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คำ นำ 
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำาขึ้นสำาหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจในเรื่องของ
การวาดและระบายสีอัญมณีและเคร่ืองประดับ เพ่ือเป็นคู่มือในการนำาไปฝึกวาดให้มีทักษะและเกิด 
ความชำานาญ สามารถนำาความรู้ทีไ่ดร้บัจากเนือ้หา ตลอดจนขัน้ตอนวธีิการวาดและระบายสใีนบทตา่งๆ 
มาฝกึปฏบิตัแิละบรูณาการกนัเพือ่สร้างสรรคเ์ป็นผลงานการวาดและออกแบบเครือ่งประดบัในลกัษณะ
สองมิติบนกระดาษ เพื่อถ่ายทอดรูปแบบของเครื่องประดับ รวมทั้งบ่งบอกถึงประเภทอัญมณี ตัวเรือน
โลหะและลักษณะของการฝัง อันเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญในการออกแบบผลงานเคร่ืองประดับได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้องและเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์เครื่องประดับต่อไป

เนือ้หาในหนงัสือจะแบ่งเปน็บทยอ่ยทีอ่ธบิายถงึความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นอญัมณปีระกอบกบัข้ันตอนในการ
วาดและระบายสอัีญมณี รวมถงึชนดิของโลหะและลักษณะการฝงัพรอ้มภาพประกอบ เพือ่ใหผู้อ้า่นท่ีมไิด้
มีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนได้เข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติ โดยอาศัยอุปกรณ์พื้นฐานในการวาด
และระบายสี ในบทสุดท้ายจะเป็นการรวบรวมตัวอย่างผลงานการออกแบบเครื่องประดับของนักศึกษา
ท่ีมีการปฏิบัติงานตามหัวข้อท่ีได้กำาหนดข้ึน พร้อมมุมมองข้อเสนอแนะจากผู้เขียน

รงคกร อนันตศานต์
พฤศจิกายน 2559
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บทนำ 
แนวทางในการวาดและระบายสอีญัมณแีละเครือ่งประดบัเพือ่การนำาเสนอถ่ายทอดผลงานการออกแบบ
น้ันมีอยู่หลากหลาย ข้ึนอยู่กับความถนัดของนักออกแบบจะเลือกใช้เพ่ือบรรลุถึงการถ่ายทอดรูปแบบ 
เคร่ืองประดบัใหส้มบรูณแ์ละชดัเจนมากทีส่ดุ แนวทางในการวาดและระบายสอีญัมณแีละเครือ่งประดบั
จากหนังสือเล่มน้ีท่ีผู้เขียนได้จัดทำาข้ึนเป็นการถ่ายทอดผลงานออกแบบสองมิติบนกระดาษ ซ่ึงได้เรียบเรียง
ขึ้นจากประสบการณ์ทั้งในมุมมองที่ตนเองเคยเป็นผู้เรียน ร่วมกับประสบการณ์ในการสอนที่มีมาทั้ง
จากสถาบัน Gemological Institute of America (GIA) สาขากรุงเทพ ประเทศไทย และคณะวิจิตร
ศิลป ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมกีารปรบัพฒันาเรยีบเรยีงเนือ้หาขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตัใิหเ้ขา้ใจงา่ย  
เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านอัญมณีเครื่องประดับ และศิลปะมาก่อนได้
ฝึกปฎิบัติ

นอกจากนี้การศึกษาพื้นฐานในการวาดและการออกแบบโดยการฝึกปฏิบัติด้วยมือจะเป็นส่วนช่วยเสริม
และเพิ่มศักยภาพในการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปมากข้ึน เนื่องจาก 
มีความเข้าใจในเร่ืองโครงสร้างหลักของเคร่ืองประดับ การสร้างมิติด้วยการใช้สี ลักษณะต่างๆ ของพ้ืนผิว
โลหะ รวมถึงรูปแบบของอัญมณีชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจและแนวทางข้ันตอนในการ
วาดและการระบายสีเบื้องต้นให้กับผู้สนใจเพื่อถ่ายทอดผลงานออกแบบเครื่องประดับในลักษณะสอง
มิติลงบนกระดาษได้อย่างถูกต้องและสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ตวั
อย่
าง



อัญมณีและรูปแบบ
ของอัญมณี
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อัญมณีท่ีใช้ในวงการเคร่ืองประดับมีการตัดแต่งในหลากหลายรูปแบบและมีรูปทรง
ของอัญมณีท่ีแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้องการของตลาด รูปทรงของ
ผลึกอัญมณี (Rough) ที่ขุดพบ ผลึกของอัญมณีท่ีขุดพบบางช้ินมีรูปทรงท่ีไม่เหมาะ 
จะนำามาตัดแต่งเจียระไนในรูปทรงกลม (Round Brilliant Cut) เน่ืองจากว่าจะทำาให้ 
สูญเสียเนื้อของอัญมณีไปเป็นจำานวนมาก จึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบและเจียระไน
ผลึกช้ินน้ันในรูปทรงอ่ืนเพื่อที่จะเก็บเนื้อของอัญมณีนั้นไว้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งนำ้าหนัก
และเนื้ออัญมณีที่มีค่าไว้ให้ได้มากที่สุด

อญัมณมีรีปูทรงทีห่ลากหลาย เชน่ รปูทรงกลม (Round Shape) รปูทรงวงร ี(Oval Shape) และรปูทรง 
มาคสี (Marquise) รปูทรงบางชนดิมคีวามหมายและเรือ่งราวในตวัเอง สามารถสรา้งจดุขายใหกั้บอัญมณี
หรอืเครือ่งประดบัทีป่ระดับด้วยอญัมณีน้ันๆ ได้ เชน่ เพชรรปูทรงกลมเปน็รปูทรงทีน่ยิมนำามาใชป้ระดบัใน
แหวนสำาหรบัการหมัน้หรือแต่งงานมากทีส่ดุ เน่ืองจากวา่รปูทรงกลมเป็นรปูทรงท่ีไมม่จีดุจบหรอืจดุสิน้สดุ 
จึงสามารถเปรยีบเทยีบไดว้า่แหวนเพชรวงนีเ้ปน็เครือ่งหมาย หรอืตวัแทนของความรกัทีไ่มรู่จ้บหรอืไมม่ี
ท่ีสุดสิน้ จงึทำาใหผู้ค้นสว่นใหญ่นิยมมอบแหวนหมัน้หรือแหวนแต่งงานซึง่ประดบัดว้ยเพชรทีม่รีปูทรงกลม

นอกจากน้ี ผลกึอัญมณ ี(Rough) ทีพ่บบางชิน้มรีปูทรงท่ีไมเ่หมาะสมท่ีจะนำามาตดัแตง่ในรปูแบบของการ
เจยีระไน เนือ่งจากผลึกของอญัมณีช้ินนัน้อาจจะมรีาคาถกูไมคุ่ม้กับคา่แรงท่ีใชใ้นการตดัแตง่ หรอืผลกึนัน้
อาจมีรอยแตกร้าวมากเกินไป จนไม่สามารถนำามาตัดแต่งหรือขัดเงาให้มีมูลค่าความสวยงามมากขึ้นได้

รูปทรงต่างๆ ของอัญมณี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

ตวั
อย่
าง



3การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีเจียระไน	(Faceted	Stone)	

คือการนำาผลึกอัญมณีมาตัดแต่งให้เกิดเป็น 
เหลี่ยมเจียระไนขนาดเล็ก ขัดเงาหน้าเจียระไน
ให้เรียบใสเหมือนกระจก ทำาให้อัญมณีที่ได้
มีประกายแวววาวและสีสันสวยงาม (ศักดา  
ศิริพันธุ์ 2552, 10)

อัญมณีแบบหลังเบี้ย	(Cabochon)	

คืออัญมณีที่ตัดแต่งให้ผิวด้านบนมีลักษณะ 
โคง้นูนสว่นผวิดา้นลา่งมลีกัษณะแบนเรยีบหรือ
อาจจะโค้งนูน (General Obserbvation in Gem 
Identification Laboratory Manual 1998, 10)

อัญมณีแบบคามิโอ	(Cameo)	

คือการนำาอัญมณีที่มีแถบชั้นสีที่ต่างกันตาม
ธรรมชาติมาแกะสลักเป็นรูปใบหน้าบุคคล 
โดยแกะให้ตัวภาพใบหน้ามีความสูงกว่า 
แถบสีชัน้ทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็ฉากหลงั (Background) 
(Noriyuki Sakikawa 1975, 68)

อัญมณีเจียระไน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีท่ีพบเห็นกันท่ัวไปในวงการอัญมณีและเคร่ืองประดับ มักมีรูปแบบของลักษณะทางกายภาพภายนอก
ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถสนองตอบความช่ืนชอบและรสนิยมของผู้คนท่ีแตกต่างได้
อย่างครอบคลุม ดังต่อไปน้ี

รูปแบบต่างๆ ของอัญมณี

อัญมณีหลังเบี้ย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีคามิโอ
ที่มา: Nariyuki Sakikawa 1975, 68

ตวั
อย่
าง
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อัญมณีลูกปัด
ที่มา: พรชัย สุจิตต์ 2550, 19

อัญมณีแบบขัดเงา
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีแบบลูกปัด	(Bead)	

คืออัญมณีรูปทรงใดๆ ก็ได้ท่ีมีรูเจาะทะลุผ่าน
จากด้านซ้ายไปด้านขวา สามารถร้อยต่อเป็น
สายยาวได้

อัญมณีแบบขัดเงา	(Tumbled)

คืออัญมณีที่มีรูปทรงอิสระตามธรรมชาติ แต่
ที่ผิวได้รับการขัดเงาให้มีความแวววาวและ
สวยงามแล้ว (General Obserbvation in 
Gem Identification Laboratory Manual 
1998, 10)

อัญมณีก้อนดิบ	(Rough)	

คืออัญมณีที่มีรูปทรงอิสระและที่ผิวไม่ได้รับ
การขัดเงาหรือตกแต่งใดๆ ยังคงความเป็น
ธรรมชาติดั้งเดิม (General Obserbvation in 
Gem Identification Laboratory Manual 
1998, 10)

อัญมณีก้อนดิบ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

ตวั
อย่
าง
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ในตลาดอัญมณแีละเครือ่งประดับเรามักจะพบอญัมณท่ีีไดรั้บการตดัแตง่ใหอ้ยู่ในรปูแบบของการเจยีระไน
มากที่สุด เนื่องด้วยเป็นรูปแบบที่สามารถดึงความสวยงามและเพิ่มมูลค่าราคาให้กับตัวอัญมณีได้มาก
ขึ้น เหตุเพราะการเจียระไนจะใช้วิธีการตัดแต่งผิวหน้าอัญมณีให้เป็นเหลี่ยมเจียระไนขนาดเล็กที่มีความ
เรียบใส สะท้อนแสงเพ่ิมความแวววาวให้กับตัวอัญมณีได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึง 
รูปทรงต่างๆ ของอัญมณีเจียระไนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำาความรู้จักและนำาไปใช้ประกอบการออกแบบเครื่อง
ประดับในโอกาสต่อไป

อัญมณีรูปทรงสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ	
Rectangular	Shape

รูปทรงสี่เหลี่ยม Emerald Cut รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Baguette

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
Tapered Baguette

รูปแพร์
Pear Shape

รูปทรงกลมเจียระไนแบบ Brilliant Cut

อัญมณีรูปทรงต่างๆ	
Fancy	Shape

รูปหัวใจ
Heart Shape

รูปมาคีส
Marquise

อัญมณีรูปทรงกลม
Round	Shape

รูปทรงของอัญมณีเจียระไน
Shapes of Faceted Stone

ตวั
อย่
าง
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อัญมณีเจียระไน

อัญมณีรูปทรงกลม
Round	Shape

โดยทั่วไปอัญมณีรูปทรงกลมจะเจียระไนแบบบริลเลี่ยน (Brilliant Cut) ซึ่งเป็นการเจียระไนที่ออกแบบ
ใหเ้หลีย่มเจยีระไนกระจายออกมาจากจดุศนูยก์ลางจดุเดยีวกนั มลีกัษณะคลา้ยกบัรงัสขีองพระอาทติยท์ี่
กระจายตวัออกทกุทศิทาง การเจียระไนแบบบรลิเลีย่นนีจ้ะสรา้งเหลีย่มเจยีระไนบนอญัมณจีำานวน 57-58 
เหล่ียม ขึน้อยูก่บัวา่จะเจยีระไนเหลีย่มทีอ่ยูป่ลายสดุดา้นลา่งของอญัมณหีรอืไม ่หากอญัมณมีขีนาดใหญ่
มากกว่าครึ่งกะรัต (0.50 CT.) โดยทั่วไปมักจะเจียระไนตัดปลายแหลมที่อยู่ด้านล่างสุดของเม็ดอัญมณี
ออกเพื่อลดความเสี่ยงในการแตกหักหรือเปราะ จึงทำาให้จำานวนเหลี่ยมเจียระไนที่ได้จะมีจำานวนทั้งสิ้น 
58 เหลี่ยม (ศักดา ศิริพันธุ์ 2552, 18)

อัญมณีโดยทั่วไปส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเจียระไนเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับอัญมณี ในการเลือก
ก้อนดิบหรือผลึกอัญมณีเพื่อนำาไปเจียระไนนั้น โดยทั่วไปจะนิยมเลือกอัญมณีท่ีมีความโปร่งใสมากกว่า
อัญมณีที่ทึบแสง เนื่องจากว่าอัญมณีโปร่งใสเมื่อเจียระไนแล้วจะทำาให้อัญมณีเกิดประกายแวววาวได้
มากกว่า จงึจำาเปน็ตอ้งเลือกอญัมณทีีโ่ปรง่ใสเพือ่ใหแ้สงสวา่งสามารถผา่นและเกิดประกายความสวยงาม
ในอัญมณีได้มากท่ีสุด นอกจากนี้การเจียระไนยังจำาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและค่าแรงสำาหรับช่างเจียระไน
จึงควรจะเลือกอัญมณีที่มีมูลค่าและได้รับความนิยมในวงการอัญมณีและเคร่ืองประดับพอสมควรเพื่อ
นำามาเจียระไน

อัญมณีรูปทรงกลม
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

ตวั
อย่
าง
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อัญมณีทรงกลมเจียระไนแบบซิงเกิลคัท

ในปัจจุบันการเจียระไนอัญมณีรูปทรงกลมที่
พบเห็นในวงการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับมัก
จะมีลักษณะแบบบริลเลี่ยนซึ่งมีจำานวนเหลี่ยม
เจียระไน 57-58 เหลี่ยม แต่ในบางครั้งอาจจะ
พบอัญมณีรูปทรงกลมเจียระไนที่มีจำานวนเหลี่ยม
เจียระไนน้อยกว่า และประกายแวววาวด้อยกว่า 
เน่ืองจากอญัมณีเหลา่นัน้มีจำานวนเหลีย่มเจยีระไน 
ที่น้อยกว่า โดยมีเพียง 17-18 เหลี่ยมเท่านั้นการ
เจียระไนแบบนี้มีชื่อเรียกว่า “ซิงเกิลคัท” (Single 
Cut) ซึ่งเป็นการเจียระไนรูปแบบเก่ามักพบใน
เครื่องประดับเก่าหรือโบราณ

เกอร์เดิล	(Girdle)	

พาวิลเลี่ยน (Pavilion)		

คิวเลท (Culet)

คราวน์	(Crown)	

เทเบิล (Table)		

ชื่อและตำาแหน่งของอัญมณีทรงกลมเจียระไนแบบบริลเลี่ยน

คราวน	์(Crown)

เทเบิล (Table)	

เหล่ียมเจียระไนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละส่วนของอัญมณีจะมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับรูปทรงและ
ตำาแหน่งท่ีเกิดข้ึน ตามภาพประกอบดังน้ี

ชื่อและตำ แหน่งของเหลี่ยมเจียระไน

ตวั
อย่
าง
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อัญมณีเจียระไนรูปทรงแฟนซีจะหมายถึงอัญมณีเจียระไนที่มิใช่รูปทรงกลม โดยจะเป็นรูปทรงใดๆ ก็ได้ 
เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงหยดนำ้า เป็นต้น อัญมณีรูปทรงแฟนซีเหล่านี้จะมีชื่อที่ใช้
เรียกส่วนต่างๆ ของอัญมณีเหมือนกับชื่อที่ใช้เรียกอัญมณีเจียระไนรูปทรงกลม อาจมีรูปทรงที่แตกต่าง
กันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรูปทรงของอัญมณี แต่จะอยู่ในตำาแหน่งเดียวกันเสมอ

อัญมณีรูปทรงวงรี	
Oval	Shape

อัญมณีรูปทรงนี้มีลักษณะเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่ โดยทั่วไปแล้ว
อัญมณีหรือพลอยสีชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน มักจะได้รับ
ความนิยมและเจียระไนให้อยู่ในรูปทรงนี้

อัญมณีเจียระไนรูปทรงวงรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีเจียระไนรูปทรงมาคีส
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีรูปทรงมาคีส	
Marquise

อัญมณีเจียระไนรูปทรงมาคีส มีลักษณะยาวรี มีปลายแหลม 2 
ด้าน (หัว-ท้าย) คนไทยจึงนิยมเรียกรูปทรงนี้ว่าอัญมณีรูปทรง
เมล็ดข้าว การเจียระไนรูปทรงนี้ได้รับความนิยมทั้งเพชรและ
พลอยสี (Colored Stone)

อัญมณีเจียระไนรูปทรงหยดนำ้า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีรูปทรงหยดน�า้
Pear	Shape

อัญมณีรูปทรงหยดนำ้า หรือรูปแพร์ (Pear Shape) มีรูปทรง
คล้ายกับผลของลูกแพร์ ชาวต่างชาติจึงนิยมเรียกรูปทรงนี้ว่า 
Pear Shape แต่คนไทยบางกลุม่อาจเรยีกว่ารปูทรงหยดนำา้ ซึง่
การเรียกชื่อรูปทรงของอัญมณีนั้น ในบางครั้งอาจจะมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของลูกค้าด้วย เนื่องจากว่าอัญมณีรูปทรง 
หยดนำา้อาจจะมชีือ่เรยีกทีไ่ม่เหมาะสมกบัการนำามาประดบัเพือ่
เป็นแหวนหมั้นหรือแหวนแต่งงานที่ควรจะมีแต่ความสุข 
สมหวังไม่เหมาะสมกับการเสียนำ้าตา เป็นต้น

อัญมณีเจียระไนรูปทรงแฟนซี 
Fancy Shape

ตวั
อย่
าง



9การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ

นอกจากอัญมณีรูปทรงดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีอัญมณี
เจียระไนที่อยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมอีกหลากหลายรูปทรง เช่น รปู
ทรงเอมเมอรัลคัท (Emerald Cut) รูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผ้า 
(Baguette) หรือรปูทรงสีเ่หล่ียมคางหม ู(Tapered Baguette) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อัญมณีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและรูปทรงส่ีเหล่ียมคางหมู	
Baguette	and	Tapered	Baguette

อญัมณรีปูทรงส่ีเหลีย่มผนืผ้า (Baguette) และรปูทรงสีเ่หลีย่ม
คางหมู (Tapered Baguette) ทั้งสองรูปทรงนี้มีลักษณะของ
การเจยีระไนทีแ่ตกต่างกันเพยีงเลก็น้อย โดยทัว่ไปมกัเจยีระไน
ให้มขีนาดเล็กและนยิมนำามาใช้เพือ่เป็นอญัมณีประดบัมากกว่า
ที่จะนำามาประดับเป็นอัญมณีหลัก เพื่อช่วยส่งเสริมให้อัญมณี
หลักมีความสวยงามและหรูหรามากขึ้น

อัญมณีรูปทรงเอมเมอรัลคัท	
Emerald	Cut

รูปทรงเอมเมอรัลคัท (Emerald Cut) เป็นชื่อที่มาจากการ
เจียระไนอัญมณี “มรกต” (Emerald) ซึ่งเป็นอัญมณีประเภท
หน่ึงที่มีความเปราะบางอาจจะบิ่นหรือแตกได้ง่าย เนื่องจาก 
มีค่าความแข็งของโมห์ (Moh’s scale) ที่ไม่สูงมาก หาก
เจียระไนเป็นรูปทรงสี่เหล่ียมที่มีมุมปลายแหลมทั้งสี่ด้าน อาจ
จะทำาให้อัญมณีเม็ดนั้นเสี่ยงต่อการแตกหักได้จึงออกแบบการ
เจยีระไนด้วยการตดัทีป่ลายของมมุแหลมทัง้สีด้่านออกเพือ่ลด
ความเส่ียงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับอัญมณีเม็ดนั้น 
นอกจากน้ีผลึกของมรกตที่พบส่วนใหญ่ในบางพื้นที่ เช่น 
โคลัมเบีย มักมีรูปทรงกระบอกยาว ดังนั้นการท่ีจะรักษา 
เนือ้มรกตไว้ให้มากทีส่ดุควรเจียระไนเป็นแบบ “เอมเมอรลัคทั” 
(ศกัดา ศริพินัธ์ุ 2552, 10-11) จงึเป็นเหตผุลว่าอญัมณปีระเภท
ใดก็ตาม ทั้งเพชรและพลอยสีที่เจียระไนอยู่ในรูปทรงนี้จะถูก
เรียกว่า “เอมเมอรัลคัท”

อัญมณีเจียระไนรูปทรงเอมเมรัลคัท 
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
และรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

อัญมณีเจียระไนรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ที่มา: ถ่ายภาพโดย รงคกร อนันตศานต์

อัญมณีเจียระไนรูปทรงสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 
Rectangular Shape

ตวั
อย่
าง
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Drawing & painting gemstone and jewelryตวั
อย่
าง


