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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาผลของการยิงด้วยลาไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและ
สมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิ เนล (MgAl2O4) โดยได้ทดลองยิงชิ้นงานพลอยด้วยไอออนของไนโตรเจนที่
ความเข้มไอออนต่างกัน ได้แก่ 1 x 1017, 5 x 1017, 1 x 1018 และ 5 x 1018 ions/cm2 และศึกษาโครงสร้างผลึก
ด้วยเทคนิคของการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกเดีย่ ว โดยในสปิ เนลธรรมชาตินนั ้ มีระบบผลึกเป็ นแบบคิวบิก
และอยู่ในสเปซกรุ๊ป F-43m ผลการทดลองพบว่าในชิ้นงานพลอยสปิ เนลที่ผ่านการยิงฝั งด้วยลาไอออนนัน้
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พลอยไม่มีการเปลี่ยนระบบผลึก ยังคงเป็ นโครงสร้า งผลึกแบบคิวบิก อย่างไรก็ตาม พบการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยในระดับยูนิตเซลล์พารามิเตอร์ (a, b, c และ V) นอกจากนัน้ ในงานวิจยั ยังศึกษาลักษณะทางสเปกโทร
สโคปี ของพลอยทัง้ ทีไ่ ม่ผ่านและที่ผ่านการยิงด้วยลาไอออน ประกอบด้วยเทคนิคยูววี สิ เิ บิลสเปกโทรสโคปี
รามานสเปกโทรสโคปี รวมไปถึงโฟโตลูมเิ นสเซนส์สเปกโทรสโคปี พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
โดยได้แสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบกับการปรับปรุงพลอยด้วยการให้ความร้อน
ในบทความวิจยั นี้
คาสาคัญ : ไอออนอิมพลานเตชัน; โครงสร้างผลึกสปิ เนล; การเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกเดีย่ ว

Abstract
The effects of ion implantation and heat treatment on the crystal structure of natural spinel
gemstone (MgAl2O4) were studied. The samples were implanted by nitrogen ions with the fluence of
1 x 1017, 5 x 1017, 1 x 1018 and 5 x 1018 ion/cm2. The single crystal X-ray diffraction analysis at room
temperature (296 K) revealed that the un-implanted natural spinel crystallizes in the cubic symmetry
with space group F- 43m. Whereas no crystallographic phase change is observed for the implanted
spinel samples, slightly different unit cell parameters (a, b, c, V) between these samples can be found.
Spectroscopy of the implanted and un-implanted spinel samples were characterized by spectroscopic
techniques via UV-Vis, Raman as well as photoluminescence spectroscopies. The results show just a
slight change found in implanted and un- implanted spinel samples as same as heat-treated spinel at
600-1000 °C.
Keywords: ion implantation; crystal structure; natural spinel; XRD single crystal

1. คานา

(closed packing) ส่งผลให้เกิดการแทรกในตาแหน่ง
ช่องว่างสองแบบ โดยที่ไอออนที่มปี ระจุ 2+ อยู่ใน
ต าแหน่ ง A เป็ นที่ แ ทรกแบบเตตระฮี ด รอล
(tetrahedral site) และไอออนที่มีป ระจุ 3+ อยู่ ใ น
ต าแหน่ ง B เป็ นที่ แ ทรกแบบออกตะฮี ด รอล
(octahedral sites) (Skvortsova et al., 2011)
กรณีของสปิ เนลทีเ่ ป็ นอัญมณีมสี ูตรทางเคมี
คือ MgAl2O4 โดยที่ Mg2+ อยู่ในที่แทรกแบบเตตระ
ฮีดรอลและ Al3+ อยู่ในที่แทรกแบบออกตะฮีดรอล
( Tuyen et al., 2001) ห รื อ สู ต ร เ ค มี ท ั ว่ ไ ป คื อ
(A+2)tet(B+3)2octO4 และนอกจากนี้ ธ าตุ ท รานซิ ช ั น
หรือไอออนที่มีประจุบวกสามารถเข้ามาแทนที่ใน
ต าแหน่ งที่ แ ทรกทั ง้ สองแบบได้ เ ช่ น กั น เช่ น

พลอยสปิ เนล (MgAl2O4) สปิ เนลเป็ นพลอย
เนื้ อ อ่ อ น มีค วามแข็ง ในระดับ 8 ของโมห์ ส เกล
(Mohs scale) มี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นของสี ท่ี
หลากหลาย ซึง่ สีทไ่ี ด้รบั ความนิยมและมีราคาสูง คือ
สีแดงเข้ม ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับทับทิม (ruby)
ซึ่ง เป็ น พลอยเนื้ อ แข็ง ในตระกู ล ของแร่ ค อรัน ดัม
(corundum Al2O3) ที่มีค วามแข็ง ในระดับ 9 ของ
โมห์สเกล โดยทัวไปสปิ
่
เนลเป็ นแร่กลุ่มออกไซด์ทม่ี ี
สูตรทัวไป
่ คือ AB2O4 มีระบบผลึกเป็ นแบบคิวบิก
(cubic) ดังรูปที่ 1 ซึ่งการจัดเรียงตัวของอะตอมใน
โครงสร้ า งเป็ นแบบเฟซเซ็ น เตอร์ คิ ว บิ ก ( face
center cubic, FCC) อะตอมจัดเรียงตัวแบบชิดทีส่ ุด
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ตาแหน่ ง Mg2+ สามารถถูกแทนที่ด้วย Mn2+, Fe2+
หรือ Zn2+ และต าแหน่ ง Al3+ ถู ก แทนที่ด้ว ย Cr3+,
Fe3+ หรือ V3+ บางครัง้ ไอออนที่มปี ระจุ 2+ ที่ปกติ
อยู่ใ นที่แ ทรกแบบเตตระฮีด รอล จะอยู่ใ นที่แทรก
แบบออกตะฮีดรอลและไอออนทีม่ ปี ระจุ 3+ จะอยู่ใน
ที่แ ทรกแบบทัง้ เตตระฮีด รอลและออกตะฮีด รอล
เรี ย กสปิ เนลที่ มี ก ารจั ด เรี ย งไอออนแบบนี้ ว่ า
อิ น เวิ ร ส์ ส ปิ เนล (inverse spinel) มี สู ต รเคมี คื อ
(B+3)tet(A+2B+3)octO4 (Grimes et al., 1989) น อ ก
จากสปิ เนลธรรมชาติก็ยงั มีการสังเคราะห์สารที่มี
โครงสร้ า งแบบสปิ เนลขึ้น มาด้ ว ย เช่ น สปิ เนล
เฟอร์ไรท์ (spinel ferrite) : Fe3O4, FeMgFeO4 และ
FeTiFeO4 ทีม่ สี มบัตเิ ด่นในด้านแม่เหล็กและไฟฟ้ า

ด้ า นในเนื้ อ พลอย การให้ ค วามร้ อ นกั บ พลอย
โดยตรงและเป็ นเวลานานอาจทาให้พลอยแตกร้าว
หรือสีเปลี่ยนได้ นอกจากนัน้ ยังเป็ นการสิ้นเปลือง
พลั ง งานด้ ว ย ซึ่ ง เมื่ อ ให้ ค วามร้ อ นถึ ง อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 800 องศาเซลเซีย สพบว่า มีก ารเปลี่ยน
โครงสร้างจากโครงสร้างสปิ เนลปกติไปเป็ นอินเวิรส์
สปิ เนล ซึ่งเป็ นเกณฑ์หนึ่งที่สามารถใช้ในการแยก
ความแตกต่างระหว่างสปิ เนลธรรมชาติและสปิ เนลที่
ผ่ า นกระบวนการทางความร้ อ น (Bootkul et al.,
2016) จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั การปรับปรุงคุณภาพ
พลอยโดยการใช้เทคนิคการฝั งไอออน (ion beam
implantation technique) ซึ่ง เป็ น การใช้ล าไอออน
พลังงานสูงที่ผลิตจากเครื่องไอออนอิมพลานเตอร์
(ion implanter) ใ ห้ พ ลั ง ง า นแก่ พ ลอย โดยตรง
(Intarasiri et al., 2009) ซึ่ ง เป็ นอี ก วิ ธี ท่ี ส ามารถ
นามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของพลอยสปิ เ นล
โดยไม่ต้องให้ความร้อนและให้ผล คือ ทาให้สปิ เนล
มีสมบัตทิ างแสงทีด่ ขี น้ึ เช่น สี ความใส ความสะอาด
ของเนื้อพลอยที่ดีข้นึ โดยการวิเคราะห์ผลรามาน
(Raman) พบว่าโครงสร้างผลึกไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
มีความไม่เป็ นระเบียบในโครงสร้างเพียงเล็กน้อย
(Bootkul et al., 2016) ดั ง นั ้ น เ พื่ อ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ผ ล
กระทบของการยิง ไอออนต่ อ โครงสร้า งผลึก ของ
สปิ เนลมากขึ้ น งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกเดีย่ ว (single crystal
X-ray diffraction, SCXRD) มาศึกษาโครงสร้างผลึก
ของพลอยสปิ เนลทัง้ ก่ อ นและหลัง การปรับ ปรุ ง
คุณภาพด้วยเทคนิคการฝั งไอออนและการให้ความ
ร้อน นอกจากนัน้ ได้ศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางแสงของสปิ เ นลที่ป รับปรุ งด้วยการยิงไอออน
ไนโตรเจนด้ ว ยเทคนิ ค ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ยู วี วิ สิ เ บิ ล
สเปกโทรสโคปี (UV-VIS spectroscopy) รามาน
สเปกโทรสโคปี (Raman spectroscopy) รวมถึ ง
โฟโตลูมเิ นสเซนส์สเปกโทรสโคปี (photo iuminescence spectroscopy)

รูปที่ 1 โครงสร้างผลึกของสปิ เนล (http://www.cdti.
com/spinel)
สปิ เนลเป็ นพลอยทีน่ ่ าสนใจและมีมูลค่าทาง
การตลาดสูง เป็ นทางเลือกสาหรับผูท้ น่ี ิยมอัญมณีสี
แดง เนื่องจากมีราคาย่อมเยากว่าทับทิม แต่ปัญหา
ของพลอยดิบสปิ เนลที่อาจท าให้ถูกจัดเป็ นพลอย
คุณภาพต่ าและราคาถูก คือ มีมลทินที่มองเห็นได้
ชัด มีสีท่ีไ ม่ สม่ า เสมอ สีไ ม่ สดเนื่ อ งจากมีสีอ่ืนปน
เช่ น สี แ ดงอมส้ ม สี ช มพู แ กมม่ ว ง นอกจากนั ้น
พลอยสปิ เนลมีความเปราะสูงจึงทาให้การเจียระไน
ยาก สาหรับการปรับปรุงคุณภาพของพลอยสปิ เนล
นั ้ น ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก ระบวนการทางความร้ อ น
(Widmer et al., 2014) ซึ่ง มีข้อ เสีย คือ จะต้ อ งใช้
ความร้อนสูงและระยะเวลานาน ซึง่ ถ้าพลอยมีตาหนิ
789

ปี ที ่ 9 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

Thai Journal of Science and Technology

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ

และเปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่างค่าความยาวคลื่น
และค่าความเข้ม
2.2 การปรับ ปรุง คุณ ภาพชิ้ น งานพลอย
สปิ เนลด้วยลาไอออนของไนโตรเจน
หลังจากการวิเคราะห์สมบัตติ ่าง ๆ ของ
พลอยสปิ เนลดังกล่าวไปข้างต้น ชิน้ งานพลอยได้ถูก
นาไปยิงด้วยลาไอออนของไนโตรเจนด้วยความเข้ม
ไอออนหรือ โดส (dose) ค่ า ต่ า งๆ โดยใช้ เ ครื่อ ง
vertical compact ion implanter โดยใช้ไอออนของ
ไนโตรเจนที่พลังงาน 50 keV (Intarasiri S., et al.,
2014) ภายใต้ เ งื่อ นไขความเข้ม ไอออนหรื อ โดส
1 x 1017, 5 x 1017, 1 x 1018 แ ล ะ 5 x 1018 ion/ cm2
ตามลาดับ โดยเลือกพลอยสปิ เนลที่ยงิ ด้วยไอออน
โดสสู ง สุ ด คื อ 5 x 1018 มาทดสอบสมบัติ ต่ า ง ๆ
ได้แก่ การวัดค่าสี สมบัตเิ ชิงแสงด้วยเทคนิคยูววี สิ ซิ
เบิลสเปคโตรสโคปี รามานและโฟโตลูมเิ นสเซนต์
สเปคโตรสโคปี สาหรับ การศึก ษาโครงสร้า งผลึก
ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกเดีย่ ว
นั น้ ท าในชิ้น งานที่ยิง ด้ว ยล าไอออนทุ ก โดส เพื่อ
เปรีย บเทีย บการเปลี่ย นแปลงของแลตทิส พารา
มิเตอร์ (lattice parameter) และปริมาตรของหน่ วย
เซลล์ (unit cell)
2.3 การปรับ ปรุง คุณ ภาพชิ้ น งานพลอย
สปิ เนลด้วยกระบวนการทางความร้อน
งานวิจยั นี้นอกจากการศึกษาการเปลีย่ น
แปลงของพลอยสปิ เนลด้ ว ยยิ ง ไอออนแล้ ว ยัง
ปรับปรุงคุณภาพพลอยสปิ เนลด้วยกระบวนการทาง
ความร้อน โดยการเผาพลอยที่อุณหภูมิ 600, 700,
800, 900, 1,000 และ 1,100 องศาเซลเซียส โดยใช้
เตาเผาไฟฟ้ า ยี่ห้อ Lenton รุ่น UAF16/5.902P ใน
บรรยากาศปกติทม่ี อี อกซิเจน โดยใช้อตั ราการเพิม่
อุณหภูมิ คือ 20 องศาเซลเซียสต่อนาที และคงไว้ท่ี
อุณหภูมสิ ูงสุดเป็ นเวลา 5 ชัวโมง
่
จากนัน้ ปล่อยให้
เย็ น ตั ว จนถึ ง อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง แล้ ว จึ ง น ามาศึ ก ษา

2.1 การศึกษาพลอยสปิ เนลก่ อนยิ งด้วย
ลาไอออน
ตัว อย่ า งชิ้น งานที่ใ ช้ใ นการศึก ษาเป็ น
พลอยสปิ เนลธรรมชาติ จ ากแหล่ ง พลอยโมกก
(Mogok) ประเทศพม่า ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร
โดยเตรีย มชิ้น งานเป็ น ชิ้น งานพลอยส าหรับ การ
ทดสอบสมบัติ ท ัว่ ไป ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ อ งค์
ป ระ กอบ ท า ง เค มี ด้ ว ย เท ค นิ ค PIXE (Varian
Implanter รุ่น 200 DF5 ณ ศูนย์ความเป็ นเลิศด้าน
ฟิ สกิ ส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) การทดสอบค่าสีใน
ระบบ CIE การทดสอบลักษณะทางสเปกโทรสโคปี
ด้ ว ยเทคนิ ค ยู วีวิสิเ บิล (ยี่ห้ อ Shimadzu รุ่ น UV2600) โดยขัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยกระดาษขัดเบอร์
800 และ 1,200 และขัดด้วยผงเพชรขนาด 6 และ 1
µm ตามลาดับ จากนัน้ ล้างด้วยน้าสบู่และล้างอีกครัง้
ด้วยอะซิโตน ถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลเกีย่ วกับสีและ
ลัก ษณะของชิ้น งาน และก าหนดชื่อ ชิ้น งานก่ อ น
นาไปทดสอบขัน้ ต่อไป ซึ่งชิ้นงานทัง้ 6 ชิ้น ได้แก่
Sp1, Sp2, Sp3, Sp4, Sp5 และ Sp6
การทดสอบโดยใช้เครื่องมือขัน้ สูงได้แก่
ทดสอบการปล่อยพลังงานพันธะในโครงสร้างด้วย
เทคนิคของรามานและปรากฏการณ์ ของโฟโตลูมิ
เนสเซนต์ด้วยเครื่องรามานและโฟโตลูมเิ นสเซนต์
ยี่ ห้ อ Jobin Yvon Spectrometer HORIBA รุ่ น
T64000 ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ท ด ส อ บ ไ ด้ พ ร้ อ ม กั น ทั ้ง
สเปกตรั ม ของรามานและโฟโตลู มิ เ นสเซนส์
ประกอบด้วย monochromator 3 ชุด วิเคราะห์ดว้ ย
เลเซอร์จากอาร์กอน ความยาวคลื่น 532 nm โฟกัส
ลาแสงทีข่ นาด 0.8 µm ด้วยเลนส์วตั ถุ 100X (NA =
0.9) รามานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ ว ง 0-1,200 cm-1
เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้ระหว่างค่า Raman shift (cm-1)
และค่าความเข้ม (intensity) ส่วนโฟโตลูมเิ นสเซ็นต์
บัน ทึก ข้อ มู ล ในช่ ว งความยาวคลื่น 300-800 nm
790
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โครงสร้า งผลึก ด้ว ยเทคนิ ค การเลี้ย วเบนของรัง สี
เอกซ์ในผลึกเดีย่ ว

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

Cr, Ga, Fe เป็ นต้น ซึง่ ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของ
พลอยสปิ เนลธรรมชาติด้วย PIXE นี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ดวงแข และคณะ (Bootkul et al.,
2016)

3.1 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทาง
เคมีของพลอยสปิ เนลก่อนการปรับปรุงคุณภาพ
ผลการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี
ของชิ้นงานสปิ เนลด้วยเทคนิค PIXE แสดงในรูปที่
2 (ผลเฉพาะตัวอย่าง Sp1) และตารางที่ 1 (ผลของ
ทัง้ 6 ตัว อย่ า ง) พบว่ า มีก ารปรากฏพีค ของธาตุ
พื้นฐานที่สาคัญในโครงสร้างของสปิ เ นล ได้แก่ Mg
และ Al ในปริมาณมากทีส่ ุด เมื่อคานวณเป็ นปริมาณ
ออกไซด์ พบว่ามี MgO อยู่ในช่วง 15.27 ถึง 17.28
% โดยน้ า หนั ก และมี Al2O3 อยู่ใ นช่ ว ง 75.36 ถึง
81.67 % โดยน้ าหนัก และยังพบองค์ประกอบของ
ธาตุรอง ซึ่งเป็ นธาตุท่ใี ห้สีแก่สปิ เนล ได้แก่ V, Ti,

รูปที่ 2 สเปกตรัมของพลอยสปิ เนลธรรมชาติท่วี ดั
ด้วยเทคนิค PIXE

ตารางที่ 1 องค์ประกอบเคมีของพลอยสปิ เนลวิเคราะห์โดยเทคนิค PIXE
ชิน้ งาน
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Sp6

MgO
16.753
15.294
17.281
15.939
15.272
15.560

Al2O3
78.696
76.737
79.207
81.671
78.471
75.363

SiO2
2.981
2.949
2.237
1.792
2.871
6.152

K2O
0.021
0.023
0.011
0.005
0.011
0.026

% โดยน้าหนัก
CaO TiO2 V2O3
0.102 0.103 0.085
0.013 0.068 0.590
0.020 0.035 0.214
0.014 0.030 0.055
0.063 0.028 0.067
0.121 0.042 0.180

3.2 ผลวิ เ คราะห์ ค่ า สี ก่ อ นและหลัง จาก
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยสปิ เนลด้วย
การยิ งด้วยลาไอออน
หลังจากกระบวนการยิงด้วยไอออนของ
ไนโตรเจนที่พลังงาน 50 keV ภายใต้เงื่อนไขโดส

Cr2O3
0.468
0.724
0.519
0.103
0.343
0.391

FeO
0.356
0.601
0.266
0.295
1.583
0.518

ZnO
0.159
2.199
0.233
0.174
0.705
0.404

Ga2O3
0.010
0.055
0.010
0.006
0.040
0.009

(dose) 5 x 1018 ions/cm2 อบที่อุณหภูมิ 350 องศา
เซลเซีย ส เพื่อ ก าจัด เขม่า ที่ติดมากับชิ้น งาน เมื่อ
สังเกตด้วยตาเปล่าจะพบว่าชิน้ งานมีสที แ่ี ดงขึน้ เข้ม
สดขึ้น โดยชิ้นงานก่อนและหลังจากการยิงไอออน
แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ชิ้ น งานสปิ เนลก่ อ นและหลัง การยิง
ไอออน ทีโ่ ดส 5 x 1018 ions/cm2 และอบ
ทีอ่ ุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส
ชิน้ งาน

ก่อนยิงไอออน

มีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 100 ค่ า a* ที่เ ป็ น + สีจ ะ
เป็ นไปในทิศทางสีแดง ค่า a* ทีเ่ ป็ น - สีจะเป็ นไปใน
ทิศทางสีเขียวค่า b* ทีเ่ ป็ น + สีจะเป็ นไปในทิศทาง
สีเหลือง และค่า b* ทีเ่ ป็ น - สีจะเป็ นไปในทิศทางสี
น้ า เงิน ผลจากการศึก ษาพบว่ า หลัง จากการยิง
ไอออนทีโ่ ดส 5 x 1018 ion/cm2 แล้ว เกือบทุกชิน้ งาน
มีค่า a* และ b* ไปในทางบวก ซึ่งแสดงว่าชิน้ งานมี
แนวโน้ มที่จะมีสีเป็ นไปในทิศทางของสีแ ดงและสี
เหลือง โดยสอดคล้องกับการสังเกตด้วยตาเปล่า ที่
หลัง จากยิง ไอออนที่พ บว่ า มีลัก ษณะของสีแ ดงที่
อิม่ ตัวขึน้
3.3 ผลการวิ เคราะห์การดูดกลืนแสงของ
ชิ้ นงานพลอยสปิ เนลด้วยเทคนิ คยูวีวิสิเบิล
พลอยที่ ผ่ า นการยิ ง ไอออน ที่ โ ดส
18
5 x 10 ions/cm2 ให้ ผ ลแสดงในรู ป ที่ 3 พบว่ า
แนวโน้ ม ของพีค ของสเปคตรัม ของการดู ด กลืน
ดูดกลืนอยู่ในช่วงความยาวคลื่นเดียวกัน คือ ที่ 390
และ 540 nm ซึ่งเป็ นช่วยความยาวคลื่นที่แสดงถึง
การปรากฏอยู่ ข อง Cr3+ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การยิง
ไอออนด้ว ยโดสดังกล่ าว ไม่ มีผลต่อ ตาแหน่ งหรือ
ความกว้ า งของพี ค การดู ด กลื น เหมื อ นในการ
ปรับ ปรุ ง พลอยสปิ เนลด้ ว ยการให้ ค วามร้ อ นอัน
เนื่องมาจากการให้ความร้อน ทาให้โครงสร้างเกิด
ความไม่เป็ นระเบียบมากขึน้ (Bootkul et al., 2016)
อย่างไรก็ตาม การยิงไอออนส่งผลให้พคี การดูดกลืน
สูงขึน้ หรือมีค่าการดูดกลืนมากขึน้ ในช่วงความยาว
คลื่น 300 ถึง 800 nm ซึ่ง เป็ น ช่ ว งแสงที่ส ามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Bunnag et al., 2003) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยพบว่า
หลังจากการยิงไอออนสังเกตได้ว่าชิ้นงานพลอยมีสี
เข้มขึ้น และสอดคล้องกับผลของการวัดค่ า สีท่ีผ ล
การวัดแสดงค่า a* และ b* เป็ นไปในทางบวก คือ มี
แนวโน้ ม ของการมีสีแดงและสีเ หลือ งเพิ่ม มากขึ้น
นันเอง
่

หลังยิงไอออน
ไนโตรเจน

Sp1
ชิน้ งานแตกบางส่วน
Sp2

Sp3
ชิน้ งานแตกบางส่วน
Sp4

Sp5

Sp6

ผลวิเคราะห์ค่าสีในระบบ CIE ก่อนและ
หลังการยิงไอออน ทีโ่ ดส 5 x 1018 ions/cm2 และอบ
ไล่ เ ขม่ า ที่อุ ณหภู มิ 350 องศาเซลเซีย ส แสดงใน
ตารางที่ 2 โดยค่า L* เป็ นค่าความสว่าง (lightness)
792
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และพลอยสปิ เนลหลั ง การยิ ง ด้ ว ยไอออนโดส
5 x 1018 ions/cm2 คือ 12.58 และ 11.76 cm-1 ตาม
ลาดับ เห็นได้ว่าค่า FWHM นัน้ ไม่ต่างกันมากนั ก
พีคของรามานสามารถบอกได้ถึงการเปลี่ยนระดับ
พลังงานภายในวัสดุนัน้ ๆ เมื่อไม่มีตาแหน่ งพีคที่
เกิ ด ปรากฏการณ์ ข อง Raman shift เกิ ด ขึ้ น ใน
ต าแหน่ ง ใหม่ แสดงถึ ง การที่ ส ปิ เนลจึ ง ยัง เป็ น
โครงสร้า งเดิม หลัง การยิง ด้ว ยไอออนไนโตรเจน
ส่วนในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตลูมเิ นสเซนต์
(รู ป ที่ 5) พบว่ า ทัง้ พลอยสปิ เนลธรรมชาติ แ ละ
พลอยสปิ เนลหลังการยิงด้วยไอออนไนโตรเจน การ
เกิดพีคหลักที่ตาแหน่ งความยาวคลื่นเดียวกัน คือ
684 nm โ ด ย มี ค่ า FWHM ข อ ง พ ล อ ย ส ปิ เ น ล
ธรรมชาติ แ ละพลอยสปิ เนลหลัง ยิง ด้ ว ยไอออน
ไนโตรเจน คือ 0.92 และ 1.05 nm ซึ่งต่างกันเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งผลของรามานและโฟโตลูมเิ นส
เซนต์น้ีสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าของ ดวงแข
แ ล ะ ค ณ ะ ( Bootkul et al., 2016) ที่ พ บ ว่ า ก า ร
ปรับปรุงพลอยสปิ เนลด้วยการยิงไอออนไนโตรเจน
นั ้น ไม่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของ
พลอยสปิ เนล ซึง่ ต่างจากการปรับปรุงพลอยสปิ เนล

รูปที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนช่วงแสง UV-VIS ของ
ตัวอย่างพลอย Sp1 ก่อนและหลังยิงไอออน
ทีโ่ ดส 5 x 1018 ions/cm2

รู ป ที่ 4 เปรี ย บเที ย บสเปกตรัม ของรามานของ
ตั ว อย่ า งพลอยสปิ เนลธรรมชาติ แ ละ
พลอยสปิ เนลทีผ่ ่านการยิงด้วยไอออนของ
ไนโตรเจนทีโ่ ดส 5 x 1018 ions/cm2
3.4 ผลการศึ กษาลักษณะทางสเปกโทร
สโคปี ด้วยเทคนิ ครามานและโฟโตลูมิเนสเซนต์
ผลการศึกษาลักษณะทางสเปกโทรสโคปี
ด้วยเทคนิครามานและโฟโตลูมเิ นสเซนต์แสดงในรูป
ที่ 4 แสดงให้เห็นว่าพลอยสปิ เนลธรรมชาติมพี คี ของ
รามานขึน้ ทีต่ าแหน่งเดียวกันกับพลอยสปิ เนลทีผ่ ่าน
กระบวนการยิงด้วยลาไอออน คือ ที่ 407 cm-1 เมื่อ
พิ จ ารณาค่ า ความกว้ า งที่ก่ึ ง กลางความสู ง หรือ
FWHM (full width at half maximum) ข อ ง พี ค ที่
ตาแหน่ งนี้ ค่า FWHM ของพลอยสปิ เนลธรรมชาติ

รูปที่ 5 โฟโตลูมิเนสเซนต์สเปกตรัม ของตัวอย่าง
พลอยสปิ เนลธรรมชาติและพลอยสปิ เนลที่
ผ่ า นการยิง ด้ว ยไออออนของไนโตรเจนที่
โดส 5 x 1018 ions/cm2
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ค่าสีในระบบ CIE ก่อนและหลังการยิงไอออน ทีโ่ ดส 5 x 1018 ions/cm2
ตัวอย่าง
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Sp6

L* (D65)
ก่อน
44.96
58.81
39.5
47.04
42.8
48.62

a* (D65)
หลัง
44.03
58.45
39.02
49.11
43.21
50.15

ก่อน
9.27
7.59
7.57
9.19
12.48
8.23

ด้วยการให้ความร้อน พบว่า FWHM ของพีครามาน
และโฟโตลูมเิ นสเซนต์มคี ่าสูงขึน้ เมื่อเพิม่ อุณหภูมใิ น
การเผาพลอยสปิ เนล
3.5 ผลการศึ ก ษาโครงสร้ า งผลึ ก ของ
สปิ เนลด้วยเทคนิ คการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์
แบบผลึกเดี่ยว
การศึกษาโครงสร้างผลึกของสปิ เนลด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์แบบผลึกเดี่ยว
พบว่าชิ้นงานพลอยสปิ เนลแต่ละชิ้นมีค่าคงที่ยูนิต
เซลล์ a, b และ c ที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยมีค่า
a ตัง้ แต่ 8.0973 ถึง 8.1001 Å ดังแสดงในตารางที่
4 และถึงแม้ว่าจะเป็ นสปิ เนลจากแหล่งทีม่ าเดียวกัน
ก็สามารถให้ผ ลการวิเ คราะห์ท่ีต่ า งกัน เนื่ อ งจาก
พลอยสปิ เนลเหล่านี้เป็ นพลอยธรรมชาติจงึ มีค่าคงที่
ยูนิตเซลล์ทต่ี ่างกันได้ และต่างจากสปิ เนลสังเคราะห์
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Carbonin และคณะ
(2002) ที่ได้แสดงค่าคงที่ยูนิตเซลล์ท่อี ุณหภูมิห้อง
ของสปิ เนลสังเคราะห์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกเดี่ยว คือ 8.0849 Å
ส่วนพลอยสปิ เนลธรรมชาติมคี ่าคงทีย่ ูนิตเซลล์ คือ
8.0942 Å ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ และเห็น
ได้ว่าพลอยสปิ เนลธรรมชาติมคี ่าคงทีย่ ูนิตเซลล์สูง
กว่ า สปิ เนลสัง เคราะห์ เป็ นผลมาจากการที่ ใ น
พลอยสปิ เ นลธรรมชาติมีก ารแทนที่ต าแหน่ งของ

หลัง
11.8
8.22
10.78
11.49
17.41
9

b* (D65)
ก่อน
0.76
-6.97
0.69
2.16
4.66
-2.09

หลัง
12
-8.51
9.67
15.04
15.05
6.65

ไอออน Al3+ (รัศมีไอออน 53 pm) ด้วยของไอออน
บวกขนาดใหญ่กว่า คือ Cr3+ (รัศมีไอออน 62 pm)
และเป็ นที่มาของการเกิดสีชมพูหรือแดงในพลอย
สปิ เนลธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสปิ เนลในแต่ละ
ชิ้นที่นามาทดลองนัน้ มีความเฉพาะตัวไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับตัวอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีไ่ ด้
ในการทดสอบชิน้ งานพลอยทัง้ 6 ชิน้ พบว่าตัวอย่าง
พลอยเหล่ า นี้ มีร ะบบผลึก (crystal system) แบบ
คิวบิก (cubic) และแต่ละชิ้นของตัวอย่างมีค่าคงที่
ยูนิตเซลล์ใกล้เคียงกันมาก
การตรวจสอบโครงสร้ า งผลึ ก ของ
สปิ เนลหลังยิงไอออนด้วยเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์แบบผลึกเดี่ยวได้ขอ้ มูลที่แสดงในตารางที่ 5
เมื่อ น าข้อ มู ล ดัง กล่ า วเปรีย บเทีย บผลวิเ คราะห์
ระหว่างค่าคงที่ยูนิตเซลล์ของสปิ เนลก่อนและหลัง
ยิ ง ไอออนของไนโตรเจนโดส 5 x 1018 ions/cm2
พบว่าค่าคงทีย่ นู ิตเซลล์มกี ารเปลีย่ นแปลงโดยลดลง
เพีย งเล็ก น้ อ ยอย่ า งไม่ มีนั ย ส าคัญ เมื่อ พิจ ารณา
ค่าคงทีย่ ูนิตเซลล์ของแต่ละชิน้ งาน พบว่ายังคงมีค่า
ค่ า คงที่ยูนิ ต เซลล์ a = b = c แสดงให้เ ห็น ว่ า ระบบ
ผลึก ของสปิ เ นลไม่ มีก ารเปลี่ย นแปลงหลังการยิง
ด้ว ยไอออนไนโตรเจน กล่ า วคือ ตัว อย่ า งพลอย
ยังคงมีโครงสร้างเป็ นแบบคิวบิกนันเอง
่
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ตารางที่ 4 ข้อมูลโครงสร้างผลึกพลอยสปิ เนลธรรมชาติจากเทคนิค single crystal X-ray diffraction
ลักษณะเฉพาะ

Sp1
Empirical formula Al2MgO4
Formula weight
142.27
Temperature/K
296.15
Crystal system
cubic
Space group
F-43m
a/Å
8.0973(10)
b/Å
8.0973(10)
c/Å
8.0973(10)
α/°
90.00
β/°
90.00
γ/°
90.00
Volume/Å3
530.91(11)
Z
4
ρcalcg/cm3
1.780
-1
μ/mm
0.567

ชิน้ งาน
Sp2
Al2MgO4
142.27
296.15
cubic
F-43m
8.1001(12)
8.1001(12)
8.1001(12)
90.00
90.00
90.00
531.46(14)
4
1.778
0.567

Sp3
Sp4
Sp5
Sp6
Al2MgO4 Al2MgO4
Al2MgO4 Al2MgO4
142.27
142.27
142.27
142.27
296.15
296.15
296.15
296.15
cubic
cubic
cubic
cubic
F-43m
F-43m
F-43m
F-43m
8.1004(10) 8.0939(11) 8.0971(11) 8.0980(12)
8.1004(10) 8.0939(11) 8.0971(11) 8.0980(12)
8.1004(10) 8.0939(11) 8.0971(11) 8.0980(12)
90.00
90
90.00
90.00
90.00
90
90.00
90.00
90.00
90
90.00
90.00
531.52(11) 530.2(2) 530.87(12) 531.05(14)
4
4
4
4
1.778
1.782
1.780
1.779
0.567
0.568
0.567
0.567

ตารางที่ 5 เปรี ย บเที ย บระหว่ า งค่ า ยู นิ ต เซลล์
พารามิเตอร์ (a) ของสปิ เนลก่อนและ
หลังยิงด้วยไนโตรเจนไอออนทีโ่ ดส 5 x
1018 ions/cm2

3.5.1 ผลการศึกษาโครงสร้างผลึก ของ
พลอยสปิ เนลด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์
แบบผลึกเดี่ยว ภายใต้เงื่อนไขการยิงด้วยไอออน
โดสต่าง ๆ
การทดลองนี้ เ ลือ กตัว อย่ า งชิ้น งาน
Sp1 มายิ ง ไอออนไนโตรเจนที่ โ ดสต่ า ง ๆ คื อ
1 x 1017, 5 x 1017, 1 x 1018 และ 5 x 1018 ion/cm2 ผล
วิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน
ของรัง สี เ อกซ์ แ บบผลึ ก เดี่ ย วเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ค่าคงทีย่ ูนิตเซลล์ แสดงในตารางที่ 6 ซึ่งพบว่าการ
ยิง ไอออนทาให้ค่า ค่า คงที่ยูนิ ตเซลล์มีก ารเปลี่ยน
แปลงเล็กน้อยอย่างไม่มนี ัยสาคัญ สอดคล้องกับผล
วิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานและโฟโตลูมเิ นสเซนต์
ซึ่ ง การยิ ง ไอออนไม่ ส่ ง ผลท าให้ พ ลอยเกิ ด การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างผลึกและการยิงไอออนนัน้ ไม่

ยูนิตเซลล์พารามิเตอร์ (a)/Å
ชิน้ งาน ก่อนยิง ยิงด้วยไนโตรเจนไอออน
ไอออน
ทีโ่ ดส 5 x 1018 ions/cm2
Sp1 8.0973(10)
8.0911
Sp2 8.1001(12)
8.0979
Sp3 8.1004(10)
8.1000
Sp4 8.0948(11)
8.0885
Sp5 8.0971(11)
8.0843
Sp6 8.0980(10)
8.0938
795
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ท าให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ นระเบี ย บในโครงสร้ า ง
(disorder) ดัง ที่ พ บในสปิ เนลที่ ผ่ า นความร้ อ นที่
อุ ณ หภู มิ สู ง ดัง ที่ Carbonin และคณะ พบว่ า ผล
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของเอกซ์เรย์ใน
ผลึก เดี่ย วของสปิ เ นลธรรมชาติ ขณะที่มีก ารเพิ่ม
อุณหภูมใิ ห้ชน้ิ งาน (in situ heating) จะทาให้ค่าคงที่
ยูนิตเซลล์ (a) มีค่าสูงขึน้ แสดงถึงการเกิดความไม่
เป็ น ระเบีย บในโครงสร้า งเมื่อ อุ ณหภู มิสูง ขึ้น จาก
อุณหภูมหิ ้องถึง 950 ºC อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
การเพิม่ อุณหภูมไิ ด้มกี ารให้ความร้อนคงทีเ่ ป็ นเวลา
ยาวนานก่อนการวัดด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซ์ โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 700 ºC (ประมาณ
15 ชัวโมง)
่
และในช่วงการลดอุณหภูมลิ งมาที่ 800
ºC (ประมาณ 6 ชัวโมง)
่
ซึง่ เป็ นช่วงอุณหภูมทิ น่ี ่าจะ
เกิดการเปลี่ยนเฟสจากสปิ เนลปกติท่ี มีโครงสร้า ง
เป็ นระเบียบไปเป็ นโครงสร้างแบบไม่เป็ นระเบียบ
(order-disorder transformation) ซึ่ ง ห า ก มี ก า ร
เปลีย่ นแปลงระยะห่างระหว่างอะตอมหมายถึงอาจมี
การสลับตาแหน่ งของไอออนบวกในโครงสร้าง ทา
ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ นระเบีย บของไอออนบวกใน
โครงสร้าง (cation disorder) และจะส่งผลให้สมบัติ
อื่น ๆ เช่น โครงสร้างผลึกเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย

3.5.2 ผลการศึกษาโครงสร้างผลึก ของ
พลอยสปิ เนลภายใต้เงื่อนไขการให้อุณหภูมสิ ูงด้วย
เทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์แบบผลึกเดีย่ ว
การทดลองส่ ว นนี้ ได้ น าชิ้ น งาน
พลอยสปิ เนลที่ผ่ า นกระบวนการให้ค วามร้อ นที่
อุณหภูมิตงั ้ แต่ 600 ถึง 1,100 องศาเซลเซียส มา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ย วเบนของรังสีเอกซ์ใน
ผลึกเดี่ยว พบว่าการให้ความร้อนแก่พลอยสปิ เนล
ดัง ที่ ไ ด้ ท ดลองนี้ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ค่าคงที่ยูนิตเซลล์น้อยมากอย่างไม่มนี ัยสาคัญ ดัง
แสดงในตารางที่ 7 ซึ่งผลการทดลองนี้ไม่สอดคล้อง
กับ ผลการทดลองที่ป รากฏในเทคนิ ค รามานและ
โฟโตลูมเิ นสเซนต์ในงานวิจยั ก่อนหน้าของ ดวงแข
และคณะ (Bootkul et al., 2016) ที่พ บว่ า การเพิ่ม
ความร้อนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
พลอยสปิ เ นล โดยเห็น ได้จ ากความกว้า งของพีค
รามานและโฟโตลูมเิ นสเซนต์ทเ่ี พิม่ ขึน้ เมื่อให้ความ
ร้อนแก่พลอยสปิ เนล แต่ในการทดลองด้วยเทคนิค
การเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อกซ์ ใ นผลึ ก เดี่ ย วของ
พลอยสปิ เนลทีใ่ ห้ความร้อนนี้ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ซึง่ อาจเป็ นเพราะวิธกี ารในการเตรียมชิน้ งานต่างกัน
คือ งานวิจยั ของ ดวงแข และคณะ ได้ให้ความร้อน
แก่พลอยไปถึงอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการแล้วลดอุณหภูมลิ ง
อย่ า งรวดเร็ ว (quench) ซึ่ ง เป็ นการคงสภาพ
โครงสร้า งที่อุ ณ หภู มิสู ง ไว้ และเป็ น โครงสร้า งที่
พบว่ า มีค วามไม่ เ ป็ นระเบีย บมากขึ้น แต่ ใ นการ
ทดลองนี้ เ มื่อ เพิ่ม อุ ณ หภู มิใ ห้แ ก่ พ ลอยสปิ เ นลถึง
อุณหภูมทิ ก่ี าหนดและค้างอุณหภูมไิ ว้ จากนัน้ ปล่อย
ให้เย็นตัวในเตาเผา แล้วจึงนาชิ้นงานมาทดสอบหา
โครงสร้า งผลึก ด้ว ยเทคนิ ค การเลี้ย วเบนของรัง สี
เอกซ์ในผลึกเดีย่ ว ซึ่งอาจเป็ นไปได้ว่าเมื่ออุณหภูมิ
ลดลงอย่ า งช้า ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงความไม่
เป็ นระเบียบทีอ่ ุณหภูมสิ ูงกลับมาเป็ นโครงสร้างทีม่ ี
ระเบี ย บมากขึ้น ที่อุ ณ หภู มิต่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
ผลการวิจยั ของ Carbonin และคณะ (Carbonin et

ตารางที่ 6 ค่ า ยู นิ ต เซลล์ พ ารามิ เ ตอร์ (a) ของ
ชิน้ งาน Sp1 ทีผ่ ่านการยิงไอออนทีโ่ ดส
ต่ า ง ๆ และอบที่อุ ณหภู มิ 350 องศา
เซสเซียส
Dose (ion/cm2)
พลอยธรรมชาติ
1 x 1017
5 x 1017
1 x 1018
5 x 1018

ยูนิตเซลล์พารามิเตอร์
(a)/Å หลังยิงไออน
8.0973(11)
8.0892(10)
8.0898(10)
8.0911(2)
8.0899(16)
796
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al., 2002) ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงของค่าคงที่ยูนิต
เซล์ ท่ี เ พิ่ ม สู ง ขึ้น เมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิใ ห้ แ ก่ ช้ิน งาน
สปิ เนล กลับมีค่าลดลงเมื่อลดอุณหภูมลิ งอย่างช้า ๆ
จนมีค่ า กลับ มาใกล้ เ คีย งกับ ค่ า คงที่ยู นิ ต เซลล์ ท่ี
อุณหภูมิห้องของพลอยสปิ เ นล นอกจากนัน้ ระยะ
เวลาที่ ป ล่ อ ยให้ ช้ิ น งานอยู่ ภ ายใต้ อุ ณ หภู มิ สู ง
(soaking time) อาจไม่นานพอในการทดลองนี้ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจไม่เกิดขึ้นมากนัก เมื่อ
ลดอุณหภูมลิ งจึงไม่พบการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ การ
ควบคุ ม อัต ราการเพิ่ ม และลดอุ ณ หภู มิ แ ละการ
ระยะเวลาการค้างอุณหภูมใิ นการปรับปรุงคุณภาพ
ของพลอยสปิ เนลจึงน่ าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผลึกของสปิ เนล

ช้า ๆ ในเตาเผา ไม่ทาให้ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างผลึกได้ดว้ ยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ
รังสีเอกซ์ในผลึกเดีย่ ว ซึง่ อาจเนื่องมาจากโครงสร้าง
มีโอกาสทีจ่ ะเกิดการจัดเรียงตัวเป็ นระเบียบมากขึน้
ในขณะทีเ่ ย็นตัวลงช้า ๆ

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สานั ก งานวิจ ัย แห่ง ชาติท่ไี ด้
มอบทุ น อุ ด หนุ นการท ากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การวิจ ัย ประเภททุ น บัณ ฑิต ศึก ษาจาก
ส านั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ ประจ าปี
2560 สั ญ ญาเลขที่ บฑ . วช. 17/2560 และทุ น
สนั บ สนุ น การวิจ ัย จากกองทุ น วิจ ัย มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ภายใต้ “ทุนวิจยั ทัวไป”
่
สัญญาเลขที่
ทน ๕๓/๒๕๖๐ ที่ใ ห้การสนั บสนุ นงบประมาณใน
การวิจยั

4. สรุป
4.1 กระบวนการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพพลอย
สปิ เนลด้วยเทคนิคการยิงด้วยลาไอออนนัน้ สามารถ
ท าให้ พ ลอยสปิ เนลมีแ นวโน้ ม ที่จ ะมีสีเ ป็ นไปใน
ทิศ ทางของสีแ ดงมากขึ้น โดยสอดคล้ อ งกับ การ
สัง เกตด้ว ยตาเปล่ า และการทดสอบค่ า สีใ นระบบ
CIE ที่ห ลัง จากยิง ไอออนที่พ บว่ า มีลัก ษณะของสี
แดงทีอ่ มิ่ ตัวขึน้
4.2 การตรวจสอบโครงสร้างพลอยสปิ เ นล
ด้วยสเปกตรัมของรามานและโฟโตลูมเิ นสเซนส์นนั ้
สเปกตรั ม ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ
สเปกตรัมของพลอยสปิ เนลธรรมชาติและไม่พบการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั
4.3 ค่ า ยู นิ ต เซลล์ พ ารามิเ ตอร์ ข องพลอย
สปิ เนลที่ผ่านการยิงไอออนจากการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกเดี่ยวไม่
ต่างกับสปิ เนลธรรมชาติอย่างมีนัยสาคัญหรือสปิ เนล
มีโครงสร้างผลึกเป็ นโครงสร้างเดิมหลังการยิงด้วย
ไอออนไนโตรเจน
4.4 การเผาด้ ว ยอุ ณ หภู มิ 600 ถึ ง 1,100
องศาเซลเซียส แล้วให้ปล่อยให้พลอยเย็นตัวอย่าง
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