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บทคัดย�อ

เ ครื่องประดับทองถือเปนหนึ่งในสินคาสงออกสําคัญของประเทศไทย แตการสงออกเคร่ืองประดับทองของไทยยัง

พบปญหาสําคัญจากการขาดระบบการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับทอง (Hallmark System) ที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล และยังไมมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ตรวจสอบและตีตราประทับรับรองความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับ

ทอง (Assay Office) ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงออกไปยังประเทศคูคาที่มีขอบังคับเรื่องมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะ

มีคาที่เขมงวด และเปนขอเสียเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการเคร่ืองประดับทองไทย

ดังนั้นการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานเครื่องประดับทองของไทยเพื่อยกระดับสูสากล ดวยการศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิในเชิงลึก เพื่อนํามาราง Hallmark Model ใหมีความเปนไปไดในการนํามาใชในประเทศไทย

มากที่สุด จะมีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานเครื่องประดับทอง หนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องประดับทอง รูปแบบ

กระบวนการและข้ันตอนการตรวจรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับทองท่ีเหมาะสม ตลอดจนนําเสนอขอเสนอแนะในการผลักดัน

ใหมาตรฐานเครื่องประดับทองของไทยเขาสูมาตรฐานสากล ซึ่งระบบตรารับรองมาตรฐานดังกลาวจะเปนหน่ึงในแรงผลักดัน

สําคัญที่ชวยสงเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับทองของไทยใหสามารถเติบโตและแขงขันกับประเทศคูแขงไดอยางทัดเทียม

ตอไป

คําสําคัญ : เครื่องประดับทอง มาตรฐาน ตรารับรองมาตรฐาน

* ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผูใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยช้ินนี้ และขอขอบคุณความอนุเคราะหจาก

หนวยงานดังตอไปน้ี สมาพันธอัญมณี เคร่ืองประดับและโลหะมีคาแหงประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สํานักงานมาตรฐานเกษตร

อินทรีย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ สถาบันอาหาร สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงลอนดอน The Goldsmiths’ 

Company (London Assay Office), Edinburgh Assay Office และ Precious Metal Control (Swiss Assay Office) ตลอดจน

ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทุกทาน สําหรับการใหสัมภาษณ ขอมูลและการใหความคิดเห็นตาง ๆ  อันเปนประโยชนตองานวิจัยน้ี

แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
ด�วยระบบตรารับรองมาตรฐาน
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ABSTRACT

Gold jewelry is an important exporting product of Thailand. However, there are some problems 

regarding gold Jewelry export through a lack of the recognized Hallmarking System and a 

lack of authorized body responsible for the inspection and quality assurance marking of 

gold jewelry (Assay Office) which poses an obstacle for trading with countries with strict 

policies on precious metal jewelry standards as well as posing a competitive disadvantage for Thai 

jewelry manufacturers.

Therefore, this study on improving the standards of Thailand gold jewelry to meet international 

standards will be conducted by studying secondary and primary data to compile a Hallmark Model to 

be potentially used in the country will include gold jewelry standard, authorities responsible with 

inspecting standards of gold jewelry, authorized body for quality assurance of gold jewelry, suitable 

hallmarking process and recommendations in improving the status quo to meet international standards. 

The hallmarking system will be an important factor for the improvement of the Thailand gold jewelry 

industry to achieve growth and competitive advantage in the international market going forward.
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1. บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

อุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ทําจากโลหะทอง เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมของไทยที่มีมูลคาการสงออกสูง ทั้งน้ี

จากรายงานภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแทของไทย ของศูนยขอมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) พบวา ในป พ.ศ. 2558 ตัวเลขการสงออกเคร่ืองประดับทองของไทย

สูตลาดโลกสูงถึง 1,848.60 ลานเหรียญสหรัฐ เปนสินคาสงออกรายการที่สําคัญที่สุดของกลุมเคร่ืองประดับแท ซึ่งมีสัดสวน

เปนครึ่งหนึ่งของภาพรวมมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแท โดยอุตสาหกรรมดังกลาวกอใหเกิดการจางงานของชางฝมือ

จํานวนมาก เปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาตอหนวยสูงและเปนที่ยอมรับดานคุณภาพจากตลาดตางประเทศที่เปนคูคาสําคัญ ทั้งใน

ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและตะวันออกกลางอยางตอเนื่องและยาวนาน แตดวยภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตชาในชวงหลายป

ที่ผานมา ทําใหตลาดสงออกเครื่องประดับทองของไทยมีการเติบโตที่ชาลง ประกอบกับการพัฒนาของคูแขงในดานมาตรฐาน

จากหลายประเทศ เชน จีน อินเดีย ที่พัฒนาฝมือการผลิตไดดีขึ้นโดยมีตนทุนที่ไดเปรียบประเทศไทย รวมถึงนโยบายการกีดกัน

ทางการคาสําหรับสินคาฟุมเฟอย ผานมาตรการทางภาษีและมาตรฐานสินคา เปนอุปสรรคตอการขยายตัวของตลาดสงออก

เครื่องประดับทองของไทย

ตลาดเคร่ืองประดับท่ีทําจากโลหะมีคาในประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญในโลกมีการกําหนดมาตรฐาน โดยมีกระบวนการ

และหนวยงานที่ทําหนาที่รับรองมาตรฐานความบริสุทธ์ิของเนื้อโลหะมีคาท่ีใชทําเครื่องประดับ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน

ในแตละประเทศ เชน เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี เพ่ือคุมครองผูบริโภคในประเทศ เปนมาตรการกีดกันทางการคา เปนตน 

ถึงแมวาจะมีวัตถุประสงคของการกําหนดมาตรฐานโลหะมีคาที่ใชทําเครื่องประดับตางกัน แตประเทศสวนใหญในยุโรปไดมีการ

กําหนดมาตรฐานรวมกันและเปนมาตรฐานที่หลายประเทศที่เปนผูนําเขาเครื่องประดับโลหะมีคานําไปประยุกตใชหรือใชเกณฑ

ของกลุมประเทศในยุโรปไปเปนมาตรฐาน

ขณะท่ีประเทศไทยท่ีเปนผูผลิตและสงออกรายใหญของโลกน้ัน กลับไมมีหนวยงานในการรับรองมาตรฐานโลหะมีคา

ที่เปนสากล ระบบท่ีใชในประเทศไทยในการรับรองมาตรฐานโลหะมีคาหลักของไทยคือ มาตรฐานทองคํา ซึ่งมีแนวทาง

การรับรองมาตรฐานท่ีแตกตางจากระบบท่ีประเทศสวนใหญในโลกใช ทําใหสรางความสับสนกับหนวยงานรับรองมาตรฐานใน

ตางประเทศ เมื่อทําการตรวจสอบเคร่ืองประดับโลหะมีคาที่มาจากประเทศไทยและใชตรารับรองมาตรฐานในระบบของไทย 

รวมถึงนํามาสูการรองเรียนของนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาซื้อเคร่ืองประดับโลหะมีคาในประเทศไทยแลวนํากลับไปสงให

หนวยงานตรวจสอบมาตรฐานในประเทศของตน ซึ่งพบวาคามาตรฐานของไทยท่ีระบุไวไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การที่มาตรฐานในประเทศไทยตางจากมาตรฐานสากล ทําใหการผลิตเครื่องประดับโลหะมีคาของไทยเพ่ือจําหนาย

ในประเทศและเพื่อการสงออกสวนใหญจะแยกกันผลิตแยกกันจําหนาย โดยเครื่องประดับที่ผลิตเพื่อการสงออกก็กลับมาจําหนาย

ในประเทศไดในวงจํากัด ขณะท่ีเครื่องประดับที่ผลิตตามมาตรฐานไทยก็ยากตอการนําไปจําหนายในตางประเทศ

การศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานเคร่ืองประดับทองของไทยเพ่ือยกระดับสูสากล เปนประเด็นวิจัยที่มีความสําคัญ 

โดยผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการศึกษา
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แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
ด�วยระบบตรารับรองมาตรฐาน

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา

• ศึกษารูปแบบการทํามาตรฐานเคร่ืองประดับทอง (Hallmark) ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับทองไทย

• ศึกษาแนวทางการจัดทําหรือขอจํากัดในดานกฎหมายที่มีตอการสรางตรามาตรฐานเครื่องประดับทองเพื่อใหมี

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่จะไดรับการยอมรับจากประเทศคูคาสําคัญของไทย

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 ประวัติการใชมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคา

จากการศึกษาการใชตรารับรองมาตรฐานเครื่องประดับมีคาพบวา มีการเริ่มตนใชในสหราชอาณาจักรชวงตนศตวรรษ

ที่ 14 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของกลุมชางทองในเมืองลอนดอนท่ีใชชื่อวา “The Goldsmith’s Company” ซึ่งปจจุบัน

ไดเปลี่ยนชื่อเปน “London Assay Office” บริษัทไดเริ่มทําการประทับตรา (Mark) เพื่อรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับทอง 

ซึ่งมาตรฐานดังกลาวถูกพัฒนามาเปนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับที่ทําจากโลหะมีคาในสหราชอาณาจักรเรียกวา 

“Hallmark” โดยแนวคิดเรื่องการประทับตรารับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาไดถูกนําไปใชในอีกหลายประเทศใน

ทวีปยุโรปและขยายตอไปในอีกหลายประเทศในทวีปอ่ืน ๆ

2.2 ลักษณะของตรามาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคา (Hallmark)

การรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาที่เปนที่ยอมรับในตลาดพบวา ประเทศในทวีปยุโรปสวนใหญมีการ

ตรากฎหมายวาดวยการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคา และมีหนวยงานเฉพาะตามกฎหมายที่ทําหนาที่ตรวจสอบ

และประทับตรารับรองท่ีเครื่องประดับทุกชิ้น โดยไดกําหนดชุดของตรารับรองมาตรฐานไว ดังนี้

1) ตราประจําหนวยงานรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคา (National Assay Office Mark) เปนตรา

ประจําหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ  ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานเดียวทําหนาที่

ดังกลาว แตในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร กฎหมายระบุใหบริษัทเอกชน 4 แหง ทําหนาท่ีตรวจรับรองมาตรฐาน

โดยแตละแหงมีตรารับรองมาตรฐานของตัวเอง โดยกฎหมายระบุใหทั้ง 4 ตรา เปนตรารับรองมาตรฐานระดับประเทศของ

สหราชอาณาจักร

ภาพที่ 1 : ตราประจําหนวยงานรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาของสหราชอาณาจักร

ที่มา : Hallmarking Guidance Notes, Practical Guidance in Relation to the Hallmarking Act 1973

London Edinburgh Birmingham Sheffield
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2) ตราบงชี้ความบริสุทธ์ิของเน้ือโลหะ (Fineness Mark) เปนตราประทับระบุตัวเลขของความบริสุทธ์ิของเนื้อโลหะ

มีคา สวนใหญนิยมแสดงเปนตัวเลขสามหลัก แสดงความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง เชน เครื่องประดับ

ทองที่มีคาความบริสุทธิ์ของเนื้อทองรอยละ 99.9 ขึ้นไป จะประทับตัวเลข “999” ลงไป โดยตัวเลขจะอยูในกรอบพื้นหลัง

ที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกัน เพ่ือแสดงเนื้อโลหะมีคาที่แตกตางกัน เชน เครื่องประดับทองใชกรอบรูปแปดเหลี่ยม

เครื่องประดับเงินใชกรอบรูปวงรี เปนตน

ภาพที่ 2 : ตัวอยางตราบงชี้ความบริสุทธ์ิของเนื้อโลหะมีคาของสหราชอาณาจักร

ที่มา : Hallmarking Guidance Notes, Practical Guidance in Relation to the Hallmarking Act 1973

3) ตราประจําตัวของผูผลิต (Responsibility Mark) เปนตราประจําบริษัท หรือโรงงานผูผลิต หรืออาจเปน

ตราประจําของบริษัทผูนําเขา หรือผูจําหนายเคร่ืองประดับโลหะมีคาก็ได โดยตราดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับหนวยงานตรวจ

รับรองมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ  เพื่อประโยชนในการติดตามผูผลิตในกรณีที่ตรวจพบวา เครื่องประดับมีคาความบริสุทธิ์

ตํ่ากวาที่ระบุไวบนตราบงชี้ความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะ

ภาพที่ 3 : ตัวอยางตราประจําตัวผูผลิตของประเทศสวิตเซอรแลนด

ที่มา : Examples of Responsibility Marks, The Swiss Precious Metal Control
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แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
ด�วยระบบตรารับรองมาตรฐาน

4) ตราระบุปที่ตรวจสอบ (The Year Mark) เปนตราที่หนวยงานผูตรวจสอบกําหนดเปนสัญลักษณเพื่อแสดง

ปที่ตรวจสอบเครื่องประดับนั้น ๆ  สวนใหญนิยมใชเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต A-Z เมื่อใชตัวอักษรครบแลวจะมีการ

เปลี่ยนกรอบพื้นหลังตัวอักษรเพ่ือสรางความแตกตาง ทั้งนี้ ตราระบุปที่ตรวจสอบมีการใชในเฉพาะบางประเทศเทานั้น

ภาพที่ 4 : ตัวอยางตราแสดงปที่ตรวจสอบของสหราชอาณาจักร

ที่มา : Hallmarking Guidance Notes, Practical Guidance in Relation to the Hallmarking Act 1973

การประทับตราทั้ง 4 ตรานั้น ตราประจําหนวยงานรับรองมาตรฐานเปนตราที่มีขอกําหนดในการประทับตามกฎหมาย

ของประเทศนั้น ๆ  ไวอยางรัดกุม โดยผู ประกอบการตองนําชิ้นงานมาที่หนวยงานผู รับรองมาตรฐานเพื่อทําการสุ มตรวจ

และทําการประทับตราโดยเจาหนาที่ของหนวยงานรับรองมาตรฐานทุกช้ินงาน สวนตราบงชี้ความบริสุทธิ์ของเน้ือโลหะและ

ตราประจําตัวผู ผลิตนั้น ผู ผลิตสามารถประทับตราไดเองหรืออาจสงตราประทับของตนเองมาเก็บไวที่หนวยงานรับรอง

มาตรฐานเพ่ือใหทําการประทับพรอมกับตราประจําหนวยงานรับรอง โดยผูผลิตชําระเปนคาบริการประทับ

2.3 กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน

การตรวจรับรองมาตรฐานของหนวยงานรับรองมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากลน้ัน ผูผลิตจะตองสงชิ้นงาน

เคร่ืองประดับโลหะมีคาทุกช้ินที่ตองการไดรับเคร่ืองหมายรับรองไปยังหนวยงานรับรองมาตรฐาน โดยหนวยงานจะทําการสุม

ตัวอยางช้ินงานประมาณรอยละ 1–2 ของจํานวนชิ้นงานทั้งหมด แตอยางนอย 1 ชิ้น (ในการทํางานจริง หากผูผลิตที่สงตรวจ

มีประวัติที่ดีในการสงชิ้นงานตรวจ หนวยงานรับรองมาตรฐานอาจสุมตรวจจํานวนช้ินงานนอยกวามาตรฐานตามปกติที่ใช)

มาทําการตรวจหาคาความบริสุทธิ์ของโลหะ ดวยวิธีการทางเทคนิคตาง ๆ  ตามความเหมาะสมของช้ินงานและเน้ือโลหะน้ัน ๆ  

เชน วิธี Touch Test, X-Ray Fluorescence (XRE) หรือ Titration เปนตน โดยผลการทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะ

จะแสดงออกมาเปนตัวเลข 3 หลัก (ทศนิยม 1 ตําแหนง) เชน โลหะทองท่ีระบุคาความบริสุทธ์ิจากผูผลิต 999 (เนื้อทองคํา 

999 สวน จาก 1,000 สวน) ผลการทดลองจากหองทดลองของหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานช้ินงานที่ถูกสุมตรวจตองมีคา

ความบริสุทธิ์ของทองไมนอยกวารอยละ 99.9 โดยตองไมมีคาความคลาดเคล่ือนเปนลบ ถาตัวอยางช้ินงานผานมาตรฐาน

จากหองทดลอง หนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานจะนําชิ้นงานท้ังหมดไปประทับตรารับรองมาตรฐานทุกชิ้นและแจงใหผูผลิต

หรือผูสงตรวจมารับชิ้นงานกลับไปเพื่อจําหนายในตลาดได โดยหลายประเทศมีกฎหมายหามไมใหจําหนายเครื่องประดับโลหะ

มีคาที่ไมผานการประทับตรารับรองมาตรฐานจากหนวยงานรับรองมาตรฐานของประเทศน้ัน ๆ
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3. วิธีการวิจัย
การศึกษาแนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสูสากลดวยระบบตรารับรองมาตรฐาน แบงการศึกษาออกเปน 

3 ชวงการศึกษา ดังนี้

ช�วงการศึกษาท่ี 1: Primary Study

เปนชวงการศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานเคร่ืองประดับทองในประเทศคูคาและคูเทียบสําคัญของประเทศไทย โดยการ

ศึกษาในชวงนี้จะมีทั้งการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ การศึกษาขอมูลปฐมภูมิจะประกอบไปดวย 2 สวน

คือ 1) การสัมภาษณผู ประกอบการไทยเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและขอคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอมาตรฐาน

เครื่องประดับทอง และ 2) การสัมภาษณหนวยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานโลหะมีคา (Assay Office) ใน 2 ประเทศคือ

สหราชอาณาจักร ซึ่งจะใชเปนกรณีศึกษาของ Hallmark Model ภาคบังคับ (Compulsory) และสวิตเซอรแลนดซึ่งจะใช

เปนกรณีศึกษา Hallmark Model ภาคสมัครใจ (Voluntary)

ช�วงการศึกษาท่ี 2: Analysis for Hallmark Draft Model

ในการศึกษาชวงนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาขอมูลในเชิงลึกเพื่อนํามาใชประกอบการราง Hallmark Model ใน

ประเทศไทย ดวยการศึกษาตัวอยางระบบการจัดทํามาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ในประเทศ เพื่อใชเปนขอมูล

เทียบเคียงในการนํามาประยุกตใชกับการริเร่ิมตั้งมาตรฐานเครื่องประดับทอง และการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

กลุมผูประกอบการ กลุมหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยงานที่นาจะมีศักยภาพในการเขารวมเปนสวนหน่ึงในกระบวนการ

จัดทํา Hallmark ของไทย เชน มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่นที่มีความพรอมในการรับตรวจมาตรฐานเครื่องประดับทอง 

หนวยงานที่จะสามารถทําหนาที่รับสงเคร่ืองประดับทองเพ่ือตรวจและสงกลับผูประกอบการ เปนตน

ทั้งนี้ รวมจํานวนกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียดวยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิในชวงการศึกษาที่ 1 และ 2 เปนจํานวน

ทั้งสิ้น 49 ตัวอยาง มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาข�อมูลปฐมภูมิ (การสัมภาษณ�เชิงลึก) จํานวนตัวอย�าง

1. ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เชน

 - บานชางทองกรุป

 - D Quality Design Co., Ltd.

 - Pranda Jewelry Plc.

 - Tanaporn Creation Jewelry Co., Ltd.

 - Goldenpon Jewerly Co., Ltd.

38 บริษัท
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แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
ด�วยระบบตรารับรองมาตรฐาน

รายละเอียดกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาข�อมูลปฐมภูมิ (การสัมภาษณ�เชิงลึก) จํานวนตัวอย�าง

2. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยท่ีเกี่ยวของ ไดแก

 - สถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

 - สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 - สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

 - สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย

 - สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

 - สถาบันอาหาร

 - บจก. อินเตอรเนชั่นแนล เทสติ้ง เซอรวิส

7 หนวยงาน

3. หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในตางประเทศท่ีเกี่ยวของ ไดแก

 - Edinburgh Assay Office สหราชอาณาจักร

 - London Assay Office สหราชอาณาจักร

 - Central Office for Precious Metal Control ประเทศสวิตเซอรแลนด

 - Precious Metal Control Zurich ประเทศสวิตเซอรแลนด

4 หนวยงาน

รวมจํานวนตัวอยาง 49 ตัวอยาง

ช�วงการศึกษาท่ี 3: Brainstorm and Hallmark Direction

ในชวงการศึกษานี้เปนการปรับราง Hallmark Model ใหมีความเปนไปไดในการนํามาใชในประเทศไทยมากที่สุด 

โดยการนําราง Hallmark Model มาเขารวมประชุมกับสมาพันธอัญมณี เคร่ืองประดับและโลหะมีคาแหงประเทศไทย

จํานวน 1 ครั้ง และนําเสนอตอหนวยงานและผูประกอบการที่จะมีสวนไดสวนเสียกับการสราง Hallmark Model ในประเทศ

อีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสุโขทัย (สาทร) โดยมีผูเขารวมใหความคิดเห็นจํานวน 28 ทาน 

ประกอบดวย ผูประกอบการธุรกิจผลิตหรือคาเครื่องประดับทอง ผูแทนสภาอุตสาหกรรมและสมาคมที่เก่ียวของจํานวน

15 ทาน ผูแทนจากสมาพันธอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีคาแหงประเทศไทย จํานวน 9 ทาน และผูแทนจากหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) กองบังคับการปราบปราม

การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จํานวน 

4 ทาน

ทั้งนี้ ผลการประชุมแตละคร้ังจะนํามาปรับราง Hallmark Model ใหมีความสมบูรณที่สุด โดย Hallmark Model 

นี้ จะมีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานเคร่ืองประดับทอง หนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับทอง และรูปแบบ

กระบวนการและข้ันตอนการตรวจรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับทองที่เหมาะสม
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4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบขอมูลสําคัญที่ในปจจุบันยังเปนปญหาท่ีทําใหมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาของประเทศไทย

ยังไมเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

4.1 แนวทางการรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาของไทยท่ีใชในประเทศต่ํากวาระดับที่เปนที่ยอมรับจาก

หนวยงานรับรองมาตรฐานที่นิยมใชกันในระดับสากล ปจจุบันการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาที่จําหนายใน

ประเทศไทยใชกับเครื่องประดับทองเทานั้น ยังไมครอบคลุมถึงเครื่องประดับโลหะมีคาประเภทอ่ืน ๆ  เชน โลหะเงิน แพลทินั่ม

และพาลาเดียม ในขณะที่ตางประเทศมีการระบุมาตรฐานการรับรอง ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยยังไมมีแนวทางการรับรองมาตรฐาน

เคร่ืองประดับโลหะมีคาอ่ืนนั้น สําหรับตลาดภายในประเทศอาจยังไมมีความสําคัญมากนัก เน่ืองจากตลาดเคร่ืองประดับ

โลหะมีคาในประเทศไทยสวนใหญนิยมใชเคร่ืองประดับทองเปนหลัก แตสิ่งที่เปนปญหามากคือ แนวทางในการตรวจรับรอง

มาตรฐานที่ใชอยูในประเทศไทย โดยใชประกาศฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ใหทองรูปพรรณเปนสินคาควบคุมฉลาก และ

ประกาศฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ใหทองรูปพรรณเปนสินคาควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) ซึ่งจัดทําแนวทางการตรวจสอบ

รวมกับสมาคมคาทองคําและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) นั้น กําหนดมาตรฐาน

ความบริสุทธิ์ของทองคํา โดยระบุจากความบริสุทธิ์ของทองคํากอนหลอมเพื่อนํามาผลิตเคร่ืองประดับที่ร อยละ 96.5

(ความบริสุทธ์ิของทอง 965) และระบุความบริสุทธิ์หลังจากใชนํ้าประสานทองในกระบวนการผลิตใหมีคาความบริสุทธิ์ของ

เครื่องประดับทองหลังหลอมแลว “ไมนอยกวารอยละ 92.5 (ความบริสุทธิ์ของทอง 925)” กรณีสินคามีนํ้าหนักตํ่ากวา

10 กรัม และ “ไมนอยกวารอยละ 93.5 (ความบริสุทธิ์ของทอง 935)” กรณีสินคามีนํ้าหนักตั้งแต 10 กรัม ขึ้นไป (สคบ. 

กําหนดใหทองคํา 1 บาท มีนํ้าหนักไมนอยกวา 15.16 กรัม)

จะเห็นไดวา แนวทางการรับรองมาตรฐานตามประกาศของ สคบ. นั้น ยอมใหเกิดคาคลาดเคล่ือนทางลบของความ

บริสุทธิ์ในตัวสินคาสูงถึงรอยละ 3–4 (ประมาณการทองความบริสุทธิ์ 965 เทากับราคาบาทละ 20,000 บาท ถาผูผลิต

ใชมาตรฐานคาความบริสุทธิ์ 925 โดยประทับตราระบุคาความบริสุทธิ์ 965 จะมีกําไรเพิ่มขึ้นจากการลดความบริสุทธิ์ของ

ทอง บาทละ 800 บาท)

การยอมรับคาความคลาดเคล่ือนสูงถึงรอยละ 3–4 นั้น ไมเปนที่ยอมรับในทางสากล เนื่องจากมาตรฐานสวนใหญ

จะไมยอมรับคาความคลาดเคลื่อนทางลบ ทําใหเครื่องประดับทองไทยที่มีตราประทับระบุคาความบริสุทธ์ิ 965 เมื่อมีการ

จําหนายและผูซื้อนําไปขาย จํานอง หรือสงตรวจกับหนวยงานรับรองมาตรฐานในตางประเทศแลวพบวามีคาความบริสุทธิ์

ตํ่ากวาที่ระบุในตราประทับ รวมทั้งเมื่อตรวจสอบตราประทับของผูผลิต (ปกติรานทองในประเทศไทยจะประทับตราสัญลักษณ

ของทางรานไว) พบวาเปนของผูประกอบการไทย ก็จะทําใหเสียความเช่ือมั่นในมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาของไทย

4.2 ผู ผลิตทองรูปพรรณในประเทศไทยที่มีโรงงานท่ีมีเครื่องจักรทันสมัยและมีหองทดลองที่สามารถตรวจสอบ

ความบริสุทธิ์ของทองหลังผลิตเปนชิ้นงานแลวมีไมมากนัก แตมีโรงงานขนาดเล็กที่อยูตามอาคารพาณิชยในชุมชน ที่เปนผูผลิต

ทองรูปพรรณแบบด้ังเดิมโดยใชแรงงานฝมือและทักษะเฉพาะของชางทองจํานวนมาก ทั้งนี้ ลวดลายทองรูปพรรณบางลวดลาย

ของไทยมีจุดเชื่อมตอมาก ตองอาศัยนํ้าประสานทองในการเชื่อมจุดรอยตอ ซึ่งโรงงานขนาดเล็กจะใชเทคนิคแบบดั้งเดิม

ทําใหปริมาณทองคําในนํ้าประสานทองต่ํากวา 965 เปนผลใหไมสามารถผลิตทองรูปพรรณมาตรฐาน 965 โดยไมเกิด

คาความคลาดเคลื่อนเชิงลบได นอกจากนี้ เทคนิคการทําทองโปรงยังเปนผลใหไมสามารถผลิตทองรูปพรรณตามมาตรฐาน 965 

ไดเชนกัน เนื่องจากมีกระบวนการยัดไสทองแดงในทองรูปพรรณกอนหลอมออกเพ่ือทําใหชิ้นงานโปรง
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แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
ด�วยระบบตรารับรองมาตรฐาน

อยางไรก็ตาม หากมีการปรับเปล่ียนมาตรฐานเคร่ืองประดับทองในประเทศใหไมมีคาคลาดเคล่ือนทางลบ จะทําให

เกิดปญหากับโรงงานผลิตทองรูปพรรณจํานวนมากที่อาจตองเลิกกิจการ และยังนําไปสูปญหาเครื่องประดับทองที่ผลิตตาม

มาตรฐานเดิมที่มีอยูในตลาดท้ังในรานคาทอง โรงรับจํานํา และอยูกับผูบริโภค อันจะนํามาสูความสับสนทางตลาดสําหรับทองคํา

มาตรฐาน 965 ที่ใชอยู กับทองคํามาตรฐานใหม รวมถึงทําใหตนทุนของผูประกอบการสูงขึ้นอีกดวย

4.3 โครงสรางตลาดเคร่ืองประดับทองในประเทศไทยน้ัน ลูกคาและผูคาเคยชินกับการซ้ือขายทองรูปพรรณตาม

นํ้าหนักทองคําคูณดวยราคาตลาดทอง 965 ในขณะน้ัน โดยรานทองจะคิดคาข้ึนรูปทอง (คากําเหน็จ) บาทละ 300–500 บาท 

ตามความยากงายของชิ้นงาน ขณะที่ในตางประเทศสวนใหญ การจําหนายเครื่องประดับโลหะมีคาจะกําหนดราคาช้ินงาน

ตามนํ้าหนักของโลหะมีคา คูณดวยคารอยละความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะ บวกกับคาขึ้นรูปตามระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน

โดยงานท่ีมีความละเอียดสูง ตองใชชั่วโมงการผลิตมาก ราคาจะสูงกวาชิ้นงานที่ผลิตงายกวาที่มีนํ้าหนักและคาความบริสุทธิ์

ของเนื้อโลหะเทากัน และผูผลิตหลายรายอาจมีการบวกคาออกแบบ คาการตลาดในการสรางตรายี่หอของรานหรือของผูผลิต

เขาไปดวย ทําใหโครงสรางการกําหนดราคาแตกตางจากการกําหนดราคาของผูประกอบการในประเทศไทย

4.4 ถึงแมวาการสงมอบเครื่องประดับทองดวยคาความบริสุทธิ์ตํ่ากวาคาที่แสดงจริงในตรารับรองคาความบริสุทธ์ิถึง 

รอยละ 3–4 ซึ่งอาจดูเหมือนเปนการเอาเปรียบผูบริโภค แตโครงสรางตลาดการคาทองในประเทศไทยนั้น รานคาทองจะ

รับซื้อทองท่ีลูกคาซื้อออกไปจากทางรานคืนกลับมา โดยรับซื้อในราคาตลาดของทองคํา 965 ณ วันที่ลูกคานํามาขายคืน

โดยหักคากําเหน็จไวเทานั้น ทั้ง ๆ  ที่ความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับตํ่ากวา 965 ซึ่งโครงสรางการรับซื้อคืนดวยราคาสูงเปน

ลักษณะเฉพาะของตลาดในตลาดประเทศไทย ตลาดเครื่องประดับโลหะมีคาในตางประเทศสวนใหญไมรับซื้อคืน หรือหาก

ซื้อคืนจะตีมูลคาเฉพาะนํ้าหนักโลหะคูณคาความบริสุทธิ์ ณ ราคาตลาด ทําใหมีสวนตางระหวางราคาซื้อและราคาขายคืน

สูงกวาการขายคืนในประเทศไทยมาก

4.5 คาความบริสุทธิ์ของเครื่องประดับทอง 965 ที่นิยมใชกันในประเทศไทยเปนคาความบริสุทธ์ิที่ไมอยูในตารางที่ใช

เปนมาตรฐานการรับรองโลหะมีคาประเภททองตามมาตรฐานสากล โดยมาตรฐานสากลที่ใชสําหรับประทับรับรองความบริสุทธิ์

ของเครื่องประดับทองตามอนุสัญญาเวียนนา (Common Control Mark) ที่มีประเทศลงนามรับรองตามอนุสัญญาน้ี

19 ประเทศ ไดระบุตรารับรองความบริสุทธิ์ของเคร่ืองประดับทอง 5 ระดับคือ 999, 916, 750, 585 และ 375 ขณะที่

มาตรฐาน 965 ของไทยหรือเทากับ 965 สวนจาก 1,000 สวนนั้น ไมอยูในตารางมาตรฐานตามอนุสัญญาเวียนนา นอกจากน้ี 

คาความบริสุทธิ์ 965 แทบไมมีการใชสําหรับเครื่องประดับทองในประเทศอ่ืน ๆ  ยกเวนประเทศไทย และเปนที่ยอมรับกัน

อยูบางในประเทศเพ่ือนบานรอบ ๆ  ประเทศไทย

ดังนั้นหากนําเครื่องประดับทองที่คาความบริสุทธิ์วัดตามมาตรฐานสากลในระดับ 925–935 หรือแมแต 965

ไปตรวจสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานตามอนุสัญญาเวียนนา จะถูกตีตราแสดงคาความบริสุทธ์ิอยูที่ 916 เทานั้น ถึงแมวา

คาความบริสุทธิ์ในระดับ 925–935 จะมีปริมาณเนื้อโลหะทองที่สูงกวาตราตามมาตรฐานที่ไดรับการประทับถึงรอยละ 0.9–19 

แตลูกคาในตางประเทศจะชําระคาสินคาตามคาความบริสุทธ์ิที่ระบุไวในตรารับรอง ทําใหตนทุนในสวนเนื้อโลหะมีคาของไทย

สูงกวาคูแขงที่ผลิตตามมาตรฐาน 916 เปนผลใหผูประกอบการไทยเสียเปรียบในแขงขันกับผูผลิตที่ผลิตตามมาตรฐานสากล

จากเหตุผลท่ีไดอธิบายขางตน ทําใหตลาดเคร่ืองประดับทองไทยเพ่ือการสงออก ผูผลิตจะทําการผลิตตามมาตรฐาน

สากลเพื่อสงออกโดยเฉพาะ ขณะที่เครื่องประดับทองสําหรับตลาดในประเทศจะผลิตตามมาตรฐานของไทยเพื่อจําหนาย

ในประเทศเปนหลัก ทั้งนี้ สินคาสงออกที่จําหนายไมหมดหรือผลิตสํารองไว ผูประกอบการตองนํามาลดราคาในงานแสดงสินคา

สําหรับลูกคาตางชาติ หรือนํามาหลอมเพ่ือขึ้นเปนชิ้นงานใหม
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4.6 รูปแบบการบังคับใชมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคา ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล มี 2 รูปแบบคือ ภาคบังคับ 

(Compulsory) และภาคสมัครใจ (Voluntary) โดยภาคบังคับนั้น เปนการบังคับผูประกอบการใหตองสงเครื่องประดับ

โลหะมีคาของตนใหหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานดําเนินการตรวจรับรองและลงตราประทับของหนวยงานตรวจรับรอง

มาตรฐาน (Assay Office Mark, National Hallmark) กอนทําการวางจําหนายในประเทศน้ัน ๆ  ทุกชิ้น โดยประเทศท่ี

ใชระบบน้ี เชน สหราชอาณาจักร สวนภาคสมัครใจน้ัน ไมบังคับใหผูประกอบการใหตองสงเคร่ืองประดับโลหะมีคาของตน

ใหหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานทําการตรวจและประทับตรา แตผู ประกอบการตองประทับตราประจําตัวของผู ผลิต 

(Responsibility Mark) และตราบงชี้ความบริสุทธ์ิของเน้ือโลหะ (Fineness Mark) หากมีการสุมตรวจแลวพบวามีความ

บริสุทธิ์ของเนื้อโลหะในเคร่ืองประดับชิ้นนั้น ๆ  ตํ่ากวาตราบงชี้ความบริสุทธ์ิของเนื้อโลหะ ผูประกอบการจะถูกลงโทษ ในภาค

สมัครใจ ผูประกอบการอาจขอใหหนวยงานตรวจรับรองมาตรฐานดําเนินการตรวจรับรองและลงตราประทับของหนวยงาน

ตรวจในเครื่องประดับบางชิ้น หรือทั้งหมดที่ผูประกอบการผลิตหรือนําเขาก็ได เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อ ประเทศที่ใช

ระบบน้ี เชน สวิตเซอรแลนด ขณะท่ีมาตรฐานท่ีประเทศไทยใชอยู เปนไปตามกฎหมายวาดวยสินคาควบคุมฉลาก ของสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับแนวทางภาคสมัครใจตามมาตรฐานสากล แตแนวทางปฏิบัติยังมี

ขอแตกตางอยูมาก

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากขอมูลที่ไดรับจากงานวิจัย และขอมูลเพิ่มเติมจากการประชุมระดมสมองท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และการจัดประชุมของสมาพันธอัญมณี

เครื่องประดับและโลหะมีคาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเตรียมการนําระบบมาตรฐานเครื่องประดับ

ทองแบบสากลมาใชโดยท้ังสองหนวยงานไดใชผลงานวิจัยของผูวิจัยเปนแนวทางการพัฒนาระบบ โดยผูวิจัยไดรับเชิญใหเขารวม

ใหความคิดเห็น ทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากผลวิจัย โดยไดขอสรุป เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐาน

เครื่องประดับโลหะมีคาไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ไดดังนี้

5.1 การผลักดันใหมาตรฐานเครื่องประดับทองของไทยเขาสูมาตรฐานสากล หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

เอกชนตองรวมมือกันผลักดัน โดยใหความสําคัญเปนประเด็นเรงดวน สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีเครืองประดับไทย ซึ่งจาก

ผลการศึกษา หนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปนผูผลักดันคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 

(องคการมหาชน) สวนหนวยงานภาคเอกชนคือ สมาพันธอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีคาแหงประเทศไทย ซึ่งทั้งสอง

หนวยงานมีความสนใจและพรอมจะนําผลการศึกษาไปผลักดันใหเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ซึ่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก 

รวมทั้งมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมาตรการสงเสริมดาน

การตลาด เพื่อชวยดึงดูดและกระตุนใหมีการซ้ือขายสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งหน่ึงในมาตรการตาม

มติคณะรัฐมนตรี ระบุวา “มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ กระทรวงพาณิชย โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จะกําหนดมาตรการ

เพื่อจัดทําและพัฒนามาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งการกําหนดตราสัญลักษณกลางที่ใชรับประกันคุณภาพ 

(Hallmarking) และการจัดประกวดออกแบบเคร่ืองประดับนานาชาติ”

สวนในภาคเอกชน โดยสมาพันธอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีคาแหงประเทศไทย ก็ไดจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน

เรื่องดังกลาว โดยมุงสรางระบบมาตรฐานเคร่ืองประดับทองของไทยเขาสูมาตรฐานสากลโดยเร็ว เพื่อปองกันการกีดกันทาง
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แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
ด�วยระบบตรารับรองมาตรฐาน

การคาจากประเทศผู นําเขา ในประเด็นท่ีประเทศไทยยังมีมาตรฐานที่ไมเปนสากล โดยในการประชุมสมาพันธอัญมณีฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประธานสมาพันธฯ ไดมีการแจงถึงบันทึกที่ทางสมาพันธอัญมณีฯ ไดรับจากผูนําเขาจาก

ประเทศในยุโรป ในประเด็นดังกลาว

5.2 แนวทางการบังคับใชมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีคาของไทยไมควรใชแบบภาคบังคับ (Compulsory)

ควรดําเนินการแบบภาคสมัครใจ (Voluntary) ในลักษณะเดียวกับที่ใชในประเทศสวิตเซอรแลนด โดยรูปแบบภาคสมัครใจมี

ลักษณะท่ีคลายกับที่ใชกันอยูในประเทศไทย โดยผูผลิตเคร่ืองประดับทองจะประทับตราของผูผลิตและระบุคาความบริสุทธิ์ของ

โลหะท่ีชิ้นงานทุกช้ินอยูแลว ดังนั้นการดําเนินการแบบภาคสมัครใจจะชวยลดการตอตานจากผูประกอบการเดิม เปนทางเลือก

ใหผูประกอบการและผูบริโภค โดยใหกลไกตลาดเปนแรงผลักดันใหผูประกอบการเขาสูระบบใหม เนื่องจากผูประกอบการไทย

มีระดับความพรอมตางกัน อีกทั้งจากการศึกษาหนวยงานท่ีปจจุบันมีศักยภาพในการทําหนาท่ีตรวจรับรองมาตรฐานตาม

หลักสากลในประเทศไทยคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ก็ยังมีความสามารถ

ในการตรวจรับรองในปริมาณที่จํากัด หากใชการดําเนินการภาคบังคับ จะเกิดปญหาคอขวดในการตรวจและประทับตรา

จนเกิดผลเสียตอการสงออกเคร่ืองประดับทองของไทยได

5.3 ในการเปลีย่นแปลงระบบมาตรฐานเคร่ืองประดบัทองไทยใหไดตามมาตรฐานสากล จะมผีลกระทบตอผูประกอบการ

รายยอยที่ยังใชวิธีการผลิตและชางฝมือแบบดั้งเดิมที่ยังไมอาจเขาสูมาตรฐานใหมได หนวยงานที่ขับเคลื่อนใหเกิดระบบมาตรฐาน

ควรสรางความเขาใจกับผูประกอบการวา การเปลี่ยนเขาสูระบบเปนการดําเนินการในภาคสมัครใจ ผูประกอบการที่ยังไมมี

ความพรอมก็ยังสามารถดําเนินการในระบบมาตรฐานเดิมได เพื่อเปนการลดแรงตอตานและการเขาใจผิดเกี่ยวกับการบังคับใช

มาตรฐานใหม

5.4 ปญหาของผูผลิตเคร่ืองประดับทองไทยท่ีเปนผูผลิตรายยอย ซึ่งไมสามารถดําเนินการผลิตใหไดคาความบริสุทธิ์

ของสินคาไดตรงตามมาตรฐานสากลน้ัน สามารถแกไขไดโดยการประกาศมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาของไทยตาม

กฎหมายท่ีตองการยกระดับมาตรฐานสูสากลน้ัน ใหครอบคลุมแตเพียงระดับความบริสุทธ์ิของเคร่ืองประดับทองท่ีนิยมใน

ตลาดตางประเทศคือ คา 999, 916, 750, 585 และ 375 สวนจาก 1,000 สวน (อางอิงจากคาตาม Hallmarking 

Convention) เทานั้น โดยยังไมออกกฎหมายใหครอบคลุมระดับความบริสุทธิ์ 965 ที่เปนตลาดหลักของเครื่องประดับทอง

ในประเทศไทย เพ่ือทําใหการใชมาตรฐานดังกลาวมุงเนนที่ตลาดสงออกและนักทองเท่ียวเปนหลัก โดยผูผลิตเคร่ืองประดับทอง

ที่มีความบริสุทธิ์ 965 ยังไมสามารถขอใชมาตรฐานดังกลาวได ดังนั้นการผลิตและจําหนายเครื่องประดับทองในประเทศ

ยังสามารถดําเนินการตามที่ใชกันอยูในปจจุบันได เปนการใหเวลาผูประกอบการในการปรับตัวสูมาตรฐานใหมและลดกระแส

ตอตานจากผูประกอบการผลิตและจําหนายเคร่ืองประดับทองในประเทศ

เม่ือตลาดมีการปรับตัวไดแลว จึงคอยประกาศมาตรฐานคาความบริสุทธ์ิ 965 ในภายหลัง โดยการดําเนินการแบบ

ภาคสมัครใจ ใหผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการผลิตภายใตมาตรฐานสากล สามารถเขาสูระบบการตรวจรับรองมาตรฐาน

และรับการประทับตรารับรองมาตรฐานได โดยเครื่องประดับที่ไดรับการประทับตราดังกลาว จะไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภค

ทั่วโลก ทําใหจําหนายไดในราคาสูงขึ้น สวนผูประกอบการที่ยังไมตองการเขาสูมาตรฐานดังกลาวก็ยังคงใชมาตรฐานเดิมไปกอน 

โดยภาครัฐสามารถออกเปนกฎหมายยกเวนเปนการช่ัวคราวใหสําหรับเคร่ืองประดับทอง 965 ที่ผลิตโดยชางฝมือพื้นบาน

ที่ขึ้นทะเบียนไว เพื่อเปนการสงเสริมผูประกอบการขนาดเล็กที่ใชการผลิตแบบชางฝมือทองถ่ิน พรอมกับการสนับสนุนการวิจัย

ดานนํ้าประสานทองท่ีมีคาความบริสุทธิ์ 965 ในการเช่ือมประสานทอง เพื่อใหไมเกิดปญหาคาความคลาดเคล่ือนทางลบ

ในการผลิตเครื่องประดับทองจากการใชนํ้าประสานท่ีมีคาความบริสุทธ์ิของทองต่ํากวาตัวโลหะหลัก
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5.5 การตรวจรับรองมาตรฐานและประทับตรามีคาใชจายและระยะเวลาท่ีเพ่ิมขึ้น การสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ

เขาสูระบบ หนวยงานที่ทําหนาที่ผลักดัน ควรมีแนวทางชวยลดภาระคาใชจายของผูประกอบการในการเขาระบบตรวจรับรอง

มาตรฐานและประทับตรารับรองในชวงแรก ดวยการสนับสนุนดานคาใชจายในการดําเนินการใหต่ํา เพื่อเปนการสงเสริม

ใหผูประกอบการสมัครใจเขาสูระบบมากข้ึน โดยในระยะยาวเม่ือมีผูเขาสูระบบจํานวนมาก คาใชจายในการดําเนินการตอหนวย

ก็จะลดลงตามปริมาณงาน และความชํานาญที่เพิ่มขึ้นของหนวยงานที่ทําการตรวจรับรองและประทับตรา

5.6 การดําเนินการใหระบบมาตรฐานเครื่องประดับทองไทยใหไดตามมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับจาก

หนวยงานรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับมีคาในตางประเทศ จําเปนตองมีหนวยงานทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง และควรเปน

หนวยงานภาครัฐ (เพ่ือใหเกิดการยอมรับ โดยหนวยงานลักษณะดังกลาวในตางประเทศ สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ)

โดยต้ังเปนสํานักงานรับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับที่ทําจากโลหะมีคาไทย (Thailand Assay Office)

5.7 ในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑคือ พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ ภายใต

การดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยภายใต พ.ร.บ. ดังกลาว ไดมีการกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสินคาทองรูปพรรณ (มอก. 303-2548) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(สมอ.) แตไมไดนํามาบังคับใช การจัดประกาศเพิ่มเติมภายใต พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติอาจทําใหการผลักดันใหมาตรฐาน

เคร่ืองประดับโลหะทองของไทยสูมาตรฐานสากลทําไดรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตาม แนวทางการกํากับดูแลมาตรฐานเคร่ืองประดับ

โลหะมีคานั้น คอนขางมีความแตกตางจากการกํากับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมาก โดยในหลายประเทศมีความ

เขมงวดกับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคา เนื่องจากโลหะมีคา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โลหะทอง) มีสถานะคลายกับเปนสกุลเงินสากลสกุลหนึ่งที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนไดทั่วโลก บางประเทศจึงกําหนดให

บทลงโทษจากการปลอมแปลงเครื่องประดับโลหะมีคาตํ่ากวาคาความบริสุทธ์ิที่ตราไว มีความรุนแรงเทียบเทากับการ

ปลอมแปลงเงินตราสกุลตางประเทศ

แนวทางตาม พ.ร.บ. การมาตรฐานแหงชาติ จึงอาจไมเพียงพอที่จะทําใหตางประเทศไวใจในมาตรฐานโลหะมีคา

ของไทย จากการศึกษา ประเทศไทยควรตองมีกฎหมายเฉพาะท่ีระบุหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน กระบวนการ

ตรวจรับรอง การตรวจสอบและบทลงโทษสําหรับผูปลอมแปลงตรารับประกันคุณภาพ (Hallmarking) ที่ชัดเจน รุนแรง

โดยยึดตามแนวทางกฎหมายในลักษณะท่ีคลายคลึงกับของประเทศท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล เชน กฎหมายของประเทศ

สวิตเซอรแลนด

สรุปผลการศึกษาพบวา ในดานบวก ระบบดังกลาวจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหแกเครื่องประดับโลหะมีคาของไทย 

ทําใหผู ประกอบการมีโอกาสทางธุรกิจสูงขึ้น แตอีกดานหนึ่งก็เปนภาระสําหรับผู ประกอบการทั้งในดานคาใชจายในการ

ดําเนินการและระยะเวลาในข้ันตอนการตรวจรับรองท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การสรางความเขาใจกับผูประกอบการ การดึงผูประกอบการ

เขามามีสวนรวมผานสมาคมท่ีเกี่ยวของ และการชวยสงเสริมใหผูซื้อในตลาดตางประเทศรูจักและเช่ือมั่นตอตรารับรองมาตรฐาน

เครื่องประดับของไทย จะชวยเปนตัวเรงใหผูประกอบการไทยสนใจและใหความรวมมือในการเขาสูกระบวนการตรวจรับรอง

มาตรฐานสูระดับสากล

ทั้งนี้ ผู วิจัยขอสรุปขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบตรารับรองมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาไทยและ

เสนอแนะหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
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แนวทางการยกระดับเครื่องประดับทองไทยสู�สากล
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ระยะการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน�วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะเร่ิมตน ผลักดันผูประกอบการในอุตสาหกรรมใหเขารวมในระบบ

มาตรฐานเคร่ืองประดับทองของไทย โดยการส่ือสาร

ประชาสัมพันธสรางความเขาใจเก่ียวกับระบบมาตรฐาน 

(ภาคสมัครใจ) กระบวนการตรวจรับรอง ประโยชนและ

โอกาสท่ีจะไดรับแกผูประกอบการ ทั้งน้ีในระยะเร่ิมตน

จะมุงเนนท่ีตลาดสงออกและนักทองเที่ยวเปนหลัก

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

- กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย

- สมาพันธอัญมณี เครื่องประดับและ

โลหะมีคาแหงประเทศไทย

พัฒนาและจัดการระบบทะเบียนและตราสัญลักษณตาง ๆ  

ไดแก การตรวจสอบรายละเอียดของผูประกอบการ

การใหคําแนะนําในการออกแบบตราสัญลักษณประจําตัว

ผูประกอบการ (Responsibility Mark) การลงทะเบียน 

การจัดการและการจดทะเบียนผูประกอบการท่ีเขารวม

ในระบบ

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

- สมาพันธอัญมณี เครื่องประดับ

และโลหะมีคาแหงประเทศไทย

พัฒนาการตรวจสอบและประทับตราสัญลักษณ

ซึ่งประกอบดวยการตรวจสอบความเหมาะสมของการ

ทดสอบ (Assaying) และการประทับตราสัญลักษณ 

(Hallmarking)

- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครื่องประดับแหงชาติ

(องคการมหาชน)

ออกกฎหมายรองรับระบบมาตรฐานเคร่ืองประดับ

โลหะมีคาไทย โดยในระยะเร่ิมตนใหครอบคลุมแตเพียง

ระดับความบริสุทธิ์ของเคร่ืองประดับทองที่นิยมในตลาด

ตางประเทศคือ คา 999, 916, 750, 585 และ 375 สวน

จาก 1,000 สวน

- คณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.)

กํากับดูแลมาตรฐานเคร่ืองประดับโลหะมีคาใหเปนไปตาม

กฎหมาย

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.)

- กองบังคับการปราบปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

(บก.ปคบ.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ระยะการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน�วยงานที่รับผิดชอบ

ระยะกลาง

ถึงระยะปลาย

ยกระดับความนาเชื่อถือของมาตรฐานเคร่ืองประดับ

โลหะมีคาไทยสูตางประเทศ โดยดําเนินการภายใต

ความตกลงระหวางประเทศ (ทวิภาคี/พหุภาคี) เชน

บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) หรือทําความตกลง

ยอมรับรวม (MRA) กับประเทศในอาเซียน หรือขยายไปยัง

ตลาดศักยภาพ เชน ตลาดตะวันออกกลาง เปนตน

- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย

- กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย

- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

พัฒนาเพิ่มกําลังการตรวจสอบและประทับตราสัญลักษณ

เพื่อรองรับความตองการท่ีเพิ่มสูงขึ้น พรอมกํากับและ

ดูแลกิจกรรมตาง ๆ  ของหนวยงาน Assay Office

ในทุกสาขาที่ดําเนินการทดสอบ

- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเครื่องประดับแหงชาติ

(องคการมหาชน)

เพิ่มเติมการออกกฎหมายรองรับระบบมาตรฐาน

เครื่องประดับโลหะมีคาไทย ใหครอบคลุมความบริสุทธิ์ 965 

ในภายหลัง โดยการดําเนินการแบบภาคสมัครใจ

- คณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.)
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REFERENCES
Books

Anonymous. (n.d.). Switzerland Hallmarking History 1880 to Date. Hallmark Research Institute, 303.

Electronic Media

Birmingham Assay Office. (2016, June 26). Hallmarking A Hot Topic For Trading Standards Officers [Text 

in Website]. Retrieved from Website https://theassayoffice.co.uk/news/3321/hallmarking-a-hot-topic-

for-trading-standards-officers.

British Hallmarking Council. (2016, May 22). About us [Text in Website]. Retrieved from https://www.

gov.uk/ government/organisations/british-hallmarking-council/about.

Bureau of Indian Standards. (2016, May 22). Hallmarking of Gold Jewellert in India [Text in Website]. 

Retrieved from http://www.bis.org.in/cert/hallmark.htm.

Bureau of Indian Standards. (2016, May 22). The Bureau of Indian Standards Act. [Text in Website]. 

Retrieved from http://www.bis.org.in/bs/bisact.htm.

Department of Intellectual Property. (2016, June 27). Trademarks Act 1992 [Text in Website]. Retrieved 

from Website https://goo.gl/A7DIhb

Hallmarking Convention. (2016, April 15). Convention on The Control and Marking of Articles of Precious 

Metals (without Annexes) [Text in Website]. Retrieved from Website www.hallmarkingconvention.org.

Hallmarking Convention. (2016, April 15). Convention on The Control and Marking of Articles of Precious 

Metal. Annexes I and II to The Convention on The Control and Marking of Articles of Precious 

Metals [Text in Website]. Retrieved from Website http://www.hallmarkingconvention.org.

Hallmarking Convention. (2016, May 20). Convention on The Control and Marking of Articles of Precious 

Metals. Compilation of Acts of The Standing Committee June 2014 [Text in Website]. Retrieved 

from http://www.hallmarkingconvention.org/documents.php.

Hallmarking Convention. (2016, May 20). Convention on The Control and Marking of Articles of Precious 

Metal. Questionnaire on Fineness and Weight Exemptions [Text in Website]. Retrieved from www.

hallmarking convention.org.

Hallmarking Convention. (2016, May 20). Convention on The Control and Marking of Articles of Precious 

Metal. Questionnaire on Palladium [Text in Website]. Retrieved from www.hallmarkingconvention.org.

Hallmarking Guidance Notes (2016, April 16). Practical guidance in relation to the Hallmarking Act 1973 

[Text in Website]. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/ file/210028/hallmark-guidance-notes.pdf



17คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 40 ฉบับที่ 154 เมษายน - มิถุนายน 2560

Office of The Consumer Protection Board. (2016, June 27). Consumer Protection Act 1979 [Text in 

Website]. Retrieved from Website http://www.ocpb.go.th/mobile_list.php?cid=131

Office of the Public Sector Development Commission. (2016, June 25). Royal Decree Establishing The 

Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) 2003 [Text in Website]. Retrieved from 

Website http://www.opdc.go.th/ content.php?menu_id=14&content_id=961.

Office of the Public Sector Development Commission. (2016, June 27). Public Act 1999 [Text in Website]. 

Retrieved from Website http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=2965

Singapore Assay Office. (2016, May 22). SAO Hallmarking Scheme [Text in Website]. Retrieved from 

http://www.assayoffice.com.sg/Schemes/

Singapore Assay Office. (2016, May 22). Terms & Conditions (Retailers) [Text in Website]. Retrieved from 

http://www.assayoffice.com.sg/Terms/

Thai Industrial Standards Institute. (2016, June 25). Act on National Standards 2008 [Text in Website]. 

Retrieved from Website http://www.tisi.go.th/view_detail_contents.php?id=2618.

Thai Industrial Standards Institute. (2016, June 30). (มอก. 303 – 2548). Gold Jewelry Standard (TIS 303 

– 2005). [Text in Website]. Retrieved from Website www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS303-2548.pdf

Thai Industrial Standards Institute. (2016, June 30). Inspection Body Accreditation by TIS 17020 (ISO/IEC 

17020) [Text in Website]. Retrieved from Website http://app.tisi.go.th/nac/pdf/aib01_00.pdf

The Federal Council – The Portal of the Swiss Government (2016, April 3). Ordinance on the Control 

of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (941.311) [Text in Website]. Retrieved 

from https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19330048/index.html.

The Federal Council – The Portal of the Swiss Government (2016, April 3). Precious Metal Control Act 

(PMCA) 941.31 [Text in Website]. Retrieved from https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/ 

19330048/index.html.

The Goldsmiths’ Company. (2016, May 22). Hallmarking Services [Text in Website]. Retrieved from http://

www.thegoldsmiths.co.uk.

United Kingdom Public Sector Information Website. (2016, May 22). Hallmarking Act 1973 [Text in 

Website]. Retrieved from https://www.gov.uk/government/organisations/british-hallmarking-council.

World Gold Council. (2016, May 22). Developing Indian Hallmarking A Roadmap for Future Growth [Text 

in Website]. Retrieved from https://www.gold.org/download/file/4025/Developing-Indian-hallmarking.pdf.

Interview

Brodmann, Thomas. Head of the Central Office for Precious Metals Control, Swiss Customs Administration. 

(2015, February 27). Interview.


