มกราคม/January

การ ์เนต หรือโกเมนเป็
เป็ นอัญมณี ประจําเดือนเกิดของผูท
้ เี กิดเดือน
# น แต่ส่วนใหญ่มส
มกราคม การ ์เนตมีสต
ี า่ งๆ ยกเว ้น สีนําเงิ
ี แี ดง แดง
แกมส ม
้ แดงแกมม่ ว ง แดงแกมนํ # าตาล มี ข นาดใหญ่ มัก มี เ นื # อ
) ามาสวมใส่
ค่อนข ้างสะอาด และมีความแข็งพอทีจะนํ

โกเมน (การ ์เนต)

) นว่า ชือการ
)
เชือกั
์เนตหรือโกเมน มาจาก Pomegranate
omegranate (เมล็ดของ
)ี า มิตรภาพ ความซือสั
) ตย ์ และความจริงใจ
ทับ ทิม) เป็ นอัญมณี ทนํ
มาให ผ
้ ู เ้ กิด เดือ นมกราคม และกล่า วกันว่า โกเมนมีอํ า นาจทํา ให ้
สุขภาพดีและปกป้
ะปกป้ องเจ ้าของระหว่างการเดินทาง และยังเป็ นอัญมณี
แห่งศรทั ธาและความจริง

Garnet

Garnet, the birthstone for January, represents a variety of colors except
blue, but mostly found in red, orange-red,
orange
purple-red
red and brown-red.
brown
It
comes in larger sizes, usually has good clarity
clarity and has a respectable
hardness that allows it to wear well it is thought that Garn
Garnet itself gets its
name from pomegranate. It brings to those born in January friendship,
loyalty and sincerity, and the stone is said to have the power 10 ensure good
health
ealth and protect its owner during travel. Also it is considered the Gem of
faith and truth.

กุมภาพันธ/์ February

แอเมทิสต ์
Amethyst

)ี ดเดือกุมภาพันธ ์
แอเมทิสต ์เป็ นอัญมณี ประจํ
ประจําเดือนเกิดของผูท
้ เกิ
) ค่ามากทีสุ
) ด สีม่วงเขม้ เป็ นสีท )ี
มีสม
ี ่วงหลายเฉด เป็ นแร่ควอตซที์ทีมี
) คุณภาพดีจะตอ้ งมีสะสมํ)าเสมอ สี
ได ้รบั ความนิ ยมมากแอเมทิสต ์ทีมี
) ้มยิงดี
)
ยิงเข
)
ชือแอเมทิ
สต ์มาจากภาษากรีก หมายถึง ไม่ทําใหม้ น
ึ เมา กล่าวกัน
ว่าแอเมทิสต ์เป็ นอัญมณี ทป้ี) องกัน ความมึนเมา และทําใหจ้ ต
ิ ใจของ
ผูเ้ กิดเดือนกุมภาพันธ ์ เกิดความสงบ
มสงบ ขจัดกิเลส และความกังวลใจ
ได ้

Amethyst, the birthstone for February, comes in a violet variety. It is the
most precious form of quartz. Still,
Still its deep and attractive color makes It
extremely popular. A good amethyst will be very clear, and the deeper the
color, the better. Amethyst derives its name from the Greek word meaning
"not to intoxicate". It is said to prevent drunkenness as, also helps bring
those born in February peace of mind and drives away enflamed
passions and worries.

มีนาคม/March

อะความารีน
Aquamarine

อะความารีนเป็ นอัญมณี ประจําเดือนเกิดของผูท
้ เกิ
ี) ดเดือนมีนาคม
เป็ นแร่เบริลเช่นเดียวกับมรกต แม้ว่าจะมีหลายสี (ฟ้ าอ่อน ฟ้ าแกม
)ี ราคาแพงทีสุ
) ดคือสีฟ้าบริสุทธิ C อะควา
เขียว ถึงนํ #าเงินเขม้ ) แต่สท
ี มี
) ไ้ ด ้สีฟ้าเข ้มขึน#
มารีนส่วนใหญ่เป็ นอัญมณี ทผ่
ี) านการเผาเพือให
)
ชืออะความมารี
นมาจากภาษากรีกหมายถึงนํ #าทะเล และเป็
แล นทีรู) ้จัก
กันว่าเป็ นอัญมณี เล่าว่า อะความารีนเป็ นอัญมณี มค
ี า่ ของนางเงือก
# ง
มีพลังอํานาจในการช่
นการช่วยให ช
้ าวเรือปลอดภัยในทะเล นอกจากนี ยั
เป็ นสัญลักษณ์ของความสุขและความสดใสตลอดกาล

Aquamarine is March's birthstone. It is a variety of beryl like Emerald.
Though it comes in many colors (pale blue, greenish to deep blue), the most
prized is a rich, clear, waterly
waterly blue, It is often heat treated to bring out its
blue hue. Aquamarine is named after the Greek word for seawater
seawate and is
known as tile "Gem of the sea" Legend tells that it is the treasure 01
mermaids, has the power to keep sailors safe at sea. Also it has long been
considered the symbol of Happiness
H
and everlasting youth.

เมษายน/April

เพชร
Diamond

เพชรเป็
เป็ นอัญ มณี ประจํ า เดื อ นเกิ ด ของผู ท
้ ี) เกิ ด เดื อ นเมษายน
)ี ชอเสี
)ื ยงมากทีสุ
) ดในโลก เพชรดี คุณภาพสูงตอ้ งมีส ี
เป็ นอัญมณี ทมี
C ้ตํา หนิ และเจียระไนไดส้ ด
ขาวใสบริสุท ธิไร
ั ส่ว นเพื)อให เ้ กิดประกาย
) ้กันทั)วไป เพชรบางชนิ ดยัง
งดงามเจิดจรสั นอกจากเพชรสีขาวทีใช
มีส ีต่า งๆ เช่น เหลือ ง ชมพู
มพู นํ #าเงิน และดํา เพชรเป็ นอัญมณี ที)ค่า
) ด
ความแข็งมากทีสุ

)
ชือเพชรมาจากภาษากรี
ก adamas หมายถึงไม่ แตกหัก แม้ว่า
เพชรมักถูกคิดว่า เป็ นอัญมณรีแห่งความร ก
ั และอํานาจ เพชรยัง มี
อํา นาจพิเ ศษสํ า หร บั ผู ท
้ )ีเกิดเดือ นเมษายน คือ ทํ า ให ร้ า่ งกายและ
งก
จิตใจแข็งแรง
Diamond, the birthstone
stone for April, is the world's most famous gemstones.
High quality diamond needs to have clear white color, flawless and well
proportioned cut there by allowing II to shine and bringing out its beauty,
Apart from commonly used white diamond, certain types of diamonds can
have various colors such as yellow, pink, blue and black. Diamond comes
from the Greek word "Adamas" which means unbreakable. It has the highest
hardness of any other gemstone.
gemstone. Although usually thought of as the Jewel of
love and power, diamond also has special powers for people born In April It
strengthens their body and soul, and helps protect their innocence and bring
out their best qualities.

พฤษภาคม/May

มรกต
Emerald

มรกตเป็
เป็ นอัญมณี ประจําเดือ นเกิดของผูท
้ ี)เกิดเดือ นพฤษภภาคม
) ค่า มากที)สุดและเป็ นหนึ) งในอัญมณี มีค่า
เป็ นแร่เบริลชนิ ดหนึ) งซึงมี
) ดของโลก มีสเี ขียวสดใสเหนื อว่าอัญมณี ใดๆ มรกตไร ้ตําหนิ เป็ น
ทีสุ
ของหายาก ดัง นั# นจึงมักเคลือ บนํ #ามันเพื)อแกป้ ั ญหาตํา หนิ ภ ายใน
)
และเพิ)มสีใ ห ส้ วยงาม กระบวนการนี #เป็ นเรืองปกติ
และยอมร บั กัน
อย่างกว ้างขวางในตลาดอัญมณี
สีเขียวสดใสของมรกตเป็ นตัวแทนของฤดูใบไม้
ดูใบไม้ผลิและการเกิดใหม่
# อความอุดมสมบู รณ์และการเกิดใหม่
สําหรบั ชาวโรมัน อัญมณี นีคื
# งกล่าวกันว่าเป็ นอัญมณี แห่งความฉลาด ความรุง่ เรือง
นอกจากนี ยั
และความอดทน มรกตเป็ นของขวัญแห่งความรกั และความภักดี

Emerald, the birthstone for May, is the most valuable variety ofberyl and
one of the world's most precious stones. Its brilliant
brilliant green is unmatched by
any other stone. Emeralds are rarely flawless, so they are often oiled to solve
the inner marks and add depth to the color. The process is regarded normal
and widely accepted in the market. The bright green emerald represents
spring
ing and new birth. To the Romans it represented fertility and rebirth.
r
It
is also said to represent wisdom, growth and patience. A gift of emerald
represents love and fidelity.

มิถุนายน/June

ไข่มุก
Pearl

)ี ดเดือนมิถุนายน เป็ น
ไข่มุกเป็ นอัญมณี ประจําเดือนเกิดของผูท
้ เกิ
)
สิ)งสวยงามในธรรมชาติที)ผู ค
้ นแสวงหามาทํ า เป็ นเครืองประดั
บ ที)
)
ได ้รบั คามนิ ยมมาก
ยมมาก ไข่มุกเป็ นอัญมณี ทมี
ี) ความแตกต่
วาม
างกันในเรืองสี
#
ขนาด และรู ป ร่ า ง ซึ)งขึ นอยู
่ ก ับ ชนิ ดของหอยมุ ก สภาพการ
)
เจริญเติบโต เทคนิ คการเก็บหอยมุ
มุก และปัจจัยอืนๆอี
กมากมาย มุก
Akoya, Cortez,Mabe, Southsea และ Tahiti เป็ นมุกชนิ ด
) ยมกันมากทีสุ
) ด แต่ละชนิ ดมีคณ
ต่างๆทีนิ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตัว

)
ตํานานชาวอาหรบั กล่าวว่า ไข่มุกเป็ นหยดนํ #าของดวงจันทร ์ทีหอย
) าไข่มุกมาจากสมองของมังกร ไข่มุกที)
มุกตกหลุมรกั ชาวจีนเชือว่
งดงาม ทํ า ให ผ
้ ู เ้ กิด เดือ นมิถุ นายนเป็ นคนพอเพียง เรียบง่ า ย และ
)
พิถีพิถ น
ั ผู ท
้ ีเกิด เดือ นมิถุ น ายนยัง สามารถใช
ถใช ้เพทายเป็ นอัญ มณี
)
เดือนเกิดอีกชนิ ดหนึ งแทนไข่มุกได ้อีกด ้วย
Pearl is the birthstone for June. It is a sought-after
sought
natural
ral material which
makes pearl jewelry exceptionally popular. Pearls differ In color,
co
size and
shape based on the variety of the mollusk. the growing conditions,
harvesting techniques and many
many other factors. Akoya, Cortez, Mabe, South
Sea and Tahitian pearls
ls are some of the most popular varieties, each
e
of
which has its own set of qualities. Arabian legend say pearls are drops of the
moon that oyster has fallen in love with. The Chinese believed that the pearl
came from the brain of the dragon. The elegant pearl
pearl brings to the June-born
June
its qualities of modesty and purity. Moonstone is considered an alternative
to pearl as the Birthstone for June.

กรกฎาคม/July

ทับทิม
Ruby

ทับ ทิม เป็ นอัญ มณี ป ระจํ า เดือ นเกิด ของผู ท
้ )ีเกิด เดือ นกรกฎาคม
นกร
ทับทิมเป็ นราชาแห่ง อัญมณี ความแข็ งมากอยู่ในตระกูล คอร น
ั ดัม
เหมือนไพลิน มีสแี ดงเขม้ ถึงแดงชมพู ทับทิมคุณภาพดีตอ้ งมีสแี ดง
)ื อปน นอกจากนี #
สด ไม่เข ้มเกินไปหรืออ่อนเกินไปและต ้องไม่มส
ี อ
ี นเจื
# ปั จ จุ บ น
ทับ ทิม ที)เจีย ระไนได ส้ ด
ั ส่ ว นก็ จ ะมีมู ล ค่ า เพิ)มขึน
ั ได ม
้ ีก าร
) ไ้ ดท้ บ
)
ปรบั ปรุงคุ
งคุณภาพผ่านการเผาเพือให
ั ทิมคุณภาพตามที
ภาพตา ตลาด
)
# นทียอมร
)
)
ต ้อง ซึงกระบวนการนี
เป็
บั กันทัวไป
ฤดูร ้อนอันร ้อนแรงเป็ นเดือนแห่งทับทิมสีแดง สัญลักษณ์ของความ
กระตือ รือ ร ้นและความปรารถนา เป็ นอัญมณี ที)ให พ
้ ลัง อมตะแก่ผู ้
) าความโชคดีและความรกั มาให ้ และยังเป็ น
เกิดเดือนกรกฎาคม ซึงนํ
ผูเ้ ปี) ยมด ้วยอํานาจในการป้ องกันตัวจากผูไ้ ม่เป็ นมิตร

Ruby, the July's birthstone, is the king of gemstones. It is considered to be
hard gemstone in the same corundum category as Sapphire. Its color range
from dark red to pinkish red. The color of high quality ruby must be bright
red, not too dark or too light, and must not be mixed with other colors.
Proportioned cut ruby would also acquire an increased value. At present, it
is necessary and
nd widely accepted to enhance its quality through the heating
process in order to attain the quality required by the market. The height of
summer is the month of the red·
red hot ruby, symbol of zeal and passion. It
gives people born in July undying vigor and brings them fortune and love. It
is also a powerful protector for those surrounded by unfriendly forces.

สิงหาคม/August

เพริโดต ์
Peridot

เพริโ ดต ์ เป็ นอัญ มณี ป ระจํา เดือ นเกิดของผู ท
้ )ีเกิดเดือ นสิง หาคม
คนสมัยโบราณเรียกว่าอัญมณี แห่งสุรยิ ะ เป็ นการทําเหมืองเพริโดต ์
# ยุคกรีกโบราณ เพริโ ดต ์เป็ นอัญมณี ที)มีส ีมะนาว
มานานแล ว้ ตังแต่
อ่ อ นถึง สีเ ขีย วมะกอก มรกตของพระนางคลี
ลีโ อพั
อ ต ราในตํ า นาน
)
อียิป ต ์โบราณ ทีจริงเป็ นเพริโ ดต ์จากทะเลแดง เป็ นความจริง ที)ว่า
) ค้ นหวงแหนแทจ้ ริงแลวเป็
) มใี ครรู ้จักใน
มรกตทีผู
ว้ เป็ นเพริโดต ์สวยๆทีไม่
สมัยนั#น
เพริโ ดต ซ
์ ึ)งนํ ามิ ต รภาพมาให จ้ ะช่ว ยผู ท
้ )ี เกิ ด เดื อ นสิ ง หาคมให ้
ปราศจากความอิจฉาและช่วยขจัดความซึมเศร ้าและความกลัว และ
) กดิสิC ทธิ C ช่วยเพิมฤทธิ
)
C และ
ยังช่วยใหไ้ ดร้ บั แรงบันดาลใจจากสิงศั
ยา
ทําใหว้ าจาคมคาย

Peridot, the
e birthstone for August, was called
called the Gem of the Sun by the
ancients. It was mined at least as long ago as the ancient
ancient Greeks. Its color is
pale lime to olive green. Legendary Egyptian queen Cleopatra's emerald is
actually
ly peridot from the Red Sea. II's a truth that the emerald cherished by
many people is actually a fine peridot which was
was unknown at the age.
Peridot which brings
ngs friendship, will
will help one born in August to steer clear
of envy and helps ward off depression and fear. It can also be used to help
gain divine Inspiration. strengthen the effect of medicine and improve one's
speech.

กันยายน/September

ไพลิน
Blue Sapphire

)ี ดเดือนกันยายน อยู่
ไพลินเป็ นอัญมณี ประจําเดือนเกิดของผู ท
้ เกิ
ในตระกูลคอรน
ั ดัมเหมือนทั
อนทับทิม มีสต
ี ่างๆยกเวน้ สีแดง สียอดนิ ยม
คือสีนํ#าเงิน cornflower ชือ) sapphire คําเดียวหมายถึงสีนํ#าเงิน
เรีย กว่ า ไพลิ น โดยสี อ ื) นๆ จะมี ช ื)อสี เ ติ ม เข า้ ไป เช่ น orange
sapphire, pink sapphire, yellow sapphire เป็ นตน้ ปัจจุบน
ั
ไพลินส่ว นใหญ่เ ป็ นพลอยเผาแต่ไ ดร้ บั การยอมร บั เพราะไดส้ ีส วย
กว่าและคงทนมากกว่า
# นบริสท
C
) ยนแปลงจากฤดู
)
ไพลินสีนําเงิ
ุ ธิแสดงให
เ้ ห็นฤดูกาลทีเปลี
ร ้อน
#
ถึงฤดูใบไม้ร ว่ ง อัญมณี นีจะช่
ว ยให ผ
้ ูท
้ )ีเกิดเดือ นกันยายนรู ้สึกผ่อ น
คลาย ทํา ให จ้ ต
ิ ใจผ่ อ งใส และช่ว ยป้ องกันไม่ ให ถ
้ ูกหลอกลวง หรือ
)
เป็ นทีอิจ ฉา และไม่ เ จ็ บไขไ้ ดป้ ่ วย ไพลินเป็ นสัญลักษณ์แห่ ง ความ
) ตย ์ จึงเป็ นทางเลือกทีดี
) ทจะใช
จริงใจและความซือสั
ี)
้สําหรบั เป็ นแหวน
#
หมัน

Sapphire is the birthstone for September. It is a variety of corundum like
ruby. Any color of corundum except red is called

“sapphire”
sapphire” although

cornflower blue is the most popular and sought-after
sought after sapphire color. The
name “sapphire” alone refers to the blue variety. All other colors have the
color name added to the stone, as in “orange sapphire”, “pink
“
sapphire",
“yellow sapphire” etc. Most
Most of sapphires these days are heated but they are
acceptable
le because their colors are better
better and more durable. The cool blue
sapphire marks the season's shift from summer to autumn. To those born in
the transition month of September, it relaxes and clears
clears the mind. !t also
protects its owner from fraud, envy and ill health. Sapphire symbolizes
sincerity and faithfulness and is thus considered an excellent choice for an
engagement ring.

ตุลาคม/October

โอปอล
Opal

โอปอลเป็
เป็ นอัญ มณี ประจํ า เดื อ นเกิด ของผู ท
้ )ี เกิ ด เดื อ นตุ ล าคม
เป็ นอัญมณี เ พียงชนิ ดเดียวที)มีส ีป ระสมอยู่ใ นเม็ ดเดียวกันที)ไดร้ บ
ั
)
ความนิ ยม โอปอลมักแสดงปรากฏการณ์พเิ ศษทีเรียกว่า การเล่นสี
)
#ั อพื
# นดํ
# า
(Play of Colors) ซึงสามารถพบได
ห้ ลากหลายสี มีทงเนื
)ี ม่โปร่งใสชนิ ดอืนๆจึ
)
และขาว และเหมือนอัญมณี ทไม่
งมักเจียระไนเป็ น
#
รูปหลังเบีย
สีสน
ั สวยงามหลากหลายของโอปอลทําใหผ
้ ูท
้ เกิ
ี) ดเดือนตุลาคมเป็ น
) ตย ์และมั)นใจ ตํา นานยัง กล่าวอี
คนซือสั
า วอีกว่า โอปอลเป็ นอัญมณี ที)ดี
)ี ดเดือ นนี สามารถเลื
#
ต่อดวงตามาก ผูท
้ เกิ
อ กใช ้ ทัวร ์มาลีนเป็ นอัญ
)
มณี ประจําเดือนเกิดอีกชนิ ดหนึ งแทนโอปอลได ้

October's birthstone is Opal. It comes in both black and white varieties, with
black being the most rare. It is the only gemstone that is popular for its
mixed colors in one stone. The shifting colors seen in opal,
opal, called "fire" We
often find bi-color
color or tri-color
tri
opals Like other non-transparent
transparent stones, it is
usually
y cut into a smooth, rounded, polished dome called a cabochon. The
complex and colorful opal ensures fidelity
fidelity and confidence for people born in
October, in addition to sharpening the mind and emotions. Legend says
s
that
it is especially good for
or the eyes. Tourmaline is considered an alternative to
opal as the Birthstone for October.

พฤศจิกายน/September

ซิทรีน
Citrine

ซิทรีนเป็ นอัญมณี ป ระจําเดือนเกิดของผู ท
้ เกิ
ี) ดเดือนพฤศจิกายน
) สเี พลืองบริสุทธิ C มักสับสนกับโทพาซ
เป็ นอัญมณี ประเภทควอตซ ์ทีมี
สีเ หลือ ง แต่ เ นื) องจากซิท รีน มี อ ยู่ เ ป็ นจํ า นวนมาก จึง มี เ ม็ ดใหญ่
)
# ท รีนให ้
พอสมควรสําหรบั นํ า มาทํา เครืองประดั
บ ในการเลือกซือซิ
) สเี หลืองสดใส
เลือกทีมี
สําหรบั ผูเ้ กิดเดือนพฤศจิกายน ซิทรีนใหค้ วามสดใส เบิกบานใจและ
# วยรู ้สึกผ่อนคลายร่างกายและขับสารพิษโทพาซ
ความหวัง อีกทังช่
เ ป็ น อั ญ ม ณี ป ร ะ จํ า เ ดื อ น เ กิ ด อี ก ช นิ ด ห นึ) ง ข อ ง ผู ้เ กิ ด เ ดื อ น
พฤศจิกายน สามารถใช ้แทนซิทรีนได ้

Citrine, November's birthstone, is a clear yellow form of quartz. It is often
confused with yellow topaz; citrine, however, is more abundant. Because of
its abundance, there are plenty of fairly large. clear stones available for
jewelry, Clarity and a rich yellow color are keys to look for in a citrine.
Those born in November benefit from citrine's cheerful qualities, which
include making its owner lighthearted and hopeful. It also relaxes the body
and helps cleanse it of toxins,
toxins, Topaz is considered an alternative to Citrine
as the Birthstone for November.
November

ธ ันวาคม/December

เทอร ์คอยส ์
Turquoise

เทอร ์คอยส ์ เป็ นอัญมณี ประจําเดือนเกิดของผูท้ เกิ
ี) ดเดือนธันวาคม
มี ป ระวัติ ค วามเป็ นมายาวนานตั#งแต่ ส มัย อี ยิ ป ต ซ
์ งค
ึ) น
้ พบว่ า ใช ้
) นเทอร ์คอยส ์ที์ มี
)
เทอร ์คอยส ์ตกแต่งหลุมฝั งศพ นอกจากสีฟ้าซึงเป็
) ด ยังมีสเี ขียวหลายเฉดถึงสีเทาแกมเหลือง
มูลค่ามากทีสุ
สํ า หร บ
ั ชาวเปอร ์เซีย มือ ที)สวมใส่ เ ทอร ์คอยส จ์ ะไม่ มีว น
ั พบความ
)
ยากจน ปั จ จจุบ น
ั ชาวอินเดียนแดงในอเมริ
งในอเมริกายัง คงเชือว่า อัญมณี
)
ชนิ ดเชือมต่
อโดยตรงระหว่าท ้องฟ้ าและทะเล ใหค้ วามโชคดี ดว้ ยหตุ
# งเป็ นทีร) กั ของนักเดินทางทีต
) อ้ งการปัดเป่ าโชคร ้ายออกไป และมี
นี จึ
) ตย ์
การใหเ้ ทอร ์คอยส ์เป็ นของขวัญเพราะเป็ นอัญมณี แห่งความซือสั
และมิตรภาพอันมั)นคง

Turquoise is the December's birthstone whose history is as long as Egypt
where grave furnishings with turquoise Inlay were discovered. Though the
most valued of Turquoise
ise has a sky blue color, it can also be found in various
shades of green to yellowish grey. To the Persians, the hand that wore a
turquoise would never see poverty. The Indians of North America today still
believe this gemstone opens up a direct connection between the sky and the
sea. Moreover, itt is a gemstone that has always been associated with good
luck and for this reason was often cherished by travelers.Wishing
travelers Wishing to ward
off bad luck.
uck. It is also given as a gift for the turquoise is said to be
responsible
ble for faithfulness and constancy in relationships.
relationships
Reference: Thailand’s Gem & Jewelry Guild Book

