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อุตสาหกรรมเครือ่ งประดับจากเมืองยามานาชิ

จังหวัดยามานาชิ (Yamanashi) นอกจากจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และเป็น อีก
หนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่นแล้ว ยังมีความสาคัญเป็นศูนย์กลางการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มี
ชื่อเสียงและได้การยอมรับ จากตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของญี่ปุ่นให้เติบโต

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมเครื่องประดับในเมืองยามานาชิ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับในเมืองยามานาชิเริ่มต้นขึ้นในราวปี ค.ศ. 1800 จากการทาเหมืองควอรตซ์ที่มี
คุณภาพดีและมีความสมบูรณ์ของญี่ปุ่น โดยแร่ควอรตซ์ใส (Rock Crystals) ที่ขุดได้ในพื้นที่จะถูกนาไปเพิ่มมูลค่า
โดยการเจียระไนและผลิตเป็นเครื่องประดับออกวางจาหน่าย ส่งผลให้กลายเป็น สินค้า สาคัญ ของเมืองที่ได้รับ
ความนิยมและทาให้ชื่อเสียงของเมืองยามานาชิเริ่มเป็นที่รู้ จักมากยิ่งขึ้น ต่อมาได้มีการนาเอาพลอยสี ไข่มุกและ
ควอรตซ์ประเภทต่างๆ เข้ามาเจียระไนและผลิตเป็นเครื่องประดับตามสไตล์ของยามานาชิด้วย จนสินค้าที่ผลิตได้มี
ความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคในวงกว้าง

สภาพการผลิตและการค้าในปัจจุบัน
เมืองยามานาชิเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับที่สาคัญของประเทศญี่ปุ่น โดยช่างฝีมือประจาท้องถิ่น
ได้ พั ฒ นาเทคนิ ค ในการผลิ ต อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ขึ้ น มาจนมี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ ได้ แ ก่
การเจียระไนอัญมณีแบบโคชู และเทคนิคพิเศษในการผลิตเครื่องประดับด้วยโลหะมีค่า ทั้งนี้ ทุกกระบวนการผลิต
ของเมื องยามานาชิ ล้ ว นอยู่ ภายใต้ กรอบแนวคิด “Monozukuri” ที่ ให้ ความส าคัญ กับ คุณ ภาพของสิ น ค้า และ
การสร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่นเป็นเลิศจนเกิดคุณค่าและการยอมรับจากผู้บริโภค
“การเจียระไนแบบโคชู” (Koshu Precious Stone Carving)
เป็นเทคนิคเฉพาะของเมืองยามานาชิที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นๆ โดย
วิธีการเจียระไนดังกล่าวต้องอาศัยประสาทรับรู้ทางเสียงและใช้ปลายนิ้ว
สั ม ผั ส กับ ตั ว อั ญ มณีที่ นามาเจี ยระไน ซึ่ ง ต้ องอาศัย ช่ า งฝีมื อที่ มีความ
ละเอี ย ดรอบคอบ แม่ น ย า และมี ป ระสบการณ์ สั่ ง สมมานาน ทั้ ง นี้
กระบวนการดั งกล่าวเริ่ม ต้นจากการนาเอาอัญ มณีม าเจียระไนให้ได้
เหลี่ยมมุมที่ต้องการ ซึง่ เอกลักษณ์เฉพาะอยู่ที่ความมีมิติของเหลี่ยมมุมที่ ที่มา : http://www.amarintv.com
ทาให้เกิดเป็นลวดลายสวยงามเสมือนกับเป็นลวดลายจากธรรมชาติ ถัด
จากนั้ น จึ งเข้าสู่กระบวนการขัด โดยน าเอาอั ญ มณี ติด ไม้ ทวนขัดบนแผ่ นไม้ เชลโควา (Zelkova Board) ซึ่ ง เป็น
ต้นไม้ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น เพื่อขัดผิวให้เกิดความเงางามและเปล่งประกาย สาหรับในส่วนของการผลิตเครื่องประดับ
จากโลหะมีค่าตามแบบฉบับของเมืองยามานาชิ คือ การใช้เทคนิคหล่อตัวเรือนให้ ชิ้นงานมีน้าหนักเบาซึ่งทาได้ยาก
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กว่าการผลิตทั่วไป รวมทั้งมีการออกแบบรูปทรงของชิ้นงานโดยเลียนแบบลวดลายทางธรรมชาติแต่เพิ่มลูกเล่นให้ดู
สวยงามแปลกตาขึ้น เป็นต้น

ที่มา : http://www.dooddot.com และ https://japan-brand.jnto.go.jp

ปัจจุบันเครื่องประดับที่ผลิตจากเมืองยามานาชิมีอยู่หลากหลาย ซึ่งแต่ละประเภทสินค้าล้วนมีจุดเด่นเป็น
ของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสาคัญที่ทาให้แตกต่างจากที่อื่น จนสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องประดับแท้ที่มีสไตล์เรียบง่าย สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจาวัน แต่ แฝงไว้ด้วยลูกเล่นที่ทาให้เกิด
ความน่าสนใจในชิ้นงาน อัญมณีเจียระไนชนิดต่างๆ ตามเอกลักษณ์การเจียระไนแบบโคชู และหินแกะสลักคามิโอ
เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่ผลิตออกมาจะมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงทางานในช่วง
อายุระหว่าง 20-40 ปี ซึ่งเป็นผู้มีกาลังซื้อและมีค่านิยมชื่นชอบการสวมใส่เครื่องประดับ

สาหรับการค้าเครื่องประดับที่ผลิตจากเมืองยามานาชิพบว่า นอกเหนือจากการค้าส่งเพื่อกระจายสินค้า
ออกไปวางจาหน่ายตามหน้าร้า นของแบรนด์ต่างๆ ภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการท้องถิ่น ยังดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายโดยตรงภายใต้แบรนด์ของตัว เอง อาทิ Koo-fu, Sanpoh, Kodama และ Akiyama เป็นต้น นอกจากนี้
เครื่องประดั บ ที่ ผ ลิ ต ได้ ยั ง สามารถส่ ง ออกไปจ าหน่ า ยยั ง ประเทศจี น และสหรั ฐ อเมริ กาอี กด้ ว ย ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น
ผู้ประกอบการเครื่องประดับเมืองยามานาชิได้พยายามขยายตลาดผู้บริโภคให้กว้างขึ้นไปอีก โดยพยายามเข้ามา
ประชาสัม พันธ์ สินค้าให้ เป็นที่ รู้จั กและดึ งดู ดความสนใจจากผู้บริโภคในตลาดยุ โรปและตลาดอาเซีย น ภายใต้
คอนเซปต์เฉพาะตัวที่ยังคงเน้นเครื่องประดับที่มี ความเรียบหรูดูเป็นธรรมชาติและแปลกใหม่ ด้วยราคาที่ผู้บริโภค
ทั่วไปจับต้องได้
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ธันวาคม 2561
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลได้ที่ infocenter.git.or.th ทางไลน์ที่ git_info_center
หรือติดตามผ่านเฟซบุ๊ค facebook.com/GITInfoCenter
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