Thailand Gems & Jewelry Industrial Profile
เรื่อง อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร
เพชร เปนอัญมณีรูปแบบหนึ่งของคารบอน จัดเรียงตัวเปนทรงแปดหนา เปนแรที่แข็งที่สุดตามสเกล
ของโมส (Moh's scale) มีคาความแข็งเทากับ 10
เพชรมีหลายสี สีที่นิยมที่สุดคือสีขาวบริสุทธิ์ สีที่หายากคือสีแดง ฟา เขียว สม ชมพู เรียก "แฟนซี
ไดมอนด" มีราคาสูงมาก การเจียระไนเปน 52 เหลี่ยมนับวาสวยที่สุด เพชรเปนสัญลักษณของอํานาจ ความ
แข็งแกรง แหลงของเพชรมีอยูทั่วโลก สวนมากพบทีบราซิ
่ ลและแอฟริกาใต

ภาพที่ 1 เพชรรูปกลมที่ตัดและเจียระไนอยางงดงาม สะทอนแสงแพรวพราวตามเหลี่ยมมุม

สวนที่ 1 ภาพรวมการผลิต ขั้นตอนการผลิต
1.1) คุณสมบัติของเพชร
มีองคประกอบทางเคมีเปนคารบอน (Carbon) และตกผลึกในทรงลูกบาศก (Cubic) ลักษณะของผลึก
เพชรมักอยูในรูปของออกตะฮีดรอน (Octahedron) ที่มีรูปรางคลายปรามิด 2 ชิ้นมาประกบกัน ซึ่งจะมีสวน
ประกอบของคารบอนอยูถึง 99.95% สวนที่เหลือ 0.05% จะเปนแรธาตุอื่น ๆ ปะปนอยูที่เรียกวา Impurities
ซึ่งเปนองคประกอบที่มีผลตอสีและรูปรางของเพชร
จากขอเท็จจริงที่วา เพชรสามารถผานพนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอยางรุนแรงมาไดเปนระยะ
เวลายาวนาน ในขณะที่วัตถุอื่น ๆ ที่อยูรอบขาง เชน หินแกรนิตซึ่งมีผิวขรุขระ ผุกรอนจนกลายเปนฝุนไปหมด
เปนเครื่องพิสูจนความแข็งแกรงของเพชรไดเปนอยางดี และตามตารางการวัดความแข็งของโมห (Moh’s
Hardness Scale) ระดับ (Level) 1 ถึง 10 (โดยระดับ 10 มีคาความแข็งมากที่สุด ขณะที่ระดับ 1 มีความแข็ง
นอยที่สุด) ในขณะที่หินมีคา เชน ทับทิมและไพลิน มีความแข็งอยูที่ระดับ 9 แตสิ่งนี้มิใชเครื่องแสดงถึงความ
แข็งแกรงของเพชรไดอยางเพียงพอ การวัดในเชิงวิทยาศาสตรที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแสดงใหเห็นวาเพชรแข็ง
กวาทับทิมและไพลินถึง 140 เทา แมวาทับทิมและไพลินจะมีความแข็งแกรงรองลงมาจากเพชรเปนอันดับแรก
ก็ตาม เพชรยังสามารถขีดวัตถุทุกชนิดใหเปนรอบได แตมีวัตถุเพียงประเภทเดียวที่สามารถขูดเพชรใหเปนรอย
ได ก็คือเพชรนั้นเอง
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รูปคิวบิก (Cubic)

รูปออกตะฮีดรอน (Octahedron)

ภาพที่ 2 การตกผลึกในรูปทรงของเพชร

คุณสมบัติอีกอยางคือ เพชรมีรอยแยกแนวเรียบ (Cleavage) ที่สมบูรณ 4 ทิศทาง (Octahedral
Cleavage) รอยแยกดังกลาวจะเปนรอยที่เพชรแตกออกไดงายที่สุด ซึ่งจะมีสวนชวยในการตัดและเจียรเปน
เพชรใหมีสัดสวนและขนาดตามความตองการไดสะดวกขึ้น ในทางกลับกันจะตองระมัดระวังเปนพิเศษเชนกัน
หากไมตองการใหเพชรแตกตามแนวรอยแยกดังกลาว ซึ่งจะกอใหเกิดตําหนิภายในเพชรได
เพชรมีความวาวสูง ทางวิชาการเรียกวา Adamantine Luster โดยปกติหากยังไมมีการตัด ขัด และ
เจียระไนจะไมเห็น จะเห็นเฉพาะลักษณะผิวนอกสีเทาตะกั่ว (Lead-Grey-Metalic Appearance) คุณสมบัติ
ของความวาวและความเปนประกาย (Luster and Brilliancy) เรียกกันวา “ไฟ” (Fire) สวนความโปรงใส
(Degree of Transparency) เปนคุณสมบัติที่เรียกกันวา “นํ้า” (Water of a Diamond)
เพชรแตกงายเมื่อถูกความรอนเฉียบพลัน ในกรณีที่ไดรับความรอนในระดับอุณหภูมิสูงนาน ๆ ผิวนอก
จะเปนสีดํา ถาทําใหเพชรมีความรอนสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียสในสูญญากาศ จะเปลี่ยนเปนแกรไฟต โดย
ปกติแลวเพชรจะไมทําปฏิกิริยากับสารเคมีใด ๆ มีเพียงกรดโครมิกซัลฟูริกเทานั้นที่เปลี่ยนเพชรใหกลายเปน
คารบอนไดออกไซตที่อุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ เพชรมีคาการนําความรอนสูงมาก คือ
สูงกวาทองแดงถึง 5 เทา และมีความถวงจําเพาะ 3.52 และมีดรรชนีหักเหของแสง 2.417 นักวิเคราะหในหอง
ปฏิบัติการสามารถบอกความแตกตางระหวางเพชรแท และเพชรเทียม หรือแรชนิดอื่น ๆ ไดจากลักษณะ
เฉพาะ 2 ประการ ดังนี้
ความถวงจําเพาะในที่นี้หมายถึง นําหนักสัมพันธของวัตถุ เพชรมีนํ้าหนักเบากวาเพทาย และ
❏
วัตถุอื่นที่ใชแทนเพชรมาก การสังเคราะหเพชรใหมีคุณสมบัติเหมือนเพชรแทสามารถทําได และมีการทําขึ้น
เปนจํานวนมากเพื่อประโยชนทางอุตสาหกรรม
แตเพชรสังเคราะหทําไดยากมาก
จึงไมมีกําไรหากจะ
สังเคราะหขึ้นเพื่อเปนเครื่องประดับ
❏
ดรรชนีหักเหของแสง คือ การสัดความสามารถในการหักเหของแสงที่เดินผานเพชร ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของเพชรอีกเชนกัน โดยเพชรที่ไดรับการเจียระไนอยางไดสัดสวนจะมีความสามารถในการ
รวม การหักเห และการสะทอนแสงกลับมาสูผูมองโดยแทบจะไมสูญเสียประกายไปแมแตนอย และนี่คือ
คุณสมบัติของเพชรในดาน “ไฟหรือนํ้า อันเปนประกาย” ที่ไมมีอัญมณีอื่นใด ไมวาจะแทหรือเทียมจะเทียบได
ในปจจุบันเพชรที่ขุดพบรอยละ 20 เทานั้น จะมีคุณภาพดีพอสําหรับนําไปทําเครื่องประดับ อีกรอยละ
80 มีคุณสมบัติไมเหมาะสมในการทําเครื่องประดับ เชน มีรอยราว ขุนมัว สีไมสวย สีดํา เพชรพวกนี้จะถูกนํา
ไปใชในงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน เลื่อยฝงเพชร สําหรับตัดพวกคารไบต ทําหัวเจาะสําหรับเครื่องเจาะเพื่อ
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สํารวจและพัฒนาแหลงแร รวมทั้งแหลงนํ้ามันใชตกแตงขัดเกลาชิ้นสวนของโลหะผสมตาง ๆ ใหมีรูปทรงตาม
ความตองการ นําไปติดบนเครื่องมือเพื่อเจียระไน แกะสลัก ใชลับมีดที่ทําจากคารไบต ทําหัวเจาะเครื่องมือ
ทันตแพทย นํามาบดเปนผงเพื่อทําวัสดุขัดถู เพชรสําหรับใชในการอุตสาหกรรมเปนที่ตองการมาก แตปริมาณ
ที่ขุดไดยังไมเพียงพอ
1.2) ขอมูลผูผลิตและจํานวนโรงงาน การจัดกลุมประเภทสินคา
1.2.1 ขอมูลผูผลิตและจํานวนโรงงาน
ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในป 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบวา
มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ(ใหม) มีจํานวน 13 โรงงาน เงินลงทุนรวม 838.4 ลานบาท และคน
งานรวม 1,085 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม) สูงสุด ไดแก โรงงานทําเครื่องประดับ
โดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จํานวน 11 โรงงาน เงินลงทุน 813.1 ลาน
บาท
ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจํานวน 2 โรงงาน เงินลงทุนรวม 90.8 ลานบาท และคนงาน
รวม 80 คน ไดแก โ รงงานทําเครื่องประดับ โดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
และโรงงานที่จําหนายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) มีจํานวน 1 โรงงาน และคนงานรวม 150 คน
ตารางที่ 1 : จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รวบรวมและเรียบเรียง : ฝายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงทอ
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จากตารางที่ 1 พบวา ภาพรวมจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม)
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจํานวนรวม 803 โรงงาน จําแนกเปนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ใหม) สะสมจํานวน 13 โรงงาน และมีจํานวนโรงงานที่จําหนายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจํานวน
1 โรงงาน
1.2.2 การจัดกลุมประเภทสินคา (รูปทรงของเพชร)
ภายหลังการวิเคราะหเพชรกอนเจียระไนอยางถี่ถวนแลว ชางเจียระไนจะตัดสินใจวา จะ
เจียระไนเพชรนั้น ๆ ออกเปนรูปทรงแบบใด การตัดสินใจของชางขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง ตั้งแตรูป
ทรงเดิมของเพชร ตําหนิ ขนาดเพชร และนํ้าหนักกะรัต ที่จะตองสูญเสียไประหวางการเจียระไน
การเจียระไนเพชรรูปทรงกลม (Brilliant Cut) เปนแบบที่นิยมอยางกวางขวาง การเจียระไน
เพชรรูปไข รูปมาคีส รูปหยดนํ้า และรูปหัวใจ ลวนเปนรูปแบบการเจียระไนที่ใชสําหรับเพชรที่ไมเหมาะกับการ
เจียระไนรูปทรงกลม การเจียระไนแตละแบบก็มีรูปของเหลี่ยมมุมแตกตางกันไป เหลี่ยมมุมเล็ก ๆ เหลานี้ลวน
ใหประกายแวววาวสุกใสแกเพชร
การเจียระไนแบบชั้น (Step Cutting) ทําใหไดเพชรแบบตาง ๆ กันคือ แบบเอเมอรัลด แบบเอ
เมอรรัลจัตุรัส แบบบาเก็ตต และแบบจัตุรัส
ไมมีการเจียระไนแบบใดที่ไดชื่อวาสวยกวาแบบอื่น ๆ การเจียระไนเพชรแตละแบบเปนลักษณะ
ศิลปะเฉพาะตัว รูปลักษณตาง ๆ เหลานั้นไดนําอัญมณีทรงคาเลิศลํ้า และชื่นชอบที่สุดของมนุษยพนไปจากรูป
ทรงกลมเฉิดฉาย อันเปนรูปลักษณแตดั้งเดิมของเพชร
1.3) กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต (การเจียระไนเพชร)
ในบรรดา 4 C's (สี่คุณคาแหงเพชร) ที่ประกอบดวย สี (Colour) ความบริสุทธิ์ (Clarity) นํ้าหนัก
(Carat) และการเจียระไน (Cut) นั้น อันที่จริงแลว การเจียระไนก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คนสวน
ใหญสับสนเรื่องการเจียระไนกับรูปทรงของเพชร
ที่จริงแลวรูปทรงของเพชรเปนเรื่องความชอบสวนบุคคล
มากกวาและไมไดมีผลตอราคา แมวาเพชรจะมีสีสวย นํ้างาม เพชรเม็ดนั้นก็อาจดูไมมีชีวิตชีวา ถาปราศจาก
การเจียระไนอยางเหมาะสม
การเจียระไนเพชร หมายถึง การจัดวางหนาเหลี่ยมตาง ๆ ของเพชร เพชรที่เจียระไนดี ไมวาจะเปนรูป
ทรงใด แสงจะสะทอนแพรวพราวเปนประกายระยิบระยับทางดานบนของเพชรและทวีคามากขึ้น
ขณะที่ธรรมชาติรังสรรคความบริสุทธิ์ของเพชร นํ้าหนักเปนกะรัต และฝมือของชางเจียระไนที่ชํานาญ
ก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับการปลดปลอยไฟ ประกาย และความงามเจิดจรัสของเพชร เมื่อเพชรถูกเจียระไนอยาง
ถูกตองไดสัดสวน จะสะทอนจากเหลี่ยมหนึ่งไปอีกเหลี่ยมหนึ่งและกระจายไปทั่วหนาเพชร
เพชรที่เจียระไนตื้นเกินไปหรือลึกเกินไปจะสูญเสียประกายจากดานลางหรือดานขาง ดังนั้น เพชรที่
เจียระไนไมดีจะเปลงประกายเจิดจรัสนอยกวา ดูไมสวยงาม และแนนอนยอมมีราคาไมแพงนัก
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การสะทอนแสงของเพชรจึงขึ้นอยูกับการเจียระไน :เพชรที่ไดรับการเจียระไนอยางไดสัดสวน แสงจะสะทอนจากเหลี่ยมเพชรดานหนึ่งสูอีกดาน
❏
หนึ่ง และกระจายออกทางดานบนของเพชร (Perfect Cut)

เพชรไดรับการเจียระไนลึกเกินไป แสงจะสะทอนออกทางดานตรงขามของกนเพชร ทําให
เพชรดูมืด (Too Deep)
❏

เพชรไดรับการเจียระไนตื้นเกินไป แสงจะพุงลงผานดานลางของกนเพชรออกไป โดยไมมีการ
สะทอนกลับ ทําใหเพชรขาดประกายเจิดจรัส (Too Shallow)
❏

การเจียระไนเพชรในรูปทรงตาง ๆ ประกอบดวย :รูปหยดนํ้า เพชรรูปหยดนํ้าเปนที่ชื่นชอบอยางยิ่ง จากรูปทรงที่ไมเทากันของสวนตาง ๆ รูป
❏
ลักษณไมสมมาตร ดานหนึ่งกลม อีกดานหนึ่งแหลม เพชรในรูปหยดนํ้าที่มีชื่อเสียงที่สุด ไดแก เพชรรูปหยดนํ้า
คูหนึ่งชื่อ "เพชร Indore" ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังระดับโลกในคริสตศักราช 1926 เมื่ออดีตมหาราชาชาวอินเดียได
มอบเพชรคูนี้แกเศรษฐินีอเมริกันจากดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และเธอไดนําเพชรคูนี้มาทํา
ตุมหู
รูปไข เพชรรูปไขโดดเดนในแงความกลมกลึงดุจเรือนรางอิสตรี ดวยรูปรางที่รียาวออกเล็ก
❏
นอย เพชรรูปไขฉายแสงระยิบระยับจับแสงจากทุกทิศแลวสะทอนกลับออกมา เพชรในรูปลักษณนี้ที่มีชื่อเสียง
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ที่สุดในโลกเม็ดหนึ่งไดแก "The Koh-I-Noor" ซึ่งเก็บอยูที่หองเครื่องราชกกุธภัณฑ ณ หอคอยแหงกรุง
ลอนดอน
รูปจัตุรัส เพชรรูปจัตุรัส หรือที่รูจักกันในนามวา "ปรินเซส" หรือ "เจาหญิง" นั้น มีลักษณะ
❏
องอาจและดุดัน การเจียระไนเพชรรูปจัตุรัสนี้งดงามกวาแบบ "กาเร" หรือแบบ "บาเก็ตต" จากการวางมุมตัดนี้
ทําใหดูสวางระยิบระยับ "เพชร Red Cross" ที่มีชื่อเสียงโดงดังเปนตัวอยางหนี่งของเพชรรูปจัตุรัส เพชรเม็ดนี้มี
สีเหลืองออน
ซึ่งเปนสีที่เจานายอินเดียโปรดปรานมากเชื่อกันวาเจานายพระองคหนึ่งในราชวงศยุโรปไดซื้อ
เพชรเม็ดนี้ไป แตไมทราบวาเจาของคนปจจุบันคือใคร
❏
รูปมาคีส เปนรูปลักษณที่สงางามที่สุดรูปหนึ่งของเพชร คือเปนรูปรียาว ปลายทั้งสองขาง
แหลมเสริมสรางคุณสมบัติดวยประกายระยับจนจรดปลายแหลมทั้งสองขาง ในการทําเครื่องประดับสมัยใหม
นิยมใชเพชรรูปนี้เปนเม็ดกลางประดับใหดูโดดเดนดวยเพชรรูปไขและรูปกลม "Marquise (มาคีส)" เปนชื่อที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อเปนเกียรติแตมาดามเดอปอมปาดัว ผูเลอโฉม ผูมีชื่อเสียงโดงดังในฐานะมาคีสดัชเชสและพระสนมของ
พระเจาหลุยสที่ 15
รูปสี่เหลี่ยมมรกต เปนรูปลักษณของเพชรที่เดนอีกรูปแบบหนึ่ง สิ่งที่เนนคือความงดงามอัน
❏
โปรงใสของเนื้อเพชร กรอบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มุมทั้งสี่ ดานซายและดานขวา มีความสมมาตร เพชรรูป
ลักษณนี้จึงเปนสัญลักษณของระเบียบแบบแผน คริสตศักราช 1949 กษัตริยฟารุคแหงอียิปตไดซื้อ "เพชร
Jonker" ซึ่งเปนตัวอยางของเพชรรูปสี่เหลี่ยมมรกตที่งดงามเม็ดหนึ่ง แตหลังจากที่พระองคถูกโคนราชบัลลังค
และไดเสด็จลี้ภัยยังตางประเทศเมื่อคริสตศักราช 1952 ก็ไมมีผูใดทราบวาเพชรเม็ดนี้อยู ณ ที่ใด
❏
สวนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
2.1) แนวทางการออกแบบ
การจําแนกระดับตางๆของเพชรใหดูถึงความบริสุทธิ์ที่เพชรมี ในหลักสากล สามารถแบงออกเปน 4Cs
ใหญๆ ดวยกันคือ Clarity (ความบริสุทธิ์) , Carat (นํ้าหนักเพชรเทียบเปนกะรัต) , Color (สีของเพชร) และ
สุดทาย Cut (รูปแบบและทรงการเจียระไน)
ระดับความบริสุทธิ์ (Clarity)
การจําแนกความบริสุทธิ์ของเพชร สามารถจําแนกไดตามหลักสากล ดังนี้
❏
Flawless (FL) - เปนเพชรชั้นยอดนํ้างามที่สุด ไมมีตําหนิหรือมลทินใดๆในทั้งเนื้อ
เพชรและผิวของเพชร เมื่อมองภายใตกลองขยาย 10 เทา (10X)
❏
Internally Flawless (IF) - เปนเพชรชั้นยอดที่ไมมีตําหนิภายในเนื้อเพชรเลย เมื่อ
มองภายใตกลองขยาย 10 เทา (10X)
❏
Very Very Slightly Included (VVS1 / VVS2) - เปนระดับของเพชรที่มีมลทินใน
เนื้อเพชรใหเห็นไดนอยมากๆ ไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา จะตองใชกลองกําลังขยาย 10 เทา สองจึงเห็น
และจะตองใชเวลาในการคนหาคอนขางนาน แลวแตความชํานาญของผูตรวจสอบ จําแนกออกเปนระดับ 1
และ 2 ตามลําดับ หากตําหนินอยมากจะใช VVS1 หากตําหนิที่สามารถเห็นไดชัดมากขึ้นจะใช VVS2
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Very Slightly Included (VS1 / VS2) - เปนระดับของเพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชร
ในระดับที่ไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา จะตองใชกลองกําลังขยาย 10 เทา สองจึงเห็น และจะตองใชเวลาใน
การคนหาสักพัก แตจะใชเวลานอยกวาเพชรความสะอาดระดับ VVS ตําหนิและมลทินสามารถเห็นไดชัดเจน
มากกวาระดับ VVS และอาจมีสีตางๆในเนื้อของมลทินที่สามารถมองเห็นได
❏
Slightly Included (SI1 / SI2) - เปนระดับของมลทินที่สามารถมองเห็นไดทันที
ภายใตกลองกําลังขยาย 10 เทาและบางกรณีสามารถเห็นไดดวยตาเปลา แตจะมีขนาดที่เล็กอาจจะตองสังเกต
หรือใชกระดาษขาวทาบและมองกับแสงไฟจึงเห็นชัดขึ้น ในระดับสายตาของผูยังไมชํานาญการ จะตองใชเวลา
นานในการสังเกต
❏
Imperfect (I1 / I2 / I3) - เปนระดับมลทินที่สามารถสังเกตดวยตาเปลาไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งอาจจะมีเยอะมาก จนทําใหสังเกตไดเยอะ
❏

กะรัต (Carat)
นํ้าหนักซึ่งเปนมาตรฐานในการวัดนํ้าหนักของอัญมณี ซึ่งเทียบกับมาตราเมตริกได 0.2 กรัม
ทั้งนี้ มาตรนํ้าหนักกะรัตนี้ พองเสียงกับคําวา กะรัต (Karat) ที่ใชวัดระดับความบริสุทธิ์ของทองคํา ซึ่งทองคํามี
คาความบริสุทธิ์ 99.99% มีคาเทากับ 24 กะรัต (Karat)
สี (Color)
การจําแนกเฉดสีของเพชร สามารถเรียงจาก D ไปจนถึง Z ซึ่งหากแทนดวยอักษร D จะ
หมายถึง มีความขาวใส มากที่สุด ซึ่งบางครั้งคนไทยจะเรียกวา "นํ้า" เพชรนํ้ายิ่งสูงก็จะยิ่งขาวและไมมีสีเหลือง
เจือปน เพชรระดับไรสี (Colorless) ไดแก เพชรนํ้า 100, 99, 98 หรือ เพชรสี D,E,F สวนเพชระดับเกือบไรสี
(Near Colorless) ไดแกเพชรนํ้า 97, 96, 95, 94 หรือ G,H,I,J ดูตัวอยางการเทียบ สีเพชรสวนเฉดสีอื่นๆ จะ
ไลไปเรื่อยๆเชน สีนวลออน อาจจะแทนดวยอักษร G สีเหลืองแชมเปญ จะไลลงไปเปน L เหลืองเขม จะใชแทน
ดวย P จนกระทั่งไปถึงตัวอักษร Z ที่จะเปนสีเหลืองสด และถูกแยกออกเปนเฉดสีเพชรแฟนซี
การจําแนกสีของเพชร จะแยกเฉพาะโทนสี ขาว และเหลืองเทานั้น หากแยกออกไปจากนี้จะ
เปนรูปแบบเพชรแฟนซี ซึ่งจะมีสีสันสดใสและแปลกตาออกไป
เหตุที่แยกโทนสีเฉพาะสีเหลืองเพราะวา คารบอนในตัวของเพชร เมื่อไดรับความรอนหรือสาร
เคมีที่เปนองคประกอบอื่นๆ จะทําใหเพชรมีสีแตกตางออกไป เชนเพชรสีเหลืองมีธาตุไนโตรเจนเปนองค
ประกอบอยูดวย สีนํ้าเงิน อาจมีไทเทเนียมและเหล็กเจือปน หรือสีแดงอาจจะเปนโครเมียมเจือปน สวนเพชร
ชมพูนั้นเกิดจากโครงสรางของตัวเพชรเอง สวนสีเขียวนั้นเปนเพชรที่ไดรับรังสี ซึ่งกระบวนการเหลานี้ทําใหเกิด
เปนเพชรแฟนซี ที่มีสีสันแตกตางออกไป และราคาแพงมากกวาสีขาว เนื่องจากหายาก แตอยางไรก็ตาม เพชร
สีขาวใสสะอาด เปนที่นิยมมากกวาเพชรแฟนซี แตในปจจุบันไดมีผูผลิต หลายราย นําเพชรสีขาวมาปรับปรุง
คุณภาพเพื่อใหเกิดเปนเพชรสีแฟนซี ตางๆ ขึ้น เชน ทําการอบ การเผา หรือการฉายรังสี ทําใหเกิดสีตางๆ เชน
สีเขียว สีเหลือง และสีฟา เปนตน
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2.2) แหลงที่มาของวัตถุดิบ (เพชร)
2.2.1 ตางประเทศ
ที่ผานมาภาคอุตสาหกรรมการทําเหมืองไดสรางสรรคนวัตกรรมมากมายเพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพ ตลอดจนรับมือกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ในบรรดาแนวทางตางๆ ที่
บริษัทผูทําเหมืองทั่วโลกไดนํามาใชนั้น มีบางสวนที่สรางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญแกภาคอุตสาหกรรม ดัง
ตัวอยางตอไปนี้

ที่มา: http://frontierdiamonds.com/

Rio Tinto เริ่มใชงานรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งชวยเพิ่มเวลาทํางานได 1,000 ชั่วโมง
และมีตนทุนในการบรรทุกและขนสงตํ่ากวารถบรรทุกทั่วไปอยูรอยละ 15 โดยในจํานวนรถบรรทุกที่มีอยูเกือบ
400 คันในเหมือง Pilbara นั้น ราวรอยละ 20 มีระบบขนสงอัตโนมัติ (Autonomous Haulage System:
AHS) นอกจากนี้ Rio Tinto ยังเปนผูนําดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมือง และมีเหมืองอีกหลายแหงที่เตรียม
จะใชระบบรางหนักอัตโนมัติอีกดวย
ปจจุบันเหมือง Star Diamond ในแอฟริกาใตใชการสกัดแรดวยมือซึ่งเปลืองเวลาและแรงงาน
แตก็มีการวางแผนเพื่อเปลี่ยนไปใชวิธีการฉีดนํ้าแรงดันสูงแทนซึ่งจะชวยลดตนทุนและเวลาในการสกัดแร และ
เพิ่มความมั่นใจในแงการจัดการเพชรขนาดใหญ ดวยกระบวนการฉีดนํ้าแรงดันสูง บริษัทเชื่อวาจะสามารถเพิ่ม
ปริมาณเพชรที่สกัดไดจาก 40 กะรัตตอดินที่ขุดออกมาหนึ่งรอยตันเปน 55 กะรัตตอดินที่ขุดออกมาหนึ่งรอย
ตัน

Sedibeng-Diamond-Mine
ที่มา: http://frontierdiamonds.com/
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เหมือง Sedibeng ในแอฟริกาใตซึ่งดําเนินงานโดย Petra Diamonds ก็อาศัยความเชี่ยวชาญ
ดานวิศวกรรมและการทําเหมืองใตดินเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในเหมืองสองแหงที่มีอยู
และเพื่อพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติงานจากฐานการผลิตแบบตนทุนตํ่า

ที่มา:http://frontierdiamonds.com/

Merlin ในออสเตรเลียใชประโยชนจากทรัพยากรใหสูงที่สุดเพื่อปรับปรุง
เหมืองเพชร
ประสิทธิภาพในการผลิต มีการนําเครื่อง XRT Sorting Machine มาใชแปรรูปแรคิมเบอรไลตขั้นแรก นอกจาก
นี้เครื่อง Tomra X-Ray Transmission (XRT) ก็ไดรับการออกแบบขึ้นมาใหมเพื่อใหสามารถจัดการกับเพชร
ขนาดใหญได
2.2.2 ในประเทศไทย
ลานแรเพชรในทะเลอาวทุงคา-อาวมะขาม จังหวัดภูเก็ต
บริเวณที่พบเพชรวางตัวในลานแรเปนแนวกวางประมาณ 4-5 กิโลเมตร หางจากฝงออกไป
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีแนวความยาวพดในทิศเหนือใตซึ่งมีลักษณะคลายกับวาตนกําเนิดหินที่ใหเพชรดัน
แทรกขึ้นมานี้มีแนวเปนไปตามแนวหรืออาศัยแนวรอยเลื่อน “มารุย” ซึ่งพาดผานไปทางดานใตตอไป หากคิดนี้
ถูกตอง เพชรควรจะมีโอกาสพบไดเปนแนวยาวจากบริเวณดังกลาว พาดไปทางเหนือจนถึงทับปุดและตอขึ้นไป
ไดอีกไกลมาก ทางใตของชวงที่ขุดพบเพชรของบริเวณนี้ก็อาจมีโอกาสพบเพชรอีกหลายสิบกิโลเมตร
เพชรในแมนํ้าพังงา
ลุมนํ้าพังงานับวาเปนแหลงเพชรที่ทราบกันมานานกอนแหลงอื่นปรากฏวาเรือขุดทั้ง 3 ลําที่เคย
ขุดแรดีบุกในลานแรของแมนํ้านี้ไดเพชรทุกลํา พนักงานที่เกี่ยวของกับจิ๊กของเรือขุดและคนงานลางแลวแรที่
แตงแรในโรงลางแรหรือคนงานประจําจิ๊กเรือขุด ดังกลาวจะทราบไดดีวาชวงไหนเรือขุดจะขุดไดแรมากที่สุด
นายหละ จันทรส และ นายหลี จันทรส แหงบานถํ้านํ้าผุดจังหวัดพังงา เคยทํางานประจําเรือ
ขุดเมื่อ 40 ปที่มาแลว ไดยืนยันวาที่ดินฝงตรงขามกับจังหวัดเยื้องไปทางบานถํ้านํ้าผุดรวมเปนบริเวณประมาณ
5-6 ไร เปนที่ของเอกชนซึ่งยังไมมีการเปดเหมืองจะพบเพชรมาก เมื่อใดที่กะพอของเรือขุดหยอนลงไปสะดุด
กับพื้นดาน (Bed rock) ซึ่งเปนหินปูน (แบบ Pinacles) และถากะสะชวงนั้นมี สีแดงจะพบเพชรบอยที่สุด เปน
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ที่คาดหมายกันวาบริเวณแองทองนํ้าของแมนํ้าพังงานี้ คงจะผลิตเพชรออกมา นับเปนพันๆเม็ดแลวที่มีขนาด
ใหญ 6-8 กะรัต ก็เคยไดขาวกันอยูบาง
เพขรที่บานบางมุด ตําบลทุงคาโงก ซึ่งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพังงา
ไดมีการพบเพชรจากดินชั้นกะสะดีบุกจากขอบดานตะวันออกของแมนํ้าพังงาในเขตบานบางมุด
ผูที่พบเพชร มักจะเก็บเปนความลับตลอดมา
เพชรที่กะปงและที่บานในเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
ที่บานเหลตามคลองเหล มีการพบเพชรอยูบางเชนกันสวนใหญไดจากเรือขุดแรดีบุก ซึ่งปจจุบัน
เรือขุดไดหยุดดําเนินการแลว
เพชรที่บานบางมวง-บานนํ้าเค็ม-บานแหลมปอม-บานบางสัก-อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
ไดมีการพบเพชรจากเหมืองเรือขุดดีบุกของบริษัทเรือขุดแรบุญสูง จํากัด ที่บานทุงตึก ซึ่งอยูใน
ตอนกลาง ๆ ของปลายเกาะคอเขา ในเขตอําเภอตะกั่วปา และบริเวณใกลบานบางหมอภายในบริเวณจาก
แหลมบางหมอไปจนถึงบานแหลมปอม และกินอาณาเขตออกไปในทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร ไปจนถึงบาน
บางสัก นับเปนบริเวณที่กวางใหญ และใหเพชรมากที่สุดในขณะนี้
ลักษณะของเพชรที่พบในประเทศไทย ซึ่งขุดไดจากบริเวณตาง ๆ ปรากฏวามักจะคงลักษณะ
ผลึกไวคอนขางดี มีจํานวนนอยที่ถูกกัดกรอนหรือบุบสลายไป ที่ใสดีเขาขายเนื้อรัตนชาติพบมากกวารอยละ
20-30 จากที่ไดกันนอกจากนั้นก็ยังพบวามีความใสพอประมาณแมจะเขาขายเพชรที่ใชในงานอุตสาหกรรม
ก็ตาม ที่ใสสะอาดเนื้อดีจริงๆ ก็พอพบอยูบางชนิดสีชมพูก็เคยปรากฏพบบางครั้ง สวนใหญสีจะออกไปทาง
เหลืองออน ๆ เพชรของไทยเมื่อฉายแสงอาบแสงนิวตรอน (Neutron activation) จะเปลี่ยนสีเปนสีเขียวขี้มา
2.2.3 ภาคการผลิตเพชร
ภาคการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดดานการใชเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมในชวง 20-30 ปที่ผานมา ภาคอุตสาหกรรมนี้ไดผานการพัฒนามายาวไกลจากวิธีการแบบโบราณ
จนกลายมาเปนโรงงานที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงเชนในปจจุบัน
นอกเหนือจากเทคโนโลยีตาง ๆ เกี่ยวกับเพชร เชน Sarine Advisor™, ระบบการจัดแสดง
เพชร Sarine Profile™, DiaMension™ และอื่นๆ บริษัท Sarine Technologies นับวามีสวนสําคัญใน
การนําเทคโนโลยีเขามาสูภาคการผลิตเพชรดวยการเริ่มใชระบบ Meteorite™ เมื่อไมนานมานี้เพื่อระบุ
ตําแหนงมลทินในเพชรกอนขนาดเล็กกวา 0.35 กะรัต โดยเครื่องมือคัดเพชรอัตโนมัติ Automated Melee
Screening ของ De Beers ทํางานที่ความเร็ว 1 เม็ดตอวินาที จึงชวยเพิ่มความสามารถในการผลิตได หอง
ปฏิบัติการดานการจัดระดับเพชรในเมืองสุรัต ประเทศอินเดีย สามารถจัดการกับเพชรมูลคากวา 500 ลาน
เหรียญสหรัฐในแตละป นอกจากนี้ยังไดนําเสนอบริการ อันไดแก การตรวจหาเพชรสังเคราะห เพชรเทียม และ
เพชรที่ผานการปรับปรุงคุณภาพ โดยปจจุบันมีการใชเครื่องมือตางๆ ไดแก DiamondSure, DiamondSure
Mount, DiamondView, DiamondPlus, เครื่อง Automated Melee Screening (AMS) และ PhosView
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2.3) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
สําหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาทิ ALROSA ไดจดทะเบียนสิทธิบัตรหลายฉบับในงานดานวิจัยและ
พัฒนา (Rospatent) ระหวางชวงป 2559-2560 โดย The Scientific Research Exploration Company
ซึ่งเปนบริษัทลูกของ ALROSA ไดพัฒนาระเบียบวิธีใหมในการประเมินแรคิมเบอรไลตในพื้นฐานจากการศึกษา
การเกิดแรขั้นที่ 2 ในหินคิมเบอรไลตหลังเกิดแม็กมา หินแหลงแร และผลผลิตจากการสลายตัวของหินคิมเบอร
ไลต
ALROSA รวมกับ Technological Institute for Super Hard and Novel Carbon Materials ได
พัฒนาอุปกรณใหม ๆ เพื่อการตรวจสอบเพชรเจียระไนและเครื่องประดับเพชร ดวยอุปกรณที่มีชื่อวา ALROSA
Diamond Inspector สามารถระบุเพชรเจียระไนธรรมชาติ รวมถึงเพชรสังเคราะหและเพชรที่ผานการ
ปรับปรุงคุณภาพ วัสดุเลียนแบบเพชร (เพชรเทียม) เชน คิวบิกเซอรโคเนีย มอยซาไนต และอื่น ๆ

สําหรับเครื่อง SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) ของ De Beers นับ
เปนนวัตกรรมที่ปรากฏเปนครั้งแรกในอุตสาหกรรมเพชร โดยเทคโนโลยีทางอากาศนี้สามารถทํางานในพื้นที่ซึ่ง
ทํางานไดยากหากใชระบบสํารวจแบบดั้งเดิม เครื่อง SQUID สามารถบันทึกขอมูลวาสนามแมเหล็กโลกสวน
ตาง ๆ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แตกตางกันอยางไร จากการทดสอบครั้งแรกในนอรเธิรนเคป แอฟริกาใต
เครื่องนี้ตรวจพบรูปแบบผิดปกติซึ่งตอมาไดรับการยืนยันวาเปนแรคิมเบอรไลต
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สวนที่ 3 สภาพตลาด การคา การบริโภคสินคา
3.1) มูลคาการสงออก-นําเขา ดุลการคา
“สถานการณการสงออก-นําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยป 2560 พบวา ภาพรวมมูลคาการ
สงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดลงรอยละ 9.92 ขณะที่มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 75.19 โดย
ทองคําที่ยังมิไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูปเปนสินคาหลักทั้งในดานการสงออกและนําเขา แตหากพิจารณา
มูลคากาสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไมรวมทองคําฯ พบวา ขยายตัวสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 2.15”
แผนภาพที่ 1 แสดงมูลคาการสงออก-นําเขาอัญมณีและเครื่องประดับไทย ป 2551-2560

ที่มา : กรมศุลกากร

ประมวลผลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

จากแผนภาพที่ 1 พบวา มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่
71 ในป 2560 ลดลงรอยละ 9.90 จากเดิมในป 2559 ที่มีมูลคา 14,246.83 ลานเหรียญสหรัฐ มาอยูที่
12,832.96 ลานเหรียญสหรัฐ นับเปนสินคาสงออกที่สําคัญในอันดับที่ 3 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.42 ของ
สินคาสงออกโดยรวมของไทย อยางไรก็ตาม หากนํามูลคาการสงออกดังกลาวขางตนหักออกดวยการสงออก
ทองคําที่ยังมิไดขึ้นรูป ซึ่งมีสัดสวนราวรอยละ 45 พบวา การสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่แทจริงมี
มูลคา 7,117.58 ลานเหรียญสหรัฐ ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอนหนารอยละ 2.15
สวนการนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 75.19 จากมูลคา 8,611.30
ลานเหรียญสหรัฐ มาอยูที่รอยละ 15,086.30 ลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ หากพิจารณาดุลการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ พบวา ในป 2560 ขาดดุล 2,253.34
ลานเหรียญสหรัฐ (ดังแผนภาพที่ 1) อันเนื่องมาจากการนําเขาสินคาหลายรายการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะทอง
คําฯ ซึ่งมีสัดสวนการนําเขาสูงสุดราวรอยละ 73 รองลงมาเปนเพชรเจียระไน เครื่องประดับทอง และพลอยเนื้อ
แข็งเจียระไน
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สถานการณการสงออก ป 2560
สินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดในป 2560 คือ ทองคําที่ยังมิไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูปใน
สัดสวนรอยละ 44.54 ของมูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวม หากแตมีมูลคาลดลงรอยละ
21.48 อันเนื่องมาจากมูลคาการสงออกทองคําในชวงไตรมาส 1, 2 และ 4 ของป 2560 ลดลงรอยละ 37.67,
45.81 และ 47.55 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา สงผลใหมูลคาการสงออกทองคําตลอด
ป 2560 อยูในแนวลบ แมวาภาพรวมราคาทองคําในป 2560 จะปรับตัวในแนวบวก หากแตปรับตัวขึ้นไมมาก
2560
1,257.12
นัก
โดยราคมทองคําเฉลี่ยตลอดป
อยูที่ระดับ
เหรียญสหรัฐตออนซ
(http://www.kitco.com) เพิ่มขึ้นจากป 2559 เพียงรอยละ 0.51 ในขณะที่ตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น
โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง จึงทําใหนักลงทุนชะลอการลงทุนในทองคํา และหันไปลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงแทน
ทั้งนี้ ตลาดหลักสงออกทองคําฯ ของไทย คือ สวิตเซอรแลนด ซึ่งมีสัดสวนสูงสุดกวารอยละ 57 มีมูลคาลดลง
รอยละ 20 รองลงมา คือ กัมพูชาเพิ่มขึ้นรอยละ 26.97 และสิงคโปร ลดลงรอยละ 45.45
ขณะที่ เ พชร เปนสินคาที่สําคัญในอันดับที่ 3 ในสัดสวนรอยละ 12.19 และปรับตัวลดลงรอยละ 6.39
จากการสงออกเพชรเจียระไน ซึ่งเปนสินคาหลักในหมวดนี้ไดลดลงรอยละ 6.29 เมื่อเทียบกับปกอนหนา สวน
หนึ่งมาจากอุปสงคในตลาดชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกสวนหนึ่งมาจากผูบริโภคมีความกังวลกับเพชร
สังเคราะหที่ปะปนอยูในทองตลาดจํานวนมากจนทําใหไมมั่นใจในการซื้อเพชรเจียระไน หรืออาจเปนผลมาจาก
ผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะชาวสหรัฐฯ ที่บริโภคเพชรสังเคราะห (lab-grown diamonds) มากขึ้น
อีกทั้งราคาเพชรเฉลี่ยลดลง โดยราคาเฉลี่ยเพชรขนาด 0.3 และ 0.5 กะรัตลดลงรอยละ 0.1 และ 17.8 สวน
เพชรขนาด 1 กะรัตลดลงรอยละ 5.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา (RAPAPORT, มกราคม 2561) เหลานี้มี
ผลใหไทยสงออกไปยังตลาดสําคัญไดลดลงไมวาจะเปนฮองกง เบลเยียม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ
สหรัฐอเมริกา ตลาดในอันดับที่ 1, 2, 4 และ 5 ที่ตางมีมูลคาลดลงรอยละ 8.41, 0.55, 20.67 และ 17.88
สวนตลาดที่ยังขยายตัวได คือ อินเดียซึ่งเปนตลาดในอันดับที่ 3 มีมูลคาเติบโตรอยละ 10.44 (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 2 แสดงมูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2559
และ 2560

ที่มา : กรมศุลกากร
ประมวลผลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

สถานการณการนําเขา ป 2560
การนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในป 2560 มีมูลคา 15,086.30 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้ร
จากปกอนหนารอยละ 75.19 โดยสวนใหญเปนการนําเขาวัตถุดิบ ซึ่งในป 2560 ที่ผานมาคาเงินบาทแข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงทําใหวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศมีราคาถูกลงมาก ผูประกอบการไทยจึงนําเขาวัตถุดิบมา
เก็บสต็อกไว ทั้งนี้ สินคานําเขาที่มีมูลคาสูงสุดในป 2560 คือ ทองคําที่ยังมิไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป
ดวยสัดสวนรอยละ 73.13 และขยายตัวสูงถึงรอยละ 86.86 อันเนื่องมาจากราคาทองคํายังอยูในระดับไมสูง
เพราะปรับตัวขึ้นจากปกอนหนาเพียงเลกนอย ประกอบกับคาเงินบาทที่แข็งคา สงผลใหผูประกอบการนําเขา
ทองคําสวนใหญมาเพื่อเก็บสะสมไวเก็งกําไร โดยการรอเทขายในชวงที่ราคาทองคําปรับสูงขึ้น และอีกสวนหนึ่ง
นํามาผลิตเปนเครื่องประดับทองจําหนายในประเทศ ซึ่งราคาเครื่องประดับทองลดลงจูงใจใหชาวไทยตองการ
ซื้อเครื่องประดับทองมากขึ้น
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สําหรับเพชรเพิ่มขึ้นกวา 1.37 เทา ซึ่งสวนใหญเปนการนําเขาเพชรเจียระไนเพิ่มขึ้นถึงกวา 1.87 เทา
อีกทั้งเพชรกอนก็เติบโตสูงถึงรอยละ 21.11
สวนเครื่องประดับแท เปนสินคานําเขาในลําดับที่ 3 ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 22.45 โดยสวนมากเปนการ
นําเขาเครื่องประดับทอง ที่มีมูลคาเติบโตรอยละ 24.55 รวมถึงเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับแพลทินัม ก็
ขยายตัวรอยละ 31.07 และ 0.47 ทั้งนี้ การนําเขาสวนหนึ่งเปนการสงสินคากลับจากการเขารวมงานแสดง
สินคา และอีกสวนหนึ่งเปนการนําเขาสินคามีแบรนดเพื่อจําหนายตามแหลงขายสินคาหรูตาง ๆ สินคานําเขา
อันดับ 4 คือ พลอยสีเติบโตไดรอยละ59.96 เนื่องจากไทยนําเขาพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้อออนเจียระไน
รวมถึงพลอยกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 68.74, 26.25 และ 2.51 สําหรับโลหะเงินสินคานําเขาอันดับ 5 ปรับตัวสูงขึ้น
รอยละ 2.17
สวนที่ 5 ประเด็นขอสังเกต
● มูลคาการสงออกในป 2561 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากป 2560 จากปจจัยบวกเศรษฐกิจและการคา
โลกโดยรวมทยอยฟนตัว ทําใหกําลังซื้อบางสวนกลับมา อีกทั้งภาครัฐดําเนินการเสริมสรางความเขม
แข็งแก ผูประกอบการไทยเพื่อเตรียมพรอมสูการเปนศูนยกลางการคาโลกในอีก 5 ปขางหนา ขณะ
ที่อาจไดรับปจจัยเสี่ยงจากความไมแนนอนของนโยบายการคาของสหรัฐฯ
และการเมืองในยุโรป
ความขัดแยงระหวางประเทศ ภัยธรรมชาติและภัยกอการราย ซึ่งจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค รวมถึงคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคา และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
● บริษัท De Beers Group ผูผลิตและจําหนายเพชรแทจากธรรมชาติรายใหญของโลก ไดปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจครั้งใหญ โดยประกาศเขาสูธุรกิจเครื่องประดับเพชรสังเคราะหที่ผลิตจากหองทดลอง
(Lab-Grown Diamond) และเปดตัวสินคาภายใตแบรนด Lightbox Jewellery ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของ De Beers ในครั้งนี้เปนการแยงตลาดกันเองในกลุมหรือไม
***************************************************
ที่มา :
1.
2.
3.
4.

วิกิพีเดีย_th.wikipedia.org/wiki/เพชร
http://www.patchra.net/minerals/gems/diamond04.php
http://hisojewelry.com/
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องคการมหาชน)
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