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การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนพลอยด้วยโปรแกรม GemCad: ทางเลือกใหม่ของ

อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยไทย 

ดร.สุรินทร์   อินทะยศ 

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  22170 

 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ เป็น
อุตสาหกรรมส่งออกที่สามารถท ารายได้เข้าประเทศติด
หนึ่งในสิบของทุกปี มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 
2549 มูลค่าการส่งออกสินค่าอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 จากเดิม 129,131.40 ล้าน
บาท ( 3,227.56 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่ 138,977.80 
ล้านบาท ( 3,605.92 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยเป็นสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญเป็นอันดับที่ 6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.91 
ของสินค้าส่งออกร่วมของไทย  และสินค้าอัญมณีประเภท
รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ มีการส่งออกในปี 254 9 มีมูลค่า
สูงถึง 10,146.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 254 8 ถึง 10.03 
% (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แห่งชาติ, 25 50) โดยมีนครแห่งอัญมณีหรือจังหวัดจันทบุรี
เป็นตลาดศูนย์กลางอัญมณีจากทั่วโลก มีการค้ามูลค่า
หลายล้านบาทในแต่ละเดือน มีพลอยจากแหล่งต่างๆทั่ว
โลกถูกส่งมาปรับปรุงคุณภาพและเจียระไนเป็นอัญมณีน้ า
งามส่งออกไปขายทั่วโลก แม้ว่าในปัจจุปันจะมีวัตถุดิบ
น้อยลงมาก แต่ด้วยความสามารถพิเศษจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาพลอย 
รวมถึงฝีมือและความประณีตในการเจียระไนพลอยจึง
ท าให้จังหวัดจันทบุรียังคงความมีชื่อเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับของตลาดการค้าอัญมณีในฐานะของ
อุตสาหกรรมต้นน้าส าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ การเจียระไนพลอยเป็นอุตสาหกรรม
พื้นบ้านที่ท ากันมาช้านานในจังหวัดจันทบุรีและตราด 
เทคนิคและกรรมวิธีในการเจียระไนยังคงเป็นแบบโบราณ
หรือมีการพัฒนาขึ้นบ้างแต่ยังไม่มากนัก โดยอุตสาหกรรม
ชนิดนี้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้
ฝีมือและความช านาญของแรงงานเป็นหลัก เคร่ืองมือที่ใช้
ไม่มีความซับซ้อนและมีราคาถูก สามารถผลิตและจัดหาได้

ภายในประเทศ การเจียระไนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
มูลค่าและความงดงามให้กับอัญมณี ด้วยเพราะอัญมณีจะมี
สีสันและประกายที่สวยงามได้น้ันจะต้องมีการเจียระไนที่ดี 
มีเหลี่ยมมุมที่ได้สัดส่วนและมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ
ทางแสงของอัญมณีประเภทนั้นๆ จึงจะท าให้เกิดการ
สะท้อนและการหักเหของแสงส่งผลให้อัญมณีมีประกายที่
สวยงาม ขั้นตอนในการเจียระไนประกอบไปด้วยขั้นตอนใน
การคัดเลือกพลอย การตั้งน้ า การโกลนพลอย การแต่ง
พลอย การเตรียมจานเจียระไน การเจียระไนพลอยและการ
ตรวจเช็คพลอยหลังการเจียระไน ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ช่าง
ผู้ช านาญงานเป็นคนคอยปฏิบัติงาน ซึ่งจะใช้แรงงานคน
เป็นจ านวนมากและชิ้นงานที่ได้อาจจะมีขนาดและน้ าหนัก
ที่แตกต่างกันไป รูปแบบของการเจียระไนยังนิยม
แบบเดิมๆเช่น การเจียระไนรูปไข่ รูปหัวใจ รูปหยดน้ า รูป
ส่ีเหลี่ยมก้นชั้น และรูปกลมเหลี่ยมเพชร (รูปที่ 1) การ
เจียระไนมุ่งแต่จะรักษาน้ าหนักของพลอยมากเกินไปโดย
ไม่ค านึงถึงชนิดของพลอย ท าให้พลอยไม่ได้สัดส่วน ขนาด
ในแต่ละเม็ดไม่เท่ากัน จึงท าให้ไม่สามารถผลิตพลอยที่ใช้
ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับซึ่งต้องการพลอยที่มีขนาด
มาตรฐานได้ ตลาดในต่างประเทศจะนิยมพลอยที่มีรูปแบบ
แปลกใหม่ สีสันสวยงาม มีการเจียระไนที่ได้สัดส่วนและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในจังหวัดจันทบุรี นั้นยังไม่สามารถ
ท าได ้ดังนั้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ออกแบบเหลี่ยมเจียระไนชนิดต่างๆจึงนับได้ว่าเป็น
ทางเลือกอีกอันหนึ่งส าหรับวงการอัญมณีไทย ซึ่งจะ
ช่วยท าให้รูปแบบการเจียระไนมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ขนาดของพลอยที่ได้มีสัดส่วนและความสวยงาม
ถูกต้องได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า ท าให้
เราสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลกอาทิ
เช่น ประเทศจีน อินเดียและศรลังกาได้เป็นอย่างดี 

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีอัญมณีไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน“ 
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2550 กรุงเทพฯ 
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การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ออกแบบเหลี่ยมเจียระไนพลอยนั้น มีการใช้กันมานาน
แล้วในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
การเจียระไนเพชร แต่ส าหรับประเทศไทยแล้วยังถือว่า
เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างใหม่ยังไม่ค่อยจะแพร่หลายมากนัก 
โปรแกรมที่นิยมใช้กันมากก็คือโปรแกรม GemCad 
Version 1.09 ซึ่งเป็น โปรแกรม  Shareware สามารถ
ดาวโหลดได้จากเวปไซด์ www.gemcad.com 
โปรแกรมนี้แสดงผลภายใต้ระบบ Windows 95 ขึ้นไป 
โปรแกรมสามารถออกแบบเหลี่ยมเจียระไนพลอยได้
หลากหลายรูปแบบดังแสดงในรูปที่ 2 รูปแบบเหล่านี้
จะขึ้นอยู่กับ การก าหนดค่าองศาในการตัดเหลี่ยม
พลอย (Angle) การก าหนดค่าตัวปรับต าแหน่งเหลี่ยม
เจียระไน (Gear Index)  การก าหนดจุดที่จะท าการตัด
เหลี่ยม ( Points) การก าหนดจ านวนระนาบสมมาตร 
(Symmetry) การก าหนดระนาบกระจก ( Mirror) รวม
ไปถึงฟังก์ชั่นอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าตาม
ก าหนด โปรมแกรมนี้ จะมีขีดจ ากัดในกรณีท่ีมีการ
ออกแบบเหลี่ยมพลอยในลักษณะท่ีโค้งนูนมากๆ 
โปรแกรม GemCad Version 1.09 ถูกออกแบบขึ้นมา
บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  

1.เพื่อตรวจสอบรูปร่างของพลอยก่อนท่ีจะท า
การเจียระไนพลอยตามขั้นตอนจริง โปรแกรม 
GemCad จะแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ โดยมี 4 มุมมอง
หลัก ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้างแนวนอน ด้านข้าง
แนวตั้ง ด้านล่าง ซึ่งในแต่ละมุมมอง สามารถขยาย
ภาพ (Zoom In) ให้ชัดเจนเพื่อดูรายละเอียดของพลอย
เฉพาะมุมมองใดมุมมองหนึ่ง รวมท้ังยังสามารถหมุน
เพื่อมองพลอยในมุมท่ีต้องการได้ ( Spin View) ผลการ
ออกแบบจะแสดงต าแหน่งของเหลี่ยมเจียระไนและมุม
เอียงของแต่ละเหลี่ยมในบริเวณด้านหน้าพลอย 
(crown) ด้านข้าง (girdle) และด้านล่างของพลอย 
(pavilion) ซึ่งจะปรากฎในส่วนล่างของโปรแกรม ดัง
แสดงในรูปที่ 3 

2. เพื่อแสดงแบบจ าลองทิศทางของแสงโดยใช้
ค าสั่ง Raytrace โดยพิจารณาจากค่าดัชนีหักเหของ
พลอยแต่ละชนิด ผลจากทดสอบจะท าให้สามารถ

ตรวจสอบการสะท้อนและหักเหของแสงของเหลี่ยม
เจียระไนที่ออกแบบไว้ว่ามีความถูกต้องได้สัดส่วน
หรือไม่ ดังแสดงในรูปที่ 4 

3. เพื่อใช้ประยุกต์ออกแบบเหลี่ยมพลอย
ใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ผลจากการออกแบบด้วยโปรแกรมนี้สามารถ
บอกได้ถึง อัตราส่วนระหว่างความยาวของเหลี่ยมหน้า
กระดานต่อความกว้างของพลอย (table/width, T/W) 
อัตราส่วนระหว่างความกว้างของเหลี่ยมหน้ากระดาน
ต่อความกว้างของพลอย (tablewidth/width, U/W) 
อัตราส่วนระหว่างความลึกของด้านก้นพลอยต่อความ
กว้างของพลอย (pavilion/width, P/W) อัตราส่วน
ระหว่างความสูงของด้านหน้าพลอยต่อความกว้างของ
พลอย (crown/width, C/W) และปริมาตรของพลอยมี
หน่วยเป็นลูกบาศก์มิลลิเมตร (Vol./W3) ซึ่งจะสามารถ
ใช้ค านวณน้ าหนักของพลอยในหน่วยของกะรัต 
(carats) ได้ดังสมการ  

 
Carats = Vol./W3 xWxLx(C+P)x0.005x S.G. 

 

โดยท่ี W=ความกว้างของพลอย, L=ความยาวของ
พลอย, (C+P)=ความลึกท้ังหมดของพลอย, S.G.= ค่า
ความถ่วงจ าเพาะ (g/cm3) ตัวอย่างการแสดงผลการ
ออกแบบในโปรแกรมออกแบบเหลี่ยมเจียระไน 
GemCad Version 1.09 แสดงได้ดังรูปที่ 5  

 การใช้งานโปรแกรมGemCad Version 1.09 
ไม่มีความยุ่งยากมากนัก ถ้า หากผู้ใช้มีความเข้าใจใน
ระบบสมมาตรของเหลี่ยมเจียระไน การใช้งานเริ่มจาก
การเปิดใช้โปรแกรม ใส่ข้อมูลค่าองศาในการตัดเหลี่ยม
พลอย(Angle)ก าหนดจ านวนตัวปรับต าแหน่งเหลี่ยม
เจียระไน (Gear Index)ให้เป็น 32, 64, และ 96,  ตาม
ความยากง่ายของแบบ ก าหนดจุดที่จะท าการตัด
เหลี่ยม ( Points) ก าหนดจ านวนระนาบสมมาตร 
(Symmetry) และระบุให้มีหรือไม่มีระนาบกระจก 
(Mirror) กดปุ่ม Apply โปรมแกรมจะท าการประมวลผล
และแสดงผลในรูปร่างของพลอยในแต่ละระนาบ ถ้ามี
ข้อผิดพลาดก็สามารถไขใหม่ได้โดยใช้ค าสั่ง Clear เพื่อ

http://www.gemcad.com/
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เริ่มใหม่อีกครั้ง ท าตามขั้นตอนสร้างเหลี่ยมใหม่ๆขึ้นมา
จนเป็นรูปทรงในท่ีสุด หลังจากออกแบบเสร็จแล้ว เรา
สามารถทดสอบคุณสมบัติทางแสงของพลอยโดยใช้
ค าสั่ง Raytrace  ก็จะท าให้ทราบ ได้ว่าเหลี่ยมที่
ออกแบบไว้มีความถูกต้องหรือไม่ ถ้าเหลี่ยม เจียระไนมี
ความถูกต้องล าแสงจ าลองท่ียิงทดสอบลงไปในเนื้อ
พลอยจะต้องสะท้อนกลับขึ้นด้านบนท้ังหมด ดังรูปท่ี 4 
แต่พบว่าถ้ายังมลี าแสงบางส่วนที่หักเหออกไปด้านล่าง
และด้านข้างก็แสดงว่ายังไม่ได้สมมาตรต้องท าการ
แก้ไขใหม่ เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วก็ท าการ save ไฟล์
ไว้และสามารถพิมพ์แบบเหลี่ยมเจียระไนออกมาใช้งาน
ได้ดังรูปที่ 5 ซึ่งแสดงแบบเหลี่ยมเจียระไนและพลอยท่ี
เจียระไนแล้วตามแบบท่ีออกแบบไว้  

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดลองใช้โปรแกรม
GemCad Version 1.09 มาศึกษารูปแบบและเทคนิค
การเจียระไนพลอยตระกูลคอรันดัมในเขตจังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบการเจียระไนจะมี
อยู่ 7 แบบ คือ วงกลม (Round) วงรี (Oval) หัวใจ 
(Heart) มาคีย์ (Marquise) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) 
หยดน้ า (Pear) และสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบตัดมุม 
(Octagon) ซึ่งรูปทรงท่ีพบมากท่ีสุดคือ วงรี (Oval) ท่ีมี
การเจียระไนแบบผสม (Mixed cut) โดยมีส่วนของ
พาวิลเลียนที่เจียระไนแบบก้นชั้น (Step cut) เพื่อเป็น
การรักษาน้ าหนักของพลอยไว้ให้มากท่ีสุด โดยจะไม่มี
รูปแบบใดเป็นมาตรฐานแต่จะยึดตามรูปร่างของก้อน
พลอยเป็นหลัก สัดส่วนและมุมการเจียระไนจะไม่
แน่นอนไม่มีการค านึงถึงค่าดัชนีหักเหและค่ามุมวิกฤต
ท่ีท าให้เกิดการสะท้อนในตัวพลอย จึงท าให้เกิด
ประกายได้ไม่ท่ัวทั้งเม็ด ข้อมูลจากการส ารวจถูกน ามา
ทดสอบโดยโปรแกรม GemCad Version 1.09 โดยใช้
ค าสั่ง Raytrace พบว่าพลอยส่วนใหญ่มีการหักเหของ

แสงออกไปทั้งด้านข้างและด้านล่างมากกว่าจะสะท้อน
กลับขึ้นไปด้านบน (รูปท่ี 6a) จึงท าให้พลอยขาด
ประกายที่สวยงามเมื่อมองจากหน้าพลอยลงไปจะเห็น
ว่าตรงกลางของพลอยเป็นสีใสที่เรียกว่า หน้าต่าง 
(window) ซึ่งจะส่งผลให้พลอยเม็ดนั้นมีมูลค่าลดลง 
พลอยเหล่านี้สามารถแก้ไขให้มีประกายสวยงามได้โดย
การใช้ โปรแกรม GemCad มาช่วยแก้ไขปรับมุมของ
การเจียระไนใหม่ดังรูปท่ี 6b ก็จะได้พลอยท่ีมีสีสันและ
ประกายที่สวยงามและท าให้มีมูลค่าราคามากยิ่งขึ้น 

 เนื่องจากปัจจุปันช่างเจียระไนยังมุ่งท่ีจะรักษา
น้ าหนักของพลอยมากเกินไปจนขาดการตระหนักถึง
ความได้สัดส่วนของพลอย ส่งผลให้พลอยเม็ดนั้นลด
ความสวยงามลง ถ้าสามารถลดข้อจ ากัดนี้ลงได้แล้ว 
การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCad 
Version 1.09 ก็จะช่วยสร้างสันงานแบบใหม่ๆใน
ลักษณะของการเจียระไนแบบแฟนซีให้มากขึ้นก็จะท า
ให้อัญมณีจากเมืองไทยมีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวสามารถแข็งขันในตลาดโลกได้อย่างไม่ยาก
นัก 

 งานวิจัยชิ้นนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาติ (วช) จึงขอขอพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ 
[online]. Available: http//www.git.or.th (access date: July 30, 
2007) 

Strickland, R.W., GemCad User’ Guide [online]. Available: 
http//www.gemcad.com (access date: August 1, 2005) 
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  รูปที่ 1 รูปร่างพลอยในแบบต่างๆที่นิยมเจียระไน               รูปที่ 2 ตัวอย่างเหลี่ยมพลอยในรูปแบบต่างๆที่ออกแบบด้วย  
                                                                                      โปรแกรมเจียระไนอัญมณี Gemcad (Strickland, 2005)  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   รูปที่ 3  มุมมองต่างๆในโปรแกรมเจียระไนอัญมณี GemCad Version 1.09 (Strickland, 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  มุมมองต่างๆในการใช้ค าส่ัง Raytrace 
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รูปท่ี 5 ตัวอย่างการแสดงผลในโปรแกรมเจียระไนอัญมณี GemCad Version 1.09 และพลอยท่ีเจียระไนแล้วตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a         b 

รูปท่ี 6 ตัวอย่างการแสดงผลการใช้ค าสั่ง Raytrace ของพลอย Green Sapphire ก่อนการปรับค่า (a) และหลังจากการปรับค่ามุม (b) 


