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ในวงการวทิยาศาสตรด์า้นอญัมณี มกีารคดิคน้ ประดษิฐอ์ญัมณสีงัเคราะห์ อญัมณเีทยีม
และอญัมณีเลยีนแบบ ที่มคีุณภาพสูงขึน้มากมาย สร้างความยุ่งยากสบัสนแก่ ผูซ้ื้อ ผูข้าย 
ผูส้นใจ ตลอดจนหอ้งทดลองตรวจวเิคราะหอ์ญัมณี โดยทัว่ไปการตรวจวเิคราะหจ์ าแนกชนิดอญั
มณใีชว้ธิกีารตรวจด้วยเครื่องมอืพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องวดัค่าดชันีหกัเห (Refractometer) โพลา
รีสโคป (Polariscope) ไดโครสโคป (Dichroscope) วิชวลสเปกโทรสโคป (Visual 
Spectroscope) เครื่องชัง่หาค่าความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity Determination Balance) 
และกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์อัญมณี เครื่องมือเหล่านี้มีข ีดความสามารถที่จะใช้ตรวจ
วเิคราะห์อญัมณีได้ระดบัหนึ่ง คือ สามารถใชต้รวจวเิคราะห์ชนิด และประเภทของอญัมณี
ธรรมชาต ิอญัมณเีทยีมและอญัมณเีลยีนแบบ อญัมณสีงัเคราะห์ และอญัมณีที่ผ่านการปรบัปรุง
คุณภาพบางชนิด ส าหรบัอญัมณีสงัเคราะห์ชนิดที่มีส่วนประกอบ และลกัษณะรายละเอยีด
ภายในเนื้ออญัมณี เหมอืนหรอืเทยีบเท่าอญัมณีธรรมชาติ หรอือญัมณีที่ผ่านการเพิม่คุณภาพ
บางอย่างจะไม่สามารถใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐาน      ดงักล่าวตรวจวเิคราะห์ได้  (บุญทว ีศรปีระเสรฐิ 
และวลิาวลัย ์อตชิาต.ิ  2544 : 18) 
 ดงันัน้ในการตรวจวเิคราะห์เพื่อจะให้ได้ผลถูกต้องรวดเรว็ มัน่ใจเชื่อถอืได้  ไม่ท าลาย
ตวัอย่าง และอยู่เหนือกว่าการประดษิฐ์ การท าเทยีม และการเพิม่คุณภาพต่างๆ ในวงการอญั
มณี จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่มีเทคนิควิทยาการใหม่ๆ และมี
ประสทิธภิาพ เขา้มาชว่ย 
 อญัมณ ี(Gem) ไดแ้ก่วตัถุทีน่ ามาตดั และเจยีระไน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องประดบั ซึ่งมคีวาม
งาม (Beauty) ความคงทน (Durability) และหาไดย้าก (Rarity) อญัมณทีีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ คอื  
อุลกมณ ี(Tektites)  

อุลกมณ ีเป็นอญัมณทีีเ่กดิตามธรรมชาต ิ   ลกัษณะของเนื้อเป็นแก้วสดี าคล้ายหนิออบ
ซเิดยีน (Obsidian) ผวิมหีลุมเลก็ๆ หรอืเป็นร่องยาว มขีนาดต่างๆ กนั รูปร่างมหีลายแบบ เช่น 
ทรงกลมคลา้ยผลสม้ กลมและแบนแบบจาน หรอืลูกสะบา้ รูปหยดน ้า รูปดมัเบล และรูปกระสวย  
ในประเทศไทยพบมากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (พจนานุกรมศพัท์ธรณีวทิยา ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน. 2544 : 288) อุลกมณีที่พบส่วนใหญ่น ามาใชป้ระโยชน์ในด้านการท า
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เครื่องประดบั เช่น ท าหวัแหวน และสร้อยคอ ในสมยัก่อนเชื่อว่าสามารถคุ้มครองชวีติ น าโชค       
ลาภมาให ้ 
 ค่ายงัมอดุลสั (Young's Modulus) เป็นค่าคงทีท่ีบ่อกถงึคุณสมบตัเิฉพาะเชงิกลของวสัด ุ
(Characteristics of Material) ทีห่าไดจ้ากวธิทีดสอบดว้ยแรงดงึ (Tensile Test) วธินีี้เป็นวธิกีาร
ทดสอบแบบท าลายตวัอย่าง (Destructive Testing : DT) ทีต่อ้งเตรยีมตวัอยา่งใหไ้ดข้นาดตาม
มาตรฐาน ASTM และรูปร่างทีส่ามารถใชก้บัเครื่องทดสอบแรงดงึได ้ ดงันัน้วธินีี้จงึไม่เหมาะ
กบัอญัมณทีีม่คีวามแขง็สูงๆ  และไม่สามารถเตรยีมอญัมณไีดต้ามขนาดทีใ่ชก้บัเครื่องทดสอบ
แรงดงึได ้
 ส าหรบัอุลกมณไีดม้ผีูศ้กึษาคา่ยงัมอดุลสัมาบา้งแลว้ คอื โซการ ์ และแอน็เดอซนั  
(Soga and Anderson. 1967) แต่ใชเ้ทคนิคเรโซแนนซ ์สเฟียร ์ (Resonant sphere technique) 
ซึ่งมคีวามยุ่งยากกบัการเตรยีมตวัอย่าง กล่าวคอื ตอ้งท าใหต้วัอย่างเป็นทรงกลมขนาดเลก็ เสน้
ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 2–3 มลิลเิมตร ซึ่งถอืวา่ไม่เหมาะกบัอญัมณทีัว่ๆ ไป ผูว้จิยัจงึได้
ประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืทางฟิสกิสเ์พื่อศกึษาค่ายงัมอดุลสัของอุลกมณี โดยใชเ้ทคนคิอลัทราโซนิก 
ซึ่งเป็นเทคนิคทีน่่าสนใจ เพราะคลื่นอลัทราโซนิกเป็นคลืน่ทีม่คีวามยาวคลื่นสัน้ อกีทัง้เป็นคลื่น
ระนาบ ทีม่แีอมพลจิดูคงทีจ่งึท าใหก้ารรวมคลืน่ในแบบหกัลา้งท าไดง้่าย คลื่นอลัทราโซนกิยงัไม่
เป็นอนัตรายแก่ผูท้ าการทดลอง และยงัเป็นวธิหีนึ่งของการทดสอบแบบไม่ท าลายตวัอยา่ง (Non 
Destructive Testing) นบัเป็นสมบตัเิดน่ของการทดสอบดว้ยวธินีี้  
 เทคนคิอลัทราโซนิกยงัเป็นทีน่ยิมในอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ การลา้งท าความสะอาด
ดว้ยคลื่นอลัทราโซนกิ การเชือ่มพลาสตกิดว้ยคลื่นอลัทราโซนิก การใชค้ลื่นอลัทราโซนิกชว่ยใน
การสัน่สะเทอืน เพื่อไลฟ่องอากาศ ซึ่งเป็นการอาศยัพลงังานทีเ่กดิจากคลื่นมาใชป้ระโยชน์
โดยตรง นอกจากนี้ยงัอกีมวีธิกีารหนึ่งทีใ่ชค้ลืน่อลัทราโซนกิผา่นตวักลางทีเ่ป็นเนื้อวสัดุ เพื่อหา
ความบกพร่อง หรอืรอยรา้วทีม่อียู่ในชิน้งาน โดยอาศยัวธิกีารสะทอ้นกลบั (Echo Method) ซึ่ง
วธินีี้สามารถน ามาใชห้าค่ายงัมอดุลสัของอุลกมณไีด้ และคาดวา่น่าจะใชค้่ามอดุลสัของอญัมณี
จ าแนกอญัมณชีนิดต่างๆ ออกจากกนัได ้ไดใ้นอนาคต 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัไดน้ าผลจากการศกึษาค่ายงัมอดุลสั ค่าความถ่วงจ าเพาะ คา่ดชันีหกั
เหของแสง และองคป์ระกอบทางเคม ี  มาเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาของผูท้ีเ่คยศกึษามาแลว้ 
ผลการศกึษาครัง้นี้น่าจะเป็นขอ้มูลทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการศกึษา และพฒันาเทคนิค
อลัทราโซนกิในการทดสอบอญัมณชีนิดอื่นๆ ตอ่ไป  
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
1) เปรยีบเทยีบค่ายงัมอดุลสั   โดยเทคนคิอลัทราโซนิกทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ กบั 

ค่ายงัมอดุลสัของ Soga and Anderson. (1967) ทีใ่ชเ้ทคนคิเรโซแนนซ ์สเฟียร ์ 
2) เพื่อศกึษาสมบตัทิางกายภาพของอุลกมณี ไดแ้ก ่ ค่ายงัมอดุลสั ค่าความ

ถ่วงจ าเพาะ และค่าดชันหีกัเห  
3) เพื่อศกึษาองคป์ระกอบทางเคมใีนอุลกมณ ี

 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เพือ่ศกึษาสมบตัทิางกายภาพของอุลกมณี ทีพ่บในประเทศไทย       
คุณสมบตัทิีจ่ะศกึษาไดแ้ก่    ค่ายงัมอดุลสัศกึษาโดยใชเ้ทคนคิอลัทราโซนิก ค่าดชันีหกัเหของ
แสงศกึษาโดยใชห้ลกัการหกัเหของแสง ค่าความถ่วงจ าเพาะ และการหาองคป์ระกอบทางเคมี
ศกึษาโดยใชเ้ครือ่งเอกซ์เรยฟ์ลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลงังาน (Energy Dispersive X-ray 
Fluorescence Spectrometer: EDXRF)  นอกจากนี้ยงัเปรยีบเทยีบคา่ยงัมอดุลสั โดยเทคนิค
อลัทราโซนกิทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้นี้ กบั ค่ายงัมอดุลสัของ Soga and Anderson. (1967) ทีใ่ช้
เทคนคิทีท่ าใหท้รงกลมสัน่ด้วยความถีธ่รรมชาต ิ ผลการศกึษาจะเป็นขอ้มูลพืน้ฐานคุณ
ลกัษณะเฉพาะของอุลกมณจีากแหล่งทีพ่บในประเทศไทย 
 
 
ควำมส ำคญัของงำนวิจยั 
 ผลของการศกึษาจะไดข้อ้มูลพืน้ฐานของสมบตัทิางกายภาพบางประการของอุลกมณี 
จากแหล่งทีพ่บในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าคญัในการศกึษา และวเิคราะหอ์ญัมณชีนดิ
อื่นๆ ต่อไป ตลอดจนเพือ่เป็นจุดเริม่ตน้ของการพฒันาเทคนิคการวเิคราะหอ์ญัมณโีดยวธิอีลัทรา
โซนิกขึน้อกีวธิหีนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 


