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 ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2560-2563) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

 เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ภายใต้การนำาของหัวเรือใหญ่

 อย่าง นางดวงกมล เจียมบุตร 

09  Meet the GIT’s Masters
 บทเรียนออนไลน์ในห้องเรียนจำ�ลองสำ�หรับผู้ใฝ่รู้

ทศิทางของสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเคร่ืองประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี
ทีผ่า่นมา ดำาเนนิยทุธศาสตร์ในการสร้าง “New Actions” ให้เกดิขึน้ในแวดวงอตุสาหกรรมไทย ตัง้แตต่น้น้ำาถงึ
ปลายน้ำา ไมว่า่จะเปน็การสร้างมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร การพฒันาฝมีอืชา่ง การสง่เสรมิเรือ่งการออกแบบ 
การจัดอบรมผู้ประกอบการด้านต่างๆ การประชาสัมพันธ์สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์ 
ในการนำาเทคโนโลยีดจิทิลั (Digital Transformation) เขา้มาช่วยตอบโจทยใ์นการสือ่สาร ใหค้ำาแนะนำา และเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขันให้วงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นผู้นำาในตลาดโลก

ผลจากแนวคิด “New Actions”  เป็นรากฐานที่มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งแม้ว่าไวรัส COVID-19 ที่เป็น
ฝันร้ายของคนทั้งโลกจะถาโถมมาอย่างไม่ทันต้ังตัว ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยยังคงอยู่
รอดปลอดภัย ราวกับฉีดวัคซีนไว้อย่างดี และกำาลังฟ้ืนตัวข้ึนมาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งโครงการใหม่ๆ ของ
สถาบันยังผุดขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง อัดฉีดภูมิคุ้มกันต้อนรับวิถีชีวิต New Normal ซึ่งใน Gems Journal 
เล่มนี้ เราจะมาเล่าถึง “New Actions” ต่างๆ ของสถาบัน เพ่ือเชื้อเชิญคุณผู้อ่านที่สนใจ และคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ New Normal ของท่าน ได้เข้ามารับบริการหรือเข้าร่วมโครงการเหล่านี้กับเรา  
เพราะ GIT ในฐานะผู้เช่ียวชาญ และหน่วยงานภาครัฐมีความยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างท่านใน 
ทุกสถานการณ์ และพร้อมจะนำาธุรกิจไทยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำาในระดับสากล

Duangkamol  Jiambutr - ดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�อัญมณีและเครื่องประดับแห่งช�ติ

Director of The Gem and Jewelry Institute of Thailand 

During the past 3 years, The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) has 
been operating under the strategy to generate ‘New Actions’ among upstream to downstream 
businesses. In this effort to enhance the competitiveness of Thai gem and jewelry in global  
market, GIT has implemented number of projects and activities. We carried forward GIT standard 
for laboratories, improved the quality of craftsmanship, supported design potentials, organized 
training sessions for entrepreneurs, advertised to raise consumer’s confidence and applied 
digital transformation strategy to effectively communicate and give advice to external parties. 

This ‘New Actions’ approach has proved to be a strong and sustainable foundation for 
GIT’s operations. Despite the uncertainties caused by COVID-19, gem and jewelry industry in 
Thailand is relatively stable and recovering fast. More projects are in the pipeline as ways to  
immunize businesses in the New Normal life. In this issue of Gems Journal, we will discuss the  
‘New Actions’ initiated by the institute and invite the readers to be a part of these actions.  
You might find some of our initiatives useful to your business in the New Normal. At GIT,  
we are proud to serve you as a public organization that provides expertise and consultation  
to Thai businesses in any given situations. We are by your side on our way to make Thai gem 
and jewelry industry truly stand out in world-class. 
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Today, we hear of laboratories which offer identification services for gem, jewelry and 
precious metals. Some people might have even tried these services themselves. But how can 
we be sure of the standard and accuracy of such tests?

Under the leadership of its Director, Mrs. Duangkamol Jiambutr, The Gem and Jewelry  
Institute of Thailand (Public Organization) is well-aware of the crucial role of GIT as an organization 
with the mission to test and verify gem and jewelry, as well as precious metals. This mission 
will, in turn, create a worldwide positive image and trust of Thai products. GIT leveraged the 
organization’s standard for laboratories across the country into an international standard, in 
which customers from all over the world can be confident of the quality of Thai gem and jewelry.

Due to the spread of 
COVID-19, The Gem and 
Jewelry Institute of Thailand 
(Public Organization) has 
initiated GIT Goes Online 
which is a new platform via 
online channels to assist both 
over 1,000 entrepreneurs 
who are members of GIT 
and general public.

I t  l a u n c h e d  C a r a t  
application where gurus in 
the areas of identification of 
gem, jewelry and precious 
metals as well as the design 
can offer all aspects of  
assistance to entrepreneurs.

An online show called 
GIT Talk! presents interesting 
stories throughout gem and 
jewelry world.

The programs mentioned 
above  a re  on ly  a  few  
initiatives out of many other 
programs under GIT Goes 
Online. GIT is constantly 
producing and developing 
other new useful contents 
for all. Watch our GIT Talk 
at www.facebook.com/git.
or.th/ 

One of the key missions of The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) 
is preparing people to enter the workforce in gem and jewelry industry. In the past, GIT has 
initiated programs together with business groups, general public, students, new generation of 
designers and design enthusiasts.

One of the effective projects which GIT has progressively run is GIT’s World Jewelry  
Design Award 2020. In this 14th year of the award program, the theme is “Beyond Jewelry: Artistic  
Elegance of Gems”. We are honoured by 6 experts who would act as esteemed judges. They are 
Supatra Srisook (GIT Advisor); Siriporn Panupong, former Minister of Thailand to Vienna and the 
Vice President of ‘Royal Law’ law firm; M.L. Kathathong Thongyai, an academic expert in trade; 
Suriyon Sriorathaikul, Managing Director of Beauty Gems Group of Companies; Asst. Professor 
Veerawat Sirivesmas PhD, Deputy Dean for international affairs at the faculty of decorative arts, 
Silpakorn University; and Prof. Paolo Torriti, lecturer at University of Siena, Italy. 

อีกหนึ่งภารกิจหลักของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คือการพัฒนาบุคลากร
และเตรยีมความพร้อมเพือ่การก้าวเข้าสูอ่ตุสาหกรรมอญัมณแีละ
เครื่องประดับ โดยจะเห็นได้จากที่ผ่านมา สถาบันได้สร้างสรรค์
โครงการต่างๆ โดยร่วมมอืกบั ร่วมมอืกบักลุม่ผูป้ระกอบการธรุกจิ 
บคุคลทัว่ไปทีส่นใจ ตลอดจนนสิตินกัศกึษา ดไีซเนอร์รุน่ใหม่ รวม
ถึงผู้มีใจรักในการออกแบบ

หนึ่งในโครงการดีๆ ที่สถาบันได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นั่นคือ โครงการประกวดงานออกแบบเครื่องประดับโลก (GIT’s 
World Jewelry Design Award 2020) โดยในปีนี้ เดินทางมาถึง
ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “Beyond Jewelry: Artistic Elegance 
of Gems” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 6 ท่าน ร่วม
เป็นกรรมการตัดสิน อันได้แก่ สุพัตรา ศรีสุข ประธานกรรมการ, 
สริพิร ภานพุงศ์ อดตีอคัรราชทตู ณ กรงุเวียนนา และรองประธาน
กรรมการ ส�านักกฏหมาย Royal Law, หม่อมหลวง คฑาทอง  
ทองใหญ่ นกัวชิาการพาณชิย์เช่ียวชาญ, สรุยิน ศรอีรทยักลุ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ จ�ากัด, ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ ดร.เปาโล ทอริติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเซียน่า  
กรงุอาเรซโซ  ประเทศอติาล ีซึง่ขณะนีไ้ด้ท�าการตดัสนิรอบคดัเลอืก
แบบวาดเป็นที่เรียบร้อย 

ปัจจุบันเรามักเคยได้ยินชื่อหรือเคยไปใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและ 
เครื่องประดับ รวมไปถึงโลหะมีค่าต่างๆ อยู่บ้าง แต่เราจะมั่นใจในเรื่องมาตรฐานและความถูกต้อง
ได้มากน้อยอย่างไร … ?

ด้วยเหตุผลส�า คัญนี้  ท�าให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) หรือ GIT ภายใต้การบริหารของ นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อ�านวยการสถาบัน 
ตระหนกัในความส�าคัญอนัยิง่ยวดของสถาบนัในฐานะหน่วยงานท่ีมภีารกจิด้านการตรวจสอบและ
รบัรองคณุภาพอญัมณแีละ เครือ่งประดบั รวมท้ังโลหะมค่ีา และสร้างภาพลกัษณ์ และความเชือ่มัน่
ของประเทศ จึงได้ผลักดันการจัดท�าระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง
ชาติ (GIT Standard) ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
ทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และช่วยยกระดับสินค้าไทยให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจ 
ในคุณภาพของอัญมณีและเครื่องประดับไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ท�าให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ได้คดิจดัท�า GIT Goes Online ซึง่เป็นการ
พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ช่องทางการให้บริการใหม่ๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจทั้งที่ เป็นสมาชิกของสถาบัน กว่า 1,000 ราย และ
บุคคลทั่วไป 

โดยได้เปิดตัว Carat application ที่รวบรวมเหล่ากูร ู
ผูรู้ร้อบด้าน อาท ิด้านการตรวจสอบอญัมณแีละเครือ่งประดบั 
โลหะมีค ่า และการออกแบบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการในทุกมิติ 

อีกทั้งได้สร้างสรรค์รายการออนไลน์ ชื่อ GIT Talk ! เพื่อ
น�าเสนอทกุเรือ่งราวท่ีน่าสนใจในแวดวงอตุสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดับ 

อย่างไรกต็าม GIT Goes Online โปรเจกต์ส�าคญันี ้ไม่ได้ 
หยุดรังสรรค์เพียงแค่ลิสท์ที่ได้เอ่ยไป หากแต่ทางสถาบันยัง
คงพยายามคิด ผลิต และพัฒนา ส่ิงใหม่ร้อยแปดประการ
ที่จะเป็นประโยชน์ส�าหรับทุกคนต่อไป โดยท่านสามารถรับ
ชมรายการ GIT Talk ได้ที่ www.facebook.com/git.or.th/
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	 ตลอดระยะเวลา	3	ปี	(2560-2563)	
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	GIT	 
ภายใต้การนำาของหัวเรือใหญ่	 อย่าง 
นางดวงกมล	 เจียมบุตร	 ได้เป็นกำาลัง 
สำาคัญในการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ 
เพือ่ชว่ยเหลอื	และผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการ 
รายย่อย	นักออกแบบ	และทุกภาคส่วน 
ในวงการอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
ก้าวไปข้างหน้า
	 ใ น ฐ า น ะ อ ง ค์ ก ร รั ฐ ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ในทุกมิติ		GIT	ได้ออกแบบและบูรณาการ
โครงการตา่งๆ	รว่มกนั	โดยนำาองคค์วามรู	้
ลงไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการท่ัวประเทศ	
ตัง้แตต่น้น้ำายันปลายน้ำา	พร้อมท้ังยกระดบั	
และดึงเอาศักยภาพของบุคลากรผู้มาก
ความสามารถ	มาชว่ยกนัพฒันาและทำาให้
อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย
แข็งแกร่งขึ้น	อย่างยั่งยืน

N E W 
AC T I O N

From the year 2017 to 2020, The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) or GIT, under the leadership of Mrs. Duangkamol  
Jiambutr, has been initiating new projects to support and propel small entrepreneurs, designers and businesses in all sectors of Thailand’s gem and 
jewelry industry to move forward in global market.

As a public organization, GIT has a wide array of expertise in every aspect of gem and jewelry. We generate and integrate projects to impart  
knowledge into upstream and downstream businesses across the country. In these projects, we leverage the skills of our experts in different areas to 
sustainably develop and strengthen Thailand’s gem and jewelry industry.

GEMS JOURNAL

เริ่มด้วยโครงการ Gems Treasure ที่ GIT ได้น�าทีมนักวิจัย  
ผูเ้ชีย่วชาญ และนักออกแบบทีม่ากความสามารถเข้าร่วมโครงการ 
รังสรรค์เครื่องประดับที่น�าเอาอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัด 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ทั้งทางด้าน
วัฒนธรรม  หรือด้านการท่องเที่ยว โดยน�ามาเล่าเร่ืองราวผ่าน 
เครื่องประดับ เพิ่มมูลค่า และความน่าสนใจให้ตัวสินค้า อีกทั้ง
ยังสามารถอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่น และประยุกต์เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดโลกได้ 

โดย 3 ปีท่ีผ่านมา GIT ลงพื้นที่ไปแล้ว 18 จังหวัด ได้แก่ 
จันทบุรี เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย สตูล สุรินทร์ แพร่ ตราด เพชรบุรี 
นครศรธีรรมราช ภเูกต็ ตาก พังงา กาญจนบรีุ นครราชสมีา บรุรีมัย์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ปัจจบัุนมผีูป้ระกอบการท้องถิน่เข้าร่วมโครงการแล้วถึง 1,740 ราย  
สร้างผลงานใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยมากกว่า 300 ดีไซน์ และ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เกินครึ่งสามารถน�าองค์ความรู้
ไปต่อยอดผลงานก่อให้เกิดรายได้ และท�าให้รายได้อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นถึง 15-20% 

ในส่วนของนักวิจัย และดีไซเนอร์ท่ีลงพ้ืนก็ได้รับความรู้สึก 
ภาคภูมใิจทีมี่โอกาสได้ใช้ความสามารถช่วยเหลอืชมุชน แถมยงัได้
แลกเปลีย่นความรูเ้รือ่งวสัด ุและเทคนคิกบัช่างท้องถิน่ เกดิห่วงโซ่
ชุมชนธุรกิจขนาดเล็กส่งเสริมระหว่างกันอีกด้วย

ความน่าสนใจของโครงการ Gems Treasure ยังถูก
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวารสารเวอร์ช่ันสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
“Gems Journal” และสื่อออนไลน์ ทั้ง YouTube, Facebook และ
เว็บไซต์ www.gems-treasure.com ซึ่งเป็นสื่อกลางการน�าเสนอ
เรือ่งราวเก่ียวกับอญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย รวมถงึผลงานของ
นักออกแบบชาวไทยที่ลงพื้นที่ในโครงการ Gems Treasure และ 
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีให้เป็นทีรู้่จกัของคนไทยและต่างชาตมิากขึน้ 

The first initiative is Gems Treasure where GIT brought together a team of talented researchers, experts and designers 
to create collections based on the unique characteristics of each province. Pieces of jewelry tell stories about the culture or 
tourist attractions which are distinctive to each province. The stories add value and appeal of the products while preserving 
local identity and catering to the demand in global market at the same time.

For the past three years, GIT has worked with 18 provinces; Chiang Mai, Nan, Sukhothai, Satun, Surin, Phrae, Trat,  
Phetchaburi, Chanthaburi, Nakorn Sri Thammarat, Phuket, Tak, Phang Nga, Kanchanaburi, Nakorn Ratchasima, Burirum, 
Srisaket and Ubon Ratchathani

Up until today, there are 1,740 local businesses who participated in this project and created over 300 new designs. More 
than half of the participants applied the knowledge gained from the project to generate more income. As a result, the overall 
growth of revenue from gem and jewelry in Thailand has increased up to 15 to 20%.

Our researchers and designers are proud to contribute to the local communities with their respective areas of expertise. They 
too gained more knowledge and had fruitful discussions about different types of materials and techniques with local artisans. 
This has built a small local business interconnection where they could work together to design and create pieces of jewelry.

The success of Gems Treasure project was communicated via bilingual (Thai-English) ‘Gems Journal’ and online channels 
like YouTube, Facebook and website www.gems-treasure.com. These channels are the media to spread the news about Thai 
gem and jewelry. The news stories include the work of Thai designers in Gems Treasure and local entrepreneurs to gain more 
recognition amongst Thai and international customers.

Gems Treasure

O F G I TG I T
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GIT TEMP Pop-Up Store เป็นภารกิจสืบเนื่องจาก
ความต้องการสร้างช่องทางการขายให้กับสินค้าใน
โครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Gems Treasure) 
และสินค้าคุณภาพ ที่ GIT คัดสรรมาจากทั่วประเทศ 

ภายใน GIT TEMP Pop-Up Store จัดโซนแสดง
และจ�าหน่ายสนิค้าให้ผูส้นใจสามาถเยีย่มชม และเลอืก
ซื้อสินค้าคุณภาพได้ง่าย ใจกลางกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของสินค้าจะมีการสลับ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกๆ 3 เดือน ดังน้ัน รับรองว่า
เมือ่ไปเยอืนสถานท่ีแห่งน้ีผูเ้ยีย่มชมจะเกดิแรงบนัดาลใจ 
ใหม่อยู่เสมอ

GIT TEMP Pop-Up Store เปิดให้บริการอย่างเต็ม
รปูแบบตัง้แต่ช่วงเดอืนตลุาคม 2561 ณ บรเิวณห้องสมุด
อัญมณีและเครื่องประดับ ชั้น 1 อาคาร ITF Tower ย่าน
ใจกลางถนนสีลม โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์–ศุกร์ 
เวลา 08.30-16.30 น.

GIT TEMP Pop-Up Store is an  
extended project to commercialize 
the end products from Gems 
Treasure as well as other GIT- 
selected products from all over 
the country.

GIT TEMP Pop-Up Store is set 
up in the middle of Bangkok for  
interested buyers to browse and 
purchase the products conveniently. 
The products are rotated every  
3 months to ensure the variety 
and inspire visitors every single 
time they stop by.

GIT TEMP Pop-Up Store fully 
opened in October 2018 at Gem 
and Jewelry Library, Level 1, ITF 
Tower on Silom Road. The store 
opens from Monday to Friday at 
08.30-16.30 hrs.

จากการท่ีพลอยก้อนจากท่ัวโลก กว่าร้อยละ 80 
ถู กส ่ งมาปรับปรุ งคุณภาพและเ จียระไน 
ที่ประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางการผลิต และ 
การค้าที่ส�าคัญอยู่ที่ ‘จังหวัดจันทบุรี’ สามารถ
สร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศเป็นจ�านวนมาก รฐับาล
และกระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายผลักดัน
จังหวัดจันทบุรีเป็น ‘นครอัญมณีของโลก’ 

เพื่อให้ส�าเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ ดังกล่าว 
จึงได้มอบหมายให้ GIT ในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่ดูแลด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ผนึกก�าลัง
กับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด
งานเทศกาลนานาชาติ ‘พลอยและเครื่องประดับ
จันทบุรี 2019’ หรือ ‘International Chanthaburi 
Gems and Jewelry Festival 2019’ ตามแนวคดิ 
‘พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ’ (Power 
of Gemstones and Jewelry) ในระหว่างวันที่  
4-8 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่าง
ดีจากผู ้ประกอบการค้าพลอยและอัญมณีท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้
เกิดเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่จันทบุรี และประเทศเป็น
จ�านวนมาก 

นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์อันโดด
เด่นของจังหวัดจันทบุรีที่มี ‘ทับทิม’ เป็นอัญมณี
ขึ้นชื่อ GIT ได้จัดท�าชุดมาตรฐานสีทับทิมใหม่ 
เพื่อสนับสนุนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทย โดยปัจจุบัน สีทับทิมท่ีนิยมสูง มี 3 เฉดสี 
ได้แก่ สีแดงทอง (Golden Red) ที่เป็นสีเฉพาะ
ของทับทิมสยามและค่อนข้างหายาก สีแดงสด 
(Pigeon’s Blood) ที่ได้จากแหล่งทับทิมประเทศ
เมียนมา และสแีดงอมชมพ ู(Rabbit’s Eye Red) 
ซึ่งเป็นสีทับทิมที่ตลาดยุโรปนิยมอย่างมาก ทั้งนี้
ช่ือเรียกของสี Rabbit’s Eye Red มีแนวคิดมา
จากทับทิมที่มีสีแดงเหมือน ‘ดวงตากระต่าย’ 
อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดจันทบุรี 
และเพื่อส่งเสริมให้นครอัญมณีแห่งนี้เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลายยิ่งขึ้นในฐานะของศูนย์กลางการค้า
อัญมณีและเครื่องประดับโลก

More than 80% of gemstones from all over the 
world are circulated through Thailand for polishing 
and cutting. ‘Chanthaburi’ is the major destination 
of these gemstones. This business generates a large 
amount of revenue for the country. Hence, Ministry of 
Commerce and the Government implement a policy to 
boost Chanthaburi to become ‘World’s Gem Capital’.

In order to achieve such goal, GIT has been tasked 
as the key organization responsible for gem and 
jewelry industry to work with other government 
and private organizations and organize ‘International 
Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019’ under 
the theme ‘Power of Gemstones and Jewelry’ on 
4-8 December 2019. The festival was well-received 
by Thai and international gemstones and jewelry 
traders and generated a huge amount of revenue in 
Chanthaburi and Thailand.

The signature gemstone of Chanthaburi is ‘ruby’.  
In this occasion of promoting Chanthaburi to the world, 
GIT developed new color standards. The three colors 
that have become popular are Golden Red, which is a 
unique and rare Siam ruby; Pigeon’s Blood, which was 
sourced from Myanmar and Rabbit’s Eye Red, which is 
particularly popular in Europe. The name ‘Rabbit’s Eye 
Red’ derives from the fact that the color resembles 
‘rabbit’s eyes’ which is a symbol of Chanthaburi as 
well. GIT expects these new color standards to help 
leverage the reputation of this Gem Capital to be 
further recognized globally.

GIT TEMP 
Pop-Up Store

Chanthaburi ‘นครอัญมณีของโลก’

Chanthaburi 
‘World’s Gem Capital’
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Buying a piece of gem or jewelry is a decision 
that most people do not take lightly. And because 
‘confidence’ is a crucial key to each purchase, GIT joins 
force with Ministry of Tourism and Sports (Department 
of Tourism), Tourism Authority of Thailand, Office of 
the Consumer Protection Board and Tourist Police to 
deliver a program called ‘Buy with Confidence’ (BWC).

The program was launched in April 2018 with  
a focus in Bangkok, Chanthaburi and major tourist areas. 
Once customers or tourists spot the symbol of BWC on 
pieces of gem and jewelry, they can be confident of the 
products’ quality. The BWC symbol signifies that the 
product has been tested and verified by GIT which is a 
public organization under the Thai Government. GIT has 
our gem and jewelry laboratories with internationally-
recognized standards.

Customers are encouraged to look for BWC symbol 
at the shops or on the labels of the products. QR codes 
on each BWC tags and outside of the store will provide 
information about GIT certificates for gem and jewelry. 
Buyers can also request to see the original copy of the 
certificate from the shop to ensure that your selection is a 
quality product with high standard. For gem and jewelry 
stores which are interested to join Buy with Confidence 
(BWC) program or anyone who is interested, more  
information is available at https://bwc.git.or.th 

การจัดท�ามาตรฐานห้องปฏิบัติการ
การ วิ เคราะห ์ตรวจสอบอัญมณีและ 
เคร่ืองประดับที่เป็นมาตรฐานสากลจะส่ง
ผลดอีย่างย่ิงในการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ 
ผู ้ประกอบการ ผู ้ซื้อ และผู ้บริโภค ทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมถึงการให้ความ
รู ้บุคลากรให ้เข ้าถึงองค ์ความรู ้ต ่างๆ  
ในแวดวงอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วจะ
ส่งผลให้เกิดกลไกขับเคลื่อนธุรกิจภายใน
ประเทศให้มีความสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่ง
ในตลาดโลกได้ 

GIT Standard จึงถือก�าเนิดขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับทั่ว
ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางระบบ
สารสนเทศส�าหรับเก็บข้อมูลองค์ความรู ้
ที่ เ ก่ียวกับอัญมณีและเค ร่ืองประดับ  
www.gitstandard.com ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา

เมือ่พดูถึงการเลอืกซือ้อญัมณหีรอืเครือ่งประดบัสกัช้ิน ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
ส�าหรับทุกคน เพราะเรื่อง ‘ความเชื่อม่ัน’ เป็นหัวใจส�าคัญ โครงการ
ซื้อด้วยความมั่นใจ ‘Buy with Confidence’ (BWC) จึงถือก�าเนิดขึ้น
โดย GIT จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา (โดยกรมการท่องเที่ยวและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) 
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ททท. และต�ารวจ 
ท่องเที่ยว 

โดยเปิดตวัโครงการเมือ่เดอืนเมษายน 2561 มุง่เน้นพืน้ท่ีในกรงุเทพฯ 
จันทบุรี และเมืองท่องเที่ยวส�าคัญ เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผู้บริโภคและ
นักท่องเท่ียวเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับรองในโครงการ
และมีการให้ตราสัญลักษณ์ BWC มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  
ผ่านการตวรจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
จาก GIT ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลไทย และมี 
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ดังนั้น ก่อนผู้บริโภคเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้สังเกต 
ตราสญัลกัษณ์ BWC จากหน้าร้านหรอืป้ายสนิค้าภายในร้าน ซึง่สามารถ
สแกนสต๊ิกเกอร์หน้าร้านเพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าท่ีร่วมโครงการ 
และ QR Code ใน BWC Tag ดูรายละเอียดใบรับรองคุณภาพของ
อัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT อีกทั้งสามารถเรียกดูใบรับรอง
ของจริงจากร้านค้าได้ด้วย ผู ้บริโภคจึงซื้อสินค้าที่ถูกใจ มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานอย่างม่ันใจ ส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทราบ 
หลกัเกณฑ์การสมัครสมาชิก หรือผูท่ี้สนใจรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ
ซ้ือด้วยความม่ันใจ Buy with Confidence (BWC) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
ที่ https://bwc.git.or.th 

GIT Standard
 Standardization of gem and jewelry testing laboratories plays a key role 
in building confidence among domestic and international businesses, buyers 
and consumers. At the same time, people working in the industry should have 
easy access to relevant industry knowledge. This will ensure we are equipped 
with the skills necessary to drive Thailand’s gem and jewelry industry to  
compete in international arena. 
 GIT Standard was initiated to be standard procedures for gem and 
jewelry testing laboratories all over the country. We also utilize information 
technology to distribute and store knowledge about gem and jewelry at  
www.gitstandard.com which can be easily accessed by anyone at anytime.

Buy with 
Confidence
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Carat Application is another tool on our online platform which is easily accessed by anyone 
at anytime. This mobile platform is suitable for gem and jewelry enthusiasts in this day and age.  
The application was launched in May 2020 as an online service providing advice for Thai entrepreneurs 
in the digital world. The real-time Q&A introduces GIT’s teams of experts in gem and precious metal, 
marketing and design to application users. Also available in the application are industry insights on 
different subjects e.g. import and export analysis. In the near future, the application will also offer legal 
and management advice service for gem and jewelry businesses. Mobile consultation session can be 
arranged to cater for entrepreneurs looking for specific areas of advice and information in order to 
grow their businesses. Carat Application can be downloaded from IOS and Android.

เม่ือพูดถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา ต้องนึกถึง Carat Application 
แพลตฟอร์มออนไลน์บนมือถอืท่ีทนัสมัยตอบโจทย์ทกุความต้องการของผู้ท่ีรกัอญัมณแีละเครือ่งประดบั ซึง่ GIT 
ได้เปิดตวัให้บริการไปเม่ือเดอืนพฤษภาคม 2563 โดยเป็นทีป่รึกษาออนไลน์ให้แก่ผูป้ระกอบการและนกัออกแบบ
ของไทยในโลกยคุดจิิตัล หากมีข้อสงสัยหรอืต้องการซกัถามก็สามารถท�าได้ทันท ีเพราะ GIT จดัทมีผู้เชีย่วชาญ
เฉพาะด้านการตรวจสอบอญัมณ ีการตรวจสอบโลหะมค่ีา การตลาด และนกัออกแบบและมกีารรวบรวมข้อมลู
ที่น่าสนใจไว้ให้ศึกษา เช่น บทวิเคราะห์การน�าเข้า ส่งออก และในอนาคตทางสถาบันยังเตรียมเปิดบริการ
ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การบริหารจัดการ และให้ค�าปรึกษา
ด้านเทคนิคนอกสถานที่ (Mobile Consult) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูล 
เฉพาะด้าน และสนบัสนนุอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัให้ก้าวไปข้างหน้า ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลด 
แอพลิเคชั่นกะรัตได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ IOS และ Android

เพื่อมอบประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับหน้าใหม่
ของไทยมีความรู ้กว้างไกลทั้งด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตผลงาน  
GIT จัดหลักสตูรการเดนิทางแห่งการเรียนรู้ขึน้ในปี 2562 โดยน�าผูป้ระกอบการไทย
หรือ Smart Jewelers ไปเยือนเมืองท่ีได้รับขนานนามว่าเป็นผู้น�าด้านแฟช่ันโลก  
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาผู้เข้าร่วมทริปจึงมีการจัดข้ึนต่อเนื่อง  
โดยจัดไปแล้วถึง 2 ครั้ง 

หลักสูตรแรก GIT Smart Jewelers : Journey to Italy ณ ประเทศอิตาลี  
GIT พาไปเยอืนดนิแดนทีมี่ชือ่เสยีงด้านอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั รวมถงึบ่มเพาะ
องค์ความรู้เร่ืองการออกแบบและงานฝีมือกับเอ็กซ์คลูซีฟกับดีไซเนอร์ระดับโลก
อย่าง Giampiero Bodino ผูอ้ยูเ่บือ้งหน้าเบือ้งหลงัไฮเอนด์จวิเวลรีม่าแล้วทกุแบรนด์  
ร่วมสมัผสับรรยากาศการท�างานจรงิบน Gems Table ของ Lucia Silvestri Creative 
Director คนปัจจบุนัของแบรนด์ Bvlgari และยงัได้ฝึกฝนเวร์ิคชอปกบัมหาวทิยาลยั
แห่งเมืองเซียน่า และโรงเรียนสอนช่างฝีมือที่ผลิตบุคลากรให้กับโรงงาน 
เครื่องประดับแบรนด์อิตาลี 

หลักสูตรต่อมา GIT Smart Jewelers : Journey to Paris เดินทางไปเยือน 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ครั้งนี้มีหมุดหมายเน้นการเรียนรู ้เรื่องการสร้าง
แบรนด์ พัฒนาแนวคิด และรังสรรค์งานออกแบบเคร่ืองประดับโดยเฉพาะ 
การเดินทางและกิจกรรมเวิร ์คชอปต่างๆ ถูกออกแบบให้เห็นถึงวิธีการเล่า
เรื่องและการสร้างตัวตนของแบรนด์ ตลอดจนแนวคิดที่ท�าให้งานของฝรั่งเศส
เป็นที่จดจ�า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และสร้างผลตอบรับทางการตลาดที่
ท�าให้ขยายสาขาไปได้ท่ัวโลก โดยไฮไลท์ คือการเข้าฟังเรื่องราวของแบรนด์
ชั้นสูงอย่าง Van Cheef & Arpels ท่ีถ่ายทอดความรู้อย่างเปิดเผย หาฟังไม่
ได ้ที่ใดมาก่อน ว ่ากว ่าจะรังสรรค์ชิ้นงานอมตะและได้รับความไว ้วางใจ
จากราชวงศ์ ท่ัวโลกนั้นมีความเป็นมาอย่างไร บรรดา Smart Jewelers  
ยังได้เรียนรู้เทคนิคเชิงช่างของ Van Cheef & Arpels และได้รับมุมมองด้าน 
ศิลปะที่สอดแทรกอยู่ตลอดเส้นทาง อีกทั้งได้ไปเยือน Louvre พิพิธภัณฑ์ช่ือดัง 
ระดับโลกผ่านการน�าชมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและศิลปะตะวันตก

ทั้ง 2 หลักสูตร คือโอกาสดีที่เหล่านักออกแบบไทยได้ไปสัมผัสบรรยากาศและ
ร่วมพูดคุยกับนักออกแบบ แบรนด์ดังระดับโลกที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน 
เป็นการเรียนรู้การผสมผสานศิลปะสมัยดั้งเดิม และแฟชั่นสมัยใหม่ รวมถึงการน�า
ความรูท้ีไ่ด้รบัมาประยกุต์ใช้ในงานออกแบบ และสร้างแรงบันดาลใจพฒันาแบรนด์
อญัมณีและเครือ่งประดบัของตวัเองต่อไป ซ่ึงการได้ไปเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ
ย่อมส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการออกแบบอย่างประเมินค่ามิได้

GIT organized learning journeys for Thailand’s novice gem and jewelry 
entrepreneurs in 2019. The project aimed at enhancing knowledge 
 of Thai entrepreneurs in gems and jewelry industry in the areas of design 
and manufacturing process. Two subsequent journeys were organized 
due to overwhelming interests.

The journey started with GIT Smart Jewelers: Journey to Italy. GIT 
took the participants to Italy, which is globally-renowned for its jewelry 
industry, where they have an exclusive talk on design and craftsmanship 
with Giampiero Bodino, the world-famous designer behind all 
high-end jewelry brands. The Smart Jewelers also had first-hand  
experience on Gems Table with the current Bvlgari Creative Director,  
Lucia Silvestri, and joined a workshop at The University of Siena and  
jewelry craftsmanship training schools.

The following journey took the Thai jewelers to Paris, France in GIT 
Smart Jewelers: Journey to Paris. In this destination, we emphasized in 
brand development and inspiring new ideas and creativity for jewelry. 
The visits and workshops were designed to encourage the participants 
to learn how the French jewelry industry uses storytelling strategies, how 
their brand identities were established, as well as their ideas that make 
French jewelry memorable. French brands apply marketing strategies 
to ensure wide impact to the market, which can lead to store expansion 
in many corners of the world. The highlight of the learning journey is 
the exclusive presentation with a high-end brand ‘Van Cleef & Arpels’ 
about the creative journey behind jewelry pieces before they became 
trusted by royal family members from all over the world. Smart Jewelers 
also had an opportunity to learn techniques directly from Van Cleef & 
Arpels craftsmen together with the artistic aspects within the crafting 
process. The group visited the Louvre Museum guided by a fashion 
and western arts expert.

Both journeys offered great opportunities for Thai designers to 
immerse themselves in the artistic environment amongst world-class 
designers and brands with long legacy. They learnt the integration 
of traditional arts and modern fashions which can be applied into 
their own design work and inspiration to develop their own gem and 
jewelry brands. The learning journeys have ignited invaluable creative  
inspiration to all Smart Jewelers.

CARAT APPLICATION 

GIT Smart Jewelers : 
Journey to Italy & Paris
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 The New Normal lifestyle is deemed necessary due to the spread 
of COVID-19 and one of the new norms is online learning. Meet the 
GIT’s Masters is another new project filled with quality learning materials 
facilitated by 9 Thai experts. With over a decade of experiences in their 
respective areas of expertise, they will tell their stories and encourage 
participants to grow professionally. These virtual classrooms via  
https://masterclass.git.or.th were recently launched in July this year. 
This project is suitable for gem and jewelry enthusiasts, whether you 
are business owners, marketing specialists, students or anyone who is 
interested to build their own business.
 GIT is confident that the online classes led by the 9 experts will 
help the learners delve into each aspect of the business thoroughly 
and holistically. They will gain insights on gem and jewelry industry, 
get to know precious gemstones, marketing techniques, storytelling, 
setting up virtually-appealing composition, photography and the use 
of light and shadow, art theory, design, raising brand awareness in  
international platform, running successful business and strategies to deal 
with strengths and weaknesses. These lessons will be made available in 
our database where participants can access and apply in their pursue 
of idea generation and business growth.

GIT organizes an annual jewelry design award to provide the opportunity to creative artists and designers as well as general public to show 
their ideas. The contest is a platform to inject the industry with new ideas and development. GIT World’s Jewelry Design Awards 2020 is the  
14th year that we organize it. This year the concept is ‘Beyond Jewelry: Artistic Elegance of Gems’. Designers can exercise their creative freedom 
under the general concept and the designs should be functional other than acting as accessories. The winner will be announced in September.

GIT World’s Jewelry Design Awards have gained increasing interests over the years with competitors from Thailand as well as other  
countries. Many of the competitors received trainings at GIT themselves. The top four winning designs will be made into actual jewelry 
pieces. As a platform to demonstrate designers’ potentials, develop skills and add value to products, this award helps open doors for Thai 
and international designers who will one day make successful careers as thriving jewelry designers. More information about the award is  
available at www.gitwjda.com 

วิถีชีวิต New Normal ที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท�าให้ระบบการเรียน
รู้ทางสื่อออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากขึ้น Meet the GIT’s Masters อีกหน่ึงโปรเจ็กต์ท่ีเป็นนิมิตหมาย
ใหม่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแห่งการเรียนรู้ โดยวิทยากร 9 กูรูตัวจริงของเมืองไทย ที่แต่ละคนล้วนมี
ประสบการณ์คร�่าหวอดในแขนงงานของตัวเองอย่างเชี่ยวชาญนานนับทศวรรษ มาถ่ายทอด บอกเล่า 
ส่งเสริม และก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องกับวงการอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
ในรปูแบบ Virtual classroom โดยเพิง่เปิดตวัไปเมือ่เดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมา https://masterclass.git.or.th  
ซึ่งเหมาะกับทุกคนที่รักในอัญมณีและเคร่ืองประดับ ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักการการตลาด นักเรียน
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการสร้างธุรกิจ

GIT เชือ่ม่ันว่าบทเรียนในรูปแบบออนไลน์จากกรููแถวหน้าทัง้ 9 จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูอ้ย่าง
รอบด้านและหลากหลายมิติ ทั้งการเจาะลึกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การท�าความรู้จัก
อญัมณีล�า้ค่า เทคนิคทางการตลาด การเล่าเร่ือง การจดัองค์ประกอบความสวยงาม การถ่ายภาพภาย
ใต้ทิศทางของแสงและเงา ศาสตร์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ แนวทางการทางสร้างแบรนด์ให้
เป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากล การด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเรจ็ รวมถงึเทคนคิกลยทุธ์ต่างๆ ในการท�า 
ธุกิจรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ผู้เรียนได้จุดประกายไอเดียและน�าไปต่อยอด
พัฒนาธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป 

GIT จัดโครงการประกวดการออกแบบและเจียระไนเครื่องประดับขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเปิดกว้างให ้
นักสร้างสรรค์และนักออกแบบ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจมีเวทีแสดงศักยภาพและพลังความคิด
สร้างสรรค์ เป็นการผลักดันให้วงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุด
ยั้ง และในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 แล้ว ส�าหรับ GIT World’s Jewelry Design Awards 2020 หรือโครงการ
ประกวดออกแบบเครื่องประดับโลก ภายใต้แนวคิด ‘Beyond Jewelry : Artistic Elegance of Gems’ ซึ่ง
เปิดกว้างให้นักออกแบบได้รังสรรค์ผลงานอย่างเต็มท่ี นอกจากความสวยงามก็เน้นประโยชน์ใช้สอยท่ีมา
กกว่าการเป็นเครื่องประดับทั่วไป โดยมีก�าหนดการประกาศผลการตัดสินรอบชนะเลิศในเดือนกันยายนนี้

GIT World’s Jewelry Design Awards ได้รับการตอบรับและมีผู ้สนใจเข ้าร ่วมประกวด 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้เข้าร่วมแข่งขันชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งมีผู้ประกอบการที่เคย 
ผ่านการอบรมกับ GIT ส่งผลงานเข้าประกวดเวทีน้ีด้วย ซึ่งผู้ชนะเลิศล�าดับที่ 1-4 ผลงานการออกแบบ 
จ ะ น� า ไ ป ขึ้ น รู ป เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ จ ริ ง  เ ป ็ น ก า ร ส ร ้ า ง ค น ส ร ้ า ง ฝ ี มื อ  แ ล ะ น� า ไ ป ต ่ อ ย อ ด 
การสร ้ างสินค ้ าและมูลค ่ า เพิ่ ม ได ้  เ ว ทีการประกวดนี้ จึ ง เปรียบเสมือนใบเบิกทางให ้กับ 
นักออกแบบไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น ช่วยยกระดับและพัฒนาฝีมือของนักออกแบบ เป็นเวที 

แสดงศักยภาพ สนามวัดระดับฝีมือชั้นเยี่ยม นอกจากนี้ ได้กรุยทางสู ่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ และก่อก�าเนิดนักออกแบบชื่อดังในอนาคต  
ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ www.gitwjda.com

GIT projects in this issue are the results of the goals to holistically leverage and propel Thailand’s gem and jewelry industry. GIT will continue to initiate more projects which will help build 
strong foundation for Thai gem and jewelry professionals to steadily grow in the global market.

โครงการท่ีกล่าวมาท้ังหมดของ GIT ได้สะท้อนการด�าเนินการเพื่อยกระดับ และขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างรอบด้านและมีโครงการที่วางไว้ท่ีจะ 
ด�าเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งผลที่ได้สร้างประโยชน์และเป็นฐานอันมั่นคงบนสู่เวทีโลกสืบต่อไป 

Meet the 
GIT’s Masters

GIT 
World’s 
Jewelry 
Design 
Awards
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หากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกก็จะ
ท�าให้ทราบว่า มนุษย์ประสบกับปัญหาใหญ่ใน
สเกลท่ีถือเป็นวิกฤตมานับคร้ังไม่ถ้วน โดยใน
แต่ละครั้งนั้น เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า 
สเกลของวิกฤตน้ันๆ จะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน 
ความรุนแรงจะมากน้อยเพียงใด รูปฟอร์มของ
วิกฤตจะเป็นแบบใด เช่นเดียวกับวิกฤตที่ก�าลัง
เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ว่าด้วย การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค COVID-19 ท่ีถือเป็นวิกฤตท่ีท�าลาย
สขุภาพมนษุย์ในทกุเชือ้ชาตอิย่างไม่ทนัตัง้ตวั ไม่
เว้นชนชัน้ และไม่เลอืกอาย ุแต่เมือ่ลองมองย้อน
ลึกลงไปในอดีตก็จะเห็นว่า มนุษย์เราสามารถ
ผ่านวิกฤตนั้นๆ มาได้ในทุกคร้ัง ด้วยวิธีการแก้
ปัญหาที่ต่างกันออกไป ซึ่งทุกครั้งกับทุกวิธีการ
ของการแก้ปัญหา ก็ล้วนเกิดขึ้นจากกระบวน
คิดอันชาญฉลาดของเหล่ากูรูผู้รู้ในทุกเชื้อชาติ
ทีร่วมตัวกนัคดิวิธกีารท่ีดีท่ีสดุเพ่ือปรับและแก้ไข
ในทุกครั้ง

และจากวิกฤตที่ เกิดขึ้นในครั้ งนี้ท�าให ้ 
‘สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)’ รังสรรค์
ทางเลือกใหม่ให้กับผู ้ท่ีรักอัญมณีและเคร่ือง
ประดับ เพื่อดูแลและช่วยเหลือในทุกมิติภายใต้
แนวคิด Smart luxury virtual classroom ภาย
ใต้ช่ือโครงการว่า ‘Meet the GIT’s Masters’ 
ด้วยวิธีการแปลงบทเรียนเดิม แต่งเพิ่มบทเรียน
ใหม่ สร้างวิธีการเข้าเรียนรูปแบบร่วมสมัยบน

Meet the 
GIT’s Masters
บทเรียนออนไลน์ในห้องเรียนสมมุติของเหล่าผู้ใฝ่รู้

แพลตฟอร์มใหม่ ที่ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ส่วนไหน 
พื้นที่ใด ก็สามารถเข้าเรียนได้ รวมไปถึงเนื้อหา
ของบทเรียนแต่ละบท ล้วนน่าสนใจด้วยเทคนิค
โปรดกัชัน่มอือาชพี และน�าเสนอเน้ือหาบทเรยีน
ร่วมสมัยใน 3 หมวดหมู่ ที่แยกย่อยออกแบบ
ให้เป็นตอนเพื่อความเข้าใจในทุกรายละเอียด 
และง่ายต่อการเชื่อมโยง พร้อมการถ่ายทอด
เร่ืองราวที่สอดแทรกประสบการณ์ตรงจากการ
ท�างานจริงในแวดวงของเหล่ากูรูผู้รู้จริง จ�านวน 
9 ท่าน ในครั้งนี้

ผู ้ที่สนใจสามารถเริ่มเสพย์องค์ความรู ้
จาก ‘หมวดแรก’ ที่ว่าด้วยหัวเรื่อง ‘การสร้าง
แรงบันดาลใจในทุกเร่ืองผ่านงานศิลป์ชิ้นงาน
ออกแบบ (Design class)’ ถ่ายทอดเนื้อหา
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ ้นแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนภายใต้เนื้อหา ‘From 
Knowledge Base to Creativity’ โดย โต้ง- 
เ ร วัฒน ์  ช� านาญ (Rewat  Chumnarn)  
นักออกแบบภายใน นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน 
การตลาดและแบรนด ์ เ ชิ งกลยุทธ ์  อดีต
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Wallpaper* THAI 
EDITION และ Curator of Taste and Art ทีด่แูล
หัวเรื่องรสนิยมและอัตลักษณ์ให้กับ PANPURI 
เพื่อให้ก้าวเป็นแบรนด์ Wellness  ระดับโลก 
และยงัเป็นอาจารย์ประจ�าให้กบั สาขาออกแบบ
ภายใน วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัย
รังสิต ในหลักสูตรภาคภาษาไทย และ bilingual 

Throughout human history, we have been hit by numerous crisis. Each difficult period 
manifests itself in different shapes, forms and scales which can be unpredictable in many 
ways. This time there is no difference. The global spread of COVID-19 is destructing the 
health of human no matter of nationalities and affecting people from every social class and 
age. However, every single time a crisis strikes, experts in their respective fields from all over 
the world work together and forge the best possible solutions so that humanity could thrive 
and prosper today. 

The current crisis prompted The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) 
to present a newly-created Meet the GIT’s Masters under the concept of Smart Luxury Virtual 
Classroom. This program is catered to gem and jewelry enthusiasts who are interested to 
gain more knowledge. The original lessons are adapted and enriched to suit a new platform. 
No matter where you are, you can access the contents of each lesson. The lessons are  
professionally produced to ensure the best presentation of the three categories. Each  
category is divided and presented in details for easy connection to other topics. Aside from 
the theory section, nine experts will also extensively share their industry experiences.

Learners can start their journey with the ‘first category’ titled ‘Building inspiration through 
design art pieces (Design class)’ This first category aims to create inspiration and invoke 
creative thinking of the learners with the approach of ‘From Knowledge Base to Creativity’. 
Rewat Chumnan is the facilitator of this category. He is an interior designer, researcher with 
an expertise in strategic marketing and branding, former Editor-in-Chief of Wallpaper*  
magazine Thai edition. He is also a full-time lecturer of interior design for both Thai and 
bilingual programs. Rewat has visited institutes in Europe as special lecturer namely Istituto 
Europeo di Design (IED) in Rome and Florence, Italy.

Passama Sanpatchayapong (Noon) is a world-renowned jewelry designer. She completed 
her study in jewelry design from Gerrit Rietveld Academie, The Netherlands. At present, 
she designs collections for brands owned by international corporations with presence in  
Europe, America and Asia. She also designs under her own brand, NOON PASSAMA.  
Passama will share her experience under the topic ‘Meaningfulness of Design’.

The final expert in Design Class is Saran Yen Panya (O). He is a furniture designer with his 
own unique conceptual design style. His distinct designs have been featured in numerous 
world-class design magazines and websites. Saran has been involved with different styles of 
design projects and he prefers to define himself as ‘a contemporary storyteller’. His lesson 
summary includes this catchy phrase “…if you know how to tell stories, you can do anything 
in this world!!”

นุ่น-ภาสมา สรรพัชญพงษ์ 
Passama Sanpatchayapong

เรวัฒน์ ช�านาญ
Rewat Chumnarn

GEMS JOURNAL MEET THE GIT’S MASTERS

ศรันย์ เย็นปัญญา
Saran Yen Panya

อกีทัง้ยงัได้เดนิทางไปท�าหน้าท่ีอาจารย์พเิศษ
ให้กับสถาบันต่างๆ ในยุโรป อาทิ IED –  
Istituto Europeo di Design แห่งกรงุโรม และ
นครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

นุ่น-ภาสมา สรรพัชญพงษ์ (Passama 
Sanpatchayapong) Jewelry Designer 
ที่มีชื่อเสียงระดับเวิลด์คลาส  จบด้านการ
ออกแบบเคร่ืองประดับที่ Gerrit Rietveld 
Academie ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบัน 
ออกแบบคอลเลคช่ันให ้ กับแบรนด ์ ใน
เครือบริษัทใหญ่ระดับโลก ทั้งในทวีปยุโรป 
ทวีปอเมริกา และเอเชีย และยังน�าเสนอ 
คอลเลคชั่นภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ 
NOON PASSAMA ร่วมถ่ายทอดเนื้อหา 
ภายใต้ชื่อ ‘Meaningfulness of Design’

กู รูท ่านสุดท ้ายใน Design Class  
โอ-ศรันย์ เย็นปัญญา (Saran Yen Panya)  
นกัออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ Conceptual 
Design อันแปลกแหวกแนว จนถูกน�าไป 
ตีพิมพ์เป็นเรื่องล่าในนิตยสารและเว็บไซต์
งานออกแบบช้ันน�าระดบัโลกมากมาย อกีทัง้
ยังเคยท�างานด้านการออกแบบที่หลากลาย 
และมักเรียกตัวเองว่า ‘นักเล่าเรื่องสร้างสรรค์
ร่วมสมัย (Storyteller)’ ที่เขาได้เกริ่นไว้ใน 
บทเรียนอย่างน่าสนใจว่า “… หากคุณรู้วิธี
การเล่าเรื่อง คุณก็จะสามารถท�าทุกอย่าง 
บนโลกใบนี้ได้ !!”

DESIGN CLASS
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ถัดจากห้องเรียนแรกที่สร้างทั้งแรงบันดาลใจ กระตุ้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน เรา
สามารถเสพย์เนือ้หาให้ต่อเนือ่งได้กบั ‘หมวดทีส่อง’ กบัหวัเรือ่ง ‘อญัมณีศาสตร์ (Gemology Class)’  
ร่วมถ่ายทอดเนื้อหาโดยทัพนักวิชาการจาก “GIT” ที่ในเฟสแรกจะเน้นอัญมณี 3 ประเภทคือ ‘Siam 
Ruby’ โดย เต็ก-ศักดิ์รพี จูธนทรัพย์ (Sakrapee Juthanasab) นักวิชาการฝึกอบรม (Training  
Specialist) ถือเป็นหน่ึงผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบอญัมณีผูรู้้ลกึเรือ่งทบัทมิสยาม ทีเ่รามกัเพยีงได้ยนิ
เสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องราวความเป็นมาจากคนเก่าคนแก่ หากแต่ทับทิมสยามในแบบฉบับน้ีนั้น
เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าพิสมัยท่ีใครหลายคนหากได้รู้จักแล้ว ก็ยากจะถอนตัว พร้อมกันนี้เนื้อหา 
ยังชี้น�าไปที่การพิสูจน์มูลค่าของทับทิมสยาม การลงทุน และการตรวจสอบ อีกด้วย

เอ๋-ธนัท พัชรานุกูลกิจ (Thanat Patcharanukulkit) จากความชอบส่วนตัวที่หลงใหลในเพชร 
ท�าให้เลือกเรียนสาขาวิชาด้านอัญมณีและเครื่องประดับมาโดยตรง จบหลักสูตรการตรวจสอบและ
ประเมนิคณุภาพเพชร HRD ของประเทศเบลเยีย่ม สูก่ารเป็นอาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเพชร และพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันมากว่า 10 ปี ได้ปรับปรุงเน้ือหาหัวเรื่อง ‘The World of Diamond’  
ขึ้นใหม่ ด้วยวิธีการย่อยบทเรียนให้เข้าใจง่าย แทรกวิธีพิสูจน์เพชรแท้และเทียมด้วยเทคนิค 
เชิงลกึ หากแต่สามารถปรับใช้ได้จริงในชวีติประจ�าวนั พร้อมกบัเสนอแนวทางการลงทนุ ส�าหรบักลุม่ 
ผู้ชื่นชอบเพชร 

นัท-จิระพฤทธ์ิ จักรวาลวิบูลย์ (Jirapit Jakkawanvibul) อีกหนึ่งผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบ
อัญมณีของ GIT ถือได้ว่าเป็นผู้รอบรู้เร่ืองหยกคนส�าคัญ ที่ร่วมร้อยเรียงเนื้อหา ‘Symphony of 
Jade’ ถ่ายทอดเรื่องน่าสนใจของอัญมณีสีเขียวนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้หยกเป็นสื่อทาง
วฒันธรรมของแต่ละชนชาต ิพร้อมการคดัเลอืก พสิจูน์หยกแท้-เทียม รวมไปถงึแนวคดิพเิศษเกีย่วกบั 
ความเชื่อเรื่อง “หยก”ที่มีตั้งแต่โบราณ

  After being thoroughly inspired and 

driven to think creatively, the content of the 

‘second category’ is on ‘Gemology Class’.  

A team of academics from ‘GIT’ will join hands to  

describe three types of gemstones; Siam Ruby, 

diamond and jade. 

  Sakrapee Juthanasab (Tek) is a GIT’s 

Training Specialist and one of the experts in 

gem testing and a guru in Siam Ruby. Many 

of us have heard old wives’ tales about this 

gem. But once you get to know more about it 

through this lesson, Siam Ruby might become 

your new obsession. Other than the appeal 

of this gem, the lesson also teaches how to 

verify the value of Siam Ruby as well as how 

to invest and test it.

  With her love in diamonds, Thanat 

Patcharanukulkil (Aey) chose to study gem 

and jewelry and successfully completed the 

HRD, Belgian diamond testing and grading 

program. Today she is a lecturer with expertise 

in diamonds. For the past 10 years, she has developed training programs 

for GIT. In this occasion, she improves the approach of teaching ‘The World 

of Diamond’. Thanat digests the content to make it easier for learners to 

understand and adds in advanced techniques to verify genuine diamonds 

from fake ones. Her style is practical and includes investment tips, perfect for 

diamond enthusiasts. 

 Jirapit Jakkawanvibul (Nut) is also a GIT’s gem testing specialist and 

an expert in jade. He facilitates a section called ‘Symphony of Jade’. Learners 

will get to know the history of this green gem and how jade is used as cultural 

representations, including ancient beliefs about jade. Jirapit will go through 

techniques to select jades and verify which one is genuine or fake. 

GEMOLOGY CLASS

ธนัท พัชรานุกูลกิจ
Thanat Patcharanukulkit

จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์
Jirapit Jakkawanvibul

ศักดิ์รพี จูธนทรัพย์
Sakrapee Juthanasab 

Credit : Beauty Gems
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‘Lifestyle Class’ หมวดความรู้เรื่องจริงในชีวิตประจ�าวัน 
ที่สามารถปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนทุกคน และยังช่วย
เสริมส่งให้ธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการที่ท�าอยู่นั้น สามารถ
ด�าเนินไปได้ในระหว่างวกิฤตทีเ่กดิขึน้ พร้อมทัง้ชีแ้นะแนวทาง
ใหม่ให้ปรับใช้ใด้ในโลก New Normal โดยประกอบไปด้วย
เน้ือหาส�าคัญชื่อ ‘Be Different from Photo’ อันเป็นเนื้อหา
ที่รังสรรค์ข้ึนใหม่พร้อมถ่ายท�าใหม่ทั้งหมด ร่วมถ่ายทอดโดย 
ติ๋ม-พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ (Punsiri Siriwetchapun) หลังจาก 
สั่งสมประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพแฟชั่นในซานฟราน 
ซิสโก สหรัฐอเมริกา มานานหลายปี พันธ์สิริ ตัดสินใจเดิน
ทางกลับมาประเทศไทย พร้อมความรักที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้อื่น จึงท�าหน้าที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย 
และหลังจากนั้นงานช่างภาพก็ถาโถมเข้ามามากมาย เรียก
ได้ว่านิตยสารหัวใหญ่ทุกเล่มในประเทศไทย ไม่มีเล่มไหนไม่
ผ่านฝีมือการกดชตัเตอร์ของเขา นบัว่าเป็นสดุยอดคนหนึง่ของ
ประเทศ โดยเนือ้หาในบทเรยีนเขาจะเล่าประสบการณ์คิดอย่าง
สร้างสรรค์แบบพอด ีเพือ่ถ่ายทอดออกมาให้เป็นภาพสวย ทีเ่ล่า
เรื่องจากแนวคิดนามธรรมของเราอย่างครบถ้วน พร้อมสอน
เทคนิคการถ่ายภาพ และจดัแสงการถ่ายคน รวมไปถงึการถ่าย 
เครือ่งประดับช้ินสวย ด้วยเทคนิคท่ีไม่ยาก พร้อมการพูดอธบิาย
ประกอบในทุกจุดอย่างละเอียด

อ๊าท-อารยา อินทรา (Araya Indha) แฟชั่นสไตล์ลิสต์ชื่อ
ดังประจ�าห้องเสื้อแบรนด์ Theatre เคยท�างานให้กับแบรนด ์
สเกลใหญ่ระดับโลกชื่อ Lanvin ในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส และเป็น Mentor รายการ The Face Thailand และ 
Drag Race Thailand ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ควบคู่ไปกับ 
การท�างานในวงการแฟชั่นไทยมายาวนานกว่า 15 ป ี  
มาถ่ายทอดเนื้อหาเก่ียวกับ ‘Jewelry in Fashion’ ท่ีว่าด้วย
ความบนัเทิงและเติมสขุให้กับคนรักเครือ่งประดบั และผูพ้สิมยั
ในอัญมณี ด้วยการน�าเสนอแนวคิดท่ีเต็มไปด้วยประโยชน์ 
เพื่อการปรับใช้ในธุรกิจและชีวิตประจ�าวัน พร้อมการท�า 
เวิร์คชอปออนไลน์ ท่ีว่าด้วยการเลือกเครื่องประดับให้เข้ากับ
เสื้อหา สร้างบุคลิกใหม่ให้น่ามองและเต็มไปด้วยเสน่ห์

หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล (Suriyon Sriorathaikul) นักธุรกิจ
อญัมณอีนัดับ 1 ของเมอืงไทย เจ้าของฉายา ‘เจ้าพ่อบวิตีเ้จมส์’ 
ทายาทรุ ่นท่ี 3 จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Pepperdine  
University รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และสถาบันด้าน
อัญมณีศาสตร์ ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดหัวเร่ืองท่ีใครต่างก็
อยากรู้ช่ือ ‘Gems Billionaire’ เน้ือหามุ่งประเด็นไปที่การ

‘Lifestyle Class’ category conveys the practical knowledge 
that the learners can adapt to their respective lifestyles. 
This category could help their businesses to thrive through  
difficulties and give directions how to adjust to the New 
Normal. The key concept to this section is ‘Be Different from 
Photo’. All parts of the content and production are brand 
new. Punsiri Siriwetchapun (Tim) will share his experiences 
as a fashion photographer in San Francisco, USA for years. 
Punsiri returned to Thailand with the passion to share his 
knowledge so he decided to teach at a university. With his 
exceptional talent, soon all the major magazines in Thailand 
have credited his name for their cover photos. As Thailand’s 
leading photographer, Punsiri will share his stories about  
exercising just the right amount of creative thinking and turning 
it into a beautiful picture that perfectly portrays the conceptual 
thinking behind it. He will also teach in details some simple 
photographing and lighting techniques for capturing both 
the model and your exquisite piece of jewelry. 

Araya Indha (Art) is a renowned fashion stylist for  
Theatre clothing brand. She worked with a global brand like 
Lanvin in Paris, France and acted as a mentor for shows like  
The Face Thailand and Drag Race Thailand. With over 15 years of  
extensive experience in Thai fashion industry, Araya also 
teaches as a special lecturer at Srinakharinwirot University. 
In this class, she will talk on the topic of ‘Jewelry in Fashion’ 
which touches on the aesthetic pleasure of gem and jewelry. 
Practical ideas on using your gems to gain commercial and 
personal benefits will be shared. The online workshop will 
focus on selecting jewelry to match your attires and revamping 
your personality.

Suriyon Sriorathaikul (Nueng) is Thailand’s number one 
gem and jewelry enterpreneur. The ‘Beauty Gems Tycoon’, 
who is the third generation of the family business, graduated 
with a bachelor degree in business administration from  
Pepperdine University (California, USA). He will facilitate  
a popular topic ‘Gems Billionaire’ which aims to inspire industry 
players to succeed in their businesses with professional tips 
and ways to solve internal and client issues. This session will 
include how to invest in gem and jewelry.

‘Meet the GIT’s Masters’ provides online lessons in ‘virtual 
classroom’ via http://masterclass.git.or.th starting at 599* Baht 
only. Follow us on our Facebook page: GITtrainingcenter

LIFESTYLE CLASS

สร้างแรงบัลดาลใจในการท�างาน เคล็ดลับ 
การสร้างธรุกจิให้ประสบความส�าเร็จ ตลอดจน 
แนวทางการแก ้ป ัญหาเฉพาะหน้าอย ่าง 
มืออาชีพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภายใน
องค์กร และสถานการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับลูกค้า 
รวมถึงการลงทุนในอัญมณีและเครื่องประดับ

บทเรียนออนไลน์ใน ‘ห้องเรียนเสมือนจริง 
(virtual classroom)’ ตั้งพิกัดการเรียนรู้อยู ่
ที่ https://masterclass.git.or.th สนนราคา 
เริม่ต้นเพยีง 599* บาท เท่านัน้ ตดิตามข่าวสาร
ได้ที่ Facebook : GITtrainingcenter

พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ 
Punsiri Siriwetchapun

สุริยน ศรีอรทัยกุล
Suriyon Sriorathaikul

อารยา อินทรา
Araya Indha

GEMS JOURNAL MEET THE GIT’S MASTERS

Credit : Beauty Gems
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www.gems-treasure.com
www.facebook.com/GITGems.treasure

Youtube: GEMSTREASURE
Instagram @Git_Gems_Treasure

#GITThailand  #GemsTreasure 
#TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  

#JewelryForAll   #JewelryMaking


