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GIT MESSAGE
ก่อนอืน่ ต้องขอกล่าวค�ำว่าสวัสดีคณุ ผูอ้ า่ น GIT Gems and Jewelry
Magazine ทุกท่าน ในโอกาสทีด่ ฉิ นั ได้เข้ามารับต�ำแหน่งบรรณาธิการ
และผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ คอลัมน์ GIT Message ฉบับนีจ้ งึ มีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย
แต่ในส่วนของความเข้มข้นในเนือ้ หาสาระนัน้ ดิฉนั ขอการันตีวา่
นิตยสารของเรายังคงมุง่ เน้นน�ำเสนอข่าวอัพเดต และบทความด้าน
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีน่ า่ สนใจอย่างไม่เปลีย่ นแปลง และจะ
พยายามปรับปรุงและน�ำเสนอบทความทีเ่ ป็นประโยชน์แก่คณุ ผูอ้ า่ น
ทุกท่านให้ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างไม่หยุดยัง้
ส�ำหรับเนือ้ หาใน GIT Gems and Jewelry Magazine ฉบับนี้ ดิฉนั
เชือ่ ว่าต้องเป็นทีถ่ กู ใจคุณผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นแฟนคลับเครือ่ งประดับมรกต
ซึง่ จะมาน�ำเสนอคุณผูอ้ า่ นด้วยเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมอย่างรอบด้าน อาทิ
เช่น Eternal Emerald มรกต....งดงามอมตะ การประเมินคุณภาพ
มรกตจากแหล่งต่างๆ นอกจากเนือ้ หาเกีย่ วกับมรกตแล้ว ยังมี
บทความทีน่ า่ สนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิง่ เรือ่ ง จันทบุร...ี .ต้อง
ให้เป็นศูนย์กลางตลาดพลอยก้อน AEC จากทัศนะของประธาน
กรรมการบริหารสถาบัน และบทความโลหะมีคา่ เรือ่ งข้อก�ำหนดที่
เปลีย่ นไป ผูส้ ง่ ออกเครือ่ งประดับไทยควรรู้ และบทสัมภาษณ์ผอ้ ู ำ� นวย
การสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครือ่ งประดับแห่งชาติคน

ใหม่ ทีด่ ฉิ นั หวังว่าจะท�ำให้เรารูจ้ กั กันมากขึน้ และบทความทีเ่ ราเลือก
มาน�ำเสนอในฉบับนีน้ นั้ รับรองว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิง่
และในยุคการสือ่ สารดิจติ อลวันนี้ ท่านสามารถพบกับ GIT Gems
and Jewelry Magazine ในรูปแบบ E-Magazine และเพลิดเพลิน
กับความสะดวกในการติดตามอ่านบทความทีช่ นื่ ชอบ โดยคุณผูอ้ า่ น
สามารถเข้าไปอ่านนิตยสารฉบับย้อนหลังได้ทงั้ บน เฟซบุค๊ ไอแพด
ไอโฟน แอนดรอยด์ แทบเลต และเวปไซต์ของสถาบันที่ http://
www.git.or.th รับรองได้วา่ ท่านจะไม่พลาดบทความทีน่ า่ สนใจและ
อัพเดตข่าวสารใหม่ๆอย่างแน่นอน
ดิฉนั หวังว่าคุณผูอ้ า่ นคงจะได้รบั ความเพลิดเพลิน และสาระทีเ่ ป็น
ประโยชน์จาก GIT Gems and Jewelry Magazine ฉบับนีซ้ งึ่ คณะ
ผูจ้ ดั ท�ำจะอัพเดตข่าวสารทีน่ า่ สนใจในวงการอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ และคัดสรรบทความทีอ่ ดุ มด้วยสาระทีเ่ ป็นประโยชน์มาน�ำ
เสนอในฉบับหน้า แล้วพบกันใหม่ สวัสดีคะ่
พรสวาท วัฒนกูล
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ

First of all, I would like to express my warm greetings to
all readers of GIT Gems & Jewelry Magazine in the
name of the new editor. As I have just been appointed
as the new director of The Gem and Jewelry Institute
of Thailand (Public Organization), GIT Message column
in this May-June’s issue may seem a little bit different
from the previous ones. However I wil guarantee you
that this issue stil full of not only the interesting gems
and jewelry’ articles but also update news. It is
ascertained that we will continue to improve our
magazine in order to give our readers with useful stories
as well as update the situations, especial y the changes
in the gems and jewelry industry in Thailand and abroad.

Emerald” and “The quality appraisal of emerald from through Free E-magazine that allows all readers to
various sources of origin”.
access your favorite articles and also the previous issues
through online social networking service as Facebook,
Besides those interesting emerald articles, we also iPad, iPhone, Android Tablet and our website of
include other useful articles that traders and consumers http://www.git.or.th.
should closely follow such as “Chanthaburi... the
necessity of being the AEC’s center of the gemstones” Finally, I hope that all readers wil obtain the useful
under the supervision of Chairman of GIT’s Board of knowledge and pleasure from our May-June issue of
Executive Directors as well as the article on precious the GIT Gems & Jewelry Magazine. I am confident that
metals as “The changing of precious metals’ regulation our team wil continue update the movement in the
that Thai jewelry exporter should know” and the gems and jewelry industry and interesting news as well
interview column of the new GIT Director that I wish as the useful articles to present our readers in the next
we wil be more closer.
issues. See you again in July-August’s issue.

Surely, there wil be many interesting things happen in
this May-June’s issue which we intend to give a favor
to the emerald. Hence the emerald’s lovers should
not miss out, for examples, the article on “Eternal

Furthermore, as our intention to continue improving
and better facilitate our readers in this digital
communication era. From now on, all readers wil be
able to enjoy our GIT Gems & Jewelry Magazine easier

Pornsawat Wathanakul
GIT Director

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
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เทคนิคการเป็นเจ้าของอัญมณีได้อย่างมัน่ ใจ
เปิดตัวบริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับมรดก
GIT ร่วมเสวนาปัญหาอุตสาหกรรมอัญมณีจงั หวังจันทบุรี
Jewelry design inspired by “Cubism”
มุง่ ยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยสูเ่ วทีโลก
ซือ้ ด้วยความมัน่ ใจ BUY WITH CONFIDENCE

THE MEETING
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16

อย่างไม่หยุดยัง้
ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล

40
42

พัฒนาศักยภาพรอบด้าน

FASHION & PEOPLE
THE GAILY GEMSTONES
18
Quality never die ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ธงศักดิ์ จินตการฤกษ์
26

ก้าวสูค่ วามเป็น Expert Gems

FEATURE & SPECIAL REPORT
วิธกี ารตรวจสอบ มรกตธรรมชาติ
30

18
46

50

32

34
36
38
40

มรกตสังเคราะห์
มรกตปรับปรุงคุณภาพ
จันทบุรตี อ้ งเป็นศูนย์กลางตลาดพลอยก้อน
AEC ความเห็นตรงกันอดีตเป็นตลาดจันทบุรรี งุ่ เรือง
แต่จะไม่ยอมเข้าสูย่ คุ ร่วงโรย และรุง่ ริง่ แน่นอน
มรกตและวิธกี ารดูแลรักษา
รอบรูแ้ ห่งโลกอัญมณี
ข้อก�ำหนดทีเ่ ปลีย่ นไป ผูส้ ง่ ออกเครือ่ งประดับไทยควรรู้
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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: พรสวาท วัฒนกูล
ทีป่ รึกษา: ศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ, วิลาวัณย์ อติชาติ, 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

นิวซีแลนด์แดนเทพนิยาย
ธรรมชาติสงบยังหาพบได้ทเี่ กาะยาวใหญ่ ในจังหวัดพังงา
รักไวน์ตอ้ งไปที่ “DEVINE” WINE CLUB

สุข สงบ ผ่อนคลาย ไร้กงั กล มนต์เสน่หแ์ ห่ง Seasons Spa

The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) 140, 140/1-3, 140/5 1-4, 6 FL.,
ITF Building Tower Silom Road Road Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 Tel: 0-2634 4999
Fax: 0-2634 4970 www.git.or.th
Editorial Director: Pornsawat Wathanakul
Advisor: Siripol Yodmuangcharoen, Wilawan Atichat, Prof. Emeritus Sakda Siripant,
Assoc. Prof. Dr. Suchada Siripant
Assistant Editor: Jumpol Denmekha, Su-arpa Waigayee, Jantima Chaichaisittigul, Wandee
Mansrisuk, Thanong Leelawatanasuk, Thitintharee Leelawatanasuk, Jakkraphan Suwanvijit,
Pattaravadee Suvannavejh
Editorial Team: Gem Testing Department, Precious Metals Testing Department, Information
Administration Department, Training Department, Business Development Department,
Administration Department, Policy and Planning Department
Publisher: Lifestyle+Travel Media Co., Ltd. 29, Bangkok Business Center Building (BBC), 19th Fl.,
Room 1901, Soi Ekamai, Sukhumvit 63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0-2391 2290-3, 0-2391 4030-2 Fax: 0-2391 4033
info@lifestyleandtravel.com, www.lifestyleandtravel.com
Editorial: Mr.Thanwa.Arrow.Yang@gmail.com

นิตยสาร GIT เป็นของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร การตรวจสอบอัญมณี การฝึกอบรม สัมมนา และการตลาดทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้อคิดเห็นใดๆ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสารนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนบทความนัน้ ๆ
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CONFIDENCE TIPS
FOR OWNING JEWELRY
GIT จับมือเหล่าเซเลบริตี้ และผู้สนใจทั่วไป ในการเสริมสร้างความรู้
สู่เทคนิคการเป็นเจ้าของอัญมณีได้อย่างมั่นใจ

GIT LAUNCHES GEM & JEWELRY
HERITAGE TESTING SERVICE
GIT เปิดตัวบริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับมรดก เพิ่มความมั่นใจ
ในการส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น

เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ ได้
จัดหลักสูตรระยะสัน้ “การเลือกซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ”
ขึน้ ทีห่ อ้ งสัมมนา ชัน้ 3 สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีผมู้ ชี อื่ เสียงใน
สังคม ผูป้ ระกอบการด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ และผู้
สนใจทัว่ ไป เข้าร่วมอบรมอย่างคับคัง่ โดยมีวตั ถุประสงค์ ให้
ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับอัญมณีประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญใน
ตลาดโลก และสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการตัดสินใจเลือกซือ้
อัญมณีได้อย่างถูกต้องมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้ รวมถึงตระหนักใน
มูลค่า และคุณค่าของอัญมณีและเครือ่ งประดับ ทัง้ นีห้ วั ข้อ
หลักในการฝึกอบรม ประกอบด้วย นิยามของอัญมณีและการ
ก�ำเนิด ประเภทอัญมณีทสี่ ำ� คัญในตลาดโลก ความส�ำคัญของ
คุณค่าและมูลค่าอัญมณี การดูอญั มณีแท้ - เทียม การเลือก
ซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ นอกจากนีย้ งั มีการสาธิตการ
ตรวจวิเคราะห์อญั มณี และเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝกึ การ
ดูตวั อย่างอัญมณีประเภทต่างๆ อีกด้วย
หลักสูตรนีถ้ กู จัดขึน้ ตามนโยบายรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย เพือ่ เป็นการกระตุน้
ให้ผบู้ ริโภคมีความนิยมซือ้ หาสะสมสินค้าไทยในด้านนีม้ าก
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ อาจน�ำสาระทีไ่ ด้รบั รูไ้ ปเริม่ ด�ำเนินธุรกิจ หลักสูตร
นีไ้ ด้ออกแบบมาโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ชีย่ วชาญจากสถาบัน มี
เนือ้ หาทีค่ รอบคลุมเกีย่ วกับอัญมณีทสี่ ำ� คัญในตลาดโลก และ
การแยกแยะคัดกรองอัญมณีแท้-เทียม ซึง่ เหมาะแก่ผทู้ ชี่ นื่ ชอบ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ ทีต่ อ้ งการศึกษาหาความรูใ้ นขัน้
พืน้ ฐาน เพือ่ ส่งเสริมความมัน่ ใจในการเลือกซือ้
ซึง่ นับได้วา่ เป็นความส�ำเร็จอีกชิน้ หนึง่ ของสถาบัน เพราะได้มี
ผูส้ นใจมาเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมากมาย ทัง้ นักธุรกิจชือ่ ดัง
ในสังคม ศิลปิน ผูป้ ระกอบการด้านอัญมณี และผูส้ นใจทัว่ ไป
ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนทีเ่ ป็นกันเองอบอุน่ ใกล้ชดิ
และทีพ่ เิ ศษเป็นอย่างยิง่ ในรายการนี้ คือ มีการน�ำชุดมาตรฐาน
ของทับทิมสี Pigeon Blood และ ไพลินสี Royal Blue ซึง่ เป็น
สีทหี่ าได้ยากยิง่ มาสาธิตให้ชมกันอีกด้วย
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เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา สถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จดั งาน
แถลงข่าวเปิดตัวการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง
อัญมณีและเครือ่ งประดับมรดก Gem & Jewelry Heritage
Testing Service ขึน้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์อญั มณีและเครือ่ งประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ณ อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ สีลม โดยมี
นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้
เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการออกใบรับรองอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับมรดก Gem & Jewelry Heritage Testing Service หรือ
GHT นี้ ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผทู้ คี่ รอบครอง
หรือส่งต่ออัญมณีและเครือ่ งประดับมรดกไปสูท่ ายาท และยัง
เป็นหลักฐานอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการประเมินราคาชิน้
มรดกนัน้ ๆ ไม่วา่ จะในยามทีต่ อ้ งขายต่อ หรือท�ำประกัน ฯลฯ
ได้เป็นอย่างดี
โดยเหตุทวี่ า่ การซือ้ ขายอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยทีม่ ี
มาแต่โบราณนัน้ ใช้ความพอใจ ความเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ ไว้วางใจ
กันระหว่างผูซ้ อื้ กับผูข้ ายเท่านัน้ ว่าเครือ่ งประดับทีซ่ อื้ ขายแลก
เปลีย่ นกันนัน้ เป็นของแท้ โดยไม่มรี ะบบการตรวจสอบให้เป็น
ทีแ่ น่นอนเช่นอย่างในปัจจุบนั ทัง้ ๆ ที่ อัญมณีสงั เคราะห์ ท�ำ
เทียมเลียนแบบนัน้ มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณแล้ว ด้วยเหตุนเี้ อง

อัญมณีและเครือ่ งประดับจากอดีตทีต่ กลงมาสูร่ นุ่ ของเรา และ
เก็บรักษาไว้เพือ่ ให้เป็นมรดกไปสูร่ นุ่ ทายาทนัน้ จึงสมควรได้รบั
การตรวจสอบเพือ่ ระบุยนื ยันคุณสมบัตใิ ห้ชดั เจน เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ มรดกทีเ่ ราครอบครองนัน้ มีมลู ค่าทีแ่ ท้จริงอย่างไร
ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงได้เปิดให้บริการตรวจสอบและออก
ใบรับรองดังกล่าวขึน้ ซึง่ จะสามารถระบุคณุ สมบัตเิ ฉพาะของ
อัญมณีและเครือ่ งประดับได้อย่างชัดเจน ทัง้ ชนิด น�ำ้ หนัก รวม
ทัง้ การผ่านการปรับปรุงเสริมเติมแต่งคุณภาพ และความ
บริสทุ ธิข์ องโลหะมีคา่ ฯลฯ จากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางของห้อง
ปฎิบตั กิ ารทีม่ เี ครือ่ งมือทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก และยัง
ได้รบั การรับรองจาก The world Jewellery Confederation
หรือ CIBJO ให้เป็น CIBJO Laboratory และได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นสมาชิก 1 ใน 7 ของห้องปฎิบตั กิ ารชัน้ แนวหน้าของโลก
โดยเป็นคณะท�ำงาน (Laboratory Manual Harmonisation
Committee, LMHC) ได้รบั การรับรองคุณภาพ ISO 9001 :
2008 จากสถาบัน UKAS (United Kingdom Accreditation
Service ) ซึง่ ในการใช้บริการออกใบรับรองนี้ สามารถมาใช้
บริการได้ทสี่ ถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ชัน้ 4 อาคารไอทีเอฟ สีลม และ
ยังมีบริการนอกสถานที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
ต้องการใช้บริการอีกด้วย หรือสนใจสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ โทร. 02 634 4999 ext 401-402, www.git.or.th
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ACCESS ALL AREA

ACCESS ALL AREA

GIT IN SEMINAR

CHANTHABURI GEMSTONE INDUSTRY’S DIFFICULTIES TOWARD AEC 2015

GIT ร่วมเสวนาปัญหาอุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดจันทบุรี ก่อนเข้าสู่ AEC 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง
“ค้นหาทางออก...ผ่าทางตัน...ส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยไปตลาดยุโรป”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) น�ำโดย นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ ประธาน
กรรมการบริหารสถาบัน และนางวิลาวัณย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบัน ได้ตดิ ตามรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย
ณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ เข้าร่วมการเสวนาปัญหาอุตสาหกรรมอัญมณี
จังหวัดจันทบุรี ก่อนเข้าสู่ AEC 2015 ณ ห้องณุลกั ษณา โรง
แรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
ทีผ่ า่ นมา
การเสวนาดังกล่าวได้จดั ขึน้ เพือ่ ระดมความคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรค ในการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับที่
เกิดขึน้ ในจังหวัดจันทบุรี ซึง่ ถือได้วา่ เป็นสินค้าส�ำคัญในการ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง
ประเด็นความเห็นเกีย่ วกับแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
วัตถุดบิ และปัญหาขาดแรงงานเจียระไนพลอย รวมถึงข้อมูล
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย โดย
มี นายสุรชัย ขันอาสา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ
ผูเ้ ข้าร่วมงาน และมี นายเกษมศักดิ์ ขันติมงคล นายกสมาคม
ผูผ้ ลิตอัญมณีและเครือ่ งประดับจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน
และได้รบั เกียรติจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธกี ารเปิดเสวนาดังกล่าว
และการเสวนาครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วน
ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูแ้ ทนส่วนราชการ สมาชิก
สมาคมฯ ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าพลอย เป็นต้น
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เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้อง
ศรีสรุ ยิ วงศ์ บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ โดยได้รบั
เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒใิ นแวดวงอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ ศาสตราจารย์กติ ติคณุ ศักดา ศิรพิ นั ธุ์ ทีป่ รึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
บรรยายในหัวข้อ “เรือ่ งเล่าจากงาน Inhorgenta Munich...
Jewelry Trends Spring/Summer 2013” มีเนือ้ หาเกีย่ วกับรูปแบบ
เครือ่ งประดับประเภทต่างๆ ทีจ่ ดั แสดงในงาน Inhorgenta
ประเทศเยอรมนี ซึง่ มีดไี ซน์ลำ�้ สมัย ไม่ตดิ กับกรอบหรือขนบเดิม
และไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ขณะที่นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
กรรมการบริหารบริษทั แพรนด้า จ�ำกัด (มหาชน) ยังมาร่วม
แบ่งปันกลยุทธ์พชิ ติ ตลาด เผยเส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จในการท�ำ
ตลาดยุโรป ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกแนวคิดพิชติ
ตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับยุโรป” โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับ
รูปแบบการบริโภคเครือ่ งประดับในตลาดยุโรป ช่องทางการ
จ�ำหน่ายเครือ่ งประดับทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเข้าถึง
ตลาดยุโรปให้ประสบความส�ำเร็จ
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RED CARPET MUSE

GLOBAL GLAMOUR

2013

ZHANG ZIYI
สวมใส่เดรสสร้างสรรค์จาก ผ้าไหมชัน้ ดีสดี ำ� ประดับด้วยผ้าตาข่าย
เนือ้ บางเบา เพิม่ ความงดงามด้วยการปักลวดลายสีเหลืองลงบน
ชุด ผลงานการออกแบบจาก Dior Spring Summer 2013 พร้อม
ทัง้ สวมแหวนรุน่ Incroyables & Merveil euses Salamandre ที่
ตัวเรือนสร้างสรรค์จากทองค�ำประดับเพชรเลอค่า มอร์แกนไนต์
มรกต โกเมนสีเขียว แซปไฟร์สเี หลือง และสปิเนลสีแดง ทัง้ หมด
จาก Dior Fine Jewellery

SPRING-SUMMER
GENUINE HAUTE
COUTURE

ในงาน Spring-Summer Haute
Couture ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในวันที่
30 มีนาคมทีผ่ า่ นมา เหล่านักแสดง
ชื่อดังจากเอเซีย ต่างสวมใส่ชุด
สุดหรูจาก Dior พร้อมทั้งเครื่อง
ประดับจาก Dior Fine Jewellery
และชิ้นงานนาฬิกาอันเลอค่าจาก
Dior Timepieces มาร่วมเฉิดฉาย
ในงานให้เห็นกันถึงความอินเทรนด์
แบบเป็น HAUTE COUTURE ตัว
จริง

NA YING
สวมใส่บาร์ ทักซีโด้โค้ท เดรสตัดเย็บด้วยผ้าวูล บริสทุ ธิ์ และถือกระเป๋ารุน่ Dior
Defile Pochette ผลงานการออกแบบจาก Dior Spring Summer 2013 พร้อมทัง้
สวมต่างหูรนุ่ Coquine ทีส่ ร้างสรรค์จากทองค�ำประดับเพชร และสวมแหวนรุน่
Mitza ทีส่ ร้างสรรค์จากทองค�ำเคลือบเงาด้วยสีดำ� และ สีนำ�้ ตาล เสมือนลวดลาย
ของเสือ ทัง้ หมดจาก Dior Fine Jewellery

BVLGARI HOTEL LONDON
หลังจากเปิดสาขาทีม่ ลิ านและบาหลี บุลการี-แบรนด์เครือ่ งประดับเก่าแก่จากอิตาลีกเ็ ปิดสาขาใหม่
ในย่านไนท์บริดจ์ ใจกลางลอนดอน ใกล้ๆ ห้างแฮร์รอ็ ดส์และสวนสาธารณะไฮด์พาร์ค โรงแรมนี้ มี 85
ห้อง ตกแต่งอย่างหรูหราสอดคล้องกับสไตล์เครือ่ งประดับของบุลการี โดยเฉพาะโคมไฟแชนเดอร์เลียร์
ในห้องอาหารทีง่ ดงามบ่งบอกความเป็นตัวตนของบุลการีได้อย่างวิเศษสุด

SHU QI
สวมใส่ชดุ บาร์ แจ็คเก็ตเดรสสีเทาเข้มตัดเย็บด้วยผ้าวูลชัน้ ดี
พร้อมทั้งเพิ่มความโดดเด่นให้กับชุดด้วยผ้าไหมสีโคบอลต์
เมทาลิกประดับจีบบริเวณชายกระโปรง ผลงานการออกแบบ
จาก Dior Spring Summer 2013 นอกจากนั้น ยังเพิ่มความ
หรูหราด้วยแหวนรุ่น Favorite สร้างสรรค์จากทองค�ำขาว
ประดับเพชร แหวน Rose Dior Bagatelle และสร้อยข้อมือ
รุ่น My Dior ทั้งสองเป็นงานสร้างสรรค์จากทองค�ำขาว
ประดับด้วยเพชร ผลงานอันเลอค่าจาก Dior Fine Jewellery
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อิสเซ มิยาเกะเฉลิมฉลองครบรอบ 24 ปี ด้วยการน�ำผ้าพลีทอันเป็นเอกลักษณ์
มาจัดแต่งในรูปของอาหาร นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความงดงามของ
แพรผ้าแล้ว ยังได้แสดงถึงวัฒนธรรมอาหารญีป่ นุ่ อันน่าภาคภูมใิ จ เราชาวเอเชีย
ด้วยกัน ขอกด Like ให้คะ่

MONTBLANC
‘COLLECTION
PRINCESSE GRACE
DE MONACO’

เครื่องบอกเวลา
ที่มีจำ�กัดเพียง 8 ชิ้น

ANGELABABY
สวมใส่เดรสเกาะอก A Line สร้างสรรค์จากผ้าวูลผสมผ้าไหมชัน้ ดีสขี าวและสีชมพู เพิม่
ความงดงามให้กบั ชุดด้วย ผ้าออแกนซ่าสีดำ� และสีเขียวเมทาลิกประดับจีบ และถือกระเป๋า
รุน่ Lady Dior Mini ประดับลวดลายผีเสือ้ ผลงานการออกแบบจาก Dior Spring Summer
2013 พร้อมทัง้ เพิม่ ความหรูหราด้วยต่างหูรนุ่ Diorette สร้างสรรค์จากทองค�ำขาวประดับ
เพชรเลอค่า และอะความารีน สวมรับกันกับแหวนเข้าชุดทีส่ ร้างสรรค์จากทองค�ำขาว
สีขาวประดับเพชร อะความารีน อะเมทิสต์ แซปไฟร์สเี หลือง แซปไฟร์ สีชมพู โกเมน
และเพิม่ ความงดงามด้วยการเคลือบเงา พร้อมด้วยสร้อยข้อมือรุน่ My Dior ทีส่ ร้างสรรค์
จากทองค�ำประดับด้วยเพชร ทัง้ หมดจาก Dior Fine Jewellery นอกจากนัน้ ยังเพิม่ ความ
หรูหราด้วยนาฬิกา Dior VIII ทีต่ วั เรือนสร้างสรรค์จากเซรามิกชัน้ ดีสดี ำ� บริเวณกรอบ
หน้าปัดสรรสร้างจากทองสีชมพูประดับเพชร อันเป็นชิน้ งานจาก Dior Timepieces

ISSEY MIYAKE
PLEATS PLEASE

ความหรูใจกลางลอนดอน

SUN LI
สวมใส่ ทั ก ซี โ ด้ เ ดรสเกาะอกสี ด� ำ
สร้างสรรค์จากผ้าไหมชัน้ ดี พร้อมด้วย
กระเป๋าสีขาวรุน่ Dior Haute Couture
จากผลงานการออกแบบของ Dior Spring
Summer 2013 นอกจากนัน้ ยังเพิม่ ความ
หรูหราให้กบั ชุดด้วยแหวนรุน่ Rose Dior
Pre Catelan ทีต่ วั เรือนสร้างสรรค์จาก
ทองค�ำประดับเพชร แซปไฟร์สชี มพู และ
หินปะการังสีขาวทัง้ หมดเป็นชิน้ งานจาก
Dior Fine Jewellery

นาฬิกาลิมเิ ท็ดเอดิชนั่ ฝังอัญมณีแสนอลังการชุดนีม้ เี พชรเหลีย่ มบาเก็ตต์ 42
เม็ด ทีก่ รอบรอบตัวเรือน และอีก 32 เม็ดตรงขาต่อตัวเรือน รวมถึงเพชรแนว 130
เม็ด บริเวณขอบหน้าปัดด้านใน ตัวบอกชั่วโมงฝังเพชร หน้าปัดทรงสายฝน
เพชรทรงคอด แสนประณีตทีล่ ะม้ายคล้ายกับส่วนคอดของนาฬิกาทรายทีก่ ำ� ลังมี
เม็ดทรายไหลผ่านลงอย่างเชือ่ งช้า และทีจ่ ะขาดไม่ได้กค็ อื แซฟไฟร์สชี มพูที่ 6 นาฬิกา
เม็ดมะยมได้รบั การตกแต่งด้วยเพชรแห่งมงต์บลองค์ น�ำ้ หนัก 0.055 กะรัต หน้าปัด
มุกแท้ มาพร้อมกับสายคาดหนังจระเข้

HIJOS DE VILLA
SHOTGUN TEQUILA

ปืนสั้นพลังเตกีล่า

จากการออกแบบอันคมคายทีเ่ ปลีย่ นขวดเหล้าเตกีลา่ ให้กลายเป็นปืนขนาด 0.45
ชนะรางวัลเวิลด์สตาร์สาขาบรรจุภณั ฑ์ยอดเยีย่ มแห่งปี 2004 ทีแ่ ม้วา่ จะนานมาแล้ว
แต่ถงึ วันนีม้ นั ก็ยงั เป็นผลิตภัณฑ์ทผี่ คู้ นเฟ้นควานหามาเก็บสะสมอย่างไม่มคี ำ� ว่า
ยอดขายตกเลย Available @ Amazon

MONTBLANC PATRON OF ART
EDITION 2013: LUDOVICO SFORZA,
DUKE OF MILAN

เฉลิมฉลองแด่ความเลิศหรูของผู้อุปถัมภ์
งานยุคเรเนซองส์ผู้ยิ่งใหญ่

ในเดือนเมษายน 2013 นี้ มงต์บลองค์ขอแนะน�ำ collection เพือ่ การร�ำลึกถึงชีวติ ผูท้ รงอิทธิพลแห่งงาน
ศิลปะ ลูโดวิโก สฟอร์ซา (Ludovico Sforza) ดยุคแห่งมิลาน หนึง่ ในผูอ้ ปุ ถัมภ์งานยุคเรเนซองส์ของอิตาลี
ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ และเป็นผูเ้ ก็บรักษางานของลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo Da Vinci) ผูย้ งิ่ ใหญ่ดว้ ย ตลอด
22 ปีทผี่ า่ นมา Patron of Art Edition ได้เฉลิมฉลองให้กบั การทุม่ เทของผูอ้ ปุ ถัมภ์ทเี่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์
ของศิลปะในแขนงต่างๆ หลากหลายคน พร้อมกับมอบรางวัล Montblanc de la Culture Arts
Patronage Awards ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปี เพือ่ ส�ำนึกถึงความมุง่ มัน่ ของผูอ้ ปุ ถัมภ์ศลิ ปะ ผลงานจาก Patron of
Art Edition ใหม่ลา่ สุดทีเ่ ป็นปากกาหมึกซึมแบบทองค�ำแท้ทมี่ จี ำ� กัดเพียง 888 ชิน้ และแบบเงินสเตอร์ลงิ
4,810 ชิน้ เพือ่ ให้ความรุง่ โรจน์ของยุคเรเนซองส์กลับฟืน้ คืนชีวติ อีกครัง้
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“GIT” จัดแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7
ภายใต้แนวคิด “Jewelry design inspired by Cubism”
มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่เวทีโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวด
ออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 7 - GIT Design Award 2013
ขึน้ ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ภายใต้แนวคิด “Jewelry design
inspired by Cubism” เพือ่ ต้องการให้เยาวชน คนรุน่ ใหม่ และ
ประชาชนทั่วไปเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย ซึง่
แนวคิด “บาศกนิยม” หรือ “Cubism” คาดว่าจะเป็นเทรนด์
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในวงการออกแบบจิวเวลรีใ่ นปี 2557 - 2558
โดยการจัดประกวดดังกล่าวนอกจากเป็นการตอกย�้ำให้
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทยรุดหน้า
อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณีศาสตร์ให้มคี วาม
เชีย่ วชาญ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิต
ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ ซึง่ คาดว่าปีนจี้ ะ
มีผสู้ นใจร่วมส่งแบบวาดเป็นจ�ำนวนมากดังเช่นทุกๆ ปี ซึง่
สถาบันเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย เข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นีด้ ว้ ย
โครงการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 7 หรือ GIT
Design Award 2013 ภายใต้แนวคิด“Jewelry design inspired
by Cubism” แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเครือ่ งประดับ
ส�ำหรับสุภาพบุรษุ และประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพสตรี
โดยสถาบันจะคัดเลือกผลงานจากภาพแบบเครื่องประดับ
ประเภทละ 3 ผลงาน แล้วส่งด�ำเนินการผลิตเป็นเครือ่ งประดับ
จริง และจะตัดสินผูช้ นะจากผลงานเครือ่ งประดับทีม่ คี วาม
สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับแนวคิดของการประกวดมาก
ทีส่ ดุ โดยได้รบั ความร่วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับให้
เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสิน อาทิ ส�ำนักโครงการและจัดการ
ความรู้ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) บริษทั
บิวตีเ้ จมส์ แฟคตอรี่ จ�ำกัด ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) สมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ ง
บางทีกแ็ สดงการทับซ้อนและปิดบัง รวมทัง้ การตัดทอนรูปทรง
ประดับ เป็นต้น
ให้ดงู า่ ยขึน้ กว่ารูปจริงของวัตถุหรือสภาวะทีแ่ ท้จริงของรูปทรง
นายนิวฒั น์ สิงห์ชนะชัยกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญและอาจารย์ประจ�ำ นัน้ ๆ ด้วย โดยศิลปะแนว “บาศกนิยม” เคยได้รบั ความนิยม
หลักสูตรออกแบบเครือ่ งประดับ จากสถาบันวิจยั และพัฒนา สูงสุดในยุคศตวรรษที่ 20 ในช่วงปี ค.ศ. 1906 -1914 โดยศิลปิน
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผูค้ ดิ ธีม ระดับโลกในยุคนัน้ อย่าง Pablo Picasso และ George Braque
แนวคิดในการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับของปีนี้ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวจะเป็นเทรนด์ใหม่ทกี่ ำ� ลังเป็น
แนวคิด “Jewelry design inspired by Cubism” มาจากศิลปะ ทีน่ ยิ มในวงการออกแบบ โดยเฉพาะการออกแบบเครือ่ งประดับ
แนว “บาศกนิยม” ซึง่ จะแสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปร ในปี 2557-2558 ซึง่ ปัจจุบนั การออกแบบเครือ่ งประดับก�ำลัง
ความเป็นจริง มีลกั ษณะเป็นเหลีย่ มเป็นมุมแบบลูกบาศก์ทรง ถึงจุดอิม่ ตัว ไม่มอี ะไรแปลกใหม่ ดังนัน้ ”บาศกนิยม” เปรียบ
เลขาคณิต เพือ่ สร้างความคิดรวบยอดเชิงสามมิตใิ ห้ปรากฏใน เสมือนการสร้างความแตกต่างจากการรูปแบบเดิมๆ ด้วย
ผืนระนาบ รูปแบบผลงานก็จะสามารถแสดงลักษณะปรากฏ เหตุผลดังกล่าวจึงน�ำมาเป็นแรงบันดาลใจ และให้เป็น ”ธีม”
ทัง้ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังบนพืน้ ระนาบไปพร้อมกัน ของปีนี้ ซึง่ ถือว่าเป็นความท้าทายส�ำหรับนักออกแบบทุกคน
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BUY WITH CONFIDENCE : BWC
แถลงข่าวโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ
โครงการ Buy With Confidence โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมกับ ชมรมผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับมาตรฐาน
(Jewel Fest Club) ภายใต้สมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ ง
ประดับ จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน
โดยมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการบริหารฯ นางวิลาวัลย์ อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ และ
นายพรเสริฐ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการบริหารชมรมผูค้ า้
อัญมณีและเครือ่ งประดับมาตรฐาน ให้การต้อนรับ

โดยงานดังกล่าวตัง้ เป้าสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี และประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้ผบู้ ริโภคทัง้ ไทย และต่างชาติในการ
เลือกซือ้ สินค้าอัญมณี และเครือ่ งประดับในประเทศไทย พร้อม
ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
โลก เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั และเข้าใจตรา
สัญลักษณ์ของโครงการฯ ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ผูบ้ ริโภคเมือ่ ซือ้ สินค้าจากร้านทีม่ ตี ราสัญลัษณ์ของโครงการฯ
รวมไปถึงผูป้ ระกอบการทีย่ งั ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
นอกจากนีภ้ ายในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรูเ้ รือ่ งการเลือก
ซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ โดยกูรดู า้ นอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ

ผูส้ นใจเข้าร่วม GIT Design Award 2013 สามารถส่งผลงาน
เข้าประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ ภายใต้แนวคิด “Jewelry
design inspired by Cubism” ได้ตงั้ แต่วนั นี้ จนถึง วันที่ 26
มิถนุ ายน 2556 ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชัน้ 3 อาคาร
ไอทีเอฟ - ทาวเวอร์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ สามารถโทร
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-634-4999
ต่อ 311 หรือเข้าไปที่ http://www.git.or.th

นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหาร ฯ กล่าว
ว่า “ในปัจจุบนั อัญมณีและเครือ่ งประดับ เป็นสินค้าทีส่ ร้าง
รายได้จากการส่งออกเข้าสูป่ ระเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท
โดยในปี 2555 เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญในอันดับที3่ ด้วยมูลค่า
408,040.2 ล้านบาท หรือประมาณ 13,147.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึง่ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)หรือ GIT ถือเป็นองค์กรหนึง่ ทีจ่ ะช่วยขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยมีพนั ธกิจหลักในการ
ออกใบรับรองการตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ ตลอด
จนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแวดวงการค้าอัญมณี
ในประเทศไทย อีกทัง้ การสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูซ้ อื้ อัญมณี
ทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการออกใบรับรองมาตรฐานร้านค้า
และตราสัญลักษณ์ให้แก่รา้ นค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
ทีไ่ ด้คณุ ภาพมาตรฐานในโครงการ ‘ซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
ด้วยความมัน่ ใจ “Buy with Confidence” หรือ BWC ซึง่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ของชมรมผูค้ า้ อัญมณี
และเครือ่ งประดับมาตรฐาน Jewel Fest Club หรือ JFC ทีม่ า
จากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน พร้อมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ควบคู่
กับการสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ท่องเทีย่ วในการเลือกซือ้ สินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยในคุณภาพมาตรฐาน การ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครัง้ นีน้ อกจากจะช่วย

สร้างภาพลักษณ์ทดี่ แี ละชือ่ เสียงให้แก่ประเทศไทย ให้เป็นทีร่ จู้ กั
และยอมรับในสายตาชาวโลกแล้ว ยังเป็นการขยายขีดความ
สามารถในการแข่งขันและเพิม่ อ�ำนาจในการต่อรองให้เพิม่ ขึน้
อันจะส่งผลในทางบวกต่อมูลค่าการค้าและการส่งออกของ
ประเทศไทยอีกด้วย”
นอกจากนีภ้ ายในงานยังได้มอบความบันเทิง จากการแสดงชุด
พิเศษจาก แคทรียา อิงลิช พร้อมชมแฟชัน่ โชว์เครือ่ งประดับ
โดยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ คิด คณชัย เบญจรงคกุล,

นุช นีรนาท โคทค์, ณัฎฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ฯลฯ และปิด
ท้ายด้วยการมอบใบรับรองและตราสัญลักษณ์โครงการ และ
สนุกไปกับมินคิ อนเสิรต์ จากใหม่ เจริญปุระ ทีม่ าร่วมสร้างสีสนั
ภายในงาน ณ Life Style Hall ชัน้ 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา
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เรื่อง : วนันยา ปาละกะวงค์ ณ อยุธยา
ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

THAILAND JEWELRY
SPARKED TO WORLDWIDE
จุดประกายอัญมณีไทยไปทั่วโลก GIT พัฒนาศักยภาพรอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศติดอันดับต้นๆ มานานนับ 10 ปี และยัง
เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในอีกหลายมิติ GIT ได้เข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุด
สานต่อนโยบายเชิงรุก ภายใต้การน�ำของผูอ้ �ำนวยการสถาบันคนล่าสุด จากทีมผูก้ อ่ ตัง้ สถาบันแห่งนี้ ผศ.ดร.พรสวาท
วัฒนกูล หนึ่งในแรงผลักดันที่ส�ำคัญ ในการขับเคลื่อนให้ GIT เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์
ด้วยความมุ่งมั่นจะสร้างให้ GIT เป็นองค์กรมืออาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับแนวหน้าของโลก
เส้นทางสู่ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ดิฉนั จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านแร่วทิ ยาและธรณีวทิ ยา
แหล่งแร่ (Dr. rer. nat. Mineralogie und Lagerstättenkunde) จาก
Technical University of Aachen ประเทศเยอรมนี และเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พนื้
พิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากว่า 10 ปี
รวมกับประสบการณ์อกี มากกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ สถาบัน
ในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาด้านวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย
เป็นหนึง่ ในทีมงานยุคบุกเบิกของสถาบัน ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา ส่ง
เสริมและพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบ และงานวิจยั เชิงลึกด้านอัญมณี
และเครือ่ งประดับให้กบั สถาบัน ร่วมกับทีมทีป่ รึกษาด้านอัญมณี
และโลหะมีคา่ ซึง่ ได้รว่ มจัดท�ำผลงานทางวิชาการไว้เป็นจ�ำนวนมาก
ไม่วา่ จะเป็นบทความทางวิชาการและงานด้านการวิจยั อาทิ การ
วิจยั เรือ่ งหลักฐานใหม่ของการก�ำเนิดแซปไฟร์กาญจนบุรี การส�ำรวจ
การสะสมตัวของพลอยในจุดทีม่ ศี กั ยภาพแห่งแพร่-สุโขทัย การจัด
ท�ำฐานข้อมูลแหล่งก�ำเนิดอัญมณี การจัดการแหล่งพลอยจังหวัด
แพร่เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ การวิจยั และบูรณาการอัญมณี
นาโน และคาร์บอนนาโน การตรวจวิเคราะห์การเพิม่ คุณภาพมุก
การวิจยั เรือ่ งลักษณะของเพชรจากภาคใต้ของไทยและความเป็นไป
ได้ของแหล่งก�ำเนิด ซึง่ ท�ำให้สถาบันสามารถน�ำความรูด้ า้ นการวิจยั
แหล่งก�ำเนิดทางภูมิศาสตร์ของเพชร และพลอยมาใช้ในการ
วิเคราะห์แหล่งทีม่ าทางภูมศิ าสตร์ของอัญมณี เพือ่ ใช้ในการขับ
เคลื่อนธุรกิจและสนับสนุนการให้บริการด้านการบ่งชี้ที่มาทาง
ภูมศิ าสตร์ของอัญมณีอกี ด้วย จากประสบการณ์ คุณวุฒิ ความรู้
และความเชีย่ วชาญในสายงานด้านอัญมณีดงั กล่าว ดิฉนั จึงมีความ
มัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทมี่ ี
ทัง้ หมด ในการพัฒนาสมรรถนะของสถาบัน ให้เป็นองค์กรมืออาชีพ
ด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ ระดับแนวหน้าทีท่ วั่ โลกให้การยอมรับ
ได้
“การเข้ามารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการในครัง้ นี้ ดิฉนั ต้องการท�ำงาน
ในเชิงรุก และลงในรายละเอียดมากขึน้ เพือ่ ให้เราเป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศยิง่ ๆ ขึน้ ไป โดยเฉพาะในกลุม่ สมาชิก
อาเซียนของเรา ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ประเทศทีก่ ำ� ลังจะขึน้ เป็นผูน้ ำ� ในขณะนี้
หน้าทีข่ องเราคือการรักษาเกียรติภมู ขิ องสถาบันหลักแห่งชาติดา้ น
อัญมณีและเครือ่ งประดับให้เป็นทีป่ รากฏ โดยร่วมกับบุคลากรของ
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เราทุกคนซึง่ จะกลายเป็นเจเนอเรชัน่ ต่อไป ซึง่ การเข้ามาท�ำงานตรงนี้
ดิฉนั มองว่าทุกคนต้องท�ำด้วยใจ เพราะงานส่วนส�ำคัญของเราคือ
การบริการ และให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม ดังนัน้ บุคคลากรทุกคนต้องให้ความส�ำคัญกับการมี
ใจรักการให้บริการ (Service Mind) เพือ่ ให้สถาบันอยูใ่ กล้ชดิ และ
ให้คำ� ปรึกษากับผูป้ ระกอบการมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เรามีความยินดีและ
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือเสมอแม้ในยามทีม่ วี กิ ฤตปัญหาใดๆ
เหมือนกับทีเ่ รากล่าวเสมอว่า “ทุกเรือ่ งเกีย่ วกับอัญมณี ให้ GIT ดูแลคุณ”
วิสัยทัศน์ส�ำคัญ มุ่งพัฒนาด้านมาตรฐานและการ
บริการสู่ความเป็นเลิศ
“Being a World-Class Leading Professional Organization
in Gem and Jewelry with Excellences in Standards and
Services” คือ นิยามส�ำคัญ ทีบ่ ง่ บอกถึงวิสยั ทัศน์ ในการเป็น
องค์กรมืออาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับระดับแนวหน้า
ของโลก ทีม่ มี าตรฐานและการบริการทีเ่ ป็นเลิศของสถาบันอย่าง
ชัดเจน
“ก่อนอืน่ เราต้องรูว้ า่ ภาพลักษณ์ของ GIT ในมุมมองของสังคม
ภายนอกเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในระดับสากล ซึ่งจากการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ และการรับรองของ The World
Jewellery Confederation หรือ CIBJO ท�ำให้ GIT มีภาพลักษณ์
ของความเป็นมืออาชีพด้านการตรวจวิเคราะห์คณุ ภาพอัญมณี
ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งเน้นคือ การที่จะอยู่ในระดับแนวหน้า
ด้วยความเป็นเลิศทัง้ ด้านมาตรฐานและบริการ จากความพร้อม
ของทรัพยากรทีเ่ รามีอยูท่ งั้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เครือ่ งมือตรวจ
วิเคราะห์ ทีส่ ำ� คัญคือบุคลากร และองค์ความรูด้ า้ นงานวิจยั ซึง่
ท�ำให้เราสามารถรองรับการบริการในฐานะสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีได้”
“ทิศทางของสถาบันจะเดินไปสู่การให้บริการที่ครอบคลุมทุก
ภาคส่วนทัง้ ผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค ตัง้ แต่ การวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพอัญมณี แหล่งทีม่ า สีสนั ของอัญมณี ซึง่ จะมีการตรวจ
วิเคราะห์ดา้ นการปรับปรุงคุณภาพ เช่น การผ่านการเผาไหม้
ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเผาที่อุณหภูมิต�่ำหรือสูง นอกจากนี้จะ
สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่
เป็นประโยชน์ตอ่ มาตรฐานการให้บริการทีด่ ขี นึ้ อาทิ การจัดท�ำ
สีแซปไฟร์มาตรฐานที่ครบวงจร ซึ่งเรามีจุดเด่นที่แตกต่างคือ

การเทียบสีจากเม็ดพลอยจริง ในขณะที่โดยทั่วไปอาจเทียบสี
จากกระดาษชัน้ ดีเท่านัน้ ”
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง สร้างงานบริการทีโ่ ดดเด่น เป็น
ทีพ่ งึ่ ของสังคมไทย
“ทีผ่ า่ นมาสถาบันได้ให้บริการต่างๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้
การสนับสนุนผูป้ ระกอบการทัง้ มือใหม่และผูท้ จี่ ะขยายตลาดอย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อมเพือ่ เข้าสู่
อุตสาหกรรม โดยการจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรม ทีเ่ ผยแพร่ความรูเ้ ชิง
ปฏิบตั กิ ารผ่านการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับอย่างรอบด้าน เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทีห่ ลากหลาย
การจัดท�ำศูนย์การทดสอบและประเมินผล เพื่อขอใบรับรอง
มาตรฐานส�ำหรับผูต้ รวจสอบอัญมณีระดับชาติ การจัดท�ำศูนย์การ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (The Self-Learning Center) ผ่านการแสดงองค์
ความรูส้ ำ� คัญและมีมลู ค่าด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับแบบครบ
วงจร ในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์ และการจัดท�ำข้อมูล ฐานข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับตลาดอัญมณีและเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิชาการให้ทกุ ภาค
ส่วนน�ำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนบริการตรวจวิเคราะห์และออก
ใบรับรองคุณภาพอัญมณี ซึง่ ในปัจจุบนั ก็ได้รบั ความไว้วางใจในการ
เข้ามาใช้บริการจากกลุม่ ผูป้ ระกอบการอยูแ่ ล้วเป็นจ�ำนวนมาก แต่
ทางสถาบันก็ยงั ได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอยูเ่ สมอ
โดยล่าสุดได้มกี ารเปิดตัวบริการใหม่เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผทู้ ี่
ต้องการเก็บสะสมอัญมณีและเครือ่ งประดับให้เป็นมรดกแก่ทายาท
ส�ำหรับหลายๆ ครอบครัวทีม่ อี ญั มณีและเครือ่ งประดับตกทอด หรือ
ซื้อมาด้วยความเชื่อใจ เนื่องจากเมื่อก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีที่
สามารถตรวจสอบได้นนั้ บางชิน้ มีมลู ค่าสูง มีอายุเป็นร้อยปี ดังนัน้
เพือ่ ให้การส่งผ่านมรดกจากรุน่ สูร่ นุ่ มีความชัดเจน สามารถตรวจ
สอบได้แม้ในกรณีทสี่ ญู หาย ถูกน�ำไปสับเปลีย่ น หรือแม้แต่การถูก
น�ำไปเปลีย่ นรูปโฉมแล้วก็ตาม ซึง่ กรณีดงั กล่าวเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้
การตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองอัญมณีและเครือ่ งประดับ
มรดก (Gem and Jewelry Heritage Testing Service) ซึง่ มีการ
บันทึกรหัสพิเศษ ทีร่ ะบุคณุ ลักษณะเฉพาะ จะเป็นการสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้แก่ทายาทได้เป็นอย่างดี นอกจากนีใ้ นฐานะผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบัน ดิฉันยังมีแนวคิดที่จะผลักดัน GIT ให้เป็น Global
Consultant ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ สาะหาแหล่งวัตถุดบิ จากทัว่ โลก เพือ่
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับไทยอีกด้วย”

รวมพลังใจเป็นหนึ่ง ผลักดันศักยภาพการบริการให้
ไร้ขีดจ�ำกัด เพื่อให้ทันโลกยุคการแข่งขันสูง ภายใต้
แนวคิด Beyond Expectation
“ในปัจจุบนั มูลค่าการค้าสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับระหว่างไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ ยังคงมีมลู ค่าน้อย ส่วนหนึง่ น่าจะ
เป็นผลมาจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการมักให้ความส�ำคัญกับสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเป็นตลาดหลักส�ำหรับสินค้านี้ จนอาจ
เผลอมองข้ามประเทศเพือ่ นบ้านเล็กๆ ไป แต่ในปี 2015 ทีม่ กี าร
รวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
ย่อมน�ำมาซึง่ โอกาสและความท้าทายต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับไทย ซึง่ ประเทศไทยเราอาจใช้ประโยชน์จากแหล่ง
วัตถุดบิ สะสมภายในภูมภิ าคอาเซียนในการส่งออกไปตีตลาดโลก
ซึง่ ก็คอื ประเทศต่างๆ ทีม่ คี วามตกลงทวิภาคีระหว่างกันอาทิ ความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญีป่ นุ่
ความตกลงการค้าเสรี-เกาหลีใต้ ฯลฯ ได้อกี ด้วย อย่างไรก็ตาม
ประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดใหม่ๆ ทีเ่ ป็น Niche
Market ก็มคี วามน่าสนใจทีส่ ถาบันจะต้องขยายฐานการตลาดออก
ไปยังกลุม่ ประเทศดังกล่าวให้เป็นทีร่ จู้ กั และเข้ามาใช้บริการสถาบัน
ต่อไปได้อนาคต
ดังนัน้ สถาบันจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ ทัง้
ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการและคุณภาพมาตรฐาน ความ
แม่นย�ำภายใต้การควบคุมของบุคลากร GIT ซึง่ ล้วนเป็นนักวิชาการ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและได้รบั การยอมรับ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก โดยยึดสโลแกน “Beyond Expectation” ทีบ่ คุ ลากร
ของ GIT ทุกคนถือเป็นตัวแทนขององค์กร ทีจ่ ะต้องให้บริการทีเ่ ป็น
เลิศอย่างเหนือความคาดหมายด้วย”
รุดหน้าสู่องค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
สถาบันแห่งนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ทีต่ อ้ งการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ที่
นอกจากจะต้องได้รบั การยอมรับระดับนานาชาติแล้ว กุญแจส�ำคัญ
ของความส�ำเร็จ คือความเชือ่ มัน่ จากคนไทยด้วยกันเอง “กล่าวได้วา่
ในขณะนี้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
สถาบันติดอันดับต้นๆของโลก โดยได้รบั เชิญให้เป็น 1 ใน 7 ของ
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีทมี่ คี ณุ ภาพจากทัว่ โลก ทีผ่ า่ นมา
ดิฉนั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ วั แทนผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ The World Jewellery
Confederation ซึง่ เป็นองค์กรด้านอัญมณีระดับโลก “เมือ่ ก่อนเขา
จะชีม้ าทีเ่ ราว่า ประเทศไทยท�ำอะไรไม่แจ้งรายละเอียด เช่น อัญมณี
ผ่านการเผา หรือใส่สี ซึง่ ค่อนข้างล�ำบากในการแก้ตา่ ง แต่ตอนนี้
เราได้พฒั นากระบวนการตรวจวิเคราะห์ให้มมี าตรฐานขึน้ จนมี
ความพร้อมในการอธิบายด้วยผลการตรวจวิเคราะห์จากเครือ่ งมือ
และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนีด้ ฉิ นั ต้องขอบคุณอดีต
ผูอ้ ำ� นวยการ คุณวิลาวัลย์ อติชาติ ทีไ่ ด้สนับสนุนให้มกี ารจัดงาน
ประชุมนานาชาติ (GIT International Gem and Jewelry
Conference) ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดย GIT นับเป็นสถาบันแห่งเดียว
ในโลกทีส่ ามารถจัดงานประชุมระดับโลกดังกล่าวได้ ซึง่ นับเป็นเวที
ทีท่ ำ� ให้ GIT เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับนานาชาติ และให้การยอมรับในฐานะ
ผูน้ ำ� ด้านวิชาการด้านอัญมณีดว้ ย”

ภาครัฐที่ให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้ โดยเห็นได้จากงบประมาณในการลงทุนทีม่ ปี ริมาณ
สูงมาก เราคงไม่อาจปฏิเสธได้วา่ คนไทยให้ความส�ำคัญกับชาว
ต่างชาติ ทัง้ ๆ ทีป่ ระสบการณ์อาจจะน้อยกว่าพวกเราด้วยซ�ำ้ ด้วย
เพราะเขาเป็นผูน้ ำ� ของโลก แต่ในขณะนีอ้ าเซียนก้าวสูค่ วามเป็น
ประเทศผูน้ ำ� แล้ว เท่ากับว่าเรามีพนื้ ฐานทีเ่ ข้มแข็งมาก มีบคุ ลากร
ระดับปริญญาเอก ทีส่ ามารถจะน�ำความรูม้ าใช้กบั สถาบันอย่างเต็มที่
“ดิฉนั จึงขอเชิญชวนให้ทกุ ท่านร่วมภาคภูมใิ จในความส�ำเร็จของ เราสามารถให้บริการด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง ในขณะ
สถาบันหลักของประเทศไทย ทีอ่ งค์กรระดับโลกต่างให้การยอมรับ ทีร่ าคาต�ำ่ กว่า วันนีส้ ถาบัน GIT เป็นสถาบันระดับชาติทมี่ คี วาม
และขอเชิญให้มาใช้บริการของคนไทยเอง ตามวัตถุประสงค์ของ พร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับในโลก

นีไ้ ด้ เช่นเดียวกับการทีเ่ รามีความเชีย่ วชาญในด้านการผลิตเครือ่ ง
ประดับได้อย่างประณีตสวยงาม มีฝมี อื ในการดีไซน์สนิ ค้าให้มรี ปู
แบบสวยงามร่วมสมัยตรงใจผูซ้ อื้ ตลอดจนมีคณุ ภาพมาตรฐานได้
รับการยอมรับในระดับสากล เพราะฉะนัน้ เราต้องยกย่องเชิดชู
คนไทยด้วยกันเอง ซึง่ ต่อไปนี้ ทองที่ GIT ปิดอยูห่ ลังองค์พระก็จะ
ล้นออกมาด้านหน้า เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความภาคภูมใิ จในความ
สามารถของคนไทยมากยิง่ ขึน้ ”
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THE EXPERT

GOES FURTHER
จากจุดเริ่มต้นความรักชอบในงานช่างเจียระไนพลอย ท�ำให้คุณธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ น�ำความรู้ความ
เชีย่ วชาญจากประสบการณ์จริงของการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจลึกซึง้ ถึงจิตวิญญาณของพลอยแต่ละเม็ด
ต่อยอดสู่ธุรกิจอัญมณีแบบ SME ก่อนจะขยับขยายสู่อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกอย่างจริงจัง
ในชื่อ Expert Gems ในปัจจุบัน
จุดเริ่มต้นของ Expert Gems

เราเริม่ จากธุรกิจ SME เป็นธุรกิจในครัวเรือนก่อน แล้วจึงขยาย
สูอ่ ตุ สาหกรรมการผลิตและส่งออก ส่วนว่าท�ำไมผมจึงสนใจ
ธุรกิจอัญมณี คือมันเริม่ ตัง้ แต่สมัยยังหนุม่ ผมเป็นช่างเจียระไน
พลอย ผมรักอาชีพนี้ ประกอบกับเห็นคนเดินทางไป จ.จันทบุรี
แล้วร�ำ่ รวยกัน ได้เงินจากเตีย่ ไป 100 บาท ก็ไปท�ำงานเจียระไน
พลอย พอได้ทำ� ก็เรียนรูว้ ธิ กี ารเจียร การเผา การซือ้ การคัด
เรียนรูท้ กุ อย่าง เพราะเราเป็นช่างเอง เราเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง สิง่
เหล่านีถ้ กู น�ำมาถ่ายทอดสูช่ นิ้ งานและพัฒนาจนเรามัน่ ใจว่าเรา
มอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้า เพราะเราเป็นช่าง รูจ้ ริง รูก้ ว้าง
รูล้ กึ รูถ้ งึ จิตวิญญาณการเจียระไน

จุดเด่นของเครือ่ งประดับของ Expert
Gems

รูล้ กึ ถึงเนือ้ งาน รูถ้ งึ จิตวิญญาณในพลอยแต่ละเม็ดทีม่ นั เหมือน
มีชวี ติ เม็ดนีช้ อบไฟแบบไหน ชอบตัง้ หน้าไหน น�ำ้ ต้องไว้ตรง
ไหนเพือ่ ให้มนั มีประกาย มีคณุ ค่าทีส่ ดุ เม็ดหนึง่ ๆ มีความยาก
ง่ายแตกต่างกัน เรารูจ้ ติ วิญญาณของพลอยเม็ดนัน้ เข้าใจ
จิตวิญญาณนัน้ และท�ำในสิง่ ทีพ่ ลอยชอบ ลึกซึง้ ถึงขนาดนี้
องค์ความรู้คือจุดเด่นของเราที่ท�ำให้งานทุกชิ้นมีคุณภาพ
สะอาด มีประกายเจิดจรัส คุม้ ค่าน่าลงทุน ลูกค้าก็มนั่ ใจได้วา่
เขาได้สนิ ทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าคุม้ กับการลงทุน ไม่ใช่ได้ของฟุม่ เฟือย
อย่างทีค่ นส่วนใหญ่คดิ
อัญมณีเป็นทรัพย์สนิ เพือ่ การลงทุนได้ แค่ตอ้ งแยกระหว่างงาน
ดีไซน์กบั การลงทุน ถ้าซือ้ ดีไซน์กเ็ น้นทีด่ ไี ซน์เลิศหรูอลังการ แต่
ถ้าซือ้ มูลค่าทรัพย์สนิ เพือ่ สร้างผลตอบแทนในอนาคต ต้องเน้น
ทีม่ ลู ค่า เช่น ซือ้ ไพลินน�ำ้ หนัก 1 กะรัตขึน้ ไป สะอาด เวอร์จนิ้
ไฟดี สีสวย เพราะอัญมณีเหล่านีเ้ ป็นสินทรัพย์ทใี่ ช้แล้วหมดไป
มันจึงมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ตามกาลเวลา ตามดีมานด์-ซัพพลาย
อย่างไพลินเมืองกาญจน์ ตอนนีห้ าไม่ได้แล้ว พลอย ไพลิน
ทับทิม มาจากธรรมชาติ เอามาใช้แล้วหมดไป แต่ความ
ต้องการของคนยังอยูแ่ ละยิง่ รุนแรงมากขึน้ ยิง่ หายากก็ยงิ่ อยาก
ได้ ราคาจึงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ตามความต้องการ

มาตรฐานงานในปัจจุบัน

การท�ำงานของเรามีโพรเซสและ QC ทุกขัน้ ตอน มี ISO ทุก
กระบวนการ มาตรฐานการบริการก็ครบทัง้ ระบบเดลิเวอรี่ รับ
ส่งงานด้วยตนเอง ด้วยทีมงาน ทีมการตลาด มีระบบส่ง
ไปรษณีย์ EMS และไม่ใช่แค่การขายอย่างเดียว บริการหลังการ
ขายเราก็มี ถ้าพลอยหลุดหรือมีปญั หามาก็ซอ่ มแซมให้ และ
ทุกชิน้ งานของเรามัน่ ใจได้วา่ เปอร์เซนต์เต็ม มีระบบบริการทีด่ ี
มีใบรับประกันทุกชิน้

แรงหนุนและต้นแบบในการใช้ชีวิต

ภรรยาทีด่ แี ละลูกน่ารัก! แรงหนุนส�ำคัญคือครอบครัวทีเ่ ข้มแข็ง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจ มีใจรักในอาชีพ รักการ
บริการ รักลูกค้า เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นแค่ลกู ค้า แต่คดิ ว่าเขา
คือเพือ่ นทีด่ ี เอาเงินมาให้ สนับสนุน จุนเจือเราต่อเนือ่ ง สิง่
เหล่านีค้ อื แรงผลักดันในการท�ำงาน รวมถึงมีพาร์ทเนอร์ทดี่ ี มี
ผูร้ ว่ มงานทีด่ ี สิง่ สุดท้ายคือความพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจดุ ยืนทีม่ นั่ คง ท�ำเท่าทีส่ ามารถท�ำได้ ไม่ทำ� อะไรที่
เกินตัว ถ้าวันนีย้ งั ไม่พร้อมก็รอให้ถงึ วันหน้าทีพ่ ร้อม ท�ำแค่
พอเพียง ให้มคี วามมัน่ คงกับชีวติ เราวางแผนไว้ชดั เจนและ
เดินตามแผนโดยท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้

ความโดดเด่นของอัญมณีไทย

หนึง่ เป็นทรัพย์สนิ มูลค่าเพิม่ ตลอดการใช้งาน ตลอดเวลา
ตลอดไป ไม่ตกยุค ไม่เสือ่ มค่า ไม่หมดความนิยม สอง เป็น
ทีย่ อมรับในเอกลักษณ์ดว้ ยฝีมอื แรงงานทีส่ บื สายเลือดช่าง
สิบหมูข่ องคนไทย เราท�ำงานยากได้ มีความละเอียด ใจเย็น
ที่ชาติอื่นสู้ไม่ได้เลยเรื่องานแฮนด์เมด เขาอาจจะพัฒนา
เทคโนโลยีได้ แต่พฒั นาคนได้ไม่เท่าเรา เพราะงานฝีมอื ของเรา
สืบทอดอยูใ่ นสายเลือด ในจิตวิญาณ ในดีเอ็นเอของบรรพบุรษุ
สาม คือความโดดเด่นของนพเก้า ทีท่ กุ กษัตริยท์ กุ ราชบัลลังค์
ต้องมีไว้คำ�้ จุน นีค่ อื ความสง่างามของอัญมณีไทย

ทิศทางเครื่องประดับไทยก้าวไกลสู่
สากล

ขึน้ อยูก่ บั ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งพัฒนา ตัง้ แต่ภาษาอังกฤษและ
มาตรฐานคุณภาพการผลิตของสินค้าและองค์กรต้องมีความ
เป็นสากล การสือ่ สารภายในองค์กรก็สำ� คัญมาก เพราะปัญหา
ใหญ่ของทุกวันนีค้ อื การสือ่ การในองค์กรทีไ่ ม่สอดคล้องกัน เช่น
อาตีก๋ บั อาเตีย่ คุยกันไม่รเู้ รือ่ ง ต้องจูนยังไง อย่างผมกับลูกก็
พยายามคุยไปในทางเดียวกัน ลูกท�ำงานกับผมมาตัง้ แต่เด็ก
ตอนนีเ้ ขาจบ Gemology เราเลยคุยกันรูเ้ รือ่ งเพราะไปใน
ทิศทางเดียวกัน บางทีเขามาช่วยต่อยอดลูกค้าที่พ่อคุยไม่
เคล็ดลับแห่งความส�ำเร็จ
รู้เรือ่ งให้ดว้ ย ถ้าทุกองค์กรเข้าใจพัฒนาการในจุดนี้ ผมว่าเรา
ความขยัน มุง่ มัน่ รักงาน เข้าถึงชีวติ วิญญาณของสิง่ ทีท่ ำ� เชือ่ ม ก็จะก้าวไปสูส่ ากลได้ไกลมากขึน้
โยงกับมัน พลอยต้องการอะไร เราต้องรู้ และความซือ่ สัตย์
สุจริต ถ้าไม่มขี อ้ นี้ มันจะกลับมาท�ำร้ายเรา ต้องขายสินค้าที่ อีกเรือ่ งทีผ่ มอยากฝากให้ทกุ องค์กรต้องตระหนักถึงไว้เสมอ
เป็นของแท้มมี ลู ค่าสมเหตุสมผล ไม่ใช่ตหี วั เข้าบ้านแล้วเลิกคบ ก็คอื คุณภาพกับดีไซน์ตอ้ งไปด้วยกัน ส�ำหรับตัวผม ยกให้
กัน เราให้ความส�ำคัญลูกค้าทุกคน เพราะเขาเป็นกัลยาณมิตร คุณภาพมาเป็นทีห่ นึง่ เพราะผมจะใช้คำ� ว่า Quality never die
เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทีอ่ ยูไ่ ด้ทกุ วันนีก้ เ็ พราะลูกค้า ในขณะทีส่ ำ� หรับธุรกิจ ดีไซน์ตอ้ งมาทีห่ นึง่ แต่ทงั้ สองอย่างต้อง
เก่าๆ ทีไ่ ม่เคยหนีเราไปไหน เขาก็อยูต่ ามก�ำลังความสามารถ ไปด้วยกันเพราะมันเสริมกัน ต้องมีมาตรฐานและการผลิตที่
ของเขา ยึดหลักพอเพียงเช่นกัน สะสมไปตามก�ำลัง
ใส่ใจทุกรายละเอียด การยกระดับของเราสู่ AEC ก็จะเป็นสิง่
ทีเ่ ป็นไปได้
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SPENDING TIME
WITH GORGEOUS
SWAROVSKI LOVELY
CRYTAL

ให้วันร้อนก่อนฤดูฝนมาเยือนยังคงเป็นวันสดใส
จากแรงบันดาลใจจากอุ่นไอของแสงแดด ด้วยประกาย
วิบวับแวววาวจากสีใสๆ ของเพชร ที่ผสานไปได้สวย
กับโทนสีแดงของ pink gold อันน�ำเทรนด์
‘Lady Bugs Collection by Shirley’ ต่างหูเต่าทองตัวน้อยหลากหลาย
สีสนั ทุกตัวพร้อมจะกางปีกให้เห็นคริสตัลแวววาว ตัวเรือนท�ำจากเงิน
925 ชุปทอง 24K ตัวเต่าทองลงยาสีสนั สดใส มีหลายสีให้เลือกสรร เช่น
แดง เขียว เหลือง เทอร์คอยซ์ สนใจไปชมที่ Shirley Gems Flagship
รับซัมเมอร์กบั แว่นตากันแดด Trussardi แบรนด์แฟชัน่ store โทร 02-616-9723
ชั้นน�ำจากอิตาลี ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและการ www.facebook.com/shirleygems
ออกแบบมากว่า 100 ปี กับคอลเล็คชั่น สปริง/
ซัมเมอร์ 2013 ทีเ่ น้นดีไซน์หรู คุณภาพเลิศ และความ
สบายสูงสุดในการสวมใส่
Powerful Wrinkle Pore Reducing Cream และ Powerful Wrinkle
Reducing Eye Cream ผสานไมโครนูเทรียนท์ - ผิวยืดหยุน่ ริว้ รอย
ลดเลือนเรียบเนียน รูขมุ ขนดูเล็กลง ซึง่ พัฒนาขึน้ เพือ่ ตรงเข้าจัดการ
ปัญหาความร่วงโรยของผิว และบริเวณรอบดวงตาอันบอบบาง จาก
Kiehl’s Since 1851 ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวพรรณและเส้นผมแบรนด์เก่าแก่
จากนิวยอร์ค

ตัวเรือนทรงกลมท�ำจากสเตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีทอง
ประดับ Zirconia ซึ่งเคลื่อนที่ได้จ�ำนวน 16 เม็ด มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. กันน�ำ้ ลึก 30 เมตร หน้าปัด Mother
of Pearl พร้อมเครือ่ งหมายบอกเวลาเคลือบ PVD สีทอง ณ
ต�ำแหน่ง 3, 6 และ 9 นาฬิกา ประดับโลโก้รูปหงส์ ณ ต�ำแหน่ง
12 นาฬิกา กระจกหน้าปัดท�ำจากคริสตัลแซปไฟร์ ส่วนสาย
นาฬิกาท�ำจากสเตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีทอง ขับเคลื่อนด้วย
กลไกระบบควอตซ์ของสวิส ด้านหลังตัวเรือนสลัก Swanflower®
เม็ดมะยมประดับคริสตัลหลังเบีย้ พร้อมเครือ่ งหมายโลโก้รปู หงส์

รุ่น

RALPH LAUREN
867 คอลเลคชั่น RLR0132703

ขนาดตัวเรือน 27.50 มม. หนาเพียง 5.70 มม. ท�ำจาก white gold 18K
เสริมความเด่นการผสาน ตัวเลขโรมันและเลขอารบิคเข้าด้วยกัน หน้าปัด
สีขาว เสริมความคลาสสิกด้วยเพชร 1 แถวเรียงเป็นสีเหลีย่ มจัตรุ สั จ�ำนวน
เพชร 96 เม็ด น�้ำหนักรวม 0.38 กะรัต ฟังก์ชั่นบอก ชั่วโมง นาที ด้วย
กลไกไขลาน RL430 พลังงานส�ำรอง 40 ชัว่ โมง กันน�ำ้ ลึก 30 เมตร มาพร้อม
สายหนังจระเข้สีด�ำ และตัวล็อคหัวเข็มขัดท�ำจากทองค�ำขาวเช่นกัน

CHANEL
PREMIERE 2013

วันเดอร์สตรัค จาก เทเลอร์ สวิฟต์ จุดเริม่ ต้นส�ำหรับบางสิง่ ทีแ่ สนมหัศจรรย์..
นักร้องและนักแต่งเพลงเจ้าของรางวัลแกรมมี่ เทเลอร์สวิฟต์ ได้รว่ มมือกับ
อลิซาเบธ อาร์เดน เปิดตัวน�ำ้ หอมซิกเนเจอร์ของเทเลอร์สวิฟต์ “วันเดอร์สตรัค”
วางจ�ำหน่ายแล้วในห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ
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C2 Accessories แบรนด์ใหม่ในเครือ Gempeace
Group กับผลิตภัณฑ์ชนิ้ งานสวย ฝีมอื ประณีต มากมาย
หลายดีไซน์ให้เลือกสรร มีจำ� หน่ายแล้วใน Shoping Mall
ชัน้ น�ำ
http://www.c2accessories.com/

PIAGET GOUVERNEUR
AUTOMATIC DIAMOND
SET WHITE GOLD
G0A37111

ความงามสง่างามที่ผสานความเรียบง่ายจนแลดูแปลกตาจาก
การผสานตัวเรือนทรงกลมเข้าไว้เป็นหนึง่ เดียวกันกับหน้าปัดทรงรี
Gouverneur Automatic Calendar หรู ห ราด้ ว ยตั ว เรื อ น
ทองขาว 18K ขนาด 43.0
มิลลิเมตรที่มีให้เลือกทั้งรุ่นที่
อวดความประณีตของการ
ขั ด แต่ ง ตั ว เรื อ นอย่ า ง
พิ ถี พิ ถั น และความ
ห รู ห ร า จ า ก ก า ร
ประดับเพชรเกรด
เยี่ยมลงล้อมขอบ
เรือนถึง 128 เม็ด
รวมน�้ำหนัก 1.4
กะรั ต ท� ำ งานด้ ว ย
กลไกอัตโนมัติ Cal.800P
กลไกที่มีความหนาเพียง
4.0 มิลลิเมตรชุดนี้เดินด้วย
ความถี่ 21,600ครั้ง /ชั่วโมง
ประกอบด้ ว ยทั บ ทิ ม กั น การ
สึกหรอทั้งสิ้น 25 เม็ด ที่อวด
ความงดงามของการขัดแต่งอยู่
ใต้ ฝ าหลั ง คริ ส ตั ล แซปไฟร์
สามารถแสดงเวลาแบบ 3 เข็ม
พร้อมการแสดงวันที่ได้อย่างเที่ยง
ตรงยาวนานถึง 85 ชั่วโมงจากการเก็บพลังงานของตลับลานคู่

รูปลักษณ์ใหม่ลา่ สุดของนาฬิกาเรือนสวยทีเ่ พรียวบาง
มากขึน้ จากการผสานการออกแบบของนาฬิกาในรุน่ ปี
1987 และความคลาสสิกของปัจจุบนั จนได้สมั ผัสแห่ง
ความร่วมสมัย เหมาะทีจ่ ะประดับอยูบ่ นเรียวแขนของ
อิสตรีผู้สูงศักดิ์ นาฬิกาหน้าปัดแปดเหลี่ยมรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีด�ำขนาด 16 มม. X 22 มม. หนา
6.2 มม. มีคริสตัลล้อมรอบกรอบตัวเรือนจ�ำนวน 56
เม็ด ปราศจากเข็มวินาทีทบี่ ง่ บอกถึงความมีอสิ ระไม่
ยึดติดกับกรอบ โดดเด่นด้วยสายนาฬิกาทีผ่ สานกับ
ความเป็นเครือ่ งประดับในรูปแบบห่วงโซ่สที องอร่ามตา
จาก Yellow Gold 18k

MORGAN

โดดเด่นด้วยคริสตัล
บนขอบตัวเรือนและ
หน้ า ปั ด สี ข าวที่
ตัดกันกับตัวเรือน
สี ท องโรสโกลด์
เย้ า ยวนใจด้ ว ย
สายหนังแท้สีขาว
เทาที่ท�ำเป็นลวดลาย
หนั ง งู ออกแบบมา
ส�ำหรับคุณสุภาพสตรี
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git in focus /

วิลาวัณย์ อติชาติ บุญทวี ศรีประเสริฐ ทนง ลีลาวัฒนสุข ธนพงษ์ เหลืองอัมพร
WILAWAN ATICHAT, BOONTAWEE SRIPRASERT, THANONG LEELAWATANASUK, THANAPONG LHUAAMPORN

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบ
มรกตธรรมชาติ มรกตสังเคราะห์ มรกตปรับปรุงคุณภาพ

มรกตอุดรอยแตกด้วยน�ำ้ มัน และมรกตอุดรอยแตกด้วยสารเรซิน โดยทัว่ ไปพลอยมีเนือ้ ดูคอ่ นข้างใสสะอาดอาจมีคา่ ความถ่วงจ�ำเพาะต�ำ่ กว่ามรกตธรรมชาติเล็กน้อย ขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณของรอยร้าว ค่าดัชนีหกั เหแสงไม่แตกต่างจากมรกตธรรมชาติ

ในบรรดาอัญมณีสงู ค่า “มรกต” เป็นอัญมณีสเี ขียวอีกชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามสวยงาม ราคาสูง หายากและได้รบั ความนิยมมิเสือ่ มคลาย สีเขียวสวยของมรกตเกิดจากธาตุโครเมียมหรือวาเนเดียม
หรือทัง้ สองธาตุ บางแหล่งอาจมีธาตุเหล็กร่วมด้วย มรกตราคาสูงและมีคณุ ภาพดีสเี ขียวสดสวยในตลาดอัญมณี มักมาจากแหล่งโคลอมเบีย (รูปประกอบ 1) ด้วยความเป็นธรรมชาติของการ
ก�ำเนิดมรกตซึง่ อาจเกิดในกระเปาะหินเพกมาไทต์หรือหินอัคนีแปรสภาพภายใต้โลก ส่งผลให้ผลึกมรกตมักมีรอยแตก รอยร้าว และมลทินเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ มรกตส่วนใหญ่ในท้องตลาดโดย
ทัว่ ไปจะผ่านการการปรับปรุงคุณภาพในด้านของความใสสะอาดโดยวิธกี ารอุดรอยแตกร้าวต่างๆ โดยสารทีใ่ ช้อดุ นัน้ จะช่วยท�ำให้มองไม่เห็นต�ำหนิรอยแตกต่างๆทีม่ ใี นมรกตหรือมองเห็นได้ยาก
ขึน้ ซึง่ เป็นการปรับปรุงทีพ่ บได้บอ่ ยคือ วิธกี ารแช่นำ�้ มัน ซึง่ พบว่าใช้กบั มรกตมาเป็นเวลานับพันปี เนือ่ งจากหาได้ไม่ยาก อาจเป็นพวกน�ำ้ มันจากแร่ น�ำ้ มันพืชหรือแม้แต่นำ�้ มันหล่อลืน่ โดยน�ำ้ มัน
ทีใ่ ช้มคี า่ ดัชนีหกั เหแสงทีใ่ กล้เคียงกับค่าดัชนีหกั เหแสงของมรกตซึง่ จะซึมเข้าไปในรอยแตกท�ำให้แสงส่องผ่านต�ำหนิ รอยแตก รอยร้าวภายในต่างๆ ท�ำให้ตามองไม่เห็นรอยแตกร้าวและท�ำให้ดู
ใสขึน้ สีเข้มสวยงามขึน้ นอกจากนีอ้ าจใช้สารเหลวอืน่ ๆ เช่น ยางสนธรรมชาติทเี่ รียกว่า Canada balsam Cedar wood oil และสารจากธรรมชาติอนื่ ๆ ก็ได้ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ มรกตทีผ่ า่ นการใส่
น�ำ้ มันแล้วเมือ่ ได้รบั ความร้อนมักท�ำให้นำ�้ มันระเหยออกไปได้ จึงต้องมีการใส่นำ�้ มันใหม่เป็นระยะๆ ปัจจุบนั มีการน�ำสารโพลีเมอร์สงั เคราะห์มาใช้แทนและได้รบั ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย
ภายใต้หลายชือ่ เช่น Opticon, Arthur Groom Gematrat , Canada balsam, ExCel, Permasafe เป็นต้น ซึง่ ทัง้ มีราคาถูกและมีคา่ ดัชนีหกั เหแสงใกล้เคียงกับมรกตมากกว่า และระเหยได้
ยากมากเมือ่ ได้รบั ความร้อน มรกตทีป่ รับปรุงคุณภาพด้วยสารเหล่านีจ้ งึ มีความคงทนยาวนานกว่ามรกตใช้นำ�้ มัน แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงคุณภาพของมรกตในลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่คงทน
ถาวร แต่กเ็ ป็นทีย่ อมรับในตลาดการค้า

ในห้องปฺฏบิ ตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีระดับมาตรฐานสากล การวิเคราะห์ตรวจสอบเพือ่ แยกมรกตธรรมชาติ และมรกตปรับปรุงคุณภาพด้วยน�ำ้ มันและสารเรซิน ด้วยวิธกี ารเติมสารในรอยแตก
(Fracture Fil ing)นัน้ เครือ่ งอินฟราเรดสเปกโตรสโคปเป็นวิธกี ารตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ เพือ่ ระบุวา่ เป็นมรกตธรรมชาติ หรือมรกตปรับปรุงคุณภาพด้วย
วิธดี งั กล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสารเรซิน หรือโพลิเมอร์ทใี่ ช้อดุ รอยแตกนัน้ ไม่สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้งา่ ยนักด้วยกล้องไมโครสโคป หรือแว่นขยายโดยผูท้ ไี่ ม่มคี วาม
ช�ำนาญ โดยพบว่า มรกตทีผ่ า่ นกระบวนการนี้ จะมีลกั ษณะพีกต่างๆของสารเหล่านี้ แทรกปนอยูใ่ นสเปกตรัมของมรกต ด้วยปริมาณทีต่ า่ งกัน ซึง่ แบ่งแยกให้เห็นต่างกันอย่างชัดเจนดังแสดงใน
รูปที่ 3

ในการตรวจสอบเบือ้ งต้น ให้สงั เกตดูเนือ้ ของมรกตทีพ่ ลิกหมุนไปมาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อญั มณี อาจมองเห็นแถบวาบสีของสารทีใ่ ส่ไว้ เป็นแถบสีสม้ หรือน�ำ้ เงินและอาจมองเห็นฟองอากาศ
ลักษณะแบนแผ่ อยูใ่ นสารนัน้ สารเหลวบางชนิดอาจเรืองแสงได้ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต เช่น Canada balsam จะเรืองแสงสีเหลืองแกมเขียวอ่อนๆ เป็นต้น

(1)
(2)
(3)
รูปที่ 3 อินฟราเรดสเปกตรัมของ (1) มรกตธรรมชาติ (2) มรกตใส่นำ�้ มัน (3)มรกตใส่สาร Opticon

รูปที่ 1 มรกตทีพ่ บได้ในตลาดอัญมณี

การตรวจจ�ำแนกมรกตธรรมชาติออกจากมรกตปรับปรุงคุณภาพและมรกตสังเคราะห์

มรกตปรับปรุงคุณภาพ มรกตส่วนมากทีพ่ บในท้องตลาด มักผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพมาแล้ว ซึง่ การปรับปรุงคุณภาพก็มหี ลายหลายวิธกี าร เช่น การปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธี
การเติมน�ำ้ มัน วิธกี ารอุดรอยแตก เพือ่ ความเพิม่ ความคงทน สวยงาม วิธกี ารตรวจสอบมรกตปรับปรุงคุณภาพต่างๆ สามารถท�ำได้เบือ้ งต้นดังนี้
การปรับปรุงคุณภาพมรกตที่เรียกว่าการอุดรอยแตก (Fracture Fil ing) เป็นการปรับปรุงคุณภาพมรกตทีม่ รี อยแตกโผล่บริเวณผิวหน้า โดยการใส่สารเหลวทีม่ คี า่ ดัชนีหกั เหแสงที่
ใกล้เคียงกับค่าดัชนีหกั เหแสงของมรกตลงไปแทนทีอ่ ากาศในรอยแตกนัน้ ถ้าสารเหลวชนิดทีใ่ ช้มคี า่ ดัชนีหกั เหใกล้เคียงกับค่าของมรกตนัน้ ๆ มากเท่าไร ก็จะยิง่ ท�ำให้มองเห็นรอยแตกได้ยากขึน้
ทัง้ นีส้ ารทีใ่ ช้อาจไม่มสี หี รืออาจมีสจี างๆก็ได้ การปรับปรุงคุณภาพวิธนี จี้ ะไม่ทำ� ให้สขี องมรกตเปลีย่ นแปลงไป แต่จะท�ำให้มรกตดูมคี วามใสสะอาดมากขึน้ อาจเพิม่ มูลค่าให้กบั มรกตได้ ให้สามารถ
น�ำมาท�ำเป็นเครือ่ งประดับได้อย่างงดงามอีกด้วย

การตรวจจำ�แนกมรกตสังเคราะห์
มรกตสังเคราะห์ทพ่ี บในตลาดมักเป็นมรกตสังเคราะห์แบบฟลักซ์และแบบไฮโดรเทอร์มอล ซึง่ จะมีสมบัตทิ างแสงและทางกายภาพใกล้เคียงกับมรกตธรรมชาติมาก แต่จะมีลกั ษณะของมลทิน
ต่างๆทีแ่ ตกต่างไปจากทีพ่ บในธรรมชาติ เช่น มลทินฟลักซ์ตา่ งๆในมรกตสังเคราะห์แบบฟลักซ์ มลทินแบบซิกแซก แบบเข็มในมรกตสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล เป็นต้น ซึง่ ผูต้ รวจสอบภาย
ใต้กำ�ลังขยายต่างๆจะต้องมีความชำ�นาญสูงในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างมลทินจากธรรมชาติและมลทินจากการสังเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การใช้เครือ่ งอินฟราเรดสเปกโตรสโคป เป็น
วิธกี ารหนึง่ ทีใ่ ช้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง โดยมรกตสังเคราะห์จะมีลกั ษณะของสเปกตรัมทีแ่ ตกต่างจากมรกตธรรมชาติ ดังรูปที่ 4

(1)
(2)
(3)
รูปที่ 4 (1) มรกตธรรมชาติ (2) มรกตสังเคราะห์แบบฟลักซ์ (3) มรกตสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล

รูปที่ 2 มรกตธรรมชาติ (ซ้าย) มรกตปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธกี ารเติมใส่นำ�้ มัน(กลาง) และวิธกี ารอุดรอยแตก (ขวา)
30

ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่า มรกตทีใ่ ช้ในเครือ่ งประดับของท่าน เป็นมรกตธรรมชาติ มรกตสังเคราะห์ หรือมรกตการปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ สามารถติดต่อใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ได้ท่ี GIT Gem Testing Laboratory ชัน้ 4 อาคาร ITF Tower ถนนสีลมกรุงเทพ 10500 หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโ่ี ทรศัพท์ หมายเลข +662 6344999 ext. 409, 413 ตัง้ แต่เวลา
9.00-17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
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special report /

ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
SIRIPOL YODMUANGCHAROEN

จันทบุรี…ต้องให้เป็นศูนย์กลางตลาดพลอยก้อน AEC

ความเห็นตรงกันอดีตเป็นตลาดจันทบุรรี งุ่ เรือง-แต่จะไม่ยอมเข้าสูย่ คุ ร่วงโรย
และรุ่งริ่งแน่นอน
ในปี 2555 การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบ เป็นอันดับ 1
มูลค่าการส่งออก 707,711.9 ล้านบาท (22,912.6 ล้านเหรียญ)
และอันดับ 2 การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบมูลค่า
การส่งออก 588,398.7 ล้านบาท (19,056.6ล้านเหรียญ) ส่วน
อันดับ 3 คืออัญมณีและเครือ่ งประดับรวมทองค�ำทีม่ ไิ ด้ขนึ้ รูป
ทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกเมือ่ ปีทผี่ า่ นมาประมาณ 408,040.2 ล้าน
บาท (13,147.6 ล้านเหรียญ) ซึง่ มีการเติบโตสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจการส่งออกสินค้าล�ำดับแรกและล�ำดับ
ทีส่ องนัน้ เป็นบริษทั ยักษ์ใหญ่ขา้ มชาติทงั้ สิน้ ผลประโยชน์ทตี่ าม
มาของเราคงเป็นค่าตอบแทนของแรงงานเป็นหลัก ส่วนชือ่ เสียง
ก้องโลกและรายได้ตอบแทนแสนคุม้ เป็นของเขา จ�ำได้วา่
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ได้มนี โยบายด้านการลงทุนจากบริษทั
ข้ามชาติชดั เจนทีจ่ ะให้ผลู้ งทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ
จีนและคอมพิวเตอร์รวมทัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
มีการฝึกฝนถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละโนฮาวน์ (Know-how) ให้
ทางจีนด้วย ต่อมาภายหลังจนเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ จีนสามารถ
ผลิตรถยนต์จำ� หน่ายเป็นยีห่ อ้ ของตนเองได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ
ผิดกับเมืองไทยทุกอย่างยังได้คา่ แรงเหมือนเดิม-ความรูก้ ไ็ ม่มี
อะไรพอกพูนทัง้ ๆทีเ่ รามาก่อน ไม่อยากจะใช้คำ� ว่าสิน้ หวัง...
แต่คงเป็นสิน้ โอกาสไปแล้ว ส่วนอัญมณีและเครือ่ งประดับนัน้
ผูร้ ตู้ า่ งให้มมุ มองและข้อเท็จจริงว่าเราผลิตอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับได้อย่างดีและมีหว่ งโซ่อปุ ทาน (Supply chain) และการ
สร้างห่วงโซ่คณุ ค่า (Value Chain) ในการท�ำอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ ผูป้ ระกอบการเราทีเ่ ป็นแรงงานทักษะตัง้ แต่รากหญ้า
SMEs ทุกขัน้ ตอนกล่าวได้ครบอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ -กลางน�ำ้ และ
ปลายน�ำ้ ล้วนแต่ตอบรับในด้านทีเ่ กิดประโยชน์-สร้างราย
ได้-เพิม่ ทักษะ-พัฒนาโนฮาวน์ มีโอกาสอย่างไม่มคี ำ� ว่าสิน้
หวัง เรือ่ งนีเ้ ป็นยุทธศาสตร์ชาติทที่ กุ ฝ่ายจะต้องให้ความสนใจ
อย่างจริงจัง ไม่ใช่เห่อไปตามตัวเลขการส่งออกโดยไม่คำ� นึงถึง
รายละเอียดว่านโยบายทีค่ วรให้เป็นอย่างไร

ข้าวเปลือกมากกว่าเพราะกินได้ ขอให้ไทยได้พลอยจะมีคณุ ค่า
มหาศาลต่อความส�ำเร็จในสัมมาอาชีพมีรายได้และสร้าง
ชื่ อ เสียงของเราทั้งระบบ” ตรงตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ไก่ได้พลอย เป็นส�ำนวน หมายถึง ได้สงิ่ ที่
มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า จึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ตาม
ธรรมชาติของไก่มกั หาอาหารกินโดยใช้ตนี คุย้ เขีย่ ไปบนพืน้ ดิน
ชอบกินเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก หรือกินแมลงตัวเล็กๆ เช่น
ปลวก มด หรือหนอนบางชนิด ฉะนัน้ “ไทยได้พลอย” ทีเ่ รา
รูค้ ณุ ค่าและมีคา่ อนันต์แก่เศรษฐกิจชาติ เราจะต้องมาช่วยเร่ง
ด�ำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ ส่วนหนึง่ ของ By
with Confidence และ Jewel Fest Club ก็เป็นกระบวนการ
ทีส่ ามารถขับเคลือ่ นได้ในระดับหนึง่ ทีเ่ พิม่ ค่าของพลอยไทย
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ ) และยังมีเรือ่ งต้องท�ำร่วมกันอีกมากไม่วา่ การเผาพลอย-ขาย
ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับดูแลงานของสถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีและ พลอยดีได้คณุ ค่า
เครือ่ งประดับแห่งชาติ (GIT-องค์การมหาชน) ได้ไปเปิดงาน
ทีท่ างสถาบัน GIT เป็นผูจ้ ดั ขึน้ ร่วมกับชมรมผูค้ า้ อัญมณีและ ต่อมาเมือ่ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา รัฐมนตรี
เครือ่ งประดับมาตรฐาน Jewel Fest Club หรือ JFC กับโครงการ ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ ) และคณะ
ซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับด้วยความมัน่ ใจ By with Confi- ของสถาบันวิจยั พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (GITdence หรือ BWC เมือ่ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ท่านพูดจา องค์การมหาชน) ประกอบด้วยผม ผอ.วิลาวัณย์ อติชาติ และ
ให้ผมู้ าร่วมงานฟังให้เกิดความรูส้ กึ ทีเ่ ราจะต้องท�ำอะไรสักอย่าง รอง ผอ.จุมพล เด่นเมฆา ร่วมเข้าไปในงานสัมมนาเรือ่ ง
เพือ่ อัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ขอยืมค�ำทีท่ า่ นพูดว่า “ไก่ “ปัญหาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับจังหวัดจันทบุรี
ได้พลอย คือการที่ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า–ไก่ชอบได้ 2013” จัดโดยนายเกษมศักดิ์ ขันติมงคล นายกสมาคมผูผ้ ลิต
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อัญมณีและเครือ่ งประดับจันทบุรี ซึง่ มีผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการผลิต
และการค้าพลอยของจันทบุรเี ข้ามาร่วมประชุมหนาตา ท่าน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสุรชัย ขันอาสา) ได้กล่าว
ต้อนรับและเน้นให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์และพันธกิจของจันทบุรที ี่
ต้องให้ความส�ำคัญในด้านยุทธศาสตร์อญั มณี เพือ่ จะขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจการค้าทางจังหวัดและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผทู้ ี่
เกีย่ วข้องอย่างมีทศิ ทาง โดยรัฐมนตรีณฐั วุฒิ ได้เน้นให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและผลักดัน
การค้าและการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศ
ยินดีจะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้ขดี
ความสามารถทีม่ อี ยูเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริม
ผู้ ประกอบการผลิตและการค้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางตลาดพลอยและตลาดอัญมณีเครือ่ งประดับ พร้อม
เชือ่ มประสานและช่วยจัดหาวัตถุดบิ (พลอยก้อน-พลอยสี) จาก
ประเทศทีเ่ ป็นแหล่งผลิตตัวอย่างเช่น ประเทศโมซัมบิก อาจ
จ�ำเป็นต้องมีการเปิดสถานทูตหรือสถานกงสุลเพือ่ รองรับตลาด
การค้า 2 ฝ่าย เรามีสนิ ค้าเกษตรเช่นข้าว และสินค้าอุปโภค
บริโภคและสินค้าอุตสาหกรรมหนักเบาหลายชนิดทีส่ ามารถ
เข้าไปจ�ำหน่าย ในขณะเดียวกันโมซัมบิกมีแร่ธาตุอัญมณี
จ�ำนวนมาก เช่น พลอยก้อนนับว่าเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญในการ
ให้-ไทยได้พลอยและจะได้เร่งด�ำเนินการประสานกับกระทรวง
การต่างประเทศในเรือ่ งนี้ โดยพร้อมทีจ่ ะเดินทางไปสร้างเสริม

สัมพันธไมตรีดว้ ยตนเองและถ้าหากผูป้ ระกอบการภาคเอกชน
มีประเด็นหรือความต้องการทีจ่ ะสร้างสรรค์เพิม่ โอกาสของเรา
ขอให้เสนอแนะมาหรือจะไปพบปะหารือก็ยนิ ดีอย่างยิง่ ...ฟัง
แล้วน่ายินดีตอ่ ...ความก้าวหน้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
เสียเวลา-เสียโอกาส...คุณมหิธร ทองดีสขุ ผูเ้ ชีย่ วชาญการเผา
พลอยทับทิมได้พดู อย่างหนักแน่นว่า ไทยเราได้ประชุมหารือ
กันโดยใช้เวลาค่อนข้างมากแม้ได้ขอ้ ยุตแิ ต่ไม่เร่งด�ำเนินการ...
กลายเป็นเสียโอกาสไป เรือ่ งนีอ้ ยากจะให้มกี ารด�ำเนินการ
ทุกอย่างทีก่ ระชับขึน้ กรณีทจี่ ะเข้าถึงแหล่งผลิตพลอยก้อนของ
โมซัมบิกควรจะศึกษาให้มรี ายละเอียดทีช่ ดั และผูท้ เี่ ดินทางไป
ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ เพราะมีมลู ค่ามหาศาล ควรจะลด
ทิฐ-ิ อิจฉาตาร้อนระหว่างกันลง ผนึกก�ำลังท�ำงานร่วมกันของ
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ปซือ้ ในแหล่งผลิตทีส่ ำ� คัญจากมาดากัสการ์
แทนซาเนีย เคนยา และโมซัมบิกให้ดขี นึ้ กว่าเดิม และประเทศ
เราควรเปิดการต้อนรับชาวแอฟริกนั ทีน่ ำ� พลอยก้อนเข้ามา
จ�ำหน่ายให้เหมาะสมมากขึน้ ปรับวีซา่ ให้อยูน่ านขึน้ จะช่วย
จูงใจให้มกี ารน�ำพลอยก้อน-พลอยสีเดินทางมาเมืองไทยได้
บ่อยครัง้ และต่อเนือ่ ง เกิดประโยชน์ให้กบั ตลาดพลอยก้อนของ
จันทบุรแี ละในประเทศเรา คุณชยกร รักษ์สนุ ทรธรรม ผูค้ า้
พลอยรายใหญ่ประเทศโมซัมบิก ซึง่ เป็นคนไทยรายแรกทีไ่ ป
โมซัมบิกได้เสริมว่าปีทแี่ ล้วคนไทยทีเ่ ดินทางไปประมาณกว่า
100 คนใช้เงินจัดซือ้ เฉลีย่ ต่อคนกว่า 3 ล้านบาท และต่อเนือ่ ง
ตลอดทัง้ ปี กล่าวได้วา่ ปีทแี่ ล้วเราซือ้ ไปกว่า 11,000 ล้านบาท
เข้าใจว่าตัวเลขไม่ปรากฏอย่างเป็นทางการ (ตามตัวเลขพลอย
สีทงั้ หมดทีม่ าจากโมซัมบิกมีมลู ค่าประมาณ 284 ตัน หรือ
มูลค่าประมาณ 12.1 ล้านบาท) นีก่ ค็ งยืนยันได้วา่ เมือ่ น�ำเข้ามา
แล้วสร้างมูลค่าได้มหาศาล

กรรมการบริษทั Expert Gems ได้เล่าประวัตศิ าสตร์ตลาดพลอย
จันทบุรแี ละความรุง่ เรืองของถนนศรีจนั ทร์ ซึง่ เป็นแหล่งค้า
พลอยใหญ่ของจังหวัดว่าเคยรุง่ เรือง ในยุคถัดมาก็รว่ งโรยและ
ในยุคปัจจุบนั ออกไปในทางรุง่ ริง่ ถ้าไม่เร่งด�ำเนินการแล้วปัญหา
จะตามมาหนักขึน้ ไม่วา่ จะเป็นชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือ
หากเกิดผลลบแล้วการส่งออกอัญมณีและเครืองประดับไทยก็
จะเกิดผลเสียตามไปด้วย ปัญหาขาดแรงงานมีทกั ษะเจียระไนต้องร่วมมือกับทางราชการแก้ไข ปัญหาพลอยก้อน-ราคาแพง
และลดน้อยลง...จะด้วยวิธเี ร่งจัดหาด้วยส่งเสริมให้คนเดินทาง
ไปซือ้ เองและ/หรือเชิญชวนผูข้ ายจากแหล่งผลิตให้นำ� เข้ามาสู่
ตลาดจันทบุร...ี ต้องมียทุ ธศาสตร์สร้างสรรค์ ได้เห็นร่วมกัน
อย่างชัดเจนว่าเราควรมีมาตรการและแนวทางส่งเสริมเร่งด่วน
“จันทบุรใี ห้เป็นศูนย์กลาง AEC…ตลาดพลอยก้อนและการค้า
พลอย” ให้ได้ ในบทบาทนีป้ ระเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
พยายามอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งการให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับของอาเซียน โดยตามตัวเลขแล้วประเทศสิงคโปร์
เป็นผูส้ ง่ ออก-น�ำเข้าอันดับ 1 ของอาเซียนและเป็นประเทศผูค้ า้
(Trading Country) ส่วนมาเลเซียเป็นล�ำดับสองส่วน
ประเทศไทยเราเป็นล�ำดับสาม ต้องขอเรียนว่าในโลกใบนีส้ ว่ น
ใหญ่แล้วรูจ้ กั ประเทศไทยในฐานะผูผ้ ลิตอัญมณี (Producing
Country) ทีม่ คี ณุ ภาพ ฉะนัน้ การวางต�ำแหน่งเพือ่ ให้จนั ทบุรี
เป็นตลาดค้าพลอยและเป็นศูนย์กลางตลาดพลอยก้อนเป็น
ไปได้สงู เราในฐานะผูผ้ ลิตทีม่ ชี า่ งฝีมอื ทัง้ อุตสาหกรรมต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ ก็นา่ จะเป็นจุดขายและด�ำเนินการได้ดี
กว่าประเทศใดในกลุม่ ASEAN หากภาครัฐและเอกชนร่วมมือ
กันอย่างจริงจังให้มากขึน้ ไม่แยกว่าการเมืองฝ่ายใด สมาคม
การค้าของใคร ข้าราชการยุคไหนหรือแม้ผปู้ ระกอบการราย
เล็กรายย่อยและแรงงานในอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ -กลางน�ำ้ เสือ้ สี
คุณเกษมศักดิ์ ขันติมงคล นายกสมาคมผูผ้ ลิตอัญมณีและ ใดแล้ว...เราท�ำได้แน่นอน
เครือ่ งประดับจันทบุรี และคุณธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ ประธาน

ผูบ้ รรยายและผูร้ ว่ มสัมมนามีมมุ มองไปในทางเดียวกันว่า คน
ไทยทีท่ ำ� ธุรกิจสามารถทีจ่ ะน�ำพลอยก้อนทีไ่ ด้มาจากแอฟริกา
หรือพม่าหรือกัมพูชาหรือแม้ทแี่ ห่งใด สามารถทีจ่ ะเอาพลอย
ก้อนนัน้ มา (1) เผา-หุงพลอย (2) ตัง้ น�ำ้ -ตัดแยก (3) คัด-เลือก
สีเม็ด แล้วได้คณุ ภาพและมีมลู ค่าโดยรวมต่อก้อนสูงทีส่ ดุ ใน
โลก เพราะความลงตัวผสมผสานการผลิตเชิงประหยัด (Mass
Production) ควบกับการผลิตเชิงเฉพาะ (Tailored-made)
ค่อนข้างดีภมู ปิ ญั ญาทีส่ งั่ สมมานานได้ชว่ ยให้เรายังมีฝมี อื เผาคัด-ตัดเหนือมาตรฐานอยู่ สิง่ นีเ้ ป็นจุดแข็งทีส่ ดุ ทีห่ ากเป็นตลาด
พลอยก้อนแล้วจะสามารถท�ำให้พลอยทีไ่ ด้มามีมลู ค่าเพิม่ ได้
เป็นอย่างดี เรามีอุตสาหกรรมต้นน�้ำที่รองรับและเรามี
อุตสาหกรรมกลางน�ำ้ ไม่วา่ จะเป็นการเจียระไนพลอย การคัด
พลอยหรือการเข้ารูป รวมทั้งการออกแบบดีไซน์ที่จังหวัด
จันทบุรไี ด้อย่างสมบูรณ์...นีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญ แต่ปญั หาก็มอี กี
มากไม่วา่ จะเป็นความไม่สะดวกในเรือ่ งของการใช้ภาษี VAT =
0 หรือระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร จะเห็นเมือ่ เปรียบเทียบ
ฮ่องกงได้เปรียบเป็นเมืองท่าปลอดภาษี (Free Port) และการ
ตรวจปล่อยด้านศุลกากรก็งา่ ยไม่ตกุ ติก
ขอเรียนว่าหลายอย่างสามารถแก้ได้ในช่วงระยะเวลาสัน้ แต่ใน
อีกหลายด้านใช้เวลาบ้าง นอกจากนีจ้ ะต้องมาเสริมสร้างความ
เข้าใจให้ถกู ต้องตรงกันไม่วา่ จากฝ่ายจัดเก็บภาษี ฝ่ายเศรษฐกิจ
การค้าและฝ่ายความมั่นคงว่าโดยรวมอัญมณีและเครื่อง
ประดั บ เป็ น ประโยชน์ ข องชาติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ...เพื่ อ ให้
กระบวนการยุทธศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับสู่ความ
ส�ำเร็จ หากเห็นภาพว่าประเทศอืน่ ลงทุนมาก-ลงทุนจริงยิง่
กว่านีเ้ ขาก็ยงั กล้าท�ำ เราลงทุนไม่มากเท่า-แต่ได้ผลนีแ่ หละคือ
“ไทยได้พลอย”...ขอร่วมกันท�ำครับ
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ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
GEM TESTING DEPARTMENT

EMERALD
มรกต

มรกต เป็นอัญมณีทไี่ ด้รบั ความนิยมอีกชนิดหนึง่ ในบรรดา
อัญมณีระดับสูงค่าทัง้ หลาย มรกตได้รบั ความนิยมมิเสือ่ ม
คลาย มีคุณค่าและมีราคาสูงมาตลอดเวลา มีหลักฐาน
ประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับมรกตมาอย่าง
ยาวนานนับพันปี ตัง้ แต่สมัยอียปิ ต์โบราณ ส�ำหรับคนไทย
มรกตจัดเป็นอัญมณีระดับสูงที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและ
หลายๆ คนต้องการได้เชยชมเป็นเจ้าของไม่แพ้ทบั ทิม และ
แซปไฟร์เลยทีเดียว ค�ำว่า EMERALD ในภาษาอังกฤษ นัน้
มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “SMARAGDOS” หมายถึง
สีเขียว (ภาษาลาติน SMARAGDU) จนกลายเป็นภาษา
อังกฤษสมัยกลางเรียกว่า “ESMERALDE” มีการกล่าวโดย
ทัว่ ไปว่า มรกตทีม่ คี ณุ ภาพดีและเป็นทีน่ ยิ ม มักมาจากแหล่ง
ในประเทศโคลอมเบีย อย่างไรก็ตาม แหล่งมรกตคุณภาพดี
สีสวยนัน้ มิได้มาจากแหล่งโคลอมเบียแห่งเดียวเท่านัน้ ยังมี
แหล่งมรกตอีกในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ แซมเบีย
บราซิล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ซิมบับเว รัสเซีย อินเดีย
มาดากัสการ์ แทนซาเนีย และไนจีเรีย เป็นต้น

ภาพจากหนังสือ Magnificent Jewels Geneva 15 may 2008

สีเขียวสวยของมรกตนัน้ มีสาเหตุจากธาตุรอ่ งรอยโครเมียม (Cr)
และ/หรือธาตุวาเนเดียม (V) ทีเ่ จือปนอยูใ่ นโครงสร้างผลึก ยิง่
มีปริมาณของธาตุโครเมียมและหรือวาเนเดียมมากเท่าใด
ความเข้มสดของสีเขียวมรกตก็จะยิง่ สดสวยงดงามมากขึน้
เท่านัน้ โดยทัว่ ไปนิยมเจียระไนมรกตให้เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มตัดมุม
หรือทีเ่ รียกว่า เหลีย่ มมรกต (emerald cut) หากมรกตมีตำ� หนิ
มลทินมากและมีเนือ้ ทึบ จะเจียระไนเป็นแบบหลังเบีย้ โดย
ทัว่ ไปนิยมใช้มรกตท�ำเครือ่ งประดับประเภทแหวน สร้อยข้อมือ
สร้อยคอ จี้ ต่างหู โดยมักใช้รว่ มกับอัญมณีชนิดอืน่ ๆเช่น เพชร
ทับทิม ไพลิน เป็นต้น

ภาพจากพิพธิ ภัณฑ์อญั มณีและเครือ่ งประดับ สถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในทางวิชาการ มรกตจัดเป็นอัญมณีประเภท เบริล (Beryl)
มีองค์ประกอบทางเคมี คือ Be3Al2Si6O18 มีคา่ ดัชนีหกั เหแสง
ระหว่าง 1.577 ถึง 1.583 ค่าความถ่วงจ�ำเพาะระหว่าง 2.67
ถึง 2.90 ค่าความแข็งระหว่าง 7.5 ถึง 8 มีความวาวคล้ายแก้ว
มรกตมีสเี ขียวถึงสีเขียวแกมเหลืองและสีเขียวแกมฟ้า
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เทคนิคเบือ้ งต้นในการเลือกซือ้ มรกตนัน้ ขัน้ แรก ควรระลึก
เสมอว่าไม่วา่ จะเป็นมรกตจากแหล่งใดก็ตาม ย่อมมีทงั้ คุณภาพ
สีทดี่ มี คี วามสวยงามและคุณภาพต�ำ่ ปะปนกันไป ดังนัน้ ชือ่
แหล่งจะไม่ได้เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ ชีเ้ ฉพาะถึงคุณภาพของมรกตเม็ด
นัน้ ๆ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี มรกตชัน้ ดีคณุ ภาพสูงควรมี
ลักษณะโดดเด่นดังนี้ มีสเี ขียวสด มีความสดใส มีมลทินน้อย
หรือมีรอยแตกร้าวน้อย เจียระไนได้รปู ร่างสัดส่วนทีส่ มบูรณ์
ข้อควรระวังในการซือ้ มรกตทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ การซือ้ ผิด
ประเภท เพราะนอกจากมรกตธรรมชาติแล้วยังมีมรกต
สังเคราะห์ มรกตเทียมเลียนแบบซึง่ อาจจะท�ำจากพลอยสีเขียว
ชนิดอืน่ เช่น ทัวร์มาลีน แก้ว อัญมณีประกบ หรือพลอย
สังเคราะห์สเี ขียวอืน่ ๆ เช่น สปิเนลสังเคราะห์ ควอตซ์สงั เคราะห์
เป็นต้น ซึง่ การตรวจสอบควรต้องให้ผชู้ ำ� นาญด�ำเนินการให้
หรือใช้บริการจากห้องปฎิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีทเี่ ชือ่ ถือได้

นอกจากนี้ ควรทราบไว้เช่นกันว่า มรกตส่วนใหญ่มกั มีรอยแตก
ร้าวเสมอ ต้องท�ำการปรับปรุงคุณภาพโดยการใส่สารเหลว
ต่างๆเพือ่ บดบังรอยแตก ไม่ควรเก็บมรกตหรือสวมใส่ในทีร่ อ้ น
เช่น หน้าเตาไฟ หรือ กลางแจ้ง เพราะความร้อนจะท�ำให้สาร
ทีอ่ ดุ ในรอยแตกระเหิดไป และท�ำให้เกิดฝ้าขาวในรอยแตก
นอกจากนีไ้ ม่ควรล้างแช่มรกตในน�ำ้ สบูห่ รือน�ำ้ ยาทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็น
ตัวท�ำละลายสารดังกล่าวเพราะ อาจไปละลายสารเหลวในรอย
แตกออกมาได้ ท�ำให้มองเห็นมรกตนัน้ มีรอยแตกร้าวชัดเจน
ขึน้
ในการดูแลรักษานัน้ เนือ่ งจากมรกตเป็นพลอยเนือ้ อ่อน แตก
ร้าวได้งา่ ยมากจึงต้องให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษในการดูแลรักษา
โดยห้ามล้างท�ำความสะอาด ด้วยเครือ่ งท�ำความสะอาดระบบ
อัลตร้าโซนิคเป็นอันขาด และไม่ควรสวมใส่เครือ่ งประดับมรกต
ท�ำกิจกรรมทีม่ โี อกาสท�ำให้มรกตถูกกระแทก ตกหล่น เช่น
การออกก�ำลังกาย การท�ำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ หรือ การ
ท�ำความสะอาดบ้าน เป็นต้น
การท�ำความสะอาดจึงควรใช้ผา้ ชุบน�ำ้ สบูอ่ อ่ นเช็ดเท่านัน้ แล้ว
จึงเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือใช้นำ�้ ยาเช็ดกระจกพ่นแล้วใช้ผา้ เช็ดตาม
ก็ได้ ในการเก็บรักษาควรเก็บเครือ่ งประดับมรกตแยกจาก
เครือ่ งประดับอัญมณีอนื่ ๆ ในถุงหรือกล่องแยกชิน้ ทีม่ ผี า้ หรือ
ของนุม่ รองรับไว้ภายใน
เรียบเรียงโดย ทนง ลีลาวัฒนสุข

รร

ะ บะบบฐานข้
บ ฐ า น ขอ้ อมูลมูสารสนเทศด้
ล ส า ร ส น เาทนการตลาดอั
ศ ด ้ า น ก า รญ
ต มณี
ล า ดและเครื
อั ญ มอ่ ณีงประดั
แ ล ะบ
ทำ�โดยศู
ลอัญนมณี
่ งประดั
บ สถาบั
นวิจยั และ
เครืจั่อดงประดั
บ นจัยูดขท�อ้ ามูโดยศู
ย์ข้อและเครื
มูลอัอญ
มณีและเครื
่องประดั
บ
พัฒนาอั
มณีแฒ
ละเครื
งประดั
แห่งชาติ
(องค์บกแห่ารมหาชน)
ติด
สถาบั
นวิจญ
ัยและพั
นาอัอ่ ญ
มณีแบละเครื
่องประดั
งชาติ (องค์เพืกอ่ าร
มหาชน)
เพือ่ ติญดญาแก่
อาวุธทางปั
ญญาแก่ผปู้ ระกอบการไทยในการสร้
อาวุธทางปั
ผ้ปู ระกอบการไทยในการสร้
างความได้เปรีายงบ
ความได้
อคูก่แษาความเป็
ข่งขันพร้นอเลิมรัศในตลาดการค้
กษาความเป็นาโลก
เลิศในตลาด
เหนือคูแ่ เข่ปรี
งขัยนบเหนื
พร้อมรั
ตลอดจน
การค้
าโลกอมูตลอดจนเป็
นฐานข้
ลทางวิ
ชาการส�ฐาทีหรั
หน่อวงในการ
ยงาน
เป็นฐานข้
ลทางวิชาการสำ
�หรัอบมูหน่
วยงานภาครั
เ่ กีย่ บวข้
ภาครั
ฐทีเ่ กีย่ วข้องในการก�าหนดกรอบการเจรจาทางการค้
าระหว่าง
กำ�หนดกรอบการเจรจาทางการค้
าระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายการ
ประเทศ
ง นโยบายการพั
ฒอ่ นาอุ
ตบสาหกรรมอั
มณี
พัฒนาอุตรวมถึ
สาหกรรมอั
ญมณีและเครื
งประดั
ไทยได้อย่างมีญ
ประสิ
ทธิแภละาพ
เครื
่ อ งประดั บ ไทยได้
อ ย่ า งมี ป ระสิ
ท ธิาภวนีาพ
อ มูนลยำ�
โดยระบบฐานข้
อมูลสารสนเทศดั
งกล่
ม้ เี นือ้โดยระบบฐานข้
หาทีช่ ดั เจนและแม่
สารสนเทศดั
กล่าวนี
นือ้ หาทีช่ ดั เจนและแม่นย�าครอบคลุมรอบด้าน อาทิ
ครอบคลุมงรอบด้
านม้ เี อาทิ

• สถิติมูลค่าการน�าเข้าส่งออก
• โครงสร้างภาษี
• กฎระเบียบการค้า
• ปฏิทินงานแสดงสินค้านานาชาติ
• โอกาสการค้าในตลาดพร้อมรายชื่อ
ผู้น�าเข้า
• รายชื่อผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย

หากคุณไม่ต้องการพลาดในทุกข้อมูลการค้า และเท่าทันในทุกสถานการณ์การค้าโลก เชิญเข้าไปที่ www.git.or.th/Gem
เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-4999 ต่อ 444 โทรสาร 0-2634-4999 ต่อ 436 อีเมล์ database@git.or.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)

http://www.git.or.th

140, 140/1-3, 140/5 ITF-Tower Building, 1st - 4th and 6th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Thailand 10500
Tel: (662) 634-4999 Fax: (662) 634-4970 Email: Jewelry@git.or.th
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ฝ่ายฝึกอบรม
TRAINING DEPARTMENT

เปิดให้บริการแล้ว !! บริการด่วนการตรวจสอบอัญมณี :

รอบรู้โลกแห่งอัญมณี

ความสวยงามและคุณภาพของมรกต

มรกตโคลอมเบีย มีสเี ขียวสดบริสทุ ธิค์ อ่ นข้างใส อาจจะ
มีสเี ขียวแกมน�ำ้ เงินหรือสีเขียวแกมเหลืองบ้าง มีระดับความ
มืดสว่างอยูใ่ นระดับปานกลางถึงเข้ม มรกตโคลอมเบีย จัด
เป็นมรกตทีม่ คี ณุ ภาพดีทสี่ ดุ เหมืองทีส่ ำ� คัญของมรกตจาก
โคลอมเบีย ได้แก่ เหมืองชิวอร์ (Chivor) เหมืองมูโซ (Muzo)
และเหมืองโคสเควซ (Cosques) โดยมรกตมูโซ ถือกันว่าเป็น
มรกตคุณภาพดีทสี่ ดุ ของโคลอมเบีย

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

มรกตบราซิล มีสเี ขียวอ่อนถึงเข้มปานกลาง ต�ำหนิภายใน
ค่อนข้างน้อย
มรกต ทีม่ สี เี ขียวสวยงามโดดเด่นและมีขนาดใหญ่ มักนิยม
น�ำมาเจียระไนแบบเหลีย่ มขัน้ บันได (Step cut) รูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้าตัดมุม ซึง่ ผูค้ า้ อัญมณีนยิ มเรียกรูปแบบการเจียระไน
แบบนีว้ า่ “เหลีย่ มมรกต” (Emerald cut) ซึง่ การเจียระไน
มรกตแบบนี้ก็เพื่อเน้นเฉพาะให้เห็นถึงความสดสวยของสี
เขียวทีธ่ รรมชาติรงั สรรค์ให้ ยากทีจ่ ะหาอัญมณีสเี ขียวชนิด
อืน่ ใดมาเทียบเทียมได้นนั่ เอง แต่กระนัน้ มรกตยังเจียระไน
ในรูปแบบอืน่ ๆได้เช่นกัน ได้แก่ หยดน�ำ้ มาร์คสี ์ ไข่ เป็นต้น
ทัง้ นีข้ นึ้ กับสี ความสะอาด และรูปทรงของผลึกเดิม และหาก
มรกตมีเนือ้ ขุน่ เนือ้ ไม่ใสสะอาดมากนัก ก็อาจเจียระไนเป็น
แบบหลังเบีย้ ก็ได้ นอกจากนีม้ รกตทีม่ สี เี ขียวไม่สวยงามแต่
กลับแสดงปรากฏการณ์ทางแสงที่โดดเด่น เช่น ลักษณะ
คล้ายตาแมวหรือคล้ายดาว ก็อาจเป็นมรกตทีม่ คี ณุ ค่าไม่นอ้ ย
กว่ามรกตสีเขียวสดทีม่ รี อยแตกร้าวมาก ทัง้ นี้ โดยธรรมชาติ
แล้วมรกตสีเขียวสดขจีและมีเนื้อใสสะอาดพบได้น้อยมาก
ไม่ว่าจะเกิดในแหล่งใด ซึ่งเป็นผลมาจากธรรมชาติทาง
ธรณีวทิ ยาการเกิดของมรกตเองทีม่ กั จะให้มลทินภายในและ
รอยแตกร้าวอยูใ่ นเนือ้ ไม่มากก็นอ้ ยเสมอ ในท้องตลาดจึงมี
ค�ำเรียกลักษณะดังกล่าวว่า “ลายผักชี” ดังนัน้ มรกตทีซ่ อื้
ขายอยูใ่ นท้องตลาดและมีมลทินรอยแตกร้าวมากแม้ไม่เด่น
ชัด ส่วนมากจึงมักน�ำมาปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธกี ารต่างๆ
เช่น การแช่นำ�้ มัน การจุม่ อาบด้วยน�ำ้ มัน การจุม่ ใส่สารโพ
ลีเมอร์บางชนิด เป็นต้นเพือ่ บดบังมลทิน รอยแตก รอยร้าว
ภายในต่างๆดังกล่าวในเนือ้ พลอย และท�ำให้ดใู สขึน้ สีเข้ม
ดูสวยงามขึน้ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงคุณภาพลักษณะ
ดังกล่าวมักไม่คงทนท�ำให้ตอ้ งมีการปรับปรุงคุณภาพใหม่ให้
กับมรกตอีกเป็นระยะๆ แม้กระนัน้ ก็ตาม ความมีคา่ และ
ความนิยมในสีเขียวสวยของมรกตหาได้ลดน้อยลงไปไม่

ประการ ได้แก่ สี (Color) ความใสสะอาด (Clarity) การ
เจียระไน (Cut) และน�ำ้ หนัก (Carat Weight) โดยปัจจัยที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการประเมินคุณภาพมรกต คือ สี นัน่ เอง ซึง่
สีเขียวสวยสดของมรกตคุณภาพดี ต้องมีสเี ขียวสดบริสทุ ธิ์
อาจมีสนี ำ�้ เงินเจือได้เล็กน้อย มีสที เี่ ข้ม สด และสีไม่ออ่ น
หรือมืดด�ำจนเกินไป จะว่าไปแล้วสีเขียวมรกตสดสวยควร
เปรียบประหนึง่ ได้กบั สีเขียวสดของใบไม้ยามโลกมีทอ้ งฟ้า
สว่างแจ่มใส ในในเรือ่ งคุณภาพความใสสะอาด ควรมีมลทิน
หรือต�ำหนินอ้ ยทีส่ ดุ แม้วา่ มรกตตามธรรมชาติสว่ นใหญ่มกั
มีตำ� หนิมลทินเสมอลองใช้ตาเปล่าร่วมกับการใช้แว่นก�ำลัง
ขยาย 10 เท่า (10x Loup) ส่องดูพลอยทีค่ ดิ ว่าเป็นมรกตแล้ว
หากพบว่า สะอาดสดใสไร้ตำ� หนิ หรือมลทินภายในเลย ก็
อาจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า พลอยเม็ดนี้อาจไม่ใช่มรกต
ธรรมชาติ อาจเป็นมรกตเลียนแบบ หรือมรกตสังเคราะห์ก็
เป็นได้ ส่วนการพิจารณาคุณภาพการเจียระไนนั้นควร
เจียระไนด้วยสมดุลที่ดี ลักษณะของหน้าพลอยและหน้า
เหลีย่ มเจียระไนต่างๆไม่บดิ เบีย้ ว ผิวพลอยเจียระไนมีความ
เรียบ มันวาว ไม่มรี อยขีดข่วน มีสนั ขอบเหลีย่ มเจียระไนคม
ชัด ไม่มรี อยสึก ความหนาของพลอยมีความเหมาะสม ไม่
หนาหรือบางจนเกินไป มีประกายหรือไฟ ซึ่งเป็นแสงที่
สะท้อนออกมาจากภายในพลอย มีความครอบคลุมพืน้ ที่
หน้าพลอยมาก สิง่ สุดท้ายในการพิจารณาน�ำ้ หนัก มีหน่วย
น�ำ้ หนักทีใ่ ช้เป็น “กะรัต” (Carat) โดยน�ำ้ หนัก 1 กะรัต
เท่ากับ 0.2 กรัม มรกตสีเขียวสวยเนือ้ ใสสะอาดและเจียระไน
ได้สวยงามดี หากจะมีนำ�้ หนักมากก็จะส่งผลไปยังราคาทีส่ งู
ขึน้ หลายเท่าตัวทีเดียว นอกจากการประเมินคุณภาพมรกต
ตามหลักการข้างต้นแล้ว ในบางครัง้ แหล่งก�ำเนิดก็อาจมีผล
ต่อมูลค่าด้วยโดยเฉพาะมรกตระดับคุณภาพสูง เพือ่ ให้มอง
เห็นภาพของมรกตระดับสูงสีสวยงาม ขอยกตัวอย่างชือ่ แหล่ง
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมิน/พิจารณาคุณภาพหรือ ของมรกตทีม่ กั ใช้ในการสือ่ สารถึงลักษณะและระดับคุณภาพ
ความสวยงามของมรกตทีใ่ ช้โดยทัว่ ไป คือ หลักการประเมิน ทีน่ ยิ มในท้องตลาด ได้แก่
คุณภาพอัญมณี 4 C’s ซึง่ ประกอบด้วยเกณฑ์พจิ ารณา 4
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มรกตแซมเบีย มรกตจากแหล่งนีม้ สี เี ขียวแกมเหลือง เขียว
แกมน�ำ้ เงิน แต่มกั มีสเี ทาปนเล็กน้อย เนือ่ งจากมีธาตุเหล็ก
เจือปนอยู่ มรกตแซมเบียมักจะมีสแี กมน�ำ้ เงินมากกว่ามรกต
โคลอมเบีย และมรกตแซมเบียจะมีสเี ขียวทีอ่ อ่ นกว่า

มรกตซิมบับเว แหล่งผลิตมรกตทีส่ ำ� คัญและมีชอื่ เสียงของ
ซิมบับเว คือ ซานดาวานา (Sandawana) และชิกัมเว
(Chikumbwe) ในท้องตลาดบางครัง้ จะเรียกมรกตซิมบับเว
ว่า มรกตซานดาวานา ซึง่ เป็นมรกตคุณภาพดี มีสเี ขียวสด
มักมีสเี ขียวแกมเหลือง ส่วนใหญ่มขี นาดเล็ก

มรกตรัสเซีย มรกตรัสเซีย หรือมรกตไซบีเรีย มีสเี ขียวสด
ซึ่งอาจมีสีเหลืองหรือน�้ำเงินปนเล็กน้อย มีความเข้มปาน
กลาง แต่สเี ขียวอ่อนกว่ามรกตโคลอมเบีย และมีสแี กมเหลือง
มากกว่าเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ชือ่ เรียกมรกตตามแหล่งดังกล่าวนี้ ควรใช้เพือ่
เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบถึงคุณภาพและความ
สวยงามของมรกตจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ มิได้หมายความ
ถึงระดับคุณภาพหรือราคาแต่อย่างใด

ตอบสนองธุรกิจที่เร่งด่วน ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น กับบริการใหม่ล่าสุด
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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

ข้อกำ�หนดที่เปลี่ยนไป ผู้ส่งออกเครื่องประดับไทยควรรู้
การส่งออกเครือ่ งประดับแท้และเครือ่ งประดับเทียมไปยังประเทศในกลุม่ ยุโรป อเมริกา รวม
ทัง้ ประเทศอืน่ ๆ มีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับชนิดและปริมาณโลหะเจืออยูใ่ นเครือ่ งประดับทีอ่ าจเป็น
อันตรายต่อผูใ้ ช้หรือผูส้ วมใส่ เช่น ตะกัว่ นิกเกิล และแคดเมียม เนือ่ งจากโลหะเจือเหล่านัน้
อาจมีผลท�ำให้ผสู้ วมใส่เครือ่ งประดับเกิดอาการแพ้และระคายเคืองและอาจเป็นอันตรายถึง
ชีวติ ได้ จึงเริม่ มีการประกาศข้อก�ำหนดและอนุญาตให้มปี ริมาณโลหะเจือในเครือ่ งประดับที่
อาจเป็นอันตรายขึน้ ในปี 2543 ตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา มีการปรับเปลีย่ นข้อก�ำหนด
ให้เข้มงวดมากขึน้ โดยการปรับลดปริมาณของโลหะเจือในเครือ่ งประดับ ทีเ่ ป็นอันตรายนัน้
เป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ผลิตโลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องประดับและผู้ผลิตเครื่อง
ประดับเองได้มีเวลาปรับตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้ จึงได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังโดย EU
Legislation (EC) ซึง่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งประดับเพือ่ การส่งออกของไทยหลายราย จึงยังไม่ทราบ
เกีย่ วกับข้อก�ำหนดใหม่เกีย่ วกับปริมาณโลหะเจือในเครือ่ งประดับทีเ่ ป็นอันตรายและมีการ
บังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ดังนี้

อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของข้อก�ำหนดดังกล่าวนี้ ในแต่ละประเทศผูซ้ อื้ ก็อาจมีการ
บังคับใช้เกีย่ วกับปริมาณเจือปนน้อยสุดทีแ่ ตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนัน้ ผูส้ ง่ ออกเครือ่ ง
ประดับไทยจึงควรสอบถามกับคูค่ า้ ของตนเองให้ถกู ต้องและชัดเจนเกีย่ วกับข้อก�ำหนดดัง
กล่าว เพือ่ ความรวดเร็วและป้องกันการถูกปฏิเสธสินค้ารวมทัง้ ชือ่ เสียงของบริษทั ผูส้ ง่ ออก
เอง นอกจากข้อก�ำหนดนีแ้ ล้วยังมีอกี หนึง่ การทดสอบทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นจะต้องส่ง
ตรวจสอบก่อนการส่งออกเครือ่ งประดับนัน้ ก็คอื การทดสอบอัตราการปลดปล่อยปริมาณ
โลหะนิกเกิลจากเครือ่ งประดับเข้าสูร่ า่ งกายผูส้ วมใส่ (Nickel Release) ซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดแบ่ง
ตามลักษณะการสัมผัสกับร่างกายผูส้ วมใส่เครือ่ งประดับดังนี้

หากผูป้ ระกอบการของไทยต้องการส่งออกเครือ่ งประดับไปยังประเทศในกลุม่ ยุโรป อเมริกาและประเทศอืน่ ๆ นัน้ จะต้องมีผลการทดสอบใหม่ ตามมาตรฐาน EN 1811 : 2011 คือ มีการปลด
ปล่อยโลหะนิกเกิลในเครือ่ งประดับได้ไม่เกิน 0.28 ug/cm2/week ส�ำหรับเครือ่ งประดับทีส่ มั ผัสผิวภายนอกผูส้ วมใส่ ส่วนเครือ่ งประดับประเภททีต่ อ้ งสอดแทรกเข้าร่างกายผูส้ วมใส่ จะต้องมีการ
ปลดปล่อยโลหะนิกเกิลในเครือ่ งประดับได้ไม่เกิน 0.11 ug/cm2/week แต่หากผูป้ ระกอบการใดทีม่ ผี ลการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1811 : 1998 อยูแ่ ล้วก็ให้นำ� ค่าผลวิเคราะห์ทมี่ อี ยูค่ ณู ด้วย
0.1 (ค่า correction factor) และน�ำค่าทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดตามวิธมี าตรฐาน EN 1811 : 2011 ก็จะทราบได้วา่ เครือ่ งประดับทีเ่ ราทดสอบแล้วนัน้ ผ่านเกณฑ์หรือไม่ ก่อนการส่ง
ออกไปยังคูค่ า้
ส่วนการส่งตัวอย่างเพือ่ ขอใบรับรองคุณภาพกับห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบในประเทศหรือต่างประเทศทีร่ บั ทดสอบหาค่าการปลดปล่อยปริมาณโลหะนิกเกิล (Nickel Release) นัน้ ผูส้ ง่ ออกเครือ่ ง
ประดับจะต้องระบุคา่ การทดสอบแยกตามชิน้ ส่วนในกรณีทเี่ ครือ่ งประดับนัน้ มีชนิ้ มาประกอบมากกว่า 1 ชิน้ ดังรูปภาพตัวอย่าง

1. เครือ่ งประดับทีส่ มั ผัสร่างกายผูส้ วมใส่ภายนอก เช่น สร้อย จี้ แหวน และก�ำไล เป็นต้น
ต้องมีอตั ราการปลดปล่อยปริมาณโลหะนิกเกิลสูร่ า่ งกายได้ไม่เกิน 0.5 ug/cm2/week
2. เครือ่ งประดับทีส่ อดแทรกเข้าในร่างกายผูส้ วมใส่ เช่น ก้านต่างหู ต้องมีอตั ราการปลด
ปล่อยปริมาณโลหะนิกเกิลสูร่ า่ งกายได้ไม่เกิน 0.2 ug/cm2/week

โลหะตะกัว่ (Lead -Pb,) มีอยูใ่ นเครือ่ งประดับได้ไม่เกิน 0.05 ร้อยละโดยน�ำ้ หนัก (%w/w)
โลหะแคดเมียม (Cadmium - Cd) มีอยูใ่ นเครือ่ งประดับได้ไม่เกิน 0.01 ร้อยละโดยน�ำ้ หนัก ส�ำหรับ วิธมี าตรฐานทัว่ ไปทีใ่ ช้ในการทดสอบอัตราการปลดปล่อยปริมาณโลหะนิกเกิลทีม่ ี
(%w/w)
การประกาศใช้เมือ่ เดือนมีนาคม 2556 ทีผ่ า่ นมานัน้ จะแบ่งตามประเภทเครือ่ งประดับดังนี้
โลหะนิกเกิล (Nickel - Ni)มีอยูใ่ นเครือ่ งประดับได้ไม่เกิน 0.05 ร้อยละโดยน�ำ้ หนัก (%w/w) เครือ่ งประดับทีไ่ ม่มกี ารชุบเคลือบผิว จะทดสอบด้วยวิธกี ารตามมาตรฐาน EN 1811: 2011
ส่วนเครื่องประดับที่มีการชุบเคลือบผิวนั้น จะต้องทดสอบการปลดปล่อยปริมาณโลหะ
นิกเกิล 2 ขัน้ ตอน คือ ทดสอบทีผ่ วิ ชัน้ ชุบก่อนด้วยวิธกี ารตามมาตรฐาน EN 12472:2005
+ A1:2009 หลังจากนัน้ จึงท�ำการทดสอบเนือ้ โลหะก่อนชุบด้วยวิธกี ารตามมาตรฐาน EN
1811: 2011 ต่อไป

ตารางที่ 1

เปรียบเทียบผลทดสอบการปลดปล่อยปริมาณโลหะนิกเกิลในเครือ่ งประดับประเภททีส่ มั ผัสกับผิวภายนอกผูส้ วมใส่ดว้ ยวิธที ดสอบตามมาตรฐาน EN1811 ปี 1998 กับ ปี 2011

Nickel release
Concentration
(ug/cm2/week)
Noncompliant
Compliant
No decision

Limit
(ug/cm2/week)
0.5

EN 1811:1998
before correction
factor of 0.1

EN 1811:2011

> 5.00
< 5.00
Not applicable

≥ > 0.88
≤ < 0.28
> 0.28 or < 0.88

ตารางที่ 2

จากข้อมูลใหม่ดงั กล่าวนี้ สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการส่งออกเครือ่ งประดับไทย ให้สามารถท�ำความเข้าใจกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและปรับเปลีย่ นไปตามข้อ
ก�ำหนดเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถสอบถามได้ที่ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบโลหะมีคา่ สถาบันวิจยั
และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 421 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail: jewelry@git.or.th

เปรียบเทียบผลทดสอบการปลดปล่อยปริมาณโลหะนิกเกิลในเครือ่ งประดับประเภททีส่ อดแทรกร่างกายผูส้ วมใส่ดว้ ยวิธที ดสอบตามมาตรฐาน EN1811 ปี 1998 กับ ปี 2011

Nickel release
Concentration
(ug/cm2/week)
Noncompliant
Compliant
No decision
38

Limit
(ug/cm2/week)
0.2

EN 1811:1998
before correction
factor of 0.1

EN 1811:2011

> 2.00
< 2.00
Not applicable

> 0.35
< 0.11
> 0.11 or < 0.35

เรียบเรียงโดย มนัสพงษ์ แววศรี
นักวิชาการตรวจสอบโลหะมีคา่
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feature /

feature

ฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ
INFORMATION ADMINISTRATION DEPARTMENT

Eternal Emerald
มรกต...งดงามอมตะ

คือ Gemfields ซึง่ ครอบครองส่วนแบ่งตลาดวัตถุดบิ มรกต
(ก้อนดิบซึง่ ยังไม่ผา่ นการเจียระไนและปรับปรุงคุณภาพ) อยู่
ราวร้อยละ 20-25 ของตลาดโลก ในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา
มรกตมีระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นมากพอควรโดยเฉลี่ยราว
ร้อยละ 15-25 ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากความต้องการมรกต
ในตลาดโลกที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมรกต
ขนาดใหญ่คณุ ภาพดี และเป็นผลจากอุปทานทีจ่ ำ� กัด การ
แสวงหามรกตแหล่งใหม่ๆ กลายเป็นประเด็นท้าทายส�ำหรับ
การเติบโตของตลาดพลอยชนิดนี้ อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน
ส�ำคัญทีจ่ ะผลักดันระดับราคาให้ยงิ่ สูงขึน้ ไปอีกในช่วงเวลานี้
คือกระแสแห่ง สีเขียว ซึง่ เริม่ ปรากฏขึน้ ตัง้ แต่ปลายปี 2555
ที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะคงอยู่ต่อเนื่องไปอีกราวหนึ่งถึง
สองปี กระแสสีเขียวนีน้ า่ จะยิง่ เสริมให้ตลาดมีความต้องการ
มรกตเพิม่ สูงยิง่ ขึน้ ไปอีก

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าแฟชั่นซึ่ง
หมายรวมครอบคลุมไปถึงเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ ง
หนังทัง้ กระเป๋ารองเท้า แต่ดว้ ยความเลอค่าของอัญมณีและ
เครื่องประดับที่มาพร้อมกับการก่อเกิดตามกระบวนการ
ธรรมชาติอย่างสุดแสนอัศจรรย์ของอัญมณีและโลหะมีค่า
ผนวกเข้ากับความงดงามทีร่ งั สรรค์ขนึ้ จากฝีมอื เชิงช่าง ท�ำให้ ด้วยอุปทานด้านวัตถุดบิ อันจ�ำกัด การขยายตลาดมรกตใน
อัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นสินค้าแฟชัน่ ทีท่ รงคุณค่าอย่าง เชิงมูลค่าจึงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับเพิ่มคุณค่าด้วยการชู
ไม่เสือ่ มคลาย
ประเด็นเด่นทีน่ า่ สนใจเป็นลูกเล่นทางการตลาดโดย Gemfields
เจ้าของกิจการท�ำเหมืองรายใหญ่ทอี่ ยูใ่ นธุรกิจต้นน�ำ้ จึงมุง่ เน้น
หากกล่าวถึงแต่เพียงอัญมณีแล้ว ประเภทและความแท้เทียม ทีก่ ารตระหนักรูค้ ณุ ค่าของจริยธรรมในการจัดหาวัตถุดบิ ไป
ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ ในการบ่งชี้ สูร่ ะดับปลายทางทีผ่ บู้ ริโภคขัน้ สุดท้าย นัน่ คือการให้ความ
มูลค่า/ราคาของอัญมณีนนั้ ๆ นอกจากนีค้ วามทันสมัยตาม ส�ำคัญต่อแหล่งทีม่ าของมรกตเขียวสดงดงามอยูบ่ นตัวเรือน
กระแสแฟชัน่ ก็เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ สี ว่ นส�ำคัญไม่นอ้ ยในการ เครือ่ งประดับ เป็นความงดงามจากธรรมชาติรงั สรรค์กอ่ เกิด
ก�ำหนดรสนิยมซึง่ สะท้อนไปยังระดับราคาด้วยเช่นกัน โดย ขึน้ เป็นผลึกแร่โดยเฉพาะมรกตทีม่ าจากแซมเบีย - ซึง่ เป็น
ในโลกของแฟชัน่ ได้กำ� หนดเทรนด์สขี องปี 2556 นีเ้ ป็น ปี ประเทศทีย่ งั มีความยากจนอยูม่ ากนัน้ มีความงามเลอค่าใน
แห่งสีเขียวมรกต หรือ Emerald Green นัน่ หมายถึงสีเขียว ระดับราคาสูงที่คู่ควรด้วยมาจากการท�ำเหมืองอย่างมี
มรกตนีจ้ ะกลายเป็นสีทมี่ บี ทบาทส�ำคัญในวงการแฟชัน่ ในปีนี้ จริยธรรม กล่าวคือทุกกระบวนการด�ำเนินการอย่างใส่ใจทัง้
ต่อคนงานในเหมือง สภาพการท�ำเหมือง สภาพแวดล้อมโดย
ความงามสดขจีสีเขียวมรกตได้รับการประเมินค่าสะท้อน รอบและรวมถึงสังคมชุมชนในบริเวณใกล้เคียง มีการจ้าง
ภาพออกมาเป็นความงามสง่า เลอค่า และลงตัว เป็นความ งานคนในพืน้ ที่ โดยไม่ใช้แรงงานเด็ก (ซึง่ มักเกิดขึน้ ในการ
งามอย่างมีดลุ ยภาพ สีเขียวในมิตขิ องอัญมณีจงึ ถูกเชือ่ มโยง ท�ำธุรกิจในประเทศยากจน) ให้เป็นคนงานในเหมืองซึง่ ช่วย
เข้ากับมรกตซึง่ เป็นหนึง่ ในกลุม่ พลอยหลัก (Big Three) นอก สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
เหนือจากทับทิมและแซปไฟร์ มรกตคุณภาพดีสเี ขียวสดทีม่ ี พัฒนาความเป็นอยูใ่ นชุมชนด้วยการสร้างระบบน�ำ้ สะอาดที่
มลทินน้อยหาได้ยาก ท�ำให้มรกตทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวมีราคา สามารถใช้บริโภคได้ การสร้างโรงเรียน และการด�ำเนิน
แพงเทียบเคียงระดับเดียวกับเพชร ขณะที่การปรับปรุง โครงการและกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้าน
คุณภาพเพือ่ ซ่อนรอยแตกภายในอันเป็นลักษณะทีพ่ บเห็นได้ ต่างๆ ให้แก่คนในชุมชนด้วย
ทัว่ ไปส�ำหรับมรกตนัน้ ถือเป็นเรือ่ งปกติซงึ่ เป็นทีย่ อมรับในวง
กว้าง
ไม่เพียงแต่เหมืองมรกตที่ด�ำเนินการอย่างมีจริยธรรมแล้ว
Gemfields ได้กา้ วข้ามจากห่วงโซ่ตน้ น�ำ้ สูร่ ะดับกลางน�ำ้ โดย
มรกตที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากแหล่งใน ร่วมมือกับกิจการเครือ่ งประดับทีม่ ชี อื่ เสียงในระดับสากลโดย
ประเทศแซมเบีย โคลัมเบีย และบราซิล โดยมีผผู้ ลิตรายใหญ่ เฉพาะในประเทศที่มีความนิยมมรกตโดดเด่นเป็นต้นว่า
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The Gem Palace และ Amrapali กิจการเครือ่ งประดับ
พลอยสีชอื่ ดังของอินเดียทีร่ ว่ มรังสรรค์ชนิ้ งานเครือ่ งประดับ
มรกตมาหลายคอลเล็กชัน่ โดย Gemfields รับผิดชอบด้าน
วัตถุดบิ มรกตทีใ่ ช้ในการผลิต และกิจการทัง้ สองดูแลเรือ่ ง
การสร้างสรรค์และผลิตชิน้ งาน หลากหลายให้ผคู้ า้ ในแวดวง
อุตสาหกรรมอินเดีย สะท้อนถึงผลลัพธ์การท�ำการตลาด ให้
เป็นภาพแห่งความส�ำเร็จผ่านอุปสงค์ต่อมรกตที่ผลิตจาก
Gemfields เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ ในระดับผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้ายและ
ระดับผูค้ า้ ปลีกทีม่ กี ลุม่ ลูกค้าเป็นผูม้ ฐี านะดี
อย่างไรก็ตาม ด้วยมรกตมีระดับราคาสูงและผูบ้ ริโภคจ�ำนวน
ไม่น้อย ยังไม่มีความรู้และช�ำนาญพอในการเลือกซื้อ
ประกอบกับรูปแบบพฤติกรรมของผูซ้ อื้ บางส่วนทีม่ กั ไม่เห็น
ความส�ำคัญต่อการเลือกซือ้ อัญมณีทมี่ ใี บรับรองคุณภาพจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์ทเี่ ชือ่ ถือได้ ท�ำให้ผซู้ อื้ มีความ
เสีย่ งในการถูกหลอกหรือเข้าใจผิดได้วา่ พลอยทีม่ สี เี ขียวชนิด
อืน่ ๆเป็นมรกตและอาจต้องสูญเสียเงินเกินกว่าทีค่ วร โดย
พลอยสีเขียวจากแร่ชนิดอืน่ ๆทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับมรกตและ
จัดอยูใ่ นกลุม่ พลอยเลียนแบบมรกตได้แก่ ฟลูออไรต์สเี ขียว
(Green fluorite) ทัวร์มาลีนสีเขียว (Green tourmaline)
ไดออปไซด์(Diopside) เป็นต้น ซึง่ พลอยเลียนแบบมรกต
เหล่านีม้ รี ะดับราคาต�ำ่ กว่ามรกตหลายเท่าตัว นอกจากนีแ้ ล้ว
ในตลาด ยังมีมรกตสังเคราะห์ ซึง่ ผูบ้ ริโภคโดยทัว่ ไปแทบจะ
แยกความแตกต่างออกจากมรกตธรรมชาติได้ยากมาก ต้อง
ตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีเท่านัน้ ดังนัน้
เพือ่ ต้อนรับปีแห่งสีเขียวมรกต ท่านทีก่ ำ� ลังมองหามรกตมา
ไว้ในครอบครอง จึงควรเลือกซือ้ เฉพาะเครือ่ งประดับมรกต
ที่จ�ำหน่ายพร้อมใบรับรองคุณภาพอัญมณีที่ออกโดยห้อง
ปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์ทนี่ า่ เชือ่ ถือ หรือหากท่านใดทีม่ ี
เครื่องประดับมรกตหรือเครื่องประดับที่ตกแต่งประดับ
ประดาด้วยพลอยสีเขียวอยูแ่ ล้วแต่ยงั ไม่ทราบชนิดของพลอย
เหล่านัน้ ท่านสามารถติดต่อใช้บริการตรวจวิเคราะห์ได้ทหี่ อ้ ง
ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีตามวันและเวลาท�ำการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ศูนย์ขอ้ มูลอัญมณีและเครือ่ งประดับ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

BUILD UP YOUR GEM & JEWELRY KNOWLEDGE
ไม่ว่าคุณจะสนใจในเรื่องของอัญมณีและเครื่องประดับเพียงเพลิดเพลิน เป็นนักซื้อหาสะสม หรือต้องการ
เดินสูเ่ ส้นทางสายนีอ้ ย่างมืออาชีพ การเริม่ ต้นซึมซับความรูต้ งั้ แต่ตน้ ธารแห่งการก�ำเนิดของอัญมณีมคี า่
ในโลกนี้ ผ่านกระบวนการขัน้ ตอน จนเสร็จสิน้ เป็นชิน้ งานล�ำ้ ค่ามาประดับอยูบ่ นเรือนกายนัน้ มีกระบวนการ
ขั้นตอนซับซ้อนเพียงใด มาที่ “พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ” แห่งนี้มีค�ำตอบให้ได้ในทุกค�ำถาม
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นั้นจัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
อัญมณีและเครื่องประดับไทย (The Self - Learning
Center) อีกทัง้ ยังเป็นสถานทีส่ ำ� หรับอนุรกั ษ์ตวั อย่างอัญมณี
และเครือ่ งประดับไว้สำ� หรับอนุชนรุน่ หลังต่อไป พิพธิ ภัณฑ์
อัญมณีและเครื่องประดับได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่
26 สิงหาคม 2547 โดยสถาบันได้ขอพระราชทานกราบทูล
เชิญสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวฒั นากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด โดย
พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จวบจนสถาบันได้ย้ายที่ท�ำการ
แห่งใหม่มายังอาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถ.สีลม ในปี พ.ศ.
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พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้จึงถือก�ำเนิดอีกครั้งด้วยบรรยากาศ
สะอาดเรียบร้อยสวยงามทันสมัย ซึง่ ได้จดั แสดงอัญมณีและ
เครือ่ งประดับต่างๆ ไว้ให้ชมแบบใกล้ชดิ จนรูส้ กึ ได้ถงึ ความ
เป็นกันเองแบบครบวงจรถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี
แนวคิดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาตั้งแต่การก�ำเนิดของ
อัญมณี อันเป็นต้นธารในโซนการก�ำเนิดอัญมณีของโลก
และการท�ำเหมืองพลอยในประเทศไทย โซนประเภทต่างๆ
ของอัญมณีทจี่ ะได้เห็นความหลากหลายของแร่และอัญมณี
ทีม่ สี สี นั แตกต่างกัน โซนเพชรทีไ่ ด้แสดงถึงการก�ำเนิดของ
เพชร การท�ำเหมืองเพชร และการประเมินคุณภาพเพชร
ไปจนถึงปลายธารทีอ่ ญั มณีได้อยูค่ กู่ บั ตัวเรือนโลหะมีคา่ ใน
โซนการเจียระไนและการท�ำเครื่องประดับ ที่จะได้เห็น
เครือ่ งไม้เครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในยุคก่อน ทีเ่ ลิกใช้ไป
แล้ว และที่ยังมีใช้อยู่ในยุคนี้ นอกจากนี้ยังมีโซนอัญมณี

อินทรียท์ ไี่ ด้มาจากสิง่ มีชวี ติ อันควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ โซน
อัญมณีสังเคราะห์ที่จัดแสดงคริสตัลจากสวารอฟสกี้ ที่มี
ขนาด 300,000 กะรัต น�ำ้ หนัก 62 กิโลกรัม ซึง่ ใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก โซนเหมืองทองและโลหะมีคา่ โซนเครือ่ ง
ประดับตามสมัยนิยม ห้อง Theatre จัดแสดงวิดทิ ศั น์ตงั้ แต่
การก�ำเนิดอัญมณีไปจนถึงการผลิตเครือ่ งประดับ และจัด
แสดงอัญมณีเรืองแสง รวมทัง้ ยังมีรา้ นจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึกด้วย
พิพธิ ภัณฑ์อญั มณีและเครือ่ งประดับ เปิดให้เข้าชมได้ในวัน
และเวลาราชการ อัตราค่าเข้าชม ส�ำหรับนักเรียน/นิสิต
นักศึกษา ในเครือ่ งแบบ หรือแสดงบัตร 20 บาท ส่วนบุคคล
ทัว่ ไปท่านละ 80 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท ส�ำหรับสถาน
ศึกษาทีย่ นื่ หนังสือขออนุญาตเข้ามาก่อน เด็กอายุไม่เกิน 6
ปี พระภิกษุ ผูพ้ กิ าร และมัคคุเทศก์ทแี่ สดงบัตรประจ�ำตัว
ทีอ่ อกให้โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา สามารถ
เข้าชมได้ฟรี โดยมีวทิ ยากรบรรยายและให้การดูแลตลอด
รายการ
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สวรรค์แห่งนีม้ อี ยูก่ อ่ นทีภ่ าพยนตร์อย่าง The Lord of The Rings
จะเข้ามาสร้างชื่อให้ดินแดนอันไกลโพ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้
ยิ่งเป็นที่หมายปองของคนรักธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ต้องปักหมุด
ไว้เป็นเป้าหมายในการเดินทางไปถึงสักครั้งหนึ่งให้ได้
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ไปนิวซีแลนด์ต้องรู้อะไรบ้าง
ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศอบอุ่นเหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวมาก แต่ที่พักและกิจกรรมต่างๆ จะมีราคาสูง
เพราะเป็นฤดูท่องเที่ยว
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็น ใบไม้
เปลี่ยนสีงดงาม ทางตอนใต้ของเกาะใต้หิมะเริ่มตก
ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศหนาวเย็น ฝนตกชุก
เหมาะส�ำหรับการเล่นสกี
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่จะได้เผชิญ
กับทุกสภาพอากาศตัง้ แต่หนาวจัดเป็นน�ำ้ แข็งไปจนถึงร้อน
เป็นช่วงที่หิมะเริ่มละลาย จึงท�ำให้น�้ำในแม่น�้ำต่างๆ สวย
ใส เหมาะแก่การเล่นกีฬาทางน�้ำ

มีไม่กี่แห่งในโลกใบนี้ที่จะเติมเต็มความคาดหวังจากการ
เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์ เช่นการได้เข้าไปยืนอยู่
ในธรรมชาติของขุนเขาสูงใหญ่มากมายสลับซับซ้อน ท้องฟ้า
กว้าง มหาสมุทรใหญ่แบบไร้ขอบเขต แบบมองเห็นได้เป็น
ภาพพาโนรามาที่โอ่อ่าตระการตาเท่านิวซีแลนด์แดน
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ รวมไปถึงการได้สมั ผัสวิถชี วี ติ ของ
ชนเผ่าพืน้ เมือง เช่น ชาวเมารี ทีย่ งั คงรักษาวัฒนธรรมเดิมๆ
ของชุมชนตนเองไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เห็นอย่างไม่ยากเย็น

150 ปีกอ่ นนัน่ เอง ดังนัน้ ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นไปในแบบผูด้ ี
อังกฤษแบบเต็มๆ จนมีคำ� กล่าวแบบหยิกแกมหยอกว่า “เป็น
ผูด้ ยี งิ่ กว่าผูด้ อี งั กฤษซะอีก” รวมไปถึงการปกครองก็ยงั เป็นไป
ในแบบอังกฤษด้วยเช่นกัน ซึง่ สิทธิทางสังคมของคนอังกฤษ
ทีน่ แี่ ละชาวเมารีพนื้ เมืองซึง่ อยูม่ าก่อนก็ได้รบั สิทธิสภาพทาง
สังคมเท่าเทียมกันทุกประการ แบบอยูด่ ว้ ยกันอย่างสุขสงบ
อีกเมืองหนึง่ ซึง่ จะพลาดการเยือนไปไม่ได้ ก็คอื เมืองหลวงเก่า
โอ๊คแลนด์ เพื่อชมวิถีชีวิตผู้คนอันผูกพันอย่างแน่นเหนียว
อยู่กบั สายน�ำ้ จนได้รบั ฉายาว่า “City of Sails” เพราะจากการ
สภาพทางภูมศิ าสตร์ของนิวซีแลนด์ทแี่ บ่งประเทศนีอ้ อกเป็น 2 เก็บค่าเฉลีย่ ทางสถิตแิ ล้ว ชาวโอ๊คแลนด์ทกุ ๆ 12 คน ต้องมี
เกาะใหญ่ เหนือ-ใต้ และเกาะบริวารน้อยใหญ่นบั ร้อยโดยรอบ เรือเป็นของตัวเอง 1 ล�ำ และไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองนี้
ถือเป็นลักษณะเด่นทีส่ ง่ ผลให้ทนี่ มี่ ภี มู ปิ ระเทศทีง่ ามล�ำ้ ตาม ก็ไม่พน้ การได้นงั่ เรือเฟอร์รขี่ า้ มไปยัง Waiheke เมืองแห่งศิลปิน
ธรรมชาติ
ทีท่ งั้ เกาะอุดมไปด้วยไร่องุน่ ส�ำหรับผลิตไวน์ชนั้ เยีย่ ม และทีเ่ ป็น
ไฮไลท์ของไฮไลท์ในเมืองนี้ ก็คอื การได้ทานอาหารสไตล์
Pacific Rim อันลือชือ่ นัน่ เอง
Going North
ความพิเศษของเกาะเหนือเป็นสถานที่ตั้งของเวลลิงตัน
เมืองหลวงทีร่ มุ่ รวยไปด้วยศิลปวัฒนธรรม สวยงามไปด้วย Going South
อาคารบ้านเรือนแบบอังกฤษ จนได้ชื่อว่าเป็น “บริติชน้อย ความโดดเด่นของเกาะใต้นนั้ ก็คอื ความงามสุดมหัศจรรย์
แห่งโพ้นทะเล” ด้วยเหตุทชี่ าวนิวซีแลนด์ในปัจจุบนั นี้ ก็คอื อันธรรมชาติสร้างไว้ ไม่วา่ จะเป็น ภูเขาหิมะ ฟยอร์ด ทุง่ หญ้ากว้าง
ชาวอังกฤษทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแห่งนีเ้ มือ่ กว่า หมูม่ วลสัตว์ปา่ แห่งโลกแดนใต้ ส�ำหรับเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญนัน้
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จะพลาดเมือง ไคร้สท์เชิรช์ ไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะทีท่ ะเลสาบ
เทคาโป ที่ผืนน�้ำเป็นสีเขียวอมฟ้าเข้มงามเลิศ อันเกิดจาก
แร่ธาตุผสมกับการละลายของธารน�ำ้ แข็งจากขุนเขาทีม่ หี มิ ะ
ปกคลุมตลอดกาล ซึง่ ในบริเวณนีม้ อี นุเสาวรียส์ นุ ขั ต้อนแกะ
และโบสถ์ Church of Good Shepherd โบสถ์เล็กทีส่ ดุ ใน
นิวซีแลนด์ทยี่ งั คงใช้ประกอบการทางศาสนาอยู่ ส่วนอีกหนึง่
ในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเกาะใต้ทยี่ กกด Like ให้
สักร้อยครัง้ ก็คอื ยอดเขา Mount Cook ทีส่ งู เสียดฟ้าขึน้ ไปถึง
3,755 เมตร อันเป็นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศนี้ แล้วมุง่ หน้า
ลงใต้ไปสูเ่ มือง ควีนส์ทาวน์ ทีต่ งั้ ของทะเลสาบวาคาทีปู ซึง่ ไม่
ไปดูไม่ได้ แวะเมืองแอร์โร่วท์ าวน์ ทีน่ า่ รักอีกสักเมือง เพือ่ ชม
บรรยากาศกลางศตวรรษที่ 19 ในยุคเมื่อครั้งที่ชาวยุโรป
ตื่นทองและพากันอพยพมาพบกับโลกใหม่ในดินแดนแห่งนี้
แล้วอย่าลืมเก็บความประทับใจด้วยการซือ้ หาของทีร่ ะลึกต่างๆ
ไปฝากคนทีบ่ า้ นด้วย

สายการบินที่น่าสนใจ
• การบินไทย (Thai Airways-www.thaiairways.com)
มีให้เลือกทั้งแบบบินตรงไปยังเกาะเหนือที่เมืองโอ๊ค
แลนด์และไคร้สท์เชิรช์ ทางเกาะใต้
• แควนตัส (Qantas-www.qantas.com.au) สามารถ
เลือกได้ว่าต้องการบินไปลงที่เกาะเหนือหรือเกาะใต้
• สิงคโปร์แอร์ไลน์ส (Singapore Airlines-www.singaporeair.com) บริการดี แต่ต้องไปต่อเครื่องที่
สิงคโปร์ก่อนแล้วจึงบินตรงไปนิวซีแลนด์
• คาเธย์แปซิฟิกแอร์เวย์ส (Cathay Pacific Airwayswww.cathaypacific.com) ต้องบินไปฮ่องกงก่อน
แล้วจึงบินต่อไปยังโอ๊คแลนด์
การเช่ารถขับเป็นที่นิยมมากในนิวซีแลนด์
การเทีย่ วนิวซีแลนด์ให้ “ถึง” ควรขับรถท่องเทีย่ วเอง เพราะ
สามารถจอดชมทิวทัศน์ได้ตามใจชอบ และควรจองจาก
เมืองไทยไปเลย โดยเลือกประเภทของรถเช่าให้ได้เสียก่อน
จากนั้นก็วางแผนว่าจะเริ่มจากเมืองไหนถึงเมืองไหน และ
ไปสิน้ สุดทีเ่ มืองไหน เมือ่ สรุปได้แล้ว จึงท�ำการจองรถผ่าน
เว็บ ซึง่ จะมีการค�ำนวณราคาออกมาโดยอัตโนมัติ และควร
ท�ำประกันอุบัติเหตุไว้ด้วย
*การซื้อแพ็กเกจทัวร์จากเอเจนซี่ต่างๆ เมื่อรวมค่าตั๋ว
เครือ่ งบิน ทีพ่ กั และรถเช่า แล้วอาจถูกกว่าการแยกซือ้ เอง
ข้อมูลที่ควรรู้
• ขั้นตอนการขอวีซ่าดูระเบียบการได้ที่ www.immigration.govt.nz หรือ ชั้น 15 อาคารเอ็มไทย ออล
ซีซันส์เพลส ถนนวิทยุ โทร. 0-2654-3444
• การท�ำใบขับขี่สากล สามารถท�ำได้ที่กรมการขนส่ง
ทางบก (หมอชิต)
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ISLAND DELIGHT
ถึงแม้ว่าทะเลอันดามันจะเต็มไปด้วยเกาะแก่งที่สวยงามมากมาย แต่
เกาะสวยๆ จ�ำนวนไม่น้อยเหล่านั้นกลับคลาคล�่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่
ล้วนต้องการยลความงามของทะเลไทย ซึ่งส�ำหรับนักเดินทางที่
ต้องการความสงบแบบเป็นส่วนตัว ‘เกาะยาวใหญ่’ จังหวัดพังงา จึง
น่าจะเป็นค�ำตอบที่ดี
‘เกาะยาวใหญ่’ เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูน่ กั เดินทางหัวใจรักธรรมชาติ กิโลเมตร สะดวกสบายต่อการเดินทางด้วยรถยนต์และเรือ
ว่าเป็นหนึง่ ในเกาะสุดสงบ ทีย่ งั รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั ความเร็วสูง และใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที โดยรถ
เขียวขจี
รับส่งจากสนามบินท่าอากาศยานภูเก็ต และประมาณ 30 นาที
โดยเรือเร็วจากท่าเรือในภูเก็ตความสะดวกสบายของโกลว์
ส�ำหรับทริปทะเลนี้ โดยเฉพาะการเข้าพักในรีสอร์ททีผ่ สมผสาน อีลกิ เซียร์ เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท ยังรวมถึงห้องพักแบบวิลล่า
ความสะดวกสบาย ของธรรมชาติดงั้ เดิมไว้ได้อย่างลงตัว เฉกเช่น จ�ำนวน 35 หลัง ทีต่ กแต่งลักษณะแบบไทยร่วมสมัยประกอบ
โกลว์ อีลกิ เซียร์ เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท ภายใต้แบรนด์ ‘โกลว์ อาทิ พูลวิลล่า สองห้องนอน 1 หลัง พูลวิลล่า หนึง่ ห้องนอน
บาย ซิงค์’ (GLOW by Zinc) ทีบ่ ริการห้องพักแบบวิลล่า พร้อม 1 หลัง บีชฟร้อนท์ พูลวิลล่า 6 หลัง ดีลกั ซ์ พูลวิลล่า 3 หลัง
ชายหาดส่วนตัวยาวถึง 300 เมตร รายล้อมด้วยธรรมชาติเขียว ดีลกั ซ์ วิลล่า 6 หลัง และซูพเี รีย วิลล่า 18 หลัง ตัวห้องพัก
ขจีอนั อุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางน�ำ้ ทะเลสีครามของท้องทะเล แยกตัวเป็นอิสระให้ความเป็นส่วนตัว รายล้อมด้วยสวนสวย
อันดามัน ซึ่งถึงแม้จะเป็นเกาะที่เงียบสงบ แต่ก็ไม่ได้ ธรรมชาติ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั งดงามของท้องทะเล
หมายความว่าเกาะแห่งนีจ้ ะเข้าถึงยากล�ำบาก เพราะเกาะยาว อันดามัน ให้ผมู้ าเยือนไม่พลาดการดืม่ ด�่ำในความงามของ
ใหญ่อยู่ห่างจากภูเก็ตไปทางทิศตะวันออกประมาณ 15 ท้องทะเลแม้เพียงเสีย้ ววินาที
กิโลเมตร และห่างจากทิศตะวันตกของกระบีป่ ระมาณ 20
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นอกเหนือจากห้องพักแสนสบาย สิง่ ทีท่ ำ� ให้แต่ละวันของการ
เข้าพักเต็มไปด้วยรสชาติยงั รวมถึง ห้องอาหารต่างๆ ในรีสอร์ท
ทีพ่ ร้อมสร้างสีสนั ในแต่ละวัน อาทิ ลลิน เรสเตอรอง (Lalin
Restaurant) เพลิดเพลินไปกับอาหารไทย อาหารนานาชาติ
และบาร์บคี วิ ซีฟดู้ พร้อมเมนูอาหารตามสัง่ อีกทัง้ ยังสามารถ
เลือกทีน่ งั่ ทัง้ ด้านใน และระเบียงริมทะเล อีลกิ เซียร์บาร์ (Elixir
Bar) ผ่อนคลายกับบาร์เครือ่ งดืม่ ค็อกเทลริมชายหาดก่อน
อาหารมือ้ ค�ำ่ หรือจัดงานเลีย้ งสังสรรค์สดุ พิเศษท่ามกลาง
บรรยากาศแสนโรแมนติกยามค�่ำคืน และเพลิดเพลิน
สนุกสนานกับมุมเกมนานาชนิด พูลบาร์ (Pool Bar) บริการ
เครือ่ งดืม่ ค็อกเทล และเครือ่ งดืม่ ผลไม้สดใหม่ทมี่ อบความ
สดชื่นพร้อมผ่อนคลายไปกับบรรยากาศริมสระน�้ำและริม
ชายหาด
หรือเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท ทัง้ นวดสปาเพือ่
ผ่อนคลาย หรือออกส�ำรวจเกาะ ชมวิถชี วี ติ ความเป็นอยูอ่ าศัย
และอาชีพดัง้ เดิมของชาวเกาะยาวอันอบอุน่ และใกล้แหล่งท่อง
เทีย่ วใกล้เคียง อาทิ เกาะไข่นอก และเกาะไข่ใน และอุทยาน
แห่งชาติอา่ วพังงา ทัง้ เกาะปันหยี เกาะพนัก เขาพิงกัน เขา
ตะปู ถ�ำ้ ลอด และเกาะห้อง ถือเป็นการท่องเกาะแก่งได้อย่าง
สุดคุม้ ภายในทริปเดียว

GLOW Elixir

Koh Yao Yai Resort
โทร. 08-7808 3838, 08-7809 3838
อีเมล์ rsvn.kohyaoyai@glowbyzinc.com,
sales@zinchospitality.com,
www.glowbyzinc.com/kohyaoyai
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ชญานี อนุรักติพันธุ์
CHAYANEE ANURUKTIPUN

“DEVINE”

WINE CLUB
FOR WINE LOVER
“Good Wine is a good familiar creature
if it be well used”
William Shakespeare
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นักประพันธ์และกวีชอื่ ก้องชาวอังกฤษอย่างวิลเลียม เช็กสเปียรส์
เคยกล่าวไว้วา่ ไวน์คอื เพือ่ นทีใ่ กล้ชดิ มนุษย์ทสี่ ดุ หากรูจ้ กั ดืม่
ซึง่ คอไวน์ทงั้ หลายคงจะเข้าใจวาทกรรมความหมายลึกซึง้
ทีแ่ ท้จริงของประโยคนี้ และหากคุณคือหนึง่ ในคอไวน์ นีค่ อื
สถานทีท่ คี่ ณุ ไม่ควรพลาด deVine Wine Club หรือคลับส�ำหรับ
ผูร้ กั การดืม่ ไวน์
ไวน์คลับแห่งนีไ้ ด้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2544 ณ
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ ด้วยความมุง่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการดืม่ ไวน์ ปัจจุบนั คลับ
แห่งนีม้ สี มาชิกเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก จนกลายเป็นคลับ
ส�ำหรับผูร้ กั การดืม่ ไวน์ระดับแนวหน้าของเอเชียแห่งหนึง่ ก็
ว่าได้ โดยทางคลับมักจะจัดกิจกรรมดีๆ เกีย่ วกับไวน์อย่างต่อ
เนือ่ งสม�ำ่ เสมอ เช่น การจัดงานกาล่าดินเนอร์เพือ่ ให้สมาชิกได้
มีโอกาสชิมไวน์คณุ ภาพสูงและรสชาติชนั้ เลิศจากผูผ้ ลิตไวน์
ระดับแนวหน้าทัว่ โลก พร้อมกับลิม้ ลองอาหารเลิศรสหลาก
หลายเมนูของโรงแรมทีเ่ ข้าคูก่ นั อย่างวิเศษกับไวน์แต่ละชนิด
โดยทุกครัง้ ทางคลับจะเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไวน์ทมี่ ชี อื่ เสียงจาก
ทัว่ โลกมาให้ความรูแ้ ละแนะน�ำเกีย่ วกับไวน์ให้แก่สมาชิก

ในไวน์เซลล่าร์ของทีน่ ยี่ งั เป็นสถานทีร่ วบรวมไวน์ชนั้ เลิศแหล่ง
ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย มีไวน์ในครอบครองกว่า 1,000 ชนิด
และมีจำ� นวนกว่า 36,000 ขวด จากประเทศทีเ่ ป็นแหล่งผลิต
ไวน์ชนั้ เยีย่ มทัว่ โลก ทัง้ จากแหล่งผลิตไวน์ดงั้ เดิม (Old World)
และแหล่งผลิตไวน์ใหม่ (New World) รวมถึงไวน์ทผี่ ลิตให้เป็น
พิเศษเฉพาะส�ำหรับ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ 15 รายการ โดย
ใช้ชอื่ ของ Royal Cliff Wine Selection เป็นฉลากไวน์ ไวน์ชดุ
พิเศษนีผ้ ลิตมาจากแหล่งผลิตไวน์ชนั้ เลิศของโลก และผลิตให้
กับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ แห่งเดียวเท่านัน้
เชือ่ เถอะว่าการได้ลมิ้ รสอาหารอร่อยพร้อมดืม่ ด�ำ่ ไปกับการ
จิบไวน์ชนั้ เยีย่ มของทีน่ จี่ ะเนรมิตโมงยามแห่งความรืน่ รมย์
ให้คณุ อย่างเหนือระดับและประทับใจ

deVine Wine Club
@ Royal Cliff Hotels Group
www.royalcliff.com
โทร 038-250-421 ต่อ 2782
Email : Kirsten@royalcliff.com
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REJUVENATE BODY & MIND
AN URBAN LUXURY
LIFESTYLE OASIS
ความวุน่ วายเร่งรีบ ภาวะกดดัน แข่งขัน ความเหนือ่ ยล้าสะสม มลภาวะ
หลากหลายปัจจัยทีท่ �ำให้ กาย-ใจ อ่อนล้าไร้สมดุล แต่เมือ่ ย่างก้าวเข้าสู่
Season Spa ความสุข สงบ ผ่อนคลาย ไร้กังกล จะเป็นมนต์ให้คุณ
ลืมความวุ่นวายจากโลกภายนอก
ด้วยโปรแกรมทรีทเม้นท์ทหี่ ลากหลายตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า
ทีค่ ดั สรรมาเป็นอย่างดีในบรรยากาศเป็นส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซฟี
ทุกห้อง ยิง่ ห้องทีม่ องเห็นวิวสวนสวยเขียวขจีผา่ นกระจกใส
บานใหญ่ยิ่งพาใจให้ผ่อนคลายหวนคืนสู่ธรรมชาติ หาก
ต้องการความผ่อนคลายจากการนวดก็มโี ปรแกรมการนวด
หลากรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการนวดแบบสวีดชี การนวดแบบ
ฮาวาย หรือการนวดแบบบาหลี ซึง่ ล้วนมีสไตล์การนวดทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โปรแกรมทรีทเม้นท์ของทีน่ พี่ เิ ศษแตกต่าง
จากที่อื่น โดดเด่นด้วยการน�ำเอาพืชพรรณธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมาเป็นสื่อกลางใน
การน�ำพาคุณสูค่ วามผ่อนคลายและความงาม

คุณค่าจากสารสกัดผลมังคุดที่ผสมผสานกับโคลนสีเขียว
เพื่อผลลัพธ์ผวิ กระจ่างใส

ล่าสุด Season Spa เปิดตัวผลิตภัณท์ไลน์ใหม่ Aromatherapy
Associates London โดย Season Spa และ Aromatherapy
Associates ร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์เฉพาะแห่งการ
บ�ำรุงรักษาสุขภาพเพือ่ กระตุน้ ให้ประสาทสัมผัสในร่างกาย
ของคุณได้รบั การดูแลอย่างเต็มที่ ด้วยพลังแห่งการเยียวยาและ
รักษาสุขภาพด้วยสารสกัดจากพืชธรรมชาติ โดยเฉพาะน�ำ้ มัน
หอมระเหยทีม่ คี ณุ สมบัตใิ นการฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย อารมณ์
และ จิตใจให้กลับคืนสูส่ ภาวะสมดุลได้ดี โดยคุณสามารถเลือก
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามโปรแกรมทรีทเม้นท์ทคี่ ณุ สนใจได้ดว้ ย
นอกจากโปรแกรมการนวด การดูแลผิวหน้าด้วยการดีทอ็ กซ์ แล้วความสุข สงบ ผ่อนคลาย ไร้กงั กล จะเป็นมนต์ให้คณุ
ผิวและโปรแกรมการชะลอวัย (Anti - Age) ก็มโี ปรแกรมที่ ไม่ลมื Seasons Spa
น่าสนใจ ทีใ่ ครต่อใครต่างพากันติดใจทัง้ นัน้ อย่างเช่น Elemis
Visible Bril iance Facial หรือจะลองโปรแกรมส�ำหรับเรือนร่าง Seasons Spa
ทั้ง Spring - Flower Scrub การสครับผิวด้วยดอกไม้เพื่อ All Season Place Conrad Bangkok
ผิวพรรณสะอาดผุดผ่องเรียบเนียน เปล่งปลั่งสดใส หรือ www.conradbangkok.com
Summer - Tropical Fruit Wrap การดูแลผิวเรือนร่างด้วย โทร. 0 -2690 -9355
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