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MESSAGE

สวัสดีครับ กลับมาพบกับนิตยสาร GIT Gems and
Jewelry ฉบับที่ 20 ด้วยนโยบายของรัฐบาล ที่จะ
สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก ได้มีมาตรการหลายอย่าง
ออกมาเป็นระยะๆให้หน่วยงานต่างๆรวมทั้งสถาบัน
น�ำไปด�ำเนินการ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับของเรา ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยอาจ
นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกแล้ว
โดยไทยเรานั้นมีความพร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบต่างๆ
ที่มาจากแหล่งต่างๆทั่วโลกและมีช่างฝีมือที่มีความ
สามารถอันเลื่องชื่อ ที่ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
ต่างๆ ออกสู่สายตาชาวโลกมาเป็นเวลายาวนาน
ทั้งนี้ อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มียอด
การส่งออกในปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 3 มีมูลค่าสูงถึง
14,247.60 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ
501,107.38 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นสินค้าส่งออก
ที่ส�ำคัญในอันดับต้นๆของประเทศไทย

หากกล่าวถึงอัญมณีที่อยู่เคียงคู่กับประเทศไทยมา
อย่างยาวนาน หนึง่ ในนัน้ จะต้องมีชอื่ ทับทิมอยูเ่ สมอ
ในอดีตประเทศไทยของเรามีแหล่งทับทิมที่สวยงาม
มีคณุ ภาพดีตดิ อันดับโลกในจังหวัดจันทบุรแี ละจังหวัด
ตราด ทับทิมไทยจากแหล่งนี้ ได้รบั การขนานนามว่า
“ทับทิมสยาม” และเป็นทีร่ จู้ กั กันไปทัว่ โลกมาช้านาน
นิตยสาร GIT Gems and Jewelry ฉบับนีจ้ ะขอน�ำ
ทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับ “ทับทิม” พอสังเขป
ในบทความ “โมกก”แหล่งทับทิมคลาสสิกระดับโลก
และมาเรียนรู้วิธีตรวจสอบทับทิม รวมทั้งบทความ
เรือ่ งนพรัตน์ซงึ่ มีทบั ทิมเป็น 1 ใน 9 ของอัญมณีมงคล
นีด้ ว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังมีบทความสถานการณ์
การส่งออกเครือ่ งประดับในไตรมาสแรกของปี 2560
บทความเรื่องเทรนด์ The Joyful Green รวมทั้ง
บทความอืน่ ๆทีน่ า่ สนใจอีกมากมายโปรดติดตามครับ

ท้ า ยสุ ด นี้ ขอให้ ทุ ก ท่ า นรั ก ษาสุ ข ภาพเนื่ อ งจาก
ประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้ว แล้ว
กลับมาพบกันใหม่ครับ
บุญทวี ศรีประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการสถาบัน ปฏิบัติงานแทน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

Hello, we are back with the 20th issue of GIT Gems and Jewelry Magazine. With the
government’s policy to push Thailand forward to become the world’s gem and
jewelry trading hub, various measures have been periodically passed down to
different agencies as well as GIT for implementation. The measures aim to boost
competitiveness of our gem and jewelry industry. Nowadays, Thailand may have
been recognized as the world’s colored stone trading center as it is loaded with
raw materials from different sources across the globe and full of veteran craftsmen
whose works of gemstone and jewelry products have been highly praised by global
consumers for a long time. Gem and jewelry has always been the nation’s top export
product and it was the third largest export product in 2016 with the export value of
USD 14,247.60 mil ion, approximately THB 501,107.38 mil ion.

主编寄语

大家好！(GIT Gems and Jewelry) 杂志正逢20期，我顿觉作为主
编，总该写点文字。据政策所示，泰国政府陆续通过了多项旨在支持泰国成
为全球知名珠宝首饰交易中心的措施，要求各级各部门，包括我们的泰国宝
石研究院（GIT），实行有关措施，以提高泰国珠宝首饰产业的竞争力。就
原料准备程度与精湛工艺而言，目前泰国已被视为世界宝石交易中心，长期
以来一直向世界生产珠宝首饰品。况且，2016年珠宝首饰品出口值高达14亿
美元（大约5011亿泰铢），在国家出口总额中占据第三位，成为泰国主要出
口货物之一。
若提到泰国久负盛名的宝石，就不得不提到 (红宝石)。以前泰国坐
拥尖竹汶府和桐艾府等举世瞩目的红宝石矿场，并且因该产地所出产的红宝
石优质鲜红，在世界名列前茅，而被誉为(暹罗红宝石)，泰国也随之被誉
为世界彩色宝石之都。因此，(GIT Gems and Jewelry) 杂志本期会通过
(抹谷：世界经典红宝石矿区) 文章为你们简略介绍红宝石与鉴别方法，及
通过(娜帕高)文章介绍由红宝石等九枚不同吉祥之石镶嵌而成的这种泰国
遗产珍贵首饰品。更甚之，本期杂志内还提供有关2017年第一季泰国首饰品
出口行情、(充满绿色之欢乐) 趋势等有趣文章。敬请关注！

Many gemstones have long been associated with Thailand and ruby has always
been one of them. In the past, the country possessed deposits of world-class-quality
rubies in Chanthaburi and Trat province. Rubies extracted from the provinces were
called “Siamese Ruby”, which were adored around the world for an extensive period
of time. This issue of GIT Gems and Jewelry Magazine introduces “ruby” briefly in an
article titled “Mogok: The World’s Classic Ruby Deposit” and you can find out more
about identification techniques for ruby. Also featured in this issue is an article on
“Navaratana” (nine auspicious gemstones), one of which is ruby. Furthermore, an
article on jewelry export performance of the first quarter of 2017, an article titles
“The Joyful Green” on upcoming trends, and other interesting articles are also presented.

最后，泰国已进入雨季，请各位保重身体。
让我们相约下一期，共同期待下一期的精彩内容，再会！
Boontawee Sriprasert
副院长
代表泰国宝石研究院院长行事

As rainy season is finally here, we wish you stay healthy and see you again in our
next issue.
Boontawee Sriprasert
Deputy Director
Acting Director of the Gem and Jewelry Institute of Thailand
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นิตยสาร GIT Gems and Jewelry เป็นของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร การตรวจสอบอัญมณี การฝึกอบรม สัมมนา
และการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ข้อคิดเห็นใดๆ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสารนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนบทความนัน้ ๆ
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จัดสัมมนาทิศทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลกระทบต่ อ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย” เพื่ อ ได้ เ ห็ น ภาพโอกาสและ
ภัยคุกคาม เตรียมพร้อมรับมือป้องกันความเสี่ยงได้แต่เนิ่นๆ และหัวข้อถัดไป
เป็นการบรรยายเรื่อง “เจาะลึกทิศทางการค้าและการลงทุนในทองค�ำแท่งและ
ทองรูปพรรณ” โดย ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยทองค�ำ
ซึ่งเป็นผู้คร�่ำหวอดในวงการทองค�ำมาบอกเล่าถึงทิศทางการค้าและการลงทุน
ในทองค�ำแท่งและทองรูปพรรณ
ส�ำหรับหัวข้อสุดท้ายสถาบันได้รบั เกียรติจาก ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร ผูอ้ ำ� นวยการ
ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มาร่วมแบ่งปันข้อมูลในหัวข้อ “จับกระแส
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลก..รู้ไว้ไม่ตกยุค” เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับได้ปรับตัววางแนวทางการบริหารกิจการให้สอดคล้องกับนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” รับกระแสดิจิตัล และอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
ในการผลิตสินค้าและปรับปรุงคุณภาพในการด�ำเนินงานให้มากขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จั ด งานสั ม มนาในหั ว ข้ อ “ทิ ศ ทางการค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในยุ ค
แห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องจามจุรี
บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปชมวีดีโองานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ www.git.or.th
ในเซคชั่น GIT Guide for Trade Development

ในช่วงปี 2559 ผู้ประกอบการต่างพยายามประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นมาได้
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน รวมถึงมีปัจจัยอื่นๆ ที่กดดันอุปสงค์
ของผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้ายในยุโรปและตะวันออกกลาง ภัยธรรมชาติ
และปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งท�ำให้ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ (ไม่รวมทองค�ำ) ติดลบเกือบร้อยละ 4 ส่วนในปี 2560 ผู้ประกอบการ
จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง และสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยจะมี
ทิศทางต่อไปอย่างไร ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวลส�ำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของบ้านเรา ทางสถาบันจึงได้จดั งานสัมมนาขึน้ เพือ่ ไขทุกค�ำตอบให้กบั ปัญหาเหล่านี้
สัมมนาในช่วงแรก สถาบันได้รับเกียรติจากจากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
การค้าโลก รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจการค้าโลกปี 2560
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GIT โชว์ศักยภาพรอบด้าน
ในงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทยครั้งที่ 59
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วม
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 59 ( 59th Bangkok Gems and Jewelry
Fair 2017 ) ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน
บริการของสถาบัน และเสริมสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือในด้านมาตรฐานการตรวจสอบ
อัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยสถาบันได้เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่อง
ประดับรวมทั้งตรวจสอบโลหะมีค่าในราคาพิเศษ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และยังได้จัดการสัมมนาหัวข้อ"Gem ID.
Rendezvous"
โดยสถาบันได้รับเกียรติจาก นางมาลี โชคล�้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้เกียรติตัดริ้บบิ้นเปิดบูธสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง
ชาติ ณ บูธหมายเลข C 2,4, 6 และ D 1, 3, 5 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี
อย่างเป็นทางการ โดยมีนายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานกรรมการบริหารสถาบัน และ
ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัด
งานมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันเป็นจ�ำนวนมาก
ภายในบูธสถาบัน ได้จัดให้มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับของผู้เข้า
ร่วมโครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC +6 รุ่นที่ 2 ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้โชว์ศักยภาพในการแสดงผลงานของ
แต่ละแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก
นอกจากนี้ GIT ร่วมมือกับพันธมิตร จัดงานกิจกรรมอุ่นเครื่อง World Ruby Forum
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้องให้แก่
บุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวัง
ผลักดันให้ทับทิมเป็นอัญมณีส่งออกส�ำคัญในอันดับหนึ่งของประเทศไทย และช่วยให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลกอีกด้วย
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เข้าร่วมงาน HONG KONG

INTERNATIONAL DIAMOND,
GEM & PEARL SHOW 2017
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน Hong Kong
International Diamond, Gem & Pearl Show 2017 จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม
2560 ณ Asia World Expo (AWE) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมออกบูธเป็นจ�ำนวน
ถึง 1,770 ราย สินค้าทีจ่ ดั แสดงภายในงานส่วนใหญ่เป็นพลอยก้อนดิบ พลอยทีผ่ า่ นการเจียระไน และ
อัญมณีทยี่ งั ไม่ขนึ้ ตัวเรือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
ในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ
อัญมณี รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานอื่นๆ อาทิเช่น บริการตรวจสอบโลหะมีค่า ศูนย์ฝึกอบรม และ
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ร่วมงาน
สถาบันได้ให้บริการตรวจสอบอัญมณี On-Site Gem Testing Service โดยมีจุดรับส่งอัญมณีส�ำหรับ
ผู้ที่มาน�ำตรวจสอบที่คูหาของสถาบันภายในงานหมายเลข 7K18 (AWE) ซึ่งเป็นการบริการตรวจสอบ
อัญมณีที่ได้ใบรับรองผลการตรวจสอบแบบเต็มภายใน 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้จัดแสดงชุดมาตรฐาน
พลอยสีผา่ นตูแ้ สง ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ มีเอกสารแนะน�ำงานบริการด้านต่างๆ
ของสถาบัน ได้แก่ การบริการตรวจวิเคราะห์อญั มณีและโลหะมีคา่ หลักสูตรการฝึกอบรม การรับสมัครสมาชิก
เอกสารตีพิมพ์ทางวิชาการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในส่วนงานต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้
ยังได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกใบรายงานผลอัญมณีของสถาบันภายในงาน September Hong
Kong Jewellery & Gem Fair ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ณ Asia World Expo
(AWE) และวันที่ 15 -19 กันยายน 2560 ณ Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC)
ซึ่งเปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ท่านที่สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่ www.git.or.th และ Facebook : The Gem and Jewelry Institute of Thailand
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รุกตลาด UAE ขยายฐานกลุ่ม
ลูกค้าตะวันออกกลาง

สถาบันยังได้จัดจ�ำหน่ายเครื่อง Synthetic Ruby
Identifier (SRI) และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
ท้องถิ่นอีกด้วย
พร้อมกันนี้ สถาบันจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Into
The World of Ruby and Sapphire: Origin,
Treatment and Quality” วิทยากรบรรยาย อาจารย์
จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์ นักวิชาการอัญมณี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 17.00 – 17.45
น. ณ Meeting Room เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการและผู้ซื้อในภูมิภาคตะวันออกกลาง
คณะเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ได้มีโอกาสพบและหารือ
กับนายปณต บุณยะโหตระ ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ ถึงความ
ร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน 42th MidEast
Watch and Jewellery Show 2017 ระหว่างวันที่
4-8 เมษายน 2560 ณ Expo Centre Sharjah รัฐ
ชาร์จาร์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดย Expo
Centre Sharjah
GIT ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
On-site Gem Testing รวมถึงจัดแสดงชุดมาตรฐาน
พลอยสี Royal blue Sapphire, Pigeon’s blood Ruby
และ Cornflower blue Sapphire เพือ่ ให้ชดุ มาตรฐาน
พลอยสี ข องสถาบั น เป็ น ที่ รู ้ จั ก ในภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างความ
เชื่อมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบของ GIT และ
ตอกย�้ำการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตพลอยสี
ที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งการจ�ำหน่ายหนังสือ “Ruby &
Sapphire: A Collector’s Guide” รวมไปถึงให้คำ�
ปรึก ษาด้า นหลั ก สู ตรฝึ ก อบรมของสถาบั น และ
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สรุปโดยภาพรวมของงาน 42th MidEast Watch and
Jewellery Show 2017 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า
60,000 คนและมี Exhibitor กว่า 500 รายจาก 20
ประเทศทั่วโลก เครื่องประดับที่ผู้ประกอบการน�ำมา
จัดจ�ำหน่ายนั้นลักษณะชิ้นงานเครื่องประดับมีความ
หลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีเพียงลักษณะชิ้นงาน
ใหญ่ๆ เท่านั้น มีเครื่องประดับที่ใช้พลอยชนิดต่างๆ
เช่น Turquoise, Tourmaline, Ruby, Sapphire เป็นต้น
ซึ่งตลาดตะวันออกกลางยังคงให้ความสนใจเครื่อง
ประดับเพชรและมุกเป็นหลัก รองลงมาเป็นอัญมณีที่
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเชื่ อ ของคนในภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลาง และมีพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้อ
อ่อนให้เลือกซือ้ อีกด้วย ซึง่ การจัดงานครัง้ ต่อไปจะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2560 ณ Expo Centre
Sharjah รัฐชาร์จาร์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จัดโดย Expo Centre Sharjah รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.mideastjewellery.com
หากคุณผู้อ่านสนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับในตลาดตะวันออกกลางสามารถ
สอบถามได้ที่ bd@git.or.th
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ร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน
แม่สอด-เมียวดี

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้า
ร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน แม่สอด-เมียวดี ณ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างชายแดนไทย
และเมียนมาภายใต้งานธงฟ้าราคาประหยัด รวมทั้งผลักดันและขยายการค้าการ
ลงทุนระหว่างไทย-เมียนมาให้มีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น โดยอ�ำเภอแม่สอด ถือว่ามี
ความส�ำคัญ เพราะเป็นด่านที่สามารถเชื่อมเข้าไปยังเมืองต่างๆ ของเมียนมาได้
และมีมลู ค่าการค้าขยายตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่
25-29 มีนาคม 2560 โดยสถาบันฯ เปิดให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ
รวมทั้งจ�ำหน่ายหนังสือ และสินค้าที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
รวมทั้งให้ข้อมูลด้านอัญมณีและงานบริการต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจ
สถาบันจัดงานสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ในหัวข้อ “เทคนิคการ
เลือกอัญมณีในตลาดอย่างมั่นใจ : ซื้อง่าย ขายรวย” โดย นายทัศนรา ศรีปุ้นจั่น
นักวิชาการอัญมณี และหัวข้อ “รู้จริง คิดต่าง กับมุมมองหยกในประเทศจีน”
โดย นายจิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์ นักวิชาการอัญมณี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในโอกาสนี้ สถาบันได้ร่วมลงนามข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (Expression of
Cooperative Intent) ระหว่างสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) และบริษัท MANIYADANER CO., LTD. ของสหภาพเมียนมา
ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้
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งานแสดงมุทติ าจิตเพือ่ ขอบคุณ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติชดุ เก่า และ
แสดงความยินดีกบั คณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ ชุดใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) น�ำโดย ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อ�ำนวยการ
สถาบัน จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อขอบคุณต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ชุดเก่าที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 และแสดงความยินดีกับ
คณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดเก่าร่วมงานประกอบด้วย
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน นางมาลี
โชคล�้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี นายปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นาย
แพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา นายสมชัย ทรัพย์เกษม
รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ โดยมีคณะกรรมการชุดใหม่ร่วมงาน ดังนี้ นาย
ราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน นายบุญกิต จิตงาม
ปลั่ง นายภูเก็ต คุณประภากร นายสุริยน ศรีอรทัยกุล และศาสตราจารย์กิตติคุณ
ศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทาง
การบริหารสถาบันฯ ในอนาคต เพื่อร่วมกันผลักดันให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อไปอย่างมั่นคง
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GIT จัดงานแถลงข่าว ประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 11
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และการแข่งขันเจียระไนพลอย ครัง้ ที่ 1 จุดประกายคนรุน่ ใหม่
พัฒนาวงการเครือ่ งประดับไทยสูร่ ะดับโลก

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดงานแถลงข่าว
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 :
GIT’s World Jewelry Design Awards 2017 ขึ้น ใน
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ชิงโล่พระราชทานจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า 500,000
บาท ภายใต้หัวข้อพระราชทาน “Illusion through
the Gemstones; Where the Mystery of Your
Design Begins” เพื่ อ สนั บ สนุ น และเปิ ด เวที ใ ห้
นักออกแบบรุ่นใหม่ อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่มีใจรัก
ในการออกแบบ ได้มีโอกาสน�ำเสนอผลงานปรากฏ
สู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยจัด
ให้ มี ก ารประกวดในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ สร้ า ง
แรงกระตุน้ ให้เยาวชนและนักออกแบบ ได้แลกเปลีย่ น
แนวความคิดระหว่างนักออกแบบหน้าใหม่ ชาวไทย
และต่ า งชาติ แ บบไม่ จ� ำ กั ด อายุ โดยผลงาน
การออกแบบของผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้ผลิตเป็น

ชิ้นงานเครื่องประดับจริงโดยสถาบันหรือผู้สนับสนุน
การผลิตชิ้นงาน อีกทั้งภายในงานแถลงข่าวยังได้
นักแสดงชือ่ ดัง น�ำ้ ตาล - พิจกั ขณา วงศารัตนศิลป์
และออกัส - วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ ร่วมเดิน
แฟชั่ น โชว์ เ ครื่ อ งประดั บ ที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล จาก
การประกวดอีกด้วย
และเป็นครั้งแรกของ GIT ที่มีการจัด “การแข่งขัน
เจียระไนพลอย ครั้งที่ 1” ส�ำหรับช่างเจียระไนพลอย
จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
ช่างเจียระไนมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ได้มีโอกาส
พัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมเงิน
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท
ในปี นี้ ส ถาบั น ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เครื่องประดับ และผูค้ ร�ำ่ หวอดอยูใ่ นวงการแฟชัน่ และ
เครือ่ งประดับร่วมการตัดสิน โดยคณะกรรมการผูต้ ัดสิน
การออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11 ประกอบด้วย

• คุณสุรยิ น ศรีอรทัยกุล กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั บิวตี้
เจมส์ แฟคตอรี่ จ�ำกัด
• คุณนิสนั ต์ องค์วฒุ ธิ รรม ผูก้ อ่ ตัง้ และเจ้าของแบรนด์
เครือ่ งประดับ Ong Jewelry Design
• คุณวรรณพร โปษยานนท์ บรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร Harper's Bazaar Thailand
• Mr. ALESSIO BOSCHI Jewelry Designer of ALESSIO
BOSCHI จากประเทศอิตาลี
• คุณสิรพัฐ พิพฒั น์วรี วัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการตลาด บริษทั
เดอมอนด์ อนัณดารา จ�ำกัด
• คุณธัชวิน สุรเศรษฐ กรรมการผูจ้ ดั การL.S.JewelryGroup
ส�ำหรับคณะกรรมการผูต้ ดั สินการประกวดเจียระไนพลอย
ครัง้ ที่ 1 ประกอบด้วย
• Mr. VICTOR TUZLUKOV, The Champion of
International Faceting Challenge (Australia) 2010
• ดร.สรุ นิ ทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
• นายเผด็จ ภูอากาศ ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน ระดับ ช3
ส�ำนักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานจันทบุรี
โดยการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับครัง้ ที่ 11 และ
การประกวดเจียระไนพลอยครัง้ ที่ 1 เปิดรับผลงานแล้ว
ตั้ ง แต่ วั น นี้ ผู ้ ส นใจโครงการประกวดออกแบบ
เครือ่ งประดับสามารถส่งผลงานแบบวาดได้ถงึ วันพุธที่ 16
สิงหาคม 2560 และผูส้ นใจโครงการเจียระไนพลอยส่ง
ผลงานได้ถงึ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.git.or.th หรือ โทร. 02 634 4999 ต่อ 301-306, 311-313
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GIT
2016

ร่วมพัฒนาแหล่งน�้ำไทย
ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำ� นวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) น�ำทีมคณะผู้จัดงาน GIT 2016 น�ำเงินราย
ได้กจิ กรรมการกุศลการจัดประมูลกระทงภายในงาน
GIT 2016 จ�ำนวน 210,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อใช้ส�ำหรับการ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทก
พั ฒ น์ และดร.รอยล จิ ต รดอน กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯเป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

GIT

ในหัวข้อ CLMV อนาคตอุตสาหกรรมอัญมณีไทย โดย
นายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
ภายในงานมี ก ารจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า และแสดง
ผลงานการขั บ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น
(Local Economy) อย่ า งครบวงจร เพื่ อ สร้ า ง
ความเชือ่ มัน่ ต่อการสร้างรากฐานเศรษฐกิจจากท้องถิน่
ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยรุดหน้า พร้อมเดินหน้าพัฒนา
Local to Global ต่อไปในอนาคต

ร่วมงานส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจท้องถิ่น
(LOCAL ECONOMY 4.0)

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy 4.0
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ณ
อาคารแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการเข้าร่วมงาน
ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานบริการ
ของสถาบัน โดยเฉพาะบริการตรวจสอบอัญมณี และ
ทางสถาบันได้ออกบูธให้บริการตรวจสอบอัญมณี
แบบปากเปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีเอกสาร
แนะน�ำงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบัน ได้แก่
ข้อมูลการบริการตรวจวิเคราะห์อญั มณีและโลหะมีคา่
หลักสูตรการฝึกอบรม นิตยสาร GIT Gems & Jewelry
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆให้แก่ผู้สนใจ อีกทั้ง
สถาบันได้จัดสัมมนาในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
14
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PROGOLD GRAND OPENING & 1st ANNIVERSARY

PROGOLD (THAILAND) CO.,LTD.
บริษทั โปรโกลด์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จัดงาน Progold Grand Opening Party ฉลองครบ
รอบ 1 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Progold Show ตอกย�ำ้ ความเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้าน Master
Alloys ส�ำหรับงานจิวเวลรีใ่ นประเทศไทย โดยมีลกู ค้าจิวเวลรีแ่ บรนด์เนมระดับประเทศ
และต่างประเทศร่วมงานกันอย่างคับคัง่ โดยทางคุณสุทธิพงษ์ ด�ำรงค์สกุล นายกสมาคม
ผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ (TGJTA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใน
งานมีการแสดง Fashion Show สินค้าตามรูปลักษณะคุณสมบัตขิ องชนิดสินค้า, การแสดง
Broadway Dance, กิจกรรมผูโ้ ชคดี Progold Light และนักร้องรับเชิญหลากหลายค่าย
รวมไปถึงการแสดงเครือ่ งประดับ Titanium ทีผ่ ลิตออกมาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ลา่ สุด
“PROGOLD 3D DIRECT PRINTING SERVICES BUREAU” จากประเทศ Italy ทีส่ ามารถ
ผลิตเครือ่ งประดับทีม่ ดี ไี ซน์ซบั ซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสวยงาม
บริษทั โปรโกลด์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จัดตัง้ โดย คุณวิธวิ สั ส์ ศุภศิรวิ ฒั นกุล เป็นบริษทั ที่
ขาย Master Alloys คุณภาพสูง และมีนวัตกรรมใหม่ๆอยูเ่ สมอ ทัง้ โคลนเชือ่ มโลหะรวม
ทัง้ บริการพิมพ์ตน้ แบบโลหะด้วยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในจิวเวลรีแ่ บรนด์เนมชัน้
น�ำในต่างประเทศ
บริษทั โปรโกลด์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 241/82 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขต
ประเวศ กรุงเทพ 10250 TEL 02-101-9305, 094-782-3955 E-mail.sales@progold.co.th

15

JUNE - JULY 2017

Special Interview

เปิดเครื่องประดับโบราณชิ้นโปรด
กับ นพ.ประกาศ เจริญราษฎร์

นอกจากในการปฏิบัติงานในฐานะผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด ทีม่ บี ทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
ทัง้ ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค
ซึง่ ในหน้าทีข่ องแพทย์นนั้ ต้องเป็นผูม้ คี วามเสียสละ
อดทนและมีจติ สาธารณะ นอกเหนือจากบทบาท
หน้าทีด่ งั กล่าวแล้ว ในยามว่าง นายแพทย์ประกาศ
เจริญราษฎร์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความชื่นชอบใน
การสะสมและหลงใหลเครือ่ งประดับของโบราณเก่าแก่
มายาวนาน
ผมมีความสนใจและชอบสะสมของเก่ามาตัง้ แต่เด็กๆ โดยเฉพาะของทีแ่ สดงความเป็น
ชนชาติไทยครับ ยิง่ ได้มโี อกาสเดินทางไปชมพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียงในต่างประเทศ
ได้เห็นเขาแสดงโบราณวัตถุชนิ้ เยีย่ มๆของไทย ยิง่ ท�ำให้รถู้ งึ คุณค่าของศิลปวัตถุของไทย
โดยเฉพาะเครือ่ งประดับโบราณของไทยทีม่ คี วามประณีตซับซ้อน ในขัน้ ตอนการสร้างสรรค์
แต่ละชิน้ ด้วยแรงบันดาลใจนีผ้ มจึงได้เก็บสะสมเครือ่ งประดับโบราณของไทยเรือ่ ยมา
โดยตัง้ ใจจะให้มตี วั อย่างงานศิลปะด้านนีท้ สี่ วยงามในแต่ละยุค ตัง้ แต่สมัยทวารวดีจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ครับ ส�ำหรับเครือ่ งประดับโบราณทีผ่ มชืน่ ชอบคือ ปิน่ ทองค�ำจ�ำหลัก
ลายกลีบบัวประดับมุกดาหารและทับทิมศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และแหวน
ทรงมณฑปทองค�ำจ�ำหลักลายประดับทับทิมและเพชรซีก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ผมอยากจะเชิญชวนผูส้ นใจช่วยกันเก็บรักษาของเหล่านีไ้ ว้ให้ลกู หลานเราได้ชนื่ ชม
ในอนาคตนะครับ ส�ำหรับท่านทีช่ นื่ ชอบในการสะสมเครือ่ งประดับโบราณ ท่านสามารถ
น�ำเครือ่ งประดับมาตรวจสอบได้ทสี่ ถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ซึง่ ทางสถาบันยินดีให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งอัญมณี
และเครือ่ งประดับ ซึง่ นับว่ามีประโยชน์อย่างมากส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการสะสม ศึกษา และ
อนุรกั ษ์เครือ่ งประดับโบราณเก่าแก่ตอ่ ไปครับ

ปิ่นทองค�ำจ�ำหลักลายกลีบบัวประดับมุกดาหารและทับทิมศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

แหวนทรงมณฑปทองค�ำจ�ำหลักลายประดับทับทิมและเพชรซีก
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมนี
Gem Testing Department

Feature

ภาพเมืองโมกกจากจุดชมวิวของเมือง

“โมกก”แหล่งทับทิมคลาสสิกระดับโลก
ทับทิม (ruby) หรือทีพ
่ อ่ ค้าไทยมักเรียกกันว่า “พลอยแดง”  ใน
ด้านวิชาการทับทิมเป็นแร่คอรันดัม (corundum) ชนิดหนึ่งที่
มีสแี ดง มีองค์ประกอบทางเคมีคอื อะลูมเิ นียมออกไซด์ (Al2O3)
มีธาตุทใี่ ห้สคี อื โครเมียม(Cr) มีความแข็งระดับ 9 รองจากเพชร
ค�ำว่า ทับทิม หรือ “RUBY” มาจากภาษาลาติน ว่า “RUBER”
หรือ “RUBINUS” หมายถึง สีแดง ส่วนรากศัพท์เดิมมาจาก
ภาษาสันสกฤต คือ Ratanaraj หรือ Ratananayaka แปลว่า
ราชาแห่งอัญมณี ทับทิมเป็นอัญมณีที่มีประวัติยาวนานกว่า
2,500 ปีแล้ว โบราณเชือ่ ว่าเป็นของขลังป้องกันความเจ็บป่วย
หรือความโชคร้าย  ชาวจีนเชื่อว่าทับทิมมีอำ� นาจลึกลับท�ำให้
ผู้สวมใส่เป็นที่รักใคร่หลงใหล มีพลังอ�ำนาจ ความกล้าหาญ
ทับทิมจึงเป็นอัญมณีที่มีราคาสูงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่
หลายไปทั่ วโลก ส� ำหรับประเทศไทยทับทิมเป็นพลอยสี ที่
ส�ำคัญที่สุดของประเทศ เนื่องด้วยประเทศไทยจัดเป็นผู้ผลิต
และส่งออกทับทิมรายใหญ่ทสี่ ดุ อันดับหนึง่ ของโลกเลยทีเดียว  

แม้ว่าประเทศไทยแทบจะไม่มีแหล่งทับทิมของตนเองแล้วแต่ทับทิมที่พบในแหล่ง
ทับทิมที่ส�ำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ เมียนมา มาดากัสการ์ กัมพูชา เวียดนาม
แทนซาเนีย โมซัมบิก เคนยาและอัฟกานิสถาน เป็นต้น ก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาสู่
ประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย แต่หากจะพูดถึงทับทิมคุณภาพสูงที่มีสีสวย มีเนื้อใส
มีสีแดงสดบริสุทธิ์ซึ่งถือว่าสวยที่สุด ที่มักเรียกว่าสีเลือดนกพิราบ หรือ Pigeon’s
Blood ทับทิมที่มีคุณภาพดีสีสวยหายากเหล่านี้มักมาจากประเทศเมียนมาเพื่อน
บ้านของเรานั่นเอง เชื่อหรือไม่ว่าทับทิมสีแดงสดขนาดใหญ่คุณภาพดีเยี่ยมอาจมี
ราคาสูงกว่าเพชรในขนาดและคุณภาพเดียวกันก็ได้ ดังนั้นบางครั้งทับทิมที่มี
คุณภาพดีเยี่ยมอาจจัดเป็นอัญมณีที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้
โมกก (Mogok) เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของมัณฑะเลย์ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเมืองทีผ่ ลิต
ทับทิมคุณภาพสูงมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่าทับทิมดังๆ ของโลกล้วนแต่มาจาก
แหล่งนีแ้ ทบทัง้ สิน้ การเกิดของทับทิมทีน่ เี่ ป็นการเกิดในหินอ่อนสีขาวบริสทุ ธิ์ แม้วา่
ในปัจจุบนั ผลผลิตทับทิมจากแหล่งนีจ้ ะน้อยลงแต่มนต์เสน่หข์ องแหล่งพลอยแห่งนี้

ไฮไลท์อีกจุดที่ส�ำคัญมากคือการมาถ่ายรูปที่จุดชมวิวของเมืองที่จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้แบบ
พาโนรามา และถ่ายรูปกับป้ายต้อนรับที่ระบุว่า Welcome to Ruby Land หรือขอต้อนรับสู่
เมืองแห่งทับทิม
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ก็ยงั ไม่เสือ่ มคลาย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ GIT2016 เมือ่ เดือนพฤศจิกายน
2559 ที่ผ่านมา ทางสถาบันโดยความร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีแห่งเมียนมา
ได้จดั น�ำเหล่านักวิชาการจากนานาชาติกว่า 20 ชีวติ เดินทางไปเยีย่ มชมและสัมผัส
มนต์ขลังของหุบเขาแห่งทับทิมแห่งนี้ ในเมืองแห่งนีไ้ ม่ได้มดี แี ค่เป็นแหล่งทับทิมแต่
ยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิต และวัฒนธรรมการค้าพลอยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง
การเข้าสู่โมกกไม่ใช่เรื่องง่าย คณะต้องท�ำเรื่องเพื่อให้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
เท่านั้น การเดินทางเข้าพื้นที่มีเพียงทางเดียวคือการใช้รถยนต์ คณะนั่งรถไปตาม
เส้นทางทีเ่ ต็มไปด้วยทางคดเคีย้ วขึน้ ลงเขา แม้วา่ ระยะทางจะไม่ไกลเพียงประมาณ
200 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางกว่า 6 ชั่วโมงจึงถึงที่หมาย โมกกมีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นเมืองในหุบเขาที่วางตัวไปตามแนวตะวันออก และตะวันตกความ
ยาวหลายสิบกิโลเมตรโดยมีสภาพอากาศเย็นสบาย เมื่อมาถึงแล้วก็ขอเริ่มกันด้วย
การชมวัฒนธรรมการค้าขายพลอยกันก่อน ในเมืองแห่งนี้มีการค้าขายพลอยของ
คนท้องถิน่ พบเห็นได้โดยทัว่ ไป ไม่วา่ จะไปตรงไหนของเมืองก็จะมีโอกาสพบคนขาย
พลอยเดินเร่ขายอยู่ ทัง้ นีศ้ นู ย์กลางการค้าขายพลอยสีจะมีกระจายตัวเป็นจุดๆ ใน
เมือง ทัง้ ในช่วงเช้าและบ่าย โดยตลาดเช้าทีจ่ ะเริม่ ประมาณ 7 โมงเช้าจนถึงประมาณ

เหมืองพลอยปฐมภูมิที่เป็นลักษณะเจาะอุโมงค์เข้าไป (ซ้าย)
และกระบวนการการคัดพลอยขนาดใหญ่ของเหมืองพลอยทุติยภูมิ (ขวา)

ทั้งนี้ หากยังไม่จุใจยังขอให้ผู้ค้าน�ำพลอยมาให้ดูเพิ่มเติมที่โรงแรมในช่วงค�ำ่ ได้อีก
ต่างหาก เรียกได้ว่าสามารถซื้อพลอยกันได้ทั้งวันเลยทีเดียว ดูพลอยกันแล้วก็เริ่ม
เดินทางเข้าเหมืองโดยเหมืองทับทิมที่นี่มีทั้งขนาดเล็กจนถึงเหมืองขนาดใหญ่ มีทั้ง
ที่ท�ำเหมืองในแหล่งพลอยปฐมภูมิ คือ เจาะอุโมงค์เข้าไปในภูเขาเพื่อขุดหาพลอย
ทับทิม และที่เป็นแหล่งทุติยภูมิที่ทำ� เหมืองตามไหล่เขาก็มีให้เห็นโดยทั่วไป
โดยทั่วไปเหมืองขนาดใหญ่มักจะเป็นของรัฐบาลและตามกฎหมายผลผลิตทั้งหมด
จะต้องซือ้ ขายผ่านการประมูลของรัฐทีจ่ ะจัดปีละสองครัง้ เท่านัน้ ทีเ่ มืองหลวงเนปิดอว์
นอกจากเหมืองพลอยทับทิมแล้วในเมืองนี้ยังอุดมไปด้วยพลอยชนิดอื่นๆ อีกเช่น
ไพลิน สปิเนล เพริโด มุกดาหาร เป็นต้น
นอกจากตลาดและเหมืองพลอยแล้ว หากนึกถึงเมียนมาไม่ว่าจะไปเมืองใดก็ขาด
ไม่ได้ทจี่ ะต้องเยีย่ มชมวัดและเจดียท์ สี่ วยงาม ในเมืองโมกกก็เช่นกัน มีวดั และเจดีย์
ที่สวยงามไม่แพ้เมืองอื่นๆ อาทิเช่น เจดีย์พองดอว์อู (Phaungdaw-U Pagoda)
และเจดีย์ชันต้าจี้ (Chantargyi Pagoda) เป็นต้น
สุดท้ายนี้คุณผู้อ่านท่านใดสนใจจะหาโอกาสสักครั้งเพื่อไปเยือนแหล่งพลอยแห่งนี้
คงต้องคอยติดตามข่าวคราวกันพอสมควร เนื่องจากการให้อนุญาตเข้าพื้นที่ของ
คนต่างชาตินั้นยังมีการสั่งเปิดปิดการให้อนุญาตอยู่เป็นระยะๆ

ภาพบรรยากาศตลาดพลอยในโมกก (ตลาดเช้า ตลาดบ่ายและตลาดกลางคืน ตามล�ำดับ)

10 โมง โดยพ่อค้าแม่ค้าพลอยจะน�ำพลอยมาวางขายหรือเดินเสนอตามท้องถนนมี
ให้เลือกซื้อกันตามก�ำลังทรัพย์กันเลย หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีตลาดบ่ายที่จะ
เริ่มประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงซึ่งตลาดนี้จะมีโต๊ะให้พ่อค้าที่จะมาซื้อ
พลอยจับจองนัง่ คอยผูข้ ายซึง่ จะเดินวนเวียนน�ำเสนอพลอยของตนให้ดอู ย่างต่อเนือ่ ง
สนนราคาก็แล้วแต่จะต่อรองกันตามคุณภาพและชนิดของพลอย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเจดีย์พองดอว์อูและชันต้าจี้ ตามล�ำดับ
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ทับทิม

ศาสตร์การตรวจสอบแหล่งกำ�เนิดเชิงภูมิศาสตร์
เรื่อง นลิน นฤดีสมบัติ / วิลาวัณย์ อติชาติ / บุญทวี ศรีประเสริฐ และทนง ลีลาวัฒนสุข

ทับทิม อัญมณีทมี่ สี แี ดงเฉดต่างๆ ตัง้ แต่แดงแกมม่วงไปจนถึงแดงแกมส้ม สีแดงเป็นผลมาจากธาตุโครเมียมเป็นหลักทีเ่ จือร่วมกับ
ธาตุร่องรอยอื่นๆ อยู่ในโครงสร้างผลึก ทับทิมสีแดงสวยเปี่ยมด้วยคุณค่าจนได้รับการเชิดชูให้เป็นราชาแห่งอัญมณี มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิถีและความเชื่อของผู้คนมาตั้งแต่อดีต โดยเชื่อกันว่าสีแดงของทับทิมเต็มไปด้วยพลังที่สามารถปกป้องผู้
สวมใส่จากสิง่ ชัว่ ร้าย นอกจากนี้ ในวัฒนธรรมจีนซึง่ เชือ่ กันมานานหลายพันปีวา่ สีแดงคือสีมงคล ทับทิมจึงเป็นอัญมณีทจี่ ะน�ำพา
โชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ
ในเชิงพาณิชย์ ทับทิมทีซ่ อื้ ขายกันในตลาดล้วนผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพแทบทัง้ สิน้ ทับทิมธรรมชาติคณุ ภาพสูง
ทีไ่ ร้การปรับปรุงเสริมแต่งใดๆนัน้ หาได้ยากและมีมลู ค่า
สูงมาก แม้วา่ ปัจจุบนั ทับทิมคุณภาพสูงทีม่ แี หล่งก�ำเนิด
ในประเทศไทยจะมีปริมาณลดลง แต่ยงั มีทบั ทิมหลาก
หลายคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ทัว่ โลกทีถ่ กู น�ำเข้ามาซือ้
ขายในประเทศไทย ผนวกกับความได้เปรียบด้านการ
แข่งขันในการเพิม่ มูลค่าให้แก่ทบั ทิมทีผ่ า่ นการปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อนและการเจียระไนที่ประณีต
สวยงาม ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงความเป็นผูน้ ำ� ของ
โลกในด้านการผลิตและการค้าทับทิมเจียระไน และเป็น
สินค้าทีส่ ามารถสร้างรายได้เข้าสูป่ ระเทศมูลค่าสูงนับร้อย
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และอาจกล่าวได้วา่ เกือบทัง้ หมด
ของทับทิมคุณภาพสูงที่ค้าขายกันในตลาดโลก เช่น
ทับทิมจากแหล่งต่างๆ ในประเทศเมียนมา มาดากัสการ์
แทนซาเนีย โมซัมบิก ล้วนเคยไหลเวียนผ่านประเทศไทย
แทบทัง้ สิน้
ยิง่ ไปกว่านัน้ ด้วยความหายากและมีราคาสูงของทับทิม
ธรรมชาติคณุ ภาพสูงนัน่ เอง ท�ำให้ผซู้ อื้ และผูข้ ายทับทิม
ทีม่ ไี ว้ในครอบครองและเป็นทีต่ อ้ งการในตลาด จะต้อง
เผชิญกับความท้าทายในเรือ่ งเกีย่ วกับแหล่งก�ำเนิดของ
พลอย ซึง่ ในปัจจุบนั นีม้ ผี ลต่อราคาเป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุนใี้ นห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบทีม่ ชี อื่ เสียงทัว่ โลก
จึงได้มกี ารระบุแหล่งทีม่ าหรือแหล่งก�ำเนิดของทับทิมใน
ใบรายงานผลการตรวจสอบ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบ

การทีต่ อ้ งการใบรับรองผลแหล่งทีม่ าของทับทิมส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจอัญมณี อันเป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั
ทับทิมอีกด้วย

ตารางที่ 1 ลักษณะมลทินในทับทิม
ธรรมชาติแหล่งต่างๆ
ลักษณะมลทิน ในทับทิมเมียนมา

ศาสตร์พื้นฐานในการตรวจสอบแหล่งก�ำเนิดเชิง
ภูมศิ าสตร์ของทับทิม
1. การตรวจรายละเอี ย ดมลทิ น ต่ า งๆ โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ เป็นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับนักอัญมณี
ศาสตร์ประสบการณ์สงู ทีจ่ ะช่วยในการตรวจวิเคราะห์
แยกทับทิมจากแหล่งต่างๆ ได้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับมลทิน
ภายในของทับทิม น�ำเสนอเป็นแนวคิดได้ดงั ตารางที่ 1
ผูต้ รวจวิเคราะห์จะใช้ลกั ษณะมลทินต่างๆ เหล่านีเ้ ป็น
เกณฑ์ ใ นการตรวจวิ เ คราะห์ แต่ ค วรมี ก ารท� ำ
Confirmation test ในแต่ละตัวอย่างเช่น พบมลทินท่อที่
มีแร่เบอห์ไมต์อยูอ่ ย่าพึง่ สรุปว่าเป็นแหล่งใด จะต้องหา
หลักฐานมลทินอย่างอืน่ สนับสนุน หากหาไม่ได้ยงั ไม่ควร
สรุป แต่ให้ใช้การสังเกตการเรืองแสงประกอบ อาจตรวจ
วิเคราะห์ซ�้ำอีก เช่น ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูราย
ละเอียดภายใน ใช้เวลาดูให้นานขึน้ พลิกส่องดูทบั ทิมไป
มาหลายทิศทาง ใช้ระบบแสงดีและเหมาะสม พยายาม
หาลักษณะของมลทินทีจ่ ะมาสนับสนุน กล่าวคือหาข้อมูล
เพิ่มเพื่อจะได้คำ� ตอบในที่สุด จะเห็นได้ว่าการตรวจ
วิเคราะห์มไิ ด้ใช้ความรูส้ กึ หรือลางสังหรณ์ แต่เป็นการ
ตรวจโดยใช้ข้อมูลจากความเป็นจริงที่เห็นเหมือน
วิทยาศาสตร์สาขาอืน่ ๆ ทัว่ ไป
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มลทินรูปเข็มเล็กๆ
วางตัวท�ำมุม 60o
และ 120o (silk)

มลทินคล้ายน�ำ้ เชื่อม
ในน�้ำ (swirl line)

มลทินผลึกแร่ (crystal)

มลทินของไหล รูปร่าง
คล้ายขนนก รูปลายนิ้ว
มือ (fingerprint)

มลทินโซนสี แถบสี
(color zoning)

มลทินกลุ่มหมอก
(cloud)

ระนาบผลึกแฝด
ที่มีแร่เบอห์ ไมต์อยู่

แนวการโตของผลึก
(growth line)

ลักษณะมลทิน ในทับทิมโมซัมบิก

มลทินแผ่นฟิล์มบาง
(thin film)

นอกจากนีส้ ขี องอัญมณียงั เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ได้ในบางกรณี เนือ่ งจาก ทับทิมจากเมียนมามักจะมีสแี ดงแกมชมพู
ทับทิมจากแหล่งโมซัมบิกมักจะมีสแี ดงแกมส้ม ส่วนทับทิมไทยมักจะมีสแี ดงแกมด�ำ ดังภาพที่ 1

มลทินผลึกแร่ (crystal)

ภาพที่ 1 แสดงรูปลักษณะปรากฎของทับทิมเมียนมา (ซ้าย) ทับทิมโมซัมบิก (กลาง) และทับทิมไทย (ขวา)
มลทินท่อที่มี
แร่เบอห์ ไมต์อยู่
(Boehmite tube)

มลทินกลุ่มหมอก
(cloud)

2. การเรืองแสง ให้สงั เกตการเรืองแสงในรังสีเหนือม่วงทัง้ คลืน่ สัน้ และคลืน่ ยาว และควรมีชดุ ตัวอย่างทับทิมแหล่งต่างๆ
ไว้เปรียบเทียบการเรืองแสง ทับทิมธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ มักแสดงลักษณะการเรืองแสงเสมอ ตัวอย่างพอสังเขป ของ
ลักษณะการเรืองแสงของทับทิมจากแหล่งต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 2

การเรืองแสงในรังสีเหนือม่วง

ลักษณะมลทิน ในทับทิมไทย

มลทินแผ่นฟิล์ม
บาง (thin film) เกิด
เนื่องจากการเผา

มลทินของไหล
รูปร่างคล้ายลายนิ้วมือ
(fingerprint)

ทับทิม
เมียนมา

คลื่นยาว

คลื่นสั้น

แดงเข้ม-แดงปานกลาง-แดงส้ม

โมซัมบิก

แดงอ่อน-แดงเข้ม

แดงเข้ม-แดงปานกลาง
น้อยกว่าคลื่นยาว
ไม่เรืองแสง-เรืองแสงเข้ม-แดงส้ม

ไทย

แดงอ่อน-แดงเข้ม-แดงส้ม

ไม่เรืองแสง-แดงอ่อน

ตารางที่ 2 ลักษณะการเรืองแสงของทับทิมจากแหล่งต่างๆ

3. การตรวจวิเคราะห์ธาตุรอ่ งรอยในทับทิม ด้วยลักษณะการเกิดทางธรณีวทิ ยาทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลให้ทบั ทิมแต่ละแหล่ง
มีปริมาณธาตุรอ่ งรอยทีไ่ ม่เหมือนกัน ในการนีใ้ ช้เครือ่ ง EDXRF ในการวิเคราะห์ธาตุไทเทเนียม วาเนเดียม โครเมียม เหล็ก
แกลเลียม แสดงในตารางที่ 3 และสามารถน�ำผลการวิเคราะห์มาท�ำความสัมพันธ์เชิงเคมีของธาตุเหล่านีใ้ นรูปกราฟสาม
มิตไิ ด้ ดังภาพที่ 2
มลทินรูปร่างเหมือน
จาน เกิดจากแรงกดดัน
เนื่องจากการเผา (discoid)

มลทินระนาบผลึกแฝด
(twinning plane)

แหล่งตัวอย่าง
ออกไซด์ของ
ธาตุร่องรอย

มลทินท่อที่มี
แร่เบอห์ ไมต์อยู่
(Boehmite tube)

TiO2
V2O5
Cr2O3
Fe2O3 (tot)
Ga2O3

เมียนมา
Min-Max
(Wt.%)

โมซัมบิก
Min-Max
(Wt.%)

ไทย
Min-Max
(Wt.%)

0.01-0.63
0.01-0.30
<0.01-1.07
<0.01-0.27
<0.01-0.05

<0.01-0.24
<0.01-0.02
0.12-1.79
0.01-0.50
<0.01-0.07

0.01-0.06
0.01-0.16
0.01-0.95
0.01-0.74
<0.01-0.02

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุร่องรอยของทับทิมธรรมชาติแหล่งต่างๆ
21

JUNE - JULY 2017

GIT in Focus
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์เชิงเคมีของของธาตุร่องรอยต่างๆ ในทับทิมธรรมชาติแหล่งต่างๆ

4. การสรุปผล ใช้ผลการตรวจลักษณะมลทิน ผลความสัมพันธ์เชิงเคมี การเรืองแสง เพือ่ พิจารณาความสอดคล้องกับฐานข้อมูลแหล่งก�ำเนิดทีท่ ำ� ไว้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารระบุแหล่งก�ำเนิดทีถ่ กู
ต้อง เชือ่ ถือได้ และแสดงในใบรายงานผลการวิเคราะห์ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างใบรายงานผลการวิเคราะห์ทับทิมพร้อมระบุแหล่งก�ำเนิดเชิงภูมิศาสตร์

นอกจากนีส้ ถาบันได้จดั ท�ำหนังสือเกีย่ วกับทับทิมและแซปไฟร์ชอื่ ว่า “Ruby & Sapphire:
a collector’s guide” สามารถติดต่อซือ้ ได้ ณ ห้องสมุดของสถาบัน ชัน้ 1 อาคาร ITF
Tower ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์
หมายเลข +662 6344999 ext. 102-103 ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดราชการ

ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่าทับทิมทีใ่ ช้ในเครือ่ งประดับของท่าน เป็นทับทิมธรรมชาติ
จากแหล่งไหน ผ่านการปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ สามารถติดต่อใช้บริการวิเคราะห์ตรวจ
สอบได้ที่ GIT Gem Testing Laboratory ชัน้ 4 อาคาร ITF Tower ถนนสีลม กรุงเทพ
10500 หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข +662 6344999 ext.
409, 413 ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
Gem Testing Department

Feature

นพรัตน์ หรือ นพเก้า

อัญมณีมงคล 9 ชนิด คู่อารยธรรมไทย
เรื่อง ทนง ลีลาวัฒนสุข

นพรัตน์ เนาวรัตน์ หรือ นพเก้า เป็นชือ่ ทีห่ ลายๆ ท่าน
คงเคยได้ยนิ มาจนคุน้ หูกนั เป็นอย่างดี แต่หลายท่าน
อาจจะยังไม่ทราบว่า นพรัตน์ นัน้ คืออะไร ในฉบับนี้
จึงขอน�ำมาขยายความเข้าใจกันให้มากยิง่ ขึน้

ในนามทับทิมสยาม ปัจจุบันทับทิมที่ค้าขายกันมักมาจากประเทศในแอฟริกา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศโมซัมบิก แต่ทงั้ นีท้ บั ทิมจากเมียนมา หรือทับทิมพม่าก็ยงั
คงมีการผลิตแต่มปี ริมาณน้อยเมือ่ เทียบกับจากแอฟริกา อย่างไรก็ตามทับทิมจัดเป็น
พลอยชนิดหนึง่ ทีม่ คี วามหายากมากโดยเฉพาะทีม่ คี ณุ ภาพสูง เป็นเหตุให้โดยส่วนใหญ่
มักจะต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผา เพื่อให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
ซึง่ ในปัจจุบนั การปรับปรุงคุณภาพนัน้ เป็นกระบวนการทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป

นพรัตน์ หรือ นพเก้า นัน้ หมายถึงอัญมณีมงคล 9 ชนิด ทีช่ าวเอเชียโดยเฉพาะในแถบ
อินเดีย เนปาล ศรีลงั กา ตลอดจนทุกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชือ่ ว่าเป็น
อัญมณีมงคล ซึง่ ในภาษาสันสกฤต เรียกว่า "เนาวรัตน์" รวมถึงภาษาฮินดี,พม่า,อินโดนีเซีย
และเนปาล ส่วนในภาษาสิงหลเรียก "นวรัตเน" และในภาษาไทยเรียก "นพรัตน์" ความ
เชือ่ ในเรือ่ งดังกล่าวเป็นความเชือ่ ทีอ่ ยูค่ ดู่ นิ แดนสุวรรณภูมมิ าแต่ดงั้ เดิมจึงไม่ปรากฏทีม่ า

3. เขียวใสแสงมรกต ปัจจุบันมักหมายถึงพลอยมรกต (emerald) ซึ่ง

จัดเป็นพลอยเนื้ออ่อนประเภทเบริล (Beryl) ที่มีสีเขียว นอกจากนี้ยังมีสีอื่นๆอีก
หลายสี เช่นสีฟ้า เรียก อะความารีน สีชมพูเรียก มอร์แกไนต์ เป็นต้น โดยชนิดที่
ได้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ก็คอื มรกต มรกตคุณภาพดีตอ้ งมีสเี ขียวสดเข้ม เนือ้ สะอาด
เจียระไนได้สัดส่วน แหล่งมรกตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ มรกตจากแหล่ง
โคลัมเบีย แต่ในท้องตลาดปัจจุบันนอกจากมรกตจากแหล่งโคลัมเบียแล้ว มรกต
จากแหล่งอื่นๆ เช่น แซมเบีย และบราซิลก็ได้รับความนิยมเช่นกัน ทั้งนี้ธรรมชาติ
ของมรกตนัน้ จะมีรอยแตกร้าวมาก ดังนัน้ มรกตจึงเป็นอัญมณีอกี ชนิดหนึง่ ทีม่ กั พบ
ว่ามีการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพที่ท�ำกันมากคือการใส่สารไร้สีเช่น
น�ำ้ มัน โพลิเมอร์เข้าไปในรอยแตกเพือ่ ช่วยบดบังรอยแตกหรือท�ำให้รอยแตกเด่นชัด
น้อยลงซึ่งจัดเป็นกระบวนการปกติและได้รับการยอมรับในตลาด

ประเทศไทยนับเป็นประเทศทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ นพรัตน์ เป็นอย่างมาก ตามมาด้วย
ประเทศอินเดีย โดยมีปรากฎว่ามีการใช้นพรัตน์สำ� หรับประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สูง
และค�ำว่านพรัตน์ยงั ปรากฎเป็นส่วนหนึง่ ในชือ่ ของกรุงเทพมหานคร ทีพ่ ระราชทาน
โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 อีกด้วย แต่ความเชือ่ โดย
ทัว่ ไปมักเชือ่ ว่านพรัตน์จะช่วยให้ผสู้ วมใส่มสี ขุ ภาพทีด่ ี ร�ำ่ รวย และ ท�ำให้ใจสงบ แต่
เมือ่ อยากจะซือ้ อัญมณีมงคลทัง้ เก้าชนิดทีว่ า่ นีไ้ ว้ครอบครองมักเกิดค�ำถามว่าแท้จริง
นพรัตน์ ประกอบด้วยพลอยอะไรกันบ้าง

4. เหลืองใสสดบุษราคัม ค�ำว่าบุษราคัมนั้นแต่เดิมมักมีความหมาย

กว้างๆ หมายถึงอัญมณีสีเหลือง ซึ่งเป็นได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโทแพซสีเหลือง
หรือ ควอตซ์สีเหลือง (ซิทริน) แต่ในนิยามปัจจุบันบุษราคัมจะหมายถึงพลอย

จากต�ำรานพรัตน์ของไทย เรามักท่องจ�ำกันจนขึน้ ใจว่าอัญมณี 9 ประการนัน้ ประกอบ
ด้วย “เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่กำ�่ โกเมนเอก
สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์” แต่
คนส่วนใหญ่มกั ไม่ทราบว่าในทางวิชาการนัน้ อัญมณีแต่ละชนิดหมายถึงพลอยชนิดใด

1. เพชรดี ในทางวิชาการนัน้ เพชร (diamond) คืออัญมณีทปี่ ระกอบด้วยธาตุ

คาร์บอน มีความแข็งสูงทีส่ ดุ คือ ระดับ 10 ตามมาตรฐานความแข็งของโมสห์ เพชร
ทีด่ นี นั้ สามารถประเมินได้โดยใช้มาตรฐาน 4 Cs กล่าวคือจะต้องมีสขี าวหรืออาจมีแกม
เหลืองเล็กน้อย ประกอบกับเนือ้ ทีใ่ สสะอาด และการเจียระไนด้วยเหลีย่ มมุมทีถ่ กู ต้อง
จึงจะสามารถดึงประกายความงามของเพชรออกมาได้ แหล่งเพชรที่ส�ำคัญได้แก่
ประเทศแอฟริกาใต้ คองโก นามิเบีย ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็นต้น เพชรนัน้ นอกจาก
เพชรขาวทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไปแล้ว ยังมีเพชรสีตา่ งๆ ได้เช่นกัน ทีเ่ รียกว่าเพชรสีแฟนซี
(Fancy Colour) ไม่วา่ จะเป็นสีเหลือง สีชมพู สีฟา้ สีดำ� เป็นต้น

2. มณีแดง นัน้ มักหมายถึงพลอยทับทิม (ruby) จัดเป็นพลอยเนือ้ แข็งประเภท

คอรันดัม (corundum) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก ทับทิมทีด่ ตี อ้ งมีสแี ดงสด ไม่เข้ม
หรือ อ่อนจนเกินไป มีสแี กมม่วงหรือส้มไม่เด่นชัด ถ้าเจียระไนได้สดั ส่วนดีกจ็ ะยิง่ มี
มูลค่าเพิม่ ขึน้ มีแหล่งส�ำคัญคือ เมียนมา มาดากัสการ์ โมซัมบิก เป็นต้น ส่วน “ทับทิม
สยาม” นัน้ เป็นทับทิมทีพ่ บในจังหวัดตราดเมือ่ กว่า 30 ปีมาแล้ว ซึง่ ในปัจจุบนั ไม่มกี าร
ท�ำเหมืองในแหล่งดังกล่าวแล้ว แต่กย็ งั มีหมุนเวียนอยูใ่ นตลาด มีคณุ ค่าและราคาสูง

พระสังวาดพระนพน้อย
ภาพจากหนังสือเครื่องทองรัตนโกสินทร์
โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย พิมพ์ปี 2542
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แซปไฟร์สีเหลือง (Yellow Sapphire) เท่านั้น ซึ่งจัดเป็นพลอยเนื้อแข็งประเภท
คอรันดัม (corundum) เช่นเดียวกับทับทิม แหล่งพลอยบุษราคัมที่ส�ำคัญ อาทิ
เช่น ไทย ศรีลังกา มาดากัสการ์ เป็นต้น โดยบุษราคัมที่ดีนั้นจะต้องมีสีเหลืองสด
ถึงเหลืองเข้มอาจจะแกมส้ม หรือน�ำ้ ตาลได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แหล่งทีพ่ บ บุษราคัมเป็น
พลอยที่มีเนื้อค่อนข้างใสสะอาดอยู่แล้ว แต่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อนเช่นเดียวกับทับทิม เนื่องจากบุษราคัมที่พบตามธรรมชาติ
นัน้ มักมีสไี ม่สวยงามเพียงพอ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น สีออ่ นเกินไป
มีสีแกมเขียวหรือน�ำ้ เงินชัดเจน สีไม่สม�่ำเสมอ เป็นต้น

5. แดงแก่ก�่ำโกเมนเอก

ค�ำว่าโกเมนนั้นเป็นชื่อที่หมายถึงอัญมณีใน
ตระกูลการ์เนต (Garnet) ที่มีสมาชิกอยู่หลายชนิด มีความหลากหลายของสีเป็น
อย่างมาก แต่ที่พบมากที่สุดจะเป็นการ์เนตอัลมันไดต์ (Almandite) มีสีแดงเข้ม
ออกคล�ำ้ ซึ่งเป็นที่มาของการบรรยายสีในบทกลอนว่า “แดงแก่กำ�่ ” นั่นเอง แต่ใน
ปัจจุบันพบว่า นอกจากการ์เนตชนิดสีแดงแล้ว ยังมีสีอื่นๆอีกหลายชนิดและเป็นที่
นิยมมากในหลายประเทศ ได้แก่ โรโดไลต์ (Rhodolite) เป็นโกเมนทีม่ อี งค์ประกอบ
ระหว่าง ไพโรป และ อัลเมนไดต์ ที่มีสีแดง ถึงแดงอมม่วง ซาร์โวไรต์ (Tsavorite)
ซึ่งเป็นการ์เนตกรอสซูลาร์ (Grossular) ที่มีสีเขียวคล้ายมรกต และ การ์เนตสเปส
ซาไทต์ (Spessartite) ทีม่ สี สี ม้ สด ถึงส้มแกมน�ำ้ ตาล ส่วนการ์เนตทีม่ รี าคาแพงและ
หายากได้แก่ การ์เนตแอนดราไดต์(Andradite)ชนิดสีเขียวที่เรียกว่า ดีมานทอยด์
(Demantoid) จัดเป็นชนิดที่หายากที่สุด แหล่งโกเมนชนิดต่างๆที่ส�ำคัญได้แก่
แหล่งในประเทศในแอฟริกา เช่น นามิเบีย โมซัมบิก แทนซาเนีย เคนยา เป็นต้น

ภาพจากร้านบัวสุวรรณเพชรพลอย
โทร 081 945 5115 081 615 8969

ทั้งมุกเลี้ยงน�้ำเค็ม ซึ่งเป็นมุกเลี้ยงชนิดใส่แกนกลม มีการเลี้ยงกันมากในประเทศ
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น หมู่เกาะตาฮิติ ส่วนมุกเลี้ยงน�ำ้ จืดมัก
เป็นการเลีย้ งแบบไม่ใส่แกนกลม มีแหล่งส�ำคัญคือประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามมุก
เลีย้ งก็เป็นทีย่ อมรับในตลาดและสามารถเรียกว่าเป็นมุกแท้ได้ ส่วนมุกธรรมชาตินนั้
ปัจจุบนั หาได้ยากยิง่ และมีราคาสูงมาก มีเฉพาะบางประเทศในแถบตะวันออกกลาง
เท่านั้นที่มีการอนุญาตให้สามารถล่าหอยมุกธรรมชาติเพื่อหามุกได้ เช่น ประเทศ
บาห์เรน เป็นต้น

6. สีหมอกเมฆนิลกาฬ นิลกาฬ หมายถึงพลอยไพลิน (Blue Sapphire)

ซึ่งจัดเป็นพลอยเนื้อแข็งประเภทคอรันดัม (Corundum)เช่นเดียวกับทับทิม และ
บุษราคัม นิลกาฬหรือไพลินเป็นคอรันดัมชนิดสีนำ�้ เงินที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
เช่นกัน แต่ทั้งนี้ค�ำว่านิลกาฬนั้นเป็นค�ำดั้งเดิมที่คนไทยมักใช้เรียกคอรันดัมเนื้อขุ่น
สีนำ�้ เงินแกมเทาหรือแกมฟ้าทีไ่ ด้จากพม่ามักเรียกกันว่านิหล่า และต่อมาเมือ่ มีการ
ค้นพบพลอยแซปไฟร์สีน�้ำเงินที่เมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา ซึ่งพลอยจากแหล่ง
ดังกล่าวมีสีสวยงามและได้รับความนิยมอย่างมาก ดังนั้นคนไทยในสมัยต่อมาจึง
มักนิยมใช้คำ� ว่า ไพลิน เป็นค�ำเรียกแทน นิลกาฬ จนท�ำให้ชอื่ นิลกาฬแทบจะลืมเลือน
ไปในตลาด ไพลินที่ดีต้องมีสีนำ�้ เงินสด ไม่เข้ม หรือ อ่อนจนเกินไป มีสีแกมม่วง
จะดีกว่าสีแกมเขียว ถ้าเจียระไนได้สดั ส่วนดีกจ็ ะยิง่ มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ แหล่งส�ำคัญของ
ไพลินได้แก่ ศรีลังกา เมียนมา มาดากัสการ์ แทนซาเนีย เป็นต้น ไพลินของไทย
นัน้ พบมานานแล้วเกิดร่วมกับชนิดสีเหลืองทีเ่ รียกว่า บุษราคัม และสีเขียวทีเ่ รียกว่า
เขียวส่อง พบในแหล่ง เขาพลอยแหวน บางกะจะ จันทบุรี ซึ่งปัจจุบันนี้ ก็ยังคงมี
การท�ำเหมืองขนาดเล็กอยูบ่ า้ ง ส่วนไพลินทีพ่ บในอ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อกว่า 30 ปีมาแล้วนั้น ปัจจุบันนี้ไม่มีการท�ำเหมืองขนาดใหญ่ในแหล่งดังกล่าว
แล้ว นอกจากจันทบุรีและกาญจนบุรี ในประเทศไทยนี้ก็ยังพบแหล่งไพลินขนาด
เล็กในจังหวัดแพร่ เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อีกด้วย ไพลินส่วนใหญ่
ที่พบตามธรรมชาตินั้นมักมีสีไม่สวยงาม อาจมีสีเข้มเกินไป หรือสีอ่อนเกินไป หรือ
มีมลทินมาก จึงมักจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาเพื่อให้มีสีสวยและ
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยการปรับปรุงคุณภาพนั้นเป็นกระบวนการที่ได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปในปัจจุบัน

8. แดงสลัวเพทาย พลอยเพทายหรือเซอร์คอน (Zircon) นั้น หลายท่าน

อาจจะคุ้นเคยกับชนิดสีฟ้า (Blue zircon) หรือชนิดไร้สี (Colorless zircon) ที่มัก
ถูกใช้เป็นอัญมณีเลียนแบบเพชร แต่เพทายที่พบตามธรรมชาติโดยทั่วไปนั้นจริงๆ
แล้วมักมีสีแดงแกมน�้ำตาล ซึ่งก็เป็นที่มาของสีที่อยู่ในบทกลอนว่า “แดงสลัว” แต่
ทีพ่ บว่าเป็นสีฟา้ หรือไร้สใี นท้องตลาดนัน้ เกิดจากการเอาเพทายสีนำ�้ ตาลไปปรับปรุง
คุณภาพด้วยความร้อน หรือเอาไปเผานั่นเอง โดยแหล่งเพทายที่จัดได้ว่าสามารถ
น�ำมาเผาได้ให้เป็นสีฟา้ เข้มสดใสสวยงามมาก คือแหล่งรัตนคีรี ในประเทศกัมพูชา
นอกจากเพทายในกลุ่มสีที่กล่าวถึงนั้น เพทายยังมีสีอื่นๆอีกมาก เช่น ส้ม เหลือง
เขียว ชมพู เป็นต้น และพบได้หลากหลายแหล่ง ทั้งใน ไทย อินเดีย ศรีลังกา กลุ่ม
ประเทศในแอฟริกา เป็นต้น เนื่องจากเพทายเป็นพลอยที่มีความเปราะสูงมาก ดัง
นั้นการใช้เพทายควรต้องระมัดระวัง เพราะหากถูกกระแทกจะกระเทาะได้ง่าย

9. สังวาลย์สายไพฑูรย์

ไพฑูรย์นั้นมักเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปที่เรียก
ว่าเพชรตาแมว แต่แท้จริงแล้วไพฑูรย์ในทางอัญมณีจะหมายถึงอัญมณีประเภท
คริโซเบริล (Chrysoberyl) สีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียวโดยต้องมีปรากฎการณ์
ตาแมว (Cat’s eye) นัน่ เอง คุณภาพของไพฑูรย์นนั้ จะอยูท่ คี่ วามคมชัดของตาแมว
ที่ปรากฎ โดยจะต้องมองเห็นลักษณะคล้ายตาแมวเป็นเส้นตรง อยู่ตรงกลางพลอย
ที่เจียระไนแบบหลังเบี้ยและมีความคมชัดจึงจะเรียกว่าคุณภาพดี แต่ทั้งนี้พลอย
คริโซเบริลเองนั้นไม่ได้มีเฉพาะชนิดที่มีปรากฏการณ์ตาแมวเท่านั้น แต่ยังมีชนิดที่
มีเนื้อใสเหมือนแก้วด้วย ส่วนคริโซเบริลชนิดที่มีราคาแพงและหายากนั้นต้องเป็น
ชนิดทีม่ ปี รากฎการณ์การเปลีย่ นสีภายใต้แหล่งก�ำเนิดแสงทีต่ า่ งกันได้ ทีเ่ รียกกันว่า
อะเลกซานไดรต์ (Alexandrite) หรือที่คนไทยมักเรียกว่าพลอยเจ้าสามสีนั่นเอง
แหล่งของคริโซเบริลนั้นมีหลายแห่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ ศรีลังกา อินเดีย รัสเซีย
มาดากัสการ์ แทนซาเนีย เป็นต้น

7. มุกดาหารหมอกมัว ปัจจุบัน มุกดาหาร มีความหมายรวมได้ทั้ง

พลอยมุกดาหาร (Moonstone) และมุก(Pearl) ซึ่งมุกดาหารหรือ Moonstone จัด
เป็นพลอยเนื้ออ่อนในตระกูลเฟลด์สปาร์ (Feldspar) ที่มีปรากฎการณ์เหลือบแสง
(Adularescence) ซึ่งมีเนื้อขุ่นจนถึงใสและพบได้หลายสี เช่น ขาว ส้ม เทา ฟ้า
เป็นต้น พลอยชนิดนี้พบได้ทั่วไป แต่แหล่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา และ
หลายประเทศในแถบแอฟริกาเป็นต้น ส่วนมุกนั้นจัดเป็นอัญมณีอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แต่ท่านรู้หรือไม่ว่ามุกที่ค้าขายในท้องตลาดแทบทั้งหมด
จัดเป็นมุกเลี้ยง (Cultured pearl) ไม่ใช่มุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปัจจุบันมี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเกี่ยวกับนพรัตน์ ที่ให้ไว้นี้ผู้อ่านทุกท่านคงได้ความรู้ไป
พอสมควรและขอให้คอยติดตามเรื่องราวของอัญมณีชนิดอื่นๆ ที่จะสรรหามา
เล่าสู่กันฟังในฉบับต่อๆไป
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EFFECT OF HEAT TREATMENT
AND ION IMPLANTATION ON
ZAMBIAN AQUAMARINE
Methawan Luangpakdee, Pantaree Lomthong, Kannanut Seneekatima,
Duangkhae Bootkul, and Bhuwadol Wanthanachaisaeng

Zambia is a country in East Africa that have the
large gem-bearing pegmatites producing
aquamarine, tourmaline, and many other gem
species (Krishna, et al., 2014). Pegmatites in the
Lundazi area, eastern Zambia, are the well-known
deep blue aquamarine origin (Laurs, et al., 2007).
Generally, the deep blue aquamarine is very rare.
It is commonly found light blue, greenish blue,
yellowish green, and greenish yellow (Figure 1).

Figure1: Zambian aquamarine

Gemological properties testing, the refractive of
sample varied from 1.570 to 1.580 for n and 1.576
to 1.586 for n with birefringence between 0.0020.009. Each sample shows different color in London
Dichroscope as light yellowish green sample shows
yellowish green and light yellowish green and
greenish blue sample shows blue and very light
greenish blue.
ω

ԑ

Heat treatment has been applied to enhance
gemstone for a long time. Aquamarine can be also
improved the color by reduction heat treatment at
around 400o Celsius. This heat treatment method
can be decreased the yellow color and increased
blue color (Bunnag and Wanthanachaisaeng, 2014).
Otherwise, Ion Implantation is a new technique that
can be applied to improve the color of gemstone
(Bootkul, et al., 2015). The ions may alter the elemental
composition and crystal structure of the target and
change their gemstone quality permanently. This
technique used high energy and low temperature
so it is non-destructive method. In this study, the

Zambian aquamarine were used to compare the
color after treatment between heat treatment in
the reduction condition and nitrogen ion
implantation.
A piece of yellowish green sample were implanted
with 50 keV nitrogen ions for 30 hours in vacuum, its
color turned more yellow without fracture (Figure 2,
right). The other piece of yellowish green sample
was heated at 400oC in the reduction atmosphere
for 1 hour. After heating, the sample turned to blue
without yellow tinge and showed some more fracture
(figure 2, middle).
The color of aquamarine is caused by transition
metal ions especial y by iron (Fe). Also, Fe3+ in the
octahedral site wil be caused of yellow color. On
the other hand, the Fe2+ in the channel site wil be
caused of blue color (Fritsch and Rossman, 1988).
These trace elements directly affect to color quality,
which made its value.
In this study, the Zambian aquamarines were heated
at 400oC under the reduction condition comparing
with the nitrogen ion implantation technique. From
the results, the yellow color in aquamarine can be

Figure 2: Aquamarine sample before enhancement
(left), and heated at 400oc in the reduction atmosphere
(middle) and implanted with nitrogen ions (right)

removed by heat. The Fe3+ in the octahedral site
was changed the oxidation state to Fe2+ which
produces no intense color. For the Nitrogen ion
implantation result, the color of the stone show a
bit more yellow. The UV-vis-NIR Spectrophotometer
results (Figure 3) showed that the absorption of Fe3+
(370 nm) decreased while Fe3+ (480nm) increased
may according to the combination of Fe3+ in Al3+
site and Fe2+ in channel site caused to the greenish
and yellowish cast color in aquamarine.
Each enhancement method of aquamarine has
different properly condition. Heat treatment can
decrease yellow tinge in stone and turned it to be
pure blue but there have to control the increasing
temperature rate to avoid cracking. Nitrogen ion
implantation with 50 keV ions can turn the color to
more yellow and has no affect to their inclusion.

Figure 3: UV-Vis-NIR absorption spectra of aquamarine: Untreated, heated, and ion implanted.
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HEAT TREATMENT OF ZIRCON
FROM TANZANIA AND CAMBODIA
Walaikorn Siriaucharanon, Pantaree Lomthong, and Bhuwadol Wanthanachaisaeng

Zircon is a colorful gem with high dispersion and luster than another gems. Generally, the
natural zircon from many origins is reddish brown color such as Rattanakiri and Preahvihear
in Cambodia, Kanchanaburi and Chanthaburi in Thailand, Ratnapura in Sri Lanka, Tanga
in Tanzania and etc. In the other hand, the most famous color of zircon is blue which was
normally enhancement by heat treatment but the cause of blue color stil s controversial
(Satitkune et al., 2013; Wittwer et al., 2013; Wanthanachaisaeng et al., 2014). Ratanakiri
region, until now, is the only one origin that can be heated to get nice blue color. The other
origin cannot be get the nice blue color by heat treatment which normally heated with low
temperature to change the reddish brown color to colorless for the diamond imitation stone.
For the changing of color of zircon by low temperature treated; Tanga, Tanzania and
Preahvihear, Cambodia zircon is focused in this study.
Countries
Properties
Color

Tanzania

Cambodia

brownish

reddish brown

Figure 2: FTIR spectrum of zircon from Tanzania and
Cambodia before heat treatment

Specific Gravity 4.50-4.70

4.50-4.70

Fluorescence

inert

inert

Pleochroism

weak, reddish pink-brownish pink

very weak, reddish brown-yellowish brown

Zircon samples were heated in the electric furnace at temperature 400oC in a reducing
atmosphere. After heating, zircon sample from Tanzania faded from brownish pink
to slightly brownish pink (Figure 1, left) and zircon sample from Cambodia changed
from reddish brown to colorless (Figure 1, right).

Figure 3: FTIR spectrum of zircon from Tanzania
before and after heating at 400oC
Figure 1: Zircon from Tanzania (left) and Cambodia (right) before heat treatment (top row) and
after heat treatment (bottom row)

The absorption peaks at 4,072 and 4,262 cm-1 can be found only in the spectrum of Cambodian
zircon. The appearance of these couple peaks can be used to indicate the unheated zircon
(Wanthanachaisaeng et al., 2010; Satitkune et al., 2013). On the other hand, Tanzanian zircon
spectrum has not showed these couple absorption peaks (Figure 2).
After heating at 400oC, the FTIR spectrum of zircon from Tanzania showed the absorption
peaks at 4,833 cm-1 (Figure 3) and the couple peaks at 4,072 and 4,262 cm-1 of zircon
from Cambodia were disappeared (Figure 4).
After heating at 400oC, zircon samples from Tanzania turned color from brownish pink to
slightly brownish pink and zircon from Cambodia changed from reddish brown to colorless.
The FTIR spectra can be used to indicate the unheated and heated zircon by the
appearance of couple peaks between 4,000-5,000 cm-1.

Figure 4: FTIR spectrum of zircon from Cambodia
before and after heating at 400oC
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ถึงแม้วา่ Greener จะเป็นสีเขียวทีม่ าแรง
แห่งปี แต่เราก็สามารถน�ำสีเขียวหลายๆ
เฉดมาใช้ ได้ ผู้ที่มีความมั่นใจ มักเลือก
สีสันสดใส ส่วนผู้ที่มีบุคลิกเคร่งขรึม
มักเลือกสีเสือ้ ผ้าทีค่ อ่ นข้างเข้ม แต่ความ
สนุกในการมิกซ์แอนด์แมทช์ของแต่ละ
แบรนด์ดังทั่วโลก ได้หยิบยกสีเขียวใน
เฉดต่างๆ น�ำมาจับรวมกันและเพิม่ ความ
หรูหราเข้าไปอย่างมีชนั้ เชิง และเต็มเปีย่ ม
ไปด้วยรสนิยม

ความเก๋ไก๋ของ Gucci DIY ที่ชักชวน
ลูกค้ามาแปะแพตช์เวิร์ก สร้างชิ้นงาน
ที่เฉพาะตัวแบบที่มีชิ้นเดียวในโลกไม่
ซ�้ำใคร

นาฬิกา Hermes สาย
หนังจระเข้สีเขียวสด
เรือนนี้ ตัวเรือนท�ำมา
จากท องขาว ส่ ว น
หน้ า ปั ด ท� ำ มาจาก
เ ป ลื อ ก ห อ ย มุ ก ที่
บรรจงลงสีด้วยพู่กัน
ทีละช่องอย่างประณีต

ต่างหูระย้าของ Tory Burch ที่พกความฟู่ฟ่าของขน
นกสีเขียว มาพร้อมกับลูกปัดสีเขียวทรงหกเหลี่ยม
และลูกปัดสีน�้ำเงินขนาดใหญ่

30

เติมสีสันให้กับตู้เสื้อผ้าด้วยผ้าพิมพ์ลายอย่าง Gucci มาคู่กับรองเท้าสีเขียวมิ้นท์ หรือเลือกการแต่งกายแบบโทนสีเดียวให้ดูโก้หรู และดูเรียบง่ายแบบ
ไม่ต้องพยายามมากนัก อาจเพิ่มสีเบจ สีฟ้าเบบี้บลู ให้เข้ากับสีเบสิกขาวด�ำ เพื่อเติมความสดใสก่อนหน้าร้อนที่จะมาถึง

ความครึม้ ของสีไม่ได้ถกู จ�ำกัดอย่างที่
มันเคยเป็น ความสนุกกับการจัดวาง
องค์ประกอบอย่างไม่เป็นระเบียบ สี
ทอง สีเขียว และสีน�้ำตาล เมื่อน�ำมา
รวมกับคริสตัลและดาวที่มีความเป็น
เหลี่ยมท�ำให้เกิดมิติสูงต�่ำ

ยังไม่ตกเทรนด์กับเครื่องประดับสีเขียวที่ท�ำมาจาก
มาลาไคต์ และทองในคอลเลกชัน Alhambra Vintage
ของ Van Cleef & Arpels

เรื่อง อาจารย์ปวรัตถ์สรณ์ จอมพันธ์ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับ
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CHAPTER

THE ESSENCE
OF THAI DESIGN
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จัดโครงการงานพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC+6 เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้
แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจเครือ่ งประดับ ทัง้ ขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึ ง การวางแผนการตลาด การบริ ห ารจั ด การ และ
การพัฒนาทางด้านรูปแบบเครือ่ งประดับ เพือ่ ขยายโอกาสใน
การด�ำเนินธุรกิจ และสามารถต่อยอดให้แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
เพื่อสร้างมาตรฐานและสามารถแข่งขันกับระดับนานาชาติได้

ถึงวันนี้โครงการฯ ได้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก และมีผู้ประกอบธุรกิจ
เครือ่ งประดับทีม่ ผี ลงานการดีไซน์สวยงามและอลังการตอบโจทย์ความต้องการของผูซ้ อื้
จนสามารถน�ำผลงานไปจัดแสดงในต่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุ่ม AEC จนได้รับความชื่นชมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างล้นหลาม
ใน GIT Magazine ฉบับนี้ GIT ขอพาทุกท่านไปรูจ้ กั เจ้าของธุรกิจทีเ่ ป็นตัวแทนคนรุน่ ใหม่...
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ นีก้ บั GIT ซึง่ ได้พสิ จู น์ให้เห็นฝีมอื ทีม่ เี กินมาตรฐานด้วยผลงาน
การดีไซน์เครื่องประดับที่งดงาม มีความแปลกและทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ
แต่ละแบรนด์ แต่ละคอลเลกชันของเจ้าของธุรกิจเครือ่ งประดับทีเ่ ป็นผูด้ ไี ซน์เครือ่ งประดับ
ด้วยตัวเอง มาชมผลงานสุดยอดแห่งการดีไซน์ของกลุม่ ผูป้ ระกอบการฯ เหล่านีไ้ ด้

B R A N D “ B L I K E J E W E L RY ”
COLLECTION: 5 ELEMENTS BY
MS. SITA THANACHOTKANON

เวลาเราเลือกใส่เครื่องประดับสักชิ้น เพื่อสื่อแสดง
ความเป็นตัวเราเองออกมา เราเองก็ควรเป็นดัง
เครื่องประดับชิ้นที่เราเลือกด้วย ชัดเจนในความเป็น
ตัวเรามีคุณค่าและสาดแสงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น
เครือ่ งประดับใส่ได้ทง้ั ผูช้ ายและผูห้ ญิง แข็งแรง แปลกตา
แบรนด์ BLIKE Jewelry จึงได้ออกแบบเครื่องประดับ
โดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่
มี ค วามงามอั น เป็ น เอกลั ษ ณ์ และแฝงด้ ว ย
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและความเชือ่ ในเรือ่ งฮวงจุย้
ว่าจะท�ำให้ผอู้ ยูอ่ าศัยมีความปลอดภัย และมีความสุข
ตามความเชื่อชาวจีน เราทุกคนล้วนมีธาตุประจ�ำ
ตนเอง ซึ่งจะโยงใยไปในการด�ำเนินชีวิต รวมถึงการ
สร้างที่อยู่อาศัย โดยส่วนยอดหน้าจั่วของวัดและร้าน
ค้ า ในสิ ง คโปร์ ไต้ ห วั น และจี น ตอนใต้ มั ก จะมี
สัญลักษณ์ที่สื่อถึง 5 ธาตุ คือ น�ำ้ ไม้ ไฟ ทอง ดิน
ซึง่ ได้เราน�ำรูปแบบนีม้ าปรับให้อยูใ่ นรูปทรงเรขาคณิต
มากขึ้น เพื่อผู้ใส่จะได้สวมใส่ให้เข้ากับธาตุของตน
อาทิเช่น รูปทรงของแหวน น�ำมาจากสัญลักษณ์แปด
เหลี่ยมที่สื่อถึงการขจัดสิ่งชั่วร้ายและน�ำมาซึ่งโชคดี
และสุขภาพแข็งแรง
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โดยเครื่องประดับของ Gems Heritage จะมีดีไซน์ที่ทันสมัย มีความเป็นผู้หญิง
ที่ละเอียดอ่อนแทรกอยู่ จุดมุ่งหมายสูงสุดของแบรนด์ คือ ต้องการให้ผู้สวมใส่ได้
มีความสุขกับชิ้นงานเหมือนกับที่เรารู้สึกมีความสุขที่ได้ท�ำ

BRAND“GEMS HERITAGE”COLLECTION:ABSTRACT
FLOW BY MS. MONTINEE ARJARIYANOND

แบรนด์ Gems Heritage เริ่มต้นจากการที่เจ้าของแบรนด์ได้ศึกษาเกี่ยวกับอัญมณี
และเครือ่ งประดับอย่างจริงจัง และเริม่ รูส้ กึ ว่านีค่ อื สิง่ ทีเ่ รารูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้เรียนรู้ ชอบ
ดูงานดีไซน์เครือ่ งประดับแบบใหม่ๆ ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ดชู นิ้ งานทีล่ ะเอียดอ่อนหรืออัญมณี
สวยๆ ก็จะมีความสุขมากจนรูส้ กึ ว่าหยุดไม่ได้ทจี่ ะต้องท�ำแบรนด์เครือ่ งประดับขึน้ มา

คอลเลกชัน Abstract Flow นี้ จะเน้นให้ผู้ใช้เครื่องประดับเกิดความรู้สึกจากลาย
เส้นของเครื่องประดับที่มีการทับซ้อน พันกัน หรือเลื้อยไปมา เปรียบเสมือนกับ
ศิลปะนามธรรมทีไ่ ม่มรี ปู แบบแต่ทำ� ให้เราเกิดความรูส้ กึ คอลเลกชันนีแ้ บ่งออกเป็น
สามคอลเลกชันย่อยตามความรู้สึกของผู้หญิงคือ
• อะมอร์ : ได้แรงบันดาลใจจากความรัก เส้นที่พันกันเปรียบเสมือนการเชื่อมโยง
ของความรัก การเริม่ ต้น และการเติบโตในความสัมพันธ์ของคนสองคน เส้นทัง้ หมด
เป็นการผูกพันกันในลักษณะทีล่ นื่ ไหล และโอบอุม้ กันไว้เพือ่ สือ่ ถึงความรูส้ กึ ดีๆ และ
ความอบอุ่นจากการที่มีคนรัก
• แกลมัวร์ : ได้แรงบันดาลใจจากความสวยของผู้หญิง เส้นที่เลื้อยไปมาเปรียบ
เสมือนความสวยภายนอกของผู้หญิง โดยแต่ละมุมที่มองจะมีความสวยหลายๆ
แบบ เหมือนกับมุมของเส้นที่เราเห็นต่างออกไปในแต่ละมุม โดยความสวยภายใน
ที่บริสุทธิ์และงดงาม คือ ไข่มุกสีขาวที่อยู่ด้านใน โอบอุ้มด้วยเส้นต่างๆ
• แดร์ริ่ง : ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตผู้หญิงในโลกปัจจุบัน ที่ผู้หญิงได้กลายเป็น
แรงเคลื่อนส�ำคัญของสังคมและโลกของเรา สื่อถึงความเป็นผู้น�ำ ความฉลาด และ
ชีวิตที่เคลื่อนไหวเร็ว

BRAND “MARON” COLLECTION: DESERT MIRAGES BY
MS.TIPSUDA SATHUKIJCHAI & MR. PRASARN JIAMBUTR

MARON ก่อตัง้ ขึน้ โดยรุน่ ทีส่ องของครอบครัวทีผ่ ลิตและค้าขายพลอยมีคา่ โดยเฉพาะพลอย
ทับทิมคุณภาพสูง ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ประเทศไทย และด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี
เรามุ่งเน้นที่จะผลิตเครื่องประดับที่ยกระดับความมีคุณค่าของจิตใจและการใช้ชีวิต หลัก
การออกแบบของเราเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็น และการสังเกตสิ่งต่างๆ ในระหว่าง
การเดินทางในแต่ละสถานที่ เพือ่ เก็บสิง่ ทีว่ เิ ศษและน่ามหัศจรรย์ไว้ โดยทุกๆ งานออกแบบ
ของ MARON จะมีการใช้อัญมณีจากธรรมชาติที่มีการเจียระไนแบบพิเศษ และเทคนิค
กระบวนการผลิตขั้นสูงจากช่างประสบการณ์สูง เพื่อสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ ความ
สวยงามที่โดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์เพื่อสะท้อนถึงบุคลิกของผู้ที่สวมใส่
คอลเลกชัน Desert Mirages ได้แรงบันดาลใจมาจาก ทะเลทราย โดยทั่วไปจะรู้จักกันว่า
เป็นสถานที่ที่ร้อน แห้งแล้ง อันตราย และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่น้อย แต่ในอีกมุมหนึ่ง ทะเล
ทรายยังมีมุมที่สวยงามและน่าดึงดูดอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลากลางวัน หรือกลาง
คืน ที่แสงของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ส่องลงบนผืนทราย จนท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
ภาพลวงตา (MIRAGE) ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์ โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิด
ขึ้นเมื่อแสงเดินทางผ่านชั้นอากาศที่มีอุณหภูมิและความดันต่างกันลงบนผืนทราย ท�ำให้
เราเห็นภาพผืนทรายเหมือนแผ่นน�ำ้ ระยิบระยับ เราจึงจับความสวยงามนีใ้ นช่วงเวลาต่างๆ
มาถ่ายทอดลงบนเครื่องประดับ
BRAND “PHLOX” COLLECTION: ATLAS
BEETLE BY MR. WORRAWUT SAKSURIYA

PHLOX ขอน�ำท่านสู่การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ ไปสู่โลกที่เรืองรองไปด้วย
อัญมณีอนั มีคา่ บนเครือ่ งประดับทีว่ จิ ติ รงดงาม ด้วยความหลงใหลในอัญมณี
มากคุณภาพ และความละเอียดลออของฝีมอื การผลิตจากช่างฝีมอื ยอดเยีย่ ม
ท่านสามารถสวมใส่เครือ่ งประดับซึง่ เสกสรรขึน้ มาเหมือนงานศิลปะทีม่ ชี วี ติ
คอลเลกชัน Atlas Beetle ได้แรงบันดาลใจเกิดจากเอกลักษณ์ทนี่ า่ สนใจของ
แมลงด้วง ที่มีความพริ้วไหวแต่ดูมีอำ� นาจสีสัน บนปีกที่มีสีสันตัดกันอย่าง
ฉูดฉาดกลับอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว ถูกน�ำมาตีความใหม่ในมุมมองที่น่าจับ
ต้อง เป็นรูปแบบเครื่องประดับที่น่าหลงใหลส�ำหรับหญิงสาวผู้มีรสนิยม
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BRAND “ALZANTIA” COLLECTION: ILLUMINIOUS BY
MS. APICHAYA CHAOWANASONGTHAM

A L Z A N T I A ก่อตัง้ ขึน้ จากคอนเซ็ปต์ของความเป็นอิสรภาพ ชือ่ ของ A L Z A N T I A
นัน้ มาจากการรวมและผสมค�ำของชือ่ นกต่างๆ เช่น Albatross, Mynas, และ Pheasant
สัญลักษณ์ของนกทั้งหลายเหล่านี้นั้นได้สื่อถึงความเป็น A L Z A N T I A อย่างแท้จริง
ซึ่งได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความส�ำเร็จ การท�ำงานเป็นทีม และความภาคภูมิใจที่
ได้เป็นตัวเอง
คอลเลกชัน Illuminious ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมในโตเกียว สถาปนิกได้
รวมตัวกันที่จะสร้าง Jimbocho เพื่อให้ความคึกครื้นกลับมายังชุมชน คอนเซ็ปต์งาน
จึงได้เริม่ ต้นจากส่วนประกอบทีเ่ ป็นสามเหลีย่ มของโครงสร้างตัวสถาปัตยกรรมออกแบบ
มาให้เป็นเครื่องประดับ ที่มีรูปลักษณะคล้ายกับตัวตึก Jimbocho ทั้งนี้ ที่เราเห็น
ภายนอกก็เป็นแค่เปลือกนอก แต่ทว่าเราได้มองลึกลงไป เราก็จะเห็นแสงส่องของมัน

B R A N D
“ S A J O LY N ”
COLLECTION: MUSIC BEAT IN
OUR HEART BY MS. NARUEMOL
ANANTWALLERT

SAJOLYN เป็นแบรนด์ใหม่ในธุรกิจเครื่องประดับ
concept ของแบรนด์คิดเสมอว่าเครื่องประดับเป็น
รู ป แบบหนึ่ ง ของศิ ล ปะที่ เ ราสามารถออกแบบ
สร้างสรรค์ และท�ำให้สวมใส่ได้อย่างสวยงาม ที่
SAJOLYN เราออกแบบและสร้างเครือ่ งประดับโดยใช้
วัสดุ เงิน 925 ทอง แพลทินัม และอัญมณีแท้ที่มีสีสัน
สวยงามตามธรรมชาติให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่น่า
จดจ�ำส�ำหรับทุกคน เพราะผู้คนส่วนมากมักจะซื้อ
เครื่องประดับเพื่อเป็นของขวัญหรือเป็นตัวแทนของ
ความรัก ดังนั้นเครื่องประดับเพียงชิ้นเล็กๆ ก็มีค่า
มากส�ำหรับพวกเขา
ในคอลเลกชัน "Music beat in our heart" ‘ดนตรี’
และ 'ความรัก' คือสองสิ่งส�ำคัญที่คนเราทุกๆ คนไม่
ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มักมีที่ในหัวใจส�ำหรับสิ่งนั้นอยู่
เสมอ เราสามารถค้นหาดนตรีได้ในทุกๆ เสียงที่เกิด
ขึน้ เสียงนกร้อง เสียงจากการเต้นของหัวใจ ฯลฯ อีก
ทั้งดนตรียังท�ำให้เรารู้สึกมีความสุข มีชีวิตชีวา และ
ผ่อนคลาย นอกจากนีใ้ นเชิงของความรักเราสามารถ
มอบความรักให้กับพ่อแม่ รักครอบครัว รักสัตว์เลี้ยง
รักเสียงเพลง และอื่นๆ และเราเองมักจะรู้สึกพิเศษ
เมื่อเราได้รับความรักกลับมา ดังนั้น SAJOLYN จึงใช้
'เพลง' และ 'ความรัก' สองสิง่ ส�ำคัญนีเ้ ป็นแรงบันดาล
ใจในการออกแบบเครือ่ งประดับ คอลเลกชันนี้ จะใช้
คลืน่ เสียงเพลงของตัวอักษรภาษาอังกฤษร่วมกันเป็น
ค�ำว่า "LOVE" ซึ่งท�ำให้ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษและ
เป็นที่น่าจดจ�ำ

ติดตามผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ใน
CHAPTER – the essence of Thai design
ภายใต้โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC+6 กับสถาบัน GIT
www.git.or.th , FB: GIT-AEC
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เครื่องประดับเพื่องานแต่งงาน
ในตลาดอินเดีย
แม้เวลาจะเปลีย่ นผ่านมาหลายยุคสมัย แต่การด�ำเนินชีวติ ของ
ชาวอินเดียยังคงยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชือ่
ตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอย่างเคร่งครัด โดยชาวอินเดีย
เชือ่ ในอาศรม 4 ซึง่ เป็นทางปฏิบตั ใิ นการด�ำรงชีวติ ผ่านช่วงวัย
ทั้ง 4 นับตั้งแต่เกิดจากครรภ์มารดาจนถึงบั้นปลายชีวิต
ส�ำหรับการแต่งงานนั้น ถือเป็นช่วงชีวิตส�ำคัญของการเข้าสู่
ช่ ว งวั ย “คฤหั ส ถ์ ” หรื อ วั ย ครองเรื อ นตามศาสนาฮิ น ดู
ประเพณีแต่งงานจึงนับเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตที่ส�ำคัญยิ่งของ
ชาวอินเดียเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ตามล�ำดับ โดยยอมผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปบ้าง
อาทิ เดินทางไปจัดงานในต่างประเทศ หรือ ปรับรูปแบบพิธีให้
มีความรืน่ เริงมากขึน้ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั มีคบู่ า่ วสาวอินเดียเข้าสูพ
่ ธิ ี
แต่งงานแต่ละปีมากถึง 10 ล้านคู่

ที่มา: www.bridalnbridal.com

ที่มา: www.losanglesindianwedding.com

เครื่องประดับส�ำหรับพิธีแต่งงาน (Wedding Jewellery India) แต่ละชิ้นล้วนมี
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ ไม่ใช่แค่สิ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งของผู้สวมใส่
หากแต่หมายรวมถึงความเชื่อเรื่องโชคลางของชาวอินเดียด้วย ซึ่งตามธรรมเนียม
การแต่งงานของอินเดียแล้ว ฝ่ายเจ้าสาวจะสวมใส่เครื่องประดับส�ำคัญรวม 9 ชิ้น
ได้แก่ จี้ห้อยหน้าผาก เครื่องประดับจมูก ต่างหู สร้อยคอ แหวน ก�ำไลข้อมือ
เครือ่ งประดับทีเ่ อว แหวนนิว้ เท้า และสร้อยข้อเท้า ซึง่ เครือ่ งประดับทีม่ คี วามส�ำคัญ
สูงสุด 4 ชิ้น ที่จะขาดเสียไม่ได้ประกอบด้วย
บีชีย่า (Bichiya) หรือ “แหวนนิ้วเท้า” ใช้สวมใส่นิ้วเท้าทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วก้อยทั้ง
สองข้าง เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงาน ส่วนใหญ่ทำ� จากเงิน ไม่นิยมเป็นทองค�ำ

ที่มา: www.losanglesindianwedding.com
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เครื่องประดับจมูก หรือห่วงจมูก (Nose Ring) เป็น
สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ มักสวมที่จมูกด้านซ้าย
โดยสตรีชาวอินเดียจะต้องสวมใส่ในวันแต่งงานและ
หลังจากนั้น เชื่อว่าจะช่วยให้ลมหายใจบริสุทธิ์และ
ปกป้องสุขภาพของสามี นอกจากนี้ การเจาะจมูก
ด้านซ้ายยังเชือ่ ว่าจะท�ำให้คลอดบุตรง่าย รวมทัง้ ช่วย
บรรเทาความเจ็บปวดจากการมีประจ�ำเดือน
สร้อยคอ (Mangalsutra) เป็นเครื่องประดับที่ส�ำคัญ
มาก เพราะเจ้าสาวจะต้องสวมใส่ไปตลอดชีวิต
ประกอบด้วยจีท้ องค�ำและด้ายสีเหลืองร้อยลูกปัดสีดำ�
โดยเจ้าบ่าวจะเป็นผู้สวมให้แก่เจ้าสาวในวันแต่งงาน
เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นภรรยา อีกทัง้ เชือ่ ว่าลูกปัด
สีด�ำมีอ�ำนาจแห่งเทพที่ช่วยพิทักษ์สามี และชีวิต
สมรส ถือเป็นเครื่องหมายสูงสุดของความรักและ
ความนับถือ

ที่มา: www.losanglesindianwedding.com

ชูดี (Chudi) หรือก�ำไลข้อมือ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง
สถานะสมรสของสตรีอินเดีย คล้ายคลึงกับแหวน
แต่งงานของชาวตะวันตก

ตลาดเครื่องประดับเพื่อการแต่งงาน
ในอินเดีย

จากความต้องการเครื่องประดับแต่งงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ในแต่ละปี จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะ
ลองใช้สินค้าประเภทนี้ขยายมูลค่าทางการค้ากับ
อินเดียให้เพิ่มมากขึ้น โดยจากสภาพการณ์แล้ว
ผูป้ ระกอบการไทยสามารถอาศัยความมีชอื่ เสียง และ
ภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศจากการเป็นแหล่งจัดงาน
แต่งงานส�ำหรับชาวอินเดีย ประกอบกับอาศัยจุดแข็ง
ของเครื่ อ งประดั บ ไทยที่ มี คุ ณ ภาพงานดี และมี
รูปแบบที่ทันสมัย หลากหลาย จึงถือได้ว่าเป็นสินค้า
ระดับพรีเมียม ตอบโจทย์การทุม่ เงินซือ้ เครือ่ งประดับ
ส�ำหรับพิธีการแต่งงานอันส�ำคัญของชาวอินเดียได้
เป็นอย่างดี ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรมีกลยุทธ์
ทีด่ ใี นการหาช่องทางในการค้าเครือ่ งประดับแต่งงาน
ควบคู่ไปกับการพยายามเข้าถึงผู้บริโภคอินเดีย
สิ่งที่น่าสนใจและเป็นโอกาสในการค้าเครื่องประดับ
แต่งงานอินเดีย คือ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ทมี่ ี
การหาข้อมูลสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
ประกอบกับเริม่ มีการจัดโชว์เครือ่ งประดับแต่งงานทีม่ ี
การออกแบบหลากหลายผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ อ ย่ า ง
Alibaba ซึง่ เป็นช่องทางอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เข้าถึงลูกค้า
ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรศึกษา
กฎหมายการค้าออนไลน์ของอินเดียเพิม่ เติม เพือ่ ใช้
เพิม่ โอกาสในการผลักดันสินค้าประเภทนีใ้ ห้เข้าไปช่วย
เพิม่ มูลค่าทางการค้ากับอินเดียได้มากยิง่ ขึน้
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เกร็ดความรู้พิธีแต่งงานอินเดีย

• เนื่องจากสถานที่ใช้จัดงานแต่งงานไม่เพียงพอ
ชาวอินเดียผู้มีฐานะดีจึงนิยมเดินทางไปจัดงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นสถานที่ยอดนิยม
ของคู่สมรสชาวอินเดีย โดยเดินทางมาจัดงานปีละ
กว่า 300 คู่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• พิธีที่ส�ำคัญในงานแต่งงานได้แก่ พิธีเมเฮนดี
(Mehendi) เป็นการเพ้นท์เฮนน่าตามร่างกายของ
เจ้าสาวตัง้ แต่มอื ไปจนถึงข้อศอกและเท้าด้วยลวดลาย
ต่างๆ โดยเชื่อว่าสีน�้ำตาลแดงของเฮนน่าเปรียบได้
กับความมั่งคั่งร�่ำรวยที่เจ้าสาวจะน�ำมาสู่ครอบครัว
ของเจ้าบ่าว พิธบี ชู าเทพ (คณบดีบชู า) พิธนี นั ทิเทวตาบูชา
(การขอพรจากญาติ ที่ ล ่ ว งลั บ ) และพิ ธี ชั ย มาลา
(Jayamaala) ซึ่งเป็นการแลกมาลัยคล้องคอซึ่งกัน
และกัน โดยทั้งสองครอบครัวจะแลกมาลัยและของ
ขวัญระหว่างกันเพื่อแสดงถึงการรวมเป็นครอบครัว
เดียวกัน ตามด้วยพิธีสัปตปาธี (Sapthapadhi)
เดินวนรอบกองไฟศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด 7 รอบ ก่อนที่จะ
จบด้วยพิธีมงคลสมรสและงานฉลองอันยิ่งใหญ่

-------------------------------------------------ข้อมูลอ้างอิงจาก:
http://www.bridalnbridal.html
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ทำ�ความรู้จัก 10 แบรนด์ดังระดับโลก

ผ่านหนังสือเล่มสวยที่มีให้บริการในหมวด JEWELRY DESIGN COLLECTION
หาอ่านได้ที่...ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
Cartier in the 20th
Century

Buccellati :
Timeless Art

CARTIER เครื่องประดับแบรนด์เก่าแก่จากฝรั่งเศส
ก่อตั้งขึ้นในปี 1847 โดย Louis-Francois Cartier
มีอายุยาวนานกว่า 170 ปี โดดเด่นที่ฝีมือและ
นวัตกรรมการออกแบบ ใช้โลหะชัน้ ดี เน้นกลุม่ ลูกค้า
ราชวงศ์และบุคคลในสังคมชั้นสูง

BUCCELLATI แบรนด์เครื่องประดับที่มีชื่อเสียงจาก
อิตาลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 โดย Mario Buccellati
มีอายุยาวนานกว่า 98 ปี เน้นการเลือกใช้ทองค�ำอิตาลี
คุณภาพสูงในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน มีความประณีต
ในการออกแบบ เน้นสไตล์โรมันและแบบดั้งเดิม

Chopard :
The Passion for
Excellence

CHOPARD แบรนด์นาฬิกาข้อมือและเครื่องประดับ
จากสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1860 โดย LouiseUlysse Chopard มีอายุยาวนานกว่า 157 ปี มีความ
โดดเด่ น ที่ ก ารผสมผสานระหว่ า งนวั ต กรรมการ
ออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานฝีมอื แบบดัง้ เดิม

Mikimoto :
Mikimoto shinjuo
to sono hosekiten
100-nen

Graff

GRAFF แบรนด์เครื่องประดับที่โด่งดังของอังกฤษ
ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 โดย Laurence Graff ปัจจุบัน
แบรนด์นี้มีอายุเพียง 57 ปี แต่โดดเด่นจนติดอันดับ
โลกได้อย่างรวดเร็ว เน้นการใช้วตั ถุดบิ คุณภาพเยีย่ ม
เครือ่ งประดับราคาสูง เน้นจ�ำหน่ายกลุม่ ลูกค้าคนรวย
และบุคคลที่มีชื่อเสียง

MIKIMOTO เครือ่ งประดับมุกชัน้ สูงจากประเทศญีป่ นุ่
ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 โดย Mikimoto Kokichi มีอายุ
ยาวนานกว่า 124 ปี เน้นใช้ไข่มุกคุณภาพพรีเมี่ยม
เน้นความเรียบง่ายแต่ออกแบบให้ผสู้ วมใส่ดทู รงเกียรติ
และสง่างาม
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Piaget : Watchmakers and
Jewellers Since 1874

PIAGET แบรนด์หรูจากสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1874 โดย Georges Piaget
มีอายุยาวนานกว่า 143 ปี เน้นดีไซน์แบบโบราณดั้งเดิมแต่คงความคลาสสิก
เครื่องประดับรูปดอกกุหลาบถือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์

Harry Winston

HARRY WINSTON ต้นต�ำหรับแบรนด์เครือ่ งประดับเลือ่ งชือ่ จากอเมริกา ก่อตัง้ ขึน้ ใน
ปี 1932 โดย Harry Winston มีอายุยาวนานกว่า 85 ปี จุดเด่นคือ เลือกใช้วสั ดุคณุ ภาพ
เครือ่ งประดับราคาสูง มักถูกสวมใส่โดยดาราฮอลลีวดู และบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียง

Tiffany in Fashion

TIFFANY & CO. แบรนด์เครื่องประดับชั้นดีจาก
อเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1837 โดย Charles Lewis
Tiffany มีอายุยาวนานกว่า 180 ปี แบรนด์มเี อกลักษณ์
ที่สีประจ�ำตัว เน้นพัฒนาแบบดีไซน์ที่หลากหลายทั้ง
ชายหญิงและเครื่องประดับเด็ก

Van Cleef & Arpels
: The Art & Science
of Gems

The Art of Bvlgari
: La Dolce Vita and
Beyond, 1950-1990

VAN CLEEF & ARPELS แบรนด์นาฬิกาและเครือ่ งประดับ
ชือ่ ดังของฝรัง่ เศส ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1896 โดย Alfred Van
Cleef และ Salomon Arpels มีอายุยาวนานกว่า 121 ปี
ออกแบบได้ประณีตสวยงาม เน้นลวดลายดอกไม้ นก และ
สัตว์ตา่ งๆ โดดเด่นด้วยการประดับอัญมณีทเี่ ป็นเอกลักษณ์

BVLGARI แบรนด์ดังระดับโลกจากอิตาลี ก่อตั้งขึ้น
ในปี 1884 โดย Sotirio Bulgari มีอายุยาวนานกว่า
133 ปี เน้นดีไซน์ทรงหนา ชิ้นใหญ่ ลวดลายดอกไม้
เป็นการผสมผสานระหว่างแบบพืน้ เมืองกับนวัตกรรม
สมัยใหม่

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม
โทร.02-6344999 ต่อ 102-103
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หลากปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า กดดัน
ส่งออกไม่รวมทองคำ�ไตรมาสแรกปี 60
เติบโตได้เพียงเล็กน้อย
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีมูลค่า 3,728.99 ล้านเหรียญสหรัฐ (131,019.86
ล้านบาท) ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 21.03 (ร้อยละ 22.53 ในหน่วยของเงินบาท) จากมูลค่า 4,722.00 ล้านเหรียญสหรัฐ
(169,116.88 ล้านบาท) ในปีก่อนหน้า เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญในอันดับที่ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 6.61 ของมูลค่าการส่งออก
สินค้าไทยโดยรวม ซึ่งมูลค่าที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 37.67 แต่หาก
หักทองค�ำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีแ่ ท้จริงมีมลู ค่า 2,020.92 ล้านเหรียญสหรัฐ  (70,917.29 ล้านบาท)
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.98 (ร้อยละ 0.06 ในหน่วยของเงินบาท) หากแต่เป็นไปในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
ของปี 2559 ซึ่งเติบโตร้อยละ 13.69

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสุทธิของสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560
มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
59
60
59
60

มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ทั้งหมด
หัก มูลค่าส่งออกทองค�ำฯ

4,722.00

3,728.99

100.00

100.00

-21.03

2,740.23

1,708.07

58.03

45.81

-37.67

คงเหลือมูลค่าการส่งออกทีไ่ ม่รวมทองค�ำฯ

1,981.77

2,020.92

41.97

54.19

1.98

หัก มูลค่าสินค้าส่งกลับจากการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

230.43

135.77

4.88

3.64

-41.08

คงเหลือมูลค่าส่งออกสุทธิ

1,751.34

1,885.15

37.09

50.55

7.64
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ตารางที่ 2

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2559 และ 2560
มูลค่า

สัดส่วน
(ร้อยละ)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
59
60
59
60

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

2,740.23

1,708.07

58.03

45.81

-37.67

997.02

1,018.68

21.11

27.32

2.17

2.1 เครื่องประดับเงิน
2.2 เครื่องประดับทอง

398.61
535.82

466.73
512.85

8.44
11.35

12.52
13.75

17.09
-4.29

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

34.94
27.65
461.62
25.47
436.12
0.03
374.11
14.57

18.23
20.87
437.02
28.38
408.38
0.26
403.20
10.65

0.74
0.59
9.78
0.54
9.24
0.00
7.92
0.31

0.49
0.56
11.72
0.76
10.95
0.01
10.81
0.29

-47.81
-24.54
-5.33
11.41
-6.36
811.80
7.78
-26.82

4.2 พลอยเนื้อแข็งเจียระไน
4.3 พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

225.12
134.42

272.70
119.85

4.77
2.85

7.31
3.21

21.13
-10.84

5. เครื่องประดับเทียม

80.86

79.38

1.71

2.13

-1.82

6. เศษหรือของทีใ่ ช้ไม่ได้ทำ� ด้วยโลหะมีคา่
7. อื่นๆ

14.05
54.11

26.78
55.86

0.30
1.15

0.72
1.50

90.68
3.19

รวมทั้งสิ้น
(1+2+3+4+5+6+7)

4,722.00

3,728.99

100.00

100.00

-21.03
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ทองคำ�ที่ยังไม่ขึ้นรูป

• พลอยเนื้อแข็งเจียระไน
(ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต) ขยายตัวได้ร้อยละ 21.13 มีมูลค่าการส่งออก 272.70
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.63 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสีรวม
โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักใน 5 อันดับแรกไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สหรัฐอเมริกา
สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย และอิตาลี ต่างขยายตัวได้ดีร้อยละ 27.50, ร้อยละ 26.97,
ร้อยละ 17.07, 1.51 เท่า และร้อยละ 20.32 ตามล�ำดับ

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญที่สุดในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ (พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 71) มีมูลค่า 1,708.07 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.81
ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม หดตัวลงจากปีก่อนหน้า
ถึงร้อยละ 37.67 อันเนื่องมาจากการส่งออกที่ปรับตัวลดลงมากต่อเนื่องมาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ สอดคล้องกับราคาทองค�ำที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย
1,231.09 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ ตลาดหลักที่ไทยส่งออก
ทองค�ำใน 3 อันดับแรกคือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดกว่าร้อยละ 42
รองลงมาคือ กัมพูชา และสิงคโปร์ ตามล�ำดับ

• พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน
พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน มีสัดส่วนร้อยละ 29.72 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสี
โดยรวม คิดเป็นมูลค่า 119.85 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.84
เนื่องจากการส่งออกไปยังฮ่องกง ตลาดที่ครองส่วนแบ่งสูงสุดกว่าร้อยละ 56 และ
สหรัฐอเมริกา ตลาดส�ำคัญในอันดับ 2 ทีต่ า่ งปรับตัวลดลงร้อยละ 10.63 และร้อยละ
18.86 ส่วนตลาดทีย่ งั สามารถเติบโตได้กค็ อื สวิตเซอร์แลนด์ และอินเดีย ด้วยมูลค่า
ขยายตัวร้อยละ 4.89 และร้อยละ 19.76 ตามล�ำดับ

เครื่องประดับทอง

มีมูลค่าส่งออก 512.85 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.75 มีมูลค่า
ลดลงร้อยละ 4.29 ส่วนหนึ่งมาจากราคาทองค�ำผันผวนในแนวบวก มีผลให้ราคา
เครื่องประดับทองเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงท�ำให้โลกชะลอความต้องการบริโภค
เครื่องประดับทอง มีผลให้ไทยส่งออกไปยังหลายตลาดส�ำคัญได้ลดลง โดยเฉพาะ
ฮ่องกง ที่ครองส่วนแบ่งสูงสุดเกือบร้อยละ 40 และสหรัฐอเมริกา ตลาดในอันดับ 3
ทีต่ า่ งปรับตัวลดลงร้อยละ 9.20 และร้อยละ 3.18 ตามล�ำดับ ในขณะทีต่ ลาดอันดับ 2
อย่างสวิตเซอร์แลนด์ยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 11.87

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ การส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยไม่รวม
ทองค�ำฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 สามารถขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยร้อยละ
1.98 ส่วนหนึง่ มาจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ อีกส่วนหนึง่ มาจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ยังคงผันผวน และมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ผู้บริโภคจึงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย มีผลให้ผู้ซื้อชะลอการน�ำเข้าไม่ว่าจะเป็น
กรณีความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของสหภาพยุโรป สงครามในซีเรียที่รุนแรงมากขึ้น ล่าสุดสหรัฐฯ เพิ่ง
ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรีย และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับ
เกาหลีเหนือที่อาจขยายวงเป็นสงครามได้ รวมถึงภัยก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในอังกฤษ
รัสเซีย และสวีเดนในช่วงที่ผ่านมา และมีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นในประเทศอื่นอีก
เป็ น ต้ น ฉะนั้ น ผู ้ ป ระกอบการควรจั บ ตาสถานการณ์ โ ลกและนโยบายของ
ประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการควรพัฒนาสินค้าทั้งในด้านคุณภาพ
และรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาดมากขึ้น หันมาด�ำเนิน
การตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเจาะตลาดบนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันด้านราคาจากตลาดระดับกลางและล่างที่นับวันสินค้าไทยจะได้เปรียบ
ลดลง เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างจีนและอินเดีย อีกทั้งควรท�ำการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward
Contract) เหล่านี้น่าจะช่วยพยุงการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ให้อยู่ในระดับต้นๆ ในตลาดโลกได้ต่อไป

เครื่องประดับเงิน

มีมลู ค่าการส่งออก 466.73 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.52 เติบโตสูง
ขึน้ ร้อยละ 17.09 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า ส่วนหนึง่ น่าจะมาจากราคาเครือ่ งประดับเงิน
ทีท่ รงตัวท่ามกลางเศรษฐกิจในหลายประเทศทีเ่ ปราะบาง ประกอบกับสินค้าทีผ่ ลิต
ในไทยมีความประณีต สวยงาม และราคาเหมาะสม จึงท�ำให้เครือ่ งประดับเงินไทย
ยังเป็นทีต่ อ้ งการในตลาดโลก ทัง้ นี้ ตลาดส�ำคัญทีไ่ ทยส่งออกไปได้เพิม่ ขึน้ ได้แก่
เยอรมนี ฮ่องกง ออสเตรเลีย และจีน ตลาดในอันดับ 2, 3, 4 และ 5 ทีล่ ว้ นเติบโตได้
ร้อยละ 17.67, 1.05 เท่า, ร้อยละ 42.07 และร้อยละ 93.55 ตามล�ำดับ ส่วนตลาดอันดับ 1
อย่างสหรัฐอเมริกา ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.04

เพชรเจียระไน

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญอีกรายการหนึ่งที่มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 10.95 ด้วย
มูลค่า 408.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.36 ซึ่งเป็นไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวได้ไม่มากนัก ขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบจากหน้า
เหมืองก็สูงขึ้น ในขณะที่กำ� ลังซื้อลดลง รวมถึงความกังวลเพชรสังเคราะห์ (CVD)
ที่เหมือนกับเพชรธรรมชาติมากจนแยกไม่ออก จึงท�ำให้การบริโภคเพชรเจียระไน
ลดลง มีผลให้ไทยส่งออกไปยังตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกง เบลเยียม
และอินเดีย ได้ลดลงร้อยละ 4.71, ร้อยละ 13.34 และร้อยละ 14.72 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับตลาดที่ยังสามารถขยายตัวได้ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และญี่ปุ่น ด้วย
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 และร้อยละ 86.23 ตามล�ำดับ

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

พลอยสี

เป็นอีกหนึ่งสินค้าของไทยที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมียอด
การส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 4 ในหมวดอัญมณีและเครือ่ งประดับ คิดเป็นมูลค่า 403.20
ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.78 โดยสินค้ารายการส�ำคัญ
ประกอบด้วย
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GIT LIBRARY IS EVERYWHERE
Ebrary

E-Library

Issuu.com

E-Contents

ฐานข้อมูล e-book
ด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ฉบับภาษาต่างประเทศ

ฐานข้อมูล e-book
และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ ฉบับภาษาไทย
และต่างประเทศ

บริการรวบรวมวารสาร
และแค็ตตาล็อกเครือ่ งประดับ
ฟรีออนไลน์จากเว็บไซต์
Issuu

บริการสารบัญวารสาร
และนิตยสารออนไลน์
ฉบับใหม่ลา่ สุด

Alist Opac

Social Media

บริการฐานข้อมูลสืบค้น
หนังสือด้านอัญมณี
และเครือ่ งประดับ
ภายในห้องสมุด

บริการตอบค�าถาม
และอัพเดทข่าวสารห้องสมุด
ผ่านช่องทางออนไลน์

สถานทีต่ ดิ ต่อ : ห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชัน้ 1 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2634-4999 ต่อ 102-103 อีเมล library@git.or.th เว็บไซต์ www.git.or.th/library
เวลาเปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

การเดินทาง :
BTS สถานีชอ่ งนนทรี ทางออก 4
เดินย้อนมาทีแ่ ยกสีลม-นราธิวาส
ระยะทาง 400 เมตร
 MRT สถานีสล
ี ม ทางออก 2
เดินตรงตามถนนสีลมจนถึง
แยกสีลม-นราธิวาส
ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 รถยนต์สว
่ นตัว จอดได้ทอี่ าคาร
ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส (ตึกหลัง)
ชัน้ 6-8


Model : Ella Kotkis

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล
Academic and Information Development Department

Feature

ผู้แทน GIT เยี่ยมชมงานแฟร์เครื่องประดับ
พบปะบริษัทร่วมทุนไทย-เมียนมา
ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ผู้แทน
ฝ่ า ยวิ ช าการและพั ฒ นาข้ อ มู ล ได้ มี โ อกาสไป
เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับนานาชาติ Myanmar International
Gems Jewellery & Watch Expo 2017 รวมถึง
พบปะพูดคุยกับตัวแทนบริษัท Myanmar VES
Joint Venture CO., LTD ณ เมื อ งย่ า งกุ ้ ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภาพบรรยากาศภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ

งานแสดงสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ นานาชาติ หรื อ 7th Myanmar
International Gems Jewellery & Watch Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27
มีนาคม 2017 ณ เมืองย่างกุ้ง ชั้น 2 ของตึก Myanmar Gems Trade Center มี
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเพียง 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา มีบริษัทต่างชาติ
จ�ำนวน 2 -3 รายมาจากจีน ฮ่องกง และไทย ในส่วนของคนไทยทีเ่ ข้าร่วมงานแสดง
สินค้าครั้งนี้ เป็นบริษัทจ�ำหน่ายเครื่องจักรส�ำหรับผลิตเครื่องประดับ ทั้งนี้ ไม่มี
บริษัทเครื่องประดับชั้นน�ำของเมียนมามาร่วมงานแสดงสินค้าเลย
บรรยากาศการค้าภายในงานไม่คอ่ ยคึกคักเท่าทีค่ วร ผูซ้ อื้ ทีเ่ ข้าร่วมงานเกือบทัง้ หมด
เป็นชาวเมียนมา โดยมีชาวต่างชาติชาวเอเชียเพียงไม่กี่ราย สินค้าที่วางจ�ำหน่าย
ในงานมีทั้งประเภทวัตถุดิบ อาทิ ไข่มุก หยก พลอยเนื้อแข็งเจียระไนทั้งทับทิม
ไพลิน และมรกต พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน อาทิ สปิเนล แอเมทิสต์ เพริดอต และ
เครื่องประดับส�ำเร็จรูปทั้งเครื่องประดับเพชร เครื่องประดับตกแต่งพลอยสี และ
เครื่องประดับหยก เป็นต้น
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การตลาดของ VES เน้นผลิตและขายในประเทศด้วยสินค้าที่ผลิตมีความประณีต
และคัดสรรคุณภาพวัตถุดิบมาอย่างดีจึงท�ำให้มีลูกค้าฐานะดีชาวเมียนมาจ�ำนวน
มาก รวมถึงมีลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น ชาวฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน ญี่ปุ่น และไทย
เป็นต้น และเนื่องจากดีไซน์เครื่องประดับของบริษัทยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก
ทางบริษัท VES จึงมีความสนใจที่จะส่งนักออกแบบเครื่องประดับของตนมาอบรม
หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับกับทางสถาบัน
นอกจากนี้ ผู้แทนของสถาบันยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณวาลิกา อภยะศิริ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองย่างกุ้ง ซึ่งให้
ความเห็นว่า หลังจากสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว�่ำบาตรเมียนมาเมื่อเดือนตุลาคม
2559 ที่ผ่านมา ยังไม่มีความแน่ชัดว่าการค้าหรือการส่งออกสินค้าอัญมณีเมียนมา
จะเป็นไปในทิศทางใด เพราะต้องรอดูกฎหมายภายในซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง แต่คาดว่าน่าจะมีความเสรีมากขึ้น และคงจะประกาศใช้ภายในปีนี้
อย่างไรก็ดี คุณวาลิกามองว่า ไทยมีโอกาสค้าขายกับเมียนมามากขึ้น เพราะ
ชาวเมียนมาชอบสินค้าไทย และแบรนด์ไทยสามารถขายได้ดีในเมียนมา และด้วย
ภูมิศาสตร์ที่ขนาบด้วยจีนและอินเดียรวมทั้งการมีโครงการขนาดใหญ่อย่างท่าเรือ
ทวายก็ยิ่งท�ำให้เมียนมาเป็นประเทศน่าเข้าไปลงทุน

โดยบริษัทเมียนมาส่วนใหญ่จ�ำหน่ายพลอยเจียระไนทั้งเนื้อแข็งและเนื้ออ่อน
จากเหมืองในเมียนมา เครื่องประดับทองขาวและทองสีเหลืองตกแต่งพลอยสี
รวมถึ ง ไข่ มุ ก และเครื่ อ งประดั บ ไข่ มุ ก ส่ ว นสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ต่ า งชาติ เ ป็ น
เพชรเจียระไน และเครื่องประดับเพชร

ทัง้ นี้ จากการเดินทางพบว่า แม้วา่ บรรยากาศการค้าภายในงานแสดงสินค้าจะค่อน
ข้างซบเซา หากแต่บรรยากาศการค้าเครื่องประดับย่านการค้า อาทิ ตลาดสก๊อต
และ China Town และร้านค้าปลีกเครือ่ งประดับในห้างสรรพสินค้าค่อนข้างมีความ
คึ ก คั ก มาก สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ก� ำ ลั ง ซื้ อ ของชาวเมี ย นมาที่ มี ม ากขึ้ น ตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มคี วามต้องการบริโภคอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ทัง้ เพือ่ สวมใส่แสดงฐานะและสะสมเป็นสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
โดยสินค้ามีแบรนด์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ฉะนั้น สินค้าไทยที่จะเข้าไป
จ�ำหน่ายในเมียนมาได้จะต้องมีแบรนด์หรือเป็นการร่วมทุนกับคนท้องถิ่นสร้าง
แบรนด์จำ� หน่ายในเมียนมา เนือ่ งจากชาวเมียนมายอมรับในเรือ่ งคุณภาพสินค้าของ
ไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ไทยจะเข้าไปตลาดเมียนมา หากแต่ผู้ประกอบการไทยจะ
ต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านก็นา่ จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในตลาดเมียนมาดัง
เช่นบริษัท Myanmar VES Joint Venture ได้

ส�ำหรับการเยี่ยมชมบริษัท Myanmar VES Joint Venture CO., LTD ได้รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจาก Ms. Nyein Yu Tho Assistant Marketing เป็นผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญและพาเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท VES เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคนไทย
(VES Group) และรัฐบาลเมียนมา (50:50) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยไทยเป็นผู้ให้
เทคโนโลยีการผลิต ส่วนรัฐบาลเมียนมาจัดสรรวัตถุดบิ จากเหมืองอัญมณีในเมียนมา
ให้กบั บริษทั VES ผลิตเครือ่ งประดับตกแต่งอัญมณี นับเป็นบริษทั ผลิตเครือ่ งประดับ
ต่างชาติเพียงรายเดียวในเมียนมา มีพนักงานกว่า 100 คน ส�ำหรับวัตถุดิบที่นำ� มา
ผลิตเครื่องประดับล้วนมาจากเหมืองในเมียนมา ทั้งทับทิม แซปไฟร์ อะความารีน
สปิเนล แอเมทิสต์ และเพริดอต เป็นต้น

ภาพบรรยากาศภายในโรงงาน Myanmar VES Joint Venture
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
Precious Metals Testing Department

Feature

LIMITED
ยีนส์ถึงทองคำ�

เรื่อง ค�ำสิงห์ วิชาพูล นักวิชาการตรวจสอบโลหะมีค่า

ยีนส์ (Jeans) เป็นผ้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างสูงมาตลอดไม่วา่ จะผ่าน
กาลเวลามากี่ยุคกี่สมัย ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย
เพราะความทีย่ นี ส์เข้ากับผูส้ วมใส่ได้ทกุ บุคลิก และสามารถบ่งบอก
ความเป็นตัวตนของผูส้ วมใส่ได้อย่างชัดเจน จนมีคำ� พูดทีว่ า่ "ยีนส์
ไม่มวี นั ตาย"

กางเกงยีนส์เริม่ ใส่กนั ใน ค.ศ.1850 โดยเริม่ ต้นมาจากชาวเยอรมันชือ่ "ลีวายส์" ได้ไปเป็นคนงาน
ทีเ่ หมืองแร่ทองค�ำทีเ่ มืองซานฟรานซิสโกและเขาได้เห็นคนงานนับแสนคน เขาจึงคิดขึน้ ได้วา่
อยากจะขายสิง่ ของใช้ทจี่ ำ� เป็นแก่คนงานรวมถึงขายเต็นท์และผ้าใบด้วย มีคนงานคนหนึง่ พูดว่า
"ผ้าใบของคุณเหมาะทีจ่ ะเอาไปท�ำกางเกง ซึง่ กางเกงทีค่ นงานสวมใส่นนั้ ใช้ผา้ คอตตอน โดนขูด
นิดหน่อยก็ขาดแล้ว" ลีวายส์จงึ ลองตัดกางเกงจ�ำนวนหนึง่ โดยใช้ผา้ ร่มออกขายแล้วได้กำ� ไรมาก
เขาจึงเปิดโรงงานผลิตเสือ้ ผ้าทีเ่ มืองแห่งนี้ และยีนส์กไ็ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในแถบอเมริกา
และขยายออกไปทัว่ โลก โดยได้รบั จากอิทธิพลมาจากหนังชุด B-Western ในช่วงปี 1930 เป็นต้นมา
ซึง่ ตัวเอกหนังคาวบอยยุคนัน้ นิยมนุง่ ยีนส์กนั มาก เมือ่ คนชอบหนังพวกนีม้ าก ก็เลยเลียนแบบ
การแต่งกายจากพวกดาราหนัง จนนิยมไปทัว่ อเมริกาและทัว่ โลก
ในปัจจุบนั นีก้ างเกงยีนส์สามารถใส่ได้ทกุ เพศทุกวัย ตัง้ แต่คนใช้แรงงานไปยังสังคมชัน้ สูง ดัง
นัน้ จึงได้ดดั แปลงผ้ายีนส์ให้เป็นรูปทรงแบบต่างๆ ตามแฟชัน่ ทีเ่ ปลีย่ นไป อีกทัง้ ยังมีการเพิม่
มูลค่ากางเกงยีนส์ ซึง่ เป็นการสร้างโดยเลือกตามกลุม่ เป้าหมายของตลาดหลากหลายรูปแบบ
หนึง่ ในนัน้ เป็นงานผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุม่ (Limited Edition) หรือเรียกได้วา่ เป็นรุน่ ทีม่ คี วามพิเศษ
ปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำทองค�ำเพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าเข้ามาใช้ในแฟชัน่ กางเกงยีนส์ เช่น กระดุม หมุด
ป้าย ซึง่ ประกอบไปด้วยโลหะทองค�ำ ซึง่ มีสว่ นผสมของทองค�ำทีค่ วามบริสทุ ธิต์ า่ งๆตัง้ แต่ 8K-24K
ค่าความบริสทุ ธิข์ องทองค�ำนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การน�ำมาใช้งาน เช่น ท�ำกระดุมต้องใช้ทองทีค่ วามบริสทุ ธิ์
ไม่สงู นักเพราะต้องการความแข็งแรงไม่เสียรูปทรงได้งา่ ย ถ้าเป็นป้ายทีต่ อ้ งการความสวยงามเน้น
ลวดลายเป็นพิเศษอาจจะใช้ทอง 24 K ในการผลิต เพือ่ ท�ำให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ว่ามีความหายาก มีเรือ่ ง
ราวพิเศษ เพราะเป็นสินค้าทีม่ ไี ม่กชี่ นิ้ ในโลก ทีท่ ำ� ขึน้ เพือ่ ลูกค้าโดยเฉพาะ และมันอาจไม่ได้เป็นแค่
เครือ่ งแต่งกายเท่านัน้ แต่คอื งานศิลปะ และอาจจะเป็นของสะสมทีเ่ พิม่ มูลค่าต่อไป
หากท่านมีความสนใจอยากรูว้ า่ ยีนส์ตวั โปรดของท่านมีความพิเศษ โดยกระดุม หมุด ป้ายว่าท�ำมา
จากทองค�ำหรือไม่ สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มี
ความเชีย่ วชาญด้านตรวจสอบโลหะมีคา่ สามารถให้บริการได้ถกู ต้องและแม่นย�ำ โดยมีหอ้ งปฏิบตั ิ
การทีม่ คี วามพร้อมและทันสมัย และใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารตรวจสอบทีไ่ ด้ตามมาตรฐานสากล
หากมีขอ้ สงสัยสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีคา่ สถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02 634 4999 ต่อ 421, 425 เปิด
ท�ำการในวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
ภาพที่มา :WWW.PIGER WORK
เอกสารอ้างอิง : http://www.brighttv.co.th
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อัญมณีกับเดือนเกิด

อัญมณีกับเดือนเกิด
เสริมดวงชะตา
การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากในเรื่องของความชอบแล้วยังขึ้นอยู่
กับคุณภาพ ราคา และที่ส�ำคัญต้องขึ้นอยู่กับว่าอัญมณีที่เราเลือกซื้อนั้นว่าจะถูก
โฉลกและน�ำพาสิ่งดีๆมาให้เราหรือไม่ ฉบับนี้เรามาทราบกันว่า คนที่เกิดเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเหมาะที่จะสวมใส่อัญมณีชนิดใด

เดือนพฤษภาคม-มรกต

เดือนกรกฎาคม-ทับทิม

มรกตคือสัญลักษณ์แห่งความซือ่ สัตย์และศรัทธา ความกล้าหาญ ช่วยเสริมพลัง
ด้านความรัก ความมีเสน่ห์ให้กับผู้สวมใส่ เชื่อกันว่ามรกตมีสรรพคุณในการ
เยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยบ�ำบัดอาการอักเสบ ตลอดจนเสริมสร้างกระดูก
และฟัน

ทับทิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความส�ำเร็จ สุขสมหวัง และสติปญั ญาอันล�ำ้ เลิศ พลัง
ของทับทิมกระตุน้ ให้เกิดความกล้าแสดงออก และพลังความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
สุขภาพเชือ่ ว่าสามารถบ�ำบัดโรคเกีย่ วกับเลือด ปัญหาด้านอารมณ์เพศ และช่วย
กระตุ้นหัวใจ

เดือนมิถุนายน-ไข่มุก

เดือนสิงหาคม-เพริโด

ไข่มกุ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน พรหมจรรย์ และความบริสทุ ธิ์
เป็นเครือ่ งหมายของการแต่งงานทีม่ คี วามสุข เสริมพลังด้านความมัน่ คงสมบูรณ์
ด้านสุขภาพ ช่วยลดไข้และรักษาโรคที่เกิดจากความร้อน

เพริโด สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความมีชื่อเสียง และการคุ้มครองภัย มีพลังในการ
เสริมให้จิตใจอารมณ์มีความมั่นคง ด้านสุขภาพช่วยบ�ำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร ช่วยในการดูดซึมอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของม้าม ถุงน�้ำดี ตับ และรักษาโรคหืดหอบ
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