
6.ไดโครสโคป (dichroscope)

อัญมณีที่เป็นแอนไอโซทรอปิก  ล ำแสงที่ผ่ำนเข้ำสู่อัญมณีจะแตกเป็นสองล ำแสง 
ซ่ึงมีทิศทำงตั้งฉำกกันและกัน แต่ละทิศทำงกำรสั่นจะมีกำรดูดกลืนแสงต่ำงกัน ท ำ
ให้เห็นควำมเข้มสีที่แตกต่ำงกันเมื่อมองผ่ำนอัญมณีในทิศทำงต่ำงกัน ปรำกฏกำรณ์นี้
เรียกว่ำ ปรำกฏกำรณ์สีแฝด (Pleochroism) มีควำมหมำยว่ำหลำยสี  โดยอัญมณี
หักเหคู่แกนแสงเดี่ยว  (DRU)  จะเห็นสองสี (Dichroism) ส่วน อัญมณีหักเหคู่แกน
สองแกน  (DRB) มีทิศทำงกำรส่ันสำมทิศทำงหลัก จะเห็นสำมสี (Trichroism) ท ำ
ให้เวลำเจียรไนอัญมณีหักเหคู่ ช่ำงเจียรไนต้องดูทิศทำงว่ำจะเจียรด้ำนตั้งฉำกกับ
แกนแสงหรือขนำนกับแกนแสง  เช่น ผลึกทัวมำลีน  ถ้ำเจียรไนตั้งฉำกกับแกนแสง
จะท ำให้สีเข้มขึ้น แต่ถ้ำเจียรไนขนำนกับแกนแสงสีจะสว่ำงขึ้น ท ำให้ช่ำงเจียรไน
นิยมเจียรไนด้ำนขนำนกับแกนแสง

รูปที่ 1 ไดโครสโคป (dichroscope)
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รูปที่ 2 (ก.) เจียรไนให้หน้ำอัญมณีตั้งฉำกกับแกนแสง
(ข.) เจียรไนให้หน้ำอัญมณีขนำนกับแกนแสง  

(ก.) (ข.)

ดังนั้นอัญมณีที่จะแสดงสีแฝดต้องเป็นอัญมณีหักเหคู่ (ทั้งแกนเด่ียวและสองแกน) ซ่ึง
เป็นผลึกเดี่ยวยิ่งเป็นอัญมณีที่มีสีเข้ม จะเห็นผลชัดเจน และเป็นอัญมณีโปร่งใสและโปร่ง
แสง

กำรตรวจสอบสีแฝดนั้นจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นิยมใช้เรียกวำ่ ไดโครสโคป
(dichroscope) แบ่งเป็น 2 ชนิด

1. ไดโครสโคปแบบโพรำลอยด์ (Polaroid Dichroscope) เป็นกำรน ำแผ่นโพลำรอยด์
มำตัดเป็นสองแผ่นแล้วน ำมำติดกัน โดยวำงตั้งฉำกกันและกนั ท ำให้แสงผ่ำนคนละทิศทำง 
โดยแผ่นโพลำรอยด์นี้จะติดอยู่ที่ปลำยข้ำงหนึ่ง ซ่ึงมีรูให้แสงผ่ำนและมีเลนส์ติดอยู่อีก
ปลำยด้ำนหนึ่งของท่อนั้นๆเพื่อขยำยให้เห็นสีของอัญมณชีัดขึ้น ดังรูปที่ 3
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2. ไดโครสโคปแบบแคลไซต์ ( Calcite Dichroscope) เป็นกำรน ำแผ่นแคลไซต์มำ
แทนแผ่นโพลำรอยด์ซ่ึงแคลไซต์มีค่ำไบรีฟริงเจ้นท์สูงจะท ำให้เห็นภำพซ้อนชัดเจน โดยน ำ
แผ่นแคลไซต์คุณภำพดีรูปทรงขนมเปียกปูนทรงรอมโบฮีครอน โดยวำงในต ำแหน่งดังรูปที่ 
4 ซ่ึงมีช่องให้แสงผ่ำนและมีเลนส์ติดอยู่อีกปลำยด้ำนหนึ่งของท่อนั้นๆเพื่อขยำยใหเ้ห็นสี
ของอัญมณีชัดขึ้น

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของไดโครสโคปแบบโพรำลอยด์ 

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของไดโครสโคปแบบแคลไซต์  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์อัญมณี

โดย ทิชากร จิรอัคคกุล
B.Sc. (Gemological Technology), CDG (HRD), FGA 



วิธีใช้ไดโครสโคป
1. เปิดแหล่งก ำเนิดแสง โดยให้ส่องผ่ำนอัญมณี
2. ใช้ท่ีคีบอัญมณ๊ คีบอัญมณี ห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดแสง ประมำณ 1 นิ้ว และถือได

โครสโคป ห่ำงจำกอัญมณี ประมำณ 1 นิ้ว โดยมองผ่ำนทำงช่องส่องตำ
3. สังเกตสีท่ีเห็นในแผ่นโพรำลอยด์ โดยหมุนไดโครสโคป ดูสีท่ีแตกต่ำง ทำงช่อง 2 

ช่อง ในทิศทำงต่ำงกัน 
4. จำกกำรสังเกตแบ่งเป็น

- เห็นสีเดียวตลอด ในทุกทิศทำง เป็นอัญมณีหักเหเดี่ยว (SR)
- เห็น 2 สีในทุกทิศทำง แสดงว่ำเป็น ไดโครอิซึม (Dichroism) เป็นอัญมณีหัก

เหคู่แกนเด่ียว (DRU)
- เห็น 3 สีในทุกทิศทำง แสดงว่ำเป็น ไตรโครอิซึม (Trichroism) เป็นอัญมณี

หักเหคู่สองแกน (DRB)

แหลง่ก ำเนิด
แสง

ตำ

ไดโครสโคป

พลอย

รูปที่ 5 วิธีใช้ไดโครสโคป
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ตาราง ตัวอย่างอัญมณีที่แสดงผลการตรวจสอบโดยใชไ้ดโครสโคป
ชนิดอัญมณี วาไรตี้ ภาพทางแสง สีหลักของอัญมณี สีแฝด (Plechroism)

เบอริล มรกต DRU/Dichroism สีเขียว สีเขียมอมน้ ำเงิน/สีเขียวอม
เหลือง

อควำมำรีน สีฟ้ำ สีใส/สีฟ้ำอ่อน

คริสโซเบอริล อเล็กซำนไดร์ DRB/Trichrism สีเขียวในแสงกลำงวัน
สีแดงในแสงสีส้ม

แสงกลำงวัน : สีเขียว/สีแดงอม
ม่วง/สีเหลือง

แสงสีส้ม: สีเขียว/สีส้ม/สีแดง

สีเหลือง สีเหลือง สีใส/สีเหลืองอ่อน/สีเหลอืง

คอรันดัม ทับทิม DRU/Dichroism สีแดง สีแดงอมมม่วงฝสีแดงอมสม้

ไพลิน สีน้ ำเงิน สีน้ ำเงิน/สีน้ ำเงินอมเขียว

ไอโอไลท์ DRB/Trichrism สีม่วงอมน้ ำเงิน สีม่วง/สีน้ ำเงิน/สีเหลืองอ่อน

ควอตซ์ ซิทริน DRU/Dichroism สีเหลือง สีเหลืองอ่อน/สีเหลืองเข้ม

อเมทิสต์ สีม่วง สีม่วงอ่อน/สีม่วงอมแดง

โทแพซ สีเหลือง DRB/Trichrism สีเหลือง สีเหลืองอมน้ ำตำล/สีเหลอืง/     
สีเหลืองอมชมพู

สีชมพู สีชมพู สีใส/สีชมพูอ่อน/สีชมพู

สีฟ้ำ สีฟ้ำ- สีฟ้ำอ่อน สีใส/สีฟ้ำอ่อน/สีฟ้ำ

ทัวมำลีน สีแดง DRU/Dichroism สีแดง สีชมพู/สีแดงเข้ม

สีน้ ำเงิน สีน้ ำเงิน สีน้ ำเงินอ่อน/สีน้ ำเงินเข้ม

สีเขียว สีเขียว สีเขียวอ่อน/สีเขียวเข้มถึงสี
น้ ำตำล

เพทำย สีแดง DRU/Dichroism สีแดง สีแดง/สีน้ ำตำล

สีฟ้ำเข้ม สีฟ้ำเข้ม สีใส/สีฟ้ำ

ซอยไซต์ แทนซำไนท์ DRB/Dichroism
ถึง Trichrism

สีน้ ำเงิน-สีม่วง เผำแสดงสองสี: สีน้ ำเงิน/สีม่วง
ไม่เผำแสดงสำมส:ี สีน้ ำเงิน      /

สีม่วง/สีเหลืองอมน้ ำตำล
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รูปที่ 6  ตัวอย่ำงผลกำรตรวจสอบโดยใช้ไดโครสโคป

( ก. ) ทับทิม                             ( ข. ) ไพลิน  ( ค. ) อเมทิสต์

( ง. ) โทแพซ                                             ( จ. ) แทนซำไนท์

ข้อควรระวังในกำรใช้ ไดโครสโคป
1. ควรหมุนดูในทุกทิศทำง เพื่อยืนยันผล
2. ถ้ำเป็นอัญมณีสีอ่อนๆ จะท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงของสีไม่ชัดเจน
3. อัญมณีที่น ำมำตรวจควรเป็นอัญมณีที่มีเข้มและเป็นอัญมณีโปร่งใสถึงโปร่งแสง     
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