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THE CITY OF GEMS

ร่วมส่งท้ายปลายปี 2562 กับเรื่องราวน่าสนใจ จากจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช 
ผ่านประสบการณ์ในการบ่มเพาะของนักออกแบบชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นคุณเอก-ศรัณญ อยู่คงดี  
คุณเมย์-นวธันย์   รุ่งดิลกโรจน์   และ คุณเจื้อย-จุฑาพัชร์ นิเวศรัตน์ ที่ได้ลงพื้นที่เข้าไปให้คำาแนะนำา 
ผู้ประกอบการชุมชนจนออกมาเป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่ร่วมสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ ภายใต้โครงการ 
Gems Treasure

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสีสันของจันทบุรี “นครอัญมณี” ที่เราหยิบยกเรื่องราวในการทำาแหวนกล 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีที่ถ่ายทอดกันมาหลายสิบปี มาเล่าสู่กันฟัง 

ทีมงานหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่านผู้อ่านจะชื่นชอบ และสนับสนุนการดำาเนินงานในโครงการ  
Gems Treasure อย่างต่อเนื่อง และเป็นกำาลังใจให้กับคณะทำางานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับ
ทุกท่านต่อไป

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

Director of The Gem and Jewelry Institute of Thailand 

The 2019 Year-End is coming soon. Let’s enjoy the stories we selected from The Gem  
and Jewelry Institute of Thailand’s Gems Treasure Project. In this year, we have been  
continuously working towards developing and raising the quality and standard of local products. 
We partnered with a network of renowned designers like Ek-Sarran Youkongdee, May-Nawatan 
Rungdilokroajn, and Jeuy-Chutapat Nivasratana to create collections in Phuket, Chiang Mai and 
Nakhon Si Thammarat. These projects have evolved the local items to be much more distinct 
within the jewelry industry.

Furthermore, we added a little story about Chanthaburi -- “The City of Gems” -- focusing 
on the little-known art of puzzle rings for readers to be in awe about. 

Our team hopes that you will enjoy these stories and continue to support the programs  
of Gems Treasure for the development of Thai jewelry. 
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GEMS AND JEWELRY
FESTIVAL 2019 

GIT has been assigned by the Deputy Minister of  
Commerce to organize the project to develop and promote  
Chanthaburi as the City of Gems, aimed at enhancing   
the capabilities of local entrepreneurs and community  
enterprises in the gem and jewelry industry to become more 
competitive and equipped with the skills to tap into global  
markets as well as driving forward Thailand to become  
the global trading hub for gem and jewelry.

To reach this goal, GIT along with public and private  
organizations in Chanthaburi will jointly host the International 
Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 under the 
theme, “Power of Gemstones and Jewelry” from December  
4 to 8, 2019 at various locations from the Chanthaburi 
Gem and Jewelry Center, KP Jewelry Center, Gems Market  
at Sri-Chan Road to the OTOP Lifestyle Shop.

จีไอทีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ให้ด�าเนินโครงการ “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนคร
อัญมณี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร ้างความเข้มแข็งให้กับ 
ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิชมุชนด้านอญัมณแีละเครือ่งประดบั
ของจังหวัดจันทบุรีให้สามารถแข่งขันได้และมีความสามารถ
เพยีงพอต่อการขยายตลาดสูส่ากล เพือ่ผลกัดนัประเทศไทยสูก่าร
เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

เพือ่ช่วยสนบัสนนุเป้าหมายดังกล่าว ทางจไีอทีและพนัธมติร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ได้เตรียมจัดเทศกาล
นานาชาติ “พลอยและเคร่ืองประดับจันทบุรี” (International 
Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019” ภายใต้
แนวคิด “Power of Gemstones and Jewelry” ระหว่างวันที่  
4-8 ธนัวาคม 2562 ทีบ่รเิวณศนูย์ส่งเสรมิอญัมณีและเครือ่งประดบั 
จันทบุรี, เคพี จิวเวลรี่เซ็นเตอร์, ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ และ 
OTOP Lifestyle

INTERNATIONAL
CHANTHABURI 
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The 19th Congress of the International Colored Gemstone Association (ICA) will take place at the  
Shangri-La Hotel in Bangkok from 12 to 15 October, 2019, enabling industry experts to share their 
latest knowledge and insights with members of the trade and industry professionals. Topics at the ICA 
Congress will range from rubies, colored stones, gem mining technology, designs, market trends, social  
responsibility, media, retailing, and more. 

งานประชุมนานาชาติด้านพลอยสี
ครั้งที่ 19 

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมนานาชาติด้านพลอยสี ICA 
Congress ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวัน
ที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรีล่า 
กรงุเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้นกัวชิาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการค้า และสมาชกิในแวดวง
อุตสาหกรรมอัญมณีมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับทับทิม พลอยสี 
เทคโนโลยีการท�าเหมืองพลอย ดีไซน์ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และอื่นๆ โดยสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://
icacongress2019.com/register/

I C A

C O N G R E S S 
2 0 1 9
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The Gem and Jewelry Institute 
of Thailand (Public Organization) 
or GIT has paired up three talented 
Thai designers with businesses 
from the three provinces-- Chiang 
Mai (silver), Nakhon Si Thammarat 
(nielloware), and Phuket (pearls). 
Their goals: to modernize, develop, 
provide a new image, and increase 
the potential in each of the province’s 
distinctive local accessories, 
which are originally made with 
local wisdom and local materials. 
With the hopes of bringing  
sustainable income to the region 
and being well known in both  
domestic and international markets, 
the project is a continuation of the 
Gems Treasure brand.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จบัมอืกบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัของ  
3 จงัหวดั เชยีงใหม ่(เครือ่งประดบัเงนิ) นครศรธีรรมราช (เครือ่งประดบัถมนคร) 
ภูเก็ต (เคร่ืองประดบัมกุ) โดยสามดไีซเนอรไ์ทยผูม้ากความสามารถ เพือ่พฒันา 
ศักยภาพของอัญมณีและเครื่องประดับอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่อาศัย
ภมูปัิญญาทอ้งถ่ินและใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินของแต่ละจังหวดัให้เกิดภาพลกัษณ์
ใหมท่ีย่งัคงกลิน่อายความเปน็ไทยแตม่คีวามรว่มสมยัมากขึน้ เปน็การตอกย้ำา
แบรนด์ Gems Treasure อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักทั้งในตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ อันจะนำามาซึ่งรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

GEMS JOURNAL

Photo: Ken K. Style:  Daneenart Burakasikorn 
Models: Kongsin Lawlertratana, Nithiporn Lertnitiwongsakul, JingJing Varitsara Yu and 
Pathakarn Tanasiriudom from KISSMODELS Make up: Jidapa Mogmued Hair: Dechachai Kerdphol
Clothes: COS, H & M, Vickteerut
ขอบคุณสถานที่ : Sales Gallery โครงการ KHUN by YOO inspired by Starck
โครงการ Branded Condominium แห่งแรกของแสนสิริและบีทีเอส กรุ๊ป                   
โทร. 1685 หรือ www.sansiri.com/condominium/khunbyyoo/th/        



5GEMS JOURNAL 5GEMS JOURNAL

GEMS JOURNAL

“จริงๆ แล้วผมอาจจะไม่ใช่นักออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่อง
ด้วยผมถูกเรียนมาเพื่อเป็นศิลปินมากกว่า แล้วด้วยการเป็น 
นกัออกแบบนัน้ ต้องสามารถท�างานตอบสนองให้กบัผูบ้ริโภคเป็น
หลกั แต่การเป็นอาร์ตตสิท์จะเป็นการท�างานเพือ่ตอบสนองความ
รูส้กึหรือการสือ่สารถงึเรือ่งราวของสงัคม วฒันธรรม หรอืเรือ่งราว
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นผ่านงานศิลปะ โดยผู้สร้างสรรค์คือศิลปิน ตัวผม
อาจจะมีความเป็นศิลปินและนักออกแบบอยู่อย่างละครึ่ง เวลา
ท�างานแต่ละครั้งผมไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องตัวเองเท่านั้น แต่จะพูด
ถงึสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในสงัคม หรอื
วฒันธรรมท่ีเห็นอยู่ในปัจจบุนัด้วย โดยต้องมองว่าสิง่ไหนท่ีท�าไป
แล้วจะเกดิแรงกระเพือ่มต่อสังคม หรอืมีแนวโน้มในทางความคดิ
ที่จะท�าให้คนเข้าใจและเห็นคุณค่าในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  
สิง่นีค้อืหน้าทีข่องอาร์ตตสิท์และนกัออกแบบทีต้่องท�างานร่วมกัน

...ในการท�างานกับโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึกสู ่ภูมิภาคอย่างย่ังยืน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ครัง้นี ้ผมรับผดิชอบในส่วน “ไข่มกุ” ของจงัหวดั
ภเูกต็ แต่เดิมผมมองว่า ไข่มกุค่อนข้างเป็นวตัถดุบิท่ียากในการน�า
มาสร้างสรรค์งานศิลปะ แต่พอครั้งน้ีเมื่อผมได้ใกล้ชิดกับไข่มุก 
ท�าให้เปลี่ยนความคิดของผมไปได้ เพราะมันกลับมีเรื่องราวที่
ท�าให้น่าสนกุมากขึน้ อย่างเช่น ตอนท�างานร่วมกบัผู้ประกอบการ 
จะมีไข่มุกท่ีถูกคัดท้ิงอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซ่ึงไม่ถูกน�า
มาใช้ในธุรกิจไข่มุกเลย ซึ่งปัจจุบันธุรกิจไข่มุกของภูเก็ตจะคัด
ควอลติีใ้นรูปแบบท่ีเน้นความกลม ความเงา โทนสขีองแต่ละเมด็
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเม่ือมองแล้วจะเห็นแต่ความเพอร์เฟกต์ เหมือน
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสวยแบบไร้ที่ติ แต่ผมจะมองอีกมุม
หนึ่ง คือมองว่าบางครั้งถ้าหยิบสิ่งที่มันขาดๆ เกินๆ หรือสิ่งที่ไม่
ได้ถูกต้อนรับในธุรกิจอุตสาหกรรม อาจจะเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจอีก
แบบหนึง่ เหมอืนไข่มกุอกีประเภทหนึง่ทีช่าวต่างชาตแิถบยโุรปให้
ความสนใจที่เรียกว่า บาโรก คือไข่มุกที่มีรูปทรงไม่สมมาตร หรือ
มผีวิสมัผสัไม่เรียบเนียน ซ่ึงก่อนหน้าน้ีผมเคยซ้ือมาเก็บไว้เหมอืน
กัน เพราะผมชอบเรื่องรูปทรงและผิวสัมผัสของมัน

...เพราะฉะนั้นในการท�างานร่วมกันครั้งนี้ ผมจึงตั้งค�าถาม
เกี่ยวกับการท�างานว่า จ�าเป็นไหมที่เราต้องใช้ไข่มุกที่สมบูรณ์
แบบไร้ที่ติ คือเราจะไม่แตะลูกค้ากลุ่มเดิม แต่เราจะพูดถึงลูกค้า
กลุม่ใหม่ ซ่ึงไม่ได้เป็นลกูค้าไข่มกุ เพราะเขาเห็นไข่มกุสวยแบบไร้
ท่ีติแล้วเขาอาจจะไม่ต้องการ แต่เขาอาจจะต้องการความยูนีค 
หรือความแตกต่างที่สุด หรือความเป็นตัวของตัวเองที่สุด หรือ
ต้องการความสดใหม่ในการออกแบบ เราจงึสร้างงานชิน้น้ีขึน้มา 
สุดท้ายการถ้าเราจะท�าธุรกิจที่ดีท่ีสุดคือ ผมคิดว่าเราใช้วัตถุดิบ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ให้เต็มที่ แล้วไม่เหลือขยะในการท�างาน 
ผมจึงมีความคิดที่ว่าอยากใช้ไข่มุกที่ไม่สมมาตรมาสร้างสรรค์
งานครั้งนี้ แทนท่ีผมจะมองหาไข่มุกที่สวยที่สุด ผมก็พยายามที่
จะเลอืกไข่มกุทีม่ตี�าหนมิากทีส่ดุ แล้วเอามาประกอบรวมกนั ซึง่มี
พลงับางอย่างท่ีสามารถช่วยให้ไข่มุกน้ีมคีณุค่ามากขึน้ คอือยาก
ให้มองว่างานศิลปะหรือจิวเวลร่ี คือสิ่งท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น เรา
ลองจนิตนาการดถูงึทุง่ดอกโบตัน๋ทีโ่ดนหมิะตกลงมาใส่ขาวโพลน 

INTELLIGENCE

T H E
D E S I G N E R S 
O F
G E M S 
T R E A S U R E
2 0 1 9

ศรัณญ อยู่คงดี 
หลายคนอาจมองว่า เอก-ศรัณญ อยู่คงดี เป็น
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่อันท่ีจริงแล้วเขาเป็น
อาร์ติสท์ตัวกล่ันท่ีกวาดรางวัลระดับโลกมา
มากมาย เขาใฝ่ฝันอยากทำางานศิลปะมาต้ังแต่
เด็ก วันน้ีเขาเดินทางมาไกลกว่าความฝันก็ว่า
ได้ เน่ืองจากเขามีโอกาสได้สร้างงานศิลปะช้ิน
เย่ียมหลายแขนง รวมถึงการสร้างแบรนด์เคร่ือง
ประดับเป็นของตนเองในช่ือว่า SARRAN มีวาง
จำาหน่ายท้ังในเมืองไทยและในอีกหลายๆ แห่งบน
โลกใบน้ีด้วย

GEMS JOURNAL
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บางทีเราอาจจะมองแล้วเห็นเป็นเรื่องของความสวยงาม แต่มองอีกมุมเราจะเห็นบาดแผลของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ซึ่งก็เหมือนกับบางครั้งถ้ามองเครื่องประดับชิ้นนี้ อาจจะมองว่าสวย แต่
ในขณะเดียวกันความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แฝงมากับความสวยงามคือผมก�าลังพูดถึงการที่เรา
ต้องเฝ้าระวังโลกมากขึ้นด้วย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้บริโภคว่าจะเลือกมองหรือเลือกเสพอะไร

...สุดท้ายผมคิดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามความสวยขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล บางคนอาจ
จะมองดูว่าแปลกประหลาดก็ได้ ซึ่งผมเองก็ชอบท�างานแต่ละชิ้นให้ออกมาไม่เหมือนกัน มันจะ
แตกต่างออกไปเรื่อยๆ นั่นคือความสนุกของการท�าจิวเวลรี่ ปัจจุบันคนไทยเราเก่งเรื่องการท�างาน
คราฟท์ เพราะฉะนั้นงานคราฟท์ไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้ว น่ันคือจุดเด่นของเรา ผมจึงยกตรงน้ีมา
เป็นประโยชน์ในการท�างานครับ”

แม้จะเอ่ยปากว่าการท�าเครื่องประดับมุกเป็นเรื่องยากเหมือนกัน อีกท้ังยังคัดสรรไข่มุกที่มี
คุณลักษณะแตกต่างไปจากความคุ้นชินของคนท่ัวไป ยิ่งเป็นงานท่ียากทวีคูณขึ้นไปอีก แต่ศรัณญ 
อยูค่งด ีกส็ามารถรงัสรรค์ไข่มกุออกมาเป็นเครือ่งประดบัท่ีสวยงามไร้ท่ีตไิด้อย่างน่าประทับใจยิง่นัก

INTELLIGENCE

“คอลเลคชั่นน้ีมีชื่อว่า Spirit เพราะผมมีความเชื่อว่า
ธรรมชาติมีจิตวิญญาณเป็นของตนเอง ไม่ว่าต้นไม้ 
สายน�้าหรืออะไรก็ตาม ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ 
คือต้นไม้ ดอกไม้ และการผิดฤดูกาลของธรรมชาติที่
เกิดข้ึน ผมเลยลองเอาเร่ืองการที่หิมะตกผิดฤดูกาล
มาใช้ในการเล่าเรื่อง”

GEMS JOURNAL
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“Actually, I may not be considered as a  
full-on designer. That’s because I studied to be a 
fine artist. Being a designer, you have to create 
and design for the customers’ needs, but as an 
artist, you do things to reflect and communicate 
your feelings on social issues, culture, and other 
stories through art. I consider myself half an artist 
 and half a designer. When I work in halves like 
this, I don’t only talk about my own interests, but I 
also talk about the environment around me -- like 
what’s happening in the society and culture at the 
moment. I have to see what will be able to cause 
a change in society, or to let people see what 
problems exists in society. This is the responsibility 
of being both an artist and a designer.”

“I was responsible for the pearls from Phuket 
in this Project. Before, I viewed pearls as a very 
difficult material to work with artistically. But once 
I started working with them, I had a change of 
mind. This is because there are stories attached to 
the material that makes working with them much 
more exciting. Phuket pearls are selected for their 
quality -- especially for their spherical shape, their 
shine, and their color tone. They need the pearls 
to look perfect -- as if witnessing a woman who is 
completely flawless.”

“But I looked at them from another angle.  
I picked out pearls that weren’t perfect -- some-
thing that Westerners, especially Europeans, 
would call ‘baroque’. These are pearls that are 
not symmetrical, which aren’t even in tone. I used 
to collect these types of pearls, actually, because  
I liked their texture.”

Ek-Sarran Youkongdee
Many people may see Ek-Sarran Youkongdee as your average product designer. But in reality, he’s an artist

in his own right -- winning world renowned awards for his works. Since he was young, he dreamed
of working in the arts. Now, he’s gone beyond his dreams -- creating masterpieces in many forms, as well as launching

his own brand SARRAN which is sold throughout Thailand and abroad. 

“So, in this project with GIT, I gave myself 
a question -- ‘is it really necessary to use these 
perfect, flawless pearls?’. I didn’t want to market to 
the same clientele. I was interested in new buyers 
who aren’t your average pearl enthusiasts. They 
might see flawless pearls and aren’t receptive 

art piece or jewelry piece as something that Mother 
Nature created -- that something deformed and 
broken is actually rare and one of a kind.”

“The collection is called ‘Spirit’, because I  
believe that everything nature has created has a 
soul. I’m trying to tell the story of nature within this 
collection: about trees, flowers, and climate change. 
Could you conjure up the image of a blooming 
peony field covered in snow? Some would see it 

as something beautiful, 
but looking at it from  
another angle, we’re seeing 
the side effects of climate 
change on our world. It’s 
like looking at the jewelry 
piece in my collection. 
People may think that it 
is pretty, but at the same 
time the story behind 
is about protecting the 
earth. It really depends 
on how the client looks at 
it in the end.”

“I like working on 
things that are different. 
Things keep changing, 
and that’s the fun part of 

creating jewelry. Thais are extremely talented in 
creating craftwork, and of course each craftwork 
is unique. This is what stands out about us, and  
I wanted to highlight this aspect in my work.”

Eventhough Sarran claims that working with 
discarded asymmetrical pearls are a challenge, he 
manages to make the imperfect perfect. 

The collection is called ‘Spirit’, because 
I believe that everything nature has  
created has a soul. I’m trying to 
 tell the story of nature within this 
collection: about trees, f lowers,  
and climate change.” 

to them, but they might find uniqueness,  
newness, and a touch of personalization in the 
imperfect pearls.”

“I tried to choose pearls which had the most 
flaws. I put them together in order to create 
more value to them. I want people to see this 
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“ท่ีผ่านมาเวลาพูดถึงเคร่ืองถม เมย์มักนึกถึงงานลาย
ไทยที่แน่นๆ แน่นทั้งชิ้น และเป็นเส้นโค้ง คือนึกถึงแบบนั้น 
ซึ่งโดยมากจะเห็นผู้ใหญ่ใส่เครื่องประดับ เครื่องถม กับ
ชุดผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายโดยติดเป็นเข็มกลัดบ้าง หรือไม่ก็
ก�าไลบ้าง แต่ก่อนก็มกีารท�าเคร่ืองประดบัเคร่ืองถมอยู่แล้ว  
เพียงแต่ว่าพอเห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าน่ีเป็นงานเครื่องถมนะ 
เครือ่งถมมแีค่สองส ีคอืถมเงนิกบัถมทอง ซึง่ขัน้ตอนการท�า 
จะเหมือนกัน คือใช้ซิ่วตอกลายให้เป็นร่องลงไป จากนั้นใช้
ยาถมลงไป ตะไบแต่ง และขัดเงา แต่จุดต่างอยู่ที่ถมทอง
ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีทอง 99.99 เปอร์เซ็นต์มาทาให้เป็น
สทีอง พอได้รับโจทย์น้ีมา เมย์เลยสร้างมูด้บอร์ดกลุม่ลกูค้า
ขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มผู้หญิงอายุประมาณ 35-45 ปี ซึ่งเป็น 
กลุม่ตลาดท่ีเดก็ลง เพ่ือท่ีจะให้เขาได้เห็นว่ามงีานเคร่ืองถม
ในรปูแบบน้ีนะ เขาก็จะได้ตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้ และรายได้ก็
จะกลับไปที่ชุมชนด้วย

...แรงบันดาลใจส�าหรับคอลเลคชั่นนี้เกิดจาก วันที่
ลงไปดูงานเครื่องถมที่นครศรีธรรมราชครั้งแรก เมย์พา
ครอบครัวไปเท่ียวด้วย พอลงสนามบินปุ๊บ มองไปเห็น
ท้องฟ้ากว้างมาก จากนั้นได้ขับรถไปเที่ยวทะเลที่อ�าเภอ
ขนอม น�้าทะเลก็สวยใส สีเขียว สะอาดมาก พอไปน�้าตกก็
พบความชุม่ฉ�า่ ต้นไม้เขยีวขจ ีสดุท้ายเราจงึได้พบว่าจังหวัด 
นครศรธีรรมราชเป็นจังหวดัทีธ่รรมชาติมคีวามอดุมสมบรูณ์ 
มากๆ เมย์จึงอยากน�าความประทับใจจากการเดินทาง
คร้ังน้ีมาถ่ายทอดลงบนช้ินงาน มาคลี่คลายผ่านสีต่างๆ 
ของพลอย คอนเซ็ปต์ที่เมย์ให้กับครูช่างนครศรีธรรมราช  
ซึ่งเป็นคนลงมือท�าเครื่องถมคอลเลคชั่นน้ี เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นลวดลายอะไรก็ได้ ไม่มีการตีกรอบ 
แล้วแต่ทางครูช่างอยากจะคิดและท�าเลย

...คือเมย์ไม่อยากขึ้นลายเส้นจากกรุงเทพฯ ด้วย
คอมพิวเตอร์ เพราะมันจะเป็นงานของคนกรุงเทพฯ อยาก
ให้ทางนครฯ เป็นคนมองจากสายตาเขาเอง แล้วออกแบบ
ลวดลายมากกว่าค่ะ ซึ่งพอเราเอามาประกอบเป็นชิ้นงาน
แล้ว ท�าให้ได้กลิ่นอายลายเส้นของคนพื้นท่ีอยู่ในฟอร์ม
ของความโมเดิร์น เลยได้ชิ้นงานที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับ
การท�างาน ผลงานคอลเลคชัน่น้ี จงึเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างทางครูช่างกับทางเรา เมย์ชอบเข็มกลัดอยู่ชิ้นหนึ่ง
ท่ีเขาออกแบบมา ตอนท่ีเราส่งชิ้นส่วนไปให้ทางนครฯ  
ท�า เขาจะยงัไม่เหน็ว่าช้ินไหนจะน�ามาท�าเป็นเครือ่งประดบั
อะไร ทางน้ันได้วาดรูปนกคูเ่กาะอยู่บนต้นไม้มา ซ่ึงเรามตีวั
เรือนสีๆ ท่ีฝังพลอยเป็นสีๆ ประมาณสีเหลืองทอง เลยได ้
บรรยากาศเหมือนพระอาทิตย์ตกดิน และมีนกจุ๊บจิ๊บๆ  
นีค่อืสิง่ทีไ่ด้มาโดยไม่คาดว่าจะได้มา ซึง่เป็นเรือ่งทีด่มีากค่ะ

INTELLIGENCE

นวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์ 
เมย์-นวธันย์  รุ่งดิลกโรจน์  นักออกแบบเคร่ืองประดับรุ่นใหม่ไฟแรงท่ีมีผลงานเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวด้วยรูปแบบการดีไซน์ท่ีร่วมสมัยดูโดดเด่น และสามารถสวมใส่ได้จริงในหลากหลาย 
วาระโอกาส  นับได้ว่าผลงานการออกแบบของเธอเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง กระท่ังได้มา 
ร่วมงานกับโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับเชิงลึก 
สู่ภูมิภาคอย่างย่ังยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) เพ่ือร่วมพัฒนางานเคร่ืองถมของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ก้าวไกล 
มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในตลาดของกลุ่มคนรุ่นใหม่

จากการท�างานร่วมกันระหว่างนักออกแบบเครื่อง
ประดับกับช่างท้องถิ่น นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน 
ออกมาได้อย่างงดงามลงตัว แต่แตกต่างจากรูปแบบ
เดิมๆ การพลิกรูปโฉมใหม่ของงานเครื่องประดับเครื่อง
ถมคอลเลคชั่นน้ีจะสร้างกระแสใหม่ให้เกิดขึ้นอีกหนึ่งช่อง
ทางส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับในสไตล์ไทยร่วมสมัย
อย่างแน่นอน

...เมย์เลยคดิชือ่คอลเลคชัน่นีว่้า The Story 
of the South อันหมายถึงเรื่องราว 
เก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต ้
โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยให้นักออกแบบคือตัวเมย์คิดว่าเรา
มีมุมมองกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างไร แล้วใช้สายตาของคนพื้นที่เป็น
คนบอกเล ่าความอุดมสมบูรณ์ของ
นครศรีธรรมราชเอง เพราะไม่มีใครเล่า
เรื่องจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดีเท่า
คนนครฯ เองค่ะ จากนั้นถึงน�าเรื่องราว
นั้นมาผนวกรวมกันกับงานของเมย์ ซึ่ง
ทางเราเพียงแค่ไปพัฒนารูปแบบงาน
เครื่องประดับเครื่องถมให้ดูสมัยใหม่ข้ึน
เท่านั้นเองค่ะ”
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Clothes: Theatre
Gold: Ylg Precious Company Limited

GEMS JOURNAL INTELLIGENCE

With her widely accepted works, she has  
become a part of The Gem and Jewelry Institute 
of Thailand’s Gems Treasure Project -- developing 
nielloware in the province of Nakhon Si Thammarat 
to evolve, as well as attract the market of new 
generation buyers. 

“Before, when I thought about nielloware, I 
thought of traditional Thai curvy patterns packed 
into a single piece of work. This perception came 
from me seeing the older generation sometimes 
pinning them on their silk or cotton costumes or 
wearing them as bracelets.”

“Nielloware used in jewelry has existed for a 
while now. It’s just that once you see them, it just 
screams ‘nielloware’.There are only two colors 
-- silver and gold -- and the way they’ve been 
produced have always been the same. First of all, 
a pattern is etched onto silver; then it is covered 
with niello; it is sanded and buffed until smooth, 
and finally an artisan would add details by hand. 
The difference in gold niello is the last step, which 
uses an inlay of 99.99 percent gold.”

“The inspiration of the collection came from 
this: On the first day when I went to observe  
nielloware works in Nakhon Si Thammarat, I took 
my family along. Once we descended from the 
plane, I looked out and saw a beautiful vast sky. 
From there, we drove to the beach in Amphoe 
Kanom. The sea was crystal clear, turquoise, and so  
untouched. When we went to a nearby waterfall, 
all I encountered was lushness of the forest. It 
was stunningly green. From these experiences, 
I understood that the province is an extremely 
fertile land.”

“I wanted to reflect this feeling of captivation 
through the different colors of precious stones.  
I took this concept to a nielloware artisan of Nakhon 
Si Thammarat. I gave him a task -- to show the 

May-Nawatan Rungdilokroajn
Rising new-gen jewelry designer May-Nawatan Rungdilokroajn has been shaking the industry up with

her unique, contemporary designs suited to be worn in every possible occasion.

 I thought of the collection 
name as The Story of the 
South because it speaks of 
the lushness and fertility 
of the area --  especially 
Nakhon Si Thammarat. ” 

abundance and fertility of the province through 
whatever pattern he could think of. There was no 
limit. It was all up to him.”

“I didn’t want to go back to Bangkok, sketch 
on a computer, and let local craftsmen do the 
work -- because that would make it a product 
from Bangkok produced in Nakhon Si Thammarat. 
I wanted the pattern to be from the local’s eyes, 
because when we put the jewelry pieces together, 
there’s an air of locality inside a modern form. So, 
what we got was something quite new.”

“This collection was born out of a collabora-
tion between the local artisan and myself. When I 
sent the parts to the artisan in Nakhon, they didn’t 
know which pieces would be what jewelry. He 
drew a pair of birds resting on a tree. The base, 
which is colorful, paired with colorful gems made 

it look like a sunset scene. This was something 
unexpected -- and it’s a good story to tell.”

“I thought of the collection name as The 
Story of the South because it speaks of the 
lushness and fertility of the area -- especially 
Nakhon Si Thammarat. It illustrates what I, 
as a designer, thinks of the province -- while 
having a local artisan create the image which 
reflects that. I did that because I believe that 
no other person could be able to tell the story 
of Nakhon Si Thammarat other than a local. 
And from there, I develop and modernize it.”

The collaboration between the designer 
and the local craftsman had brought out an 
elegant and balanced design which differs 
from anything that has been done before. The  
production of the new look of nielloware jewelry  

will undoubtedly create a new trend pleasing 
all those who wish to see more Thai patterns 
in a more modern form. 
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จุฑ�พัชร์ นิเวศรัตน์
หญิงสาวผู้น้ีเติบโตมาในครอบครัวศิลปินท่ีแวดล้อม
ด้วยงานศิลปะมาต้ังแต่เล็กจนเติบใหญ่ ทำาให้เธอมุ่งม่ัน
เข้าไปเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปะอันดับต้น
ของประเทศ  และเม่ือเรียนจบได้กลายเป็นนักออกแบบ
เคร่ืองประดับรุ่นใหม่ท่ีหยิบยกคุณค่าความเป็นไทย 
มาต่อยอด จนกลายเป็นผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ 
สร้างช่ือเสียงให้กับตนเอง  ครอบครัว และประเทศชาติ 
มาอย่างต่อเน่ือง

“ตอนเดก็ๆ ด้วยความทีต่วัเองเป็นเดก็ผูห้ญงิกท็�าเครือ่งประดบั
แบบของเล่นใส่เอง เลยมคีวามรูสึ้กว่าอยากจะเรยีนรู้การท�าเครือ่ง
ประดบัว่าเขาท�ากนัอย่างไร มีอยูค่รัง้หน่ึงเดนิผ่านร้านเคร่ืองประดบั
แล้วเกดิจุดประกายขึน้มาในความคดิของเราเลย ตอนนัน้เหน็แหวน
วงนึง ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าแหวนเงินวงนั้นมันเป็นโลหะแล้ว
เป็นสขีาวได้อย่างไรนะ อกีทัง้ ทัง้รอบวงไม่มรีอยต่อเลยด้วย เลยเริม่
สนใจทางด้านน้ี อกีเหตผุลหนึง่คอืคณุพ่อคณุแม่กแ็อบมอีทิธพิลกับ
เจือ้ยด้วยค่ะ เจือ้ยเกดิและเตบิโตมาในแวดวงศลิปะ เพราะคณุแม่ 
เป็นจิตรกร วาดภาพกับท�างานปั้น ส่วนคุณพ่อเป็นสถาปนิก ท�าให้
ค่อนข้างชอบงานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก จริงๆ ชอบศิลปะหลายแขนง 
แต่สนใจทางด้านเครื่องประดับมากกว่า พอโตมาเลยไปสอบ 
เอ็นทรานซ์เข ้าเรียนที่คณะมัณฑนศิลป์ เอกเครื่องประดับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เรียนจบทางด้านนี้โดยตรง

...ถ้าเป็นอะไรทีเ่กีย่วกบัเครือ่งประดับจะชอบทกุอย่างเลย และ
ค่อนข้างชอบหลากหลาย โดยเฉพาะชอบเครื่องประดับที่มีดีไซน์
แปลกใหม่ หรือเครื่องประดับที่เป็นศิลปะไทยแบบประยุกต์ ไม่ใช่
แบบไทยเดิมมาก และไม่ใช่แบบของที่โชว์ในมิวเซียมซ่ึงบางครั้ง
เอามาใส่ในชีวิตจริงไม่ได้ เครื่องประดับช้ินแรกที่ออกแบบเอง
ตอนน้ัน เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 1 และได้แรงบันดาลใจมาจาก
ครอบครัว เพราะตัวเองเป็นคนผูกพันกับครอบครัวค่อนข้างมาก 
แถมช่วงน้ันยังออกแนวเพ้อฝันอยู่ ก็คิดว่าเครื่องประดับเขาก็คง
อยากมีครอบครัวเหมือนกันม้ัง เลยออกแบบเป็นเข็มกลัดแฟมิลี ่
คือเป็นครอบครัวเข็มกลัด มีพ่อแม่ลูก ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในช่วง
ค้นหาตวัเอง ก็จะดไีซน์ค่อนข้างหลดุไปเรือ่ย มทีัง้แนวหวานๆ แนว 
โมเดร์ิน ตอนทีม่าเกดิการจุดประกายให้หนัมาสนใจศลิปะไทยแบบ
ประยุกต์ คือ ตอนเรียนอยู่ปี 2 แล้วมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ติด
กับวัดพระแก้ว ท�าให้เห็นวัดพระแก้วทุกวัน และชอบเข้าไปดูมาก  
ดแูล้วกย็ิง่รูส้กึว่าศลิปะของวดัพระแก้วสวยจรงิๆ แต่เราไม่สามารถ
น�าความสวยนั้นกลับมาอยู่กับเราได้ จึงเกิดแรงบันดาลใจอยาก

พระพุทธเจ้าก็จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับผู้บูชาและบ้านเมือง
นัน้ๆ ด้วย ในรายละเอยีดของชิน้งานทีเ่จือ้ยออกแบบจะมเีรือ่งราว
แฝงอยู่ทุกจุดเลยค่ะ

...ในฐานะท่ีเราเป็นนักออกแบบก็จะเป็นนักค้นคว้าไปในตวัด้วย 
เพราะการจะออกแบบอะไรสักหน่ึงอย่างต้องเจาะลึกถึงท่ีมาของ
แนวความคดิ อย่างเราสงสยัว่าศลิปะเชยีงใหม่ หรอืศลิปะล้านนา 
ได้รับอิทธิพลมาจากไหนกันแน่ พอมาศึกษาลึกๆ แล้วเลยทราบ
ว่าเชียงใหม่ในอดีต เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาไม่ต�่ากว่า 200 ปี 
ซึง่ท�าให้ได้รบัอทิธพิลจากพม่าค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
โบสถ์วหิาร ลายผ้าทอ พระพทุธรูป ภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรืออะไร
อีกหลายๆ อย่างก็ตาม ส่วนพม่าก็ได้อิทธิพลจากจีน เพราะพม่า
เคยเป็นเมืองขึ้นของจีนมาก่อน บางส่วนก็มาจากลาว ท�าให้ศิลปะ 
ล้านนาน้ัน ได้รบัอทิธิพลมาจากท้ังพม่า จีน ลาว และชาวเผ่าต่างๆ 
ซึง่ผสมผสานค่อนข้างหลากหลาย เป็นสิง่ทีน่่าสนใจมากค่ะ ซึง่เจือ้ย
ไม่ได้สนใจลักษณะงานดั้งเดิมของแต่ละถ่ินแต่เพียงแค่ภายนอก 
แต่จะสนใจจิตวิญญาณของผู้ที่ท�างานศิลปะชิ้นนั้นๆ มากกว่า
ด้วย เครื่องประดับหน่ึงชิ้นตอนท�าเขาต้องการสื่อถึงอะไร ฝีเคาะ
แต่ละจุดบ่งบอกถึงอะไร ซึ่งถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์
อย่างหน่ึงเหมอืนกัน เจือ้ยก็จะบนัทึกเรือ่งราวเหล่าน้ีไว้ เป็นการหา 
ข้อมูลเชิงลึกให้มากท่ีสุดก่อนจะน�ามาตีความและออกแบบ 
คอลเลคชั่นใหม่ค่ะ

...คอลเลคช่ันหิรัญล้านนานี้เป็นการน�าเสนอ
ภาพลักษณ์ใหม่ของงานเทคนิคดุนลายของ
เมืองเชียงใหม่เป็นหลักค่ะ ถ้าใครเคยไปเดิน
แถววัวลาย สิ่งที่เห็นเด่นชัดมากคือขันซึ่งใช้
เทคนคิดนุลายเป็นลายนกัษตัร และลายอืน่  ๆด้วย 
ซึง่ของเขา ก็สวยงามดีนะคะ แต่ของเราจะเป็น 
การผสมผสานระหว่างลายไทยกับลายเรขาคณิต 
ซึ่งสื่อถึงความโมเดิร์น ตัวรูปทรงหลักจะเป็น 
สีเ่หลีย่มจตุรสัเนือ่งจากเมอืงเชียงใหม่การก่อร่าง 
สร้างเมืองข้ึนมาจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส 
เจื้อยก็เลยท�ารูปลายสี่ เหลี่ยมผสมกับลาย
ดอกไม้ในช้ินงานครัง้นีท้ัง้หมดเลยค่ะ

...สุดท้ายเจ้ือยอยากบอกว่าเมืองเชยีงใหม่เป็นเมอืงท่ีน่าอจิฉา
มากๆ ค่ะ เพราะมีงานหัตถกรรมหลายแขนงที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือ 
การอนุรกัษ์ของเขาท�าได้ดเีย่ียมอยู่แล้ว แต่อาจจะขาดการต่อยอด 
การต่อยอดกถ็อืว่าเป็นสิง่ส�าคญั เพราะจะท�าให้เกดิความต่อเน่ือง 
ของงานศิลปะโบราณกับศิลปะปัจจุบัน ถ้าเราไม่ต่อยอดเลยก็
อาจจะท�าให้งานศิลปะแขนงน้ันสูญหายไปได้ เพราะบางคร้ัง 
คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใส่งานโบราณ ซ่ึงเราจ�าเป็นท่ีจะต้องต่อยอด
ในการออกแบบงานให้ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วย และที่ส�าคัญ
การต่อยอดยังไม่พอ แต่จ�าเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างในการ
ออกแบบด้วยค่ะ”

ท�างานศิลปะไทยในรูปแบบที่พกพาไปได้ ซึ่งสิ่งนั้นก็ไม่พ้นเป็น
เครื่องประดับ จากจุดนั้นจึงเริ่มท�างานเป็นศิลปะไทยประยุกต์มา
โดยตลอดจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ”

ผลงานคอลเลคชั่นล่าสุดของเธอที่สร้างสรรค์ให้กับโครงการ
พฒันารปูแบบและคณุภาพสนิค้าอญัมณีและเครือ่งประดบัเชิงลกึ 
สู ่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
เครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) ทีไ่ด้น�าเสนอเครือ่งประดบั
ของจังหวัดเชียงใหม่รูปโฉมใหม่นั้น ยังคงกลิ่นอายเดิมของตัวเธอ 
คือเป็นศิลปะไทยประยุกต์อันได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสนา
พุทธ ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของ
จังหวดัเชียงใหม่ น�ามาผสมผสานรวมกันจนเกิดเปน็เครื่องประดบั
ชิ้นเอกอันงดงามร่วมสมัย ในชื่อคอลเลคชั่นว่า “หิรัญล้านนา”

“หริญั แปลว่า เครือ่งเงนิเครือ่งทอง หรอืของมค่ีา ล้านนาหมาย
ถงึเมืองเชียงใหม่ หรัิญล้านนา แปลโดยรวมคือเมอืงแห่งเคร่ืองเงนิ 
และเครื่องทอง โดยในคอลเลคชั่นนี้จะประกอบไปด้วยสร้อยคอ
เส้นใหญ่ใช้เทคนิคดุนลาย ชุบทอง 14 เค ผสมแบลครูทีเนียม  
ตวัเรอืนทัง้หมดใช้เงนิแท้ในการท�า นอกจากนัน้ยงัประกอบไปด้วย
ก�าไรข้อมือ ต่างหู กรรเจียก และปิ่นปักผม ซึ่งปิ่นปักผมเป็นสิ่ง 
ที่ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นสัญญลักษณ์ของสาวเชียงใหม่ที่จะต้อง
ปักปิ่นที่ผมกันค่ะ

...การที่เจื้อยออกแบบสร้อยคอเส้นใหญ่เป็นลวดลายหม้อ
ดอกบูรณฆฏะ เพราะตอนนั้นไปเที่ยววัดที่เชียงใหม่แล้วเห็นลาย
นี้ตามหน้าบันและผนังของโบสถ์ ท�าให้สงสัยว่าท�าไมมีลายดอก
นี้เกือบทุกวัดเลย ซึ่งผู้รู้ได้บอกกกับเราว่า เรียกว่าลายหม้อดอก 
บูรณฆฏะ นั่นเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ยินค�าๆ นี้ หม้อดอกบูรณฆฏะ
เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา คือมีลักษณะเป็นหม้อแจกันที่ใส่
ดอกบวัทีเ่บ่งบานออกมาเตม็ล้นออกมานอกหม้อแจกนั บางวดักจ็ะ 
วาดออกมาเต็มผนังโบสถ์เลยค่ะ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะสร้างกัน
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับเมือง บ้านเมืองไหนที่บูชาดอกไม้ให้กับ
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Her latest collection, which she created for 
The Gem and Jewelry Institute of Thailand’s Gems 
Treasure Project, presents Chiang Mai’s jewelry in 
a new and fascinating form. The collection, titled 
“Hiran Lanna” is a stunning mixture of traditional 
and modern designs. It has her unique touch, 
and applies Thai art inspired by religion, beliefs, 
history, and way of life of Chiang Mai’s locals. “

‘Hiran’ means silverware, goldware or items of 
value, and ‘Lanna’ means the city of Chiang Mai. 
‘Hiran Lanna’ together means a city of silver and 
gold. In this collection, there is a large necklace 
using repoussé technique, plated with 14 karat 
gold mixed with black ruthenium. The jewelry 
itself is made from genuine silver. There’s also  
a bracelet, earrings, ear pieces, and a hair pin. The 
hair pin is indispensable, as it is what Chiang Mai 
women are known for.” 

“I designed a large necklace with a Purna-Kalasha 
motif because I often saw this pattern on the temple 
murals when I was travelling around Chiang Mai. 
I started wondering why this pattern appeared 
in almost every single temple. A person told me 
that the pattern was called ‘ Purna-Kalasha’, which 
was the first time I’ve ever heard of such a thing. 
The Purna-Kalasha vase was a symbol of Lanna. 
It’s characteristics are a large vase filled with  
blossoming lotus flowers. Some temples would 
have a giant mural of it on its walls. It is believed that 
this object will bring abundance and prosperity 
when presented to Buddha. In my design and 
pattern, there is also a story.” 

“I’m a designer, but I double down as a  
researcher as well. That’s because to design  
something, I have to delve into the philosophy and 

Jeuy - Chutapat Nivasratana 
Jeuy - Chutapat Nivasratana grew up in a family of artists. Upon graduating, 

she became part of the new generation of driven designers -- developing and presenting 
Thainess within their jewelry products. Now, her unique designs have catapulted her 

to fame, advancing her family name and her country alongside it. 

origin of an idea. For example, I was interested 
in where Chiang Mai or Lanna artists got their 
influence from. Digging for information, I found 
out that Chiang Mai in the past was a part of 
the Burmese colony for no less than 200 years. 
Thus, the region was influenced greatly from  
the temples to the fabric to the buddhist sculptures 
and the paintings, etc. As for the Burmese, they 

zodiac patterns. However for me, my patterns are 
a mix of Thai designs and geometry -- representing 

modernity. The main shape 
that I use in my designs are 
squares, linking to how Chiang 
Mai’s urban design was in 
the shape of a square. So,  
I created patterns from squares 
and flowers.” 

“Finally, I want to say that 
Chiang Mai is an extremely  
envious city. It’s a city of excellent 
handcrafts and they preserve 
their history well. What’s missing 
may be development of 
the crafts. Development is  
something important, because 
it will continue both traditional 
and contemporary art into the 
future. If we don’t develop 

and evolve, some art forms might go extinct. 
This is because the newer generation doesn’t 
wear traditional jewelry. So, it’s my job to evolve  
it into something they can wear in their  
everyday lives. What’s most important is not only  
developing and evolving, but also creating unique 
designs as well.”

The Hiran Lanna collection presents a new 
image of Chiang Mai’s repoussé technique. 
If anyone has ever walked down Wua Lai 
Road, they’ll see many repoussé works with 
beautiful zodiac patterns. However for me, 
my patterns are a mix of Thai designs and 
geometry -- representing modernity.”

created a specific piece? What does each  
incision mean? In a way, it is a record of history. 
I gather all the information and insights before 
I create a new collection.” 

“The Hiran Lanna collection presents a new 
image of Chiang Mai’s repoussé technique. If 
anyone has ever walked down Wua Lai Road, 
they’ll see many repoussé works with beautiful 

were influenced from China, because Burma 
used to be a colony of China. Some influence 
also came from Laos. So the art of Lanna was 
a mixture of influences by Burma, China, Laos, 
and the different local tribes.” 

“I am not only interested in the superficial 
aspects of each traditional art, but I’m also 
interested in the spirit and sentiment of those 
who created those works as well. What were 
the craftsmen trying to convey when they  
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ชูเกียรติ เนียมทอง
ช่างทำาแหวนกลระดับมาสเตอร์พีชแห่งจันทบุรี

ชูเกียรติ เนียมทอง หรือ “ช่างหรีด” ช่างทำาแหวนกลฝีมือเอกอุแห่งจังหวัด
จันทบุรี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี จากการได้รับถ่ายทอดวิชา
ความรู้จากญาติผู้ใหญ่ท่ีมีฝีมือเป็นท่ีเล่ืองลือเร่ืองแหวนกล จึงทำาให้เวลาน้ี
เขาได้มายืนอยู่แถวหน้าของวงการแหวนกลจันทบุรี  หลายๆ คนอาจจะยัง
สงสัยว่าแหวนกลคือแหวนอะไร แหวนกลหรือแหวนกลไก คือการออกแบบ
แหวนหลายๆ วงให้เกาะเก่ียวรวมอยู่ด้วยกัน โดยท่ีสามารถหมุนขยับแหวน 
แยกแหวนแต่ละวงได้ และนำามาประกอบรวมกันวงเดียว และจะมีลวดลายอยู่
บนหน้าแหวนให้เห็นด้วย เช่นลายรูปสัตว์ต่างๆ หรือนักษัตรต่างๆ ซ่ึงต้อง
ใช้ทักษะฝีมือท่ีมีความชำานาญอย่างสูง ถึงจะประกอบเป็นแหวนกลได้ งาน
ฝีมือท่ีหายากเช่นน้ี มีทำาเฉพาะท่ีจังหวัดจันทบุรีเท่าน้ัน ซ่ึงตามประวัติความ
เป็นมาการทำาแหวนกลสืบทอดกันมาไม่ต่ำากว่าสามช่ัวอายุคนหรือเกือบหน่ึง
ร้อยปีมาแล้ว แม้ในยุคปัจจุบันแหวนกลเร่ิมเส่ือมความท่ีนิยมลงไปบ้าง แต่ก็
ยังมีทายาทของช่างทำาแหวนกลยังคงทำาสืบมาจนถึงทุกวันน้ี 

ช่างหรีดได้เท้าความให้ฟังว่า “อาชีพการท�า
แหวนกลเป็นอาชพีเฉพาะในครอบครวัและเครอืญาติ
เท่านั้น จะไม่ค่อยมีการสอนให้คนภายนอก จึงท�าให้
เหลือคนท�าเป็นอยู่ไม่กี่คน ผมชอบตรงที่แหวนกล 
แตกต่างจากแหวนทั่วๆ ไปอย่างชัดเจน แหวนปกติ 
มีแค่วงเดียว แต่แหวนกลเป็นแหวนที่ถูกท�าข้ึนจาก 
แหวนหลายๆ วงโดยแยกออกจากกันไม่ได้ และ
เป็นการท�าด้วยมือทั้งวง ปัจจุบันผมเร่ิมน�าไอเดีย
ใหม่ๆ มาต่อยอดจากชิ้นงานดั้งเดิม เพื่อให้เกิด
แหวนกลสไตล์ใหม่ที่ร่วมสมัยขึ้นมา นั่นคือแหวนกล 
ที่ปรากฏช่ือและสกุลอยู่ในแหวนด้วย ซ่ึงเป็นแหวน
ของผู ้ เป ็นเจ ้าของแบบเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ�้ากับ 
ของใคร ผลลัพธ์ออกมาได้รับความสนใจจากลูกค้า
มากขึ้นครับ

...งานพวกนีจ้รงิๆ แล้วควรจะอนุรกัษ์ไว้ เพราะว่าถ้า
หมดรุ่นผมแล้วกค็งจะหมดคนท�า อย่างเช่น แหวนกล 
ปูทรงบางกะจะ ถามว่าผมท�าได้ไหม ก็ท�าได้นะ แต่
มันไม่ได้ฟิลลิ่งเดียวกับรุ่นก่อนที่เขาท�าไว้ อันนี้คือ
เหตุผลว่าท�าไมเราน่าจะอนุรักษ์งานพวกนี้ไว้ เพราะ
ว่ามันเอามาท�าใหม่ก็ไม่เหมือนรุ่นเดิมๆ ที่เขาท�าไว้ 
มันเป็นลายเซ็นของแต่ละคนของใครของมัน เหมือน
อย่างที่ผมท�าแหวนกลชื่อและนามสกุลข้ึนมาอย่าง
นัน้น่ะครับ จริงๆ แล้วกใ็ช้เทคนคิพ้ืนฐานเดียวกนั แต่
แค่เราพลิกแพลงออกไปจากเดิมเท่านั้นเอง งานของ 
ผมที่ได้ท�าออกมานั้น หนึ่งคือจะสืบทอดลักษณะ 
งานเก่าที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณลุงไว้ด้วย แม้
จะท�าไม่ได้ฟิลลิ่งเดียวกันเป๊ะๆ แต่ก็ให้คงความใกล้
เคียงเอาไว้ สองคือสร้างชิ้นงานท่ีเป็นลายเซ็นของ
ตัวเองด้วย ด้วยชิ้นงานที่แตกยอดมาจากงานดั้งเดิม 
และเพิ่มเติมรูปแบบที่เฉพาะตัวเราขึ้นมา
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...สุดท้ายถ้าถามผมว่า อยากฝาก
ให้คนรุ ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพท�า
แหวนกลอย่างไร ผมว่าต้องเริ่มต้นให้
เขาสนใจในอาชพีการท�าเครือ่งประดบั
ก่อน เพราะถ้าจะให้เขามาเจาะท�า
แหวนกลโดยเฉพาะอาจจะยากหน่อย 
ถ้าเขาไม่ได้เริ่มต้นว่าเขาชอบอาชีพนี้ 
พอมาท�าแล้วมันไม่เป็นอย่างท่ีเขาคิด 
ก็จะจอดอยู่ตรงนั้น คือท�าได้ไม่นาน 
ท�าแป๊บๆ ก็เลิก แต่ถ้าเขารักหรือชอบ
อาชีพท่ีจะเป็นช่างท�าแหวน อันนี้อยู่
ได้ยาวเลย อย่ามองท่ีเม็ดเงินก่อน ให้
มองถึงสิ่งท่ีเราท�าก่อน ถ้าเราท�าด้วย
ความรักและตั้งใจ งานจะเลี้ยงดูและ
ตอนแทนเรากลับเองครับ”

ไม่ว่างานใดก็ตาม พลังแห่งความ
รักในตัวเรามักผลักดันและสร้างสรรค์
ผลงานให้ไปสูค่วามส�าเร็จได้เสมอ เช่น
เดียวกับ...ช่างหรีด-ชูเกียรติ เนียมทอง

ถ้าเขารักหรือชอบอาชีพที่จะเป็น
ช่างท�าแหวน อันนี้อยู่ได้ยาวเลย 
อย่ามองที่เม็ดเงินก่อน ให้มอง
ถงึสิง่ทีเ่ราท�ากอ่น ถา้เราท�าด้วย
ความรักและตั้งใจ งานจะเลี้ยงดู
และตอนแทนเรากลับเองครับ”
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Chukiat Niamthong

Chukiat Niamthong is Chanthaburi’s master technician in 
the mysterious artform of Puzzle Rings. With more than 30 years

of experience in addition to knowledge collected from
celebrated craftsmen of generations past, 

Chukiat now stands on the forefront of the puzzle ring artform. 

The unparalleled craftsman producing
Chanthaburi’s masterful rings.

A puzzle ring, also known as a “harem ring” or a “Turkish wedding band”, is a ring made up of 
multiple interconnected bands which have the ability to be disassembled and assembled to form  
a certain pattern, i.e. animal patterns and constellation patterns. High level of technique and skill must be 
used to assemble each ring, and these skills are only found in the charismatic province of Chanthaburi. 

In Thailand, techniques in making puzzle rings have been passed on for no less than three  
generations -- or around almost a hundred years. And even though nowadays puzzle rings have fallen 
out of fashion, a descendent of these revered craftsmen are still creating these fun and technically  
challenging jewels. Chukiat tells us of his story.

“A career in creating puzzle rings is mostly passed on from one family member to another. Teaching 
outsiders is rarely heard of, so few people know how to make this kind of ring. What I like about puzzle 
rings is that they’re much different than your average ring. Your average ring only has one band, but 
puzzle rings are made up of multiple interconnected bands which can’t be separated from one another. 
Each puzzle ring band is purely handmade.”

“When one craftsman creates a ring, it’s his very own signature. It’s like me creating the puzzle 
rings names. We all use the same technique, but we change it around to make it our own. I want to 
inherit and pass on the style of the previous generations like my uncle- in-law. Even though it doesn’t 
provide the exact same sentiment, but at least there is something close that’s passed on. This type of 
craft should be protected.”

“I believe that it’s important for  
a new generation to initially practice  
in skills of jewelry maker. Because 
if one simply decides to just create 
puzzle rings -- which are hard -- 
and it turns out to be something 
that they didn’t expect, they’ll hit 
a wall and sooner or later they’ll 
quit. But if you are passionate in 
a career in ring craftsmanship, 
they’ll be able to stay for a long 
time. Also, don’t just think about 
money. Focus on the products 
one creates. If one does it with 
love and devotion, their work will 
be able to put food on the table.”
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www.gems-treasure.com
www.facebook.com/GITGems.treasure

Youtube: GEMSTREASURE
Instagram @Git_Gems_Treasure

#GITThailand  #GemsTreasure  #TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  
#JewelryForAll   #JewelryMaking

Collection: Gems Gallery


