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  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยรูจักและคุนเคยกับแกวเปนอยางดี อุปกรณ, ของ
ใช, ภาชนะตาง ๆ มากมายทําขึ้นมาจากแกว ทั้งนี้เนื่องจากแกวที่มีใชงานกันอยางกวางขวางนั้นมี 
สมบัติที่ดี 3 ประการ คือ มีความโปรงใส (Transparency), มีความแข็งแกรง (Hardness) และ มี
ความทนทานตอสารเคมี (Chemical resistance) นอกจากนี้การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
องคประกอบของแกวชนิดพิเศษตาง ๆ ถูกคิดคนเพื่อการนําไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
ถึงแมความกาวหนาทางดานพลาสติก และเทคโนโลยีของโพลิเมอรจะพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว จน
ทําใหพลาสติกถูกผลิตออกมาใชงานอยางกวางขวางในทุกกิจการก็ตาม แตพลาสติกก็ไมอาจจะ
ทดแทนแกวไดอยางสมบูรณ 
 

1.1 ประวัติของแกว 
  สัญนิฐานวา แกวกําเนิดขึ้นครั้งแรกโดยธรรมชาติ โดยเกิดจากหินหลอมเหลว
จากภูเขาไฟ โดยหินหลอมเหลวนี้ไหลออกจากภูเขาไฟขณะภูเขาไฟมีการระเบิด ในขณะที่ไหล
ไปตามพื้น จะเกิดการหลอมละลายพวกหิน และทรายและแรธาตุตาง ๆ รวมไวมากมาย ตอมา
เมื่อเย็นตัวลง จึงแข็งตัวกลายเปนของแข็ง ที่มีสีสรร แวววาว และมีความคมอยูตัว ซึ่งในปจจุบัน
เรียกวา หินออบซิเดียน (Obsidian) มนุษยในยุคนั้นจึงนําหินดังกลาวมาทาํเปนอาวุธ ทําหอก ทํา
มีด เปนตน พบหลักฐานทางประวัติศาสตรที่พอจะทําใหเชื่อไดวา มนุษยรูจักการผลิตแกวขึ้นครั้ง
แรกในอียิปต และซีเรีย เมือ่ประมาณ 4000 ปมาแลว โดยไดพบลูกปดแกว (Glass beads) และ
ภาชนะตาง ๆ ที่ทําขึ้นจากแกว 
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  ศิลปะของการเปาแกว ถูกคนพบแถบตะวันออกกลาง บริเวณชายฝงทะเลที่ชาว
โพลีนีเซียน (Phoenician) อาศัยอยู  จากบันทึกและนิยายพ้ืนบานนั้น พอคาชาวโพนิเซีย (ประเทศ
ซีเรีย) พบแกวโดยบังเอิญขณะตั้งคายพักแรมริมชายทะเล โดยพบวาบริเวณหายทรายที่ใชกอเตา
ประกอบอาหารมีของเหลวใสเกิดขึ้น ในการกอเตานั้นพอคาใชหินโทรนา (Trona) (มีสูตรเคมี
เปน Na2CO3.NaHCO3.2H2O) มาวางบนหาดทรายสําหรับเปนที่รองรับราวแขวนหมอประกอบ
อาหาร ความรอนจากไฟทําใหทรายและหินโทรนาหลอมรวมกัน เมื่อดับไฟจึงเกิดการเย็นตัวลง
ของสวนผสม ทําใหไดวัสดุใหม คือ แกว ที่เราใชในปจจุบันนี้ มีนักวิทยาศาสตรสวนใหญ คิดวา
พอคาเหลานั้นคงจะโยนเปลือกหอยหรือกระดองปูเขาไปใชกองไฟดวย จึงทําใหเกิดแกวขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากสวนผสมระหวาง Na2O กับ –SiO2 นั้นละลายน้ําไดงาย ตอเมื่อมี CaO จึงจะคงรูปอยูได 
 
  กอนคริสตศักราช 20 ป มีการคนพบกรรมวิธีในการทําเครื่องประดับจากแกว, 
ภาชนะที่ทําจากแกว และของมีคาอื่น ๆ ที่ทําดวยแกวในซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอี การ
ผลิตภาชนะหรืองานศิลปะตาง ๆ จากแกว ยังคงใชวิธีการเปาแกวมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นั่น
ก็คือ การเปาลมผานเขาไปในดานหนึ่งของทอโลหะกลวง (Blowing pipe) โดยที่ดานตรงขามเปน
แกวท่ีหลอมเหลวถูกหมุนจนรวมกันเปนกอน ผูที่เปาแกวสามารถควบคุมรูปราง ขนาดไดตาม
ตองการในขณะที่แกวกําลังรอนอยู โดยการใชอุปกรณตกแตงที่ทําดวยไมหรือการเขาเตาหลอม
หลายครั้ง 
  เมืองเวนิช  เปนศูนยกลางของการผลิตแกวท่ีสําคัญติดตอกันเปนเวลานาน จนถึง
ปลายศตวรรษที่ 17  มีโรงงานมากกวา 300 โรงงาน  ชาวเวนิชพัฒนาแกวโซดาที่ดัดแปลงไดงาย,
ไมมีสี และมีความโปรงใสสูง กอนที่จะมีการเจริญเติบโตของโรงงานผลิตแกวในทวีปยุโรป ซึ่ง
เจริญขึ้นมาภายหลัง  ประมาณปลายศตวรรษที่ 16 เยอรมันและอังกฤษ จึงกาวเขามามีบทบาทใน
ฐานะผูผลิตและสงออกรายใหญ  มนุษยรูจักใชแกวทํากระจกหนาตาง จนกระทั่งศตวรรษที่ 12 
นักบวชไดเริ่มทําแกวทรงกระบอกจากแกวแผนที่ใชทํากระจกหนาตาง  การใชแกวทําหนาตางนี้
แพรหลายมากในศตวรรษที่ 15 ทําใหตอมาประเทศฝรั่งเศสเริ่มดําเนินการผลิตแกวแผนโดยทํา
ออกมาเปนมวน ๆ 
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รูป 1.1   แสดงการขึ้นรูปแกวโดยใชวิธีการเปาดวยหลอดโลหะ (Blowing pipe) 
 
 
  อุตสาหกรรมแกวแพรหลายไปในอเมริกาเมื่อป ค.ศ.1608 และในป ค.ศ.1673 
Warshipful company ผูจําหนายแกวรายใหญในอังกฤษตองการหาแกวเพื่อทดแทนแกวโซดา-
ไลม ซึ่งปกติตองสั่งซื้อจากเวนิส จึงให George Ravencrofe ทดลองทําแกวจากวัสดุที่หาไดใน
ประเทศ George Ravencroft ไดทดลองเติมตะกั่วออกไซด (Lihrage) แทน โซดา (sodium oxide) 
และเปลี่ยนแปลงสวนผสมอื่น ๆ ในแกวโซดา-ไลม ดังนั้นในระยะเวลา 3 ป ตอมา จึงสามารถทํา
แกวชนิดใหมได เรียกวา แกวตะก่ัว (Lead glass) ซึ่งนอกจากจะใชทดเทียมกับแกวโซดา-ไลม
แลว ยังสามารถหักเหแสงไดมากกวา ทําใหมีประกายคลายผลึกหินที่มีราคาแพง จึงไดรับความ
นิยมอยางแพรหลาย ทั้งในการทําเครื่องใชในครัวเรือน และในงานศิลปกรรมตาง ๆ  ซึ่งใน
ปจจุบันก็ยังนิยมใชกันอยู 
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1.2 วิวัฒนาการของแกว 
  แมวาเทคโนโลยีอื่น ๆ จะไดรับการพัฒนาอยางกวางขวาง แตเทคโนโลยีสําหรับ
การผลิตแกวเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ในยุคนั้นการผลิตและทําแกวใหเปนรูปรางตาง ๆ ยังถือวา
เปนงานศิลป การพัฒนาในทางเคมีนั้นเปนเพียงการหาวิธีทําใหวัตถุดิบบริสุทธิ์ หรือเสาะหา
วัตถุดิบบริสุทธิ์ การหาความสัมพันธระหวางองคประกอบของแกวกับสมบัติกายภาพและทาง
แสงของแกว นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง โดยธรรมชาติ ทรายที่ใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตแกวจะมีเหล็กปนอยู ซึ่งจะทําใหแกวมีสีออกเขียว ในยุคนั้นพบวา ถา
เติมมังกานีสใหมีปริมาณพอเหมาะ มังกานีสทําหนาที่เปนสารฟอกจาง (Blenching agent) โดยจะ
ไป     รีดิวซ Fe3+ ใหเปน Fe2+ ทําใหแกวใสไมมีสี   ประมาณกลางศตวรรษที่ 17 พบวา ถาเติม
ออกไซดของโลหะลงไปในสวนผสมของแกว จะไดแกวสีที่แตกตางกัน เชน เหล็ก ทําใหสีเขียว
หรือเหลือง, โคบอลตใหเฉดสีน้ําเงิน, ทองแดงใหสีแดงเข็ม น้ําเงิน หรือ เขียว,  ผงถาน 
(Charcoal) ใหสีเหลือง ถึงน้ําตาล, แมงกานีสไดออกไซด ใหสีมวง, Stannic ปนกับ Arseneous 
acid ใหสีขาว แตถาเติม CaF ลงไปจะไดสีขาวคลายนม  นอกจากนี้การเติมโลหะหรือ
สารประกอบของโลหะ ลงไปในแกวเหลวในลักษณะที่เปนชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงชิ้นโลหะ
เหลานี้ก็จะแขวนลอยอยูในเนื้อแกว ทําใหแกวท่ีไดสามารถสะทอนแสงหรือกระจายแสงบางชวง
ความยาวคลื่นไดดีเปนพิเศษ  เชน ซีริเนียม (Selenium) ผสมกับ แคดเมียม จะกระจายแสงไดทุก
ชวงคลื่นยกเวนสีแดง ทําใหไดแกวสีแดงทับทิม (Ruby glass) ซึ่งแตเดิมผลิตไดจากการเติมผง
ทองคําบริสุทธิ์ลงไปในแกวเหลว 
  กอนป ค.ศ.1900 นั้นงานแกวถือวาเปนงานศิลป ดังนั้นสูตรและกระบวนการ
ผลิต จึงถูกปกปดเปนความลับตลอดมา  การคนพบใด ๆ มักอาศัยประสบการณ จึงทําใหการ
พัฒนามีขีดจํากัด จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19  Lubber เริ่มนําเครื่องกลไปใชทดแทนการเปา
แกวทรงกระบอก และป ค.ศ.1814 ในเบลเยี่ยม เริ่มใชกระบวนการโฟรคอลท (Fourcault 
Process) สําหรับดึงแกวแผนแบบตอเนื่อง  การคิดคนนี้เปนชนวนใหเกิดกระบวนการผลิตแผน
แบบตอเนื่องอื่น เชน Colburn, Pittsburgh Plate glass, Libbey-Owens เปนตน  อนึ่งในชวงเวลา
เดียวกันนั้นอุตสาหกรรมรถยนตเริ่มผลิตรถท่ีมีหลังคาทําใหเกิดความตองการกระจกแผนขนาด
เล็กมาก จึงพลอยทําใหอุตสาหกรรมแกวพัฒนาตามไปดวย  นอกจากนี้ยุคดังกลาวเปนยุคปฏิวัติ
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ทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตรและวิศวกรจึงเริ่มกาวเขามีบทบาท จนกระทั่งมีการใชระบบ
อัตโนมัติในการผลิตผลิตภัณฑแกวตาง ๆ มากมาย 
  เหตุการณหนึ่งที่มีสวนในการเริ่มยุคใหมของการผลิตแกวนั้นเกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 
1876  นักฟสิกสชาวเยอรมนัชื่อ Ernst Abbe ตองการปรับปรุงกลองจุลทรรศนและไดกลาวไววา
วิธีที่ดีที่สุดคือการพัฒนาแกวซึ่งใชทําเลนสกลองจุลทรรศนใหมีดัชนีหักเหและกระจายแสงตาม
ตองการ  ดังนั้น 8 ปตอมา (ค.ศ.1884) จึงไดรวมกับ Otto Schott และ Karl Ziciss ต้ังบริษัท เจนา
เครื่องแกว (Jena Glassware) ในเครือของ Schott and Sons และ 2 ปตอมาไดเริ่มดําเนินการผลิต
แกวท่ีมีสวนผสมตาง ๆ โดยใชธาตุองคประกอบตาง ๆ กัน ต้ังแตธาตุที่ 28 เปนตนไป เชน เบอรลิ
เลียม, ซีเซียม, ไนโอเมียม, เออรเบียม, ยูเรเนียม, โบรอน, แคดเมียม และดีบุก เปนตน แกวท่ีผลิต
ไดเปนแกวท่ีมีสมบัติทางแสงตาง ๆ กัน  ในป ค.ศ. 1912 โรงงาน Corning Glass Works ใน
นิวยอรก ไดแนะนําแกว borosilicate โดยการผสมธาตุโบรอนเขาไปในเนื้อแกวเปนผลสําเร็จ ทํา
ใหแกวทนทานตอความรอนมากกวาแกวโซดา ถึง 3 เทา  
  การคิดคน วิจัยทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ของแกวและมีการนําไปใชในกิจการ
ตาง ๆ มากมาย ในปจจุบันอุตสาหกรรมแกวจัดเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ตองการความรูความ
ชํานาญเฉพาะในการควบคุม ปรับปรุงและผลิต ผลิตภัณฑแกวชนิดตาง ๆ สิ่งหนึ่งที่นาแปลกก็คือ 
แกวยังคงมีสวนประกอบหลักคอนคงเดิมแมวาจะมีแกวหลายรอยชนิดในปจจุบันก็ตาม และใน
กรณีที่ผลิตภัณฑแกวใดทําการผลิตในปริมาณนอย จะยังคงใชวิธีแบบโบราณ คือหลอมแกวใน
เตาหลอมขนาดเล็ก และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ จะยังคงใชวิธีการดั่งเดิมคือ การขึ้นรูปโดยแรงงาน
มนุษย กลาวคือ ใชวิธีการเปาดวยหลอดโลหะยาว ที่เรียกวา Blowing pipe นั่นเอง 
  การดัดแปลงแกวใหมีรูปรางตาง ๆ ตามตองการในระดับเล็กเชนหองทดลอง
ปฏิบัติการหรือผูผลิตและรับจางผลิตรายยอย ยังคงใชวิธีการเชนเดียวกันคือ หลอมและขึ้นรูป
ดวยการเปาหรือหลอแบบและเปาควบคูกันไป ผลิตภัณฑแกวท่ีใชในปจจุบันเราอาจจําแนกเปน
ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ 
  1) แกวแผนทํากระจกหนาตาง  2) แกวแผนทั่ว ๆ ไป 
  3) แกวสําหรับทําภาชนะบรรจุ  4) แกวจากการอัดแบบหรือการเปา 
  5) แกวลามิเนต (Laminated glass) 6) กระจก 
  7) แกวพิเศษอื่น ๆ เชน Glass-ceramics, optical glass 
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