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LOOKS

EDITOR’S TALK
โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอญัมณแีละเคร่ืองประดบัภมูภิาค เปน็เรือ่งใหมข่อง

สถาบนัวจัิยและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาตใินปีนี ้เปา้หมายกเ็พือ่ใหอ้ตุสาหกรรม
เครื่องประดับในท้องถิ่นมีการพัฒนา สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายและสร้างรายได้
ให้ชุมชนเพิ่มขึ้น 

พอทมีงานเสนอชือ่  Gems Treasure เพือ่เปดิตวัโครงการ ก็ไดร้บัตอบรบัทนัทเีพราะ ความ
หมายชดัเจน สือ่ถงึแกน่แทค้วามเปน็อตัลกัษณข์องชาตทีิส่บืทอดกนัมานานตัง้แตก่ระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพพลอย การเจียระไน ไปจนถึงฝีมือการออกแบบ และความประณีตในการเข้า
ตัวเรือน

คนเมืองรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เริ่มหันมาให้ความสำาคัญกับความอยู่รอดของท้องถิ่น เริ่มมีการ
รณรงค์สร้างจุดขายจากเอกลักษณ์ท้องถ่ินและสื่อสารส่งต่อถึงกันอย่างรวดเร็วผ่านสังคม
ออนไลน์ ทำาให้สังคมไม่ถูกละเลย 

สำาหรับอัญมณีและเครื่องประดับก็มีเอกลักษณ์ที่มาที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น นับเป็น
เสนห่ท์ีต่า่งชาติหลงใหล โครงการน้ี จะเปน็การเปิดมติใิหมท่ีเ่ชือ่มโยงเอกลกัษณท์อ้งถิน่เขา้กบั 
การตลาด การท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กับเครื่องประดับ 
แต่ปรับให้ดูทันสมัยเเป็นหัวใจของโครงการ Gems Treasure 
ภาพ : ผลงานผสานเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีโดย เอก ทองประเสริฐ

ดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�อัญมณีและเครื่องประดับแห่งช�ติ 

Duangkamol  Jiambutr
Director of The Gem and Jewelry Institute of Thailand

The Gem and Jewelry Regional Development Project has been a new undertaking for the 
Gem and Jewelry Institute of Thailand (GIT).  Our goal this year was for local level industries to 
develop and attract a wider customer base to create more income towards their communities.

When our creative team suggested the name ‘Gems Treasure’, it was met with an im-
mediate positive response due to its clear-cut meaning. It describes the true essence of the 
Kingdom -- where skills are passed down from generation to generation from the develop-
ment of the gems’ quality, to gem cutting, to the detailed and delicate ways in which the 
gemstones are set. 

As of late, the new generation of Thais have been giving importance to the survival of 
local communities. They have formed campaigns in order to create selling points from each 
community’s local identity, as well as spreading the word quickly using online social media. 
This allows their culture to not disappear and be neglected through time. 

As for gems and jewelry, each and every community has a unique identity of its own. They 
possess a distinctive charm which draws you in. And this project will open a new dimension that 
will link local identity with marketing, tourism, and profit to the communities like never before. 

03  Gems Treasure
 อดีตและปัจจุบันลงตัวอย่างงดงาม ด้วยฝีมือการรังสรรค์
 ของ 5 ดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศไทย

04  Gold – Phetchaburi by Ek Thongprasert
 ทองคำา - เพชรบุรี โดย เอก ทองประเสริฐ

07  Ruby – Trat by Surasak Maneesathianrattana
     ทับทิม – ตราด โดย สุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา

10  Black Spinel – Phrae by Arisara Dangprapai
 นิล - แพร่ โดย อริสรา แดงประไพ

13  Silver – Surin by Jitsing Somboon
 เงิน – สุรินทร์ โดย จิตต์สิงห์ สมบุญ

16  Pearl – Satun by Valaipan Chupan
 ไข่มุก - สตูล โดย วไลพรรณ ชูพันธ์

19  Photo shoot Suay-Surin 
 สวยสุรินทร์ - จิตต์สิงห์ สมบุญ
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5Designers
Thai

Gems Treasure
The Gems Treasure Project by the Gem and  
Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) 
has brought together five celebrated and inter
nationally recognized Thai designers to work 
alongside local jewelry makers from the five  
provinces of Trat, Satun, Surin, Phetchaburi and 
Phrae to develop each of the province’s gems and 
jewelry industry to be fresh and modern-day, as well 
as evolving their works to be fit for the world stage. 

โครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาค (Gems Treasure) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) นั้น ถือ
เป็นการรวมตัวครั้งสำาคัญระหว่าง 5 ดีไซเนอร์ผู้มีผลงานโด่งดังทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ กับช่างท้องถิ่นผู้มากฝีมือจาก 5 จังหวัด ตราด สตูล สุรินทร์ เพชรบุรี และแพร่ 
เพื่อปรับโฉมเครื่องประดับอัญมณีไทยของแต่ละจังหวัดให้น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และเติบโตไปได้กว้างไกลในเวทีโลกมากยิ่งขึ้น

PAST & PRESENT, PERFECT 
TOGETHER BY

GEMS JOURNAL GEMS TREASURE
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เอก ทองประเสริฐ : จังหวัดเพชรบุรี

“ตอนเด็กๆ ผมคิดว่าจะซื้อทองก็ต้องไปเยาวราช มันไม่มีอะไรท่ีเป็นแฟชั่น มีแต่ความโบราณ 
แต่พอเข้ามาท�างานในวงการน้ีความคิดของผมก็เปลี่ยน ทองเป็นวัสดุที่น่าสนใจมากกว่าความเชย 
ทองมีฟังชั่นเป็นเครื่องบอกสถานะทางสังคม ตั้งแต่ระดับประเทศท่ีต้องมีทองคงคลังไปจนถึงปัจเจก
ชนท่ีสวมใส่ทอง ในเครื่องประดับทองแต่ละชิ้นจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวที่ไม่มีวันสูญหาย แต่เราจะท�า
อย่างไรให้ทองมีทั้งความร่วมสมัยและแฟชั่น

...ช่วงหลังผมสนใจการเข้าไปพัฒนาองค์ความรู้ท้องถ่ิน เห็นได้จากการน�าผ้าไทยมาใช้ในหลาย
คอลเล็กชั่น เมื่อก่อนเราละเลยเพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวและมองว่าไม่มีคุณค่า แต่พอประสบการณ์ใน
การท�างานเยอะขึ้นเราก็เห็นว่าไทยมีศักยภาพทั้งทางโลคัลและอินเตอร์เนชั่นนัล แต่ก็ต้องกลับมา
มองว่าเรามีอะไรในบริบทรอบตัวบ้างแล้วจะพัฒนาอย่างไร อยู่ดีๆ จะผลักดันวัฒนธรรมประจ�าชาติ
ไปขายต่างชาติเลยคนอื่นเขาคงไม่อิน เราต้องปรับวิธีน�าเสนอให้เขาเข้าใจ”

ด้วยสายตาเฉียบคมและวิธีคิดของคนท่ีโลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายแฟชั่นระดับอินเตอร์ เอก
ยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการทองค�าในจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้คนได้
รับรู้ว่าที่น่ีมีอะไรดีมากกว่าขนมหม้อแกง

“คนไทยจ�านวนมากรวมทั้งผมเองไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่น่ีมีทองโบราณ พอพูดถึงงานเครื่องประดับ
ทองเราจะมุ่งไปที่สุโขทัย อยุธยาเสียมากกว่า งานเครื่องทองเมืองเพชรมีต้นก�าเนิดในสมัยรัชกาล
ที่ 4 ซึ่งโปรดให้สร้างพระราชวังที่นี่ (พระราชวังบ้านปืน) จึงท�าให้มีช่างหลวงเดินทางเข้ามา และมี
การถ่ายทอดความรู้แก่ช่างท้องถ่ิน หลอมรวมให้เกิดงานทองท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อผมได้เห็น 
รูปแบบงานแล้วก็รู้สึกว่าสวยงาม แต่ต้องยอมรับว่าน�ามาใส่ยากในชีวิตประจ�าวัน

GOLD
คุณค่าของทองคำาไม่เคยเลือนหายไปตาม
กาลเวลา อยู่ที่ว่าใครจะเลือกมองวัตถุล้ำาค่านี้
ในแง่มุมไหน สำาหรับเอก ทองประเสริฐ 
ดีไซน์เนอร์ผู้สร้างแบรนด์ Ek Thongprasert 
จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เขาสารภาพว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยให้นิยาม
ทองคำาว่า “เชย” แต่ในวันนี้เขากลับค้นพบ
ความร่วมสมัยซ่อนอยู่ภายในแสงเรืองอร่าม
ของทองคำา
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...เพ่ือนของผมบอกว่ามีเครื่องทองเพชรบุรีอยู่ชุดหน่ึง แต่ใส่แค่
ครั้งเดียวในวันแต่งงานแล้วเก็บไว้ เพราะมันมีคุณค่าและดูเปราะ
บาง ในแง่ของการสืบสานวัฒนธรรมการที่ช่างท�างานออกมาแล้ว
ได้ใช้เพียงไม่ก่ีครั้งในชีวิตผมว่ามันไม่เวิร์ก แต่จะให้คนสมัยน้ีใส่
ทองเพชรบุรีกับชุดท�างานก็เป็นเรื่องยาก สิ่งที่ผมต้องการคือท�ายัง
ไงมันจะผสมผสานไปกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืน

...ผมไม่หนักใจเพราะเป็นหน้าท่ีของดีไซเนอร์อยู ่แล้วท่ีจะ
วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เป็นใครและเขาต้องการอะไร นี่จึงเป็นแค่โจทย์
หนึ่ง พอได้ลงพ้ืนท่ีไปพูดคุยกับช่างทองเมืองเพชรผมได้รู ้มากขึ้น
ว่ามันไม่ใช่แค่งานท่ีประณีตสวยงาม แต่ลวดลายบ่งบอกถึงวิถีชีวิต
ของเขา เช่น ลายลูกสน ลายดอกพิกุล ทุกอย่างได้รับแรงบันดาลใจ
จากสิ่งรอบตัว ช่างแต่ละคนจะรับผิดชอบงานหนึ่งชิ้นแล้วท�าด้วย
มือตั้งแต่ต้นจนจบ ท�าให้ใช้เวลาค่อนข้างนาน

...ถ้าหากจะใช้เทคนิคการท�าทองสมัยใหม่เพ่ือย่นระยะเวลา 
เราก็เจอปัญหาว่าเสน่ห์บางอย่างในงานโบราณจะหายไป ขั้น
ตอนโบราณเป็นการเป่าไฟให้ทองแต่ละเม็ดหลอมละลายซึ่งจะ
เกิดแรงตึงผิว มีความมันวาวโดยธรรมชาติท่ีไม่มีอะไรเทียบเคียง
ได้ เมื่อวางคู ่กันแล้วจะเห็นชัดเลยว่าท้ังมิติและเท็กซ์เจอร์ของ
งานอุตสาหกรรมมันไม่เหมือนงานท�ามือ รวมถึงทองเพชรบุรีเขามี
รายละเอียดของลวดลายและองค์ประกอบท่ีสเกลเล็กมากจนไม่
สามารถใช้แม่พิมพ์ได้”

ในการเวิร์กช้อปกับผู้ประกอบการ 4 ราย ดีไซเนอร์ฝีมือเย่ียมจึง
ตั้งโจทย์ให้ออกแบบผลงานเป็นลูกผสม โดยมีส่วนที่ใช้กระบวนการ
อุตสาหกรรม จากน้ันจึงส่งไปประดับลวดลายด้วยสองมืออัน
เชี่ยวชาญของช่างสกุลเพชรบุรี

“ในส่วนของการดีไซน์เรามีผู้เข้าร่วมเวิร์กช้อปที่เป็นอาจารย์
สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีน้องอีกคนที่เพ่ิงจบด้าน
จิวเวลรีมาจากม.ศิลปากร ผมให้สองคนน้ีออกแบบมาแล้วเลือก
งานที่เห็นว่าสามารถผลิตได้ทันทีในระยะเวลาท่ีจ�ากัด ภายใต้คอน
เซ็ปต์ว่าต้องเป็นรูปแบบที่เห็นแล้วนึกถึงเพชรบุรี แต่ขณะเดียวกันก็
มีความร่วมสมัยที่คนในยุคปัจจุบันเห็นแล้วเข้าใจ”

งานทั้งสองชิ้นที่เอกเลือกมาเป็นการผสานความเรียบเข้ากับ
เท็กซ์เจอร์โบราณ ชิ้นหน่ึงเป็นแหวนเกลี้ยงที่เมื่อโรงงานท�าเสร็จก็
ส่งต่อไปใช้ช่างติดดอกพิกุลโดยรอบ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นตุ้มหูที่เข้า
ชุดกัน แต่ส�าหรับผลงานในส่วนของเขาน้ันมีถึง 5 ชิ้นด้วยกัน แบ่ง
เป็นแหวน 2 ชิ้น ตุ้มหู 3 ชิ้น ด้วยแนวคิดการท�าวัฒนธรรมไทยให้
ร่วมสมัย ซึ่งถือเป็นเซอร์ไพร์สท่ีเพ่ิมเป็นพิเศษในงานคอลเล็กชั่น
ใหม่ล่าสุดที่เขาเตรียมส่งไปขายในยุโรป

“ผมออกแบบงานเซตน้ีจากการรีเสิร์ชก่อนลงพ้ืนท่ี โดยเลือก
หยิบองค์ประกอบพ้ืนฐานของสิ่งท่ีมีอยู่ในงานเครื่องทองเพชรบุรี
มาใช้ เช่น สปริงและไข่ปลา ผมขยายรูปแบบของสองอย่างน้ีเพ่ือ
ให้คอนทราสต์กับงานด้ังเดิมที่ละเอียดมากๆ เครื่องประดับเมือง
เพชรจะจบงานทุกอย่างด้วยสปริง ต้ังแต่การเก็บขอบ การท�าห่วง 
การท�าดอกพิกุล สปริงของเขาคือการรีดทองให้เป็นเส้นเล็กมากๆ 
ขดเป็นวงๆ ซ้อนกันแล้วตัดออกมาเป็นชิ้น

...ยอมรับเลยว่าช่างท่ีท�าต้องฝีมือดีมาก ตรงนี้เป็นข้อมูลที่คน
ทั่วไปไม่รู้ ผมเองยังต้องใช้แว่นขยายส่องหลายเท่ามากถึงเห็น ขั้น
ตอนการท�างานของผมคือขึ้นรูปแบบเป็น 3D โดยใช้แว็กซ์จากน้ัน
ก็เคลือบด้วยทอง 24 k แล้วจึงเจาะรูเพ่ือให้แว็กซ์ละลายออกมา 
เทคนิคน้ีจะใช้กับงานชิ้นใหญ่ท่ีอยากให้มีน�้าหนักเบาเหมาะกับการ
สวมใส่ จากน้ันก็ค่อยขัดและชุบทองอีกรอบหนึ่ง เพ่ือผิวท่ีมันวาว 
และเข้ากับทองโบราณดั้งเดิม” 

ไม่ใช่เพียงผู้ประกอบการในท้องถ่ินเท่าน้ันที่ได้ท�างานทดลอง
ในรูปแบบใหม่ แต่นักออกแบบแถวหน้าของวงการแฟชั่นคนนี้ก็ได้
เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากโครงการ Gems Treasure ด้วย

“ผมค้นพบว่าช่างฝีมือในไทยมีทักษะค่อนข้างสูง แต่องค์ความ
รู้ของเขาเริ่มหายไปเรื่อยๆ เหมือนขาดการจับคู่กับระหว่างดีไซเนอร์
กับช่าง หรือบางครั้งช่างรุ่นเก่าก็ยังยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ผมมองว่างาน

ดีไซเนอร์เลือกสิ่งที่มีอยู่เดิม
ในงานเครื่องทองเพชรบุรี

มาปรับสเกล เช่น สปริงและ
ไข่ปลา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ กลับ

แลดูแปลกตา คอนทราสต์กับ
งานของเดิมที่ละเอียดมากๆ

ทองเมืองเพชรไม่ใช่แค่งานที่ประณีต
สวยงาม แต่ลวดลายบ่งบอกถึงวิถีชีวิต

ของท้องถิ่น เช่น ลายลูกสน ลายดอก
พิกุล ทุกอย่างได้รับแรงบันดาลใจจาก

สิ่งรอบตัว 

ออกแบบเป็นส่ิงมีชีวิต ซึ่งก็เหมือนไดโนเสาร์ท่ีมันสูญ
พันธุ์ก็เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ คุณต้องยินยอมให้คนรุ่นใหม่มองวัฒนธรรมในมุม
ของเขาและน�าเสนอในรูปแบบท่ีเข้ากับยุคสมัย ไม่ใช่ว่า
อะไรก็แตะไม่ได้ ถ้าคุณไม่ปรับตัวงานศิลปะก็จะตายไป
กับคนรุ่นเก่าท่ีกุมทุกอย่างไว้

. . .ทั้ งจั งหวัดเพชรบุรีตอนนี้ เหลือช ่างทองแค ่
ประมาณ 8 คน จาก 3 สายตระกูลท่ีสืบทอดกันมา มัน
เป็นงานท่ีต้องใช้การฝึกฝน พอต้องใช้ความสามารถ
สูง ใช้เวลานาน แต่ค่าตอบแทนค่อนข้างน้อย ก็ท�าให้
ระบบปิดไม่มีใครอยากเข้ามาในวงการนี้ ความจริงนี่
เป็นปัญหาของงานคราฟต์ท้ังประเทศ ผมจึงประทับใจ
ท่ีโครงการน้ีเร่ิมผลักดันให้ศิลปะวัฒธรรมท้องถ่ินของ
ไทยเดินไปข้างหน้า ไปสู่การรับรู้ของต่างชาติว่า What 
is Thai? ที่ไม่ใช่แค่อาหารไทยกับการขี่ช้าง จากนี้ไปเรา
ต้องท�าต่อเน่ือง ผมก็จะพยายามท�าในส่วนของผม แต่
งานน้ีไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์คนเดียวท่ีจะท�าได้”

ถ้อยค�ำท้ิงท้ำยของเอก ทองประเสริฐย�้ำชัดให้
เห็นว่ำ ทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่ภำคส่วนท่ีเล็ก
ท่ีสุดไปจนถึงผู้กุมบังเหียนใหญ่ ถ้ำหำกจะพำงำน
ดีไซน์ของไทยก้ำวไปในเวทีโลก

“ผมจึงประทับใจที่โครงการ 
Gems Treasure ที่เริ่มผลักดัน
ให้ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นของ
ไทยเดินไปข้างหน้า ไปสู่การ
รับรู้ของต่างชาติว่า What is 
Thai? ที่ไม่ใช่แค่อาหารไทยกับ
การขี่ช้าง”
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No matter how one views the precious material of gold, 
it is a given that its value has never exhausted over time. For 
Ek Thongprasert, Thailand’s renowned jewelry designer and 
owner of his eponymous fashion jewelry and eveningwear 
brand, he admittedly confessed that he once believed gold 
was “outdated”. Yet today, the designer has turned around, 
discovering its contemporary potential within its gleaming 
surface. 

“When I was younger, my idea was that you had to go to 
Yaowarat (Chinatown) if you wanted to buy gold.” he said. 
“There’s nothing fashionable about it. It all felt antique. 
However when I stepped into this industry, my point of view 
changed. Gold is a material that’s extremely interesting – not 
‘outdated’. Gold has a function of showing one’s status in  
society from the national level to the individual level.  
Therefore, each and every gold ornament has its own singular 
value, which can never be diminished. So, I asked myself ‘how 
I can make gold more contemporary and fashionable?’

…In later years I became interested in developing local 
knowledge and craftsmanship,” he continued. “You can see 
it in the usage of Thai fabrics in my collections. Before I took 
them for granted and saw them as worthless as they were so 
close to home. But once I had more working experience, I 
saw that Thailand has potential in both local and international 
[markets], and I had to look back at myself to see whether I 
had anything in my own context and how can I develop it. If I 
suddenly push a very specific Thai culture to be sold abroad, 
they wouldn’t be into it. I have to adjust the way of presenting 
it for them to understand.”

With his sharp eye and quick wit thanks to years of cruis-
ing down the road of international fashion, Ek was pleased to 
be a part of the project to develop the gold entrepreneurs 
in Phetchaburi province – proving that there is much more to 
this province than their famous Khanom Maw Kaeng (Mung 
Bean Custard). 

“Many Thais, including myself never knew that there was 
ancient gold here,” said Ek. “If we talk about gold ornaments, 
we will most likely point to the direction of Sukhothai and Ayut-
thaya. Gold works began in Phetchaburi during the reign of 
King Rama IV, whom had commissioned to build a palace in 
the area. This resulted in Royal Craftsmen travelling into the 
province, passing on their knowledge to the local goldsmiths, 
resulting again in gold works which were unique in style. 
When I saw photographs of some of the ornaments, I felt that 
they were beautiful, but admittedly they are very difficult to  
wear in everyday life.

…My friend told me that there was a set of gold ornaments 
in Phetchaburi – one that was only worn on wedding days as 
they are extremely valuable and fragile. In terms of cultivating 
the knowledge of the local craftsmen to make something that 

can only be used a few moments in its lifetime -- I don’t think 
that works well. And to let people nowadays wear Phetchaburi 
gold with their workwear would also be a hard feat. What I 
aspire to do is to mix and combine this ornament seamlessly 
into the lifestyle of the new generation.

…I’m not at all worried, because it’s the designer’s job to 
research who the clients are and what they want,” he said. 
“When I visited the province and talked to the local gold-
smiths, I realized that not only are the ornaments extremely 
delicate and detailed, but the patterns reflect their lifestyle as 
well. For example the pinecone patterns and the Pikul flower 
patterns – everything is inspired by the environment around 
them. Each goldsmith has a responsibility to create one piece 
of work, and they’ll create it by hand from start to finish – thus 
it takes quite a long time.

…If I were to use a modern goldsmith techniques in order 
to reduce the amount of time consumed, we bump into the 
issue that some certain charm in this ancient goldwork disap-
pears. The ancient way is to torch each gold pallet to belt, 
which creates surface tension. This creates the natural luster 
which is incomparable to anything else. Once you place them 
next to each other, it’s clear as day that the dimensions and 
the texture of modern industrial processes is not anything 
like handcrafted gold. Phetchaburi gold also has extremely 
delicate and detailed patterns which cannot be replicated 
with a mould.”

Conducting a workshop with four gold entrepreneurs, the 
designer was able to come up with a way to mix industrial and 
handcrafted gold together. First would be using the industrial 
process, then the gold will be sent to the highly skilled gold-
smiths in Phetchaburi to put on the finishing patterns. 

“Within the design process, there were participants in 
the workshop which included an arts professor form the  
Rajabhat University and two recent graduates from the jewelry 
department of Silpakorn University. I had the two design an 
ornament which would be appropriate to make with the time 
constraints that we had. It had to be under the concept that 
once someone sees it, they immediately think of Petchaburi. 
But the same time, it has to have a contemporary flair so the 
current generation can easily understand it.”

Both of the pieces chosen by Ek are a mixture of mini-
malism and ancient textures. One, a ring, comes out of the 
factory as a plain ring band, and is sent to the goldsmiths in 
Phetchaburi to attach Pikul flowers on it. The other piece is a 
pair of earrings which goes with the ring.

However, the goldsmiths came up with five more pieces 
of their own – two rings and three pairs of earrings. His idea 
of taking Thai culture and turning it into contemporary one 
was a special surprise for everyone working in the collection, 
and it is now being prepared to sell in Europe. 

“I designed this set of works from the research that I did 
before visiting the province. I selected specific aspects used 
in the gold works within the Phetchaburi province to use, 
like the ‘spring’ and ‘fish eggs’ tip. I expanded these two 
features in order to contrast with the Tratitional jewelry which 
are extremely detailed. From refining the edges to creating 
loops and to creating the Pikul flower pattern, every single 
Phetchaburi ornament finishes off with a ‘spring’. ‘Spring’ is 
the technique of creating tiny gold coils, and layering them 
together to create one single piece.

…The goldsmiths who are able to make it are highly 
skilled. This is information that many people do not know. Even  
I myself had to use a powerful telescope in order to see it 
clearly. My process is that I create a 3D model using wax. From 
there I coat it with 24K gold, and drill a hole for the wax to 
melt out. This technique is used for when you want big jewelry 
pieces to be light in weight for wearing. Then, I polish and 
plate it with gold again in order to let the color match with 
those of ancient gold.”

Not only did the local entrepreneurs experiment in new 
and exciting concepts, Ek, the leading fashion designer of the 
country also learned a thing or two within the Gems Treasure 
project. 

“I’ve come to discover that the skills of Thai craftsmen are 
very high,” he said. “But the source of knowledge is continually 
disappearing. There’s a missing link between the designer and 
the craftsmen, and sometimes the older generation of crafts-
men themselves told on too tightly to their former ways. I see 
design as a living thing – its like the dinosaurs which became 
extinct because they couldn’t adapt to their new environment. 
You have to let the new generation view culture in their own 
way and present it in their own contemporary way. Everything 
can’t be untouched. If you don’t adapt the art, then it will pass 
on with the older generation.”

…Within the whole province of Phetchaburi, only eight 
goldsmiths remain from three families passing on their  
knowledge from generation to generation. It is a job that  
requires a lot of training, skill and time with little reward,  
which closes the door to the craft as no one becomes  
interested in working in the field. Honestly, this is a problem 
with craftwork throughout the whole country. Therefore, I’m  
impressed by the project to push Thai local arts and culture  
forward to let foreigners know that ‘What is Thai’ is not  
only the food nor riding on elephants. From now on we 
have to continue developing. I will try to do my part, but  
I can’t do it alone.”

Emphasized by his ending words, everyone, from the  
biggest to the smallest person should take part in order to 
bring Thai designs onto the world stage.

Ek Thongprasert 
Phetchaburi Province

GEMS JOURNAL DESIGNERS’ TALK
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สุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา : จังหวัดตราด
ตั้งแต่เล็กจนโต เอ็ม-สุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา ผูกพันกับ
อัญมณีอย่างแนบแน่น เพราะเขาเกิดในครอบครัวที่ทำาธุรกิจ
จิวเวลรี ความรักที่เข้มข้นอยู่ในสายเลือดผลักดันให้เขาศึกษาต่อ
ด้านอัญมณีศาสตร์หลังจากที่กำาใบปริญญาด้านบริหารธุรกิจ
ไว้ในมือ จนกระทั่งสามารถสร้างแบรนด์ Carletta Jewellery ได้
สำาเร็จและถูกจับตามองในฐานะนักออกแบบที่เล่าเรื่องราวผ่าน
เครื่องประดับได้น่าสนใจทุกคอลเล็กชั่น

RUBY

เพราะฉะน้ันเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (GIT) มองหาใครสักคนท่ีเป็นส่วนผสมอันลงตัว
ระหว่างนักออกแบบและนักธุรกิจ จึงไม่มีใครใช่ไปมากกว่าผู้ชาย
คนน้ี และคงไม่มีเมืองไหนเหมาะกับเขามากเท่ากับตราด จังหวัด
ท่ีเป็นต�านานแห่งพลอยทับทิมสยาม

“ในอดีตจังหวัดตราดถือเป็นต้นน�้าของอัญมณีมีค่ามากมาย 
มีการท�าเหมืองพลอยจนสร้างรายได้มหาศาล แต่ปัจจุบันแหล่ง
ค้าขายอัญมณีกลับไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ท้ังที่จริงๆ เราสามารถ
ซื้อขายท่ีน่ีได้ และยังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้มากกว่า
แค่เกาะช้าง” 

ชายหนุ่มเผยมุมมองความคิดภายหลังจากได้ลงพ้ืนที่ไป 
เวิร์กช้อปร่วมกับผู้ประกอบการค้าขายอัญมณีร่วม 30 ราย

“ผมเริ่มท�าการบ้านตั้งแต่ได้รับโจทย์มาโดยการท่องเท่ียว
ผ่านยูทูปก่อน (หัวเราะ) เราต้องรู้ว่าเขามีพ้ืนฐานอะไรบ้าง โดย
รวมจังหวัดเขาเป็นอย่างไร แต่มันก็ไม่เท่ากับลงพ้ืนท่ีเอง พอได้
คุยกันผมพบว่าทุกคนอยากมีดีไซน์ของตัวเอง แต่เขาไม่รู้ว่าจะ
ออกแบบยังไง วัตถุดิบและช่างฝีมือเขามีอยู่แล้ว แต่ปกติจะใช้
แม่พิมพ์ส�าเร็จรูปมาเป็นต้นแบบในการผลิต ซึ่งก็มีความสะดวก
แต่ไม่มีเรื่องราวอะไรอยู่ในชิ้นงานเลย

...เบื้องต้นเราจะเน้นท่ีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ 
ให้ลองเปิดใจออกจากกรอบมามองอีกมุมหน่ึง ผมให้โจทย์ไป
ว่าจังหวัดตราดมีอะไรน่าสนใจบ้าง โดยโชว์บอร์ดแสดงภาพ
สัญลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัดแล้วให้เลือกว่าชอบรูปไหน โดย
ยังไม่ต้องคิดถึงเคร่ืองประดับ ถ้าให้วาดแหวนทุกคนก็จะคิดว่า
แหวนต้องหน้าตาแบบนี้ แต่รูปแรกที่วาดผมขอให้ดูว่าจังหวัด
เรามีจุดเด่นอะไรแล้วดึงออกมา จากนั้นก็ค่อยขยับมาใส่ราย
ละเอียดมากขึ้น ลองหยิบอีกเรื่องท่ีชอบมาวาดด้วยกันดู จึงได้
งานท่ีผสมผสานในรูปแบบใหม่ขึ้นมา”

บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานท้ังสองฝ่าย 
ผู้ประกอบการท้องถ่ินซึ่งเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เองก็ตื่นเต้นที่ได้ค้น
พบศักยภาพของตนเอง ส่วนดีไซเนอร์จากเมืองกรุงก็ประทับใจ
ผลลัพธ์ท่ีได้จากห้องเวิร์กช้อปไม่น้อย

“พวกเขาดีใจว่าเราก็ท�าได้นี่นา เหมือนค่อยๆ ปลดไปทีละ
ล็อก ซึ่งผมก็ไม่คิดว่ากระบวนการจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้น แต่
พอเห็นอย่างนั้นสเต็ปต่อไปผมว่าเขาสามารถท�าได้แล้ว แค่เรา
ไกด์ว่าควรเพ่ิมอะไรตรงไหน ความจริงมีงานออกแบบท่ีสวย
กว่าน้ีอีกหลายชิ้น แต่ 3 ชิ้นท่ีคัดเลือกมาผลิตเกิดจากความเห็น
ตรงกันของทุกฝ่าย โดยจะเป็นแหวน จี้ และตุ้มหูในคอนเซ็ปต์
เดียวกันหมดเลย

...พวกเขามีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ยุทธนาวีเกาะช้าง 
ซึ่งแสดงถึงความกล้าหาญของราชนาวีไทย จึงดึงเอาส่วนหน่ึง
ของตราเกียรติยศทหารเรือมาใช้มีลักษณะคล้ายโล่ โดยเชื่อม
โยงกับดอกกฤษณาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของจังหวัด เวลา
ฝังพลอยทับทิมสยามลงไปเขาจะใช้เทคนิคการฝังแบบหัวเรือ ซึ่ง
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เราก็เล่นกับค�าน้ีให้ล้อไปกับคอนเซ็ปต์ทหารเรือ แล้วยังมีการฝัง
พลอยรอบๆ เหมือนสมอเรือด้วย เรียกว่าค่อนข้างส่ือสารชัดเจน
ว่าจะเล่าเรื่องอะไร”

ส�าหรับผลงานออกแบบของสุรศักดิ์ เองก็ใช ้คอนเซ็ปต์  
Memorial to Trat เช่นเดียวกัน แม้มุมมองของเขาจะเน้นหนัก
ไปทางราชนาวีมากกว่า แต่ภาพรวมก็ออกมาในรูปแบบของ
ดอกไม้อยู่ดี สิ่งท่ีน่าสนใจจึงเป็นค�าถามว่า เขามีวิธีการอย่างไร
ในการถ่ายทอดความแข็งกร้าวของทหารเรือกับความอ่อนโยน
ของดอกไม้มาเป็นเครื่องประดับได้อย่างลงตัว

“ท่ีผ่านมาผมท�างานนามธรรมค่อนข้างเยอะ ทุกอย่างมีเรื่อง
เล่า ในขณะเดียวกันเราก็ต้องจินตนาการภาพในหัวว่าควรจะ
ออกมาเป็นชิ้นงานแบบไหน พอผมดึงรูปทรงของเรือรบมาใช้ก็
นึกถึงพลอยสามเหลี่ยมซึ่งก็เป็นทรงของเรือเหมือนกัน แล้วพอ
มาประกอบกันก็กลายเป็นดอกกฤษณาได้ด้วย อาจจะเป็นโชคดี
ก็ได้ที่ทุกอย่างลงตัว งานเซ็ตนี้มีทั้งหมด 5 ชิ้น เป็นสร้อยคอ เข็ม
กลัด และตุ้มหู ซึ่งใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างสั้น

...วัสดุส่วนใหญ่ท่ีใช้เป็นเงิน มีไนลอนเข้ามาช่วย และ
แน่นอนว่าต้องประดับด้วยพลอยแท้ โดยข้ันตอนท้ังหมดผม
ดูแลเองอย่างใกล้ชิด ขนาดขึ้นแบบแล้วก็ยังมีการปรับแก้กัน
อยู่ ซึ่งตรงนี้จะแยกส่วนกันกับผลงานของผู้ประกอบการที่ใช้ช่าง
ท้องถ่ิน เขาจะมาปรึกษาเรื่องแบบอยู่เรื่อยๆ ระหว่างท�า แต่ถ้า
ถามถึงฝีมือ งานของเขาสวยมากอยู่แล้ว ผมว่านี่เป็นเสน่ห์อย่าง
หน่ึงของโครงการน้ีท่ีเราจะได้เห็นงานเครื่องประดับท่ีเล่าเรื่อง
เดียวกันจากรูปแบบการท�างานที่แตกต่างกัน”

น�า้เสยีงท่ีเล่าถึงเรือ่งราวตัง้แต่ก้าวไปเยือนจงัหวัดตราดครัง้แรก
จนถึงตอนน้ี บ่งบอกชัดว่าเจ้าของแบรนด์ Carletta Jewellery 
ปลาบปลื้มใจที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวงการจิวเวลร ี
ไทยไปข้างหน้า

“ถ้าพูดถึงเรื่องการตอบโจทย์โครงการน้ีผมว่าผมท�าได้เกิน
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมอยากให้ผู้ประกอบการได้ความรู้จริงๆ และ
เติบโตอย่างย่ังยืนจึงท�าการบ้านค่อนข้างหนัก ถ้าแค่ไปเปิดภาพ

สวยๆ ให้ดูคงไม่ช่วยอะไร โชคดีที่เราอธิบายแล้วเขายินดีรับฟังและพร้อมท�าตามวิธีการของเรา แล้ว
ผมก็ภูมิใจที่เขาสามารถสร้าง  ผลงานดีไซน์ได้ เพราะฉะน้ันการเปิดใจค่อนข้างส�าคัญ

...ผมเองก็ไม่ได้เป็นนักออกแบบที่อาร์ตจ๋า ผมท�างานแบบตอบโจทย์ลูกค้าให้เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดจึงเข้าใจว่าพวกเขาต้องการขายของ ผมก็เป็นผู้ประกอบการเหมือนเขา เพียงแต่ผมใช้ดีไซน์
เป็นตัวน�าไม่ใช่วัตถุดิบ ในอนาคตถ้าเขามองไกลถึงขั้นส่งออกก็เป็นไปได้ เพราะเขามีวัตถุดิบมีช่าง
ฝีมืออยู่แล้ว แต่ต้องเพ่ิมเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังงานแต่ละชิ้น เดี๋ยวน้ีคนไม่ซื้ออะไรท่ีไม่มีเรื่องราว 
และไม่ซื้ออะไรท่ีไม่มีแบรนด์เพราะไม่มีความน่าเชื่อถือ ถ้าจะไปให้ไกลกว่าน้ีเขาขายของเหมือน
เดิมไม่ได้อีกแล้ว

...ปัจจุบันก้อนพลอยดิบท่ีขุดค้นพบในจังหวัดตราดเองน้อยลงไปเยอะ วัตถุดิบที่ใช้กันอยู่จึง
เป็นการน�าเข้าเสียมากกว่า แต่ตรงน้ันไม่ส�าคัญเท่ากับว่าองค์ความรู้ในการท�างานจิวเวลรีของพวก
เขายังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการดูพลอย การคัดสีพลอย การเจียระไนพลอย ถ้าเอาแนวคิดท่ีผมถ่ายทอด
ไปปรับใช้กับความรู้ความช�านาญท่ีพวกเขามี ตรงน้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีน�าไปสู่ความย่ังยืนได้”

เม่ือภูมิปัญญำท่ีแข็งแกร่งของท้องถ่ินมำผนึกรวมกับควำมคิดสร้ำงสรรค์อันไร้ขีดจ�ำกัด 
ก็น่ำจะท�ำให้งำนอัญมณีของเมืองตรำดสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจให้วงกำรจิวเวลรีได้ เช่นเดียว
กับประกำยของพลอยน�้ำงำมท่ีส่องแสงวับวำวจนท�ำให้ทุกสำยตำต้องเหลียวมอง

ภาพสเก็ตชิ้นงานโดยผ่านการถ่ายทอด
ความแข็งกร้าวของทหารเรือกับความอ่อน
โยนของดอกไม้มาเป็นเครื่องประดับได้อย่าง
ลงตัว

“องค์ความรู้ในการทำางาน
จิวเวลรีของพวกเขายังมีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นการดูพลอย การคัดสีพลอย 
การเจียระไนพลอย”
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Since childhood, Surasak Maneesathianrattana has had a 
deep and profound connection with gems. Born into a family 
of jewelers, his love for precious stones -- which literally ran 
through his veins -- pushed him to continue his education in 
the field of gemology after finishing his degree in business 
management. He then successfully launched his very own 
brand – Carletta Jewellery, putting him in the spotlight as a 
designer whom is able to thoughtfully place a story or narrative 
behind every single collection. 

Therefore, when The Gem and Jewelry Institute of Thailand  
(GIT) was looking for someone who would be able to perfectly 
balance both business and design, they looked no further than 
Surasak. Furthermore, there’s no other province more perfect 
for him than Trat – home of the legendary Siam ruby. 

“In the past, the province of Trat used to be the source of 
all different types of gems. There were mines excavated which 
resulted in bringing massive profit. However in the present, the 
gem Trating market happens to be in Chantaburi even though 
it could be sold here in Trat. It could could be developed into 
a tourism spot, so Koh Chang wouldn’t be the only destination 
here,” revealed Surasak after visiting the province to take part 
in workshops with 30 local entrepreneurs. 

“I’ve started doing my homework by touring the province 
through YouTube,” he laughed. “I have to know what back-
ground they have and what the province is like in general. But 
this wasn’t the same as actually going to Trat myself. Once 
everyone talked to each other I felt like everyone wanted a 
design of their own but they didn’t know how to conceptualize 
it. The material and the craftsmen were there, but they usu-
ally use a mold in order to produce their pieces. This is very 
convenient and it results in absolutely no narrative within the 
ornaments at all.

…In the beginning I stressed on finding inspiration and 
thinking creatively. I gave them the assignment to think of 
what Trat as a province has that’s interesting. I showed them 
a picture board of different symbols of the province, and let 
them choose which symbol they liked without thinking about 
the jewelry at all. [For them] if they draw a ring it has to be 
this certain appearance only. But the first drawing I made, I let 
them see what our province has to offer and pull that out. From 
then, we carefully moved onto adding in more details. We tried 
picking out more aspects that we like to draw and see what 
it’ll be like, so in the end we created a mix of something new.”

The atmosphere on that day was filled with excitement 

from both sides. Local entrepreneurs, who were as old as M’s 
parents were exhilarated in finding a whole new potential 
within themselves, whilst the designer from Bangkok was 
notably impressed by the outcome of the workshop.

“They were happy that we were able to do it,” he said. 
“It was like slowly unlocking multiple steps. I never thought 
that the process would take such a short time, but when I saw 
this, I believed that they were able to achieve the next step. 
I however still guided what they should add and where. As a 
matter of fact, there were many more beautiful designs, but 
the three jewelry pieces which I chose to execute came from 
the agreement of every single person. The collection consists 
of a ring, a pendant, and a pair of earrings – all within the 
same concept.

…The locals have pride in their history as well as the Koh 
Chang National Park, which shows the bravery of the Royal 
Thai Navy. So they took an element of the Royal Thai Navy in-
signia to create a shield-like design. Linked to that is the Eagle 
Wood flower, which is an important agricultural economy of 
the province. And when we set the Siam Ruby into the design, 
we used the V-Prong Setting (‘Hua Rua’, literally translated as 
‘Ship’s Bow) as a play on words to link it with the concept of 
the Thai Navy. Furthermore, there are also gem settings all 
around which are likened to the ship’s anchor, so it’s quite 
clear what story the collection wants to tell.”

As for Surasak’s own pieces, he also respected the concept 
of ‘Memorial to Trat’. His vision mainly emphasizes on the Navy, 
even though the executed pieces take form in a much more 
floral design. What’s interesting is the question of how he man-
aged to relay the ruggedness of the Navy with the tenderness 
of the flower in a way that balances perfectly with one another.

“In the past I worked with a lot of abstract [concepts],” 
he said. “Everything has a story, but at the same time I have 
to imagine the image in my head of how I have to execute 
it. When I decided to utilize the shape of a boat, I thought 
of triangle-cut gems – as they are of the same shape.  And 
once it’s assembled together it happens to create the shape 
of the Eagle Wood Flower. It’s probably through luck that 
everything fell into place. There are five pieces within this set, 
which didn’t take much time to do -- consisting of necklaces, 
brooch, and earrings.

…The main materials used are silver and with a bit nylon 
to help. And of course, they are set with authentic gemstones. 
I oversaw every single step of the process. Even during the 

final stages there were still some corrections to be made. This 
collection is separate from the local entrepreneurs who used 
local craftsmen. They would come and consult with me on a 
regular basis while creating them. But if you want to talk about 
their skills alone then it’s already quite high to begin with. One 
of the charming aspects of this project is that it tells the same 
story through completely different work processes.” 

Through his words, it is transparent to see that ever since 
the first day he stepped foot into the province of Trat, the 
Carletta Jewellery owner has been touched to be part of the 
push to develop Thai jewelry forward 

“In terms of achieving the project’s objectives, I believe 
that I scored more than a hundred percent. I really wanted the 
entrepreneurs to gain knowledge and develop sustainably, so 
I did a lot of homework. If I just showed them pretty pictures it 
wouldn’t help them much. I’m lucky that when I explained to 
them, they were open to listen and were ready to follow suit 
in my methods. I’m also proud that they were able to create 
design products for themselves as well – therefor this was an 
extremely important to be open minded. 

…I myself am not a designer who’s extremely abstract. I 
work to meet the needs of the customers within the market, 
so I do understand that the locals need items that sell. I’m 
also a business owner like them – it’s just that I used design 
as the focus -- not the material. In the future, if they’re looking 
to export their jewelry, it is possible because they have the 
materials, and they have the skilled craftsmen. But what needs 
to be incorporated is a background story behind each piece. 
Nowadays people don’t buy items that don’t have a story, and 
they don’t buy anything that doesn’t have a brand because it’s 
not trustworthy. If they are to go further than this, they can’t 
continue selling the way that they do now.

…Nowadays a raw gemstone that’s mined in Trat Province 
has been depleted. The material used are mainly imported. 
But that’s not as important as their knowledge to create jewelry 
that they have. No matter it be expecting the gem stones, 
selecting the colors or cutting them, if they take in the lessons 
that I taught them to adapt with their expertise, this would be 
a good start for a sustainable business.”

With the province’s strong local wisdom combined with 
limitless creativity, Trat’s gems and jewelry will be able to cre-
ate much excitement within the industry.

Surasak
Maneesathianrattana

Trat Province
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อริสรา แดงประไพ: จังหวัดแพร่

BLACK SPINEL

ท่ามกลางวิถีชีวิตที่สงบงามและเรียบง่ายของชาวบ้านอำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ธรรมชาติได้มอบอัญมณีสีดำาขลับไว้เป็น
ดั่งของขวัญอันทรงคุณค่า หากแม้ว่าเทียบกับเพชรพลอยแล้ว นิลอาจจะไม่ได้มีราคาสูงเท่า แต ่มะตูม-อริสรา แดงประไพ 
ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Arisara ก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปยังชุมชนในภาคเหนือแห่งนี้ เพื่อช่วยทำาให้อัญมณีที่มีต้นกำาเนิดจาก
ผืนดิน กลายเป็นเครื่องประดับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายเมื่ออยู่บนร่างกายของผู้สวมใส่
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“สีดำาเป็นสีที่มักจะใช้ในงานแฟชั่น 
ทำาให้เท่ก็ได้ จะทำาให้หวานก็ได้ นิลจึง
เป็นอัญมณีที่มีความเป็นกลางสูง”

“ปกติมะตูมท�าโปรเจ็กต์ร่วมกับชุมชนอยู่แล้ว ท่ีผ่านมามี
โอกาสได้ไปแพร่หลายครั้ง แต่เป็นการพัฒนาผ้าย้อมฮ่อมและ
กระดาษสา ส�าหรับเรื่องนิลน่ีเป็นความรู้ใหม่เหมือนกัน เราไม่
เคยรู้มาก่อนว่าเขามีการร่อนพลอยท่ีอ�าเภอเด่นชัยแล้วค้นพบ
นิลจ�านวนมาก ถึงจะเป็นเม็ดเล็กๆ แต่ค่าความแข็งและความ
สมบูรณ์ถือว่าดีกว่านิลบางจังหวัดเสียอีก ตอนแรกก็ยังแปลกใจ
นิดนึง (หัวเราะ) นึกภาพไม่ออกว่าจะให้เราไปท�าอะไร เพราะฟัง
ดูเป็นงานเพียวจิวเวลรีเลย ในขณะที่เราตีความจิวเวลรี เป็นอีก
แบบหนึ่ง แต่พอได้คุยกันก็รู้สึกว่าเขาเลือกเราจากสไตล์”

สมัยเข้าสู่วงการใหม่ๆ อริสราเคยนิยามตัวเองว่าเป็นเท็กซ์
ไทล์ดีไซเนอร์ เพราะเธอเรียนจบด้านการออกแบบสิ่งทอและ
ท�างานดีไซน์ทั้งเส้นใยและลวดลายผ้า ด้วยความรักในงานท่ีมี
รูปแบบเป็นได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติอย่างถอนตัวไม่ขึ้น

หลังจากที่ส่งงานเข้าประกวดและจัดแสดงผลงานอยู่บ่อยครั้ง 
เธอก็ก่อตั้งแบรนด์ Arisara ที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมา ก่อนจะ
ร่วมกับเพ่ือนสร้างสรรค์เครื่องประดับแบรนด์ ARITA ในโปรเจ็กต์
พิเศษท่ีโดดเด่นเรื่องการใช้วัสดุไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังมีโอกาสได้
จับงานอินทีเรีย ซึ่งเปิดโลกแห่งการดีไซน์ของเธอให้กว้างขึ้นด้วย

“ท่ีผ่านมามะตูมเคยท�างานอาร์ตจิวเวลรี 2-3 คอลเล็กชั่น โดย
ไม่ได้ยึดติดว่าต้องออกมาเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี เราใช้บริบทรอบ
ตัวเป็นแรงบันดาลใจข้ึนอยู่กับว่าช่วงน้ันสนใจอะไร มีทั้งการผสม
ผสานสิ่งท่ีไม่น่าจะเข้ากันได้ และการน�าวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วมาท�าให้
เกิดมูลค่า เมื่อได้รับโจทย์เป็นนิลที่จังหวัดแพร่จึงรู้สึกน่าสนุก พอ
ลงพ้ืนที่ก็พบว่ามีช่างท�าเครื่องประดับในท้องถ่ินน้อยมาก เขาเพ่ิง
หัดท�าเครื่องประดับด้วยซ�้า ยังไม่มีช่างเจียระไนท่ีเก่ง ส่วนใหญ่
แล้วจะเจียระไนเกล้ียงๆ เป็นแบบหลังเต่า ไม่มีเหลี่ยมมุม

...อันดับแรกเราก็ต้องช่วยเปิดโลกทัศน์ของเขา ผู้ประกอบ
การที่คัดเลือกมาเวิร์กช้อปมีทั้งหมด 4 กลุ ่ม 1.คนร่อนพลอย 
2.ช่างเจียระไน 3.ร้านเครื่องประดับ 4.คนท�าผ้าย้อมฮ่อม มะตูม
จะเน้นสอนวิธีคิดงานให้เขา เราเอาตัวอย่างผลงานท้ังเมืองไทย
และต่างประเทศไปให้ดู อธิบายว่ากว่างานชิ้นน้ีจะส�าเร็จมีท่ีมาท่ี
ไปยังไง เราจะดึงความเป็นตัวเองมาใส่ในผลงานได้ยังไง มะตูม
จึงท�าหน้าท่ีเหมือนเป็นไกด์คอยแนะน�าวิธีการให้เขาได้ชิ้นงานท่ี
เป็นของคนแพร่ออกมา

...ทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนางานทั้งที่เขามีข้อ
จ�ากัดหลายอย่าง เช่น เรื่องช่าง เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ เรื่อง
เวลา ผลงานท่ีเขาท�าออกมาเกิดจากการเบรนสตอร์มช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น โจทย์คือจะน�าเสนอความเป็นแพร่ยังไงให้
คนรู้จัก เขาก็คิดกันว่าสมัยก่อนแพร่เป็นเมืองป่าสัก เมื่อดึงตรง
นี้มาเป็นจุดเด่นก็ตกลงกันว่าเราจะใช้ใบสัก ทางทีมย้อมผ้าเขา
ก็เสนอว่าสามารถย้อมผ้าเป็นสีเปลือกไม้สักได้นะ แล้วมีคนหนึ่ง
ต้ังข้อสังเกตว่าต้นสักมักจะมีมดขึ้นตลอดเวลา

...พอเรามีใบสัก มีมด มีผ้าย้อมสีเปลือกสัก ก็ต้องมาดีไซน์
ว่าท้ังหมดจะอยู่รวมกันได้ยังไง มะตูมไม่อยากคิดให้เพราะหลัง
จากโครงการน้ีเราก็ไม่ได้อยู่กับเขา ถ้าไม่ฝึกท�าเขาก็จะย�่าอยู่ท่ี
เดิม เขาจึงช่วยกันเสนอไอเดียว่าจะท�ายังไง แล้วมะตูมถึงช่วย
เพ่ิมเติมให้ชิ้นงานสมบูรณ์ท่ีสุด ผลงาน 2 ชิ้นมีเข็มกลัดท่ีเป็นรูป
ใบสักแล้วมีมดซึ่งใช้วัสดุเป็นนิล เราพยายามคัดเม็ดใหญ่หน่อย
เพ่ือความโดดเด่นและใช้เงินเป็นตัวเรือน ส่วนสร้อยก็ใช้ผ้าย้อม
เปลือกสักและผ้าย้อมฮ่อมเป็นสาย แล้วประดับจี้ท�าเป็นก่ิงสักซึ่ง
มีนิลเกาะอยู่ตามก่ิงคล้ายเป็นดอกเล็กๆ”

ผลงานท่ีดีไซน์เนอร์สาวจากเมืองกรุงและชาวเมืองแพร่
ช่วยกันออกแบบเป็นการตีความค�าว่า “เครื่องประดับ” ท่ีแปลก
ใหม่ส�าหรับคนท้องถ่ิน โดยเป็นการหลอมรวมไอเดียสร้างสรรค์ 
แฟชั่น อัญมณี และวิถีของชุมชนเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับผล
งานออกแบบของเธอเองท่ีกลั่นออกมาจากความรู ้สึก “หลง
เสน่ห์เมืองแพร่”

“มะตูมดึงสักมาเล่นเพราะอยากให้เชื่อมโยงกับผลงานของ
ผู้ประกอบการท่ีแพร่ งานของเรามีเข็มกลัด ตุ้มหู สร้อย แหวน 
โดยหยิบเอาความดิบของนิลมาใช้ เพราะประทับใจเท็กซ์เจอร์ใน
ครั้งแรกท่ีเจอนิล มันเป็นหินด้านๆ ท่ีดูไม่ออกเลยว่าเป็นอัญมณี 
เราทดลองเจียระไนแค่บางส่วนประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์แล้ว
น�ามาใช้เลย อยากให้เห็นคอนทราสต์และความงามบางอย่างที่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เวลาท�างานเราไม่ได้คิดว่ามันคืออัญมณี
แต่คิดว่าเป็นวัตถุดิบอย่างหน่ึงมากกว่า แล้วก็ดึงเอาแง่มุมท่ี
เราชอบออกมาใช้

...งานท้ัง 5 ชิ้นใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลย โดยขึ้นตัวเรือน
ด้วยทองเหลือง ท�าสีเพ่ิมอีกนิดโดยชุบให้ได้โทนสีเทาฝุ่นเป็น
หลักเพ่ือให้ใกล้เคียงนิลท่ีเพ่ิงถูกขุดพบมากที่สุด มะตูมใช้ช่าง
ท่ีท�างานร่วมกันอยู่แล้ว แต่นิลท่ีใช้น�ามาจากเมืองแพร่ ซึ่งมี
คุณสมบัติในการเจียระไนง่ายและขัดเงาขึ้นรูปได้ดี ถ้าพูดในแง่
มูลค่านิลเป็นอะไรท่ีถูกท่ีสุด เพราะเน้ือไม่แข็งมากเท่าเพชรหรือ
ทับทิม รวมถึงสีสันท่ีดุดันท�าให้ผู้หญิงยุคก่อนไม่นิยมใช้ แต่ใน
ปัจจุบันสีด�าเป็นสีที่มักจะใช้ในงานแฟชั่น ท�าให้เท่ก็ได้ จะท�าให้
หวานก็ได้ หรือถ้าเราต้องการให้ผู้หญิงดูลึกลับมีมิติก็สามารถ
ใช้นิลได้ นิลจึงเป็นอัญมณีท่ีมีความเป็นกลางสูง อยู่ท่ีว่าเราจะ
สื่อสารออกมาในแนวไหน

...มะตูมประทับใจโครงการ Gems Treasure ตรงท่ีให้โอกาส
เราได้สนุกกับวัตถุดิบใหม่ๆ และรูปแบบใหม่ในงานดีไซน์ รวมถึง
มีเวลาท่ีบีบค้ันก็ท้าทายดี (หัวเราะ) เราเป็นคนชอบเดินทางไป
ต่างจังหวัดอยู่แล้ว เพราะสิ่งที่เราพบเห็นมันช่วยต่อยอดในการ
ท�างานได้ตลอดเวลา งานน้ีจึงถือว่าเข้าทางเลย แพร่เป็นเมือง
เล็กๆ ท่ีน่ารักอยู่แล้ว ใครไปก็หลงเสน่ห์ เขามีสถาปัตยกรรม
ตะวันตกท่ีหลงเหลือจากยุคอาณานิคมเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ผสม
กับกลิ่นอายของล้านนาท�าให้มีเสน่ห์เฉพาะตัว

...คิดว่าต่อไปงานเคร่ืองประดับนิลของจังหวัดแพร่น่าจะเป็น
ท่ีรู้จักมากขึ้น ถ้าชุมชนเขาพยายามน�าเสนออย่างต่อเน่ือง อย่า
ให้ขาดหาย ก็น่าจะน�าไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้นในการพัฒนาเคร่ือง
ประดับให้ดูร่วมสมัย ใช้ได้ง่าย หากจะขายเพ่ือเป็นอาชีพก็น่า
จะท�าได้ จากการพูดคุยพบว่าเขาพยายามจะวางตัวเองเป็นของ
ท่ีระลึกประจ�าจังหวัด เราจึงให้เขาคิดถึงเคร่ืองประดับท่ีต้นทุนไม่
สูงมาก ท�าให้สามารถดึงราคาขายลงมาได้ เป็นอะไรจับต้องได้
ง่ายมากกว่าเคร่ืองประดับในร้านหรูหรา หรือน�าเสนอออกมาใน
รูปแบบของงานดีไซน์ก็น่าจะท�าให้เข้าถึงใจคนได้มากขึ้น และ
สามารถท�าราคาได้ดีในอีกกลุ่มตลาดนึง 

...สิ่งที่อยากฝากไว ้คือช ่างท�าเครื่องประดับในท้องถ่ิน
ต้องพยายามเอาเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงไปทุกวัน ถึงแม้ว่ายุคน้ีจะมีอินเตอร์เน็ตแต่เราพบ
ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เข้าถึงมันได้ง่าย แต่ยังไงก็ต้องสนับสนุน
ให้เขามีความรู้เยอะๆ กล้าคิดกล้าท�า ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิด
หรือถูก เพราะในการท�างานออกแบบไม่มีอะไรผิดถูกอยู่แล้ว”

ผลงำนเคร่ืองประดับทุกชิ้นท่ีสร้ำงสรรค์ขึ้นจำกนิลเมือง
แพร่ได้พิสูจน์แล้วว่ำ เม่ือกล้ำคิดกล้ำท�ำก็จะน�ำเรำไปสู่หลัก
ไมล์ใหม่บนถนนสำยอัญมณีที่ทอดยำวไปไกลอย่ำงไม่รู้จบ

“ที่อำาเภอเด่นชัยค้นพบนิลจำานวนมาก ถึงจะ
เป็นเม็ดเล็กๆ แต่ค่าความแข็งและคุณภาพ

ดีมาก จึงนำานิลมาประดับจี้ ซึ่งทำาเป็นกิ่งสัก
มีนิลเกาะอยู่ตามกิ่งคล้ายดอกไม้เล็กๆ”
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Amidst the tranquil and simple village life inside the Den 
Chai district in the province of Phrae, Mother Nature has grant-
ed them a valuable present -- an obscure black gemstone.

Compared to that of diamonds and other gems, black 
spinel might not be worth as much. However Arisara “Ma-
toom” Dangprapai -- designer of her eponymous brand 
Arisara – had committed herself to travel to the communities 
in Phrae in order to help transform this rock from the earth to 
become a full-fledged and legitimate ornament to whomever 
garbs it.

“ I regularly do projects with communities,” said Arisara. 
“In the past, I had a lot of opportunities to travel to Phrae. 
But it was more for developing indigo cloth and mulberry 
paper. In regards to black spinel, it’s also new knowledge 
for me. I never knew that there were gem mines in Den Chai 
district -- not to mention it be small pieces of black spinel. 
Their hardness and maturity is actually even better than the 
black spinel found in Kanchanaburi. At first I was very curious 
about this [laughs]. I couldn’t imagine what I would be doing 
there, because listening to the brief, it looked like a project 
that’s pure jewelry based. I have a different interpretation of 
jewelry, but once I was able to talk with them, they confirmed 
that they chose me due to my style.”

During her early years in the industry, Arisara described 
herself as a textiles designer – graduating with a degree from 
textiles design and also working to create beautiful cloth pat-
terns. With her love of textiles, she produced 2-dimensinoal 
and 3-dimensional works, sending them often to competitions. 
After numerous contests, she set up her very own eponymous 
brand with her own unique style and collaborated with a 
creative accessories brand Arita for special projects using 
uncommon materials. Furthermore, she was able to dabble 
with interior design, which opened her design worldview to 
become much more vast.

“I created two to three art jewelry collections where there 
were no limitation of what it had to look like,” she said. “I 
used the environment around me as inspiration, depending 
on what I was interested at during the time. There was a mix 
and match of things that wouldn’t seem to go together, as well 
as taking in materials which weren’t used anymore to create 
value in them. Once I was assigned to work with black spinel 
in Phrae, I felt like it would be a lot of fun. When I visited the 
area, I discovered that there were very little craftsmen there. 
Furthermore they just started training. There was no one who 
was a great lapidary. They generally cut the gems very simply 
like a tortoise’s shell without any edges. 

…Firstly I had to help open their outlook of the world. 
There were four groups of entrepreneurs who joined in. First 
were the gem miners; second were the lapidaries; third were 

the jewelry stores; and lastly the indigo dyers.  I focused on 
teaching them how to think about the project. I took products 
from both Thailand and abroad for them to see. I explained 
how these projects were achieved, and taught them how to 
have to have their identity within their products. My role was 
basically a guide who would consult in the methods to how 
the people of Phrae will reach their end product.

… Everyone had the determination to develop the product 
even though there were quite a number of limitations like the 
craftsmen, the tools, and the time provided. The product they 
came up with was the result from brainstorming and sharing 
their ideas. The brief was to introduce the livelihood of Phrae 
for people to know. So, they remembered that in the past, 
Phrae was known for its teak forests. The indigo dye team then 
suggested that they’re able to dye cloth in a way which looks 
like the bark of the teak tree, and there was another person 
who also noticed that teak trees are always full of ants. 

…Once we had the leaves, the ants, and the dyed cloth, 
we had to design how all of these would go together. I didn’t 
want to think for them because after the project is finished, I 
won’t be there to guide them anymore. If they don’t practice 
by themselves then they’ll stay in the same position. So, they 
came up with some ideas, and I would add in certain aspects 
to let it all fall into place. They created two jewelry pieces. 
One is a brooch in the shame of a teak leaf, crawling with ants 
which were made from black spinel. We tried to select large 
gemstones so they could stand out and to be set in silver. 
The second piece is a necklace, which used the teak bark 
patterned cloth to make the necklace chord. The pendant is 
a teak tree branch with black spinel perching on the branch 
like small flowers. “

The end product that the designer from Bangkok and 
the locals from Phrae created was considered to be a new 
interpretation of the word “accessories” – something novel 
to everyone in the community. By using their creativity, they 
mixed fashion, gems and local wisdom together. The designer 
herself also used this mix, creating her own products with her 
very own attraction to the province.

“I myself played with the concept of the teak tree because 
I wanted my collection to link with the products of Phrae’s en-
trepreneurs. I have a brooch, a pair of earrings, a necklace, and 
a ring, whereby I utilized the rawness of the black spinel in the 
pieces. I was very impressed by the texture of the gemstone 
the first time that I inspected it. It’s a matte stone where you 
can’t even tell that it’s a gem. I experimented by cutting only 
30 to 50 percent of the black spinel and using it like that. I 
want to see the contrast as well as some form of beauty which 
goes together. When I work I never thought that I was working 
with a gemstone. I just think that it’s another material and I just 

design according to what I like. 
…All the five pieces use the same technique. The body 

is created from brass. The color is adjusted into gray tone so 
that it looks more similar to rough black spinel. I used my own 
silversmith, but for the black spinel, I brought it from Phrae. 
Phrae’s black spinel can be easily shaped and sparkled. If you 
talk about the value of black spinel, it is the cheapest gemstone 
because it is not as hard as diamonds or rubies. In addition 
to that, it’s aggressive color is not popular amongst women. 
But in the present, black is a color used a lot in fashion. You 
can make it cool, you can make it sweet, or if you want to look 
mysterious, you could use black spinel as well. So black spinel 
is a very neutral gemstone. It just depends on what you want 
to communicate. 

...I’m impressed by this project as it gave me the opportu-
nity to have fun with new materials and new ways of design. 
Plus it was on a very tight schedule which was a good challenge 
[laughs]. I am a person who likes travelling to the provinces, 
because the things that I discover help develop my way of work 
all the time. So, this project was a perfect fit for me. Phrae is 
a small and endearing town. Anyone who visits will fall in love 
with it. It has Western architecture left over from the days of 
colonization over a hundred years ago, mixed with the air of 
the Lanna culture making it a unique atmosphere.

...In the future, I believe that black spinel accessories 
from Phrae will be better known – but only if the community 
continues to present it without a break. This should probably 
guide them into a better direction to develop accessories 
to be more contemporary and easier to use. If they were to 
sell accessories as their way of live, they could be able to do 
that. From talking with the people I found out that they are 
trying to make this a souvenir of the province, so I let them 
think about something which has a low principal cost so they 
are able to sell at a lower price so it can be something more 
tangible than luxurious jewelry. 

…What I to tell everyone is that local jewelry makers have 
the drive to take different techniques and evolve it towards 
the ever-changing market. Even though we have the internet, I 
found out that they don’t have easy access to it. So, we have to 
support them and give them as much knowledge as possible 
to dare to think and do. They don’t have to be scared whether 
something is right or wrong, because working in design, noth-
ing is ever right or wrong.”

Each and every one of the ornate black spinel products 
which came out of Phrae is proof that once we dare to think 
and do, it will take you further and further down the never-
ending road of success. 

Phrae Province

Arisara Dangprapai
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จิตต์สิงห์ สมบุญ : จังหวัดสุรินทร์

เมื่อได้รับการเชื้อเชิญ จิตต์สิงห์ สมบุญ ดีไซเนอร์ฝีมือเก๋าผู้เป็นอดีต Head of Designer ของ
แบรนด์ PLAYHOUND by GREYHOUND จึงตอบรับความท้าทายในโครงการน้ีทันที เขาลงพ้ืนท่ีไป
พร้อมกับความเชื่อมั่นจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (GIT) ว่าประสบการณ์
ในวงการแฟชั่นบวกกับความจัดจ้านท้ังสไตล์และแนวคิดของผู้ชายคนนี้ จะช่วยสร้างมิติใหม่ที่น่า
สนใจให้กับธุรกิจเครื่องเงินในจังหวัดสุรินทร์ได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเครื่องเงินลูกประเกือมที่ตำาบล
เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานับร้อยปี
แล้ว โดยประเกือมเป็นภาษาเขมร หมายถึงเม็ดเงินรูปทรงกลมที่นำามา
ร้อยเรียงกันเป็นเครื่องประดับ มีเอกลักษณ์ รูปแบบ ลวดลาย และวิธี
การผลิตดั้งเดิมด้วยเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่ามรดกทางศิลป
วัฒนธรรมนี้จะเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ ขณะเดียวกันก็ควรได้รับการ
ปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

SILVER

“ปกติผมเป็นคนท่ีใส่เครื่องประดับเงินอยู่แล้ว ก็เลย
อยากท�าโปรเจ็กต์ท่ีเป็นทองมากกว่า รู ้สึกว่าอยากลอง
ท�าอะไรท่ีไกลตัวดูบ้าง แต่ทาง GIT เขาอาจจะมองจาก
ความเหมาะสมเลยให้ผมมารับผิดชอบเครื่องเงินที่จังหวัด
สุรินทร์ ผมลงไปท่ีนั่นได้พบกับผู ้ร ่วมเวิร์กช้อปท่ีมีอายุ
หลากหลาย ท้ังเด็กท่ียังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย และ
อาจารย์อายุประมาณ 30-40 ปี ตอนแรกมีด้วยกัน 4 คน
แต่ผมขอเพ่ิมอีก 1 คนเพราะเห็นว่าเขามีความน่าสนใจ

...ฝีมือช่างเงินสุรินทร์สุดยอดอยู่แล้ว ส่ิงท่ีผมเห็นอย่าง
หนึ่งคือเขาท�ามากแต่ได้น้อย ความรู้สึกแรกตอนเห็นชิ้น
งานแล้วเขาบอกผมว่าราคาสามพันกว่าบาท ผมคิดว่าโอ้
โห แพงว่ะ แต่พอนั่งดูเขาท�าแต่ละขั้นตอน กว่าจะรีดเงิน
เป็นเส้นจากเม็ดเงินเล็กๆ แล้วตีเงินเป็นแผ่นจากด้านใน
ก่อนจะกลับมาตีอีกด้านหนึ่ง เขามีทักษะมีความช�านาญ
มาก ท�าทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็วเหมือนคนดรออิ้งด้วยมือ
แบบสดๆ ผมจึงรู้สึกว่าราคาน้ีโคตรถูกมาก

คำาว่า สวัสดี นำามาดีไซน์ให้
มีจริตเสมือนตัวอักษรเขมร

โบราณ ประยุกต์ทำาเป็น
สร้อยสตรีทอาร์ตฉีกขนบ
งานประเกือมท้องถิ่นของ

จังหวัดสุรินทร์
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...แต่ผมก็ยังไม่ซื้ออยู่ดี ฝรั่งอาจจะซื้อ แต่ถ้าผมไม่ซื้อแปลว่าเขา
ขาดกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีก�าลังซื้อ ความจริงน่ีอาจจะไม่
ได้เก่ียวกับคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า แต่เป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่า ผมมา
ต้ังค�าถามว่าท�าไมเครื่องประดับเงินจะต้องมีแค่แบบสวยงามเชิงวิจิตรอยู่
บนตัวคุณหญิงคุณนายท่ีออกงานเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี ท�าไมเรา
ไม่สามารถบุกไปขายตลาดแฟชั่นต่างประเทศหรือใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ใส่ไปปาร์ต้ีแทนที่จะใส่กับชุดไทยไปท�าบุญอย่างเดียว หรือใส่กับเสื้อยืด
สีด�าโดยไม่ต้องเป็นไปตามขนบไม่ได้เหรอ”

ทันทีท่ีค�าถามถูกตั้งขึ้นนักออกแบบจอมขบถก็ลงมือหาค�าตอบโดย
การดีไซน์เครื่องประดับ 5 ชิ้นของตนเอง พร้อมท้ังเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
ผลงาน 2 ชิ้นจากการฝึกคิดนอกกรอบของผู้ประกอบการชาวสุรินทร์ที่
เข้าร่วมโครงการ Gems Treasure

“ผมถามเขาว่างานเครื่องเงินสุรินทร์ต่างจากงานเครื่องเงินเชียงใหม่
ยังไง เขาตอบว่าประเกือม แต่ในสายตาคนนอกมันก็ไม่ต่างอะไรจากงาน
ของชาวเขา ผมจึงแนะน�าเขาว่าควรจะสร้างคาแรกเตอร์ให้ชัดเจน เรา
ต้องหาให้ได้ ไม่อย่างน้ันก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนายังไง แล้วถ้าเราไม่พัฒนาให้
แตกต่าง เครื่องประดับเงินท่ัวประเทศไทยก็จะหน้าตาเหมือนกันหมด พอ
มาน่ังคุยกันว่าสุรินทร์ท�าให้นึกถึงอะไร ทุกคนบอกว่าอยากท�าช้างให้มัน
เท่ จากนั้นเราก็เจอว่าเครื่องจักสานก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันของคน
สุรินทร์เหมือนชาวอีสานในจังหวัดอื่น

...ในส่วนงานดีไซน์ของผู้ประกอบการสุรินทร์เอง ผมก็เลยแนะเทคนิค 
จบัลายท่ีเขาสานกระต๊ิบมาสานเป็นฟอร์มช้าง เป็นการท�างานประดดิประดอย 
ซึ่งถ้าออกมาอย่างที่คิดไว้จะเจ๋งมาก มันจะคล้ายโฮโลแกรมสมัยใหม่ที่ให้
ความรู้สึกนูนมีมิติ บวกกับเอาช้างมาท�าให้มีโวลลุ่มเป็นไฮรีลีฟหน่อย แต่
แทนท่ีจะท�าแบบเนียนๆ ก็ท�าเป็นงานสาน แล้วแทนท่ีจะเป็นช้างธรรมดา 
เราก็ท�าให้ช้างมหีเูป็นปีก ไอเดยีน้ีมาจากการทีน้่องๆ เขาไปเจอรปูกระโหลก 
มีปีกแล้วรู้สึกว่าวัยรุ่นดี ตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ที่เขาอยากให้เป็นไอคอน
ใหม่ของสุรินทร์”

“มันสนุกตรงที่เราจะทำายังไงให้เงินดูแพงอย่างที่โม้ไว้
แต่ไม่คร่ำาครึโบราณ เราทำางานสตรีทแบบที่ชอบแต่ก็
ต้องไม่ทำาร้ายขนบ เรียกว่าเป็นการทำาขนบ”

น่ันเป็นการสร้างสรรค์งานจากมุมมองของคนท้องถ่ิน แต่ส�าหรับคนนอกท่ีมองสุรินทร์จากอีก
มุมหน่ึงจิตต์สิงห์เล็งเห็นอีก 2 สิ่งที่นอกเหนือจากช้างคือ อักขระเขมรและความเชื่อในเครื่องราง
ของขลัง ซึ่งถ่ายทอดไปสู่งานจิวเวลรีด้วยคอนเซ็ปต์ สวยสุรินทร์ คือ ร้อยเรียง สอดสาน สืบสาน

“บางทีคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะมองอะไรชัดเจนกว่าคนสุรินทร์ก็ได้ ในส่วนท่ีผมต้องดีไซน์เป็น
ผลงานตัวเอง 5 ชิ้น ผมยังคงใช้เทคนิคการสานเพราะชอบท่ีค�าว่าจักสานพร้องกับอีสาน และยัง
สะท้อนถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเขมรเหมือนเป็นการสานเข้าหากัน เริ่มแรกผมไม่
ได้ก�าหนดว่าชิ้นงานท่ีออกแบบจะเป็นอะไร ผมลองจัดวางตัวอย่างบนหุ่นต้ังแต่ช่วงศีรษะไปจนถึง
หน้าอก อันไหนที่ปะทะกับความรู้สึกเราแล้วเจ๋งก็ค่อยมาคิดว่า ตรงน้ีควรเป็นสร้อย ถ้าอยู่ตรงน้ีควร
เป็นตุ้มหู แล้วก็ยังมีจิวเวลรีส�าหรับคนเจาะจมูกและหัวนมด้วย หรือจะประดับค้ิวก็ได้

...ผมชอบแนวสตรีทอาร์ตเลยคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ท่ีห่อหุ้มเคร่ืองเงินท้องถ่ินให้มีความร่วม
สมัยด้วยวิธีจัดวางแบบใหม่ เราพยายามท�าเคร่ืองประดับเงินท่ีไม่ดาษด่ืน ไม่ใช่งานชุบโรเดียมท่ี
ก็อปปี้กันเต็มไปหมด ผมดึงเทคนิคหลายอย่างมาใช้ เช่น เอาประเกือมมาวางเรียงกันให้อ่านเป็น
ค�าว่า สวัสดี ซึ่งมีจริตเหมือนตัวหนังสือโบราณ ชิ้นต่อมาผมใช้อักษรเขมรมาเล่นกับการเชื่อมต่อ
เส้นเหลี่ยมเงินเหมือนเคร่ืองจักสาน อีกชิ้นหน่ึงมีรูปแบบเหมือนคนแขวนพระเครื่องของขลัง โดยใช้
เทคนิคเจาะฉลุแผ่นเงินท�าทรงกล่องต่างขนาดกัน การออกแบบงานเซ็ตน้ีไม่มีความยากเลยเพราะ
ผมชอบคิดอะไรแบบน้ีอยู่แล้ว” 

นักออกแบบรุ่นใหญ่ตอบอย่างไม่ต้องหยุดคิด เมื่อถูกถามถึงอุปสรรคในการท�างาน
“ความล�าบากน่าจะไปอยู่ตรงท�ายังไงให้ได้งานตรงตามที่คิดไว้มากกว่า มันสนุกตรงที่เราจะท�า

ยังไงให้เงินดูแพงอย่างท่ีโม้ไว้แต่ไม่คร�่าครึโบราณ เราท�างานสตรีทแบบท่ีชอบแต่ก็ต้องไม่ท�าร้าย
ขนบ เรียกว่าเป็นการท�าขนบให้มีคุณค่าร่วมสมัยมากขึ้น จริงๆ โครงการ Gems Treasure ก็เปิด
กว้างให้ในทุกเรื่องในการท�างานครั้งน้ี สิ่งที่ยากคือดีไซเนอร์ต้องสื่อสารกับคนท�าโปรดักท์ชั่นให้
ชัดเจน งานนี้ผมจึงใช้ช่างท่ีเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเรียนจบด้านจิวเวลรีมา เราพูดภาษาเดียวกันอยู่แล้ว 
การออกแบบจึงลื่นไหลตามท่ีติดไว้ในหัว

...ผมคิดว่าน่ีเป็นโครงการท่ีดีนะ ถ้ามีเวลามากกว่าน้ีย่ิงจะดีมากเลยครับ ในส่วนของดีไซเนอร์ 
เองเราคิดงานได้อยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งท่ีเราท�ามาตลอด แต่ส�าหรับช่างและผู้ประกอบการใน 
ท้องถ่ิน การที่เราจะช่วยเขาพัฒนาต้องใช้เวลาเหมือนกัน ต้องค่อยๆ เชื่อมต่อกับเขาทั้งวิธีคิดและ
วิธีผลิต ให้เขารู้จักดึงสัญลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ในชีวิตประจ�าวันออกมาใช้ เพราะฉะน้ันอย่าละเลยอะไร
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เราต้องก�าไว้ให้แน่นแล้วสร้างผลงานออกมาอย่างสม�่าเสมอในรูปแบบ
ที่สามารถส่ือสารกับคนส่วนใหญ่ได้”

แม้ว่ำกำรลงพื้นท่ีของจิตต์สิงห์จะยังไม่ใช่กำรปฏิวัติโฉมหน้ำเครื่องเงินท่ีสืบทอดกันมำ
ช้ำนำนได้ท้ังหมด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำประกำยควำมคิดในกำรส่งต่อภูมิปัญหำจำกคนรุ่นเก่ำ
ไปสู่คนรุ่นใหม่ให้ร่วมสมัย ได้ถูกจุดขึ้นในใจของช่ำงฝีมือท้องถ่ินชำวสุรินทร์แล้ว

อักขระเขมรและ
ความเชื่อในเครื่องราง

ของขลังท่ีฝังรากลึก
อยู่ในท้องถิ่นได้รับ

การถ่ายทอดไปสู่งาน
จิวเวลรีด้วยคอนเซ็ปต์ 
สวยสุรินทร์ : ร้อยเรียง 

 สอดสาน สืบสาน

บรรยากาศการประชุมงาน บางไอเดียนี้มาจากระหว่างที่ประชุมกับน้องๆ 
และถือเป็นการตอบโจทย์ที่มีความเป็นไอคอนใหม่ของสุรินทร์
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The wisdom of silver prakuam in Surin’s Khwao Sinarin 
district has been passed on from generation to generation 
for hundreds of years. Prakuam -- a Khmer term -- means 
rounded silver engraved beads, threaded together to make 
beautiful body ornaments. It is unique in its look, pattern, and 
production process -- which utilizes 100 per cent silver. And 
though this cultural heritage should be preserved, it should 
also be adjusted to fit the new generation to sustain itself from 
becoming another cultural artifact. 

Once former head designer of Playground by Greyhound 
Jitsing Somboon accepted the challenge to take part in the 
Gems Treasure project by the The Gem and Jewelry Institute 
of Thailand (GIT), he visited the province -- confident that 
his years of experience as a designer will find a new and  
interesting dimension to the silver business in Surin. 

“I’m a person who usually wears silver accessories,” he 
said, “So I wanted to do a project that worked with gold.  
I wanted to try something that was a bit out of reach for me. 
But GIT probably saw that I was more suitable and responsible 
 to help the silver business in Surin. I travelled there and 
met the workshop participants. They were of all ages from  
university students to professors around 30 to 40 years old.  
At first there were four people, but I added one more in  
because they looked interesting.

…The skills of the silversmiths in Surin are exceptional. 
One thing that I saw, was that they do so much but gain so 
little. The first feeling I had when I saw the pieces and they told 
me it was 3,000 baht, I thought ‘Whoa, that’s expensive.’ But 
then I sat down and saw them produce the works step by step. 
They have to iron down the silver into small strands from small 
nuggets. Then they have to hammer it down into sheets from 
the inside before flipping it over on the other side. They have 
a lot of skill, and they do each step extremely quickly – like a 
person doing live a drawing. It was then where I felt that the 
price was extremely cheap.

…I still didn’t buy it though. Foreigners might buy it, but 
if I didn’t buy it, it means that they’re missing a target group: 
the new generation which has buying power. In reality it might 
not have to do with the new generation or old generation at 
all – it might have to do with taste. I questioned why is it that 
silver accessories always have to be used on ‘madams’ and 
‘monsieurs’ who go to cultural functions -- but not in the more 
fashionable market, abroad, or used in daily life. Why can’t it 
be worn at parties rather than paired with a Tratitional Thai 
costume? Or why can’t it be worn with a simple black t-shirt 
without having to follow the rules?”

As soon as he asked himself these questions, the ground-
breaking and rule-breaking designer came up with five pieces 
of jewelry, and at the same time, consulted local entrepreneurs 
to think out-of-the-box in making two modern pieces of their 
own.  

“I asked them how are Surin’s silver accessories differ-
ent from those in Chiang Mai? They said the prakuam (silver 
beads). But from the eyes of an outsider, there’s not much 
difference between what they do and what the hill tribe  
people do. So I suggested to find a characteristic that’s  
clear-cut. They have to be able to find it, or else we’d have no 
idea how to develop it. And if we don’t develop it to become 
different, silver accessories all over Thailand would just all look 
the same. When we sat down and talked about what we think 
about when we think of Surin, everyone mentioned that they 
want to make the elephant cool. And then, we found out that 
basket weaving was also a big part of their daily life – similar 
to other communities found in the northeast.  

…In terms of the design, which the entrepreneurs came 
up with, I suggested to incorporate the basket patterns and 
weaving techniques to form the elephant. It’s a delicate and 
detailed form of work which if it comes out well, it would be so 
cool. It’ll look like a hologram and it’ll have a lot of dimensions 
and volumes of high relief. Instead of making it a smooth piece 
of jewelry, it’ll be woven work. And instead of being a normal 
elephant, its ears are wings. The idea came from the students. 
They saw a skull with wings and thought that it looked modish. 
So, we found a new icon of Surin.”

It became a successful collaboration for the local people – 
but for an outsider like the designer, he saw much more than 
elephants and basket weaving. He saw the Khmer alphabet, 
as well as talisman necklaces worn by the local people. Tak-
ing these two elements, he put it in to jewelry-form under the 
concept of ‘Suay-Surin’, using weaving, mesh, as well as the 
area’s heritage. 

“Some people from outside may see things clearer than 
the local people of Surin,” he said. “For me, I designed five 
pieces. I still used the technique of weaving because I like that 
the word “weaving” in Thai (jak sarn) rhymes with Isan. Also, 
it reflects the link and intertwining between Thai culture with 
Khmer culture. Firstly I didn’t force myself to what the pieces 
were going to look like. I just placed some alphabets onto a 
mannequin. Around the head until the chest. Whatever hits 
my interest and looks interesting, I will then think if it should 
be a necklace, or it should be earrings. There are even nose 
rings and nipple rings and eyebrow rings too.

…I like street art, so I thought of doing it in that style for 
silver accessories to become more contemporary. I tried to 
create silver accessories that aren’t banal – not the rhodium 
plated silver that you see everywhere. I pulled in a lot of  
techniques to use, for example, placing the silver engraved 
beads together so it spells out the word “Sawasdee” [in Thai] 
in the typography of ancient Thai text. In the other piece,  
I used the Khmer alphabets and attached it to silver chains 
which were woven together. Another piece looks like if a 
person donned on a lot of talismans -- using the technique of 
drilling and carving out a silver plate to create various sized 
frames. It wasn’t challenging at all to come up with these 
pieces, as I enjoy thinking creatively like this,” he said without 
hesitation, after being asked if he faced any challenges during 
the project.

“What was more of a challenge was executing the jewelry 
piece as exactly as you want it,” he said. “What’s fun is, how 
am I going to make my silver accessories look expensive and 
not ancient like I boasted? I work in the street style that I like, 
but I still have to follow certain rules. I have to say it was fol-
lowing the rules, but truly making it more contemporary. The 
Gems Treasure project had opened up many things for me in 
terms of the working process. What was hard was that that I as 
a designer had to communicate with the production people 
very clearly. That’s why I had younger kids who just graduated 
from jewelry courses come help me. We speak the same lan-
guage, and the production process went by as smoothly as I 
had planned in my head.

…I think that this is a good project. If I had more time then 
it would have been much better. For me, I’m able to think of 
works already because it’s something that I do all the time. But 
for the local silversmiths and the entrepreneurs, for me to help 
them develop has to take time and it has to be gradual. It has 
to link with their daily life and their production process. They 
need to know how to pull in symbols hidden in their everyday 
lives to good use. Therefore everything they shouldn’t neglect 
anything that’s related to their identity. They have to keep it in 
their palms and create products consistently in the form that 
can communicate with the majority of the people.”

Although Jitsing’s visitation did not create an all-out  
evolution to the face of Surin’s ancient silver products, we can’t 
deny that the spark of creativity has been relayed forward from 
the older generation to the younger generation, and it has  
also been ignited in the skilled silversmiths of Surin.

Jitsing Somboon
Surin Province
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วไลพรรณ ชูพันธ์ : จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล จังหวัดเล็กๆ ใต้สุดแดนสยามที่แฝงไว้ด้วย
ความสง่างามและเต็มไปด้วยความท้าทายให้ดีไซเนอร์ผู้นี้ได้
ค้นหาเรื่องราวของอัญมณีที่ผู้หญิงหลายคนต่างหลงใหลอยาก
มีไว้ครอบครอง

“ฝนตัดสินใจเร็วมากในการเลือกจังหวัดสตูล ความจริง
น่าสนใจทุกจังหวัดท่ีอยู่ในโครงการน้ีเลยค่ะ แต่ฝนอยากรู้จัก
จังหวัดสตูลให้มากกว่าแค่เกาะหลีเป๊ะ ทั้งที่เราเป็นคนไทยแต่
ยังไม่เคยไปเที่ยว ไม่รู้ว่าจังหวัดนี้มีอะไรดีอีกบ้าง เช่นเดียวกับ
ทั้ง 5 จังหวัดในโครงการนี้ที่มีศักยภาพในการท�าเครื่องประดับ
มาก แต่ยังไม่ได้เป็นกระแสหลักเท่าไหร่ ฝนจึงอยากช่วยน�า
จุดแข็งมาพัฒนา ถ้าเพิ่มเรื่องดีไซน์เข้าไปก็น่าจะท�าการตลาด
ได้กว้างข้ึนค่ะ”

เมื่อตกปากรับค�าเข้าร่วมโครงการหญิงสาวผู้ตกหลุมรัก
อัญมณีก็เดินทางลงใต้โดยปักหมุดหมายไว้ท่ีจังหวัดสตูล และ
นับเป็นโชคดีท่ีขากลับจากเกาะหลีเป๊ะ เธอมีโอกาสได้พบกับผู้
ประกอบการหลายท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้ศึกษาในเบื้องต้นท�าให้
รู้สึกว่าโจทย์ท่ีได้รับมาเป็นสิ่งที่ท้าทายไม่น้อยเลย

PEARL
ในบรรดาอัญมณีล้ำาค่าทั้งหลาย ความงดงามของ
ไข่มุกอาจจะไม่ได้เปล่งประกายระยับจับตา แต่ภายใต้
เหลือบสีขาวนวลชวนมองนั้น กลับแฝงไว้ด้วยความ
สง่างาม  ขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นและถ่อมตน 
อยู่ในที ด้วย ความรู้สึกของดีไซเนอร์สาวคนเก่ง  
ฝน-วไลพรรณ  ชูพันธ์ เจ้าของแบรนด์  Flow  ซึ่งมีต่อ
ไข่มุกที่เธอโปรดปราน ก็ไม่ต่างอะไรจากความรู้สึก
ที่เธอมีต่อจังหวัดสตูล เมื่อสบโอกาสได้ไปเยือนเป็น
ครั้งแรกในโครงการ  Gems Treasure

“หลังจากข้ึนรูปเป็น 3D แล้ว การทำามอกอัพ
สร้อยคอต้นแบบขนาดจริงด้วยกระดาษที่โชว์
ความพลิ้วเหมือนหินงอกหินย้อย ก็เป็นกระบวน
การสำาคัญที่ทำาให้ชิ้นงานมีสัดส่วนที่ถูกต้องใช้
งานได้จริง”

“ฝนได้เห็นสไตล์การออกแบบเครื่องประดับและได้รู้เก่ียวกับ
คุณภาพของไข่มุกที่พวกเขาใช้ เมื่อก่อนจังหวัดสตูลเคยมีฟาร์ม
เลี้ยงหอยมุกแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลผลิตยังไม่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ถึงขั้นเป็นจุดขายได้ ถึงอย่างน้ันเขาก็มีช่างฝีมือดีท่ีท�างานเคร่ือง
ประดับจากมุกอยู่ไม่น้อยเลย ทุกวันนี้สตูลใช้ไข่มุกจากหลาย
แหล่ง ทั้งน�้าจืดและน�้าเค็ม ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้
เงินผสมกับมุกน�้าจืด และเพชรสังเคราะห์ ส่วนมุกน�้าเค็มที่ราคา
ค่อนข้างสูง จะผสมผสานกับงานทองค�าขาว เพชร และพลอยแท้

...ตลาดของเครื่องประดับไข่มุกสตูลจริงๆ คือกลางไปถึงบน 
ลูกค้าของเขามีก�าลังซื้อ แต่ละเจ้ามีความน่าเชื่อถือจนมีลูกค้า
ประจ�า แต่ปัญหาก็คือถ้าผู้ประกอบการร้อยไข่มุกเหมือนเดิม 
ผลิตงานด้วยดีไซน์เดิม ลูกค้าก็จะบอกว่าแบบนี้เขามีหมดแล้ว 
ไม่มีอะไรใหม่ให้เลือกซื้อ พอจะเริ่มท�าการตลาดก็ไม่รู้ว่าจะไป
แนวไหนยังไง ฝนจึงมองว่าเราน่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องแนวคิด
การออกแบบที่เขาจะสามารถน�าไปปรับใช้ได้ง่าย”

ผลงานออกแบบเครื่องประดับจากจังหวัดสตูลแบ่งเป็น 2 
ส่วน นั่นคืองานของผู้ประกอบการท่ีเกิดขึ้นจากการเวิร์กช้อป 

แต่ส�าหรับงานชิ้นส�าคัญของดีไซเนอร์เองน้ันเร่ิมต้นทันทีท่ีวไล
พรรณ ชูพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากการก้าวเข้าไปในถ�้าภูผา
เพชรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูลท่ี ยูเนสโกประกาศให้
เป็นอุทยานธรณีโลกอันดับท่ี 36

“ฝนท่ึงที่จังหวัดเล็กๆ ในภาคใต้มีถ�้าขนาดใหญ่มาก ปาก
ถ�้ามีความกว้างแค่ตัวเราลอดเข้าไปได้ทีละคน แต่ข้างในเป็น
ห้องโถงท่ีสูงเท่าตึก 4-5 ชั้น มันสวยมากจริงๆ และน่าสนใจตรง
เท็กซ์เจอร์ของหินงอกหินย้อยท่ีเกิดขึ้นแต่ละฝั่งอาจจะมีอายุห่าง
กันหลายร้อยปี ฝนจึงคิดว่าถ้าเราพูดถึงจังหวัดสตูลในแง่มุมนี้จะ
เป็นมุมใหม่ที่คนยังไม่ค่อยรู้ และความประทับใจในรูปแบบของ
หินข้างในถ�้าก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับการออกแบบได้ เพราะ
เครื่องประดับต้องมีพ้ืนผิวอยู่แล้ว

...คอลเล็กชั่นของฝนมีทั้งหมด 5 ชิ้นตามโจทย์ที่ได้รับมาจาก
โครงการ ปกติจะเป็นเร่ืองเดียวกันใช่ไหมคะ แต่คร้ังน้ีฝนรู้สึก
ว่าน่าจะท�า 2 สไตล์ แบบแรกดูเป็นผู้หญิงหน่อยมีสร้อยคอกับ
ตุ้มหูท่ีโชว์ความพลิ้วเหมือนหินงอกหินย้อย หลังจากขึ้นรูปเป็น 
3D แล้วก็ต้องมาเก็บงานด้วยมืออีกที เราต้องการให้ทุกองศามี
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ความเป็นธรรมชาติจริงๆ ฝนอยากให้เห็นว่าหินในถ�้าดูแข็งแกร่ง
ย่ิงใหญ่ในอีกมุมหน่ึงก็สามารถพลิ้วไหวและอ่อนโยนได้ งานนี้ฝน
เลือกใช้ไข่มุกสีลาเวนเดอร์ซึ่งฝนชอบมาก เพราะจะไม่ใช่สีขาว
นวลโทนคลาสสิกท่ีคนคุ้นเคย แต่เป็นสีอมชมพู อมม่วง อมเทา
ที่เมื่อมาวางบนโลหะสามารถเข้าได้กับทุกสี 

...งานอีกชุดในคอลเล็กชั่นนี้เป็นงานโชว์พ้ืนผิวที่เรียบเท่ เซ็ต
แรกจะมีความลักซ์ชัวรี่แต่เซ็ตนี้จะให้อารมณ์สมาร์ทแคชชวล เริ่ม
จากฝนทดลองต้มสารส้มแล้วปล่อยให้แห้งกลายป็นผลึก จากน้ัน
ก็เลียนแบบเท็กซ์เจอร์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เหมือนแร่บางอย่าง
ท่ีไหลเข้าไปอยู่ในถ�้าแล้วพอแห้งเหือดก็เกิดผลึก ฝนใช้วิธีเทแว็กซ์
ลงไปเก็บรายละเอียดแล้วหล่อให้ได้พ้ืนผิวที่ต้องการ ระหว่างน้ัน
ก็ออกแบบแพทเทิร์นเอาไว้เพ่ือตัดมาประกอบเป็นชิ้นงาน โดยรูป
แบบของงานจะไม่มีความซับซ้อน”

ระหว่างที่การท�างานในฐานะ “นักออกแบบ” ด�าเนินไปอย่าง
เข้มข้นภายใต้ชื่อคอลเล็กชั่นว่า Satun Surface วไลพรรณก็

ลงพ้ืนที่อีกครั้งในฐานะ “โค้ช” ท่ีร่วมสร้างมิติใหม่ให้กับงานเคร่ือง
ประดับมุกจากดินแดนปลายด้ามขวาน

“ผู้ประกอบการเขามีเซ้นส์ในด้านความงามอยู่แล้ว เขาอาจ
จะไม่ได้เรียนโดยตรงแต่มีประสบการณ์มากกว่าเรา ในการเวิร์
กช้อปฝนไม่ใช้การวาดรูปหรือว่าทักษะทางศิลปะเยอะเกินไป 
เพราะมันจะท�าให้เขารู้สึกตัน พอวาดไม่สวยก็จะนึกภาพไม่ออก 
ฝนเลยให้ใช้ดินน�้ามันท่ีสามารถขึ้นโมเดลได้เลย เขาพากันโล่งใจ
ใหญ่ที่ไม่ต้องวาดรูปกันค่ะ (หัวเราะ) สมมติว่า มีไอเดียอยู่แล้ว
ฝนก็สอนวิธีว่าเราจะพัฒนารูปแบบได้อย่างไร เป็นการออกแบบ
เพ่ือที่จะขายจริงมากกว่าสอนคอนเซ็ปต์ชวลหรืออะไรท่ีลึกมากๆ

...การเวิร ์กช้อปแบบน้ีดีกว่าให้ผู ้ประกอบการมานั่งฟัง
สัมมนาอย่างเดียว แต่พอกลับไปบ้านก็ยังรู ้สึกว่างเปล่าไม่รู ้
จะเริ่มต้นยังไง วิธีการนี้จะท�าให้เขาต่อยอดได้ง ่ายกว่าเดิม 
เพราะเขาถนัดปฏิบัติอยู่แล้ว พอได้ลงมือได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเขาก็นึกภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ออก รวมถึงการ
ได้สร้างสรรค์ผลงานและน�าไปจัดแสดงก็ท�าให้เขาภาคภูมิใจ
มากกว่าเชิญมานั่งฟังแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร”

จากความสนุกในการเวิร ์กช้อปแปรเปลี่ยนเป็นผลงาน
ออกแบบจ�านวนมาก แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องคัดเลือกงาน 2 ชิ้น
จาก 2 ทีมที่เหมาะสมกับการผลิตให้ทันเวลาและใกล้เคียงกับ
ศักยภาพของช่างในท้องถิ่น โดยใช้คอนเซ็ปต์เท็กซ์เจอร์ของ
ฟอสซิล ซึ่งใส่ลวดลายลงไปให้มีเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสตูล ต่างจากพ้ืนผิวของเครื่องประดับส่วนใหญ่ท่ีมักจะ
เรียบมน

“แม้งานนี้จะมีระยะเวลาจ�ากัดแต่ก็ดีท่ีท�าให้ได้ไอเดียสดใหม่ 
ถ้าผู้ประกอบการท�าแบบเดิมไปเรื่อยๆ จุดหนึ่งมันก็จะตันและ
ไม่มจีดุขายไม่มเีอกลักษณ์ของตนเอง ถ้าเกิดเขาสร้างคอลเลก็ชัน่ 
ขึ้นมาแล้วลูกค้าจดจ�าก็จะเกิดแบรนด์ด้ิงซึ่งต่อยอดไปได้อีกมาก 
ตอนน้ีฝนว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้ว ล่าสุดก็มีการขอปรับแบบนิดนึง
ซึ่งฝนให้อิสระเต็มที่ เราก็ตื่นเต้นไปด้วยว่าในเวลาแค่ 2 สัปดาห์
เขาจะท�าออกมาได้ดีขนาดไหน

...ฝนเชื่อมั่นว่างานจะต้องออกมาดีเพราะช่างท้องถ่ินเขาเก่ง
ไว้ใจได้อยู่แล้ว เพียงแต่เราไปสร้างความภูมิใจในความเป็นตัว
ของตัวเองให้เขา โดยแสดงออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับ
ท่ีบ่งบอกความเป็นจังหวัดสตูล และมันจะช่วยให้ไม่มีปัญหาการ
ก็อปปี้แบบ ไม่ต้องไปดูของคนอื่นแล้วเอามาท�าตาม เพราะเขา
ภูมิใจว่าออริจินัลมันมาจากเขาเอง ย่ิงถ้างานขายได้ก็จะพิสูจน์
ว่าส่ิงที่เราท�ามาท้ังหมดมันเวิร์ก”

สิ่งท่ีเธอลงมือท�ำในครั้งน้ีจึงเป็นมำกกว่ำกำรดีไซน์
เครื่องประดับ แต่เสมือนเป็นอีกแรงท่ีช ่วยออกแบบ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของผู้ประกอบกำร  ซึ่งจะต่อยอด
ธุรกิจของจังหวัดเล็กๆ ในแผนท่ีประเทศไทยให้เติบโตไป
ได้กว้ำงไกลกว่ำเดิม

“เชื่อมั่นว่างานจะต้องออกมา
ดีเพราะช่างท้องถิ่นเขาเก่ง
ไว้ใจได้อยู่แล้ว เพียงแต่เราไป
สร้างความภูมิใจในความเป็น
ตัวของตัวเองให้เขา”
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Amongst all of the precious gemstones, the beauty of the 
pearl may not shine as bright as the rest. Yet, underneath the 
sleek white surface lies an elegance like no other. There is a 
warmth to humbleness to the pearl -- aspects which designer 
Valaipan ‘Fon’ Chupan of the brand Flow finds in both her 
favorite gemstone, as well as its hometown of Satun province 
-- having had the opportunity to visit for the first time thanks 
to the Gems Treasure project.

Located on the very tip of Thailand’s pristine South, 
Satun is bursting with undiscovered natural beauty as well 
as challenges for Valaipan to find out more about this much 
loved gemstone.  

“I decided very quickly in selecting the province of 
Satun,” she said. “All the provinces within the project were 
very interesting, but I wanted to know more about Satun 
other than Lipe Island. Even though I’m a Thai, I’ve never 
even been there before. I had no knowledge what other 
aspects this province had. Satun and the other provinces in 
the project actually has high ability in creating accessories, 
but it’s not well known in the mainstream. Therefore, I wanted 
to develop their strong points. If the aspect of design was 
added in, they’re probably able to market the products to a 
much wider audience.”

Once she had agreed to participate in the program, Val-
aipan -- who has a deep passion for gemstones -- travelled to 
the south with her eyes set to Satun, making a lucky detour 
to Lipe Island as well. She met up with local entrepreneurs, 
only to find out that her assignment turned out to be quite 
a challenge.

“I saw the style in which they designed their accessories 
and I learned about the quality of the pearls they use,” said 
the designer. “In the past, Satun had pearl farms, but I have 
to admit that the production wasn’t up to great standards to 
the point that they could be sold. Nevertheless, they still have 
a number of skilled craftsmen who made accessories from 
pearls. Until today, Satun uses pearls from many sources – 
freshwater, saltwater, and even from abroad. You mostly see 
freshwater pearls paired with silver or synthetic diamonds, 
and saltwater pearls tend to be quite expensive. It’ll be used 
with platinum, diamonds and authentic gems.

…The market for pearl accessories in Satun go from mid-
range to high. They have customers with purchasing power, 
and each business has credibility so they have repeat and 
loyal customers. But the problem is that if the businesses 
create pearl accessories in the same fashion and creating 
only one same design, the customers would say they have 
all of this already – there’s nothing new to buy. Once they try 
to market themselves they don’t know which angle to go for. 
So, I saw that I should go in and help them on being able to 
think of design concepts so they can adapt it easily to their 
own works.”

The end product from Satun was separated into two dif-
ferent parts with one being the accessories created by local 
entrepreneurs from their workshop with Valaipan. But for the 
designer herself, inspiration came before she even met the 
locals as she stepped into the huge chamber of the Phu Pha 
Phet Caves – part of the Satun UNESCO Global Geopark.

“I was stunned at this small province and their massive 
caves,” she said. “The cave entrance can only fit one person 
through at a time, but once inside, it’s a chamber which goes 
up four to five stories high. It is truly spectacular. What was in-
teresting were the textures of the stalactites and stalagmites, 
which occurred on different ends of the cave and probably 
formed centuries apart. So, I thought that I would speak about 
the province through this angle that not many people know 
about, and my impression of the stones can be transferred to 
the design, as accessories have surface texture of their own. 

…My collection has five pieces in total – following what 
the project had briefed me on. In this project, all the pieces 
usually have one concept, correct? But this time I felt like I 
should do two styles instead. The first style looks more femi-
nine. There is a necklace and a pair of earrings which shows 
the wavering shapes of the stalagmites. After creating a 3D 
form I had to finish off the details by hand. I needed every 
single angle to look natural. I wanted people to see that the 
stones in the cave look strong and powerful in one angle as 
well as tender and fluttering in another. In this piece I chose 
lavender colored pearls which I love. It’s not like the sleek 
white surface of the classic pearl that everyone is familiar 
with – but it’s pinkish-purplish-greyish. And once set on metal, 
it can go with any color.

…The second part of the collection are pieces which 
show the cool surface texture [of the caves]. The first set looks 
luxurious, but in this set, it gives an air of smart-casual. I first 
started experimenting with alum – letting it dry out to become 
crystals. From then on I imitated the texture of nature – like 
a certain mineral that leaks into the cave and once dried up, 
it becomes crystalized. I used the technique of pouring wax 
in order to add in details and sculpt it into a surface texture 
I wanted. In between that I designed the patterns in order 
to cut and paste on the pieces. In the end the pieces aren’t 
at all complex.”

As she took up the role of the “designer” in order to cre-
ate her collection, Satun Surface, Valaipan also had to switch 
hats and become a “coach” – creating new dimensions to 
the accessories business at the southern tip of the Kingdom.

“The entrepreneurs already have a sense of what is beauty 
and elegance,’ she said. “They probably haven’t studied it 
directly, but they have more experience than I do. In the 
workshop, I didn’t let them draw or use too many fine arts 
skills, because it’ll make them feel like they’ve hit a dead end. 
If they don’t draw well then they can’t imagine what the idea 

is. So, I let them mold clay, so they can instantly create the 
model they want. They were relieved that they didn’t have 
to draw anything [laughs]. If they have an idea, I taught them 
how to develop it. It’s a method of design in order to actually 
sell stuff – nothing too deep or conceptual. 

…Having workshops like this is much better than letting 
the entrepreneurs sit in a seminar, where once they go home 
they still have no idea how to start the project. This method 
would make it easier for them to develop and continue cre-
ating as they are already apt at crafting. Once we go for the 
practical route, we get to exchange ideas, and they are able 
to see a picture of the future – including getting to create 
products they are proud of that get exhibited, instead of 
just inviting them to sit and listen and get nothing out of it.”

The fun environment of the workshop produced numer-
ous designs – but in the end, they had to choose two final 
pieces from two teams who were able to produce them in a 
limited amount of time with the same standards as the local 
craftsmen. Their concept was fossil textures – which is an 
important identity in the province of Satun. 

“Even though this project had a limited amount of time, 
it’s good that we were able to get fresh, new ideas,” she said. 
“If the business owners kept doing the same thing over and 
over again, they will eventually hit a dead end, and there 
would be no unique selling points left. If they create a collec-
tion and customers start buying, they can create a branding 
which can further develop. I believe that they understood 
this point. In the latest incident, they asked to correct some 
parts of the jewelry, and I gave them all the freedom to do 
so. I was also excited that in a matter of just two weeks, we 
created so much.

…I trusted that the collection would come out beautifully 
because the local craftsmen are highly skilled and can be 
trusted.  It’s just that I went there and I built up their pride 
of being themselves – letting them express through jewelry 
what being Satun actually is. And there wouldn’t be any  
issues with copycats. They don’t have to worry about others 
who would try to do the same, because they’ll be proud that 
they created the original themselves.  In addition to that, if 
the works sell, it will prove to them that everything that we’ve 
done together works.”

The things that Valaipan did in this project were much 
more than simply designing jewelry.  She pushed for local 
entrepreneurs to change their mindset as well as design 
their own works. And within this small province, the map of 
Thailand seemed to have gotten much larger.

Valaipan Chupan
Satun Province
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”I like that the word ‘weaving’ or Jak Sarn 
in Thai rhymes with Isan. Also, it 

reflects the link and intertwining between 
Thai culture with Khmer culture.“

Suay-Surin
Jitsing Somboon

GEMS JOURNAL PHOTO SHOOT
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www.gems-treasure.com

#GITThailand   #GemsTreasure   
#TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  

#JewelryForAll   #JewelryMaking


