Hallmark สําคัญอยางไรตออุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
ในอดีตมีการนําโลหะมีคา อาทิเชน ทองคํา แพลทินัม และเงิน มาใชทําเครื่องประดับ เนื่องจาก โลหะมีคา
นั้นมีความสวยงาม และความคงทนสูง รวมทั้งนิยมเก็บสะสมเปนสินทรัพย มาจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ตามเมื่อ
เวลาแลกเปลี่ยน ซื้อขาย เครื่องประดับมักเกิดปญหาไมสามารถ ซื้อ – ขาย ในรานอื่นๆ ได เนื่องจาก ในบางครั้ง
เครื่องประดับมีคุณภาพ และราคาที่ไมเหมือนกัน ทําใหเกิดปญหาเรื่องราคา ดังนั้นบางทานจะเห็นไดวา โดยสวน
ใหญการแลกเปลี่ยนซื้อขายผูบริโภคจําเปนจะตอง “ซื้อรานไหนก็ตองขายรานนั้น” เทานั้น ซึ่งในสากลนั้นจะมี
ระบบในการรับรองคุณภาพโลหะมีคาของเครื่องประดับที่เรียกวา Hallmark
Hallmark คืออะไร
ตราสั ญ ลั ก ษณ ก ารรับ รองมาตรฐาน หรือ Hallmark เป น ชื่ อ เรีย กของตรารับ รองมาตรฐานของ
เครื่องประดับโลหะมีคา เชน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับแพลทินัม ซึ่งตรารับรองมาตรฐาน
ประกอบดวยตรา 2 ชุด คือ ชุดบังคับ (Compulsory Mark) ซึ่งเปนชุดของตราประทับที่เปนขอตกลงในระดับ
สากลวา การลงตรารับ รองมาตรฐานของเครื่องประดับตอ งประกอบดวยตรา 3 ตราเสมอ คือ ตราประจําตัว
หนวยงานผูตรวจรับ รอง (Assay Office Mark) ตรารับ รองความบริสุท ธิ์ (Fineness Mark) และตราประจําตัว
ผูรับ ผิดชอบ (Responsibility Mark, Sponsor Mark, Maker Mark) หากขาดตราใดตราหนึ่ง โดยเฉพาะตรา
ประจําตัวหนวยงานผูตรวจรับรองก็จะถือวาเครื่องประดับชิ้นนั้นยังไมผานการตรวจรั บรองอยางเปนทางการ ตรา
อี ก ชุ ด คื อ ตราชุ ด ตั ว เลื อ ก (Optional Mark) ซึ่ ง ในแต ล ะประเทศจะมี ต ราชุ ด ตั ว เลื อ กที่ ต า งกั น เช น ใน
สหราชอาณาจักรมีการใชตราชุดตัวเลือก 3 ตรา คือ ตรา Common Control Mark ซึ่งเปนตรากลางของสมาชิก
ใน Hallmarking Convention ที่ใชเพื่อ สงไปยังประเทศสมาชิกอื่นโดยไมตอ งผานการตรวจรับรองซ้ําอีก ตรา
Traditional Mark ซึ่งเปนตรารับรองวาเปนเครือ่ งประดับทองแทที่นิยมใชตอเนื่องมาจนปจจุบัน และตราบงชี้ปลง
ตราประทับ (Date Mark) ซึ่งเปนตัวอักษรที่ใชแสดงปที่เครื่องประดับผานการตรวจรับรองและไดรับตราประทับ
ระบบมาตรฐานเครื่องประดับแบงเปน 2 รูปแบบ

รูปที่ 1 แสดงชุดตราประทับแบบชุดบังคับ (Compulsory Mark)
ระบบมาตรฐานภาคบังคับ (Compulsory) คือ การบังคับใหผูประกอบการตองนําเครื่องประดับทองทุก
ชิ้นไปตรวจรับ รองที่หนวยงานตรวจรับ รองมาตรฐานฯ และไดรั บตรารับ รองมาตรฐาน (Hallmark) กอ นจึงจะ
สามารถนําไปจําหนายไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เชน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เปนประเทศที่มีการบังคับให
ผูผลิตและผูนําเขาเครื่องประดับโลหะมีคาจะตองนําสินคาทุกชิ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด วิธีการดําเนินการ
ระบบมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาแบบภาคบังคับ เชน ในสหราชอาณาจักรไดกําหนดใหเครื่องประดับทอง
ทุกชิ้นที่มีน้ําหนักมากกวา 1 กรัม จะตองถูกนํามาตรวจสอบและผานการลงตรารับรองมาตรฐานโดยหนวยงาน
ตรวจรับรองมาตรฐานกลางซึ่งมีทั้งสิ้น 4 สาขา มิฉะนั้นจะไมสามารถนําไปจําหนายไดอยางถูกกฎหมาย และใน
ขณะเดียวกันผูบริโภคในประเทศเหลานั้นก็มักจะไมใหความเชื่อถือเครื่องประดับที่ไมมีตรารับรองมาตรฐานและไม
ยอมซื้อเครื่องประดับที่ไมมีตรารับรองมาตรฐานดวย
ระบบมาตรฐานภาคสมัครใจ (Voluntary) คือ ผูประกอบการสามารถเลือกที่จะสงเครื่องประดับของ
ตนไปตรวจรับรองกับหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานฯ หรือไมก็ได ตามความสมัครใจของผูประกอบการประเทศ
ที่ใชระบบมาตรฐานภาคสมัครใจ เชน สวิตเซอรแลนด อินเดีย และสิงคโปร วิธีการดําเนินการ ระบบมาตรฐาน
เครื่อ งประดับ โลหะมีคาแบบภาคสมัครใจ ภาครัฐจะใหอิส ระแกผูป ระกอบการในการเลื อ กที่ จะสง สินคามา
ดําเนินการตรวจสอบ และลงตรารับรองมาตรฐานหรือไมก็ไดซึ่งหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องประดับมีคา
ในประเทศเหลานี้จะเปดรับสมัครใหผูประกอบการเขารวมเปนสมาชิกกับตนและสงสินคามาใหตนดําเนินการตรวจ
รับรองมาตรฐานและลงตรารับรองมาตรฐานแกตัวสินคา พรอมกันนั้นหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานก็จะดําเนินให
ความรูดานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาแกผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคไดทราบถึงทางเลือกใน
การซื้อเครื่องประดับที่มีเครื่องหมายรับรอง
ดวยเหตุนี้ สถาบันวิจัยและพัฒ นาอัญ มณีและเครื่อ งประดับแหง ชาติ (องคก ารมหาชน) ไดรวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค หรือ (สคบ.) ในการดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อจุดเริ่มตนในการยกระดับ

คุณภาพของทองรูปพรรณไทย และสรางความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภค อีกทั้งยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาระดับ
สากลตอไป
สถาบันฯ จึงไดศึกษาระบบ Hallmark เพื่อเปดใหบริการในการรับรองคุณภาพโลหะมีคา ตลอดจนการ
ประชาสัม พั น ธให เห็ นถึง มาตรฐาน ความแตกตาง ความสวยงาม และความโดดเดน อัน เป นเอกลั ก ษณ ของ
เครื่องประดับไทยสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ สําหรับเครื่องหมาย Hallmark นั้น สถาบันฯ ไดดําเนินการ
มาตั้งแตปงบประมาณ 2558-2560 โดยไดมีการศึกษากฎระเบียบของประเทศตางๆ ที่มีการใช Hallmark เชน
สหราชอาณาจักร และสวิตเซอรแลนด และยังไดทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารางระเบีย บและ
การรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาของไทย
ทั้ ง นี้ การนํ า เครื่ อ งหมาย Hallmark มาใช จะมี ส ว นช ว ยส ง เสริม ความเป น ศู น ย ก ลางอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับใหกับไทย เพราะที่ผานมา ไทยเปนหนึ่งในผูสงออกเครื่องประดับรายใหญของโลก แตการสงออก
เครื่องประดับของไทยยังขาดการรับรองตราสัญลักษณบนเครื่องประดับที่เปนที่ยอมรับ และไมมีหนวยงานกลางที่
ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของเครื่องประดับอยางเปนทางการ รวมถึงไมมีกฎหมายเรื่อง
มาตรฐานเครื่องประดับ ซึ่งสถาบันฯ ไดเล็งเห็นถึงปญ หานี้ และไดเรงแกไข เพื่อสรางมาตรฐานและการรับรอง
มาตรฐานเครื่องประดับ จากนั้นจะเดินหนาในการสรางการรับ รูใหกับประเทศคูคา เพื่อใหยอมรับเครื่องหมาย
Hallmark ของไทย ซึ่งจะทําใหการสงออกเครื่องประดับมีความคลองตัวมากขึ้น
ในสวนของการผลิตเพื่ อ การสง ออกจะเป นภาคการผลิตตามคําสั่ง ซื้อ จากตลาดตางประเทศ โดยใช
เทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบของสินคาตลอดจนมาตรฐานความบริสุทธิ์ (Fineness) ตามเกณฑของประเทศผู
สั่งซื้อ ซึ่งทําใหสินคาที่ผลิตไดมีมาตรฐานสูงเปนที่ยอมรับในระดับสากลโดยสินคาที่สงออกไปยังตลาดตางประเทศ
จะตองมีมาตรฐานคุณภาพตรงตามขอกําหนดของประเทศคูคา
สํ า หรับ ประเทศในกลุ ม สหภาพยุ โ รปมี ก ารร ว มมื อ กั น จั ด ตั้ ง กลุ ม สมาชิ ก ที่ เ รีย กว า “The Vienna
Convention” โดยวาดวยการตรวจสอบและประทับตรารับ รองคุณภาพ (Hallmarking) เครื่องประดับ ทองคํา
แพลทินัมและเงิน เพื่อควบคุมผูผลิตใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพในทิศทางเดียวกันและเปนการคุมครองผูบริโภค เมื่อ
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องประดับเหลานั้น โดยในอนุสัญญาความรวมมือของเหลาประเทศสมาชิกเปนการลง
นามรวมกันคือหากสินคาเครื่องประดับเหลานั้นผานการตรวจสอบคุณภาพและประทับตรารับรองคุณภาพจาก
หอ งปฏิบัติก ารทดสอบที่ได รับ การรับ รองตามกฎระเบียบของ “The Vienna Convention” แลวจะสามารถ
นําเขาไปจําหนายในกลุมประเทศสมาชิกไดโดยไมตองมีการตรวจสอบคุณภาพซ้ําอีกครั้ง เครื่องประดับที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพแลวนั้นจะตองมีการประทับตรารับรองคุณภาพในรูปแบบที่เปนมาตรฐานดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การประทับตรารับรองคุณภาพบนเครือ่ งประดับทีผ่ า นการทดสอบตามมาตรฐาน
หากในอนาคตอันใกลนี้ประเทศไทยสามารถผานเกณฑการประเมินตามกฏระเบียบของ “The Vienna
Convention” และใหบริการทดสอบและประทับตรารับรองคุณภาพสินคาเครื่องประดับทองคํา แพลทินัม และ
เงิน ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ยอมเปนการสงผลดีตอประเทศไทยโดยตรง ผูประกอบการในประเทศไทยที่
ตองการสงออกเครื่องประดับไปยังกลุมประเทศสมาชิก ยุโรปก็จะสามารถลดภาระตนทุนและระยะเวลาการสง
สินคาเพื่อรับรองคุณภาพในตางประเทศ พรอมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศในกลุมอาเซียน
สํา หรับ ความกั ง วลเกี่ย วกั บ การบั ง คั บ ใช ร ะบบนี้ ในประเทศไทยนั้ น ขอเรี ยนวาการตรวจสอบและ
ประทับตรารับรองคุณภาพสินคา (Hallmarking) เปนระบบสมัครใจซึ่งอาจเปนจุดเริ่มตนของการสรางมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตสินคาเครื่องประดับทองคํา แพลทินัมและเงินในประเทศไทย พรอมทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่น
ในระดับนานาชาติที่มีตอเครื่องประดับที่ผลิตจากประเทศไทยไดเปนอยางดีในอนาคต

