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⌫  
 

 
 
 
  ความหมายของแกว จาก Webster’s dictionary กลาววา A hard, brittle, 
translucent, and commonly transparent substance, white or colored, having a conchoidal 
fracture, and made by fusing together sand or silica with lime, potash, soda, or lead oxide. It is 
used for window panes and mirrors, for articles of table and culinary use, for lenses, and 
various articles of ornament. “ แกว เปนสารที่แข็ง, เปราะ,  โปรงแสง ที่มีรอยราวและทําไดโดย
การหลอมทรายหรือซิลิกา กับ หินปูน, โปรแตส, โซดา หรือตะกั่วออกไซด สําหรับทํากระจก
หนาตาง เครื่องครัว เลนสและเครื่องประดับ”  นักเคมีอาจอธิบายความหมายของแกววาเปน 
“super-cooled liquid” กลาวคือแกว เปนของแข็งที่เกิดจากการที่แกวในสถานะของเหลวเกิดการ
เย็นตัวอยางยวดยิ่ง  โดยเปนของแข็งที่ไมเกิดผลึกแตอยางใด  และดวยจุดนี้เองแกวจึงมีจุด
หลอมเหลวที่ไมแนนนอน  โดยทั่วไปแกวจะออนตัวท่ีชวงอุณหภูมิคอนขางกวาง  และพบวา
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแกวขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารประกอบตาง ๆ ที่เปน
องคประกอบในแกวนั้น 
 

2.1 สมบัติของแกว 
  เมื่อพิจารณาสมบัติทางเคมีของแกว จะกําหนดนิยามไดวา “แกว เปนของผสมที่
เกิดจากการรวมตัวของออกไซดของสารอนินทรียที่ไมระเหย สวนประกอบเหลานี้ไดจากการ
หลอม และแยกสลายสารประกอบอัลคาไลน (Alkali) และ อัลคาไลนเออรธ (Alkali earth), ทราย
และสารอื่นๆ แกวเปนสารประกอบที่มีโครงสรางแบบไรระเบียบโดยสิ้นเชิง (Completely 
vitrified) หรืออาจมีบางสวนที่มีโครงสรางเปนระเบียบแบบผลึก แตจะตองมีอยูนอยมาก” แต
หากทิ้งไวเปนระยะเวลานานมากๆ (อาจเปนเวลาหลายลานป) โครงสรางภายในของแกวจะ
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คอยๆ เปลี่ยนจนกระทั่งมีการจัดเรียงที่เปนระเบียบแบบผลึก และจะหมดสมบัติที่เรียกวา แกว อีก
ตอไป สสารประเภทนี้จึงมักจะกลาววาอยูในสถานะคลายแกว (Glassy state)   
  นิยามของแกวเมื่อพิจารณาสมบัติทางกายภาพจะกลาวไดวา “แกวเปนของเหลว
ที่ถูกทําใหเย็นตัวลงต่ํากวาอุณหภูมิที่แกวควรจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็งได โดย
ที่แกวไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเปนผลึกแตอยางใด ของเหลวนี้จึงมีความแข็ง มีความหนืดสูง
มากจนกระทั่งโมเลกุลหรืออิออนไมสามารถจัดเรียงตัวเองแบบผลึก และแกวมีจุดหลอมเหลวที่
ไมแนนอน อันเนื่องมาจากสวนประกอบที่ไมเปนหนึ่งเดียวในเนื้อแกวนั่นเอง”  
  และเมื่อพิจารณาสมบัติทางฟสิกสของแกว แกว จะหมายถึง “ของเหลวที่เกิดการ
เย็นตัวอยางยิ่งยวด (Supercooled) โดยมีความหนืดสูงจนกระทั่งมีลักษณะภายนอกคลาย
ของแข็ง” และสิ่งนี้เองที่เปนเหตุผลท่ีวาแกวสามารถเกิดหรือเปลี่ยนโครงสรางเปนผลึกไดใน
ระยะเวลาที่ยาวนานมาก ๆ 
  การท่ีแกวมีโครงสรางภายในแบบไรระเบียบ จึงทําใหแกวท่ีจุดตางๆ มีพลังงาน
พันธะ  (Bond energy) ไมเทากัน ไมวาจะเปนแตละแถว แตละระนาบหรือแตละอิออน แกวจึงมี
จุดหลอมตัวที่ไมแนนอน เมื่อแกวหรือวัสดุประเภทเดียวกันนี้ไดรับความรอนสูงพอ จะคอยๆ 
ออนแข็งตัวและเปลี่ยนเปนของเหลวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ปรากฏการณนี้ตางจาก
ของแข็งที่เปนผลึกซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเปนของเหลวเกิดที่อุณหภูมิคงที่ ซึ่ง
เรียกวา จุดหลอมเหลว  (Melting point)   
  เมื่อแกวเหลวถูกทําใหเย็นลง จะมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้น จนกระทั่งในที่สุด
โมเลกุล หรืออิออน สามารถเคลื่อนที่ไดยาก จึงมีลักษณะที่แนนอนและมีลักษณะปรากฏเปน
ของแข็ง ปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นในชวงอุณหภูมิกวาง จึงอาจกลาวไดวา “แกว ไมมีจุด
หลอมเหลว”   
  แกวทุกชนิดสามารถทําใหเกิดเปนผลึกไดเชนกัน หากการเย็นตัวของแกวเหลว
เปนไปดวยอัตราเร็วและภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม การลดอุณหภูมิของแกวเหลวลงอยางชา ๆ 
จนถึงจุดหลอมเหลว (Melting point) จะทําใหแกวเกิดผลึกได ถาควบคุมอุณหภูมิไดดีพอใน
ลักษณะที่อัตราการเกิดผลึกและการเจริญของผลึกมีคาสูงกวาอัตราการเย็นตัวหรือการลด
อุณหภูมิของแกว แตโดยทั่วไปแกวจะตองไมมีผลึกหรือมีอยูนอยมาก ดังนั้นในการปฏิบัติจึงตอง
ใหแกวเย็นตัวลงเร็วกวาการเกิดผลึก ปกติจุดที่มีอัตราการเจริญของผลึกสูงสุด (Maximum crystal 
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growth rate) จะอยูตํ่ากวาจุดหลอมเหลวเล็กนอย บริเวณดังกลาวนี้แกวมีความหนืดสูงกวาความ
หนืดของเกลือแกงบริเวณจุดหลอมเหลว  ประมาณ 108 เทา การลดอุณหภูมิลงเร็วจึงทําใหแกว
แทบจะไมมีโอกาสจัดตัวเองใหเปนระเบียบหรือเกิดผลึกเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 2.1  แสดงโครงสรางของซิลิกา (SiO2) ในลักษณะผลึก และเมื่อเปนแกว 
 
  แกวทุกชนิดสามารถทําใหเกิดเปนผลึกไดเชนกัน หากการเย็นตัวของแกวเหลว
เปนไปดวยอัตราเร็วและภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม การลดอุณหภูมิของแกวเหลวลงอยางชา ๆ 
จนถึงจุดหลอมเหลว (Melting point) จะทําใหแกวเกิดผลึกได ถาควบคุมอุณหภูมิไดดีพอใน
ลักษณะที่อัตราการเกิดผลึกและการเจริญของผลึกมีคาสูงกวาอัตราการเย็นตัวหรือการลด
อุณหภูมิของแกว แตโดยทั่วไปแกวจะตองไมมีผลึกหรือมีอยูนอยมาก ดังนั้นในการปฏิบัติจึงตอง
ใหแกวเย็นตัวลงเร็วกวาการเกิดผลึก ปกติจุดที่มีอัตราการเจริญของผลึกสูงสุด (Maximum crystal 
growth rate) จะอยูตํ่ากวาจุดหลอมเหลวเล็กนอย บริเวณดังกลาวนี้แกวมีความหนืดสูงกวาความ
หนืดของเกลือแกงบริเวณจุดหลอมเหลว  ประมาณ 108 เทา การลดอุณหภูมิลงเร็วจึงทําใหแกว
แทบจะไมมีโอกาสจัดตัวเองใหเปนระเบียบหรือเกิดผลึกเลย 
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2.2 ชนิดของแกว 
  ในปจจุบันมีแกวชนิดตางๆ มากมายหลายรอยชนิด แตองคประกอบหลักของ
แกว ก็ยังคงเปนปูนดิบ (Lime, CaO), ซิลิกา (SiO2) และโซดา (Na2O หรือ Na2CO3) ซึ่งรวมกันอยู
รอยละ 90 โดยน้ําหนัก ซึ่งแกวแตละชนิดจะมีองคประกอบหลักในสัดสวนตาง ๆ กันไป และ
สวนมากจะเปนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบรอง (Minor constituents) ซึ่งมีความสําคัญตอ
สมบัติของแกวมาก อยางไรก็ตามเราอาจจําแนก ชนิดหรือประเภทของแกวออกไดเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ  คือ แกวทางการคา (Commercial glass) และแกวพิเศษ (Special glass) 

 
 2.2.1 แกวทางการคา  (Commercial glass) 
  แกวท่ีผลิตขึ้นเพื่อการคา ใชในงานทั่ว ๆ ไป แกวทางการคามีอยูหลายชนิด  แต
ละชนิดจะบอกสวนประกอบและสมบัติอยางคราว ๆ โดยมักแสดงรอยละโดยน้ําหนักของ
องคประกอบหลักเทานั้น  สมบัติของแกวชนิดนี้ขึ้นอยูกับสวนประกอบที่แนนอนของแกว  และ
สมบัติจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบยอย ตัวอยางเชน ปกติแกวไมมี
สมบัติในการนําฟา  แตแกวท่ีมีโซเดียมเปนองคประกอบจะนําไฟฟาไดเปนตน  แกวที่จัดอยูใน
พวกแกวทางการคานี้ ไดแก 

  2.2.1.1 แกวควอทซ  (Fused-quartz glass)   
   แกวควอทซ หรือบางทีเรียกวา แกวซิลิกาบริสุทธ์ิ  (Pure silica glass) 
แกวชนิดนี้ประกอบดวย 
   ซิลิกา (SiO2)   99.5% 
สมบัติของแกวชนิดนี้ไดแก มีความแข็งแกรง, มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนตํ่า, มีความ
ตานทานตอสารเคมีและไฟฟาสูงแมในขณะรอน แกวชนิดนี้จะโปรงแสงสําหรับชวงความยาว
คลื่นคอนขางกวางในสเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic spectrum) และโปรงใส 
กลาวคือคลื่นแสงสามารถทะลุผานไปได ขอเสียของแกวชนิดนี้คือ  การผลิตแกวน้ีตองใช
อุณหภูมิสูงมาก     แมวาสามารถผลิตไดจากการไฮโดรไลซีสของซิลิกอนเตตระคลอไรด  (SiCl4)  
แตสิ้นเปลืองคาใชจายสูง  ทําใหแกวชนิดนี้มีราคาแพง 
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   แกวควอทซ ใชประโยชนในการทําเครื่องแกววิทยาศาสตรที่ตองการ
ความทนทานตอสารเคมีไดดีเปนพิเศษ และใชกับการทดลองที่อุณหภูมิสูง ๆ, ใชเปนวัสดุ
สะทอนแสงเลเซอร, ใชทําถวยกรูซิเบิ้ล (Crucible) สําหรับผลิตผลึกเดี่ยวของซิลิกาบริสุทธิ์เพื่อ
ใชในทางอีเล็กทรอนิคส, ใชเปนตัวกลางกรองสิ่งเจือปนในกาซไฮโดรเจนและฮีเลียม  และ
นอกจากนี้การที่มีน้ําหนักเบา แตแข็งแกรงทนทาน จึงใชทํากระจกสําหรับกลองโทรทรรศนและ
ดาวเทียม 

  2.2.1.2 แกวไวคอร (Vycor glass)  
   แกวไวอคอร มีชื่ออีกอยางวา แกวซิลิกา 96% ประกอบดวย  
   ซิลิกา (SiO2)    96%  
   โบรอนออกไซด (B2O3)  3-4%  
แกวชนิดนี้มีสมบัติที่ดีหลายประการคือ มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนต่ํา, ตานทานความรอน
ไดดีและตานทานตอสารเคมีไดดีอีกดวย แกวชนิดนี้มีจุดออนตัวคอนขางสูงคือ 15000C และจุด
แอนนีลที่ 9100C ประโยชนของแกวชนิดนี้ ใชทําเปนเครื่องแกวท่ีใชในหองปฏิบัติการทางเคมี 
โดยเฉพาะสําหรับการทดลองที่อุณหภูมิสูง  ขอเสียของแกวชนิดคือมีราคาแพง  โดยมีราคาแพง
กวาแกวแข็งทั่วไป เชน แกวโบโรซิลิเกต เปนตน 
 

  2.2.1.3 แกวโบโรซิลิเกต  (Borosilicate  glass) 
   แกวโบโรซิลิเกต บางทีเรียกวา แกวแข็ง หรือมีชื่อทางการคาหลายชื่อ 
เชน ไพเร็กซ (Pyrex) ของบริษัท Corning และ คิมแมกซ  (Kimax)  ของบริษัท  Kimble เปนตน
แกวโบโรซิลิเกตจะประกอบดวย  
   ซิลิกา (SiO2)   60-80% 
   โบรอนออกไซด (B2O3)  10-25% 
   อลูมิเนียมออกไซด (Al2O3)  1-4% 
แกวชนิดนี้ไมมีปูนดิบ (Limes ; CaO) อยูเลย, มีโซดา (Na2O หรือ Na2CO3) และ/หรือโปแตส 
(K2O) เพียงเล็กนอย แตแกวนี้มีโบรอนออกไซด (B2O3)  อยูประมาณ  12%  โดยเฉลี่ย  ซึ่งทําให
เนื้อแกวมีความแข็ง ทนทานตอความรอนหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางกระทันหันไดดี มี
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนต่ํา ทําใหภาชนะที่ทําจากแกวชนิดนี้มีสมบัติตานทานตอความ
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รอนและสารเคมี แกวชนิดนี้ใชประโยชนในการทําเครื่องแกวที่ใชในหองปฏิบัติการทางเคมี, ทํา
เทอรโมมิเตอรวัดที่อุณหภูมิสูง, ทําเลนสของกลองโทรทรรศน, ทําเครื่องครัวหรือภาชนะหุงตม
อาหารที่ทนทานตอความรอน และทําระบบทอในอุตสาหกรรม เปนตน 

 
  2.2.1.4 แกวอลูมิโนซิลิเกต  (Aluminosilicate  glass)   
   แกวอลูมิโนซิลิเกต ประกอบดวย  
   ซิลิกา (SiO2)   5-60% 
   อลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) 20-40% 
   ปูนดิบ หรือ ไลม (lime ; CaO)   5-50%  
   โบรอนออกไซด (B2O3)  0-10%  
เปนแกวที่สามารถตานทานตอสารเคมีและไฟฟาไดดีแมแตที่อุณหภูมิสูง ,มีการขยายตัวเชิงเสน
สูงเมื่อไดรับความรอน  ในดานการนําไปใชคลายกันกับแกวโบโรซิลิเกต  แตมีขอดีกวาที่
สามารถตานทานตอสารเคมีไดดีกวา  ประโยชนของแกวชนิดนี้ใชทําเทอรโมมิเตอร, ทําหลอด
สูญญากาศทางอิเล็กทรอนิกส, ทําเครื่องครัว, ทํา Combustion  tube เปนตน 
 

  2.2.1.5 แกวออน  (Soft glass)  
     แกวออน หรือบางทีเรียกวา แกวโซดา (Soda glass) หรือแกวไลม  (Lime 
glass) ประกอบดวย 
   ซิลิกา (SiO2)   70% 
   โซดา (Na2O)   15% 
   ปูนดิบ หรือ ไลม (Lime; CaO)  10%  
การผลิตแกวชนิดนี้เกิดจากการพบวา เมื่อเติมโซดา  (Na2O หรือ Na2CO3) หรือโปแตส (K2O) ลง
ในซิลิกาจะชวยทําใหจุดออนตัวของซิลิกาลดต่ําลงประมาณ 800 ถึง 9000C แตมีขอเสียที่แกวนี้
ไมคอยทนทานตอสารเคมี แตตอมาพบวาการเติมไลมหรือปูนดิบ (CaO) หรือแมกนีเซียม  
(MgO) หรืออลูมินา (Al2O3) จะชวยทําใหแกวที่ได มีความทนทานตอสารเคมีไดดีขึ้น และยังชวย
ใหผิวแกวมีความแข็งเพิ่มขึ้น  ทําใหทนทานตอการขูดขีด  แกวชนิดนี้นิยมใชกันมากทั้งที่เปน
แผน (Sheet  glass), แทงแกวกลวงหรือหลอดแกว  (Glass tubing) และแทงแกวตัน  (Glass  rod)  
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สมบัติของแกวชนิดนี้คือ  มีความตานทานตอความรอนและสารเคมีไดนอย เมื่อเทียบกับแกวทาง
การคาอื่น ๆ    มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนสูงมาก  (ประมาณ  3  เทาของ  Borocilicate  
glass)  และมีความยากตอการแอนนีล  ประโยชนของแกวชนิดนี้ใชทําขวดตาง ๆ  ทําแผนกระจก
หนาตางและใชทําโคมตะเกียง เปนตน 
 

  2.2.1.6 แกวตะกั่ว  (Lead glass)  
   แกวตะกั่ว หรือบางครั้งเรียกวา ฟล้ินทกลาส  (Flint glass) ประกอบดวย 
   ซิลิกา (SiO2)    30-70% 
   ตะกั่วออกไซด (PbO)   18-65% 
   Na2O และ/หรือ K2O   5-20%  
แกวชนิดนี้ผสมตะกั่วออกไซด ทําใหจุดออนตัวตํ่ากวาแกวโซดา แตยังชวยทําใหแกวมีดัชนีหักเห
แสง  (Refractive index) สูงขึ้น  และมีกําลังในการกระจายแสง  (Dispersion  power)  สูงขึ้นดวย  
แกวชนิดนี้จัดเปนแกวออนชนิดหนึ่ง และมีสมบัติที่ดีคือสามารถงอ  (Bend)  ไดมากกวาแกวชนิด
อื่น ๆ และใชตอเชื่อมกับโลหะไดดี  ประโยชนของแกวชนิดนี้ใชทําหลอดแกวเทอรโมมิเตอร, 
หลอดไฟฟา และหลอดนีออนปายโฆษณา เปนตน  เนื่องจากแกวตะกั่วมีดัชนีหักเหแสง และมี
กําลังในการกระจายแสงสูง ทําใหเนื้อแกวมีความแวววาวจึงนิยมนําแกวตะกั่วมาทําเปนแกว
เจียระไน (Crystal  glass) เปนภาชนะในครัวเรือนและเครื่องประดับ เครื่องตกแตงบานเรือนที่
สวยงามตาง ๆ มากมาย 
  นอกจากความแตกตางในดานองคประกอบ และประโยชนของแกวทางการคา
แตละชนิดที่ไดกลาวมาแลวนั้น ยังมีสมบัติทางกายภาพบางประการของแกวทางการคาบางชนิด
ที่ชางเปาแกวควรจะตองทราบ ก็คือ อุณหภูมิที่แกวเริ่มออนตัว ที่เรียกวา จุดออนตัว (Softening 
point), อุณหภูมิขณะทําการเปาแกว ที่เรียกวา จุดการทํางาน (Working point) และอุณหภูมิที่
จะตองควบคุมใหคงที่ กอนที่จะทําใหแกวเย็นตัวลงเพื่อใหเนื้อแกวไมแตกราว ที่เรียกวา จุด
แอนนีล (Annealing point) ดังแสดงในตาราง 2.1 
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ตาราง 2.1 สมบัติทางกายภาพบางประการของแกวทางการคาบางชนิด 
 

ชนิดของแกว จุดออนตัว ( 0C) จุดการทํางาน ( 0C) จุดแอนนีล ( 0C) 

แกวควอทซ   
(Fused-quartz glass) 

1,650 1,850-2,100 1,200 

แกวโบโรซิลิเกต  
(Borosilicate  glass) 

820 1,220 555 

แกวออน ,แกวโซดา   
(Soft glass) 

700 1,000 510 

แกวตะกั่ว   
(Lead glass) 

626 970 425 

 
 

 2.2.2 แกวพิเศษ (Special glasses) 
   แกวพิเศษ เปนแกวท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใชประโยชนในงานเฉพาะหรือ
วัตถุประสงคเฉพาะเทานั้น โดยมีสวนผสมตางไปจากแกวทางการคา สวนมากจะเปนการเติมสาร
องคประกอบพิเศษลงไปในสวนผสมของแกว ซึ่งจะทําใหแกวที่ผลิตไดมีสมบัติทางกายภาพ, 
ทางแสง หรือเคมีเปลี่ยนไป แกวในกลุมนี้มีมากมายหลายชนิด แตในที่นี้จะกลาวเพียงบางชนิดที่
มีการใชงานโดยทั่วไป ดังนี้ 
 

     2.2.2.1 แกวสี (Colored glass) 
   มนุษยรูจักวิธีการผลิตแกวใหมีสีตางๆ กัน และ ไดรับความนิยมมาตั้งแต
อดีต สวนมากนิยมใชในงานตกแตง  แตในปจจุบันมีการใชงานแกวสีโปรงใส  (Colored 
transparent glasses) อยางกวางขวาง เพื่อจุดมุงหมายทางดานงานเทคนิค  และทางวิทยาศาสตร 
แกวสามารถผลิตใหมีสีตาง ๆ กันได (ตาราง 2.2) เนื่องจากการเกิดสีของแกวมีหลายสาเหตุดังนี้ 
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ตาราง  2.2  สารที่ทําใหแกวมีสีตาง ๆ กัน 

สารที่ทําใหเกิดสี สีของแกว 

Arsenic + Lead oxide white opal 
Cadmium selenide bright red and orange 
Cadmium sulfide Yellow 
Cerinuim oxide  +  Titanium oxide Yellow 
Chomium oxide (exess) ตกผลึกให sangled or aventuring  glass 
Chromium oxide yellow–green, green 
Cobalt oxide Blue 
Colloial copper Ruby 
Colloial gold Ruby 
Copper oxide green, blue 
Copper, Cobalt, Nickel and Iron Oxide in 
combinations of Two or mores 

Black 

Copper[I] oxide Red 
Didymium lilac red , green [UV.filters] 
Iron chromite blue – green 
Iron oxide blue, green, amber 
Iron sulfide Amber 
Manganese oxide Amber 
Manganese oxide  +  Iron oxide  pink, deep purple, black 
Neodymium oxide Purple 
Nickel oxide + Cobalt oxide brown, purple, deep blue 
Nickel oxide + Titanium oxide Gray 
Phosphoric acid white opal, promotes U.V. transparency 
Phosphoric acid + Ferrous compounds opacity to I.R. 
Selenium pink, red, red – brown 
Silver Yellow 
Sulfur Amber 
Sulfur with lead, Iron, Nickel or Cobalt  deep black 
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   ก) สีเกิดจากการดูดกลืนแสงของสารที่ทําใหเกิดสี (Coloring agent) ที่อยู
ในเนื้อแกว การดูดกลืนแสงชวงคลื่นใดชวงคลื่นหนึ่งของแกวขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีสารที่ทํา
ใหเกิดสี  ซึ่งเปนออกไซดของโลหะทรานซิชั่น โดยเฉพาะโลหะแถวแรก เชน Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni และ Cu  สีของออกไซดของโลหะเหลานี้ยังอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
                - การเกิดสีเนื่องจากสิ่งแวดลอมทางเคมีของโครงสรางของเนื้อแกว  เชน  
NiO ในแกวโซเดียม-ตะกั่วจะใหสีน้ําตาล แตในแกวโปแตสเซียม-ตะกั่วจะใหสีมวงแดง  
(Reddish-purple หรือ Heliotrope) 
    -  การเกิดสีเนื่องจากออกซิเดชันสเตตของโลหะอิออน เชนออกไซดของ
โครเมียม  จะมีสีตาง ๆ กัน จากสีเขียว ถึงสีสม เมื่อ Cr มีออกซิเดชันสเตท +3 ถึง +6  การที่โลหะ
จะมีออกซิเดชันสเตทเทาใดก็ขึ้นอยูกับอัตราสวนของออกไซดเบส (Cr2O3) ตอ ออกไซดกรดใน
เนื้อแกว และขึ้นอยูกับธรรมชาติของเนื้อแกววาจะมีฤทธิ์เปนกรดหรือเบส 
   ข) สีเกิดจากอนุภาคคอลลอยดที่ตกคางอยูในเนื้อแกว โดยท่ีแกวจะไมมี
สี แตเมื่อผานขั้นตอนการดําเนินงานทางความรอนจะทําใหเกิดสีขึ้นได เชน คอลลอยดของ
ทองคํา ทําใหแกวมีสีแดงทับทิม เรียกวา Gold ruby glass 
   ค) สีเกิดจากหักเหหรือสะทอนแสงของอนุภาคขนาดเล็ก (Microscopic 
particles) หรือโตกวาอนุภาคระดับโมเลกุล ที่อยูในเนื้อแกว  เชน  สีแดงซิลิเนียม  ซึ่งเกิดจาก
อนุภาคเล็ก ๆ  ของ Selenium oxide (SeO2) ใชทํากระจกไฟสัญญาณจราจร, ทํากระจกครอบโคม 
เปนตน หรืออนุภาคเหลานี้อาจไมสี แตสามารถหักเหหรือสะทอนแสงชวงคลื่นใดชวงคลื่นหนึ่ง
ไดดีเปนพิเศษ ทําใหเกิดสีคลายพวกโอปอล (Opal) ซึ่งเปน Hydrated amorphous silica , 
(SiO2.nH2O) เดิมอาจมีสีขาวขุน  (Translucent milky) หรือสีตาง ๆ เมื่อหักเหแสง หรือสะทอน
แสงจะทําใหสีตางไป 

 
  2.2.2.2 แกวโอปอลหรือแกวโปรงแสง (Opal or Translucent glass)  
   แกวประเภทนี้เมื่อหลอมเปนแกวเหลวจะมีลักษณะใส แตเมื่อท้ิงใวให
เย็นขณะขึ้นรูป จะกลับไปอยูในสภาพแข็ง เนื้อแกวจะเริ่มขุน อนุภาคเล็ก ๆ ที่แขวนลอยในเนื้อ
แกวจะเกิดการกระจายแสง (Diffuse) ทําใหแสงที่ทะลุผานหรือท่ีสะทอนไมเจิดจา มีสีนวลเย็นตา 
เนื่องจากเกิดการแยกตัวของสวนประกอบบางสวน และเกิดการแขวนลอย (Suspension) อยูใน
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เนื้อแกว   แกวโอปอลจึงถูกนําไปใชประโยชนทางการคา ใชทําเปนเครื่องประดับ, ใชทําเปน
ตัวกลางกระจายแสงเพื่อการสองสวางในอุปกรณหรือภาชนะบรรจุตาง ๆ ในวัสดุกอสราง      
แกวโอปอลมักมี ฟลูออไรด (Fluoride)  เปนองคประกอบ ซึ่งจะตองมีกรรมวิธีการผลิตแบบ
พิเศษ เพ่ือใหไดผลตามตองการ 
 

  2.2.2.3 แกวนิรภัยหรือแกวลามิเนต (Safety glass or Laminated glass)  
   แกวนิรภัย ใชงานมากในการทํากระจกหนาตางสําหรับรถยนต แกว
ประเภทนี้เมื่อไดรับแรงกระแทกภายนอกมากพอ จะเกิดการแตกและลุกลามไปทั่วท้ังแผนโดย
ชิ้นสวนที่แตกจะมีขนาดเล็กและไมมีขอบคมแตอยางใด แกวชนิดนี้ผลิตโดยทําใหแข็งเปนพิเศษ 
(Casehardened) นอกจากนี้มีแกวนิรภัยอีกอยางหนึ่งที่เรียกวา แกวลามิเนต ซึ่งจะเปนแกวท่ีมี
ลักษณะเปน 2 ชั้นสอดไสกลางดวยพลาสติก หรือ โพลิไวนิลบิวเทอรอลเรซิน (Poly vinyl 
butyral resin) เมื่อแกวแตกจะไมกระจายออกไป แตจะยังคงติดเปนแผนอยูไดอันเนื่องจากแผน
พลาสติกที่สอดไสไวนั่นเอง แตเดิมแกวประเภทนี้ใชตาขายลวดสอดไสไว ตอเมื่อพลาสติกมี
ราคาถูกและมีความโปรงใสกวา จึงหันมานิยมใชพลาสติกแทน ซึ่งทําไดงายและมีตนทุนการ
ผลิตที่ตํ่ากวา 
 

  2.2.2.4  เสนใยแกว (Fiber glass)  
   เสนใยแกว มีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง 0.00002 ถึง 0.00005 นิ้ว
เปนพวกที่ปนใหเปนเสนใย (Glass wool) หรือนํามาถักทอเปนผืน แกวประเภทนี้มีการผลิตมา
นานแลว มีประโยชนและการใชงานมาก นํามาปนรวมกันเปนเสนใยที่มีขนาดโตขึ้น  นํามาทอ
เปนผืน ทําเปนฉนวนความรอนและไฟฟา ทําเปนแผนแถบยาว ทําที่กรองอากาศ ทําเปนทอโดย
ทําใหเกิดลักษณะพลาสติก นอกจากนี้ใชผสมเนื้อพลาสติกทําอุปกรณเครื่องใช  เครื่องกีฬาและ
อื่น ๆ   
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  2.2.2.5  แกวไวแสง (Photosensitive glass)  
   ในป ค.ศ. 1974 บริษัทคอรนนิง  ไดผลิตแกวไวแสงขึ้น ซึ่งสามารถพิมพ
รูปสี 3 มิติในเนื้อแกวได  โดยทําใหภาชนะหรืออุปกรณแกวที่ทําจากแกวไวแสงนี้มีรูป 3 มิติอยู
ภายในเนื้อแกว  แกวประเภทนี้ผูผลิตจะเติมโลหะไวแสง (Photosensitive metals) เชน ทอง, เงิน, 
ทองแดง และ ตัวกระตุน (Sensitizes) ซึ่งอาจเปนประเภทที่เกิดการรีดิวซเมื่อไดรับความรอน 
(Thermo  reducing) หรือ ทํางานดวยพลังงานแสง (Optically  active) ก็ได ลงไปในเนื้อแกวปกติ
ซึ่งจะตองมีออกไซดของโลหะอัลคาไลเปนสวนประกอบไมนอยกวา  5 % โดยน้ําหนัก 
ตัวกระตุนที่นิยมใชกันมากคือ Optical sensitize cerium ซึ่งสามารถถูกกระตุนไดดวยแสงทุกชวง
คลื่นจึงทําใหเกิดสีไดแทบทุกสี สวนผสมของแกวท่ีหลอมแลว จะนําไปขึ้นรูปตามที่ตองการ 
จากนั้นนําไปพิมพภาพหรือสรางภาพโดยการใชแผนฟลมเนกาตีฟของภาพที่ถายไวมาวางทาบ
บนผิวแกว แผนฟลมเนกาตีฟนี้เปนเนกาตีฟขาว-ดํา จากนั้นนําไปฉายดวยแสงเหนือมวง เชน สี
สม และแดงเปนลักษณะของการถูกแสงมาก (ซึ่งจะเปนสวนที่ใสบนแผนฟลมเนกาตีฟ) และจะ
เกิดไดเร็วกวาสีมวงและน้ําเงิน  ภาพสีจะเกิดขึ้นเมื่อนําแกวท่ีฉายแสงแลวนี้ไปเผาจนถึงอุณหภูมิ
แอนนิล (Annealing  temperature)  หรือสูงกวา   ภาพที่ปรากฏอยูในเนื้อแกวนี้ มีความทนทาน
ตอการขัดถู ทนตอความรอน  ความชื้นและฝุนละออง ภาพพิมพไมซีดจางเมื่อทิ้งไวนาน ๆ อนึ่ง
สวนที่เปนภาพอาจละลายออกจากเนื้อแกวไดโดยการจุมแชลงในสารเคมีที่เหมาะสม ซึ่งจะทําให
ไดภาพ 3 มิติ ที่ไมมีสีปรากฏบนแกวเหมือนหนึ่งการแกะสลักลายนูนบนเนื้อแกวใสนั้นเอง  
 

  2.2.2.6 แกวฟอสเฟต (Phosphate glass)  
   แกวฟอสเฟต เปนแกวท่ีมีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) เปน
สวนผสมดวย โดยทั่วไปจะลดซิลิกาลงบางสวนหรือท้ังหมด ทําใหแกวมี P2O5 เปนองคประกอบ
หลัก แกวประเภทนี้มีสมบัติทนตอกรดไฮโดรฟลูออริก ซึ่งปกติเปนสารเคมีที่สามารถละลายซิลิ
กา หรือกัดกรอนแกวได  แกวประเภทนี้จึงมีที่ใชประโยชนในงานที่มีกรดไฮโดรฟลูออริก เชน 
ในกระบวนการเติมฟลูออรีนเขาไปในโมเลกุลสารอินทรีย (Fluorination), ใชทําหนาตางสําหรับ
ดูในอุปกรณที่ใชในการทํางานหรือในการขนยายสารยูเรเนียมที่แยกไดไปใชในงานทาง
นิวเคลียร เชน ระเบิดปรมาณู เปนตน นอกจากนี้การเติมออกไซดของฟอสฟอรัสลงไปนี้ชวยให
แกวไมดูดกลืนแสงเหนือมวง หรือมีการดูดกลืนนอยที่สุด จึงใชทําแกวอุลตราไวโอเลต  
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(Ultraviolet glass) นอกจากนี้ใชกับพวกแกวทางแสงชนิดพิเศษ แกวดูดกลืนความรอน (กันความ
รอน) และแกว   ฟลูออเรสเซนต เปนตน 
   นอกจากแกวพิเศษตางๆ ที่กลาวมาทั้ง 6 ชนิด นี้ยังมีแกวชนิดพิเศษที่
ไดรับการพัฒนาขึ้นมาในงานเฉพาะอยางมากมาย  เชน  
   - แกวท่ีเปลี่ยนสีไดเมื่อถูกแสงที่มีความเขมตางๆ กัน ซึ่งนํามาใชทํา
แวนตากันแดด และแวนสายตาพรอมกับเปนแวนกันแดดในตัว 
   - แกวเซรามิกซ  (Glass-ceramic) เปนแกวท่ีมีสมบัติทนตอความรอน
เปนพิเศษ จึงใชทําภาชนะที่ตองใชงานที่อุณหภูมิสูงหรือใชทําภาชนะอบอาหารในเตาอบ เปนตน 
   แกวท่ีใชในงานทางเคมี ในงานทางแสง และอื่น ๆ จะไมกลาวถึงในที่นี้
เนื่องจากเปนแกวที่มีการใชงานเฉพาะเทานั้น แตพอจะสรุปไดวาเปนแกวท่ีมีการเติมสาร 
(additive) พิเศษลงไป หรือเปนแกวท่ีผานกรรมวิธีผลิตพิเศษ  ตามวิธีการที่ผูผลิตคิดคนขึ้น 
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