ้วยแก้ว (rod)  
                       2.1.3 แก้วโซดำไลม์ (soda lime glass) แก้วชนิดนี้นิยมใช้มำกที่สุด เป็นแก้วที่ท ำ
มำจำกไลม์ (lime) โซดำ (soda) และทรำย เป็นส่วนผสมหลัก นิยมใช้ท ำขวด กระจกหน้ำต่ำง กระจก
แผ่น ถ้วยแก้ว แก้วกันกระสุน (bullet proof glass) แก้วกระจกรถยนต์ เป็นต้น 
                       2.1.4 แก้วเลดซิลิเกต (lead alkali silicate glass) แก้วชนิดนี้ได้จำกกำรแทน
แคลเซียมออกไซด์ด้วยตะกั่ว (lead oxide, PbO) นิยมน ำไปท ำผลิตภัณฑ์ประเภทงำนศิลปะ (art 
ware) และแก้วเจียระไน ใช้ผลิตอุปกรณ์วิทยุ เรดำร์ (radar) เครื่องหลอดโทรทัศน์ และหลอดวิทยุ
ต่ำงๆ เป็นต้น เนื่องจำกมีควำมตำ้นทำนทำงไฟฟ้ำดี  
                       2.1.5 แก้วโบโรซิลิเกต (borosilicate glass) เป็นแก้วที่มีโบรอนไตรออกไซด์  
(boron trioxide, B2O3) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 โดยน้ ำหนัก หรือนิยมเรียกว่ำ แก้วไพเรก (pyrex) 
ได้แก่ แก้วทนไฟ นิยมใช้ท ำภำชนะหุงต้ม (cooking ware) ชนิดที่สัมผัสควำมร้อนโดยตรง ใช้ท ำ
ภำชนะท่ีใช้ในห้องทดลอง และท ำเลนส์ของกล้องดูดำว 

                                  2.1.6 แก้วอะลูมิโนซิลิเกต (alumino silicate glass) แก้วที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์
มำกกว่ำร้อยละ 20 อุณหภูมิกำรหลอมสูงและกำรขยำยตัวต่ ำเมื่อได้รับควำมร้อน จึงเหมำะที่จะใช้ท ำ
ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิสูง (high temperature ware) เช่น ภำชนะหุงต้ม  
                       2.1.7 แก้วสี (color glass) แก้วที่มีสีในเนื้อแก้ว ท ำได้โดยผสมสำรให้สี ที่เป็น
ออกไซด์ของโลหะลงไปประมำณร้อยละ 1–4 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสีที่ต้องกำร  
                  2.2 ประเภทของแก้วที่แบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำน  
                       2.2.1 แก้วที่ใช้ในวงกำรวิทยำศำสตร์ ได้แก่ หลอดแก้วทดลองต่ำงๆ (tubes) 
ปริซึม (prism) และบีกเกอร์ (beaker) เป็นต้น  
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                       2.2.2 แก้วที่ใช้ในกำรให้แสงสว่ำง ใช้ท ำหลอดไฟที่ให้แสงสว่ำง เช่น หลอดฟลูออ
เรสเซนท์ (fluorescent) แก้วประเภทนี้ยังใช้ท ำเลนส์ของแว่นตำ แว่นขยำย กล้องถ่ำยรูป กล้อง
จุลทรรศน์ กล้องส่องทำงไกล เป็นต้น  
                       2.2.3 แก้วที่ใช้ในวงกำรก่อสร้ำง เช่น แก้วบุเพดำน (เนื่องจำกสมบัติด้ำนกำรเป็น
ฉนวนกันควำมร้อน) เส้นใยแก้ว (fiber glass) เสื้อกันควำมร้อนและเสื้อกันไฟ  
                       2.2.4 แก้วสะเทิน (neutral glass) หมำยถึงแก้วที่ไม่ท ำปฏิกิริยำกับกรดหรือด่ำง 
แก้วพวกนี้ได้แก่ ขวดใส่ยำ ขวดใส่น้ ำเกลือ เป็นต้น  
                       2.2.5 แก้วกระจกรถยนต์ (safety glass) หรือเรียกว่ำแก้วนิรภัย มีสมบัติเด่นคือ 
เมื่อแตกจะไม่มีลักษณะแหลมคม (angular fragment) เพรำะ ขณะขึ้นรูปใช้ลมเป่ำให้ผิวด้ำนนอก
ของแผ่นแก้วเย็นและหดตัวอย่ำงรวดเร็ว เมื่อมีกำรกระทบที่ผิวจึงเกิดกำรแตกรำ้วเป็นฝอย  
                       2.2.6 แก้วกันกระสุน (bullet proof glass) เป็นแก้วชนิดโซดำไลม์ โดยกำรขึ้นรูป
ให้เป็นแผ่นบำงๆ (sheet) หลำยๆ แผ่นแล้วใช้แผ่นพลำสติก (laminate) แทรกใส่ระหว่ำงชั้นหรือ
แผ่นแก้วและประกบกันจนกระทั่งได้ควำมหนำตำมควำมต้องกำร แก้วชนิดนี้จะมีควำมแข็งแรงเพ่ิมขึ้น
จนสำมำรถกันกระสุนปืนทะลุผ่ำนได ้ 
                       2.2.7 ใยแก้ว ท ำได้โดยกำรดึงแก้วเป็นเส้นใยแล้วน ำมำอัดขึ้นรูป ใยแก้วจะมีควำม
แข็งแรงสูงแต่มีควำมเบำและอ่อนนุ่ม สำมำรถโค้งงอและดึงให้เป็นเส้นเล็กได้ถึง 1/300 ของควำมหนำ
ของเส้นผม ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ สมบัติของใยแก้วคือเก็บเสียงและกันควำมร้อนได้ดี นิยมน ำแผ่นใย
แก้วไปต่อเป็นโครงเรือได้ เพรำะมีน้ ำหนักเบำและมีควำมแข็งแรง  
                       2.2.8 แก้วในวงกำรศิลปะ ได้แก่ แก้วที่มีควำมไวต่อแสงอัลตรำไวโอเลต 
(ultraviolet) โดยสำมำรถอัดภำพถ่ำยลงไปบนพ้ืนผิวของแก้วได้ และรวมถึงแก้วสี ตลอดจน
เครื่องประดับตำ่งๆ 

                       2.2.9 แก้วที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ โคมไฟและภำชนะเครื่องแก้ว 
ต่ำง ๆ เพรำะสมบัติของแก้วสำมำรถดูดควำมร้อนได้ดี ฉะนั้นหม้อแก้วจึงสำมำรถดูดและกักเก็บควำม
ร้อนไว้ได้นำนกว่ำหม้อโลหะ  
                       2.2.10 แก้วในงำนอิเลคทรอนิกส์และงำนด้ำนกำรโทรคมนำคม แก้วประเภทนี้
ได้แก่หลอดโทรทัศน์ หลอดสุญญำกำศ เป็นต้น (กระทรวงอุตสำหกรรม, 2527)  
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ตำรำงที ่2.1 องค์ประกอบและคุณลักษณะของแก้วที่ใช้ในอุตสำหกรรม  
(กระทรวงอุตสำหกรรม, 2527) 

ชนิดของแก้ว องค์ประกอบ (ร้อยละโดยน้ ำหนัก) คุณลักษณะ และ
กำรใช้งำน SiO2 NaO2 CaO2 AlO2 B2O3 อ่ืนๆ 

แก้วซิลิกำ
หลอมเหลว 

> 99.5 - - - - - 

อุณหภูมิกำร
หลอมสูง คำ่

สัมประสิทธ์ิกำร
ขยำยตัวต่ ำ 

แก้วซิลิกำ
หลอมเหลว ร้อย

ละ 96 
96 - - - 4 - 

ตำ้นทำนกำร
เปลี่ยน-แปลง

อุณหภูมิและกำร
กัดกร่อนของ

สำรเคมี ได้ดี ใช้
ท ำอุปกรณ์ใน
ห้องทดลอง 

แก้วโบโรซิลิเกต 81 3.5 - 2.5 13 - 

ตำ้นทำนกำร
เปลี่ยน-แปลง

อุณหภูมิและกำร
กัดกร่อนของ
สำรเคมี ได้ด ี

แก้วโซดำไลม์ 74 16 5 1 - 4 MgO อุณหภูมิกำร
หลอมต่ ำ 

แก้วเลดซิลิเกต 54 1 - - - 
37PbO 
8 K2O 

ควำมหนำแน่น
สูง ควำมมันวำว
สูง ใช้ท ำเลนส ์

แก้วอะลูมิโน 
 ซิลิเกต 

70 - - 18 - 4.5TiO2 
2.5Li2O 

ขึ้นรูปงำ่ย 
แข็งแรงและ

ทนทำนต่อกำร
เปลี่ยน- แปลง
อุณหภูมดิี ใช้ท ำ
ผลิตภณัฑ์ใช้ใน

เตำอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  



9 

2.2 คุณสมบัติของแก้ว  
             แก้ว เป็นของผสมที่เกิดจำกกำรรวมตัวของออกไซด์และสำรอนินทรีย์ ที่ได้จำกกำรหลอม 
มีโครงสร้ำงแบบไร้ระเบียบ หรืออำจมีโครงสร้ำงบำงส่วนที่เป็นระเบียบแบบผลึก แต่มีอยู่น้อยมำก 
หำกทิ้งไว้เป็นระยะเวลำนำนมำกๆ (อำจเป็นเวลำหลำยล้ำนปี) โครงสร้ำงภำยในของแก้วจะค่อยๆ 
เปลี่ยนจนมีกำรจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบแบบผลึกและจะไม่มีสมบัติที่เรียกว่ำ แก้ว สสำรประเภทนี้จะ
อยู่ในสถำนะคล้ำยแก้ว (Glassy state)  
             แก้ว เป็นของเหลวที่ถูกท ำให้เย็นตัวลงต่ ำกว่ำอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนสถำนะจำกของเหลวเป็น 
ของแข็งได้โดยที่แก้วไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะเป็นผลึก ของเหลวนี้จึงมีควำมแข็ง ควำมหนืดสูงมำก
จนโมเลกุลหรืออิออนไม่สำมำรถจัดเรียงตัวแบบผลึกได้ และแก้วมีจุดหลอมเหลวที่ไม่แน่นอน 
เนื่องจำกสว่นประกอบในเนื้อแก้ว  
             แก้ว เป็นของเหลวที่เกิดกำรเย็นตัวอย่ำงยิ่งยวด โดยมีควำมหนืดสูง มีลักษณะภำยนอก
คล้ำยของแข็ง และสำมำรถเปลี่ยนโครงสร้ำงเป็นผลึกได้ในระยะเวลำที่ยำวนำนมำกๆ แก้วที่มี
โครงสร้ำงภำยในแบบไร้ระเบียบ จะมีพลังงำนพันธะไม่เท่ำกัน จึงมีจุดหลอมเหลวที่ไม่แน่นอน เมื่อ
ได้รับควำมร้อนสูงพอจะค่อยๆ อ่อนตัวลงและเปลี่ยนเป็นของเหลวเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นไป 
ปรำกฏกำรณ์นี้ต่ำงจำกของแข็งที่เป็นผลึกซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะจำกของแข็งเป็นของเหลวเกิดที่
อุณหภูมิคงที่  ซึ่งเรียกว่ำ จุดหลอมเหลว  
             เมื่อแก้วเหลวถูกท ำให้เย็นตัวลง จะมีควำมหนืดเพิ่มสูงขึ้นจนโมเลกุลหรืออิออน เคลื่อนที่ได้
ยำก จึงมีลักษณะที่เป็นของแข็ง ปรำกฏกำรณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิกว้ำงอำจกล่ำวได้ว่ำ แก้วมีจุด
หลอมเหลวที่ไม่แน่นอน แก้วทุกชนิดสำมำรถท ำให้เกิดผลึกได้ หำกควบคุมอัตรำเร็วในกำรลดอุณหภูมิ
ของแก้วเหลวลงอย่ำงช้ำๆ จนถึงจุดหลอมเหลว ปกติจุดที่มีอัตรำกำรเจริญของผลึกสูงสุด (Maximum 
crystal growth rate) จะอยู่ต่ ำกว่ำจุดหลอมเหลวเล็กน้อย กำรลดอุณหภูมิลงเร็วจึงท ำให้แก้วจัดเรียง
ตัวไม่เป็นระเบียบหรือเกิดผลึก (ประสิทธิ์ ปุระชำติ, 2549) 
 

 
 

รูปที่ 2.1 โครงสร้ำงของซิลิกำ ในลักษณะผลึกและไม่เป็นผลึก (กรมวิทยำศำสตร์บริกำร, 2556) 
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2.3 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแก้ว  
             กำรผลิตแก้ว วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตแก้วสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 6 กลุ่มตำมสมบัติของ
วัตถุดิบที่มีผลท ำให้แก้วเกิดสมบัติต่ำงๆ กันดังนี ้(สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์, 2534)  
             1. วัสดุที่ท ำให้เกิดเนื้อแก้ว วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตแก้ว เพ่ือท ำให้เกิดเนื้อแก้ว ได้แก่ ทรำย
แก้ว โดยทรำยแก้วจะต้องมีปริมำณของเหล็กต่ ำและสำรประกอบอ่ืนเจือปนอยู่เล็กน้อย มิฉะนั้นจะได้
เนื้อแก้วที่ไม่ใส และยำกต่อกำรหลอมละลำย ในประเทศไทยมีทรำยแก้วที่มีคุณภำพดีและนิยมใช้มำก 
2 แหล่งคือ ทรำยแก้วจำกจังหวัดระยอง และทรำยแก้วจำกจังหวัดสงขลำ โดยทั่วไปควรมีปริมำณ
ซิลิกอนไดออกไซด์มำกกว่ำร้อยละ 95 ขนำดของเม็ดทรำยแก้วควรใกล้เคียงกันไม่ใหญ่กว่ำ 20 เมช 
(0.84 มิลลิเมตร) และไม่ควรเล็กกว่ำ 100 – 200 เมช (ดวงเพ็ญ ศรีบัวงำม และคณะ (ม.ป.ป.) 
 
ตำรำงที่ 2.2 คุณลักษณะของทรำยแก้วตำมมำตรฐำนของประเทศอังกฤษส ำหรับท ำแก้วไม่มีสี  
  (ดวงเพ็ญ ศรีบัวงำม และอนุรักษ ์ปิติรักษ์สกุล, (ม.ป.ป.).) 

องค์ประกอบทำงเคมี เกรด A (%) เกรด B (%) เกรด C (%) 
ซิลิกอนไดออกไซด์ ต่ ำสุด 
เฟอร์ริกออกไซด์ สูงสุด 
ไทเทเนียมไดออกไซด์ สูงสุด 
โครมิกออกไซด์ สูงสุด 
อะลูมิเนียมออกไซด์ สูงสุด 

99.5 
0.008 
0.03 

0.0002 
- 

99.5 
0.013 

- 
0.0002 

- 

98.5 
0.03 

- 
0.006 

- 
 
ตำรำงที่ 2.3 คุณลักษณะของทรำยแก้วตำมมำตรฐำนของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
  (ดวงเพ็ญ ศรีบัวงำม และอนุรักษ์ ปิติรักษ์สกุล, (ม.ป.ป.)) 

ระดับ 
คุณภำพ 

SiO2 
สูงสุด (%) 

Al2O3 
สูงสุด (%) 

Fe2O3 
สูงสุด (%) 

CaO , MgO 
สูงสุด (%) 

ประโยชน์ 

เกรดหนึ่ง 99.8 0.1 0.02 0.1 ท ำแว่นตำ 
เกรดสอง 98.5 0.5 0.035 0.2 แก้วทนไฟ เครื่องถ้วย

ชำม 
เกรดสำม 95.0 4.0 0.035 0.5 แก้วชนิดดี 
เกรดสี่ 98.5 0.5 0.06 0.5 แผ่นแก้วบำง แท่ง

แก้วกลม 
เกรดห้ำ 95.0 4.0 0.06 0.5 - 
เกรดหก 98.0 0.5 0.3 0.5 กระจก หน้ำต่ำง 

 
             2. ตัวช่วยลดอุณหภูมิในกำรหลอมแก้ว  
                วัตถุดิบ ที่นิยมใช้เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิกำรหลอมแก้ว ได้แก่ โซดำแอซ (soda ash 
หรือ sodium carbonate, Na2CO3 ) สำรนี้เมื่อน ำไปผสมกับทรำยแก้วในอัตรำส่วนผสมร้อยละ 10 – 
16 จะช่วยลดอุณหภูมิกำรหลอมลงมำได ้700 – 800 องศำเซลเซียสช่วยท ำให้ทรำยแก้วหลอมตัวง่ำย
ขึ้น นอกจำกโซดำแอซ ทรำยแก้ว และหินปูนแล้ว อำจใส่อัลคำไลเอิร์ธ (alkalis earth) อ่ืนๆ ได้อีก 
เช่นแมกนีเซียมและแบเรียม เป็นต้น ตัวลดอุณหภูมิอ่ืนที่นิยมใช้ได้แก่ หินฟันม้ำ (feldspar) ตะกั่ว



11 

ออกไซด์และบอร์ริกออกไซด์ที่ใช้ในรูปของสำรบอร์แรกซ์ (borax, Na2B4O7 . 10H2O) ที่นิยมใช้ท ำ
แก้วโบโรซิลิเกต ซึ่งหลักเกณฑ์โดยทั่วไปพบว่ำ แก้วประเภทใดที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบ ที่มีสมบัติใน
กำรลดอุณหภูมิปริมำณมำก จะใช้อุณหภูมิในกำรหลอมต่ ำ รำคำถูก แต่ถ้ำใส่วัตถุดิบเพ่ือกำรลด
อุณหภูมิปริมำณน้อยจะได้เนื้อแก้วคุณภำพดีรำคำแพงขึ้น แต่กำรหลอมละลำยของเนื้อแก้วจะต้องใช้
อุณหภูมิสูงขึ้น นอกจำกวัตถุดิบที่ใช้ในกำรลดอุณหภูมิที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว เศษแก้ว (cullet) เป็น
วัตถุดิบที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวลดอุณหภูมิเช่นเดียวกัน และนิยมใช้มำก ซึ่งจะใช้ประมำณร้อยละ 10 – 75 
ในอัตรำส่วนผสมของวัตถุดิบ นอกจำกนี้ยังมีหินโดโลไมท์ (dolomite) ที่ให้แคลเซียมและแมกนีเซียม  
             3. ตัวฟอกสี  
                 วัตถุดิบ ที่นิยมน ำมำใช้เพ่ือฟอกสีของแก้วได้แก่ซีลีเนียม และโคบอลท์ ใช้ในปริมำณ
น้อย เพรำะเป็นสำรที่มีรำคำแพง โดยใช้ส ำหรับฟอกสีเขียวที่เกิดจำกออกไซด์ของเหล็ก ตัวฟอกสีไม่
สำมำรถก ำจัดสีได้ จึงต้องควบคุมปริมำณของตัวที่ท ำให้เกิดสีควบคู่กัน กำรใช้ซีลีเนียมมีข้อเสีย คือ
หำกใช้ปริมำณมำกเกินจะท ำให้ควำมแววำวของเนื้อแก้วลดลง และถ้ำใช้ตัวไล่ฟอง (อำร์ซินิกออกไซด์, 
arsenic oxide, As2O3 ) มำกจะมีผลต่อสมบัติในกำรฟอกสีของซีลีเนียม  
             4. ตัวไล่ฟอง  
                วัตถุดิบ ที่มีสมบัติช่วยในกำรไล่ฟองอำกำศในเนื้อแก้วที่หลอมเป็นแก้ว ได้แก่ อำรซินิก 
ออกไซด์ และโซเดียมไนเตรท (sodium nitrate, NaNO3 ) กำรหลอมแก้วแต่ละครั้งจะเกิดฟองแก๊ส
ขึ้นมำก เนื่องจำกสำรพวกคำร์บอเนต ในวัตถุดิบที่ท ำปฏิกิริยำในขณะกำรหลอมเกิดเป็นก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide, CO2 ) ซึ่งเป็นตัวท ำให้เกิดฟองในเนื้อแก้ว ฟองนี้สำมำรถ
ก ำจัดได้โดยกำรเติมสำรพวกอ ำร์ซินิกออกไซด์หรือโซเดียมไนเตรท  
             5. ตัวช่วยท ำให้เกิดสีและทึบแสง  
                วัตถุดิบ ที่ใช้เพ่ือให้เกิดสีและทึบแสงจะใช้ในกำรท ำแก้วสีและแก้วทึบแสง ซึ่งวัตถุดิบที่
ใช้แสดงไว้ตำมตำรำงที ่2.4 
 
ตำรำงที่ 2.4 ออกไซด์ที่ช่วยให้แก้วเกิดสีและทึบแสง (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์, 2534) 

สีและสมบัติที่ต้องกำร ออกไซด์ที่ใช้ 
สีน้ ำเงิน Co2O3 

สีฟ้ำ CuSO4 
สีเหลือง CdSF หรือ Fe2O3 + C 
สีเขียว K2Cr2O7 หรือ Cr2O3 
สีชำ C + Fe2O3 + S 
สีม่วง NiO หรือ MnO 

สีเหลืองเขียว U 
สีแดง SeO2 + CdSF หรือ SeO2 + C, Au 
สีด ำ MnO ใช้ปริมำณมำก 

ทึบแสง Fluorite (F) และ Phosphate (P) 
           
 
 



12 

   6. ตัวควบคุมควำมหนืดหรือควบคุมกำรไหลตัวของแก้ว 
                วัตถุดิบ ที่นิยมใช้เพื่อควบคุมกำรไหลตัวของน้ ำแก้วได้แก่ อะลูมิน่ำและหินฟันม้ำทั้งชนิด 
โซดำ (soda feldspar) และชนิดโพแทส (potash feldspar) ที่มีสมบัติช่วยลดอุณหภูมิกำรหลอม 
(สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์, 2534) 
 
 กำรเกิดสีของแก้ว สำมำรถอธิบำยได้ 2 ลัษณะดังนี้ 
            1. สีเกิดจำกกำรดูดกลืนแสงของสำรที่ท ำให้เกิดสี (Coloring agent) ที่อยู่ในเนื้อแกว้ 
กำรดูดกลืนแสงในชวงคลื่นใดช่วงคลื่นหนึ่งของแก้วขึ้นอยู่กับชนิดของสำรเคมีสำรที่ท ำให้เกิดสี ซึ่ง 
เป็นออกไซด์ของโลหะทรำนซิชั่นแถวแรก เช่น Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni และ Cu สีของออกไซด์
ของโลหะเหล่ำนี้อำจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
               กำรเกิดสีเนื่องจำกสิ่งแวดล้อมทำงเคมีของโครงสร้ำงของเนื้อแก้ว เช่น NiO ในแก้ว
โซเดียม-ตะกั่วจะให้สีน้ ำตำล แตใ่นแก้วโปแตสเซียม-ตะกั่วจะใหส้ีม่วงแดง (Reddish-purple) 
               กำรเกิดสีเนื่องจำกออกซิเดชั่นสเตตของโลหะอิออน เช่น ออกไซด์ของโครเมียมจะมีสี
ต่ำงๆ กัน จำกสีเขียวถึงสีส้มเมื่อ Cr มีออกซิเดชันสเตท +3 ถึง +6 กำรที่โลหะจะมีออกซิเดชันสเตท
เท่ำใดขึ้นอยู่กับอัตรำส่วนของออกไซด์เบส (Cr2O3 ) ต่อออกไซด์กรดในเนื้อแก้วและขึ้นอยู่กับ
ธรรมชำติของเนื้อแก้วว่ำจะมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบส 
             2. สีเกิดจำกอนุภำคคอลลอยดที่ตกคำ้งอยู่ในเนื้อแกว้ 
                 แก้วที่ไม่มีสี เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรทำงควำมร้อนอำจท ำให้เกิดสีขึ้นได้ เช่น คอลลอย
ดของทองค ำ ท ำให้แก้วมีสีแดงทับทิม เรียกว่ำ Gold ruby glass (ประสิทธิ์ ปุระชำติ, 2549) 
 
2.4 แก้วอุณหภูมิต่่าปราศจากตะกั่ว 

ด ้วยควำมตื ่นต ัวในเรื ่องของกำรอนุร ักษ ์สิ ่งแวดล้อม ในป ัจจ ุบ ัน จ ึงม ีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำแก้วที่ปรำศจำกตะกั่ว แต่ยังคง
รักษำสมบัติที่ดีที่เกิดจำกตะกั่ว เช่น ค่ำดัชนีกำรหักเหของแสงที่สูง ( refractive index) และตะกั่ว
ยังช่วยลดอุณหภูมิในกำรหลอมเหลวของแก้วท ำให้ท ำงำนได้ที่อุณหภูมิต่ ำลง  

กำรพัฒนำแก้วปรำศจำกตะกั่วท ำโดยกำรเติมสำรประกอบออกไซด์ของธำตุทรำนซิชั่น 
เช่น Ta2O3, ZrO2, TiO2 หรือ Nb2O5 จำกกำรศึกษำผลของกำรเติมธำตุ TiO2 หรือ Nb2O5  ในแก้ว
กลุ่ม silicate ที่มีส่วนผสมของ  BaO-SiO2-NaO พบว่ำ กำรเติมธำตุ TiO2 และ Nb2O5 ช่วยท ำให้ค่ำ 
refractive index (RI) และ ควำมแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีค่ำ RI ประมำณ 1.89-2.00  เนื่องจำกกำร
สร้ำงโครงสร้ำงตำข่ำยของแก้วที่มีควำมหนำแน่นมำกขึ้นด้วยกำรเชื่อมโยงของ TiO6 และ NbO6 
octahedra (Nowak , et al., 2013) 

แก้วในกลุ่ม Borosilicate ที่มีกำรปรับปรุงคุณภำพด้วยกำรเติม BaO ท ำให้สมบัติต่อ
ควำมแข็ง ควำมหนำแน่น และสัมประสิทธิกำรขยำยตัวเนื่องจำกควำมร้อน โดยปริมำณ BaO 35 
mol% ท ำ ใ ห ้ม ีค ว ำม แข ็ง ส ูง ก ว ่ำ  3 GPa ( Vicker’s hardness) โ ด ย ม ีค ่ำ  glass transition 
temperature ที่ 590 oC ซึ่งแก้วในส่วนผสมนี้ได้ถูกพัฒนำเพื่อให้เหมำะสมกับกำรขึ้นรูปในแบบ
ผง โดยกำรอัดขึ้นรูปด้วยควำมดัน 100 MPa  (Lim, et al., 2007) 

แก้วในกลุ่ม tellurite มีค่ำ refractive index (RI) ที่สูง โดยจำกกำรศึกษำเปรียบเทียบ
แก้ว 2 ส่วนผสม ได้แก่  ส่วนผสมที่มีตะกั่ว (TeO2– ZnO–PbO–Nb2O5  และที่ไม่มีตะกั่ว (TeO2–
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ZnO–Na2O) ที่มีอุณหภูมิในกำรท ำงำน (working point) ประมำณ 370 - 380 oC พบว่ำในกลุ่มที่ไม่
มีตะกั่ว มีค่ำ RI ประมำณ 2.0 ซึ่งสูงใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีตะกั่วที่มีค่ำประมำณ 2.1 นอกจำกนี้กลุ่มที่ไม่
มีตะกั่วยังมีช่วงของอุณหภูมิในกำรท ำงำนก่อนที่แก้วจะเกิดกำรตกผลึกที่กว้ำงกว่ำเกือบ 100 oC มีผล
ให้แก้วมีควำมเสถียรต่อควำมร้อน  (Gebavi , et al., 2013)   

ส ำหรับแก้วในกลุ่ม  tellurite borate  ที่มีส่วนผสมของ TeO2-B2O3-SiO2   ถ้ำมีปริมำณ 
SiO2 ที ่เพิ ่มขึ ้นจำก 0 ถึง 20 mol% ท ำให้ค่ำ  glass transition temperature (Tg ) เพ่ิมขึ้นจำก 
398 oC ไปเป็น 419 oC  และยังมีช่วงอุณหภูมิก่อนที่จะเกิดกำรตกผลึกที่กว้ำงขึ้น แสดงให้เห็นว่ำ
ปริมำณ SiO2 ที่เพ่ิมข้ึนท ำให้แก้วมีควำมเสถียรทำงควำมร้อนมำกข้ึน (Xu, TF, et al., 2007) 

แก้วอุณหภูมิต ำที่ถูกพัฒนำขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเติมธำตุตะกั่วอีกชนิดคือ แก้วในกลุ่ม 
Boro-vanadate ซึ่งสำมำรถท ำกำรขึ้นรูปได้ด้วยกำรหลอมเหลวด้วยวิธีกำรแบบดั้งเดิม แก้วในกลุ่มนี้
มีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ต่ ำโดยมีอุณหภูมิของ sealing temperature ที่ 335 oC และมีค่ำ CTE ที่ 
106 x10-7   oC-1  ซึ่งจัดเป็นค่ำที่ต่ ำ ซึ่งมีศักยภำพในกำรน ำมำใช้ในงำนต่อไป (Wang, et al., 2012) 

 แก้วอุณหภูมิต่ ำที่ปรำศจำกตะกั่ว มีอุณหภูมิในกำรท ำงำนที่ไม่สูงและสำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรเชื่อมกับวัสดุจึงเรียกว่ำ แก้วเชื่อม (solder glass) ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่จะสำมำรถเชื่อมกับ
เศษอัญมณีชนิดต่ำงๆ ได้ โดยแก้วเชื่อมต้องมีสมบัติที่ส ำคัญ ได้แก่ ควำมหนืดต่ ำ (low viscosity) 
มีส ัมประสิทธิกำรขยำยตัวเนื่องจำกควำมร้อนที่เข้ำกับวัสดุที่จะใช้ร่วมด้วย (Thermal expansion 
matching) กำรยึดเกำะที ่ด ี (good adhesion) มีควำมทนทำนต่อสำรเคมี (high chemical 
resistivity) สำมำรถควบคุมกำรตกผลึกได้ (controllable devitrification)  

 Solder glass ควรมีควำมหนืดต่ ำ หรือมีกำรไหลตัวสูง (high fluidity) ที่อุณหภูมิในกำร
ท ำงำน (working point) ที ่ไม ่กระทบต่อสมบัติของวัสดุที ่ถ ูกเชื ่อมต่อ (work piece) ดังนั ้น 
working point ควรจะต่ ำกว่ำหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิในกำรอบอ่อน (annealing point) ของ 
work piece  โดยควำมหนืดของ solder glass มีค่ำระหว่ำง 105-106 poises ในขณะที่ควำม
หนืดของ work piece มีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 1013 poises ดังแสดงในรูปที่ 2.2 แสดงช่วงที่เหมำะสมใน
กำรท ำงำนคือ preferred zone นอกจำกนี้ solder glass ควรมีกำรแข็งตัวเร็วคือใช้เวลำในกำร
สร้ำงกำรยึดเกำะ (sealing time) ที่ต่ ำ 

 
รูปที่ 2.2  กรำฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อควำมหนืดของ solder glass และ work piece  
(Frieser, 1975)  

 เนื ่องจำกในกำรท ำงำนมีอุณหภูมิเข้ำมำเกี ่ยวข้อง เมื ่อชิ ้นงำนมีกำรเย็นตัวลงจนถึง
อุณหภูมิห้อง ประสิทธิภำพกำรยึดเกำะของ solder glass จะเป็นที่ยอมรับได้ ถ้ำควำมแตกต่ำง
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ของค่ำสัมประสิทธิกำรขยำยตัวเนื่องจำกควำมร้อน  (coefficient of thermal expansion, CTE) 
อยู่ระหว่ำง 1-6  x10-7   oC-1  ทั้งนี ้ ค่ำควำมแตกต่ำงของค่ำสัมประสิทธิกำรขยำยตัวเนื่องจำก
ควำมร้อนกับประสิทธิภำพกำรปกปิด )sealing efficiency ( แสดงดังตำรำงที ่ 2.5    ในกรณีที่
แตกต่ำงของค่ำ CTE มีมำก จะสำมำรถแก้ไขได้โดยกำรเลือก solder glass ที่มีค่ำ CTE มำกกว่ำ
ของ work piece  

 
ตำรำงที่ 2.5 ประสิทธิภำพกำรปกปิด )sealing efficiency (ที่สัมพันธ์กับค่ำสัมประสิทธิกำร
ขยำยตัวเนื่องจำกควำมร้อน (Coefficient of Thermal Expansion , CTE) (Frieser, 1975)  

ควำมแตกต่ำงของค่ำสัมประสิทธิกำร
ขยำยตัวเนื่องจำกควำมร้อน ( x10-7   oC-1 

) 

ประสิทธิภำพกำรปกปิด 
)sealing efficiency( 

1 ดีเยี่ยม 
1-5 เป็นที่น่ำพอใจ 
5-10 ยึดเกำะแบบมีควำมเค้นวิกฤติ (critical 

stress) 
10 ไม่ยึดเกำะ 

 
กำรยึดเกำะ (adhesion) เกิดขึ ้นได้ก็ต่อเมื ่อ solder glass สำมำรถเกิดปรำกฏกำรณ์

เปียกผิว )wetting (แก้วเชื่อมจึงสำมำรถแผ่ตัว (spreading) บนผิวของ work piece  ได้ โดย
ควำมสำมำรถในกำรเปียกผิวขึ้นอยู่กับค่ำมุมสัมผัส )contact angle, ( ดังแสดงในรูปที่ 2.3  
แสดงควำมสัมพันธ์ของมุมสัมผัส )  (และปรำกฏกำรณ์กำรเปียกผิว (wetting) ถ้ำมีมุมสัมผัสที่
น้อย กำรเปียกผิวจะเกิดได้ดีและท ำให้แก้วเชื่อมแผ่ไปบนผิวของ work piece ได้ง่ำย )complete 
wetting ในขณะที่ถ้ำมุมสัมผัสมีค่ำสูงมำกถึง (90o solder glass จะยังคงรูปของหยดของเหลว
และจะเคลื่อนที่ไปบนผิว work piece โดยไม่เกิดกำรเกำะติด (poor wetting) 

 

     
 

รูปที่ 2.3 ควำมสัมพันธ์ของมุมสัมผัส() และปรำกฏกำรณ์กำรเปียกผิว (wetting) (Kruss, 2012) 
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2.5 อัญมณีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย 
      2.5.1 กำร์เนต (Garnet) 
              กำร์เนต เป็นกลุ่มแรกที่มีโครงสร้ำงผลึกเหมือนกัน มีสมบัติทำงเคมีและฟิสิกส์ คล้ำยคลึง
กัน พลอยตระกูลนี้มีโครงสร้ำงทำงเคมีเป็นซิลิเกต สูตรเคมีคือ MM′(SiO4)3  ในที่นี้ M อำจเป็นธำตุ 
Ca, Mg, Mn หรือ Fe2+ และ M′ อำจเป็น Al, Cr หรือ Fe3+ บำงครั้ง Ti อำจแทนที่ Si บำงส่วน  
อัญมณีในตระกูลกำร์เนตได้แก่: อัลมันมันดีน (Almandine) แอนดรำไดท (Andradite) กรอสซูลำร์ 
(Grossular) ไพโรป (Pyrope) สเปสซำทีน (Spessatine) ยูวำโรไวท (Uvarovite) 
ซึ่งในกำรทดลองจะใช้เป็น ไพโรป และอัลมันมันดีน (กำร์เนต, 2017, ออนไลน์) 
 

คุณสมบัติ ไพโรป (Pyrope) อัลมันมันดีน (Almandine) 
รูปผลึก ระบบ Isometric ระบบ Isometric 
สูตรเคมี Mg3Al2Si3O12 Fe3 Al2Si3O12 
ควำมถ่วงจำเพำะ 3.5 - 3.8 4.05 
ดัชนีหักเห 1.705 - 1.749 1.790 
ควำมแข็ง 7 – 7.5 7 - 7.5 
จุดหลอมเหลว 1,300oC 1,315oC 
             

 
 
                  ก. ไพโรป (Pyrope)                               ข. อัลแมนดีน (Almandine) 

รูปที่ 2.4 กำร์เนต (Garnet) (John Betts, 2017) 
  
 

     2.5.2 เพอริดอท (Peridot)  
             เพอริดอท (Peridot) หรือ “โอลิวีน (Olivine)” เป็นค ำที่มำจำกภำษำฝรั่งเศส ซึ่งแปลว่ำ 
“สีเขียวมะกอก” มีหลำยสี เช่น สีเขียวอมเหลือง, เหลืองอมเขียว และเขียวน้ ำตำล แหล่งที่พบมำกคือ 
พมำ่, สหรัฐอเมริกำ, ออสเตรเรีย, รัสเซีย, บรำซิล และนอร์เวย์  
             องค์ประกอบทำงเคมี (Mg, Fe)2 SiO4 มี MgO : 42.06%, FeO : 18.75%, SiO2 : 39.9% 
ธำตุแมกนีเซียมและเหล็กมีคุณสมบัติในกำรแทนที่กันได้โดยที่โครงสร้ำงของผลึกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
ถ้ำแมกนีเซียมไปแทนที่เหล็กจะได้สูตรเป็น Mg2SiO4 เรียกว่ำ ฟอร์สเตอไรต์ (forsterite) และถ้ำเหล็ก
ไปแทนที่แมกนีเซียมจะได้สูตรทำงเคมีเป็น Fe2SiO4 เรียกว่ำ ฟำยำไลต์ (fayalite) โดยปกติแล้ว 
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โอลิวีนจะมีธำตุแมกนีเซียมมำกกว่ำเหล็ก เนื่องจำก ฟำยำไลต์ (fayalite) เป็นโอลิวีนที่ประกอบไป
ด้วยเหล็ก ท ำให้ดัชนีหักเหมีค่ำสูง และมีสีเข้มมำกกว่ำ ฟอร์สเตอไรต์ (forsterite) (แร่โอลิวีน, 2017, 
ออนไลน์) 

คุณสมบัติ  
รูปผลึก Orthorhombic 
สูตรเคมี (Mg, Fe)2 (SiO4) 

ควำมถ่วงจ ำเพำะ 3.27 – 4.37 
ดัชนีหักเห nα = 1.630–1.650, nβ = 1.650–1.670, nƳ = 1.670–1.690 
ควำมแข็ง 6.5 – 7 

จุดหลอมเหลว 1,900oC 
 

 
รูปที่ 2.5 เพอริดอท (Peridot) (แร่เพอริดอต, 2011, ออนไลน์) 

 
     2.5.3 คอรันดัม (Corundum)  
             คอรันดัม (Corundum) เป็นอัญมณีท่ีแบ่งเป็น 2 ชนิดตำม สี คือ 1.ทับทิม (Ruby Variety) 
เป็นคอรันดัมสีแดง 2.แซฟไฟร์ (Sapphire) มีหลำยสีเช่น สีน้ ำเงิน เหลือง เขียว ม่วง ส้ม ชมพู มีกำร
ปรับปรุงคุณภำพ เช่น กำรเผำ กำรฉำยรังสี แหล่งที่พบ เมียนมำร์ ไทย กัมพูชำ ศรีลังกำ เวียดนำม 
มำดำกัสกำร ์ออสเตรเลีย อินเดีย แทนซำเนีย (ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ,์ 2549)  
คุณสมบัติ  

รูปผลึก                  Rhombohedral ในระบบ Hexagonal  
สูตรเคมี                 Al2O3  
ควำมถ่วงจ ำเพำะ      4.00  
ดัชนีหักเห               1.762 – 1.770  
ควำมแข็ง                9  
จุดหลอมเหลว          2044oC 
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   ก.ทับทิม (Ruby)                               ข. แซฟไฟร์ (Sapphire) 
รูปที่ 2.6 คอรันดัม (Corundum) (กรมวิทยำศำสตร์บริกำร, 2557) 

ก. ทับทิม (Ruby) 
       ข. แซฟไฟร์ (Sapphire) 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
      2.6.1 การศึกษาคุณสมบัติทางแสงและแม่เหล็กของแก้วเจือแมงกานีสไดออกไซด์  
              จิตรำ เกตุแก้ว และคณะ (2551) กำรศึกษำจะเริ่มจำกกำรเตรียมแก้วด้วยวิธีทำงเคมี โดย
กำรผสมสำรเคมีตำมโมลเปอร์เซ็นต์ดังนี้ 20Na2O : 1.0Al2O3 : 13B2O3 :6.3CaO : 0.2Sb2O3 : 
1.5PbO2 : (58-X)SiO2 : XMnO2 โดยจะเลือกเจือ MnO2 ที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆกัน เป็น 0.0, 0.2, 0.6 
และ 1.0 หลังจำกนั้นจะน ำตัวอย่ำงแก้วที่ได้มำวิเครำะห์เพ่ือศึกษำดูคุณสมบัติทำงแสง และคุณสมบัติ
ทำงแม่เหล็กด้วยเครื่อง UV-VIS สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และ ESR สเปกโตรมิเตอร์ ผลจำกกำรวัดพบว่ำ
ค่ำควำมเข้มของกำรดูดกลืนแสงจะมีค่ำลดลงเมื่อควำมเข้มข้นของ Mn2+  มีค่ำเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
สเปกตรัมของ ESR ของ Mn2+ จะแสดงพีคทั้งหมด 6 พีคยอย แต่ค่ำควำมเข้มของพีคยอยทั้ง 6 จะมี 
ค่ำลดลง จนหำยไปเม่ือควำมเข้มข้นของ Mn2+ เพ่ิมข้ึน  

 
 

รูปที่ 2.7 กำรดูดกลืนแสงของ Mn-doped แก้ว (จิตรำ เกตุแก้ว, 2551) 
แก้วแสดงกำรดูดกลืนแสงช่วง 330 นำโนเมตร (ใกล้ช่วงรังสี UV) และช่วง 480 นำโนเมตร 

 (ใกล้ช่วง Vis) สีของแก้วเปลี่ยนจำกสีสว่ำงเป็นม่วงแดงมำกข้ึน เมื่อควำมเข้มข้นของ Mn2+ เพ่ิมข้ึน 
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รูปที่ 2.8 กำรเปรียบเทียบสเปกตรัม ESR ของแก้วเจือปน Mn(II) (จิตรำ เกตุแกว้, 2551) 
 

        ผลของสเปกตรัม ESR ไม่มีสัญญำณ ESR เกินระดับเสียงรบกวนในแก้วที่ไม่มีกำรเจือจำง และ
สเปกตรัมกำรดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟของแก้วทุกชนิดที่เจือด้วย Mn มีกำรตอบสนองที่คล้ำยกันดังรูป
ที่ 2.6 ขนำดของแถบ ESR ทั้งหมดเป็นสัดส่วนกับควำมเข้มข้นของ Mn ที่เจือในแก้ว เนื่องจำกควำม
เข้มข้น Mn2+ เพ่ิมข้ึน ควำมลำดเอียงเส้น A จะเพ่ิมข้ึนตำม 
 
     2.6.2 Preparation and properties of CaO–SiO2–B2O3 glass-ceramic at low 
temperature  
             Haibin Shao และคณะ (2552) ศึกษำแก้ว CaO–SiO2–B2O3 (CBS) โดยท ำให้เป็นแก้ว
อุณหภูมิต่ ำ โดยมี CaCO3, SiO2, H3BO3, MgO และ ZnO เป็นวัตถุดิบ ได้ท ำกำรศึกษำคุณสมบัติของ
แก้ว CBS จำกกำรศึกษำอิทธิพลของ B2O3 และNa2O ที่มีผลต่ออุณหภูมิหลอมเหลว Tm ของ CBS 
กำรวิเครำะห์ชี้ให้เห็นว่ำ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัด ระหว่ำง CBS กับตัวอย่ำงที่ถูกเผำผลึก
จำกแก้ว CBS ในตัวอย่ำงที่เผำผลึกแก้วพบเฟสแก้วจ ำนวนมำก และเฟสผลึกขนำดเล็กๆ ซึ่งผลกำร
ทดลองที่ได้พบว่ำ กำรหลอมเหลวของแก้ว CBS สำมำรถลดอุณหภูมิลงได้จำก 1450oC เป็น 1100oC 
อุณหภูมิกำรเผำแก้ว-เซรำมิกซ์นี้ลดลง 100oC อยู่ที่อุณหภูมิ 685oC แก้วเซรำมิกซ์มีคุณสมบัติเป็น
ฉนวนได้ดีเยี่ยม 
 
 



 

 

บทท่ี 3 วิธีด ำเนินโครงงำน 
 

3.1  วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ        
          3.1.1  วัสดุ  
                 วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.1 – 3.2 ตามหมายเลขดังนี้               
                 1. ผงสารเคมี Silicon dioxide (SiO2)            
                 2. ผงสารเคมี Calcium oxide (CaO)              
                 3. ผงสารเคมี Boron oxide (B2O3)                  
                 4. ผงสารเคมี Zinc oxide (ZnO)            
                 5. ผงสารเคมี Megnesium oxide (MgO)            

 6. ผงสารเคมี Sodium orthophosphate hydrate (Na3PO4·12H2O)    
                 7. เศษพลอยแซฟไฟร์ (Sapphire)   
                 8. เศษพลอยการ์เนต (Garnet)    
                  9. เศษพลอยเพอริดอต (Peridot)    
                 10. เหล็กออกไซด์ (Iron oxide) 
       11. ขวดแก้วสีชา และสีเขียว 
 

  
       ผง SiO2                             ผง CaO                        .    ผง B2O3   
 

รูปที่ 3.1 สารเคมีและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง  
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             ผง ZnO                             ผง MgO                          ผง Na3PO4·12H2O                                                         
  

พลอยแซฟไฟร์                         พลอยการ์เนต                       พลอยเพอริดอต     

                 
       ขวดแก้วสีชา                                ขวดแก้วสีเขียว   

 
                        รูปที่ 3.2 สารเคมีและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง (ต่อ) 
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 3.1.2  อุปกรณ์  
   อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  

3.1.2.1  อุปกรณ์การผสมชิ้นงานแก้ว  
    อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการผสมชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 3.3 ตามหมายเลขดังนี้  

          1. ครกอาร์เกต ใช้ส าหรับบดเศษพลอย  
          2. ถ้วยบดสาร ใช้ส าหรับบดสารเคมีให้เข้ากัน  
          3. ช้อนตักสาร ใช้ส าหรับตักสารเคมี  
          4. เบ้าครูซิเบิล ใช้ส าหรับบรรจุส่วนผสมต่างๆ ใส่เตาไฟฟ้า  
          5. เครื่องชั่งดิจิตอล ใช้ส าหรับชั่งตวงปริมาณสารเคมีและเศษพลอย  

  

 
 4  5  

รูปที่ 3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการผสมชิ้นงานในการทดลอง 
 

3.1.2.2  อุปกรณ์ส าหรับให้ความร้อน  
   อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการหลอม แสดงดังรูปที่ 3.4 ตามหมายเลขดังนี้   
  1. เตาหลอมไฟฟ้า ใช้ส าหรับการหลอมแก้วที่อุณหภูมิ 1100oC  

    2. เตาอบไฟฟ้า ยี่ห้อ Rhino Therm Rojana รุ่น PFY-700  

1   2   
      

  
    
  
  
                                       3   
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        1  2  
  

รูปที่ 3.4 อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการหลอมชิ้นงานในการทดลอง 
  

3.1.2.3  อุปกรณ์ส าหรับความปลอดภัย  
    อุปกรณ์ส าหรับความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 3.5 ตามหมายเลขดังนี้  

        1. หมวกกันความร้อน    ใช้กันความร้อนบริเวณผิวหน้า  
        2. หน้ากากกันสารเคมี    ใช้กันผงสารเคมี  
        3. ถุงมือกันความร้อน     ใช้สวมใส่เพ่ือกันความร้อน  
        4. เหล็กหนีบ               ใช้คีบเบ้าครูซิเบิลออกจากเตาไฟฟ้า  
        5. แผ่นหินทนไฟ           ใช้รองก้นเบ้าครูซิเบิลในเตาไฟฟ้า  
        6. ทวิสเซอร์                ใช้คีบพลอยกับแก้วขณะท าการข้ึนรูป  

   

 
       1                                                          2  
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       3    4  

 
       5                      6  

  
รูปที่ 3.5 อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการป้องกันความปลอดภัยในการทดลอง 

  
   3.1.3  เครื่องมือ  

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.6 ดังนี้                  
1.  เครื่องชั่งหาความถ่วงจ าเพาะ ใช้หาความถ่วงจ าเพาะของพลอย  
2 . เครื่องรีแฟรคโตมิเตอร์ ใช้หาค่าดัชนีหักเหของพลอย   
3.  กล้องจุลทรรศน์แสง ยี่ห้อ Olympus รุ่น SXZ7 ใช้ส าหรับดูต าหนิภายในเนื้อแก้วหลังหลอม 
4. เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาคแบบ Vickers ยี่ห้อ Eseway รุ่น EW-105 Series ใช้ส าหรับวัด

ค่าความแข็งแก้วและแก้วสี   
5. เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer   ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น LAMBDA950 ใช้ส าหรับ

ตรวจวัดการดูดกลืนสีของแก้วและแก้วสี 
6. เครื่อง X-ray fluorescence ยี่ห้อ Fischer รุ่น XAN250  ใช้ส าหรับตรวจวัดองค์ประกอบทาง

เคมีของแก้วสี    
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1                                                                       2 

                        
                       3                                                                 4 

 
5 

 
6 

รูปที่ 3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  
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 3.2 ขั้นตอนกำรวิจัยส่วนที่ 1 กำรผสมแก้วอุณหภูมิต่ ำร่วมกับเศษพลอยสี 
             3.2.1 กำรวิเครำะห์พลอยด้วยเครื่องมือพื้นฐำน  
                     1. สุ่มตัวอย่างพลอยการ์เนตและพลอยเพอริดอต อย่างละ 5 เม็ด เพ่ือท าการ
ตรวจวัดค่า ดัชนีหักเห และค่าความถ่วงจ าเพาะ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 และ 3.2  
                     2. ท าการตรวจวัดปริมาณธาตุโดยเฉลี่ยในพลอยตัวอย่างด้วยเครื่อง XRF ที่เป็น
ตัวแทน ของพลอยการ์เนตและพลอยเพอริดอต ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และ 3.4  

  

 
  

                         (ก) พลอยการ์เนต  (ข) พลอยเพอริดอต            
รูปที่ 3.7 ตัวอย่างพลอยการ์เนต (ก) และพลอยเพอริดอต (ข)   

 
ตารางที่ 3.1 ผลการตรวจวัดค่าดัชนีหักเหของพลอยการ์เนตและพลอยเพอริดอต  

เม็ดที่   ค่าดัชนีหักเห  

Garnet   Peridot  

1  1.752   1.655 – 1.669  

2  1.752   1.652 – 1.686  

3  1.752   1.653 – 1.683  

4  1.752   1.650 – 1.672  

5  1.752   1.665 – 1.675  

  
ตารางที ่3.2 ผลการตรวจวัดค่าความถ่วงจ าเพาะของพลอยการ์เนตและพลอยเพอริดอต  

เม็ดที่   ค่าความถ่วงจ าเพาะ  

Garnet   Peridot  

1  3.75   3.32  

2  3.78   3.33  

3  3.81   3.32  

4  3.73   3.33  

5  3.81   3.39  
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                           (ก)                                                          (ข)  
                                          

รูปที่ 3.8 การวัดปริมาณธาตุด้วยเครื่อง XRF พลอยการ์เนต (ก) และพลอยเพอริดอต (ข)  
  
ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดปริมาณธาตุโดยเฉลี่ยในพลอยการ์เนต  
  ปริมาณธาตุ (wt%)    

Fe  Mg  Mn  Al  Si  

11.56  15.58  0.35  42.02  30.49  

  
ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดปริมาณธาตุโดยเฉลี่ยในพลอยเพอริดอต  

 ปริมาณธาตุ (wt%)   

Fe  Mg  Si  

20.04  9.34  70.64  

  
             3.2.2  กำรเตรียมสำรเคมีที่เป็นองค์ประกอบแก้ว  

           1. เตรียมสารเคมี จากการทดลองแบ่งสูตรแก้ว เป็น 3 ส่วน โดยสูตรแก้ว 
ประกอบด้วย SiO2  CaO  และ  B2O3  ในอัตราส่วน A B C (wt%) โดย A+B+C = 100% การเติม
อัตราส่วนผสมพลอย 2 ชนิดและเหล็กออกไซด์ คิดเทียบจากสูตรแก้ว A+B+C เป็น 100% ซึ่งส่วนที่ 
1 เป็นการสูตรแก้วใสแสดงอัตราส่วนผสมต่างๆ ดังตารางที่ 3.5  ส่วนที่ 2 เป็นการผสมพลอยการ์เนต
ใน อัตราส่วนต่างๆ ดังตารางที่ 3.6 ส่วนที่ 3 เป็นการผสมพลอยเพอริดอตในอัตราส่วนต่างๆ ดังตาราง
ที่ 3.7 และส่วนที่ 4 เป็นการผสมเหล็กออกไซด์อัตราส่วนต่างๆ ดังตารางที่ 3.8 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนโดย 
น า้หนักเมื่อเทียบกับน้ าหนักส่วนผสม A+B+C เป็น 100 กรัม และเมื่อคิดเทียบส่วนผสมทั้งหมด 
รวมกันเป็น % โดยน้ าหนัก แสดงในตารางที่ 3.9 
หมายเหตุ A B และ C แทน อัตราส่วน ร้อยละ 40 30 และ 30 โดยน้ าหนัก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.5 ส่วนผสมแก้วใสในอัตราส่วนต่างๆ  
สูตรแก้ว      ส่วนผสมแก้ว (%ของส่วนผสมเมื่อเทียบ A+B+C เป็น 100)  

SiO2 CaO B2O3 MgO ZnO Na3PO4 · 12H2O 

1  A  B  C  6  6  10  

2  A  B  C  6  6  10  

3  A  B  C  6  6  10  

  
ตารางที่ 3.6 ส่วนผสมแก้วที่เติมพลอยการ์เนตในอัตราส่วนต่างๆ  

สูตรแก้ว   ส่วนผสมแก้ว (%ของส่วนผสมเมื่อเทียบ A+B+C เป็น 100)   
SiO2  CaO  B2O3  MgO  ZnO  Na3PO4 · 

12H2O  
 พลอย      

การ์เนต  

1  A  B  C  6  6  10   5  

2  A  B  C  6  6  10   10  

3  A  B  C  6  6  10   15  

  
ตารางที่ 3.7 ส่วนผสมแก้วที่เติมพลอยเพอริดอตในอัตราส่วนต่างๆ  

สูตรแก้ว   ส่วนผสมแก้ว (%ของส่วนผสมเมื่อเทียบ A+B+C เป็น 100)   

SiO2  CaO  B2O3  MgO  ZnO  Na3PO4 

·12H2O  
 พลอย       

เพอริดอต  

1  A  B     C  6  6  10   5  

2  A  B  C  6  6  10   10  

3  A  B  C  6  6  10   15  

  
ตารางที่ 3.8 ส่วนผสมแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ในอัตราส่วนต่างๆ  

สูตรแก้ว   ส่วนผสมแก้ว (%ของส่วนผสมเมื่อเทียบ A+B+C เป็น 100)   

SiO2  CaO  B2O3  MgO  ZnO  Na3PO4 

·12H2O  
 เหล็ก 

ออกไซด์  

1  A  B  C  6  6  10   5  

2  A  B  C  6  6  10   10  

3  A  B  C  6  6  10   15  
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ตารางที่ 3.9 ส่วนผสมแก้วในอัตราส่วนต่างๆ เมื่อคิดเทียบส่วนผสมทั้งหมดเป็น 100% โดยน้ าหนัก  
สูตรแก้ว   ส่วนผสมแก้ว (%โดยน้ าหนัก)   

A+B+C  MgO  ZnO  Na3PO4 ·12H2O  X  
1  78.75  4.72  4.72  7.87  3.94  

2  75.76  4.55  4.55  7.57  7.57  

3  72.99  4.38  4.38  7.30  10.95  

หมายเหตุ X คือ การ์เนต หรือเพอริดอต หรือเหล็กออกไซด์  
   
                    2. น าส่วนผสมที่ได้ใส่ถ้วยบดสาร บดให้เข้ากันแล้วเทใส่เบ้าครูซิเบิลก่อน
น าเข้าเตา หลอมไฟฟ้า   

    
 รูปที่ 3.9 การเตรียมส่วนผสมแก้วก่อนน าเข้าเตาหลอมไฟฟ้า  

    
             3.2.3  การหลอมแก้ว  
                      ท าการหลอมแก้วด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100oC ด้วยอัตราเร่ง 10oC 
ต่อนาที และยืนอุณหภูมิที่ 1100oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นยกออกจากเตาหลอมทันทีแล้วเท
แก้ว เหลวใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ปล่อยให้เย็นตัวนอกเตา 
             3.2.4  กำรศึกษำแก้วหลังหลอม  
                       1. น าแก้วที่ได้ในแต่ละส่วนผสมไปตรวจวัดการดูดกลืนสีด้วย
เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer                      
                       2. ค านวณปริมาณองค์ประกอบธาตุในแก้วก่อนการหลอมวิธีการ
ค านวณแสดงตัวอย่างการค านวณไว้ในภาคผนวก ก. 
                       3. ตรวจวัดปริมาณองค์ประกอบธาตุในแก้วหลังการหลอม ด้วย
เครื่อง XRF  
                       4. ศึกษาคุณสมบัติด้านความอ่อนตัว   
                       5. น าแก้วที่ได้ในแต่ละส่วนผสมไปทดสอบอุณหภูมิการขึ้นรูป
ร่วมกับพลอยด้วยเตาอบไฟฟ้า ใช้อัตราส่วนแก้วเศษพลอยเป็น 1:1 โดยน าแก้ววางไว้
บนเศษพลอย สังเกตการเปลี่ยนแปลง ของแก้วที่ติดกับเศษพลอย อุณหภูมิตั้งแต่ 
600oC, 650oC และ 700oC    
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             3.2.5. การทดสอบ Drop test              
                       เลือกแก้วที่ติดกับเศษพลอยได้ดีในแต่ละช่วงอุณหภูมิการข้ึนรูปของแก้วแต่ละ
อัตราส่วนผสม มาทดสอบ Drop test ในระยะสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร  
             3.2.6  กำรขึ้นรูปแก้วเพื่อท ำชิ้นงำน   
                         เลือกส่วนผสมแก้วที่มีการเกาะติดกับเศษพลอยได้ดี เนื้อแก้วมีสีสวยใสมาท าชิ้นงาน 
เครื่องประดับ 
   
3.3  ขั้นตอนการวิจัย ส่วนที่ 2 กำรผสมแก้วอุณหภูมิต่ ำร่วมกับเศษแก้วสี 
      3.3.1  กำรเตรียมสำรเคมีที่เป็นองค์ประกอบของแก้ว      
               1. เตรียมสารเคมี จากการทดลองโดยการแบ่งสูตรแก้ว CBS เป็น 6 สูตร มีสารที่เป็น
องค์ประกอบหลักอยู่ 3 สารคือ CaO, B2O3 และ SiO2 ทั้ง 3 สารคิดเป็น 100% ดังตารางที่ 3.9 เมื่อ
คิดเทียบส่วนผสมรวมกันทั้งหมดคิดเป็น % โดยน้ าหนักและมีสารประกอบที่เป็นตัวปรับปรุงอีก 3 สาร
คือ MgO, ZnO, และ(Na3PO4•12H2O) ซึ่งมีอัตราส่วนเท่าๆกันทั้ง 3 สาร 
 
ตารางที่ 3.10 ส่วนผสมแก้วในอัตราส่วนต่างๆ 

   สูตรแก้ว องค์ประกอบหลักของแก้ว (%) 
CaO B2O3 SiO2 

1. 10 70 20 
2. 10 75 15 

3. 10 80 10 
4. 15 75 10 
5. 20 70 10 
6. 15 70 15 

 
 
            2. น าสารเคมีท่ีได้จากการค านวณมาชั่ง น าส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในถุงพลาสติกรวมกันจากนั้น
น ามาบดให้เข้าด้วยครกหิน แล้วเทใส่เบ้าอะลูมินา แสดงดังรูปที่ 3.10  
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รูปที ่3.10 การเตรียมส่วนผสมแก้ว  

                              
                3. การเตรียมแก้ว CBS 6 สูตรที่หลอมแล้ว ผสมเป็นแก้วสีโดยน าแก้วทั้ง 6 สูตรและแก้ว
สีมาบดในครกหินให้ละเอียด เพ่ือให้ส่วนผสมในการท าแก้วสีเข้ากัน แสดงดังรูปที่   3.11 
 

                   
 

                     
  

รูปที่ 3.11 การบดส่วนผสมแก้วสี   
   
               4. น าแก้วที่บดแล้วมาผสม เมื่อน าแก้ว 6 สูตรที่ได้มาผสมกับแก้วสีในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 
ใส่ในถุงซิป จากนั้นเขย่าให้แก้วกับแก้วสีเข้ากัน แล้วเทใส่เบ้าอะลูมินา แสดงดังรูปที่ 3.12  
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รปูที่ 3.12 การผสมแก้วกับแก้วสี 
 

     3.3.2  กำรน ำส่วนผสมแก้วเข้ำเตำไฟฟ้ำ  
              1. น าส่วนผสมแก้วที่อยู่ในเบ้าอะลูมินา ใส่ในเตาไฟฟ้า หลอมที่อุณหภูมิ 1100 ºC จาก
อุณหภูมิห้องใช้อัตราเร่ง 10ºC ต่อนาที แล้วยืนอุณหภูมิที่ 1100ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน าน า
เบ้าอะลูมินาออกทันที แล้วเทใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ปล่อยให้แก้วเย็นนอกเตาไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 3.13 
และแก้วที่ได้จากการหลอมแสดงดังรูปที่ 3.14 

 

               
รูปที ่3.13 การหลอมส่วนผสมแก้ว 
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รูปที ่3.14 การหลอมส่วนผสมแก้ว 

 
              2. น าส่วนผสมแก้วสีที่เตรียมไว้ในเบ้าอะลูมินา ใส่ในเตาไฟฟ้า หลอมที่อุณหภูมิ 1100 ºC 
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าออกจากเบ้าอะลูมินาทันที แล้วเทใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ ปล่อยให้แก้วสี
เย็นนอกเตาไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 3.15  
 

     
รูปที่ 3.13 การหลอมแก้วสี 

          3.3.3  กำรศึกษำแกว้หลังกำรหลอม 
               1. น าแก้วและแก้วสีแต่ละสูตรมาทดสอบการขึ้นรูปด้วยเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 650ºC 
700ºC และ 750ºC และสังเกตการหลอมละลายของแก้ว 
                2. น าแก้วและแก้วสีที่ได้จากการหลอมมาท าการทดสอบการละลายน้ า โดยน าแก้วแต่
ละสูตรไปแช่น้ าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง  
                3. น าแก้วและแก้วสีมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงเพ่ือดูต าหนิภายในแก้ว 
                4. ทดสอบความแข็งของแก้วและแก้วสีด้วยเครื่องทดสอบความแข็งจุลภาคแบบ Vickers 
                5. ตรวจวัดการดูดกลืนสีของแก้วและแก้วสีด้วยเครื่อง UV/Visible        
Spectrophotometer  
                6. ตรวจวัดปริมาณองค์ประกอบธาตุของแก้วสีด้วยเครื่อง X-ray fluorescence  
 
      3.3.4  กำรขึ้นรูปแก้วเพื่อท ำชิ้นงำน  
             เลือกการข้ึนรูปของแก้วที่มีทรงกลมและไม่มีการแตกร้าว มีความแข็งสูง เนื้อแก้วมีสีสวยใส
มาท าชิ้นงานเครื่องประดับ 



บทท่ี 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย ส่วนที่ 1 
  การผสมแก้วอุณหภมูิต่่าร่วมกับเศษพลอยสี 

  
         การศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของแก้วสีที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพในการขึ้ นรูป 
ร่วมกับพลอยคอรันดัม ได้ท าการเลือกพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และเหล็กออกไซด์มาเป็นตัวให้
สีของแก้วใส ตรวจวิเคราะห์พลอยก่อนผสมในแก้ว ท าการหลอมแก้ว แล้วจึงน าแก้วสีที่ได้ไปท าการ
วิเคราะห์ด้วย เครื่อง UV/Visible Spectrophotometer และเครื่อง X-ray Fluorescence เพ่ือ
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสีและสมบัติของแก้วสีก่อนการขึ้นรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม ทดสอบ 
อุณหภูมิการใช้งาน เพ่ือให้ได้อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ า ทดสอบการเกาะติดด้วยการตกกระแทกที่ความ 
สูง 150 เซนติเมตร ซึ่งผลการทดลองทั้งหมดได้ผลดังนี้  
  
4.1  การหลอมแก้วสี          
      การหลอมแก้วสี ท าการหลอมแก้วสีด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100 oC ด้วยอัตราเร่ง     
10 oC ต่อนาที และยืนอุณหภูมิที่ 1,100 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และยกออกจากเตาหลอมทันทีแล้วเท
แก้วเหลวแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ปล่อยให้เย็นตัวนอกเตา ดังตารางที่ 4.1  
  
ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองหลอมแก้วสี โดยการเติมพลอยและเหล็กออกไซด์ในอัตราส่วนต่างๆ 
สูตรแก้ว 5 10 15 

แก้วเติมพลอย การ์
เนต 

   

แก้วเติมพลอยเพอริ
ดอต 

   

แก้วเติม เหล็ก
ออกไซด์ 

   

 
          ผลการทดลองหลอมแก้วสีดังตารางที่ 4.1 แก้วที่เติมพลอยการ์เนตพลอยเพอริดอต และ 
เหล็กออกไซด์ มีสีต่างกัน เนื่องจาก Fe มีไอออนต่างกัน โดยแก้วที่เติมพลอยการ์เนตจะมี Fe3+ Fe2+ 
และ Mn เป็นตัวให้สี เมื่อเติมพลอยการ์เนต 5% จะได้แก้วสีฟ้า เติม 10% มีสีเขียวเข้มเกือบด า และ 
15% แก้วมีสีเขียวเกือบด าเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนที่เติมลงไป แก้วที่เติมพลอยเพอริดอทจะมี Fe2+ เป็นตัว 
ให้สี เมื่อเติมพลอยเพอริดอท 5% 10% และ15% แก้วเป็นสีเขียวเหลือง แต่ความเข้มสีของแก้วจะ
เพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนของพลอยเพอริดอทที่เติมลงไป ส่วนแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์จะมี Fe3+ เป็นตัวให้สี 
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จึงส่งผลต่อสีแก้วคือ เมื่อเติมเหล็กออกไซด์ 5% จะได้แก้วสีชา แต่เมื่อเติม 10% แก้วมีสีชาเกือบด า 
และ 15% แก้วมีสีเกือบด าเพ่ิมมากข้ึนตามสัดส่วนของเหล็กออกไซด์ที่เติมลงไป  
 
4.2 การตรวจวดัการดดูกลนืสีของแก้วด้วยเครือ่ง UV/Vis Spectrophotometer  
       การวิเคราะห์แก้วสีหลังจากการหลอม ด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer ที่ช่วงความ
ยาวคลื่น 250 - 800 นาโนเมตร โดยท าการวิเคราะห์แก้วสี เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงสีของแก้ว ซึ่งได้ค่า
ออกมาเป็นค่า L* a* b* ในตารางที่ 4.2 และน ามาสร้างกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.1 – 4.12  
ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจวัดการดูดกลืนสีของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และเหล็ก
ออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ 
สูตรแก้ว ค่า L* a* b* และ ΔE 

 L* a* b* ΔE 
แก้วใส - 91.66 0.43 17.19 - 

แก้วเติมพลอย 
การ์เนต 

5% 66.35 -2.85 -0.76 25.55 
10% 21.61 1.82 19.27 72.55 
15% 0.91 0.55 1.09 90.75 

แก้วเติมพลอย 
เพอริดอต 

5% 61.94 -0.26 17.19 34.13 
10% 27.78 0.29 20.12 66.85 
15% 68.07 0.39 1.87 23.63 

แก้วเติม 
เหล็กออกไซด์ 

5% 19.20 11.81 30.86 79.41 
10% 5.79 11.55 9.43 87.05 
15% 0.12 0.16 -0.02 91.54 

 

 
รูปที่ 4.1 กราฟเปรียบเทียบค่า a* และ b* ของแก้วสูตรต่างๆ 
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               จากกรูปที่ 4.1 เปรียบเทียบค่า a* และ b* ของแก้วสูตรต่างๆ พบการเปลี่ยนแปลงสีของ
แก้วดังนี้ ที่อัตราส่วน 5% แก้วเติมพลอยการ์เนตและพลอยเพอริดอต มีค่า a* อยู่ในช่วง –a* และ b* 
อยู่ในช่วง –b* จึงท าให้สีของแก้วอยู่ในช่วงสีเขียวและสีน้ าเงิน ส่วนแก้วสูตรที่เหลือ มีค่า a* b* อยู่
ในช่วง +a* +b* จึงท าให้สีของแก้วอยู่ในช่วงสีแดงและสีเหลือง 
 

 
รูปที่ 4.2 กราฟเปรียบเทียบค่า a* และ b* ของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต ในอัตราส่วนต่างๆ 

 

 
รูปที่ 4.3 กราฟเปรียบเทียบค่า a* และ b* ของแก้วที่เติมพลอยเพอริดอต ในอัตราส่วนต่างๆ 
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รูปที่ 4.4 กราฟเปรียบเทียบค่า a* และ b* ของแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ 

 
รูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบค่า L* ของแก้วสูตรต่างๆ 

 
                 จากกราฟท่ี 4.5 เปรียบเทียบค่า L* ของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และ
เหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ ได้ผลดังนี้ แก้วที่มีค่า L* มากที่สุด จะมีค่าความสว่างมากที่สุด 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสีจึงแปรผันกันค่า L* ที่ลดลง จากกราฟได้ว่า แก้วที่เติมพลอยเพอริดอตจะมี
ค่า L* มากที่สุดในทุกๆ อัตราส่วนผสม  ส่วนแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์จะมีค่า L* น้อยที่สุดในทุกๆ 
อัตราส่วนผสม จึงสามารถบอกว่าได้ว่าแก้วที่มีการเปลี่ยนแปลงสีได้มากที่สุดได้แก่  แก้วที่เติมเหล็ก
ออกไซด์ แก้วเติมการ์เนต และแก้วเติมเพอริดอต ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.6 กราฟเปรียบเทียบค่า L* ของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต ในอัตราส่วนต่างๆ 

 
รูปที่ 4.7 กราฟเปรียบเทียบค่า L* ของแก้วที่เติมพลอยเพอริดอต ในอัตราส่วนต่างๆ 

 
รูปที่ 4.8 กราฟเปรียบเทียบค่า L* ของแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ 
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รูปที่ 4.9 กราฟค่า ΔE ของแก้วสูตรต่างๆ 

 
                     จากรูปที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์กราฟ ΔE ของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอยเพอริ
ดอต และเหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสีของแก้วในอัตราส่วน
ต่างๆ พบว่า แก้วที่มีการเปลี่ยนแปลงสีน้อยที่สุดคือ แก้วเติมพลอยเพอริดอต 5% และแก้วที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสีมากท่ีสุดคือ แก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ 15% 
 

 
รูปที่ 4.10 กราฟค่า ΔE ของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต ในอัตราส่วนต่างๆ 
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รูปที่ 4.11 กราฟค่า ΔE ของแก้วที่เติมพลอยเพอริดอต ในอัตราส่วนต่างๆ 

 

 
รูปที่ 4.12 กราฟค่า ΔE ของแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ 

 
4.3 การตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีของแก้วสี 
     ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของแก้วสี ก่อนการหลอมจากการค านวณ เปรียบเทียบ
กับองค์ประกอบของแก้วที่วัดจากเครื่อง XRF หลังจากการหลอมด้วยเตาไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 1,100oC 
แสดงในตารางที่ 4.3 - 4.6 ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบพบว่า ปริมาณธาตุองค์ประกอบของแก้วหลัง
การหลอม มีธาตุบางชนิดที่เครื่อง XRF ไม่สามารถตรวจวัดได้ จึงท าให้ค่าที่ได้ ไม่เท่ากับค่าก่อนการ
หลอม เนื่องจากผลการวิเคราะห์ของเครื่อง XRF จะแสดงผลเป็น (wt%) โดยเฉลี่ยน้ าหนักรวมของ
ธาตุทั้งหมดเป็น 100% 
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ตารางที่ 4.3 องค์ประกอบทางเคมีของแก้วใส ก่อนและหลังการหลอม 

แก้วใส 
องค์ประกอบทางเคมี (wt%) 

ABC Na Zn Mg 
ก่อน 73.40 4.71 12.50 9.38 
หลัง 78.19 - 10.19 11.02 

หมายเหตุ ABC = (Si + B + Ca) 
                    Na เครื่อง XRF ไม่สามารถทาการตรวจวัดได้ 
 
ตารางที่ 4.4 องค์ประกอบทางเคมีของแก้วที่เติมพลอยการ์เนต ก่อนและหลังการหลอม 

แก้วเติมพลอย
การเนต (% โดย

น้ าหนัก) 

องค์ประกอบทางเคมี (wt%) 
ABC Na *Si Zn **Mg Al Mn Fe 

5% 
ก่อน 64.97 4.17 3.5 11.1 10.1 4.8 0.04 1.3 
หลัง 74.5 - 1.50 10.4 - 12 - 1.3 

10% 
ก่อน 58.28 3.74 6.28 9.93 10.66 8.7 0.07 2.4 
หลัง 85.9 - 4.48 7.1 - 2.07 0.08 1.43 

15% 
ก่อน 52.84 3.39 8.54 9 11.1 11.8 0.1 3.24 
หลัง 63.3 - 4.79 8.74 - 20.5 0.12 2.65 

หมายเหตุ * ค่าที่ได้จากการวัด ซึ่งระบุเป็นของพลอย 
             ** ค่าท่ีได้จากการวัด ซึ่งระบุเป็นของแก้วรวมกับพลอย 
 
ตารางที่ 4.5 องค์ประกอบทางเคมีของแก้วที่เติมพลอยเพอริดอต ก่อนและหลังการหลอม 

แก้วเติมพลอย
การเนต (% โดย

น้ าหนัก) 

องค์ประกอบทางเคมี (wt%) 
ABC Na *Si Zn **Mg Fe 

5% 
ก่อน 65 4.17 8.11 11.1 9.38 2.30 
หลัง 53.27 - - 6.36 40 0.73 

10% 
ก่อน 58.28 3.74 14.5 9.93 9.38 4.13 
หลัง 67.00 - 3.82 7.58 24 0.99 

15% 
ก่อน 52.84 3.39 19.8 9.00 9.37 5.61 
หลัง 67.00 - 4.43 7.69 19 1.52 

หมายเหตุ ABC = (Si + B + Ca) 
             * ค่าท่ีได้จากการวัด ซึ่งระบุเป็นของพลอย 
             ** ค่าท่ีได้จากการวัด ซึ่งระบุเป็นของแก้วรวมกับพลอย 
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ตารางที่ 4.6 องค์ประกอบทางเคมีของแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ ก่อนและหลังการหลอม 
แก้วเติมพลอย

การเนต (% โดย
น้ าหนัก) 

องค์ประกอบทางเคมี (wt%) 
ABC Na Zn Mg Fe 

5% 
ก่อน 72.09 4.62 12.28 9.22 1.78 
หลัง 71.11 - 7.61 17.22 4.06 

10% 
ก่อน 70.83 4.54 12.06 7.65 3.50 
หลัง 84.82 - 7.53 - 7.65 

15% 
ก่อน 69.61 4.46 11.86 8.9 5.16 
หลัง 82.00 - 9.71 - 8.29 

หมายเหตุ ABC = (Si + B + Ca) 
 
               จากผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแก้วสี ทั้งก่อนการหลอมและหลังการ
หลอมด้วยเครื่อง XRF ตรวจพบธาตุองค์ประกอบหลังการหลอม มาเท่ากับก่อนการหลอมเนื่องจาก 
ธาตุบางชนิดเครื่อง XRF ไม่สามารถตรวจวัดได้ 
 
4.4 การศึกษาคุณสมบัติของแก้วสี 
     ศึกษาคุณสมบัติด้านความอ่อนตัว และความเปราะของแก้วสี หลังท าการหลอมด้วยเตาไฟฟ้าที่
อุณหภูมิ 1,100oC โดยน าแก้วที่ได้จากการหลอมไปทดสอบการอ่อนตัวด้วยการน าเข้าเตาอบไฟฟ้าที่
อุณหภูมิ 600oC, 650oC และ700oC เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของแก้วที่อุณหภูมิต่างๆ และน าแก้วที่
ผ่านการอบด้วยเตาไฟฟ้าไปทดสอบความเปราะด้วยการปล่อยตกลงพ้ืน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 
4.7- 4.10 
        จากตารางที่ 4.7- 4.8 การทดสอบคุณสมบัติความอ่อนตัวของแก้วสี ได้ผลดังนี้ 
- ที่อุณหภูมิ 600oC ก่อนการอบและหลังการอบด้วยเตาไฟฟ้า แก้วทุกสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้อาจต่ ากว่าอุณหภูมิที่แก้วเริ่มอ่อนตัว จึงท าให้แก้วไม่เกิดความอ่อนตัว  
- ที่อุณหภูมิ 650oC ก่อนการอบและหลังการอบด้วยเตาไฟฟ้า แก้วทุกสูตรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของแก้วบริเวณเหลี่ยมมุมเล็กน้อย ท าให้แก้วเริ่มเกิดความอ่อนตัว แต่ยังมีความหนืดอยู่มาก 
- ที่อุณหภูมิ 700oC ก่อนการอบและหลังการอบด้วยเตาไฟฟ้า แก้วมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่
ต่างกัน โดยสูตรแก้วที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบริเวณเหลี่ยมมุมเล็กน้อย ได้แก่ แก้วใส 
แก้วเติมพลอยการ์เนต 5% และ 10% ท าให้แก้วมีความอ่อนตัวเล็กน้อย และสูตรแก้วที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะชัดเจนทั่งทั้งเม็ด ได้แก่ แก้วเติมพลอยการ์เนต 15% แก้วเติมพลอย เพอริดอต 
5%, 10%, 15% และแก้วเติมเหล็กออกไซด์ 5%, 10%, 15% ทาให้แก้วมีความอ่อนตัวมาก 
เนื่องจากความหนืดของแก้วลดลงมากแต่แก้วยังมีความตึงผิวอยู่ในลักษณะที่แก้วยังคงรูปเป็นก้อน
กลมได้ 
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ตารางที่ 4.7 การศึกษาคุณสมบัติด้านความอ่อนตัวของแก้วสีที่ 600oC, 650oC และ700oC 
อุณหภูมิ/
สูตรแก้ว 

600oC 650oC 700oC 
ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ 

แก้วใส 

      

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 5% 

      

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 
10% 

      

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 
15% 

 

      

แก้วเติม 
พลอย 

เพอริดอท
5% 
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ตารางที่ 4.8 การศึกษาคุณสมบัติด้านความอ่อนตัวของแก้วสีที่ 600oC, 650oC และ700oC (ต่อ) 
อุณหภูมิ/
สูตรแก้ว 

600oC 650oC 700oC 
ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ 

แก้วเติม 
พลอย 

เพอริดอท
10% 

      

แก้วเติม 
พลอย 

เพอริดอท
15% 

      

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด ์
5% 

      

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด ์
10% 

 

      

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด ์
15% 
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ตารางที่ 4.9 การศึกษาคุณสมบัติด้านความเปราะของแก้วสีที่ 600oC, 650oC และ700oC 
อุณหภูมิ/
สูตรแก้ว 

600oC 650oC 700oC 
ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ 

แก้วใส 

      

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 5% 

      

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 
10% 

      

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 
15% 

 

      

แก้วเติม 
พลอย 

เพอริดอท
5% 
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ตารางที่ 4.10 การศึกษาคุณสมบัติด้านความเปราะของแก้วสีที่ 600oC, 650oC และ700oC (ต่อ) 
อุณหภูมิ/
สูตรแก้ว 

600oC 650oC 700oC 
ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ 

แก้วเติม 
พลอย 

เพอริดอท
10% 

      

แก้วเติม 
พลอย 

เพอริดอท
15% 

      

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด ์
5% 

      

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด ์
10% 

 

      

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด ์
15% 

      

 
 
        จากตารางที่ 4.9-4.10 การศึกษาคุณสมบัติด้านความเปราะของแก้วสี ได้ผลดังนี้ 
- ที่อุณหภูมิ 600oC หลังทดลอบการปล่อยตก แก้วทุกสูตรไม่มีการแตกหัก เนื่องจากตัวแก้วยังไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังการอบ จึงท าให้แก้วมีความเปราะที่น้อยมาก 
- ที่อุณหภูมิ 650oC หลังทดลอบการปล่อยตก แก้วทุกสูตรไม่มีการแตกหัก เนื่องจากตัวแก้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังการอบเพียงเล็กน้อย จึงท าให้แก้วมีความเปราะที่น้อย 
- ทีอุ่ณหภูมิ 700oC หลังทดลอบการปล่อยตก พบแก้วมีเกิดการแตกหักและไม่แตกหัก เนื่องจากตัว
แก้วเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลังการอบมาก โดยสูตรแก้วที่เกิดการแตกหัก ได้แก่สูตรแก้วใส แก้ว
เติมพลอยการ์เนต 5% 10% และ 15% ส่วนแก้วที่ไม่พบการแตกหักหลังปล่อยตก ได้แก่ สูตรแก้ว
เติมพลอยเพอริดอต 5% 10% 15% และแก้วเติมเหล็กออกไซด์ 5% 10% 15% 
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4.5 การทดสอบอุณหภูมิใช้งานของแก้วสี 
     จากการทดลองน าแก้วสีกับพลอยเข้าเตาหลอมไฟฟ้าเพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแก้วสีเมื่อติด
กับพลอย พบว่า แก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และเหล็กออกไซด์ ในอัตราส่วนที่ต่างกัน 
มีผลต่ออุณหภูมิการท างานของแก้ว ซึ่งแก้วสามารถขึ้นรูปติดกับพลอยได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 600oC ดัง
แสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 การทดลองหาอุณหภูมิใช้งานของแก้วสีกับพลอยที่ 600oC, 650oC และ700oC 

อุณหภูมิ / 
สูตรแก้ว 

 
 600oC 650oC 700oC 

แก้ว -    
แก้วเติมพลอย 

การ์เนต 
5%    

10%    

15%    
แก้วเติมพลอย 

เพอริดอต 
5%    

10%    

15%    
แก้วเติม 

เหล็กออกไซด์ 
5%    

10%    

15%    
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   คือ แก้วกับพลอยไม่ติดกัน 

 

  คือ แก้วสีกับพลอยติดกันแบบเนื้อสัมผัส 

 

คือ แก้วสีกับพลอยติดกันแบบจม 

 
รูปที่ 4.13 ลักษณะการเกาะติดกันของแก้วสีกับพลอยคอรันดัม 

 
        จากตารางที่ 4.11 ผลการทดลองหาอุณหภูมิการทางานของแก้วร่วมกับพลอยคอรันดัม ที่
อุณหภูมิ 600oC, 650oC และ700oC พบลักษณะของการเกาะติดดังนี้ 
- ที่อุณหภูมิ 600oC แก้วทุกสูตรไม่สามารถเกาะติดกับพลอยได้ เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ต่ ากว่าอุณหภูมิ
ที่แก้วเริ่มอ่อนตัว จึงท าให้ไม่เกิดการเกาะติดของแก้วกับพลอยได้ 
- ที่อุณหภูมิ 650oC แก้วทุกสูตรสามารถเกาะติดกับพลอยได้ในลักษณะแบบเนื้อสัมผัส เนื่องจากแก้ว
เริ่มมีการอ่อนตัว แต่ยังมีความหนืดอยู่มากการเกาะติดจึงเกิดเพียงเล็กน้อย 
- ที่อุณหภูมิ 700oC แก้วทุกสูตรสามารถเกาะติดกับพลอยได้ โดยสูตรแก้วที่เกาะติดกับพลอยได้ใน
ลักษณะแบบเนื้อสัมผัสได้แก่ แก้วใส แก้วเติมพลอยการ์เนต 5% และ 10% 
          สูตรแก้วที่เกาะติดกับพลอยได้ในลักษณะแบบจมได้แก่ แก้วเติมพลอยการ์เนต 15% แก้วเติม
พลอย เพอริดอต 5% 10% 15% และแก้วเติมเหล็กออกไซด์ 5% 10% 15% ซึ่งการเการะติดใน
ลักษณะ แบบจม เกิดเนื่องจากแก้วเริ่มมีหลอมละลายท าให้ความหนืดของแก้วลดน้อยลง จึงเกิดการ
เกาะติดได้ง่ายขึ้น 
 
4.6 การทดสอบการเกาะติด 
     การทดลองการเกาะติดแก้วกับพลอยด้วยวิธีการตกกระแทก โดยการคัดเลือกแก้วที่สามารถ
เกาะติดกับพลอยได้ จากการหาอุณหภูมิขึ้นรูปร่วมกับพลอยได้แก้วทุกสูตร ที่อุณหภูมิ 650oC และ 
700oC มาท าการทดสอบโดยปล่อยตกกระแทกบนพ้ืนกระเบื้อง 2 ครั้งที่ความสูง 150 เซนติเมตร 
พบว่า ที่อุณหภูมิ 650oC แก้วทุกสูตรเมื่อท าการตกกระแทกแก้วกับพลอยหลุดออกจากกันระหว่าง
รอยต่อ เนื่องจากลักษณะการเกาะติดของแก้วและพลอยเป็นแบบเนื้อสัมผัส จึงท าให้หลุดออกจากกัน
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ได้ง่าย ทีอุ่ณหภูมิ 700oC มีรอยแตกท่ีตัวแก้วได้แก่สูตร แก้วใส แก้วเติมพลอยการ์เนต 5% 10% และ 
15% ส่วนแก้วสูตรที่เหลือสามารถเกาะติดกับพลอยได้ดี ไม่มีรอยแตก ดังตารางที่ 4.12-4.13 
 
ตารางที่ 4.12 การทดสอบการเกาะติดของแก้วสีกับพลอยคอรันดัม 

อุณหภูมิ/สูตร
แก้ว 

650oC 700oC 

ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ 

แก้วใส 

    

แก้วเติมพลอย 
การ์เนต 5% 

    

แก้วเติมพลอย 
การ์เนต 10% 

    

แก้วเติม
พลอย 

การ์เนต 
15% 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
  



49 

ตารางที่ 4.13 การทดสอบการเกาะติดของแก้วสีกับพลอยคอรันดัม (ต่อ) 
อุณหภูมิ/สูตร

แก้ว 
650oC 700oC 

ก่อนอบ หลังอบ ก่อนอบ หลังอบ 

แก้วเติมพลอย 
เพอริดอต 5% 

    

แก้วเติม พลอย 
เพอริดอท10% 

    

แก้วเติม พลอย 
เพอริดอท15% 

    

แก้วเติม เหล็ก
ออกไซด์ 

5% 

    

แก้วเติม 
เหล็ก

ออกไซด์ 
10% 

 

    

แก้วเติม เหล็ก
ออกไซด์ 

15% 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 5 ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย ส่วนที่ 2 
  การผสมแก้วอุณหภมูิต่่าร่วมกับเศษแก้วส ี

 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแก้ว CBS 6 สูตร และน ามาท าแก้วสีจากการผสม

กับขวดเบียร์สีเขียวจากตราช้างและสีชาจากตราสิงห์ เพ่ือทดสอบอุณหภูมิการขึ้นรูป ทดสอบ
คุณสมบัติการละลายน้ า  ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแก้วและแก้วสี ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง 
ทดสอบความแข็งด้วยเครื่องทดสอบความแข็งจุลภาคแบบ Vickers แล้วน าแก้วและแก้วที่ได้ไปท าการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง  UV/Visible Spectrophotometer    และน าแก้วสีไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง   
X-ray fluorescence ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้  
 
5.1 การหลอมแก้ว CBS  

                         การทดลองหลอมแก้ว CBS และอัตราส่วนผสมของแก้ว CBS 6 สูตร แสดงดังรูปที ่ 5.1    
น ามาหลอมแก้วด้วยเตาไฟฟ้า หลอมที่อุณหภูมิ 1100 ºC จากอุณหภูมิห้องใช้อัตราเร่ง 10 ºC ต่อนาที 
แล้วยืนที่อุณหภูมิ 1100 ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน าเบ้าอะลูมินาออกจากเตาทันที แล้วเทลงบน
แผ่นสแตนเลสปล่อยแก้วให้เย็นนอกเตา  

 
               
                                                             SiO2 

 
 
                                        สูตร 6                                        
 
 
                                                                                                                                   สูตร 1 
 
                           สูตร 5                                                                                                          สูตร 2 
 
 
                                                                                                                                                    สูตร 3 
 
 

                           CaO                                                              B2O3 
                                                                               สูตร 4 

 
รูปที่ 5.1 อัตราส่วนผสมของแก้วCBS 
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รูปที่ 5.2 อัตราส่วนผสมของแก้ว CBS (ต่อ) 
 
             เมื่อท าการหลอมแก้ว ด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1100ºC แก้ว CBS ทั้ง 6 สูตร แก้ว CBS สูตร 
1 สูตร 2 และสูตร 3 มีสีขาวขุ่นมีรอยแตกร้าวภายในเนื้อแก้ว ส่วนแก้ว CBS สูตร 4 และสูตร 6 มีสีใส
ปนสีขาวขุ่นมีรอยแตกร้าวภายในเนื้อแก้ว และแก้ว CBS สูตร 5 มีสีใสและเนื้อแก้วเป็นเนื้อเดียวกัน ดัง
ตารางที่ 5.1  จึงน าแก้ว CBS 6 สูตรมาพัฒนาคุณสมบัติต่อไป เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงและเพ่ิมสีสัน  
 

5.1.1 การปรับปรุงคุณสมบัติแก้ว 
                       จากการทดลองเผาแก้ว CBS 6 สูตร น ามาปรับปรุงคุณภาพโดยการเติมแก้วสีจาก
ขวดเบียร์ตราช้างสีเขียว และขวดเบียร์ตราสิงห์สีชา โดยน าแก้วและแก้วสีมาบด แล้วผสมกันใน
อัตราส่วน 50  ต่อ 50 น ามาหลอมที่อุณหภูมิ 1100 ºC เป็นเวลา 30 นาที และน าแก้วออกจากเตา
ทันที เทใส่แม่พิมพ์ แล้วให้แก้วเย็นตัวนอกเตา ผลการทดลองดังตารางที่ 5.1 และ 5.2 
 
ตารางที่ 5.1 ผลการทดลองการหลอมของแก้วสี 

แก้ว CBS ก่อนเติมสี เติมแก้วสีเขียว เติมแก้วสีชา 
สูตร 1 

   
สูตร 2 
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 ตารางที่ 5.2 ผลการหลอมแก้วสี (ต่อ) 

แก้ว CBS ก่อนเติมสี เติมแก้วสีเขียว เติมแก้วสีชา 
สูตร 3 

   

สูตร 4 

   
สูตร 5 

   
สูตร 6 

   

 
              ผลการทดลองการหลอมแก้วสีดังตาราง 5.1 แก้ว CBS หลอมผสมกับขวดเบียร์สีเขียว ตรา
ช้าง ได้แก้วหลังการหลอมสีเขียวเข้ม ส่วนแก้ว CBS หลอมผสมกับขวดเบียร์สีชา ตราสิงห์ ได้แก้วหลัง
การหลอมสีเขียวอ่อน 
 
5.2 การส่องต่าหนิภายในแก้วด้วยกล้องจุลทรรสน์แสง 
               จากการส่องแก้วและแก้วสีด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงที่ก าลังขยายต่างๆ   เพ่ือส่องดูต าหนิ
ภายในเนื้อแก้ว ส่องแก้วก่อนและหลังทดสอบการละลายน้ า และส่องแก้วสีหลังหลอม  ดังตารางที่ 5.3 
- 5.6  
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 ตารางที่ 5.3  การส่องดูมลทินภายในแก้ว CBS ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงที่ก าลังขยาย 10X 

แก้ว CBS หลังหลอม หลังแช่น้ า 
CBS1 

 
- แก้วมีสีขาวขุ่น 
- เกิดรอยแตกของแก้ว 

 
- เกิดคราบของสารเคมีตามรอยแตกที่เกิด
จากการละลายน้ า 

CBS2 

 
- แก้วมีสีขาวขุ่น 
- เกิดรอยแตกของแก้ว 

 
- เกิดคราบของสารเคมีตามรอยแตกที่เกิด
จากการละลายน้ า  

CBS3 

 
- แก้วมีสีขาวขุ่น 
- เกิดรอยแตกของแก้ว 

 
- เกิดคราบของสารเคมีตามรอยแตกที่เกิด
จากการละลายน้ า 
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 ตารางที่ 5.4 การส่องดูมลทินภายในแก้ว CBS ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงที่ก าลังขยาย 10X (ต่อ) 

แก้ว 
CBS 

หลังหลอม หลังแช่น้ า 

CBS4 

 
- แก้วมีสีขาวขุ่นผสมสีใส 
- เกิดรอยแตกของแก้ว 
- ภายในมีฟองอากาศ  

 
- เกิดคราบของสารเคมีบริเวณผิวสีขาวที่
เกิดจากการละลายน้ า 
 

CBS5 

 
- แก้วมีสีใส 
- เนื้อแก้วเป็นเนื้อเดียวกัน 
- ภายในมีฟองอากาศ 

 
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

CBS6 

 
- แก้วมีมีสีขาวขุ่นผสมสีใส 
- เนื้อแก้วเป็นเนื้อเดียวกัน 

 
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 ตารางที่ 5.5 การส่องดูมลทินภายในแก้วสีด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง 

แก้วCBS เติมแก้วสีเขียว เติมแก้วสีชา 
CBS1 

 
56X 

 - ภายในมีฟองอากาศ 
 - มีต าหนิสิขาว 

 
50X 

 - ภายในมีฟองอากาศ 
 - มีต าหนิสิขาว 

CBS2 

 
56X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 

 
50X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 

CBS3 

 
56X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 

 

 
50X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 
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 ตารางที่ 5.6 การส่องดูมลทินภายในแก้วสีด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง (ต่อ) 

แก้วCBS เติมแก้วสีเขียว เติมแก้วสีชา 
CBS4 

 
56X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 

 
50X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 

CBS5 

 
56X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาวจ านวนมาก 

 
50X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาวจ านวนมาก 

CBS6 

 
56X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 

 
56X 

- ภายในมีฟองอากาศ 
- มีต าหนิสิขาว 
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   5.3 การทดสอบการละลายน ่าโดยการแช่น ่าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง  
              น าแก้วหลังหลอมมาแช่น้ า สังเกตุการละลายน้ าของแก้ว CBS เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
ศึกษาความแข็งแรงของแก้ว CBS เพ่ือน าไปปรับปรุงเป็นแก้วสี และน าแก้วสีมาสังเกตุการละลายน้ า 
แสดงดังตารางที่ 5.7 และเปรียบเทียบดังตารางที่ 5.8 ตามตัวอย่างลักษณะการละลายน้ า 
 
              ตารางที่ 5.7  ตัวอย่างลักษณะการละลายน้ า 

เครื่องหมาย ลักษณะการละลายน้ า รูปลักษณะแก้วและสีของน้ า 
 
 

แก้วและน้ าไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

แก้วเกิดการแตกตามรอย
ร้าวและน้ าเกิดสีขุ่นเล็กน้อย 
มีฝุ่นผงเล็กน้อย 

 
 

 
แก้วเกิดการแตกละเอียด
ตามรอยร้าวและน้ าเกิดสีขุ่น
ขาวมาก 
มีฝุ่นผงปริมาณมาก 
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 ตารางที่ 5.8 การทดสอบการแช่แก้วในน้ าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง   

สูตรแก้ว ผลการแช่น้ า สูตรแก้ว ผลการแช่น้ า สูตรแก้ว ผลการแช่น้ า 

CBS1  CBS1-G  CBS1-B  
CBS2  CBS2-G  CBS2-B  
CBS3  CBS3-G  CBS3-B  
CBS4  CBS4-G  CBS4-B  
CBS5  CBS5-G  CBS5-B  
CBS6  CBS6-G  CBS6-6  

 
             จากการทดสอบการแช่น้ าก่อนการหลอมแก้วสีเป็นเวลา 12 ชั่วโมง แก้ว CBS สูตร 1 และ
สูตร 4 มีตะกอนผงแก้วเล็กน้อย แก้ว CBS สูตร 2 และสูตร 3 มีตะกอนผงแก้วจ านวนมาก ส่วนแก้ว 
CBS สูตร 5 และสูตร 6 ไม่มีตะกอนของผงแก้ว และหลังจากการหลอมแก้วสีน ามาทดสอบการแช่น้ า
ไม่มีตะกอนของผงแก้วและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  
 
5.4 การตรวจสอบอุณหภูมิการขึ นรูปของแก้วและแก้วสี 
             จากการทดสอบสอบอุณหภูมิการขึ้นรูปของแก้วและแก้วสีด้วยเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 
650ºC 700ºC และ 750ºC เป็นเวลา 10 นาท ีและ 15 นาท ีแสดงดังตารางที่ 5.11-5.13 เพ่ือสังเกต
การเปลี่ยนแปลงของแก้วและแก้วสีดังตัวอย่างตารางที่ 5.9-5.10 
 
ตารางที่ 5.9 ตัวอย่างลักษณะการข้ึนรูปของแก้วและแก้วสี 

เครื่องหมาย ลักษณะ ลักษณะด้านบน ลักษณะด้านข้าง 

 
     
       

 
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 
 
       

 
แก้วติดกับผิวสัมผัส 
รูปร่างโค้งมนเล็กน้อย 
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 ตารางที่ 5.10 ตัวอย่างลักษณะการขึ้นรูปของแก้วและแก้วสี (ต่อ) 

เครื่องหมาย ลักษณะ ลักษณะด้านบน ลักษณะด้านข้าง 

 
    
     

 
แก้วติดกับเนื้อสัมผัส 
รูปร่างกลมมน 

 

 
 
 

 
 
ตารางที่ 5.11 การทดลองหาอุณหภูมิการขึ้นรูปของแก้ว CBS 

 
สูตรแก้ว CBS 

อุณหภูมิ 650ºC อุณหภูมิ 700ºC อุณหภูมิ 750ºC 

10 นาท ี 15 นาที 10 นาที 15 นาที 10นาท ี 15 นาที 

CBS1       

CBS2       

CBS3       

CBS4       

CBS5       

CBS6       

 
 
ตารางที่ 5.12 การทดลองหาอุณหภูมิการขึ้นรูปของแก้ว CBS เติมแก้วสีเขียว 

 
สูตรแก้ว  

อุณหภูมิ 650ºC อุณหภูมิ 700ºC อุณหภูมิ 750ºC 

10 นาท ี 15 นาที 10 นาที 15 นาที 10นาท ี 15 นาที 

CBS1-G       

CBS2-G       

CBS3-G       

CBS4-G       

CBS5-G       

CBS6-G       
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 ตารางที่ 5.13 การทดลองหาอุณหภูมิการขึ้นรูปของแก้ว CBS เติมแก้วสีชา 
 

สูตรแก้ว  
อุณหภูมิ 650ºC อุณหภูมิ 700ºC อุณหภูมิ 750ºC 

10 นาท ี 15 นาที 10 นาที 15 นาที 10นาที 15 นาที 

CBS1-B       

CBS2-B       

CBS3-B       

CBS4-B       

CBS5-B       

CBS5-B       

 
             จากตารางที่ 5.7-5.9 ผลการทดลองหาอุณหภูมิการข้ึนรูป ที่อุณหภูมิ 650ºC 700ºC และ 
750ºC เป็นเวลา 10 นาที และ 15 นาที พบลักษณะการขึ้นรูปดังนี้  
            - อุณหภูมิ 650ºC และ 700ºC แก้วทุกสูตรไม่สามารถขึ้นรูปได้ เนื่องจากอุณหภูมิต่ ากว่าที่
แก้วเริ่มอ่อนตัว จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแก้วเล็กน้อยเท่านั้น  
            - แก้วสามารถขึ้นรูปได้ท่ีอุณหภูมิ 750ºC ใช้เวลา 10 นาที จะป็นแก้วสูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
และแก้วที่สามารถขึ้นรูปได้ที่อุณหภูมิ 750ºC ใช้เวลา 15 นาที คือแก้วสูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 และแก้ว
สี  เนื่องจากเป็นอุณหภูมิและเวลาที่แก้วเริ่มอ่อนตัว จึงเป็นอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นรูป 
 
5.5 การตรวจวัดความแข็งด้วยเครื่อง Vickers Hardness 
     การทดสอบความแข็งของแก้วและแก้วสี หลังการหลอมด้วยเครื่อง Vickers Hardness ใช้น้ าหนัก
หัวกดอยู่ ที ่50 gf (gram force)  โดยการท าการทดสอบเพ่ือวิเคราะห์ดูความแข็งของแก้ว CBS ก่อน
และหลังเติมแก้วสีเขียวและแก้วสีชา ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 5.3- 5.5  
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                                                          SiO2 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                     
                        CaO                                                             B2O3 
 

รูปที่ 5.3 กราฟเปรียบเทียบความแข็งของสูตรแก้ว CBS ก่อนเติมสี 
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                                                          SiO2 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                     
                        CaO                                                             B2O3 
 

 
รูปที่ 5.4 กราฟเปรียบเทียบความแข็งของสูตรแก้ว CBS หลังเติมแก้วสีเขียว  
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                                                          SiO2 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                     
                        CaO                                                             B2O3 
 

 
รูปที่ 5.5 กราฟเปรียบเทียบความแข็งของสูตรแก้ว CBS หลังเติมแก้วสีชา 

 
      ผลการทดสอบวัดความแข็งของแก้วและแก้วสี จากการทดสอบก่อนการเติมสีปรากฏว่าแก้ว CBS 
ที่มีความแข็งคือสูตร CBS6 และแก้ว CBS ที่มีการเติมแก้วสีเขียวและแก้วสีชาไปนั้นมีความแข็งที่เพ่ิม
มากยิ่งขึ้นจากสูตรตั้งต้น  
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 5.6 การตรวจวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV/Visible Spectrophotometer 
     การวิเคราะห์แก้วและแก้วสีหลังการหลอม ด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer ที่ช่วง
ความยาวคลื่น 250- 800 นาโนเมตร โดยท าการวิเคราะห์แก้วและแก้วสี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงสี 
ซึ่งได้ค่าออกมาเป็น L* a* และ b* ดังตารางที่ 5.14 - 5.16 และแสดงดังรูปที่ 5.6 - 5.8   น ามาสร้าง
กราฟเปรียบเทียบแต่สูตร 
 
ตารางที่ 5.14 ผลการตรวจวดัการดูดกลืนสีของแก้ว CBS  

 สูตรแก้ว  ค่า L*  a*  b* 
L* a* b* 

CBS1 85.79 -0.74 -1.84 
CBS2 74.45 -0.51 -2.38 
CBS3 70.60 -0.12 0.30 
CBS4 70.20 -0.23 1.01 
CBS5 67.88 -0.90 0.19 
CBS6 72.07 -0.24 -0.85 

 

 
 

รูปที่ 5.6 กราฟแสดงค่าสีของแก้ว CBS ในระบบ CIE L*a*b* 
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                                 CBS1       CBS2       CBS3       CBS4       CBS5       CBS6 
 

รูปที่ 5.7 กราฟแสดงค่าสีของแก้ว CBS ในระบบ CIE L*a*b* (ต่อ) 
 

         จากตารางที่ 5.10 และรูปที่ 5.7 เปรียบเทียบค่า L* ของแก้ว CBS ก่อนการเติมสี พบการ
เปลี่ยนแปลงของแก้ว CBS ที่มีสีขุ่นขาวจะมีค่า L* ที่สูง และแก้วที่ได้ค่า L* ต่ าลงมา ได้แก้วที่มีความ
ใส เปรียบเทียบค่า a* b* อยู่ในช่วงสีเขียว  
 
ตารางที่ 5.15 ผลการตรวจวดัการดูดกลืนสีของแก้ว CBS เติมขวดแก้วสีเขียว 

สูตรแก้ว ค่า L* a* b*   
    ∆E L* a* b* 

CBS1-G 67.70 -0.72 0.21 18.20 
CBS2-G 67.29 0    -0.25 7.65 
CBS3-G 67.76 -0.47 0.01 2.86 
CBS4-G 67.49 -0.23    -0.16 2.95 
CBS5-G 67.75 -0.14    -0.24 0.88 
CBS6-G 67.74 -0.49 0.24 4.47 
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                            CBS1-G     CBS2-G     CBS3-G    CBS4-G    CBS5-G    CBS6-G 
 

รูปที่ 5.8 กราฟแสดงค่าสีของแก้ว CBS เติมแก้วสีเขียว ในระบบ CIE L*a*b*  
 

        จากตารางที่ 5.15 และรูปที่ 5.8 เปรียบเทียบค่า a* และ b* พบว่าสูตร 1 สูตร 3 สูตร 6 มีค่า
สีที่อยู่ในช่วง –a* +b* ท าให้สีของแก้วอยู่ในช่วงสีเขียวและสีเหลือง และสูตร 2 สูตร 4 สูตร 5 มีค่า
อยู่ในช่วง –a* –b* จึงท าให้สีของแก้วอยู่ในช่วงสีเขียวและสีฟ้า  และค่า L* มีค่าความสว่างอยู่ในช่วง
ที่ 67  
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 ตารางที่ 5.16 ผลการตรวจวดัการดูดกลืนสีของแก้ว CBS เติมขวดแก้วสีชา 
สูตรแก้ว ค่า L* a* b*  

∆E L* a* b* 
CBS1-B 68.50 -0.19 -0.17 17.38 
CBS2-B 69.19 -0.37 -0.03 5.76 
CBS3-B 69.86 -0.44 0.04 0.85 
CBS4-B 68.50 -0.30 -0.16 2.06 
CBS5-B 69.13 -0.43 -0.07 1.36 
CBS6-B 71.42 -0.05 0.85 1.83 

 
 

 
 

รูปที่ 5.9 กราฟแสดงค่าสีของแก้ว CBS เติมแก้วสีชา ในระบบ CIE L*a*b* 
 



68 

 

 
 
 

สูตร 1      สูตร 2      สูตร 3      สูตร 4       สูตร 5      สูตร 6 
 

รูปที่ 5.10 กราฟแสดงค่าสีของแก้ว CBS เติมแก้วสีชา ในระบบ CIE L*a*b*   
 

     จากตารางที่ 5.16 และรูปที่ 5.10 เปรียบเทียบค่า a* และ b* พบว่าสูตร 1 สูตร 2 สูตร 4 สูตร 5 
มีค่าสีที่อยู่ในช่วง –a* -b* ท าให้สีของแก้วอยู่ในช่วงสีเขียวและสีฟ้า และสูตร 3 สูตร 6 มีค่าสีอยู่ในช่วง 
–a* +b* จึงท าให้สีของแก้วอยู่ในช่วงสีเขียวและสีเหลือง  และค่า L* มีค่าความสว่างอยู่ในช่วง 68.50 
- 71.42 
 
5.7 การตรวจวัดองค์ประกอบภายในของแก้วสีด้วยเครื่อง X-ray fluorescence  
     ผลการหาองค์ประกอบทางเคมีเพ่ือหาธาตุให้สีของแก้วสีที่ได้จากขวดเบียร์ตราช้างและขวดเบียร์
ตราสิงห์ แสดงดังตารางที่ 5.17 - 5.20  จากการศึกษาธาตุให้สีของแก้วสีได้ปริมาณออกไซด์ที่เป็นธาตุ
ให้สีของแก้ว CBS ที่เติมแก้วสีเขียวพบ Fe และ Cr เป็นตัวให้สีของแก้ว  และแก้ว CBS ที่เติมขวดสีชา
พบ Fe และพบ Cr ในปริมาณน้อย ซึ่งเป็นออกไซด์ที่เป็นธาตุให้สีของแก้ว 
  
ตารางที่ 5.17 องค์ประกอบภายในขวดเบียร์ตราช้าง 

องค์ประกอบทางเคมีของขวดเบียร์ตราช้าง (wt%) 
Ca Si Fe K Cr 

34.22 62.21 1.09 1.46 1.02 
หมายเหตุ เครื่อง XRF วิเคราะห์ได้เฉพาะธาตุ Al-U  
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 ตารางที่ 5.18 องค์ประกอบภายในขวดเบียร์ตราสิงห์ 
องค์ประกอบทางเคมีของขวดเบียร์ตราสิงห์ (wt%) 

Ca Si Fe K 
34.49 63.58 0.86 1.07 

หมายเหตุ เครื่อง XRF วิเคราะห์ได้เฉพาะธาตุ Al-U  
 
ตารางที่ 5.19 องค์ประกอบภายในของแก้วสีที่ได้จากการเติมขวดสีเขียว 

แก้วสีเติม
แก้วสีเขียว 

องค์ประกอบเคมี (wt%) 
Si Ca Zn Fe Cr Zr 

สูตร 1 67.96 24.75 6.37 0.48 0.38 0.04 
สูตร 2 75.13 19.59 4.56 0.38 0.30 0.03 
สูตร 3 71.35 23.70 4.02 0.48 0.40 0.04 
สูตร 4 66.14 28.69 4.31 0.46 0.35 0.03 
สูตร 5 63.17 31.66 4.34 0.45 0.32 0.04 
สูตร 6 65.58 28.00 5.60 0.45 0.34 0.03 

หมายเหตุ เครื่อง XRF วิเคราะห์ได้เฉพาะธาตุ Al-U  
 
ตารางที่ 5.20 องค์ประประกอบภายในของแก้วสีที่ได้จากการเติมขวดสีชา 

แก้วสีเติม
แก้วสีชา 

องค์ประกอบเคมี (wt%) 
Si Ca Zn Fe Cr Zr 

สูตร 1 72.41 21.53 5.44 0.43 0.16 0.02 
สูตร 2 72.34 21.92 5.31 0.32 0.08 0.03 
สูตร 3 71.23 24.36 3.88 0.42 0.09 0.03 
สูตร 4 67.33 27.96 4.22 0.36 0.08 0.02 
สูตร 5 58.71 35.42 5.21 0.50 0.11 0.04 
สูตร 6 62.86 30.30 6.29 0.42 0.09 0.03 

หมายเหตุ เครื่อง XRF วิเคราะห์ได้เฉพาะธาตุ Al-U  
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 5.8 การท่าชิ นงานเครื่องประดับ 
     1.น าแก้วสีหลังหลอม มาเลือกแก้วที่มีการขึ้นรูปทรงกลมและไม่มีการแตกร้าว เนื้อแก้วมีสีสวย
ใสมาท าชิ้นงานเครื่องประดับ  
 
ตารางที่ 5.21 การเลือกแก้วมาท าเครื่องประดับ 
การข้ึนรูปแก้ว CBS หลังเติมสีจากขวดเบียร์ 

CBS1-G              
แก้วใส มีการ
แตกร้าว 
รูปทรงไม่เป็นทรง
กลม  

CBS1-B             
แก้วใส มีการแตกร้าว 
มีคีบที่เกิดจากการเท 
และมีคราบจากแผ่น 
สแตนเลส 

CBS2-G                  
แก้วใส มีความหนืด
ท าให้เนื้อแก้วติดกับ
เบ้าครูซิเบิล 

CBS2-B            
แก้วใส มีทรงกลม 
มีคีบที่เกิดจากการ
เทเล็กน้อย 

CBS3-G            
แก้วใส มีทรงกลม   
มีคีบที่เกิดจากการ
เทเล็กน้อย           

CBS3-B             
แก้วใส มีการ
แตกร้าว รูปทรงไม่
เป็นทรงกลมมีคีบที่
เกิดจากการเท 

CBS4-G             
แก้วใส มีทรงกลม มี
คีบที่เกิดจากการเท
เล็กน้อย 

CBS4-B             
แก้วใส มีทรงกลม มี
คีบที่เกิดจากการเท
เล็กน้อย 

CBS5-G             
แก้วมีต าหนิจากการ
หลอมไม่ละลาย มี
การแตกร้าว 

CBS5-B              
แก้วมีต าหนิจากการ
หลอมไม่ละลาย มี
การแตกร้าว  

 CBS6-G  
แก้วมีทรงกลมและใส
สะอาดไม่เกิดรอย
แตกร้าวและมีคีบที่
เกิดจากการเท
เล็กน้อย 

CBS6-B            
แก้วใส มีการ
แตกร้าว และมีคราบ
ที่เกิดจากแผ่นสแตน
เลส 
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 2. ท าตัวเรือนเครื่องประดับ และน าแก้วเข้าตัวเรือนเครื่องประดับ 
 

 
 

รูปที่ 5.11 การน าแก้วเข้าตัวเรือนเครื่องประดับ 
 
     3. แก้วสีทีน่ ามาเข้าตัวเรือน เป็นเครื่องประดับ 
 

 
รูปที่ 5.12 เครื่องประดับที่เสร็จสมบูรณ์ 
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รูปที่ 5.13  เครื่องประดับจากแก้วสี 

CBS2-B 

CBS6-G 

CBS4-B 

CBS3-G 
CBS4-G 



 

 

บทท่ี 6 สรุปผล และผลผลิต  
 

6.1 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 1   การผสมแก้วอุณหภูมิต่่าร่วมกับเศษพลอยสี 
      จากการศึกษาคุณสมบัติของแก้วสีเพื่อการขึ้นรูปร่วมกับพลอยคอรันดัม  โดยการผสมพลอย  
การ์เนต  พลอยเพอริดอตและเหล็กออกไซด์  ในอัตราส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดสีในแก้ว ท าการหลอม
แก้วด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100oC  ศึกษาแก้วหลังการหลอมโดยน าแก้วที่ได้ในแต่ละ
ส่วนผสมไปตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์  ตรวจวัดปริมาณ
องค์ประกอบธาตุในแก้วด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ทดสอบคุณสมบัติของแก้วสี  ทดสอบ
อุณหภูมิการขึ้นรูปของแก้วสีร่วมกับพลอยด้วยเตาอบไฟฟ้า  และทดสอบการเกาะติดของแก้วสีกับ
พลอยเนื้อแข็ง ได้ผลการทดลองดังนี้ 

  ผลการหลอมแก้ว 
        เมื่อท าการหลอมแก้ว ด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100oC พบว่า แก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอย
เพอริดอต และเหล็กออกไซด์ มีสีต่างกัน เนื่องจากตัวให้สีของพลอยแต่ละชนิดต่างกัน โดยแก้วที่เติม
พลอยการ์เนตจะมี Fe3+ Fe2+ และ Mn เป็นตัวให้สี ท าให้แก้วมีสีฟ้า และสีเขียวเข้มเกือบด า แก้วที่
เติมพลอยเพอริดอทจะมี Fe2+ เป็นตัวให้สี ท าให้แก้วมีสีเขียวเหลือง และแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์จะมี 
Fe3+ เป็นตัวให้สีท าให้แก้วเป็นสีชาเกือบด า ซึ่งแก้วจะมีสีเข้มขึ้นตามอัตราส่วนของพลอยการ์เนต 
พลอยเพอริดอต และเหล็กออกไซด์ที่เติมลงไป 

  ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer 
        การวิเคราะห์แก้วสีหลังจากการหลอม ด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer ที่ช่วงความ
ยาวคลื่น 250 -800 นาโนเมตร พบว่า แก้วที่เติมพลอยชนิดเดียวกันจะให้สีที่อยู่ในโทนใกล้เคียงกัน 
ซึ่งจากการทดลองแก้วที่มีการเปลี่ยนแปลงสีมากที่สุดคือ แก้วเติมเหล็กออกไซด์ แก้วเติมพลอยการ์
เนต และแก้วที่เติมพลอยเพอริดอต ตามล าดับ 

  ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence 
        ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของแก้วสี ก่อนการหลอมและหลังการหลอมพบว่า 
แก้วหลังการหลอมทุกสูตรจะมีสีเข้มขึ้นตามปริมาณของธาตุให้สีที่อยู่ในพลอยการ์เนต พลอยเพอริ
ดอต และเหล็กออกไซด์ที่เติมลงไป 

  ผลการศึกษาคุณสมบัติของแก้วสี 
        การทดสอบคุณสมบัติความอ่อนตัว หลังการอบด้วยเตาไฟฟ้าพบว่า อุณหภูมิที่แก้วมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ชัดเจนที่สุดหลังการอบคือ 700oC โดยที่แก้วเติมพลอยการ์เนต 15% แก้วเติม
พลอย เพอริดอต 5% 10% 15% และแก้วเติมเหล็กออกไซด์ 5% 10% 15% แก้วมีความอ่อนตัวมาก 
เนื่องจากความหนืดของแก้วลดลงมากแต่แก้วยังมีความตึงผิวอยู่ในลักษณะที่แก้วยังคงรูปเป็นก้อน
กลมได ้
        การทดสอบความเปราะของแก้ว พบว่าแก้วที่มีความเปราะมากคือ แก้วที่อบในอุณหภูมิ 700oC 
โดยแก้วเกิดการแตกหักและหลังจากการปล่อยตก โดยสูตรแก้วที่เกิดการแตกหัก ได้แก่สูตรแก้วใส 
แก้วเติมพลอยการ์เนต 5% 10% และ 15% 

ผลการทดสอบอุณหภูมิใช้งานของแก้วสี 
        จากการทดลอง พบว่าแก้วที่เติมพลอยการ์เนต พลอยเพอริดอต และเหล็กออกไซด์ ใน
อัตราส่วนที่ต่างกัน  มีผลต่ออุณหภูมิการท างานของแก้ว  โดยสูตรแก้วที่มีการท างานได้ดีที่สุดคือ  
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แก้วที่เติมพลอยเพอริดอตและแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์ในอัตราส่วน 5% 10% 15%  ซึ่งแก้วสามารถ
เกาะติดกับพลอยได้ในลักษณะที่ก้อนพลอยจมลงในเนื้อแก้วที่อุณหภูมิ  700oC  เนื่องจากตัวแก้วเริ่ม
มีการละลาย  ท าให้ความหนืดของแก้วลดลง  จึงเพิ่มความสามารถในการเกาะติดกับพลอยได้มากข้ึน 

ผลการทดสอบการเกาะติด 
        จากการทดลองการตกกระแทกพบว่า แก้วที่เติมพลอยเพอริดอตและแก้วที่เติมเหล็กออกไซด์
ในอัตราส่วน 5% 10% 15% ที่อุณหภูมิ 700oC แก้วสามารถทนการกระแทกได้ โดยที่ตัวแก้วและ
พลอยไม่แตกหรือหลุดออกจากกัน หลังการตกกระแทก ดังนั้นลักษณะของการเกาะติดมีผลต่อการตก
กระแทก เนื่องจากสูตรแก้วดังกล่าวมีความสามารถในการเกาะติดกับพลอยได้ดี 
 
6.2  สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 2   การผสมแก้วอุณหภูมิต่่าร่วมกับเศษแก้วสี 
      จากการศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของแก้ว CBS เพ่ือท าแก้วสีใช้ในการท าเครื่องประดับ โดย
การเติมสีแก้วโดยใช้ขวดสีชาและขวดสีเขียว ที่เหลือใช้จากเครื่องดื่ม เพ่ือให้เกิดสีในแก้ว CBS ท าการ
หลอมแก้วด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1100ºC ศึกษาแก้วและแก้วสีหลังหลอมโดยน าไปทดสอบ
การข้ึนรูปของแก้วด้วยเตาอบไฟฟ้า ทดสอบการละลายน้ า ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีด้วยเครื่อง 
UV/Visible-spectrophotometer ทดสอบความแข็งจุลภาคแบบ Vickers และ ตรวจวัดปริมาณ
องค์ประกอบธาตุด้วยเครื่อง X-ray fluorescence ได้ผลการทดลองดังนี้  

ผลการหลอมแก้วและแก้วสี 
               จากการศึกษาการหลอมแก้ว พบว่าแก้ว สูตร 1 สูตร 2 และสูตร 3 หลอมได้แก้วที่มีสีขาว
ขุ่น มีปริมาณ CaO ร้อยละ 10 ของอัตราส่วนผสม  แก้ว สูตร 4 และสูตร 6 หลอมได้แก้วที่มีสีขาวขุ่น
ผสมสีใส มีปริมาณ CaO ร้อยละ 15 ของอัตราส่วนผสม และแก้ว CBS สูตร 5 หลอมได้แก้วที่มีสีใส มี
ปริมาณ CaO ร้อยละ 20 ของอัตราส่วนผสม ซึ่งแก้วแต่ละสูตรจะมีสีขาวขุ่นและสีใส ตามอัตราส่วน
ผสมของ CaO ในแต่ละสูตร เมื่อมีปริมาณ CaO มากจะเกิดสีใส และเม่ือมีปริมาณ CaO น้อยจะเกิดสี
ขาวขุ่น  
          ผลการศึกษาอุณหภูมิการขึ้นรูปแก้ว 
               จากการน าแก้วและแก้วสี มาทดสอบอุณหภูมิการข้ึนรูป พบว่าที่อุณหภูมิ 750ºC เป็น
อุณหภูมิ ที่ท าให้แก้วและแก้วสีขึ้นรูป  
          ผลการส่องดูมลทินภายในแก้ว 
               จากการส่องดูมลทินภายในแก้ว พบว่าแก้วและแก้วสีเกิดฟองอากาศเนื่องจากการเทลง
บนแม่พิมพ์และปล่อยให้เย็นนอกเตา และแก้วที่มีการเติมสีเกิดมลทินภายในแก้วเป็นสีขาว เนื่องจาก
องค์ประกอบของแก้วไม่หลอมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด  

 ผลการทดสอบการละลายน้่าหลังหลอมแก้ว  
               จากการทดสอบการละลายน้ าของแก้ว CBS ปรากฏว่าสูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4  
เกิดการละลายน้ า สูตร 5 และสูตร 6 เป็นแก้วสีที่ไม่เกิดการละลายน้ า เนื่องจากมีปริมาณ ธาตุ Na P 
ที่เป็นตัวปรับปรุงคุณสมบัติในปริมาณมาก ท าให้เกิดการละลายน้ าขึ้น  
          ผลการทดสอบความแข็งแก้ว 
               จากการวัดความแข็งแก้ว CBS ก่อนการเติมสี ความแข็งของแก้วขึ้นอยู่กับปริมาณสัดส่วน
ของสาร CaO, B2O3, SiO2 จากแก้ว CBS สูตร 1, 2, 3  ที่มีปริมาณ CaO เท่ากัน และปริมาณ B2O3 
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กับ SiO2 ในสัดส่วนที่ต่างกันพบว่าแก้วที่มีปริมาณ B2O3 มากจะได้แก้วที่มีความแข็งต่ าลงมา และแก้ว
ที่มีปริมาณ SiO2 มากจะได้แก้วที่มีค่าความแข็งมาก  

แก้ว CBS สูตร 4 มีปริมาณ B2O3 ที่เท่ากับแก้ว CBS สูตร 2 และสัดส่วน SiO2 ที่มีปริมาณ
น้อยกว่าสูตร 2 และมีปริมาณ CaO มากกว่าสูตร 2  ท าให้แก้วสูตร 4 มีความแข็งน้อยกว่าสูตร 2   

แก้ว CBS สูตร 5 และสูตร 6 มีปริมาณ B2O3 ในปริมาณที่เท่ากัน แต่สัดส่วน SiO2 และ 
CaO แตกต่างกัน ซึ่งสูตร 5 มีปริมาณ CaO มากกว่า และสัดส่วน SiO2 ปริมาณน้อยกว่า ท าให้ได้แก้ว
ที่มีความแข็งน้อยกว่าสูตร 6 และสูตร 6 ที่มีปริมาณ CaO น้อยกว่า และมี SiO2 ที่มากกว่าจะได้แก้วที่
มีความแข็งมากกว่า และการทดสอบแก้วสี ปรากฏว่าแก้วที่เติมสีจากขวดสีชาและสีเขียวลงไปท าให้ได้
แก้วที่มีความแข็งมากยิ่งขึ้น  
          ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer 
               การวิเคราห์แก้วและแก้วสีหลังการหลอม ด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer ที่
ช่วงความยาวคลื่น 250-800 นาโนเมตร พบว่าสูตรที่เติมขวดสีชามสีีในโทนสีเขียวและสีเหลือง และ
สูตรที่เติมขวดสีเขียว ได้สีโทนสีเขียว ซึ่งจากการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงสีของขวดสีเขียวที่น ามาเป็น
ส่วนผสมจากสีชาเป็นสีเขียวอ่อน 
          ผลการวิเคราะห์แก้วสีด้วยเครื่อง X-ray fluorescence  
               จากการศึกษาการหลอมแก้วสีที่ได้จากขวดสีชา และการหลอมแก้วสีที่ได้จากขวดสีเขียว 
มีองค์ประกอบธาตุจากเหล็ก  โครเมียม และเซอร์โครเมียม ที่เพ่ิมข้ึนมาจากสูตรตั้งต้น  ขวดเบียร์ ตรา
ช้างจะมีปริมาณ โครเมียมท่ีมากกว่า ซึ่งจะได้สีเขียวที่เข้มมากกว่าการเติมขวดสีเขียว จึงศึกษาพบว่า
เหล็ก และโครเมียมนั้นเป็นธาตุในการให้สีของแก้ว (Colored glass. 2562, ออนไลน์) 
      การเลือกชิ้นงานท่าเครื่องประดับ 
               จากการทดลองแก้วสีที่เหมาะสมในการน ามาเป็นเครื่องประดับจะใช้แก้วสีสูตรที่ 6 ซ่ึง
พิจารณาจากอุณหภูมิการขึ้นรูป ความแข็ง และการละลายน้ า พบว่าแก้ว CBS สูตรที่ 6 อุณหภูมิข้ึนรูป
ได้ดีที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส มีความหนืดน้อย สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความแข็งมากกว่าสูตรอ่ืน 
ไม่มีการละลายน้ าหลังการเติมแก้วสี จึงเลือกใช้แก้วสีสูตร 6 ในการท าเครื่องประดับ  
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
      จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ  
      1.  ไม่ควรน าแก้วเข้าเตาอบร่วมกับแผ่นโลหะ เพราะจะเกิดการแตกร้าวภายในเนื้อแก้วและ 
จะเกิด ออกไซด์จากผิวโลหะ 

2.  ไม่ควรน าแก้วจุ่มลงน้ าในขณะร้อน เพราะจะเพ่ิมปริมาณฟองอากาศภายในเนื้อแก้วท าให้ 
แก้วเกิดการเปราะแตก 

3. แก้วและแก้วสีที่ได้ไม่ควรท าอีนาเมล เพราะแก้วเกิดการแตกร้าวไม่จับตัวกัน 
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6.4 ผลผลิต (Output) 
 

จากผลการวิจัย ท าให้ได้สูตรแก้วอุณหภูมิต่ าหลายสูตรที่สามารถน ามาขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้ ดัง
แสดงในรูปที่ 6.1 
 

 

 
 

รูปที่ 6.1   เครื่องประดับจากแก้วสี 
 

 

CBS2-B CBS6-G CBS4-B 

CBS3-G CBS4-G 



รายงานสรุปการเงิน 
 
เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย (NRMS 13 หลัก)  2559A10802144  สัญญาเลขที่ 158/2559    
โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ชื่อโครงการ การพัฒนาเคร่ืองประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่ าที่ปราศจากตะกั่ว 
โครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี (ปีที่ 2) 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน      ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ     . 
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม  2558         ถึงวันที ่    30  กันยายน 2562               . 
ระยะเวลาด าเนินการ       3     ปี    11   เดือน ตั้งแต่วันที่       1   ตุลาคม  2558               . 
  

รายรับ 
จ านวนเงินที่ได้รับ 
งวดที่ 1 (50%) 207,500 บาท   เมื่อ วันที่          6 มกราคม 2559 
งวดที่ 2 (40%) 166,000 บาท   เมื่อ วันที่        11 มีนาคม  2562 
งวดที่ 3 (10%) 41,500 บาท   เมื่อ วันที่        15 กันยนยน 2562 
  รวม  415,000 บาท 

 
รายจ่าย 

 รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง จ านวนเงิน
คงเหลือ/เกิน 

1. งบบุคลากร 156,000 156,000 - 
2. ค่าตอบแทน 38,500 38,500 - 
3. ค่าใช้สอย 99,000 76,000     23,000 
4. ค่าวัสดุ 50,000 75,000 -25,000 
5. ค่าครุภัณฑ์ 30,000 28,000   2,000 
6. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 41,500 41,500 - 

 รวม 415,000 415,000 - 
 
 
 
 
 

  (ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ) 
ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
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