การตรวจสอบ – วิเคราะหอัญมณีของหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
ดร. นันทรัตน บุนนาค
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โดยทั่วไปผูคาพลอยจําแนกชนิดพลอยโดยดูจากเนื้อพลอย สี ประกาย และ การเดาะ (Haft)
ซึ่งจัดเปนคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวของอัญมณีแตละชนิดโดยใชตาเปลาหรือกลองกําลังขยาย
10 เทา (10x Loupe) โดยอาศัยการสังเกตจากประสบการณสวนตัว ผูคามักจะมีความเชี่ยวชาญใน
การจําแนกพลอยเฉพาะอยางโดยเฉพาะพลอยชนิดที่ทําการคาขายอยู เมื่อมีอัญมณีชนิดที่ไมคุนเคย
มีพลอยชนิดใหม ๆ เขามาในตลาด ประกอบกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีการสังเคราะหอัญมณี
การพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี (Gemological Laboratory:
Gems Lab) จึงเขามามีบทบาทในการตรวจสอบชนิดอัญมณี จําแนกอัญมณีแท/สังเคราะห รวมทั้ง
ใหความมัน่ ใจตอผูซื้อที่ไมมีความรูเกี่ยวกับอัญมณีรวมถึงผูซื้อทาง website
บทความนี้มวี ตั ถุประสงคเพื่อใหผูอานเกิดความรูความเขาใจถึงวิธีการตรวจสอบ-วิเคราะห
อัญมณีในหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี ความแตกตางของเครื่องมือที่ใช ระดับความนาเชื่อถือ
ระยะเวลาที่ใชในการตรวจวิเคราะห คาบริการการตรวจวิเคราะห และใบรับรอง (Certificate) ของ
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของทั้งผูซื้อและผูขาย
การตรวจสอบอัญมณีในหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีแบงตามเครื่องมือไดเปน 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบดวยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน (Basic Gemological Instruments)
2. การตรวจสอบดวยเทคนิควิเคราะหขั้นสูง (Advanced Analytical Technique)
การตรวจสอบดวยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน (Basic Gemological Instruments)
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีทั่วไปจะตองมีเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐานที่ใชใน
การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางแสง ซึ่งอัญมณีแตละชนิดจะมีคณ
ุ สมบัติเหลานี้
ที่เปนคาเฉพาะตัวที่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไดในชวงแคบ ๆ ตามองคประกอบทางเคมีที่ไมบริสุทธิ์
และ/หรือ ความไมสมบูรณทางผลึก ซึ่งเปนเรื่องปกติของอัญมณีที่เกิดในธรรมชาติ คุณสมบัติ
เหลานี้ ไดแก
คาความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) โดยใชเครื่องชั่งแบบไฮโดรสเตติก (Hydrostatic Balance)
คาดัชนีหักเห (Refractive Index) โดยใชเครื่อง Refractometer
ลักษณะทางแสง (Optical Character) โดยใชเครื่อง Polariscope และ Condensing Sphere

จากคุณสมบัตเิ ฉพาะเหลานีส้ ามารถสรุปชนิดของพลอยไดเปนสวนใหญ มีพลอยบางชนิดยังตอง
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อใหสรุปได สวนพลอยที่สรุปชนิดไดแลวก็ตองตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
ผล ทั้งนี้ยังตรวจแยกพลอยสังเคราะหบางชนิดไดดวย คุณสมบัติดังกลาว ไดแก
การตรวจสอบการดูดกลืนแสง (Absorption) ในชวงแสงที่มองเห็น (Visible Light) ดวย
Handhold Spectroscope หรือ Desk Model Spectroscope ชวยในการจําแนกชนิดของพลอยตามธาตุ
ใหสี เชน จําแนกชนิดของการเนต หรือชวยจําแนกพลอยแท พลอยสังเคราะหชนิดเดียวกันที่มีธาตุ
ใหสีที่แตกตางกัน เชน บุษราคัม (Yellow Sapphire) ธรรมชาติมีสีเหลืองจากธาตุเหล็ก บุษราคัม
สังเคราะหมีสีเหลืองจากธาตุนิกเกิล ซึ่งจะปรากฏเปนแถบการดูดกลืนแสง (Absorption Spectrum)
ที่แตกตางกัน แถบการดูดกลืนแสงของทัวรมาลีน (Tourmaline) ก็ใชในการจําแนกระหวางทัวร
มาลีนสีเขียว (Green Tourmaline) กับโครมทัวรมาลีน (Chrome-Tourmaline) จากกันได (Chelsea
Filter ใชจําแนกโครมทัวรมาลีนไดเชนกัน)
การเรืองแสง (Fluorescence) ภายใตแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet :UV) คลื่นสั้น (Short
- Wave UV :SWUV) และคลื่นยาว (Long - Wave UV :LWUV) โดยใชแสงจากหลอดแสง
อัลตราไวโอเลต (UV Lamp) ดูการเรืองแสงภายในกลองมืดภายในทาสีดํา (UV Box) เนื่องจากการ
เรืองแสงเกิดจากปฏิกิริยาของธาตุในพลอยที่มีตอแสงความยาวคลื่นตาง ๆ ไมเหมือนกัน เชน ซิทริน
(Citrine) กับ สคาโปไลต (Scapolite) มีคุณสมบัติทางกายภาพอยูในชวงเดียวกันแตสคาโปไลตเรือง
แสงขณะที่ซิทรินไมเรืองแสงทั้งภายใตแสงUV คลื่นสั้นและคลื่นยาว
นอกจากนี้หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีตองตรวจดูมลทินภายใน (Inclusion) ดวยกลอง
จุลทรรศนอัญมณี มลทินภายในมีความสําคัญอยางมากในการจําแนกอัญมณีแท อัญมณีสังเคราะห
หรือ อัญมณีปรับปรุงคุณภาพ มลทินภายในที่ผูตรวจวิเคราะหอัญมณีมองหาเพื่อใชในการตัดสินวา
เปนอัญมณีแทคือ มลทินเสนเข็ม มลทินเสนไหม มลทินผลึกแร (พลอยสังเคราะหบางชนิดก็มี
มลทินผลึกได สามารถระบุชนิดเพื่อการตรวจสอบได เชน ผลึกแรฟนาไคตในมรกตสังเคราะห)
ลักษณะของมลทินของไหล (Fluid Inclusion) จากลักษณะมลทินที่ปรากฏผูตรวจวิเคราะหอัญมณีที่
มีความเชี่ยวชาญจะสามารถระบุไดวาพลอยเม็ดนั้นผานการปรับปรุงคุณภาพมาแลวหรือไม ดวยวิธี
ใด เชน การเผาอุดแกว (Glass Filling) –แกวตะกัว่ (Lead-Glass Filling) -บอแรกซ (Borax-Filling)
การปรับปรุงคุณภาพดวยความรอน-การเผา (Heat Treatment) การยอมสี (Dyeing)
พลอยที่ไมมีมลทินจึงไมสามารถสรุปไดวาเปนพลอยแท พลอยแทปรับปรุงคุณภาพ หรือ
พลอยสังเคราะหได อีกทั้งพลอยแทปรับปรุงคุณภาพบางชนิดไมสามารถวิเคราะหดว ยเครื่องมือ

ตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน เชน พลอยเผาเติมสารเคมีที่ไมใชการอุดรอยแตก พลอยอาบรังสี หยกอัด
พอลิเมอร (Polymer Impregnate Jadeite) ตองใชการวิเคราะหดว ยเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีที่มีเพียงเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน จึงตองชี้แจง
กับลูกคาวาเกินกวาความสามารถของหองปฏิบัติการและแนะนําใหไปตรวจสอบกับหองปฏิบัติการ
อื่น ที่มีการตรวจสอบดวยเทคนิควิเคราะหขั้นสูงตอไป ทั้งนี้คาบริการในการตรวจวิเคราะหก็จะ
สูงขึ้นดวย

แผนภูมิแสดงการตรวจสอบอัญมณีดวยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน

พลอยที่ไมอยูในตัวเรือนเครื่องประดับ
การตรวจสอบพลอยจะใหผลดีที่สุดถาใชพลอยที่ไมไดอยูในตัวเรือนเครื่องประดับ (ถาพลอยอยูในตัวเรือนเครื่องประดับจะ
หาคาความถวงจําเพาะไมได) และมีหนาเรียบขัดมันอยางนอย 1 หนา (เพื่อใชหาคาดัชนีหักเห และดูมลทินภายใน)

คาความถวงจําเพาะ (Specific Gravity)
คาดัชนีหักเห (Refractive Index)
ลักษณะทางแสง (Optical Character)

ทราบชนิดของพลอย
คุณสมบัติบางประการของพลอยสังเคราะห

การเรืองแสงภายใตแสง UV คลื่นสั้น และคลื่นยาว
การดูดกลืนแสงในชวงแสงที่มองเห็น (Visible Light)

ตรวจดูมลทินภายในดวยกลองจุลทรรศนอัญมณี

ทราบวาเปนพลอยแท
พลอยสังเคราะห*
พลอยแทปรับปรุงคุณภาพบางชนิด**

* พลอยที่ไมมีมลทินจึงไมสามารถสรุปไดวาเปนพลอยแท พลอยแทปรับปรุงคุณภาพ หรือพลอย
สังเคราะหได ตองใชการวิเคราะหดว ยเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง
** พลอยแทปรับปรุงคุณภาพบางชนิดไมสามารถวิเคราะหดว ยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีพื้นฐาน
เชน พลอยเผาเติมสารเคมีที่ไมใชการอุดรอยแตก พลอยอาบรังสี

การตรวจสอบดวยเทคนิควิเคราะหขั้นสูง (Advanced Analytical Technique)
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีที่มีการตรวจสอบดวยเทคนิควิเคราะหขั้นสูงจะตรวจสอบ
พลอยโดยใชเครื่องมือพื้นฐานเพื่อจําแนกชนิดพลอยเบือ้ งตนกอน หลังจากนั้นจะมีการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี (Chemical Composition) และคุณสมบัติทางสเปกโตรสโกป (Spectroscopy)
เนื่องจากเครื่องมือที่ใชกลุมนี้เปนเครื่องมือที่มีราคาสูงมากทั้งสิ้น หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
ที่ใชเครื่องมือเหลานี้ในการตรวจสอบจึงมีคา บริการคอนขางสูงและอาจตองใชเวลามากกวา 1 วัน
ในการตรวจวิเคราะห
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี (Chemical Composition)
องคประกอบทางเคมีเปนขอมูลที่ใชจําแนกชนิดของอัญมณีไดดีที่สดุ ผลการวิเคราะหทาง
เคมีที่มีคุณภาพยังสามารถนําไปใชวเิ คราะหแหลงกําเนิดของพลอยเม็ดนั้น ๆ ไดอีกดวย การตรวจสอบองคประกอบทางเคมียงั มีประโยชนอยางมากในการวิเคราะหพลอยที่ผานการปรับปรุงคุณภาพ
ดวยการเผาเติมธาตุแปลกปลอม สวนการวิเคราะหวา เปนอัญมณีสงั เคราะหก็สังเกตไดจากการที่
พลอยเม็ดนัน้ ๆ มีองคประกอบทางเคมีที่คอนขางบริสุทธิ์ หรือพบการเจือปนของสารเคมีที่ใชใน
กระบวนการสังเคราะหซึ่งตางไปจากพลอยธรรมชาติ อยางไรก็ตามการจําแนกอัญมณีสังเคราะหก็
ตองใชคุณสมบัติอื่น ๆ ดวย
การวิเคราะหทางสเปกโตรสโกป (Spectroscopy)
เครื่องมือทางสเปกโตรสโกปมีหลายชนิดที่ใชในหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี แตละ
ชนิดมีประโยชนและความเหมาะสมในการใชวิเคราะหตา งกันไป เครื่องมือที่ใชกันมากคือ
UV-Vis-NIR Spectrophotometer ใชวิเคราะหธาตุใหสีในพลอย ใหผลคลายกับ Handhold
Spectroscope หรือ Desk Model Spectroscope ที่ใชในกลุมเครื่องมือพื้นฐาน แตมีความละเอียด
ความชัดเจนของขอมูลมากกวากันมาก
FTIR Spectrometer ใชวเิ คราะหอัญมณีอดั พอลิเมอร (Polymer Impregnate) อัญมณียอ มสี
(Dyeing) อําพัน จําแนกอัญมณีแทกับสังเคราะหคือ มรกต ควอตซ จําแนกเพชร

