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GIT MESSAGE

ผูร้ บั บริการของเรายิง่ ขึน้ ซึง่ สถาบันเองก็ได้มกี ารพัฒนาศักยภาพ
อย่างรอบด้านไม่วา่ จะเป็นด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และ
การให้บริการ เพือ่ ให้สอดรับกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ และการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทีใ่ กล้เข้ามาทุกขณะ

เราย้ายมาอยูต่ กึ ITF 2 ปีแล้วหรือ!
สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ น GIT Magazine ทุกท่าน ฉบับนีเ้ รากลับมาพบ
กันในฤดูฝนอันชุม่ ฉ�ำ่ ทีม่ มี าพร้อมกับความพิเศษในโอกาสที่ GIT
ครบรอบ 2 ปี ของการย้ายทีท่ ำ� การจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาสูอ่ าคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เพือ่ ใกล้ชดิ กับ

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ GIT ได้ดำ� เนินพันธกิจอย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งของการ
วิจยั ตรวจสอบและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับอย่างครบวงจร
ดังนัน้ เพือ่ ให้คณุ ผูอ้ า่ นได้เห็นภาพความเป็นมาและการเติบโตของ
GIT ตัง้ แต่ยคุ ก่อตัง้ สถาบัน ในปี พ.ศ. 2541 และมุง่ ต่อยอดการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยัง้ จนถึงปัจจุบนั เนือ้ หาใน GIT Magazine ฉบับนี้ ท่าน
จะได้พบกับผูอ้ ำ� นวยการสถาบันทัง้ 3 ท่าน ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ จนถึง
ปัจจุบนั เริม่ จากศาสตราจารย์กติ ติคณุ ศักดา ศิรพิ นั ธุ์ กับการ
“ก่อตัง้ ” คุณวิลาวัณย์ อติชาติ กับการ “ก้าวเดิน” และดิฉนั ซึง่ เป็น
ผูอ้ ำ� นวยการคนล่าสุด กับการ “เติบโต” นอกจากนีย้ งั มีบทความจาก
แต่ละส่วนงาน อาทิ ศูนย์ตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ศูนย์ตรวจสอบโลหะมีคา่ ศูนย์ฝกึ อบรม และศูนย์ขอ้ มูลอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ทีจ่ ะมาเล่าถึงความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน พร้อม
บทสัมภาษณ์จากผูใ้ ช้บริการ รับรองได้วา่ คุณผูอ้ า่ นจะเพลิดเพลินกับ
เรือ่ งราวของการเดินทาง...กว่าจะมาเป็นสถาบัน GIT ท�ำอย่างไรจึง
สามารถสร้างชือ่ เสียงและยืนอยูใ่ นระดับโลกได้ภายในระยะเวลา

Sawasdee ka…All GIT Magazine readers, this issue
we are in rainy season with the special occasion
of the GIT 2nd anniversary after relocation to the
new premise at the ITF Tower. GIT has emphasized
on developing our potential in several aspects
including technology, human resources
development, and services in order to be ready
to support the fast-growing Thai gems and jewelry
industry to become the ASEAN Economic
Community (AEC).

until the present day, GIT magazine this issue
contains a special interview of 3 GIT’s directors
starting with Professor Emeritus Sakda Siripant on
the “Establishment”, Khun Wilawan Atichat on
“Blooming” and I myself as the new GIT director
on “Growing”. Besides, there are also articles from
our Gem and Precious Metal Testing Labs, Training
and Information Centers which will present the
success story of GIT and also customer testimonial.
I ensure that you will enjoy this GIT’s journey of
accomplishment, how we could reach out our goal
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public as a world class organization in such a short period
Organization) or GIT has been continually operating of time, including the development, directions, and
our missions toward gem and jewelry testing and our preparedness to become a part of AEC in 2015.
research. To illustrate GIT’s milestones and
achievements from its first establishment in 1998

อันสัน้ การพัฒนาและทิศทางการเติบโตรวมทัง้ การเตรียมพร้อมเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียนของ GIT กันจุใจในฉบับนี้
ดิฉนั หวังว่าพวกเราทุกคนคงมีแผนการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
กันแล้ว ซึง่ แน่นอนว่าจะต้องเกิดความเปลีย่ นแปลงต่อเศรษฐกิจ ชีวติ
และความเป็นอยูอ่ ย่างแน่นอน ดิฉนั ใคร่ขอให้ทกุ ท่านพิจารณาช่วย
กันสนับสนุนคนไทย และใช้สนิ ค้าไทย และใคร่ขอฝากให้ทกุ ท่านได้
มาเลือกใช้บริการของ GIT เราพร้อมทีจ่ ะมุง่ มัน่ พัฒนาให้องค์กรก้าว
สูใ่ นระดับ World-Class Leading Organization ในอนาคตอันใกล้
นีแ้ ล้วค่ะ

พรสวาท วัฒนกูล
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครือ่ งประดับแห่งชาติ

I hope that we are already well prepared for AEC
which will definitely influence our economic and
ways of living in some ways. As Thais, I wish that
we will help each other by supporting Thai products
and also visiting GIT for our services as we are
striving for being one of world-class leading
organizations in the near future.
Pornsawat Wathanakul
GIT Director

พบกับประสบการณ์ใหม่ GIT Gem & Jewelry ในรูปแบบ e-magazine ตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้อ่านในยุคดิจิตอล GIT พร้อมเปิดตัว GIT Gem and Jewelry
ในรูปแบบ Free e-magazine ที่มี Feature ต่างๆมากมาย อาทิ VDO Clip, Photo Gallery ที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้ทั้งบน Facebook, iPad, iPhone, Android
Tablet และคอมพิวเตอร์ทั่วไป
4

โดยสามารถอ่านได้ทาง www.git.or.th และ AIS Book Store
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สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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นิตยสาร GIT เป็นของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร การตรวจสอบอัญมณี การฝึกอบรม สัมมนา และการตลาดทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้อคิดเห็นใดๆ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสารนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนบทความนัน้ ๆ
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โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการขายส�ำหรับพนักงานขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ”
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
นางพรสวาท วัฒนกูล ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอบรมหลักสูตร
เทคนิคการขายส�ำหรับพนักงานขายสินค้าอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ จัดขึน้ โดยโครงการ Buy With Confidence ภายใต้
การก�ำกับดูแลของสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับชมรมผูค้ า้ อัญมณี
และเครือ่ งประดับมาตรฐาน (Jewel Fest Club) โดยได้รบั
เกียรติจากประธานชมรม Jewel Fest Club คุณพรเสริฐ
ศรีอรทัยกุล กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรม และคุณเศรษฐา พัฒนแก้ว
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั รอยัล แลปิดารี่ จ�ำกัด เป็น
วิทยากร ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม
โครงการ Buy With Confidence และชมรม Jewel Fest Club
จัดงานอบรมนีข้ นึ้ โดยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของพนักงานขาย
อัญมณีและเครือ่ งประดับ ซึง่ เป็นบุคคลส�ำคัญทีม่ สี ว่ นในการ
ตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้พนักงานขายสามารถเตรียม
ความพร้อมก่อนการขายได้อย่างเป็นระบบและสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ตัวเองเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยให้การขายได้มปี ระสิทธิผล
ส่งผลต่อการเพิม่ ยอดขายของบริษทั และร้านค้าน�ำไปสูก่ าร
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งทางธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ โดยเนือ้ หาการอบรมครอบคลุมตัง้ แต่ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับอัญมณี การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เทคนิคการ
ขาย จิตวิทยาในการขาย และเทคนิคการปิดการขาย

การบูรณาการความร่วมมือของโครงการ Buy With Confidence
กับชมรม Jewel Fest Club และการร่วมมือกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกโครงการนัน้ นอกจากจะ
เป็นการผนึกก�ำลังผลักดันให้เป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยบรรลุผลส�ำเร็จ และช่วย
พัฒนาศักยภาพด้านการขายให้แก่ผปู้ ระกอบการแล้ว ยัง
เป็นการขยายผลเชิญชวนกลุม่ ผูป้ ระกอบการให้เข้าร่วมใน
โครงการอีกด้วย

GIT บุ ก ตลาดสหรั ฐ อเมริ ก าดึ ง ผู ้ ค ้ า ทั่ ว โลกหนุ น ใบรั บ รอง
อัญมณีและเครื่องประดับของไทย

คณะเจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เดินทางเข้าสูเ่ มืองลาสเวกัส เมืองที่
ส�ำคัญแห่งหนึง่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ร่วมงาน The
JCK Show - Las Vegas 2013 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในการเดิน
ทางเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันจึงมีความพร้อมที่จะดึงผู้
ประกอบการจากทัว่ โลกให้รจู้ กั ใบรับรอง คุณภาพอัญมณีและ
เครือ่ งประดับแห่งประเทศไทย โดยการร่วมงานครัง้ นีส้ ถาบัน
ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับเบือ้ งต้นโดยไม่
เสียค่าใช้จา่ ย จึงได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการและผูซ้ อื้
จากทัว่ โลกน�ำตัวอย่างอัญมณีและเครือ่ งประดับเข้ามาตรวจ
สอบอาทิ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม เป็นต้น

เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถนุ ายน 2556 ทีผ่ า่ นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับนานาชาติ The JCK Show - Las Vegas 2013 ซึง่ จัด
ขึน้ ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายใน Mandalay Bay Hotel & Casino - Las Vegas Resorts
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นอกจากนีส้ ถาบันมอบ GIT USB Flash drive ความจ�ำ 8 GB
และ GIT LOUPE ก�ำลังขยาย 10 เท่า มอบให้แก่ผโู้ ชคดีภายใน
งานส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสอบถามข้อมูลงานบริการต่างๆ ของ
สถาบัน อาทิ ศูนย์ตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับ ศูนย์
ฝึกอบรม และงานบริการอืน่ ๆ ของสถาบัน จึงสร้างความ
ประทับใจแก่ผเู้ ข้าเยีย่ มชมคูหาของสถาบันเป็นอย่างมาก
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GIT จัดงานตัดสินผลงานรอบแรก
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 7
ในหัวข้อ “Jewelry design inspired by Cubism”
จัดการ บริษทั ปิยภูมิ อัญมณี จ�ำกัด, คุณสุรยิ น ศรีอรทัยกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บิวตีเ้ จมส์ แฟคตอรี่ จ�ำกัด, คุณ
ไมตรี กรรณบูรพา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มาร์เวล จิวเวลรี่
จ�ำกัด, คุณสุวลักษณ์ มหันตคุณ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
บี ครีเอชัน่ ส์ จ�ำกัด และเจ้าของร้านแบรนด์ “บี บิฌสู ”์ , คุณ
ประดิษฐ์ รัตนวิจติ ราศิลป์ รองผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ และคุณแสงระวี สิงหวิบลู ย์ ผูจ้ ดั การฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์และออกแบบหัตถศิลป์ไทย ศูนย์
ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็น
ผูด้ ำ� เนินการตัดสิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จดั งานตัดสินรอบแรก ใน
โครงการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ 7 (GIT Design
Award 2013) ภายใต้หวั ข้อ “Jewelry design inspired by
Cubism” โดยคัดเลือก 6 สุดยอดดีไซน์จากผลงานทีส่ ง่ เข้า
ประกวดทัง้ หมด เพือ่ น�ำไปสร้างสรรค์เป็นเครือ่ งประดับจริง
ส�ำหรับเดินแฟชัน่ โชว์สดุ อลังการบนเวทีรอบชิงชนะเลิศในวัน
ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานแฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางพรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ กล่าวว่า ตามทีส่ ถาบันได้
จัดโครงการประกวดออกแบบเครือ่ งประดับครัง้ ที่ 7 หรือ GIT
Design Award 2013 ขึน้ เพือ่ เป็นเวทีให้กบั นักเรียน นิสติ
นักศึกษา รวมไปถึงนักออกแบบมืออาชีพได้มโี อกาสแสดงพลัง
แห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบ

เครื่องประดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ออกแบบให้เป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในเวทีโลก ซึง่ ในปีนี้
ได้ตงั้ เป้ายกระดับคุณภาพ มาตรฐานของนักออกแบบเครือ่ ง
ประดับไทยสูร่ ะดับโลก โดยได้เปิดกว้างให้ผสู้ นใจจากทัว่
ภูมภิ าคเอเชียเข้าร่วมส่งผลงานแบบวาดประกวด
“ในปีนมี้ ผี สู้ ง่ ผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทัง้ สิน้ 438 แบบวาด
แบ่งเป็นประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพบุรษุ 83 แบบ และ
ประเภทเครือ่ งประดับส�ำหรับสุภาพสตรี 355 แบบ ซึง่ ในจ�ำนวน
นีม้ ผี ลงานจาก นักออกแบบเครือ่ งประดับจากประเทศอินเดีย
มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ ญีป่ นุ่ และฮ่องกง ส่ง
เข้าประกวดทัง้ หมด 104 แบบวาด”
นางพรสวาทกล่าวว่า GIT มีเกณฑ์การตัดสินโดยคัดเลือกผล
งานแบบวาดทีม่ คี วามสวยงาม โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์
และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดในครัง้ นี้ คือ “Jewelry
design inspired by Cubism” โดยมีคณะกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ คุณวิบลู ย์ หงส์ศรีจนิ ดา กรรมการผู้

แบบวาดทีไ่ ด้รบั คัดเลือกมี 6 แบบวาดซึง่ น�ำไปสร้างสรรค์เป็น
เครื่องประดับจริง โดยได้รับการสนับสนุนการผลิตเครื่อง
ประดับจาก บริษทั บิวตีเ้ จมส์ แฟคตอรี่ จ�ำกัด, บริษทั
มาเวลล์ จิวเวลรี่ จ�ำกัด และบริษทั ซีแฟค จ�ำกัด และได้รบั
การสนับสนุนกิจกรรมทัว่ ไปจากบริษทั เบนสัน จิวเวอรี่ จ�ำกัด,
ห้างเพชรหลีเสง และบริษทั พี เค เจมส์แอนด์โกลด์ จ�ำกัด
ทั้งนี้เพื่อให้นายแบบและนางแบบชั้นน�ำสวมใส่ให้คณะ
กรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน
2556 ณ ลานแฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รวมทัง้ จัดแสดงนิทรรศการ 30 ผลงานของผูเ้ ข้าประกวดทีผ่ า่ น
การคัดเลือกรอบแรก พร้อมกับผลงานเครือ่ งประดับและแบบ
วาดของนักเรียนหลักสูตรออกแบบของสถาบันเอง ซึง่ ผูส้ นใจ
สามารถเข้าชมตัง้ แต่วนั ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 นี้
ทัง้ นี้ ผูส้ นใจสามารถร่วมโหวตให้คะแนนกับผลงานทีผ่ า่ นการ
คัดเลือกแบบวาดทัง้ หมด เพือ่ ชิงรางวัล Popular Design
Award 2013 ผ่านเว็บไซต์ http://www.git.or.th ได้ตงั้ แต่
วันนี้ - 1 พฤศจิกายน 2556 โดยผูร้ ว่ มโหวตทุกท่านมีสทิ ธิ์
ลุน้ รางวัลสร้อยคอเครือ่ งประดับแท้ดว้ ย
ท่านที่สนใจสามารถร่วมงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมชม
นิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2556 ตัง้ แต่เวลา
10.00 - 19.00 น. ณ ลาน Fashion Hall ชัน้ 1 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน
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CHARRIOL’S NEW 2013
COLLECTION

มร.เบอนัวร์ เดอครัวร์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษทั ฟิลปิ ป์ ชาร์ลโิ อล์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จัดงานฉลองครบรอบ
30 ปีของชาร์รโิ อล์ นาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์และเพือ่ เปิดตัวคอลเลคชัน่ พิเศษ ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขมุ วิท โดย
มีคณุ ชาลิสา วีรวรรณ บรรณาธิการบทความแฟชัน่ นิตยสาร Vogue มาร่วมพูดคุยบอกเล่าถึงวิธี mix & match นาฬิกากับเสือ้ ผ้า
หลากสไตล์ นอกจากนีภ้ ายในงานยังมีแฟชัน่ โชว์จากเหล่าดารา นางแบบ นายแบบอาทิ เบลล่า ราณี ณวัตน์ กุลรัตนรักษ์
แพนเค้ก เขมนิจ ท่ามกลางแขกผูม้ เี กียรติและเซเลบริตที มี่ าร่วมเข้าชมงานเป็นจ�ำนวนมาก

TAG HEUER 50 YEARS
OFCARRERA EXHIBITION
TAG HEUER ประเทศไทยจัดนิทรรศการ “50 YEARS OF CARRERA” เพือ่ เฉลิมฉลองและ
ประกาศความยิง่ ใหญ่ของ Carrera คอลเลคชัน่ นาฬิกาแนวมอเตอร์สปอร์ตของแบรนด์ทมี่ อี ายุ
ครบ 50 ปีในปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงเรือ่ งราวความเป็นมาของนาฬิกา Carrera ตัง้ แต่
ยุคแรกจนมาถึงยุคปัจจุบนั ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชัน้ เอ็ม ศูนย์การค้าพารากอน

PREMIERA - EXQUISITE
JEWELLRY
ผูบ้ ริหารพรีเมียร่า เอ็กซ์ควิซทิ จิวเวลรีในเครือเดอะ พรีเมียร์ กรุป๊ จัดงานแกรนด์โอเพนนิง่
บูตกิ แบรนด์จวิ เวลรีนอ้ งใหม่ระดับไฮเอนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Never Ordinary - but Boldly
Beautiful” ทีส่ ยามพารากอน ในงานมีแฟชัน่ โชว์งานเครือ่ งประดับระดับมาสเตอร์พชี จากเหล่า
นางแบบชือ่ ดังรวม 12 ชุด โดยแบรนด์นอ้ งใหม่นรี้ งั สรรค์การผลิตและดีไซน์จากเทคนิคชัน้ สูง
ของอิตาลีโดยผ่านการคัดสรรจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอัญมณีระดับคุณภาพของไทยจึงท�ำให้ได้เครือ่ ง
ประดับล�ำ้ ค่าทีเ่ ป็นชัน้ เลิศจนเป็นส่วนผสมทีล่ งตัวระหว่างความงดงามของโลกตะวันออกและ
ตะวันตก
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RABBIT IN
WONDERLAND
สุพรทิพย์ ช่วงรังสี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ทิปปี้ จ�ำกัด
และจิวเวลรีดไี ซเนอร์เจ้าของแบรนด์ “TIPPY TIPPY” ได้ฤกษ์เปิด
ตัวแบรนด์เครือ่ งประดับน้องใหม่ “The Little Pink Rabbit”
อย่างเป็นทางการภายใต้บรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์ เป็นงาน
นัดรวมพลศิลปินและเหล่าเซเลบริตที้ มี่ าร่วมออกแบบเครือ่ ง
ประดับให้กบั แบรนด์ น�ำโดย หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ
รวมถึงภัทรีดาและนวลตอง ประสานทอง วิศทุ ธิ์ พรนิมติ และ จิวเวลรีสดุ เก๋จนท�ำให้ลานเอเทรียม 2 ของสยามเซ็นเตอร์เต็ม
ดีไซน์เนอร์นอ้ งใหม่อย่างสรัย วัชรพล ภายในงานมีการเปิดตัว ไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานและอบอุน่

RADO
HYPERCHROME

มร. แมตเทียส เบรสเซ่น CEO บริษทั ราโด วอทช์ จ�ำกัด จัด
งานเปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชัน่ ใหม่ ‘RADO HyperChrome’
นาฬิการุน่ ทีร่ งั สรรค์ขนึ้ จากวัสดุไฮเทค และใช้เทคนิคการฉีด
ขึน้ รูปแบบโมโนบล็อก ผสานเข้ากับดีไซน์ทลี่ งตัว ด้วยตัวเรือน
ทีบ่ างเบาท�ำให้สวมใส่สบายและสามารถปรับอุณหภูมเิ ข้ากับ
ผิวของผูส้ วมใส่ได้ พร้อมโชว์ RADO HyperChrome รุน่ พิเศษ
โดยคุณบอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ณ ห้องอาหารเซนส์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

MAURICE LACROIX -YOURTIME IS NOW EVENT

มอริส ลาครัวซ์ นาฬิกาแบรนด์หรู สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ภาย
ใต้การน�ำเข้าและจ�ำหน่ายโดยบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จ�ำกัด น�ำโดยคุณสมบุญ ประสิทธิจ์ ตู ระกูล ประธานบริหาร
จัดงานนิทรรศการ MAURICE LACROIX - YOUR TIME IS NOW
EVENT เพือ่ เป็นการฉลองรางวัล Red Dot Design Award ถึง
6 ปีซอ้ น ภายในงานได้รวบรวมคอลเลคชัน่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
มาจัดแสดงเป็นครัง้ แรกโดยมีเหล่านักออกแบบและกลุม่ ผูร้ กั
นาฬิกาเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก
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update
RED CARPET MUSE

CANNES
FILM FESTIVAL
2013

กลายเป็น อีก หนึ่งพรมแดงที่ถูก
จับตามองมากทีส่ ดุ ไปแล้วส�ำหรับ
เทศกาลหนังเมืองคานส์ ในปีนเี้ หล่า
เซเลบริตตี้ า่ งกรีดกรายมาอวดโฉม
กันอย่างคับคั่ง จับตาจับใจ โดย
เฉพาะแฟชัน่ อัญมณีในงานนีย้ งิ่ ไม่
เป็นรองใคร ลองมาดูว่าเครื่อง
ประดับชิน้ เอกของเหล่าดาราชิน้ ไหน
ทีส่ ร้างความฮือฮาได้บา้ ง

CARA DELEVINGNE
นางแบบสาวชาวอังกฤษ Cara Delevingne เฉิดฉายและ
เย้ายวนด้วยเมคอัพเข้มตัดกับความแวววาวของต่างหู แหวน
และสร้อยเพชรชุดใหญ่จาก Chopard ท�ำให้เธอสะกดและ
สยบทุกสายตาจนเรียกได้วา่ กลบรัศมีนางเอกแถวหน้าหลาย
คนดับสนิททีเดียว

MARION COTILLARD
นางเอกหน้าหวานเพิม่ ความหวานให้กบั ตัวเองยิง่ ขึน้ ด้วย
ต่างหูและก�ำไลรัดข้อมือคอลเลคชัน่ Green Carpet ของ
Chopard ทีเ่ น้นรายละเอียดแบบประณีตถีย่ บิ เป็นประกาย
วิบวับ

SHARON STONE
เมือ่ สร้อยเพชรประดับมรกตกับต่างหูเข้าชุดกันของ De
Grisogono เจิดจ้าอยูบ่ นเรือนร่างซุปเปอร์สตาร์ตวั แม่อย่าง
Sharon Stone ท�ำให้รเู้ ลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านัน้

ZHANG ZIYI
งามสง่าในสไตล์เจ้าหญิงและยิง่ สร้างความตืน่ ตะลึงเสริมออร่า
ด้วยสร้อยคอ Perles de Rosée จาก Chanel ทีย่ งิ่ ท�ำให้นางเอก
สาวเจิดจ้า เป็นประกาย ไร้ทตี่ ิ
JESSICA CHASTAIN
สร้อยระย้าประดับแซฟไฟร์และแหวน Trombino ของ Elizabeth Taylor จาก
Bulgari กลับมาเฉิดฉายอีกครัง้ ในปีนเี้ พือ่ ร�ำลึกถึงโอกาสครบรอบ 50 ปีของ
ภาพยนตร์ระดับต�ำนานอย่าง Cleopatra ว่ากันว่าเครือ่ งเพชรชุดนีน้ บั เป็นชุด
ทีง่ ามติดอันดับต้นๆ ของเทศกาลเลยทีเดียว เมือ่ สวมใส่คกู่ บั ชุดขาวจาก
Versace ทีเ่ รียบง่ายยิง่ ท�ำให้เธอดูงามสง่าขึน้ มาทีเดียว
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JESSICA BIEL
ภรรยาสาวของ Justin Timberlake มาในชุดราตรีสวยสด
พร้อมสร้อยคอสุดอลังการสัญลักษณ์ Serpenti ของ Bulgari ที่
ท�ำจากทองค�ำขาวประดับเพชรและมรกตให้ความอ่อนช้อย
งดงาม ดูมเี สน่หแ์ บบเย้ายวน

update
GLOBAL GLAMOUR
J.CREW’S THE CANDY
SIGNET RING

J.Crew ก้าวเข้าสูว่ งการอัญมณีเต็มตัวเมือ่ ได้ดงึ ตัว Jessica Biales
มาออกแบบเครือ่ งประดับให้แล้วเปิดตัว Candy Signet Ring
แหวนทองรูปทรงคล้ายแหวนตรา ประดับด้วยมรกตและอัญมณี
สีสนั สดใสเพือ่ ให้ดทู นั สมัย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ J. Crew
ทีต่ อ้ งการให้เครือ่ งประดับนัน้ ดูคลาสสิกแต่ในขณะเดียวกันก็
แปลกใหม่เตะตา

PARIS
NOUVELLE
VAGUE

Cartier ออกคอลเลคชัน่ ใหม่ทไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจ
มาจากเมืองสุดจี๊ดอย่างปารีส ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรม หรือแม้แต่คาแรคเตอร์ของ
สาวๆ ปาริเชียงมาประยุกต์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
ของคนรุน่ ใหม่ กลายเป็นเครือ่ งประดับทีส่ วมใส่
ไปท�ำงานได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความ
ละเอียด ประณีต สวยสง่าเอาไว้ได้ดว้ ย มีให้เลือก
ตัง้ แต่แหวน สร้อย ก�ำไลและจี้

MID-KNUCKLE RING

แหวนข้อนิว้ บนหรือแหวนปลายนิว้ ทีเ่ ริม่ ฮิตกันตัง้ แต่ปลายปี
ทีแ่ ล้วยังท�ำท่าจะแรงไม่หยุด เมือ่ เหล่าดีไซน์เนอร์รนุ่ ใหม่ยงั
คงทยอยเดินหน้าปล่อยคอลเลคชัน่ แหวนข้อนิว้ ออกมากัน
อย่างต่อเนือ่ งในปีนี้ ท�ำให้เชือ่ ว่าจะยังเป็นเทรนด์ออกแบบที่
จะยังคงอยูใ่ นกระแสอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วแหวนที่
สวมใส่ตดิ ปลายนิว้ นีไ้ ม่ได้เป็นเรือ่ งใหม่แต่อย่างใดเพราะเคย
เป็นเทรนด์ฮิตตั้งแต่ยุคกลางจนไล่มาถึงยุคเรอเนสซองส์
มาก่อน แต่ตอนนีเ้ ริม่ กลับมาอินกันอีกแล้ว

“TIFFANY & CO.”
SPRING - SUMMER
COLLECTION 2013

หลังจากพาผูค้ นกรีดกรายในจังหวะแจ็ซไปกับกับคอลเลคชัน่
บนแผ่นฟิลม์ อย่าง The Great Gatsby แล้ว Tiffany & Co. ยัง
ปล่อยแคมเปญตัวล่าสุดรับฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูรอ้ น 2013 ด้วย
อัญมณีทอี่ อกแนวเจิดจรัสอย่างหมดจด เลอค่า หรูหรา เพราะ
ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายสไตล์ Hollywood
Glamour

CHOPARD’S
GREEN CARPET COLLECTION

Chopard แบรนด์จวิ เวลรีระดับไฮเอนด์ปลุกกระแสตืน่ ตัวเรือ่ งทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมก่อนใคร ด้วยการคลอด
คอลเลคชัน่ ใหม่ลา่ สุดทีช่ อื่ ว่า Green Carpet Collection ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ทัง้ เพชรและทองค�ำขาวทีถ่ กู ผลิตจากเหมือง
ทองและเหมืองเพชรทีไ่ ด้รบั การรับรองว่ากระบวนการผลิตนัน้ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยได้เปิดตัวไปแล้วทีเ่ ทศกาล
หนังเมืองคานส์ประจ�ำปีนเี้ พือ่ หวังจะพัฒนาการออกแบบให้อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ส่วนเรือ่ งดีไซน์นนั้ ยังล�ำ้ เลิศด้วยลวดลายฉลุ
ทีล่ ะเอียดยิบเน้นความสวยอ่อนช้อยทุกรายละเอียด
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the meeting /

เรื่อง : นันทมนต์ กู้ตลาด
ภาพ : รัชพันธ์ สุขรัตนไชยกุล

2 ปีจาก ‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’
สู่ ‘ไอทีเอฟ ทาวเวอร์’

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีทสี่ ถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ หรือ GIT ได้รบั ความ
ไว้วางใจและยืนหยัดอยูค่ วู่ งการอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยนัน้ จากจุดเริม่ ต้นจนถึงวันนีค้ วามส�ำเร็จและ
ชื่อเสียงของสถาบันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถ ในฉบับนี้เราจึงขอน�ำ
ทุกท่านเดินทางย้อนอดีตกลับสูจ่ ดุ เริม่ ต้น เพือ่ ตามรอยเส้นทางว่ากว่าจะเป็นสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT นั้น มีการเผชิญอุปสรรคและฝ่าฟันอย่างไรบ้าง
จนมาประสบความส�ำเร็จในปัจจุบันนี้
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ปฐมบทของสถาบัน
ความส�ำเร็จและชือ่ เสียงของสถาบันฯ จะเกิดขึน้ ไม่ได้ถา้ ไม่มผี บู้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และความ
สามารถ โดยเฉพาะผูม้ คี ณุ ปู การช่วยวางรากฐานอันมัน่ คงให้กบั สถาบันอย่างศาสตราจารย์กติ ติคณุ
ศักดา ศิรพิ นั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติทา่ นแรก

จากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์สู่
วงการอัญมณี
ก่อนหน้านัน้ หลายๆ ท่านย่อมทราบว่า ผอ.ศักดาคือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ เป็นผูบ้ กุ เบิกสาขาวิชาเดียวกันนีใ้ ห้กบั คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้ทา่ นผอ.ได้กา้ วเข้ามาสูว่ งการอัญมณีคอื การเป็นทีป่ รึกษาจิวเวลรี่ เทรด
เซ็นเตอร์ (Jewelry Trade Centre) ในปีพ.ศ.2537 เป็นเพราะท่านมีความรูใ้ นเรือ่ งวิทยาศาสตร์สี
(Colour Science) ในขณะเดียวกันจากประสบการณ์ทที่ า่ นได้เคยด�ำรงต�ำแหน่งทีป่ รึกษาอยูน่ นั้
พบว่าวิชาอัญมณีและเครือ่ งประดับนัน้ ต้องอาศัยการบูรณาการความรูท้ งั้ ทางด้านศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการตลาด ท่านจึงให้ความสนใจมาก
“ผมได้มโี อกาสไปชมงานจิวเวลรีแ่ ฟร์ในต่างประเทศ เช่น งานที่ Basel Fair 1995 จนวันหนึง่ ได้รบั
ทราบจากการสนทนากับผูค้ า้ พลอยต่างชาติวา่ การทีจ่ ะท�ำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางใน
วงการอัญมณีโลกตลอดไป จ�ำเป็นต้องน�ำความรูด้ า้ นศิลปะและวิทยาศาสตร์ผนวกกับความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีมาต่อยอดส่งเสริมสนับสนุนความรูภ้ มู ปิ ญั ญาพืน้ บ้านไทยด้านอัญมณีศาสตร์ ซึง่ เป็นที่
แน่นอนว่าคนไทยมีศกั ยภาพและความสามารถในการเพิม่ คุณภาพพลอยทัง้ ด้านการเผาและการ
เจียระไนอยูแ่ ล้ว ข้อคิดทีไ่ ด้จากผูค้ า้ พลอยต่างชาติตดิ อยูใ่ นใจผมตลอด จนกระทัง่ ผมขึน้ เป็นคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ในพ.ศ.2538 จึงเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะก่อตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณี
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อัญมณีที่ผลิตในประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจาก
อธิการบดีศ.น.พ.จรัส สุวรรณเวลา และได้ไปชีแ้ จงความจ�ำเป็นกับส�ำนักงบประมาณจนได้รบั อนุมตั ิ
งบประมาณ 70 ล้านบาทเพือ่ ก่อสร้างตึกวิจยั และตรวจสอบอัญมณี 6 ชัน้ ใน พ.ศ.2539 ขึน้ ในคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

8 กันยา 41 วันแห่งการเปลี่ยนแปลง
“วันนีอ้ าจถือได้วา่ เป็นวันแห่งประวัตศิ าสตร์ของวงการอัญมณีประเทศไทยก็วา่ ได้ จากการเล็งเห็น
ความส�ำคัญของเรือ่ งเล็กน้อยแต่สามารถเป็นพลังส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นวงการอัญมณีของ
ประเทศ ผมได้เริ่มต้นโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและตรวจสอบอัญมณีที่คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตัง้ แต่ปพี .ศ.2541 พร้อมด้วยงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เพือ่
จัดซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบอัญมณีขนั้ พืน้ ฐานอีก 20 ล้านบาท โครงการนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือและแรง
ผลักดันจากทัง้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากผูบ้ ริหารของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะนาย
สมพล เกียรติไพบูลย์ ปลัดกระทรวงฯ ทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ ประมาณ 60 ล้าน
บาท จากกองทุนส่งเสริมการส่งออก เพือ่ ซือ้ อุปกรณ์ตรวจสอบอัญมณีขนั้ สูง รวมทัง้ ได้รบั ความ
ร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับ จนกลายเป็น
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (GIT) โดยเป็นองค์กรอิสระในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2541 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2542 มี
พิธเี ปิดสถาบัน GIT เป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธเี ปิดโดยมีผมู้ ี
เกียรติ เช่น รัฐมนตรีพาณิชย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ นายกสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ ง
ประดับ และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นต้น โดย GIT มี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือเพือ่ มีหน้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงาน
ระยะยาว พร้อมทัง้ พัฒนาคุณภาพและสร้างความเชือ่ มัน่ ในด้านคุณภาพของสินค้า รวมถึงสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ ทัง้ หมดจะน�ำการเปลีย่ นแปลงมาสูว่ งการอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
ประเทศไทย”

และด้วยต�ำแหน่งหน้าทีท่ างวิชาการต่างๆ ผมจึงได้มโี อกาสริเริม่ ท�ำมาตรฐานสีของทับทิมและไพลิน
เป็นผลส�ำเร็จโดยได้รบั ความร่วมมือจากคณะทีป่ รึกษาและผูส้ ง่ ออกพลอยสีในพ.ศ. 2545 โดยสถาบัน
ได้บรรจุเรือ่ งมาตรฐานทับทิมในใบรับรองคุณภาพทับทิม จ�ำนวน 2002 เม็ด ในโครงการ Ruby Year
2002 เพือ่ ส่งออกทับทิมไปประเทศญีป่ นุ่ ใน พ.ศ.2545 ซึง่ สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในวงการอัญมณี
ของไทย ใช้เป็นมาตรฐานสากลทีส่ ามารถสือ่ สารกันได้ทกุ ประเทศ”

ภารกิจหลักเพื่ออัญมณีและโลหะมีค่า
“จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มากมายในวงการอัญมณี โดยเฉพาะปัญหาเรือ่ งการหลอกลวงนักท่องเทีย่ วต่าง
ชาติ ดังนัน้ ภารกิจหลักของสถาบันฯ นอกจากงานวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีเพือ่ สร้างมาตรการ
และสร้างความน่าเชือ่ ถือแล้ว ยังร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเพือ่ ตรวจสอบ
ความบริสทุ ธิข์ องทองค�ำและโลหะมีคา่ อืน่ ๆ โดยท�ำโครงการสร้างห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบและแกะ
สลักเครือ่ งหมายรับรองความบริสทุ ธิข์ องโลหะมีคา่ ในเดือนพฤษภาคม 2541 เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วต่างชาติและเพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือในการส่งออก และได้นำ� เสนอโครงการ
นีเ้ พือ่ ขอรับงบประมาณจัดซือ้ อุปกรณ์ทที่ นั สมัยจากกองทุนเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลผ่าน
ทางการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย”

“ห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและเครือ่ งประดับของสถาบันฯเป็นห้องปฏิบตั กิ ารที่
ครบวงจร สมบูรณ์แบบและทันสมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก นอกจากนีย้ งั มีภารกิจด้านการวิจยั และ
พัฒนาด้านวัตถุดบิ การออกแบบและการตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับร่วมกับคณะ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทัง้ งานพัฒนาคุณภาพบุคลากรทัง้ ในประเทศและจากต่าง
ประเทศ เช่น บาห์เรน มาดากัสการ์ ออสเตรเลีย คูเวต เป็นต้น โดยมีศนู ย์ฝกึ อบรมรวมทัง้ เป็นแหล่ง
ให้ความรูเ้ รือ่ งศาสตร์ของอัญมณีและเครือ่ งประดับส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป โดยสถาบันได้สร้างห้องสมุด
และออกวารสารอัญมณีและเครือ่ งประดับราย 2 เดือน โดยเริม่ ออกตัง้ แต่เดือนกันยายน 2542 เป็นต้น
มาและได้กอ่ สร้างพิพธิ ภัณฑ์อญั มณีและเครือ่ งประดับทีไ่ ด้รบั ความอนุเคราะห์การบริจาคสิง่ แสดง
ต่างๆ จากบริษทั อัญมณีและเครือ่ งประดับ จากบุคคลต่างๆ จากสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ ง
ประดับ ทัง้ กรุงเทพและจันทบุรี จนกระทัง่ สามารถเปิดให้บริการในวันที่ 26 สิงหาคม 2547 โดยมี
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒั นาฯ เป็นองค์ประธานในพิธเี ปิดพิพธิ ภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
นอกจากนัน้ ทางสถาบันฯยังได้สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติโดยการเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานใน
10 นโยบายบริหารดี ไม่เท่ามีบุคลากรที่เก่งและดี
“คน คือสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาองค์กร องค์กรจะประสบความส�ำเร็จได้คอื คนต้องเก่งและ งาน Apec Gem and Jewelry Seminar ค.ศ.2001 (Beijing) ICA congress 2001
ดี การบริหารบุคลากรทีเ่ ป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้รากฐานของสถาบันมัน่ คงด�ำรงอยูไ่ ด้ถงึ ปัจจุบนั (Australia) Asia Goldsmith Conference 2002 (Indonesia) BIMST - EC ครัง้ ที่ 2 และ 3 ที่
ผมย�ำ้ เสมอในการท�ำงานกับสถาบันแห่งนี้ รวมไปถึงไม่วา่ ทีไ่ หนๆ ก็ตามคือ ผูร้ ว่ มงานนอกจาก กรุงโคลัมโบ ค.ศ.2002 ทีเ่ มืองมุมไบ ค.ศ.2003 และ CIBJO meeting ทีก่ รุงเบิรน์ ”
ต้องเก่งและดีแล้วต้องมีความซือ่ สัตย์ และนอกจากนีก้ ารค�ำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนก็เป็น
สิง่ ส�ำคัญ รากฐานอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้สถาบัน ขับเคลือ่ นมาถึงปัจจุบนั ได้อย่างมัน่ คง คือ การ รากฐานที่มั่นคงในวันนี้คือทางสู่ความยั่งยืนในวันหน้า
เลือกทีป่ รึกษาทีด่ จี ากจุฬาฯ เกษตร และจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทัง้ ตลอด 7 ปีทที่ า่ นผูอ้ ำ� นวยการศักดาด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน GIT นัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือรากฐาน
นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอัญมณีจากจุฬาฯ เกษตร เชียงใหม่และศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้ความ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างมัน่ คงโดยได้รบั ความร่วมมือจากทีป่ รึกษา ผูร้ ว่ มงาน กระทรวงพาณิชย์และจากภาค
ส�ำคัญบุคลากรทุกท่านเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะมาจากสถาบันไหน เพราะเมือ่ ใดทีเ่ กิดการแบ่งพรรค อุตสาหกรรมอย่างดียงิ่ สถาบัน GIT ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ และได้รบั การยกย่องให้
เป็น CIBJO registered laboratory และได้รบั การคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 Labs ชัน้ น�ำของโลก เป็น
แบ่งพวกก็จะไม่มคี วามสามัคคีทจี่ ะท�ำให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จได้”
กรรมการในคณะกรรมการ LMHC การพัฒนา GIT แม้จะมีอปุ สรรคเกิดขึน้ บ้างแต่ดว้ ยวิสยั ทัศน์และ
ประสบการณ์ทำ� ให้สามารถผ่านจุดนัน้ มาได้อย่างสวยงาม “สิง่ ทีผ่ มหวังเป็นอย่างยิง่ คือการทีบ่ คุ ลากร
ถ้าจะซื้อขายอัญมณี เรื่อง “สี” เรื่องใหญ่
“สีมรี าคา 50% ของราคาอัญมณี แต่ในขณะเดียวกันปัญหาของวงการอัญมณีของเมืองไทยในตอน ทุกระดับในสถาบันแห่งนีจ้ ะช่วยกันรักษามาตรฐานความน่าเชือ่ ถือและชือ่ เสียงของสถาบัน รวมทัง้
นัน้ คือ การไม่มมี าตรฐานคุณลักษณะสีเพือ่ การสือ่ สารเรือ่ งคุณลักษณะของสี ผูค้ า้ พลอยใช้ชอื่ ต่อยอดรากฐานทีผ่ มสร้างขึน้ ไว้เพือ่ ให้สถาบันฯเปรียบเสมือนเป็นทีอ่ งค์กรทีท่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุน ส่ง
สามัญ เช่น ทับทิมสีแดงเลือดนก พลอยสีมว่ งดอกตะแบก พลอยสีฟา้ ขีน้ กการเวก เป็นต้น ซึง่ ชือ่ เสริม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
สีสามัญนี้ ไม่สามารถสือ่ สารกันกับลูกค้าในต่างประเทศได้ ในฐานะทีผ่ มมีความรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์สี ประเทศไทยและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติในวงการอัญมณีระดับสากลอย่างยัง่ ยืน”
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ก้าวเดินอย่างเชื่อมั่น

‘การสร้างว่ายากแล้ว การสานต่อปณิธาน การรักษาและพัฒนานัน้ ยากยิง่ กว่า’ หลังจาก
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี 2542 แล้ว คุณวิลาวัณย์
อติชาติ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติทา่ นที่ 2 (ด�ำรง
ต�ำแหน่งช่วง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556) คือ ผูท้ นี่ ำ� พาสถาบัน GIT ให้กา้ วเดินไปข้างหน้าได้อย่าง
มัน่ คงและก้าวไกล แม้จะปฏิเสธไม่ได้วา่ ตลอดเส้นทางเดินนัน้ เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่
สถาบันก็ยงั สามารถผ่านพ้นมาได้ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
การเดินทางมักเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลง
“ในช่วงแรกการทีเ่ ราเป็นองค์กรอิสระทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของสองกระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย์
และ กระทรวงอุตสาหกรรม บวกกับหนึง่ ทบวงมหาวิทยาลัย ท�ำให้การบริหารงานค่อนข้างซับ
ซ้อน จึงได้มกี ารผลักดันให้เป็นองค์การมหาชน ซึง่ ศ.ศักดา ศิรพิ นั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันท่าน
แรกได้เริม่ ต้นในการผลักดันให้เกิดพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันเป็นองค์การมหาชนในปี 2546
และได้จดั ตัง้ เป็นองค์การมหาชนส�ำเร็จในปี 2547 จากนัน้ จึงต้องมีการสรรหาผูอ้ ำ� นวยการ ซึง่
ดิฉนั ได้รบั มอบหมายให้เข้ามาท�ำงานในฐานะผูอ้ ำ� นวยการของสถาบัน GIT ในเดือนมีนาคม 2548
เพือ่ บริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาการจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมทัง้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เพราะสถาบันเป็นองค์การมหาชนทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้กระทรวงนี้ พร้อมทัง้ สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ดังนัน้ เมือ่ เรา
เป็นองค์กรมหาชนแล้วเราต้องคงไว้ซงึ่ นโยบายจาก 3 ส่วนคือกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการ เขาได้เห็นแผนของเรา เพือ่ ให้รฐั บาลตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
บริหารสถาบัน และคณะรัฐมนตรี ซึง่ จะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกันให้ได้มากทีส่ ดุ ”
อัญมณีและเครือ่ งประดับซึง่ ท�ำรายได้ให้ประเทศเป็นอันดับต้นๆ”
จากจุฬาฯ สู่ไอทีเอฟทาวเวอร์
“ส่วนอุปสรรคด้านอุตสาหกรรมนี้ หลักๆ จะมีผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ เช่น Hamburger Crisis
นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ สถาบัน ซึง่ ทางสถาบันได้รบั ความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ในสหรัฐฯ หรือ วิกฤติหนีส้ าธารณะของยุโรป ซึง่ ทีผ่ า่ นมาทางสถาบันจะมีวธิ กี ารสนับสนุนและ
มหาวิทยาลัย ในการใช้พนื้ ทีข่ องอาคารวิจยั และตรวจสอบอัญมณี มาเกือบ 10 ปี จนด�ำเนินถึง การช่วยแก้ปญั หาเหล่านีอ้ ยูต่ ลอด โดยกลยุทธ์ทเี่ ราใช้เช่น การเพิม่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดย
จุดเปลีย่ นแปลงส�ำคัญเมือ่ วาระความร่วมมือทีไ่ ด้รบั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก�ำลังจะหมด การเพิม่ มูลค่าใบรับรอง อย่างเช่น การตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งก�ำเนิดของอัญมณี
ลงในปี 2552 จึงต้องด�ำเนินการหาสถานทีต่ งั้ สถาบันใหม่ ด้วยนโนบายของคณะกรรมการบริหาร การออกใบรับรองอัญมณีและเครือ่ งประดับมรดก (Gem and Jewelry Heritage Testing
สถาบันจึงได้เสนอยืน่ ของบประมาณเพือ่ การด�ำเนินการดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการด้วยเหตุผล Service) ส่วนโลหะมีคา่ เราก็มกี ารเพิม่ การตรวจสอบสารอันตรายทีม่ อี ยูใ่ นโลหะมีคา่ รวมทัง้
ว่า สถาบันของเราคือสถาบันหลักแห่งเดียวของภาครัฐทีท่ ำ� ประโยชน์ให้กบั ประเทศในด้าน มีโครงการวิจยั น�ำเสนอรัฐบาลเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ เช่น มีโครงการวิจยั ทีน่ ำ� เสนอภาค
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ ซึง่ ก็นบั เป็นโชคดีอกี เช่นกันทีท่ างคณะกรรมาธิการได้เล็ง รัฐเพือ่ ให้มกี ารผ่อนคลายกฎระเบียบด้านภาษี โครงการศึกษาผลกระทบการยกเลิกภาษีมลู ค่า
เห็นความส�ำคัญ อีกทัง้ เรายังได้รบั ความร่วมมือจากสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ งประดับที่ เพิม่ ส�ำหรับการน�ำเข้าพลอยก้อน เป็นต้น ซึง่ ทัง้ หมดทีท่ ำ� มาเป็นการผ่อนคลายอุปสรรคและส่ง
สนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติม เพือ่ มาซือ้ อาคารส�ำนักงาน ITF Tower ทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานของ ผลให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนีย้ งั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อาจจะไม่มากแต่
สถาบันในปัจจุบนั นอกจากนี้ สถาบันยังได้รบั ความร่วมมือจากคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ มาช่วย สถาบันก็เป็นเหมือนจิก๊ ซอว์ตวั หนึง่ ทีไ่ ด้ชว่ ยขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมนีใ้ ห้กา้ วเดินต่อไปได้อย่าง
เรือ่ งการตกแต่งส�ำนักงาน ซึง่ การย้ายมาอยูต่ รงนีก้ ท็ ำ� ให้เราได้อยูใ่ นชัยภูมทิ ดี่ ี เข้าถึงผูป้ ระกอบ มัน่ คง”
การมากขึน้ อีกด้วย จุดนีจ้ งึ เป็นความภาคภูมใิ จของดิฉนั ทีส่ ามารถรับมือกับความเปลีย่ นแปลง
ครัง้ นีไ้ ด้อย่างส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี
กองทัพก้าวเดินด้วยบุคลากร ข้อมูลคืออาวุธ
เช่นเดียวกับท่านผูอ้ ำ� นวยการศักดา ดิฉนั เห็นว่าอุตสาหกรรมจะขับเคลือ่ นไปได้ตอ้ งมีบคุ ลากร
อุปสรรคมา ไม่เคยย่อท้อ
ทีเ่ ก่งและดี “ทางสถาบันเรามีโครงการทีช่ ว่ ยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพือ่ อุตสาหกรรม
“ในการขับเคลือ่ นองค์กร ทุกๆ เรือ่ งต้องใช้เวลา ดิฉนั จึงได้ลงมือเกีย่ วกับเรือ่ งบริหารจัดการใน มาโดยตลอด โดยมีภาครัฐให้งบอุดหนุน ไม่วา่ จะเป็นการเปิดหลักสูตรต่างๆเพือ่ ผูป้ ระกอบการ
องค์กรก่อน เช่น การก�ำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ตา่ งๆ การพัฒนาเพิม่ ศักยภาพบุคลากรของ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนได้รบั ประกาศนียบัตร รวมทัง้ การปรับปรุงหลักสูตรอยูเ่ สมอ และดิฉนั ยังเล็ง
สถาบันให้เข้มแข็งและมีบริการทีเ่ ป็นเลิศ การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และตรวจสอบ เห็นถึงการท�ำให้ประเทศไทยเปลีย่ นจากอุตสาหกรรมแบบรับจ้างผลิตหรือทีเ่ รียกกันว่า OEM
อัญมณีและโลหะมีคา่ ให้เป็นห้องปฏิบตั กิ ารระดับนานาชาติ เพียบพร้อมด้วยทีมนักอัญมณีศาสตร์ (Original Equipment Manufacturer) มาเป็นกิจการทีม่ กี ารออกแบบสินค้าได้เอง ODM
นักธรณีวทิ ยา นักโลหะวิทยา ซึง่ ล้วนแต่เป็นผูท้ เี่ ชีย่ วชาญและมากด้วยประสบการณ์ ยิง่ ไปกว่า (Original Design Manufacturer) ทางสถาบันจึงมีการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผ่านการ
นัน้ สถาบันยังได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 ในขอบเขตของการรับรอง “การ จัดการประกวดการออกแบบเครือ่ งประดับ มีโครงการประชุมวิชาการนานาชาติทเี่ น้นเรือ่ งการ
ตรวจสอบและการรับรองอัญมณีและโลหะมีคา่ (Testing and Certificate of Gems, Jewelry วิจยั ด้านอัญมณีเครือ่ งประดับ และโลหะมีคา่ เพือ่ เป็นเวทีให้นกั วิจยั ได้มโี อกาสมาน�ำเสนอผล
and Precious Metal )” จาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึง่ เป็นสถาบัน งาน ซึง่ ไม่เคยมีทไี่ หนมาก่อน” และอาวุธทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากรในอุตสาหกรรมก้าวเดินไปข้างหน้า
ทีใ่ ห้การรับรองระดับโลกจากประเทศอังกฤษ โดยสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทุกชิน้ ทีผ่ า่ น คือข้อมูล “งานด้านบริการข้อมูลวิชาการของสถาบัน GIT ถือได้วา่ น่าเชือ่ ถือและครอบคลุม
การตรวจสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารของ GIT จะได้รบั การการันตีในคุณภาพมาตรฐาน และช่วย ประเด็นทีห่ ลากหลาย นักวิชาการของเราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การค้าสินค้านีไ้ ด้เท่า
เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือในสายตาผูซ้ อื้ ได้เป็นอย่างดี และทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือ มีการจัดท�ำแผนธุรกิจ ทันเหตุการณ์ และเรายังมีฐานข้อมูลออนไลน์ไว้สนับสนุนให้กบั ภาครัฐและเอกชนอีกด้วย ดิฉนั
(Business Model) ในการด�ำเนินภารกิจเพือ่ น�ำพาสถาบันไปสูเ่ ป้าหมายตามนโยบายของคณะ เชือ่ มัน่ ว่าถ้าเรามีขอ้ มูลทีท่ นั สมัยและเราสูต้ อ่ อุปสรรคต่างๆ แล้ว อุตสาหกรรมอัญมณีและ
กรรมการบริหาร ส�ำหรับเรือ่ งการบริหารจัดการภายนอกนัน้ ได้มกี ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เครือ่ งประดับของไทยจะสร้างตลาดและท�ำรายได้ให้กบั ประเทศได้อย่างยัง่ ยืน”
อัญมณีและเครือ่ งประดับอย่างบูรณาการ แต่แผนทางยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้จะส�ำเร็จ และขับเคลือ่ น
ได้กต็ อ่ เมือ่ แผนนัน้ ๆ ได้รบั การรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรี คือท�ำอย่างไรก็ได้ให้
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จากหนึง่ ในทีมปรึกษาทีไ่ ด้รว่ มเดินทางกับสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่ง
ชาติ (องค์การมหาชน) มาตัง้ แต่ยคุ ก่อตัง้ สถาบัน จนในปัจจุบนั ได้รบั เกียรติให้มารับหน้าทีเ่ ป็น
ผูอ้ ำ� นวยการคนล่าสุด พร้อมวิสยั ทัศน์ทจี่ ะพาสถาบัน GIT เติบโตพร้อมก้าวเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและระดับนานาชาติ ท่านผูน้ คี้ อื ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติคนปัจจุบนั
สร้างรากฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
“นับว่าเป็นความโชคดีทผี่ อู้ ำ� นวยการสองท่านแรกได้นำ� พา GIT ให้มชี อื่ เสียงในระดับโลกภายใน
ระยะเวลาอันสัน้ ดังนัน้ เมือ่ ดิฉนั เข้ามารับต�ำแหน่งนี้ จึงคิดว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะ
ต้องพาองค์กรให้วงิ่ ฉิว โดยจะได้นำ� บุคลากรท�ำงานในเชิงรุก เพือ่ ให้ GIT เป็นองค์กรในระดับ
โลก และเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าคอาเซียนด้านการตรวจวิเคราะห์อญั มณีและเครือ่ งประดับทีม่ ี
มาตรฐานในระดับสากล และเมือ่ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันทัง้ สองท่านได้สร้างไว้แล้วขัน้ หนึง่ จึง
เป็นหน้าทีข่ องดิฉนั ทีจ่ ะน�ำพาบุคลากรให้พฒั นาตัวเองให้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ซึง่ สถาบัน
ของเราเป็น One of the World-leading Institutions ทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารอัญมณีตดิ อันดับเป็น
1 ใน 7 ของสถาบันทีม่ มี าตรฐานระดับโลก ไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการตรวจอัญมณีในโลกทีเ่ รา
ท�ำไม่ได้ เราท�ำได้ทกุ อย่าง ดังนัน้ ดิฉนั อยากจะให้ศกั ยภาพทีเ่ ราสัง่ สมมาได้ออกดอกออกผล
อย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดออกไป เช่น การวิจยั เรือ่ ง Standard Master Stones โดยเฉพาะสี
มาตรฐานของทับทิมและไพลิน หรือ การตรวจหาความแท้เทียมของอัญมณี การผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพ การจัดระดับคุณภาพของเพชรและไข่มกุ และความสามารถในการออกใบรับ
“พอมองภาพการตลาดล่วงหน้าออกก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมต่อยอดการออกแบบเครือ่ งประดับ
รองแหล่งทีม่ าทางภูมศิ าสตร์ของอัญมณีทตี่ อ่ ยอดจากผลการวิจยั ของ GIT เป็นต้น
ซึง่ GIT ได้จดั การประกวดออกแบบเครือ่ งประดับ มาถึง 7 ครัง้ แล้ว จากเริม่ ต้นเป็นการประกวด
“สาเหตุทดี่ ฉิ นั เห็นความส�ำคัญในการผลักดันให้ GIT เป็นองค์กรทีม่ มี าตรฐานระดับสากลเพราะ ภายในประเทศ ปัจจุบนั ได้กา้ วสูใ่ นระดับนานาชาติแล้ว ท�ำให้เพิม่ โอกาสทางธุรกิจของอาชีพ
อุตสาหกรรมอัญมณีตดิ 1 ใน 10 อุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้จำ� นวนมหาศาลเข้าสูป่ ระเทศ นักออกแบบ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของผูผ้ ลิตทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนในอาเซียนต่อไป”
ตลอดมา หากสามารถท�ำให้สถาบันของเรามีมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล ก็จะ
เป็นเครือ่ งรับรองให้กบั อุตสาหกรรมอัญมณีไทยให้เป็นทีย่ อมรับในตลาดโลกเช่นกัน ซึง่ ปัจจุบนั การเติบโตของ GIT กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต
ดิฉนั มัน่ ใจว่า ‘ไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับอัญมณีแล้วสถาบัน GIT ท�ำไม่ได้’ รวมทัง้ การตรวจ “GIT จะมุง่ มัน่ ไม่หยุดนิง่ เดินหน้าด้วยน�ำ้ มันทีเ่ ต็มถัง ยิง่ ถ้าได้รบั พลังเพิม่ เติมจากรัฐบาลเราก็
วิเคราะห์ความบริสทุ ธิข์ องทองค�ำและโลหะมีคา่ ภายใต้คณุ ภาพมาตรฐานระดับโลก เราจึงมี ยิง่ วิง่ ไปได้ไกล โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกทีท่ นั สมัยในการท�ำงานสนับสนุนอุตสาหกรรมเข้มแข็งมาก
ความมุง่ มัน่ พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ระกอบการภายใต้พนั ธกิจของ GIT ผสานกับศักยภาพทีเ่ รา นอกจากนี้ GIT ยังมีวาระความร่วมมือในระดับนานาชาติดา้ นแหล่งวัตถุดบิ กับประเทศแถบ
มี ส่งเสริมและสนับสนุนให้อตุ สาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยแข่งขันได้กบั ทัว่ โลก” แอฟริกาตะวันออก เช่น โมซัมบิก แทนซาเนีย และเคนยา อีกด้วย ดิฉันใคร่เรียน
ผูป้ ระกอบการว่าแม้ตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับในยุโรปจะประสบปัญหา แต่ทางฝัง่ อเมริกา
และญีป่ นุ่ ก�ำลังจะกระเตือ้ งขึน้ และตลาดอาเซียนยังมีโอกาสทีจ่ ะขยายตัวได้อกี มาก ปัจจุบนั ก็
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
“จากการทีเ่ ราได้รบั การยอมรับขององค์กรในระดับโลกด้านมาตรฐานทัง้ อัญมณีและโลหะมีคา่ ยังมีนมิ ติ หมายทีด่ จี ากการเป็นทีร่ จู้ กั ในตลาดของรัสเซีย อินเดีย และประเทศในตะวันออกกลาง
ปัจจุบนั GIT ได้สร้างพันธมิตรในวงการอัญมณีและเครือ่ งประดับกับต่างชาติมากมายจึงมีเครือ เพิม่ ขึน้ นะคะ”
ข่ายพันธมิตรอยูท่ วั่ โลก ดังนัน้ เพือ่ เป็นการรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
จึงเป็นหน้าทีข่ องดิฉนั ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ GIT ให้เป็นผูช้ ำ� นาญการมืออาชีพ “ดิฉันมั่นใจในองค์ความรู้ที่ทางสถาบัน GIT สั่งสมมา ซึ่งยังสามารถแบ่งปันให้กับภาค
ในระดับโลกด้วยค่ะ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ รองรับการก้าวสูก่ ารเป็นประชาคม อุตสาหกรรมทัง้ ในและต่างประเทศ ให้การอบรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน เป็นทีย่ อมรับทางวิชาการ
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้กบั อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับด้วย โดยสถาบันได้ และมาตรฐาน GIT การวิจยั อย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้ ด้านวัตถุดบิ การออกแบบ และการตลาด เรา
พัฒนาหลักสูตรการอบรมทีห่ ลากหลายครอบคลุมกับความต้องการของอุตสาหกรรม อาทิ สามารถตรวจวิเคราะห์อญั มณีและเครือ่ งประดับในระดับมาตรฐานโลก ด้วยกลยุทธ์การท�ำงาน
หลักสูตรการออกแบบเครือ่ งประดับทัง้ ด้วยมือและด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการ เชิงรุก รวดเร็ว ตลอดจนการหาช่องทางใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้คนไทยและนานาชาติ
บริหารการตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับขัน้ สูง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ได้รจู้ กั GIT ให้มากขึน้ เพือ่ ร่วมสร้างความภาคภูมใิ จกับศักยภาพและสมรรถนะทีเ่ ราได้สงั่ สมมา
โดยดิฉนั จะน�ำพาให้ GIT เติบโตอย่างมัน่ คง เป็นหลักให้กบั อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
(HRD) และโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับสู่ AEC เป็นต้น”
ของไทยให้กา้ วหน้าแข่งขันได้ในตลาดโลกได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดไป”
นอกจากพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว ดิฉนั ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการขยายฐานการ
ตลาดออกไปสูอ่ าเซียนอีกด้วย โดยในปัจจุบนั มูลค่าเครือ่ งประดับเงินของไทยติดอันดับทีห่ นึง่ 2 ปีทยี่ า้ ยมาสูอ่ าคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สถาบัน GIT ภูมใิ จทีไ่ ด้กลายเป็นแหล่งเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้คน
โลกอยูแ่ ล้ว ต่อไป GIT จึงปรารถนาทีจ่ ะส่งเสริมการขยายฐานการตลาดเครือ่ งประดับทองสู่ เข้าถึงความรูท้ างด้านอัญมณี และยังเป็นศูนย์ตรวจสอบอัญมณีทเี่ ข้าถึงผูป้ ระกอบการได้
ตลาดอาเซียนมากขึน้ ซึง่ ในตลาดเครือ่ งประดับอัญมณีและโลหะมีคา่ นัน้ ปัจจุบนั ประเทศ แพร่หลาย ด้วยวิสยั ทัศน์อนั กล้าแกร่งของผูบ้ ริหารทัง้ สามท่าน สถาบัน GIT ไม่เพียงมีอดีตและ
อินโดนีเซียและมาเลเซียมีความนิยมเครือ่ งประดับทองค�ำมากทีส่ ดุ สถาบันจึงมีกลยุทธ์ในการ ปัจจุบนั ทีง่ ดงามแต่ทกุ ท่านก�ำลังน�ำอุตสาหกรรมอัญมณีไทยไปสูอ่ นาคตทีย่ งิ่ ใหญ่ วันพรุง่ นีข้ อง
ท�ำวิจยั ล่วงหน้า ด้านมาตรฐานเครือ่ งประดับและการตลาดที่ ‘ไม่หยุดนิง่ ’ ในประเทศคูค่ า้ อาทิ ธุรกิจอัญมณีไทยย่อมไม่เป็นรองใครแน่นอน
การส�ำรวจความชอบในรูปแบบและความพึงพอใจของลูกค้า การลงทุนของคูค่ า้ เป็นต้น แล้ว
จึงน�ำข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ได้มาจัดสัมมนาเผยแพร่ให้ภาคเอกชนของไทยได้รบั ทราบ สามารถมอง
ภาพการตลาดออกอย่างต่อเนือ่ ง”

17

นางแบบ ปริศนา กัมพูสริ ิ (นางสาวไทย ปี 2555)
สถานทีจ่ ดั จำ�หน่าย
แผนกเครือ่ งประดับสตรี เซ็นทรัล ชิดลม, ลาดพร้าว, ปิน่ เกล้า, แจ้งวัฒนะ, บางนา, พระราม 3, พัทยา, ภูเก็ต
โซนจิวเวลรี่ แฟชัน่ ไอส์แลนด์
มาบุญครอง (MBK)
แหลมทองระยอง

PROUD

high profile

TO BE DIFFERENCE
ตลอดระยะเวลาหกปีที่ Perfect Diamonds มอบความงามอันเลอค่าให้กับเวทีนางสาวไทยจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นการยืนยันให้เห็นว่า Perfect Diamonds เป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่คู่ควรกับสาวไทย เครื่องประดับเพชรที่
จับหัวใจหญิงไทยเกิดจากความเข้าอกเข้าใจในความเป็นผู้หญิงของ คุณณษิกา มีมโนนันท์ ผู้บริหาร
คนเก่งแห่ง Perfect Diamonds ที่เชื่อในความต่างจนสามารถผลักดันร้านเพชรให้กลายเป็นกิจการขาย
เพชรในรูปแบบ Chain Store ที่แพร่หลายในปัจจุบัน
ความต่างสร้างโอกาส

เป็นสินค้าที่มีคุณค่าแก่การครอบครอง ซึ่งทรงคุณค่า เป็นตัวดึงลูกค้าให้มาสนใจ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของ
จากธุรกิจค้าปลีกจิวเวลรีใ่ นนาม “ร้านเพชรน�ำ้ หนึง่ ” ทีเ่ ปิด สง่างาม สอดคล้องกับคุณค่าความงดงามของเวทีประกวด คุณภาพมากกว่าราคา ซึง่ ลูกค้ามองแล้วว่าคุม้ ค่ากว่าการ
จ่ายน้อยแล้วได้สินค้าคุณภาพต�่ำ เพียงลูกค้าจ่ายเพิ่ม
ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ก่อนช่วงวิกฤติฟองสบู่แตก เราได้ผ่าน นางสาวไทยเช่นกัน
อีกนิดก็จะได้เพชรที่มีคุณภาพที่ดีกว่าจึงคุ้มค่ากว่า
วิกฤตินนั้ มาได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นช่วงของการเปิดกิจการร้านใหม่
จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้น�ำมาสู่การขยายกิจการในรูปแบบ ความพึ ง พอใจคื อ เส้ น ชั ย แห่ ง ความ
ผู้หญิงผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ
Chain Store ในปี 2541 โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายช่องทาง ส�ำเร็จ
ขายเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ ด้วยเพชรที่มีรูป นิยามความส�ำเร็จของ Perfect Diamonds อยู่ที่ความพึง เจ้าของกิจการทุกคนแทบจะคิดถึงงานของตัวเองตลอดเวลา
แบบทันสมัย ผสมผสานกับการน�ำเสนอการฝังงานเพชร พอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ เราอยากให้ลูกค้าได้ใช้สินค้า จนเรียกได้วา่ อยูใ่ ต้จติ ส�ำนึกกันเลยทีเดียว เพราะฉะนัน้ งานจึง
รูปที่แตกต่าง ในระดับคุณภาพที่เหนือกว่า จนเป็นที่มา ของเราด้วยความพอใจ ทั้งรูปแบบสินค้า คุณภาพและ ไม่ใช่เริม่ 8 โมงเช้า แล้วเลิก 5 โมงเย็นเหมือนพนักงานทัว่ ไป
ของคอนเซ็ปต์ “Proud to be difference”
ราคา เหนืออืน่ ใดคือลูกค้าได้ใช้สนิ ค้าของเราอย่างมีความ โดยส่วนตัวแล้วเราจะดูงานในแต่ละวัน โดยให้ความส�ำคัญของ
สุขและภาคภูมิใจ จนลูกค้าสามารถสัมผัสถึงความแตก งาน ครอบครัว งานสังคมและส่วนตัวเป็นล�ำดับสุดท้าย โดย
ความภาคภูมิใจบนเวทีอันทรงเกียรติ ต่างอยู่ในใจได้ ตลอดเวลาเราระยะเวลาหลายสิบปีมานี้ ปกติแล้วต้องใช้วธิ ชี งั่ น�ำ้ หนักความส�ำคัญ ถ้าชนกันเมือ่ ไหร่
Perfect Diamonds เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนเวทีการประกวด เราได้สร้างความต่างให้แก่ลกู ค้ามาตลอด นับตัง้ แต่กระตุน้ เราก็จะเลือกลูก เลือกครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกๆ ถ้างาน
นางสาวไทยอย่างเป็นทางการต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา 6 ปี ตลาดเพชร Fancy Cut ในยุคแรกๆ จากนั้นเราน�ำเสนอ นัน้ มีคนท�ำแทนได้ แต่ถา้ งานนัน้ ส�ำคัญ ไม่สามารถให้คนท�ำ
ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปีปัจจุบัน สาวงามกับเครื่องประดับ ให้ใช้แคมเปญบอกรักด้วยเพชร เพื่อให้ทุกคู่รักใช้แหวน แทนได้ ก็ตอ้ งมัน่ ใจว่ามีพอ่ ของลูกและญาติพนี่ อ้ ง หลักการก็
สวยงามเป็นของคู่กัน ดังนั้นการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของ และเครือ่ งประดับเพชรแทนของขวัญในโอกาสส�ำคัญต่างๆ คือต้องไม่ให้กระทบกับครอบครัว และไม่เบียดเบียนเวลางาน
ของเรามากเกินไป จะเบียดเบียนเวลาได้กต็ อ้ งเป็นเวลาส่วนตัว
เวทีการประกวดอันทรงเกียรตินี้ ท�ำให้เรารูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่ ของชีวิต
ของเราเองเท่านัน้ ฉะนัน้ เราก็จะจัดสรรเวลาของเราให้ลงตัว
มีสว่ นเสริมสร้างบุคลิกภาพนางงามให้ดดู ี สง่างาม เหมาะสม
กับต�ำแหน่งนางสาวไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภาค ปัจจุบัน Perfect Diamonds หนีการแข่งขันในตลาดเพชร โดยใช้หลักการจัดล�ำดับความส�ำคัญนัน่ เอง
ภูมใิ จให้แก่ผคู้ รอบครอง และสวมใส่เครือ่ งประดับของเรา ด้วยการเป็นผู้น�ำในการน�ำเสนอเพชรคุณเพชรสูง “D
ได้รับความภาคภูมิใจในตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะเรา Color” เกือบถือได้ว่า Perfect Diamonds เป็นแบรนด์ หนึ่ ง พลั ง ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรม
แรกๆ ที่มีการน�ำเสนอเพชรที่คุณภาพสูงระดับ D Color อัญมณีไทย
มาท�ำตลาดเพชรในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในห้างสรรพ ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา เจอปัญหากัน
สินค้าก็ว่าได้
ทุกภูมภิ าค เดิมตลาดหลักเราอยูท่ ยี่ โุ รป อเมริกา แต่กลาย
เป็นว่าปัจจุบันเรากลับพึ่งพิงตลาดนี้ไม่ได้ เราจึงต้อง
มูลค่าอยู่ที่ความคุ้มค่า
พยายามหาตลาดอื่นมาทดแทน แต่ก็คงไม่ได้ในปริมาณ
หัวใจของสินค้าของ Perfect Diamonds อยูท่ คี่ วามทันสมัย การส่งออกเดิม ทั้งตอนนี้ต้องมาเจอคู่แข่งอย่างจีนและ
ในคุณภาพทีเ่ หนือกว่าและราคาทีเ่ ป็นธรรม ท�ำให้สามารถ ฮ่องกง ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางด้านการผลิตที่
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด ในช่วงที่ธุรกิจ เหนือกว่าและที่ส�ำคัญค่าแรงงานที่ถูกกว่า ดังนั้นมองว่า
ซบเซาผู้บริโภคขาดก�ำลังซื้อ อุตสาหกรรมอัญมณีจึงต้อง อุตสาหกรรมอัญมณีไทย ควรจะพัฒนาด้านรูปแบบทีเ่ หนือ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง มีการน�ำเอากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ กว่าเป็นตัวแข่งขัน ใช้ด้านฝีมือแรงงานไทยที่เหนือกว่าท�ำ
ทั้งลด แลก แจก แถม กันอย่างเต็มที่ จนบางแห่งถึงกับ ตลาดบน ดีกว่าที่จะมาแข่งกับคู่แข่งในตลาดล่าง
ยอมลดคุณภาพของสินค้าลงเพือ่ ท�ำให้ได้สนิ ค้าทีม่ รี าคาต�ำ่
ไปใช้ในการแข่งขัน เรื่องนี้ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้ ความ เพราะกล้าที่จะต่าง Perfect Diamonds จึงไม่เคยหยุด
เข้าใจในเรือ่ งเพชร พลอย อัญมณีกอ็ าจจะถูกเอาเปรียบได้ เติบโตจนกลายเป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จทีท่ ำ� ให้อญั มณี
Perfect Diamonds กล้าต่างด้วยการพัฒนาคุณภาพของ ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สินค้าให้สูงขึ้นเพื่อหนีการแข่งขันในตลาดที่ซบเซา เรา
เลือกใช้เพชรคุณภาพ D Color และทองมาตรฐาน 18K
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GLAMOUR
& GIMMICK

ถ้าอยากปฏิวัติตัวเองแต่ยังไม่กล้า ลองเปลี่ยนชุดท�ำงาน
แสนธรรมดาให้มีลีลาแพรวพราว น่ามองยิ่งขึ้นด้วยลูกเล่นเท่ๆ
กึ่งขบถแต่ยังไม่แหกกฎช่วยเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจ
แล้วจะรู้ว่าชีวิตมีเรื่องให้สนุกได้ทุกวัน
LONGCHAMP FINCA LUISA
สร้างจุดสะดุดสายตาผูพ้ บเห็นด้วยกระเป๋าพิมพ์ลาย Finca Luisa สีสนั สดใส
ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากตัวอาคารบ้านเรือนทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปในแถบ
อเมริกาใต้
LA MODELLA MAFIA
แหวนทองห้าวงจาก Balenciaga พร้อมสวมใส่สำ� หรับแปลงกายเป็นสาวเปรีย้ ว

LANVIN SPRING 2013
เพิม่ เมทัลลิคให้กบั ชุดด�ำตัวเก่งไม่ให้จดื ชืดอีกต่อไปด้วย
เครือ่ งประดับคอลเลคชัน่ Spring 2013 จาก LANVIN

RAYURES MOSAIQUE
ก�ำไลข้อมือจาก Hermes ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมา
จากกระเบื้องโมเสคให้ความรู้สึกเรียบเท่ห์
ทะมัดทะแมงสไตล์ Sporty Elegant

GALUCHATT
เฉิดฉายช่วงกลางวันด้วยก�ำไลรูปสัตว์
สุดเท่จาก De Grisogono

JUSTE UN CLOU
เกาะกระแสรีโทรด้วยแหวนเท่
จาก Cartier งานออกแบบทีย่ อ้ นยุค
กลับไปในปี 1970 ส�ำหรับสาวมัน่ ผูม้ นั่ ใจตัวเอง
JEAN PAUL GAULTIER “CLASSIQUE” 20TH ANNIVERSARY EDITION
แม้แต่นำ�้ หอม “Classique” ทีม่ ชี อื่ เสียงมายาวนานครบ 20 ปี ยังปรับ
ALEXANDER McQUEEN CLUTCH
เปลีย่ นเพิม่ ดีกรีความเย้ายวนขึน้ อีกด้วยกลิน่ วนิลาผสมอ�ำพันให้ความ
เพิม่ ความเร้าใจด้วยกระเป๋าคลัตช์ลา่ สุดจาก อบอุน่ และเย้ายวนชวนเพ้อฝัน แถมเพิม่ ความสดชืน่ รืน่ ใจด้วยกลิน่ หอม
คอลเลคชัน่ Spring – Summer 2013
ของส้มและดอกกุหลาบ
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SPARKLING
TIMEPIECES
CARTIER’S
ETRUSCAN
GUESS STYLIST
PANTHER
นาฬิกา Guess รุน่ Stylist มาพร้อมกับหน้าปัดสีเ่ หลีย่ ม

นาฬิกาทีม่ เี พียง 20 เรือนในโลก งาน สุดคลาสสิค ประดับขอบตัวเรือนล้อมด้วยคริสตัลขับ
ฝีมอื ทีห่ ลอมขึน้ จากทองด้วยภูมปิ ญั ญา ความโดดเด่นอย่างประณีต หรูหรา มีทงั้ สีทองและสี
ของชาวอียปิ ต์โบราณ ทองแต่ละชิน้ จะถูกตัด กุหลาบส�ำหรับเพิม่ ความอ่อนหวานอ่อนช้อย
แล้วน�ำไปหล่อในเตาจนกลายเป็นลูกกลมเม็ด
เล็กแล้วน�ำมาจัดเรียงเม็ดทองนับพันอย่าง
ประณีตจนกระทัง่ ออกมาเป็นรูปเสือด�ำสามมิติ
ก่อนจะล้อมกรอบด้วยเพชรทัง้ สิน้ 3.63 กะรัต
เพือ่ ขับให้หน้าปัดโดดเด่นขึน้ อีก

FRANCK MULLER
VINTAGE “7-DAYS
POWER RESERVE
MECHANICAL”

VACHERON
CONSTANTIN
PATRIMONY
TRADITIONNELLE
HIGH JEWELLERY

นาฬิกาจักรกลแสนคลาสสิกทีส่ ำ� รองพลังงานได้นาน
ถึง 7 วัน ออกแบบและผลิตขึน้ ทีเ่ จนีวา แต่ละชิน้
ได้รบั การตกแต่งอย่างสมบูรณ์แบบ สง่างามด้วยซุม้
โค้งของชิน้ ส่วนทองแต่ละชิน้ มาตกแต่งลวดลาย
แบบ Côtes de Genève พร้อมเม็ดทับทิมสีแดง
ติดตั้งบนชิ้นส่วนรองรับที่กลไกถึง 27 เม็ดเพื่อ
ตอกย�ำ้ ถึงความสง่างามเลิศหรูในสไตล์ Curvex อัน
เลือ่ งชือ่ ของแบรนด์แฟรงค์ มุลเลอร์

สุดยอดแห่งกลไกนาฬิกากับงานเพชรชัน้ ครู ตัวเรือน
ทองค�ำขาวถูกบรรจงประดับลงไปด้วยเพชรน�ำ้ หนัก 16.2 กะรัต ทัง้ เรือน
ประดับด้วยเพชรทรงบาแกตต์ถงึ 124 เม็ด บนหน้าปัดประดับไปด้วยเพชร
อีก 156 เม็ด เหมาะส�ำหรับสุภาพสตรีทมี่ องหาเครือ่ งบอกเวลาระดับต�ำนาน
ทีห่ รูหราล�ำ้ ค่าจนนับเป็นไฮไลต์ของแบรนด์ Vacheron Constantin ประจ�ำ
ปีนไี้ ปเลย

CREDOR SIGNO
CHRISTIAN DIOR
VIII COLLECTION

นาฬิกาเลอค่าหรูหราทีอ่ ยูเ่ หนือความเรียบ
ง่ายตามฉบับห้องเสือ้ Dior รุน่ ดิออร์ วิท
(Dior VIII) เน้นดีไซน์เหลีย่ มมุมเพือ่ ตัด
สะท้อนแสงเงา ประดับเพชรเม็ดเล็กๆ
รอบหน้าปัดเพือ่ ช่วยส่องประกายให้ขอ้ มือทุก
ครั้งที่เคลื่อนไหวคล้ายความแวววาวของผ้า
ซาติน ช่วยเพิม่ เสน่หค์ วามเป็นหญิงให้เหลือล้น
ตัวเรือนมีทงั้ สีคลาสสิคและหลากสีสดใสเพือ่
ต้อนรับซัมเมอร์

Seiko เปิดตัวแบรนด์นาฬิการะดับไฮเอนด์
“เครโด” ทีเ่ น้นความประณีตและ
เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์ทำ� มือโดย
ช่างฝีมอื ชัน้ สูง โดยรุน่ Signo
นีเ้ น้นความอ่อนหวานด้วย
หน้าปัดมุกสีชมพู ประดับ
เพชรน�ำ้ งามกว่า 20 เม็ด
งดงามประหนึง่ จักรพรรดินี
แห่งกาลเวลา
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git in focus /

วิลาวัณย์ อติชาติ บุญทวี ศรีประเสริฐ ทนง ลีลาวัฒนสุข
WILAWAN ATICHAT, BOONTAWEE SRIPRASERT, THANONG LEELAWATANASUK

เทคโนโลยีอัญมณีวิเคราะห์
ในวงการวิทยาศาสตร์ดา้ นอัญมณีมกี ารคิดค้นประดิษฐ์อญั มณี
สังเคราะห์ อัญมณีเทียมเลียนแบบ และอัญมณีปรับปรุง
คุณภาพขึน้ มาอย่างมากมายและต่อเนือ่ งนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั สร้างความยุง่ ยากสับสนแก่ผซู้ อื้ ผูข้ าย ผูส้ นใจ ตลอด
จนห้องปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีตา่ งๆ ซึง่ อัญมณี
ส่วนใหญ่ทซี่ อื้ ขายอยูใ่ นตลาด ได้แก่ เพชร ทับทิม ไพลิน
บุษราคัม มรกต หยก สปิเนล แอเมทิสต์ ทัวร์มาลีน แทนซาไนต์
อะความารีน เป็นต้น มักจะมีเรือ่ งของการสังเคราะห์ ท�ำเทียม
เลียนแบบและปรับปรุงคุณภาพอย่างใดอย่างหนึง่ หรือมากกว่า
เกิดขึน้ มาเป็นระยะๆ ท�ำให้เกิดความไม่มนั่ ใจ เชือ่ ใจในชนิด
และคุณภาพของอัญมณี ในบางครัง้ ท�ำให้ตลาดเกิดภาวะชะงัก
งัน และสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจด้านอัญมณี
และเครือ่ งประดับอยูบ่ า้ ง ดังนัน้ ผูท้ มี่ ภี าระหน้าทีใ่ นการตรวจ
สอบอัญมณีและผูเ้ กีย่ วข้อง จึงต้องมีความรอบรู้ เข้าใจและ
ใส่ใจติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆในเรือ่ งดังกล่าว ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆเพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพ
และทันต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ

เครือ่ งวัดค่าดัชนีหกั เห (Refractometer) เครือ่ งโพลาไรสโคป
(Polariscope) เครือ่ งไดโครสโคป (Dichroscope) เครือ่ ง
วิชวลสเปคโตรสโคป (Visual spectroscope) เครือ่ งหาค่า
ความถ่วงจ�ำเพาะ (Specific gravity determination balance)
กล้องตรวจวิเคราะห์อญั มณี (Gemolite) เป็นต้น ซึง่ เครือ่ งมือ
เหล่านีม้ ขี ดี ความสามารถระดับหนึง่ ส�ำหรับนักอัญมณีศาสตร์
ผูต้ รวจสอบทีม่ คี วามรู้ความช�ำนาญที่จะใช้ตรวจวิเคราะห์
อัญมณีได้ กล่าวคือ สามารถตรวจวิเคราะห์เพือ่ ระบุให้ได้ถงึ
ชนิดและชือ่ ของอัญมณี แต่สำ� หรับอัญมณีสงั เคราะห์หลาย
ชนิดที่มีส่วนประกอบและลักษณะรายละเอียดภายในเนื้อ
อัญมณี ซึง่ มีความเหมือนหรือเทียบเท่าอัญมณีแท้ รวมทัง้
อัญมณีปรับปรุงคุณภาพหลายชนิดเช่นกันทีม่ ลี กั ษณะคุณภาพ
ไม่แตกต่าง หรือดีกว่าอัญมณีธรรมชาติ จนกระทัง่ ผูต้ รวจสอบ
ไม่สามารถใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐานดังกล่าวตรวจวิเคราะห์ได้เลย
ดังนัน้ ในการตรวจวิเคราะห์เพือ่ จะให้ได้ผลถูกต้อง เชือ่ ถือได้
และอยูเ่ หนือล�ำ้ กว่าการประดิษฐ์คดิ ค้นต่างๆ ทีท่ ยอยเข้ามาใน
วงการอัญมณี จึงจ�ำเป็นทีผ่ ตู้ รวจสอบจะต้องประยุกต์ใช้เครือ่ ง
มือวิทยาศาสตร์ทมี่ เี ทคนิคและวิทยาการระดับสูงเข้ามาช่วย
โดยทัว่ ไปแล้ว การตรวจวิเคราะห์จำ� แนกชนิดอัญมณีในห้อง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ความมัน่ ใจได้ในผลการตรวจวิเคราะห์ทถี่ กู ต้อง
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีระดับพืน้ ฐาน จะใช้วธิ กี ารตรวจ รวดเร็ว มัน่ ใจ และมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ จะมีผลในการช่วยแก้
สอบสมบัตทิ างกายภาพและทางแสงด้วยเครือ่ งมือพืน้ ฐานได้แก่ ปัญหา ความยุง่ ยากในการตรวจวิเคราะห์ทกี่ ระท�ำไม่ได้ในอดีต
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รวมทั้งช่วยในการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อัญมณีอกี ด้วย
การวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีโดยใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีระดับสูง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีระดับสูงในการ
วิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีนนั้ ได้มกี ารพัฒนาและใช้อย่างต่อ
เนือ่ งเป็นระบบในระยะ 20 ปีทผี่ า่ นมา ในปัจจุบนั นีห้ อ้ งปฏิบตั ิ
การตรวจสอบอัญมณีระดับนานาชาติ สามารถจัดหาเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ตา่ งๆ นีม้ าใช้ได้โดยมีคา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่สงู เกินไป แต่
อย่างไรก็ตามสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นมากกว่าก็คอื จะต้องมีนกั อัญมณี
ศาสตร์ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถในการใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์
เชิงเคมีและฟิสกิ ส์ ทีใ่ ช้เทคนิคด้านสเปกโตรสโคปี (spectroscopy) หรือเครือ่ งวัดสเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) โดย
เป็นการตรวจวัดและแปรผลจากปฏิกริ ยิ าต่างๆของรังสีชนิด
ต่างๆ ทัง้ ทีต่ ามองเห็นและมองไม่เห็นทีม่ ตี อ่ อัญมณีตา่ งๆ ได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว และต้องเป็นเครือ่ งมือทีไ่ ม่ทำ� ลายหรือไม่
ท�ำให้ตวั อย่างอัญมณีเสียหาย เครือ่ งมือระดับสูงแต่ละชนิด
สามารถประยุกต์ใช้ได้แตกต่างกันไป เช่น เป็นการวิเคราะห์หา
ส่วนประกอบต่างๆ ทางเคมีของอัญมณี วิเคราะห์เพือ่ ให้ได้
ข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างภายในระดับอนุภาค ระดับอะตอม

ธรรมชาติและสปิเนลสังเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ตรวจสอบถึงการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีกม็ ี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ เช่นกัน เช่น ทับทิมและไพลินทีป่ รับปรุง
คุณภาพโดยการใช้ความร้อน เพชรปรับปรุงคุณภาพโดยการ
อาบรังสี และ HPHT หรือใช้เทคนิคทัง้ สองผสมผสานกัน หยก
และมรกตปรับปรุงคุณภาพโดยใช้สารโพลีเมอร์ มุกปรับปรุง
คุณภาพด้วยการอาบรังสี เป็นต้น รวมทัง้ การวิเคราะห์ตรวจ
สอบเพือ่ ระบุแหล่งทีม่ าของอัญมณี เช่น การระบุแหล่งทีม่ า
ของไพลิน ทับทิม มรกต เป็นทีน่ ยิ มในตลาดซึง่ เป็นการส่งเสริม
การขายพลอยให้เป็นไปด้วยความยุตธิ รรม ป้องกันการหลอก
ลวง เหล่านีท้ งั้ หมดจะเห็นได้วา่ เครือ่ งมือและเทคโนโลยีระดับ
สูง จะเป็นค�ำตอบล่าสุดของนักอัญมณีศาสตร์มอื อาชีพในการ
ช่วยแก้ปญั หาในการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีทเี่ ริม่ จะมีความ
ซับซ้อนและยุง่ ยากขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่มากก็นอ้ ยในอนาคต

ตลอดจนระดับโมเลกุล วิเคราะห์เพือ่ ให้ได้ชนิดและชือ่ ของ
อัญมณีรวมทั้งได้ชนิด และ/หรือ ปริมาณของธาตุหรือ
สารประกอบที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี เช่น
เบริลเลียม (Be) เรซิน (Resin) อีพอกซี (Epoxy) โพลีเมอร์
(Polymer) น�ำ้ มัน (Oil) เป็นต้น เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ระดับ
สูงดังกล่าว ได้แก่ เครือ่ งเอนเนอยีดสิ เพอสิพเอ็กซเรย์ฟลูออเรส
เซนส์สเปคโตรมิเตอร์ (Energy Dispersive X-ray Fluorescence
Spectrometer - EDXRF) เครือ่ งฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด
สเปคโตรสโคป (Fourier Transform Infra-red Spectroscope
- FTIR) เครือ่ งรามานสเปคโตรสโคป (Raman Spectroscope
- RAMAN) เครือ่ งยูววี ซิ เิ บิลสเปคโตรสโคป (UV Visible Spectroscope) เครือ่ งวิเคราะห์ Image analysis ต่างๆ เช่น Xradiograph, Diamond view, laser tomography และ 3D
scan เป็นต้น

ประเภทของอัญมณีที่อยู่ในตัวเรือนได้ หรือขีดจ�ำกัดของ
อัญมณีทมี่ รี ปู ลักษณะภายนอกทีท่ บึ แสง กึง่ โปร่งแสง ฯลฯ
ท�ำให้ยากในการใช้วธิ ตี รวจสอบขัน้ พืน้ ฐาน การวิเคราะห์ตรวจ
สอบเพือ่ แยกชนิดอัญมณี กระท�ำเพือ่ ระบุวา่ อัญมณีเหล่านัน้
เป็นอัญมณีธรรมชาติหรือสังเคราะห์ เช่น การตรวจวิเคราะห์
เพือ่ แยกระหว่างเพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะห์ บุษราคัม
ธรรมชาติและบุษราคัมสังเคราะห์ มรกตธรรมชาติและมรกต
สังเคราะห์ ทับทิมธรรมชาติและทับทิมสังเคราะห์ สปิเนล

ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่า อัญมณีทใี่ ช้ในเครือ่ งประดับ
ของท่านเป็นอัญมณีธรรมชาติหรือสังเคราะห์หรือผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ สามารถติดต่อใช้บริการวิเคราะห์
ตรวจสอบได้ที่ GIT Gem Testing Laboratory ชัน้ 4 อาคาร
ITF Tower ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 หรืออาจสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์ หมายเลข +662 6344999
ext. 409, 413 ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00 ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดราชการ

ความท้าทายในการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี
การวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีดว้ ยเครือ่ งมือเทคโนโลยีระดับ
สูงเหล่านี้ ซึง่ เป็นการท�ำงานเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆของอัญมณีทตี่ รวจสอบ ซึง่ ผลจากเครือ่ งมือแต่ละชนิด
จะให้ลกั ษณะข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันหรือเหมือน
กัน นักอัญมณีศาสตร์ผใู้ ช้เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะต้องมีทกั ษะ
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สงู เพียงพอในการทีจ่ ะ
รวบรวมข้อมูลเหล่านัน้ มาให้เป็นแนวคิดรวมทีม่ หี ลักการและ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทถี่ กู ต้อง ส�ำหรับการวิเคราะห์และแปล
ผลทีแ่ น่นอน ไม่ผดิ พลาด ทัง้ นี้ มิใช่เพียงแต่มเี ครือ่ งมือเหล่า
นีแ้ ล้ว จะสามารถวิเคราะห์ตวั อย่างอัญมณีทใี่ ส่เข้าไปในเครือ่ ง
แล้วจะได้คำ� ตอบทีถ่ กู ต้องทุกอย่างในทันที ความต้องการที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของงานทีท่ า้ ทายนีค้ อื บุคลากรทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับ
เทคนิคการใช้เครือ่ งมือเหล่านี้ รวมทัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับการตรวจวิเคราะห์อญั มณีระดับพืน้ ฐาน จนสามารถน�ำ
เทคนิควิธกี ารระดับสูงเหล่านีผ้ สมผสานกับการตรวจวิเคราะห์
แบบพืน้ ฐานได้เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบถึง ชนิดและ
31

special report /

ศิริพล ยอดเมืองเจริญ
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VICENZA ORO…

งานอัญมณีอิตาลีที่ยังนิยม

อิตาลียงั คงรักษาระดับ Top Five จัดงานอัญมณีเครือ่ งประดับระดับ
โลกอย่างเหนียวแน่น

สหรัฐและน�ำเข้ารวม 469.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส�ำหรับไทย
และอิตาลีมมี ลู ค่าการค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับในปี 2555 ได้
รวม 207.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการน�ำเข้าจากอิตาลี 41.20
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นแหล่งน�ำเข้าอันดับที่ 20 ของไทยและส่ง
ออกไปยังอิตาลี 166.36 ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าเป็นตลาดส่งออก
อันดับที่ 12 ของเรา ทัง้ นี้ ในปีเดียวกันอิตาลีสง่ ออกเครือ่ งประดับ
ทองไปจ�ำหน่ายในตลาดโลกด้วยมูลค่า 5,446.95 ล้านเหรียญ
สหรัฐ มีสดั ส่วนร้อยละ 6.17 ของมูลค่าการส่งออกสินค้านีใ้ น
ตลาดโลก เป็นประเทศผูส้ ง่ ออกทีส่ ำ� คัญในล�ำดับที่ 6 รองจาก
จีน อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ และ ฮ่องกง ตามล�ำดับ
อิตาลีเป็นประเทศผู้น�ำในตลาดเครื่องประดับทองของโลก
เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตสินค้าเครื่องประดับ
คุณภาพสูงและมีรปู แบบทันสมัย สวยงาม ผนวกกับภาพลักษณ์
การเป็นประเทศศูนย์กลางแฟชัน่ ของโลก อีกทัง้ อุตสาหกรรม
เครือ่ งประดับของอิตาลีมลี กั ษณะเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ หนียวแน่น
มีเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เน้นการใช้
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทผี่ ลิตได้เองในประเทศเป็นเครือ่ งมือช่วย
ในการผลิต สามารถผลิตอัลลอยด์หรือโลหะผสมได้เอง ไม่ตอ้ ง
น�ำเข้าจากต่างประเทศ มีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพด้วยการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับ VicenzaOro ขึน้ ทุกปีและผูป้ ระกอบการอิตาลียงั นิยม
ไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศอย่างสม�ำ่ เสมอ เหล่านี้
เป็นปัจจัยส�ำคัญส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้อติ าลีสามารถครอง
ความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดเครือ่ งประดับทองได้อย่างยาวนาน ใน
ช่วงหลายปีมานีอ้ ติ าลีประสบปัญหาเรือ่ งต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่
สูงขึน้ ท�ำให้เครือ่ งประดับของอิตาลีสญู เสียขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านราคา จนท�ำให้มลู ค่าการส่งออกสินค้านีล้ ดลง
อย่างต่อเนือ่ ง ผูป้ ระกอบการจ�ำนวนไม่นอ้ ยต้องพากันย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตทีต่ ำ�่ กว่าอย่างไทย จีน
อินเดีย บางรายอาจสัง่ ผลิตและ/หรือน�ำเข้าสินค้าส�ำเร็จรูปไป
สร้างมูลค่าเพิม่ ผ่านแบรนด์ นอกจากการแก้ปญั หาด้วยวิธกี าร
ข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมเครือ่ งประดับของอิตาลีกย็ งั ไม่หยุดนิง่
ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของตน โดยจะมุง่
เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าด้วยการใส่ใจเป็นพิเศษต่อ
คุณภาพและรูปแบบสินค้า ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับท้องถิน่ และนานาชาติ

เรามารูจ้ กั ประเทศอิตาลีเบือ้ งต้นก่อน ประเทศนีต้ ามภาษาพืน้ เมือง
ชือ่ “Repubblica Italiana” ขนาดพืน้ ที่ 301,225 ตร.กม. (ไทย
511,513 ตร.กม.) จ�ำนวนประชากร 61.2 ล้านคน (ไทย 65 ล้าน
คน) เมืองหลวง คือ โรม (Rome/Roma) โดยอิตาลีแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 20 แคว้น (Regions) และแบ่งเป็น 94
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จังหวัด และขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ประมาณ 2,246 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นเศรษฐกิจใหญ่
อันดับที่ 10 ของโลก จ�ำแนกสัดส่วนของ GDP เป็นภาคเกษตร
ร้อยละ 3.9 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 28.3 และภาคบริการร้อยละ
67.8 มูลค่าการส่งออกปี 2555 โดยรวม 483.3 พันล้านเหรียญ

ขอเรียนได้ยนิ ได้ฟงั เรือ่ งความเก่งกาจของอุตสาหกรรมเครือ่ ง
ประดับอิตาลีมาก็นาน จนเมือ่ สัปดาห์กอ่ นคณะของเราจึงได้มี
โอกาสเดินทางไปดูงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
VicenzaOro ทีป่ ระเทศอิตาลี ประกอบด้วยนายศิรพิ ล ยอดเมืองเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครือ่ งประดับแห่งชาติ (GIT-องค์การมหาชน) ดร.พรสวาท วัฒนกูล
ผูอ้ ำ� นวยการ GIT คนใหม่ นางสาวสุอาภา ไวกยี (หัวหน้าฝ่าย
บริหาร) นางสาววันดี ม่านศรีสขุ (หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูล
วิชาการ) และนายแสงทิพย์ แสงบัวงามล�ำ้ (นักวิชาการอัญมณี)
ทีเ่ มืองวิเชนซาซึง่ อยูใ่ นแคว้นเวเนเซียทางตอนเหนือของประเทศ
ห่างจากมิลานประมาณสองร้อยกว่ากิโลเมตร โดยงานทีพ่ วกเรา
ไปเยีย่ มชมมาในครัง้ นีเ้ รียกว่า VicenzaOro Spring จัดขึน้

ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2013 ถือเป็นงานกลางปีทอี่ าจ
มีความคึกคักน้อยกว่าเมือ่ เทียบกับงาน VicenzaOro Winter ที่
จัดขึน้ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับทีน่ ำ� เสนอเทรนด์และคอลเลคชัน่ แรก
ของสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับในแต่ละปี จึงท�ำให้บรรดา
ผูข้ ายและผูซ้ อื้ มักนิยมมาพบปะเจรจาธุรกิจกันในช่วงนีด้ ว้ ย
ขณะทีง่ าน VicenzaOro Fall เป็นงานทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนกันยายน
ของทุกปีเพือ่ รับค�ำสัง่ ซือ้ สุดท้ายของปีสำ� หรับน�ำไปวางจ�ำหน่าย
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ส�ำหรับงาน VicenzaOro
Spring นีโ้ ดยทัว่ ไปมีขนาดไม่ใหญ่นกั เมือ่ เทียบกับงานแสดง
สินค้าส�ำคัญอืน่ ๆ ของโลกเพราะมีพนื้ ทีจ่ ดั แสดงอยูเ่ พียง 70,000
ตารางเมตร มีผจู้ ดั แสดงราว 1,700 ราย มีผเู้ ข้าชมงานกว่า
30,000 คน สินค้าทีน่ ำ� มาแสดงในงานมีทงั้ เครือ่ งประดับทอง
เครือ่ งประดับเงิน เครือ่ งประดับแฟชัน่ พลอยสี ไข่มกุ ปะการัง
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่แล้วทัง้ ผูจ้ ดั แสดงและผูเ้ ข้าชมงานล้วนเป็น
ชาวอิตาลีทงั้ สิน้ โดยผูจ้ ดั แสดงเครือ่ งประดับแบบ Fine Jewellery
มักมาจากเมืองวาเลนซาและมิลาน ผูป้ ระกอบการเครือ่ งประดับ
ทองมาจากเมืองวิเชนซาและอเลซโซ ขณะทีผ่ ผ้ ู ลิตเครือ่ งประดับ
ปะการังมาจากเมืองทอร์เรย์ เดล เกรโก
เมือ่ ได้เดินดูงานไปรอบๆ พร้อมกับนางสุปรารถนา กมลเวชช
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ประจ�ำเมืองมิลาน พบว่างานวิเชนซาเน้นการน�ำเสนอเครือ่ ง
ประดับทีม่ รี ปู แบบสวยงามมาก เน้นดีไซน์ทที่ นั สมัย มีสไตล์
ชัดเจน สินค้าก็มที กุ ระดับตัง้ แต่ลา่ ง กลาง บน เรือ่ ยไปจนถึง
พรีเมีย่ ม มีการผสมผสานวัสดุราคาถูกอย่างเชือก หนัง ยาง
พลาสติค ลูกปัด เข้ากับทอง เงิน เพือ่ ให้เกิดความหลากหลาย
ในดีไซน์และมีระดับราคาทีซ่ อื้ หาได้ไม่ยากนักในภาวะเศรษฐกิจ
แบบนี้ หรือหากเป็น Plain Gold Jewellery ก็มกั มีการถักทอ
เส้นทองออกมาเป็นดอกไม้ โบว์ ซึง่ ต้องใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการ
ผลิต มีการผสมผสานทองสีสนั ต่างๆ เข้าด้วยกันในชิน้ งานได้
อย่างลงตัวไม่วา่ จะเป็นทองสีเหลือง ทองสีชมพู ทองสีมว่ ง
ทองขาว พืน้ ผิวก็มที งั้ แบบขัดมัน ด้าน ฉลุลาย ลายค้อนทุบ
เห็นได้ชดั ว่าเครือ่ งประดับอิตาลีสามารถยกระดับราคาได้สำ� เร็จ
ด้วยคุณภาพสินค้าบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ
ทีส่ อื่ สารผ่านดีไซน์ของเครือ่ งประดับแต่ละชิน้ จริงๆ โดยส่วนตัว
แล้วผมรูส้ กึ ว่าประทับใจกับเครือ่ งประดับคุณภาพสูงสวยงาม
ละลานตาทีไ่ ด้พบเห็น และทีช่ อบอีกอย่างก็เห็นจะเป็นพืน้ ทีใ่ น
ส่วน Trendvision Jewellery + Forecasting ทีจ่ ดั แสดงตัวอย่าง
ผลงานการออกแบบทีช่ ว่ ยสะท้อนเทรนด์เครือ่ งประดับทีส่ วยงาม
ทันสมัย และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
โดยมีความเห็นว่าน่าจะหาโอกาสน�ำนักเรียนฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบเครือ่ งประดับของ GIT เดินทางไปดูงาน VicenzaOro
นีบ้ า้ ง คิดว่าจะช่วยเปิดโลกทัศน์ ได้แรงบันดาลใจและมุมมอง
ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ
ได้มากทีเดียว นอกจากนี้ ทีไ่ ด้รบั รูม้ าอีกเรือ่ งก็คอื ขณะนีม้ ี
บริษทั ผลิตเครือ่ งประดับของอิตาลีตอ้ งการรับสมัครนักออกแบบ
ไทยประมาณ 20 คนไปฝึกฝนเรียนรูส้ ไตล์การดีไซน์เครือ่ ง
ประดับ แนวคิดในการออกแบบ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อนจะ
ส่งกลับมาท�ำงานออกแบบให้กบั โรงงานผลิตในเมืองไทย ก็ถอื
เป็นข่าวดีสำ� หรับนักเรียนฝึกอบรมของGIT และบรรดานักออกแบบ

มีฝมี อื ทีต่ อ้ งการเพิม่ พูนประสบการณ์และความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน
ในงาน VicenzaOro Spring ครัง้ นีม้ ผี ปู้ ระกอบการไทยไปร่วม
งานอยูป่ ระมาณสิบรายเท่านัน้ อีกทัง้ ทีต่ งั้ บูธก็ยงั อยูก่ ระจายกัน
ไปคนละส่วนจัดแสดงด้วย คุณวันเพ็ญ จิรพิศาลกุล จาก
Executive Import & Export Manager ของ Daeng Fashion
Accessories Co.,Ltd เล่าให้ฟงั ว่า ปกติผปู้ ระกอบการไทยจะไป
ออกบูธกันมากในงานต้นปี มีไปกันหลายสิบราย เมือ่ ก่อนการ
ออกบูธของคนไทยจะอยูร่ วมกลุม่ กันเป็น Thai Pavilion เพราะ
มีนายหน้าคนไทยไปซือ้ เหมาพืน้ ทีแ่ ล้วเอามาขายต่อให้กบั
ผูป้ ระกอบการ ซึง่ ก็ตอ้ งซือ้ กันในราคาทีแ่ พงมาก ต่อมาระบบ
นีห้ ายไป ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต้องซือ้ พืน้ ทีโ่ ดยตรงกับผูจ้ ดั งาน
ขาดความสามารถในการเจรจาต่อรอง การจะได้พนื้ ทีด่ ๆี ก็ยงิ่
ยากขึน้ อาจถูกให้ไปอยูพ่ นื้ ทีด่ า้ นหลังหรือข้างบนก็ได้ จึง
ต้องการให้มหี น่วยงานกลางเข้ามาช่วยดูแลในเรือ่ งนีห้ รืออาจ
ช่วยสนับสนุนในเรื่องงบประมาณบ้าง ส�ำหรับบริษัทที่มา
ออกงานในช่วงกลางปี ส่วนใหญ่กเ็ พือ่ มาให้ลกู ค้าได้เห็นหน้าค่า
ตากัน ต่อประเด็นการรวมตัวกันไปออกงานแสดงสินค้าภายใต้
การน�ำของหน่วยงานกลาง ดูอย่างอินเดียทีม่ หี น่วยงานของรัฐ
Gem and Jewellery Export Promotion Council หรือฮ่องกง
ทีม่ สี มาคมต่างๆ เป็นคนกลางช่วยดูแลประสานเรือ่ งการไปออก
บูธในต่างประเทศกันอย่างแข็งขันแล้ว ขอเรียนว่าอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับไทยของเราน่าจะเอาเป็นแบบอย่าง
เรือ่ งนีค้ วรจะได้มกี ารหารืออย่างจริงจังเสียทีระหว่างกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศกับสมาคมผูค้ า้ อัญมณีไทยและเครือ่ ง
ประดับ หากล่าช้าไปจะไม่ทนั การณ์ ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย
อาจถดถอยลงเรือ่ ยๆ ก็เป็นได้

น่าจะเป็นสินค้าในระดับกลางถึงล่างเท่านัน้ และนอกจากนีย้ งั
เป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักงานกงสุลกิตมิ ศักดิป์ ระจ�ำเวนิสและสถานที่
จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ Palakiss ในอาคาร
เดียวกัน Mr.Andrea Marcon กงสุลกิตมิ ศักดิป์ ระจ�ำเวนิสและ
เจ้าของผูจ้ ดั งาน Palakiss ได้ให้การต้อนรับชาวคณะ GIT ด้วย
ตนเอง เริม่ กันตัง้ แต่บริเวณหน้าอาคารทีจ่ ะมีไวน์ น�ำ้ อัดลม
เครือ่ งดืม่ ประเภทต่างๆ รวมถึงของทานเล่น ไว้ให้บริการชาว
คณะและบรรดาผูเ้ ข้าเยีย่ มชมงาน Palakiss ก่อนทีจ่ ะน�ำไปชม
ส�ำนักงานของท่านทีช่ นั้ สองของอาคาร ซึง่ เป็นห้องท�ำงานและ
พืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเมืองไทย มีหอ้ ง บริการสปา
ให้บริการอยูด่ ว้ ย Mr.Marcon คนนีร้ กั เมืองไทยมาก มาติดต่อ
ธุรกิจทีป่ ระเทศไทยปีละหลายๆ ครัง้ ทีส่ ำ� คัญในห้องท�ำงานยัง
ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระราชินไี ว้ดว้ ย นอกจากนี้ ปัจจุบนั Mr.Marcon
ยังอยู่ระหว่างการเจรจาให้มีเที่ยวบินของไทยบินตรงจาก
การเปิดตัวออกสูส่ ากลเป็นสิง่ จ�ำเป็นในโลกปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็น กรุงเทพฯไปยังเมืองเวนิสอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้ เพือ่ เป็นการ
ผูป้ ระกอบการ/ผูส้ ง่ ออก หรือหน่วยงานทีม่ หี น้าทีส่ ง่ เสริมการค้า ส่งเสริมการท่องเทีย่ วระหว่างไทยกับอิตาลีนอกเหนือจากทีม่ ี
สินค้านี้ ได้มโี อกาสพบปะพูดคุยกับ Dr.Gaetano Cavalieri เทีย่ วบินไปยังโรมและมิลานอีกทางหนึง่ ด้วย
ประธานสมาพันธ์เครือ่ งประดับโลก หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า
CIBJO ซึง่ ท่านผูน้ มี้ บี ทบาทส�ำคัญในการจัดงาน VicenzaOro เคยมีผกู้ ล่าวไว้กอ่ นเปลีย่ นถ่ายการใช้สกุลเงินลีร์ (ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
แต่ละครัง้ Dr.Cavalieri ต้องการให้อตุ สาหกรรมอัญมณีและ 1881-สกุลเดิมของอิตาลี) และต่อมาอิตาลีกไ็ ด้เปลีย่ นสกุลเงิน
เครือ่ งประดับไทยเปิดตัว ประชาสัมพันธ์ หรือมีกจิ กรรมในระดับ มาเป็นยูโร (ในปี ค.ศ. 2002) เวลานัน้ ถือว่างาน VicenzaOro...
นานาชาติมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเห็นควรกระชับสายสัมพันธ์ สร้าง เป็นอันดับหนึง่ ของโลกได้หลายปีตดิ ต่อกัน เมือ่ อิตาลีอยูใ่ นโลก
เครือข่ายการค้าทีเ่ ข้มแข็ง และใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ของยูโรโซนต้องใช้เงินสกุลเดียวกันตามข้อตกลง ปรากฏว่าชาว
CIBJO ให้มากขึน้ โดยทาง CIBJO ยินดีให้ความร่วมมือและ อิตาเลียน-นักธุรกิจ-นักท่องเทีย่ ว-ผูค้ า้ ระหว่างประเทศประสบ
ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเพื่อช่วยเป็นสะพานเชื่อม ปัญหาสินค้าของอิตาลีทกุ ประเภทสูงขึน้ อย่างก้าวกระโดด เกิด
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยสูต่ ลาดอัญมณีและ ผลต่อโครงสร้างสินค้าส่งออกและน�ำเข้ารวมทัง้ กระทบต่อการ
เครือ่ งประดับโลก ซึง่ เรือ่ งนีท้ งั้ ฝ่าย GIT และสมาคมผูค้ า้ อัญมณี ท่องเทีย่ วพอสมควรทีเดียว และส่งผลกระทบทางตรงต่องาน
ไทยและเครือ่ งประดับทัง้ สองหน่วยงานคงต้องหารือกันเพือ่ อัญมณีและเครือ่ งประดับของอิตาลีอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ฉะนัน้
แสวงหาแนวทางใช้สถานภาพสมาชิก CIBJO ให้เกิดประโยชน์ งานอัญมณีและเครือ่ งประดับได้ตกลงไปอย่างมาก หลายคนถึง
กับอุตสาหกรรมของเราให้ได้มากทีส่ ดุ
กล่าวกันว่าตกอันดับระดับนานาชาติลงอย่างหลุดลุย่ แต่จาก
การไปร่วมงาน-ดูงานและได้หารือ-รับฟังกับผูร้ บั ผิดชอบและ
แวะดูงาน Palakiss เพียงข้ามถนนมาอีกฝัง่ หนึง่ ก็จะพบตึกขนาด เกีย่ วข้องแล้ว ต่างก็ยงั ถือว่างาน VicenzaOro ยังติดอันดับ Top
กะทัดรัดสีเหลืองนวลเป็นงานเล็กๆ มีผรู้ ว่ มจัดแสดงเพียง 90 Five อย่างเหนียวแน่น เขากล่าวเชิงปรารภสวนกลับว่า...เป็น
รายเท่านัน้ บรรยากาศภายในงานค่อนข้างเงียบเหงา เครือ่ ง ห่วงงานอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยมากกว่า.
ประดับทีจ่ ดั แสดงก็ไม่หลากหลายเท่ากับ VicenzaOro คิดว่า
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ฝ่ายนโยบายและแผน
POLICY AND PLANNING DEPARTMENT

สถาบัน GIT ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดประชุมหารือกับกลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (สวอ.) ได้ดำ� เนินการศึกษาโครงการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยปี
2557 - 2560 เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินการและบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้สอดคล้องกับบริบทความเปลีย่ นแปลง
ทีม่ ผี ลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานภาพการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งเพื่อก�ำหนดประเด็นส�ำคัญที่มีผลในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยเพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ชัน้ น�ำของโลก และเพือ่ จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับไทยภายใต้กรอบระยะเวลาปี 2557-2560

ภาพบรรยากาศการจัดประชุม ณ จ.เชียงใหม่
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หลังจากได้เริม่ ด�ำเนินโครงการ ได้มกี ารจัดระดมความคิดเห็นในพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดการประชุมหารือ
กับกลุม่ วิสาหกิจ/ผูผ้ ลิตทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีร่ วม 4 ครัง้ แบ่งเป็น จัดประชุมหารือทีภ่ าคเหนือ 1
ครัง้ ภาคตะวันออก 1 ครัง้ ภาคใต้ 1 ครัง้ และตะวันตก 1 ครัง้ เพือ่ ให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน
ของผูป้ ระกอบการในแต่ละท้องถิน่ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการรายย่อยทีไ่ ม่ได้มกี ารรวมตัวเป็น
สมาคมการค้า แต่เป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการรายย่อยและกลุม่ SME ทีร่ ฐั บาลมีนโยบายให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน

ในช่วงวันที่ 25 - 26 เมษายน 2556 คณะผูแ้ ทนสถาบันน�ำโดยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ฝกึ อาชีพทีเ่ ปิดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดสอนด้านการฝึกอาชีพให้กบั เด็กยากจน และ
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่ง คนไม่มงี านท�ำ ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนในชุมชน และได้รบั รางวัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั ประชุมระดมความคิดเห็น “โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์และ ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว และ 4 ดาว
แผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ปี 2557 - 2560” ร่วม
กับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่
ซึง่ เป็นจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งผลิตเครือ่ งเงินโบราณและเครือ่ งประดับเงินทีส่ ำ� คัญ นอกจากนีค้ ณะ
ได้เยีย่ มชมหัตถกรรมเครือ่ งเงินบ้านกาด “อัญชลีเครือ่ งเงิน” ซึง่ เป็นธุรกิจท�ำเครือ่ งประดับเงิน
99.99% ทีไ่ ด้รบั รางวัล OTOP 4 ดาว ปี 2552, 2553 และ 2555 ด�ำเนินการภายใต้ชอื่ “หัตถกรรม
เครือ่ งเงินบ้านกาด” โดยได้มกี ารฝึกสอนอาชีพเด็กๆภายในชุมชนเพือ่ ให้มอี าชีพและมีรายได้
โดยด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ได้ศกึ ษาดูงานชุมชนหัตถกรรม
เครือ่ งเงินย่านวัวลาย วัดศรีสพุ รรณ จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ตั ลักษณ์รว่ มสมัยทัง้
เครือ่ งประดับเงินและเครือ่ งเงินใช้ตกแต่งบ้าน โดยอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของเครือ่ งเงินย่านวัว
ลาย คือ วิธกี ารแกะลายสองด้าน, รูปทรงของสลุงย่านวัวลาย มักเป็นรูปทรงกระบอก, นิยม
ตอกลาย 12 ราศี เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการจัดประชุม ณ จ.สตูล
วันที่ 3 - 4 มิถนุ ายน 2556 คณะผูแ้ ทนสถาบัน ร่วมกับ รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับกลุม่
วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ใน “โครงการจัดท�ำยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ปี 2557 - 2560” ณ
กลุม่ ไข่มกุ อันดามัน (มยุรเี พิรล์ ) อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ ผี ผู้ ลิตไข่มกุ แท้และ
เครือ่ งประดับมุก โดยกลุม่ ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นอ�ำเภอทุง่ หว้า นอกจากนีค้ ณะได้ศกึ ษา
ดูงาน กลุม่ ไข่มกุ อันดามัน (มยุรเี พิรล์ ) ซึง่ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็นเครือ่ งประดับมุก และของ
ตกแต่งบ้านทีท่ ำ� จากเปลือกหอย
ภาพบรรยากาศการจัดประชุม ณ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2556 คณะผูแ้ ทนสถาบันสถาบัน ร่วมกับ รศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์
ดวงพัสตรา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั ประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกับกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องใน “โครงการจัด
ท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ปี
2557 - 2560” ณ ศูนย์ OTOP เฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ ผี เู้ จียระไน
ผูผ้ ลิต และผูค้ า้ อัญมณีและเครือ่ งประดับเงินและทองทีป่ ระกอบด้วยพลอยจ�ำนวนมาก โดย
เฉพาะนิล นอกจากนีค้ ณะได้ศกึ ษาดูงาน ตระกูลช่างทองโบราณที่ จ.เพชรบุรี นางเนือ่ ง
แฝงสีคำ� ทีส่ บื ทอดวิธกี ารท�ำงานมาหลายชัว่ อายุคน และโดยล่าสุดได้รบั รางวัลศิลปินแห่งชาติ
ปี 2556 รวมทัง้ ได้ศกึ ษาดูงาน “ศูนย์ฝกึ อาชีพเจียระไนนิลอนันตพลพลอยกาญจน์” ซึง่ เป็น

การจัดระดมความคิดเห็นในพืน้ ที่ มีประเด็นหลักในการระดมความคิดเห็น 5 ประเด็น ได้แก่
ด้านพัฒนาการผลิต ด้านยกระดับความสามารถการตลาด ด้านการยกระดับทักษะทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการพัฒนากฎระเบียบโครงสร้างพืน้ ฐาน และด้านวิจยั พัฒนาให้เอือ้ ต่อการประกอบ
ธุรกิจ ผลทีไ่ ด้รบั จากการจัดระดมความคิดเห็นในพืน้ ที่ จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี และ จ.สตูล
ส่วนใหญ่กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องการให้ผลักดันในด้านยกระดับความสามารถการตลาดเป็น
ล�ำดับแรก เช่น การจัดงานแฟร์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ การจัด Business Matching ร่วม
กัน ฯลฯ การจัดฝึกอบรมให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทัง้ นีข้ อ้ มูลต่างๆทีไ่ ด้จากการระดม
ความคิดเห็น จะท�ำให้รบั ทราบข้อมูลของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทยทีเ่ ป็น
สถานการณ์จริงในปัจจุบนั และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมทัง้ สามารถน�ำข้อมูลมาก�ำหนด
ประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย และกลไก
การด�ำเนินงานต่อไป
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ฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
GEM TESTING DEPARTMENT

ก้าวย่างทีม่ นั่ คงของห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณี
GIT-GTL สู่การเป็นผู้น�ำในภูมิภาค

ทัง้ นี้ การด�ำเนินการทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานัน้ นอกจากจะเป็น
ก้าวย่างใหม่ทมี่ งุ่ หวังให้สถาบันเป็นผูน้ ำ� แห่งห้องปฏิบตั กิ าร
ตรวจสอบอัญมณีแห่ง ASEAN แล้ว ยังเป็นการเพิม่ ศักยภาพ
และมาตรฐานในการตรวจสอบของสถาบันให้เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับภูมภิ าคและระดับโลกอย่างมัน่ คงในระยะยาวด้วย ซึง่ ใน
ปี 2557 สถาบันยังได้มกี ารเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบตั ิ
การตรวจสอบอัญมณีทจี่ ะยกระดับในการก้าวสูร่ ะดับสากลด้วย
การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึง่ จะเป็นอีกก้าวส�ำคัญ
ในการพัฒนาและยกระดับวงการอัญมณีและเครือ่ งประดับของ
ไทยอีกทางหนึง่ ต่อไป
ท่านผูอ้ า่ นทุกท่านคงทราบว่า ในปี 2558 นับเป็นปีทภี่ าค
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยต้องเดินหน้าเข้าสู่
การเป็นส่วนหนึง่ ในประชาคมอาเซียน ซึง่ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้
ตระหนักถึงพันธกิจในการที่จะต้องเป็นสถาบันหลักของ
ประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมาหลังจากการย้ายมาสูส่ ำ� นักงานแห่งใหม่ ณ
อาคาร ITF Tower ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอัญมณีของสถาบัน
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น
• การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจนได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน ISO9001:2008
• การติดตามและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ส�ำหรับห้อง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนในการตรวจสอบอัญมณีและ
เครือ่ งประดับนอกสถานที่ โดยได้ดำ� เนินการจัดหาเครือ่ ง
มือขัน้ สูงแบบเคลือ่ นย้ายได้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและจ�ำเป็น
ในการตรวจวิเคราะห์อัญมณีหลายชนิดได้เทียบเท่า
เครือ่ งมือหลักในห้องปฏิบตั กิ ารหลักของสถาบัน ได้แก่
เครือ่ ง Portable Raman Spectroscope, Portable
UV-Vis Spectrophotometer และ Portable FTIR
Spectrophotometer เป็นต้น
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• การขยายการให้บริการสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน อาทิเช่น
สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพือ่ แสดงศักยภาพการเป็นผูน้ ำ�
ด้านการตรวจสอบอัญมณีของสถาบัน
• การเพิม่ ช่องทางบริการด่วน (express service) เพือ่ ให้
บริการแบบเร่งด่วนตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการทีต่ อ้ งการความรวดเร็วในการประกอบ
ธุรกิจ

ฝ่ายฝึกอบรม
TRAINING DEPARTMENT

/ feature

เจียระไนคน...ค้นเพชรแท้ประดับวงการอัญมณีไทย
นับจากปี 2543 ที่สถาบัน GIT เปิดคอร์สฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้เข้าสู่โลกของอัญมณี
และเครื่องประดับอย่างแท้จริง ผ่านไปเกือบ 13 ปี GIT ได้ผลิตบุคลากรซึ่งเปรียบประดุจฟันเฟืองส�ำคัญ
อันมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้รุ่งโรจน์มาจวบจนทุกวันนี้แล้ว
กว่า 13,000 คน
GIT ได้จดุ ประกายฝันและเป็นพลังให้พวกเขาเหล่านีป้ ระสบความส�ำเร็จในธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับได้
อย่างไรนั้น วันนี้อาจารย์และศิษย์ของสถาบันจะมาบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจและมุมมองต่างๆ ของแต่ละ
ท่านให้ได้ติดตามกัน
“ตราบใดทีค่ นเรามีลมหายใจต่อไปอีกหนึง่ วัน เราก็ควรจะท�ำ
ประโยชน์ให้กบั คนอืน่ ให้มากทีส่ ดุ ” เพราะเชือ่ และท�ำในสิง่ ทีค่ ดิ
มาตลอด นีจ่ งึ เป็นแรงผลักดันให้ อาจารย์สวุ ไิ ล วชิรคั ศศวกุล
เห็นคุณค่าของการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ทสี่ ะสม
มาโดยตลอดให้กบั ฝ่ายฝึกอบรมของสถาบันวิจยั และพัฒนา
อัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT
วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์สุวิไลจะได้มาบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ในฐานะอาจารย์ประจ�ำของสถาบันที่ท�ำให้
อาจารย์สามารถสานต่อปณิธานในการช่วยผู้อื่นให้ได้รับ
ประโยชน์จากทุกวันทีท่ า่ นยังมีลมหายใจ
ส่งต่อความรู้จากมหาวิทยาลัย
สู่ผู้คนอันหลากหลาย
จากประสบการณ์ในการสอนด้านอัญมณีในมหาวิทยาลัยชัน้
น�ำของประเทศไทยหลายแห่งเป็นเวลากว่ายีส่ บิ ปี อาจารย์สวุ ไิ ล
ได้เบนเข็มมาสอนทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างเต็มตัว ท�ำให้ได้พบ
กับผูม้ าเรียนทีม่ คี วามหลากหลายทีต่ า่ งก็มคี วามสนใจเกีย่ วกับ
อัญมณี และได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
กับผูท้ อี่ ยูใ่ นแวดวงอัญมณี เนือ่ งจากทางสถาบันมีหลักสูตร
เฉพาะทางส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการยึดวิชาชีพทางด้านอัญมณีและ
แม้แต่สถาปนิก และนักกฎหมาย ซึง่ ไม่มพี นื้ ฐานความรูท้ าง
เครือ่ งประดับโดยตรง
ด้านอัญมณีมาก่อนได้มาเรียนรูเ้ พือ่ กลับไปช่วยกิจการของ
“ผูท้ มี่ าเรียนเป็นบุคคลทัว่ ไป ตัง้ แต่เจ้าของธุรกิจอัญมณีมา ครอบครัวนอกจากคนไทยแล้ว ยังมีชาวต่างชาติ มาเรียนเป็น
เรียนด้วยตนเองหรือส่งลูกหลาน หรือพนักงานในบริษทั มาเรียน จ�ำนวนมาก เช่น ชาวอเมริกนั รัสเซีย อังกฤษ อินเดีย เกาหลี
มีโรงงานเจียระไนเพชรส่งพนักงานมารับการอบรม รวมทัง้ ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ เป็นต้น ซึง่ หลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจอัญมณี
หน่วยงานของรัฐทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจอัญมณี เช่น กรม ในต่างประเทศมาศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม โดยให้เหตุผลว่า
ศุลกากร ส�ำนักงานธนานุเคราะห์ในกรุงเทพมหานคร เพราะประเทศไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการค้าอัญมณีทสี่ ำ� คัญ
นอกจากบริษทั อัญมณีทงั้ ในและต่างประเทศแล้ว ก็ยงั มีผซู้ อื้ ที่ ของโลก รวมทัง้ ชาวตุรกี และเคนยา ซึง่ มาเรียนเพือ่ กลับไป
ต้องการมีความรู้ ซึง่ หลายท่านอาจไม่เคยมีความสนใจเรือ่ ง สอนทีป่ ระเทศของตน”
ของอัญมณีมาก่อน จนถึงวันทีต่ อ้ งซือ้ เพชรซือ้ แหวนหมัน้ ก็
เกิดความอยากรูข้ นึ้ มาทันทีทนั ใด ทางสถาบันจึงเปิดคอร์ส หลักสูตรคู่วิชาชีพ
“หนึง่ ในหลักสูตรทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงคือ ‘หลักสูตรการตรวจ
อบรมสัน้ ๆ ทีต่ อบโจทย์บคุ คลทัว่ ไปด้วย”
สอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC)’ ซึง่ เป็นหลักสูตร 10 วัน..
“ในระยะหลังๆ กลุม่ ผูเ้ รียนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก คือเด็กรุน่ ใหม่ทจี่ บ ดูเพชรเป็น โดยจะสอนดูเพชรอย่างค่อยเป็นค่อยไป ว่าเป็นเพชร
ปริญญาโทจากเมืองนอก แล้วต้องกลับมาสืบทอดกิจการของ แท้หรือไม่ มีมลู ค่าสูงต�ำ่ อย่างไรสิบวันจบได้รบั ใบประกาศนียบัตร
ครอบครัวมีตงั้ แต่จบไฟแนนซ์ วิศวะ คอมพิวเตอร์ วิศวะการบิน หลักสูตรนีเ้ ปิดเรียน ในวันจันทร์ถงึ ศุกร์เป็นเวลา 2 สัปดาห์

หรือ อาจเลือกเรียนเฉพาะวันเสาร์ได้ รวม 10 ครัง้ หลักสูตร
เพชรนีไ้ ด้รบั ความสนใจจากเจ้าของร้านทองและร้านเพชรใน
กรุงเทพมหานคร และจากต่างจังหวัดเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ ที่
เดินทางมาจากจังหวัดรอบๆ เช่น ชลบุรหี รือแถวพัทยา ไป
จนถึงจันทบุรี ราชบุรี อุดรธานี ขอนแก่น บุรรี มั ย์ เชียงใหม่
เชียงราย พัทลุง ยะลา และไกลถึงนราธิวาส น่าจะเกือบครบ
ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย จึงเป็นเรือ่ งน่ายินดีวา่ ปัจจุบนั ผู้
ประกอบการมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
ไม่หยุดอยูก่ บั ที่ ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านทองทีต่ อ้ งการ
ขยายกิจการ เปิดแผนกขายเครือ่ งประดับ เพชรพลอยด้วย
และร้านเพชรทีต่ อ้ งการมาเพิม่ พูนความรูใ้ ห้ทนั สถานการณ์”
อีกหลักสูตรคือ ‘หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์
(FGA)’ ของ The Gemmological Association of Great
Britain (Gem-A) ประเทศอังกฤษซึง่ เป็นสถาบันอัญมณี
ศาสตร์ ทีม่ ชี อื่ เสียงและเปิดเป็นแห่งแรกของโลก โดย GIT ได้
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ซือ้ หรือคนขายให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผซู้ อื้ ซือ้ เป็นเลือกเป็น ซือ้
อย่างมัน่ ใจและมีความสุขจ่ายเงินแล้วได้ของดีสมราคา เก็บไป
ได้นานถึงรุน่ ลูกหลาน ส�ำหรับผูข้ ายยิง่ ต้องมีความรู้ ทัง้ เพชร
และพลอยหลากชนิด เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ลูกค้าและที่
ส�ำคัญคือ สามารถให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ลูกค้าก็จะเกิดความไว้
วางใจ”
เจียระไนคนและเจียระไนตนเอง
“ความสุขของการเป็นครู คือ การได้เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราทุม่ เทไปนัน้
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ ผูเ้ รียนผูซ้ อื้ ได้ซอื้ อย่างรูจ้ ริงจ่าย
เงินอย่างคุม้ ค่า ผูข้ ายได้นำ� ความรูไ้ ปประกอบอาชีพ จนประสบ
ความส�ำเร็จในชีวติ ”
ในฐานะคนสอนเองก็ตอ้ งพัฒนาติตตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การสังเคราะห์อญั มณีชนิดใหม่ๆ เพือ่
ซือ้ ขายกันในตลาดอัญมณี รวมถึงการค้นพบแหล่งใหม่ๆ ใน
โลก ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรฝึกอบรม เนือ้ หาแนวทางการเรียน
การสอน จึงต้องมีการปรับเปลีย่ น เพือ่ ให้ทนั กับสถานการณ์
ตลอดเวลา รวมถึงการสรรหาตัวอย่างอัญมณีชนิดต่างๆที่
หลากหลาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสศึกษา
ท�ำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอัญมณี
ศาสตร์จากประเทศอังกฤษนี้ FGA เป็นหลักสูตรสากลทีเ่ ป็น
ทีย่ อมรับกันทัว่ โลกในเรือ่ งของความเข้มข้น รูล้ กึ รูจ้ ริง โดยมี
ระยะเวลาเรียน 4 เดือน ครอบคลุมทัง้ เรือ่ งพลอยและเพชรมี
การสอบทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยสอบพร้อมกันทัว่ โลก
คือช่วงต้นปีและกลางปี เมือ่ จบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์จะได้
รับค�ำต่อท้ายชือ่ ว่า “FGA” คือจบหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ของ
ประเทศอังกฤษ ซึง่ เมือ่ ไปประกอบธุรกิจอัญมณีในประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลกต่างได้รบั ความเชือ่ ถือว่าเป็นนักอัญมณีศาสตร์
ในระดับสากล
เรียนที่สถาบันให้มากกว่าต�ำรา
“คนในยุคสมัยนีน้ บั ว่าได้เปรียบกว่าเมือ่ ก่อนในสมัยก่อน พ่อค้า
เพชรพลอยล้วนต้องเรียนรู้ ลองผิดลองถูกและฝึกฝนด้วยตนเอง
จนประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ แต่ปจั จุบนั มีสถาบันทีใ่ ห้ความ
รูด้ า้ นอัญมณีโดยตรง ผูเ้ รียนได้มโี อกาสฝึกฝนจากอัญมณีจริง
ทัง้ เพชร ทัง้ พลอยหลากชนิดหลายคุณภาพซึง่ คงหาได้ไม่งา่ ยนัก”
“แนวทางการสอนส�ำหรับตนเองจะยึดหลัก 4 ประการ นัน่ คือ
หนึง่ ท�ำภาษาวิชาการยากๆ ให้เป็นภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย สอง
สอนตรงประเด็นเน้นเรือ่ งส�ำคัญ สาม โยงเรือ่ งทีม่ อี ยูใ่ นต�ำรา
วิชาการให้เข้ากับตลาดการค้าในชีวติ จริง และสี่ เมือ่ เรียนจบ
ไปแล้วผูเ้ รียนต้องน�ำไปใช้งานได้ทนั ที”
“แม้การสอนของเราอิงอยูก่ บั วิชาการแต่กจ็ ะสอดแทรกเรือ่ ง
ของชีวติ จริงด้วยว่าในต�ำราวิชาการว่าไว้อย่างนี้ ในชีวติ จริงเรา
จะเจอแบบนัน้ การมาเรียนเราจะบอกตามประสบการณ์เลย
ว่าประเด็นใดส�ำคัญพบบ่อยในตลาดประเด็นใดทีพ่ บได้นอ้ ย
มาก ตรงนีเ้ ป็นสิง่ ทีต่ ำ� ราส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึง”
38

ให้ความรู้ขับเคลื่อนวงการอัญมณีไทย
“โดยทัว่ ไปคนมักมองเรือ่ งอัญมณีเป็นเรือ่ งฟุม่ เฟือย อันทีจ่ ริง
แล้วก็มมี มุ มองในแง่อนื่ ๆ ทีม่ ากกว่านัน้ เครือ่ งประดับบางชิน้
อาจมีความหมายมีคณุ ค่าทางจิตใจต่อเจ้าของ เช่น แหวนที่
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรษุ หลายรุน่ หรือ สร้อยคอทีม่ อบแก่
กันเพือ่ แสดงถึงความรัก ความระลึกถึงเป็นต้น ดังนัน้ การมา
ท�ำตรงนี้คือ อยากให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ
อัญมณีได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจอย่างถ่องแท้มคี วามลึกซึง้ กับมัน
เช่น เวลาทีเ่ รามองดูเพชรเม็ดหนึง่ เราจะรูส้ กึ ถึงคุณค่าของมัน
ว่าเป็นของธรรมชาติทหี่ ายาก เป็นผลึกคาร์บอนบริสทุ ธิ์ แต่ละ
เม็ดมีอายุถงึ หนึง่ พันล้านปี อยากให้ขอ้ เท็จจริงเหล่านีไ้ ปถึงคน

โดยส่วนตัวแล้ว จึงมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มโี อกาสท�ำงานใน
สถาบันซึง่ เป็นหนึง่ ในหน่วยงานทีส่ ำ� คัญทีม่ สี ว่ นร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับของไทย”
เพราะมีใจรักในการเป็นผู้ให้ อาจารย์สุวิไลจึงมีความสุข
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักเรียนในทุกวันทีม่ าสอน
ตลอดสิบกว่าปีมานี้ GIT ได้กรุยทางให้ลกู ศิษย์ของสถาบันมี
โอกาสเดินไปถึงฝันคนแล้วคนเล่า รวมถึงคนรุน่ ใหม่ไฟแรงอย่าง
ตัวแทนนักเรียนทัง้ สองท่านทีไ่ ด้กลายเป็นดาวรุง่ อยูใ่ นแวดวง
เครือ่ งประดับและอัญมณีไทยแล้วในทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลา 13 ปี สถาบัน GIT ได้น�ำความรู้มาบ่มเพาะให้ลูกศิษย์แก่กล้า นักเรียนทุกคนจึงค้นพบคุณค่าของ
ตนเอง ดังเช่นตัวแทนของลูกศิษย์ของสถาบันทั้งสองท่านที่ตกผลึกทางความรู้และประสบการณ์ จนกลายเป็นเพชร
เม็ดงามอยู่ในธุรกิจอัญมณีไทย
คุณณัชกุลภัทร์ บงกชเกตุสกุล
ดีไซน์เนอร์และเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ
Nenejewelry

หลักสูตรดีไซน์ตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงรวมสามระดับ เป็น
หลักสูตรทีเ่ ข้มข้นเจาะลึก ทีส่ ำ� คัญทีน่ จี่ ะช่วยผลักดันและ
สนับสนุนนักเรียน ถ้าใครมีความสามารถเขาก็สนับสนุนเต็ม
ที่ แม้จะไม่ได้จบตรงแต่ครูกส็ ามารถสอนให้ตงั้ แต่พนื้ ฐาน ถ้า
แม้จะมีใจรักในการดีไซน์และมีความพร้อมทีจ่ ะเรียนแต่บาง เรามีความตัง้ ใจทีแ่ ท้จริง ครูเขาก็สอนเต็มที”่
ครัง้ โอกาสก็ถกู ปิดกัน้ ท�ำให้ไม่สามารถหาช่องทางในการท�ำสิง่
ทีร่ กั ได้ แต่ที่ GIT คือโรงเรียนทีเ่ ปิดกว้างให้นกั เรียนสาวคนนี้ “ได้ใช้ความรูจ้ ากสถาบันมาช่วยในการท�ำแบรนด์ในเรือ่ งของ
การวาดรูปสือ่ สารไอเดีย มีคณุ ครูมาช่วยดูทางด้านเทคนิคว่า
ได้ทำ� สิง่ ทีร่ กั ให้เป็นจริง
เราจะประยุกต์แบบทีเ่ ราท�ำเพือ่ ใช้ผลิตจริงได้อย่างไร ค�ำ
“ชีวติ เราเกิดมาท�ำไมต้องไปท�ำในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ ในเมือ่ ชีวติ ปรึกษาของผูส้ อนท�ำให้สามารถผสานดีไซน์ทเี่ ป็นตัวของเราให้
หนึง่ ก็มแี ค่ครัง้ เดียว” ด้วยเหตุผลนีค้ ณุ เนเน่จงึ ออกจากบริษทั เข้ากับการตอบรับของตลาดได้” จนกระทัง่ ได้ออกมาเป็นเครือ่ ง
ยักษ์ใหญ่ทมี่ นั่ คงมาเปิดธุรกิจของตนเอง โดยทีม่ คี ณุ พ่อเป็น ประดับทีม่ แี นวคิดเป็น colorful cubic เน้นเรือ่ งของการใช้สสี นั
แบ็คอัพทีด่ ี ช่วยสนับสนุนทุกอย่าง เน่เรียนทีอ่ อสเตรเลีย มี มาบ่งบอกความรูส้ กึ ของช่วงอารมณ์ มีเอกลักษณ์เน้นความ
ความใฝ่ฝนั อยากเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์มาตัง้ แต่เด็ก เวลา สดใส มีสสี นั และคุณภาพ
สมัครเรียนที่นั่น ผลงานเราจะถูกคัดเลือกให้เข้ารอบไป
สัมภาษณ์แต่มกั จะไปตกเวลาไปสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ ก็เลยหันไป แค่เพียงปีกว่าทีเ่ ริม่ ต้นธุรกิจคุณเนเน่กไ็ ด้รบั ผลตอบรับเป็นทีน่ า่
เรียนวิทยาศาสตร์การอาหารและจบโทด้านธุรกิจแทน พอกลับ พอใจ จนเครือ่ งประดับของ Nenejewelry สามารถขาย
มาท�ำงานก็ไปท�ำงานด้านภาษี แล้วรูส้ กึ ว่าไม่ใช่ตวั เอง การที่ ออนไลน์ใน facebook และยังวางขายทีส่ งิ คโปร์และก�ำลังจะ
ไม่ได้ทำ� งานตรงกับสิง่ ทีเ่ ราชอบ เราจะรูส้ กึ เหมือนถูกบังคับ” เปิดตลาดทีอ่ นิ โดนีเซียอีกเร็วๆ นี้ เหนือสิง่ อืน่ ใดทีท่ างสถาบัน
GIT ได้มอบให้แก่ลกู ศิษย์คนนีก้ ค็ อื การได้ให้โอกาสพิสจู น์วา่
คุณเนเน่หาโอกาสมาเรียนออกแบบทีส่ ถาบันควบคูไ่ ปกับการ เมือ่ ได้ทำ� งานในสิง่ ทีร่ กั มันคือความสุขอย่างแท้จริง และเธอก็
ท�ำงานประจ�ำ “สิง่ ทีป่ ระทับใจในการเรียนการสอนของทีน่ กี่ ็ สามารถส่งต่อความสุขสมหวังเหล่านัน้ ผ่านออกมาในเครือ่ ง
คือ คุณครูผสู้ อนมีประสบการณ์ทำ� งานด้านจิวเวลรี่ และทีน่ มี่ ี ประดับทุกชิน้ ภายใต้ความเชือ่ ทีว่ า่ “Happiness is beautiful”
คุณรักนุช โอกาสเลิศ
ดีไซน์เนอร์และเจ้าของธุรกิจเครื่องประดับเพชร แบรนด์ Moncher
และเพือ่ ยืนยันว่าความเชือ่ เหล่านีไ้ ม่ใช่เรือ่ งงมงาย คุณรักนุช
ใช้เวลาถึงสามปีในการทดสอบสินค้ากับกลุม่ ตัวอย่างก่อนทีจ่ ะ
เปิดร้าน Moncher ขึน้ ทีช่ นั้ 4 ของหอศิลป์กรุงเทพฯ “หลัง
ทดสอบสินค้ากับกลุม่ ผูบ้ ริหารซึง่ ไม่ได้มคี วามเชือ่ ในเรือ่ งดวง
ลูกค้าหลายคนไม่กล้าแม้แต่จะถอดแหวนทีส่ วมอยู่ เพราะเขา
ประสบความส�ำเร็จในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ อาจไม่ได้ประสบความ
ส�ำเร็จในเรือ่ งใหญ่ในแง่ธรุ กิจพันล้าน แม้จะเป็นสิง่ เล็กน้อยแต่
“ธุรกิจ Moncher Jewelry คือธุรกิจทีเ่ ป็นตัวเราถึงสามส่วน มันท�ำให้เขามีความสุข แล้วเขาเรียนรูว้ า่ ความสุขเป็นสิง่ จ�ำเป็น
นัน่ คือ born with เพราะเราเกิดมาพร้อมกับจิวเวลรี่ born to ในชีวติ เพราะมันหมายถึงเรือ่ งของคุณภาพชีวติ ”
be เพราะเราเกิดมาเพือ่ จะพูดคุยสือ่ สารกับคน เราท�ำได้ดกี บั
หน้าทีก่ ารเป็นทีป่ รึกษา และสุดท้ายคือมีสงิ่ ทีเ่ ราสนใจเรียนรู้ เพราะเชือ่ ว่าความส�ำเร็จไม่ได้เป็นเรือ่ งบังเอิญ คุณรักนุชจึงได้
มาศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับอัญมณีทสี่ ถาบัน GIT โดยเลือกเรียน
และมีความสุขทีจ่ ะอยูก่ บั มันนัน่ คือ โหราศาสตร์”
แทบทุกคอร์สทีส่ ถาบันเปิดสอน แล้วน�ำความรูจ้ ากทีน่ ไี่ ปใช้ใน
จากโชคชะตา พรสวรรค์และความถนัดทัง้ สามอย่างน�ำมาสู่ การสร้างแบรนด์ของตัวเอง ตัง้ แต่การคัดเกรดเพชร การดีไซน์
การสร้างแบรนด์เครือ่ งประดับเพชรทีอ่ อกแบบโดยใช้วนั เดือน โดยฝึกจินตนาการตามโจทย์ของลูกค้า ถ้าหากเครือ่ งประดับ
ปี เวลาและสถานทีเ่ กิดมาวิเคราะห์ตามหลักฮวงจุย้ ของจีนจน ของ Moncher คือออกแบบมาเพือ่ ลูกค้าคนนัน้ ๆ อย่างใส่ใจ
ตีบคุ ลิกของแต่ละคนออกมาเป็นธาตุตา่ งๆ โดยแต่ละธาตุจะ การเรียนการสอนของฝ่ายฝึกอบรมของสถาบัน GIT ก็เช่น
มีรปู ทรงประกอบเป็นธาตุนนั้ ๆ อยู่ คุณรักนุชจะออกแบบเพือ่ เดียวกัน “ความน่ารักของทีน่ คี่ อื การทีค่ ณุ ครูจะช่วยปรับการ
เสริมสิง่ ทีข่ าดหายและเติมเต็มความต้องการของแต่ละบุคคล เรียนการสอนให้เราเรียนรูแ้ ละเอาไปใช้ได้จริง โดยตระหนักดี
จนกระทัง่ ได้เครือ่ งประดับที่ “มีดไี ซน์ทชี่ อบ ช่วยเรือ่ งทีใ่ ช่ แล้ว ว่านักเรียนแต่ละคนไม่ได้มเี ป้าหมายเดียวกัน” และนัน่ คือความ
พอใส่แล้วมันไปในทิศทางทีเ่ ราต้องการ” ไม่วา่ จะเรือ่ งงาน ประทับใจทีค่ ณุ รักนุชมีให้กบั สถาบันทีท่ ำ� ให้เธอเปล่งประกาย
อยูใ่ นวงการอัญมณีได้อย่างสง่างาม
ธุรกิจ การเงิน ครอบครัวหรือเรือ่ งความรักก็ตาม
แม้จะเกิดและเติบโตมากับธุรกิจจิวเวลรี่ของครอบครัวแต่
ผูห้ ญิงไฟแรงคนนีก้ ลับไปประสบความส�ำเร็จในฐานะผูบ้ ริหาร
ของธนาคารชัน้ น�ำและการเป็นทีป่ รึกษาด้านการบริหารความ
เสีย่ งให้กบั องค์กรทีป่ รึกษาธุรกิจขนาดใหญ่ จนกระทัง่ เมือ่ ได้
มาเรียนที่ GIT ท�ำให้คณุ รักนุชค้นพบตัวเองว่าธุรกิจจิวเวลรีค่ อื
ธุรกิจทีใ่ ช่สำ� หรับตนเอง
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GIT คลังแห่งปัญญาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ในโลกแห่งการค้าเสรีและการแข่งขันที่รุนแรงเช่นปัจจุบัน
ผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถก้าวทันโลก รูเ้ ขา...รูเ้ รา...รูเ้ ท่าทันการณ์
...นับว่ามีแต้มต่อให้ได้เปรียบก้าวล�ำ้ หน้าเหนือคูแ่ ข่งขัน การมี
ข้อมูลข่าวสารเชิงลึก รอบด้าน และทันต่อเหตุการณ์ ทีผ่ า่ น
การวิเคราะห์และประเมินทิศทางมาอย่างดี ถือเป็นหนึง่ ใน
ตัวแปรส�ำคัญให้กำ� ชัยชนะเหนือคูแ่ ข่งขันได้ไม่ยาก ดังนัน้ เพือ่
ช่วยติดอาวุธทางปัญญาแก่ผปู้ ระกอบการไทย พร้อมยกระดับ
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น แก่ ภ าคอุ ต สาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จึงได้พฒั นาช่องทางทีห่ ลากหลายในการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านอัญมณีและเครือ่ งประดับสูภ่ าคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องมาอย่างต่อเนือ่ ง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาด
ถือเป็นช่องทางหลักของ GIT ทีน่ ำ� เสนอบทวิเคราะห์เจาะลึก
การค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทัง้ ของไทยและของโลก เกาะ
ติดสถานการณ์การค้า ข่าวเด่นประเด็นร้อน มุมมองธุรกิจ
ใหม่ๆ กฎระเบียบการน�ำเข้าของประเทศคูค่ า้ ข้อมูลรายชือ่
ผูน้ ำ� เข้าและผูส้ ง่ ออก ปฏิทนิ งานแสดงสินค้าทัว่ โลก และอืน่ ๆ
อีกมากมาย เพียงคลิกเข้าไปที่ www.git.or.th/gem ก็สามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ตอบ
โจทย์ผปู้ ระกอบการรุน่ ใหม่ยคุ ไฮเทคโนโลยีให้เข้าใช้บริการ
ระบบฐานข้อมูลนีไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันหลากหลาย
ในด้านอัญมณี โลหะมีคา่ การออกแบบ การผลิตเครือ่ งประดับ
และการตลาด ทัง้ ในรูปแบบของหนังสือ ต�ำรา เอกสารอ้างอิง
รายงานการวิจยั สือ่ อิเล็คทรอนิคส์ อีกทัง้ ยังมีวารสารและ
นิตยสารจากทัว่ โลกกว่า 80 หัวเรือ่ งไว้ให้บริการ ห้องสมุด
อัญมณีและเครือ่ งประดับของ GIT ถือเป็นห้องสมุดเฉพาะทาง

ทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทย และถือเป็นอีกหนึง่ จุด
หมายส�ำคัญของทัง้ นักออกแบบมืออาชีพและนักออกแบบรุน่
ใหม่ทมี่ กั มาใช้บริการ Jewelry Trendbooks และ Jewelry
Reference Books เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครือ่ งประดับอย่างสม�ำ่ เสมอ
ส�ำหรับช่องทางถัดมาก็คือ เอกสารวิชาการด้านการตลาด
ที่ศนู ย์ขอ้ มูล GIT ผลิตขึน้ เพือ่ แนะน�ำตลาดอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับทีม่ ศี กั ยภาพ น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ
ชีใ้ ห้เห็นทัง้ โอกาสและอุปสรรคในตลาด พร้อมชีช้ อ่ งเสนอแนะ
กลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการรุกบุกตลาด ซึง่ โดยทัว่ ไปข้อมูลเหล่านี้
จะไม่สามารถหาอ่านได้จากช่องทางอืน่ ๆ หากผูป้ ระกอบการ
ท่านใดสนใจจะเข้าถึงข้อมูลดีๆ ทีห่ าอ่านได้ยาก สามารถ
ติดต่อสัง่ ซือ้ ได้ทหี่ อ้ งสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ ชัน้ 1
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ โทรศัพท์ 0-2364-4999 ต่อ 102 และ
103
นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ค�ำถามหรือข้อสงสัยในประเด็นธุรกิจการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ ศูนย์ขอ้ มูลก็มนี กั วิชาการทีม่ คี วามรูเ้ ชิงลึก
พร้อมให้บริการให้คำ� ปรึกษาและ/หรือตอบค�ำถามผ่านทาง
อีเมล์ที่ database@git.or.th หรือทางโทรศัพท์ที่ 0-2634-4999
ต่อ 444 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
รูเ้ ขา...รูเ้ รา...รูเ้ ท่าทันการณ์...เพือ่ มีชยั เหนือคูแ่ ข่งขัน ต้องไม่
พลาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ GIT คลังแห่งปัญญาด้าน
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
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เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาด
คุณอรอุมา ปักเข็ม ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
“โดยมากดิฉนั มักใช้งานระบบฐานข้อมูลในส่วนของบทวิเคราะห์และบทความวิชาการ เห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ในการน�ำไปใช้ตอ่
ข้อมูลมีความทันสมัย และมีเมนูจบั ประเด็นข่าวเด่นเพิม่ ขึน้ มาท�ำให้ได้ทราบถึงข่าวสารใหม่ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ โดยภาพ
รวมก็ดคี ะ่ ”

คุณโอภาส นิติกิจไพบูลย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
“จากประสบการณ์ในการเข้าระบบฐานข้อมูลพึงพอใจมาก ข้อมูลมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะสถานการณ์การค้าในตลาดโลก แหล่ง
วัตถุดบิ และข้อมูลรายประเทศต่างๆ ทีเ่ ฉพาะทาง หาทีอ่ นื่ ไม่ได้ ตอบโจทย์ทกุ ข้อสงสัยในอุตสาหกรรม อีกทัง้ ข้อมูลมีความหลาก
หลายและทันสมัย”

คุณดาราวรรณ เตชะมาถาวร บริษัท โกลด์ไฟน์แมนูแฟคเจอเรอส์ จ�ำกัด (มหาชน)
“ทางบริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและส่งออกเครือ่ งประดับ ได้รบั ประโยชน์มากจากการเข้าไปยังระบบฐานข้อมูลของ GIT ซึง่ มีทงั้ ข้อมูล
การส่งออกและภาวะตลาดส่งออก ท�ำให้บริษทั ฯ ทราบถึงคูแ่ ข่งและสภาพการแข่งขัน พร้อมกับมีบทความและบทวิเคราะห์หลาก
หลายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจอัญมณีและเครือ่ งประดับ ท�ำให้บริษทั ฯ น�ำไปปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั
นอกจากนัน้ ทาง GIT ยังมีงานสัมมนาด้านการตลาดทีช่ ว่ ยเปิดมุมมอง ลูท่ างและเจาะลึกตลาดใหม่ๆ ในการเข้าไปช่วงชิงการค้า
และการลงทุน และยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอบรมต่างๆ ทีช่ ว่ ยบริษทั ฯ ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของเรายิง่ ขึน้ ด้วย”

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการห้องสมุด
คุณธนภูมิ ธนพิพัฒน์สัจจา บริษัท Pandora Production Co., Ltd.
“ด้านสถานที่ สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มเี สียงรบกวน สามารถเข้าใช้บริการได้ทงั้ วัน การจัดแสงดีมาก ด้านเนือ้ หาของหนังสือ ต้อง
ยอมรับว่าผูจ้ ดั หาหนังสือมาให้หอ้ งสมุด มีความรูด้ า้ นอัญมณีและเครือ่ งประดับ มีหนังสือต่างประเทศ นิตยสารและงานวิจยั ครบ
ถ้วน ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการของบรรณารักษ์อำ� นวยความสะดวก รวดเร็ว ดีมาก และรูจ้ กั หนังสือในห้องสมุด
มาก ท�ำให้ถามเรือ่ งใดก็สามารถตอบได้หมด”

คุณพิชญา ศรีเงิน บริษัท Success Sliver Gold Co.,Ltd
“มีหนังสือและวารสารจากต่างประเทศมากมาย หลากหลาย ครบถ้วน และทันสมัย สามารถน�ำไปต่อยอด และสร้างแบบเองได้
ซึง่ ห้องสมุดทีอ่ นื่ อาจมีไม่ครบเหมือนห้องสมุดแห่งนี้ บรรยากาศในห้องสมุดดีมากๆ และรูส้ กึ ปลอดภัย เดินทางไปมาสะดวก จะ
แวะมาเป็นประจ�ำทุกๆ เดือน เพือ่ ดูหนังสือและวารสารทีม่ าใหม่คะ่ ”

คุณวันชัย ครองยุทธ นักออกแบบอิสระ และอาจารย์พิเศษสาขาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
“จากการทีผ่ มมีโอกาสเข้ามาใช้บริการห้องสมุด GIT เป็นประจ�ำ ก็ตอ้ งเรียนว่า ถ้าเป็นหนังสือหรือนิตยสารเกีย่ วกับอัญมณีเเละ
เครือ่ งประดับ ทีน่ มี่ เี ยอะทีส่ ดุ เเล้วในประเทศไทย โดยปกติเเล้วผมจะเข้ามาค้นคว้าข้อมูลเกีย่ วกับการออกเเบบเครือ่ งประดับ เเละ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครือ่ งประดับ เเละใช้บริการสเเกนหนังสือหรือนิตยสารทีน่ า่ สนใจด้วยหลายๆ ครัง้ ก็ถอื ว่าเป็น
เเหล่งข้อมูลทีด่ มี ากส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นวงการอัญมณีเเละเครือ่ งประดับ หรือผูท้ สี่ นใจทีจ่ ะเข้ามาในวงการนี”้
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ฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า
PRECIOUS METALS TESTING DEPARTMENT

สถาบัน GIT ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบโลหะมีค่า
ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
ปัจจุบนั การผลิตเครือ่ งประดับนัน้ มีกระบวนการผลิตทีม่ คี วาม
หลากหลายและทันสมัยมาก ซึง่ ท�ำให้ผผู้ ลิตสามารถผลิต
ชิน้ งานเครือ่ งประดับทีท่ ำ� จากโลหะมีคา่ ทีม่ คี วามสวยงาม ความ
วิจติ รบรรจงและรูปลักษณ์โดดเด่นทันสมัย อีกทัง้ สามารถท�ำให้
เครือ่ งประดับและตัวเรือนมีสสี นั ต่างๆ ไม่แพ้อญั มณี เช่นการ
ท�ำให้ทองค�ำมีสสี นั ต่างๆ ตามความต้องการเพือ่ ตอบสนอง
ผูบ้ ริโภค ไม่วา่ จะเป็นการท�ำให้ทองค�ำมีสขี าว สีเขียว สีชมพู
สีแดง หรือแม้การท�ำให้มสี มี ว่ ง นอกจากนีแ้ ล้วผูผ้ ลิตยังเติมโลหะ
บางชนิดลงไปในกระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ คุณสมบัตทิ ดี่ ตี า่ งๆ
ให้กบั เครือ่ งประดับ เช่น การท�ำให้โลหะทองค�ำมีความคงทน
ต่อการขุดขีดไม่เป็นรอยได้งา่ ย หรือช่วยลดการหมองของเครือ่ ง
ประดับเงิน เป็นต้น ยิง่ ไปกว่านัน้ เทคนิคการชุบเครือ่ งประดับก็
ยังเป็นทีน่ ยิ มมากในปัจจุบนั เช่นกันเพราะโลหะมีคา่ ทีน่ ำ� มาท�ำ
เครือ่ งประดับมีราคาสูงมากได้แก่ ทองค�ำ แพลทินมั่ และเงิน
ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึงต้องหาวัสดุทดแทนทีม่ คี วามสวยงามและตอบ
สนองความต้องการผูบ้ ริโภคได้ ตัวอย่างเช่น การน�ำเครือ่ ง
ประดับทองเหลืองมาชุบทองค�ำหรือชุบเงินก็สามารถเพิม่ ความ
สวยงามของเครือ่ งประดับทองเหลืองและมีราคาถูกกว่าเครือ่ ง
ประดับแท้หลายเท่าตัว จากความหลากหลายของกระบวนการ
ผลิตเครือ่ งประดับทีพ่ ฒั นาขึน้ มานัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
ทีจ่ ะต้องใช้เทคนิคทีท่ นั สมัยและเป็นมาตรฐาน ในการทีจ่ ะตรวจ
สอบเครือ่ งประดับเหล่านัน้ ว่ามีคณุ ภาพและความบริสทุ ธิเ์ ป็น
อย่างไร
สถาบัน GIT เป็นหนึง่ ในห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ น�ำของประเทศไทยที่
มีการให้บริการในการตรวจวิเคราะห์เครือ่ งประดับเพือ่ สร้าง
ความมัน่ ใจและได้ผลถูกต้องเชือ่ ถือได้ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของมาตรฐานการผลิตทีเ่ ป็นสากลส�ำหรับผลิตภัณฑ์เพือ่
การน�ำเข้าส่งออก GIT ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
เพือ่ ให้มเี ครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง ประกอบกับการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ตรวจสอบทีท่ นั สมัย เพือ่ ให้ได้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ทถี่ กู ต้อง เทีย่ งตรงและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผมู้ า
รับบริการ อันจะช่วยในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่ งประดับของประเทศ

รูปที่ 1 เครือ่ ง Inductively Coupled Plasma Spectrometers
หรือ ไอ ซี พี - โอ อี เอส ( ICP-OES)

เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงทีใ่ ช้ในงานวิเคราะห์ได้แก่
1. เครื่องอินดักทีฟลีคัปเปิลพลาสมา สเปกโทรมิเตอร์
(Inductively Coupled Plasma Spectrometers) เป็นเครือ่ งมือ
เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุองค์ตา่ งๆกว่า 70 ธาตุ โดย
สามารถบอกผลได้วา่ มีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีปริมาณ
เท่าไร ซึง่ เหมาะส�ำหรับในการวิเคราะห์เครือ่ งประดับหรือโลหะ
มีคา่ ทีต่ อ้ งการความละเอียดสูง เช่น เทคนิคการตรวจวิเคราะห์
ทองค�ำบริสทุ ธิ์ 99.99% เทคนิคการตรวจโลหะเจืออันตรายใน
เครือ่ งประดับ เป็นต้น

รูปที่ 2 เครือ่ งเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรมิเตอร์
(X-ray Fluorescence Spectrometer)

เทียบกับเทคนิคในการไตเตรทด้วยเครือ่ งมือสมัยก่อนเช่นการ
วิเคราะห์เครือ่ งประดับเงิน 92.50% และ อีกทัง้ ยังใช้ปริมาณ
ตัวอย่างในการวิเคราะห์นอ้ ยมาก เหมาะส�ำหรับการตรวจปริมาณ
โลหะเงินในเครือ่ งประดับเพือ่ การส่งออก

รูปที่ 4 การวิเคราะห์เทคนิค Fire Assay ด้วยเตาหลอมอุณหภูมสิ งู

4. เทคนิค Fire Assay เป็นวิธที นี่ ยิ มใช้ทวั่ ไปกันอย่างกว้างขวาง ได้
รับรองมาตรฐานโดย International Standard, ISO 11426 : 1997
และน�ำมาใช้เป็นหลักการวิเคราะห์พนื้ ฐานส�ำหรับทองมานานแล้ว
กระบวนการ Fire Assay นีเ้ หมาะส�ำหรับการก�ำหนดคุณภาพของ
น�ำ้ หนักทองและเครือ่ งประดับทอง โดยอาศัยหลักการของการดึง
โลหะและสิง่ ปนเปือ้ นอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ทองค�ำออกจากกระบวนการ ใช้
การหลอมละลายทีอ่ ณุ หภูมสิ งู เริม่ จากการเตรียมตัวอย่างซึง่ จะ
มีการหลอมและน�ำเอาตัวอย่างมาทุบรีดให้เป็นแผ่นบางๆ และตัด
ให้มขี นาดเล็กๆ จากนัน้ ก็จะน�ำไปชัง่ ด้วยเครือ่ งชัง่ ทีม่ คี วาม
แม่นย�ำสูง เมือ่ ได้นำ�้ หนักทีต่ อ้ งการจะน�ำตัวอย่างทองค�ำไปใส่ใน
ตะกัว่ แผ่นทีเ่ ตรียมไว้ จากนัน้ จะชัง่ เม็ดโลหะเงินและทองแดงเติม
ลงไป หลังจากนัน้ จะห่อตะกัว่ แผ่นให้เป็นก้อนกลมเพือ่ ไม่ให้เกิด
การสูญหายของตัวอย่างก่อนน�ำไปเข้าเตาหลอม โดยน�ำไปวางไว้
ในเบ้าหลอมชนิดพิเศษ (Cupel) จากนัน้ จะน�ำไปเข้าเตาหลอมเพือ่
ให้โลหะและสิง่ สกปรกถูกดูดซับไว้ทเี่ บ้า เมือ่ ได้เวลาทีก่ ำ� หนดจึง
น�ำออกมา เพือ่ น�ำตัวอย่างมายังขัน้ ตอนทุบรีด โดยจะน�ำตัวอย่าง
มาทุบให้มลี กั ษณะแบนๆ แล้วน�ำมาเข้าเครือ่ งรีดให้มขี นาดที่
ก�ำหนดไว้และม้วนเป็นแผ่นกลมมีรเู รียกว่า “Cornet” เมือ่ เสร็จก็
จะเข้าสูก่ ระบวนการต้มกรด (Parting) เพือ่ ดึงโลหะเงินและสิง่ เจือ
ปนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือออกให้หมด เมือ่ ผ่านกระบวนการต้มกรดเรียบร้อย
แล้วก็จะน�ำตัวอย่างไปท�ำการอบและไล่ความชืน้ และเข้าสูข่ นั้ ตอน
สุดท้ายคือการชัง่ น�ำ้ หนักหลังการหลอมด้วยเครือ่ งชัง่ ทีม่ คี วาม
แม่นย�ำสูง และค�ำนวณค่าเพือ่ หาค่าความบริสทุ ธิข์ องทองค�ำต่อไป

2. เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรมิเตอร์ (X-ray
Fluorescence Spectrometer) เป็นเครือ่ งมือเพือ่ วิเคราะห์สว่ น
ประกอบของโลหะมีคา่ หรือเครือ่ งประดับแบบไม่ทำ� ลายชิน้ งานว่า
มีธาตุองค์ประกอบอะไรบ้าง และสามารถวิเคราะห์เชิงกึง่ ปริมาณ
ทีผ่ วิ ของตัวอย่าง กล่าวคือสามารถระบุคา่ ความบริสทุ ธิข์ องเครือ่ ง
ประดับหรือโลหะมีคา่ ได้โดยประมาณ นอกจากนีแ้ ล้วเครือ่ ง
เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรมิเตอร์ ยังสามารถตรวจวัดความ
หนาของการชุบเครือ่ งประดับ เช่นเครือ่ งประดับทองเหลืองชุบเงิน
5 ไมครอน ผูผ้ ลิตสามารถตรวจสอบได้วา่ การชุบนัน้ มีความหนา สถาบันได้ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง และเทคนิค
ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในงานวิเคราะห์เครือ่ งประดับหรือโลหะ
ปัจจุบนั สถาบันได้ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบโลหะ เป็นไปตามทีต่ อ้ งการหรือไม่
มีคา่ เพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผผู้ ลิตในการควบคุม
มีคา่ และเครือ่ งประดับต่างๆ โดยมีเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือแม้แต่ผบ้ ู ริโภค
ทีเ่ ป็นมาตรฐานซึง่ ใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงดังนี้
เองก็จะเกิดความเชือ่ มัน่ ว่าสินค้าทีผ่ า่ นการตรวจรับรองแล้วนัน้ จะ
มีคณุ ภาพทีด่ แี ละมีความปลอดภัย และป้องกันการถูกหลอกจาก
เทคนิคทีใ่ ช้ในการตรวจสอบเครือ่ งประดับและโลหะมีคา่ ทีน่ ยิ ม
การซือ้ ของทีไ่ ม่มคี ณุ ภาพ
มารับบริการได้แก่
• เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทองค�ำ เงินและแพลทินมั
ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจอยากทราบว่าเครือ่ งประดับของท่านมีคณุ ภาพ
บริสทุ ธิ์ 99.99%
รูปที่ 3 เครือ่ งออโต้ไตเตรชัน่ (Auto Titration) หรือโฟเทนไตรโอเมทริก มาตรฐานตรงตามทีซ่ อื้ หรือต้องการใบรับรองเพือ่ การส่งออก
• เทคนิคการตรวจโลหะเจืออันตรายในเครือ่ งประดับ
ไตรเตรเทอร์ (Potentiometric titrator)
• เทคนิคการหาธาตุองค์ประกอบของโลหะผสมของเครือ่ ง
สินค้า สามารถติดต่อใช้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบได้ทฝี่ า่ ย
3. เครือ่ งออโต้ไตเตรชัน่ (Auto Titration) หรือโฟเทนไตรโอเมทริก ตรวจสอบโลหะมีคา่ ชัน้ 4 อาคาร ITF Tower ถนนสีลม กรุงเทพ
ประดับ
• เทคนิคการตรวจวัดความหนา
ไตรเตรเทอร์ (Potentiometric titrator) เป็นเครือ่ งมือเพือ่ การ 10500 หรืออาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์
• เทคนิคการตรวจความบริสทุ ธิเ์ ครือ่ งประดับเงิน
วิเคราะห์คา่ ความบริสทุ ธิเ์ ครือ่ งประดับหรือโลหะเงิน โดยสามารถ หมายเลข +662 6344999 ext. 421, 413 ตัง้ แต่เวลา 9.00-17.00
• การตรวจค่าความบริสทุ ธิท์ องค�ำด้วย Fire Assay
บอกค่าปริมาณของโลหะเงินได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็ว เมือ่ เปรียบ ทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
42

TEXT: DANAYA SUPYING
PHOTO: RACHAPANT SUKRATTANACHAIKUL

/ travel

IDYLLIC

FLASHBACK

เมืองมรดกโลกทีถ่ กู ฝังอยูร่ ะหว่างกาลเวลา อดีตและปัจจุบนั ของหลวง
พระบางนั้นอยู่ซ้อนทับกันจนแทบแยกไม่ออก ส่วนค�ำว่าอนาคตนั้นก็
ดูเหมือนไม่มที ที า่ ว่าจะมาถึง และนีเ่ องคือเสน่หท์ ที่ ำ� ให้เมืองหลวงพระบาง
แห่งนีเ้ ปรียบได้กบั หอประวัตศิ าสตร์ทมี่ ชี วี ติ จนท�ำให้ผคู้ นหลัง่ ไหลเข้ามา
เพื่อมาสัมผัสกับวัฒนธรรมอันงดงามที่ไม่เคยจางหายไปจากเมือง
เล็กๆ แห่งนี้
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เลียบแม่นำ�้ สองสายนี้ ตัวอาคารบ้านเรือนจะหันเข้าหาแม่นำ�้
สองสายนีเ้ ป็นส�ำคัญ ทัง้ แม่นำ�้ โขงและแม่นำ�้ คานจึงยังเป็นเสน่ห์
ส�ำคัญในการท่องเที่ยว การเดินชมย่านเมืองเก่าเราจึงจะ
พบเห็นโรงแรม คาเฟ่และเกสต์เฮ้าส์เล็กๆ หลายแห่งไปกระจุก
ตัวอยูร่ มิ แม่นำ�้ เพือ่ ให้ได้มโี อกาสเห็นวิถชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับสายน�ำ้
โดยมีธรรมชาติและป่าเขาจากอีกฟากฝัง่ เป็นฉากหลัง
จุดชมวิวแบบ 360 องศาทีจ่ ะท�ำให้เห็นแม่นำ�้ และหุบเขาทีโ่ อบ
ล้อมหลวงพระบางได้ดที สี่ ดุ ก็คอื พระธาตุจอมสีบนยอดเขา

หลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อนในสมัยที่
ยังเป็นอาณาจักรล้านช้าง ก่อนทีจ่ ะย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ ี่
เวียงจันทน์และตกเป็นเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศสในเวลาต่อมา แม้
หลวงพระบางจะเป็นเพียงแค่อดีตราชธานีแต่ก็ถือเป็นเบ้า
หลอมของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของลาว หลวงพระบางจึงเป็น
เมืองทีอ่ ดุ มไปด้วยศิลปวัฒนธรรม อีกทัง้ ตัวเมืองยังตัง้ อยู่
ระหว่างเส้นทางบรรจบของแม่นำ�้ สองสาย นัน่ คือ แม่นำ�้ โขง
และแม่นำ�้ คาน ท�ำให้หลวงพระบางมีภมู ปิ ระเทศตามธรรมชาติ
ทีง่ ดงามและอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้

เมืองแห่งทิวเขาและสายหมอก

ภาพติดตาชวนให้มาหลวงพระบางก็คอื รูปถ่ายของแม่นำ�้ คด
เคีย้ วและทะเลหมอกในยามเช้าลอยต�ำ่ ลงมาเหนือทิวเขาทีต่ งั้
ตระหง่านลูกแล้วลูกเล่า แค่เพียงเครือ่ งบินลดระดับลงแล้วเห็น
หุบเขาเขียวครึม้ และแม่นำ�้ ทีไ่ หลตัวลัดเลาะตามทิวเขาก็ได้
อารมณ์ของการย้อนเวลากลับสูอ่ าณาจักรทีซ่ อ่ นตัวเร้นอยูก่ ลาง
ป่าดงพงไพรขึน้ มาทันที
ตัวเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆ ทีถ่ กู ขนาบด้วยแม่นำ�้ สอง
สายใหญ่ นอกจากถนนสายส�ำคัญอย่างถนนศรีสว่างวงศ์หรือ
ถนนหน้าวังทีต่ ดั ผ่าใจกลางเมืองแล้วก็จะมีถนนคูข่ นานทีต่ ดั
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พูสซี งึ่ เป็นภูเขาลูกเล็กทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางเมือง การไต่ขนึ้ ยอดพูสนี ี้
ท�ำเอาเหนือ่ ยหอบพอสมควรแต่เพราะเส้นทางปกคลุมไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่จงึ ท�ำให้อากาศเย็นและสดชืน่ บนยอดพูสนี ถี้ อื เป็น
มุมมหาชนทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะมาจับจองพืน้ ทีช่ มพระอาทิตย์
ตกดินในมุมสูงทีง่ ดงามทีส่ ดุ ขอยืนยันว่าภาพท้องฟ้า หุบเขา
และผืนน�ำ้ ของแม่นำ�้ โขงทีถ่ กู ฉาบด้วยแสงอาทิตย์จนค่อยๆ
แปรเปลี่ยนสีไปทีละเฉดนั้นคุ้มค่ากับการปีนป่ายขึ้นมาชม
มากๆ หากอยูพ่ กั ทีน่ หี่ ลายวัน แนะน�ำให้หาโอกาสเปลีย่ น
บรรยากาศไปนัง่ ริมแม่นำ�้ โขงในมุมต่างๆ กันก็จะท�ำให้ได้ชม
พระอาทิตย์อบั แสงในมุมทีส่ วยไม่ซำ�้ กันเลยสักวัน
ถ้าหากอยากเทีย่ วชมล�ำน�ำ้ โขงให้ใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ สามารถล่องเรือ
จากท่าเรือทีต่ วั เมืองหลวงพระบางขึน้ ตามล�ำน�ำ้ โขงเพือ่ ไปชม
ถ�ำ้ ติง่ ซึง่ เป็นถ�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ป็นทีส่ กั การะดวงวิญญาณ ผีฟา้ และ
เทวดา ท�ำให้มกี ารน�ำพระพุทธรูปมาวางไว้ในถ�ำ้ ทีเ่ ต็มไปด้วย
หินงอกหินย้อยเป็นจ�ำนวนมาก ตลอดเส้นทางของการล่อง
ล�ำน�ำ้ โขงอันคดเคีย้ วนีจ้ ะท�ำให้เราได้ชมวิวทิวเขาและหน้าผา
สูงชันเคียงคูก่ บั ท้องฟ้าสีเข้มตัดกับเมฆขาวและล�ำน�ำ้ โขงสีออก
ส้ม แม้จะใช้เวลาเดินทางราวสองชัว่ โมงกว่าซึง่ ถ้าเทียบกับการ
นัง่ รถเพียงแค่ครึง่ ชัว่ โมงแล้วก็อาจจะกินเวลาอยูม่ าก แต่นบั ว่า
เส้นทางการล่องเรือก็ได้อารมณ์ผจญภัยไปอีกแบบ แถมระหว่าง
ทางยังมีหมูบ่ า้ นให้แวะซือ้ และเยีย่ มชมการทอผ้าถึงแหล่งผลิต
อีกด้วย

งามสง่าตามโบราณสถาน

ในย่านเมืองเก่าจะเต็มไปด้วยวัดวาอารามเรียงรายตามถนน
ศรีสว่างวงศ์ โดยแต่ละวัดจะมีสมิ หรือโบสถ์ทงี่ ดงามตามแต่ละ
สกุลช่าง วัดทีเ่ ป็นตัวแทนของศิลปะล้านช้างทีง่ ดงามทีส่ ดุ คงจะ
หนีไม่พน้ วัดเชียงทอง งานจิตรกรรมของวัดนีส้ วยแปลกตา
เพราะใช้กระจกสีมาตัดต่อเป็นรูปคน สัตว์ เพือ่ บอกเล่าถึงชีวติ
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และนิทานพืน้ บ้านประดับตลอดฝาผนังสีชมพู สวยจนนัก
โบราณคดีให้สมญาว่าวัดนีเ้ ป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
เลยทีเดียว
อีกวัดทีโ่ ดดเด่นด้านศิลปะไม่แพ้กนั ก็คอื ผนังลงรักปิดทองเรือ่ ง
รามายณะและพระเวสสันดรชาดกทีว่ ดั ใหม่สวุ รรณภูมาราม
พระบางทีเ่ ป็นพระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของทีน่ กี่ เ็ คยประดิษฐานอยูท่ ี่
วัดนีม้ าก่อนจะอัญเชิญไปทีห่ อพระบางในพระราชวังในภาย
หลัง
หลังจากเยีย่ มชมวัดแล้วสามารถเข้าชมศิลปะชัน้ สูงของหลวง
พระบางได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางที่ตั้งอยู่ ณ
พระราชวังหลวงที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต ตัว
สถาปัตยกรรมออกแบบในรูปทรงแบบตะวันตกผสมตะวันออก
ภายในมีห้องที่แสดงประวัติศาสตร์ของลาว รวมถึงงาน

จิตรกรรม เครือ่ งบรรณาการและเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ทเี่ ก็บ
รักษาเอาไว้จำ� นวนมาก

ย้อนรอยเฟรนช์โคโลเนียล

เวลาในแต่ละวันของหลวงพระบางผ่านไปอย่างช้าๆ จนนึกว่า
หนึง่ วันของทีน่ ยี่ าวนานกว่ายีส่ บิ สีช่ วั่ โมง เริม่ จากการตักบาตร
ข้าวเหนียวตัง้ แต่รงุ่ สาง พระสงฆ์และสามเณรร่วม 200 รูปออก
มาบิณฑบาตรเป็นทิวแถวเป็นภาพความสงบทีท่ ำ� ให้เมืองเล็กๆ
ทัง้ เมืองอยูใ่ นภวังค์ของความศรัทธาไปชัว่ ขณะหนึง่ หลังจาก
นัน้ ชาวบ้านจะไปจ่ายตลาดทีต่ ลาดเช้าซึง่ เป็นภาพทีม่ ชี วี ติ ชีวา
ไม่นอ้ ย ร้านกาแฟ ร้านเฝอริมทางจะทยอยเปิดเพือ่ ให้ผคู้ นแวะ
เข้าไปนัง่ ทักทายกันสร้างบรรยากาศสดใสได้ตงั้ แต่ในยามเช้า
ในช่วงสายของวันลองแบ่งเวลาไว้ขจี่ กั รยานลัดเลาะชมตึกและ
บ้านรูปทรงโคโลเนียลก็จะท�ำให้เพลินตาไปได้ทงั้ วัน ถ้าหาก
เหนือ่ ยก็แวะพักทีค่ าเฟ่และแกลเลอรีท่ มี่ ไี ว้รอให้เยีย่ มชมอยูท่ กุ
มุมถนน ที่จะคึกคักตลอดวันหน่อยก็คงไม่พ้นร้านโจมา
(JOMA) ถ้าเวลายังเหลือก็สามารถช้อปปิง้ ผ้าทอ เครือ่ งเงิน
เครือ่ งจักสาน ภาพเขียนและของทีร่ ะลึกได้ตามร้านค้าเก๋ๆ ที่
มีดกั อยูท่ วั่ ทุกมุมถนน จนกระทัง่ ย�ำ่ ค�ำ่ หลวงพระบางจึงจะ
คึกคักอีกครัง้ เมือ่ มีการปิดถนนเพือ่ เปิดตลาดมืดไว้ขายของให้
แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ไม่วา่ จะไปกีค่ รัง้ เมืองเล็กๆ และอบอุน่ อย่างหลวงพระบางก็
ปรับเปลีย่ นวงจรชีวติ ของเราให้เนิบช้าและท�ำให้เราเก็บเกีย่ ววัน
เวลาได้คมุ้ ค่าอยูเ่ สมอ
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ถ้าคุณเป็นคนหนึง่ ทีล่ มุ่ หลงมนต์เสน่หข์ องทุง่ ลาเวนเดอร์แห่ง
โพรวองซ์และเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของผลิตภัณฑ์ L’Occitane
แบรนด์บำ� รุงผิวระดับชัน้ น�ำของฝรัง่ เศส คุณย่อมตระหนัก
ถึงคุณค่ามหัศจรรย์แห่งพลังธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากก�ำลังโหยหาสปาชัน้ สูงทีใ่ ห้ทงั้ ความเลิศหรูและทีส่ ดุ ของ
พลังบ�ำบัดจากธรรมชาติแล้ว เตรียมมาเปิดประสาทสัมผัส
รับความรืน่ รมย์จากภายในสูภ่ ายนอกได้แล้วที่ Le Spa with
L’Occitane
สปาแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงที่เลื่องชื่อ
เรือ่ งคุณภาพอย่าง L’Occitane มาใช้ในการท�ำทรีทเมนท์
จากธรรมชาติทอี่ อ่ นละมุนน�ำมาผสานกับความเป็นเลิศใน
การท�ำทรีทเมนท์นำ� มาซึง่ ทีส่ ดุ ของความผ่อนคลาย ประหนึง่
ก�ำลังได้ล่องลอยอยู่ในมวลอากาศอันแสนปลอดโปร่งของ ต่างๆ นัน้ มีทงั้ เพือ่ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ หรือเพือ่ บ�ำรุงความงาม
โพรวองซ์
ทัง้ เส้นผมและผิวพรรณ โดยตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นห้องทรีทเมนท์
นัน้ แขกผูม้ าใช้บริการสามารถเลือกกลิน่ ของน�ำ้ มันอโรมา
เมือ่ ย่างก้าวเข้ามา ณ ชัน้ 9 ของโรงแรม Sofitel Bangkok และสไตล์ดนตรีเพือ่ สร้างบรรยากาศของความผ่อนคลายไว้
Sukhumvit ก็จะพบกับความโอ่อ่าของ Le Spa with ให้ตรงกับใจคุณ ซึง่ นับเป็นลูกเล่นทีเ่ พิม่ ความหลากหลาย
L’Occitane ทันที ทีน่ ตี่ กแต่งแบบไทยร่วมสมัยให้อารมณ์ ทางอารมณ์ให้กบั สปาแห่งนีเ้ ป็นอย่างมาก
เคร่งขรึมช่วยพาเราด�ำดิง่ เข้าสูอ่ ารมณ์สงบภายในโดยฉับพลัน
สปาแห่งนีม้ หี อ้ งทรีทเมนท์ทงั้ ห้องเดีย่ ว ห้องคูแ่ ละยังมีหอ้ ง นับเป็นสปาทีผ่ สานความละมุนละไมทางธรรมชาติเข้ากับ
นวดไทยไว้รอให้บริการด้วย ภายในห้องทรีทเม้นท์เน้นความ ความทันสมัยไว้ได้อย่างดีจนสามารถสัมผัสได้ถงึ ปรัชญาของ
โปร่งสบายตาสร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลายนับตัง้ แต่ไปถึง และ L’Occitane ทีต่ อ้ งการให้ผคู้ นกลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียว
ยังมีอา่ งจากุชชีไ่ ว้สำ� หรับปลดเปลือ้ งความตึงเครียดออกจาก กับธรรมชาติอย่างแท้จริง
ร่างกายไปกับสายน�ำ้ อีกด้วย

Le Spa with L’Occitane

ทีน่ มี่ เี มนูสปาไว้ให้เลือกทัง้ แบบฟูลคอร์สหรือจะเลือกผสาน ชัน้ 9 โรงแรม Sofitel Bangkok Sukumvit
ทรีทเมนท์ตา่ งๆ เข้าด้วยกันตามแต่ใจต้องการ ซึง่ ทรีทเมนท์ โทร 0 2126 9999
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hotel /

ดนยา ทรัพย์ยิ่ง
DANAYA SUPYING

BLISSFUL
HIDEAWAY
ถ้ า คุ ณ เป็ น คนหนึ่ ง ที่ คิ ด ถึ ง ความเงี ย บสงบของ
หัวหินและอยากปลีกตัวอยู่ในสรวงสวรรค์ส่วนตัว
ที่ V Villas Hua Hin คือวิลล่าทีจ่ ะพาคุณซ่อนเร้น
จากความวุน่ วายใจกลางเมืองท่องเทีย่ ว แล้วพาคุณ
ด�่ ำ ดิ่ ง เข้ า สู ่ ค วามเลิ ศ หรู เ พื่ อ สั ม ผั ส กั บ ความสุ ข
ส่วนตัวในทุกเสี้ยววินาที
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V Vil as Hua Hin เป็นรีสอร์ททีไ่ ด้รบั รางวัลการันตีเรือ่ งการ
ออกแบบและการตกแต่งท�ำให้ pool vil a หรูทงั้ สิบสามหลัง
ของทีน่ เี่ ป็นสัดส่วนแต่ไม่อดุ อู้ แม้หอ้ งพักสไตล์โมเดิรน์ เรียบเท่
จะไม่อยู่ติดชายทะเลแต่กลับสามารถคงความปลอดโปร่ง
เพราะทุกวิลล่ามีพนื้ ทีค่ อ่ นข้างใหญ่และใช้การเล่นระดับภายใน
ตัวห้องพักท�ำให้ไม่ถูกรบกวนจากทางเดินภายนอกวิลล่า
แต่อย่างใด นอกจากพืน้ ทีภ่ ายในห้องพักแล้ว วิลล่าทุกหลังยัง
มีสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัวขนาดใหญ่แถมด้วยสวนขนาดกลางให้ได้
สัมผัสกับแสงแดดและลมทะเลจากภายในวิลล่าของตัวเอง
และอาจจะใช้นงั่ ดินเนอร์ใต้แสงดาวภายในทีพ่ กั ในยามค�ำ่ คืน
ได้ดว้ ย
วิลล่าของทีน่ มี่ ี 3 แบบไว้ให้บริการ นัน่ คือ วิลล่าขนาด 2 ห้อง
นอน วิลล่าขนาด 3 ห้องนอนและห้องพักแบบ Presidential
Beachfront Pool Vil a Suite ซึง่ เป็นเพียงวิลล่าเดียวทีอ่ ยูต่ ดิ
หน้าหาด ทุกวิลล่าจะมีหอ้ งนัง่ เล่น แพนทรี ระบบเครือ่ งเสียง
อย่างดี แถมโอบล้อมด้วยต้นไม้ทชี่ ว่ ยท�ำให้รสู้ กึ เย็น ไม่อดุ อูแ้ ละ
ในขณะเดียวกันก็พรางตาจากโลกภายนอกท�ำให้สามารถปลด
ปล่อยความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ และด้วยเพราะเครือ่ ง

อ�ำนวยความสะดวกและบริการจากพนักงานทีค่ รบครันขนาด
นีท้ ำ� ให้เมือ่ เช็คอินแล้วแทบไม่อยากก้าวออกจากวิลล่าอีกเลย
นอกจากในส่วนของทีพ่ กั จะนับเป็นจุดเด่นทีส่ ดุ ของทีน่ แี่ ล้ว
ส่วนกลางของรีสอร์ทยังมีสระว่ายน�ำ้ ขนาดใหญ่ในสไตล์โมเดิรน์
เลียบริมหาด พร้อมด้วยพืน้ ทีร่ ม่ รืน่ ส�ำหรับนัง่ ชมวิวทะเลทีห่ น้า
หาดทีท่ ำ� ให้แขกผูม้ าพักไม่ถกู ตัดขาดจากท้องทะเลแต่อย่างใด
พืน้ ทีใ่ ห้บริการส่วนกลางเหล่านีพ้ ร้อมให้เราครอบครองได้อย่าง
สบายเพราะด้วยความที่วิลล่าของที่นี่มีจ�ำนวนไม่มากนัก
ท�ำให้พนื้ ทีส่ ว่ นกลางของรีสอร์ทไม่พลุกพล่านจอแจ แถมด้วย
ห้องอาหาร Villazzo ของรีสอร์ททีไ่ ด้รบั วิวทะเลอย่างเต็ม
บรรยากาศ และ pool bar พร้อมให้บริการตลอด ถ้าจะบอก
ว่าทีน่ เี่ ป็นสรวงสวรรค์บนหาดหัวหินก็คงไม่ผดิ นัก

V Villas Hua Hin

63/39 ถนนเพชรเกษม
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โทร. 0 3251 2043
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restaurant & bar /

ENCHANTED

NIGHT
สถานทีอ่ บอวลไปด้วยบรรยากาศ
ที่ ผ ่ อ นคลาย คล้ า ยท่ อ งไปใน
จิ น ตนาการ หากแต่ มี อ ยู ่ แ ละ
สัมผัสได้จริงใจกลางกรุงเทพฯ
เสมือนได้กา้ วเข้าสูอ่ กี มิตขิ องการ
พักผ่อน

สราลี นิลเนตร
SARALEE NINNATE

ทุกสถานทีล่ ว้ นแล้วแต่มเี รือ่ งราวดีๆ ให้ได้รจู้ กั และจดจ�ำ เป็น
ความประทับใจทีย่ ากจะรูล้ มื เฉกเช่นร้านอาหาร MahaNaga
แห่งนี้ ทีเ่ ปิดให้บริการมายาวนานถึง 13 ปี การันตีดว้ ยรางวัล
มากมาย และในวันนี้ คุณเพชรรัตน์ กิตติบญุ โญภาส เจ้าของ
ร้านก็พร้อมทีจ่ ะยกระดับความประทับใจด้วยการปรับปรุงร้าน
ครัง้ ใหญ่ ตลอดจนเมนูอาหารของร้าน และทีส่ ำ� คัญ มาพร้อม
กับชือ่ ใหม่วา่ The MYTH of MahaNaga
บ้านเก่าหลังงามทีม่ อี ายุกว่า 70 ปี ทีท่ ำ� ให้เรารูส้ กึ เหมือนก�ำลัง
เยือ้ งย่างเข้าสูอ่ กี มิตทิ ซี่ อ่ นเร้น ภายในมีพนื้ ทีร่ องรับผูม้ าเยือน
ที่ล้วนแต่ดูดีมีบุคลิกที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชม ท�ำให้ภาพ
บรรยากาศการรับประทานอาหารดูสวยงาม ด้านนอกมีโซนนัง่
ริมระเบียง มองเห็นเรือนรับประทานอาหารชัน้ เดียวอีกสองหลัง
ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน โดยเฉพาะในยามค�ำ่ คืนทีแ่ สงไฟขับความงดงาม
เป็นมนต์เสน่หท์ ยี่ งั คงตราตรึง โดยทัง้ หมดห่มคลุมด้วยกลิน่ อาย

ของการตกแต่งในสไตล์ mix and match ไม่วา่ จะสถาปัตยกรรม
โทนสี ของประดับตกแต่งภายใน ไปจนถึงภาชนะทีใ่ ช้ในการ
รับประทานอาหาร ทีล่ านกลางบ้านยังปรับให้เป็นพืน้ ทีน่ งั่ เล่น
รับลมชมดาวเคล้าเสียงเพลงคอยเติมเต็มความสมบูรณ์ ทัง้ ยัง
เสริมด้วยบาร์ใหม่ทตี่ งั้ อยูข่ า้ งกัน เพือ่ ตอบรับกับพืน้ ทีน่ งั่ เล่น
ใจกลางบ้าน
The MYTH of MahaNaga น�ำเสนออาหารที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว โดยในส่วนของเมนู คุณเพชรรัตน์และทีมเชฟ ได้
ดึงเอาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ มาใช้ในบางเมนู อาทิ มัสมัน่ ไก่ ทีน่ ำ�
อกไก่มา Sous-vide (การปรุงสุกแบบช้าๆ ในสูญญากาศ) เสริฟ
พร้อมกับรีซอ็ ตโต้มสั มัน่ ประดับด้วยรากบัวอบแห้ง เรียกว่า
เป็นแนวคิดที่ใช้วัตถุดิบเดิม หากน�ำเสนอในอีกมิติหนึ่งที่
แตกต่างอย่างสิน้ เชิง
เพราะบรรยากาศอันโดดเด่นทีไ่ ม่มที ใี่ ดเทียบเคียง ประกอบกับ
การตกแต่ง และรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของตัวเอง อันเป็น
สิง่ ดึงดูดให้ผมู้ าเยือนประทับใจมานานถึง 13 ปี จึงท�ำให้คณุ
เพชรรัตน์เลือกทีจ่ ะเก็บความรูส้ กึ เหล่านัน้ ไว้ เพือ่ ย�้ำเตือนถึง
วันเวลาอันมีคา่ ของ MahaNaga โดยเลือกเพิม่ The MYTH of
เข้ามา เพือ่ สานต่อมนต์เสน่หด์ งั้ เดิมและเริม่ เรือ่ งราวบทใหม่ที่
สืบต่อความประทับใจในอดีต รับรองว่าเมือ่ เยือ้ งย่างเข้ามาทีน่ ี่
แล้วจะถูกต้องมนต์ให้หลงใหล ไม่วา่ จะด้วยความงดงามหรือ
ความขรึมขลัง ที่จะท�ำให้ค�่ำคืนของคุณกลายเป็นต�ำนาน
ไม่รจู้ บ

The MYTH of MahaNaga

ซอยสุขมุ วิท 29 ใกล้รถไฟฟ้าอโศก และพร้อมพงษ์
โทร. 0 2662 3060
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• สถิติมูลค่าการน�าเข้าส่งออก
• โครงสร้างภาษี
• กฎระเบียบการค้า
• ปฏิทินงานแสดงสินค้านานาชาติ
• โอกาสการค้าในตลาดพร้อมรายชื่อ
ผู้น�าเข้า
• รายชื่อผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย
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