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ခုိေသးွအနီရည် Pigeon blood red �ငှ့် ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင် Royal Blue

�ိငုင်တံကာစသံတမှ်တေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်

PD Dr. Michael S. Krzemnicki, Swiss Gemmological Institute SSEF   www.ssef.ch
(ဓါတ်ပံု © M.S. Krezemnicki, SSEF)

The original version of this presentation is in English and can be found on the SSEF website. This document has been translated into Burmese 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.

ယခုေဖာ်ြပချက်များ၏ မူရငး်မှာအဂင်္လိပ်ဘာသာစကားြဖစ်�ပီး၊ က�နပ််တို S့SEF ၏ ဝက်ဘဆ်ိကု်တွငရ်�ိှ�ိငုပ်ါသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစိတ်ပါဝငစ်ားသမူျား၊ ကျယ်ြပန ့ေ်သာပရိတ်သတ်များ
ဖတ်�� � �ိငုရ်န�်ငှ့် လက်လှမ်းမီှေစရန် ရည်ရွယ်၍ နည်းပညာဆိငုရ်ာအသံးုအ��နး်များကို အနးီကပ်ဆံးုတူညီသည့် အဓိပ�ါယ်ေရာက်ေအာင် ြမနမ်ာမ�� ြပုြပနဆ်ိထုားပါသည။် SSEF သည် ဤဘာသာြပနဆ်ို
မ��အတွက် တာဝနမ်�ိှပါ။ အနည်းငယ်ကွဲလွဲမ�� �ိှ�ိငုသ်ည့်အတွက် အေသးစိတ်နားလည်လိုပါက အဂင်္လိပ်ဘာသာမူရငး်ကိုေကျးဇူးြပု၍ကိုးကားေစလိုပါသည်။

http://www.ssef.ch
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မာတကိာ

1) အေြခခံအယအူဆ/ေနာကခ်ံရာဇဝင်
2) �ိငုင်တံကာစံသတမ်တှေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး် -

SSEF �ငှ့်GGL ေကျာကမ်ျကဓ်ာတခ်ွဲခနး်များ၏ဟနခ်ျကည်ပီးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်��
1) စံသတမ်တှမ်�� အဆင့မ်ျား ?

2) ကိယုပိ်ငုစ်ံနမနူာ ဖနတ်းီြပုလပ်ုြခငး်
3) ခိေုသးွအနရီည် �ငှ့် ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင် - က��်ပ်ုတို S့SEF မှ ခိုေသးွအနရီည် ပတ� ြမား

(Pigeon blood) ကို အထးူအာ�ုံစးူစိကုေ်လလ့ာလျက် တကိျေသချာေသာ �ှငး်လငး်တငြ်ပမ��
4) ေကာက�်�တခ်ျကမ်ျား
5) ေဝဖနသ်ံးုသပ်ချက်
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 Corundum ေကျာကမ်ျက၏်အေရာငအ်ေသးွမာှ အဓိကအားြဖင့်
၎ငး်ေကျာကမ်ျက၏် ပံေုဆာငခ်တဲညေ်ဆာကမ်��တငွပ်ါဝငဖဲွ်�စညး်ထား
ေသာအေရာငြ်ဖစ်ေစသည့် ြဒပ်စင် (တနညး်အားြဖင့အ်ေရာငြ်ဖစ်ေစ
ေသာ ဗဟိခုျက)် တို�့ငှ့အ်ဓိကဆက�်ယွသ်ည။်

 က��်ပ်ုတိုေ့တွ� ြမငရ်ေသာ ေကျာကမ်ျကရ်တနာများ၏အေရာငမ်ှာ
၎ငး်ေကျာကက်ို အလငး်ေရာငေ်အာက�်ကည့�်� �စစ်ေဆးေသာအခါတငွ်
ေကျာကတ်ငွပ်ါဝငဖဲွ်�စညး်ထားေသာ အေရာငြ်ဖစ်ေပါ်ေစသည့် ြဒပ်စင်
(colour centres) ၏ အလီကထ်ရွနမ်ျား (electrons) �ငှ့်
အလငး်ေရာငမ်လှ�ပ်စစ်သလံိကုစ်ွမ်းအင် (photons) တို ့ အချငး်ချငး်
တံု ့ြပနမ်��ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ်လာြခငး်ြဖစ်သည။်

Corundum ေကျာကမ်ျက:် လပှေသာအေရာငမ်ျား

အေရာင် = ေရွးချယ် စပ်ုယေူရာငစ်ဥ် ± ထတုလ်�တေ်ရာငစ်ဥ် (ထတုလ်�တအ်ေရာင)်

အေြခခံအယအူဆ/ေနာကခံ်ရာဇဝင်
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- ခိုေသးွအနရီည် �ငှ့် ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင် စသည့် အသံးုအ��နး်များမာှ -

ေဈးကကွသ်ံးုအေခါ်အေဝါ် ြဖစ်သည။်
- သပိ�ံနညး်ကျ (အေရာငဆ်နး်စစ်ေသာ စကမ်ျားအသံးုြပုခွဲြခားထားေသာ) 

အသံးုအ��နး်အေခါ်အေဝါ်မဟတုပ်ါ။
- ထိုေ့�ကာင့် �ိငုင်တံကာ အသအိမတှြ်ပုသတမ်တှ်ထားေသာ စံနမနူာမ�ှိေသးေပ။
- ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားရာ ေဈးကကွအ်တငွး်၌ ေကျာကမ်ျကမ်ျား၏ အေရာငက်ို လတွလ်ပ်စာွ

ေဖာ်ြပေပး�ိငုေ်သာ ေကျာကမ်ျကဓ်ါတခ်ွဲခနး်များမှ အကြဲဖတသ်တမ်တှေ်ဖာ်ြပချကမ်ျား
လိအုပ်လျက�်ှိသည။်

- ေဖာ်ြပသတမ်တှခ်ျက် အသစ်များအသံးုြပုလာြခငး် (royal red, dragon red, Mekong whisky yellow, 

အစ�ှိသညြ်ဖင့…်)

- သမိငုး်တငွေ်လလ့ာေဖာ်ြပချကမ်ျားအရ- အရညအ်ေသးွကိေုဖာ်ြပရာတငွ် အလနွ�်ှားပါးေသာ၊
ထးူြခားသာလနွေ်သာ၊ အစ�ှိသညြ်ဖင့…်) 

- ၎ငး်တိုမ့ာှ ေကျာကမ်ျက၏်တနဖိ်ုးအေပါ်များစာွ အကျိုးသကေ်ရာကေ်စပါသည။်

ဓါတပံ်ု © Christie‘s

အေြခခံအယအူဆ/ေနာကခံ်ရာဇဝင်



GAHK Seminar March 2017 |  Page 4

ကိးုကားများ

အစဉ်အလာအားြဖင့် ြမနမ်ာအ့ယူအဆတငွ် အေကာငး်ဆံးုေသာပတ� ြမားအေရာငက်ို ခိုေသးွအနရီည် (Pigeon´s blood)

ဟု သတ်မှတ် ေခါ်တွင�်က�ပီး၊ ၎ငး်အေခါ်အေဝါ်မှာ တ�ုတ် (သို)့ အာရပ် မှဆငး်သက်လာြခငး်ြဖစ်�ိငုသ်ည။်
စစ်မှနေ်သာ ခိုေသွးအနရီညစ်စ်စစ်�ိှေသာပတ� ြမားမှာ ေဈးကကွ်အတွငး်၌ေတွ�ရသည့် ပတ� ြမားအရည်များထက် များစွာ
အလနွ် �ှားပါးလျက်�ိှသည်။ ၎ငး်ခိုေသးွအနရီည်မှာ စိတ်ကူးယဉ်အေရာငြ်ဖစ်�ပီး အမှနတ်ကယ်သတ်မှတရ်န် ခက်ခဲသည်။
အချို�ေသာသမူျားက ပတ� ြမား၏ခိုေသွးအနရီည်အေရာငက်ို သက်�ိှခိုမျက်လံုး၏အလယ်�ိှအေရာင�်ငှ့် ��ငိး်ယှဉ်ေဖာ်ြပ�က
သည။် (Brown & Day, 1955)

ယေန ့လိုချငတ်ပ်မက်ဖွယအ်ေကာငး်ဆံးုေသာ အေရာငမှ်ာ မီးပိွုင့၏်အချက်ြပအနေီရာင�်ငှ့် ခပ်ဆငဆ်ငတ်ူသည။် ၎ငး်အနီ
ေရာငမှ်ာ ြမနမ်ာပ့တ� ြမားတွငေ်တွ�ရသည့် ခရမ်းလန်ွေရာငြ်ခည်�ငှ့် ထေိတွ�ေသာအခါြဖစေ်ပါ်လာေသာ လန်ွစွာေတာကပ်
သည့်အနီေရာငေ်တာကပ်မ��ကဲသ့ို ့ြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာပ့တ� ြမားသည် ခ�ုိမီယမ် (Cr) �ကယဝ်၍ ခရမ်းလနွေ်ရာငြ်ခည�်ငှ့ထ်ေိတွ�ေသာ
အခါ ေတာကပ်ေသာအနီေရာငေ်တာကပ်မ�� ကိေုပး�က�ပီး သသိာထင�်ှားေသာ စုပ်ယူ
ေရာငစ်ဉ်�ှိ�ကသည။် ခိေုသးွအနီရည�်ှိေသာ ြမနမ်ာပ့တ� ြမားတငွလ်ညး် ၎ငး်ကဲသ့ို ့
ေတွ� �ှိရသည။်

စာမျက်�ာှ ၂၁၇ မေှကာက်�တု်တငြ်ပထားသည။်
Keller (1983), Gems & Gemmology, Vol.19, No.4, 209-219. 

စာမျက်�ာှ ၃၂၉-၃၃၀ မေှကာက်�တု်တငြ်ပထားသည။်
Hughes (1997), Ruby & Sapphire, 511 pages.

1888

စာမျက်�ာှ ၂၇၃ မေှကာက်�တု်တငြ်ပထားသည။်
Gordon (1888), On the Ruby Mine near Mogok, Burma

1983

1997

ပတ� ြမားသညေ်ယဘယုျအားြဖင့် အနရီင့ေ်ရာင် / ေတာကပ်ေသာအနေီရာင်
သဘာဝဆိးုေဆးကဲသ့ိုေ့သာအေရာင် / �ငှး်ဆနီေီရာင် �ှိ�က�ပီး၊ ခရမ်းေရာင်
ေြပးပါဝင�်ကသည။် သိုေ့သာလ်ညး် တန်ဖုိးအ�ိှဆံးုအေရာငမှ်ာ ခိေုသးွအနီရည်
ပတ� ြမားပငြ်ဖစသ်ည။်

အေြခခံအယအူဆ/ေနာကခံ်ရာဇဝင်
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�ိငုင်တံကာစသံတမှ်တေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်
SSEF �ငှ့်GGL ေကျာကမ်ျကဓ်ာတခ်ွဲခနး်များ၏ဟနခ်ျကည်ပီးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်��

SSEF �ငှ့် Gübelin ေကျာကမ်ျကဓ်ါတခ်ွဲခနး်
ခိေုသးွအနရီည် (Pigeon´s blood red) �ငှ့် ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာငစ်ေသာ အသံးုအ��နး်
များကို ပတ� ြမား�ငှ့် နလီာေကျာကမ်ျကမ်ျားတငွသ်ာ အသံးုြပုသည။်
• ြပည့ဝ်ေသာအနေီရာင် (သို)့ ြပည့ဝ်ေသာအြပာေရာင�်ှိေသာ
• ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲ�� ြပုလပ်ုထားြခငး်မ�ှိေသာ
• တကိျေသချာေသာဓါတဖုွဲ �စညး်မ��၊ တကိျေသချာေသာေရာငစ်ဉ်တနး်ဆိငုရ်ာလက�ဏာ

များ�ငှ့ြ်ပည့စ်ံေုသာ
• ေကာငး်မနွေ်သာအရညအ်ေသးွ�ငှ့ြ်ပည့စ်ံေုသာ- ေအာငး်ဝငမ်ျား၊ ထတုြ်ခငး်ေပါကြ်မင်

ရေသာဂဏုသ်တ� ၊ိ တသားတညး်�ှိမ��

SSEF �ငှ့်GGL ၏ပူးတွထဲတုေ်ဝတငြ်ပချက် 1. Nov 2015

www.ssef.ch တငွ�်ကည့ရ်န၊် ထတု်ေဝတငြ်ပချက်

အထကပ်ါအချကမ်ျားမာှ အေရာင�်ငှ့ပ်တသ်တေ်သာ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားြဖစ်�ပီး၊ အကြဲဖတဆ်ံးုြဖတမ်��များကိလုကေ်ရွးစငပ်တ� ြမား၊
နလီာေကျာကမ်ျကအ်စံမုျားကို အသံးုြပု၍ က�မ်းကျငေ်သာေကျာကမ်ျက်ပညာ�ှငမ်ျားက ဓါတခ်ွခဲနး်အတငွး်သတမ်တှထ်ားေသာ
စညး်ကမ်းကျင့ဝ်တမ်ျားအတိငုး် အကြဲဖတ�်ကသည။်

http://www.ssef.ch/
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စသံတမှ်တမ်�� အဆင့မ်ျား ?

• ဤစကားရပ်မာှ ေယဘယုျ အေရာငသ်တမ်တှခ်ျက်
အေနအြဖစ်သာအသံးုြပုသင့သ်လား?

• (သိုမ့ဟတု)် ခိုေသးွအနရီည၊် ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင်
စသညြ်ဖင့် သတမ်တှ�်ိငုရ်နအ်ချကမ်ျား (အဆင့မ်ျား) 
ထပ်တိးုထည့သ်င့သ်လား?

ေစတပီုထိးုပံုစံ
Wikipedia: ဆိလုိုသည်မှာ အထပ်ထပ်၊ အဆင့ဆ်င့် ြမင့မ်ား
ေသာပုံစံ၊ တံစက်�မိတ်များ အဆင့ဆ်င့တ်ည်ေဆာက်ထား
ေသာပုံစံ�ိှ�ပီး၊ အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှ၌ေတွ�ရေသာ ေ�ှးေဟာငး်
မူလ�ုိးရာဘရုားေစတီများ တည်ေဆာကသ်ည့်ပုံစံ

အဓိကေမးခွနး်မှာ “ေစတပံီု နယိာမ” သံးုသင့၊် မသင့် ?
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အထကပ်ါအချကမ်ျားကို လကခ်ံပါက၊ အြခားေသာအချကမ်ျား၊ လိအုပ်ချကမ်ျားထပ်၍ ထည့သ်ငွး်ရန် လိအုပ်သည။်
အေရး�ကးီေသာတစခ်ျကမ်ာှ ကန ့သ်တခ်ျက် ဘယလ်ိထုားမလဲ ဆိေုသာအချကပ်ငြ်ဖစ်သည။်

• တပုထားေသာ (သို)့ အြခားေကျာကမ်ျကမ်ျား ?

• လလူပ်ုပတ� ြမား၊ နလီာ ချကေ်ကျာကမ်ျား ?

• ြပုြပငထ်ားေသာ ပတ� ြမား၊ နလီာများ ?

• အရညအ်ေသးွသတမ်တှခ်ျကမ်ျား (ထတုြ်ခငး်ေပါကြ်မငရ်ေသာဂဏုသ်တ� ၊ိ အေရာငတ်သားတညး်�ှိမ��စသညြ်ဖင့)် ?

• ဓါတ/ုေရာငစ်ဉ်တနး်ဆိငုရ်ာ အေသးစိတေ်ဖာ်ြပချကမ်ျား (အေရာငအ်ေပါ်သကေ်ရာကမ်��) ?

ပတ� ြမားတွငေ်တွ�ရေလ�ိှ့ေသာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲ�� ြဖစ်စဉ်ဇယား. © M.S.Krzemnicki

အေရာငသ်တမ်တှခ်ျကမ်ျားကို ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအေပါ်
အသံးုြပုသင့်သ်လား

စသံတမှ်တမ်�� အဆင့မ်ျား ?
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ေကျာကမ်ျကဓ်ါတခ်ွဲခနး်များသည် ၎ငး်တို၏့ဓါတခ်ွဲခနး်မတှတ်မ်းများတငွ် ေကျာကမ်ျက်
များ၏ ေဖာ်ြပချကမ်ျားမနှက်နစ်ာွ ေဖာ်ြပ�ိငုရ်န�်ငှ့် တသတမ်တတ်ညး်ေဖာ်ြပ�ိငုရ်နအ်တွက်
ဓါတခ်ွဲခနး်အတငွး်အသံးုြပုရန် စံသတမ်တှထ်ားေသာ နမနူာများရ�ှိရန၊် ြပုလပ်ုဖနတ်းီရန်
လိအုပ်သည။်
၎ငး်ဓါတခ်ွဲခနး်သံးု စံသတမ်တှထ်ားေသာနမနူာများသည် ေနာကပိ်ငုး်တငွ�်ိငုင်တံကာလကခ်ံ
အသံးု ြပုေသာစံနမနူာများ ြဖစ်လာ�ိငုမ်ညြ်ဖစ်သည။် (ဉပမာ-CIBJO, LMHC, SSEF-

Gübelin GGL အစ�ှိသညြ်ဖင့)်

SSEF ၏ေကျာကမ်ျကအ်စီရငခ်စံာ (အနေီရာငအ်ညံပ့နး်) 

ဉပမာအားြဖင့် ဖနစ်ီအေရာင�်ှိ�ကသည့စ်ိနမ်ျား
GIA က စံသတမ်တှခ်ျက၊် ေဝါဟာရများဖနတ်းီခဲ�့ပီး ယခုအခါ ေဈးကကွအ်တငွး်၌ တစ်ကမ�ာလံးုက လကခ်ံအသံးုြပုလျက�်ှိသည။်

ကိယုပုိ်ငစ်နံမူနာ ဖန်တးီြပုလပ်ုြခငး်
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ဉပမာများ
• ပတ� ြမား (Ruby) / ပနး်ေရာငန်လီာ (Pink sapphire)

• ပနး်ေရာင�်ငှ့် လေိမ�ာ်ေရာငအ်ေရာအေ�ာှ�ှိေသာ နလီာ (padparadscha)

• နယီနွြ်ပာ၊ အစိမ်း၊ ြပာ-စိမ်း�ှိေသာတိမုလငး် (Paraiba tourmaline)/ အြပာေဖျာေ့ရာင�်ှိေသာတိမုလငး် (Cu 

ြဒပ်စငအ်နညး်ငယပ်ါဝငေ်သာ)
• ြမ (Emerald)/ အစိမ်းေရာငမ်ျကရဲွ်ေကျာက် (Green beryl)

• အေရာငေ်ြပာငး်ေကျာက် (သို)့ မတညူေီသာအလငး်ေရာငမ်ျားေအာက၌် အေရာငအ်နညး်ငယေ်ြပာငး်သာွးြခငး်
• ပလုအဲေရာငမ်ျား

Padparadscha ဟတုလ်ား/ မဟတုဘ်းူလား ?

ကိယုပုိ်ငစ်နံမူနာ ဖန်တးီြပုလပ်ုြခငး်
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Paraiba tourmaline

နယီနွြ်ပာ၊ အစိမ်း၊ ြပာ-စိမ်း�ှိတိမုလငး်
အြပာေဖျာေ့ရာင�်ှိတိမုလငး်

(Cu ြဒပ်စငအ်နညး်ငယပ်ါဝငေ်သာ)

ကိယုပုိ်ငစ်နံမူနာ ဖန်တးီြပုလပ်ုြခငး်
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ပတ� ြမား၊ နလီာေကျာကမ်ျကမ်ျားကို အေရာငခ်ွဲြခားသတမ်ှတြ်ခငး်က စိနက်ို
သတမ်တှြ်ခငး်ထက် ပိ၍ု��ပ်ေထးွခကခ်ဲသည။်
က��်ပ်ုတို၏့ စစ်မနှေ်သာခိုေသးွအနရီည် (Pigeon blood red) သတမ်ှတ်
ရန် လိအုပ်ေသာအချက်များကို ေနာက်တစ်ချက်တငွ် ဉပမာေပးေဖာ်ြပ
ထားသည။်
ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင် (Royal blue) အတွကသ်တ်မှတခ်ျကသ်ညလ်ညး်
ခိုေသးွအနရီည် သတမ်တှခ်ျက်ကဲသ့ိုပ့ငဆ်ငတ်ူသည။် ြခားနားချက်မာှ-
စပ်ုယေူရာငစ်ဉ်မတူညြီခငး်�ငှ့် ၎ငး်ေကျာကမ်ျက်တိုတ့ငွ် ဖွဲ �စညး်ထားေသာ
အေသးစိတပ်ါဝငသ်ည့် (ဓါတဖုွဲ �စညး်မ��) သာ ကာွြခားသည။်

ပနး်ေရာငန်လီာမှ ပတ� ြမားအေရာငမ်ျား

ကိယုပုိ်ငစ်နံမူနာ ဖန်တးီြပုလပ်ုြခငး်
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ခုိေသးွအနီရည်

အေြခခံစသံတမှ်တခ်ျကမှ်ာ အေရာငပ်ငြ်ဖစသ်ည။်

ပတ� ြမားတစ်ပွင့၏်အေရာငက်ို သဘာဝပတ� ြမားများြဖင့ြ်ပုလပ်ုထားေသာလကေ်ရွးစငပ်တ� ြမားအစံုြဖင့် � �ငိး်ယဉှ်ေလလ့ာသတမ်ှတသ်ည။်

အဓိက��ငိး်ယဉှ်ေလလ့ာေသာအချကမ်ျားမှာက��်ပ်ုတိုေ့တွ� ြမငရ်ေသာ ပငက်ိယုအ်ေရာင် (hue)၊ အေရာငြ်ပည့ဝ်စွာရ�ိှမ�� (saturation)၊
ေတာကပ်မ�� (brightness) တိုပ့ါဝငသ်ည။်

ေတာကပ်ေသာအနေီရာင�ိှ်သည့် ပတ� ြမား�ငှ့် ရ�နး်လဲေ့သာအနေီရာင် ‘vivid red’ (မီးပွိုင့မ်ှအနေီရာငအ်ချကြ်ပမီးကဲသ့ိုေ့သာအေရာင)်၊
အနေီရာငတ်ငွ် ခရမ်းေရာငအ်ေရာအေ�ာှလံးုဝ (သို)့ အနညး်ငယမ်�သာပါဝငေ်သာအေရာငက်ိသုာ ခိေုသးွအနရီညအ်ြဖစ်လကခ်သံည။်

SSEF ၏ခိုေသးွအနရီညပ်တ� ြမားလကေ်ရွးစငအ်စံု

ခိုေသးွအနရီည်ခိုေသးွအနရီညမ်ဟတုပ်ါ ခိုေသးွအနရီညမ်ဟတုပ်ါ

SSEF �ငှ့်GGL ေကျာကမ်ျကဓ်ာတခ်ွဲခနး်များ၏ဟနခ်ျကည်ပီးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်
အေရာငစ်းူစမ်းေလလ့ာြခငး်

အချက် ၃ချကက်ိအုေြခခံ၍
1. အလငး်ေရာငအ်ရငး်အြမစ် (အလငး်ထတုလ်�တမ်�� အရည် အသွ ေ း )
2. တိငုး်တာစစ်ေဆးသူ (စညး်မျဥ်းကျင့ဝ်တမ်ျား၊ က�မ်းကျငပိ်ုင�်ိငုမ်��)
3. တိငုး်တာရမည့် ကျ ေ ာ က် မျ က်  (ဥပမာ- ပတ� ြမား (သိုမ့ဟတု)် ပနး်ေရာငန်လီာ)

အေရာငက်ို စနစ်တကျ၊ တသတမ်တတ်ညး် သတမ်ှတ�်ိငုရ်နအ်တကွ် ပထမ�စှ်ချကက်ိဉုးီစွာကိကုည်��ိပီး
တတ�်ိငုသ်မ� စံကိကုည်ေီစသည။်

CIE အေရာငြ်ပကားချပ်

Munsell အေရာငြ်ပကကွ�်ငှ့ဇ်ယား

စံသတမ်တှမ်��
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အလငး်ေရာငပ်မာဏေပါ်မူတည၍်အေရာငြ်ဖစေ်ပါ်မ��

မတညူေီသာအလငး်ေရာငေ်ပါ်မူတည်၍ ပတ� ြမား�စှ်ပငွ့၏် ခရမ်းလနွေ်ရာငြ်ခည် လ�ငိး်အလျားအ�ှညတ်ငွ် တံု ့ြပနမ်��ကွြဲပားြခားနားသည။်

Spectral distribution of D50 illuminant, 

compared to halogen and fluorescent light.

ခရမ်းလနွေ်ရာငြ်ခည်
လ�ငိး်အလျားအ�ှည်

(LWUV)

ေနအ့လငး်ေရာင်
D65 (6500 K) daylight

ေတာကပ်ေသာ အလငး်ေရာင်
A (2800 K) incandescent light

စံသတမ်တှမ်��
ခုိေသးွအနီရည်
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အေရာငမ်ျားကိေုလလ့ာစးူစမ်း၍ စ�ံ�န်းသတမှ်တြ်ခငး်

- ပတ� ြမား၏အေရာငက်ို အေပါ်မှစီးေန၍ ေလလ့ာ�ကည့�်� � ြခငး်

- ပတ� ြမားကို ၂၀ဒဂီရီေစာငး်၍ဘကေ်ပါငး်စံုမှ လညှ့�်ကည့ြ်ခငး်

- အလငး်စံ��နး်သတမ်တှြ်ခငး် (အေကာငး်ဆံးုမူလအတိငုး်ထား�ိှြခငး်၊
ဉပမာ- ICE D50 အလငး်ေရာငတ်ည�ိှ်မ�� �ငှ့တ်ညူေီသာ သန ့စ်ငထ်ား
သည့ေ်ဟလိဂုျငမ်ီး၊ 99+ colour rendering efficiency).

- ပတ� ြမား�ငှ့် စံသတမ်ှတထ်ားေသာ ေကျာကတ်ံးုများကို အလငး်ေရာင်
တည့တ်ည့ေ်အာက် ခန ့မ်ှနး်ေြခ ၂၀ စငတ်မီီတာအကာွတငွထ်ား�ပီး
��ငိး်ယဉှ်�ကည့�်� �ေလလ့ာသည။် ခန ့မ်နှး် ၂၂၀၀ lux ြပငး်အား�ိှေသာ
အလငး်ေရာငက်ို အသံးုြပုသည။် (diamonds PAS 1048.2 �ငှ့် တညူီ
ေသာအလငး်ေရာင,် §5.3.8, page 5).

D50 အလငး်ေရာင၏်ေရာငစ်ဉ်ပျံ� � ှံတ့ည�ိှ်မ��၊ ေဟလိဂုျငမ်ီး
(halogen) �ငှ့် မီးေချာငး်မီး��ငိး်ယဉှ်ေလလ့ာချက်

D65 (diamond) �ငှ့် D50 ��ငိး်ယဉှ်ေလလ့ာချက်

စံသတမ်တှမ်��
ခုိေသးွအနီရည်
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ခုိေသးွအနီရည်

လငး်လကေ်တာကပ်မ��

ခိုေသးွအနရီည�်ှိေသာ ပတ� ြမားတိုသ့ည် ခရမ်းလနွေ်ရာငြ်ခညေ်အာက်တငွ် ၎ငး်တို၏့ကိယုထ်ညမ်ေှတာကပ်ေသာအလငး်ေရာင်
ကိေုပး�ကသည။် (လ�ငိး်အလျားအ�ှည် (LWUV): ေတာကပ်ေသာအေရာင၊် လ�ငိး်အလျားအတိ(ုSWUV): အလယအ်လတမ်ှ
ခပ်ေဖျာေ့ဖျာ)့

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

လငး်လကေ်တာကပ်မ��

ေတာကပ်ေသာလငး်လကမ်��သည် Cr ပါဝငမ်�� ြမင့မ်ားြခငး်
ေ�ကာင့ြ်ဖစ်�ပီး Fe ပါဝငမ်��နညး်ပါးြခငး်�ငှ့လ်ညး် သကဆ်ိငု်
သည။် ထိသုိုပ့ါဝငမ်��ေ�ကာင့် ပတ� ြမားကို ေနေရာငေ်အာက်
တငွ�်ကည့�်� �ေသာအခါ ၎ငး်ပတ� ြမား၏ အတငွး်ပိုငး်မှ
ေတာကပ်ေသာအလငး်ေရာငြ်ဖာထကွမ်��ကို ေတွ� ြမငရ်ေစ
သည။် ဤကဲသ့ို ့ြဖစ်ြခငး်ေ�ကာင့် ေ�ှးယခငက်တညး်က
ေဈးကကွအ်တငွး် ဝယလ်ိအုား�ငှ့် လိခုျငတ်ပ်မကမ်�� �ိှခဲြ့ခငး်
ြဖစ်သည။်

အတငွး်ပိုငး်ေတာကပ်မ�� �ိှ
strong UV reaction

အတငွး်ပိုငး်ေတာကပ်မ��မ�ိှ
weak UV reaction

အလနွြ်မင့မ်ားေသာ Cr �ငှ့် Fe အနညး်ငယ် ပမာဏသာပါဝငေ်သာ်လညး် လငး်လကေ်တာကပ်မ��မ�ှိေသာ ပတ� ြမားကို
လိခုျငတ်ပ်မကမ်�� နညး်ပါးေပလမိ့်မည။်

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်
ဓါတဖဲွု�စညး်မ��
ေယဘယုျအားြဖင့်အလနွန်ညး်ပါးေသာ Fe ပါဝငသ်ည့ပ်တ� ြမား (Cr ပါဝငမ်�� �ငှ့�် �ငိး်ယဉှ်လ�င)် ေတာကပ်ေသာအလငး်ေရာငေ်တာကပ်မ��ကို
ေပး�ကသည။်ဤအချကက်က��်ပ်ုတို၏့ ခိေုသးွအနရီညသ်တမ်တှခ်ျက�်ငှ့က်ိကုည်သီည။်

ဓါတဖဲွု�စညး်မ��စံသတမ်ှတခ်ျကဟ်ဆုိရုာတငွ် စကျငေ်ကျာကမ်ှထကွ�ိှ်ေသာ ပတ� ြမားသိကုမ်ျား (Myanmar, Vietnam, Tajikistan, Afghanistan, 

Tanzania (e.g. Morogoro), Kenya စေသာေဒသများ�ငှ့သ်ာ အများအားြဖင့် ကိကုည်သီည။်

Cr2O3 = Fe2O3

pigeon blood red based on our

criteria

Cr ပါဝငမ်��

Fe
 ပါ
ဝင
မ်��

စံသတမ်တှမ်��
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ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင်ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာငမ်ဟုတပ်ါ

အေြခခံစသံတမှ်တခ်ျကမှ်ာ အေရာငပ်ငြ်ဖစသ်ည။်

နလီာတစ်ပွင့၏်အေရာငက်ို သဘာဝနလီာများြဖင့ြ်ပုလပ်ုထားေသာလကေ်ရွးစငန်လီာအစံုြဖင့် � �ငိး်ယဉှ်ေလလ့ာသတမ်တှသ်ည။်

အဓိက��ငိး်ယဉှ်ေလလ့ာေသာအချကမ်ျားမှာက��်ပ်ုတိုေ့တွ� ြမငရ်ေသာ ပငက်ိယုအ်ေရာင် (hue)၊ အေရာငြ်ပည့ဝ်စွာရ�ိှမ�� (saturation)၊
ေတာကပ်မ�� (brightness) တိုပ့ါဝငသ်ည။်

အေရာငေ်ရာေ�ာှပါဝငမ်��မ�ိှပဲ (အစိမ်းေရာငသ်နး်ေသာ၊ ခေဲရာငသ်နး်ေသာ၊ ခရမ်းေရာငသ်နး်ေသာ နလီာများမပါဝငပဲ်)၊ အြပာေရာင်
ြပည့ြ်ပည့ဝ်ဝ�ိှသည့အ်ြပာေရာငန်လီာများ ‘vivid blue’�ငှ့် ေတာကပ်ေသာအြပာေရာင�ိှ်ေသာနလီာများသာ ပါဝငလ်ကခ်ံ သည။်

SSEF ၏ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာငန်လီာလက်ေရွးစငအ်စံု

ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာငမ်ဟုတပ်ါ

စံသတမ်တှမ်��
ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင်
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“ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင”် ေရာငစ်ဉ်စသံတမှ်တခ်ျက်

- လနွစ်ွာြပည့ဝ်ေသာအြပာေရာင၊်အြပာေရာငသ်န ့သ်န ့် (သို)့ အနညး်ငယေ်သာခရမ်းေရာငသ်နး်သည့်အြပာေရာငတ်ိုပ့ါဝငသ်ည။်
- ေ�ှးယခငက်တညး်က ြမနမ်ာ�ိငုင်၊ံ မိုးကတုေ်ဒသမှထကွ�ိှ်ေသာ နလီာကိအုေကာငး်ဆံးုအရညအ်ေသးွ�ိှသညဟ်ုသ�ိှိခဲ�့က�ပီး SSEF 

�ငှ့်GGL မှ ၎ငး်ကဲသ့ိုအ့သငွေ်ြပာငး်ရငး်ြမစ်သိကုြ်ဖစ်ေသာ Madagascar, Sri Lanka �ငှ့် Kashmir ေဒသထကွန်လီာများတငွ်အသံးုြပု
ခဲသ့ည။်

- Fe2+ �ငှ့် Ti4+ အဓိကပါဝငေ်သာ UV-Vis စုပ်ယေူရာငစ်ဉ်

Metamorphic sapphire

Fe2+ - Fe3+ IVCT

Fe2+ - Ti4+ IVCT
Fe3+

A
b

so
rb

a
n

ce

A
b

so
rb

a
n

ce

Basaltic sapphire

အေရာငရ်င့မီ်းသင့ေ်ကျာက်ရငး်ြမစ် အသွငေ်ြပာငး်ေကျာက်ရငး်ြမစ်

စံသတမ်တှမ်��
ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင်
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ခုိေသးွအနီရည်

ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲ��

က��်ပ်ုတို ့ SSEF တငွေ်တွ� ြမငရ်ေသာ ခိုေသးွအနရီည်
ပတ� ြမားများတငွ် ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲ��များ ြပုလပ်ုထားသညက်ို
မေတွ�ရပါ။
ေ�ှးယခငက်တညး်ကထးူကသဲာလနွေ်သာအရညအ်ေသးွ�ှိြခငး်
�ငှ့် ၎ငး်တို၏့�ှားပါးမ��အေပါ်အေြခခံသည။်

ဓါတပံ်ု © Dreamstime.comဓါတပံ်ု © Twobadcats, www.etsy.com

မီးဖုတ်ြုပုြပငထ်ားေသာပတ� ြမား၏အကေ်�ကာငး်အရာ
အတငွး်ေတွ� ြမငရ်ေသာ ဖနေ်ရာင�်ကငး်ကျန် (လကခ်ျား)

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

အေရာငေ်ြပာငး်ြခငး်

စိန�်ငှ့မ်တူ ြခားနားစာွ ပတ� ြမား�ငှ့် နလီာေကျာကမ်ျက်တိုသ့ည်
မတူညေီသာ �ကည့�်� �ရာ၊ လားရာေပါ်မူတည်၍ အလငး်ဂဏု်
သတ� ဆိိငုရ်ာေြပာငး်လတဲတေ်သာ သသိာထင�်ှားသည့် အေရာင်
ေြပာငး်ြခငး်ဂဏုသ်တ� �ိှိသည။်

ပတ� ြမား: o-ray  ခရမ်းေရာငသ်နး်အနီ

e-ray  လေိမ�ာ်ေရာငသ်နး်အနီ

Lamellar twinning revealing the pleochroic

colours of ruby. Photo © H.A. Hänni

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

အေရာငေ်ြပာငး်ြခငး်

ပတ� ြမားတစ်ပငွ့၏်အေရာငဆ်ိသုညမ်ာှ ၎ငး်ေကျာက၏်လားရာေပါ်
မတူည၍် ေြပာငး်လသဲာွးေသာအေရာငမ်ျား အြပနအ်လနှသ်ကေ်ရာက်
ြခငး်ေ�ကာင့် ြဖစ်သည။်
၎ငး်ကဲသ့ို ့ြဖစ်ရြခငး်မာှ အ�ုိငး်ပံေုဆာငခ်ဲမှ အယဉ်သိုေ့သးွရာတငွ်
ေကျာကေ်သးွသူ �ကည့�်� �ေရွးချယသ်ည့် လားရာေပါ်မတူညသ်ည။်

© R. Scott, Jewelery-Secrets.com

SSEF �ငှ့် GGL:

- အေပါ် စီးမှ ြမငေ်တွ�ရပံု
- ပတ� ြမားကို ၂၀ဒဂီရီေစာငး်�ပီးဘကေ်ပါငး်စံမုေှတွ� ြမငရ်ပံု

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

အချိုးအစား

စိန�်ငှ့မ်တလူနွစ်ာွကွြဲပားစာွပင် ပတ� ြမား�ငှ့် နလီာတိုက့ို စံနမနူာအချိုးအစားကျနစာွေသးွြခငး်မာှ လနွစ်ာွ�ှားပါးသည။်
၎ငး်ကဲသ့ိုအ့ချိုးကျနစာွေသးွြခငး်က ေကျာကမ်ျက၏်အတငွး်ပိငုး်မြှပနလ်ာေသာ အလငး်ေရာငက်ိပို၍ုများေစ၍ ပယဘ်က်
မ�ှကည့ေ်သာအခါတငွ် ေကျာက၏်အလကှိပိုေုစသည။်
ေကျာကမ်ျကတ်ို၏့ေသးွကွကဒ်ဇုိီငး်မာှ ၎ငး်တို၏့အ�ုိငး်ပံေုဆာငခ်ဲ၏ ပံသု�ာန၊် အေလးချနိေ်ပါ်မတူညသ်ည။်
ပငွ့အ်ားမ�ှိဘဲ အလယဟ်ာေနေသာေကျာကမ်ျားမှာ ၎ငး်ေကျာက၏် ေရာငေ်ြပာငး်ဂဏုသ်တ� �ိငှ့် ပံသု�ာနေ်ပါ်မတူညသ်ည။်

min. ~ 30 %

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

ဇုံ

ပတ� ြမား�ငှ့န်လီာတိုတ့ငွ် အေရာငဇုံ်များ�ှိ�ကသည။် ၎ငး်မာှအေရာင်
ြပည့ဝ်မ��မတညူြီခငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။်
အချိုးအစားကျနစာွေသးွြခငး်က ၎ငး်ကဲသ့ိုအ့ေရာငဇုံ်များ ြဖစ်ြခငး်ကို
ေလျာပ့ါးေစသည။်
ခိုေသးွအနရီညပ်တ� ြမားဟဆုိရုာတငွ် လံးုဝ (သို ့) မသသိာေသာအေရာင်
ဇုံများကိသုာ လကခ်ံသည။်

ခိေုသးွအနရီည�်ငှ့်ကိကုည်မီ��မ�ိှေသာ
အေရာငဇုံ်ထင�ှ်ားစွာပါဝငသ်ည့် ပတ� ြမား�စှ်ပွင့်

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်
အေရာငြ်ပုြပငမ်��

ပတ� ြမားေကျာကမ်ျကတ်ိုတ့ငွမ်ျားေသာအားြဖင့် အကေ်�ကာငး်အရာများ
(သို ့) အေခါငး်ေပါကမ်ျား ပါ�ှိတတ�်က�ပီး၊ ၎ငး်တိုတ့ငွ် လေိမ�ာ်ေရာင်
အရာဝတ� ုများြဖစ်�ကသည့် iron hydroxide (သို ့) လေိမ�ာ်ေရာငဆ်ြီဖည့စ်ာ
များပါ�ှိတတ�်ကသည။်
၎ငး်ြဖည့စ်ာများသည် အကေ်�ကာငး်အရာများ (သို)့ အေခါငး်ေပါကမ်ျား
တငွသ်ာပါ�ှိတတ�်ကေသာ်လညး် ၎ငး်ြဖည့စ်ာများေ�ကာင့် ပတ� ြမား၏
မလူအေရာငက်ို ေြပာငး်လသဲာွးေစသည။်
ခိုေသးွအနရီညဟ်ုဆိရုာတငွ် ၎ငး်ကဲသ့ို ့ြပုြပငထ်ားေသာ ေကျာကမ်ျား
အတကွသ်ံးုရနမ်သင့ေ်တာ်ေပ။

ပတ� ြမားအတွငး်ေတွ�ရေသာလိေမ�ာ်ေရာငြ်ဖည့်စာ၊ ြဖည့်စာေ�ကာင့် ပတ� ြမား၏
မူလခရမ်းေရာငသ်နး်အနေီရာငမှ် အနေီရာငသ်ိုေ့ြပာငး်သာွးသည်။

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

Orange fissure filling in a ruby shifting its 

originally purplish red colour into red.

အေရာငြ်ပုြပငမ်��
တညူေီသာြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ��ကို ပနး်ေရာငန်လီာတငွလ်ည်းေတွ�
ရသည။် ၎ငး်ကဲသ့ို ့ြပုြပငထ်ားေသာေကျာကက်ို padparadscha

ဟု မသတမ်တှေ်ပ။

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

ေတွ� ြမငရ်ေသာအေရာငမ့ဲ်ေအာငး်ဝငမ်ျား�ငှ့်
ပမာဏအလွနန်ည်းပါးသည့် ဇုံတွငပ်ါဝငေ်သာေဂါ်များသည်

ပတ� ြမား၏အေရာငက်ို မထခိိုက်ေစပါ။

ေအာငး်ဝငမ်ျား
ပတ� ြမားကို ခန ့မ်နှး်ေြခ ၂၀ စငတ်မီီတာခန ့အ်ကာွ အေပါ် စီးမှ
ေန၍�ကည့ရ်ာတငွ် မျကစ်ိြဖင့ြ်မင�်ိငုေ်သာ အရွယ်အစား�ှိေသာ
(သို ့) ထင�်ှားသည့် အနကေ်ရာငေ်အာငး်ဝငမ်ျား မပါ�ှိသင့ေ်ပ။
ေအာငး်ဝငမ်ျား�ငှ့် ဇုံများတငွပ်မာဏနညး်ပါးသည့် ေဂါ်များပါ�ှိ
တတ်�ပီး၊ ၎ငး်တိုသ့ည် ခိုေသးွအနရီညြ်ဖစ်ရန် လံးုဝ (သို)့
အနညး်ငယမ်�သာ သကေ်ရာကမ်�� �ှိြခငး်ကို လကခ်ံ�ိငုသ်ည။်

စံသတမ်တှမ်��
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ခုိေသးွအနီရည်

အလငး်ေပါကြ်ခငး်

ပတ� ြမားတငွ် ရ�နး်လဲေ့တာကပ်ေသာ အတငွး်ပိငုး်အလငး်ြပနမ်�� �ှိသင့သ်ည။်

The Star of Kashmir (ခန ့မ်နှး်ေြခ -၂၀ကလပ်)

„ခပ်မ�ိငး်မ�ိငး်“
အတွငး်ပုိငး်အလငး်ြပန်
ေတာက်ပမ��မ�ိှေသာ

„ပွင့ေ်သာ“

အတွငး်ပုိငး်အလငး်ြပန်
ေတာက်ပမ�� �ိှေသာ

စံသတမ်တှမ်��
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- ေဈးကွကတ်ငွ် ေ�ှးယခငက်တညး်ကအသံးုြပုခဲ့သည့် ခိုေသးွအနရီည်၊ ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာငစ်သည့် အသံးုအ��နး်များသည်
�ှားပါးြခငး်�ငှ့် ထးူကသဲာလနွေ်သာအရညအ်ေသးွတို�့ငှ ့် ဆကစ်ပ်မ�� �ှိသည။် ၎ငး်အသံးုအ��နး် အေခါ်အေဝါ်များသည်
ေဈးကကွ�်ှိကနုသ်ည�်ငှ့် ဝယယ်သူမူျားအတကွ် အလနွတ်နဖိ်ုး�ှိေပသည။်

- SSEF �ငှ့် Gübelin GGL တိုသ့ည် စံသတမ်ှတမ်��များကို ၂၀၁၅ ခု�စှ် မစှ၍ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကခ်ဲ�့ကသည။် သိုေ့သာ် ရလဒမ်ျား
မာှမကူာွြခားမ�� �ှိ�ိငုေ်သးသည။် အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ်အေရာငသ်တမ်ှတြ်ခငး်သည် ေနာကဆ်ံုး၌ဓာတခ်ွဲခနး်တစ်ခုချငး်စီ၏
လတွလ်ပ်ေသာထငြ်မငယ်ဆူချကြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့ြ်ဖစသ်ည။်

- အေရာငသ်တမ်တှြ်ခငး်သည် ဓာတခ်ွဲခနး်တစ်ခုစီ၏ စအံြဖစသ်တမှ်တထ်ားသည့လ်ပ်ုထံးုလပ်ုနည်းတစ်ခုြဖစ်သည။်
- ပတ� ြမား�ငှ့် နလီာေကျာကမ်ျကမ်ျားအတွက်သာလ�င် ၎ငး်စံသတမ်တှခ်ျက�်ငှ့က်ိကု်ညသီည။်
- တငြ်ပထားေသာတိကျသည့် စ�ံ�နး်သတမ်ှတခ်ျကမ်ျားကို အေြခခံ၍ ကန ့သ်တ်ထားေသာ ပတ� ြမား/ နလီာအေရအတွက်

ပမာဏကိအုသံးုြပု�ပီး ခိုေသးွအနရီည် (သို ့) ေတာ်ဝငအ်ြပာေရာင် သတမ်တှခ်ျကမ်ျားကို စးူစမ်းေလလ့ာေဖာ်ြပထားသည။်

ေကာက�်�တခ်ျကမ်ျား
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က��်ပ်ုတို၏့စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား အကျဉ်းချုပ်

- ြပည့ဝ်ေသာအနီ (သို)့ အြပာေရာင် (လကေ်ရွးစငအ်စံုများ�ငှ့�် �ငိး်ယဉှ်ြခငး်)
- သဘာဝတငွး်ထကွ် ပတ� ြမား၊ နလီာများသာ
- ြပုြပငထ်ားြခငး်မ�ိှေသာ ပတ� ြမား၊ နလီာများသာ
- ေတွ� ြမငရ်ေသာအေရာင�်ငှ့သ်ကဆ်ိငုေ်သာတကိျသည့် ဓါတဖဲွု�စညး်မ��၊ ေရာငစ်ဉ်ဆိငူရ်ာဂုဏသ်တ� မိျား (ဉပမာ- ပတ� ြမားတငွလ်ငး်လက်

ေတာကပ်မ��၊ နလီာ၏ UV-Vis spectrum တငွ်အနေီရာငအ်ပိုငး်၌တစ်ဝကတ်စ်ပျက် ြပတေ်တာကြ်ခငး် (partial transmission in the red)

- အရငး်အြမစ်တစ်ခတုညး်ကိသုာမကန ့သ်တပဲ်၊ဘမူိရပ်ဝနး်/ ထကွ�ိှ်ရာေဒသေပါ်မူတညသ်ည်
- အေရာင၏်တစ်သားတညး်ြဖစ်ြခငး် (ေကျာကေ်သးွရာတငွယ်အူဆ၊အေရာငေ်ြပာငး်ြခငး်)
- ေကာငး်မွနေ်သာအချိုးအစား၊ အလယဟ်ာြခငး်မ�ိှေစရန်
- သသိာထင�ှ်ားေသာအေရာငဇုံ်များမပါ�ိှြခငး်
- အကေ်�ကာငး်အရာများအတငွး်သို အ့ေရာငြ်ပုြပငသ်ည့ြ်ဖည့စ်ာများပါဝငမ်��မ�ိှြခငး်
- သသိာေသာ၊ထငသ်ာြမငသ်ာ�ိှေသာ၊အလပှျကေ်စေသာ ေအာငး်ဝငမ်ျားမပါ�ိှြခငး်
- အလငး်ေကာငး်စွာေပါကြ်ခငး်၊ အတငွး်ပိုငး်အလငး်ြပနမ်��ေကာငး်ြခငး် (ပွင့ြ်ခငး်)
- အေရာငခ်ွြဲခားသတမ်ှတြ်ခငး်ကို ကိယုပိ်ုငစ်ံ��နး်သတမ်ှတထ်ားေသာလပ်ုထံးုလပ်ုနညး်အတိငုး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်
- 5000K D50 ေနအ့လငး်ေရာင�်ငှ့ည်မီ�ေသာအလငး်ေရာငက်ိအုသံးုြပုြခငး်
- အနမိ့်ဆံးု“ ေလးမျကလ်ံးု” နယိာမကိသုံးုြခငး် (ပညာ�ှင်အနဆဲံးု ၂ေယာကမ်�ှကည့�်� �ဆံးုြဖတြ်ခငး်)

ေကာက�်�တခ်ျကမ်ျား
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�ိငုင်တံကာစသံတမှ်တေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်

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

စံသတမ်တှခ်ျကမ်ျားကို လယွက်စူာွေလလ့ာ�ိငုရ်န်

ယခုတငြ်ပချကမ်ျားကို SSEF ၏ေအာကပ်ါဝကဘ်ဆ်ိကုတ်ငွ်
ကးူယ�ူိငုပ်ါသည။်

www.ssef.ch

ေဝဖနသ်ံးုသပ်ချက်

http://www.ssef.ch
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�ိငုင်တံကာစသံတမှ်တေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်

CIBJO ကမ�ာေကျာကမ်ျကအ်ဖွဲ�ချုပ်

၂၀၁၆ခု�စှ် ေအာကတ်ိဘုာလတငွ် ကျငး်ပခဲေ့သာ CIBJO ညလီာခံ၏
အထးူအစညး်အေဝးတငွ် ဖိတ�်ကားခံ၍ စံသတမ်တှြ်ပုလပ်ုြခငး်
လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်ကို တငြ်ပခဲသ့ည။်

ေဝဖနသ်ံးုသပ်ချက်
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�ိငုင်တံကာစသံတမှ်တေ်ဖာ်ေဆာငြ်ခငး်

- က��်ပ်ုတိုသ့ည် အေရာငဆ်ိငုရ်ာေဝါဟာရသတ်မတှ်ချက်များကို စံ��နး်သတမ်တှထ်ား�ှိြခငး်�ငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာင်
ရွကြ်ခငး်သည် ေကျာကမ်ျကေ်ဈးကကွ်အတငွး်�ငှ့် ဓါတခ်ွဲခနး်များအတကွ် အေရးပါသညဟ်ု လကခ်ံယံ�ုကည်
ပါသည။်

- SSEF �ငှ့်Gübelin GGL တို၏့ စံသတမ်တှပ်းူေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်သည် ဉးီစာွပထမေြခလမှ်း ြဖစသ်ညဟ်ယုဆူ
ပါသည။်

- မညသ်ည့် အဖွဲ�အစညး်၊ ေကျာကမ်ျကဓ်ါတခ်ွဲခနး်ြဖစ်ေစ စိတပ်ါဝငစ်ား၍ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကလ်ိပုါကက��်ပ်ုတိုမ့ှ
ေ�းွေထးွစာွ �ကိုဆိပုါသည။်

- အဖွဲ�အစညး်များ၊ ေကျာကမ်ျကဓ်ါတခ်ွဲခနး်များ�ငှ့် ကနုသ်ယွေ်ရးအဖွဲ�အစညး်များကက��်ပ်ုတို၏့ ပတ� ြမား၊ နလီာ
လကေ်ရွးစငအ်စံမုျားကို လိအုပ်ပါက ပံတုပူာွးေပးရန် အဆငသ်င့�်ှိေနပါသည။်

ေဝဖနသ်ံးုသပ်ချက်
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စတိပ်ါဝငစ်ားမ��အတကွေ်ကျးဇူးတငပ်ါသည!်

ဆွေဲဆာငမ်�� �ှိေသာ ပနး်ေရာငသ်နး်အနေီရာင် ပတ� ြမား

The „Queen of Burma“ (၂၃ကရက)် 

အေမရိကနေ်ဒါ်လာ ၆သနး်ြဖင့် Christie´s Geneva တငွ် ၂၀၁၄ ခု�စှ်ကေရာငး်ချခဲသ့ည။်
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