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THE EVOLUTIONARY 
DESIGN OF  
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Gems Treasure ฉบับแรกเพิ่งเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานนี้ ผลการตอบรับเป็น
ไปอย่างอบอุ่นมาก เมื่อนำาไปวางที่ไหนทุกคนต่างหยิบกลับไปในเร็วพลัน นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่
แสดงใหเ้หน็วา่โครงการ Gems Treasure สามารถตอบสนองความตอ้งการในเบือ้งตน้ของผูค้น
ทีส่นใจเร่ืองเคร่ืองประดับได ้ซึง่นับจากน้ีไปทางโครงการกย็งัคงมุง่มัน่ เดินหนา้ตอ่ไป เพือ่รว่มกนั
ผลักดันให้โครงการนี้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

สิง่สำาคัญท่ีสดุคอื ผลงานของนกัออกแบบทัง้ 5 ทา่นทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดรั้บการตอบรบัเปน็
อยา่งดย่ิีงในงานแสดงสนิคา้ Bangkok Gems and Jewelry Fair เมือ่เดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา แต่
นัน่ก็ไมย่ิง่ใหญ่ไปกวา่ความภาคภูมใิจของผูม้สีว่นรว่มทกุคนทีไ่ด้มุง่มัน่และตัง้ในทำาใหกั้บภมิูภาค
ต่างๆ ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดการให้ความรู้ทางเทคนิค การออกแบบเครื่อง
ประดบั รวมไปถงึการค้นหาเอกลกัษณท์อ้งถิน่ เพือ่ให้เกดิการสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัทีแ่ตกตา่ง
ไปจากเดิม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย ซึ่งทางทีมงานหวังว่าโครงการ Gems Treasure 
จะชว่ยตอ่ยอดในการสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้อยา่งยัง่ยนืใหกั้บจังหวดัตา่งๆ ทีเ่ขา้รว่มโครงการครัง้นี้

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

Director of The Gem and Jewelry Institute of Thailand 

The first edition of Gems Treasure was officially launched not long ago, and the response 
received was profoundly warm. Placed on the shelves of different locations, the magazines were 
quickly picked up and flipped through by those passing by. This is a good indication that the 
Gems Treasure project has been meeting the needs of those curious to know more about jewelry 
and its industry.  From now, the program is committed to move forward in order to successfully 
accomplish its goals and objectives.

What’s most important is that the jewelry sets designed by the five designers had an 
overwhelming response during its exhibition at the Bangkok Gems and Jewelry Fair this 
past September. However, nothing is greater than the pride of everybody involved in the 
project, coming from all over the country. Whether it be passing on knowledge, learning new  
techniques, designing jewelry, and finding their local identity in order to produce a creative piece 
of jewelry that has never been done before. The team hopes that the Gems Treasure project will 
help develop and increase sustainable revenue for each and every province.
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ประเทศไทยอุดมไปด้วยของดีม�กเกินกว่�จะประเมินค่�ได้ หล�ยสิ่งได้ถูกค้นพบม�แล้ว ห�กเเต่ยังคงมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้น
อยู่อีกไม่น้อย ซึ่งรอคอยให้มีผู้ค้นพบ เฉกเช่นใน 5 จังหวัดของประเทศไทย อันได้เเก่ เพชรบุรี ตร�ด เเพร่ สุรินทร์ สตูล 

ที่เป็นกลุ่มพื้นที่นำ�ร่องกลุ่มเเรกของโครงก�รอันเต็มไปด้วยของดีน่�สืบค้น เพื่อนำ�ม�เล่�ข�นบอกต่อ
ให้เป็นอีกหนึ่งองค์คว�มรู้เชิงสร้�งสรรค์ในก�รเปิดตัวก้�วใหม่ของเครื่องประดับอัญมณีไทยสู่ตล�ดโลก

Thailand is a country rich with immeasurable resources. Most of them have been discovered already, but 
there are still some hidden in plain sight, waiting to be unearthed. Inside five specific provinces of Thailand 

(Phetchaburi, Trat, Phrae, Surin and Satun) of Thailand are communities that have trailblazed 
the first ever project, boasting new ideas and local wisdom which represents a new type of creativity 

that will be launched into the world market.
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เครื่องเงิน จังหวัดสุรินทร์ 

เครือ่งประดบัเงนิของไทยได้มกีารถ่ายทอดภูมปัิญญาจากรุน่สู่รุน่เป็นงานฝีมอื
ที่งดงามและประณีตมาก จนมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลกในหลายท้องถิ่น
เหมือนกัน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป อย่างเช่น เครื่อง
เงินของหมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ หรือกลุ่มเครื่องเงินบ้านโชคนั้นจะ
สืบสานงานศิลปหัตถกรรมโบราณท่ีบรรพบุรุษท�ากันมาหลายร้อยปีในเรื่อง
การผลิตลูกประค�าเงิน หรือ ลูกประเกือม อันหมายถึงเม็ดเงิน เม็ดทอง ซึ่ง
มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5-3 เซนติเมตร 
ความสวยงามของลกูประเกอืมจะอยูท่ีล่วดลายทีถ่กูแกะสลกัอย่างประณีตใน
ส่วนด้านนอก ซึ่งมีหลายลวดลายด้วยกัน เช่น ลายดอกพิกุล ลายถุงเงิน ลาย
พระอาทิตย์ ลายกลีบบัว ลายดอกทานตะวัน ลายดอกจันทร์ เป็นต้น

จากนั้นน�ามาประกอบเป็นเครื่องประดับ และของใช้ต่างๆ หลากหลาย
รูปแบบด้วยกัน นับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของต�าบลเขวาสินรินทร์ 
อ�าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ แต่นับวันเริ่มจะหาช่างฝีมือ
มาท�างานนีไ้ด้ยากยิง่แล้ว เพราะกว่าจะได้เครือ่งประดับเงนิหรอืของใช้จากลูก
ประเกอืมแต่ละชิน้ต้องผ่านขัน้ตอนหลายกระบวนการไม่ใช่น้อย อีกทัง้ยังเป็น
งานทีท่�าข้ึนจากสองมือโดยปราศจากการใช้เครือ่งจกัรหรอืเทคโนโลยทีนัสมยั
เข้ามาช่วยแต่อย่างไรเลย ยิ่งท�าให้ยากขึ้นไปอีก 

ปัจจบุนันีถ้อืได้ว่าต�าบลเขวาสนิรนิทร์เป็นถิน่เดยีวในโลกทีผ่ลิตลูกประเกือม 
ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องเงินมีประวัติความเป็นมาและมีความสำาคัญกับ
มนุษย์มาอย่างยาวนานมากตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ 
ส่วนเครื่องเงินของไทย คนไทยเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่
ก่อนยุคทวาราวดีในรูปแบบของเงินตราอันเป็นตัวแทน
สิ่งมีค่าเพื่อเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนสินค้าก่อนจะถูกนำามา
ทำาเป็นข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องประดับ Silver has long been an important material for human beings since the times of Ancient Egypt. As for 

Thailand, the usage of silver has been around even before the Kingdom of Davarati – an ancient Southeast 
Asian kingdom that flourished in what is currently Thailand from the 6th to 11th century AD. Used as cur-
rency to buy and exchange goods, silver was eventually used to create utensils and accessories as well.

Local wisdom of the elegant and detailed Thai silver crafts passed on from generation to generation 
with each community making a unique name for itself around the world. The Khwao Sinarin Silver Making 
Village in the northeastern province of Surin, for example, had passed on ancient crafting techniques from 
their ancestors for hundreds of years. 

Prakuam, for example, is one of those ancient crafts. Prakuam are rounded silver or gold engraved 
beads with a diameter varying from 0.5 to three centimeters. The elegance of the prakuam comes from 
their stunning patterns, which have been engraved meticulously on its outer shell. There exists many pat-
terns, like the pikul flower pattern, money-bag pattern, sun pattern, lotus petal pattern, sunflower pattern, 
and asterisks pattern just to name a few. The beads then are threaded together in order to create varying 
jewelry pieces of all different shapes and forms.  These unique accessories from the Khwao Sinarin district 
in Surin province can be said to be a hit amongst both Thais and foreigners from the past until now.

But unfortunately, as time goes by, it is becoming harder and harder to find silversmiths who can create 
these works of the past. This is due to the complex and time-consuming nature of creating the prakuam 
beads. Additionally, the beads are purely handmade, without any help from machinery whatsoever, making 
it even harder to produce. Thus presently, Khwao Sinarin district in Surin province can be considered the 
only place In the world producing ancient prakuam beads – an art form and craft which should be preserved 
and sustained for the far future.

History of Silver
 Surin’s Silverware

Surin’s SILVERWARE
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การท�าทองเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับของไทยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ส่วนเครื่องทองโบราณของเพชรบุรีเกิดขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จากหลัก
ฐานเอกสารงานวจิยัเรือ่ง ศลิปหตัถกรรมของช่างทองเมอืงเพชร: ความเป็นมาและ
สภาพปัจจุบัน โดย ร.ศ.จูฑะวิภาต ระบุว่า ช่างท�าทองปรากฏ หลักฐานชัดเจนใน 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ช่างทองรุ่นแรก 
ในสมัยนัน้คือ นายหวน ตาลวนันา มหาดเลก็รกัษาพระองค์ประจ�าพระนครครี ีผูซ้ึง่
มีความสามารถในด้านงานช่างหลายแขนง ทั้งช่างเขียนภาพและช่างทอง 

ในช่วงเวลาเดยีวกนักม็อีกี 2 ตระกลูใหญ่ทีท่�าทองโบราณ ได้แก่ตระกูลสุวรรณ
ช่าง และตระกูลทองสัมฤทธ์ิ และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกหลานสืบต่อมา 
ร้านทองโบราณสมัยก่อนของเพชรบุรีจะต้ังอยู่ในย่านถนนพานิชเจริญ ใกล้กับ 
แม่น�้าเพชรบุรี ตระกูลช่างทองโบราณส่วนใหญ่ก็จะอยู่ละแวกนี้เกือบทั้งหมด 
ปัจจุบันก็ยังคงมีเหลืออยู่ แต่ก็น้อยเต็มทีแล้ว ตลอดระยะเวลาในการสืบสานงาน
ช่างทองแต่ละรุ่น ยังคงวิถีการท�าทองที่เป็นเอกลักษณ์แบบโบราณอันประณีตไว้ 

งานท�าทองเพชรบรุจีงึถอืได้ว่าเป็นหนึง่ในงานหตัถศลิป์ทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะ
ตัว โดยลวดลายทองโบราณของช่างเมืองเพชรบุรีจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาต ิวถิชีวีติความเป็นอยู ่จากนัน้น�ามาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทีส่วยงาม
หลายลวดลายด้วยกัน อาทิ ลายลกูสน ลายดอกพกุิล ลายกระดมุ และ ลายปะวะหล�า่ 
ลายดอกมะลิ ลายไข่ปลา ลายปลา ลายเต่าร้าง เป็นต้น ลวดลายที่ได้รับความ
นิยมตลอดกาลคือ ลายดอกพิกุล ลายลูกสน ลายกระดุม ลายปะวะหล�่า การผลิต
เครือ่งทองเพชรบรุ ีส่วนมากเป็นการผลติเครือ่งประดับทองรปูพรรณประเภทสร้อย
คอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู จี้ เข็มกลัด ฯลฯ จึงถือว่าเครื่องทองเพชรบุรีเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยเช่นกัน

ตามประวัติศาสตร์ ดินแดนของประเทศไทยได้ชื่อว่า “ดิน
แดนสุวรรณภูมิ” เพราะมีแหล่งแร่ธาตุทองคำา คนไทยจึงมี
ความผูกพันกับทองคำามาโดยตลอด 

Due to the its abundance of gold, the ancient lands of what is now Thailand has been re-
corded in history as “Din Daen Suvarnabhumi”, translated to “The Golden Land”. Thais have 
had a deep and profound connection with the precious metal, crafting jewelry and accessories 
for centuries upon centuries.

 For Phetchaburi province, their production of ancient goldware started in the early period of 
the Rattanakosin era (late 18th century), evidenced by associate professor Wattana Chuthawipak’s 
research paper ‘The Arts and Crafts of Phetchaburi Province: Its History and Present’. According 
Chuthawipak, evidence suggests that Phetchaburi goldsmiths came to be during the reign of 
King Chulalongkorn. The first ever goldsmith in the province was Mr. Huan Talwana, the royal 
page of Rama V based in Phra Nakhon Kiri. Talwana possessed multiple craftsmanship skills 
including drawing and goldsmithing. At the same time, there were two other clans crafting 
goldware -- the Suwannachang clan and the Thongsamrit clan who have passed on their wisdom 
from generation to generation.

 Ancient gold jewelry shops of Phetchaburi are located around Panit Charoen Road, near 
the Phetchaburi river. Most goldsmith clans reside in this area, and presently, there are only a 
few shops that have survived through time. Throughout the generations the ancient techniques 
are still kept in tact. Thus, goldware in Phetchaburi can be considered as one-off works of art.

 The patterns of ancient gold have all been inspired by nature and lifestyle, for example acorn 
patterns, pikul flower patterns, button patterns, jasmine flower patterns, and much more. And 
mostly, goldware from Phetchaburi, for the most part, are created into necklaces, bracelets, rings, 
earrings, brooches, and more – making them a one-of-a-kind treasure of the Kingdom of Thailand.

 

History of Gold
Phetchaburi’s goldware

Phetchaburi’s GOLDWARE
เครื่องทองโบราณจังหวัดเพชรบุรี
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ไข่มุก...อัญมณีล้ำาค่าแห่งจังหวัดสตูล

ยุคหลังราวๆ ศตวรรษท่ี 20 จึงมีการเริ่มเลี้ยงไข่มุกขึ้นมา แต่
กรรมวิธีการเลี้ยงก็เป็นไปตามธรรมชาติ กล่าวคือ มีจุดก�าเนิด
เช่นเดียวกับไข่มุกธรรมชาติ เพียงแต่มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การท�าให้เกิดขึ้นด้วย โดยการน�าหินสบู่หรือพลาสติกฝังเข้าไป 
ภายในตัวหอย จากนัน้หอยกจ็ะขบัน�า้เมอืกออกมาเคลือบลูกปัด 
ให้เกิดความแวววาว การเลี้ยงไม่สามารถเร่งระยะเวลาได้ 
แต่จะสามารถก�าหนดขนาดและสีได้ อายุของการเลี้ยงไข่มุก
ยิ่งนานประมาณ 1-2 ปียิ่งมีราคาสูง แต่ถ้าเลี้ยงนานกว่านี้ก็
อาจจะกลายเป็นไข่มุกท่ีไร้ค่าไปก็ได้เพราะถ้ามีเศษดินหรือ
หินเข้าไปผสม 

ไข่มกุเลีย้งจะมคีวามกลมกลงึกว่าไข่มกุธรรมชาต ิการเล้ียง
ไข่มุกเพ่ือให้ได้คุณภาพดีนั้น ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น 
มลภาวะทางน�้า อุณหภูมิ ความสมบูรณ์ของทะเล และความ
สะอาดของเปลือกหอย การเลี้ยงไข่มุกในทะเลอันดามัน ฝั่ง
ภาคใต้ของไทย แถบจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง สตูล ถือเป็น
แหล่งน�า้ทะเลทีส่ะอาดและเหมาะแก่การเจรญิเตบิโตของไข่มกุ
เป็นอย่างด ีท�าให้มลีกัษณะพเิศษมีความสวยงามแวววาว และ
ไม่มแีกน จัดเป็นไข่มกุเกรดเอท่ีมากด้วยคณุค่าเป็นอย่างย่ิง จงึ
สร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

Satun’s PEARLS

ไข่มุก เป็นอัญมณีที่ได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งอัญมณี ซึ่งเป็นอัญมณีชนิดเดียว
ในโลกที่เกิดมาจากสัตว์ถือเป็นตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์จากท้องทะเล แต่เดิมไข่มุกจะ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากมีเม็ดทรายหรือสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กหลุดเข้าไป
ภายในตัวหอยหลายชนิดทั้งหอยน้ำาจืดและหอยน้ำาเค็ม เช่น หอยนางรม หอยกาบ หอย
เดือน หอยโข่ง หอยแมลงภู่ หอยตาชัย หอยกาบปีกนก หอยมุก ฯลฯ ทำาให้หอยเกิด
ความระคายเคือง จึงหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาเพื่อลดความระคายเคืองจนเกิดเป็น
ไข่มุกขึ้นมาหลายรูปลักษณะทั้งแบบรูปร่างกลมและไม่กลม มีขนาดใหญ่เล็กและสีสันแตก
ต่างกันตามระยะเวลาและชนิดของหอย ซึ่งมีหลากหลายสีสันทั้งสีขาว ครีม เงินยวง 
ชมพู ทอง เทา ดำา เป็นต้น ปัจจุบันมุกที่เกิดจากธรรมชาติหายากแล้วจึงมีมูลค่าสูงมาก 

Pearls, nicknamed the “Queen of Gems”, is the only 
precious gemstone formed inside living organic sources. 
Naturally, pearls occur when a microscopic intruder or parasite 
enters into any type of shellfish from freshwater mussels, 
oysters, mussels, clams, cockles, etc. Irritated by the intruder, 
the shellfish forms a pearl sac of external mantle tissue cells 
and secretes calcium carbonate and conchiolin to cover the 
irritant. The secretion process is repeated many times, thus 
producing a pearl, varying in shape, roundness, size, and color 
(white, cream, silver, pink, gold, grey, black, etc.) -- depending 
on the amount of time and the type of shellfish.

Cultured pearls are much more spherical than those found 
in nature. To culture pearls with high quality depends on the 
environment, such as the water pollution, sea temperature and 
the cleanliness of the shells. Cultivating pearls in the Andaman 
Sea, especially in the clean seas of Phuket, Phang Gna, Ranong, 
and Satun is perfect for their growth. The pearls have a charac-
teristically luster shine and are of Grade A quality, thus creating 
a name of itself both in the country and around the world. 
The outstanding characteristics of the pearls from Pak Nam 
sub-district in La Gnu district and Thung Bu Lang sub-district 
in Thung Wa district in Satun province come from the detailed 
and meticulous process in which the pearls are cultivated. 
They are lustrous and shiny without fault, and once made into 
creative accessories design in different styles from classic to 
modern to elegant, pearl jewelry wins the hearts of everyone 
domestically and internationally.

Satun’s Pearls

History of 
Pearls 

ปัจจบัุนน้ี ไข่มกุถูกน�ามาท�าเครือ่งส�าอาง และเครือ่งประดบั 
โดยเฉพาะเครื่องประดับ ไข่มุกเป็นอัญมณีที่ดูสง่างามและ
อ่อนโยนรวมอยู่ด้วยกัน มีเสน่ห์น่าหลงใหล และเหมาะสมใน
ทุกโอกาส ทุกสถานท่ี ทุกเวลา จึงเป็นเคร่ืองประดับอันท่ีได้
รับความนิยมอันดับต้นๆ จากสุภาพสตรีทั้งหลายตั้งแต่อดีต
นานนับพันๆ ปีจนกระทั่งปัจจุบัน ส�าหรับประเทศไทยนั้นใน 
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่5 
สภุาพสตรีในยคุสมยันัน้เริม่นยิมใส่เครือ่งประดบัมกุกับชดุไทย 
และยังนิยมเรื่อยมาไม่เสื่อมคลาย

หวัใจความงามของไข่มกุต้องพจิารณาจากรปูทรง คือต้องมี
รูปทรงกลม มีสมมาตร ผิวเรียบสม�่าเสมอ และมีความแวววาว
สูง ไข่มุกลักษณะนี้จะถือว่ามีค่ามากท่ีสุด ลักษณะเด่นเคร่ือง
ประดบัไข่มกุของต�าบลปากน�า้ อ�าเภอละง ูและต�าบลทุง่บุหลัง 
อ�าเภอทุ่งหว้า จงัหวัดสตลูอยู่ตรงกระบวนการทีพ่ถีิพิถันในการ
คดัสรรไข่มกุคณุภาพดเีป็นประกายมนัวาวไม่มตี�าหนมิาท�าเป็น
เครือ่งประดบั ผนวกกบัความพถิพีถินัและความสร้างสรรค์ของ
การดีไซน์ที่มีความโดดเด่นหลายรูปแบบ ทั้งสวยงาม หรูหรา 
คลาสิค ทันสมัย เหมาะกับบุคลิกอันหลากหลายผู้สวมใส่ จึง
ครองใจลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา 
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แหล่งทับทมิขนาดใหญข่องไทยอยูท่ี่ตราด แต่การค้าขายกลับ
ไปรวมอยูท่ีจ่นัทบรีุ ในจงัหวัดตราดเองมร้ีานซือ้ขายพลอยและ
เจียระไนพลอยไม่ถึง 10 แห่ง ท�าให้คนไม่ค่อยรู้จักแร่รัตนชาติ
ของจงัหวดัตราดกนัสกัเท่าไหร่ เมือ่ครัง้อดตี ทีน่ีน่บัเป็นเมอืงท่ีขดุพบ 
พลอยได้เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะเขตอ�าเภอเขาสมิง และ
อ�าเภอบ่อไร่ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการขุด
พลอยที่อ�าเภอบ่อไร่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 อาชีพการขุด
พลอยและการท�าเหมืองพลอยเป็นอาชีพที่ท�ารายได้มหาศาล
ให้แก่ชาวตราดในยุคนั้น มีพลอยเยอะแยะขนาดว่า เวลาหลัง
ฝนตกหนักจะพบพลอยเกลื่อนอยู่ตามพื้นดินสามารถเดินเก็บ
แบบไม่ต้องขุดหาให้ล�าบากเลย แร่รัตนชาติที่ถูกค้นพบมาก
ที่สุดในบ่อไร่นั้นมีอยู่สามชนิดหลักคือ ทับทิมสยามหรือพลอย
แดง โกเมน เพทาย ส่วนเขยีวไพลนินานๆ ถงึจะพบสกัเมด็หน่ึง 
(สแีดงของทบัทิมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งทีพ่บ) 
และมีเนื้อพลอยแข็งแกร่งกว่าถิ่นอื่น ถ้าเม็ดไหนน�้างาม สีสวย 
ต�าหนิน้อยมาก ราคาอาจจะเท่าหรือสูงกว่าราคาของเพชรใน
ขนาดเท่ากันด้วยซ�้าไป ในต่างประเทศยกย่องทับทิมสยามว่า 
King Ruby หรือราชาแห่งอัญมณี ทับทิมสยามท่ีจัดว่าอยู่ใน
ชั้นดีเลิศต้องมีสีแดงเลือดนกเท่านั้น เกรดรองลงมาก็มีสีแดง
ชมพู สีแดงอมม่วง เป็นต้น

ช่วงปี พ.ศ.2520 ทีค้่นพบทบัทิมสยามท�าให้เกิดกระแสตืน่
พลอยมากขึ้น จังหวัดตราดเลยคึกคักและเงินสะพัดมากเป็น

Trat’s RUBIES

ประเทศไทยเรามีแร่รัตนชาติอยู่หลายชนิดที่สำาคัญๆ คือ ทับทิม แซปไฟร์ โกเมน เพทาย และ
ควอตซ์ ในบรรดาแร่รัตนชาติด้วยกัน ทับทิม (Ruby) ถือว่ามีค่าเป็นที่สองรองจากเพชร
เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า ทับทิมคุณภาพดีเลิศจัดเป็นอัญมณีที่มีราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ 
ในอดีตทับทิมเม็ดที่งดงามจึงมักจะถูกนำาไปทำาเครื่องประดับของกษัตริย์ อาทิ มงกุฎ ด้าม
ดาบ เข็มกลัด และเรือนแหวน สำาหรับทับทิมของประเทศไทยนั้น ในอดีตมีไม่น้อยเลยทีเดียว 
ว่ากันว่า ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกเป็นทับทิมที่มาจากประเทศไทย เป็นทับทิมที่
มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก ไม่แพ้ของประเทศอื่นใด โดยเฉพาะ
ทับทิมของจังหวัดตราด ซึ่งจะรู้จักกันดีในนามว่า ทับทิมสยาม หรือ สยามรูบี้

Thailand is home to a variety of precious gemstones like 
sapphire, garnet, zircon and quartz. But amongst them, rubies 
are considered to be of the highest kind --  second only to 
diamonds. They are one of the most rare and expensive 
stones in the world, used in the past to adorn crowns, sword 
grips, brooches and rings of royalty and nobility. 

There is evidence that the excavation of precious gems 
in Bo Rai began since the reign of King Rama II (early 19th 
century). The business of mining and excavating gems  
during that time brought in massive profit to the locals of 
Trat. There were so much gemstones to the point that it is 
said that after a rainstorm, one could just simply walk around 
picking out stones that appeared from the ground. 

There are three main gemstones that are found in Bo Rai 
-- red Siam rubies, garnets, zircons, and as for sapphires, it 
takes a long time to excavate before finding a single stone. 
The red rubies, or Siam rubies from this area are famous for 
its stunning red color (a ruby’s redness varies depending on 
the location it is mined), and its hardness. Rubies which are 
considered on the highest grading have to be blood red, 
and lower grade rubies would be redish-pink, redish-purple, 
and so on. The price of Siam rubies may be as equal to or 
higher than diamonds. Countries even call the Siam ruby the 
king of rubies, and is wanted by all those who come across it.  

In the year 1977, the discovery of an excavation site 
caused a stir in the province. Trat was full of life, and money 
flowed in like never before. The gem busines

History
of Rubies 
Trat’s Rubies

แร่รัตนชาติแห่งเมืองตราด

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ ท�าให้พลอยกลายเป็นธรุกจิใหญ่ แต่
เมื่อมีผู้คนต่างถิ่นจ�านวนมากแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย
อพยพเข้ามาแสวงโชคจากการขุดพลอยที่นี่โดยน�าเครื่องจักร
มาใช้งานในเหมอืงพลอยมากข้ึน ท�าให้พลอยของจงัหวดัตราด
หมดลงไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันแทบจะไม่มีการท�าเหมือง
พลอยกันอีกแล้ว ท�าให้ทับทิบสยามหายากและมีราคาแพง
เป็นหลายสิบเท่าตัวเมื่อเทียบกับอดีต

ในปัจจุบันแร่รัตนชาติของจังหวัดตราดลดน้อยหาได้ยาก
กว่าในยุคเมือ่สีส่บิกว่าปีก่อนลงไปมากแล้ว แต่กย็งัไม่สญูหาย
หมดสิ้นไปเสียทีเดียว อย่างเม่ือล่าสุดมีชาวบ้านออกไปหา
ปลาและได้ขุดพบพลอยแดงทับทิมสยามในหลุมพลอยเก่ามี
ขนาดน�้าหนัก 6.25 กะรัต ซึ่งมีมูลค่าสูงมาก เป็นพลอยแดง
ที่มีลักษณะตรงตามหลักวิชาการคือ มีสีเลือดนก หลังจากนั้น 
ก็เริ่มมีผู้คนออกไปขุดหาพลอยกันอีก แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะมี
ขนาดเล็กมาก ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 10 กะรัต แม้ว่าทรัพยากร
ใต้ดินจะร่อยหรอลง แต่ภูมิปัญญาทางวิชาชีพไม่ได้สูญหาย
ไปไหน วัตถุดิบต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกเช่น กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม ลาว แอฟริกา ได้ถูกน�าเข้ามายังที่แห่งนี้ ส่งไปยัง
คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่มากด้วยฝีมือและส่ังสมประสบการณ์
มารุ่นสู่รุ่น แปรค่าให้เป็นอัญมณีอันล�้าค่า จนกลายเป็นแหล่ง
ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมา
อย่างยาวนาน



8 GEMS JOURNAL

GEMS JOURNAL HISTORY OF GEMS

นิลมักเกิดร่วมเป็นเพื่อนกับพลอยคอรันดัมตามแหล่งต่างๆ อันที่จริงนิลมีหลายสี แต่นิลที่
พบในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นสีด�า หน่ึงในแหล่งท่ีพบนั้นคือที่ อ�าเภอเด่นชัย อ�าเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ รวมอยู่ด้วย เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบนิลและพลอยไพลินเกือบทุก
ตารางนิ้วบนม่อนหินล้านปี ซึ่งนับเป็นแหล่งอัญมณีแหล่งใหญ่แหล่งสุดท้ายของไทยที่มี
ความบริสุทธิ์และสมบูรณ์ท่ีสุด มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งยังไม่เคยพบได้จากที่ใด
ของประเทศมาก่อน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) 
มแีผนทีจ่ะผลกัดนัให้ชมุชนร่วมมือกนัพฒันาจดุนีใ้ห้เป็นแหล่งเรยีนรูพ้ลอยของจงัหวดัแพร่ 
และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางอญัมณแีละเครือ่งประดบัของภาคเหนอื เพือ่ให้สามารถผลติ
และออกแบบสินค้าตรงกับความต้องการของตลาดยุคปัจจุบัน รวมถึงสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ให้คนท้องถิน่ได้เพิม่ขึน้ เพราะพืน้ทีด่งักล่าวมจีดุเด่นในด้านอญัมณแีละเครือ่ง
ประดับที่ส�าคัญของประเทศไทยอยู่แล้ว

นิลตะโก (Black Spinel) กับ นิลเสี้ยนหรือไพรอกซีนดำา (Black 
Pyroxene-Augite) เป็นแร่รัตนชาติอย่างหนึ่ง ในสมัยโบราณ
เรียกกันว่า นิลกาฬ หรือ มณีนิล โดยเชื่อกันว่านิลมีพลัง
ศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่สามารถปกป้องให้พ้นภัยอันตรายได้ แม้กระทั่ง
ปัจจุบันนิลก็ยังถูกนำามาใช้เป็นเครื่องประดับและเครื่องรางให้เห็น
อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน In the past, black spinel, to Thais was called ‘Nil Kan’ or “Manee Nil’. The gemstone was 

believed to have sacred powers, providing protection from forthcoming danger. Until today, 
the precious gemstone continues to be made into accessories and amulets.

Black spinel is a naturally occurring element which according to several sources, is linked 
to the corundum gem variety (rubies and sapphires are varieties of corundum). Spinels actually 
form in a variety of colors, but the majority found in Thailand are of black color. One of the prime 
locations of mining black spinel is in Denchai district of Thailand’s northern Phrae province. 

Only recently, the country has uncovered vast amounts of black spinel and sapphire on an-
cient rock formations in the area. Excavatable from every square inch of the rocks, the location 
is now home to Thailand’s largest, richest, and purest gems source. Due to this, The Gem and 
Jewelry Institute of Thailand (GIT)  has plans to push the communities to develop the area to 
become a learning center of the province as well as becoming a tourist destination for gem and 
jewelry lovers. This will hopefully help push jewelry production to be in line with what the new 
generation of buyers truly want, and at the same time create profit for locals to live a better life. 

Phrae’s Black Spinel

History of Black Spinel 

นิล จังหวัดแพร่ 

Phrae’s BLACK SPINEL
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Gems Treasure  
Entrepreneurs  

แนวคิดสร้างสรรค์อันล้ำาค่าจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเเร่รัตนชาติ 
เเละเครื่องประดับของ 5 จังหวัด คือตราด แพร่ สตูล สุรินทร์ และเพชรบุรี 
นับเป็นองค์ความรู้ท่ีควรค่าเเก่การเผยเเพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง 
ซึ่งทีมงานของโครงการ Gems Treasure ได้เดินทางไปสู่พื้นที่ต่างๆ 
เพ่ือทำาความรู้จัก พูดคุยถึงเรื่องราวอันน่าสนใจจากผู้มีฝีมือในเชิงช่าง 
และผูป้ระกอบการเครือ่งประดบัทีม่ากด้วยประสบการณข์องแตล่ะจังหวดั 
จากนั้นได้นำามากลั่นกรองเป็นบทสัมภาษณ์ที่มีคุณค่าภายในฉบับนี้ ...

The invaluable creativity of gem entrepreneurs and the jewelry 
pieces from the five provinces of Trat, Phrae, Satun, Surin, and 
Phetchaburi can be considered as knowledge which should 
be passed on into the public realm. Thus, the Gems Treasure 
team had travelled to all the different provinces to get to know, 
talk, and listen to the interesting stories of the experienced 
local craftsmen and entrepreneurs. And now, these cherished  
interactions are being published within this issue.
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กลุ่มผู้ประกอบการ
ทองคำาจังหวัดเพชรบุรี

ลงุพร ช่างทองโบราณแห่งเมอืงเพชรบุร ีเล่าว่า “คงต้องเล่าย้อนกลบั
ไปว่า ในประวัติศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีเคยเป็นเมืองหน้าด่าน จึง
สนันิษฐานกนัว่า ช่างฝีมอืน่าจะหนทัีพมาจากกรงุศรอียุธยามาอยูท่ี่
จงัหวดัเพชรบุรเีป็นจ�านวนมาก เพราะเมอืงนีอ้ดุมสมบรูณ์เป็นอย่าง
ยิง่ ประกอบกบัภายหลัง รชักาลท่ี 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั) ทรงมาสร้างวังทีน่ีแ่ละได้รวมช่างหลายสาขา รวมถึงช่าง
ท�าทองมาไว้ที่นี่ด้วย งานทองของจังหวัดเพชรบุรีจึงมีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง เช่น ก�าไลหัวบัว ลายลูกสน ลายดอกพิกุล 
ลายปะวะหล�่า หลายลายมีความงดงามมาก ในยุคน้ัน ว่ากันว่า 
คนเพชรบุรีฐานะดีมาก สังเกตได้จากในถนนสายสั้นๆ แต่กลับ
มีร้านขายทองอยู่มากถึง 30 ร้านด้วยกัน ปัจจุบันนี้ ช่างรุ่นใหม่ 
อย่างช่างสวัสดิ์กับช่างกล ถึงแม้จะอายุน้อยแต่ฝีมือโดดเด่นมาก
ท�าให้งานทองเพชรบุรียังอยู่ได้ ผู้คนก็ยังชื่นชอบการท�าทองของ
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ ด้วยเห็นคุณค่าในงานฝีมือที่มีลวดลายอัน
ละเอียดสวยงาม”

ฝีมือช่างทองของเพชรบุรีเป็นท่ีรู้กันดีว่าเป็นงานหัตถศิลป์อัน
สวยเลศิล�า้ อกีท้ังเมือ่มาจบัมอืกับเอก ทองประเสริฐ ดไีซเนอร์ระดบั
ประเทศ โดยการสนับสนุนจากโครงการ Gems Treasure ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (GIT) 
ยิ่งยกระดับผลงานให้มีคุณค่าร่วมสมัยเป็นเครื่องประดับอันเป็น
ที่ต้องการของวงการจิวเวลรี่มากยิ่งขึ้น

จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นชื่อว่า มีช่างฝีมือหลายแขนงซึ่งได้รับ
การยกย่องในเรื่องทักษะของเชิงช่างที่รังสรรค์ผลงาน
ออกมาแสดงถึงอัตลักษณ์ในถิ่นตนได้งดงามเป็นอย่างยิ่ง 
อันเกิดจากการได้รับมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
อย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน

Inherited from generation to generation, Phetchaburi is 
renowned for its wise and skillful craftsmen, creating works 
that represent their local identity in stunning ways. 

“We probably have to go back and talk about the his-
tory of Phetchaburi province” said a goldsmith of Phetch-
aburi, Uncle Porn. “Phetchaburi was once a fortressed city,  
therefore it is assumed that these craftsmen probably es-
caped from the ancient city Ayutthaya to settle here due to 
its modernity. Furthermore King Rama IV or King Mongkut 
commissioned to build a palace here, bringing many skilled 
craftsmen – including goldsmiths-- for the construction.”

“Phetchaburi’s goldworks are extremely unique, for 
example with the beautiful lotus-head bracelets, acorn 
patterns, pikul flower patterns, and pawalum pattern.  
During that time, Phetchaburi’s residences were mostly of 
high class. You can notice from the short roads that are full 
of gold shops. There are probably 30 shops, and today, 
there are young goldsmiths like Sawat and Klon. Even 
though they are young, they have outstandingly detailed  
workmanship, and this keeps Phetchaburi’s gold alive,  
valuable and sustainable.”

Phetchaburi’s goldsmiths are renowned for their beautiful 
 craftsmanship. And once partnering up with nationally  
acclaimed designer Ek Thongprasert through the Gems 
Treasure project of The Gem and Jewelry Institute of  
Thailand, the province’s goldworks bumped up another 
level – adding in contemporary elements that turn the  
accessories irresistible.

“For the jewelry pieces that we designed with the Gems 
Treasure project, we saw eye to eye in that it’s an opportunity 
 to preserve a type of folk art, as well as developing it in 
order to go into a more industrial process, while keeping 
the techniques of the craftsmen at the same time. It’s a way 
to develop ancient goldworks of Phetchaburi in order to 
produce in more quantity for a larger market.”

“After creating a cast with a modern design, we added 
in small details like the pikul flowers and acorns. What we 
had designed was never done before in the province. It’s a 
mixture of new techniques as well as ancient techniques that 
isn’t very complicated. And if the new generation want this 
design but find pure gold to expensive, we could take the 
cast and make it from a cheaper type of gold.”

“We have to thank the project organizers as well as 
professor Ek – coming here to create new accessories that 
the world will now see. We feel extremely lucky that the 
organizers came to support us. Before, we would design 
things on our own or the customers would design things on 
their own. But once Gems Treasure came in, we were able 
to see a new way of creating gold jewelry. We were able to 
learn new things, and we were able to exchange valuable 
knowledge with a nationally acclaimed designer.”

Phetchaburi’s
Gold Entrepreneurs

“ส�าหรับงานการออกแบบเครื่องทองที่ร่วมงานกับ
โครงการ Gems Treasure ครั้งนี้ เรามีความคิดเห็นตรง
กันว่าอยากให้เป็นการอนุรักษ์งานพ้ืนบ้านในบ้านเกิด
ของเรา แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อเข้าสู ่
ระบบอุตสาหกรรมซึ่งยังมีฝีมือทางเชิงช่างร่วมอยู่ด้วย คือ
เป็นการต่อยอดงานทองโบราณของจังหวัดเพชรบุรีขึ้นมา 
เพื่อที่จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด หลังจากหล่อได้ตัวเรอืนต้นแบบที่
ทนัสมยัมาแล้ว ก็น�าชิน้ส่วนงานฝีมอืทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เช่น 
ดอกพิกุล ลูกสน มาเติมประกอบลงไป ซ่ึงการออกแบบ
สไตล์นี้ในจังหวัดเพชรบุรียังไม่เคยมีการท�ามาก่อน นับว่า 
เป็นงานในเทคนิคใหม่ผสานกับเทคนิคโบราณที่ไม่ได้ซับ
ซ้อนอะไรมาก และถ้าเด็กรุ่นใหม่อยากได้เครื่องประดับ 
ดีไซน์น้ี แต่เห็นว่าทองแท้ราคาแพง ก็สามารถน�าแบบ 
ไปท�าเป ็นทองเคแทนก็ได ้  ตรงนี้ต ้องขอบคุณทาง 
โครงการฯ และอาจารย์เอกที่ช่วยสร้างงานทองฝืมือคน
เพชรบุรีให้ประจักษ์ไปทั่ว ไม่ใช่อยู่แค่ในจังหวัด นับว่า 
โชคดทีีโ่ครงการนีเ้ข้ามาสนบัสนนุ เมือ่ก่อนวธิกีารออกแบบ
ของเรา บางทเีราก็คดิเองบ้าง ลูกค้าคดิให้บ้าง พอมโีครงการ
นีเ้ข้ามาเราท�าให้มองเหน็การน�าเสนอการท�าทองเพชรบรุใีน
อกีรปูแบบหนึง่ ได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ และได้แลกเปลีย่นความรู้
กนักบัดไีซเนอร์ท่ีเก่งระดบัประเทศด้วยครบั“

Sitthiporn Noppakoon
สิทธิพร นพครุ่น ณัฐรดา เขียวอยู่ สันติภาพ ใจรังษี

Natrada Kheowyoo Santiparp Jairungsri

ช่างรุ่นใหม่ อย่างช่างสวัสด์ิ
กับช่างกล ถึงแม้จะอายุน้อย

แต่ฝีมือโดดเด่นมากทำาให้งาน
ทองเพชรบุรียังอยู่ได้

รัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว) ทรงมาสร้างวังที่นี่และได้รวม
ช่างหลายสาขา รวมถึงช่างทำาทองมาไว้ที่
นี่ด้aวย งานทองของจังหวัดเพชรบุรีจึงมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง

นำาชิ้นส่วนลูกสน มา
เติมประกอบลงไป ซึ่ง
การออกแบบสไตล์นี้ใน
จังหวัดเพชรบุรียังไม่เคย
มีการทำามาก่อน นับว่า
เป็นงานในเทคนิคใหม่
ผสานกับเทคนิคโบราณที่
ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก
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Phetchaburi’s

ผู้ประกอบการจังหวัดตราดเล่าว่า “แต่ก่อนเราเรียกพลอยแดงว่า
ทับทิมสยาม เป็นของหาง่าย มีเยอะ ราคาถูกมาก เวลาซื้อขายก็
จะใช้ฝาลิโพมาตวงชั่งวัด หนึ่งฝาจะประมาณ 60 กะรัต มีทั้งเม็ด
เลก็เม็ดใหญ่ปนๆ กนั ถ้าเม็ดไหนมีต�าหนจิะโยนทิง้เลย พลอยสมยั
ก่อนสวยแบบไม่ต้องเผา น�้าดีจริงๆ ตอนน้ันอ�าเภอบ่อไร่จึงเจริญ
กว่าทกุอ�าเภอในประเทศไทย เพราะมรีายได้จากการค้าพลอย ทกุๆ 
เช้าเงินจะหมุนเวียนจากการค้าขายพลอยประมาณวันละ 30 ล้าน
เลยทเีดียว แต่พอคนเข้ามาเสีย่งโชคท่ีน่ีกันมาก ทางราชการเลยปิด
เหมืองลง ท�าให้ช่วงหลังพลอยจะหายาก 

จากทีผู่ป้ระกอบการท้องถ่ินเคยขายพลอยเป็นเม็ดๆ กเ็ลยต้อง
เอาพลอยที่มีอยู่มาท�าเครื่องประดับขายแทน โดยหิ้วกระเป๋าไป
ขายเพื่อนฝูงก่อน ขายตามหน่วยราชการบ้าง ซึ่งผลตอบรับดีเลย
ท�าเครื่องประดับขายเรื่อยมา แต่เริ่มแรกก็ต้องยอมรับว่าลวดลาย
จะลอกเลียนแบบของคนอ่ืน ไปดูของโบราณแล้วท�าตามแบบนั้น
บ้าง เพราะกลุม่เราออกแบบกันไม่เป็นเลย ถ้าแบบไหนทีค่นนยิมซือ้  
เราก็จะเอามาท�า แล้วปรับเปลี่ยนจากต้นแบบใส่รายละเอียดเพิ่ม
บ้างลดลงบ้าง แบบท่ีคนชอบกันเรียกว่า ดาวล้อมเดือนหรือเพชร
ล้อมพลอยนั่นเอง แต่ต่อมาเมื่อจะไปจดทะเบียนคัดสรรเราถึงได้
มาเริม่ต้นเอาความคิดของตวัเองมาออกแบบเองโดยให้มเีรือ่งเกีย่ว
โยงกับจังหวัดตราด และต้องใช้พลอยแท้ของจังหวัดตราดด้วย  
ซึ่งก็ได้ดาวระดับ 4 ดาว ท�าให้มีโอกาสได้ไปออกบูธขายตามงาน
ภาครัฐต่างๆ อาทิ งานโอทอป งานศิลปาชีพ บางครั้งก็ออกไป
โรดโชว์กับทางราชการที่ต่างประเทศบ้าง ประเทศท่ีไปมามี จีน 
เวียดนาม กมัพชูา และประเทศอ่ืนๆ ด้วย เขาจะชอบพลอยบ้านเรา  
ซื้อพลอยเราทุกสี ซึ่งผลตอบรับดีเหมือนกัน”

เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้เครือ่งประดับของไทยได้รบัการยอมรบั
ในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศอีกหนึ่งทาง โครงการ Gems Treasure ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) จึงได้เข้ามา
ร่วมผลักดันในเรื่องการออกแบบโดยหวังให้แบรนด์ไทยก้าวไกล
สู่ตลาดโลก

หากมองย้อนกลับไปในอดีต ทับทิมสยามแห่ง
จังหวัดตราดนั้นนับเป็นที่เลื่องลือในความงดงาม
ไปไกลถึงทั่วโลก ซึ่งใครหลายคนล้วนแต่อยากมีไว้
ในครอบครอง แม้ทุกวันนี้ทับทิมสยามมีปริมาณลด
น้อยถอยลงกว่าเดิมไปเยอะ แต่ฝีมือเชิงช่างในการ
เจียระไนและการทำาเครื่องประดับก็หาได้เลือนหายไป
ตามกาลเวลาแต่อย่างไรเลย กลับสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นทวีคูณ 

“In the past, the Bo Rai sub-district was more developed 
than any other sub-district in Thailand, because we had profit 
from gemstones. Our gemstones were beautiful without 
having to be burned and the price is low.”

“Every morning, money will flow in from the gemstone 
trade around 30 million baht. But when people started 
coming in and trying their luck, the government ordered to 
shut the mines down, making it very hard to find gemstones 
nowadays.” We adjusted and turned what we had into jewelry 
instead and the market was so good. Anyhow we have to  
admit that since the start, we copied other people’s  
designs. We looked at the ancient jewelry pieces and tried to 
copy those. This is because none of us knew how to design 
anything.”

“Later on, when we became registered as the members 
of GIT, we started creating our own designs which links to the 
story of Trat. We wanted to use genuine gems from Trat as 
well. We received a four star rating and got the opportunity 
 to attend fairs like OTOP. Sometimes we’d go on road 
shows with government bureaucrats abroad. The feedback 
was quite good. They like gemstones from our country and 
bought every color.” 

“Participating in the Gems Treasure project created 
further inspiration and knowledge for us. We were marching 
in the same position for the longest time and our jewelry 
pieces looked like everyone else’s. It was hard to sell. But 
when GIT sent Professor Surasak “Em” Maneeathianrattana 
 to help teach us about design, he suggested that we 
had to design breakthrough items in order to support the  
international market.”

 “Professor Em opened up our world by bringing us on 
field trips around Trat. From there, he started to help design 
this jewelry set, which was inspired directly by the uniqueness 
of Trat. For example, the Krisana flower is the flower of the 
province. The curves of the items come from the bridges, 
and the anchor comes from the historic Battle of Ko Chang. 
And, what’s important is that we have to use local rubies, 
zircons and garnets in the jewelry as well. The base of the 
jewelry is silver plated platinum, because silver can be used 
in any occasion and at any age. Once we finished the jewelry 
set, our group were so proud. It’s a set that’s beautiful and 
different from what we’ve done before. This makes Trat’s 
designs different from everywhere else, and this will help 
much in terms of sales.”

“Professor Em started off teaching us how to draw. We 
were drawing anything and everything. It didn’t have to be 
jewelry. He let us draw what inspires us, for example it could 
be flowers, and once we draw the flower, we start adjusting 
it to become a piece of jewelry. He also taught us to mold 
clay in different shapes and forms. So from never knowing 
how to draw or mold, we gradually learned how to design 
items ourselves.”

Trat’s 
Gems Entrepreneurs 

ขวัญเรือน อาทะ ศิริรัตน์ โชคสิริ ยุพา มุกมณี สมนึก นอแก้ว

“จากการทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ Gems Treasure ท�าให้
กลุ่มพวกเราได้รับแรงบันดาลใจและความรู้เพิ่มขึ้นเยอะ 
เพราะการย�่าอยู่กับที่ไม่เป็นผลดีกับเราเลย เครื่องประดับ
ทีท่�าออกมากจ็ะเหมอืนกบัคนอืน่ ขายยาก พอทาง GIT ส่ง 
อาจารย์เอ็ม สุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา เข้ามาช่วยสอน
เรื่องการดีไซน์ โดยแนะน�าว่าต้องดีไซน์ให้ฉีกแหวกแนว
เพื่อรองรับตลาดสากลด้วย อาจารย์เอ็มเริ่มเข้ามาสอน
ตัง้แต่การวาดภาพ วาดอะไรกไ็ด้ทีไ่ม่ใช่เครือ่งประดบั โดย
ให้วาดภาพจากแรงบันดาลใจของเราเอง สมมุติว่าเป็น
ดอกไม้ ก็วาดรูปดอกไม้ออกมาแล้วค่อยมาตกแต่ง
ให้เป็นเคร่ืองประดับและสอนปั ้นดินน�้ามันให้เป็นรูป
ต่างๆ ด้วย ท�าให้จากที่เราไม่เคยวาดไม่เคยปั้นก็เร่ิมที่พอ
จะออกแบบจากความคิดของตัวเองได้ 

นอกจากนั้นอาจารย์เอ็มยังเปิดความคิดของเราด้วย
การให้เราพาไปดูสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดตราด แล้วถึง
ค่อยมาช่วยกันออกแบบเครือ่งประดบัเซต็นี ้ซ่ึงมทีีม่าจาก
เอกลักษณ์ของจังหวัดตราดทั้งหมด เช่น ดอกกฤษณา
เป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัดตราด ลักษณะความโค้งมา
จากสะพานวัดใจ สมอเรือมาจากยุทธนาวีเกาะช้าง และ 
สิ่งส�าคัญต้องน�าอัญมณีของจังหวัดตราดมารวมไว้ใน 
เครื่องประดับเซ็ตนี้ด้วย ซึ่งมีทับทิมสยาม เพทาย โกเมน
และตัวเรือนเป็นเงินชุบทองค�าขาว เพราะเงินใส่ได้ใน
ทุกโอกาส ทุกวัย พอท�าเสร็จออกมากลุ่มเราภูมิใจกัน
มาก ด้วยเป็นงานที่สวยต่างจากเดิมที่เคยออกแบบกัน
มา และท�าให้งานดีไซน์จังหวัดเราแตกต่างจากที่อื่น ซึ่ง
น่าจะช่วยในเรื่องการขายได้ เพราะคนยังนิยมพลอยของ
จังหวัดตราดอยู่ว่าเป็นของดีและหายาก ถ้าเรามาเพิ่ม
มูลค่าเรื่องดีไซน์เข้าไปก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับกลุ่มค้า
เครื่องประดับอัญมณีของจังหวัดตราด หลังจากเรียนกับ
อาจารย์เอ็ม คราวนี้เราก็เริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวเพื่อน�ามาใช้
ในการออกแบบเครื่องประดับชิ้นอื่นๆ ต่อไปด้วย” 

Kwureun Artha Sirirat Yokmanee Somneuk NorkaewYupa Mookmanee

แบบที่คนชอบกันเรียกว่า ดาวล้อมเดือนหรือเพชรล้อม
พลอยนั่นเอง แต่ต่อมาเมื่อจะไปจดทะเบียนคัดสรรเราถึง
ได้มาเริ่มต้นเอาความคิดของตัวเองมาออกแบบเองโดยให้
มีเรื่องเกี่ยวโยงกับจังหวัดตราด และต้องใช้พลอยแท้ของ
จังหวัดตราดด้วย ซึ่งก็ได้ดาวระดับ 4 ดาว 

กลุ่มผู้ประกอบการ
อัญมณีจังหวัดตราด
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กลุ่มผู้ประกอบการ
เครื่องเงินจังหวัดสุรินทร์

นายช่างเงนิแห่งสรุนิทร์เล่าว่า “เราเรยีนรูเ้รือ่งการท�าเครือ่ง
เงินลูกประเกือมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พอเวลา
ว่างจากการท�านาท�าไร่กจ็ะมาเรยีนการท�าเครือ่งเงนิ ตัง้แต่
หล่อ ตี ขึ้นรูป ฉลุลาย กดลาย เสร็จแล้วก็น�ามาประยุกต์
เป็นเครื่องประดับขาย จริงๆ แล้วแต่ก่อนสุรินทร์ขึ้นช่ือ
เรื่องการท�าทอง แต่ด้วยความที่ทองราคาสูงบวกกับขาย
ยากกเ็ลยเปลีย่นมาท�าเครือ่งเงนิแทน ถ้าพดูถงึประเกอืมก็
เป็นการสืบสานมาตัง้แต่ครัง้โบราณ จนถือได้ว่าประเกือม
คือเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และไม่ว่าจะเป็นการเอา
ทองหรอืเงนิมาตเีป็นรปูทรงนีก้จ็ะเรยีกว่าประเกอืมเหมอืน
กนัหมด ลวดลายทีท่�ากนัในปัจจบุนักม็ทีัง้แบบดัง้เดมิ เช่น 
ลายพกิลุ ลายตะเกา ลายดอกพรกิ และลวดลายใหม่ตาม
ยุคสมัย ในจังหวัดสุรินทร์ก็ยังมีช่างที่มีฝีมืออยู่พอสมควร 
งานเราเป็นงานท�ามือ ฉะนั้น เวลามีออเดอร์ใหญ่ๆ จาก
ทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศเข้ามา เรากจ็ะมาร่วมกนัท�า
เพื่อให้ได้ปริมาณตามความต้องการของตลาด”

จากการเข้าร่วมงานกับโครงการ Gems Treasure 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (GIT) น�ามาซึ่งผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องเงินจังหวัดสุรินทร์เป็น
อย่างดีทีเดียว

“งานชิ้นนี้อาจารย์จิตต์สิงห์ สมบุญมาเป็นโค้ชให้
กับเรา โดยอาจารย์จะให้แนวทางดีไซน์มา คืออยากให้
ออกแบบแปลกแหวกแนวต่างจากเดิม ซึ่งยากเหมือนกัน 
แต่ก็อยากลองท�าในส่ิงที่ไม่รู้ ไม่ใช่อันไหนท�าไม่ได้เราก็
ถอย โจทย์คือเป็นเครื่องประดับเงินรูปช้างที่ใช้เทคนิคการ
จักสาน ซึ่งก็ท�าออกมาเป็นสองชิ้นงาน เป็นหวูดคล้องช้าง
กับสร้อยคอ อย่างที่ทราบกันดีว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดสุรินทร์ ส่วนงานจักสานก็เป็นเอกลักษณ์ของคน
ท้องถิ่นนี้เหมือนกัน เลยน�าสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกัน ซึ่ง
เป็นงานที่ละเอียดมากเลย ท�าไวไม่ได้ ผมชอบท�าอะไร
แหวกแนวอยู่แล้ว จากที่สังเกตมาส่ิงที่แหวกแนวจะขาย
ง่าย ยิ่งอะไรที่มีชิ้นเดียวยิ่งขายได้ง่าย การได้ร่วมงานครั้ง
นี้ ท�าให้ได้ความรู้ดีๆ มาเยอะเลย เพราะผมคิดว่าความรู้
ไม่มทีีสุ่ด ต้องเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ ท�าให้ได้มาสัมผัสกบัคนทีไ่ม่รู้
จักที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศอย่างอาจารย์
จิตต์สิงห์ด้วย หลังจากน้ีอยากให้ภาครัฐมาช่วยเรื่องการ
ตลาด การจ�าหน่าย การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่ม
พวกเราอยู่ในวงแคบๆ ถ้ามใีครมาช่วยก็จะเป็นเรือ่งท่ีดเีป็น 
อย่างยิ่ง”

คนไทยเรามีฝีมือในเชิงช่างมาตั้งแต่โบราณกาล ถือเป็นสมบัติ
อันล้ำาค่าที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมและสืบทอดมอบไว้เป็น
มรดกให้กับลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน เสมือนการทำาเครื่องเงิน
ลูกประเกือมในจังหวัดสุรินทร์เช่นกัน ที่ใช้ทักษะฝีมือในเชิงช่าง
ล้วนๆ มิได้ใช้เครื่องจักรผลิตผลงานแต่อย่างไร

Since ancient times, Thailand has been home to some 
of the most skilled craftsmen in the world. Considered to 
be treasures of the country, these craftsmen have passed on 
their wisdom and legacy to their children, and their children’s 
children unto present day. Surin province’s prakuam beads 
for example, uses pure craftsmanship skills without any use 
of industrial machines.

Mr. Rungreung, a silversmith of Surin said “We’ve learned 
the art of making silver prakuam beads from generation 
to generation, passed down from our ancestors,” said a 
craftsman from Surin. “During our free time from farming, 
we would learn silversmithing. From casting, to molding to 
putting on the finishing touches, we then transform it into 
jewelry to sell. As a matter of fact, Surin was renowned for 
its gold, but because of its high prices along with being hard 
to sell, people moved on to silverware instead.”

“If we talk about prakuam beads, the art has been passed 
on since ancient times, and these beads are considered to be 
an identity of Surin. It doesn’t matter if it’s made from silver 
or gold, they’re still called prakuam. The patterns that we 
create in the present are exactly the same as the past. For 
example the pikul flower pattern, the takao pattern, and the 
chili flower pattern. There are new patterns created following 
fashion trends as well.”

“There are still a number of silversmiths left in Surin, 
therefore, when there’s a large order from abroad, we’ll come 
together in order to meet their demands”

Participating in The Gem and Jewelry Institute of Thai-
land’s Gems Treasure Project, Surin’s craftsmen and entrepre-
neurs had created works in which they were highly proud of. 

“Professor Jitsing Somboon was our coach,” they ex-
plained. “He wanted us to design something that was dif-
ferent and unconventional, which was quite hard. However, 
we wanted to do things that we’ve never faced before, but 
for things that were too hard, we backed off. Our assignment 
was to create an elephant using silver weaving techniques. 
There were two parts, which was the whistle for elephant 
hunting and the necklace. As you might know, the elephant 
is the symbol of Surin, and weaving is another identity of 
the locals. So, we meshed those two together. It was an 
extremely detailed piece so we couldn’t rush the process.”

“I like doing unconventional things, and from what I’ve 
noticed, it’s these unconventional items that sell well, and 
anything that’s limited to one item sells instantly. Participat-
ing in this program, I was able to gain a lot of useful knowl-
edge. I think that knowledge has no limits, and we have to 
keep learning. And this thrive to learn has allowed me to 
meet with someone who’s talented on a national level like 
Professor Jitsing. After this, the state will come and help in 
terms of marketing and of selling. Because we’re in a small 
circle in the industry, if there’s someone who comes to help 
us, we consider it a huge blessing.”

Surin’s
Silver Entrepreneurs

ประเกือมคือเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และไม่ว่าจะ
เป็นการเอาทองหรือเงินมาตีเป็นรูปทรงนี้ก็จะเรียกว่า
ประเกือมเหมือนกันหมด ลวดลายที่ทำากันในปัจจุบัน
ก็มีทั้งแบบด้ังเดิม เช่น ลายพิกุล ลายตะเกา 
ลายดอกพริก และลวดลายใหม่ตามยุคสมัย

การเอาทองหรือเงินมาตีเป็น
รูปทรงนี้ก็จะเรียกว่าประเกือม

Rungrueang Phitsora
รุ่งเรือง พิศโสระ
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ผู้ประกอบการค้ามุกสตูลเล่าว่า “สมัยรุ่นพ่อแม่เมื่อก่อนจะเป็น
มุกธรรมชาติ ก็จะขายเป็นเม็ดๆ อย่างเดียว แต่พอภายหลังมุก
ธรรมชาติลดน้อยลง กเ็ลยต้องเอามกุเลีย้งมาเสรมิท�าเครือ่งประดบั 
พวกเราเริม่ปรบัเปลีย่นวธิกีารขายมาขายเครือ่งประดับด้วยตอนมา
ออกร้านในงานโอทอป ซึ่งท�าให้ได้รับความสนใจจากลูกค้ามาก
ขึ้น ถ้าพูดไปแล้วในประเทศจะขายดีกว่าต่างประเทศ ส่วนมากถ้า
ไปต่างประเทศจะไปออกงานกับกระทรวงพาณิชย์ ไปสิงคโปร์บ้าง 
บรูไนบ้าง เวียดนามบ้าง อินโดนีเซียบ้าง มาเลเซียบ้าง ฯลฯ ต่าง
ประเทศเขาจะชอบดีไซน์แปลกๆ ช่วงแรกๆ เรื่องการออกแบบจะดู
จากหนังสือ แล้วเอามาให้ช่างท�า พอตอนหลังมีหน่วยงานราชการ
เข้ามาช่วยการออกแบบก็ได้รับการพัฒนาขึ้น”

Satun’s pearls have been widely accepted in the 
jewelry industry to be some of the most beautiful living 
gemstones. Thus, what’s characteristic about Satun’s ac-
cessories is the meticulous and detailed selection process 
of each pearl before any piece is made. 

Pearl Entrepreneurs of Satun said “In my mother’s 
and father’s generation, natural pearls were sold,’ said 
an entrepreneur in Satun. “But as time passed, and as 
natural pearls were depleted, we had to harvest pearls 
and create jewelry pieces instead. We sold at OTOP fairs, 
which sparked interest in buyers. We sold better domesti-
cally compared to internationally. If we do go abroad, we 
would go with the Ministry of Commerce to places like 
Singapore, Brunei, Vietnam, Indonesia, Malaysia, etc. The 
international market likes strange and unique designs. But 
in terms of design, in the beginning we would just look 
at books and let the craftsman do the work. Afterwards, 
the government came to help with the design process so 
we could improve.”

Once Satun’s entrepreneurs were invited to participate 
in The Gem and Jewelry Institute of Thailand’s Gems 
Treasure project, designer Valaipan ‘Fon’ Chupan was 
sent to the province in order to develop the their pearl 
jewelry to be more modern as well as have more variety.

“Once the Gems Treasure project came in, it helped 
us a lot. We created new jewelry pieces that were signifi-
cantly different than what we had before. Designing was 
a problem for us at first. Before, we didn’t know how to 
design anything. We would design easy things and just 
repeat that. For example we’d just create simple pearl 
bracelets and necklaces.”

“For this design project, it was a collaboration be-
tween two groups of people in Satun, so it resulted in 
two pieces of jewelry. One is a brooch and the other was 
a bracelet. We decided on these types of accessories as 
they are most commonly used amongst buyers.”

“Our assignment was to design jewelry pieces inter-
laced with the story of Satun inside and we did just that. 
Professor Valaipan started teaching us from the basics 
of drawing to molding clay. We’ve never done anything 
like this before, and it made us better understand the 
design process. Furthermore, she provided us with special 
techniques to update our process so we can design new 
pieces that are easier to sell. Now, we want the govern-
ment to come help us in regards to the craftsmen, as our 
craftsmen are of old age now. Some of them are almost 
70 years old, and we want their skills to be passed on to 
the new generation so pearl craftsmenship can live on 
in the future. 

Satun’s  
Pearl Entrepreneurs 

สมัยรุ่นพ่อแม่เมื่อ
ก่อนจะเป็นมุก
ธรรมชาติ ก็จะขาย
เป็นเม็ดๆ อย่างเดียว 
แต่พอภายหลังมุก
ธรรมชาติลดน้อย
ลง ก็เลยต้องเอา
มุกเลี้ยงมาเสริมทำา
เครื่องประดับ

ดังนั้น เมื่อได้รับการเชื้อเชิญให้เข ้าร ่วมงานกับ
โครงการ Gems Treasure ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(GIT) โดยส่งดไีซเนอร์
ผู้มากฝีมือ ฝน-วไลพรรณ ชูพันธ์ให้ไปเป็นหัวหน้าทีมเพื่อ
ปรับรูปแบบเครื่องประดับไข่มุกให้มีความหลากหลาย
เข้ากับยุคสมยัสู่การพฒันาท่ีย่ังยืนในอนาคต ท�าให้กลุ่มผู้
ประกอบการอัญมณีในจังหวัดสตูลตอบรับในทันที

“ตอนนี้พอได้ทางโครงการ Gems Treasure เข้ามา
ช่วยยิ่งดีมากเลย ท�าให้มีเครื่องประดับแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น 
ซึ่งแตกต่างจากแบบเดิมที่ท�ากันมา เรื่องการออกแบบก็
เป็นปัญหากับกลุ่มเราเหมือนกัน เมื่อก่อนเราออกแบบ
กันไม่เป็น ส่วนใหญ่จะออกแบบง่ายๆ แบบก็จะซ�้าๆ กัน
หมด อย่างสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือก็เอามุกมาร้อยอย่าง
เดยีว จบแล้ว งานออกแบบครัง้นีท้ีท่�าจะเป็นงานทีร่่วมกัน
ท�าของสองกลุ่มในจงัหวัดสตลู เลยมผีลงานออกมาสองชิน้ 
เป็นจีห้นึง่ชิน้ และสร้อยคอมอือกีหนึง่ชิน้ ทีเ่ลือกออกแบบ
จีก้บัสร้อยข้อมอืเพราะคดิว่าลูกค้าสามารถน�าไปใช้ได้บ่อย 
โดยโจทย์ให้มาบอกว่าในการออกแบบต้องมีเรื่องราวของ
จงัหวดัสตลูอยูใ่นช้ินงานด้วย เรากเ็ลยจินตนาการจากตรง
นั้นแล้วน�ามาประยุกต์เป็นเครื่องประดับออกมาแบบที่
เห็นน้ีเลย โดยอาจารย์จะเร่ิมสอนตั้งแต่การวาดแบบกับ
ปั้นดินน�้ามันก่อน ซ่ึงเราไม่เคยท�าอะไรแบบนี้กันมาก่อน 
แต่ก็ท�าให้เข้าใจเรื่องการออกแบบดีกว่าเดิม นอกจากนั้น
อาจารย์ยังแนะน�าเทคนิคพิเศษให้ว่า อยากให้อัพเดตการ
ดีไซน์อยู่เรื่อยๆ จะได้มีแบบใหม่ๆ ให้ลูกค้าดู เขาจะได้ไม่
เบื่อ ซึ่งจะท�าให้เครื่องประดับของเราขายง่ายขึ้นด้วย หลัง
จากน้ี อยากให้หน่วยงานราชการเข้าช่วยเรื่องช่าง เพราะ
ช่างทีม่อียูเ่ริม่อายเุยอะกนัหมด บางคนอายเุกอืบ 70 แล้ว 
อยากให้มกีารสืบสานถ่ายทอดให้กับคนรุน่ใหม่ เพือ่ให้งาน
ช่างมุกยังคงอยู่ต่อไปไม่สูญหายไปไหน”

กลุ่มผู้ประกอบการ

อัญมณีจังหวัดสตูล
ไข่มุกของสตูลเป็นที่ยอมรับในวงการจิวเวลรี่มาอย่างยาวนาน
ว่าเป็นไข่มุกน้ำางาม ลักษณะเด่นของเครื่องประดับที่นี่จึงอยู่
ตรงกระบวนการพิถีพิถันในการคัดเลือกไข่มุกมาสร้างสรรค์
ชิ้นงานจนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

Cholthicha Suwan
ชลธิชา สุวรรณ

Mayuree Thepwarin
มยุรี เทพวารินทร์

Chamaiporn Sae-eung
ชไมพร เเซ่อึ้ง
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กลุ่มผู้ประกอบการ
อัญมณีจังหวัดแพร่

ผูป้ระกอบการท้องถิน่ของเเพร่เล่าว่า “กลุม่เราปรบัเปลีย่นตัง้แต่ขัน้
ตอนแรกๆ เลย ตอนท่ีคยุกับอาจารย์มะตมู-อริสรา แดงประไพจาก
โครงการ Gems Treasure อาจารย์บอกว่าให้เจียระไนนิลออกมา
เป็นรปูแบบใหม่ เพราะถ้าเจยีระไนรูปทรงสวยงามแบบเดมิท่ีอ่ืนก็มี
เหมอืนกนั กจ็ะไม่เกดิการเปลีย่นแปลง กลุม่เราเลยมาคดิดดัแปลง
กนัว่าจะท�าอย่างไรด ีกเ็ลยเจยีระไนนลิออกมาไม่ให้เป๊ะมากและให้
ดูเป็นธรรมชาติ ถ้าพูดภาษาพลอยเขาเรียกการเจียระไนแบบนี้ว่า 
เหลี่ยมเทพ เพราะเหลี่ยมแบบนี้จะเจียระไนยาก มันคือการเจียร
ออกมาจากจนิตนาการล้วนๆ และถ้าส่องกบัแสงไฟดจูะเหน็ความ
วาวในตวัของนลิเลย จรงิๆ แล้วเนือ้นิลของแพร่จะละเอียดกว่าทีอ่ืน่ 
เวลาเจียรออกมาจะไม่เป็นตามด ไม่เปน็เสี้ยน เรยีกวา่เปน็นลิทีไ่ม่
เป็นสองรองใคร แต่เสยีดายทีค่นยงัไม่ค่อยรูจ้กันลิของจงัหวัดแพร่
กันสักเท่าไหร่ ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังขุดนิลกันอยู่ 

...พอได้เข้าร่วมโครงการน้ีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งท่ีจะได้
น�าเสนอให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู ้จักนิลของจังหวัด

ก้าวต่อไปในเรื่องอัญมณีของจังหวัดแพร่เป็นที่น่า
จับตาไม่น้อย เพราะเมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบอัญมณี
คุณภาพดีเป็นจำานวนมากที่อำาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่ง
ตลอดมาวงการเครื่องประดับจังหวัดแพร่เติบโตอย่าง
เงียบๆ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างสักเท่าไหร่นัก แต่วัน
นี้ หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ  Gems Treasure ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง
ชาติ(GIT) ทำาให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการ
สร้างสรรค์ผลงาน และหวังว่าจะก้าวออกมายืนอย่างโดด
เด่นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

For years, the gem industry in Phrae has developed 
quietly and has been largely unknown. But the next step 
in the province’s gem industry is definitely something to 
look forward to. Only recently, a great number of gems 
have been discovered in the province’s Den Chai district. 
And after going through the Gem and Jewelry Institute 
of Thailand’s Gems Treasure project, the province has 
gained confidence in terms of design, with hope that its 
products will stand out in the future. 

Local Entrepreneurs said “When we talked to profes-
sor Arisara “Matoom” Dangprapai she told us to start 
cutting black spinel in a new way. As if we used normal 
gem cutting methods, it would look like everyone else. 
So we brainstormed on what we could do. In the end, 
we cut the black spinel in a way that looked natural -- it 
wasn’t fully symmetrical. We call it in the gem industry 
as term it’s called the ‘liam thep’ cut. This type of cut is 
quite hard, as it takes a lot of imagination to do it. When 
put in sunlight you will see its unique shimmer, and its 
texture is finer than anywhere else’s. It’s a pity that not 
many people know about Phrae’s black spinel, and until 
today, villagers are still digging for black spinel.”

“Participating in this program, it is a good oppor-
tunity to introduce Thais and foreigners to know about 
Phrae’s black spinel. Our assignment was to use this 
relatively unknown gemstone to create a unique piece 
of jewelry. Professor Arisara guided us first on how to 
design items that weren’t like those in the current market. 
Then, entrepreneurs from the four districts of Rong, Sung 
Men, Den Chai, and Muang came together to create 
the accessories. It took around 20 days in order for us to 
brainstorm, design, and execute the jewelry pieces. Our 
inspiration was teak trees, as it is unique to the province 
of Phrae. The bouquet of teak wood consists of the teak 
flower and teak leaf. Inside the teak flower is decorated 
with the specially cut black spinel which I mentioned 
before. This piece of accessory can be used as a brooch, 
as a pendant, or even a hairpin or necklace. And once the 
design was finished, professor Arisara helped us adjust 
the design for everything to come together beautifully.”

Phrae’s 
Black Spinel 
Entrepreneurs 

Punthongkam ThepsanitRattana wiengnak Pemika JantawongCharoenporn Tapan

แพร่บ้าง โจทย์ที่กลุ ่มเราได้รับมาคือให้ใช้อัญมณีของ
จังหวัดแพร่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายน�ามาออกแบบให้
เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจารย์ก็จะไกด์ให้ก่อนว่า ออกแบบ
อย่างไรก็ได้ที่เป็นแบบไม่เหมือนในท้องตลาด พวกเราจาก 
4 อ�าเภอ คือ อ�าเภอรอง อ�าเภอสูงเม่น อ�าเภอเด่นชัย และ
อ�าเภอเมอืง ของจงัหวดัแพร่กเ็ลยมาร่วมกนัคดิ โดยใช้เวลา
ในการคิด ออกแบบ และท�าชิ้นงานขึ้นมาประมาณ 20 วัน
ถงึแล้วเสรจ็ ชิน้งานท่ีออกแบบมาจะเป็นช่อไม้สกั เพราะคน
เมืองแพร่จะปลูกต้นสักกันเยอะจึงเป็นจุดเด่นของที่นี่ ช่อไม้
สักก็จะประกอบด้วย ดอกสัก ใบสัก และก้านสัก ซึ่งด้านใน
ของดอกสักจะประดบัด้วยนลิทีเ่จยีระไนขึน้เป็นพเิศษอย่างที่
กล่าวไว้ข้างต้น เครือ่งประดบัชิน้นีใ้นชิน้เดยีวกนัจะใช้งานได้
หลายรปูแบบ เป็นได้ท้ังเขม็กลดั จี ้หรอืป่ินปักผมกไ็ด้ และมี
สร้อยคอด้วย พอดีไซน์เสร็จอาจารย์ก็ช่วยกันกับเราปรับให้
แบบลงตัวสวยงามถึงค่อยผลิตเป็นชิ้นงานออกมา”

เจียระไนนิลออกมาไม่ให้เป๊ะ
มากและให้ดูเป็นธรรมชาติ ถ้า
พูดภาษาพลอยเขาเรียกการ
เจียระไนแบบนี้ว่า เหลี่ยมเทพ 
เพราะเหลี่ยมแบบนี้จะเจียระไน
ยาก มันคือการเจียรออกมา
จากจินตนาการล้วนๆ 

 โจทย์ที่กลุ่มเราได้รับมาคือให้ใช้อัญมณีของจังหวัด
แพร่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนำามาออกแบบให้เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งอาจารย์ก็จะไกด์ให้ก่อนว่า ออกแบบ
อย่างไรก็ได้ที่เป็นแบบไม่เหมือนในท้องตลาด

เจริญพร ฐาปนา รัตนา เวียงนาค เปมิกา จันทะวงศ์ พันทองคำา เทพสนิท
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” Our inspiration was teak trees, as it is 
unique to the province of Phrae. The bouquet 
of teak wood consists of the teak flower and 
teak leaf. Inside the teak flower is decorated 

with our specially cut black spinel “ 

Pemika Jantawong 
Village Headman of Ban Bo Kaew, 
Denchai District, Phrae Province
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Phrae’s 
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www.gems-treasure.com
www.facebook.com/GITGems.treasure
Youtube: GEMSTREASURE
Instagram @Git_Gems_Treasure

#GITThailand   #GemsTreasure   
#TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  
#JewelryForAll   #JewelryMaking


