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GIT MESSAGE
เล่าขานถึงชือ่ เสียงของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิต
และการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของโลก
โดยเฉพาะเครือ่ งประดับเงินไทยมีสว่ นแบ่งในตลาดโลกมาก
เป็นอันดับหนึง่ ด้วยสัดส่วนราวหนึง่ ในสี่ ด้วยความประณีตของ
ฝีมอื ช่างและการท�ำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ท�ำให้ประเทศไทยยังคง
รักษาต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในตลาดโลกในหมวดสินค้าเครือ่ งประดับเงิน
ได้อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา
หากแต่การจะด�ำรงรักษาต�ำแหน่งผู้น�ำในสถานการณ์ที่
อุตสาหกรรมในระบบทุนนิยมทัว่ โลกก�ำลังเดินมาถึงทางแคบตัน
นัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ กุ ภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันทัง้ ในเรือ่ ง
การจัดการองค์ความรู้ การแก้ไขข้อขัดข้องในห่วงโซ่อตุ สาหกรรม
ให้ลนื่ ไหล เริม่ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ ไปจนถึงการออกแบบ การสร้างแบรนด์
และ การตลาด
GIT Magazine ฉบับนี้จึงขอเป็นตัวช่วยหนึ่งในเรื่องของ
การน�ำองค์ความรูใ้ นรูปแบบบทความเกีย่ วกับเครือ่ งประดับเงิน
มาน�ำเสนอรอบด้านไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง Bangkok’s New Silver
Jewelry Era 2013 เทคนิคการท�ำลวดลายเก๋ๆ ลงบนเครือ่ งประดับ
เรื่องหลากหลายวิธีกับการดูแลรักษาและท�ำความสะอาด

This issue narrates Thailand’s fame as one of the
world’s important gem and jewelry manufacturing
and trading centers, particularly Thai silver jewelry
which has ranked first in terms of global market
share with approximately one-fourth of the market
share. Owing to the delicacy of craftsmanship and
business ethics, Thailand has been able to
continuously maintain the position of the global
market leader in the category of silver jewelry since
2007.
Nonetheless, in order to maintain the leading
position in the situation where industries in the
capitalist system around the world are moving
towards a narrow path, it is necessary that all
sectors should cooperate in knowledge
management and solving problems in the industry

chain from raw materials to design, brand creation,
and marketing.
This issue of GIT Magazine is intended to help
featuring knowledge in the form of articles
exclusively related to silver jewelry including
Bangkok’s New Silver Jewelry Era 2013, techniques
for creating trendy designs on jewelry, various
methods for taking care of and cleaning silver
jewelry, and following the popularity of silver jewelry
under the topic of the golden age of silver jewelry.
Moreover, the hot articles which are interesting
and useful for readers include the opportunities
for Thai gem and jewelry products in ASEAN and
GIT In Focus. I can guarantee that the contents of
all articles are intensive and pleasing to every
reader.

เครื่องประดับเงิน และติดตามกระแสความนิยมของเครือ่ ง
ประดับเงินในเรือ่ ง ยุคทองของเครือ่ งประดับเงิน อีกทัง้ บทความ
ทีเด็ดทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นเรือ่ ง โอกาสสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับไทยก้าวไกลในอาเซียน และหัวข้อ
ประจ�ำ GIT In Focus ซึง่ รับรองได้วา่ เนือ้ หานัน้ อัดแน่นและถูกใจ
คุณผูอ้ า่ นทุกท่านอย่างแน่นอน
ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคุณผูอ้ า่ นจะได้รบั สิง่ ดีๆ จากคอลัมน์
ต่างๆ ในนิตยสารของเรา และในโอกาสใกล้ถึงเทศกาล
สงกรานต์ วันขึน้ ปีใหม่ของไทย ขอให้ทกุ ท่านเดินทางท่องเทีย่ ว
กันอย่างสนุกสนาน ปลอดภัย และตัง้ อยูบ่ นความไม่ประมาท
และพบกันใหม่ใน GIT Magazine ฉบับหน้าที่มีความ
เปลีย่ นแปลงใหม่ แต่จะเป็นเช่นไรนัน้ ขออุบไว้กอ่ นนะคะ

วิลาวัณย์ อติชาติ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ

I greatly hope that the readers shall gain knowledge
from various columns in our magazine. Since the
Songkran festival which is the Thai New Year is
coming soon, I wish you enjoy travelling and have
a safe trip. See you in the next issue of GIT Magazine
with some improvements which are still a secret.

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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โดยสามารถอ่านได้ทาง www.git.or.th และ AIS Book Store

สิทธิประโยชน์สมาชิกใหม่ปี 2556

ประเภทนิติบุคคล

ประเภทบุคคลธรรมดา

1. ส่วนลด 15% จากราคาค่าบริการการตรวจสอบอัญมณี

1. ส่วนลด 15% จากราคาค่าบริการการตรวจสอบอัญมณี

2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
3. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ
ส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
4. ส่วนลด 15% ต่อคน เมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไปพร้อมกัน จากราคา ค่าฝึก
อบรมปกติส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
5. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ

2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
3. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ
ส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
4. ส่วนลด 15% ต่อคน เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรขึ้นไปพร้อมกัน จากราคาค่า
ฝึกอบรมปกติส�ำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
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
11. ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายส�ำหรับลูกค้า
บริษัท (Corporate Package)**
12. ส่วนลด 20% จากราคาค่าบริการพื้นที่สื่อโฆษณานิตยสาร GIT
Gems and Jewelry

10. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
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

GIT – Gems & Jewelry เป็นนิตยสารแจกฟรี ราย
สองเดื อ นที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร บทความทางด้าน
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือและถูก
ต้องให้ทนั กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทีส่ อดคล้อง
กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ งและ
รวดเร็ว
นอกจากเนื้อหาหลักที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครี่อง
ประดับแล้ว นิตยสาร GIT Gems & Jewelry ยัง
รวบรวมเนือ้ หา คอลัมน์ ไลฟ์สไตล์ทหี่ ลากหลายและ
น่าสนใจ อาทิเช่น บทสัมภาษณ์บคุ คล ท่องเทีย่ ว ร้าน
อาหาร แหล่งบันเทิง สปา ผลิตภัณฑ์แฟชั่น รวมทั้ง
ยั ง เน้ น ข้ อ มู ล อั พ เดทใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในและต่ า ง
ประเทศทั่วโลก

สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่
ส่วนงานการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-2634 4999 ต่อ 452,455
โทรสาร 0-2634 4970
อีเมล์ pr@git.or.th

targets

อายุผอู้ า่ น: 25 – 65 ปี
ฐานรายได้: ระดับ A, B+, B
การศึกษา: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
รูปแบบนิตยสาร
ขนาด: 220 มม. x 295 มม.
จ�ำนวนหน้า: 52 หน้ารวมปก
พิมพ์ 4 สี ไสกาว, เนือ้ ในกระดาษอาร์ตการ์ด 105 แกรม,
ปกกระดาษอาร์ต 210 แกรมเคลือบเงา
จ�ำนวนเล่มทีผ่ ลิตต่อฉบับ : 20,000
จ�ำนวนผูอ้ า่ นโดยรวมต่อฉบับ : 100,000
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GIT AT 51st BANGKOK GEMS AND JEWELLRY FAIR
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BEHINDTHE SCENE
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชัน้ 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2634 4999 โทรสาร 0-2634 4970 เว็บไซต์ www.git.or.th
บรรณาธิการอ�ำนวยการและบริหาร: วิลาวัณย์ อติชาติ
ทีป่ รึกษา: ศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ, ศาสตราจารย์กติ ติคณุ ศักดา ศิรพิ นั ธุ,์ รศ.ดร. สุชาดา ศิรพิ นั ธุ์
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ: จุมพล เด่นเมฆา, สุอาภา ไวทยี, จันทิมา ฉัตรไชยสิทธิกลุ , วันดี ม่านศรีสขุ ,
ทนง ลีลาวัฒนสุข, ฐิตนิ ทรีย์ ลีลาวัฒนสุข, จักรพันธ์ สุวรรณวิจติ ร,ภัทรวดี สุวรรณเวช
กองบรรณาธิการ: ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี, ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีคา่ , ฝ่ายข้อมูล, ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่าย
บริการข้อมูลวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายนโยบายและแผน
จัดท�ำโดย: บริษทั ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จ�ำกัด 29 อาคาร บางกอกบิซเิ นสเซนเตอร์ (บีบซี )ี
ชัน้ 19 ห้อง 1901 ซอยเอกมัย ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391 2290-3, 0-2391 4030-2 โทรสาร 0-2391 4033
อีเมล์ info@lifestyleandtravel.com เว็บไซต์ www.lifestyleandtravel.com
ติดต่อกองบรรณาธิการ: Mr.Thanwa.Arrow.Yang@gmail.com

THE ORIENTAL SHINE
ความส�ำเร็จในสูตรทีส่ มดุลของ
เพ็ญ สุขสมบูรณ์วงศ์
มารูจ้ กั วิธตี รวจสอบ เทอร์คอยส์ธรรมชาติ
เทอร์คอยส์เลียนแบบ เทอร์คอยส์ปรับปรุงคุณภาพ
GOOD MORNING ASEAN อัญมณีไทย
บทสัมภาษณ์ คุณศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการบริหารสถาบัน
จากสถานีวทิ ยุ FM 100.5 อสมท.
TURQUOISE
อัญมณีแห่งความรัก ความส�ำเร็จ และโชคดี
หลากหลายวิธกี ารดูแลรักษา
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นิตยสาร GIT เป็นของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร การตรวจสอบอัญมณี การฝึกอบรม สัมมนา และการตลาดทัง้ ในประเทศและ
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MALAYSIA INTERNATIONAL
JEWELLERY FAIR – SPRING
EDITION 2013

ทีก่ รุงเทพฯ ซึง่ ในครัง้ นีท้ างสถาบันฯได้เปิดให้บริการรูปแบบใหม่
ทีเ่ รียกว่า C.A.S.H. ซึง่ เป็นบริการทีท่ างสถาบันร่วมกับบริษทั
Malca-Amit ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการขนส่งสินค้าทีม่ ี
มูลค่าสูง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการ โดยการน�ำ
อัญมณีจากต่างประเทศมาออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี
แบบ Full Report ที่กรุงเทพฯและน�ำส่งคืนให้กับลูกค้า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ภายใน 30 วัน ซึง่ มีลกู ค้าสนใจน�ำอัญมณีมาใช้บริการดังกล่าว
(องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าอัญมณี เป็นจ�ำนวนมาก
และเครื่องประดับมาเลเซีย “Malaysia International
Jewellery Fair - Spring Edition 2013 ระหว่างวันที่ 18 - 21 สถาบันยังได้จดั งานสัมมนาทางวิชาการ ซึง่ เป็นการเผยแพร่
มกราคม ที่ KL Convention Center Hall 5 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก
มาเลเซีย เพือ่ เผยแพร่งานบริการของสถาบันให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่าง ได้รจู้ กั สถาบันฯ และสร้างความเชือ่ ถือในการตรวจสอบอัญมณี
กว้างขวางในระดับนานาชาติ พร้อมทัง้ เผยแพร่ความรูด้ า้ น และเครือ่ งประดับของสถาบัน พร้อมทัง้ สร้างความเชือ่ มัน่ ใน
อัญมณีและเครือ่ งประดับ การเลือกซือ้ ตลอดจนความน่าสนใจ การเลือกซือ้ และกระตุน้ ความต้องการบริโภคพลอยสีของไทย
ของการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ซึง่ โดยสถาบันได้จดั การสัมมนาขึน้ 2 ครัง้ ด้วยกัน ดังนี้
จะช่วยให้ผซู้ อื้ และผูป้ ระกอบการได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง โดยการ
เข้าร่วมงานครัง้ นี้ นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน การสัมมนาหัวข้อ How to buy and sell Colored stone with
เดินทางเข้าร่วมเพือ่ เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการภายใน more confidence บรรยายโดย นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ
งานดังกล่าวด้วย
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ ใน
วันที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. ซึง่ มีเนือ้ หา
การเข้าร่วมงานครัง้ นี้ สถาบันได้เข้าร่วมออกบูธแนะน�ำงาน เกีย่ วกับ ความรูเ้ บือ้ งต้นในการเลือกซือ้ พลอย รวมถึงท�ำความรูจ้ กั
บริการด้านต่างๆ ของสถาบัน ทัง้ การตรวจวิเคราะห์อญั มณี กับสถานทีซ่ อื้ ขายอัญมณีทสี่ ำ� คัญต่างๆ ในประเทศไทย ทัง้ ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม ผ่านการจัดบอร์ดนิทรรศการและ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
วีดทิ ศั น์แนะน�ำงานบริการสถาบัน สิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการ และ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆ รวมทัง้ จัดเจ้าหน้าที่ และการจัดงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ Ruby’s Facts:
อธิบายข้อมูลต่าง ๆ แก่ผสู้ นใจ และยังได้เปิดให้บริการตรวจ Explore the New Era of Ruby โดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข
สอบอัญมณีเบือ้ งต้นให้แก่ผสู้ นใจโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย โดยคูหา หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ สถาบันวิจยั
ของสถาบันตัง้ อยูค่ หู าหมายเลข B04 เพือ่ ให้ผทู้ มี่ คี วามสนใจ และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ ในวันที่ 20
น�ำอัญมณีมาตรวจสอบ รวมถึงขอรับค�ำปรึกษาทางด้าน มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 15.00 น. การสัมมนานีม้ เี นือ้ หา
อัญมณีและเครือ่ งประดับจากคณะเจ้าหน้าทีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เกีย่ วกับหลักและวิธกี ารเลือกซือ้ ทับทิมและแซปไฟร์ให้ถกู วิธี
โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับสี และคุณภาพความใสสะอาด ของ
นอกจากนีย้ งั มีลกู ค้าทีต่ อ้ งการส่งอัญมณีและเครือ่ งประดับจาก ทับทิมและแซปไฟร์ รวมถึงการเลือกซื้ออย่างถูกวิธี ซึ่งใน
มาเลเซีย มาออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณีกบั ทางสถาบัน ครั้งนีม้ ผี สู้ นใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจ�ำนวนมาก

GIT รุ ก เวที อ าเซี ย น บุ ก ตลาด
อัญมณีและเครือ่ งประดับมาเลเซีย
โชว์ศักยภาพความเป็นหนึ่งด้าน
การตรวจสอบ
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GIT AT 51st BANGKOK
GEMS AND JEWELLRY FAIR
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์แอนด์จวิ เวลรีแ่ ฟร์
ครั้งที่ 51 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์แสดงสินค้าชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จัดโดยสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ และได้รบั
การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งสถาบันได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี
ตัดริบบิน้ เปิดบูธใหม่ของสถาบัน โดยมีนายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ นางวิลาวัณย์ อติชาติ
ผู้อำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ ให้การต้อนรับ
งานบางกอกเจมส์แอนด์จวิ เวลรีแ่ ฟร์ครัง้ ที่ 51นี้ จัดขึน้ ภายใต้
แนวคิด Thailand World of Silver เพือ่ เป็นศูนย์กลางให้ผผู้ ลิต
และผูส้ ง่ ออกสินค้าอัญมณีเครือ่ งประดับของไทยและนานาชาติ
ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำธุรกิจจากการสร้างสัมพันธ์
ทางการค้าตลอดจนการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัญมณี
และเครือ่ งประดับให้ได้มาตรฐานระดับสากล ภายในงานจะ
มีการน�ำสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับมูลค่าหลายร้อยล้าน
บาทมาจัดแสดง และการแสดงแฟชัน่ โชว์เครือ่ งประดับจาก
เหล่านางแบบชัน้ น�ำ โดยในงานนีส้ ถาบันได้จดั กิจกรรมออก
บูธเพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบริการของสถาบัน พร้อม
เปิดให้บริการตรวจสอบโลหะมีคา่ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย อีกทัง้ จัด
รายการส่งเสริมการขายส�ำหรับผูใ้ ช้บริการต่างๆ ของสถาบัน
ภายในงานซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทัง้ เผยแพร่
เอกสารประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆ ของสถาบัน อาทิ เช่น
การให้บริการข้อมูลและจ�ำหน่ายเอกสารวิชาการในราคาพิเศษ
หลักสูตรฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ รวมทัง้ การจัดแสดงผล
งานการประกวดในโครงการ ออกแบบเครื่องประดับของ
สถาบัน ซึง่ มีผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชมบูธสถาบันเป็นจ�ำนวนมาก
พร้อมกันนี้ ยังได้จดั สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ Bangkok’s
New Silver Jewelry Era 2013” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องจูปเิ ตอร์ 8-9 บรรยาย
โดยดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย คุณอตินชุ ตันติวทิ
ผู้อ�ำนวยการ Atta Gallery, Managing Director and
Designer / Maker บริษทั เอ.ที.ดีไซน์ แอนด์ จิวเวลรี่ จ�ำกัด
และคุณภิรดา เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา Design Director TRIMODE
Accessories ในครัง้ นีม้ ผี สู้ นใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็น
จ�ำนวนมาก
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19th THE ASIAN
PACIFIC SOCIETY
OF CARDIOLOGY
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็ จ พระราชด�ำเนินเปิดการประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2556 ในการประชุมระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ทคโนโลยีความก้าวหน้าในด้านการ
ดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และงานวิจัยที่เกี่ยว
กับโรคหัวใจและหลอดเลือด เพือ่ เป็นการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ

MOET MOMENTS WITH

YOUR SWEET DELIGHT @ L’APPART
จิบแชมเปญยอดนิยมในบรรยากาศแสนหวาน
โมเอ็ท ชองดอง (Moët & Chandon) ต้อนรับเทศกาล
แห่งความรักทีผ่ า่ นมาพร้อมเปิดประสบการณ์แสนโรแมนติกกับ
วาเลนไทน์ดินเนอร์ “Moët Moments With Your Sweet
Delight” ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของอพาร์ทเม้นท์
สุดหรูสไตล์ฝรั่งเศส โดยมี 3 คู่รักเซเลบริตี้ ปอ ศีกัญญา
ศักดิเดช ภาณุพนั ธ์ - ณชนก รัตนทารส, มาร์ตนิ ฮุนตระกูล
- วิสาข์ อัมระนันทน์ และกฤษดา - เมลานี สุโกศล แคลป์
ควงคู่มาเพิ่มดีกรีความหวานกับการเวิร์คชอปท�ำขนม
ไทรเฟิลพร้อมกับเหล่าสื่อมวลชน พร้อมลิ้มรสแชมเปญ

LIVE HEALTHY,
LIVE FOR MORE
เนสท์เล่ ฉลองครบรอบ 120 ปีในประเทศไทย จัดแคมเปญ
สุดยิง่ ใหญ่ “เนสท์เล่ 120 ปี เคียงข้างคนไทย” มอบความสุข
และสุขภาพดีให้คนไทยตลอดทัง้ ปี ตัง้ แต่ 12 มี.ค. 56 -วันนี้
เพือ่ เชิญชวนผูบ้ ริโภคเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวสุดยิง่ ใหญ่เพื่อ
สุขภาพดี “Live Healthy, Live for More…เนสท์เล่ 120 ปี
โมบาย เอ็กซ์โป” เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 เวลา
16.00 - 21.00 น. ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานหัวหมาก
เพือ่ ขอบคุณคนไทยทีอ่ ยูเ่ คียงข้างมาตลอด 120 ปี ผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนให้คนไทยกว่า 120 แห่ง
ทั่วประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
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ยอดนิยมระดับโลก โมเอ็ท ชองดอง ทีค่ ดั สรรมาควบคูก่ บั
เมนูอาหารชั้นเลิศทั้ง 4 คอร์สจากการสร้างสรรค์โดยเชฟ
เจเรมี่ เชฟรับเชิญชือ่ ดังระดับมิชชิลนิ สตาร์จากฮ่องกง ร้าน
Mirrow พร้อมปิดท้ายด้วยแชมเปญโมเอ็ท ชองดอง โรเซ่
แชมเปญพรายฟองสีชมพูตวั แทนแห่งความรัก พร้อมเสิร์ฟ
ขนมไทรเฟิ ล จากการสร้ า งสรรค์ ข องเซเลปคู ่ รั ก และ
สือ่ มวลชนทีม่ าร่วมงาน โดยกิจกรรมน่ารักนีจ้ ดั ขึน้ ณ ห้อง
อาหารลาพาร์ต (L’Appart) ชัน้ 32 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ
สุขมุ วิท

update
ACCESS ALL AREA

BANGKOK AIRWAYS

45th YEARS ANNIVERSARIES @ BERLIN IBT FAIR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด
งานฉลองครบรอบ 45 ปี สายการบินบางกอกกอกแอร์เวย์ส ณ
งานไอทีบี เบอร์ลนิ สหพันธรัฐเยอรมันนี โดยมี นายพุฒพิ งศ์
ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ พร้อมทั้ง
นายปีเตอร์ วิสเนอร์ รองผูอ้ ำ� นวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายการบินและผลิตภัณฑ์ ม.ล. นันทิกา วรวรรณ
รองผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ รองผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย และคณะ ทั้งนี้
บางกอกแอร์เวย์ส ยังได้รบั เกียรติจากคุณสรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และคุณสุรพล เศวตเศรนี ผูว้ า่ การ การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี งานไอทีบี เบอร์ลนิ เป็น
งานแสดงการท่องเที่ยวชั้นน�ำของโลก ส�ำหรับในปีนี้ได้
จัดแสดงจบลงไปแล้วเมือ่ วันที่ 10 มีนาคมนี้ ทัง้ นี้ สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์สได้เข้าร่วมงานจัดแสดงครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2541จนถึงปัจจุบนั

“THE SELECTED”

MULTI BRAND CONCEPT STORE @ SIAM CENTER
The Selected สถานที่สุดฮิปล่าสุดส�ำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่รักแฟชั่น ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี อันมีสไตล์แตกต่าง
ไม่เหมือนใครในรูปแบบมัลติแบรนด์สโตร์กว่า 40 แบรนด์ ซึง่
เปิดตัวกันไปแล้วอย่างเป็นทางการภายใต้บรรยากาศสุดสนุก
ในธีม “Selected Made Perfect” ณ ชัน้ 3 สยามเซ็นเตอร์
ในงานนีเ้ หล่าเซเลบริตผี้ มู้ สี ไตล์ทงั้ หลายมาร่วมงานกันอย่าง
คับคัง่ อาทิ ดวง วรรณพร โปษยานนท์ มิลนิ ยุวจรัสกุล กรกฤต
หลีระพันธ์ สมบัษร ถิระสาโรช ทินกร อัศวรักษ์ ปิยะพร
อังอุบลกุล พิมพ์ชนก อุชชิน ฯลฯ ทุกคนในงานได้เพลิดเพลิน
กับอาหารเมนูสดุ พิเศษทีร่ งั สรรค์เพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะ พร้อม
ชมนิทรรศการภาพถ่ายคนดังผ่านการลัน่ ชัตเตอร์ของ Sixtysix
Visual และฟังดนตรีสดุ ล�ำ้ จากคอดนตรีสดุ มันส์ทมี่ ารวมตัวกัน
ทีน่ เี่ ฉพาะกิจเป็นครัง้ แรก

ไฮไลท์เด็ดอยูท่ กี่ ารเปิดตัวน�ำ้ หอม a.i.r #1 amazed น�ำ้ หอม
Absolute Siam ทีเ่ กิดจากการร่วมมือกันระหว่างสยามเซ็นเตอร์
และ Harnn แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครือ่ งหอมและสปาชัน้ น�ำของ
ประเทศไทย รังสรรค์กลิน่ หอมตามความหมายของชือ่ ว่า a.i.r
#1 amazed ซึง่ แปลว่า “อากาศ” จากการผสมผสานกลิน่
ของใบปาล์มแห้ง กลิน่ น�ำ้ มันร�ำข้าว กลิน่ น�ำ้ มันผิวส้มและกลิน่
ไซตรัสเข้าไว้ด้วยกัน และการเปิดตัวเทียนหอม “Party
Candle” เทียนหอมลิมเิ ต็ดเอดิชนั่ จากแบรนด์ Erb ทีบ่ รรจุใน
ซองหนังดีไซน์เก๋สลับกับแคนวาสปัม๊ ลายเอกลักษณ์

BE WELL KNOWN BUSINESS
BY ASEAN AFFAIRS
ประชาสัมพันธ์ธรุ กิจของท่านเป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายครอบคลุมใน 10 ประเทศอาเซี่ยน
เพื่อก้าวรับให้ทันการเปิดเสรีทางการค้าในภูมภิ าคอาเซีย่ น AseanAffair พร้อมบริหาร
จัดการงานประชาสัมพันธ์ให้กบั องค์กรของท่าน โดยมีกลยุทธ์การสื่อสารที่ครอบคลุม
แผนการตลาดอย่างทั่วถึง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการโปรโมทโดยทีมงานมากด้วยประสบการณ์และมีศกั ยภาพ
รวมไปถึงการติดตามผลเพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสือ่ ไปถึงมือกลุม่ เป้าหมายอย่างได้ผล
สนใจในบริการของ AseanAffair สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.AABCouncil.com
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RED CARPET MUSE

SPARKLE

OSCAR 2013

บนพรมแดงออสการ์ครั้งล่าสุด
ที่ ผ่านมา เหล่าดาราคนดังจาก
ฮอลลีวูดและวงการบันเทิงทั่วโลก
ต่างพากันตบเท้าเยื้องกรายร่วม
งานด้ ว ยชุ ด สวยหรู ต ระการตา
อย่างคับคัง่ ใครเกิดเจิดจรัสเข้าตา
มาดูกัน

ANNE HATHAWAY
เจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Les
Miserables ที่มาด้วยชุดเดรสสีชมพูอมม่วงไลแลคจาก Prada ที่เผยให้
เห็นแผ่นหลังสะอาดนวลเนียน เพิม่ ความโดดเด่นด้วยสร้อยเพชรและต่างหู
เพชรจาก Tiffany & Co สนราคาสร้อย 485,000 ดอลล่าร์และต่างหูราคา
39,300 ดอลล่าร์ รวมไปถึงก�ำไลข้อมือทีส่ อ่ งประกายวิบวับ ส่งให้ภาพลักษณ์
โดยรวมของเธอดูงดงามหวานจับใจถึงแม้นักวิจารณ์ด้านแฟชั่นทั้งหลาย
จะไม่ค่อยปลื้มกับเดรสของเธอในครั้งนี้ก็ตาม

JENNIFER LAWRENCE
สาวนักแสดงวัย 22 ทีส่ วยสง่างดงามในชุดของ Christian Dior Haute
Couture พร้อมต่างหูเพชร และสร้อยคอเพชรเส้นเล็กแสนประณีต
จาก Chopard ทีส่ อ่ งให้ดาราผูไ้ ด้รบั รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยีย่ ม
จากภาพยนตร์เรื่อง Silver Linings Playbook โดดเด่นเป็นที่สุด
ถึงแม้วา่ เธอจะพลาดเดินหกล้มก่อนขึน้ รับรางวัลก็ตามที

NAOMI WATTS
สาวผมบลอนด์คนนีเ้ ธอสวมเครือ่ งประดับจาก Neil Lane
ซึ่งประกอบด้วยต่างหูเพชร 20 กะรัตและเครื่องประดับ
ข้อมือทีร่ าคารวมกันถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ ส่งให้เดรสเข้ารูป
สีเงินเมทัลลิกดีไซน์เก๋จาก Armani Prive กระเป๋าใบเล็กจาก
Roger Vivier และรองเท้าของ Jimmy Choo นัน้ กลายเป็น
The Best Dress ของงานครัง้ นีเ้ ลยทีเดียว
CATHERINE
ZETA – JONES
ในชุดสีทองเข้ารูปของ Zuhair Murad เธอสวมเครือ่ งประดับ
จาก Lorraine Schwartz ที่ประกอบไปด้วยต่างหูระย้า
และแหวนทีป่ ระดับบนเรียวนิว้ ทีเ่ สริมให้เธอเด่นเข้าตา
ไม่แพ้ใคร
CHARLIZE THERON
สาวพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังอย่าง Dior เธอสวมเครื่องประดับจาก Harry
Winston ทั้งต่างหู ข้อมือ มูลค่ารวมกัน 1.6 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดนี้
ช่วยเสริมให้เดรสเข้ารูปสีขาวจาก Christian Dior Haute Couture
ดูสง่างามเป็นที่สุดบวกกับทรงผมสั้นเปรี้ยวเฉี่ยวที่เรียบหรูแสนดูดีและ
ผิวสีแทนอันโดดเด่น จนช่างภาพพากันรัวชัตเตอร์แทบไม่ทัน
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JENNIFER GARDNER
ภรรยาของหนุม่ เบน แอฟเฟล็กผูส้ วยสง่ามาในชุดสีมว่ งพลัม
จาก Gucci และเครือ่ งประดับจาก Neil Lane สร้อยคอ
สร้อยข้อมือ และแหวนของเจนนิเฟอร์รวมมูลค่ากว่า 200
กะรัต ในราคา 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (เกือบ 80 ล้านบาท
แค่นนั้ เอง) เรียกๆ ได้วา่ งานนีเ้ ครือ่ งประดับของเธอราคาสูง
เกินหน้าเพือ่ นนักแสดงทุกคนจริงๆ

update
GLOBAL GLAMOUR

TROPICAL
PARADISE

สีสันสุดสนุก
จากป่าร้อนชื้น

Swarovski Tropical Paradise Spring/Summer 2013 คอลเลคชั่น
เครื่องประดับทีแ่ สนจะมีชวี ติ ชีวา เพราะได้รบั แรงบันดาลใจจากความ
หลากหลายและสีสันธรรมชาติของอเมริกาใต้ ภายใต้บรรยากาศ
สนุกๆ เหมือนอยูใ่ นงานคาร์นวิ ลั ในเมืองริโอเดอจาเนโร ไปจนถึง
บรรยากาศทีโ่ อบล้อมด้วยป่าเขาล�ำเนาไพรในอเมซอนทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั
มากมายดึงดูดความสนใจของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ มีให้เลือก
มากมายทั้งแหวน สร้อยคอจี้ สร้อยข้อมือ ก�ำไลแบบ Cuff และต่างหู

CRASH WATCH
จาก CARTIER

นาฬิ ก าบิ ด เบื้ ย ว...น่ า สะสม
ส�ำหรับคนนอกกรอบ

คอลเลคชัน่ Crash Watch นาฬิกาเรือนหรูจากคาร์เทียร์ทมี่ า
พร้อมกับเสน่หอ์ นั ลึกลับน่าค้นหา ด้วยรูปทรงของหน้าปัด
ทีบ่ ดู เบีย้ วไม่สมสัดส่วนสมบูรณ์แบบตามอุดมคติ บ่งบอกถึง
บุคลิกของผูค้ นและสังคมนิยมนอกกรอบอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของยุคเซเว่นตี้ โดดเด่นด้วยรูปทรงแปลกตาและ
สายนาฬิกาสุดประณีตรูปหยดน�้ำจากวัสดุไวท์โกลด์และ
ทองพิงค์โกลด์ ประดับประดาด้วยเพชรรอบหน้าปัด โดยมี
เพียง 267 เรือน ส�ำหรับรุน่ สายข้อมือทอง และเพียง 67 เรือน
ส�ำหรับรุน่ สายข้อมือประดับเพชร

CABINET D’ECRITURE

การหลอมรวมวัฒนธรรม ศิลปินและบทกวี

หลุยส์ วิตตอง เปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน “Cabinet d’Ecriture” แห่งแรก บนเลขที่ 6 ปลาส
แซง-แชร์แมง-เด-เพร (6, Place Saint-Germain-des-Prés) ห่างเพียงไม่กกี่ า้ วจากร้านสาขาร้านส�ำคัญ
ที่เปิดท�ำการครั้งแรกในปีพ.ศ.2538 โดย “Cabinet d’Ecriture” จะเปิดท�ำการในพืน้ ทีอ่ นั เป็นต�ำนาน
กลางกรุงปารีสเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เพือ่ เปิดโอกาสให้ทกุ คนได้เข้ามาเยีย่ มชมโลกแห่งการเขียนของหลุยส์
วิตตอง พร้อมทัง้ เข้าไปค้นหาความน่าสนใจของศิลปะการติดต่อทางจดหมาย รูปแบบการสือ่ สารอันเป็น
ประเพณีนิยมที่หลุยส์ วิตตองยึดถือมานับแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่จะได้พบศิลปินและ
ผู้เชีย่ วชาญคนส�ำคัญ โดยเปิดโอกาสให้กลุม่ บุคคลเหล่านีไ้ ด้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
ประสบการณ์ทางอารมณ์ และประสบการณ์แบบสมัยใหม่ และขอแนะน�ำ คอลเลคชั่น “World of
Writing” ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเขียน หมึกสุดเอ็กซ์คลูซฟี ตลับหมึกคริสตัล กล่องใส่เครือ่ งเขียน หีบ
และกล่องขนาดต่าง ๆ ตลอดจนชุดกระดาษน่าสะสม
13

update
ACCESS ALL AREA

ชมรม Jewel Fest Club จับมือ GIT
ผลักดันโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ

เครือ่ งประดับไทย (GCT) จึงได้จดั ท�ำโครงการซือ้ ด้วยความ
มัน่ ใจ (Buy with Confidence: BWC) ด้วยการออกใบรับรอง
มาตรฐานร้านค้าและตราสัญลักษณ์ให้แก่ร้านค้าอัญมณี
เครือ่ งประดับ และร้านค้าทอง ทีไ่ ด้มาตรฐานและเป็นธรรม
ต่อลูกค้า โดยคัดเลือกร้านค้าและบริษทั ทีป่ ระกอบการกิจการ
อัญมณี เครือ่ งประดับและร้านทองทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ปัจจุบนั มีจำ� นวนสมาชิก
563 ราย การด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือ
กับชมรมผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับมาตรฐาน (Jewel Fest
Club: JFC) ภายใต้สมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ
ซึง่ เป็นชมรมทีม่ ชี อื่ เสียงและได้รบั ความเชือ่ ถือจากการซือ้ ขาย
อัญมณีในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วต่างประเทศมานานกว่า 15 ปี รวมทัง้
ได้รบั การสนับสนุนจากการท่องเทีย่ วแห่งประทศไทย (ททท.)
จึงถือเป็นโอกาสอันดีทภี่ าครัฐและภาคเอกชนจะได้บรู ณาการ
แผนงานต่างๆ ร่วมกัน
ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการซือ้ ด้วยความมัน่ ใจ ในปี 2556 นัน้
ตัง้ เป้าจะขยายผลเชิญชวนกลุม่ ประกอบการให้รว่ มสนับสนุนใน
โครงการมากขึ้นอีก 20% และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการในเชิงรุกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้
ผู้ประกอบการเกิดความตืน่ ตัวและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ผลักดันโครงการให้ประสบความส�ำเร็จ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย (GCT)
ร่วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) และชมรมผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
มาตรฐาน (Jewel Fest Club :JFC) ผลักดันโครงการซือ้ ด้วย
ความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC) เพื่อประกาศ
ให้ผู้บริโภคมัน่ ใจในตัวสินค้าทีม่ มี าตรฐานและราคาซือ้ ขายที่
เป็นธรรม เมือ่ ได้ซอื้ สินค้าจากร้านค้าทีม่ ตี ราสัญลักษณ์ BWC
และ JFC ของโครงการ

เลขานุการคณะกรรมการด�ำเนินโครงการซือ้ ด้วยความมัน่ ใจ
กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
เป็นสินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญ 1 ใน 5 ของประเทศและสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมหาศาล โดยมียอดส่งออกปีละ
201,268.71 ล้านบาทหรือประมาณ 6,509.93 ล้านเหรียญสหรัฐ
และยังคงรักษาสถานะผูน้ ำ� ในตลาดโลกในหมวดสินค้าทีไ่ ทยมี
ศักยภาพสูง อย่างพลอยสีและเครือ่ งประดับอัญมณี รวมถึง
เครือ่ งประดับเงิน ไว้ได้อย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีต่ ลาดการค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับภายในประเทศก็มคี วามแข็งแกร่ง
นางวิลาวัณย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ไม่แพ้กันด้วยมูลค่าประเมินไม่ต�่ำกว่า 2.5 แสนล้านบาท
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะ กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและ
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ในส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการจะมีการจัดกิจกรรมใหญ่ ใน
วันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ
สยามพารากอน โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือ
ระหว่าง BWC และ JFC กิจกรรมในงานมีทงั้ การมอบใบรับรอง
มาตรฐานร้านค้า การเสวนาให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค โดยกูรดู า้ น
อัญมณีและเครือ่ งประดับ การจัดแสดงแฟชัน่ โชว์เครือ่ งประดับ
อลังการ การแสดงจากศิลปิน และมินิคอนเสิร์ต เพื่อให้
ผู้บริโภครูจ้ กั และเข้าใจตราสัญลักษณ์โครงการ BWC และสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในตัวสินค้าทีม่ มี าตรฐาน เมือ่ ซือ้ สินค้าจากร้าน
ที่มีตราสัญลักษณ์ BWC ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ อย่างครบวงจร”

S

METAL TE

TING
PECIAL PROMOTION

Only from Feb 15th - Jun 15th, 2013

15% Discount when testing
over 30 items at once and you can
mix all types of service together.
พิเศษ !
ลด 15% สำหรับการส่งโลหะมีค่าตรวจสอบ
30 ชิ้น และสามารถเลือกตรวจสอบ
ได้มากกว่า 1 กรรมวิธีวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
- บริการ Inductively Couple Plasma (ICP)
- บริการ Auto - Titration
- บริการ XRF (X-Ray Fluorescent)
- บริการ Laser Inscription

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า โทร. (662) 634-4999 ต่อ 421
For more infomation, please contact Precious Metals Assay and Hallmark Center Tel. (662) 634-4999 ext. 421
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
140 ,140/1-3, 140/5 ITF-Tower Building, 1st-4th and 6th Floor, silom Road, Suriyawong,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel: (662) 634-4999 Fax: (662) 634-4970 Email: jewelry@git.or.th Website: www.git.or.th

the meeting

GOING FORWARD,
THAI GEMS & JEWELRY
ประเทศไทยถือเป็นเพชรเม็ดงามที่ก�ำลังส่องประกายดึงดูดในตลาดการค้าอัญมณีของโลกตลอดหลาย
ปีที่ผา่ นมา อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางเครือ่ งประดับส�ำเร็จรูปคุณภาพสูงที่ทวั่ โลกยอมรับ ..หนึง่ ในผูม้ บี ทบาท
ส�ำคัญ คุณวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
กับ 8 ปีที่ได้เข้ามาสานต่อ วางนโยบายในการขับเคลื่อน ต่อยอดเพื่อขยายตลาดการค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับของไทยให้ก้าวไกลในระดับเศรษฐกิจโลก
กว่า 8 ปีกบั บทบาทผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ก่อนเข้ารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ ดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์
(ผู้เชีย่ วชาญด้านวิทยาแร่และอัญมณีวทิ ยา) กองวิเคราะห์และ
ตรวจสอบธรณีวตั ถุ รวมทัง้ เคยด�ำรงต�ำแหน่งนักธรณีวทิ ยา
กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตรวจสอบ วิเคราะห์แร่ หิน ธรณีวตั ถุ และ ตรวจวิเคราะห์
อัญมณี และเป็นทีป่ รึกษาด้านอัญมณี ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการตรวจสอบ และงานวิจัยเชิงลึก
ด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับให้กบั สถาบัน ต่อมาเมือ่ ได้มา
รับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสถาบันในปี 2548 ภายหลังสถาบัน
ได้จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2546
การด�ำเนินงานของดิฉนั จึงมุง่ เน้นเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านการค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้
ได้เข้าไปต่อยอดในพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน อาทิ การ
ปรับปรุงใบรับรองผลการตรวจสอบอัญมณี การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ การท�ำวิจยั
และศึกษาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผปู้ ระกอบการไทยและผูส้ นใจ
ทัว่ ไปทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลตามความต้องการ ความภาคภูมใิ จใน
การท�ำงานตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ก็คือ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ให้กา้ วไปไกลในระดับโลก
ก้าวเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของ GIT
ตลอดระยะ 12 ปีที่ผ่านมา GIT ได้ด�ำรงบทบาทการเป็น
เสาหลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไว้ได้
อย่างเข้มแข็ง งานบริการด้านต่างๆ ของสถาบันเติบโตมาได้
อย่างต่อเนือ่ งตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยและ
ในตลาดโลก ดังนัน้ เพือ่ รองรับการขยายตัวของเนือ้ งานและ
จ�ำนวนผูม้ าใช้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ สถาบันจึงได้ยา้ ยจาก
ทีท่ ำ� การเดิมซึง่ ตัง้ อยู่ ณ อาคารวิจยั และตรวจสอบอัญมณี
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายัง
ส�ำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม
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เพือ่ ท�ำหน้าทีศ่ กึ ษาความต้องการของอุตสาหกรรม น�ำมา
ก�ำหนดแผนแม่บทโครงการวิจัย ด�ำเนินการขอจัดสรร
งบประมาณ ประสานงานกับคณะผูว้ จิ ยั สรุปผลและเผยแพร่
ผลงานวิจยั ให้เป็นประโยชน์แก่การน�ำไปใช้พฒั นาอุตสาหกรรม
ผลักดันให้ GIT เป็นหน่วยงานของรัฐทีส่ นับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ทีผ่ า่ นมาสถาบันได้ดำ� เนินการในเรือ่ งการปรับปรุงการออก
ใบรับรองการตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ ซึง่ ใบรับรอง
ได้ถกู น�ำไปใช้ชว่ ยสนับสนุนและเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่การ
ซือ้ ขายอัญมณี ทัง้ การซือ้ ขายเพือ่ ส่งออกโดยตรง หรือการ
ซื้อขายผ่านช่องทางอืน่ ๆ เช่น การซือ้ ขายผ่านอินเตอร์เน็ต
และ ทางโทรทัศน์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์อตุ สาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับเพือ่ วางแผน
และก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของประเทศร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ประเทศไทย
มียุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการผลักดันอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยพืน้ ทีใ่ ห้บริการ 2,687 ตารางเมตร จัดแบ่งเป็น ห้องสมุด
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีช่ นั้ 1 พิพธิ ภัณฑ์ทชี่ นั้ 2 ศูนย์ฝกึ
อบรมทีช่ นั้ 3 ศูนย์ตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา่ ศูนย์ขอ้ มูล
ด้านการตลาดที่ชั้น 4 และ ส�ำนักงานฝ่ายบริหารที่ชั้น 6
โดยได้เริม่ เปิดให้บริการ ณ ทีท่ ำ� การแห่งนีม้ าตัง้ แต่ตน้ เดือน
กรกฎาคม 2554 ทัง้ นี้ สถานทีท่ ำ� การส�ำนักงานแห่งใหม่นี้
ถือเป็นย่างก้าวส�ำคัญส�ำหรับงานบริการของสถาบันทีจ่ ะมี
ความสมบรูณ์และครบวงจรยิ่งๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมนีแ้ ละประชาชนทัว่ ไปมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ผลักดันประเทศไทยสูก่ ารเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการค้าอัญมณี
และเครือ่ งประดับของโลกได้เป็นผลส�ำเร็จอีกด้วย

การพัฒนาในด้านบุคลากรนักอัญมณีศาสตร์ ให้มีความรู้
ความสามารถเพือ่ ยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผเู้ ข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันการให้บริการ
ตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีคา่ เข้าสูร่ ะบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001: 2008 ซึง่ เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2554 ทางสถาบัน
ได้ผา่ นการตรวจประเมินระบบคุณภาพโดยบริษทั เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO
9001: 2008 ในขอบเขตของการรับรอง “การตรวจสอบ และ
การรับรอง อัญมณี และ โลหะมีคา่ ” จาก UKAS (United
Kingdom Accreditation Service) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้การ
รับรองระดับโลกจากประเทศอังกฤษ โดยสถาบันมีความมุง่ มัน่
ที่จะยกระดับคุณภาพงานบริการด้านการตรวจสอบให้มี
มาตรฐานได้รบั การยอมรับในระดับสากลยิง่ ขึน้

ทีส่ ำ� คัญอีกเรือ่ งหนึง่ คือสถาบันได้มกี ารวางรากฐานทีม่ นั่ คง
มาอย่างต่อเนือ่ งจากสมัยศาสตราจารย์กติ ติคณุ ศักดา ศิรพิ นั ธุ์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันคนแรก ซึง่ เมือ่ ดิฉนั เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ก็ได้สานต่อในเรือ่ งของพันธกิจและภารกิจต่างๆ อาทิ ในเรือ่ ง
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณีและเครือ่ งประดับ
มีการปรับปรุงใบรับรองผลการตรวจสอบให้มคี วามทันสมัย
และครอบคลุมกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ มี

นอกจากนีส้ ถาบันได้สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นการ
ประสานงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมค้นหาสิ่งที่ภาค
อุตสาหกรรมต้องการให้มกี ารวิจยั พัฒนาเพิม่ เติม รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายแบ่งปันแลกเปลีย่ นข้อมูลประกอบการวิจยั และ
การกระจายผลงานวิจยั ให้เป็นทีร่ บั รู้ สามารถน�ำไปต่อยอด
สร้างความแข็งแกร่ง เพิม่ ขีดความสามารถสามารถการแข่งขัน
ในระดับสากล โดยการจัดตัง้ หน่วยประสานการวิจยั และพัฒนา

ความคาดหวั ง ในการเปลี่ ย นแปลงของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
อนาคต
ในระยะสัน้ ก็คอื ต้องการเห็นการเปลีย่ นแปลงในแง่ของการ
พัฒนาบุคลากร ช่างฝีมอื แรงงาน แต่เดิมนัน้ เรามีฝมี อื ทักษะ
ทีด่ เี ป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แต่หากบุคคลเหล่านัน้ ได้รบั การพัฒนา
ทักษะฝีมอื แรงงานอย่างต่อเนือ่ ง ก็จะท�ำให้เกิดภูมปิ ญั ญาและ
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับที่มี
ความสวยงาม น่าดึงดูด ซึง่ สามารถสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ตนเอง ส่วนความคาดหวังในระยะยาวก็คอื การประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สมาคมต่างๆ รวมทัง้ สถาบันในการผนึกก�ำลังวางนโยบาย
ให้ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมในด้าน
การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานการรับรอง
คุณภาพสินค้า การสร้างแบรนด์ การพัฒนาการออกแบบและ
การผลิต และการยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ อย่างไรก็ตาม ดิฉนั คาดหวังว่าหน่วยงานรัฐและ
เอกชนควรให้นำ�้ หนักเกีย่ วกับประเด็นเหล่านีเ้ พิม่ ขึน้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบนั ได้แก่ การขยายตลาด
ในประเทศ การพัฒนา OTOP โดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ การ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ การตัง้ ศูนย์กลางผลิตและจ�ำหน่าย
อัญมณีและเครือ่ งประดับ รวมถึงการเร่งใช้ประโยชน์จาก AEC
และ FTA
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high profile

เพ็ญ สุขสมบูรณ์วงศ์

THE ARCHIVE IS BALANCING
จากวิกฤตในยามเริ่มต้น แต่แล้ว ซองแลนด์ จ�ำกัด ภายใต้การน�ำของ เพ็ญ สุขสมบรูณ์วงศ์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ก็ฝา่ ฟันทุกวิกฤตการณ์มาได้สำ� เร็จ และก�ำลังรุดสูก่ ารร่วมลงทุนกับบริษทั อสังหายักษ์ใหญ่
จากเซี่ยงไฮ้ ในพื้นที่ที่ก�ำลังเติบโตสูงอย่าง จ. ภูเก็ต ที่มีมูลค่านับหมื่นล้าน นอกจากนั้นเธอยังเป็นเจ้าของ
แบรนด์เครื่องเพชร เพ็ญ คอลเลคชั่น ที่ก�ำลังได้รับความนิยมจากแวดวงเซเลบริตี้
ภาพรวมของงานที่ท�ำในปัจจุบัน

“ตอนนีง้ านหลักของเพ็ญ คือ เรือ่ งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะ
เพิ่งจะเริ่มต้นโครงการที่ร่วมลงทุนร่วมกับนักธุรกิจชาวจีน
เกี่ยวกับคอนโด และโรงแรมทีภ่ เู ก็ต คือ คุณลิว่ หยง ห่าว ซึง่
เขามีธรุ กิจหลายอย่างเยอะมาก แต่เขาตัดสินใจร่วมลงทุน
กับเรา เหมือนเป็นครอบครัวกัน ตอนนีก้ เ็ ลยให้ความส�ำคัญ
กับโปรเจคทีจ่ ะเกิดขึน้ ตรงนีม้ าก แต่กไ็ ม่ได้ทงิ้ ในส่วนของธุรกิจ
อื่นๆ นะคะ เพราะต้องดูภาพรวมทุกอย่าง ทุกเรื่องอยู่ใน
ความคิดตลอดเวลา แต่จะจัดล�ำดับความส�ำคัญให้ใน
แต่ละส่วนไป ซึง่ โชคดีวา่ ทุกอย่างเป็นงานทีร่ กั ทีช่ อบทัง้ หมด
เลย เลยรูส้ กึ ว่าท�ำงานแล้วมีความสุข จริงๆ นอกจากนีก้ ็
วางแผนว่าจะท�ำงานบริษทั พีอาร์ ร่วมกับคุณชาย อานันท์ทวีป
ด้วยเร็วๆ นี้

ส่วนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือทัศนคติของเราต่อการใช้ชวี ติ คือเพ็ญ
มองว่าไม่มอี ะไรทีม่ นั แน่นอน ทุกอย่างเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วก็
ดับไป ทัง้ นัน้ เรามีหน้าทีแ่ ค่ทำ� ปัจจุบนั ให้ดที สี่ ดุ เป้าหมายว่า
จะมีความสุข หรือความส�ำเร็จ ส�ำหรับเพ็ญแค่คดิ ก็ผดิ แล้วนะ
เราท�ำให้ดที สี่ ดุ เป็นพอ ง่ายๆหน้าทีข่ องแต่ละวันคืออะไรบ้าง
เป็นผูบ้ ริหารก็บริหารงานไป”

ความส�ำเร็จ แรงหนุนทีส่ ำ� คัญ และ
ต้นแบบในการใช้ชีวิต

อีกอย่างคือ การช็อปปิง้ ชอบเป็นชีวติ จิตใจ คือตอนนีไ้ ม่มเี วลา
ก็จะไม่ได้ออกไป แต่อยูก่ บั ทีก่ เ็ สียเงินได้แล้ว จะมีเลขาคอยไป
ซือ้ ให้ อยากได้อะไร ให้เลขาถ่ายรูปมา เราเห็นน่าสนใจก็จะ
บอกให้เลขาจัดการซือ้ มาให้ (หัวเราะ) ส่วนเรือ่ งการเดินทาง
เพือ่ ไปเทีย่ วแทบจะไม่คอ่ ยมีเวลา ถ้ามีเวลาก็ชอบทีจ่ ะไปปารีส
นิวยอร์ก และก็ลาสเวกัสเพราะชอบไปชมโชว์ทลี่ าสเวกัส ซึง่
จะมีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เดือนนีก้ จ็ ะถูกเชิญไป
งานแต่งงานทีด่ ไู บ ซึง่ เจ้าของงานน่ารักมาก เขาจัดการทุกอย่าง
ให้หมด ฉะนัน้ เราก็ตอ้ งไป”

“ถามถึงความส�ำเร็จจากสิง่ ทีผ่ า่ นมา เพ็ญว่าตัวเองยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จนะคะ เรียกว่า เราเกิดมาโชคดีในครอบครัวทีอ่ บอุน่ Work Hard Play Hard ท�ำทุก
มากกว่า มันเลยกลายเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในชีวติ เราทีท่ ำ� ให้เรา วันให้สมบูรณ์
ไม่กลัวทีจ่ ะเริม่ ต้นท�ำอะไร เพราะถึงอย่างไรสิง่ สุดท้าย เรายัง “นิยามการใช้ชวี ติ ของเพ็ญคือ Work hard play hard ตอน
มีพอ่ แม่ขา้ งหลัง ทีจ่ ะช่วยซัพพอร์ตทางจิตใจให้กล้าท�ำ กล้า เด็กๆ คุณพ่อเจริญ ก็ไม่ได้บอกว่าโตขึน้ มาแล้วจะเจอกับอะไร
งานอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่เราโตมากับมันก็เลยรู้สึกว่า ตัดสินใจ
ทีห่ นักหนา เหมือนทีเ่ พ็ญได้เจอ แต่เพ็ญว่าไม่วา่ เราจะเป็นใคร
หลับตาก็ทำ� ได้แล้วนะ เพ็ญมองเป็นการลงทุนในระยะยาว ก็
ท�ำอะไร รวย จน ทุกคนต้องประสบกับความยากล�ำบากหมด
จะมีซอื้ บ้าน มีซอื้ ที่ เพือ่ เก็บไว้ให้เช่า หรือขาย ทัง้ ในไทย และ ส�ำหรับเพ็ญต้นแบบการท�ำงานคือคุณพ่อเจริญ สุขสมบูรณ์วงศ์ เรามีหน้าทีต่ งั้ รับและท�ำให้ดที สี่ ดุ ในขณะนัน้ และมองมันให้
ต่างประเทศ เช่นทีฮ่ อ่ งกง ธุรกิจนีเ้ รือ่ งทีส่ ำ� คัญคือเรือ่ งของ และคุณแม่วลี สุขสมบูรณ์วงศ์ คุณพ่อขยันสุดๆ อายุ 87 ปี เป็นเรือ่ งธรรมดาของชีวติ
โลเคชัน และเรือ่ งของเวลา และมีเรือ่ งของการท�ำการตลาด แล้ว ยังท�ำงานทัง้ 7 วัน ยังออกไซต์ตรวจงาน แต่ตอนเย็นก็
ที่เหมาะสมเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย เห็นความพร้อมในหลายๆ ออกไปเดินออกก�ำลังกายกับคุณแม่ เพราะท่านเป็นห่วงเรือ่ ง สิง่ ทีต่ งั้ ใจมากทีส่ ดุ ในตอนนีค้ อื เข้าวัด เพ็ญมองว่าเป็นเหมือน
ด้าน ท�ำให้เราเกิดไอเดียทีจ่ ะท�ำโครงการทีภ่ เู ก็ต”
สุขภาพมาก ส่วนคุณแม่กจ็ ะเป็นคนใจดีมากค่ะ เพ็ญเหมือน วัคซีนให้กบั ชีวติ เรา บางทีตามไม่ทนั กิเลสเหมือนกันนะ แต่พอ
ได้สว่ นผสมของทัง้ คูม่ า อย่างคุณแม่จะสอนเพ็ญเรือ่ งค�ำพูด เข้าวัดมัน Slow Down ลง ท�ำให้สมองโล่งขึ้น ท�ำให้เรา
อุปสรรคยากแค่ไหน ต้องบริหาร เรือ่ งคน เช่น พูดกับใคร พูดดีกเ็ หนือ่ ยเหมือนกัน พูดร้ายก็ คิดเท่าทันกิเลส เท่าความทุกข์ ว่ามันต้องจบไป เหมือนวันนี้
เหนือ่ ยเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ ท�ำไมต้องพูดไม่ดกี บั เขา ตรงนี้ นัง่ เครียดเรือ่ งนีแ้ ทบตาย พรุง่ นีเ้ ราหัวเราะเรือ่ งใหม่แล้ว อย่าง
งานให้ถึง ‘หัวใจ’คน
“สิ่งส�ำคัญอีกอย่าง คือ การให้ความส�ำคัญกับคนทีท่ �ำงาน เราก็นำ� มาใช้กบั การดูแลคน แล้วอีกอย่างทีน่ ำ� มาใช้คอื ค�ำที่ ทีบ่ อก ทุกเรือ่ งในชีวติ มันมีเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และก็ดบั ไป เราแค่
ให้เรา คือเวลาท�ำงานด้วยกันเพ็ญจะมองว่า ถ้าเลือกได้ทกุ คน ท่านบอกว่า ถ้าเราไปไหน เรามีกำ� ลังทีจ่ ะจ่าย นัน่ แปลว่าเรา ท�ำหน้าทีใ่ นทุกวันให้สมบูรณ์เท่าทีท่ ำ� ได้กพ็ อ
ก็อยากมีโอกาสดีทงั้ นัน้ เพราะฉะนัน้ ถ้าท�ำได้กเ็ ลือกให้โอกาส โชคดีนะ ไม่ใช่คดิ ว่าใครจะเป็นคนออกเงิน ถ้าคิดแบบนัน้ ก็ควร
คน พนักงานทุกคนอยูก่ บั เรามานาน เวลาตกทุกข์ได้ยากก็อยู่ อยูบ่ า้ น มันเป็นเรือ่ งของการรูจ้ กั ให้คนอืน่ ”
ด้วยกัน อย่างเช่นช่วงทีม่ ปี ญั หา เรือ่ งธุรกิจของแฟน ซึง่ ตรงนัน้
มันเป็นเหมือนประสบการณ์แปลกใหม่ของการท�ำงานของเพ็ญ งานและไลฟ์สไตล์ที่ลงตัว
เหมือนกัน ท�ำให้มกี ารปรับปรุงพลิกแผนของบริษทั ซองแลนด์ “ชีวติ ทุกวันนีจ้ ริงๆ 7 วัน ท�ำงานทุกวัน แต่เรือ่ งทีห่ นักคือการ
ขึน้ มาใหม่ เพือ่ ให้ธรุ กิจด�ำเนินต่อไป ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประชุม การเดินทาง การออกงานสังคม เพราะจะมีนดั หมาย
ลดราคากันลงครึง่ ต่อครึง่ เพ็ญก็ตดั สินใจใช้วธิ ไี ปซือ้ โครงการ ตลอด จนเหนือ่ ย คือถ้าร่างกายไม่แย่จริงๆ เพ็ญก็จะไปนะคะ
มา ซือ้ ห้องเปล่ามา เพือ่ ทีจ่ ะให้พนักงานของเราอยูร่ อด ส่วน เพราะต้องให้เกียรติคนทีเ่ ขาเชิญเรา แต่สว่ นใหญ่เราจะมีงาน
พวกคนงานผูห้ ญิงเราก็เทรนด์เขามาเป็นแม่บา้ นแทน เพือ่ ให้ ต้องท�ำตลอดอยูแ่ ล้ว มันท�ำให้เราค่อนข้างเหนือ่ ย ถามว่าอยาก
เขามาท�ำงานตรงอืน่ และ มีรายได้ อยูด่ ว้ ยกันต่อไป
ท�ำอะไร ตอนนีก้ ข็ อแค่ได้พกั บ้างสักวัน ได้นอนเต็มที่ นีก่ พ็ อใจ
แล้ว (หัวเราะ)
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shopping
เอสเซนส์สดุ หรูหราในขวดสีทอง Sk - I
LXP Ultimate Perfecting Essence
ราคา 9,500 บาท ใช้เป็นขั้นตอนแรก
ในการปรนนิบตั ผิ วิ เพือ่ ผิวเรียบเนียน
กระชับตึง กระจ่างใส ด้วยสารสกัด
บริสทุ ธิจ์ าก Centella Asiatica

SUMMER DAZZLING
เติมสีสันให้วันหยุดแสนสบายให้ซัมเมอร์นี้พิเศษขึ้นมาอีกนิดด้วยกิมมิค
เครื่องประดับวิบวับส่องประกายแวววาวเล็กๆ อย่างมีชั้นเชิง
แอคเซสซอรีส์แสนดึงดูดสายตาและเครื่องประทินผิวชั้นเลิศ
เพื่อเติมออร่าความเปล่งปลั่ง

จีร้ ปู หัวใจจาก Diamond Today หนึง่ ใน
เครือ่ งประดับเพชร คอลเลกชัน่ Precious
Love โดดเด่นดีไซน์ตวั เรือนให้ดพู ลิว้ ไหว
ดุจริบบิ้นที่ผูกมัดรวมเพชรกลม 3 เม็ด
ให้เป็น 1 เดียว

แว่นตากรอบสีสม้ สุด Chic จาก Chloe เลนส์ไล่สเี พิม่ มิตใิ ห้
ใบหน้า พร้อมกรอบทรงกลมใหญ่กลิน่ อายวินเทจ โดดเด่น
ด้วยโลหะประดับบนมุมกรอบแว่น

แหวนรูปดอกคามิเลียจาก Chanel ประดับด้วย Strass
และไข่มกุ โดยรอบ ช่วยให้เรียวมือดูหรูหรายิง่ ขึน้
อย่าลืมเติมสีสนั สว่างสดใสให้ขอ้ มือด้วย สร้อยข้อมือ
จาก Louis Vuitton
กระเป๋าสีขาวจาก Emil io
Pucci แรงบันดาลใจ
จากรู ป สั ต ว์ นั ก ษั ต ร
ประจ�ำปีงเู ล็ก

ผ้าพันคอลวดลายสีสนั สดใส จาก
Louis Vuitton จะเอามาโพกผม
หรือพันคอ อย่างไรก็ชวนมอง
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จีเ้ ครือ่ งประดับเงิน คอลเลกชัน่ Lock & Key จาก Charriol
ท�ำด้วยเงินแท้เคลือบทับด้วยแพลเลเดียมและโรเดียมชัน้ ดี
จะเลือกร้อยเรียงใส่สายสร้อยหรือสร้อยข้อมือก็ตามแต่ใจ
ปรารถนาด้วยคอนเซ็ปต์ “คุณเก็บความลับได้ไหม”
ก�ำไลสีทองแวววาวประดับไข่มุกสีขาวกลมเกลี้ยง
จาก Chanel
แต่งแต้มกลิ่นหอมเย้ายวนด้วย Dazzle by Paris Hilton
Eau de Parfum Spray 125 ml. ราคา 2,400 บาท น�ำ้ หอม
ส�ำหรับหญิงสาวทีห่ ลงใหลในอัญมณี ตัวขวดได้แรงบันดาลใจ
จากเพชรสีชมพู หอมเย้ายวนด้วยกลิน่ ของแอปเปิล้ เชอรี่ พีช
และกล้วยไม้คาลิปโซ่สชี มพู

watch

PRECIOUS
TIMEPIECES
Franck Muller
Black Croco 8880
Crazy Hours

Frederique Constant
Amour Heart Beat Ladies
Automatic Collection

ขับเคลือ่ นด้วยกลไกจักรกลอัตโนมัติ Calibre FM
2800 HF พร้อมโรเตอร์แพลทินมั 950 ท�ำให้มนั่ ใจ
ได้ถงึ การขึน้ ลานใหม่และการท�ำงานได้อย่างเสถียร
ตลอดเวลาของการแสดงเวลา พร้อมการส�ำรองพลังงาน
ได้นาน 42 ชัว่ โมง มาพร้อมตัวเรือน Cintrée Curvex คู่
หน้าปัดตกแต่งลวดลายหนังจระเข้แบบสามมิตเิ ป็นพืน้ หลังและ
เคลือบ PVD สีดำ� พร้อมสายหนังจระเข้เย็บตะเข็บมือสีดำ� ล้วน

นาฬิกาทีอ่ อกแบบร่วมโดย ShuQi นักแสดงผูม้ ชี อื่ เสียง
ชาวไต้หวัน ผูเ้ ป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Frederique
Constant หน้าปัดขนาด 34 มม. ตัวเรือนผลิตจาก
Rose Gold และสแตนเลสสตีล ประดับตกแต่งรูปหัวใจที่
มีเพชรเม็ดเล็กๆ รอบแสนงดงาม

Christian Dior Couture
VIII Automatic
จาก Bridal Selection

นาฬิกาขนาด 33 มม. ระบบออโตเมติก สร้างสรรค์จาก
เซรามิกสีขาวสะอาดตา เพชรประดับประดาบน
หน้าปัดงดงามแลดูคล้ายหิมะสีขาวส่องสว่างแสน
ดึงดูดเพือ่ วันเวลาสุดส�ำคัญของเจ้าสาวผูแ้ สนสวย

Tissot T-Race Danica Patrick

โดดเด่นเฉพาะตัวเฉกเช่น แดนิกา แพทริค นักแข่งรถสาวฝีมอื ฉมัง
ทูตสันถวไมตรีแห่งแบรนด์ทสิ โซต์ ผลิตเพียง 4,999 เรือนทัว่ โลก
กลไกควอทซ์โครโนกราฟจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตัวเรือนสเตนเลสสตีล 316L กรอบตัวเรือนเนือ้
เซรามิคแข็งแรงและทนต่อรอยขีดข่วน
ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ดิสก์เบรก สัญลักษณ์แห่งความเร็ว
ประดับเพชรเวสเซลตันทีต่ ำ� แหน่ง
ชัว่ โมง สวยด้วยเส้นสายสีสม้
สดของเข็มวินาที สายยาง
ซิลโิ คนสีขาว พร้อมตัวล็อก
แบบพับ กันน�ำ้ ได้ลกึ 100
เมตร

Vacheron Constantin
คอลเลกชั่น Oversea
Chronograph

ตัวเรือนสตีล หน้าปัดสีนำ�้ เงินเข้ม ฝาหลังโดดเด่นด้วย
ลายสลักนูนเป็นรูปเรือเดินสมุทรแห่งประวัติศาสตร์
อเมริโก เวสปุซซี่ ตอกย�ำ้ ด้วยขอบตัวเรือนเลือ่ งชือ่ ทีไ่ ด้
แรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์รูป มอลทิส ครอสส์
เม็ดมะยมและปุม่ กดเกลียวล็อค กันน�ำ้ ได้ลกึ 150 เมตร
พร้อมสายสร้อยข้อมือสตีลทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบาย
ตัวเรือนอันประณีตและสง่างามนีบ้ รรจุดว้ ย Calibre
1137 จักรกลไขลานส�ำรองพลังงานได้นาน 40-ชัว่ โมง

Philip Stein รุ่น Prestige

ทุกเรือนมีแผ่นดิสก์โลหะ ซึง่ สามารถลดระดับความตึงเครียด
เพิม่ ประสิทธิภาพในการนอน สมาธิ และสุขภาพทีด่ ขี อง
ผูส้ วมใส่ เนือ่ งจากพลังงานทีอ่ ยูใ่ นตัวจะท�ำปฎิกริ ยิ า
กับแผ่นดิสก์โลหะในตัวเรือนนาฬิกา นอกจากนี้
ผู ้ ที่ รั ก แฟชั่ น สามารถสนุ ก สนานกั บ การ
เปลี่ยนสายได้ตามความชอบ อีกทัง้ นาฬิกา
นีย้ งั ออกแบบให้มสี องหน้าปัด ซึง่ เพิม่ ความ
สะดวกให้สำ� หรับผูเ้ ดินทาง

TW Steel
รุ่น CE 3015

ด้วยหน้าปัดทรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 37 มม.
ผลิตจากสแตนเลสสตีลประดับเพชร
รายรอบ สายหนังสีขาวเกลีย้ งเกลา
สวยเรียบง่ายแบบมีสไตล์
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git in focus /

วิลาวัณย์ อติชาติ บุญทวี ศรีประเสริฐ ทนง ลีลาวัฒนสุข
WILAWAN ATICHAT, BOONTAWEE SRIPRASERT, THANONG LEELAWATANASUK

มารู้จักวิธีตรวจสอบ เทอร์คอยส์ธรรมชาติ
เทอร์คอยส์เลียนแบบ เทอร์คอยส์ปรับปรุงคุณภาพ
เทอร์คอยส์ธรรมชาติเป็นแร่ทมี่ อี งค์ประกอบเป็นธาตุทองแดง
และสารประกอบฟอสเฟต มีสฟี า้ ฟ้าแกมเขียว เขียวแกมฟ้า
ความวาวแบบไข หรือ ด้าน โดยทัว่ ไปเทอร์คอยส์ธรรมชาติ
ที่ขุดมาจากแหล่งมักมีเนื้อไม่แน่น มีความแข็งและความ
เหนียวต�ำ่ ท�ำให้เปราะและเสียหายได้งา่ ยมาก จึงนิยมน�ำไป
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธกี ารท�ำให้เสถียรคงสภาพ
(Stabilization ) โดยการใช้เรซิน หรือโพลิเมอร์ทสี่ ามารถ
แทรกซึมเข้าไปในเนือ้ เพือ่ เพิม่ ความคงทน นอกจากนีย้ งั มีวธิ ี
การอุดรอยแตก (Impregnation) เป็นการอุดช่องว่างระหว่าง
ผลึกหรือรอยแตกด้วยน�ำ้ มัน พาราฟิน ขีผ้ งึ้ โพลีเมอร์ หรือ
สารอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ความคงทนอีกด้วย การเพิม่ คุณภาพวิธนี ี้
จะไม่ท�ำให้สีสันเปลี่ยนแปลง แต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
เทอร์คอยส์คณุ ภาพต�ำ่ ให้สามารถน�ำมาท�ำเป็นเครือ่ งประดับ
ได้ดว้ ย

การตรวจจ� ำ แนกเทอร์ ค อยส์
ธรรมชาติ อ อกจากเทอร์ ค อยส์
ปรับปรุงคุณภาพ

เทอร์คอยซ์สว่ นมากทีพ่ บในท้องตลาดมักผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพมาแล้ว ซึง่ การปรับปรุงคุณภาพก็มหี ลาย
หลายวิธกี ารขึน้ อยูก่ บั วัตปุ ระสงค์ เช่นการปรับปรุงคุณภาพด้วย
วิธกี ารท�ำให้เสถียรคงสภาพ วิธกี ารอุดรอยแตก เพือ่ ความเพิม่
ความคงทนหรือเพิ่มทั้งสี และความคงทนตามที่กล่าวมา
ข้างต้น นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุงคุณภาพสีดว้ ยการย้อมสี
อีกด้วย วิธกี ารตรวจสอบเทอร์คอยส์ปรับปรุงคุณภาพต่างๆ
สามารถท�ำได้เบือ้ งต้นดังนี้

เทอร์คอยส์ย้อมสี

รูปที่ 1 เทอร์คอยส์ธรรมชาติ (ซ้าย) เทอร์คอยส์เพิม่ คุณภาพด้วยวิธกี ารท�ำให้เสถียร และวิธกี ารอุดรอยแตก (ขวา)

1
2
3

การย้อมสีเพื่อท�ำลวดลายด้วยน�้ำยาขัดมันรองเท้าสีด�ำ ใช้
น�ำ้ ยาอะซีโตน ซึง่ สีทยี่ อ้ มจะหลุดออกได้ดว้ ยน�ำ้ ยาอะซีโตน
พบความเข้มข้นของสีตามรอยแตก

เทอร์ ค อยส์ อุ ด รอยแตกด้ ว ย
โพลิเมอร์

รูปที่ 2 รามานสเปกตรัมของเทอร์คอยธรรมชาติ (1) เทอร์คอยส์ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธกี ารอุดรอยแตก (2) และเทอร์คอยส์
สีฟา้ ฟ้าแกมเขียว มีเนือ้ แน่นเรียบ ค่าความถ่วงจ�ำเพาะต�ำ่ กว่า ปรับปรุงคุณภาพวิธกี ารท�ำให้เสถียร (3)
เทอร์คอยส์ธรรมชาติ มีค่าดัชนีหักเห 1.60 หรือ 1.61 เนื้อ
เนียนเรียบ ไม่พบสายของเรซินตามรอยแตก บริเวณผิว
อาจพบลักษณะการอุดด้วยพลาสติกใสเป็นสายใสไร้สี เมือ่
จิ้มด้วยปลายเข็มร้อน จะมีปฏิกริ ยิ ารวดเร็วและมีกลิน่ คล้าย ลักษณะของเหลวอยูท่ ผี่ วิ ซึง่ อาจจะเกิดจากการหลอมละลาย เทอร์คอยส์เพิม่ คุณภาพด้วยวิธดี งั กล่าว เนือ่ งจากสารเรซิน หรือ
ของพวกไข มีรอยไหม้
โพลิเมอร์ทใี่ ช้ทำ� ให้เสถียร หรืออุดรอยแตกนัน้ ไม่สามารถ
พลาสติกไหม้ แสดงการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด
วิเคราะห์ได้ดว้ ยกล้องไมโครสโคปหรือแว่นขยาย โดยพบว่า
ในการตรวจวิเคราะห์เทอร์คอยส์ธรรมชาติ และเทอร์คอยส์ เทอร์คอยส์ทผี่ า่ นกระบวนการนี้ จะมีลกั ษณะพีกต่างๆ ของ
เทอร์คอยส์อุดรอยแตกด้วยไข ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธกี ารท�ำให้เสถียร (Stabilization ) และ สารเหล่านี้ แทรกปนอยูใ่ นลักษณะพีกของเทอร์คอยส์ ด้วย
โดยทัว่ ไปมีสเี ขียวแกมเหลือง ความถ่วงจ�ำเพาะประมาณ 2.30 วิธกี ารอุดรอยแตก (Impregnation) เครือ่ งรามานสเปกโตรสโคป ปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งแบ่งแยกให้เห็นต่างกันอย่างชัดเจน
ถึง 2.50 จะต�ำ่ กว่าเทอร์คอยส์ธรรมชาติ ค่าดัชนีหกั เห 1.60 เป็นทางเลือกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและช่วยแก้ปญั หาในการ ดังแสดงในรูปที่ 2
หรือ 1.61 พบลักษณะการอุดด้วยไข ตามรูพรุนของเทอร์คอยส์ ตรวจวิเคราะห์ เพือ่ ระบุวา่ เป็นเทอร์คอยส์ธรรมชาติ หรือ
หรือเป็นสายตามรอยแตก เมือ่ จิม้ ด้วยปลายเข็มร้อน จะมี
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ฮาวไลต์ย้อมสี

โดยปกติฮาวไลต์มสี ขี าว ส่วนใหญ่นำ� ไปย้อมสีฟา้ เพือ่ เลียนแบบ
เป็นเทอร์คอยส์ธรรมชาติ แต่จะมีสเี ข้มกว่าเทอร์คอยส์ธรรมชาติ
มีคา่ ความถ่วงจ�ำเพาะประมาณ 2.58 ซึง่ จะต�ำ่ กว่าเทอร์คอยส์
ธรรมชาติ ค่าดัชนีหกั เหของฮาวไลต์ยอ้ มสี ประมาณ 1.59 หรือ
1.60 ซึง่ จะต�ำ่ กว่าค่าดัชนีหกั เหของเทอร์คอยส์ธรรมชาติ (1.61)
เนื้อฮาวไลต์ มักพบลายหิน หรือ แร่สีด�ำ หรือ น�้ำตาล
เป็นลักษณะคล้ายใยแมงมุม ฮาวไลต์ไม่แสดงการดูดกลืนแสง
ฮาวไลต์ยอ้ มสี จะปรากฏสีชมพู หรือ แดง เมือ่ ส่องผ่านแว่น
กรองแสง

รูปที่ 3 เทอร์คอยส์อดั (ซ้าย) เทอร์คอยส์เลียนแบบ ชนิด แมกนีไซต์ยอ้ มสี (ขวา)

แวริสไซต์

1
2
3
รูปที่ 4 รามานสเปกตรัมของเทอร์คอยธรรมชาติ(1) แมกนีไซต์ยอ้ มสีฟา้ (2) และ กิบไซต์อดั (3)
เทอร์คอยส์เลียนแบบที่มนุษย์ท�ำขึ้น เป็นการน�ำผงของ
เทอร์คอยส์ธรรมชาติหรือแร่อนื่ ๆ มาอัดแน่นภายใต้ความร้อน
และความดัน เช่น เทอร์คอยส์อดั แคลไซต์อดั กิบไซต์อดั
เป็นต้น อีกทั้งยังมีการน�ำอัญมณีธรรมชาติมาเลียนแบบ
เช่นแวริสไซต์(Varisite) เซอร์เพนทีน(Serpentine) แมกนีไซต์
ย้อมสีเป็นต้น

ด้วยเครือ่ งวิชวลสเปกโตรสโคป (Visual spectroscope) จะ
แสดงเส้นการดูดกลืน(ภายใต้ไฟสะท้อน)ที่ 420 และ 432
นาโนเมตร และอาจจะแสดงเส้นที่ 460 นาโนเมตรด้วย

แคลไซต์อัด

เซอร์เพนทีน

ส่วนใหญ่มีสีเขียวแกมเหลือง สีเชียว สีเหลืองแกมเขียว
รวมทัง้ สีขาว น�ำ้ ตาล ด�ำ และอาจจะมีสเี หลืองมากกว่าแวริสไซต์
ค่าความถ่วงจ�ำเพาะ คือ 2.57 ค่าดัชนีหกั เห 1.56 หรือ 1.57
ซึง่ ต�ำ่ กว่าเทอร์คอยส์ธรรมชาติ อาจจะมีมลทินสีดำ� ขนาดเล็กๆ
สายแร่สขี าว หรือ มลทินคล้ายต้นมอส (Moss like inclusion)
ส�ำหรับเซอร์เพนทีนสีเขียวเข้ม โปร่งแสง แสดงการดูดกลืนที่
500 นาโนเมตร และแถบมืด 660 นาโนเมตรแมกนีไซต์ ส่วนใหญ่
มีสขี าว และอาจมีลวดลายเส้นสีดำ� ค่าความถ่วงจ�ำเพาะคือ
3.01 ค่าดัชนีหักเห 1.50-1.70 ชนิดเนื้อละเอียดจะมีความ
พรุนสูงสามารถดูดซึมสียอ้ มได้ดี สามารถย้อมเพือ่ ใช้เลียนแบบ
เทอร์คอยซ์ ปัจจุบนั พบว่าอัญมณีเลียนแบบเทอร์คอยซ์ในท้อง
ตลาดส่วนมากเป็นชนิดดังกล่าว

สีฟ้า ทึบแสง ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มี
ความถ่วงจ�ำเพาะ ประมาณ 2.30 ค่าดัชนีหกั เห 1.55 สีไม่เรียบ
อาจจะพบแผ่นแร่โลหะทีผ่ วิ เช่นแร่ไพไรต์ เมือ่ ทดสอบด้วยการ
หยดกรดไฮโดรคลอริก (HCl) จะท�ำปฏิกริ ยิ ากับกรดเป็นฟองฟู่ นอกจากการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธพี นื้ ฐาน เครือ่ งรามานสเปก
โตรสโคปเป็นทางเลือกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและช่วยแก้ปญั หา
ในการตรวจวิเคราะห์ดงั แสดงในรูปที่ 4

การตรวจจ� ำ แนกเทอร์ ค อยส์
ธรรมชาติ อ อกจากเทอร์ ค อยส์
เลียนแบบ
การตรวจวิเคราะห์เทอร์คอยส์ธรรมชาติ และเทอร์คอยส์ กิบไซต์อัด
เลียนแบบ จะใช้วธิ กี ารตรวจวิเคราะห์พนื้ ฐานดังนีเ้ ทอร์คอยส์
ธรรมชาติ สีฟา้ สีฟา้ แกมเขียว สีเขียวแกมฟ้า หรือมีสเี หลืองปน
ซึง่ มีคา่ ความถ่วงจ�ำเพาะ (2.76) แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั
เนือ้ ของเทอร์คอยส์นนั้ ๆ ยิง่ มีรพู รุนมาก ค่าความถ่วงจ�ำเพาะ
ก็จะน้อย เทอร์คอยส์ธรรมชาติมกั มีลายหิน หรือ แร่สดี ำ� สี
น�ำ้ ตาล และสีขาว อาจจะมีแร่โลหะปน ลายหินหรือแร่ตา่ งๆ
มักจะอยูเ่ สมอหรือจมลงไปภายใต้เนือ้ ของเทอร์คอยส์เนือ่ งจาก
การเจียระไน (undercut) เทอร์คอยส์ธรรมชาติจเมือ่ ตรวจสอบ

ส่วนใหญ่มีสีเขียวแกมเหลือง เขียวแกมน�้ำเงินอาจจะมีสี
เขียวเข้ม ลักษณะโปร่งแสง ถึง ทึบแสง ความถ่วงจ�ำเพาะ
ประมาณ 2.50 ค่าดัชนีหกั เหของแวริสไซต์อยูใ่ นช่วง 1.56 ถึง
1.59 และประมาณ 1.57 แบบจุด (Spot) ซึง่ จะต�ำ่ กว่าค่าดัชนี
หักเหของเทอร์คอยส์ธรรมชาติ อาจจะพบลายหินหรือแร่สขี าว
และ สายแร่สนี ำ�้ ตาลด�ำปนทีเ่ นือ้ ของแวริสไซต์ แวริสไซต์เมือ่
ตรวจสอบด้วยเครือ่ งวิชวลสเปกโตรสโคปจะแสดงเส้นการ
ดูดกลืนที่ 688 (Strong) และ 650 (Weaker) นาโนเมตร
ส่วนเทอร์คอยส์ธรรมชาติจะแสดงเส้นการดูดกลืนทีแ่ ตกต่างกัน
เมือ่ ส่องผ่านแว่นกรองแสง แวริสไซต์จะปรากฏสีแดง ส่วน
แวริสไซต์สเี ขียวจะปรากฏสีชมพู หรือ สีแกมเทา

สีฟา้ คล้ายเทอร์คอยส์ อาจจะพบแผ่นโลหะสีขาวทีผ่ วิ ทึบแสง
ค่าความถ่วงจ�ำเพาะต�ำ่ กว่าเทอร์คอยส์ คือ ประมาณ 2.08
กิบไซต์อดั มีลกั ษณะของกิบไซต์และสารเรซินปน ท�ำให้เห็น
บริเวณไร้สีปนอยู่ในสีฟ้า กิบไซต์อัดไม่แสดงการดูดกลืน
ในขณะทีเ่ ทอร์คอยส์ธรรมชาติแสดงการดูดกลืนแสงที่ 420 432
นาโนเมตรและอาจจะแสดงเส้นที่ 460 นาโนเมตรด้วย
เครื่องวิชวลสเปกโตรสโคป

ผู้สนใจอยากทราบว่าเทอร์คอยส์ที่ใช้ในเครื่องประดับเป็น
ชนิดใด มีการปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ เลียนแบบหรือเปล่า
สามารถใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ที่ GIT Gem Testing
Laboratory ชัน้ 4 อาคาร ITF Tower ถนนสีลม กรุงเทพ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ บอร์โทร 02 - 6344999 ต่อ
409, 413
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special report

GOOD MORNING

ASEAN…
อัญมณีไทย

บทสัมภาษณ์
คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
จากสถานีวทิ ยุ FM 100.5 อสมท.
รายการ Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
เวลา 7.30 – 7.50 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

“ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะคุยเรื่องอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่ง
เป็นภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออก
ให้กับประเทศเป็นจ�ำนวนมาก จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราสนทนากับ คุณศิริพล
ยอดเมืองเจริญ ท่านด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อี กทั้ งยั งเป็ นอดี ต
ปลัดกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย”
คุณภาคภูมิ และคุณธันย์ชนก : สวัสดีครับท่าน /
สวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทีต่ อนนี้
ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่
คุณศิริพล: ขอเรียนว่า GIT เราเป็นองค์การมหาชน เป็น
องค์การทีด่ ำ� เนินการกึง่ นโยบาย กึง่ ปฏิบตั กิ าร ซึง่ สถาบันวิจยั
และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ เป็นองค์การ
มหาชน ทีเ่ รียกว่า GIT หลายท่านอาจเคยได้ยนิ GIA อะไร
ท�ำนองนัน้ แต่ของเราคือ GIT เป็น Gem and Jewelry Institute
of Thailand ผมขอเรียนว่าในบทบาทของอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับไทยนัน้ เราเป็นผูส้ ง่ ออกอันดับ 3 ของประเทศ มีมลู ค่า
การส่งออกกว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณกว่า
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400,000 ล้านบาท ส�ำหรับสินค้าอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าการ
ส่งออกอันดับหนึง่ ของประเทศไทยได้แก่ รถยนต์ และส่วน
ประกอบ อันดับสองคือคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ทัง้ สอง
อันดับนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเป็นเจ้าของทั้งสิ้น ส่วน
อัญมณีและเครือ่ งประดับนัน้ เป็นอาชีพ SMEs ของเรา และเป็น
ภูมปิ ญั ญาไทยล้วนๆ ซึง่ มูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 3 นี้ ถือว่า
เป็นการสร้างรายได้ให้คนของเราค่อนข้างมาก เพราะระบบ
อัญมณีของเรา มีตงั้ แต่ ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ อยาก
เน้นนิดนึงว่า กระทรวงพาณิชย์โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ สถาบัน GIT และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ณ เวลานี้ ได้
ด�ำเนินการส่งเสริมและมีสว่ นส�ำคัญในการผลักดันการส่งออก
เครือ่ งประดับของเรา ทัง้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งประดับแท้ เครือ่ งประดับ

เทียม ส่วนเครือ่ งประดับทีเ่ ป็นจุดแข็งของเรานัน้ ก็คอื พลอยเนือ้
แข็ง พลอยเนือ้ อ่อน เครือ่ งประดับทอง และเครือ่ งประดับเงิน
ทีส่ ร้างมูลค่ารายได้ให้เราค่อนข้างดี ขอเรียนย�ำ้ ว่ามีมลู ค่าใน
รอบปีสง่ ออกเพิม่ กว่าปีทแี่ ล้วเกือบ 9.91 เปอร์เซ็นต์ หรือ
ประมาณ 10 % ซึง่ เป็นอัตราเฉลีย่ ทีถ่ อื ว่าค่อนข้างดี
คุณธันย์ชนก: แนวโน้มการส่งออกปีนจี้ ะเป็นอย่างไรบ้าง
คะ
คุณศิริพล: แนวโน้มในปีนไี้ ด้มกี ารตัง้ เป้าและได้หารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการส่งออกของเราหลายส่วน ไม่
ว่าจะเป็นกลุม่ เครือ่ งเงิน กลุม่ เครือ่ งทอง กลุม่ พลอย เครือ่ งเพชร

ต่างก็มองว่าโอกาสของเราในการเติบโตและขยายออกไป
มีเยอะมาก ซึง่ แม้วา่ ปัญหาของ EU ยังไม่เหมือนเดิมนัก และ
ยังแก้ไม่เสร็จสิน้ ก็ตาม จึงอาจมีผลกระทบอยูบ่ า้ ง แต่ตลาด
อืน่ ๆ ก็เริม่ ดีขนึ้ ส่วนในแง่อาเซียนก็จะมีการขยายทีด่ ขี นึ้ คง
ทราบกันดีวา่ อาเซียนจะเป็น AEC สมบูรณ์ในปลายปี 58 นี้
ส่วนนีจ้ ะน�ำพามาซึง่ ตลาดฐานการผลิตเดียวและการค้าเป็น
ตลาดเดียว มีขอ้ ยกเว้นการแสดงภาษีศลุ กากรทีย่ งั ไม่เป็นศูนย์
ส�ำหรับประเทศลาว เขมร พม่า เวียดนาม แต่ทงั้ นีก้ เ็ ป็นไปใน
ทางบวก
ในส่วนนีถ้ า้ มองในเรือ่ งของอาเซียน ผมก็อยากให้ทา่ นผูฟ้ งั ได้
เข้าใจว่า ในบทบาทด้านการค้าทีแ่ ท้จริงแล้ว เราในฐานะการ
เป็นผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออก ถือได้วา่ มีบทบาททีส่ ำ� คัญมากใน
อาเซียน แต่ถา้ ดูตวั เลขจริงๆ แล้วคนทัว่ ไปอาจเข้าใจว่า ท�ำไม
สิงคโปร์นมี่ ปี ริมาณการค้าเติบโตทีส่ ดุ ในกลุม่ อาเซียนมีการส่ง
ออก-น�ำเข้ามีมลู ค่าการค้ามากกว่าเรา ซึง่ สิงคโปร์มมี ลู ค่า
การน�ำเข้าและส่งออกถึง 2,400 – 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนมาเลเซียมีมลู ค่าการส่งออกในอาเซียน 700 กว่าล้าน
เหรียญสหรัฐ การน�ำเข้า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมลู ค่าการน�ำ
เข้าส่งออกโดยรวมเป็นเงินประมาณ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ
แต่สำ� หรับประเทศไทยเรามีมลู ค่าการส่งออกในอาเซียนไม่มาก
โดยเป็นเงิน 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการค้าโดยรวม
อยูท่ ปี่ ระมาณ 250 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ ดูขนาดแล้ว เรา
เล็กกว่าสิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว สิงคโปร์
นัน้ เป็นประเทศทีเ่ น้นการส่งออกเป็นประเทศเทรดดิง้ (Trading
Country) ไม่ได้มกี ารผลิตโดยแท้ ต้องอาศัยประเทศอืน่ ผลิต
ไม่วา่ จะเป็น จีน อินเดีย มาเลเซีย หรือไทย
แต่สำ� หรับเราซึง่ เป็นประเทศผูผ้ ลิต อย่างทีเ่ กริน่ ตัง้ แต่แรก เรา
มีความเชีย่ วชาญเรือ่ งพลอย คุณคงทราบว่า จันทบุรี เป็นแหล่ง
ผลิตอัญมณีขนาดใหญ่ของโลก จากจุดตรงนัน้ ท�ำให้เราเป็น
ศูนย์กลางของพลอย แม้วา่ จะมีเมืองไพลินทีก่ มั พูชาซึง่ มีพลอย
จ�ำนวนมากก็ตาม แต่คนของเราก็สามารถเข้าถึงแหล่งนีไ้ ด้อยู่
แล้ว ในแง่ความส�ำคัญของตลาดการผลิตอัญมณีนนั้ ท�ำไม
GIT เราถึงให้สำ� คัญ นัน่ ก็เพราะ ประเทศไทยเราถือได้วา่ เป็น
แหล่งและฐานการผลิตขนาดใหญ่ มีผทู้ อี่ ยูใ่ นห่วงโซ่การผลิตนี้
เป็นจ�ำนวนมาก ตัง้ แต่อตุ สาหกรรมต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลาย
น�ำ้ ซึง่ อุตสาหกรรมต้นน�ำ้ จะเป็นในส่วนของการคัดพลอย
เจียระไน การเผา และการตัดพลอย โดยเรามีผู้ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมนีป้ ระมาณ 800,000 ราย ซึง่ ไม่นอ้ ยเลย และ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมกลางน�ำ้ มีคนทีเ่ ก่งการออกแบบ การขึน้
รูป การฝังอัญมณีเข้าไปในตัวเรือน การขึ้นตัวเรือน อยู่
400,000 ราย และผูท้ ปี่ ระกอบการค้าปลายน�ำ้ อยูป่ ระมาณ
5,000 ราย อุตสาหกรรมนีจ้ งึ เกีย่ วข้องกับคนหมูม่ าก โดยรวม
แล้วมีจำ� นวนประมาณ 1,200,000 ราย ทัง้ แรงงานฝีมอื และ
นักออกแบบทีต่ อ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ อาชีพเหล่านีเ้ ป็น
อาชีพทีต่ อ้ งอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง จึงนับเป็นห่วงโซ่
คุณค่าหรือ Value Chain ทีส่ มบูรณ์เป็นอย่างยิง่

คุณศิริพล: ต้องเรียนว่ากรณีประเทศพม่า (เมียนมาร์) ด้วย
สภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นภูเขา และเป็นพืน้ ทีเ่ ก่าแก่มานาน เป็น
แหล่งพลอยทีด่ ี ท�ำให้เราได้อญั มณีตา่ งๆ มาสร้างมูลค่าเพิม่
โดยใช้เทคโนโลยีทมี่ อี ยูใ่ นตอนนี้ คุณธันชนก คงเคยได้ยนิ ที่
เค้าพูดถึง ทับทิมพม่าสี Pigeon Blood ว่าเป็นทับทิมทีด่ ี มา
จากแหล่งก�ำเนิดอัญมณีทดี่ ี และเข้าใจว่าการเป็นอาเซียนและ
การเปิดประเทศของประเทศเหล่านี้ท�ำให้เราเข้าถึงแหล่ง
วัตถุดบิ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้มเี พียงประเทศเรา
เท่านัน้ ทีเ่ ข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ นีไ้ ด้งา่ ยขึน้ ประเทศรายรอบก็
สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตเหล่านีไ้ ด้งา่ ยขึน้ เช่นกัน เพราะฉะนัน้
GIT ซึง่ ด�ำเนินการโดยผมก็ได้มกี ารมอบให้ผอู้ ำ� นวยการสถาบัน
เข้าไปท�ำความร่วมมือกับภาคเอกชนเพือ่ ให้ทรัพยากรเหล่านี้
ไหลเข้ามาในประเทศอย่างถูกต้อง ส่วนประเทศลาว หรือเขมร
ทีเ่ มืองไพลิน และประเทศเวียดนามก็เช่นเดียวกัน แต่อย่างไร
ก็ตามประเทศเหล่านี้ ถือว่ามีการเชือ่ มโยงผลประโยชน์รว่ มกัน
กับผูป้ ระกอบการของไทย และอุตสาหกรรมของไทย เนือ่ งจาก
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศของผูเ้ ชีย่ วชาญตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึง
ปลายน�ำ้ ดังกล่าว เราจะสามารถขายอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ได้มากกว่า ในราคาทีส่ งู กว่าเพราะเรามีการสร้างคุณค่าอัญมณี
มากกว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศทีม่ คี วามเชีย่ วชาญน้อย
กว่า ประเทศเหล่านีก้ ย็ อ่ มเลือกทีจ่ ะค้าขายกับเรา เนือ่ งจากถือ
เป็นผลประโยชน์รว่ มกัน
คุณภาคภูมิ : หากนักธุรกิจสนใจต้องการขยายสูอ่ าเซียน
ท่านมีมมุ มองอย่างไรครับ?
คุณศิริพล: สรุปสัน้ ๆ ได้วา่ ในส่วนของทุกประเทศก็
พยายามให้ทรัพยากรทีต่ นเองมีอยู่ ถึงแม้วา่ ภาษีระหว่างแดน
จะลดลงก็ตาม แต่การสนับสนุนในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับนิคม
อุตสาหกรรม หรือเอ็กซ์ปอร์ตโซนในแต่ละประเทศก็ให้การ
น�ำเข้าเครือ่ งจักร อัตราภาษีการน�ำเข้า ภาษีในนิคมทีม่ อี ยูแ่ ตก
ต่างกัน รวมทัง้ การส่งเสริมในลักษณะ BOI อาจต่างกันในกลุม่
ASEAN ทุกคนพยายามให้สทิ ธิแก่ผมู้ าลงทุน แน่นอนเค้าก็
อยากมีการสร้างมูลค่าเพิม่ เค้าก็เปิดต้อนรับ เพราะฉะนัน้
ผู้ประกอบการไทยก็มโี อกาสเข้าไป ผมเข้าใจว่าสมาคมผูค้ า้
อัญมณี รวมทัง้ สถาบันของเรา ร่วมกับภาคราชการ กระทรวง
พาณิชย์สามารถบูรณาการร่วมกันได้

ส่วนงานต่างๆ ทีช่ ว่ ยสร้างรายได้ หรืออย่างเช่นมาเลเซียทีม่ ี
การจัดแฟร์สง่ เสริมการค้า ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างมาก ซึง่ ในภาค
ราชการของเราต้องคิดว่าควรจะท�ำอย่างไร มีกลยุทธ์ใดที่
ชัดเจนต่อไป เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
คุณภาคภูมิ: ท่านมีอะไรจะกล่าวทิง้ ท้ายไหมครับ?
คุณศิริพล: ผมอยากให้ทา่ นผูฟ้ งั ได้เข้าใจเรือ่ งของอัญมณี
และเครือ่ งประดับมากขึน้ ผมอยากให้แยกแยะได้วา่ อัญมณี
และเครือ่ งประดับอย่างไรของแท้และอย่างไรของเทียม ถ้าเรา
มีอญั มณีและเครือ่ งประดับของแท้ หลักง่ายๆ คือ สิง่ ทีห่ ายาก
นอกจากจะใส่แล้วสวยงาม คุณค่าไม่มที างลดลง นีก่ เ็ ป็นการ
ได้ประโยชน์จากความสวยงาม ดีกว่าไปใช้อย่างอืน่ ทีใ่ ช้แล้ว
หมดไปอันนีผ้ มฝากด้วย ส�ำหรับผูบ้ ริโภคทัว่ ไป การตรวจสอบ
ดูของแท้ของเทียมดูอย่างไร ก็สามารถติดต่อทีส่ ถาบัน GIT ได้
และในยุคทีม่ กี ารแข่งขัน ผูค้ นทีส่ งั่ ผลิตเฉพาะนัน้ ไม่วา่ จะ
ในเชิง Mass Production หรือเป็น Tailored-made ย่อม
ต้องการความซือ่ สัตย์ในเชิงธุรกิจซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะ
ช่วยสร้างชือ่ เสียงให้ประเทศ และส่วนสุดท้ายเกีย่ วกับบทบาท
ของภาครัฐ ในหลายๆเวที อย่างในหลายๆประเทศ เช่น
มาเลเซียนัน้ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ ส�ำหรับผูท้ เี่ ข้า
มาจัดงานซือ้ ขายอัญมณี ทัง้ ทีเ่ ป็นตลาดซือ้ ขายทีเ่ ค้ามาทีหลัง
เรา แต่วา่ สามารถจัดการได้ดี ท�ำได้ดจี นน่าใจหาย แล้วเราจะ
ท�ำอย่างไรให้อญั มณีและเครือ่ งประดับส่วนใหญ่ของเราเข้าสู่
สายตาชาวโลกได้งา่ ยขึน้ อย่างเช่นฮ่องกง มีฟรีพอร์ต (Free
Port) ในเรือ่ งของภาษี ซึง่ เราคงต้องมาดูวา่ จะสามารถจัดท�ำ
และจัดการกับส่วนนีใ้ ห้เป็นระบบอย่างไร เพือ่ เวทีของเราก้าว
ไปในระดับโลกมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ซื้อยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น
คนจีนเองหรือคนประเทศอืน่ ทีม่ สี ตางค์ หรือมหาเศรษฐีกห็ ลีก
เลีย่ งการใช้อญั มณีและเครือ่ งประดับส่วนนีไ้ ม่ได้...มัน่ ใจว่า
ส�ำหรับอาเซียน หรือ เอ-อี-ซี เรามีโอกาสมากทีเดียว

อย่างไรก็ตามในอนาคตผมอยากให้ผู้ประกอบการไทยได้
รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย และส�ำหรับการผลิตแบบรับจ้าง
ผลิตหรือแบบ OEM ในระยะแรกจะเติบโตค่อนข้างดี แต่ใน
อนาคตระยะยาวอาจมีปญั หาได้ เพราะในระยะยาวการผลิต
และส่งออกสินค้าทีม่ แี บรนด์เป็นของตัวเอง (OBM) จะดีกว่า
ซึ่งในส่วนอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเราก็มีแบรนด์
ระดับโลกอย่างบิวตีเ้ จมส์และแพรนด้า ซึง่ จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริโภค
ในปัจจุบนั นัน้ ให้ความส�ำคัญและให้ความสนใจกับเรือ่ งของ
แบรนด์ และคุณภาพสินค้าเป็นอย่างมาก อย่างแพรนด้าทีไ่ ป
ลงทุนทีอ่ นิ โดนีเซียก็ได้รบั การตอบรับค่อนข้างดี คิดว่าสามารถ
ขยายไปได้ดคี รับ อย่างในส่วนของอัญมณีและเครือ่ งประดับ
เช่นกัน ต้องมีการแยกให้ได้วา่ ของแท้ และเทียมแยกได้อย่างไร
คุ ณ ธั น ย์ ช นก : CMLV มีความส�ำคัญอย่างไรต่อ และการส่งเสริมของภาครัฐนัน้ ให้ประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมอัญมณีไทยคะ
อย่างไร เพือ่ เป็นการพัฒนาการส่งออก อย่างเช่นฮ่องกง ซึง่ มี
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
GEM TESTING DEPARTMENT

TURQUOISE
หินแห่งความโชคดี ที่น�ำความส�ำเร็จมาให้ ทั้งในด้านความรักและ
เงินทอง เชื่อกันว่าผู้ที่ได้สวมใส่เทอร์คอยส์จะมีโชค

จากแหล่งประเทศอิหร่าน มีสฟี า้ ปานกลาง มีรพู รุนเล็กน้อย
สามารถขัดผิวได้ดี ส่วนอเมริกนั หรือเม็กซิกนั (American or
Mexican) มีทั้งสีฟ้าอ่อน สีฟ้าแกมเขียวถึงสีเขียวแกมฟ้า
ค่อนข้างมีรพู รุน แบบใยแมงมุม (Spiderweb) เป็นเทอร์คอยส์
ทีม่ สี ายแร่สเี ข้มถึงด�ำแทรกเป็นลวดลายเห็นได้บนผิวเทอร์คอยส์
การเลือกซือ้ เทอร์คอยส์ให้ดใู นเรือ่ งของสีและลักษณะของเนือ้
เทอร์คอยส์ สีทดี่ ตี อ้ งเป็นสีฟา้ สด และสีฟา้ อ่อนรองลงมา แต่
ถ้าหากเป็นสีฟา้ แกมเหลือง แกมเขียว ถือว่าเป็นสีทไี่ ม่นยิ ม
จากนัน้ ให้ดใู นเรือ่ งผิวเทอร์คอยส์ทเี่ รียบเนียน และให้มลี ายสาย
แร่สนี ำ�้ ตาลหรือสีดำ� น้อยทีส่ ดุ และสุดท้ายก็ให้ดใู นเรือ่ งการ
เจียระไนของเทอร์คอยส์ให้ได้สดั ส่วน แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระมัดระวัง
ในการซือ้ เทอร์คอยส์คอื การสังเคราะห์ เลียนแบบ และการ
ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด เช่น
เทอร์คอยส์สงั เคราะห์ของบริษทั กิล สัน (Gilson) ทีช่ อื่ Gilson
synthetic turquoise เป็นการสังเคราะห์วิธีเดียวกับการ
ท�ำเซรามิก แต่ปจั จุบนั พบน้อยมาก แต่ทพี่ บบ่อยครัง้ กว่าคือ
เทอร์คอยส์เทียม ได้แก่ เทอร์คอยส์ทสี่ ร้างขึน้ มาใหม่ (Reconstructed turquoise) เป็นการน�ำผงของเทอร์คอยส์ธรรมชาติ
หรือแร่อนื่ ๆ มาอัดแน่นภายใต้ความร้อนและความดัน เช่น
เทอร์คอยส์อัด แคลไซต์อัด กิบไซต์อัด เทอร์คอยส์เทียม
จะมีค่าความถ่วงจ�ำเพาะน้อยกว่าเทอร์คอยส์ธรรมชาติ
อย่างเห็นได้ชดั จึงสามารถแยกออกได้งา่ ย นอกจากนี้ อาจใช้
อัญมณีธรรมชาติมาเลียนแบบ เช่น แวริสไซต์ (Varisite)
แอมะซอไนต์ (Amazonite) เพกโทไลต์(Pectolite)
เซอร์เพนทีน(Serpentine) คริโซคอลลา (Chrysocalla)
นอกจากนีย้ งั มีการน�ำอัญมณีธรรมชาติมาย้อมสีให้เหมือน
เทอร์คอยส์ เช่น ฮาวไลต์ (Howlite) หรือแมกนีไซต์
(Magnesite)
เทอร์คอยส์จดั เป็นอัญมณีอกี ชนิดทีม่ กั ต้องผ่านการปรับปรุง
คุณภาพเพื่อเพิ่มความคงทนเป็นส�ำคัญ โดยการปรับปรุง
คุณภาพทัว่ ไปทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ การท�ำให้คงสภาพหรือเสถียร
(Stabilization) และการอุดรอยแตก (Impregnation) เป็นการ
อุดช่องว่างระหว่างผลึกหรือรอยแตกด้วยน�ำ้ มัน พาราฟิน ขีผ้ งึ้
โพลีเมอร์ หรือสารอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ความคงทนแล้ว ยังเพือ่
ปรับปรุงสีและป้องกันการเปลี่ยนสีอีกด้วย นอกจากนี้ใน
ปัจจุบนั ยังพบว่ามีการใช้โพลีเมอร์สตี า่ งๆ มาท�ำการอุดรอยแตก
ท�ำให้ได้เทอร์คอยส์สตี า่ งๆ แปลกตา เช่น สีมว่ งเกิดจากการ
อัดด้วยโพลีเมอร์สแี ดง สีเขียวแอปเปิลเกิดจากการอัดด้วย
โพลีเมอร์สเี หลือง เป็นต้นซึง่ จัดเป็นการย้อมสีชนิดหนึง่

เทอร์คอยส์หรือทีม่ กั เรียกกันว่าพลอยสีมลู นกการะเวก จัดเป็น
พลอยสีชนิดหนึ่งที่นิยมน�ำมาประดับกับเครื่องประดับเงิน
เป็นอย่างมาก ค�ำว่า เทอร์คอยส์ “Turquoise” มีรากศัพท์
มาจากภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงประเทศตุรกี หรือ Turkish
โดยพลอยชนิดนีพ้ บครัง้ แรกทีเ่ ปอร์เซียแล้วถูกน�ำเข้าไปสูย่ โุ รป
โดยผ่านประเทศตุรกี ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าเทอร์คอยส์
เป็นหินแห่งความโชคดี สามารถน�ำความส�ำเร็จมาให้ทงั้ ในด้าน
ความรักและเงินทอง เชือ่ กันว่าผูท้ ไี่ ด้สวมใส่จะมีโชค ชาว
อินเดียนแดงเชือ่ ว่าพลอยชนิดนีม้ คี ณุ ค่าสูง จึงน�ำมาท�ำเป็น
เครือ่ งรางของขลังช่วยให้ไม่ตกหลังม้า
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ในทางวิชาการ เทอร์คอยซ์ เกิดเป็นแร่ทตุ ยิ ภูมิ ปกติมกั พบเป็น
สายแร่เล็กๆ เป็นแนวแทรกในหินภูเขาไฟ แหล่งเทอร์คอยส์
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ อิหร่าน อเมริกา และ จีน เทอร์คอยส์
มีองค์ประกอบทางเคมีเป็น ทองแดงอะลูมเิ นียมฟอสเฟต
[(CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2O] มักเกิดเป็นเนื้อละเอียดสมาน
แน่น ส่วนใหญ่ทบึ แสง สีฟา้ เกิดจาก ธาตุทองแดง(Cu) ส่วนสี
เขียวเกิดจากธาตุเหล็ก(Fe) และทองแดง มีความวาวเหมือน
ไขถึงเหมือนแก้ว มีความแข็ง 5-6 ตามโมห์สเกล

เทอร์คอยส์เป็นพลอยที่ความแข็งไม่สูงนัก จึงไม่ควรเก็บ
เทอร์คอยส์ไว้รวมกับอัญมณีอนื่ ๆ โดยเฉพาะโทแพซ คอรันดัม
และเพชร เพราะจะท�ำให้เกิดการขูดขีดเป็นรอยเสียหายได้
การท�ำความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน�ำ้ หมาดๆ หลีกเลีย่ งการ
โดนแสงสว่างและความร้อนเป็นเวลานาน และไม่ควรสวม
เครือ่ งประดับเทอร์คอยส์ประกอบอาหาร เพราะเขม่าควันไข
มันและสารจากเครือ่ งปรุง น�ำ้ ยาต่างๆ อาจมาเกาะท�ำให้
เทอร์คอยส์หมอง หรืออาจท�ำให้ตวั เรือนถูกกระทบรูปร่าง
เปลีย่ นไปจนเทอร์คอยส์เสียหายได้
เรียบเรียงโดย
ทนง ลีลาวัฒนสุข

เทอร์คอยส์มคี ณุ ภาพและชือ่ ทางการค้าแตกต่างกันไป เช่น
เปอร์เชีย่ น (Persian) จัดเป็นเทอร์คอยส์ทมี่ คี ณุ ภาพดีทสี่ ดุ *ภาพจาก สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

เปิดให้บริการแล้ว !! บริการด่วนการตรวจสอบอัญมณี :

GIT Gem Testing Fast track
เชิญพบกับรูปแบบใหม่ของบริการตรวจสอบอัญมณี ที่ได้ผลใบรับรองการตรวจสอบ รวดเร็วทันใจ
แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานระดับสากลห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี และเครื่องประดับที่ได้รับ
การรับรองจากThe World Jewellery Confederation หรือ CIBJO และ ยังได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ISO 19001:2008 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION
SERVICE) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศอังกฤษ

ตอบสนองธุรกิจที่เร่งด่วน ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น กับบริการใหม่ล่าสุด

GIT Gem Testing Fast track

ที่ให้บริการออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณี ด่วนทันใจ 2 รูปแบบ
ด่วนที่สุด!! ** การตรวจสอบอัญมณีแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง
( เพิ่มค่าบริการ 2 เท่า ของราคาปกติ )
ด่วนมาก!! ** การตรวจสอบอัญมณีแบบเร่งด่วนไม่เกิน 3 วันทำ�การ
( เพิ่มค่าบริการ 50% ของราคาปกติ )
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทฝ่ี า่ ยตรวจสอบอัญมณี
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตลอดเวลาทำ�การวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -17.00น.
โทร. 02-634-4999 ต่อ401-402 หรือ WWW.git.or.th

feature /

ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
PRECIOUS METALS TESTING DEPARTMENT

หลากหลายวิธีกับการดูแลรักษา
และทำ�ความสะอาดเครื่องประดับเงิน
การเลือกซื้อเครื่องประดับเงินมาสวมใส่นั้น อาจเลือกซื้อ
ด้วยความชอบเพราะรูปแบบทีส่ วยงาม ราคาทีไ่ ม่แพง หรือ
ด้วยปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งหลายๆ ท่านที่ชื่นชอบเครื่อง
ประดับเงิน ก็จะพบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ เมื่อใส่
เครื่องประดับไปสักระยะหนึง่ แล้วนัน้ ตัวเครือ่ งประดับเงิน
ของท่านก็จะเกิดลักษณะด�ำบ้าง เหลืองบ้าง หรือเป็นคราบ
รอยนิ้วมือที่เรียกว่า“เงินหมอง” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้
ความสวยงามของเครื่องประดับเงินลดลงไป และคุณค่า
ที่น่าสวมใส่ก็จะลดน้อยลง ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากคุณสมบัติ
ของตัวโลหะเงินท�ำปฏิกริ ยิ าออกไซค์กบั น�ำ้ และอากาศได้งา่ ย
กล่าวคือเป็นการเกิดสนิมของเงินนั่นเอง ดังนั้นการสวมใส่
เครื่องประดับเงินจึงจ�ำเป็นที่จะต้องดูแลให้เครื่องประดับ
นัน้ มีความสวยงามและน่าสวมใส่อยูเ่ สมอ ซึง่ ก็มหี ลากหลาย
วิธใี นการดูแลรักษาทีท่ า่ นสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้เองในชีวติ
ประจ�ำวัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องไปถึงร้านจิวเวลรี่ วิธีการใน
การท�ำความสะอาดเครือ่ งประดับเงินง่ายๆ ด้วยตนเอง ดังนี้

วิธีที่ 1
ใช้แป้งจีน (หาซื้อได้ทั่วไป) ใช้ขัดได้เลยไม่ต้องใช้น�้ำ
ก็ได้ผลดี

วิธีที่ 3
คือการต้ม อาจจะเป็นน�้ำส้มสายชู หรือน�้ำมะขามเปียก
ผสมน�ำ้ 1 ต่อ 2 ส่วน ให้ตม้ พอเดือดก็เอาเครือ่ งเงินจุม่ ลงไป
สักครูก่ จ็ ะได้เครือ่ งเงินทีข่ าวใสแวววาว

วิธีที่ 7
ใช้นำ�้ มะขามเปียกหรือน�ำ้ มะนาวผสมขีเ้ ถ้า ขัดแล้วล้างด้วย
น�้ำสบู่ผสมน�้ำอุ่น ล้างน�้ำสะอาด และเช็ดให้แห้ง ถ้าไม่ใช้
น�้ำมะขามเปียกจะใช้ยาขัดชนิดผงหรือน�ำ้ ทีม่ ขี ายตามร้านค้า
หรือห้างสรรพสินค้าก็สะดวก แต่ยาขัดชนิดนีจ้ ะมีสว่ นผสม
ของอลูมเิ นียมและโซดาอยู่

วิธีที่ 4
เอาน�้ำใส่หม้อ เติมโซดาซักผ้า 2 ช้อนชา เอาเครื่องเงินใส่
ลงต้มแล้วล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ขัดด้วยผงขัดเงินโดย วิธีที่ 8
บีบยาสีฟันออกจากหลอดแล้วไปตากให้แห้ง จากนั้นบด
เช็ดด้วยผ้านุม่ ๆ
ให้ละเอียด ผสมน�ำ้ มะนาว คนให้เข้ากัน ใช้สำ� ลีชบุ ส่วนผสม
น�ำไปขัดเครือ่ งเงินให้ทวั่ หรือจะใช้ขบี้ หุ รีผ่ สมน�ำ้ มะนาวขัดแทน
ก็ได้
ซึง่ วิธตี า่ งๆ เหล่านี้ เป็นวิธที ไี่ ม่ยาก สามารถหาอุปกรณ์ได้ทวั่ ไป
เมือ่ ท�ำความสะอาดแล้ว ควรซับด้วยกระดาษให้แห้ง ห่อด้วย
กระดาษทึบแสงแยกเก็บแต่ละชิน้ ไม่ให้ถกู อากาศ จะท�ำให้
เครือ่ งประดับเงินดูใหม่อยูเ่ สมอ

วิธีที่ 5
เอาแช่ไว้ในน�ำ้ ต้มมันฝรัง่ 1 ชัว่ โมง แล้วน�ำขึน้ ล้างให้สะอาด
เช็ดให้แห้งจะดูเป็นเงาเหมือนใหม่
(ข้อควรระวัง!! ห้ามใช้บัสโซกับเครื่องเงินชุบโดยเด็ดขาด
เพราะเหมาะกับการขัดเครือ่ งทองเหลืองมากกว่า) ส่วนของ
ทีไ่ ม่ควรอยูใ่ กล้เครือ่ งเงิน คือ เกลือ ไม้ขดี ไฟ น�ำ้ ผลไม้และยาง
เพราะจะท�ำให้เครือ่ งเงินด�ำ
วิธีที่ 2
คือวิธีที่ง่ายที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ท�ำความสะอาดเครื่องเงิน
โดยเฉพาะ ซึ่งมีด้วยกันหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นแบบ
ผ้าเช็ดท�ำความสะอาดส�ำเร็จรูป หรือแบบครีมกระปุก ส�ำหรับ วิธีที่ 6
เช็ดท�ำความสะอาดเครือ่ งประดับ ซึง่ หาซือ้ ได้งา่ ยตามร้าน ใส่เครือ่ งเงินลงในนมเปรีย้ ว 1 ชัว่ โมง แล้วล้างอย่างธรรมดา
ขายเครือ่ งประดับทัว่ ไป
เช็ดให้แห้ง
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หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายตรวจสอบ
โลหะมีคา่ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.silverhandcraft.com
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BANGKOK’S

NEW SILVER JEWELLRY ERA 2013
กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยม ทีส่ ามารถ
ดึงดูดความสนใจให้นกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศจากทัว่ ทุกมุมโลก
มาเยือน ในฐานะของเมืองหลวงที่มีวัฒนธรรมอันงดงาม
อาหารทีม่ เี อกลักษณ์ รวมถึงแหล่งชอปปิง้ อีกมากมาย ทีม่ ี
สินค้าหลายหลาก ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้าจากแบรนด์ไทย ทีม่ คี วาม
คิดในการน�ำเสนอไอเดียออกมาเป็นงานเสือ้ ผ้าทีม่ เี อกลักษณ์
และความน่าสนใจในการออกแบบ หรือจะเป็นเครือ่ งประดับ
ทีเ่ ป็นสินค้ายอดนิยมของชาวต่างชาติ และรูจ้ กั กรุงเทพในฐานะ
ทีเ่ ป็นศูนย์กลางการผลิตเครือ่ งประดับส่งออกทีใ่ หญ่เป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก จึงท�ำให้ธรุ กิจอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
ประเทศไทยนัน้ มีการแข่งขันทีส่ งู ไม่วา่ จะเป็นตลาดค้าพลอย
ทีเ่ ลือ่ งชือ่ จากจังหวัดจันทบุรี หรือจะเป็นเครือ่ งประดับเงิน
สินค้ายอดฮิตทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องซือ้ กลับบ้าน

*Mokume Gane เป็นการท�ำลวดลายทีป่ ระยุกต์มาจากเทคนิคการตีดาบซามูไรแบบญีป่ นุ่ โดยการน�ำอัลลอยด์มาประกบและ
รีดด้วยแรงกดทับขณะร้อนจนเกิดเป็นชัน้ ของอัลลอยทีต่ ดิ กัน เกิดเป็นลวดลายทีม่ คี วามแตกต่างขึน้ กับแนวคิดแต่ละบุคคล ภาพ
จาก Carles Codina

ถ้าหากเรามีโอกาสเดินเล่นตามศูนย์การค้า หรือสวนจตุจกั ร
เราจะสามารถสังเกตุเห็นร้านเครื่องประดับเงินที่ภายในมี
เครื่องประดับทีม่ ลี วดลายและสีสนั สะดุดตาเกิดขึน้ มากมาย
จนบางครัง้ ถึงกับท�ำให้เราเลือกเข้าร้านไม่ถกู ด้วยความหลากหลาย
นีท้ ำ� ให้ธรุ กิจเครือ่ งเงินเป็นทีโ่ จษจันมากทีส่ ดุ ในปีทผี่ า่ นมา และ
ยิง่ มีการน�ำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในงานออกแบบมากขึน้ จึงเป็น
เรือ่ งทีค่ วรติดตามเพราะมิเช่นนัน้ เราอาจหลงยุคไปเลยถ้าไม่
อัพเดตตัวเอง ตัวอย่างเช่น MOKUME GANE

Hali Baykov
Sheila Mcdonald
การท�ำสีบนพืน้ ผิวโลหะ หรือเติมสีลงบนพืน้ ผิวทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในชือ่ ของการลง Enamel ก็เป็นอีกทางเลือกส�ำหรับการสร้างสรรค์
เครือ่ งประดับเงินให้ดสู วยงาม น่าดึงดูดยิง่ ขึน้ เช่นการใช้สนี ำ�้ เงินแต่งแต้มส่วนเกสรของดอกไม้เงิน หรือ สร้าง ลายเส้นเพือ่ เพิม่
ลูกเล่นเครือ่ งประดับให้ดนู า่ สนใจมากขึน้ ไม่นอ้ ย
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ภาพจาก Clare stiles (ANODIZED)
นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการพิมพ์ภาพบนโลหะ โดยใช้วสั ดุทที่ ำ� ขึน้ หรือหาได้จากรอบตัวเรามาพิมพ์ เพือ่ ให้เกิดเส้นสาย หรือ
ลวดลายบนพืน้ ผิวได้อย่างชัดเจน ซึง่ นับเป็นการเอาศิลปะมาผสมผสานกับการท�ำเครือ่ งประดับทีล่ งตัวอย่างยิง่

ตัวอย่างสุดท้ายทีน่ ำ� เสนอ คือการน�ำวัสดุทตี่ า่ งชนิดกันมา
Mixed and Match อาทิเช่น สร้อยคอจากจิวเวลรี่ ดีไซเนอร์
ชาวญีป่ นุ่ Mr. Chihiro Makio ได้นำ� ลูกปัดทีท่ ำ� จากแก้ว มา
เรียงร้อยกับโลหะเงินชุบสีทอง โดยได้รบั แรงบันดาลใจมาจาก
ผลส้ม และต้นส้ม
ทีย่ กตัวอย่างมาทัง้ หมดเป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ ยังมีอกี หลาก
หลายไอเดียทีน่ กั ออกแบบสามารถน�ำโลหะเงินมาใช้งานตาม
แต่สถานการณ์ ตามแต่ประเภทการใช้สอยของงาน ไม่วา่ จะ
เป็นเครือ่ งประดับ เสือ้ ผ้า กระเป๋า และรองเท้า ฯลฯ ท่านทีส่ นใจ
สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ โดยแวะเข้ามาเยีย่ มเยียนห้องสมุด
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ทีร่ วบรวมหนังสือ วารสารด้านการออกแบบ
จากทัว่ ทุกมุมโลก ด้วยสถานทีโ่ อ่โถง แอร์เย็นฉ�ำ่ สบาย ทีช่ นั้ 1
อาคารไอทีเอฟ สีลม เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่าง
เวลา 9.00 – 17.00 น. นั่งอ่านไปเรื่อยๆ รับรองว่าจะได้
ไอเดียเลิศแน่งานนี้
เรือ่ ง: นิวฒ
ั น์ สิงห์ชนะชัยกุล

ผลงานออกแบบโดย Chihiro Makio
ถ่ายภาพโดย Frederick Lee

39

feature /

ฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ
INFORMATION ADMINISTRATION DEPARTMENT

ยุคทองของเครื่องประดับเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะเงิน

เงินเป็นโลหะทีม่ คี วามขาว มีคณุ สมบัตบิ ดิ โค้งงอ แผ่เป็นแผ่น
ได้ดมี าก จัดอยูใ่ นกลุม่ โลหะมีคา่ โลหะเงินบริสทุ ธิจ์ ะมีความ
อ่อนมากจนไม่สามารถน�ำมาท�ำเครือ่ งประดับได้จงึ ต้องผสม
ทองแดง เพือ่ ให้มคี วามแข็งเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั โดยทัว่ ไปว่า
เงินสเตอร์ลงิ (Sterling Silver) โดยมีสว่ นผสมของเงินบริสทุ ธิ์
ร้อยละ 92.5 และทองแดงร้อยละ 7.5 ท�ำให้มคี วามแข็งเพิม่ ขึน้
แต่ยงั คงมีความอ่อนพอทีจ่ ะท�ำให้สามารถน�ำมาดัดขึน้ รูปและ
ผลิตเป็นชิน้ งานได้งา่ ย จึงเป็นทีน่ ยิ มของช่างท�ำเครือ่ งประดับ

เครื่องประดับเงินกับทุกโอกาส

ผูค้ นส่วนใหญ่มกั มีมมุ มองต่อเครือ่ งประดับเงินในฐานะเครือ่ ง
ประดับใส่เล่นหรือใช้ในโอกาสล�ำลอง ท�ำให้ตลาดอัญมณีและ
เครือ่ งประดับในหลายประเทศจัดกลุม่ เครือ่ งประดับเงินว่าอยู่
ในกลุม่ เครือ่ งประดับแฟชัน่ ซึง่ มักมาพร้อมภาพลักษณ์ทดี่ อ้ ย
ค่า เป็นเครือ่ งประดับทีม่ รี าคาไม่สงู นัก จึงไม่นยิ มน�ำมาจัดวาง
ร่วมกับเครือ่ งประดับทองและเครือ่ งประดับแพลทินมั ขณะที่
ในประเทศผู้น�ำแฟชั่นโดยเฉพาะโลกซีกตะวันตกได้ก้าว
ข้ามเส้นแบ่งจากเกณฑ์ประเภทโลหะทีใ่ ช้ ไปสูค่ ณุ ภาพฝีมอื อยูใ่ นระดับทีต่ ลาดตอบรับในช่วงเวลานี้ จึงเป็นความท้าทาย
การผลิตและดีไซน์ของชิ้นงาน รวมถึงอัตลักษณ์จากการ แก่ผผู้ ลิตเครือ่ งประดับโดยทัว่ กัน
ออกแบบทีโ่ ดดเด่น ดังจะเห็นได้จากมุมมองทีเ่ ปิดกว้างในการ
เลือกใช้วสั ดุทหี่ ลากหลาย
หนทางหนึง่ ทีผ่ ผู้ ลิตเลือกใช้คอื การปรับเปลีย่ นประเภทโลหะ
หลักทีใ่ ช้ในการผลิต ด้วยการเพิม่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เสนอเป็นทาง
ปัจจุบนั เครือ่ งประดับเงินขยายความนิยมไปในกลุม่ ผูบ้ ริโภค เลือกเพิม่ เติมในระดับราคาทีน่ า่ สนใจอย่างเช่น การขยายไลน์
หลากหลายระดับ โดยเฉพาะในตลาดระดับบนทีแ่ ต่เดิมพบเห็น การผลิต โดยเพิม่ กลุม่ เครือ่ งประดับเงิน จากเดิมทีผ่ ลิตเครือ่ ง
เพียงเครือ่ งประดับทองและเครือ่ งประดับแพลทินมั เท่านัน้ ส่วน ประดับทองเพียงอย่างเดียวหรือเน้นการผลิตเครือ่ งประดับทอง
หนึง่ ก็เป็นผลจากความกล้าหาญของนักออกแบบบางกลุม่ ทีน่ ำ� เป็นส่วนใหญ่ และน�ำเสนอกลุม่ เครือ่ งประดับเงินดังกล่าวใน
อัญมณีเลอค่าอย่างเพชรมาประดับตกแต่งบนตัวเรือนเครือ่ ง ดีไซน์ทตี่ า่ งจากผลิตภัณฑ์หลักเดิมเพือ่ แยกส่วนตลาดอย่าง
ประดับเงิน และความใส่ใจในรายละเอียดสร้างสรรค์ผลงานที่ ชัดเจน หรือแม้แต่การเพิม่ ทางเลือกให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือก
มีความประณีต ซึง่ อาจถือเป็นการปฏิวตั คิ รัง้ ส�ำคัญทีน่ ำ� พาให้ ชิน้ งานทีท่ ำ� จากโลหะเงินในรูปแบบดีไซน์ทแี่ ต่เดิมมีเพียงเครือ่ ง
เครือ่ งประดับเงินขยับสถานะขึน้ มาเทียบเคียงเครือ่ งประดับชัน้ ประดับทองเท่านัน้ โดยในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมานีต้ ลาดตอบ
สูงประเภทอืน่ ๆ
รับกระแสเครือ่ งประดับเงินเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันด้วย
วัตถุดบิ โลหะเงินทีม่ รี าคาต�ำ่ กว่าโลหะทองค�ำและแพลทินมั อยู่
นอกจากนี้ แรงขับเคลือ่ นส�ำคัญอีกประการหนึง่ ยังมาจาก หลายเท่านัน้ ท�ำให้นกั ออกแบบสามารถมุง่ ความสนใจไปทีก่ าร
ระดับราคาโลหะเงินทีย่ งั คงต�ำ่ กว่าทองค�ำอยูก่ ว่า 50 เท่าตัว ใน พัฒนาสร้างสรรค์ชนิ้ งานให้โดดเด่นได้โดยไม่ตอ้ งพะวงถึงข้อ
ขณะทีร่ าคาทองค�ำผันผวนอยูใ่ นระดับสูง โดยมีราคาเฉลีย่ ใน จ�ำกัดในการใช้ปริมาณโลหะทีอ่ าจมากเกินไปจนท�ำให้ชนิ้ งาน
ปี 2555 ทีผ่ า่ นมาเท่ากับ 1,668.98 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ส่วน มีระดับราคาสูงจนอาจไม่คมุ้ ค่าในเชิงพาณิชย์ และเมือ่ ผนวก
โลหะเงินมีราคาเฉลีย่ เท่ากับ 31.1497 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ กับการท�ำตลาดอย่างเหมาะสม ท�ำให้การยกระดับ (ราคา)
การผลิตชิน้ งานโดยยังคงระดับราคามิให้ผนั ผวนมากนักและ เครือ่ งประดับเงินให้เพิม่ สูงขึน้ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก ปัจจุบนั จึง
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สามารถพบเห็นเครือ่ งประดับเงินทีม่ รี ะดับราคาสูงกว่าเครือ่ ง
ประดับทอง โดยเฉพาะเครือ่ งประดับทีม่ แี บรนด์เนมหรือชิน้
งานดีไซน์เนอร์ดงั
เครือ่ งประดับเงินยังมีบทบาทโดดเด่นเช่นกันในตลาดเครือ่ ง
ประดับเฉพาะกลุม่ หรือ Niche Market ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เครือ่ ง
ประดับส�ำหรับนักเดินทาง ดังจะเห็นได้จากรายการสินค้าที่
จ�ำหน่ายบนเครือ่ งบินสายการบินต่างๆ ทีม่ เี ครือ่ งประดับเงิน
รูปแบบหลากหลายจากแบรนด์ตา่ งๆ ให้นกั เดินทางเลือกซือ้
เพือ่ เป็นของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือเพือ่ ตนเอง ในระดับราคา
ทีง่ า่ ยต่อการตัดสินใจซือ้ ในช่วงตัง้ แต่ 100-300 เหรียญสหรัฐ
รวมไปถึงเครือ่ งประดับดีไซน์เนอร์ทเี่ น้นความแปลกโดดเด่น
ผ่านการผสมผสานวัสดุหลากประเภทอย่าง เหล็ก หนังปลา
กระดูกสัตว์ หินอุกกาบาต และอืน่ ๆ นอกเหนือไปจากเพชร
และพลอยธรรมชาติคณุ ภาพสูงทีก่ ลุม่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งประดับ
ระดับสูงมักน�ำมาตกแต่งสร้างความงดงามเพือ่ เพิม่ คุณค่า (และ
มูลค่า) ให้แก่เครือ่ งประดับเงินจากทุนเดิมทีม่ คี วามเข้มแข็งใน
ด้านดีไซน์และเทคนิคการผลิตทีป่ ระณีต ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้
ว่าการขยายไลน์สนิ ค้าสูเ่ ครือ่ งประดับเงินของแบรนด์ดงั ระดับ
สากลเป็นการทลายก�ำแพงทีเ่ คยขีดแบ่งเครือ่ งประดับเงินออก
จากกลุม่ เครือ่ งประดับระดับสูง

นอกจากนีใ้ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีย่ งั คงหลงใหลกับสีเหลืองอร่ามจาก
เครือ่ งประดับทองแต่ตอ้ งชะลอการซือ้ จากระดับราคาทีส่ งู ลิว่
ของทองค�ำ ก็ยงั มีเครือ่ งประดับเงินชุบเคลือบด้วยทองค�ำเป็น
ทางเลือกทีน่ า่ สนใจ โดยเฉพาะผูผ้ ลิตเครือ่ งประดับในกลุม่ นีท้ ี่
พิถพี ถิ นั กับรายละเอียดในขัน้ ตอนการหล่อและขัดแต่ง รวมถึง
การชุบเคลือบทีห่ นากว่าโดยทัว่ ไป ท�ำให้ชนิ้ งานมีความงดงาม
และไม่หมองได้โดยง่าย เครือ่ งประดับเงินในกลุม่ นีจ้ งึ สามารถ
ช่วงชิงตลาดบางส่วนจากเครือ่ งประดับโลหะมีคา่ อืน่ ๆ อย่าง
ทองค�ำและแพลทินมั ได้ กล่าวได้วา่ เครือ่ งประดับเงินเป็นเครือ่ ง
ประดับทีส่ ามารถตอบได้ทกุ โจทย์ความต้องการของตลาดทุก
กลุม่ และถือเป็นอัศวินสีขาวแห่งแวดวงเครือ่ งประดับของยุค
สมัยนี้

แม้ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องประดับเงินไทยจะมีศักยภาพการ
แข่งขันสูงเหนือประเทศคูแ่ ข่งส�ำคัญ ทัง้ ในฝัง่ ยุโรปอย่างอิตาลี
และเอเชียอย่างจีนและอินเดียก็ตาม แต่ผปู้ ระกอบการไทยส่วน
ใหญ่ยงั คงอยูใ่ นกลุม่ รับจ้างผลิตทัง้ แบบทีผ่ ลิตตามดีไซน์ของ
ลูกค้า และบางส่วนมีการเสนอดีไซน์ของตนเองร่วมด้วย ขณะ
ทีก่ ารมีแบรนด์สนิ ค้าของตนเองจะช่วยเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจได้
อีกเป็นจ�ำนวนมาก และยังง่ายต่อการท�ำตลาดในระยะยาว
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรแสวงหาแนวทางการสร้าง
ตราสินค้าของตนเองพร้อมขยายสูต่ ลาดใหม่ๆ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น รูปแบบอีคอมเมิรซ์ เป็นต้น นอกจากนีก้ าร
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศก็ยงั คงเป็นหนทางส�ำคัญ
ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะการพบปะกับคูค่ า้ ราย
ใหม่ทแี่ วะเวียนเข้ามาเลือกชมสินค้าทีจ่ ดั แสดง ผูป้ ระกอบการ
สถานะในตลาดโลก
จึงไม่ควรละเลยการจัดแสดงสินค้าภายในงานให้เป็นทีน่ า่ ดึงดูด
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและ ใจ
เครือ่ งประดับทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของโลกโดยเฉพาะเครือ่ งประดับ
คุณภาพสูงในระดับราคาทีแ่ ข่งขันได้ โดยเครือ่ งประดับเงินไทย ผูป้ ระกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่าง
มีสว่ นแบ่งในตลาดโลกมากเป็นอันดับหนึง่ ด้วยสัดส่วนราวหนึง่ ประเทศสามารถเข้าดูขอ้ มูลได้ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่
ในสี่ ด้วยความประณีตของฝีมอื ช่างและการท�ำธุรกิจอย่างมี www.git.or.th/gem รวมทัง้ ติดตามเทรนด์หรือรูปแบบเครือ่ ง
จริยธรรม ท�ำให้ประเทศไทยยังคงรักษาต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในตลาด ประดับเงินเก๋ๆ ได้จากนิตยสารชัน้ น�ำแห่งแวดวงอัญมณีและ
โลกในหมวดสินค้าเครือ่ งประดับเงินได้อย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ เครือ่ งประดับทัว่ ทุกมุมโลกได้ทหี่ อ้ งสมุดอัญมณีและเครือ่ ง
ปี 2550 เป็นต้นมา จากเดิมทีม่ อี ติ าลีเคยเป็นผูน้ ำ� ตลาด
ประดับ เปิดท�ำการทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 น.

เกร็ดความรู้

ในประเทศไทยหลักฐานของการใช้เงินเริม่ ปรากฎขึน้ เป็นครัง้
แรกในช่วงยุคก่อนหน้าวัฒนธรรมแบบทวารวดี (พุทธศตวรรษ
ที่ 12-16) หากไล่เรียงแล้วอาจกล่าวได้วา่ เริม่ ต้นจากเงินในรูป
แบบของเงินตรา เครือ่ งใช้ เครือ่ งบูชาทัง้ ในศาสนาและพระ
ราชพิธตี า่ งๆ โดยสมัยอยุธยาถือได้วา่ เป็นยุคทีม่ คี วามนิยมใช้
เครือ่ งเงิน เครือ่ งทองมากทีส่ ดุ และใช้ทวั่ กันอย่างแพร่หลาย
ในหลายลักษณะ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งสูงประกอบพระราชพิธี
เครือ่ งประกอบพระยศพระมหากษัตริย์ เจ้านายชัน้ สูง เครือ่ ง
บูชาทางศาสนา ตลอดจนเครือ่ งใช้สอยทัว่ ไปของผูค้ นทีม่ ฐี านะ
ในยุคนัน้ นอกจากนีย้ งั นิยมน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งราชบรรณาการ
ระหว่างกษัตริยห์ รือพระราชวงศ์ตอ่ พระราชวงศ์ เมือ่ เข้าสูส่ มัย
รัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 งานช่างศิลปะต่างๆ
ได้เจริญกว้างขวางขึน้ จากการเดินทางเข้ามาค้าขายของชาว
ต่างชาติทงั้ จากยุโรปและจีนอย่างคึกคัก รวมไปถึงการเดินทาง
เข้ามาของช่างเงินและช่างทองต่างชาติดว้ ย งานช่างเชิงศิลป์
เหล่านีจ้ งึ ได้รบั การสืบทอดต่อเนือ่ งมาจวบจนปัจจุบนั แม้วา่
การผลิตเครือ่ งประดับเงินโดยมากได้เข้าสูร่ ปู แบบการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม แต่กย็ งั มีบางส่วนทีย่ งั คงลักษณะการผลิตตาม
เทคนิคและวิธกี ารดัง้ เดิมทีน่ ยิ มกันมาแต่โบราณ ขณะทีบ่ าง
อย่างก็ได้รบั การประยุกต์ไปตามกาลสมัย

*ภาพจากนิตยสาร Schmuck Magazine
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