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 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) ของอัญมณีเกิดจากการจัดเรียงตัวของ
โครงสร้างอะตอม และส่วนประกอบทางเคมี ลักษณะทางกายภาพประกอบด้วย ความแข็ง 
(Hardness) ความเหนียว (Toughness) รอยแตก (Fracture) รอยแตกเรียบ (Cleavage) และ
ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) 
 
 ความแข็ง (Hardness) คือความคงทนต่อการขูดขีด แร่แต่ละชนิดมีความแข็งเฉพาะตัว 
แร่ท่ีมีความแข็งมากจะสามารถขีดบนแร่ท่ีมีความแข็งน้อยกว่าเป็นรอยได้ ความแข็งของแร่แบ่ง
ออกเป็น 10 ระดับตามระบบของ โมห์ (Mohr’s scale of hardness) ได้ดังน้ี  
 
ระดับความ

แข็ง 
ช่ือแร่ อธิบาย 

1 ทัลค์ (Tale) ทัลค์ หรือเรียกช่ือว่าหินสบู่ ลักษณะอ่อน เน้ือน่ิม ลื่น
มือ สามารถขูดขีดเป็นรอยได้ง่ายด้วยเล็บมือ 

2 ยิปซัม (Gypsum) สามารถขีดเป็นรอยได้ด้วยเล็บมือ 
3 แคลไซต์ (Calcite) ใช้เหรียญขีดเป็นรอย 
4 ฟลูออไรต์ (Fluorite) ใช้มีดหรือกระจกขีดเป็นรอยง่าย 
5 อะพาไทต์ (Apatite) ใช้กระจกขีดเป็นรอย 
6 ออร์โทเคลส 

(Orthoclase)  
ใช้แร่ขีดกระจกเป็นรอย 

7 ควอรตซ์ (Quartz) ใช้แร่ขีดกระจกเป็นรอยได้ง่าย 
8 โทแพซ (Topaz) ขีดแร่ท่ีแข็ง 1 – 7 เป็นรอยได้ 
9 คอรันดัม (Corundum) ขีดแร่ท่ีแข็ง 1 – 8 เป็นรอยได้ 
10 เพชร (Diamond) ขีดแร่ทุกชนิดเป็นรอยได้ 

   
 วัสดุท่ีทราบความแข็งและสามารถน ามาใช้ทดสอบความแข็งของแร่ได้ มีดังน้ี 
  เล็บมือ    แข็งประมาณ  2.5 

คุณสมบตัิทางกายภาพของอัญมณี 
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  เหรียญ หรือลวดทองแดง  แข็งประมาณ 3.5   
  กระจกหรือมีดพับ   แข็งประมาณ 5.5 
  ตะไบเหล็ก    แข็งประมาณ 6.5 
 
 ความเหนียว (Toughness) หมายถึง ความทนทาน ความคงทนของแร่ท่ีมีต่อการแตกหัก 
กะเทาะ บ่ิน เป็นคุณสมบัติของแร่ท่ีเกิดเน่ืองจากแรงดึงดูดของอนุภาคภายในโครงสร้าง ซึ่งมีผลท า
ให้มีความเหนียวไม่เท่ากัน แร่บางชนิดแข็งมากแต่ไม่เหนียว เช่น เพชร เป็นแร่ท่ีแข็งมากท่ีสุดแต่
ไม่เหนียวท่ีสุด เนไฟรต์ (Nephrite) เป็นแร่ท่ีมีความแข็งไม่มากแต่มีความเหนียวมาก เน่ืองจาก
โครงสร้างประกอบด้วยเส้นใยจ านวนมากท่ีมีการบิดตัวประสานกันแน่น  เป็นต้น ค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเหนียว ได้แก่ 
  ความเปราะ (Brittle) เป็นความอ่อนแอในอัญมณีท่ีง่ายต่อการแตกออกหรือเกิด
ความเสียหาย 
  ตีเปน็แผ่นได้/ความอ่อนตัว (Malleable) เป็นความสามารถของวัตถุต่อการยืด 
หรือท าเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ โดยการตีด้วยค้อนหรือการกดด้วยลูกกลิ้ง 
  ดึงเป็นเส้นได้ (Ductile) เป็นความสามารถของวัตถุต่อการยืด หรือท าเป็นรูปร่าง
ต่าง ๆ ได้ โดยการใช้เครื่องดึงยืดเป็นเส้น 
  มีดตัดได้ (Sectile) เป็นความสามารถของวัตถุต่อการตัดเป็นแผ่นด้วยมีดได้ 
  งอได้ (Flexible) เป็นความสามารถของวัตถุต่อการโค้งงอ 
  ยืดหยุ่นได้ (Elastic) เป็นความสามารถของวัตถุท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ หรือรองรับการกระแทกได้ 
 

รอยแตก (Fracture) การแตกหรือรอยแตกเกิดข้ึนเมื่อมีแรงมากระท ากับก้อนแร่ และเกิด
การแตกในลักษณะท่ีไม่ใช่ตามแนวแตก จะมีลักษณะและทิศทางอย่างไรก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็น
หน้าเรียบ แร่ส่วนใหญ่ มักมีการแตกแบบขรุขระ (Uneven) แต่มีแร่อีกหลายชนิดท่ีลักษณะการ
แตกเฉพาะท่ีแตกต่างไป การแตกแบบอ่ืนๆได้แก่ 

1. รอยแตกแบบฝาหอย (Conchoidal) จะคล้ายกับพื้นท่ีผิวของเปลือกหอย หรือ
ขอบท่ีแตกของแก้วเหมือนกับวงแหวนซ้อน ๆ กัน รอยแตกแบบน้ีมักพบได้ในอัญมณีโปร่งใสทั่วไป 
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รูปท่ี 1. แบบฝาหอย/รอยแตกโค้ง (Conchoidal) 

 
2. รอยแตกแบบเป็นเสี้ยนไม้ (Splintery) คล้ายกับไม้ท่ีแตกออกเป็นเส้น ๆ เหมือน

เสี้ยน พบในงาช้าง  
 

 
รูปท่ี 2 แบบเป็นเสี้ยนคล้ายไม้หัก (Splintery) 
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3. รอยแตกแบบขรุขระหรือไม่สม่ าเสมอ (Hackly/Uneven) รอยแตกไม่สม่ าเสมอมี
ลักษณะรอยแตกที่พบในหินส่วนใหญ่   

 

 
รูปท่ี 3 แบบผิวขรุขระ (Hackly) 

 

 
รูปท่ี 4 รอยแตกขรุขระ (Uneven) 
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4. รอยแตกแบบเรียบ (Even) มีลักษณะผิวสม่ าเสมอ แต่ไม่ใช่จะเรียบเสมอกันเสียทีเดียว 
 

 
รูปท่ี 5 แบบเรียบ (Even) 

 
ท่ีมาของรูปภาพท่ี 1 – 5 จาก http://www.dmr.go.th 
 

รอยแตกเรียบ (Cleavage) หมายถึง การแตกออกตามระนาบท่ีอ่อนแอของโครงสร้าง
อะตอม เป็นลักษณะรอยแตกของแร่ซึ่งจะเป็นไปในแนวระนาบเรียบ รอยแตกแบบน้ีจะขนานไป
ตามผิวหน้าของผลึกแร่เสมอ แร่ท่ีไม่เป็นผลึก (Amorphous) จะไม่มีแนวแตกแบบน้ี แนวแตก
เรียบอาจจะมีแนวเดียว 2 แนว หรือ 3 แนว ก็ได้ ซึ่งท าให้แร่มีการแตกในลักษณะต่างกัน ๆ แนว
แตกเรียบพบได้เมื่อแร่แตกแยกหลุดออกเอง หรือจะเห็นได้เมื่อท าการบิหรือทุบแร่ บางชนิดเห็น
ชัดเจนมาก บางชนิดเห็นไม่ชัดเจนต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ การอธิบายเกี่ยวกับแร่ท่ีมีแนวแตก
เรียบ มักใช้ค าว่า แนวแตกสมบูรณ์ชัด (Perfect) ดี (Good) พอใช้ได้ (Fair) ไม่ชัดเจน (Poor) เป็น
ต้น ชนิดของแนวแตกเรียบได้แก่ 
 1. แนวแตกเรียบแนวเดียว (One-direction cleavage) แร่จะแตกออกในลักษณะเป็น
แผ่นบาง ๆ แบบลอกออกได้ท้ังแผ่นใหญ่หรือเล็กมาก ๆ ได้แก่ แร่ไมกา (รอยแตกเรียบขนานกับ
ระนาบฐาน) พวก มัสโคไวต์ ไบโอไทต์ โทแพซ เป็นต้น 
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รูปท่ี 6. แนวแตกเรียบแนวเดียว  

 
2. แนวแตกเรียบ 2 แนว (Two- direction cleavage) แบ่งออกเป็น แนวของรอยแตกต้ัง

ฉากกัน เช่น ออร์โทเคลส สปอดูมีน เป็นต้น และแนวของรอยแตกไม่ต้ังฉากกัน เช่น แอมฟิโบล  
 

 
รูปท่ี 7 แนวแตกเรียบ 2 แนว  

 
3. แนวแตกเรียบ 3 แนว (Three - direction cleavage) แบ่งออกเป็น แนวของรอยแตก

ต้ังฉากกันซึ่งกันและกัน ท าให้แร่แตกออกเป็นรูปลูกบาศก์ (Cube) เช่น กาลีนา เฮไลต์ และแนว
ของรอยแตกไม่ต้ังฉากกัน แร่จะแตกออกคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เช่น แคลไซต์ 
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รูปท่ี 8 (ซ้าย) แนวแตกเรียบ 3 แนวของแร่กาลีน่า (ขวา) แนวแตกเรียบ 3 แนวของแร่แคลไซต์ 

 
 4. แนวแตกเรียบ 4 แนว (Four - direction cleavage) สังเกตได้จากรูปสามเหลี่ยมด้าน
เท่า 8 หน้า ประกบกันเป็นรูปออกตะฮีดรอน (Octahedral) มีผิวเรียบ 8 แนว เช่น ฟลูออไรต์ 
เพชร 
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รูปท่ี 9 แรฟ่ลูออไรต์แสดงแนวแตกเรียบ 4 แนว  

 
5. แนวแตกเรียบ 6 แนว (Six - direction cleavage) เช่น สฟาเลอไรต์ (แร่สังกะสี) รอย

แตกเรียบโดเดกะฮีดรอน ท าให้เกิดหน้าเรียบ 12 แนว  
 

 
รูปท่ี 10 แร่สฟาเลอไรต์แสดงแนวแตกเรียบ 6 แนว  

 
ท่ีมาของรูปภาพท่ี 6 - 10 จาก http://www.dmr.go.th 
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ตัวบ่งชี้ของรอยแตกเรียบ ได้แก่ 
1. รอยแตกที่มีลักษณะผิวเรียบ พื้นผิวมักจะมีความวาวแบบมุก 
2. บางครั้งพบการเหลือบแสงเหมือนรุ้งเมื่อมีการแทรกสอดของแสงเกิดข้ึนในบริเวณที่มี

รอยแยกแนวเรียบซ้อน ๆ กัน 
3. พลอยท่ีแตกง่ายตามรอยแตกเรียบมักพบเป็นลักษณะแบบข้ันบันได เกิดเน่ืองจากมีแนว

แตกเรียบและการแตกที่ไม่เป็นระเบียบเกิดร่วมกัน หรือเกิดแนวแตกเรียบ 2 ทิศทางพร้อม ๆ กัน 
 

ตัวอย่างอัญมณีท่ีมีรอยแตกเรียบชัดเจน ได้แก่ เพชร เฟลด์สปาร์ (มูนสโตน) โทแพซ แคล
ไซต์ ฟลูออไรต์ สแคพไลต์ สฟีน สปอดูมีน ซอยไซต์ (แทนซาไนต์) 

 
การอธบิายเรื่องรอยแตกเรียบ 
 เมื่ออธิบายถึงความยากง่ายในการแยกออกของผลึกมักใช้ค าว่า “ง่าย” และ “ยาก” ส่วน
ความเรียบของระนาบรอยแตกเรียบจะใช้ค าว่า “สมบูรณ์” และ “ไม่สมบูรณ์” และอาจอธิบาย
ลักษณะของรอยแตกเรียบตามทิศทางท่ีเกิดในผลึกด้วย เช่น 

- รอยแตกเรียบอ๊อกตะฮีดรอน (Octahedral Cleavage) เกิดขนานกับหน้าผลึกอ๊อกตะฮี
ดรอน เช่น เพชร ฟลูออไรต์ 

- รอยแตกเรียบระนาบฐาน (Basal Cleavage) เกิดขนานกับแนวระนาบฐานของผลึก เช่น 
โทแพซ 

- รอยแตกเรียบพริสมาติค  (Prismatic Cleavage) เกิดขนานกับหน้าพริซึม เช่น สปอดู
มีน 
 

รอยแตกเรียบแบบปลอม (Parting) คือ การแตกออกตามระนาบท่ีมีความอ่อนแอแทนท่ี
จะเกิดในระนาบท่ีขนานกับหน้าผลึกเหมือนกับรอยแตกเรียบ 

ยกตัวอย่าง ในคอรันดัม รอยแตกจะเกิดในระนาบท่ีขนานกับหน้าผลึกรอมโบฮีดรอน 
(Rhombohedral) การวิเคราะห์ระนาบน้ีกระท าโดยการใช้เครื่องมือข้ันสูงในการวิเคราะห์ เช่น
เครื่องอิเลคตรอนไมโครโพรบ (Electron Microprobe) พบว่ามีช้ันบาง ๆ ของแร่อื่นเรียงตัว
ขนานไปกับระนาบของหน้ารอมโบฮีดรอนด้วย แร่ดังกล่าวคือแร่เบอห์ไมต์ ( Boehmite: 
AlO(OH)) ซึ่งไม่ใช่คอรันดัม (Al2O3) ในขณะท่ีผลึกของคอรันดัมเย็นตัวลงน้ันแร่เบอห์ไมต์ไม่
สามารถแทรกอยู่ในแลตทิซ (Lattice) อะตอมภายในโครงสร้างผลึกได้ จึงท าให้ต้องแยกตัวออก
จากสารละลาย และมาอยู่ท่ีระนาบของหน้ารอมโบฮีดรอน รอยต่อระหว่างเบอห์ไมต์และคอรันดัม
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เป็นระนาบท่ีมีความอ่อนแอ ซึ่งจะท าให้คอรันดัมแตกออกได้ง่ายตามระนาบน้ี รอยแตกท่ีพบให้
พลอยสตาร์คอรันดัมจากประเทศไทยน้ันเกิดจากมลทินเส้นไหมฮีมาไทต์จ านวนมากเรียงตัวขนาน
กับหน้าผลึกเบเซลพีนาคอยด์ (Basal Pinacoid) จึงท าให้เกิดรอยแตกข้ึน  
 

ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) คืออัตราส่วนระหว่างน้ าหนักของแร่ท่ีช่ังในอากาศ 
และน้ าหนักของน้ าท่ีมีปริมาตรเท่ากัน แร่แต่ละชนิดมีค่าความถ่วงจ าเพาะคงท่ีเป็นสมบัติเฉพาะตัว 
การหาค่าความถ่วงจ าเพาะท่ีแน่นอนต้องช่ังตัวอย่างในอากาศและในน้ า  

วิธีการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ (ถ.พ.) ท่ีห้องปฏิบัติการอัญมณีท่ัวไปนิยมใช้คือ วิธีไฮโดร
สเตติก(Hydrostatic) คือการช่ังน้ าหนักพลอยในอากาศ และช่ังน้ าหนักพลอยในน้ า และน าค่า
น้ าหนักที่ช่ังได้มาค านวณตามสมการดังน้ี  

  

ถ.พ. = 
น้ าหนักของพลอยท่ีชั่งในอากาศ

 น้ าหนักของพลอยท่ีชั่งในอากาศ น้ าหนักของพลอยท่ีชั่งในน้ า 
 

 
 
 

ที่มาข้อมลู 

กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th 
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๗ อัญมณี / คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณ ี
วิชาการธรณีไทย https://www.geothai.net/ 
 


