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GIT MESSAGE
ก้าวเข้าสูป่ ี 2557 ด้วยบรรยากาศทีร่ ้อนแรงทางการเมือง
ซึง่ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันช่วยหาทางออกให้กบั ประเทศไทย
เพือ่ ให้กา้ วพ้นวิกฤติการณ์นโี้ ดยเร็วทีส่ ดุ ดิฉนั เชือ่ ว่าฟ้าหลังฝน
ย่อมสดใสเสมอ และจะเกิดสิง่ ดีๆ แก่ทกุ ๆท่าน ในเร็วๆนี้
อย่างแน่นอน

ดิฉนั หวังว่าเราคนไทยทุกคนจะต้องน�ำกระแสพระราชด�ำรัส
เรือ่ งการรูร้ กั สามัคคีมาปฏิบตั ิ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำพาประเทศไทย
เข้าสู่ปีแห่งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 โดย GIT เองจะเน้นการขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินงานเชิงรุก พร้อมปรับปรุงการให้บริการให้รวดเร็ว
ทันใจแต่คงไว้ซงึ่ คุณภาพและมาตรฐาน และในเทศกาลวัน
เช่นเดียวกันกับนิตยสาร GIT Gems & Jewelry Magazine ตรุษจีน ดิฉันขอให้ทุกท่านประสบและพบเจอแต่สิ่งที่ดี
ฉบั บ ที่ 11 ยั ง น� ำ เสนอบทความทางด้ า นอั ญ มณี แ ละ กิจการการค้าเจริญรุง่ เรือง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
เครือ่ งประดับทีน่ า่ สนใจแก่คณุ ผูอ้ า่ นอย่างต่อเนือ่ ง ในฉบับ
ส่งท้ายปีเก่านีเ้ รามาอัพเดตกระแสอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของปี ใหม่กนั ว่าจะมีรปู แบบเช่นใด กับบทความเรือ่ ง Trend
2014 นอกจากนี้ ยังมีบทความเกีย่ วกับทิศทางอัญมณีและ
เครือ่ งประดับปี 2014 เพือ่ อัพเดตสถานการณ์ตลาดอัญมณี
พรสวาท วัฒนกูล
และเครือ่ งประดับของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนและอินเดีย
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และพิเศษสุดในฉบับนีเ้ ราได้นำ� แฟชัน่ เครือ่ งประดับอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ
นพเก้าอันงามล�้ำจากจังหวัดจันทบุรี มาให้ท่านได้ชม
ประกอบในต�ำนานแห่งนพเก้าด้วยค่ะ ยังมีบทความอื่นที่
น่าสนใจอีกมากมายภายในเล่มนีใ้ ห้ทา่ นได้ตดิ ตามนะคะ
Beginning 2014 with the sizzling political unrest which
we all should participate to find the solution as soon
as possible, I believe after every storm, there come
clear open skies. And our moment will be filled with
joys and prosperity .

with news and information on gems & jewelry markets
from China and India for the year 2014. Also,
exclusively for this issue, we have brought the
miraculous legendary stories of “Navaratana” or the
splendid 9-gems-jewelries made in Chantaburi to
our readers, and much more to follow in this issue.

Likewise, GIT Gems & Jewelry Magazine 11th would
continue to present you interesting articles on gems I wish for all of us, as Thai people, would contribute
& jewelry. For our last issue of this year, let’s update the King’s speech on “Love and Unity” in order to
gems & jewelry trends with the “Trend 2014” together prepare our country for the upcoming ASEAN
编辑的話
在这政治动荡而即将迈入 2014 年的泰国，相信此
刻我们都应参与并找到解决方案，尽快摆脱此次政
治危机，我相信在历经风雨后天空会更明朗，我们
将迎接充满欢乐和繁荣的时光。

同样，GIT 宝石和珠宝杂志第 11 卷仍然继续为读者
提供有趣的宝石和珠宝知识的文章，今年的最后一
卷，我们将报导2014 年宝石和珠宝首饰的趋势以及
信息更新，此外，内容更特别介绍中国和印度珠宝
市场的潮流。我们这一卷最特殊的就是带来尖竹汶
府的“NAVARATANA”和“九宝”以及九宝的传奇
给读者分享，另外本卷还有许多有关宝石和珠宝的
有趣文章。

Economic Community in 2015. GIT would emphasize
on approach strategies along with development in
our services being faster while maintaining the same
standard and quality. On the occasion of the Chinese
New Year 2014, I wish you all good things, prosperous
careers and business. See you.. in the next issue.
Pornsawat Wathanakul
GIT Director
我希望我们所有的泰国人民应遵循国王友爱和团结
的演讲，为泰国将在2015年进入东盟经济共同体做
好准备。GIT会强调营业策略发展并且改善以提供更
便捷、快速、及时的服务，同时保持高质量的标准。
在中国新年春节，我祝各位读者万事如意、事业繁
荣。下期再会。

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

GIT in Focus: เรียนรูว้ ธิ กี ารตรวสสอบเพชร
“เพชรสังเคราะห์” (Synthetic Diamond)
อินเดียก้าว-ไทยกลุม้ ...ส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ
นพรัตน์ หรือ นพเก้า อัญมณีมงคล 9 ชนิดคูอ่ ารยธรรมไทย
(ตอนที่ 1)
Trend 2014
ทิศทางตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับปี 2014
รูจ้ กั ...มวลสารศักดิส์ ทิ ธิว์ ตั ถุมงคล..พุทธคุณคุม้ ครอง
Korean Winter’s Tale โรแมนติคท้าหนาวทีเ่ กาหลี
Long Flight Escape ผ่อนคลายหลังการเดินทางกับ Vous Spa
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
City Glamour ฮิลตัน สุขมุ วิท...หรูหรากลางมหานคร
The Italian Job อร่อยระดับต�ำนานที่ Signor Sassi
โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ
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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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GIT รุกเข้าสู่ตลาดยักษ์ใหญ่จีน เปิดบูธโชว์ศักยภาพด้านตรวจสอบอัญมณีในระดับสากล
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้เข้าร่วมงาน China International
Gold, Jewelry & Gem Fair 2013 ณ มหานครเซีย่ งไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน
2556 ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention
Center เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านการตรวจสอบ
อั ญ มณี ด้ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รด้ า นอั ญ มณี แ ละ
เครือ่ งประดับ และบริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กบั
ผูป้ ระกอบการและผูเ้ ข้าชมงาน
สถาบันได้จดั นักวิชาการอัญมณีทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ ส�ำหรับ
ให้บริการตรวจสอบอัญมณีเบือ้ งต้นทัง้ แบบวาจา (Verbally)
และแบบออกใบรับรองแบบย่อ (Memo) ภายในงาน ซึง่ ได้รบั
ความสนใจจากผูเ้ ข้าชมงานน�ำอัญมณีมาให้ตรวจสอบเป็น
จ�ำนวนมาก รวมทั้งขอรับค�ำปรึกษาทางด้านอัญมณีและ
เครือ่ งประดับจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็นจ�ำนวนมากด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี้ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครเซีย่ งไฮ้และเจ้าหน้าที่ ได้รว่ มชมงานพร้อมทัง้ พบปะ
ผูป้ ระกอบการชาวไทยใน Thailand Pavilion เพือ่ รับทราบการ
ให้บริการของสถาบันและหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผูป้ ระกอบการชาวไทย เกีย่ วกับสถานการณ์ตลาดการค้าสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับในประเทศจีน โดยเฉพาะนครเซีย่ งไฮ้
ซึง่ เป็นตลาดการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ของจีน นอกจากนี้ สถาบันยังได้เชิญตัวแทนจาก
Chow Tai Fook ร้านค้าปลีกอัญมณีและเครือ่ งประดับรายใหญ่ Manager Shang Hai Office และ Ms. Catherine Leung, สถาบัน เพือ่ ชมการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรอง
ของจีน ซึง่ มีจดุ จ�ำหน่ายมากกว่า 1,800 สาขาในประเทศจีน Director - Luxury Jewellery Dept น�ำเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายและ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
และฮ่องกงเยีย่ มชมบูทสถาบัน โดย Mr. Leslie Au, Sales ดีไซเนอร์ เยีย่ มชมและพบปะกับผูอ้ ำ� นวยการและเจ้าหน้าที่

GIT จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่
และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซีอาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้จดั สัมมนา โดยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่
ณ นครซีอาน และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครซีอาน เผยเคล็ดลับการเลือกซือ้ อัญมณีและเครือ่ ง
ประดับอย่างมัน่ ใจ ในหัวข้อ “Pigeon’s Blood Ruby & Royal
Blue Sapphire, The Most Preferable Coloured Stones” ให้
กับคณะผู้แทนจากหอการค้าอัญมณีมณฑลส่านซี และ
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สือ่ มวลชนเข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจ ถึงคุณค่าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
รวมถึงให้ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการเลือกซือ้ อัญมณีทบั ทิมและ
ไพลินได้อย่างมัน่ ใจด้วยมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์อญั มณี
ของ GIT รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถาบัน GIT ให้เป็นทีร่ จู้ กั
ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการและผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ่ งประดับของประเทศจีน รวมทัง้ ประชาชนผูส้ นใจ
ทั่วไป ถึงความก้าวหน้าและมีมาตรฐานระดับโลกของ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่มี
เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จาก The World Jewellery Confederation หรือ CIBJO ให้
เป็น CIBJO Laboratory และเป็นสมาชิก 1 ใน 6 ของ
ห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ แนวหน้าของโลก

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ และมีเจ้าหน้าทีล่ า่ มแปล
เป็นภาษาจีน ซึง่ การสัมมนาครัง้ นีม้ เี นือ้ หาครอบคลุมเกีย่ วกับ
อัญมณีทสี่ ำ� คัญในตลาดโลก เทคนิคการเลือกซือ้ อัญมณีทบั ทิม
และไพลิน และมาตรฐาน Master Set ชุดมาตรฐานเทียบเคียง
สีของอัญมณีทสี่ ถาบัน GIT เป็นผูพ้ ฒั นาขึน้ กว่า 10 ปี โดยมี
ผูส้ นใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาจ�ำนวน 20 คน ซึง่ สถาบันได้จดั
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึน้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ส�ำหรับแจกให้กับผู้เข้าร่วม
ณ สถานกงสุล ณ นครซีอาน เวลา 14.30-16.30 น. ตามค�ำเชิญ สัมมนา พร้อมจัดช่วงเวลาส�ำหรับให้โอกาสในการซักถาม
ของนายมนชัย พัชนี กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน บรรยายโดย ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก
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SIAM PARAGON INTERNATIONAL FASHION WEEK
สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ โดยบริษทั สยามพิวรรธน์
จ�ำกัด จัดงาน Siam Paragon Bangkok International Fashion
Week 2013 อย่างอลังการ ทีล่ านปาร์ค พารากอน ระหว่างวัน
ที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2556 โดยนับเป็นปรากฏการณ์แฟชัน่
ระดับโลกครัง้ ใหญ่ในเอเชียภายใต้คอนเซ็ปต์ “Future is Asia”
รวมผลงานดีไซน์เนอร์จากทัว่ ภูมภิ าคทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศทีน่ ำ� ผลงานดีไซน์คอลเลคชัน่ ล่าสุดมาอวดประชันโฉม
กันบนแคทวอลค์ เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยและยก
ระดับวงการแฟชัน่ ไทยสูร่ ะดับโลก เต็มอิม่ กับ 9 โชว์จากแบรนด์
แฟชัน่ ชัน้ น�ำของไทย อาทิ FLYNOW, NAGARA, THEATRE
และ TUBE GALLERY และผลงานดีไซน์เนอร์ระดับแนวหน้าของ
เอเชีย อาทิ MANISH AURORA, MELINDA LOOI, JOHN PARAS
และดีไซเนอร์หน้าใหม่ไฟแรงจาก BAZAAR ASIA NEW
GENERATION

PANDORA CELEBRATES 2ND ANNIVERSARY
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Pandora จัดงานฉลองครบรอบ 2 ปีของการเปิดกิจการใน
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา แบรนด์เครือ่ ง
ประดับชัน้ น�ำจากประเทศเดนมาร์กจัดงาน Pandora 2nd
Anniversary: Portray to Enchanted Forest ณ Atrium Zone
ทีห่ า้ งสรรพสินค้า Central World เพือ่ ฉลองความส�ำเร็จครบ
รอบปีทสี่ องของการขยายสาขาในประเทศไทย โดยได้รบั เกียรติ
จากเอกอัคราชทูตเดนมาร์กประจ�ำประเทศไทย H.E. Mikael
Hemniti Winther และภริยา Mrs. Rattanawadee Hemniti
Winther รวมทัง้ Mr. Per Enevoldsen ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ Pandora
และ Mr. Kenneth Madsen ประธานภาคเอเชียแปซิฟคิ ของ
แพนดอร่าให้เกียรติมาร่วมงาน โดยภายในงานมีการตกแต่ง
พรรณไม้ในสไตล์ป่าในเทพนิยาย รับกับการเปิดตัวสาม
คอลเลคชัน่ พิเศษของเครือ่ งประดับ Pandora คือ Winter
Collection, 2nd Anniversary Set และ the Chirstmas
Collection ให้แฟนๆ แบรนด์ได้ตนื่ ตาตืน่ ใจ
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PIAGET LIMELIGHT GALA

บริษทั เอส. ที. ไดเมนชัน่ จ�ำกัด ผูน้ ำ� เข้าและจัดจ�ำหน่ายนาฬิกาประดับอัญมณีเพียเจต์ จัดงานเพียเจต์ ไลม์ไลท์ กาล่า เอ็กซ์คลูซฟี
ปาร์ตเี้ พือ่ ขอบคุณลูกค้าคนพิเศษประจ�ำปี 2556 ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ พร้อมเผยโฉมนาฬิกาเพียเจต์ ไลม์ไลท์ กาล่า
สัญลักษณ์ใหม่แห่งอิสตรี อันเป็นตัวแทนของความเย้ายวนใจ ด้วยตัวเรือนทีส่ ร้างจากศิลปะของการผสานเส้นสายระหว่างหมายเลข
6 และ 9 เข้าไว้ไปหนึง่ เดียวกัน ส่องประกายฉายรัศมีแห่งความคลาสสิกร่วมสมัย ท�ำให้ดนิ เนอร์หรูในค�ำ่ คืนพิเศษนัน้ อลังการ
น่าหลงใหล โดยมีแขกผูม้ เี กียรติมาร่วมงานกันอย่างคับคัง่

MONLADA
NEW COLLECTION
แบรนด์แฟชัน่ ขวัญใจเซเลบ Monlada ของมนตร์ลดา พงษ์พานิช
เปิดตัวคอลเลคชัน่ ใหม่รบั ลมหนาวภายใต้คอนเซ็ปต์ “Warrior
Mafiaz” ณ TCDC ดิ เอมโพเรียม ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก
การตัดเย็บเสือ้ ผ้าคลาสสิคในประวัตศิ าสตร์อนั เป็นเอกลักษณ์
ของแบรนด์ โดยครัง้ นีไ้ ด้ผสมผสานชุดนักรบอันแข็งแกร่ง
ยิ่งใหญ่ในสมัยนโปเลียนมาดีไซน์รูปแบบใหม่ ผสมผสาน
ความอ่อนโยนของหญิงสาวผ่านผ้าลูกไม้บางเบา และการเล่น
ลวดลายของเนือ้ ผ้า เน้นสีสนั รับฤดูกาลด้วยสีดำ� ขาว น�ำ้ ตาลไหม้
เขียวเข้ม และชมพูเบจ ส่วน MONLADA Men’s Collection
นัน้ โดดเด่นด้วยสไตล์โก้เนีย้ บและเสือ้ สูทแบบ Tailoring เล่น
ลูกเล่นของเนือ้ ผ้าสอดแทรกความละเอียดอ่อนไว้อย่างลงตัว
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MOET &
CHANDON
“THE SATURDAY
GLID”

MOET&CHANDON จับมือ Hotel Muse เปิดประสบการณ์
บรันช์ไม่เหมือนใคร ด้วยคอนเซ็ปต์ Saturday Brunch &
Day-Club Party ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Saturday Glid”
ตามแบบฉบับอาหารอิตาเลียนทัสกันสไตล์ ที่มาพร้อม
บรรยากาศนีโอ อินดัสเทรียล โดยในงานนีไ้ ด้เปิดตัวโมเอ็ท
ชองดอง โกลเด้น แม็กนัม่ รุน่ limited Edition สีทองเลอค่า
และยังได้รบั ความสนใจจากเหล่าเซเลบริตคี้ นดังมากมายที่
พร้อมใจกันมาเปิดประสบการณ์เหนือระดับครัง้ แรกในไทยที่
Medici Kitchen & Bar ท�ำให้ในงานเต็มไปด้วยความสนุก
เร้าใจ

BAO BAO
ISSEY MIYAKE EXHIBITION
Bao Bao Issey Miyake แบรนด์แฟชัน่ สัญชาติญปี่ นุ่ จากการออกแบบของดีไซน์เนอร์ชอื่ ดังระดับโลก อิซเซ่ มิยาเกะ จัดนิทรรศการเฉลิมฉลองร้านเบา เบาแห่งแรกของโลก ณ แกรนด์ฮอล
สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ภายในงานจัดแสดงกระเป๋ารุน่ ลิมเิ ต็ด อิดชิ นั ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงรุน่ พิเศษลายธงชาติไทยทีผ่ ลิตเพียงแค่ 100 ใบส�ำหรับแฟนชาวไทยเท่านัน้ ทัง้ ยังรวมพลแฟนคลับ
กระเป๋าเบา เบาไว้มากมาย ภายใต้บรรยากาศทีเ่ รียบหรู อบอุน่
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DIOR FOR EVER

ห้องเสือ้ ชัน้ สูง Dior เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ Dior For Ever,
Editions Larousse โดย Catherine Örmen นัก
ประวัตศิ าสตร์แฟชัน่ และหัวหน้าฝ่ายบันทึกแฟชัน่ ศตวรรษ
ที่ 20 ของ Paris’ Musée de la Mode et du Textile des
Arts Décoratifs เล่าเรือ่ งราวของห้องเสือ้ Dior ทีค่ งคุณภาพ
และดีไซน์อนั เป็นเอกลักษณ์ สมชือ่ ห้องเสือ้ ชัน้ สูงระดับ
ต�ำนานมานานหลายทศวรรษ หนังสือเล่มนี้รวบรวม
บทความอย่างละเอียดของดีไซน์เฉพาะตัวของห้องเสือ้
รวมถึงการสร้างสรรค์นำ�้ หอมกลิน่ อมตะอย่าง J’adore
และ Eau Sauvage นอกจากนีย้ งั มีภาพประกอบกว่า 300
ภาพ รวมทัง้ ภาพบัตรเชิญงานแสดงโชว์แฟชัน่ ส�ำคัญนับ
แต่อดีต และภาพวาดสเก็ตช์เสือ้ ผ้า ฝีมอื Christian Dior
ผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์ นับเป็นหนังสือส�ำคัญทีค่ อแบรนด์ Dior ควร
รีบหาซือ้ มาประดับคอลเลคชัน่

DISCOVERY OF
TIME AND SPACE

Mont Blanc จับห้วงจักรวาลและกาลเวลา ไว้ในคอลเลคชัน่
Einseitn Limited Edition ทีน่ ำ� เอาทฤษฎีหว้ งอวกาศ
กาลเวลา และสมการแรงโน้มถ่วง ของต�ำนานแห่งวงการ
วิทยาศาสตร์ผนู้ ี้ มาประดับบนเส้นสายลวดลายของปากกา
ชุดหรู ในดีไซน์ลำ�้ สมัย ทีป่ ระกาศสะท้อนความล�ำ้ สมัย
แฝงไว้ดว้ ยปริศนาอมตะแห่งกาลเวลาและจักรวาล

COACH LAUNCHED
IN MALAYSIA

แฟนๆ COACH คงถูกใจเมือ่ แบรนด์ดงั จากอเมริกานีเ้ ปิดตัว
ร้านสาขาใหม่ที่ The Gardens Mall ห้างสรรพสินค้าแนวหน้า
ของกัวลาลัมเปอร์ ด้วยคอนเซปท์นำ� แฟชัน่ ด้วยดีไซน์นา่ ตืน่
ตะลึงและทรงคุณภาพ ร้านสาขาใหม่นี้ ดีไซน์ลำ�้ สมัย ด้วยชัน้
วางสีขาว ให้บรรยากาศหรูหรา โปร่งสบาย ชักชวนให้คณุ เดิน
ช็อปปิง้ ในร้านได้ไม่รเู้ บือ่

BIEL GOES BARE

Justin Biel น้องชายสุดหล่อของดาราสาว Jessica Biel ร่วม
กับหุน้ กับ Grason Ratowsky เปิดแบรนด์อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
BARE แบรนด์แอกเซสเซอรีแ่ ฮนด์เมดทีท่ ำ� จากวัสดุธรรมชาติ
จัสตินกล่าวว่าแบรนด์นดี้ ไี ซน์ดว้ ยคอนเซปต์ “นักผจญภัยท่อง
โลก สไตล์ชาวกรุง” ทีร่ วบรวมศิลปินมีชอื่ หลายคนร่วมกัน
ออกแบบผลงานแต่ละชิน้ ให้ออกมาแปลกใหม่ ล�ำ้ สไตล์ และ
เปีย่ มคุณค่าไม่นอ้ ยหน้าแบรนด์เนมรุน่ พีไ่ หนๆ
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RED CARPET MUSE

GOING
GREEN
EMMY AWARD 2013

ในงานเอมมี อวอร์ดส์ เหล่าดาราจอ
แก้วต่างพร้อมใจกันอนุรักษ์โลก
ด้วยชุดและเครื่องประดับสีเขียว
หลากเฉด พาเอามรกตเม็ดโตสะท้อน
ไฟแฟลชของช่างภาพ แข่งกันเจิด
จ้าตัดกับพรมแดงอันร้อนแรง ชวน
ให้นา่ ตืน่ ตาตืน่ ใจไปอีกแบบ

SOFIA VERGARA
นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ ปรากฏตัวบนพรม
แดงด้วยชุดสีแดงเจิดจ้า พร้อมเครือ่ ง
ประดับ 161 กะรัต จาก Lorraine
Schwartz สิริราคารวมกว่าเจ็ดล้าน
ดอลลาร์ โดยมีดาราเอกคือต่างหูทบั ทิม
แซฟไฟร์ และมรกตโคลัมเบียบ้านเกิดของ
เธอ รวมทัง้ สิน้ 100 กะรัต และไม่ลมื เสริม
แหวนเพชรและมรกตโคลัมเบีย 40 กะรัต
และแหวนเพชร 21 กะรัตทรง Asscher-cut
บนนิว้ ทีก่ รีดกรายรอรับรางวัล สมมาด
นางพญาจอแก้ว
SARAH HYLAND
ดาราสาวจาก Modern Family งามเฉิดฉายใน
ชุดชีฟองสีเขียวมรกตขลิบริมด้วยลูกไม้สดี ำ�
ของ Carolina Herrera สีเขียวของชุดขับผิวสี
มะกอกของเธอให้สวยเด่น เข้ากับต่างหูมรกต
ระย้าจาก Lorraine Schwartz ทีร่ บั กันดีกบั ริม
ฝีปากสีแดงเบอร์กนั ดีสง่ ให้เธอเป็นนางเอกของ
ค�ำ่ คืนนีไ้ ปอย่างไร้ขอ้ กังขา

CHRISTINA HENDRICKS
สาวสวยทรวดทรงนาฬิกาทรายจากซีรยี ด์ งั Mad Men ก้าวลงบน
พรมแดงในชุดสีดำ� ทรงหัวใจเข้ารูป ประดับลูกไม้สดี ำ� ช่วงไหล่
จาก Siriano พร้อมต่างหูระย้าประดับมรกตพราว และแหวน
มรกตล้อมเพชรจาก Lorraine Schwartz เฉดเดียวคลัทช์ประดับ
คริสตัลในมือ

MARIA MENOUNOS
มาเรียสวมสร้อยคอมรกตประดับเพชรชุดใหญ่จาก
Lorraine Schwartz สีนำ�้ เงินเข้มของชุดเกาะอกจาก
Zac Posendress ตัดกับสีเขียวเข้มของสร้อยคอระย้า
ทรงมาคีร์ ดูราวกับนกยูงเลอค่าของมหาราชา
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MAYIM
BIALIK
สาวแว่นจาก The Big
Bang Theory สลัดคราบ
เด็กเรียน มาสวยสง่าใน
ชุดสีเขียวเข้มปักเลื่อม
ตรงไหล่ แ ละเอวจาก
Oliver Tolentino พร้อม
ด้วยต่างหูระย้าทรงหยด
น�้ำจาก Bellarri และ
แหวนมรกตวงใหญ่เฉด
เดียวกับชุดจาก Takat

ANNA FARIS
สาวผมบลอนด์คนนี้มาในชุดสีเหลืองสดใสราวดอก
แดฟโฟดิลจาก Monique Lhuil ier ผ้าชีฟองทิง้ ตัวเข้ารูป
ด้านหลังผ่าลึกเปิดให้เห็นแผ่นหลังนวลเนียน ประดับเข็ม
กลัดมรกตและเพชรโบราณจากศตวรรษที่ 19 รูปซาลาแมน
เดอร์ของ Fred Leighton

เรื่อง : ดนยา ทรัพย์ยิ่ง
ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

/ the meeting

โอกาสท่ามกลางวิกฤตของเครื่องประดับเงินไทย
อุตสาหกรรมอัญมณีไม่มวี นั เป็นหนังม้วนเดียวจบ ถ้าจบก็คอื เราทุกคนจบหมด เราต้องผลักดันอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง ถ้ามีปัญหาต้องแก้ให้หายขาด” คุณวีระศักดิ์ เลอวิศิษฐ์ นายกสมาคมผู้ส่งออก
เครื่องประดับเงินไทยกล่าวถึงการต่อสู้ในสังเวียนการค้าอย่างมีความหวัง แม้ว่าการส่งออกจะชะลอตัว
มาร่วมสองปี แต่ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินของไทยยังมีใจฮึดสู้ คุณวีระศักดิ์ในฐานะแม่ทัพใหญ่
แห่งวงการเครือ่ งประดับเงินของไทยเชือ่ ว่าวิกฤตทีผ่ า่ นมาได้สร้างภูมคิ มุ้ กันให้อตุ สาหกรรมเครือ่ งประดับไทย
กล้าแกร่งยิ่งขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเข้ามาในปี 2557 นี้

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกับการค้าเครื่องประดับ
เงินของไทย
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวกระทบต่อ
ความต้องการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก ผู้น�ำ
อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตอัญมณีและเครือ่ งประดับของโลกต่างต้อง
ฟันฝ่าวิกฤตท�ำให้ความสามารถในการท�ำก�ำไรลดลง โดย
เฉพาะตลาดทางสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นตลาดส่งออกเครือ่ งประดับ
เงินรายใหญ่ของไทยเพราะประเทศไทยส่งออกเครือ่ งประดับ
เงินไปอเมริกาถึง 40% ของยอดส่งออกเครือ่ งประดับเงินทัง้ หมด
ท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้เป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการ
เครือ่ งประดับเงินของไทยต้องปรับตัวในการบริหารการผลิต
เพือ่ รักษาระดับรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขัน
คุณวีระศักดิไ์ ด้สรุปภาพรวมของการค้าเครือ่ งประดับเงินในช่วง
ทีผ่ า่ นมาว่า “การส่งออกเครือ่ งประดับเงินของไทยมีอปุ สรรค
ในเรือ่ งการตลาดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 ต่อเนือ่ งมายังปี พ.ศ.
2556 พออเมริกามีปญั หาเราก็พยายามจะโยกตลาดของเรามา
ทางยุโรป กลายเป็นว่ายุโรปซึง่ เป็นตลาดรองก็ยงั คงมีปญั หา
เช่นกัน ท�ำให้ตน้ ๆ ปี พ.ศ. 2556 เราประสบปัญหาอยูพ่ อสมควร
ในเรือ่ งของการตลาด”
แต่นบั ว่าในวิกฤตนัน้ ยังมีโอกาส เพราะฐานการตลาดของไทย
ยังพอเดินได้ด้วยตัวเองเนื่องจากยังมีฐานลูกค้าที่ยังพอมี
ศักยภาพเพียงแต่อาจจะลดปริมาณยอดสัง่ ซือ้ ลงไป ซึง่ คุณวีระศักดิ์
มองว่านีเ่ ป็นโอกาสครัง้ ส�ำคัญในการเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวของ
ผูป้ ระกอบการ
“ผมมองปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปีนวี้ า่ เป็นปีทผี่ ปู้ ระกอบการทุกคน
ต้องปรับสถานภาพและหันกลับมามองตัวเอง แต่ละรายต้อง
ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย สร้างจุดแข็งให้ตวั เอง ซึง่ นีเ่ ป็นโอกาสที่
ท�ำให้เราได้ทบทวนว่าอะไรคือจุดแข็งของตนเองเพือ่ จะพัฒนา
สิง่ เหล่านัน้ ให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ในปีถดั ไป”
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ศักยภาพของเครื่องประดับเงินไทยในเวทีโลก
แม้จะประสบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจแต่คณุ วีระศักดิย์ งั
มองว่าประเทศไทยยังมีศกั ยภาพเป็นทีน่ า่ จับตามองในตลาด
โลกเพราะเรามีจดุ แข็งทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันในสากล “เป็นทีน่ า่
ดีใจว่าภาพลักษณ์เครือ่ งประดับเงินของไทยถือว่าดีมาก เพราะ
เราเติบโตในอุตสาหกรรมมา 10 - 20 ปี และเครือ่ งเงินไทย
ติดอันดับ 1 ใน 3 มาตลอด เราเป็นทีย่ อมรับของตลาดโลกมา
อย่างยาวนาน ภาพลักษณ์ของเราดีมาก ทัง้ ในเรือ่ งของรูปแบบ
สินค้า ความประณีตในการผลิต คุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานทีส่ ง่
ผลต่อความเชือ่ ถือของลูกค้า ถ้าบอกว่าเครือ่ งเงินจากไทย
รับรองว่าเป็นทีย่ อมรับกันมากกว่าทีอ่ นื่ อยูแ่ ล้ว”
ทิศทางพัฒนาการค้าเครือ่ งประดับเงินในปี 2557
“ผมคาดการณ์วา่ ตลาดเครือ่ งเงินปี 2557 คงไม่ได้ปรับตัวขึน้
มา เพราะตลาดหลักทัง้ อเมริกาและยุโรปยังไม่ได้ฟน้ื ขึน้ มา
อย่างถาวร แต่วา่ จุดอ่อนทีเ่ รามีในสองปีทผี่ า่ นมาจะช่วยสร้าง
ให้คนทีส่ ามารถจะปรับตัวยืนหยัดอยูใ่ นธุรกิจได้ยงิ่ มีความ
แข็งแกร่งมากขึน้ อย่างน้อยๆ ถ้าเขาสามารถทีจ่ ะปรับตัวเอง
ให้กา้ วข้ามปี 2556 ไปได้ ผมเชือ่ ว่าผูป้ ระกอบการเหล่านัน้ จะ
สามารถยืนหยัดในปี 2557 ได้อย่างแน่นอน โดยถ้าจะให้ยนื อยู่
ได้ในตลาด ทุกคนก็ตอ้ งรูจ้ กั ตัวเองว่าใครคือลูกค้าทีแ่ ท้จริง
แล้วกลับมาสร้างจุดแข็งของเราต่อยอดขึน้ ไปให้ได้”

เทรนด์การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในปัจจุบนั แนวโน้มของผูบ้ ริโภคหันมาให้ความสนใจในเรือ่ ง
การออกแบบมากขึน้ การแข่งขันทางด้านราคามีความส�ำคัญ
น้อยลง ผูบ้ ริโภคมีความต้องการรูปแบบของสินค้าทีแ่ ปลกใหม่
เพราะเครือ่ งประดับเป็นเรือ่ งของแฟชัน่ ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มที่
จะพิถพี ถิ นั ในการเลือกซือ้ และมีรสนิยมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว
แบบทีเ่ รียกว่า Mass Customization ซึง่ นัน่ แปลว่าผูป้ ระกอบ
การจะต้องยืดหยุน่ และพร้อมรับความต้องการทีห่ ลากหลาย “ผมอยากให้มเี จ้าภาพลุกขึน้ มาวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมว่า
จะพัฒนาตลาดอย่างไร แก้ไขปัญหาบุคลากรอย่างไร เมือ่ เจอ
คุณวีระศักดิใ์ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ งของการศึกษาเทรนด์สนิ ค้า ปัญหาภาษีจะพาเราไปทางไหน อะไรทีแ่ ก้ได้กค็ วรจะแก้ไขให้
โดยมองว่าถ้าหากเข้าใจเทรนด์อย่างถ่องแท้กจ็ ะพบโอกาสทาง มันขาด อย่าให้ปญั หาต่างๆ มาเกิดขึน้ อีกในอนาคต มันน่า
ธุรกิจเสมอ “โดยพืน้ ฐานตลาดแต่ละภูมภิ าคจะมีรปู แบบความ เสียใจทีอ่ ตุ สาหกรรมอัญมณีของเราเติบโตมาแล้วหยุด พัฒนา
ต้องการแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างทางอเมริกาจะ ไปไม่ตอ่ เนือ่ งจนท�ำให้ปญั หาไม่เคยได้รบั การเยียวยาอย่าง
นิยมชมชอบเครือ่ งประดับเงินทีฝ่ งั พลอย ให้ดใู หญ่ๆ ดูอลังการ แท้จริง”
เห็นชัดเจน ส่วนทางตลาดยุโรปจะเน้นไปทางความเรียบง่าย
คลาสสิกดีไซน์ ตลาดในยุคปัจจุบนั มีภาวะตลาดทีถ่ ดถอย ยุทธศาสตร์ทางการค้าในปี 57
ลงไป คนทีจ่ ะมาซือ้ ก็จะเน้นหารูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไป ถ้ามี ยุทธศาสตร์ในปี 2557 ของสมาคมคือการสร้างไทยให้เป็น
รูปแบบอะไรทีแ่ ปลกใหม่จากในอดีตก็จะเป็นจุดขายมากขึน้ ศูนย์กลางการค้าเครือ่ งประดับเงินของโลก ซึง่ คุณวีระศักดิม์ อง
ตัวดีไซน์ตอ้ งดึงดูดเพราะเครือ่ งเงินเป็นเรือ่ งของแฟชัน่ วงจร ว่าการจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางได้นนั้ จ�ำเป็นจะต้อง
ของรูปแบบสินค้าจะเปลีย่ นแปลงไปเร็วมากตามกระแสของ อาศัยยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญหลายประการ “ประการแรก คือ
แฟชัน่ ผูป้ ระกอบการต้องจับจุดให้ได้วา่ เทรนด์ตอนนีค้ อื อะไร ยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงาน เราจ�ำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ
แน่นอนว่าถ้าคุณมีสนิ ค้าทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค และทักษะแรงงาน ผมมองว่าการพัฒนาให้ไทยเป็นแบรนด์ขนึ้
มา มันจะต้องสร้างหลักสูตรและองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีขนึ้
ยังไงตลาดก็จะยังมีรองรับคุณอยูเ่ สมอ”
มารองรับเพือ่ พัฒนาแรงงานให้เป็นช่างฝีมอื ตอนนีห้ ลักสูตร
การบูรณาการแผนงานเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม พวกนีก้ ม็ อี ยูแ่ ต่ยงั ไม่สมบูรณ์แบบและสอดรับกับความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการได้”
อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบนั มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำนวนมาก
จัดท�ำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง “ประการทีส่ อง คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นภาษีทยี่ งั เป็นอุปสรรค
ประดับไทย แต่คณุ วีระศักดิม์ องว่าการจะผ่านพ้นวิกฤตและยก เราต้องการอยากจะให้มีการเติบโต แต่กฎหมายและกฎ
ระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครือ่ งประดับชัน้ น�ำของ ระเบียบต่างๆ ก็มากีดกันตัวเราเอง เราอาจจะต้องมีการแก้ไข
โลกได้ ภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำเป็นจะต้องจัดตั้งกลไก ระบบภาษีให้เอือ้ กับการด�ำเนินธุรกิจเครือ่ งเงิน ถ้าเราเปิดหรือ
ขับเคลือ่ นและบูรณาการการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ลดการซ�ำ้ ซ้อน ยกเว้นภาษีกจ็ ะสามารถเอือ้ ให้คนเข้ามาใช้ฐานการผลิตของเรา
และท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าคได้จริงๆ”
ในการท�ำงานและท�ำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน

คุณวีระศักดิใ์ ห้ทรรศนะว่าทีผ่ า่ นมาผูป้ ระกอบการอาจจะคอย
ตัง้ รับปัญหา แต่ในปี 2557 นีจ้ ะต้องเป็นปีทพี่ ฒั นาในเชิงรุก
“ถ้าหากอเมริกาและยุโรปทีเ่ ป็นตลาดหลักยังประสบปัญหาอยู่
ตลาดทีน่ า่ สนใจรองลงมาคงจะเป็นออสเตรเลียและในกลุม่
อาเซียน แต่กอ่ นเครือ่ งเงินของเรายังไม่ได้เปิดตลาดในอาเซียน
มากเท่าใด แต่ดว้ ยภาวะเศรษฐกิจของทางอาเซียนทีเ่ ริม่ ดีขนึ้
ก็นา่ จะเป็นจุดแข็งทีท่ ำ� ให้เราเริม่ ลงไปสร้างศักยภาพในตลาด
นี้ ถ้าเทียบกันไทยเองก็มศี กั ยภาพในการเจาะตลาดอาเซียน
มากกว่าชาติอนื่ ๆ ในเอเชียอยูแ่ ล้ว อาจจะเข้าไปเจาะตลาดใน
ลักษณะของการผลิตร่วมก็ได้ ในปีหน้าถือว่าประชาคมอาเซียน
จะเป็นตลาดใหม่ทเี่ ราจะมองข้ามไม่ได้อกี แล้ว”
“ผมมองว่าอุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ ง
ประดับไทย คือ การขาดเจ้าภาพทีจ่ ะเข้ามาวางแผนสร้าง
คู่แข่งในสมรภูมิการค้า
ยุทธศาสตร์ทแี่ น่นอน เรามีหลายสมาคมเกินไป และทุกสมาคม
ในสมรภูมกิ ารค้าคุณวีระศักดิว์ เิ คราะห์วา่ จีน อินเดีย อิตาลีนบั ล้วนมียทุ ธศาสตร์ แต่เราจะต้องหาทางเอายุทธศาสตร์ของทุก
เป็นคูแ่ ข่งทีน่ า่ กลัว เพราะประเทศเหล่านีเ้ ป็นประเทศทีส่ ง่ ออก สมาคมมารวมกันเป็นยุทธศาสตร์กลางให้ได้ เราจ�ำเป็นต้องหา
เครือ่ งประดับเงินไปยังอเมริกาในอันดับต้นๆ ใกล้เคียงกับ เจ้าภาพสักองค์กรหนึง่ มาวางยุทธศาสตร์กลางและผลักดันให้
ประเทศไทย แต่ถงึ กระนัน้ คุณวีระศักดิก์ ย็ งั ยกให้จนี คือคูแ่ ข่ง ทุกอย่างเดินหน้าไปตามแผนอย่างต่อเนือ่ ง”
ทีน่ า่ กลัวทีเ่ ราประมาทไม่ได้ “จีนเป็นประเทศทีป่ รับตัวได้เร็ว
ถ้ามองย้อนหลังไปแค่ 10 ปีทแี่ ล้ว เครือ่ งเงินของเขาไม่อยูใ่ น “ผมต้องใช้คำ� ว่า “อย่างต่อเนือ่ ง” เพราะเมือ่ ท�ำไปแล้วพบว่ามี
วงจรการค้าของเราเลย ถือว่าในระยะเวลาแค่สบิ ปี เขาพัฒนา ข้อผิดพลาดก็ควรจะต้องมาลงมือแก้ไขต่อยอดในปีถดั ไป โดย
อย่างก้าวกระโดดมาก เขามีศกั ยภาพในการท�ำการตลาดโดย ต้องท�ำเพิม่ เติมกับมันอย่างต่อเนือ่ งขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ไม่ใช่แค่ทำ� ให้
อาศัยฮ่องกงเป็นประตูนำ� เข้าและส่งออกทีส่ ำ� คัญ เห็นได้จาก จบโครงการแต่ผลลัพธ์ทอี่ อกมาไม่เคยสนใจ เพราะมัวแต่มอง
เมือ่ ไปทีง่ านแฟร์ของฮ่องกงเมือ่ สิบปีทแ่ี ล้ว มีผปู้ ระกอบการจาก ว่าโครงการประสบความส�ำเร็จเพราะมันจบแล้ว แต่วา่ สิง่ ทีไ่ ด้
จีนอยูไ่ ม่กรี่ ายทีม่ าออกงาน แต่พอไปดูตอนนีผ้ มว่าครึง่ ฮอลล์ จากมันคืออะไร เวลากับเงินทองทีเ่ สียไปผมมองว่ามันไม่คมุ้
เป็นของจีนหมดเลย ดังนัน้ ผมจึงถือว่าจีนเป็นคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญ กัน”
ของเรา”
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อุตสาหกรรมอัญมณี
ไม่มีวันเป็นหนัง
ม้วนเดียวจบ ถ้าจบ
ก็คือเราทุกคนจบหมด

“ประการทีส่ าม คือ ยุทธศาสตร์เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบนั ผูป้ ระกอบ
การจ�ำนวนมากขาดปัญหาสภาพคล่อง ผูป้ ระกอบการด้าน
อัญมณีไม่สามารถไปขอสินเชือ่ ได้เพราะธนาคารมองว่าเป็น
อุตสาหกรรมอัญมณีกำ� ลังประสบปัญหาและมีความเสีย่ งสูง
ท�ำให้เราขาดท่อน�ำ้ เลีย้ งทีต่ อ่ เนือ่ ง ผมมองว่านีเ่ ป็นปัญหาทีเ่ รา
ต้องการตัวช่วยมาหมุนเวียน”
คุณวีระศักดิย์ งั คงเน้นย�ำ้ ว่าวิกฤตในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับไทยคงไม่สามารถแก้ไขได้หากปราศจากความ
ร่วมมืออย่างสมานฉันท์จากทุกฝ่าย คุณวีระศักดิม์ องว่า GIT มี
ศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการประสานงานและ
บูรณาการขับเคลือ่ นนโยบายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่
ให้วงการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับเงินไทยเติบโต
จนพบแสงสว่างทีป่ ลายอุโมงค์เสียที

จุดอ่อนที่เรามีในสองปีที่ผ่านมา
จะช่วยสร้าง
ให้คนที่สามารถจะปรับตัว
ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้
ยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
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NINE AUSPICIOUS GEMS
“เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก�่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ
มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์” จากบทกลอนท่องขึน้ ใจทีท่ ำ� ให้ทกุ คนรูจ้ กั ต�ำนาน
แห่งนพรัตน์ หรือพลอยนพเก้าว่าถ้าหากใครได้ครอบครองอัญมณีทั้ง 9 ชนิดนี้ไว้จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ร้าน “บัวสุวรรณ เพชรพลอย” เป็นผูห้ นึง่ ทีส่ บื ทอดต�ำนานแห่งนพเก้าตามขนบโบราณจนได้ชอื่ ว่าเมือ่ ใคร
ต้องการเครื่องประดับที่เป็นมหามงคลแล้วจะต้องนึกถึงร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอยเป็นอันดับแรก
สามสิบปีกอ่ นร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอยได้เปิดขึน้ ทีจ่ นั ทบุรี
โดยมีคณุ ปัญญา - คุณอรุณี บัวสุวรรณเป็นผูบ้ กุ เบิกกิจการ
จนปัจจุบนั ได้รบั การยอมรับไม่ใช่เพียงแต่ในจังหวัดจันทบุรี
เท่านัน้ ร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอยยังได้รบั การยอมรับในระดับ
ประเทศจนมีรางวัลการันตีเป็นรางวัลชนะเลิศ สุดยอดหนึง่
ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ โอท็อปหนึง่ เดียวในไทยจากการรังสรรค์
ศิลปะอันงดงามลงบนแหวนนพเก้าทรงพุม่ ข้าวพิณฑ์ คุณอรุณี
บัวสุวรรณบอกเล่าถึงความเป็นมาของร้านทีท่ ำ� ให้เครือ่ งประดับ
นพเก้าชนะใจผูค้ นมาอย่างยาวนาน
ก้าวแรกของร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอย
เริม่ แรกของร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอยเริม่ จากการน�ำพลอย
และเครือ่ งประดับไปขายตามบ้าน จนค่อยๆ มาเปิดร้านที่
ตะวันออกคอมเพล็กซ์ ลักษณะการท�ำงานของเราเป็นการท�ำ
ในรูปแบบธุรกิจครอบครัว ตัง้ แต่เริม่ ต้นเปิดร้าน เราก็เล็งเห็น
ความส�ำคัญของเครือ่ งประดับนพเก้าเพราะเห็นว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ป็น
มงคล ทีส่ ำ� คัญทุกคนมีความเชือ่ เรือ่ งของนพเก้าอยูแ่ ล้วท�ำให้
เราสร้างฐานลูกค้าได้ไม่ยาก ลูกค้าทีว่ งิ่ เข้ามาส่วนใหญ่จะรูจ้ กั
ประวัตขิ องนพเก้าเป็นอย่างดี เพียงแต่อาจจะยังไม่ได้สมั ผัส
ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์สามสิบปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้เรากล้า
พูดได้เลยว่าเมือ่ คนอยากได้เครือ่ งประดับนพเก้าจะคิดถึงบัว
สุวรรณ เพชรพลอยเป็นอันดับแรก
นพเก้า...อัญมณีแห่งโชคชะตา
คนทัว่ ไปจะรูว้ า่ พลอยเก้าสีเป็นมงคลกับตัว แม้แต่ตวั เองก็ใช้อยู่
พอได้สวมใส่แล้วเราก็พบว่ามันส่งเสริมชีวติ เราทุกด้าน ดิฉนั
เองเคยไปขายลูกค้าแถวแปดริว้ แรกๆ เขาก็เริม่ ต้นซือ้ เครือ่ ง
ประดับชิน้ เล็กๆ จากตอนแรกก็มรี ถกระบะเก่าๆ คันเดียว แต่
หลังจากมาซือ้ อัญมณีจากเราไปสวมใส่ ทุกวันนีเ้ ขามีสบิ ล้อเป็น
สิบๆ คันซึง่ เขาก็เชือ่ ว่าเป็นผลจากจากอัญมณีมงคลทีส่ วมใส่
หรือหลายคนต้องการหาเครือ่ งประดับเพือ่ ป้องกันภัย เราก็จะ
มีการออกแบบเป็นแหวนพิรอดนพเก้า ซึง่ ได้รบั เอาคติแบบ
โบราณที่เชื่อว่าแหวนพิรอด หรือก�ำไลพิรอดจะช่วยให้
แคล้วคลาดปลอดภัย โดยเราน�ำอัญมณีแท้ทง้ั 9 ชนิดมาประดับ
เพือ่ สร้างสิรมิ งคลให้แก่ผสู้ วมใส่ดว้ ย
แตกต่างด้วยดีไซน์
ทีร่ า้ นบัวสุวรรณ เพชรพลอยมีแบบให้เลือกมากมาย ดีไซน์
ต่างๆ เราก็คดิ ขึน้ หรือดูจากแบบทีพ่ บเห็นแล้วดัดแปลงมาเป็น
ชิน้ งานทัง้ สร้อย ต่างหู แหวน ลูกค้าเองก็อยากได้แบบใหม่ๆ
ตลอดเวลา ถามว่ามีเจ้าอืน่ ทีข่ ายเครือ่ งประดับนพเก้าไหม ก็
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ต้องตอบว่ามี เพียงแต่วา่ เราแข่งกันด้วยดีไซน์ คุณภาพของเนือ้
พลอยและความประณีตอ่อนช้อยในการประกอบชิ้นงาน
สินค้าทีข่ ายดีทสี่ ดุ ของร้านเราคือ แหวนนพเก้าทรงพุม่ ข้าว
พิณฑ์ทที่ างโอท็อปเขาตัง้ ชือ่ ให้หลังจากทีเ่ ราได้รบั รางวัลการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ แหวนทรงพุ่มข้าวพิณฑ์นี้เป็นทรงสูง
สามารถถอดได้สามชัน้ เพือ่ แยกชิน้ สวมใส่ นับเป็นลูกเล่นใน
การออกแบบทีส่ ร้างความแตกต่าง อย่างตอนนีพ้ วกก�ำไลข้อ
มือและสร้อยคอก็ขายดี เพราะสามารถใส่ได้ทงั้ คนมีอายุและ
วัยรุน่ ทีส่ ำ� คัญเครือ่ งประดับเหล่านีส้ ามารถสวมใส่ตดิ ตัวได้งา่ ย
เหมาะกับคนรุน่ ใหม่ทเี่ ดีย๋ วนีก้ ม็ คี วามเชือ่ ในเรือ่ งนพเก้าเยอะขึน้
ก้าวข้ามวิกฤติได้อย่างมั่นใจ
เรือ่ งการตลาดต่างประเทศ ส่วนมากเป็นลูกค้าวิง่ เข้ามาหา
เราเอง อเมริกา ญีป่ นุ่ มาเลเซีย อาเซอร์ไบจันหรือพวกรัสเซีย
ก็จะเข้ามาเยอะ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะเมืองจันทบุรเี ป็นศูนย์กลาง
การผลิตและเจียระไนพลอย พลอยจากทุกประเทศจะเข้ามา
ผ่านทีจ่ นั ทบุรแี ล้วมาผ่านการเผา เจียระไนและตกแต่งโดยช่าง

ฝีมอื ของเรา เรามีไปออกงานแฟร์อย่างงานบางกอกเจมส์แฟร์
งานโอท็อป ฯลฯ เมือ่ ลูกค้ามาเจอทีง่ านแล้วก็มกั จะตามไปที่
จันทบุรี แม้แต่ในปีนที้ วี่ า่ กันว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ลกู ค้าทีม่ กี ำ� ลัง
ซือ้ ก็ยงั ซือ้ ได้อยู่ ธุรกิจของเราจึงไม่กระทบมาก ส่วนหนึง่ อาจ
เป็นเพราะนพเก้าเป็นของมีคณุ ค่าทางใจ ยิง่ เมือ่ เศรษฐกิจไม่ดี
อาจจะยิง่ ท�ำให้คนอยากได้ไว้ครอบครอง อย่างปีหน้าเราเองก็
มัน่ ใจว่าลูกค้าอัญมณีของเราไม่ตกแน่
ธุรกิจครอบครัวที่ภาคภูมิใจ
ทุกวันนีท้ กุ คนในบ้านเราช่วยกันท�ำกิจการ เรามีแบ่งหน้าทีก่ นั
เมือ่ ก่อนดิฉนั ท�ำหน้าทีค่ ดั พลอย คัดเพชร พอลูกชายเรียนจบ
ก็มาเป็นคนช่วยคัดพลอย เราท�ำงานกันทุกวันไม่มเี สาร์อาทิตย์
ร้านของเรามีชา่ งฝีมอื ของเราเองโดยท�ำงานระบบครอบครัว
เช่นกัน เราโชคดีทมี่ หี วั หน้าช่างทีเ่ ราไว้วางใจให้รบั ผิดชอบ
ในโรงงานก็จะมีแผนกแยกอย่างชัดเจน เช่น แผนกขึน้ ตัวเรือน
ช่างฝัง ช่างขัดชุบ เราแยกแผนกและมีชา่ งบริหารดูแลกันเอง
อย่างเชือ่ ใจท�ำให้การบริหารงานด�ำเนินไปอย่างราบรืน่

มนต์เสน่ห์แห่งนพเก้าในมุมมองของลูกค้าร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอย

คุณชุลี ศรียะพันธ์
นายกเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี
“เรือ่ งของอัญมณี 9 ประการเป็นสิง่ ทีเ่ ราท่องกันมาแต่เด็กว่าถ้า
หากใครได้ครอบครองจะเป็นมงคลสูงสุด เพราะอัญมณีทงั้ เก้า
นีจ้ ะป้องกันและปัดเป่าสิง่ ไม่ดใี ห้พน้ จากตัว โดยส่วนตัวมีกำ� ไล
นพเก้าและแหวนพิรอดจากร้านบัวสุวรรณ เพชรพลอยซึง่ เป็น
แหวนโบราณทีใ่ ช้สวมใส่ทนี่ วิ้ ชี้ ซึง่ ส�ำหรับผูห้ ญิงอย่างเราการ
สวมใส่เครือ่ งประดับอาจจะช่วยในเรือ่ งของการเสริมอ�ำนาจ
และบารมี เห็นชัดๆ คือทุกครัง้ ทีส่ วมใส่จะมีคนทักว่าสวยแล้ว
เข้ามาพูดคุยด้วย ซึง่ อาจจะอธิบายในทางจิตวิทยาได้วา่ แหวน
นีด้ งึ ดูดให้คนรอบข้างกล้าเข้ามาคุยกับเรา เราเองก็มโี อกาส
ประชาสัมพันธ์พลอยของจังหวัดเราให้ทกุ คนฟัง เท่ากับว่า
แหวนนพเก้าทีเ่ ราสวมใส่ชว่ ยในเรือ่ งของการเสริมเสน่ห์ ที่
ส�ำคัญส�ำหรับผู้หญิงแล้วพลอยเป็นเครื่องประดับที่ไม่ล่อหู
ล่อตาโจร การสวมเครือ่ งประดับนีจ้ งึ ช่วยให้เราอุน่ ใจและไม่เป็น
อันตรายอย่างเวลาสวมใส่ทอง”

คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา
นักแสดงอาวุโส
“ผมสนใจพลอยตัง้ แต่เป็นวัยรุน่ โดยเฉพาะพลอยเมืองจันท์ที่
เป็นพลอยขึน้ ชือ่ อันดับต้นๆ ของโลก ผมเป็นลูกค้าของร้าน
บัวสุวรรณก็เพราะเราซือ้ ด้วยความชอบ ความไว้ใจและศรัทธา
เวลาคุณซือ้ ทองค�ำคุณยังมีราคากลางทีก่ ารันตี แต่เมือ่ คุณซือ้
พลอยบางครัง้ ต้องซือ้ ด้วยความไว้ใจ ซือ้ โดยไม่รแู้ ม้แต่วา่ ถ้าไป
ขายต่อจะมีตลาดรองรับหรือได้ราคาหรือไม่ ซึง่ นัน่ แปลว่าคุณ
ซื้อด้วยใจและความชอบจริงๆ ถึงปัจจุบันคนจะบอกว่า
บ่อพลอยทีจ่ นั ทบุรมี ไี ม่มากเท่าเมือ่ 40 ปีทแี่ ล้ว แต่ทจี่ นั ทบุรกี ็
ยังเป็นแหล่งค้าพลอยทีส่ ำ� คัญของโลก เรายังมีถนนสายพลอย
ทีเ่ ป็นศูนย์กลางการค้า อย่างเรือ่ งเครือ่ งประดับนพเก้าทีร่ า้ น
บัวสุวรรณเล็งเห็นคุณค่า ผมก็วา่ เป็นขนบธรรมเนียมทีค่ นไทย
ทุกคนควรช่วยกันด�ำรงรักษา เมือ่ คุณเป็นคนไทยแล้วได้ครอบ
ครองแหวนนพเก้าหรือปิน่ ปักสักชิน้ เท่ากับคุณช่วยอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไว้สง่ ต่อให้ลกู หลานได้แล้ว”

宝石鉴定部主任：他农∙里拉瓦塔纳素
九种吉祥宝石
“钻石、红宝石、祖母绿、黄宝石、石榴石、

风格独特的设计

蓝宝石、月光石、锆石、猫眼”，上述九种宝

BUA SUWAN 珠宝店具备风格独特的珠宝首

石是众所周知的九宝或九种吉祥宝石的美称，

饰，我们独特的设计来自丰富的想象力以及对

相信任何人拥有九宝就会给主人带来吉祥如意

基本的风格再增添新意而成。不论是坠子、耳

的好运。“BUA SUWAN 珠宝店”是历史悠

环、戒指等，客户本身也随时需要新款式的首

久、源远流长的九宝传奇珠宝店。目前，无论

饰，当然也有其他珠宝店家在卖九宝首饰，但

任何人需要这些宝石，第一想到的就是BUA

是我们以珠宝的设计、质量、精致等条件作为

SUWAN 珠宝店。

主要竞争优势。我们主要的畅销产品为秀丽莲
花型九宝戒指，这个“秀丽莲花型九宝戒指”

三十年前，PANYA-ARUNEE BUASUWAN 两夫

是我们获得了产品设计第一名后，OTOP 委员

妇在尖竹汶府开立了BUA SUWAN 珠宝店，目

会为此设计取名的。此秀丽莲花型九宝戒指产

前不仅获得尖竹汶府所有人的公认，而且BUA

品可以在戒指的第三层分开佩带，正是新颖、

SUWAN 珠宝店还获得了国家级的认可。BUA

独特的设计，目前手镯和坠子也是畅销品，由

SUWAN 精心打造无与伦比的秀丽莲花型九宝

于这些珠宝可以随身佩带，目前对九宝有更多

戒指，更赢得了县府特产 （OTOP）奖的第一

了解且相信的年轻人也十分热爱，所以不分老

名。ARUNEE BUASUWAN女士为到访者介绍

少均适合佩带。

尖竹汶府红十字会主席 初丽•西亚潘女士
“对九宝来说，我们自小时候一直牢记在心里

店里的九宝首饰以及赢得众人欢迎喜爱的佳作
充满自信越过危机

并且相信九宝会给配戴者带来吉祥好运，因为

对于国外市场，多数客户亲自找到我们，不论

九宝将逢凶化吉、避邪。我本身佩戴的有BUA

“BUA SUWAN 珠宝店”的初步

是美国、日本、马来西亚、阿塞拜疆以及俄罗

SUWAN 珠宝店的九宝手镯和PIROD九宝戒

BUA SUWAN 珠宝店最初是从直接登门拜访客

斯等的客户，主要原因在于尖竹汶府是生产和

指，古代相信要带在食指上，对于我们女人来

户销售珠宝首饰的方式，随着逐渐发展，后来

切割宝石的中心城市，产自各国的宝石必须通

说，配戴珠宝首饰会提高人缘、气质等，最明

在Eastern Complex成立了珠宝店面，主要营運

过尖竹汶府的宝石工匠对宝石进行加热优化、

显的是每次人家都会说更漂亮、更有魅力了。

模式为家庭企业。开立珠宝店的初期就意识到

切割和镶嵌等工序。我们参加了巨型的展览

由心理学来解，就是戒指吸引了周边的人，我

九宝首饰的重要性，因为视九宝为吉祥的珠

会，包括曼谷珠宝首饰展览会、OTOP 展览会

们也有机会宣传尖竹汶府的珠宝让大家熟悉，

宝，所有的客户对九种宝石已经有一定的认

等，通常客户在展位上见到我们以后都会到尖

等于我佩戴的九宝戒可以提高魅力。对女人来

识，而且多数到珠宝店里来的客户对九宝传奇

竹汶府去参观拜访。虽然有人说经济不景气，

说佩戴宝石不会引起小偷的注意，佩戴九宝使

也具有相当的了解，只是因为种种原因而无法

但是经济实力较强的客户还是很多，因此我们

我感到非常放心，不像戴黄金那种有点心惊的

亲自体验；累积了三十多年的努力和丰富的经

的企业只受到些许的影响。另一个原因是九宝

感觉”。

验，我们很有自信地说，若有人想要采购九宝

首饰具有心灵上的价值，经济越不景气，想要

首饰，BUA SUWAN 珠宝店就是人人想到的第

九宝首饰的人越多，明年度，相信我们的客户

驰名演员 尼陆特•西里占亚先生

一选择。

不会减少。

“我青少年的时候就已经对宝石非常感兴趣，

九宝...命运的宝石

讲究荣誉的家庭

SUWAN 珠宝店的宝石因为我喜欢、放心和信

众所周知九宝是吉祥如意的宝石，我本身也在

目前我们家里成员专心运营企业且分工合作，

仰，你买黄金的时候一定有市场价作为参考和

佩戴，佩戴了以后时常发现生活上的各种条件

以前我负责筛选宝石，当儿子毕业后也来帮忙

保证，但是买宝石，有时候要放心的去买，买

都日日好转，我曾经将珠宝首饰卖给北柳的客

筛选宝石，我们是一周七天都在工作，没有周

了以后有时不知道能否再卖出去或卖出的价格

户，当初他买了小件的珠宝，他原来仅有一台

休二日。我们有自己的宝石工匠，以家庭企业

如何，这就证明你买宝石是因为你从心上的喜

小小而老旧的皮卡车，但是佩带了我们的珠宝

方式营运，最幸运的是我们有高责任感的工匠

欢。虽然目前有人说尖竹汶府的宝石不如四十

首饰后，今天他拥有了十台以上的十轮卡车，

组长作为负责人，工厂里有明确的分工部门，

年前那么多了，但是尖竹汶府还是世界上最主

他相信这就是佩戴九宝的奇效。有的客户需要

如专事成型的部门、镶嵌的工匠、抛光工匠

要的宝石交易城市，我们还有珠宝交易中心的

逢凶化吉、避邪之用的珠宝，我们也设计了

等，明确职责并由工匠们进行自检和互检，使

珠宝街，BUA SUWAN 珠宝店非常重视九宝首

PIROD九宝戒指，古代相信配戴 PIROD 戒指或

得我们的企业能够顺利成长和发展。

饰，我也认为这是泰国人必须保持和传承的美

历程。

尤其是世界闻名的尖竹汶府的宝石。我买BUA

好传统，若你是持有一件九宝戒指或九宝发夹

PIROD手镯就会出入平安，我们利用九种吉祥
宝石镶嵌而成的首饰，给佩戴着带来吉祥好

BUA SUWAN 珠宝店客户对九宝首饰魅力的感

的泰国人，也就是你已经传承了美好的传统到

运。

想

下一代人”
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SHINE

BRIGHT LIKE
DIAMONDS

แหวน Quatre ดีไซน์ใหม่จาก Boucheron ด้วยตัวเรือน
ประดับเพชรใสกระจ่างรอบตัวเรือนทองค�ำขาว

ต่างหูเพชรเจียระไนมาคีรส์ 38 เม็ด รวมกว่า 55 กะรัตบน
ตัวเรือนทองค�ำขาว ของ Alexandre Reza ขับให้คุณ
เปล่งประกายโดดเด่นกว่าใคร

เจิ ด จรั ส ด้ ว ยก� ำ ไล
เพชรดี ไ ซน์ รู ป สิ ง โต
Lion Rugissant จาก
Chanel ส่องประกาย
เจิดจ้าด้วยเพชรกว่า
1,463 เม็ด และเพชร
2 กะรัตทรงลูกแพร์บน
ตัวเรือทองค�ำขาว 18K
น�ำ้ หอม Diamonds จาก Emporio Armani
กรุน่ กลิน่ หอมยวนใจของกุหลาบผสานกับความ
หอมหวานของลิน้ จีแ่ ละราสเบอร์รี่ ส�ำหรับผูห้ ญิง
มาดมัน่

หนังสือ Mellerio dits Meller รวบรวมเครือ่ งเพชรใน
ประวัตศิ าสตร์ของราชวงศ์ในยุโรป จาก Télémaque

แหวนทองค�ำขาวประดับเพชรทรงแพร์สาม
กะรัตและเพชรเม็ดเล็ก 43 เม็ด รอบตัวเรือน
กว่าแปดกะรัต จาก De Beers ในคอลเลคชัน่
Phenomena ดีไซน์เพชรเจียระไนใสกระจ่าง
ราวน�ำ้ พุจากธรรมชาติ

เวชส�ำอางบ�ำรุงผิวรอบดวงตา Elite Serum ด้วยส่วนประกอบ DNA precursors
Pool Peptides ช่วยลดเลือนริว้ รอยและรอยหมองคล�ำ้ ให้ผวิ เปล่งประกายสดใส
www.eliteserum.asia
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watch
CARTIER BAIGNOIRE
FOLLE

ตัวเรือนทองค�ำขาว 18K ประดับเพชร หน้าปัดประดับด้วย
เพชรและคริสตัลแซฟไฟร์ เลขโรมันดีไซน์โค้ง ปุม่ ปรับเวลาสีเงิน
ซาติน เข็มนาฬิกาทรงดาบสีนำ�้ เงิน สายหนังสีดำ� กึง่ หนังจระเข้
ด้านผสม “toil brossée” ฝาหลังใสมองเห็นตัวเรือน เส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 430 mc กันน�ำ้ ถึงความลึกระดับ 30 เมตร ราคา
49,900 ดอลล่าร์สหรัฐ

CARTIER LIBRE

นาฬิกาทีผ่ สมผสานความอ่อนหวานและความ
หรูหราอย่างลงตัว ด้วยตัวเรือนทองค�ำขาว 18k
ประดับเพชรและคริสตัลแซฟไฟร์ หน้าปัดมุก
ตาฮิตเิ หลือบสีประดับเพชร ดีไซน์เก๋ดว้ ย
รูปเฟืองทรงกลมบนหน้าปัด เข็ม
นาฬิกาทรงดาบ สาย toil brossée
กันน�ำ้ ระดับ 30 เมตร

BEDAZZLED
CARTIER PROMENADE D’UNE
PANTHÈRE

TIME

สัญลักษณ์เสือของ Cartier ถูกน�ำมา
ประดับอยูบ่ นหน้าปัดของนาฬิกา
ขนาด 42.75 มม. ดีไซน์รปู เสือ
ประดับเพชรกว่า 200 เม็ด
ก�ำลังเยือ้ งย่างอยูบ่ นหน้าปัด
นาฬิกาสีด�ำ ตัวเรือนเป็น
ทองค�ำสีชมพู 18K ประดับ
เพชรกว่า 400 เม็ด พร้อม
กรอบมุก สายหนังเป็นหนัง
จระเข้พร้อมตัวล็อคเป็นทองค�ำ
สีชมพูประดับเพชร ส�ำรองพลังงาน
กว่า 48 ชัว่ โมง กันน�ำ้ ระดับ 30 เมตร
ผลิตออกมาในจ�ำนวนจ�ำกัด

CHANEL’S
MOONPHASE
CHROMATIC
HAUTE
JOAILLERIE

ตั ว เรื อ นเป็ น ทองค� ำ ขาว
18Kและเซรามิกไททาเนียม
แต่งด้วยเพชรกว่า 554
เม็ด เจียระไนทรง
baguette ประดับ
หน้าปัดสีนำ�้ เงินเข้มแต่งรูป
พระจันทร์เสีย้ ว บอกเวลา วัน
ทีแ่ ละข้างขึน้ ข้างแรม กลไกไข
ลานส�ำรองพลังงาน 42 ชั่วโมง
กันน�ำ้ ระดับ 50 เมตร

HUBLOT HYNOTIC
WATCH

นาฬิกา Steel Cavier จาก Hublot ขนาด 41mm ตัวเรือน
สตีลสีดำ� สนิท ดีไซน์เก๋ดว้ ยลายเส้นวิง่ เข้าหาจุดศูนย์กลาง
ของหน้าปัด ดูราวกับการระเบิดของ Big Bang สะกดจิต
ให้ชวนหลงใหลกับความแกร่งของนาฬิกาเรือนนี้

TOURBILLON AND BIRD

ตัวเรือนทองค�ำขาว 18K ประดับเพชร เช่นเดียวกับกรอบประดับเพชร
และคริสตัลแซฟไฟร์ หน้าปัดดีไซน์รปู นกท�ำจากทองค�ำขาวประดับ
เพชรสีขาวและสีคอนยัค ดวงตามรกต ลงยาสีนำ�้ เงิน ส้มเหลือง และ
ขาว โผบินอยูบ่ นหน้าปัดมุกสีมว่ งเข้มและมุกตาฮิติ สายหนังจระเข้กงึ่ ด้าน
สีดำ� ตัวล็อคท�ำจากทองค�ำขาวประดับเพชร ฝาหลังใส กันน�ำ้ ระดับ 30 เมตร
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scoop

JEWELRY DESIGN INSPIRED BY CUBISM

GIT DESIGN AWARDS 2013

งานประกาศผลรางวัลการดีไซน์เครือ่ งประดับ“GIT Design
Awards 2013” รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมพรัง่ ด้วยแขกผูม้ างานและ
สือ่ มวลชนล้นหลาม ครัง้ นีส้ ถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดงาน
ประกวดในโครงการ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Jewelry Design by
Cubism โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือเครือ่ งประดับส�ำหรับ
สุภาพบุรษุ และเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพสตรี มีผเู้ ข้ารอบ
สุดท้ายทัง้ สิน้ 6 คน ประเภทละ 3 คน ซึง่ น�ำดีไซน์แบบเครือ่ ง
ประดับไปผลิตเป็นชิน้ งานจริง และน�ำมาสวมใส่โดยเหล่าดารา
ชือ่ ดัง อาทิ บอย ปกรณ์ หลุยส์ สก๊อต เฟิรส์ เอกพงศ์ รถเมล์
คะนึงนิจ แมท ภีรนีย์ และซาร่า เล็กจ์ เพือ่ เดินแบบอวดโฉม
เครือ่ งประดับแต่ละชิน้ ประชันความงามไม่นอ้ ยหน้ากัน โดย
ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 3,500
เหรียญสหรัฐ
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การประกวดครัง้ นี้ มีผสู้ ง่ ผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 438
ผลงานจากทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย ภายในงานดังกล่าว สถาบันได้รบั
เกียรติจากนายนิวตั น์ธำ� รง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี และ
มอบรางวัลเกียรติยศ
ผลการประกวดจากการตัดสินของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศประเภท
เครือ่ งประดับสุภาษบุรษุ ตกเป็นของผลงาน Lucky Number
ของนางวิชดุ า แตระพาณิชย์ ทีน่ ำ� ศิลปะเหลีย่ มมุมทีท่ บั ซ้อน
ของ Cubism มาเสกสรรเป็นตัวเลข ๑ (1) และเลข 9 อันถือ
เป็นเลขมงคล เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจเสริมสร้างแรงในการ
ต่อสูก้ บั ปัญหารอบด้านในชีวติ ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภท
เครือ่ งประดับสุภาพสตรีเป็นของผลงาน Asteroid ของนาย
มาณพ บัวแดง อันได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต ทรง
ขนมเปียกปูนทีน่ ำ� มาปรับเป็นรูปแบบสามมิติ ประดับด้วย
พลอยสีดำ� เพือ่ เพิม่ ภาพลักษณ์ความแข็งแรงและเหลีย่ มมุมที่
ชัดเจน ซึง่ ผลงาน Asteroid นี้ ได้รบั รางวัล Popular Design
Awards 2013 ซึง่ เป็นผลโหวตทีม่ คี ะแนนสูงสุดจากผูส้ นใจผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบัน ได้รบั เงินรางวัล 1,000 USD อีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมงานประกวดแล้ว ภายในงานยังมี
นิทรรศการผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครือ่ งประดับ
ของสถาบัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Cubism” พร้อมแฟชัน่ โชว์
เครือ่ งประดับจากผลงานนักเรียน เพือ่ เปิดโอกาสและสนับสนุน
นักเรียนของสถาบันได้แสดงผลงานคุณภาพแก่สาธารณชน
เช่นกัน
โครงการ “GIT Design Awards” จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นสิ ติ นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และนัก
ออกแบบรุน่ ใหม่ ทีม่ ใี จรักการออกแบบเครือ่ งประดับได้มเี วที
ในการแสดงศักยภาพสูส่ ายตาประชาชน และเพือ่ เป็นการยก
ระดับบุคลากรในวงการอัญมณีไทยสูร่ ะดับโลก อีกทัง้ สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่
แก่อญั มณีและเครือ่ งประดับไทย เพือ่ ให้เศรษฐกิจไทยเกิดการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน พร้อมสร้างมูลค่าการส่งออกให้เพิม่ ยิง่ ขึน้
โครงการประกวดนีจ้ ดั ขึน้ เป็นปีที่ 7 โดยแต่ละปี สถาบันจะ
ก�ำหนดแนวคิดหลักการออกแบบ (Theme) ให้ลำ�้ หน้าเทรนด์
อยูเ่ สมอ ดังนัน้ ขอให้ผอู้ า่ นทุกท่านติดตาม GIT Design Awards
2014 ต่อไปว่าจะเป็น Theme อะไร ติดตามได้ทางเวบไซต์
สถาบัน หรือสอบถามทีห่ มายเลข 02 - 634 - 4999 ต่อ 311
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git in focus /

วิลาวัณย์ อติชาติ บุญทวี ศรีประเสริฐ นลิน นฤดีสมบัติ ทนง ลีลาวัฒนสุข
WILAWAN ATICHAT, BOONTAWEE SRIPRASERT, NALIN NARUDEESOMBAT, THANONG LEELAWATANASUK

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบเพชร

“เพชรสังเคราะห์ (Synthetic Diamond)”
เพชรเป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมมาช้านานหลายศตวรรษ และถือว่ามีคุณค่าสูง แม้แต่ในต�ำรานพรัตน์
ของไทยกล่าวถึงเพชรเป็นอันดับแรก
สมบัตสิ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้เพชรมีคณุ ค่าและมีราคาสูงคือ ความ
สวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก เพชรเป็นวัตถุ
ธรรมชาติทมี่ คี วามแข็งทีส่ ดุ คือ เท่ากับ 10 ความแข็งในทีน่ ี้
หมายถึง ความต้านทานต่อการขูดขีดให้เป็นรอย มีความวาว
แบบเพชร (Adamantine) เพชรมีคา่ ดัชนีหกั เหแสงทีส่ งู ท�ำให้
เพชรมีสมบัตเิ ด่นในด้านความวาวและความระยิบระยับ (luster
and bril iancy) และมีการกระจายแสงเป็นสีรงุ้ (dispersion)
เรียกกันว่า "ไฟ" (fire) ส่วนความโปร่งใส (transparency) และ
ไร้สี (colorless) เรียกกันว่า "น�ำ้ " (water of a diamond) เพชร
ทีเ่ จียระไนได้สดั ส่วนอย่างถูกต้องจะสามารถรวม หักเห และ
สะท้อนแสงกลับมายังผูท้ มี่ องเพชรนัน้ ๆ แทบจะไม่สญู เสีย
ประกายไปแม้แต่นอ้ ยซึง่ เป็นสมบัตทิ อี่ ญั มณีชนิดอืน่ ไม่อาจ
เทียบเทียมได้

รูปที่ 1 เพชรธรรมชาติ (ซ้าย)

เพชรสังเคราะห์ (ขวา)

แต่ในปัจจุบันมีเพชรสังเคราะห์ซึ่งเป็นเพชรที่สร้างในห้อง
ทดลอง หลัง่ ไหลเข้าสูต่ ลาดปะปนกับเพชรธรรมชาติ สร้าง
ความไม่มนั่ ใจทัง้ ต่อผูข้ ายและผูซ้ อื้ ดังนัน้ GIT INFOCUS
ฉบับนีจ้ งึ ขอให้ความรูเ้ กีย่ วกับเพชรสังเคราะห์และวิธตี รวจสอบ
ทีจ่ ริงแล้วเพชรสังเคราะห์เริม่ มีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1940 โดย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน รัสเซียเริม่ มีการวิจยั การ
สังเคราะห์เพชรด้วยกระบวนการสะสมตัวของไอเคมี
(Chemical Vapour Deposit,CVD) และกระบวนการ
Photo by Dr. Henry Hanni
สังเคราะห์ดว้ ยความดัน ความร้อนสูง (High Pressure High
Temperature,HPHT) ภายใต้ความดัน 5Gpa ทีอ่ ณุ หภูมิ
1500 Cํ ท�ำให้คาร์บอนอะตอมกลายสภาพเป็นเพชร
การตรวจจ�ำแนกเพชรธรรมชาติออกจากเพชรสังเคราะห์
สมบัตขิ องเพชรสังเคราะห์จะมีความแข็ง ความถ่วงจ�ำเพาะ 1. วิธีพื้นฐาน
และค่าตัวน�ำความร้อนเหมือนเพชรธรรมชาติ ดังนัน้ การใช้ ให้ใช้เครือ่ งUltraviolet Fluorescence คลืน่ สัน้ ตรวจการ โดยเพชรสังเคราะห์ไร้สสี ว่ นใหญ่จะไม่มสี เปคตรัมบ่งชี้ ในขณะ
เครื่องตรวจเพชรที่ใช้หลักการน�ำความร้อน Thermal เรืองแสงภายใต้รงั สี UV ทัง้ ชนิดคลืน่ ยาว และคลืน่ สัน้ โดย ทีเ่ พชรธรรมชาติจะมีสเปคตรัม 415 นาโนเมตร ร่วมด้วย 478,
Conductiity ตรวจสอบนัน้ ไม่สามารถใช้ได้ทงั้ เพชรสังเคราะห์ เพชรสังเคราะห์ไร้สชี นิด HPHT ส่วนใหญ่จะเรืองแสง สีเขียว 465, 452, 435, 423 นาโนเมตร หรือทีม่ กั เรียกว่า Cape series
แบบ CVD, HPHT มีได้ตงั้ แต่ ไร้สี เหลือง น�ำ้ ตาล ฟ้า เขียว แกมเหลือง สีเขียวแกมฟ้า หรือฟ้าแกมเขียวนวล ในขณะที่ เมือ่ ตรวจดูดว้ ยแว่นขยาย 10X ถ้าพบว่าเพชรมีมลทินสีดำ�
เพชรธรรมชาติจะเรืองแสงสีฟา้ นวล และเพชรสังเคราะห์ชนิด ชัดเจนให้ทดลองใช้แม่เหล็ก
เป็นต้น
HPHT นัน้ มักจะมีปรากฎการณ์ phosphorescence ซึง่ เป็นการ
การตรวจวิเคราะห์จ�ำแนกเพชรธรรมชาติออกจากเพชร เรืองแสงค้างเมือ่ น�ำเพชรออกจากหลอดแสงUV ให้เห็นได้ ส่วน โดยเพชรสังเคราะห์ชนิด HPHT มักมีมลทินสีดำ� เป็นเหล็ก
สังเคราะห์ กระท�ำได้ยากด้วยกระบวนการวิเคราะห์พนื้ ฐาน เพชรสังเคราะห์ชนิด CVD มักไม่เรืองแสงในรังสี UV คลืน่ ยาว สามารถดูดติดแม่เหล็กได้ แต่เพชรธรรมชาติมลทินสีดำ� เป็นแร่
เนื่องจาก ลักษณะปรากฏของเพชรธรรมชาติ และเพชร ถึงเรืองแสงสีแดงอ่อนๆ ได้ แต่การเรืองแสงจะน้อยมากใน ชนิดอืน่ ๆ ซึง่ จะไม่ดดู ติดแม่เหล็ก
รังสี UV คลืน่ สัน้ ให้ใช้เครือ่ งสเปคโตรสโคปแบบมือถือ
สังเคราะห์ เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 1
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2. วิธีในห้องปฏิบัติการ
กล้องMicroscope
ให้ใช้ Polarized Filter และหมุนให้เกิดการตัดแสงจะเห็นว่า
เพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะห์แบบ CVD มักแสดง
ลักษณะการแทรกสอดแสง (birefringence pattern) ในขณะที่
เพชรสังเคราะห์ชนิด HPHT ไม่มลี กั ษณะดังกล่าว
รูปที่ 4 ภาพการเรืองแสงแสดงลักษณะการเติบโตของผลึกในเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์ชนิด HPHT
และเพชรสังเคราะห์ชนิด CVD เมือ่ ตรวจสอบด้วยเครือ่ งมือ DiamondView
เครือ่ งมือสเปคโตรมิเตอร์ขนั้ สูงเช่น
Fourier Transform Infrared Spectrometer เพือ่ ดูระดับของไนโตรเจน

รูปที่ 5 FTIR Spectrum เพชรสังเคราะห์ชนิดCVD (ซ้าย) และเพชรธรรมชาติ (ขวา)
รูปที่ 2 ลักษณะการแทรกสอดแทรกภายใต้ cross polar
ในเพชรธรรมชาติชนิด I a (บน) และ Ia (ล่าง)
ส่วนเพชรสังเคราะห์ชนิด CVD มักแสดงลักษณะเป็นแถบ
หลายสีแนวเดียว ไม่เป็นลายเสือ่

รูปที่ 6 Photoluminescence เพชรสังเคราะห์ชนิดCVD (ซ้าย) และเพชรธรรมชาติ (ขวา)

รูป 3 ลักษณะStriped Anomalous birefringence Pattern
ในเพชรสังเคราะห์ CVD
เครือ่ งมือตรวจเพชรสังเคราะห์ Diamond View เพือ่ ใช้ในการ
ตรวจแยก แต่เป็นเครือ่ งมือราคาแพงและใช้ในห้อง Lab โดย
ใช้การเรืองแสง UV fluorescence ดูรปู แบบของการเจริญ
เติบโตผลึกแยกเพชรธรรมชาติออกจาก เพชรสังเคราะห์ CVD
และ HPHT

ตรวจเองยากกว่าส่ง Lab จริงๆ
ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่า เพชรของท่านทีก่ ำ� ลังจะซือ้ หรือทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เป็นเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์ สามารถติดต่อ
ใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ทหี่ อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณี สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ชัน้ 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรืออาจสอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข +66 2634-4999 ต่อ 409, 413 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
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ศิริพล ยอดเมืองเจริญ, วันดี ม่านศรีสุข
SIRIPOL YODMUANGCHAROEN, WANDEE MANSRISUK

อินเดียก้าว-ไทยกลุม้ ...ส่งออกอัญมณี&เครือ่ งประดับ
อินเดียเข้าถึงตลาดตะวันออกกลางได้อย่างดีและเจอะเจอออกงานแฟร์ทกุ แห่งในโลก

การส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของอินเดียสูงเป็นล�ำดับที่ 2 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 15 มูลค่ากว่า 40,000
ล้านเหรียญสหรัฐ รองจากการส่งออกแร่เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นอันดับ1 ตรงกันข้ามประเทศไทยทีเ่ คยส่งออกอัญมณี
และเครือ่ งประดับสูงเป็นล�ำดับที่ 3 หรือ 4 ในรอบหลายปีทผี่ า่ นมาและมีมลู ค่าประมาณกว่า 10,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ปัจจุบันตกอันดับเป็นล�ำดับที่ 8 เท่านั้น และตัวเลขที่ส่งออกยิ่งทิ้งห่างจากอินเดียอย่าง
หลุดลุย่ จ�ำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างบูรณาการและด�ำเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนและต่อเนือ่ ง”
เมือ่ ประมาณ 10 ปีกอ่ นทีด่ ไู บสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มโี อกาส
ไปศึกษาดูงานตลาดกลางฮามาริยา (Hamariya) ซึง่ ห่างจาก
ตัวเมืองเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ตัวตลาด
เป็นอาคารรูปทรงเก่าชัน้ เดียวมีแต่ชาวอาหรับทีเ่ ป็นผูช้ ายมา
จ�ำหน่ายและจับจ่ายซือ้ ของ โดยในเวลานัน้ ไม่เห็นผูห้ ญิงแม้แต่
คนเดียว ส่วนบริเวณรอบนอกจะเป็นลานกว้างมีรถห้องเย็นจอด
เรียงกัน 30-40 คัน เปิดท้ายจ�ำหน่ายผลไม้และพืชผลชนิดต่างๆ
มีมาจากเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางเอง ส่วนใหญ่จาก
เอเชียนัน้ มาจากอินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์ (ของไทยนัน้
สอบถามแล้วมีนอ้ ยมากส่วนใหญ่สง่ ผ่านมาเลเซียและสิงคโปร์)
ขอกลับมาทีต่ ลาดค้าทอง อัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ จี ำ� นวน
มากพบว่ามีหญิงชายขายเกือบทุกร้าน และปรากฏชัดว่า ทองเงิน-อัญมณี-เครือ่ งประดับทีจ่ ำ� หน่ายนัน้ มาจากเมืองมุมไบ
หรือ ชือ่ เดิมอันเป็นทีร่ จู้ กั กัน คือ “เมืองบอมเบย์” แสดงถึง
อินเดียการเข้าสูต่ ะวันออกกลางมานานและเครือ่ งประดับเหล่า
นัน้ ได้ผลิตตามรสนิยมและความต้องการของตลาดตะวันออก
กลางมานานแสนนานแล้ว และหลังสุดเมือ่ เดือนตุลาคม 2555
ได้ไปอีกครัง้ พบว่าขนาดตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
อินเดียขยายตัวมากขึน้ และกระจายไปทุกร้านค้าอัญมณี-เครือ่ ง
ประดับในดูไบและทุกเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทัง้ ทีเ่ ป็น
ร้านของตนเองและพ่อค้าชาติอน่ื ตรงกับตัวเลขตลาดส�ำคัญ
ของอินเดียทีส่ ง่ ออกไปตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มสี ดั ส่วน
ร้อยละ 45 ของการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับรวมของ
อินเดีย

ประเทศ (GDP) สูงถึง 4.784 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของ
เอเชียรองจากจีน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
เดียวกันอยูท่ รี่ อ้ ยละ 6.5
การเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับอินเดียมี
ความเป็นมาน่าสนใจไม่นอ้ ย จึงขอน�ำมาเล่าสูก่ นั ฟัง... ก่อน
อืน่ ต้องขอย้อนเวลาไปเมือ่ กว่า 40 ปีทแี่ ล้ว อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ่ งประดับของอินเดียยังเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัว
เรือน ทีเ่ น้นการผลิตสินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคในประเทศเป็นหลัก อันเนือ่ งมาจากตามวัฒนธรรม
อินเดียแต่โบราณ ผูค้ นนิยมตกแต่งร่างกายด้วยเครือ่ งประดับ
ทอง (22 กะรัต) ทัง้ ทีเ่ ป็นทองล้วนและตกแต่งอัญมณี บ้างก็
นิยมเก็บสะสมทองค�ำ/เครือ่ งประดับทองไว้เป็นมรดกตกทอด
แก่ลกู หลานและเพือ่ การออม ดังนัน้ ในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศจึงมีมลู ค่าการส่งออกสินค้านีอ้ ยูเ่ พียง 28 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 1966-1967 (ปีงบประมาณอินเดียอยูร่ ะหว่างเดือน
เมษายนถึงมีนาคม) ก่อนทีอ่ ตุ สาหกรรมนีจ้ ะได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุนขึน้ ตามล�ำดับ จนกระทัง่ เติบโตอย่างยิง่ ยวดในช่วง
สองสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา ด้วยมูลค่าการส่งออกในปี 19811982 ที่ 899 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 1991-1992 มูลค่า 2,935
ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2001-2002 มูลค่า 7,569 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก่อนจะขยับขึน้ เป็นหลักหมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมลู ค่าการ
ส่งออกล่าสุดในปี 2011-2012 สูงถึง 43,094 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลายเป็นประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับทีส่ ำ� คัญติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกในปีทผี่ า่ นมา ขอ
เรียนเพิ่มเติมว่ามูลค่าการค้าของอินเดียในตลาดโลกมี
ประมาณ 809.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น การน�ำเข้า
500.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออก 309.1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยมีแร่เชือ้ เพลิงเป็นสินค้าส่งออกหลักด้วย
สัดส่วนร้อยละ 19 ของมูลค่าการส่งออกรวม ขณะทีอ่ ญั มณี
และเครือ่ งประดับมีมลู ค่าการส่งออกสูงเป็นล�ำดับที่ 2 ด้วย
สัดส่วนร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ดังนัน้ อัญมณีและเครือ่ งประดับจึงนับเป็นสินค้าทีม่ คี วาม
ส�ำคัญไม่นอ้ ยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย

ก�ำหนดกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน พุง่ เป้าไปทีส่ นิ ค้ารายการทีเ่ ป็นจุดแข็ง
ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง ทุม่ เททรัพยากรลงไปจนก้าวขึน้
สูต่ ำ� แหน่งผูน้ ำ� ในตลาดโลกหรืออาจติดหนึง่ ในห้าของโลก จาก
นัน้ ก็จะก�ำหนดเป้าหมายสินค้ารายการใหม่ เป็นเช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ
หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื อินเดียจะท�ำงานหนักเพือ่ ก้าวขึน้ สูง...จาก
นัน้ พยายามรักษาต�ำแหน่งไว้...แล้วแสวงหาโอกาสไปต่อ... ดู
ได้จากเมื่อแรกเข้าสู่วงการอัญมณีและเครื่องประดับโลก
อินเดียเริม่ ต้นด้วยการเป็นเพียงประเทศผูร้ บั จ้างเจียระไนเพชร
ขนาดเล็กด้วยเครือ่ งมือแบบดัง้ เดิมทีเ่ น้นแรงงานคนเป็นส�ำคัญ
อีกทัง้ ยังมีมลู ค่าการส่งออกไม่กสี่ บิ ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมือ่
อุตสาหกรรมเพชรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามล�ำดับ ท�ำให้
ปัจจุบนั อินเดียครองต�ำแหน่งศูนย์กลางการผลิตและการค้า
เพชรทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโลกไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยมูลค่าการส่ง
ออกเพชรเจียระไนปีละกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึงขนาด
กล่าวกันว่า เพชร 11 ใน 12 เม็ดทีต่ กแต่งบนตัวเรือนเครือ่ ง
ประดับมาจากอินเดียทัง้ สิน้ นอกจากนี้ อินเดียยังมีแรงงาน
เจียระไนฝีมอื ดีเกือบ 1 ล้านคน ทัง้ ยังมีการผลิตและใช้เครือ่ ง
เลเซอร์ชว่ ยในการเจียระไนได้อกี ด้วย ทีส่ ำ� คัญก็คอื ผูป้ ระกอบ
การเจียระไนเพชรอินเดียยังคงไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองไป
สูก่ ารเจียระไนเพชรคุณภาพสูง ขนาดใหญ่ขนึ้ รูปทรงหลาก
หลาย เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกความต้องการในตลาดโลก
สองทศวรรษทีผ่ า่ นมาอินเดียจึงได้หนั ไปให้ความส�ำคัญกับเป้า
หมายถัดไปคือ เครือ่ งประดับทอง โดยผลักดันทุกวิถที างจน
ท�ำให้อตุ สาหกรรมนีผ้ งาดขึน้ มายืนโดดเด่นในเวทีโลกได้สำ� เร็จ
ด้วยมูลค่าการส่งออกในปี 2011-2012 ราว 17,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนทีส่ ง่ ออกสินค้านีไ้ ด้
22,210 ล้านเหรียญสหรัฐ (ขณะทีไ่ ทยส่งออกได้ 2,228 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 11 ของโลก) นับเป็นประเทศผูส้ ง่ ออก
เครือ่ งประดับทองทีเ่ ติบโตรวดเร็วทีส่ ดุ ในโลกด้วยอัตราเฉลีย่
ร้อยละ 15-20 ต่อปี ครัน้ เมือ่ ช่วงสีห่ า้ ปีทผี่ า่ นมา เกิดการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจในหลายตลาดทัว่ โลก กอรปกับราคาทองค�ำ
ก็ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง อินเดียจึงได้ตดั สินใจลงเล่นในตลาด
เครือ่ งประดับเงินแล้วก็ถอื ว่าท�ำผลงานได้ดเี สียด้วย

ประเทศอินเดีย หรือทีม่ ชี อื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ
อินเดีย (Republic of India) ตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียใต้ มี
พรมแดนติดกับประเทศจีน เนปาล บังคลาเทศ พม่า ปากีสถาน
และ ศรีลงั กา ด้วยพืน้ ทีถ่ งึ 3,287,263 ตารางกิโลเมตร มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก อินเดียปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 28 รัฐ กับอีก 7 ดินแดนสหภาพ เมือง
หลวงของประเทศคือ กรุงนิวเดลี (New Delhi) โดยมีประชากร
ประมาณ 1,221 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน
ในจ�ำนวนนีเ้ กือบร้อยละ 60 อยูใ่ นวัยท�ำงาน และมีประชากร
หนึง่ ในสามหรือประมาณ 400 ล้านคนจัดอยูใ่ นกลุม่ ชนชัน้ กลาง
แม้วา่ ขณะนีต้ วั เลขส่งออกของอินเดียจะยังห่างไกลจากไทยที่
ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ เท่าที่ได้ติดตามดูพัฒนาการของอุตสาหกรรมอัญมณีและ ครองต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในตลาดโลกอยูพ่ อสมควร แต่เห็นว่ามีอตั รา
ประเทศ ในปี 2012 อินเดียมีคา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน เครือ่ งประดับอินเดียเห็นว่า เขาเน้นการท�ำงานแบบเป็นขัน้ ตอน การขยายตัวแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะในสหรัฐฯ ทีเ่ ป็นตลาด
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ผูบ้ ริโภคเครือ่ งประดับเงินรายใหญ่สดุ ของโลก ผูส้ ง่ ออกเครือ่ ง
ประดับเงินไทยต้องเฝ้าระวังกันให้ดี เผลอไผลไปจะถูกอินเดีย
ช่วงชิงตลาดไปครองได้งา่ ยๆ จากจุดนีท้ ำ� ให้คดิ ต่อไปอีกว่า
หากในอนาคตอันใกล้สนิ ค้ารายการต่อไปทีอ่ นิ เดียจะรุกตลาด
คือ พลอยสีเจียระไน ทีแ่ ม้วา่ ขณะนีอ้ นิ เดียจะเก่งอยูแ่ ค่เพียง
การเจียระไนมรกตและพลอยเนือ้ อ่อน แต่กม็ คี วามพยายามใน
การสั่งสมองค์ความรู้และลองผิดลองถูกเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพพลอยเนือ้ แข็งด้วยความร้อน (การเผาพลอย) อย่างต่อ
เนือ่ ง จึงเกิดข้อกังขาว่า ผูป้ ระกอบการไทยมีความเข้มแข็งเพียง
พอทีจ่ ะต่อสูแ้ ละรักษาส่วนตลาดพลอยสีเจียระไนทีเ่ ป็นหัวใจ
หลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของเราไว้ได้
อย่างเหนียวแน่นหรือไม่เพียงไร...ยืนยันว่าจากกรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศและสถาบันวิจยั พัฒนาอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับแห่งชาติ (GIT-องค์การมหาชน) พร้อมร่วมมือสร้าง
โอกาสอย่างเหนียวแน่น
ความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับอินเดีย
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ จะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากปราศจากกลไก
ส�ำคัญคือ The Gem and Jewellery Export Promotion
Council หรือ GJEPC ทีต่ งั้ ขึน้ เมือ่ ปี 1966 โดยกระทรวงพาณิชย์
และอุตสาหกรรม เพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริมการส่งออกสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับของอินเดียผ่านการจัดกิจกรรม
หลักๆ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ เช่น
การจัดงานแสดงสินค้า India International Jewellery Show
ทีม่ มุ ไบเป็นประจ�ำทุกปี การจัดงานสัมมนา/ประชุมอย่าง
Mines to Market และ Jewellery Summit การน�ำผูป้ ระกอบ

การไปร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าทัว่ โลก อีกทัง้ ยังมี Buyer
Seller Meets การจัดคณะผูส้ ง่ ออกไปเจรจาการค้าในต่าง
ประเทศและการรับรองคณะผูแ้ ทนการค้าจากต่างประเทศ รวม
ถึงการท�ำงานด้านนโยบายประสานภาครัฐในการพัฒนา
อุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า โดยมีเป้า
หมายสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับ (แบบครบวงจร) ชัน้ น�ำของโลก
ทีไ่ ด้มโี อกาสประจักษ์ดว้ ยตาตนเองก็คอื เมือ่ ได้เดินทางไปดู
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีฮ่ อ่ งกง อิตาลี สวิต
เซอร์แลนด์ และ สหรัฐฯ พบว่าทุกงานมีผปู้ ระกอบการอินเดีย
ไปร่วมออกบูธแสดงสินค้ากันอย่างคับคัง่ ภายใต้การน�ำของ
GJEPC ทีจ่ ะไปเปิดบูธอยูร่ ว่ มกันใน India Pavilion มีการแจก
เอกสารประชาสัมพันธ์ศกั ยภาพอุตสาหกรรม พร้อมรายชือ่ ผู้
จัดแสดงสินค้าและหมายเลขบูธ มีการจัดแสดงแฟชัน่ โชว์
เครือ่ งประดับ และอืน่ ๆ อีกมากมาย แต่กจิ กรรมทีด่ งึ ดูดความ
สนใจอยูม่ ากก็เห็นจะเป็นเมือ่ ปี 2011 ครัง้ ทีไ่ ปสหรัฐฯ ดูงาน
JCK Show เมือ่ เดินเข้าไปใน Mandalay Bay Convention
Centre ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั งาน บริเวณผนังฝัง่ ขวามือทางเดิน
เข้าไปยังฮอลล์จดั แสดงสินค้าได้ถกู ติดป้ายประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วอินเดียสลับกับสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไป
ตลอดทาง ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง GJEPC กับการท่อง
เทีย่ วอินเดีย ทัง้ สองหน่วยงานได้รว่ มกันส่งเสริมการสร้าง
แบรนด์ “INDIA” ผ่านแคมเปญ Incredible India ถือว่ายิงปืน
นัดเดียวได้นกสองตัว เพราะสหรัฐฯ ก็เป็นตลาดส�ำคัญของ
อินเดียทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ วและการส่งออกอัญมณีและ

เครือ่ งประดับ ทีร่ สู้ กึ ทึง่ ไปกว่านัน้ ก็เห็นจะเป็นเมือ่ ได้รบั การ
บอกเล่าว่างาน JCK Show เมือ่ เดือนมิถนุ ายนปีนี้ ก็ยงั มี
กิจกรรมเช่นนีป้ รากฎให้เห็นอยูอ่ กี
อันทีจ่ ริงจะว่าไปแล้ว อินเดียภายใต้การท�ำงานของ GJEPC ก็
ไม่ได้มกี ลยุทธ์ทพี่ เิ ศษเหนือใครๆ ทุกกิจกรรมทีท่ ำ� ล้วนแต่เป็น
กิจกรรมพืน้ ฐานทีป่ ระเทศไหนๆ ก็จดั กันได้ แต่เห็นว่าความ
พิเศษนัน้ อยูท่ กี่ ารจัดกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง นอกจาก
จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการอินเดียไปออกบูธแสดงสินค้าในต่าง
ประเทศอย่างสม�ำ่ เสมอแล้ว GJEPC ยังร่วมกับภาครัฐปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบการค้า มีการประกาศนโยบายและ/หรือกฎ
หมายใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าออกมาทุก
ปี อีกทัง้ ยังหมัน่ จัดกิจกรรมพบปะระหว่างผูซ้ อื้ ผูข้ ายอยูเ่ นืองๆ
แต่ละงานผลส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ อาจมากน้อยไม่เท่ากัน แต่เราจะ
ได้ยนิ ข่าวความเคลือ่ นไหวและความพยายามของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับอินเดียอยูต่ ลอดเวลา ผิดกับบาง
ประเทศทีข่ าดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
ไม่วา่ จะมาจากสาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์กร การผลัด
เปลีย่ นผูม้ อี ำ� นาจก�ำหนดนโยบายทีเ่ มือ่ เปลีย่ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่กนั
ที ก็ตอ้ งเปลีย่ นนโยบายตามกันไปด้วย การขาดเอกภาพในการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือแม้แต่การเอาแต่
ร้องของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เมือ่ เป็นเช่นนี้ แล้ว
เมือ่ ไหร่อตุ สาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศนัน้
จะสามารถก้าวไปยิง่ ใหญ่เกรียงไกรในตลาดโลกได้อย่างยัง่ ยืน
กันเล่า...คงไม่ตอ้ งชีช้ ดั ว่าประเทศนัน้ คือประเทศใดหลายๆ
อย่างบ่งบอกด้วยตัวมันเองอยูแ่ ล้ว

ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของอินเดียระหว่างปี 1981-2012*
หน่วย : มูลค่า -- ล้านเหรียญสหรัฐ / เปลีย่ นแปลง -- ร้อยละ
ปีปี

การส่
ออกรวม
การสง่ งออกรวม
มูมลู ลค
ค่า่ า เปล
เปลีี ่ ยยนแปลง
่ นแปลง

เพชรเจียยระไน
ระไน
มูมูลค
ลค่่ า เปล
เปลีี ่ ยยนแปลง
นแปลง

เครืื ่ องประด
อ่ งประดัั บบทอง
ทอง
เคร
ลค่่ า
มมูู ลค

เปลีี ่ ย่ยนแปลง
นแปลง
เปล

1981-1982

899

na

797

na
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na.

1991-1992

2,935

226.47

2,500

213.68

2001-2002

7,569

157.89

5,982

139.28

1,169

284.53947

2002-2003

9,162

21.05

7,105

18.77

1,512

2003-2004

12,112

32.20

8,603

21.08

2004-2005

15,658

29.28

11,163

2005-2006

16,701

6.66

2006-2007

17,159

2007-2008

พลอยสี
พลอยสี
ลค่่ า เปล
เปลีี ่ ยนแปลง
ย่ นแปลง
มมูู ลค
na.

12

na.

104 153.65854

27

125.00

183 75.961538

235

770.37

29.34

192

4.92

353

50.21

2,666

76.32

178

-7.29

665

88.39

29.76

3,784

41.94

193

8.43

518

-22.11

11,831

5.98

3,882

2.59

234

21.24

754

45.56

2.74

10,910

-7.78

5,209

34.18

247

5.56

793

5.17

20,921

21.92

14,205

30.20

5,562

6.78

278

12.55

876

10.47

2008-2009

24,894

18.99

14,804

4.22

8,746

57.25

261

-6.12

1,083

23.63

2009-2010

29,442

18.27

18,244

23.24

9,679

10.67

287

9.96

1,232

13.76

2010-2011

43,048

46.21

28,221

54.69

12,702

31.23

315

9.76

1,810

46.92

2011-2012

43,094

0.11

23,319

-17.37

16,785

32.14

341

8.25

2,649

46.35

304 520.40816
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อือืน่ นๆ
ๆ
ลค่่ า เปล
เปลีี ่ ยนแปลง
ย่ นแปลง
มมูู ลค

ทีม่ า : The Gem and Jewellery Export Promotion Council
หมายเหตุ: * รอบปีงบประมาณของอินเดียอยูร่ ะหว่างเดือนเมษายนถึงมีนาคม
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feature /

ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
GEM TESTING DEPARTMENT

นพรัตน์ หรือ นพเก้า

อัญมณีมงคล 9 ชนิด คู่อารยธรรมไทย (ตอนที่ 1)
โดยส่วนใหญ่มกั จะต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผา เพือ่ ให้มี
คุณภาพตามทีต่ ลาดต้องการ ซึง่ ในปัจจุบนั การปรับปรุง
คุณภาพนัน้ เป็นกระบวนการทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป

นพรัตน์ เนาวรัตน์ หรือ นพเก้า เป็นชือ่ ทีห่ ลายๆ ท่านคง
เคยได้ยนิ มาจนคุน้ หูกนั เป็นอย่างดี แต่หลายท่านอาจจะยัง
ไม่ทราบว่า นพรัตน์ นัน้ คืออะไร ในฉบับนีจ้ งึ ขอน�ำมาขยาย
ความเข้าใจกันให้มากยิง่ ขึน้
นพรัตน์ หรือ นพเก้า นัน้ หมายถึงอัญมณีมงคล 9 ชนิด ที่
ชาวเอเชียโดยเฉพาะในแถบอินเดีย เนปาล ศรีลงั กา ตลอดจน
ทุกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชือ่ ว่าเป็นอัญมณี
มงคล ซึง่ ในภาษาสันสกฤต เรียกว่า "เนาวรัตน" รวมถึงภาษา
ฮินดี พม่า อินโดนีเซียและเนปาล ส่วนในภาษาสิงหลเรียก
"นวรัตเน" และในภาษาไทยเรียก "นพรัตน์" ความเชือ่ ในเรือ่ ง
ดังกล่าวเป็นความเชือ่ ทีอ่ ยูค่ ดู่ นิ แดนสุวรรณภูมมิ าแต่ดงั้ เดิมจึง
ไม่ปรากฏทีม่ า
ประเทศไทยนับเป็นประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับนพรัตน์ เป็น
อย่างมาก ตามมาด้วยประเทศอินเดีย โดยมีปรากฎการใช้
นพรัตน์สำ� หรับประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สูง และค�ำว่า
นพรัตน์ยงั ปรากฎเป็นส่วนหนึง่ ในชือ่ ของกรุงเทพมหานครที่
พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1 อีกด้วย แต่ความเชือ่ โดยทัว่ ไปมักเชือ่ ว่านพรัตน์จะ
ช่วยให้ผสู้ วมใส่มสี ขุ ภาพทีด่ ี ร�ำ่ รวยและท�ำให้ใจสงบ แต่เมือ่
อยากจะซือ้ อัญมณีมงคลทัง้ เก้าชนิดทีว่ า่ นีไ้ ว้ครอบครองมักเกิด
ค�ำถามว่าแท้จริงแล้วนพรัตน์ประกอบด้วยพลอยอะไรกันบ้าง
จากต�ำรานพรัตน์ของไทย เรามักท่องจ�ำกันจนขึน้ ใจว่าอัญมณี
9 ประการนัน้ ประกอบด้วย “เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต
เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่กำ�่ โกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ
มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์” แต่
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3. เขียวใสแสงมรกต ปัจจุบันมักหมายถึงพลอยมรกต
(emerald) ซึง่ จัดเป็นพลอยเนือ้ อ่อนประเภทเบริล (Beryl) ทีม่ ี
สีเขียว นอกจากนีย้ งั มีสอี นื่ ๆ อีกหลายสี เช่น สีฟา้ เรียก
อะความารีน สีชมพูเรียกมอร์แกไนต์ เป็นต้น โดยชนิดทีไ่ ด้รบั
ความนิยมมากทีส่ ดุ ก็คอื มรกต มรกตคุณภาพดีตอ้ งมีสเี ขียว
สดเข้ม เนือ้ สะอาด เจียระไนได้สดั ส่วน แหล่งมรกตทีไ่ ด้รบั
ความนิยมมากทีส่ ดุ คือ มรกตจากแหล่งโคลัมเบีย แต่ใน
ท้องตลาดปัจจุบันนอกจากมรกตจากแหล่งโคลัมเบียแล้ว
มรกตจากแหล่งอืน่ ๆ เช่น แซมเบียและบราซิลก็ได้รบั ความ
นิยมเช่นกัน ทัง้ นีธ้ รรมชาติของมรกตนัน้ จะมีรอยแตกร้าวมาก
ดังนั้นมรกตจึงเป็นอัญมณีอีกชนิดหนึ่งที่มักพบว่ามีการ
ปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพทีท่ ำ� กันมากคือการใส่
สารไร้สี เช่น น�ำ้ มัน โพลิเมอร์เข้าไปในรอยแตกเพือ่ ช่วยบดบัง
คนส่วนใหญ่มกั ไม่ทราบว่าในทางวิชาการนัน้ อัญมณีแต่ละชนิด รอยแตกหรื อ ท� ำ ให้ ร อยแตกเด่ น ชั ด น้ อ ยลงซึ่ ง จั ด เป็ น
หมายถึงพลอยชนิดใด เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัดในฉบับนีจ้ งึ ขอ กระบวนการปกติและได้รบั การยอมรับในตลาด
น�ำเสนอ 4 ชนิดแรกก่อน คือ เพชร ทับทิม(มณีแดง) มรกต
และบุษราคัม ส่วนอัญมณีอกี 5 ชนิดจะได้ให้ขอ้ มูลในฉบับ 4. เหลืองใสสดบุษราคัม ค�ำว่าบุษราคัมนั้นแต่เดิมมักมี
ต่อไป
ความหมายกว้างๆ หมายถึงอัญมณีสเี หลือง ซึง่ เป็นได้หลาย
ชนิด ไม่วา่ จะเป็นโทแพซสีเหลืองหรือควอตซ์สเี หลือง (ซิทริน)
1. เพชรดี ในทางวิชาการนัน้ เพชร (diamond) คืออัญมณีที่ แต่ในนิยามปัจจุบนั บุษราคัมจะหมายถึงพลอยแซปไฟร์สเี หลือง
ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน มีความแข็งสูงทีส่ ดุ คือ ระดับ 10 (Yellow Sapphire)เท่านัน้ ซึง่ จัดเป็นพลอยเนือ้ แข็งประเภท
ตามมาตรฐานความแข็งของโมสห์ เพชรที่ดีนั้นสามารถ คอรันดัม(corundum) เช่นเดียวกับทับทิม แหล่งพลอย
ประเมินได้โดยใช้มาตรฐาน 4 Cs กล่าวคือจะต้องมีสขี าวหรือ บุษราคัมทีส่ ำ� คัญ อาทิเช่น ไทย ศรีลงั กา มาดากัสการ์ เป็นต้น
อาจมีแกมเหลืองเล็กน้อย ประกอบกับเนือ้ ทีใ่ สสะอาด และการ โดยบุษราคัมทีด่ นี นั้ จะต้องมีสเี หลืองสด ถึงเหลืองเข้มอาจจะ
เจียระไนด้วยเหลีย่ มมุมทีถ่ กู ต้องจึงจะสามารถดึงประกาย แกมส้มหรือน�ำ้ ตาลได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แหล่งทีพ่ บ บุษราคัมเป็น
ความงามของเพชรออกมาได้ แหล่งเพชรที่ส�ำคัญได้แก่ พลอยทีม่ เี นือ้ ค่อนข้างใสสะอาดอยูแ่ ล้ว แต่โดยส่วนใหญ่กม็ กั
ประเทศอาฟริกาใต้ คองโก นามิเบีย ออสเตรเลีย รัสเซีย จะต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนเช่นเดียวกับทับทิม
เป็นต้น เพชรนัน้ นอกจากเพชรขาวทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไปแล้ว ยังมี เนือ่ งจากบุษราคัมทีพ่ บตามธรรมชาตินนั้ มักมีสไี ม่สวยงาม
เพชรสีตา่ งๆ ทีเ่ รียกว่าเพชรสีแฟนซี (Fancy Colour) ไม่วา่ จะ เพียงพอ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น สีออ่ นเกินไป
เป็นสีเหลือง สีชมพู สีฟา้ สีดำ� เป็นต้น
มีสแี กมเขียวหรือน�ำ้ เงินชัดเจน สีไม่สม�ำ่ เสมอ เป็นต้น
2. มณีแดง นัน้ มักหมายถึงพลอยทับทิม (ruby) จัดเป็นพลอย หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ นทุกท่านคงได้ความรูไ้ ปพอสมควร
เนือ้ แข็งประเภทคอรันดัม (corundum) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่าง และขอให้คอยติดตามข้อมูลของอัญมณีนพรัตน์ทเี่ หลืออีก
มาก ทับทิมทีด่ ตี อ้ งมีสแี ดงสด ไม่เข้มหรืออ่อนจนเกินไป มีสี 5 ชนิดในฉบับต่อไป
แกมม่วงหรือส้มไม่เด่นชัด ถ้าเจียระไนได้สดั ส่วนดีกจ็ ะยิง่ มี
มูลค่าเพิม่ ขึน้ มีแหล่งส�ำคัญคือ เมียนมาร์ มาดากัสการ์
โมแซมบิก เป็นต้น ส่วน “ทับทิมสยาม” นัน้ เป็นทับทิมทีพ่ บ
ในจังหวัดตราดเมือ่ กว่า 30 ปีมาแล้ว ซึง่ ในปัจจุบนั ไม่มกี ารท�ำ
เรียบเรียงโดย
เหมืองในแหล่งดังกล่าวแล้ว แต่กย็ งั มีหมุนเวียนอยูใ่ นตลาด มี
ทนง ลีลาวัฒนสุข
คุณค่าและราคาสูงในนามทับทิมสยาม ทับทิมจัดเป็นพลอย
ภาพจากหนั
ง
สื
อ
เพชรพลอยอั
ญ
มณีแห่งความงาม
ชนิดหนึง่ ทีห่ ายากมากโดยเฉพาะทีม่ คี ณุ ภาพสูง เป็นเหตุให้

泰国传统文化吉祥九宝传奇（第一章）
“NAVARATANA”或“九宝”应是众所

1．钻石-Diamond：宝石学理中“钻石”

周知的美称，然而相信许多人不是很理

是由碳元素组成的单质晶体石，其硬度按

解“九宝”究竟是什么，在此我们将为读

照摩氏硬度标准为10度，是最硬的宝石。

者介绍更多有关九宝的知识。

优质钻石可以 4Cs 作为评价标准，即应具
有透明白颜色或只带有微量的黄颜色，其

“NAVARATANA”或“九宝”是亚洲人

净度高、无瑕疵加上精确车工才能呈现出

尤其在印度地区、尼泊尔、斯里兰卡以及

钻石最高的美和价值。钻石的主要产地包

东南亚国家的人民相信是吉祥的九种宝

括南非、刚果、纳米比亚、澳大利亚、俄

石。九宝在梵语被称为“NAOVARATANA-

罗斯等国。除了我们认识的普通白色钻石

诺瓦拉塔纳”其中包含了印度语、缅甸

以外还有其它有色钻石，这些彩钻的颜色

语、印度尼西亚语和尼泊尔语，而在僧伽

被称为“Fancy Colour”，包括黄色、粉

罗语被称为“NAVARATANE-纳瓦拉塔

红色、蓝色、黑色等。

常受欢迎的祖母绿，由于天然祖母绿一般

对于九宝的概念和理解一直与东南亚的人

2．红宝石-Ruby 是属于刚玉（Corun-

行加工处理的另一种宝石，其处理方式多

民有着源远流长的关系，只是无从得知其

dum）类的一种宝石，非常受人们的欢

初始之处。

迎，理想中的优质红宝石应具有浓艳的红

尼”在泰语被称为“NAVARATANA”。

色，颜色不会太深或黯淡，另还能带着若
泰国是对“NAVARATANA”或“九宝”

隐若现不太明显的紫色调或橙色调。除此

非常重视的国家之一，其次是印度尼西

之外，红宝石如果在适当准确的切磨下能

亚，这两国的皇家高级勋章都镶嵌着九

提升整体的价值，反之则不然。红宝石的

宝，另外九宝还出现在由拉玛一世王帕佛

主要产地包括缅甸、马达加斯加、莫桑比

陀约华朱拉罗所命名的曼谷市的部分名称

克等国，至于“暹罗红宝石”是指30年前

里；另外泰国人还相信九宝将给主人带来

在泰国东部哒叻府开采出的红宝石，目前

健康、富裕、宁静等的功效，但是想要购

已经停产，但是在市场上还有买卖，因为

买上述的吉祥九宝，常常被提出的问题

具有“暹罗红宝石”的美名而价值高升且

是“九宝”究竟是什么，是由哪几种宝石

价格非常昂贵；天然优质红宝石是非常难

组成的？

得的宝石之一，因此多数的红宝石必须经
过加热处理，使其质量达到满足市场的要

地方的祖母绿，如赞比亚和巴西也产出非
都有较多的裂纹，因此祖母绿也是需要进
数为使用无色添加剂，如注入化合油使裂
痕减少或看不见。目前这种加工处理是很
正常并且也是市场公认的加工工艺。
4．黄宝石-Yellow sapphire 黄宝石以前涵
盖的意思较广，诸如黄颜色的玉石均称为
黄宝石，包括黄玉（Topaz）或黄水晶
（Citrine）等，但是目前指的是黄宝石
（Yellow sapphire）而已，黄宝石是属于
刚玉（Corundum）类宝石，跟红宝石的
性质是一样的，黄宝石的主要产地是泰
国、斯里兰卡、马达加斯加等国。优质的
黄宝石应具有鲜艳的黄色、深黄色或带橙
色、褐色等，其颜色的深浅程度均取决于
其产地。一般黄宝石的净度都比较高且瑕

根据泰国九宝书经，我们都牢牢记住其“

求，目前加热处理是大家公认的加工工

九宝”是由“钻石-Diamond、红宝

艺。

疵较少，但多数的黄宝石还是像红宝石一

石-Yellow sapphire、石榴石-Garnet、蓝宝

3．祖母绿-Emerald 是属于绿柱石（Ber-

一般颜色还没有达到市场的要求，如颜色

石-Blue sapphire、月光石-Moonstone 、

yl）类的一种宝石，呈绿色，除此之外还

锆石-Zircon、猫眼石-Cat's eye Chryso-

有很多颜色如蓝色的叫“海蓝宝石”；粉

beryl”所组成。但是多数人不知道这些在

色的叫“摩根石”等，最受欢迎的仍属“

宝石学上是属于什么宝石。由于篇幅有

祖母绿”。优质祖母绿应具有鲜艳的绿颜

限，本卷先为读者介绍四种宝石：“钻

色，净度高，切工精确，祖母绿最受欢迎

石-Diamond、红宝石-Ruby、祖母

的主要产地是哥伦比亚，但是目前市场上

绿-Emerald、黄宝石-Yellow sapphire”，

的祖母绿除了哥伦比亚外，还有来自其他

石-Ruby、祖母绿-Emerald、黄宝

另外五种宝石将在下卷继续阐述：另外五
种宝石将在下卷继续阐述：

样必须经过加热处理，因为天然的黄宝石
过浅，含有较多的绿色调或蓝色调，以及
颜色不均匀等。
希望读者现在对九宝具有一定的知识，还
有五种宝石将在下卷继续阐述，请读者继
续阅读九宝的更多知识。
编制者
他农∙里拉瓦塔纳素
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TREND 2014
เครือ่ งประดับทีน่ ยิ มในปี 2013 -2014 คงไม่มอี ะไรมาแรงเท่ากับ Ready to wear และ Costume jewelry
เครื่องประดับซึ่งมีการน�ำมาใช้คู่กับเสื้อผ้าในคอลเล็คชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสวมใส่อย่างมีสีสัน
และความใหญ่โตกว่าขนาดปกติ (Over size) ในทุกแบรนด์ตา่ งมุง่ เน้นทีก่ ารสวมใส่โดยเน้นให้ใช้ได้กบั เสือ้ ผ้า
ในปีนั้น

เครือ่ งประดับและเสือ้ ผ้าจาก Lanvin
เครือ่ งประดับ Ready to wear นัน้ มีให้เลือกมากมายหลาก
หลาย แบรนด์ดงั ก็ตา่ งให้ความสนใจในการผลิตเครือ่ งประดับ
ประเภทนี้ ทีง่ า่ ยต่อการสวมใส่และมีการน�ำเสนอภาพลักษณ์
ของแบรนด์อย่างชัดเจน การหาซือ้ นัน้ สามารถหาซือ้ ได้ตามบูตกิ
ต่างๆไม่วา่ จะเป็นในห้างสรรพสินค้า หรือ สนามบินเองก็ดี ต่าง
ก็มใี ห้เลือกมากมายและพร้อมทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคจับจองได้ตาม
ความพอใจ

Bourcheron
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chaumet

cartier

Lydia Courtieil e

ในตลาดเครือ่ งประดับ การออกแบบโดยรวมจะมีการน�ำเสนอเน้นไปทีก่ ารใช้คสู่ ที นี่ า่ สนใจเช่น
เครือ่ งประดับสีแนวเอิรธ์ โทน มาจากธรรมชาติทมี่ กี ารน�ำเสนอในลักษณะของกลุม่ สี เช่น การใช้สี
เขียว เหลือง และน�ำ้ ตาล เป็นต้น
Roberto cavalla

Le vian

Bruni Mani

ส�ำหรับเครือ่ งประดับทีม่ กี ารใช้สแี บบพาสเทล จะ
ให้ความรูส้ กึ นุม่ นวล ซึง่ เป็นสีทมี่ คี วามขาวนวล
ปนอยูใ่ นสีนนั้ ๆ ท�ำให้เห็นความอ่อนนุม่ ของสี
เสมือนสีของขนมมาชเมลโลว์ เราสามารถเห็นสี
เหล่านีจ้ ากอัญมณีจำ� พวก ควอตช์ และ ทัวร์มาลีน
เป็นต้น

Dior

ส่วนเครือ่ งประดับทีเ่ น้นการจับคูส่ ใี หม่ๆ ได้แก่ การน�ำสีจากพลอยต่างๆ และเพชรสีเข้า
มา mix & match การน�ำโทนสีรอ้ นอย่างสีสม้ มาผสมเข้ากับโทนสีเย็นอย่างสีฟา้ ก็แปลก
แหวกแนวและน่าดึงดูดได้ไม่ยาก
อาจารย์นวิ ฒั น์ สิงห์ชนะชัยกุล
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ทิศทางตลาดอัญมณีและเครื่องประดับปี 2014
ตามข้อมูลล่าสุดจาก Thomson Reuters GFMS (2013)
ระบุปริมาณการบริโภคเครือ่ งประดับทองค�ำของประเทศ
จีนอยูท่ ี่ 518.8 ตัน ขณะทีอ่ นิ เดียมีปริมาณการบริโภค
อยูท่ ี่ 552.0 ตัน นอกจากนีป้ ริมาณการบริโภคของจีนยัง
เติบโตต่อเนือ่ งสวนทางกับอินเดียทีม่ แี นวโน้มลดลงซึง่
เป็นผลจากระดับราคาทองค�ำทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และผลจาก
การด�ำเนินนโยบายภาครัฐด้วยการปรับเพิม่ อัตราภาษี
และการออกมาตรการต่างๆ ในการจ�ำกัดความต้องการ
ใช้ทองค�ำเพือ่ แก้ปญั หาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

ปีเก่าล่วงเลย ปีใหม่ใกล้เริม่ ต้น นับเป็นช่วงเวลาส�ำคัญส�ำหรับการเฉลิม
ฉลองและการเตรียมพร้อมสู่สิ่งใหม่ๆ ในปีต่อไป เช่นเดียวกับการท�ำ
ธุรกิจที่หลากหลายองค์กรเริ่มตระเตรียมแผนงานและกลยุทธ์ธุรกิจ
ส�ำหรับปีใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาถึง บทความนีจ้ งึ ขอหยิบยกประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ซึง่ เป็นแนวโน้มความเคลือ่ นไหวของตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับมา
ร่วมแบ่งปันแก่ผู้อ่านทุกท่าน
แรงขับเคลื่อนย้ายฝั่งจากตะวันตกสู่ตะวันออก
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ตลาดหลักหรือประเทศผูบ้ ริโภคหลักในกลุม่
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศ
ยุโรป และญีป่ นุ่ ซึง่ ช่วงปีทผี่ า่ นมาต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยแม้วา่ จะมีแนวโน้มฟืน้ ตัวแต่กย็ งั คงอยูบ่ นกระแสแห่ง
ความผันผวนและเปราะบาง ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศ
ฟากตะวันออกมีแนวโน้มการเติบโตได้ดกี ว่า แรงขับเคลือ่ นทาง
เศรษฐกิจจึงมีทิศทางที่จะเคลื่อนจากประเทศตะวันตกสู่
ประเทศทางซีกโลกตะวันออกแทนอย่างจีนและอินเดีย
ประเทศจีน เติบโตแข็งแกร่ง
ในช่วงเวลานีค้ งไม่อาจหาตลาดใดจะเติบโตในอัตราเร่งได้เท่า
ตลาดจีนอีกแล้วไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งประดับทอง เครือ่ งประดับเงิน
หรือพลอยสี โดยเฉพาะสินค้าเกรดดีคณุ ภาพระดับพรีเมียมเป็น
ทีต่ อ้ งการสูงในตลาดแดนมังกรแห่งนี้ พลอยหายากไซส์ใหญ่
นอกเหนือจากพลอยหลักอย่างทับทิมและแซปไฟร์โดยเฉพาะ
ในกลุ่มคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
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รวมไปถึงพลอยประเภทแฟนซีแซปไฟร์ ทัวร์มาลีน เบริล ต่าง
ได้รบั ความนิยมเช่นกัน
ไม่เพียงเครือ่ งประดับทองทีเ่ ป็นกระแสหลักของตลาดผูบ้ ริโภค
ชาวจีนทุกระดับชนชัน้ เครือ่ งประดับเงินได้กลายเป็นอีกหนึง่
รายการทีอ่ ยูใ่ นกระแสหลักเช่นกัน แต่ละปีประเทศจีนมีความ
ต้องการบริโภคเครือ่ งประดับทองมากกว่า 500 ตันและยังมี
แนวโน้มขยับขึ้นน�ำอินเดียในฐานะผู้บริโภคเครื่องประดับ
ทองค�ำมากที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้น้ี ขณะที่ตลาด
เครือ่ งประดับเงินในประเทศจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งโดย
ได้รับอานิสงส์จากความนิยมในหมู่ชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคหลักของสินค้าในกลุม่ นีด้ ว้ ยระดับราคาทีเ่ ข้าถึงได้และ
รูปแบบทันสมัย ทัง้ นีเ้ ครือ่ งประดับเงินทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง
ในตลาดจีนมักมีรปู แบบดีไซน์เลียนแบบเครือ่ งประดับทองขาว
(White Gold) หรือเครือ่ งประดับแพลทินมั ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความ
นิยมอยูใ่ นขณะนัน้

อิ นเดี ย ตลาดยั ง แข็ ง แกร่ งแม้ถูก กดดัน จาก
หลายปัจจัย
แม้ในช่วงทีผ่ า่ นมาอินเดียจะปรับอัตราภาษีนำ� เข้าทองค�ำหลาย
ระลอกจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเริม่ ประสบ
ปัญหาขาดแคลนทองค�ำซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิต
เครือ่ งประดับอีกทัง้ ยังต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ
ปัญหาค่าเงินรูปอี อ่ นค่า หากแต่ในด้านความต้องการบริโภค
เครือ่ งประดับภายในประเทศแล้วไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก
ด้วยรากฐานวัฒนธรรมประเพณีตอ่ การสวมใส่เครือ่ งประดับ
และการซือ้ เครือ่ งประดับในโอกาสส�ำคัญต่างๆ ทัง้ วันส�ำคัญ
ทางศาสนาฮินดูทมี่ กี ารเฉลิมฉลองจับจ่ายซือ้ เครือ่ งประดับ
มอบให้กนั และงานแต่งงานทีถ่ อื เป็นการเฉลิมฉลองใหญ่ทชี่ าว
อินเดียให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด ความต้องการบริโภค
เครือ่ งประดับในอินเดียจึงแทบไม่เคยถดถอยลงเลยหากแต่อาจ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสูเ่ ครือ่ งประดับทีม่ รี ปู แบบโปร่งบางมาก
ขึน้ รวมถึงการใช้เครือ่ งประดับเงินชุบเคลือบด้วยทองค�ำแทน
เครือ่ งประดับทองค�ำกะรัตสูง

ธนิพล บุษยะกนิษฐ์

นอกเหนือจากประเทศจีนและอินเดียแล้ว ประเทศแถบเอเชีย
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็เป็นที่จับตาของ
แบรนด์เครือ่ งประดับต่างชาติเช่นกันด้วยเล็งเห็นโอกาสในการ
ท�ำตลาดกลุม่ เครือ่ งประดับระดับบนและการเติบโตของตลาด
ภายในประเทศทีไ่ ด้แรงหนุนจากก�ำลังซือ้ ของกลุม่ ชนชัน้ กลาง
ขึน้ ไปทีก่ ำ� ลังขยายตัว และยังมีพฤติกรรมพร้อมจ่ายส�ำหรับ
เครื่องประดับดีไซน์ทันสมัยคุณภาพสูงเสริมแรงหนุนด้วย
มุมมองของชาวเอเชียที่มักซื้อเครื่องประดับโดยเฉพาะ
เครือ่ งประดับทองกะรัตสูงรวมถึงเครือ่ งประดับอัญมณีคณุ ภาพ
สูงไว้เพือ่ เป็นสินทรัพย์สะสมความมัง่ คัง่ อย่างหนึง่
แข่งขันด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ
จากระดับราคาโลหะมีคา่ โดยเฉพาะทองค�ำทีผ่ นั ผวนอยูใ่ น
ระดับสูงตลอดช่วงปีทผี่ า่ นมาน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ตลาดในหลากหลายมิตทิ งั้ การก้าวข้ามขนบเดิมจากนิยามเก่า
ทีข่ ดี เส้นเครือ่ งประดับระดับบนไว้เพียงเครือ่ งประดับทองและ

Kashi Jewellers

เครือ่ งประดับแพลทินมั สูน่ ยิ ามใหม่เปิดกว้างตอบรับการใช้
โลหะหลากชนิดมาสร้างสรรค์ชนิ้ งาน กระแสโลหะทางเลือก
เริม่ ขยายวงกว้างมิได้จำ� กัดอยูเ่ พียงการใช้ทองค�ำ แพลทินมั
หรือเงินเป็นวัตถุดิบหลักเท่านั้นแต่เริ่มเกิดกระแสนิยมต่อ
การผลิตเครือ่ งประดับจากแพลเลเดียม ไทเทเนียม สแตนเลสสตีล
รวมถึงนวัตกรรมโลหะผสมอย่างแพลทินมั 600 ทีม่ คี ณุ สมบัติ
บางประการเหนือกว่าแพลทินมั 950 ทัว่ ไป นอกจากนีย้ งั มีการ
ใช้วัสดุหลากหลายอย่างไหม หนัง พลาสติก เรซิน ไม้
เซรามิก ร่วมด้วย
เทคนิคการผลิตเครือ่ งประดับเป็นชิน้ งานโปร่งเพือ่ รักษาสมดุล
ระหว่างขนาดของชิน้ งานและปริมาณการใช้โลหะมีคา่ ยังคง
เป็นอีกหนึง่ แนวทางทีด่ ำ� เนินต่อไปในปีหน้า ขณะทีต่ ลาดหลัก
เดิมอย่างสหรัฐอเมริกาเริม่ หันจากเครือ่ งประดับทองสูท่ อง
กะรัตต�ำ่ และเงินมากขึน้ หากแต่ยงั คงให้ความส�ำคัญกับรูปแบบ
ดีไซน์และความประณีตของชิน้ งาน รวมไปถึงเครือ่ งประดับ
พลอยสีคณุ ภาพสูงทีต่ กแต่ง อัญมณีหลักหลากหลายมากขึน้
มิได้จำ� กัดอยูแ่ ต่เพียงพลอยหลักในกลุม่ ทับทิม แซปไฟร์ มรกต
ดังเช่นแต่กอ่ น

Charmante

นวัตกรรมผ่านการออกแบบ การเลือกใช้วสั ดุใหม่ๆ อย่าง
พิถพี ถิ นั เพือ่ สร้างความหลากหลาย เพิม่ ความได้เปรียบด้าน
ต้นทุน และคงไว้ซงึ่ คุณภาพระดับสูง ความประณีตในการผลิต
ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการไทยก็สามารถอาศัยความใกล้ชดิ
ทางภูมศิ าสตร์และความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมของชนชาติ
เอเชียในการรุกบุกตลาดทัง้ ในระดับอาเซียนและภูมภิ าคเอเชีย
เพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในกลุม่ ประเทศเหล่านีซ้ งึ่ ก�ำลังกลาย
ปีหน้าถือเป็นปีแห่งความท้าทายส�ำหรับผู้ประกอบการใน เป็นศูนย์กลางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลกในอนาคตอันใกล้
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับอีกปีหนึง่ ไม่เพียงต้อง
ประคับประคองตลาดหลักเดิมเพือ่ รอวันฟืน้ ตัวอย่างแข็งแกร่ง
ศูนย์ขอ้ มูลอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ผู้ประกอบการไทยยังต้องแสวงหาตลาดใหม่เพื่อกระจาย
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
ความเสีย่ ง อีกทัง้ ยังต้องปรับตัวตามทิศทางตลาดด้วยการน�ำเสนอ
(องค์การมหาชน)
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
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รู้จัก.....มวลสารศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคล...พุทธคุณคุ้มครอง
มวลสารอันศักสิทธิ์ถูกหล่อหลอมรวมเป็นโลหะผสม แล้วน�ำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึก
แก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมถวายปัจจัยให้กับวัดต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากเป็นการบ�ำรุงพุทธศาสนาแล้ว
เราคงต้องยอมรับว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันความเชื่อในบาปบุญกับชาวพุทธนั้นเป็นของคู่กัน ในยามที่
ต้องการเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจหรือเหตุการณ์คบั ขันจนเกินวิสยั ของมนุษย์จะท�ำได้ เราจะนึกถึงและอาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือจนกลายเป็นความเชื่อและนิยมน�ำวัตถุมงคล เหล่านั้นมาให้เป็นของขวัญกับคนที่
เรารักในโอกาสต่างๆ

วัตถุมงคลมีดว้ ยกันหลากหลายขึน้ อยูก่ บั เจตนาผูจ้ ดั สร้าง ในโอกาสส�ำคัญต่างๆแต่ทนี่ ยิ ม
กันมากในสังคมไทยคือ "พระเครือ่ ง" แบ่งเป็นพระเนือ้ ผงกับเนือ้ โลหะ ในบทความนีจ้ ะเน้น
กล่าวถึงทีเ่ นือ้ โลหะก่อน ซึง่ วัสดุทใี่ ช้ในการผลิตวัตถุมงคลเป็นเนือ้ โลหะซึง่ เรามักเรียกกันติดปาก
ว่า ชนวนมวลสาร อาจจะเป็นวัตถุทมี่ าจากสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ เช่น เศษพระปรางค์เก่า
หรือเนือ้ โลหะจากพระโบราณหรืออาจสร้างจากเนือ้ โลหะทีไ่ ด้รบั การปลุกเสกในพิธกี รรมต่างๆ
พระเครือ่ งนัน้ บางองค์มมี ลู ค่าตัง้ แต่หลักสิบบาทไปจนหลายสิบล้านแต่หากมองกันให้ดี
พระเครือ่ งเหล่านัน้ ก็เปรียบเสมือนเครือ่ งประดับจีท้ เี่ ราสวมใส่กนั เป็นประจ�ำและมีโอกาสทีจ่ ะ
สัมผัสกับร่างกายเราโดยตรง ซึง่ ไม่ใช่เพียงคนไทยเท่านัน้ ทีเ่ ช่าหาวัตถุมงคลมาเสริมชะตาชีวติ
หรือต้องการท�ำบุญช่วยเหลือวัด ชาวต่างชาติเองก็เช่นกันอย่างเช่นจีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ และ
มาเลเซีย ทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วตามวัดต่างๆ ในประเทศไทยก็นยิ มเช่าหาวัตถุมงคลเพือ่
เสริมดวงหรือไว้เป็นทีร่ ะลึกเช่นกัน แต่ทราบหรือไม่วา่ โลหะจากมวลสารทีน่ ำ� มาสร้างเป็นวัตถุ
มงคลต่างๆ นัน้ ไม่ได้มกี ารควบคุมปริมาณของโลหะอันตรายเช่น ตะกัว่ นิกเกิล แคดเมียม
และปรอท ทีม่ อี ยูใ่ นวัตถุมงคลเหล่านัน้ จากจิตทีม่ ศี รัทธา ก็อาจจะเป็นภัยต่อร่างกายได้ เมือ่
ผูใ้ ช้นำ� ไปสวมใส่อาจท�ำให้เกิดความระคายเคืองหรืออาการแพ้ขนึ้ ได้ควรหยุดสวมใส่ทนั ที
เพราะอาจท�ำให้อาการแพ้รนุ แรงมากยิง่ ขึน้

เปลี่ยนเป็นภาพพระเหรียญแทนนาฬิกาได้หรือเปล่า????
ดังนัน้ ควรเข้าใจและหาวิธปี อ้ งกัน วิธกี ารป้องกันง่ายๆ ส�ำหรับผูท้ สี่ วมใส่วตั ถุมงคลเป็นประจ�ำ
คือการน�ำวัตถุมงคลเหล่านัน้ ไปท�ำการเข้ากรอบพลาสติกกันน�ำ้ แบบราคาย่อมเยาหรือหากใครมี
ก�ำลังทรัพย์กส็ ามารถเลือกการจับขอบด้วยโลหะเงินหรือทองค�ำ นอกจากจะเพิม่ คุณค่าและ
ความสวยงามแล้วการน�ำวัตถุมงคลทีส่ ร้างจากโลหะต่างๆ ไปเข้ากรอบยังช่วยป้องกันอันตราย
ให้ผสู้ วมใส่ไม่ตอ้ งสัมผัสกับโลหะอันตรายทีเ่ จือปนอยูใ่ นวัตถุมงคลเหล่านัน้ โดยตรง

เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ ทีจ่ ะช่วยให้พทุ ธคุณจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ รานับถือนัน้ คุม้ ครองเรารอบด้าน
ทัง้ สุขภาพจิตในยามทีเ่ ราต้องการสิง่ ยึดเหนีย่ วทางใจหรือสุขภาพกายทีไ่ ด้จากการสวมใส่วตั ถุ
มงคลเหล่านัน้
ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่าวัตถุมงคลของท่านมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีปริมาณโลหะ
อันตรายเกินมาตรฐานหรือไม่ สามารถติดต่อใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ทฝี่ า่ ยตรวจสอบ
โลหะมีคา่ ชัน้ 4 อาคาร ITF Tower ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์ หมายเลข +662 6344999 ext. 421, 423 ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 ทุกวัน
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
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เรื่อง : กชวรรณ ฉายะวรรณ
ภาพ : องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

/ travel

KOREA
WINTER’S TALES
อากาศหนาวๆ อย่างนี้ ใครต่อใคร
คงอยากเปลีย่ นบรรยากาศเดินชม
ใบไม้เปลีย่ นสีเคล้าสายลมเย็น หรือ
สั ม ผั ส หิ ม ะขาวโพลนแต่ ง แต้ ม
บรรยากาศกันบ้างที่ต่างประเทศ
หนึ่งในจุดหมายที่นับเป็น a must
คงไม่พ้นเกาหลี มาชมภูมิประเทศ
แสนสวย วั ฒ นธรรมอั น เป็ น
เอกลักษณ์ และแวะชิมอาหารเกาหลี
ร้อนๆ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
กันในหน้าหนาวนี้
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แต่ถา้ อยากได้สสี นั จัดจ้านจีด๊ ตากว่านัน้ แวะเลยมาทีห่ มูบ่ า้ น
สีลกู กวาดหรือหมูบ่ า้ นโพรวองซ์ La Provance ทีเ่ มืองพาจูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโซลประมาณ 40 กิโลเมตร
อาคารบ้านเรือนทีน่ ตี่ า่ งแข่งกันทาสีจดั จ้านเจ็บตากันไม่วา่ จะ
สีเขียวมะนาวเหลืองสด ฟ้าใส และชมพูราวกับชัน้ ลูกกวาด
ในร้านวิลลี วองก้าก็ไม่ปาน แล้วก็หวานสมชือ่ ด้วยสารพัด
ร้านขนม ร้านค้า และร้านศิลปะทีร่ ายเรียงอยูเ่ ต็มสองข้างทาง
เดินละเลียดไอศกรีมนมแสนอร่อยพลางชมเหล่าศิลปิน
นักวาดภาพทีต่ า่ งเอาภาพสุดอาร์ตมาเรียงรายเต็มหน้าร้าน
แล้วมานัง่ วาดรูปสบายๆ สีสนั จัดจ้านไม่แพ้อาคารและดอกไม้
หลากสีทรี่ ายล้อมรอบตัว เสมือนหลุดมาในเพลง Winter
Wonderland อย่างไรอย่างนัน้

โรแมนติกท้าลมหนาว
พอลมหนาวพัดมาทีไร อดรูส้ กึ เหงาๆ ไม่ได้ทกุ ที ถ้าพูดถึง
เกาหลีหน้าหนาวแล้ว ต้องมาหลบลมหนาวดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศ
กับธรรมชาติสวยๆ ทีเ่ กาะนามิ เกาะเล็กๆ ในเมืองซุนซอน
จังหวัดคังวอน อยูห่ า่ งจากกรุงโซลเพียงชัว่ โมงครึง่ รูปทรงของ
เกาะนามิทลี่ อยเด่นอยูก่ ลางแม่นำ�้ Bukhan นัน้ คล้ายกับใบไม้
ใบหนึ่งที่ปลิดปลิวจากต้นร่อนมาแตะผิวน�้ำแผ่วๆ ให้
บรรยากาศชวนเหงากันตัง้ แต่แรกเห็นเลยทีเดียว

และถ้าใครยังจ�ำวรรณกรรมอมตะอย่างเจ้าชายน้อย Le Petit
Prince ได้ ก็แวะไปเยีย่ มชม Le Saint-Exupery Memorial Hall
อนุสรณ์นกั เขียนวรรณกรรมผูเ้ สกสรรค์เจ้าชายองค์นอ้ ยทีห่ ล่น
ปุล๊ งมากจากฟากฟ้าร่ายมนต์เสน่หแ์ ก่นกั อ่านทัว่ โลก หมูบ่ า้ น
ฝรัง่ เศสแสนโรแมนติกนีโ้ อบล้อมภูเขาโฮมีซนั สูงเรีย่ ฟ้า เมือ่ มอง
จากหมูบ่ า้ นลงไปจะเห็นสวนดอกไม้และผืนป่าเขียวขจีตดั กับ
ทะเลสาบซอนเพียงโอทีส่ ะท้อนประกายแสงแดดระยิบระยับ
ดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศแบบยุโรปเคล้าเสียงดนตรีคลาสสิกทีเ่ ปิด
คลออยูใ่ นบรรยากาศ ชวนให้นกึ ไปว่าก�ำลังหลงเดินอยูใ่ นหมู่
ด้วยความทีเ่ กาะแห่งนีเ้ ป็นทีถ่ า่ ยท�ำละครเรือ่ ง Winter Love บ้านเล็กๆ ในฝันสักแห่งทางตอนใต้ของฝรัง่ เศส
Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิจงึ เป็นสถานที่
ของคูร่ กั ทีน่ ยิ มเกีย่ วก้อยกันมาชมใบไม้เปลีย่ นสีแตะแต้มต้น
เกาลัดทีร่ ายล้อมรอบเกาะกันตัง้ แต่ตน้ ฤดูใบไม้รว่ งจนถึงฤดู
หนาว ถึงแม้เกาะนามิเป็นเกาะเล็ก ขยันเดินซักเล็กน้อยก็เทีย่ ว
ชมได้ทวั่ เกาะ แต่กม็ จี ดุ ถ่ายรูปสวยงามหลายจุด ทัว่ ทัง้ เกาะ
ปราศจากเสาไฟฟ้ารกตา เพราะระบบไฟฟ้าทุกอย่างถูกฝังไว้
ใต้ดนิ เพือ่ ทัศนียภาพทีร่ ม่ รืน่ ชืน่ ตา เดินจูงมือทอดน่องตรง
ทางเดินรายล้อมด้วยทิวไม้สงู ก่อนแวะไปชมสุสานนายพล
นามิ วีรบุรษชือ่ ดังของเกาหลีและท่อนไม้แกะสลักแบบพืน้ บ้าน
หรือจะเลือกขีจ่ กั รยานหรือสามล้อทีม่ บี ริการให้เช่าพร้อมสรรพ
ชมทัศนียภาพของเกาะ ก่อนมาเล่นสกีนำ�้ มอเตอร์โบ้ต ม้าหมุน
สารพัดกิจกรรมภายในเกาะนามิ แล้วมาซบอกคนรูใ้ จชมภาพ
ทิวไม้สะท้อนผิวน�ำ้ ท่ามกลางบรรยากาศเงียบแสนโรแมนติก
ของคูร่ กั ทีก่ ำ� ลังตระกองกอดกันท้าความเหงากลางสายลมหนาว
ยุโรปสีจัดจ้าน
เลยเกาะนามิมาเล็กน้อยเป็นหมูบ่ า้ นฝรัง่ เศส La Petite France
ทีต่ กแต่งอาคารตลอดจนบรรยากาศของหมูบ่ า้ นละม้ายกับ
หมูบ่ า้ นเล็กๆ ในฝรัง่ เศส ด้วยตัวอาคารแบบยุโรปสีสนั สดใส
เลือกจิบกาแฟร้อนๆ จากคาเฟ่สดุ เก๋ แล้วเดินชมอาร์ตแกลเลอรี
ประดับจานกระเบือ้ งเคลือบสวยงาม อีกทัง้ สารพัดเครือ่ งเรือน
คลาสสิกแบบยุโรป และห้องแสดงเสือ้ ผ้าแบบฝรัง่ เศสโบราณ
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ทัง้ ตัว แต่ถา้ ไม่ชอบรสเผ็ดๆ ลอง Kkochi Eomuk ทีค่ ล้ายๆ
ลูกชิ้นปลายาวเสียบไม้แล้วน�ำไปต้มกับซุปสาหร่ายและ
หอมแดงรสกลมกล่อม สุดท้ายจบด้วย Hotteok แป้งทอดโรย
น�ำ้ ตาลถัว่ และซินนามอนหวานๆ เป็นการตบท้าย รับรองทัง้
อิม่ ท้องและอบอุน่ พร้อมไปผจญภัยท้าลมหนาวกันต่อ
จับจ่ายให้สบายอารมณ์
ถึงลมหนาวมาเราก็ไม่ท้อ ส�ำหรับเหล่าแฟชั่นนิสต้าขอให้
เทกระเป๋าช็อปปิง้ ตบท้ายทริปทีต่ ลาดทงแดมุน ตลาดทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในเกาหลี มีสารพัดของให้เลือกสรรตัง้ แต่เสือ้ ผ้า อาหาร
จนถึงของทีร่ ะลึก แต่ถา้ อยากได้เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ล�ำ้ สมัยแนะน�ำให้
ไปที่ตลาดเมียงดงศูนย์รวมแฟชั่นของคนเกาหลี มีสินค้า
แบรนด์เนมชือ่ ดัง เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ เครือ่ งส�ำอางทีก่ ำ� ลัง
นิยมในหมูว่ ยั รุน่ หรือถ้าอยากชมตลาดชาวบ้านแบบเกาหลี
ดัง้ เดิม ต้องทีต่ ลาดนัมแดมุนอันเก่าแก่เท่านัน้ ทีค่ รบเครือ่ ง
ความสนุกขนาดนีว้ า่ แล้วก็คว้ากระเป๋าไปท้าความหนาว นอน
เล่นหิมะ ชมธรรมชาติสวยๆ ชิมอาหารอร่อยๆ ทีเ่ กาหลี
กันดีกว่า

เริงร่ารับเทศกาลหิมะ
มาเทีย่ วหน้าหนาวทัง้ ที ไม่สมั ผัสหิมะได้อย่างไร ทีเ่ กาหลีมี
สารพัดกิจกรรมหน้าหนาวส�ำหรับผูช้ นื่ ชอบหิมะสีขาวโพลน
ถ้าอยากเดินเล่มชมหิมะสวยๆ ลองแวะที่ Deoyusan
National Park ต้นไม้ในอุทยานแห่งนีพ้ ากันสลัดใบพร้อมโอบ
อุ้มหิมะโปรยปรายตัดกับท้องฟ้าใสกระจ่าง หรือมาชม
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเกาหลีแบบแท้ๆ ที่หมู่บ้าน
บุก๊ ซอนฮันอก (Bukchon Hanok Vil age) เดินลัดตอกซอก
ซอยกลางหมูบ่ า้ นหลังคาเรือนแบบดัง้ เดิมอายุกว่า 600 ปี ที่
หลับใหลใต้กองหิมะสีโพลนหรือชมความอลังการของพระราชวัง
ชางเกียงกุง (Changgyeonggung Palace) หนึง่ ในห้า
พระราชวังอันเก่าแก่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในเกาหลี สถาปัตยกรรมอัน
โอ่โถง ดูเยือกเย็นท่ามกลางหิมะทีแ่ ต่งแต้มพระราชวังสีดำ� และ
สีเลือดนกดูเคร่งขรึมสง่าจับใจ

อิ่มอุ่นระหว่างการเดินทาง
หลังจากลุยน�ำ้ แข็งกันสะใจแล้วมาอบอุน่ ร่างกายด้วยอาหาร
อร่อยๆ ร้อนๆ แบบ street food ของเกาหลีทมี่ สี ารพัดให้
เลือกสรรกัน เริ่มที่มันฝรั่งหวานเผาร้อนๆ กับเกาลัดคั่ว
หอมกรุน่ ของขบเคีย้ วอมตะส�ำหรับหน้าหนาว รองท้องกันแล้ว
ก็มาลองชิม Hoppang แป้งอบร้อนๆ คล้ายซาลาเปาบ้านเรา
บิแป้งก้อนโต กัดไส้รอ้ นๆ เต็มค�ำ อร่อยอย่าบอกใคร รสดัง้ เดิม
ต้องไส้ถวั่ แดงหอมๆ เท่านัน้ แต่ถา้ ใครไม่ชอบตอนนีม้ ที งั้
ไส้เนือ้ ผัก ชีส มันฝรัง่ หวาน ฟักทอง และอีกสารพัดไส้ แล้ว
ต่อด้วยต็อกโบกกี จานยอดนิยมของคนเกาหลี เป็นแป้งราดซอส
รสชาติจดั จ้านทัง้ เผ็ดๆ หวาน มัน ทานคูก่ บั ซุปร้อนๆ อุน่ ไป

แต่ถา้ อยากยืดแข้งยืดขาสลัดความหนาวออกไปมาตะกาย
ภูเขาสูงตระหง่าน เล่นสกีลอ้ หิมะทีส่ กีรสี อร์ตทีม่ อี ยูร่ อบๆ
กรุงโซล สกีรสี อร์ตมีให้เลือกหลากหลาย ทุกทีจ่ ะพร้อมด้วย
อุปกรณ์สกีสำ� หรับเช่า มีหลายโซนทัง้ ส�ำหรับมืออาชีพหรือเนิน
ลัดเลีย้ วเล็กๆ ส�ำหรับมือสมัครเล่น
หรือถ้าไม่ถนัดสกีกม็ าลองเล่นสเก็ตน�ำ้ แข็งได้ที่ Soeul Plaza
Ice Skate Rink ลานสเก็ตเอาท์ดอร์แห่งเดียวในเกาหลี ปล่อย
ตัวลอยละล่องผ่านน�ำ้ แข็งผืนกว้างสะท้อนไฟนับล้านทีป่ ระดับ
ประดาต้นไม้รอบลานสเก็ตให้คำ�่ คืนนีแ้ สนสมบูรณ์แบบ หรือ
ถ้าอยากสัมผัสวิถชี วี ติ แบบชาวหิมะแท้ๆ ต้องมาที่ Ice Fishing
Festival ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทแี่ ม่นำ�้
Odae มาตัง้ แคมป์บนแผ่นน�ำ้ แข็งหนาหนักทีก่ ดี กัน้ ระหว่าง
คุณและผืนน�ำ้ เย็นจัด ลุน้ จับปลาตัวโตทีแ่ หวกว่ายเล็ดลอดไป
มาในผืนน�ำ้ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมแสนสนุกส�ำหรับครอบครัว
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กชวรรณ ฉายะวรรณ
Kotchawan Chayawan

LONG
FLIGHT
ESCAPE

หากอึดอัดจากการนั่งเครื่องบิน
หรือตึงเครียดจาก Jet lag แนะน�ำ
ให้หนีมาผ่อนคลาย ปล่อยใจให้
สบายกับบริการสปาของวูส์ สปา
(Vous Spa) ที่โรงแรมโนโวเทล
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เพือ่ ปิดท้าย
ทริปการเดินทางของคุณให้เต็มไป
ด้วยความประทับใจ คืนความสดใส
ก่อนความสนุกอันแสนยาวนาน
จะจบลง

ด้วยสถานทีต่ งั้ ใกล้กบั สนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมโนโวเทล
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จึงเป็นทางเลือกส�ำหรับนักเดินทางที่
ต้องการหลีกหนีความวุน่ วายของสนามบินหลบมาพักผ่อนหลัง
เทีย่ วบินยาวนาน ลองมาพักรักษาอาการ Jet lag รับรองว่า
ไม่มอี ะไรจะดีไปกว่าการนอนนวดน�ำ้ มันร้อนกรุน่ กลิน่ อโรมาที่
วูส์ สปา สปาชัน้ น�ำระดับหรูจากจากประเทศฝรัง่ เศสทีพ่ ร้อม
ให้บริการ ณ ชัน้ 2 ทางฝัง่ ตะวันตกของโรงแรม
ทีว่ สู ์ สปาสามารถท�ำให้คณุ ปล่อยกาย ปล่อยใจให้ผอ่ นคลาย
กับทรีตเมนต์ชนั้ สูงทีผ่ สานความเป็นตะวันออกและตะวันตก
เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว พร้อมแพคเกจมากมายให้เลือกสรร
ทัง้ ทรีตเมนต์นวดเพือ่ การผ่อนคลายและเพือ่ การบ�ำบัดฟืน้ ฟู
ตามแบบฉบับวูส์ สปา หรือจะนวดแผนไทยและนวดเท้าด้วย
กลิน่ สมุนไพรเพือ่ ความสดชืน่ ก็มใี ห้บริการเช่นกัน โดยไฮไลท์
ของสปาเป็นแพคเกจ Hot Oil Jetlag Massage ทีน่ วดด้วย
น�ำ้ มันอโรมาแท้ 100% ผสานการนวดกดจุดและนวดแผนไทย
ตลอดทั้งร่างกายเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนโลหิต ช่วย
ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจทีต่ งึ เครียดจากการเดินทางบน
เครือ่ งบินนานหลายชัว่ โมง
วูส์ สปาให้บริการโดยพนักงานระดับมืออาชีพ ด้วยผลิตภัณฑ์
สปาชัน้ น�ำจากฝรัง่ เศสของปาโยต์ (Payot) ทีร่ บั รองว่าจะท�ำให้
ความอ่อนล้าของคุณหายเป็นปลิดทิง้

VOUS SPA

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โทร 02-131-1111
https://www.facebook.com/
NovotelBangkokSuvarnabhumiAirport
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ระหว่างจิบไวน์ชนั้ เยีย่ มรอพาสต้าสดใหม่และพิซซ่าอบร้อน
หอมกรุน่
หากอยากได้ บรรยากาศดิ น เนอร์แบบสบายๆ สไตล์
เมดิเตอเรเนียน สามารถมาแวะทีห่ อ้ งอาหาร Mondo ห้อง
อาหารตกแต่งอบอุน่ สไตล์เอิรท์ โทน พร้อมเสิรฟ์ อาหารจานใหญ่
สไตล์เอเชียและเมดิเตอเรเนียน เลือกจิบวิสกีห้ รือไวน์จาก
คอลเลคชัน่ หลากหลายระหว่างนัง่ ชมทิวทัศน์ทดี่ าดฟ้าเคล้าลม
หากเลือกลิม้ รสสุดยอดแห่งความหรูหราต้องทีห่ อ้ งสวีทสุดหรู เย็นของกรุงเทพฯ ส�ำหรับผู้ที่ไม่ต้องการอาหารมื้อหนัก
ทีม่ าพร้อมห้องนัง่ เล่นกว้างและห้องทานข้าว ขดตัวบนโซฟา ก็สามารถมาจิบค็อกเทลขึ้นชื่อของโรงแรมได้ที่วิสกี้บาร์
ชมภาพยนตร์จากเครือ่ งเสียงระบบโฮมเธียเตอร์ เหยียดกายแช่ Study Room ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมทีน่ งั่ ด้านนอก
น�ำ้ ร้อนในอ่างอาบน�ำ้ สุดหรูในห้องน�ำ้ ปูหนิ อ่อน พร้อมฝักบัว
แบบ rain shower พร้อมฟืน้ ฟูรา่ งกายให้สดใสด้วยสายน�ำ้ ปลดปล่อยความเครียด หลีกหนีความวุน่ วายมาเพลิดเพลินกับ
เย็นฉ�ำ่ ก่อนแวะไปจิบค็อกเทลยามเย็นที่ Executive Lounge บรรยากาศแสนหรูหราท่ามกลางตึกระฟ้าที่เปล่งประกาย
ทีพ่ ร้อมให้บริการอาหารเช้า ชายามบ่าย ค็อกเทลยามเย็น
ขับแข่งกับเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ณ ฮิลตัน สุขมุ วิท แล้ว
ท่านจะหลงรักกรุงเทพฯ ยิง่ ขึน้ ไปอีก
ทีน่ ย่ี งั มีหอ้ งอาหาร Scalini ห้องอาหารสไตล์อติ าเลียน อเมริกัน ที่ตกแต่งแบบเคร่งขรึมด้วยไม้สีเข้มดีไซน์สไตล์ HILTON SUKHUMVIT BANGKOK
อาร์ตเดคโคแบบในปี 1920s แต่อบอุน่ ด้วยพืน้ ไม้สอี อ่ นและ 11 สุขมุ วิทซอย 24 เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
แสงไฟเหลืองนวลให้สว่างนวลตา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ TEL: 2 620 6666, 02 620 6669
อาหารเทีย่ งละลานตาหรือมือ้ ค�ำ่ น่าตืน่ ตาตืน่ ใจทีม่ าพร้อมครัว โรงแรมอยูห่ า่ งจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์บริเวณปากซอย
แบบเปิดให้ทา่ นสามารถชมเชฟท�ำอาหารแสนพิเศษต่อหน้า สุขมุ วิท 24 ราว 300 เมตร

CITY GLAMOUR
ฮิลตัน สุขมุ วิทเป็นอีกหนึง่ โรงแรมหรู
ระดับห้าดาวในเครือโรงแรมชั้นน�ำ
อย่างฮิลตัน ดืม่ ด�ำ่ กับไลฟ์สไตล์ชนั้
เลิศที่รายล้อมตัว ทันทีที่ย่างก้าว
เข้ามาในล็อบบี้หรูหราแบบโมเดิร์น
ผสานความอบอุน่ ด้วยพืน้ ไม้สอี อ่ น
รั บ กั น ดี กั บ เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ดี ไ ซน์
ล�ำ้ สมัย ขับภาพทิวทัศน์เมืองหลวง
ยามค�่ำคืนที่สดใสด้วยแสงสีผ่าน
หน้ าต่างบานสูง ไม่ว่าท่านติด
ประชุมธุรกิจอันเคร่งเครียดหรือ
ต้ อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศมา
พักผ่อนท่ามกลางความหรูหราและ
ความสะดวกสบายระดับห้าดาว
ฮิลตัน สุขมุ วิทพรัง่ พร้อมด้วยห้อง
พักทัศนียภาพชั้นเลิศที่พร้อมจะ
ขโมยลมหายใจของท่าน
โรงแรมแห่งนีเ้ ป็นโรงแรมหรูสไตล์โมเดิรน์ ใจกลางเมือง เน้น
คอนเซ็ปต์หรูหราและสะดวกสบายด้วยทีต่ งั้ ในย่านสุขมุ วิท
ไม่หา่ งจากรถไฟฟ้า และห้องพักแบบทัง้ แบบธรรมดา (Guest
Room) แบบเอ็กเซคิวทีฟ (Executive Room) และแบบสวีท
รวมทัง้ สิน้ กว่า 280 ห้องทีล่ ว้ นตกแต่งอย่างหรูหรา หลากสไตล์
ให้ทา่ นได้เลือกสรรตามความชืน่ ชอบ

47

restaurant & bar /

THE
ITALIAN
JOB

หากเอ่ยถึงอาหารชัน้ ยอด รับรอง
ว่าอาหารอิตาเลียนต้องติดอันดับ
ต้นๆ ในลิสต์ความอร่อยเป็นแน่
ซินยอร์ ซาสซี่ (Signor Sassi)
หนึ่งในร้านอาหารอิตาเลียนระดับ
ห้าดาวที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุด
จากกรุงลอนดอน ได้บินตรงพา
สูตรลับความอร่อยทีน่ กั ชิมทัว่ โลก
กล่าวขานมานานกว่า 25 ปี มาเปิด
ตัวให้คนไทยได้ลองลิม้ ชิมรสกันแล้ว
ทีโ่ รงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ
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ซินยอร์ ซาสซีน่ บั เป็นร้านอาหารในใจของคนจากทัว่ ทุกมุมโลก
นับตัง้ แต่เหล่าบรรดาราชวงศ์จากประเทศต่างๆ นักการเมือง
นักธุรกิจระดับแนวหน้า นักกีฬา นักแสดงและนักร้องชือ่ ดังต่าง
แวะเวียนกลับมาสัมผัสความอร่อยของทางร้านไม่ได้ขาด จน
ทางร้านได้ตดั สินใจเปิดแฟรนไชส์เพือ่ ขยายความอร่อยไปยัง
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก โดยสาขาในประเทศไทยนีน้ บั เป็นสาขา
แรกในทวีปเอเชีย
ร้านซินยอร์ ซาสซี่ สาขากรุงเทพฯ ตัง้ อยูบ่ นชัน้ ที่ 37 ของ
โรงแรมอนันตรา สาทร ภายในร้านดีไซน์เรียบง่าย ใช้โทนสี
อบอุน่ มีเสน่หต์ ามสไตล์อติ าลี โดยทางร้านสามารถรองรับแขก
ได้ถงึ 100 ท่าน รวมทัง้ มีบริการจัดเลีย้ งแบบเอกซ์คลูซฟี ในห้อง
เก็บไวน์ของทางร้าน หรือหากจะเลือกนั่งชมทิวทัศน์ของ
กรุงเทพฯ ในมุมสูงระหว่างดืม่ ด�ำ่ กับอาหารรสเลิศ ทางร้านก็
มีทนี่ งั่ เอ้าท์ดอร์ไว้รบั รอง
เพื่อคงคุณภาพและรสชาติดั้งเดิมตามแบบฉบับสาขาใน
ลอนดอน ทางร้านน�ำเข้าส่วนผสมหลักและเครือ่ งทัง้ หมดจาก
ประเทศอิตาลี โดยเมนูเด่นของร้านคือ Avocado Bernado
สลัดอะโวคาโด กับลอบส์เตอร์ราดครีมซอส Abbachio Alla
Ligure เนือ้ แกะนิวซีแลนด์ยา่ งร้อนๆ ปรุงรสด้วยสมุนไพร ราด
ซอสไวน์แดงรสเข้มข้น รสชาติถงึ ใจด้วยกลิน่ สมุนไพรทุกค�ำที่
กัด ต้องบอกเลยว่าอย่าได้พลาด

อิตาเลียนขนานแท้ยอ่ มไม่ขาดรีซอตโต้ ทีน่ เี่ สิรฟ์ Risotto
Lobster หรือรีซอตโต้ใส่เนือ้ กุง้ ลอบส์เตอร์ชนิ้ โตเคีย่ วจนได้รส
เข้มข้นกลมกล่อม เรียกว่าตักกันจนค�ำสุดท้ายเลยทีเดียวและ
ทีพ่ ลาดไม่ได้เลยคือ Spaghetti Lobster เมนูจานเด็ดของร้าน
ทีย่ อดนักชิมทุกท่านต้องลิม้ ลอง และเพือ่ เพิม่ อรรถรสของ
หรือจะลอง Lemon Sole Carlo เนือ้ ปลาย่างหอมกรุน่ ราดด้วย อาหารมือ้ พิเศษ ซินยอร์ ซาสซีย่ งั มีคอลเลคชัน่ ไวน์ชนั้ เลิศทีน่ ำ�
ซอสเห็ดและไวน์ขาวก็ให้รสชาติอมิ่ อร่อย ด้วยความเข้ากัน เข้าจากประเทศอิตาลีไว้ให้ทา่ นเลือกสรร
แบบพอดีๆ ของเนื้อปลากับความหอมมันของซอส ร้าน

ถ้าคุณก�ำลังมองหาอาหารมือ้ พิเศษแล้ว มาสัมผัสรสชาติที่
ครองใจนักชิมมาทัว่ โลก รับรองว่าซินยอร์ ซาสซีจ่ ะยิง่ สร้าง
ความประทับใจให้กบั วันพิเศษของคุณ

SIGNOR SASSI

ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์
โทร 0 2210 9011, 0 2286 9688
www.facebook.com/signorsassibkk
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สมัคนร
ด่ว
ลดพิเศษ 15 %
ส�ำหรับสมาชิก
เมื่อสมัคร 2 หลักสูตร
พร้อมกัน

โปรแกรมฝึกอบรม
ประจ�ำปี 2557
หลักสูตร/Course

(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

ระยะเวลา

วัน / เวลา

ราคา

ภาษา

15 ก.พ. - 29 มี.ค. 2557

9.00 - 16.00 น.

19,500

THA

วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม.
- รุ่นที่ 45 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์)
- รุ่นที่ 46 (ทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์) ภาคคํ่า
- รุ่นที่ 47 (ทุกอาทิตย์)

10 มี.ค. - 17 เม.ย. 2557
24 มี.ค. - 1 ส.ค. 2557
3 พ.ค. - 11 ต.ค. 2557

09.30 - 16.30 น.
17.30 - 20.30 น.
9.00 - 16.00 น.

49,990

THA

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
- รุ่นที่ 38 (ทุกวันเสาร์)
- รุ่นที่ 39 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์)

26 เม.ย. - 5 ก.ค. 2557
9 - 20 มิ.ย. 2557

9.00 - 16.00 น.
9.30 - 16.30 น.

34,900

THA

NEW ! หลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
- รุ่นที่ 2 (ทุกวันเสาร์)
พร้อมทั้งทัศนศึกษาโรงงานท�ำเครื่องประดับทอง
(เรียนกับผู้ประกอบการจากเยาวราช และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สมาคมค้าทอง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA)
จากประเทศอังกฤษ (Monday - Friday : 350 hours)
Jewelry design Course (JD) / 90 hours.
- Fundamental level (JD1) Batch 69 (จันทร์ - ศุกร์)
- Fundamental level (JD1) Batch 70 (อาทิตย์)
- Fundamental level (JD1) Batch 71 (จันทร์ - ศุกร์)
ส�ำหรับ Intermediate Level /Advanced Level (โปรดสอบถาม)

24 ก.พ. – 13 มิ.ย. 2557
9.30 - 15.30 น.
ปิดรับสมัคร วันที่ 17 ก.พ. 57

260,000

ส่วนลดพิเศษเหลือ

THA/ENG

234,000

10 มี.ค. – 10 เม.ย. 2557
18 พ.ค. – 24 ส.ค. 2557
19 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2557

9.00 – 13.00 น.
9.00 – 16.00 น.
9.00 – 13.00 น.

36,900

THA/ENG

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 30 ชม.
โปรแกรม JewelCAD (เสาร์ และอาทิตย์)

15 - 30 มี.ค. 2557

9.00 - 15.00 น.

18,500

THA/ENG

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม.
โปรแกรม Rhinoceros (เสาร์ - อาทิตย์)

17 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2557

9.00 - 16.00 น.

23,500

THA/ENG

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม.
โปรแกรม Matrix รอบ: จันทร์ - ศุกร์

10 - 19 มี.ค. 2557

9.00 - 16.00 น.

25,000

THA/ENG

ศูนย์ฝึกอบรม: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อสอบถาม: คุณวรรณดี แสงประเสริฐ โทรศัพท์: 02-634-4999 ต่อ 301-313 โทรสาร: 02-634-4999 ต่อ 304, 02-634-4970
อีเมล์: swandee@git.or.th เว็บไซต์: http//www.git.or.th

Treat yourself with fabulous
Training Programs at
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หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ
ดวยมือ
หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ (GJBD)
หลักสูตรการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพเพชร (DGC)

ติดตอสอบถาม ไดที่ฝายฝกอบรม
โทรศัพท 02 634 4999 ตอ 301-306, 311-313
แฟกซ 02 634 4999 ตอ 304, 02 634 4970

หลักสูตรธุรกิจทองคำ
และโลหะมีคา
w
w
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