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MESSAGE
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับนิตยสาร
GIT Gems and Jewelry ฉบับที่ 21 ด้วยอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
แก่ประเทศไทยโดยมีรายได้จากการส่งออก (รวม
ทองค�ำ) กว่า 500,000 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งใน
ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนต่อ
จีดพี อี ยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.5 เมือ่ เทียบสัดส่วนจีดพี ที งั้ ประเทศ
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส� ำ คั ญ ในอั น ดั บ ที่ 3
จากสินค้าการส่งออกทัง้ หมด และประเทศไทยก็เป็น
แหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและครื่องประดับที่ส�ำคัญ
แห่ ง หนึ่ ง ของโลกด้ ว ย ดั ง นั้ น ทางภาครั ฐ จึ ง มี
มาตรการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
เพือ่ ให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสมาพันธ์
อัญมณีและเครื่องประดับโลก (CIBJO Congress
2017) ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ

โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุม
ครั้งส�ำคัญในวงการอัญมณีและเครื่องประดับโลก
มีผแู้ ทนสมาชิกจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมาร่วมประชุม
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในการแสวงหาแนวทาง
และนโยบายการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งงานประชุม
ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลกเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมาย “Thailand as The World’s Gems &
Jewelry Trading Hub”
ท้ายสุดนี้ สถาบันมุ่งมั่นในการให้บริการที่ประทับใจ
แก่ลูกค้าทุกท่านที่สนใจเข้ามาใช้บริการต่างๆ ของ
สถาบัน อาทิเช่น บริการตรวจสอบอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ บริการตรวจสอบโลหะมีคา่ การฝึกอบรม
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ศูนย์ข้อมูลอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละห้ อ งสมุ ด ฯ
ได้ที่อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม ชั้น 1-4
ในวั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ เวลา 09.00-17.00 น.
โทร 02-634-4999 เว็บไซต์ www.git.or.th

Greetings all readers! We are back with GIT Gems and Jewelry Issue 21. Thai
gem and jewelry industry has evidently generated economic value to the
country as its exports (inclusive of gold) brought in over THB 500 billion in 2016.
Its overall export to GDP ratio was at 3.5 percent compared to the nation’s total
GDP. It is also the country’s third most important export category. Seeing that
Thailand has been among the world’s leading gem and jewelry goods producers,
the government has formed supportive and promotional measures for the gem
and jewelry industry to pursue the aim of driving the country toward becoming
the world’s gem and jewelry trading hub.
To comply with the government’s policies, Ministry of Commerce’s Department
of International Trade Promotion in collaboration with the Gem and Jewelry
Institute of Thailand (Public Organization) will host CIBJO Congress 2017 from
November 2nd-7th, 2017 at Shangri-La Hotel, Bangkok. The congress is a
significant event of the global gem and jewelry industry. Delegates of CIBJO
members from countries around the world will share their perspectives to
acquire means and policies for dealing with different issues. The event will
help supporting and promoting Thailand’s reputation as a gem and jewelry
trading center at the global level to achieve the goal of “Thailand as the
World’s Gem & Jewelry Trading Hub.”
GIT has firmly been steadfast to provide impressive services for interested
public. Our services include gem and jewelry testing, precious metal testing,
gem and jewelry training courses, Gem and Jewelry Information Center, gem
and jewelry museum and library, which are available at ITF-Tower Building,
Silom Road, 1st-4th Floor, every Monday to Friday from 9 a.m.- 5 p.m. You
can also call us at 02-634-4999 or log on to www.git.or.th.
Duangkamol Jiambutr
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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ผู้แทนเจ้าหน้าที่ GIT

ร่วมเป็นจิตอาสาให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู ้ แ ทนเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์ในการปฏิบัติหน้าที่รวม 14 จุด ให้แก่ประชาชนที่มาถวาย
สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยผูแ้ ทน
เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในโรงครัว เพื่อสนับสนุนการประกอบ
อาหาร รวมทั้งแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 8-10
มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

6

GIT / Update

GIT

พร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารสมาพันธ์เครื่องประดับโลก
(CIBJO) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนายราเชนทร์ พจนสุนทร
ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อ�ำนวยการสถาบันปฏิบัติงานแทน
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน พร้อมผู้แทนคณะผู้บริหารสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (CIBJO) โดย Dr.Gaetano
Cavaleiri ประธานสมาพันธ์เครื่องประดับโลก Mr.Vicenzo Liverino ประธานคณะกรรมการด้านปะการัง
และ Mr.Steven Benson ผู้ประสานงานการจัดประชุม CIBJO Congress 2017 เข้าพบนางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการหารือแนวทางการด�ำเนินงานในการจัดงาน CIBJO Congress 2017
ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ
องค์กรสมาพันธ์เครื่องประดับโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) เป็นองค์กร
สากลที่มีบทบาทส�ำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกมาอย่างยาวนานกว่า 90 ปี ทั้งนี้
องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในระดับนานาชาติ
มีสมาชิกจากทั่วโลกกว่า 42 ชาติ และเป็นองค์กรที่สหประชาชาติ (UN) มอบหมายให้ดูแลด้านอัญมณีและ
เครือ่ งประดับของโลก ในการเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศในการก�ำกับดูแลและก�ำหนดมาตรฐาน รวมทัง้
การออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนระเบียบทางการค้า
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
งานประชุม CIBJO Congress เป็นการจัดประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาพันธ์เครื่องประดับโลก เพื่อแจ้ง
ข้อสรุปแนวทางและการปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้สมาชิก
ทราบ และยังเป็นเวทีในการน�ำเสนอปัญหา และร่วมกันหาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยจัดอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี และในปี ค.ศ.2004 จัดขึ้น
ที่ประเทศไทย โดยในปี 2016 ที่ผ่านมาจัดขึ้น ณ กรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย
7
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GIT
โชว์ศักยภาพมาตรฐานสี

อัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
เป็นวิทยากรพิเศษให้กบั สถาบัน ในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2560 ภายในงาน June Hong Kong
Jewellery & Gem Fair 2017 ณ ห้อง S224-225, Hong Kong Convention and
Exhibition Centre (HKCEC)

ทับทิม ไพลิน สู่สากล

นอกจากนี้ สถาบันยังได้รบั การเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ Ruby & Sapphire
Treatments, and Update เพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี
โดยเฉพาะทับทิม และไพลิน ให้แก่ผู้ประกอบการและสมาชิกของสมาคม The
Gemmological Association of Hong Kong (GAHK) ณ Hong Kong Institute
of Gemmology อีกด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
GIT ได้รับเชิญจากสถาบัน The Gemmological Association of Hong Kong
(GAHK) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ The Importance of
Master Colour Standard of Ruby and Sapphire; Pigeon’s Blood, Royal Blue
and Cornflower Blue Sapphire เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าพลอยสี
และการสร้างมาตรฐานการจัดระดับสีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรม

ส�ำหรับการสัมมนาทัง้ สองครัง้ นี้ สถาบันมีความมุง่ หวังทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้มาตรฐานพลอยสี โดยเฉพาะทับทิม และไพลิน ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
ซึง่ มีผปู้ ระกอบการชาวจีน นักอัญมณีศาสตร์ และผูส้ นใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนมาก
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การบรรยายภายในงาน

อัปเดตเทรนด์การออกแบบระดับโลก ในงานสัมมนา
GIT
What’s Hot – Hit in 2017 to 2018 : Gems and Jewelry Trends
Business Trends for 2018 ซึ่งเป็นการผนวกรวมเรื่องของแฟชั่นและธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ ผ่านการเสวนาโดย อาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล ที่ปรึกษา
ด้านการออกแบบของสถาบัน คุณนิสันต์ องค์วุฒิธรรม กรรมการบริษัท องค์
จิวเวลรี่ ดีไซน์ จ�ำกัด กูรูด้านการออกแบบเครื่องประดับระดับโลก และ คุณเมธี
จารุมณีโรจน์ กรรมการบริหารบริษัท Brand Aholics กูรูในวงการเอเจนซี่ของ
ประเทศไทย มาร่วมสรุปเรื่องของเทรนด์ในปี 2017 ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว พร้อมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จริงในการท�ำธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับที่ผนวกเข้ากับเทคนิคการท�ำการตลาดที่น่าสนใจ ให้กับผู้ที่
เข้าร่วมงานสัมมนาในครัง้ นี้ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
อัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียด
ได้ที่ www.git.or.th หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/GITtrainingcenter/
หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร 02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
GIT ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ What’s Hot - Hit in 2017 to 2018 เพื่ออัปเดต
แนวโน้มด้านแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับให้กับผู้ประกอบการ ดีไซน์เนอร์
และผู้ที่สนใจ เพื่อน�ำไปใช้พัฒนาและต่อยอดในการท�ำธุรกิจต่อไปอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Holiday Inn สีลม
งานสัมมนา What’s Hot - Hit in 2017 to 2018 เป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานสัมมนาที่มีผู้สนใจมากที่สุด เนื่องจาก
ในการสัมมนา What’s Hot - Hit in 2017 to 2018 เป็นการอัปเดตเรื่องราวแนวโน้ม
เทรนด์ต่างๆ ในการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งกระแสของเทรนด์
ที่ ก� ำ ลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในขณะนี้ โดยการสั ม มนาในช่ ว งแรกได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบัน
บรรยายในหัวข้อ What’s Hot - Trend from Basel World 2017 อัปเดตเทรนด์
แฟชั่นอัญมณีจากงานแฟร์ที่ส�ำคัญระดับโลกอย่างงาน Basel World 2017 และ
ในการสัมมนาช่วงที่สองเป็นการเสวนาในหัวข้อ What’s New - The Jewelry
9
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ฉับไว มองไกล
โปร่งใส ใกล้ชิดประชาชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT
จัดกิจกรรมต้อนรับ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) สู่บทบาทใหม่ในการน�ำพาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับไทยให้กา้ วไกลในระดับสากล ด้วยวิสยั ทัศน์ทแี่ น่ชดั ในการด�ำเนินงานอย่าง ฉับไว โปร่งใส และใกล้ชดิ
กับประชาชนมากยิง่ ขึน้ พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมครัง้ นีไ้ ด้
รับเกียรติจาก นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อ�ำนวยการ (เทคนิค) เป็นตัวแทนชาว GIT มอบกระเช้าดอกไม้
ต้อนรับการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอย่างเป็นทางการ พร้อมเจ้าหน้าที่ และบุคลากร GIT กว่า 70 ชีวิต ณ
ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม

GITร่วมใจทำ�ดอกดารารัตน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

ชาว GIT รวมใจแสดงพลังความสามัคคี และจงรักภักดี
ร่ ว มจิ ต อาสาประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ ส� ำ หรั บ ใช้
ในงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จ�ำนวน 6,000 ดอก

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
หรือ GIT ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 : นางดวงกมล เจียมบุตร
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครื่ อ งประดั บ แห่ ง ชาติ ได้ น� ำ ที ม ผู ้ บ ริ ห ารของ

ส�ำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ครัง้ นี้ GIT ได้จดั ท�ำ
ดอกไม้จนั ทน์จากเปลือกข้าวโพด จ�ำนวน 6,000 ดอก
โดยประดิษฐ์เป็น “ดอกดารารัตน์” ซึ่งเป็นดอกไม้
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ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และยังเป็นดอกไม้ที่มีความหมายสื่อถึง
สิ่งสูงค่า โดยค�ำว่า “ดารา” หมายถึง “ดวงดาว” ซึ่ง
เป็นสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนค�ำว่า “รัตน์” แปลว่า “แก้ว”
หมายถึงสิ่งที่มีค่า ซึ่งหลังจากนี้ ดอกไม้จันทน์ที่
ประดิ ษ ฐ์ แ ล้ ว เสร็ จ จะถู ก น� ำ ไปรวมกั บ กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อน�ำส่งและใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ตามหมายก�ำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพอย่างสมพระเกียรติต่อไป
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GIT พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – โมซัมบิก
เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย

21 กรกฎาคม 2560 : นางดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ นายรัศม์
ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงมาปูโต
โมซัมบิก ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดดี ลิ ก อัครราชทูต ปฏิบตั ิ
ราชการที่ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของ
สถาบัน รวมทัง้ หารือถึงความร่วมมือและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาส ความเป็นไปได้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การลงทุ น ระหว่ า งทั้ ง สอง
ประเทศ อีกทั้งติดตามการด�ำเนินงานภายใต้ บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันฯ
กับ The Gemology and Lapidary Center of
Nampula ประเทศโมซัมบิก ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
เป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
และสถาบันน�ำข้อมูลมาใช้ในการออกใบรับรองแหล่ง
ก�ำเนิดทางภูมิศาสตร์ (Origin) รวมทั้งการสนับสนุน
การฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่
ประเทศโมซัมบิก ทั้งนี้ในอนาคตสถาบันฯ และ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โมซัมบิก พร้อม
ท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

GIT  โชว์ศกั ยภาพ สร้างความมัน่ ใจแก่

ผูร้ กั อัญมณีในงาน Organic & Natural Expo 2017
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน Organic &
Natural Expo 2017 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30
กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็น
งานแสดงและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ออร์ แ กนิ ค และ
ธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศไทย โดยการ
เข้าร่วมงานของสถาบันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานบริการ โดยเฉพาะบริการตรวจสอบ
อัญมณี และทางสถาบันได้ออกบูธให้บริการตรวจสอบ
อั ญมณี อิ น ทรี ย ์ แ บบปากเปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ ่าย
รวมทั้งจัดแสดงเครื่องประดับอัญมณีอินทรีย์จาก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของสถาบั น
นอกจากนี้ยังมีเอกสารแนะน�ำงานบริการด้านต่างๆ

ของสถาบัน ได้แก่ ข้อมูลการบริการตรวจวิเคราะห์
อั ญ มณี แ ละโลหะมี ค ่ า หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ ให้แก่ผู้สนใจ อีกทั้ง
สถาบันได้จัดสัมมนาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
ในหัวข้อ รู้จักกับอัญมณีอินทรีย์ และการเลือกซื้อ
ไข่มุก โดยนางอังกินันท์ เชยประเสริฐ อาจารย์พิเศษ
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน
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ภายในงานมีการจัดจ�ำหน่ายสินค้าอินทรียท์ กุ ประเภท
ทัง้ ข้าว ผัก ผลไม้ อาหาร เครือ่ งดืม่ และสินค้าประเภท
Non-Food เช่น สิง่ ทอ เครือ่ งส�ำอางค์ ผลิตภัณฑ์ดแู ล
ผิวกาย รวมทัง้ บริการอินทรีย์ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม
ร้านสินค้าสุขภาพและสปา กว่า 350 บูธ
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สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาในหัวข้อ “อัญมณีและ
เครื่องประดับไทย ก้าวไกลในตลาดอาเซียน+6”
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 -16.30 น.
ณ ห้อง The Gallery โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
ยุทธวิธีการค้าสมัยใหม่ที่ไม่พูดถึงคงตกกระแสโลก
ก็คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce
ซึง่ เป็นวิธที มี่ ตี น้ ทุนต�ำ่ แต่สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วและไม่จ�ำกัด ทุกวันนี้กระแสการค้า
ออนไลน์มาเร็วและมาแรง สถาบันจึงได้จัดงาน
สั ม มนานี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละ
เครื่ อ งประดั บ ไทยเท่ า ทั น ต่ อ ยุ ค กระแสโลก
ผ่านช่องทางการท�ำตลาดออนไลน์

งานสัมมนา “อัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
ก้าวไกลในตลาดอาเซียน+6”

ในช่วงแรกเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “เจาะเทรนด์
E-Commerce ตลาดอาเซียน+6” โดย คุณภาวุธ
พงษ์วทิ ยภานุ นายกสมาคมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย
และกรรมการผูจ้ ดั การและผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ TARAD.COM
มาร่วมอัปเดตการท�ำตลาด E-Commerce เพื่อให้
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยเท่าทัน
ต่อกระแสโลก และหัวข้อถัดไปเป็นการบรรยายเรื่อง
“รู ้ ไ ว้ ไ ม่ พ ลาด...ขยายโอกาสส่ ง ออกอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ เจาะตลาดอาเซียน+6” โดยสถาบัน
ได้รับเกียรติจาก 2 กูรู แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมชนก
ภาสกรจรัส และ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ซึง่ ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน+6 การค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่าง
ไทยกั บ ประเทศอาเซี ย น+6 ศั ก ยภาพของสิ น ค้ า
อัญมณีและเครื่องประดับไทยในแต่ละตลาด และ
กลยุทธ์รุกเข้าสู่ตลาดอาเซียน+6
ท่านผู้อ่านสามารถรับชมวีดีโองานสัมมนาย้อนหลัง
ได้ที่ www.git.or.th ในเซคชั่น GIT Guide for Trade
Development
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GIT เปิดตัวบริการตรวจสอบและออกใบรับรอง
การตรวจสอบเครือ่ งประดับ เพิม่ ความมัน่ ใจ
ในการส่งต่อความมัง่ คัง่ และมัน่ คงจากรุน่ สูร่ นุ่

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดอบรมหลักสูตร
“การเลือกซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ” พร้อมเปิดตัว
บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและเครือ่ งประดับ
(Jewelry Identification Report) เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมเครื่องประดับ ทั้งการ
ลงทุน และการสร้างความมัน่ คงให้แก่ทายาทรุน่ ต่อไป
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ สีลม โดยสถาบันฯ ได้จัด

หลักสูตรฝึกอบรม “การเลือกซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับ”
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถ
ซือ้ อัญมณีและเครือ่ งประดับได้อย่างถูกต้องมัน่ ใจทัง้
ผู้ให้และผู้รับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีเหล่าเซเลบริตี้
มาร่วมอบรมกันอย่างมากมาย
การใช้เครื่องประดับอัญมณีและการซื้อขายอัญมณี
และเครือ่ งประดับของคนไทยนัน้ มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ
โดยเฉพาะความนิยมใช้อัญมณีเพื่อตกแต่งร่างกาย
เพื่อทั้งใช้ในการบ่งบอกฐานะทางสังคม รวมถึง

การใช้อญั มณีตา่ งๆ ตามความเชือ่ นัน้ มีมาโดยตลอด
รวมทั้งการเก็บสะสมอัญมณีและเครื่องประดับเป็น
มรดกตกทอดกันรุ่นต่อรุ่น แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับ
เรื่องการตรวจสอบในอดีตนั้นไม่ได้มีอย่างแพร่หลาย
และคนส่วนใหญ่ซื้อโดย “ความเชื่อถือ” และจะเชื่อ
ตามค�ำบอกกล่าวของผู้ขาย โดยส่วนมากจะเชื่อกัน
ว่าเป็นเครื่องประดับแท้ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว
“อัญมณีสงั เคราะห์” หรือ “เครือ่ งประดับเทียมเลียนแบบ”
มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ซึง่ ท�ำให้ผซู้ อื้ อาจจะซือ้ ของปลอม
หรืออาจไม่ทราบว่าเครือ่ งประดับนัน้ คือพลอยชนิดใด
ดั ง นั้ น อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาไว้
เพือ่ มอบให้กบั ลูกหลาน หรือเก็บเพือ่ เป็นสินทรัพย์นนั้
จึงควรที่จะระบุได้ว่าเป็นชนิดใดเป็นของแท้หรือไม่
ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถหยิบออกมา เพื่อยืนยัน
คุณสมบัตริ ะบุวา่ เป็นของแท้ ของเทียมได้อย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงได้เปิดให้บริการตรวจสอบและ
ออกใบรับรองการตรวจสอบเครื่องประดับ (Jewelry
Identification Report) ขึน้ ซึง่ ใบรับรองทีก่ ารรับรอง
ผลการตรวจวิเคราะห์อญั มณีและเครือ่ งประดับชนิดนี้
สามารถระบุ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของอั ญ มณี แ ละ
เครื่ อ งประดั บ ได้ อ ย่ า งชั ด เจนทั้ ง ในเรื่ อ งน�้ ำ หนั ก
ชนิดของอัญมณี การปรับปรุงคุณภาพ และความบริสทุ ธิ์
ของโลหะมีคา่ เป็นต้น อันจะสามารถใช้เป็นหลักฐาน
เพื่อการประเมินราคา การขายต่อ การท�ำประกัน
หรือใช้ในการส่งผ่านมรดกจากรุน่ สูร่ นุ่ ได้อย่างถูกต้อง
ในอนาคต อีกทั้งใบรับรองการตรวจสอบจาก GIT
เป็นการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์อัญมณีจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ เี ครือ่ งมือทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ของโลก และได้รบั การรับรองจาก The World
Jewellery Confederation หรือ CIBJO ให้เป็น
CIBJO Laboratory ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
ในมาตรฐานระดับสากล
ส�ำหรับผู้สนใจบริการตรวจสอบและออกใบรับรอง
เครื่องประดับ (Jewelry Identification Report)
สามารถใช้บริการได้ที่ท�ำการของสถาบัน ณ อาคาร
ไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสีลม หรือโทรสอบถามได้ที่
02-634-4999 ต่อ 409 - 413
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อันทรงคุณค่า และความภาคภูมใิ จของคนไทยทัง้ ชาติ
ที่จะต้องอนุรักษ์สืบทอดให้กับคนรุ่นหลังต่อไป”
ส�ำหรับนิทรรศการพิเศษ “เครือ่ งทองสุโขทัย - ทอง
เพชรบุรี : หัตถศิลป์ภมู ปิ ญั ญาช่างทองไทย เทิดไท้
พระบารมี” ครัง้ นี้ ทางสถาบันฯ ได้รบั ความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน ในการสนับสนุนเครือ่ งประดับทีม่ าจัดแสดง
อาทิ ชายน์นงิ่ โกลด์ กรุป๊ , บ้านช่างทอง และ Heaven
Gems and Jewelry by ห้างเพชรทองแม่บญุ มา

GIT จัดนิทรรศการพิเศษ

“เครือ่ งทองสุโขทัย – ทองเพชรบุร:ี
หัตถศิลป์ภมู ปิ ญ
ั ญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี”
พร้อมชมนิทรรศการพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมา
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายราเชนทร์ พจนสุ น ทร
ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ร่วมเปิดงาน
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ นับเป็นศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่รวบรวม อนุรักษ์ ตัวอย่างอัญมณีต่างๆ จัดแสดง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนผูท้ สี่ นใจได้ศกึ ษาหาความรูเ้ กีย่ วกับอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ จนถึ ง ปลายน�้ ำ
นับตั้งแต่การก�ำเนิดอัญมณีจนถึงขั้นตอนการผลิต
จนเป็นเครือ่ งประดับทีส่ วยงาม โดยทางสถาบันฯ ได้จดั
นิทรรศการพิเศษ “เครือ่ งทองสุโขทัย - ทองเพชรบุรี :
หัตถศิลป์ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี”
เพื่ อ สื บ สานงานศิ ล ปาชี พ งานหั ต ถศิ ล ป์ ถิ่ น ไทย
ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ ซึ่ ง นั บ เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญา
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดนิทรรศการพิเศษ
“เครื่องทองสุโขทัย - ทองเพชรบุรี : หัตถศิลป์
ภูมิปัญญาช่างทองไทย เทิดไท้พระบารมี” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดิ น ทรเทพยวรางกู ร เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา และเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สานต่อความดีที่พ่อท�ำ และสืบสาน
งานศิ ล ปาชี พ งานหั ต ถศิ ล ป์ ถิ่ น ไทยของสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ โดยเปิดให้ให้ประชาชนทีส่ นใจ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรเแสดงความจงรักภักดี
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โดยเครื่องประดับทองสุโขทัย - ทองเพชรบุรี ที่ทาง
พิพิธภัณฑ์ได้จัดน�ำมาจัดแสดงครั้งนี้ ล้วนมีความ
สวยงาม ประณีต แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตเครื่องประดับทองค�ำของช่างทองไทย
โดยชุดทองสุโขทัยทีน่ ำ� มาจัดแสดง ได้แก่ เครือ่ งประดับทอง
ถักสี่เสา ห้าเสา ประดับลูกอุหลั่ยทอง ลงยาราชาวดี
ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของทองสุโขทัย และเครือ่ งทองเพชรบุรี
ทีจ่ ดั แสดง อาทิ เครือ่ งประดับทองชุดดอกบัวสัตตบงกช
ชุดลายประจ�ำยาม สร้อยข้อมือลายตะขาบ เป็นต้น
ทั้งนี้ รูปแบบต่างๆ ของเครือ่ งประดับทองสุโขทัย เพชรบุรี นัน้ ล้วนแต่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง่ ถือเป็น
งานหัตถศิลป์อนั ล�ำ้ ค่าของเมืองไทย โดยวัตถุประสงค์
หลักในการจัดนิทรรศการพิเศษนี้ ก็เพื่อให้ความรู้
แก่ ผู ้ เ ข้ า เยีย่ มชม สร้างความตระหนักในภูมิปัญญา
อั น ทรงคุ ณ ค่ า ของช่ า งฝี มื อ ไทย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
การประชาสัมพันธ์พพิ ธิ ภัณฑ์ให้กบั นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย
ชาวต่างชาติ และผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป ได้รจู้ กั และเข้าเยีย่ มชม
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มมากยิ่งขึ้น
รวมถึงเป็นการให้ความรูท้ างด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ช่วยส่งเสริมให้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนเครือ่ งประดับโดย
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GIT
ตัดสินผลงานรอบคัดเลือก
แบบวาด (Audition)
โครงการประกวดออกแบบ
เครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 11

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จดั การตัดสิน
รอบคัดเลือกแบบวาด (Audition) โครงการประกวด
ออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 11 GIT’s World Jewelry
Design Awards 2017 ภายใต้หวั ข้อ “Illusion through
the Gemstones; Where the Mystery of Your
Design Begins” โดยเฟ้นหา 6 สุดยอดผลงาน
เพือ่ น�ำไปผลิตเป็นเครือ่ งประดับจริงส�ำหรับการตัดสิน
รอบชิงชนะเลิศ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงิน
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ลาน
Eden Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
นางดวงกมล เจียมบุตร ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบัน
ได้จดั โครงการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับต่อเนือ่ งกัน
มาเป็นปีที่ 11 เพือ่ สร้างความตืน่ ตัวแก่นกั ออกแบบรุน่ ใหม่
ให้กา้ วผ่านกรอบความคิดเดิมๆ อีกทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ น
ทัศนคติและมุมมองของนักออกแบบไทยและต่างชาติ
ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นให้นักออกแบบจากทั่วโลก
กล้าแสดงออกอย่างท้าทายมากขึน้ ซึง่ ในปีนี้ สถาบัน
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
พระราชทานหัวข้อการประกวดในปีนี้ คือ “Illusion
Through the Gemstones; Where the Mystery of
Your Design Begins” พร้อมด้วยโล่รางวัลชนะเลิศ
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด

ส� ำ หรั บ การตั ด สิ น รอบคั ด เลื อ กแบบวาดที่ จั ด ขึ้ น
ทางสถาบันได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีม่ ชี อื่ เสียงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ในระดับนานาชาติ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรยิ น ศรีอรทัยกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บิวตีเ้ จมส์ แฟคตอรี่ จ�ำกัด,
นายธัชวิน สุรเศรษฐ กรรมการผูจ้ ดั การ L.S. Jewelry
Group, นางดวง โปษยานนท์ บรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร Harper's Bazaar Thailand, นายนิสันต์
องค์วฒุ ธิ รรม ผูก้ อ่ ตัง้ และเจ้าของแบรนด์เครือ่ งประดับ
Ong Jewelry Design และนายสิรพัฐ พิพฒั น์วรี วัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการตลาดบริษทั เดอมอนด์ อนัณดารา จ�ำกัด
การประกวดครั้ ง นี้ มี ผ ลงานส่ ง เข้ า ประชั น ไอเดี ย
รวมทั้งสิ้น 267 ผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพสตรี จ�ำนวน 231
ผลงาน และประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพบุรษุ
จ�ำนวน 36 ผลงาน คณะกรรมการได้รว่ มคัดเลือกผลงาน
ที่มีความสวยงาม โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถผลิตได้จริง และสามารถจ�ำหน่ายได้ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ จ�ำนวนทัง้ สิน้
20 ผลงาน และลงคะแนนให้กับผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดอย่างเข้มข้น โดย 6 ผลงานทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด
และจะน� ำ ไปสร้ า งสรรค์ เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ จริ ง
แบ่งออกเป็น ประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพสตรี
3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานชุด My Universe ออกแบบ
โดย นายธีรวุฒิ อาปะโม, ผลงานชุด New Shiny
Discover ออกแบบโดย นางสาวกัญญา แสงผะกาย
และผลงานชุด ปิรามิด ออกแบบโดย นายกิติศักดิ์
หมายเจริญ และประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพบุรษุ
3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานชุด มิติที่ 2 ออกแบบโดย
นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ, ผลงานชุด Multiverse
ออกแบบโดย นางสาวศิลานันท์ คงบัว และผลงานชุด
Radiant Cut Diamond ออกแบบโดย นางสาว
พรวิภา เธียรพลีกุล
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สถาบันได้รบั การสนับสนุนการผลิตเครือ่ งประดับจาก
บริษทั บิวตีเ้ จมส์ แฟคตอรี่ จ�ำกัด, บริษทั มาร์เวล
จิวเวลรี่ จ�ำกัด, บริษทั รีกลั จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จ�ำกัด
และบริษทั อินทรามณี จ�ำกัด และได้รบั การสนับสนุน
กิจกรรมทัว่ ไปจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ชายน์นงิ่
โกลด์ กรุป๊ , ห้างเพชรหลีเสง, บริษทั พรีเมียร์เจมส์
เทรดดิง้ จ�ำกัด และบริษทั เท็ท ดีไซน์ จ�ำกัด
เครือ่ งประดับทีผ่ ลิตขึน้ จริงจะถูกสวมใส่โดยนายแบบนางแบบชั้นน�ำ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินและ
ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 24
พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอีเดน ชัน้ 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ และผลงานทีเ่ ข้ารอบคัดเลือกจะถูกน�ำ
ไปจัดนิทรรศการ พร้อมผลงานจากการแข่งขันเจียระไน
พลอย ครัง้ ที่ 1 ซึง่ ผูส้ นใจสามารถเข้าชมได้ระหว่าง
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถ
โหวตผลงานทีช่ นื่ ชอบทัง้ 20 ผลงาน เพือ่ ลุน้ รางวัล
เครือ่ งประดับแท้จาก บริษทั พรีเมียร์เจมส์ เทรดดิง้
จ�ำกัด และผลงานทีไ่ ด้รบั คะแนนโหวตสูงสุด จะได้รบั
รางวัล Popular Design Awards 2017 พร้อมรางวัล
เงินสดมูลค่า 800 USD ร่วมลงคะแนนผ่านเว็บไซต์
http://www.git.or.th ได้ตงั้ แต่วนั พุธที่ 1 กันยายน
จนถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
AUGUST - SEPTEMBER 2017
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GIT เผยแพร่ระเบียบสถาบันฯ

ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
เครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark)
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายบุญทวี ศรีประเสริฐ
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม
การเผยแพร่ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการใช้เครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานเครือ่ งประดับโลหะมีคา่ (Hallmark)
โดยสถาบันฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การน�ำเครื่องหมาย
Hallmark มาใช้ จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความเป็น
ศูนย์กลางอัญมณีและเครือ่ งประดับให้กบั ไทย เพราะ
ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในผูส้ ง่ ออกเครือ่ งประดับ
รายใหญ่ของโลก แต่การส่งออกเครือ่ งประดับของไทย
ยังขาดการรับรองตราสัญลักษณ์บนเครื่องประดับ
โลหะมีค่าที่เป็นที่ยอมรับ และไม่มีหน่วยงานกลาง
ทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของ
เครือ่ งประดับอย่างเป็นทางการ รวมถึงไม่มกี ฎหมายเรือ่ ง
มาตรฐานเครือ่ งประดับ ซึง่ GIT ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้
และได้เร่งแก้ไข เพื่อสร้างมาตรฐานและการรับรอง
มาตรฐานเครือ่ งประดับโลหะมีคา่ ขึน้ มา

ส�ำหรับเครื่องหมาย Hallmark นั้น GIT ได้ด�ำเนินการ
มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2546-2559 โดยได้มกี ารศึกษา
กฎระเบียบของประเทศต่างๆ ที่มีการใช้ Hallmark
เช่น ประเทศอังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์และยังได้
ท� ำ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จั ด ท� ำ
ร่างระเบียบและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับ
โลหะมีค่าของไทย และขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่างการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Grand
Atelier ชั้น 4 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวนมาก
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GIT โชว์ศักยภาพรอบด้านในงานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยครั้งที่ 60

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานแสดง
สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ครั้ ง ที่ 60 (60th
Bangkok Gems and Jewelry Fair 2016 ) ระหว่าง
วันที่ 6 - 10 กันยายน 2560 จัดโดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์งานบริการ และเสริมสร้างความเชือ่ มัน่
เชื่ อ ถื อ ในด้ า นมาตรฐานการตรวจสอบอั ญ มณี
และเครื่องประดับไทย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้เปิดให้บริการ
ตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับมีคา่ ในราคาพิเศษ
พร้อมเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ทีน่ า่ สนใจในอุตสาหกรรม
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ และยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ

Aurora Diamond จั ด การสั ม มนาหั ว ข้ อ
"The fifth “C” of Diamond certificate initiated
by IIDGR part of De Beers Group of
Companies" และจัดสัมมนาหัวข้อ "Gem ID.
Rendezvous Part 2"
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สถาบันได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิ บ ดี ก รมการค้ า ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์
นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานกรรมการบริหาร
สถาบัน นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติตัดริ้บบิ้น
เปิดบูธสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ ณ บูธหมายเลข C 2, 4, 6 และ D 1, 3,
5 อาคารชาเลนเจอร์ ฮ อลล์ 3 เมื อ งทองธานี
อย่างเป็นทางการ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงาน
มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันและมาใช้
บริการเป็นจ�ำนวนมาก ภายในบูธสถาบัน ได้จัดให้มี
การจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับของ
ผู้เข้าร่วมโครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ สู ่ AEC+6 รุ ่ น ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น
การส่งเสริมและพัฒนาให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้โชว์
ศั ก ยภาพในการแสดงผลงานของแต่ ล ะแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก
นอกจากนี้ GIT ร่วมมือพันธมิตร จัดงาน World Ruby
Forum เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างให้เกิดการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับทับทิมที่ถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไป
ตลอดจนผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน โดยมุง่ หวังผลักดันให้ทบั ทิมเป็นอัญมณี
ส่งออกส�ำคัญในอันดับหนึง่ ของประเทศไทย และช่วย
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก
โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พาณิชย์ ให้เกียรติตดั ริบ้ บิน้ เปิดบูธอย่างเป็นทางการ
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ทิศทางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
เพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจผลิตสินค้าและบริการเกีย่ วเนือ่ งจ�ำนวนมาก อัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นสินค้า
ส่งออกทีน่ ำ� รายได้เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับที่ 3 ในวันนีเ้ รามีโอกาสได้สนทนากับ คุณดวงกมล เจียมบุตร ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ ถึงทิศทางและภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
รวมทัง้ แนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของโลก
ในฐานะที่ ท ่ า นเข้ า มารั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ
(GIT) ขอให้ ท ่ า นเล่ า ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข อง GIT
ต่ อ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของ
ประเทศไทย
GIT ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มีภารกิจส�ำคัญ 5
ประการได้แก่
• วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน
และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ และ
โลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้า
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดับนานาชาติ
• วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง
ครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับ
• พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
• จัดท�ำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครือ่ งประดับ
เชิงลึก เพือ่ เผยแพร่แก่ธรุ กิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ
• เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล
โดยสิ่งที่สถาบันฯ มุ่งเน้นและผลักดันก็คือการเร่ง
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการและส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ในสายตาต่างชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องของ
บุคลากรและฝีมือแรงงานที่มีความวิจิตร ประณีต
และมี ก ารน� ำ เอาเทคนิ ค หรื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ
มาพัฒนาเพื่อให้ได้เครื่องประดับที่สวยงามและมี
คุ ณ ค่ า มาก ดั ง นั้ น สถาบั น ของเราพร้ อ มที่ จ ะ
สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งมือใหม่และผู้ที่จะขยาย
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนา

บุคลากรให้ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู ่ อุ ตสาหกรรม
ผ่านทางการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ปัจจุบันเรา
มีการจัดกิจกรรม และจัดตั้งโครงการมากมายขึ้นมา
รองรับ ตัวอย่างเช่น โครงการงานพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC ที่สถาบันได้
จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทั้ ง ด้ า นเทคนิ ค
การออกแบบ การตลาดและการบริ ห ารจั ด การ
รวมถึ ง การพั ฒ นารู ป แบบสิ น ค้ า เครื่ อ งประดั บ
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
นักออกแบบเครื่องประดับไทย เพื่อให้สามารถสร้าง
แบรนด์เป็นของตัวเอง อีกทัง้ สนับสนุนกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้มีโอกาสท�ำตลาด
ในระดับสากล อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต
และการค้าเครื่องประดับของไทยมีศักยภาพสูงขึ้น
และสามารถแข่งขันได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งต่อยอดให้กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทย
นอกจากนี้ เมื่อ GIT ไปออกบูธในต่างประเทศ ยังได้
มุง่ เน้นไปทีก่ ารให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
คุณค่าของพลอยสีแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ พยายาม
สร้างการรับรูใ้ นคุณค่าของพลอยสีและเครือ่ งประดับ
ตกแต่งอัญมณีจากประเทศไทย เพื่อให้เกิดการ
กระตุ้นความต้องการที่จะซื้อพลอยสีของไทยใน
หมู่ผู้บริโภค/ผู้ซื้อต่างชาติ โดยงานของเราอาจ
มุ่งเน้นไปในเชิงวิชาการมากกว่ากิจกรรมส่งเสริม
การขาย อย่างเช่น การจัดสัมมนาให้ความรู้ การสาธิต/
จัดแสดงเรื่องมาตรฐานพลอยสี การจัดท�ำหนังสือ
เผยแพร่ไปทั่วโลก เช่น Ruby & Sapphire: A
Collector’s Guide เป็นต้น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการค้ า ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ
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การท่องเทีย่ ว การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิม่ การยกระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งก่อให้เกิดการขยายตัว
ของธุรกิจผลิตสินค้าและบริการเกีย่ วเนือ่ งจ�ำนวนมาก
อัญมณีและเครือ่ งประดับเป็นสินค้าส่งออกทีน่ ำ� รายได้
เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับที่ 3 เป็นรองแค่รถยนต์
และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โดยตลาดส�ำคัญที่ไทย
ส่งออก ได้แก่ ฮ่องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย ญี่ปุ่น และจีน
ส�ำหรับสินค้าที่ไทยส่งออกส่วนใหญ่ได้แก่ ทองค�ำ
เครื่ อ งประดั บ แท้ ทั้ ง เครื่ อ งประดั บ ทองและ
เครือ่ งประดับเงิน และเพชรโดยเฉพาะเพชรเจียระไน
การส่ ง ออกสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย
(รวมทองค�ำ) ปี 2559 มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 501,080.48 ล้านบาท
(14,246.83 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นสัดส่วน
3.49% ต่อจีดีพีของประเทศ โดยในจ�ำนวนนี้เป็น
การส่งออกทองค�ำกว่าครึง่ หนึง่ ขณะทีก่ ารส่งออกทับทิม
ไปยังตลาดโลกในปีทผี่ า่ นมามีมลู ค่า 9,668.73 ล้านบาท
(275.28 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขยายตัวถึง 20.93%
โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 41.13% ของมูลค่าการส่งออก
พลอยสี และคิดเป็น 1.93% ของมูลค่าการส่งออก
อัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม ทั้งนี้ หากไม่
รวมทองค�ำ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจะ
มีมลู ค่า 244,432.48 ล้านบาท (6,968.11 ล้านเหรียญสหรัฐ)
หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.70% ต่อจีดีพี
ขณะที่ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 นี้ ไทยส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองค�ำ) เป็น
มูลค่า 240,752.62 ล้านบาท (6,942.75 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) ปรับตัวลดลง 28.19% (ลดลง 26.69% ในหน่วย
เงินเหรียญสหรัฐ) โดยสินค้าส่งออกหลักเกือบครึง่ หนึง่
ยังคงเป็นทองค�ำ ฉะนัน้ หากหักทองค�ำออก การส่งออก
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ แ ท้ จ ริ ง จะมี มู ล ค่ า
140,085.71 ล้านบาท (4,048.12 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ขยายตัวลดลง 2.75% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า
(ลดลง 0.60% ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ)
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ยั ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมใน
ครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ตลาดจนสนับนสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเจียระไน
อัญมณี ได้แก่ อุตสาหกรรมเจียระไนเพชรและพลอยสี
และ (2) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับแบ่งเป็น
อุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งประดับแท้ ได้แก่ เครือ่ งประดับทอง
และเครือ่ งประดับเงิน และอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับเทียม
และปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลกมีการเปลีย่ นแนวโน้มการผลิต การค้า เทคโนโลยี
และพฤติกรรมการบริโภค โดยมีประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ล
ต่อผูป้ ระกอบการ ได้แก่ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ ความต้ อ งการ
ในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ แนวโน้มการพัฒนาวัสดุ
ที่ใช้ท�ำเครื่องประดับ การเติบโตของความพิถีพิถัน
ในการซื้อสินค้า การเพิ่มความส�ำคัญของมาตรฐาน
รับรอง การใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับ การเติบโตของตลาด
ออนไลน์และเครือข่ายสังคม กระแสการเปิดตลาด
การค้าเสรีทเี่ พิม่ ขึน้ และการทีป่ ระเทศผูน้ ำ� อัญมณีและ
เครื่องประดับของโลกจัดตั้งหน่วยงานและแผนงาน
เฉพาะเพือ่ พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ เป็นต้น
นโยบายเกี่ ย วกั บ การผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของโลก
(Thailand: The World’s Jewelry Hub)
ส� ำ หรั บ มาตรการสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของโลก
(Thailand: The World’s Jewelry Hub) นัน้ ถือเป็น
การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน
ภาพรวม โดยเร่งประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
พัฒนาตั้งแต่ ต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ ทั้งในส่วน
ของ Strategic Partner เริ่มตั้งแต่การหาวัตถุดิบ
ทัง้ ในประเทศ ต่างประเทศ การยกระดับฝีมอื แรงงาน
และอุตสาหกรรม รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้บริโภค
โดยมีกลไลขับเคลือ่ นและบูรณาการทีส่ ำ� คัญ 4 ประการคือ
• การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศว่ า ไทยเป็ น
ศู น ย์ ก ลางการค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ มี
คุณภาพ สินค้าได้มาตรฐาน
• สร้างความเชือ่ มัน่ (Confidence) ในสินค้าอัญมณี
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และเครื่ อ งประดั บ เช่ น การออกตราสั ญ ลั ก ษณ์
Hallmark ส�ำหรับโลหะมีค่า และการออกใบรับรอง
การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ
• ยกระดับความสามารถด้านการผลิต เช่น ในเรื่อง
ของจัดตัง้ เทรนด์ของสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
การประกวดการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
• การวิจยั และนวัตกรรม (Research & Innovations)
ตามนโยบาย Thailand 4.0
• สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ในการสร้างและพัฒนาคน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างแบรนด์
• กลยุทธ์ (Strategy) สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
และแหล่งทรัพยากร
ส�ำหรับการยกระดับความสามารถด้านการผลิต และ
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับนั้น GIT เราได้ท�ำมาอย่างต่อเนื่อง
โดยจะเห็นได้ว่า เราได้มีการจัดโครงการประกวด
การออกแบบเครื่องประดับปีนี้ เป็นปีที่ 11 และ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งคือ การประกวดในปีนี้ได้รับ
พระราชกรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
พระราชทานโล่รางวัล ภายใต้หัวข้อพระราชทาน
“Illusion through the Gemstones; Where the
Mystery of Your Design Begins” เพื่อสนับสนุนและ
เปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ อาทิ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
ทีม่ ใี จรักในการออกแบบ ให้ได้มโี อกาสน�ำเสนอผลงาน
ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
รวมถึงเกิดก�ำลังใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
เครื่องประดับต่อไป โดยจะจัดให้มีการประกวด
ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชน
และนักออกแบบ ได้แลกเปลีย่ นแนวความคิดระหว่าง
นักออกแบบหน้าใหม่ชาวไทยและต่างชาติ แบบไม่จำ� กัดอายุ
โดยผลงานการออกแบบของผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
จะได้ผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับจริงโดยสถาบัน
หรือผูส้ นับสนุนการผลิตชิน้ งานอีกด้วย
และสถาบันยังได้จัด “การแข่งขันเจียระไนพลอย
ครัง้ ที่ 1” ส�ำหรับช่างเจียระไนพลอยจากทัว่ ทุกมุมโลก
เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษา ช่างเจียระไนมือสมัครเล่น
และมื อ อาชี พ ได้ มี โ อกาสพั ฒ นาฝี มื อ ให้ เ ข้ า สู ่
ม าตรฐ า นร ะ ดั บ โ ลก ซึ่ ง ถื อ เ ป ็ น ค รั้ ง แ รก
ของประเทศไทย โดยการประกาศผลผู้ชนะเลิศทั้ง
สองการแข่งขันจะมีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน
2560 ชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชม 20 ผลงานการออกแบบ

เครือ่ งประดับทีผ่ า่ นการคัดเลือกซึง่ จะน�ำไปจัดแสดง
นิทรรศการร่วมกับผลงานการเจียระไนทีไ่ ด้รบั รางวัล
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560
GIT มีโครงการที่เสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร
ส�ำหรับการสร้างให้คนไทย รวมถึงผู้ประกอบการ
ได้มแี รงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา
ถือเป็นหนึง่ ในการสร้างศักยภาพให้กบั ผูป้ ระกอบการนัน้
นั บ ว่ า เป็ น ความท้ า ทายอย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ในฐานะ
ที่สถาบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เราจะเห็น
ได้ว่าการสอนให้นักเรียนวาดภาพเป็นสิ่งที่ไม่ยาก
แต่การสร้างให้คนคนหนึ่ง หรือผู้ประกอบการใน
แต่ละแบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพ
ในการออกแบบในลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ และสร้างแบรนด์ของตนเอง
นัน่ ยากยิง่ กว่า และใช้เวลาบ่มเพาะเป็นระยะเวลานาน
เพื่อที่จะท�ำให้ผู้ที่รักในอัญมณีและเครื่องประดับ
สามารถก้าวเข้ามาในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับได้อย่างเข้มแข็ง
ปัจจุบันเรามีการจัดกิจกรรม และจัดตั้งโครงการ
มากมายขึ้นมารองรับในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการและผูท้ สี่ นใจ เช่น โครงการงานพัฒนา
ศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เครื่ อ งประดั บ สู ่ AEC
ที่สถาบันได้จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลทั้งด้าน
เทคนิค การออกแบบ การตลาดและการบริหาร
จัดการ รวมถึงการพัฒนารูปแบบสินค้าเครือ่ งประดับ
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
นักออกแบบเครื่องประดับไทย เพื่อให้สามารถสร้าง
แบรนด์เป็นของตัวเอง อีกทัง้ สนับสนุนกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้มีโอกาสท�ำตลาด
ในระดับสากล อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต
และการค้าเครื่องประดับของไทยมีศักยภาพสูงขึ้น
และสามารถแข่งขันได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งต่อยอดให้กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทย และเราก�ำลังจะเปิด
โครงการงานพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
เครือ่ งประดับสู่ AEC รุน่ ที่ 3 ในช่วงปลายปีนอี้ กี ด้วยค่ะ
นอกจากนี้ สถาบั น ก็ ยั ง มี ห ลั ก สู ต รพื้ น ฐานใน
การพัฒนาผู้ที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ่ งประดับ ไม่วา่ จะเป็นหลักสูตรการออกแบบ
เครื่องประดับ หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์ รวมถึง
หลักสูตรธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่า ซึ่งหลักสูตร
ธุรกิจทองค�ำและโลหะมีค่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทองค�ำ คุณสมบัติ
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กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนา
สินค้าทองรูปพรรณให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริโภคและ
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย
สุดท้ายนีข้ อให้ทา่ นผูอ้ ำ� นวยการสถาบันฝากถึงผูป้ ระกอบการ
ถึงแนวทางและให้กำ� ลังใจแก่ผปู้ ระกอบการไทยก้าวต่อไป
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ในขณะนี้ ทางภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในอุตสาหกรรม
อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เร่ ง สร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างกันเพื่อผลักดันให้ธุรกิจนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำ
ในระดับโลกเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพใน
ทุกด้าน และภาครัฐยังให้การสนับสนุนในด้านการหา
แหล่งวัตถุดิบ การยกเว้นภาษีศุลกากร ดังนั้นท่าน
ผู ้ ป ระกอบการทุ ก ท่ า นมั่ น ใจได้ ค ะว่ า ภาครั ฐ มี
ความพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับอย่างจริงจัง สุดท้าย ดิฉันในนาม
ของ GIT เราขอเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมและผลักดัน
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ไทยในทุกมิติ โดยเร่งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
ทั้งเทคโนโลยีการตรวจสอบ การวิจัยและพัฒนา
การสร้างและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในด้านต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลสู่ภาคการค้า เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ รวมทัง้ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค อีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จ
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
World Jewelry Confederation: CIBJO Congress
2017 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นการประชุม
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ส�ำหรับวงการอัญมณีและเครือ่ งประดับโลก
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงาน
ประมาณ 350 คน รวมกับงาน World Ruby Forum
ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาคมการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
จากนานาประเทศ นักลงทุน ผูแ้ ทนองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น สหประชาชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี
และเครื่องประดับ นักวิจัย ผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่
ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ทั้งภาครัฐและเอกชนจากนานาประเทศ
และสิง่ ทีส่ ำ� คัญนัน่ คือ การแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย
ได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้น�ำ
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
Gem Testing Department

Feature

พลอยสีเขียวมะกอก บอกหน่อยได้ ไหม
เพริโด หรือ เพริดอต (PERIDOT)
ลักษณะมลทินเฉพาะที่จะพบมากในพลอยชนิดนี้ เพริดอตเจียระไนแบบโค้งมน
หลังเต่า (cabochon) อาจแสดงปรากฏการณ์ได้คือ ตาแมว (cat’s eye) และ
สาแหรก (star) แต่จะพบได้ยากยิ่ง

ท่านผูอ้ า่ นหลายท่านอาจเคยได้ยนิ หรือมีคำ� ถามว่าชือ่ เรียกทีถ่ กู ต้องของพลอยชนิด
นี้คืออะไร ค�ำตอบคือสามารถเรียกได้ทั้ง 2 แบบ คือ เพริโด หรือ เพริดอต ก็ได้
ซึง่ จัดเป็นพลอยเนือ้ อ่อนชนิดหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมและเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย
มาเป็นเวลานานในอดีตหรือแม้ในปัจบุ นั ในอดีตผูค้ นมักสับสนพลอยชนิดนีก้ บั มรกต
หรือ emerald เนื่องจากมีสีเขียวดูคล้ายกัน ค�ำว่า Peridot มาจากภาษาลาติน
แปลว่า สีเขียวมะกอก อย่างไรก็ตามเพอริดอตมีสีเขียวเฉดต่างๆ ได้ตั้งแต่ เขียว
แกมเหลือง เขียวแกมเทา เขียวแกมน�้ำตาล และเขียวใสสด (ชื่อทางการค้า
“Evening Emerald”) ซึ่งจะเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้เพริดอต
จัดเป็นพลอยประจ�ำเดือนของผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมอีกด้วย เชื่อกันว่าเพริดอต
มีพลังในการขับไล่วิญญาณร้าย ภูตผีปีศาจและช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่ด้วย อีกทั้ง
ยังเชือ่ กันว่าพลอยชนิดนีม้ พี ลังทีท่ ำ� ให้จติ ใจของผูส้ วมใส่เข้มแข็งและกล้าหาญอีกด้วย
ดังนั้นนักรบสมัยโบราณจึงมักจะพกพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้เสมอ

เพริดอตจัดเป็นแร่ประกอบหินที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง ส่วนมากมีก�ำเนิดในชั้นเนื้อโลก
ตอนบน (Upper mantle) ถูกน�ำขึ้นสู่ผิวโลกด้วยมวลหินหลอมเหลว หรือ แมกมา
ทีแ่ ทรกดันตัวขึน้ มามักพบในรูปของผลึกแปลกปลอม (xenocryst) อยูใ่ นมวลหินอัคนี
ภูเขาไฟ แหล่งพลอยเพริดอตมีการส�ำรวจพบกระจายอยูใ่ นหลายๆ ประเทศทัว่ โลก
แต่แหล่งที่พบเป็นคุณภาพอัญมณี ได้แก่ เกาะเซนต์จอห์นในทะเลแดง เมียนมา
สหรัฐอเมริกา (อริโซนา) ออสเตรเลีย รัสเซีย จีน และปากีสถาน เป็นต้น
การเลือกสีของเพริดอต ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของแต่ละคน แต่โดยทัว่ ไปสีทนี่ ยิ มกันมาก
จะเป็นสีเขียวทีม่ คี วามเข้มปานกลางไม่เข้มหรืออ่อนจนเกินไปหรือเข้มจนเหมือนสีใบไม้แก่
ถ้ามีสีน�้ำตาลปนจะไม่เป็นที่นิยม ซึ่งสีเขียวของเพริดอตจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่เหมือนมรกตซึง่ มีสเี ขียวสดหรือการ์เนตสีเขียว (Tsavorite) หรือทัวร์มาลีนสีเขียว
(Green Tourmaline) แม้ ว ่ า ลั ก ษณะของเนื้ อ พลอยจะคล้ า ยกั น มากก็ ต าม
ในการซื้อขายพ่อค้าผู้มีประสบการ์ณสามารถตรวจสอบได้ไม่ยากเนื่องจาก
เป็นพลอยที่มีภาพซ้อน (doubling) ชัดเจนเมื่อดูด้วยกล้องขยาย 10 เท่า (loupe)
คล้ายลักษณะที่จะพบในพลอยเพทาย (zircon) เหมือนกับพลอยเนื้ออ่อนอื่นๆ
ทีค่ วามแข็งค่อนข้างต�ำ่ การดูแลรักษาจึงไม่ควรเก็บรวมไว้กบั เครือ่ งประดับอัญมณี
ชนิดอื่นที่มีความแข็งสูงกว่า เช่น เพชร ทับทิม เป็นต้น ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดรอยขูด
บนผิวของเพริดอตได้ ควรแยกเก็บในกล่องหรือถุงทีม่ ผี า้ นุม่ แทน และเนือ่ งจากเพอริดอต
อาจมีปฏิกริ ยิ าต่อกรดบางชนิด ควรหลีกเลีย่ งเพราะอาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้

ในทางวิทยาศาสตร์ แร่เพริดอตจัดเป็นพลอยในกลุ่มแร่ โอลิวีน (Olivine group)
ซึ่งมีแร่สมาชิกที่พบมากในธรรมชาติ 2 ประเภทคือ ฟอสเทอไรต์ (Forsterite,
Mg2SiO4) และฟายาไลต์ (Fayalite, Fe2SiO4) เพริดอตจัดเป็นพลอยทีม่ อี งค์ประกอบ
ทางเคมีอยู่ระหว่างสมาชิกแร่ทั้งสองประเภทนี้ คือ มีสูตรเคมีเป็น (Mg,Fe)2SiO4
เป็นพลอยที่มีสีเขียวถึงเขียวแกมเหลืองคล้ายสีมะกอก (olive green) ทั้งนี้ในกลุ่ม
แร่โอลิวนี ทีม่ สี เี หลืองจะเรียกว่า คริสโซไลต์ (Chrysolite) เพริดอตจัดเป็นพลอยหักเหคู่
(DR) มีคา่ ดัชนีหกั เหอยูร่ ะหว่าง 1.65 -1.69 มีความวาวแบบแก้ว และมีความแข็ง
ประมาณ 6.5-7 ตามโมห์สเกล มีค่าความถ่วงจ�ำเพาะ (SG) ประมาณ 3.3 มีลกั ษณะ
เด่นคือ มีปรากฏการณ์ภาพซ้อน (Doubling) ทีเ่ ด่นชัดเมื่อตรวจสอบด้วยกล้องก�ำลัง
ขยาย หรือเลนส์ขยาย และยังอาจพบมลทินลักษณะคล้ายใบบัว (Lily pad) ซึ่งเป็น
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เรียนรู้ดูพลอยเพริดอต (PERIDOT)
เรื่อง นลิน นฤดีสมบัติ / วิลาวัณย์ อติชาติ / บุญทวี ศรีประเสริฐ และทนง ลีลาวัฒนสุข

เพริโด หรือ เพริดอต (Peridot) เป็นพลอยประจ�ำเดือนเกิดเดือนสิงหาคม เพริดอตจะน�ำความอบอุ่น ความสงบ ความส�ำเร็จ
มาให้ผทู้ เี่ กิดเดือนสิงหาคม และใช้เป็นสัญลักษณ์หรือของขวัญของการครบรอบแต่งงานปีที่ 12 คนสมัยโบราณเรียกเพริดอตว่า
อัญมณีเเห่งสุรยิ ะ มีการท�ำเหมืองเพริดอตมานานเเล้วตัง้ เเต่ยคุ กรีกโบราณ มรกตของพระนางคลีโอพัตราในต�ำนานอียปิ ต์โบราณ
ทีจ่ ริงเป็นเพริดอตจากทะเลเเดง เป็นความจริงทีว่ า่ อัญมณีสเี ขียวมรกตสดสวยทีผ่ คู้ นหวงเเหนในยุคก่อนๆ เเท้จริงเเล้วเป็นเพริดอต
สวยๆ ที่ไม่มใี ครรูจ้ กั ในสมัยนัน้

เพริดอต

มรกต

ทัวร์มาลีนสีเขียว

แซปไฟร์สเี ขียว

การ์เนตสีเขียว

ไดออปไซด์

ไอโดเครส

สฟีน

รูปที่ 1 พลอยสีเขียวชนิดต่างๆ (GIT Laboratory)

เพริดอตเป็นพลอยทีม่ สี เี ขียวต่างๆ เช่น เขียวมะนาวอ่อน เหลืองแกมเขียว (สีใบตองอ่อน)
ถึง เขียวแกมเหลือง (เขียวมะกอก) หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า พลอยสีเขียวสวย
นอกจากเพริดอตแล้วนั้น ยังมีพลอยสีเขียวชนิดอื่นอีกหลายชนิดในท้องตลาด
ทีม่ ลี กั ษณะสีเขียวสวยงามคล้ายคลึงกัน จนอาจเกิดความสับสน เช่น มรกต (Emerald)
ทัวร์มาลีนสีเขียว (Green Tourmaline) แซปไฟร์สีเขียว (Green Sapphire)
การ์เนตสีเขียว (Green Garnet) ไดออปไซด์ (Diopside) ไอโดเครส (Idocrase)
สฟีน (Sphene) เป็นต้น (รูปที่ 1)

และทางเคมีที่แตกต่างกัน หรือเพื่อความสะดวกและความเชื่อมั่นมากขึ้นส�ำหรับ
ผู้ซื้อ ผู้บริโภค โดยทั่วไป อาจใช้ใบรายงานผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ
ที่เชื่อถือได้เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง

ส�ำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว การที่จะทราบว่าพลอยสีเขียวต่างๆ เป็นพลอยชนิดใด
การตรวจด้วยตาเปล่า และใช้สีอย่างเดียว อาจไม่สามารถระบุชนิดพลอยได้
ในมุมของนักอัญมณีศาสตร์ จ�ำเป็นจะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านอัญมณีศาสตร์
และท�ำการวิเคราะห์ตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ จึงจะสามารถแยกชนิดพลอยต่างๆ
ออกจากกันได้แม่นย�ำ เนื่องจากพลอยแต่ละชนิดจะมีสมบัติทางกายภาพ ทางแสง

สมบัตทิ างกายภาพและทางแสง
โดยส่วนใหญ่เพริดอตเป็นพลอยที่มีสีเขียวโปร่งใส เนื้อพลอยค่อนข้างสะอาด
มีความแข็ง (Hardness) ประมาณ 6.5 - 7 ตามโมห์สเกล ความถ่วงจ�ำเพาะ (S.G.)
ประมาณ 3.3 ค่าดัชนีหกั เหของแสง (R.I.) 1.65 - 1.69 มีคา่ ไบรีฟรินเจนซ์คอ่ นข้างสูง
คือ 0.035 - 0.038 สีเขียวที่เกิดในเพริดอตมาจากธาตุเหล็ก

ลักษณะทัว่ ไป
เป็นพลอยในกลุ่มโอลิวีน (Olivine) มีองค์ประกอบหลักทางเคมี คือ แมกนีเซียม,
เหล็ก ซิลิเกต (Mg,Fe)2SiO4
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การวิเคราะห์ตรวจสอบแบบพืน้ ฐาน
ด้วยเพริดอตเป็นพลอยที่มีค่าดัชนีหักเหของแสง 2 ค่าที่
แตกต่างกันมากส่งผลให้เรามองเห็นหน้าเหลีย่ มพลอยต่างๆ
เป็นเหมือนมีหน้าเหลีย่ มซ้อนกัน ลักษณะภาพหน้าเหลีย่ มซ้อน
(Doubling) และลักษณะมลทินภายในเป็นลักษณะเด่น
มักพบในเพริดอต คือ มลทินผลึก ของเหลวและหรือก๊าซ
ในรอยแตกทีม่ ลี กั ษณะเหมือนใบบัว ซึง่ เรียกว่า Lily pad นัน้
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยกล้องแว่นขยาย 10X และกล้องจุลทรรศน์
อัญมณีดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) และ (ข) นักอัญมณีศาสตร์
หรื อ พ่ อ ค้ า พลอยผู ้ มี ป ระสบการณ์ มั ก ใช้ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ยใน
การตรวจสอบขั้นง่ายๆ ได้

(ก) ลักษณะภาพหน้าเหลีย่ มซ้อน (Doubling) ก�ำลังขยาย 40X

รูปที่ 3 Raman spectrum ของเพริดอต มรกต ทัวร์มาลีนสีเขียว และแซปไฟร์สเี ขียว (GIT Laboratory)

(ข) ลักษณะมลทินเหมือนใบบัว (Lily pad) ก�ำลังขยาย 50X

รูปที่ 2 ลักษณะภายในเพริดอตทีใ่ ช้เป็นเกณฑ์
ในการตรวจเบือ้ งต้น (GIT Laboratory)

การวิเคราะห์ตรวจสอบเพริดอตด้วยเครือ่ งมือพิเศษ
เครือ่ งรามานสเปกโตรสโคป

ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีใช้เครือ่ งรามานสเปกโตรสโคป
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจแยกชนิดพลอยสีต่างๆ
ในการตรวจระบุชนิดของพลอย ซึ่งได้ผลแม่นย�ำ รวดเร็ว
ดั ง แสดงเป็ น กราฟผลวิ เ คราะห์ พ ลอยเพริ ด อต มรกต
ทัวร์มาลีนสีเขียว และแซปไฟร์สีเขียว (รูปที่ 3)
พลอยสีเขียวในเครื่องประดับของท่านเป็นพลอยชนิดใด
สามารถใช้ใบรายงานผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณี GIT (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณี (GIT-GTL)

ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 02-634-4999 ต่อ 404, 405
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
27

AUGUST - SEPTEMBER 2017
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ง ปวรัตปวรั
ถ์สรณ์ตถจอมพั
ธ์ นธ
จัเรืด่อทำโดย
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บ บ

ความเป็ น ไปได้ ข องการเลื อ กใช้ สี ข องโลหะที่ มี
ความหลากหลายเช่นเดียวกับการเลือกใช้สขี องเพชรพลอย
ทีม่ กี ารจับคูส่ ที สี่ นุกและแปลกตามากขึน้ นักออกแบบ
เครื่องประดับในปัจจุบันเริ่มนิยมเลือกใช้สีโลหะ
ที่หลากหลายมากขึ้น งานทอง และทองขาวก็จะ
ไม่ได้ถูกจ�ำกัดในรูปแบบเดิมๆ เหมือนอย่างเคย
การน� ำ เทคนิ ค ในการชุ บ หรื อ เคลื อ บโลหะจาก
อุตสาหกรรมอืน่ เริม่ เข้ามามีบทบาท และเกิดความน่าสนใจ
ให้กับวงการเครื่องประดับ เช่น nano-ceramic
coatings, PVD coating, rhodium สีต่างๆ,
titanium, aluminum และสีใหม่ๆ ของทองทีเ่ กิดจาก
การผสมอั ล ลอยที่ ต ่ า งกั น การจั บ คู ่ สี ข องวั ส ดุ
และเทคนิคต่างๆ เช่น สีของโลหะ สีของการลงยา
และสีของพลอย ซึง่ มีความหลากหลายทางในการจัดโทนสี
แบบที่อยู่ในโทนเดียวกันทั้งหมด หรือจะจับคู่สีสดๆ
ให้ที่มีความขัดแย้งกันไปเลยก็ได้

Suzanne Syz

Neha Dani
18-karat gold pieces finished
with colored rhodium and
set with diamonds
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Evelyn H

Arunashi Blue Moonstone Sapphire
Emerald and Diamond Ring

Wallace Chan
Bangle; Opal, Topaz, Fancy Colored Sapphire and Diamond

บางทีการใช้ดีไซน์เดิมๆ แต่เพิ่มเติมด้วยการใช้สีใหม่ๆ
ก็ ส ร้ า งความน่ า สนใจให้ กั บ ชิ้ น งานมากขึ้ น เพราะเป็ น
การเล่าเรื่อง และน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ ท�ำให้ดูไม่น่าเบื่อ
ซึ่งอิทธิพลในการใช้สีแบบ chromatic นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่
ในอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลไปยังศิลปะ
ทีเ่ ป็นดิจติ อลอาร์ต ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ และเครือ่ งแต่งกายด้วย
โดยการน�ำผ้าโปร่งมาซ้อนทับกัน ให้สีดูเหลือบรุ้ง เลเยอร์ที่
ซ้อนกันของผ้าก็จะเกิดผลทางสายตา การใช้เนื้อผ้าที่คล้าย
พลาสติก หรือเป็นเทคนิคการทอผ้าทีผ่ สมใยต่างๆ เข้าด้วยกัน
Vhernier

Niquesa

The Aurora ring by Chow
Tai Fook 18k white gold
with South Sea peacock
pearls, pink and purple
sapphires, green garnets
and white diamonds.
Chanel Spring 2016 Ready to Wear Collection
Photos by Vogue

Neha Dani / Nitza earrings
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CHAPTER

THE ESSENCE
OF THAI DESIGN
ใน GIT Magazine ฉบับเดือนนี้ GIT ขอพาทุกท่านไปรู้จัก
เจ้าของธุรกิจที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่...ผู้เข้าร่วมโครงการ
งานพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบธุรกิจเครือ่ งประดับสู่ AEC+6
กับ GIT ซึง่ ได้พสิ จู น์ให้เห็นฝีมอื ทีม่ เี กินมาตรฐาน ด้วยผลงาน
การดีไซน์เครื่องประดับที่งดงาม มีความแปลกและทันสมัย
มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละแบรนด์ แต่ละคอลเลกชันของเจ้าของ
ธุรกิจเครื่องประดับที่เป็นผู้ดีไซน์เครื่องประดับด้วยตัวเอง
มาชมผลงานสุดยอดแห่งการดีไซน์ของกลุ่มผู้ประกอบการฯ
เหล่านี้ได้
BRAND “PARA JEWELRY”
COLLECTION: “BEAUTIFUL WORLD”
BY MS. KAMONPISUT KAEWNET

PARA Jewelry เป็นแบรนด์เครือ่ งประดับทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความสุขของผูส้ วมใส่
และผูค้ น เพราะเราเชือ่ ว่า “ความสุข” เป็นกุญแจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ด�ำเนินต่อไปได้อย่าง
ราบรืน่ เราจึงเน้นเป็นเครือ่ งประดับทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และสิง่ รอบตัว
ทีส่ ามารถสัมผัสและเข้าถึงได้งา่ ย มีความสวยงาม ง่ายต่อการสวมใส่
คอลเลกชัน่ “Beautiful World” ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากรังผึง้ และดอกมะลิ นักออกแบบ
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมฟาร์มผึ้งที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นการใช้ชีวิตของผึ้งในรัง
การท�ำงานร่วมกันของผึง้ จึงเกิดความรูส้ กึ ประทับใจในสิง่ มีชวี ติ ตัวเล็กๆ ทีถ่ งึ แม้จะมี
พิษร้ายอยูใ่ นตัวมาอยูร่ วมกัน แต่ไม่มกี ารกระทบกระทัง่ ท�ำร้ายกันเองในหมูผ่ งึ้ กลับ
ช่วยกันท�ำงานเป็นอย่างดี และได้ผลผลิตเป็นน�ำ้ ผึง้ ทีห่ อมหวาน จึงได้นำ� เอกลักษณ์
ของผึง้ ทีค่ นุ้ ตา (รูปหกเหลีย่ มรังผึง้ ) มาใช้ในการออกแบบเครือ่ งประดับ และดอกไม้
จะสือ่ ถึงความสวยงามและความสุข
BRAND “JEE’S JEWELRY”
COLLECTION: “THE KISS”

BY MS. JEERANUN ROJWONGSURIYA

เพราะเราเป็นมากกว่าความต่าง ดังนัน้ ค�ำว่า “แตกต่าง” อาจะไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการ
ให้คำ� นิยามแก่ Jee’s Jewelry ได้ ดังปรัชญาในการท�ำงานทีเ่ ราเล็งเห็นว่า “เมือ่ ไม่อาจมี
เม็ดทรายเม็ดไหนทีจ่ ะเหมือนกันได้ ความปรารถนาของผูค้ รอบครองเครือ่ งประดับ
ก็เช่นกัน” และเพือ่ ตอบสนองทุกความปรารถนาของแต่ละบุคคลให้ได้ดที สี่ ดุ ผลงาน
ทุกชิน้ ของ Jee’s Jewelry จึงถูกออกแบบด้วยความประณีต เพือ่ ให้กลายเป็นผลงาน
ระดับมาสเตอร์พชี ทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นถึงความมีอตั ลักษณ์ของผูค้ รอบครองผ่าน
การสร้างสรรค์อย่างมีศลิ ปะรวมไปถึงการผลิตชิน้ งานด้วยความพิถพี ถิ นั ทีส่ ดุ
คอลเลกชัน่ “The Kiss” เราได้แรงบันดาลใจจากหนึง่ ในภาพวาดทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของ
นักจิตรกร Gustav Klimpt ชาวออสเตรีย และได้ออกแบบเส้นสาย ความโค้งออกมา
เป็นเครือ่ งประดับทีม่ คี วามประณีต เต็มไปด้วยความรัก
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ซึง่ ได้เก็บเกีย่ วความรูส้ กึ ทีด่ จี ากการท่องเทีย่ วในจังหวัด
เชียงใหม่ ผ่านมุมมองของนักเดินทางและการแลกเปลีย่ น
ความรูก้ บั คนในท้องถิน่ ความรูส้ กึ ดีๆ ทีส่ ามารถจับต้อง
ได้เหล่านีจ้ ะได้ถกู น�ำกลับไปและบอกเล่าให้คนรอบข้าง
ได้รจู้ กั เกีย่ วกับเมืองเล็กๆ ทีอ่ บอุน่ แห่งนี้ ด้วยรอยยิม้ และ
ความสุขจากความสนุกของการเดินทางทีจ่ ะอยูใ่ นใจ
ตลอดไป

BRAND “CURVETTE JEWELRY”
COLLECTION: “WIND VIGOROUS”
BY MS. DARA WONGYAOFA

Curvette Jewelry แบรนด์เครือ่ งประดับ โดยดีไซน์เนอร์
ผู้มีความหลงใหลในความสวยงามของเครือ่ งประดับ
และชืน่ ชอบงานดีไซน์ จึงได้ใช้เวลาศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจนี้
อย่างจริงจัง จนเกิดการสร้างสรรค์ผลงานเครือ่ งประดับ
ภายใต้ ก ารออกแบบที่ เ รี ย บง่ า ย ชิ้ น งานดู เ ท่ ห ์
เน้นความมัน่ ใจ และทันสมัย สือ่ ให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
มั่นใจ และมีเสน่ห์ในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

คอลเลกชัน่ “The Floral Craft” เมือ่ เครือ่ งประดับ
ที่มีคุณค่าและงานฝีมือถูกผสมผสานเข้าด้วยกันใน
คอลเลกชั่นนี้ ความงดงามของดอกไม้ที่ผลิบาน
ได้ถกู ปลุกให้ตนื่ ขึน้ จากจินตนาการ และความหลงใหล
ในธรรมชาติ โลหะทีม่ คี ณุ ค่าถูกออกแบบให้พลิว้ ไหว
งดงาม ทุกกลีบดอกเบ่งบานอย่างเป็นธรรมชาติ ชวนให้
นึกถึงกลิ่มหอมของดอกไม้และเสน่ห์ของหญิงสาว
ทีไ่ ม่เคยจางหายไป
คอลเลกชัน่ “Wind Vigorous” ได้แรงบันดาลใจมาจาก
“สายลม” สิ่งบางๆ รอบตัวที่มองไม่เห็นด้วยตา
แต่สมั ผัสได้ถงึ ความทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ “สายลม”
พัดไปข้างหน้าเสมอ ไม่เคยหยุดนิ่ง เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา มีความพลิ้วไหว นุ่มนวล แต่อีกด้านหนึ่ง
ก็มีความเข้มแข็งมีพลัง ผลงานนี้จึงได้น�ำรูปทรง
เรขาคณิตมาใช้ผสมผสานในงานดีไซน์ เพื่อสื่อถึง
อีกมุมมองหนึง่ ของ “สายลม” ทีม่ คี วามเข้มแข็ง และ
มีพลัง ภายใต้จินตนาการเหล่านี้ “Wind Vigorous
Collection” จึ ง เป็ น ตั ว แทนของผู ้ ห ญิ ง ทุ ก คน
ที่ มี ค วามอ่ อ นโยน แต่ ไ ม่ อ ่ อ นแอ แสดงออกถึ ง
ความมีเอกลักษณ์ และเปิดเผยความมั่นใจในตนเอง
พร้อมสร้างพลังในชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
ไม่หยุดนิ่งดุจดั่ง “สายลม”

BRAND “BAM JEWELRY”
COLLECTION: “SACRED”

BY MR. KANANON KUNADILOKMETEE

จากแรงบันดาลใจในท้องถิ่นถูกน�ำมาบอกเล่าผ่าน
งานออกแบบเครือ่ งประดับ BAM Jewelry ทีม่ คี วามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือความร่วมสมัยของชิน้ งานทีถ่ กู
สร้างสรรค์ขนึ้ จากความตัง้ ใจทีจ่ ะให้ BAM Jewelry
เป็นแบรนด์เครือ่ งประดับทีส่ ามารถสวมใส่ได้ในทุกวัน
จุดมุง่ หมายของ BAM Jewelry คือภาพความประทับใจ
หลอมรวมกับประสบการณ์จากการเป็นผู้มาเยือน

BRAND “MISSHERA”
COLLECTION: “THE EYE OF THE SOUL”
BY MS. KOTCHAKORN PONGCHAIKRAIKITI

“MISSHERA” มาจากการผสมค�ำ 3 ค�ำเข้าด้วยกัน
MISS-SHE-HER ทัง้ สามค�ำนีม้ คี วามหมายเดียว แปลว่า
ผู้หญิง “Less is more” คือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์
รูปแบบของฟอร์มทีน่ ำ� มาใช้อาจจะดูมนิ มิ อล แต่ตอ้ ง
ดูมี Detail มีลูกเล่น สามารถตอบโจทย์ของผู้หญิง
ยุคใหม่ที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ต้องไม่เรียบ
จนเกินไป เป็นแบรนด์เครือ่ งประดับทีจ่ ะดึงความสวยงาม
และความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นคุณออกมา
คอลเลกชัน่ “The Eye of the Soul” ได้แรงบันดาลใจ
มาจาก Cat’s eyes หรือ ตาแมว ซึง่ มาจากรูปแบบ
ลายเส้นของ Cat’s eyeliner หรือ การกรีดอายไลน์เนอร์
สไตล์ Cat’s eyes แบรนด์เราได้นำ� รูปแบบดังกล่าว
มาหักให้เป็นรูปทรงของสามเหลีย่ มเพือ่ เพิม่ ความน่า
สนใจให้กบั เครือ่ งประดับ บวกกับการน�ำพลอย Cat’s
eyes เข้ามาใช้ประดับบนตัวเรือนอีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้ว
คอลเลกชัน่ นีย้ งั ได้เพิม่ ลูกเล่น การซ้อนทับ และการท�ำ
ลายนูนขึน้ มา เพือ่ ให้ชนิ้ งานมีมติ ิ และมีความแปลกใหม่
มากยิง่ ขึน้

BRAND “MORA J”
COLLECTION: “THE FLORAL CRAFT”
BY MS. CHUTIMON LERTSIRIAMNUAIPORN

MORA J มีตน้ ก�ำเนิดมาจากความหลงใหลในความงาม
ของเครือ่ งประดับและคุณภาพของงานฝีมอื นับจาก
ปี 1989 คือจุดเริม่ ต้นของเราในฐานะผูผ้ ลิตทีส่ งั่ สม
ประสบการณ์ แ ละพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการท� ำ
เครือ่ งประดับเงินทีม่ คี ณุ ภาพมาอย่างต่อเนือ่ ง และในทีส่ ดุ
แบรนด์ “MORA J” ก็ได้ถกู ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ สร้างสรรค์
ชิน้ งานทีม่ ดี ไี ซน์เฉพาะตัว แสดงถึงความกลมกลืนของ
งานศิลปะและเทคนิคของช่างฝีมอื อย่างลงตัว

คอลเลกชั่ น “Sacred” คื อ ภาพประทั บ ใจจาก
งานเทศกาลประเพณีเดือนยี่อันยิ่งใหญ่ของจังหวัด
เชียงใหม่ นั่นคืองานประเพณียี่เป็งที่จัดขึ้นทุกปี
ทีห่ ลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ถือเป็น
งานบุญทีผ่ คู้ นทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพากันมา
ร่วมงานนีด้ ว้ ยจิตใจอันบริสทุ ธิ์

ติดตามผลงานของพวกเขาเหล่านี้ได้ใน CHAPTER – The Essence of Thai design
ภายใต้โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC+6 กับสถาบัน GIT
www.git.or.th , FB: GITTrainingcenter
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ขยายฐานลูกค้าเครื่องประดับ
ในยุคดิจิทัลผ่าน AMAZON
ยุคดิจิทัลหรือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมทีเ่ คยซือ้ สินค้าหน้าร้านมาเป็นการซือ้ สินค้าออนไลน์มากขึน้ ท�ำให้ธรุ กิจ E-Commerce
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึน้ มากในอนาคต จากสถิตเิ ว็บไซต์ statista.com
พบว่าในปี 2559 ยอดขายปลีกออนไลน์ของโลกอยู่ที่ 1,915 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ
คาดการณ์ว่าในปี 2560 และ 2563 ทั่วโลกจะมียอดขายปลีกเพิ่มขึ้นถึง 23% และ 112%
เมือ่ เทียบกับปี 2559 โดย Amazon.com เป็นตลาดค้าปลีกออนไลน์ทคี่ รองส่วนแบ่งสูงทีส่ ดุ ในโลก

เกี่ยวกับ AMAZON

Amazon.com เป็นแหล่งค้าปลีกออนไลน์ (online shopping) ที่ใหญ่ที่สุด
ในสหรัฐอเมริกาและใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี 2538 โดยเริม่ ต้นจากการ
ขายหนังสือออนไลน์ จากนัน้ ได้เพิม่ ไลน์สนิ ค้าเป็นดีวดี ี ซีดเี พลง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ของเล่น วิดโี อเกม เสือ้ ผ้า อาหาร และเครือ่ งประดับ เป็นต้น ทัง้ นี้ Amazon ยังขยาย
ธุรกิจไปยังประเทศอืน่ ด้วย ได้แก่ แคนาดา ฝรัง่ เศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร อินเดีย
และญีป่ นุ่ เป็นต้น อีกทัง้ ยังเริม่ บุกตลาดสิงคโปร์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 แล้ว
ส�ำหรับผูท้ อ่ี ยูน่ อกเหนือจากประเทศดังกล่าวก็สามารถสัง่ ซือ้ สินค้าจาก Amazon ได้
เนือ่ งจากมีบริการจัดส่งสินค้าไปยังเกือบทุกประเทศทัว่ โลก ทัง้ นี้ Amazon ได้กา้ วขึน้
เป็นผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ทสี่ ดุ แทน Walmart ตัง้ แต่ปี 2558 ซึง่ สะท้อนถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปซือ้ สินค้าออนไลน์เพิม่ มากขึน้

สถิติ AMAZON ปี 2559

ความน่าสนใจของ AMAZON

สินค้าทัง้ หมด:

Amazon.com นับเป็นตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในยุคดิจทิ ลั ทีม่ ผี ซู้ อื้ ผูข้ ายจ�ำนวนมาก
โดยมีความน่าสนใจดังนี้

368 ล้านชิน้

ยอดขายมากกว่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ:

100,000 ราย

• ในปี 2559 หุน้ Amazon มีมลู ค่าตลาดรวมเกือบ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีผขู้ ายกว่า
2 ล้านราย และมีรายได้จากยอดขายสุทธิ 136 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงขึน้
จากปีกอ่ นหน้าถึง 27% ซึง่ รายได้และหุน้ ของ Amazon ทีท่ ะยานสูงขึน้ ทุกปี ส่งผลให้
นายเจฟ เบซอส ผูก้ อ่ ตัง้ Amazon เป็นเศรษฐีทรี่ ำ�่ รวยเป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจาก
บิล เกตส์ ผูก้ อ่ ตัง้ ไมโครซอฟท์ และวอร์เรน บัฟเฟต์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของ
เบิรก์ เชียร์ แฮธาเวย์) จากการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกประจ�ำปี 2560 ของนิตยสารฟอร์บส์

บัญชีผซู้ อื้ (Active Users):

300 ล้านราย

ผู้ใช้ Amazon Mobile app ต่อเดือน:

30 ล้านราย

ผูซ้ อื้ ชาวสหรัฐฯ บน Mobile app:

• Amazon ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะ B2C ซึง่ ผูซ้ อื้ สามารถซือ้ สินค้าได้จากหน้าเว็บไซต์
Amazon.com ผ่านจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต โดย Amazon กลายเป็นผูน้ ำ� ด้าน Mobile Shopping แซงหน้าร้านค้าปลีก
ออนไลน์รายอืน่ ๆ

50%

ชาวสหรัฐฯ ซือ้ สินค้าอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน:

80%

• Amazon ขายสินค้าทุกประเภท จึงท�ำให้มลี กู ค้าเข้าไปซือ้ สินค้าเดือนละกว่า 100 ล้านคน
ซึง่ ไม่ได้มเี พียงลูกค้าชาวอเมริกนั เท่านัน้ หากแต่มลี กู ค้าจากประเทศอืน่ กว่า 45%
ทีเ่ ข้าไปซือ้ สินค้าใน Amazon ด้วย

ทีม่ า: http://expandedramblings.com
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• Amazon มีระบบจ่ายเงินหลายช่องทางและสะดวก รวมถึงระบบการกระจายสินค้า
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ง่ สินค้าให้แก่ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็ว และการติดตามสถานะการส่ง
ส่งผลให้ Amazon ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าทัว่ โลก

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า Amazon.com เป็นตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ทนี่ า่ สนใจ
โดยการวางขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon จะท�ำให้ลกู ค้าจ�ำนวนกว่า 300 ล้านราย
ที่มีอยู่มองเห็นสินค้าของท่าน ท�ำให้มีโอกาสสูงที่สินค้าจะถูกซื้อไป อีกทั้งลูกค้า
ของ Amazon ส่วนใหญ่คอื ชาวอเมริกนั ชาวยุโรป และญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นคูค่ า้ หลัก
ในหมวดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และปัจจุบันสินค้าอัญมณีและ
เครือ่ งประดับบนเว็บไซต์ Amazon.com มีเพียงราว 0.25% ของจ�ำนวนสินค้าทัง้ หมด
ซึ่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยยังวางขายไม่มากนัก ดังนั้นจึงยังมีพื้นที่เหลือ
ให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยเข้าไปเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ
บนเว็บไซต์ Amazon ได้อีกมาก แต่อยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะมองเห็นโอกาสนี้
และคว้าเอาไว้หรือไม่

• Amazon ด�ำเนินกลยุทธ์ทสี่ ร้างความแข็งแกร่งเพือ่ ครองความเป็นผูน้ ำ� ค้าปลีกออนไลน์
ของโลกในหลายด้าน อาทิ การท�ำระบบ Dynamic Pricing เพือ่ ปรับเปลีย่ นราคาสินค้า
ตามช่วงเวลา โดยใช้ Big Data Analytics การพัฒนาระบบของศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยเทคโนโลยีหน่ ุ ยนต์ หรือการให้บริการ Amazon Machine Learning ทีช่ ว่ ยประมวลผล
การรีววิ และวิเคราะห์ลกั ษณะการซือ้ สินค้าของลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น

ข้อควรทราบในการขายสินค้าเครือ่ งประดับใน Amazon.com
ผู้ขายจะต้องสมัครเป็น Seller แบบ Professional Seller เท่านั้น ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเดือนละ 39.99 เหรียญสหรัฐ
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการขายสินค้าแต่ละชิน้ ในแต่ละครัง้ อีก สามารถลงขายสินค้าได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนชิน้ และสินค้าจะอยู่
บนเว็บไซต์ตลอดไป
ผูข้ ายจะต้องเลือกว่าจะใช้บริการการขายแบบใดแบบหนึง่ ใน 2 แบบคือ
1) ขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon โดยผูข้ ายประกาศขายสินค้าได้เองบนเว็บไซต์ หรือ
2) ใช้ WebStore Site ของ Amazon โดยผูข้ ายจะต้องสร้างเว็บไซต์ของตนเองโดยใช้ eCommerce Platform ของ Amazon
ผูข้ ายสามารถเลือกจัดส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้าด้วยตนเอง หรือใช้บริการ Fulfillment by Amazon (FBA) ซึง่ เป็นการส่งสินค้า
ไปสต๊อกในโกดังของ Amazon และ Amazon จะเป็นผูด้ �ำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้า
เครือ่ งประดับทีว่ างขายจะต้องเป็นสินค้าใหม่ มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ไม่เลียนแบบแบรนด์อนื่ ๆ และได้มาตรฐาน Amazon's
1
Jewelry Quality Assurance Standards อาทิ เครือ่ งประดับเงินทีว่ างขายได้จะต้องระบุคา่ ความบริสทุ ธ์ของโลหะเงิน 92.5% เป็นต้น
เครือ่ งประดับทีม่ รี าคามากกว่า 125,000 เหรียญสหรัฐไม่สามารถวางขายได้
การวางขายสินค้าเครือ่ งประดับทีป่ ระกอบด้วยโลหะมีคา่ จะต้องวางเงินมัดจ�ำ 500 เหรียญสหรัฐ
เนือ่ งจากสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับอยูใ่ นหมวดสินค้าทีจ่ ะต้องขอ Approve ก่อนจึงจะวางขายได้ โดยสิง่ ส�ำคัญอันดับแรก
ที่จะท�ำให้สินค้าผ่านการ Approve ได้นนั่ คือ ภาพถ่าย ซึ่งภาพถ่ายสินค้าจะต้องใกล้เคียงกับสินค้าจริง ขนาดรูปทั้งด้านกว้าง
และด้านยาวจะต้องมากกว่า 1,000 พิกเซล พืน้ หลังสีขาว และตัวสินค้าจะต้องมีขนาด 80% ของรูปภาพ
1

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310980

33

AUGUST - SEPTEMBER 2017

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
Gem and Jewelry Library

Feature

เทคนิคใส่เครื่องประดับอย่างไรให้น้อยแต่มาก
เรียบแต่โก้ HIGH FASHION

เครื่องประดับที่มีความเรียบแต่หรูหรา และไม่ควร
ใส่ เ ครื่ อ งประดั บให้ ดูเ ยอะจนเกิน ไป อย่างน้อย
ก�ำไลข้อมือสวยๆ สักเส้น พร้อมหนีบคลัทช์เก๋ๆ
ซักใบก็น่าจะเพียงพอแล้ว หรือถ้าคุณเป็นเด็กแนว
โบฮีเมียน เครือ่ งประดับทีค่ ณุ ควรเลือกสวมใส่อาจจะ
เป็นสร้อยคออัญมณีสีสว่างสดใสที่ถูกน�ำมาร้อยเรียง
เข้ากับลูกปัดหลากสีสัน เป็นต้น

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเครื่องประดับถือเป็น
ไอเท็มทีผ่ หู้ ญิงและผูช้ ายส่วนมากควรมีไว้ครอบครอง
ไม่วา่ จะเป็นสร้อยคอ แหวน เข็มกลัด ก�ำไล ต่างหู หรือ
นาฬิกาข้อมือ เพราะเครือ่ งประดับเหล่านีจ้ ะช่วยท�ำให้
ชุดธรรมดาในวันธรรมดาดูมีลูกเล่นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
เครือ่ งประดับแต่ละชิน้ ยังสามารถน�ำมามิกซ์แอนด์แมตช์
กันได้เรื่อยๆ บางครั้งเครื่องประดับที่ท�ำมาจาก
ทองหรือเงินอาจจะไม่เข้ากับทุกชุดทีส่ วมใส่ ฉะนัน้ เรา
ควรจะต้องมีเครือ่ งประดับทีท่ ำ� มาจากอัญมณีไว้สกั ชิน้
เพือ่ เพิม่ ความเจิดจรัสน่ามองให้กบั ตัวเอง เป็นทีท่ ราบ
กันดีวา่ อัญมณีนนั้ มีความสวยงาม หรูหรา และสามารถ
สวมใส่ได้ในทุกเพศทุกวัย แต่เนือ่ งด้วยเครือ่ งประดับที่
ท�ำมาจากอัญมณีมักมีมูลค่าสูง ดังนั้นเราจึงต้อง
เลือกสรรค์เครือ่ งประดับแต่ละชิน้ ให้เหมาะสมทัง้ ในแง่
ของความคุม้ ค่าคุม้ ราคา ให้สามารถน�ำกลับมาสวมใส่
ได้ในหลายๆ โอกาสได้ยงิ่ ดี

ไม่เพียงแต่สไตล์การแต่งตัวเท่านั้น ประเภทของ
สร้อยคอ เราเองก็ควรจะต้องรู้ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อที่
จะได้เลือกให้เหมาะสมกับทั้งรูปร่างและแบบเสื้อที่
สวมใส่นั่นเอง เราสามารถแยกประเภทของสร้อยคอ
ได้งา่ ยๆ จากความยาวของสร้อย เช่น สร้อยคอประเภท
โช๊คเกอร์จะมีความยาว 14 นิว้ และเราควรทีจ่ ะเลือก
ความกว้างของสร้อยคอชนิดนี้ให้เหมาะสมเพราะ
ถ้าหากว่ากว้างเกินไปจะท�ำให้ล�ำคอของเราดูสั้น
ซึง่ มันคงจะไม่ดแี น่ หรือสร้อยคอทีม่ คี วามยาว 18 นิว้
เรียกว่าสร้อยคอปริ้นเซส สร้อยชนิดนี้สามารถใส่ได้
กับทุกโอกาส เหมาะส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่แน่ใจว่าควรจะสวมใส่
สร้อยคอแบบใดดี และผู้ที่ไม่แน่ใจว่าความยาวคอ
ของตนเองจะเหมาะกับสร้อยคอชนิดใด

ก่อนที่จะเลือกเครื่องประดับชิ้นโปรดสักชิ้น เราจะ
ต้องรู้ว่าสไตล์การแต่งตัวที่ชื่นชอบเป็นแบบไหน เช่น
ถ้ า คุ ณ ชอบแต่ ง ตั ว แนวคลาสสิ ค ควรจะเลื อ ก

ภาพประกอบ: Chapter Vol. 2 by GIT, www.pinterest.com
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นอกเหนือจากสร้อยคอ เครื่องประดับประเภทอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะ
วันไหนที่หมดไอเดียแต่งตัวให้ดูสวยเริ่ด แค่เพิ่มก�ำไลข้อมือที่ท�ำจากอัญมณีเข้าไป
มิกซ์แอนด์แมตช์กับเสื้อผ้าชุดเก่าก็ท�ำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้เหมือนกัน หรือถ้าหาก
แต่งตัวแล้วยังดูไม่โดดเด่น แค่เติมแหวนใหญ่ๆ ที่ดีไซน์สวยเก๋จากอัญมณีหรือ
จะสวมใส่แหวนแบบเรียงเป็นรูปเรขาคณิตก็จะช่วยท�ำให้คุณดูโดดเด่นขึ้นมาได้
อย่างคาดไม่ถงึ เลยทีเดียว แต่ไม่วา่ จะเป็นสร้อยคอ ก�ำไล ต่างหู หรือเครือ่ งประดับ
ชิ้นอื่นๆ ถ้ารู้จักหยิบจับมาใส่บ้าง ถึงแม้ว่าวันนั้นชุดที่สวมใส่จะธรรมดาแค่ไหน
เครื่องประดับเหล่านี้จะมาช่วยเติมความโดดเด่นให้คุณได้เสมอ
หากสนใจข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเลือกซือ้ และเลือกใส่อญั มณีให้ดสู วยเหมาะกับ
รูปร่างและสไตล์การแต่งตัวในแต่ละแบบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ
How to Wear Jewelry : 55 Styles และ Jewelry Savvy รวมถึงหนังสือเล่มอื่นๆ
ที่ น ่ า สนใจได้ ที่ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 102-103 หรืออีเมล์ library@git.or.th

RECOMMENDED BOOKS
Colored Stone Collection
NK 7304 .S55 2007

Jewelry Design Collection
TT 507 .L44 2016
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม
โทร.02-634-4999 ต่อ 102-103
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ฝ่ายวิชาการและพัฒนาข้อมูล
Academic and Information Development Department

Feature

เงินบาทแข็งค่า กระทบส่งออก
ไม่รวมทองคำ�ติดลบเล็กน้อย
ในครึง่ แรกปี 60
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 6,294.53 ล้านเหรียญสหรัฐ (218,891.43
ล้านบาท) ลดลงถึงร้อยละ 22.99 (ร้อยละ 24.51 ในหน่วยของเงินบาท) จากมูลค่า 8,173.91 ล้านเหรียญสหรัฐ (289,968.01
ล้านบาท) ในปีก่อนหน้า เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญในอันดับที่ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 5.54 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทย
โดยรวม แต่หากหักทองค�ำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 3,602.21 ล้านเหรียญสหรัฐ
(125,047.46 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.43 (ร้อยละ 2.42 ในหน่วยของเงินบาท)

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสุทธิของสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยเปรียบเทียบปี 2559 และ 2560
มูลค่า

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ

สัดส่วน
(ร้อยละ)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
59
60
59
60

มูลค่าส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ทั้งหมด
หัก มูลค่าส่งออกทองค�ำฯ

8,173.91

6,294.53

100.00

100.00

-22.99

4,556.06

2,692.32

55.74

42.77

-40.91

คงเหลือมูลค่าการส่งออกทีไ่ ม่รวมทองค�ำฯ

3,617.85

3,602.21

44.26

57.23

-0.43

หัก มูลค่าสินค้าส่งกลับจากการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

416.41

257.49

5.09

4.09

-38.16

คงเหลือมูลค่าส่งออกสุทธิ

3,201.44

3,344.72

39.17

53.14

4.48

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ตารางที่ 2

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2559 และ 2560
มูลค่า

สัดส่วน
(ร้อยละ)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

รายการ

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
59
60
59
60

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

4,556.06

2,692.32

55.74

42.77

-40.91

1,808.47

1,810.10

22.12

28.76

0.09

2.1 เครื่องประดับเงิน
2.2 เครื่องประดับทอง

744.10
949.25

836.85
900.23

9.10
11.61

13.29
14.30

12.47
-5.16

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

58.17
56.95
886.87
54.58
831.95
0.33
610.44
25.37

35.02
37.99
829.30
51.85
777.10
0.35
660.11
20.05

0.71
0.71
10.85
0.67
10.18
0.00
7.47
0.31

0.56
0.61
13.17
0.82
12.35
0.00
10.49
0.33

-39.79
-33.29
-6.49
-5.01
-6.59
5.78
8.14
-20.99

4.2 พลอยเนื้อแข็งเจียระไน
4.3 พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน

372.85
212.22

455.39
184.68

4.56
2.60

7.23
2.93

22.14
-12.97

5. เครื่องประดับเทียม

177.90

157.94

2.18

2.51

-11.22

6. เศษหรือของทีใ่ ช้ไม่ได้ทำ� ด้วยโลหะมีคา่
7. อื่นๆ

27.14
107.03

54.63
90.13

0.33
1.31

0.87
1.43

101.31
-15.80

รวมทั้งสิ้น
(1+2+3+4+5+6+7)

8,173.91

6,294.53

100.00

100.00

-22.99

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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ทองคำ�ที่ยังไม่ขึ้นรูป

• พลอยเนื้อแข็งเจียระไน
(ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.14 มีมูลค่าการส่งออก 455.39
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.99 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสีรวม
จากการส่งออกไปยังฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลัก
ใน 3 อันดับแรก ที่ต่างเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 30.97, ร้อยละ 19.46 และร้อยละ 13.26
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถส่งออกไปยังอินเดีย และจีน ทีอ่ ยูใ่ นอันดับ 4
และ 5 ได้เพิ่มขึ้นกว่า 1.45 เท่า และร้อยละ 33.51 ตามล�ำดับ สะท้อนถึง
ความต้องการพลอยเนื้อแข็งเจียระไนฝีมือคนไทยที่ยังมีอยู่มากในตลาดดังกล่าว

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญที่สุดในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับ (พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 71) มีมูลค่า 2,692.32 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.77
ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ
40.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 อันเป็นผลมาจากมูลค่าส่งออกทองค�ำ
สะสมในไตรมาสแรกที่ ล ดลงมาก ทั้ ง นี้ หากพิ จ ารณาการส่ ง ออกทองค� ำ
ในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียวพบว่า ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึง
1.02 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับราคาทองค�ำที่ขยับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย
1,260.26 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http:// www.kitco.com) ในเดือนดังกล่าว
ทั้งนี้ ตลาดหลักที่ไทยส่งออกทองค�ำใน 3 อันดับแรกคือ สวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดกว่าครึ่งหนึ่ง รองลงมาคือ กัมพูชา และสิงคโปร์ ตามล�ำดับ

• พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน
มีสัดส่วนร้อยละ 27.98 ของมูลค่าการส่งออกพลอยสีโดยรวม คิดเป็นมูลค่า 184.68
ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.97 เนื่องจากการส่งออกไปไปยัง
ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกอย่างฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์
ต่างปรับตัวลดลงร้อยละ 13.23, ร้อยละ 18.47 และร้อยละ 10.98 ตามล�ำดับ

เครื่องประดับทอง

มีมูลค่าส่งออก 900.23 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.30 มีมูลค่า
ลดลงร้อยละ 5.16 อันเนือ่ งมาจากราคาทองค�ำทีผ่ นั ผวนในแนวบวกในช่วงครึง่ แรก
ของปีนี้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอความต้องการซื้อเครื่องประดับทองออกไป
ทั้งนี้ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดส่งออกหลักเครื่องประดับทองของไทย
ที่ต่างปรับตัวลดลงร้อยละ 5.16 และร้อยละ 11.45 ตามล�ำดับ

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไม่รวมทองค�ำฯ ในช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2560 มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.43 ส่วนหนึ่งเกิดจากการชะลอการบริโภค
ในกลุ่มคู่ค้าหลักอย่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เครื่องประดับเงิน

อันเนือ่ งมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมืองทัง้ ในและระหว่าง
ประเทศ รวมถึงภัยก่อการร้าย ในขณะที่ประเทศคู่ค้าส�ำคัญอื่นๆ ที่แม้จะมีมูลค่า
ขยายตั ว ได้ ดี แ ต่ ก็ ยั ง คงมี สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกน้ อ ยอยู ่ อี ก ทั้ ง ยั ง ถู ก สกั ด กั้ น
ความต้องการซือ้ จากราคาสินค้าทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทเมือ่ เทียบกับ
เงินเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

มีมลู ค่าการส่งออก 836.85 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.29 ขยายตัว
ได้รอ้ ยละ 12.47 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า จากการส่งออกไปหลายตลาดส�ำคัญได้เพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะเยอรมนี และจีน ซึง่ อยูใ่ นอันดับ 2 และ 3 ต่างมีมลู ค่าเติบโตร้อยละ 2.42
และ 1.24 เท่า ตามล�ำดับ โดยบริษัทผู้ส่งออกหลักในสองตลาดดังกล่าวคือ
บริษทั แพนดอร่า จ�ำกัด สะท้อนถึงความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์ดงั ระดับโลก
ทีม่ เี พิม่ ขึน้ ขณะทีต่ ลาดอันดับ 1 อย่างสหรัฐอเมริกายังคงมีมลู ค่าลดลงร้อยละ 4.73

ส�ำหรับในช่วงครึง่ ปีหลังนัน้ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้า ภัยก่อการร้าย และการแข็งค่าของเงินบาทยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจฉุดรั้ง
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ฉะนั้น ผู้ประกอบการจะต้องติดตาม
ปั จจั ยดั ง กล่ า วอย่ า งใกล้ ชิ ด และปรั บกลยุ ทธ์ ทั้ง รุ ก และรั บในการรักษาฐาน
การส่งออกในตลาดเดิมและแสวงหาโอกาสเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่
ที่มีศักยภาพ และผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งผู้บริโภค
ในปัจจุบันนิยมสินค้าสะดุดตาเป็นเอกลักษณ์ในราคาที่เข้าถึงได้ อีกทั้งยังค้นหา
ข้อมูลของสินค้าและรีวิวสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการ
จึงควรให้ความส�ำคัญกับการท�ำการตลาดออนไลน์ด้วยการให้ข้อมูลของสินค้า
มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ นอกจากนี้ ไม่ควรมองข้ามการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ นด้วยการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
เหล่านีน้ า่ จะช่วยพยุงการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยในช่วงครึง่ ปีหลัง
ให้ขยายตัวต่อไปได้

เพชรเจียระไน

เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญอีกรายการหนึง่ ทีม่ สี ดั ส่วนการส่งออกร้อยละ 12.35 ด้วยมูลค่า
777.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 6.59 ส่วนหนึง่ อาจมาจาก
ก�ำลังซื้อที่ลดลงตามความซบเซาของภาวะเศรษฐกิจโลก อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นผล
มาจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปโดยเฉพาะชาวสหรัฐฯ ทีบ่ ริโภคเพชรสังเคราะห์
(lab-grown diamonds) มากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคที่ยังคงนิยมเพชรธรรมชาติ
มีความกังวัลกับเพชรสังเคราะห์ทปี่ ะปนอยูใ่ นท้องตลาดจ�ำนวนมากจนท�ำให้ไม่มนั่ ใจ
ในการซื้อเพชรเจียระไน มีผลให้ไทยส่งออกไปยังฮ่องกง เบลเยียม อินเดีย
สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลาดหลักใน 5 อันดับแรกได้ลดลงร้อยละ
4.49, ร้อยละ 5.67, ร้อยละ 14.01, ร้อยละ 18.71 และร้อยละ 9.30 ตามล�ำดับ

พลอยสี

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

เป็นอีกหนึ่งสินค้าของไทยที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมียอด
การส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 4 ในหมวดอัญมณีและเครือ่ งประดับ คิดเป็นมูลค่า 660.11
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.14 โดยสินค้ารายการ
ส�ำคัญประกอบด้วย
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ผู้แทน GIT สำ�รวจตลาดในงานแสดงสินค้าเครื่องประดับ
พร้อมเยี่ยมชมบริษัทร่วมทุนไทย-อินโดนีเซีย
ผู ้ แ ทนสถาบั น ได้ เ ดิ น ทางไปส� ำ รวจตลาดเครื่ อ งประดั บ
ในงาน Jakarta International Jewellery Fair 2017 ในระหว่าง
วั น ที่ 20 – 23 เมษายน 2560 รวมทั้ ง ยั ง ได้ สั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการ และเข้าเยีย่ มชมโรงงานผลิตเครือ่ งประดับ บริษทั
P.T. Sumberkreasi Ciptalogam (Pranda SCL Indonesia)

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Jakarta International Jewellery Fair
2017 จัดขึ้นที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน
2560 โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าประมาณ 100 ราย ส่วนใหญ่เน้นเครื่องประดับ
ทองขาวและเครือ่ งประดับทองตกแต่งด้วยเพชร มีเพียง 4 - 5 รายเท่านัน้ ทีจ่ ำ� หน่าย
สินค้าในหมวดอัญมณี เช่น ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มกุ เพริดอต เป็นต้น ผูค้ า้ 2 - 3
รายออกร้านจ�ำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงบริษัทให้บริการ
ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี 1 แห่ง คือ APEPI DKI
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ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน และหนุ่มสาวมุสลิม
วัยท�ำงาน บรรยากาศในงานมีความคึกคัก โดยเฉพาะร้าน UBS ที่จ�ำหน่าย
เครื่องประดับทองและเครื่องประดับทองตกแต่งเพชรนั้นมีผู้สนใจเป็นจ�ำนวนมาก
เช่นเดียวกับ SWAN Jewellery เครื่องประดับทองขาวตกแต่งด้วยเพชรที่มีการน�ำ
เหล่าพริตตี้มาร่วมสร้างสีสันและกระตุ้นยอดขายให้กับร้าน
ส�ำหรับการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน P.T. Sumberkreasi Ciptalogam นั้น Mr. Johny
Salmon กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันพร้อม
เล่าว่าแต่เดิมบริษัทด�ำเนินกิจการในนามบริษัท Julia เมื่อปี 2521 ต่อมาได้ร่วมทุน
กับบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ของไทยเมื่อปี 2538 ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องประดับ

ภายใต้บริษัท Pranda SCL Indonesia หรือชื่อท้องถิ่นคือ P.T. Sumberkreasi
Ciptalogam มีพนักงานทั้งหมด 300 คน จ�ำหน่ายสินค้า 4 แบรนด์ ได้แก่
Prima Gold (จ�ำหน่ายเครื่องประดับทอง) Julia (จ�ำหน่ายเครื่องประดับเพชร)
Mariri (จ�ำหน่ายเครื่องประดับเงิน) และ Ruf Ling (จ�ำหน่ายเครื่องประดับเงินใน
ลักษณะใกล้เคียงกับ Pandora) โดยสินค้าครึง่ หนึง่ จ�ำหน่ายภายในประเทศ ส่วนทีเ่ หลือ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ตลาดหลักได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน
ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของอินโดนีเซียส่วนใหญ่
เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ชาวอินโดนีเซียผูม้ ฐี านะดี ก�ำลังซือ้ สูง นิยมซือ้
เครือ่ งประดับเพชร ส่วนประชาชนทัว่ ไปนิยมซือ้ เครือ่ งประดับทองทัง้ ทองขาวและ
ทองสีเหลือง อีกทั้งอินโดนีเซียมีผู้บริโภคจ�ำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
จึงท�ำให้อนิ โดนีเซียเป็นอีกหนึง่ ตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ คี วามน่าสนใจอย่างยิง่
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ประเด็นไฮไลท์จากการเข้าร่วม
งานสัมมนา JCK TALKS
JCK Talks เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เป็นงานสัมมนา
ที่จัดขึ้นล่วงหน้า 1 วัน ก่อนงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ JCK Las Vegas 2017 ที่ Mandalay Bay
Resort & Casino เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 ครั้งนี้ผู้แทนสถาบัน
ได้มโี อกาสเข้าร่วมฟังสัมมนา และสรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้

1) E-Commerce เป็นกระแสโลกที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ และมีแนวโน้ม
เฟื่องฟูยิ่งขึ้นในอนาคต หากธุรกิจใดๆ ต้องการอยู่รอด ย่อมหลีกไม่พ้นที่จะต้อง
กระโจนเข้ า สู ่ ก ระบวนการน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาช่ ว ยในการยกระดั บ
การบริหารจัดการและงานบริการ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน
การมีหน้าร้านอย่างเดียวคงไม่เพียงพอแล้ว จ�ำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
และ/หรือการสื่อสารใดๆ ไปยังลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ร่วมด้วย โดยหน้า
เว็บไซต์ของบริษัท/ร้านค้าถือเป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นต้องมี และหากมีหน้าสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) อย่างเช่น facebook และ instagram เป็นตัวเสริมด้วย
ก็จะช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
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2) Omni Channel Marketing คือทางรอดของธุรกิจค้าปลีกในยุคปัจจุบัน
ผู ้ ค ้ า ปลี ก อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเชื่ อ มโยงช่ อ งทางการตลาด
ทั้ง Online (หน้าเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย) และ Offline (การจ�ำหน่ายผ่าน
หน้าร้านค้า) ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ได้ อ ย่ า งดี การสื่ อ สารไปยั ง ลู ก ค้ า ผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางต้ อ งสอดคล้ อ งกั น และ
อ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้
เนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารไปยังลูกค้านั้น แม้จะต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ น ค้ า ก็ ต ้ อ งไม่ ม ากหรื อ น้ อ ยเกิ น ไป มุ ่ ง สร้ า งประสบการณ์ ท างอารมณ์
(Emotional Experiences) ให้กับลูกค้า สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการ
กั บ ลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง การสื่ อ สารด้ ว ยตั ว อั ก ษรอาจไม่ สื่ อ อารมณ์ ไ ด้ ม ากเท่ า ภาพ
เคลื่อนไหวอย่างวีดีโอ เป็นต้น

4) การมี Brand เป็ น ตั ว ช่ ว ยส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ กิ จ การอยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
สิ น ค้ า ที่ มี แ บรนด์ ไ ม่ ว ่ า จะรายเล็ ก หรื อ ใหญ่ ย ่ อ มได้ เ ปรี ย บสิ น ค้ า ไร้ แ บรนด์
ทั้งในด้านยอดขาย ก�ำไรต่อหน่วย ตลอดจนความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับจึงควรเร่งสร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ
ให้ ชั ด เจนและโดดเด่ น ก� ำ หนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง และตอกย�้ ำ สื่ อ สาร
สร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5) ในปีทผี่ า่ นมายอดขาย Lab Grown Diamond หรือเพชรสังเคราะห์
ในตลาดอเมริกาเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า ขณะที่ยอดขายเครื่องประดับ
เพชรแท้ปรับตัวลดลง เนื่องจากผู้ซื้อบางส่วนได้หันไปเลือกซื้อเพชรสังเคราะห์
ซึ่งมีราคาถูกกว่าเพชรแท้ถึงครึ่งหนึ่งทดแทน พฤติกรรมการซื้อสินค้าเช่นนี้
อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและมูลค่าการน�ำเข้าเครื่องประดับแท้ไปยังอเมริกา
ระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ปัจจุบัน Bridal Jewelry หรือเครื่องประดับส�ำหรับงานแต่งงาน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับเพชร ถือเป็นส่วนตลาดเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุด
ของสหรัฐอเมริกา

3) กระแส Sharing Economy ที่ก�ำลังมาแรงในทุกวันนี้ เป็นได้ทั้งโอกาส
และภัยคุกคามส�ำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในทางหนึ่งความจ�ำเป็น
และ/หรือความต้องการซื้อเครื่องประดับไว้ในครอบครองอาจลดลง โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสินค้าแนวไอที เน้นการจับจ่ายเพื่อสุขภาพ
และการสร้างประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยว แทนที่จะเน้นสะสมเครื่องประดับ
ราคาแพงเช่นคนรุ่นก่อน แต่ขณะเดียวกันโอกาสทางธุรกิจใหม่ก็ปรากฎให้เห็น
อย่างบริการเครื่องประดับเพชรให้เช่าส�ำหรับงานแต่งงาน รวมถึงเทศกาลส�ำคัญ
ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ดังนั้น หากต้องการ
อยู่รอดจากภัยคุกคามและคว้าโอกาสไว้ได้ ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องพร้อม
ปรับตัวและคิดสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

6) ผูป้ ระกอบการอัญมณีและเครือ่ งประดับ จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละเจเนอเรชั่นที่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ทั้งรวดเร็วและรุนแรง อาทิ ใครคือผู้มีอิทธิพลต่อพวกเขา (influencer) พวกเขา
คิดอย่างไรต่อการซื้อสินค้าหรูหรา พวกเขานิยมเสพสื่อประเภทใดและรูปแบบใด
พวกเขานิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางไหน อย่างไร เป็นต้น
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COSTUME
JEWELRY
เครื่องประดับทดแทน
เรื่อง นางสาวพิชญา อัครานุรักษ์กุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโลหะมีค่า

ปัจจุบันกระแสแฟชั่นเครื่องประดับมีความนิยมในการน�ำวัสดุ
ต่างๆ  ทไี่ ม่ใช่โลหะมีคา่ มาท�ำเครือ่ งประดับทีเ่ รียกว่าเครือ่ งประดับ
ทดแทน (Costume Jewelry) ซึง่ เริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้
เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากในยุคทีเ่ ครือ่ งประดับแฟชัน่ และการดีไซน์กำ� ลัง
เป็นทีน่ ยิ ม โดยเครือ่ งประดับทดแทนอาจท�ำมาจาก ทองเหลือง
ทองแดง ดีบกุ อะลูมเิ นียม หรือวัสดุทางเลือกทีห่ าได้ทวั่ ไป เช่น
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) หรือทีเ่ รียกกันว่าทัว่ ไปว่า
“สเตนเลส”

สเตนเลส [1] คือเหล็กทีถ่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ ป้องกันการเกิดสนิมโดยผสมธาตุโครเมียม (Cr)
เข้าไป แรกเริม่ สเตนเลสได้ถกู น�ำมาผลิตเป็นเครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร จากนัน้ ได้มกี าร
ปรับปรุงคุณสมบัตหิ รือเกรด จึงท�ำให้สเตนเลสแพร่ขยายเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอืน่ ๆ อย่าง
กว้างขวาง โดยคุณสมบัตหิ ลักของสเตนเลส คือ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน
สเตนเลสจะต้องมีสว่ นผสมของปริมาณคาร์บอน (C) ไม่เกิน 0.1% เนือ่ งจากคาร์บอน
(C) มีคณุ สมบัตใิ ห้ความแข็งแต่เปราะ แตกหักง่าย และต้องมีสว่ นผสมของโครเมียม
(Cr) ทีม่ คี ณุ สมบัตใิ นการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่า 10.5% ของน�ำ้ หนัก แม้วา่ สเตนเลส
จะมีความโดดเด่นในเรือ่ งของความทนทานต่อการเป็นสนิมและการกัดกร่อน แต่กย็ งั มี
การพัฒนาเพือ่ ให้เกิดคุณสมบัตอิ นื่ ๆ เพิม่ เช่น การใส่นกิ เกิล (Ni) เพือ่ ให้งา่ ยต่อการขึน้
รูป, แมงกานีส (Mn) เพือ่ เพิม่ ความแข็งและ โมลิบดีนมั (Mo) เพือ่ ป้องกันการเกิดการ
กัดกร่อนทีเ่ กิดจากสภาวะแวดล้อมทีม่ คี ลอไรด์ ดังนัน้ เราจึงจ�ำเป็นจะต้องเลือกประเภท
ของสเตนเลสเพือ่ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยทัว่ ไปจะแบ่งเกรดของสเตนเลสตาม
มาตรฐาน AISI (American Iron and Steel Institute) ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
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3) 400 Series - สเตนเลสประเภททีไ่ ม่มสี ว่ นผสมของนิกเกิล (Ni) หรือมีในปริมาณที่
ต�ำ่ มีคณุ สมบัตใิ นการเป็นแม่เหล็กยากต่อการขึน้ รูป และเมือ่ ใช้ไปเป็นเวลานานอาจ
เกิดสนิมขึน้ ดังนัน้ จึงมีราคาถูกกว่าสเตนเลสประเภทอืน่ ๆ นิยมใช้ในงานอุปกรณ์
ตกแต่งในอาคาร ช้อน ส้อม มีด และเครือ่ งใช้ในครัว แบ่งเป็น Type 408, 409, 410,
420 และ 430 เป็นต้น

1) 200 Series - สเตนเลสเกรด 200 จะมีการเพิม่ ส่วนผสมของแมงกานีส (Mn)
แต่มนี กิ เกิล (Ni) และโครเมียม (Cr) ต�ำ่ ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน
จึงน้อย ท�ำให้เมือ่ น�ำไปใช้ขนึ้ รูป ต้องใช้แรงและต้นทุนการผลิตมากส่งผลให้เครือ่ งมือ
สึกหรอง่าย จึงไม่เป็นทีน่ ยิ มในอุตสาหกรรม แบ่งเป็น Type 201, 202 เป็นต้น
2) 300 Series - สเตนเลสประเภทนีจ้ ะมีการเพิม่ ส่วนผสมของนิกเกิล (Ni) ขึน้ มา
ท�ำให้มคี ณุ สมบัตไิ ม่เป็นแม่เหล็ก ง่ายต่อการขึน้ รูป และมีความยืดตัวสูง นอกจากนี้
นิกเกิล (Ni) ยังเป็นส่วนผสมทีเ่ พิม่ การป้องกันการกัดกร่อน สเตนเลสประเภทนีจ้ งึ นิยม
น�ำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
อาหาร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า หรือเครือ่ งมือในโรงพยาบาล แบ่งเป็น Type 304, 304L, 310,
316 และ 316L เป็นต้น

ซึง่ ในอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับนิยมน�ำสเตนเลสเกรด 300 Series มาใช้ในการผลิต
เครือ่ งประดับเนือ่ งจากสามารถขึน้ รูปได้งา่ ย มีความแข็ง ไม่เปราะ และหาได้ทวั่ ไป
ในงานอุตสาหกรรม ซึง่ ส่วนประกอบของสเตนเลสเกรด 300 Series จะแสดงดังตาราง
ที่ 1

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของสเตนเลสเกรด 300 SERIES [2]

Stainless Steel

304

310

316

316L

Cr (%)
Ni (%)
Mn (%)
Mo (%)
C (%)
Fe (%)

18-20
8-12
2.0 max
0.08 max
Balance

24-26
19-22
0.03 max
Balance

16-18
10-14
2.0 max
2.0-3.0
0.08 max
Balance

16-18
10-14
2.0 max
2.0-3.0
0.03 max
Balance

จากส่วนผสมของสเตนเลส ท�ำให้มกี ารน�ำสเตนเลสเกรด 304 และ 316/316L มาใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งประดับเนือ่ งจากสเตนเลสเกรด 304 และ 316/316L มี
ส่วนประกอบของนิกเกิล (Ni) ในปริมาณทีน่ อ้ ยกว่าสเตนเลสเกรด 310 ซึง่ นิกเกิล (Ni)
จัดเป็นส่วนประกอบทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ซึง่ อาจท�ำให้เกิดอาการคันตาม
ผิวหนัง ระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ แต่นอกจากส่วนประกอบของ
เครือ่ งประดับทีจ่ ะต้องไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้ว การจะส่งออกเครือ่ งประดับนัน้
ยังมีการก�ำหนดความปลอดภัยต่อผิวหนังตามข้อบ่งชีข้ องสหภาพยุโรป (EN1811 :
1998) ซึง่ ก�ำหนดให้เครือ่ งประดับทีจ่ ะสามารถส่งออกได้ตอ้ งมีอตั ราการปลดปล่อย
นิกเกิลเข้าสูผ่ วิ หนัง (Nickel Release) ไม่เกิน 0.05 µg/cm2/week ซึง่ สเตนเลสเกรด
316L ทีม่ สี ว่ นประกอบของธาตุโมลิบดีนมั (Mo) ส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนได้ยากใน
สภาวะทีม่ คี วามเป็นกรด ท�ำให้พบค่าอัตราการปลดปล่อยนิกเกิลเข้าสูผ่ วิ หนัง (Nickel
Release) เพียง 0.02 µg/cm2/week ด้วยเหตุผลนี้ อุตสาหกรรมเครือ่ งประดับจึง
นิยมน�ำสเตนเลสเกรด 316L มาท�ำเป็นเครือ่ งประดับทดแทน เพือ่ ลดต้นทุนหรือเพิม่
มูลค่าให้เครือ่ งประดับโดยการชุบเพือ่ เพิม่ สีสนั ไม่วา่ จะเป็นต่างหู แหวน จี้ หรือสร้อย
ซึง่ นอกจากจะมีราคาถูกกว่าโลหะมีคา่ แล้ว ยังทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่ทำ� ปฏิกริ ยิ า
กับกรด และสามารถขัดเงาให้คงสภาพไว้ซงึ่ ความสวยงามได้อกี ด้วย
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความ
เชีย่ วชาญด้านตรวจสอบโลหะมีคา่ สามารถให้บริการได้ถกู ต้องและแม่นย�ำ โดยมีหอ้ ง
ปฏิบตั กิ ารทีพ่ ร้อมและทันสมัยโดยใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารตรวจสอบทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า โทรศัพท์
02-634-4999 ต่อ 421, 425 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 ทุกวันเว้นเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดราชการ

เอกสารอ้างอิง : [1] http://www.foodnetworksolution.com
[2] http://www.aksteel.com
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อัญมณีกับเดือนเกิด

อัญมณีกับเดือนเกิด
เสริมดวงชะตา

การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากในเรื่องของความชอบแล้วยังขึ้นอยู่
กับคุณภาพ ราคา และที่ส�ำคัญต้องขึ้นอยู่กับว่าอัญมณีที่เราเลือกซื้อนั้น ว่าจะ
ถูกโฉลกและน�ำพาสิง่ ดีๆ มาให้เราหรือไม่ ฉบับนีเ้ รามาทราบกันว่า คนทีเ่ กิดในเดือน
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เหมาะที่จะสวมใส่อัญมณีชนิดใด

เดือนกันยายน-ไพลิน

เดือนพฤศจิกายน-โทแพซ

เดือนตุลาคม-โอปอ

เดือนธันวาคม-เทอร์คอยส์

โทแพซมีความโดดเด่นในเรื่องของการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
สร้างเสน่ห์แก่ผู้สวมใส่ ท�ำให้เป็นที่รัก และมีชีวิตรุ่งเรือง ด้านสุขภาพเชื่อว่า
โทแพซมีคณุ สมบัตใิ นการรักษาโรคเกีย่ วกับปอดได้แก่ วัณโรค หืดหอบ โรคหวัด
หากวางโทแพซไว้ใต้หมอนขณะหลับ จะท�ำให้รา่ งกายมีพลังในการท�ำงานมากขึน้

ไพลินเป็นสัญลักษณ์แห่งความซือ่ สัตย์ มัน่ คง ส่งพลังให้ผสู้ วมใส่ตงั้ มัน่ ในความดี
จิตใจมั่นคง มีศรัทธาต่อตัวเองและคนรอบข้าง บันดาลให้เกิดความส�ำเร็จ
ในชีวิต ไพลินมีพลังปกป้องให้พ้นจากภัยอันตราย ช่วยบ�ำบัดรักษาโรค หรือ
อาการทางสมอง ระบบประสาทและไขสันหลัง รวมทั้งอาการผิวหนังอักเสบ

โอปอเป็นสัญลักษณ์ของความสดใส ร่าเริง ความไร้เดียงสา และความสะอาด
บริสทุ ธิต์ ลอดกาล สมัยโบราณเชือ่ ว่าโอปอสามารถบอกเหตุลว่ งหน้าได้ ในด้าน
สุขภาพโอปอมีพลังบ�ำบัดที่ช่วยท�ำให้สายตาดี คลอดบุตรง่าย หากกลัดโอปอ
ไว้ที่หน้าอกจะช่วยให้มีสุขภาพปอดดี

เทอร์คอยส์เป็นอัญมณีแห่งความโชคดี เสริมพลังด้านความส�ำเร็จ และโชคลาภ
เชื่อกันว่าเทอร์คอยส์มีคุณสมบัติในการบ�ำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ภูมิแพ้ อาการไขข้ออักเสบ และอาการปวดสะโพก

46

wpairam@git.or.th

