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MESSAGE

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน เดือนเมษายนนับได้วา่ เป็น
เดือนที่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวของประเทศไทย
เดือนนี้ยังมีเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดยาว
หลายวัน ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึน้ ปีใหม่
ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ช่วงวัน
สงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก
ความผูกพันที่มีต่อกันทั้งครอบครัว รวมทั้งเป็นวัน
ผู้สูงอายุ ทุกท่านจะได้ร่วมรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ ซึ่ง
เป็นการแสดงความเคารพนับถือและระลึกถึงท่าน
ด้วย
นิตยสาร GIT Gems & Jewelry กลับมาในรูปโฉม
ใหม่ทยี่ งั เต็มไปด้วยสาระความรูท้ างด้านอัญมณีและ
เครือ่ งประดับทีน่ า่ สนใจ และน่าติดตามน�ำมาให้ทา่ น
ได้อ่านกันอย่างจุใจทั้ง 50 หน้า ในบทความเรื่อง
Zircon หรือพลอยเพทายของเรา พร้อมเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบ เรายังมีบทความสถานการณ์การ
ส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทยปี 2559

มาอัพเดตเรื่องราวของเทรนด์กับบทความเทรนด์
เครือ่ งประดับทีม่ าแรงในปี 2017 ท่านยังจะได้ตดิ ตาม
สถานการณ์โลกที่ส่งผลกับธุรกิจอัญมณีและเครื่อง
ประดั บ ไทย ในบทความสหรั ฐ ฯประกาศยกเลิ ก
มาตรการคว�่ำบาตรเมียนมาอีกด้วย
นอกจากสถาบันฯ ได้คัดสรรน�ำเสนอเนื้อหาสาระ
ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกท่านแล้ว เรายัง
มุ่งมั่นในการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าทุกท่าน
ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับท่านทีส่ นใจเข้ามาใช้บริการต่างๆ
ของสถาบัน อาทิเช่น บริการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ บริการตรวจสอบโลหะมีค่า การฝึก
อบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ศูนย์ข้อมูล
อัญมณีและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดฯ
ได้ที่อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม ชั้น 1-4
ในวั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ เวลา 9.00-17.00 น.
โทร 02-634-4999 โดยเฉพาะเว็บไซต์ www.git.or.th
พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ

Summer Greetings dear readers. April is considered the time when summer
fully arrives in Thailand. It is also the month of Songkran Festival, the long
holidays of traditional Thailand’s New Year celebrations, which have been
practiced since ancient times. Songkran Festival is the time for families’
care, affection and unity. It is also the time for the recognition of the elders,
when everyone may practice a custom known as ‘Rod Nam Dum Hua’
or pouring water over the palms of elders' hands to ask for blessings. This
is a way to show respect and regard towards worthy elders.

各位亲爱的读者，祝你们有个美好的夏日。对泰国来说，
四月才是夏天真正的来临。与此同时，伴随着悠长的假
期、历史悠久的传统新年节兴—泼水节，也是在四月。泼
水节是家庭表达关爱、感情和团结的重要时刻。同时，这
也是表彰长者的日子，每个人都可以参与名为‘Rod Nam
Dum Hua’ 的习俗，或在长者的手掌上浇水，以祈求长者
的祝福。这是对尊敬的长者表达尊重和关心。
GIT宝石和珠宝杂志以全新面貌回归，并为你带来了多达
50页关于宝石及珠宝的知识及最新动向。除了有关于锆石
及鉴定技术及方法的文章外，本期的重点文章更包括泰国
2016年的宝石及珠宝出口报告。此外，你可以从中紧贴
2017年最新的珠宝潮流，同时，也有关于美国解除对缅甸
制裁的篇章，我们更会帮助你捉紧全球环境对宝石及珠宝
行业的影响。

GIT Gems & Jewelry Magazine has returned with a new look and jampacked with 50 pages of interesting and influential gem and jewelry news
and knowledges for you. Apart from our article on zircon and identification
technique an article regarding Thailand’s 2016 gem and jewelry export is
also featured. Moreover, you can keep yourself updated with an article
on hot new jewelry trends for 2017 as well as an article concerning the US’
lifting of sanctions on Myanmar. We will also help you catching up with
global situations affecting Thailand’s gem and jewelry business.

除了为我们的读者严选重要的篇章外，GIT更决定提供超卓
的服务，包括宝石及珠宝的鉴定、贵金属检测、宝石及珠
宝训练课程、宝石及珠宝咨询中心、宝石及珠宝博物馆及
图书馆。所有项目已经投入服务，你可以于星期一至五上
午九时到下午五时期间，到GIT在是隆路一至四楼的办公室
享受服务。你可以致电02-634-4999，或登入www.git.
or.th与我们联络。

Aside from carefully selected essential knowledge contents for our
magazine’s readers, GIT also determines to provide outstanding services,
which include gem and jewelry identification, precious metal assaying,
gem and jewelry training courses, gem and jewelry information center,
gem and jewelry museum and library. The services are available at GIT’s
office on 1st- 4th floor of ITF - Tower Building on Silom Road from Monday
to Friday 9am-5pm. You can also contact us by phone at 02-634-4999
or log on to www.git.or.th.

彭萨瓦•瓦达那谷恩
国家珠宝研究所所长

Pornsawat Wathanakul
GIT Director
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นิตยสาร GIT เป็นของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร การตรวจสอบอัญมณี การฝึกอบรม สัมมนา และการตลาดทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ข้อคิดเห็นใดๆ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสารนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนบทความนัน้ ๆ
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GIT
SPEEDY
GEMSTONE
FULL REPORT
ครั้งแรกในฮ่องกง

อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับโลกภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์
ด้วยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมากประสบการณ์ รวมถึงการมีเครื่องมือทีท่ นั
สมัยทีส่ ดุ ในประเทศไทย GIT จึงสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผซู้ อื้ ในต่างประเทศ
ผ่านการออกใบรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดระดับชั้นคุณภาพ
มาตรฐานพลอยสีโดยเปิดให้บริการรับส่งตัวอย่าง 2 จุดบริการคือที่บูธหมายเลข
6P24 AsiaWorld Expo (AWE) และบูธหมายเลข 5E414 ณ Hong Kong Convention
and Exhibition Centre (HKCEC)
นอกจากนี้ สถาบันได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "The Colour's Science Behind the
Ruby and Sapphire: Pigeon's Blood, Royal Blue and Cornflower Blue Colour"
บรรยายโดย ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ณ ห้องสัมมนา S224,
Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC) และได้ประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ Guild Gem Laboratories (Hong Kong) เพื่ อ เป็ น
Co-partner ในฐานะห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับ
มาตรฐานระดับสูง ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ GIT ได้จัด Special Session ให้แก่
Guild Gem Laboratories โดย Mr. Charles Camona, Chief of Gemologist
และ Mr. Miro Ng, Gemologist ได้แนะน�ำถึงการตรวจสอบอัญมณีและ
เครื่องประดับ และการจัดระดับมาตรฐานสี ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนาสถาบัน
จัดแสดงชุดมาตรฐานพลอยสี (Pigeon’s Blood Ruby, Royal Blue Sapphire
และ Cornflower Blue Sapphire) โดยมีผู้สนใจเป็นจ�ำนวนมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เปิดให้บริการ GIT Speedy Gemstone Full Report ครั้งแรกภายในงาน
“HONG KONG JEWELLERY & GEM FAIR 2016 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ AsiaWorld
Expo (AWE) และระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2559 ณ Hong Kong Convention
and Exhibition Centre (HKCEC) ซึง่ เป็นการกระตุน้ ให้ตลาดฮ่องกงรับรูแ้ ละจดจ�ำ
GIT ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า
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GIT เดินหน้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง
เพื่อเร่งขยายโอกาสให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย
เมื่อวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559
ที่ ผ ่ า นมา สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับนานาชาติ
Jewellery Arabia 2016, The 25 th
Middle East International Jewellery
and Watch Exhibition จัดโดย Arabian
Exhibition Management เมื อ ง
มานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ภายใน
Bahrain International Exhibition and
Convention Centre

นับเป็นครัง้ แรกทีส่ ถาบันได้เข้าร่วมออกบูธ ภายในงาน
Jewellery Arabia 2016 โดยตั้งอยู่ในโซน Thailand
Pavilion คูหาหมายเลข EH36 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็น
สถาบันแห่งชาติ และให้ทวั่ โลกรูจ้ กั ใบรับรองคุณภาพ
อัญมณีและเครื่องประดับของ GIT ผ่านงานแสดง
สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ระดั บ นานาชาติ
รวมถึงให้ข้อมูลงานบริการด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ฝึกอบรม การตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณี
และเครือ่ งประดับ โดยกิจกรรมภายในบูธประกอบด้วย
การให้บริการตรวจสอบอัญมณี GIT Onsite gem
testing โดยเป็นการตรวจสอบอัญมณีเบื้องต้นและ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อั ญ มณี
พร้อมทั้งจ�ำหน่ายหนังสือ “Ruby & Sapphire A
Collector’s Guide” รวมทั้ ง การจั ด แสดงชุ ด
มาตรฐานพลอยสี (Pigeon’s Blood Ruby, Royal
Blue Sapphire และ Cornflower blue Sapphire)
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การร่วมงานครั้งนี้สถาบันได้รับการสนับสนุนการ
จัดสัมมนาวิชาการ โดย Mr. Mohammed Sajid
ประธานสมาคมทองค�ำและเครือ่ งประดับแห่งอ่าวอาหรับ
หรือ GCC Gold & Jewellery Association และ
นายชยพันธ์ บ�ำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำ
กรุงมานามา จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ณ Meeting room D, Hall 1 ในหัวข้อ “Ruby and
Sapphire from mine to the market” บรรยายโดย
นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อ�ำนวยการสถาบัน
(เทคนิค) มีผสู้ นใจเข้าร่วมฟังสัมมนาจ�ำนวนมากกว่า
30 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายชยพันธ์
บ�ำรุงพงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงมานามา
และคณะเข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยสถาบันมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ เี่ กีย่ วกับทับทิมและ
ไพลิน ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอัญมณี
ประเภททับทิมและไพลินในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ให้มากยิ่งขึ้น
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การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ครั้งที่ 5 (GIT 2016)

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ ด ้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง
ประดับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งที่ 1
ในปี 2549 จนปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 5
ในปี 2559 เพื่ อ ให้ เ ป็ น เวที ใ นการ
เผยแพร่/แลกเปลี่ยน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักออกแบบ
เครื่องประดับ นักการตลาด นักลงทุน
และผูบ้ ริหารองค์กรวิชาการ/สถาบันวิจยั
ตลอดจนผู ้ ป ระกอบการอั ญ มณี
และเครื่องประดับจากทั่วโลก เข้าร่วม
แสดงผลงาน พร้ อ มแสดงศั ก ยภาพ
และผลงานของนักวิชาการไทย ทั้งจาก
ภาครั ฐ ภาคเอกชน โดยในครั้ง นี้ ได้
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้ง
ที่ 5 ภายใต้ชื่อ “The Fullmoon of
GEMUnity” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18
พฤศจิกายน 2559

เริ่มต้นการทัศนศึกษาดูแหล่งพลอยและตลาดค้าอัญมณีที่มัณฑะเลย์-โมกก ประเทศเมียนมา ในวันที่ 9-13
พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมผูป้ ระกอบการอัญมณีและเครือ่ งประดับโมกก โดย
ได้เยี่ยมชมแหล่งค้าพลอยที่ส�ำคัญในเมืองโมกก คือตลาดร่มฟ้า (Blue Umbrella Market) ซึ่งเป็นตลาดเปิดพื้นที่
โล่ง และมีโต๊ะค้าพลอยวางอยู่จ�ำนวนมาก นอกจากนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมเหมืองทับทิม Yanada Shin Gems
ซึ่งเป็นเหมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีการท�ำเหมืองสองพื้นที่แบบการขุดหน้าดิน (Open Cast Mining) และแบบ
การขุดเจาะอุโมงค์ (Tunneling Mining) รวมทั้งได้เยี่ยมชมเหมืองแซปไฟร์ Bow Mar Gems Mining ซึ่งเป็น
เหมืองไพลินที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของโมกก

เยี่ยมชมตลาดร่มฟ้า

เยี่ยมชมเหมืองพลอยทับทิม Yanada Shin Gems
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ประธานในพิธี
คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กล่าวเปิดงาน

การบรรยายภายในงาน

The Central Gem Laboratory Co., Ltd. (CGL), Presidium
Instrument Pte รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์งาน World Ruby
Forum 2017 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมถึง
การจัดกิจกรรม CSR ประมูลกระทง เป็นเงิน 210,000 บาท
เพือ่ น�ำเงินไปบริจาคให้มลู นิธอิ ทุ กพัฒน์ตอ่ ไป

บรรยากาศการแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Poster
แก่ผู้เยี่ยมชม

บรรยากาศการลงนาม MoU ร่วมกัน

เยี่ยมชมการท�ำเหมืองทับทิม จังหวัดจันทบุรี

การประชาสัมพันธ์งาน World Ruby Forum 2017

กิจกรรมการประมูลกระทง เพื่อน�ำรายได้ ไปมอบให้มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศการร่อนพลอยในล�ำธาร จังหวัดตราด
ถ่ายภาพร่วมกันในงาน GIT2016

ตามด้วย วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยายและแสดงโปสเตอร์
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีชอื่ เสียงในระดับนานาชาติมาให้การบรรยาย
ในหัวข้อทีม่ คี วามหลากหลายและน่าสนใจ จ�ำนวน 30 เรือ่ ง และมีการจัดแสดงผลงานจากผูเ้ ข้าร่วมงานในรูปแบบโปสเตอร์
จ�ำนวน 53 ผลงาน โดยมีผเู้ ข้าร่วมการประชุม จ�ำนวน 306 คน เป็นชาวต่างชาติ 121 คน และคนไทย 185 คน นอกจาก
นีภ้ ายในงานยังมีพธิ ลี งนามความร่วมมือ MoU ระหว่างสถาบันฯ และ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
9

หลังจากนัน้ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นการ
ทัศนศึกษาดูแหล่งพลอยทีม่ ชี อื่ เสียง ณ เขาพลอยแหวน
จังหวัดจันทบุรี และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังจังหวัด
ตราด ซึง่ เป็นแหล่งก�ำเนิดของทับทิมสยาม โดยผูเ้ ข้าร่วม
ทัศนศึกษาได้มโี อกาสร่อนพลอยด้วยตัวเอง
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เดินทางศึกษาการจัดงาน
ประมูลอัญมณี ตลาดอัญมณี
และแหล่งวัตถุดิบด้านอัญมณี
และเครื่องประดับ
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2559

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการศึกษาการจัด
งานประมูลอัญมณี ณ เมืองเนปิดอว์ การศึกษาตลาด
อั ญ มณี แ ละแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ด้ า นอั ญ มณี แ ละเครื่ อ ง
ประดับ ณ เมืองมิจินา และมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมา ระหว่ า งวั น ที่ 21-27
พฤศจิกายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาองค์
ความรู ้ ข องคณะกรรมการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่

และเพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาใช้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทยให้แข่งขันได้ ซึ่งการ
เดินทางครัง้ นี้ มีผรู้ ว่ มเดินทางประกอบด้วย นายศิรพิ ล
ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ
นางวัชรี วิมุกตายน และนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี นางสาวนภาจรีย์ แววรัตน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นายสกล จุลาภา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเหมืองแร่และ
สัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
นางประพีร์ สรไกรกิติกูล กรรมการบริหารสถาบันฯ
และดร.ชนะ ผ่องเจริญกุล ผู้ประกอบการธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมเดินทางไปด้วย
ส� ำ หรั บ การเข้ า ร่ ว มศึ ก ษาตลาดอั ญ มณี ใ นครั้ ง นี้
นายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันฯ น�ำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม งานประมูล
อั ญ มณี “2016 Mid Year Myanmar Gems
Emporium” ณ เมืองเนปิดอว์ ซึ่งงานนี้อยู่ภายใต้
การดูแลของ Ministry of Natural Resources
and Environmental Conservation และ
Myanmar Gems Emporium Central Committee
ภายในงานมี ก ารจั ด แสดงหยกก้ อ นขนาดต่ า งๆ
อั ญ มณี แ กะสลั ก และเครื่ อ งประดั บ จากอั ญ มณี
ทองค�ำและเงิน มีทั้งส่วนที่น�ำมาประมูล น�ำมา
จัดแสดง และจ�ำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ อัญมณีและหยก
ที่ ต ้ อ งการน� ำ มาประมู ล จะมี ก ารก� ำ หนดราคา
ประมู ล เริ่ ม ต้ น โดยผู ้ ที่ ต ้ อ งการประมู ล จะต้ อ ง
ลงทะเบียนและวางเงินประกันล่วงหน้าตามจ�ำนวนที่
Myanmar Emporium Central Committee ก�ำหนด
โดยอัญมณีและหยกที่น�ำมาจัดแสดงมีหลายเกรด
ราคาจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพ ขนาด และน�้ำ
หนัก ซึ่งมีตั้งแต่หลักกิโลกรัมไปจนถึงหลักตัน การ
ประมูลแต่ละปีมีผู้สนใจร่วมประมูลกว่า 4,000 ราย
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และเนื่องจากสหรัฐอเมริกายัง
ด�ำเนินการคว�่ำบาตรอัญมณีจากเมียนมา ท�ำให้การ
ประมูลจะใช้เงินยูโร
การจัดประมูลอัญมณีในเมียนมาถือเป็นงานส�ำคัญ
และประสบความส�ำเร็จค่อนข้างมาก เพราะอัญมณี
ทีน่ ำ� มาประมูลจะมาจากเหมืองของรัฐบาลและบริษทั

- MGJEA) ณ Gems Emporium เมืองเนปิดอว์
น�ำโดย U Yone Mu, Chairman of MGJEA และผู้
แทนสมาคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
โดยฝ่ายเมียนมา ซึง่ มีทรัพยากรธรรมชาติดา้ นอัญมณี
และเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงและอุดมสมบูรณ์
ยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทย ทั้งในด้านการเป็น
แหล่งวัตถุดิบ ด้านการค้าและการลงทุน โดยได้
เชิญชวนให้นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
มาร่วมลงทุนในธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ของเมียนมา
พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม The Gem Training
Center โดยได้รับเกียรติจาก U Kyaw Htay, Board
of Directors และ U Thaung Kyi, Headmaster of
The Gem Training Center ให้การต้อนรับ โดยศูนย์
แห่งนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอัญมณีที่เมืองเนปิดอว์ ซึ่งมีพื้นที่ราว
400 เอเคอร์ มีบริษทั ตัง้ อยูร่ าว 122 บริษทั จุดประสงค์
ของการก่อตั้งศูนย์คือ ต้องการให้เยาวชนรุ่นใหม่
มีความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อช่วย
สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ต่อไป
เอกชนเมียนมา สินค้าที่นิยมน�ำมาประมูลคือหยก
ทับทิม และไพลิน การจัดงานแต่ละครัง้ คาดว่ารัฐบาล
เมียนมาจะสามารถจัดเก็บภาษีได้จ�ำนวนมหาศาล
แม้วา่ อาจไม่มกี ารเปิดเผยมูลค่าอย่างชัดเจน โดยการ
จัดงานครั้งที่ 48 (เดือนมีนาคม 2011) มีมูลค่าราว
2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ, ครั้งที่ 49 (เดือนมีนาคม
2012) มีมูลค่า 702.66 ล้านเหรียญสหรัฐ, ครั้งที่ 50
(เดือนมิถุนายน 2013) มีมูลค่า 2.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ, ครั้งที่ 51 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2014)

มีมลู ค่า 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และครัง้ ที่ 52 (เดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2015) มีมูลค่า 1.262 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมผู้ค้า
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เมี ย นมา (Myanmar
Gems and Jewellery Entrepreneurs Association

จากนั้น นายศิริพล ยังได้น�ำคณะฯ เดินทางไปยัง
เมืองมิจินา (Myitkyina) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
รั ฐ คะฉิ่ น อยู ่ ท างตอนเหนื อ ของสาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมา นอกจากจะเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์
ด้วยทัศนียภาพริมแม่นำ�้ อิระวดีแล้ว ยังเป็นเมืองแห่ง
การค้าขายอัญมณีที่ส�ำคัญได้แก่ หยกและอ�ำพัน
เนื่ อ งจากอยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง เหมื อ งหยกที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศ โดยหยกส่วนใหญ่จะส่งไปขายทีเ่ มืองมัณฑะ
เลย์ และประเทศจีน อุตสาหกรรมเหมืองหยกนับเป็น
อุตสาหกรรมส�ำคัญของเมียนมา ที่มีมูลค่าสูงกว่า
ครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี)
และเมียนมาถือเป็นแหล่งหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีมูลค่าการซื้อขายหยกสูงถึงกว่า 50,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี โดย
ได้หารือความร่วมมือกับ Mr. H. La Awng (Minister
of Natural Resources and Environment
Conservation), U Ze Lum (Chairman of Gems
and Jewellery Entrepreneurs Association
(Kachin), U Nyan Thein (Vice Chairman) และ
สมาชิกสมาคม เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของ
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในรั ฐ คะฉิ่ น ที่ ต ้ อ งการ
ให้ไทยเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น

ตลาดค้าหยกและอ�ำพัน เมืองมิจินา
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ค่าบริการตรวจสอบและออกใบ
รายงานผล
ขนาด (กะรัต)
ไม่เกิน 2.99
3 ถึง 6.99
7 กะรัต ขึ้นไป

ราคา (ดอลลาร์
สหรัฐ)
70 ดอลลาร์
120 ดอลลาร์
180 ดอลลาร์

* หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมลู ค่า
เพิ่ ม หรื อ ค่ า ภาษี อื่ น ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและญี่ปุ่น

GIT
และ
CGL
จับมือออกใบรายงานผลอัญมณี
และเครื่องประดับ ร่วมสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยส่งออกญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ GIT จับมือกับ Central Gem Laboratory หรือ
CGL สถาบันตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและ
เครื่องประดับชั้นน�ำ ในประเทศญี่ปุ่น จัดงานเปิดตัว
“การออกใบรายงานผลอัญมณีและเครือ่ งประดับร่วม
GIT-CGL” หรือ “GIT-CGL Co-brand Gem

Identification Report” ส�ำหรับพลอยทับทิมและ
แซปไฟร์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างความมั่นใจ
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ สิ น ค้ า อั ญ มณี ข องไทย
พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสู่
ตลาดญี่ปุ่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจในมาตรฐาน
พลอยสีแก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่น โดยมีผู้ประกอบการให้
ความสนใจและเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก

ใบรายงานผลอัญมณีและเครื่องประดับร่วม GIT-CGL
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ความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ย้ อ นไปเมื่ อ เดื อ น
กันยายน 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
Central Gem Laboratory ได้ลงนามในหนังสือแสดง
เจตจ�ำนง (Letter of Intent) เพื่อร่วมมือกันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การศึกษาวิจยั แลกเปลีย่ นข้อมูลเชิงลึก
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีและเครื่อง
ประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงคุณภาพ
พลอยสี และในเดือนสิงหาคม 2559 ทั้งสองสถาบัน
ได้ตอ่ ยอดความร่วมมือ โดยได้ลงนามในบันทึกความ
ตกลง (Memorandum of Understanding - MoU)
เพื่อร่วมมือกันในการออกใบรายงานผลอัญมณีและ
เครื่ อ งประดั บ ร่ ว ม หรื อ Co-brand Gem
Identification Report ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น
การออกใบรายงานผลอัญมณีและเครื่องประดับร่วม
GIT-CGL ในครั้งนี้ นอกจากจะให้บริการตรวจสอบ
ความเป็นธรรมชาติของทับทิมและแซปไฟร์แล้ว ยัง
ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีว่าผ่าน
กระบวนการเผา หรือ ไม่เผา รวมถึง การบอกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานสีของอัญมณีอีกด้วย โดยใบ
รายงานผลดั ง กล่ า ว ได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ ภายใต้ขอ้ ตกลงของ Laboratory Manual
Harmonization Committee หรือ LMHC ซึ่งเป็น
คณะกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และจัดท�ำ
คูม่ อื การเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบอัญมณีทใี่ ช้เป็น
มาตรฐานสากล

GIT / Update

ฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่ กับ

GIT WORLD’S
JEWELRY DESIGN
AWARDS 2016
ชิ ง โล่ พ ระราชทานจากสมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เปิดงานอย่างเป็นทางการโดย นายวินิฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
ร่วมด้วยนางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบันและตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน

GIT จัดการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับครัง้ ที่ 10
ในหัวข้อ “PERFECT TEN;
PLAYFUL & LUXURIOUS DESIGNS”
โดยมีนักออกแบบจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 396 แบบวาด จาก 18
ประเทศทัว่ โลก ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบีย
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐบอตสวานา สหพันธรัฐมาเลเซีย
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยเป็นผลงานของผูเ้ ข้าประกวด
ชาวไทย จ�ำนวน 278 ผลงาน และชาวต่างชาติ 118 ผลงาน จากการตัดสิน
รอบคัดเลือกแบบวาด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ผ่าน
เข้ารอบคัดเลือกแบบวาด จ�ำนวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน ให้เหลือเพียง 10 แบบวาด

คณะกรรมการผู้ตัดสินระดับนานาชาติ

ในรอบสุดท้าย และได้นำ� ไปสร้างสรรค์เป็นเครือ่ งประดับจริง พร้อมเฟ้นหาสุดยอด
ดีไซเนอร์แห่งปีเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยผู้ชนะเลิศได้รบั โล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินสดจ�ำนวน
3,000 เหรียญสหรัฐ
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ผลการตัดสิน GIT WORLD’S JEWELRY
DESIGN AWARDS 2016

พิธีมอบรางวัลจากการประกวด GIT World’s Jewelry Design Awards 2016

สถาบันได้รบั เกียรติจากนายวินฉิ ยั แจ่มแจ้ง ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
เปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุด
อลังการจากนักแสดงสาวระดับแถวหน้า ได้แก่ แพนเค้ก เขมนิจ, ไอซ์ อภิษฎา,
หยาดทิพย์ ราชปาล, เกรซ กาญเกล้า, กรีน อัษฎาพร และกุญแจซอล ป่านทอ
ทอง ภายในงานมีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ และ
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรรเลงโดย
วง Krungthep Light Orchestra ตลอดงาน

1. รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่า 3,000
USD ได้แก่
ผลงานชื่อ MAGICAL MOMENTS
ออกแบบโดย MR. ALIREZA MOKARRM DORI FROM
SLOVAK REPUBLIC
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 2,500 USD
พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
ผลงานชื่อ CELEBRATION NIGHT
ออกแบบโดย นางสาวอภิชญา จั่นสัญจัย
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD
พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
ผลงานชื่อ GLORY OF LOTUS
ออกแบบโดย MR. EUGENE YJ CHEN FROM TAIWAN (R.O.C.)
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD
พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
ผลงานชื่อ ART DECO
ออกแบบโดย นายธีรวุฒิ อาปะโม
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD
พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
ผลงานชื่อ DRAW A DAGGER AND TEAR UP THIS COCOON
ออกแบบโดย MS. ZAHRA RSAHIDIAN FROM IRAN
6. รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 500 USD ได้แก่
ผลงานชื่อ PURITY
ออกแบบโดย MS. KIM ANH VY FROM VIETNAM
ผลงานชื่อ ธงประดับ
ออกแบบโดย นางสาวฉายสุดา ลิ้มสุนทร
ผลงานชื่อ RIVER OF HEAVEN (THE MILKY WAY)
ออกแบบโดย นางสาวยลธิดา ปัญญาสร้างสรรค์
ผลงานชื่อ ENDLESS
ออกแบบโดย นายธนิพล บุษยกนิษฐ์
7. รางวัล POPULAR DESIGN AWARD 2016 เงินรางวัลมูลค่า
1,000 USD พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่
ผลงานชื่อ RIVER OF HEAVEN (THE MILKY WAY)
ออกแบบโดย นางสาวยลธิดา ปัญญาสร้างสรรค์
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รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
และเงินรางวัลมูลค่า 3,000 USD ได้แก่
ผลงานชื่อ Magical Moments
ออกแบบโดย Mr. Alireza Mokarrm
Dori from Slovak Republic

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับจัด 2 วันด้วย
กัน ณ Eden 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
มีแฟชั่นโชว์ผลงานเครื่องประดับจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อม
ตัดสินรางวัลชนะเลิศ และวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรมตอบค�ำถามชิง
รางวัลพลอยแท้ พร้อมด้วยเสียงเพลงเพราะๆ จาก Porpy The Voice Thailand
Season 4 ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากทั้งผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ
ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
โครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, บริษัท บิวตี้เจมส์
แฟคตอรี่ จ�ำกัด, บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จ�ำกัด, บริษัท แพรนด้า เวียดนาม จ�ำกัด
(โปรดัคชั่น), บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จ�ำกัด, Regal Jewelry Manufacture
Co.,Ltd., L'azurde Company for Jewelry, บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ำกัด,
L.S. Jewelry Group, บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จ�ำกัด, บริษัท เท็ท ดีไซน์ จ�ำกัด
และบริษัท ออสสิริส จ�ำกัด
ในปีนี้เตรียมพบกับโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 ภายใต้
แนวคิด “Illusion Through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design
Begins” ซึ่งเป็นการเฟ้นหาผลงานที่มีแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ จนได้เป็นเครื่อง
ประดับที่เลอค่า ทั้งเครื่องประดับส�ำหรับสุภาพบุรุษและสตรี และเงินรางวัลรวม
มูลค่ากว่า 400,000 บาท และครัง้ แรกของการแข่งขันเจียระไนพลอยระดับโลก GIT’s
World Challenge Gems Faceting Master 2017 เพื่อยกระดับช่างเจียระไน
ของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 02 634 4999 ต่อ 301-306, 311-313 หรือ FB: GITtrainingCenter
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GIT รุกแดนอาทิตย์อทุ ยั
ร่วมงานอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

28 INTERNATIONAL
JEWELLERY TOKYO
2017
th

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
เข้า ร่ วมงานแสดงสิ นค้าและเครื่องประดับ
ในญี่ ปุ ่ น 28 th International Jewellery
Tokyo 2017 (IJT) จัดขึ้นในระหว่างวันที่
23 – 26 มกราคม 2560 ณ Tokyo Big
Sight กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ ่ น โดยมี
Reed Exhibition Japan Ltd เป็นผู้จัดงาน
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
บริการด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยเฉพาะ
บริ ก ารตรวจสอบอั ญ มณี ข องสถาบั น
รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ใบรายงานผลอัญมณี
และเครื่องประดับร่วม GIT-CGL (Central
Gem Lab ประเทศญีป่ นุ่ ) เพือ่ เผยแพร่ใบรับรอง
อัญมณีให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย ในกลุม่
ผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานชาวญี่ปุ่น

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทย
ประจ�ำกรุงโตเกียว เยี่ยมชมคูหาสถาบัน
16

บรรยากาศภายในงาน

สถาบันได้ให้บริการตรวจสอบอัญมณี On-Site Gem
Testing Service อีกทัง้ ได้จดั แสดงชุดมาตรฐานพลอยสี
ผ่านตู้แสง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจ�ำนวนมาก รวมทั้ง
มีเอกสารแนะน�ำงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบัน
ได้แก่ การบริการตรวจวิเคราะห์อญั มณีและโลหะมีคา่
หลักสูตรการฝึกอบรม การรับสมัครสมาชิก สิง่ ตีพมิ พ์
ทางวิชาการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในส่วนงาน
ต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจ
ในโอกาสนี้ สถาบันได้ต้อนรับ นายบรรสาน บุนนาค
เอกอั ค รราชฑู ต ไทยประจ� ำ กรุ ง โตเกี ย ว และ

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมงานที่สนใจบูธของสถาบัน

นางสาวณัฐิยา สุจินดา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้ให้เกียรติ
เยี่ยมชมคูหาของสถาบัน พร้อมทั้งสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆของสถาบันแก่กลุ่ม
ลูกค้าชาวญี่ปุ่นอีกด้วย
นอกจากนี้ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันได้ประชุมร่วมกับฝ่าย
จัดซื้อ ห้างสรรพสินค้า ISETAN และ MITSUKOSHI
เพื่อผลักดันใบรับรองผลอัญมณีสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยได้
แนะน� ำ บริ ก าร Gem Identification Report
ของสถาบัน และบริการ GIT-CGL Co-brand Gem

นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชฑูตไทยประจ�ำกรุงโตเกียว ให้เกียรติเยี่ยมชมคูหาของสถาบัน

Identification Report เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ใบรับรองผลของสถาบัน รวมทัง้ แนะน�ำ GIT Colored
Stone Standard Master Set โดยกล่าวถึงที่มา
การศึกษาค้นคว้าของสถาบัน รวมทั้งเพื่อรับทราบ
ข้อมูลการใช้ใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ในห้าง Retail ในประเทศญี่ปุ่น โดยในอนาคตทาง
สถาบันสามารถสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันในห้าง ISETAN และ MITSUKOSHI อันจะน�ำ
ไปสู่การสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในแบรนด์
ของสถาบันให้กับกลุ่ม End Users และ Customer
ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

นางสาวณัฐิยา สุจินดา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
เยี่ยมชมคูหาสถาบัน
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ภาพการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด Yamanashi

เยี่ยมชม Institute of Gemology and Jewelry Art Yamanashi

GIT

และด้านการตลาด โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนจบ
หลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีค่าเล่าเรียน ประมาณ 300,000
เยนต่อปี ซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ
ในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
โดยในปัจจุบันสถาบันนี้ มีนักเรียน 2 ระดับชั้น
มี จ� ำ นวนนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ละประมาณ 35 คน
จากการสอบถาม ทราบว่ า จ� ำ นวนนั ก เรี ย น
ของสถาบันแห่งนี้ ร้อยละ 50 เป็นนักเรียนที่มาจาก
Yamanashi และอีกร้อยละ 50 มาจากทั่วประเทศ
ญีป่ นุ่ โดยนักเรียนทีจ่ บการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
ส่วนมากจะท�ำงานในจังหวัด Yamanashi โดยรายได้
เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส ของ
ประเทศไทย และมีนักเรียนบางส่วนที่ออกแบบและ
ท�ำแบรนด์เครื่องประดับของตัวเอง ภายใต้แบรนด์
Koo-fu ของจังหวัด Yamanashi

ร่วมศึกษาดูงานที่จังหวัด
YAMANASHI
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ�ำนวยการสถาบันและ
คณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัด
Yamanashi ซึ่งเป็นเมืองส�ำคัญที่เป็นฐานการผลิต
เครื่องประดับในประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องประดับ
ทั้งหมดที่จ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนั้น ร้อยละ 30
ผลิตในจังหวัด Yamanashi โดยผู้อ�ำนวยการและ
คณะได้เยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมหารือกับหน่วยงาน
ต่างๆซึ่งมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้
การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
YAMANASHI ที่ YAMANASHI PREFECTURAL
GOVERNMENT

ผู้อ�ำนวยการสถาบันและเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกับ
Mr. HIRAI Toshio, General Director of Yamanashi
Prefectural Government Industry and Labor
Department, Mr. Tomohiro CHIDA ตัวแทนจาก
Yamanashi Industry Support Organization (YISO)
และ Ms. Ayako Hashimoto, Chief Director, Japan
External Trade Organization (JETRO Yamanashi)
โดยผูอ้ ำ� นวยการได้แนะน�ำงานบริการด้านต่างๆ ของ
สถาบันที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ตัวอย่างอัญมณีที่จัดแสดงใน Yamanashi Jewelry
Museum

ของ Yamanashi รวมถึงการบรรยายเรื่องมาตรฐาน
พลอยสีของสถาบัน
ศึกษาดูงานที่ INSTITUTE OF GEMOLOGY
AND JEWELRY ART YAMANASHI
PREFECTURAL GOVERNMENT

สถาบัน Institute of Gemology and Jewelry Art
Yamanashi Prefectural Government เป็ น
หน่วยงานของรัฐบาล เปิดการเรียนการสอนด้าน
เครื่องประดับอย่างครบวงจร ได้แก่ หลักสูตรด้าน
อัญมณีศาสตร์ ด้านการออกแบบ การเจียระไน การผลิต

ศึกษาดูงานที่ YAMANASHI JEWELRY
MUSEUM

Yamanashi Jewelry Museum ตั้งอยู่ในอาคาร
ภายในบริเวณ Yamanashi Prefectural Government
ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้ปรับปรุงใหม่จากเดิมและได้
เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 5 ปี มีวตั ถุประสงค์ให้
เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างอัญมณีและ
เครือ่ งประดับในประวัตศิ าสตร์ และความเป็นมาของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัด
Yamanashi เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจได้ศกึ ษาค้นคว้า เปิดให้
เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.30 น.
ปิดวันอังคารและวันหยุดพิเศษ โดยไม่มใี ช้จา่ ยในการ
เข้าชม
เยี่ยมชมโรงงาน M. CRAFT JEWELRY
MANUFACTURER

บริษทั M. Craft จ�ำกัด เป็นโรงงานผลิตเครือ่ งประดับ
ในจังหวัด Yamanashi โดยรับผลิตในลักษณะของ
Original Equipment Manufacturer (OEM) และ
Original Design Manufacturer (ODM) โดยส่วน
มากผลิตให้กับแบรนด์สินค้าเครื่องประดับระดับ
Hi-end ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์ของ
ประเทศญี่ปุ่นเอง ทั้งนี้ M. Craft ยังมีโรงงานผลิตใน
ประเทศไทยด้วย

เยี่ยมชม Yamanashi Jewelry Museum
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แสดงศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
อัญมณีที่ได้มาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ภายในงาน AGTA GEMFAIR TUCSON 2017
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันยังคงน�ำเสนอชุดมาตรฐานพลอยสี (Pigeon’s Blood
Ruby, Royal Blue Sapphire และ Cornflower Blue Sapphire) ให้เป็นที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติ เพื่อตอกย�้ำการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตพลอยสีที่ส�ำคัญ
ที่สุดของโลก และมีมาตรฐานพลอยสีเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง
โอกาสนี้ ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ได้พบและหารือกับ คุณจิรภา
พรรณ มลิทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอส
แอนเจลิส ถึงความร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญณีและ
เครื่องประดับไทย และได้ร่วมกันส�ำรวจตลาดอัญมณีภายในงาน Tucson Gem
Show 2017 และได้มีโอกาสเชิญชวนผู้ประกอบการต่างชาติในการเข้าร่วมงาน
บางกอกเจมส์ครัง้ ที่ 59 ในประเทศไทย รวมถึงการเข้าร่วมงานประชุม World Ruby
Forum 2017 ที่จะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
ซึ่งเป็นประจ�ำทุกปี ในระหว่างการจัดงาน Tucson Gem Show จะจัดให้มีการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยในครั้งนี้ ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการ
สถาบัน นางสาวพิมพ์ธิดา บุบผะเรณู และนายธนพงษ์ เหลืออัมพร นักวิชาการ
อัญมณี ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการในงาน Jewelry Industry Summit 2017
ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2560 ณ Tucson Convention Center มีผู้เข้าร่วมประชุม
จากหลากหลายอาชีพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งรูปแบบงาน
ประชุมมีความหลากหลาย มีการเชิญวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท�ำงานเป็นกลุม่ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการน�ำ
เสนองานเป็นกลุ่มซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันฯ และนายธนพงษ์ เหลืออัมพร ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ AGA
Tucson Conference 2017 จัดโดย Accredited Gemologist Association ในวัน
พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Marriott University Park Hotel Conference Center
ภายในงานมีนักอัญมณีและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมบรรยายและ
ฟังสัมมนา อย่างคับคั่ง

เมือ่ วันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ทีผ่ า่ นมา สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับนานาชาติ AGTA Gemfair Tucson 2017 จัดขึ้น ณ Tucson
Convention Center รัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันเข้าร่วมงานครั้งนี้ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในปีนี้สถาบันเปิดให้บริการ On-site
gem testing เป็นครัง้ แรก เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้ตลาดสหรัฐอเมริการับรูแ้ ละจดจ�ำ
GIT ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า
อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมาก
ประสบการณ์ รวมถึงการมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย GIT จึงสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผซู้ อื้ ในต่างประเทศผ่านการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าได้
อย่างแม่นย�ำ

19

APRIL - MAY 2017

Special Interview

คุณซินเธีย อุนนินายาร์
บรรณาธิการและนักเขียนในแวดวงธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จดั งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ (GIT 2016) โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก และได้รับ
การตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง นิตยสาร GIT Gems & Jewelry ได้มีโอกาสพูดคุย
กั บ Keynote Speaker ของงาน GIT 2016 คุ ณ ซิ น เซี ย อุ น นิ น ายาร์ และ
คุณดีดีเย่ร์ ฌีอาร์ด ถึงการจัดประชุม GIT 2016 ที่ผ่านมา
แนะน�ำตัวเองรวมถึงบอกเล่าความประทับใจที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม และเหตุผลที่คุณตัดสินใจ
เข้ า ร่ ว มงานการประชุ ม นานาชาติ GIT (GIT
International Conference 2016)
สวั ส ดี ค ่ ะ ดิ ฉั น ชื่ อ ซิ น เธี ย อุ น นิ น ายาร์ เป็ น
บรรณาธิการและนักเขียน ในแวดวงธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะ ปีนี้นับเป็น
ครัง้ ทีส่ ามทีด่ ฉิ นั ได้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติ
GIT ครัง้ แรกคือเมือ่ ปี 2012 และครัง้ ทีส่ องเมือ่ ปี 2014
ทีผ่ า่ นมา การร่วมงานทัง้ สองครัง้ ถือเป็นประสบการณ์
ที่แสนคุ้มค่าส�ำหรับดิฉัน ดิฉันจึงไม่รู้สึกลังเลเลยเมื่อ
ทางงานได้ให้เกียรติรับเชิญมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ทุกครัง้ ทีด่ ฉิ นั ได้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติ GIT

ซึง่ เป็นงานทีจ่ ดั ดีขนึ้ ในทุกๆ ปี ดิฉนั ก็จะได้รบั ความรู้
และประสบการณ์ดีๆ กลับไป และงานวิจัยต่างๆ
ที่น�ำเสนอในงานนั้นถือเป็นรากฐานส�ำคัญให้กับ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การประชุมเหล่านี้
ล้วนส�ำคัญเพราะเป็นเหมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้
ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้มาพบปะและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ มากมาย ซึ่งจะ
เป็นการผลักดันการพัฒนาของวงการธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับให้ก้าวหน้าต่อไป
มีอะไรในงาน GIT 2016 ที่คุณคิดว่าน่าสนใจบ้าง
ทุกประเด็นที่น�ำเสนอล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ
เพราะทุกงานวิจัยที่ได้น�ำมาเสนอในงานนั้นต่างได้
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ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว โดยส่วนตัวนอกจาก
การออกแบบเครือ่ งประดับแล้ว ดิฉนั ยังสนใจในเรือ่ ง
ของความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมมากอีก
ด้วย ดิฉันเชื่อว่าธุรกิจที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อ
มัน่ ของผูบ้ ริโภค ก็เลยให้ความสนใจประเด็นเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ติ วั ต่อผูบ้ ริโภคและการเปิดเผยรายละเอียด
ต่อสาธารณชนมากเป็นพิเศษ นอกเหนือจากเรื่องนี้
ดิฉันก็ประทับใจงานกาล่าดินเนอร์แล้วก็กระทง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท�ำให้ดิฉันได้สัมผัสถึงความสวยงามของ
วัฒนธรรมไทยอีกด้วย
คุ ณ มี ค วามคิ ด เห็ น อะไรอยากแนะน� ำ ทาง GIT
เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด งาน
การประชุมนานาชาติ GIT ครั้งต่อไป
เนื่องจากเครื่องประดับเป็นหัวข้อส�ำคัญของการ
ประชุม ฉันคิดว่าหากมีนักออกแบบเครื่องประดับมา
เล่าถึงแรงบันดาลใจทีพ่ วกเขาใช้สร้างสรรค์ผลงานให้
มากกว่านีก้ ค็ งจะดีไม่นอ้ ย อย่างการบรรยายของคุณ
เหมิงเย่ (Myungji Ye) ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์เย่
เหมิงจี้ (Yemungji) เธอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจใน
การผลิตชิน้ งานได้อย่างน่าสนใจ ถ้ามีอะไรแบบนีม้ าก
ขึน้ ก็จะดีมาก นอกจากนี้ เรือ่ งของการท�ำตลาดเครือ่ ง
ประดับก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหมู่นักออกแบบรุ่นใหม่ เพราะฉะนั้น ถ้ามี
ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าถึงการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียอย่าง
อิ น สตาแกรม (Instagram) และพิ น เทอเรสต์
(Pinterest) ซึ่ ง ก� ำ ลั ง มาแรง ดิ ฉั น คิ ด ว่ า จะเป็ น
สิ่งที่ดีมาก

MS.CYNTHIA
UNNINAYAR

EDITOR AND WRITER
IN JEWELRY AND
GEM SECTOR
Please introduce yourself and your impression
during the participate in GIT 2016 and the reason
that you participated GIT 2016.
I am Cynthia Unninayar, an editor and writer in
jewelry and gem sector for many years. This was
my third GIT conference. I attended GIT 2012
and GIT 2014. Both were incredibly worthwhile
so, when I was asked to be a keynote speaker
at GIT 2016, I did not hesitate. All of the
conferences have been quite good, each better
than the previous one. I think that research of
the kind presented at the GIT 2016 conference
forms the bedrock of the gem and jewelry
industry. These conferences are important
because international experts can meet and
discuss a wide range of topics, thus helping to
advance the sector.
Is there any interesting things you found during
GIT 2016?
The topics were all worthwhile. It was a good
overall selection. I personally am quite interested
in sustainability and corporate social

采访
Cynthia
Unninayar
珠宝首饰行
业范围内的
编辑和作家

responsibility, as well as jewelry design, so these
attracted most of my attention. And, of course,
with consumer trust in mind, the topics relating
to treatments and disclosure were also of great
interest. And, of course, the gala dinner and
the krathongs added a beautiful cultural touch
to the conference.

这个会议，对我来说，登上本国际会
议舞台表达自己的意见，跟各位经验
丰富的专家交流经验，是一生中难得
的好机会。在我看来，泰国宝石研究
院国际会议不但为来自世界各地的专
家提供交流平台，而且为有关人员提
供有关崭新技术的信息。它对珠宝首
饰行业起着巩固、加强与发展作用，
并且对行业的未来的贡献重大。

Is there is any special recommendation to GIT
for the next GIT International Conference?
Because jewelry is such an important part of
the conference, it would be nice to see more
jewelry designers, and what their inspiration is.
The talk by Ms. Myungji Ye, designer of her
Yemungji brand, gave a well-thought out
presentation on what inspired her creations.
More of this type would be good. It might also
be interesting to have someone speak on how
to market jewelry, especially for new designers.
Because social media is so important, it would
also be good to have someone talk about
instagram and pinterest, for example

在泰国宝石研究院国际会议上，你对
什么题目感兴趣？
我认为各有所长，因为在本会议上的
所有研究报告都已经通过由泰国宝石
研究院等世界级机构设计的甄选评定
程序，所以我相信这些工作一定对珠
宝首饰行业起着某种积极作用。至于
有趣的题目，除了首饰品设计之外，
我也对可持续发展与社会责任感等题
目感兴趣。对我来说，一个行业的好
坏都视顾客信任而定，因此我对行业
的服务态度与透明度十分讲究。
此外，我也特别喜欢泰国宝石研究院
举办的晚宴、尤其是那些用来装饰宴
会的水灯。我觉得参加了泰国晚宴之
后，我了解更多关于泰国文化了。

请你自我介绍并分享一下，为何参与
2016年泰国宝石研究院国际会议
（GIT International Conference
2016）和该活动为你留下什么样的印
象
我是 Cynthia Unninayar，在珠宝首
饰行业范围内作为编辑和作家了多
年。2012年和2014年我参与过泰国
宝石研究院国际会议，今年是我第三
次参与这个会议。每一次参与这个活
动都能得到很多知识与经验，真是大
开眼界，并留下深刻印象。尤其是今
年（2016年）我以主讲人的身份参与

请你分享一下自己对泰国宝石研究院
国际会议的意见和建议，以便提升会
议品质
我认为珠宝首饰品是泰国宝石研究院
国际会议的重点，所以如果在会议上
能够碰到更多首饰设计师，看到更多
作品，了解更多灵感，就对我们参与
者更有好处，比如说Myungji Ye女
士，首饰设计师和Yemungji品牌所有
者，我很喜欢听她讲述灵感来源、灵
感描述、及从想象到现实的整个实际
体现过程。此外，就数字化时代而
言，新一代设计师一定会对首饰品营
销策略感兴趣，我希望下一届泰国宝
石研究院国际会议会邀请专家来谈社
会化媒体营销，比如说 Instagram,
pinterest 等等。
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คุณดีดเี ย่ร์ ฌีอาร์ด

ซึ่งเป็นผลผลิตจากธรรมชาตินั้นท�ำให้พวกเราตระหนักดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติและยึดมั่นในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
โลก นอกจากนี้ ระบบนิเวศโลกที่ดีจะต้องมีความหลากหลาย เราจึงมองธรรมชาติใน
ฐานะหุน้ ส่วนทีม่ ที นุ จ�ำกัด หน้าทีข่ องเราจึงไม่ใช่แค่ “ท�ำอย่างไรให้พลอยสวยงามขึน้ และ
จะท�ำอย่างไรให้ความงามนี้อยู่กับเราตราบนานเท่านาน” อีกต่อไป หากแต่เป็น “จะท�ำ
อย่างไรเพือ่ ให้มพี ลอยไว้ให้เจียระไนในวันข้างหน้า” และนีค่ อื นิยามใหม่ของความงามอัน
เป็นนิรนั ดร์ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นได้วา่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นทางออกของ
ความคิดสร้างสรรค์ และก้าวขึ้นมาเป็นกลยุทธ์หลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ

ประธานสมาคมอัญมณีแห่งประเทศ
ฝรั่งเศสและสมาชิกสถาบันส่งเสริม
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
ระหว่างประเทศ

ไม่ใช่แค่วงการอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้นที่หันมาใช้ความยั่งยืนเป็นเข็มทิศในการ
บริหารงาน ลักษณะการบริโภคของคนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน ทุกคนในตอนนี้
เป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและคิดโดยใช้ตัวเองเป็นที่ตั้ง โดยลักษณะเด่นของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันนี้คือ ความต้องการที่จะบริโภค ความต้องการที่จะศึกษาเปรียบเทียบ และความ
ต้องการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจะต้องใช้ความรู้ที่
ตัวเองมีเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสินค้าและการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มผู้
บริโภคดังกล่าวยังมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2030 ผู้บริโภคระดับ
กลางจะมีจ�ำนวนมากถึงสามพันล้านคน จากข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพของ
สินค้าและบริการทีแ่ สดงให้ผบู้ ริโภคเห็นถึงการบริหารงานอย่างยัง่ ยืนจะเป็นตัวชีว้ ดั ความ
เป็นผู้น�ำในโลกธุรกิจในปัจจุบัน และนี่เป็นสิ่งที่เราต้องท�ำความเข้าใจและปรับตัวให้ได้
ก่อนหน้านีท้ เี่ ราเคยสงสัยว่า เราจะยกระดับความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วมของสังคม
โลก ทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพในประเด็นดังกล่าวได้อย่างไรนัน้ นีเ่ ป็นทีม่ าของ
ความคิดทีจ่ ะจัดให้มี วันสากลแห่งการบริหารเหมืองพลอยและฟาร์มไข่มกุ อย่างยัง่ ยืน ใน
ทุกๆ ปี เพื่อแสดงให้ประเทศที่เกี่ยวข้องได้เห็นความมุ่งมั่นและความทุ่มเทตลอดมาของ
เรา ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจพลอยและไข่มุกอย่างยั่งยืน และในด้านความโปร่งใสที่
สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของสินค้าและบริการได้ และเพื่อให้ได้วิธีการท�ำงานที่ดีที่สุด
ที่มีความเป็นไปได้
แต่ถึงกระนั้นยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการท�ำความเข้าใจปัญหาทั้งหมด และคิดหาทางแก้ที่
เป็ น ไปได้ ทั้ ง หมดส� ำ หรั บ ปั ญ หาเหล่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารท� ำ งานในเหมื อ งพลอยนั้ น มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่คุณภาพสินค้าและในแง่การสืบทวนแหล่งที่มาของสินค้า
บริการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบเหมืองพลอยและฟาร์มมุก ต่อบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนโลกในภาพรวม ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดปล่อยจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ ออกหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ มาบูรณาการเข้ากับวิธกี าร
ที่มีอยู่เดิม
นอกจากนี้แล้ว ยังมีความคิดที่จะจัดท�ำ “พาสปอร์ตสีรุ้ง” ให้กับคนที่เข้าร่วมขับเคลื่อน
การบริหารของเหมืองพลอยและฟาร์มไข่มุกอย่างยั่งยืนกับเรา ทั้งมาเข้าร่วมด้วยตนเอง
และมาเข้าร่วมผ่านบริษัทหรือองค์กร โดยกลุ่มที่เราสนใจอยากเชิญชวนให้มาเข้าร่วม ก็
คือ “เบซินเนอร์” หรือกลุ่มคนที่ท�ำงานและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ในระแวกที่มีการเปิดเหมือง
พลอยและฟาร์มมุก คนกลุม่ นีจ้ ะเข้ามาเป็นแรงผลักให้สงั คมหันมาตระหนักถึงการท�ำงาน
อย่างยั่งยืน ที่ไม่ใช่เพื่อวันนี้เท่านั้น หากแต่ค�ำนึงถึงวันรุ่งขึ้นด้วย พาสปอร์ตสีรุ้งจึงเป็น
ตัวแทนความตั้งใจและความทุ่มเทที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น และเป็นการเน้นย�้ำว่า
คนทีจ่ ะปลุกกระแสการบริหารอย่างยัง่ ยืนในเขตเหมืองและฟาร์มได้นนั้ ไม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่
ผู้บริหารหรือแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หากแต่เป็นประชากรทั่วโลก โดยเราหวังว่า
ภายในปลายปี 2016 เราจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อประกาศให้โลกได้รู้จักวันของ
โลก

การจัดการประชุมสัมมนา World Ruby Forum ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย

ทับทิมเป็นพลอยทีห่ ายากทีส่ ดุ และมีลกั ษณะเฉพาะ เมือ่ พูดถึงทับทิม เราจะพูดถึงลักษณะ
พิเศษของมัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะจัดการประชุมสัมมนา World Ruby Forum
ขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เป็นงานส�ำหรับพบปะ สร้างสัมพันธ์และต่อยอดความคิด
โดยผู้ร่วมงานทั่วโลก ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนต้นก�ำเนิดทับทิมสยาม
ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 15 และในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ประเทศไทยจึงได้กลายเป็น
ศูนย์กลางคอรันดัมของโลก

ขอให้คุณแชร์ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมงานการประชุมนานาชาติ GIT 2016 ว่าอะไรที่
ประทับใจคุณและต้องเพิ่มอะไรในการจัดงานปีหน้า

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาของ GIT ครับ ซึ่งผมรู้สึกประทับใจใน
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและความหลากหลายของผูม้ าเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ดินทางมา
จากทั่วโลก ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเสียใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมทุกเวิร์คช็อปได้ เพราะว่า
หลายเวิร์คช็อปนั้นจัดขึ้นในเวลาเดียวกันและแต่ละเวิร์คช็อปก็มีความน่าสนใจที่แตกต่าง
กันไป ซึง่ ตรงนีเ้ ป็นปัญหาทีแ่ ก้ยาก ว่าเราจะเลือกอะไรดี ระหว่างน�ำเสนอข้อมูลให้ได้มาก
ที่สุดกับสื่อสารกับทุกคนให้มากที่สุด ในอนาคตอาจจะต้องปรับเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อ
ทีจ่ ะเข้ามาน�ำเสนอให้สงู ขึน้ และก�ำหนดกรอบให้แคบลงเพือ่ จะได้ลงลึกในแต่ละประเด็น
มากขึ้น นี่ถือเป็นข้อเสนอแนะเล็กน้อยจากผมนะครับ อย่างไรเสียผมก็รู้สึกขอบคุณ GIT
และขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกฝ่ายที่งานการประชุมนานาชาติ GIT นั้นประสบ
ความส�ำเร็จทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านความน่าสนใจของโปรแกรมเที่ยวชม

เป็นเวลากว่าปีครึง่ ที่ ดร.พรสวาท วัฒนกูล จากสถาบัน GIT และนายเฮนรี่ โฮ จากสถาบัน
อัญมณีศาสตร์ (AIGS) ได้รว่ มมือกันผลักดันให้มโี ครงการดังกล่าว ในทีส่ ดุ ก็ได้มกี ารจัดการ
ประชุมสัมมนา World Ruby Forum ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งงานนี้เป็นเวที
ให้ทงั้ ประเทศผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคได้มโี อกาสมาแสดงวิสยั ทัศน์ แรงบันดาลใจ และอัพเดท
ความรู้ ทักษะและวิทยาการใหม่ๆ ไปในคราวเดียวกัน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดให้มวี นั แห่งการบริหารอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
อย่างยั่งยืนของโลก

ในฐานะนักอัญมณีและผูค้ า้ พลอย หน้าทีข่ องเราก็คงหนีไม่พน้ การท�ำให้พลอยสีสวยยิง่ ขึน้
เด่นชัดยิง่ ขึน้ และท�ำให้ความงามของพลอยนัน้ อยูต่ ราบนานเท่านาน การเจียระไนพลอย
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humanity and environmental conservation must be deeply
rooted. We are a part of the world and biodiversity is the
key of our world’s ecosystem. Nature is our partner and
its natural capital is limited. The sustainable development
is an extraordinary track of creativity. This requires a great
strategy from our industry.

PRESIDENT OF
FRENCH ASSOCIATION
OF GEMOLOGY AND
MEMBER OF THE
FRENCH ACADEMY OF
OVERSEAS SCIENCES

There are also two other major historical facts bringing us
to act:

1. Could you talk about the 1 st World Ruby Forum
in Thailand?

Ruby is the rarest and the most exclusive stone of the
color of fire and of all the attributes of the red color.
When we talk about ruby, we talk about exception.
So, the idea of a world Ruby Forum in the motherland of
the Siamese Ruby and gathering people, connections,
added values from all over the world is compulsory. From
the very early 15th century, Thailand has been well renowned
for its rubies and since the middle of the 20th century.
It has been the world’s capital of corundums, the place
where you can meet and enjoy the most services.
It has been one year and a half that with Dr. Pornsawat
Wathanakul (GIT) and Henry Ho (AIGS), we have been
working on this project.
The 1st World Ruby Forum is a time when everyone from
all of the producer and consumer countries is able to
share their passion and up-to-date know-hows.
2. What is your view on the proposal for the World’s Sustainable
Gem and Jewelry Industry Management Day?

As jewelers and stones dealers, we have the responsibility
to magnify the beauty of these fragments of eternity, which
are gem crystals. Our consciousness of the links between

采访
Didier Giard
法国宝石学协
会会长和法国
海外科学研究
院成员
1. 请你介绍一下在泰国举办的第一届世界红宝石讨论
会
红宝石是最稀有和最独特的石头，火炎的颜色和包含
红色的所有属性。当我们谈论红宝石，我们正在谈论
宝石的例外。
因此，在世界红宝石研讨会举行的世界红宝石研讨
会，收集来自世界各地的人，联系和价值是特殊无
比。 从15世纪初，泰国是红宝石而闻名，自20世纪
中叶以来，它是世界首都的刚玉，您可以泰国见主题
专家和并享受最多的服务。
这一年半里，与Pornsawat Wathanakul博士和 Henry
Ho（AIGS）一手制作个活动。第一届世界红宝石研
讨会将有是来自所红宝石有生产国和消费国的代表，
集合分享他们的激情和最新的知识。

- Consumers have become citizens and citizens with
universal consciousness. They are from now at the heart
of the world initiatives, particularly regarding the growing
percentage of consumers who determine their purchases
according to their knowledge of the traceability of products
and the sustainable operating conditions. The leadership
is more presently expressed by the quality of services and
it implies these criteria of sustainable management.
- These consumers, the middle classes, will represent 3
billion of individuals by 2030. They are characterized by
a thirst of consumption, an educational will and an appetite
of sustained development that we have to understand.
We wondered how to propose a collective, world initiative
to accelerate the commitments in number and in quality
in this matter.
Where from the idea will be proposed to the international
community the creation of the "International Day of the
Sustainable Management of the Gem Mines and the Pearl
Farms.”
That is one day of showing in every year, in all concerned
countries, actions undertaken in terms of sustainable
management of gemstones and pearls and traceability of
the products. It must be a catalog of best practices.
It is a question of listing and imagining all the possible
actions, which can contribute to the best operations of
the mining sites, in quality, in traceability, for the benefit
of the mining populations, the involved companies and
for the benefit of the global sector. It must be the
opportunity to give free rein to the imagination and

2. 请你分享一下自己对国际珠宝首饰产业可持续性管
理之日的举办的意见
作为珠宝商和石头经销商，我们有责任放大这些美丽
宝石晶体的永恒片段。我们意识的人类与环境保护之
间的联系必须蒂固根深。我们是地球的一部分，地球
的生态系统的关键是生物多样性。自然是我们的合作
伙伴，其自然资本有限。可持续发展是创造力的一条
非凡的轨迹。这需要我们行业的伟大规划。
这两个历史性的重大事实建议我们采取行动：
消费者成为公民和具有普遍意识的公民。他从现在开
始是世界计划的核心，尤其是根据他们对产品可追溯
性和可持续运营条件的了解，确定他们的购买和消费
越来越大。可作为领导服务质量的表示和持续管理标
准。
在2030年，这些中产阶级消费者将代表30亿个人。
我们必须了解他们的渴求消费，教育意愿和持续发展
的胃口。
我们渴望知道如何提出一项集体的世界倡议，以加快
在这一问题上的数量和质量方面的承诺。
从向国际社会提出建议的国家建立 《宝石矿和珍珠养
殖场的管理国际日》。也就是说，每年的一天，在所
有有关国家中，展示和采取的行动围绕持续管理宝石
和珍珠方面以及产品的可追溯性。一定必须是最佳实
践的目录。

creativity of new and useful actions, as well as to
consolidate those already committed.
Additionally, the proposal is to create the “Rainbow Passport
“, which is the official acknowledgement of citizen
participation - individually or collectively- in sustainable
management of mines and pearl farms.
It is related to specific mining districts or pearls farms and
described as mining districts. The people involved as actors
are called ‘basiners’ which means they live in the districts
and behave for the districts’ sustainable future. The Rainbow
Passport emphasizes that our own identity as an actor of
sustainable management in a mining district is shaped by
something more than administrative and national
boundaries, which means it is a state of a citizen of the
world.
It is as a label giving evidence of the quality of the
committed actions and as such emphasized during the
World Day.
We do hope to launch this big international event by the
end of 2016.
3. Please share your experience in participating in the 2016 GIT
International Conference. Has anything impressed you and do
you have any suggestion for further adjustments?

It was the first time I had the pleasure to join a GIT 2016.
It impressed me by the friendly atmosphere and the diversity
of the participants. I know that many of them regretted
not being able to attend all of the workshops, which often
occurred at the same time. This is a tricky question to
solve, between the mass of information to share and the
communication with everyone. Maybe in the future, it
would be necessary to select even tougher themata of
the presentations and focus on some particular points. It
is just a suggestion, but I want to congratulate the GIT
team for its excellence in the organization of the
conference as well as for the interest of the excursion
programs.

必须是给予新的和有用的行动的想象力，创造力以及
已经承诺的行动。
此外，建议创建《彩虹护照》，这是官方承认公民参
与 - 单独或集体 - 可持续管理采矿和珍珠养殖场。
它与具体的采矿或珍珠养殖场有关，并被描述为采矿
区。作为行动者参与的人称为“盆地”，这意味着他
们生活在该地区，并为其可持续的未来行事。彩虹护
照强调，我们自己作为可持续管理的行为者在矿区的
形象是由行政和国家边界，也代表着它是世界公民的
状态
它作为一个标签，证明所承诺的行动的质量，并在世
界日期间再次强调。我们希望在2016年底前推出这
个大型国际活动。
3. 请你分享一下参与2016年泰国宝石研究院国际会议
（GIT International Conference 2016）的经验，
该活动为你留下什么样的印象，并提供一下对它的意
见和建议，以便提升会议品质
这是我第一次有幸参加GIT会议。 GIT带给我友好的
气氛深刻和参与者的多样性印象。 我知道许多人对于
不能参加经常同时发生的所有研讨会感到遗憾。 在我
们的安排下，大量的信息共享和与大家的沟通方面限
制了共享范围。 也许未来，有必要选择甚至更严格的
演讲稿，并集中在一些特定的考伦点。 这作为一个建
议，但我想祝贺所有的GIT团队组织了一个专业成功
会议

这是一个列出和想象所有可能的行动的活动，这些行
动可以有助于采矿场的最佳运营，质量，可追溯性，
有利于采矿人群，参与公司以及全球部门的利益。它
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มาทำ�ความรู้จักกับพลอยเพทาย

ZIRCON

เพทายเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน ในยุโรป
มีการใช้พลอยชนิดนี้มาตั้งแต่ยุคกลาง โดยมีความเชื่อว่า
พลอยชนิดนี้สามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้าย และช่วยเสริมสร้าง
ความร�่ำรวย สติปัญญา เป็นต้น แต่เพทายที่พบตาม
ธรรมชาติโดยทั่วไปนั้นจริงๆ แล้วมักมีสีแดงแกมน�้ำตาล
ซึ่งก็เป็นที่มาของสีที่เป็นที่มาของบทกลอนว่า “แดงสลัว
เพทาย” ซึ่งเป็นหนึ่งในนพรัตน์หรืออัญมณีมงคลในความ
เชือ่ ของไทยทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากอินเดีย แต่ทงั้ นีช้ นิดสีฟา้ หรือไร้สี ในท้องตลาด
จัดว่าเป็นทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ โดยกลุม่ ชนิดสีฟา้ ได้รบั ความนิยมอย่างมากในตลาดโลก
ในช่วงหลังปี ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา ส่วนชนิดไร้สนี นั้ มักถูกจัดเป็นอัญมณีเลียนแบบ
เพชรชนิดหนึ่ง (diamond simulant)

เรื่อง ทนง ลีลาวัฒนสุข

พลอยเพทายหรื อ เซอร์ ค อน (Zircon) นั้ น จั ด เป็ น พลอย
เนือ้ อ่อนชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันมาอย่างยาวนาน พบได้ตาม
ธรรมชาติในหลากหลายประเทศทั่วโลก มีองค์ประกอบหลัก
เป็น ZrSiO4 มีความแข็งประมาณ 7.5 ตามโมห์สเกลมีสีต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น ไร้สี สีน�้ำตาล สีเหลือง สีแดง สีเขียว และ
สีฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับชนิดสีน�้ำตาล
สี ฟ ้ า หรื อ ชนิ ด ไร้ สี (Colorless Zircon) ที่ มั ก ถู ก ใช้ เ ป็ น
อัญมณีเลียนแบบเพชร ค�ำว่า Zircon มาจากภาษาอารบิก
ว่า “zarkun” ซึ่งหมายถึง อบเชยที่มีสีน�้ำตาล หรือคาดว่า
น่าจะมาจากค�ำว่า “zargun” แปลว่าสีทอง ทั้งนี้ ที่มาตามที่
กล่าวมานั้น อาจเนื่องมาจากสีของพลอยดังกล่าวที่มีความ
หลากหลายนั่นเอง ในภาษาไทยค�ำว่าเพทาย หมายถึงพลอย
ชนิดหนึ่งมีสีแดงสลัว ซึ่งก็มาจากลักษณะของพลอยชนิดนี้ที่
พบในประเทศไทย มักจะมีสีน�้ำตาลเข้มถึงน�้ำตาลแดง

พลอยเพทายทีค่ า้ ขายกันในท้องตลาดมักมีการปรับปรุงคุณภาพความร้อน หรือด้วย
การเผา โดยสามารถเปลี่ยนเพทายสีน�้ำตาลไปเป็นสีฟ้า ไร้สี สีแดง หรือ สีเหลือง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งของเพทายนั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันไปบ้าง
โดยแหล่งเพทายที่จัดได้ว่าสามารถน�ำมาเผาได้ให้เป็นสีฟ้าเข้มสดใสสวยงามมาก
คือเพทายสีนำ�้ ตาลแหล่งรัตนคีรี ในประเทศกัมพูชา นอกจากเพทายในกลุม่ สีทกี่ ล่าว
ถึงนั้น เพทายยังมีสีอื่นๆ อีกมาก เช่น ส้ม เหลือง เขียว ชมพู เป็นต้น และพบได้
หลากหลายแหล่ง ทัง้ ใน ไทย กัมพูชา ศรีลงั กา เวียดนาม กลุม่ ประเทศในแอฟริกา
เป็นต้น เนื่องจากเพทายเป็นพลอยที่มีความเปราะสูงมาก ดังนั้นการใช้เพทายควร
ต้องระมัดระวัง เพราะหากถูกกระแทกจะกระเทาะได้ง่ายโดยเฉพาะตามสันขอบ
เจียระไน ดังนั้นการน�ำเพทายมาใช้งานและเก็บรักษาควรให้ความระมัดระวังใน
ระดับหนึ่ง
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锆石

我们早已知道锆石是软宝石。它遍布全球，很多地方都能找到其迹影。它的化
学成份是硅酸锆，坚固度约为7.5。它拥有很多不同颜色，如啡色、黄色、红
色、绿色、蓝色甚至透明。大部份人对啡色、蓝色或透明（会用作仿钻石）的
锆石都不会陌生。有些人认为锆石的名字（Zircon）是来自阿拉白文字
「Zarkun」，即「肉桂」之意；有些人认为它是来自「Zargun」一词，即「金
色」之意。我们认为，这是由于其颜色多样化的原因。在泰国，硞石被称为
「Peitai」，即属于浅红色的宝石。在泰国常见的锆石，多是深啡色或啡红色
的。
我们对锆石的认知已有一段很悠久的历史，早在中世纪，欧洲人已经使用锆石。
他们认为锆石能阻挡恶魔的眼睛，并能带来幸运及智慧等。在泰国能找到的棕
红色锆石，更启发了诗歌的创作—《深红锆石》（“Dark-Red Zircon” ）。此
外，深红色的锆石是泰国文化中九大吉祥宝石之一，其来源需追溯到印度。在
国际市场上最流行的锆石是透明及蓝色，后者更早于1900年已经显赫有名。一
如上文所说，透明的锆石会被归类为仿钻石。
部份在市场有售的锆石经过热力处理而改变颜色。视乎不同的化学成份，这种
技术能将啡色变为蓝色、红色、黄色，甚至透明。如来自腊塔纳基里省、柬埔
寨的锆石，通过热力，会变成明亮及美丽的蓝色。此外，除了上述的颜色外，
锆石还有橙色、黄色、绿色、粉红色等。在泰国、柬埔寨、斯里兰卡及非洲。
锆石本身有一个漏动，使用必须小心。如受到冲击，特别有锆石的切边上，可
能会断裂。因此，我们强烈建议使用及存放锆石时都需要小心。
ภาพ www.vvygems.com
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GIT in Focus

เรียนรู้ดูพลอยเพทาย

ZIRCON

เพทายไร้สี

เพทายสีเขียว

เพทายสีเหลือง

เพทายสีน�้ำตาลแดง

เรื่อง นลิน นฤดีสมบัติ / วิลาวัณย์ อติชาติ / บุญทวี ศรีประเสริฐ และทนง ลีลาวัฒนสุข

เพทาย (Zircon) เป็นพลอยทีค่ นไทยเรารูจ้ กั กันมาตัง้ แต่โบราณกาล โดยเฉพาะชนิด
ใสไร้สที ผี่ คู้ า้ คนไทยในอดีตใช้ชอื่ เรียกเป็นเพชรไทย นอกจากชนิดไร้สแี ล้ว เพทายยัง
มีชนิดสีเหลือง สีเขียว และสีนำ�้ ตาลแดง หรือ“แดงสลัวเพทาย” ซึง่ เป็นหนึง่ ในนพรัตน์
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั พลอยเพทายสีฟา้ แกมเขียวค่อนข้างมีราคาสูงกว่า
สีอื่นๆและเป็นที่นิยมในตลาดมากที่สุด

รูปที่ 2 พลอยเพทายสีต่างๆ

เพทายสีฟ้า

โทแพซสีฟ้า

เพทายชนิดสีฟา้ เข้มสด ประหนึง่ คล้ายสีของท้องฟ้ายาม
สดใส พลอยสีฟา้ สวยชนิดนีเ้ หมาะอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำเป็น
เครือ่ งประดับสวมใส่ ด้วยราคาไม่สงู มาก อีกทัง้ เพทาย
สีเหลือง เขียว น�ำ้ ตาลก็จดั เป็นอัญมณีทนี่ กั ออกแบบน�ำ
มาใช้ตกแต่งเป็นเครือ่ งประดับทีด่ แู ปลกตาและสง่างาม
ไปอีกแบบ ส�ำหรับพลอยสีฟา้ ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นตลาดหรือ
ร้านค้านัน้ มีหลากหลายหรือต่างชนิดกัน ในสายตาผูค้ น
ทัว่ ไปทีพ่ จิ ารณาจากสีเพียงอย่างเดียวนัน้ ยากทีจ่ ะทราบ
ว่าพลอยทีม่ สี ฟี า้ ทีค่ ล้ายคลึงกันนัน้ เป็นพลอยต่างชนิดกัน
หรือชนิดเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็น แซปไฟร์สฟี า้ สปิเนลสีฟา้
โทแพซสีฟา้ เพทายสีฟา้ หรือ แก้วสีฟา้ เป็นต้น (รูปที1่ )

สมบัติทางกายภาพและทางแสง

มีความแข็ง (Hardness) 6.5 - 7.5 ตามโมห์สเกล
ความถ่วงจ�ำเพาะ (S.G.) ประมาณ 3.9 - 4.8 แสดง
ลักษณะทางแสงแบบคู่ (DR) ค่าดัชนีหักเหของแสง
(R.I.) ประมาณ 1.78 - 1.99 ค่ากระจายแสง 0.038
เพทายไร้สแี ละสีฟา้ ส่วนมากทีพ่ บซือ้ ขายในตลาดมัก
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ความร้อน ให้ได้เป็น
ไร้สี หรือสีฟ้าเข้มมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 3 และจะ
เป็นสีฟ้าที่สวยคงทนและยากต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้
ทั้งนั้นวิธีการนี้เป็นที่นิยมและยอมรับได้ในตลาดที่มี
การซื้อขายกันทั่วไป

ไพลิน

สปิเนลสีฟ้า

การทีจ่ ะทราบว่าพลอยสีฟา้ เหล่านัน้ เป็นพลอยชนิดใด
จ�ำเป็นจะต้องใช้ความรูเ้ ฉพาะทางด้านอัญมณีศาสตร์และ
ท�ำการวิเคราะห์ตรวจสอบจึงจะสามารถแยกชนิดพลอย
ออกจากกันได้ เนือ่ งจากพลอยแต่ละชนิดจะมีสมบัตทิ าง
กายภาพ ทางแสงและทางเคมีทแี่ ตกต่างกัน หรือเพือ่
ความสะดวกและความเชือ่ มัน่ มากขึน้ อาจใช้ใบรายงาน
ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ชือ่ ถือได้ เป็นตัว
ช่วยอีกทางหนึง่

การวิเคราะห์ตรวจสอบแบบพื้นฐาน

ด้วยเพทายเป็นพลอยทีม่ คี า่ ดัชนีหกั เหสูงมากเกินกว่า
ที่จะวัดได้ด้วยเครื่องรีแฟรกโตมิเตอร์ แต่ด้วยความ
ที่มีค่าดัชนีหักเหของแสง 2 ค่าที่แตกต่างกันมากส่ง
ผลให้มองเห็นหน้าเหลี่ยมพลอยต่างๆ เป็นเหมือน
มีหน้าเหลี่ยมซ้อนกัน (Doubling) จึงเป็นตัวช่วยใน

ลักษณะทั่วไป
แก้วสีฟ้า

เพทายสีฟ้า

เพทายเป็นพลอยชนิดหนึ่งของแร่กลุ่มซิลิเกต มีองค์
ประกอบหลักทางเคมี คือ เซอร์คอเนียม ซิลิเกต
(ZrSiO4) มีหลากหลายสีตั้งแต่ไร้สี เหลือง เขียว
น�้ำตาลแดง ฟ้า (รูปที่ 2)
รูปที่ 1 พลอยสีฟ้าชนิดต่างๆ
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รูปที่ 3 เพทาย
ก่อนการปรับปรุง
คุณภาพ (ซ้าย)
เพทายหลังผ่าน
การปรับปรุง
คุณภาพ (ขวา)

รูปที่ 4 แสดงหน้าเหลี่ยมซ้อน (DOUBLING) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กำ�ลังขยาย 50X ในพลอยเพทาย (GIT LABORATORY)
การตรวจขั้นง่ายๆ ได้ ลักษณะภาพหน้าเหลี่ยมซ้อน นั้น สามารถมองเห็นได้ด้วย
กล้องก�ำลังขยาย10X และกล้องจุลทรรศน์อัญมณีดังแสดงในรูปที่ 4
การวิเคราะห์ตรวจสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ

รูปที่ 6 EDXRF SPECTRUM ของเพทาย
(บน) สปิเนล (กลาง) และอะความารีน
(ล่าง) (GIT LABORATORY)

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจแยกชนิดพลอยสีฟ้าชนิดต่างๆ ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณีอาจจะใช้เครือ่ งรามานสเปกโตรสโคป และเครือ่ งเอนเนอยีดสิ เปอร์
ซีปเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (EDXRF) ช่วยในการระบุชนิดของพลอยได้

ทีแ่ สดงเป็นกราฟผลวิเคราะห์เพทายสีฟ้า สปิเนลสีฟ้า และพลอยอะความารีน
(รูปที่ 5)

เครื่องรามานสเปกโตรสโคป

การตรวจระบุชนิดของพลอยสีฟา้ โดยเครือ่ งมือนี้ ได้ผลแม่นย�ำ รวดเร็ว ดังตัวอย่าง

เครื่องเอนเนอยีดิสเปอร์ซีปเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (EDXRF)

การตรวจวิ เ คราะห์ แ ยกเพทายออกจากพลอยชนิ ด ต่ า งๆ โดยใช้
เครือ่ งมือนี้ เพือ่ วิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีของพลอยได้อย่างรวดเร็ว
ถู ก ต้ อ ง ดั ง แสดงเป็ น กราฟผลวิ เ คราะห์ ข องพลอยเพทายสี ฟ ้ า
สปิเนลสีฟ้า และพลอยอะความารีน ดังแสดงในรูปที่ 6
ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่า พลอยสีฟา้ สวยในเครือ่ งประดับของท่าน
เป็นเพทายแท้ หรือเป็นพลอยสีฟ้าชนิดอื่นๆ หรือเพชรโบราณที่มีอยู่ใน
ครอบครองว่าเป็นเพชรแท้หรือเป็นเพทายไร้สี สามารถติดต่อใช้บริการ
วิเคราะห์ตรวจสอบได้ที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 4
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500 หรือ สอบถามรายละเอียด ข้อมูล เพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์ หมายเลข
+66 2634-4999 ต่อ 404, 405 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน
เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

รูปที่ 5 RAMAN SPECTRUM ของเพทายสีฟ้า (บน) สปิเนลสีฟ้า
(กลาง) และอะความารีน (ล่าง) (GIT LABORATORY)
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GIT’S WORLD CHALLENGE
GEMS FACETING MASTER 2017
ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 180,000 บาท หรือ 4,500 USD

ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ประกวดเจียระไนพลอยระดับโลก
โดย GIT เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เรียนด้านการเจียระไน
รวมถึงช่างเจียระไนมืออาชีพของไทย และระดับนานาชาติ
ร่วมส่งผลงานการเจียระไนพลอยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
เพื่ อ ประชั น สุ ด ยอดทั ก ษะการใช้ ฝ ี มื อ อั น ประณี ต งดงาม
ตระการตา และประกาศเกียรติภมู ขิ อง ช่างเจียระไนพลอยไทย
สู่สายตาชาวโลก
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

• ประเภท Main Challenge ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องใช้คอรันดัมสังเคราะห์ (Synthetic
Corundum) ไม่จำ� กัดสี เจียระไนเป็น Cushion shape ขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร
• ประเภท Free Style Challenge ผูเ้ ข้าประกวดสามารถเลือกวัสดุ รูปแบบ และขนาด
ได้ตามทีต่ อ้ งการ
ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมทั้ง 2 ประเภท สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วม
การประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 และส่งผลงานเข้า
ประกวดได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผูท้ ไี่ ด้คะแนนรวมสูงทีส่ ดุ จะได้รบั รางวัลชนะเลิศอันประกอบด้วย เงินสดมูลค่า 2,000 USD
ส่วนผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันทัง้ 2 ประเภท และผลงานแต่ละชิน้ ทีไ่ ด้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า
90 คะแนน จะได้รบั ประกาศนียบัตร Advanced Competition Cutter และผูท้ ไี่ ด้รบั
95 คะแนนขึน้ ไปจะได้รบั ประกาศนียบัตร Master Competition Cutter โดยจะนับว่ามี
คุณสมบัตสิ ามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ (สามารถลงสมัครด้วยตนเอง)
ทัง้ นี้ สถาบันได้รบั เกียรติจากนักเจียระไนระดับโลก Mr. Victor Tuzlukov; The Champion
of International Faceting Challenge (Australia) 2010 ร่วมเป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั งานและ
คณะกรรมการตัดสินผลงาน ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสกุลรัตน์ ถัดทะพงษ์

Drop of Life

Mr. Victor Tuzlukov

ส�ำหรับ หลักสูตรการเจียระไนอัญมณีเบือ้ งต้นเพือ่ ฝึกฝีมอื ให้กา้ วเข้าสูก่ ารแข่งขันระดับโลก
สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทฝี่ า่ ยฝึกอบรม โทรศัพท์ 02 634 4999 ต่อ 301-306
และ 311-313 หรือ www.git.or.th และ Facebook.com/GITtrainingcenter

Birth of Star
Credit: Faceting designs and cutting by Victor Tuzlukov
Photo by DMITRY STOLYAREVICH
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Mystery of the Universe

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
Gem and Jewelry Research and Development Department

Feature

โครงการศึกษาโอกาส
และความเป็นไปได้

ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้า
พลอยสีของโลก

การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสี
ของโลกมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความพร้อมของไทยในการยกระดับสู่
ศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกอย่างยั่งยืน ประเทศที่เป็นผู้น�ำการค้าพลอยสี
ของโลกมั ก ก� ำ หนดนโยบายให้ ป ระเทศเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า อั ญ มณี แ ละ
เครือ่ งประดับควบคูก่ บั อุตสาหกรรมอืน่ ทีม่ สี ว่ นเสริมกัน ผลการประเมินความพร้อม
ของศูนย์กลางการค้าพลอยสีในประเทศไทย พบว่า จันทบุรีมีความพร้อมในการ
ยกระดับเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกมากทีส่ ดุ ขณะทีก่ รุงเทพฯ มีความพร้อม
ในการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกในอันดับทีส่ อง ส่วนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้แก่
เชียงราย (แม่สาย) ตาก (แม่สอด) และกาญจนบุรี จะมีความพร้อมในระดับที่
ลดหลั่นกันไป

การค้าพลอยสี ขณะทีก่ รุงเทพฯ มีความพร้อมมากต่อการยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าพลอยสีของโลกได้ อันเกิดจากความได้เปรียบของกรุงเทพฯ ทีม่ โี ครงสร้างพืน้ ฐาน
ของที่ตั้ง เช่น ระบบการขนส่ง สถานที่พักแรม สถานที่จัดการประชุม รวมถึง
จุดเด่นของกรุงเทพฯ อันเกิดจากการมีฐานเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่และบริการ
หลายประเภท และมีธุรกิจต่างชาติเข้ามาจัดตั้งจ�ำนวนมาก ท�ำให้กรุงเทพฯ
มีความพร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีได้
ในภาพรวม ประเด็นส�ำคัญทีไ่ ทยจะต้องพัฒนาเพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสี
ของโลกจะต้องให้ความส�ำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การผ่อนคลายกฎระเบียบ
ด้านการจัดเก็บภาษี การส่งเสริมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท�ำมาตรฐานอัญมณี
และส่งเสริมให้ผขู้ ายและผูซ้ อื้ ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน การพัฒนาระบบการค้า
ทีส่ ามารถหักบัญชีระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ ายทีม่ กี ารลงทะเบียน การผ่อนปรนข้อก�ำหนด
ส�ำหรับพ่อค้าเร่และคนเดินพลอย การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการก�ำหนดวิสัยทัศน์และแผนงานร่วมกันพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ที่มากเพียงพอ รวมถึงการท�ำ City Branding และการจัดกิจกรรมด้านการตลาด
เพื่อสื่อสารความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีในตลาดโลก

โดยจุดเด่นของจังหวัดจันทบุรีที่ท�ำให้มีความพร้อมมากต่อการยกระดับจังหวัด
จันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก ที่มีความโดดเด่นมากกว่าพื้นที่อื่น
ได้แก่ ปัจจัยด้านสถาบันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมถึงการมีหน่วยงานอื่น
ภายในพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา และแรงงานในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การผลิตและการค้าอัญมณี ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

โครงการฯดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อ�ำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Collection The Diva watch collection by bvlgari

Silver ring by
Zaha Haddid for
Gorge jensen

HIGH
JEWELRY

แบรนด์ดังระดับโลกแทบจะทุกแบรนด์ต่างพา high
jewelry ขึน้ มาประชันความงามกันอย่างดุเดือดไม่วา่
จะเป็น Bvlgari ที่มีการใช้รูปแบบของสามเหลี่ยมที่มี
การออกแบบร้ อ ยเรี ย งเป็ น นาฬิ ก าที่ ป ระดั บ ด้ ว ย
อัญมณีหลากสีโดยใช้เทคนิคการท�ำที่เกิดมิติลึกได้
อย่างงดงาม
การจัดเรียงที่ชาญฉลาดของต่างหูมรกตที่ไล่ขนาด
จากใหญ่ไปเล็ก จัดเรียงโดยการใช้เพชรแฟนซีขนาบ
ทั้งด้านซ้ายและขวาโดยสามารถขยับไปมาได้อย่าง
งดงาม หรือจะเป็นแหวนโอปอทีม่ กี ารใช้ เทคนิคการ
ฝังแบบ inlaid อินเลย์ ลงไปในตัวโอปอ สร้างความ
แปลกตาและมหั ศ จรรย์ ใ จได้ ไ ม่ น ้ อ ยเลยที เ ดี ย ว
High jewelry จึงเป็นการรวบรวมการใช้เทคนิคชัน้ สูง
White gold earrings with emeralds and
diamonds, a round emerald inlaid in opal ring.
ออกแบบโดย Boghossian

เทรนด์เครื่องประดับมาแรง
ในปี 2017
เรื่อง นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล

HIGH JEWELRY เป็นเทรนด์เครือ่ งประดับมาแรงปีในปี 2017
และเป็นทีจ่ บั ตาใน ตลาดเครือ่ งประดับว่าจะมีเทรนด์อะไรใหม่ๆ
ออกมาให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ต่ ร าคา
ถู ก ลง หรื อ เครื่ อ งประดั บ เงิ น ที่ มี รู ป แบบให้ เ ลื อ กซื้ อ อย่ า ง
หลากหลาย และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมากขึ้ น ทุ ก ๆวั น ไม่ ว ่ า
จะเป็นแบรนด์ ในประเทศ หรือต่างประเทศก็ดี ก็เป็นทางเลือก
ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ เ ลื อ กใช้ เ พื่ อ สะท้ อ นความเป็ น ตั ว ตนใน
ยุคแห่งดิจิตอล
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ทุกอย่างเข้าด้วยกันในชิ้นงานเดียวไม่ว่าจะเป็นความ
น่าสนใจในตัววัสดุ การเลือกใช้เทคนิคทัง้ เก่าและใหม่
ผสมผสานรังสรรค์จนเกิดเป็นชิ้นงานที่ประเมินค่า
ไม่ได้ แต่กลับเป็นความพอใจของผูท้ อี่ ยากครอบครอง
เท่านั้นหรือจะเป็นมายาแห่งเครื่องประดับ จุดหักเห
แห่งภาพลวงตาที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอันเล้นลับที่ถูก
ซ่อนเร้น ผ่านงานออกแบบและการผลิตโดยช่างฝีมอื
ชัน้ สูง เป็นมิตใิ หม่ในการยกระดับการออกแบบเครือ่ ง
ประดับในปัจจุบันที่น�ำฝีมือการผลิตและศิลปะจาก
อดีต ผสมผสานเข้ากับรูปแบบความน่าสนใจและ
เทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูง จนออกมาเป็นชิน้ งานทีเ่ ข้า
กับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นความคิดในการน�ำเรื่องของ
สีที่มีการมองผ่านในลักษณะจุดของสี หรือ pixel มา
ใช้ในชิน้ งานเครือ่ งประดับ โดยใช้สที คี่ ลายคลึงกันแต่
วัสดุที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังเช่นแหวนจาก
James de Givenchy
นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์สามารถสร้างความน่าสนใจ
ให้กบั เครือ่ งประดับมากขึน้ โดยใช้การหักเหของแสง
ที่เดินทางผ่านผลึกปริซึม เกิดการสะท้อนกลับหมด
ของแสงจนเห็ น เป็ น สี ข องสายรุ ้ ง มาประยุ ก ต์ ใ ช้
เช่น ถ้าเรามองโอปอสีขาวทีม่ ปี ระกายเสมือนสีของรุง้
ผ่านเหลีย่ มของเพชร ซึง่ เป็นอัญมณีทขี่ นึ้ ชือ่ ว่าแข็งแกร่ง
ทีส่ ดุ ในโลกก็จะได้ผลงานทีเ่ ลอค่าและน่าสนใจ

การออกแบบเครื่ อ งประดั บ ที่ มี มิ ติ ส วยงามนั้ น
เป็นการพัฒนาระหว่างศิลปะควบคูก่ บั เทคโนโลยีการ
ผลิตมาโดยตลอด ดังเช่นการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักออกแบบสามารถเห็น
มิตเิ สมือนจริงได้แม้จะมองผ่านการแสดงผลแบบสอง
มิติเท่านั้น จะเป็นอย่างไรถ้าการออกแบบด้วยสีและ
อัญมณีที่แตกต่างกันในรูปแบบสองมิติ แต่ท�ำให้เรา
เห็นเป็นสามมิติได้เหมือนก�ำไลข้อมือจาก Cartier
การมองจากมุมที่แตกต่างของมนุษย์แต่ละคนย่อม
เห็นคุณค่าหรือภาพทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างสิน้ เชิง จะเป็น
อย่างไรถ้าเรามองผ่านสีสันของอัญมณีที่เราปรุงแต่ง
ด้วยความพิถพี ถิ นั ผ่านพืน้ ผิวทีม่ คี วามนูนเสมือนเลนส์
ที่ท�ำมาจากควอตซ์ ดังแหวนของ J.W. Currens
A Diamond and White
Opal Ring-Christie's

Bracelet-Cartier

แน่นอนว่าความมหัศจรรย์ของภาพที่คุณเห็นนั้นจะ
ไม่หยุดอยูแ่ ค่เพียงแต่การสวมใส่เครือ่ งประดับชิน้ นัน้
แต่ความสวยงามจากสีสันของพลอยและการจัดวาง
ยังสร้างความประหลาดใจให้กบั เราได้อย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด
จงอย่าหยุดสร้างสรรค์ความคิด เพราะศิลปะการ
ออกแบบเครื่องประดับเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์
ความเจริญของมนุษยชาติและวัฒนธรรมที่สั่งสมมา
อย่างยาวนาน “Illusion Through the Gemstones;
Where the Mystery of Your Design Begins” จึง
เป็นหัวข้อการออกแบบเครื่องประดับของ GIT ในปี
2017 ที่หักเหความคิดสร้างสรรค์ของคุณผ่านการ
รังสรรค์จากความคิดสู่จินตนาการอันไม่มีสิ้นสุด

Kaleidoscope X2 Ring by
J.W. Currens

Opal Ring
by James de
Givenchy
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CHAPTER

THE ESSENCE OF
THAI DESIGN
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) จั ด โครงการงานพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC+6 เพื่อสร้างเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจเครือ่ งประดับ ทัง้ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม รวมถึ ง ทางด้ า นการวางแผนการตลาด
การบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาทางด้ า นรู ป แบบ
เครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ขยายโอกาสในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และ
สามารถต่อยอดให้แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการเพือ่ สร้างมาตรฐาน
และสามารถแข่งขันกับระดับนานาชาติได้

ถึงวันนี้โครงการฯ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก และมีผู้ประกอบธุรกิจ
เครื่องประดับที่มีผลงานการดีไซน์สวยงามและอลังการตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ซื้อ จนสามารถน�ำผลงานไปจัดแสดงในต่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่ม AEC จนได้รับความชื่นชมและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
ใน GIT Magazine ฉบับนี้ GIT ขอพาทุกท่านไปรู้จักเจ้าของธุรกิจที่เป็นตัวแทนคน
รุ่นใหม่...ผู้เข้าร่วมโครงการฯนี้กับ GIT ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นฝีมือที่มีเกินมาตรฐาน
ด้วยผลงานการดีไซน์เครือ่ งประดับทีง่ ดงาม มีความแปลกและทันสมัย มีเอกลักษณ์
เฉพาะแต่ละแบรนด์ แต่ละคอลเลกชันของเจ้าของธุรกิจเครือ่ งประดับทีเ่ ป็นผูด้ ไี ซน์
เครื่ อ งประดั บ ด้ ว ยตั ว เอง มาชมผลงานสุ ด ยอดแห่ ง การดี ไ ซน์ ข องกลุ ่ ม
ผู้ประกอบการฯ เหล่านี้ได้
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BRAND “BASIC TEEORY”
COLLECTION: THE
BEAUTY OF REMAINS BY
MR. WORRACHAI SIRIWIPANAN

แบรนด์ BASIC TEEORY ได้น�ำเสนอ “เครื่องประดับ
จากวัสดุที่ถูกมองข้าม” โดยมีความเชื่อว่า “คุณค่า
ของเครื่องประดับ มิได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของวัสดุ หรือ
ความยากง่ายในการเสาะหาวัสดุนั้น แต่หากอยู่ที่
แนวคิดที่แตกต่าง มุมมองที่เห็นคุณค่า และความ
ส�ำคัญของเศษวัสดุรอบตัวที่ถูกมองข้าม โดยการ
สร้างสรรค์คณุ ค่าจากวัสดุธรรมดาเหล่านัน้ ให้มคี วาม
พิเศษ
คอลเลกชัน The Beauty of Remain - ความสวยงาม
ที่หลงเหลือ ได้แรงบันดาลใจมาจากการสังเกตเห็น
สิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตาม
กาลเวลา บางสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปและเกิดบางสิง่ ทีย่ งั คงอยู่
โดยเห็นถึงความสวยงามของบางสิง่ ทีค่ งอยูเ่ หล่านี้ ที่
เกิดจากการเซาะกร่อน การหลุดลอก การแตกร้าว
การผุพัง การคงเหลือ โดยได้น�ำเอาเศษวัสดุที่เป็น
เศษซากเหลือต่างๆ เช่น ก้อนกรวด เศษแก้วที่แตก
ผงถ่าน หรือผงโลหะ โดยท�ำการทดลองน�ำวัสดุเหล่า
นี้มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับ โดยใช้แก้วเป่าขึ้น
ท�ำโครงเครื่องประดับแบบเรียบง่าย เพื่อโชว์คุณค่า
และความงามของวัสดุเหล่านี้ออกมาด้วยตัวของ
วัสดุเอง
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BRAND “ROCK ME JEWELRY” COLLECTION:
THE DEEP: MYSTERY BEAUTY BY
MS. KASAMERAT TIPWIRIYARAT & MS. THANICH
THAWEESUK

แบรนด์ Rock Me Jewelry เริ่มต้นจากดีไซเนอร์ มองเห็นความสวยงามของพลอย
ดิบหรืออัญมณีที่ยังไม่ผ่านการขัดเงาหรือเจียระไน เป็นไอเดียในการดีไชน์ตัวเรือน
ให้มคี วามสอดคล้องกับความสวยจากธรรมชาติเหล่านัน้ ซึง่ เป็นทีม่ าของคอนเซ็ปต์
ในแต่ละคอลเลกชันที่เป็นการลอกเลียนแบบหรือผสมผสานความเป็นธรรมชาติลง
ไป ให้ผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ยังคงน�ำเสนอความสวยงามของพลอยเป็น
หลักวัสดุหลักที่น�ำมาใช้จะเป็น Silver 925 และทองเหลือง ประดับด้วยพลอยดิบแท้
ดังนั้น จึงท�ำให้ผลงานทุกชิ้น มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และเป็นงานประกอบมือหมด
ทุกชิ้นด้วยความใส่ใจและพิถีพิถัน
คอลเลกชัน The Deep: Mystery beauty ความลึกลับที่สวยงาม จากความประทับ
ใจในสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึก ที่ผสมผสานความลึกลับชวนค้นหา ภายใต้
จินตนาการอันล�้ำลึก ความกลัวกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย คุ้นตา มาพร้อมกันกับความ
สวยงามที่ไร้ขีดจ�ำกัดของธรรมชาติ ที่มีลักษณะโดดเด่นทั้งรูปทรงพริ้วไหว รูปร่าง
ที่แปลกออกไปจากวัสดุที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจ�ำวัน สี และพื้นผิวปราศจาก
ความสมมาตร ให้ความรู้สึกไม่คุ้นเคย สู่การออกแบบที่ดึงดูดความพิเศษที่อยู่
ใต้ท้องทะเลลึก ที่สามารถน�ำมาสวมใส่ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างลงตัว

แบรนด์ SATADA เกิดจากการได้รับอิทธิพลมาจาก
การเป็นนักสะสมของเก่าเครื่องประดับ และมุก
หลายๆ ประเภทของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งมุกเป็นสิ่งที่
พวกเราให้ความสนใจมากที่สุด จึงเกิดเป็นแบรนด์
ที่เน้นการออกแบบสินค้าที่ตัวเรือนท�ำจากเงินแท้น�ำ
ไปชุบทองแท้ และประดับด้วยมุกซึง่ ต้องการแสดงให้
เห็นถึงความสวยงามของมุก ที่มีความเรียบง่ายแต่
เมือ่ น�ำมาใส่ ท�ำให้คนทีใ่ ส่นนั้ ดูมรี สนิยมและทันสมัย
ขึ้นมาทันทีเพราะมุกเป็นเครื่องประดับที่ตลอดกาล
ไม่มีการตกยุคและล้าสมัย เหมาะกับชีวิตประจ�ำวัน
ที่ต้องเร่งรีบไม่ต้องคิดอะไรมากแค่หยิบชิ้นงานของ
SATADA มาใส่กแ็ สดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจ เด็ดเดีย่ ว
ความเป็นตัวตนของผู้เลือกใส่ชิ้นงานของ SATADA
คอลเลกชัน The Sven Collection ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของตึกที่มี
ความแข็งแรงและผสมไปด้วยความประณีตโดยน�ำ
เอาหน้าต่างและช่องแสงและเงาทีต่ กกระทบมาสร้าง
เป็นเรือ่ งราวทีส่ ามารถมองเห็นผ่านเป็น see through
ใช้วัสดุเงินแท้เป็นตัวเล่าเรื่องราวของโครงสร้างและ
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BRAND “SATADA” COLLECTION:
THE SVEN COLLECTION BY MS.
LISA JIRA

ได้น�ำมุกธรรมชาติมาเพิ่มเติมความเรียบง่ายแต่มี
ความสง่างามของสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค และ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ สื่ อ ถึ ง ความทรงพลั ง ด้ ว ย ซึ่ ง

แสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกให้เห็นถึง
ความมัน่ ใจและเด็ดเดีย่ ว ของผูท้ เี่ ลือกใส่ชนิ้ งานของ
SATADA

4

เปลี่ยนและทดลองให้เป็นชิ้นงานใหม่ที่สามารถสวม
ใส่ได้ในชีวิตประจ�ำวัน เราเชื่อว่า เครื่องประดับนั้น
เปรียบเสมือนเกราะให้กับผู้สวมใส่ ทรงพลัง แต่ยัง
คงความสวยงามและน่าดึงดูดในเวลาเดียวกัน

B R A N D “A DA L I TA”
C O L L E C T I O N :
C R I S S - C R O S S
BY MS. ALADA PEUNGSUK

แบรนด์ Adalita เกิดจากการร่วมมือกันของ อาลดา
พึง่ สุข จิวเวลรีด่ ไี ซเนอร์ และชลิตา โตพึง่ พงศ์ กราฟิก
ดีไซเนอร์ ด้วยความสนใจและชื่นชอบในงานดีไซน์
ดีไซเนอร์ทงั้ สองคนจึงร่วมกันน�ำประสบการณ์ในสาย
งานของตัวเองสร้างสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับ
ภายใต้แบรนด์ อดาลิตา แต่ละคอลเลกชันจะน�ำองค์
ประกอบกราฟิกเช่น ลายเส้น แพทเทิร์น มาปรับ
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คอลเลกชัน Criss-Cross ได้น�ำเสนอแนวคิดหลักของ
แบรนด์ผ่านลวดลายที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ตัดกับ
พลอยเนื้ออ่อนทรงเหลี่ยม แสดงถึงความอ่อนหวาน
และคลาสสิก ปลายเส้นสายแต่ละเส้นถูกบิดและซ้อน
ทับกัน ท�ำให้เกิดมิติที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้น�ำ
เทคนิคการพ่นทรายลงบนพืน้ ผิวงานมาใช้ ท�ำให้เกิด
ลูกเล่นเมื่อสวมใส่ในสภาพแสงต่างๆ กัน
APRIL - MAY 2017
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B R A N D “ E S T E L L A”
COLLECTION: BURJ
B Y M S. S A R I N N R AT T
UDOMRATANAMANEE
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BRAND “MIZUCHOL” COLLECTION: FALLING
ROSE BY MS. MANEEPUN CHOLCHALATARN
& MS. CHANTACHA ADILUK

แบรนด์ ESTELLA เกิดจากการผสมค�ำสองค�ำทีม่ คี วาม
หมายเกีย่ วข้องกับดวงดาวและความหวัง ได้แก่ Estel
ทีห่ มายถึงดวงดาวแห่งความหวังและ Stella ทีห่ มายถึง
ดวงดาวสื่อถึงกลุ่มดาว โดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากความชื่นชอบในประกายระยิบระยับที่เกิดจาก
ความต่อเนื่องของการฝังแบบไร้หนามบนผิวหน้า
พลอยเมื่อต้องแสง ซึ่งต่างจากประกายระยิบระยับ
ทั่วไปในด้านความต่อเนื่องและความมีมิติ มุมมอง
และประกายระยับทีแ่ ปลกตาท�ำให้รสู้ กึ มีความหวัง มี
พลัง อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ ESTELLA ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นบนความตั้งใจในการสื่อถึงการมีความหวัง พลัง
แห่งความเชื่อมั่น และการเพิ่มความมั่นใจ
คอลเลกชัน BURJ ได้แรงบันดาลใจมากจากการเห็น
ภาพของหมู่ตึกระฟ้าที่ต่อเนื่องทอดยาวออกไปให้
ความรู้สึกประทับใจ เกิดความชอบในความลดหลั่น
ของระดับที่เกิดจากการจัดวางกลุ่มอาคารจึงน�ำมา
เป็นแนวคิดในการออกแบบ คือ การสร้างมิตมิ มุ มอง
ที่ แ ปลกตาจากระดั บความสูงต่างกันของรูป ทรง
เดียวกัน การวางรวมกันของหมู่ตึกที่คล้ายกันท�ำให้
รู้สึกถึงความเข้มแข็ง มีพลังและเกิดความมั่นใจ น�ำ
เสนอผ่านการจัดวางเล่นระดับรูปทรงเดียวกันที่มี
ความสูงต�่ำและขนาดที่แตกต่างกัน การออกแบบ
คอลเลกชันนีอ้ ยากให้ผสู้ วมใส่รสู้ กึ ถึงความมัน่ ใจและ
มีพลังในการท�ำสิ่งต่างๆ ต่อไป

Mizuchol คื อ แบรนด์ เ ครื่ อ งประดั บ เงิ น แท้ ชุ บ
ทองค�ำขาว ที่มีจุดเด่น คือ กลิ่นอายความเป็นไทย
จากงานช่างฝีมอื ไทย แต่ใส่ได้โดยไม่รสู้ กึ เชย มีดไี ซน์
ที่เน้นความพริ้วไหว และได้แรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ Mizuchol เกิดจากการผสมค�ำภาษาญี่ปุ่น
(水) และ ไทย (ชล) ซึง่ บังเอิญมีความหมายเหมือนกัน
ทั้งสองค�ำ นั่นก็คือ "สายน�้ำ" เรามองว่าผู้หญิงทุกคน
มี คุ ณ ค่ า และเสน่ ห ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป และ
Mizuchol เองก็ อ ยากเป็ น เหมื อ นกั บ "สายน�้ ำ "
ที่ ส ะท้ อ นเสน่ ห ์ แ ละคุ ณ ค่ า ของผู ้ ห ญิ ง ออกมา
ผ่านเครื่องประดับของเรา “ดอกกุหลาบ” ราชินีแห่ง
มวลบุปผา ... ดอกไม้ที่มีความสวยงามในทุกๆ
อิริยาบถ ไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาที่เบ่งบานอยู่บนต้น

แต่แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ร่วงโรย กลีบกุหลาบ
เพียงกลีบเดียวที่ร่วงหล่นลงมาก็ยังคงคุณค่าและ
ความงามของดอกกุหลาบอยู่
ใน Collection Falling Rose เราอยากสร้ า ง
แรงบันดาลใจให้ผหู้ ญิงทุกคนสร้างคุณค่าให้กบั ตัวเอง
ดั่งดอกกุหลาบที่แม้ร่วงโรยก็ยังมีคุณค่า โดยดึงเอา
ฟอร์มของกลีบดอกกุหลาบที่ก�ำลังร่วงหล่นจากต้น
ใช้โซ่และห่วงที่สามารถขยับได้ (ในส่วนของกลีบ
ดอกไม้ ด้านหนึ่งจะเป็นสีเงินล้วนแสดงถึงความเป็น
นิรันดร์ และอีกด้านจะลงสี Rose Gold อันแสดงถึง
เสน่ห์เย้ายวนในแบบหญิงสาว)

ติดตามผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ใน
CHAPTER - the essence of Thai design
ภายใต้โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC+6 กับสถาบัน GIT
www.git.or.th , FB: GIT-AEC
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สหรัฐฯ ประกาศยกเลิก
มาตรการคว่ำ�บาตรเมียนมา
นัยยะต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ทีไ่ ด้บงั คับใช้มาตัง้ แต่เดือนกันยายน 2551 ซึง่ มีสาระส�ำคัญห้ามน�ำทับทิมและหยกจาก
เมียนมารวมถึงเครือ่ งประดับทีม่ ที บั ทิมและหยกจากเมียนมาเข้ามายังสหรัฐฯ ทัง้ จาก
เมียนมาโดยตรงและผ่านประเทศทีส่ าม เนือ่ งจากธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
เมียนมาถูกมองว่าเป็นแหล่งระดมทุนของรัฐบาลทหารทีป่ กครองประเทศแบบเผด็จการ
และมีสว่ นสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

การเลือกตั้งในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของ
นางอองซาน ซูจี ได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ และจัดตัง้ รัฐบาล
ท�ำให้สหรัฐฯ เริ่มกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาและ
มีท่าทียินดีที่จะปลดล็อคมาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
แก่เมียนมา ซึ่งรวมถึงการยกเลิกกฎหมาย Jade Act 2008

ต่อมาภายหลังจากทีน่ างอองซานซูจี ทีป่ รึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศของเมียนมาได้เดินทางเยือนสหรัฐฯ ตามค�ำเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายนที่ผ่านมา และได้เข้าพบกับนายบารัค โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึงเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในรัฐบาล และนักธุรกิจชัน้ น�ำของสหรัฐฯ
หลายราย โดยได้มกี ารหารือประเด็นสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการ
คว�ำ่ บาตรทางเศรษฐกิจเมียนมา ทางผูน้ ำ� สหรัฐฯ จึงได้ประกาศยกเลิกมาตรการคว�ำ่ บาตร
ทางเศรษฐกิจและการเงินทีม่ ตี อ่ เมียนมาอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
พร้อมทัง้ ได้เพิม่ เมียนมาเข้าไปในบัญชีประเทศก�ำลังพัฒนาทีไ่ ด้สถานะพิเศษทางการค้า
ซึง่ จะท�ำให้สนิ ค้าจากเมียนมาส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้โดยไม่เสียภาษีนำ� เข้ากว่า 5,000
รายการและคาดว่าจะท�ำให้มแี รงกระตุน้ ทางการค้าและการลงทุนเพิม่ ขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
การมีขอ้ ติดขัดทางด้านกฎระเบียบทีล่ ดน้อยลงและการมีความเป็นอิสระในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินของนักลงทุนหรือผูป้ ระกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ก่อนทีส่ หรัฐฯ จะบังคับใช้กฎหมาย Jade Act 2008 การซือ้ ขายทับทิมส่วนใหญ่
ในโลกเป็นทับทิมทีม่ าจากเมียนมา แต่หลังจากทีส่ หรัฐฯ ใช้กฎหมายนีแ้ ล้ว ยังชักชวน
ประเทศพัฒนาแล้วอืน่ ๆ ให้ตอ่ ต้านการน�ำเข้าทับทิมและหยกจากเมียนมาด้วย ซึง่ ส่งผลให้
ทับทิมเมียนมาในตลาดโลกลดลง และไทยในฐานะคูค่ า้ อัญมณีทสี่ ำ� คัญของเมียนมา
ก็ได้รบั ผลกระทบ ท�ำให้สญู เสียรายได้จากการส่งออกทับทิมเจียระไนไปยังสหรัฐฯ
ค่อนข้างมาก โดยมูลค่าการส่งออกทับทิมเจียระไนไปสหรัฐฯ ปีกอ่ นหน้าบังคับใช้กฎหมาย
ฉบับนี้ มีมลู ค่าสูงสุดราว 1,000 ล้านบาท แต่ปรับลดลงเหลือราว 200 ล้านบาทในปี 2552
เป็นต้นมา ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการต้องเสาะแสวงหาแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ทดแทน
แม้วา่ สหรัฐฯ จะใช้กฎหมาย Jade Act กับเมียนมา แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว นักธุรกิจสหรัฐฯ
ก็ยงั คงติดต่อซือ้ ขายพลอยสีกบั พ่อค้าเมียนมา หรือซือ้ จากบุคคลทีส่ ามผ่านฮ่องกงและ
น�ำกลับเข้าไปยังสหรัฐฯ กรณีสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว�ำ่ บาตรทัง้ หมดกับเมียนมา
รวมถึง Jade Act นอกจากจะส่งผลให้พอ่ ค้าเมียนมาสามารถขายอัญมณีกบั สหรัฐฯ
ได้อย่างเปิดเผยแล้ว ยังน่าจะส่งผลดีตอ่ ผูส้ ง่ ออกพลอยสีจากไทยอีกทางหนึง่ ด้วย เนือ่ งจาก
ตามกฎหมายเมียนมาปัจจุบนั ก�ำหนดให้การส่งออกทับทิมและหยกของเมียนมานัน้ เป็น
แบบก้อนทีผ่ า่ นการตัดหรือโกลนเท่านัน้ ห้ามส่งออกพลอยสีและหยกทีย่ งั ไม่ผา่ นการ
เจียระไน อีกทัง้ เมียนมายังมีจดุ อ่อนในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อัญมณีไม่วา่ จะเป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพ การเจียระไน การออกแบบ และการผลิตเครือ่ งประดับทีล่ า้ หลังอยูม่ าก
38

นอกจากนี้ ภายหลังจากทีส่ หรัฐฯ ได้มกี ารประกาศ
ยกเลิก Jade Act 2008 แล้ว มีความเป็นไปได้ทเี่ มียนมา
จะออกนโยบายส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
อัญมณีมากขึ้น ทั้งเรื่องการเจียระไนพลอยสีก่อน
การส่งออก และการผลิตเครือ่ งประดับตกแต่งอัญมณี
เพือ่ จะได้สร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าในกลุม่ อัญมณี
และเครือ่ งประดับได้เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ประเด็นดังกล่าวนี้
อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมอัญมณีไทย
ในการได้มาซึง่ วัตถุดบิ พลอยสี ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทย
จึงควรอาศัยความได้เปรียบจากการเป็นคู่ค้าอัญมณี
กับชาวเมียนมามาอย่างยาวนาน เร่งแสวงหาพันธมิตร
เมียนมาที่ดีหรือร่วมทุนในการท�ำธุรกิจอัญมณีและ
เครือ่ งประดับในเมียนมา ก็อาจมีสว่ นช่วยให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ ในเมียนมาได้งา่ ยขึน้ ท�ำให้มอี ญั มณี
หลากหลายไหลเข้ามายังประเทศไทย เกิดเป็นผลดีตอ่
ภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้

ที่มา : http://www.voathai.com

จึงถือเป็นโอกาสของไทยที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีฝีมือในการ
เผาพลอย การเจียระไน และการผลิตเครือ่ งประดับที่
ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ โดยน�ำเข้าทับทิม
จากเมียนมาเพื่อมาเผาและเจียระไนใหม่ให้สวยงาม
รวมถึงผลิตเครือ่ งประดับตกแต่งทับทิมทีม่ ดี ไี ซน์ทนั สมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคชาวอเมริกนั
ก็จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ ได้เพิม่ มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ทับทิมเมียนมามีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ ง
ของการน�ำวัตถุดบิ ออกจากเหมือง จึงท�ำให้มปี ริมาณ
ทับทิมในตลาดน้อย ส่งผลให้ทบั ทิมของเมียนมามีราคา
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะทับทิมคุณภาพต�ำ่ ถึงปานกลาง
มีราคาสูงมากเมือ่ เทียบกับทับทิมจากโมซัมบิก ซึง่ มี
ผลท�ำให้ตลาดต้องการทับทิมคุณภาพต�ำ่ ถึงปานกลาง
จากเมียนมาน้อยลง ขณะทีท่ บั ทิมจากโมซัมบิกได้รบั
ความนิยมมากขึน้ ในส่วนของทับทิมคุณภาพสูงของ
เมียนมานัน้ ยังเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลกอยู่ ซึง่ แม้มี
ราคาแพงก็ยงั สามารถขายได้ ฉะนัน้ ในส่วนของการ
ท�ำตลาดทับทิมจากเมียนมานัน้ ไทยจึงควรเก็บทับทิม
คุณภาพต�ำ่ ถึงปานกลางไว้กอ่ นและรอขายเมือ่ มีราคา
ใกล้เคียงกับทับทิมโมซัมบิก และหันมามุ่งเน้นการ
ท�ำตลาดระดับบนแทน
ทัง้ นี้ การยกเลิก Jade Act 2008 ของสหรัฐฯ จะยิง่ ท�ำให้
ทัง้ จีนและอินเดีย ซึง่ เป็นคูแ่ ข่งส�ำคัญของไทยในตลาด
สหรัฐฯ เร่งรุกเข้าถึงวัตถุดบิ อัญมณีเมียนมามากขึน้ โดย
ปัจจุบนั ทัง้ สองประเทศนีก้ ไ็ ด้เข้าไปติดต่อซือ้ ขายอัญมณี
ถึงหน้าเหมืองในเมียนมาโดยตรงอยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ หากไทย

--------------------------------------------------

ไม่รบี เข้าไปในเมียนมา ก็จะท�ำให้ได้ทบั ทิมคุณภาพดี
มาอยูใ่ นมือน้อยลง อย่างไรก็ตาม ทับทิมของเมียนมา
บางส่วนต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการเจียระไน
ให้สวยงาม ซึง่ ทัง้ จีนและอินเดียยังต้องพึง่ พาไทยซึง่ มี
ความเชีย่ วชาญในด้านนี้ นอกจากจีนและอินเดียจะ
พยายามช่วงชิงวัตถุดบิ เมียนมากับไทยแล้ว ยังเป็นคูแ่ ข่ง
ทีน่ า่ กลัวในการผลิตเครือ่ งประดับตกแต่งอัญมณีอกี ด้วย
โดยภาคธุรกิจของทัง้ สองประเทศต่างพัฒนาการผลิต
จนสามารถผลิตเครื่องประดับตกแต่งอัญมณีตั้งแต่
ระดับล่างถึงระดับบน อีกทั้งยังมีต้นทุนแรงงานที่
ถูกกว่าไทย ส่งผลให้สนิ ค้าในระดับเดียวกันมีราคาถูกกว่า
ซึง่ จะท�ำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ ได้
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ข้อมูลอ้างอิงจาก:
1) Treasury Implements Termination of Burma
Sanctions Program, U.S. Department of the Treasury
(October 7, 2016)
2) โอบามาเปิดท�ำเนียบขาวรับซูจี, หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
(15 กันยายน 2559)
3) สหรัฐอเมริกาเตรียมยกเลิกคว�่ำบาตรเมียนมา,
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐออนไลน์ (วันที่ 15 กันยายน 2559)
4) กฎหมายห้ามน�ำเข้าทับทิมและหยกจากพม่าไปยัง
สหรัฐอเมริกา (JADE ACT 2008), สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5) การปฏิรูปในพม่า...ผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
อุตสาหกรรมพลอยสีไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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แบรนด์เครื่องประดับสุดหรูที่มีต้นก�ำเนิดจากเมืองผู้ดีอย่าง
GRAFF มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเป็นที่สุด ทั้งเพชร
ไซส์ ใ หญ่ น�้ ำ หนั ก มาก เพชรหายาก และเพชรราคาแพง
ถือเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นเี้ ลยก็วา่ ได้ เอกลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น
เฉพาะตัว คือการใช้เพชรเม็ดโตน�้ำงามที่ผ่านการคัดสรร
มาเป็นอย่างดี หรือแม้แต่อัญมณีก็ต้องชิ้นใหญ่คุณภาพสูง
น�ำมาบรรจงประดับตกแต่งลงบนชิ้นงานด้วยความประณีต
ใส่ใจ
www.graffdiamonds.com
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อั ญ มณี ห ายากแต่ ล ะชนิ ด ถู ก น� ำ มารั ง สรรค์ ส ร้ า ง
ชิ้นงานด้วยเทคนิคและดีไซน์เฉพาะตัวออกมาในรูป
ของเครื่องประดับเพชรล้วน อัญมณีประดับเพชร
ทั้งสร้อยคอ แหวน ต่างหู หรือแม้แต่นาฬิกาฝังเพชร
เรื อ นหรู ที่ ส ามารถบ่ ง บอกฐานะของผู ้ ส วมใส่ ไ ด้
เป็นอย่างดี ถือว่าเพชรเป็นหัวใจของแบรนด์นี้เลย
ก็ว่าได้ จากจุดเริ่มต้นในกรุงลอนดอนเมื่อ 50 กว่าปี
ที่แล้ว ปัจจุบัน GRAFF มีสาขากว่า 50 สาขาทั่วโลก
และหากถ้ า จะวั ด กั น ด้ า นชื่ อ เสี ย งและคุ ณ ภาพ
การบริการ แบรนด์นี้ก็มีดีไม่แพ้ใครเลยทีเดียว

เลขหมู่หนังสือ
NK 7398.G7 B43 2015

Laurence Graff มหาเศรษฐีผู้โด่งดัง ชายผู้เปี่ยมล้น
ไปด้วยพรสวรรค์และพรแสวง ประวัตขิ องเขามีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิง่ เริม่ ต้นการเป็นพนักงานฝึกงาน
ที่ร้านค้าเครื่องประดับในกรุงลอนดอนตั้งแต่อายุ
สิบห้า การทีต่ อ้ งจัดร้านและดูแลสินค้าสวยงามเหล่านี้
อยูท่ กุ วัน นัน่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของแรงบันดาลใจและ
กลายมาเป็นความหลงใหลจนน�ำพาตัวเองก้าวเข้าสู่
ธุรกิจค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับอย่างเต็มตัว
ในปี 1960 ด้วยวัยเพียงยี่สิบต้นๆ เขาสามารถก่อตั้ง
บริษัท Graff Diamonds ซึ่งถือเป็นจุดก�ำเนิดของ
แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงอย่าง GRAFF ในปัจจุบัน
เริ่มต้นจากออกแบบและขายเครื่องประดับให้กับ
พ่อค้าจนเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งอังกฤษ สะสมชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ธุรกิจของเขา
ประสบความส�ำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากนัน้ อีก
เพียงสองปีเขาก็ได้เปิดร้านค้าเครื่องประดับที่กรุง
ลอนดอนและแต่งงานกับภรรยาชาวฝรั่งเศสในเวลา
ไล่เลีย่ กัน อีกหนึง่ จุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญเกิดขึน้ ในปี 1967
เขาเริ่มมองเห็นลู่ทางการค้าในต่างประเทศ จึง
ตัดสินใจเดินทางจากลอนดอนมาพร้อมกับเครือ่ งประดับ
ชุดพิเศษที่เขาสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อน�ำมาวางจ�ำหน่าย
ภายใต้สัมปทานที่ห้างโรบินสันในประเทศสิงคโปร์
จากนั้ น ก็ ไ ด้ เ ริ่ ม ขยายตลาดโดยการเข้ า ร่ ว มงาน

แสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ด้วยความหลงใหล
ประกอบกับความใส่ใจในธุรกิจท�ำให้เขาประสบความ
ส�ำเร็จอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี
จากการเริม่ ต้นท�ำธุรกิจด้วยการเดินทางไปทัว่ โลกเพือ่
พบกับลูกค้าที่ต้องการซื้ออัญมณีของเขาด้วยตัวเอง
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มันสะท้อนถึงความใส่ใจ
ของเขาทีม่ ตี อ่ ลูกค้า ซึง่ ส่วนมากเป็นบุคคล ในแวดวง
ชั้นสูง กษัตริย์ ราชินี ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
หรือแม้แต่ดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้ที่ได้
ชือ่ ว่าเป็นเพือ่ นและมิตรทีย่ งั่ ยืนของเขาจนถึงปัจจุบนั
อย่ า งกลุ ่ ม เศรษฐี ใ หม่ และราชวงศ์ ใ นแถบ
ตะวันออกกลาง
บางครั้ ง หากลองพิ นิ จ ดู ก ารสร้ า งสรรค์ แ บบ
เครื่องประดับแบรนด์นี้ดีๆ แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่า
GRAFF จะมีอายุเพียงแค่ครึ่งศตวรรษเท่านั้น ฟังดู
เหมือนจะนานแต่ถา้ ลองเทียบกับเครือ่ งประดับ High
Jewelry ในระดับ Top 10 แบรนด์อื่นๆ ถือว่าเขาใช้
เวลาน้อยมาก เพราะแบรนด์ไฮเอนด์ที่เรารู้จักกันดี
หลายๆ แบรนด์ ต ้ อ งใช้ เ วลาในการสร้ า งสม
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่าร้อยสองร้อยปี
หรือตกทอดธุรกิจผ่านมือทายาทกว่าสามถึงสี่รุ่น
เลยทีเดียว แต่สำ� หรับ Laurence Graff เขาสร้างธุรกิจ
จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จด้วยมือของเขาเอง
สนใจอ่ า นประวั ติ แ ละต� ำ นานของแบรนด์
เครื่องประดับชั้นสูงอย่าง GRAFF หรือเครื่องประดับ
เพชรแบรนด์ อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ “DIAMONDS
COLLECTION” ณ ห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ
อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม สอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์
02-6344999 ต่ อ 102-103 หรื อ อี เ มล์
library@git.or.th

เลขหมู่หนังสือ
NK 7398.G7 G72 2007
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สถานการณ์การส่งออก

สินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทยปี 2559
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2559 มีมูลค่า 14,247.60 ล้านเหรียญสหรัฐ (501,107.38 ล้านบาท) ขยายตัว
ถึงร้อยละ 29.60 (ร้อยละ 35.06 ในหน่วยของเงินบาท) จากมูลค่า 10,993.35 ล้านเหรียญสหรัฐ (371,025.71 ล้านบาท)
ในปีก่อนหน้า เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญในอันดับที่ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 6.62 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยโดยรวม ซึ่งมูลค่า
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ สาเหตุหลักมาจากการส่งออกทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปทีเ่ ติบโตสูงถึงร้อยละ 91.19 แต่หากหักทองค�ำออก การส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 6,968.54 ล้านเหรียญสหรัฐ (244,447.72 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 3.03 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 ในหน่วยของเงินบาท)

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสุทธิของสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยเปรียบเทียบปี 2558 และ 2559
มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
58
59
58
59

มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ทั้งหมด
หัก มูลค่าส่งออกทองค�ำฯ

10,993.35

14,247.60

100.00

100.00

29.60

3,807.24

7,279.06

34.63

51.09

91.19

คงเหลือมูลค่าการส่งออกทีไ่ ม่รวมทองค�ำฯ

7,186.11

6,968.54

65.37

48.91

-3.03

หัก มูลค่าสินค้าส่งกลับจากการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

360.77

576.79

3.28

4.05

59.88

คงเหลือมูลค่าส่งออกสุทธิ

6,825.34

6,391.75

62.09

44.86

-6.35

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ตารางที่ 2

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2558 และ 2559
มูลค่า

สัดส่วน
(ร้อยละ)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.
58
59
58
59

1. ทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำ
กึ่งส�ำเร็จรูป
2. เครื่องประดับแท้

3,807.24

7,279.06

34.63

51.09

91.19

3,697.42

3,565.96

33.63

25.03

-3.56

2.1 เครื่องประดับเงิน
2.2 เครื่องประดับทอง

1,585.62
1,848.60

1,560.05
1,769.57

14.42
16.82

10.95
12.42

-1.61
-4.28

2.3 เครื่องประดับแพลทินัม
2.4 อื่นๆ
3. เพชร
3.1 เพชรก้อน
3.2 เพชรเจียระไน
3.3 อื่นๆ
4. พลอยสี
4.1 พลอยก้อน

116.34
146.86
1,777.42
158.97
1,616.48
1.97
1,041.69
45.52

100.73
135.61
1,671.60
100.85
1,569.92
0.83
1,066.77
46.89

1.06
1.33
16.17
1.45
14.70
0.02
9.48
0.41

0.71
0.95
11.73
0.71
11.02
0.00
7.49
0.33

-13.42
-7.66
-5.95
-36.56
-2.88
-58.04
2.41
3.01

4.2 พลอยเนื้อแข็งเจียระไน
4.3 พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

628.33
367.84

669.22
350.66

5.72
3.35

4.70
2.46

6.51
-4.67

5. เครื่องประดับเทียม

390.91

408.00

3.56

2.86

4.37

6. อัญมณีสังเคราะห์
7. อืน่ ๆ

114.30
164.37

111.80
144.41

1.04
1.49

0.78
1.02

-2.19
-12.13

10,993.35

14,247.60

100.00

100.00

29.60

รวมทั้งสิ้น
(1+2+3+4+5+6+7)

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ทองคำ�ที่ยังไม่ขึ้นรูป

ส่งผลกระทบต่อระดับอุปสงค์ในตลาด จึงท�ำให้ไทยส่งออกไปได้ลดลง โดยเฉพาะ
ตลาดส�ำคัญอย่างเบลเยียม และสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.42 และร้อยละ
18.90 ตามล�ำดับ ในขณะที่บางตลาดยังสามารถขยายตัวได้ ได้แก่ ฮ่องกง
อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48 ร้อยละ 21.61
และร้อยละ 23.12 ตามล�ำดับ

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญที่สุดในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ (พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 71) มีมลู ค่า 7,279.06 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.09 ของมูลค่า
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ขยายตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ
91.19 อันเนือ่ งมาจากการส่งออกเพือ่ ท�ำก�ำไรจากส่วนต่างของราคา ซึง่ ราคาทองค�ำ
เฉลี่ยตลอดปี 2559 ปรับตัวสูงกว่าปี 2558 เกือบร้อยละ 8 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 1,250.74 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ทั้งนี้ ตลาดหลักที่ไทยส่งออกทองค�ำใน 3
อันดับแรกคือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดเกินกว่าครึ่งหนึ่ง รองลงมา
คือ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ตามล�ำดับ

พลอยสี

เป็นหนึ่งในสินค้าดาวเด่นของไทยและมียอดการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 4 ในหมวด
อัญมณีและเครื่องประดับ คิดเป็นมูลค่า 1,066.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 2.41 โดยสินค้ารายการส�ำคัญประกอบด้วย

เครื่องประดับทอง

มีมูลค่าส่งออก 1,769.57 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.42 มีมูลค่า
ลดลงร้อยละ 4.28 ปัจจัยหลักมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบ
กับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอย่างทองค�ำมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า กดดันความต้องการซื้อเครื่องประดับทองของผู้บริโภคให้อ่อนแอลง
ส่งผลให้ไทยส่งออกไปยังตลาดส่วนใหญ่ได้ลดลง โดยเฉพาะตลาดหลักใน 2 อันดับแรก
ของไทยและเป็นตลาดหลักของโลกอย่างฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา ต่างมีมูลค่า
ลดลงร้อยละ 1.36 และร้อยละ 0.73 ตามล�ำดับ ส่วนการส่งออกไปตลาดส�ำคัญ
รองลงมาอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสวิตเซอร์แลนด์ ยังสามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องร้อยละ 20.36 และร้อยละ 11.15 ตามล�ำดับ สะท้อนถึงศักยภาพ
เครือ่ งประดับทองไทยยังเป็นทีต่ อ้ งการในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ตลาดตะวันออกกลางที่น�ำเข้าเครื่องประดับทองไทยสูงขึ้นมาก ผู้ประกอบการไทย
จึงควรเร่งขยายการส่งออกไปยังตลาดนีอ้ ย่างจริงจังเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งตลาดให้สงู ขึน้
อย่างต่อเนื่อง

• พลอยเนื้อแข็งเจียระไน
(ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต) ขยายตัวได้ร้อยละ 6.51 มีมูลค่าการส่งออก 669.22
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.73 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสีรวม
โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์
และอินเดีย ต่างขยายตัวได้ดีร้อยละ 13.48 ร้อยละ 17.84 ร้อยละ 9.57 และร้อยละ
8.12 ตามล�ำดับ

เครื่องประดับเงิน

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในปี
2559 มีมูลค่าลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างผันผวน อีกทั้งราคาวัตถุดิบ
ทั้งโลหะทองและเงินที่ปรับตัวสูงกว่าปี 2558 ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้า
ฟุม่ เฟือย รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยเฉพาะกลุม่ มิลเลนเนียล
หรือที่เรียกว่า กลุ่มเจเนอเรชันวาย ซึ่งก�ำลังกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่
ของโลกให้ความสนใจซือ้ สินค้าประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยี หรือการเดินทางท่องเทีย่ ว
มากกว่าซื้อเครื่องประดับ อีกทั้งยังอาจมีสาเหตุมาจากขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผูป้ ระกอบการไทยลดลง โดยเฉพาะสินค้าส�ำเร็จรูปทัง้ เครือ่ งประดับเงิน
และเครือ่ งประดับทองทีไ่ ทยส่งออกไปยังตลาดโลกได้ลดลงนับตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้น
มา และเนือ่ งจากอัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นสินค้าทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการจึงจ�ำเป็นต้องจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องและ
ใกล้ชดิ เพราะยังมีความเปราะบางอยูส่ งู อีกทัง้ ความไม่ชดั เจนในการด�ำเนินนโยบาย
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ อาจสร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกและ
อัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงการเมืองและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และภัยก่อการร้าย
อาจฉุดความเชื่อมั่นการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับได้

• พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน
มีสัดส่วนร้อยละ 32.87 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสีโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 350.66
ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.67 เนือ่ งจากการส่งออกไปยังฮ่องกง ตลาด
ทีค่ รองส่วนแบ่งสูงสุดกว่าร้อยละ 62 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.18 ส่วนตลาดทีย่ งั เติบโต
ได้กค็ อื สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ มีมลู ค่าขยายตัวร้อยละ 38.29 และร้อยละ
73.60 ตามล�ำดับ

มีมลู ค่าการส่งออก 1,560.05 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.95 ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 1.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากราคาโลหะเงิน
เฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ จากปีทผี่ า่ นมากว่าร้อยละ 9 ส่งผลลบต่อความต้องการเครือ่ งประดับเงิน
จึงท�ำให้ไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องประดับเงิน
ที่ส�ำคัญที่สุดของไทยด้วยสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของยอดการส่งออกเครื่องประดับเงิน
รวม และเยอรมนี ตลาดในอันดับ 2 ที่ต่างมีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.12 และร้อยละ
2.21 ตามล�ำดับ ส�ำหรับการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับถัดมาอย่างออสเตรเลีย
ฮ่องกง และจีน ยังสามารถเติบโตได้ดีร้อยละ 9.52 ร้อยละ 7.12 และร้อยละ 79.81
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกรายหลักใน 3 ตลาดดังกล่าวคือ แพนดอร่า ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าเครื่องประดับเงินแบรนด์เนมเป็นที่นิยมในประเทศดังกล่าว ฉะนั้น
ผู้ประกอบการไทยจึงควรพัฒนาการผลิตและเร่งสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อการเติบโต
ของธุรกิจในระยะยาว

เพชรเจียระไน

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญอีกรายการหนึ่งที่มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 11.02 ด้วย
มูลค่า 1,569.92 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 2.88 เนือ่ งจากราคา
เพชรเฉลี่ยลดลง โดยราคาเฉลี่ยเพชรขนาด 1, 3 และ 5 กะรัตลดลงร้อยละ 2 ส่วน
เพชรขนาด 0.5 กะรัตลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยราคาเพชรที่
ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากก�ำลังซื้อเพชรลดลงตามความซบเซาของเศรษฐกิจโลก
ประกอบกับผูซ้ อื้ มีความกังวลกับเพชรสังเคราะห์ทเี่ หมือนกับเพชรแท้จนแยกไม่ออก

ส�ำหรับผู้ที่สนใจบทวิเคราะห์ฉบับเต็มและต้องการเข้าถึงสถิติการน�ำเข้าส่งออก
อัญมณีและเครือ่ งประดับ สามารถลงทะเบียนใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการตลาดที่ infocenter.git.or.th หรือกดไลค์หน้าเพจเฟซบุ๊ค GITInfoCenter
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง
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WORLD RUBY FORUM:

A New Dimension of Sharing and Exchanging
all Knowledge of Ruby “The King of Gems”

The Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT),
in collaboration with its partners, has organized
the World Ruby Forum to promote, support, raise
awareness and create accurate understanding
on ruby to the general public members, as well
as entrepreneurs and agencies both government
and private sector, aiming to boost up ruby as
Thailand’s most important exported jewel and
promote Thailand as the world’s jewelry trade
center.
On February 22nd, 2017, Ms. Apiradee Tantraporn,
Minister of Commerce, presided over the
opening ceremony of warming up event of
World Ruby Forum 2017 in 59th Bangkok Gems
and Jewelry Fair, The opening event was also
attended by number of gems and jewelry
entrepreneurs such as Mr.Pornsit Sriorathaikul,
Mr. Prida Tiasuwan, Mr. Jarudol Tulyagijja, Mr.
Santpal Sinchawla and Mr. Frankie Fong.
Dr. Pornsawat Wattanakul, the Director of GIT
revealed that GIT has enhanced its collaboration
with its partners such as the Department of
International Trade Promotion (DITP), the Asian
Institute of Gemological Sciences (AIGS), Jewelry
Trade Center (JTC) and the Association of
Gemmology for France (AFG), to establish the
World Ruby Forum project with the objectives
to promote, support, raise awareness and create
accurate understanding on ruby as well as to
promote recognition of value and beauty of
ruby, which is regarded as “The King of Gems”
and considered as the strength of Thailand’s
gemstone industry, to people around the world.
This project leads to an increase of jewelry trade
and remains as important factor that drives
Thailand to become the world’s jewelry trade
center.

With this regards, after GIT, together with DITP,
AIGS and AFG, have announced the hosting of
the World Ruby Forum as an international
academic conference at the GIT’s International
Conference 2016, GIT has collaborated with
DITP other agencies and entrepreneurs from all
over the country to establish, for the first time,
the committee for the World Ruby Forum 2017
in order to carry out activities for promoting
good image of Thailand as one of the world’s
important center for gem and jewelry trade. As
such, PR activity for project Launching was
hosted during 22-26 February 2017, within the
59th Bangkok Gems and Jewelry Fair, with three
major activities including 1) Press Release of the
World Ruby Forum, 2) Ruby Heart of Love, and
3) Ruby contest: The Most Beautiful Ruby Awards
An important activity is the The Most Beautiful
Ruby Awards, which is supported by the leading
entrepreneurs country wide.
Ruby contest was organized in 2 categories;
Unheated Ruby and Traditional Heated. The
award for Unheated Ruby was granted to
Sukhadia Stone Co., Ltd while Veerasak Gem
won the first prize for Traditional Heated.

For the Ruby Heart of love, which is another
important activity of this project, has mobilized
charity of funding by assembling 700 pieces of
ruby into the heart shape, implying love and
harmony of Thai people regardless of their races,
religions, gender, or age, which were meant to
commemorate kindness of the late King
Praparamindhara Maha Bhumipol Adulyadhej
on the occasion of his 70th anniversary
celebrations of his accession to the throne and
also the 84th birthday of Her Majesty Queen
Sirikit. As a beginning, the Ruby Heart of love
board, comprised of numbers 1 - 700 assembled
into the heart shape, has been made for those
who are interested in giving donation to choose
their preferred numbers and voluntarily donate
the money. Names of donators shall be recorded
in the book “The Ruby Heart of Love Story”
which will be published upon completion of the
Ruby Heart of love assembly. This book shall also
be contributed to interested persons and kept
as national treasure, without any contribution
for commercial purpose. The project founders
also plan to bring this heart-shape assembly of
ruby for exhibition in leading museum around
the world in order to represent love and peace.
All donations received shall be given to the Thai
Medical Device Development Foundation
(TMDD) Under Royal Patronage of King Rama
9. Altogether, there is a project to also allocate
income from this activity to foundations in need
of financial assistance.
For more information on World Ruby Forum,
Please visit www.git.or.th
Tel. 02 634 4999 extension 636-642
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
Precious Metals Testing Department

Feature

เครื่องประดับสุดชิค

CHIC

กับกระแสนิยมของคนยุคปัจจุบัน
เรื่อง ธิดารัตน์ เมืองไทย นักวิชาการตรวจสอบโลหะมีค่า

ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องประดับออกมาอย่างหลากหลาย
และการน�ำทองค�ำมาเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการผลิต
เครื่องประดับทั้ง กระดุมทองค�ำ  แว่นตาทองค�ำ  เคสมือถือ
ทองค�ำ  เป็นต้น เคสมือถือทองค�ำเป็นเครื่องประดับแนวใหม่
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องยอมรับว่าโทรศัพท์
นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนเราในยุคนี้เลย ดังนั้นจึงมี
ผูผ้ ลิตมองเห็นกระแสนิยมในการน�ำทองค�ำมาเป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญเพื่อเพิ่มความหรูหรา มีระดับและเป็นเครื่องประดับ
ชิน้ พิเศษของผูท้ มี่ ไี ว้ครอบครอง ซึง่ มาพร้อมกับความทันสมัย
ดีไซน์สวยงาม ฟังก์ชั่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จึงเป็นที่มาของการผลิต “เคสมือถือทองค�ำ” ออกมาสู่ตลาด
ให้กลุม่ คนทีห่ ลงใหลได้ครอบครอง แต่สว่ นใหญ่กลุม่ คนทีน่ ยิ ม
มักจะเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นระดับไฮโซ ทีม่ สี ถานะทางการเงินสูง จึงได้
มีการจ�ำหน่ายเคสมือถือที่ผลิตขึ้นโดยมีราคาค่อนข้างสูง
ซึ่งจะมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น

ANITA MAI TAN
DRAGON AND SPIDER
IPHONE CASE – $880,000
เคสมือถือลายมังกรและแมงมุมของแบรนด์ Anita Mai Tan เป็นแบรนด์ของชาว
แคนาดา ซึ่งมีราคาสูงมากสูงถึง 28 กว่าล้านบาท ประกอบด้วยอัญมณีหลายชนิด
ได้แก่ เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต และซาโวไรท์การ์เน็ต (อัญมณีชนิดหนึ่งที่มีสี
เขียวคล้ายมรกต แต่มีเนื้อพลอยที่สะอาดมากกว่ามรกต และเป็นที่นิยมในตลาด
โลก) เคสลายมังกรนัน้ ประกอบไปด้วยเพชร 2,200 เม็ด น�ำ้ หนักรวม 32 กะรัด ส่วน
เคสลายแมงมุมท�ำจากทองค�ำ 18K หรือ ทองค�ำประมาณ 75 % และเพชรอีก 2,800
เม็ด หนักรวม 38 กะรัต เคสเหล่านี้เป็นงานแฮนด์เมด 1 อัน ใช้เวลาในการผลิต
ประมาณ 1 ปี กับ 4 เดือน และมาพร้อมกับสร้อยคอ
ที่มา : http://www.aripfan.com/3-most-expensive-ip-case
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MIANSAI SOLID
GOLD IPHONE CASE
$10,000
เป็นเคสมือถือที่ท�ำจากทองค�ำแท้ 14K หรือ ทองค�ำประมาณ 58 %
จากแบรนด์ Miansai ของชาวอเมริกัน โดยมีราคาประมาณ 3 แสน
กว่าบาท จะรับผลิตตามลูกค้าสั่งเท่านั้นและไม่มีการสต๊อกสินค้า
สินค้าทุกชิ้นจะมีรหัสประจ�ำเคสนั้นๆด้วย มีการผลิตออกมา 2 สี คือ
Yellow Gold (ทองสีเหลือง) และ Pink Gold(ทองสีชมพู) โดย 1 ชิ้น
ใช้เวลาผลิตประมาณ 2 สัปดาห์

ที่มา : http://www.aripfan.com
/3-most-expensive-ip-case

GOLD ELITE PARIS
เนื่องจากเคสมือถือที่ต่างชาติผลิตออกมานั้นมีราคา
สูงมาก เพราะชิน้ งานเป็นทองค�ำจริงทัง้ ชิน้ บริษทั ใน
ไทยจึงเล็งเห็นถึงความต้องการของคนไทยที่มี โดย
บริษัท Sure Life Telecom ได้น�ำเข้าแบรนด์ Gold
Elite Paris (โกลด์ อีลีท) ที่มีการผลิตสมาร์ทโฟนสั่ง
ท�ำพิเศษ และมีความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างแฟชัน่ จิวเวลรีแ่ ละไอที ไว้ได้อย่าง
ลงตัวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นยอดนิยม แต่ได้มีการ
หาวิธีต่างๆมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น การชุบ
ทองค�ำบนผิวโลหะ โดยการผลิตมือถือทองค�ำนี้ มี
ราคาพร้อมเครื่องเริ่มต้นที่ 159,000 บาท ซึ่งวิธีการ
จะชุบด้วยทองค�ำ 24K (ทองค�ำบริสุทธิ์ 99.99%) โดย
มีให้เลือกถึง 3 แบบด้วยกัน คือ Yellow Gold (ทอง

สีเหลือง) White Gold (ทองสีขาว) และ Pink Gold
(ทองสีชมพู) ซึ่งแต่ละแบบก็มีชื่อรุ่นเรียกเฉพาะ เช่น
ทองสีเหลือง เรียกว่า อัลติเมตัม โกลด์ (Ultimatum
Gold) ทองสีขาว เรียกว่า มาร์เวลัส ไวท์ (Marvelous
White) และ ทองสีชมพู เรียก เวโรนิกา พิงค์
(Veronica Pink)
โทรศัพท์มือถือที่ท�ำจากแบรนด์ Gold Elite Paris
เป็นการชุบผิวด้วยทองค�ำเท่านัน้ เมือ่ ใช้งานไปนานๆ
สีอาจจะซีดจางได้ ดังนัน้ ผูท้ เี่ ลือกซือ้ จะต้องดูแลและ
ระวังระมัดในการใช้งานด้วย แต่ถึงแม้สีจะซีดจาง
หรือเกิดร้อยขีดข่วนขึน้ เราก็สามารถน�ำมาชุบทองค�ำ
ใหม่ ไ ด้ เมื่ อ ชุ บ แล้ ว จะได้ มื อ ถื อ ใหม่ เ หมื อ นเคย

เนือ่ งจากเราซือ้ ของเหล่านีม้ าในราคาทีส่ งู ดังนัน้ เพือ่
เพิม่ ความมัน่ ใจในสิง่ ของทีเ่ รามีไว้ครอบครองว่าตรง
ตามกับข้อมูลที่ระบุต่อสิ่งของนั้นหรือไม่ ซึ่งทาง
สถาบันฯสามารถท�ำการตรวจสอบหาองค์ประกอบ
ของส่วนผสมได้ โดยที่ไม่ท�ำลายชิ้นงาน โดยการ
ตรวจสอบหาองค์ประกอบของโลหะมีค่าด้วยเทคนิค
XRF ซึ่งมีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 200 บาทต่อ 1
ตัวอย่าง หรือจะตรวจสอบความหนาของการชุบว่ามี
ความหนากี่ไมครอนทางเราก็สามารถตรวจสอบได้
เช่นกัน รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ทเี่ ว็บไซต์ของ
สถาบัน www.git.or.th และหากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีคา่
โทร.02-6344999 ต่อ 421-425

ที่มา : http://www.goldeliteparis.com
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อัญมณีกับเดือนเกิด

อัญมณีกับเดือนเกิด
เสริมดวงชะตา
การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากในเรื่องของความชอบแล้วยังขึ้นอยู่
กับคุณภาพ ราคา และที่ส�ำคัญต้องขึ้นอยู่กับว่าอัญมณีที่เราเลือกซื้อนั้นว่าจะถูก
โฉลกและน�ำพาสิ่งดีๆมาให้เราหรือไม่ ฉบับนี้เรามาทราบกันว่า คนที่เกิดเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน เหมาะที่จะสวมใส่อัญมณีชนิดใด

เดือนมกราคม-การ์เนตหรือโกเมน

เดือนกุมภาพันธ์-แอเมทิสต์

เดือนมีนาคม-อะความารีน

เดือนเมษายน-เพชร

โกเมนเป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจและพลังแห่งชีวิต น�ำมาซึ่งความจงรัก
ภักดี และความจริงใจ เชือ่ กันว่าโกเมนช่วยการไหลเวียนของโลหิตได้ดี สามารถ
รักษาอาการตกเลือด แผลพุพอง และลดความโกรธ

แอเมทิสต์เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ การปกป้องคุ้มครอง และความสงบสุข
มีพลังบ�ำบัดสูง เสริมพลังสติปัญญา ช่วยขจัดความคิดด้านลบ สยบอารมณ์
โกรธ ขจัดความเครียด มีความเชื่อว่าหากดื่มสุราจากถ้วยที่ท�ำด้วยแอเมทิสต์
จะไม่ท�ำให้เมา ในด้านสุขภาพสามารถรักษาโรคนอนไม่หลับ ช่วยฟอกเลือด
สร้างเม็ดเลือด

อะความารีนเป็นสัญลักษณ์ แห่งความสดใสวัยเยาว์ ความหวังและสุขภาพดี
มีพลังบําบัดช่วยลดความโกรธ จิตใจสงบ เพิ่มพูนความฉลาดและความคิด
สร้างสรรค์ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ด้านสุขภาพช่วยลดอาการไข้ และความ
ดันโลหิตสูง เชื่อว่าหากพกพาอะความารีนเดินทางข้ามน�้ำข้ามทะเลก็จะ
ปลอดภัยเสมอ

เพชรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ และความสมหวัง การสวมใส่เพชรจะช่วย
เสริมพลังด้านอ�ำนาจบารมี ด้านสุขภาพช่วยป้องกันการอักเสบของผิวหนัง และ
ช่วยเสริมผิวพรรณให้มสี ขุ ภาพดี จึงนิยมสวมใส่เพชรทีน่ วิ้ นางข้างซ้าย ซึง่ ถือว่า
เป็นต�ำแหน่งที่มีเส้นเลือดพุ่งตรงสู่หัวใจพอดี
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