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MESSAGE
สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพรักทุกท่าน กลับมาพบกัน
อีกเช่นเคยในนิตยสาร GIT Gems and Jewelry
ฉบับที่ 18 พร้อมกับสายฝนอันชุ่มช�่ำกับการเข้า
สู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แม้ว่าฝนจะท�ำให้รถติด
น�้ำท่วม ไปท�ำงานสาย แต่หน้าฝนก็ช่วยท�ำให้
อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนมากเหมือนช่วงเดือนที่
ผ่านมา แถมยังไม่ตอ้ งเปิดเครือ่ งปรับอากาศตลอด
เวลา ถือเป็นการประหยัดพลังงานของชาติไปในตัว
ได้ด้วยค่ะ
เนื้อหานิตยสาร GIT Gems and Jewelry ที่
ได้คัดสรรมาน�ำเสนอคุณผู้อ่านในฉบับนี้ ก็ยังคง
เต็มไปด้วยสาระประโยชน์มากมาย อาทิ บทความ
การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ไตรมาสแรกปี 59 บทความเรื่องอะความารีน และ
วิธีการตรวจสอบ ในคอลัมน์ GIT Infocus รวมทั้ง
บทความเรือ่ งทองสุโขทัย เอกลักษณ์ลายไทย และ
บทความเครื่องประดับผู้สูงวัย นอกจากนี้ก็ยังมี
บทความดีๆ คอลัมน์แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวและ
ร้านอาหารอร่อยๆ ทีน่ า่ สนใจมาแนะน�ำกันเช่นเคย

ท้ า ยสุ ด นี้ ดิ ฉั น ขอฝากกิ จ กรรมโครงการ
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 – GIT
World’s Jewelry Design Awards 2016 ภายใต้
แนวคิด “PERFECT TEN; Playful & Luxurious
Designs” ซึง่ ผูส้ นใจสามารถส่งผลงานแบบวาดมา
ได้ถงึ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึง่ จะมีการตัดสิน
รอบคัดเลือกแบบวาด ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม
2559 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะน�ำไปจัดแสดง
นิทรรศการระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 2-3 ธันวาคม
2559 นอกจากนีผ้ ชู้ นะเลิศยังจะได้รบั พระราชทาน
โล่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสดรวมมูลค่า
กว่า 450,000 บาท งานตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะมี
ขึน้ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ชัน้ 1 โซน Eden
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผูส้ นใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ – ทาวเวอร์ เบอร์
โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 311 หรือที่เว็บไซต์
http://www.git.or.th
พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ

Sawasdee ka, our beautiful readers. Happy to see you again in this
Issue No. 18. We are, right now, in the midst of the rainy season
or as we know “the monsoon” season. Although, in fact, the monsoons
cause difficulties including traffic jam, flooding and being late to
work, but the rain brings us cooler, more comfortable weather, not
too hot like the past months. More importantly, we can help the
country save energy as there is no need to turn on air-conditioners
all the times.
This issue is finely packed with many informative contents such
as an article on Thai Gem and Jewelry Exports in the first quarter
of 2016, an article on Aquamarine and how to examine it in “GIT
Infocus” column as well as an article on Sukhothai Gold, Thai
painting identity and an article on jewelry for the Elderly. It also
contains other interesting stories and recommendation for tourist
attractions and restaurants, as always.
Finally, I would like to invite you to The 10th GIT World’s Jewelry
Design Awards 2016, held under the concept of “PERFECT TEN;
Playful & Luxurious Designs”. Interested persons are welcomed
to submit their drawings until Friday 26th August 2016 and the
qualifying round will take place on Wednesday 31st August 2016.
All qualified works will be exhibited on 2nd-3rd December 2016
and the winner will be awarded with the Royal Trophy from Her
Royal Highness Princess Chulabhorn and with more than 450,000
baht prize money. The final round will be held on Friday 2nd
December 2016 at 1st Floor, Eden Zone@Central World. For more
information, please call Training Department of The Gem and
Jewelry Institute of Thailand (Public Organization), 3rd Floor, ITF
Tower at 02-634-4999 ext. 311 or on http://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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GIT เข้าร่วมศึกษาแหล่งวัตถุดิบอัญมณี
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(มัณฑะเลย์ – โมกก)
นายศิ ริ พ ล ยอดเมื อ งเจริ ญ ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน น�ำทีมคณะกรรมการบริหาร
สถาบั น ผู ้ ป ระกอบการด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง
ประดับ และผู้แทนจากส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมเดินทางไป
ศึกษาแหล่งวัตถุดิบอัญมณี ณ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา (มัณฑะเลย์ – โมกก) ในระหว่าง
วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2559 โดยความร่วมมือของ
ส�ำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง
และสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง
สหภาพเมี ย นมา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค ณะ
กรรมการบริหารสถาบันและภาคเอกชน ได้ศึกษา
แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ อั ญ มณี สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
สมาคมการค้าอัญมณีของเมียนมา และเพิม่ โอกาส
ด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน โดยมีปจั จัยส�ำคัญใน
การสนับสนุนความร่วมมือ ดังนี้
1. นโยบายด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ของรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมา
2. รูปแบบในการส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
3. การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานความรู ้ ข อง
ผู้ประกอบการอัญมณีเมียนมา
ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
หยกในเมืองมัณฑะเลย์ และตลาดหยกซึง่ จ�ำหน่าย
สินค้าประเภทหยก ทั้งที่เจียระไนแล้วและยังไม่
เจียระไน

ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งสหภาพเมียนมา

นอกจากนี้คณะได้เดินทางจากมัณฑะเลย์
ไปยังเมืองโมกก ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร ใช้เวลา
กว่า 6 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมตลาดค้าพลอยและเข้า
ชมเหมืองพลอย โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
จากสมาคมอัญมณีโมกก และผู้ว่าฯเมืองโมกก
ลั ก ษณะการค้ า อั ญ มณี จ ากการเยี่ ย มชม
ตลาดค้าพลอยส�ำคัญในเมืองโมกก คือตลาดร่มฟ้า
(Blue Umbrella Market) มีลกั ษณะเป็นตลาดเปิด
พื้นที่โล่ง และมีโต๊ะค้าพลอยวางอยู่จ�ำนวนมาก
การค้าพลอยนั้นผู้ซื้อจะมานั่งตามโต๊ะ และผู้ขาย
จะน� ำ พลอยมาเสนอขาย ผู ้ ข ายส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
คนกลาง โดยรับอัญมณีมาจากเจ้าของพลอยอีก
ต่อหนึ่ง

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม
ตลาดหยกมัณฑะเลย์

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชม
ตลาดหยกมัณฑะเลย์

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงาน
เจียระไนหยกในเมืองมัณฑะเลย์
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ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมตลาดร่มฟ้า

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมตลาดร่มฟ้า
เหมืองทับทิม Yanada Shin Gems Co., Ltd.
เป็นเหมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด การท�ำเหมืองเป็นแบบ
การขุดหน้าดิน (Open Cast Mining) และการขุดแบบ
เจาะอุโมงค์ (Tunneling Mining)

เหมืองทับทิม Yanada Shin Gems Co., Ltd.
เป็นเหมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด การท�ำเหมืองเป็นแบบ
การขุดหน้าดิน (Open Cast Mining) และการขุดแบบ
เจาะอุโมงค์ (Tunneling Mining)

เหมืองทับทิม Mogok Pride Co., Ltd.
เป็นเหมืองใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุด
ในโมกก มีความลึกกว่า 900 ฟุต

เหมืองทับทิม Mogok Pride Co., Ltd.
เป็นเหมืองใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุด
ในโมกก มีความลึกกว่า 900 ฟุต

พร้อมกันนีท้ างคณะได้เยีย่ มชมเหมืองพลอย
ต่างๆ ในเมืองโมกก ที่มีทั้งแบบการขุดหน้าดิน
(Open Cast Mining) การขุดแบบเจาะอุโมงค์
(Tunneling Mining) และชมกระบวนการคัดแยก
พลอยออกจากหิ น และดิ น รวมทั้ ง ชมตั ว อย่ า ง
พลอยที่กู้ได้จากเหมือง อันแสดงให้เห็นว่าพลอย
แต่ละชนิดนั้นมีความหายากอย่างไร
คณะได้ มี ก ารหารื อ กั บ สมาชิ ก สมาคม
ผูป้ ระกอบการค้าอัญมณีโมกก ซึง่ ได้เสนอให้ฝา่ ยไทย
ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ โดย
ปัญหาหลักของฝ่ายเมียนมา คือการที่รัฐบาลมี
มาตรการไม่ให้ส่งออกพลอยที่ยังไม่ได้เจียระไน
และมีการควบคุมการเข้าเหมืองพลอยของชาว
ต่างชาติอย่างเข้มงวด ส่วนระบบการลงทุนนั้น
รัฐบาลไม่อนุญาตให้ตา่ งชาติลงทุนในกิจการเหมือง
อัญมณี แต่สามารถลงทุนในรูปแบบการร่วมทุน
ในการแปรรูปสินค้าได้ ทั้งนี้ข้อเสนอต่างๆ ทาง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะน� ำ ไปพิ จ ารณาเพื่ อ หา
แนวทางความร่วมมือต่อไป
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GIT เดินหน้าสร้าง
ความร่วมมือทาง
การค้าและวิชาการด้าน
อัญมณีและเครื่องประดับ
ราชอาณาจักรบาห์เรน
และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
เมื่ อ วั น ที่ 7-10 เมษายน 2559 ที่ ผ ่ า นมา
นายศิ ริ พ ล ยอดเมื อ งเจริ ญ ประธานกรรมการ
บริ ห ารสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ ดร.พรสวาท วั ฒ นกู ล
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วม
เดิ น ทางไปเชื่ อ มสั ม พั น ธไมตรี แ ละลงนามทาง
การค้ า และวิ ช าการด้ า นอั ญ มณี ไทย-บาห์ เ รน
ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน และยัง
เดินทางต่อไปเพื่อพัฒนาขอบเขตความร่วมมือ
ทางวิชาการ รวมทั้งเปิดโอกาสทางการค้าของ
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยกั บ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ เมืองดูไบและ
เมืองชาร์จาห์
โดยในวันที่ 7 เมษายน 2559 สถาบันได้
ร่วมลงนามความตกลงความร่วมมือกับสมาคม
ทองค�ำและเครื่องประดับแห่งอ่าวอาหรับ หรือ
G.C.C. Gold & Jewellery Association โดย
ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน เป็น
ผู้แทนลงนามในครั้งนี้กับ Mr.Mohammad Sajid,
Chairman of G.C.C. Gold and Jewellery
Association ผู้แทนจาก G.C.C. และได้รับเกียรติ

จากนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ
บริหารของสถาบัน และนายชยพันธ์ บ�ำรุงพงศ์
เอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ประจ�ำบาห์เรน รวมทั้ง
ผู้แทนจากกรมการตรวจสอบแร่ธาตุและอัญมณี
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์บาห์เรน
เข้ า ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานด้ ว ย ซึ่ ง การสร้ า งความ
ร่วมมือกันระหว่างไทย-บาห์เรน ด้านการค้าและ
วิ ช าการอั ญ มณี มี ส าระส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่ า งสองฝ่ า ยในทุ ก สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรในวงการอั ญ มณี
และเครื่องประดับผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
นายชยพันธ์ บ�ำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงมานามา ร่วมหารือกับประธานกรรมการ
บริ ห ารสถาบั น ถึ ง ช่ อ งทางการส่ ง เสริ ม การค้ า

การลงทุ น เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการสนั บ สนุ น
ผู ้ ป ระกอบการไทยไปลงทุ น ในตะวั น ออกกลาง
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนายชยพันธ์กล่าวว่า ปัจจุบันยังมี
ผู้ประกอบการไทยมาลงทุนในธุรกิจด้านอัญมณี
และเครื่องประดับในตะวันออกกลางไม่มากนัก
พร้ อ มทั้ ง ขอให้ ส ถาบั น ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู ้
ประกอบการเพิ่มการค้าไปยังตะวันออกกลางให้
มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีก�ำลังซื้อสูง
และเป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

The Gemstone and Pearl Testing Laboratory – GPTLB,
Bahrain
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นอกจากนี้ ประธานกรรมการและผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันยังเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
โลหะมีคา่ และอัญมณี (The Gemstone and Pearl
Testing Laboratory - GPTLB) โดยมี Mrs.Abeer
Tawfeeq Al Alawi หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
อัญมณีและมุก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ประธาน
กรรมการบริหารสถาบันได้น�ำคณะเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ “MidEast
Watch & Jewellery Show 2016” ณ รัฐ Sharjah
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ 40
โดยมีผู้ออกบูธจ�ำนวน 480 ราย จาก 25 ประเทศ
ทั่วโลก โอกาสนี้ได้หารือกับ Mr.P.Ravi ผู้จัดงาน
(Director Sales & Marketing) ดร.พรสวาท
ได้แนะน�ำภารกิจและบริการต่างๆ ของสถาบัน
โดยเฉพาะการตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ซึ่ง Mr.Ravi มีความสนใจที่จะให้สถาบันไปร่วม
ออกบู ธ ตรวจสอบอั ญ มณี ภ ายในงาน และจั ด
สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ซื้อ
โดยลูกค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศในกลุ่ม G.C.C
เนื่ อ งจากตลาดตะวั น ออกกลางมี ข นาดใหญ่
ประชาชนมีก�ำลังซื้อสูง ผู้ประกอบการไทยจึงยัง
มี โ อกาสอี ก มากที่ จ ะขยายตลาดสิ น ค้ า อั ญ มณี
เข้ามาในภูมิภาคนี้ และหารือเรื่องการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ
ตะวั น ออกกลางกั บ นายอั ค รวุ ฒิ ตั้ ง ศิ ริ กุ ศ ลวงศ์
ประธานสภาธุ ร กิ จ ไทยประจ� ำ ตะวั น ออกกลาง
(Chairman of Thai Business Council) ถึงการ

Gemstones and Precious Metal Unit
(Dubai Central Laboratory)

MidEast Watch &
Jewellery Show 2016, Sharjah

MidEast Watch &
Jewellery Show 2016, Sharjah

สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการไทยมาร่ ว มออกบู ธ
แสดงสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ จั ด ใน
ตะวันออกกลาง
โดยนายอัครวุฒิได้ให้ความเห็นว่า สินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับไทยยังมีโอกาสที่สดใส
เนื่องจากมีคุณภาพสูง ผู้ประกอบการไทยจึงยังมี
โอกาสในตลาดตะวันออกกลางอีกมาก จากนั้น
ประธานกรรมการได้น�ำคณะเยี่ยมชม Thailand
Pavilion และพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยที่มา
ร่วมงาน พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน Global Village,
Dubai ณ รัฐดูไบ เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มผู้ประกอบการ
ไทยภายในศาลาไทย ที่รวบรวมสินค้าทุกประเภท
จากประเทศไทย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3
พฤศจิกายน 2558 - 9 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น
5 เดือน ซึ่งไฮไลต์ภายในศาลาไทยอยู่ที่ บริษัท
วังแก้วจิวเวลรี่ จ�ำกัด ที่น�ำสินค้าเครื่องประดับ
จากประเทศไทยมาจ�ำหน่ายภายในงาน และได้รบั
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

Global Village, Dubai

Global Village, Dubai

ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ได้ มี โ อกาสเดิ น ทางไปเยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบอั ญ มณี แ ละโลหะมี ค ่ า Gemstones
and Precious Metal Unit (Dubai Central
Laboratory) โดยมี Engr. Hawa Abdulla Al
Bastaki, Executive Director of Dubai Central
Laboratory ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย Eng. Amin
Ahmen Mohammed Amin, Head of Consumer
Products Section Dubai Central Laboratory
Department, Ms.Ayesha Al Mazrooei, Head of
the Gemstones and Precious Metals Unit
และ Mr.Sutas Singbamroong, Senior Gem
Specialist, Gemstone Laboratory Unit
ในระหว่างการหารือทัง้ สองฝ่ายได้มคี วามเห็นร่วมกัน
ที่ จ ะพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ โดยจะ
แลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ที่จะ
สามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ในการ
ด�ำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ได้
มีความเห็นว่าต้องมีการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ร่วมกันเพือ่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ภาค
อุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างมากที่สุด
ปิดท้ายภารกิจครั้งนี้ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ได้ มี โ อกาสเข้ า พบและหารื อ กั บ Mr.Abdulla
Abdelqader Al Maeeni, Director General, Emirate
Authority for Standardization & Metrology
ซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาสดี ที่ ส ถาบั น จะพั ฒ นาขอบเขต
ความร่วมมือทางวิชาการและโอกาสทางการค้า
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
กั บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสถาบั น
ได้ ห ารื อ ถึ ง แนวทางการผลั ก ดั น GIT ให้ เ ป็ น ที่
รู้จักใน UAE ภายใต้มาตรฐานระดับสากล โดย
ท่านผู้อ�ำนวยการได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของ
มาตรฐานพลอยสี และได้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
GIT Standard Color Master Sets อีกด้วย
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GIT หวังดันนักออกแบบ
ไทยสู่เวทีโลก
สถาบันขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง
ครบรอบ 10 ปี “GIT Design Award” โดยส่ง
ผลงานการออกแบบเครือ่ งประดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์
“PERFECT TEN; Playful & Luxurious Designs”
ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมรางวัล
เงินสดมูลค่ากว่า 450,000 บาท
สถาบันจัดงานแถลงข่าวโครงการประกวด
ออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 – GIT World’s
Jewelry Design Awards 2016 ขึ้นในวันพุธที่ 18
พฤษภาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “PERFECT TEN;
Playful & Luxurious Designs” เพื่อกระตุ้นให้
เยาวชน คนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของประเทศไทย การจัดประกวด
ดังกล่าวนอกจากเป็นการตอกย�้ำให้อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทยให้รดุ หน้า
ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านอัญมณีศาสตร์ให้มี
ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการผลิต ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการ
ออกแบบ ซึง่ คาดว่าปีนจี้ ะมีผสู้ นใจร่วมส่งแบบวาด
เป็นจ�ำนวนมากดังเช่นทุกๆ ปี
นายนิวฒ
ั น์ สิงห์ชนะชัยกุล ทีป่ รึกษาด้านการ
ออกแบบเครื่องประดับของสถาบัน กล่าวว่า ในปีนี้
โครงการประกวดออกแบบของสถาบันครบรอบ
เป็นปีที่ 10 เราจึงอยากให้นักออกแบบทุกท่าน
ได้ ร ่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ GIT จึ ง ใช้ แ นวคิ ด
“PERFECT TEN; Playful & Luxurious Designs”
เพื่ อ เปิ ด กว้ า งทางความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
แรงบันดาลใจของผู้เข้าประกวด โดยผลงานที่ผ่าน
การคัดเลือกจะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยผลิตไว้
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จ�ำหน่าย และไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะ
การประกวดใดๆ มาก่อน สามารถออกแบบตรงกับ
หัวข้อที่ก�ำหนด และเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งทางสถาบันได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ออกแบบเครื่ อ งประดั บ จากนานาชาติ ร ่ ว มเป็ น
คณะกรรมการตัดสินผลงาน อาทิ Miss Shirley
Zhang ก่อตัง้ และเป็นดีไซเนอร์แบรนด์เครือ่ งประดับ
SHIRLEY ZHANG THE ART JEWELRY ผู้ซึ่งมี
ผลงานโดดเด่นและเป็นผูท้ มี่ ชี อื่ เสียงในแวดวงธุรกิจ
เครื่ อ งประดั บ จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
Mr. Alessio Boschi ดีไซน์เนอร์แบรนด์เครือ่ งประดับ
Alessio Boschi จากประเทศอิตาลี และ Mr. J.P.
CAM ประธานบริษัท J.P. Cam International Ltd.,
จากฮ่องกง นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ของไทยเข้าร่วมในการตัดสิน ได้แก่ นางสุพัตรา
ศรี สุ ข ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า ง
ประเทศ และ ดร. ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ ผู้อ�ำนวย
การสถาบัน Luxellence Center
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบวาดได้ถึง
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะมีการตัดสินรอบ
คัดเลือกแบบวาด ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ผลงานทีผ่ า่ นการคัดเลือกจะน�ำไปจัดแสดงนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2559 และ 10 ผลงาน
ทีม่ คี ะแนนสูงสุดจะได้รบั การผลิตเป็นเครือ่ งประดับ
จริง และแสดงแฟชั่นโชว์จากนักแสดงชื่อดัง ในปีนี้
ผู้ชนะเลิศจะได้โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 450,000 บาท หรือ
10,000 USD งานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ชั้น 1 โซน Eden
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ทฝี่ า่ ยฝึกอบรม สถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ – ทาวเวอร์ สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 311
หรือที่เว็บไซต์ www.git.or.th

GIT UPDATE

GIT ร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี
ในการศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบอัญมณี
และโลหะมีค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ผศ.ดร.พรสวาท
วั ฒ นกู ล ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ
กรมทรั พ ยากรธรณี โดย นายทศพร นุ ช อนงค์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า หาแหล่งแร่
ประเภทอัญมณี หินประดับและโลหะมีคา่ ในประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศต่างๆ ที่มีแหล่งวัตถุดิบ
อัญมณี เช่น เมียนมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
(CLMV) เพื่ อ น� ำ มาใช้ แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
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JEWELRY’ S

TREND 2016
เรื่อง : Miss Weera

ร่วมจับตาเทรนด์และความเคลื่อนไหวในแวดวงจิวเวลรี่
ซึ่งปีนี้สนุกกว่าเดิม แถมเพิ่มเติมคือจินตนาการแด่ผู้สวมใส่

Welcome to
the East Era
เมือ่ แบรนด์นาฬิกาชัน้ สูงจากสวิตเซอร์แลนด์ อย่าง DeLaneau
เลือกน�ำความอ่อนช้อยอันแสนอ่อนโยนในกลิน่ อายอารยธรรม
ตะวั น ออกมาสร้ างสี สัน บนหน้า ปั ดนาฬิ ก า ไม่ว ่ า จะเป็น
ลวดลายดอกโบตัน๋ ปีกนกแก้วเขียวมรกต หรือปีกผีเสือ้ สีเขียว
ที่น�ำอัญมณีหินสีมาแต่งแต้ม ทั้งมรกต แชปไฟร์ ประดับด้วย
เพชรขาว ตัวเรือนรายล้อมด้วยทองค�ำขาว ทีส่ ำ� คัญงานทุกชิน้
สั่งท�ำพิเศษเพียงชิ้นเดียวเพื่อลูกค้ารายบุคคลโดยเฉพาะ
โดยทางแบรนด์ DeLaneau เลือกให้เหตุผลว่า การประดิษฐ์
แบบ Custom Made เช่นนี้ ชวนให้นึกถึงการสั่งตัดชุดเดรส
สตรีรายบุคคล

Back to

1920s

เก็บตกบรรยากาศจากงาน Couture Show Las Vegas
นอกจากสีสันของเหล่าบรรดาจิวเวลรี่โชว์เคสที่ถูกน�ำมา
เรียงรายดัง่ งานศิลปะอันหรูหรา หนึง่ ในเทรนด์ทแี่ สนสะดุดตา
คือ กลิน่ อายยุคแกสต์บที้ เี่ ริม่ ต้นเดินทางมาจากเทรนด์แต่งบ้าน
มาถึงเทรนด์ปาร์ตี้ ล่าสุดได้มาถึงเทรนด์ของอัญมณีเสียแล้ว
งานศิลป์แบบยุคแกสต์บคี้ อื การน�ำศิลปะแบบ Art Deco ยุค
1920s มาผสานเป็นรูปทรงที่โดดเด่น แพตเทิร์นทรงเหลี่ยม
คล้ า ยกระจกสี ดั ง ที่ จ ะได้ เ ห็ น ต่ า งหู ห ้ อ ยระย้ า ทรงกลม
ตัวเรือนท�ำจากทองค�ำจาก Jemma Wynne หรือแหวนมรกต
ประดับเพชร ตัวเรือนทองค�ำ 22k จาก Arman Sarkisyan
เครื่องประดับเหล่านี้สร้างความรู้สึกอิสระแก่ผู้สวมใส่ ชวน
ให้อยากใส่ชดุ เดรสยาวซีทรูสดี ำ� และไปนัง่ หน้าเคาน์เตอร์บาร์
ฟังเพลงแจ๊สเสียจริงๆ
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Gorgeous Cuff
บทบาทของเครื่องประดับอย่าง Cuff ไม่ว่าจะเป็นข้อมือ
หรือต่างหูทรง Cuff ได้รับความนิยมมาพักใหญ่ๆ ในช่วงปี
ที่แล้ว หลังจากเป็นที่ฮือฮาเมื่อ Chanel และ Louis Vuitton
เลือกเติมแต่งให้นางแบบของแบรนด์เดินเฉิดฉายบนรันเวย์
ในซีซั่น Autumn/Winter 2015-2016 จนมาถึง Cuff ของ
ซีซนั่ นี้ หลายแบรนด์ยงั คงเลือก Cuff เป็นไอเท็มชูโรง แต่ปรับ
ลวดลายสีสนั ให้นอ้ ยลง แต่ทว่าสร้างความโดดเด่นแก่รปู ทรง
มากยิ่งขึ้น และสี Pink Gold, Rose Gold, Campaign
ก็ถูกน�ำมาใช้เป็นสีสันเด่นประจ�ำซีซั่นนี้ แบรนด์ Nikos
Koulis เลือก Cuff โดดเด่นด้วยมุกชิ้นใหญ่ รายล้อมด้วย
แซปไฟร์สีชมพู และเพชรขาวประกาย ส่วน Cuff จาก
Carole Le Bris Basquiat ก็น�ำลูกเล่นรูปทรงเรขาคณิต
มาใช้ โดยเลื อ กทองค� ำ สี เ หลื อ งและเพชรสี ข าวมาเป็ น
องค์ประกอบหลัก

THE TOP

TIARA

ซีซั่นนี้มงกุฎอย่าง Tiara มาแรง และจะช่วยเติมเต็มความ
เป็นเฟมินีนอันแสนอ่อนหวานในตัวคุณ บรรดาไฮแบรนด์
Saint Laurent, Miu Miu หรือแม้แต่ Louis Vuitton ต่างก็
เลือกปิดท้ายลุคให้กับนางแบบของตัวเองด้วย Tiara บน
รันเวย์ Spring 2016 ที่ผ่านมา โดย Saint Laurant เลือกที่
จะมาแปลกแหวกแนวกว่าใคร ด้วยการสร้างสไตล์ในแบบ
กรันจ์ร็อก และเลือกน�ำความหวานของมงกุฎมาเติมแต่ง
ปิดท้ายโชว์ ส่วน Miu Miu ก็มาในลุคคุณหนูใสซ่าส์ โดยเลือก
น�ำ Tiara มาเนรมิตให้ลคุ นีด้ หู วานสุดขีด เป็นการร่วมตอกย�ำ้
ว่า Tiara คือคีย์พีซประจ�ำซีซั่นนี้อย่างแท้จริง
J U LY • A U G U S T 2 0 1 6
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สร้อยคอคอลเลกชั่น Bouton d’or
จาก Van Cleef & Arpels
โดดเด่นด้วยพลอยสีเขียว
คริโซเพรส
ก�ำไลข้อมือรูปทรงแม่กุญแจ
ในสไตล์ Silver Look
จาก Alexander Wang
วัสดุจากโรเดียมสั่งท�ำพิเศษ

ก�ำไลข้อมือทองค�ำ
ประดับเพชร ดีไซน์ทรงอินฟินิตี้
จาก Tiffany & Co.
จี้ทองเหลืองชุบทอง ดีไซน์มินิมัล
จาก Céline เลือกสรรได้สามสี
คือ ทอง โรสโกลด์ และเงิน

ต่างหูพู่ รูปทรงดอกไม้
ทองเหลืองชุบทอง
จาก Valentino Garavani

Embraced

Minimalism
ดีไซน์แบบมินิมัลยังคงอยู่ในกระแส รวมไปถึงการคัดสรรอัญมณี
รูปแบบใหม่มาเป็นส่วนประกอบ มาร่วมตามหาซิกเนเจอร์ของคุณ
ในซีซั่นนี้ ด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่จะมาเติมเต็มให้ลุค
ของคุณดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ก�ำไลข้อมือไข่มุกน�้ำจืด
เปลือยรูปทรงสไตล์บาโร้ก
ตัวเรือนสีโรสโกลด์
จาก Mizuki

แหวนเงิน สุดมินิมัล คอลเลกชั่น
Ever Chaine d’Ancre
จาก Hermès

ต่างหูพู่ระย้า แบบหนีบ
ด้านหลัง คริสตัลสีด�ำ
จาก Oscar de la Renta

ต่างหูมุกจาก Marni เพิ่มความ
หวานสไตล์วินเทจ / ต่างหูทอง
เคลือบด้วยดีไซน์สามสี
สไตล์ Art Deco จาก Marni
14
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“คาลวิน ไคลน์” เผยโฉม
นาฬิกาและเครื่องประดับ
คอลเลกชั่นใหม่
สายหยุด วิศัลยางกูร ผู้จัดการนาฬิกาและ
เครื่องประดับแบรนด์คาลวิน ไคลน์ ขอเอาใจ
ผู้ที่หลงใหลในนาฬิกาเรือนสวย จัดแฟชั่นโชว์
เผยโฉมคอลเลกชั่นใหม่นาฬิกาคาลวิน ไคลน์
ที่ ม าในสี สั น สดใส พร้ อ มดี ไ ซน์ ใ นรู ป ทรง
เรขาคณิ ต โดยมี เ หล่ า นายแบบ-นางแบบ
อาทิ มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรก�ำพล, กวาง เดอะเฟซ
ไทยแลนด์-วรรณปิยะ ออมสิน นพกุล, ฟอร์ดจารุเดช บุญญสิทธิ์, เฟิน-อลิน บูลกุล และ
อ้อมแอ้ม-ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ ที่มาร่วมโชว์ใน
ครั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่า
แฟชั่นนิสต้าและเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ มิ้งค์ณั ฏ ฐิ์ ป ระภา ชุ ณ หะวั ณ , มิ๊ ค -ณั ฏ ฐกรม์
ชุณหะวัณ,จุย๋ -จรสพรรณ สวัสดิวตั น์ ณ อยุธยา,
หมิง-สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, กิ๊ฟ-ณัฐชา
หอสัจจกุล, เกรซ-ชิดชนก หอสัจจกุล, นนท์
อัมระนันทน์ และปอนด์-หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา
เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ ร้านคลาวด์ 47
บาร์แอนด์บสิ โทร อาคารยูไนเต็ด สีลม ถนนสีลม
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ZODIAC

Zodiac Gemstones

of Aries, Tauras, Gemini & Cancer
เผยอัญมณีเสริมดวงชะตาราศีเมษ-พฤษภ-เมถุน-กรกฎ
ฉบับนี้เรามาทราบกันว่า คนเกิดราศีเมษ-พฤษภ-เมถุน-กรกฎ
เหมาะที่จะสวมใส่อัญมณีชนิดใด เพื่อช่วยเสริมบุคลิกภาพ และประสบแต่โชคดี...

16

ผู้ที่เกิดราศีเมษ
(13 เมษายน-14 พฤษภาคม)

ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ
(15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน)

พืน้ ฐาน : เป็นคนธาตุไฟ รักเพือ่ นฝูง ชอบการผจญ
ภัย นิยมความตรงไปตรงมา ถ้ารักใครรักจริง ชาว
ราศีเมษเป็นเพือ่ นทีด่ ี เป็นคนจริงใจและซือ่ สัตย์ แต่
บางครั้งฉุนเฉียวง่ายและความอดทนอดกลั้นต�่ำ
อัญมณีประจ�ำราศี : เพชรและเพทายขาว ทัง้ สอง
อัญมณีนี้ช่วยเสริมดวงให้คนราศีเมษ ช่วยเสริม
บารมีให้ดูน่าเกรงขาม เนื่องจากชาวราศีเมษมี
ลักษณะชอบเป็นผู้น�ำคน
คุณสมบัติ : เพชร หรือ Diamond มาจากภาษา
กรีก Adamus มีความหมายว่า ไม่มีใครสามารถ
ท�ำลายได้ เพชรจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญ พร้อมน�ำพาความ
มั่งคั่งมาให้ ส่วนเพทาย เทียบได้กับความบริสุทธิ์
ช่วยน�ำเรือ่ งดีงามมาให้กบั ชีวติ รวมทัง้ ความร�ำ่ รวย
และช่วยให้ชนะในคดีความอีกด้วย

พื้นฐาน : เป็นชาวธาตุดิน นิ่งๆ ไม่โลดโผน แต่ก็
เป็นคนอบอุ่น ละเอียดอ่อน แถมยังมีความโรแมน
ติกไม่แพ้คนราศีใดๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง คนราศี
พฤษภก็ดูเป็นคิดมาก เนื่องจากพื้นฐานเป็นคน
รอบคอบทุกเรือ่ ง นอกจากนีย้ งั ไม่ชอบการดูถกู ตรง
ไปตรงมา รักสงบ และมีระเบียบไม่เป็นสองรองใคร
อัญมณีประจ�ำราศี : มรกต หยกสีเขียว และ
ทัวร์มาลีนสีเขียว อัญมณีเหล่านีล้ ว้ นมีพลังอ�ำนาจ
พลังแห่งความกล้าหาญ สามารถปกป้องภยัน
อันตรายต่างๆ ให้คนราศีพฤษภได้
คุณสมบัติ : ชาวอิยิปต์โบราณเชื่อว่า มรกตเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยัง
เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ความยั่งยืน ส่วน
ในประเทศจีน ว่ากันว่า หยกช่วยให้สขุ ภาพแข็งแรง
มีอายุยืนยาว แถมยังมีผลในเชิงการค้า ท�ำให้
ค้าขายรุง่ เรือง ส�ำหรับทัวร์มาลีน ส่งผลในเรือ่ งการ
เกิดความศรัทธา เพิ่มพลังแห่งความกล้าหาญ

J U LY • AU G U ST 2 0 1 6

ZODIAC

ผู้ที่เกิดราศีเมถุน
(15 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)

ผู้ที่เกิดราศีกรกฎ
(15 กรกฎาคม-14 สิงหาคม)

พื้นฐาน : เป็นชาวธาตุลม มีลักษณะคล่องแคล่ว
บริหารเวลาเก่ง เรียกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเลยที
เดียว ชาวเมถุนเป็นคนไม่อยูน่ งิ่ ชอบศึกษาสิง่ ใหม่ๆ
รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย แถมยังมาก
ไปด้วยความมัน่ ใจ แต่กช็ อบท�ำอะไรหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน ท�ำอะไรรวดเร็วจนบางทีกลายเป็น
คนขี้ลืมไปซะได้
อัญมณีประจ�ำราศี : Alexandrite หรือ เจ้าสามสี,
มุกดาหาร, มุก และโมรา อัญมณีเหล่านี้ช่วยเสริม
ดวงให้มีความชัดเจน และมีความสดใสในเส้นทาง
ชีวติ มากขึน้ ด้วยพลังอันบริสทุ ธิข์ องอัญมณีดงั กล่าว
ยังช่วยลดอารมณ์แปรปรวนของชาวเมถุนได้อกี ด้วย
คุณสมบัติ : เจ้าสามสี คืออัญมณีหลักของราศี
เมถุน เป็นพลอยทีส่ ามารถเปลีย่ นสีได้ตามแสงทีม่ า
ตกกระทบ เชือ่ กันว่า ช่วยกระตุน้ พลังงานในตัว เพิม่
ความมีชีวิตชีวาให้กับผู้ที่ได้สวมใส่ ส่วนมุกดาหาร
และไข่มุก ก็ถือเป็นอัญมณีสีขาวที่แสดงถึงความ
บริสุทธิ์ ช่วยน�ำความสดชื่นมาให้ ว่ากันว่า ชาว
เมถุนทีไ่ ด้สวมใส่จะอายุยนื ยาวขึน้ ด้านโมรา พลอย
หลายหลากสี ก็เป็นอีกหนึ่งอัญมณีที่ถูกโฉลกกับ
คนเมถุน สวมใส่เพือ่ ช่วยในความเป็นสิรมิ งคล และ
เกิดความสร้างสรรค์ในชีวิต

พื้นฐาน : เป็นคนเรียบง่าย ดูสบายๆ ชิลๆ รักสงบ
ไม่ชอบความเป็นพิธีรีตองนัก แต่ก็เป็นคนตรงไป
ตรงมา ชาวกรกฎมีมิตรมากมาย ด้วยความที่มี
เสน่ห์ แถมยังโรแมนติก แต่ในคราวเดียวกัน ชาว
กรกฎมีดวงจันทร์เป็นธาตุเจ้าเรือน จึงส่งผลให้
อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนกระแสน�้ำที่ได้รับอิทธิพล
จากดวงจันทร์
อัญมณีประจ�ำราศี : ทับทิม และสปิเนลสีแดง ช่วย
สร้างเสริมพลัง ท�ำให้มีสุขภาพดี
คุณสมบัติ : เชื่อกันว่าทับทิมท�ำให้เกิดสติปัญญา
เสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ แถมยังเป็น
สัญลักษณ์แห่งความรัก ช่วยในการแสดงออก
นอกจากนี้ยังช่วยเสริมความเข้มแข็ง โดยในสมัย
โบราณได้น�ำทับทิมมาท�ำเป็นกระสุน หรือบดเป็น
ผงเพือ่ น�ำมาท�ำเป็นยารักษาโรคได้ดว้ ย ส่วนสปิเนล
นัน้ ถูกน�ำมาใช้แทนทับทิมได้ในหลายๆ โอกาส โดย
เฉพาะสปิเนลสีแดงทีม่ คี ล้ายกันมาก แต่ความวาว
และความแข็งจะน้อยกว่า จะช่วยลดความเครียด
ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลายยามสวมใส่

มีสติในทุกการกระท�ำ จะท�ำให้ชีวิตปลอดภัยแคล้วคลาด
ฉบับหน้ามาพบกับเรื่องราวอัญมณีกับราศีที่น่าสนใจต่อไป...
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THE MEETING

เติบโตอย่างเข้มแข็ง
อัญมณีไทยในตะวันออกกลาง
อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์
เรื่อง : Santhat ภาพ : อรรคพล

ตลาดการส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยนั บ วั น
ยิ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อปีก่อน สินค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับจัดเป็นสินค้าส่งออกเป็นล�ำดับ 3 ของประเทศ
ซึ่งหนึ่งในตลาดการค้าที่ก�ำลังเฟื่องฟูก็คือ ตลาดในประเทศ
แถบตะวันออกกลาง เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณโทนี่อัครวุฒิ ตัง้ ศิรกิ ศุ ลวงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ถึงภาวะการเติบโตในครัง้ นี้ และรวมถึงทิศทางทีผ่ ู้
ประกอบการไทยควรจะก้าวเดินต่อไปให้ประสบความส�ำเร็จ
ในอนาคต...
ภารกิจหลักในวันนี้
“ปัจจุบันผมด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เวก้า
อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จ�ำกัด โดยเรามีกลุ่มธุรกิจอยู่ 3
กลุ่ม คือ การจัดแสดงสินค้าในประเทศแถบตะวันออกกลาง
กลุม่ ธุรกิจอินทิเรีย-งานก่อสร้าง นอกจากนีเ้ รายังมีธรุ กิจวิศวกรรม
อัคคีภัยชื่อ Fire Safety Training Center ซึ่งที่ดูไบจะมีธุรกิจที่
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหลายอย่าง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ น�้ ำ มั น บริ ษั ท ของเราก็ ไ ด้ รั บ โอกาสในการเข้ า ไป
เทรนนิ่งให้กับธุรกิจเหล่านี้ นอกเหนือจากธุรกิจส่วนตัวแล้วผมก็
มารับหน้าที่เป็นประธานสภาธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยหน้าที่หลักๆ ของเราคือ เป็นตัวแทนหารือกับภาครัฐและ
เอกชน เพือ่ สร้างโอกาสดีๆ ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยทีไ่ ปตัง้ กิจการ
อยู่ที่นั่น ซึ่งถึงวันนี้มีกว่า 85 รายเข้าไปแล้ว”
ภาวะของตลาดสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ใน
ตะวันออกกลาง ณ เวลานี้เป็นอย่างไรบ้าง
“ต้องถือว่ามีความต้องการในระดับที่สูง เนื่องจากประเทศ
ในแถบนี้มีก�ำลังการซื้อสูง กอปรกับปัจจัยพื้นฐานในประเทศไม่
เอื้ออ�ำนวยต่อการผลิตสินค้าประเภทนี้ จึงต้องพึ่งพาการน�ำเข้า
เป็นหลัก แต่โดยรวม Market Share ของประเทศไทยยังมีไม่
มากนัก แต่โอกาสเติบโตค่อนข้างมีสูงมาก”
ในทรรศนะของคุณอัครวุฒิ คิดว่าปัจจัยในด้านใดที่จะช่วย
ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยให้ เ ติ บ โต
มากขึ้นกว่านี้
“ณ เวลานี้มีปัจจัยเชิงบวกอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ รัฐบาล
ของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางก�ำลังจะเพิ่มมาตรฐานของ
สินค้าให้สูงขึ้น ซึ่งตรงนี้จะมาเข้าทางเรา เนื่องจากประเทศไทยมี
สถาบันวิจัยและตรวจสอบอัญมณีอย่างสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT
ที่ จ ะเข้ า มาช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพของอั ญ มณี ไ ทยให้ เ ป็ น ที่

ยอมรับ ส่วนเรื่องที่สอง ชาวตะวันออกกลางมี Positive Image
กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเขาหลงรักความเป็นไทย
ของเรา ซึ่งพิสูจน์ได้จากเมื่อปีที่แล้วมีชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มาเที่ยวเมืองไทยกว่า 2 แสนคน และคนโอมานอีกกว่า 8 หมื่นคน
นี่คือจุดแข็งที่เราได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน
ซึ่งกลยุทธส�ำคัญที่เราจะใช้เดินต่อไปในอนาคตก็คือ buy with
confidence กล่าวคือ ผูท้ จี่ ะซือ้ จิวเวลรีข่ องไทยต้องมัน่ ใจได้ในสินค้า
ซึ่งตรงนี้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว เรามีสถาบัน GIT เป็นหน่วยงาน
ที่จะเข้ามาช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า ผมเชื่อว่า ยิ่งถ้ามีการ
รับรองจากสถาบันที่เชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ ก็จะยิ่งส่งเสริมให้
สินค้าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น”
ภาครัฐหรือทางสถาบัน GIT ควรเข้ามาเพิ่มเติมในด้านใด
เป็นพิเศษอีกหรือไม่
“ส�ำหรับสถาบัน GIT การที่ได้เดินทางออกไปดูงานยังต่าง
ประเทศบ่อยๆ โดยเฉพาะการได้ไปดูงานวิจยั ตามห้องปฏิบตั กิ าร
ตรวจสอบอัญมณีต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อ
กลับมาช่วยกันพัฒนางานวิจยั และตรวจสอบอัญมณีของบ้านเรา
ได้ต่อไป ในส่วนของภาครัฐเอง ควรร่วมมือกันแบบไปเป็นแพ็ก
ไม่ว่าทางสถาบัน GIT ก็ดี หรือหน่วยงานอื่นๆ ก็ดี ผมเชื่อว่าจะ
เกิดความเป็นอิมแพ็คมากกว่า นอกจากนี้ต้องเร่งสร้าง Value
ให้กับสินค้าอัญมณีของเรา เวลาไปออกบูธส่งเสริมการขายยัง
ต่างประเทศ เราอาจจัด Exhibition ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ต่างชาติ
เขาสัมผัสได้ถึงที่มาและคุณค่าของอัญมณีไทยมากขึ้น”
ในส่วนของผูป้ ระกอบการ ควรเตรียมตัวหรือสร้างความพร้อม
ในด้านใดเป็นพิเศษอีกหรือไม่
“อยากฝากถึงผูป้ ระกอบการว่า สิง่ ทีเ่ ราต้องผลิตต่อไปต้อง
เป็นของทีใ่ ช่สำ� หรับผูซ้ อื้ เราต้องผลิตของทีเ่ ขาอยากได้ ไม่ใช่ของ
ทีเ่ ราอยากขาย ซึง่ เรือ่ งพวกนีต้ อ้ งเกิดจาก Knowledge หรือความ
เข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อน ทางสภาธุรกิจฯเองก็พร้อมจะให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เราท�ำหน้าที่เสมือนเป็นคนคอย
หาเส้นทางให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยได้เดินในตลาดแห่งนี้ ซึง่ ต้อง
เป็นทางเดินทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ในการไปสูค่ วามส�ำเร็จด้วย ซึง่ ผมเชือ่ มัน่ ว่า
ด้วยศักยภาพของสินค้าอัญมณีของไทย เราสามารถไปได้อกี ไกล
และจะเติบโตในเวลาอันใกล้ด้วย (ยิ้ม)”
เพราะมีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน หนทางทีส่ นิ ค้า
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยจะได้ ไ ปปั ก หมุ ด ในดิ น แดน
ตะวันออกกลาง คงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน...
J U LY • A U G U S T 2 0 1 6
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ต่างหู LNE1626
เพชร น�้ำหนักรวม 3.31 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 14.25 กรัม
สร้อยคอ LNN332
ทับทิม 7 เม็ด น�้ำหนักรวม 89.19 กะรัต
เพชร น�้ำหนักรวม 11.22 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 33.4 กรัม
ก�ำไล LMB316
ทับทิม 8 เม็ด น�้ำหนักรวม 14.54 กะรัต
ประดับเพชร น�้ำหนักรวม 1.44 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 34.4 กรัม
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ต่างหูเพชร LNE1608
เพชร น�้ำหนักรวม 3.60 กะรัต
ทองค�ำขาว 18K น�้ำหนัก 12.64 กรัม
สร้อยข้อมือ LNB566
เพชร น�้ำหนักรวม 2.15 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 13.81 กรัม
สร้อยคอเพชร LNN418
เพชร น�้ำหนักรวม 10.66 กะรัต
ทองค�ำ น�้ำหนัก 30.70 กรัม
แหวนดอกไม้ LNR6838
เพชร น�้ำหนักรวม 2.52 กะรัต
ตัวเรือนทองขาว & พิ้งค์โกลด์ 18K
น�้ำหนัก 22.83 กรัม

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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ต่างหูทับทิมพม่า
น�้ำหนัก 5.52 ct และ 4.90 ct
เพชร น�้ำหนักรวม 3.56 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 17.85 กรัม
สร้อยคอ LNN390
เพชร น�้ำหนักรวม 7.87 กะรัต
(G color VVS)
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 36.22 กรัม
จี้ทับทิมหยดน�้ำหลังเบี้ย LNP1231
ทับทิม 1 เม็ด น�้ำหนัก 14.60 กะรัต
เพชร น�้ำหนักรวม 2.70 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 14.34 กรัม
แหวน LNR2940 (วงที่ใส่นิ้วกลาง)
ทับทิมพม่า 1 เม็ด น�้ำหนัก 7.72 กะรัต
เพชร น�้ำหนักรวม 1.65 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 14.93 กรัม
แหวน LNR2599 (วงที่ใส่นิ้วนาง)
ทับทิมพม่า 1 เม็ด น�้ำหนัก 5.96 กะรัต
เพชร น�้ำหนักรวม 0.92 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 6.78 กรัม
สร้อยมือ LNB481
เพชร น�้ำหนักรวม 7.19 กะรัต
ตัวเรือนทองขาว 18K น�้ำหนัก 29.74 กรัม
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สร้อยคอเพชร LNN187
เพชรน�้ำหนักรวม 16.07 กะรัต
(G color, vvs)
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 83 กรัม
จี้ LNP1281
อะความารีน 23.08 กะรัต
ประดับเพชรน�้ำหนักรวม 3.55 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 17.20 กรัม
แหวน LNR6878
อะความารีน 8.34 กะรัต
ประดับเพชรน�้ำหนักรวม 2.81 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 14.99 กรัม
สร้อยข้อมือ LNB391
เพทาย น�้ำหนักรวม 12.48 กะรัต
ประดับเพชรน�้ำหนักรวม 2.78 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 15.27 กรัม
ต่างหู LNE1564
เพชรน�้ำหนักรวม 4.11 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 15.18 กรัม
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ต่างหูเพชร LNE1616
เพชร น�้ำหนักรวม 3.18 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 12.52 กรัม
สร้อยคอ LNN428
เพชร น�้ำหนักรวม 4.06 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 27.73 กรัม
สร้อยข้อมือ LNB570
เพชร น�้ำหนักรวม 1.30 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 11.51 กรัม
แหวนเพชรมงกุฏ LNR1494
เพชรรูปไข่ น�้ำหนัก 0.91 กะรัต (G color, VVS1)
เพชรหยดน�้ำ น�้ำหนักรวม 0.53 กะรัต
(F color, IF) และ 0.50 กะรัต (E color, VVS1)
เพชรกลม น�้ำหนักรวม 0.16 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำขาว 18K น�้ำหนัก 4.84 กรัม
แหวนเพชรมาคีน�้ำ LNR1469
น�้ำหนัก 0.70 กะรัต (G color, VS2)
เพชรกลม น�้ำหนักรวม 0.67 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำขาว น�้ำหนัก 5.04 กรัม
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ต่างหูเพชร LNE1601
เพชร น�้ำหนักรวม 3.16 กะรัต
ตัวเรือนทอง 3 กษัตริย์
(ทอง, ทองขาว และพิ้งค์โกลด์ 18K)
น�้ำหนัก 8.40 กรัม
สร้อยคอ 3 สาย LNN242
เพชร น�้ำหนักรวม 14.63 กะรัต
ตัวเรือนทองขาว 18K น�้ำหนัก 44.88 กรัม
สร้อยคอเพชรยาว LNN426
เพชร น�้ำหนักรวม 15.60 กะรัต
ตัวเรือนทองขาว 18K น�้ำหนัก 39.16 กรัม
สร้อยข้อมือเพชร LNB567
เพชร น�้ำหนักรวม 10.33 กะรัต
ตัวเรือนทอง 3 กษัตริย์
(ทอง, ทองขาว และพิ้งค์โกลด์ 18K)
น�้ำหนัก 31.09 กรัม
แหวนเพชร LNR7022 (นิ้วชี้)
เพชร น�้ำหนักรวม 0.90 กะรัต
ตัวเรือนพิ้งค์โกลด์ 18K น�้ำหนัก 6.04 กรัม
แหวนเพชร LNR4953 (นิ้วนาง)
เพชร น�้ำหนักรวม 0.85 กะรัต
ตัวเรือนพิ้งค์โกลด์ 18K น�้ำหนัก 4.98 กรัม
แหวนเพชร LNR2150 (นิ้วกลาง)
เพชร น�้ำหนักรวม 1.04 กะรัต
ตัวเรือนทองค�ำ น�้ำหนัก 8.25 กรัม

ช่างภาพ อรรคพล ค�ำภูแสน
ผู้ช่วยช่างภาพ อนุรักษ์ ดวงต๋า,
นิติพงษ์ ค้าข้าว
สไตลิส V.O.C
หน้า รัตนโชติ โพธ์ข�ำ
ผม Pornpan Chancholsamut
เสื้อผ้า Patinya, Chai Gold Label, Wee
เครื่องประดับ

ร้านเพชรลีลาเจมส์
MBK Center ชั้น 2 ตรงข้าม Watsons
โทร 081-668-6684, 02-620-9300
www.leelagems.com
Line ID : @leelagems
ขอบคุณสถานที่
Dreamer Studio
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LEELA GEMS
คลาสสิกอย่างมีสไตล์
เรื่อง : S.P. ภาพ : อรรคพล ค�ำภูแสน

ส�ำหรับว่าที่บ่าวสาวที่ก�ำลังมองหาแหวนหมั้น
แหวนแต่งงาน ชื่อของ LEELA GEMS จะต้อง
เป็นอันดับต้นๆ ที่ลูกค้านึกถึง ด้วยคุณภาพ
เพชรทีผ่ า่ นการคัดสรรมาอย่างพิถพ
ี ถิ นั ดีไซน์
ที่ทันสมัย งานฝีมือประณีต และที่ส�ำคัญคือ
การบริการที่อบอุ่นและจริงใจ
“สินค้าทุกชิน้ ของทางร้าน เราให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องของคุณภาพอย่างมากค่ะ โดยเพชรขนาด
0.30 กะรัตขึ้นไป ทุกเม็ดจะมีใบเซอร์จากสถาบัน
อัญมณีศาสตร์ หมวยจะเป็นคนน�ำเข้าเพชรเอง
โดยตรง โดยเลือกสรรเฉพาะเพชรที่มีสัดส่วนการ
เจียระไนที่สมบูรณ์แบบ จึงท�ำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า
จะได้เพชรที่เล่นไฟสวยที่สุดไปประดับบนแหวน
หรือเครื่องประดับทุกชิ้นค่ะ”
คุณหมวย-ดวงพร ลีลาแม้นเทพ ทายาทรุ่น
ที่ 3 ของร้านลีลาเจมส์ เริ่มต้นเล่าพร้อมรอยยิ้ม
ก่อนจะย้อนเล่าถึงเส้นทางธุรกิจเครื่องประดับให้
ฟังว่า เมื่อ 50 กว่าปีก่อน อากง (คุณตา) ของเธอ
เริ่มต้นสายอาชีพนี้โดยการเป็นช่างทอง ก่อนจะ
ขยับขยายมาเปิดร้านเพชรแห่งแรกของครอบครัว
ที่ห้างไทยไดมารู ต่อมา ตอนคุณแม่ (คุณสุณี
ลีลาแม้นเทพ) แต่งงานกับคุณพ่อ จึงต้องเข้าไป
ช่วยธุรกิจผ้าของครอบครัวคุณพ่อ จนกระทัง่ ปี 2540
คุ ณ แม่ จึ ง ตั ด สิ น ใจกลั บ มาเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ร้ า นเพชร
ของตัวเองอีกครัง้ ทีห่ า้ งดิ โอลด์ สยาม จากนัน้ จึงได้
ย้ายมาเปิดร้านอย่างเต็มรูปแบบ ทีห่ า้ งมาบุญครอง
เซ็นเตอร์ พร้อมกับตั้งชื่อร้านอย่างเป็นทางการว่า
ร้านเพชรลีลาเจมส์ เมื่อราว 12 ปีที่แล้ว
“ช่วงแรกๆ เราเน้นขายอัญมณี พลอยหายาก
พลอยไซส์ใหญ่พิเศษ เช่นทับทิมน�้ำหนักร้อยกว่า
กะรัต ซึ่งมีลูกค้าประจ�ำเยอะพอสมควร เนื่องจาก
คุณแม่เป็นคนยิ้มแย้ม อัธยาศัยดีค่ะ ต่อมาเราเริ่ม
ปรับ target group มาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ก�ำลังจะ
แต่งงาน โดยเน้นที่แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน หรือ
เครือ่ งประดับส�ำหรับเจ้าสาว ดีไซน์ของทางร้านเรา
จะดูคลาสสิก แต่แฝงไว้ด้วยกิมมิกเล็กๆ น้อยๆ ที่
เราตัง้ ใจท�ำให้แตกต่างจากแบรนด์อนื่ ๆ นอกจากนี้
ยังสามารถปรับฟังก์ชั่นการใช้งาน นอกจากจะใส่
เพื่อออกงานแล้ว ยังสามารถประยุกต์เพื่อน�ำมา

ถ้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อใน
ครั้งแรกก็ ไม่เป็นไร หมวยจะ
เข้าใจและไม่กดดันลูกค้า
เพราะนี่คือการเลือกแหวน
แต่งงานซึ่งเป็นแหวนวง
ที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต
ของเขา หมวยจึงอยาก
ให้ลูกค้ามีความสุข
ในการเลือกซื้อค่ะ
ใส่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งจุดนี้จะตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ”
นอกจากดีไซน์โดดเด่นและการใช้งานจะ
ครอบคลุมได้ในหลายๆ วาระโอกาสแล้ว ทางร้าน
ลีลาเจมส์ก็ยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า
ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อีกด้วย
“เราเป็นร้านเพชรเจ้าแรกๆ ที่เริ่มท�ำเว็บไซต์
อันนี้ถือเป็นความโชคดีค่ะ เพราะถ้าลองค้นหา
keywords เกี่ยวกับแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน
ลีลาเจมส์จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ โดยเราไม่ต้อง
เสียเงินค่าโฆษณาเลยค่ะ (ยิม้ ) นอกจากนีย้ งั มีชอ่ ง
ทาง Social media อืน่ ๆ เช่น Facebook, Instagram,
และ Line ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ที่ อ ยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด และ
ต่างประเทศ สามารถซื้อสินค้าของทางร้านได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่
หน้าร้านเลยค่ะ”
คุณหมวยเล่าต่อไปว่า มีลูกค้าหลายท่านที่
ซื้อสินค้าจากทางร้านแล้วประทับใจในสินค้าและ
การบริการก็มาเขียนรีวิวให้ ซึ่งหากถามเรื่องความ
ประทับใจที่ลูกค้ามีต่อร้านลีลาเจมส์ ส่วนใหญ่มัก
บอกต่อกันปากต่อปากในเรื่องของการบริการที่
ดีเสมอมา

“ครั้งหนึ่งเคยมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาซื้อ
แหวนหมั้น แล้วไปเขียนรีวิวไว้ในบล็อกของเขา
ซึง่ เป็นบล็อกทีม่ ชี อื่ เสียง หลังจากนัน้ จึงมีลกู ค้าชาว
ต่างชาติหลายคนที่ได้อ่านบล็อกนั้นแล้วตั้งใจเข้า
มาซื้อสินค้าที่ร้าน (ยิ้ม) ลูกค้าคนไทยหลายๆ คน
ก็มาเขียนรีววิ ให้ตามเว็บไซต์ตา่ งๆ ค่ะ โดยส่วนมาก
จะพูดถึงการบริการทีจ่ ริงใจ เป็นกันเอง ลูกค้าบางคน
เดิ น เข้ า มาหาแหวนแต่ ง งานโดยยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล
อะไรมาก่อนเลย หมวยก็เริ่มต้นโดยการอธิบาย
พื้นฐานการดูเพชรให้เลยนะคะ ว่า 4C’s คืออะไร
(ยิ้ม) ลูกค้าหลายๆ คนจะมีอายุใกล้เคียงกับหมวย
หมวยก็จะให้ค�ำแนะน�ำเหมือนเพื่อนแนะน�ำเพื่อน
บรรยากาศในร้านจะเป็นแบบสบายๆ ถ้าไม่ได้
ตัดสินใจซื้อในครั้งแรกก็ไม่เป็นไร หมวยจะเข้าใจ
และไม่กดดันลูกค้า เพราะนีค่ อื การเลือกแหวนแต่งงาน
ซึง่ เป็นแหวนวงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของเขา หมวยจึง
อยากให้ลูกค้ามีความสุขในการเลือกซื้อค่ะ (ยิ้ม)”
ส�ำหรับเครื่องประดับที่ทางร้านลีลาเจมส์
ได้เลือกมาให้ชมในเซตแฟชั่นของนิตยสาร GIT
Gems and Jewelry ฉบับนี้ คุณหมวยบอกว่า
ได้เลือกสรรมาอย่างดีเช่นเดียวกัน “ไฮไลต์จะเป็น
จี้อะความารีนขนาด 23 กะรัต ซึ่งถือว่าเป็นไซส์
ใหญ่หายาก ประดับเพชรอีก 3.50 กะรัต น�ำมามิกซ์
กับสร้อยคอ ประดับเพชรจ�ำนวนกว่า 200 เม็ด
น�้ ำ หนั ก รวม 16 กะรั ต ซึ่ ง พอมามิ ก ซ์ กั น แล้ ว
ดูสวยสง่า ลงตัวมากค่ะ”
ส�ำหรับลูกค้าทีส่ นใจสินค้าของร้านลีลาเจมส์
สามารถเข้ามาชมได้ที่หน้าร้านที่ MBK Center
ชั้น 2 หรือทางเว็บไซต์ www.leelagems.com
ผูบ้ ริหารสาวบอกว่าตอนนีก้ ำ� ลังพัฒนาเว็บไซต์ใหม่
เพื่อปรับปรุงช่องทางการขายแบบ E-Commerce
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางมาที่ ร ้ า นได้
ซึ่งแน่นอนว่า เครื่องประดับทุกชิ้นยังคงรับประกัน
คุณภาพเช่นเดิม
“เป้าหมายที่ตั้งใจไว้คือ จะพัฒนาให้ร้าน
ลีลาเจมส์เป็นกูรดู า้ นแหวนหมัน้ แหวนแต่งงาน
โดยเราไม่ได้วัดผลจากยอดขายที่เป็นตัวเงิน
แต่วดั ผลจากความสุขและรอยยิม้ ของลูกค้าค่ะ”
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี

FEATURE

Gem Testing Department

อะความารีน (Aquamarine)
อัญมณีสีฟ้ามหาสมุทรสุดแสนสวย
เรื่อง : ทนง ลีลาวัฒนสุข

อะความารีน (Aquamarine) เป็นพลอยสีฟ้า
ที่คนทั่วไปรู้จักชื่อมากที่สุดชนิดหนึ่ง ค�ำว่า
Aquamarine มาจากภาษาละติน “Aqua marina”
หมายถึง “น�ำ้ ทะเล” เป็นพลอยประจ�ำเดือนเกิด
มีนาคม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมาย
เกี่ยวกับพลอยสีฟ้าชนิดนี้ บ้างว่ามีพลังใน
การรักษาโรคต่างๆ เป็นอัญมณีแห่งความสุข
และความอ่อนเยาว์
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล ทางด้ า นอั ญ มณี ศ าสตร์
อะความารีนเป็นชนิด (variety) หนึ่งของแร่เบริล
(Beryl) มีความแข็งประมาณ 7.5-8 ตามโมห์สเกล
สีฟา้ ของอะความารีนเกิดจากธาตุเหล็ก (Fe) ซึง่ จะ
พบสีฟ้าได้ในหลายเฉดสี ตั้งแต่สีฟ้าจาง สีฟ้าอ่อน
สีฟ้าแกมเขียว และสีฟ้าเข้ม ซึ่งสีฟ้าเข้มจะหายาก
และเป็นที่ต้องการมากที่สุด ส่วนใหญ่ที่พบมัก
จะมีสีฟ้าไม่เข้มมากนัก เนื้อของอะความารีนมัก
จะมีความใสกว่ามรกตซึ่งเป็นแร่เบริลเหมือนกัน
อะความารีนที่มีคุณภาพสูงและราคาแพงควรมี
ลักษณะสีฟ้าเข้ม เนื้อใสสะอาด ปราศจากมลทิน
ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
อะความารีนเป็นอัญมณีทพี่ บและผลิตได้ใน
หลายประเทศ เช่น บราซิล มาดากัสการ์ โมซัมบิก
แซมเบีย ซิมบับเว ปากีสถาน รัสเซีย เคนยา ไนจีเรีย
สหรั ฐ อเมริ ก า แอฟริ ก าตะวั น ตก และอิ น เดี ย
แต่ ที่ จั ด ว่ า มี คุ ณ ภาพดี มั ก มาจากแหล่ ง ซานตา
มาเรีย (Santa maria) ในประเทศบราซิล นอกจาก
อะความารีนเนือ้ สะอาดแล้ว ชนิดทีพ่ บปรากฏการณ์
ตาแมวหรื อ สาแหรก จะนั บ เป็ น ชนิ ด ที่ มี ค วาม
หายากและไม่คอ่ ยพบเห็นโดยทัว่ ไป ตามธรรมชาติ
อะความารีนส่วนใหญ่ที่พบมักจะมีสีฟ้าแกมเขียว
ในทางการค้า พลอยเหล่านีม้ กั จะผ่านการปรับปรุง
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คุณภาพด้วยการใช้ความร้อนเพือ่ ท�ำให้สเี ขียวลดลง
ท�ำให้ได้เป็นสีฟ้าเข้มบริสุทธิ์มากขึ้น
หากต้องการซื้อขาย สิ่งที่ควรรู้คือ นอกจาก
อะความารีนธรรมชาติทพี่ บได้ในตลาดซือ้ ขายแล้ว
ก็ ยั ง มี พ ลอยเลี ย นแบบที่ อ าจจะถู ก ขายเป็ น ชื่ อ
อะความารีนได้เช่นกัน และมีโอกาสพบได้บ่อยๆ
ซึง่ เป็นได้ทงั้ โทแพซสีฟา้ แก้วสีฟา้ เพทายสีฟา้ และ
สปิเนลสีฟา้ นอกจากนีย้ งั มีอะความารีนสังเคราะห์
(synthetic aquamarine) เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะห์แบบไฮโดรเทอมอล แม้จะมีรายงานว่า
มีการผลิต แต่เนือ่ งจากมีตน้ ทุนการผลิตค่อนข้างสูง
จึ ง ไม่ ค ่ อ ยพบอะความารี น สั ง เคราะห์ ม ากนั ก
ในท้องตลาด
การดูแลรักษาอัญมณีชนิดนีไ้ ม่ยงุ่ ยาก วิธกี าร
ทั่วไปเหมือนกับอัญมณีชนิดอื่นๆ กล่าวคือ เก็บ
รักษาแยกจากเครื่องประดับอัญมณีชนิดอื่นๆ โดย
น�ำไปใส่ในถุงหรือกล่องแยกชิ้นที่มีผ้าหรือของนุ่ม
รองรับไว้ภายใน เพือ่ ป้องกันรอยขูดขีด ในส่วนของ
การท�ำความสะอาด ให้ใช้น�้ำยาล้างเครื่องประดับ
หรือน�้ำอุ่นผสมกับสบู่เหลวอ่อนๆ และปัดท�ำความ
สะอาดตามซอกมุมและด้านหลังด้วยแปรงขนนุ่ม
ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรล้างท�ำความ
สะอาดด้วยเครือ่ งระบบอัลตร้าโซนิคและไอน�ำ้ ร้อน
เพราะมลทินทีเ่ ป็นของเหลวจะขยายตัวเร็วกว่าเนือ้
อัญมณี อาจท�ำให้เนื้ออะความารีนมีรอยร้าวได้
นอกจากนีย้ งั ไม่ควรสวมเครือ่ งประดับอะความารีน
ขณะออกก�ำลังกายหรือท�ำงานบ้าน เพราะการกระทบ
กระแทกกั บ ของมี ค มอาจท� ำ ให้ เ กิ ด รอยขู ด ขี ด
หรือแตกร้าวได้ ควรเก็บอะความารีนไว้ในที่มืด
หลีกเลี่ยงจากแสงสว่าง เพราะแสงแดดจ้ามาก
อาจท�ำให้สีอะความารีนซีดจางลงได้...

FEATURE
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เรียนรู้ดูพลอยสีท้องฟ้า
มหาสมุทรสุดแสนสวย
อะความารีน (Aquamarine)
เรื่อง : นลิน นฤดีสมบัติ, วิลาวัณย์ อติชาติ, บุญทวี ศรีประเสริฐ และทนง ลีลาวัฒนสุข

อะความารีน (Aquamarine) เป็นพลอยสีฟ้า
หวานสวยนวลนุ่มถึงคมข�ำ ประหนึ่งคล้ายสี
ท้องฟ้าและน�้ำทะเล พลอยสีฟ้าสวยชนิดนี้
เหมาะอย่ า งยิ่ ง ที่ ค วรเป็ น ของขวั ญ ส� ำ หรั บ
วันแม่ทมี่ คี วามรักกว้างใหญ่ไพศาลดัง่ ท้องทะเล
และท้องฟ้า แม้ว่าอะความารีนเป็นแร่เบริล
เช่นเดียวกับมรกตซึง่ มีสเี ขียว แต่อะความารีน
โดยทั่วไปมีสีฟ้าน�้ำทะเล (ฟ้า ฟ้าแกมเขียว
น�้ำเงินแกมเขียวถึงน�้ำเงินเข้ม) และจัดเป็น
อัญมณีประจ�ำเดือนเกิดเดือนมีนาคม อย่างไร
ก็ตาม พลอยสีฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดหรือ
ร้านค้านั้น อาจได้เป็นพลอยสีฟ้าหลากหลาย
หรือต่างชนิดกัน ในสายตาผูค้ นทัว่ ไปทีพ่ จิ ารณา
จากสี เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ยากที่ จ ะทราบว่ า
พลอยที่มีสีฟ้าที่คล้ายคลึงกันนั้นเป็นพลอย
ต่างชนิดกัน ไม่วา่ จะเป็นแซปไฟร์สฟ
ี า้ สปิเนล
สีฟ้า โทแพซสีฟ้า เพทายสีฟ้า หรือ แก้วสีฟ้า
(รูปที่ 1)

มรกต, มอร์แกไนต์, เฮลิโอดอร์, แม็กซีซี่, โกชีไนต์, อะความารีน (ตามล�ำดับ)
รูปที่ 2 พลอยสีอื่นๆ ของแร่เบริล

การที่ จ ะทราบว่ า พลอยสี ฟ ้ า เหล่ า นั้ น เป็ น
พลอยชนิดใด จ�ำเป็นจะต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง
ด้านอัญมณีศาสตร์และท�ำการวิเคราะห์ตรวจสอบ
จึ ง จะสามารถแยกชนิ ด พลอยออกจากกั น ได้
เนือ่ งจากพลอยแต่ละชนิดจะมีสมบัตทิ างกายภาพ
ทางแสงและทางเคมีที่แตกต่างกัน หรือเพื่อความ
สะดวกและความเชือ่ มัน่ มากขึน้ อาจใช้ใบรายงาน
ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้
เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง

อะความารีนส่วนมากที่พบซื้อขายในตลาด
มักผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ความร้อนเพื่อ
ลดสีเขียวให้ได้เป็นสีฟ้าเข้มมากขึ้น และจะเป็น
สีฟ้าที่สวยคงทนและยากต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้
ทั้งนั้นวิธีการนี้เป็นที่นิยมและยอมรับได้ในตลาด
ที่มีการซื้อขายกันทั่วไป
นอกจากนั้ น ยั ง มี อ ะความารี น สั ง เคราะห์
(รูปที่ 3) ซึ่งมีสี รวมทั้งสมบัติทางกายภาพและ
ทางแสงเหมือนอะความารีนธรรมชาติ

ลักษณะทั่วไป

เป็นพลอยชนิดหนึ่งของแร่กลุ่มเบริล และมี
องค์ประกอบหลักทางเคมี คือ เบริลเรียม อะลูมเิ นียม
ซิ ลิ เ กต (Be 3 Al 2 Si 6 O 18 ) เช่ น เดี ย วกั บ มรกต
(Emerald) มอร์แกไนต์ (Morganite) และเบริลสีอนื่ ๆ
(รูปที่ 2) แต่จะแตกต่างกันที่ชนิดและปริมาณของ
ธาตุที่ท�ำให้เกิดสีนั้นๆ เจือปนอยู่ในโครงสร้างผลึก
เช่น อะความารีน จะมีชนิดและปริมาณธาตุให้สี
คือ เหล็ก ส่วนมรกตจะมีชนิดและปริมาณธาตุให้สี
คือโครเมียมและหรือวาเนเดียม

สมบัติทางกายภาพและทางแสง
ไพลิน, สปิเนลสีฟ้า, โทแพซสีฟ้า, เพทายสีฟ้า,
แก้วสีฟ้า (ตามล�ำดับ)
รูปที่ 1 พลอยสีฟ้าชนิดต่างๆ
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มีความแข็ง (Hardness) เท่ากับ 7.5-8 ตาม
โมห์สเกล ความถ่วงจ�ำเพาะ (S.G.) ประมาณ 2.72
ค่าดัชนีหักเหของแสง (R.I.) 1.577 - 1.583

รูปที่ 3 อะความารีนสังเคราะห์
(GIT Laboratory)

GIT IN FOCUS

การวิเคราะห์ตรวจสอบอะความารีน
ด้วยเครื่องมือพิเศษ
เครื่องรามานสเปกโตรสโคป
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจแยกชนิด
พลอยสีฟ้า ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีจะใช้
เครื่องรามานสเปกโตรสโคป ในการตรวจระบุชนิด
ของพลอยสีฟ้าซึ่งได้ผลแม่นย�ำ รวดเร็ว ดังแสดง
เป็นกราฟผลวิเคราะห์พลอยอะความารีน สปิเนล
สีฟ้า เพทายสีฟ้า (รูปที่ 4)
รูปที่ 4 Raman spectrumของ อะความารีน (บน) สปิเนลสีฟ้า (กลาง)
และเพทายสีฟ้า (ล่าง) (GIT Laboratory)

เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด
สเปกโตรมิเตอร์
เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจเพือ่ บ่งชีว้ า่
พลอยอะความารีนนัน้ เป็นพลอยสังเคราะห์หรือไม่
ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีจะใช้เครือ่ งฟูเรียร์
ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ ในการ
ตรวจระบุ ว ่ า พลอยอะความารี น นั้ น เป็ น พลอย
ธรรมชาติหรือสังเคราะห์ ดังแสดงเป็นกราฟผล
วิ เ คราะห์ พ ลอยอะความารี น ธรรมชาติ แ ละ
สังเคราะห์ (รูปที่ 5)
ท่านผู้อ่านที่สนใจอยากทราบว่า พลอยสีฟ้า
สวยในเครือ่ งประดับของท่าน เป็นอะความารีนแท้
หรือเป็นพลอยสีฟ้าชนิดอื่นๆ สามารถติดต่อใช้
บริ ก ารวิ เ คราะห์ ต รวจสอบได้ ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบอัญมณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 4
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 2634-4999
ต่อ 404, 405 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

รูปที่ 5 InfraRed spectrum ของอะความารีน
ธรรมชาติ (สีเขียว) และอะความารีนสังเคราะห์
(สีแดง) (GIT Laboratory)
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การปรับปรุงคุณภาพของทับทิม
จากแหล่งโมซัมบิก ด้วยความร้อน
ต�่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
ทับทิม (Ruby; Al2O3) เป็นอัญมณีสีแดงที่มี
ความแข็ง 9 ตามโมห์สเกล ซึ่งมีความแข็ง
รองจากเพชรเท่านั้น ทับทิมได้รับความนิยม
อย่างสูงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในตลาด
อัญมณีโลก เนือ่ งจากสีแดงเป็นสีทสี่ อื่ ถึงอารมณ์
ความรักและความเป็นผูน้ ำ� ท�ำให้เป็นทีต่ อ้ งการ
มากกว่าอัญมณีอื่นๆ โดยสีแดงของทับทิม
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กั น ทั่ ว โลกว่ า เป็ น สี ข อง
ทั บ ทิ ม ที่ ส วยที่ สุ ด คื อ สี แ ดงเลื อ ดนกพิ ร าบ
(Pigeon’s Blood) (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม
เรือ่ ง “การจัดท�ำมาตรฐานสีทบั ทิม สีแดงเลือด
นกพิราบ” ใน GIT Gems and Jewelry Magazine
ฉบับที่ 17)
ในธรรมชาติ สี ข องทั บ ทิ ม ส่ ว นใหญ่ มั ก มี
โทนสีน�้ำเงินเจืออยู่ด้วย ท�ำให้ทับทิมนั้นมีสีแดง
แกมม่วง แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยในการ
ปรับปรุงคุณภาพอัญมณี จึงสามารถใช้ความร้อน
ในการปรับปรุงสีของทับทิมให้มสี แี ดงสวยงามเด่น
ชัดได้ และเนือ่ งจากมีความต้องการทับทิมทีไ่ ด้จาก
ธรรมชาติโดยไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ท�ำให้
ทับทิมสีแดงเลือดนกพิราบที่ได้จากธรรมชาติหา
ยากและมีราคาสูง
ในอดีตประเทศพม่าเป็นแหล่งของทับทิม
สี เ ลื อ ดนกพิ ร าบที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก แต่ ด ้ ว ย
เหตุผลทางการเมืองของประเทศ ท�ำให้มีปริมาณ
ทับทิมออกสู่ตลาดน้อย ทั้งที่เป็นที่ต้องการเป็น
อย่างมาก ในปี พ.ศ. 2552 มีการค้นพบทับทิมจาก
แหล่งโมซัมบิก โดยทับทิมธรรมชาติจากแหล่ง
โมซั ม บิ ก มั ก มี สี แ ดงเลื อ ดนกและมี คุ ณ ภาพดี
เช่นกัน ท�ำให้ในปัจจุบันกลายเป็นทับทิมอีกแหล่ง
หนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีระดับต้นๆ
ของโลก แต่กระนั้นยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด จึงมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพทับทิมส่วนหนึ่งที่มีสีแดงแกมม่วงจนถึง
สีม่วงแดงด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต�่ำเพื่อให้มี
สีแดงที่เด่นชัดขึ้น
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รูปที่ 1 การเผาตัวอย่างทับทิมจากประเทศโมซัมบิกที่อุณหภูมิ 700 ºC
(A) ตัวอย่างทับทิมไม่เผา (ขวา) ตัวอย่างทับทิมเผาที่อุณหภูมิ 700 ºC (ซ้าย)
(B) มลทินผลึกแร่ก่อนเผา (C) มลทินผลึกแร่หลังเผา

การวิ เ คราะห์ ช นิ ด และลั ก ษณะมลทิ น แร่
ภายในพลอยซึ่งมักเกิดการตกผลึกก่อนหรือพร้อม
กับการตกผลึกของพลอยใต้พนื้ พิภพเป็นหนึง่ ในตัว
บ่งชี้ในเรื่องพลอยปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
โดยทัว่ ไปการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน
โดยเฉพาะพลอยในกลุ่มทับทิม มักใช้ความร้อน
ค่ อ นข้ า งสู ง ที่ อุ ณ หภู มิ ม ากกว่ า 1,000 องศา
เซลเซียส (ºC) ความร้อนในการปรับปรุงคุณภาพ
พลอยจะส่งผลให้มลทินแร่ภายในซึ่งอยู่ภายใต้
ความดั น ที่ สู ง กว่ า พลอยมี ก ารเปลี่ ย นสภาพได้
สถาบันอัญมณีต่างๆ ทั่วโลกจึงสามารถวิเคราะห์
พลอยปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนจากลักษณะ
ที่เปลี่ยนไปของมลทินแร่

การปรับปรุงคุณภาพด้วยอุณหภูมิต�่ำกว่า
1,000 ºC เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพสีให้มสี แี ดงทีเ่ ด่นชัด
ขึน้ ในทับทิมจากแหล่งโมซัมบิก เป็นการเพิม่ มูลค่า
ของก้อนทับทิม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การปกปิด
ความจริงในการขายก้อนทับทิมให้กับโบรกเกอร์
เนื่องจากการเผาที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,000 ºC จะ
ตรวจสอบหาสิง่ บ่งชีข้ องการเผาได้ยาก โดยอุณหภูมิ
ที่ ใ ช้ นั้ น ยั ง ไม่ ม ากพอที่ จ ะท� ำ ให้ ม ลทิ น แร่ ทั่ ว ไป
เปลี่ยนสภาพ ท�ำให้การซื้อขายเต็มไปด้วยความ
ระแวง และต้องมีความระมัดระวังในการซื้อก้อน
ทับทิมเป็นอย่างมาก และเนื่องจากราคาที่ต่างกัน
ระหว่ า งพลอยสี ธ รรมชาติ กั บ พลอยที่ ผ ่ า นการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยความร้ อ น จึ ง ต้ อ งพึ่ ง พา
สถาบันอัญมณีฯ ในการออกใบรับรองพลอย
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รูปที่ 2 ตัวอย่างทับทิมโมซัมบิกที่ถูกแบ่งครึ่ง ตัวอย่างที่ไม่เผา (ขวา) แสดงสเปกตรัมของแร่เกอไทต์
ตัวอย่างที่ท�ำการเผาที่อุณหภูมิ 700 ºC (ซ้าย) แสดงสเปกตรัมของแร่ฮีมาไทต์

ในปัจจุบันการตรวจสอบหาสิ่งบ่งชี้ของการ
เผาทับทิมที่อุณหภูมิไม่เกิน 1,000 ºC ยังคงมีการ
ศึกษาของสถาบันอัญมณีฯ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการออกใบรับรอง
อัญมณี ซึ่งมีผลต่อราคาในตลาดอัญมณี จากการ
ศึกษาข้อบ่งชี้ในการเผาทับทิมที่อุณหภูมิต่�ำโดย
สถาบันอัญมณีแห่งอเมริกา (GIA) มีข้อสรุปโดย
การใช้มลทินฟิลม์ บาง ซึง่ เป็นมลทินทีเ่ ป็นลักษณะ
เด่นของทับทิมจากแหล่งโมซัมบิก โดยใช้การเปลีย่ น
สภาพจากฟิ ล ์ ม ที่ มี ลั ก ษณะใสไปเป็ น ฟิ ล ์ ม ขุ ่ น
หรือย่นหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
(Pardieu, et al., 2015) ซึ่งต้องใช้การสังเกต
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยายสูง และหากไม่มี
มลทิ น ฟิ ล ์ ม บางก็ ยั ง ไม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป ที่
ชัดเจนอื่นได้
จากการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทับทิม
จากแหล่งโมซัมบิกด้วยความร้อนต�ำ่ กว่า 1,000 ºC
ของสถาบันวิจยั อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) พบว่า ทับทิมจากแหล่งโมซัมบิก
สามารถปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
700 ºC ท�ำให้มสี แี ดงเด่นชัดขึน้ โดยตัวอย่างมลทิน
ภายในทีเ่ ป็นสิง่ บ่งชีท้ บั ทิมโมซัมบิก คือการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผลึกแร่ที่มักมีรอยแตกเกิดขึ้น
รอบตัวอย่าง (รูปที่ 1) และจะเห็นการเปลีย่ นสภาพ
ของผิวมลทินผลึกแร่ที่ชัดขึ้นในการเผาที่อุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน
การใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปี (Raman
spectroscopy) ในการวิเคราะห์สถานะออกไซด์
ของเหล็ก (Iron oxide) บริเวณรอยแตกสามารถใช้
จ�ำแนกทับทิมทีไ่ ม่เผาออกจากทับทิมทีผ่ า่ นการเผา
ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 500 ºC ขึ้นไปได้ โดยจะพบการ
เปลี่ยนแปลงของเหล็กไฮดรอกไซด์ไปเป็นเหล็ก
ออกไซด์ จากแร่เกอไทต์ไปเป็นแร่ฮมี าไทต์ (รูปที่ 2)
จึงสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในการบ่งชี้
ทับทิมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
ที่อุณหภูมิต�่ำได้

หากสนใจอยากตรวจสอบทับทิมของท่านว่า
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาหรือไม่ สามารถติดต่อ
ใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 4
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสอบถามเพิม่ เติม
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2634-4999 ต่อ 404,
405 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
งานวิจยั จากโครงการ “ศึกษาเปรียบเทียบ
ลั ก ษณะเฉพาะของวั ต ถุ ดิ บ และอั ญ มณี
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพจากแหล่ ง โมซั ม บิ ก และ
บริเวณใกล้เคียง”
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เจาะตลาด Niche Market:
เครื่องประดับส�ำหรับผู้สูงอายุ
อีก 40 ปีขา้ งหน้า ราว 1 ใน 5 ของประชากรโลก
จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งจะพบมาก
ในประเทศแถบยุโรป เช่น เยอรมนี สหราช
อาณาจักร อิตาลี รวมทั้งในเอเชียอย่างจีน
สิงคโปร์ โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ได้ก้าวเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่ปี 2553
ซึ่ ง ประเทศดั ง กล่ า วจั ด เป็ น กลุ ่ ม ประเทศที่
ผู้บริโภคมีก�ำลังซื้อสูง เห็นได้จากในปี 2557
รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากรทัง้ 6 ประเทศ
(เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี จีน สิงคโปร์
และญี่ปุ่น) นั้นมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรทั้งโลกโดยเฉลี่ยเกือบ 4 เท่า
ความมัง่ คัง่ ของผูค้ น ประกอบกับการก้าวเป็น
สังคมผู้สูงอายุของหลายประเทศ ท�ำให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจที่สอดรับกับความต้องการของผู้สูงวัย
ตั้งแต่สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร นันทนาการ
เสื้อผ้า เทคโนโลยี และเครื่องส�ำอาง เป็นต้น แต่ใน
ด้านเครื่องประดับกลับยังเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ
ไม่มากนัก แม้วา่ กลุม่ ผูส้ งู อายุนจี้ ะมีความอ่อนไหว
ด้านราคาต�่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ ก็ตาม

เทรนด์เครื่องประดับส�ำหรับผู้สูงอายุ

เดิมทีผู้หญิงสูงวัยมักถูกมองว่าต้องแต่งตัว
ให้น้อยลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันโลกของผู้สูง
อายุยคุ Baby Boomer ก�ำลังสวนทางกับแนวคิดนี้
ผู้สูงวัยมักไม่ชอบถูกมองว่าตนเองเป็น “คนแก่”
ท�ำให้การเจาะตลาดกลุม่ นีต้ อ้ งใช้ความละเอียดอ่อน
อย่ า งมากในการตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคยุค Baby Boomer เพื่อแสดงให้เห็นว่า
เจ้าของแฟชัน่ ยุค ’60s นีส้ ไตล์ของพวกเขาเหล่านัน้
ไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งคนกลุ่มนี้
เป็นผู้ที่ก้าวตามเทคโนโลยี เห็นได้จากผลส�ำรวจ
ของนีลสัน (Nielsen) พบว่า ผู้สูงวัยอายุ 55-64 ปี
ในสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น กลุ ่ ม ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในตลาด
e-Commerce จึงท�ำให้เรือ่ งของเครือ่ งประดับและ
เทคโนโลยีไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวส�ำหรับผูส้ งู อายุอกี ต่อไป
จิวเวลรีไ่ ฮเทค เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ผูส้ งู
อายุ จากเทรนด์ของ Wearable Technology ที่ได้
เจาะตลาดกลุม่ วัยรุน่ และวัยท�ำงานไปแล้ว ปัจจุบนั
บริษทั จิวเวลรีไ่ ฮเทคอย่าง Cuff ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กบั ผูส้ งู อายุ โดยการน�ำชิพ (CuffLinc)
ขนาดเล็กฝังเข้าไปในเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ
ก�ำไล ฯลฯ โดยชิพดังกล่าวจะซิงก์กับแอพพลิเคชั่น
36
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นักช้อปสูงวัยมักใช้เวลา
อยู่ในร้านค้ามากขึ้น
เพื่อประเมินคุณภาพ
ของสินค้าและแบรนด์
มากกว่าคุณภาพของ
บรรจุภัณฑ์และความง่าย
ต่อการใช้งาน
(A.T. Kearney, 2014)
ที่มา http://www.larabohinc.com/blog/2012/08/
advanced-style-a-book-by-ari-seth-cohen/

ในมือถือ หากผูส้ วมใส่ตอ้ งการความช่วยเหลือ แค่กด
ที่ตัว CuffLinc ระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนไปยัง
คนในครอบครัวทันที พร้อมทั้งบอกต�ำแหน่งที่อยู่
ของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และที่ส�ำคัญชิพนี้
ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องชาร์จไฟถึง
1 ปี เช่นเดียวกับ Kernel of Life ที่พัฒนาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้มีรูปลักษณ์สวยงามเหมือนกับ
เครือ่ งประดับทีช่ ว่ ยให้ผสู้ งู อายุสามารถตรวจเลือด
น�้ำลาย ลมหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ
โดยผลการตรวจจะถูกส่งผ่านทางสัญญาณบลูทูธ
เพื่อน�ำไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ต่อไป

ช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์

จากข้อมูลของสหประชาชาติพบว่า ในอีก
35 ปีข้างหน้า ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีประชากร
อายุมากกว่า 60 ปี ถึง 33% ของประชากรทั้งหมด
โดยผู้สูงวัยเหล่านี้มีแนวโน้มจะเชื่อมโยงกับสื่อ
สังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ จากงานวิจัยข้อมูล
การตลาดของนีลสัน (Nielsen) ก็ได้ระบุอีกว่า
ผูส้ งู อายุในยุโรปเริม่ มีความคุน้ เคยกับอินเตอร์เน็ต
การใช้สมาร์ทโฟน และใช้สังคมออนไลน์มากขึ้น
โดยผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ให้ความสนใจ/ซื้อสินค้า

ออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสูงที่สุด 25% รองลงมา
คือเครื่องประดับ 22% อีกทั้งกลุ่มนี้มีอัตราการ
คลิกโฆษณาสูงที่สุดถึง 68% ดังนั้นสื่อแบนเนอร์
ออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่จะเข้าไปเจาะตลาดเครื่องประดับ
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง วั ย แต่ จ ะต้ อ งบอกข้ อ มู ลครบถ้ ว น
อ่านง่าย และมีรูปภาพประกอบที่สะดุดตา

ผู้สูงอายุอยู่ที่ไหนบ้าง

คุณภาพของระบบสาธารณสุขทีก่ า้ วหน้าขึน้
ท�ำให้ประชากรมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น ประกอบกับ
อัตราการเกิดของประชากรในประเทศต่างๆ ทีล่ ดลง
ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นประชากรสู ง อายุ ต ่ อ ประชากร
ทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและเป็นปรากฏการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก โดย 56% ของผู ้ สู ง อายุ อ ยู ่ ใ น
ประเทศแถบเอเชีย และ 20% อยู่ในประเทศแถบ
ยุโรป และจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิต
สินค้าส�ำหรับผู้สูงอายุของ Euromonitor พบว่า
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย และสเปน เป็นประเทศ
ที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุอยู่มากและยังเป็น
ผู้สูงอายุที่มีก�ำลังซื้อสูงอีกด้วย

FEATURE

หมายเหตุ: สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมด
ที่มา: United Nations 2013, สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ญี่ปุ่น

เป็นประเทศแรกที่ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูง
อายุอย่างเต็มตัว โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงเป็น
อันดับ 1 ที่ 32% ของประชากรทั้งหมด โดยกลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่ม 60-69 ปี เป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุด
เนื่องจากมีจ�ำนวนถึง 18 ล้านคน หรือราว 14% ของ
ประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย
ท�ำงานได้ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และมีลักษณะ
ทางกายภาพที่ดีจึงมีการเข้าสังคม อีกทั้งผู้สูงอายุ
ในญี่ปุ่นมีก�ำลังซื้อค่อนข้างสูง และใช้จ่ายเงินปีละ
กว่า 150,000 ล้านบาทไปกับสินค้าอุปโภคบริโภค
ส�ำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการ
ไทยจะเข้าไปเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
โดยเครือ่ งประดับทีจ่ ะครองใจคนกลุม่ นีต้ อ้ งสวมใส่
ง่าย คุณภาพดี รวมถึงเน้นงานดีไซน์ ภายใต้ระดับ
ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

เยอรมนี

ที่มา http://thatsnotmyage.com/beauty-atany-age/style-at-any-age-daphne-selfe/

เป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากเป็นล�ำดับที่ 2
รองจากญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี
ราว 27% ของประชากรทั้งประเทศ โดยเป็นกลุ่มที่
มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจสูงจากบ�ำนาญชราภาพ
ท�ำให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย
ได้ไปจัดงานแสดงสินค้าส�ำหรับผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ
ชื่องานว่า Die 66 (ดี เซ็คส์อุนด์เซ็คซิก) ต่อเนื่องมา
11 ปีแล้ว โดยจัดปีละ 2 ครั้งที่เมืองไลพ์ซิก และ
มิวนิก โดยกลุ่มผู้สูงอายุชาวเยอรมันนั้นไม่ใช่กลุ่ม
ผู้ล่าของถูก แต่เป็นกลุ่มที่พร้อมจะจ่ายเพื่อให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพ

สหรัฐอเมริกา

เป็ น ประเทศที่ มี สั ด ส่ ว นผู ้ สู ง อายุ ม ากเป็ น
ล� ำ ดั บ ที่ 39 จากทั้ ง หมด 201 ประเทศทั่ ว โลก
โดยมี สั ด ส่ ว นราว 20% ในด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ ก็ มี ร ายได้ ป ระชาชาติ ต ่ อ หั ว ประชากร
สูงกว่าประชากรทั้งโลกถึง 5 เท่า อีกทั้งประชากร
กลุ่ม Baby Boomer นี้ถือว่าเป็นประชากรกลุ่ม
ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และมีอัตราการบริโภคถึง
67% ของประชากรทั้งหมด แต่จากการศึกษาของ
แอสซาฟ แวนด์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดีไซน์ส�ำหรับผู้สูง
อายุพบว่า กลับมีงบฯ การตลาดมายังกลุ่มนี้เพียง
5% เท่านั้น นอกจากนี้จากผลการส�ำรวจยังพบ
อีกว่าผู้สูงวัยพร้อมที่จะจ่ายให้กับงานออกแบบ
ที่มีความสวยงามและโดนใจ
นอกจาก 3 ประเทศที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าจับตามองจากการมี
จ�ำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม
ประเทศในแถบยุโรปอย่างสวีเดน ฟินแลนด์ อิตาลี
และประเทศในแถบอาเซียนเองอย่างจีน ก็เป็น
ประเทศที่น่าสนใจ ผู้ที่มองเห็นโอกาส และพร้อม
จะปรับตัวรับกับเทรนด์การบริโภคที่จะเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอนในอนาคตอันใกล้ได้เท่านั้นที่จะสามารถ
เอาชนะใจผู้บริโภคในวัยที่เอาใจยากเช่นนี้ได้
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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Training Department

GIT จัดโครงการงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC
GIT ขอพาทุกท่านไปรู้จักเจ้าของธุรกิจที่เป็นตัวแทน
คนรุ่นใหม่ 6 ท่านสุดท้าย ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
งานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับ
สู่ AEC กับ GIT โดยทั้ง 6 ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นฝีมือที่
มีเกินมาตรฐาน ด้วยผลงานการดีไซน์เครื่องประดับ
ที่งดงาม มีความแปลกและทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในแต่ละแบรนด์ โดยในแต่ละคอลเลกชั่น
เจ้ า ของธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ เหล่ า นี้ เ ป็ น ผู ้ ดี ไ ซน์
เครือ่ งประดับด้วยตัวเองทัง้ สิน้ เรามาชมผลงานสุดยอด
แห่งการดีไซน์ของกลุม่ ผูป้ ระกอบการเหล่านีก้ นั ได้เลย...

Arquetype
แบรนด์ Arquetype เริ่ ม ต้ น ในช่ ว งกลางปี
2012 โดยเจ้าของแบรนด์ คือคุณอเนก ตันตสิรินทร์
จากนักออกแบบกราฟิก ได้ผันตนเองเข้าสู่สายงาน
ออกแบบเครื่องประดับ สร้างสรรค์ผลงานที่มาจาก
เส้ น สายของการออกแบบกราฟิ ก ในแนวที่ ถ นั ด
รวมกับฟังก์ชั่นต่างๆ จนออกมาเป็นเครื่องประดับ
ที่ท้าทายและจับต้องได้
อาร์คิวไทป์ (ARQUETYPE) มาจากการรวม
ค�ำ 3 ค�ำ คือ “ART” “ACUTE” และ “ARCHETYPE”
ซึ่งหมายถึง “ต้นแบบแห่งศิลปะที่ผสานเข้ากับความ
ฉลาดหลักแหลมของมนุษย์” ดังนั้นเครื่องประดับของ
แบรนด์นี้จึงมีรูปลักษณ์ที่ล�้ำสมัย มีกลิ่นอายของงาน
สถาปัตยกรรมยุคใหม่ และมีสรีระที่ให้ความรู้สึกของ

JITTRAKARN
แบรนด์ JITTRAKARN เริ่มต้นจากความสนใจในงาน
ออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ซึ่งเป็นการแสดงออก
ถึ ง ส่ ว นผสมของเรื่ อ งราวและการทดลองของ
วัสดุที่แปลกใหม่ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แนวคิ ด หลั ก ในการออกแบบของ JITTRAKARN
จะเป็ น การน� ำ เรื่ อ งราวในจิ น ตนาการเหนื อ จริ ง มา
ทดลองตีความ โดยสร้างรูปทรงและสีสันที่มีความ
แปลกใหม่ จนเกิดเป็นเครื่องประดับแปลกตา เป็น
ความเพ้อฝันที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยเรื่ อ งราวที่ น� ำ มาใช้ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจในการ
ออกแบบ อาทิ เกม นิทาน นิยาย ภาพยนตร์ ความเชื่อ
เน้ น กลุ ่ ม เป้ า หมายสุ ภ าพสตรี ที่ มี ค วามเพ้ อ ฝั น
มีความสนใจในศิลปะและแฟชั่น ต้องการแสดงออก
ถึงตัวตนผ่านการแต่งตัวและการใช้ชีวิต มีความกล้า
ที่จะแตกต่าง เน้นการพัฒนาด้านการออกแบบ การ
เล่าเรื่องราว การทดลองวัสดุ เทคนิคแปลกใหม่ สีสัน
แปลกตา เพื่อให้เกิดงานออกแบบที่มีความใหม่และ
น่าสนใจ ติดตามผลงานของ JITTRAKARN ได้ท่ี
FB: JITTRAKARN และ www.jittrakarn.com
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การเคลื่อนไหว แต่แฝงไปด้วยเรื่องราวของธรรมชาติ
ดังเช่นคอลเลกชั่นล่าสุด “BERMUDEZ Collection”
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า”
เรื่องราวที่เป็นนามธรรม สู่ “การบิดเบือนและดูดกลืน”
“ความอันตราย” และ “สิ่งมีค่าที่ถูกซ่อนอยู่ด้านล่าง”
มีจดุ เด่นอยูท่ รี่ ปู ลักษณ์แปลกตา แต่ยงั คงความหรูหรา
และมีสรีระของชิ้นงานที่ลงตัว แฝงไปด้วยความรู้สึก
ของความแหลมคม ที่สื่อถึงอันตรายของสามเหลี่ยม
เบอร์มิวด้า จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเครื่องประดับ
จาก ARQUETYPE คื อ ความประณี ต ของชิ้ น งาน
ที่ ต ้ อ งการมอบชิ้ น งานที่ ดี ที่ สุ ด ไร้ ที่ ติ ใ ห้ กั บ ผู ้ เ ป็ น
เจ้าของ ติดตามผลงานของ Arquetype ได้ที่ FB, IG:
Arquetype และ www.arquetypeofficial.com

CHAT Jewelry
เครื่ อ งประดั บ ของแบรนด์ CHAT Jewelry ได้ รั บ
แรงบั น ดาลใจมาจากลายเส้ น และรู ป ทรงอั น สวยงาม
ของธรรมชาติรอบตัว โดยใช้อัญมณีและหินจากธรรมชาติ
มาบรรจงเจียระไนเป็นรูปทรงพิเศษ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
มีความแปลกใหม่ในทุกมุมมอง พร้อมสร้างจิตนาการอัน
ไร้ขีดจ�ำกัด
ในคอลเลกชั่น “See Through” ได้แรงบันดาลใจ
มาจากความงดงามของเส้นสาย รูปทรง และรูปแบบของ
ดอกไม้ตามธรรมชาติ น�ำเสนอความงามในมุมมองใหม่
ออกมาเป็นชิ้นงาน 3 มิติ ใช้เทคนิคการท�ำตัวเรือนด้วย
ทักษะงานแกะ คงความอ่อนช้อย สวยงามในทุกมุมมอง
โดยใช้อัญมณีต่างๆ ที่มีความหมายและเสริมบุคลิกภาพ
ให้กับผู้สวมใส่
แบรนด์เครือ่ งประดับ CHAT jewelry ยังมุง่ มัน่ พัฒนา
สร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานที่ มี คุ ณ ภาพ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว
พร้อมแสดงถึงความประณีตอ่อนช้อยของงานฝีมือช่าง
เครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล ติดตาม
ผลงานของ CHAT Jewelry ได้ที่ FB, IG: CHATJewelry

FEATURE

Alement
แบรนด์ Alement เกิดจากความหลงใหลในเครื่อง
ประดับ ความชื่นชอบในแฟชั่น ผสมผสานกับมุม
มองของดีไซเนอร์ทเี่ ห็นว่า ทุกอย่างรอบตัวเรามีการ
ผสมผสานขององค์ประกอบที่หลากหลาย จนเกิด
เป็นเอกลักษณ์ และแฝงความเป็นตัวตนอยู่ ชื่อ
แบรนด์ “Alement” แฝงตั ว ตนของดี ไ ซเนอร์
ผ่านตัวอักษร “A” ที่เป็นตัวอักษรของชื่อดีไซเนอร์
ผสมกับค�ำว่า “Element” ซึ่งสื่อถึงแก่นแนวคิด
เรื่องธาตุพื้นฐาน (5 Elements) โดยน�ำมาเป็นแรง
บันดาลใจในการออกแบบของแต่ละคอลเลกชั่น
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้สวมใส่
ในคอลเลกชั่น “Dare You” ต้องการสื่อถึง
ความกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ หรือการกล้าที่จะ
ออกเดินทางไปท�ำสิง่ ใหม่ รวมถึงส่งพลังปลุกความ
กล้าในตัวคุณ โดยได้แรงบันดาลใจจากการเดินทาง
ซึ่งการเริ่มต้นใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ
เชื่อมโยงกับไอเดียของพื้นดินที่แห้งแตกระแหง
ในที่นี้เราอาจมองเห็นต้นกล้าเล็กๆ โผล่ขึ้นมาจาก
ดินที่ปกคลุมไปด้วยเศษใบไม้แห้งต่างสายพันธุ์
นี่ เ องจึ ง เป็ น ที่ ม าของงานดี ไ ซน์ เ ครื่ อ งประดั บ
คอลเลกชั่นนี้ ติดตามผลงานของ Alement ได้ที่
FB: Alement Brand

Heaven Gems
& Jewelry
จากพืน้ ฐานความเชีย่ วชาญในเครือ่ งประดับทองรูป
พรรณมากว่า 30 ปี ถ่ายทอดประสบการณ์แบบมือ
อาชี พ จากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น จนต่ อ ยอดเป็ น Heaven
Gems & Jewelry แบรนด์ที่มุ่งน�ำเสนอรูปแบบ
สินค้ากลุ่ม Fine Jewelry ที่ผลิตจากอัญมณีและ
โลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน ในรูปแบบที่ร่วมสมัย ผสาน
ความเก่ากับความใหม่เข้าด้วยกัน เจาะกลุ่มลูกค้า
UNISEX โดยให้ความส�ำคัญกับเพศหญิง 80%
และเพศชาย 20% ในวัยท�ำงานอายุ 35-60 ปี ฐานะ
ปานกลางถึงสูง สวมใส่ได้ทั้งในชีวิตประจ�ำวันและ
ในโอกาสพิเศษ เช่นออกงานทางสังคม เป็นต้น
ในคอลเลกชั่ น “Geo-Luxe” จากรู ป แบบ
เครื่องประดับที่จัดองค์ประกอบด้วยวิธีการล้อม
ที่คุ้นเคย แต่ได้น�ำมาผสานกับแรงบันดาลใจจาก
รูปทรงของสถาปัตยกรรมที่มีความสูงและความลึก
ท�ำให้เกิดรายละเอียดและรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง

ออกไป ไม่ซ�้ำใคร แต่ก็ยังหวนระลึกถึงความเก่า
ได้อยู่ ด้านคอลเลกชั่น “Vortex” ได้แรงบันดาลใจ
จากกระแสน�้ ำ หรื อ กระแสลมที่ ห มุ น วน บิ ด ตั ว
มาผสานกับเส้นสายทางเรขาคณิต ท�ำให้เกิดมิติ
แต่มีความโค้งที่แสดงความเคลื่อนไหวที่ดูมีพลัง
Heaven Gems & Jewelry เป็น Fine jewelry
ที่มีความร่วมสมัย ผสมผสานเอารูปแบบเก่ากับ
ใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการใช้รูปร่างและรูปทรงทาง
เรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบ ท�ำให้งานออกมาดู
โดดเด่น มีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ให้
ความรู้สึกที่หวนคิดถึงสุนทรียภาพในแบบเก่าอยู่
ปัจจุบัน Heaven Gems & Jewelry ขยายตลาด
เจาะกลุ่มลูกค้าในกลุ่มอายุที่น้อยลง มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ติดตาม
ผลงานของ Heaven Gems & Jewelry ได้ที่ FB:
Heaven Gems & Jewelry

RAVIPA
RAVIPA แบรนด์ เ ครื่ อ งประดั บ ที่ สื่ อ ความหมาย
แห่งความรักหลากแง่มมุ ผ่านการออกแบบทีป่ ระณีต
เรียบหรู คลาสสิก ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน
รวมถึงในโอกาสพิเศษต่างๆ ในคอลเลกชั่นล่าสุด
“SEA SHILD” ได้แรงบันดาลใจมาจากหอยมุกที่
ปกป้องไข่มุกอันล�้ำค่าไว้ เป็นเหมือนเกราะป้องกัน
ที่ปกป้องไข่มุกจากพายุและสัตว์ทะเล เหมือนบท
ทดสอบความอดทนในโจทย์ของความรักแบบต่างๆ
ซึ่งช่วยส่งให้ความรักเข้มแข็งขึ้นตามกาลเวลา
แบรนด์ RAVIPA เริ่มต้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใน
กลุ่ม Social Network จนเกิดเป็นการแนะน�ำปาก
ต่อปากมากขึ้น พร้อมทั้งยังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อท�ำให้แบรนด์มีศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
เครื่องประดับไทยที่เพิ่มขึ้น สามารถติดตามผลงาน
ของ RAVIPA ได้ที่ FB, IG: RAVIPA Jewelry

ติดตามผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ใน
โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ
เครื่องประดับสู่ AEC กับสถาบัน GIT
www.git.or.th , FB: GIT-AEC
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Special Report

FEATURE

แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง
(Golden Sheen Sapphire)
โดยนายธนพงษ์ เหลืออัมพร และนายแสงทิพย์ แสงบัวงามล�้ำ

พลอยตระกูลคอรันดัม อาทิ ทับทิม ไพลิน และ
แซปไฟร์สีอื่นๆ ได้รับความนิยมมายาวนาน
โดยพลอยชนิดนี้ที่ตลาดนิยมนอกจากกลุ่มที่
เนือ้ พลอยใสสะอาดแล้ว กลุม่ ทีม่ ปี รากฎการณ์
ต่างๆ เช่น สาแหรก (Star) หรือการเปลี่ยนสี
(Color Change) ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
นายทานซิม คาน มาลิค (Mr.Tanzim Khan
Malik) (รูปที่ 1) เจ้าของร้าน Genuine Gems
& Jewellery Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มน�ำพลอย
แซปไฟร์ทมี่ ลี กั ษณะปรากฏแบบใหม่ คือมีลกั ษณะ
การเหลือบแสงสีทองเป็นประกายเนื่องจากการ
สะท้อนของแสงจากต�ำหนิแร่โลหะจ�ำนวนมาก
และขนาดใหญ่ อ ยู ่ ภ ายในพลอย โดยพลอยที่ มี
ลักษณะปรากฏการณ์นี้ได้ถูกขายในท้องตลาด
ในชื่อ แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง (Golden
Sheen Sapphire) จนเป็นที่รู้จักในตลาดอัญมณี
เมื่อเดือนกันยายน ปี 2558 นายทานซิม
คาน มาลิค ได้น�ำแซปไฟร์เหล่านี้เข้ามาในงาน
Hong Kong Jewelry and Gem Fair โดยจ�ำหน่าย

รูปที่ 1 นายทานซิม คาน มาลิค
ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล (ภาพ: GIT Laboratory)
Figure 1 : Mr. Tanzim Khan Malik
(Photo: GIT Laboratory)
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Figure 2 :Appearance of Golden
sheen sapphire
(Photo: Genuine Gems & Jewellery Co., Ltd.,
and GIT Laboratory)

รูปที่ 2 ลักษณะปรากฏของแซปไฟร์
ประกายเหลือบสีทอง (ภาพ: Genuine Gems &
Jewellery Co., Ltd., and GIT Laboratory)

ในชื่อ แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง (Golden
Sheen Sapphire) โดยคุณทานซิมได้ให้ข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ว่ า เขาพยายามที่ จ ะพั ฒ นาและสั่ ง สม
เทคนิคการเจียระไนพลอยเหล่านี้ เพื่อที่จะท�ำให้
มีปรากฏการณ์ประกายเหลือบสีทองเหล่านี้ได้
ชัดเจนและสวยงาม และแซปไฟร์ชนิดนี้พบได้ใน
ทางภาคตะวันออกของประเทศเคนยา ใกล้กับ
ชายแดนประเทศโซมาเลีย ในทวีปแอฟริกา เมื่อ
ประมาณปี 2552 ซึ่งมีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ได้
ให้ ค วามสนใจมาซื้ อ และน� ำ ไปจ� ำ หน่ า ยทั่ ว โลก
เป็นจ�ำนวนมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้ซื้อมีทั้งใน
ยุโรป (สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, สวิตเซอรแลนด์
เบลเยียม และเยอรมนี), เอเชีย (ไตหวัน, ฮองกง,
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย ออสเตรเลีย และ
อเมริกา โดยสีของปรากฏการณ์แซปไฟร์ประกาย
เหลือบสีทอง สีของเนื้อพลอยจะต้องเป็นสีเหลือง
ทอง หรือสีน�้ำเงิน ที่มีการเหลือบแสงสีทองชัดเจน
(รูปที่ 2) ปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกพลอยชนิดนี้
ในแต่ละทวีปแบ่งออกเป็น โซนยุโรปประมาณ
40%, โซนอเมริกาประมาณ 40% และโซนเอเชีย
ประมาณ 20%
แซปไฟร์ ช นิ ด นี้ ส ่ ว นใหญ่ มั ก พบว่ า มี เ นื้ อ
พลอยเป็นสีเหลืองทอง อาจพบแถบสีเขียว หรือ
สีเหลือง สีเทาและสีน�้ำเงิน องค์ประกอบทางเคมี
คือ อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) มีความแข็ง

(Hardness) เท่ากับ 9 ตามโมห์สเกล ความถ่วง
จ�ำเพาะ (S.G.) ประมาณ 4 ค่าดัชนีหักเห (R.I.)
1.770 – 1.762 โดยคุณภาพของพลอยชนิดนี้ขึ้น
อยู่กับลักษณะของปรากฏการณ์การเหลือบสีทอง
(Sheen effect) ซึ่งเกิดจากการสะท้อนของแสงกับ
มลทินภายในพลอย ซึ่งจะต้องอาศัยการเจียระไน
ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมเท่านัน้ จากนัน้ จึงพิจารณา
เรื่องสีเนื้อพลอยเป็นล�ำดับถัดไป โดยสีเหลืองทอง
จะได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศแถบเอเชีย
นอกจากนี้ยังสามารถพบปรากฏการณ์การเหลือบ
แสงสีทองและปรากฏการณ์สาแหรกได้อีกด้วย
(รูปที่ 3)
ในปัจจุบันแซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง
ยังไม่มีมาตรฐานการให้คุณภาพของพลอยชนิดนี้
ในระดับสากล ดังนั้นการซื้อขายในปัจจุบันจึงขึ้น
อยูก่ บั ความชืน่ ชอบและความพึงพอใจของทัง้ ผูซ้ อื้
และผู้ขาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ
และผู้ขาย ทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถออกใบรับรอง
ผลการตรวจสอบได้ดังรูปที่ 4
ผูอ้ า่ นทีส่ นใจต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถ
ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบ
อั ญ มณี สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 4
อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสอบถามเพิม่ เติม
ได้ ที่ โ ทรศั พ ท์ ห มายเลข +66 2634-4999 ต่ อ
404, 405 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

FEATURE

GOLDEN SHEEN SAPPHIRE

By Mr. Thanapong Lhuaumporn and Mr. Saengthip Saengbuangamlam
The corundum gems such as ruby, sapphire, and
other colored sapphires have been popular for a
long time. Apart from the group of clean and clear
stone, there is another very popular group of stones
which have exhibited various optical phenomena,
such as star and color change.
Mr. Tanzim Khan Malik (Figure 1), the owner of
Genuine Gems & Jewellery Co., Ltd., is the
leader in introducing sapphires with the new
appearance of golden sheen phenomena due to
the reflection of light from many metallic mineral
inclusions within the stones. Nowadays, gemstones
with this phenomena are sold in the market as
“Golden Sheen Sapphire” and becoming well-known
in the jewelry market.
These sapphires were introduced to the market by
Mr.Tanzim Khan Malik at Hong Kong Jewelry
and Gem Fair, September 2015, under the name
of “Golden Sheen Sapphire”. He claimed this
particular gem to be found, since 2009, around
the eastern part of Kenya near the border of
Somalia, in Africa.The intensive improvement of
the cutting techniques accumulated for years by
him has brought the beauty of the sheen effect to
these sapphires. These gems have been popular
among the buyers from Europe (United Kingdom,
France, Switzerland, Belgium and Germany), Asia
(Taiwan, Hong Kong, Korea, Japan, China and
India) also America and Australia. The prominent
colors of Golden sheen are golden-yellow and
blue with a golden glow (Figure 2). At present,
The export percentages for this kind of gem in
each continent is 40% Europe, 40% America, and
approximately 20% Asia, according to Mr. Tanzim
Khan Malik.
These sapphires are most often found with a
golden-yellow body color. However, the stone
have also been found in greenish, yellowish,
grayish and blueish color. The chemical composition
is Aluminum oxide (Al2O3) with a Hardness of 9
according to the Mohs scale, specific gravity
(S.G.) of approximately 4, and a refractive index
(R.I.) of 1.770 - 1.762. The quality of this kind of
gem depends on the Sheen effects caused by the
reflection of lights on internal metallic inclusions.
The cut must be only in the right angel to exhibit

รูปที่ 3 ปรากฏการณ์สาแหรกพร้อมกับ
การเหลือบแสงสีทอง (ภาพ: GIT Laboratory)
Figure 3 : Star phenomenon along with a
golden glow (Photo: GIT Laboratory)

the sheen. Then, the color of the gemstone is next
considered. The golden-yellow is the most desirable,
especially in Asian countries. Furthermore,
besides of sheen sapphire, some star sapphires can
be found as well (Figure 3).
Currently, the quality of Golden Sheen Sapphire
doesn’t have an internationally recognized
standard of evaluation. That means, sales and
purchases of this kind of gem, at present, depend
on the favor and the satisfaction of both buyers
and sellers. For ensuring buyers and seller’s
confidence, GIT Gem Testing Laboratory can
issue a certificate of examination results as shown
in (Figure 4).
Interested Readers can find more information by
contacting GIT Gem Testing Laboratory, The Gem
and Jewelry Institute of Thailand (Public
Organization), 4th Floor, ITF Tower, Silom Road,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok, 10500, or for
more information, please call +66 2634-4999 ext.
404, 405 from 09.00AM – 05.00 PM every day
except Saturday – Sunday and public holidays.

รูปที่ 4 ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสอบ
แซปไฟร์ประกายเหลือบสีทอง
โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
(GIT-GTL)
Figure 4 : Example of Golden Sheen Sapphire
Testing Result Report issued by The Gem
and Jewelry Laboratory (GIT-GTL)
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า

FEATURE

Precious Metals Testing Department

ทองสุโขทัย
เอกลักษณ์ลายไทย
เรื่อง : ณัฐวุฒิ วงษ์สุวรรณ

ดินแดนสุวรรณภูมิแผ่นดินทอง หรือดินแดน
แห่งทองค�ำ คือบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่ของ
อุษาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
เป็นชื่อที่ใช้เรียกดินแดนของไทยสมัยโบราณ
มีความหมายว่า เจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์
และในความหมายอีกประการหนึง่ คือดินแดน
ที่อุดมไปด้วยแร่ทองค�ำ เนื่องจากทองค�ำเป็น
แร่ธาตุหายาก ดังนั้น เมื่อมีข่าวลือว่ามีทองค�ำ
ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้คนมี
ความนิยมใช้ทองค�ำอย่างมาก จึงท�ำให้พ่อค้า
มีความตื่นตัวที่จะเดินทางมาแสวงหาทองค�ำ
เพื่อท�ำการค้าขาย โดยทองค�ำมักจะน�ำมาท�ำ
เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ เสื้อผ้าอาภรณ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมทั้งใช้ประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรมชัน้ สูง ซึง่ ล้วนแล้วแต่แฝงไปด้วย
ความเชื่อและความสวยงาม ศิลปะงานฝีมือ
เหล่านีเ้ กิดจากฝีมอื เชิงช่างทองโบราณทีต่ อ้ งใช้
ความสามารถเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นคุณค่า
ทางความคิดจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของแต่ละท้องถิ่น และโดยการถ่ายทอดส่งต่อ
สู ่ ช ่ า งทองในปั จ จุ บั น น� ำ ลวดลายอั น เป็ น
เอกลักษณ์เหล่านั้นมาเป็นต้นแบบจนมีชื่อ
เสียงมากมาย เช่น ทองสุโขทัย ทองเพชรบุรี
เป็นต้น
เครื่องประดับทองที่มีรูปแบบและลวดลาย
ประณีตงดงามคงความเป็นเอกลักษณ์ของงาน
เครือ่ งทองโบราณอย่างทีส่ ดุ คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
เครื่องประดับทองสุโขทัยของอ�ำเภอศรีสัชนาลัย
โดยเอกลั ษ ณ์ ข องทองสุ โ ขทั ย มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ
เฉพาะตัวหลายประการ ตั้งแต่การผลิตด้วยมือที่มี
ความละเอียดประณีตโดยไม่ใช้เครื่องจักร แต่จะ
มีการใช้เครือ่ งทุน่ แรงบ้าง ซึง่ เป็นการผลิตแบบโบราณ
ตามภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เครื่องประดับทองสุโขทัย
ภาพจาก www.goldtraders.or.th
42
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เครื่องประดับทองสุโขทัย
ภาพจาก www.goldtraders.or.th

การท�ำเครือ่ งประดับทองสุโขทัยเกิดจากการ
ถ่ า ยทอดการท� ำ เครื่ อ งประดั บ ทองสมั ย โบราณ
ลวดลายมั ก ได้ แ บบมาจากงานศิ ล ปกรรมและ
โบราณสถานและโบราณวัตถุตา่ งๆ น�ำมาสร้างเป็น
เอกลักษณ์ของเครื่องทองสุโขทัย โดยมีวัตถุดิบ
หลักที่ใช้คือทองบริสุทธิ์ 99% ที่มีความยืดหยุ่นดี
สามารถประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ ได้ง่าย แต่จะ
มีการใช้น�้ำประสานขึ้นตัวเรือนเป็นรูปแบบต่างๆ
เครื่องทองสุโขทัยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
ประเภทเครื่องประดับ และประเภทเครื่องใช้สอย
1. ประเภทเครื่ อ งประดั บ มี ห ลายรู ป แบบ
ได้แก่ สร้อยคอลายสามเสา สร้อยคอลายสี่เสา
สร้อยคอก้านแข็ง สร้อยปล้อง สร้อยข้อมือถัก
ลายแบน สร้อยข้อมือถักลายเปีย ก�ำไลหลอด
แหวนเกลี้ยง แหวนลงยาสี แหวนฝังพลอย ต่างหู
ลายฉลุ นอกจากนั้นยังมีเข็มขัดฉลุลาย เข็มกลัด
ต่างๆ เป็นต้น
2. ประเภทเครื่องใช้สอย ได้แก่ กระเป๋าตอก
ลายนูน ผอบ เชี่ยนหมาก กรอบรูปทอง เสื้อถักทอง
ปิ่นโต เป็นต้น
ส่วนลวดลายของเครื่องประดับทองสุโขทัย
ในช่วงแรกลวดลายจะมีเพียงเส้นถักและลูกประค�ำ
ติดลายต่างๆ ร้อยกับเส้นถัก ในเวลาต่อมาจึงมี
การพัฒนารูปแบบให้หลากหลายมากขึน้ สามารถ
แบ่งได้ดังนี้
ลวดลายถัก มีการถักอยู่ 2 รูปแบบ คือ ถัก
กลม และถักแบน
1. การถักกลม เป็นการถักลวดลายตั้งแต่
สามเสา สี่เสา ห้าเสา จนถึงสิบเสา นิยมน�ำลายถัก
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบเป็ น สร้ อ ยคอ หรื อ สร้ อ ยข้ อ มื อ
ได้แก่ ลายเกลียวเชือก ลายกระดูกงู ลายสี่เสา
ลายผ่าหวาย ลายพวงมาลา เป็นต้น
2. ถักแบน มักท�ำสร้อยข้อมือเป็นลายเปีย
ลายเย้า เป็นต้น

ลวดลายประดิ ษ ฐ์ จ ะมี ชื่ อ เรี ย กต่ า งๆ กั น
ตามลายที่ลอกเลียนมา หรือตามช่างผู้ประดิษฐ์
เช่น ลายบ้านเชียง ลายหัวใจ ลายไข่ปลา ลายดอก
พิกุล ลายหยดน�้ำ ลายบัวคว�่ำ เป็นต้น นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารดั ด แปลงรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น การฉลุ ล าย
เครือวัลย์ ลายเทพพนม งานตอกลายนูน และใน
ปัจจุบนั ยังมีการคิดพัฒนาออกแบบลวดลายใหม่ๆ
ออกมาอีกด้วย
จากคุณสมบัติต่างๆ ของทองสุโขทัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องผสมผสาน
ศาสตร์ด้านการออกแบบและฝีมืออันยอดเยี่ยม
จึงจะสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานอันเป็นเอกลักษณ์
ที่นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ
ของประเทศไทยขึ้นได้ แต่ผู้ผลิตก็ยังมีข้อจ�ำกัดใน
เรื่องการควบคุมค่าความบริสุทธิ์ในการผลิต เช่น
งาน 99% แต่ไม่สามารถผลิตได้ 99% เต็มได้ เพราะ
งานทุ ก ชิ้ น เป็ น งานฝี มื อ จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด อุ ป สรรค
ในการส่งออกเครื่องประดับทองไปยังประเทศที่มี
ข้อก�ำหนดที่ต้องแสดงค่าบริสุทธิ์อย่างชัดเจน เช่น
ในยุโรป ซึ่งถ้าผู้ผลิตสามารถน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการควบคุมคุณภาพแต่ยงั คงความสวยงามและ
ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้
ก็จะท�ำให้เครื่องประดับไทยได้รับความนิยมใน
ตลาดโลกมากยิง่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต ซึง่ สถาบันวิจยั
และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพและรับรองเครื่องประดับ ท�ำให้
ผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบ จากสถาบันฯมั่นใจใน
การน�ำสินค้าไปยังผูบ้ ริโภค หรือประเทศคูค่ า้ ต่อไป
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) โทร. 0-2634-4999 ต่อ 421-425

ฝ่ายฝึกอบรม

FEATURE

Training Department
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ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล

FEATURE

Academic and Information Development Department

การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไตรมาสแรกปี 59
ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสุทธิของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเปรียบเทียบ
ไตรมาสแรกปี 2558 และ 2559

รายการ

มูลค่า (ล้านบาท)

สัดส่วน (ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง

ม.ค.-มี.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59

ม.ค.-มี.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59

(ร้อยละ)

มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมด

88,974.88

169,116.88

100.00

100.00

90.07

หัก มูลค่าส่งออกทองค�ำฯ

26,630.91

98,239.67

29.93

58.09

268.89

คงเหลือมูลค่าการส่งออกที่ไม่รวมทองค�ำฯ

62,343.97

70,877.20

70.07

41.91

13.69

3,511.11

8,284.08

3.99

4.90

133.28

58,792.86

62,593.12

66.08

37.01

6.46

หัก มูลค่าสินค้าส่งกลับจากการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศ
คงเหลือมูลค่าส่งออกสุทธิ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย
ในไตรมาสแรกปี 2559 มีมูลค่า 169,116.88
ล้านบาท (4,722 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขยายตัวสูง
ถึงร้อยละ 90.07 (ร้อยละ 72.35 ในหน่วยของ
เงินเหรียญสหรัฐ) จากมูลค่า 88,974.88 ล้านบาท
(2,739.82 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญใน
อันดับที่ 2 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 8.79 ของมูลค่า
การส่งออกสินค้าไทยโดยรวม ซึ่งมูลค่าที่เพิ่ม
สูงขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกทองค�ำที่
ยังมิได้ขนึ้ รูปทีเ่ ติบโตขึน้ กว่า 2.68 เท่า แต่หาก
หักทองค�ำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่ากว่า 70,877.20
ล้านบาท (1,981.77 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่ง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสแรกของปี
ก่อนหน้าร้อยละ 13.69 (ร้อยละ 3.14 ในหน่วย
ของเงินเหรียญสหรัฐ)

ทองค�ำที่ยังไม่ขึ้นรูป

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญทีส่ ดุ ในหมวดอัญมณี
และเครือ่ งประดับ (พิกดั ศุลกากรตอนที่ 71) มีมลู ค่า
98,239.67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.09
ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
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โดยรวม ขยายตัวขึน้ จากไตรมาสแรกในปีกอ่ นหน้า
ถึงเกือบ 2.7 เท่า อันเป็นผลมาจากการเทขายเพือ่ ท�ำ
ก�ำไรจากส่วนต่างของราคา เนื่องด้วยราคาทองค�ำ
ได้ปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากราคาเฉลีย่ 1,068.25
เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เมื่อเดือนธันวาคม 2558
มาอยูท่ รี่ าคาเฉลีย่ 1,246.34 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
ในเดือนมีนาคม 2559 โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออก
ทองค�ำใน 3 อันดับแรก คือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง
ครองส่วนแบ่งสูงสุดเกินกว่าครึ่งหนึ่ง รองลงมาคือ
สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ตามล�ำดับ

เครื่องประดับทอง

มีมูลค่าส่งออก 19,163.40 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 11.33 ขยายตัวร้อยละ 15.50
เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา จากการ
ส่งออกไปยังฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ ตลาดหลักใน
5 อันดับแรก ซึ่งล้วนขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 26.83,
ร้อยละ 13.42, ร้อยละ 5.95, ร้อยละ 34.96 และ
ร้อยละ 50.58 ตามล�ำดับ สะท้อนถึงศักยภาพ
เครื่องประดับทองไทยซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด
ต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะประเทศในตลาด
ตะวั น ออกกลางที่ น� ำ เข้ า เครื่ อ งประดั บ ทองไทย

สูงขึ้นมาก ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งขยายการ
ส่งออกไปยังตลาดนี้อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครื่องประดับเงิน

มีมูลค่าการส่งออก 14,238.82 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.42 ขยายตัวร้อยละ 18.14
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดย
เป็นผลมาจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกเครื่องประดับเงินที่ส�ำคัญที่สุดของ
ไทยด้วยสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของยอดการส่งออก
เครื่องประดับเงินรวม และยังคงเติบโตได้อยู่ที่
ร้อยละ 2.24 รวมถึงตลาดส�ำคัญรองลงมา ทั้ง
เยอรมนี ฮ่องกง ออสเตรเลีย และจีน ต่างก็มีมูลค่า
เติบโตสูงขึน้ ทัง้ สิน้ โดยการส่งออกเครือ่ งประดับเงิน
ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากผู้ซื้อต้องการ
น�ำเข้าสินค้าเก็บไว้เป็นสต๊อกเพือ่ จ�ำหน่ายให้ทนั ต่อ
ความต้องการของลูกค้าทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในปีนี้
ทัง้ นี้ The Silver Institute ได้คาดการณ์วา่ ในปี 2559
ตลาดโลกจะมีความต้องการบริโภคเครื่องประดับ
เงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ไตรมาสแรกปี 2558 และ 2559
รายการ

มูลค่า (ล้านบาท)

สัดส่วน (ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง

ม.ค.-มี.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59

ม.ค.-มี.ค. 58 ม.ค.-มี.ค. 59

(ร้อยละ)

1. ทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป

26,630.91

98,239.67

29.93

58.09

268.89

2. เครื่องประดับแท้

31,125.09

35,641.51

34.98

21.08

14.51

2.1 เครื่องประดับเงิน

12,052.51

14,238.82

13.55

8.42

18.14

2.2 เครื่องประดับทอง

16,592.30

19,163.40

18.65

11.33

15.50

2.3 เครื่องประดับแพลทินัม

1,034.97

1,250.48

1.16

0.74

20.82

2.4 อื่นๆ

1,445.31

988.81

1.62

0.58

-31.58

3. เพชร

15,133.13

16,510.92

17.01

9.76

9.10

942.72

910.27

1.06

0.54

-3.44

14,177.69

15,599.61

15.93

9.22

10.03

12.72

1.04

0.01

0.00

-91.81

10,566.47

13,401.41

11.88

7.92

26.83

442.55

518.58

0.50

0.31

17.18

4.2 พลอยเนื้อแข็งเจียระไน

5,907.10

8,063.47

6.64

4.77

36.50

4.3 พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

4,216.82

4,819.36

4.74

2.85

14.29

5. เครื่องประดับเทียม

3,409.78

2,889.84

3.83

1.71

-15.25

6. อัญมณีสังเคราะห์

825.47

1,194.76

0.93

0.71

44.74

1,284.03

1,238.77

1.44

0.73

-3.52

88,974.88

169,116.88

100.00

100.00

90.07

3.1 เพชรก้อน
3.2 เพชรเจียระไน
3.3 อื่นๆ
4. พลอยสี
4.1 พลอยก้อน

7. อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7)

เพชรเจียระไน

เป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกส� ำ คั ญ อี ก รายการหนึ่ ง
ที่มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 9.22 ด้วยมูลค่า
15,599.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกในปี
ก่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 10.03 โดยการส่ ง ออกเพชร
เจียระไนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มาจากการส่งออกไปยังตลาด
ส�ำคัญอย่างฮ่องกง อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิสราเอล ที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

พลอยสี

เป็นหนึง่ ในสินค้าดาวเด่นของไทยและมียอด
การส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 4 ในหมวดอัญมณีและ
เครื่องประดับ คิดเป็นมูลค่า 13,401.41 ล้านบาท
เติบโตจากช่วงเดียวกันในปีกอ่ นหน้าร้อยละ 26.83
โดยสินค้ารายการส�ำคัญประกอบด้วย

พลอยเนื้อแข็งเจียระไน

(ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต) ขยายตัวถึง
ร้อยละ 36.50 มีมลู ค่าการส่งออก 8,063.47 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.17 ของมูลค่าการส่งออก
พลอยสีรวม โดยมีการส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอิตาลี
ซึ่งเป็นตลาดส�ำคัญใน 5 อันดับแรกที่ต่างเติบโต
ได้ดี โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่มูลค่าส่งออกขยายตัวได้
สูงถึง 1.45 เท่า

พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

มีสดั ส่วนร้อยละ 35.96 ของมูลค่าการส่งออก
พลอยสีโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 4,819.36 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 14.29 โดยการส่งออกไปยังฮ่องกง
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ตลาดหลักใน
4 อันดับแรกล้วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง 74 เท่า เนื่องด้วย
ในภาวะที่ เ ศรษฐกิ จ จี น อยู ่ ใ นระยะชะลอตั ว ใน
ปัจจุบนั จึงท�ำให้ชาวจีนเปลีย่ นจากการนิยมบริโภค
พลอยเนื้อแข็งมาเป็นพลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ซึ่งมี
สีสันใกล้เคียงกัน แต่ราคาย่อมเยากว่า
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า มูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง
ไตรมาสแรกของปีนยี้ งั คงขยายตัวได้ดี โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเทขายทองค�ำเพือ่ ท�ำก�ำไรจากส่วน
ต่างของราคา และได้รับปัจจัยหนุนจากเงินบาท
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
และยังอ่อนค่ามากกว่าประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง
จึ ง ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ไทยสามารถแข่ ง ขั น ได้ รวมถึ ง
สถานการณ์เศรษฐกิจทีเ่ ริม่ มีทศิ ทางดีขนึ้ บ้าง ส่งผล
ให้ผมู้ กี ำ� ลังซือ้ มีความต้องการบริโภคสินค้าอัญมณี
และเครือ่ งประดับเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการ
จ�ำเป็นต้องจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่าง
ต่อเนื่องและใกล้ชิด เพราะยังมีความเปราะบาง

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผล
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อยู ่ สู ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ป ั ญ หาภั ย ธรรมชาติ และภั ย
ก่ อ การร้ า ยที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย ซ�้ ำ เติ ม ให้
เศรษฐกิจโลกชะลอการฟืน้ ตัวออกไปอีก นอกจากนี้
การด�ำเนินนโยบายการเงินของเฟดที่ยังมีความ
ไม่แน่นอน ย่อมส่งผลกระทบต่อความผันผวนของ
ค่าเงินบาท ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยเสีย่ งต่อการส่งออก
ของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส�ำหรับผู้ที่สนใจบทวิเคราะห์ฉบับเต็มและ
ต้องการเข้าถึงสถิติการน�ำเข้าส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ สามารถลงทะเบียนใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดที่ www.git.
or.th/gem หรื อ กดไลค์ ห น้ า เพจเฟซบุ ๊ ก GIT
InfoCenter เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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ถ่ายทอดความประทับใจจากผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์อัญมณีและ
เครื่องประดับสถาบัน GIT
พรทิพย์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ริมเมล
ห้ อ งสมุ ด และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง
ประดั บ ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ GIT นั้น เปิดท�ำการมานานนับทศวรรษ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้ามาใช้บริการ
เพื่ อ หาความรู ้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก ฉบั บ นี้ เ รา
ไ ด ้ มี โ อ ก า ส พู ด คุ ย กั บ คุ ณ น ก - พ ร ทิ พ ย ์
ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ริมเมล หนึ่งในผู้ใช้บริการ
ของห้องสมุดและรวมถึงได้เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ฯ
ซึง่ จะมาถ่ายทอดความประทับใจและประโยชน์
ที่ได้รับจากห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้...
คุ ณ นกเรี ย นจบปริ ญ ญาตรี จ ากวิ ท ยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ก่อนจะบิน
ไปเรียนต่อระดับปริญญาโท ทีป่ ระเทศออสเตรเลีย
จากนัน้ ก็เดินทางไปใช้ชวี ติ อยูป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งระหว่างนั้นเองที่เธอได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์
ทางด้านอัญมณีเพิ่มเติม
“นกใช้ ชี วิ ต อยู ่ ที่ เ มื อ งแนเฟลิ ส ์ รั ฐ กลารุ ส
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหลัก โดยก่อนนั้น นก
ท�ำงานร้านขายเหรียญกษาปณ์และธนบัตรเก่าแก่
จากทั่วโลกที่เมืองซูริค ต่อมาก็เริ่มมีคนน�ำจิวเวลรี่
มาขายที่ร้าน เราก็เริ่มมีความสนใจ บวกกับความ
ที่อยากมีธุรกิจด้านเครื่องประดับของตัวเอง ก็เลย
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ตัดสินใจไปเรียนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
เพิ่มเติม”
คุณนกเลือกที่จะไปลงเรียนเพิ่มเติมหลาย
สถาบัน ทัง้ ทีส่ วิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม อังกฤษ หรือ
แม้แต่บินกลับมาเรียนที่ประเทศไทย “สาเหตุที่
นกลงเรียนหลายๆ ที่ เพราะแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่น
แตกต่างกันไป อีกอย่างคือ แต่ละสถาบันก็จะได้รบั
การยอมรับของผู้คนในแวดวงอัญมณีและเครื่อง
ประดับแตกต่างกันไปด้วย”
“ตอนก่อนจบต้องท�ำโปรเจ็กต์ส่งอาจารย์
เราเลือกที่จะท�ำเรื่องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์อัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ ของไทย ซึ่ ง สาเหตุ ที่ รู ้ จั ก ที่ นี่
เพราะนกเคยไปลงเรี ย นคอร์ ส ไดมอนสั้ น ๆ ที่
สวิตเซอร์แลนด์ พอดีไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่ง
เขาบอกว่าเขารู้จัก GIT ซึ่งเป็นแล็บด้านอัญมณี
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย”
และหลังจากที่รู้จักกับสถาบัน GIT มากขึ้น
คุณนกจึงตัดสินใจท�ำโปรเจ็กต์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
อัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยเน้นไปที่
เรือ่ งเครือ่ งประดับทองค�ำไทย จึงท�ำให้ตอ้ งเดินทาง
มาหาข้อมูล ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์อัญมณี
และเครื่องประดับของ GIT ในเวลาต่อมา

“ต้องบอกว่าประทับใจมาก โดยเฉพาะกับ
เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดที่ให้ความช่วยเหลือเรา
อย่างดีมากๆ ช่วยดูเอกสารให้ ช่วยสแกนรูปให้
ให้ค�ำแนะน�ำเราทุกอย่าง ซึ่งผลปรากฏว่า หัวข้อที่
นกท�ำได้คะแนนดีเยีย่ ม เพราะฝรัง่ เขาไม่คอ่ ยเคยเห็น
เครื่องประดับทองค�ำไทยมากนัก โชคดีที่เราได้
ข้อมูลทั้งจากห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
ของ GIT ซึ่งมีข้อมูลเครื่องประดับโบราณเก่าแก่
ของไทยไว้มากมาย ซึ่งที่นี่มีรายละเอียดข้อมูลที่
ครอบคลุมและหลากหลาย ท�ำให้เราสามารถน�ำ
ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อ้างอิงต่อได้”
“เรื่องความสะอาดและความทันสมัย ต้อง
ชื่นชมเลยค่ะ ส่วนความหลากหลายของหนังสือ
ที่นี่ก็จะมีมากกว่าที่เมืองนอกพอสมควร ที่นี่เรา
สามารถหาแมกกาซีนได้จากหลายๆ ชาติ แต่ที่
ยุ โ รปจะมี แ ต่ ข องประเทศตนเองเป็ น หลั ก
ซึ่ ง บางที มั น ก็ ไ ม่ ค รอบคลุ ม เท่ า ไหร่ และหนั ง สื อ
บางเล่มมีอายุเก่าแก่มาก แต่เขาก็เก็บไว้อย่างดี
แล้วเขาจะไม่ให้สแกนหรือถ่ายเอกสารใดๆ ถ้าอยาก
ได้ข้อมูลก็ต้องจดเอาเอง”
นอกจากจะประทับใจด้านข้อมูลทีพ่ ร้อมสรรพ
แล้ว รูปแบบการจัดแสดงงานในพิพิธภัณฑ์ก็เป็น
สิง่ ทีค่ ณ
ุ นกชืน่ ชอบด้วยเช่นกัน “พิพธิ ภัณฑ์อญ
ั มณี
และเครื่ อ งประดั บ ของสถาบั น GIT มี ข นาดที่
ค่ อ นข้ า งใหญ่ สะอาด กว้ า งขวาง การเดิ น ชม
ค่อนข้างสะดวกสบาย มีการจัดแสงทีล่ งตัวสบายตา
แล้วไม่ได้โชว์เฉพาะของเก่าส�ำคัญๆ ในตู้เท่านั้น
ตามผนังก็มีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาที่น่ารู้
รวมทัง้ ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับอัญมณีตา่ งๆ มากมาย
แถมบางมุ ม ก็ ท� ำ ม็ อ คอั พ การก� ำ เนิ ด แร่ ธ าตุ ใ ห้
ดูกันเลย สวยและเก๋มากๆ”
ในฐานะของผูท้ เี่ คยเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์มาหลายต่อหลายแห่ง คุณนกก็มี
ข้อเสนอแนะทีอ่ ยากให้ทงั้ ห้องสมุดและพิพธิ ภัณฑ์
อัญมณีและเครือ่ งประดับของ GIT เพิม่ เติมมากขึน้
“อยากให้มีกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้คนเข้ามาใช้
บริการกันเยอะๆ อย่างทีเ่ มืองนอกเขาจะมีกจิ กรรม
เดือนละ 1-2 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการน�ำผลงานของ
ดีไซเนอร์เก่งๆ มาโชว์ นอกจากนีต้ อ้ งประชาสัมพันธ์
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ลองมาเทีย่ วชม เอาทัวร์มาลงก็ได้
จะได้ทำ� ให้เขารูว้ า่ บ้านเราก็มพี พิ ธิ ภัณฑ์เครือ่ งประดับ
ทีส่ วยงามและน่าสนใจไม่ดอ้ ยไปกว่าประเทศไหนๆ
เลยล่ะค่ะ”
คุณนกทิ้งท้ายว่า ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
อัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน GIT ถือว่า
ท�ำได้ยอดเยี่ยม และเร็วๆ นี้เธอก�ำลังจะเปิดธุรกิจ
ซื้อขายเครื่องประดับทองค�ำในต่างแดน แต่หากมี
เวลาว่างจากธุรกิจส่วนตัวเมือ่ ไหร่ เธอก็ตงั้ ใจจะกลับ
มาเยี่ยมเยือนและหาความรู้เพิ่มเติม ณ ห้องสมุด
และพิพธิ ภัณฑ์ของสถาบัน GIT อีกอย่างแน่นอน...
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“As for my graduation project, I decided to
conduct a research on Thai gem and jewelry
museums. I have known GIT, because I had
previously registered a short diamond course
in Switzerland and I had met a lecturer who
told me that GIT has the biggest gem
laboratory in Thailand.”
After she had learnt more about GIT, she
decided to conduct a project on Thai gem and
jewelry museums with an emphasis on Thai
gold adornments. Therefore, she had to come
to GIT’s library and museum to search for more
information.

The Impress
Testimony of GIT’s
Gem and Jewelry
Institute’s Library
and Museum
exclusive client
PHornthip Saksirisamphan
Rimml
The library and museum of The Gem and
Jewelry Institute of Thailand (Public
Organization) or GIT have been opened for
decade. Through this period, they have served
many users searching for knowledges and
information regarding gemological sciences
and many more. In this volume of our magazine,
we have a chance to conduct an interview with
Khun Nok- Phornthip Saksirisamphan Rimml,
one of our regular users. She always visits our
facilities and she will tell us about her
impression and benefits she receives from the
library and museum.
Khun Nok earned her Bachelor’s Degree from
Mahidol University International College
(MUIC). Then, she pursued her Master’ Degree
in Australia. After graduation, she travelled to
Switzerland where she began to learn about
gemological sciences.
“I mainly resided in Näfels, in the canton of
Glarus in Switzerland. Initially, I had worked
in an old coin and bank note shop in Zurich.
Later, some customers began to sell jewelry to
the shop. It ignited my interest, plus, I always
wanted to have my own jewelry shop. So, I
decided to study more about gemological
sciences and wearable adornment.”
Khun Nok registered for courses in many
institutions in Switzerland, Belgium, England
and Thailand. “I studied in many institutions,
as each institution has its unique characteristics
and has gained different recognition in the
gemological field.”

“At GIT’s library and museum, I have to admit
that I was very impressed. The library’s staffs
are very supportive, they have helped me
checking documents, scan pictures and offered
advices. I received good scores for my project,
as westerners barely know Thailand’s gold
adornment. Fortunately, I obtained references
from GIT’s library which provides abundance
of broad and deep insight information regarding
Thai ancient adornment.”
“I also appreciate its cleanness and modern
design. The books here present more varieties
than abroad, and clients can find magazines
from around the world. On the contrary, libraries
in Europe mainly provide magazines of their
country. However, they preserve ancient books
in very good condition. They do not allow
users to scan or photocopy these old books. If
we need the information, we need to make our
own notes.”
Aside from her impression on abundance of
information, she was also fascinated exhibitions
in the museum. “GIT’s museum is relatively
clean and spacious accompanied with cozy
lightings. The atmosphere is congenial one can
walk around comfortably to view the exhibits.
Important pieces are kept in glass boxes with
client detailed information concerning natural
science and gemological sciences all described
on the walls. Moreover, they are beautiful and
stylish. Displays to demonstrate mineral formation
made it easier for people to understand. As one
who has visited several libraries and museums
around the world, Khun Nok offered some
recommendation for GIT’s library and museum.
“I suggested to GIT to organize more activities
to attract more visitors. Libraries and museums
abroad hold activities 1-2 times a month, such
as a showcase of great designers, etc. The
library and museum can arrange with Tourism
Board to have the library and museum featured
in tour itineraries and feature on their website.
This would make foreigners know that Thailand
has an incomparably glorious and interesting
jewelry museum.”
Lastly, Khun Nok mentioned that GIT’s library
and museum are of excellent standard comparing
to the overseas museums. She will be opening
her gold accessory shop abroad.
Once she has the free time, she will definitely
return to Thailand to visit GIT’s library and
museum for more improved knowledges.
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เยือนทะเลสวย เยี่ยมชมชุมชนเก่า
เพลินตาเพลินใจตลาดพลอย @จันทบุรี
เรื่อง : Chilly ภาพ : 123rf

ให้ นึ ก ถึ ง สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วประจ� ำ จั ง หวั ด
จันทบุรี หลายคนเห็นภาพท้องทะเลเวิ้งว้าง
หรื อ น�้ ำ ตกน้ อ ยใหญ่ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง
“เมื อ งจั น ท์ ” มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจ
มากมาย ทริปนี้เราจึงขอออกเยี่ยมเยือนถิ่น
เมืองจันท์ ไปดูว่ามีสถานที่ส�ำคัญๆ ที่ไม่ควร
พลาดอะไรกันบ้าง
เราเดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทาง
มอเตอร์เวย์ มุ่งตรงสู่ชลบุรี ก่อนจะแยกเข้าถนน
344 ทางไป อ.บ้านบึง เพื่อตรงไปยัง อ.แกลง
จ.ระยอง ก่อนจะเข้าเมืองจันทบุรี แล้วเลี้ยวเข้า
ถนน 339 ไม่ น านนั ก ก็ จ ะเจอกั บ อ่ า วคุ ้ ง วิ ม าน
ทะเลใสหาดทรายสวยประจ�ำเมืองจันท์ แต่ครั้น
เมื่อขับเลยไปราว 1.5 กิโลเมตร ก่อนจะเข้าสู่อ่าว
คุ ้ ง กระเบน ที่ นี่ จ ะมี “จุ ด ชมวิ ว เนิ น นางพญา”
ใครผ่านไปผ่านมา เป็นต้องหยุดแวะถ่ายภาพ
ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่งถูกออกแบบให้
เป็นถนนเลียบตัดกับท้องทะเลโค้งยาวสุดลูกหูลกู ตา
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จากจุดชมวิว เราเดินทางมาถึงอ่าวคุง้ กระเบน
ที่ นี่ มี “ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ ้ ง กระเบน
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ” เปิ ด ให้ ผู ้ ที่ รั ก ใน
ธรรมชาติได้เดินทางมาเยีย่ มชมระบบนิเวศป่าชายเลน
ที่นี่จะมีสะพานไม้ทอดยาวกว่า 1,700 เมตร ที่เรา
สามารถเดิ น สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศสิ่ ง แวดล้ อ ม
ป่าชายเลน แถมด้วยไฮไลต์ทรี่ ออยูต่ รงปลายสะพาน
คื อ การได้ ช มวิ ว แบบพาโนราม่ า ของคุ ้ ง น�้ ำ รู ป
ปลากระเบน ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออ่าวแห่งนี้นั่นเอง
ถัดไปไม่ไกลกันนักยังมี “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จันทบุรี”
ซึ่งภายในเป็นอุโมงค์ยักษ์จัดแสดงพันธุ์ปลาและ
สั ต ว์ น�้ ำ มากมาย เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมวั น อั ง คาร-ศุ ก ร์
08.30-16.30 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดตั้งแต่
08.30-17.30 น.
เราเดินทางต่อมาที่ “วัดเขาสุกิม” วัดที่ร่มรื่น
ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เดิมทีเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมที่คนท้องถิ่นเรียกว่า เขาอีกิม แต่ต่อมาถูก
เปลี่ยนชื่อเป็นเขาสุกิม ด้านบนวัดมีพิพิธภัณฑ์
โดยมีพระพุทธรูปปางต่างๆ เครือ่ งถ้วยกระเบือ้ งจีน
ทั้ ง ขนาดเล็ ก และใหญ่ รวมถึ ง ข้ า วของโบราณ
จัดวางให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกัน

เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมกับจุดหมาย
ปลายทางที่ ไ ม่ ค วรพลาด นั่ น คื อ “อาสนวิ ห าร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” ตะลึงไปกับความ
งดงามของสถาปัตยกรรมโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศไทย มีอายุมากกว่าร้อยปี ภายใน
ตกแต่งด้วยกระจกสีสเตนกลาส พร้อมภาพนักบุญ
ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมีความงดงามแล้ว ยังเต็ม
ไปด้วยคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ สามารถเข้าชมฟรี
ได้ตงั้ แต่ 06.00-16.00 น. จากนัน้ เราก็ไปหยุดเวลา
กับคุณค่าทางประวัติศาสตร์กันอีกที่ ณ “ชุมชน
ริมน�ำ้ จันทบูร” ซึง่ เดิมทีเป็นชุมชนชาวจีนและญวณ
ที่ อ พยพมาตั้ ง แต่ ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น
แต่ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นชุมชนเก่าแก่เพื่อ
ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ที่นี่มีอาคารทรงชิโนโปรตุกสี บ้านไม้ทรงปัน้ หยา หรือแม้แต่เรือนขนมปังขิง
ที่ล้วนแล้วแต่มีความคลาสสิก แถมยังสามารถ
แวะถ่ายภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
มาถึงเมืองจันท์ ดินแดนขึน้ ชือ่ เรือ่ ง “อัญมณี”
ต้องไม่พลาดมาเยีย่ มชม “ถนนอัญมณี” เรามาแวะ
กันที่บริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง ซึ่งเป็น
ถนนที่มีร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณี
ตั้งอยู่มากมาย ผู้คนท้องถิ่นจะเรียกที่นี่ว่าเป็นถนน
สายพลอย หรื อ ถนนอั ญ มณี โดยมี พ ลอยและ
อัญมณีต่างๆ ให้ได้เลือกซื้อหากันตั้งแต่ราคาหลัก
ร้อยไปจนเรือนแสน เปิดตลาดกันตั้งแต่เช้าๆ เวลา
09.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์
หลังจากเพลินตาเพลินใจกับความงดงามของเหล่า
อัญมณีกันเต็มที่แล้ว เราก็มาปิดท้ายทริปสนุกๆ นี้
ด้วยการไปดูโชว์โลมาแสนรู้ที่ “โอเอซิส ซีเวิลด์”
พร้อมด้วยโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจกว่า 30 รายการ
แถมยังมี Dolphin Camp ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่
สนใจอยากเรียนรูก้ ารฝึกโลมาแบบชิดขอบสระกัน
อีกด้วย
“เมืองจันท์” ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันน่า
สนใจอีกมากมาย ทั้งทะเล ป่าเขา น�้ำตก หรือ
ท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒธรรม ถือเป็นเมือง
ท่ อ งเที่ ย วที่ คุ ้ ม ค่ า แก่ ก ารมาเยี่ ย มชมอย่ า ง
แท้จริง
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DINING

ชิลล์ ไป อิ่มไป @Café9
เรื่อง : เลิศรสโอชา ภาพ : Café9 Restaurant

ฝนพร�ำให้เย็นกายเย็นใจ อากาศชิลล์ๆ แบบนี้
หลายคนก�ำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆ
ที่มีเมนูอร่อยๆ แบบสุดคุ้ม ขอแนะน�ำ Café9
ห้องอาหารทีต่ อบโจทย์ทงั้ เรือ่ งบรรยากาศและ
ความอร่อยแบบครบครัน
Café9 Restaurant ตั้งอยู่ชั้น 9 ของโรงแรม
เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ แรก
ที่ย่างเข้าไปในร้านก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความ
ทันสมัย ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบโมเดิร์น เน้น
โทนขาวสลับด�ำ ดูหรูหรา แต่กใ็ ห้ความรูส้ กึ สบายๆ
ด้วยขนาดของพืน้ ทีท่ คี่ อ่ นข้างกว้างขวาง จึงมีสเปซ
ทีไ่ ม่ทำ� ให้รสู้ กึ อึดอัด แถมมีให้เลือกทัง้ indoor และ
Outdoor โดยถ้าอยากสัมผัสกับความเป็นโมเดิร์น
สไตล์ ก็เลือกมุมสบายๆ ภายในร้าน แต่หากอยาก
จะชิลล์แบบโอเพ่นแอร์ ก็สามารถขยับออกไปนั่ง
รับลมบริเวณภายนอก พร้อมได้ชื่นชมวิวสวยๆ
จากตึกชั้น 9 ของโรงแรมได้อีกด้วย

Note
บุฟเฟ่ต์เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30-22.30 น.
ในราคาเริม่ ต้นที่ 1,200++ (ไม่รวมอัตรา
ภาษีและค่าบริการ) สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือส�ำรองที่นั่ง
ล่วงหน้าได้ที่ 0 2625 1234 หรืออีเมล์
cwb@chr.co.th
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โจทย์เรื่องความชิลล์ผ่านไป มาว่ากันต่อที่
ความอิ่มอร่อย ขอบอกว่า Café9 อุดมไปด้วยเมนู
อาหารชั้นดีมากมาย ไม่ว่าจะชอบสไตล์เอเชียหรือ
ยุโรป ที่นี่ก็พร้อมบริการแบบจัดเต็ม แต่ที่เต็มและ
คุ้มค่ามากกว่านั้น เฉพาะค�่ำคืนวันศุกร์และเสาร์
ที่นี่ยังยกขบวนเหล่าบรรดาอาหารทะเลและอีก
หลายเมนูให้คุณได้ลิ้มลองในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ อาทิ
ขาปูอลาสก้า, หอยนางรม, หอยแมลงภูน่ วิ ซีแลนด์,
กุง้ แม่นำ�้ , ซูช,ิ สลัดบาร์ ฯลฯ ตบท้ายด้วยของหวาน
สุดพิเศษประจ�ำสัปดาห์ให้ได้ลิ้มลองเอาใจคนรัก
การทานบุฟเฟ่ต์แบบไม่อั้น
ครบทั้ ง ความชิ ล ล์ แ ละความอร่ อ ยสุ ด คุ ้ ม
แล้วจะช้าอยู่ไย รีบมาลองลิ้มชิมความอร่อยและ
สัมผัสความเพลิดเพลินในบรรยากาศใจกลางเมือง
กรุงเทพฯกันสุดสัปดาห์นี้ได้เลย

TDRI A
NVI N
EG
L

โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจ�ำปี 2559 - 2560
ลดพิเศษ 15 % ส�ำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกัน
(เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
หลักสูตร/Course

ระยะเวลา

วัน / เวลา

ราคา

ภาษา

โครงการบ่มเพาะนักอัญมณีศาสตร์ / 430 ชม.
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิชาการอัญมณี
ในห้องปฏิบัติการตรวจสอบ และแผนกวิเคราะห์อัญมณีของบริษัท
(เน้นภาคปฏิบัติและฝึกใช้เครื่องมือขั้นสูง)
- รุ่นที่ 1 (จันทร์ – ศุกร์)

1 ก.ย. – 22 ธ.ค. 2559

09.30 – 16.30 น.

359,000

THA

หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
- รุ่นที่ 1 (เสาร์ – อาทิตย์) / จ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 4 ท่านเท่านั้น

24 ก.ย. – 2 ต.ค. 2559

09.00 – 16.00 น.

38,900

THA

4 มี.ค. – 22 เม.ย. 2560

09.00 – 16.00 น.

19,500

THA

วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม.
- รุ่นที่ 58 (จันทร์ – ศุกร์)
- รุ่นที่ 59 (จันทร์/พุธ/ศุกร์) ภาคค�่ำ
- รุ่นที่ 60 (อาทิตย์)

1 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2559
14 พ.ย. 2559 – 22 มี.ค. 2560
12 มี.ค. – 1 ต.ค. 2560

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

49,900

THA

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
- รุ่นที่ 50 (จันทร์ – ศุกร์)
- รุ่นที่ 51 (เสาร์)

10 - 25 ต.ค. 2559
21 ม.ค. – 1 เม.ย. 2560

09.30 – 16.30 น.
09.00 – 16.00 น.

34,900

THA

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 91 (อาทิตย์)
- Fundamental level (JD1) Batch 92 (จันทร์ – ศุกร์)

9 ต.ค. 59 – 5 มี.ค. 60
10 ต.ค. – 11 พ.ย. 59

09.00 – 16.00 น.
09.00 – 13.00 น.

36,900

THA/ENG

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

25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2559
23 ม.ค. – 1 ก.พ. 2560

09.00 – 16.00 น.

25,000

THA/ENG

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

5 – 27 พ.ย. 2559

09.00 – 16.00 น.

23,500

THA/ENG

*หลักสูตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิสมาชิกได้ / รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถาม

หลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
- รุ่นที่ 10 (เสาร์)

(เรียนกับผู้ประกอบการจากเยาวราช และผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมค้าทอง)

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

ส�ำหรับ Intermediate Level /Advanced Level (โปรดสอบถาม)

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
ชาติ
J U LYบแห่
• AงU
G U(องค์
ST ก
2 ารมหาชน)
016
เลขที่บัญชี : 245-207440-3 **กรณีที่ได้มีการช�ำรเงินไปแล้ว และได้มาขอยกเลิกในภายหลัง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการขอเข้าเรียนรุ่นถัดไป**
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