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GIT MESSAGE
ทองค�ำนับได้วา่ เป็นโลหะมีคา่ เป็นแหล่งทีพ่ กั เงินซึง่ เป็นสินทรัพย์
ปลอดภัยสูง และยังได้รบั ความนิยมในการน�ำมาท�ำเป็นเครือ่ ง
ประดับในประเทศแถบเอเซีย โดยเฉพาะประเทศ จีน อินเดีย
และไทย และการสวมใส่เครือ่ งประดับทองค�ำนอกจากมีความ
สวยงาม แล้วยังบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมของผูส้ วมใส่ดว้ ย ซึง่
เป็นการแสดงออกของพฤติกรรม วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละ
ประเทศนัน้ ๆ ทีม่ มี าแต่ชา้ นานแล้ว นอกจากนีเ้ ครือ่ งประดับทอง
ยังนิยมมอบให้กันเป็นของขวัญในโอกาสมงคลต่างๆ รวมถึง
สามารถเก็บสะสมไว้ในรูปแบบการลงทุนได้ดว้ ยเช่นกัน
GIT Gem and Jewelry Magazine ฉบับที่ 12 นีม้ าพร้อมด้วย
บทความเรือ่ งทองค�ำอย่างเข้มข้น น่าสนใจ และน�ำเสนออย่าง
รอบด้าน รับรองว่าคุณผู้อ่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อาทิ
บทความเรื่อง “ธาตุองค์ประกอบในวัตถุ...บ่งบอกความเป็น
ลักษณะเฉพาะได้อย่างไร” จากฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่าของ
สถาบัน และ ความรู้ “เรือ่ งตลาดเครือ่ งประดับทองค�ำในอาเซียน:
บรูไน” จากฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ นอกจากนี้ ทีพ่ เิ ศษสุด
ในฉบับนี้ยังมีเรื่อง “Tuczon งานอัญมณี…มีอะไรแปลก
แตกต่าง?” ซึง่ เป็นบทความจากประธานกรรมการบริหารสถาบัน
ทีม่ าบอกเล่าประสบการณ์ในเข้าร่วมงาน Tucson Gem Shows
Gold is considered precious metal, a money assurance
of secured asset; also popular material for accessory in
Asia especially China, India and Thailand. Adorning gold
not only represent beauty but also social status of the
wearer, expressing the long lasted behavior, culture and
tradition of that country. Moreover, gold accessory is a
popular gift choice on special occasions and kept as
investment as well.

Characterize” from our Precious Metal Inspection
Department and knowledge on “Gold Accessory Market
in ASEAN: Brunei” from Academic Data Service
Department. Moreover, in this issue, we have special
scoop on “Tuczon Jewelry: What’s the difference?” which
is an article from CEO of GIT, sharing personal experience
at Tucson Gem Shows on 4-9 February 2013. Also, there
are various other interesting articles and jewelry trend
from Shining Gold Bullion Co., Ltd. A must read that won’t
This 12th issue of GIT Gem and Jewelry Magazine offers let you down.
you intriguing, insightful and intensive articles on gold
such as “Mineral Components in Metal: How to In addition, this issue also offers interview with Mr.Jitti

ในระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา รวมทัง้ ยังมีบทความ
อืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ และแฟชัน่ เครือ่ งประดับทองค�ำอันสวยงามจาก
บริษทั ชายน์นงิ่ โกลด์ บูลเลีย่ น จ�ำกัด ซึง่ คุณผูอ้ า่ นไม่ควรพลาดค่ะ
นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีการสัมภาษณ์ คุณจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี
นายกสมาคมค้าทองค�ำ ซึ่งกล่าวถึงความร่วมมือกันระหว่าง
สมาคมค้าทองค�ำกับ GIT ในการเปิดหลักสูตรธุรกิจทองค�ำและ
โลหะมีคา่ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการท�ำธุรกิจร้านค้าทอง ร้านอัญมณี
และเครือ่ งประดับ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ คี่ ร�ำ่ หวอดในวงการ
ค้าทองค�ำ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมการท�ำธุรกิจค้าทองค�ำและ
เครือ่ งประดับ การผลิตเครือ่ งประดับทอง การประเมินราคาทอง
เทคนิคการตรวจสอบทองปลอม รวมถึงการทัศนศึกษาโรงงาน
ผลิตเครือ่ งประดับทอง ท่านทีส่ นใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
ที่ www.git.or.th

พรสวาท วัฒนกูล
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ
Tangsittipakdi, head of Gold Trader Association, on Gold
and Precious Metal Business Program, a cooperative
program between Gold Trader Association and GIT, for
people who’s interested in gold, jewels and jewelry
business. The program offers course on gold and jewelry
business, gold accessory manufacture, gold price
evaluation, gold authentication and field trip to gold
accessory factory. All courses are taught by specialist in
gold trading business. More information on www.git.or.th
Pornsawat Wathanakul
GIT Director

编辑的话
黄金是具高价值、昂贵的贵金属，所以被用来代替金钱，而

GIT Gem and Jewelry Magazine 第12期将提供综合、深刻

此外，本期还有对黄金交易协会主席吉迪·陈西提帕迪先生

且黄金是最安全的财产之一，因此在亚洲地区非常受人们的

和非常有趣的黄金文章，相信读者一定会满意。内容包括

的采访，关于黄金交易协会与 GIT合作开办的黄金与有价金

欢迎，尤其是中国、印度、马来西亚、印度尼西亚、新加

GIT有价金属鉴定部门的 “化学元素金- 如何表示金属特征”

属企业课程，由黄金业界资深学者专为经营黄金与珠宝首饰

坡、泰国等地都非常流行以黄金制造的首饰。佩戴黄金首饰

的文章，以及学术信息部门的“东协黄金首饰市场：文莱”

企业感兴趣者进行讲课。内容包括黄金与珠宝首饰企业管

除了美观、高雅之外，还可以表现使用者的社会身份地位，

的知识，此外，本期最有特色的文章还包括 GIT 理事会主

理、黄金饰品制造、黄金估价、黄金鉴定以及参观考察黄金

这是各国传统文化对黄金源远流长的社会行为。此外，在喜

席西里朋·姚孟乍伦于今年二月份参与的“与众不同的

首饰制造工厂，感兴趣者请登录www.git.or.th

庆节日或吉祥的场合，人们也流行以黄金送礼，黄金还是具

TUCSON吐桑珠宝展”一文。本期还有其他有趣的文章以及

有投资性的收藏品。

Shining Gold Bullion公司美丽的黄金首饰，各位读者不能错
过。

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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สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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บริการข้อมูลวิชาการ, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายนโยบายและแผน
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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
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โทรศัพท์ 0-2331 9839
ติดต่อกองบรรณาธิการ: editor.danaya@gmail.com

GIT in Focus: ทับทิมและแซปไฟร์ (ตอน 1)
การตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์สงั เคราะห์
Special Report: Tuczon งานอัญมณี...มีอะไรแปลกแตกต่าง?
นพรัตน์ หรือ นพเก้า
อัญมณีมงคล 9 ชนิดคูอ่ ารยธรรมไทย (ตอนที่ 2)
ใครสนใจท�ำธุรกิจค้าทองหรืออยากดูทองเป็น เชิญทางนี้
ธาตุองค์ประกอบในวัตถุ...บ่งบอกความเป็นลักษณะเฉพาะได้อย่างไร
ตลาดเครือ่ งประดับทองค�ำในอาเซียน: บรูไน
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BEHINDTHE SCENE

The Golden Glow By : Shining Gold
Shining Pride of Shining Gold
ทะยานไปสูค่ วามยิง่ ใหญ่กบั ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊

The Twilight of British Colonial
แสงสะท้อนจากวันวานแห่งบริตชิ โคโลเนียล
Seaside Sensation สปาหรูรมิ ขอบฟ้าและทะเลสีคราม
ของ Cliff Spa โรงแรมรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา พัทยา
Bangkok Dining Escape สวนสวรรค์แห่งมนต์ขลัง ณ วังดินสอ
Around the World in One Night ผจญภัยในทวีปที่ 8
ณ โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ 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 บุกงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับฮ่องกง โชว์ศกั ยภาพ
ด้านตรวจสอบอัญมณีในระดับสากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้เข้าร่วมงาน แสดงสินค้าอัญมณี
และเครือ่ งประดับ HKTDC Hong Kong International Jewellery
Show ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2557
เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการด้านการตรวจสอบอัญมณี
ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
และบริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กบั ผูป้ ระกอบการและ
ผูเ้ ข้าชมงาน ซึง่ สถาบันได้เข้าร่วมงานในครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรก

สถาบันได้จดั นักวิชาการอัญมณีทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ ส�ำหรับ
ให้บริการตรวจสอบอัญมณีเบือ้ งต้นทัง้ แบบวาจา (Verbally)
และแบบออกใบรับรองแบบย่อ (Memo) ภายในงาน ซึง่ ได้รบั
ความสนใจจากผูเ้ ข้าชมงานน�ำอัญมณีมาให้ตรวจสอบ รวมทัง้
ขอรับค�ำปรึกษาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับจาก
เจ้าหน้าที่ โดยภายในงานครัง้ นีส้ ถาบันได้นำ� หนังสือ Ruby
& Sapphire: A Collector’s Guide จ�ำหน่ายภายในงาน เนือ้ หา
หนังสือได้อธิบายถึงประวัตคิ วามเป็นมา ความเชือ่ แหล่ง
แร่ทบั ทิมแซปไฟร์ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่ เป็นทีไ่ ด้รบั

ความนิยมในแวดวงธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ และได้รบั
ความสนใจจากผูเ้ ข้าชมงานเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ นี้ นายวิทยากร มณีเนตร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รว่ มชมงาน
พร้อมทัง้ พบปะผูป้ ระกอบการชาวไทยใน Thailand Pavilion
เพือ่ รับทราบการให้บริการของสถาบันและหารือแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นผูป้ ระกอบการชาวไทย เกีย่ วกับสถานการณ์ตลาด
การค้าสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับฮ่องกง ซึง่ เป็นตลาดการ
ค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แห่งหนึง่ นอกจากนี้
ยังได้ชมการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและ
เครือ่ งประดับของสถาบันอีกด้วย
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GIT รุกตลาดโปแลนด์เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าในยุโรป
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน International Fair of Amber,
Jewellery and Gemstones 2014 ในระหว่าง วันที่ 19 - 22
มีนาคม 2557 ณ Gdansk International Fair grounds เมือง
กดัญสก์ ประเทศโปแลนด์ จัดโดย CITY Of Gdansk และ
ได้รบั การสนับสนุนจาก International Amber Association
Polish, Amber Chamber และThe Association of Jewelry
Expert ซึง่ สถาบันได้รบั เกียรติจากสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทย
และเครือ่ งประดับ ให้สทิ ธิใ์ นการเข้าร่วมงานดังกล่าว ภายหลัง
ผู้จัดงานได้มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนคูหาภายในงาน
บางกอกเจมส์แอนด์จวิ เวลรีแ่ ฟร์ ครัง้ ที่ 54
โดยในงานนีส้ ถาบันได้จดั กิจกรรมออกบูธเพือ่ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานบริการของสถาบัน จัดแสดงนิทรรศการ
เครื่องประดับซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการงานพัฒนา
ผูป้ ระกอบธุรกิจเครือ่ งประดับสู่ AEC อีกทัง้ จัดรายการส่งเสริม
การขาย ทีจ่ ะมุง่ เน้นไปยังกลุม่ ลูกค้าใหม่ในทวีปยุโรป ภายใต้
Europe corporate member ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทัง้ การจ�ำหน่ายหนังสือ “Ruby & Sapphire A Collector’s
Guide” รวมไปถึงเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์งานบริการ
ต่างๆ ของสถาบัน อาทิ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม การสัมมนา
ต่างๆ ซึง่ มีผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชมบูธสถาบันเป็นจ�ำนวนมาก

ภาพบรรยากาศการประชุมหารือกับ
International Amber Association Polish

พร้อมกันนี้ สถาบันจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Ruby and
Sapphire Quality Standards” ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ Conference Room 1A ได้รบั เกียรติ
จากนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอร์ซอ
สาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
บรรยายโดย ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน ซึง่ มี
ผูส้ นใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ภายหลัง

งานสัมมนา สถาบันได้จดั พิธเี ปิดบูธสถาบัน โดยมีนายบรรสาน
บุนนาค เอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดแชมเปญฉลองการเปิดบูธสถาบันเป็นครัง้ แรก
ในงาน International Fair of Amber, Jewellery and
Gemstones 2014 ร่วมด้วยนายสถาวร ทรัพย์สนุ ทร ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจ�ำกรุงวอร์ซอ
ประเทศโปแลนด์ และนักอัญมณีศาสตร์ ตลอดจนพันธมิตร
ทางธุรกิจและทางวิชาการของสถาบันมาร่วมแสดงความยินดี
กันเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ Mr.Mariusz Drapikowski - President
Mr.Mariusz Gliwinski - Deputy President Mr.Michal Kosior
Deputy President ตัวแทนจาก International Amber
Association Polish เป็นต้น
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50th Anniversary Beauty Gems
“The Victorian Night Gala Dinner”
หรูหราตระการตาสมเป็นแบรนด์เพชรชัน้ น�ำของไทย เมือ่ บิวตี้
เจมส์ จัดงานเปิดตัวเครื่องเพชรคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด
ชุด “วิกตอเรียน” ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากความรักอันยิง่ ใหญ่
ของสมเด็จพระราชินนี าถแห่งราชวงศ์องั กฤษทีแ่ สนโรแมนติก
ถ่ายทอดมาเป็นเครือ่ งประดับทัง้ 25 ชุดทีส่ ง่างาม รวมมูลค่า
นับพันล้านบาท เพือ่ ฉลองครบรอบ 50 ปี บิวตี้ เจมส์ ในค�ำ่ คืน
สุดหรู “เดอะ วิกตอเรียน ไนท์ กาล่า ดินเนอร์” ท่ามกลาง
บรรยากาศที่ถูกเนรมิตให้ดูเลอค่าด้วยสไตล์วิกตอเรียน
ท่ามกลางแขกเวรีว่ ไี อพีทวั่ ฟ้าเมืองไทย โดยทุกคนต่างพร้อมใจ
กันแต่งตัวด้วยยุควิกตอเรียนให้สมกับเป็นงานครบรอบ 50 ปี
ของแบรนด์เพชรระดับประเทศ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
กรุงเทพฯ
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SEPHORA Where
Beauty Beats
SEPHORA ประเทศไทยจัดงาน Sephora Where Beauty Beats ตอกย�ำ้ ความเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ�
ด้านความงามด้วยการเชิญโปรเมคอัพ อาร์ทิสต์บินตรงมาแนะน�ำเทคนิคการแต่งหน้าที่
เหมาะสมกับสาวเอเชียโดยเฉพาะ พร้อมแฟชัน่ โชว์บวิ ตีล้ คุ สุดล�ำ้ ให้สาวสวยจากวงการต่างๆ
เข้ามาร่วมช้อปปิง้ อย่างจุใจกับคอลเลคชัน่ ล่าสุดจากเอ็กซ์คลูซฟี แบรนด์ทมี่ เี ฉพาะที่ Sephora
รวมถึงแบรนด์ดงั อย่าง Dior, Clinique, Lancome และแบรนด์นำ�้ หอมอย่างมากมาย พร้อมกันนี้
ยังวางจ�ำหน่ายเครือ่ งส�ำอางค์แบรนด์ดงั อย่าง Marc Jacobs Beauty เป็นครัง้ แรกในเมืองไทย
ภายใต้คอนเซ็ปต์เน้นให้ผหู้ ญิงทุกคนสวยในแบบของตัวเอง
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JONATHAN
SAUNDERS
for JASPAL

เผยโฉมเสือ้ ผ้าคอลเลคชัน่ สุดพิเศษจาก JASPAL รับหน้าร้อน
ปี 2014 ด้วยเซอร์ไพรส์ทเี่ ป็นการท�ำงานร่วมกับ JONATHAN
SAUNDERS ดีไซน์เนอร์ชอื่ ดังชาวอังกฤษ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เทคนิคการพิมพ์ลายผ้า จนได้รบั การยอมรับจากวงการแฟชัน่
ระดับโลกว่าเป็นดีไซน์เนอร์รนุ่ ใหม่ทนี่ า่ จับตามอง ความพิเศษ
ของคอลเลคชัน่ นีอ้ ยูท่ ที่ กุ ชิน้ สามารถน�ำมามิกซ์แอนด์แมทช์
กันได้อย่างลงตัว สะท้อนเอกลักษณ์ของการน�ำสีฉดู ฉาดมา
ผสมผสานกันได้อย่างโดดเด่น เพือ่ ให้ได้ลคุ ทีห่ ลากหลาย
และเพิม่ ความสนุกในการแต่งตัวมากยิง่ ขึน้

THAITHAI

ห้างเซ็นทรัล ชิดลม เปิดพืน้ ทีใ่ หม่สำ� หรับดีไซน์เนอร์ไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ทที่ ำ� ให้คล้ายนิทรรศการงานศิลปะ เพือ่ ตอกย�ำ้ ศักยภาพ
ว่าแบรนด์ไทยพร้อมออกสูส่ ากล พร้อมกับจัดงานฉลองโซนใหม่ในงาน “THAITHAI: The Grand Opening of The New Thai
Designer Zone” รวบรวมกว่า 15 แบรนด์ไว้เป็นสวรรค์สำ� หรับเหล่าแฟชัน่ นิสต้า และให้ดไี ซน์เนอร์ไทยได้ออกไอเดียบรรเจิด
กันอย่างอลังการเพือ่ เปิดทางสูก่ ารเป็นแบรนด์ระดับโลก อาทิ ANCHAVIKA, KEM ISSARA, LOVEBIRD และ TUTTI ภายในงาน
มีการจัดแฟชัน่ โชว์เพือ่ เปิดตัวคอลเลคชัน่ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ โซนนีโ้ ดยเฉพาะ
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Bad Boy Hand Job Photo
Art Exhibition by Tendence
แบรนด์นาฬิกาสัญชาติสวิสอย่าง Tendence เชิญเหล่าเซเลบริตมี้ าร่วมสัมผัสโปรเจ็คท์ Bad Boy Hand Job Photo
Art Exhibition by Tendence ทีด่ งึ เอาบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียงจากหลากหลายวงการมาเป็นตัวแทนของคนรุน่ ใหม่ กล้าคิด กล้าแสดงออก
แล้วเข้าร่วมชมงานภาพถ่ายของคุณปรัชญ์ ศิรธิ ร ช่างภาพชือ่ ดังทีม่ าร่วมถ่ายทอดแนวคิดผ่านตัวแทนแบดบอย 20 คน อาทิ
วงไทเทเนียม โทนี่ รากแก่น ตุล ไวทูรเกียรติและเป็นเอก รัตนเรือง พร้อมปิดท้ายความมันด้วยมินคิ อนเสิรต์ ที่ Bad Motel

Grand Opening
“commit a sin”
พัทธมน เตชะณรงค์ กรรมการบริหาร บริษทั 75 ในบ้าน จ�ำกัด
เปิดตัวแบรนด์เสือ้ ผ้าสตรี Commit a Sin ภายใต้คอลเลคชัน่
The Seven Sin ทีว่ า่ ด้วยความสุขของผูห้ ญิงทีพ่ ร้อมจะตก
อยูใ่ นห้วงเสน่หาและความหลงใหลเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เสือ้ ผ้าและ
เครื่องประดับที่งดงาม โดยไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นบาป
แต่เป็นเส้นทางน�ำไปสูค่ วามสุขอย่างแท้จริง ในงานมีการแสดง
แฟชั่นโชว์สุดอลังการจ�ำลองบรรยากาศของแมกไม้ให้
ความรูส้ กึ สงบสดชืน่ ทว่าเร้นลับ เป็นงานรวมตัวของคนรัก
แฟชั่นและเซเลบริตี้ชื่อดังอย่างคับคั่ง และยังปิดท้ายด้วย
After Party สุดเร้าใจ
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CARTIER JEWELRY FOR
GRACE OF MONACO

เป็นทีจ่ บั ตามองหลังภาพยนตร์เรือ่ ง Grace of Monaco เพิง่ เปิดฉายรอบปฐมทัศน์
ทีเ่ ทศกาลหนังเมืองคานส์ปี 2014 ไปหมาดๆ ว่ากันว่าภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ ปรียบได้กบั
แคมเปญโฆษณาชัน้ ดีให้กบั Cartier ผูผ้ ลิตเครือ่ งประดับอัญมณีให้นโิ คล คิดแมน
ผูร้ บั บทเจ้าหญิงเกรซสวมใส่ในภาพยนตร์เรือ่ งนี้ งานนี้ Cartier ได้รงั สรรค์เครือ่ งประดับ
5 ชิน้ ทีเ่ คยท�ำถวายแด่เจ้าหญิงเกรซขึน้ ใหม่ โดยได้รบั การยินยอมจากราชวงศ์ของโมนาโก
แล้วในฐานะที่ Cartier เป็นแบรนด์ทเี่ จ้าหญิงเกรซโปรดปรานจนได้รบั โอกาสให้ดไี ซน์
แหวนหมัน้ วงจริงและเครือ่ งประดับอีกมากมาย เตรียมรอชมความอลังการตระการตา
ของ Cartier กันได้ในภาพยนตร์

OSCAR DE LA
RENTA SPRING 2014

คอลเลคชัน่ รับฤดูใบไม้ผลิปี 2014 ของ
แบรนด์ออสการ์ เดอ ลา เรนต้า
ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากภาพ
เขียนยุคจาคอบเบียนและ
แฟชั่นสมัยศตวรรษที่ 17
เผยอ�ำนาจแห่งอิสตรีผ่าน
ผ้าลูกไม้และลายปักดอกไม้
อ่อนหวานแบบโบราณ ผสม
ผสานกั บ เฉดสี ฉู ด ฉาด
น�ำสมัย และชุดเครือ่ งประดับ
หินหลากสีเจิดจ้าราวสวนดอกไม้
ล�ำ้ ค่าทีแ่ ข่งกันทอประกายแดด

VALENTINO’S JEWEL OF THE STARS:
THE ZODIAC
วาเลนติโนออกคอลเลคชัน่ ต้อนรับฤดูใบไม้
ผลิดว้ ยเครือ่ งประดับทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจ
จากหมูด่ าวพร่างพราวบนท้องฟ้า แบรนด์
ดังจากอิตาลีหยิบสัญลักษณ์ของทั้งสิบ
สองจักรราศีมาเสกเป็นเครื่องประดับ
ดีไซน์หรูรา อาทิ สร้อยทองค�ำห้อยจีร้ าศีธนู
ขนาดมหึมา ก�ำไลดีไซน์ปลาคู่ จีส้ งิ โตผงาด เข้า
กันกับกระเป๋าประดับทองรูปจักรราศีและคอลเลคชัน่
เสือ้ ผ้าทีม่ ี Muse เป็นดีวา่ โอเปร่า Maria Callas ในบทบาทของ
Medea ให้กลิน่ อายทัง้ ความเคร่งขรึมและหรูหราของโรงโอเปร่า

CHANEL: IT’S ALL ABOUT THE PEARL

ถ้าพูดถึงแบรนด์หรูสญั ชาติฝรัง่ เศสอย่างชาแนล ภาพลักษณ์อมตะของแบรนด์คงหนีไม่พน้ รูปผูห้ ญิงชุดด�ำสวมสร้อยไข่มกุ
เป็นสาย วันนีช้ าร์ล ลาร์เกอเฟลด์นำ� ไข่มกุ มาเป็นนางเอกของแบรนด์อกี ครัง้ กับเซตเครือ่ งประดับไข่มกุ รับฤดูใบไม้ผลิ ที่
ปรับโฉมใหม่ให้ลำ�้ สมัยด้วยการจับคูไ่ ข่มกุ ไซส์ขนาดมหึมากับตัวเรือนโลหะเก๋ไก๋ ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คงไม่พน้ สร้อยคอหูฟงั ไข่มกุ
ทีด่ ไี ซน์สร้อยคอเป็นหูฟงั ไข่มกุ เม็ดเป้งรับกับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีนี้ แถมฮิตติดลมบนไปแทบทุกปกแมกกาซีนขึน้ แท่น
ฮ็อตไอเทมกันแล้ว

12

update
RED CARPET MUSE

Night

Kate Bosworth
เติมรายละเอียดให้ชุดสีชมพูเรียบจาก Stella
McCartney ด้วยต่างหูไข่มกุ เม็ดเขือ่ งประดับเพชร
ลวดลายหางนกยูงจาก Ana Khouri พร้อมด้วย
สร้อยคอทองประดับเพชร และก�ำไลทองประดับ
เพชรเล่นเส้นสายโมเดิรน์ จาก Petter

at the Museum

ร่างงามเยื้องกรายผ่านสารพัด
งานศิลป์ชื่อดัง แสงแฟลชส่อง
ประกายล้ออัญมณีสูงค่า วิบวับ
ตระการตาแทนดวงดาวนั บ พั น
บนท้ อ งฟ้ า เมื่ อ ประชั น โฉมกั บ
เครือ่ งประดับเลอค่าของเหล่าบรรดา
ดาราในค�ำ่ คืน Met Gala 2014 นี้

Anna Wintour
เจ้าแม่วงการแฟชัน่ เลือกแต่งชุด Chanel ของเธอ
ด้วยสร้อยเพชรวินเทจสมัยศตวรรษที่ 19 ให้อารมณ์
สวยคลาสสิก
Karolina Kurkova
ล้อลายดอกไม้หรูบนชุด Marchesa ของเธอด้วยสร้อยเพชร
55 กะรัตลวดลายอ่อนช้อยและแหวนเพชรรวมมูลค่ากว่า
ล้านเหรียญจาก Harry Winston

Anne Hathaway
นางเอกคนดังแห่งฮอลลีวดู ตัดชุด Calvin Klein สีแดงสดของเธอ
ด้วยต่างหูยาวทรง Art Deco แสนเก๋ ของ Vhernier

Laurent Santo
Domingo
ประดับชุดสีแดงก�ำ่ จาก Oscar de la Renta
ด้วยสร้อยคอรูปกุหลาบแรกแย้มเปล่ง
ประกายแวววาวจาก Joel Arthur Rosenthal

Selena Gomez
ขับดวงหน้างดงามกระจ่างด้วยต่างหูระย้า
สไตล์โมเดิร์นทรงเหลี่ยมแหลมคม
ราวเกล็ดน�ำ้ แข็งของ Lorraine Schwartz

Charlize Theron
มาในต่างหูสดุ เก๋ลำ�้ สมัยจาก Fred Leighton
แค่ชนิ้ เดียวก็สะกดสายตาไม่แพ้ใคร
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the meeting /

เรื่อง : ดนยา ทรัพย์ยิ่ง
ภาพ : ชัชชกร สิริทวิสิฐ

ทองค�ำ...โอกาสทองของเศรษฐกิจไทย
เมื่อกล่าวถึงตลาดทองค�ำในเวทีโลก ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีการซื้อขายทองค�ำในอันดับต้นๆ โดย
เฉพาะหากเทียบว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ได้มีจ�ำนวนประชากรมากเท่ากับประเทศร่วมภูมิภาคอย่างจีน แต่ในปี
ที่ผ่านมา ประเทศไทยน�ำเข้าทองเกือบ 300 ตัน จากปริมาณที่ทั่วโลกมีการซื้อขายกันที่ 2000 กว่าตัน ซึ่ง
นับเป็นปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของตลาดโลก นัน่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดการค้าทองค�ำในบ้าน
เรา ส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนี้เกิดขึ้นได้เพราะแรงผลักดันของสมาคมค้าทองค�ำภายใต้
การน�ำของคุณจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี นายกสมาคมค้าทองค�ำ ผูป้ ระสานคูแ่ ข่งทางการค้าให้กลายเป็นพันธมิตร
จนตลาดทองกลายเป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในทุกวันนี้
ผนึกก�ำลังเพื่อท�ำลายก�ำแพงภาษี
สมาคมค้าทองค�ำเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ
ร้านค้าทอง โดยมีพนั ธกิจร่วมกันเพือ่ ก�ำหนดกฎระเบียบและ
สร้างมาตรฐานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสมอภาค นับตัง้ แต่
การแก้ปญั หาโครงสร้างภาษีศลุ กากรส�ำหรับการน�ำเข้าทองค�ำ
ทีแ่ ต่เดิมเคยเก็บสูงถึง 35% รวมถึงการเปลีย่ นแปลงการจัดเก็บ
ภาษีให้เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกับสากล ท�ำให้ทองค�ำ
เปรียบเสมือนกับเงินตราชนิดหนึง่ จนเอือ้ ให้เกิดประกอบธุรกิจ
ได้อย่างเป็นธรรม

เกินไป เราก็เสนอข้อเท็จจริงให้กบั ภาครัฐ ว่าการเก็บภาษี
หลายสิบเปอร์เซ็นต์มนั ท�ำให้การค้าขายเป็นไปไม่ได้ ทองค�ำ
ก็เหมือนกับเงินตราชนิดหนึง่ เราจึงผลักดันให้เก็บภาษีจาก
ค่าก�ำเหน็จเพือ่ ไม่เกิดการซ�ำ้ ซ้อน ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับจาก
รัฐบาลจนได้รบั การแก้ไข ท�ำให้ภาษีทองค�ำมีมาตรฐานสากล
เหมือนทัว่ ไป ดังนัน้ เมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เราก็จะแข่งขัน
กับประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่างทัดเทียม ไม่เสียเปรียบ”

เหลื่อมล�้ำในการประกอบการค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการด้วยกัน ยังเป็นการดูแลผลประโยชน์
ให้กบั ผูบ้ ริโภคด้วย

“เดิมร้านทองแข่งขันกันด้วยการลดต้นทุนให้ถกู เป็นการค้าที่
ตัดกันด้วยราคา ท�ำให้บางเจ้าลดมาตรฐานของสินค้าลงเพือ่
ลดต้นทุน ผูบ้ ริโภคก็ได้ทองคุณภาพต�ำ่ ทางสมาคมจึงเข้ามา
สร้างมาตรฐานทอง 96.5 เปอร์เซ็นต์ โดยร่วมกับส�ำนักงาน
สร้างมาตรฐานเพื่อความเป็นธรรม
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) จัดระเบียบ ตรวจสอบ
หลังจากการแก้มาตรฐานเรือ่ งภาษีแล้ว ทางสมาคมยังรุกหน้า และสุม่ ตรวจทัว่ ประเทศเพือ่ สร้างมาตรฐานให้ทองรูปพรรณ
“สมัยก่อนกฎหมายทองค�ำยังล้าสมัยอยู่ มีการเก็บภาษีสงู มาก ก�ำหนดมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณเพื่อลดความ มีเปอร์เซ็นต์ทองอยูท่ ี่ 96.5 เท่ากัน ท�ำให้ทงั้ ผูป้ ระกอบการ
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ทัง้ ภาครัฐและเอกชนก็ดี ผูบ้ ริโภคก็ดี มีโอกาสได้รบั ความ ประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยกันอย่างสิงคโปร์ หรือ
เป็นธรรมและถือเป็นการแข่งขันอย่างเสมอภาค”
มาเลเซียก็ใช้ทอง 91.6 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เมืองไทยนัน้ แปลกกว่า
ทีอ่ นื่ ตรงทีเ่ ลือกใช้ทอง 96.5 ทีค่ ณุ จิตติมองว่านีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ทอง...สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
อันโดดเด่นทีส่ ดุ
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา จะเห็นได้วา่ ราคาทองค�ำสวิงขึน้ ลง
จากบาทละไม่ถงึ หมืน่ เพิม่ มาเป็นสองหมืน่ คุณจิตติ มองว่า “สาเหตุทเี่ ลือกใช้ทอง 96.5 เป็นมาตรฐานก็เพราะถ้าทอง
กระแสผันผวนของราคาเกิดจากเศรษฐกิจของยุโรปและ เปอร์เซ็นต์สงู เนือ้ ทองจะอ่อนนิม่ เกินไปในการผลิตเป็นทองรูป
สหรัฐอเมริกามีปญั หา โดยเฉพาะเมือ่ สถาบันการเงินล้มละลาย พรรณ คนไทยเราสวมใส่สร้อยทองเป็นเครือ่ งประดับประจ�ำตัว
ก็ทำ� ให้คนทีไ่ ม่มนั่ ใจในเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนจึงหันมา บางคนแขวนพระองค์ใหญ่ ถ้าใส่ทกุ วันเครือ่ งประดับทองจะ
สนใจการซื้อขายทองเพื่อเก็งก�ำไร แทนการมองว่าเป็น ยืดตัว ใส่ไม่สวย แต่ถา้ เป็นทองเคอย่างทอง 18 K จะมีเปอร์เซ็นต์
เครือ่ งประดับเพียงอย่างเดียว
ทองเพียงแค่ 75% เท่านัน้ เวลาน�ำไปเผาไฟจะกลายเป็นสีดำ�

เพราะฉะนัน้ ทอง 96.5 จึงมีความลงตัวทีส่ ดุ ทีจ่ ะน�ำมาท�ำเป็น
ทองรูปพรรณ”
และด้วยความสมบูรณ์แบบเช่นนี้เองท�ำให้ประเทศไทยมี
ทองรูปพรรณทีม่ รี ปู แบบพัฒนากว่าทีอ่ นื่ ในร้านทองของไทย
จึงมีเครือ่ งประดับทองหลายร้อยรูปแบบ ในขณะทีป่ ระเทศอืน่
จะไม่เป็นเช่นนี้ ซึง่ คุณจิตติเชือ่ มัน่ ว่าถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์
ให้คนทั่วไปเห็นจุดเด่นของทอง 96.5 แล้ว ก็จะยิ่งท�ำให้
เครื่องประดับทองของไทยรุกตลาดและได้รับความนิยม
เพิม่ มากขึน้ อย่างแน่นอน

“ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมืองของประเทศมหาอ�ำนาจ
การก่อการร้าย การเกิดสงครามมีผลกระทบกับราคาทองค�ำ
คนเริม่ หันมามองว่าทองค�ำเป็นสินทรัพย์ทมี่ นั่ คงและแน่นอน
ยิ่งช่วงที่ผ่านมาที่ทั่วโลกมีปัญหา สถาบันการเงินใหญ่ๆ
ล้มละลาย ท�ำให้ทกุ คนไม่ไว้วางใจสถาบันทางการเงิน และ
หันมามองว่าทองค�ำเป็นสินทรัพย์ที่ม่ันคงกว่าและซื้อขาย
ได้คล่อง เปลีย่ นเป็นเงินได้ทนั ที ทุนส�ำรองเงินตราของธนาคาร
ประเทศต่างๆ ตลอดจนนักลงทุนจึงสนใจหันมาลงทุนทองค�ำ
เพิม่ ขึน้ จนถึงตอนนีเ้ ศรษฐกิจเริม่ คลีค่ ลายมากขึน้ ท�ำให้ราคา
ทองค�ำมีแนวโน้มจะค่อยๆ ลดลงไป”
ปรับตัวรับมือกับความผันผวน
คุณจิตติ มองว่าจุดแข็งของตลาดค้าทองค�ำในไทยอย่างหนึง่
ก็คอื ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการค้าขาย
ท�ำให้มีความคล่องตัว เมื่อมีความเคลื่อนไหวด้านราคา
ก็สามารถปรับตัวได้ทนั ท่วงที การแข่งขันในเวทีโลกจึงไม่เคย
เสียเปรียบใคร
“ผมมองว่าตอนนี้ผู้ประกอบการไทยยังไม่ประสบปัญหา
เพราะผูป้ ระกอบการค้าส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ทางการค้า
หลังจากเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 ราคาทองค�ำขึน้ มาสูงสุดที่ 27,100
บาท ซึง่ ตอนนัน้ ถือว่าเป็นการผันผวนอย่างรุนแรง จึงมีการขึน้
ลงของราคาค่อนข้างสูง เคยเปลีย่ นราคาถึงวันละ 22 ครัง้ หลัง
จากปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาราคาก็เริม่ เข้าสูภ่ าวะปกติ การ
ผันผวนแบบนัน้ แทบไม่มเี กิดขึน้ อีก วันหนึง่ เปลีย่ นแปลงราคา
แค่ 4-5 ครัง้ แม้โอกาสทีจ่ ะท�ำให้เกิดการผันผวนยังมี แต่
ไม่เหมือนสมัยก่อน โดยทัว่ ไปจากสถิติ ถ้าวิกฤติทางการเมือง
และเศรษฐกิจเบาลง ราคาทองก็จะนิง่ โดยทางสมาคมฯ
ก็มสี ว่ นในการให้ขา่ วสารกับผูป้ ระกอบการ ให้คอยดูตดิ ตาม
ความเคลือ่ นไหวของราคาทองในตลาดโลก เพือ่ ให้เขาทัน
ต่อเหตุการณ์ เพราะถ้าราคาทองของโลกเปลีย่ นแปลง ราคา
ซือ้ ขายก็เปลีย่ นแปลงตาม เพราะฉะนัน้ ทางสมาคมฯ ก็จะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบอยูต่ ลอดเวลา”
ทอง 96.5 รุกตลาดอาเซียน
ในขณะทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน คุณจิตติ มองว่า
มาตรฐานทองค�ำ 96.5 จะเป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้เราได้เปรียบ
ประเทศอืน่ ๆ เพราะปกติหลายประเทศจะใช้ทอง 99 หรือ
ทอง 99.99 ในส่วนของประเทศตะวันตกบางแห่งใช้ทองเค หรือ
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ฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่างประเทศ อย่างประเทศจีน ผมมองว่าเราควรจะไปเจาะตลาด “เดิมคนทีจ่ ะประกอบอาชีพค้าทองส่วนใหญ่จะส่งลูกหลาน
ในขณะทีศ่ กั ยภาพของตลาดค้าทองในประเทศไทยนัน้ สูงมาก ถ้าเราพัฒนาด้านช่างฝีมอื ให้รองรับความต้องการของเขาได้ ไปฝึกงานทีร่ า้ นทอง ไม่มโี รงเรียนทีไ่ หนมีหลักสูตรรองรับ
แต่คณุ จิตติ ยังกังวลถึงการสร้างช่างฝีมอื ทีจ่ ะต่อยอดต่อไป เราจะไปได้ไกล”
ตอนนีท้ าง GIT และสมาคมค้าทองค�ำจึงสร้างหลักสูตรอบรม
อาชีพเกีย่ วกับการค้าทองขึน้ มา เป็นองค์ความรูข้ นั้ พืน้ ฐาน
“จุดด้อยของผูป้ ระกอบการไทยคือ เราพัฒนาช่างฝีมอื แรงงาน “ผมสังเกตว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียมีการพัฒนาเรื่อง เพราะเดีย๋ วนีม้ เี ทคโนโลยีใหม่ อย่างการตรวจสอบทองค�ำ
ในเรือ่ งของทองรูปพรรณยังไม่มากพอ เรายังไม่ได้รบั การ ช่างฝีมอื ไปมาก ทัง้ ทีส่ มัยก่อนเขาสูเ้ ราไม่ได้ สมัยก่อนมี ก็สามารถใช้การเอ็กซเรย์เข้ามาช่วย ไม่เหมือนสมัยก่อน เราใช้
ส่งเสริมจากภาครัฐ โดยเฉพาะส่วนใหญ่คอื เอกชนยังไม่คดิ ว่า สมาพันธ์ผผู้ ลิตทองค�ำแห่งโลก ตัง้ ส�ำนักงานในประเทศไทย น�ำ้ กรดและสายตาตรวจสอบ"
จะต้องพัฒนาช่างฝีมอื ไปให้ไกลกว่านีเ้ พือ่ ให้สตู่ ลาดสากล เขาสนับสนุนด้วยการจัดโชว์หมุนเวียนไปประเทศต่างๆ เอา
ตรงนีถ้ อื เป็นจุดด้อยในการพัฒนา เพราะช่างทองตอนนีย้ งั เทคโนโลยีการผลิตอย่างทีย่ โุ รปมีมาโชว์และเชิญให้ผปู้ ระกอบ แต่ถงึ กระนัน้ คุณจิตติ ก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงภูมปิ ญั ญา
ขาดแคลน ไม่เพียงพอและยังไม่เอือ้ ให้มกี ารแข่งขันด้านทักษะ การมาดูงาน อย่างทีม่ าเลเซียจัดงานก็เอาเครือ่ งจักรมาโชว์ แบบโบราณและการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ ได้อย่างน่าสนใจ
ฝีมือ ช่างทองทั่วไปที่มีอยู่ก็ขาดความกระตือรือร้นเพราะ ให้เราศึกษา ให้ผปู้ ระกอบการเรียนรูว้ า่ มีของใหม่ ของเราไม่มี ว่า “แม้การใช้อเิ ลคทรอนิคส์จะช่วยเรือ่ งความแม่นย�ำแต่ตอ้ ง
เห็นว่ามีงานอยูแ่ ล้ว ท�ำให้เขาไม่คดิ จะพัฒนาฝีมอื ผมเชือ่ ว่า การลงทุนเพือ่ สนับสนุนการเรียนรูพ้ วกนี้ เราไม่ออกไปเรียนรู้ ใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นวัน ในแง่การซือ้ ขายอาจไม่ทนั การ
เมือ่ ช่างมีจำ� นวนมากขึน้ ก็จะเกิดการแข่งขัน ท�ำให้เขาตืน่ ตัว แลกเปลีย่ นด้านเทคโนโลยีจากตลาดโลก ท�ำให้เราเสียโอกาส แต่การจะหาคนมาตรวจสอบด้วยสายตาอย่างแม่นย�ำแบบ
และพัฒนาทักษะฝีมอื เพือ่ ให้มที ยี่ นื ในอุตสาหกรรมนี”้
ไปมาก ปัจจุบนั สมาพันธ์ผผู้ ลิตทองค�ำแห่งโลกได้ยา้ ยไปรุก โบราณนัน้ หายาก เพราะของแบบนีต้ อ้ งใช้ประสบการณ์และ
ทีต่ ลาดจีนแทน เพราะเห็นว่าเป็นตลาดทีใ่ หญ่กว่า”
การฝึกฝนจนสามารถใช้สายตาพิสจู น์ได้ถงึ ขัน้ ว่าเปอร์เซ็นต์
ความรู้สร้างโอกาสทางการตลาด
ทองกีเ่ ปอร์เซ็นต์ กว่าจะเรียนรูต้ อ้ งใช้เวลานานพอสมควร
คุณจิตติ กล่าวถึงกลยุทธ์ของสมาคมฯ ในการออกไปศึกษา หลักสูตรค้าทองเพื่อผู้ประกอบการ
ดังนั้นเราจึงได้เปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้
ดูงานที่ต่างประเทศเพื่อหาช่องทางในการพัฒนาช่างฝีมือ เนือ่ งจากช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาทีม่ มี จิ ฉาชีพผลิตทองปลอมออกมา มีโอกาสเกิดการเรียนรูแ้ ละฝึกฝน”
แรงงานให้ไปในแนวทางสากล เพราะเชือ่ ว่าบุคลากรนัน้ ส�ำคัญ หลอกลวงร้านทอง ท�ำให้ทางสมาคมค้าทองค�ำต้องแก้ไขปัญหา
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขบวนการค้าทองปลอมอย่างจริงจัง จึงมีการเดินสายจัด ด้วยความรักในวิชาชีพท�ำให้สมาคมค้าทองค�ำสามารถ
สัมมนาให้ความรู้กับร้านทองและโรงรับจ�ำน�ำทั่วประเทศ พลิกโฉมตลาดค้าทองค�ำของไทยให้เป็นทีย่ อมรับในสากล
“สมัยก่อนร้านทองนีเ่ คยบูมเป็นหมืน่ กว่าแห่ง ตอนนีม้ ปี ระมาณ ด้วยเหตุนี้สมาคมค้าทองค�ำจึงมีแนวคิดที่จะวางรากฐาน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมาคมฯ มีบทบาทต่อการพัฒนาภาค
เจ็ดพันกว่าแห่ง และยังมีแรงงานและลูกจ้างร้านทองอะไร ความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพค้าทองอย่างเต็มรูปแบบ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาหลาย
อีกเยอะ เพราะฉะนั้นอาชีพนีก้ ย็ งั ต้องได้รับการพัฒนาไป สมาคมฯ จึงร่วมกับ GIT สร้างหลักสูตรค้าทองค�ำและโลหะ ปีทผี่ า่ นมา GIT มีความภาคภูมใิ จทีจ่ ะได้มสี ว่ นร่วมบูรณาการ
เรือ่ ยๆ อย่าให้การเปิดประชาคมอาเซียนมาถึงแล้วกลายเป็น มีคา่ ขึน้ เพือ่ เสริมความแข็งแกร่งให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจค้าทอง องค์ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการเพือ่ ขยายรากฐานให้ตลาด
ประเทศเพือ่ นบ้านมารุกตลาดเรา เราต้องเป็นคนขยายไป
ค้าทองค�ำของไทยก้าวไกลอย่างมัน่ คง
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นางแบบ วรวรรณ ตัณฑชน
ช่างภาพ ชัชชกร สิรทิ วิสฐิ
แต่งหน้า-ท�ำผม ศราวุธ เลขาลิลติ
เสือ้ ผ้า
ซ.ลาดพร้าว 34 ถ.ลาดพร้าว จันทร์เกษม จตุจกั ร กทม.
(By an appointment only. Please call (66) 2 938 2671, 2)

SHINING GOLD GROUP
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง 4506 ชัน้ 45 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทร. 02-626-2222 www.shininggold.com

high profile

Shining Pride
of Shining Gold
ชายน์นิ่งโกลด์ กรุ๊ป กลุ่มผู้ผลิต จ�ำหน่าย และน�ำเข้า/ส่งออก ทองค�ำแท่งและทองรูปพรรณอย่างครบ
วงจรย่างเข้าสู่ปีที่ 65 ภายใต้การด�ำเนินงานของทายาทรุ่นที่สามอย่างคุณเอเกต ตัณฑชน ในฐานะ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จ�ำกัด ผู้ที่พร้อมจะพลิกโฉมพาชายน์นิ่งโกลด์ กรุ๊ป
ทะยานเข้าสู่ตลาดผู้ผลิตทองค�ำรูปพรรณโฉมใหม่ ด้วยรูปแบบไทยโมเดิร์นดีไซน์ ให้เครื่องประดับทองค�ำ
เปล่งประกายจับใจคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้น
หรือทับทิมเข้ามาผสมมากกว่า ส่วนเครือ่ งประดับทองค�ำล้วน
นัน้ จะนิยมเฉพาะกลุม่ ของผูส้ งู อายุหรือลูกค้าต่างจังหวัด
ทางเราจึงมองเห็นช่องทาง ในตลาดเครือ่ งประดับทองค�ำล้วน
ทีเ่ น้นในรูปแบบของไทยโมเดิรน์ สไตล์ ให้ลกู ค้าสัมผัสได้วา่
ทองค�ำไม่ได้เป็นเพียงสิง่ แสดงถึงฐานะ แต่ยงั เป็นเครือ่ งประดับ
ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ไปท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันได้
การทีเ่ รามีประสบการณ์ในการผลิตเครือ่ งประดับทองค�ำมา
อย่างยาวนานเป็นทุนเดิม เราจึงอยากผลิตเครื่องประดับ
คอลเลคชัน่ ทองค�ำ ทีน่ ำ�้ หนักเบาและมีควานโมเดิรน์ Modernize
มีความโก้เรียบ Elgance ไม่หรูหรือเป็นทางการจนเกินไป
สามารถใส่ออกงานสังคมได้ทงั้ กลางวัน และกลางคืน

สร้างแบรนด์ไทยในตลาดอัญมณีโลก
เรามองว่าตลาดยังไปได้อกี ไกล มองไปถึงก�ำลังการซือ้ ของ
ตลาดเกิดใหม่ เช่น ตลาดจีน ด้วย โดยเฉพาะในทางเทคนิค
การผลิต การผลิตทองค�ำ 96.5% ซึง่ เป็นมาตรฐานทองรูปพรรณ
ไทยนัน้ มีความยากเพราะเนือ้ ทองค่อนข้างอ่อน ซึง่ ถ้าหากเรา
สามารถผลิตทองค�ำ 96.5% ได้แล้ว การดัดแปลงไปผลิตทองค�ำ
18K หรือ ทองมาตรฐานต่างประเทศก็จะไม่ใช่เรือ่ งยาก ส่วน
ในเรือ่ งของดีไซน์แบบไทยโมเดิรน์ ของเรา ยิง่ จะเป็นเอกลักษณ์
ทีแ่ ตกต่างจากโมเดิรน์ ในแบบยุโรปหรืออเมริกาฯ เพราะมีสว่ น
ผสมของวัฒนธรรมและการออกแบบของไทยเข้าไปด้วย
นัน่ หมายถึง เรายิง่ จะมีชอ่ งทางในการแข่งขันทีม่ ากขึน้ ด้วย

แรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์
ในช่วงทีศ่ กึ ษาต่ออยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา เราชืน่ ชมแบรนด์
Tiffany & Co. ทีเ่ น้นเรือ่ งของงานโมเดิรน์ มีสนิ ค้าทัง้ เงิน ทอง
พิงค์โกลด์ และ ไวท์โกลด์ ราคามีหลากหลายระดับ เหมาะทัง้
กับนักศึกษาและคนวัยท�ำงาน ปัจจุบนั เราเห็นว่าเครือ่ งประดับ
ทองของไทย ยังไม่มที องค�ำทีว่ ยั รุน่ และวัยท�ำงานสามารถสวม
สร้างแบรนด์รับมือกับความผันผวน
ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊ มีเป้าหมายทีจ่ ะท�ำธุรกิจทองค�ำอย่าง ใส่ได้ เราจึงน�ำแนวทางการสร้างแบรนด์มาศึกษา เพียงแต่
ครบวงจร ดังนัน้ นอกจากผลิต การสกัด ค้าส่ง และ ค้าปลีก ไม่เน้นไปทางจิวเวลรีม่ ากเกินไป แต่มาจับทีท่ องค�ำ ซึง่ เป็น
แล้ว เราจึงเข้ามาดูแลในส่วนของการลงทุนในทองค�ำแท่ง ด้านทีเ่ รามีความถนัดกว่า
ออนไลน์ รวมถึงการน�ำเข้า-ส่งออก แต่ปจั จุบนั ราคาทองค�ำ
มีการปรับตัวลง สัดส่วนการเก็งก�ำไรในผ่านการลงทุนจึงน้อย กล้าที่จะแตกต่าง
ลงตามไป วัฏจักรของตลาดทองค�ำจึงกลับเข้าสูภ่ าคเครือ่ ง ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊ แม้เป็นร้านขายส่งทองค�ำหน้าใหม่ แต่
ประดับอีกครัง้ เราจึงปรับกลยุทธ์กลับมาสูก่ ารสร้างแบรนด์ คุณพ่อก็สามารถแปลงโฉม ทองตันมาเป็นทองโป่ง และผลักดัน
เครื่องประดับ ให้ธุรกิจเครื่องประดับเป็นส่วนเสริมของ เข้าสูต่ ลาดได้ จนมีลกู ค้ารูจ้ กั สินค้าของเรามากขึน้ ในรูปของ
การลงทุน และท�ำให้ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊ ด�ำเนินธุรกิจได้ การค้าส่ง วิธกี ารท�ำงานของเราก็อาจจะได้คณุ พ่อมาในเรือ่ ง
ของการคิดต่าง คุณพ่อไม่ชอบตลาดทีเ่ ป็น Red Ocean ซึง่
ครบวงจรอย่างแท้จริง
แข่งขันกันด้วยราคา แต่อยากมาแข่งขันใน Blue Ocean คือ
ตลาดทีเ่ น้นความแปลกใหม่ และได้ราคาทีด่ กี ว่าผ่านความเป็น
เครื่องประดับทองส�ำหรับคนรุ่นใหม่
จากทีเ่ คยผลิตทองรูปพรรณในตลาดค้าส่ง เราพบว่าลูกค้า พรีเมีย่ มของแบรนด์ ซึง่ อาจจะเป็นวิธคี ดิ เดียวกัน ทีผ่ ลักดันให้
ส่วนใหญ่ปรับเปลีย่ นทัศนคติ ไม่นยิ มสวมใส่เครือ่ งประดับเป็น เรากล้าทีจ่ ะสร้างแบรนด์เครือ่ งประดับ ทีด่ งึ ความต่างออกมา
ทองค�ำล้วน ส่วนใหญ่ตอ้ งการรูปของจิวเวลรี่ เช่น การน�ำเพชร จากสินค้าในตลาดปัจจุบนั

เติบโตอย่างใส่ใจ
แม้ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊ จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่เรายัง
คงมุง่ เน้นการพัฒนาทีเ่ ป็นไปอย่างยัง่ ยืน โรงงานของเรา จึง
ใส่ใจในสุขภาพของบุคลากร และสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ ใน
การผลิตจะมีของเสียและมลพิษ เราจึงพัฒนาสายการผลิต
และการบ�ำบัด ให้เป็นโรงงานสีเขียว เช่นการปลูกแปลงผักและ
ไร่นา เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั พนักงานและชุมชนโดยรอบ
รวมถึงการบ�ำบัดน�ำ้ ให้สะอาด ซึง่ สามารถน�ำมาปลูกผักไฮโดร
โปรนิกส์และ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไว้บริโภค จนเป็นที่มาของ
“ข้าวน�ำ้ ทอง”

ชายน์นิ่งโกลด์... น�ำเทรนด์ล�้ำสมัย
ธุรกิจของชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊ เริม่ มาตัง้ แต่ 65 ปีกอ่ นในรุน่ ของ
อากงทีเ่ ปิดเป็นร้านค้าทองปลีก ย่านสะพานใหม่ จนมาถึงรุน่
คุณพ่อที่เริ่มผลิตเองมากขึ้น โดยเริ่มจากการผลิตทองค�ำ
รูปพรรณทีเ่ ป็นงานขึน้ มือเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนัน้ จึงเริม่
น�ำเข้าเครือ่ งจักรต่างๆ มาจากประเทศอิตาลี น�ำมาประยุกต์
ผลิตทองค�ำรูปพรรณรูปแบบใหม่ ซึง่ จากเดิมเครือ่ งประดับ
ทองค�ำของไทยเรา จะเน้นเป็นทองตัน เราจึงมาคิดค้นแบบ
ใหม่ ท�ำเป็นทองโป่ง เนือ่ งจากราคาทองค�ำปรับตัวสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
ทุกปี การผลิตทองโป่งมีขนาดใหญ่กว่าทองตัน และใช้ทองค�ำ
น�ำ้ หนักน้อยลง หลังจากนัน้ ได้นำ� เครือ่ งจักรมาทอสร้อยทอง
ทีเ่ ป็น Mass Production จากการขายปลีกจึงกลายมาเป็นการ
ขายส่งในนาม ห้างทองซินเจีย้ เชียง บจก. ทีเ่ น้นการผลิตทองค�ำ
รูปพรรณปริมาณมากทีม่ คี ณุ ภาพ เพือ่ ขายส่งให้กบั ร้านทอง
ปลีกทัว่ ประเทศ รวมถึงสินค้าอืน่ ๆอย่าง ทองค�ำ 9K, 18K,
พิงค์โกลด์ และ ไวท์โกลด์ เช่นกัน
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เพราะความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหารสาวรุน่ ไฟแรงแถมยังเปีย่ มไป
ด้วยความสามารถ เราจึงเชื่อมั่นว่าเธอจะเปิดตลาดพา
เครือ่ งประดับแบรนด์ใหม่ในไลน์ของ ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊
ไปได้ไกลเกินคาดแน่นอน
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Shining Pride
of Shining Gold
Shining Gold集团是集合金锭和黄金首饰制造、销
售、进出口的综合集团，本集团Shining Gold Bullion
有限公司目前在家族第三代董事总经理 AGATE
TANTACHON 先生的领导下迈入第65年。Shining
Gold集团在他的领导下进入新的黄金首饰制造市场，
由现代设计新颖的泰国款式，让黄金首饰在新一代
人的心目中发出光辉闪耀的吸引力。
Shining Gold...领先的趋势
Shining Gold集团企业创始于65年前，当时祖父在新
桥区开设了一家黄金首饰店，之后从父亲这一代开
始自己打造黄金首饰，当初以手工金饰为主，后来
从意大利进口了制造金饰的机器设备，应用在新款
金饰的制造上。原来泰国金饰流行实心的黄金，我
们开发了新的款式，使黄金膨胀成空心的状态，由
于黄金的价格日益增高，每年不断在调涨，空心黄
金的外观比实心黄金显得大多了，黄金使用量相对
来说会降低。尔后又将机器设备用在金链的量产
(Mass Production) 上，因此经营模式从零售转型，
以 “XIN JIA CHIANG有限公司” 的名义从事批发，
强调制造高品质、大量的金饰，批发到全国各大金

饰，重量轻并且时髦、现代化、高雅、但是不会太

在全球首饰界中打造泰国品牌

饰店，其中还包括其他商品，如：9K黄金、18K 黄

奢华或太正式，适合白天或晚上的活动都可以佩戴。

我们认为市场的潜能还很大，尤其是看到新市场的

金、粉色金和白金等。

购买力，如中国市场，另外由于生产制造的工艺，
打造品牌的灵感

泰国金饰制造标准以 96.5% 为准，难度较大，因为

打造品牌因应波动

在美国留学的时候，我非常欣赏Tiffany & Co.注重现

其硬度较低，如果我们可以制造96.5% 的黄金首饰，

Shining Gold集团的目的在于建立和经营黄金的综合

代化的款式，其商品包括金器、银器、粉红色K金和

制造18K 黄金或国外标准的黄金首饰并不没有什么

性企业，因此除了制造、熔炼、批发和零售以外，

白金等，价格分别有不同的等级，适合于大学生和

难度了。现代泰式的新颖设计与欧美现代款式不同，

我们还在黄金网络进行监管和投资，包括黄金的进

上班族佩戴。目前我们发现泰国金饰中还没有适于

我们具备泰国文化和泰式风格的创新，使得竞争力

出口。但是，目前黄金价格稍微下降，因此通过此

青少年和上班族佩戴的款式，因此我们深入研究打

更具优势。

部分的投资盈利比例也跟着减少，黄金的循环又回

造品牌，不将精力集中在珠宝首饰上，而是以我们

到了金饰的市场，故我们的市场战略再度改变且回

经验丰富而且擅长的金饰着手。

到品牌的打造，让金饰企业成为投资的附加部分，
让 Shinning Gold 集团更加全面化。

稳定成长
虽然Shining Gold集团的绩效大幅上升，但是我们仍

敢于不同

然注重稳定和持续性发展，因此我们的工厂非常重

Shining Gold集团虽然当时是个新的制造批发商，但

视人员的健康和环境保护，在生产制造过程中会产

对现代人的黄金首饰

是父亲的制造工艺使得实心的黄金变成空心并且推

生的废弃物和污染，我们改善了生产工艺流程以及

由于原来在批发市场有制造金饰的经验，我们发现

荐到市场上。通过批发方式我们的商品获得了顾客

废料处理系统，打造绿色工厂，例如在工厂附近原

大部分的客户对佩戴黄金的概念有所改变，不只想

的公认，我们的工作理念也可能是受到了父亲敢于

来设有园艺和水稻田，为了让人员和周边社区提高

佩戴金饰，多数想要将钻石或红宝石以金工镶嵌的

不同的想法，爸爸不喜欢以价格进行竞争的 红海市

生活品质，经过处理的水还能用来栽种蔬菜以及种

珠宝首饰款式。至于纯金首饰在年长的消费者和外

场，而是想创造蓝海经济，指的是注重特殊新颖以

水稻，这也是“金水稻”的 来历。

地的客户群里还算持续受到欢迎。因此，我们看到

优质品牌取得更高的盈利价格，这种理念推动了我

了以泰国现代设计的纯金首饰市场，让顾客意识到

们打造品牌的灵感，勇于在市场上推出与众不同的

由于年轻管理者的积极上进以及充满才华的能力，

黄金不仅是代表社会身份，同时也是现代化的饰品，

商品。

我们相信Shining Gold 集团新的首饰品牌在他的领导

可以在日常生活、工作上佩戴。由于我们在制造金
饰上具有丰富的经验，我们想制造系列性的黄金首
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之下，市场上的发展一定会远远大于我们的期望。

shopping

ก�ำไลทองค�ำพืน้ ผิวเก๋ไก๋ ดูดบิ แต่คลาสสิก
เพราะเคยปรากฏอยูบ่ นข้อมือของ
แจ็คเกอลีน โอนาซิสมาก่อน
จาก Jackie O’s Van Cleef & Arpels

ก�ำไล rose gold ประดับเพชรรูปงู จาก Bulgari น่าหลงใหล
เหมาะกับสาวหวานทีอ่ ยากเปลีย่ นลุคให้สวยอันตราย

Gold Bangs
มีทองเขาเรียกว่าพี่ เก็บเครื่องประดับเพชรพลอยหลากสีสันเข้ากรุซะ
ซีซั่นนี้ประดับข้อมือด้วยก�ำไลทองแวววาว ดีไซน์เก๋ไก๋ หลากสไตล์
มีก�ำไลข้อมือทองมากมายที่เรียบหรู
พร้อมให้ใส่เฉิดฉายเปล่งประกายในวันแดดจ้า
ก�ำไลสไตล์ Art Deco
ดูอลังการด้วยทอง
ประดับอัญมณีให้วบิ วับ
เหมาะกับสาวเท่ห์ มาดมัน่

ก�ำไลทองลายจีบผ้าซับซ้อน Drapée
ของ Annelise Michelson
ด้วยรูปทรงยูย่ ขี่ เี้ ล่น แม้จะยับ
แต่รบั รองว่าประทับใจตัง้ แต่แรกเห็น

ก�ำไลทองค�ำทรงโบราณจาก Goossens
เรียบแต่ขลัง ให้อารมณ์เซ็กซี่ ลีล้ บั

ก�ำไลทอง 18 เค
จาก Beladora
รุน่ modernist
ดีไซน์เส้นสายให้เก๋ไก๋
สร้างความทันสมัย
ให้กบั เครือ่ งประดับทอง
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จ�ำลองพืน้ ผิวของดาวอังคารไว้บนผืนแผ่นทอง
ของก�ำไล Mars จาก Sylvia Toledano

watch

Timeless
Shine
Louis
Moinet Vertalis
Tourbillon

ทีส่ ดุ แห่งความหรูหราเหนือกาลเวลา
ด้วยระบบจักรกลต้านแรงโน้มถ่วงตูรบ์ ยิ อง
ประกอบกับตัวเรือนทองค�ำและสายหนังจระเข้

Rolex - Datejust
Pearlmaster 34

ประดับเพชรน�ำ้ ดี18 กะรัตบนตัวเรือนทองค�ำ ไม่วา่ ผูห้ ญิงคนไหน
ก็ตอ้ งหลงรักโรเล็กซ์สสี นั สดใสเรือนนี้

GirardPerregaux
Cat's Eye High
Jewellery

เพชรน�ำ้ งาม 50 กะรัต เรียงรายเป็นเพชร 645 เม็ดส่องประกาย
บนตัวเรือนทองค�ำขาว โดดเด่นระยิบระยับบาดตาในงาน Basel World 2014

Omega - De Ville
Ladymatic

ความเงางามมีราคาของทองค�ำสีชมพู ประดับเพชร
แบบสวยหวานเหมาะกับสุภาพสตรีนกั บริหาร

Armin
Strom One Week
Skeleton
ประณีตและทนทาน
นาฬิกาหน้าปัดสเกเลตัน
ประดับอัญมณี 37 เม็ด
บนชิน้ ส่วนกว่า 146 ชิน้
พร้อมทัง้ ระบบทีส่ ามารถ
กักเก็บพลังงานได้ถงึ 7 วัน

Rolex Sky Dweller

ด้วยระบบปีปฏิทนิ ซารอสและดูอลั ไทม์โซน
โรเล็กซ์โมเดลปีลา่ สุดนีอ้ อกแบบมาเพือ่
นักท่องโลก

Hermes
Arceau Temari

นาฬิกาเรือนหรูดว้ ยลวดลายทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจ
มาจากชุดกิโมโนของญีป่ นุ่ สวย เก๋ ล�ำ้ ค่า
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git in focus /

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

ทับทิมและแซปไฟร์ (ตอน 1)
การตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์ สังเคราะห์

การตรวจลักษณะมลทินต่างๆ โดยกล้องจุลทรรศน์ เพือ่ การเปรียบเทียบลักษณะภายในกับ
ทับทิมธรรมชาติ การตรวจสอบการเรืองแสง และการใช้เครือ่ งมือขัน้ สูงซึง่ จะไม่กล่าวในทีน่ ี้
อย่างไรก็ตาม ความช�ำนาญ และประสบการณ์ของผูต้ รวจวิเคราะห์ เป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่

การตรวจรายละเอียดมลทินต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เป็นกุญแจส�ำคัญ
คอรันดัมเป็นชือ่ ชนิดแร่ทรี่ จู้ กั กันดีในตลาดอัญมณีวา่ ทับทิมและแซปไฟร์โดยทัว่ ไป ทับทิมเป็น ที่จะช่วยในการตรวจวิเคราะห์แยกทับทิมธรรมชาติออกจากทับทิมสังเคราะห์ ข้อมูลที่
คอรันดัมทีม่ สี แี ดงเฉดต่างๆ ตัง้ แต่แดงแกมม่วงไปจนถึงแกมส้ม ซึง่ สีแดงเป็นผลมาจากธาตุ เกีย่ วกับมลทินภายในของทับทิม สรุปได้ดงั ตารางที่ 1
โครเมียมทีเ่ จืออยูใ่ นโครงสร้างผลึก ส่วนคอรันดัมชนิดแซปไฟร์กม็ ไี ด้หลายสี เช่น น�ำ้ เงิน เหลือง
เขียว ชมพู ส้ม เป็นต้น ซึง่ สีตา่ งๆเหล่านีก้ เ็ ป็นผลมาจากธาตุรอ่ งรอยต่างๆทีเ่ จืออยูใ่ นโครงสร้าง ตารางที่ 1 ลักษณะมลทินในทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห์
เช่น ไทเทเนียม เหล็ก โครเมียม วาเนเดียม เป็นต้น หรืออาจเป็นผลมาจากโครงสร้างผลึกที่
มลทินภายในทับทิมธรรมชาติ
มลทินในทับทิมสังเคราะห์
ผิดปกติกไ็ ด้
มลทินเห็นได้เด่นชัดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่ ทับทิมสังเคราะห์แบบหลอมเหลวโดยเปลวไฟ
จากความหาได้ยากยิง่ ของทับทิมและแซปไฟร์ทมี่ คี ณุ ภาพดี ทัง้ สีสรรต่างๆสวยงาม กอรปกับมี
ความแข็ง ความคงทนสูง ท�ำให้ทบั ทิมและแซปไฟร์เป็นทีน่ ยิ มใช้เป็นอัญมณีและเครือ่ งประดับ
อย่างแพร่หลาย ตลาดอัญมณีทวั่ โลกจึงจัดให้ทบั ทิมและแซปไฟร์เป็นอัญมณีสงู ค่า เทียบได้กบั
เพชร มรกต และ พลอยเจ้าสามสี
ด้วยความหายากและมีราคาสูงของทับทิมและแซปไฟร์ธรรมชาติคณุ ภาพสูงนัน่ เอง ท�ำให้ผซู้ อื้
และผูข้ ายทับทิมและแซปไฟร์สว่ นใหญ่ทมี่ ขี ายและเป็นทีต่ อ้ งการในตลาด จะต้องเผชิญกับความ
ท้าทายในเรือ่ งเกีย่ วกับความเป็นธรรมชาติหรือสังเคราะห์ การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
และแหล่งทีม่ าของพลอย ในฉบับนี้ จะกล่าวถึงเทคนิคปัจจุบนั เกีย่ วกับการตรวจสอบทับทิม
และแซปไฟร์ ทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ ารของสถาบัน ซึง่ ในเรือ่ งตอนแรกนี้ เป็นการตรวจสอบทับทิม
และแซปไฟร์สงั เคราะห์ ส่วนในเรือ่ งตอนทีส่ องเป็นการตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อน และตอนทีส่ ามเป็น การตรวจสอบแหล่งทีม่ าของทับทิมและแซปไฟร์

ค่อยพบทับทิมธรรมชาติทสี่ ะอาดสดใสไร้มลทิน
มลทินผลึกของแร่อนื่ เช่น อะพาไทต์ แคลไซต์
เบอห์ไมต์ รูไทล์ เป็นต้น
ระนาบผลึ ก แฝดระนาบผลึ ก แฝดที่ มี แ ร่
เบอห์ไมต์อยู่
มลทินคล้ายหมอกควัน
แถบสีทมี่ เี ข็มเล็กๆ มลทินรูปเข็มเล็กๆ วางตัว
ท�ำมุม 60ํ และ 120ํ
มลทินของไหล รูปร่างคล้ายขนนก รูปลายนิว้
มือ
มลทินรอยแตกทีถ่ กู สมานโดยของไหล(Healing
feature)
มลทินของไหล 2 สถานะ
มลทินผลึกกลวง มลทินโซนสี แถบสี แนวการ
โตของผลึก(Growth zoning)

(flame fusion หรือ Verneuil) มีมลทินน้อย
มาก ส่วนใหญ่เป็นมลทินเส้นโค้ง ฟองอากาศ
ต้องพลิกหมุน หา และใช้ระบบไฟพิเศษส่อง
ในทับทิมสังเคราะห์แบบฟลักซ์ อาจพบมลทิน
ของผลึกแพลทินมั ทีเ่ กิดจากเบ้าหลอม
มลทินของฟลักซ์ ทีเ่ หลืออยูจ่ ากการสังเคราะห์
รูปร่างคล้ายผลึกเล็กๆ
มลทินรูปร่างคล้ายหมอกควันและมลทินเหมือน
ดาวหาง
มลทินของฟลักซ์ รูปร่างคล้ายขนนกและลายนิว้
มือหยาบ จะมีสขี าวและความชัดขอบสูง
มลทินของส่วนทีเ่ หลือจากการหลอมละลาย
มลทิน คล้ายของไหล 2 สถานะได้ แต่ทจี่ ริงเป็น
ช่องว่างทีม่ ฟี องอากาศอยู่
มลทินลักษณะแนวการโตของผลึก และ โซนสี

รูปที่ 1 พลอยคอรันดัมทีไ่ ด้รบั ความนิยม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม
รูปที่ 3 มลทินเส้นเข็มและกลุม่ หมอกเรียงตัวรูป 6 เหลีย่ มในทับทิมธรรมชาติ

การตรวจสอบทับทิมและแซปไฟร์สังเคราะห์
และมลทินสารฟลักซ์ในทับทิมสังเคราะห์
ทับทิมและแซปไฟร์สงั เคราะห์ทผี่ ลิตออกมาสูท่ อ้ งตลาดสามารถผลิตได้จากหลายกระบวนการ
ได้แก่ flame fusion, Crystal pulling, Flux grown และ Hydrothermal ซึง่ มักมีชอื่ เรียกแตกต่าง ผูต้ รวจวิเคราะห์จะใช้ลกั ษณะมลทินต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นเกณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์ แต่ควรจะ
กันไปในท้องตลาด เช่น Chatam, Kashan, Ramaura, Knischka เป็นต้น
มีการท�ำ Confirmation test ตัวอย่างเช่น พบมลทิน 2 สถานะ อย่าพึง่ สรุปว่าเป็นของธรรมชาติ
หรือของสังเคราะห์ จะต้องหาหลักฐานมลทินอย่างอืน่ สนับสนุน หากหาไม่ได้ยงั ไม่ควรสรุป
แต่ให้ใช้การสังเกตการเรืองแสงประกอบ หากทับทิมแสดงการเรืองแสงสีแดงสว่างมากทัง้ ใน
รังสีเหนือม่วงทัง้ คลืน่ สัน้ -ยาว โอกาสที่ จะเป็นทับทิมสังเคราะห์มมี ากกว่า อาจตรวจวิเคราะห์
ซ�ำ้ อีก เช่น ใช้กล้องจุลทรรศน์ ตรวจดูรายละเอียดภายใน ใช้เวลาดูนานๆ พลิกส่องดูทบั ทิม
ไปมาหลายทิศทาง ใช้ระบบแสงดีและเหมาะสม พยายามหาลักษณะของมลทินทีจ่ ะมา
สนับสนุน กล่าวคือ หาข้อมูลเพิม่ เพือ่ จะได้คำ� ตอบในทีส่ ดุ จะเห็นได้วา่ การตรวจวิเคราะห์
มิได้ใช้ความรูส้ กึ หรือ ลางสังหรณ์ แต่เป็นการตรวจโดยใช้ขอ้ มูลจากความเป็นจริงทีเ่ ห็น เหมือน
วิทยาศาสตร์สาขาอืน่ ๆ ทัว่ ไป
รูปที่ 2 พลอยคอรันดัมสังเคราะห์ชนิด flame fusion (ซ้าย) และชนิด Flux grown (ขวา)

ทับทิมสังเคราะห์
ทัง้ ทับทิมสังเคราะห์และทับทิมธรรมชาติมลี กั ษณะปรากฏทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกันมาก
ผูต้ รวจวิเคราะห์ทชี่ ำ� นาญสามารถตรวจแยกออกจากกันได้โดยใช้เทคนิคและวิธกี าร ดังนี้
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การเรืองแสง ให้สงั เกตการเรืองแสงในรังสีเหนือม่วงทัง้ คลืน่ สัน้ และคลืน่ ยาว และควรมี
ชุดตัวอย่างไว้เปรียบเทียบการเรืองแสง ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห์ มักแสดงลักษณะ
การเรืองแสงเสมอ ตัวอย่างพอสังเขป ของลักษณะการเรืองแสงของทับทิมชนิดต่างๆ แสดง
ไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะการเรืองแสงของทับทิมจากแหล่งต่างๆ
มลทินในไพลินธรรมชาติ
คลืน่ ยาว
คลืน่ สัน้
พม่า ศรีลงั กา
แดงเข้ม-แดงปานกลาง แดงส้ม แดงเข้ม-แดงปานกลาง น้อยกว่า
คลืน่ ยาว
ไทย กัมพูชา
แดงอ่อน-แดงเข้ม แดงส้ม
ไม่เรืองแสง-แดงอ่อน
แหล่งอืน่ ๆ
แดงอ่อน-แดงเข้ม
ไม่เรืองแสง-เรืองสีแดงเข้ม แดง
ส้ม
ทับทิมสังเคราะห์
แดงเข้มมาก (ยกเว้นตัวอย่างมีสี แดงเข้มมาก (ยกเว้นตัวอย่างมีสี
เข้มทึบ)
เข้มทึบ)

การเรืองแสง ไพลินธรรมชาติมกั ไม่เรืองแสง ยกเว้นไพลินบางแหล่ง เช่น จากศรีลงั กา
อาจเรืองแสงสีฟา้ นวลได้แต่จะต้องพบเส้นดูดกลืนสีของเหล็กด้วย ไพลินสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่
เรืองแสงสีฟา้ นวลปานกลาง-อ่อน หรือสีเขียวแกมเหลืองในรังสีเหนือม่วงคลืน่ สัน้ แต่ไม่เรืองแสง
ใน คลืน่ ยาว
บุษราคัมสังเคราะห์
บุษราคัมธรรมชาติและบุษราคัมสังเคราะห์ตา่ งก็มคี ณุ สมบัตทิ างกายภาพและคุณสมบัตทิ างแสง
เหมือนกัน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ มีดงั นีค้ อื การตรวจมลทินต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศน์
การดูดกลืนแสง การเรืองแสง และการใช้เครือ่ งมือขัน้ สูง

การตรวจสอบลักษณะมลทินต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ลักษณะต่างๆ
ไพลินสังเคราะห์
ไพลินธรรมชาติและไพลินสังเคราะห์ ต่างมีลกั ษณะทัว่ ไปทีป่ รากฏเหมือนกันคือ โปร่งใส-ทึบ ของมลทินในบุษราคัมและบุษราคัมสังเคราะห์ แสดงไว้ในตารางที่ 4
แสง สีนำ�้ เงินแกมม่วง น�ำ้ เงินแกมเขียว มีทงั้ สีมดื สีสว่าง ยิง่ ไปกว่านัน้ คุณสมบัตทิ างกายภาพ
และคุณสมบัตทิ างแสงต่างก็เหมือนกันอีกด้วย ไพลินสังเคราะห์ทผี่ ลิตออกมาสูท่ อ้ งตลาด ตารางที่ 4 ลักษณะมลทินในบุษราคัมธรรมชาติและบุษราคัมสังเคราะห์
มีหลายยีห่ อ้ เช่น Chatham, Kashan, Seiko เป็นต้น แต่กระบวนการหลักๆ ทีพ่ บมากนัน้ คือ
มลทินในบุษราคัมธรรมชาติ
มลทินในบุษราคัมสังเคราะห์
เทคนิคการสังเคราะห์แบบหลอมเหลวโดยเปลวไฟ (flame fusion) เทคนิควิธกี ารตรวจวิเคราะห์
นรูปเข็มเล็กๆ เรียงตัวตามระนาบผลึกแฝด
แถบสีโค้ง
มีดังนี้ การตรวจลักษณะของมลทินภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การดูดกลืนแสง มลทิ
แถบสีตรง โซนสี
มลทินกลุม่ เข็มเล็กๆ
การเรืองแสง และการใช้เครือ่ งมือขัน้ สูง
มลทินรูปจาน
มลทินรูปร่างคล้ายหมอกควัน
มลทินผลึกกลวง

ฟองอากาศ

การตรวจรายละเอียดของมลทินต่างๆ โดยกล้องจุลทรรศน์ มลทินในไพลิน มลทินผลึกเพทาย
ธรรมชาติและไพลินสังเคราะห์ มีรปู ร่างและรูปแบบแตกต่างกัน เทคนิคการตรวจหามลทินจะ มลทินผลึกรูปเข็ม(เบอห์ไมต์)
ต้องใช้ระบบไฟพิเศษ โดยใช้ไฟจากแหล่งแสงทีมที อ่ น�ำรวมแสงเป็นล�ำแสงทีเ่ รียกว่า Fiberlite
ส่องดูหลายๆ ทิศทางเพือ่ จะได้เห็นมลทินเด่นชัด และจะต้องสามารถจ�ำแนกมลทินของ การตรวจหาลักษณะมลทินของพลอยบุษราคัมสังเคราะห์ทำ� ได้ยากเนือ่ งจากเป็นพลอย ค่อนข้าง
สังเคราะห์ออกจากของธรรมชาติได้ ลักษณะมลทินต่างๆ ทีพ่ บในไพลินธรรมชาติและไพลิน สะอาด ดังนัน้ จะต้องใช้ระบบแสงส่องเข้าตัวพลอย และใช้กระจกกรองแสงสีฟา้ (Blue filter)
วางให้แสงไฟส่องผ่านกระจกกรองแสงก่อนผ่านตัวพลอยและอาจต้องจุม่ ดูในน�ำ้ ยาเมธิลนี
สังเคราะห์ สรุปไว้ใน ตารางที่ 3
ไอโอไดด์ ซึง่ จะช่วยท�ำให้มองเห็นและมองหามลทินได้ชดั เจนขึน้
ตารางที่ 3 ลักษณะมลทินในไพลินธรรมชาติและไพลินสังเคราะห์
การดูดกลืนแสง โดยใช้เครือ่ งสเปคโตรสโคปแบบพกพา เนือ่ งจากการดูดกลืนแสงของพลอย
มลทินในไพลินธรรมชาติ
มลทินในไพลินสังเคราะห์
บุษราคัมธรรมชาติ และบุษราคัมสังเคราะห์แตกต่างกัน จึงน�ำมาใช้เป็นกุญแจส�ำคัญในการตรวจ
แถบสีโค้ง
แถบสี โซนสี ตรง
วิเคราะห์ โดยทีก่ ารดูดกลืนแสงของบุษราคัมธรรมชาติ พบเส้นสีดำ� ที่ 4500, 4600, 4700 Å (450
มลทินของไหลรูปลายนิว้ มือ มลทินขนนกโค้งๆ มลทินฟองอากาศ
มลทินรูปเข็มของแร่รไู ทล์กระจายตัวอยูใ่ นแถบสี มลทินของเศษทีเ่ หลือจากส่วนประกอบของ 460 470 nm) ส่วนการดูดกลืนแสงของบุษราคัมสังเคราะห์ พบเส้นสีดำ� ที่ 6900 Å (690 nm)
และ แถบสีดำ� มืดตัง้ แต่ 4000 Å (400 nm) ถึง 4600 Å (460 nm) ข้อสังเกต ส�ำหรับบุษราคัม
มลทินรูปร่างเหมือนจาน เกิดจากแรงกดดัน ผงอะลูมนิ า
มลทินรูปลายนิว้ มือแบบหยาบ หรือ มลทิน ธรรมชาติอาจพบเส้นดูดกลืนแสงที่ 6900 Å ได้ แต่จะต้องมีเส้น 4500, 4600, 4700 Å เกิดขึน้ ด้วย
เนือ่ งจากการเผา
มลทินรูปผลึกของโดโลไมต์ เฟลด์สปาร์ เซอร์คอน ของฟลักซ์เป็นก้อนย้วย หยักไปมา
ดังนัน้ ถ้าพบแต่เส้นดูดกลืนแสงที่ 6900 Å อย่างเดียวบ่งชีว้ า่ พลอยบุษราคัมนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะ
มลทินแพลทินมั
อะพาไทต์ พิรโ์ รไทต์
เป็
นพลอยสังเคราะห์ พลอยบุษรา คัมสังเคราะห์จะไม่พบเส้นเหล็กคือ 4500, 4600, 4700 Å เลย
มลทินเป็นก้อนหรือเป็นจุดเล็กๆ เหมือนฝน
มลทินผลึกกลวง
มลทินระนาบผลึกแฝด
มลทินของไหล 2 สถานะ
มลทินรอยแตกทีส่ มานโดยของเหลว

มลทินคล้ายหมอกควัน
มลทินระนาบผลึกแฝดซ้อน

รูปที่ 4 พลอยไพลินธรรมชาติแสดงแถบสีตรงไม่สม�ำ่ เสมอ(ซ้าย)
และพลอยไพลินสังเคราะหืแสดงแถบสีถแี่ ละโค้ง (ขวา)

การดูดกลืนแสง การดูดกลืนแสงในไพลินธรรมชาติเกิดจากธาตุเหล็ก ทีเ่ ป็นตัวท�ำให้
เกิดสี ท�ำให้เห็นการดูดกลืนสีที่ 4515, 4600, 4700 Å (4515 เด่นชัดทีส่ ดุ หรือ อาจเห็นทัง้
3 เส้นเกิดติดกันเป็นแถบหนา)ด้วยเครือ่ งสเปคโตรสโคปแบบพกพา ส�ำหรับไพลินสังเคราะห์นนั้
ธาตุเหล็กที่ใส่เข้าไปท�ำให้เกิดสีนั้น จะถูกเผาไหม้หมดไปในระหว่างขบวนการผลิต
จึงท�ำให้ไม่พบเส้นดูดกลืนแสงของธาตุเหล็กเหมือนในไพลินธรรมชาติ

การเรืองแสง การเรืองแสงภายใต้รงั สีเหนือม่วงคลืน่ สัน้ และคลืน่ ยาว พบว่า บุษราคัม
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่ไม่เรืองแสง แต่บางครัง้ อาจเรืองแสงสีสม้ เหลือง-ส้มแดงใน LW ส่วนบุษราคัม
สังเคราะห์ ไม่เรืองแสง ใน LW เรืองแสง สีสม้ อ่อน-แดงอ่อน ใน SW ข้อสังเกต ถ้าพบเส้น
ดูดกลืนแสงที่ 6900 Å บุษราคัมสังเคราะห์มกั จะเรืองแสงสีแดงอ่อน-แดงเข้มปานกลาง ใน LW
ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่า อัญมณีทใี่ ช้ในเครือ่ งประดับของท่าน เป็นอัญมณีธรรมชาติ หรือ
สังเคราะห์หรือผ่านการปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ สามารถติดต่อใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ที่
GIT Gem Testing Laboratory ชัน้ 4 อาคาร ITF Tower ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 หรืออาจ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์ หมายเลข +662 6344999 ext. 409, 413 ตัง้ แต่เวลา
9.00-17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
นอกจากนีส้ ถาบันได้จดั ท�ำหนังสือเกียวกับทับทิมและแซปไฟร์ชอื่ ว่า “Ruby & Sapphire :a
collector’s guide” สามารถติดต่อซือ้ ได้ ณ ห้องสมุดของสถาบัน ชัน้ 1 อาคาร ITF Tower
ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์ หมายเลข
+662 6344999 ext. 102 - 103 ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
ราชการ
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special report /

ศิริพล ยอดเมืองเจริญ, วันดี ม่านศรีสุข
SIRIPOL YODMUANGCHAROEN, WANDEE MANSRISUK

Tuczon งานอัญมณี…มีอะไรแปลกแตกต่าง?
งานจัดหลากหลายแยกจากกันคนละมุมเมือง ไม่เคยเห็นที่ไหน-จีโอดมากจริงๆ

เพริดอต อีกทัง้ ยังมีการ์เน็ต และ เทอร์คอยซ์ หรือทีค่ นไทย
นิยมเรียกกันว่า “พลอยมูลนกการเวก” ด้วย โดยเฉพาะเทอร์
คอยซ์นถี้ อื ว่าส�ำคัญยิง่ เพราะได้ชอื่ ว่าเป็นอัญมณีประจ�ำรัฐ
(State Gem) เนือ่ งด้วยมีแหล่งแร่ขนาดใหญ่อยูภ่ ายในรัฐและ
รัฐข้างเคียงอย่างเนวาดา และ นิว เม็กซิโก เทอร์คอยซ์คณุ ภาพ
สูงทีจ่ ำ� หน่ายในตลาดโลกส่วนใหญ่กม็ าจากแหล่งทางตะวันตก
และตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ โดยปกติ
แหล่งแร่เทอร์คอยซ์มกั พบอยูใ่ กล้ๆ กับแหล่งแร่ทองแดง ซึง่
ทองแดงนีเ้ องทีเ่ ป็นธาตุองค์ประกอบทีใ่ ห้สฟี า้ ในเทอร์คอยซ์
และเนือ่ งจากแอริโซน่ามีอาณาเขตติดกับรัฐโคโลราโด นิว
เม็กซิโก ยูทาห์ เนวาดา และแคลิฟอร์เนีย รวมถึงประเทศ
เม็กซิโกด้วย ซึง่ ทัง้ รัฐข้างเคียงเหล่านีแ้ ละประเทศเม็กซิโกต่าง
เป็นแหล่งแร่อญั มณีทหี่ ลากหลาย จึงไม่นา่ แปลกใจทีจ่ ะมีการ
จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับขนาดใหญ่รายการ
ส�ำคัญของโลกอย่าง Tucson Gem Shows กันขึน้ ทีเ่ มืองทูซอน
ในรัฐแอริโซน่าแห่งนีเ้ ป็นประจ�ำทุกปี
นับตั้งแต่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (GIT)
มา 5 ปี ผมและคุณวันดี ม่านศรีสขุ ผูร้ ว่ มเขียนบทความได้
เดินทางไปดูงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับรายการ
ส�ำคัญๆ ของโลกมาก็หลายครัง้ ไม่วา่ จะเป็นงาน Hong Kong
Jewellery and Gems Fair ทีฮ่ อ่ งกง BaselWorld ทีส่ วิตเซอร์
แลนด์ VicenzaOro ทีอ่ ติ าลี และ JCK Las Vegas ที่
สหรัฐอเมริกา มาปีนไี้ ด้มโี อกาสเดินทางไปดูงานแสดงสินค้านี้
ทีส่ หรัฐฯ อีกครัง้ แต่เปลีย่ นจากทีเ่ มืองลาส เวกัส รัฐเนวาดา
มาเป็นทีเ่ มืองทูซอน รัฐแอริโซน่าแทน ได้บรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างชัดเจน พบเห็นสิ่งแปลกตาน่าสนใจ และได้ความรู้
พร้อมประสบการณ์ใหม่ๆ กลับมามากมาย
เมืองคาวบอย (Cowboy) เก่ายุคต้น...รัฐแอริโซน่า (State of
Arizona - AZ) อันเป็นทีต่ งั้ ของเมืองทูซอน (Tucson) อยูท่ าง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอเมริกา มีพนื้ ที่ 295,254
ตารางกิโลเมตร จัดเป็นรัฐทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศ มีประชากรราว 2.7 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 15 จาก
ทัง้ หมด 50 รัฐ มีเมืองฟีนกิ ซ์ (Phoenix) เป็นเมืองหลวงของรัฐ
ส่วนเมืองทูซอนเป็นเมืองส�ำคัญรองลงมา ทัง้ นี้ ชาวแอริโซน่า
ได้กอ่ ร่างสร้างรัฐและเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสหรัฐอเมริกาเมือ่ ปี
1912 โดยในขณะนัน้ ได้อาศัยปัจจัยทีเ่ รียกว่า 5 C’s เป็นพลัง
ขับเคลือ่ นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างงาน สร้าง
โอกาส ให้แก่ชมุ ชน เมืองและรัฐ ตามล�ำดับ

เหมืองแร่ทองแดง เหมืองทองแดงทีน่ สี่ ามารถผลิตแร่ทองแดง
ได้มากกว่าครึง่ หนึง่ ของผลผลิตทัง้ ประเทศ และในระหว่างปี
1860 -1938 ซึง่ เป็นช่วงทีก่ ารท�ำเหมืองทองแดงรุง่ เรืองสุดขีด
รัฐแอริโซน่าถลุงทองแดงได้ถงึ 8.6 ล้านตัน จนถึงกับได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็น “The Copper State” ทีเดียว Cattle ปศุสตั ว์ เริม่ ต้นจากเมือ่ ก่อตัง้ รัฐใหม่ๆ บรรดาคาวบอยจาก
เท็กซัสได้พากันอพยพต้อนฝูงวัวแพะแกะมายังแอริโซน่ากัน
อย่างคึกคัก จนท�ำให้การท�ำปศุสตั ว์กลายเป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้
เข้าสูร่ ฐั แอริโซน่าอย่างเป็นล�ำ่ เป็นสันในเวลาต่อมา โดยเมือ่ ปี
1918 มีการเลีย้ งวัวในรัฐแห่งนีอ้ ยูม่ ากถึง 1.75 ล้านตัว เกือบ
เท่ากับจ�ำนวนพลเมืองในขณะนัน้ เลยทีเดียว Cotton - ฝ้าย
เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ สร้างรายได้ให้กบั ชาวแอริโซน่า
ในช่วงทศวรรษที่ 1910 เนือ่ งจากรัฐนีป้ ลูกฝ้ายได้มากทีส่ ดุ
ในสหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่เป็นฝ้ายคุณภาพดีทเี่ รียกว่า
“Pima Cotton” Citrus - พืชตระกูลส้มมะนาว นอกจากรัฐ
แอริโซน่าจะเป็นผูผ้ ลิตมะนาวทัง้ lime และ lemon รายส�ำคัญ
เป็นอันดับ 2 และเป็นผูผ้ ลิตส้มกับเกรปฟรุต๊ ส�ำคัญเป็นอันดับ
4 ของประเทศแล้ว ยังเป็นผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกพืชตระกูลส้ม
มะนาวรายส�ำคัญในตลาดโลกอีกด้วย Climate -สภาพอากาศ
จากการทีแ่ อริโซน่ามีอากาศทางตอนล่างของรัฐเป็นแบบทะเล
ทรายคือ ร้อนแห้งแล้งในฤดูรอ้ น และค่อนข้างเย็นสบายในฤดู
หนาว ส่วนทางตอนบนมีอากาศแบบป่าสน อากาศร้อนปาน
กลางในฤดูรอ้ น และมีหมิ ะตกในฤดูหนาว ทีร่ ฐั นีจ้ งึ มีแสงแดด
เจิดจ้า พืชพรรณผลิดอกออกผลตลอดปีดงึ ดูดให้มนี กั ท่องเทีย่ ว
จากทุกสารทิศเดินทางมาทีน่ อี่ ย่างสม�ำ่ เสมอ

มุง่ ดูงานเพือ่ ประยุกต์สร้างโอกาสอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ไทย...ที่ Tucson Gem Shows คณะของเราจาก GIT อัน
ประกอบด้วย ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการ GIT
ดร.จักรพันธ์ สุทธิรตั น์ ทีป่ รึกษาวิชาการ นางสาวสุอาภา ไวกยี
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางสาววันดี ม่านศรีสขุ หัวหน้าฝ่ายบริการ
ข้อมูลวิชาการ และ นายแสงทิพย์ แสงบัวงามล�ำ้ นักวิชาการ
อัญมณี ได้เดินทางไปศึกษาและเยีย่ มชมงาน Tucson Gem
Shows กันในระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา โดยคณะ
ของเราได้เดินทางจากเมืองไทยไปยังนครลอสแอนเจลิส ก่อน
ที่จะต่อเที่ยวบินในประเทศจากนครลอสแอนเจลิสไปยัง
Tucson International Airport ด้วยระยะทางอีก 700 กิโลเมตร
เศษ ใช้เวลาบินราว 1 ชัว่ โมง โดยเมืองทูซอนนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณ
ใจกลางของรัฐแอริโซน่าตอนใต้ ห่างจากเมืองฟีนกิ ซ์ประมาณ
160 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกราว 100
กิโลเมตร เวลาทีท่ ซู อนจะเร็วกว่าทีล่ อสแอนเจลิสอยู่ 1 ชัว่ โมง
และห่างจากประเทศไทยอยูถ่ งึ 14 ชัว่ โมง

“จีโอด (Geode)” เป็นอัญมณีทเี่ กิดจากลาวาของภูเขาไฟทีต่ อ่
มากลายเป็นหินโปร่งโพรงเมือ่ ผ่าออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นผลึก
หินสีมว่ งเป็นหลัก และยังมีผลึกสีอนื่ ๆอีกด้วย เป็นครัง้ แรกที่
เห็นเยอะทีส่ ดุ ทีน่ ี่ Tucson Gem Shows...เป็นงานอัญมณีและ
เครือ่ งประดับทีแ่ ปลก เพราะมีการจัดงาน Gems and Jewelry
Fair เกือบทุกมุมเมืองของทูซอนและมีหลายแห่งด้วยกัน มีทงั้
แบบเต้นท์กลางแจ้งและจัดบูทในอาคาร นับว่าไม่เคยพบเห็น
ทีไ่ หนเลย ก็เลยไม่แปลกใจว่าท�ำไมเมืองกลางทะเลทรายเช่น
นีจ้ งึ จัดงานอัญมณีและเครือ่ งประดับได้อย่างต่อเนือ่ ง เพราะ
รากฐานเดิมคงเป็นการค้าอัญมณีทเี่ ป็นวัตถุดบิ และแร่ธาตุ-หิน
ค�ำว่า “5 C’s” ทีก่ ล่าวถึงข้างต้นนีไ้ ด้แก่ Copper - ทองแดง
กล่าวกันว่าในอดีตพืน้ ทีร่ ฐั 2 ใน 3 ถูกใช้ในการท�ำเหมืองแร่ แหล่งพลอยเนือ้ อ่อนทีห่ ลากหลาย...คือรัฐแอริโซน่า ทีม่ มี าก สวยงามทีน่ มี่ อี ย่างมหาศาลยอมรับว่าเยอะจริงๆครับ ต่อมา
ทองแดง และ 1 ใน 4 ของชาวแอริโซน่ายังชีพด้วยการเป็นชาว ชนิดได้แก่ พลอยตระกูลควอตซ์อย่างแอเมทิสต์ ซิทริน และ ก็ได้มีการพัฒนาน�ำ“จีโอด”มาจากแหล่งอื่นทั่วโลกเข้ามา
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ชัดว่า GIT ของเราเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในระดับนานาชาติอยูบ่ า้ งแล้ว เราสามารถไปประกาศ
ศักดาแสดงศักยภาพได้ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับส�ำคัญในสหรัฐฯ ได้ทงั้ ในงาน JCK Las Vegas และ
งาน AGTA GemFair Tucson ซึง่ สิง่ นีน้ อกจากจะถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ GIT ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ในระดับสากลแล้ว
ยังช่วยขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากงานบริการตรวจ
วิเคราะห์อญั มณีได้อกี ทางหนึง่ ด้วย

จ�ำหน่าย มากระจุกรวมไว้เป็นศูนย์กลางตลาดใหญ่ทนี่ เี่ ป็น
พิเศษ การเดินทางไปยังเมืองทูซอนในครัง้ นี้ นอกเหนือจาก
การไปเยีย่ มชมงาน Tucson Gem Shows แล้ว วัตถุประสงค์
หลักของคณะ GIT เราคือ การไปเปิดตัวบูธ GIT อย่างเป็น
ทางการในงาน AGTA Gem Fair Tucson 2014 รวมถึงการเปิด
ตัวหนังสือ "Ruby & Sapphire : A Collector’s Guide” เขียน
โดย Mr. Richard W. Hughes ด้วยเงินทุนสนับสนุนการเขียน
และการตีพมิ พ์จากสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ซึง่ ภารกิจดังกล่าว
ข้างต้นจัดขึน้ เมือ่ ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
โดยในวันนีม้ นี ายสมคะเน ยอดพราหมณ์ รองกงสุล (พาณิชย์)
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
และ นายวิษณุ ชมศิล ผูช้ ว่ ยด�ำเนินการ ได้เดินทางมาสมทบ
กับคณะของเราด้วย
AGTA GemFair Tucson 2014...จัดขึน้ ที่ Tucson Convention
Center ในย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองทูซอน ระหว่างวันที่ 4-9
กุมภาพันธ์ 2557 บูธของ GIT หมายเลข 38 ตัง้ อยูใ่ นส่วนที่
เรียกว่า “Galleria” ซึง่ เป็นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงของหน่วยงานและ
สมาคมด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับในสหรัฐอเมริกา อาทิ
American Gem Society, Diamond Council of America,
Jewelers of America, Jewelers Vigilance Committee,
National Association of Jewelry Appraisers เป็นต้น รวม
ถึงบูธของ American Gem Trade Association (AGTA) เจ้า
ภาพผูจ้ ดั งานนี้ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอัญมณีศาสตร์เข้าร่วม
ออกบูธหลายรายเช่น Canadian Institute of Gemmology,
International Gemological Institute แต่มเี พียงสองสถาบัน
อัญมณีศาสตร์ยกั ษ์ใหญ่อย่าง American Gemological
Laboratories (AGL) และ Gemological Institute of America
(GIA) เท่านัน้ ทีใ่ ห้บริการตรวจวิเคราะห์อญั มณีแบบ On-Site
และผมสังเกตว่ามีบธู ของหน่วยงานต่างชาติอยูน่ อ้ ยมากในงาน
นี้ เห็นเพียงแค่ International Colored Gemstone Association
(ICA), Indian Diamond & Color Stone Association,
Tanzanite Foundation เท่านัน้

รับฟังจากผูผ้ า่ นการดูงานทีน่ แี่ ละประสบการณ์เข้าร่วมประชุม
วิชาการที่ Tuczon…ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการ GIT
ได้เล่าให้ฟงั ว่า ปกติงานนีจ้ ะเปิดโอกาสให้เฉพาะสมาชิกของ
AGTA ซึง่ มักมีถนิ่ ฐานอยูใ่ นสหรัฐฯ และ แคนาดาเท่านัน้ ทีไ่ ด้
รับสิทธิให้มาร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการ แต่
เนือ่ งจากทางผูอ้ ำ� นวยการ GIT รูจ้ กั และมีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั
Mr. Douglas K. Hucker ซึง่ เป็น CEO ของ AGTA จึงได้พยายาม
เจรจาขอโอกาสแก่ GIT เพือ่ เข้าร่วมงานในครัง้ นี้ ซึง่ ก็ตอ้ งอาศัย
เวลาและวาทศิลป์ในการเจรจาอยูพ่ อสมควรทีเดียว และทีน่ า่
ประทับใจอยูม่ ากก็คอื ช่วงพิธเี ปิดบูธ GIT อย่างเป็นทางการซึง่
Mr. Douglas K. Hucker และผมได้เป็นประธานเปิดแชมเปญ
ฉลองพร้อมเลีย้ งรับรองแขกเหรือ่ ด้วยขนมไทยอย่างฝอยทอง
กรอบและขนมกลีบล�ำดวน ปรากฎว่ามีมติ รสหายนักอัญมณี
ศาสตร์ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจและทางวิชาการของ GIT
จากหลากหลายชาติมาร่วมแสดงความยินดีกนั มากมาย อาทิ
Dr. John Emmett ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
ชาวอเมริกนั Ms. Elise Ann Skalwold นักอัญมณีศาสตร์และ
ภัณฑารักษ์จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล Mr. Christopher P. Smith
ประธานและหัวหน้านักวิชาการอัญมณีจาก AGL Dr. Hanco
Zwaan นักอัญมณีศาสตร์จาก Netherlands Gemmological
Laboratory Mr. Yoichi Horikawa จาก Central Gem
Laboratory ประเทศญีป่ นุ่ Dr. Sim Hwa San นักวิจยั จาก
บริษทั Presidium ประเทศสิงคโปร์ Ms. Cynthia Unninayar
บรรณาธิการนิตยสาร CIJ Trends & Colours เป็นต้น เห็นได้

ในส่วนของหนังสือ "Ruby & Sapphire : A Collector’s Guide”
ทีเ่ ขียนโดย Mr. Richard W. Hughes กูรนู กั เขียนชือ่ ดังของโลก
ผูถ้ า่ ยทอดเรือ่ งราวเกีย่ วกับทับทิมและแซปไฟร์ได้อย่างถึงแก่น
นัน้ โปรเจคนีเ้ ริม่ ต้นขึน้ เมือ่ สักสองปีกอ่ นทีบ่ รรดาพ่อค้าพลอยสี
ไทยได้มาหารือกับทาง GIT ว่าต้องการมีหนังสือภาษาอังกฤษ
ดีๆ สักเล่มทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวของทับทิมและแซปไฟร์ (โดย
เฉพาะไพลิน) ซึง่ เป็นอัญมณีเลือ่ งชือ่ เป็นพลอยสีตวั หลักของ
ไทย ส�ำหรับส่งมอบต่อแก่ลกู ค้าต่างชาติเพือ่ ตอกย�ำ้ ถึงคุณค่า
ของอัญมณีไทย โดยเชือ่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะมีสว่ นส�ำคัญในการ
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่พลอยสีไทย ช่วยกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการในการซือ้ การบริโภคสินค้านีเ้ พิม่ ขึน้ อันจะน�ำไปสูก่ าร
ค้าและการส่งออกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามล�ำดับด้วย ซึง่ ทาง GIT เอง
ก็เห็นว่าเรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นวิสยั ทีห่ น่วยงานสามารถด�ำเนินการได้ และ
เต็มใจอยู่แล้วที่จะได้เป็นแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของภาค
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย GIT จึงได้ตดิ ต่อ
ทาบทาม Mr. Hughes และให้การสนับสนุนงบประมาณทัง้ หมด
ในการเขียนและการตีพมิ พ์ โดยงานเขียนชิน้ นีใ้ ช้เวลาอยูร่ ว่ ม
ปีในการเขียน การเดินทางเก็บข้อมูลและถ่ายภาพในหลาย
ประเทศ รวมถึงการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสวยงาม ก่อนทีจ่ ะเสร็จ
สมบูรณ์และน�ำไปเปิดตัวเป็นครัง้ แรกในงาน AGTA GemFair
Tucson 2014 ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นหนึง่ ในตลาดหลัก
ของพลอยสีจากประเทศไทย
ทับทิม-ไพลิน...ประวัตคิ วามเป็นมา ลงรายละเอียดทีห่ นังสือ
"Ruby & Sapphire : A Collector’s Guide” นีม้ หี น้าปกเป็น
ภาพคนงานเหมืองพลอยสีในพม่ากับทับทิมและไพลินทีข่ ดุ ขึน้
มาได้ ดูแล้วสะดุดตาผมมาก หยิบขึน้ มาดูปรากฎว่าหนักร่วม
2 กิโลกรัมทีเดียว เนือ้ หาภายในไล่เรียงไปตัง้ แต่ประวัตคิ วาม
เป็นมา ความเชือ่ แหล่งแร่ทบั ทิมแซปไฟร์ในประเทศต่างๆ ทัว่
โลก ตลอดจนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การซือ้ หาและ/หรือคัด
สรรพลอยเอกสองชนิดนี้ อีกทัง้ ยังมีภาพประกอบทีส่ วยงาม
และหาดูได้ยากอยูม่ ากมาย ทราบว่ากว่าจะได้มาแต่ละภาพ
ต้องใช้ความพยายามอยูไ่ ม่นอ้ ยเลย เราเห็นว่าเป็นหนังสือทีม่ ี
คุณค่าอย่างยิง่ ส�ำหรับบรรดาผูร้ กั อัญมณีทคี่ วรมีไว้ในครอบ
ครอง ราคาก็ไม่แพงเพียงเล่มละ 3,270 บาท จึงขอใช้พนื้ ทีน่ ี้
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ เชิญติดต่อหาซือ้ กันได้ทหี่ อ้ งสมุดอัญมณี
และเครือ่ งประดับ บริเวณชัน้ 1 ทีท่ ำ� การ GIT อาคารไอทีเอฟ
ทาวเวอร์ ถนนสีลม
ขอเรียนว่าไม่ได้มาท�ำการประชาสัมพันธ์...แต่เห็นว่าเป็น
หนังสือดีและมีคณุ ค่ามาก เหมาะทีจ่ ะศึกษาพัฒนาองค์ความ
รูท้ างวิชาชีพและวิชาการได้ดี
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
GEM TESTING DEPARTMENT

นพรัตน์ หรือ นพเก้า

อัญมณีมงคล 9 ชนิด คู่อารยธรรมไทย (ตอนที่ 2)

นพรัตน์ หรือ นพเก้า นัน้ หมายถึงอัญมณีมงคล 9 ชนิด ซึง่
เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้ว ได้นำ� เสนอรายละเอียดไปแล้ว 4 ชนิด คือ เพชร
มณีแดงหรือทับทิม มรกต และ บุษราคัม ดังนัน้ ในฉบับนีจ้ งึ
ขอให้ขอ้ มูลแก่ทา่ นผูอ้ า่ นเกีย่ วกับอัญมณีมงคลอีก 5 ชนิด
ตามบทกลอนคือ แดงแก่กำ�่ โกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ
มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย และสังวาลย์สายไพฑูรย์
ดังนี้

ซึง่ พลอยจากแหล่งดังกล่าวมีสสี วยงามและได้รบั ความนิยม
อย่างมาก ดังนัน้ คนไทยในสมัยต่อมาจึงมักนิยมใช้คำ� ว่า ไพลิน
เป็นค�ำเรียกแทน นิลกาฬ จนท�ำให้ชอื่ นิลกาฬแทบจะลืมเลือน
ไปในตลาด ไพลินทีด่ ตี อ้ งมีสนี ำ�้ เงินสด ไม่เข้ม หรือ อ่อนจน
เกินไป มีสแี กมม่วงจะดีกว่าสีแกมเขียว ถ้าเจียระไนได้สดั ส่วน
ดีกจ็ ะยิง่ มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ แหล่งส�ำคัญของไพลินได้แก่ ศรีลงั กา
เมียนมาร์ มาดากัสการ์ แทนซาเนีย เป็นต้น ไพลินของไทยนัน้
พบมานานแล้วเกิดร่วมกับชนิดสีเหลืองทีเ่ รียกว่า บุษราคัม
และสีเขียวทีเ่ รียกว่าเขียวส่อง พบในแหล่ง เขาพลอยแหวน
บางกะจะ จันทบุรี ซึง่ ปัจจุบนั นี้ ก็ยงั คงมีการท�ำเหมืองขนาด
เล็กอยู่บ้าง ส่วนไพลินที่พบในอ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี เมือ่ กว่า 30 ปีมาแล้วนัน้ ปัจจุบนั นีไ้ ม่มกี ารท�ำ
เหมืองในแหล่งดังกล่าวแล้ว นอกจากจันทบุรแี ละกาญจนบุรี
แล้ว ในประเทศไทยนีก้ ย็ งั พบแหล่งไพลินขนาดเล็กในจังหวัด
แพร่ เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อีกด้วย ไพลิน
ส่วนใหญ่ทพี่ บตามธรรมชาตินนั้ มักมีสไี ม่สวยงาม อาจมีสเี ข้ม
เกินไป หรือสีออ่ นเกินไป หรือมีมลทินมาก จึงมักจะต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาเพือ่ ให้มสี สี วยและคุณภาพตามที่
ตลาดต้องการ โดยการปรับปรุงคุณภาพนัน้ เป็นกระบวนการที่
ได้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไปในปัจจุบนั

ชนิดใส่แกนกลม มีการเลีย้ งกันมากในประเทศออสเตรเลีย
ฟิลลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ หมูเ่ กาะตาฮิติ ส่วนมุกเลีย้ ง
น�ำ้ จืดมักเป็นการเลีย้ งแบบไม่ใส่แกนกลม มีแหล่งส�ำคัญคือ
ประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามมุกเลีย้ งก็เป็นทีย่ อมรับในตลาด
และสามารถเรียกว่าเป็นมุกแท้ได้ ส่วนมุกธรรมชาตินนั้ ปัจจุบนั
หาได้ยากยิง่ และมีราคาสูงมาก มีเฉพาะบางประเทศในแถบ
ตะวันออกกกลางเท่านัน้ ทีม่ กี ารอนุญาตให้สามารถล่าหอยมุก
ธรรมชาติเพือ่ หามุกได้ เช่น ประเทศบาห์เรน เป็นต้น
4. แดงสลัวเพทาย พลอยเพทายหรือเซอร์คอน (Zircon) นัน้
หลายท่านอาจจะคุน้ เคยกับชนิดสีฟา้ (Blue zircon) หรือชนิด
ไร้สี (Colorless zircon) ทีม่ กั ถูกใช้เป็นอัญมณีเลียนแบบเพชร
แต่เพทายทีพ่ บตามธรรมชาติโดยทัว่ ไปนัน้ จริงๆ แล้วมักมี
สีแดงแกมน�ำ้ ตาล ซึง่ ก็เป็นทีม่ าของสีทอี่ ยูใ่ นบทกลอนว่า “แดง
สลัว” แต่ทพี่ บว่าเป็นสีฟา้ หรือไร้สใี นท้องตลาดนัน้ เกิดจากการ
เอาเพทายสีนำ�้ ตาลไปปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน หรือเอา
ไปเผานัน่ เอง โดยแหล่งเพทายทีจ่ ดั ได้วา่ สามารถน�ำมาเผาได้
ให้เป็นสีฟา้ เข้มสดใสสวยงามมาก คือแหล่งรัตนคีรี ในประเทศ
กัมพูชา นอกจากเพทายในกลุม่ สีทกี่ ล่าวถึงนัน้ เพทายยังมี
สีอนื่ ๆ อีกมาก เช่น ส้ม เหลือง เขียว ชมพู เป็นต้น และ
พบได้หลากหลายแหล่ง ทั้งใน ไทย อินเดีย ศรีลังกา
กลุม่ ประเทศในอาฟริกา เป็นต้น เนือ่ งจากเพทายเป็นพลอยที่
มีความเปราะสูงมากดังนัน้ การใช้เพทายควรต้องระมัดระวัง
เพราะหากถูกกระแทกจะกระเทาะได้งา่ ย
5. สังวาลย์สายไพฑูรย์ ไพฑูรย์นนั้ มักเป็นทีร่ จู้ กั กันโดยทัว่ ไป
ทีเ่ รียกว่าเพชรตาแมว แต่แท้จริงแล้วไพฑูรย์ในทางอัญมณี
จะหมายถึงอัญมณีประเภทคริโซเบริล (Chrysoberyl) สีเหลือง
ถึงเหลืองแกมเขียวโดยต้องมีปรากฎการณ์ตาแมว (Cat’s eye)
นัน่ เอง คุณภาพของไพฑูรย์นนั้ จะอยูท่ คี่ วามคมชัดของตาแมว
ทีป่ รากฎ โดยจะต้องมองเห็นลักษณะคล้ายตาแมวเป็นเส้นตรง
อยูต่ รงกลางพลอยทีเ่ จียระไนแบบหลังเบีย้ และมีความคมชัด
จึงจะเรียกว่าคุณภาพดี แต่ทงั้ นีพ้ ลอยคริโซเบริลเองนัน้ ไม่ได้
มีเฉพาะชนิดทีม่ ปี รากฏการณ์ตาแมวเท่านัน้ แต่ยงั มีชนิดทีม่ ี
เนือ้ ใสเหมือนแก้วด้วย ส่วนคริโซเบริลชนิดทีม่ รี าคาแพงและ
หายากนัน้ ต้องเป็นชนิดทีม่ ปี รากฎการณ์การเปลีย่ นสีภายใต้
แหล่งก�ำเนิดแสงทีต่ า่ งกันได้ ทีเ่ รียกกันว่า อะเลกซานไดรต์
(Alexandrite) หรือทีค่ นไทยมักเรียกว่าพลอยเจ้าสามสีนนั่ เอง
แหล่งของคริโซเบริลนัน้ มีหลายแห่ง ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ศรีลงั กา
อินเดีย รัสเซีย มาดากัสการ์ แทนซาเนีย เป็นต้น

1. แดงแก่กำ�่ โกเมนเอก ค�ำว่าโกเมนนัน้ เป็นชือ่ ทีห่ มายถึง
อัญมณีในตระกูลการ์เนต (Garnet) ทีม่ สี มาชิกอยูห่ ลายชนิด
มีความหลากหลายของสีเป็นอย่างมาก แต่ทพี่ บมากทีส่ ดุ จะ
เป็นการ์เนตอัลมันไดต์ (Almandite) มีสแี ดงเข้มออกคล�ำ้ ซึง่
เป็นทีม่ าของการบรรยายสีในบทกลอนว่า “แดงแก่กำ�่ ” นัน่ เอง
แต่ในปัจจุบนั พบว่า นอกจากการ์เนตชนิดสีแดงแล้ว ยังมี
สีอนื่ ๆ อีกหลายชนิดและเป็นทีน่ ยิ มมากในหลายประเทศ
ได้แก่ ซาร์โวไรต์ (Tsavorite) ซึง่ เป็นการ์เนตกรอสซูลาร์ (Grossular) ทีม่ สี เี ขียวคล้ายมรกต และ การ์เนตสเปสซาไทต์ (Spessartite) ทีม่ สี สี ม้ สด ถึงส้มแกมน�ำ้ ตาล ส่วนการ์เนตทีม่ รี าคา
แพงและหายากได้แก่ การ์เนตแอนดราไดต์ (Andradite) ชนิด
สีเขียวทีเ่ รียกว่า ดีมานทอยด์ (Demantoid) จัดเป็นชนิดที่
หายากทีส่ ดุ แหล่งโกเมนชนิดต่างๆ ทีส่ ำ� คัญได้แก่ แหล่งใน
ประเทศในอาฟริกา เช่น นามิเบีย โมซัมบิก แทนซาเนีย เคนยา 3. มุกดาหารหมอกมัว ปัจจุบนั มุกดาหาร มีความหมายรวม
เป็นต้น
ได้ทงั้ พลอยมุกดาหาร (Moonstone) และ มุก(Pearl) ซึง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลเกีย่ วกับนพรัตน์ ทีใ่ ห้ไว้นผี้ อู้ า่ นทุกท่าน
มุกดาหารหรือ Moonstone จัดเป็นพลอยเนือ้ อ่อนในตระกูล คงได้ความรูไ้ ปพอสมควรและขอให้คอยติดตามเรือ่ งราวของ
2. สีหมอกเมฆนิลกาฬ นิลกาฬ หมายถึงพลอยไพลิน (Blue เฟลด์สปาร์ (Feldspar) ทีม่ ปี รากฎการณ์เหลือบแสง (Adu- อัญมณีชนิดอืน่ ๆ ทีจ่ ะสรรหามาเล่าสูก่ นั ฟังในฉบับต่อๆ ไป
Sapphire) ซึง่ จัดเป็นพลอยเนือ้ แข็งประเภทคอรันดัม (Corun- larescence) ซึง่ มีเนือ้ ขุน่ จนถึงใสและพบได้หลายสี เช่น ขาว
เรียบเรียงโดย
dum) เช่นเดียวกับทับทิม และ บุษราคัม ทีไ่ ด้กล่าวถึงไว้ใน ส้ม เทา ฟ้าเป็นต้น พลอยชนิดนีพ้ บได้ทวั่ ไป แต่แหล่งทีส่ ำ� คัญ
ทนง ลีลาวัฒนสุข
ฉบับทีแ่ ล้ว นิลกาฬหรือไพลินเป็นคอรันดัมชนิดสีนำ�้ เงินที่ ได้แก่ อินเดีย ศรีลงั กา และหลายประเทศในแถบอาฟริกา
ได้รบั ความนิยมอย่างมากเช่นกัน แต่ทงั้ นีค้ ำ� ว่านิลกาฬนัน้ เป็น เป็นต้น ส่วนมุกนัน้ จัดเป็นอัญมณีอนิ ทรียช์ นิดหนึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม
ค�ำดัง้ เดิมทีค่ นไทยมักใช้เรียกคอรันดัมเนือ้ ขุน่ สีนำ�้ เงินแกมเทา เป็นอย่างมาก แต่ทา่ นรูห้ รือไม่วา่ มุกทีค่ า้ ขายในท้องตลาดแทบ
ภาพประกอบจาก
หรือแกมฟ้าทีไ่ ด้จากพม่ามักเรียกกันว่านิหล่า และต่อมาเมือ่ มี ทัง้ หมดจัดเป็นมุกเลีย้ ง (Cultured pearl) ไม่ใช่มกุ ทีเ่ กิดขึน้ เอง
การค้นพบพลอยแซปไฟร์สนี ำ�้ เงินทีเ่ มืองไพลิน ประเทศกัมพูชา ตามธรรมชาติ ปัจจุบนั มีทงั้ มุกเลีย้ งน�ำ้ เค็ม ซึง่ เป็นมุกเลีย้ ง

36

泰国传统文化吉祥九宝传奇（第二章）
“NAVARATANA”或“九宝”指的是九

暹罗蓝宝石”很早就发现，与黄宝石和绿

种吉祥宝石，上期我们为读者介绍了四

宝石的产地一样，以前在泰国东部尖竹汶

种，包括“钻石-Diamond、红宝

府邦卡乍拍湾山开采，目前还有一些小村

石-Ruby、祖母绿-Emerald、黄宝

在开采，但是在甘乍纳武里府莫拍县的蓝

石-Yellow sapphire”，本期将为读者继续

宝石是30多年前蓝宝石的产地之一，目前

介绍另外五种宝石，包括“石榴

已经停产。泰国除了尖竹汶府和甘乍纳武

石-Garnet、蓝宝石-Blue sapphire、月光

里府以外，还在帕府、碧差汶府、四色

石-Moonstone 、锆石-Zircon、猫眼-Cat's

菊、乌汶府等地发现蓝宝石，天然优质蓝

eye Chrysoberyl”：

宝石是非常难得的宝石之一，多数颜色不
鲜艳、太深或过浅，宝石内有瑕疵，因此

1．石榴石-Garnet：石榴石Garnet属的宝

许多的蓝宝石必须经过加热处理，使其质

石名称有很多种类，颜色也非常丰富，最

量达到满足市场的要求，目前加热处理是

的主要锆石产地位于柬埔寨的叻达纳克里

常见的有铁铝榴石 (Almandite Garnet)呈

大家公认的加工工艺。

区。除了上述的蓝锆石和无色锆石以外，

深红色，因此人人称为“深红石榴红”，

还有其他颜色，如橙色、黄色、绿色、粉

但是目前除了红色石榴石之外还发现了更

3．月光石-Moonstone：目前具有晕彩的

色等。锆石主要产地包括泰国、印度、斯

多的颜色，并且在很多国家深受欢迎，包

宝石包括月光石(Moonstone)和珍珠(Pearl)

里兰卡以及非洲的一些国家，因为锆石的

括：属于钙铝榴石(Grossular Garnet) 的沙

。月光石(Moonstone）属于长石类(Feld-

硬度较低，因此在配载上要小心，若有碰

弗莱石(Tsavorite)，像祖母绿般呈现鲜艳

spar)宝石，具有青白光彩 (Adularescence)

撞容易造成损伤。

的绿色；锰铝榴石 (Spessartite Garnet),有

，半透明至全透明，颜色分为白橙色、灰

鲜艳的橙色至褐橙色；价格最昂贵的是绿

色、天蓝色等，属常见的宝石，主要产地

5．金绿猫眼-Cat's eye Chrysoberyl：泰国

色的钙铁榴石(Andradite Garnet)，又名翠

包括印度、斯里兰卡以及非洲的一些国

人一般称为猫眼石，猫眼石指的是呈猫眼

榴石(Demantoid)，这种石榴石最为罕见。

家；至于珍珠是非常受人们欢迎的有机宝

现象(Cats eye) 黄色或金黄绿色的金绿宝

石榴石的主要产地在非洲，包括纳米比

石，不过您是否知道市场上的珍珠大部分

石 (Chrysoberyl)。优质猫眼在于宝石本身

亚、莫桑比克、坦桑尼亚、肯亚等国家。

都是养殖珍珠 (Cultured Pearl)而不是天然

的猫眼眼线是否明显，宝石磨成蛋面琢

珍珠。养殖珍珠的珠核是圆球状，海水养

形，若是猫眼眼线在宝石正中间的位置，

2．蓝宝石-Blue sapphire：属于刚玉

殖珍珠主要的养殖地区分为澳大利亚、菲

即为优质金绿猫眼石，不过猫眼石不单只

（Corundum）类的一种宝石，与上期介

律宾、印度尼西亚、日本、大溪地群岛

是呈现半透明，也有像玻璃般透明的质

绍的红宝石和黄宝石性质一样，蓝宝石是

等；淡水养殖珍珠，非球状珠核的养殖珍

地。至于优质、昂贵罕见的品种就是能够

蓝色的刚玉，非常受人们的欢迎，以前泰

珠主要产自中国，不论如何，养殖珍珠是

在不同的光源产生颜色的变化，称为变石

国人称之为“尼拉甘”的蓝宝石，指的是

被市场所公认，也被称为真正的珍珠。至

猫眼 (Alexandrite Cat's eye)，泰国人称

从缅甸进口的深蓝色或天蓝色蓝宝石，当

于天然珍珠极为罕见价格昂贵，目前全世

为“三色变石”，猫眼石的主要产地包括

地人称之为“尼拉”，后来在柬埔寨拜林

界只有中东的一些国家采收天然珍珠，如

斯里兰卡、印度、俄罗斯、马达加斯加、

市也发现了蓝宝石，拜林市的蓝宝石颜色

巴林等。

坦桑尼亚等国。

后来将蓝宝石均称为 “拜林”替代了“尼

4．锆石-Zircon：很多人可能比较熟悉蓝

希望上述对九宝的介绍和信息，能为读者

拉甘”，故尼拉甘的名称在市场上几乎消

色锆石 (Blue Zircon）或者用来替代钻石

带来一定的知识，并且希望读者以后还继

失了。优质蓝宝石应具有鲜艳的蓝颜色，

的无色锆石 (Colorless Zircon)，实际上常

续阅读我们为读者准备更多有关宝石的知

色调不能太暗或过浅，含有少量的紫色比

见的天然锆石呈褐红色较多，泰国人称之

识。

绿色好，如果车工精确可以增加其价值，

为“红锆石”。但是我们常看到的蓝锆石

蓝宝石的主要产地包括：斯里兰卡、缅

或无色锆石，一般是将褐色锆石经过热处

编制者

甸、马达加斯加、坦桑尼亚等国，至于“

理或二度烧所得的宝石，烧成漂亮蓝锆石

他农∙里拉瓦塔纳素

更鲜艳并且更受人们的欢迎，因此泰国人
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ฝ่ายฝึกอบรม
TRAINING DEPARTMENT

ใครสนใจท�ำธุรกิจค้าทอง
หรืออยากดูทองเป็น เชิญทางนี้

GIT ร่วมกับสมาคมค้าทองค�ำ จัดหลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก
บรรดาผู้ประกอบการ และนักค้าทองมือสมัครเล่น เพราะนอกจากได้รับความรู้ต่างๆ ตั้งแต่การท�ำ
เหมืองทอง การตรวจทองและโลหะอื่น ไปจนถึงการท�ำธุรกิจแล้ว ยังมีกฏหมายต่างๆ มาเสริมความ
แข็งแกร่งทางองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมอีกด้วย

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองค�ำ ลงนาม MOU
ความร่วมมือด้านวิชาการกับ นางพรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน

จุดเด่นของหลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่าของ GIT
นอกจากมีเนือ้ หาครอบคลุมอันเป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบ
ธุรกิจแล้ว เรายังจัดผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละ
สาขาวิชา มาถ่ายทอดประสบการณ์ตา่ ง ๆ อาทิเช่น คุณจิตติ
ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี บุคคลผูท้ รงเกียรติแห่งวงการธุรกิจทองของไทย
ซึ่งท่านกรุณาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ให้สถาบันทุกรุ่น
คุณเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผูจ้ ดั การฝ่ายใบอนุญาต บริษทั
อัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ทีไ่ ด้สมั ปทาน
เหมืองทองหนึง่ เดียวในจังหวัดพิจติ ร นอกจากนีก้ รรมการ
บริหารสมาคมค้าทอง เช่น คุณสมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์
คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย และคุณสมศักดิ์ ตัณฑชน ยังแท๊คทีม
กันมาช่วยสอนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒนา
รูปแบบทองรูปพรรณด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจเต็มร้อย ร่วมด้วย
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจมือฉมัง คุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั ทองค�ำ และคุณชืน่ สุข เมธากุลวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการกองคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านฉลากจาก สคบ. มาให้
ค�ำแนะน�ำด้านการป้องกันทองปลอม คุณธีรภัทร์ สุภทั รกิตติกลุ
นักกฏหมายอาวุโส มาให้ความรูด้ า้ นภาษีในธุรกิจและกฏหมาย
อีกทัง้ คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ณรงค์
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ภาพบรรยากาศการเรียนเทคนิคดูทองปลอม และเยีย่ มชมโรงงานท�ำเครือ่ งประดับทอง

ประไพรักษ์สทิ ธิ์ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีคา่ สถาบัน จะสามารถพัฒนาและขยายขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ก็มาอัพเดตเทคนิคการตรวจทองแท้ - ปลอมทัง้ จากการสาธิต ให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าทองของไทยเหนือระดับนานา
และให้ทดลองปฏิบัติจริง ที่พิเศษกว่านั้น สถาบันยังพา ประเทศได้แน่นอน
ผูเ้ ข้าอบรมไปเยีย่ มชมโรงงานท�ำเครือ่ งประดับทอง บริษทั
โดย ฐิตนิ ทรีย์ ลีลาวัฒนสุข
ชายน์นงิ่ โกลด์ ซึง่ ทุกคนจะได้ยลโฉมตัง้ แต่การหลอมทองไป
จนถึงการท�ำลวดลายสร้อยทอง จึงรับรองได้วา่ หลักสูตรนี้

ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
PRECIOUS METALS TESTING DEPARTMENT

/ feature

ธาตุองค์ประกอบในวัตถุ...
บ่งบอกความเป็นลักษณะเฉพาะได้อย่างไร
การผลิตเครือ่ งประดับในปัจจุบนั ได้ใช้เทคโลยีลำ�้ สมัยกันอย่างแพร่หลายเพือ่ ให้การผลิต
เครือ่ งประดับตรงตามแบบทีล่ กู ค้าต้องการและลดเวลาในการผลิตชิน้ งานต้นแบบ หากท่าน
มีชนิ้ งานทีช่ อบหรือเป็นสิง่ ทีม่ คี ณุ ค่าทางจิตใจอยากน�ำมาท�ำเป็นเครือ่ งประดับ ในเวลานี้
สามารถท�ำได้งา่ ยและสวยงามตามต้นแบบด้วยการใช้เครือ่ งสแกน 3 มิติ ทีส่ ามารถแปลงจาก
ชิน้ งานจริงสูง่ านต้นแบบทีพ่ ร้อมผลิตเป็นเครือ่ งประดับได้ทนั ที ดังรูปที่ 1

ในรูปที่ 2 เป็นชุดพระเครือ่ งเนือ้ โลหะทีใ่ นวงการพระเครือ่ ง ยกให้เป็นสุดยอดเบญจภาคี
พระเหรียญในประเทศไทยของเรา หากเป็นพระแท้และมีการเปลีย่ นมือผูค้ รอบครองกันเมือ่ ใด
ก็อาจว่ากันทีห่ ลักสิบล้านบาทกันเลยทีเดียว แต่การทีจ่ ะบอกว่าพระเครือ่ งเหล่านัน้ เป็นพระแท้
หรือไม่ ต้องอาศัยผูเ้ ชียวชาญทีใ่ นวงการเรียกกันว่า “เซียนพระ” ในการดูตำ� หนิตา่ งๆ ทีอ่ าจ
เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ จากธาตุโลหะองค์ประกอบชนิดต่างๆ ทีผ่ สมอยู่
แต่ในยุคของการใช้เทคโนโลยีทลี่ ำ�้ สมัยในการผลิตพระเหรียญเหล่านีอ้ อกมาได้เหมือนจริงด้วย
เครือ่ งสแกน 3 มิตทิ กี่ ล่าวมาข้างต้นจนยากทีจ่ ะแยกแยะด้วยแว่นขยายก�ำลัง 10-40 เท่า
ซึง่ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญทีเ่ หล่าเซียนพระใช้กนั ในทุกวันนี้ ดังนัน้ เราจะมีวธิ ไี หนทีจ่ ะเป็นพิสจู น์วา่
พระเหรียญเหล่านีเ้ ป็นพระแท้หรือพระปลอมได้อย่างถูกต้องและมัน่ ใจ

รูปที่ 3 ค่าปริมาณสมมุตอิ งค์ประกอบของโลหะทีใ่ ช้สร้างพระเหรียญของแท้และของปลอม
รูปที่ 1 เครือ่ งสแกน 3 มิตใิ นการผลิตงานต้นแบบ

เพือ่ ให้ทกุ ท่านมองเห็นได้ชดั เจน จากรูปที่ 3 จะเห็นว่า พระเครือ่ งทัง้ สององค์มลี กั ษณะต�ำหนิ
ทุกอย่างเหมือนกันมากจนแยกไม่ออกว่าพระองค์ไหนเป็นพระแท้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีม่ คี วามแตกต่าง
กันชัดเจนนัน้ ก็คอื ปริมาณองค์ประกอบของโลหะชนิดต่างๆทีใ่ ช้ในการสร้างพระเหรียญ จากการ
วิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง X-ray fluorescence (XRF) ซึง่ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทไี่ ม่ทำ� ลายตัวอย่าง
ของลูกค้า โดยมีหลักการทีว่ า่ ในอดีตโลหะทีเ่ หลือจากการสร้างวัตถุมงคลพระเครือ่ งแล้วนัน้
จะถูกน�ำใช้ประโยชน์ในด้านอืน่ โดยการผสมโลหะอืน่ ๆ ลงไปอีกท�ำให้สว่ นผสมโลหะเปลีย่ นไป
ส่วนพระปลอมทีส่ ร้างออกมาใหม่นนั้ มีสว่ นผสมของโลหะจะแตกต่างจากพระแท้ทถี่ กู สร้างขึน้
เมือ่ ในอดีตอย่างชัดเจน

ด้วยบทบาทในความล�ำ้ หน้าทางเทคโนโลยีดา้ นการผลิตเครือ่ งประดับโลหะเช่นนี้ ผูเ้ ขียนได้
น�ำเสนอเครื่องสแกน 3 มิติ มาให้ผู้อ่านได้ทราบไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะน�ำไปสู่เรื่อง
ความก้าวหน้าในเทคนิคการตรวจสอบโลหะให้ทราบอีกด้วย หลายเดือนทีผ่ า่ นมาห้องปฏิบตั ิ
การตรวจสอบโลหะมีคา่ ของสถาบันฯ ได้ให้บริการวิเคราะห์ตวั อย่างทีน่ า่ สนใจอีกหนึง่ รูปแบบ
นัน้ ก็คอื “พระเครือ่ งเนือ้ โลหะ” หากเป็นคนอยูใ่ นแวดวงพระเครือ่ งนี้ จะทราบกันดีวา่
พระเหรียญเนื้อโลหะบางเหรียญมีการเช่าหามาครอบครองกันในราคาหลักแสนถึงหลัก
ดังนัน้ นอกจากการดูตำ� หนิตา่ งๆ บนองค์พระจากบรรดาเหล่าเซียนพระแล้ว อนาคตอันใกล้
หลายล้านบาทกันเลยทีเดียว
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีกา้ วล�ำ้ สมัย การตรวจหาองค์ประกอบโลหะของพระเครือ่ งเหล่านัน้ จะเป็น
อีกหนึง่ วิธที จี่ ะเข้ามามีสว่ นช่วยในการบอกลักษณะเฉพาะของพระเครือ่ งเหล่านัน้ ว่าเป็นของแท้
หรือของปลอมได้ ด้วยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโลหะตัวอย่างพระแท้เหล่านัน้ เก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลเพือ่ ใช้เปรียบเทียบ อันจะเป็นการช่วยป้องกันเหล่ามิจฉาชีพทีน่ ำ� ของปลอมท�ำเหมือน
ของแท้มาหลอกลวงซึง่ หลายๆ ท่านต้องเสียเงินไปไม่ใช่นอ้ ยในปัจจุบนั

รูปที่ 2 เบญจภาคีพระเหรียญเนือ้ โลหะในวงการพระเครือ่ งเมืองไทย

หวังว่า ท่านผูอ้ า่ นได้รบั ความรูใ้ นเรือ่ งนีบ้ า้ งพอสมควาร ส�ำหรับท่านทีม่ ขี อ้ สงสัย หรือสนใจ
เกีย่ วกับเทคนิคการวิเคราะห์โลหะต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายตรวจสอบโลหะ
มีคา่ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชัน้ 4 อาคาร
ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์
หมายเลข +662 6344999 ext. 421, 425 ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดราชการ
มนัสพงษ์ แววศรี
นักวิชาการตรวจสอบโลหะมีคา่
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
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ฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ
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ตลาดเครื่องประดับทองค�ำในอาเซียน: บรูไน
กลุม่ ประเทศอาเซียนนอกจากมีความใกล้ชดิ ทางภูมศิ าสตร์
แล้วยังมีประเพณีวฒั นธรรมตลอดจนรสนิยมความชืน่ ชอบ
คล้ า ยกั น ด้ ว ย และเมื่ อ กล่ า วถึ ง ความชื่ น ชอบที่ มี ต ่ อ
เครื่องประดับของชาวอาเซียนแล้วถือได้ว่ามีความละม้าย
คล้ายกันมาก กล่าวคือ นิยมเครือ่ งประดับทองค�ำค่ากะรัตสูง
หรือเครื่องประดับที่มีส่วนผสมของเนื้อทองค�ำบริสุทธิ์
ในสัดส่วนสูง หากเป็นเครือ่ งประดับทองสีเหลืองอร่ามหรือ
Yellow Gold Jewelry ส่วนมากนิยมเครือ่ งประดับทองทีม่ คี า่
กะรัตหรือเปอร์เซ็นต์ทองค�ำบริสทุ ธิใ์ นอัตราส่วนค่อนข้างสูง
ตัง้ แต่ 21 กะรัตขึน้ ไป (เครือ่ งประดับทองเยาวราชของไทย
มีอตั ราส่วนทองค�ำบริสทุ ธิร์ อ้ ยละ 96.5 หรือเทียบเท่า 23.16
กะรัต) ขณะทีเ่ ครือ่ งประดับทองขาวหรือ White Gold Jewelry
โดยมากนิยมเครือ่ งประดับทอง 18 กะรัตและมักตกแต่งด้วย
อัญมณีอย่างเพชรและพลอยสี
ความนิยมในเครือ่ งประดับทองกะรัตสูงเป็นผลเนือ่ งมาจาก
พฤติกรรมการสะสมความมัง่ คัง่ ของชาวเอเชียทีม่ มี าช้านาน
นอกจากใช้สวมใส่ในชีวติ ประจ�ำวันแล้ว เครือ่ งประดับทอง
ยังนิยมมอบให้กนั เป็นของขวัญในโอกาสมงคลโดยเฉพาะตรุษ
จีนซึง่ ถือเป็นวันปีใหม่ตามธรรมเนียมจีน การรับขวัญสมาชิก
ใหม่ของครอบครัวอย่างเด็กแรกเกิดหรือสินสอดในพิธสี ขู่ อ
สะใภ้ เป็นต้น นอกจากนีก้ อ่ นยุคสมัยทีเ่ ทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวันอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ เฉกเช่นทุกวันนี้ เครือ่ งประดับทอง
มักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ทีผ่ คู้ นจับจ่ายซือ้ หามาครอบครอง
เมือ่ มีกำ� ลังซือ้ สูง
หากกล่าวถึงตลาดขนาดใหญ่ใกล้ตวั อย่างตลาดอาเซียนทัง้
เก้าประเทศแล้ว สินค้าที่โดดเด่นมีศักยภาพสูงด้วยระดับ
การบริโภคทีแ่ ข็งแกร่งซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยควรให้ความส�ำคัญ
เร่งท�ำตลาดคือ เครือ่ งประดับทองค�ำ โดยตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงส�ำหรับเครือ่ งประดับทองค�ำคือ บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์
และมาเลเซีย อนึง่ ในบทความนีจ้ ะขอกล่าวถึงตลาดเครือ่ ง
ประดับทองค�ำในบรูไนซึง่ ผูค้ นส่วนใหญ่มกั จะมองข้ามไป
ท�ำความรู้จักกับบรูไน
เนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นชือ่ เรียกอย่างเป็นทางการของ
ประเทศบรูไน แม้เป็นเพียงประเทศเล็กๆ หากแต่มคี วามมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจสูงและมีรฐั สวัสดิการทีด่ เี ลิศ ประชาชนมีรายได้
ต่อหัวสูงและมีความอยูด่ กี นิ ดีในล�ำดับต้นๆ ของโลกด้วยระดับ
รายได้เฉลีย่ ถึง 54,800 เหรียญสหรัฐต่อปี สูงเป็นอันดับ 11 ของ
โลก และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ สูงกว่า
รายได้ตอ่ หัวของคนไทยกว่า 5 เท่า
ปัจจุบนั รัฐบาลบรูไนได้เร่งปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจให้มคี วาม
หลากหลายมากขึน้ เพือ่ ลดการพึง่ พาน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
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สูงอย่างทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั โดยได้กำ� หนดแผนยุทธศาสตร์เพือ่
การพัฒนาประเทศทีม่ ชี อื่ ว่า "วิสยั ทัศน์บรูไน 2578" หรือ
"Wawasan Brunei 2035" ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ ที่มิใช่น�้ำมันควบคู่กันไปด้วย พร้อมทั้งมี
มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการร่วมทุนกับ
ต่างชาติ สนับสนุนการเปิดเสรีการค้าและสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อนักลงทุน รวมถึงตัง้ เป้าเป็นศูนย์กลางการ
ค้าและการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่บรูไนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในระยะยาว

เครือ่ งประดับทองรูปแบบดัง้ เดิมในบรูไน

ส�ำรวจตลาดเครื่องประดับบรูไน
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีไ่ ด้รบั ความนิยมในบรูไนเป็น
เครือ่ งประดับทองค�ำค่ากะรัตสูง (มีเปอร์เซ็นต์เนือ้ ทองมาก)
ไม่วา่ จะท�ำด้วยทองค�ำเหลืองอร่าม 24, 22 และ 21 กะรัต
โดยเฉพาะเครือ่ งประดับทองล้วน 22 กะรัต พร้อมจี้ รูปแบบ
เรียบง่ายทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจากลักษณะของดอกไม้ ใบไม้
ต้นไม้ และรูปทรงเรขาคณิต หรือสลักเป็นลวดลายตามหลัก
ศาสนาอิสลามนัน้ เป็นทีช่ นื่ ชอบของผูบ้ ริโภคชาวบรูไนมากทีส่ ดุ
ส�ำหรับเครือ่ งประดับทองขาว 18 กะรัตตกแต่งอัญมณี รูปแบบ
เครือ่ งประดับทองขาวแนวร่วมสมัย
ร่วมสมัย ดีไซน์โดดเด่นและเป็นชิน้ งานคุณภาพสูง ก็ได้รบั
ความนิยมจากกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทชี่ นื่ ชอบเครือ่ งประดับโทนสีขาว แม้บรรยากาศการค้าตามแหล่งค้าเครือ่ งประดับส�ำคัญๆ ใน
มีรสนิยมในการแต่งตัวตามเทรนด์ตะวันตก และพร้อมเปิดรับ บรูไนอาจดูไม่คกึ คักนักด้วยลักษณะตลาดทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่
การบริโภคสิง่ ใหม่ๆ
มากและความเป็นประเทศอิสลามทีค่ อ่ นข้างเคร่งครัด หากแต่
บรูไนเป็นประเทศเปิด มีระบบตลาดเสรี อีกทัง้ ยังไม่มกี ารเก็บ
ภาษีขาย ภาษีการผลิต ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและภาษีเงิน
ได้จากการด�ำเนินธุรกิจเว้นแต่กจิ การดังกล่าวอยูใ่ นรูปของ
บริษทั นอกจากนี้ อัตราภาษีโดยทัว่ ไปอยูใ่ นระดับต�ำ่ โดยเฉพาะ
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับน�ำเข้าเรียกเก็บในอัตราร้อยละ
5 เท่านัน้ (หากน�ำเข้าเครือ่ งประดับไทยภายใต้ความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียนเหลืออัตราศูนย์) กอปรกับบรูไนไม่มโี รงงาน
ผลิตเครือ่ งประดับขนาดใหญ่ภายในประเทศ มีเพียงกิจการ
ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมไม่กรี่ ายเท่านัน้ ซึง่ เน้นการรับ
ซ่อมแซมและตกแต่งตัวเรือนสินค้าเป็นหลัก ขณะทีม่ กี ารผลิต
ชิน้ งานเครือ่ งประดับไม่มากนักและโดยมากเป็นกิจการผลิต
โดยเฉพาะคู่แต่งงานสมัยใหม่ที่หันมานิยมแหวนหมั้นหรือ ของธุรกิจค้าปลีกเครือ่ งประดับรายใหญ่ในบรูไนตามค�ำสัง่ ซือ้
แหวนแต่งงานทีท่ ำ� ด้วยทองขาว (White Gold) หรือแพลทินมั ของผูบ้ ริโภคทีม่ ฐี านะดี โดยเฉพาะชาวมุสลิมซึง่ นิยมซือ้ เครือ่ ง
ประดับเพชรคุณภาพสูงแทนการใช้ทองค�ำสีเหลืองดังทีย่ ดึ ถือ ประดับทองสลักลวดลายเป็นเซตครบชุด ดังนัน้ เครือ่ งประดับ
มาแต่ดั้งเดิม ขณะที่เครื่องประดับเงินชุบหรือเคลือบด้วย ทีจ่ ำ� หน่ายในบรูไนเกือบทัง้ หมดจึงเป็นสินค้าน�ำเข้าจากต่าง
ทองขาวทัง้ แบบตกแต่งหรือไม่ตกแต่งอัญมณี ก็กำ� ลังมีแนวโน้ม ประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นการน�ำเข้าจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และ
ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ในกลุม่ คนรุน่ ใหม่หรือวัยรุน่ ทีม่ กี ำ� ลัง ฮ่องกง เป็นส่วนมาก
ซือ้ ไม่มากจึงเลือกซือ้ สินค้าทีม่ สี นนราคาไม่สงู นัก และมัก
ตัดสินใจซือ้ สินค้าค่อนข้างง่ายเมือ่ รูส้ กึ พึงพอใจ ส่วนเครือ่ ง แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
ประดับเงินในตลาดนีย้ งั คงเน้นรูปแบบส�ำหรับผูช้ ายเป็นหลัก ปัจจุบนั มูลค่าการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของบรูไนอาจไม่
เนือ่ งจากชายชาวมุสลิมส่วนมากไม่นยิ มสวมใส่เครือ่ งประดับ สูงนัก แต่มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยภาพรวมการค้า
ทองเท่าใดนัก
ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าในมูลค่าราว 1,400 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึง่ นอกเหนือจากการน�ำเข้าทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้
รูปซึง่ เป็นสินค้าเพือ่ การลงทุนแล้ว เครือ่ งประดับแท้ซงึ่ เกือบ
ทัง้ หมดเป็นเครือ่ งประดับทองนัน้ ถือเป็นสินค้าน�ำเข้าเพือ่ การ
บริโภคภายในประเทศรายการส�ำคัญทีส่ ดุ ของบรูไนในหมวด
อัญมณีและเครือ่ งประดับด้วยมูลค่าน�ำเข้าเกือบ 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ นอกจากนี้ ชาวบรูไนบางส่วนยังนิยมเลือกซือ้ เครือ่ ง
ประดับติดตัวกลับประเทศเมือ่ เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศ
เพือ่ นบ้านด้วย

Jewellery, J.L. Jewellery และ Twinkles Jewellery ทีม่ กั ตัง้ อยู่
ในห้างสรรพสินค้าหรือย่านการค้าส�ำคัญ แต่มเี พียงไม่กรี่ าย
ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีกรายใหญ่ซงึ่ มีสาขาย่อยตัง้ อยูใ่ นย่านต่างๆ
อย่าง Mil ion Goldsmith & Jewellery ทีม่ ถี งึ 6 สาขาย่อย
จ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบในระดับคุณภาพปานกลาง
ถึงสูง YGK Jewellery เน้นจ�ำหน่ายเครือ่ งประดับทองทัง้ แบบ
ตกแต่งและไม่ตกแต่งอัญมณี และ Okky Jewellery จ�ำหน่าย
เครือ่ งประดับทอง เครือ่ งประดับเงินชุบทองล้วนหรือตกแต่ง
อัญมณีสงั เคราะห์ในราคาไม่สงู มากนัก ขณะทีย่ งั ไม่มรี า้ นค้า
เครื่องประดับที่เป็นเชนสโตร์ชั้นน�ำระดับโลกเข้ามาตั้งใน
ประเทศบรูไน แต่จะเป็นเชนสโตร์ระดับภูมภิ าค อาทิ ร้าน
จ�ำหน่ายเครือ่ งประดับจากมาเลเซียแบรนด์ Diamond &
Platinum ทีเ่ น้นสินค้าเครือ่ งประดับทอง 18 กะรัต และเครือ่ ง
ประดับแพลทินมั ตกแต่งเพชรคุณภาพสูง ในดีไซน์หรูหรา
ทันสมัยส�ำหรับกลุม่ คูแ่ ต่งงานเป็นหลัก เป็นต้น

ห้าง Yayasan SHHB Complex

ทัง้ นี้ ย่านการค้าเครือ่ งประดับทีส่ ำ� คัญในกรุงบันดาเสรีเบกาวัน
ได้แก่ ย่าน Bandar, Gadong, Kiulap, Sengkurong และ
Airport เป็นต้น ซึง่ ในบริเวณย่านต่างๆ มีรา้ นค้าปลีกเครือ่ ง
ประดับตัง้ อยูต่ ามแนวถนนและในห้างสรรพสินค้าอาทิ ห้าง
Yayasan SHHB Complex, The Mall Gadong, Times Square,
The Airport Mall, Cities Square, Seri Qlap Mall, Plaza
Athirah, Giant Tasik Rimba Mall และ Petani Mall ซึง่ ร้าน
ค้าเครือ่ งประดับส่วนใหญ่เปิดจ�ำหน่ายสินค้าตัง้ แต่เวลา 10.00 น.
ถึง 21.30 น.
ร้านค้าเครือ่ งประดับตามแนวถนน และในห้างสรรพสินค้า

ส�ำหรับแหล่งค้าเครือ่ งประดับในตลาดบรูไนนัน้ มีศนู ย์กลางอยู่
ในกรุงบันดาเสรีเบกาวัน เนือ่ งด้วยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในเมืองหลวงแห่งนี้ แต่ทว่าร้านค้าปลีกเครือ่ งประดับในบรูไน
มีจ�ำนวนไม่มากนัก และมักตั้งกระจายอยู่ในย่านการค้า
ท้องถิน่ ต่างๆ โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายย่อย มีทงั้ ร้าน
จ�ำหน่ายเครื่องประดับรูปแบบดั้งเดิมหรือวางขายร่วมกับ
นาฬิกา ซึง่ เจ้าของธุรกิจมักเป็นคนบรูไนเชือ้ สายจีน เช่น Chin
Poh Goldsmith & Watch Dealer, Chiang Seng Goldsmith
และ Chop Seng Kee ทีต่ งั้ อยูใ่ นย่าน Bandar บนถนน Jalan
Sultan และ Jalan McArthur เป็นต้น หรือร้านค้าแนวสมัยใหม่
ทีส่ ร้าง แบรนด์สนิ ค้าเป็นของตนเองและจ�ำหน่ายเครือ่ งประดับ
สไตล์รว่ มสมัยมากขึน้ อย่างเช่น Goh Brothers Goldsmith &

ความท้าทายและโอกาสในตลาดบรูไน
ด้วยบรูไนมีตลาดภายในประเทศขนาดเล็ก แม้วา่ ชาวบรูไนจะ
มีกำ� ลังซือ้ และรายได้เฉลีย่ ต่อหัวสูง อีกทัง้ ยังมีปจั จัยพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งก็ตาม แต่ดว้ ยจ�ำนวนประชากรทีม่ อี ยู่
น้อยมาก จึงอาจท�ำให้บรูไนขาดแรงดึงดูดส�ำหรับกิจการ
รายใหญ่ในการเข้ามาลงทุนท�ำธุรกิจเพือ่ เปิดตลาดในประเทศ
แห่งนี้ อย่างไรก็ดี บรูไนเป็นตลาดเสรี มีนโยบายทางการค้า
และการลงทุนที่ค่อนข้างเปิดกว้าง และเปิดรับสินค้าจาก
ต่างชาติ ท�ำให้มกี ารน�ำเข้าเครือ่ งประดับจากต่างประเทศ
ค่อนข้างมาก โดยผูน้ ำ� เข้าในบรูไนจะใช้ชอ่ งทางการติดต่อซือ้
ขายผ่านทางคูค่ า้ ทีม่ คี วามไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน และนิยมเข้าไป
แสวงหาคูค่ า้ รายใหม่หรือเลือกซือ้ สินค้าภายในงานแสดงสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับต่างประเทศโดยเฉพาะในมาเลเซีย

สิงคโปร์ และฮ่องกง รวมถึงในไทยด้วย เนือ่ งจากบรูไนไม่มี
การจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับในประเทศ
ขณะเดียวกันด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ ท�ำให้สนิ ค้าน�ำเข้าจากประเทศดังกล่าว
เข้ามาสร้างฐานการตลาดและครองใจผูบ้ ริโภคชาวบรูไนได้เป็น
อย่างดี ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยทีส่ นใจรุกเข้าสูต่ ลาดนีค้ ง
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในตลาดจากผูป้ ระกอบ
การชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกงทีเ่ ข้าไปท�ำธุรกิจในบรูไน
อยูแ่ ล้ว
แม้การรุกเข้าสูต่ ลาดนีต้ อ้ งเผชิญกับผูเ้ ล่นรายเดิมในตลาดทีต่ งั้
หลักปักฐานมานาน แต่ทว่าโอกาสจากความต้องการสินค้า
เครื่องประดับที่ขยายตัวต่อเนื่องตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
ผูบ้ ริโภคในประเทศ และความร่วมมือทางการค้าการลงทุนจาก
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระดับภูมภิ าค กอปรกับสินค้าไทยก็
มีความได้เปรียบด้านคุณภาพมาตรฐานและฝีมอื การผลิตทีไ่ ด้
รับการยอมรับจากชาวบรูไน ชีใ้ ห้เห็นว่าช่องทางการตลาดของ
เครือ่ งประดับไทยมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก โดยนอกเหนือจาก
การเข้าถึงผูน้ ำ� เข้าชาวบรูไนตามงานแสดงสินค้าแล้ว เบือ้ งต้น
ผูป้ ระกอบการไทยอาจเข้าส�ำรวจตลาดพร้อมแสวงหาคูค่ า้ ร่วม
ธุรกิจชาวบรูไนทีเ่ ชือ่ ถือได้และรูจ้ กั ช่องทางการตลาดเป็นอย่าง
ดีให้เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าในตลาดบรูไนภายใต้แบรนด์สนิ ค้า
ของตนอีกทางหนึง่ โดยผูป้ ระกอบการไทยควรวางต�ำแหน่ง
สินค้าในระดับบน ส�ำหรับกลุม่ คูแ่ ต่งงานหรือผูบ้ ริโภคทีม่ ฐี านะ
ดีซงึ่ นิยมเครือ่ งประดับทองทัง้ ตกแต่งและไม่ตกแต่งอัญมณี
น�ำเสนอเพชรและพลอยสีคณุ ภาพสูง และเน้นจุดขายในด้าน
ดีไซน์ดว้ ยรูปแบบสินค้าทีโ่ ดดเด่นมีเอกลักษณ์ สร้างความ
แปลกใหม่ให้แก่ตลาดทีย่ งั คงเน้นรูปแบบเรียบง่ายและมีความ
คล้ายคลึงกันในแต่ละร้าน ขณะเดียวกันจ�ำนวนชิน้ งานต่อแบบ
ที่เหมาะสมในการน�ำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ก็นับเป็น
กลยุทธ์สำ� คัญในการท�ำตลาดผูบ้ ริโภคขนาดเล็กนี้ ซึง่ หาก
ผูป้ ระกอบการสามารถรับค�ำสัง่ ผลิตชิน้ งานในแบบเฉพาะหรือ
ปรับแต่งดีไซน์สนิ ค้าให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า
เพือ่ รองรับกลุม่ เศรษฐีชาวบรูไนทีน่ ยิ มเซตเครือ่ งประดับหรูหรา
ชุดใหญ่ พร้อมทัง้ ชูจดุ เด่นในด้านมาตรฐานสินค้าด้วยใบรับรอง
คุณภาพอัญมณีและโลหะมีคา่ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผซู้ อื้
รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการสร้างแบรนด์สนิ ค้าอันมีสว่ นช่วย
เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในการเลือกซือ้ อันน�ำไปสูก่ ารได้รบั ความจงรัก
ภักดีจากลูกค้ารวมถึงการส่งต่อคุณค่าของสินค้าออกไปสู่
วงกว้างต่อไป ก็นา่ จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จในตลาด
บรูไนได้ไม่ยากนัก
ส�ำหรับท่านทีส่ นใจหาช่องทางรุกเข้าสูต่ ลาดบรูไนอย่างจริงจัง
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ “ศักยภาพตลาด
อัญมณีและเครือ่ งประดับสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน” โดยติดต่อ
สัง่ ซือ้ ได้ทหี่ อ้ งสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชัน้ 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม โทร 02 634 4999
ต่อ 102-103
ศูนย์ขอ้ มูลอัญมณีและเครือ่ งประดับ
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เรื่อง : กชวรรณ ฉายะวรรณ
ภาพ : สุรกิจ เดจประทักษ์ชัย

The Twilight
of
British
Colonial
แสงสะท้อนจากวันวานแห่งบริติช โคโลเนียล
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แม้ว่าเมื่อมองไปขึ้นไปบนท้องฟ้า
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือยอด
เจดีย์และหลังคาวัดสีทองอร่าม
สะท้อนกับแสงไฟยามโพล้เพล้ แต่
เมื่อเดินไปตามท้องถนน เราจะพบ
ตึกราชการสไตล์คลาสสิกสีหม่น
ทอดตัวเรียงอยู่บนถนนมากมาย
ผู ้ ค นที่ ค ละเคล้ า กั น หลากชนชั้ น
จนถึงนักท่องเที่ยวจากตะวันตก
มักมานัง่ ดืม่ สังสรรค์อยูใ่ นเรือนไม้
ทรงยุโรปที่ถูกดัดแปลงเป็นร้าน
สุ ร าริ ม ทาง เส้ น สายลวดลาย
สถาปัตยกรรมตะวันตกตัดกับป้าย
นี อ อนร้ า นค้ า ในประเทศที่ ไ ด้ รั บ
เอกราชมาเกินกว่าครึ่งศตวรรษ
แม้ เ วลาจะผ่ า นล่ ว งเลยแต่ ก ลิ่ น
อายและร่ อ งรอยความรุ ่ ง เรื อ ง
ของยุคสมัยอาณานิคมอังกฤษยัง
คงปรากฏแจ่มชัดอยูใ่ นเขตส�ำคัญ
อย่างย่างกุ้งและมัณฑะเลย์จนถึง
ปัจจุบัน
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ทีด่ แี ล้ว การพักในโรงแรมมีเปิดขึน้ ในสมัยนัน้ จริงๆ เหล่านี้
ก็เป็นเหมือนการพาคุณกลับไปยังยุคโคโลเนียลทีม่ มี นต์ขลัง
ไม่วา่ จะเป็น Strand Hotel ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นโรงแรมชัน้ น�ำและ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของย่างกุง้ ก็เป็นสถานทีท่ มี่ กี ารตกแต่งอย่าง
เลิศหรูฟฟู่ า่ ดังทีน่ ยิ มยุค 1920และ1930 อีกแห่งหนึง่ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม
คือ Governor’s Residence Hotel ซึง่ เป็นอาคารไม้สกั เก่าทีไ่ ด้
รับการดูแลรักษา คงสภาพเดิมผ่านกาลเวลาทีย่ าวนาน
อีกสิง่ หนึง่ ทีอ่ าณานิคมอังกฤษเหลือทิง้ ไว้ในย่างกุง้ คือความ
หลากหลายทางอาหารการกิน ซึง่ ไม่นอ้ ยไปกว่าเมืองท่องเทีย่ ว
หลักอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย ร้านอาหารในตึกเก่า
เหล่านี้ นอกจากจะเสิรฟ์ อาหารพม่า รสชาติตน้ ต�ำรับแล้ว
แขกที่มารับประทานอาหารก็สามารถเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศทีแ่ บบบริตชิ โคโลเนียล หากคุณต้องการรับประทาน
อาหารจีน ในเมืองหลวงเก่าแห่งนีก้ ม็ ใี ห้เลือกมากมาย เช่นเดียวกับ
ร้านอาหารฝรัง่ เศสเก่าแก่อย่าง Le’ Planteur Restaurant ก็ยงั
คงรักษารสชาติดงั้ เดิมและการเอาใจใส่ทดี่ มี าจวบจนปัจจุบนั นี้
แม้วา่ จะถูกบูรณะให้มคี วามเป็นศิลปะพม่ามากขึน้ แต่โครงสร้าง
และรูปทรงทีถ่ กู สร้างขึน้ ในแบบตะวันตกนัน้ ก็ยงั คงเห็นได้
อยูช่ ดั เจน หากท่านเป็นผูท้ ชี่ นื่ ชอบในวรรณกรรมจากยุคบริตชิ
โคโลเนียล นอกจากอาคารต่างๆในย่านเศรษฐกิจแล้ว สถานที่
หนึง่ ทีค่ วรแวะเวียนไปชมคือ “Pegu Club” อาคารไม้สกั
ทีป่ จั จุบนั ถูกปล่อยทิง้ ร้างหลังนี้ ครัง้ หนึง่ เคยเป็นสถานทีพ่ บปะ
สังสรรค์ทโี่ ด่งดังของชาวอังกฤษทีแ่ วะเวียนมาเล่าเรือ่ งราว
อันแสนแปลกประหลาดของอีกซีโลก ณ ทีน่ เี่ องที่ Rudyard
Kipling เก็บเอาเรือ่ งราวจากทหารและนักการทูตชาวอังกฤษ
ตึกรามบ้านช่องทีเ่ รียงรายในย่านธุรกิจและคฤหาสน์เก่าแก่ มาเรียงร้อยเป็นบทกวีดงั “Road to Mandalay”
ในย่านสถานทูตต่างเป็นร่องรอยทีย่ งั มีชวี ติ อยูข่ องยุคสมัย
ทีผ่ า่ นพ้นไปแล้ว ทุกวันนีห้ ากเดินเทีย่ วไปในเขตเศรษฐกิจของ ถ้าจุดหมายหลักของการมาเยือนย่างกุง้ ของคุณคือการเดินทาง
ย่างกุง้ เราก็ยงั สามารถมองเห็นถึงภาพสะท้อนจากวันวานสมัย ท่องอดีตกลับไปสู่พม่าในยุคอาณานิคมและการพักผ่อน
ทีถ่ นนยังคราคร�ำ่ ไปด้วยนักธุรกิจ ทหารและพ่อค้าชาวอังกฤษ เป็นส�ำคัญ โรงแรมในสไตล์โคโลเนียลนับว่าเป็นตัวเลือกที่
ได้อย่างไม่ยากเย็น สถาปัตยกรรมของสถานทีร่ าชการต่างๆ น่าสนใจอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะมีมาตรฐานการบริการ
ในช่วงทีพ่ ม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ย่างกุง้ หรือทีเ่ รียก
ในสมัยนัน้ ว่าร่างกุง้ เป็นอดีตเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศพม่า เป็นเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญและเจริญรุง่ เรืองทีส่ ดุ
ในสมัยบริตชิ โคโลเนียล เป็นทัง้ ศูนย์กลางการปกครองของ
ผูป้ กครองอังกฤษทัง้ ด้านพลเรือนและการทหาร อีกทัง้ ยังเป็น
เมืองเศรษฐกิจหลักระหว่างพ่อค้าชาวพม่าและนักธุรกิจ
ชาวตะวันตก จึงไม่เป็นทีน่ า่ แปลกใจเลยทีย่ า่ งกุง้ จะเป็นเมือง
ทีม่ คี วามเป็นบริตชิ โคโลเนียลทีส่ ดุ ในพม่า
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หากเปรียบเทียบกับเมืองย่างกุ้งที่เป็นศูนย์กลางแห่งยุค
อาณานิคมในพม่า เมืองมัณฑะเลย์นนั้ ก็ศนู ย์กลางเป็นศิลปะ
และวัฒนธรรมดัง้ เดิมของพม่าเอง ทีน่ คี่ อื เมืองทีเ่ รียกได้วา่ มี
ความเป็น “พม่า” ทีส่ ดุ ทัง้ ทางวัฒนธรรมและศาสนา ร่องรอย
ของอาณานิคมอังกฤษแทบจะไม่มเี หลืออยูใ่ นเมืองแห่งนี้ ทว่า
จิตวิญญาณของบริตชิ โคโลเนียลในมัณฑะเลย์นนั้ กลับอยู่
นอกเมืองหลักออกไป 67 กิโลเมตร ณ เมืองตากอากาศเล็กๆ
ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยอาณานิคมทีเ่ รียกว่า พินอูลวิน (Pyin U Lwin)
พินอูลวินเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหนีอากาศร้อนในเมืองของชาว
อาณานิคม บ้านพักฤดูรอ้ นและคฤหาสน์หลายครัง้ ถูกสร้างขึน้
ในสไตล์หมูบ่ า้ นชนบทอังกฤษสีสนั สดใส สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลัก
ของพินอูลวินคือ สวนพฤกษชาติทเี่ ต็มไปด้วยกุหลาบและ
กล้วยไม้ คุณสามารถใช้เวลายามบ่ายเดินชมสวนและทะเลสาบ

ทีเ่ งียบสงบ ในตัวเมืองพินอูลวินเองก็มคี วามน่าสนใจไม่นอ้ ย ณ ใจกลางเมือง ตรงข้ามกับพระราชวัง แต่หากต้องการจะพัก
ไปกว่ากัน ไม่วา่ จะเป็นหอ Purcell Tower และตลาดพืน้ เมือง ในพินอูลวิน ใกล้กบั สวนดอกไม้ คุณก็สามารถพักได้ที่ Hotel
เก่าแก่ทคี่ รึกครืน้ มาตัง้ แต่สมัยก่อน การเช่ารถม้าเทีย่ วชมเมือง Pyin U Lwin ทีอ่ อกแบบเหมือนกระท่อมเล็กๆ ในอังกฤษ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการเทีย่ วทีน่ ี่
ร้านอาหารส่วนใหญ่ในมัณฑะเลย์และพินอูลวินมักจะเป็นร้าน
หากต้องการท่องเที่ยวทั้งในเมืองมัณฑะเลย์และพินอูลวิน อาหารครอบครัวทีเ่ สิรฟ์ อาหารพืน้ บ้านพม่า คุณสามารถเลือก
เมืองใหญ่อย่างมัณฑะเลย์นั้นมีความพร้อมของที่พักและ ซื้ออาหารริมทางได้รอบบริเวณเมืองและในตลาดท้องถิ่น
ตัวเลือกมากกว่า แม้วา่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะนิยมเลือก ส�ำหรับอาหารต่างชาติ The Green Elephant เป็นร้านอาหาร
โรงแรมแบบตะวันตกสมัยใหม่ทปี่ ลอดภัยและมีสงิ่ อ�ำนวยความ เอเชียทีต่ งั้ อยูใ่ นอาคารสมัยยุคอาณานิคมทีน่ า่ สนใจ
สะดวกครบครัน แต่โรงแรมทีด่ ที สี่ ดุ ในมัณฑะเลย์คอื โรงแรม
ลูกครึง่ ทีผ่ สมผสานความสะดวกสบายของตะวันตกเข้ากับ จบจากทริปนีแ้ ล้ว เชือ่ ว่าคุณจะพบว่าพม่ายังมีอกี หลากแง่มมุ
ศิลปะและการดูแลเอาใจใส่แบบพม่า ไม่วา่ จะเป็น Hotel Red ให้คณุ ไปเยีย่ มเยียนได้ไม่รเู้ บือ่
Canal ทีม่ บี รรยากาศโรแมนติก หรือ โรงแรมทีม่ กี ารจัดสวน
อย่างสวยงามอย่าง Sedona Hotel Mandalay ซึง่ ตัง้ อยู่
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นันทมนต์ กู้ตลาด
Nantamon Kootalad

Seaside Sensation
ลมทะเลแผ่วผิวพัดกลิน่ เครือ่ งหอม
สมุนไพรเจือกลิน่ ดอกไม้ละมุนละไม
ลอยอบอวลอยู่ในอากาศ เสียง
คลื่ น สาดกระทบดั ง แว่ ว มาจาก
ชายหาดขาวสะอาดข้างล่าง เบือ้ ง
หน้าผืนทะเลสีครามทอดตัวเป็น
ระลอกใต้ฟ้าใส ขับกล่อมร่างกาย
อ่ อ นล้ า เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ
ทรี ต เมนท์ ชั้ น เลิ ศ สุ ด แสนพิ เ ศษ
ทีจ่ ะเปิดรับทุกโสตประสาทสูส่ มั ผัส
แผ่วเบา เสน่ห์อันน่าหลงใหลของ
สปาแบบไทยดั้ ง เดิ ม อั น เลื่ อ งชื่ อ
พร้อมน�ำท่านเข้าสู่การผ่อนคลาย
สูงสุดทัง้ ร่างกายและจิตวิญญาณ
ณ คลิฟ สปา ทีร่ อยัล คลิฟ โฮเต็ล
กรุ๊ป พัทยา
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ให้ผิวหน้าด้วยระบบไอออนและออกซิเจนกับ Super
Hydradermie Face, Buest & Decollete ลบริว้ รอยเหีย่ วย่น
และความอ่อนล้ารอบดวงตากับ Super Hydradermie Face,
Neck & Eye Treatment ขัดเซลล์ผวิ ทีต่ ายด้วยเอนไซม์สกัด
จากผลไม้และนวดผิวหน้าให้ผอ่ นคลายกับ Beauty Neuve
Facial Treatment เพือ่ ใบหน้าทีค่ งความอ่อนเยาว์

เปิดทุกอณูสมั ผัสรับประสบการณ์ใหม่ทรี่ อยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊
ผสมผสานบรรยากาศผ่ อ นคลายริ ม ชายหาดเข้ า กั บ
ประสบการณ์สปาชัน้ สูงและการบริการชัน้ เลิศ รังสรรค์ออกมา
เป็นทรีตเมนต์สดุ พิเศษ พร้อมรองรับร่างกายอันเหน็ดเหนือ่ ย
และจิตใจอันอ่อนล้าของท่านให้สดใสราวกับเป็นคนใหม่
ฟืน้ ฟูผวิ หน้าให้สดชืน่ ด้วยทรีตเมนท์อโรมา โดยผลิตภัณฑ์จาก
GUINOT อันเลือ่ งชือ่ ในการปรับสภาพผิวให้ออ่ นเยาว์ดว้ ย
ผลิตภัณฑ์สกัดจากวัตถุดบิ ธรรมชาติกว่า 56 ชนิด นวดด้วยระบบ
ไอออนฟืน้ ฟูสภาพผิวกับ Hydradermie Facial Treatment
คลายความตึงเครียดของกล้ามเนือ้ คอ และเพิม่ ความกระจ่างใส

เสริมสร้างระบบหมุนเวียนให้พลังงานไหลเวียนทั่วร่างกับ
สครับอโรมาผสมผสานเทคนิคการนวดทีล่ ำ�้ ลึก เป็นการบ�ำบัด
ด้วยพลังการรักษาของพรรณไม้และแร่ธาตุ ช่วยฟืน้ ฟูรา่ งกาย
และปรับสภาพผิวของท่านกับทรีตเมนต์สุดหรู ทั้ง Thai
Herbal Body Polish หรือการนวดตัวด้วยสารพัดสมุนไพรไทย
เพือ่ ขับผิวงามสดใส หรือจะสครับเซลล์ผวิ ด้วยเกลือทะเลกับ
Cliff Spa Salt Glow หรือจะเลือกนวดขัดเซลล์ผวิ แล้วล้างตัว
ในอ่างจากุซซีส่ ดุ หรูกอ่ นนวดตัวให้ผวิ อ่อนละมุนดุจแพรไหม
กั บ Luxury Body Treatment ส่ ว นท่ า นที่ ชื่ น ชอบ
Body Wrap คลิฟ สปามีพร้อมบริการทัง้ Siam Mud Body
Wrap, Dead Sea Mud Wrap, Ocean Body Wrap และ
Absolute Minceur

นอกจากนี้ยังมีคอร์สนวดผ่อนคลาย ทั้งนวดอโรมาแบบ
เต็มตัว นวด Deep Tissue นวดแบบสวีดชิ นวดหยินหยาง
นวดแผนไทย หรือนวดหินร้อน
ส่วนท่านทีม่ เี วลาว่างทัง้ วันและต้องการเพลิดเพลินกับทรีตเมนต์
สุดเอกซ์คลูซฟี ขอเชิญชวนให้ลอง Deluxe Package หรือ
ทรีตเมนต์แบบเต็มวันของทีน่ ี่ หรือมิเช่นนัน้ ก็ลองทรีตเมนต์
Ayurveda อันเลือ่ งชือ่ ทีผ่ สานธาตุทงั้ สี่ ดิน น�ำ้ ลม ไฟเข้าไว้
ด้วยกันรังสรรค์เป็นทรีตเมนต์สดุ พิเศษทีเ่ พิม่ พลังร่างกายและ
จิตใจให้แข็งแกร่งสไตล์อนิ เดีย
เมือ่ เสร็จจากทรีตเมนต์ทชี่ นื่ ชอบ แวะมาจิบชาสมุนไพรที่ Cliff
Spa Café เป็นการตบท้ายเพือ่ ประสบการณ์อนั สมบูรณ์แบบ
ก่อนก้าวเท้าออกจากสปาด้วยจิตใจและร่างกายอันสดใสราวกับ
เป็นคนใหม่

CLIFF SPA

โรงแรม Royal Cliff Hotels Group
353 ถนนพระต�ำหนัก พัทยา ชลบุรี 20150
โทร 0 3825 0421
www.cliffspathailand.com
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หน้ า ร้ อ นอย่ า งนี้ ใ ครหลายคน ว่ายวนชวนเย็นตาเย็นใจ ราวกับ
คงนึ ก อยากหลบฉากแสงแดด สวนสวรรค์ในพระราชวังอันไกล
จัดจ้าและเสียงจอแจของท้องถนน โพ้นจากเทพนิยายสักเรื่อง
ในมหานครอย่างกรุงเทพฯ ที่ชวน
ให้หงุดหงิดทั้งกายและใจ หันมา The Gardens หรือทีโ่ ด่งดังในนาม The Gardens of Dinsor
ace ตัง้ อยูภ่ ายในวังดินสออายุเก่าแก่กว่า 80 ปีของเครือ
ดื่ ม ด�่ ำ กั บ บรรยากาศสวยงาม Palสายพระญาติ
เธอพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช
ร่มรื่นใต้เงาไม้ใหญ่ของป่าย่อมๆ ร้านอาหารในต�ขำองพระวรวงศ์
นานใจกลางเมืองใหญ่แห่งนีต้ งั้ อยูใ่ นระหว่าง
ที่มีลมพัดพาใบไม้กระทบกันเป็น ซอยสุขมุ วิท 59-61 ทันทีท่ ยี่ า่ งเท้าเข้ามาในพืน้ ทีเ่ ขียวชอุม่
ท� ำ นองบทเพลงแห่ ง ธรรมชาติ อันจัดแต่งไว้อย่างมีศลิ ปะ ท่านจะหลงลืมอากาศอันร้อนอบอ้าว
องกรุงและทิ้งปัญหาเคร่งเครียดทั้งมวลไปในทันที
แทรกด้วยเสียงนกร้อง คลอเสียง ของเมื
อไว้เพียงความผ่อนคลายและสุนทรียะอันงดงามทีอ่ บอวล
เพลงบอสซาโนวาแจ๊ส ขับกล่อม เหลื
อยูใ่ นบรรยากาศของร้านอาหารแห่งนี้
เคล้าเสียงหยาดน�้ำของน�้ำพุใหญ่
และทะเลสาบที่ มี ห งส์ แ สนสง่ า
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หลากสีสนั ชวนละลานตา มุมเบเกอรีเ่ ล็กๆ แห่งนีเ้ สกสรรขนม
แต่ละชิน้ เต็มเปีย่ มด้วยความรัก ขบเคีย้ วขนมจานโปรดของ
ท่าน โดยเฉพาะของว่างขึน้ ชือ่ ว่า Napoleon Egg Benedict
ก่อนตบท้ายด้วย Chocolate Chip Layer Cake นุม่ ลิน้ และ
Chocolate Concetto รสเข้มข้น พลางจิบชาร้อนๆ หอม
อบอวลเคล้าเสียงเพลงเบาๆ ทีล่ อยคลออยูใ่ นอากาศ

The Gardens เพียบพร้อมด้วยหลากหลายประสบการณ์
การรับประทานอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศ
งดงาม ผ่อนคลายแสนโรแมนติก ไม่วา่ ท่านจะหลบมานัง่ ผ่อน
คลายนัง่ จิบน�ำ้ ชายามบ่ายเพียงคนเดียวเงียบๆ มาสังสรรค์กบั
ครอบครัว มารับประทานอาหารพบปะกับกลุม่ เพือ่ น หรือมา
รับประทานมือ้ ค�ำ่ สุดโรแมนติกกับคนรัก The Gardens พร้อม
ต้อนรับท่านด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์งดงามชวนฝันและ
หรือจะมาเริม่ ต้นค�ำ่ คืนโรแมนติกสุดวิเศษของท่านที่ Rendez อาหารเลิศรสทีจ่ ะตราตรึงในความทรงจ�ำท่านมิรลู้ มื
Vous French Fine Dining ที่ซึ่งท่านสามารถค้นพบ
ประสบการณ์ใหม่ ลิม้ รสศาสตร์ชนั้ สูงแห่งการปรุงอาหาร
ฝรัง่ เศสอันเลือ่ งชือ่ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราตกแต่งสไตล์
ปารีเซียงด้วยภาพเขียนหลุยส์และเฟอร์นเิ จอร์ตะวันตกแต่งแต้ม
กลิน่ อายตะวันออกด้วยพืน้ ไม้ดงั้ เดิมแบบไทยราวพระราชวัง THE GARDENS
เก่า ชืน่ ชมวิวกว้างของสวนในยามเย็นตรงระเบียงพร้อมจิบไวน์ 1217/2 ระหว่างซอยสุขมุ วิท 59 และ 61
รสนุม่ เคล้าเสียงเพลงบอสซาโนวาแจ๊ส ระหว่างลิม้ รสอาหาร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ฝรัง่ เศสต้นต�ำรับอย่าง Royal Blue Brittany Lobster Bisque ที่ TEL: 02 714 2112
จะพาท่านย้อนเวลาไปยังอดีตอันแสนหรูหราสุดโรแมนติก
www.thegardenspalace.com

ให้รางวัลวันอันเหน็ดเหนือ่ ยของท่านด้วยอาหารนานาชาติ
ร่วมสมัยทีผ่ สมผสานทักษะการปรุงและเอกลักษณ์ของอาหาร
เลิศรสจากทัว่ ทุกมุมโลก รังสรรค์ออกมาเป็นอาหารจานเด็ดที่
Gabriel’s Bistro and Gril e ทีต่ งั้ ตามชือ่ อัครเทวดาเกเบรียล
ในต�ำนานของชาวคริสเตียนที่เป็นตัวแทนของแสงสว่าง
รายล้อมด้วยทิวทัศน์ 180 องศาของสวนสวยประดับพรรณไม้
หลากสีสนั ระหว่างลิม้ รสอาหารขึน้ ชือ่ อย่าง Andaman Sea
Bass เนือ้ ปลานุม่ อวลกลิน่ อายทะเลปรุงด้วยเทคนิคชัน้ สูง หรือ
Thai Spice Pork Ribs ซีโ่ ครงหมูจานเด็ดทีผ่ า่ นสไตล์การปรุง
แบบร่วมสมัยเสิรฟ์ พร้อมเบคอนกรุบกรอบ ผสมผสานความ
เป็นตะวันตกกับสไตล์พนื้ บ้านอย่างล้านนาพาต่อมรับรสของ
ท่านให้ตนื่ เต้นกับรสชาติแปลกใหม่อร่อยลิน้ และ Pan Seared
US Scallops ปรุงด้วยหลากหลายเครือ่ งเทศและใบกระเพรา
หอมอบอวลจากสวนของ The Gardens หรือจะมาจิบชายาม
บ่ายในสวนที่ Napoleon Bakery & Café ร้านเบเกอรีสไตล์โม
เดิรน์ เรียบง่าย ทีเ่ พียบพร้อมนานาของว่างและของหวานจาน
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Around the world
in one night
เมื่ อ ฟ็ อ กซ์ แ ละปาสปาตู เ ริ่ ม ต้ น
การเดิ น ทางรอบโลกอั น แสน
มหัศจรรย์ในนวนิยายอมตะ แปดสิบ
วันรอบโลก นักผจญภัยและนักฝัน
หลายคนล้ ว นอยากลิ้ ม รสการ
ผจญภั ย อั น น่ า อั ศ จรรย์ ห ลาก
อารยธรรมเยีย่ งตัวละครทัง้ สองนี้
วั น นี้ เ ราขอน� ำ เสนอสถานที่ ที่ จ ะ
ท�ำให้ความฝันของท่านเป็นจริง ณ
โรงแรม เดอะ คอนทิ เ น้ น ท์
กรุงเทพฯ โรงแรมบูตกิ สไตล์ The
Fashion Hotel ระดับ 5 ดาว
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โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ รวบรวมเอกลักษณ์และ
จุดเด่นของแต่ละทวีปมาผสมผสานไว้โดยใช้แสง สี บรรยากาศ
การตกแต่งบอกเล่าเรือ่ งราวสีแ่ บบ สีแดงอันร้อนแรงของทะเล
ทรายแห่งแดนไกล สีฟา้ เย็นเยียบของมหาสมุทรกว้างใหญ่
สีเขียวชอุ่มของผืนป่าในเขตร้อน และสีม่วงลึกลับของ
ห้วงอวกาศประดับดาวนับพัน
ห้องพักทีน่ มี่ ชี อื่ ของเมืองส�ำคัญๆ และ 22 ประเทศจากทัว่
ทุกมุมโลก ทัง้ ห้องดีลกั ซ์ ห้องพรีเมียร์ ห้องเอ็กเซ็กคลูทฟี
ห้องสกาย ห้องเดอะคอนทิเนนท์ และห้องสวีททีต่ า่ งพร้อม
น�ำเสนอความสะดวกสบายหรูหราให้ทา่ นได้ดมื่ ด�ำ่ กับค�ำ่ คืน
อันแสนวิเศษ ทัง้ หมดนีร้ งั สรรค์ออกมาเป็นทวีปที่ 8 แห่ง
ความโอ่อา่ งดงามแฝงกลิน่ อายการผจญภัยท่ามกลางบรรยากาศ
แสนสุนทรียร์ าวศิลปะชิน้ เอก

หลังจากอิม่ แล้ว ลองไปจิบเครือ่ งดืม่ แก้วโปรดกับวิวยามค�ำ่ คืน
ที่ Axis & Spin เอ็กซ์คลูซพี สกายบาร์แอนด์เลาจน์สดุ ชิค
ที่ตั้งอยู่บนชั้นสูงสุดของโรงแรม ท่านสามารถชมทิวทัศน์
ยามค�ำ่ คืนของกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มตาราวกับมองลงมาจาก
ห้วงอวกาศ เลาจน์ของ Axis ตกแต่งสไตล์วนิ เทจ ในขณะที่
Spin เน้นไปทีพ่ นื้ ทีก่ ลางแจ้ง ให้อารมณ์สนุกสนานและเป็น
ส่วนตัว พร้อมดีเจจัดห้วงจังหวะท�ำนองของดนตรีเคล้า
ก่อนทอดกายอันเหน็ดเหนือ่ ยลงบนทีน่ อนหนานุม่ ลองแวะลิม้ บรรยากาศยามค�ำ่ คืนระหว่างท่านลิม้ รสอาหารจานเด็ดสารพัด
รสอาหารชัน้ เลิศจากห้องอาหาร Medini , Authentic Italian อย่าง
Restaurant ทีม่ เี มนูอย่างCarbonara (เส้นสปาเก็ตตีใ้ นซอส
คาร์โบนาร่า) เรียกได้วา่ จานนีเ้ ป็นจานโปรดของใครหลายๆ ไม่ ว ่ า ท่ า นรั ก การผจญภั ย ท่ อ งโลกหรื อ เพลิ ด เพลิ น กั บ
คนทีต่ อ้ งแวะเวียนมาสัมผัสรสชาติดงั้ เดิมในแบบอิตาเลีย่ น ความหรูหราโอ่อา่ ชัน้ สูง โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ
แท้ๆ แบบทีเ่ รียกได้วา่ เป็น “Best Pasta in Town” ณ ห้อง ตอบรับได้กบั ทุกไลฟ์สไตล์ของท่าน
อาหารอิตาเลีย่ น “เมดิน”ี แห่งนี้ นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีอาหาร
จานเด็ดสารพัดอย่าง "SPIN BEEF BURGER ON CHARCOAL The Continent Hotel Bangkok
BUN" (เบอเกอร์เนือ้ ทีม่ สี ว่ นผสมจากถ่านสีดำ� ) หรือแนะน�ำ 413 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
ให้ลอง “CLASSIC SLOW GRILED BBQ PORK SPARE RIBS” กรุงเทพฯ
(บาร์บคี วิ ซีโ่ ครงหมูยา่ งสูตรดัง่ เดิมเสิรฟ์ ด้วยเฟรนช์ฟราย)
TEL: 02 686 7000
www.thecontinenthotel.com

สมัคนร
ด่ว
ลดพิเศษ 15 %
ส�ำหรับสมาชิก
เมื่อสมัคร 2 หลักสูตร
พร้อมกัน

โปรแกรมฝึกอบรม
ประจ�ำปี 2557
หลักสูตร/Course

(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

ระยะเวลา

วัน / เวลา

ราคา

ภาษา

26 ก.ค. – 6 ก.ย. 2557
17 ม.ค. – 21 ก.พ. 2558

9.00 – 16.00 น.
9.00 – 16.00 น.

19,500

THA

49,990

THA

9.30 – 16.30 น.
9.00 – 16.00 น.

34,900

THA

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
24 ก.พ. – 13 มิ.ย. 2557
9.30 - 15.30 น.
จากประเทศอังกฤษ (จันทร์ - ศุกร์)
ปิดรับสมัคร วันที่ 13 ก.พ. 2558

260,000

THA/ENG

หลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร (HRD) / 84 ชม.
จากประเทศเบลเยี่ยม (จันทร์ – เสาร์: 6 วัน/สัปดาห์)

17 – 29 พ.ย. 2557
ปิดรับสมัคร 5 พ.ย. 2557

9.30 – 17.30 น.

125,000

THA/ENG

Jewelry design Course (JD) / 90 ชม.
- Fundamental level (JD1) Batch 72 (จันทร์ – ศุกร์)
- Fundamental level (JD1) Batch 73 (อาทิตย์)
- Fundamental level (JD1) Batch 74 (จันทร์ – ศุกร์)
ส�ำหรับ Intermediate Level /Advanced Level (โปรดสอบถาม)

15 ก.ค. – 18 ส.ค. 2557
14 ก.ย. – 28 ธ.ค. 2557
25 ส.ค. – 24 ก.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)

21 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2557

9.00 - 15.00 น.

18,500

THA/ENG

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

19 ก.ค. – 10 ส.ค. 2557

9.00 - 16.00 น.

23,500

THA/ENG

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม.
โปรแกรม Matrix จันทร์ - ศุกร์

16 – 25 มิ.ย. 2557

9.00 - 16.00 น.

25,000

THA/ENG

NEW ! หลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
- รุ่นที่ 4 (ทุกวันเสาร์)
- รุ่นที่ 5 (ทุกวันเสาร์)
พร้อมทั้งทัศนศึกษาโรงงานท�ำเครื่องประดับทอง
(เรียนกับผู้ประกอบการจากเยาวราช และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สมาคมค้าทอง)
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม.
- รุ่นที่ 48 (ทุกวันจันทร์/พุธ/ศุกร์) ภาคคํ่า
- รุ่นที่ 49 (ทุกอาทิตย์)
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
- รุ่นที่ 39 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์)
- รุ่นที่ 40 (ทุกวันเสาร์)

3 พ.ย. 2557 – 11 มี.ค. 2558 17.30 - 20.30 น.
11 ม.ค. – 2 ส.ค. 2558
9.00 - 16.00 น.
9 – 20 มิ.ย. 2557
6 ก.ย. – 8 พ.ย. 2557

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

