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บทคัดย่อ
เศษอัญมณีที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้ถูกนามาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างหลากหลาย เช่น
การนามาทาเป็นของที่ระลึกโดยการขึ้นรูปร่วมกับวัสดุชนิดต่างๆ แก้วเชื่อมอุณหภูมิต่าเป็นวัสดุประเภท
แก้วที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อนามาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกในการเชื่อมประสานวัสดุประเภทเซรามิกส์
เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานที่มีการคายความร้อน แต่อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ไม่สูงมาก แก้วเชื่อมมีอุณหภูมิ
ในการทางานที่ต่าเพื่อให้ง่ายต่อการยึดติดกันระหว่างวัสดุสองชิ้น แต่สามารถทนทานต่อการใช้งานใน
สภาวะแวดล้อมที่มีการคายความร้อนไม่สูง
ในโครงการวิจัยนี้มีการศึกษาและพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่าเพื่อช่วยในการเชื่อมประสานเศษอัญมณี
โดยการผสมแก้วที่ประกอบด้วยส่วนผสมหลัก คือ CaO2 B2O3 และ SiO2 โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
1100 oC และคงอุณหภูมิไว้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และมีการศึกษาลักษณะของแก้วเมื่อทาการผสมด้วย
ZnO และ MgO และ ผสมด้วย Na2O และ ผสมแก้วที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม และทาการศึกษาการ
เกาะติดของแก้วกับพลอยชนิดต่างๆ และทาการทดสอบโดยการตกกระแทกจากระยะความสูง 1.50
เมตร ลงบนพื้นกระเบื้อง จากผลการทดลองสามารถเลือกแก้ว 2 สูตรมาทาการขึ้นรูปร่วมเครื่องประดับ
จากแก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่วร่วมกับเศษอัญมณีเพื่อเป็นเครื่องประดับทีจานวน 2 ชิ้นได้อย่าง
ประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม แก้วสูตรที่นามาทาการขึ้นรูปยังขาดความเหนียวและมีการแตกร้าวได้
ง่าย จึงต้องมีการพัฒนาในโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ต่อไป
Output/Outcome
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่าที่
ปราศจากตะกั่ว เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี และในการดาเนินการวิจัยในรายงานฉบับนี้เป็นการวิจัย
ในปีที่ 1 ซึ่งผลลัพธ์ของการวิจัยได้พัฒนาสู ตรแก้วที่อุณหภูมิต่าและปราศจากตะกั่ว โดยได้ทดลองการ
ขึ้นรูปร่วมกับอัญมณี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป โดยในการวิจัยในปีที่ 1 นี้ได้พัฒนาแก้ว 2 สูตร

v

และได้ทดลองขึ้นรูปร่วมกับเศษอัญมณีเพื่อเป็นเครื่องประดับ จานวน 2 ชิ้น ดังแสดงในรูปที่ ก-1 ได้แก่
แก้วจากการผสมส่วนผสมทางเคมี 6 ชนิดได้แก่ สูตร 3-1 และ แก้วที่มีส่วนผสมของแก้วที่เหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมได้แก่ สูตร 4-4-12-C2

แก้วสูตร 3-1

แก้วสูตร 4-4-12-C2

รูปที่ ก-1 เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 3-1 และ แก้วสูตร 4-4-12-C2
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการทดลองหลังให้ความร้อนแก้วสูตรที่พัฒนามาทาเครื่องประดับ ที่มีความใสเกิดการขุ่น
ขาวขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือความร้อนที่ให้ และแก้วยัง
เปาะแตกร้าวภายใน ดังนั้นข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไปในโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2
1. ต้องมีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมและเติมสารตัวอื่นๆเข้าไปให้แก้วให้มีความเหนียวมากขึ้น
2. ควรมีการหาวัสดุที่ทาให้การขึ้นรูปแก้วร่วมกับพลอยเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทาให้ฝุ่นผงติดนื้อแก้ว
น้อยลง
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ABSTRACT
Gemstone fragments are left over from the cutting process. They are developed to
gain their value by shaping with other materials and sale them as a souvenir, for
example. Low temperature sealing glass is used in the electronic industry to connect
two pieces of ceramic materials. Application of the glass is specifically suitable in an
environment with heating where the temperature is not too high. The glass has
medium working temperature so it is easy to work with.
In this research, the low temperature glass was studied starting with three
chemical composition; CaO2, B2O3 and SiO2. The chemical powders were heated to
1100 oC and stay at this temperature for 2 hours. Then the glass recipes were
developed by adding ZnO and MgO. Their working temperature was further decreased
by adding Na2O. Moreover, some recipe was mixed with 4 types of used glasses leftover from the industry. The studied glasses were heated to bond with gemstone
fragments. Drop test from 1.50 m high was performed to ensure the bonding ability
between the glass and the stone.
The result showed two glass recipes that was suitable to further shaped with
gemstone fragment to produce a jewelry. Two pieces of jewelry were successfully
made to show the creativity of low temperature glass with gemstone fragment.
However, the research is in the first year progress. More development is needed for
the glass to gain more viscosity which will strengthen the glass and provide higher
shape-ability. Further study will be continue in the second year of the research.
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีวัสดุเหลือทิ้ง
ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 1 (3 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 2 (5 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 3 (6 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 4 (ผสมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม)
ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 1 (3 องค์ประกอบ)
ลักษณะของแก้วในกลุ่มสูตรแก้ว ชุด ก
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ภาพตัวอย่างแก้วกลุ่ม 3 (6 องค์ประกอบ) ก่อนและหลังการได้รับความร้อน
ลักษณะของแก้วสูตรแก้วกลุ่ม 3 (6 องค์ประกอบ)
ผลการทดลองการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้วกลุ่ม 3
ภาพถ่ายจากผลทดลองการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้ว ค
ภาพถ่ายของแก้วที่ผสมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเมื่อที่ติดกับพลอย 3 ชนิด
ผลการทดลองการเกาะติดกับพลอยด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้วกลุ่ม 4
พลอยก่อนและหลังได้รับความร้อนด้วยทอร์ช
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สารบัญรูป
(List of Illustrations)
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4.2
4.3
4.4
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6-1

หน้า
กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของ solder glass และ work piece
ความสัมพันธ์ของมุมสัมผัส () และปรากฏการณ์การเปียกผิว
กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของแก้วชนิดต่างๆ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ liquid phase sintering
วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
แก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม 4 ชนิด
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
อุปกรณ์ที่ใช้ผสมสารเคมี
อุปกรณ์การเผาชิ้นงานและให้ความร้อน
อุปกรณ์กันความร้อน
เตาไฟฟ้า
กล้องจุลทรรศน์แสง
กราฟแสดงแผนของส่วนผสมแก้ว CaO B2O3 SiO2
ขั้นตอนการเตรียมสารเคมีก่อนเข้าเตาไฟฟ้า
กราฟสูตรแก้วกลุ่ม 1 ที่มีการพัฒนาส่วนผสมในแก้วกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3
แก้วที่ได้จากการหลอม
การขึ้นรูปแก้วร่วมกับพลอย
กราฟแสดงความใสของสูตรแก้วระบบ CaO B2O3 SiO2
ภาพลักษณะใส-ขุ่นของสูตรแก้วชุด ข ก่อนและหลังการเติม MgO และ ZnO
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสงของแก้วกลุ่ม 4 ที่เติม MgO และ ZnO
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสงของแก้ว กลุ่ม 4 ที่ติดกับพลอย 3 ชนิด
ภาพถ่ายของแก้วสูตร 1-4 เมื่อมีการเติมแก้วที่เหลือใช้จากอุตสาหรรม
เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 3-1
เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 4-4-12-C2
กราฟแสดงลักษณะของสูตรแก้วชุด ก และชุด ข ที่พัฒนามาทาเครื่องประดับ
เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 3-1 และ แก้วสูตร 4-4-12-C2
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บทที่ 1 บทน่า
1.1 ความส่าคัญและที่มาของปัญหาที่ท่าการวิจัย
อุตสาหกรรมเครื่องประดับของประเทศไทย จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศที่สาคัญอันดับ 1 ใน 5 ของสินค้าส่งออก และประเทศไทยจัดเป็นแหล่งอัญมณีสีที่สาคัญแหล่ง
หนึ่ง ในจานวน 5 แหล่งใหญ่ของโลก คือ แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้ เมียนมาร์ ศรีลังกา และไทย โดยอัญ
มณีเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องประดับและตกแต่ง และจังหวัดจันทบุรีเป็นตลาดที่
มีการค้าขายอัญมณีที่มีสาคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของการเจียระไนอัญมณี
ในการเจียระไนอัญมณีก้อนเพื่อให้ได้ขนาดและรูปทรงต่างๆ ตามที่ต้องการ ต้องผ่านกระบวนการ
ในการ ตัด โกลน ก้อนอัญมณีหลายครั้ง ทาให้เกิดเศษอัญมณี ซึ่งมีขนาดเล็กและไม่คุ้มค้าในการนาไป
ผลิตเป็นเครื่ องประดับ ในสมัยก่อนจนถึง ปัจจุบั น นิยมนาเศษอัญ มณี ที่เหลือจากกระบวนการผลิ ต
เครื่องประดับนี้ไปใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ใส่ที่ก้นหลุมเพื่อฝัง
ลูกนิมิตและใส่กระถางธูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังนามาตกแต่งตู้กระจกที่เลี้ยงปลา หรือประดิษฐ์ของใช้
และของที่ระลึก เพื่อเกิดประโยชน์และมูลค่าที่สูงขึ้น เช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตา พระพุทธรูปและรูปเคารพ
อื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งเป็นการขึ้นรู ปโดยการหล่อ ร่วมกับ เรซิน (สถาบัน พัฒนาการศึกษานอกระบบภาค
ตะวันออก, 2549) ซึ่งมีมูลค่าที่น้อย มีลักษณะของรูปแบบและกระบวนการผลิตที่ดั้งเดิม จึงยังไม่เป็นที่
นิยม
จุดเริ่มต้นของแนวคิดในงานวิจัย เป็นไปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเศษอัญ มณีที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิ ต โดยกระบวนการทางเลื อ กใหม่ ที่ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ เศษอั ญ มณี แ ละเพื่ อ น าเสนอ
กระบวนการขึ้นรูปเครื่องประดับและตกแต่งเพื่อให้เป็นแนวทางสาหรับผู้ผลิตเครื่องประดับและตกแต่ง
ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ และเพื่อมุ่ง ส่งเสริมการดาเนินอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการนาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้งานเพื่อให้เป็นการลดภาระในการกาจัดทิ้งของวัสดุที่
เหลือจากการบริโภคและจากอุตสาหกรรม
ในเบื้องต้น การเลือกใช้แก้วเชื่อม หรือแก้วอุณหภูมิต่าเพื่อช่วยในการเชื่อมประสานเศษอัญมณี ให้
สามารถสร้างสรรค์งานเครื่องประดับและตกแต่งได้หลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแก้วเชื่อม
หรือแก้วอุณหภูมิต่ามักมีส่วนผสมของตะกั่วซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการผลิต
จนอาจเป็นอันตรายขั้นร้ายแรงได้ ในงานวิจัยเรื่องแก้วอุณหภูมิต่าในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาส่วนผสมที่
ปราศจากตะกั่วอย่างแพร่หลาย และมีศักยภาพในการนามาใช้งานในการขึ้นรูปร่วมกับเศษอัญมณี
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้านคือ การพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่วจาก
วัตถุดิบเหลือทิ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม หลัง จากนั้น ทาการ
ประยุกต์แก้วฯ ที่พัฒนาได้มาขึ้นรูปร่วมกับเศษอัญมณี เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษอัญมณีที่
เหลื อทิ้ งจากกระบวนการผลิ ต เป็น การสร้างสรรค์เ ครื่ องประดับ ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ ง แวดล้ อม (green
jewelry) และเป็นทางเลือกในการสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่ใช้อุณหภูมิในการทางานที่ไม่สูงให้กับ
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้าง
น้อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.2.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพแก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่วและใช้วัตถุดิบจากการนาวัสดุ
เหลือทิ้ง
1.2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแก้วอุณหภูมิต่าที่ได้จากข้อ 1.2.1 ร่วมกับเศษอัญมณี
1.2.3 เพื่อออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับและตกแต่ง จากแก้วอุณหภูมิต่า
ร่วมกับเศษอัญมณี ให้สอดคล้องกับข้อ 1.2.2
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเป็นโครงการประเภทโครงการต่อเนือ่ ง 2 ปี ขอบเขตของโครงการวิจัยครอบคลุม
ระยะเวลาการดาเนินการวิจัย 2 ปีต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1.3.1 ใช้วัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการบริโภค หรือ จากอุตสาหกรรม เช่น เศษแก้ว เปลือกไข่ และขี้เถ้าจาก
เปลือกผลไม้ เป็นต้น
1.3.2 เตรียมแก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่ว ที่มีอุณหภูมิการทางานไม่เกิน 800 oC
1.3.3 ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของแก้ว ฯ ด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
- เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วย EDXRF
- เครื่อง Vicker’s microhardness tester
- กล้องจุลทรรศน์แสง (Optical Microscope) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(SEM) พร้อมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย EDS
- ตรวจสอบลักษณะเชิงความร้อน ด้วยเครื่อง Differential Thermal Analyzer (DTA)
- ตรวจสอบความเป็นผลึกด้วยเทคนิค X-ray Diffractometer (XRD)
1.3.4 ศึกษากระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับแก้วอุณหภูมิต่าฯ ร่วมกับเศษอัญมณี 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
พลอยเนื้อแข็ง และกลุ่มพลอยเนื้ออ่อน
1.3.5 ศึกษากระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับแก้วอุณหภูมิต่าฯ ร่วมกับเศษอัญมณี 2 กระบวนการ
ได้แก่ การขึ้นรูปจากแก้วฯ ที่หลอมเหลว และ การขึ้นรูปจากผงแก้วฯ เป็นต้น
1.3.6 ออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับและตกแต่ง สาหรับผลิตภัณฑ์ 2 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแบบอนุรักษ์นิยม และ ลักษณะที่ทันสมัย
1.3.8 การเผยแพร่ความรู้นาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเผยแพร่แก่นิสิตและนักวิจัย รวมถึงเผยแพร่
ความรู้นารูปแบบงานสร้างสรรค์ที่ได้จากงานวิจัยเผยแพร่แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องในการผลิต
เครื่องประดับ เช่น “งานเปิดโลกอัญมณี” จังหวัดจันทบุรี หรือ “Bangkok Gems and
Jewelry Fair” เมืองทองธานี เป็นต้น
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
ก. ส่งเสริมกระบวนการผลิตเครื่องประดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้ง
หรือหรือใช้กลับมาใช้ใหม่
ข. สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการขึ้นรูปเครื่องประดับ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
ค. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษอัญมณี
ง. ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ผลิตเครื่องประดับในอุตสาหกรรมขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ่ และนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
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จ. เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ฉ. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการเรียนการสอนของนิสิต และเป็นองค์ความรู้ในการวิจัย
หน่วยงานที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มนักวิจัยองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาวัสดุที่
เป็ น มิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อม ผู้ ผลิ ต เครื่ อ งประดับ ในอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก จนถึง ขนาดใหญ่ และเป็ น
ประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงานที่ทาการวิจัยได้แก่ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
1.5 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่าที่
ปราศจากตะกั่ว” นี้ได้แบ่งกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่าปราศจากตะกั่วโดยอาศัยวัตถุดิบจากวัสดุเหลือทิ้ง
ส่วนที่ 2 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแก้วอุณหภูมิต่าร่วมกับเศษอัญมณี
ส่วนที่ 3 การออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับจากแก้วฯ ร่วมกับเศษอัญมณี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.5.1 การพัฒนาแก้วอุณหภูมิต่าปราศจากตะกั่วโดยอาศัยวัตถุดิบจากวัสดุเหลือทิ้ง
จากข้อมูลของการศึกษาและพัฒนาวัสดุเหลือทิ้ง มาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ที่มีการ
นาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ เปลือกไข่ เศษแก้ว ขี้เถ้ าเปลือกไม้หรือผลไม้ เศษเปลือกหอย
และเศษบิสกิต เซรามิก ส์ เป็น ต้น ซึ่ง วัส ดุเ หลือ ทิ้ง เหล่า นี้เ ป็น แหล่ง วัต ถุดิบ ชนิด ต่า งๆ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1.1 การผลิตแก้วอุณหภูมิต่าปราศจากตะกั่วสามารถใช้วัตถุดิบจากแหล่ง ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสม และทาให้ลดงบประมาณในการผลิต
ตารางที่ 1.1 แหล่งวัตถุดิบที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้ง
(วรรณก้อน และคณะ. 2012)
วัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งวัตถุดิบ
เศษแก้วโบโรซิลิเกต
SiO2 B2O3 Na2O
เศษบิสกิตเซรามิก
SiO2 Al2O3
เปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการแคลไซน์ CaO
ขี้เถ้าไม้รวม
SiO2 CaO MgO K2O
เปลือกหอยแครงแคลไซน์
CaO
1.5.2 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแก้วอุณหภูมิต่าร่วมกับเศษอัญมณี
แก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่ว มีอุณหภูมิในการทางานที่ไ ม่สูง และสามารถนามาใช้
ในการเชื่อมกับวัสดุจึงเรียกว่า แก้วเชื่อม (solder glass) ซึ่ง มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเชื่อมกับ
เศษอัญมณีชนิดต่างๆ ได้ โดยแก้วเชื่อมต้องมีสมบัติที่สาคัญ ได้แก่ ความหนืดต่า (low viscosity)
มีสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่เข้ากับวัสดุที่จะใช้ร่วมด้วย (Thermal expansion
matching) การยึด เกาะที่ดี (good adhesion) มีค วามทนทานต่อ สารเคมี (high chemical
resistivity) สามารถควบคุมการตกผลึกได้ (controllable devitrification)
Solder glass ควรมีความหนืดต่า หรือมีการไหลตัวสูง (high fluidity) ที่อุณหภูมิใน
การทางาน (working point) ที่ไ ม่กระทบต่อสมบัติข องวัสดุที่ถูกเชื่อมต่อ (work piece) ดัง นั้น
working point ควรจะต่ากว่าหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิในการอบอ่อน (annealing point) ของ
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work piece โดยความหนืดของ solder glass มีค่าระหว่าง 105-106 poises ในขณะที่ความหนืด
ของ work piece มีค่าไม่ต่ากว่า 1013 poises ดัง แสดงในรูปที่ 1.1 แสดงช่วงที่เหมาะสมในการ
ทางานคือ preferred zone นอกจากนี้ solder glass ควรมีการแข็ง ตัวเร็วคือใช้เวลาในการสร้าง
การยึดเกาะ (sealing time) ที่ต่า

รูปที่ 1.1 กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของ solder glass และ work piece
(Frieser, 1975)
เนื่อ งจากในการทางานมีอุณ หภูมิเ ข้า มาเกี่ย วข้อ ง เมื่อ ชิ้น งานมีก ารเย็น ตัวลงจนถึง
อุณหภูมิห้อง ประสิทธิภาพการยึดเกาะของ solder glass จะเป็นที่ยอมรับได้ ถ้าความแตกต่างของ
ค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน (coefficient of thermal expansion, CTE) อยู่
ระหว่าง 1-6 x10-7 oC-1 ทั้งนี้ ค่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความ
ร้อนกับประสิทธิภาพการปกปิด (sealing efficiency) แสดงดังตารางที่ 1.2 ในกรณีที่แตกต่างของ
ค่า CTE มีม าก จะสามารถแก้ไขได้โดยการเลือก solder glass ที่มีค่า CTE มากกว่าของ work
piece
ตารางที่ 1.2 ประสิทธิภาพการปกปิด (sealing efficiency) ที่สัมพันธ์กับค่าสัมประสิทธิการขยายตัว
เนื่องจากความร้อน (Coefficient of Thermal Expansion , CTE) (Frieser, 1975)
ความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิการขยายตัว
เนื่องจากความร้อน ( x10-7 oC-1 )
1
1-5
5-10
10

ประสิทธิภาพการปกปิด
(sealing efficiency)
ดีเยี่ยม
เป็นที่น่าพอใจ
ยึดเกาะแบบมีความเค้นวิกฤติ (critical
stress)
ไม่ยึดเกาะ
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การยึดเกาะ (adhesion) เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ solder glass สามารถเกิดปรากฏการณ์
เปีย กผิว (wetting) แก้ว เชื่อ มจึง สามารถแผ่ตัว (spreading) บนผิว ของ work piece ได้ โดย
ความสามารถในการเปียกผิวขึ้นอยู่กับค่ามุมสัมผัส (contact angle, ) ดัง แสดงในรูปที่ 1.2 แสดง
ความสัมพันธ์ของมุมสัมผัส () และปรากฏการณ์การเปียกผิว (wetting) ถ้ามีมุมสัมผัสที่น้อย การ
เปียกผิวจะเกิดได้ดีและทาให้แก้วเชื่อมแผ่ไ ปบนผิวของ work piece ได้ง่าย (complete wetting)
ในขณะที่ถ้า มุม สัม ผัสมีค่า สูง มากถึง 90o solder glass จะยัง คงรูป ของหยดของเหลวและจะ
เคลื่อนที่ไปบนผิว work piece โดยไม่เกิดการเกาะติด (poor wetting) ในข้อมูลของการพัฒนา
แก้ว อุณ หภูมิต่าปราศจากตะกั่ว จึง มีค วามเป็น ไปได้ที ่จ ะพัฒ นาเป็น แก้ว ที่ส ามารถ ขึ้น รูป ร่ว มกับ
เศษอัญมณีโดยคานึงถึงสมบัติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

รูปที่ 1.2 ความสัมพันธ์ของมุมสัมผัส () และปรากฏการณ์การเปียกผิว (wetting)
(Kruss, 2012)
1.5.3 การออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์เครื่องประดับจากแก้วฯ ร่วมกับเศษอัญมณี
การออกแบบรูปแบบของเครื่องประดับจากแก้วอุณหภูมิต่าฯ จาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเข้าใจ
วิธีการในการขึ้นรูป ตลอดจนข้อจากัดของกระบวนการผลิตและข้อจากัดของสมบัติของวัสดุ ดัง นั้น
จึงต้องมีการศึกษาศักยภาพในการขึ้นรูปร่วมกันของแก้วฯ และเศษอัญ มณี เพื่อให้สามารถออกแบบ
เครื่องประดับให้แสดงจุดเด่นให้กับวัสดุ ภายใต้ข้อจากัดทั้ง หมด โดยงานสร้างสรรค์เครืองประดับที่
เป็นผลลัพธ์จะต้องสร้างแนวความคิดใหม่ให้กับเศษอัญ มณีทั้ง ในรูปแบบอนุรักษ์นิยม และรูปแบบที่
ทันสมัย
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1.6 แผนงานโครงการวิจัย
โครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี มีแผนการดาเนินงานตลอดโครงการแต่ละปี แสดงดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 แผนการดาเนินงาน
ปีที่ 1
กิจกรรม

2557
10-12 1-3

1. ศึ ก ษาค้ น คว้ า และรวบรวมข้ อ มู ล จาก
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. จัดหา วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์
3. เตรียมวัตถุดิบและตรวจสอบส่วนผสมทาง
เคมีของวัตถุดิบที่เหลือทิ้ง
4. การเตรียมแก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจาก
ตะกั่วจากวัตถุดิบที่ได้จากการนาวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่
5. ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีต่อ
อุณหภูมิในการทางาน
6. ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีต่อ
สมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงเคมี
7. ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีของ
แก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่วกับ
สมบัติการเกาะติดกับอัญมณี 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มคอรันดัม และ กลุ่มควอร์ซ
8. ศึกษากระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมกับ
แก้วอุณหภูมิต่าฯ ร่วมกับเศษอัญมณี
ได้แก่ การขึ้นรูปจากแก้วฯ ที่หลอมเหลว
การขึ้นรูปจากผงแก้วฯ
9. ออกแบบและผลิตงานสร้างสรรค์
เครื่องประดับและตกแต่ง 2 ลักษณะ
ได้แก่ ลักษณะแบบอนุรักษ์นิยม และ
ลักษณะที่ทันสมัย
10. วิเคราะห์ สรุปผล และนาเสนอผลงาน
11. การเผยแพร่ความรู้

2558
4-6

ปีที่ 2
2559

5-9 10-12 1-3

4-6

5-9

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2.1 ชนิดของแก้ว
แก้วโดยทั่วไปประกอบด้วย ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) ที่ไม่มีโครงสร้างผลึกเป็นโครงสร้างตา
ข่ายของแก้ว และมีสารประกอบออกไซด์อื่นๆ ได้แก่ CaO Na2O K2O และ Al2O3 เป็นต้น ในการ
กาหนดสมบัติของแก้วให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ งาน ทาให้ไ ด้แก้วชนิดต่างๆ ตามส่วนประกอบทาง
เคมี ดังแสดงในตารางที่ 2.1
แก้ ว แต่ ล ะชนิ ด จะมี อุ ณ หภู มิ ใ นการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น โดยทั่ ว ไปอุ ณ หภู มิ ที่ ส าคั ญ ใน
กระบวนการผลิตของแก้ว แบ่งได้เป็น 5 ช่วง ได้แก่ melting point, working point, softening
point, annealing point และ strain point ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าความหนืด ดังแสดงในรูปที่ 2.1
กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของแก้วชนิดต่างๆ โดยค่าความหนืดในการทางาน
(working point) อยู่ในช่วง 103 Pa-s หรือ 104 Poises (P) ซึ่งเป็นความหนืดที่เหมาะสมในการขึ้นรูป
และทาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแก้ว โดยสาหรับแก้วชนิด Soda-lime จะมีอุณหภูมิในการทางานอยู่
ระหว่าง 700 – 1000 oC
แก้วที่ใช้ ในการเชื่อมต่ อกับโลหะหรือ กับเซรามิกส์ เรียกว่า แก้วเชื่อ ม (solder glass หรื อ
sealing glass) ซึ่งมีสมบัติหลักคือ การยึดเกาะ (adhesive bonding) ระหว่างวัสดุทั้ง สองชนิด
ตัว อย่า งของแก้วเชื่อ มอุณ หภูมิต่า ได้แ ก่แ ก้ว ในกลุ่ม เช่น tellurite (TeO2), borate (B2O3),
borosilicate (B2O3-SiO2) และ aluminoborate (B2O3-Al2O3) เป็นต้น โดยประเภทของกลุ่มแก้ว
รวมถึง ค่า สัมประสิท ธิก ารขยายตัว เนื่องจากความร้อน (CTE) ช่ว งอุณ หภูมิใ นการเปลี่ย นรูป ร่า ง
(Deformation temp.) และช่วงอุณหภูมิในการเชื่อม (solder temp.) แต่ตามชนิดของกลุ่มแก้ว
ในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบของแก้วชนิดต่างๆ และการใช้งาน
(Callister, 2007)
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รูปที่ 2.1 กราฟแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืดของแก้วชนิดต่างๆ
(Callister, 2007)
ตารางที่ 2.2 แก้วเชื่อมอุณหภูมิต่า
(Frieser, 1975)
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2.2 แก้วอุณหภูมิต่าที่ปราศจากตะกั่ว
ด้วยความตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแก้วที่ ปราศจากตะกั่ว แต่ยัง คงรักษาสมบัติที่ดีที่
เกิดจากตะกั่ว เช่น ค่าดัชนีการหักเหของแสงที่สูง (refractive index) และตะกั่วยัง ช่วยลดอุณหภูมิ
ในการหลอมเหลวของแก้วทาให้ทางานได้ที่อุณหภูมิต่าลง
การพัฒ นาแก้ว ปราศจากตะกั่วทาโดยการเติม สารประกอบออกไซด์ของธาตุทรานซิชั่น
เช่น Ta2O3, ZrO2, TiO2 หรือ Nb2O5 จากการศึกษาผลของการเติมธาตุ TiO2 หรือ Nb2O5 ในแก้ว
กลุ่ม silicate ที่มีส่วนผสมของ BaO-SiO2-NaO พบว่า การเติมธาตุ TiO2 และ Nb2O5 ช่วยทาให้ค่า
refractive index (RI) และ ความแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีค่า RI ประมาณ 1.89-2.00 เนื่องจากการสร้าง
โครงสร้า งตาข่า ยของแก้ว ที ่ม ีค วามหนาแน่น มากขึ ้น ด้ว ยการเชื ่อ มโยงของ TiO6 และ NbO6
octahedra (Nowak , et al., 2013)
แก้วในกลุ่ม Borosilicate ที่มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเติม BaO ทาให้สมบัติต่อความ
แข็ง ความหนาแน่น และสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากความร้อน โดยปริมาณ BaO 35 mol%
ทาให้มีความแข็งสูงกว่า 3 GPa (Vicker’s hardness) โดยมีค่า glass transition temperature ที่
590 oC ซึ่งแก้วในส่วนผสมนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปในแบบผง โดยการอัดขึ้นรูป
ด้วยความดัน 100 MPa (Lim, et al., 2007)
แก้วในกลุ่ม tellurite มีค่า refractive index (RI) ที่สูง โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบ
แก้ว 2 ส่วนผสม ได้แก่ ส่วนผสมที่มีตะกั่ว (TeO2– ZnO–PbO–Nb2O5 และที่ไ ม่มีตะกั่ว (TeO2–
ZnO–Na2O) ที่มีอุณหภูมิในการทางาน (working point) ประมาณ 370 - 380 oC พบว่าในกลุ่มที่ไม่มี
ตะกั่ว มีค่า RI ประมาณ 2.0 ซึ่งสูงใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีตะกั่วที่มีค่าประมาณ 2.1 นอกจากนี้กลุ่มที่ไม่มี
ตะกั่วยังมีช่วงของอุณหภูมิในการทางานก่อนที่แก้วจะเกิดการตกผลึกที่กว้างกว่าเกือบ 100 oC มีผลให้
แก้วมีความเสถียรต่อความร้อน (Gebavi , et al., 2013)
สาหรับแก้วในกลุ่ม tellurite borate ที่มีส่วนผสมของ TeO2-B2O3-SiO2 ถ้ามีปริมาณ
SiO2 ที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 20 mol% ทาให้ค่า glass transition temperature (Tg ) เพิ่มขึ้นจาก 398
o
C ไปเป็น 419 oC และยังมีช่วงอุณหภูมิก่อนที่จะเกิดการตกผลึกที่กว้างขึ้น แสดงให้เห็ นว่าปริมาณ
SiO2 ที่เพิ่มขึ้นทาให้แก้วมีความเสถียรทางความร้อนมากขึ้น (Xu, TF, et al., 2007)
แก้วอุณหภูมิตาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเติมธาตุตะกั่วอีกชนิดคือ แก้วในกลุ่ม Borovanadate ซึ่ง สามารถท าการขึ้น รูปได้ด้ว ยการหลอมเหลวด้ วยวิธีการแบบดั้ง เดิม แก้ ว ในกลุ่มนี้ มี
อุณหภูมิหลอมเหลวที่ต่าโดยมีอุณหภูมิของ sealing temperature ที่ 335 oC และมีค่า CTE ที่ 106
x10-7 oC-1 ซึ่งจัดเป็นค่าที่ต่า ซึ่งมีศักยภาพในการนามาใช้ในงานต่อไป (Wang, et al., 2012)
2.3 การใช้วัตถุดิบจากวัสดุเหลือทิ้ง
การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ส ดุ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาวัส ดุที ่เ หลือ ทิ ้ง จาก
อุตสาหกรรมและการบริโภคมาเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิต เพื่อ เป็นการลดของเสียที่เหลือทิ้ง และ
เป็นการนาวัสดุกลับมาใช้ซ้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น การผลิตไบโอดีเซลจากเปลือก
ไข่เหลือทิ้ง ซึ่งมีการกาจัดทิ้งปีละกว่า 60,000 ตัน นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโน ได้มีการนามาใช้ใน
การผลิตไบโอดีเซล ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาในการผลิตไบโอดีเซล และ ที่มีศักยภาพพร้อมลงทุนในเชิง
พาณิชย์ (Nanotec, 2556)
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น้อยอร่าม และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ด้วยเครื่อง
XRF แสดงดังตารางที่ 2.3 โดยวัดปริมาณของธาตุองค์ประกอบจากเปลือกไข่ดิบ และเปลือกไข่ที่ผ่าน
การเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ นอกจากนี้ยังศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเศษวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆ อีก
ดังแสดงในตารางที่ 2.4 และจากการทดลองนี้ ได้มีการนาวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ เหล่านี้ ไปพัฒนาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตยาสีร้อน หรือ enamel
ตารางที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่
(น้อยอร่าม , et al., 2555)
องค์ประกอบทางเคมี (wt.%)
วัตถุดิบ
ไข่ดิบ
ไข่ 900°C
ไข่ 1000°C
ไข่ 1100°C

Ca
94.52
98.35
97.65
98.73

Mn
0.01
0
0
0.01

Fe
0.04
0.02
0.06
0.03

Al
0.6
0.27
0.35
0.28

Si
3.76
0.84
0.88
0

P
0.03
0
0.004
0

Cl
0.31
0.08
0.29
0.31

Na
0.01
0.02
0.08
0.01

Mg
0.72
0.19
0.74
0.63

ตารางที่ 2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีวัสดุเหลือทิ้ง
(น้อยอร่าม , et al., 2555)
องค์ประกอบทางเคมี (wt.%)
วัสดุเหลือทิ้ง

Si

Na

Ca

Al

K

S

Mg

Ti

P

Cl

Fe

เศษแก้ว

74
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10.5

1.3

0.3

0.2

0.2

0.01

-

-

0.04

16.9 0.13

0.16

1.02

1.92

4.74

-

1.69

เศษ Biscuit

66.47 0.02

-

เปลือกไข่ผ่านการ
แคลไซน์

0.84

0.02

98.4 0.3

-

-

0.19

-

-

ขี้เถ้าจากเปลือกต้น
กล้วย

28.6

0.67

17.25 1.5

25.3

2.23

17.5

0.19

4.08

0.08 0.02
-

1.61

การผลิตยาสีร้อน (vitreous enamel) ที่ปราศจากตะกั่วโดยใช้เปลือกไข่และวัสดุเหลือทิ้งมาเป็น
วัตถุดิบ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นยาสีร้อนที่มีลักษณะทางกายภาพที่ ใสแวววาวและมีจุดหลอมเหลวอยู่
ในช่วง 800 – 900 องศาเซลเซียส มีความแข็งประมาณ 480 HV หรือเทียบเท่ากับความแข็งที่ 7
Moh’s Scale และสามารถนามาตกแต่งบนตัวเรือนเครื่องประดับได้อย่างสวยงาม และ มีค่าดัชนีหักเห
อยู่ในช่วง 1.57-1.58 ซึ่งมีความแวววาวเพียงพอที่จะนามาทาอั ญ มณีเลียนแบบ เป็นทางเลือกหนึ่งใน
การพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (น้อยอร่าม , et al., 2555)
ขี้เถ้าแกลบเป็นอีกหนึ่งวัสดุเหลือทิ้งที่ได้รับความสนใจในการนามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตวัสดุห ลายชนิด รวมถึงการนามาผสมเพื่อทาสีเซรามิก ส์ โดยขี้ เ ถ้าแกลบเป็นแหล่ง วัตถุดิบของ
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silica ทาให้ได้สีแดง ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาใช้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับสีในท้องตลาด
(Andreola, et al., 2012)
2.4 การขึ้นรูปวัสดุแก้ว
การขึ้นรูปวัสดุประเภทแก้วทาด้วยกระบวนการหลอมเหลวแก้วแล้วจึง ทาการขึ้นรูป มีไ ด้ 4
ลักษณะคือ pressing , blowing, drawing และ fiber forming (Callister, 2007) นอกจากนี้
สาหรับแก้วอุณหภูมิต่า ยังสามารถทาการขึ้นอยู่ไ ด้โดยอาศัยกระบวนการเผาผนึก ซึ่ง มีกระบวนการ
แสดงดังรูปที่ 2.2 ดังเช่น แก้วในกลุ่ม Borosilicate ที่มีส่วนผสมของ BaO มีค่า Tg ที่ 590 oC ถูก
พัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการขึ้นรูปในแบบผง โดยการอัดขึ้นรูปด้วยความดัน 100 MPa (Lim, et
al., 2007)
การขึ้นรูปโดยอาศัยกระบวนการ Liquid phase sintering สาหรับวัสดุของแข็ง ที่เชื่อมกัน
ด้ว ย additive ที่ทาหน้า ที่ใ นการเชื่อ มประสานโดยการเปลี่ย นสถานะเป็น ของเหลว และอาศัย
ปรากฏการณ์การเปียกผิว (wetting) บนผิวผงของแข็ง ดัง อธิบายด้วยไดอะแกรมในรูปที่ 1.2 เริ่ม
จากการผสมของผงวัสดุเข้กับ additive เมื่อให้ความร้อน additive เกิดการหลอมเหลวและเกาะผง
วัสดุของแข็งให้เชื่อมกัน และลดช่องว่างระหว่างผงวัสดุ เป็นทางเลือกในการขึ้นรู ปวัสดุของแข็ง ที่มี
อุณหภูมิการหลอมเหลวสูง (German, et al., 2009)

รูปที่ 2.2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ liquid phase sintering
(German, et al., 2009)

บทที่ 3 วิธดี ่าเนินโครงการ
3.1 สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองสามารถจาแนกได้ ดังนี้
3.1.1. วัสดุ และสารเคมี
ก. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ พลอยประเภทต่างๆ แสดงดังในรูปที่ 3.1 ตามหมายเลข
ดังนี้
(1) เพทาย (Zircon)
(2) โรโดไลท์ (Rhodolite) (3) เพอริดอท (Peridot)
(4) แซปไฟร์ (Sapphire) (5) นิล (Black Spinel)

(1)

(2)

(5)

(3)

(6)

รูปที่ 3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
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ข. แก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม 4 ชนิด ได้แก่ Cullet 01 Cullet 02 Cullet 03 และ
Cullet 04 ดังแสดงในรูปที่ 3.2

Cullet 01

Cullet 02

Cullet 03

Cullet 04

รูปที่ 3.2 แก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม 4 ชนิด
ค. สารเคมีที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ผงสารเคมีต่างๆ ดังในรูปที่ 3.3 ตามหมายเลข ดังนี้
1. ผงสารเคมี SiO2 หรือ Silicon oxide (Silica)
2. ผงสารเคมี H2BO3 หรือ Boric acid
3. ผงสารเคมี CaO หรือ Calcium Oxide
4. ผงสารเคมี ZnO หรือ Zinc Oxide
5. ผงสารเคมี MgO หรือ Magnesium Oxide
6. ผงสารเคมี Na3PO4.12 H2O หรือ Tri-Sodium Orthophosphate

(1)

(2)

(4)
(5)
รูปที่ 3.3 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

(3)

(6)

3.1.2 อุปกรณ์
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองสามารถจาแนกเป็นประกอบต่างๆ ดังนี้
3.1.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสารเคมี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสารเคมี แสดงดังในรูปที่ 3.4 ตามหมายเลขดังนี้
1. โกร่งบดสาร ใช้สาหรับผสมสารเคมีให้เข้ากันดี
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2. ช้อนตักสาร ใช้สาหรับตวงสารที่ใช้ในการทดลอง
3. เบ้าอะลูมินา ใช้สาหรับบรรจุสารต่างๆที่เตรียมไว้ ใส่เตาไฟฟ้า

(1)

(2)
รูปที่ 3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ผสมสารเคมี

(3)

3.1.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความร้อน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความร้อน แสดงดังในรูปที่ 3.5 ตามหมายเลขดังนี้
1.ทอร์ช ให้ความร้อนในการติดแก้วกับพลอย และทดสอบการเปลี่ยนสีของ
พลอย และการขึ้นรูปชิ้นงาน
2. โต๊ะพร้อมอุปกรณ์สาหรับการใช้ความร้อนด้วยทอร์ช ใช้ให้ความร้อนในการ
ติดแก้วกับพลอย และทดสอบการเปลี่ยนสีของพลอย

(1)

(2)

รูปที่ 3.5 อุปกรณ์การเผาชิ้นงานและให้ความร้อน
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3.1.2.3 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 3.6 ตามหมายเลข ดังนี้
1. ถุงมือกันความร้อน ใช้ส่วมใส่เพื่อกันความร้อน
2. หมวกกันความร้อน ใช้กันความร้อนที่มาสู่ผิวหน้า
3. หน้ากากกันสารเคมี ใช้ปอ้ งกันฝุ่นขณะผสมสารเคมี
4. แผ่นเซรามิกส์ทนไฟ ใช้รองพื้นเพื่อวางครูซิเบิลในเตาไฟฟ้า
5. เหล็กหนีบ
ใช้คีบคูซิเบิลออกจากเตาไฟฟ้า
6. ทวิสเซอร์
ใช้สาหรับครีบพลอยขณะขึ้นรูปกับแก้ว

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)

รูปที่ 3.6 อุปกรณ์กันความร้อน
3.1.3 เครื่องมือ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1. เครื่องชั่งดิจิตอล ใช้สาหรับวัดปริมาณของสารที่ใช้ในการทดลอง แสดงดังรูปที่ 3.7 (1)
2. เตาอบไฟฟ้า ยี่ห้อ RhinoTherm Rojana รุ่น PFY-700 ใช้ในการหลอมแก้วที่
อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 3.7 (2)
3. เตาหลอมไฟฟ้า ยี่ห้อ TAIE รุ่น FU96 เตาหลอมอุณหภูมิ ใช้ในการหลอมแก้วที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 3.7 (3)
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(1)

(2)
รูปที่ 3.7 เตาไฟฟ้า

(3)

4. กล้องจุลทรรศน์แสง (Olympus Microscope) ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น SZX7
ใช้ศึกษาลักษณะพื้นผิวหรือลักษณะมลทินภายในของแก้ว ที่กาลังขยาย 20x ของเลนส์
วัตถุ และลักษณะการเกาะติดบริเวณพื้นผิวของแก้ว กับพลอยที่กาลังขยาย 0.8x ของเลนส์วัตถุ แสดง
ดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 กล้องจุลทรรศน์แสง (Microscope Olympus)
3.2 ขั้นตอนการทดลอง
3.2.1 แผนการผสมแก้ว
กลุ่มที่ 1 การผสมสารเคมี 3 ส่วนผสม คือ สารเคมี SiO2 สารเคมี CaO2 และ สารเคมี
B2O3 (จากสารประกอบ H2BO3)
กลุ่มที่ 2 การผสมสารเคมี 5 ส่วนผสมคือ สารเคมี SiO2 สารเคมี CaO2 และ สารเคมี
B2O3 (จากสารประกอบ H2BO3) โดยเติมสารเคมี ZnO และ MgO
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กลุ่มที่ 3 การผสมสารเคมี 6 ส่วนผสม คือ สารเคมี SiO2 สารเคมี CaO2 และ สารเคมี
B2O3 (จากสารประกอบ H2BO3) โดยการเติมสารเคมี ZnO MgO และ Na2O (จากสารประกอบ
Na3PO4.12H2O)
กลุ่มที่ 4 การผสมสารเคมี 5 ส่วนผสม คือ คือ สารเคมี SiO2 สารเคมี CaO2 และ สารเคมี
B2O3 (จากสารประกอบ H2BO3) สารเคมี ZnO และ MgO และเพิ่ มการผสมแก้ ว ที่ เ หลื อ ใช้ จ าก
อุตสาหกรรม 4 ชนิด ได้แก่ Cullet 01 Cullet 02 Cullet 03 และ Cullet 04
3.2.2 การผสมแก้วกลุ่มที่ 1
- การผสมแก้วเริ่มจากผสมสารเคมี 3 ชนิด คือ สาร CaO สาร B2O3 (จากสารประกอบ
H3BO3) และ สาร SiO2 ตามส่วนผสมในตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.9
- ทาการผสมส่วนผสมแต่ละสูตรในโกร่ง ทาการบดผสมแล้วจึงใส่ในครูซิเบิลเพื่อนาเข้าเตา
ไฟฟ้าทึ่อุณหภูมิห้องและให้ความร้อนด้วยอัตราเร่ง 10˚C ต่อนาที จนหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1,100˚C
โดยคงอุณหภูมนิ ี้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวในเตา ดังแสดงในรูปที่ 3.10

สูตร
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 1 (3 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมแก้ว (wt.%)
CaO
B2O3
SiO2
30.0
20.0
50.0
41.2
14.4
44.4
37.0
23.0
40.0
30.0
30.0
40.0
36.3
40.5
23.2
32.0
40.0
28.0
20.0
40.0
40.0
10.0
40.0
50.0
20.0
30.0
50.0
12.6
73.7
13.7
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SiO2
สูตร 1-9

สูตร 1-1

สูตร 1-8
สูตร 1-2

สูตร 1-7

สูตร 1-3

สูตร 1-6

สูตร 1-4
สูตร 1-5

สูตร 1-10
B2O3

CaO

รูปที่ 3.9 กราฟแสดงแผนของส่วนผสมแก้ว CaO B2O3 SiO2

1

2

3
รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการเตรียมสารเคมีก่อนเข้าเตาไฟฟ้า
(1) การบดส่วนผสมในโกร่ง (2) นาใส่ในครูซิเบิลอลูมิน่า และ (3) การนาคลูซิเบิลออกจากเตาไฟฟ้า
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3.2.3 การผสมแก้วกลุ่มที่ 2 (5 องค์ประกอบ)
คัดเลือกสูตรแก้วที่มีความใสจากแก้วผสมกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สูตร 1-2 สูตร 1-3 สูตร 1-5
และ สูตร 1-10 ทาการ เติม MgO กับ ZnO อย่างละ 6.0 wt.% และเรียกชื่อสูตร เป็น 2-2 สูตร 2-3
สูตร 2-5 และ สูตร 2-10 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2
ผสมสูตรแก้วที่มีความใสปนขุ่นจากแก้วผสมกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สูตร 1-1 สูตร 1-4 สูตร 1-8
และ สูตร 1-9 ทาการ เติม MgO กับ ZnO อย่างละ 6.0 wt.% และเรียกชื่อสูตร เป็น 2-1 สูตร 2-4
สูตร 2-8 และ สูตร 2-9 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2
- ผสมในคลูซิเบิลและหลอมในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซียลเซียส ยืนอุณหภูมิ
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราเร่ง 10˚C ต่อนาที
- ทดสอบอุณหภูมิการใช้งาน (Working Temperature) โดยการนาแก้วที่ผ่านการหลอม
แล้วมาให้ความร้อนในเตาอบไฟฟ้าจนถึง อุณหภูมิ 700˚C 750˚C 800˚C และ 850˚C สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
- ทดสอบการเกาะติดระหว่างแก้วกับพลอย โดยปล่อยตกกระแทกลงพื้นกระเบื้อง 3 ครั้ง
ที่ความสูง 150 เซนติเมตร
- นาแก้วไปทาการขึ้นรูปด้วยทอร์ช และสังเกตสภาพแก้วหลังได้รับความร้อน
ตารางที่ 3.2 ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 2 (5 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมแก้ว (wt.%)
สูตร
CaO
B2O3
SiO2
2-2
41.2
14.4
44.4
2-3
37.0
23.0
40.0
2-5
36.3
40.5
23.2
2-10
12.6
73.7
13.7
2-1
30.0
20.0
50.0
2-4
30.0
30.0
40.0
2-8
10.0
40.0
50.0
2-9
20.0
30.0
50.0

MgO
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

ZnO
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

3.2.4 การผสมแก้วกลุ่มที่ 3 (6 องค์ประกอบ)
- คัดเลือกแก้วที่ใสหลังจากได้รับความร้อน และเกาะติดดี ได้แก่ สูตร 2-2 และสูตร 2-10
ที่มีอุณหภูมิในการทางานที่ต่าที่สุด มาเติม Na3PO4.12H2O 10wt.% เพื่อให้อุณหภูมิในการทางาน
ต่าลง และตั้งชื่อสูตรเป็น สูตร 3-2 และสูตร 3-10 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.3
การพัฒนาแก้วสูตรต่างๆ จากแก้วกลุ่มที่ 1 มีการเติมสารเพิ่มเติมเป็นแก้วกลุ่มที่ 2 และ
กลุ่มที่ 3 รวมถึงแก้วกลุ่มที่ 4 แสดงการสรุปการพัฒนาสูตรแก้ว ดังรูปที่ 3.11
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ตารางที่ 3.3 ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 3 (6 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมแก้ว (wt.%)
สูตร
CaO
B2O3
SiO2
MgO ZnO
3-2
41.2
14.4
44.4
6.0
6.0
3-10 12.6
73.7
13.7
6.0
6.0
SiO2
สูตร 1-2
สูตร 2-2
สูตร 3-2

Na3PO4.12H2O
10.0
10.0

สูตร 1-1
สูตร 2-1 สูตร 1-1
สูตร 1-8
สูสูตตรร2-1
2-8
สูตร 1-9
สูตร 2-9

สูตร 1-3
สูตร 2-3

สูตร 1-4
สูตร 2-4
สูตร 4-4-12-C2

สูตร 1-5
สูตร 2-5

B2O3

CaO
สูตร 1-10
สูตร 2-10
สูตร 3-10
L^
สูตรแก้วชุด ก

สูตรแก้วชุด ข

รูปที่ 3.11 กราฟสูตรแก้วกลุ่ม 1 ที่มีการพัฒนาส่วนผสมในแก้วกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3
3.2.5 การผสมแก้วกลุ่มที่ 4 (ผสมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม)
- คัดเลือกแก้วที่จากการทดลองการผสมแก้วกลุ่มที่ 2 ในข้อ 3.2.3 เพื่อนามาทดลองการ
ผสมกับแก้วที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม เพื่อทดสอบลักษณะแก้วกับการเกาะติดกับพลอย โดยเลือกสูตร
2-4 ซึ่งประกอบด้วย - CaO2 และ B2O3 30 wt.% และ SiO2 40 wt.% และ MgO กับ ZnO อย่างละ
6.0 wt.% โดยทาการเติม MgO กับ ZnO เพิ่มอีกอย่างละ 6.0 wt.% มาทาการศึกษาการผสมกับแก้ว
ที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม 4 ชนิด ได้แก่ Cullet 01 Cullet 02 Cullet 03 และ Cullet 04 โดยมี
แผนการทดลองส่วนผสมดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 4 (ผสมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม)
ส่วนผสมแก้ว (wt.%)
สูตร
CaO
B2O3
SiO2
MgO ZnO
CulletX
4-4-0-C1
30.0
30.0
40.0
12.0
4-4-0-C2
30.0
30.0
40.0
12.0
4-4-0-C3
30.0
30.0
40.0
12.0
4-4-0-C4
30.0
30.0
40.0
12.0
4-4-12-0
30.0
30.0
40.0
12.0
12.0
4-4-12-C1
30.0
30.0
40.0
12.0
12.0
12.0
4-4-12-C2
30.0
30.0
40.0
12.0
12.0
12.0
4-4-12-C3
30.0
30.0
40.0
12.0
12.0
12.0
4-4-12-C4
30.0
30.0
40.0
12.0
12.0
12.0
3.2.4 การศึกษาแก้วหลังเผา
- นาแก้วที่หลอมได้ออกจากเบ้าอะลูมินา ซึ่งแก้วจะติดกับเบ้าอะลูมินาทาให้ต้องทุบเบ้า
อะลูมินาออก จะได้เศษแก้วที่แตกออกเป็นชิ้นๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.12 แล้วเลือกแก้วที่ไม่ติดเบ้านาไป
ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง เพื่อสังเกตลักษณะภายในเนื้อแก้ว

รูปที่ 3.12 แก้วที่ได้จากการหลอม
ทดสอบอุณหภูมิการใช้งานของแก้ว (working temperature) โดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของแก้วที่อุณหภูมิ 700˚C 750˚C 800˚C และ 850˚C
- นาแก้วติดกับเศษพลอยด้วยการให้ความร้อนด้วยทอร์ช และทดสอบการเกาะติดแก้ว
กับพลอยแต่ละสูตร โดยการปล่อยตกกระแทกที่ความสูง 150 เซนติเมตร ลงมาบนพื้นปูน จานวน 3
ครั้ง
3.2.5 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสีพลอย
- ถ่ายภาพสีพลอยก่อนทดสอบ
- นาพลอยให้ความร้อนด้วยทอร์ชเป็นเวลา 3 นาที
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- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีพลอยหลังได้รับความร้อน แล้วถ่ายรูปพลอยหลังได้รับ
ความร้อน
3.2.6 การผลิตเครื่องประดับ
- เลือ กสูต รแก้ว จากที่มีลั กษณะใส ไม่แ ตก อุณหภู มิการทางานของแก้ว (working
temperature) ไม่เกิน 850˚C และสามารถติดกับพลอยแต่ละชนิดได้ดีและผ่านการทดสอบการตก
กระแทก ได้แก่ แก้วสูตร 3-10 และแก้วสูตร 4-4-12-C2
- ใช้ทอร์ชเป่าให้ความร้อนแก้วในการขึ้นรูปร่วมกับพลอย ดังแสดงในรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.13 การขึ้นรูปแก้วร่วมกับพลอย

บทที่ 4 ผลการวิจยั
4.1 ลักษณะของแก้วที่ผ่านการหลอม
4.1.1 สูตรแก้วกลุ่ม 1 (3 องค์ประกอบ)
การศึกษาแก้วที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ CaO B2O3 และ SiO2 ทั้ง 9 สูตร พบว่าลักษณะของ
แก้วสูตรต่างๆ ที่ผ่านการหลอม แสดงดังตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1

สูตร
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10

ตารางที่ 4.1 ส่วนผสมของแก้วแบบที่ 1 (3 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมแก้ว (wt%)
ความใส-ขุ่น
CaO
B2O3
SiO2
CaO/SiO2
30.0
20.0
50.0
0.60
ใสปนขุ่น
41.2
14.4
44.4
0.93
ใส
37.0
23.0
40.0
0.93
ใส
30.0
30.0
40.0
0.75
ใสปนขุ่น
36.3
40.5
23.2
1.56
ใส
32.0
40.0
28.0
1.14
ขุ่น
20.0
40.0
40.0
0.50
ขุ่น
10.0
40.0
50.0
0.20
ใสปนขุ่น
20.0
30.0
50.0
0.40
ใสปนขุ่น
12.6
73.7
13.7
0.92
ใส

อุณหภูมิในการ
ใช้งาน
>850˚C
>850˚C
800˚C
>850˚C
>850˚C
>850˚C
>850˚C
>850˚C
>850˚C
750˚C

จากผลของความใสของแก้วสัมพันธ์กับส่วนผสมของแก้วในสูตรต่างๆ ตามรูปที่ 4.1
สามารถแบ่ง
ลักษณะของแก้วแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ชุด ก. แก้วที่มีลักษณะใส
ได้แก่ สูตร 1-2 สูตร 1-3 สูตร 1-5 และ สูตร 1-10
ชุด ข. แก้วที่มีลักษณะใสปนขุ่น ได้แก่ สูตร 1-1 สูตร 1-4 สูตร 1-8 และ สูตร 1-9
ชุด ค. แก้วที่มีลักษณะขุ่น
ได้แก่ สูตร 1-6 และ สูตร 1-7
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SiO2
สูตร 1-1

สูตร 1-9

สูตร 1-8
สูตร 1-7

สูตร 1-2
สูตร 1-3

สูตร 1-6

สูตร 1-4

สูตร 1-10

สูตร 1-5

B2O3

CaO
แก้วมีลักษณะใส

แก้วมีลักษณะใสปนขุน่

แก้วมีลักษณะขุ่น

รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความใสของสูตรแก้วระบบ CaO B2O3 SiO2
กลุ่มสูตรแก้ว ชุด ก
กลุ่มสูตรแก้ว ชุด ก พิจารณาส่วนผสมของแก้วตามแนวเส้นปะในรูปที่ 4.1 แสดงถึง
ส่วนผสมที่มี สัดส่วนระหว่าง CaO และ SiO2 ระหว่าง 1.00 + 0.80 และมีการเปลี่ยนแปลงของ B2O3
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจาก สูตร 1-2 สูตร 1-3 สูตร 1-5 และ สูตร 1-10 ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 4.2 เมื่ อ พิจ ารณาลั กษณะของแก้ ว ที่มี ค วามใส อุ ณ หภู มิ ในการใช้ ง านของแก้ว (working
temperature) มีแนวโน้มลดลงตามสัดส่วน B2O3 ที่เพิ่มขึ้น จาก อุณหภูมิที่สูงกว่า 850 ˚C (สูตร 1-2)
มาถึง 750 ˚C (สูตร 1-10) อย่างไรก็ตาม สูตร 1-5 มีอุณหภูมิในการทางานที่สูงกว่า 850 ˚C
ตารางที่ 4.2 ลักษณะของแก้วในกลุ่มสูตรแก้ว ชุด ก
สูตร
สัดส่วน CaO/SiO2
B2O3 ความใส
อุณหภูมิในการใช้งาน
(wt.%)
(working temperature)
1-2
0.93
14.4
ใส
>850˚C
1-3
0.93
23.0
ใส
800˚C
1-5
1.56
40.5
ใส
>850˚C
1-10
0.92
73.7
ใส
750˚C
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กลุ่มสูตรแก้ว ชุด ข
กลุ่มสูตรแก้ว ชุด ข ได้แก่ สูตร 1-1 สูตร 1-4 สูตร 1-8 และ สูตร 1-9
พิจารณาส่วนผสมของแก้วตามแนวเส้น SiO2 คงที่เท่ากับ 50.0 %โดยน้าหนัก ยกเว้น สูตร 1-4 ที่มี
SiO2 คงที่เท่ากับ 40.0 %โดยน้าหนัก แก้วที่มีลักษณะใสปนขุ่น และมีอุณหภูมิในการใช้งานมากกว่า
850˚C
สูตร
1-1
1-4
1-8
1-9

ตารางที่ 4.3 ลักษณะของแก้วในกลุ่มสูตรแก้ว ชุด ข
สัดส่วน CaO/SiO2
B2O3 ความใส
อุณหภูมิในการใช้งาน
(wt.%)
(working temperature)
0.60
20.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
0.75
30.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
0.20
40.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
0.40
30.0 ใสปนขุ่น
>850˚C

กลุ่มสูตรแก้ว ชุด ค
กลุ่มสูตรแก้ว ชุด ค ได้แก่ สูตร 1-6 และ สูตร 1-7 เป็นสูตรที่มีส่วนผสม B2O3 คงที่
เท่ากับ 40.0 %โดยน้าหนัก ดังในรูปที่ 4.1 เมื่อพิจารณาจากส่วนผสมที่มี B2O3 คงที่เท่ากับ 40.0 %โดย
น้าหนัก สามารถแสดงได้ในตารางที่ 4.4 สูตร 1-5 สูตร 1-6 สูตร 1-7 และ สูตร 1-8 จะมีสัดส่วน
ระหว่าง CaO และ SiO2 ลดลงจาก 1.56 ลดลงถึง 0.20 ตามลาดับ และพบว่า แก้วมีความใสลดลงเมื่อ
สัดส่วนของ CaO/SiO2 ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อ CaO/SiO2 เท่ากับ 0.20 แก้วมีลักษณะใสปนขุ่น ดัง
แสดงผลในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ลักษณะของแก้วในกลุ่ม ส่วนผสม B2O3 เท่ากับ 40.0 %โดยน้าหนัก
สูตร
สัดส่วน CaO/SiO2
B2O3 ความใส
อุณหภูมิในการใช้งาน
(wt.%)
(working temperature)
1-5
1.56
40.5
ใส
>850˚C
1-6
1.14
40.0
ขุ่น
>850˚C
1-7
0.50
40.0
ขุ่น
>850˚C
1-8
0.20
40.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
4.1.2 สูตรแก้วกลุ่ม 2 (5 องค์ประกอบ)
เมื่อได้ผลลักษณะของแก้วตามสู ตรแก้วกลุ่ม 1 จึงเลือกสูตรแก้ว ชุด ก และ ชุด ข ซึ่ง มี
ความใส และ ใสปนขุ่น มาทาการศึกษาโดยการเติม MgO และ ZnO อย่างละ 6 %โดยน้าหนัก
ลักษณะของแก้วหลังเดิม แสดงดังตารางที่ 4.5
ลักษณะแก้วภายหลังการผสมด้วย MgO และ ZnO จนได้เนื้อแก้วพบว่า แก้วใสในชุด ก
ยัง คงความใส และมีอุณ หภูมิใ นการทางานลดลง ซึ่ง พบได้ ชัดเจนใน สูตร 2-2 และ สู ตร 2-5 ซึ่ง มี
อุณหภูมิการทางานก่อนเติม MgO และ ZnO ที่สูงกว่า 850 ˚C แต่เมื่อเติม MgO และ ZnO พบว่า
อุณหภูมิการทางานลดลงเป็น 800 ˚C อย่างไรก็ตามแก้วสูตร 2-3 และ สูตร 2-10 ยังคงมีอุณภูมิใช้
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งานในช่วงเดิม ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ช่วงอุณหภูมิในการวัดค่อนข้าง จึงไม่สามารถระบุ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้
ลักษณะของแก้วในขุด ข ที่มีลักษณะใสปนขุ่น และเมื่อเติม MgO และ ZnO พบว่าสูตร
2-1 สูตร 2-8 และ สูตร 2-9 ยังคงมีลักษณะใสปนขุ่น แต่สูตร 2-4 มีความใส ดังแสดงในรูปที่ 4.2 และ
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการทางานของทั้ง สอง อย่างไรก็ตาม อาจเนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่
เลือกใช้ในการทดสอบสามารถแยกอุณหภูมิในช่วงที่แคบกว่านี้ได้จึงไม่สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงได้
และแก้วสูตร 2-4 ได้มีการศึกษาพัฒนาต่อในการผสมแก้วกลุ่ม 4 ต่อจากนี้
ตารางที่ 4.5 ผลการปรับปรุงสูตรแก้วโดยการเติม MgO และ ZnO
ส่วนผสมแก้ว (wt%) ก่อนเติม MgO และ ZnO หลังเติม MgO และ ZnO
ชุด สูตรแก้ว CaO B2O3 SiO2 ความใส อุณหภูมิใน ความใส อุณหภูมิในการ
การทางาน
ทางาน
ก
2-2
41.2 14.4 44.4
ใส
>850˚C
ใส
800˚C
ก
2-3
37.0 23.0 40.0
ใส
800˚C
ใส
800˚C
ก
2-5
36.3 40.5 23.2
ใส
>850˚C
ใส
800˚C
ก
2-10 12.6 73.7 13.7
ใส
750˚C
ใส
750˚C
ข
2-1
30.0 20.0 50.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
ใสปนขุ่น
>850˚C
ข
2-4
30.0 30.0 40.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
ใส
>850˚C
ข
2-8
10.0 40.0 50.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
ใสปนขุ่น
>850˚C
ข
2-9
20.0 30.0 50.0 ใสปนขุ่น
>850˚C
ใสปนขุ่น
>850˚C

แก้วสูตร 1-1
(ไม่เติม MgO, ZnO)

แก้วสูตร 2-1
(เติม MgO, ZnO)

แก้วสูตร 1-4
(ไม่เติม MgO, ZnO)

แก้วสูตร 2-4
(เติม MgO, ZnO)

รูปที่ 4.2 ภาพลักษณะใส-ขุ่นของสูตรแก้วชุด ข ก่อนและหลังการเติม MgO และ ZnO 6 %โดยน้าหนัก
แก้วในสูตรแก้วกลุ่ม 2 ที่มาจากสูตรแก้ว ชุด ก ซึ่งมีลักษณะใสและไม่มีรอยแตก เมื่อ ทา
การสารวจแก้วภายหลังการได้รับความร้อนด้วยทอร์ช แสดงผลดังตารางที่ 4.6 และตารางที่ 4.7 พบว่า
แก้วทุกสูตรยังคงมีความใสอยู่หลังผ่านการให้ความร้อนในกระบวนการติดพลอย ยกเว้นแก้วสูตร 2-5
พบรอยแตกภายในหลังได้รับความร้อนจากการติดกับพลอย
เมื่อทาการทดสอบการเกาะติดของแก้วกับพลอยโดยการตกกระแทกจานวน 3 ครั้ง และ
ทดสอบการเกาะติดกับพลอย 2 ชนิด คือ นิลและแซปไฟร์ แสดงผลดังตารางที่ 4.8 และ 4.9 พบว่า
แก้วสูตร 2-2 และ สูตร 2-5 สามารถติดกับพลอยได้ดีและไม่หลุดหรือแตกเมื่อทดสอบการตกกระแทก
2 ครั้ง แต่ครั้งที่ 3 พบการแตกหักสาหรับแก้วที่ติดกับแซปไฟร์สาหรับแก้วสูตร 2-2 ส่วนแก้วสูตร 2-5
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พบการหลุดออกจากนิล และโดยรวมแก้วสูตร 2-5 พบรอยร้าวในเนื้อแก้ว ส่วนแก้วสูตร 2-3 มีการแตก
และหลุดออกจากแซปไฟร์ตั้งแต่การทดสอบครั้งแรก แต่สามารถติดกับนิลได้ อย่างไรก็ตามเกิดการแตก
ของแก้วในบริเวณที่มีการเชื่อมกับพลอยเมื่อทดสอบการตกครั้งที่ 2
อย่างไรก็ตาม แก้วสูตร 2-10 ยังไม่ได้รับการทดสอบการติดกับพลอยแต่มีความน่าสนใจที่
มีอุณหภูมิในการทางาน 750 ˚C จึงมีได้รับเลือกในการนาไปพัฒนาต่อในขั้นต่อไป
ตารางที่ 4.6 ภาพตัวอย่างแก้วก่อนและหลังได้รับความร้อนของสูตรแก้วกลุ่ม 2 (5 องค์ประกอบ)
สูตรแก้ว
ภาพตัวอย่างแก้ว
ก่อนได้รับความร้อน
หลังได้รับความร้อน
2-2

2-3

2-5

2-10

ตารางที่ 4.7 ลักษณะของแก้วสูตรแก้วกลุ่ม 2 (5 องค์ประกอบ)
สูตรแก้ว อุณหภูมิใน
ความใส
สภาพแก้วหลังได้รับความร้อน
การทางาน
ใส
ขุ่น
แตก

2-2
800˚C
ใสไม่มีรอยแตก

2-3
800˚C
ใสไม่มีรอยแตก

2-5
800˚C
ใสไม่มีรอยแตก
แตก

2-10
750˚C
ใสไม่มีรอยแตก
-
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ตารางที่ 4.8 ผลการทดลองการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้วกลุ่ม 2
สูตรแก้ว
ชื่อพลอย
จานวนครั้ง
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3



2-2
นิล


แซปไฟร์
หักบางส่วน


2-3
นิล

แซปไฟร์



2-5
นิล



แซปไฟร์
2-10
นิล
NA
NA
NA
แซปไฟร์
NA
NA
NA
*หมายเหตุ  คือ พลอยกับแก้วไม่หลุดออกจากกัน  คือ พลอยกับแก้วหลุดออกจาก
กัน
ตารางที่ 4.9 ภาพถ่ายจากผลทดลองการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้วกลุ่ม ข
ชื่อสูตร
รูปตัวอย่างแก้วติดกับนิล
รูปตัวอย่างแก้วติดกับแซปไฟร์
แก้ว
ก่อนกระแทก
หลังกระแทก
ก่อนกระแทก
หลังกระแทก
2-2

2-3

2-5
4.1.3 สูตรแก้วกลุ่ม 3 (6 องค์ประกอบ)
จากแก้วในสูตรแก้วกลุ่ม 2 (5 องค์ประกอบ) ได้เลือกแก้ว สูตร 2-2 ที่มีความสามารถใน
การติดกับพลอย และแก้วสูตร 2-10 ที่มีอุณหภูมิในการทางาน 750 ˚C มาทาการพัฒนาต่อโดยการ
ผสมด้วย Na3PO4.12H2O ปริมาณ 10%โดยน้าหนัก ลักษณะของแก้วที่ได้จากการผสม แสดงดัง
ตารางที่ 4.10 และ ตารางที่ 4.11
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เมื่อมีการเติม Na3PO4.12H2O พบว่าเนื้อแก้วมีลักษณะใส และอุณหภูมิการทางานของ
แก้ว สูตร 3-2 และสูตร 3-10 ลดลงเป็น 750 ˚C และ 700 ˚C ตามลาดับ และเมื่อแก้วได้รับความร้อน
เพื่อทดสอบสภาพแก้วหลังการขึ้นรูปพบว่า แก้วสูตร 3-10 ยังคงมีลักษณะใส ในขณะที่แก้วสูตร 3-2 มี
ลักษณะขุ่นและเกิดรอยร้าว
เมื่อทาการทดสอบการเกาะติดของแก้วกับพลอยโดยการตกกระแทกจานวน 3 ครั้ง และ
ทดสอบการเกาะติดกับพลอย 2 ชนิด คือ นิลและแซปไฟร์ แสดงผลดังตารางที่ 4.12 และ 4.13 พบว่า
แก้วสูตร 3-2 และ สูตร 3-10 สามารถติดกับพลอยได้ดีและไม่หลุดหรือแตกเมื่อทดสอบการตกกระแทก
3 ครั้ง แต่สาหรับสูคร 3-2 มีการแตกและหลุดออกจากแซปไฟร์ในการทดสอบครั้งที่ 3
จากผลการทอลองทั้ง หมด แก้ วสู ตร 3-10 มี ความใสมี ค วามใสเมื่ อ ผ่า นกระบวนการ
เกาะติดกับ พลอย และสามารถเกาะติดกับพลอยได้ดีจึง นาแก้วสูตร 3-10 มาท่าการขึ้นรูปร่วมกับ
พลอยต่อไป
ตารางที่ 4.10 ภาพตัวอย่างแก้วกลุ่ม 3 (6 องค์ประกอบ) ก่อนและหลังการได้รับความร้อน
สูตรแก้ว
ภาพตัวอย่างแก้ว
ก่อนได้รับความร้อน
หลังได้รับความร้อน
3-2

3-10

ตารางที่ 4.11 ลักษณะของแก้วสูตรแก้วกลุ่ม 3 (6 องค์ประกอบ)
ส่วนผสมแก้ว (wt%)
MgO 6wt%
สูตร
อุณหภูมิใน
ZnO 6wt%
ความใส
แก้ว
การทางาน
Na3PO4.12H2O 10wt%
CaO B2O3 SiO2
3-2 41.2 14.4
44.4
750˚C
ใสไม่มีรอยแตก
3-10 12.6

73.7

13.7

700˚C

ใสไม่มีรอยแตก

สภาพแก้วหลังได้รับ
ความร้อน
ใส
-

ขุ่น


แตก




-

-
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ตารางที่ 4.12 ผลการทดลองการเกาะติดกับพลอยด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้วกลุ่ม 3
สูตรแก้ว
ชื่อพลอย
จานวนครั้ง
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3



3-2
นิล


แซปไฟร์
หักบางส่วน



3-10
นิล



แซปไฟร์
*หมายเหตุ  คือ พลอยกับแก้วไม่หลุดออกจากกัน  คือ พลอยกับแก้วหลุดออกจากกัน
ตารางที่ 4.13 ภาพถ่ายจากผลทดลองการเกาะติดด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้ว ค
ชื่อ
สูตร
แก้ว
3-2

3-10

รูปตัวอย่างแก้วติดกับนิล
ก่อนกระแทก
หลังกระแทก

รูปตัวอย่างแก้วติดกับแซปไฟร์
ก่อนกระแทก
หลังกระแทก
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4.1.4 สูตรแก้วกลุ่ม 4 (ผสมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรรม)
4.1.4.1 ผลจากการปรับส่วนผสม MgO และ ZnO
จากส่วนผสมแก้ว CaO B2O3 SiO2 สูตร 2-4 ที่พัฒนามาจากแก้วสูตร 1-4 โดยมี
การเติม MgO และ ZnO 6%โดยน้าหนัก เมื่อทาการเพิ่มปริมาณ MgO และ ZnO เป็น 12%โดย
น้าหนัก (แก้วสูตร 4-4-12-0) ผลที่ได้รับคือ แก้ว ซึ่ง เดิมมีความใสยัง คงความใสอยู่ เมื่อส่องด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แสงพบฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.3 พิจารณาได้ว่าแก้วที่เพิ่มปริมาณ
MgO และ ZnO เป็น 12%โดยน้าหนัก มีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ลดลง

แก้วสูตร 2-4

แก้วสูตร 4-4-12-0

รูปที่ 4.3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสงของแก้วกลุ่ม 4 ที่เติม MgO และ ZnO
ปริมาณ 6 %โดยน้าหนัก (ซ้าย) และ 12 %โดยน้าหนัก (ขวา) (กาลังขยาย 20X)
การศึกษาการติดแก้วกับพลอย พบว่าแก้วสูตรที่มีการเติม MgO และ ZnO ที่ต่างกันที่ปริมาณ 6
%โดยน้าหนัก (แก้วสูตร 2-4) และ 12 %โดยน้าหนัก (แก้วสูตร 4-4-12-0) หลังจากนามาให้ความร้อน
ด้วยทอร์ชและติดกับพลอย 3 ชนิด พบว่า แก้วสูตร 2-4 (เติม MgO และ ZnO 6 %โดยน้าหนัก) ยังคง
มีความใส ในขณะที่แก้วสูตร 4-4-12-0 (เติม MgO และ ZnO 12 %โดยน้าหนัก) แก้วมีความขุ่นอย่าง
เห็นได้ชัด ดังแสดงในรูปที่ 4.4 และแก้วทั้งสองสูตร มีอุณหภูมิในการใช้งาน 800 oC
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เพทาย

โรโดไลท์

เพอริดอท

แก้วสูตร 2-4 (เติม MgO และ ZnO 6 %โดยน้าหนัก)

แก้วสูตร 4-4-12-0 (เติม MgO และ ZnO 12 %โดยน้าหนัก)
รูปที่ 4.4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แสงของแก้ว กลุ่ม 4 ที่ติดกับพลอย 3 ชนิด
ซึ่ง มีการเติม MgO และ ZnO ปริมาณ 6 %โดยน้าหนัก (บน) และ 12 %โดยน้าหนัก (ล่าง)
(กาลังขยาย 8X)
4.1.4.2 ผลจากการเติมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรม
การศึกษาการเติมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรมในสูตรแก้ว 1-4 ซึ่งเดิมมีลักษณะใสปนขุ่น
ดังแสดงในรูปที่ 4.2 เมื่อมีการเติม แก้วเหลือใช้จากอุตหกรรมชนิดต่างๆ จานวน 4 ชนิด ในแก้วสูตร 14 มีผลให้แก้วมีความขุ่นเพิ่มชึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.5 (สูตรแก้ว 4-4-0-C1 สูตรแก้ว 4-4-0-C2 สูตรแก้ว
4-4-0-C3 และ สูตรแก้ว 4-4-0-C4) แต่เมื่อมีการเติม MgO ZnO 12 %โดยน้าหนัก ร่วมกับสูตรแก้ว
แต่ละสูตร (สูตรแก้ว 4-4-12-C1 สูตรแก้ว 4-4-12-C2 สูตรแก้ว 4-4-12-C3 และ สูตรแก้ว 4-4-12C4) มีผลให้แก้วมีความใสดังสามารถแสดงภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงดังในรูปที่ 4.5 แสดงความ
ใสภายในเนื้อแก้ว และพบฟองอากาศอยู่โดยทั่วไป และแก้วทั้งสี่สูตร มีอุณหภูมิในการใช้งาน 800 oC
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ไม่เติม MgO และ ZnO

MgO และ ZnO 12 %โดยน้าหนัก

แก้วสูตร 4-4-0-C1

แก้วสูตร 4-4-12-C1

แก้วสูตร 4-4-0-C2

แก้วสูตร 4-4-12-C2

แก้วสูตร 4-4-0-C3

แก้วสูตร 4-4-12-C3

แก้วสูตร 4-4-0-C4

แก้วสูตร 4-4-12-C4

รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายของแก้วสูตร 1-4 เมื่อมีการเติมแก้วที่เหลือใช้จากอุตสาหรรม
โดย ไม่มีการเติม MgO และ ZnO (ซ้าย) และ เติม MgO และ ZnO 12 %โดยน้าหนัก (ขวา) (จาก
กล้องจุลทรรศน์แสงกาลังขยาย 20X)
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เมื่อนาแก้วสูตร 1-4 ที่มีการเติม MgO และ ZnO 12 %โดยน้าหนัก และผสมแก้วเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรม 4 ชนิด สูตร ได้แก่ สูตรแก้ว 4-4-12-C1 สูตรแก้ว 4-4-12-C2 สูตรแก้ว 4-4-12-C3 และ
สูตรแก้ว 4-4-12-C4 มาให้ความร้อนด้วยทอร์ชและติดกับพลอย 3 ชนิด พบว่า แก้วทั้งหมดยังคงความ
ใสแต่ขุ่นเล็กน้อยหลังจากติดกับพลอย ยกเว้นแก้วสูตร 4-4-12-C2 ที่มีลักษณะขุ่นขาวอย่างเห็นได้ชัด
ดังแสดงในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ภาพถ่ายของแก้วทีผ่ สมแก้วเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเมื่อที่ติดกับพลอย 3 ชนิด
โดยแก้วมีการเติม MgO และ ZnO 12 %โดยน้าหนัก (จากกล้องจุลทรรศน์แสงกาลังขยาย 8X)
สูตรแก้ว

เพทาย

โรโดไลท์

เพอริดอท

4-4-12-C1

4-4-12-C2

4-4-12-C3

4-4-12-C4

การศึกษาการเกาะติดของแก้วกลุ่ม 4 กับพลอย 3 ชนิด ได้แก่ เพทาย โรโดไลท์ และเพอริดอท
โดยการปล่อยให้ตกจากที่สูงระยะ 1.50 เมตร พบว่า ผลของการทดสอบสามารถแยกประเภทของผล
การเกาะติดทั้ง ได้ 3 แบบ คือ ก.แก้วไม่แตกและไม่หลุดจากพลอย ข.แก้วแตกแต่รอยต่อแก้วกับพลอย
ไม่หลุด และ ค.แก้วแตกและแก้วกับพลอยหลุดจากกันที่รอยต่อ โดยแก้วแต่ละสูตรมีความสามารถใน
การติดกับพลอยแต่ละชนิดไม่เท่ากันซึ่งพบผลการทดสอบทั้ง 3 แบบ ยกเว้น แก้วสูตร 4-4-12-C2 ที่มี
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ผลการเกาะติดกับพลอยส่วนใหญ่ดีไม่มีการแตกและไม่มีการหลุดจากพลอยที่รอยต่อ ถึงเม้จะพบว่าแก้ว
มีการแตกแต่รอยต่อของแก้วยังคงติดกับพลอย ดังนั้นแก้วสูตร 4-4-12-C2 จึงถูกนาไปทาเครื่องประดับ
ต่อไป
ตารางที่ 4.15 ผลการทดลองการเกาะติดกับพลอยด้วยวิธีการตกกระแทกของแก้วกลุ่ม 4
สูตรแก้ว
การติดกับพลอย
เพทาย โรโดไลท์
เพอริดอท



4-4-12-C1



4-4-12-C2



4-4-12-C3



4-4-12-C4
*หมายเหตุ  คือ แก้วไม่แตก แก้วและพลอยไม่หลุดออกจากกัน
 คือ แก้วแตก รอยต่อแก้วและพลอยยังอยู่
 คือ รอยต่อแก้วและพลอยหลุดออกจากกัน
4.1.5 ลักษณะสีพลอยก่อนและหลังได้รับความร้อนด้วยเตาไฟฟ้า
ลักษณะสีพลอยก่อนและหลังจากการให้ความร้อน ทดลองดูสีพลอยโดยการนาแซปไฟร์
นิล เพอริดอท เพทาย และ โรโดไลท์ โดยการให้ความร้อนจากทอร์ช แสดงผลดังในตารางที่ 4.16
พบว่า สีของพลอยมีการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตด้วยตาเปล่า
พลอยเพอริดอท หลังได้รับความร้อนสีจะเปลี่ยนไปจากสีเขียวเป็นสีเขียวที่สว่างขึ้นจากเดิม
พลอยเพทาย หลังได้รับความร้อนสีจะเปลี่ยนไปจากสีน้าตาลส้มเป็นสีที่สว่างขึ้นจนเกือบใส
พลอยโรโดไลท์ หลังได้รับความร้อนสีจะเปลี่ยนจากม่วงแดงเป็นสีเข้มกว่าเดิมและติดดา
ส่วน นิลและแซปไฟร์ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงสีที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้
มุ่งเน้นการใช้พลอยเศษที่หลากหลาย จึงไม่คานึงถึงความคงอยู่ของสี แต่คานึงถึงความสามารถในการ
ขึ้นรูปร่วมกันของพลอยและแก้วเป็นหลัก
ตารางที่ 4.16 พลอยก่อนและหลังได้รับความร้อนด้วยทอร์ช
เงื่อนไข
นิล
แซปไฟร์
เพอริดอท
ก่อนได้รับ
ความร้อน
หลังได้รับ
ความร้อน

เพทาย

โรโดไลท์
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4.2 เครื่องประดับ
จากการทดลองผสมแก้วตามสูตรต่างๆ ได้พิจารณาเลือกสูตรแก้วสาหรับทาเครื่องประดับ 2 สูตร
ได้แก่ แก้วจากการผสมส่วนผสมทางเคมี 6 ชนิดได้แก่ สูตร 3-1 และ แก้วที่มีส่วนผสมของแก้วที่เหลือ
ใช้จากอุตสาหกรรมได้แก่ สูตร 4-4-12-C2 มาทาการขึ้นรูปร่วมกับเศษพลอย 2 ชุด ดังนี้
แก้วสูตร 3-1 มีอุณหภูมิการทางานเท่ากับ 700 oC มีความใส และเมื่อผ่านกระบวนการเกาะติด
กับพลอยยังคงมีความใส และสามารถเกาะติดกับพลอยได้ดีเมื่อผ่านทอสอบการตกกระแทก จึงนามาทา
การขึ้นรูปโดยการติดกับเศษพลอยและขึ้นรูปด้วยเปลวไฟจากทอร์ช เป็นตุ้มหูแก้วประดับเศษพลอย
แสดงดังรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.6 เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 3-1
แก้วสูตร 4-4-12-C2 มีอุณหภูมิในการทางาน 800 oC มีความใสปนขุ่นเล็กน้อย มีผลการ
เกาะติดกับพลอยส่วนใหญ่ดีไม่มีการแตกและไม่มีการหลุดจากพลอยที่รอยต่อ จึงนามาทาการขึ้นรูปโดย
การติดกับเศษพลอยและขึ้นรูปด้วยเปลวไฟจากทอร์ช เป็นตุ้มหูแก้วประดับเศษพลอย แสดงดังรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.7 เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 4-4-12-C2

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองปรับปรุงสู ตรแก้ว โดยเริ่มจากสารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ CaO2 B2O3 และ SiO2
เผาด้วยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 1,100˚C ยืนอุณหภูมิ 2 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นตัวในเตา สามารถแบ่งลักษณะ
ของแก้วแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ได้แก่ ชุด ก. แก้วที่มีลักษณะใส ชุด ข. แก้วที่มี
ลักษณะใสปนขุ่น และ ชุด ค. แก้วที่มีลักษณะขุ่น
สูตรแก้วในชุด ก และ ชุด ข ได้มีการศึกษาต่อโดยการเติมผสมเป็นแก้วกลุ่ม 2 กลุ่ม 3 และ/หรือ
กลุ่ม 4 จนได้แก้วสูตรที่คัดเลือกไปใช้ในการขึ้นรูปเครื่องประดับร่วมกับเศษพลอย ดังแสดงในรูปที่ 5.1
ดังนี้
สูตรแก้วในชุด ก. ได้มีการพัฒนาโดยการเติม MgO และ ZnO ทาให้อุณหภูมิในการทางาน
ของแก้วลดลง และแก้วมีลักษณะที่ใส เมื่อทาการสารวจแก้วภายหลังการได้รับความร้อนด้วยทอร์ช
พบว่าแก้วทุกสูตรยังคงมีความใสอยู่หลังผ่านการให้ความร้อนในกระบวนการติดพลอย และไม่มีรอย
แตก ยกเว้นสูตรแก้วที่เริ่มต้นพัฒนามาจากสูตร 1-5 และเมื่อทดสอบการเกาะติดโดยการตกกระแทก
แก้วที่พัฒนามาจากสูตร 1-3 ไม่สามารถติดกับพลอยได้ แก้วที่พัฒนาจากสูตร 1-2 และ 1-10 จึงได้ถูก
นาไปพัฒนาต่อโดยการเติม Na2O เพื่อลดอุณหภูมิในการทางาน แก้วทั้งสองสูตรสามารถติดกับพลอยได้
ดีและทนต่อการตกกระแทก แต่แก้วที่พัฒนามาจากแก้วสูตร 1-2 มีลักษณะขุ่นหลังผ่านกระบวนการ
ทางความร้อนเพื่อติดกับพลอย
SiO2
สูตร 1-2 >850˚C ใส
สูตร 2-2 800˚C ใส
สูตร 3-2 750˚C ใส
ขุ่นเมื่อติดกับพลอย

สูตร 1-4 >850˚C ขุ่นปนใส
สูตร 2-4 800˚C ใส
สูตร 4-4-12-C2 800˚C ใส
ติดกับพลอยได้ดีและใสปนขุ่น
พัฒนาเป็นเครื่องประดับร่วมกับพลอย
สูตร 1-10 750˚C ใส
สูตร 2-10 750˚C ใส
สูตร 3-10 700˚C ใส
ติดกับพลอยได้ดีและใส
พัฒนาเป็นเครื่องประดับร่วมกับพลอย
B2O3

CaO

สูตรแก้วชุด ก

สูตรแก้วชุด ข

รูปที่ 5.1 กราฟแสดงลักษณะของสูตรแก้วชุด ก และชุด ข ที่พัฒนามาทาเครื่องประดับ
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การผลการทดลองจึงได้เลือกแก้วในสูตร 3-10 ซึ่งพัฒนามาจากแก้วสูตร 1-10 เนื่องจากมี
ความใส มีความสามารถในการเกาะติดพลอยได้ดีและทนทานต่อการทดสอบการตกกระแทก และยังคง
ความใสหลังผ่านกระบวนการได้รับความร้อนจากการติดกับพลอย จึง ได้นามาทาการขึ้นรูปร่วมกับ
พลอยเป็นเครื่องประดับ อย่างไรก็ตามการขึ้นรูปแก้วร่วมกับพลอยยังต้องการความชานาญในงานฝีมือ
จึงได้ลักษณะเครื่องประดับที่ไม่ซับซ้อน
สูตรแก้วในชุด ข. ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ CaO2 B2O3 และ SiO2 มีลักษณะใสปนขุ่น
เมื่อมีการพัฒนาโดยการเติม MgO และZnO ปริมาณ 6 %โดยน้าหนัก ทาให้แก้วมีลักษณะของความขุ่น
ลดลง แต่ยังคงความใสปนขุ่น ยกเว้นแก้วที่พั ฒนามาจากแก้วสูตร 1-4 (30 wt.%CaO2 30 wt.%B2O3
และ 40 wt.%SiO2) ที่มีลักษณะที่ใสทั้งหมด จึงได้ถูกเลือกมาทาการพัฒนาต่อโดยการเติม MgO และ
ZnO ปริมาณ 12 %โดยน้าหนัก และผสมร่วมกับแก้วที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม 4 ชนิด
การเติมแก้วจากอุตสหกรรมร่วมกับการเติม MgO และZnO ปริมาณ 12 %โดยน้าหนัก ทา
ให้ได้แก้วที่มีความใสอย่างชัดเจน และเมื่อให้ความร้อนในกระบวนการติดกับพลอยจะเกิดลักษณะใส
ยกเว้นแก้วสูตร 4-4-12-C2 ที่มีลักษณะใสปนขุ่น อย่างไรก็ตามเมื่อทาการเกาะติดกับพลอยและผ่าน
การทดสอบการตกกระแทก พบว่า แก้วสูตร 4-4-12-C2 มีความสามารถในการเกาะติดกับพลอยได้ดี
โดยในการแตกเมื่อทาการทดสอบการตกกระแทก รอยต่อระหว่างแก้วกับพลอยยัง คงอยู่ จึง ได้เลือก
นาไปทาเครื่องประดับร่วมกับพลอย และพบว่า แก้วยังขาดความเหนียว และมีลักษณะที่แตกร้าวภายใน
จึงต้องมีการพัฒนาต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการทดลองหลังให้ความร้อนแก้วที่ใสเกิดการขุ่นขาวขึ้น ซึ่ง อาจเกิดจากการปัจจัย
ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือความร้อนที่ให้ และแก้วยัง เปาะแตกร้าวภายในอาจจะยัง ไม่
เหมาะกับการนามาใช้งาน การนาแก้วมาติดกับพลอยบนพื้นโลหะอาจทาให้มีฝุ่นผงจากโลหะติดอยู่บน
เนื้อแก้วเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง ดังนั้นข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป โดยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนส่วนผสมและเติมสารตัวอื่นๆเข้าไปให้แก้วให้มีความเหนียวมากขึ้น และควรมีการหาวัสดุที่
ทาให้การขึ้นรูปแก้วร่วมกับพลอยเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทาให้ฝุ่นผงติดนื้อแก้วน้อยลง

บทที่ 6 ผลผลิต (Output)
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมจากแก้วอุณหภูมิต่าที่
ปราศจากตะกั่ว เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี และในการดาเนินการวิจัยในรายงานฉบับนี้เป็นการวิจัย
ในปีที่ 1 ซึ่งผลลัพธ์ของการวิจัยได้พัฒนาสูตรแก้วที่อุ ณหภูมิต่าและปราศจากตะกั่ว โดยได้ทดลองการ
ขึ้นรูปร่วมกับอัญมณี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่อไป โดยในการวิจัยในปีที่ 1 นี้ได้พัฒนาแก้ว 2 สูตร
และได้ทดลองขึ้นรูปร่วมกับเศษอัญมณีเพื่อเป็นเครื่องประดับ จานวน 2 ชิ้ น ดังแสดงในรูปที่ 6-1 ได้แก่
แก้วจากการผสมส่วนผสมทางเคมี 6 ชนิดได้แก่ สูตร 3-1 และ แก้วที่มีส่วนผสมของแก้วที่เหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมได้แก่ สูตร 4-4-12-C2

แก้วสูตร 3-1

แก้วสูตร 4-4-12-C2

รูปที่ 6-1 เครื่องประดับแก้วร่วมกับพลอยด้วยแก้วสูตร 3-1 และ แก้วสูตร 4-4-12-C2
อย่างไรก็ตาม แก้วที่พัฒนามานั้นยังขาดความเหนียวและมีรอยร้าวภายใน ยังต้องมีการพัฒนา
ต่อไปเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
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