ตะลุยเส้นทางพันโค้งสู่อัญมณีในโมกก
ทีมนักอัญมณีศาสตร์และผู้ค้าอัญมณีจานวน 40 ราย ได้
ออกเดินทางสารวจภาคสนามในเมืองโมกก ประเทศเมียนมา โดย
เมืองโมกกแห่งนี้เป็นแหล่งอัญมณีสาคัญซึ่งมีทับทิมและแซปไฟร์
ที่ ผู้ ค นเสาะแสวงหากั น มากที่ สุ ด ในโลก การเดิ น ทางในครั้ ง นี้
นับเป็นการผจญภัยเนื่องจากเส้นทางสู่โมกกนั้นเป็นทางคดเคี้ยว
นับพันโค้งลัดเลาะไปตามภูเขา นอกจากเป็นคล้ายการแสวงบุญ
สาหรับนักอัญมณีแล้ว การเดินทางครั้งนี้ยังทาให้ เราเกิด ความ
เคารพด้วย เพราะเราได้ค้นพบประวัติศาสตร์และเห็นถึง ความ
ยากลาบากในการทาเหมืองที่ เมืองโมกก ขณะเดียวกันก็ได้ทาความเข้าใจอนาคตข้างหน้า ตลอดจนทาความรู้จัก
สมบัติลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอัญมณี นั่นก็คือ ผู้คนในโมกกนั่นเอง
ด้วยตาแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและอินเดีย เมียนมานับเป็นประตูไปสู่ประเทศอื่นๆ ใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น หยก ทับทิม แซปไฟร์ ไข่มุก
อาพัน และพลอยสีอื่นๆ โดยศูนย์กลางสาคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้นได้แก่ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์
เนปิดอว์ โมกก และพะกันต์

การปรับปรุงนโยบาย
Dr. Aung Kyaw Win รองประธานสมาคม Myanmar
Gems and Jewelry Entrepreneurs’ Association (MGJEA) ระบุ
ว่ า เมี ย นมาเริ่ ม ต้ น น าเข้ า และส่ ง ออกเครื่ อ งประดั บ ในเดื อ น
กันยายน 2561 นอกจากนี้ยังได้เตรียมการที่จะส่งออกอัญ มณี
เจียระไน โดยยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาล ปัจจุบันการ
ส่งออกอัญมณีก้อนยังถูกควบคุมอยู่และชาวต่างประเทศจะซื้อ
วัตถุดิบกลุ่มนี้ได้ผ่านการประมูลเท่านั้น
“เมียนมาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมากว่า 50 ปี จากนั้นนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
รัฐบาลกึ่งพลเรือนเริ่มเล็งเห็นความสาคัญของห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงได้หันมาสนใจพัฒนากระบวนการ
เพิ่มมูลค่าของทรัพยากรแร่” Kyaw Win กล่าว
ในปี 2558 รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ให้ความสาคัญกับระบบ
เศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตลอดจนการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดั บ ภายในประเทศ โดยสมาคม MGJEA ท างานร่ว มกับ คณะกรรมการ
ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเปลี่ยนมุม มองของนานาชาติที่มองว่าเมียนมาผลิต
เฉพาะอัญมณีก้อนเท่านั้น
Kyaw Win เผยว่ า ทางสมาคมยัง ได้ วางแผนที่ จ ะก่อตั้ ง ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญ มณี ที่ มีมาตรฐานระดั บโลกในปี 2562 รวมถึ ง ยกระดั บ โรงเรียน
ฝึกอบรมด้านอัญมณีของเมียนมา (Myanmar Gems Training School) ให้เป็น
สถาบันอาชีวศึกษาอีกด้วย
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ผู้คนในเมืองโมกก
เดือนมีนาคม 2561 นับเป็นโอกาสครบรอบ 800 ปีของการ
ก่ อ ตั้ ง เมื อ งโมกก หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ ดิ น แดนแห่ ง ทั บ ทิ ม (Ruby
Land) เมืองเก่าแก่ทางภาคเหนือของเมียนมาแห่งนี้ยังไม่ได้เปิดรับ
ชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ มันตั้งอยู่ในหุบเขาทางตะวันตกของแม่น้า
อิระวดีอันคดเคี้ยวห่างออกไป 50 ไมล์ และอยู่สูงจากระดับน้าทะเล
3,850 ฟุต อัญมณีที่มีชื่อเสียงจากเหมืองโมกก ได้แก่ ทับทิมสีแดง
เลื อดนกพิ ราบ (pigeon’s blood) แซปไฟร์ สปิ เนล และอั ญ มณี
อื่นๆ ในสมัยโบราณทับทิมเมียนมาถูกขนส่งไปตามเส้นทางสายไหม
เอกสารในสมั ย ราชวงศ์ชางได้ ระบุถึง การท าเหมื องในเมี ย นมาไว้
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 และมีหลักฐานการบันทึกถึงทับทิมจากโมกกไว้เป็นครั้งแรกในปี 2140
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ Smithsonian National Museum of Natural History ในวอชิ ง ตั น ดี ซี เป็ น แหล่ ง รวบรวม
ทับทิมขนาดใหญ่ที่สุดและคุณภาพดีที่ สุดในโลกส่วนหนึ่งเอาไว้ หนึ่งในนั้นคือทับทิม Carmen Lucia ขนาด 23.10
กะรัต ซึ่งมีสีสดเข้มบวกกับเนื้อผลึกโปร่งใสเป็นพิเศษ อัญมณีเม็ดนี้ขุดขึ้นมาจากโมกกในช่วงปี 2473

ตลาดค้าอัญมณี
สาหรับผู้อยู่อาศัยในโมกกนั้น ตลาดค้าอัญมณี Htar Pwe เป็นส่วน
ส าคั ญ ในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ของชาวโมกก เพราะเป็ น ศู น ย์ ร วมของ
ผู้ซื้อและผู้เก็งกาไรในเมืองนี้และจากพื้นที่อื่นๆ โดยรอบ ผู้ค้าอัญมณีจะนา
สินค้ามาแสดง เสนอราคาตั้งต้น และต่อรองราคากับผู้ซื้อเพื่อตกลงซื้อขาย
กัน โดยราคาตั้งต้นมักสูงกว่าราคาตลาด ดังนั้น ผู้ซื้อจึงควรต่อรองราคาผู้ซื้อ
ผู้ ข ายส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวเมี ย นมา เนื่ อ งจากชาวต่ า งชาติ ถู ก จ ากั ด การ
เดินทางเข้ามายังโมกกตามนโยบายของทางการ เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาใน
ตลาดจึงมักถูกห้อมล้อมด้วยผู้ค้าชาวเมียนมาที่ต้องการหาประโยชน์สูงสุด
จากโอกาสนั้น มีการค้าอัญมณี หลากหลายประเภทในโมกก ไม่ว่าจะเป็นทับทิม แซปไฟร์ หรือ สปิเนล ทั้งในแบบ
พลอยก้อนและพลอยเจียระไน โดยมีราคาตั้งแต่ไม่กี่เหรียญสหรัฐไปจนถึงกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐ สาหรับสินค้า
อัญมณีราคาแพงขนาดตั้งแต่ 3 กะรัตขึ้นไป เช่น ทับทิมสีเลือดนกพิราบที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน
นั้น มักจะทาการซื้อขายกันภายในอาคาร
โมกกมีตลาดอัญมณีที่สาคัญอยู่สี่แห่ง ตลาด Mingalar
ริมทะเลสาบในโมกกตะวันออกเป็นตลาดเช้าซึ่งผู้ขายจะมานั่งอยู่
ตามพื้นที่ที่เช่าเอาไว้เพื่อแสดงสินค้าอัญมณีของตน
ตลาด Pan Chan ในโมกกตะวันออก หรือที่เรียกกันว่า
ตลาดร่มนั้น จะเปิดในช่วงบ่าย โดยผู้ซื้อจะต้องเช่าโต๊ะพร้อมร่ม
มานั่งรอผู้ขายซึ่งจะนาสินค้ามานาเสนอ ส่วนตลาดอีกสองแห่งที่มี
ผู้คนคึกคักในโมกกตะวันตกก็คือตลาด Aung Thit Lwin (ตลาด
เช้า) และตลาด Pan Ma (ตลาดบ่าย) ตลาดทั้งสองแห่งนี้ไม่ค่อยมี
โต๊ะให้เช่า ดังนั้นผู้ซื้อผู้ขายจึงมักจะยืนต่อรองเจรจากัน
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ตลาดเหล่านี้อาศัยแสงธรรมชาติยามกลางวันในการซื้อขายอัญมณี ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ทราบดีว่าแสง
ธรรมชาติในโมกกช่วยให้อัญมณีดูมีน้างามกว่าในสถานที่อื่นๆ ทับทิมซึ่งดูมีสีสันสดใสอาจมีเฉดสีเข้มขึ้นกว่าเดิมเมื่อ
ไปดูที่อื่น ดังนั้นจึงควรติดตัวอย่างสีไปด้วยเพื่อให้เปรียบเทียบสีทาได้แม่นยายิ่งขึ้น

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
นับตั้งแต่สหรัฐฯ ยกเลิกคาสั่งห้ามนาเข้าทับทิม เมียนมาเมื่อ
ปี 2559 รัฐบาลเมียนมาก็ได้หยุดต่ออายุสัมปทานการทาเหมืองแร่
อัญมณี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง และในเดือน
พฤษภาคม ปี 2562 ใบอนุญาตการทาเหมืองแร่ทั้งหมดในโมกกจะ
หมดอายุลง สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนงานเหมืองแร่ ช่างเจียระไน ผู้ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ
นี้นับหมื่นๆ ราย รวมถึงครอบครัวของคนเหล่านี้ด้วย
ความไม่แน่นอนนี้ยั งอาจส่ งผลให้ ผู้ผลิต เครื่องประดั บรายใหญ่ที่ ซื้ออั ญ มณีจ ากโมกกเป็นจานวน มาก
จาเป็นต้องวางแผนการตลาดล่วงหน้านานนับปี และหันไปพึ่งการนาเข้าอัญมณีจากแหล่งอื่นๆ แทน เช่น ทับทิม
จากโมซัมบิก หรือแซปไฟร์จากศรีลังกาและมาดากัสการ์ เป็นต้น

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พฤษภาคม 2562
-----------------------------------------ที่ ม า : “A Thousand Turns in Mogok: A Gem Expedition.” by Julius Zheng. JNA. (March/April

2019: pp. 60-64).
*** กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)” ทุกครั้ง เมื่อนาบทความนี้ไปเผยแพร่ต่อ

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลได้ที่ infocenter.git.or.th ทางไลน์ที่ git_info_center
หรือติดตามผ่านเฟซบุ๊ค facebook.com/GITInfoCenter
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