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GIT MESSAGE
4,000 ล้านปีดงั นัน้ พวกเราทุกคนควรจะได้เตรียมพร้อม ตัง้ หลัก
ส�ำหรับการเริม่ ต้นท�ำสิง่ ใหม่ๆ และรอรับสิง่ ทีด่ ๆี เข้ามาในชีวติ
ในปีใหม่นี้ แน่นอนทีใ่ นปี 2556 ยังมีอกี หลายๆเหตุการณ์ทนี่ า่
จับตามองกันต่อไปนั่นก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ที่ก�ำลังเข้มข้นและใกล้
เข้ามาเรื่อยๆ รับรองว่าประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นฮอตฮิต
ที่ยังคงน่าติดตามต่อไป

ปีแห่งความสุข 2555 ทีม่ าพร้อมกับกระแส ‘วันสิน้ โลก’ ซึง่ ทุกคน
เฝ้ารอด้วยใจระทึกว่า จะเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงใดๆ ทีส่ อื่ ว่า
โลกใบนี้ก�ำลังจะถึงกาลอวสานได้ผ่านพ้นวันสุดท้ายตาม
ปฏิทนิ มายาไปแล้วโดยไม่มเี หตุรา้ ยใดๆ และในทีส่ ดุ พวกเรา
ทุกคนก็ได้รว่ มเฉลิมฉลอง สังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พร้ อ มกั บ ครอบครั ว และมิ ต รสหายกั น อย่ า งสุ ข สดชื่ น
ขณะเดียวกันนาซ่ายืนยันว่า โลกจะยังอยูต่ อ่ ไปได้อกี นานกว่า
The happy year 2012 came with fears of ‘The End of
the World’ which many people around the world
excitedly expected whether the disastrous apocalypse
would really happen. Now the year 2012 has already
passed the Mayan calendar without any disasters and
we all have happily celebrated with family and friends
to farewell the old year 2012 and welcome the New Year
2013 while NASA has assured us that the world will last
for more than 4,000 million years. Therefore, we all should
prepare for the beginning of new activities and warmly
welcome good things into our lives in this coming New Year.
Surely, there will be many things to be closely monitored
in year 2013 one of which is an intensive preparation
to enter the AEC in 2015 that is quickly approaching. It is
certain that this wil be a hot issue to be closely followed up.
Columns in this issue may seem a little bit strange because
the January’s issue of GIT Gems & Jewelry Magazine is
contained with fine privileges and promotions as a

ส่วนคอลัมน์ในเล่มนี้อาจจะแปลกตาไปเล็กน้อย เพราะ GIT
Gems & Jewelry Magazine ฉบับเดือนมกราคมนี้ เราน�ำ
เรือ่ งการมอบสิทธิประโยชน์ และโปรโมชัน่ ดีๆ มาน�ำเสนอกัน
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้อ่านทุกท่านค่ะ และแน่นอนว่า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ยังคงด�ำเนินตามพันธกิจที่เฝ้าติดตามใน
ประเด็นของ AEC รวมทัง้ ประเด็นต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ พร้อมน�ำเสนอ
บทความทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ อัพเดตสถานการณ์ โดยเฉพาะ
การเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
และในต่างประเทศให้แก่คุณผู้อ่านได้อ่านกันอย่างอัพเดต
ตลอดเวลา อาทิ บทความอัญมณีไทยฟันฝ่าให้ได้โอกาสจริง...
ใน AEC บทความแนวโน้มส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
ปี 56 ยังเสีย่ งจากภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ บทความเรือ่ งเทรนด์
อัญมณีและเครื่องประดับของปี 2013-2014 ตลอดจน
New Year gift for all of our readers. It is ascertained that
the Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public
Organization) will continue its mission of close monitoring
of AEC issue as well as other interesting issues and then
presents our readers with useful articles through the GIT
Gems & Jewelry Magazine in order to always update
the situations, especially the changes in the gems and
jewelry industry in Thailand and abroad. Examples of
these updating articles include the article ‘Thai Gems
fights for real chances in AEC’, the article ‘Trend of Thai
Gems and Jewelry Export in 2013 is still at risk of economic
threats’, the article ‘Trends of Gems and Jewelry in
2013-2014’, and other useful articles for traders and
consumers such as the article ‘Let’s learn how to identify
natural jade, B Jade, C Jade, Jade Simulants, and
Costume Jewelry, the jewelry that anyone can choose’.
So, we are sure that our readers will like these articles.
For those who follow the updated information of
marketing and trades in the Thai Gems and Jewelry

บทความที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ขายและผู้บริโภค เช่น
บทความเรือ่ ง มารูจ้ กั วิธตี รวจสอบ หยกธรรมชาติ หยกอาบน�ำ้
หยกย้อมสี หยกเลียนแบบ และ Costume Jewelry เครือ่ งประดับ
ที่ใครๆ เลือกได้ เป็นต้น รับรองว่าคงถูกใจคุณผู้อ่านกัน
อย่างแน่นอน
ส�ำหรับท่านที่ติดตามข้อมูลทางด้านการตลาดและการค้า
ในแวดวงอุตสาหรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยทีอ่ พั เดต
สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ได้ผ่านทาง www.git.or.th/Gem
โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ หรือสอบถามได้ทศี่ นู ย์ขอ้ มูลอัญมณี
และเครือ่ งประดับ โทร. 0-2634 4999 ต่อ 444 ท่านจะไม่พลาด
ข้อมูลส�ำคัญและเท่าทันในทุกสถานการณ์การค้าโลก
ในวาระดิถขี นึ้ ปีใหม่ 2556 ดิฉนั ขอส่งความปรารถนาดีมายัง
ทุกท่านและครอบครัว และขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข และสัมฤทธิผ์ ล
ในสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาทุกประการ พร้อมทัง้ มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง
แล้วกลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีปีใหม่ค่ะ
วิลาวัณย์ อติชาติ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ
Industry, it is possible to register for internet access via
www.git.or.th/Gem free of charge. Alternatively, inquiry
can be made to the Gems and Jewelry Information
Center, Tel. 0-2634-4999 extension 444, from which you
will not miss important information and get updated
situations of the global trades.
On this auspicious occasion of New Year 2013, I would
like to send you my best wishes to you and family, may
you all be blessed by the holy and sacred sanctities to
get all of your desired happiness and achievement and
good health. We will meet again in the next issue.
Happy New Year!

Wilawan Atichat
Director of the Gem
and Jewelry Institute of Thailand

พบกับประสบการณ์ใหม่ GIT Gem & Jewelry ในรูปแบบ e-magazine ตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้อ่านในยุคดิจิตอล GIT พร้อมเปิดตัว GIT Gem and Jewelry
ในรูปแบบ Free e-magazine ที่มี Feature ต่างๆมากมาย อาทิ VDO Clip, Photo Gallery ที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทั้งบน Facebook, iPad, iPhone, Android
Tablet และคอมพิวเตอร์ทั่วไป
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ต่างประเทศ ข้อคิดเห็นใดๆ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสารนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนบทความนัน้ ๆ
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GIT GEM AND JEWELRY
DESIGN AWARD 2012
สุ ด ยอดจิ ว เวลรี ยั ง ดี ไ ซเนอร์ จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา และประเทศมาเลเซีย
โชว์ ผ ลงานเยี่ ย มคว้ า แชมป์ ป ระกวด
ออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 6

งานประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 6 : GIT Gem
and Jewelry Design Award 2012 ได้ตัดสินไปเป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส� ำ หรั บ รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ในปีนี้เหล่าดีไซเนอร์ร่วมส่ง
ผลงานร่วมประชันกันอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมชิงชัยสู่สุดยอด
นักออกแบบเครื่องประดับระดับเอเชียในหัวข้อ ‘Jewelry
Design Inspired by Thumbelina the Fairy Tale’ และ
ปิดท้ายด้วยการประกวดสุดอลังการด้วยทัพดารานางแบบ
ชั้นน�ำร่วมโชว์ผลงาน ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมา
ประชันรวม 540 แบบวาด โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ได้ จั ด การตั ด สิ น คั ด เลื อ กผลงานรอบแรกจากคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาร่วมคัดเลือกผลงาน

ให้เหลือเพียง 6 แบบ โดยแบ่งเป็นประเภทนิสิต-นักศึกษา
3 แบบ และประเภทบุคคลทัว่ ไป 3 แบบ โดยเครือ่ งประดับ
ทั้ง 6 แบบ ได้ถูกน�ำไปสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับจริง
ส� ำ หรั บ สวมใส่ ใ นรอบชิ ง ชนะเลิ ศ ในวั น เสาร์ ที่ 24
พฤศจิกายน 2555 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน
นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เปิดเผยว่า
“ส�ำหรับรอบคัดเลือกผลงานออกแบบเครื่องประดับในปี้นี้
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความโดดเด่นสวยงามกว่าปีที่
ผ่านมาอย่างมาก นักออกแบบสามารถน�ำเสนอแบบวาด
ออกมาได้อย่างเด่นชัดทีพ่ เิ ศษคือ ผลงานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได้ผา่ นเข้ารอบมาด้วย ท�ำให้เห็นว่าคนรุน่ ใหม่
หันมาสนใจการออกแบบและมีไอเดียสร้างสรรค์ที่จะ
พัฒนาต่อยอดได้ โดยเฉพาะผลงานในกลุม่ นิสติ นักศึกษา
นัน้ มีพฒั นาการเป็นอย่างมาก มีความเข้าใจในการตีความ
โจทย์งานออกแบบได้อย่างลึกซึ้ง

ส�ำหรับผลงานทั้ง 6 ชุด และผลงานของนักเรียนหลักสูตร
ออกแบบเครือ่ งประดับของสถาบัน ได้ถกู น�ำเสนอโดยเหล่าดารา
นางแบบชั้ น น� ำ อาทิ มาร์ กี้ - ราศี , รถเมล์ - คนึ ง นิ จ ,
แต้ว-ณฐพร, ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก , ใหม่-ดาวิกา และมารี
เบิรน์ เนอร์ โดยผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในประเภทนิสติ
นั ก ศึ ก ษา ได้ แ ก่ นางสาวภั ท ริ ย า เพ็ ญ ธั ญ กิ จ
ชื่อผลงาน ‘เดียวดาย’ จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี ได้กล่าวถึงผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศประเภทนีว้ า่
“ได้ออกแบบตามโจทย์ทที่ างสถาบันฯ ตัง้ มา คือ Thumbelina
จากนัน้ จึงลองมาค้นคว้าหาข้อมูลดูวา่ อะไรน่าสนใจ ซึง่ ชอบ
ทีเ่ รือ่ งราวช่วงหนึง่ ของ Thumbelina คือตอนทีโ่ ดนคางคก
จับมาไว้บนใบบัว พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตนเองถูกน�ำมาไว้
บนใบบัว ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ รูส้ กึ อ้างว้าง และเดียวดาย

ซึง่ ปีนถี้ อื เป็นการเข้าประกวดครัง้ ที่ 2 เพราะปีทผี่ า่ นมาก็ได้
ส่งชิน้ งานภาพวาดเข้าประกวดแต่ไม่ได้เข้ารอบ ครัง้ นีก้ ย็ งั
รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่สามารถผ่านเข้ารอบมาถึงรอบ
ชิงชนะเลิศได้ นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการคิดและ
เลือกวัตถุส�ำหรับผลิตผลงานของตัวเองเพราะทางบริษัท
บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนผลิตชิ้นงาน
ได้ให้โอกาสเข้าไปพูดคุย จนได้ชนิ้ งานทีส่ วยงาม เป็นทีน่ า่
พอใจอย่างมากค่ะ”
ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ Ms.Winnie
Wong King Ming จาก Chin Jewellery Designer Sdn. Bhd
กับผลงาน Delightful Adventure ซึง่ ดีไซน์เนอร์สาวชาว
มาเลเซียได้กล่าวถึงผลงานว่า “ผลงาน Delightful Adventure

นัน้ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจาก Thumbelina ตอนที่
เธอตัดสินใจออกเดินทางกับเพือ่ นนกของเธอ ซึง่ ทัง้ สองได้
บินไปตามสถานทีส่ วยงามต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเทือกเขาทีม่ ี
หิมะปกคลุม หรือทะเลสีคราม จนสุดท้ายทัง้ สองก็เดินทาง
มาถึงดินแดนดอกไม้บาน ดิฉนั ได้ใช้สมี ว่ ง สีนำ�้ เงิน และ
สีขาวในการสือ่ ถึงการเดินทางทีน่ า่ อภิรมย์ครัง้ นี้ ซึง่ การทีไ่ ด้
รับรางวัลชนะเลิศ ถือเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์ เพราะมี
ผลงานส่งเข้ามามากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นดีไซน์ทเี่ ต็มไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้น ต้องขอขอบคุณกรรมการที่ให้
โอกาสพิจารณาดีไซน์ของดิฉนั ค่ะ ซึง่ บรรยากาศในวันงานก็
เยีย่ มยอดมาก ทัง้ เวที นางแบบ และการแสดงต่างๆ ที่
สอดคล้องกับธีม Thumbelina รวมทัง้ เปิดโอกาสให้เหล่า
ดีไซเนอร์ได้นำ� ผลงานมาแสดงความสามารถกันค่ะ”
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ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและความจอแจของการจราจรที่คับคั่งบนถนนสีลม ยังมี
แหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยรอให้บริการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านอัญมณี
และเครื่องประดับ ที่นี่เต็มไปด้วยหนังสือและวารสาร/นิตยสารทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก นับได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะทางที่มี
ความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และถือเป็นห้องสมุดในดวงใจหรือเป็น
สวรรค์ของนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเลยก็ว่าได้

ห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ (GIT Gem and Jewelry Library) ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ชัน้ 1
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม ด้วยพืน้ ทีป่ ระมาณ 100 ตารางเมตร แต่ทว่าลงตัว
ด้วยการออกแบบและจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย เรียกได้วา่ จิว๋ แต่แจ๋วเลยทีเดียว ภายในห้องสมุด
มีทนี่ งั่ ให้เลือกนัง่ ได้หลายแบบทัง้ แบบโต๊ะนัง่ เดีย่ วหรือโต๊ะนัง่ อ่านเป็นกลุม่ พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนด้านหน้าให้บริการวารสาร/นิตยสารด้านอัญมณีและ
เครือ่ งประดับจากทัง้ ในและต่างประเทศกว่า 80 ชือ่ เรือ่ ง รวมถึงวารสารปีปจั จุบนั และ
ย้อนหลังกว่า 4,500 ฉบับ ส่วนโซนด้านในให้บริการหนังสือ ต�ำราวิชาการต่างๆ ทางด้าน
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีผ่ า่ นการคัดสรรมาจากทัว่ โลกกว่า 3,500 เล่ม โดยแบ่งเป็น
หนังสือภาษาไทย 1,300 เล่ม และหนังสือต่างประเทศ 2,200 เล่ม พืน้ ทีส่ ว่ นนีจ้ ะเงียบสงบ
บรรยากาศเหมาะแก่การนัง่ อ่านหนังสือทีต่ อ้ งการใช้สมาธิ นอกจากนีภ้ ายในห้องสมุดยังมี
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับให้บริการอีกกว่า 200 รายการ ทรัพยากร
ต่างๆ ภายในห้องสมุดมีการจัดแบ่งหมวดหมูต่ ามประเภทของหนังสือ ดังนี้
• Coloured Stone (อัญมณีทุกชนิด)
• Marketing (ธุรกิจและการตลาด)
• Diamonds (เพชร) 		
• Organic Gems (อัญมณีอินทรีย์วัตถุ)
• Geology & Gemology (ธรณีวิทยาและอัญมณีศาสตร์)
• Precious Metals (โลหะมีค่า)
• Jewelry Design (การออกแบบเครื่องประดับ)
• Research & Thesis (รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์)
• Jewelry Making (การผลิตเครื่องประดับ)
• Reference (อ้างอิง)
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีส่ นใจใฝ่หาความรูท้ างด้านนี้ ลองหาเวลา
ว่างแวะเข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับแห่งนี้ รับรอง
ว่าคุ้มค่ากับความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศจนต้องอยากกลับมาใช้บริการ
อีกครั้งอย่างแน่นอน หรือจะลองสอบถามบริการต่างๆ ของทางห้องสมุดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6344999 ต่อ 102, 103 ได้ทกุ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการทุกท่าน
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JEWELLERY AND GEM FAIR 2012

GIT เปิ ด บู ธ โชว์ ศั ก ยภาพเพื่ อ
ตอกย�้ ำ การเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบอัญมณีชั้นน�ำของโลก

งาน The September Hong Kong Jewellery and Gem
Fair 2012 ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ที่ส�ำคัญและมีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก และถือเป็น
อันดับหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชีย ทีม่ ผี เู้ ข้าชมงานหลัง่ ไหลเข้ามา
ท�ำการซื้อ-ขาย กันอย่างคึกคักเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปีนี้
ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2555 ณ Asia
World - Expo และ ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2555
ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre งานใน
ครัง้ นีม้ พี นื้ ทีจ่ ดั แสดงกว่า 130,000 ตารางเมตร โดยผูเ้ ข้าร่วม
แสดงสินค้ามาจาก 48 ประเทศ และมีผปู้ ระกอบการเข้าร่วม
แสดงสินค้า (Exhibitor) 3,500 ราย มีผู้ซื้อเข้าร่วมงาน
ประมาณ 51,977 ราย จาก 156 ประเทศ จาก 6 ทวีปทัว่ ทุก
มุมโลก ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นจากฮ่องกง (ร้อยละ 32 - 16,774 ราย)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้สง่ ผูแ้ ทนเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว
และได้เข้าร่วมออกบูธเผยแพร่งานบริการของสถาบัน ทัง้ การ
ตรวจวิเคราะห์อญั มณี และโลหะมีคา่ หลักสูตรการฝึกอบรม
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการ
วีดิทัศน์แนะน�ำงานบริการสถาบัน สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
(GIT Trade Review และ GIT Lab Review) และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆ รวมทัง้ ได้จดั เจ้าหน้าทีไ่ ว้
อธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับสถาบันแก่ผเู้ ข้าชมงานอยูต่ ลอด
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นอกจากนี้ ส ถาบั น ได้ จั ด นั ก วิ ช าการอั ญ มณี ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญส�ำหรับการให้บริการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้น
ด้วย Portable Gem Testing Set ให้แก่ผู้สนใจโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย รวมถึงได้จัดการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรูด้ า้ นอัญมณีและเครือ่ งประดับ การเลือกซือ้ ตลอดจน
ความน่าสนใจของการเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อและ คุณภาพ รวมทัง้ เทคนิคการซือ้ และขายส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการมีความรู้ และมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง และผูท้ ี่ชื่นชอบอัญมณีและเครื่องประดับ
มากขึน้ อันจะส่งผลต่อการเพิม่ มูลค่าการส่งออกพลอยสีของ
ประเทศไทย โดยได้จดั การสัมมนาออกเป็น 2 ครัง้ ดังนี้
สัมมนาหัวข้อ ‘Update Colored Stones Hot Issues 2012’
บรรยายโดย นางวิ ล าวั ณ ย์ อติ ช าติ ผู ้ อ� ำ นวยการ
สัมมนาหัวข้อ ‘How to Buy and Sell Colored Stones with More สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ/
Confidence’ บรรยายโดย ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรตั น์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
ด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ในวันที่ 21 ในวันที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง
กันยายน 2555 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง204 (AWE) S225 (HKCEC) โดยเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับลักษณะที่
โดยเนือ้ หาการบรรยายเกีย่ วกับลักษณะทีส่ ำ� คัญของพลอย ส�ำคัญของพลอยต่างๆ ซึ่งก�ำลังเป็นที่น่าสนใจในตลาด
ชนิดต่างๆ ทัง้ ทีผ่ า่ นการปรับปรุงคุณภาพ และไม่ได้ปรับปรุง อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในปี 2012 รวมทั้ ง เทคนิ ค
การตรวจสอบ และการปรับปรุงคุณภาพ โดยการสัมมนา
ทั้งสองครั้งที่สถาบันได้จัดขึ้นนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็น
จ�ำนวนมาก
ส�ำหรับการเข้าร่วมงานในครัง้ นีถ้ อื เป็นโอกาสอันดีทสี่ ถาบัน
ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้
และความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภคและผู ้ ป ระกอบการ
นานาชาติ เพื่อก้าวไปเป็นศูนย์กลางทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ส�ำคัญของโลกได้ในที่สุด
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RED CARPET MUSE

เรื่อง: วารุณี รัตนงาม

DIOR AT THE BIENNALE DES
ANTIQUAIRES IN PARIS

MINI

GLAMUROUS

HAYDEN
PANETTIERE
สาวสวยแบดเกิร์ลจากซีรีส์ Nashville ระยิบระยับ
บนพรมแดงด้วยเดรสปักเลือ่ มสัน้ สีเงิน เพิม่ ประกาย
แห่งค่ำ�คืนด้วยเครื่องประดับ ทั้งแหวนเพชรจาก
Heirloom แหวนเพชร Pyramid Pinky สร้อยข้อมือ
เพชรจาก Jacqueline Nerguizian jewelry
และสร้ อ ยข้ อ มื อ ทองคำ�ขาวประดั บ เพชรจาก
Park Avenue Art Deco กระเป๋าถือผ้าไหมจาก
Giorgio Armani และตบท้ายด้วยรองเท้าส้นสูง
สีแชมเปญจาก Giuseppe Zanotti

เฉิ ด ฉายบนพรมแดงด้ ว ยชุ ด ค็ อ กเทลสั้ น
หลากสไตล์ ได้ทงั้ ลุคหรูหราปนเซ็กซี่ ลึกลับน่า
ค้นหา หรือแม้แต่สดใสน่ารัก พร้อมแต่งเติมด้วย
เครือ่ งประดับชิน้ เล็กชิน้ น้อยแค่นี้ คุณก็กลายเป็น
จุดเด่นของงานได้ไม่ยาก

LUCY HALE
สาวน้อยจาก Pretty Little Liars สวมสร้อยเส้นโตสวย
เพียงเส้นเดียวทีท่ ำ�จากคริสตัล 5 เม็ดใหญ่ เรียงร้อย
ส่องแสงแวววาวอยู่กับสร้อยคอสีเงิน ก็สามารถ
ทำ�ให้เธอโดดเด่นขึ้นมาจากการสวมใส่ชุดเดรส
สัน้ สีดำ�จาก Elizabeth & James ดูเรียบง่ายแต่
โดดเด่นไม่แพ้การประโคมสวมใส่ชดุ เครือ่ งเพชร
ราคาแพงเลยทีเดียว
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Dior เข้าร่วมจัดแสดงเครือ่ งประดับชัน้ สูงและนาฬิกาในงาน Biennale des Antiquaires งานแสดงอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ระดับโลกทีจ่ ดั ขึน้ ณ กรุงปารีส ในช่วงเดือนกันยายน 2012 ทีผ่ า่ นมา โดยในปีนี้ Dior ได้เนรมิตพืน้ ทีจ่ ดั งานภายใต้
หลังคาแก้วอันงดงามของ Grand Palais ให้กลายเป็น Flagship บูตคิ เครือ่ งประดับชัน้ สูง พร้อมประดับรูปภาพบนฝาผนัง
เพือ่ สะท้อนถึงอดีตของมิสเตอร์ดอิ อร์ ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยท�ำงานเป็นผูค้ ดั สรรผลงานศิลปะในแกลเลอรีช่ นั้ น�ำ และน�ำเครือ่ งประดับ
ชัน้ สูงจาก คอลเล็กชัน่ ล่าสุด Dear Dior ทีไ่ ด้รบั การออกแบบโดย Victoire de Castellane และผลงานจากคอลเล็กชัน่ อืน่ ๆ
พร้อมด้วยนาฬิกาอันเลอค่าจากหลากหลายคอลเล็กชัน่ ได้แก่ Dior Grand Soir, Dior VIII และ La D de Dior ซึง่ เป็นงาน
ทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลกมาแสดงถึง 114 ชิน้

PANDORA IN
SOHO

GINNIFER GOODWIN
จินนิเฟอร์ดูน่ารักและอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นเมื่อเธอ
สวมใส่ชดุ เดรสลูกไม้สชี มพูปกั เลือ่ มเงิน กุน๊ ขอบด้วย
ผ้าไหมสีชมพูของ Oscar de la Renta คอลเล็กชัน่
รีสอร์ท 2013 พร้อมถือประเป๋าคริสตัลสีเงินจาก Judith
Lieber ส่วนเครื่องประดับนั้นเธอเลือกต่างหูเพชร
เม็ดเดีย่ วจาก Harry Winston สวมกำ�ไลข้อมือสีทอง
และรองเท้าเรียบหรูทำ�จากหนังสีเงินของ Jimmy Choo

HEIDI KLUM
นางแบบสาวสวมชุดเดรสลูกไม้เข้ารูปตกแต่งดิ้นสีทองทั้งตัวจาก
Alexandre Vauthier’s คอลเล็กชัน่ ฤดูใบไม้รว่ ง 2012 ทีเ่ พียงจับคู่
กับต่างหูหว่ งจาก Lorraine Schwartz jewels และใส่รองเท้าส้นสูง
ลูกไม้สที อง Christian Louboutin ก็ทำ�ให้เธอดูสวยสง่ากว่าใคร

GLOBAL GLAMOUR

เรื่อง: วารุณี รัตนงาม

TAYLOR SWIFT
เทย์เลอร์สวยหวาน ปนลึกลับน่าค้นหากับเดรสสัน้ แขนยาว
ของ Zuhair Murad คอลเล็กชัน่ ก่อนฤดูใบไม้รว่ ง 2012
ตกแต่งลูกปัดสีทองอย่างสลับซับซ้อน แต่แอบเซ็กซีด่ ว้ ย
การโชว์แผ่นหลัง เข้าคูก่ บั การเลือกใส่ตา่ งหูสที องและแหวน
จาก Neil Lane Jewels พร้อมจบลุคทีร่ องเท้าส้นสูงสีทอง
จาก Jimmy Choo

PANDORA แบรนด์เครื่องประดับจากประเทศ
เดนมาร์ก ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นเครือ่ งประดับทีม่ ดี ไี ซน์เฉพาะ
บุคคล สะท้อนเรือ่ งราวและความทรงจ�ำส่วนตัวนี้ มี
วางจ�ำหน่ายมาแล้วกว่า 65 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ หนึง่
ในนั้นมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยถึง 8 สาขา และ
ประเทศล่าสุดที่ PANDORA ได้ทำ� การเปิดร้านอย่าง
เป็นทางการก็คอื สหรัฐอเมริกา ภายใต้ชอื่ PANDORA
Concept Store ในย่านโซโหของใจกลางมหานคร
นิวยอร์ก กับรูปลักษณ์ของสโตร์สขี าวสะอาดตา พร้อม
เหล่าเซเลบริตที้ มี่ าร่วมงานอย่างคับคัง่

DISNEY PRINCESS
COLLECTION BY
CHOPARD

Chopard แบรนด์จิวเวลรีชั้นน�ำ ได้สานต่อโลกแห่ง
จินตนาการในวัยเด็กสูโ่ ลกแห่งความเป็นจริง โดยการร่วมกับ
Harrods ห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำของลอนดอน น�ำแรงบันดาลใจ
จากเจ้าหญิงในการ์ตนู วอลท์ ดิสนีย์ ทัง้ แอเรียล จากลิตเติล้
เมอร์เมด, เบลล์ จากบิวตีแ้ อนด์เดอะบีสท์, ซิลเดอเรลล่า, สโนไวท์
และมูห่ ลาน เป็นต้น มาสร้างสรรค์เป็นเครือ่ งประดับสุดหรู
10 ชิน้ ทัง้ ก�ำไล สร้อยคอ ต่างหู และเครือ่ งประดับผม จัดแสดง
ในคอลเล็กชั่นคริสมาสต์ในวินโดว์ดิสเพลย์ร่วมกับเสื้อผ้า
แบรนด์หรูเช่น Oscar de la Renta, Versace และ Elie Saab

UNEXPECTED DESIGN

เครือ่ งประดับหน้าตาแปลกเช่นก�ำไลรูปทรงกุง้ ของ David Bielander
แหวนหัวตะปูขนึ้ สนิมของ Karl Fritsch เหล่านีถ้ กู รวบรวมมาเพือ่ จัดแสดง
ในนิทรรศการเครื่องประดับดีไซน์ประหลาดที่สุดในโลก ภายใต้ชื่อ
Unexpected Pleasures ของ Design Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยนิทรรศการนี้เต็มไปด้วยเครื่องประดับสุดสร้างสรรค์จนเหนือ
ค�ำบรรยาย ซึง่ ผูจ้ ดั หวังว่าผูเ้ ข้าชมจะตัง้ ค�ำถามถึงทีม่ า และความหมาย
ของเครือ่ งประดับเหล่านัน้ รวมถึงวิธกี ารทีพ่ วกเขาจะหยิบจับขึน้ มาสวมใส่
จัดแสดงแล้ววันนีจ้ นถึง 3 มีนาคม 2013 ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
http://designmuseum.org/exhibitions

Certificate No. TH11/5870

Scope: “Testing and certiﬁcate of Gems, Jewelry and Precious Metal”
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Bangkok, The Jewel of Today by GIT

รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
พาณิชย์ เข้าตรวจเยีย่ มสถาบันและ
มอบนโยบาย
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจเยีย่ มและมอบ
นโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ซึง่ จะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน
นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมคณะทีป่ รึกษาและคณะท�ำงาน ได้ตรวจเยีย่ มและมอบ
นโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมือ่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ณ ชัน้ 1-4 และ 6 อาคารไอทีเอฟ - ทาวเวอร์ สีลม โดยมี
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และนางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติให้การต้อนรับ
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (The Gem and Jewelry Institute of
Thailand (Public Organization) (GIT) เป็นสถาบันหลักของชาติ
ทีม่ ภี ารกิจในด้านการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา่ และ
ยังเป็นสถาบันที่พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาอย่างครบวงจรและการจัดท�ำฐานข้อมูลด้านการ
ตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับ ตลอดจนถึงพิพธิ ภัณฑ์และ
ห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับในฐานะศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง

ของห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ แนวหน้าของโลกทีม่ เี ครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก และสถาบันยังได้นำ� การบริการด้าน
การตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า เข้าสู่ระบบคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001:2008 จาก UKAS (United Kingdom Accreditation
Service) ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะท�ำให้การันตีได้ว่าสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีน่ ำ� มาจากประเทศไทยทุกชิน้ จะผ่าน
การตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรฐานสากล และ
ยังมีการรับประกันสินค้าทีเ่ ชือ่ ถือได้ นอกจากนี้ ยังได้เยีย่ ม
ชมงานบริการด้านต่างๆของสถาบัน อาทิ ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล ศูนย์ฝึกอบรม พิพิธภัณฑ์
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีไ่ ด้รวบรวม อนุรกั ษ์ พร้อมจัดแสดง
อัญมณีและเครื่องประดับที่หายาก ตลอดจนห้องสมุด
สถาบันมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ อัญมณีและเครือ่ งประดับทีร่ วบรวมหนังสือจากทัว่ ทุกมุมโลก
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสมาพันธ์อญั มณีและเครือ่ งประดับโลก
หรือ CIBJO มาตั้งแต่ปี 2542 และยังเป็นสมาชิก 1 ใน 5

ทิศทางใหม่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั วงการธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับไทย กับนิทรรศการแสดงผล
งานการออกแบบเครื่องประดับ ของเหล่าบรรดาผู้เข้า
อบรมใน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย”
กว่า 32 ผลงาน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร ไอทีเอฟ - ทาวเวอร์
ถนนสีลม กรุงเทพฯ

ออกแบบชื่ อ ดั ง ชาวเยอรมนี ผู ้ ค ร�่ ำ หวอดในวงการ
ออกแบบเครื่องประดับมากกว่า 35 ปี เจ้าของรางวัล
ชนะเลิศการประกวดออกแบบเครื่องประดับ De Beers
Diamond International Award 2000 และรางวัล
Winner Tahitian Pearl Trophy 2001 ได้เป็นโค้ชให้กับ
ผู้เข้าอบรม ให้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบในหัวข้อ
Bangkok,The Jewel of Today (กรุงเทพฯ เครือ่ งประดับ
มหานคร) โดยมีผู้ประกอบการฯ นักออกแบบ และ
สื่อมวลชนเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวความคิดด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ และพัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบไทยสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ ครั้งนี้
สถาบันได้รับเกียรติจาก Ms.Cornelia Rating นัก

Ms.Cornelia Rating ได้จุดประกายแรงบันดาลใจ
ความเป็นตัวตน และการเข้าถึงประสบการณ์จริงของผู้
ประกอบการฯ และนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ
รังสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม อาทิเช่น

ผลงาน BROOMTIFUL โดย คุณวรภพ วงศ์สรรคกร
แนวคิด: ด้วยแรงบันดาลใจทีไ่ ด้จากเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วัน จึงได้น�ำไม้กวาดมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องประดับได้
อย่างสร้างสรรค์

ผอ. วิลาวัณย์ อติชาติ และ Ms. Cornelia Rating

ผลงาน Home โดย คุณจิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์
แนวคิด: เป้าหมายส�ำคัญในการออกแบบ คือการสื่อสาร
เรือ่ งราวของ ‘ครอบครัว’ ผ่านการใช้สญั ลักษณ์ของ ‘บ้าน’
เพือ่ น�ำเสนอความรัก ความผูกพันธ์ของครอบครัวผ่านการ
สวมใส่เครื่องประดับ

ผลงาน Siam in my Soul โดย คุณมทิรา ธนมาหิรัญ
แนวคิด: ได้แรงบันดาลใจจากการที่ตนเองเติบโต และใช้
ชีวิตในกรุงเทพฯ ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมาย
ทั้งความวุ่นวายของเมืองนี้ แต่ยังคงมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นไทยไม่เสื่อมคลาย

สิทธิประโยชน์สมาชิกใหม่ปี 2556
ประเภทนิติบุคคล

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. ส่วนลด 15% จากราคาค่าบริการการตรวจสอบอัญมณี

1. ส่วนลด 15% จากราคาค่าบริการการตรวจสอบอัญมณี

2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า

2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า

3. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ
ส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

3. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ
ส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

4. ส่วนลด 15% ต่อคน เมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไปพร้อมกัน จากราคา ค่าฝึก
อบรมปกติส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

4. ส่วนลด 15% ต่อคน เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรขึ้นไปพร้อมกัน จากราคาค่า
ฝึกอบรมปกติส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

5. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ

5. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ

6. ส่วนลด 10% ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และซื้อของที่ระลึก ณ เคาน์เตอร์จ�ำหน่าย

6. ส่วนลด 10% ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และซื้อของที่ระลึก ณ เคาน์เตอร์จ�ำหน่าย

7. ฟรีนิตยสาร GIT Gems and Jewelry ทุกราย 2 เดือน

7. ฟรีนิตยสาร GIT Gems and Jewelry ทุกราย 2 เดือน

8. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด

8. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด

9. ส่วนลด 15% จากราคาค่าหนังสือหรือเอกสารปกติ

9. ส่วนลด 15% จากราคาค่าหนังสือหรือเอกสารปกติ

10. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

10. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

11. ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายส�ำหรับลูกค้า
บริษัท (Corporate Package)**
12. ส่วนลด 20% จากราคาค่าบริการพื้นที่สื่อโฆษณานิตยสาร GIT
Gems and Jewelry

หมายเหตุ : ประเภทนิติบุคคล • ส่วนลด 15 % จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ (เฉพาะหลักสูตรหลักระยะ
ยาวภาษาไทย) เมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไปพร้อมกัน และจะต้องช�ำระเงินพร้อมกันเท่านั้น • ** สถาบันฯ
ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายส�ำหรับลูกค้าบริษัท (Corporate
Package) • การประชาสัมพันธ์ใน สื่อโฆษณานิตยสาร GIT Gems and Jewelry ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของสถาบันเท่านั้น • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ประเภทบุคคลธรรมดา • ส่วนลด 15% จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ (เฉพาะหลักสูตร
หลักระยะยาวภาษาไทย) เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรขึ้นไปพร้อมกัน และจะต้องช�ำระเงินพร้อมกันเท่านั้น
• สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 • สถาบันขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

special report
สร้างรายได้จากการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็น
มูลค่า 371,240 ล้านบาท ถือเป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญล�ำดับที่
4 ของประเทศ และด้วยฝีมืออันโดดเด่นของช่างเจียระไน
เพชรพลอยของไทย คุณภาพของวัตถุดบิ ดีไซน์ทไี่ ม่เหมือนใคร
และเทคนิคต่างๆ ที่ช่างน�ำมาใช้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชว่ ย
เพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับและอัญมณีไทย โดยจะเห็น
ได้จากมูลค่าการส่งออกสินค้ารายการส�ำคัญของไทยใน
ตลาดโลกในช่วงครึง่ แรกปี 2555 ว่าไทยเป็นประเทศผูส้ ง่ ออก
เครื่องประดับทองในอันดับที่ 11 ของโลก ด้วยมูลค่า
1,103.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกเครือ่ งประดับเงินเป็น
อันดับที่ 1 ของโลก มูลค่า 706.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งออก
พลอยเนื้อแข็งเจียระไนเป็นอันดับที่ 3 ของโลก มูลค่า
200.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และส่งออกพลอยเนื้ออ่อน
เจียระไนได้ในอันดับที่ 3 ของโลก

INTER-CONFERENCE
GIT
2012
อัญมณีไทยพร้อมลุยตลาดโลก พิสจู น์
ศักยภาพนักอัญมณีศาสตร์ไทย เปิดเวที
ประชุมวิชาการนานาชาติ GIT 2012

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) แสดงศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรม
เครื่องประดับและอัญมณีไทยสู่ตลาดโลก จัดการประชุม
วิชาการนานาชาติ : GIT 2012 ภายใต้แนวคิด ‘เครือ่ งประดับ
และอัญมณีโลกกับยุค ใหม่แห่งความท้าทาย’ (Challenging
New Era of Gemological World) ระหว่างวันที่ 12 - 13
ธันวาคม ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์คที่ผ่านมา ซึ่งมี
นักวิชาการกว่า 400 ท่าน จาก 28 ประเทศทั่วโลกให้ความ
สนใจเข้าร่วมงาน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครัง้ ที่ 3 หรือ GIT 2012 จัดขึน้
เพื่อน�ำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ
การวิจยั รวมทัง้ เผยแพร่องค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีน่ า่ สนใจ ให้แก่
นักวิชาการ ผู้สนใจ และผู้ประกอบการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับจากทั่วโลก เพื่อน�ำไปพัฒนาศักยภาพใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนขยายขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับโลก ซึง่ งานครัง้ นีส้ ถาบันได้รบั เกียรติจาก
นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช ประธานทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน
นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช กล่าวว่า อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยควรได้รับการส่งเสริมและการ
สนับสนุนเพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลปี 2554 พบว่าประเทศไทย
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และการเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่ก�ำลังจะถึงนี้ก็ยังมีทั้งโอกาส
และความท้าทายมากมายทีก่ ำ� ลังผ่านเข้ามา เพราะอาเซียน
จะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ การเคลื่อนย้ายบริการ
แรงงาน และการลงทุนท�ำได้อย่างเสรี แม้ประเทศไทยมี
วัตถุดิบเหล่านี้น้อย แต่คนไทยมีฝีมือที่ประณีต และมีห้อง
ปฏิบัติการที่ทันสมัยติดอันดับโลก ดังนั้นการเปิดตลาด
อาเซียนจะท�ำให้สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้ง่ายขึ้น
และเพิม่ ขีดความสามารถทางการผลิตได้มากขึน้ แต่ขณะ
เดียวกันก็จะเกิดการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ เช่นกัน ปัญหา
การขาดแคลนช่างผีมือแรงงานและบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ
อาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเสียส่วนแบ่งทางการตลาด
ให้กับสินค้าราคาถูกและด้อยคุณภาพจากประเทศอื่นๆ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมพร้อมด้าน
ยุทธศาสตร์ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ ยังเสริมอีกว่า
“ส�ำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและ
เครือ่ งประดับในวันที่ 12-13 ธันวาคม ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ควีนส์ ปาร์ค ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 ท่าน
จาก 28 ประเทศ โดยเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
ครั้งที่ 3 มีเนื้อหาเข้มข้นและน่าสนใจ อาทิ เทรนด์ของ
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับส�ำหรับ AEC ปี 2015,
ตลาดใหม่สำ� หรับการแข่งขันของอัญมณีและเครือ่ งประดับ,
10 อันดับทิศทางของเทรนด์และสีสำ� หรับจิวเวลรีในปี 2013,
มาตรฐานคุณภาพของอัญมณี และการค้าอัญมณีระดับโลก
เป็นต้น โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิท์ มี่ ชี อื่ เสียง
ระดับโลกมาบรรยาย ได้แก่ ดร.เกตาโน คาวาเลียรี
(Dr.Gaetano Cavalieri), ประธานสมาพันธ์อัญมณีและ
เครือ่ งประดับโลก (The World Jewellery Confederation หรือ
CIBJO), มร.วิลสัน เค ดับบลิว หยวน (Mr. Wilson K.W. Yuen),
ประธานสมาคมผู้ค้าพลอยสีนานาชาติ (International
Colored Gemstone Association หรือ ICA), คุณพรสิทธิ์

ศรี อ รทั ย กุ ล ประธานกลุ ่ ม บริ ษั ท บิ วตี้ เจมส์ กรุ ๊ ป ,
ดร.คริ ส โตเฟอร์ ดับบลิว คอร์ติ (Dr.Christopher W.
Corti), กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั COReGOLD Technology
Consultancy, มร.เปโดร เดอ อรันดา (Mr.Pedro de
Aranda), ประธานกรรมการและซีอีโอ Prologue Group
และมิสซิสซินเทีย อันนินายาร์ (Mrs.Cynthia Unninayar)
บรรณาธิการของแมกกาซีน CIJ Trends & Colours”
นอกจากเนื้ อ หาทางวิ ช าการแล้ ว สถาบั น ยั ง ได้ จั ด
ทัศนศึกษาแหล่งพลอย เหมืองพลอยและตลาดค้าพลอย
ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา ในระหว่าง
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษา
ครัง้ นีจ้ ะได้ทราบถึงแหล่งแร่ แหล่งพลอย และชมเหมืองพลอย
ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการขุดหาพลอยในจังหวัด
จันทบุรี รวมถึงการท�ำเหมืองพลอย และการขุดหาพลอย
ตามแม่น�้ำบริเวณจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา อีกด้วย
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the meeting /

เรื่อง: วารุณี รัตนงาม
ภาพ: รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

WHERE BEAUTY
LASTS FOREVER

อาณาจักรแห่งความงามอันนิรนั ดร์ที่ คุณต๋อย-ศิรนิ ภา สว่างล�ำ้ อดีตมิสเอเชียแปซิฟกิ
คนแรกของไทย ได้รังสรรค์ขึ้นเพราะหลงใหลในเสน่ห์แห่งอัญมณีเม็ดเล็กๆ หากแต่มาก
ด้วยคุณค่าและความหมาย พร้อมกับเปล่งประกาย เฉิดฉายความงามให้ผู้สวมใส่ไป
ตลอดกาล

จุดเริ่มต้นของศิรินภาไดมอนด์
คุณต๋อยเล่าว่า เมือ่ ท�ำงานในวงการบันเทิงมาได้สกั พัก ก็รสู้ กึ
เบือ่ หน่ายและอยากมีธรุ กิจเป็นของตัวเอง ซึง่ การได้สมั ผัส
กับเสน่หข์ องเครือ่ งประดับอัญมณีอยูบ่ อ่ ยครัง้ จึงท�ำให้เธอ
ได้ความคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับเธอ
“จิวเวลรีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับผู้หญิง การซื้อจิวเวลรีก็เหมือน
เป็นการลงทุน และเป็นการให้รางวัลตัวเอง แล้วถ้าเราท�ำ
ธุรกิจนี้ ถึงแม้จะเริม่ จากเล็กๆ แต่กน็ า่ จะสามารถเติบโตไป
ได้เรือ่ ยๆ โดยก่อนท�ำธุรกิจเราไปเรียนด้านอัญมณีศาสตร์ที่
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) เป็นเวลา 1 ปี เพือ่
เรียนรูเ้ รือ่ งอัญมณีทกุ ชนิด จริงปลอมเป็นอย่างไร รูปร่างหรือ
ต�ำหนิมที มี่ าจากไหน จากนัน้ ก็มาเรียนต่อด้านออกแบบเพิม่ เติม
แล้วจึงเริม่ เปิดเป็นบูธเล็กๆ ทีธ่ นิยะ พลาซ่าก่อน โดยคอลเล็กชัน่
แรกทีท่ ำ� นัน้ เราเริม่ จากสิง่ ทีช่ อบ นัน่ คือรูปทรงหัวใจและโบว์
ได้แก่ จี้ ต่างหู และแหวน โดยแหวนทีท่ ำ� ขายนัน้ จะเป็น
ขนาดของนิว้ ตัวเราเอง เพราะคิดว่าถ้าขายไม่ได้กจ็ ะใส่เอง
แต่สดุ ท้ายแล้วขายได้หมด อาจเป็นเพราะว่าผูห้ ญิงทุกคนมี
ความรัก ความอ่อนหวานนุม่ นวล ดังนัน้ โบว์และหัวใจจึงเป็น
สิง่ ทีถ่ า่ ยทอดความเป็นผูห้ ญิงออกมาได้ดที สี่ ดุ ใช้ระยะเวลา
เพียงแค่ปเี ดียวก็ประสบความส�ำเร็จ เปลีย่ นจากบูธเล็กๆ มา
เช่าเป็นห้อง มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถ
เติบโตจนปีนเี้ ป็นปีที่ 21 แล้ว”
หลักการสู่ความส�ำเร็จ
หลักการง่ายๆ ทีค่ ุณต๋อยใช้ในการบริหารธุรกิจจนประสบ
ความส�ำเร็จจนถึงวันนีเ้ ธอเล่าว่า มีเพียงแค่การท�ำงานด้วยใจ
ท�ำตามความชอบ และมีความซื่อสัตย์ “เราจะไม่มีการ
บังคับลูกค้า ว่าต้องซื้อร้านเราร้านเดียวนะ ขอแค่ว่าหาก
คุณชอบก็ซื้อไป แล้วขอให้ช่วยบอกต่อเท่านั้นเอง เพราะ
ร้านเราไม่มีค่าโฆษณา ดังนั้นราคาจึงถูก อีกทั้งของที่
ได้ไปก็เป็นของดีมคี ณุ ภาพ พลอยบางเม็ดหากมีตำ� หนิ เราก็
จะบอกลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ท�ำให้ลูกค้าไว้วางใจเรา”
ทิศทางของเครื่องประดับไทย
จากโบว์และหัวใจ ศิรินภาไดมอนด์ต่อยอดงานดีไซน์จาก
สิ่งต่างๆ ใกล้ตัว ทั้งดอกไม้ สัตว์ปีกตัวน้อย และโลกใต้
ท้องทะเล เป็นเครื่องประดับที่สร้างมูลค่าและสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้ามากมาย แต่นอกจากดีไซน์ซึ่งเป็น
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สิ่งส�ำคัญแล้ว ฟังก์ชั่นการใช้งานและเทรนด์แฟชั่นใน
ปัจจุบนั ก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม “ถึงแม้เครือ่ งประดับ
ชิ้นหนึ่งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ความนิยมใน
การสวมใส่เครื่องประดับก็เปลี่ยนไปตามทิศทางแฟชั่น
เช่น หัวใจในสมัยก่อนจะเป็นรูปแบบเรียบง่าย เมือ่ ยุคสมัย
เปลีย่ นไปหัวใจก็มกี ารเปลีย่ นแปลง สมัยก่อนเครือ่ งประดับ
ที่ใส่ในวันท�ำงานจะเป็นชิ้นเล็กๆ เรียบๆ งานกลางคืน
จะเป็นเซตใหญ่ ปัจจุบันนิยมเลือกใส่ชิ้นใหญ่ๆ ชิ้นเดียว
เท่านั้น ไม่จ�ำเป็นต้องใส่ให้ครบทั้งเซต นอกจากนี้ก็มีการ
เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน เครื่องประดับหนึ่งชิ้นสามารถใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายโอกาส เช่น จี้สามารถดัดแปลง
เป็ น เข็ ม กลั ด แหวนสามารถใช้ เ ป็ น จี้ หรื อ สร้ อ ยคอ
สามารถถอดข้อต่อให้สั้นยาวได้ หรือสมัยก่อนมองดูว่า
เครื่องประดับที่ท�ำจากพลอยสีต่างๆ นั้นใส่แล้วจะดู
มีอายุ แต่ปัจจุบันหากน�ำพลอยมาดีไซน์ใหม่ไม่ให้ใหญ่
จนเกินไป อีกทั้งน�ำพลอยสีต่างๆ มาแมตช์กันก็จะได้อีก
รูปแบบที่ทันสมัย ส่วนไข่มุกซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มี
ความคลาสสิก ปัจจุบันก็ไม่ได้มีเฉพาะสีขาวหรือสีด�ำ
เท่านัน้ ยังมีหลายสีสนั ให้เลือกมากขึน้ เช่น สีเทาเงิน สีทอง
สีนำ�้ ตาล และมัลติคลั เลอร์ อย่างสีดำ� เขียว สีดำ� อมน�ำ้ ตาล
สีด�ำอมเทา เป็นต้น”

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาส
ทุกธุรกิจเมือ่ ด�ำเนินงานมาได้ถงึ จุดหนึง่ ย่อมต้องพบเจอกับ
อุปสรรค หากเราเข้าใจปัญหาและสามารถปรับกลยุทธ์เพือ่
รับมือวิกฤตินนั้ ได้ ธุรกิจเราก็จะสามารถอยูร่ อดได้เช่นกัน “ช่วงที่
ผ่านมาปัญหาบ้านเมืองและอุทกภัยของเราท�ำให้ลกู ค้าต่าง
ประเทศไม่คอ่ ยกล้าเดินทางเข้ามา อีกทัง้ ลูกค้าในประเทศก็
ชะลอเรือ่ งการใช้จา่ ย ช่วงนีจ้ งึ เป็นช่วงทีย่ ากส�ำหรับเรามากๆ
เราจึงมีการปรับกลยุทธ์ เน้นขายในประเทศ โดยการออกแบบ
เครือ่ งประดับให้มขี นาดเล็กลง หรือการแนะน�ำให้ลกู ค้าน�ำ
เครือ่ งประดับชิน้ ใหญ่ทมี่ มี ารีดไี ซน์ใหม่ หรือน�ำมาแยกเป็นชิน้
เล็กๆ หลายชิน้ ซึง่ นอกจากจะท�ำให้เรามีงานท�ำแล้ว ลูกค้า
ก็จะได้จวิ เวลรีชนิ้ ใหม่ในแบบทีถ่ กู ใจ ในราคาทีไ่ ม่แพงอีกด้วย”
คู่แข่งคือเงาสะท้อนเพื่อพัฒนาตัวเอง
อุตสาหกรรมอัญมณีไทยเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มผี สู้ นใจ
หันมาท�ำธุรกิจประเภทนีม้ ากขึน้ ไปด้วย แต่คณุ ต๋อยไม่เคย
มองปริมาณคูแ่ ข่งทีเ่ พิม่ ขึน้ นีว้ า่ เป็นปัญหา เพราะธุรกิจของ
ตนเองมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ อีกทัง้ มองว่าเป็นโอกาสดีของ
ผู้บริโภคที่จะได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น “เราไม่เคยมองว่าร้าน
อืน่ ๆ จะเป็นคูแ่ ข่ง เราเป็นเหมือนเพือ่ นกัน ยิง่ ถ้ามีรา้ นเพิม่ ขึน้
ก็ยงิ่ เป็นเรือ่ งดีสำ� หรับลูกค้าทีจ่ ะมีทางเลือกให้ได้ในสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ
เพราะเงินเป็นของลูกค้า ถ้าซือ้ ของใครแล้วมีความสุข หรือ
ชอบแบบดีไซน์ของร้านไหน เราเองก็ยนิ ดีแนะน�ำ แต่ขณะ
เดียวกันเราเองก็ไม่ได้หยุดนิง่ เราพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ ว่าท�ำ
อย่างไรจะให้ลกู ค้าได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ซือ้ ไปแล้วเกิดความพอใจ
และคุม้ กับเงินทีเ่ สีย ส่วนเรือ่ งการเปิดตลาดอาเซียนก็เช่น
เดียวกันคงไม่มผี ลกระทบต่อเรา เพราะแต่ละประเทศก็จะมี
การดีไซน์ทมี่ เี อกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ทุกอย่างมันขึน้ อยู่
กับความพอใจของผูซ้ อื้ ว่าจะเลือกแบบไหน”
เสริมมาตรฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่ตลาดโลก
คุณภาพและมาตรฐาน ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการประกอบ
ธุรกิจอัญมณี ซึง่ คุณต๋อยกล่าวว่าหากผูป้ ระกอบการทุกราย
มีความมุง่ มัน่ ผลิตสินค้าอย่างมีคณุ ภาพ และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
เครื่องประดับแก่ลูกค้า การเติบโตของธุรกิจคงจะไม่ใช่
เรื่องยาก “GIT เป็นสถาบันที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจอัญมณี
ของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้ ไม่วา่
จะด้วยการเข้ามารับความรูโ้ ดยตรงกับทางสถาบัน หรือจาก
การติดตามอ่านนิตยสาร GIT ที่อ่านแล้วจะได้ความรู้ใน
หลายๆ ด้าน ทัง้ อัพเดทข่าวสารอัญมณี เทคนิคการตรวจสอบ
อัญมณี แม้กระทัง่ เรือ่ งของเทรนด์ของแบรนด์ดงั ระดับโลก
ที่ผู้ประกอบการอัญมณี ไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ ก็ควร
รูเ้ อาไว้ เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการน�ำมาพัฒนา
ธุรกิจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ”

อัญมณีไทยกับความโดดเด่นในทุกด้าน
ไทยเราขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งของงานฝีมอื หลากหลายแขนง โดยเฉพาะ
การท�ำเครือ่ งประดับทีม่ คี วามพิถพี ถิ นั ทุกขัน้ ตอน ซึง่ ช่างฝีมอื
ของศิรินภาไดมอนด์นี้ก็เช่นเดียวกัน ที่นอกจากจะฝีมือดี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คุณต๋อยยังหาโอกาสพาพนักงานไปดู
งานแฟร์อัญมณีที่ต่างประเทศ เพื่อน�ำกลับมาพัฒนาฝีมือ
และเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆ ตลอดเวลา และท�ำให้ได้รวู้ า่ ฝีมอื
คนไทย ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก “จากการดูงานในงานแฟร์
ต่างๆ ท�ำให้เห็นว่าการดีไซน์ของคนไทยสามารถสูก้ บั ต่างชาติ
ได้อย่างสบายๆ เพราะฝีมอื คนไทยดีมาก งานแต่ละประเทศ
จะแตกต่างกันตรงวัตถุดิบ ดีไซน์ และราคา บางประเทศ
เน้นดีไซน์ แต่ไม่เน้นคุณภาพ บางประเทศเน้นราคาไม่
ต้องการดีไซน์ ความต้องการของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป
แต่ส�ำหรับของเรานั้นเน้นทั้งฝีมือ การดีไซน์ และคุณภาพ หากมองทุกวิกฤตเป็นดัง่ โอกาส กลับมาปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
ต้องเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ซึ่งตรงนี้เองที่จะท�ำให้เราสู้กับ พร้อมพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ ความส�ำเร็จทีห่ วังไว้คงอยูไ่ ม่ไกล
คนอื่นได้”
25

FOREVER
YOUNG

Model: ศิรนิ ภา สว่างล�ำ้
Photographer: ชัชชกร สิรทิ วิสฐิ
Stylist: ปิยะพันธ์ พิลาศจิตร
Make-up artist : จอมณฤทธิ์ อัครโรจน์วณิช
Hair Stylist: ชาญวิทญ์ โรยโนรี
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THE MAJESTIC EMPIRE
บ้านไม่ใช่เพียงสถานทีท่ ใี่ ห้ความอบอุน่ และผ่อนคลายเพียงเท่านัน้ แต่
ยังรวมถึงความรูส้ กึ มัน่ คง ปลอดภัย ในอาณาจักรแห่งความสุขที่
คุณเป็นผูค้ รอบครอง

Q.House Avenue ราชพฤกษ์-พระราม5 อาณาจักรหรู ทีใ่ ห้อลังการความสุข ทีส่ ดุ แห่ง
ปรากฏการณ์บนพืน้ ทีก่ ว่า 200 ไร่ ซึง่ ถือเป็นโครงการสุดยิง่ ใหญ่ระดับอาณาจักรทีถ่ กู สร้าง
ขึน้ ด้วยความเข้าใจในทุกด้านเพือ่ คุณภาพชีวติ เหนือระดับ สะดวกสบายด้วยการเดินทาง
โดยถนนราชพฤกษ์ทเี่ ชือ่ มต่อเข้าสูถ่ นนนครอินทร์ มอบทัง้ ความปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมความเป็นธรรมชาติทมี่ มี ากยิง่ กว่า
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การออกแบบเป็นหนึง่ ในหัวใจส�ำคัญในการสรรค์สร้างบรรยากาศเฉพาะตัว ซึง่ แตกต่างจาก
ภาพลักษณ์ของควอลิตเี้ ฮ้าส์ ตัง้ แต่ความโดดเด่นของซุม้ และสภาพโครงการ ทีไ่ ด้แรงบันดาล
ใจในการดีไซน์จากสถาปัตยกรรมบารอก (Baroque Architecture) ทีม่ คี วามหรูหรา ยิง่
ใหญ่อลังการแบบยุโรป โดยจ�ำลองภาพแบบวาติกนั ผสมผสานกับภาพในจินตนาการ สง่า
งามด้วยฝูงม้าบิน (Pegasus) ทีก่ ำ� ลังทะยานอยูบ่ นแท่นหิน สะดุดตาตัง้ แต่แรกเห็น พร้อม
หอนาฬิกา Main Entrance อลังการ ขนาด 40 เมตร เพือ่ สอดประสานกับพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
สโมสร สวน ขนาดใหญ่ทงั้ หมด รวมพืน้ ทีก่ ว่า 8 ไร่ มูลค่าโครงการทัง้ หมดประมาณ 6,200
ล้านบาท
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PREMIUM FACILITIES

ภาพรวมของโครงการออกแบบให้มภี มู ทิ ศั น์ทสี่ วยงาม ดู
กว้างขวาง เพิม่ สาธารณูปโภค และพืน้ ทีส่ ว่ นกลางเพือ่ การ
พักผ่อนมากเป็นพิเศษ และพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในแบบหรูหราอลังการ เพือ่ ตอบโจทย์คณุ ภาพ
ชีวติ เหนือระดับ อาทิ 			
• สวนพักผ่อน 4 แห่ง กระจายทัง้ โครงการ รวมพืน้ ทีส่ วน
7 ไร่ ตกแต่งผสมผสานอย่างลงตัวด้วยสวนสไตล์ยโุ รป สง่า
งามด้วยพันธุ์ปาล์มตั้งตระหง่านและให้ความร่มรื่นแบบ
สวนป่า
• สโมสรหรู ข นาดใหญ่ พื้ น ที่ โ ดยประมาณ 2,500
ตร.ม.พร้อมห้องรับรอง สระว่ายน�ำ้ ในร่มและกลางแจ้ง สระ
เด็ก สระจากุซซี				
• สนามเทนนิส 2 คอร์ท ฟิตเนส และ ซาวน่า		
• ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ เพื่อทัศนียภาพที่
สวยงามยิง่ ขึน้ 			
• ถนนทางเข้าตกแต่งด้วยต้นปาล์ม รูปปัน้ ฝูงม้าบิน

THE ULTIMATE LUXURY LIVING

LIVING COMFORTABLY

Ultimate Security System

จากบริเวณ Guest Area ด้านหน้าโครงการ ผ่านเข้าสู่
อาณาจักรส่วนตัวทีม่ รี ะดับเหนือใคร Residential Area ซึง่
Q.House Avenue พระราม 5 แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ North
Zone และ South Zone โดยทัง้ โครงการมีแบบบ้านงดงาม
2 สไตล์ คือ ทิวดอร์ คฤหาสน์หรูหรา คลาสสิกแบบอังกฤษ
และสแปนิช คฤหาสน์ทงี่ ามสง่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่
การออกแบบคฤหาสน์แต่ละหลัง ได้คำ� นึงถึงความสมบูรณ์
แบบสูงสุดของการใช้ชีวิต บ้านทุกหลังโอบล้อมด้วย
ธรรมชาติเพราะเน้นความกว้างขวางของอาณาบริเวณบ้าน
และการวางแปลนบ้านก็จะถูกออกแบบเพือ่ ให้มคี วามเป็น
ส่วนตัวสูง ฟังก์ชนั่ ภายในบ้านตอบรับทุกอิรยิ าบถของการ
ใช้ชวี ติ

นอกเหนือจากการใช้วสั ดุกอ่ สร้างสุดคุณภาพ การออกแบบ
คฤหาสน์แต่ละหลัง ได้ค�ำนึงถึงความสมบูรณ์แบบสูงสุด
ของการใช้ชวี ติ บ้านทุกหลังโอบล้อมด้วยธรรมชาติเพราะ
เน้นความกว้างขวางของอาณาบริเวณบ้าน และการวาง
แปลนบ้านก็จะถูกออกแบบเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวสูง
ฟังก์ชนั่ ภายในบ้านตอบรับทุกอิรยิ าบถของการใช้ชวี ติ ถือ
เป็นฟังก์ชั่นพิเศษเพื่อการอยู่อาศัยเหนือระดับ ด้วยราย
ละเอียดต่างๆ ทีบ่ รรจงเติมเต็มการใช้ชวี ติ รอบด้าน อาทิ

หนึง่ ในนโยบาย 5 คุณภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ดุ
และยังเป็นจุดขายที่เหนือชั้นที่สุดของควอลิตี้เฮ้าส์ คือ
ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานควอลิตเี้ ฮ้าส์ซงึ่ เป็นที่
ยอมรับ เข้มข้นตัง้ แต่ซมุ้ ประตูทางเข้าโครงการ รวมทัง้
ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิ 		

Grand Garden Living
Bathroom

Island Concept Kitchen

ห้องน�้ำหรูพร้อมอ่างจากุซซี รอบล้อมด้วยสวนสวยเต็ม
บรรยากาศธรรมชาติ
Grand Dining Room

Grand Master Bedroom

ห้องนอนใหญ่แยกส่วนพักผ่อน พร้อมห้องแต่งตัวขนาด
ใหญ่
ห้องครัวแนวคิดใหม่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ว่ นเตรียมอาหาร
Spa Pavillion

เรือนรับรองหรูแยกส่วน พร้อมห้องน�ำ้ ส่วนตัว

ห้องรับประทานอาหารขนาด 8-16 ที่ เปิดรับวิวสวนสวย
รอบด้าน

Maid Plaza

Green Room

Car Plaza

ห้องพักผ่อน เปิดรับธรรมชาติภายนอกเต็มอิม่ ด้วยกระจก
ทรงสูง

โรงจอดรถแยกส่วน สามารถจอดได้ 4-6 คัน

เรือนแม่บา้ นแยกส่วน พร้อมลานซักรีดขนาดใหญ่

• ระบบ Double Security แยกส่วน Guest Area และ
Residential Area โทรทัศน์วงจรปิด บันทึกภาพคนเข้าออก ติดตั้งทั่วทั้งโครงการมากถึง 100 จุด		
• รั้วรอบโครงการสูง 3 เมตร		
• ติดตั้งสัญญาณกันขโมยในตัวคฤหาสน์ทั้งหลัง ด้วย
ระบบ Magnetic & Shock Sensor พร้อม Control
Panel จอกราฟิกแสดงจุดผิดปกติ
• ระบบ Intercom ระหว่างคฤหาสน์เชื่อมต่อกับศูนย์
รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง
ถ้าคุณเชือ่ มัน่ ในชือ่ เสียงของควอลิตเี้ ฮ้าส์ และก�ำลังมอง
หาความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตเหนือระดับ ความ
อลังการ หรูหรา และมีเอกลักษณ์พิเศษ ต้องไม่พลาด
เยี่ยมชมโครงการใหม่ล่าสุดแห่งนี้ Q.House Avenue
ราชพฤกษ์-พระราม5 หรือโทรสอบถามเพือ่ นัดหมายเข้า
ชมโครงการได้ที่ โทร. 02-449 6111

Pool Villa

สระว่ายน�ำ้ ส่วนตัว โอบล้อมด้วยสวนสวย
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เรื่อง: วารุณี รัตนงาม
VARUNEE RATTANANGAM

SPARKLING
YOUR DAY
เปลี่ยนวันที่สุดแสนธรรมดา ด้วยการแต่งเติม
แอคเซสซอรีสีสันสดใส และส่องแสงประกาย
แวววาว ให้รู้สึกเป็นคนพิเศษขึ้นกว่าทุกวัน

เรื่อง: วารุณี รัตนงาม
VARUNEE RATTANANGAM

/ watch

WORLD
CLASS
DESIGN

เติมเต็มล�ำแขนอันว่างเปล่าด้วยสร้อยข้อมือรุ่น Pave’ จาก PANDORA
ที่ออกแบบโดยการฝัง Cubic Zirconia และพลอยสีต่างๆ แบบพาเว่
ระยิบระยับบนชาร์มที่สามารถเลือกมาร้อยเรียงได้ตามต้องการ

ONE OF A KIND

ประดับผมเรียบๆ ด้วยเทียร่าประดับดาว Etoile Filante
ท�ำจากทองค�ำขาว 18 กะรัต ตกแต่งด้วยเพชรเหลีย่ มเกสร 165 เม็ด
เพชรทรงแฟนซี 40 เม็ด เพชรทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 54 เม็ด และ
เพชรสี่เหลี่ยมพรินเซส 22 เม็ด จาก Chanel

เลือกใส่แหวนชิ้นเด่นเพียงชิ้นเดียว
อย่ า งแหวนทองประดั บ พลอยดิ บ
ARTY RING จาก Saint Laurent

DELICATE DESIGN
ข่มชุดสีเรียบให้กลืนหายไป
ด้วยต่างหูที่มีเพียงชิ้นเดียว
ในโลก BRODERIE GRENADE
IRISEE EARRINGS จาก Dior
ท� ำ จ า ก ท อ ง ท อ ง ช ม พู
ทองค� ำ ขาว ประดั บ เพชร
โอปอล์ แซฟไฟร์ โกเมน
แทนซาไนท์ ไพฑูรย์ เพอริดอท
และพาราอิบา ทัวร์มาลีน

อีกหนึ่งชิ้นที่เรียกว่า Statement Piece นั่นคือก�ำไล
ทองขัดสานเป็นลวดลาย ประดับด้วยทับทิมจาก DIOR

เก็บรองเท้าสีด�ำไว้ใส่ในวันที่ต้อง
ออกงานทางการ แล้วหันมาหยิบ
รองเท้าส้นสูงประดับกลิตเตอร์
สีแดงสดจาก Jimmy Choo เพื่อ
เพิ่มดีกรีความสดใสตลอดทั้งวัน

TIMELESS
PIECE
ประพรมน�ำ้ หอม L.I.L.Y ทีก่ ลัน่ กลิน่
จากดอกลิลลี่ ออฟ เดอะ แวลลีย่ ์
และเห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ที่ อ อกดอก
ปีละครั้ง ผสมผสานจนได้กลิ่น
หอมทีโ่ ดดเด่น ดึงดูดและยวนใจ
จาก Stella McCartney
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ประดับอาภรณ์ดว้ ยเข็มกลัดกุหลาบกลีบอ่อนบาง
ตั ว เรื อ นท� ำ จากทองขาว และทองชมพู
ประดั บ เพชรและทั บ ทิ ม พม่ า คอลเล็ ก ชั่ น
‘Rose Garden’ จาก Blue River Diamond

นาฬิ ก าเรื อ นงามของ CHANEL เรื อ นนี้ น ามว่ า
MADEMOISELLE PRIVE รุน่ ระบุหมายเลข ตัวเรือนท�ำจาก
ทองค�ำขาว 18K ประดับเพชรลาย Snow Setting จ�ำนวน
316 เม็ด และแซฟไฟร์สีชมพู 216 เม็ด ส่วนหน้าปัด
ทองค�ำขาวถูกเคลือบเงาสีดำ� ด้วย GRAND FEU ประดับ
ทองค�ำขาวรูปขนนกแกะสลักลายนูนประดับเพชร
63 เม็ด ฝังแบบไข่ปลาและฝังแบบไร้หนาม พร้อม
ด้วยแซปไฟร์สชี มพู 26 เม็ด เม็ดมะยมท�ำด้วย
ทองค�ำขาวประดับเพชรเป็นลาย Snow Setting 37 เม็ด
ล้อมรอบแซฟไฟร์สชี มพูทรงโค้ง 1 เม็ด สายหนัง
จระเข้ และหัวล็อกพับท�ำด้วยทองค�ำขาว
18K ประดับเพชรเหลี่ยมเกสร 80 เม็ด
พร้อมกลไกการท�ำงานอัตโนมัติ

Philip Stein คอลเล็กชัน่ Cocktail Stainless
Steel Case นี้ นอกจากจะคงเอกลักษณ์
ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังหรูหรา
และคลาสสิกตลอดกาล กับรูปลักษณ์ทเี่ รียบง่าย
ประดับด้วยเพชรทีเ่ ป็นดัง่ นิยามของความนิรนั ดร์
ในรูปแบบอินฟินติ ไี้ ร้จดุ จบน�ำ้ หนัก 0.07 กะรัต
ครอบหน้าปัดด้วยกระจกคริสตัลแซฟไฟร์ปอ้ งกัน
รอยขีดข่วน พร้อมทั้งเติมพลังการท�ำงานด้วย
ระบบการสัน่ ตามความเคลือ่ นไหวของร่างกาย

นาฬิกาเรือนหรูที่ถูกรังสรรค์มาเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลก
ที่มาจากความงดงามและหรูหราของเสื้อผ้าในห้องเสื้อ
Dior ชิน้ งานจึงออกมาประณีต งดงาม โดย DIOR GRAND
SOIR N°14 นีท้ ำ� งานด้วยกลไก
ชัน้ สูงจาก Zenith เปิดเปลือยวงจร
ออสซิ ล เลเตอร์ ใ ห้ เ ห็ น การ
ท� ำ งาน ซึ่ ง ออกแบบให้
สอดคล้ อ งกั บ หน้ า ปั ด
นาฬิกาขนาด 33 มม.
พร้อมประดับด้วยทอง
สี ช มพู , โกเมนสี
น�ำ้ ตาล, เพชร และ
สโมก ควอตซ์

SIMPLY
GLAM ROCK

ประกายแห่งทองของนาฬิกา Glamrock รุ่น
GR11120 นีม้ าจากทีต่ วั เรือนท�ำจากสตีลสีทอง
ขนาด 46 มม. ฝาครอบตัวเรือนท�ำจากหนังแท้
แซฟเฟียโน่เคลือบสีทอง สายท�ำจากหนังแท้
แซฟเฟียโน่เคลือบสีทอง ประดับคริสตัล ณ
ต�ำแหน่งเวลา 16 เม็ด ตัวเรือนด้านหลังโค้งมน
ด้วยน็อต 6 ตัวขนาดใหญ่พเิ ศษ กระจกมิเนอรัล
แซฟไฟร์กนั รอยขีดข่วน กันน�ำ้ ลึก 100 เมตร
ท�ำงานด้วยกลไกควอทช์ และมีฟงั ก์ชนั่ โครโนกราฟ

SPORTY
GLAMOUR

ความหรูหราทีไ่ ม่ตอ้ งปรุงแต่ง ของ
นาฬิกา Hublot Big Bang Gold White
Full Pave-Set ทีอ่ โู บลท์ตงั้ ใจสร้างสรรค์ขนึ้
มาเพือ่ ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาส กับตัวเรือน
สีขาวบริสทุ ธิด์ งั่ เกล็ดหิมะ เจิดจรัสด้วยเพชร
น�้ำงาม 681 เม็ด ฝังเรียงรายเต็มพื้นหน้าปัด
บนวัสดุทองชมพู 18K ขนาด 38 มิลลิเมตร ท�ำงาน
ด้วยกลไกควอตซ์ ตัวสายท�ำจากวัสดุยางธรรมชาติ
และสามารถกันน�ำ้ ได้
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
PRECIOUS METALS TESTING DEPARTMENT

COSTUME JEWELRY
เครื่องประดับที่ใครๆ เลือกได้

ปัจจุบนั กระแสของ Costume Jewelry ยิง่ เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
ตามความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
สาเหตุที่ Costume Jewelry ได้รบั ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย
นั้นมีหลายปัจจัย เช่นเครื่องประดับแท้มีราคาค่อนข้างสูง
รูปแบบแฟชัน่ มีไม่มากนัก อันถือเป็นข้อจ�ำกัดอย่างหนึง่ ใน
การเข้าถึงของผู้บริโภค โดย Costume Jewelry สามารถ
ตอบโจทย์เหล่านี้ได้ เนื่องจากมีราคาไม่แพง มีรูปแบบ
หลากหลาย และการเข้าถึงได้เกือบทุกวัยของผู้ที่ชื่นชอบ
เครือ่ งประดับ และสามารถหาซือ้ ได้งา่ ย ไม่วา่ คุณจะเดินไป
ข้างถนน หรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าก็สามารถหาซื้อ
Costume Jewelry ได้ทุกที่ อีกทั้งราคาเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ วัยรุน่ ได้เป็นอย่างดี มีตงั้ แต่ราคาชิน้ ละ
ไม่กี่สิบบาทไปจนถึงราคาสูงหลักหมื่นบาท พอๆ กับ
เครื่องประดับแท้ ซึ่งผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อได้ตาม
ความพอใจในคุณภาพ แบรนด์ และราคาของ Costume
Jewelry จากที่ได้กล่าวมา ท่านทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้ว
Costume Jewelry คืออะไร เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยัง
ไม่รู้จักดีนัก
Costume Jewelry คือเครือ่ งประดับทีท่ ำ� ขึน้ จากวัสดุราคา
ย่อมเยา หาง่าย หรือมีความสวยงามเพื่อใช้ทดแทน
เครื่ อ งประดั บ และอั ญ มณี ร าคาแพง โดยเกิ ด ขึ้ น จาก
แรงบันดาลใจจากวงการแฟชั่นในฝรั่งเศส เพื่อหาวัสดุ
ทดแทนใช้ในการถ่ายแบบ และการเดินแฟชัน่ โชว์ เพราะว่า
หากใช้เครื่องประดับและอัญมณีแท้ เช่น เพชร ทองค�ำ
ทองค�ำขาว ในการโชว์นนั้ จะมีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู มาก ไม่เหมาะกับ
การใช้เพื่อการโชว์เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้จึงมีการน�ำ
วัสดุอื่นๆ อย่างเช่น คริสตัล แก้วผลึก หินสีและลูกปัด
รวมทัง้ การน�ำเอาโลหะทีม่ รี าคาถูกบางชนิด เช่น โลหะเงิน
สังกะสี ทองเหลือง และแสตนเลส เข้ามาใช้ในการท�ำ
เครื่องประดับส�ำหรับการโชว์ หลังจากนั้นก็มีการน�ำมาใช้
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Fabulous Fakes: a passion for vintage of costume jewelry
ในเครือ่ งแต่งกายของการแสดงละครเวทีตา่ งๆ เพือ่ ให้เกิด
ความสมจริงและสวยงาม ซึง่ นัน่ ก็ถอื ว่าเป็นต้นก�ำเนิดของ
เครือ่ งประดับทีช่ อื่ ว่า Costume Jewelry แต่ใช่วา่ เครือ่ งประดับ
Costume Jewelry จะท�ำจากของเลียนแบบทั้งหมด
โดยความจริงแล้วเครื่องประดับชนิดนี้ในปัจจุบันมีอยู่
มากมายหลายรูปแบบตามความคิดและจินตนาการของ
นักออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า
Costume Jewelry เป็นเครือ่ งประดับทีเ่ กิดมาจากการท�ำโชว์
แฟชัน่ โชว์ รวมทัง้ ท�ำเพือ่ การใช้งานในการแสดง ภาพยนตร์
และละคร ดังนัน้ เครือ่ งประดับนีเ้ กิดมาจากการสร้างสรรค์
และพลังแห่งจินตนาการของนักออกแบบ การเลือกใช้
อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ นั่นก็มาจากความคิดสร้างสรรค์
ไม่ตายตัว อาจน�ำเอาใยผ้า หรือแม้กระทั่งลูกปัด ตัวอย่าง
เช่น ลูกปัดไม้ ลูกปัดแก้ว หรือขนนกสีสนั สวยงาม นอกจากนี้
ยังมีการท�ำ Enamel หรือทีเ่ ราเรียกกันว่าลงยาสี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการชุบโลหะต่างๆ ด้วยทองค�ำที่เราเรียกกันว่า
การชุบไมครอน มาประกอบกันเป็นเครือ่ งประดับ Costume
Jewelry จึ ง มี ม ากมายหลากหลายและตรงกั บ ความ
ต้องการของสาวๆ ผู้รักแฟชั่นในปัจจุบัน

Jewelry ประกอบจากวัสดุและการผลิตที่หลากหลาย
ซึง่ ในยุโรปและอเมริกา ได้มกี ารออกกฎระเบียบในการผลิต
เครื่องประดับ Costume Jewelry เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ป้องกันอันตรายทีเ่ กิดจากการสวมใส่เครือ่ งประดับ Costume
Jewelry เช่น ห้ามมิให้มีปริมาณตะกั่วเกิน 100 ppm
ห้ามมิให้โลหะนิเกิลเกิน 500 ppm ห้ามมิให้โลหะแคดเมียม
เกิน 75 ppm และยังมีขอ้ ก�ำหนดอีกหลายข้อซึง่ จะน�ำเสนอ
ในบทความฉบับต่อไป โดยทางผู้ผลิตจะต้องผลิตตามข้อ
ก�ำหนดเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถจ�ำหน่ายสินค้าได้
แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้
อย่างจริงจัง และไม่มกี ฎระเบียบข้อบังคับ ดังนัน้ การเลือกซือ้
เครื่องประดับที่ปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคเอง
ซึ่งอาจจะสังเกตโดยเบื้องต้นว่ามีอาการแพ้หรือไม่ ถ้ามีก็
ควรที่จะหยุดสวมใส่เพราะอาจเกิดอันตรายได้ หรือหาก
ทัง้ ผู้ผลิต และผูบ้ ริโภคไม่แน่ใจก็สามารถส่งเครื่องประดับ
ของท่านมาตรวจสอบกับห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบโลหะมีคา่
เพียงเท่านี้ก็ท�ำให้ผู้ผลิตมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
และผู้บริโภคก็มั่นใจในการสวมใส่เครื่องประดับได้อย่าง
ปลอดภัย

แต่ทา่ นทราบหรือไม่วา่ การสวมใส่เครือ่ งประดับ Costume
Jewelry ก็มขี อ้ สังเกตในการเลือกซือ้ ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เน้นแค่
ราคา ดีไซน์ และคุณภาพอย่างเดียว ท่านต้องค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญด้วย บางคนสวมใส่แล้วเกิด
อาการระคายเคืองหรือแพ้ ด้วยเหตุทเี่ ครือ่ งประดับ Costume

หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ทฝี่ า่ ยตรวจสอบ
โลหะมีคา่ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร. 0-2634 4999 ต่อ 421-425
เรียบเรียงโดย: จักรพันธ์ สุวรรณวิจติ ร

git in focus /

วิลาวัณย์ อติชาติ และบุญทวี ศรีประเสริฐ
WILAWAN ATICHAT, BOONTAWEE SRIPRASERT

มารู้จักวิธีตรวจสอบ หยกธรรมชาติ หยกอาบน�้ำ
หยกย้อมสี และหยกเลียนแบบ
นับแต่อดีตกาล หยก(Jade) เป็นอัญมณีที่นิยมใช้เป็น
เครือ่ งประดับและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทแี่ สดงถึงความมัง่ คัง่
อุดมสมบูรณ์ อยูเ่ ย็นเป็นสุข ตราบจนถึงปัจจุบนั หยกยังคง
ความเป็นทีน่ ยิ มของคนทัง้ โลกทีห่ ลงใหลในความสวยงาม
ของสี เนือ้ และความแข็งแกร่ง การวิเคราะห์ตรวจสอบหยก
ทัง้ ในลักษณะเป็นก้อนและเจียระไนแล้ว เพือ่ ให้บอกได้ถงึ ชนิด
ความเป็นหยกธรรมชาติ หรือเป็นหยกทีผ่ า่ นการปรับปรุง
คุณภาพด้วยวิธตี า่ งๆ หรือเป็นหยกเลียนแบบนัน้ นอกจาก
จะใช้ความช�ำนาญในการดูผวิ ความวาว เนือ้ แร่ และลักษณะ
สีสนั ต่างๆ แล้ว การตรวจสอบทีจ่ ะได้ผลถูกต้อง จ�ำเป็นต้องใช้
เทคนิควิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือระดับสูงเป็นตัวช่วย
เสริมกับเครือ่ งมือพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการตรวจอัญมณีเสมอ

ออกแบบโดย
De Grisogone
หยก ชนิดเจไดต์(Jadeite)

หยกเจไดต์ปรับปรุงคุณภาพ

หยกเจไดต์ที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ ในตลาดอัญมณี
จะเรียกว่า หยก A (A-Jade) และหยกเจไดต์ทผี่ า่ นการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยการใส่สารโพลิเมอร์เพือ่ เพิม่ ความใส
และความวาว เรียกว่า หยก B (B-Jade) หรือทีเ่ รียกกันว่า
หยกอาบน�ำ้ นัน้ ไม่สามารถแยกจากกันได้ดว้ ยการตรวจสอบ
ด้วยตาเปล่า หรือแว่นขยาย ส่วนหยกเจไดต์ที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยการย้อมสีเรียกว่า หยก C (C-Jade)
อาจตรวจสอบได้ดว้ ยการดูตามรอยแตกทีม่ ลี กั ษณะเส้นสี
หรื อ จุ ด สี เ ขี ย วที่ เ กิ ด จากการสี ที่ ย ้ อ มไปสะสมตั ว อยู ่
ดังแสดงในรูปที่ 3
รูปที่ 3

หยกธรรมชาติ

หยก ทัง้ ชนิดเจไดต์ (Jadeite) และเนไฟรต์ (Nephrite) เป็นแร่
ในกลุม่ ซิลเิ กต (Silicate) จึงมีความแข็งและความเหนียวดีมาก
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หยกเที ย มเลี ย นแบบอื่ น ๆ เช่ น
เซอร์เพนทีน (Serpentine) คริโซเพรส (Chrysoprase)
อะเวนจูรนี ควอตซ์ (Aventurine quartz) แม้กระทัง่ หินย้อมสี
หรือแก้วบางชนิด เป็นต้น จึงต้องตรวจสอบเพือ่ จ�ำแนกชนิด
ของหยกเจไดต์และหยกเนไฟรต์ ออกจากอัญมณีอนื่ ๆ ก่อน
เช่น คาลซีโดนี ควอตซ์ เซอร์เพนทีน ฯลฯ ทีม่ สี คี ล้าย เหมือน
หรือ วัตถุตา่ งๆ ทีท่ ำ� เทียมเลียนแบบหยก ในการตรวจสอบ
ด้วยตาเปล่านัน้ อาจใช้การพิจารณาลักษณะเนือ้ หยก กล่าวคือ
หยกเจไดต์ และเนไฟรต์จะมีเนือ้ นวลแน่นจากลักษณะเป็นเส้นใย
เกาะเกีย่ วกันคล้ายปุยนุน่ หรือส�ำลี ส่วนหยกเลียนแบบต่างๆ
เช่น ควอตซ์ยอ้ มสีเขียว เซอร์เพนทีน มักจะมีเนือ้ เนียนเกลีย้ ง
ดูไม่นมุ่ นวล เป็นต้น อย่างไรก็ตามการตรวจวิเคราะห์ดว้ ย
เครือ่ งเอ็กซเรย์ดฟิ แฟรกชันสเปกโตรมิเตอร์และเครือ่ งรามาน
สเปกโตรสโคป เป็นทางเลือกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและช่วย
แก้ปัญหาในการเรียกชนิดแร่ที่ถูกต้องของหยกในกรณีที่มี
ข้อมูลพืน้ ฐานคาบเกีย่ วและไม่แน่นอนจากการตรวจสอบด้วย
เครื่องมือตรวจสอบอัญมณีแบบพื้นฐาน ซึ่งการตรวจ
วิเคราะห์ เพือ่ แยกหยกชนิดเจไดต์และเนไฟรต์ ออกจาก แร่
หรืออัญมณีชนิดอืน่ ๆทีม่ ลี กั ษณะคล้ายหยก โดยใช้เครือ่ ง
รามานสเปคโตร สโคป และเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน
สเปกโตรมิเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2

ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะการย้อมสีของหยก

รูปที่ 1 แสดงรามานสเปกตรัมของหยกเจไดต์ธรรมชาติ (กราฟสีแดง) และหยกเนไฟรต์ (กราฟสีด�ำ)

รูปที่ 2 แสดงเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันสเปกตรัมของหยกเจไดต์ธรรมชาติ
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เส้นสีหรือจุดสีเขียวที่เกิดจากการสีที่ย้อมไปสะสมตามรอยแตก

รูปที่ 4 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของหยกธรรมชาติ (กราฟสีแดง) และหยกย้อมสี (กราฟสีน�้ำเงิน)

หรือ หยก C มักจะใช้เครือ่ งวิชวลสเปคโตร
สโคปหรือเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรมิเตอร์
ช่วยในการตรวจสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4
ส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์หาลักษณะสารอัด
เคลือบต่างๆในหยกธรรมชาติ (A Jade)
หรือ หยกที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วย
การใส่สารโพลิเมอร์ (B Jade) จะใช้เครื่อง
ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตร
สโคป โดยพบว่า หยกที่ผ่านกระบวนการนี้
จะมีลกั ษณะพีกต่างๆ ของสารเหล่านี้ แทรกปน
อยู ่ ใ นลั ก ษณะพี ก ของหยก ซึ่ ง แบ่ ง แยก
ให้เห็นต่างกันอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงอินฟราเรดสเปกตรัมของหยกธรรมชาติ (A-Jade) และหยกใส่สารอัดเคลือบ (B-Jade)
รูปภาพ: GIT Gem Testing Laboratory
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ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
SIRIPOL YODMUANGCHAROEN

อัญมณีไทยฟันฝ่าให้ได้โอกาสจริง...ใน AEC
เราไม่ใช่เป็นผูย้ งิ่ ใหญ่ในภูมภิ าคนี้ แท้จริงเป็นสิงคโปร์และมาเลเซีย
“AEC จะสมบูรณ์เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวในปี 2558
ทุกภาคส่วนของเอกชนและรัฐบาลก�ำลังเตรียมการไปสู่
จุดนั้นอย่างเร่งรีบ มองว่าเป็นโอกาสและปัญหาเพราะ
ตลาดใหญ่ขนึ้ และคูแ่ ข่งก็แข็งแรงด้วย หาก SMEs ดูแลไม่ดี
เกิดผลกระทบแน่ ส่วนอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ปลอบใจกันใหญ่ว่ามีโอกาสดีกว่าสินค้าอื่น”
ใครว่าเราเป็นหนึง่ ในอาเซียนด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ...
ขอตอบว่าถ้าเรื่องการค้าไม่ใช่แน่นอน ตามตัวเลขของ
Global Trade Atlas ในปี 2554 แสดงมูลค่าการค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับตามพิกดั ศุลกากรตอนที่ 71 (ไม่รวม
ทองค�ำทีไ่ ม่ขนึ้ รูป) ของประเทศกลุม่ อาเซียนระหว่างสมาชิก
10 ประเทศ มีมูลค่ารวม 3,940.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการน�ำเข้าระหว่างกัน 2,319.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และส่งออกมูลค่า 1,620.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสิงคโปร์
มีมูลค่าส่งออกและน�ำเข้าในกลุ่มอาเซียนรวมเป็นอันดับ 1
มีมลู ค่ารวม 2,357.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อันดับ 2 เป็นประเทศ
มาเลเซี ย มี มู ล ค่ า รวม 1,174.07 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
อันดับ 3 ประเทศไทยมีมลู ค่ารวม 247.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อันดับ 4 ประเทศอินโดนีเซียมีมลู ค่ารวม 141.99 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามด้วยอันดับ 5 ประเทศฟิลิปปินส์มีมูลค่ารวม
19.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น
เมื่อตลาดอาเซียนเปิดกว้างขึ้นโดยหลักการแล้วจะเกิด
ค้าขายเพิ่มมูลค่ามากกว่าเดิม โดยนัยยะนี้สิงคโปร์อยู่ใน
ฐานะผู้ค้าและฐานะผู้จ้างประเทศอื่นผลิตในลักษณะ
OEM ทั้งจากในและนอกกลุ่มอาเซียนย่อมได้ประโยชน์
มากกว่า ตามจี้ติดมาก็คงเป็นมาเลเซีย ไม่เป็นอะไรและ
ไม่ใช่เรื่องแปลก...ขอให้รับรู้จริง-ตระหนักจริงแล้ว ย่อมมี
เส้นทางที่สร้างโอกาสได้ก่อนถูกเพื่อนประเทศอื่นเขาคว้า
เอาไปหมด
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2554
ไปทุกภูมภิ าคของโลกได้รวม 12,300.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญเป็นอันดับ 3 (จ�ำนวนนีไ้ ด้รวม
มูลค่าส่งออกทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปด้วย ซึ่งมีสัดส่วนถึง
ร้อยละ 48.06) ของไทยรองจาก รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และเครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ฉะนัน้ การส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในสัดส่วน
ที่เหลือจะมีมูลค่า 6,403.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
192,980.47 ล้านบาท โดยขยายเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ
24.14 ในเทอมเงินเหรียญสหรัฐฯ ดูแล้วมีการขยายตัวที่
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ค่อนข้างน่าพอใจ จากทีผ่ มได้เดินทางไปดูงานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ JCK Las Vegas Show
ประเทศสหรัฐอเมริกา Hong Kong Gems & Jewelry Fair
ประเทศฮ่องกง และ Basel World ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นนั้
พบว่ า การขยายตั ว การส่ ง ออกของเราในเชิ ง ปริ ม าณ
(จ�ำนวนชิ้น) ไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าใด ส่วนข้อมูลในเชิง
มูลค่าดีขนึ้ เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ เช่น พลอย เพชร และ ทอง
เงิน แพลตินมั สูงขึน้ จึงเป็นผลให้มลู ค่าการค้าเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
และทีน่ า่ ประหวัน่ พรัน่ พรึงคือ ผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
รายใหญ่ยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ส่วนผู้ประกอบการ
อัญมณีและเครือ่ งประดับที่ SMEs ไทยหดหายไปมากทีเดียว
ในประเด็นนี้ได้มีการหารือกับทางกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์ไว้แล้วระดับหนึ่ง

ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีบทบาทการค้าส� ำคัญ คือ
สิงคโปร์ เพราะมีเครือข่ายทางการค้า และเครือข่าย
ทางการเงินดีเป็นพิเศษ บทบาท ณ เวลานี้มีแต่เพิ่มขึ้น
ผมทราบว่าผู้ประกอบการการค้าของสิงคโปร์ได้เข้าถึง
แหล่งผลิตและแหล่งค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเกือบ
ทัง้ หมด ด้วยความสามารถหลายๆ ประการรวมทัง้ ภาครัฐ
ให้การสนับสนุน ส่วนประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศ
ผูผ้ ลิตและประเทศผูค้ า้ อันดับ 2 ของกลุม่ อาเซียน ตลาดเขา
แข็ ง แรงเติ บ ใหญ่ ม ากในกลุ ่ ม ประเทศนั บ ถื อ ศาสนา
อิสลามด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตะวันออกกลาง ขอเรียน
เพิม่ เติมว่าผมเคยไปเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หลายครัง้ ก่อนหน้านัน้ เดิมมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ เมือ่ ไปแล้ว
จึงทราบว่าตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับและ
ตลาดทอง-ตลาดเงิ น ใหญ่ โ ตมาก โดยที่มีการน�ำเข้า
สัดส่วนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวม อัญมณีและเครื่องประดับจากอินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์
ทองค�ำ) ของไทยไปยังภูมภิ าคต่างๆ ระหว่างปี 2551-2554 ในมูลค่าสูง
พบว่าไปสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮ่องกง อินเดียใน
สัดส่วนที่สูงและเมื่อเทียบสัดส่วนการค้าเข้าไปในกลุ่ม ด้วยเหตุนี้มั่นใจว่ามาเลเซียก็ยังสามารถอยู่ในอันดับ 2
อาเซียนแล้วได้คอ่ นข้างน้อย กล่าวคือ จากเดิมร้อยละ 1.02 ในกลุ่มอาเซียนอย่างมั่นคง และในระยะหลังๆ นี้ภาครัฐ
ในปีสดุ ท้ายเป็นร้อยละ 1.39 นับว่าเติบโตขึน้ บ้าง แต่ขอให้ มาเลเซียได้ให้การสนับสนุนอัญมณีและเครื่องประดับ
ได้รับทราบว่าประชากรในกลุ่มอาเซียนปีละประมาณ แบบเข้มข้นกว่าในอดีต เช่น มีการจัดงานในมาเลเซียส่งเสริม
625 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรโลกประมาณ ให้ผู้ที่รับเชิญ (Visitor) และผู้ซื้อ (Buyers) ที่เข้าร่วมงาน
7,000 ล้านคน แต่เราส่งออกได้จริงสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.39 จะได้ รั บ บริ ก ารที่ พั ก เกื อ บตลอดช่ ว งเข้ า ไปร่ ว มงาน
นับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นสัดส่วนกับจ�ำนวนประชากรและ เป็นต้น
มีสัดส่วนต�่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น อาจจะเป็น
เหตุการณ์ในอดีตเกิดจากปัญหาของภูมิภาคนี้ที่ประเทศ เมื่อวิเคราะห์โอกาสของอัญมณีและเครื่องประดับไทย
แต่ละแห่งมีระบบประชาธิปไตยและสังคมนิยมยังต่างกัน ผมยั ง มั่ น ใจว่ า ถึ ง แม้ เ ราจะอยู ่ อั น ดั บ 3 และดี ก ว่ า
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะ อินโดนีเซียเล็กน้อย แต่เราก็ยังเป็นผู้มีความแข็งแกร่ง
ประเทศลาว เขมร พม่า และเวียดนาม ยังอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ ในตลาด การผลิตต้นน�้ำ ด้านการเผาพลอยที่น�ำวัตถุดิบ
อ�ำนาจซือ้ ย่อมมีนอ้ ย และประการส�ำคัญอันหนึง่ คือ ช่วงยุค มาจากมาดากัสกา ศรีลงั กาและอีกหลายประเทศ มาเผาได้
รุ่งเรืองของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย เนือ้ พลอยทีม่ คี ณุ ภาพสีสนั ดีและสร้างราคาเพิม่ ได้ มัน่ ใจว่า
ได้มุ่งขายไปยังตลาดอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศ ยังเป็นจุดขายได้อันหนึ่ง
ตะวันออกกลาง เพราะยังได้ราคาดีท�ำให้ความสนใจใน
ตลาดอื่นย่อมน้อยลง แต่สถานการณ์ปัจจุบันนี้ทุกตลาด ค�ำกล่าว “ Ploy-Thai...ภูมปิ ญั ญาเรา” ทรัพย์สนิ ปัญญาไทย
ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดใหม่เป็นเรื่องที่ต้องเร่ง ยังใช้ได้อยู่ ส่วนอุตสาหกรรมกลางน�ำ้ การผลิต-การออกแบบเข้าหา-เข้าถึง เพือ่ โอกาสทางธุรกิจของทุกประเทศคิด-ท�ำ การเข้ า รู ป ก็ ยั ง ได้ แ ต่ ดู เ หมื อ นจะเริ่ ม เสี ย เปรี ย บและ
เหมือนกัน ด้วยตลาดเดิม เช่น สหภาพยุโรปเกิดภาวะ อุตสาหกรรมปลายน�ำ้ ทีเ่ ป็นด้านการตลาดค้าและการส่งออก
เศรษฐกิจตกต�ำ่ จากปัญหาของกรีซและการซือ้ ขายทัว่ ไปลดลง พิเคราะห์แล้วจะเสียเปรียบชัดเจนขึน้ มีความเข้มแข็งได้เฉพาะ
ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มในอัตราถดถอยและนับ บางราย เรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็ น ประเทศที่ มี พ ลั ง ต่ อ รองสู ง จากเกณฑ์ ข อง กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ ขอความกรุณา
สหรัฐอเมริกาทีส่ ร้างขึน้ และมีอำ� นาจตลาดในฐานะผูค้ า้ ด้วย จะต้องเข้ามาเป็นผูถ้ อื บังเหียนโดยตรงและมากขึน้ ส่วนสมาคม
ผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมเครื่องประดับ

เงิน สมาคมผู้ผลิตต่างๆต้องเป็นล้อรถยนต์หรือล้อรถ
บรรทุกด้วยความเข้มแข็ง ส�ำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (GIT) ก็เป็นทัง้ กงล้อและ
น�้ำมันหล่อลื่นและเพลาข้อเหวี่ยงด้วยจึงร่วมกันขับเคลื่อน
ไปได้ อีกประการหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีต่ อ้ งหยิบยกขึน้ มากล่าวคือ
โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วสถาบัน GIT มีหอ้ ง Lab
ซึ่งเป็นของไทยเอง มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและนัก
อัญมณีศาสตร์ที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานโลกดีกว่าประเทศใด
ในกลุม่ อาเซียน อันนีจ้ ะเป็นจุดแข็งและสร้างความน่าเชือ่ ถือได้
สถาบัน GIT คงประชาสัมพันธ์ได้สว่ นหนึง่ เพือ่ เกิดการรับรู้
ภาคราชการและสมาคมการค้าทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องปลุกกระแส
ให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วย เพราะจะปล่อยให้สถาบัน GIT
โอ้อวดตัวเอง...คงท�ำไม่ได้
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีที่มีชื่อเสียงในระดับโลก
5 อันดับ คือ (1) GIA : Gemological Institute of America
ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.1931 เป็นองค์กรของเอกชน ส�ำนักงานใหญ่
ตัง้ อยูท่ คี่ าลซบาด อเมริกา (2) CISGEM Italy ก่อตัง้ เมือ่ ปี
ค.ศ.1966 เป็นองค์กรของเอกชน ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
มิลานอิตาลี (3) GRS : Gem Research Swiss Lab ก่อตัง้
เมื่อปี ค.ศ.1966 เป็นองค์กรของเอกชน ส�ำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ (4) AIGS : Asian Institute
of Gemological Science ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.1978 เป็น
องค์กรของเอกชน ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย (5) GIT : The Gem and Jewelry Institute
of Thailand ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1978 เป็นสถาบันของรัฐ
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และต่อมาได้อยู่ในรูปแบบองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2546 ในการก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
“เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก” โดย GIT เรามีอปุ กรณ์และเครือ่ งมือ
ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้รับการรับรองจาก
สมาพันธ์อญั มณีโลก (The World Jewellery Confederation
หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Registered
Laboratory เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2543 ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
ในภูมิภาคเอเชียกลุ่มในอาเซียนแล้วถือว่า Lab ของ GIT
ล�้ำหน้ากว่าใคร ตัวนีก้ จ็ ะเป็นจุดหนึง่ ทีส่ ามารถเพิม่ โอกาส
สร้างความเชือ่ มัน่ ในอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี

อัญมณีและเครื่องประดับแท้และเทียม เป็นตัวเพิ่มสีสัน
ในชีวิตความเป็นอยู่ของสุภาพสตรีและสรรค์สร้างสังคม
เป็นอย่างมาก นัน่ เป็นสิง่ ทีค่ นไทยและคนเอเชียตะวันออก
รวมทั้งคนชาวตะวันตกได้จัดซื้อสิ่งที่สวยงามมีคุณค่านี้
ต่อเนือ่ งมา แต่ทศิ ทางปัจจุบนั การใช้อญั มณีและเครือ่ งประดับ
ในส่วนของประเทศตะวันออกกลางมูลค่าของเพศชายมีสดั ส่วน
เพิ่มขึ้น จากความนิยมชมชอบของชายตะวันออกกลาง
ไม่เพียงแสดงความมัง่ คัง่ และการสะสมทรัพย์สนิ แล้วยังแสดง
ถึงรสนิยมแต่งกายชั้นสูง ทัศนคติของชายกลุ่มนี้สามารถ
น�ำมาประยุกต์ในกลุม่ ประเทศอาเซียนได้ ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
ที่ เ ป็ น รายใหญ่ ร ะดั บ ชาติ แ ละ SMEs จะต้ อ งเข้ า ถึ ง
พฤติกรรมของตลาดเชิงลึก ผมอยากให้ห น่ว ยงานที่
เกีย่ วข้องได้ลงไปสนับสนุนสินค้าทีผ่ ลิตในเชิง OTOP และ SMEs
ให้รู้แนวโน้มของรูปแบบและผลิตภัณฑ์ สีสันและรสนิยม
ทีค่ นอาเซียนต้องการเพือ่ เกิดการขยายโอกาสทางการตลาด
และลดความสูญเสีย (ขายไม่ออก) และพิถีพิถันในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น มีการจัดระบบสร้างกลุ่มสมาชิก
และชมรม รวมทั้งสมาคมการค้าเครื่องประดับไทยอย่าง
เป็นขัน้ เป็นตอน เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเทคนิค รวมทัง้
การสร้างพันธมิตรทางการค้าและป้องกันการตัดราคาที่
ไม่สมควร เชื่อมั่นว่าเราสามารถเพิ่มยอดขายส่วนนี้ไปสู่
ตลาดได้ ผมได้หารือกับผู้อ�ำนวยการ GIT คุณวิลาวัณย์
อติชาติ และรองผูอ้ ำ� นวยการ คุณจุมพล เด่นเมฆา ร่วมกัน
ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
นายสมชาย พรจินดารักษ์ และสมาคมต่างๆ ก็เห็นพ้อง
ต้องกัน น่าจะเดินทางไปสู่การบรรลุผลได้ระดับหนึ่ง
AEC: ASEAN Economic Community เป็นโอกาสที่ควร
จะได้รับจริงๆ หากมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เฉพาะ
“อัญมณีไทยสู่ AEC” เชื่อมั่นว่าการท�ำงานแบบโฟกัสจะ
ได้ผล
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
GEM TESTING DEPARTMENT

JADE:The Holy Gem

หยก หรือ Jade นัน้ จัดเป็นอัญมณีอกี ชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดี
ในหมูค่ นไทย โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้ สายจีนเชือ่ ว่าหลายๆ ท่านคงมีหยกไว้ใน
ครอบครองกันบ้างไม่มากก็นอ้ ย

หยกทีค่ า้ ขายกันโดยทัว่ ไปในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่
หยกเจไดต์นนั้ จะมีการแบ่งคุณภาพออกเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ
เป็นที่ยอมรับในตลาดเอเชีย คือ หยก A, หยก B และ
หยก C หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มทั้งสามแบบนั้นมิได้อยู่ที่
คุณภาพของตัวเนื้อหยก แต่แบ่งกันด้วยชนิดของการ
ปรับปรุงคุณภาพ โดยหยกที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ
เรียกว่า หยก A (A-Jade) หยกที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพด้วยการใส่สารโพลิเมอร์เพื่อเพิ่มความใสและ
ความวาว เรียกว่า หยก B (B-Jade) ส่วนหยกที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยการย้อมสีเรียกว่า หยก C (C-Jade)
หยกเจไดต์ ที่ คุ ณ ภาพดี นั้ น จะต้ อ งมี เ นื้ อ ที่ โ ปร่ ง ไม่ ทึ บ
จนเกินไป มีสีที่สวยสม�่ำเสมอ สีที่นิยมคือคือ สีเขียวสด
ไม่มสี อี นื่ ปน มีโทนสีปานกลาง สีมคี วามสดไม่ออ่ นจนเกินไป
หยกเจไดต์คุณภาพที่ดีที่สุดเรียกว่า หยกจักรพรรดิ หรือ
Imperial Jade เป็นหยกสีเขียวมรกต เนือ้ ค่อนข้างใส สีสม�ำ่ เสมอ
ทั่วทั้งเม็ด หยกชนิดนี้มีราคาขายในตลาดสูงมาก อาจจะ
สูงถึงหลายล้านบาทต่อเม็ดเลยทีเดียว แต่ทงั้ นีก้ ลุม่ ทีม่ ลี วดลาย
หลากสีก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน เช่น สีม่วงลาเวนเดอร์
สีเหลือง สีน�้ำตาล สีด�ำ สีขาว เป็นต้น ส่วนหยกเนไฟรต์
นัน้ ทีน่ ยิ มคือสีขาวและสีเขียว สีตอ้ งสม�ำ่ เสมอ เนือ้ โปร่งไม่ทบึ
ดั ง นั้ น ในการซื้ อ หยกนอกจากจากเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงเรื่องการซื้อผิดประเภทด้วย
เพราะในตลาดค้าหยกนั้น นอกจากหยกทั้งสองชนิดแล้ว
ยังมีหนิ อีกหลากหลายชนิดซึง่ มักขายกันเป็นหยก ไม่วา่ จะเป็น
เซอร์เพนทีน (serpentine) คริสโซเพรส (chrysoprase)
อะเวนจูรนี ควอตซ์ (Aventurine quartz) แม้กระทัง่ หินย้อมสี
หรือแก้ว ที่พบว่ามีการขายเป็นหยกอยู่ทั่วไป ดังนั้นถ้า
ไม่แน่ใจควรส่งให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
อัญมณี ท�ำการตรวจสอบและออกใบรับรองก่อนการเลือกซือ้
เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหรือการถูกหลอกให้ซื้ออัญมณี
ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่หยกได้ ดังนัน้ จึงควรเลือกซือ้ จากผูข้ าย
ทีร่ จู้ กั หรือขอให้ผขู้ ายน�ำพลอยไปออกใบรับรองกับหน่วยงาน
ที่ได้มาตรฐานก่อนซื้อ

หยกจัดเป็นอัญมณีทมี่ คี วามเป็นมงคลอย่างยิง่ โดยเฉพาะใน
ความเชือ่ ของชาวจีน โดยมีความเชือ่ กันมาอย่างยาวนานว่า
หยกคือ หินจากสวรรค์ (Stone of Heaven) เป็นอัญมณี
ที่รักษาความสมดุลของหยินและหยางระหว่างสรวงสวรรค์
กับโลกมนุษย์ เป็นอัญมณีชนั้ สูงส�ำหรับองค์จกั รพรรดิ และ
ราชวงศ์ชนั้ สูงเท่านัน้ หยก (Jade) ในทางสากลยอมรับให้ใช้
เรียกหินสองกลุ่มนี้เท่านั้น คือหยกเนไฟรต์ (NephriteJade) และหยกเจไดต์ (Jadeite-Jade) หยกทัง้ สองชนิด
สามารถแยกออกจากกันได้ไม่ยากนัก โดยให้สังเกตจาก
ความวาว โดยหยกเนไฟรต์จะมีความวาวแบบเทียน ส่วนหยก
เจไดต์จะมีความวาวแบบแก้ว หยกทัง้ สองชนิดนีม้ รี าคาที่
แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปหยกเจไดต์จะจัดว่าเป็นหยกที่
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การดูแลรักษาเครือ่ งประดับหยกนัน้ ไม่ยงุ่ ยากนัก โดยไม่ควร
เก็บหยก หรือเครื่องประดับหยกไว้รวมกับอัญมณีชนิดอื่น
การท�ำความสะอาดให้ใช้น�้ำยาล้างเครื่องประดับ หรือ
ได้รับความนิยมและมูลค่าสูงกว่าเนื่องจากเป็นที่นิยมและ สบู่เหลวอ่อนๆผสมน�้ำให้เจือจาง เช็ดท�ำความสะอาด
มีความหลากหลายของสีสนั ลวดลายมากมาย หยกชนิดนี้ จากนั้นใช้ผ้านุ่มสะอาดซับให้แห้งต่อไป
มีแหล่งส�ำคัญในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ถูกน�ำไปใช้
ในประเทศจีนตัง้ แต่สมัยราชวงส์ชงิ ส่วนหยกเนไฟรต์นนั้ มี
การใช้ในประวัติศาสตร์จีนมาอย่างยาวนานนับพันปีตั้งแต่
สมัยที่ยังไม่มีการรวมชาติ โดยหยกเนไฟรต์ถูกน�ำมาท�ำ
เป็นเครือ่ งมือ อาวุธและ ของใช้ชนิดต่างๆ มากมาย แต่ใน
ปัจจุบนั หยกเนไฟรต์ทนี่ ยิ มและมีราคาคือหยกเนไฟรต์สขี าว
ซึง่ มีแหล่งส�ำคัญในมลฑลซินเจียง ประเทศจีน ส่วนเนไฟรต์ ภาพประกอบ: หนั ง สื อ Hongkong Magnificent
สีอื่นๆ นั้นที่นิยมคือสีเขียว ซึ่งมีแหล่งส�ำคัญในประเทศ Jewellery and Jadeite Jewellery
ฉบับ Tuesday 29 November 2005
แคนาดา

โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจ�ำปี 2556 (The GIT Training Course 2012)
พิเศษส�ำหรับสมาชิก: รับทันทีส่วนลด 15% เฉพาะหลักสูตรอบรมภาษาไทย

หลักสูตร/COURSE

ระยะเวลา

วัน/เวลา

ราคา

ภาษา

(DURATION)

(DATE/TIME)

(BAHT)

(LANGUAGE)

การบริหารการตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับชัน้ สูง (AGJM)
- รุ่นที่ 7 (จันทร์/พุธ/ศุกร์: ภาคค�่ำ)/ห้อง 4A-4B

24 เม.ย – 29 พ.ค. 2556

17:30-20:30 น.

19,500

THA

วุฒบิ ตั รธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ (GJBD)/ห้อง 3
- รุ่นที่ 39 (ทุกวันอาทิตย์)
- รุ่นที่ 40 (จันทร์/พุธ/ศุกร์: ภาคค�่ำ)
- รุ่นที่ 41 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

3 ก.พ. – 4 ส.ค. 2556
20 ก.พ. – 24 มิ.ย. 2556
18 มี.ค – 26 เม.ย. 2556

9.00 – 16.00 น.
17.30 – 20.30 น.
9.30 – 16.30 น.

49,900

THA

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC)/ห้อง 2-3
- รุ่นที่ 33 (ทุกจันทร์ - ศุกร์)
- รุ่นที่ 34 (ทุกเสาร์)
- รุ่นที่ 35 (ทุกอังคาร – พฤหัสบดี: ภาคค�่ำ)

3 – 14 มิ.ย. 2556
8 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2556
18 มิ.ย. – 29 ส.ค. 2556

9.30 – 16.30 น.
9.00 – 16.00 น.
17.30 – 20.30 น.

34,900

THA

ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA)
Gemmologist Diploma Programme (จันทร์-ศุกร์)

13 ก.พ. – 3 มิ.ย. 2556
(5 participants minimum)

9:30-15:30 น.

260,000
234,000

THA

ประกาศนียบัตรเพชรภาคภาษาอังกฤษ (HRD)
Certifed Diamond Grader Diploma Programme

July 8 – 26, 2013
(7 participants minimum)

9:30-17:30 น.
9:30am.-5:30pm.

125,000
112,500

ENG

Jewelry design Couse (JD)/90 hours/Room 4
Fundamental level (JD1) Batch 60 (Mon-Fri)
Fundamental level (JD1) Batch 61 (Sunday)
ส�ำหรับ Intermediate Level /Advanced Level
(โปรดสอบถาม)

Jan 21 – Feb 22, 2013
March 10 – June 30, 2013

9:00 am.-1 pm.
9:00 am.-4 pm.

36,900

THA/ENG

April 20 – May 5, 2013
Feb 11 – March 6, 2013

9.00 am. – 3.00 pm.
5.30 pm. – 8.30 pm.

18,500

THA/ENG

การออกแบบเครือ่ งประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม.
โปรแกรม Rhinoceros (เสาร์ และอาทิตย์)
(Jewelry Design by Computer : Rhinoceros
Program) / Sat-Sun

March 2 – 24, 2013

9:00 am. - 4:00 pm.

23,500

THA/ENG

การออกแบบเครือ่ งประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม.
โปรแกรม Matrix (จันทร์/พุธ/ศุกร์) / Room 1
(Jewelry Design by Computer : Matrix
Program)

4 มี.ค. – 10 เม.ย. 2556

17.30 – 20.30 น.

25,000

THA/ENG

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

THA

การออกแบบเครือ่ งประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 30 ชม.
โปรแกรม JewelCAD (เสาร์และอาทิตย์) / Room1

(Jewelry Design by Computer : JewelCAD Program) / Sat-Sun
(Jewelry Design by Computer : JewelCAD Program) / Mon-Fri

หลักสูตรตรวจวิเคราะห์โลหะมีคา่

การเปลีย่ นแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ วันและเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ: 1.2. ราคาอาจมี
ทางสถาบันขอสงวนลิขสิทธิไ์ ม่คนื ค่าลงทะเบียนแก่ผทู้ จี่ ะยกเลิกการฝึกอบรม

3. ส�ำหรับผูม้ าติดต่อทางสถาบัน ขอความกรุณาจอดรถทีต่ กึ ITF ชัน้ 6, 7 และ 8 เท่านัน้ (สามารถมารับคูปองจอดรถฟรีทเี่ จ้าหน้าทีฯ่ )
4. ผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการคืนเงินค่าลงทะเบียน ได้ทเี่ ว็บไซต์สถาบัน พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์เพือ่ ส�ำรองทีน่ งั่ ล่วงหน้าได้

ศูนย์ฝกึ อบรม: สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ชนั้ 3 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02 634 4999 ค่อ 301-306 โทรสาร: 02-634-4999 ต่อ 304, 02-634-4970 เว็บไซต์ www.git.or.th
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ฝ่ายฝึกอบรมอัญมณีและเครื่องประดับ
TRAINING DEPARTMENT

เทรนด์อัญมณี 2013 - 2014
เทรนด์อญั มณีปหี น้าฟ้าใหม่ทกี่ ำ� ลังมาถึงนี้ มีอะไรทีน่ า่ สนใจให้คน้ หาอยูไ่ ม่นอ้ ย เชือ่ เลยว่าพลอย
สวยงามตระการตาทั้งหลายจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบได้เล่น ได้ลองรังสรรค์
เครือ่ งประดับเฉีย่ ว เปรีย้ วซ่า หรือจะมาแนวเรียบหรูดดู ี ก็แล้วแต่ใครจะงัดความสามารถเฉพาะทาง
และแนวคิดอันเจิดจรัสมาประชันกัน
อัญมณีทจี่ ะขอน�ำเสนอ ก�ำลังมาแรงแซงโค้งเพือ่ นๆ พลอยชนิดอืน่ ตัง้ แต่ปลายปี 2012 จนถึงปี 2014
ได้แก่ Black Opal ที่เรามิอาจปฏิเสธคุณลักษณะพิเศษของการเล่นสี (Play of Colour) และ
ความสวยงามอันทรงเสน่ห์ได้เลย จะว่าไปสมัยก่อน Black Opal นับว่าเป็นพลอยที่ถูกหลงลืม
ต้องเรียกแบบนี้เพราะคนไม่ค่อยนิยม อาจเพราะการดูแลรักษายาก หรือถูกเทรนด์เพชรและ
พลอยเนื้อแข็งอื่นข่ม แต่หลังจากที่เก็บตัวอยู่นาน Black Opal ก็ได้แสดงพลังดึงดูดให้
นักออกแบบทั้งหลายสะดุดกับความงดงามที่ไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไป จนกลับมาใช้เป็นตัวเอก
ส�ำหรับงานออกแบบจากร้านจิวเวลรี่ชั้นน�ำระดับโลก จนเป็นที่นิยมและพบเห็นได้ในนิตยสาร
แฟชั่นและจิวเวลรี่แมกกาซีนมากขึ้น ในรูปแบบการดีไซน์ที่สุดเพอร์เฟ็คต์
ตัวอย่างเครื่องประดับพลอยอาเกตจาก BELONDA
แหวน Quartz Drusy จาก Arti Lady

ภาพเข็มกลัดโอปอล ประดับด้วยเพชรและดีแมนทอยด์
การ์เน็ต จาก www.langantiques.com

ภาพจาก www.opalauctions.com

ภาพ Star Ruby จาก www.gemselect.com

Cat’e eye Opal ภาพโดย GIT
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นอกจากนี้ เทรนด์อญั มณีอนั ดับต่อไป คือ
อาเกต (Agate) หรื อ อาจเป็ น พลอย
ควอตซ์ดรุสซี่ (Quartz Drusy) โดยมักจะใช้
ในงานเครือ่ งประดับเงิน ส�ำหรับพลอยสุดฮอต
อันดับสุดท้ายคือแซปไฟร์หลากสี (Fancy
Sapphire) ที่นักออกแบบได้ลองน�ำมาใช้
ประดับชิน้ งานแต่พองาม แม้จะไม่ได้เป็น
ตั ว หลั ก แต่ ก ลั บ ท� ำ ให้ เ ครื่ อ งประดั บ
ดูสวยงามและน่าค้นหายิ่งขึ้น จนเป็นที่
ต้องตาต้องใจของใครหลายคน โดยเฉพาะ
Bvlgari ได้แจ้งเกิดพลอยประเภทนี้ โดยการ
ออกคอลเล็ ก ชั่ น เครื่ อ งประดั บ และ
แอคเซสซอรีที่มีแซปไฟร์หลายหลากสีสัน
มาให้พวกเราได้ยลโฉมกันตั้งแต่ปีนี้ และ
คาดว่าปีหน้าความแรงของพลอยแซปไฟร์
จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกแน่นอน

ไม่เพียงแต่นำ� ปรากฎการณ์เล่นสีทมี่ มี นต์สะกดของ Black Opal
มาจับจุดอ่อนของเหล่านักช้อปทัง้ หลาย กูรนู กั ออกแบบยัง
เลือกใช้ประโยชน์จากพลอยเนื้อแข็งที่ผู้คนต่างชื่นชอบกัน
อยู่แล้วอย่างแซปไฟร์ ที่ไม่ธรรมดาอย่าง Stars Sapphire
ซึง่ มีปรากฏการณ์พเิ ศษทีเ่ รียกว่า ‘สาแหรก หรือ Asterism’
เท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มความโดดเด่นให้แก่เครื่องประดับ
ชิน้ งามได้ ซึง่ ปรากฏการณ์นมี้ าจากแร่บางชนิดทีม่ ลี กั ษณะ
รูปร่างเรียวยาวคล้ายเส้นเข็มตัดกันอย่างเป็นระเบียบอย่างน้อย
สองทิศทางนัน่ เอง อย่างไรก็ตามนักออกแบบอาจประยุกต์
ใช้พลอยชนิดอืน่ ทีม่ ปี รากฏการณ์คล้ายคลึงกัน อย่างพลอย
ที่ แ สดงปรากฏการณ์ พิ เ ศษที่ เ รี ย กว่ า ‘ตาแมว หรื อ
Chatoyancy’ ซึ่งเกิดจากแร่ที่มีลักษณะคล้ายเส้นเข็ม
หลายๆ อันเรียงตัวขนานกันในหนึง่ ทิศทาง อาทิ Cat’s Eye
Opal, Cat’s Eye Moonstone และ Cat’s Eye Tourmaline
เป็นต้น

เรื่อง: นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล
เรียบเรียงโดย: ฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข

ภาพเครื่องนาฬิกาและก�ำไลข้อมือของ Bvlgari
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ฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ
INFORMATION ADMINISTRATION DEPARTMENT

ปัจจัยเสี่ยงปี 2556

แนวโน้มส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 56
ยังเสี่ยงจากภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2555 มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ไทย (ไม่รวมทองค�ำทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูป) ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน
ในปีกอ่ นหน้าเพียงร้อยละ 3.37 ซึง่ เป็นอัตราการขยายตัวที่
ลดลงจากกว่าร้อยละ 20 ในปีกอ่ นหน้า การส่งออกไปยัง
ตลาดหลักทัง้ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีมลู ค่าลดลง
ขณะทีต่ ลาดญีป่ นุ่ ตะวันออกกลาง และอาเซียน มีแนวโน้ม
เติบโตได้ดี ทัง้ นี้ คาดว่าในปี 2556 การส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยจะยังต้องเผชิญกับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งไม่วา่ จะเป็นความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มแข็งค่า และทิศทางราคา
วัตถุดบิ โลหะมีคา่ ทีผ่ นั ผวนสูงขึน้

การส่งออกช่วง 10 เดือนแรกปี 2555

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือน
มกราคมถึงตุลาคม 2555 มีมูลค่า 367,235.43 ล้านบาท
(11,808.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จัดเป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญ
เป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ของประเทศรองจากรถยนต์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ ตามล�ำดับ มีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.18 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม และมีอัตราการขยายตัวจากช่วง

เดียวกันในปีกอ่ นหน้าถึงร้อยละ 13.78 ซึง่ สูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวเฉลีย่ ของมูลค่าการส่งออกสินค้าโดยรวมของไทย
ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.47 โดยเหตุทมี่ ลู ค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับข้างต้นเติบโตได้สูงนั้นมาจากการส่งออก
ทองค�ำที่ยังไม่ขึ้นรูปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.65 ซึ่งสินค้านี้
จัดอยูใ่ นกลุม่ วัตถุดบิ และสินค้าเพือ่ การลงทุน มีสดั ส่วนถึงเกือบ
ร้อยละ 55 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ
โดยรวม
ครัน้ เมือ่ หักมูลค่าการส่งออกทองค�ำทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปออกจาก
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับโดยรวมปรากฎว่า
เหลือมูลค่าการส่งออกสินค้านีอ้ ยูเ่ พียง 170,489.85 ล้านบาท
(5,499.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และแม้จะยังคงมีการเติบโต
อยู่บ้าง แต่ก็เพียงร้อยละ 3.37 เท่านั้น ซึ่งถือเป็นอัตราการ
ขยายตัวทีต่ ำ�่ ลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันในปีกอ่ นหน้าทีเ่ ติบโต
ได้ถึงกว่าร้อยละ 22 อีกทั้งการขยายตัวดังกล่าวเป็นผล
สืบเนือ่ งจากการปรับขึน้ ของราคาวัตถุดบิ ทัง้ อัญมณีและโลหะ
มีคา่ ทีไ่ ปกระทบให้ราคาสินค้าต่อหน่วยเพิม่ สูงขึน้ ขณะที่
ปริมาณน�ำ้ หนักเครือ่ งประดับส่งออกกลับลดลงถึงกว่าร้อยละ 30
สะท้อนให้เห็นถึงระดับอุปสงค์ในตลาดโลกทีป่ รับลดลง

ในส่วนของตลาดส่งออกส�ำคัญนั้น ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งเป็น
ตลาดหลักที่มีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออก
อัญมณีและเครือ่ งประดับโดยรวม มีมลู ค่าลดลงราวร้อยละ
4.51 และ 1.76 ตามล�ำดับ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าใน
หมวดเครื่องประดับแท้ไปยังตลาดดังกล่าว ขณะเดียวกัน
การส่งออกอัญมณีเจียระไนซึ่งเป็นสินค้าขั้นกลางไปยังจีน
และอินเดียเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตกแต่งเครื่องประดับก็มี
มูลค่าลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปญีป่ นุ่ ฮ่องกง
และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ
32.18, 11.97 และ 12.94 ตามล�ำดับ และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดอาเซียน
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในเชิงมูลค่าและสัดส่วน
การส่งออก โดยในระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคมทีผ่ า่ นมา
ไทยส่งออกไปยังตลาดแห่งนีไ้ ด้ 3,134.43 ล้านบาท (101.23
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีสัดส่วนร้อยละ 1.84 ของมูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (ที่ไม่รวมทองค�ำ) และ
ขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 55.51

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองค�ำ) ไปยังตลาด/ภูมิภาคต่างๆ ในระหว่างปี 2552 – 2555
มูลค่า (ล้านบาท)

ประเทศ/ภูมิภาค

2552

2553

สัดส่วน (ร้อยละ)

2554 ม.ค.-ต.ค. 2555

2552 2553

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

ม.ค.-ต.ค.
2554 ม.ค.-ต.ค. 2555 2553/2552 2554/2553 2555/2554

สหรัฐอเมริกา

28,486.81 34,540.09 40,374.81

33,113.63

20.41

21.19

20.92

19.42

21.25

16.89

-4.51

สหภาพยุโรป

41,424.25 45,898.25 49,428.66

41,007.62

29.68

28.16

25.61

24.05

10.80

7.69

-1.76

ญี่ปุ่น

5,113.20

7,286.13

7,654.18

8,199.64

3.66

4.47

3.97

4.81

42.50

5.05

32.18

จีน

385.87

620.37

1,698.08

996.00

0.28

0.38

0.88

0.58

60.77

173.72

-26.89

ฮ่องกง

24,783.82 30,896.22 39,801.47

40,397.36

17.76

18.96

20.62

23.69

24.66

28.82

11.97

อินเดีย

4,722.46

7,154.67

12,436.82

9,321.66

3.38

4.39

6.44

5.47

51.50

73.83

-7.97

รัสเซียและกลุ่มประเทศ
เครือเอกราช
กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง
อาเซียน

784.54

900.20

1,123.54

891.05

0.56

0.55

0.58

0.52

14.74

24.81

-3.56

13,783.26 16,008.42 17,259.73

16,019.16

9.87

9.82

8.94

9.40

16.14

7.82

12.94

1,571.32

1,646.99

2,680.55

3,134.43

1.13

1.01

1.39

1.84

4.82

62.75

55.51

ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

5,585.53

5,971.20

6,149.27

4,449.28

4.00

3.66

3.19

2.61

6.90

2.98

-14.96

อื่นๆ

12,942.21 12,045.20 14,373.35

12,960.01

9.27

7.41

7.46

7.61

-6.93

19.33

4.73

รวม

139,583.27 162,967.73 192,980.47

170,489.85

100.0

100.0

100.0

100.0

16.75

18.42

3.37

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุ: * ประเทศอื่นๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
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เงินเฟ้อและปัญหาค่าเงินอ่อนค่า ซึง่ เป็นผลมาจากการด�ำเนิน
นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของธนาคารกลางในสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรปทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อีกในอนาคต ทัง้ นี้ นักวิเคราะห์จาก
สถาบันชัน้ น�ำคาดการณ์ราคาเฉลีย่ ทองค�ำในปี 2556 จะอยูท่ ี่
ออนซ์ละ 1,900-2,000 เหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับราคาเฉลีย่
โลหะเงินทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ อี่ อนซ์ละ 40-44 เหรียญสหรัฐฯ
ดังนั้น ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนอยู่ในระดับสูงขึ้นอาจส่งผล
กระทบต่อระดับอุปสงค์การบริโภคเครือ่ งประดับในตลาดโลก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความเสีย่ ง ล่าสุดกองทุนการเงิน และมูลค่าส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยได้
ระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก
ปี 2556 จะเติบโตร้อยละ 3.6 จากทีค่ าดร้อยละ 3.9 โดยเฉพาะ ตลาดศักยภาพ
ภาวะเศรษฐกิจของ 2 ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ แม้ว่าวิกฤติหนี้สาธารณะยูโรโซนที่ยังไม่คลี่คลายและ
สหภาพยุโรป ทีย่ งั ไม่เห็นสัญญาณของการฟืน้ ตัวเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาทีย่ งั ฟืน้ ตัวอย่างเชือ่ งช้าจะส่งผลกระทบ
ชัดเจน ในส่วนของสหรัฐฯ นัน้ แม้จะมีมาตรการผ่อนคลาย ต่อปริมาณความต้องการบริโภคอัญมณีและเครือ่ งประดับใน
เชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจรอบใหม่ออกมา ตลาดโลกในภาพรวม รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้านีข้ องไทย
ในเดือนกันยายน 2555 แต่ภาวะ Fiscal Cliff (ภาวะทีม่ าตรการ ไปยังตลาดหลักทัง้ สหรัฐฯ และยุโรป ต่างก็ปรับลดลงอย่าง
ลดภาษีเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศหมดอายุลง พร้อมกับ หลีกเลีย่ งไม่ได้ หากแต่ทา่ มกลางวิกฤติยงั คงมีโอกาสแฝงเร้นอยู่
มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐครัง้ ใหญ่ทจี่ ะเริม่ ขึน้ ไม่ ทุ ก ตลาดที่ ไ ทยส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
ในต้นปี 2556) ทีร่ ฐั บาลสหรัฐฯ ภายใต้การน�ำของมร.บารัค ไปจ�ำหน่ายได้น้อยลง มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น
โอบามา ยังไม่สามารถหาทางออกทีช่ ดั เจนได้ ยังคงเป็นภัย หลายประเทศในตะวันออกกลาง และตลาดอาเซียน ยังคง
ต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ด้านสหภาพยุโรป การแก้ไข เติบโตได้ดี รวมถึงกลุม่ BRIC ตลาดเกิดใหม่ทผี่ บู้ ริโภคมีกำ� ลัง
วิกฤติหนีย้ โู รโซนมีความคืบหน้าช้า เนือ่ งจากการขอรับความ ซือ้ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ก็เป็น
ช่วยเหลือด้านการเงินทัง้ ประเทศกรีซและสเปนยังไม่แน่ชดั อีกหนึง่ ตลาดทางเลือกทีต่ อ้ งไม่มองข้าม
ทัง้ ยังเผชิญอุปสรรคอีกมาก อาทิ ความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก และแรงกดดันทางสังคมจากการ กลุม่ BRIC อันประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน
ประท้วงต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดในหลายประเทศ เป็นต้น ทีแ่ ม้ปจั จุบนั สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยทีส่ ง่ ออกไปยัง
ประกอบกับปัญหาการว่างงานในสหภาพยุโรปส่อเค้ารุนแรงขึน้ ตลาดเหล่านีจ้ ะยังมีมลู ค่าไม่มากนัก หากแต่ความน่าสนใจ
สถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ของตลาดนีเ้ กิดจากจ�ำนวนประชากรทีร่ วมกันมากถึงร้อยละ
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในปี 2556 40 ของประชากรโลก เป็นประเทศทีพ่ งึ่ พาการบริโภคภายใน
เท่านัน้ แต่จะยังส่งผลกระทบต่อเนือ่ งไปสูป่ ระเทศผูผ้ ลิตอืน่ ๆ เป็นหลักจึงได้รับผลกระทบน้อยจากการชะลอตัวของ
ทีน่ ำ� เข้าสินค้าขัน้ กลางจากไทยเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ก่อนส่งออก เศรษฐกิจโลก อีกทัง้ IMF ยังได้คาดการณ์ไว้วา่ ในปี 2556
ต่อไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปอีกทอดหนึง่ ด้วย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบราซิลจะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4
รัสเซียร้อยละ 3.8 อินเดียร้อยละ 6 และ จีนทีล่ ดความร้อนแรง
ค่าเงินบาทเคลือ่ นไหวผันผวนในทิศทางแข็งค่า ปัจจุบนั ค่า ลงเหลือเพียงร้อยละ 8.2 ซึง่ นับว่าสูงกว่าอัตราการขยายตัว
เงินบาทแข็งค่าขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 30.60-30.80 บาท ต่อเหรียญ เฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกที่คาดไว้เพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น
สหรัฐฯ สาเหตุหลักมาจากมาตรการ QE3 ของสหรัฐฯ ทีท่ ำ� ให้ นอกจากนี้ มีแนวโน้มทีช่ นชัน้ กลางซึง่ เป็นกลุม่ ผูซ้ อื้ หลักจะ
เกิดการพิมพ์เงินรอบใหม่ออกสูต่ ลาด ส่งผลให้เงินดอลลาร์ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มอ่อนค่าและจูงใจให้มกี ระแสเงินทุนไหลเข้ามาหา ดังจะเห็นได้จากในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาชนชัน้ กลางในบราซิล
ผลตอบแทนในตลาดสินทรัพย์เอเชีย รวมถึงไทยทีม่ เี ศรษฐกิจ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ถึงเกือบครึง่ หนึง่ ของประชากรทัง้ ประเทศ
เติบโตดีกว่าและระดับอัตราดอกเบีย้ สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ ขณะทีป่ ระเทศจีนมีจำ� นวนชนชัน้ กลางถึงเกือบ 300 ล้านคน
อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสินค้า หรือเท่ากับจ�ำนวนประชากรสหรัฐอเมริกาทัง้ ประเทศ เป็นต้น
ของไทย และส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของผูส้ ง่ ออกไทย
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย ญีป่ นุ่ เป็นตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ ขี นาดใหญ่เป็น
(ธปท.) คาดการณ์ว่าผลกระทบที่มีต่อค่าเงินบาทอาจไม่ อันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
รุนแรงเทียบเท่าช่วงปี 2552-2553 ทีแ่ ข็งค่าขึน้ กว่าร้อยละ 10 ก�ำลังอยูใ่ นระยะฟืน้ ตัวและมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง
เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจไทยไม่ได้เติบโตสูงเท่าช่วงก่อนหน้า โดยในปี 2554 การค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับในตลาดญีป่ นุ่
อีกทั้งธปท. มีมาตรการผ่อนคลายให้ธุรกิจไทยไปลงทุน มีมลู ค่าราว 11,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Yano Research
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ Institute ได้คาดการณ์วา่ มูลค่าการค้าสินค้านีใ้ นญีป่ นุ่ นับ
จากปี 2554 จะขยายตัวต่อเนือ่ งในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 5.6
แข็งค่าของเงินบาทได้บา้ ง
จนถึงปี 2558 จะมีมลู ค่าการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับใน
แนวโน้มราคาวัตถุดิบโลหะมีค่าผันผวนในทิศทางสูงขึ้น ตลาดสูงถึง 13,760 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีปจั จัยขับเคลือ่ น
ราคาทองค�ำและเงินในปี 2556 มีแนวโน้มผันผวนอยูใ่ นระดับสูง ส�ำคัญมาจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางมาญีป่ นุ่
โดยมีปจั จัยผลักดันจากปัญหาเศรษฐกิจโลกทีย่ งั ไม่คลีค่ ลาย มากขึน้ การใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ จากชาวญีป่ นุ่ วัยเกษียณ รวมถึง
ท�ำให้นกั ลงทุนหันมาลงทุนในทองค�ำเพือ่ ป้องกันจากภาวะ การที่ผู้คนนิยมมอบของขวัญเพื่อแทนความรู้สึกให้แก่กัน
การส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในปี 2556 ยังอาจ
ต้องเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัยเสีย่ งรุมเร้า ทัง้ ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะภาวะ
เศรษฐกิจของ 2 ตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป ทีย่ งั ไม่เห็นสัญญาณของการฟืน้ ตัวเศรษฐกิจชัดเจน
ค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มแข็งค่า และทิศทางราคาวัตถุดบิ โลหะ
มีคา่ ทีผ่ นั ผวนสูงขึน้

เพิ่มมากขึ้นนับจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือน
มีนาคมปีทผี่ า่ นมา
ตะวันออกกลาง ทีใ่ นปัจจุบนั มีการบริโภคสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับปีละหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะ
ประเทศสมาชิกสมาพันธ์ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ
GCC อันได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดอิ าระเบีย คูเวต
บาห์เรน โอมาน และกาตาร์ นัน้ ได้ชอื่ ว่าเป็นกลุม่ ประเทศที่
ร�ำ่ รวยทีส่ ดุ กลุม่ หนึง่ ในโลกอันเนือ่ งมาจากมีนำ�้ มันและก๊าซ
ธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ ประชากร GCC ส่วนใหญ่ (จาก
ทัง้ หมด 41 ล้านคน) อยูใ่ นวัยหนุม่ สาวและมีกำ� ลังซือ้ สูง
ข้อมูลจาก CIA-The World Factbook ระบุวา่ ชาว GCC
มีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวราว 32,400 เหรียญสหรัฐฯ โดยประชากร
กาตาร์มรี ายได้ตอ่ หัวสูงสุดในกลุม่ คือ 108,800 เหรียญสหรัฐฯ
ซึง่ จัดว่าสูงสุดเป็นอันดับสองของโลก ทัง้ นี้ ในบรรดา 6 ประเทศ
สมาชิก GCC นครดูไบ ซึง่ เป็นเมืองเอกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่ส�ำคัญที่สุด เพราะ
นอกจากการน�ำเข้าสินค้ามาทีน่ เี่ พือ่ จ�ำหน่ายแก่ผบู้ ริโภคใน
ประเทศแล้ว นครดูไบยังเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับไปยังประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ในกลุม่
GCC และประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคตะวันออกลาง รวมถึง
ยังเป็นประตูการค้าสูต่ ลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับในทวีป
แอฟริกาตอนเหนืออย่างเช่น อียปิ ต์ อีกด้วย
อาเซียน เป็นอีกหนึง่ ตลาดศักยภาพทีถ่ กู มองข้ามอยูเ่ สมอ
เนือ่ งจากเป็นตลาดขนาดเล็ก ในปี 2554 มีมลู ค่าการค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับระหว่างกันราว 4,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เท่านัน้ แต่จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่วงหลายปีมานี้ อีกทัง้ ในปี 2556 ที่ IMF คาดการณ์วา่
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลีย่ ในภูมภิ าคนีจ้ ะสูงกว่า
ร้อยละ 5 ผนวกกับแรงเสริมจากการเดินหน้าเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ย่อมก่อให้เกิดพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและช่วยยกระดับรายได้ของประชากรในภูมภิ าคนี้
ให้สงู ขึน้ ตามล�ำดับ ตลาดเป้าหมายทีผ่ ปู้ ระกอบการควรให้
ความสนใจนั้นหากพิจารณาจากขนาดตลาดหรือจ�ำนวน
ประชากรพบว่า ประเทศทีม่ จี ำ� นวนประชากรมากทีส่ ดุ ใน
อาเซียน 3 อันดับแรกได้แก่ อินโดนีเซีย (248 ล้านคน)
ฟิลปิ ปินส์ (104 ล้านคน) และ เวียดนาม (92 ล้านคน) แต่หาก
พิจารณาจากก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคสุดท้ายหรือรายได้ตอ่ หัว
ของประชากรสูงสุดในภูมภิ าค 3 อันดับแรกจะประกอบด้วย
สิงคโปร์ (59,900 เหรียญสหรัฐฯ) บรูไน (49,400 เหรียญสหรัฐฯ)
และมาเลเซีย (15,600 เหรียญสหรัฐฯ) ทัง้ นี้ เนือ่ งจากอาเซียน
เป็นตลาดทีผ่ บู้ ริโภคมีความแตกต่างสูง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบ
การจึงจ�ำเป็นต้องมีความพร้อมและท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึง้
ถึงสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละตลาด ก็นา่ จะช่วยให้
มีโอกาสประสบความส�ำเร็จในการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน
ได้ไม่ยากนัก

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
พฤศจิกายน 2555
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BEST OF FIVE
5 สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น

อาซากูสะ(Asakusa) รู้จักกันดีในฐานะเมืองเก่าที่ยังรักษา
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของโตเกียวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็น
ย่านของวัดเก่าแก่อย่าง วัดอาซากูสะ และวัดเซนโซจิ ทีม่ อี ายุ
นับพันปี รวมทัง้ ย่านนากามิเสะ (Nakamise) กับถนนสายยาว
อันเลือ่ งชือ่ เพราะรายล้อมไปด้วยร้านรวงเล็กๆ และของกิน
โดยเฉพาะขนมพื้นเมืองของญี่ปุ่น
ชิบูย่า-ชินจูกุ-ฮาราจูกุ (Shibuya-Shinjuku-Harajuku)
ย่านสวรรค์ของนักช้อปและแฟชัน่ นิสต้าเพราะเป็นศูนย์รวม
ของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ รวมทัง้ ห้าแยก Shibuya Crossing
ทีแ่ ฟชัน่ นิสต้าทัง้ หลายใฝ่ฝนั ว่าจะแต่งตัวเฉิดไปเดินเปรีย้ ว
สักครั้ง

JAPAN EXCELLENCE
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ฝนหรือกี่หนาว ประเทศ
ญีป่ น่ ุ ยังคงเป็นเดสทิเนชัน่ ในฝัน กับหลากหลาย
กิจกรรมที่ไปกี่ครั้งก็มิรู้เบื่อ ทั้งความงาม
ของอารยธรรมญี่ ปุ ่ น ที่ ผ สมผสานกั บ
กลิน่ อายสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึง่ พร้อมด้วย
ธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารรสชาติดั้งเดิม
หรือช้อปปิ้งมาราธอนแบบเช้าจรดเย็น

TOTAL TOKYO

เมืองโตเกียว (Tokyo) คือมหานครทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
ทีโ่ ดดเด่นเมืองหนึง่ เพราะเป็นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานของ
วัฒนธรรมเก่า และความล�ำ้ สมัยได้ลงตัวอย่างน่าทึง่ ซึง่ จะมี
สักกีเ่ มืองทีเ่ ต็มไปด้วยความก้าวล�ำ้ น�ำสมัย แต่ขณะเดียวกัน
ภาพของคนใส่ชุดประจ�ำชาติอย่างกิโมโนก็มีให้เห็นทั่วไป
ตามรถไฟใต้ดิน ไม่นับไลฟ์สไตล์อีกล้านแปดที่สามารถ
ท�ำได้ตงั้ แต่เช้าจรดเย็น ทัง้ เยีย่ มชมวัดเก่า ช้อปปิง้ ชิมอาหาร
เลิศรส และตะลุยราตรี
กว่าจะเป็นญีป่ นุ่ ในวันนี้ ต้องย้อนกลับไปในปีค.ศ.1868 ทีญ่ ปี่ นุ่
ได้เลือกเมืองเอโดะมาแทนที่เมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโต
และได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่า ‘โตเกียว’ ซึ่งกว่าอดีตเมือง
ประมงแห่งตะวันออกนี้จะกลายสภาพเป็นมหานครอย่าง
ปั จจุ บั น นั้ น ต้ อ งผ่ า นเหตุ ก ารณ์มากมายทั้งจากปัจ จัย
ภายนอกอย่ า งสงคราม และปั จ จั ย ภายในอย่ า งภั ย
ธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ แต่กระนัน้ มหานครโตเกียวใน
วันนี้ก็ยืนสง่า ทัดเทียมกับมหานครอื่นๆ อย่าง ลอนดอน
ปารีส นิวยอร์ก ได้อย่างไม่น้อยหน้า
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โอไดบะ (Odaiba) แลนด์มาร์กแห่งล่าสุดของโตเกียวทีถ่ กู
สร้างขึ้นจากการใช้ขยะเหลือใช้มาถมทะเลในอ่าวโตเกียว
ปัจจุบันกลายเป็นย่านการค้าที่ส�ำคัญและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจโดยมี Rainbow Bridge ส่องแสงไฟเป็นสีรุ้งใน
ตอนกลางคืน

ตลาดปลาสิคิจิ (Tsukiji Market) ความฝันในการลิ้มลอง
ซูชิรสเลิศเป็นจริงได้ที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่ตลาดปลาที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแห่งนี้ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าที่ร้านต่างๆ
จะน�ำปลาที่เพิ่งประมูลมาได้เสิร์ฟกันสดๆ ไม่เสียรสชาติ
โดยเฉพาะ ‘โอโทโร่’

TOKYO SIDE TRIP

ลองออกนอกเส้นทาง เพื่อพบกับความงามของธรรมชาติ
แดนอาทิตย์อุทัย

นิกโก้ (Nikko) ห่างจากโตเกียวด้วยการเดินทางด้วยรถไฟ
เมืองแห่งนีไ้ ด้รบั การขนานนามให้เป็นเมืองมรดกโลกเพราะ
ยังคงวัฒนธรรมโบราณและธรรมชาติอนั งดงามไว้อย่างครบถ้วน
รปปงหงิ ฮิลล์ (Roppongi Hills) นอกจากจะมีววิ สวยๆ ของ ทัง้ ศาลเจ้าโทโชงุ สุสานโบราณของโทคุกะว่า อิเอยะซึ น�ำ้ ตก
โตเกียวแบบพาโนรามา ยังเป็นย่านกลางคืนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ อีกด้วย เคง่อน และ ทะเลสาบจูเซนหยิที่มีวัดจูเซนหยิตั้งอยู่ริม
ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านรวงและไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิง้ เก๋ๆ อย่าง Tokyo ทะเลสาบ อีกทัง้ ภูเขานันไต และการอาบน�ำ้ แบบ ‘ออนเซน’
Midtown, ศูนย์แสดงศิลปะ 21_21 Design Sight, Suntory
Museum of Art และ The National Art Center
โยโกฮาม่า (Yokohama) ในจังหวัดคะนะงะวะ (Kanagawa)
ถือเป็นเมืองใหญ่อนั ดับสองของญีป่ นุ่ เคยเป็นเมืองท่าส�ำคัญ
ทีย่ งั คงมีอาคารทีค่ งคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
คะมะคุระ (Kamakura) อีกหนึง่ เมืองเก่าทีย่ งั คงมรดกทาง
โบราณสถาน โดยเฉพาะ ‘ไดบุทจึ’ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
ขนาดใหญ่ ณ วัดฮะเซเดระ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ อิซึ (Hakone) โด่งดังในหมู่
นักเดินทางทั้งในฐานะแหล่งรวมน�้ำพุร้อน หุบเขาน�้ำแร่
ก�ำมะถันโอวาคุดะนิ และสถานที่ส�ำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสี
ภูเขาฟูจิ (Fuji Mountain) หนึง่ ในไอคอนของประเทศญีป่ นุ่
ที่ยากจะพลาด ภูเขาไฟฟูจิคืออภูเขาไฟที่สูงสุดในญี่ปุ่น
และยังเป็นสถานทีย่ อดนิยมส�ำหรับการถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก
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เรื่อง: จีรวรรณ-ด้วงนาม แฮร์เรียต
รูป: สุรกิจ เดชประทักษ์ชัย

SEXY SCARLETT
ส� ำ หรั บ ชาวปั ก กิ่ ง ชื่ อ ของ สการ์ เ ล็ ต
(Scarlett) คือไวน์บาร์ และห้องอาหารสุดชิก
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักชิม นักดืม่ รสนิยม
วิไล ซึง่ ล่าสุดได้มาเปิดเอาท์เลตในเมืองไทย
ณ ชั้น 7 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี

จากการตอบรับอันดีของสาขาต้นแบบ ห้องอาหารสการ์เลต
ในกรุงเทพฯ จึงยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไว้ทกุ กระเบียดนิว้ ไม่วา่
จะเป็นความหลากหลายของไวน์ชนั้ น�ำกว่า 150 ชนิด ทีถ่ กู
คัดสรรมาอย่างดีเพื่อเสริมรสชาติของอาหารสไตล์ยุโรปที่
ผ่านการคิด และการปรุงมาอย่างประณีต ด้วยการก�ำกับของ
เชฟมานูเอล มาร์ตเิ นซ์ ชาวฝรัง่ เศสทีม่ ดี กี รีระดับดาวมิชลิน
2 ดวง และด้วยบรรยากาศทีต่ กแต่งในแบบโว้ค (Vogue)
และนิวยอร์ก สไตล์ ทีเ่ นรมิตพืน้ ทีก่ ว่า 400 ตารางเมตร ให้โปร่ง
และโอบรับวิวแบบพาโนรามาได้อย่างดีเยีย่ ม ซึง่ แน่นอนทีส่ ดุ ว่า
โต๊ะยอดนิยมทีห่ อ้ งอาหารแห่งนี้ ตกเป็นของโต๊ะในโซนริมกระจก
ที่สามารถรับวิวได้อย่างเต็มอิ่ม ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ท�ำให้
ห้องอาหารสการ์เล็ต มีดมี ากพอทีจ่ ะเข้าสูล่ สิ ต์ทไี่ ดนิง่ สุดฮอต
ของกรุงเทพฯ ได้ไม่ยาก
เริม่ ต้นความอร่อย ด้วย Nicoise Salad สลัดนิซวั ส์ทคี่ นุ้ เคย
ในสไตล์ Deconstruction นิดๆ โดยการจัดเรียงส่วนผสมใหม่
อย่างสวยงาม ทัง้ ผักสีสนั ต่างๆ แอนโชวี ทูนา่ สเปน มะกอกด�ำ
ไข่นกกระทา คลุกเคล้าในน�ำ้ มันกลิน่ เบซิล ซึง่ ถึงแม้จะดู
แปลกตาไปจากสลัดนิซัวส์แบบดั้งเดิมที่คลุกเคล้าวัตุดิบ
ทัง้ หมดเข้าด้วยกันจนแยกไม่ออก แต่กระนัน้ ก็ยงั คงรสชาติ
แบบดัง้ เดิมไว้ครบถ้วน ก่อนต่อด้วยเมนคอร์สเบาๆ อย่าง ตัวโตอันเลือ่ งชือ่ มากริลล์จนสุกพอดี บรรจงวางลงบนมันบด
Saint-Jacques d’Hokkaido ทีน่ ำ� หอยเชลล์จากฮอกไกโด ทีใ่ ห้รสสัมผัสนุม่ ละเอียด แล้วเพิม่ ความพิเศษด้วยการเหยาะ
น�ำ้ มันเห็ดทรัฟเฟิลลงไปเพือ่ เพิม่ กลิน่ หอมยวนใจมากยิง่ ขึน้
หรือเลือกสัง่ เมนคอร์สแบบหนักอย่าง Wagyu Beef Cheek
ทีน่ ำ� เนือ้ วากิวส่วนแก้มมาตุน๋ ถึง 12 ชัว่ โมง การันตีความนุม่
ทีพ่ ร้อมละลายในปากอย่างดี แล้วตบท้ายมือ้ อร่อยด้วยของหวาน
หน้าตาน่าเอ็นดู แต่ดกี รีแรงไม่เบาอย่าง Rum Baba กับ
ขนมปังก้อนกลมที่แช่รัมจนกลิ่นและรสรัมเข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน กินกับมูสครีมเพือ่ ความสมดุล ซึง่ ท�ำให้ดนิ เนอร์สดุ
โรแมนติกท่ามกลางแสงไฟของกรุงเทพฯยามค�ำ่ คืนนีเ้ ปีย่ ม
ไปด้วยรสชาติเข้มข้น ความกลมกล่อม คลาสสิก และเจือ
ความเซ็กซีน่ ดิ ๆ ...

Scarlett, Pullman Hotel G
Bangkok

56

โทร. 0-2238 1991 อีเมล์ H316-FB2@accor.com
เฟซบุก๊ www.facebook.com
ScarlettWineBarBangkok
치과

hotel /

จีรวรรณ-ด้วงนาม แฮร์เรียต
JEERAWAN-DUANGNAM HERRIOT

TIMELESS
RELAXATION
ฤดูหนาวครานี้ อะไรจะดีไปกว่าการได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งต้นไม้
เขียวชอุ่ม และทะเลสีคราม

‘เฌอ รีสอร์ท’ (Cher Resort) ทีถ่ อดความหมายมาจากพยัญชนะ ‘ฌ’ ทีห่ มายถึงต้นไม้
ซึง่ แน่นอนว่าภายในรีสอร์ทแห่งนีจ้ ะถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ทีร่ ว่ มกันสรรค์สร้าง
สวนสวย และบรรยากาศแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้อย่างดี ซึง่ ถึงแม้รสี อร์ทจะเต็มไปด้วย
สีเขียวของพืชพรรณ แต่นนั่ ไม่ทำ� ให้ Mood and Tone ของรีสอร์ทดูลา้ สมัยและดิบเกินไป
เพราะรีสอร์ทแห่งนีน้ ำ� คอนเซ็ปต์ ‘Modern-Nature’ มาใช้ในการออกแบบ ทัง้ สิง่ ก่อสร้าง
ที่ เพี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยความสะดวกแบบสมัย ใหม่ ด้วยสองสีห ลัก อย่ า ง ขาว-ด� ำ
จึงสอดคล้องไปกับความงามพิสุทธ์ของสีเขียวได้อย่างลงตัวในทุก 36 ห้อง 5 สไตล์
เพื่อการพักผ่อนที่หลีกหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น
Jacuzzi Sky Beach Front Vil a วิลล่าส่วนตัว หน้าหาดทีม่ จี ากุซซีลอยฟ้าสูงจากพืน้ 3 เมตร
Grand Garden Villa วิลล่าในสวนทีเ่ ติมอารมณ์ดว้ ยอ่างอาบน�ำ้ ขนาดใหญ่ตงั้ ในสวนให้ได้
แช่น�้ำท่ามกลางธรรมชาติ Pool Access Suite ห้องพิเศษที่มีบ่อแช่น�้ำอุ่นส่วนตัว
หน้าห้องทีไ่ ม่มใี ครมารบกวน Grand Sea View Suite ห้องสวีททีจ่ ะผ่อนคลายอารมณ์
จากการสัมผัสวิวทะเล ในห้องพักขนาดใหญ่ และ Panoramic Sea View Suite ห้องสวีท และหน่อไม้ฝรัง่ และถ้าต้องการให้ดนิ เนอร์มอื้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ จดจ�ำ ต้องไดนิง่ บน ‘Into the Sea’
ทีน่ งั่ พิเศษทีม่ เี พียง 3 ที่ ส�ำหรับผูม้ าเยือนได้ดนิ เนอร์แบบไม่เหมือนใคร เพราะโต๊ะทีน่ งั่ ยืน่ ไป
ชัน้ 3-4 ทีม่ อบวิวทะเลสีฟา้ ครามมากทีส่ ดุ ของรีสอร์ทแห่งนี้
ในทะเล ถือเป็นไอเดียดินเนอร์สุดเก๋สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่แห่งนี้แห่งเดียวในละแวก
ถึงแม้จะเป็นรีสอร์ทขนาดบูตคิ แต่กม็ กี จิ กรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นปิกนิกสุดหรูจบิ แชมเปญ หาดชะอ�ำ-หัวหินเลยทีเดียว
ริมทะเล เยีย่ มชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันทีอ่ ยูห่ า่ งไปเพียง 3 กิโลเมตร รวมทัง้ ชิมของ
อร่อยทีห่ อ้ งอาหาร Z-weed เพลิดเพลินไปกับอาหารไทย และอิตาเลียนในแบบฟิวชัน่ โดยมี Cher Resort
เมนูแนะน�ำคือหอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์อบชีส ทีไ่ ด้ผกั โขมเข้ามาช่วยเพิม่ รสชาติ หรือเลือกชิม โทร. 0-3250 8508-9 อีเมล์ rsvn@cherresort.com
ปลาหิมะ ทีน่ ำ� มากริลล์จนหนังกรอบแต่ยงั คงความนุม่ ของเนือ้ สีขาวไว้ได้ดี กินคูก่ บั เห็ดต่างๆ www.cherresort.com
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