สถานการณ์การค้าอัญมณีในตลาดโลกสะท้อนอุปสงค์ผบู้ ริโภคยุคใหม่
ในการประมูลใหญ่ๆ ทุกวันนี้จะมีอัญมณีที่ทาราคาประมูล
สูงจนสร้างสถิติโลกใหม่แทบทุกครั้ง ราคาแซปไฟร์แคชเมียร์ ทับทิม
เมี ย นมา และมรกตโคลอมเบี ยที่ หายากและไม่ ผ่ า นการปรับปรุง
คุณภาพต่างพุ่งทะยานแบบยั้งไม่อยู่ ส่วนเพชรสีแฟนซีก็สามารถทา
ราคาได้สูงไม่น้อยหน้ากัน บทความนี้จะนาเสนอภาพรวมข่าวคราว
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในตลาดอัญมณีโลก
แต่ ไ หนแต่ ไ รมาตลาดอัญ มณี จ ะเน้ นไปที่ Big Four ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพชร ทับทิม มรกต และแซปไฟร์ ปัจจุบันยังเป็นเช่นนั้นอยู่บ้าง แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก
ผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม Millennial ที่ต้องการอัญมณีมีเอกลั กษณ์ และแตกต่างไปจากแบบเดิมๆ โดยมี
เหลี่ยมเจียระไนและสีไม่เหมือนใคร เพื่อสะท้อ นบุคลิกภาพของพวกเขา แม้แต่ปัจจัยเรื่องราคายังแทบจะตก
เป็ น รอง “เรื่ อ งราว” เบื้ อ งหลั ง ของอั ญ มณี เพราะ “experiential purchase” หรื อ การซื้ อ สิ น ค้ า จาก
ประสบการณ์ ทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

การให้ข้อมูล
เรื่องราวเบื้องหลังอัญมณีนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแหล่งกาเนิดตลอดจนวิธีการทาเหมืองและการตลาด
อย่างแยกไม่ออก บริษัทยักษ์ใหญ่ครอบครองกิจการเหมืองเพชรมาเป็นเวลานานแล้ว ในขณะที่พลอยสีนั้นส่วนใหญ่
จะผลิตโดยเหมืองขนาดเล็กและเป็นการหาพลอยแบบดั้งเดิม ทุกวันนี้บริษัทขนาดใหญ่ได้เข้ามามีบทบาทหลักใน
ธุรกิจพลอยสีด้วยเช่นกัน โดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ของการผลิต บริษัทผู้ดาเนินกิจการเหมืองเชิงอุตสาหกรรม
เหล่านี้ขุดหามรกตในแซมเบียและโคลอมเบีย รวมถึงทับทิมในกรีนแลนด์และโมซัมบิก
ในทางธุรกิจนั้น บริษัทเหล่านี้ตัดทอนห่วงโซ่อุปทานโดยจัดการประมูลพลอยที่ยังไม่เจียระไนโดยตรง
กับบริษัทเจียระไนพลอยขนาดใหญ่ ส่งผลให้ผู้ค้าอัญมณี ผู้ผลิตเครื่องประดับ ผู้ค้าปลีก และผู้ประกอบกิจการ
เหมืองขนาดเล็กต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดและการขาย และทาให้เส้นแบ่งระหว่างผู้เล่นในห่ วงโซ่
อุปทานเลือนลางลงไปเพราะแรงกดดันเรื่องส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น
บริ ษั ท ขนาดใหญ่ มี โ มเดลธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น การเล่ า เรื่ อ งราว
เบื้องหลังอัญมณี นั่นคือการให้ข้อมูลการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ ห่วงโซ่
อุปทานที่มีจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท
นอกจากนี้ บริษั ท เหล่ า นี้ ยัง ช่ว ยชุ ม ชนที่ มี การท าเหมื องด้ว ยการสนับสนุน
โครงการต่ า งๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การเหมื อ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ ช่ ว ยดู แ ลปกป้ อ ง
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี อ งค์ป ระกอบหลั ก ของแคมเปญการตลาดที่ ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริโ ภค
สามารถ “รู้สึกดี” ต่อการซื้อสินค้าได้เพราะรู้ว่าผลประโยชน์จากอั ญมณีนั้นไม่ได้ตกอยู่
กับผู้ทาเหมืองรายใดรายหนึ่งแต่เป็นของทั้งชุมชน

ใส่ใจความโปร่งใส
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีมีภารกิจในการแสวงหาแนวทางใหม่ในการตรวจหาเทคนิคการปรับปรุง
คุ ณ ภาพอั ญ มณี ที่ เกิด ขึ้น ใหม่ โดย Helen Molesworth กรรมการผู้ จั ด การของ Gübelin Academy กล่ า วว่ า
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ขณะนี้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีต่างๆ พากันตามติดเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพแซปไฟร์แบบใหม่ที่ใช้
ความร้อนและแรงดัน
Molesworth กล่าวว่า “ดูเหมือนว่าการใช้แรงดันเพิ่มเข้าไปกับสภาวะอุณหภูมิสูงจะช่วยทาให้เร่งการทา
ความร้อนในการปรับปรุงคุณภาพ” และเพิ่มเติมว่า การเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจัยสาคัญในการทาให้ผู้บริโภคมั่นใจ
เมื่อเร็วๆ นี้ Gübelin Gem Lab ได้เปิดตัวเทคโนโลยี Provenance Proof Blockchain ซึ่งพัฒนาขึ้น
โดยความร่วมมือกับ Everledger เพื่อติดตามเส้นทางของพลอยสีจากเหมืองสู่ตลาด โดยใช้วิธีวางอนุภาคนาโน
ลงในผลึกอัญมณีที่ยังไม่เจียระไนที่เหมือง ซึ่งสามารถติดตามพลอยไปตลอดการเดินทางได้โดยใช้ blockchain ด้วย
วิธีการนี้ เจ้าของสามารถติดตามพลอยได้ตั้งแต่เหมืองจนมาถึงมือลูกค้าคนสุดท้าย
ในเวลาเดียวกัน กระทรวงเหมืองและพลังงานของโคลอมเบียได้สร้าง “Mineral Digital Fingerprint”
ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อทาความเข้าใจเงื่อนไขเฉพาะและลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ที่มีอยู่เมื่อแร่ก่อตัวขึ้น
ในทางธรณีวิทยา นับเป็นการให้ข้อมูล DNA เฉพาะของพลอย การติดตามลายนิ้วมือนี้สามารถทาได้ในขั้นตอน
ต่างๆ ของการขุดค้นหา การเจียระไน และการจาหน่ายอัญมณี

สีสันละลานตา
สีที่ติดอันดับในฐานะ “สีมาแรง” ของปีนี้ ได้แก่ สีชมพู แดง และส้ม โดยมีสปิเนล ทับทิม แซปไฟร์
โกเมน อิมพีเรียลโทแพซ มอร์กาไนต์ และแพดพารัดชา สิ่งที่น่าสนใจคือ มอร์กาไนต์และแพดพารัดชา ทาให้นึก
ถึงสี Living Coral ซึ่งเป็น Pantone’s Color of the Year
Neil Kandira จาก Anjali Gems ในญี่ปุ่น กล่าวว่า “มีความต้องการสปิ
เนลสีชมพูและแดงมากทาให้ราคาสูงขึ้น ” Rahul Jain จาก Caram ในฮ่องกงมี
ความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยกล่าวว่าสปิเนลสีชมพู สีแดง และสปิเนลเปลี่ยนสี
(colour-change spinels) รวมทั้งแพดพารัดชาเป็นที่ต้องการอย่างมาก
Niveet Nagpal ซึ่งเป็น CEO ของ OMI Gems
บริษัทจากสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สปิเนลสีชมพูโทนร้อน โดยเฉพาะสปิเนลจากเมียนมาเป็นที่
นิยมในยุโรปและสหรัฐฯ แต่สปิเนลทุกสีและทุกประเภท รวมทั้งพลอยสีน้าเงินโคบอลต์
จากเวียดนามกาลังอยู่ในกระแสนิยม “แม้แต่พลอยที่มีสีเทาและม่วงกาลังเริ่มนิยมใช้เป็น
แหวนหมั้นและเครื่องประดับในสหรัฐฯ” เขากล่าวเสริม
Ioannis Alexandris CEO ของ Gemolithos จากเยอรมนี กล่าวว่า ความต้องการทับทิมขนาด 5 กะรัต
ขึ้น ไปที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และไม่ ผ่ า นการปรับ ปรุง คุณ ภาพในตลาดโลกมี สู ง แม้ สิ น ค้า จะมี ปริม าณไม่ มาก Jeffery
Bergman CEO ของ Primagem ผู้จัดหาอัญมณีจากประเทศไทยก็เห็นตรงกันว่า “ทับทิมสีเลือดนกจากเมียนมาที่
ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเป็นที่ต้องการสูงในขณะที่วัตถุดิบจาก Mogok Namya และ Mong Hsu ลดน้อย
ถอยลง ทับทิมที่มีความใสเป็นพิเศษและไม่ผ่านการเผา สีแดงระดับกลางถึงเข้มระดับกลางเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อ
ต้องการมากที่สุด โดยได้ราคาสูงที่สุดไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม”
ท่ามกลางกระแสความต้องการพลอยโทนสีร้อน พลอยโทนสีเย็น เช่น ไพลินยังคงเป็นสินค้าขายดีที่สุดใน
ยุโรปและสหรัฐฯ โดยในเอเชียเองก็ได้รับความนิยม จากการสอบถามผู้ค้า ไพลินสีน้าเงินอมเขียว และแซปไฟร์
สองสี (bi-colour sapphires) เป็นที่สนใจของตลาดเช่นกัน Sailesh Lakhi CEO ของ Sparkles & Colors ใน
สหรัฐฯ กล่าวว่า แซปไฟร์สีน้าเงินอมเขียวได้รับความสนใจมาก “เราพบพลอยสีลักษณะนี้ที่มีขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 13
กะรัต โดยส่วนใหญ่เป็นขนาด 2 ถึง 5 กะรัต” และ Alexandris ยังกล่าวอีกว่าแซปไฟร์สองสีที่มีสีเขียวอมน้าเงินนั้น
ก็ขายดีมากไม่แพ้กัน
2|Page

Zoe Michelou จาก Imperial Colors ในประเทศไทย กล่าวว่า สีเขียวอมน้าเงินที่ไม่ได้พบบ่อยๆ ใน
อัญมณีชนิดอื่นๆ ก็น่าจับตามอง “ในงานแสดงสินค้าอัญมณีครั้งล่าสุด ทัวร์มาลีน ที่มีชื่อทางการค้าว่า “Lagoon”
ของเราเป็ น สี ที่ ผ สมผสานกั น ระหว่ า งสี น้ าเงิ น และเขี ย ว โดยไม่ มี overtone สี เ หลื อ ง ได้ รั บ ความนิ ยม”
Molesworth ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความต้องการสปิเนลสีน้าเงินในโทนสีต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น
Constantin Wild CEO ของบริษัทภายใต้ชื่อของเขาเอง ชี้ว่า อะความารีนยังคงได้รับความนิยมอย่าง
มาก โดยเฉพาะในโทนสีที่มีความอิ่มตัวสูง พาราอิบาทัวร์มาลีนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในขณะที่ราคา
ถีบตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการและความหายากของทัวร์มาลีนสีน้าเงินนีออน ผู้ค้าจานวนหนึ่งเสนอ
ขายในแบบก้อนแร่หรือชิ้นบางๆ โดยสามารถใช้ออกแบบเครื่องประดับได้หลากหลายรูปแบบไร้ขีดจากัด เพทาย
สีน้าเงินนั้นก็เป็นที่ต้องการและบางส่วนเป็นเพทายจากกัมพูชา
มรกตและทั ว ร์ ม าลี น เป็ น อั ญ มณี ใ นกลุ่ ม สี เ ขี ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
Alexandris ชี้ว่า “มรกตที่ไม่มีน้ามันอุดรอยแตกจากเขต Muzo ในโคลอมเบีย ซึ่งมีสี
เขีย วเข้ม จั ด เป็ นที่ ต้องการในตลาดจี นมาก” Chen Shen ผู้ ค้า อั ญ มณี และเจ้าของ
Skywalk Global ในจีน เสริมว่า “มรกตโคลอมเบียที่ไม่ใช้น้ามันอุดและมี คุณ ภาพ
ระดับสูงเป็นหนึ่งในสินค้าอัญมณีที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในจีน แต่แทบจะหาไม่ได้เลย”
Jain จาก Caram กล่าวว่า ตลาดในภาพรวมต้องการมรกตแซมเบียมาก ซึ่งบริษัทมัก
แสดงแบบจัดเป็นคู่หรือเป็นชุด
แหล่งมรกตใหม่ในเอธิโ อเปีย เป็นข่า วฮือฮาเมื่อสองสามปีก่อน Bergman จาก Primagem อธิบายว่า
“ความต้องการมรกต Shakiso จากเอธิโอเปียขยายตัวมากขึ้นเมื่อสีเขียวสดใสของมรกตนี้เป็นที่ต้องตาต้องใจ
นักออกแบบมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตจากเหมืองนี้กลับลดลงอย่างมาก เนื่องจากการขุดค้นยิ่งลึกก็
ยิ่ ง ยากขึ้ น และต้ อ งลงทุ น สู ง ขึ้ น ” Lakhi ยั ง ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ด้ ว ยความอิ่ ม ตั ว สี ที่ สู ง ท าให้ อั ญ มณี Shakiso
คล้ายคลึงกับมรกตโคลอมเบีย แต่อยู่ในระดับราคาแค่ครึ่งเดียวของมรกตโคลอมเบีย นอกเหนือจากความนิยมแล้ว
ยังมีประเด็นเรื่องความรับผิดชอบและการจัดหาอย่างมีจริยธรรม เหมืองดังกล่าวมีชนเผ่าหนึ่งซึ่งมีสมาชิกเผ่า 3,000
คน เป็นเจ้าของและผู้ดาเนินงาน เงินรายได้จากการทาเหมืองจึงตกเป็นของชนเผ่านี้
ด้วยการเป็นสัญลักษณ์แทนพลังอันลี้ลับที่ย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 14 หยกจึงเป็นอัญมณีหลักของจีน
และชาติ อื่น ๆ ในเอเชี ย รวมถึง ในตะวั น ตก David Lin ประธานของ Jades by David Lin ในสหรัฐ ฯ กล่ า วว่า
“ลูกค้าของเราจานวนไม่น้อย ซื้อหยกเมียนมาราคาสูงเพื่อเป็นการลงทุน ราคาหยกคุณภาพกลางๆ ไปจนถึงสูง
ยังขยับตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าคุณภาพต่าค่อนข้างคงที่ ” โดยเขาชี้ว่าผู้ซื้อต้องการหยกสีลาเวนเดอร์
แดง ดา และขาวด้วยเช่นกัน

อัญมณีชนิดอื่นๆ
แซปไฟร์ ช นิ ด ใหม่ ที่ มี ชื่ อ ทางการค้ า เรี ย กว่ า Gold Sheen™ โดย Tanzim Khan CEO ของ
Genuine Gems and Jewellery ในประเทศไทย กาลังสร้างความตื่นเต้นในตลาดอัญมณี
Khan ซึ่งเป็นเจ้าของการผลิตทุกขั้นตอนของอัญมณีที่ไม่เหมือนใครนี้ กล่าวว่า อัญมณีดังกล่าวแสดงสี
ตั้งแต่สีทองไปจนถึงสีน้าเงินและเขียวโปร่งแสง แหล่งเพียงแห่งเดียวของอัญมณีชนิดนี้คือเหมืองที่ปัจจุบันมีผลผลิต
ร่อยหรอในเคนยา รายงานจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีต่างยืนยันว่าอัญมณีสีทองนี้เป็นแซปไฟร์ธรรมชาติที่
ไม่ผ่านการเผา
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นอกจากนี้ ยังมีแร่สีน้าเงินชนิดใหม่ที่ค้นพบในอิสราเอลเมื่อปี 2018 มีชื่อเรียกว่า carmeltazite ตาม
ชื่อ Mount Carmel โดยมีเซอร์โคเนียม ไทเทเนียม และอะลูมิเนียม และยังพบเป็นมลทินในแซปไฟร์ชนิดหนึ่ง
ซึ่งได้รับการตั้งชื่อทางการค้าว่า Carmel Sapphire™
อัญมณีอีกชนิดหนึ่งที่ค้นพบในตอนใต้ของมาดากัสการ์ เมื่อปี 1902
เป็นแกรนดิเดียไรต์ (grandidierite) ที่พบได้ยาก Bergman กล่าวว่า อัญมณี
ดังกล่าวได้รับความนิยมสูงขึ้นและมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย “พลอยชนิด
นี้มีความแข็ง 7.5 และมีสีอ่อนโทนพาสเทลไปจนถึงฟ้าอมเขียวสดใส ผลผลิต
ในระดับคุณภาพที่สามารถนามาเจียระไนแบบหลังเบี้ยได้นั้นมีปริมาณมาก
โดยมี ความสะอาดระดับ มองด้ว ยตาเปล่า หรือส่องด้ วยแว่นขยายสาหรับ
ส่องอัญมณี (Loupe) แม้ว่าพลอยขนาดเกินหนึ่งกะรัตจะมีน้อยก็ตาม”
Daniel Hopkins จาก Hopkins Opal ในออสเตรเลีย ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องโอปอลสีดา Lightning Ridge
กล่าวว่า โอปอล โดยเฉพาะที่มาจากออสเตรเลีย เป็นสินค้าหลักในตลาดเครื่องประดับราคาแพง ราคา เคยพุ่งสูงสุด
ในช่วงปลายทศวรรษปี 1980 และ 1990 แล้วจึงลดลง แต่มีแนวโน้มจะขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
ควอตซ์มีสินค้าในโทนสีจัดจ้าน เช่น แอเมทิสต์ และซิทริน และควอตซ์สีอ่อน เช่น พราซิโอไลต์ควอตซ์
โรสควอตซ์ และสโมกกี้ควอตซ์ อัญมณีในกลุ่มควอตซ์ ยังรวมไปถึงคริปโตคริสตัลลีน (cryptocrystalline) ที่รู้จักกัน
ดีคือ คาลซิโดนี แจสเพอร์ และอะเกต ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักออกแบบแนวงานฝีมือ
Place Vendôme แบรนด์ ชื่ อ ดั ง ใช้ หิ น มี ค่ า มาท าเป็ น เครื่ อ งประดั บ ได้ แ ก่ โรโดโครไซต์ อะเกต
คริสโซเพรส มาลาไคต์ โรโดไนต์ ซูกิลไลต์ ลาพิส ลาซูลี และอื่นๆ ในช่วงทศวรรษปี 1970 ก่อนที่ความนิยมจะเสื่อม
ลงในช่วงกลางทศวรรษปี 1980 อัญมณีเหล่านี้เพิ่งกลับคืนมาอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ สื่อโซเชี ยลมีส่วนช่วยสร้าง
กระแสให้หินมีค่าบางชนิดที่ยังเป็นที่รู้จักไม่มากนัก

แหล่งที่มาและคุณภาพ
ไม่ ว่ า กระแสนิ ย มปั จ จุ บั น จะเป็ น เช่ น ไร ผู้ ค้ า เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า คุ ณ ภาพเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ อั ญ มณี
คุณภาพสูง และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นชนิดใดเป็นที่ต้องการมากและขาดแคลน Molesworth
จาก Gübelin Academy ตั้งข้อสังเกตว่า “อัญมณีคุณภาพสูงย่อมได้ราคาสูง”
Elke Berr ประธานของ Berr & Partners SA ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้
ติดตามราคาพลอยเนื้อแข็งมานานหลายปีผ่ านการประมูล private sale และจาก
ข้อมูลอื่นๆ ที่มีการตีพิมพ์ ระบุในงานวิจัยของตนเองเรื่อง “Matières Premières
d’Exception” ปี 2019 ยืนยันในสิ่งที่บรรดาผู้ค้าได้กล่าวมาว่า ทับทิม เมียนมา
น้าหนัก 5 กะรัต ที่ไม่ผ่านการเผาได้ราคาสูงทิ้งห่างทับทิมโมซัมบิกน้าหนักเท่ ากัน
และไม่ผ่านการเผา แม้ว่าราคาของทับทิมจากทั้งสองแหล่งจะสูงขึ้นก็ตาม ราคา
ของทับทิมเมียนมาที่ผ่านการเผาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกัน
แซปไฟร์เมียนมาน้าหนัก 10 กะรัต ที่ไม่ผ่านการเผา ได้ราคาสูงกว่าแซปไฟร์ซีลอน
มาก โดยแซปไฟร์ซีลอนมีราคาค่อนข้างคงที่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ราคาของแซปไฟร์น้าหนัก 10 กะรัต ที่ผ่านการเผา
(หนึ่งในห้าถึงหนึ่งในสามของมูลค่าอัญมณี เมียนมาและซีลอน) คงที่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สาหรับมรกตนั้น
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามรกตโคลอมเบียน้าหนัก 10 กะรัต ที่ใช้น้ามันอุดรอยแตกเล็กน้อยเรียกราคาได้ เกือบสองเท่า
ของมรกตแซมเบีย แม้ว่าราคาของมรกตจากสองแหล่งจะพุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
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ในปี 2019 Berr กล่าวว่า มรกตโคลอมเบียจะยังมีราคาสูงกว่ามรกตแซมเบียที่ใช้น้ามันอุดรอยแตก
เล็กน้อยหรือไม่ได้ใช้น้ามันปรับปรุงคุณภาพ ขณะเดียวกันแซปไฟร์แคชเมียร์หาได้ยากขึ้น ส่วนพลอยจาก
เมียนมาจะยัง คงเป็ นผู้ นาตลาดต่อไป และตั้งข้อสังเกตต่อไปอีก ว่ า ราคาทับทิมมีแนวโน้มที่ จะคงที่ แม้ว่า
สถานการณ์กรณีชาวโรฮิงญาในเมียนมาอาจส่งผลต่อยอดขายพลอยของเมียนมาในอนาคต
ทั้ ง หมดต่ า งเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า ตลาดสิ น ค้ า ราคาสู ง และไม่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงคุณภาพจะยังคงเติบโตอย่างมั่นคงเนื่องจากปริมาณสินค้ามีน้อย ราคา
พลอยในระดั บราคารองลงมาและสิน ค้า คุณ ภาพต่าลงมาจะแผ่ว ลงเนื่องจากมี
ปริมาณมากกว่า สหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดหลักของพลอยสีทุกชนิด เนื่องจากตลาด
จีนชะลอตัว ตลาดใหม่อย่างอินโดนี เซียและมาเลเซีย รวมถึง ตลาดหลักเดิมอย่าง
ญี่ปุ่นและไต้หวันนั้นการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาจปรับตัวได้ดีขึ้น
สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนต่อไปในภายหน้าคือประเภทและสีเป็นเพียงส่วนหนึ่งในข้อมูลของอัญมณี เพราะ
ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเรื่องจริยธรรมของห่วงโซ่อุปทาน และอยากรู้ว่า สินค้าชิ้นงามที่ซื้อมานั้นมีส่วน
ช่วยเหลือคนงานเหมือง ช่างเจียระไน และคนอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มิถุนายน 2562
------------------------------------------

ที่มา: “Colours And More: An Overview of The Global Gem Market” by Cynthia Unninayar. JNA. (May/June
2019: pp. 46-49).
*** กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)” ทุกครั้ง เมื่อนาบทความนี้ไปเผยแพร่ต่อ
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