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The Chemical Composition of Natural and Synthetic Rubies
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งานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติจาก โมซัมบิก เมียนมาร เซียรราลีโอน และเวียดนาม กับทับทิม
สังเคราะห โดยจากผลการศึกษาความหนาแนนของอยางทับทิม ธรรมชาติและทั บ ทิมสั งเคราะห มีคาอยูร ะหว าง 3.93574.0269 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตัวอยางทับทิมถูกนํามาหาสวนประกอบดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร
แบบกระจายพลัง งาน ผลการทดลองแสดงใหเห็ นว าทั บทิม สวนใหญป ระกอบดวยอะลู มิ เนี ยมออกไซด โครเมี ยมออกไซด
ไอรอนออกไซด และไทเทเนียมออกไซด ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของทับทิมพบวา ทับทิมจากเซียรราลีโอน
มีปริมาณ Cr2O3 สูงสุด
คําสําคัญ: โครเมียมออกไซด ทับทิมธรรมชาติ ทับทิมสังเคราะห
Abstract
In this research, a comparative study the natural rubies from Mozambique, Myanmar, Sierra
Leone and Vietnam with synthetic ruby have been investigated. The results indicate that the density of
natural and synthetic rubies are between 3.9357-4.0269 g/cm3. The composition of rubies was analyzed
by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer (EDXRF). The result show that the rubies are mainly
composed of aluminium oxide, chromium oxide, iron oxide and titanium oxide respectively. From comparing
the source for rubies, it was found that the Cr2O3 content in ruby from Sierra Leone is highest value.
Keywords: chromium oxide, natural ruby, synthetic ruby
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1. บทนํา
ในปจจุบันแรธรรมชาติ (Minerals) ที่มนุษยรูจักมีป ระมาณ 4000 ชนิด แตมีเพีย ง 50 ชนิดเทานั้นที่มีคุณสมบั ติ
เปนอัญมณี (Gems) โดยอัญมณีธรรมชาติ (Natural gems) มีความสวยงาม (Beauty) แข็ง (Hardness) ทนทาน (Durability)
และหายาก (Rarity) ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ทําใหอัญมณีมีคุณคา (Valuable) และยังคงไดรับความสนใจจากมนุษยมาอยางยาวนาน
(Intarasiri et al., 2016: 205) อัญมณีมีหลากหลายชนิด แตเปนที่รูจักกันดีวาโกเมน (Garnet; Mg3Al2Si3O12) เพชร (Diamond;
C) ทับทิม (Ruby; Al2O3:Cr) และมรกต (Emerald; Be3Al2Si6O18:Cr) เปนอัญมณีที่นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับเปนอยางมาก
(Intarasiri et al., 2016: 205, Sakthivel et al., 2017: 267)
คอรันดัม (Corundum) เปนตระกูลพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหนึ่งที่นํามาใชทําเปนเครื่องประดับเพราะมี
ความแข็งและทนทานตอการขีดขวนไดเปนอยางดี มีองคประกอบหลักคือธาตุอะลูมิเนียม (Aluminium; Al) โดยเนื้อแทของ
กอนผลึกอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ใสไมมีสี แตเนื่องจากมีธาตุที่อยูในธรรมชาติมาผสมขณะกอตัวเปนผลึกจึงทําใหคอรันดัมเกิดสี
และมีสีแตกตางกันออกไป (Intarasiri et al., 2016: 205, Sakthivel et al., 2017: 267, Sorokina et al., 2015: 106) เชน
ธาตุโครเมียม (Chromium; Cr) ทําให เกิดสีแดงที่เรีย กกันวา ทับทิม (Ruby) ธาตุเหล็ ก (Iron; Fe) และธาตุไทเทเนีย ม
(Titanium; Ti) ทําใหเกิดสีน้ําเงินเรียกวา ไพลิน (Blue sapphire) โดยแซฟไฟร (Sapphire) มีหลากหลายสี เชน สีเหลือง
(Yellow sapphire; บุษราคัม) สีเขียว (Green sapphire; เขียวสอง) สีสม (Orange sapphire) สีชมพู (Pink sapphire) สี
สมอมชมพูหรือสีชมพูอมสม (Padparadscha) สีมวง (Purple sapphire) โดยสีอื่นที่ไมใช Blue sapphire เรียกรวมกันวา
แซฟไฟรสีตาง ๆ (Fancy colored sapphire)
ทิมทับ (Ruby) เปนหนึ่งในพลอยตระกูลคอรันดัมที่มมี ูลคาทางการคาสูง โดยสีเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดมูลคา
ของทับทิม ซึ่งสีของของทับทิมเกิดจากธาตุโครเมียมเขาไปแทนที่อะลูมิเนียมในโครงสราง (Intarasiri et al., 2016: 205,
Sakthivel et al., 2017: 267) และความเขมขนของธาตุที่ตางกันสงผลตอความทึบความสวางของสีในทับทิม ซึ่งพบว า
ปริมาณของเหล็กและโครเมียมมีผลตอความเขมของสีน้ําเงินและสีแดง
นอกจากนี้ จ ากความซั บ ซ อ นทางธรณี วิท ยาและทางภู มิ ศ าสตร ข องแต ป ระเทศส ง ผลให ทั บ ทิ ม ในธรรมชาติ มี
องคประกอบทางเคมีและปริมาณที่แตกตางกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาหาองคประกอบของธาตุในรูปของออกไซด
ของทับทิมจากแตละประเทศ คือ สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozambique) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
(Republic of the Union of Myanmar) สาธารณรัฐเซียรราลีโอน (Republic of Sierra Leone) และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ดวยเครื่องเอ็ กซเรยฟลูออเรสเซนซส เปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน
เพื่อทราบถึงปริมาณของโครเมียม ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับนําไปปรับปรุงคุณภาพของทับทิม และประยุกตใชงานทางเทคโนโลยี
เชน ตัวกลางเลเซอรสีแดงตอไป
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
ศึกษาความหนาแนน (Density) ของตั วอยางทับทิม โดยใช หลักการของอารคิ มีดิส ด วยเครื่ องวัด ความหนาแน น
รุน AND HR- ของบริษัท 200Dietheim ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักของทับทิมในอากาศและในน้ํา จากนั้นนําคาที่ไดมาคํานวณหา
คาความหนาแนนโดยใชสมการ
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เมื่อ  หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยาง (g/cm3), wa หมายถึง น้ําหนักของตัวอยางในอากาศ (g), wb
หมายถึงน้ําหนักของตัวอยางในน้ํา (g) และ  w หมายถึง ความหนาแนนของน้ํา (1.000 g/cm3)
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องคประกอบทางเคมี ของทับทิม ในรูปของออกไซด วิ เคราะหด วยเครื่องเอ็กซเรยฟ ลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร
แบบกระจายพลังงาน (Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, EDXRF) บริษัท Panalytical รุน MiniPal-4

ภาพที่ 1 ตัวอยางทับทิมที่ใชในงานวิจัย
3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิม พบวาทับทิมจากโมซัมบิก (Mozambique) เมียนมาร (Myanmar)
เซี ย ร ร าลีโ อน (Sierra Leone) เวีย ดนาม (Vietnam) และทั บ ทิม สั ง เคราะห (Synthetic) มี ค วามหนาแน นเท ากั บ
3.9706±0.0079, 4.0269±0.0169, 3.9756±0.0817, 3.9357±0.0171 และ 3.9956±0.0043 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
(g/cm3) ตามลําดับ เมื่อนําความหนาแนนของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมาเปรียบเทียบกันแสดงดังภาพที่ 2 พบวา
มีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 3.9357-4.0269 g/cm3 และจากการศึกษางานวิจัยพบวาความหนาแนนของตัวอยาง
ทับทิมมีคาใกลเคียงกับตัวอยางทับทิมงานวิจัยอื่น ๆ (Sorokina et al., 2015: 167)
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ภาพที่ 2 ความหนาแนนของตัวอยางทับทิม
ตั วอย างทั บ ทิ ม ที่ ใ ช ใ นงานวิ จัย ถู กนํ ามาวิ เ คราะห ห าองค ป ระกอบทางเคมี ด วยเครื่ องเอ็ กซเรย ฟ ลู ออเรสเซนซ
สเปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน จากการศึกษาสัดสวนทางเคมีของออกไซดแตละชนิดที่เปนองคประกอบของทับทิม
ธรรมชาติจากตางประเทศและทับทิมสังเคราะห พบวามีองคประกอบของอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เปนองคประกอบหลัก
ประมาณ 96.1640-99.1900 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด (Chromium oxide; Cr2O3) ประมาณ 0.36591.2891 ไอรอนออกไซด (Iron oxide; Fe2O3) ประมาณ 0.0250-0.7340 และไทเทเนียมออกไซด (Titanium oxide; TiO2)
ประมาณ 0.0290-0.6280 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา องคประกอบทางเคมี ของ
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ทับทิมจากแตละที่มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหพบวาทับทิมสังเคราะหมีองคประกอบทางเคมีนอยกวาทับทิมธรรมชาติ เนื่องจากการ
สังเคราะหสามารถกําหนดสัดส วนขององคประกอบทางเคมีไ ด จากผลการทดลองดั งกลาวสามารถยืนยันไดวา ทั บทิมเป น
พลอยในตระกูลคอรันดัมที่มี Al2O3 เปนองคประกอบหลัก และมี Cr2O3 เจือปนอยูในปริมาณที่มากกวา Fe2O3 และ TiO2 จึง
สงผลใหทับทิมมีสีแดง นอกจากนี้พบวาทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางโครงสรางที่
คลายกัน
ตารางที่ 1 สัดสวนองคประกอบทางเคมีในรูปออกไซดของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห (เปอรเซ็นโดยน้ําหนัก; wt%)
สารประกอบ
ออกไซด
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
K2O
CaO
TiO2
Cr2O3
Fe2O3
CuO
ZnO
Ga2O3
WO3
Cl

ทับทิมธรรมชาติ
โมซัมบิก

เมียนมาร

0.2150
97.7410
0.7550
0.0450
0.4460
0.7340
0.0110
0.0530
-

96.1641
1.7523
0.0370
0.3735
0.6280
0.8770
0.1501
0.0030
0.0150
-

เซียรราลีโอน
97.1848
1.0231
0.0270
1.2891
0.3730
0.0070
0.0080
0.0880

เวียดนาม
96.2024
2.0408
0.1012
0.5533
0.2200
0.3659
0.3510
0.1334
0.0320
-

ไทย*
99.1900
0.0300
0.0200
0.2300
0.5000
0.0100
0.0200
-

ทับทิมสังเคราะห
งานวิจัย
ไทย*
ปจจุบัน
97.4805
97.3200
0.7802
1.0800
0.6141
0.0290
0.0100
1.0202
1.5800
0.0250
0.0100
0.0110
0.0400
-

* (Juncomma et al., 2014: 104)
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนีศ้ ึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห โดยทับทิมธรรมชาติมาจากแหลงกําเนิดที่
แตกต างกัน คือ โมซัม บิก เมียนมาร เซียรร าลีโอน และเวี ยดนาม จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิม พบว า
ทับ ทิ ม ธรรมชาติ แ ละทั บ ทิ ม สั ง เคราะห มี ค วามหนาแน นใกล เ คี ย งกั น โดยมี ค าอยู ร ะหว าง 3.4-9357 . 0269 g/cm3 จาก
การศึกษาสัดสวนองคประกอบทางเคมีพบวาทับทิมที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยธาตุหลักคือ อะลูมิเนียมออกไซดซึ่งมีสัดสวน
มากกวา 96 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด ไอรอนออกไซด และไทเทเนียมออกไซด ตามลําดับ โดยจากผล
การทดลองสามารถยืนยันไดวาสีแดงของทับทิมเกิดจาก Cr2O3 ที่เจือปนอยูในโครงสราง การเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของ
ทับทิมพบวาทับทิมจากเซียรราลีโอนมีปริมาณ Cr2O3 สูงสุดซึ่งอาจบงบอกไดถึงคุณภาพของทับทิม แตตองมีการศึกษาเพิ่มเติม
ตอไป
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สํานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิ จัย (สกว.) โครงการพั ฒนานักวิจัยเพื่ออุต สาหกรรม (พวอ.) ระดั บปริญ ญาเอกโครงการ
5912066 ที่อนุเคราะหใหตัวอยางทับทิม เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหผล และใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ในงานวิจัยนี้
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