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ต้อนรับปี	พ.ศ.	2565	GIT	ได้เตรียมคอนเทนต์	สาระ	และกิจกรรมดีๆ	ท่ี	GIT	ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง
มอบให้กับท่านผู้อ่าน	แม้ว่าในปีท่ีผ่านมา	เราทุกคนต่างเผชิญกับความท้าทายของการแพร่ระบาดของไวรัส	
COVID-19	อย่างต่อเน่ือง	ดังน้ัน	เพ่ือเป็นการเสริมทัพผู้ประกอบการด้านอัญมณใีนภูมิภาค	พัฒนาศักยภาพ	
ปรับกลยุทธ์	และขยายช่องทางการจำาหน่ายในยุค	New	Normal	GIT	ได้นำาทีมผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบ
ลงพื้นที่	เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการทั่วประเทศ	โดยนำาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมา
ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์เครื่องประดับ	ทำาให้ได้เห็นความงดงามของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	จาก
ทั้ง	2	โครงการด้วยกัน	นั่นคือ	“มาเหนือ”	และ	“อีสานมอร์เดิ้น”	พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมและสาระที่น่า
สนใจ	เพือ่ใหผู้อ่้านไดเ้หน็ถงึพฒันาการดา้นการออกแบบ	และการเติบโตของอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่ง
ประดับที่	GIT	ถือเป็นหน้าที่และพันธกิจหลักของสถาบันครับ

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
Sumed Prasongpongchai  

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�อัญมณีและเครื่องประดับแห่งช�ติ 
Director of The Gem and Jewelry Institute of Thailand

To welcome 2022, GIT has continuously     
prepared and produced great content and 
activities for our lovely readers despite 
the past year’s unprecedented challenges                                     
that COVID-19 pandemic has posed.                             
Tackling the ‘New Normal’ era, GIT has 
to strengthen, develop, strategize, and 
expand distribution channels for local 
entrepreneurs in the region by sending 
teams of experts and designers into the 
field. These experts worked jointly with 
local businesses all over the country to 
develop jewelry products that highlight 
and exhibit their stunning local culture 
and identity. The two projects named 
‘Visit the North’ and ‘Esan More Dern’, are 
highlighted in this issue amongst other 
interesting content for readers to follow 
the development of the local gem and 
jewelry business — a mission that which 
GIT is mandated to do with pride.
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เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022” ถือเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับระดับนานาชาติที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เป็นผู้จัดงานหลักและได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

เทศกาลนานาชาต ิ“พลอยและเครือ่งประดบัจนัทบรุ ี2021-2022”แตกต่างและโดดเด่นกว่างานแสดง
สนิค้าเคร่ืองประดบัท่ัวไป เพราะเป็นการปิดเมอืงจัดงาน โดยมพีืน้ทีก่ารจดังานกระจายอยูใ่นแหล่งซ้ือขาย 
พลอยสีท่ีส�าคัญทั่วทั้งจังหวัด กล่าวคือ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลร่ี 
เซน็เตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรจีนัทร์ ทัง้นีเ้พือ่ตอกย�า้และผลกัดนัจนัทบุรใีห้เป็นนครอญัมณ ีและเสรมิ
จดุแขง็ของจนัทบรุด้ีานการเป็นศนูย์กลางการผลติพลอยสขีองโลก หลงัการผ่อนคลายวิกฤตโควิดทีเ่กดิข้ึน 

การจัดงานครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของ         
พีน้่องชาวไทยเชือ้สายจนี จงึนับเป็นโอกาสสร้างช่องทางให้ผูป้ระกอบการจ�าหน่ายสนิค้าให้กับนกัท่องเทีย่ว 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (buyers) ใหม่ๆ จากบริษัทชั้นน�ามากมาย 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดสัมมนาด้านอัญมณี
และเคร่ืองประดับ นิทรรศการให้ความรู้ด้านอัญมณี พร้อมการจัดแสดงพลอยสุดล�้าค่ามากมายจาก 
การประกวด GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards ไม่ว่าจะเป็นทับทิม ไพลิน พัดพารัดชา  
และพลอยแซปไฟร์อื่นๆ ที่มีความสวยงามและหายากจากทั่วโลก

โดยสามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติม ได้ที่ www.changemsfest.com

ตรุษจีนนี้ ห้ามพลาด! เทศกาลนานาชาติ 
“พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021-2022”

Not to be missed this Lunar New Year!

: International Chanthaburi 
GemS and Jewelry Festival 2021-2022 

International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022 is   
considered to be one of the most interesting international gem and jewelry 
trade shows in Thailand.  The show is organized by The Gem and Jewelry  
Institute of Thailand (Public Organization) or GIT in collaboration with partners 
from both the government and private sector. 

International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022 differs from 
other trade shows as the whole province takes part in the event. The event 
spaces are scattered across important gemstone trading sites throughout 
the province, namely the Chanthaburi Gem and Jewelry Center; KP Jewelry 
Center; and Srichand Road’s Gems Market. The festival strengthens the country’s 
efforts in pushing Chanthaburi to be the world hub of gemstone production 
and trading after the COVID-19 pandemic. 

The festival will be held from February 3-7, 2022 – coinciding with the Lunar 
New Year which many Thai-Chinese people in Thailand celebrate. The festival 
is a great opportunity for entrepreneurs to showcase and sell their products 
to tourists, both local and international, as well as buyers from many leading 
companies. 

Furthermore, the festival includes exciting activities including 
seminars on gems and jewelry, an exhibition and a showcase of  
priceless gemstones from GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards 
including rubies, blue sapphires, padparadschas, and other rare  
sapphires around the world. 

For more information, visit www.changemsfest.com 
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จังหวัดจันทบุรี
1. Hidden Harmony : ร้านมณชียัเจมส์ แอนด์ จวิเวลรี่
แนวคิด : เน้นความสนุกสนานและการซ้อนทับในมิติ

ของการออกแบบและวัฒนธรรม โดยมีแนวคิดหลักจาก
วัฒนธรรมผสมและลวดลายสถาปัตยกรรมจากท้องถิ่น 
และอตัลกัษณ์ การน�าเรือ่งราวและสัญลักษณ์ทางประวัต-ิ
ศาสตร์และอัตลักษณ์ชุมชนริมน�า้จันทบูร เป็นแก่นส�าคัญ
ในการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ 

 2. Chan Artistry : แบรนด์แลพพินแดรี่
แนวคดิ : เน้นเรือ่งราวของธรรมชาตใินวฒันธรรมท้องถิน่ 

ในมิติของการออกแบบและวัฒนธรรม โดยมีแนวคิด
จากประสบการณ์ร่วมของผู้สวมใส่ การน�าเรื่องราวและ
วิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยเฉพาะอัตลักษณ์เดิมจากความ 
หลากหลายของชาตพินัธุแ์ละวัฒนธรรมมาเป็นแก่นส�าคญั
ในการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ

GIT ลงพื้นที่พัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตราดและจันทบุรี

จังหวัดตราดและจันทบุรี เป็นแหล่งผลิตพลอยสีแดงที่มีชื่อเสียงและรู ้จักกันในนามของ “ทับทิมสยาม”  
มาช้านาน ท�าให้บรเิวณดงักล่าวมผู้ีประกอบการอญัมณแีละเครือ่งประดับรวมตวักนัอยูอ่ย่างหนาแน่น ตัง้แต่ต้นน�า้ถึง
ปลายน�า้ ประกอบกบัความประณตีของฝีมือแรงงาน รวมถงึภมูปัิญญาท้องถิน่ และเพือ่ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดตราดและจันทบุรี สามารถออกแบบเคร่ืองประดับที่สะท้อน DNA ของชุมชนท้องถิ่น 
ยกระดับการออกแบบของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมในระดับสากล GIT จึงได้จัดท�างานวิจัยในโครงการการพัฒนา 
อตัลกัษณ์เครือ่งประดบัเชิงวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดตราดและจันทบรุ ี (The development of jewelry from the identity 
of local culture in Trat and Chanthaburi) และปัจจุบันได้ต้นแบบเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมจังหวัดตราด จ�านวน  
3 ชุด และจันทบุรี จ�านวน 2 ชุด ดังนี้

Located in the eastern part of Thailand, Trat and 
Chanthaburi are historically renowned for being the 
source of the prized ‘Siamese Ruby’. As the prime 
location for these gems, the province is densely 
populated by gem and jewelry businesses; highly                                  
talented artisans full of local wisdom; and their own 
design style which reflects the unique DNA of their 
local communities. Wanting to enhance the design         
of these local businesses to be on par with the  
international market, GIT had established a research 
project: ‘GIT’s design identity development project 
for Trat and Chanthaburi’s cultural jewelry’, and has 
developed three jewelry sets from Trat, and two jewelry 
sets from Chanthaburi as follows: 

TRAT
1. Amazing Trat : Designer’s Collection
Concept: The collection exhibits the beauty of  

artisan handicrafts, using wires and cuttings to mimic 
the form of a ‘ngob’ – a Thai farmer’s traditional palm 
leaf hat, combined with the structural lines of the famous 
architectural landmark of the Ban Nam Chiao Community  
– the Wat Jai Bridge, made from eaglewood. The piece 
is then made distinct with the embedding of red rubies, 
along with being in accordance with the 2022 Jewelry 
Design Trend.

2. Blend Culture : Yokmanee
Concept: This collection stems from the history and 

various symbols of Trat, combined to form a pattern            
which articulates a new narrative. The design is in         
accordance with the 2022 Jewelry Design Trend. 

3. Flower of Trat : Tonploy
Concept: The collection’s concept stems from the 

flower patterns found in the murals of Wat Buppharam 
– Trat’s oldest temple. With its lengthy history, the  
designers wanted to bring the flowers back to life. 
The design is in accordance with the 2022 Jewelry 
Design Trend.  

CHANTHABURI
1. Hidden Harmony : Maneechai Gems & Jewelry
Concept: The collection emphasizes on fun and 

layering in both design and cultural aspects. The pieces 
combine local architectural patterns and local culture, 
bringing the history of the Chanthabun waterfront 
community to the foreground. These combinations are 
a key aspect in designing jewelry pieces. 

2. Chan Artistry : Lapidary Brand
Concept: The collection emphasizes – in terms of 

design – the story of nature within the local communities  
of Chanthaburi. It emphasizes the stories and local way 
of life, as well as the shared experience of these locals 
– no matter what ethnicity and culture they come from. 
And it is in these diverse ethnicities and cultures where 
the key to jewelry design development lies. 

GIT believes that the design identity development 
project for Trat and Chanthaburi’s cultural jewelry created 
new social and cultural values, in addition to  
a new contemporary cultural jewelry design identity 
which corresponds with the modern way of life. This  
stimulates a new creative society and cultural innovation 
which could lead to new social and cultural marketing 
and a creative economy that is solely based on cultural 
sustainability. 

จังหวัดตราด
1. Amazing Trat : ผลงานของดีไซเนอร์
แนวคดิ : แสดงให้เหน็ถงึความงามของงานฝีมอื งานหตัถกรรม 

โดยการใช้เส้นและการตดัทอนสร้างรปูทรงเลยีนแบบรปูทรงของ
งอบ ผสมผสานกับเส้นโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมอันมี         
ชือ่เสยีงของชมุชนบ้านน�า้เชีย่ว สะพานวัดใจ และวัสดไุม้กฤษณา 
โดดเด่นด้วยทับทิมสีแดง  โดยออกแบบให้สอดคล้องกับกระแส  
การออกแบบเครือ่งประดบัปี 2022 

2. Blend Culture : ร้านหยกมณี
แนวคิด : ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัดตราดเป็นตัวแทน 

น�ามาผสมผสานเป็นลวดลายทีบ่อกเล่าเรือ่งราว โดยออกแบบให้
สอดคล้องกับกระแสการออกแบบเครื่องประดับปี 2022 

3. Flower of Trat : ร้านต้นพลอย
แนวคิด : มีที่มาจากลายดอกไม้วัดบุปผารามซึ่งเป็นวัดที่เก่า

แก่ที่สุดในตราด มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยสร้างสรรค์ให้
ดอกไม้ในงานจิตรกรรมกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อีกทั้งยังออกแบบ
ให้สอดคล้องกับกระแสการออกแบบเครื่องประดับ ปี 2022  

ทั้งนี้ สถาบันเชื่อว่าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตราดและจันทบุรีได้ก่อให้เกิด
คุณค่าใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งอัตลักษณ์ของการออกแบบเคร่ืองประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรมท่ีสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีพื้นฐานอยู่บนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

The development of jewelry from 
the identity of local culture in 
Trat and Chanthaburi
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ภาคเหนือขึ้นชื่อในการท�าเครื่องประดับเงินมาช้านาน ทั้งยังเป็นที่นิยม
และรูจ้กัในหมูค่นไทยรวมถงึชาวต่างชาต ิจากความสวยงาม ประณีต ทัง้ด้าน
รปูทรง ตลอดจนลวดลายอนัวิจิตรของช้ินงานทีส่ื่อถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
ซึ่งสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือแห่งดินแดนล้านนา ท�าให้ภาคเหนือเป็นฐานการ
ผลติเคร่ืองประดบัเงนิทีส่�าคญัของประเทศ ด้วยคณุค่าท่ีกล่าวมา สถาบนัวจิยั
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT 
จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินภาคเหนือ หรือ                                                                              
“มาเหนือ” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้ภาคเหนือเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางเครื่องประดับเงินของโลก

โครงการ “มาเหนือ” จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรก กลุ่มเป้าหมายคือ ช่างฝีมือ
และผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองเงิน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 
เชียงใหม่ ล�าพูน น่าน แพร่ และสุโขทัย โดยสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง 
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การออกแบบ การพัฒนารูปแบบสินค้า 
การสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์การท�าตลาด เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในภาคเหนือ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเครื่องประดับเงิน      
เป็นสินค้าสร้างรายได้หลัก

การด�าเนินโครงการแบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มต้นที่กิจกรรม Design Camp  
มีผูเ้ข้าร่วมทัง้สิน้ 146 ราย เป็นการอบรมสมัมนาให้ความรูเ้กีย่วกบัเอกลกัษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด ความรู้เกี่ยวกับวัสดุและการออกแบบ 
กิจกรรมที่ 2 Intensive Camp มีการคัดเลือกผู้ประกอบการจ�านวน 20 ราย 
เพื่ออบรมปฏิบัติการเชิงลึกผ่านการปรึกษาผู้เช่ียวชาญในการพัฒนารูปแบบ
เคร่ืองประดับเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาแบรนด์ กิจกรรมเวิร์กช็อป และ
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องประดับอย่างมีมาตรฐาน กิจกรรมที่ 3-4 
การลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกครั้งท่ี 1 และ 2 ได้คัดเลือก 12 แบรนด์
สุดท้าย จากการน�าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ เพื่อพัฒนารูปแบบ
เครื่องประดับและผลิตผลงานต้นแบบร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพแบรนด์
ละ 1 คอลเล็กชัน รวม 12 คอลเล็กชัน ซึ่งส�าเร็จมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมอวด
สู่สายตาผู้รักเครื่องเงิน และมีการน�าไปจัดแสดงในงาน Gems Treasure  
Pop-Up Exhibition; The Vision เครือ่งประดบัอตัลกัษณ์ไทยสูส่ากล ระหว่าง
วันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ วัน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้สนใจ
เข้ารับชมผ่าน online และ onsite เป็นจ�านวนมาก

การริเร่ิมโครงการมาเหนือในปีนี้เป็นหน่ึงจุดส�าคัญที่สถาบันได้ผลักดัน
เคร่ืองประดับเงินของไทยให้เดินไปข้างหน้า ซ่ึงได้รับการตอบรับจากผู้เข้า
ร่วมโครงการเป็นอย่างด ีท�าให้เห็นทศิทางสูเ่ป้าหมายการท�าให้ภาคเหนอืเป็น 
หนึ่งในศูนย์กลางเครื่องประดับเงินโลกชัดเจนย่ิงขึ้น และจะมีการพัฒนา 
ต่อเนื่องไปอีกอย่างแน่นนอน

For the longest time, Thailand’s northern region has been renowned both locally and internationally for its exceptional silver jewelry. Elegant and finely crafted in 
both shape and pattern, the exquisite accessories whose origins lie in the skills and wisdom of local Lanna artisans make the region a vital silver production base for 
the Kingdom. With these qualities in mind, The Gem and Jewelry Institute of Thailand or GIT, developed the ‘Thailand’s Silver Business Development Project’, a.k.a.  
‘Visit the North’ Project to support, promote, and drive the country’s North to become the world’s center of silver jewelry. 

This year was the first ever inauguration of the ‘Visit the North’ development project. Attended by silver businesses and artisans from the five northern provinces 
of Thailand, namely Chiang Mai, Lamphun, Nan, Phrae, and Sukhothai, they were provided and supported with comprehensive services and activities to generate more 
income and strengthen the industry sector – including production; design; product development; brand building; and marketing strategy. The project furthermore 
promoted the establishment of a cultural tourism center with silver as the main attraction. 

The project was organized into four main phases. Starting off was the ‘Design Camp’, attended by 146 participants. The Design Camp was a training seminar,  
educating partakers on specific arts and cultures, including the specific materials and designs found in each provinces. The second phase was the ‘Intensive Camp’, 
where 20 businesses were selected for in-depth training and consultations to develop creative jewelry design; brand development; workshops; and produce jewelry 
in a standardized manner. Phase three and four consisted of selecting the final 12 businesses to develop one collection per brand. Working with professional designers. 
Prototypes were created, and 12 collections were finalized for fans of silver to adorn. The collections were displayed from August 28-29, 2021 at One Nimman in 
Chiang Mai under the ‘Gems Treasure Pop-Up Exhibition; The Vision’ event, garnering numerous visits both onsite and online. 

The inaugural ‘Visit the North’ initiative is considered to be one of the key projects that GIT has driven to push Thai silver accessories to the forefront. The project 
was well received, and has allowed a clearer vision of the goal in making Thailand’s north the hub of silver jewelry.

Thailand’s Silver Business Development Project.
Driving the Old Kingdom of Lanna to Become the Silver Hub of the World.

‘VISIT THE NORTH’

“มาเหนือ”	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงิน
ผลักดันดินแดนล้านนาให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเครื่องประดับเงินของโลก

INTELLIGENCE
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“โครงการพัฒนาอัตลักษณ์	ยกระดับเคร่ืองประดับอีสานใต้	ก้าวไกล 
โกอินเตอร์”	 ได้นำากลิ่นอายพิเศษเฉพาะถ่ินอีสานใต้	5	จังหวัด	คือ	
นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	และอุบลราชธานี	รังสรรค์เป็น																
ผลงานเคร่ืองประดบัอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	โดย	5	ดไีซเนอร์มากฝีมอื
ในวงการออกแบบของไทย	และ	20	ผู้ประกอบการในพื้นที่	สำาเร็จเป็น
ผลงาน	25	คอลเล็กชัน	อันเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์	สะท้อนความงดงามทรง
คุณค่าของท้องถ่ิน	ทว่ามีความทันสมัย	ถือเป็นอีกขั้นของการพัฒนา
เครื่องประดับไทยสู่ตลาดสากล	

Nakhon
Ratchasima

Buri Ram
Surin
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‘Esan More Dern’: Identity development project to  
e levate  the Jewelry  of  Southeastern region of  
Thailand to the world stage. The project is another  
exciting step towards bringing Thai jewelry into the  
international market. 

Surin

Si Sa Ket

Ubon
Ratchathani

GEMS JOURNAL INTELLIGENCE
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“ผมเห็นอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เป็นจุดเด่นที่สุดของโคราช จึงศึกษาเรื่องเครื่องประดับท่ีย่าโมสวมใส่ว่ามีอะไร
บ้าง พบว่าเป็นเครื่องประดับที่ได้รับอิทธิพลร่วมกันในพื้นที่แถบอีสานใต้ที่ชนชั้นสูงนิยมใช้ เช่น ตะเกา ‘Takao’ earrings  
ประเกือม ‘Prakueam’ silver beads และตะกรุด ‘Takrut talismans’ ซึ่งเครื่องประดับของย่าโมที่ปรากฏบนอนุสาวรีย์ฯ ไม่ใช่
แค่ความสวยงาม แต่ยังมีความเป็นสิริมงคลด้วย ผมน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน โดยเอาโครงร่างของ 
เครื่องประดับทั้ง 3 อย่างมาสร้างงาน

...เริ่มจากการใช้ผ้าเหลือใช้จากชุมชนมาเพิ่มมูลค่าเป็น ‘ตะกรุด’ ต่อมา ‘ประเกือม’ ผมได้ลูกปัดดินเผาที่คล้ายรูปทรง
ด้ังเดิมของลูกปัดประเกือมจากผู้ประกอบการในพื้นที่มาท�า ‘ก�าไลข้อมือ’ ซึ่งพูดถึงความเชื่อเรื่องพุทธคุณ แต่แทรกคิวบิก
เซอร์โคเนียเข้าไปให้มีความฟรุ้งฟริ้งดูเป็นจิวเวลรี่มากขึ้น ส่วน ‘ตะเกา’ หรือ ‘ต่างหู’ ใช้เทคนิคดัดลวดของอีสานใต้มาดัดและ
ขดเป็นดอกไม้ใส่เม็ดดินเผาแทรกเพชร CZ เข้าไป ออกมาเป็นคอลเล็กชัน ‘เคร่ืองรางโคราช’ ที่มีความป๊อปและเป็นปัจจุบัน 
สวมใส่ในฐานะไอเทมแฟชั่น แต่เมื่อมองดีๆ จะมีอัตลักษณ์ของโคราชที่มาจากย่าโมทั้งหมดและสื่อถึงความเป็นสิริมงคล”

Korat AMULET
พลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์ : จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)
ชื่อผลงาน : เครื่องรางโคราช

Nakhon Ratchasima (Korat)

PALAT JIRAPUTTINAN 
Brand: Palat Jiraputtinan

I started by increasing the value of fabric scraps 
from the community – creating Takrut talismans out 
of them. As for the Prakueam, I used clay beads,  
imitating the original silver beads. The bracelet, 
which originally is connected to local believe, is laced 
with cubic zirconia for a more dainty and charming 
look. As for the Takao earrings, I used the Southern 
Esan wire bending technique to create a flower, 
embedded with clay beads and CZ diamonds. The 
collection, called ‘Korat Amulet’, has a mix of a 
modern-pop and fashion vibe. But looking closely, 
it has the identity of Korat, Ya Mo, and represents 
fortune and luck.”

“The Thao Suranari  Monument  
(a female historic figure, nicknamed 
‘Ya Mo’) is the main landmark of 
Korat. I researched what types of  
accessories she was wearing and 
found that her jewelry was typically  
worn by the high-class society in 
Southern Esan. They consist of ‘Takao’ 
earrings, ‘Prakueam’ silver beads, 
and ‘Takrut’ talismans. The jewelry  
represented on that statue not only 
adds beauty, but also fortune and 
luck. I took this as inspiration in  
designing my own work, using her 
three accessories as a base.

INTELLIGENCE
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“บุรีรัมย์เป็นจังหวัดท่ีน่าสนใจมากจังหวัดหน่ึง ในการออกแบบ ผมหยิบยกเรื่องผ้าไหมมาถ่ายทอด เพราะเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและความรู้ดั้งเดิมของชาวบุรีรัมย์ ผสมผสานเรื่องกัญชา ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่และก�าลังเป็นกระแสใน 
เมืองไทยมาน�าเสนอ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการแฟชั่นโลกเองก็ได้น�าสัญลักษณ์ของกัญชามาใช้
ในการท�างานเช่นกัน โดยคอนเซปต์และชื่อคอลเล็กชันนี้ผมใช้ค�าว่า ‘สีสันบุรีรัมย์’ 

...ด้านวัสดุ ผมเลอืกใช้อะครลิกิใสหลากหลายสสีนั เช่น สีเขียวสะท้อนแสง สเีขยีวมะนาว และสชีมพบูานเยน็ เพือ่ให้
ชิ้นงานดูสดใสมีเสน่ห์ และใช้เส้นไหมจริงสีต่างๆ มาพันหลอดด้ายใส โดยออกแบบให้ต่างหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ มี
อะไหล่ทีส่ามารถถอดออกและประกอบกลบัเข้าไปใหม่ได้ เช่น รปูหน้าย้ิม เขยีนค�าว่าบรุรีมัย์ รปูทรงใบกญัชา เป็นจวิเวลร่ีที ่
ผู้ใช้เล่นสนุกกับการสวมใส่หรือเลือกสีสันได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่เห็นเครื่องประดับชุดนี้จะสัมผัสได้ถึงสีสันที่สะดุดตา  
ความสนุก น่าสนใจ และลูกเล่นต่างๆ จากความตั้งใจท่ีต้องการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อ 
ความเป็นไทยสู่สากล”

SMILEY BURI RAM
อเนก ตันตสิรินทร์ 
แบรนด์ : Arquetype
ชื่อผลงาน : สีสันบุรีรัมย์ / SMILEY BURI RAM

Buri Ram

ANEK TANTASIRIN 
Brand: Arquetype

As for the materials, I used a variety of colored  
acrylics, including fluorescent green, lime green, fuchsia 
pink to make the designs bright and charming.  
Then I used colorful silk to wrap around the acrylics, 
creating earrings, necklaces, bracelets. And there are 
trinkets and charms which can be taken apart and 
reassembled for wearers to enjoy and custom-make, 
like a smiley face; the word ‘Buri Ram’; and cannabis 
leaves. This collection is fun and eye-catching, and 
bridges Thailand’s jewelry to the world.” 

“Buri Ram is one of the very vibrant 
provinces of Thailand. I decided to 
develop and design with silk — as 
this material is considered to be the  
province’s cultural heritage, filled 
with local wisdom. Subsequently                              
I took symbols of cannabis, which 
is currently gaining attraction in  
Thailand — to blend with the design. 
The conceptand collection is thus 
called ‘Smiley Buri Ram’.

INTELLIGENCE



11GEMS JOURNAL 11GEMS JOURNAL

GEMS JOURNAL

“คอลเล็กชันนี้ ประกอบด้วย ต่างหู สร้อยคอ และสร้อย 
ข้อมอื ใช้ชือ่ว่า ‘สรุนิทร์ป๊อป’ เป็นการผสมผสานแรงบนัดาลใจ 
ที่เป็นพื้นถิ่นเดิมและอัตลักษณ์ของสุรินทร์เข้ากับวัฒนธรรม 
Pop Culture ซึ่งเป็นงานศิลปะในฝั่งตะวันตก โดยเน้นสีสัน
สดใส มีความสนกุสนาน ผลงานชดุนีจ้งึเป็นการสร้างรปูแบบ
ใหม่ อัตลักษณ์ใหม่ ทว่ายังคงกลิน่อายของความเป็นสรุินทร์

...การสร้างชิน้งานได้น�าแรงบนัดาลใจจาก ‘ประเกอืม’ ที่
มลีกัษณะคล้ายประค�า ผสานการออกแบบในรูปแบบศิลปะ
แนวป๊อปอาร์ต วัสดุที่เลือกใช้เป็นทองเหลืองลงยา ใส่สีสัน
นอีอนสดใสฉกีแนวของจงัหวดัสรุนิทร์ นอกจากน้ียงัมกีารน�า
อักขระเขมรค�าว่า ‘สรุนิทร์’ มาใส่ในผลงาน มีการใช้ลกูปัดและ
เลือ่ม ก็คงความเป็นแบรนด์ KANOKKORN LAMLERT และ
มเีอกลกัษณ์อย่างชดัเจนออกมาในคอนเซปต์สรุนิทร์ป๊อป”

SURIN POP
กนกกร ล�้าเลิศ 
แบรนด์ : KANOKKORN LAMLERT
ชื่อผลงาน : สุรินทร์ป๊อป

Surin

KANOKKORN LAMLERT 
Brand: KANOKKORN LAMLERT

The creation of this collection was inspired by ‘Prakueam’ silver beads combined with elements of Pop Art. The material used is                    
enameled brass, with colors representative of Surin. Furthermore, the Khmer letters spelling ‘Surin’. The sequins are also used in the beads,  
reflecting the KANOKKORN LAMLERT brand and ‘Surin Pop’.”

“The ‘Surin Pop’ collection consists of earrings, necklaces and bracelets. The design combines  
indigenous inspiration; Surin’s culture and identity; and Western Pop Culture. The collection  
emphasizes on bright colors and fun. This collection is therefore a new style and form which  
showcases the aura of Surin.

INTELLIGENCE
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“คอนเซปต์ของคอลเลก็ชัน ‘ศร ี(ส)ี’ มาจากเบญจศรแีละศรีสะเกษ เป็นการพดูถงึจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม 
โดยทางจังหวดัมีสท่ีีเรยีกว่า ‘เบญจศรี’ หรือผ้าทอเบญจศรีเป็นอตัลกัษณ์ส�าคัญในการสือ่สารความเป็นศรสีะเกษ
อยู่แล้ว จึงน�าเบญจศรีมาเป็นหลักในการออกแบบผลงานให้สีของชิ้นงานอยู่ในโทนนี้ 

...โดยใช้วสัดเุชอืกกบัโลหะผสมผสานกนั และใช้เทคนคิท่ีผูป้ระกอบการของจังหวัดท�าอยู่แล้ว แต่เป็นเทคนิค
ใหม่ๆ ท่ีเราได้รู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการท�างานกบัคนในพืน้ท่ี ตัวชิน้งานมกี�าไล สร้อยคอถอดประกอบ
ได้ และต่างหูถอดประกอบได้ สามารถสวมใส่ได้ทั้งในโอกาสพิเศษและชีวิตประจ�าวัน ซึ่งเป็นความตั้งใจที่อยาก
ให้เครื่องประดับใช้ได้หลากหลายโอกาส”

Si Collection
วนัส โชคทวีศักดิ์
ณิชภัค ต่อสุทธิ์กนก
ชื่อผลงาน : ศรี (สี) คอลเล็กชัน

Si Sa Ket

WANUS CHOKETAWEESAK
NICHEPAK TORSUTKANOK 
Brand: ease studio

Using a combination of rope, metals, and local 
techniques – which was a technique we recently 
learned about – the collection consists of bracelets 
and necklaces and earrings that can be disassembled. 
We took into special consideration that the jewelry 
can be worn on special occasions and in daily life.”

“The ‘Si’ Collection was inspired by  
Si Sa Ket Province and ‘Benchasi’  
fabric, to represent the province as 
a whole. Si Sa Ket has a color called 
‘Benchasi’, used in fabric and is an 
important cultural identity. Thus, the 
collection takes Benchasi as a key  
element in its design and tone.

INTELLIGENCE
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“ผมน�าเรื่องแม่น�้าสองสีที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจังหวัด
อุบลราชธานีมาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบ คอลเล็กชัน ‘แม่น�้า 2 สี’ 
มีเข็มกลัด แหวน และต่างหู การสร้างงานผมตั้งใจท�าออกมาให้ดูเรียบ
ง่ายท่ีสุด อยากให้ดูเนี้ยบ ใช้งานง่าย แต่มีความแตกต่างจากงานที่เห็น
ในท้องตลาด เลยออกแบบให้ดูมินิมัลมากๆ และใช้สีสันจากวัสดุ โดย
วัสดุที่เลือกใช้เป็นเงินชุบด้วยทองเหลือง รูปทรงง่ายๆ ดูเคลื่อนไหวไป
แบบง่ายๆ ด้วยเทคนิครีดเส้นลวดด้วยมือ ยกตัวอย่างแหวนจะมีเทคนิค
การบิดไปบิดมา มีตีเกลียวให้หมุนไปได้ และใช้เทคนิคการไล่เฉดสี 
เกรเดยีนต์ของการชุบเพือ่ให้ทัง้สองฝ่ังเป็นคนละสกีนัเหมอืนปรากฏการณ์
แม่น�้าสองสี

…ผมอยากให้คนมองเครื่องประดับในอีกมุมมองที่ต ่างออกไป  
ไม่อยากให้มองหรือตีราคาเคร่ืองประดับจากการใช้วัสดุหรือโลหะเพียง
อย่างเดียว เราควรให้มูลค่ากับความคิดมากกว่าให้คุณค่ากับวัสดุ  
เพราะไอเดียหรือความคิดมีค่ามากกว่ามูลค่าของวัสดุ”

ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ  
แบรนด์ : Patipat Design Studio 
ชื่อผลงาน : แม่น�้า 2 สี

PATIPAT CHAIWITESH
Brand : Patipat Design Studio 

I want people to look at jewelry from a different angle. I don’t want them to underestimate jewelry based off of the materials used. 
We should value ideas more than materials, because ideas do have more value than material worth.”

“I took the natural phenomenon of the Two-Color River in Ubon Ratchathani Province to design the 
‘Two-Color River’ collection. It consists of brooches, rings, and earrings. I designed the pieces to 
be as simple and minimal as possible, so it is unique but easy to wear. The colors are based off of 
the materials used, being silver plated brass. The technique used was straightening wires by hand. 
For example, the ring uses a simple twisting technique, and I put in gradient technique of plating 
to make both sides different colors, like the river of two colors.

Ubon Ratchathani

Two-Color River

INTELLIGENCE
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Entrepreneurs’ C
ollections

วิภาวี ภูศิริ / VIPAVEE PHUSIRI
กลุ่มเครื่องประดับดินเผา จ.นครราชสีมา โทร. 08 1062 3321
ชื่อผลงาน : รสชาติของโคราช / Taste of Korat

“ผลงาน ‘รสชาติของโคราช’ เกิดจากการน�าความรู้ท่ีได้ในโครงการมาปรับใช้และ
ทดลองท�าสิ่งใหม่ แนวคิดคือต้องการแสดงจุดเด่นของโคราชเรื่องอาหารและงานดินเผา
ด่านเกวียน โดยน�าเสนอเป็นเครือ่งประดบัจากเมนูขึน้ชือ่อย่าง ‘ต�าโคราช’ ทีม่เีฉพาะจงัหวดั
โคราชเท่านั้น โดยตัวจี้ท�าจากดินเผาปั้นเป็นรูปทรงส่วนประกอบของต�าโคราช ทาสีสัน
สดใสอย่างทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน เช่น มะละกอ พริก กระเทยีม และตวัสร้อยส่วนทีเ่ช่ือมต่อกนั                             
ท�าจากเชอืกออกแบบคล้ายเส้นมะละกอ อยากให้ผูท้ีเ่หน็ผลงานชิน้นีไ้ด้เห็นไอเดยีใหม่ๆ ใน
การท�าเครื่องประดับของกลุ่มเราที่แตกต่างไปจากเดิม”

แสน ศรีสุโร / SAN SRISURO
ร้าน HOM-KLIN-DIN จ.นครราชสีมา โทร. 08 9844 4842
ชื่อผลงาน : รอยเกวียน…เวียนเวลา / Grinding to a halt…in time

“หมู่บ้านท�าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนสถานที่ผลิตสร้อยคอ ‘รอยเกวียน...
เวียนเวลา’ ในอดีตเคยเป็นด่านแวะพักของคาราวานเกวียนในการเดินทางค้าขาย
ระหว่างทีร่าบสงูอสีานกับประเทศกมัพูชา โดยผมน�าลกัษณะการหมนุของล้อเกวยีน
มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และใช้ดินด่านเกวียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ
เนื้อดินซึ่งหาที่ไหนไม่ได้มาใช้ นั่นคือดินด่านเกวียนเมื่อเผาแล้วจะมีความมันวาว  
เงางาม สีของดินก็สวยเป็นธรรมชาติ เมื่อน�ามาท�าสร้อยต่อกันเป็นวงกลมคล้อง
รอบคอก็เปรียบเหมือนรอยเกวียนที่เคยหมุนในช่วงเวลาหนึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้”

“The Dan Kwian village was once a stopover point 
for caravan wagons between the Esan plateau 
and Cambodia so I took the shape of the wagon 
wheels as inspiration and used the unique local 
clay, which has a natural luster and shine to create  
a circular necklace, just like the circular wagon 
wheels once used in history before.”

NAKHON 
RATCHASIMA 
(KORAT)

“The ‘Taste of Korat’ collection came from bringing the 
knowledge I learned from the program to experiment with 
something new. The idea was to showcase the charming 
of Korat – being its food and the Dan Kwian clay work. So, 
the jewelry is inspired by unique Korat delicacies like ‘Tam 
Korat’ (Korat Papaya Salad). The charms are thus made 
from clay and are painted into the shape of the ingredients 
used in this dish. The shapes include papaya, chili, garlic, 
and the necklace itself is shaped like a papaya strip. I want 
people to see this collection and gain new ideas on what 
jewelry can be.” 

Taste of Korat

Grinding 
to a halt…

in time

INTELLIGENCE
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ลลิตา สุนทรพุทธศาสน์ / LALITA SOONTORNPUTTHASART
ร้าน PENTAA STUDIO จ.นครราชสีมา โทร. 09 8103 2210
ชื่อผลงาน : เป็นตาพิแมว / Pentaa Phi-Maew

“สร้อยคอ ‘เป็นตาพิแมว’ ใช้อัตลักษณ์ของแมวโคราช ซึ่งพบครั้งแรก
ที่อ�าเภอพิมายเป็นแนวคิดในการออกแบบ ชื่อผลงานมาจากชื่อแบรนด์ 
‘เป็นตา’ รวมกับค�าว่า ‘พิแมว’ ชิ้นงานเป็นการน�าเศษวัสดุเหลือใช้จาก
การย้อมผ้าสธีรรมชาตขิองร้าน เช่น กากใยพืชอย่างใบมะม่วงหรอืแก่นฝาง                       
ทีม่คีวามหมายเรือ่งโชคลาภและความเจรญิรุง่เรอืงมาใช้ท�าเคร่ืองประดบั 
โดยน�ามาป่นและอัดลงในพิมพ์ทองเหลือง ส่วนตัวจี้สื่อถึงแมวโคราช
หมายถึงความโชคดี ทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นสร้อยเส้นนี้จึงมีแต่                                                                                                       
ความหมายดีๆ”

“The ‘Pentaa Phi-Maew’ necklace takes  
inspiration from the Korat cat breed, which 
was found in the Phimai District. Thus, 
the collection name comes from a play 
of words between the breed, the district 
and the brand’s own name. The necklace  
is made from recycled materials from the shop’s 
natural dyeing process, which uses plant fibers 
such as mango leaves or heartwood, which 
symbolizes fortune and prosperity. These  
materials are pressed into a brass mold. As for 
the pendant, which illustrates the Korat cat, 
also means good luck and fortune.”

ชนันญา ดรเขื่อนสม / CHANANYA DONKUEANSOM
ร้านฅญาบาติก จ.นครราชสีมา โทร. 08 6250 1920
ชื่อผลงาน : ป๊ะ…โทน…ป๊ะ / PA-TONE-PA

“โทนโคราชเป็นเครือ่งดนตรขีองชาวโคราช สมยัเดก็จะถกูผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ให้ร�าด้วยการตกีลองโทน
ประกอบจังหวะ เลยเกดิแรงบนัดาลใจในการน�ามาท�าเครือ่งประดบั โดยน�าทรวดทรงของกลองโทน
ที่มีตัวคอด ตัวกว้าง ตัวแคบ และตัวหน้ากลอง ถอดแบบออกมาและท�าลวดลายหน้ากลองด้วย 
ผ้าไหม 100% จากอ�าเภอปักธงชัย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมมาประกอบกับเทคนิคการท�าลวดลาย
เฉพาะของทางร้าน ออกมาเป็นสร้อยคอท่ีส่งความรูส้กึว่ามอีารมณ์ของความสนกุสนานจากวงกลม
หลากหลายขนาด และสื่อถึงเสียงกลองโทนโคราชที่มีจังหวะ ป๊ะ…โทน…ป๊ะ”

“The Tone Drum is a musical instrument specific to Korat. In the 
past, elders would had us do traditional dances to the sounds of          
this instrument, so I was inspired to make it into the accessory. 
I took the shape and form of the drum to create a pattern 
with 100% silk from the Pak Thong Chai District. The shop is  
renowned for their silk and pattern-making technique. The 
result became a fun necklace, so reminiscent of this drum that 
you could practically hear its beats.”
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ภณิตา เกื้อกระโทก / PANITTA KUEKRATOK
โรงหล่อพระบ้านครูน้อง จ.บุรีรัมย์ โทร. 08 9902 4739
ชื่อผลงาน : สนอมสนอม / Sanom Sanom

“ผลงานช่ือ ‘สนอมสนอม’ เป็นภาษาเขมรถ่ินไทย หมายถึง ดดู ีใช้ได้ แนวคดิในการออกแบบ
น�าเรื่องราวของรังไหมและใบกัญชามาใช้ โดยน�าส่วนเกสรหรือดอกกัญชามาออกแบบ สื่อสาร
ถึงความสนุกสนานและเล่นกับพื้นผิวของชิ้นงาน วัสดุที่เลือกใช้คือ ทองเหลือง เนื่องจากที่ 
โรงหล่อพระบ้านครูน้องผลิตงานทองเหลืองอยู่แล้ว ผลงานชิน้นีเ้ป็นการน�าทองเหลืองทีเ่ป็นแผ่น
มนี�า้หนกัเบาและมคีวามพลิว้ไหวมาผลติ เพือ่ตอบโจทย์การท�าเครือ่งประดบัและได้พฒันางาน
ขึ้นอีกขั้นหนึ่งจากการท�างานหล่อมาตลอด”

“The collection, named ‘Sanom Sanom’, is a Khmer-Thai  
word, which means ‘beautiful’. The design concept combines 
elements of silk cocoons and cannabis. The design of the  
cannabis bud is used, portraying good fun and playfulness. 
The necklace is made of brass from our foundry. This  
collection shows off the lightness and swaying of brass.”

พิมพ์คุณัชญ์ ชาวไร่เงิน / PHIMKUNUCH CHAORAINGERN
ร้านผ้าตุ้มทอง จ.บุรีรัมย์ โทร. 09 9426 1187
ชื่อผลงาน : เนียงละออ / Niang La Or 

“การออกแบบผลงาน ‘เนียงละออ’ ท่ีหมายถึง ความสวยงาม แรงบันดาลใจ 
มาจากช่องประตูของปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดที่ 
ตัวปราสาทสามารถชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ข้ึนผ่านช่องประตู 15 ช่องได้ 
ในยามเช้า การสร้างผลงานใช้ผ้าไหม ซึง่เป็นอตัลกัษณ์ของจังหวดับรุรีมัย์ ช้ินงาน 
สามารถสวมใส่เป็นสร้อยคอหรอืทีค่าดเอวกไ็ด้ โดยต้องการให้ผูท้ีเ่หน็ผลงานนกึถงึ
ความเป็นไทย และเห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงท�าเป็นเสื้อผ้าได้เท่านั้น แต่ยังน�ามาท�า
เป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย”

“The collection ‘Niang La Or’, which means beautiful and 
elegant, was inspired by the doorway of the Phanom 
Rung Stone Castle, a popular tourist attraction found 
in Buri Ram province, whereby tourists can witness 
stunning sunrises through all 15 gates of the castle. 
The jewelry piece uses silk, an identity the province, 
and can be worn in various ways – including a necklace 
or even a belt. We want wearers to think of ‘Thainess’ 
with this piece, and see that Thai silk doesn’t always 
need to just be clothes.”
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ตุลาพร ปัดถา / TULAPORN PADTHA 
ร้าน PLAI-MAI จ.บุรีรัมย์ โทร. 06 2326 3922
ชื่อผลงาน : อรรถรสเมืองแปะ / The Modernity of Mueang Pae

“บุรรีมัย์เป็นเมอืงแห่งการกฬีา การออกแบบผลงานจึงน�านยัเชงิสัญลกัษณ์อย่างสนามแข่งรถ    
ช้าง อนิเตอร์เนชัน่แนล เซอร์กติ ทีข้ึ่นชือ่ระดบัประเทศมาออกแบบ พร้อมเพิม่ลกูเล่นเกีย่วกบั
กัญชาเข้าไป เพราะบุรีรัมย์ชูเร่ืองกัญชาอยู่แล้ว วัสดุที่เลือกใช้ในการสร้างรูปทรงของสร้อย    
ท�าคล้ายสนามแข่งรถท่ีมคีวามคดเค้ียว โดยผูส้วมใส่สามารถดดัตวัสร้อยให้โค้งงอเป็นรปูทรงที่
พึงพอใจได้เองด้วย และสสีนัของสร้อยใช้เส้นไหมแท้ของทางร้านมาแทนความสนกุสนาน รวม
ถึงน�าเส้นลวดดดัขึน้รปูเป็นใบกญัชาแทนเรือ่งราวด้านอารมณ์ รอยยิม้ และความหรรษา ให้ช่ือ 
ผลงานว่า ‘อรรถรสเมอืงแปะ’ มาจากอรรถรสคอืความสมยัใหม่และความเป็นบรุรีมัย์ในปัจจบุนั 
ส่วนค�าว่า ‘เมืองแปะ’ เป็นชื่อเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์”

“Buri Ram is a sports-loving province. The accessories in 
this collection are thus inspired by the Chang International  
Circuit – the province’s well-known motorsports track, 
famed throughout the country. Adding onto the fun are  
elements of cannabis, as the province is also well known 
for that. The materials used to create the necklace pendant  
(which is reminiscent of the race track) is moldable for 
wearers to adjust to their own likings. The colors of the 
necklace comes from the store’s very own silk. And there are 
other shapes including cannabis leaves to add more fun to 
the accessory. Thus, this collection shows what Buri Ram is 
today, and is aptly named ‘The Modernity of Mueang Pae’ – with 
Mueang Pae being the former name of the province.”  

BURI RAM

บงกช สุขศิล / BONGKOT SOOKSIN
ร้านหินสีบงกช จ.บุรีรัมย์ โทร. 08 8580 0417
ชื่อผลงาน : สายรุ้ง สไมลี่ / Smiley Rainbow

“ปกติทางร้านท�างานเครือ่งประดับจากหินสีอยู่แล้ว แต่เป็นงานแบบบ้านๆ 
ใช้สีเรียบๆ ไม่สดใส พอได้เข้าร่วมโครงการ Esan More Dern ได้รับความรู้ 
มากมาย โดยเฉพาะเรื่องมุมมองการเลือกใช้สีที่กว้างขึ้น มีความเป็นแฟชั่น
เหมาะกับเทรนด์หรือความนิยมของตลาด รวมถึงการออกแบบให้มีความ           
โมเดิร์น จึงน�าความรู้ที่ได้มาออกแบบผลงาน ‘สายรุ้ง สไมลี่’ วัสดุที่เลือกใช้
เป็นลกูปัดสลบักบัหนิหลากหลายสสีนั เป็นตวัแทนของสายรุง้ทัง้ 7 ส ีอยากให้ 
ผู้สวมใส่รู้สึกสบายใจ สดใส เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข”

“Normally, the shop produces jewelry from       
colored stones, yet simple. Once we took part 
in the Esan More Dern project, we received so 
much information and knowledge, especially on 
how to select more variety of colors, how to make 
things more fashionable, way to stay on top of this  
market, and how to make things look more modern. 
We used this new knowledge to create ‘Smiley 
Rainbow’. The materials used were beads and 
stones in different colors which represent the 
seven colors of the rainbow so wearers would feel 
bright and full of smiles.”
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อมร พันชนะ / AMORN PHANCHANA
ร้าน Amorn Macrame Art จ.สุรินทร์ โทร. 06 5250 2518
ชื่อผลงาน : โจลเจิ๊ด / Chaulchet

“ช่ือผลงาน ‘โจลเจิด๊’ แปลว่า ถกูใจ โดนใจ ในภาษาเขมร คอนเซปต์คอืการน�าอตัลกัษณ์ 
ของจังหวัดสุรินทร์ท่ีมีเครื่องเงินและผ้าไหมขึ้นชื่อสู ่มาตรฐานสากล เราถูกใจสิ่งนี้จึงน�า
มาท�าเครื่องประดับเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักว่าสุรินทร์มีดีอะไรบ้าง โดยท�าเป็นสร้อยคอและ
ต่างหู สร้างความแตกต่างจากที่เคยท�าด้วยการน�าเส้นไหมสีสันสดใสมาท�าให้เกิดความ 
โดดเด่นเฉพาะตัว รูปร่างรูปทรงให้ความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสนาน และดูป๊อป อยากให้ 

ทุกคนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของสุรินทร์จากผลงานชิ้นนี้”

รัชพล งามเลิศ / RACHPHON NGAMLERT
ร้านสร้อยรัชชา Rachcha Necklace จ.สุรินทร์ โทร. 09 2340 6377
ชื่อผลงาน : กลีบปรางค์ / Petals of Prang

“ผมหยิบเอาตัวกลีบขนุน (Antefix) ที่อยู่บนปราสาทหินมาเป็นแรงบันดาลใจ และ
หาวัตถุดิบในการสร้างงานที่มีความเป็นออร์แกนิกซึ่งมีอยู่แล้วในท้องถิ่น ก็คือ รังไหม 
มาเป็นวัสดุหลัก ตัดให้เป็นรูปกลีบปรางค์ เสริมด้วยเม็ดเงินประเกือมลวดลายโบราณ
ที่ผลิตในชุมชนและมีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุรินทร์ ส�าเร็จออกมาเป็นผลงาน 
‘กลีบปรางค์’ และผมก�าลังพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตอีกด้วย โดยน�าความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการมาปรับใช้ในการสร้างงาน”

“My inspiration for this collection were the antefixes 
(leaf-shaped stone columns) from the historic stone  
castle. I wanted to use organic materials for the collection, 
and what is found everywhere in this province are      
silk cocoons. I designed them to look like the ‘Prang’               
antefixes. Furthermore, I used Surin’s unique ‘Prakueam’ 
silver beads produced from local artisans – resulting in 
the collection named ‘Petals of Prang’. I further want to 
continue to develop these techniques learned from the 
project.”

SURIN

“Chaulchet means ‘to like’ in Khmer. The concept of this     
collection is to bring Surin’s famed silver and silk to the 
world stage, so we designed something that would show 
off what the province possesses. We created a necklace 
and a pair of earrings, unique from the past jewelry that we 
have made. We used our colorful silk, and created shape 
and form that give excitement and awe. It looks pop and 
modern. We want everyone to feel the culture of Surin from 
these pieces.”

Petals of Prang
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วีระพงษ์ บุญตั้ง / WEERAPONG BOONTANG
ร้านเพาะศิลป์เครื่องเงิน จ.สุรินทร์ โทร. 06 2196 5158
ชื่อผลงาน : ผกาเสร็น / Pka Saren

“คอลเล็กชันนี้น�าดอกกันเกรา ดอกไม้ประจ�าจังหวัดสุรินทร์มา 
ตัดทอนรูปทรงให้ดูเรียบง่าย ตั้งชื่อผลงานว่า ‘ผกาเสร็น’ มาจาก
ภาษาเขมร แปลว่า ‘ดอกไม้ของจังหวัดสุรินทร์’ สีที่เลือกใช้คือ  
สแีดง เหลอืง ส้ม และน�า้เงนิ เป็นโทนสสีดใส เพือ่ให้เข้ากบัคอนเซปต์ 
สุรินทร์ป๊อป ด้านวัสดุใช้ทองเหลืองกับอะคริลิก ในคอลเล็กชัน
ประกอบด้วย ต่างห ูสร้อยคอ แหวน และเข็มกลดั ท่ีมหีลายช้ินเพราะ
งานของผมเป็นชิ้นเล็กจึงอยากให้มีหลายฟังก์ชัน ผู้ใช้จะได้เลือก 
สวมใส่ได้ตามความเหมาะสมหรือเทรนด์แฟชั่น”

“This collection, called ‘Pka Saren’ (Khmer 
word means ‘flower of Surin’) takes  
Surin’s provincial flower, the ‘Kankrao’, 
as inspiration.The colors we chose 
were red, yellow, orange and blue bright 
tones which goes within the concept 
of ‘Surin Pop’. Brass and acrylic were 
used to create the earrings, necklaces, 
rings and brooches. We designed many 
pieces because the designs are small and 
delicate, and I want them to have many  
functions  so users can choose to wear 
them at their likings.” 

ณภัศวรรณ จ�าปา / NAPASSAWAN JUMPA
ร้านพจนาเครื่องเงิน จ.สุรินทร์ โทร. 08 1669 4438
ชื่อผลงาน : โมโม / Momo

“ผลงานสร้อยคอชื่อ ‘โมโม’ เหมือนเป็นค�าเชื้อเชิญว่า มาๆ เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน และเป็นการถ่ายทอดมาจากอกัขระโบราณของจงัหวดัสุรนิทร์ ซึง่เป็นเหมอืนคาถาหรอื 
ความเช่ือ เน่ืองจากมีความประทับใจในลวดลายของอักขระโบราณก็เลยน�ามาออกแบบให้มี 
ความร่วมสมัยและออกแนวป๊อปที่มีสีสันขึ้น วัสดุที่เลือกใช้เป็นโลหะเงินซึ่งทางร้านท�าเครื่องเงิน
อยูแ่ล้ว ตวัสร้อยท�าเป็นรปูทรงเหมือนกล่องและใช้เทคนิคการลงยา อยากให้ออกมาดูคล้ายกล่อง 
เวทมนตร์ที่มีความลึกลับน่าค้นหา”

“Momo is a greeting that the locals use in their daily lives.                  
Its origins lie in the ancient language and characters of Surin. 
Being fascinated by the designs and patterns of ancient writing, 
I blended it with modern elements to make it more ‘pop’. Silver is 
used, as the store already produces silver jewelry. The necklace 
is shaped like a box and uses the enameling technique to create  
a mysterious magical box that engages one’s curiosity.”
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บุญอ้อม ไชยภักดิ์ / BUNOOM CHAIYAPHAK
ร้านบุญอ้อมเครื่องเงิน จ.ศรีสะเกษ โทร. 09 5030 5579
ชื่อผลงาน : กะ-เสด-ศรี / KA-SET-SI

“คอลเล็กชัน ‘กะ-เสด-ศรี’ มีต่างหู สร้อยคอ ก�าไล และปิ่นดอกล�าดวน ซึ่งเป็น
ดอกไม้ประจ�าจังหวัดศรีสะเกษ ออกแบบมาเพื่อใส่เข้ากับเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายของ
จงัหวดัศรสีะเกษหรอืเสือ้แส่วย้อมสมีะเกลอื ส�าหรับใส่ในงานเทศกาลดอกล�าดวนบาน
ท่ีเป็นการสบืสานประเพณีสีเ่ผ่าไทยศรีสะเกษ คอื ลาว เขมร ส่วย (กยู) และเยอ รวมถงึ
งานครบรอบประเพณีส�าคัญๆ ของจังหวัด ชิ้นงานผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมที่ได้จาก 
การหลอมหม้อหรือขันโบราณ”

“The ‘KA-SET-SI’ collection comprises of earrings, 
necklaces, bracelets, and pins inspired by the Lamduan                     
flower – the provincial flower of Si Sa Ket. The pieces 
were designed to be paired with local costumes on 
special occasions and events like the Lamduan Flower                      
Blossom Festival, celebrated by the four tribes residing  
in  Si Sa Ket, being Lao, Khmer, Suay (Kui) and Yer. The  
jewelry pieces were created using aluminum, which 
came from forging pots and antique bowls.” 

ณัฐธิชา ปัชฌาบุตร / NUTTHICHA PATCHABUT
ร้านณัฐกะเชือกถัก จ.ศรีสะเกษ โทร. 08 0469 5456
ชื่อผลงาน : ช่อมะดันเดิร์น / Madan Modern

“จังหวัดศรีสะเกษมีผ้าทอเบญจศรีเป็นผ้าทอพื้นถ่ิน 5 ชนิด เรียกชื่อตามวัสดุ
ธรรมชาติที่น�ามาย้อม หนึ่งในนั้นคือผ้าสีมะดัน ที่น�าเปลือกไม้มะดันมาต้มและใช้
ย้อมผ้า เรยีกว่า ‘ผ้าศรมีะดัน’ เป็นอตัลกัษณ์ท้องถ่ิน ในการออกแบบเครือ่งประดับ
จึงน�ารปูทรงของไม้มะดนั เช่น ช่อ ดอก ใบ ผล และก่ิง มาออกแบบเป็นคอลเล็กชนั  
‘ช่อมะดนัเดร์ิน’ มสีร้อยคอ ต่างห ูเขม็กลัด ก�าไล และแหวน วสัดทุีใ่ช้เป็นทองเหลือง 
ใช้เทคนิคถักเชือกเทียนที่ทางร้านท�าอยู่แล้ว แต่ใช้เส้นทองเหลืองถักแทนเชือก”

“The province of Si Sa Ket has five types of local  
woven fabrics, each named after the fibers that they 
are dyed from. One type is called the ‘Madan colored’ 
fabric, which uses the bark of the Madan tree. This 
color is unique to the local identity. So in designing 
the accessories, I took the different forms of the 
Madan tree, including the flowers, leaves, fruits and 
branches, to create the ‘Madan Modern’ collection. It 
consists of a necklace, earrings, brooches, bracelets 
and rings. The collection uses brass and rope-tying 
techniques which the store already specializes in.”
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จุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก / JULAPUN SUBMAK
กลุ่มย้อมผ้ามะดันป่า ต.อีเซ จ.ศรีสะเกษ โทร. 08 8377 4432
ชื่อผลงาน : ไอดินกลิ่นมะดัน / The Scent of Madan

“ไม้มะดันเป็นพืชท้องถิ่นต�าบลอีเซ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มย้อมผ้ามะดันป่า ปกติ
ทางกลุม่จะน�าไม้มะดนัมาย้อมผ้าและน�าผ้านัน้มาท�าเป็นผลติภณัฑ์ เช่น เสือ้ ผ้าคลมุ
ไหล่ ผ้าพนัคอ พอน�าผ้าทีย้่อมมาทดลองท�าเครือ่งประดับจงึมาลงตวัทีผ่ลงานก�าไล 
ชือ่ ‘ไอดนิกลิน่มะดนั’ อยากให้ผูท้ีเ่หน็ผลงานรูถ้งึเอกลกัษณ์ของกลุม่ย้อมผ้ามะดนัป่า    
ที่ได้ดึงส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษออกมาน�าเสนอ เช่น ลวดลาย    
ลูกแก้วที่ตกแต่งด้วยดิ้นทอง หรือผ้าย้อมสีธรรมชาติต่างๆ ที่นอกจากจะสวยงาม
ยังมีคุณค่าทางจิตใจด้วย”

“The Madan tree has its origins in the I Se sub-district 
of Si Sa Ket province. The location is home to the 
‘Madan Forest fabric dyeing community’. Normally, 
the locals would use the tree bark to dye shirts, 
shawls and scarves. The ‘Scent of Madan’ collection 
aspires to let people know about the uniqueness of 
this artform.” 

จักรีรัตน์ จิตรส�าราญ / JAKKRERAT JITSAMRAN
ร้านแจ็คกิ๊ฟต์ช็อป จ.ศรีสะเกษ โทร. 08 2608 8992
ชื่อผลงาน : สายใยสีลา / Strands of Color

“ปกติทางร้านถักเชือกล้อมพระหรือสร้อยห้อยพระ ส่วนมากจะท�าเป็นสีด�า
และน�้าตาล นอกจากนี้ยังท�าจี้หรือก�าไลด้วย พอได้รับความรู้จากโครงการและได้
ออกแบบเครื่องประดับ ผมน�าไอเดียจากดอกล�าดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด 
และทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ มาท�าเป็นก�าไลและ 
สร้อยคอจากเชือกเทียน โดยตัวสร้อยมีสีเขียวและสีเหลืองจากทุเรียนภูเขาไฟ  
ตั้งชื่อว่า ‘สายใยสีลา’ ที่แสดงถึงสีของลาวาภูเขาไฟ”

“Normally our store weaves rope for necklaces, 
talismans and amulets, and they’re generally black 
or brown in color. We also produce pendants and 
bracelets as well. Once we learned from the project,  
I was inspired by the Lamduan Flower — the provincial 
flower, as well as the famous Volcano Durian to design 
bracelets and necklaces from our rope weaving                                                                                                    
techniques. The necklace is green and yellow, 
from the Volcano Durian, and we named our collection                 
‘Strands of Color’ from the color of the lava from the 
volcano.”
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คเชนทร์ ศิริจันทร์ / KACHAN SIRIJAN
สวนศิลปะบ้านกระบวย จ.อุบลราชธานี 
โทร. 08 1389 5835
ชื่อผลงาน : ปรากฏการณ์แม่น�้าโขง / 
The Wonders of Mekong

“ตอนนี้แม่น�้าโขงน�้าลดลงมากก็เลยน�ามาสื่อสารเป็น 
คอนเซปต์ในการออกแบบสร้อยคอและต่างหู โดยใช้เทคนิค
อินเลย์ฝังโลหะเข้าไปในกะลาลูกกระทิงหรือสารภีทะเลให้  
พืน้ผิวเป็นตุ่มๆ แทนพืน้ผิวของโขดหนิ และใช้เส้นทองเหลอืง
สอดเข้าไปในกะลาเพื่อแทนแสงของพระอาทิตย์ เนื่องจาก
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ได้สัมผัสแสงแรกของสยาม และ
ท่ีใช้ทองเหลือง เพราะอุบลฯ มีงานทองเหลืองขึ้นรูปด้วยมือ
แบบโบราณขึน้ชือ่ ผมจงึใช้วัสดทุองเหลอืงประกอบกบักะลา
ลูกกระทิงออกมาเป็นผลงาน ‘ปรากฏการณ์แม่น�้าโขง’ ”

“We designed a necklace and a pair 
of earrings inspired by the low tide of 
the Mekong River. We  used  an  inlay   
technique on an Alexandrian Laurel  
fruit’s shell  to create a texture  
representing the texture of  the rocks 
of the r iver  basin.  We inser ted 
a brass wire inside torepresent 
the sunray – since not only Ubon 
R a t c h a t h a n i  i s  k n o w n  f o r  i t s 
brass work, it  is also Thailand’s 
first province to see the rising sun. 
Hence,  the col lection is  named  
‘The Wonders of Mekong.’ ” 

สุพัฒน์ชนม์ อกอุ่น / SUPATCHON OKOUN
ร้านผ้าชมดาว จ.อุบลราชธานี โทร. 08 6262 6745
ชื่อผลงาน : ณ บรรจบ / The Confluence 

“ผมน�าจุดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี ท�าสร้อยคอสื่อถึงแม่น�้าสองสีที่เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติของจังหวัด เส้นสร้อยน�าแม่เหล็กมาต่อกันเหมือนเป็นจุดบรรจบของแม่น�้า ลูกกลมๆ 
แทนดวงอาทิตย์ท่ีขึ้นก่อนใครในสยาม และที่เป็นสีแทนสามพันโบก สถานที่ท่องเท่ียวขึ้นชื่อ  
ส่วนวัสดุที่ใช้เป็นผ้าทอจากชุมชน น�ามาออกแบบเป็นเคร่ืองประดับ เพื่อน�าเสนออัตลักษณ์ของ
จังหวัดอุบลฯ ให้เป็นที่รู้จัก”

“Wanting to represent Ubon Ratchathani, I created a necklace 
that symbolizes the Two-Color River — a natural phenomenon 
found in this province. We used magnets joining together like 
the two waters converging and spheres to represent Thailand’s 
first sunrise area. The materials used include cloth weaved 
from the local community to further shine a spotlight on their 
talents.”
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นภาศักดิ์ บุญจูง / NAPHASAK BUNCHUNG
ร้านบุญนภา จ.อุบลราชธานี โทร. 09 8621 6568
ชื่อผลงาน : ดอกฝ้ายชายโขง / Cotton Flowers of Mekong

“ร้านบุญนภาท�างานผ้าทอพ้ืนเมืองในอ�าเภอโขงเจียม ได้เห็นดอกฝ้าย
และแปลงฝ้ายมาตลอด จึงน�ามาเป็นแนวคิดในการท�าเครื่องประดับเพื่อใส่
กับชุดเสื้อผ้าที่ร้านท�าขายอยู่แล้ว ผลงาน ‘ดอกฝ้ายชายโขง’ มีเข็มกลัดและ
ต่างหู เป็นอัตลักษณ์ท่ีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นคือดอกฝ้ายและสีสันที่ได้เป็น         
สีย้อมจากเปลือกไม้ใบไม้ในพื้นที่ ต่อไปตั้งใจจะพัฒนาท�าสร้อยคอเพิ่มเติม
จะได้ครบชุดเครื่องประดับ”

“Our shop has been weaving local fabrics in the 
Khong Chiam district and has always used flower 
patterns in our works. So the idea came to use 
these as accessories to wear with the outfits 
that the shop sells. So, the ‘Cotton Flowers of 
Mekong’ collection consists of brooches and 
earrings in the shape of cotton flowers – which 
connects deeply to the local villagers. I intend to 
develop more pieces, like a necklace, to create a 
complete set.” 

พัชราภรณ์ สังกะเพศ / PATCHARAPORN SUNGKAPAD
ร้านระฆังทอง จ.อุบลราชธานี โทร. 09 8194 6356
ชื่อผลงาน : Rhythm of love

“ในการออกแบบมองถึงแก่งหินต่างๆ และแม่น�้าสองสี ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดในจังหวัดอุบลราชธานี น�ามาออกแบบเครื่องประดับส่ือถึงคล่ืน
ของน�้า เป็นแหวนรูปหยักเหมือนคลื่นและสองวงสามารถใส่ประกบเข้าด้วยกันได้  
ส่วนวัสดุที่ใช้เป็นเงินชุบสีเพื่อแทนแม่น�้าสองสี นอกจากนี้ยังต้องการส่ือถึง 
ความแตกต่างหรือความรักของคนสองคนที่อาจไม่เหมือนกันแต่ก็สามารถ 
อยู่ร่วมกันได้”

“Taking inspiration from river tides, as well as 
the Two-Color River (Ubon Ratchathani’s natural  
phenomenon), I designed jewelry pieces in the form 
of waves. The design of the ring is reminiscent of 
a wave, and there are two of them which can be  
attached together. The material used is plated silver, 
representing the Two-Color River. The two colors 
also convey two lovers who are vastly different but 
are able to complete each other.” 
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www.gems-treasure.com
www.facebook.com/GITGems.treasure

Youtube: GEMSTREASURE Instagram: @Git_Gems_Treasure

#GITThailand #GemsTreasure #TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  
#JewelryForAll #JewelryMaking


