สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 The Exquisite Gem Connectivity หรือ GIT 2014
เมื่อวันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จังหวัดเชียงใหม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ
มณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ GIT จัดพิธีเปดงานประชุมวิชาการนานาชาติดานอัญมณี
และเครื่องประดับ ครั้งที่ 4 The Exquisite Gem Connectivity หรือ GIT 2014 ขึ้น
โดย พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฎ ผูชวยรัฐมนตรีป ระจํากระทรวงพาณิชย ประธานในพิธี กลาววา
“อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยางยิ่งอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยในป 2556 สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เปนสินคาสงออกสําคัญลําดับที่ 3
ของประเทศ ดวยมูล คาการสง ออกกวา 300,000 ลานบาท โดยมีจุดแข็ง ในดานฝมือแรงงาน และคุณภาพ
ของสินคา ดวยเหตุนี้จึงทําใหสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยมึมูลคาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
การจัดงาน GIT 2014 ถือเปนโอกาสอันดียิ่ง ในการสรางความสัมพันธในระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยน
องคความรู และการสรางโอกาสในความรวมมือซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในงานประชุมนี”้
ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ กลาวถึง
การจัดงาน GIT 2014 วา “วัตถุประสงคของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปนเวทีในการพบปะ เผยแพร แลกเปลี่ยน
และถ า ยทอดข อ มู ล ทางอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จากผู เ ชี่ ย วชาญ นั ก วิ จั ย นั ก ออกแบบเครื่ อ งประดั บ
นั ก การตลาด นั ก ลงทุ น และผู บ ริ ห ารองค ก รวิ ช าการ สถาบั น วิ จั ย ตลอดจนผู ป ระกอบการอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับจากทั่วโลก ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบของการบรรยายกวา 30 หัวขอ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และ
นักอัญมณีศาสตรระดับโลก และในรูปแบบของโปสเตอรกวา 40 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการทัศนศึกษาดูแหลงแร
พลอยสี และตลาดคาอัญมณีและเครื่องประดับที่จังหวัดลําปาง แพร และสุโขทัย โดยมีผูเขารวมงานกวา 250 คน
จาก 25 ประเทศ และหวังวาการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จดังวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ เปนเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ยนความรูทางดานอัญ มณีและเครื่องประดับ รวมไปถึง การสรางความสัมพันธและความร วมมือ
ในระดับนานาชาติตอไป”

งานประชุม วิชาการนานาชาติ ครั้ง ที่ 4 นี้ มีกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557
โดยในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557 เปนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยายและแสดงโปสเตอร
ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน จังหวัดเชียงใหม และวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557 เปนการทัศนศึกษาดูแหลงแรพลอยสี
และตลาดคาอัญมณีและเครื่องประดับที่จังหวัดลําปาง แพร และสุโขทัย โดยสถาบันไดรับเกียรติจากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยและตางประเทศเขารวมนําเสนอผลงาน ไดแก
1. คุณปรีดา เตียสุวรรณ
ประธานกรรมการ บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
“The Role of AEC in Global Gem and Jewelry Market"
2. Mr. Jean Claude Michelou
International Colored Gemstone Association (ICA) Vice President
"Past, Present and Future Prospects of World's Colored Stones"
3. Mr. Burak Casmak
Vice President of Corporate Responsibility,
Corporate Communication and Design Service, Swarovski
"Corporate Responsibility in the Gems and Jewelry Business: From Mine to Market"
4. Mr. Franco Pianegonda
CEO of Franco Pianegonda
“Jewelry Designs: Creativity in Action”
5. Mr. Thomas Nyborg
Managing Director, Pandora Thailand
“Developing at 10,000 Pieces of Jewelry per Hour”
6. Prof. Dr. Lutz Nasdala
Professor for Mineralogy and Spectroscopy,
Institute of Mineralogy and Crystallography, University of Vienna, Austria
“Raman Micro–S pectroscopy of Diamond”

ภายในงาน สถาบันยังไดจัดกิจกรรมการกุศลดวยการจัดประมูลภาพวาดของชาง จํานวน 3 ภาพ เพื่อให
ผูเขารวมงานประชุมไดรวมกิจกรรม และนํารายไดทั้งหมดที่ไดรับจากการประมูลโดยไมหักคาใชจาย มอบใหแก
ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง โดย ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผูอํานวยการ สถาบัน เปนผูแทนมอบเงินจํานวน
107,340 บาท ซึ่งไดรับจากกิจกรรมดังกลาว ใหแกศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง เพื่อใชสําหรับชวยเหลือ
ชางของประเทศไทยกวา 2,700 เชือกตอไป

และในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557 เปนการทัศนศึกษา ณ มอนหินลานป และแหลงแรพลอยสี จังหวัด
แพร โดยผูเขารวมทัศนศึกษาในครั้งนี้ไดมีโอกาสชมการรอนพลอยจากชาวบานในพื้นที่ และรวมสํารวจธรณีวิทยา
ของพื้นที่ที่ถือวาเปนบอพลอยบอสุดทายของประเทศอีกดวย

นอกจากนี้ผูเขารวมทัศนศึกษายังไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมการผลิตทองสุโขทัย ซึ่งเปนงานฝมือที่มีความ
ปราณีต มีความเปน เอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัว ณ บานทองสมสมัย และบานทองสมศักดิ์ โดยผูเ ขารวม
ทัศนศึกษาตางใหความสนใจเปนอยางมาก

