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โอปอล (Opal) เป็นอัญมณีประจ ำเดือนตุลำคม ค ำว่ำ OPAL มำจำกภำษำสันสกฤตค ำว่ำ UPALA  
(อูพำลำ) แปลว่ำหินที่มีค่ำ สมัยโบรำณเช่ือกันว่ำ โอปอลเป็นอัญมณีแห่งควำมหวัง ควำมรัก ควำมปรำรถนำ 
ช่วยเสริมสร้ำงควำมส ำเร็จ สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกศัตรูได้ นอกจำกนั้นยังเช่ือว่ำโอปอลสำมำรถช่วย
บรรเทำอำกำรของโรคต่ำง ๆ ได้ เช่น อำกำรที่เกี่ยวข้องกับตำ ป้องกันอำหำรเป็นพิษ และช่วยบ ำบัดจิตใจที่
สับสนวุ่นวำยได้ ท ำให้มีควำมสงบมำกขึ้น เป็นต้น 

 
โอปอลเป็นพลอยที่มีควำมเปรำะบำงมำก เป็นแร่อสัณฐำนที่มีองค์ประกอบเป็นซิลิกำทรงกลม (silica 

sphere: SiO2) และมีน้ ำแทรกอยู่ระหว่ำงซิลิกำทรงกลมร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 โดยน้ ำหนัก แต่บำงครั้ง
อำจจะสูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนอยู่กับลักษณะกำรเกิด โอปอลเป็นอัญมณีที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกอัญมณีชนิด
อื่น คือ มีสีสันแปลกตำ มีประกำยคล้ำยสีของสำยรุ้ง มีลักษณะของหย่อมสีที่เปลี่ยนสีได้เมื่อพลิกพลอยไปมำ  
หรือที่เรียกว่ำปรำกฏกำรณ์เล่นสี (Play of color) หรือ โอปอเลสเซนต์ (Opalescence) ยิ่งมีสีมำก ยิ่งส่งผล
ให้รำคำย่ิงแพงมำกขึ้น  แต่ไม่ใช่ว่ำโอปอทุกช้ินจะแสดงลักษณะเล่นแสงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโครงสร้ำงของโอปอล
แต่ละช้ิน 

 
ลักษณะท่ัวไปของโอปอล 
- โปร่งใสถึงทึบแสง (Transparent – Opaque) 
- สำมำรถพบสีพื้นได้หลำยสี 
- ปรำกฏกำรณ์ทำงแสง (Phenomena): สำมำรถพบกำรเล่นสี (play-of-color; รูปที่ 1a) สำแหรก 

(Asterism; หำยำก) และตำแมว (Chatoyancy; หำยำก)ได้ (รูปที่ 1b) 
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รูปที่ 1 ปรำกฎกำรณ์ที่พบในโอปอล (a) play of color (b) cat’s eye (ภูวดล วรรธนชัยแสง, 2552) 

 
ชนิดและชื่อทางการค้าของโอปอล 
1. โอปอลมีค่ำ (Precious Opal) เป็นโอปอทีม่ีกำรเล่นสีแสดงเฉดสรีุ้ง (โดยเฉพำะในรปูแบบที่ถูกตัด

โค้งมน) ซึง่จะเปลี่ยนไปตำมมุมของกำรสังเกต 
- โอปอลขำว (White opal) โปร่งใส่ถึงกึง่โปร่งแสง แสดงกำรเล่นสบีนพื้นสีขำว 
- โอปอลด ำ (Black Opal) โปรง่แสงถึงกึง่โปร่งแสง แสดงกำรเล่นสบีนพื้นสีด ำ สีเทำเข้ม สี

น้ ำเงิน สีเขียว สีน้ ำตำลหรือพื้นสีเข้ม  
- โอปอลแมทริกซ์ (Matrix Opal) ส่วนที่โปร่งใสถึงกึง่โปร่งแสงและแสดงปรำกฎกำรณ์เล่นสี

ของโอปอลแทรกอยู่ตำมช่องว่ำงในเนื้อหิน 
 

   
 

รูปที่ 2 (a) โอปอลขำว (b) โอปอลด ำ (c) โอปอลแมทริกซ ์
 
2. โอปอลไฟ (Fire opal) สีแดง ส้ม เหลือง (สีคล้ำยเปลวไฟ) อำจจะแสดงปรำกฏกำรณ์เล่นสี หรือไม่

เล่นสีก็ได้ ส่วนใหญจ่ะพบในลักษณะเนื้อขุ่น มีช่ือเรียกอีกช่ือว่ำเชอรี่โอปอล 
 

(a) (b) (c) 
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รูปที่ 3 โอปอลไฟ 

 
3. โอปอลธรรมดำ (Common Opal) โอปอชนิดนี้มักจะไมม่ีกำรเล่นสี ส่วนใหญท่ึบแสง บำงชนิดอำจ

โปรง่แสง มสีหีรือไมม่ีสมีีช่ือเรียกทำงกำรค้ำค่อนข้ำงหลำกหลำย 
 - Agate Opal โอปอลที่มีแร่มลทินรูปร่ำงคล้ำยกิ่งไม้แสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยตำเปล่ำ 
 - Girasol โอปอลสีน้ำเงิน-สีขำวโปร่งแสงทีม่ีกำรสะท้อนแสงสีแดง 
 - Honey Opal โอปอลสีเหลืองคล้ำยน้ ำผึง้ 
 - Hyalite โอปอลไม่มกีำรเล่นสีบำงครั้งมีควำมโปร่งใสมำก มองดูเหมือนน้ ำ หรืออำจจะออก

สีแดงเรื่อๆ หรือสีน้ ำตำลอ่อนๆ 
  - Hydrophane เป็นโอปอลที่โปร่งแสงบำงครั้งอำจโปร่งใสเมื่อแช่ไว้ในน้ ำ สำมำรถดูดน้ ำได้
เป็นพิเศษ หำกน ำมำแตะลิ้นจะเกำะติดลิ้นแน่น 
  - Milk Opal โอปอลสขีำวขุ่น 
  - Prase Opal โอปอลลักษณะโปร่งแสงมำก มสีีเขียวแอปเปิ้ล เนื่องจำกมีนิเกิลปะปนอยู่ 
  - Wax Opal โอปอลสีออกเหลือง และมีลักษณะเหมือนข้ีผึ้ง 
  - Wood Opal ไม้กลำยเป็นหินโดยมีโอปอลแทรกอยู่ 

เป็นต้น 
 

การปรับปรุงคุณภาพของโอปอล 
1. กำรอุดด้วยน้ ำมัน แวกซ์หรอืพลำสติก เพือ่ให้มปีรำกฏกำรณ์เล่นสีดีข้ึนและป้องกันหรือปกปิดรอย

แตก กำรประบปรงุคุณภำพด้วยวิธีนี้ค่อนข้ำงคงทน กำรอุดด้วยน้ ำหรือแวกซส์ำมำรถตรวจสอบด้วยกำรใช้เข็ม
ร้อนจิม้ ส่วนกำรอุดด้วยพลำสตกิจ ำเป็นต้องตรวจสอบด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิล้กตรอนแบบส่องกรำด (SEM) 
หรืออินฟรำเรดสเปกโทรมเิตอร์ (FTIR) 

2. กำรย้อมสีโดยกำรใช้สำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรทหรอืกำรเคลือบด้วยกรดและน้ ำตำล วิธีกำรนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้โอปอลมีสีด ำเพิ่มข้ึน แต่เมื่อผ่ำนกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำหนึ่งสจีะซีดจำงไป กำรตรวจสอบ
สำมำรถท ำได้ด้วยกำรสังเกตควำมเข้มสีด้วยกล้องไมโครสโคปก ำลงัขยำยสูง 

3. กำรรมควัน (Smoke Impregnation) เพื่อให้ได้โอปอลทีม่ีสีด ำเข้มขึ้น วิธีกำรนี้พบได้อย่ำง
แพร่หลำย เป็นวิธีกำรที่มีข้ันตอนไม่ยุ่งยำก แต่ผลที่ได้ไม่คงทนนัก ส่วนใหญส่ีด ำทีเ่กิดข้ึนจะเกิดข้ึนเพียงตื้นๆ 
เท่ำนั้น กำรตรวจสอบสำมำรถท ำได้ด้วยกำรสงัเกตมลทินภำยในด้วยกล้องไมโครสโคปก ำลงัขยำยสงู ค่ำควำม
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ถ่วงจ ำเพำะจะต่ ำ เมื่อน ำมำลอยในน้ ำจนกระทัง่ดูดซึมน้ ำในปริมำณทีเ่พียงพอแล้วจะจมลง ปรำกฏกำรณ์เล่นสี
จะลดลงหรอืหำยไปเมื่อเปียกน้ ำ และจะคืนกลบัมำเป็นปกตเิมื่อแหง้สนทิ 

4. กำรปะพื้นหลงัด้วยฟอยลอ์ะลมูิเนียม มุก ทำสีด ำ หรือเคลือบสี เพื่อให้โอปอลแสดงกำรเล่นสีที่ดีข้ึน 
หรือเพื่อให้มีพื้นสีด ำคล้ำยโอปอลสีด ำ มีควำมคงทนนอ้ย กำรตรวจสอบสำมำรถท ำได้ด้วยกำรสังเกตมลทิน
ภำยในด้วยกล้องไมโครสโคปก ำลงัขยำยสูงและลองขูดทีผ่ิว 

5. กำรปะกบ เนื่องจำกโอปอลเป็นพลอยทีม่ีควำมเปรำะบำงมำก ดังนั้นจึงมีวิธีกำรในกำรป้องกันและ
เสริมควำมแข็งแรงห้กบัโอปอลนั้นคือวิธีกำรปะกับด้วยวัสดอุื่น ที่นิยมท ำกันมสีองชนิดได้แก่ 

 - กำรประกบ 2 ช้ัน (Opal Doublet) คือกำรน ำแผ่นโอปอลสีออ่น แปะลงบนแผ่นหินสีด ำ 
เช่นโอนิกซ์ (Onxy) ส่งผลให้สีและกำรเล่นสีของโอปอลชัดเจนย่ิงข้ึนด้วย 

 - กำรประกบ 3 ช้ัน (Opal Triplet) คือกำรน ำโอปอลสีอ่อนหรือเข้ม แปะลงบนแผ่นหินสีด ำ
ให้เป็นช้ันล่ำง และเคลือบด้วยวัสดุโปร่งใส เช่น ควอตซ์ใส แผ่นแก้วใส หรือเรซิ่นใส ให้อยู่ด้ำนบนโอปอล เพื่อ
ป้องกันผิวหน้ำและเสรมิควำมแข็งแรงของโอปอล 

 
 การดูแลรักษา 
 1. ควรเลี่ยงกำรท ำควำมสะอำดด้วยเครื่องอลัตร้ำโซนิค หรอืเครื่องที่ใช้ไอน้ ำร้อนมำก (Streamer) 

 2. ควรเลี่ยงสำรที่มีฤทธ์ิเป็นตัวท ำละลำยทกุชนิด เช่น น้ ำยำล้ำงเล็บ 
 3. ไม่ควรขัดเงำซ้ ำ 
 4. ควรล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำสบู่อุ่น ด้วยส ำลีหรือผ้ำขนนุ่ม ไม่ควรใช้แปรงขัด 
 5. หลีกเลี่ยงกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกสำมำรถส่งผลให้โอปอลเกิดรอยแตกร้ำว
ได้ ถ้ำโอปอลโดนควำมร้อนที่สงูเกินไปอำจท ำให้เปลี่ยนเป็นสีขำวหรือสีน้ ำตำลได้ และท ำให้ปรำกฏกำรณ์เล่นสี
หำยไป 
 6. ควรเลี่ยงกรด ด่ำง และสำรเคมีทุกชนิด เพื่อป้องกันกำรถูกกัดกร่อนและกำรเปลี่ยนสี 
 7. ควรระวังระหว่ำงกำรใช้งำนไม่ให้เกิดกำรกระแทกทีรุ่นแรง 
 8. ควรเก็บรกัษำด้วยกำรแช่น้ ำหรอืน้ ำมันเพื่อรกัษำควำมชุ่มช้ืนของเนื้อโอปอลไว้ 
 
 แหล่งก าเนิดโอปอล 
 โอปอลกว่ำร้อยละ 95 ของโลกมำจำกเหมืองในรัฐควีนแลนด์และรัฐนิวเซำทเ์วลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ส่วนแหล่งอื่น ๆ ที่สำมำรถพบโอปอล ได้แก่ ประเทศฮังกำรี เม็กซิโก ฮอนดูรสั เนวำดำ และ
ประเทศไทยสำมำรถพบได้ที่จงัหวัดล ำพูน ล ำปำง นรำธิวำส ลพบุรี สระบุรี นครรำชสีมำ นครนำยกและ
นครพนม 
  

 การเลือกซื้อโอปอล 
 1. เลือกจำกชนิดหรือสี โดยทั่วไปโอปอลด ำมกัมีรำคำสูงกว่ำโอปอลขำว โอปอลไฟ หรือโอปอลน้ ำ 
เป็นต้น สีและควำมโปร่งแสง ต้องมีลักษณะโปรง่ใสถึงโปร่งแสง มีควำมสดของสี โทนของสสีว่ำงปำนกลำง
รูปแบบกำรเล่นสี ปริมำณและกำรกระจำยตัวของสทีี่เล่นควรมีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของพื้นที่เนื้อพลอย
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ทั้งหมด สีทีเ่กิดจำกกำรเล่นสี โอปอที่มกีำรเล่นสีเป็นสีแดงถือเป็นสีที่หำยำกและมีค่ำที่สุด สีทีร่องลงมำคือ สี
ม่วง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้ำ และสีน้ ำเงิน ส ำหรับ fire opal สเีขียว ม่วงและน้ ำเงิน เป็นสีที่หำยำก 
 2. กำรเจียระไน โดยส่วนใหญ่โอปอลนิยมเจียระไนรูปโค้งหลังเบี้ย แผ่นแบน หรือรูปแกะสลักต่ำงๆ 
กำรซื้อขำยเป็นน้ ำหนักกะรัต ใช้ท ำเป็นเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เข็มกลัด ต่ำงหู หรอืจี้ โอปอล
คุณภำพดี ไม่ควรมีรอยแตกร้ำวหรอืรอยขูดข่วน 
 3. กำรเลอืกซือ้โอปอลต้องระวังเรื่องกำรเลียนแบบ โอปอลสงัเครำะห์ และโอปอลทีผ่่ำนกำรปรับปรุง
คุณภำพ เพื่อควำมมั่นใจควรเลอืกซือ้โอปอลที่มีใบรับรองจำกสถำบันตรวจสอบอญัมณีด้วย 
 
 

โอปอลสังเคราะห์ (Synthetic Opal)  
โอปอลสงัเครำะห์คือโอปอลทีม่นุษย์สร้ำงขึ้น เกิดข้ึนครัง้แรกในปี 1974 โดย Pierre Gilson ผลิตโอ

ปอลสังเครำะห์ที่มอีงค์ประกอบทำงเคมี โครงสร้ำงภำยใน คุณสมบัติทำงกำยภำพและลักษณะที่ปรำกฏให้
คล้ำยกับโอปอลธรรมชำติมำกทีสุ่ด แต่ผลผลิตส่วนใหญ่มักจะมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ำมกบัโอปอลที่เกิดจำก
ธรรมชำติอย่ำงเห็นชัด เนื่องจำกโอปอลสังเครำะหม์ักจะแสดงลักษณะสีที่งดงำมเกินควำมสวยงำมของโอปอล
ธรรมชำติมำกไปแบบผิดหผูิดตำ กำรผลิตโอปอลสงัเครำะหส์ำมำรถผลิตโอปอลได้หลำกหลำยสี เกือบจะมีทุกสี
เลยก็ว่ำได ้
 

กำรตรวจสอบ 
นักอัญมณีศำสตร์หรือผู้มปีระสบกำรณ์ด้ำนอัญมณีจะสำมำรถแยกโอปอลสงัเครำะห์ออกจำกโอปอล

ธรรมชำติได้อย่ำงรวดเร็ว โดยวิธีกำรตรวจสอบด้วยแสงเหนอืม่วง (Ultraviolet) ทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยำว ในโอ
ปอลธรรมชำติมกัมีปฏิกริิยำเปลง่แสงอย่ำงต่อเนื่องหลงัจำกหยุดกำรให้แสงเหนือม่วงแล้ว หรือที่เรียกว่ำกำร
เกิด “Phosphoresces” ซึ่งในโอปอลสังเครำะห์ไม่เกิดปฏิกิริยำดังกล่ำว 

กำรตรวจสอบด้วยกล้องจลุทรรศน์ก ำลังขยำยสูง ใต้แสงไฟสว่ำงส่องจำกด้ำนบน (Top illumination) 
สังเกตทีผ่ิวของโอปอลสังเครำะห์จะมผีิวลำยคล้ำยผิวของสัตว์เลื้อยคลำนจ ำพวกจิง้จก ตุ๊กแก (Lizard skin) 
หรือจะพบลกัษณะภำพตัดขวำงของท่อหลำยเหลี่ยมเรียงกัน เรียกว่ำ “Columnar Like Structure” 

โดยทั่วไปแล้วโอปอลสังเครำะห์จะมีเนื้ออ่อนกว่ำ และเบำกว่ำโอปอลธรรมชำติเล็กน้อย เนื่องจำกโอ
ปอลสังเครำะห์มรีุพรุนมำกกกว่ำน่ันเอง 
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