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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยน้ีศึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติจาก โมซัมบิก เมียนมาร เซียรราลีโอน และเวียดนาม กับทับทิม

สังเคราะห โดยจากผลการศึกษาความหนาแนนของอยางทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีคาอยูระหวาง 3.9357-

4.0269 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตัวอยางทับทิมถูกนํามาหาสวนประกอบดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร 

แบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาทับทิมสวนใหญประกอบดวยอะลูมิเนียมออกไซด โครเมียมออกไซด      

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.  
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบันแรธรรมชาติ (Minerals) ที่มนุษยรูจักมีประมาณ 4000 ชนิด แตมีเพียง 50 ชนิดเทาน้ันที่มีคุณสมบัติ

เปนอัญมณี (Gems) โดยอัญมณีธรรมชาติ (Natural gems) มีความสวยงาม (Beauty) แข็ง (Hardness) ทนทาน (Durability) 

และหายาก (Rarity) ซ่ึงคุณสมบัติเหลาน้ีทําใหอัญมณีมีคุณคา (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) เปนตระกูลพลอยที่มีคุณภาพดีที่สุดประเภทหน่ึงที่นํามาใชทําเปนเครื่องประดับเพราะมี

ความแข็งและทนทานตอการขีดขวนไดเปนอยางดี มีองคประกอบหลักคือธาตุอะลูมิเนียม (Aluminium; Al)  โดยเน้ือแทของ

กอนผลึกอะลูมิเนียมบริสุทธ์ิใสไมมีสี แตเน่ืองจากมีธาตุที่อยูในธรรมชาติมาผสมขณะกอตัวเปนผลึกจึงทําใหคอรันดัมเกิดสี 

และมีสีแตกตางกันออกไป (Intarasiri et al., 2016: 205, Sakthivel et al., 2017: 267, Sorokina et al., 2015: 106) เชน 

ธาตุโครเมียม (Chromium; Cr) ทําใหเกิดสีแดงที่เรียกกันวา ทับทิม (Ruby) ธาตุเหล็ก (Iron; Fe) และธาตุไทเทเนียม 

(Titanium; Ti) ทําใหเกิดสีนํ้าเงินเรียกวา 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) โดยสีอ่ืนที่ไมใช Blue sapphire เรียกรวมกันวา 

แซฟไฟรสีตาง ๆ (Fancy colored sapphire)  

ทิมทับ (Ruby) เปนหน่ึงในพลอยตระกูลคอรันดัมที่มีมูลคาทางการคาสูง โดยสีเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดมูลคา

ของทับทิม ซ่ึงสีของของทับทิมเกิดจากธาตุโครเมียมเขาไปแทนที่อะลูมิเนียมในโครงสราง (Intarasiri et al., 2016: 205, 

Sakthivel et al., 2017: 267) และความเขมขนของธาตุที่ตางกันสงผลตอความทึบความสวางของสีในทับทิม ซ่ึงพบวา

ปริมาณของเหล็กและโครเมียมมีผลตอความเขมของสีนํ้าเงินและสีแดง 

นอกจากน้ีจากความซับซอนทางธรณีวิทยาและทางภูมิศาสตรของแตประเทศสงผลใหทับทิมในธรรมชาติ มี

องคประกอบทางเคมีและปริมาณที่แตกตางกัน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูวิจัยสนใจศึกษาหาองคประกอบของธาตุในรูปของออกไซด

ของทับทิมจากแตละประเทศ คือ สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozambique) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

(Republic of the Union of Myanmar) สาธารณรัฐเซียรราลีโอน (Republic of Sierra Leone) และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) ดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน    

เพื่อทราบถึงปริมาณของโครเมียม ซ่ึงเปนพื้นฐานสําหรับนําไปปรับปรุงคุณภาพของทับทิม และประยุกตใชงานทางเทคโนโลยี 

เชน ตัวกลางเลเซอรสีแดงตอไป 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ศึกษาความหนาแนน (Density) ของตัวอยางทับทิมโดยใชหลักการของอารคิมีดิส ดวยเครื่องวัดความหนาแนน    

รุน AND HR- 200 ของบริษัท Dietheim  ดวยวิธีการชั่งนํ้าหนักของทับทิมในอากาศและในนํ้า จากน้ันนําคาที่ไดมาคํานวณหา

คาความหนาแนนโดยใชสมการ 
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เม่ือ   หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยาง (g/cm3), aw  หมายถึง นํ้าหนักของตัวอยางในอากาศ (g), bw
หมายถึงนํ้าหนักของตัวอยางในนํ้า (g) และ w  หมายถึง ความหนาแนนของนํ้า (1.000 g/cm3) 
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แบบกระจายพลังงาน (Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, EDXRF) บริษัท Panalytical รุน MiniPal-4 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางทับทิมที่ใชในงานวิจัย 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 
 

จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิม พบวาทับทิมจากโมซัมบิก (Mozambique) เมียนมาร (Myanmar) 

เซียรราลีโอน (Sierra Leone) เวียดนาม (Vietnam) และทับทิมสังเคราะห (Synthetic) มีความหนาแนนเทากับ 

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 เม่ือนําความหนาแนนของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมาเปรียบเทียบกันแสดงดังภาพที่ 2 พบวา

มีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 3.9357-4.0269 g/cm3 และจากการศึกษางานวิจัยพบวาความหนาแนนของตัวอยาง

ทับทิมมีคาใกลเคียงกับตัวอยางทับทิมงานวิจัยอ่ืน ๆ (Sorokina et al., 2015: 167) 
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ภาพที่ 2  ความหนาแนนของตัวอยางทับทิม 

 

ตัวอยางทับทิมที่ใชในงานวิจัยถูกนํามาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซ             

สเปกโตรมิเตอรแบบกระจายพลังงาน จากการศึกษาสัดสวนทางเคมีของออกไซดแตละชนิดที่เปนองคประกอบของทับทิม

ธรรมชาติจากตางประเทศและทับทิมสังเคราะห พบวามีองคประกอบของอะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) เปนองคประกอบหลัก

ประมาณ 96.1640-99.1900 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด (Chromium oxide; Cr2O3) ประมาณ 0.3659-

1.2891 ไอรอนออกไซด (Iron oxide; Fe2O3) ประมาณ 0.0250-0.7340 และไทเทเนียมออกไซด (Titanium oxide; TiO2) 

ประมาณ 0.0290-0.6280 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา องคประกอบทางเคมีของ
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ทับทิมจากแตละที่มีความแตกตางกัน ซ่ึงเปนผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบระหวาง

ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหพบวาทับทิมสังเคราะหมีองคประกอบทางเคมีนอยกวาทับทิมธรรมชาติ เน่ืองจากการ

สังเคราะหสามารถกําหนดสัดสวนขององคประกอบทางเคมีได จากผลการทดลองดังกลาวสามารถยืนยันไดวา ทับทิมเปน

พลอยในตระกูลคอรันดัมที่มี Al2O3 เปนองคประกอบหลัก และมี Cr2O3 เจือปนอยูในปริมาณที่มากกวา Fe2O3 และ TiO2 จึง

สงผลใหทับทิมมีสีแดง นอกจากน้ีพบวาทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางโครงสรางที่

คลายกัน 

 

ตารางที่ 1 สัดสวนองคประกอบทางเคมีในรูปออกไซดของทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห (เปอรเซ็นโดยนํ้าหนัก; wt%) 

สารประกอบ

ออกไซด 

ทับทิมธรรมชาต ิ ทับทิมสังเคราะห 

โมซัมบิก เมียนมาร เซียรราลีโอน เวียดนาม ไทย* 
งานวิจัย

ปจจุบัน 
ไทย* 

MgO 0.2150 - - - - - - 

Al2O3 97.7410 96.1641 97.1848 96.2024 99.1900 97.4805 97.3200 

SiO2 - - - - - 0.7802 1.0800 

P2O5 - 1.7523 - 2.0408 - - - 

K2O - 0.0370 - 0.1012 - - - 

CaO 0.7550 0.3735 1.0231 0.5533 0.0300 0.6141 - 

TiO2 0.0450 0.6280 0.0270 0.2200 0.0200 0.0290 0.0100 

Cr2O3 0.4460 0.8770 1.2891 0.3659 0.2300 1.0202 1.5800 

Fe2O3 0.7340 0.1501 0.3730 0.3510 0.5000 0.0250 0.0100 

CuO - - - - - 0.0110 - 

ZnO - 0.0030 0.0070 0.1334 0.0100 - - 

Ga2O3 0.0110 0.0150 0.0080 0.0320 0.0200 - - 

WO3 0.0530 - - - - - - 

Cl - - 0.0880 - - 0.0400 - 

* (Juncomma et al., 2014: 104) 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยน้ีศึกษาและเปรียบเทียบทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห โดยทับทิมธรรมชาติมาจากแหลงกําเนิดที่

แตกตางกัน คือ โมซัมบิก  เมียนมาร  เซียรราลีโอน และเวียดนาม  จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางทับทิมพบวา

ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะหมีความหนาแนนใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 3. 9357-4 . 0269  g/cm3 จาก

การศึกษาสัดสวนองคประกอบทางเคมีพบวาทับทิมที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยธาตุหลักคือ อะลูมิเนียมออกไซดซึ่งมีสัดสวน

มากกวา 96 และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โครเมียมออกไซด ไอรอนออกไซด และไทเทเนียมออกไซด ตามลําดับ โดยจากผล

การทดลองสามารถยืนยันไดวาสีแดงของทับทิมเกิดจาก Cr2O3 ที่เจือปนอยูในโครงสราง การเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของ

ทับทิมพบวาทับทิมจากเซียรราลีโอนมีปริมาณ Cr2O3 สูงสุดซ่ึงอาจบงบอกไดถึงคุณภาพของทับทิม แตตองมีการศึกษาเพิ่มเติม

ตอไป 
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอกโครงการ 

5912066 ที่อนุเคราะหใหตัวอยางทับทิม เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหผล และใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ในงานวิจัยน้ี 
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