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ALEXANDRITE 
         ดร.ภูวดล วรรธนะชยัแสง 
         นางสาวจิมประภา โกมล 
         นางสาวอาภรณ์ สิทธิเวทย ์
                หน่ววจิยัการปรับปรุงคุณภาพอญัมณี คณะอญัมณี 
                        มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 
 

  

 

 

 
อเล็กซานไดรท ์(Alexandrite) หรือภาษาไทยเรียกวา่ เจา้สามสี หรือแซฟไฟร์เจา้สามสี (Alexandrite 

- like Sapphire) เป็นอญัมณีท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูพ้บเห็นอนัเน่ืองมาจากความมหศัจรรยใ์นการ
เปล่ียนสีไดแ้ปรเปล่ียนตามมุมมองของแต่ละดา้นของพลอย นอกจากน้ียงัแสดงการเปล่ียนแปลงของสีท่ีมี
แหล่งก าเนิดของแสงท่ีตกกระทบต่างกนั โดยหากไดรั้บแสงจากหลอดไฟสีขาวหรือหลอดฟลูออเรสเซน้ท์
แสงสีขาวอมฟ้า สีของพลอยท่ีเห็นจะเป็นสีเขียว สีเขียวอมน ้าตาล หรืออมน ้าเงิน คลา้ยสีของมรกต 
(Emerald) แต่หากไดรั้บแสงจากหลอดไฟมีไส้ท่ีใหแ้สงสีส้ม จะเห็นอญัมณีเจา้สามสีเป็นสีแดง ดงัประโยค
ภาษาองักฤษท่ีร าพนัลกัษณะของเจา้สามสีวา่ "Emerald by Day, Ruby by Night"   

อเล็กซานไดรต ์ เป็นเป็นช่ือเรียกพลอยคริสโซเบอริล (Chrysoberyl) หรือไพฑูรย ์ (พลอยตาแมว) ท่ี
แสดงการเปล่ียนแปลงของสีได ้ ค่าความแขง็อยูท่ี่ 8.5 ตามโมห์สเกล (Moh’s scale) ช่ือท่ีไดต้ั้งตามช่ือของ
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ีสอง เน่ืองจากพลอยชนิดดงักล่าวถูกคน้พบในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ีสอง
ครองราชย ์ ในปีคริสตศกัราชท่ี 1830 ท่ีเทือกเขาอูราลของรัสเซีย จึงตั้งช่ือให้เป็นเกียรติตามช่ือของกษตัริย
ในสมยัดงักล่าว ผูค้นชาวรัสเซียใหค้วามนิยมอญัมณีชนิดน้ีป็นอยา่งมากเน่ืองจากสีของเจา้สามสีเป็นสีเขียว
และสีแดงซ่ึงสอดคลอ้งกบัสีของราชวงศรั์สเซีย   

 เจา้สามสีท่ีมีคุณภาพดี จะมีมูลค่าสูง โดยจะตอ้งมีการเปล่ียนสีอยา่งเด่นชดัเม่ือตอ้งแสงไฟ คือมีสี
สดเขม้เป็นสีเขียวมรกต และ เป็นสีแดงทบัทิม มีเน้ือใสสะอาด มองไม่เห็นต าหนิทั้งภายในและภายนอกดว้ย
ตาเปล่า ต าหนิท่ีมองเห็นไดด้ว้ยแวน่ขยายตอ้งเป็นสีท่ีกลมกลืนกบัสีของพลอย มีรูปทรงท่ีไดส้ัดส่วน รวมทั้ง
ตอ้งมีประกายแสงท่ีดีคือมากกวา่ 50% ข้ึนไป รูปทรงของเจา้สามสีท่ีนิยมมากคือ รูปไข่เหล่ียมผสม (Oval-
Shape-Mixed Cut) รองลงมาคือ รูปกลมเหล่ียมเกสร (Round Shape-Brilliance Cut) 
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ลกัษณะทัว่ไป : 
 ธรรมชาติของวสัดุ : alexandrite  เป็น chrysoberyl ชนิดท่ีเปล่ียนสีได ้ (color change) จดัอยูใ่น
ระบบผลึกออโทรรอมบิก (orthorhombic) มีองคป์ระกอบทางเคมีคือ BeAl2O4 
 
 ลกัษณะปรากฎ :  

- โปร่งใส 

- เม่ืออยูภ่ายใตแ้สง daylight : มีสีเหลือง สีน ้าตาล  สีเทาหรือสีเขียวอมน ้าเงิน และเม่ืออยู่

ภายใตแ้สง incandescent : มีสีส้มหรือสีแดงอมน ้าตาลถึงม่วง – แดง 

- ปรากฎการณ์ทางแสง : แสดงปรากฎการ์ณ color change อยา่งชดัเจน และอาจจะแสดง

ปรากฎการณ์ตาแมว (chatoyancy) 

 ชนิดและช่ือทางการค้า : cat’s- eye alexandrite – เป็นชนิดท่ีหายากมากท่ีมีทั้งปรากฎการณ์ตาแมว
และ color change อยูด่ว้ยกนั 
 รูปแบบการเจียระไน : เจียระไนเหล่ียม หลงัเบ้ีย (cat’s - eye alexandrite)  
 

 
 
 
 

 
 ประเภทของความสะอาด : type II 
การวเิคราะห์ :  
 ลกัษณะทางแสง : หกัเหคู่ biaxial positive 
 ค่าดรรชนีหักเหของแสง : 1.746-1.755 (+.004, -.006) 
 Birefringence: .008 ถึง .010 
 การกระจายแสง : .015 
 สีแฝด : แสดงสีแฝดชดัเจน โดยมีสีเขียว สีส้ม และสีม่วง-แดง 
 สาเหตุการเกดิสี: เกิดจากการดูดกลืนแสงของธาตุร่องรอย Cr3+ ท่ีมีการดูดกลืนในช่วง 580 nm ซ่ึง
จะมีช่วงการดูดกลืนท่ีแตกต่างกบั Cr3+ ในทบัทิม (Ruby) ท่ีมีการดูดกลืนในช่วง 550 nm แสดงสีแดง และ 
Cr3+ ในมรกต (Emerald) ท่ีมีช่วงการดูดกลีนท่ี 600 nm แสดงสีเขียว ดว้ยโครงสร้างของแร่ท่ีแตกต่างกนัท า
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ใหเ้กิดการดูดกลืนแสงท่ีไม่เท่ากนั การดูดกลืนแสงของ alexandrite อยูใ่นช่วงการดูดกลืนของแสงระหวา่ง
ทบัทิมและมรกต ส่งผลใหแ้สดงสีไดท้ั้งสองสีข้ึนอยูก่บัตน้ก าเนิดแสง 
 การเรืองแสงภายใต้หลอดยูวี : ไม่เรืองแสงถึงเรืองแสงสีแดงปานกลาง (ในช่วงความยาวคล่ืนยาว
และช่วงความยาวคล่ืนสั้น) 
 สเปกตรัมการดูดกลนืแสง : แสดงเส้นการดูดกลืนท่ีชดัเจนสองต าแหน่งท่ี 680.5 และ 678.5 นาโน
เมตร และเส้นการดูดกลืนอ่อนๆท่ีต าแหน่ง 665, 655 และ 645 นาโนเมตร อาจแสดงการดูดกลืนระหวา่ง
ต าแหน่ง 580 และ 630 นาโนเมตร และอาจพบเส้นการดูดกลืนท่ีไม่ชดัเจนอีกสามต าแหน่งคือ ท่ี 476.5, 473 
และ 468 นาโนเมตร ซ่ึงมกัพบในช่วงของแสงสีม่วง 

 
  

 
 ค่าความถ่วงจ าเพาะ : 3.73 (± .02) 
 ความวาวทีผ่่านการเจียระไน : วาวแกว้ถึงวาวก่ึงเพชร 
 รอยแตก : แตกแบบกน้หอย 
 ความวาวของรอยแตก : วาวแกว้ถึงน ้ามนัฉาบ 
 แนวแตกเรียบ : ไม่มี 
 ลกัษณะทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ : มลทิน fingerprint , silk และ color change 
การจ าแนก alexandrite ออกจากอญัมณชีนิดอืน่ 

- Andalusite - แยกโดยใช ้ ค่าดชันีหกัเหของแสง ค่าความถ่วงจ าเพาะ สีแฝด สเปกตรัมการ

ดูดกลืนแสง 

- Color change garnet – แยกโดยใช ้ ค่าดรรชนีหกัเหของแสง (อาจจะใชแ้ยกได)้ ค่า 

birefringence ลกัษณะทางแสง สีแฝด สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ต าหนิภายใตก้ าลงัขยาย

สูง  

- Natural and synthetic corundum – แยกโดยใช ้ ค่าดชันีหกัเหของแสง ลกัษณะทางแสง 

สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ต าหนิภายใตก้ าลงัขยายสูง ค่าความถ่วงจ าเพาะ การเรืองแสง

ภายใตห้ลอดยวู ี(อาจจะใชแ้ยกได)้ 
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- Natural and synthetic spinel -  แยกโดยใช ้ค่าดชันีหกัเหของแสง ค่า birefringence ลกัษณะ

ทางแสง ต าหนิภายใตก้ าลงัขยายสูง ค่าความถ่วงจ าเพาะ การเรืองแสงภายใตห้ลอดยวู ี

(อาจจะใชแ้ยกได)้ 

- Synthetic alexandrite – แยกโดยใช ้ต าหนิภายใตก้ าลงัขยายสูง การเรืองแสงภายใตห้ลอดยู

ว ี(อาจจะใชแ้ยกได)้ 

การดูแลรักษาและความทนทาน : 
 วธีิการรักษาความสะอาด :   

- เคร่ืองอลัตร้าโซนิค : มีความปลอดภยั 

- เคร่ือง steamer : มีความปลอดภยั 

- ลา้งในน ้าสบู่อุ่น : มีความปลอดภยั 

 ความแข็ง : 8.5 
 ความเหนียว : มีความเหนียวดีมาก 
 ความมีเสถียรภาพ :  

- ปฎิกิริยาต่อความร้อน : มีความเสถียร 

- ความเสถียรต่อแสง : มีความเสถียร 

- ปฎิกิริยาต่อสารเคมี : ไม่เกิดปฎิกิริยา 

การตลาด :  
 การกระจายในตลาด : มีนอ้ยและจ ากดั ท าใหมี้ราคาแพง 
 ความเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค : เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากเป็นพลอยประจ าราศีเกิดท่ีส าคญั 
 แหล่งทีส่ าคัญ : บราซิล ศรีลงักา สหภาพโซเวยีต อินเดีย 
 


