
 

 

 
 

 

บทท่ี 3 
วสัดอุปุกรณ์ และขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

 
 
3.1 อปุกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 
 3.1.1 วสัดอุปุกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการหาค่ายงัมอดลุสัของอลุกมณี ด้วย
คล่ืนเสียงอลัทราโซนิก 
  1) วสัดุทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื อุลกมณ ีขนาดโดยเฉลีย่ 1.6 cm x 2.4 cm x 1.3 
cm. จ านวน 30 ตวัอย่าง จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งไดม้าจากการบรจิาค
โดย คุณอนนัต ์ซาลวาลา (ภาพประกอบ 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21  อุลกมณตีวัอยา่ง ทีน่ ามาใชใ้นการทดลอง 
 
  2)  เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัหาค่ายงัมอดุลสั 
 - Oscilloscope ของ Tektronix 2232, 100 MHz และเครื่อง 
 Generator Plulse หวัตรวจสอบแบบตัง้ฉาก (Normal Beam Probe) ชนิดวดัคลื่นตามยาว 
(Longitudinal Wave)   ขนาด 4 MHz     ทีภ่าควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์     มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
 - เครื่องวดัคลื่นอลัทราโซนิก ของ Kraukrämer Branson รุ่น 
 Usk 7D หวัตรวจสอบแบบตัง้ฉาก ชนิดวดัคลื่นตามขวาง (Shear Wave) ขนาด 5 MHz รุ่น 
V156-RM 211056 ทีบ่รษิทั ศวิะ เทสติง้ อนิสเพค็ชัน่ แอนด ์คอนซลัติง้ 

 
 



 

 

 

 

 

 
31 

 3.1.2   วสัดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ และค่า
ความหนาแน่นของอลุกมณี 
 1)   วสัดุทีใ่ชเ้ป็นอญัมณี ตามขอ้ 3.1.1 
  2)   เครื่องหาคา่ความถ่วงจ าเพาะของอญัมณี ของ METTLER  
TOLEDO รุ่น CG1003 (ภาพประกอบ 18) ทีภ่าควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

3.1.3     วสัดอุปุกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการหาค่าดชันีหกัเหของอลุกมณี 
 1)   วสัดุทีใ่ชเ้ป็นอญัมณี  ตามขอ้ 3.1.1 
  2)   เครื่องหาคา่ดชันหีกัเห รุ่น DUPLEX ของ GIA (Gemological Institute of 
 America) (ภาพประกอบ 15) ทีภ่าควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
 3.1.4   วสัดุอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการหาองค์ประกอบทางเคมีของ          
อลุกมณี 
                 1)   วสัดุทีใ่ชเ้ป็นอญัมณ ี ตามขอ้ 3.1.1 

2)   เครื่อง EDXRF  ของ OXFORD รุ่น ED-2OOO ทีส่ถาบนัอญัมณศีาสตร์
แห่งชาต ิGIT (The Gem & Jewelry Institute of Thailand: GIT)  

 
3.2 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
 
 3.2.1 ขัน้เตรียมวสัดทุดสอบส าหรบัหาค่ายงัมอดลุสั และเครื่องหาค่า         
ดชันีหกัเห 
 1)  น าอญัมณจีากขอ้ 3.1.1 ทีจ่ดัเตรยีมไวจ้ านวน 30 ตวัอย่าง มาตดัใหม้ดีา้น
ขนาน 2 ดา้น ใหเ้หลอืความยาวระหวา่ง 0.5 - 1.9 เซน็ตเิมตร ดว้ยโต๊ะตดัโกนพลอย (Grinding 
and Sawing Bench) ทีภ่าควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิ 
ทรวโิรฒ ประสานมติร เพื่อน าไปทดสอบหาค่ายงัมอดุลสั โดยเทคนิคอลัทราโซนกิ 
 2)  น าอญัมณจีากขอ้ 3.2.1 ขอ้ 1) ทีจ่ดัเตรยีมไว ้มาขดัผวิดา้นใดดา้นหนึ่งใหเ้ป็น
เงาวาว โดยเริม่จากการขดัดว้ยกระดาษทรายเรยีงจากหยาบไปหาละเอยีด  เบอร ์ 80 100 320 
400 600 800 1,000 1,200 และผงขดัเพชร (Diamond Powder) เบอร ์ 0.1 ดว้ยเครื่องขดัเงา 
เพื่อน าไปทดสอบหาค่าดชันีหกัเหของแสง โดยเครื่องหาค่าดชันีหกัเห  
 3.2.2 การหาค่าความหนาแน่นหรือค่าความถ่วงจ าเพาะของอญัมณี  
  1)  น าอญัมณจีากขอ้ 3.1.1 ชัง่หาน ้าหนกัในอากาศ และในน ้า ดว้ยเครือ่งหาค่า
ความถ่วงจ าเพาะของอญัมณ ี 
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2) ค านวณหาค่าความถ่วงจ าเพาะ โดยใชส้มการ (14) 
 3.2.3 การทดสอบหาค่ายงัมอดลุสั ของอลุกมณี ด้วยคล่ืนเสียงอลัทราโซนิก 

1) น าอญัมณจีาก 3.2.1 ขอ้ 1) วดัขนาดความหนาของอญัมณดีว้ยเวอรเ์นียร์ 
คาลเิปอร ์

2) ท าการทดสอบปรบัเทยีบ (Calibration) เครื่องอลัทราโซนิก   (รายละเอยีด  
ภาคผนวก ก.)  

3) ท าการวดัหาเวลาทีค่ลื่นตามยาวเดนิทางไปและกลบัในอุลกมณี      โดยใช ้ 
Oscilloscope ของ Tektronix 2232, 100 MHz และเครื่อง Generator Plulse หวัตรวจสอบแบบ
ตัง้ฉาก ชนิดวดัคลืน่ตามยาว ขนาด 4 MHz (ภาพประกอบ 12) 

4) ท าการวดัหาเวลาทีค่ลื่นตามขวางเดนิทางไปและกลบัในอุลกมณี     โดยใช ้
เครื่องวดัคลื่นอลัทราโซนิก ของ Kraukrämer Branson รุ่น Usk 7D หวัตรวจสอบแบบตัง้ฉาก 
ชนิดวดัคลื่นตามขวาง ขนาด 5 MHz รุ่น V156-RM 211056  

5) ค านวณหาค่ายงัมอดุลสั จากสมการ (4), (5), (6), (10)   
 3.2.4 การหาค่าดชันีหกัเหของอลุกมณี 
  น าอญัมณชีนิดอุลกมณทีีเ่ตรยีมจากขอ้ 3.2.1 ขอ้ 2) มาทดสอบหาค่าดชันีหกัเห 
ดว้ยเครื่องหาค่าดชันหีกัเห (ภาพประกอบ 15) 
 3.2.5 การหาองคป์ระกอบทางเคมีในอลุกมณี 
  น าอญัมณทีีเ่ตรยีมจากขอ้ 3.2.1 ขอ้ 1 มาทดสอบหาองคป์ระกอบทางเคม ีดว้ยใช้
เครื่อง EDXRF 

 3.2.6 เปรียบเทียบผลการทดลองหาค่าสมบติัทางกายภาพ และองคป์ระกอบ
ทางเคมี 

 1) น าผลการทดลองจากการหาค่ายงัมอดุลสัของอุลกมณี โดยเทคนิคอลัทรา
โซนิกมาเปรยีบเทยีบ กบัขอ้มูลการวจิยัของ Soga and Anderson ซึ่งใชเ้ทคนคิเรโซแนนซ์ 
สเฟียร ์ทีท่ าไวใ้นปี 1967 
 2) น าผลการทดลองจากการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ         และค่าดชันีหกัเหของ
อุลกมณ ีทีไ่ดจ้ากการทดลอง ในขอ้ที ่ 3.2.2 กบั 3.2.4 ตามล าดบั เปรยีบเทยีบ กบั ขอ้มูลการ
วจิยัของ Baker ทีท่ าไวใ้นปี 1959 

3) น าผลจากการหาค่าองคป์ระกอบทางเคมทีีไ่ดจ้ากการทดลอง ในขอ้ที ่3.2.5  
เปรยีบเทยีบ กบั ขอ้มูลการวจิยัของ Schnetzler. (1992), Christian. et. al. (1997) และ 
Chaussidon and Koeberl. (1995) 


