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MESSAGE
สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน เผลอแป๊ปเดียวก็
ผ่านไตรมาสแรกของปี 2559 ไปอย่างรวดเร็ว จาก
ฤดูหนาวก็ได้เข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยอย่าง
เต็มตัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าแล้งของบ้านเรา และ
ได้ ส ่ ง ผลกระทบกั บ เราทุ ก คน โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรมที่ต้องใช้น�้ำส�ำหรับการท�ำกสิกรรม
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ใช้น�้ำอย่าง
ประหยัด เพือ่ ให้เกิดผลกระทบในการขาดแคลนน�ำ้
ให้น้อยที่สุด ขอให้แบ่งปันกันใช้น�้ำค่ะ
นิตยสาร GIT Gems & Jewelry ฉบับที่ 17
ได้มกี ารปรับเนือ้ หาสาระทีเ่ ข้มข้นขึน้ เพือ่ เอาใจคุณ
ผู้อ่านทุกท่าน โดยได้น�ำสรุปบทความงานวิจัยทาง
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจมาน�ำ
เสนอคุณผู้อ่าน และบทความสถานการณ์ส่งออก
อัญมณีและเครื่องประดับไทย นอกจากนี้ ยังมี
บทความเรื่อง Possible solution for determining
the value of colored gemstones โดย Mr.Dmitriy
Stankov Editorial team ชาวรัสเซียที่จะมาร่วม

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คุณผู้อ่าน ซึ่งบทความที่ทาง
สถาบันได้คัดสรรมาน�ำเสนอหวังว่าจะถูกใจทุก
ท่านนะคะ และในฉบับนีเ้ รายังมีบทความอืน่ ๆทีน่ า่
สนใจ อาทิ บทความอัญมณีแห่งความรัก : แซปไฟร์
สีชมพู จากฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และมาเรียนรูว้ ธิ ี
การตรวจสอบแซปไฟร์สีชมพู ในคอลัมน์ GIT IN
FOCUS นอกจากนี้ ดิ ฉั น ขอต้ อ นรั บ การเข้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC+6 กับบทความ
เรื่องแหล่งค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเมือง
มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา รวมทั้งมาอัพเดต
สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในปี 2558 จากฝ่ายบริการข้อมูลวิชาการ รับรองว่า
น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะ
นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม GIT
Museum Journey…พิพิธภัณฑ์สัญจร ครั้งที่ 3 ซึ่ง
จะพาทุกท่านไปเรียนรู้โลกแห่งอัญมณีที่เริ่มต้น
ตั้งแต่การท�ำเหมืองพลอย และส�ำรวจย่านการค้า
อั ญ มณี ใ นตลาดพลอยของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใน
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมติดต่อที่ 02-634-4999 ต่อ 201,312 รับ
จ�ำนวนจ�ำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเข้าไปดู
ได้ที่ www.git.or.th
พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ

Hello Readers! Time really does fly, doesn’t it? We are now at the end
of the first quarter of 2016. Winter is long gone and the temperature
keeps rising. Our burning hot summer with its excruciating dry spell
has come in full force. This is a time of drought and everyone is invariably
affected. This is especially of great concern for people in agriculture
whose livelihoods depend on one of the most water-intensive of human
activities. Thus, it is imperative that we all join forces and lower our
water consumption, to do what we can to minimize the impacts of
water scarcity. Let’s spare our thoughts for people in need and do our
share to save water! GIT’s Gems & Jewelry Magazine, Issue 17, has
undergone some changes and has been redesigned to include a greater
variety of contents. We have added interesting researches and studies
on gems and jewelry for our valued readers, including an article on
the current state of Thailand’s gem and jewelry exports. In addition,
an article titled “Possible solutions for determining the value of colored
gemstones” by Mr. Dmitriy Stankov from our Editorial Team is included,
to pass on his great knowledge to our readers. We hope you love the
articles we have carefully chosen for you! In this issue, there are many
great and interesting stories that we look forward to presenting to you,
such as, “Gem of Love : Pink Sapphire” in the column, “GIT IN FOCUS”.
This is from our Gem Testing Department which describes in great
details on how to examine a pink sapphire.
Furthermore, we would like to welcome all of our readers to AEC +6
or the ASEAN Economic Community plus 6 more nations. There is a
very interesting article on the gem and jewelry trade center in Mandalay,
Myanmar for your perusal. In addition, we’ve included an article on
Thailand’s gem and jewelry exports in 2015, prepared by our Academic
and Information Development Department. Everything is sure to be
truly useful and worth your while.
And last but not least, our institute will be organizing an activity called,
“3rd GIT Museum Journey.... Museum on the wheels” which will take
you into the world of gems and jewelry. Participants will experience
and learn about gems and jewelry from the very first stages of mining
to exploring the gem market in Chanthaburi Province. The event is
scheduled for 27-28 May, 2016. For those interested in participating
with this event, please contact us at 02-634-4999 ext. 201, 312. Hurry,
only Limited availability on offer. For more information, please visit
our website at www.git.or.th.

Pornsawat Wathanakul
GIT Director
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พบกับประสบการณ์ใหม่ GIT Gem & Jewelry ในรูปแบบ e-magazine ตอบรับไลฟ์สไตล์
ของผู้อ่านในยุคดิจิตอล GIT พร้อมเปิดตัว GIT Gems and Jewelry ในรูปแบบ
e-magazine ที่มี Feature ต่างๆ มากมาย อาทิ VDO Clip, Photo Gellery ที่ผู้อ่าน
สามารถอ่านได้ทงั้ บน Facebook, iPad, iPhone, Android Tablet และคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป
โดยสามารถอ่านได้ทาง www.git.or.th และ AIS Book Store
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ภาพบรรยากาศพิธีเปิดบูธ

GIT เปิดตัวมาตรฐานสี
พลอยทับทิมและไพลิน
รุกตลาดจีนเต็มรูปแบบ
ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ น�ำทีมคณะ
เจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมงาน China International
Jewellery Fair 2015 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน –
2 ธันวาคม 2558 ณ China International Exhibition
Center (CIEC) กรุงปักกิ่ง โดยร่วมออกบูธแนะน�ำ
งานบริการของสถาบัน พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์
อัญมณีและเครือ่ งประดับภายในงาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณี
และเครือ่ งประดับ การเลือกซือ้ ตลอดจนความน่าสนใจ
ของไทยในฐานะหนึ่ ง ในประเทศศู น ย์ ก ลางการค้ า
อัญมณีและเครื่องประดับของโลก
โดยงาน China International Jewellery Fair 2015
เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ของประเทศจีน จัดขึน้ โดยสมาคมผูค้ า้ อัญมณีแห่ง
ประเทศจีน (Gems and Jewelry Trade Association
of China: GAC) ทางสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทยได้ประสานความร่วมมือให้แก่สถาบันใน
การไปร่วมเปิดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการ
ตรวจสอบอัญมณี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์
ด�ำรงค์สกุล นายกสมาคมผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ
ไทย พร้อมคณะกรรมการจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย
และเครื่ อ งประดั บ และนายวิ ทิ ต ธี ร ะมั ง คลานนท์
อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ประจ�ำกรุงปักกิง่ และคณะ
ร่ ว มตั ด ริ บ บิ้ น เปิ ด คู ห าอย่ า งเป็ น ทางการในวั น ที่
29 พฤศจิกายน 2558
ผู้อ�ำนวยการ บรรยายพิเศษ
แก่อาจารย์และนักศึกษาของ
China University of Geosciences
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ผู้อ�ำนวยการร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการ
2015 China Gem and Jewelry Academic Conference

นอกจากนี้ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยังได้รบั เกียรติ
จาก National Gem Testing Center หรือ NGTC
เชิญให้เป็นหนึง่ ใน 6 ผูแ้ ทนองค์กรต่างชาติ ร่วมกับ
ผู ้ แ ทนจาก De Beers, Gubellin Gem Lab,
American Gem Lab (AGL), Gemological
Institute of America (GIA) และ Gdansk
University of Technology ในการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษภายในงาน 2015 China Gem and
Jewelry Academic Conference ซึ่งเป็นการ
ประชุ ม วิ ช าการด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของประเทศจี น ในหั ว ข้ อ “Low
temperature heat treatment of ruby from
major sources” โดยมี ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง
เป็ น จ� ำ นวนมาก ณ โรงแรม GeHua Beijing
New Century Hotel กรุ ง ปั ก กิ่ ง ในวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2558
ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้อ�ำนวยการ
ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้
แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาของ School of
Gemmology ,China University of Geosciences
ในหัวข้อ “The Originality of Pigeon’s Blood
Ruby and Royal Blue Sapphire Standards”
ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ มาตรฐานสี พ ลอยทั บ ทิ ม และไพลิ น
โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจ
เข้ารับฟังการบรรยายกว่า 40 คน ทั้งนี้ถือเป็นการ
เผยแพร่ ม าตรฐานอั ญ มณี ข องสถาบั น รวมทั้ ง
ได้ เ ผยแพร่ เ อกลั ก ษณ์ แ ละความน่ า สนใจของ
พลอยไทยอีกทางหนึ่งด้วย
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GIT จัดสัมมนาส่อง
เศรษฐกิจการค้าโลกปี 59
พลิกเกมกลยุทธ์การตลาด
รับโอกาสและความท้าทาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาส่อง
เศรษฐกิจการค้าโลกปี 59 พลิกเกมกลยุทธ์การ
ตลาดรั บ โอกาสและความท้ า ทาย ในวั น ที่ 23
ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้
สถาบันได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาก
ประสบการณ์ ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ที่มาร่วมถ่ายถอดประสบการณ์และ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจทีต่ อ้ งใช้กลยุทธ์รบั มือกับ
วิกฤติเศรษฐกิจโลก
สัมมนาช่วงแรกได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.ชโยดม
สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจการค้า
โลกปี 59 โอกาสและความท้าทายต่ออุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทย” โดยได้บรรยายให้
เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2559 น่าจะยัง
ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ในหลายประเทศทั่ ว โลกยั ง อยู ่ ใ น
ภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยเฉพาะจีน
ประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
โลก เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงกว่าที่คาดไว้ จึง
อาจฉุดให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงตาม
ไปด้วย นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่
อื่นๆ ซึ่งพึ่งพาการค้ากับจีน รวมถึงประเทศที่พึ่งพา
การค้าสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน�้ำมันที่มีราคา
ลดต�่ ำ ลงอย่ า งมาก อาทิ รั ส เซี ย บราซิ ล กลุ ่ ม
ประเทศตะวันออกกลาง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศใน
อาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยเอง
ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ถึงแม้ว่าประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาจะส่ง
สัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
รวมถึ ง สหภาพยุ โ รป และญี่ ปุ ่ น ก็ มี แ นวโน้ ม ที่
เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นในปีนี้ แต่ก็ยังคงเป็นการ
เติบโตที่ไม่ชัดเจนในระยะยาว

ในช่วงหลังเป็นการเสวนา “พลิกเกมกลยุทธ์
การตลาด ขยายโอกาสส่งออกอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทย” โดยนายสุทธิพงษ์ ด�ำรงค์สกุล นายก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ Mr.Li
Chongjje ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท
China Stone Co.,Ltd และ รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิ
สิทธิ์ อาจารย์ด้านการตลาดจากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด� ำ เนิ น การเสวนาโดย ดร.พรสวาท วั ฒ นกู ล
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน ซึง่ บรรดาผูท้ รงคุณวุฒขิ า้ งต้น
ได้ แ นะกลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับในปี 2559 ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผู้
ประกอบการควรหันกลับมาพิจารณาปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานธุรกิจของตนเพื่อเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น พั ฒ นาหรื อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบสิน
ค้าใหม่ๆ อยูเ่ สมอเพือ่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
สินค้า อีกทั้งยังควรเน้นการท�ำตลาดแบบเฉพาะ
เจาะจงหรือ Niche Market กันมากขึน้ โดยก�ำหนด
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าเป็นคนกลุ่มใด และใน
ลูกค้ากลุม่ นีอ้ าจสร้างการเติบโตแก่ยอดขายได้จาก
กลยุทธ์การขายเพิ่ม (Up Sell) โดยหาช่องทางใน
การขายสินค้าให้แก่ลกู ค้ากลุม่ นีใ้ ห้ได้มลู ค่าเพิม่ ขึน้
การขายข้าม (Cross Sell) คือมองหาวิธีในการน�ำ
เสนอสินค้ารูปแบบอื่นๆ ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเดิมเพื่อ
เพิ่มยอดขาย รวมถึงการขายขยายที่เป็นการเพิ่ม
ลูกค้ากลุม่ ใหม่ๆ โดยอาศัยความเชือ่ มโยงจากกลุม่
ลูกค้าเดิมให้ช่วยบอกต่อไปยังคนรู้จักอื่นๆ รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการใน
แต่ ล ะห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ เพื่ อ รวมตั ว กั น เป็ น เครื อ ข่ า ย
พันธมิตรทางธุรกิจทีเ่ กือ้ หนุนกันก็เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควร
มองข้าม

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรหาโอกาส
ต่อยอดไปสูก่ ารสร้างแบรนด์สนิ ค้าเพือ่ สร้างการรับ
รู้และการจดจ�ำในคุณค่าของสินค้า ท�ำการตลาด
เชิงรุกทีเ่ น้นการประชาสัมพันธ์และจ�ำหน่ายสินค้า
ด้วย Digital Marketing ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาด
ที่มาแรงในปี 2559 ที่หลากหลายแบรนด์สินค้าให้
ความส�ำคัญมากขึ้น ด้วยการน�ำเสนอสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ซงึ่ มีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ แต่สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคทัว่ โลกได้หลากหลายกลุม่ อย่างรวดเร็ว ทัง้
ยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
โดยตรงเพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละ
ตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย
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GIT แสดงศักยภาพการเป็น
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกภายในงาน
AGTA Gemfair Tucson 2016
เมื่อวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับนานาชาติ AGTA GEMFAIR
TUCSON 2016 จัดขึ้น ณ Tucson Convention
Center รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ GIT เข้าร่วมงาน AGTA Gemfair
Tucson เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้
ตลาดสหรัฐอเมริการับรู้และจดจ�ำ GIT ในฐานะผู้
ให้บริการด้านการตรวจสอบอัญมณี เครือ่ งประดับ
และโลหะมีคา่ อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับโลก
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผซู้ อื้ ในต่างประเทศโดย
ผ่านการออกใบรับรองคุณภาพสินค้า อันรวมถึงการ
ให้บริการจัดระดับชั้นคุณภาพมาตรฐานพลอยสีที่มี
ห้องปฎิบัติการตรวจสอบอัญมณีไม่กี่แห่งในโลก
ที่มี know-how ทางด้านนี้อีกด้วย
สถาบันจัดแสดงชุดมาตรฐานพลอยสีไทย
(Pigeon’s Blood Ruby, Royal Blue Sapphire และ
Cornflower blue Sapphire) ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับ
นานาชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอกย�ำ้ ความเป็นประเทศผูผ้ ลิต
พลอยสีทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโลก และมีมาตรฐานพลอยสี
เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้
สถาบั น ยั ง ให้ ข ้ อ มู ล งานบริ ก ารด้ า นต่ า งๆ อาทิ
หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ การตรวจสอบและออก
ใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้ง
บริการด้านการให้ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับของไทย โดยกิจกรรมภายในบูธมีการ
จ�ำหน่ายหนังสือ “Ruby & Sapphire: A Collector’s
Guide” พร้ อ มให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ
การตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอัญมณี
พร้อมกันนี้ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบัน ได้ร่วมหารือกับคุณจิรภาพรรณ มลิทอง
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิ ส ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยมี
แนวทางในการจัดท�ำโครงการน�ำผูป้ ระกอบการไทย
ไปเยีย่ มชมและให้ความรูด้ า้ นต่างๆ ในงาน Tucson
Gem Shows เนื่ อ งจากภายในงานมี ตั ว อย่ า ง
อัญมณีและเครื่องประดับที่มีความหลากหลาย
เป็นอย่างมาก การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงเป็นช่องทาง
เพือ่ ขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ผปู้ ระกอบการไทย
ในระดับนานาชาติต่อไป โดยทาง GIT จะให้การ
8

M AR C H • A PR IL 2 0 1 6

สนับสนุนในด้านความรู้และการพาเยี่ยมชมงาน
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งโอกาสทางการค้ า ให้ กั บ
ผู ้ ป ระกอบการไทย รวมถึ ง หาแนวทางในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยต่อไปในอนาคต
ซึ่ ง การเดิ น ทางปฏิ บั ติ ง านในต่ า งประเทศ
ทุกครัง้ สถาบันมุง่ มัน่ ทีจ่ ะหาความร่วมมือ สร้างโอกาส
ทางการค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตาม
พันธกิจหลักของสถาบัน ในการเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล ซึ่งการ
ร่วมงานครั้งนี้ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการ

ภาพงานประชุม
Gemstone Industry &
Laboratory Conference (GILC)

สถาบัน ได้มีโอกาสพบกับ Mr. Yu Xiaojin, ICA
Director of China และ Mr. Patrix Yi นักธุรกิจจาก
ประเทศจีน โดยมีการหารือกันถึงการร่วมมือกันใน
การหาช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์
อัญมณีและเครื่องประดับไทย ผ่านการถ่ายท�ำ
รายการสารคดีจากทีมงานประเทศจีน ออกอากาศ
ทาง Beijing TV Station ซึ่งเป็นสื่อเกี่ยวกับภาค
อุ ต สาหกรรม โดยมี เ นื้ อ หาเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ซึ่งจะมีการเผย

GIT UPDATE

Westward Look Mineral Show

Executive Inn Mineral Fossil & Gem Show

ภาพงานประชุม
Gemstone Industry &
Laboratory Conference (GILC)

แพร่ประชาสัมพันธ์ไปทัว่ ประเทศจีน ทีส่ ำ� คัญยังได้
วางแผนในการผลักดันให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นที่รู้จักและ
ขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศจีนต่อไป
ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
และนางสาวพิ ม พ์ ธิ ด า บุ บ ผะเรณู นั ก วิ ช าการ
อัญมณี ยังได้เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ
ทางวิชาการ ซึง่ จัดเป็นประจ�ำทุกปี ควบคูไ่ ปกับงาน
Tucson Gem Show ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อวงการอัญมณีของโลก โดยภายในงานประชุม
ครัง้ นีไ้ ด้รบั การตอบรับจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอัญมณี
ระดับแนวหน้าของโลกที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
งานอย่างมากมาย มากไปกว่านั้น ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันยังได้เข้าร่วมงานประชุม CIBJO “Colored
Stone Steering Committee Tucson” โดยมี
ตัวแทนจากห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีทเี่ ป็น
สมาชิก CIBJO เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีอีกด้วย
งานแสดงอัญมณีและเครือ่ งประดับ Tucson
Gems Show 2016 ในครั้งนี้ มีผู้ค้ากว่า 4,500 ราย
จาก 25 ประเทศเข้าร่วมงาน โดยถูกจัดแบ่งเป็น
งานแสดงย่อยไปอีกกว่า 45 งาน ซึ่งจะถูกกระจาย
การแสดงออกไปทั่วทั้งเมืองทูซอน โดยแต่ละงาน
มีจุดเด่นและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป
ถ้าหากได้มาร่วมงานแล้วถือว่าคุ้มค่า
MARCH • APRIL 2016
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เปิดโลกอัญมณี
และของดีเมืองจันท์
ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ ให้เกียรติ
เข้าร่วมงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์
ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์
ส่งเสริมอัญมณีและเครือ่ งประดับจันทบุรี เพือ่ ขยาย
ฐานการตลาดในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นให้ กั บ ผู ้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ และพั ฒ นาศั ก ยภาพของภาค
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัด
จันทบุรี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมวลรวมของ
จังหวัด โดยจะก่อให้เกิดการเชือ่ มโยงของทุกองค์กร
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในภาคอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
ของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำ อันได้แก่
ผู้ประกอบการวัตถุดิบพลอยก้อน แรงงานเจียระไน
และผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยสถาบันเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณี
และเครื่องประดับและโลหะมีค่าจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายในงานยังได้พบกับคูม่ อื วิชาการในราคาพิเศษ
รวมถึงการจ�ำหน่ายสินค้าจาก museum shop

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
เปิดงานอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ สถาบันยังร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณี
และเครื่องประดับจันทบุรี จัดงานสัมมนาวิชาการ
ทุกวัน ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ “การเลือกซื้ออัญมณี”
“CLMV แหล่งพลอยสีกบั อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย” และ “เรื่องน่ารู้...อัญมณีและ
เครื่องประดับในอาเซียน” อีกด้วย

GIT รุกตลาด AEC เดินหน้า
สร้างมาตรฐานอัญมณีและ
เครื่องประดับในงาน Top Thai
Brands 2016, Cambodia
นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ
ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางมาลี โชคล�้ำเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทีใ่ ห้เกียรติ
เยี่ยมชมบูธ GIT ภายในงาน สุดยอดแบรนด์ไทย
Top Thai Brands 2016 ณ Diamond Island
Convention and Exhibition Center
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
โดยงานสุ ด ยอดแบรนด์ ไ ทย TOP THAI
BRAND 2016 จัดโดย ส�ำนักพัฒนาตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่
3-7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีแบรนด์ของไทยให้เป็น
ที่รู้จัก ตลอดจนสร้างการยอมรับและสร้างความ
เชื่อมั่นในสินค้าไทยต่อผู้บริโภคต่างประเทศ ได้แก่
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ตัวแทน GIT มอบของที่ระลึกให้กับ
นางจีรนันท์ วงษ์มงคล ผู้อ�ำนวยการ สคร พนมเปญ

สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง รวมทั้ง
อัญมณีและเครื่องประดับ ไปสู่ตลาดกัมพูชา และ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ผู ้ ป ระกอบการไทยใน
ภูมิภาคให้เกิดช่องทางในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
สู่ตลาดอาเซียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าที่มี
แบรนด์ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนการยอมรับ
และสร้างความเชือ่ มัน่ ในสินค้าไทยในตลาดอาเซียน

โดย GIT ได้เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว
เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับไทย ในฐานะประเทศผูน้ ำ� ด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ พร้อมทั้งเปิดให้บริการตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รวมทัง้ แนะน�ำงานบริการต่างๆ ของ GIT และจ�ำหน่าย
สินค้าจากพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
ในราคาพิเศษ ซึง่ มีผสู้ นใจเข้าสอบถามและตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับเป็นจ�ำนวนมาก

SOCIAL

GIT UPDATE

เปล่งประกายพิสุทธิ์ กับ
Kanebo LUNASOL
Sparkling Purification
คาเนโบแนะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ Kanebo
LUNASOL 2016 Makeup Collection เผย
สัญญาณแห่งฤดูใบไม้ผลิทเี่ ปล่งประกายระยับ
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร แบงคอก
โดยมี มิสอะซามิ ทาเคโมเต้ (Ms. Asami
Takemoto) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คาเนโบ
คอสเมติ ก ส์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ให้ ก าร
ต้อนรับเหล่าบิวตี้เอดิเตอร์และแขกผู้มีเกียรติ
หลากหลายวงการ พร้อมชมการเมกโอเวอร์
จาก มร.ทะดะอะคิ ฮิกาชิมูระ (Mr.Tadaaki
Higashimura) เมกอัพอาร์ตติสที่บินตรงจาก
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาเนรมิตความงามให้กับ
เหล่าเซเลบริตี้สาวๆ ที่มาร่วมงาน อาทิ แพร –
พิชชาภา พันธุมจินดา น�้ำตาล-เพชรพราว ณ
ล�ำปาง นอกจากนี้ภายในงานยังได้สนุกสนาน
ไปกับการ workshop ตกแต่งกระเป๋าใบเก๋ใน
คอนเซ็ปต์ Sparkling Purification อีกด้วย
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Unconditional
เรื่อง : Miss Weera

Beauty
สีสนั กลิน่ อายจากธรรมชาติ รวมไปถึงการจับคูข่ องลวดลายทีแ่ ตกต่าง
และการไร้กฎเกณฑ์ ทั้งหมดนี้คือเทรนด์จิวเวลรี่ประเดิมต้นปี 2016
ที่เราเก็บตกจากเวที Jewelry Show ระดับโลกมาฝากคุณ

Nature Inspired
จากขอบเวทีปารีสกูตรู ว์ คี เหล่าจิวเวลรีดไี ซน์เนอร์เลือกรูปทรง
จากธรรมชาติเป็นหลัก โดยหยิบจับคาแรกเตอร์ที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายมาสร้างสรรค์เป็น
จิวเวลรีชนั้ ดี ประกอบกับการเลือกสรรอัญมณีคสู่ ที โี่ ดดเด่น ยิง่
ท�ำให้เหล่าอัญมณีดูสะดุดตา

Boucheron คอลเลคชั่น Chinha Eagle Ring

น�ำความแข็งแกร่งของนกอินทรียท์ สี่ อื่ ถึงจิตวิญญาณ
อันกล้าแกร่ง โดยเลือกท�ำเป็นแหวนทรงคลาสสิคออกมา 3
คอลเล็กชั่น ทั้งทับทิม มรกต และแซปไฟร์สีน�้ำเงิน แหวน
‘Chinha’ เหล่านี้สะท้อนความหมายตามแบบฉบับสัตว์ผู้
พิทักษ์ของนครจอร์จเปอร์แห่งอินเดีย นอกจากนี้ก็ยังมีต่าง
หู รู ป ปลาทรงยาวหยดน�้ ำ ที่ น� ำ ความอ่ อ นช้ อ ยของปลา
หางยาวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยเลือกเอาเพชรและแอเมทิสต์
มาประดับเป็นรูปทรงที่ช่วยขับให้ผู้สวมใส่มีลุคสง่างาม

Breaking Rules
จากกฎเกณฑ์เดิมๆ ที่ว่า จิวเวลรีดีไซน์จะต้องสรรสร้างจาก
อัญมณีหรูหราเท่านัน้ ได้ถกู ท�ำลายลง เมือ่ เหล่าดีไซน์เนอร์เลือก
หยิบจับวัสดุนอกสายตาอย่างไทเทเนียม ทีม่ คี วามแข็งแกร่งและ
น�้ำหนักเบา มาเจียระไนเป็นเครื่องประดับ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็
คือ...

คอลเล็กชั่น Fleurs d’Opales ของ Chopard

บริเวณกลีบดอกไม้สมี ว่ งผลิตจากไทเทเนียม ให้ความรูส้ กึ
บางเบาที่ ก ลี บ ดอก ผสานกั บ โอปอลสี ด� ำ จากออสเตรเลี ย
แอเมทิสต์ และแซปไฟร์สมี ว่ ง ขับเน้นให้แหวนวงนีด้ ไู ม่ธรรมดา

Glen Spiro

แบรนด์จิวเวลรีจากอังกฤษได้น�ำไทเทเนียมสีฟ้ามาล้อม
ด้วยเพชร รังสรรค์จนเป็นแหวนทรง Cuff Ring และเป็นหนึ่งใน
เวอร์ชนั่ แหวนแต่งงานทีว่ างจ�ำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้า Harrod
ของอังกฤษอีกด้วย
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Mismatch Style
เทรนด์ของอัญมณีต่างหูปีนี้ ทรง ear jackets หรือ ear cuff
คงต้องหลบทางให้กบั สไตล์ Mismatch ไปก่อน ไม่วา่ จะเป็น
ความไม่เข้ากัน หรือความไม่สมมาตรของรูปร่าง รวมทัง้ งาน
ดีไซน์คนละลวดลายของต่างหูหนึ่ง ทั้งหมดถือเป็นโจทย์ที่
ท้าทายของบรรดานักออกแบบในคอลเล็กชัน่ ของปี 2016 นี้
ทั้งสิ้น

Lydia Courteille

คอลเล็กชั่น Scarlet Empress collection ที่น�ำสีแดง
สดของทับทิม และอัญมณีทัวร์มาลีนสีแดง มาผสานเป็น
กลีบใบไม้และอัญมณีทรงหยดน�้ำ สังเกตว่า ต่างหูสองข้าง
ต่างลวดลายแต่ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างลงตัว

Dior

มาพร้อมกับต่างหูทรงหยดน�ำ้ ทีร่ งั สรรค์จากมรกต ต่าง
กันทีอ่ กี หนึง่ ข้างเพิม่ กิมมิค คล้ายกรงเล็บสีทองวาดลวดลาย
ห้อยยาวลงมาผสานกับแอเมทิสต์สีม่วง

We Will
ROCK You
อัญมณีหนิ สี จ�ำพวก gemstones ถูกหยิบยกมาพูด
ถึงอีกครัง้ ในซีซนั่ นี้ เช่น โอปอลสีดำ� จากออสเตรเลีย
หรือผลึกโปร่งแสงของแร่หนิ มอร์แกไนต์ ทีเ่ ป็นผลึก
หิ น อั ญ มณี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในประเทศบราซิ ล
แถบอเมริกาใต้ บวกกับ การทีบ่ ราซิลได้เป็นเจ้าภาพ
โอลิมปิค 2016 นี้ แทบทุกแสงสปอร์ตไลท์จึงล้วน
จั บ จ้ อ งไปที่ ง านดี ไ ซน์ แ ห่ ง เมื อ งแซมบ้ า ไปโดย
ปริยาย

เข็มกลัดจาก David Marshall

ที่คัดสรรหิน morganite สีแดงเข้มทรงหยด
น�้ำมาล้อมกรอบด้วยเพชรเจียระไน

Yael Sonia

ดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นชาวบราซีเลียน กับแหวน
อัญมณีแบบ cabochon ที่ยังไม่ได้เจียระไน ได้น�ำ
ความดิบของมอร์กาไนท์สีโรสโกลด์มาสร้างสรรค์
เป็นแหวนที่งดงามเหมาะส�ำหรับแคชวลลุคเป็น
อย่างมาก

เทรนด์จวิ เวลรีดไี ซน์ยงั คงโหยหาการกลับคืน
สูธ่ รรมชาติ รวมถึงการกล้าทีจ่ ะปรับเปลีย่ นรูปแบบ
หรือฉีกกฏเดิมๆ เหล่าบรรดาจิวเวลรีดีไซน์ระดับสูง
จึงลุกขึ้นมาปฏิวัติการออกแบบในลุคใหม่ๆ เหล่านี้
ทั้งหมดคือสีสันอันน่าจับตาของเวทีอัญมณีโลกใน
ปีนี้...
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แหวนแฟนซีทรงหมี
คอลเล็กชั่น Crazymals
จาก DE GRISOGONO
สร้อยคอเทอร์คอยส์
สลักเป็นลวดลายดอกกุหลาบ
จาก Michele Della Valle

ต่างหูทองค�ำขาวสไตล์
Mismatch จาก VanLeles
ทัวร์มาลีนและทับทิมประดับ
ด้วยเพชรเจียระไน

Sparkling
นาฬิกาข้อมือจาก
Audemars Piguet ตัวเรือนฝัง
เพชรกว่า 5,000 ชิ้น ในรูปทรง
เรขาคณิตอันฉีกกฎเกณฑ์ และ
ใช้เวลาประดิษฐ์โดยช่างฝีมือถึง
1,500 ชั่วโมง

Something

ความหรูหราที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่เปล่งประกาย นับเป็นคีย์พีซอันน่า
ตื่นตาประจ�ำซีซั่นนี้ ชวนให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงความเซอร์ ไพรส์ประทับใจ
ณ แรกพบ ทั้งหมดนี้คือขบวนพาเหรดของอัญมณีอันน่าหลงใหล
ที่เราน�ำมาฝากคุณ

แหวนหมั้นเพชรรุ่น
Joséphine Tiara Ring จาก
Chaumet สะท้อนถึงความงาม
อันแข็งแกร่งของอิสตรี ผู้เป็น
ดั่งแรงถวิลหาของนโปเลียน
ที่มีต่อโจเซฟิน หวานใจ

สร้อยข้อมือเพชรและแซปไฟร์
สีน�้ำเงิน ขาว รุ่น Soie Dior
จาก Christian Dior
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นาฬิกาข้อมือจาก Van Cleef
& Arpels ตัวเรือนสร้างสรรค์
จากทับทิมสีแดง 115 เม็ด
จากประเทศโมซัมบิก

สร้อยคอมุกประดับเพชร
จาก Cartier โดดเด่นด้วย
การน�ำแซปไฟร์แพดพารัดชา
หรือแซปไฟร์สีส้มอมชมพู
มาดีไซน์เป็นลวดลาย

นาฬิกาทรงพัดแบบจีน
ตัวเรือนฝังเพชร รุน่ Heure
Discrète จาก VACHERON
CONSTANTIN หน้าปัด
ทรงเรือนพัด สามารถ
เลือ่ นสลับปิดตัวเรือนได้

ต่างหูทรงวินเทจลายกลิน่ ไม้
ทีใ่ ห้กลิน่ อายแบบตะวันออก
จาก Pamela Huizenga

Cold Comfort Polar Bear
Ring แหวนแฟนตาซี
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
เจ้าหมีโพลาร์ จาก
KATE SPADE

สร้อยคอประดับอัญมณี
หินสีหลากสีสนั พร้อมดีไซน์
เป็นทรงรูปไข่ คอลเล็กชัน่
Emotion Multi Coloured
Charm จาก Fabergé
ประดับด้วยไพลินหลากสี
ทัง้ ฟ้า ชมพู ส้ม ม่วง และ
เหลือง พร้อมด้วยความ
สง่างามของมรกต

MARCH • APRIL 2016
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ZODIAC

Zodiac Gemstones
of Aquarius & Pisces

เผยอัญมณีเสริมดวงชะตาราศีกุมภ์ & ราศีมีน
นอกจากอัญมณีจะช่วยเรื่องความงดงามและเสริมความโดดเด่น
ให้กับผู้ที่ได้สวมใส่แล้ว ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ อัญมณี
หลายๆ ชิ้นยังมีคุณสมบัติช่วยเสริมบุคลิกภาพ รวมไปถึงเสริมดวงชะตา
ได้อีกด้วย ฉบับนี้เรามาศึกษากันว่า คนเกิดราศีกุมภ์และราศีมีน
เหมาะสมกับอัญมณีแบบใด...

ผู้ที่เกิดราศีกุมภ์
(14 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)

ผู้ที่เกิดราศีมีน
(14 มีนาคม-13 เมษายน)

พื้นฐาน : ชาวราศีกุมภ์เป็นคนนุ่มนวล จิตใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
เรียกว่าการให้อภัยคือนิสัยของคนราศีกุมภ์ก็ว่าได้ ส�ำหรับ
เพศหญิง จะเป็นคนมีเสน่ห์ พูดจาไพเราะ รู้จักแต่งตัวให้ตัวเอง
ดูสวยงาม ฉลาดในการสรรหาของสวยๆ งามๆ มาประดับเรือนร่าง
เพื่อให้ดูโดดเด่น
อัญมณีอนั เหมาะสม : เพราะสีประจ�ำราศีกมุ ภ์คอื สีมว่ งออกแดง
(สีไลแลค) อัญมณีที่เข้ากันได้ดีกับชาวกุมภ์ก็คือ พลอยสีม่วง
หรื อ แอเมทิ ส ต์ ซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ ม สติ ป ั ญ ญาให้ มี ค วามฉลาด
ปราดเปรื่อง มีความคิดที่สร้างสรรค์ และช่วยปกป้องคุ้มครอง
ให้พน้ จากอบายมุขทัง้ หลายทีเ่ ข้ามายัว่ ยุทำ� ให้เกิดความลุม่ หลงได้
คุณสมบัติแอเมทิสต์ : เป็นอัญมณีที่มีพลังในการบ�ำบัดสูง
ระงับอารมณ์รา้ ยและความโกรธได้ดี ขจัดความคิดด้านลบ ช่วย
ขจัดความเครียด ว่ากันว่า ถ้าน�ำแอเมทิสต์ใส่ไว้ใต้หมอนจะช่วย
รักษาอาการโรคนอนไม่หลับได้

พืน้ ฐาน : ชาวราศีมนี เป็นคนรักความเรียบร้อย ไม่ชอบท�ำอะไร
หยาบๆ แต่มีอารมณ์หวั่นไหวง่าย ถ้าไม่ชอบอะไรขึ้นมา จะ
ยกเลิกไม่ท�ำเอาดื้อๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นฐานเป็นคนคิดมาก
แต่เป็นคนรักสวยรักงามเป็นอย่างมากอีกด้วย
อัญมณีอันเหมาะสม : ชิ้นเด่นที่สุดคือ อะความารีน เป็น
อัญมณีทแี่ ฝงพลังของความอ่อนโยนสดใส ท�ำให้มคี วามอดทน
มองโลกในแง่ดี ไม่หวั่นไหว และช่วยเสริมดวงให้มีจิตใจที่
บริสทุ ธิ์ ปราศจากสิง่ ชัว่ ร้ายทัง้ ปวง ซึง่ นอกจากอะความารีนแล้ว
ชาวราศีมีนยังมีอัญมณีที่เสริมราศีอีกคือ บลัดสโตน (Bloodstone) แอเมทิสต์ (Amethyst) หยก (Jade) และมุกดาหาร
(Moonstone)
คุณสมบัติอะความารีน : พลอยที่มีตั้งแต่สีเขียวน�้ำทะลจนถึง
สีฟา้ เข้ม เป็นอัญมณีทนี่ ำ� ความสมบูรณ์มาให้ ช่วยให้จติ ใจสงบ
ถือเป็นอัญมณีน�ำโชคของชาวเรือและชาวทะเล และยังเชื่อ
กันว่า ถ้าสามีมอบอัญมณีชนิดนี้ให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน
แก่ภรรยา จะท�ำให้ชีวิตคู่ยืนยาวและมีความสุข

ลองหามาสวมใส่เพื่อเสริมให้เกิดสิ่งดีๆ กันได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด
การคิดดี ท�ำดี จะท�ำให้เกิดเรื่องราวดีๆ เข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน...
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THE MEETING

อุตสาหกรรมอัญมณีไทยในวิสัยทัศน์ผู้น�ำ

สุทธิพงษ์ ด�ำรงค์สกุล

นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
เรื่อง : Santhat ภาพ : ณัฐวริทธ์

หากจะกล่ า วถึ ง อุ ต สาหกรรมที่ ท� ำ รายได้ ใ ห้ กั บ
ประเทศล�ำดับต้นๆ หนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ โดยในปี 2558 สามารถ
ท�ำรายได้ส่งออกไป 3 แสนกว่าล้านบาท และ
ติดอันดับ 3 สินค้าส่งออกของประเทศ แต่ถึง
กระนัน้ การเร่งสร้างโอกาสทางการตลาดทีม่ ากขึน้
และรวมถึงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้
เหนือประเทศคู่แข่ง ก็ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้อง
ผลักดันไปให้ถงึ เป้าหมาย นิตยสาร GIT Gems and
Jewelry มี โ อกาสได้ ส นทนากั บ คุ ณ สุ ท ธิ พ งษ์
ด�ำรงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ
เครื่ อ งประดั บ ถึ ง ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ในการน� ำ พา
อุตสาหกรรมอัญมณีไทยให้เติบใหญ่และเข้มแข็ง
“หลังจากที่ผมได้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง ท�ำให้มอง
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วน�ำมาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่จะต้องแก้ไข โดยมีทั้งหมด 6
ข้อ คือ
1. การขาดแคลนแรงงานฝีมือและนักออกแบบ
2. การขาดแคลนวัตถุดิบต้นน�้ำ
3. ปัญหาการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ
4. ปั ญ หาเรื่ อ งกฎหมายต่ า งๆ รวมถึ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ ท างด้ า นภาษี ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
ทางด้านอุตสาหกรรม
5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
6. การส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คุณสุทธิพงษ์บอกว่า ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์นี้ถือว่า
ครอบคลุมและเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรม ซึ่งหาก
ด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ลลุ ว่ งไปได้ อุตสาหกรรม
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยก็ จ ะพั ฒ นาไปได้
อีกระดับหนึ่ง
“เรื่องกฎระเบียบภาครัฐ ถือว่าส�ำคัญมาก ถ้าเรา
สามารถแก้ไขตัวบทกฎหมายบางข้อ เช่น Import Duty
หรือการยกเว้นภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบบางประเภท หรือ
แม้แต่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ถ้ามีการปรับกฎระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ กลุ่มบริษัทที่ขายสินค้าประเภทนี้อาจจะ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ความฝันทีเ่ ราจะเป็น base
หรือเป็นฐานผลิตและการค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับก็จะมีมากขึ้น”
การไปให้ถึงความเป็น “ผู้น�ำ” ในอุตสาหกรรม
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ นั้ น คื อ เป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ
แต่ คุ ณ สุ ท ธิ พ งษ์ ก็ ย อมรั บ ว่ า สถานการณ์ ใ นตลาด
เครื่องประดับโลก ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก

“ปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน หรือ AEC
ประเทศไทยยังเป็นผูน้ ำ� ทางการตลาด แต่มขี อ้ จ�ำกัดใน
เรื่องต่างๆ ท�ำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ยังมีวัตถุดิบ
เป็นจ�ำนวนมาก อาจมีการพัฒนาและเติบโตแซงหน้าไป
แม้คู่แข่งจะวิ่งตามมาติดๆ แต่หากได้รับความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วน รวมทั้งเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพมากขึ้ น โอกาสที่ จ ะยกระดั บ ให้
อุตสาหกรรมก้าวไปในอีกขั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก
“วั น นี้ เ ราเป็ น ผู ้ น� ำ ในเรื่ อ งการผลิ ต เพราะมี
แรงงานที่เชี่ยวชาญ แต่ยังมีเรื่องของการค้าและการ
บริการที่ต้องมีการพัฒนา ถ้าสามารถปรับตัวในเรื่องนี้
ได้ประเทศไทยก็จะกลายเป็นฮับที่ส�ำคัญของสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรที่เชื่อมต่อไป
ทั่วโลก ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วงชิงมาให้ได้ โดย
ต้องกลับไปที่ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 6 ข้อ ถ้าท�ำได้ ก็ไปถึง
จุดนั้นได้”
ความร่วมมือหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะช่วย
ผลั ก ดั น ให้ อุ ต สาหกรรมได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ นั่ น คื อ
คุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งทาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้ร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (GIT) เพือ่ ค้นคว้าและวิจยั ให้อญ
ั มณีไทยได้รบั
การยอมรับความมีมาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
“สมาคมฯ และสถาบัน GIT เราได้ท�ำงานร่วมกัน
อย่ า งบู ร ณาการเกื้ อ หนุ น กั น เหมื อ นเป็ น ฟั น เฟื อ ง
หนึ่งในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมก้าวไปข้างหน้า
โดยเฉพาะเรื่องของพลอย ที่ในวันนี้เป็นอัญมณีที่นิยม
ของตลาดอย่างมาก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการจัด
ท�ำมาตรฐานพลอยสี ทางสถาบัน GIT ได้เข้ามาวิจัย
และพัฒนาเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง ซึง่ มาตรฐานพลอยสีเป็น
สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพลอยสีใน
ตลาดโลก นอกจากนี้ GIT ยังมีโอกาสได้ไปแสดงผลงาน
ณ เวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการช่วยยก
มาตรฐานเครื่องประดับไทยไปอีกทางเช่นกัน”
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งความร่วมมือจาก
ทุกภาคฝ่าย จึงเชือ่ เป็นอย่างยิง่ ว่า อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทยจะก้าวไกลอย่างน่าภาคภูมิใจ
ในเร็ววัน..
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CrafT
manship
ชุดทับทิมแดงแอฟริกา ประกอบด้วย
พลอยทับทิมแดงแอฟริกา
สร้อยคอทับทิมแดงแอฟริกา
น�้ำหนักทอง 46.83 กรัม
น�้ำหนักเพชร 3.510 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 49.905 กะรัต
ต่างหูทับทิมแดงแอฟริกา
น�้ำหนักทอง 12.12 กรัม
น�้ำหนักเพชร 1.080 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 19.285 กะรัต
แหวนทับทิมแดงแอฟริกา
น�้ำหนักทอง 7.35 กรัม
น�้ำหนักเพชร 0.641 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 6.240 กะรัต
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ชุดทับทิมแอฟริกาหยดน�้ำ ประกอบด้วย
พลอยทับทิมแอฟริกาหยดน�้ำ
สร้อยคอทับทิมแอฟริกา
น�้ำหนักทอง 71.09 กรัม
น�้ำหนักเพชร 3.660 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 83.960 กะรัต
ต่างหูทับทิมแอฟริกา
น�้ำหนักทอง 13.24 กรัม
น�้ำหนักเพชร 1.290 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 15.890 กะรัต
แหวนทับทิมแอฟริกา
น�้ำหนักทอง 4.08 กรัม
น�้ำหนักเพชร 0.535 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 4.595 กะรัต

22

M AR C H • A
APR
PR IL 2 0 1 6

ชุดเพชร ประกอบด้วย
เพชรแท้คุณภาพ VVS1 น�้ำ99
สร้อยคอเพชร
น�้ำหนักทอง 55.04 กรัม
น�้ำหนักเพชร 10.610 กะรัต
ต่างหูเพชร
น�้ำหนักทอง 9.09 กรัม
น�้ำหนักเพชร 1.560 กะรัต
แหวนเพชร
น�้ำหนักทอง 6.62 กรัม
น�้ำหนักเพชร 0.880 กะรัต
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ชุดบุษราคัมหัวใจ ประกอบด้วย
พลอยบุษราคัม บางกะจะ จันทบุรี
สร้อยคอบุษราคัม
น�้ำหนักทอง 63.77 กรัม
น�้ำหนักเพชร 7.060 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 59.910 กะรัต
ต่างหูบุษราคัม
น�้ำหนักทอง 12.68 กรัม
น�้ำหนักเพชร 1.100 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 19.395 กะรัต
แหวนบุษราคัม+เพชร
น�้ำหนักทอง 7.62 กรัม
น�้ำหนักเพชร 0.220 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 4.340 กะรัต
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ชุดแฟนซีบลูโทแพซ ประกอบด้วย
พลอยบลูโทแพซ ซิทริน ทัวร์มารีน
แอเมทิสต์ และโรโดไลท์
สร้อยคอแฟนซีบลูโทแพซ+เพชร
น�้ำหนักทอง 98.90 กรัม
น�้ำหนักเพชร 1.430 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 193.420 กะรัต
ต่างหูแฟนซีบลูโทแพซ+เพชร
น�้ำหนักทอง 12.69 กรัม
น�้ำหนักเพชร 0.340 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 18.020 กะรัต
แหวนแฟนซีบลูโทแพซ+เพชร
น�้ำหนักทอง 9.30 กรัม
น�้ำหนักเพชร 0.570 กะรัต
น�้ำหนักพลอย 14.990 กะรัต

ช่างภาพ อรรคพล ค�ำภูแสน
ผู้ช่วยช่างภาพ ศุภชัย สุวรรณมาโจ,
นิติพงษ์ ค้าข้าว
สไตลิส อารยะ นาคฤทธิ์
หน้า Roangritz Apisitvachiramatee
ผม Pornpan Chancholsamut
เสื้อผ้า Vatanika, Chai Gold Label, Poem
เครื่องประดับ
EXPERT GEMS
จันทบุรี
บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
17/9 ถนนศรีจันทร์ ต�ำบลวัดใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
กรุงเทพ
บริษัท เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
919/1 ศูนย์การค้าบางกอกแฟชั่น เอ้าท์เลท
อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ห้อง 108B
ชั้น G ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ขอบคุณสถานที่
โรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ
Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok
MARCH • APRIL 2016
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Expert Gems
มากกว่าความล�้ำค่า
คือความใส่ใจในทุกรายละเอียด
เรื่อง : S.P. ภาพ : อรรคพล ค�ำภูแสน

ได้ชมเซตแฟชัน่ ทีเ่ ต็มไปด้วยความงดงามของ “พลอย” หลากหลายสีสนั
ซึง่ ทุกชิน้ ถูกส่งตรงมาจากร้าน Expert Gems ร้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงพลอยไทยมานับสิบปี นอกจากความมีคุณภาพ
ของพลอยทุกสีทุกชิ้นแล้ว ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจในการดูแล
ลูกค้าอย่างที่สุดอีกด้วย...
“ส�ำหรับเซตเครื่องประดับที่น�ำมาถ่ายขึ้นปกนั้น เราได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากมวลดอกไม้ที่มีเหล่าผีเสื้อมาดอมดม โดยใช้เพชรแท้น�้ำหนักรวม
4.91 กะรัต และน�้ำหนักทองค�ำขาวรวม 58.11 กรัม ส่วนตัวพลอยน�้ำหนักรวม
71.97 กะรัต ซึ่งเป็นพลอยดิบที่ไม่ผ่านการเผา ลักษณะเป็นพลอยหลังเบี้ยที่
อิมพอร์ตจากมาดากัสการ์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยบุษราคัม (Yellow
Sapphire) และเขียวส่อง (Green Sapphire) รวมถึงแซปไฟร์สีม่วง (Purple
Sapphire) ที่น�ำมาประดับประดาลดหลั่นกันไปอย่างงดงามค่ะ”
คุณออยล์-ชนิดา ศุภาหาร Marketing Executive แห่งร้าน Expert Gems
เริม่ ต้นบอกเล่าถึงความงดงามของเครือ่ งประดับชิน้ เอกทีน่ ำ� มาให้ชม ก่อนทีจ่ ะ
อาสาเป็นผู้เล่าย้อนความเป็นมาของทางร้านให้ฟังต่อมา
“Expert Gems เกิดขึ้นจากคุณธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ Managing
Director ได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยแรกเริ่มของกิจการ เป็นการรับซื้อพลอยก้อน
เพื่อมาเจียระไนแล้วส่งขายต่อ จากลูกน้องเพียงไม่กี่คน ก็ค่อยๆ เปิดเป็น
โรงงานเล็กๆ ขึน้ มา เราใช้ชอื่ ในตอนนัน้ ว่า ‘โรงงานเจียระไนพลอยนายธงศักดิ’์
ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในเมืองจันท์ว่า หากอยากได้พลอยสวยๆ ที่ผ่านการเจียระไน
อย่างดี ต้องมาที่โรงงานนี้เท่านั้น (ยิ้ม)”
วันเวลาผันผ่านไป โรงงานเจียระไนพลอยของคุณธงศักดิก์ พ็ ฒ
ั นาเติบโต
ขึน้ โดยเฉพาะกับการมีสว่ นร่วมในการสร้างบุคลากรป้อนให้กบั แวดวงอัญมณี
ของเมืองจันทบุรีมาตลอด “เราได้มีการพัฒนาร่วมกับกระทรวงแรงงาน เปิด
เป็นโรงเรียนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้เข้ามาฝึกอาชีพท�ำพลอย ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยน
ส�ำคัญของแวดวงอุตสาหกรรมพลอยของจังหวัดจันทบุรกี ว็ า่ ได้ เนือ่ งจากท�ำให้
มีบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องการท�ำพลอยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ผลงานของคนที่เข้ามาเรียนกับเรา เราก็ยังสามารถน�ำมาวางขายหน้าร้าน
เพื่อให้เกิดรายได้ไปอีกทางหนึ่งด้วย”
ผลักดันให้เกิดทัง้ รายได้และการพัฒนาวงการอัญมณีแห่งจันทบุรคี วบคู่
กันไป จนเมื่อปี 2546 ทางโรงงานก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Expert Gems พร้อม
การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาอีกมากมาย
“ปกติรา้ นค้าพลอยทีเ่ มืองจันท์มกั จะใช้ชอื่ กันแบบธรรมดาๆ ซึง่ จะใช้ชอื่
เจ้าของร้านมาตั้งกันเป็นส่วนใหญ่ แต่ของเราใช้ค�ำว่า Expert Gems เพราะ
เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพลอยตัวจริง (ยิ้ม) หลังจากนั้นเราก็ยังได้น�ำระบบ
ISO 9001 : 2000 เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเจ้าแรกและ
เจ้าเดียวของโรงงานเจียระไนพลอยในประเทศไทยที่มีระบบตรวจสอบด้วย
ISO แบบนี้ โดยในทุกๆ process ของการผลิตจะมีเอกสารควบคุมจาก ISO
ทั้งหมด สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ในทุกขั้นตอนตามแบบฉบับสากล ซึ่ง
พอเรายกระดับการท�ำธุรกิจที่มีมาตรฐานขึ้นมาแบบนี้ ก็ยิ่งท�ำให้เกิดความน่า
สนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นตามเป็นล�ำดับ”

“เรามีมาตรฐานที่สูง โดยเฉพาะการคัดสรร
พลอยของเราถือว่ามีมาตรฐานที่สูงมาก
อย่างพลอยมาทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เราคัด
เอาที่คุณภาพจริงๆ เพียง 10% และจาก 10%นั้น
เราก็คัดต่ออีก 10% เพื่อให้ ได้พลอยที่มีเนื้อ
และสีที่มีคุณภาพที่สุดจริงๆ
เรียกว่ามีทงั้ มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ในเวลาต่อมา Expert
Gems จึงได้รับรางวัลสุดยอดแห่งการเจียระไนพลอยซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้
ถึงความยอดเยีย่ มในการท�ำธุรกิจเครือ่ งประดับ กระทัง่ ในปี 2551 ความส�ำเร็จ
ก็ได้ถกู ต่อยอดด้วยการขยายสาขาไปทีก่ รุงเทพฯ ณ อาคารจิวเวลรี่ เทรด พร้อม
การแตกไลน์ธุรกิจจิวเวลรี่ให้เปิดกว้าง เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า
มากยิ่งขึ้น
“เรามีมาตรฐานทีส่ งู โดยเฉพาะการคัดสรรพลอยของเราถือว่ามีมาตรฐาน
ที่สูงมาก อย่างพลอยมาทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เราคัดเอาที่คุณภาพจริงๆ
เพียง 10% และจาก 10% นั้น เราก็คัดต่ออีก 10% เพื่อให้ได้พลอยที่มีเนื้อและ
สีที่มีคุณภาพที่สุดจริงๆ นอกจากนี้ความโดดเด่นอีกประการของเราก็คือ
เรื่องการบริการหลังการขาย สมมติซื้อสร้อยไปทีแรกความยาวพอดี แต่ต่อมา
ลูกค้าผอมลง สร้อยอาจดูยาวไป ก็สามารถมาท�ำให้สั้นลงได้โดยเราไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ
หรือบางชิ้นซื้อไปไม่ค่อยได้ใส่ พอแฟชั่นเปลี่ยนไป อยากจะเปลี่ยน
รูปแบบ ก็สามารถมาเปลีย่ นกับทางร้านได้เลย อาจจะมีคา่ สึกหรอบ้างนิดหน่อย
แต่เรายินดีให้เปลีย่ นได้ สินค้าของเราทุกชิน้ ไม่วา่ จะตกทอดไปถึงรุน่ ลูกหลาน
ถ้าซื้อจากทางร้านของเรา เรายินดีรับบริการตลอดค่ะ”
ดูแลลูกค้าแบบ “ให้ทั้งใจ” จึงท�ำให้มีลูกค้าซื้อหาติดตามกันมาอย่าง
ยาวนาน ถึงวันนี้ Expert Gems ก�ำลังจะขยายไปอีกสาขา เพื่อรองรับลูกค้าที่
มากขึ้น รวมทั้งยังเปิดให้กับคณะนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักวิชาการที่สนใจ
ในเรื่องกระบวนการผลิตพลอยได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่สร้างขึ้นในที่เดียวกัน
ถือเป็นแบรนด์ร้านจิวเวลรี่ที่มอบทั้งคุณภาพในวัตถุดิบและคืนสาระสู่สังคม
อย่างแท้จริง
“เรามีลูกค้าที่ติดตามกันมายาวนาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณธงศักดิ์
ที่ท่านเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Expert Gems ด้วยตัวเอง ท่านเป็นคน
เฟรนด์ลี่ ลูกค้าที่ได้พบเจอก็จะแฮปปี้ทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าพูดถึงเราใน
ลักษณะชื่นชมมาโดยตลอด นอกจากนี้ทางร้านจะมีค�ำจ�ำกัดความที่ได้รับ
มาจากคุณชายถนัดศรี (ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์) โดยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่
คุณธงศักดิใ์ ห้ความเคารพนับถือ ซึง่ ท่านได้กล่าวถึงร้านเราเอาไว้วา่ ‘ถูกและดี
ต้องมาที่ Expert Gems’ เท่านั้น”
ด้วยการตอบรับที่ดีอย่างยาวนาน ถือเป็นเครื่องการันตีได้ว่า Expert
Gems เป็นตัวจริงเรื่องอัญมณีและเครื่องประดับอย่างแท้จริง...
MARCH • APRIL 2016
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี

FEATURE

Gem Testing Department

อัญมณีแห่งความรัก :
แซปไฟร์สชี มพู (Pink Sapphire)
เรื่อง : ทนง ลีลาวัฒนสุข

ถ้ากล่าวถึงพลอยสีทเี่ หมาะในช่วงฤดูกาลแห่ง
ความรัก หากไม่กล่าวถึงอัญมณีสีชมพูคงจะ
ไม่ได้ อัญมณีสชี มพูนนั้ ในท้องตลาดมีมากมาย
หลากหลายชนิด นอกจากเพชรสีชมพูแล้ว ใน
กลุ่มพลอยสีเองก็มีอยู่หลายชนิดเช่นกัน อาทิ
โรสควอตซ์ ทัวร์มาลีนสีชมพู สปิเนลสีชมพู
แซปไฟร์สีชมพู มอร์แกไนต์ เป็นต้น แต่ถ้าจะ
กล่ า วถึ ง พลอยสี ช มพู ที่ มี ร าคาสู ง มากที่ สุ ด
ชนิดหนึ่งในตลาดก็ต้องยกให้แซปไฟร์สีชมพู
(Pink Sapphire) ดังนั้นในฉบับนี้จะขอน�ำท่าน
ผูอ้ า่ นไปท�ำความรูจ้ กั กับอัญมณีชนิดนีใ้ ห้มากขึน้
เนื่องจากแซปไฟร์สีชมพูนั้นมีความเชื่อกันว่า
มีพลังที่ช่วยเสริมสร้างในด้านความรัก การให้
อภัย การยอมรับ และการปล่อยวาง นอกจากนี้
ยังช่วยปรับพลังงานในร่างกายให้สมดุลได้
อีกด้วย
แซปไฟร์สีชมพู (Pink Sapphire) คืออะไร?
ในทางอัญมณีศาสตร์นั้นได้ให้นิยามพลอยนี้เป็น
ชนิด (variety) ในพลอยกลุม่ คอรันดัม (Corundum)
เช่นเดียวกับทับทิม ไพลิน และบุษราคัม โดยสีชมพู
เกิดจากธาตุโครเมียม (Chromium) ซึ่งสาเหตุของ
การเกิดสีในแซปไฟร์สีชมพูนั้นเป็นสาเหตุเดียว
กับการเกิดสีในทับทิมที่มีสีแดง ต่างกันเพียงแค่
ปริมาณของธาตุโครเมียมดังกล่าวในทับทิมจะมี
สูงกว่าในแซปไฟร์สีชมพูจึงท�ำให้ทับทิมเป็นสีแดง
ดังนัน้ เมือ่ เป็นแร่ชนิดเดียวกัน จึงส่งผลถึงคุณสมบัติ
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เฉพาะตั ว ของแซปไฟร์ สี ช มพู ก็ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ
เหมือนทับทิม ไพลิน และแซปไฟร์สีต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นความแข็ง ความแวววาว ความถ่วงจ�ำเพาะ
ดัชนีหักเห เป็นต้น
การก�ำเนิดของแซปไฟร์สีชมพูในธรรมชาติ
นัน้ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดทับทิมเป็นอย่างมาก
เรียกได้ว่าที่ไหนมีการพบทับทิม ก็มักจะสามารถ
พบแซปไฟร์สีชมพูได้เช่นเดียวกัน แหล่งแซปไฟร์
สีชมพูที่ส�ำคัญ อาทิ พม่า เวียดนาม มาดากัสการ์
แทนซาเนีย เป็นต้น ทัง้ นีเ้ ฉดสีของพลอยชนิดนีม้ ไี ด้

หลากหลายทั้งสีชมพูสด สีชมพูอมม่วง สีชมพู
อมส้ม สีชมพูอมน�้ำตาล ซึ่งสีแต่ละสีนั้นต้องยังคง
ความเป็นชมพูเป็นสีน�ำอยู่ เพราะหากมีสีแกมที่
ชัดเจนเกินไปจะท�ำให้กลายเป็นแซปไฟร์ชนิดอื่นๆ
เช่น หากมีสีแกมส้มชัดเจน อาจจะเรียกว่าเป็น
แพดพารัดชาแซปไฟร์ (Padparadscha sapphire)
เป็นต้น
เช่ น เดี ย วกั บ ทั บ ทิ ม และแซปไฟร์ ทั่ ว ไปที่
ค้าขายในท้องตลาด พลอยกลุ่มนี้มักจะต้องผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน หรือต้องผ่าน
การเผานั่นเอง เพื่อให้ได้สีตรงตามความต้องการ
ของตลาด ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวก็ได้รับ
การยอมรับในท้องตลาดมาโดยตลอด
นอกจากเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพแล้ ว
ปัญหาส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การพบพลอย
แซปไฟร์สีชมพูสังเคราะห์ ซึ่งมีการตรวจสอบพบ
ได้บ่อยๆ อีกทั้งประเด็นเรื่องของขอบเขตสีที่ตลาด
ยอมรับให้เรียกว่าเป็นแซปไฟร์สีชมพูนั้นต้องเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตสีที่ใช้แยก
ระหว่ า งทั บ ทิ ม กั บ พลอยแซปไฟร์ สี ช มพู ซึ่ ง ใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มีขอบเขตที่ได้รับการยอมรับเป็น
มาตรฐานสากล เนื่องจากทับทิมและแซปไฟร์เป็น
กลุ่มพลอยที่จัดว่าหายาก มีราคาสูง นิยมใช้ใน
หลายวัฒนธรรมมาเป็นเวลานาน โดยในแต่ละ
ชนชาตินนั้ ก็มเี กณฑ์กำ� หนดการเรียกขอบเขตในเรือ่ ง
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีแ่ ตกต่างกันไปตามความชอบ
ของแต่ละแห่ง ทัง้ นีท้ างสถาบันได้มกี ารจัดท�ำวิจยั
เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานดังกล่าวเพือ่ ใช้ในการบริการ
ของสถาบัน ดังนัน้ ทุกท่านจึงมัน่ ใจได้ในมาตรฐาน
ของสถาบัน

FEATURE
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ดูให้รู้ซึ้งถึงพลอยชมพู
“แซปไฟร์สีชมพู (Pink Sapphire)”
วิลาวัณย์ อติชาติ, บุญทวี ศรีประเสริฐ, นลิน นฤดีสมบัติ และ ทนง ลีลาวัฒนสุข

พลอยสีชมพูเป็นพลอยสีหวาน น่ารัก เหมาะ
ส�ำหรับเป็นของขวัญส�ำคัญในวันแห่งความรัก
ของหนุ่มสาว อย่างไรก็ตาม พลอยสีชมพูนั้น
มีได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น แซปไฟร์
สีชมพู ทัวร์มาลีนสีชมพู ควอตซ์สีชมพู (โรส
ควอตซ์ ) สปิ เ นลสี ช มพู หรื อ เบริ ล สี ช มพู
(มอร์แกไนต์) รูปที่ 1 ซึ่งพลอยแต่ละชนิด
ที่กล่าวมาข้างต้นจะมีสีชมพูที่คล้ายคลึงกัน
จนหลายท่านที่ไม่คุ้นเคย อาจจะแยกไม่ออก
ว่าเป็นชนิดใด
รูปที่ 2 พลอยสีอื่นๆ ในตระกูลคอรันดัม
(ภาพ: GIT Laboratory)

แซปไฟร์สีชมพู

Pink Sapphire

Pink Tourmaline

Rose quartz

Pink spinel

ลักษณะทั่วไป
เป็นพลอยในตระกูลคอรันดัม (รูปที่ 2) มี
องค์ ป ระกอบทางเคมี คื อ อะลู มิ เ นี ย มออกไซด์
(Al2O3) เช่นเดียวกับพวกทับทิม (Ruby) ไพลิน
(Blue sapphire) และแซปไฟร์ สี อื่ น ๆ แต่ จ ะ
แตกต่างกันตรงธาตุที่ท�ำให้เกิดสี และปริมาณของ
ธาตุให้สี กล่าวคือ ในแซปไฟร์สีชมพูจะมีปริมาณ
ธาตุให้สี คือโครเมียมน้อยกว่าปริมาณโครเมียม
ในทับทิมนั่นเอง

การปรับปรุงคุณภาพของแซปไฟร์สีชมพูที่
พบโดยทั่วไป มักเป็นการปรับปรุงคุณภาพด้วย
ความร้อน ซึง่ สามารถตรวจสอบได้เบือ้ งต้นโดยการ
วิเคราะห์ด้วยแว่นขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ เพื่อ
ดูลักษณะมลทินภายในของพลอยบางประการ
อั น เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ว ่ า พลอยไม่ ไ ด้ ผ ่ า นการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพด้วยความร้อน (รูปที่ 3) หรือลักษณะ
มลทิ น ภายในพลอยอั น เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ว ่ า พลอยได้
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน (รูปที่ 4)

สมบัติทางกายภาพและทางแสง
มีความแข็ง (Hardness) เท่ากับ 9 ตาม
โมห์สเกล ความถ่วงจ�ำเพาะ (S.G.) ประมาณ
4.00 ค่าดัชนีหักเหของแสง (R.I.) 1.770 – 1.762
Morganite
รูปที่ 1 พลอยสีชมพูชนิดต่างๆ
(ภาพ: GIT Laboratory)

การที่จะทราบว่าพลอยสีชมพูเหล่านั้นเป็น
พลอยชนิดใด จ�ำเป็นจะต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง
อัญมณีศาสตร์เพื่อท�ำการตรวจวิเคราะห์ จึงจะ
สามารถแยกออกจากกั น ได้ เนื่ อ งจากพลอย
แต่ ล ะชนิ ด จะมี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและ
คุณสมบัตทิ างเคมีทแี่ ตกต่างกัน หรือใช้ใบรายงาน
ผลการตรวจจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ตั ว ช่ ว ยอี ก
ทางหนึ่ง ในบทนี้ จะน�ำพาท่านผู้อ่าน มารู้จักกับ
พลอยสีชมพูให้มากขึ้น โดยที่เป็นที่นิยมมากๆ นั้น
ก็คือ แซปไฟร์สีชมพู
32
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การตรวจแซปไฟร์ สี ช มพู ที่ ผ ่ า นการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน

ปั จ จุ บั น พลอยแซปไฟร์ สี ช มพู ธ รรมชาติ
ที่มีความสวยงามค่อนข้างหายากและมีปริมาณ
น้อยลง จึงมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณค่า
และความสวยงามของพลอยให้มากขึ้น วิธีการที่
เป็นที่นิยมและยอมรับได้ในตลาดที่มีการซื้อขาย
กันทั่วไปคือ การปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
อย่างไรก็ตาม ปกติราคาของพลอยธรรมชาติ
ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆ กับราคาพลอย
ธรรมชาติที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมา ไม่ว่า
จะด้ ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต าม จะมี ร าคาที่ แ ตกต่ า งกั น ใน
ท้องตลาด จึงท�ำให้ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยว่า
พลอยเม็ ด นั้ น ๆ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพมา
หรือไม่ และปรับปรุงคุณภาพมาด้วยวิธีใด

รูปที่ 3 มลทินผลึกแร่ธรรมชาติ (บน 50x) และ
มลทินเส้นเข็ม (ล่าง 25x) ที่แสดงรูปผลึกที่
สมบูรณ์บ่งชี้ว่าพลอยไม่ได้ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อน (ภาพ: GIT Laboratory)

GIT IN FOCUS

รูปที่ 4 มลทินผลึกแร่ธรรมชาติ (บน 32x)
และมลทินเส้นเข็ม (ล่าง 40x) ที่แสดงรูปผลึกที่
ไม่สมบูรณ์ และร่องรอยของลักษณะรอยแตก
รูปจาน บ่งชี้ว่าพลอยได้ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อน
(ภาพ: GIT Laboratory)

รูปที่ 5 Raman spectrum แซปไฟร์สีชมพู
(บน กราฟสีเขียว) สปิเนลสีชมพู
(กลาง กราฟสีแดง) และทัวร์มาลีนสีชมพู
(ล่าง กราฟสีน�้ำเงิน) (GIT Laboratory)

การตรวจแซปไฟร์สีชมพูด้วยเครื่องมือ
ขั้นสูง
เครื่องรามานสเปกโตรสโคป
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจแยกชนิด
พลอยสีชมพู โดยห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ตรวจสอบ
อัญมณีจะใช้เครื่องมือขั้นสูงในการตรวจระบุชนิด
ของพลอยสีชมพู ซึง่ จะได้ผลแม่นย�ำ รวดเร็ว ดังแสดง
เป็นกราฟผลวิเคราะห์ระหว่างพลอยแซปไฟร์สีชมพู
สปิเนลสีชมพู ทัวร์มาลีนสีชมพู (รูปที่ 5)

รูปที่ 6 InfraRed spectrum ของแซปไฟร์สีชมพู
ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
(กราฟสีน�้ำเงิน) และแซปไฟร์สีชมพูที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน (กราฟสีแดง)
(GIT Laboratory)

เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด
สเปกโตรมิเตอร์
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจที่บ่งชี้ว่า
พลอยแซปไฟร์สีชมพูเหล่านั้นผ่านการปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อนหรือไม่ ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีจะใช้เครื่องมือขั้นสูง
ในการตรวจระบุวา่ พลอยแซปไฟร์สชี มพูนนั้ ได้ผา่ น
หรือไม่ได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
ดังแสดงเป็นกราฟผลวิเคราะห์ระหว่างแซปไฟร์
สีชมพูธรรมชาติ และแซปไฟร์สีชมพูที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน (รูปที่ 6)
ผู้อ่านที่สนใจอยากตรวจสอบอัญมณีของ
ท่านว่า เป็นของมาจากธรรมชาติและผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพมาหรือไม่ สามารถติดต่อใช้บริการ
วิเคราะห์ตรวจสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
อั ญ มณี สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 4
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสอบถามเพิม่ เติม
ได้ทโี่ ทรศัพท์ หมายเลข +66 2634-4999 ต่อ 404,
405 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน เว้นวัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
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ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับ

FEATURE

Gem and Jewelry Reseach and Development Department

การจัดท�ำมาตรฐาน
สีทับทิมสีแดงเลือดนกพิราบ
(Pigeon’s blood ruby)
ทับทิม คือ อัญมณีประเภทคอรันดัม มีสีแดง
เป็นอัญมณีที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่นิยมตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การประเมินคุณภาพ
อั ญ มณี เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการ
ประเมินราคาและซื้อขายอัญมณี หลักในการ
ประเมินคุณภาพอัญมณีนเี้ รียก 4 C’s ประกอบ
ด้วย สี (Color) ความใสสะอาด (Clarity) การ
เจียระไน (Cut) และน�้ำหนัก (Carat) โดยสีเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการประเมินคุณภาพและ
ราคาอัญมณี โดยเฉพาะกับทับทิม การทีส่ ขี อง
ทับทิมเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็จะส่งผล
ให้คณ
ุ ภาพและราคาเปลีย่ นแปลงไปด้วย ทัง้ นี้
สีของทับทิมที่มีคุณภาพและราคาสูงในท้อง
ตลาด เรียก สีแดงเลือดนกพิราบ (Pigeon’s
blood)
แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานสีของทับทิมดัง
กล่ า วยั ง มี ค วามไม่ แ น่ น อนและแตกต่ า งกั น ใน
แต่ละพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเริ่ม
ด�ำเนินการวิจัยและจัดท�ำมาตรฐานสีทับทิมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ส�ำหรับการจัด
ท� ำ ชุ ด มาตรฐานทั บ ทิ ม สี แ ดงเลื อ ดนกพิ ร าบ
(Pigeon’s blood) เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
และท�ำการสรรหาตัวอย่างทับทิมสีแดงเลือดนก
พิราบจากผู้ค้าอัญมณีที่มีความเชี่ยวชาญ จากนั้น
จึงมีการน�ำระบบสีมนั เซลล์ (Munsell) มาใช้ในการ
เทียบสี (ดังรูป 1) เนื่องจากระบบสีมันเซลล์ เป็น
ระบบสีที่นิยมในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น ศิลปะ
สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ พลาสติก เซรามิก ฯลฯ รวมถึงเป็น
ระบบสีที่มีความครอบคลุมสีได้มาก การระบุชื่อสี
ในระบบสีมนั เซลล์ประกอบด้วย ชือ่ สี (Hue) ความ

มืดสว่าง (Value) และความอิม่ ตัวสี (Chroma) เพือ่
ใช้ในการอ้างอิงค่าสีในเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้มี
การก�ำหนดสภาพแวดล้อม โดยก�ำหนดให้มีการ
เทียบสีภายในตูแ้ สงมาตรฐานทีม่ แี หล่งก�ำเนิดแสง
ซึ่งมีอุณหภูมิสีของแสงระหว่าง 5000 – 5500 เคล
วิน และพื้นตู้ต้องมีค่าความเข้มของการส่องสว่าง
ของแสง 1200 ลักซ์
เกณฑ์มาตรฐานและชุดมาตรฐานสีทับทิมสี
แดงเลือดนกพิราบ (Pigeon’s blood ruby) ทีไ่ ด้จดั
ท� ำ ขึ้ น (ดั ง รู ป 2) ได้ ถูก น� ำ มาใช้ ใ นการออกใบ
รายงานผลการตรวจสอบอั ญ มณี (Gem
Identification Report) ในห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
อั ญ มณี ข องสถาบั น โดยจะระบุ ใ นช่ อ งข้ อ มู ล สี
(Color) ว่า Vivid-red (Pigeon-blood) (ดังรูป 3)
Ruby

Pigeon’s blood ruby

รูป 2 ชุดมาตรฐานสีทับทิมสีแดง
เลือดนกพิราบของสถาบัน

รูป 1 ตัวอย่างชุด
มาตรฐานสีทับทิม
ที่มีการน�ำระบบสี
มันเซลล์มาใช้
เทียบสี
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รูป 3 ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสอบ
อัญมณีของทับทิมสีแดงเลือดนกพิราบ
ของสถาบัน

รูป 4 ตัวอย่างชุดมาตรฐานสีทับทิม
เพื่อจ�ำหน่าย

นอกจากนีย้ งั เผยแพร่ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการและ
ประชาชนทั่วไปผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ มาตรฐานทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นี้ เป็นสิง่
ที่ ส ามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ผู ้ บ ริ โ ภค และ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การค้ า อั ญ มณี แ ก่ ก ลุ ่ ม ผู ้
ประกอบการ อันจะส่งผลให้ภาพรวมการค้าอัญมณี
และเครือ่ งประดับของประเทศไทยมีการพัฒนาต่อ
ไปให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้ว สถาบันยังมีบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ ที่หลาก
หลาย เช่น การจัดจ�ำหน่ายชุดมาตรฐานสีอัญมณี
(ดังรูป 4) การให้บริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะ
มีค่า การให้บริการฝึกอบรมในด้านอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ พิพธิ ภัณฑ์อญ
ั มณีและเครือ่ งประดับ
ห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ และศูนย์ขอ้ มูล
อัญมณีและเครือ่ งประดับ ท่านใดสนใจข้อมูลดังกล่าว
โปรดติ ด ต่ อ ฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ โทร. 02-6344999 ต่อ 454 เว็บไซต์
www.git.or.th
ผู้สนใจศึกษาเรื่องมาตรฐานทับทิม สามารถ
ดูได้จากการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ชัน้ 2 อาคารไอทีเอฟ - ทาวเวอร์ ถนน
สีลม ทุกวันในเวลาราชการ ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 น.

ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า

FEATURE

Precious Metals Testing Department

ทองสีชมพู (Pink Gold)
เรื่อง : จักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร

ทองสีชมพู (Pink Gold)  เป็นเครื่องประดับที่
ใช้ แ ทนความรั ก ความผู ก พั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือช่วงเวลาพิเศษ
เช่นวันวาเลนไทน์ วันครบรอบความรัก เป็นต้น
แต่ทราบหรือไม่ว่า Pink Gold ก็คือทองกะรัต
(K) ประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมของทองค�ำและ
ทองแดงเป็นหลัก ส่วนจะมีปริมาณทองค�ำและ
ทองแดงเท่าใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ค่ากะรัต (ค่าความ
บริสุทธิ์) ของทองค�ำเป็นหลัก ถ้า Pink Gold
9-10K ก็อาจจะมีปริมาณทองแดงสูงมากถึง
35-45% ขึ้นอยู่กับตัวอัลลอย(โลหะผสม)ที่ใช้
ในปัจจุบัน Pink Gold เป็นที่นิยมเพราะมี
ความสวยงาม มีสสี นั ทีส่ ดใส และดูแตกต่างไปจาก
ทองค�ำรูปพรรณทีม่ สี เี หลือง อีกทัง้ ยังมีความคงทน
กว่าทองค�ำรูปพรรณ คือมีความแข็งมากกว่า จึง
นิยมน�ำมาท�ำตัวเรือนเครื่องประดับ เช่น แหวน ต่างหู
ก�ำไลข้อมือ และอื่นๆซึ่งค่าความบริสุทธิ์ของทอง
Pink Gold ทีน่ ยิ มใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ 14K-18K แต่ถา้ เป็นในยุโรปนัน้ มีตงั้ แต่ 9K-22K
เช่น อิตาลี อังกฤษ ซึ่งจริงๆ แล้วประเทศไทย
ได้ มี ก ารท� ำ ทองที่ มี ลั ก ษณะเป็ น Pink Gold
มานานแล้ว แต่บ้านเราเรียกกันว่า “นาก”
นากในประเทศไทยเรานัน้ จะมีเปอร์เซ็นต์ของ
ทองค�ำอยู่ที่ 40-60% และลักษณะของสีจะไม่
แน่นอน ขึน้ อยูก่ บั การผสมตัวอัลลอยของแต่ละร้าน
ทองทีผ่ ลิต ดังนัน้ เวลาขายคืนมักจะขายไม่ได้ราคา
เหมือนทองรูปพรรณ จึงท�ำให้ไม่เป็นทีน่ ยิ มในอดีต
อีกทัง้ รูปแบบลวดลายทีไ่ ม่ทนั สมัย ซึง่ แตกต่างจาก

เครื่ อ งประดั บ ในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารออกแบบที่
สวยงามและมีการใช้ทองค�ำสีผสมที่สะดุดตา เช่น
การท�ำแหวนที่มี 3 สี (สามกษัตริย์) หรือแหวน
แต่งงานทีเ่ ป็น Pink Gold หลากหลายแบรนด์ อาทิ
Cartier, Bvlgari จึงท�ำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น
ราคาของ Pink Gold นัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ค่าความ
บริสทุ ธิข์ องทองค�ำและราคาทองค�ำแท่งในขณะนัน้
กล่าวคือ ถ้า Pink Gold 18K (75%) ราคาก็จะสูง
กว่า Pink Gold 14K (58%) เนื่องจากมีปริมาณ
ทองค�ำอยูม่ ากกว่า นอกจากนัน้ แล้วยังขึน้ อยูก่ บั รูป
แบบการออกแบบและแบรนด์ดว้ ย ซึง่ การเลือกซือ้
Pink Gold อันดับแรกเลยต้องดูวา่ มีการประทับตรา
ค่าความบริสุทธิ์หรือไม่ และระบุค่าความบริสุทธิ์

หรือเปล่า เช่น PG750, PG589 หรือ 18K, 14K
ล�ำดับต่อไปก็ดูที่ความถ่วงจ�ำเพาะ ถ้าเป็น 14K
จะอยู่ที่ประมาณ 13.40 และถ้าเป็น 18K จะอยู่ที่
ประมาณ 15.58 ซึ่งทองค�ำบริสุทธิ์จะอยู่ที่ 19.63
โดยก่อนซื้อให้ตรวจดูตราประทับและขอให้ทาง
ร้านชั่งความถ่วงจ�ำเพาะ อีกทั้งดูความน่าเชื่อถือ
ของร้านโดยขอใบรับประกันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น
ร้านนัน้ มีตราของทาง สคบ.หรือมีใบรับรองคุณภาพ
อัญมณีหรือไม่ ส่วนราคาก็สามารถคิดราคาอย่าง
ง่ายๆ โดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ของทองค�ำบวกกับ
ค่าแรงและค่ารูปแบบ โดยคร่าวๆ แล้วก็ดูว่าราคา
เหมาะสมหรือไม่ในการซื้อ
การดูแลรักษา Pink Gold นัน้ จะต้องดูแลเป็น
พิเศษ ถ้าเป็น Pink Gold ที่มีเปอร์เซ็นต์ต�่ำจะเกิด
สนิมของทองแดงได้ง่าย คือเมื่อสวมใส่เสร็จแล้ว
ควรท�ำความสะอาดคราบเหงือ่ ทุกครัง้ เพราะถ้าทิง้
ไว้จะท�ำให้ Pink Gold นั้นหมองได้ การท�ำความ
สะอาดสามารถใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดจิวเวลรี่ที่
มีขายตามร้านขายอุปกรณ์จวิ เวลรีท่ วั่ ไป โดยให้ใส่
ถุงมือก่อนท�ำความสะอาด เสร็จเรียบร้อยแล้วจึง
เก็บใส่ถุงซิป แค่นี้เครื่องประดับ Pink Gold ของ
ท่านก็จะดูดีเหมือนใหม่ไปอีกนาน
หากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่
ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า สถาบันวิจัยและพัฒนา
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) โทร. 0-2634-4999 ต่อ 421-425
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ฝ่ายฝึกอบรม

FEATURE

Training Department

GIT จัดโครงการงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC
GIT Magazine ฉบั บ นี้ ขอพาทุ ก ท่ า นไปรู ้ จั ก
เจ้าของธุรกิจทีเ่ ป็นตัวแทนคนรุน่ ใหม่...โดยเป็นผูท้ ี่
เข้าร่วมโครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
ธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC กับ GIT ซึ่งดีไซเนอร์
เหล่านีล้ ว้ นเต็มไปด้วยฝีมอื และจินตนาการ รวมทัง้
ยังมีความแปลกใหม่และทันสมัย และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในแต่ละแบรนด์ เรามาท�ำความรูจ้ กั พวก
เขากันว่าจะมีแบรนด์ใดกันบ้าง

Jewel de Science

แบรนด์ เ ครื่ อ งประดั บ ที่ อ อกแบบโดย
นักออกแบบเครือ่ งประดับและนักวิทยาศาสตร์ โดยมี
การผสมผสานศิลปะในการออกแบบเครือ่ งประดับ
ร่วมกับความรูท้ างด้านอัญมณีศาสตร์ และแนวคิด
จากวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ มาใช้ ใ นการ
ออกแบบ โดยในคอลเล็กชั่นแรก “Astronomy” ได้
แรงบันดาลใจจากวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่ศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า รวมทั้งปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติต่างๆ นอกชั้นบรรยากาศของโลก และได้มี
การน�ำ Meteorite และ Moldavite ซึ่งเป็นอัญมณี
จากนอกโลกมาใช้ ท�ำให้เกิดเครือ่ งประดับทีม่ คี วาม
สวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่น สามารถเล่าเรือ่ งราวได้
ตัวอย่างเช่น แหวนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการ
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Pachara Gems

บริษทั พชร เจมส์ จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิต จ�ำหน่ายปลีก
และค้าส่งเครื่องประดับทองและเงิน ควบคุมงาน
ด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
พร้อมทั้งมีการออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ให้เกิดความแตกต่างจากผู้อื่นและตอบรับความ
ต้องการของผู้บริโภค คอลเล็กชั่นล่าสุดคือ “The
Gentle” เป็นผลงานที่มีแรงบันดาลใจจากผู้หญิง
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้หญิงในยุคนี้จะมีภาพลักษณ์
เป็น working woman ที่มีความมั่นใจ เป็นตัว
ของตัวเอง และกล้าแสดงออก แต่ภายในจิตใจของ
พวกเธอมักจะแฝงไปด้วยความอ่อนโยน จึงท�ำให้
ผลงาน The Gentle จะมีรปู ร่างทีด่ แู ข็งแรง แต่แฝง
และโอบล้อมด้วยเส้นโค้งอ่อนช้อย เพื่อบ่งบอก
ถึงความอ่อนโยนในผู้หญิงทุกคน และประดับด้วย
พลอยสีเพือ่ แสดงถึงความมัน่ ใจในตัวเอง คอลเล็กชัน่
“The Gentle” เหมาะส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง สมั ย ใหม่
ที่รักและภูมิใจความเป็นตัวเอง พร้อมทั้งยังเป็น
fashionista ที่ชอบความแปลกใหม่ ทางแบรนด์
มี ก ารส� ำ รวจความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ ที่ จ ะ
สร้างสรรค์งานคุณภาพ และน�ำมาพัฒนาแบรนด์
ในอนาคต เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือความ
ภาคภูมิใจของ Pachara Gems ติดต่อผลงานของ
พชร เจมส์ได้ที่ FB Page: Pachara Gems
เกิดจันทรุปราคา ต่างหูจากดวงอาทิตย์ และสร้อยคอ
จากเรื่องราวของจักรวาล เป็นต้น
ส�ำหรับคอลเล็กชั่นล่าสุด “Paleontology”
ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากบรรพชีวิน
วิทยา ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งมี
ชีวติ โดยอาศัยซากฟอสซิลทีถ่ กู เก็บรักษาไว้ในชัน้ หิน
และมี ก ารน� ำ อั ญ มณี เช่ น อ� ำ พั น ฟอสซิ ส ของ
ปะการัง และหอยโบราณทีม่ ลี วดลายสวยงามมาใช้
ท�ำให้เกิดเป็นเครือ่ งประดับทีส่ ามารถบอกเล่าเรือ่ งราว
ของโลกที่ถูกซ่อนอยู่จากยุคดึกด�ำบรรพ์
กลุ่มเป้าหมายของเราคือคนรุ่นใหม่ ที่สนใจ
ในวิ ท ยาศาสตร์ และต้ อ งการเครื่ อ งประดั บ ที่
ตอบสนองมากกว่าแค่การออกแบบที่ทันสมัยและ
สวยงาม แต่ยงั เป็นเครือ่ งประดับทีม่ เี อกลักษณ์และ
ประกอบด้วยเรือ่ งราวทีน่ ำ� มาใช้เป็นพืน้ ฐานในการ
ออกแบบอีกด้วย FB Page: Jewel de Science

Litamomo

แบรนด์เครือ่ งประดับทีเ่ ป็นตัวแทนแห่งความรัก
หรือ Ai Jewelry ได้รบั แรงบันดาลใจในการออกแบบ
มาจากเรือ่ งราวของเทศกาลและวัฒนธรรมต่างๆ ที่
สื่ อ ถึ ง ความสนุ ก สนานรื่ น เริ ง โดยได้ อ อกแบบ
คอลเล็กชัน่ ในชือ่ “Promise” Collection ทีส่ อื่ ถึงความ
อมตะ ยึดมั่นใน “ค�ำสัญญา” ดั่งความรัก 1,000 ปี
ของนกกระเรียน ตามวัฒนธรรมความเชื่อของจีน
และญี่ปุ่น ตัวงานใช้จุดเด่นของขนนกมาห้อมล้อม
อัญมณีเอาไว้ โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดคู่รัก หรือ
ผู ้ ห ญิ ง วั ย ท� ำ งาน ที่ ต ้ อ งการมอบความรั ก และ
ทะนุถนอมคนรัก เครื่องประดับจากลิต้าโมโมเน้น
การพัฒนาการออกแบบให้สวมใส่ง่าย สวยงาม
ส่งเสริมจินตนาการแก่ผสู้ วมใส่ สามารถเข้าชมเครือ่ ง
ประดับจาก Litamomo ได้ที่ www.litamomo.com
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IN SOMNIO

Dear Fairy

เริม่ จากครอบครัวประกอบธุรกิจจิวเวลรีท่ าง
ด้านทองค�ำรูปพรรณและเพชรพลอย จึงท�ำให้
มี ค วามสนใจด้ า นนี้ เ ป็ น พิ เ ศษ และมองหา
ลูท่ างเพือ่ ขยายตลาดจากทีค่ รอบครัวได้ทำ� อยู่
เครื่องประดับเงินแฟชั่นจึงเป็นตัวเลือกแรกที่
ให้ความสนใจ และการทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการกับ
GIT คือประตูบานแรกของการน�ำเครือ่ งประดับ
ชื่อ Dear Fairy เข้าสู่ตลาด
คอลเล็กชั่นล่าสุดชื่อ “Imperfection’s
Life” ได้แรงบันดาลใจจากอีกมุมมองหนึ่งที่
คนส่วนใหญ่คดิ ว่าเครือ่ งประดับคือสิง่ สวยงาม
ที่ผ่านการขัด ตกแต่ง ชุบสี และเจียระไน เพื่อ
น�ำเสนอคุณค่าในมุมทีส่ วยทีส่ ดุ แต่ในอีกมุมหนึง่
ทุกสิ่งที่ว่ามีคุณค่าและสวยงามนั้น ไม่จำ� เป็น
ต้องมีการขัดหรือเจียระไน หากแต่ความดิบ
รวมทั้งความเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นก็สร้าง
คุ ณ ค่ า และความสวยงามได้ ใ นตั ว มั น เอง
เครื่ อ งประดั บ ของทางแบรนด์ จ ะเจาะกลุ ่ ม
ลูกค้าอายุระหว่าง 25-35 ทั้งชายและหญิง
มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ชอบความจ�ำเจ
และต้องการความแตกต่าง จุดเด่นของสินค้า
คือ ความโดดเด่นของพลอยดิบ สีสันสดใส
ตัดกับเนือ้ เงินชุบทอง ทองค�ำขาว และทองชมพู
FB Page: Dear Fairy

เริ่มต้นจากความหลงใหลในสีสันความ
สวยงามของเครือ่ งประดับ และความฝันทีอ่ ยาก
จะมีแบรนด์เครือ่ งประดับในแบบทีช่ อบในรูปแบบ
ที่ไม่เหมือนใคร จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้
เครื่องประดับทุกชิ้นของ IN SOMNIO แม้จะ
ถูกออกแบบผ่านจินตนาการแห่งความฝัน แต่
สามารถเข้าถึงได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
“FLARE ON EYES” เป็นคอลเล็กชัน่ ล่าสุด
ซึ่งมีจุดเด่นคือ แรงบันดาลใจที่ได้มาจากการ
มองภาพผ่านเลนส์กล้อง ในทีท่ มี่ ไี ฟหลายจุด แสง
จะสะท้อนออกมาให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ
ทั้งแบบวงกลม และหลายเหลี่ยมซ้อนๆ กัน
ดูงดงามและโรแมนติก ซึ่งได้น�ำคอนเซ็ปต์นี้มา
ดั ด แปลงเป็ น เครื่ อ งประดั บ โดยใช้ พ ลอย
เจียระไนให้เป็นรูปหลายเหลีย่ มท�ำให้มมี ติ ขิ นึ้ มา
รูปแบบจะคล้ายกับลูกหลายเหลีย่ มทีใ่ ช้ประดับ
ตกแต่งต้นคริสต์มาส และเนื่องจากเป็นสินค้า
ในกลุ่มที่เกี่ยวกับแฟชั่น จึงให้ความส�ำคัญกับ
การวิเคราะห์และส�ำรวจตลาดอยู่บ่อยครั้ง เพื่อ
ที่จะได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และ
เพื่อที่จะได้เห็นโอกาสขยายช่องทางการขายไป
ในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ การแสวงหา
แรงบันดาลใจก็เป็นหนึ่งในแนวทางของการ
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับของเราให้แปลก
ใหม่มากขึ้นด้วย FB Page: Insomnio

Kate Munka

จุดเด่นของ Kate Munka คือการแสดงความ
สนุกสนานผ่านรูปทรง สีสัน และลวดลาย โดยมี
แรงบันดาลใจมาจากการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว
แล้วน�ำมาปรับเปลี่ยนให้เกิดมุมมองใหม่ๆ กลุ่ม
ลูกค้าจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 30-40 ปี ที่ชอบ
งานแฟชัน่ รักการแต่งตัว มีสไตล์เป็นตัวของตัวเอง
ชอบความแปลกใหม่ ไม่ซำ�้ ใคร มีการพัฒนาสินค้า
โดยปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ อั ญ มณี แ ท้ แ ทนอั ญ มณี
สังเคราะห์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับชิ้นงาน
และมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการท�ำการ
ตลาด online marketing ผ่านระบบ e-commerce
และ social media ต่างๆ FB Page: Kate Munka

ติดตามผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ใน
โครงการงานพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เครื่องประดับสู่ AEC กับสถาบัน GIT
www.git.or.th , FB: GIT-AEC
MARCH • APRIL 2016
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แหล่งค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ในเมืองมัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์ (Mandalay) เป็นเมืองใหญ่อนั ดับสอง
ของเมียนมารองจากย่างกุ้ง และเป็นเมือง
ศู น ย์ ก ลางการค้ า และการผลิ ต อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับที่ส�ำคัญของเมียนมาตอนเหนือ
เนื่องจากอยู่ใกล้กับโมกก (Mogok) ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตทับทิมและไพลินทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และ
เหมืองพะกันต์ (Hpakant) ที่เป็นแหล่งผลิต
หยกคุณภาพดีและมีปริมาณการผลิตมากทีส่ ดุ
ในโลก ปัจจุบันมีพ่อค้าชาวต่างชาติจ�ำนวน
ไม่ น ้ อ ยเดิ น ทางเข้ า ไปซื้ อ อั ญ มณี ใ นเมื อ ง
มัณฑะเลย์ เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก
มีสนามบินนานาชาติ และยังเป็นจุดแวะพัก
ส�ำหรับเดินทางไปซื้อพลอยสีต่อที่เมืองโมกก
ซึ่ ง สามารถเดิ น ทางไปกลั บ ภายในหนึ่ ง วั น
ได้อีกด้วย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในเมืองมัณฑะเลย์
ท�ำธุรกิจเจียระไนและค้าหยก รวมถึงธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายเครื่องประดับทองทั้งตกแต่งและไม่
ตกแต่งอัญมณี ที่นี่มีตลาดค้าหยกขนาดใหญ่ที่มี
ชื่อเรียกในภาษาเมียนมาว่า Maha Aung Myay
Kyuak Myat ตั้งอยู่บริเวณถนนสาย 87 และ 88
ตัดถนนสาย 39 และ 40 เป็นศูนย์กลางธุรกิจการซือ้
ขายหยกที่ส�ำคัญแห่งเดียวในเมืองนี้ มีพ่อค้าและ
นายหน้าเดินทางมาค้าขายหรือรับซือ้ หยกกันอย่าง
คับคัง่ โดยตลาดเปิดทุกวัน แต่แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
คือระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. และเวลา 14.0016.00 น.
ภายในตลาดหยกแห่งนีจ้ ดั แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น
2 โซน โซนภายนอกเป็นพื้นที่ให้เช่าวางจ�ำหน่าย
หยกก้อนดิบหลากหลายขนาด มีผู้ค้าอยู่กว่า 100
ราย ขณะที่โซนภายในเป็นโต๊ะรับซื้อขายหยกก้อน
และหยกเจียระไนจ�ำนวนกว่า 300 โต๊ะ มีผู้ซื้อหลัก
คือพ่อค้าชาวจีน พ่อค้าชาวเมียนมา รวมถึงอาจมี
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บรรยากาศตลาดค้าหยก

นายหน้าซึ่งเป็นคนท้องถิ่นน�ำหยกเจียระไนหรือ
หยกก้อนที่ผ่านการตัดเป็นชิ้นมาเสนอขายให้กับ
ผู้ซื้อด้วย ในส่วนของราคาซื้อขายมักขึ้นอยู่กับ
คุณภาพหยกและการต่อรองราคาระหว่างกัน
นอกจากนีภ้ ายในบริเวณตลาดยังมีชา่ งท้องถิน่
ชาวเมียนมาที่รับจ้างเจียระไนหยกให้แก่ลูกค้า
ในตลาด โดยยังใช้เครื่องมือเจียระไนแบบดั้งเดิม
ซึ่งใช้เท้าถีบอยู่ หรือใช้เครื่องมือเจียระไนแบบ
พื้นฐาน อีกทั้งบริเวณโดยรอบตลาดค้าหยกแห่งนี้
ยังมีร้านค้าปลีกเครื่องประดับหยกอยู่หลายร้าน
ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายหยกแกะสลัก สร้อย ก�ำไล และ
ต่างหูหยก รวมถึงเครื่องประดับอ�ำพันและหินสี ซึ่ง
ผลิ ต ขึ้ น โดยช่ า งฝี มื อ ชาวเมี ย นมาและเน้ น ขาย
สินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าชาวจีน ทั้งนี้ ผู้ค้าในตลาดนี้
สือ่ สารกันด้วยภาษาเมียนมาและภาษาจีนเป็นหลัก
ในส่วนของธุรกิจค้าเครื่องประดับในเมือง
มัณฑะเลย์นนั้ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าปลีกท้องถิน่ ตัง้
อยู่ริมถนนสายส�ำคัญหรือย่านการค้าต่างๆ โดย
ย่านการค้าส�ำคัญที่มีร้านค้าเครื่องประดับตั้งอยู่
มากที่สุดก็คือริมถนนสาย 84 ตัดถนนสาย 26

บริเวณใกล้เคียงกับ Zegyo Market ซึ่งเป็นตลาด
ท้องถิ่นที่จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่
ที่สุดในเมืองมัณฑะเลย์ บนถนนทั้งสองสายนี้มี
ร้านค้าปลีกเครื่องประดับอยู่ 10 กว่าร้าน อาทิ
ร้าน Weint Sein High Class Gold Shop ซึ่งเป็น
ร้านเครื่องประดับทองที่ได้รับความนิยมจากชาว
เมี ย นมาค่ อ นข้ า งมาก ขณะที่ ริ ม ถนนสายอื่ น ๆ
มีร้านค้าปลีกเครื่องประดับบ้างประปรายซึ่งเน้น
จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นหลัก
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ร้านค้าปลีกเครื่องประดับบริเวณถนนสาย 84
และสาย 26

สินค้าที่จ�ำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ส่วนมากเป็นเครื่องประดับทองรูปพรรณ 22-24
กะรัต เครื่องประดับทองขาวหรือทองสีเหลืองและ
สีขาวสลับเป็นลวดลายสไตล์อิตาลี 18 กะรัต และ
เครือ่ งประดับเพชร เครือ่ งประดับทองตกแต่งคิวบิก
เซอร์โคเนีย ส่วนเครื่องประดับทองตกแต่งด้วย
อัญมณีอื่นๆ อาทิ หยก พลอยสีทั้งพลอยเนื้อแข็ง
และพลอยเนื้ออ่อน ไข่มุกเซาธ์ซีท่ีผลิตได้ในทะเล
ตอนใต้ของพม่า รวมถึงทองค�ำแท่งก็มีอยู่บ้างใน
บางร้าน หรือมีสดั ส่วนการจ�ำหน่ายทีน่ อ้ ยกว่า ทัง้ นี้
ชาวเมียนมาส่วนใหญ่นิยมสวมใส่เครื่องประดับ
ทองรูปพรรณและถือเป็นการสะสมทรัพย์สนิ ขณะที่
คนที่มีฐานะร�่ำรวยจะชื่นชอบเครื่องประดับเพชร
เพื่อแสดงฐานะทางสังคมมากกว่า ส�ำหรับเครื่อง
ประดับทองและทองค�ำแท่งทีว่ างขายในร้านค้าปลีก
เหล่านี้ผลิตขึ้นเองโดยช่างฝีมือของแต่ละร้านซึ่ง
เป็ น ชาวเมี ย นมาทั้ ง หมด เครื่ อ งประดั บ จึ ง มี
รูปแบบเรียบง่าย ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเกือบทุกร้าน
เว้นเพียงเครื่องประดับทองขาว 18 กะรัต ที่ทุกร้าน
จะน�ำเข้ามาจากฮ่องกงผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย

รูปแบบเครื่องประดับภายในร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม

แหล่งค้าเครื่องประดับที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ก็ คื อ ริ ม ถนนสาย 78 ใกล้ กั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
Diamond Plaza ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือ
เป็ น ย่ า นที่ เ จริ ญ ที่ สุ ด ของเมื อ ง มี ร ้ า นค้ า ปลี ก
เครื่องประดับที่ดูทันสมัยมากขึ้นอยู่ราว 7 ร้าน
ซึ่ ง นอกจากกลุ ่ ม ลู ก ค้ า จะเป็ น คนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ฐานะดีแล้ว ยังเน้นจ�ำหน่ายสินค้าให้แก่นักธุรกิจ
หรือนักท่องเทีย่ วต่างชาติดว้ ย สินค้าทีว่ างจ�ำหน่าย
ส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งประดับทอง 18 กะรัต ทัง้ ตกแต่ง
และไม่ตกแต่งอัญมณี โดยเฉพาะเครือ่ งประดับเพชร
และเครื่องประดับเพชรตกแต่งไข่มุกหรือพลอยสี
ซึ่ ง มี ดี ไ ซน์ ร ่ ว มสมั ย ดู ห รู ห รามากขึ้ น อาทิ ร ้ า น
New Star Gems & Jewellery เป็นต้น ร้านค้าปลีก
บริเวณนี้จะเน้นความสวยงามในการตกแต่งร้าน
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เคาน์เตอร์จ�ำหน่ายเครื่องประดับและรูปแบบ
สินค้าในห้างสรรพสินค้า Diamond Plaza

และการจัดวางสินค้าซึง่ แตกต่างจากย่านอืน่ ๆ รวมทัง้
มักตั้งป้ายโฆษณาสินค้าขนาดใหญ่อยู่หน้าร้าน
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร ้ า นค้ า ปลี ก เครื่ อ งประดั บ หยก เน้ น
จ�ำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย
เฉพาะชาวจีน
ส่วนร้านค้าปลีกสมัยใหม่จะตั้งอยู่ในห้าง
สรรพสินค้า Diamond Plaza ซึ่งมีร้านค้าและ
เคาน์เตอร์จำ� หน่ายสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ในโซนเดียวกันอยู่ 11 ร้าน เป็นของผู้ประกอบการ
ชาวเมียนมาทั้งหมด สินค้าที่จ�ำหน่ายมีทั้งเครื่อง
ประดับแท้ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งประดับทองรูปพรรณ
20-22 กะรัต เครื่องประดับเพชร เครื่องประดับมุก
เครื่ อ งประดั บ พลอยสี ซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ น พลอย
เนื้ออ่อน เครื่องประดับทองขาวล้วน 18 กะรัต
เครือ่ งประดับเงินทัง้ ทีต่ กแต่งและไม่ตกแต่งอัญมณี
รวมถึงเครื่องประดับแฟชั่น รูปแบบมีตั้งแต่แบบ
คลาสสิกเรียบง่ายไปจนถึงสไตล์ร่วมสมัย จากการ
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ร้านค้าปลีกเครื่องประดับที่ตั้งอยู่
ริมถนนสาย 78

สั ม ภาษณ์ เ จ้ า ของร้ า นเครื่ อ งประดั บ หลายราย
พบว่า เครือ่ งประดับทีว่ างจ�ำหน่ายส่วนใหญ่ผลิตขึน้
โดยช่างฝีมือชาวเมียนมา เว้นเพียงเครื่องประดับ
ทองขาวล้วน 18 กะรัต สไตล์อิตาลี ที่ซื้อมาจาก
ผูค้ า้ ส่งชาวฮ่องกง ส่วนวัตถุดบิ จ�ำพวกเพชรเจียระไน
มักสัง่ ซือ้ จากตัวแทนน�ำเข้าจากฮ่องกงเช่นกัน ขณะที่
พลอยสีบางส่วนซือ้ มาจากผูค้ า้ พลอยในเมืองโมกก
และบางส่วนก็น�ำเข้าจากผู้ค้าไทย
ส�ำหรับผู้อ่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณี
และเครื่องประดับในเมียนมา อ่านเพิ่มเติมได้ที่
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาด (www.
git.or.th/gem) หรือกด LIKE เป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก
GIT Information Center เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายฝึกอบรม
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Training Department

“GIT Museum Journey ...พิพิธภัณฑ์สัญจร”
ย้อนรอยอัญมณีไทย...สู่ต้นก�ำเนิดพลอยแห่งสยามประเทศ ปีที่ 3

เข้าเยี่ยมชม The Bangkok Mineral & Gem Museum

ผ่านพ้นไปแล้ว 2 ครัง้ ส�ำหรับกิจกรรมดี ๆ GIT
Museum Journey ...พิพธิ ภัณฑ์สญ
ั จร ทีจ่ ดั เป็น
ประจ�ำทุกปี โดยเราจะน�ำพาทุกท่านเข้าสู่โลก
ของอัญมณี เรียนรู้ในเรื่องของแร่และอัญมณี
พร้อมเทคนิคการเลือกซื้อเพชร พลอย โดย
GIT พาเข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ทางด้านอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ ที่ ส วยงามและน่ า สนใจ
ณ The Bangkok Mineral & Gem Museum
ตามไปดู กั บ การท� ำ เหมื อ งพลอย ณ เขา
พลอยแหวน และกระบวนการเจี ย ระไน
ที่บริษัท เวิลด์แซฟไฟร์ จ�ำกัด
รวมทั้งการค้าขายในตลาดพลอยที่จังหวัด
จันทบุรี เพื่อจะได้เห็นกระบวนการที่มากว่าจะเป็น
อัญมณีที่ล�้ำค่า

การท�ำเหมืองพลอย
ณ เขาพลอยแหวน

เข้าเยี่ยมชม บริษัท World Sapphire จ�ำกัด

และในปี 2559 นี้ “GIT Museum Journey...
พิพิธภัณฑ์สัญจร” ย้อนรอยอัญมณีไทย...สู่ต้น
ก�ำเนิดพลอยแห่งสยามประเทศ ปีที่ 3 ได้เปิดบ้าน
ต้อนรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ในระหว่าง
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 โดยผู้ที่สนใจ
สามารถสมัครได้ตงั้ แต่วนั นีจ้ นถึงวันที่ 13 พฤษภาคม
2559 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท พิเศษ
หากสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ
2,000 บาท สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02 - 634
- 4999 ต่อ 201, 312 หรือ Download ใบสมัครได้ที่
www.git.or.th
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Possible solution
for determining
the value of
colored gemstones
For decades, diamonds have been dominating
the jewelry market as a symbol of luxury and
prosperity. They are closely linked to the most
frequent jewelry giving occasions such as
engagements, weddings and anniversaries.
This worldwide success would not be possible
without remarkable marketing campaign
instigated by the De Beers group, aiding also
by the famous 4C’s grading system. The De
Beers group provided consumers with a
technique for quality analysis of diamonds and
a system for the determination of diamond
prices. In other words, consumers got the
confidence in purchasing. Today, there is no
doubts that popularity of diamonds is timeless
but public’s growing admiration for gemstones
shows that colorful alternatives are again
becoming a key participant in the jewelry
industry [1]. This growth is, possibly, due to
some certain circumstances namely:
-consumer’s preferences changed – today’s
people tend to choose colorful and unique
jewelry designs
-global economic situation made people
spend less on fine jewelry precipitating
-gemstones are considered as a good
ethical alternative against the background of
«blood» diamonds news.
Nevertheless, a lack of understanding of
gem’s value and low confidence in the sellers

themselves can put buyers off. They need to
know answers to the most important questions:
if the price is correct and if the quality of the
gemstone is good [5].
For establishing diamond prices, dealers
use the Rapaport Price List in all the major
markets. This list is considered the international
benchmark based on 4C grading system. The
Rapaport Price List represents the average of
high cash asking prices when diamonds are
traded. But it can be sold at significantly lower
or higher prices indicated by its corresponding
Rapaport value, depending on diamond’s
unique characteristics. The situation with gemstones is totally different, there is no benchmark
of prices and 4C system doesn’t fully work for
gems.
In that case, it becomes particularly vital
to find simply understandable and acceptable
solution for reducing the volatility of prices and
increase transparency of gem’s value.
The complexity of performing this task is
connected with the fact that colored gem’s
quality depends on the combination of much
more separate criteria than diamond’s one [4].
So along with the basic characteristics:
color, clarity, carat weight, cut – some other
variations should be taken into consideration:
enhancement (treatments), country of origin
etc. More than that, evaluation of these factors
should be done at the level of their dimensions
[3]. These factors have been used in the gem
trade for long time, but the lack of standardization
make the assessment too subjective and
difficult for traders, retailers and end users. The
impact of each factor on price or purchasing
decision differs from one variety to another.
However as for gemstones the greatest impact
has to be color [7].

Extended list of factors for gems quality assessmen
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Some labs in Europe and America have
tried to standardize the color grading by defining
the concept of «hue, tone and saturation» on
their websites, certificates or gemology courses,
however even these definitions are still broad
and not applicable in practice [6].
In depth research was held by specialists
in The Gem and Jewelry Institute of Thailand
(GIT) in order to create standards for gemstones’
quality. The GIT’s system of quality assessment
for gem corundum includes colored stones
master sets for most famous varieties of gem
corundum. The quality factors of these sets
were determined by polling from gem traders
and gemologists, both at GIT and at international
gem shows. Color grading methodology is
based on comparison of investigated stone with
the stones chosen to be used in the master sets [7].
Similar color master sets were created by
GIT for corundum: Pigeon’s Blood Ruby and
Royal Blue Sapphire [2]. To reduce the ambiguity
which these colored terms caused, GIT, in
conjunction with gem traders and gemologists,
has created master sets with range of colors.
The sets helps to identify common colors used
in the gem trade, standardize such color
definitions and increase consumer confidence.
Another issue with gemstones (unlike
diamonds) is that, there are no definitions in
how clarity and cut are graded. GIT has
continually conducted researches on clarity
and cut grading standards for ruby and blue
sapphire.
Although all these solutions are quite
subjective as they are based on the personal
grader’s assessment, they could still be used
as a basis in creation of benchmark for gem’s
price list.
However, as there is no such list, the
following steps could be offered as temporary
guideline for colored gems assessment:
1. Choose the closest benchmark of the
sample stone online gemstones retail listings
and describe it based on the revealed criteria.
Estimate the specimen via the same criteria.
2. Compare values, refer to as many
difference source as possible and make a
conclusion about quality of gemstone and
appropriate price adjustment in relation to
benchmark .
Further research in this field could be further
implemented to find the methodology for reducing
ambiguities in determining the gem’s value.
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From Hall, E. L. . Computer Image Processing
and Recognition. Academic Press, New York.
The Munsell color tree (Image courtesy of
Gretag Macbeth)

Schematic diagram of the three axes of
the Munsell color system

Examples of well cut natural rubies and
blue sapphire selected for master
stone. (Photos: GIT)
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ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ปี 58 ยังฉลุย ทองค�ำและ
พลอยสีโตเลข 2 หลัก
การส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในปี
2558 มีมลู ค่า 371,025.45 ล้านบาท (10,993.34
ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.68 จาก
มูลค่า 323,535.87 ล้านบาท (10,061.06 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) ในปีกอ่ นหน้า เป็นสินค้าส่งออก
ส�ำคัญในอันดับที่ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 5.13
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยโดยรวม โดยมี
ทองค�ำทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูปเป็นตัวขับเคลือ่ นหลักด้วย
ยอดการส่งออกสูงถึงหนึ่งในสาม และมีอัตรา
การเติบโตถึงกว่าร้อยละ 40 ขณะเดียวกัน
เมือ่ หักมูลค่าการส่งออกทองค�ำดังกล่าวออกไป
การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
ขยายตัวที่ร้อยละ 3.62 ด้วยมูลค่า 242,311.31
ล้านบาท (7,186.10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่ง
สะท้อนศักยภาพการส่งออกที่แท้จริงที่ยังคง
เติบโตได้ แต่เป็นไปในในอัตราทีล่ ดต�ำ่ ลงมาก
จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึงร้อยละ 13.43

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสุทธิของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
เปรียบเทียบ ปี 2557 และ 2558

ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2557 และ 2558

ทองค�ำที่ยังไม่ขึ้นรูป

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญทีส่ ดุ ในหมวดอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ (พิ กั ด ศุ ล กากรตอนที่ 71)
มีมูลค่า 128,714.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 34.69 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับโดยรวม เติบโตสูงขึ้นจากปี 2557 ถึง
ร้อยละ 43.52 และมีปริมาณการส่งออกราว 127 ตัน
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 24.51 โดยการส่งออก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากแรงเทขายเพือ่ ท�ำก�ำไรจาก
บรรดานักลงทุนที่วิตกกังวลกับสถานการณ์ความ
ไม่มน่ั คงทางเศรษฐกิจของจีน และการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเป็นหลัก
ในส่วนของตลาดส่งออกทองค�ำนั้น โดยทาง
สวิตเซอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุด มี
สัดส่วนร้อยละ 41.92 ขณะทีห่ ลายประเทศในอาเซียน
ได้กลายเป็นตลาดส่งออกทองค�ำที่ส�ำคัญของไทย
ด้วยสัดส่วนการส่งออกรวมกันสูงเกือบร้อยละ 43
โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
เวียดนาม) ซึง่ ประชากรมีกำ� ลังซือ้ เพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ
และมักนิยมเก็บออมเงินในรูปของทองค�ำแท่งเพื่อ
สะสมความมั่งคั่งมากกว่าการฝากธนาคาร โดยมี
กัมพูชาเป็นดาวเด่นที่น�ำเข้าทองค�ำจากไทยในปี
2558 เพิ่มขึ้นถึงกว่าเท่าตัว ด้วยสัดส่วนเกือบหนึ่ง
ในสี่ของยอดส่งออกทองค�ำรวม และมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ค้าทองของไทย
หลายรายได้รุกเข้าไปเปิดตลาดส�ำเร็จแล้ว
44
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ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เครื่องประดับทอง

มีมูลค่าส่งออก 62,357.21 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.81 ขยายตัวร้อยละ 2.27 โดยปี
2558 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีท่ีราคาทองค�ำปรับ
ลดลงต�่ำกว่า 1,100 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ส่งผล
ให้เครือ่ งประดับทองมีราคาทีด่ งึ ดูดใจผูซ้ อื้ นับเป็น
ปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการซื้อเครื่อง
ประดับทองกลับมาคึกคักอีกครั้ง ขณะที่เครื่อง

ประดับเงินมีมูลค่าส่งออก 53,505.73 ล้านบาท
ลดลงจากปีกอ่ นหน้าเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 1.64 และมี
สัดส่วนร้อยละ 14.42 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณี
และเครือ่ งประดับทัง้ หมด โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การส่ ง ออกไปยั ง รั ส เซี ย ที่ เ ศรษฐกิ จ ยั ง คงชะลอตั ว
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าลดลงจากปีก่อนหน้าถึง
ร้อยละ 64.29
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ตลาดจีนลดลงอย่างฮวบฮาบจากที่เคยเฟื่องฟู
เติบโตแบบก้าวกระโดดติดต่อกันหลายปี ตลาด
ส่ ง ออกพลอยสี ที่ ส� ำ คั ญ ของไทย 3 อั น ดั บ แรก
ประกอบด้วย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ จีน ซึ่งยัง
คงเติบโตได้ดดี ว้ ยอัตราการขยายตัวร้อยละ 28.19,
18.66 และ 22.11 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ การส่งออก
พลอยเจียระไนของไทยแบ่งออกเป็นเครื่องประดับ
พลอยสีแบรนด์บิวตี้เจมส์ 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

พลอยเนื้อแข็งเจียระไน

เครื่องประดับทองแบรนด์พรีม่า โกลด์

เครื่องประดับทองแบรนด์พรีม่าโกลด์

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกเครือ่ งประดับ
แท้ที่ส�ำคัญที่สุดของไทย ด้วยมูลค่า 33,397.70
ล้านบาท มีสัดส่วนราวร้อยละ 27 ของการส่งออก
เครื่องประดับแท้ทั้งหมด ปรับลดลงร้อยละ 0.53
และยังถือเป็นตลาดผู้บริโภคเครื่องประดับขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ในปี 2558 สหรัฐอเมริกา
มีการน�ำเข้าและ/หรือการบริโภคเครื่องประดับแท้
เพิม่ ขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ ตามล�ำดับ
โดยการน�ำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าจาก
อินเดียและจีนที่มีราคาถูกลงอันเป็นผลมาจาก
การอ่อนค่าของเงินรูปีและเงินหยวนที่ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าจากทั้ง
สองประเทศดังกล่าว ทั้งนี้จากข้อมูลของ Euromonitor ระบุว่า ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของเครื่อง
ประดับแท้ที่จ�ำหน่ายในสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมาปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และชาวอเมริกันนิยมซื้อเครื่อง
ประดับระดับกลางถึงบนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ตลาดหลักอื่นๆ ส�ำหรับเครื่องประดับแท้ของไทย
ซึ่งประกอบด้วย ฮ่องกง เยอรมนี และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ยังส่งออกได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.77, 6.32
และ 7.97 ตามล�ำดับ

ของตลาดเพชรเจียระไนนัน้ การส่งออกจากไทยไป
ฮ่องกงและญี่ปุ่นยังคงขยายตัวได้ดีที่อัตราร้อยละ
17.55 และ 70.40 ตามล�ำดับ ขณะทีก่ ารส่งออกไป
ยังประเทศศูนย์กลางการค้าเพชรโลก ทั้งเบลเยียม
อินเดีย และอิสราเอล ล้วนมีมูลค่าลดลงทั้งสิ้น

พลอยสี

ซึ่งถือเป็นสินค้าดาวเด่น หรือกล่าวได้ว่าเป็น
“ฐานรากแห่ ง อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง
ประดับไทย” ยังคงเป็นอีกหนึ่งพลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2558 ด้วยอัตราการ
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.22 คิดเป็นมูลค่า 35,064.90
ล้านบาท แม้ว่าในช่วงปี 2558 ตลาดพลอยสีโลก
อาจไม่คกึ คักเหมือนทีผ่ า่ นมา เนือ่ งด้วยอุปสงค์จาก

เพชรเจียระไน

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญอีกรายการหนึ่งที่มี
สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกร้ อ ยละ 14.69 ด้ ว ยมู ล ค่ า
54,515.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าได้
ร้อยละ 3.34 แม้วา่ ในปีทผี่ า่ นมาราคาเพชรในตลาด
โลกจะลดต�ำ่ ลง อีกทัง้ ตลาดเพชรเจียระไนก็คอ่ นข้าง
ซบเซา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดลงของ
อุปสงค์ในการบริโภคเพชรและเครื่องประดับเพชร
ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดเพชรขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภค
ชาวจีนต้องระมัดระวังการใช้จ่ายจากภาวะการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายการปราบปราม
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างจริงจังของภาครัฐ ทัง้ นีใ้ นส่วน

เครื่องประดับพลอยสีแบรนด์บิวตี้ เจมส์

มีสดั ส่วนร้อยละ 60.39 ของมูลค่าการส่งออก
พลอยสีโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 21,175.63 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 16.54 โดยแบ่งเป็นการส่งออก
ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต ซึง่ เป็น 3 รายการสินค้า
ในหมวดพลอยเนื้อแข็งเจียระไนในสัดส่วนร้อยละ
37.63, 44.91 และ 17.46 ตามล�ำดับ ซึ่งสินค้าทั้ง
3 รายการ มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งหมด

พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

มีสดั ส่วนร้อยละ 35.23 ของมูลค่าการส่งออก
พลอยสีโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 12,353.19 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 30.28 โดยการส่งออกไปยังฮ่องกง
เพียงประเทศเดียวมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63.29
ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกพลอยเนื้ อ อ่ อ นเจี ย ระไน
ทั้งหมด
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ แม้สถานการณ์
การค้าในตลาดโลกส�ำหรับสินค้าบางรายการในปี
2558 จะไม่ค่อยสดใสนัก แต่อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ่ งประดับไทยก็ยงั สามารถฟันฝ่าสร้างการ
เติบโตแก่มูลค่าการส่งออกได้ เนื่องด้วยความ
เชี่ยวชาญการค้าของบรรดาผู้ประกอบการ และ
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ซึ่ง
ถือเป็นจุดเด่นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้คงอยู่
และ/หรือเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อก้าวย่างอย่างมั่นคง
ต่อไปในปี 2559
ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ต ้ อ งการอ่ า นบทวิ เ คราะห์
ฉบับเต็มและเข้าถึงสถิติการน�ำเข้าส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับ สามารถลงทะเบียนใช้บริการ
ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการตลาดที่
www.git.or.th/gem หรือกดไลค์หน้าเพจเฟซบุ๊ก
GITInfoCenter เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านอัญมณี
และเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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สัมผัสกลิ่นอายแดดและฟองคลื่น
@ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
เรื่อง : คุณชายแบ็คแพ็ก ภาพ : นายตะลอน

ฤดูร้อนมาเยือนเราอีกครั้ง...พลันเกิดจินตนาการเห็น
แดดใสๆ หาดทรายสวยๆ พร้อมได้ยินเสียงคลื่นซัด
เข้าหาฝั่งดังครืนๆ มาถึงจุดนี้แล้ว เห็นทีคงต้องหยุด
จิ น ตนาการ แล้ ว เก็ บ กระเป๋ า ออกเดิ น ทางไปสั ม ผั ส
กลิ่ น อายซั ม เมอร์ แ รกแห่ ง ปี ที่ ท ้ อ งทะเลกั น ดี ก ว่ า
ว่าแต่...จะไปไหนกันดี? กด LIKE ไปที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทองกันเลยแล้วกัน...
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Note
- การเดินทางมาที่เกาะสมุยมีให้เลือก
หลายแบบ อาทิ โดยสารเครื่องบิน
มาลงที่สนามบินของเกาะได้เลย หรือ
จะนั่ ง เรื อ เฟอร์ รี่ จ ากท่ า เรื อ ดอนสั ก
มาขึ้นที่ท่าเรือเกาะสมุยก็ได้
- ราคา one day trip จะอยู่ที่ราวๆ
1,000 บาท รวมค่ า อาหารกลางวั น
ส่วนค่าพายเรือคายัคจะต้องจ่ายเพิ่ม
ต่างหาก เรือจะออกจากท่าเรือสมุย
ประมาณ 08.30 น. และจะกลับเข้าฝั่ง
อีกทีราวๆ 17.30 น. ทุกวัน
- การเดินขึ้นไปบนจุดชมวิว แนะน�ำ
ให้ ใ ส่ ร องเท้ า แตะแบบหุ ้ ม ส้ น ไปจะ
สะดวกกว่า เพราะลักษณะหินของผา
จะค่อนข้างแหลม และทางลาดชัน ควร
ใส่รองเท้าที่มีความกระชับจะดีกว่า

ทริ ป นี้ เ ราเดิ น ทางไปพั ก กั น ที่ เ กาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ จากเกาะสมุยจะมีแพ็กเกจ
เที่ยวแบบ one day trip ให้เดินทางไปยังหมู่เกาะ
อ่ า งทอง จากท่ า เรื อ เกาะสมุ ย ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมงก็เข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง โดยนับตั้งแต่ถูกประกาศให้เป็น
อุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ.2523 ถึงวันนี้ก็ยังคง
ได้รับการอนุรักษ์ให้สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์
เช่นเดิม อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะอ่างทองนีก้ นิ พืน้ ที่
กว้างใหญ่ไม่ใช่เล่นถึง 102 ตร.กม. หรือประมาณ
63,750 ไร่ มี ห มู ่ เ กาะใหญ่ น ้ อ ยที่ อ ยู ่ ใ นอาณา
บริเวณทั้งหมด 42 เกาะด้วยกัน แถมที่ส�ำคัญ
ทุกๆ เกาะล้วนมีหาดทรายสวยงามทั้งสิ้น อาทิ
เกาะวัวตาหลับ เกาะว่าว เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว
เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก เกาะคา
เกาะหินดับ เกาะวัวกันตัง ฯลฯ
ทริปเที่ยววันเดียวครั้งนี้ เริ่มออกเดินทางสู่
เกาะว่าวเป็นแห่งแรก เกาะว่าวอยู่ทางตอนเหนือ
ของอุทยานฯ ที่นี่เราสามารถด�ำน�้ำตื้นเพื่อชื่นชม
ความงดงามของท้องทะเลได้ โดยใช้เวลาอยูบ่ ริเวณ
เกาะว่าวแห่งนี้ราวๆ 1 ชั่วโมง จากนั้นเรือก็แล่น
ต่อมาที่หาดแม่เกาะ ซึ่งที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ส�ำคัญคือ ทะเลใน ลักษณะเป็นทะเลสาบสีเขียว
สวยงาม โดยเกิดจากภูเขาหินปูนที่ยุบตัวลงมา
เป็นแอ่งขนาดใหญ่กว่า 41 ไร่ แถมมีทางเข้าออก
ไปสู่ทะเลภายนอกอีกด้วย เพียงแต่สีของน�้ำทะเล
จะแตกต่างกัน เนื่องมาจากระดับความลึกของ
ทะเลในนั้นมีไม่มากเท่าทะเลภายนอก เรียกว่า
ท้องน�้ำตื้น และที่ก้นพื้นมีทรายเสียเป็นส่วนใหญ่
จึงท�ำให้มีสีเขียวแตกต่างออกไป
MARCH • APRIL 2016
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เราเดินทางต่อมาทีเ่ กาะวัวหลับ แรกทีส่ ะดุด
ที่สุดนั่นคือภาพหาดทรายขาวสะอาดตามากๆ ที่นี่
เป็นที่ท�ำการของอุทยานแห่งชาติอีกด้วย พอเท้า
แตะหาดทรายปุ ๊ บ เราก็ ข อทิ้ ง ตั ว ลงน�้ ำ ทะเลที่
ใสแจ๋วในทันที สัมผัสโอโซนบริสุทธิ์ที่สูดเข้าไป
เต็มปอดอย่างชื่นช�่ำอุราจริงๆ ใครจะเล่นน�้ำหรือ
นอนเล่นริมหาดก็ตามอัธยาศัย แต่ไฮไลต์ที่มา
แล้วต้องไม่พลาดคือ การเดินขึ้นไปยังจุดชมวิว
ผาจันทร์จรัส ขอบอกว่า แม้ระยะทางจะแค่ 500
เมตร แต่เส้นทางไม่ง่ายเอาซะเลย ต้องปีนผาที่
ค่อยๆ ลาดชันขึ้นไปเป็นล�ำดับ ด้วยความที่ลาดชัน
เขาจึงแบ่งจุดชมวิวเป็น 4 จุด เพื่อความสะดวก
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่สามารถปีนป่ายไปให้ถงึ ยังยอดผาได้
โดยแบ่งเป็นไปตามระยะ 100, 200, 350 และ
500 เมตรตามล�ำดับ
แช่น�้ำให้เพลินใจเป็นที่เรียบร้อย ก็เลยขอไป
วัดใจปีนผาเพื่อชมวิวสวยๆ สักตั้ง ที่นี่ไม่มีบันได
ให้เดินขึ้นไป แต่เขาท�ำเป็นหินเรียงเอาไว้เป็นขั้นๆ
แล้วก็มีเชือกกั้นไว้ให้ยึดจับ เริ่มต้นช่วง 200-300
เมตร มองไปก็เห็นวิวสวยๆ ของท้องทะเลแล้ว แต่
ถ้าใครที่แข็งแรง ยังพอมีแรงไหว หรือเป็นแนว
ชอบปีนเขาก็เดินต่อไปจนถึงจุดชมวิวที่ 3 ที่ระยะ
350 เมตร วิวก็จะสวยแบบพาโนราม่าขึ้นไปอีก
ก่อนจะต่อไปอีกที่ 500 เมตร แต่ระยะทางช่วงนี้
ขอแนะน�ำส�ำหรับคนที่แข็งแรงจริงๆ เพราะทาง
ค่อนข้างชัน แต่ถ้าขึ้นไปได้แล้วรับรองจะร้องว้าว!
เพราะเป็นจุดที่มองเห็นวิวโดยรอบของอุทยานฯ
มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงตัวกันเป็นรูปร่างสวยงาม
แปลกตา เรียกว่าขึ้นมายาก แต่รับรองว่าผลลัพธ์
ที่เห็นด้วยสายตาคุ้มค่าแน่นอน
เราอยูท่ เี่ กาะวัวหลับจนบ่ายคล้อยๆ เรือก็พา
ล่องกลับเข้าฝั่ง ระหว่างทางก็ผ่านเกาะแก่งน้อย
ใหญ่ เห็นต้นหมากรากไม้ขึ้นเขียวครึ้มแล้วชื่นใจ
ว่ากันว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนี้มี
พันธุไ์ ม้หายากมากมาย อาทิ พลองใบมน, เต่าร้าง,
ร้องเท้านารีช่องอ่างทอง, พลับพลึงทอง ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเหล่านี้ จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่จะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายเช่นกัน โดยเฉพาะ
นกที่เคยมีการค้นพบสายพันธุ์ส�ำคัญๆ ถึง 53 ชนิด
อาทิ นกยางเขียว นกยางด�ำ นกปากซ่อมดง นก
เด้าดิน นกออก นกลุมพูขาว นกลุมพูเขียว เหยี่ยว
แดง หรือแม้แต่นกที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างนกเงือกด�ำ
ถึงท่าเรือก็แดดร่มลมตกพอดี ลมอ่อนๆ พัด
พอให้สดชื่น ถือเป็นการได้รีชาร์จพลังด้วยธรรมชาติ
บ�ำบัดทีด่ ยี งิ่ นัก ช่วยให้กลับไปปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าที่
การงานและด�ำเนินชีวิตด้วยความกระฉับกระเฉง
ต่อไป ท้องทะเลไทยยังมีมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย
โดยเฉพาะธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ท่องเที่ยว
เพื่ อ การผ่ อ นคลายแล้ ว ก็ ต ้ อ งช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ ไ ว้ เ พื่ อ คงความงดงามต่ อ ไปแบบนี้
อีกนานเท่านาน...
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โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจ�ำปี 2559
ลดพิเศษ 15 % ส�ำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกัน
(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
หลักสูตร/Course

ระยะเวลา

วัน / เวลา

ราคา

ภาษา

4 ก.ค. – 24 ก.ย. 2559

18.00 – 21.00 น.

66,900

THA

20 ส.ค. – 1 ต.ค. 2559

09.00 – 16.00 น.

19,500

THA

8 พ.ค. – 6 พ.ย. 2559
9 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. – 10 ต.ค. 2559

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

49,900

THA

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
- รุ่นที่ 48 (จันทร์ – ศุกร์)
- รุ่นที่ 49 (เสาร์)

20 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2559
16 ก.ค. – 1 ต.ค. 2559

09.30 – 16.30 น.
09.00 – 16.00 น.

34,900

THA

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

20 ก.พ. – 2 มิ.ย. 2560

09.30 – 15.30 น.

260,000

THA/ENG

Jewelry Design Course (JD) / 90 ชม.
- Fundamental level (JD1) Batch 87 (อาทิตย์)
- Fundamental level (JD1) Batch 88 (จันทร์ – ศุกร์)
- Fundamental level (JD1) Batch 89 (จันทร์ – ศุกร์)

24 เม.ย. – 28 ส.ค. 2559
25 เม.ย. – 31 พ.ค. 2559
13 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2559

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

36,900

THA/ENG

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

23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559
22 – 31 ส.ค. 2559

09.00 – 16.00 น.

25,000

THA/ENG

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

(หยุด 23 – 24 ก.ค. 2559)

2 – 31 ก.ค. 2559

09.00 – 16.00 น.

23,500

THA/ENG

12 – 26 มิ.ย. 2559

09.00 – 15.00 น.

18,500

THA/ENG

หลักสูตร GIT Mini MBA in Global Gem and Jewelry Industry
ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการและภาคปฏิบัติ
(จันทร์/อังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์) / 66 ชม.
*หลักสูตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิกได้ / โปรโมชั่นโปรดสอบถาม

หลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
- รุ่นที่ 9 (เสาร์)
พร้อมทั้งทัศนศึกษาโรงงานท�ำเครื่องประดับทอง

(เรียนกับผู้ประกอบการจากเยาวราช และผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมค้าทอง)

วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม.
- รุ่นที่ 56 (อาทิตย์)
- รุ่นที่ 57 (จันทร์ – ศุกร์)
- รุ่นที่ 58 (จันทร์/พุธ/ศุกร์) ภาคค�่ำ

ส�ำหรับ Intermediate Level /Advanced Level (โปรดสอบถาม)

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

(หยุด 13 ส.ค. 2559)

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 : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดั
(องค์
M A Rบ
Cแห่
H ง•ชาติ
APR
IL ก
2 ารมหาชน)
016
เลขที่บัญชี : 245-207440-3 **กรณีที่ได้มีการช�ำรเงินไปแล้ว และได้มาขอยกเลิกในภายหลัง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการขอเข้าเรียนรุ่นถัดไป**
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ลิ้มรสอาหารจีนกวางตุ้ง
สุดคลาสสิก
@ ห้องอาหารจีนหลินฟ้า
เรื่อง : เลิศรสโอชา ภาพ : ห้องอาหารจีนหลินฟ้า

24 ปีกบั การปรุงอาหารรสเลิศออกมาให้นกั ชิมได้ลมิ้ ลอง
ส�ำหรับห้องอาหารจีนหลินฟ้า แห่งโรงแรมเดอะสุโกศล
ซึ่งถึงวันนี้ความนิยมและความมีคุณภาพของเมนูอาหาร
ก็มิได้ลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่น้อย...
แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่ห้องอาหารจีน
หลินฟ้าก็ยงั คงมีมาตรฐานความอร่อยเช่นเดิม แรกทีย่ า่ งกราย
เข้าไปในร้านก็สัมผัสได้ถึงความคลาสสิกทว่าร่วมสมัย ภายใน
ตัวร้านถูกตกแต่งด้วยแผ่นกระจกชุบโครเมี่ยมที่ถูกออกแบบ
อย่างมีสไตล์ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับเหล่าเฟอร์นิเจอร์
ไม้สีเข้มและเสาหินอ่อนอันงดงาม ด้านผนังห้องใช้ผ้าไหมและ
ภาพเขียนดอกไม้จนี ทีง่ ดงาม ตกแต่งร่วมกับงานศิลปะตะวันตก
อย่างลงตัว
บรรยากาศในร้านมีเสน่ห์ชวนมองเป็นอย่างมาก ทว่า
หน้าตาเมนูอาหารของที่นี่กลับมีเสน่ห์ชวนลิ้มลองมากยิ่งกว่า
อย่างที่บอกไป หลินฟ้าขึ้นชื่อเรื่องอาหารจีนกวางตุ้ง วัตถุดิบ
ของที่นี่จึงสดและมีคุณภาพอย่างมาก โดยเน้นในเรื่องการ
ปรุงอาหารเพื่อคงคุณค่ารสชาติดั้งเดิมแท้ๆ เอาไว้ เหล่าเมนู
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ทีม่ าแล้วต้องไม่พลาด อาทิ เป็ดปักกิง่ ติม่ ซ�ำ ซุปเสฉวน
หมูหันฮ่องกง กุ้งกระจกราดครีมซอส แต่ที่ขึ้นชื่อลือชา
ที่แขกไปใครมาต้องยกนิ้วให้ นั่นก็คือ “น�้ำจิ้มซอสพริก
เซี่ยงไฮ้สูตรจักรพรรดิ” สูตรของทางร้านที่มีส่วนผสม
คุณภาพสูงและหายาก นอกจากจะทานกันจนติดใจที่
ร้านแล้ว ยังซื้อติดไม้ติดมือมือกลับบ้านกันมากมาย
อีกด้วย
อีกหนึ่งความพิเศษของห้องอาหารสุดคลาสสิก
แห่งนี้คือ แขกประจ�ำของทางร้านจะมี “ตะเกียบส่วนตัว”
ซึ่งจัดเก็บเอาไว้ให้อย่างดี หากเมื่อใดที่ลูกค้าคนพิเศษ
กลับมาเยี่ยมเยือน ทางบริกรก็จะน�ำตะเกียบพิเศษ
ดังกล่าวนี้มาให้ลูกค้าได้ใช้เหมือนเดิม ถือเป็นความ
เอ็กซ์คลูซีฟที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าราย
ส�ำคัญมาเนิ่นนาน
ห้ อ งอาหารหลิ น ฟ้ า สามารถรั บ รองแขกได้
มากกว่า 189 ที่นั่งในบริเวณพื้นที่หลัก รวมทั้งยังมี
ห้องพิเศษอีกกว่า 10 ห้อง ซึ่งจะรองรับแขกได้ตั้งแต่
10-40 ท่าน มีห้องประชุมส�ำหรับผู้บริหารอีก 5 ที่นั่ง
พร้อมเครื่องอ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ LCD
โปรเจ็กเตอร์ ซึ่งจะท�ำให้แขกผู้เข้าประชุมสามารถ
สัมมนาพร้อมกับได้รบั ประทานอาหารรสเลิศไปด้วยกัน
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.30-14.30 น. และ
18.00-22.30 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
ท่ า นใดที่ อ ยากลิ้ ม รสอาหารจี น มากคุ ณ ภาพ
พร้ อ มๆ กั บ สั ม ผั ส ความคลาสสิ ค ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
ไม่ควรพลาด “หลินฟ้า” ด้วยประการทั้งปวง...
MARCH • APRIL 2016

51

52

M AR C H • A PR IL 2 0 1 6

