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5.สเปกโตรสโคป (Spectroscope)

สีเป็นสมบัติที่ส ำคัญของอัญมณีอย่ำงหนึ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ใช้ในกำรประเมินคุณภำพ กำรที่อัญมณีจะมีสีเกิดขึ้น โดยธำตุ
ต่ำงๆที่เป็นองค์ประกอบของอัยมณีนั้นๆ กำรที่จะตรวจสอบว่ำ
เรำสำมำรถมองเห็นสีอัญมณีนั้นๆได้ เกิดจำกธำตุให้สีตัวใด ท ำ
ได้โดยตรวจดูสเปกตรัมดูดกลืน (Absorption Spectrum) 
ในช่วงที่ตำมองเห็น โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่ำ  สเปกโตรสโคป 
(Spectroscope) จะแสดงผลโดยจะแสดงเส้นสเปกตรัม
ดูดกลืน ซ่ึงเป็นลักษณธเฉพำะของอัยมณีแต่ละชนิด

รูปท่ี 1 สเปกโตรสโคป 

รูปท่ี 2  กำรเลือกดูดกลืนของทับทิม

เมื่อมีแสงขำวตกกระทบบนอัยมณี อัญมณีจะดูดกลืนแสงบำงควำมยำวคลื่นไว้ 
เรียกว่ำ กำรเลือกดูดกลืน และส่องผ่ำนคลื่นแสงช่วงควำมยำวคลื่นที่เหลือเรียกวำ่ กำร
เลือกผ่ำนแสง เช่น เมื่องแสงตกกระทบที่ผิวของทับทิม  ทับทิมจะดูดกลืนแสงสีเขียว น้ ำ
เงิน และม่วงโดยปล่อยให้แสงสีแดง,ส้มและเหลืองผ่ำน ท ำให้เรำสมำรถมองเห็นทับทิม
เป็นสีแดง ดังรูปที่ 2
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กำรที่อัญมณีจะดูดกลืนแสงสีอะไรขึ้นอยู่กับธำตุใหส้ีที่อยู่ในส่วนประกอบทำงเคมี
ของอัญมณีน้ันๆ โดยธำตุให้สีส่วนใหญ่จะเป็นโลหะทรำนซิชัน มี 8  ชนิดดังนี้
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1. โครเมี่ยม (Chromium) ตัวย่อ Cr  ให้สีแดงและสีเขียวสด ได้แก่
- ทับทิม (สีแดง)                             - มรกต (สีเขียว)
- สปิเนล (สีแดง)                            - โครมทัวมำลีน (สีเขียว)
- โทพำซ (สีชมพู)                            - หยกเจไดท์ (สีเขียว)
- ดีมำนทอยด์ (สีเขียว) 

2. เหล็ก (Iron) ตัวย่อ Fe  ให้สีน้ ำเงิน , เขียง ,เหลือง และแดง ได้แก่
- ไพลิน (สีน้ ำเงิน)                             - โรโดไลท์กำร์ฌน็ต (สีแดง)
- บุษรำคัม (สีเหลือง)                         - สปิเนล (สีน้ ำเงินและสีเขียว)
- เขียวส่อง(สีเขียว)                            - อัลแมนดีนกำร์เน็ต (สีเแดง)
- ไพโรป กำร์เน็ต (สีแดง)                     - คริลโซเบอริล(สีเหลือง ,เขียวและ

น้ ำตำล) 

3. ไทเทเน่ียม (Titanium) ตัวย่อ Ti  ให้สีน้ ำเงิน ได้แก่
- ไพลิน (สีน้ ำเงิน-รวมกับ Fe) 

4. ทองแดง (Cupper) ตัวย่อ Cu  ให้สีน้ ำเงินและเขียว ได้แก่
- เทอร์ควอยส์                               - อะซูไรท์
- มำลำไคท์                                   - คริสโซคอลล่ำ
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5. นิกเกิล (Nickle) ตัวย่อ Ni  ให้สีเขียว (ส่วนใหญ่เป็นอัญมณีสังเครำะห์) ได้แก่
- บุษรำคัมสังเครำะห์ (สีเหลือง) - เขียวส่องสังเครำะห์ (สีเขียว) 
- คริสโซเพรส (สีเขียว)

7. แมงกานีส (Manganese) ตัวย่อ Mn ให้สีส้มและสีชมพู ได้แก่
- สเปสซำไทด์กำรเ์น็ต (สีส้ม)              - ทัวมำลีน (สีชมพูและแดง)
- โรสควอตซ์ (สีชมพ)ู                       - มอร์แกนนไนต์ (สีชมพู )
- คุนไซต์ (สีชมพู)                            - โรโดโครไซต์ (สีชมพู) 

6. วาเนเดียม (Vanadium) ตัวย่อ V  ให้สีเขียว น้ ำเงิน และม่วง ได้แก่
- มรกตแอฟริกำ(สีเขียว)                    - ซำโวไรท์กำร์เน็ต(สีเขียว) 
- แทนซำไนท์ (สีน้ ำเงินอมม่วง)            - แซฟไฟร์เปลี่ยนสีสังเครำะห์

8. โคบอลต์ (Cobalt) ตัวย่อ Co  ให้สีน้ ำเงิน (ส่วนใหญ่เป็นอัญมณีสังเครำะห์) 
ได้แก่

- ควอต์สังเครำะห์ (สีน้ ำเงิน)               - สปิเนลสังเครำะห์ (สีน้ ำเงิน) 
- แก้วสังเครำะห์ (สีน้ ำเงิน) 
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สเปกโตรสโคป (Spectroscope) เป็นเครื่องมือใช้ส ำหรับตรวจดูกำรดูดกลืน
ของอัญมณี มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ
1. สเปกโตรสโคป แบบปริซึม (Prism Spectroscope)
2. สเปกโตรสโคป แบบเกรตต้ิงเลี้ยวเบน (Diffraction Grating Spectroscope)

หลักกำรท ำงำนภำยในเครื่องสเปกโตรสโคป ดังรูป

เมื่อมีแสงสีขำวเข้ำสู่สเปกโตรสโคป แสงสีขำวจะถูกแยกเป็นสีรุ้งตั้งแต่ ม่วง,
ครำม,น้ ำเงิน,เขียว,เหลือง,แสดและแดง  ในสเปกโตรสโคป แบบปริซึม จะถูก
แบ่งเป็นช่วงสเกลจำกสีม่วงควำมยำวคลื่น 400 นำโนเมตร ไปจนถึงสีแดงควำมยำว
คลื่น 700 นำโนเมตร โดยช่วงสีม่วง-สีน้ ำเงิน กว้ำงมำกในขณะที่ช่วงสีแดงแคบมำก
ท ำให้เห็นกำรดูดกลืนที่ปลำยสีแดงค่อนข้ำงยำก ดังรูปที่ 4

รูปท่ี 3  ส่วนประกอบภำยในของสเปคโตรสโคปแบบปริซึม
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รูปท่ี 4  ตัวอย่ำงสเปกตรัมเมื่อมองผ่ำน สเปคโตรสโคปแบบปริซึม

ส่วนสเปคโตรสโคปแบบเกรตติ้งเลี้ยวเบน ซ่ึงภำยในจะมเีกรตติ้งท ำหน้ำที่แทน
ปริซึม สเกลควำมยำวคลื่น จะถูกแบ่งเป็นช่วงเท่ำๆกันตั้งแต่ 400 นำโนเมตร ไป
จนถึง 700 นำโนเมตร ดังรูปที่ 35 เส้นสเปกตรัมจะไม่คมชัดเท่ำแบบปริซึม แต่ดู
เส้นสีแดงได้ง่ำยกว่ำแบบปริซึม

รูปท่ี 5  ตัวอย่ำงสเปกตรัมเมื่อมองผ่ำน สเปคโตรสโคปแบบเกรตต้ิงเลี้ยวเบน 

แต่ในบำงกรณี    แสงส่องผ่ำนอัญมณีไปกระตุ้นให้ธำตุเปล่งแสงออกมำที่ควำม
ยำวคลื่นต ำแหน่งที่ดูดกลืน ท ำให้เกิดควำมวำวแสง (Emission Line) เช่นในทับทิม 
ซ่ึงสีเกิดจำกธำตุโครเมียมจะเกิดเส้นวำวแสงในบริเวณสีแดง

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิเคราะหอั์ญมณี
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วิธีกำรใช้สเปคโตรสโคป   มีอยู่ด้วยกัย 3 วิธีแล้วแต่ควำมแตกต่ำงของอญัมณี คือ
1.แบบแสงส่องผ่ำนส ำหรับอัญมณีเม็ดใหญ่ สีมืดทั้งโปร่งใสและโปร่งแสง

1.1 ใชคี้มคีบอัญมณี โดยคว่ ำหน้ำอัญมณีเข้ำหำแหล่งก ำเนิดแสง
1.2 เปิดไฟ  แล้วมองผ่ำนสเปกโตรสโคป ดังรูปที่ 6
1.3 เปิดสลิตช้ำๆแล้วมองหำเส้นสเปกตรัมดูดกลืน แถบดูดกลืน และเส้นวำว

แสง แล้วบันทึกผล

รูปท่ี 6  วิธีกำรใช้สเปคโตรสโคปแบบแสงส่องผ่ำน
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2. แบบแสงสะท้อนภำยนอก ส ำหรับอัญมณทีึบแสง
2.1 คว่ ำหน้ำอัญมณี บนพื้นผิวสีด ำเพื่อป้องกันผลที่ผิดพลำด 
2.2 เปิดไฟ แล้วให้แสงตกกระทบบนผิวอัญมณี แล้วมองผ่ำนสเปกโตรสโคป ดัง

รูปที่ 7
2.3 เปิดสลิตช้ำๆแล้วมองหำเส้นสเปกตรัมดูดกลืน แถบดูดกลืน และเส้นวำว

แสง แล้วบันทึกผล

รูปท่ี 7  วิธีกำรใช้สเปคโตรสโคปแบบแสงสะท้อนภำยนอก 
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รูปท่ี 38 วิธีกำรใช้สเปคโตรสโคปแบบแสงสะท้อนภำยใน 

3. แบบแสงสะท้อนภำยใน ส ำหรับอัญมณีเม็ดเล็ก โปร่งใส สีอ่อน
3.1 คว่ ำหน้ำอัญมณี บนพื้นผิวสีด ำเพื่อป้องกันผลที่ผิดพลำด 
3.2 เปิดไฟ แล้วให้แสงตกกระทบบนผิวอัญมณี แล้วมองผ่ำนสเปกโตรสโคป ดัง

รูปที่ 38
3.3 เปิดสลิตช้ำๆแล้วมองหำเส้นสเปกตรัมดูดกลืน แถบดูดกลืน และเส้นวำวแสง 

แล้วบันทึกผล
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ตัวอย่ำงสเปกตรัมดูดกลืนของอัญมณทีี่ส ำคัญ

ทับทิม
(Ruby)

มรกต
(Emerald)

สปิเนล
(Spinel)

อเล็กซำนไดร์
(Alexandrite)
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เพอริดอท
(Peridot)

อัลแมนดีน
( Almandine 

Garnet)

หยกเจดไดท์ 
(Jadeite)

หยกเจดไดท์ 
ย้อมสี

(Dyed Jadeite)

แก้วสีแดง
สังเครำะห์

( Red Glass 
man-made)

สปิเนลสังเครำะห์
(Synthetic 
Spinel)

แก้วสีฟ้ำ
สังเครำะห์

( Blue Glass 
man-made)

อะพำไทด์
(Apatite)

เพชร สีเหลือง
(Diamond 

Cape series)

เพทำย 
(Zircon)

ประโยชน์ของกำรตรวจสอบโดยใช้สเปคโตรสโคป
1.สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเป็นอัญมณีชนิดใดโดยดูเส้นสเปปกตรัมกำรดูดกลืน
2.สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเป็นอัญมณีธรรมชำติ หรืออัญมณีสังเครำะห์
3. สำมำรถตรวจสอบกำรปรับปรุงคุณภำพเช่น หยกย้อมสี
4. สำมำรถตรวจสอบธำตุที่ท ำให้เกิดสีว่ำเป็นธำตุใด
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