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MESSAGE
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน
ไตรมาสแรกของปี 2558 ผ่านพ้นไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งๆ ที่เพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลแห่งการ
เฉลิมฉลอง ทั้งวันขึ้นปีใหม่และวันตรุษจีนไป
ได้ไม่นานมานี้เอง นิตยสาร GIT Gems and
Jewelry ฉบับที่ 13 ของเรานี้ก็ได้ปรับรูปโฉม
ใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งบทความอันเต็มไปด้วยสาระ
ความรู้และความบันเทิง ที่ทางสถาบันคัดสรร
มาน�ำเสนอให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ
นอกจากบทความองค์ความรูเ้ รือ่ งการตรวจสอบ
โลหะมีคา่ การดูเพชร พลอย และอัญมณีมคี า่ จาก
หมวดสาระความรูแ้ ล้ว เรายังพาท่านเพลิดเพลิน
ไปกับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งอัพเดตร้านอาหาร
โรงแรม และสปาที่น่าสนใจอีกด้วย
ในขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี
2557 สถาบัน GIT จึงได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตร GIT
Mini MBA in Global Gem and Jewelry Industry
ขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ คี่ ร�ำ่ หวอดในวงการ
บริหารจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคด้านอัญมณีศาสตร์ การ
บริหารการตลาด รวมถึงการทัศนศึกษาดูงาน
Gem Fair ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
เรียกได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�ำความรู้
และประสบการณ์ ม าเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กิจการได้ทันที ทันใจหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง
ทีเดียวค่ะ
เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า นิตยสาร GIT Gems
and Jewelry ฉบับนี้จะถูกใจคุณผู้อ่านทุกท่าน
และ GIT จะมุง่ มัน่ คัดสรรบทความทีน่ า่ สนใจมา
น�ำเสนออย่างครบทุกรอบด้าน แล้วพบกันใหม่
ในฉบับหน้าค่ะ
พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ

Hello readers,
The first quarter of 2015 has passed by very quickly indeed! With
that, it took along the New Year, and Chinese New Year celebrations
as well. Lo and behold, Songkran is approaching!

论坛

GIT’s “Gems and Jewelry” Issue no.13 showcases the brand new
look, though, we still maintain our substance of education and
infotainment as much as ever. Apart from the valuable delivery of
knowledges of the Precious metal, Gem Testing and the relevant
information from all facets of our labs and services. We still also
bring you all the latest updates on worthwhile travel destinations,
restaurants, hotels and spas.

时光飞逝，随着新年及农历新年的庆祝活动，2015的第一季也过去了。转眼间，
泼水节也即将来临。

While the gem and jewelry industry has been expanding
continuously, from 2014 until present, GIT’s in conjunction with
the Business Administration of Kasetsart University, open the first
GIT Mini MBA “Global Gem and Jewelry Industry” program,
which is the one and only in Thailand. Professional gemologists
within the gem administration industry will lecture regularly to
the students within the program on the techniques of the trade.
The veteran speakers cover topics, such as, management, it also
includes observing the domestic and international markets as the
gem fairs. Therefore, it can easily be said that participants of the
program will definitely be able to gain a lot of the knowledge and
experience made available to them. This, in turn, will give them
a benefit on optimizing their own business ventures. This is
guaranteed to please the new vibrant generations
We sincerely hope that this magazine, GIT’s Gems and Jewelry
will fully satisfy our readers. We will continue to strive to bring
you the best articles we can find and as many interesting topics as
possible. See you in the next edition!
Pornsawat Wathanakul
GIT Director
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各位读者大家好：

我们GIT珠宝杂志第13期将有全新面貌，除了为各位读者提供全面的娱乐信息
和相关必要信息外，更提供珠宝以及相关宝石首饰的知识和信息，此外，我们
还会带您享受最紧贴潮流的餐厅、酒店和水疗以及旅行的体验。
在2014年起，珠宝和宝石行业不断扩大，GIT机构与农业大学工商管理专业进
行合作，在泰国开设「全球宝石及珠宝企业」的首个GIT Mini MBA，在珠宝管
理行业中的专业珠宝技师，将会定期开设讲座，教授有关珠宝相关技术、管理、
珠宝工艺和有关的销售技术，涵盖本地及国际珠宝事业市场。毋庸置疑，学员
将会获得宝贵的经验及知识，提升自身业务水平，让整个工作焕然一新。
我们诚意希望本期GIT珠宝杂志能够充分满足各位读者。此外，GIT将会继续尽
力为大家带来最好、最有趣味的文章及专题。下一期再会。

พบกับประสบการณ์ใหม่ GIT Gem & Jewelry ในรูปแบบ e-magazine ตอบรับไลฟ์สไตล์
ของผู้อ่านในยุคดิจิตอล GIT พร้อมเปิดตัว GIT Gem and Jewelry ในรูปแบบ e-magazine
ที่มี Feature ต่างๆ มากมาย อาทิ VDO Clip, Photo Gellery ที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทั้งบน
Facebook, iPad, iPhone, Android Tablet และคอมพิวเตอร์ทั่วไป
โดยสามารถอ่านได้ทาง www.git.or.th และ AIS Book Store
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BANGKOK GEMS
AND JEWELRY FAIR

ถือเป็นอีกหนึ่งงานจิวเวลรี่แฟร์ที่ใหญ่ติดอันดับ 1
ใน 5 ของโลกส�ำหรับ 55th Bangkok Gems and
Jewelry Fair งานที่รวมอัญมณีและเครื่องประดับ
ทั่วทุกมุมโลกจากดีไซเนอร์ชั้นน�ำและแบรนด์จาก
ทั่ ว โลก ยกมาให้ ผู ้ เ ข้ า ชมงานได้ เ ลื อ กซื้ อ เครื่ อ ง
ประดับคุณภาพดีกันแบบไม่ต้องออกเดินทางไกล
โดยในงานนี้มีไฮไลต์ส�ำคัญได้แก่ โซน Design
Pavilion Trend 2016 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานการ
ออกแบบจิวเวลรี่และเครื่องประดับของคนรุ่นใหม่ ซึ่ง
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและรูปแบบของแต่ละประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน และอีกหนึ่งไฮไลต์ก็คือ การยกเว้น
อากรน�ำเข้าร้อยละ 20 ส�ำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับที่น�ำมาจัดแสดงและขายภายในงาน ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนเมื่อน�ำวัตถุดิบไปผลิตสินค้า หรือการน�ำไป
จ�ำหน่ายต่อ
ทั้งนี้ในปี 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก
รวม 10,080 ล้านเหรียญสหรัฐ นับได้ว่าการจัดงาน
ในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
ไทยและเครื่องประดับให้เติบโตยิ่งขึ้น และสิ้นปี 2558
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
เป็นประตูแห่งการค้าอัญมณี ซึ่งงาน Bangkok Gems
and Jewelry Fair เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งผลในเชิงบวก
ต่อการขยายการค้าสู่ภูมิภาค AEC ได้ต่อไป
6
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GIT บุกตลาดสหรัฐอเมริกา
แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณีระดับโลก
เมื่อวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแสดง
สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ นานาชาติ
AGTA GEMFAIR TUCSON 2015 จัดขึ้น ณ รัฐ
แอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใน Tucson
Convention Center
GIT เน้นย�ำ้ ความเป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
อัญมณีระดับโลก ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
พาณิชย์ โดยการเข้าร่วมออกบูธภายในงาน AGTA
GEMFAIR TUCSON 2015 ตั้งอยู่ในโซน Galleria
& Lobby โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องการเป็นสถาบันแห่งชาติ
และมุ่งให้ทั่วโลกรู้จักใบรับรองคุณภาพอัญมณีและ
เครื่องประดับของ GIT ผ่านงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับระดับโลก รวมถึงการให้ข้อมูล
งานบริการด้านต่างๆ อาทิ การตรวจสอบและออก
ใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตร
ฝึ ก อบรม รวมทั้ ง บริ ก ารศู น ย์ ข ้ อ มู ล อุ ต สาหกรรม
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทย โดยกิ จ กรรม
ภายในบูธประกอบด้วย การจ�ำหน่ายหนังสือ “Ruby
& Sapphire: A Collector’s Guide” พร้อมให้

ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบอั ญ มณี
เบือ้ งต้นและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งเกีย่ วกับ
อัญมณี อีกทัง้ ยังจัดแสดงตัวอย่างใบรับรองคุณภาพ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ ซึง่ GIT สามารถตรวจสอบ
และรับรองผลได้อย่างแม่นย�ำและได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงมีโอกาสสร้าง
พันธมิตรด้านวิชาการกับนักอัญมณีศาสตร์ทั่วโลก
ที่มารวมตัวกัน ณ งาน AGTA GEMFAIR TUCSON
2015 พร้อมกันนีม้ ผี ใู้ ห้ความสนใจสอบถามเกีย่ วกับ
งาน Bangkok Gems Jewelry and Watch Fair
2015 และทางสถาบันได้ให้ข้อมูลผ่านทางแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และได้ให้คำ� แนะน�ำเข้าร่วมงานอย่าง
ละเอียด
นอกจากนี้ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการ
สถาบัน ได้ร่วมหารือกับคุณจิรภาพรรณ มลิทอง
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิ ส เพื่ อ หาแนวทาง
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่อง
ประดั บ ไทยในอนาคต และได้ มี โ อกาสเยี่ ย มชม
บูธจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมงาน The Gem &
Jewelry Exchange (GJX) ซึ่งมีผู้ประกอบการไทย
เข้าร่วมงานกว่า 25 ราย

ดร.พรสวาท วั ฒ นกู ล ผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบัน และนางสาวน�ำรวี สุเสวี นักวิชาการ
อัญมณี ได้เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอัญมณี ซึ่งจัด
เป็นประจ�ำทุกปีควบคู่กับงาน Tucson Gem
Show ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการ
อัญมณีของโลก โดยภายในงานประชุมได้รับ
การตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีระดับ
แนวหน้าของโลกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 การประชุม
Gemstone Industry
& Laboratory
Conference (GILC)
จัดโดย International
Colored Gemstone
Association (ICA)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 การประชุม
AGA Tucson
Conference 2015
จัดโดย Accredited
Gemologists
Association
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GIT Museum
Valentine’s Day
เพราะเชือ่ มัน่ ในพลังของเครือ่ งประดับว่าเป็นมากกว่า
แค่แอ๊กเซสซอรี่ หากแต่ยังเปรียบเสมือนตัวแทนแห่ง
ความรักอันเป็นนิรนั ดร์ GIT จึงจัดกิจกรรม Tea of Love
ภายใต้นิทรรศการ เครื่องประดับสื่อรักอันเป็นนิรันดร์
ส่งความรักให้อบอวลในเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยใช้
อัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นสือ่ กลางแห่งความรักอัน
สวยงามแก่ผู้เข้าชม โดยทางพิพิธภัณฑ์ได้รับเกียรติ
จากบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในแวดวงสั ง คม ซึ่ ง มี ค วาม
สามารถเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้า น�ำเครื่อง
ประดับแสนเลอค่า รวมทั้งสิ้น 7 ชุด มาจัดแสดง
ในงาน โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีต
นายกรั ฐ มนตรี และนายศิ ริ พ ล ยอดเมื อ งเจริ ญ
ประธานกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธานเปิดงาน
ในวันที่ 12 ก.พ. 2558 บรรยากาศภายในงานเต็ม
ไปด้ ว ยความสนุ ก สนานและรอยยิ้ ม ของบุ ค คลที่
ล้วนเห็นตรงกันถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในอัญมณีทุกชิ้น
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งอยู่ที่
ชั้น 2 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถ.สีลม เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

8
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SOCIAL

Franck Muller
บริ ษั ท เพนดู ลั ม จ� ำ กั ด ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ย
นาฬิกา Franck Muller จัดงานแสดงนาฬิกา
คอลเล็กชั่นใหม่ รุ่น “Sunrise” ที่มีหน้าปัด
เปลือกหอยมุก ตกแต่งด้วยเพชรน�้ำงาม
ระยิบระยับ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
แสงอาทิตย์ยามเช้า และรุ่น “Mother of
Pearl” ที่มีหน้าปัดเปลือกหอยมุก นาฬิกา
ที่น�ำมาแสดงในงานนี้ ล้วนเป็นคอลเล็กชั่น
ที่ รั ง สรรค์ ขึ้ น อย่ า งพิ ถี พิ ถั น ส� ำ หรั บ คุ ณ
สุ ภ าพสตรี เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ระดั บ วี ไ อพี ไ ด้
ฉลองวันวาเลนไทน์ไปกับ Franck Muller
ภายในงานคั บ คั่ ง ไปด้ ว ยแขกผู ้
มีเกียรติ อาทิเช่น คณยชญ กรณ์หิรัญ และ
คุณวิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์ นอกจากนั้น
แขกในงานยั ง ได้ ร ่ ว มเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ
แชมเปญแบรนด์ดังอย่าง G.H. Mumm Le
Rosé จาก Pernod Ricard อี ก ด้ ว ย
บรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วย
กลิ่ น อายของวั น วาเลนไทน์ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง
โดยงานได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ที่
ผ่านมา ณ Franck Muller Boutique สยาม
พารากอน

10
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Fine Jewelry
Bazaar
DER MOND จั ด งานครบรอบ 22 ปี
เพื่อตอบแทนลูกค้า ทั้งยังเป็นโอกาสอันดี
ในการรีแบรนด์ ภายใต้ชื่อ “เดอ มอนด์”
(DER MOND) ภายในงาน ได้รบั เกียรติจาก
แขกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ชื่ อ ดั ง มากมาย ทั้ ง ยั ง มี
นักร้องสาวเสียงดีอย่าง คุณเมย์ The Voice
Season 2 หนึ่ง ในลูกค้าที่น่ารักของร้าน
ทีม่ าร่วมขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ พร้อม
แฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชรคอลเล็กชั่น
พิ เ ศษ ให้ แ ขกทุ กท่ า นสั ม ผั ส กั น อย่ า ง
ใกล้ชิด ณ ร้าน เดอ มอนด์ ชั้น 1 สยาม
พารากอน
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เรื่อง : Miss Weera

MIU MIU 2015
The Jewelry Goes Retro
Miu Miu อวดโฉมคอลเล็กชัน่ Fall-Winter 2015
บนเวทีปารีส แฟชัน่ วีก ไปเมือ่ ต้นเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา เทรนด์ของ Miu Miu ในปีนี้จะดูเป็น
สาวยุควินเทจปี 1950s ทีค่ ว้ากระโปรงทรงสอบ
หรือเดรสลายพริ้นต์แบบย้อนยุคให้อารมณ์
สนุกสนาน แต่ใครว่าเป็นเด็กสาวจะลุคพรีเมียม
ไม่ได้ เพราะแมตช์กบั ต่างหูประดับจิวเวลรีแ่ ละ
เพชรเม็ดใหญ่ลวดลายดอกไม้ ท�ำให้ในลุคนี้ดู
กลายเป็นสาวสะพรั่งและเพิ่มความหรูหราได้
ทันที

LANVIN
JEWELRY THAT INSPIRED
BY A BACKPACKING
มีด้วยหรือ จิวเวลรี่ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดิน
แบ็กแพ็ก ความลุย และความหรูหรา จะผนวกเป็นสิง่ เดียวกัน
ได้อย่างไร แต่ทงั้ หมดท�ำได้โดย Vanessa Kandiyoti แบรนด์
ของดีไซเนอร์สาวที่เติบโตมาในครอบครัวชาวตุรกี ที่ยังคง
ยึดถือวัฒนธรรมโบราณ ส�ำหรับเธอ จิวเวลรี่ส�ำหรับผู้หญิง
เปรี ย บเหมื อ นการหลอมเอาจิ ต วิ ญ ญาณและความงาม
ในตัวผู้หญิงทุกคนเป็นเนื้อเดียวกัน และคอลเล็กชั่นล่าสุดนี้
“Seven Chakras Collection” เป็นแรงบันดาลใจจากการ
เดินทางแบ็กแพ็กในแถบละตินอเมริกา สังเกตว่าเธอน�ำ
อัญมณี อาทิ มรกต ทับทิม ขัดเป็นวาวโดยปล่อยให้เป็น
ความงามแบบไม่ต้องเจียระไน ครีเอตเป็นแหวน สร้อยคอ
หรือต่างหู ในลุคของ Ethnic นิดๆ
12
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BACK TO BASIC

Alber Elbaz หัวเรือใหญ่แห่ง Lanvin
ประกาศไว้แล้วตั้งแต่ปลายปี ในช่วง
ครบรอบ 125 ปีของแบรนด์ ว่าเทรนด์
SS 2015 Lanvin จะหวนคืนสู่ความ
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอีกครั้ง ด้วยการ
เพิม่ ความหรูหราบนเนือ้ ผ้า ผ้าไหมชุด
ยาวกรอมเท้าทรงเดรป เคียงคู่มากับ
เครื่องประดับเพื่อฉลองวาระ 125 ปี
ซึ่งทางแบรนด์ได้คลอดคอลเล็กชั่น
Lanvin 125 Charm’s สร้อยคอยาว
ผลิ ต จากทองประดั บ ประดาด้ ว ย
สัญลักษณ์ตัวแทนของ Lanvin อาทิ
หั ว ใจ ดอกไม้ แ ห่ ง ความโชคดี ซึ่ ง
องค์ประกอบเล็กๆ เหล่านี้ แต่ท�ำให้
โททัลลุคดูโดดเด่นขึ้น

GLOBAL REPORT

Create
your own style
Anyallerie แบรนด์จิวเวลรี่ระดับ Hi-end ส่ง
Bespoke Collection เอาใจผู้ที่รัก Personal
Jewelry ให้คุณได้ออกแบบจิวเวลรี่ส�ำหรับ
เฉพาะบุคคล เลือกเป็นของขวัญมอบให้คน
ส�ำคัญในโอกาสพิเศษ นอกจากจะมีคุณค่า
ในตัวเองแล้ว ยังเป็นเครื่องหมายแทนความ
ทรงจ�ำดีๆ ระหว่างผู้ให้และผู้รับอีกด้วย ไม่ว่า
จะเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ เข็มกลัด หรือ
แหวนโดยผลิตจากทอง 18k และเพชร ซึง่ ทุกชิน้
ท�ำด้วยความพิถีพิถันในการขึ้นตัวเรือนอย่าง
ประณีตจากช่างผีมอื ทีม่ ปี ระสบการณ์ แบรนด์
Anyallerie มีจ�ำหน่ายที่ Central Embassy

LOUIS
VUITTON,
A RETRO
FUTURISTIC
RING
กูตูร์คอลเล็กชั่นของหลุยส์ วิตตอง ในซีซั่นนี้
มาพร้อมกลิน่ อายย้อนยุค ด้วยแหวนอัญมณี
ตัวเรือนแหวนท�ำจากทองค�ำขาว เพชรเงางาม
22 กะรัต รายล้อมให้วงโดดเด่น โกเมน และ
มรกต 6 กะรัต ที่โดดเด่นเป็นประกายใน
สไตล์อาร์ต เดโค ของประเทศอียิปต์ ใส่แล้ว
จ� ำ ลองตั ว เองเป็ น พระนางคลี โ อพั ต ราได้
ชั่วขณะ

LESS IS
ALWAYS MORE
นางแบบและดีไซเนอร์สาวชาวปารีเซียง Vanessa
Bruno คลอดจิวเวลรี่ดีไซน์คอลเล็กชั่นแรกโดยเน้น
ความเรียบง่ายและถ่ายทอดคาแร็กเตอร์เฉพาะตัว
หยิบเอาอัญมณีมาตีความใหม่ให้ออกมาเฉกเช่น
งานศิลปะบนเรียวแขน เพราะเธอหลงใหลในอัญมณี
หินสี เธอจึงน�ำจีท้ องค�ำมาประดับด้วยอัญมณีชนิ้ เล็ก
อาทิ ทับทิม ทัวร์มาลีน แอเมทิสต์ อัญมณีตระกูล
ควอตซ์ที่สีม่วง หรือโกเมน ที่รูปร่างไม่ตายตัว พร้อม
ถ่ายทอดออกมาโดยอิงความเป็นศิลปะยุคบาโร้ก
คอลเล็กชั่นเหล่านี้จะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เดือนพฤษภาคม 2015 นี้ www.vanessabruno.com
MARCH • APRIL 2015
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Follow
that
เรื่อง : Miss Weera

Looks

เพชร ยังคงเป็นเครื่องประดับร้อนฉ่า
เคียงคู่พรมแดงของปี 2015 นี้ แต่ที่
ร้อนแรงไม่แพ้กันคือเทรนด์ Ear Cuff
เครื่ อ งประดั บ เก๋ ๆ ติ ด หู ข องบรรดา
เซเลบริตี้ แต่แน่นอนว่า เพชรก็ยังคง
ต้องเป็นองค์ประกอบเปล่งประกายใน
ซีซั่นนี้ ว่าแล้วเราจะพาคุณไปส�ำรวจ
เหล่าเซเลบริตี้ ว่าเขาอินกับอะไรบ้าง

Scarlett Johansson
สการ์เล็ตต์ โจฮันสัน ในชุดเขียวมรกต
ของ Versace พร้อมทรงผมทรงใหม่
แปลกตา เผยให้เห็นเทรนด์ Ear cuff
Fever เครื่องประดับ Ear Cuff จาก
Piaget ทองค�ำสีกุหลาบ ผสานมรกต
เพชร และทัวร์มาลีนสีเขียว

Reese Witherspoon
Emma Stone

สาวน้อยเอมม่า สโตน มาพร้อมสร้อย
ข้อมือเพชร เหลี่ยมกุหลาบ 18 กะรัต
ผสานทองค�ำขาว ตัวเรือนข้อมือคือ
ทองค�ำ จาก Tiffany Blue Book ยาม
ต้องแสงไฟของพรมแดง ท�ำให้ลคุ ของ
เธอดูโดดเด่นมากขึ้น
14
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รีส วิทเทอร์สปูน ผู้เข้าชิงออสการ์
นักแสดงน�ำหญิง มาในลุคเรียบ
คลาสสิก ด้วยเดรสของ Tom Ford
ทรงผมยาวตรง เผยให้เห็นเสน่ห์
ของต่างหูเพชร จาก Tiffany & Co

GIT REPORTER

Dakota Johnson

ดาโกต้า จอห์นสัน สาวน้อยของคริสเตียน เกรย์
เลือกแมตช์สร้อย 2 ลายเข้าด้วยกัน เธอสวม
สร้อยข้อมือเพชร 23 กะรัต ทรง Cushion Cut
และสร้อยข้อมือ 28 กะรัต Round Brilliant
Diamond ทั้งหมดจาก Forevermark พร้อม
เติมเต็มลุคนี้ด้วยต่างหูเพชร 10 กะรัต

Chloë Moretz
โคลอี้ มอเร็ตซ์ พร้อม Ear Cuff
ประดับเพชร จาก Forevermark
ท� ำ ให้ ลุ ค เดรสราตรี ข องเธอ
ดูสดใส ขี้เล่น

Morgot Robbie
มาร์ก็อต ร็อบบี้ ในลุคผมบ๊อบ
ประบ่า มาพร้อมกับเดรสคอวี
สีด�ำของ Saint Laurent ขับลุค
ให้เปีย่ มมนตร์ขลังด้วยสร้อยคอ
วินเทจทรงพู่ห้อย ประดับด้วย
เพชรและไพลิน จาก Van Cleef
& Arpels

Cate Blanchett

เคต บลันเชตต์ สวมสร้อยคอไพลินสีฟ้า
น�้ำทะเล จาก Tiffany & Co. แมตช์กับ
เดรสยาวสี ด� ำ กรอมเท้ า ของ Maison
Margiela ท�ำให้เธอยังคงเป็น Queen of
Red Carpet ที่สง่าอยู่เสมอ
MARCH • APRIL 2015
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SHOPPING

CHRISTIAN DIOR
ต่างหูดอกกุหลาบสีม่วง
จากแอเมทิสต์ (Amethysts)
ส่วนบนของดอกกุหลาบดีไซน์
เป็นรูปใบไม้ ส่วนอีกข้าง
เป็นรูปแมลง ท�ำจาก
พิ้งค์โกลด์ประดับเพชร

GRAFF
สร้อยคอประดับเพชร
สีขาว และแซปไฟร์
สีน�้ำเงิน

GORGEOUS
BLOOMING
ให้ความอ่อนโยนของดอกไม้แรกแย้มในฤดูใบไม้ผลิ
ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นดีไซน์ที่เรียบหรู
เปี่ยมไปด้วยความสดใสลงตัว

Tiffany& CO
เข็มกลัดทรงใบไม้ 5 ใบ
ตัวเรือนทองค�ำ 18k
ฝังเพชรกลม น�้ำหนัก
รวม 2.52 กะรัต

TIFFANY&CO
ต่างหูทรงกลมประดับเพชร
บนตัวเรือนทองค�ำขาว

GRAFF
ต่างหูระย้าประดับ
ทับทิม และเพชร
บนตัวเรือนทองค�ำขาว

CHANEL
เข็มกลัดฝังเพชรบน
ตัวเรือนทองค�ำขาว 18k

PASQUALE
BRUNI
สร้อยคอประดับเพชร
มอร์แกไนท์ (Morganite)
และพิ้งค์แซปไฟร์
16
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SHOPPING

HARRY WINSTON

THE CLUSTER DIAMOND

หน้าปัดกลมฝังเพชร ตัวเรือน
และสายประดับด้วยเพชรทั้งหมด
362 เม็ด น�้ำหนักรวม 35 กะรัต

HARRY WINSTON

Sublime Timepiece

ตัวเรือนท�ำจากทองค�ำขาว 18k
หน้าปัดท�ำจาก Mother-of-Pearl
เคลือบเงาสีฟ้า กลไกควอตซ์ สาย
ซาตินสีด�ำ ตัวเรือนประดับเพชร

PIAGET

Limelight
Blooming
Rose watch

หน้าปัดโรสโกลด์
ฝังเพชร สายซาติน
สีขาว กลไกควอตซ์

PIAGET

LIMELIGHT
GARDEN PARTY
WATCH

หน้าปัดทองค�ำขาวฝังเพชร
ตัวเรือนประดับมรกตและ
เพชรสีขาว สายซาตินสีด�ำ

CHANEL
ตัวเรือนท�ำจาก
ทองค�ำขาว
ประดับเพชร
กลไกควอตซ์

CHAUMET

BREGUET

Hortensia,
secret watch

Secret de la Reine

หน้าปัดและกลีบกุหลาบ
ฝังเพชร สายท�ำจาก
ทองค�ำขาว

ตัวเรือนทอง ประดับด้วย
เพชรและอัญมณีมีค่า
สายซาตินสีชมพู

MARCH • APRIL 2015
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THE MEETING

THOUGHT
LEADERS
เจาะลึกความคิดผู้บริหาร Tamas
เรื่อง : Taraporn

โอ๊ต-ธัญญลักษณ์ ภูรปิ รัชญา และ แอม-ธัญญรส
ภูริปรัชญา คือหนึ่งในนักบริหารมือวางอันดับ
ต้นๆ ของธุรกิจจิวเวลรี่ที่น่าสนใจ เพราะเต็มไป
ด้วยความสามารถที่ฉายแววชัด และยังโดดเด่น
ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จนผลักดันให้
Tamas เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา
ไม่นาน ทั้งยังมีคุณสมบัติส�ำคัญของนักบริหาร
นัน่ คือความยืดหยุน่ ทีพ
่ ร้อมจะปรับเปลีย่ นธุรกิจ
ให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจโลก จนกลายเป็น
อีกหนึ่งกุญแจส�ำคัญที่คุณโอ๊ตชี้ชัดว่าเป็นเคล็ด
ลับที่ท�ำให้ Tamas ประสบความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน
หนึ่งในบทเรียนที่ท�ำให้เห็นได้ชัดถึง “ความ
ยืดหยุ่น” ที่พร้อมจะปรับตัวและเปลี่ยนองค์กรให้
สามารถรับมือกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบได้
โดยที่ Tamas ไม่เจ็บตัวเลยแม้แต่นอ้ ยคือช่วงปี 2009
ในภาวะ US Financial Crisis ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดส่ ง ออกทั่ ว โลกให้ ซ บเซาและหยุ ด นิ่ ง ทว่ า
Tamas กลับไม่หยุดก้าวหน้า “ดิฉันเชื่อว่าเพราะเรา
มองเห็ น โอกาสในหลายๆ ด้ า นที่ ค นอื่ น เริ่ ม ชะงั ก
และหยุดนิ่ง ส่งผลให้ได้ลูกค้ารายใหม่เข้ามาเป็น
จ�ำนวนมาก” คุณโอ๊ต บอกเล่าให้เราฟังถึงภาพทาง
ธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Tamas
การได้ เ ผชิ ญ หน้ า กั บ ภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่
ล�ำบากส่งผลให้ทงั้ คุณโอ๊ต และ คุณแอม ได้เรียนรูว้ า่
สิ่งที่ท�ำให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงขวบปีนี้
ไม่ใช่ก�ำไรก้อนโตหรือยอดขายที่ล้นหลามแต่เป็น
ประสบการณ์ในการเอาตัวรอดท่ามกลางสถานการณ์
ที่ย�่ำแย่ “ถึงแม้ว่าในบางครั้งการตัดสินใจของเราจะ
มีขอ้ ผิดพลาด แต่การฝึกฝนเพือ่ ตัง้ รับกับปัญหาทีเ่ ข้า
มาอย่างเร่งด่วน ก็สอนให้เราเข้าใกล้ชิดกับค�ำว่า
สติมากขึ้น จนความผิดพลาดน้อยลง”

“ความยากที่สุดของการท�ำธุรกิจประเภทนี้คือ
ความที่เราต้องอยู่ในสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา โดย
เฉพาะในเรื่องของเทรนด์และต้นทุน ท�ำให้ต้องท�ำ
การบ้านทุกนาทีว่าตอนนี้โลกก�ำลังต้องการอะไร”
แม้ทุกอย่างรอบตัวของทั้งคู่จะดูหมุนเร็วและไม่เคย
หยุดเคลื่อนไหว หากแต่มีสิ่งหนึ่งใน Tamas ที่ไม่เคย
เปลี่ยนแปลง “วิสัยทัศน์ในการท�ำงานของเราเหมือน
เดิมตั้งแต่วันแรกที่เปิดบริษัท เราจะเน้นความจริงใจ
ความซื่อสัตย์อย่างมาก เพราะถ้ามีสองสิ่งนี้อยู่ในตัว
ลูกค้าก็จะไม่ไปไหนจากเราแน่นอน”
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ โดยไม่ มี ห น้ า ร้ า น หลายคน
อาจมองเห็นข้อดีขอ้ เสียทีแ่ ตกต่าง แต่สำ� หรับ Tamas
พวกเธอมองเห็น “ข้อดี” ชัดเจน “ด้วยความที่ไม่มี
หน้าร้าน ท�ำให้เราต้องออกเดินทางเพื่อจัดแสดงงาน
ในต่ า งประเทศตลอดเวลา ส่ ง ผลให้ เ ราสามารถ
อัพเดทสินค้าของคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว และจับทาง
ตลาดได้แบบไม่มวี นั ตกเทรนด์” หากแต่การจัดแสดง
สินค้าเป็นประจ�ำ Tamas ก็มีหลักใหญ่ใจความที่
ยึดถืออยู่ ว่าต้องท�ำความรูจ้ กั กับแบรนด์ให้ชดั รูจ้ ดุ ยืน
แบบไม่มีช่องโหว่ เพื่อให้ภาพลักษณ์ตรึงอยู่ในหัวใจ
ของผู้ที่มาเยือน
คุณแอมยังเล่าให้ฟังอีกว่า “แรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานของเราจะมาจากสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว
เป็นหลัก ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นสิ่งที่โดนมองข้าม
แต่เราน�ำมาพลิกแพลงให้เห็นในมุมทีต่ า่ งจนเกิดเป็น
ความน่าสนใจ” เมื่อใช้แรงบันดาลใจท�ำงานควบคู่
กับความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้เอกลักษณ์ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ ของ Tamas คือจินตนาการ “ผลงานของเรา
ทุกชิน้ จะเหลือทีว่ า่ งให้ลกู ค้าได้ใช้จนิ ตนาการส่วนตัว
ในการพูดถึงงานชิน้ นัน้ เสมอ เพือ่ จะได้รสู้ กึ มีสว่ นร่วม
กับการออกแบบไปด้วยกัน” ผู้บริหารของ Tamas
ทิ้งท้าย พร้อมกับยังบอกต่อว่าแรงบันดาลใจส�ำหรับ
พวกเธอไม่มีวันจบอย่างแน่นอน
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Dazzling
GEMS
www.LSjewelrygroup.com
Tel. 02-629-1444 (10 line)

สร้อยคอเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 189 เม็ด หนัก 4.05 กะรัต
E-F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 27.60 กรัม
ต่างหูเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 238 เม็ด หนัก 4.55 กะรัต
E - F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 14.40 กรัม
แหวนเพชรประกบเหลื่ยมพิเศษ(ไม่เห็นรอยต่อ)
เพชรรวม 47 เม็ด หนัก 1.75 กระรัต
D - E Color (น�้ำ100 %) /VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 4.20 กรัม
MARCH • APRIL 2015
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สร้อยคอเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 84 เม็ด หนัก 4.01 กะรัต
E-F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 30.10 กรัม
ก�ำไลเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 46 เม็ด หนัก 2.30 กะรัต
E – F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 23.50 กรัม
ต่างหูเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 32 เม็ด หนัก 0.90 กะรัต
E - F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 7.50 กรัม
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สร้อยคอไข่มุกธรรมชาติแท้สีขาวรูปหยดน�้ำ
7 เม็ด ล้อมเพชร Heart & Arrow - รัชเชี่ยน 40 เม็ด
เพชรรวม หนัก 1.05 กะรัต E-F Color / VVS - VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 31.50 กรัม
ต่างหูไข่มุกธรรมชาติแท้สีขาว
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน 22 เม็ด
หนัก 0.35 กะรัต E-F Color / VVS - VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 5.80 กรัม
แหวนไข่มุกเซาท์ซีธรรมชาติแท้สีขาว
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน 62 เม็ด
เพชรรวมหนัก 1.10 กะรัต E-F Color / VVS - VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 7.60 กรัม

www.LSjewelrygroup.com
Tel. 02-629-1444 (10 line)
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สร้อยคอไพลินพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย
(Certified Natural Unheated Burmese Blue Sapphire)
4 เม็ด หนัก 128.43 กะรัต พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
175 เม็ด หนัก 6.55 .กะรัต E-F Color (น�้ำ 99 %) / VVS -VS
เรือนทองค�ำ หนัก 79.10 กรัม
สร้อยข้อมือไพลินพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย
(Certified Natural Unheated Star Burmese Blue Sapphire)
3 เม็ด หนัก 30.40 กะรัต
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
178 เม็ด หนัก 5.20 กะรัต E – F Color / VVS-VS
เรือนทองค�ำ หนัก 28.50 กรัม

www.LSjewelrygroup.com
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M AR C H • A PR IL 2 0 1 5

MARCH • APRIL 2015

25

สร้อยคอเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 81 เม็ด หนัก 4.40 กะรัต
E-F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 42.20 กรัม
ก�ำไลเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 69 เม็ด หนัก 5.02 กะรัต
E – F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 29.70 กรัม
แหวนเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรกลาง หนัก 0.71 กะรัต F - G Color
(น�้ำประมาณ 98 %) / VVS - VS
เพชรข้าง 32 เม็ด หนัก 1.05 กระรัต
E - F Color (น�้ำประมาณ 99 %) /VVS –VS
เรือนทองค�ำขาว หนัก 6.60 กรัม
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สร้อยคอเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 244 เม็ด หนัก 5.10 กะรัต
E-F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำ หนัก 29.70 กรัม
ต่างหูเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 88 เม็ด หนัก 2.10 กะรัต
E - F Color (น�้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
เรือนทองค�ำ หนัก 7.60 กรัม
แหวนเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรรวม 45 เม็ด หนัก 1.35 กระรัต
E - F Color (น�้ำประมาณ 99 %) /VVS –VS
เรือนทองค�ำ หนัก 4.40 กรัม

www.LSjewelrygroup.com

Tel. 02-629-1444 (10 line)
ขอขอบคุณ
ร้านเพชรหลีเสง (L.S. Jewelry Group)
177-179 ถนนพระสุเมรุ บางล�ำพู
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. (662) 629-1444 แฟ็กซ์. (662) 629-1717
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C OV E R S T O RY

Shine
Bright
Like
A Diamond
เพชรเม็ดงามแห่งวงการธุรกิจจิวเวลรี่
เรื่อง : Taraporn

บนเส้นทางของการแข่งขันที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความท้าทายในหลากหลายเรื่อง ตั้งแต่ภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ตกต�่ำ ไล่เรียงไปจนถึงจ�ำนวน
ของคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน “ห้างเพชรหลีเสง”
ได้พสิ จู น์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตัวเองกับ
การก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในกลุ่มธุรกิจค้าส่งจิวเวลรี่
อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมขยายความยิ่งใหญ่มา
จนเข้าสู่ขวบปีที่ 85 ทั้งยังได้พลิกธุรกิจจากร้าน
เล็กๆ ให้แตกกิ่งก้านสาขาเติบโตจนกลายเป็น
ผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่สุดของประเทศในชื่อ L.S.
Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Oriental
Jewelry, L.S. Gems, Diamond House)
จากจุดยืนที่เด่นชัดตั้งแต่วันแรกในปี พ.ศ.
2475 ที่ห้างเพชรหลีเสงได้ถือก�ำเนิดขึ้นกับความ
หลงใหลในอาชีพ “พวกเรามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติ คนที่ซื้อไปก็ท�ำก�ำไรต่อได้ เขามีความสุข
เราเองก็มีความสุขที่ได้ส่งต่อเพชรชั้นเลิศที่ยิ่งเก็บไว้
มูลค่าก็ยงิ่ เพิม่ พูน” คุณนฤมล สุรเศรษฐ ประธานกลุม่
L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Oriental
Jewelry, L.S. Gems, Diamond House) เริ่มต้น
บอกกล่าวถึงจุดเริ่มของธุรกิจจิวเวลรี่ที่แสดงให้เห็น
ชัดถึงจุดยืนที่ต่อยอดไปสู่การท�ำธุรกิจอย่างสุจริต
ในราคาที่ยุติธรรม และยังเอาใจใส่ให้ค�ำปรึกษากับ
ลูกค้าทุกคนส่งผลให้ธุรกิจแห่งนี้จึงเดินไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง

โดยอี ก หนึ่ ง กลยุ ท ธ์ ที่ คุ ณ นฤมลส่ ง มอบสู ่
ทายาทในรุ่นต่อไปคือการคิดดีท�ำดีเพราะถ้าเริ่มต้น
ด้วยค�ำว่าดีแล้วเธอเชือ่ ว่าจะจบทีค่ ำ� ว่าดีเสมอ “ธุรกิจ
เราไม่เคยหลอกลวง ใช้เพชรทีเ่ ลือกสรรอย่างละเมียด
ละไม โดยช่างฝีมือที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ดัง
นัน้ ความดีทเี่ ราท�ำจะส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจ
ต่อผู้ได้รับอย่างแน่นอน”
แม้คแู่ ข่งจะเพิม่ ต้นทุนจะสูงกว่าเดิม ประกอบ
กับราคาทองทีผ่ นั ผวนอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ เศรษฐกิจโลก
ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ L.S. Jewelry
Group ยังคงเติบโต อะไรคือปัจจัยหลักที่ท�ำให้ธุรกิจ
ลอยตัวอยู่เหนือความไม่แน่นอนทั้งหลายเหล่านี้
“เป็นหนึง่ ค�ำถามทีเ่ ราเจอบ่อยมาก ซึง่ ค�ำตอบทีเ่ ราให้
ก็คือค�ำตอบเดิม นั่นคือ การท�ำงานอย่างมีคุณภาพ
เพชรที่เราใช้เป็นเพชรคุณภาพสูงจริงๆ เป็นเพชร
Heart&Arrow จากประเทศเบลเยีย่ ม ไม่มกี ารน�ำเพชร
อินเดียเกรดต�่ำมาปะปนกับเพชรคุณภาพสูง อีกทั้ง
การซื้อเพชรแต่ละครั้งของเราจะสั่งเป็นจ�ำนวนมาก
และจ่ายด้วยเงินสดเท่านัน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนจะต�ำ่ กว่า
ทีอ่ นื่ ท�ำให้เราได้เพชรคุณภาพดีในราคาทีต่ ำ�่ ทีส่ ำ� คัญ
ฝีมือของช่างที่ท�ำเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสั่งสมฝีมือกัน
มาหลายสิบปีตงั้ แต่สมัยบรรพบุรษุ จึงถือเป็นจุดแข็ง
ของ L.S. Jewelry Group”
นับแต่วันแรกที่ลงมือท�ำธุรกิจในด้านนี้ ทุกคน
รู้ทันทีว่านอกจากการรับบทหนักในธุรกิจแล้ว พวก
เขายังจะต้องเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ “นอกจากเพชรต้องดี เงินลงทุนต้องมี แรง
กายควรพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ความคิดสร้างสรรค์
ยังต้องเด่นเพื่อให้เพชรที่ได้แตกต่างและน่าสนใจ”
โดยชิน้ ทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั ทีมงานของ L.S.
Jewelry Group คือ ชิ้นที่ใช้ในงานพลอยไทย งาน
Bangkok Gems & Jewelry Fair Ploi Thai 2015
“The Red Circle by L.S. Oriental Jewelry (L.S.
Jewelry Group) “จิวเวลรีช่ นิ้ นีไ้ ด้รบั แรงบันดาลใจมา
จาก AEC หรือ Asean Economics Community คือ
การรวมตัวของชาติตา่ งๆใน Asean ในแต่ละประเทศ
นั้ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง เชื้ อ ชาติ ศาสนา และ

วั ฒ นธรรมประเพณี สามารถมาร่ ว มมื อ กั น เป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นจิวเวลรี่เซตนี้จึง
ถูกสร้างขึ้นโดยแทนประเทศต่างๆในอาเซียนเป็น
ทับทิมแต่ละเม็ด เพชรแทนประชนชนในชาติตา่ งๆซึง่
ได้มารวมกันอยู่บน The Red Circle ที่แสดงถึงการ
รวมเป็นหนึ่ง ไม่ว่าจะมาจากชาติไหนๆก็สามารถอยู่
ร่วมกันภายใต้สญ
ั ลักษณ์อาเซียนซึง่ เปรียบดังต้นข้าว
10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกัน
เพื่ อ มิ ต รภาพและความเป็ น น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
อนาคตของเราคือการคงความสมบูรณ์แบบเฉกเช่น
ทุกวันนี้ไว้”
จากจุดเริ่มต้นที่มั่นคงส่งผลให้ในวันนี้ L.S.
Jewelry Group ส�ำเร็จเกินกว่าที่ตั้งใจ “เราไม่ได้
ประเมินค่าความส�ำเร็จทีม่ ลู ค่า แต่เราประเมินทีค่ วาม
ภูมิใจ ซึ่งในวันนี้นับไม่ถ้วน”
MARCH • APRIL 2015
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明亮闪耀如钻石
面对各种问题的挑战和竞争，从经济大萧条以后竞争者的
数量在不断增加，“李生珠宝店”证明自身的实力成为珠宝行
业的领先品牌，不断地扩大顺利进入第85年，从小商店逐
渐成为大型商业，由分行发展成为最大批发商LS珠宝集团。
从1932年开始李生珠宝店对珠宝行业有非常大的激情“我们
认为这个行业是久负盛名的行业，购买者能够获得相关利
润并且非常幸福，我们也会竭诚为您提供最高最优质的钻
石服务”蒙塔诺·素萨拉先生作为李生珠宝店的第3代，作为
LS珠宝集团的董事长，珠宝行业的创业初期就非常明白应
老老实实的做生意，以公平的价格对待每一位客户并且不
断扩大相关业务。
蒙塔诺先生的另一项战略就是为下一代继承人打下基础，
因为他认为有好的开始必定会不断好下去“我们从来都不欺
骗，使用精选的钻石以及工匠们丰富的经验，以满足客户
的各种要求并且获得满意度”
竞争者和成本的不断增加，以及金价的不断波动和世界经
济的不稳定，但是LS珠宝集团仍持续增长，现今造成业务
的不确定的主要因素有多种“我们常见的问题并且答案都是
一致，就是优质的产品，我们所使用的钻石决定是真正高
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质量的钻石，来自比利时的钻石，不能与印度低质量的钻
石混淆。还有我们每次都大量购买钻石并且用现金支付，
这样成本较低使得我们获得价格低质量高的产品，最重要
的就是我们专业的团队，在珠宝行业有多年经验，这就是
我们LS珠宝集团的优势”
自创业初期起，每个人都非常熟悉相关行业，他们必须在
竞争中提供创意“除了有高质量的珠宝外，以及24小时不断
的成本，优质的创意是必须的，为了让珠宝增添不一样的
设计风格”我们LS珠宝集团经验丰富的团队是采用泰国工
艺，“2015年泰国曼谷珠宝展”“LS东方珠宝红圈（LS珠宝集
团）”本件珠宝来自东盟经济共同体的灵感，是东盟国家之
间的合作并且各个国家不同的信仰、宗教和文化习俗，通
过东盟各国民众的团结。本件珠宝的创意是代表东盟各国，
使用红宝石，钻石则代表各国人民，共同镶嵌在红圈中代
表共同体，不论是来自哪一个国家，都集合在同一共同体
中。10颗稻穗代表东盟成员同心同德，我们的未来的完善
每一天。
开始的自信对现今LS珠宝集团的成功有非常大的影响“我们
不曾估算成功的价值，但是我们非常自豪。”
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี

FEATURE

Gem Testing Department

ความรู้ทั่วไปเรื่องหินสี
เรียบเรียง : ทนง ลีลาวัฒนสุข

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา หินสี (colorstone) กลับมาเป็นกระแสนิยมในประเทศอีกครัง้
หลั ง จากเคยเป็ น ที่ นิ ย มเมื่ อ ประมาณสิ บ ปี ที่
ผ่านมา แต่ครั้งนี้พบว่ากระแสความนิยมทั้งแรง
และรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอิทธิพลผลจาก
การใช้ สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ในการสื่ อ สารข้ อ มู ล
ให้กัน ซึ่งนับวันสื่อต่างๆ เหล่านี้ยิ่งท�ำให้การ
สื่อสารง่ายขึ้น หากแต่ผู้รับข้อมูลของหินสีชนิด
ต่างๆ ที่มีการแชร์และส่งต่อกันในโลกสังคม
ออนไลน์เหล่านี้ อาจมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและ
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
จากความนิยมหินสีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้มีการน�ำหินสีหลากหลายประเภทมาจ�ำหน่าย
โดยพบทั้งหินสีแท้ซึ่งเป็นหินธรรมชาติ และหินสีที่
เกิดจากการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีต่างๆ รวมไปถึง
หิ น เที ย มที่ ท� ำ จากแก้ ว หรื อ พลาสติ ก เชื่ อ ว่ า ท่ า น
ผู้อ่านหลายท่านคงเริ่มมีค�ำถามในใจแล้วว่า แท้จริง
หินสีคืออะไร
โดยทั่วไปนั้น หินสี (colorstone) มีความหมาย
ใกล้เคียงกับค�ำว่าอัญมณี (gemstone) แต่ค�ำว่า
หิ น สี มั ก สื่ อ ถึ ง อั ญ มณี ที่ มี คุ ณ ภาพปานกลางที่ มั ก
น�ำมาขัดเงาหรือท�ำเป็นลูกปัด ไม่ใช่กลุ่มที่น�ำมา
เจียระไนแบบหน้าเหลี่ยมซึ่งมักเรียกกันว่าพลอยสี
ทั้งนี้นิยามทั่วไปของอัญมณีนั้น หมายถึงแร่ หรือหิน
ที่มีคุณสมบัติส�ำคัญ 3 ประการ คือ ความสวยงาม
ความคงทน และความหายาก ซึ่งราคาของหินสีก็
อยู่บนพื้นฐานของสามปัจจัยหลักนี้ แต่ปัจจุบันจะ
มีเรื่องของแฟชั่นหรือความเชื่อ ที่จะส่งผลให้หินสี
บางชนิดมีราคาสูงขึ้นตามความนิยมในช่วงนั้นๆ
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ปัจจุบันหินสีที่จ�ำหน่ายกันในท้องตลาดนั้นมี
มากมายหลายสิบชนิด กลุ่มที่จัดเป็นหิน เช่น ลาปิส
ลาซูลี (lapis lazuli) ยูนาไคต์ (unakite) หยก (jade)
เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่เป็นแร่ เช่น โรสควอตซ์ (rose
quartz) อะเกต (agate) เทอร์ควอยส์ (turquoise)
อะความารีน (aquamarine) โกเมน (garnet) ควอตซ์
เข็มทอง (rutilated quartz) เป็นต้น ทั้งนี้หินสีที่
ขายกันตามท้องตลาดหลายชนิดมักมีการปรับปรุง
คุณภาพ ที่พบมากได้แก่ การย้อมสีและการอัดด้วย
สารโพลี เ มอร์ เป็ น ต้ น แต่ หิ น สี อี ก กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม
อัญมณีเลียนแบบทีม่ นุษย์ทำ� ขึน้ โดยท�ำให้มลี กั ษณะ
สีสัน และลักษณะภายนอกคล้ายกับหินสีธรรมชาติ
โดยหินสีเทียม หรือเลียนแบบ มีทั้งชนิดที่เกิดจาก
การน�ำหินบางชนิดมาย้อมให้เป็นสีสนั คล้ายกับหินสี
ธรรมชาติที่ต้องการเลียนแบบ หรือเกิดจากการน�ำ
ผงแร่มาอัดผสมสีจนมีลักษณะคล้ายหินสีธรรมชาติ
ที่ต้องการเลียนแบบ หินสีเทียมที่พบมากอีกกลุ่มคือ
กลุ่มที่เป็นเรซิ่น แก้ว หรือวัสดุที่ท�ำจากเซรามิก
นอกจากนี้ปัญหาที่พบมากอีกประการหนึ่ง
คือการเรียกชื่อที่ผิดจากความจริง ซึ่งเกิดจากความ
เข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นในตัวสินค้าของผูข้ ายเองอันอาจ
สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคได้ โดยการเรียกชื่อ
ผิด (misnomer) นั้นมีสองลักษณะคือ การเรียกชื่อ
หิ น สี บ างชนิ ด เป็ น ชื่ อ ของหิ น สี อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับหินสีอีกชนิดหนึ่งที่มี
ราคาสูงกว่า ตัวอย่างเช่น มักมีการเรียกหินสีเขียว
หลายๆ ชนิดว่า หยก ซึ่งหยกนั้นตามนิยามจะต้อง
เป็นหินที่ประกอบด้วยแร่เจไดต์ (Jadeite) หรือแร่
เนไฟรต์ (nephrite) ส่วนหินทีม่ ลี วดลายและทึบแสง
มักเรียกว่าแจสเปอร์ (jasper) แต่แท้จริงนัน้ แจสเปอร์
เป็นหินที่ต้องมีองค์ประกอบหลักที่เป็นแร่ควอตซ์
ผลึกละเอียด มีลวดลายต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการตั้งชื่อทางการค้าโดยอิงจากลักษณะของหิน
เพื่อสื่อถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น หินถูกหวย หิน
ความรัก เป็นต้น ซึ่งเป็นการตั้งชื่อหินที่ไม่ได้บ่งชี้
ถึงชนิดของหินสีแต่ประการใด
การซื้ อ ขายหิ นสี ที่ก� ำ ลั งได้ รับ ความนิ ย มอยู ่
ในปัจจุบันนี้ หากมีการใช้หินสีและมีการเรียกชื่อที่
ถูกต้อง ผู้ขายมีความรู้เพียงพอก็จะสามารถช่วยลด
ปัญหาในการถูกหลอกลวงหรือการซื้อผิดประเภท
ได้เป็นอย่างมาก ส�ำหรับบทความอีกเรื่องหนึ่งใน
ฉบั บ นี้ ยั ง มี เ รื่ อ งการตรวจสอบหิ น สี แ ละพลอยสี
มาฝากท่านผู้อ่านอีกด้วย ในส่วนผู้ซื้อหากสนใจ
สามารถหาข้อมูลของหินสีชนิดต่างๆ ได้ตามสือ่ ต่างๆ
ในโลกออนไลน์ ซึง่ ในปัจจุบนั ก็สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
สะดวกสบาย หรื อ มาค้ นคว้ า ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองที่
ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
ของสถาบัน หากต้องการสอบถามข้อมูลจากสถาบัน
ติ ด ต่ อ ได้ ท างเว็ บ ไซต์ www.git.or.th หรื อ ทาง
Facebook ที่ The Gem and Jewelry Institute
of Thailand
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采石的知识
自2014年底以来，约在十年前非常流行的采石 (Color
stone) 再次受到人们的欢迎，成为国内的新潮流。这次
潮流又盛行又快速，主要社是由于社会媒体互相传递信
息的影响。这些社会媒体的使用越来越广泛，信息传递
变得越来越方便。然而，在互相传递和分享信息的社会
媒体平台上，各种有关采石的信息不尽可靠。
由于采石越来越盛行，因此有很多人在市场上销售各种
各样的采石。这些采石有的是天然的真石、有的是经过
加工或处理的采石，还有些只是利用玻璃或塑料彷制的
采石。相信很多读者心中就会出现一个问题就是「真正
的『采石 』是什么？」
通常「采石(Color stone)」的定义非常接近「宝石
(Gemstone)」，但采石指的是质量中等的宝石，主要被
用作抛光或制成珠子，不是用来雕琢成菱角。一般来说
宝石是指拥有3种特征的天然矿或石：美观、耐久及稀
有。事实上，采石的价格也取决于这3种基本因素。然
而，目前由于时尚和潮流等因素，导致一些采石的价格
也因应潮流而上涨。
目前市场上销售的采石有很多种，如属于天然石的，包
括青金石(Lapis lazuli)、花岗石（Unakite）、玉石
（Jade）等；属于天然矿的，包括玫瑰晶 （Rose quartz)
、玛瑙（Agate） 、绿松石（Turquoise） 绿玉
(Aquamarine）、石榴石（Garnet）、金红针水晶
(Rutilated quartz) 等。市场上销售采石，很多都是经过
加工或处理采石。最常见的处理方式就是染色和利用复
合体挤压而成等，此外，还有另一组是人造的仿造宝
石，外观和颜色非常接近天然采石。仿造采石或人造采
石的方法，有的是利用一些天然石经染色的工艺，將其
他石染成所需的天然采石的颜色；有的是将矿粉与颜色
混合并在一定的压力挤压而成。另外一种常见的仿造采
石是利用树脂、玻璃或陶瓷制成的采石。
在购买采石时常见的另一个问题，就是其名称异于其实
名。这是由於商贩对商品的误解，从而误导了消费者。
错误的名称 (Misnomer)可分为两种情况：一种情况是将
两种外形、色泽相似，但价格相异的采石互相混淆，例
如，很多人将绿色的石头为「玉」，其实玉的定义为由
主要成分的硬玉矿（Jadeite）或软玉矿（Nephrite） 组
成，此外还有另一种内部有纹路、不透明的采石叫碧玉
(Jasper)，碧玉的主要成分为内部较细腻、拥有纹路的
石英石。而另一个情况就是根据个人的想法或观念而将
采石命名，如：中彩石、爱情石等，这些采石的名称与
其颜色没有任何关系的，消费者往往被误导。
目前采石买卖相当盛行，如果市场上贩卖真实的采石，
并运用正确的名称，而商贩又有对足够的采石知识的
话，就可以减少消费者被诈骗或对采石的错误名称的问
题。本期还有另一个专栏，为读者提供采石和宝石的检
查方法。此外，如对采石感兴趣者可以在网上或社会媒
体寻找资料，方便快捷。同时，图书馆及泰国珠宝学院
的珠宝首饰博物馆都可以为读者提供专业的知识。如需
要向本机构查询资料，请登录错误! 超级链接参照不正
确。Facebook的The Gem and Jewelry Institute of Thailand
编制者
他农•里拉瓦塔纳素
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ตรวจดู รู้เพิ่ม
พลอยสีและหินสี
เรียบเรียง : วิลาวัณย์ อติชาติ, บุญทวี ศรีประเสริฐ
ทนง ลีลาวัฒนสุข, นลิน นฤดีสมบัติ

จากกระแสยอดนิยมในช่วงปีมา้ สูป่ แี พะ เกีย่ วกับเครือ่ งประดับ
ยอดฮิตทีเ่ รียกว่า หินสี หินมงคล หินน�ำโชค เหล่านีท้ งั้ หมดนัน้
ก็คือ อัญมณี (Gemstones) นั่นเอง ตามที่เล่าให้ฟังไปแล้วใน
ความรู้ทั่วไปเรื่องหินสีนั้น หินสีคืออัญมณีที่ส่วนใหญ่เป็นแร่
ที่ซื้อขายอยู่ในตลาด เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต หยก ควอตซ์
(แอเมทิสต์ ซิทริน ผลึกใส ผลึกขาว) ทัวร์มาลีน แทนซาไนต์
อะความารีน แจสเปอร์ ฟลูออไรต์ โรโดไนต์ โรโดโครไซต์
เป็นต้น รวมทั้งอัญมณีที่เป็นหิน เช่น ลาปิส ลาซูลี (lapis lazuli)
ยูนาไคต์ (unakite) เป็นต้น ซึง่ มักเจียระไนตกแต่งแบบลูกปัด
ก้อนมน หลังเบี้ย แกะสลัก มากกว่าแบบหน้าเหลี่ยม
อย่างไรก็ตาม อัญมณีหรือหินสีที่เราซื้อขายกันนั้นอาจมี
อัญมณีเทียม หรืออัญมณีเลียนแบบ ปะปนร่วมด้วยได้เช่นกัน
ดังนั้น นอกจากความเชื่อที่ช่วยจูงใจให้ซื้อแล้ว ผู้ขายควรต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับหินสีอย่างถ่องแท้ เพื่ออธิบายให้ผู้ซื้อเข้าใจ
ถูกต้องและตรงกัน หรือไม่ก็ใช้ใบรายงานผลการตรวจจาก
ห้อง Lab เป็นตัวช่วยได้ดีอีกทางหนึ่ง

ความท้าทายในการวิเคราะห์ตรวจสอบหินสี

การระบุชนิดของหินสีหรืออัญมณี โดยทั่วไป
แล้ว การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
อัญมณีระดับพื้นฐาน จะใช้วิธีการตรวจสอบสมบัติ
ทางกายภาพและทางแสงด้ ว ยเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน
ได้แก่ เครือ่ งวัดค่าดัชนีหกั เห โพลาไรสโคป ไดโครสโคป
เครือ่ งวิชวลสเปกโทรสโคป เครือ่ งหาค่าความถ่วงจ�ำเพาะ
กล้องตรวจวิเคราะห์อัญมณี เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้
มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งส�ำหรับนักอัญมณีศาสตร์ที่มีความรู้
ความช�ำนาญ ที่จะสามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีได้
กล่าวคือ สามารถระบุถึงชนิดและชื่อของอัญมณีเหล่านั้นได้

อัญมณีหรือหินสีชนิดต่างๆ

ในเบือ้ งต้นนี้ จะแบ่งกลุม่ และชนิดหินสีหรืออัญมณี ออกตาม
สีและความโปร่ง ลักษณะ รูปแบบ เครือ่ งประดับหินสี ในทีพ่ บทัว่ ไป
ในตลาด ตามตารางที่ 1 และรูปที่ 1

ชนิดสี
แดงถึงแดงแกมส้ม
ชมพู
ม่วง
น�้ำเงิน
ฟ้า
เขียว
เหลือง ส้ม
น�้ำตาล
เทา
ด�ำ
ขาว
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ตัวอย่าง ชื่อ/ชนิด อัญมณี ลักษณะโปร่งแสง-ทึบแสง
ควอตซ์สีส้มแดง น�้ำตาลแดง ควอตซ์เนื้อละเอียดมีลวดลาย
โรโดโครไซต์ โรโดไนต์ ปะการัง แก้วหลอม ควอตซ์สีชมพู
หยกเจไดต์ แคลซิโดนี แก้วหลอม
ลาพิสลาซูลี โซดาไลต์ อะเกตสีฟ้า แลบราดอไลต์ อะเกตย้อมสี แก้วหลอม
เทอร์คอยส์ แอมะซอไนต์ อะความารีน แก้วหลอม
หยกเจไดต์ หยกเนไฟรต์ มาลาไคต์ เทอร์คอยส์ อะเวนจูรีนควอตซ์ คริโซเพรส ยูนาไคต์ เซอร์เพนทีน แก้วหลอม
หยกเจไดต์ การ์เนต อ�ำพัน ซันสโตน แก้วหลอม
อะเกต แจสเปอร์ แก้วตาเสือ หยกเจไดต์ แก้วหลอม
อะเกต ฮาวไลต์
แจสเปอร์ ฮีมาไทต์ ออนิกซ์ (แคลซิโดนีย้อมสีด�ำ) เจท ออบซิเดียน ปะการังสีด�ำ แก้วหลอม
มุกดาหาร (เฟลด์สปาร์) ฮาวไลต์ ไข่มุก เปลือกหอย แก้วหลอม
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รูปที่ 1 รูปแบบเครื่องประดับสร้อย หินสีชนิดต่างๆ

การตรวจสอบเบื้องต้น

เมือ่ มองดูเนือ้ ด้วยก�ำลังขยายจากแว่นขยาย
หรือกล้องจุลทรรศน์ มักเห็นฟองอากาศ ลักษณะ
เนื้อเห็นเหมือนน�้ำวน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 เครื่องประดับสร้อยข้อมือหินสีชมพูและฟ้า
(ภาพ: GIT Laboratory)

การวิเคราะห์ตรวจสอบหินสี ท�ำได้อย่างไร ตัวอย่าง
เช่น หินสีที่ร้อยเรียงเป็นสร้อยข้อมือ ตามรูปที่ 2

ข้อสังเกต

การตรวจสอบ

ลักษณะปรากฏ (Visual Appearance)
ลักษณะปรากฏเป็นพลอยสีชมพูอ่อนและสีฟ้า
อ่อนๆ โปร่งแสงถึงทึบแสง ความเป็นไปได้คือ
ควอตซ์ สี ช มพู เบริ ล สี ช มพู เฟลด์ ส ปาร์ สี ฟ ้ า
(ไมโครไคลน์) เป็นต้น นอกจากนี้ให้สังเกตความ
หน่วงมือเพือ่ ประมาณค่าความถ่วงจ�ำเพาะ สังเกต
ชนิ ด ลั ก ษณะสี คั ด กรองว่ า สี ที่ เ ห็ น น่ า จะเป็ น
อัญมณีอะไรได้บ้าง
ลักษณะภายใน (Internal Feature) ใช้
แว่นขยาย10 เท่า หรือกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูเนื้อ
ลายหิน
สมบัตทิ างแสง (Optical Properties) วัดหา
ค่าดัชนีหักเห หากได้ค่าที่ประมาณ 1.560 ดังนั้น
อาจเป็นเบริลสีชมพู สีฟา้ ได้ เพราะหากเป็นควอตซ์
หรือเฟลด์สปาร์ จะได้คา่ ดัชนีหกั เหประมาณ 1.531.54
เครื่องมือขั้นสูง (Advance Instrument)
เพือ่ สนับสนุนการตรวจพืน้ ฐาน จึงต้องท�ำการตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Raman Spectroscope ที่ใช้
แสง Laser ยิงไปที่ตัวอย่าง จะได้ชื่อและชนิดของ
อัญมณีนั้น

รูปที่ 4 สร้อยแก้วหลอมสีเทา และมลทินฟองอากาศ
ในแก้วหลอม (ด้านล่าง)
(ภาพ: GIT Laboratory)

รูปที่ 3 ลูกปัดแก้วสีและรูปร่างต่างๆ ท�ำเลียนแบบ
และเรียกเป็นอัญมณีและหินสี
(ภาพ: Stefany Tomalin, 1989)

ในกรณีนี้จึงสรุปผลว่า สร้อยข้อมือนี้เป็น
แร่เบริลสีชมพูและสีฟ้า ที่มีความโปร่งเป็นแบบ
โปร่งแสง เจียระไนแบบลูกปัด
แก้ว (Glass Bead) ท�ำเทียมเลียนแบบหินสี
หรืออัญมณี
ในตลาดหรือทางการค้ามักพบอยู่เสมอว่า
มีการใช้ลูกปัดแก้วแบบต่างๆ มาใช้เลียนแบบท�ำ
เป็นหรือเรียกชื่อเป็นหินสีหรืออัญมณี ซึ่งแก้วสี
ต่างๆ มีหลายรูปร่าง ดังแสดงในรูปที่ 3

หากสร้ อ ยหิ น สี ที่ ซื้ อ มาเป็ น อั ญ มณี ห รื อ
หินสีแท้ตามธรรมชาติ ไมใช่แก้วหลอม ก็ถือว่า
ใช้ได้แล้วในแง่มูลค่าราคา ความชอบ และความ
พอใจ เว้นเสียแต่ว่าซื้อมาในราคาเป็นอัญมณี
หรือหินสีธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้วเป็นแก้วหลอม
ก็อาจเป็นเหมือนว่าถูกหลอก แต่หากมองในด้าน
ความเชื่อ ความศรัทธาแล้ว ก็น่าใช้แทนกันได้ด้วย
การใช้สีของวัตถุนั้นเป็นสีมงคลตามแต่ความเชื่อ
ของแต่ละคน หากมองในเชิงวิทยาศาสตร์และการ
คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ควรต้องเรียกชื่อของวัตถุ
ท�ำเป็นหินสีนั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น
หากเป็นแก้ว ก็ต้องระบุว่าเป็นแก้วสีนั้นสีนี้ หาก
เป็นอัญมณีหรือหินสี ก็ต้องระบุได้ว่าเป็นชนิดใด
ชื่ออะไร เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่า อัญมณีทใี่ ช้
ในเครื่องประดับของท่าน เป็นอัญมณีหรือหินสี
ชนิดใด ธรรมชาติ หรือเทียม เลียนแบบ สามารถ
ติดต่อใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ที่ GIT Gem
Testing Laboratory ชั้น 4 อาคาร ITF Tower
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 หรืออาจสอบถาม
รายละเอียดได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข +6626344999
ext. 409, 413 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
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FEATURE

Training Department

GIT TRIP พาเที่ยวงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับเลื่องชื่อ ในมหานครนิวยอร์ก
เรื่องและภาพ : นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล • เรียบเรียง : ฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข

“นิ ว ยอร์ ก ” ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ งใหญ่ ที่ สุ ด ใน
สหรัฐอเมริกา และเจริญที่สุดในโลก จนได้รับ
สมญานาม “มหานครเอกของโลก” จัดได้วา่ เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม และ
ความบันเทิง ทั้งยังเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามาก
ที่สุดในโลก ช่างน่าอิจฉาชาวนิวยอร์กเสียจริงที่
มีสิ่งเลอค่าและน่าตื่นเต้นเหล่านี้อยู่กับคุณ
มาเข้าเรือ่ งกันดีกว่าครับ ผมได้มโี อกาสไปงาน
Ja New York Show ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครือ่ งประดับทีร่ วบรวมความเป็นอาร์ตไว้พอควร
อาจเป็ น เพราะได้ รั บ กระแสค่ า นิ ย มมาจากยุ โ รป
เนื่องจากเทรนด์ไม่ได้แตกต่างจากมิลานและปารีส
เท่าใดนัก
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งานนี้จัดที่ Javits Convention Hall โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ เช่น อินเดีย
สหรัฐ ญี่ปุ่น และฮ่องกง เป็นต้น โดยผู้ประกอบการ
ในงานแฟร์เน้นขายส่งให้กบั ร้านค้าต่างๆ ทัง้ ในสหรัฐ
และแคนาดาเป็นหลัก บรรยากาศภายในงานเป็น
ไปอย่างคึกคัก รูปแบบการน�ำเสนอสินค้าส่วนใหญ่
จัดแบบเรียบง่ายแต่เก๋ไก๋ เพื่อดึงดูดสายตาผู้มา
เยี่ยมเยือน
เครือ่ งประดับส�ำเร็จรูปจากโซนประเทศฮ่องกง
เน้นวัสดุที่ท�ำจากทองและเพชร ใช้การออกแบบที่
ครอบคลุมทั้งลายเส้นกราฟิกผสมธรรมชาติที่เรา
คุ้นเคยเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้
แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย เช่น หัวข้อ “How to Sell
Without Selling on Social Media for Jewelry
Businesses” ซึ่งมีผู้เข้าฟังเป็นจ�ำนวนมาก เพราะ
ธุรกิจ Online ก�ำลังเป็นที่นิยม และเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการท�ำธุรกิจทุกประเภทในสหรัฐ ส�ำหรับเครื่อง
ประดับจากโซนสหรัฐ ผมสนใจแบรนด์ “Lashbrook”

แหวน Mokume Gane

FEATURE

เป็นพิเศษ จึงได้หาโอกาสเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของ
แบรนด์ท่าทางใจดี และผมก็ถูกชะตากับแหวนสีด�ำ
Elysium ที่มีขนาดบางและน�้ำหนักเบา ที่น่าอัศจรรย์
คือวัสดุของเขาแรงจริง เพราะท�ำขึ้นมาจากเพชรโดย
ผ่านกระบวนการผลิตแบบเดียวกับในอุตสาหกรรม
การแพทย์ และน�ำเอาวัสดุเดียวกันกับอวัยวะเทียม
อย่างสะโพกเทียม ขาเทียม มาผลิตเป็นแหวนวง
สีด�ำเงา สนนราคา 40,000-50,000 บาท และบริษัทนี้
ยังได้ผลิตแหวนจากวัสดุที่หลากหลายอีกด้วย เช่น
Stainless Steel ส่วนแหวน Mokume Gane ก็มี
ลวดลายอันสวยงาม
ผมเดินไปเรื่อยๆ จนมาสะดุดเข้ากับเครื่อง
ประดับเงินในโซน New Design สบโอกาสเข้าไป
พูดคุยกับนักออกแบบกันพอสมควร ขอแนะน�ำร้าน
“AF House” เจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ใน
นิวยอร์ก ได้รังสรรค์เครื่องประดับแสนสวยด้วยแรง
บันดาลใจจากก้านไม้ไผ่ทนี่ ำ� มาต่อกัน เพือ่ ให้ผสู้ วมใส่
รู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้
แรงบันดาลใจจากรูปร่างของสัตว์ต่างๆ ซึ่งเจ้าของ
เลือกใช้วัสดุทอง 14k เท่านั้น แต่สิ่งที่น่าสนใจในตัว
ของงานกลับไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ แต่เป็นการน�ำเสนอ

จิวเวลรีท่ ตี่ รงกับกลุม่ ลูกค้าของร้าน คือผูห้ ญิงทีช่ อบใส่
เครื่องประดับขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน
อีกทั้งการใช้เลเซอร์ตัดชิ้นงานเป็นรูปต่างๆ ซึ่งเป็น
ร้านเดียวในงานทีน่ ำ� เทคโนโลยีมาใช้ในงานออกแบบ
ซึ่งช่วยให้ชิ้นงานมีรายละเอียดคมชัดแม้อยู่บนชิ้น
งานขนาดเล็ก นอกจากนั้นยังมีน�้ำหนักเบา จึงท�ำให้
ราคาไม่แพงมากนัก
อี ก หนึ่ ง นั ก ออกแบบที่ น� ำ เสนอผลงานได้
น่าสนใจมากๆ จนผมต้องเหลียวหลัง คือ “Arana”
เครื่องประดับของแบรนด์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก
โครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม โดยใช้โปรแกรม
JewelCAD วาดแบบและหล่อออกมาเป็นชิ้นงาน
โดยใช้โลหะเงินและท�ำพื้นผิวให้หยาบด้าน ดังเช่น
แหวนทีผ่ มโชว์ในคอลัมน์นที้ โี่ ดนใจมาก คุณสามารถ
น�ำมาใส่ร่วมกันได้หลายๆ วง โดยราคาอยู่ที่ 4,000
จนถึง 15,000 บาท จัดว่าไม่แพงเลยส�ำหรับงานที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ขอบอกก่อนว่า...ถ้าใครสนใจไปงานนี้ ต้อง
อดทนต่อความหนาวเย็นซะหน่อยนะครับ เพราะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม ซึ่งช่วงต้นปีที่นี่
หนาวสุดขัว้ ทีเดียวเชียว ...ฉบับหน้าผมจะมาเล่าเรือ่ ง
เครื่องประดับและตลาดการค้าขายสินค้าอัญมณีที่
น่าสนใจในประเทศสเปน ติดตามให้ได้นะครับ
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FEATURE

Information Administration Department

เรียนรู้
วัฒนธรรม ASEAN
ก่อนเปิด AEC

1. บรูไน (Buenei Darussalam)

3. อินโดนีเซีย (Indonesia)

•

•

•

โดยศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ก่อนการเปิดเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในวันที่
31 ธันวาคม 2558 นี้ ผู้ประกอบการไทยควร
เตรียมความพร้อมเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
วั ฒ นธรรมของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น ๆ
อันประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และเวียดนาม ทั้งนี้ในการเข้าไปค้าขายและ
ท�ำธุรกิจนัน้ นอกจากจะต้องศึกษากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของทางการแล้ว จ�ำเป็นต้อง
มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย
เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง และสร้างความ
ประทับใจแก่คู่ค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจในประเทศ
นั้ น ๆ ซึ่ ง จะเป็ น บั น ไดขั้ น แรกอั น น� ำ ไปสู ่ ก าร
เจรจาธุรกิจได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ในที่นี้ได้รวบรวม
สิ่ ง ที่ ค วรและไม่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะประเทศ
อาเซียน ดังนี้

•
•

2. กัมพูชา (Cambodia)
•
•

•
•
•

แหล่งอ้างอิง
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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การสนทนา ควรหลีกเลี่ยงเรื่องเกี่ยวกับเพศ
ศาสนา และการเมือง ระหว่างการนั่งสนทนา
ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง และไม่ควรยกปลายเท้าไป
ทางคู่สนทนา รวมถึงไม่ควรแตะตัว สัมผัสตัว
คู่เจรจาระหว่างการสนทนาด้วย
สตรีต้องแต่งตัวมิดชิด ส�ำหรับการทักทายเพศ
ตรงข้ามจะต้องไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ ควรรอให้
ฝ่ายชายยื่นมือมาก่อน รวมถึงห้ามสังสรรค์ใน
หมู่บุรุษจ�ำนวนมาก และต้องระวังการหัวเราะ
เสียงดังระหว่างการสนทนา ทั้งนี้บุรุษและสตรี
ควรหลีกเลีย่ งการสวมเสือ้ สีเหลือง เพราะถือว่า
เป็นสีประจ�ำราชวงศ์บรูไน
ในการทักทายกันระหว่างบุรุษ ใช้การสัมผัส
มือเบาๆ แล้วน�ำมือที่สัมผัสนั้นมาแตะบริเวณ
หัวใจ เพื่อเป็นการให้เกียรติกัน
การรับส่งของหรือนามบัตร จะต้องใช้มือขวา
เท่านั้น แต่สามารถใช้มือซ้ายช่วยประคองได้

•

การเจรจาธุรกิจ ผู้หญิงควรแต่งตัวให้มิดชิด
ส่วนผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาว
กัมพูชาถือเรื่องระบบอาวุโส ดังนั้น จะต้อง
ให้เกียรติและความเคารพต่อผู้อาวุโส ในงาน
ประชุมหรืองานเลี้ยงจะต้องให้ผู้อาวุโสสูงสุด
เริ่มรับประทานอาหารก่อน
การเดิ น ผ่ า นบุ ค คลที่ ก� ำ ลั ง สนทนา จะต้ อ ง
ก้มหัวเล็กน้อยทุกครั้ง
ควรหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือวิจารณ์เกี่ยวกับ
การเมือง
การรับมอบสิ่งของหรือนามบัตร ควรใช้มือทั้ง
สองข้าง
การมอบของที่ระลึก ควรใช้กระดาษห่อสีสัน
สดใส ห้ามใช้สีขาว เพราะสื่อถึงการไว้ทุกข์

•

•

•

•

ควรใช้ มื อ ขวาในการรั บ หรื อ ส่ ง ของเท่ า นั้ น
และห้ามใช้นิ้วชี้ชี้สิ่งต่างๆ ควรใช้นิ้วโป้งหรือ
ผายมือขวาแทน
ชาวอินโดนีเซียที่ตอบรับ ค่ะ หรือ ครับ (YES)
ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วย เป็นเพียงการ
รับทราบเท่านั้น ดังนั้นการเจรจาธุรกิจจะต้อง
สอบถามย�้ำให้แน่ชัดว่าคู่เจรจาเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอ
เวลานั่งให้ระวังไม่หันฝ่าเท้าไปทางคู่สนทนา
ระหว่างการสนทนาอย่าวางมือบนสะโพกหรือ
กอดอก เพราะเป็นอาการบ่งบอกความโกรธ
หรือไม่พอใจ
ในการสนทนา จะต้องเรียกชื่อเต็มหรือชื่อต้น
ของคู่สนทนาพร้อมค�ำน�ำหน้าชื่อด้วย เช่น
Ms.Suchada Toshi หรื อ Ms.Suchada
เป็นต้น หากเมื่อมีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน
แล้วจึงสามารถเรียกชื่อโดยไม่มีค�ำน�ำหน้าได้
ในการประชุม จะต้องไม่รบั ประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ส่วน
กรณีได้รับเชิญจากเจ้าภาพอินโดนีเซียให้ไป
ร่วมงานเลี้ยงหรือเชิญไปรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ควรรอให้เจ้าภาพดื่มชากาแฟ หรือ
เริ่มรับประทานอาหารก่อน และควรดื่มหรือ
รับประทานอาหารที่เจ้าภาพหยิบยื่นให้

4. ลาว (Laos)
•
•

•

ลาวมีวฒ
ั นธรรมคล้ายกับไทย เช่น ทักทายด้วย
การยกมือไหว้ ให้ความเคารพ และให้เกียรติ
ผู้อาวุโส เป็นต้น
เนื่องจากชาวลาวเป็นคนสุภาพ พูดจานุ่มนวล
จึงควรระมัดระวังในการสนทนา ไม่ควรพูดจา
เสียงดัง และควรหลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่อง
การเมือง
ในการประชุม บุรษุ ควรสวมเสือ้ เชิต้ และกางเกง

FEATURE

ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งแต่งกายสุภาพในลาว ส่วนสตรี
ควรสวมกระโปรงยาวและเสื้อมีแขนหรือไม่มี
แขนก็ได้ และควรสวมสูทในพิธีทางการต่างๆ
รวมถึงการเจรจาทางธุรกิจ

•

5. มาเลเซีย (Malaysia)
•

•
•

•

•

การจับมือทักทายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปใน
มาเลเซี ย แต่ ผู ้ ห ญิ ง มุ ส ลิ ม บางคนยั ง เลื อ ก
ที่จะยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยเท่านั้น หากคู่
เจรจาเป็นผู้หญิงจึงควรรอให้เป็นฝ่ายยื่นมือ
ให้จับก่อน
ในการรับหรือส่งของทุกครั้ง ควรใช้มือขวา
เท่านั้น
นามบัตร ควรพิมพ์ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนอย่างละด้าน โดยใช้ตัวหนังสือ
สีทอง และแลกเปลี่ยนนามบัตรด้วยการใช้
มือทั้งสองข้าง พร้อมทั้งอ่านรายละเอียดสัก
เล็กน้อยก่อนเก็บใส่กระเป๋า
ในการประชุม ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว
ผูกเนกไท และกางเกงขายาว ส่วนผู้หญิงควร
หลีกเลี่ยงกางเกง แต่ควรสวมกระโปรงยาว
คลุมเข่าและเสื้อแขนยาว
ของขวัญหรือของทีร่ ะลึก กระดาษห่อของขวัญ
ไม่ควรใช้สีขาว เพราะชาวมาเลย์ถือว่าสื่อถึง
ความตาย ส่วนใหญ่นิยมใช้สีแดงและสีเขียว
ควรหลีกเลี่ยงของขวัญที่ขัดกับหลักศาสนา
อิสลาม เช่น เกี่ยวกับสุนัข แอลกอฮอล์ หรือ
เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

•
•
•

•

•
•
•
•

ในเมียนมาร์ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้ แต่หาก
จะแลกเงินจ๊าดจะต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่ใหม่ ไม่มีรอยยับหรือรอยพับ
การเรียกชื่อคู่เจรจา ควรเรียกชื่อเต็มพร้อมค�ำ
น�ำหน้า โดยภาษาเมียนมาร์ ค�ำว่า “อู” คือ Mr.
และค�ำว่า “ดอว์” คือ Ms. หรือ Mrs.
การรับมอบนามบัตรควรใช้มอื ทัง้ สองข้าง และ
ควรอ่ า นรายละเอี ย ดนามบั ต รก่ อ นเก็ บ เข้ า
กระเป๋า
ชาวเมียนมาร์ไม่นยิ มติดต่อนัดหมายธุรกิจทาง
อีเมล ควรติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์หรือ
โทรสารแทน
ในการพบกันครั้งแรก ชาวเมียนมาร์ไม่นิยม
เจรจาธุรกิจอย่างลึกซึง้ การเจรจาไม่ควรเร่งรีบ
โดยควรติดต่อท�ำความรู้จักกับคู่เจรจาชาว
เมียนมาร์จนเกิดมิตรภาพและความเชื่อใจกัน
และแสดงความจริงใจให้เห็น สิ่งเหล่านี้จะน�ำ
ไปสู่การตกลงธุรกิจร่วมกันได้อย่างราบรื่น

7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
•

การพบปะครั้งแรกควรเรียกชื่อและนามสกุล
แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วจึงสามารถเรียกชื่อตัวได้

อัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน
บรู ไ น : ตลาดผู ้ บ ริ โ ภคก� ำ ลั ง ซื้ อ สู ง นิ ย มทอง
รูปพรรณ เครื่องประดับทอง 18 และ 22 กะรัต
ตกแต่งแต่งอัญมณี
กัมพูชา : แหล่งทับทิม แซปไฟร์ โกเมน เพทาย
ทัวร์มาลีน ตลาดผู้บริโภคนิยมเครื่องประดับทอง
เครื่องประดับเทียม
อินโดนีเซีย : แหล่งผลิตเครื่องประดับเงินมีสไตล์
เป็นเอกลักษณ์ ตลาดผู้บริโภคนิยมเครื่องประดับ
ทอง เครื่องประดับเงิน ตลาดการค้าส�ำคัญอยู่ที่
กรุงจาการ์ตา และเมืองสุราบายา
ลาว : แหล่งวัตถุดิบอัญมณี (ไพลิน) และโลหะมีค่า
(ทองค�ำ) ตลาดผู้บริโภคนิยมเครื่องประดับทอง
เครื่องประดับเงิน
มาเลเซีย : ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องประดับทอง
ตลาดผู้บริโภคนิยมเครื่องประดับทอง เครื่องประดับ
แพลทินัมตกแต่งอัญมณี ตลาดการค้าส�ำคัญอยู่ที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์
เมียนมาร์ : แหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่ส�ำคัญของโลก
(หยก ทับทิม ไพลิน) ทับทิมพม่าได้ชื่อว่ามีคุณภาพ
ดีสีสวยที่สุดในโลก
ฟิลิปปินส์ : แหล่งวัตถุดิบทองค�ำ เงิน ไข่มุก ชาว
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นิ ย มเครื่ อ งประดั บ น� ำ เข้ า โดยเฉพาะ
เครื่องประดับทองจากอิตาลี
สิงคโปร์ : ผู้ส่งออกเครื่องประดับแท้และเครื่อง
ประดั บ เที ย ม นิ ย มท� ำ การค้ า แบบซื้ อ มาขายไป
ตลาดผู้บริโภคนิยมเครื่องประดับทอง 14 และ 18
กะรัต ตกแต่งเพชร
เวียดนาม : แหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่หลากหลาย
ตลาดผูบ้ ริโภคมีกำ� ลังซือ้ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามเศรษฐกิจ
ทีเ่ ติบโตขึน้ ศูนย์กลางการค้าส�ำคัญอยูท่ นี่ ครโฮจิมนิ ห์
และเมืองฮานอย
ไทย : ศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสี (ทับทิม
ไพลิน) ทีส่ ำ� คัญ แหล่งผลิตเครือ่ งประดับทีม่ ชี อื่ เสียง
ของโลกโดยเฉพาะเครื่องประดับเงิน

8. สิงคโปร์ (Singapore)
•

•

6. เมียนมาร์ (Myanmar)
•

แต่หากพูดคุยกับผู้บริหารหรือรัฐบาลที่มียศ
หรือต�ำแหน่ง จะต้องเรียกยศหรือต�ำแหน่ง
น�ำหน้าชื่อเสมอ
ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ นิ ย มทั ก ทายด้ ว ยการจั บ มื อ
หากทักทายผู้หญิงที่คุ้นเคยสามารถใช้แก้ม
แตะแก้มทั้งสองข้างได้
หากต้องการหารือธุรกิจในรายละเอียด ควร
นัดพบส่วนตัว ไม่ควรหารือโดยการโทรศัพท์
ส่งอีเมลหรือโทรสาร
การประชุ มควรนั ดล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 2-3
สัปดาห์ และยืนยันการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2-3 วัน
ชาวฟิลิปปินส์มักสร้างความเป็นมิตรด้วยการ
สอบถามเรือ่ งส่วนตัว และระหว่างการสนทนา
ควรหลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับการเมือง การ
ฉ้อโกง เพศ และศาสนา
เมื่ อ มี ก ารเซ็ น สั ญ ญาควรเตรี ย มของขวั ญ
ชิ้นเล็กมอบให้คู่สัญญา และระวังการให้ของ
ชิน้ ใหญ่ ซึง่ จะถูกมองว่าเป็นการติดสินบน ทัง้ นี้
ชาวฟิลิปปินส์ชื่นชอบสินค้าน�ำเข้าเป็นพิเศษ

•
•
•

ชาวสิ ง คโปร์ นิ ย มทั ก ทายด้ ว ยการจั บ มื อ ทั้ ง
หญิงและชาย โดยใช้ทั้งสองมือ แต่ควรระวัง
การบี บ มื อ แน่ น หรื อ จั บ มื อ ค้ า งนานเกิ น สิ บ
วินาที
เรื่องการแต่งกาย ผู้ชายนอกจากจะใส่เสื้อ
แขนยาวผูกเนกไทแล้ว ควรระมัดระวังดูแล
ความสะอาดให้เรียบร้อยตั้งแต่ศีรษะจนถึง
รองเท้า ส่วนผู้หญิงควรแต่งกายตามสากล
นิยม และสามารถเติมลูกเล่นตามแฟชั่นได้
การน�ำเสนองานหรือเจรจาทางธุรกิจ ควรใช้
เทคนิคเชิงเทคโนโลยีอย่างแพรวพราว และจะ
ต้องตรงต่อเวลาในการนัดหมายทุกครั้ง
สิงคโปร์เป็นประเทศที่เคร่งครัดกฎหมาย และ
ปลอดคอร์รปั ชัน่ ดังนัน้ ห้ามติดสินบนเจ้าหน้าที่
ทุกกรณี
การรับมอบนามบัตรควรใช้มอื ทัง้ สองข้าง และ
หลังรับนามบัตรแล้วควรพิจารณารายละเอียด
บนนามบัตรก่อนเก็บเข้ากระเป๋า

9. เวียดนาม (Vietnam)
•
•

ชาวเวียดนามเป็นคนตรงต่อเวลา ดังนัน้ จะต้อง
ไปถึงสถานที่นัดหมายให้ตรงเวลา และควร
ท�ำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
การติดต่อนักธุรกิจเวียดนามในครั้งแรก ควร
ติดต่อผ่านคนกลางซึ่งได้รับความเชื่อถือและ
รู ้ จั ก เป็ น อย่ า งดี หรื อ หากไม่ รู ้ จั ก คนกลาง
ลักษณะดังกล่าว ก็สามารถส่งจดหมายไป
แนะน�ำตัวเองได้ ทั้งนี้การติดต่อชาวเวียดนาม
ควรติดต่อในช่วงเวลาราชการ

•

•
•
•

•
•

การทักทายชาวเวียดนาม หากเป็นเพศเดียวกัน
ทักทายด้วยการจับมือโดยใช้มือทั้งสองข้าง
หากเป็นต่างเพศทักทายด้วยการโค้งศีรษะ
เล็ ก น้ อ ย พร้ อ มกล่ า วค� ำ สวั ส ดี เ ป็ น ภาษา
เวียดนามว่า "Xin Choa" (อ่านว่า ชิน-จ่าว)
ควรหลี ก เลี่ ย งการสนทนาเกี่ ย วกั บ สงคราม
การเมือง กฎหมาย และศาสนา
การรับมอบของและนามบัตร ควรใช้มือทั้ง
สองข้าง
เมื่อเจรจาธุรกิจ ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ตสีพื้น
ผูกเนกไท ส่วนผูห้ ญิงควรสวมชุดสูท ไม่ควรใส่
เครื่องประดับมากเกินไป เพราะชาวเวียดนาม
ถือว่าไม่เหมาะสม
ในการเจรจาธุรกิจหรือประชุม ไม่ควรปฏิเสธ
การรับชา กาแฟ หรืออาหารว่าง เพราะถือว่า
ไม่สุภาพ
การมอบของขวัญ มักใช้กรณีได้รบั เชิญไปร่วม
งานต่างๆ ห้ามมอบของขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้า
โดยเด็ดขาด เพราะชาวเวียดนามถือว่าเป็น
สัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้า
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
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Precious Metals Testing Department

ทันแฟชั่นน�ำสมัยด้วยเครื่องประดับ

Costume
Jewelry
นับวันกระแสของ Costume Jewelry ยิ่งเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุที่
Costume Jewelry ได้ รั บ ความนิ ย มกั น อย่ า ง
แพร่หลายนั้นมีหลายปัจจัย เช่น เครื่องประดับ
แท้นั้นมักมีราคาสูงมาก รูปแบบแฟชั่นมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไลฟ์สไตล์ของคนใน
แต่ ล ะรุ ่ น ปรั บ เปลี่ ย นด้ ว ยอิ ท ธิ พ ลของสั ง คม
Digital การซื้อเครื่องประดับแท้ในแต่ละครั้งใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงุ จึงเป็นข้อจ�ำกัดอย่างหนึง่
ในการตัดสินใจเลือกซือ้ ดังนัน้ Costume Jewelry
จึงสามารถตอบโจทย์เหล่านีไ้ ด้ ด้วยสนนราคาที่
ไม่แพง มีรูปแบบหลากหลาย และการออกแบบ
เข้าถึงได้เกือบทุกวัยของผู้ชื่นชอบเครื่องประดับ
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปไม่ว่าคุณจะไปบริเวณ
ข้างทางเท้า ตามท้องถนน หรือแม้แต่ตามห้าง
สรรพสินค้าทั่วไปก็สามารถเสาะหา Costume
Jewelry ได้ อีกทั้งราคาก็เป็นตัวแปรส�ำคัญที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี มีตั้งแต่
ราคาชิ้นละไม่กี่สิบบาท ส�ำหรับของที่ใช้วัสดุ
ไม่แพงและไม่มีแบรนด์ ไปจนถึงราคาสูงพอๆ
กั บ เครื่ อ งประดั บ แท้ ซึ่ ง ท� ำ จากวั ส ดุ เ กรดดี
คุณภาพสูง และงานประณีต ซึ่งอาจมีราคาเป็น
หลักหมื่นบาทเลยที่เดียว
โดยทั้งหลายทั้งปวงก็แล้วแต่ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ในด้านคุณภาพ แบรนด์ และราคา
ถึงกระนั้นก็ตาม ท่านทราบหรือไม่ว่า Costume
Jewelry คืออะไร เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จัก
ในอดีต Costume Jewelry คือเครื่องประดับที่ท�ำ
ขึ้นจากวัสดุราคาย่อมเยาว์ หาง่าย มีความสวยงาม
เพื่อใช้ทดแทนเครื่องประดับและอัญมณีราคาแพง
โดยเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากวงการแฟชั่นใน
ฝรั่งเศส เพื่อหาวัสดุทดแทนใช้ในการถ่ายแบบ และ
การเดินแฟชั่นโชว์ เพราะหากใช้เครื่องประดับและ
อัญมณีแท้ เช่น เพชร ทองค�ำ หรือทองค�ำขาวในการ
ท�ำแฟชั่นโชว์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ไม่เหมาะกับ
การใช้เพื่อการแสดงแบบเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้
จึงมีการน�ำวัสดุอื่นๆ อย่างเช่น คริสตัล แก้วผลึก
หินสี และลูกปัด รวมทั้งการน�ำเอาโลหะที่มีราคาถูก
บางชนิด เช่น โลหะเงิน สังกะสี ทองเหลือง และ
สเตนเลส เข้ามาใช้ในการท�ำเครื่องประดับส�ำหรับ
การแสดงแบบโชว์ หลังจากนั้นก็มีการน�ำเข้ามาใช้
ในเครื่ อ งแต่ ง กายของการแสดงละครเวที ต ่ า งๆ
เพื่อให้เกิดความสมจริงและสวยงาม ซึ่งนั่นก็ถือว่า
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เป็นต้นก�ำเนิดของเครื่องประดับที่ชื่อว่า Costume
Jewelry แต่ใช่ว่าเครื่องประดับ Costume Jewelry
จะท�ำจากของเลียนแบบทั้งหมด โดยความจริงแล้ว
เครื่องประดับชนิดนี้ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลาย
รูปแบบตามความคิด แรงบันดาลใจ และจินตนาการ
ของนั กออกแบบเครื่ อ งประดั บ ซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วไว้
ข้างต้นแล้วว่า Costume Jewelry เป็นเครื่องประดับ
ที่เริ่มมาจากการท�ำแฟชั่นโชว์ รวมทั้งท�ำเพื่อการใช้
งานในการแสดงละคร ดังนั้นเครื่องประดับชนิดนี้จึง
ริเริ่มมาจากการสร้างสรรค์และพลังแห่งจินตนาการ
ของนักออกแบบแฟชั่นโชว์ นักออกแบบละครเวที
จะเห็นได้จากเครื่องประดับที่ใช้ในละครเวทีสากล
อย่างเช่น “Phantom of the Opera” การเลือกใช้
อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ของ Costume Jewelry นั้นก็
มักจะมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ตายตัว โดย
อาจจะน�ำเอาใยผ้า หรือแม้กระทั่งลูกปัด ตัวอย่าง
เช่น ลูกปัดไม้ ลูกปัดแก้ว หรือขนนกสีสันสวยงาม
นอกจากนี้ยังมีการท�ำ Enamel หรือที่เราเรียกกันว่า
ลงยาสี อีกทั้งยังมีการชุบโลหะต่างๆ ด้วยทองค�ำ
โรเดี ย ม และแพลทิ นั ม ที่ เ ราเรี ย กกั น ว่ า การชุ บ
ไมครอน มาประกอบอีกด้วย
เครือ่ งประดับ Costume Jewelry จึงมีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ และตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือผู้รักแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
เทรนด์ ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน ความรู้ที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งส�ำหรับผู้มีใจรัก Costume Jewelry ควรจะ
ต้องทราบเกี่ยวกับการสวมใส่เครื่องประดับเหล่านี้
กล่าวคือ การมีข้อสังเกตในการเลือกซื้อไม่ใช่เน้นแค่
ราคา รูปแบบ การดีไซน์ และคุณภาพเท่านั้น ท่าน
ต้องอย่าลืมค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการสวมใส่
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อนามัยอีกด้วย
เนื่องด้วยบางคนสวมใส่แล้วเกิดอาการระคายเคือง

หรือแพ้เครื่องประดับ Costume Jewelry เพราะ
เครื่องประดับ Costume Jewelry นั้นมักประกอบ
จากวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทีห่ ลากหลาย ท�ำให้
ประเทศแถบยุโรปและอเมริกา มีการออกกฎระเบียบ
ในการผลิตเครื่องประดับ Costume Jewelry เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการ
สวมใส่เครื่องประดับ Costume Jewelry เช่น ห้าม
มิให้มีปริมาณตะกั่วเกิน 100 ppm ห้ามมิให้มีโลหะ
นิกเกิลเกิน 500 ppm ห้ามมิให้มีโลหะแคดเมียม
เกิ น 75 ppm อี ก ทั้ ง ยั ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดอี ก หลายข้ อ
ซึ่งจะน�ำมากล่าวในบทความต่อๆ ไป
ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าชนิดนี้จะต้อง
ท�ำตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ
จ�ำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบและข้อ
ก�ำหนดเหล่านีไ้ ด้ แต่ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มกี ารให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง จึงไม่มกี ฎระเบียบ
ข้อบังคับในส่วนนี้ ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องประดับ
ที่ปลอดภัยส�ำหรับการใช้งานนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริโภคเอง ซึ่งอาจสังเกตเบื้องต้นว่ามีอาการแพ้
หรือไม่ หากมีก็ควรที่จะหยุดสวมใส่เพราะอาจเกิด
อันตรายต่อท่านได้ หรือหากท่านไม่แน่ใจก็สามารถ
ส่งเครื่องประดับมาตรวจสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบโลหะมีค่าของสถาบัน ว่าเครื่องประดับมี
ปริมาณธาตุต้องห้ามเกินพิกัดหรือไม่
เพียงเท่านี้ก็ท�ำให้ท่านมั่นใจว่า เครื่องประดับ
ที่ใช้อยู่นั้นปลอดสารและปลอดภัย

หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ทฝี่ า่ ยตรวจสอบ
โลหะมีคา่ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร.0-2634-4999 ต่อ 421-425
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Catch Sea
If you Can
ด�ำผุดด�ำว่ายที่ “หลีเป๊ะ”
มัลดีฟส์เมืองไทย
เรื่องและภาพ : GoodTrip

“เมื่อใจมันเซ ทะเลคือจุดหมาย” เสียงเพลง
ลอยมาเบาๆ ระหว่างการเดินทางจากท่าเรือ
ปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ะในวันที่แดดดี ทะเล
สวย และน�้ำใส แม้จุดหมายของการเดินทาง
ในครั้งนี้จะไม่มีใครหลบมารักษาแผลใจ แต่
ทันทีที่เรือเทียบท่าบนเกาะหลีเป๊ะ ค�ำตอบก็
ชัดเจนขึน้ มาเลยว่า ทะเลแห่งนีบ้ ำ� บัดได้ทกุ สิง่
ไม่ว่าคุณจะเจ็บหัวใจจนต้องใช้ทะเลเยียวยา
หรืออยากเติมพลัง เติมไฟ เติมฝันให้ตัวเอง
หลีเป๊ะก็พร้อมจะท�ำหน้าทีอ่ ดุ รอยรัว่ ให้ กระทัง่
ถ้าคุณมีความสุขจนล้นปรีอ่ ยูแ่ ล้ว คุณก็จะสุข
และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มยิ่งกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว ออกเดินทาง
ไปค้ น พบความมหั ศ จรรย์ ข อง “เกาะหลี เ ป๊ ะ ”
กันเลยดีกว่า
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ท�ำความรู้จักกับเกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดา
เกาะใหญ่น้อยทั้งหมดที่เรียงรายกันอยู่ในจังหวัด
สตูล เศรษฐกิจและความคึกคักบนเกาะเริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งผู้คนเร่ร่อนอยู่กลางทะเล
เริ่มโยกย้ายมาตั้งรกราก พร้อมกับสร้างครอบครัว
ในส่ ว นของชื่ อ “หลี เ ป๊ ะ ” เป็ น ภาษาท้ อ งถิ่ น ของ
ชาวเล มีความหมายว่า กระดาษ เนื่องจากพื้นที่
บนเกาะแห่งนี้ราบเรียบคล้ายกระดาษจนสามารถ
เดินเชื่อมระหว่างหาดต่างๆ บนเกาะได้อย่างสบาย
โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเท่านั้น ซึ่งหาดบน
เกาะหลีเป๊ะมีทั้งหมด 3 หาด คือหาดพัทยา หาด
ชาวเล และหาดซันไรซ์ กับอีกหนึ่งอ่าว คืออ่าวประมง
ปัจจุบันเกาะหลีเป๊ะถูกพัฒนาและจัดให้อยู่ใน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ตั้งอยู่สุดเขตแดนใต้
ของหมู่เกาะอาดัง-ราวี ห่างจากฝั่งท่าเรือปากบารา
62 กิโลเมตร และห่างจากเกาะตะรุเตา 45 กิโลเมตร
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์ เต็มไปด้วย
ปะการั ง คุ ณ ภาพเยี่ ย มมากมาย หาดทรายสี ข าว
ละเอี ย ด และน�้ ำ ทะเลที่ ใ สแวววาวราวกั บ มรกต
จนด�ำผุดด�ำว่ายกันได้แบบไม่มีเบื่อ

เดินทางสู่มัลดีฟส์เมืองไทย

การเดินทางสูเ่ กาะหลีเป๊ะมีหลายวิธี เริม่ ตัง้ แต่
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ�ำทาง
หรือรถไฟเพื่อไปยังจังหวัดสตูล แต่หากเลือกเริ่มต้น
ด้วยเครื่องบินจะต้องเลือกใช้เที่ยวบินที่ไปลงยัง
หาดใหญ่ ก่อนจะต่อรถมายังท่าเรือปากบาราเพื่อ
ลงเรือไปยังเกาะหลีเป๊ะ โดยการเดินทางด้วยเรือ
มีให้เลือกตั้งแต่สปีดโบ๊ต ที่ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และเรือเฟอร์รี่ ที่ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

สวรรค์ของคนรักทะเล

เมื่อเดินทางถึงหลีเป๊ะแล้วก็ได้เวลาผจญภัย
ไปกั บ โลกใต้ ท ะเลของเกาะต่ า งๆ ที่ อ ยู ่ โ ดยรอบ
บอกได้เลยว่าทุกเกาะเป็นสวรรค์ของคนรักทะเล
อย่างแน่นอน เพราะโลกใต้ทะเลยังคงอุดมสมบูรณ์
ทั้งปะการัง ความใสของน�้ำ และความหลากหลาย
ของปลา โดยเกาะที่ถือเป็นไฮไลต์ห้ามพลาดคือ
เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะไข่ เกาะตะรุเตา และเกาะ
หินงาม
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เริ่มต้นการเดินทาง
TRIP 1 : เกาะอาดัง-เกาะราวี

ค�ำว่าอาดังเป็นภาษามลายู มีความหมายว่า
กุ้ง เพราะอดีตบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเล
มีเนื้อที่ประมาณ 30 กิโลเมตร และมีจุดท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ไล่เรียงมาตั้งแต่หาดทรายขาวละเอียด
จุดด�ำน�้ำลึกและจุดด�ำน�้ำตื้น รวมไปถึงจุดชมวิวใน
มุมสูงอย่างผาชะโดที่เคยเป็นจุดสังเกตการณ์ของ
โจรสลัดเพื่อเข้าโจมตีเรือสินค้า ถึงแม้จะใช้เวลา
เดินเท้ากว่า 40 นาที แต่เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนแล้ว
คุ้มค่าอย่างแน่นอน เพราะบนผาจะมองเห็นทิวสน
และแหลมทรายสีขาวของเกาะอาดังยาวไปจนถึง
เกาะหลีเป๊ะอย่างชัดเจน
ส่วนเกาะราวี เหตุที่ถูกพ่ ว งท้ า ยอยู ่ ห ลั ง ชื่ อ
เกาะอาดังจนใครหลายต่อหลายคนคิดว่าเป็นเกาะ
แห่งเดียวกัน เป็นเพราะความที่ตั้งอยู่ห่างกันเพียง
1 กิ โ ลเมตรเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ ไปเกาะอาดั ง แล้ ว
ต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมเยียนเกาะที่มีชื่อว่าราวี
เกาะแห่งนี้ไม่มีที่พัก ท�ำให้ทิวทัศน์ต่างๆ ยังสวยงาม
คงความเป็นธรรมชาติไว้สูง ท�ำให้นักท่องเที่ยวนิยม
มาด�ำน�้ำดูปะการัง

TRIP 2 : เกาะไข่

เป็นอีกหนึ่งเกาะที่งดงามจับใจ ทุกมุมถ่ายรูป
และโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบไม่จ�ำเป็นต้อง
พึ่งแอพพลิเคชั่นใดๆ ทั้งสิ้น มุมที่ถือเป็นหัวใจของ
เกาะไข่ คือซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ว่ากันว่ามาถึง
แล้วไม่ถ่ายรูปมุมนี้ก็เหมือนยังไม่ถึงเกาะไข่อย่าง
แท้จริง ที่ส�ำคัญยังมีความเชื่ออีกอย่างที่บอกเล่าต่อ
กันมาว่า หนุ่มสาวคู่ใดได้ลอดซุ้มประตูหินนี้ด้วยกัน
จะได้แต่งงานกันและมีความรักที่ยั่งยืน นอกจากนี้
เกาะไข่ยงั มีชายหาดทีน่ วลละเอียด สะอาดตาเหมือน
สีของเปลือกไข่ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบน
เกาะแห่งนี้ยืนยันได้จากการที่เต่าทะเลชอบขึ้นมา
วางไข่เสมอ ทั้งยังมีปลาชุกชุม เนื่องจากบนเกาะยัง
ไม่มีที่พักส�ำหรับนักท่องเที่ยว การเดินทางมาจึงต้อง
เป็นไปในรูปแบบเช้าไปเย็นกลับ ท�ำให้ธรรมชาติมี
ช่วงเวลาของการฟื้นตัว เรียกว่าเป็นการเกื้อกูลกัน
ของมนุษย์และธรรมชาติอย่างยอดเยี่ยมที่สุด
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TRIP 3 : เกาะตะรุเตา

แม้ในอดีตจะเคยเป็นที่รู้จักกันในแง่มุมของ
คุกนรก แต่ปจั จุบนั ตะรุเตาได้แปรเปลีย่ นเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงาม จนถูกขนานนามว่าเป็น
มัลดีฟส์เมืองไทย บนเกาะนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์
เพื่อร�ำลึกถึงเรื่องราวของทัณฑสถานในอดีต ยังเต็ม
ไปด้วยผืนทรายทีล่ ะเอียดยิบ จุดด�ำน�ำ้ ทีไ่ ด้รบั การจัด
อันดับว่าสวยติดอันดับโลก และจุดชมพระอาทิตย์ตก
ที่โรแมนติกที่สุด
ผาโต๊ะบู คือหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกที่
ใครหลายคนตกหลุมรัก เพราะสามารถมองเห็นอ่าว
พันเตมะละกาที่ทอดตัวยาวอยู่ด้านล่างเป็นฉากหลัง
ขณะแสงสีทองสุดท้ายก�ำลังจะลับหายไปจากฟ้าได้
อย่างชัดเจน แนะน�ำว่าก่อนขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตก
ให้เช่าเรือคายัคไปพายเล่นที่ถ�้ำจระเข้ ซึ่งมีความลึก
ประมาณ 300 เมตร อุดมไปด้วยป่าชายเลนและ
ป่าโกงกางตลอดสองฝั่งคลอง

TRIP 4 : เกาะหินงาม

เกาะนี้หินงามสมชื่อ ภาพที่ปรากฏชัดต่อหน้า
คือทั้งเกาะเต็มไปด้วยหินสีด�ำกลมเกลี้ยง มันวาว
ยิ่งเมื่อโดนคลื่นซัดทุกวันก้อนหินก็จะยิ่งเงางามขึ้น
แม้เกาะแห่งนี้จะไร้ทรายขาวนวลเหมือนหาดอื่นๆ
แต่กลับชวนให้หลงรักและอยากหวนกลับมายิ่งกว่า
หาดใดๆ ด้วยความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของหินสีดำ�
ในแบบที่ไม่มีที่ไหนเหมือน ว่ากันว่าบนเกาะแห่งนี้มี
ค�ำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตาว่า หากใครน�ำหินติดตัว
กลับไปจะเกิดหายนะ แต่หากไปชมแล้วเรียงก้อนหิน
ได้ 12 ก้อน จะอธิษฐานขอพรได้สมปรารถนา ไม่ว่า
ค�ำสาปเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็น
ได้ชัดคือ เกาะแห่งนี้สวยงาม และไม่โดนท�ำร้ายให้
สึกกร่อนเลยแม้แต่น้อย ส่วนโลกใต้ทะเลของเกาะ
แห่งนี้เต็มไปด้วยปะการังอ่อนหลายชนิด และปลา
หลากหลายสายพันธุ์
แม้การเดินทางสู่หลีเป๊ะจะจบลงแล้ว ทุกคน
กลับมาเผชิญโลกแห่งความจริงในวันที่รถติดและ
กองงานสุมอยูต่ รงหน้ามากมาย หากแต่ความงดงาม
ของหลีเป๊ะยังคงช่วยเติมความสดใสให้ในทุกวันที่
อ่อนล้า ขอบคุณหลีเป๊ะ แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า
อย่างแน่นอน
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เรื่อง : Elite Pub
ภาพ : โรงแรมดุสิตธานี

อร่อยอย่างมีสไตล์ที่ห้องอาหารเบญจรงค์
เมื่ อ วั ต ถุ ดิ บ แบบไทยๆ ถู ก ผสมผสานเข้ า กั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ของเชฟมอร์เทน ที่หลงรักอาหารไทยเป็นชีวิต
จิตใจ ส่งผลให้ทุกเมนูของห้องอาหารเบญจรงค์ โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ จึงปรากฏตัวพร้อมกับความอร่อยที่
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ�้ำแบบใคร
“ผมรูจ้ กั อาหารไทยมาเกือบทัง้ ชีวติ และคลุกคลีอยูก่ บั ครัว
ไทยมานานกว่า 12 ปี” เชฟมอร์เทนเริม่ ต้นเล่าถึงความผูกพันกับ
อาหารไทย “อาหารไทยโดดเด่นในเรื่องกลิ่นหอมของเครื่องเทศ
รสชาติที่จัดจ้าน และวัตถุดิบที่หลากหลาย ท�ำให้ผมสามารถใส่
ความคิดแปลกๆ ลงไปได้แบบไม่มีข้อจ�ำกัด” เมื่อรู้ชัดว่าหลงรัก
อาหารไทย เชฟมอร์เทนจึงเริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท�ำ
อาหารไทยจากร้านอาหารชั้นน�ำใน 3 มุมเมืองของโลก “ผมว่า
ความแตกต่างของอาหารไทยแต่ละที่อยู่ตรงการที่เราน�ำมันไป
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแห่งนั้นๆ แต่ไม่มีอาหารไทย
จานไหนจะอร่อยเทียบเท่ากับอาหารไทยแท้ทกี่ นิ ในประเทศไทย”
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เชฟมอร์เทนเริม่ ต้นเรียนรูเ้ รือ่ งราวของอาหาร
ไทยจากห้องอาหาร Nahm ในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเป็นห้องอาหารไทยชื่อดังที่มีรางวัลดาว
มิชลิน 1 ดาว การันตีความอร่อย ก่อนจะได้รับเชิญ
ให้เป็นหัวหน้าเชฟที่ห้องอาหาร Kiin Kiin ที่เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พร้อมกับน�ำทีม
พาห้องอาหารแห่งนีไ้ ด้รบั รางวัลมิชลิน 1 ดาว และ
ในที่สุดเชฟหนุ่มผู้หลงรักอาหารไทยก็ได้โอกาส
โยกย้ายมาประจ�ำอยู่ที่ห้องอาหารสระบัว บาย
กินกิน ในประเทศไทย แล้วจึงมาร่วมทีมกับห้อง
อาหารเบญจรงค์ เพือ่ ปรับโฉมห้องอาหารครัง้ ใหญ่
ในรอบ 10 ปี “ผมตั้งใจจะน�ำเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคที่ทันสมัย และส่วนผสมที่แปลก
ใหม่มาประยุกต์กับการท�ำอาหารไทย เพื่อให้ทุก
เมนูในห้องอาหารเบญจรงค์มีรสชาติแบบไทยแท้
แต่ก็โดดเด่นในเรื่องของความแตกต่างไม่ซ�้ำใคร”
ความตั้งใจจริงในการท�ำอาหารทุกจานของเชฟ
หนุ่มคนนี้ปรากฏชัดผ่านแววตา และรอยสักบน
แขนที่เขียนเป็นภาษาไทยว่าหลงใหลในอาหาร
เมนูเด่นของห้องอาหารนี้ก็คือ ย�ำปลาดุกฟู
ที่ใส่มะม่วงเขียวและคัสตาร์ดรสต้มย�ำกับเนื้อปู
นอกจากความเปรี้ยวที่ผสมผสานจนกลมกล่อม
ในปลาดุกฟูที่ถูกน�ำเสนออย่างแตกต่าง ต้มย�ำที่
เสิร์ฟมาคู่กันก็ให้รสชาติที่ยอดเยี่ยม เป็นความ
คล่องคอที่เข้าคู่กันได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีย�ำ
เนื้อวากิวกับเมลอนและแยมพุดดิ้งเป็นจานเรียก
น�ำ้ ย่อยทีไ่ ม่ควรพลาด หรือถ้าใครอยากกินข้าวสวย
ร้อนๆ สักจาน แนะน�ำให้จับคู่กับแกงเขียวหวาน
ซี่โครงเนื้อตุ๋นที่เด่นในเรื่องรสเครื่องเทศและเนื้อ
ที่เปื่อยก�ำลังพอดีทาน

How to go there : โรงแรมดุสิตธานี
รถไฟฟ้าศาลาแดง เปิดให้บริการ
ทุกวัน ตั้งแต่ 11.30 - 14.30 น.
และ 18.00 - 22.00 น. (เสาร์และ
อาทิตย์เปิดให้บริการเฉพาะช่วงเย็น)

ในส่วนของหวานห้ามพลาดไอศกรีมโหระพา
ที่จับคู่มาพร้อมกับเนื้อสับปะรดชิ้นเล็ก มีฐานด้าน
ล่างเป็นคุกกี้ครัมเบิ้ล ราดด้วยโฟมสับปะรดที่ถูกตี
จนเนียนนุม่ เป็นความลงตัวทีห่ อ้ งอาหารเบญจรงค์
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูร้อนของเมืองไทย
โดยเฉพาะ เนื่องจากความเย็นฉ�่ำของพืชสมุนไพร
อย่างโหระพานัั้นจะช่วยดับร้อนได้อย่างดี ทั้งยัง
หวานแบบไม่เลี่ยน เพราะแทรกด้วยรสเปรี้ยวของ
สั บ ปะรดที่ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก สดชื่ น ขึ้ น ที่ ส� ำ คั ญ รสของ
โหระพาไม่ โ ดดจนเหม็ น เขี ย วแต่ ก ลั บ แทรกอยู ่
อย่างลงตัวในขนมหวานถ้วยนี้ อีกหนึ่งเมนูเด่นที่
ควรลองคือ ไอศกรีมพะโล้ ซึ่งความอร่อยแบบ
หอมกลิ่นเครื่องเทศจานนี้ รับรองว่าหาได้จากที่นี่
ที่เดียวเท่านั้น เพราะคิดค้นขึ้นมาจากความชอบ
ส่วนตัวของเชฟทีห่ ลงใหลในรสพะโล้ ก่อนจะน�ำมา
ดัดแปลงเป็นไอศกรีมจับคู่กับเมอแรงก์สด ฟักทอง
เชื่อม และหมี่กรอบ
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นความลงตัวของห้องอาหาร
เบญจรงค์ ที่เผยโฉมใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุด
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UNTIL WE NEED
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เมื่อจุดหมายปลายทางอยู่ที่ระยอง...
เรื่อง : Elite Pub ภาพ : Rayong Marriott Resort & Spa

ตัวเมืองระยองอาจถูกมองข้ามจากใครหลายคน
ที่ล้วนแล้วแต่พากันปักหมุดหมายหันเหทิศทาง
ไปยัง “เกาะเสม็ด” เพื่อใช้เวลาพักผ่อนไปกับความ
เงียบสงบของตัวเกาะในช่วงกลางวัน ก่อนจะเปลีย่ น
เป็นความครึกครืน้ ในยามค�ำ่ คืน ทว่าตอนนีต้ วั เมือง
ทีเ่ คยถูกมองข้ามก�ำลังได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคนเมือง
ประกอบกับการเดินทางที่ไม่ต้องต่อรถลงเรือให้
ยุ่งยาก ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้นกับระยะทาง
200 กิโลเมตร
หนึ่งในแหล่งพักผ่อนระดับห้าดาวที่กลายเป็น
ตัวเลือกอันดับต้นๆ ของคนที่มุ่งหน้าไปยังระยองคือ
Rayong Marriott Resort & Spa ด้วยความที่ตั้งอยู่
ท่ามกลางเนินเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยความเขียวขจี
อีกทั้งยังติดกับผืนทะเลสีครามของหาดแม่พิมพ์ ท�ำให้
ได้ 2 บรรยากาศทีล่ งตัว ไม่วา่ จะเป็นตอนเช้าทีไ่ ด้เดินเล่น
ไปบนหญ้าสีเขียวเพื่อเติมความสดชื่นให้ร่างกาย ก่อนจะ
มาพักผ่อนคลายสายตาไปกับพระอาทิตย์ตกยามเย็น
ด้านหลังของโรงแรม ที่จะค่อยๆ ลับหายไปกับสายน�้ำ
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การตกแต่งภายใน Rayong Marriott Resort
& Spa เน้นความเรียบง่ายสไตล์มินิมัล ทว่าสิ่งหนึ่ง
ที่ได้เห็นได้ชัดคือ การแฝงฟังก์ชั่นของการใช้งานที่
หลากหลายไว้ในทุกมุมเพื่อให้ผู้เข้าพักสะดวกสบาย
ที่สุด ในส่วนของห้องพักแบ่งออกเป็น 205 ห้อง
โดยจะมีทั้งห้องที่ถูกออกแบบมาให้เห็นวิวของภูเขา
โดยเฉพาะ และห้องทีเ่ น้นชัดว่าจะมองเห็นทะเลจาก
ทุกมุมไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงส่วนไหนก็ตาม แม้กระทั่ง
เวลาที่นอนเอนหลังอยู่ในอ่างอาบน�้ำ
นอกเหนือจากความสะดวกสบายของห้องพัก
ที่นี่ยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สนุกกันแบบลืม
เหนื่อย ทั้งสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่พร้อมกระดานลื่นที่
จะมีมุมหนึ่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพราะเมื่อด�ำลงไปจะได้
เห็นทิวทัศน์ใต้ทะเลกับปลามากมายที่ทางโรงแรม
ได้จ�ำลองเป็น Ocean World ไว้ แต่ถ้าใครอยาก
แหวกว่ายไปกับวิวทะเล ก็มีอีกหนึ่งสระว่ายน�้ำที่จะ
มองเห็นทัศนียภาพของเกาะรอบๆ ได้อย่างชัดเจน
นอกจากการเล่นน�้ำให้เย็นฉ�่ำ ที่นี่ยังมีห้องฟิตเนส

สนามฟุตบอล และมุมชกมวยให้ได้ทดลองเล่น
เพื่อเรียกเหงื่อเติมความสดชื่นอีกด้วย
เพราะเข้าใจว่าคนที่เดินทางมาพักผ่อน
เรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งส�ำคัญไม่แพ้
ความสะดวกสบาย ส่งผลให้ Rayong Marriott
Resort & Spa จึงได้สร้างสรรค์ห้องอาหาร
และของอร่อยไว้ให้เลือกมากมาย แต่ทโี่ ดดเด่น
ที่สุดขอยกให้ห้องอาหาร C-Salt ที่พร้อมเสิร์ฟ
อาหารหลากหลายทั้งเมนูไทย ยุโรป อินเดีย
เรื่อยไปจนถึงบาร์บีคิวกับซีฟู้ด โดยเมนูที่ถือ
เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คือสลัดกุ้งซึ่งมาพร้อม
กุง้ แช่เย็น มะม่วงสุก อะโวคาโด้ ผักไมโครสลัด
และค็ อ กเทลเดรสซิ่ ง ถั ด มาคื อ ขาไก่ ยั ด ไส้
ที่ ม าในรู ป แบบของไก่ ห ่ อ เบคอน ซอสดอก
กะหล�่ำ รากผัก และซอสไวน์แดง
ส่ ว นถ้ า ใครอยากจั ด เต็ ม ในเรื่ อ งของ
อาหารทะเลแนะน�ำเป็นห้องอาหาร Fish Bar
ที่เน้นเฉพาะอาหารทะเลสด ทั้งกุ้ง ปู และปลา
โดยแนวคิดของ Fish Bar เริ่มต้นจากความ
ตั้งใจท�ำอาหารในรูปแบบเรียบง่ายแต่เด่นที่
รสชาติ ท�ำให้มั่นใจได้ว่าทุกค�ำอร่อยแน่นอน
เชื่อเถอะว่า Rayong Marriott Resort
& Spa จะเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาของคุณให้
แสนพิเศษขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
Rayong Marriott Resort & Spa อยู่
ห่างจากท่าเรือบ้านแพประมาณ 20 นาที โทร.
0-3899-8000
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SPA

THE EASIEST
STEP TO RELAX

แนะน�ำสปาเด่นประจ�ำร้อนนีท้ พ
ี่ ร้อมจะบ�ำบัดทัง้ ร่างกาย
และจิตใจให้กลับคืนสู่ความสดชื่นอย่างเต็มเปี่ยม
เรื่อง : Elite Pub

House of
Lakshimi Mantra
เหตุ ผ ลที่ ท� ำ ให้ ลั ก ษมี มั น ตรากลายเป็ น แหล่ ง
พั ก ผ่ อ นชั้ น เยี่ ย ม พร้ อ มกั บ ท� ำ หน้ า ที่ บ� ำ บั ด ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือการถูก
วางคอนเซ็ปต์ให้เป็นมากกว่าสปา แต่เป็นบ้านหลัง
ที่สองของคนกรุง มีทั้งพื้นที่ส�ำหรับส่วนของห้อง
อาหารซึ่งเน้นว่าต้องเป็นโฮมเมดทุกจาน โดยที่
ส่ ว นผสมทุ ก อย่ า งจะถู ก คั ด เลื อ กอย่ า งพิ ถี พิ ถั น
เพื่อให้ไม่ใช่แค่กินแล้วอิ่ม แต่ยังช่วยซ่อมแซม
สภาพจิตใจให้มีความสุขได้ รวมถึงยังมีส่วนที่ถูก
ออกแบบให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ เพื่อจะได้ลงมือ
เป็นนักสร้างสรรค์จัดการปรุงกลิ่นและท�ำเกลือ
สครับผิวในรูปแบบของตัวเองเพือ่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ครบ ภายใต้
การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณหนึ่ง เจ้าของร้าน ซึ่ง
เกลือสปาที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คือกลิ่นมิ้นต์
กับลาเวนเดอร์ เพราะจะช่วยให้นอนหลับสนิทและ
ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น รวมทั้งยังมีกลิ่นพิเศษอย่าง
กลิ่นหญ้า ซึ่งท�ำมาจากหญ้าแฝกโดยเฉพาะ เพื่อ
ช่วยให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้น หลังจากลงมือ
ท�ำสปาด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อย ทุกอย่างจะถูก
ยกมารอทีร่ มิ สระว่ายน�ำ้ เพือ่ ให้คณ
ุ ได้อยูท่ า่ มกลาง
ธรรมชาติและความเขียวขจีของต้นไม้ใหญ่ ซึ่ง
บางต้นมีอายุนับร้อยปี ท�ำให้แม้ข้างนอกจะร้อน
ระอุแค่ไหน แต่ริมสระน�้ำแห่งนี้ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่ง
พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศใดๆ ก็รู้สึกเย็นสบาย
จนบรรยากาศการท�ำสปาเพลินชวนให้รู้สึกเคลิ้ม
กันเลยทีเดียว สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดหลังท�ำสปาเกลือ
เสร็จเรียบร้อยคือ ผิวที่ดูเนียนนุ่มขึ้น มีกลิ่นหอม
อ่อนๆ และปัญหาผิวลดเลือนลงอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เขาเลือกมาใช้ถูกจัด
ว่าปลอดภัยขั้นสูงสุด และมาจากแหล่งผลิตที่เน้น
ค�ำว่าธรรมชาติเป็นหลัก
ทีอ่ ยู่ : House of Lakshimimantra สุขมุ วิท 12 หากใช้รถไฟฟ้า
ใต้ดินแนะน�ำให้มาลงสถานีอโศก จากนั้นเดินต่อเข้ามาอีก
ประมาณ 800 เมตร ร้านจะอยู่ฝั่งขวามือ
โทร : 08-4926-2442
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ส�ำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องส้นเท้า
แห้งแตก แนะน�ำให้ลองเกลือแช่
ของที่นี่ เขาจะผสมเกลือหิมาลายัน
เข้ากับดอกลาเวนเดอร์และน�้ำมัน
สเปียร์มิ้นต์เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถ
น�ำกลับไปท�ำเองที่บ้านได้ เมื่อท�ำ
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ผิวจะได้รับ
การสมานให้กลับมาชุ่มชื่นจนไม่มี
ปัญหาให้กังวลใจอีกต่อไป

โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจ�ำปี 2558
ลดพิเศษ 15 % ส�ำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกัน
(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
หลักสูตร/Course

ระยะเวลา

วัน / เวลา

ราคา

ภาษา

หลักสูตร GIT Mini MBA in Global
Gem and Jewelry Industry
ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการและภาคปฏิบัติ
(วันอังคาร/พฤหัสบดี) / 66 ชม.

9 มิ.ย. – 19 ก.ย. 2558

17.30 – 20.30 น.

66,900

THA

หลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
• รุ่นที่ 6 (เสาร์)
พร้อมทั้งทัศนศึกษาโรงงานท�ำเครื่องประดับทอง

25 เม.ย. – 13 มิ.ย. 2558

09.00 – 16.00 น.

19,500

THA

วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม.
• รุ่นที่ 51 (จันทร์/พุธ/ศุกร์) ภาคค�่ำ
• รุ่นที่ 52 (จันทร์ – ศุกร์)
• รุ่นที่ 53 (อาทิตย์)

18 พ.ค. – 16 ก.ย. 2558
22 มิ.ย. – 24 ก.ค. 2558
23 ส.ค. 2558 – 28 ก.พ. 2559

17.30 – 20.30 น.
09.30 – 16.30 น.
09.00 – 16.00 น.

49,900

THA

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
• รุ่นที่ 44 (จันทร์ – ศุกร์)
• รุ่นที่ 45 (เสาร์)

13 – 24 ก.พ. 2558
8 ส.ค. – 17 ต.ค. 2558

09.30 – 16.30 น.
09.00 – 16.00 น.

34,900

THA

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
จากประเทศอังกฤษ (จันทร์ – ศุกร์)

23 ก.พ. – 10 มิ.ย. 2559

09.30 – 15.30 น.

260,000

THA/ENG

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

29 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2558
ปิดรับสมัคร 15 พ.ค. 2558

09.30 – 17.30 น.

125,000

ENG

Jewelry Design Course (JD) / 90 ชม.
• Fundamental level (JD1) Batch 80 (จันทร์ – ศุกร์)
• Fundamental level (JD1) Batch 81 (จันทร์ – ศุกร์)
• Fundamental level (JD1) Batch 82 (อาทิตย์)
ส�ำหรับ Intermediate Level /Advanced Level (โปรดสอบถาม)

18 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2558
13 ก.ค. 19 ส.ค. 2558
2 ส.ค. – 21 พ.ย. 2558

09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.
09.00 – 13.00 น.

36,900

THA/ENG

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 30 ชม.
โปรแกรม JewelCAD (เสาร์ – อาทิตย์)

16 – 31 พ.ค. 2558

09.00 – 15.00 น.

18,500

THA/ENG

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

13 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2558

09.00 – 16.00 น.

23,500

THA/ENG

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม.
โปรแกรม Matrix (จันทร์ - ศุกร์)

25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2558
(หยุด 1 มิ.ย. 2558)

09.00 – 16.00 น.

25,000

THA/ENG

*หลักสูตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิกได้ / โปรโมชั่นโปรดสอบถาม

(เรียนกับผู้ประกอบการจากเยาวราช และผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมค้าทอง)

หมายเหตุ: 1. ส่วนลดข้างต้น ตามเงื่อนไขที่สถาบันก�ำหนด
2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ วัน และเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ผู้เรียนต้องยื่นหลักฐานใบสมัครและหลักเกณฑ์การคืนเงินค่าเรียน พร้อมกับช�ำระค่าลงทะเบียนเรียน มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
4. ทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนแก่ผู้ที่จะยกเลิกการฝึกอบรม ยกเว้นกรณีสถาบันไม่สามารถเปิดอบรมได้
5. ส�ำหรับผู้มาติดต่อสถาบัน ขอความกรุณาจอดรถ ณ อาคารจอดรถตึก ITF สีลม พาเลซ ชั้น 6, 7 และ 8 เท่านั้น (สามารถมารับคูปองจอดรถฟรีที่เจ้าหน้าที่)
6. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการคืนเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์สถาบัน พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งแฟ็กซ์เพื่อส�ำรองที่นั่งล่วงหน้าได้
ช�ำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
A R C H • าAเรีPยRนรุ
I L่น2
5
เลขที่บัญชี : 245-207440-3 **กรณีที่ได้มีการช�ำรเงินไปแล้ว และได้มาขอยกเลิกในภายหลัง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิM์ในการขอเข้
ถั0ด1ไป**
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