


LEED Certification ระดับ Gold
จาก United States Green Building
Council ประเทศสหรัฐอเมริกา

TREES Certification ระดับ Gold
จาก Thai Green Building Institute
สถาบันอาคารเขียวไทย



ผลิตภัณฑจากไมไผ
Bamboo Products

แผนหินธรรมชาติโปรงแสง
Translucent Natural Stone Panel

แผนหินธรรมชาติว�เนียร
Natural Stone Veneer

ไมแผนใหญที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ผลิตภัณฑจากเขากวางธรรมชาติ
Sustainable Wood Slabs and Naturally
Shed Deer Antler Products

แผนหินธรรมชาติน้ำหนักเบา
Light Weight Natural Stone Panel

หินเกลือธรรมชาติ
Natural Rock Salt



เควสท
เขากวางธรรมชาติ

Naturally Shed Deer Antler 



เควสท
เขากวางธรรมชาติ
Naturally Shed Deer Antler 

เขากวางธรรมชาติ เควสท เปนเขากวางที่ไดมาจากการผลัดเขาตามธรรมชาติ (naturally shed
antler) ของกวางแดง หร�อ Red deer (Cervus elaphus) ซึ่งเปนหนึ่งในสายพันธุกวางที่ใหญที่
สุดในโลก รองจากกวางมูส กวางเอลก และกวางแซมบาร เปนเขากวางที่เก็บมาจากปาธรรมชาติ
ไมไดนำมาจากฟารมเพาะเลี้ยง จากการลาหร�อการฆาสัตวแตอยางใด ดวยตามธรรมชาติแลว
Red deer จะผลัดเขาทุกปในชวงฤดูหนาวและเขาจะงอกข�น้ใหมในชวงฤดูใบไมผลิ ซ่ึงอาจยาวไดถึง
2.5 ซม. ตอวัน ดังนั้นเขา Red deer จึงถือเปน renewable material ประเภทหนึ่งดวย

เขากวางเหลานี้เขามาในราชอาณาจักรอยางถูกตองตามกฎหมายและผานการรับรองดาน
สุขอนามัย (sanitary) และโรคสัตว (veterinary) จากประเทศตนทาง อีกทั้ง ไดรับการตรวจสอบ
สถานที่จัดเก็บและการรมควันฆาเชื้อ จากคณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว ดาน
กักกันสัตวทาเร�อกรุงเทพ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงม่ันใจไดวาเขากวางธรรมชาติ
เควสท ปลอดภัยจากโรคตางๆ ที่อาจมากับสัตวอยางแนนอน 



นอกจากนี้ เขากวางธรรมชาติ เควสท เปนผลิตภัณฑจากสัตวที่สามารถครอบครองไดโดยไมตอง
ขออนุญาตจากทางการ เนื่องจากนำเขามาจากทว�ปยุโรปทั้งหมด ไมใชเขาของสัตวปาสงวน
สัตวปาคุมครอง และสัตวปาควบคุม ตามระเบียบขอกำหนดตางๆ ดังนี้

• สัตวปาสงวนตามบัญชีทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562

• สัตวปาคุมครองตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง กำหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง
   พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

• สัตวปาควบคุมตามบัญชีทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพ�ชปา
   ท่ีใกลสูญพันธุ (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
   Fauna and Flora) 1, 2, 3



เนื่องจากเขากวางธรรมชาติ เควสท เปนเขากวางที่ไดมาจากการผลัดเขาตามธรรมชาติของ
Red deer จึงมีขนาดและรูปทรงที่หลากหลายตามอยางธรรมชาติของเขากวางจร�ง โดยเควสท
มีทั้งเขากวางที่ยังไมผานการแปรรูปใดๆ เหมาะสำหรับผูที่ตองการนำเขากวางไปใชเปนวัสดุ
ตกแตงหร�อตองการนำไปออกแบบผลิตภัณฑใหมที่ผลิตจากเขากวางดวยตนเอง เชน ที่วาง
เคร�่องประดับ เชิงเทียน พนักเกาอี้ ขาโตะ เปนตน

นอกจากน้ี เควสทมีผลิตภัณฑจากเขากวางอยางชุดเขากวาง โคมไฟ และโคมไฟระยา (chandelier)
สำหรับผูที่ตองการของตกแตงบานหร�อเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากเขากวาง และในอนาคตเควสท
มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑจากเขากวางใหหลากหลายยิ�งข�้นเพ�่อใหสอดรับกับความตองการ
ของผูที่สนใจ

ผลิตภัณฑ



Q&A



Q: เขากวางมาจากกวางพันธุอะไร?
A: Red deer

Q: นำเขาจากที่ไหน?
A: ทว�ปยุโรป

Q: ผิดกฎหมายหร�อไมและมีใบอนุญาตนำเขาหร�อไม?
A: ไมผิดกฎหมายและมีใบอนุญาตนำเขา
 • ไดรับอนุญาตใหนำเขามาในราชอาณาจักรจากกลุมงานควบคุมและตรวจสอบการคาสัตวปา
    ระหวางประเทศกองคุมครองพันธุสัตวปาและพ�ชปาตามอนุสัญญา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
    และพันธุพ�ช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม 
 • ไดรับอนุญาตใหนำเขา จัดเก็บ และทำการคาเขากวางภายในราชอาณาจักรจากสำนักงานปศุสัตว
    พ�้นที่กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 • ผานการตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและการรมควันฆาเชื้อจากคณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่
    พักซากสัตว ดานกักกันสัตวทาเร�อกรุงเทพ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ



Q: ตองมีใบครอบครองหร�อไม?
A: ไมตองมี เนื่องจาก Red deer ไมใช
 • สัตวปาสงวนหร�อสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาพ�ทธศักราช 2562 
 • สัตวปาควบคุมตามบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและ
    พ�ชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of
    Wild Fauna and Flora)

Q: เขากวางมีขนาดและราคาเทาไหร?
A: เขากวางแตละชิ�นมีขนาด (ความยาว เสนรอบวงที่ฐาน น้ำหนัก) ไมเทากัน เนื่องจากเปนเขากวางธรรมชาติ
     ลูกคาสามารถเขามาเลือกเขากวางไดที่บร�ษัทฯ ดวยตนเอง โดยขณะนี้เขากวาง Quest แบงออกเปน 4 ขนาด
     ตามความยาวของเขา 
 • XL  ยาว 80 cm. ข�้นไป  25,000 บาท/คู
 • L  ยาว 60-79 cm.   25,000 บาท/คู
 • M  ยาว 50-59 cm.   16,000 บาท/คู
 • S  ยาว 45-50 cm.   16,000 บาท/คู



Q: ขายแบบเดี่ยวหร�อแบบคู?
A: มีจำหนายทั้งแบบเดี่ยวและคู 

Q: ทำไมเขากวาง 2 ขางมีขนาดไมเทากัน?
A: เนื่องจากเปนเขากวางธรรมชาติจึงมีขนาดไมเทากัน แมวาจะมาจากกวางตัวเดียวกัน ซึ่งเปนเร�่องปกติของ
     สิ�งธรรมชาติ เชนเดียวกับอวัยวะของมนุษยที่มือซาย-ขวา เทาซาย-ขวา ไมเทากัน

Q: คาใชจายในการขนสง?
A: กรุงเทพฯ และปร�มณฑลสงฟร� ตางจังหวัดคิดคาสงตามจร�ง

Q: ออกใบกำกับภาษีไดหร�อไม?
A: ออกใบกำกับภาษีได



Q: เขากวางผานกระบวนการอะไรมาบาง?
A: เขากวางทั้งหมดผานกระบวนการทำความสะอาดและรมควันฆาเชื้อ (Fumigation) แลว และมีเขากวางบางสวน
     ถูกนำไปแปรรูปเปนสินคาอื่น เชน โคมไฟ มือจับประตู ซึ่งสินคาเหลานี้อาจมีการเคลือบสวนที่เปนเขากวางเพ�่อ
     ใหมีความเงา/ดาน

Q: ทำไมสีไมเหมือนกัน?
A: สีที่ตางกันของเขากวางเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก
 1. โดยธรรมชาติแลวกวางแตละตัวจะสรางเขาที่มีสีตางกัน แตเปนเฉดสีน้ำตาลเขมเหมือนกัน สีของเขาจึง
     ตางกันตั้งแตตน
 2. เมื่อไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด เขากวางจะซีดลงจากสีน้ำตาลเขมเปนสีน้ำตาลออนและจะซีดลงเร�่อยๆ
     จนกลายเปนสีขาว
 3. เขาเปนอวัยวะที่มักถูกใชในการตอสูและข�ดกับตนไม/กิ�งไมบอยครั้ง สีน้ำตาลเขมของเขาจึงคอยๆ ถูกขัดออก
     จนเห็นเปนสีขาวหร�อสีคร�มที่อยูดานใน



Q: เขากวางมีแบบมีหัวดวยหร�อไม?
A: ไมมี เนื่องจากเปนเขากวางที่มาจากการผลัดเขาตามธรรมชาติ (Naturally Shed)
     ซึ่งเปนเขากวางที่หลุดจากหัวกวางแลว กวางไมไดถูกฆาเพ�่อเอาเขา แตหากตองการหัวกวาง
     สามารถนำเขากวางเหลานี้ไปติดบนหัวกวางจำลองได

Q: มีหนากากเขากวางใหหร�อไม?
A: ตอนนี้ยังไมมีหนากากเขากวางแถมใหและยังไมมีจำหนาย แตในอนาคตจะมีแถมให โดยเปนหนากากที่
     ผลิตจากแผนเหล็กยึดกับแผนไมสน

Q: การมีมนุษยธรรมตอสัตว?
A: เขากวาง Quest เปนเขากวางธรรมชาติที่มาจากการผลัดเขาตามธรรมชาติ ไมไดมาจากการลาหร�อฆาสัตว
     กวางไมไดรับอันตรายหร�อความเจ็บปวดจากการเก็บเขากวางที่ผลัดแลวเหลานี้มาใชประโยชน และเขากวาง
     ทั้งหมดเปนเขาของกวางที่อาศัยอยูในปาธรรมชาติ ไมไดมาจากฟารมเพาะเลี้ยงซึ่งอาจมีสภาพการใชชีว�ตที่
     ไมเปนธรรมชาติมากนัก



Q: การนำเขากวางที่ผลัดแลวมาใชมีประโยชนอยางไร
   (การอนุรักษสิ�งแวดลอม)?
A: เขากวาง Quest เปนเขากวางธรรมชาติที่มาจากการผลัดเขาตามธรรมชาติของ Red deer
     ในทว�ปยุโรป ซึ่งจะผลัดเขาทุกปในชวงฤดูหนาวและเขาจะงอกข�้นใหมในชวงฤดูใบไมผลิ จึงถือเปนวัสดุ
     ทดแทนเร็ว (Rapidly Renewable Material) ชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใชประโยชนได
     
     การนำเขากวาง (ที่ผลัดแลว) มาใชแตงบานหร�อแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ถือเปนการเพ�่มมูลคาให
     ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู อีกทั้งยังชวยยืดอายุผลิตภัณฑจากธรรมชาติโดยไมเปนการทำลาย
     สิ�งแวดลอม ซึ่งดีกวาการปลอยเขากวางเหลานี้ทิ�งไวโดยเปลาประโยชน

Q: การดูแลรักษาและอายุการใชงาน?
A: เนื่องจากเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่แมจะผานกระบวนการทำความสะอาดและรมควันฆาเชื้อแลว
     แตหากไมมีการดูแลรักษาอยางสม่ำเสมอหร�อนำไปไวในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นก็มีโอกาสที่เขากวาง
     จะเกิดเชื้อรา/แบคทีเร�ยได จึงควรทาน้ำยาเคลือบกอนการติดตั้ง

 *** น้ำยาเคลือบบางชนิดเมื่อทาแลวจะทำใหเขากวางดูเหมือนเขาปลอมซึ่งลูกคาบางคนอาจไมชอบ แนะนำใหลูกคาใชการทาน้ำยาฆาเชื้อ
      อยางสม่ำเสมอแทน หากมีการดูแลรักษาอยางสม่ำเสมอและไมนำไปไวในที่ชื้นเขากวางจะยังคงใหภาพลักษณที่สวยงามและ
      มีอายุการใชงานยาวนานหลายสิบปี



Q: เขากวางกับความเชื่อเร�่องฮวงจ�้ย?
A: ดวยลักษณะรูปรางอันสงางาม ทาทีอันเปนมิตร และอายุขัยที่ยืนยาว กวางจึงเปนหนึ่งในสัตวมงคล
     ตามศาสตรฮวงจ�้ยที่เชื่อกันวาเมื่อนำมาแตงบานแลวจะนำพาซึ่งความมั่งมี โชคลาภ ความสุขสมหวัง
     รวมถึงการมีอายุยืนยาวมาสูสมาชิกภายในบาน โดยรูปแบบการจัดวางนั้นควรหันเขากวางเขาสูตัวบาน
     เพ�่อที่กวางจะไดนำสิ�งดีๆ เขามา

Q: มีอวัยวะสวนอื่นๆ เชน หัวกวาง หนังกวาง ขายหร�อไม?
A: ไมมี

Q: สามารถนำไปใชดองเปนยาชูกำลังหร�อยาอายุวัฒนะ
     ไดหร�อไม?
A: ไมแนะนำ เนื่องจากเขากวาง Quest เปนเขากวางที่เหมาะสำหรับนำไปใชเปนวัสดุตกแตงเทานั้น แมจะผาน
     กระบวนการทำความสะอาดและรมควันฆาเชื้อแลว แตยังไมใชมาตรฐานที่ถูกตามหลักสุขลักษณะสำหรับ
     การนำไปใชเพ�่อเปนวัตถุดิบในการปรุงยาหร�อประกอบอาหาร



SIZE : Medium

16,000 THB
price



SIZE : Medium

16,000 THB
price



SIZE : Large

25,000 THB
price



SIZE : Large

25,000 THB
price



SIZE : Extra Large

25,000 THB
price



SIZE : Extra Large

25,000 THB
price



SIZE :
Medium

16,000 THB
price














