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การคน้ควา้และวิจยัเพือ่การจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพ 

สีแดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood) และสีรอยลับลู (Royal Blue) สู่สากล 

The original version of this presentation is in English and can be found on the SSEF website. This document has been translated into Thai for informational purposes only, and to provide a wider 

audience with access to this information. SSEF cannot be held responsible for this translation, please refer to the English version.  
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โดยบุคคลใดกไ็ด้ ดังน้ันให้ตรวจสอบความถูกต้องจากต้นฉบบัภาษาอังกฤษในเวปไซต์ของ SSEF เสมอ 
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การคน้ควา้และวิจยัเพือ่การจดัระดบัมาตรฐานคณุภาพ 

สีแดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood) และสีรอยลับลู (Royal Blue)สู่สากล  
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การเกิดสใีนพลอยคอรันดัมส่วนใหญ่จะสมัพันธก์ับองค์ประกอบทางเคมี และ

ธาตุร่องรอยที่ท าให้เกิดสซีึ่งมักเกิดจากอะตอมทีม่ีอิเลก็ตรอนทีไ่ม่เสถียร เช่น  

Cr3+ ในทบัทมิ เป็นต้น ซึ่งปฏกิิริยาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระดับชั้นพลังงาน  

นอกจากนี้สขีองพลอยคอรันดัมยังเกิดขึ้นได้จากความผดิปกติของโครงสร้าง

ภายในของพลอยเองที่ท าให้เกิดเป็นช่องว่างภายในหรือการมีออิอนมากกว่าปกต ิ

ที่เรียกว่า ศนูย์กลางส ี(Colour centre) 

Corundum: the beauty of colours 

สีของอัญมณ ี = การดูดกลืนหรือรบัพลงังานแสงของอะตอมที่มีอิออนหรืออิเล็กตรอนที่ไม่เสถยีรท าใหเ้กิดการดูดกลืนของ 

          แสง (Absorption) และปล่อยแสงบางช่วงคลืน่ออกมา (Emission) ใหเ้กิดเป็นสีที่มองเห็น 

ท่ีมา 
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ท่ีมา 

• “ สแีดงเลือดนกพิราบ ” (Pigeon blood red) และ “ สรีอยัลบลู ”(Royal blue) เป็นค านิยามที่ใช้เรียกชื่อสี
ทบัทมิและไพลินที่ใช้ในเชิงพาณชิย์เท่านั้น ไม่ได้เป็นชื่อสทีางวิทยาศาสตร์ 

 

• ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดเกณฑใ์นการเรียกชื่อสแีดงเลือดนกพิราบและสรีอยัลบูลสเีป็นมาตรฐานสากล 

 

• การจ าแนกและจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสพีลอยทบัทมิและไพลินมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากทบัทมิสแีดง
เลือดนกพิราบและไพลินสรีอยัลบลูหายาก มีราคาสงู และเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าอัญมณแีละเคร่ืองประดับ
ทั่วโลก ท าให้ห้องปฎิบัติการตรวจสอบอัญมณมีีความจ าเป็นต้องระบุชื่อสดัีงกล่างในรายงานผลการตรวจสอบอัญ
มณ ี
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ท่ีมา 
 

• ทศันคติของสทีี่แตกต่างกันของแต่ละบุคคุลท าให้มีการให้ค านิยามในการเรียกชื่อสทีบัทมิและไพลิน
ทางการค้าแตกต่างกันไปในตลาดอัญมณ ีเช่น สแีดงรอยัล (Royal red), สแีดงมังกร (Dragon red) สี
เหลืองน า้เหล้าแม่โขง (Mekong whisky yellow) เป็นต้น 

 

• ในอดีตทบัทมิสแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) และไพลินสรีอยัลบูล(Royal blue) เป็นพลอยที่
หายากมากและมีคุณภาพดีเยี่ยมในตลาดการค้าอัญมณี 

 

• “ ส ี” มีผลอย่างยิ่งต่อ “ ราคา ” ของพลอยแต่ละเมด็ 



ท่ีมาของการศึกษา และงานวิจยัอา้งอิง 

The ruby ... was generally of carmine, cochineal, or rose-

red colour, with a play of violet; but the most valuable 

was the colour of pigeon‘s blood.  

1888 

Excerpt from page 273: 

Gordon (1888). On the Ruby Mines near Mogok, Burma 

…The Burmese material is chrome-rich, which gives rise to 

strong fluorescence to ultraviolet radiation and a characteristic 

absorption spectrum, as well as to the „pigeon‘s blood“ colour 

associated with Burmese stones. Excerpt from page 217: 

Keller (1983), Gems & Gemology, Vol. 19, No. 4, 209-219. 

1983 

Traditionally, the Burmese have referred to the finest hue of ruby as "pigeon's blood" (ko-twe), a term which 

may be of Chinese or Arab origin.  
 

...It must be stressed that the true pigeon‘s-blood red is extremely rare, more a colour of mind than the 

material world. 
 

"...asking to see the pigeon's blood is like asking to see the face of God.“ 
 

Some have compared this color to the center of a live pigeon's eye (Brown & Day, 1955).  
 

…the color most coveted today is that akin to a red traffic signal or stoplight. It is a glowing red color,  

due to the strong red fluorescence of Burmese rubies...  

Excerpts from pages 329-330: 

Hughes (1997), Ruby & Sapphire. 511 pages. 

1997 



SSEF and Gübelin Gem Lab ไดม้ีการหารือในหลกัการร่วมกนัว่า ทบัทิมหรือไพลินทีจ่ะเรียกชื่อสแีดง
เลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) หรือสรีอยลับูล (Royal blue)…  
 

• ต้องมคีวามอิ่มตัวของสแีดงหรือน า้เงินสงู (Strong red or blue saturation) 

 

• ต้องไม่ผ่านการปรับปรงุคุณภาพใดๆ 

 

• ต้องมสีมบัติทางเคม ีและลักษณะทางสเปกโตรสโกปีทีม่อีิทธพิลต่อการเกดิสเีฉพาะตามทีก่ าหนด 

 

• ต้องมคีุณภาพดีเป็น Fine quality ขึ้นไปเมือ่พิจารณาองค์ประกอบร่วมกนัระหว่าง มลทนิ (Inclusions), 

ความโปร่งใส (Transparency) และ ความสม ่าเสมอของส ี(Colour homogeneity) 

 

เมือ่พลอยทบัทมิหรือไพลินทีจ่ะพิจารณามคีุณลักษณะเบ้ืองต้นสอดคล้องกบัข้อก าหนดดังกล่าวจึงจะจัดระดับ
มาตรฐานคุณภาพสโีดยน าไปเทยีบเคียงกบัชุดมาตรฐานทบัทมิและไพลินของห้องปฏบิัติการต่อไป 
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Press release: 

 

 

 

Switzerland’s SSEF and Gübelin Gem Lab agree 

to harmonise ‘pigeon blood red’ and ‘royal blue’ standards 
 

 

 
 

 

The Swiss-based Gübelin Gem Lab and Swiss Gemmological Institute SSEF, 

recognised as the leading laboratories for coloured stone testing, have agreed to 

harmonise their standards for the colour terms “pigeon blood red” and “royal blue.” 
Their goal is to standardise the usage of these terms for the benefit of the international 

gemstone trade.  

 

The colour terms “pigeon blood red“  and “royal blue“ have been used for centuries by 

the trade to describe, respectively, only the finest quality rubies and sapphires, which 

aside from their distinct colours, invariably are stones of superior quality, and hence are 

among the most coveted gems.  

See www.ssef.ch, Press releases 

การหารือร่วมกนัระหว่าง SSEF และ Gübelin Gem Lab 

Joint Press release of SSEF & GGL 1. Nov 2015 

http://www.ssef.ch/


เกณฑท่ี์ควรใชป้ระกอบการพิจารณา 

• ควรใช้ชื่อ “ สแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) ” และ “ สรีอยัลบูล (Royal blue) ” เป็นชื่อเรียกสามัญของสพีลอยทบัทมิและ
ไพลินหรือไม่ ? 

 

• หรือควรมีการก าหนดเกณฑท์ี่ชัดเจนในการพิจารณาพลอยทบัทมิและไพลินเพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเฉพาะของ “ สแีดงเลือด
นกพิราบ (Pigeon blood red) ” และ “ สรีอยัลบูล (Royal blue) ” ? 

เมื่อกล่าวถึงทบัทมิสแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) และไพลินสรีอยัลบูล (Royal blue) มักมีค าถามตามมาเสมอว่า…ใช้เกณฑอ์ย่างไร
ในการพิจารณา? 



Flow chart of treatment options for ruby. © M.S.Krzemnicki 

• อญัมณีเลียนแบบ (Imitations) หรือพลอยชนิดอืน่ ๆ  

• ทบัทมิสงัเคราะห์ (Synthetic ruby) หรือไพลินสงัเคราะห์ (Synthetic sapphire) 

• ทบัทมิหรือไพลินทีผ่่านการปรับปรุงคุณภาพ 

• หรือถ้าจะให้นิยามชื่อสดีังกล่าว ทบัทมิหรือไพลินต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ

แต่ละเมด็ เช่น ความโปร่งใส ความสม ่าเสมอของส ีและอืน่ ๆ  

• หรือถ้าจะให้นิยามชื่อสดีังกล่าว ทบัทมิหรือไพลินนั้นต้องมต้ีองมสีมบัติทางเคมีและ

ลักษณะทางสเปกโตรสโกปีเฉพาะและมีอทิธพิลต่อการเกดิสนีั้น 

ควรหรือไม่ทีจ่ะใช้ชื่อเรียกสแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) และสี
รอยลับูล (Royal blue) กบั... 

เกณฑท่ี์ควรใชป้ระกอบการพิจารณา 



Red spinel on SSEF Gemstone Report 

ตัวอย่าง: GIA ไดเ้คยสรา้งมาตรฐาน “เพชรแฟนซี (Fancy coloured diamonds)” ซึ่งในปัจจุบนัมาตรฐานดงักล่าวเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

การจดัท าระดบัมาตรฐานคุณภาพสีพลอยภายในของ
หอ้งปฎิบติัการตรวจสอบอญัมณี 

ห้องปฎิบัติการตรวจสอบอญัมณีทุกแห่งต้องมกีารจัดท าระดับมาตรฐานคุณภาพสี

พลอย เพ่ือใช้เรียกชื่อสขีองอญัมณีอย่างถูกต้องแม่นย าและใช้ในใบรับรองผลการ

ตรวจสอบอญัมณี  ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวอาจกลายเป็นมาตรฐานสากลได้ ถ้าได้รับการ

หารือร่วมกนัจนเป็นทีย่อมรับระหว่างสถาบันและองค์กรชั้นน าทีม่ีมาตรฐาน เช่น 

สมาพันธอ์ญัมณีนานาชาติ (CIBJO), LMHC, SSEF-Gübelin Gem Lab เป็นต้น 



 
• ทบัทมิ (Ruby) และ/หรือแซปไฟร์สชีมพู (Pink sapphire) 

 
• พัดพารัดชา(Padparadscha) 

 
• พาราอิบาทวัร์มาลีน (Paraiba tourmaline) และทวัร์มาลีนสนี า้เงินอ่อนที่มีธาตุ

ทองแดงเป็นองค์ประกอบภายใน (Light blue tourmaline with “ Cu ” traces) 
 

• มรกต (Emerald) แลเบริลสเีขียวที่มีธาตุโครเมียมเป็นองค์ประกอบภายใน (Green 
beryl with “ Cr ” traces) 
 

• พลอยแปลี่ยนส ี(Colour change) และพลอยที่มีคุณสมบัติการเปลี่ยนย้ายเฉดส ี
(shift) ภายใต้แสงแหล่งก าเนิดแสงที่แตกต่างกัน 
 

• ไข่มุก 

Padparadscha yes or no ? 

อญัมณีท่ีมีการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพสี ไดแ้ก่ 



ตวัอย่าง 

พาราอบิาทวัร์มาลีน 
(Paraiba tourmaline) 

ทวัร์มาลีนสนี า้เงินอ่อนที่มี ธาตุทองแดงเป็นองค์ประกอบภายใน  
(Light blue tourmaline with “ Cu ” traces ) 

 



การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสทีบัทมิ ไพลิน และแฟนซีแซปไฟร์ มี
ความซับซ้อนกว่าการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสเีพชร ท าให้มีต้อง
เกณฑแ์ละข้อก าหนดที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  
 

 

Colour examples of pink sapphire to ruby 

การจดัท าระดบัมาตรฐานคุณภาพสีพลอย
ภายในหอ้งปฎิบติัการตรวจสอบอญัมณี 



สีแดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) 

การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสพีลอยทบัทมิท าได้โดยการเทยีบสตีัวอย่างอญัมณีทีต้่องการกบัชุดมาตรฐานสพีลอยทบัทมิ (Pigeon blood) ทีจั่ดท าขั้นจาก
พลอยทบัทมิธรรมชาติ ปัจจัยส าคัญทีต้่องพิจารณาคือ สสีนั (Hue), ความอิ่มตัวของส ี(Saturation) และความสว่าง (Brightness)  

ชุดมาตรฐานสพีลอยทบัทิม (Pigeon blood) โดย SSEF 

Pigeon blood red not Pigeon blood red not Pigeon blood red 

ทบัทมิทีจ่ะใช้นิยามว่าเป็นทบัทมิสีแดงเลือดนกพิราบนั้นต้องเป็นทบัทมิทีม่คีวามอิ่มตัวของสีแดงสงู (Strong saturation)  และมสีแีดงสด (Vivid red 

colour) โดยต้องไม่มสีอีมม่วงเจือปน 



การมองเห็นสใีนพลอย (Colour observation) ประกอบดว้ยปัจจัยหลกั 3 ประการ คือ 

1) แหล่งก าเนิดแสง (Light source) 
2) ผู้ท  าการตรวจสอบ ในทีน่ี้มกัจะรวมถงึ เทคนิค ประสบการณ์ และความแม่นย าในการสงัเกตด้วยดวงตา 
3) พลอยหรืออญัมณีทีต้่องการตรวจสอบ เช่น ทบัทมิ ไพลิน หรือแซปไฟร์ เป็นต้น 

   CIE Chromaticity diagram 

Munsell colour space and charts 

ข้อก าหนดของแหล่งก าเนิดแสงทีใ่ช้ในการตรวจสอบ ระเบียบวิธกีารทีช่ัดเจนและปัจจัยอืน่ ๆ มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือความถูกต้องแม่นย าในการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสพีลอย 

 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพสีพลอย 



การมองเห็นสขีองพลอยจะมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแหล่งก าเนิดแสง ซึ่งแต่ละแหล่งก าเนิด
แสงจะมีอุณหภมิสทีี่แตกต่างกัน 

LWUV D65 (6500 K) daylight A (2800 K) incandescent light 

รูปแสดงตัวอย่างทบัทมิสองเมด็สามารถมองเหน็สทีีแ่ตกต่างกนัออกไปภายใต้แหล่งก าเนิดแสงทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพสีพลอย 



มุมมองมาตรฐานทีใ่ชใ้นการตรวจสอบสพีลอย 

• พิจารณาสจีากด้านหน้าพลอยการโดยสงัเกตสพีลอยจากด้านบน 

• จัดให้ผิวหน้าพลอยให้เอยีงเป็นมุมประมาณ 20 องศากบัมุมมองทีส่งัเกต  

• แสงทีใ่ช้ตรวจสอบต้องเป็นแหล่งก าเนิดแสงมาตรฐานทีค่ล้ายคลึงกบัแหล่งก าเนิดแสง

ธรรมชาติ เช่นแหล่งก าเนิกแสงจากหลอดฮาโลเจนทีผ่่านการกรองแสงแล้วและเทยีบเท่า

กบัไฟส่องสว่าง CIE D50 ซึ่งมปีระสทิธภิาพการแสดงส ี99 บวก (Filtered halogen lamp 

equivalent to CIE D50 illuminant, 99+ colour rendering efficiency) 

• พิจารณาสพีลอยทีต้่องการตรวจสอบ เทยีบกบัชุดมาตรฐานสภีายใต้แหล่งก าเนิดแสง

มาตรฐาโดยหันหน้าพลอยเข้าหาผู้ตรวจสอบ ให้ห่างจากสายตาประมาณ 20 เซนติเมตร 

ความเข้มแสง ณ จุดทีท่  าการพิจารณาสโีดยประมาณ 2200 ลักซ์ (เช่นเดียวกบัเพชร PAS 

1048.2, §5.3.8, หน้า 5)   

Spectral distribution of D50 illuminant, compared to halogen 

and fluorescent light. 

Comparison of D65 (diamond) and D50 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพสีพลอย 



การเรืองแสงในพลอย (Fluorescence) 

เมือ่พิจารณาตรวจสอบทบัทมิสีแดงเลือดนกพิราบพบว่ามีการเรือ่งแสงสูงภายใตร้งัส ี UV คลืน่ยาว (Long Wave; LWUV) และมีการเรืองแสง

ปานกลาง หรือปานกลางค่อนไปทางต า่ภายใตร้งัส ีUV คลืน่ส ั้น (Short Wave; SWUV) 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



  Inner glow  

strong UV reaction 

  No inner glow  

weak UV reaction 

โดยทัว่ไปทบัทมิมกัมีปริมาณโครเมยีมเป็นองค์ประกอบสงูมากร่วมกบัปริมาณธาตุเหลก็ต ่า แต่ถ้าเมือ่ตรวจสอบการเรืองแสงภายใต้รังส ีUV แล้วจะ
พบว่ามกีารเรืองแสงปานกลางค่อนไปทางต ่าท าให้ไม่จัดอยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะให้นิยามว่าเป็นสแีดงเลือดนกพิราบ 

การเรืองแสงในพลอย (Fluorescence) 

การเรืองแสงในพลอยทบัทมิสีแดงเลือดนกพิราบเกดิจากการทีท่บัทมินั้นมปีริมาณธาตุโครเมยีมสงู

ร่วมกบัปริมาณธาตุเหลก็ต ่าเป็นสาเหตุให้เกดิ “ การเรืองแสงภายใน ” เมือ่พิจารณาสพีลอยภายใต้

แสงธรรมชาติ (ซึ่งมรัีงส ีUV ปน) ท าให้มองเหน็สพีลอยสดเข้มมาก พลอยทบัทมิสแีดงเลือดนกพิราบ

จึงเป็นทีน่ิยมอย่างมากในตลาดการค้าพลอยตั้งแต่ในอดีตจนถงึปัจจุบัน 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



องคป์ระกอบทางเคมี (Chemical composition) 

ทบัทมิทีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะให้นิยามว่า “ สแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon 

blood red)” ต้องมปีริมาณธาตุเหล็กต ่า (Fe) เมือ่เทยีบกบัปริมาณธาตุ

โครเมยีม (Cr)  และแสดงการเร่ืองแสงภายใต้รังส ี  UV สงูมาก  

นอกจากนี้ องค์ประกอบทางเคมีของทบัทมิดังกล่าวยงัต้องแสดงให้เหน็

ว่าทบัทมินั้นมีแหล่งทีม่าทางภูมศิาสตร์สัมพันธก์บัหินแปรชนิดหินอ่อน 

เช่น ทบัทมิจากแหล่งในประเทศพม่า, เวียดนาม, ทาจิกิสถาน, 

อฟักานิสถาน, แทนซาเนีย (แหล่ง Morogoro) และเคนยา เป็นต้น 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสไีพลินท าได้โดย การเทยีบสตีัวอย่างพลอยไพลินทีต้่องการกบัชุดมาตรฐานไพลินสรีอยลับลูทีจั่ดท าขั้นจากพลอย
ไพลินธรรมชาติ  ปัจจัยหลักทีส่  าคัญทีต้่องพิจารณาคือ สสีนั (Hue), ความอิ่มตัวของส ี(Saturation) และความสว่าง (Brightness) 

ชุดมาตรฐานไพลินสีรอยลับลขูองหอ้งปฎิบติัการตรวจสอบอัญมณี SSEF (Sapphire masterset for royal blue of SSEF) 

Royal blue not Royal blue not Royal blue 

สีรอยลับลู (Royal Blue) 

ไพลินทีจ่ะใช้ค านิยามว่าเป็นสรีอยลับลูนั้นต้องเป็นไพลินทีม่คีวามอิ่มตัวของสนี า้เงินสงู (Strong saturation)  มสีนี า้เงินสด (Vivid blue colour) และ
ต้องไม่มโีทนสแีกมเขยีว แกมเทา หรือแกมม่วงปน 



basaltic metamorphic 

   Metamorphic sapphire 

Fe2+ - Fe3+ IVCT 

Fe2+ - Ti4+ IVCT 
Fe3+ 

          Basaltic sapphire 

• ไพลินสรีอยัลบลูต้องมคีวามอิม่ตัวของสนี า้เงนิสงู (Strong blue saturation) เป็นสนี า้เงนิเข้ม หรืออาจมีสแีกม
ม่วงอ่อนจางมาก ๆ  ปน 

• ในอดีตไพลินจากแหล่งพลอยโมกก๊ ( Mogok) ประเทศพม่า เป็นแหล่งไพลินทีม่ีคุณภาพดีทีส่ดุ แต่นิยามการ
เรียกชือ่สรีอยัลบูลไม่จ าเป็นต้องใช้กบัไพลินทีม่าจากแหล่งพม่าเท่านั้น  นิยามการเรียกชือ่สดีังกล่าวใช้กบั
ไพลินจากแหล่งพลอยจากประเทศมาดากสัการ์,   ศรีลังกา  และแคชเมียร์ ทีม่ีคุณลักษณะตามเกณฑก์าร
เรียกชือ่สขีอง SSEF และ Gübelin Gem Lab   
• สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง UV-Vis-NIR  ของไพลินสรีอยัลบลูจะแสดงลัษณะสเปกตรัมทีส่มัพนัธก์บั

การถ่ายเทประจุระหว่างวาเลนซ์ของ Fe2+/Ti4+ อย่างชัดเจน 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพไพลินสีรอยลับลู 



การปรบัปรุงคุณภาพ (Treatment) 

Photo © Dreamstime.com Photo © Twobadcats, www.etsy.com 

Glassy residues (borax) in healed fissure of heated ruby from Siam. 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 

การให้นิยามสแีดงเลือดนกพิราบใช้เรียกชื่อทบัทมิที่ไม่ผ่านการปรับปรงุคุณภาพเท่านั้น 
เพราะนิยามการเรียกชื่อสรีวมถึงค าจ ากัดความดังกล่าวต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแสดงถึง
ทบัทมิที่มีคุณภาพดทีี่สดุและหายากเท่านั้น 



สีแฝด (Pleochroism) 

Lamellar twinning revealing the pleochroic 

colours of ruby. Photo © H.A. Hänni 

สแีฝดเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของพลอยทบัทมิทีเ่มือ่มีการเปลี่ยนแปลงทศิทางในการมอง 

สขีองทบัทมิกจ็ะเปลี่ยนแปลงไปเลก็น้อย เพราะทบัทมิเป็นพลอยทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบผลึก

สามแกนเทา่เหมอืนเพชร สแีฝดในพลอยทบัทมิจะมคีวามเด่นชัดปานกลางเหน็ได้สอง

โทนส ีคือ สแีดงอมม่วง (Purplish red) และสแีดงอมส้มอ่อน (Slightly orang red) 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



เพราะสแีฝดเป็นสมบัติทีส่  าคัญอย่างหนึ่งของพลอยทบัทมิทีเ่มื่อมีการเปลี่ยนแปลงทศิทางในการมอง 
สขีองทบัทมิกจ็ะเปลี่ยนแปลงไปเลก็น้อย ดังนั้นทศิทางการเจียระไนเป็นอกีปัจจัยหนึ่งซึ่งมคีวามส าคัญ 

เมือ่พิจารณาจากด้านหน้าพลอยสทีีเ่หน็จะเป็นสทีีผ่สมผสานระหว่างสแีฝดสองสใีนทบัทมิโดยความ
โดดเด่นของแต่ละสขีึ้นอยู่กบัทศิทางการเจียระไน 

© R. Scott, Jewelery-Secrets.com 

SSEF & GGL: 

• การพิจารณาสที าโดยสงัเกตสจีากด้านหน้าพลอย 

• เอยีงทบัทมิทีต้่องการพจิารณา 20 องศาในทุกมุมมองตลอดการ
สงัเกตส ี(Ruby slightly tilted 20° in all directions) 

สีแฝด(Pleochroism)ในทบัทิม 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



min. ~ 30 % 

สดัส่วนการเจียระไน (Proportions) 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 

โดยส่วนใหญ่เพชรมกัมกีารเจียระไนแบบอดุมคติซึ่งเป็นมาตรฐานสงูสดุในการเจียระไน ท าให้เพชรมสีดัส่วน ประกาย และไฟดี   พลอยทบัทมิ ไพลิน และ
แซปไฟร์กเ็ช่นกนั เมือ่ถูกเจียระไนอย่างประณีตงดงามได้สดัส่วนทีเ่หมาะสมกจ็ะท าให้พลอยมกีารกระจายแสงดี ไฟดี และเหน็สไีด้อย่างชัดเจน  โดยปกติ
พลอยจะถูกเจียระไนเป็นรปูร่างต่างๆ ขึ้นอยู่กบัรปูร่างของพลอยก้อน   การรักษาน า้หนักกเ็ป็นอกีปัจจัยหนึ่งส าหรับการเจียระไนพลอย  การเจียระไนทีไ่ม่ได้
สดัส่วนเพ่ือรักษาน า้หนักมผีลต่อสีของพลอยด้วย  การเจียระไนเพ่ือให้พลอยมคีวามสว่างทีบ่ริเวณหน้าพลอยท ามเีหลี่ยมหน้ากระดานท าหน้าทีเ่ปรียบเสมอืน
หน้าต่าง ( Window) ให้แสงผ่านเข้ามาในพลอย ถ้าพลอยมสี่วนทีเ่ป็นหน้าต่างมากเกนิไปกจ็ะกระทบต่อสีของพลอยดังตัวอย่างทีแ่สดงในรปู 



แถบสี (Colour zonong) 

 

เป็นลักษณะทีพ่บได้ทัง้ในทบัทมิและไพลิน มกัเกดิขึ้นในระหว่างทีผ่ลึกมกีารเจริญเติบโตท าให้พลอย
แสดงสไีม่สม ่าเสมอ  บางคร้ังการเจียระไนทีด่ีกม็สี่วนช่วยท าให้เหน็ลักษณะดังกล่าวน้อยลงได้ 

 

สแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) จะใช้เรียกเฉพาะในทบัทมิทีไ่ม่มีแถบส ีหรือมแีถบสใีห้เหน็
เลก็น้อยเทา่นั้นเมือ่พิจารณาจากด้านหน้าพลอย 

 

ทบัทิมตวัอย่างในภาพแสดงแถบสีชดัเจนในพลอยจึงไม่จดัเป็นสีแดงเลือดนกพิราบ 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



วสัดุหรือสารใหส้ ี(Colour modifier) 
 

ทบัทมิมกัพบรอยแตกหรือช่องว่างภายในซึ่งอาจพบวัสดุหรือสารทีม่สี ี เช่น สารประกอบทีม่ส้ีม

แกมเหลืองจากส่วนผสมของเหลก็ในธรรมชาติ หรือสารเชื่อมสมานรอยแตกจ าพวกน า้มนัต่างๆ 

ถงึแม้ว่าโดยปกติจะไม่พบทัว่ทัง้เมด็พลอยแต่วัสดุหรือสารดังกล่าวกม็ผีลต่อสพีลอยเมื่อพิจารณา

จากด้านหน้าพลอย ดังนั้นนิยามการเรียกชื่อสแีดงเลือดนกพิราบ (Pigeon blood red) จะไม่ใช้

เรียกชื่อสทีบัทมิทีพ่บวัสดุหรือสารให้สีทีม่ลีักษณะดังกล่าว 

ตัวอย่างแสดงวัสดุหรอืสารเชื่อมสมานรอยแตกในทับทิม 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



สารเชือ่มสมานรอยแตกธรรมชาติสีสม้ 

(Orange fissure filling in a ruby shifting its originally purplish red colour into red) 

อกีหนึ่งตัวอย่างของสารเชื่อมสมานรอยแตกธรรมชาติ (Colour modifier) ทีพ่บได้ใน
พลอยแซปไฟร์สชีมพูมผีลท าให้  เมือ่พิจารณาสจีากบริเวณด้านหน้าพลอยท าให้
พลอยคล้ายมสีส้ีมปน พลอยเมด็นี้จะไม่จัดเป็นพัดพารัดชา 
 



ภาพตวัอย่างแสดงมลทินผลึกแร่ใสไรสี้ และมลทินเสน้ไม่ในปริมาณนอ้ยซึง่มลทินดงักล่าวไม่รบกวน
การพิจารณาสีพลอย 

These colourless inclusions and the weak “silk” in zones do not affect the perceived 
colour of this ruby.   

มลทินภายใน (Inclusions) 

 

ทบัทมิสแีดงเลือดนกพิราบต้องค่อนข้างจะไม่เหน็มลทนิ และต าหนิภายในเมือ่พิจารณา
ด้วยตาเปล่าจากด้านหน้าพลอย ระยะห่างระหว่างหน้าพลอยกบัสายตาควรอยู่ทีป่ระมาณ 
20 เซนติเมตร ในกรณีทีท่บัทมิมมีลทนิจ าพวกเส้นไหม (Silk) ต้องมใีนปริมาณน้อยถงึ
ปานกลาง ซึ่งไม่รบกวนการพิจารณาสพีลอยจากาทางด้านหน้า 

เกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบ 



The Star of Kashmir (approx. 20 ct) 

Sleepy Vivid internal reflections 

ความโปร่งใส (Transparency) 
 

ทบัทมิต้องมีความใส และมีการสะท้อนแสงจากภายในชัดเจน (Vivid internal reflections)  ดังตัวอย่าง 



• ในอดีตการเรียกชื่อทบัทมิสีแดงเลือดนกพิราบและไพลินสรีอยลับล ูสมัพันธก์บัความหายากและคุณภาพของพลอยจึง

ท าให้ชื่อเรียกนี้มคีุณค่ามากในตลาดการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับ 

• SSEF and Gübelin Gem Lab หารือร่วมกนัถงึเกณฑ์การเรียกชื่อทบัทมิสีแดงเลือดนกพิราบและไพลินสรีอยลับลู 

ตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือให้เป็นไปในทศิทางทีส่อดคล้องกนั แต่อย่างไรกต็ามผลการตรวจสอบอาจมคีวามแตกต่างกนัได้ 

เนื่อจากการพิจารณาจัดระดับคุณภาพสพีลอยเป็นความเหน็ชอบของห้องปฎิบัติการตรวจสองอญัมณีแต่ละแห่ง 

• การตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพสขีองอญัมณีเป็นไปตามมาตรฐานภายในของห้องปฏบิัติการ 

• ทบัทมิสแีดงเลือดนกพิราบและไพลินสรีอยลับลตู้องมคีุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสตีามที่

ก าหนด ดังนั้นจึงมทีบัทมิและไพลินบางส่วนเทา่นั้นทีต่รงตามเกณฑ ์

สรุป 



• ต้องเป็นทบัทมิหรือไพลินธรรมชาติที ่ทีไ่ม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพใดๆ มีสเีข้มสดเมือ่พจิารณาเทยีกบัชุดมาตรฐานพลอยสขีองห้องปฎิบตัิการ 
• มีองค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางสเปกโตรสโกปีสมัพันธแ์ละสอดคล้องกบัสทีีม่องเหน็ 

• ไม่จ าเป็นต้องมาจากแหล่งพลอยใดแหล่งพลอยหนึ่ง แต่ต้องสมัพันธก์บัแหล่งก าเนิดทางธรณวีิทยาเฉพาะ 

• สพีลอยต้องสม ่าเสมอเมือ่พจิารณาจากด้านหน้าพลอย 

• มีสดัส่วนการเจียระไนทีเ่หมาะสม สดัส่วนของหน้าต่างบริเวณหน้าพลอยต้องไม่มากเกนิไป 

• ไม่มีแถบสเีมือ่พิจารณาจากด้านหน้าพลอย และไม่มีสารเชือ่มประสานรอยแตกทีใ่ห้ส ี

• ไม่มีมลทนิหรือต าหนิภายในทีม่องให้เหน็เด่นชัดเมือ่พจิารณาจากหน้าพลอย 

• การประเมินและจัดระดับคุณภาพสพีลอยเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานภายในของแต่ละห้องปฏบิัติการ 

• แสงมาตรฐานทีใ่ช้ในการประเมินและจัดระดับคุณภาพสพีลอยคือ แสงไฟส่องสว่างต่อเนือ่งเทยีบเท่าแสง 5,000 องศาเคลวิน D50  

• การประเมินและจัดระดับคุณภาพสพีลอยต้องใช้นักอญัมณี 2 คนเป็นอย่างน้อย 

สรุปเกณฑใ์นการจดัระดบัมาตรฐานคุณภาพทบัทิมสีแดงเลือดนกพิราบและไพลินสีรอยลับลู  
 



สบืค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่เวบ็ไซตข์อง SSEF:  www.ssef.ch 
 

Direct link for download: 

www.ssef.ch/fileadmin/Documents/PDF/650_Presentations/2016_CIBJO_colourterms_SSEF.pdf  

about:blank


การหารือร่วมกนัของสหพนัธอ์ญัมณีนานาชาติ 

สหพันธอ์ญัมณีนานาชาติ หรือ CIBJO 

 

ได้มีการการน าเสนอเกณฑใ์นการประเมินและจัดระดับคุณภาพสพีลอยในการประชุมพิเศษของ 
สหพันธอ์ัญมณนีานาชาติ CIBJO Congress ณ เมือง Yerewan ประเทศ อาร์เมเนีย    ในเดือน
ตุลาคม 2559 



• ได้มคีวามพยายามทีจ่ะใช้เกณฑ์และข้อก าหนดในการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสีอญัมณีอย่างสอดคล้อง

กนัเพ่ือให้ป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมคีวามส าคัญอย่างยิ่งต่อตลาดการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับ รวมถงึ

ห้องปฏบิัติการตรวจสอบอญัมณีต่างๆ ทัว่โลก 

การหารือร่วมกนัของสหพนัธอ์ญัมณีนานาชาติ 

• SSEF และ Gübelin Gem Lab เร่ิมหารือร่วมกนัเกีย่วกบัเกณฑ์และข้อก าหนดทีใ่ช้ในการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสีอญัมณีซึ่งถอืเป็นก้าวส าคัญแรกของ

การพยายามทีจ่ะสร้างมาตรฐานร่วมกนั นอกจากนี้ยงัพร้อมทีจ่ะหารือร่วมกบัสถาบัน องค์กร และห้องปฏบิัติการต่างๆ ทีม่คีวามสนใจจะใช้เกณฑ์และ

ข้อก าหนดให้สอดคล้องกนัเพ่ือให้ป็นมาตรฐานสากล รวมถงึพร้อมทีจ่ะเผยแพร่ชุดมาตรฐานสทีบัทมิและไพลินทีใ่ช้ในการจัดระดับมาตรฐานคุณภาพสีที่

ใช้อยู่แก่สถาบัน องค์กร ห้องปฏบิัติการตรวจสอบอญัมณี และผู้ประกอบการค้าอญัมณีอีกด้วย 


