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บทคัดย่อ
เพทายเป็นอัญมณีที่นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ สามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกและมีหลากหลายสี
แต่ทไี่ ด้รบั ความนิยมทีส่ ดุ คือเพทายจากแหล่งรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา ซึง่ มีสนี ำ�้ ตาลอมแดง การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนจะสามารถ
เปลี่ยนจากสีน�้ำตาลอมแดงไปเป็นสีฟ้าในสภาวะการเผาแบบไร้ออกซิเจน
ค�ำส�ำคัญ : เพทาย การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน รัตนคีรี

Abstract
Zircon is an important gem in the jewelry market. It can be found in many countries. There are also various
colors from many origins. The famous origin is the Ratanakiri region in Cambodia. The original unheated color is
reddish brown. The heat treatment method can change the reddish brown color to nice blue color in the reduction
condition.
Keywords : zircon, heat treatment, Ratanakiri
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แทนซาเนีย โดยเฉพาะแหลงเพทายจากรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา เปนแหลงที่มีประวัติการคนพ
กวารอยป (Walter et al., 2009) และสามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพดวยความรอน ทําใหได
โดยเพทายมีลักษณะทัว่ ใสไม่
ไป ดัมีสงนีี สี้ เหลือง สีส้ม สีเขียว และสีฟ้า เป็นต้น (ภาพที่ 1) จึง
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เพทายในธรรมชาติมีค่าดัชนีหักเหอยู่ในช่วงกว้าง มีค่าตั้งแต่ 1.78
ถึง 2.01 สอดคล้องกับค่าความถ่วงจ�ำเพาะ (specific gravity)
มีค่าแปรผันตามกันอยู่ในช่วง 3.90 ถึง 4.73 โดยค่าที่เปลี่ยนแปลง
จะขึ้ น อยู ่ กั บ ระดั บ ความเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า งที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการ metamictization ท�ำให้สามารถแบ่งระดับการแปร
สภาพของเพทายได้ 3 ระดับ คือ low type (amorphous) ซึ่ง
มีความเป็นผลึกต�่ำ มีสภาพเป็นอสัณฐาน intermediate type
มีการถูกท�ำลายโครงสร้างปานกลาง และ high type (crystalline)
มีความเป็นผลึกสูง ค่าดัชนีหักเหและค่าความถ่วงจ�ำเพาะจะมีค่า
เพิ่มขึ้นตามระดับความเป็นผลึกของเพทาย และจะมีค่าต�่ำเมื่อผลึก
ถูกแปรสภาพเป็นอสัณฐาน แหล่งก�ำเนิดของเพทายแต่ละแหล่ง
จะมีระดับการแปรสภาพของผลึกที่แตกต่างกัน เช่น เพทายจาก
แหล่งรัตนคีรี เป็นเพทายที่มีความเป็นผลึกสูง ในขณะที่เพทายจาก
แหล่งรัตนปุระ มีความเป็นผลึกต�่ำ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ
เช่นปริมาณของธาตุกมั มันตรังสีทเี่ ป็นองค์ประกอบ อายุของแร่ และ
สภาพทางธรณีวิทยาของหินต้นก�ำเนิด
เพทายในแต่ละแหล่งจะมีองค์ประกอบของธาตุร่องรอย
(trace elements) ทีแ่ ตกต่างกัน ธาตุรอ่ งรอยทีเ่ ป็นกัมมันตภาพรังสี
ที่ส�ำคัญคือ ยูเรเนียมและทอเรียม สามารถพบได้มากในเพทาย
ทั้งนี้ในแต่ละแหล่งจะมีปริมาณที่แตกต่างกัน แหล่งที่มีปริมาณธาตุ
กัมมันตภาพรังสีสูง จะส่งผลให้มีการแผ่รังสีและท�ำลายโครงสร้าง
ของเพทายสูง ท�ำให้มีการท�ำลายโครงสร้างผลึกเป็นอสัณฐาน
นอกจากนีย้ งั ท�ำให้คา่ ดัชนีหกั เห ค่าความถ่วงจ�ำเพาะลดลง และอาจ
มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสีได้อีกด้วย เช่น เพทายอาจเปลี่ยน
จากสีใสไม่มีสีเป็นสีน�้ำตาลแดง สีชมพู หรือสีเขียว โดยมีสาเหตุจาก
ธาตุกัมมันตรังสี
นอกจากนี้ อายุของแร่เพทายมีผลกับระดับการเปลีย่ นแปลง
ของโครงสร้างเช่นเดียวกัน เนื่องจากเพทายมีองค์ประกอบของธาตุ
กัมมันตรังสีไม่มากก็นอ้ ยขึน้ อยูก่ บั แหล่งก�ำเนิด การทีแ่ ร่เพทายมีอายุ
มากย่อมท�ำให้มีการแผ่กัมมันตภาพรังสีของธาตุกัมมันตรังสีเป็น
เวลานาน ส่งผลให้มีโอกาสในการถูกท�ำลายโครงสร้างได้มากกว่า
แร่ที่มีอายุน้อยกว่า จึงมีโอกาสพบเพทายชนิด low type มากกว่า
ในแหล่งดังกล่าว
การเปลีย่ นแปลงของสภาพทางธรณีวทิ ยาของหินต้นก�ำเนิด
มั ก จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความร้ อ นซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในขณะที่ มี ก าร
เปลี่ยนสภาพต่างๆ ทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลก โดยความร้อนจะส่งผลกับเพทายที่อยู่ในบริเวณที่มี
การแปรสภาพทางธรณีวิทยาในแง่ของความร้อนที่ท�ำให้เกิดการ
ตกผลึกใหม่ของโครงสร้าง ท�ำให้เพทายมีโอกาสเกิดการเรียงตัว

162

ของโครงสร้างทีถ่ กู เปลีย่ นแปลงโดยกระบวนการ metamictization
เปรียบเสมือนการตกผลึกใหม่ของแร่เพทาย ดังนั้น เพทายในบริเวณ
ที่มีอายุทางธรณีวิทยามาก จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ที่ผิดกับความเป็นจริงได้ ดังนั้นจึงพึงระวังในการใช้เพทายในการ
วิเคราะห์หาอายุทางธรณีวิทยาที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาสูง
จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในเพทายจาก
แหล่งรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา มีปริมาณยูเรเนียมอยูใ่ นช่วง 30-300
ppm. ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณยูเรเนียม
ในเพทายจากแหล่งรัตนปุระ ประเทศศรีลงั กา ซึง่ มีปริมาณยูเรเนียม
อยู่ในช่วง 2000-10000 ppm. ส่งผลให้เพทายจากแหล่งรัตนคีรี
ยังคงมีความเป็นผลึกสูงแต่เพทายจากแหล่งรัตนปุระมีความเป็น
ผลึกต�่ำ (ภูวดล วรรธนะชัยแสง และคณะ 2553)
ลักษณะที่ปรากฏของเพทาย
- โปร่งใส
- ใสไม่มสี ี สีนำ�้ ตาลแดง สีสม้ สีแดง สีชมพูอมม่วง สีเหลือง
สีเขียว สีน�้ำเงิน
- ปรากฏการณ์ทางแสง ตาแมว (Chatoyancy)
ชนิดและชื่อทางการค้า
- High และ intermediate type: โปร่งใส ใสไม่มีสี
สีเหลืองถึงสีเหลืองอมเขียว และสีเขียวอมน�้ำตาล
- Low type (metamict type): สีน�้ำตาลถึงสีเขียว
อมเหลือง โปร่งใส มีลักษณะของเนื้อพลอยที่มีความขุ่น (cloudy)
พบในเพทายสีเขียวจากรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา
- Hyacinth หรือ Jargon: สีเหลืองอ่อนถึงใสไม่มีสี
พบในเพทายจากประเทศศรีลังกา
- Sparklite: เพทายใสไม่มีสี
- Starlite และ Stremlite: เพทายสีฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่
ได้จากการเผา

การวิเคราะห์ด้วยคุณสมบัติต่างๆ

ลักษณะทางแสง (Optical character): Anisotropic
(Tetragonal system) แบบ Uniaxial (+) มักแสดงปรากฎการณ์
doubling ซึง่ เกิดจากการเดินทางของแสงผ่านเนือ้ พลอยในลักษณะ
double refraction ในเพทายชนิด high type แต่หากเป็นชนิด
low type จะมีภาพทางแสงที่เปลี่ยนไป อาจยังคงสภาพของผลึก
ที่แสดงภาพทางแสงของระบบผลึกแบบ Tetragonal อยู่ หรือ
อาจแปรสภาพไปจากการเสียสภาพของโครงสร้างผลึกเนื่องจาก
ธาตุกัมมตรังสี ท�ำให้โครงสร้างผลึกอยู่ในสภาพอสัณฐาน และ
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3. ชุดหินที่มีอายุอยูในชวง Lower ถึง Middle Pleistocence ประกอบไปดวยหิน m
columnar basalt ซึ่งมีความเปน alkaline สูง สามารถพบเพทายเปน Xenocryst ในหิน
20
แสดงภาพทางแสงเป็ น แบบ single refraction (SR) หรื อ
อาจเป็น anomalous double refraction (ADR) ก็เป็นไปได้
และจะไม่แสดงปรากฎการณ์ doubling

แหล่งแร่เพทายจากจังหวัดรัตนคีรี

จังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 3) ชื่อ “รัตนคีรี” เป็น
ภาษาสันสกฤต มีความหมายบ่งบอกถึงการพบอัญมณีในบริเวณที่
เป็นภูเขา โดยอ้างอิงถึงการศึกษาของ Saurin (1957) ได้กล่าวถึง
การท�ำเหมืองเพทายในช่วงกลางทศวรรษที่ 1930 ซึ่งบ่งบอกถึง
มีการท�ำเหมืองเพทายและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส�ำคัญที่ป้อนสู่ตลาด
อัญมณีและเครื่องประดับของโลก จากการสอบถามคนท�ำธุรกิจ
ภาพที่ 3 แผนที
งพนมเปญไป
เมืองบานลุ
ง (Banlung)
จังหวังดรัตนคีรี (แผ
เพทายในจังหวัดรัตนคีรี (personal communication)
ได้ขอ้ ่เสมูลนว่ทางถนนจากกรุ
า ภาพที่ 3 แผนที
่เส้นทางถนนจากกรุ
งพนมเปญไป
เมืองบานลุ
มีประวัติการท�ำเหมืองเพทายตั้งแต่ยุคกัFrench
		
จังหวัดรัตนคีรี (แผนที่ประเทศกัมพูชา
มพูชา เขColonial
าถึงเมื่อ 10ในสิงหาคม
2555(Banlung)
จากเวป http://www.ravyangkortours.com/pages.php?profi
ประเทศกัมพูชา ซึง่ จะหมายถึงช่วงปี ค.ศ. 1904 ถึง 1930 ซึง่ ตรงกับ 		 เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2555 จากเวป http://www.
การกล่าวถึงของ Saurin (1957) ในปัจจุบันอาชีพของประชาชน 		 ravyangkortours.com/pages.php?profile_id=15)
ในจังหวัดรัตนคีรี นอกจาการท�ำเหมืองเพทายแล้ว จะเป็นการ
ปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ และการท�ำสวนยางเป็นหลัก เนื่องจาก โดยรอบเป็ น ถนนลู ก รั ง บดอั ด สามารถพบร้ า นค้ า พลอยและ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรมี ร าคาดี ท� ำ ให้ ก ารท� ำ เหมื อ งมี ป ริ ม าณ ร้ า นทองได้ ใ นตลาดกลางเมื อ ง ภายในร้ า นค้ า พลอยจ� ำ หน่ า ย
ที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อราคาของเพทายปัจจุบันขยับตัวสูงขึ้น พลอยเพทายเป็นหลัก ประกอบด้วยสีฟ้า (blue zircon) เหลือง
ธรณีวิทยาของจังหวัดรัตนคีรีประกอบด้วยหินหลายชนิดอายุใน (yellow zircon) และใสไม่มีสี (colorless zircon) มีขนาดตั้งแต่
ช่วงมหายุค Proterozoic ถึง Paleozoic ซึ่งหินชุดดังกล่าวจะเป็น ต�่ำกว่า 1 กะรัต จนถึงมากกว่า 20 กะรัต (ภาพที่ 4) ซึ่งเป็นพลอย
หินดาล โดยจะมีหินภูเขาไฟซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง Pliocene ถึง ที่สามารถขุดพบในพื้นที่โดยรอบอ�ำเภอบานลุง นอกจากนี้ยังมี
Pleistocene ปิดทับ สามารถแบ่งหินภูเขาไฟออกได้เป็น 3 ชุด การจ�ำหน่ายพลอยชนิดอื่น เช่น อะเนทิสต์ (amethyst) ซิทริน
(citrine) โทพาซ (topaz) และแก้วธรรมชาติ (natural glass) ซึ่ง
จากอายุน้อยไปมากตามล�ำดับดังนี้
1. ชุดหินที่มีอายุอยู่ในช่วง Upper Pleistocence ถึง ผู้ค้าพลอยแจ้งว่าเป็นพลอยที่พบในพื้นที่นี้เช่นเดียวกัน โดยจะ
Holocene ประกอบไปด้วยหิน basalt และ scoria ทีแ่ สดงลักษณะ มีเหมืองอยู่ทางตอนใต้ของอ�ำเภอบานลุง
การไหลของลาวา ไม่พบเพทายในหินชุดนี้
2. ชุดหินทีม่ อี ายุในช่วง Middle ถึง Upper Pleistocence การท�ำเหมืองเพทาย
ประกอบไปด้วยหิน basalt และ scoria และจะพบภูเขายอดตัด
จากลักษณะทางธรณีวิทยาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น พื้นที่
ที่เกิดจากภูเขาไฟจากหินชุดนี้ได้ ไม่พบเพทายในหินชุดนี้
โดยรอบอ�ำเภอบานลุงเป็นเขตภูเขาไฟทีป่ ระกอบไปด้วยหินบะซอลต์
3. ชุดหินที่มีอายุอยู่ในช่วง Lower ถึง Middle Pleisto- โดยส่วนใหญ่จะเป็นหิน Tholeiitic basalt ซึ่งไม่พบเพทายในหิน
cence ประกอบไปด้วยหิน massive และ columnar basalt ซึ่ง ชนิดนี้ แต่มีบางพื้นที่จะพบหิน Alkaline basalt ซึ่งมีอายุแก่กว่า
มีความเป็น alkaline สูง สามารถพบเพทายเป็น Xenocryst ในหิน สามารถพบพลอยเพทายและแร่ชนิดอื่นเป็น xenocryst เช่น
ชุดนี้
เพทาย ไพลินและมุกดาหาร เป็นต้น
อ�ำเภอบานลุง จังหวัดรัตนคีรี เป็นอ�ำเภอเล็กๆ ที่ตั้งอยู่
ในอดีตมีการท�ำเหมืองในจังหวัดรัตนคีรีเป็นจ�ำนวนมาก
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญ ห่างจากชายแดน มี พื้ น ที่ ที่ ส ามารถขุ ด พบเพทายหลายพื้ น ที่ ร อบอ� ำ เภอบานลุ ง
ประเทศเวียตนามประมาณ 40 กิโลเมตร มีประชากรอยู่จ�ำนวน การท�ำเหมืองเพทายนี้ มีทั้งการขออนุญาตท�ำเหมืองที่ถูกกฎหมาย
16,999 คน (ข้อมูลปี ค.ศ. 1998) มีถนนราดยางอยู่เพียงในตัวเมือง และการลักลอบท�ำโดยชาวบ้านในพื้นที่ พ่อค้าพลอยที่มีฐานะ
ภูวดล วรรธนะชัยแสง / วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19 (2557) 1 : 160-168
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ชนิดอื่น เชน อะเนทิสต (amethyst) ซิทริน (citrine) โทพาซ (topaz) และแกวธรรมชาติ (natural glass) ซึ่ง
ผูคาพลอยแจงวาเปนพลอยทีพ่ บในพืน้ ที่นี้เชนเดียวกัน โดยจะมีเหมืองอยูทางตอนใตของอําเภอบานลุง

10

ภาพที
รานค
าพลอยบริ
เวณตลาดสดอํ
าเภอบานลุ
ง
ภาพที
่ 4 ่ ร้4านค้
าพลอยบริ
เวณตลาดสดอ�
ำเภอบานลุ
ง

บางคนจะซื
ที่ดินอในบริ
เวณที่มีเพทายและอนุญาตให้คนที่ต้องการ (Bei Srok) อยู่ห่างจากอ�ำเภอบานลุงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
การทํา้อเหมื
งเพทาย
เสี่ยงโชคในการขุดหาเพทาย สามารถเข้าขุดในพื้นที่ดินของตนได้ ประมาณ 17 กิโลเมตร เหมืองเหล่านีด้ ำ� เนินการโดยชาวบ้านทีอ่ าศัย
กษณะทางธรณี
าวไปแล
พืน้ ้นทีและบางส่
่โดยรอบอํ
าเภอบานลุ
เขาไฟที
วนเป็
นคนจากพืง้นเปทีน่อื่นเขตภู
เข้ามาเสี
่ยงโชค่ เช่น
แต่มีเงื่อนไขว่าจากลั
ต้องขายเพทายที
่ขุดได้วใิทห้กยาที
ับเจ้ก่ าลของที
่ดินเท่วาขนัา้นงตนในละแวกนั
15 การท�ประกอบไปด
วยหิมพูนชบะซอลต
ะเปน่วไป
หิน Tholeiitic
่งไมพน บเพทายในหิ
นชนิดกนีในบริ
้ แตเวณรอบ
มี
ำเหมืองของชาวกั
าส่วนใหญ่จโดยส
ะใช้เครืว่อนใหญ
งมือพื้นจฐานทั
คนงานเหมือbasalt
งจากเมืซึองไพลิ
การท�ำเหมืองขนาดเล็
อ�ำเภอบานลุงสามารถแบ่งได้เป็นชสองแบบคื
ำเหมืองเปียก
ไม่มีเบางพื
ครื่องจั้นกทีรทุ่จ่นะพบหิ
แรงมาใช้
นการท�ำงานbasalt
มีเพียซึงนั่งกมีลงทุ
น ใAlkaline
อายุนแของชาว
กกวา สามารถพบพลอยเพทายและแร
นิดอื่นเปอนการท�
xenocryst
ต่างชาติที่มีการขอสัมปทานพื้นที่นอกเขตอ�ำเภอบานลุงในการท�ำ และการท�ำเหมืองแห้ง โดยจะมีความแตกต่างกันคือ การท�ำเหมือง
เชน เพทาย ไพลินและมุกดาหาร เปนตน
เหมืองขนาดใหญ่ เช่น นักลงทุนชาวเกาหลีใต้ ได้เข้ามาขออนุญาต แบบเปียกจะเป็นการขุดหาเพทายบริเวณที่ใกล้แหล่งน�้ำ เนื่องจาก
ตมีการทํและใช้
าเหมืเอครืงในจั
หวัาดช่รัวตยในการท�
นคีรีเปนำจํานวนมาก
มีพเวณดั
ื้นที่ทงี่สกล่ามารถขุ
ดพบเพทายหลายพื
้ วนที
ที่ ่เป็น
หินให้แร่ในบริ
าวมีการผุ
กร่อนแต่ยังมีบางส่น
ท�ำเหมืองอย่าในอดี
งถูกกฎหมาย
่องจักงรเข้
เหมือรอบอํ
งเพื่อาให้เภอบานลุ
ได้ผลผลิตงทีการทํ
่คุ้มค่า าแต่
จุบันได้ยุติก้ มีารท�
เหมือง ญ
ก้อาตทํ
นกรวด
องมี่ถกูการร่
อนแร่โดยใช้
น�้ำช่วยในการคั
เหมืปอัจงเพทายนี
ทั้งำการขออนุ
าเหมืจึงอต้งที
กฎหมาย
และการลั
กลอบทํดาแยกเพทาย
โดย
ปัจจุบันไม่พบการท�
เวณดัางนในพื
กล่าวแล้น
้ วที(ภาพที
่ พ่ อ5)คาพลอยที่มีฐานะบางคนจะซื้อทีออกจากตะกอนอื
่ดินในบริเวณที่ม่นีเๆพทายและอนุ
ญาตใหำคเหมื
นทีองในภาพแบบนี
่ตองการ ้
20 ในบริชาวบ
นอกจากการท�ำเหมืองขนาดใหญ่แล้ว มีการท�ำเหมือง มากนัก เพราะต้องเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้ทางน�้ำ และต้องลงทุนใช้
เสี
ย
่
าขุดศในพื
้ นที่ดนิ เครื
ของตนได
แตมำีเเหมื
งื่อนไขว
าตองขายเพทายที
ุดไดองแห้ง
ขนาดเล็กงโชคในการขุ
กระจายเป็นหย่ดอหาเพทาย
มๆ โดยรอบอ�ำสามารถเข
เภอบานลุงในรั
มีไม่เกิน
่องปั๊มน�้ำในการท�
อง (ภาพที
่ 6) ส่วนการท�่ขำเหมื
กับเจาซึของที
่ดินเท่เป็านันหิน้ นภูเขาไฟที
การทํ่ให้าพเหมื
ชาสำในบริ
วนใหญ
ว่ ไป รณ์ หิไมนดัมงี กล่าว
เวณทีจะใช
่หินให้เครื
แร่ม่อีกงมื
ารผุอพื
กร่้นอฐานทั
นไปโดยสมบู
25 กิให
โลเมตร
่งเป็นเขตที
ลอยองของชาวกั
ในปัจจุบัน มพูจะท�
ารผุ เ ป็ น ดิานงชาติ
และแร่
วามคงทนกว่
า ยั ง คงสภาพ
ยังคงมี
่หลายแห่ใงนการทํ
เช่น ในบริ
เวณบ่อแก้มีวเพี(Bo
Keo)
เครืก่อารท�
งจัำกเหมื
รทุอนงอยู
แรงมาใช
างาน
ยงนั
กลงทุมีนกของชาวต
ที่มเีกพทายซึ
ารขอสั่งมมีคปทานพื
้นที่นอกเขต
ซึง่ อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอบานลุงทางทิศตะวันออกประมาณ 23 กิโลเมตร ของผลึกอยู่ในบริเวณนั้นๆ ท�ำให้สามารถคัดเพทายออกจากดิน
อําเภอบานลุงในการทําเหมืองขนาดใหญ เชน นักลงทุนชาวเกาหลีใต ไดเขามาขออนุญาตทําเหมืองอยางถูก
ในบริเวณบ่อลอย (Bo Loy) อยู่ห่างจากอ�ำเภอบานลุงทางทิศ ได้โดยง่าย (ภาพที่ 7)
และใช
เครื่องจั
าชวและในบริ
ยในการทํเวณไบซร็
าเหมือองเพื
25 ตะวันกฎหมาย
ออกเฉียงเหนื
อประมาณ
25กกิรเข
โลเมตร
ค ่อใหไดผลผลิตที่คุมคา แตปจจุบันไดยุติการทําเหมือง7

ในบริเวณดังกลาวแลว (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 บริเวณที่มีการท�ำเหมืองขนาดใหญ่ในอดีตและเครื่องมือส�ำหรับร่อนแร่

ภาพที่ 5 บริเวณที่มีการทําเหมืองขนาดใหญในอดีตและเครื่องมือสําหรับรอนแร
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นอกจากการทําเหมืองขนาดใหญแลว มีการทําเหมืองขนาดเล็กกระจายเปนหยอมๆโดยรอบอําเภอ

การท�ำเหมืองของทัง้ สองลักษณะจะเป็นการขุดโดยใช้แรงคน
ไม่มีการใช้เครื่องมือหนัก โดยคนท�ำเหมืองจะหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
หลังจากนั้นจะเริ่มขุดหาเพทายแบบเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะมี
ผูร้ ว่ มงานอยูอ่ ย่างน้อย 3 คน แบ่งเป็นคนขุด คนล�ำเลียงดินทีไ่ ด้จาก
การขุดออกจากหลุม และคนร่อนเพทาย จนได้เป็นผลึกเพทายเพื่อ
น�ำไปจ�ำหน่ายต่อไป (ภาพที่ 8) ความลึกของชั้นที่พบเพทายจะขึ้น

อยู่กับบริเวณที่ท�ำเหมือง บางบริเวณขุดลงไปลึกประมาณ 5 เมตร
ก็สามารถพบชั้นที่มีเพทาย แต่บางบริเวณต้องขุดลึกถึง 15 เมตร
ลักษณะของหลุมทีข่ ดุ จะเป็นท่อกลมและจะเซาะร่องทีผ่ นังของหลุม
เพือ่ ใช้ขอ้ ศอกในการปีนป่ายขึน้ ลงหลุม เมือ่ ขุดไปถึงชัน้ ทีพ่ บเพทาย
8
จะเปลี่ยนเป็นการขุดในแนวราบตามแนวชั้นที่พบ ซึ่งมีความเสี่ยง
8
ต่อการถล่มของหลุมสูง

ภาพที
6 การทํ
องแบบเป
ก มีอกนแร่
ารรโดยใช้
อนแร
น้ําชดวแยกเพทายออกจากตะกอนอื
ยในการคัดแยกเพทายออกจากตะกอนอื
่นๆ
ภาพที
่ 6 ่การท�
ำเหมืาเหมื
องแบบเปี
ยก มีกยารร่
น�้ำโช่ดยใช
วยในการคั
่นๆ

ภาพที่ 6 การทําเหมืองแบบเปยก มีการรอนแรโดยใชน้ําชวยในการคัดแยกเพทายออกจากตะกอนอื่นๆ

5
5ภาพที่ 7 การท�ำเหมืองแบบแห้ง โดยการแยกเพทายออกจากดินซึ่งเกิดจากการผุของชั้นหินให้พลอย

ภาพที่ 7 การทําเหมืองแบบแหง โดยการแยกเพทายออกจากดินซึ่งเกิดจากการผุของชั้นหินใหพลอย
วดล วรรธนะชั
ยแสง / วารสารวิทยาศาสตร์บนูรพา.
(2557) 1 :ข160-168
ภาพที่ 7 การทําเหมือภูงแบบแห
ง โดยการแยกเพทายออกจากดิ
ซึ่งเกิ19ดจากการผุ
องชั้นหินใหพลอย
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ภาพที่ 8 ขั้นตอนการท�ำเหมืองเพทายในจังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการทําเหมืองเพทายในจังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา
ภายในของเพทาย เนื่องจากมีธาตุกัมมันตรังสีเป็นองค์ประกอบ
การเผาพลอยเพทาย
ส่วนใหญ่เพทายที่คนท�ำเหมืองขุดได้จะมีสีน�้ำตาลอมแดง เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดการแผ่รังสีในภาพของพลังงานภาพ
5 การเผาพลอยเพทาย
มีโทนสีตั้งแต่สีเข้มจนถึงสีอ่อน เมื่อได้ปริมาณเพทายจ�ำนวนหนึ่ง แบบต่างๆ ทางนิวเคลียร์ เช่น อัลฟา เบต้า และแกมมา พลังงานที่
สวนใหญ
่คนทํ
ะมีสองีน้ําตาลอมแดง
ตั้งแต้นในเพทายเป็
สีเขมจนถึนงสีหลัอกอคืนอ อนุ
เมืภ่อาคอั
ได ลฟา
มีผลท�ำให้เกิดสีมีนโ�้ำทนสี
ตาลแดงขึ
ก็จะท�ำการขายให้
กับพ่อค้เพทายที
าคนกลางซึ
่งมัากเหมื
จะเข้อางขุ
ไปซืด้ได
อถึงจเหมื
ซึ่งจะมีมวลที
ลต่อการท�
่สุด โดยจะพบว่า
ปริมาณเพทายจํ
านวนหนึ
่ง ก็จะทําการขายให
ับพอ้นคาคนกลางซึ
่งมั่มกีผจะเข
าไปซืำ้อลายโครงสร้
ถึงเหมืองางมากที
มีการตกลงราคา
มีการตกลงราคากั
นตามคุ
ณภาพและขนาดของเพทาย
หลังกจากนั
เวณใดที่มจีปะนํ
ริมาณของธาตุ
กัมมันตรักงับสีพ
มาก
การปล่
พ่อค้ากัคนกลางก็
ำเพทายมาขายให้กับพ่อค้าในเมือหลั
งบานลุ
ง ซึ่งน
นตามคุณจะน�
ภาพและขนาดของเพทาย
งจากนั
้ พอในบริ
คาคนกลางก็
าเพทายมาขายให
อคาจะมี
ในเมื
อง อย
จะต้องน�ำไปปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาเพื่อน�ำไปเจียระไนและ อนุภาคอัลฟา (alpha particles) มาก ท�ำให้โครงสร้างในบริเวณ
บานลุง ซึ่งจะตองนําไปปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาเพือ่ นันํ้นาๆไปเจี
อไป องของโครงสร้าง (defect)
ถูกท�ยำระไนและขายต
ลายสูง การเกิดการบกพร่
ขายต่อไป
โดยทั่วไปเพทายที
่นิยบมนํ
บปรุวยการเผา
งคุณภาพดสามารถวิ
วยการเผาจะเป
ตนคีรี ประเทศ
10
เคราะห์นรเพทายจากแหล
ะดับของการถูกท�งำรัลายของโครงสร้
างได้ด้วย
โดยทั่วไปเพทายที
่นิยมน�ำมาปรั
ปรุางมาปรั
คุณภาพด้
10
่อง Raman
spectrometer
(ภาพที่ 9a) ซึางภายในของ
่งใช้ค่า Full Width
จะเป็กันมเพทายจากแหล่
นคีรี ประเทศกั
มพูชา ซึ่งเป็นเพทายที
พูชา ซึ่งเปงนรัตเพทายที
่มสี ีน้ําตาลอมแดง
ซึ่งสีด่ ังกลเครืาวเกิ
ดจากความบกพร
องทางโครงสร
Maximum (FWHM) ในการวิเคราะห์ระดับการถูกท�ำลาย
มีสีน�้ำเพทาย
ตาลอมแดงเนืสีดอ่ ังงจากมี
กล่าวเกิธดาตุ
จากความบกพร่
าง at ยHalf
กมั มันตรังสีอเปงทางโครงสร้
นองคประกอบเพี
งเล็กนอย สงผลใหเกิดการแผรังสีในภาพของ
พลังงานภาพแบบตางๆทางนิวเคลียร เชน อัลฟา เบตา และแกมมา พลังงานที่มีผลทําใหเกิดสีน้ําตาลแดงขึ้น
ในเพทายเปนหลักคือ อนุภาคอัลฟา ซึ่งจะมีมวลที่มีผลตอการทําลายโครงสรางมากที่สุด โดยจะพบวาใน
ี ริมาณของธาตุกัมมันตรังสีมาก จะมีการปลอยอนุภาคอัลฟา (alpha particles) มาก ทําให
15 บริเวณใดที่มป
โครงสรางในบริเวณนั้นๆถูกทําลายสูง การเกิดการบกพรองของโครงสราง (defect) สามารถวิเคราะหระดับ
ของการถูกทําลายของโครงสรางไดดวยเครื่อง Raman spectrometer (ภาพที่ 9a) ซึ่งใชคา Full Width at Half
Maximum (FWHM) ในการวิเคราะหระดับการถูกทําลายของโครงสราง (Nasdala et al., 1995; Zhang et al.,
b
2000; Geisler & Pidgeon, 2002; Titorenkova et al., 2006) หากมีการทําลายของโครงสรางสูง ความกวาง
่ 9 (a)
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การปรับปรุงคุณภาพดวยความรอนโดยการเผา เปนการใหความรอนซึ่งมีผลทําใหเกิดการเรียงตัว
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ของโครงสร้าง (Nasdala et al., 1995; Zhang et al., 2000; เซลเซียสโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเผาในสภาวะรีดักชั่น ซึ่งคือการ
Geisler
Pidgeon, 2002; Titorenkova et al., 2006) หาก เผาแบบไร้ออกซิเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนสีของเพทายจาก
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