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10  Smart Jewelrers
	 เส้นทางการเดินทางเยี่ยมชมและดูงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	

	 ณ	มหานครแห่งแฟชั่นกับ	GIT

ตอ้นรบัป ี2563 กบัผลงานออกแบบเครือ่งประดบัของของนกัออกแบบรุ่นใหม ่จากจังหวดัพงังา ตราด 
ตาก พังงา กาญจนบุรี และ นครราชสีมา ที่ผ่านการบ่มเพาะจากสถาบันภายใต้โครงการ Gems Treasure 
จนออกมาเปน็คอลเลคช่ันใหมท่ีท่นัสมยั และสะทอ้นอตัลกัษณข์องชมุชนพืน้เมอืงได้อย่างชดัเจน เปน็ทีส่นใจ
ของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งยังยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี ้ฉบบันีเ้รายงัไดห้ยบิยกประสบการณท์ีน่า่สนใจในการเขา้รว่มหลกัสตูร GIT Smart Jewelers 
Journey to Italy และหลักสูตร GIT Smart Jewelers Journey to Paris ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากผู้เข้าร่วมทริป จนต้องจัดอีกครั้งในปีนี้ มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นถึงความน่าสนใจของเมืองที่ได้รับ     
การยอมรับว่าเป็นผู้นำาด้านแฟชั่นของโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักออกแบบที่จะได้เรียนรู้การผสมผสาน
ศิลปะสมัยดั้งเดิม และแฟช่ันสมัยใหม่ รวมถึงการนำามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ และสร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองอีกด้วย

ทีมงานหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ ทา่นผูอ้า่นจะชืน่ชอบ และ ตดิตามการดำาเนนิงานโครงการ Gems Treasure 
ของเราตอ่ไปอยา่งต่อเน่ือง โดยปนีีเ้รามแีผนทีจ่ะลงพืน้ทีใ่น 5 จงัหวดัในภาคอสีาน ซึง่แนน่อนวา่ในฉบบัหน้า 
เราจะนำาผลงานการออกแบบที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านกันอย่างแน่นอน

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

Director of The Gem and Jewelry Institute of Thailand 

We welcome the year 2020 with fresh designs by the next generation of talents from  
Phang Nga, Trat, Tak, Phang Nga, Kanchanaburi and Nakhon Ratchasima provinces. These  
designers were trained under the Gems Treasure Project and they successfully created  
collections which capture modern Thai and international consumers and also faithfully  
reflect community identities. Their great effort contributes to the leverage of Thai jewelry and 
ornaments industry to global recognition.

In this issue, we also cover the GIT Smart Jewelers Journey to Italy and GIT Smart Jewelers 
Journey to Paris. The study trips were very well-received last year prompting us to organize 
again this year. The readers will see what the designers learnt from the world’s fashion capitals 
where traditional arts are infused into contemporary fashion. These designers then applied their 
learnings from the trips to create the inspirations for their own brands.

We do hope that the readers will continue to support Gems Treasure Project. This year GIT will 
visit five Northeastern provinces. Don’t miss many more great jewelry designs in our next issue.
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ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว	จ.น่าน	แสดงถึงการแต่งกาย
และการใส่เครื่องประดับของผู้หญิงเหนือมาแต่โบราณ
Photo	Credit	:	Sunij	Sutanthavibul เครื่องประดับเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์	“ปะเกือม”
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 International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019 was organized by GIT, the Ministry of 
Commerce. The Festival, held on 4th-8th December 2019 in Chanthaburi Province, is an international  
gemstone and jewelry exhibition which is underpinned by the idea of “Power of Gemstones and  
Jewelry”. The festival is aimed to be a pathway to transform Chanthaburi into “World’s Gemstones Capital”.   
The project was well-received by domestic and international entrepreneurs and general visitors 
and helped boosted local economy to bid farewell to the Golden Pig year. The festival successfully  
strengthened the proud position of Chanthaburi as the emerging “City of Gems”.  

Mrs. Duangkamon Jiambutr, GIT Director, revealed that “GIT published additional ruby’s standard 
color scheme to support Thailand’s gemstone and jewelry trade. In gemstone trading in Thailand, ruby’s 
colors can be divided into three shades, namely “Golden Red” which is the color of Siam ruby and 
rare to find these days, “Pigeon’s Blood” which can be frequently found in Myanmar, and “Rabbit’s Eye 
Red”, which is a popular color in the European market. The name “Rabbit’s Eye Red” was originated 
from ruby that has pinkish red color which is similar to “rabbit’s eye” – the symbol of Chanthaburi 
Province. Chanthaburi is also a center of the world’s gemstone trading, especially ruby which is one  
of Thailand’s famous export goods”. 

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ เป็นงานแสดงสินค้า
อญัมณแีละเครือ่งประดบัในระดบันานาชาต ิภายใต้โครงการพฒันาจงัหวดัจนัทบรุเีป็นนครอัญมณี  
จัดข้ึนตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” (Power of Gemstones and Jewelry)  
เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู ่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” ระหว่างวันท่ี  
4-8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้งในและ 
นอกประเทศ มีผู้เข้าร่วมงาน และท�าเงินสะพัดส่งท้ายปีหมูทอง ตอกย�้าศักยภาพ “จันทบุรี”  
สู่การเป็น “นครอัญมณี” อย่างเต็มภาคภูมิ

นางดวงกมล เจยีมบตุร ผูอ้�านวยการสถาบนั GIT เผยว่า “นอกจากน้ี GIT ได้จดัท�าชดุมาตรฐาน
สีทับทิมขึ้นมาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยตลาดการค้าพลอย
ของไทยนั้น สีของทับทิมมีความนิยม แบ่งออกได้เป็น 3 เฉดสี ได้แก่ สีแดงทอง (Golden Red)  
ซึ่งเป็นสีของทับทิมสยาม และหาได้ยาก, สีแดงสด (Pigeon’s Blood) ซ่ึงพบได้มากจากประเทศ
เมียนมา และ สีแดงสดอมชมพู (Rabbit’s Eye Red)  ซึ่งเป็นสีของทับทิมที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในตลาดยุโรป ซึ่งชื่อเรียกของสี Rabbit’s Eye Red Ruby มีแนวคิดมาจากทับทิมที่มีสีแดง 
อมชมพูเหมือน “ตากระต่าย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี และในฐานะท่ีจันทบุรีเป็น
ศูนย์กลางการค้าอัญมณีโลก โดยเฉพาะทับทิม ที่เป็นสินค้าส่งออกขึ้นชื่อของไทย” 

GEMS AND JEWELRY
FESTIVAL 2019

INTERNATIONAL
CHANTHABURI 
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R E V I VA L  O F

Thai designers are integrating invaluable unique  
characteristics of local communities into their work.  
Infusing unique local identities into jewelry pieces that  
attract younger consumers demonstrateing how Thai  
craftsmanship is appealing and can cater to all market segments.

In 2019, The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public 
Organization) or GIT took designers to 15 provinces (Nan, 
Sukhothai, Phrae, Trat, Satun, Phetchaburi, Phuket, Chiang 
Mai, Nakhon Si Thammarat, Phang Nga, Tak, Kanchanaburi, 
Nakhon Ratchasima, Chanthaburi and Surin) to help revive the 
jewelry designs in each region. This project aims to boost up 
design ideas and concepts amongst local designers and follow 
through until the work is materialized into spectacular pieces 
of jewelry. These talented designers will unfold how the works 
were created.

การนำาเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอันทรงคุณค่ามาพัฒนาต่อยอด
ใหเ้ขา้กบัไลฟส์ไตลข์องคนรุน่ใหม ่นบัเปน็การตอกย้ำาใหเ้หน็วา่ งานฝมีอื
ของช่างไทยน้ันชวนให้น่าหลงใหล และสามารถพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้ทุกระดับอย่างแท้จริง 

ในป ี2562 ทีผ่า่นมา สถาบนัวจิยัและพฒันาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ดึงนักออกแบบรุ่นใหม่ เข้าร่วม
โครงการในพื้นที่ 15 จังหวัด (น่าน สุโขทัย แพร่ ตราด สตูล เพชรบุรี 
ภูเก็ต เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช พังงา ตาก กาญจนบุรี นครราชสีมา 
จนัทบรุ ีสรุนิทร)์ ลงพืน้ทีไ่ปชว่ยสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บังานออกแบบ
เครื่องประดับของแต่ละภูมิภาคให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนา
แนวคิด และต่อยอดการออกแบบให้กับนักออกแบบในแต่ละท้องถิ่น  
จนกลายเปน็ผลงานอนันา่อศัจรรยใ์จ สำาหรับแนวทางการสร้างผลงาน
จะเปน็อยา่งไรบา้ง ดไีซเนอรผ์ูม้ากความสามารถเหลา่นี ้จะมาเลา่สูก่นัฟงั

GEMS JOURNAL

T H R O U G H 

P R OV I N C E S ’ 
I D E N T I T Y

JEWELRY
D E S I G N
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 ครั้งนี้เธอได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ให้มารังสรรค์
ผลงานร่วมกับผู ้ประกอบการจังหวัดแพร่ในสองคอลเลคช่ัน 
ด้วยกัน คือ คอลเลคชั่น House of memory เป็นเคร่ืองประดับ
ที่ท�าจากไม้สัก และ คอลเลคชั่น Growing season เป็น 
เครื่องประดับที่ท�าจากผ้าม่อฮ่อม และผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
นอกจากความสวยงามแล้วทั้งไม้สักและผ้าม่อฮ่อม ยังบ่งบอก
เอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ได้อย่างเด่นชัด โดยออม-สุพัจนา  
เล่าถึงรายละเอียดการท�างานครั้งนี้ให้ฟังว่า

“การท�างานคร้ังนี้ออมให้ผู ้ประกอบการเป็นพระเอกกับ
นางเอก คือให้ความส�าคัญกับการดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของ
ผู้ประกอบการออกมา ส่วนออมเป็นเคนที่เข้ามาช่วยแนะน�าใน
การออกแบบเท่านั้น เพราะฉะนั้น โจทย์และเทคนิคเกิดมาจาก
การกลั่นกรองตัวตนของผู้ประกอบการ ยกตัวอย่าง คอลเลคชั่น
เฮ้าส์ออฟเมมโมรี ซึ่งท�าร่วมกับผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  
ที่ไม่เคยจับงานเครื่องประดับมาก่อน แต่อยากจะเพิ่มมูลค่าให้

INTELLIGENCE

สุพัจน� ลิ่มวงศ์ 
สุพัจนา ล่ิมวงศ์ (ออม) เ จ้าของแบรนด์       
เคร่ืองประดับ ละออ (La Orr) และดีไซเนอร์
ผู้ออกแบบเคร่ืองประดับแฮนด์เมดจากผ้าไหม
ไทย ท่ีสวยงามและมีสไตล์ กระท่ังได้รับรางวัล
จากท้ังในประเทศและต่างประเทศการันตีฝีมือ

GEMS JOURNAL

“This project provides the opportunity for the local  
entrepreneurs to shine with their existing potentials. I simply 
gave some design suggestions. The interpretation of the 
collection theme and manufacturing techniques came about 
entirely through their product signatures. For example, in 
House of Memory Collection I worked with a teak furniture 
maker who never made jewelry with his materials before 
but would like to pursue the idea to add value to teak wood 
chips. I studied the techniques and tools he used to make 
furniture to find out what he was good at and what kinds of 
shapes he is familiar with. After discovering that he is good 
with geometric shapes, I was reminded of the gingerbread 
style Baan Khun Vong Buri Museum. This house design is 
unique to Phrae Province. We used small teak wood chips 
left from furniture making to create ornaments with key 
features of gingerbread design, omitting some shapes. 
Apart from the design inspiration, teak wood is believed to 
be auspicious. Wearing it as a piece of accessories would 
bring peace of mind to the owner too.

Another collection is called Glowing Season. I worked 
with an entrepreneur who previously only manufactured 
female ready-made clothes with natural-dyed fabric. He was 
inspired by Thai Indigo fabric- Mo Hom and the Yom Hin 
flower (Chukrasia tabularis A. Juss.), which is the flower of 
Phrae Province. His favorite technique is to sew flowers into 
three dimensions. My contribution to his work was adding 
metal frames to make them look more ornament-like. If the 
piece was pure fabric, it would be less practical to use. I also 
advised him to slightly revise his original design of one large 
flower. I thought that such design would not look complete 
by itself. We finally created a bunch of smaller flowers which 
also fit into the theme of Growing Season, which means “The 
blooming season”. This collection of jewelry presents the 
beauty of the Yom Hin flower from the moment the flower 
buds until blossoming, and this collection is presented in  
a bright and cheerful tone.” 

Supatchana Limwongse (Aom) is the owner 
of “La Orr” jewelry brand. Supatchana 
designed beautiful and stylish handmade 
ornaments from Thai silk. Her work is  
guaranteed by both domestic and  
international awards. On this occasion, 
she was invited by GIT to collaborate with  
entrepreneurs in Phrae Province in two 
collections i.e., the House of Memory  
Collection made from teak, and the Growing 
Season Collection which consists of  
ornaments  made of  Tha i  Ind igo  
fabric-Mo Hom, and natural-dyed fabric. 
The teak and Mo Hom materials are not 
only uniquely aesthetic but they are also  
perfect representations of Phrae Province.  
Aom-Supatchana shared about the  
details of this project.

กับเศษไม้สัก ออมก็ศึกษาเทคนิคและอุปกรณ์ที่เขาใช้ท�า
เฟอร์นิเจอร์ว่าเขาถนัดอะไร รูปทรงแบบไหน ก็พบว่าเขา
ถนดังานรปูทรงเรขาคณติ เราเลยนกึถงึบ้านคุม้วงศ์บรีุ บ้าน
เรือนไทยลวดลายขนมปังขิง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
แพร่ จากนัน้เราน�าเศษไม้สกัทีเ่หลอืจากการท�าเฟอร์นิเจอร์
ทีเ่ป็นชิน้เลก็ๆ มาท�าเป็นเครือ่งประดบัลวดลายขนมปังขงิท่ี
ตัดทอนรูปทรงบางส่วนออกไป นอกจากนี้ ไม้สักถือเป็นไม้
มงคล เมื่อน�ามาท�าเครื่องประดับก็จะเป็นการเสริมความ
มั่นคงทางจิตใจให้กับผู้สวมใส่ด้วย

ส�าหรบัอกีคอลเลคชัน่มชีือ่ว่า โกลว์อิง้ ซซีัน่ ได้ผูป้ระกอบ
การที่เคยท�าแต่เสื้อผ้าส�าเร็จรูปผู้หญิง และเด่นเรื่องงาน 
ผ้าย้อมสธีรรมชาต ิเขาจงึได้รับแรงบนัดาลใจจากผ้าม่อฮ่อม
กับดอกยมหิน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัดแพร่ เทคนิคท่ี
เขาถนัดคือการเย็บดอกไม้เป็นสามมิติ จะมีส่วนที่ออมเพิ่ม
เข้าไปคือโครงโลหะเพื่อที่จะท�าให้ดูเป็นเครื่องประดับมาก
ยิ่งขึ้น ถ้าเป็นผ้าล้วนๆ เวลาใช้งานจะยาก และมีการปรับ
แบบเล็กน้อย จากเดิมท่ีเขาวาดแบบมาเป็นดอกใหญ่ดอก
เดียว ซึง่ออมคดิว่าถ้าจะท�าให้มนัออกมาดคู่อนข้างสมบรูณ์
จะท�าได้ยาก เลยปรับเป็นดอกย่อยๆ เล็กๆ สอดคล้องกับ
ชื่อคอลเลคชั่น โกลว์อิ้ง ซีซั่น ซึ่งมีความหมายว่า ฤดูกาลที่
งอกงาม เคร่ืองประดับคอลเลคช่ันนี้จึงน�าเสนอความงาม
ของดอกยมหินตั้งแต่ตอนดอกยังตูมๆ จนกระทั่งผลิบาน 
และออกแนวสดใสค่ะ”

Supatchana
Limwongse



6 GEMS JOURNAL

GEMS JOURNAL INTELLIGENCEGEMS JOURNAL

“สิ่งที่มายด์ท�าคือการประสานและท�างาน
ร่วมกับครูช่าง ช่างฝีมือของท้องถิ่น และคนใน
ชุมชนนั้นๆ เพื่อที่จะให้ได้งานตรงตามความ
ถนัดของผู้ท�า และเกิดดีไซน์ใหม่ๆ โดยไม่ทิ้ง
ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น ฉะนั้น เราจึงคุย
กันเยอะมาก ส�าหรับแรงบันดาลใจเราได้มา
จากความสวยงามของดอกไม้ในงานจิตรกรรม
ไทย และลายผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าทอที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดนครราชสีมาค่ะ จากนั้นจึงปั้นดินเป็น
ตัวอย่างลายขึ้นมา แล้วให้ทางช่างท�าแม่พิมพ์
ขึ้นมา เพื่อที่จะให้ชุมชนน�าไปใช้ได้ง่าย และ
ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น เม่ือได้ชิ้นงานตาม
ที่ต้องการแล้ว ถึงค่อยน�ามาประกอบกันเป็น
เครื่องประดับค่ะ

...โดยท่ัวไปดินของด่านเกวียนอย่างเดียว
จะมีสีส้ม แต่เทคนิคที่ใช้ท�าออกมาแล้วเป็น 
สีขาวก็เพราะเราผสมกับดินล�าปาง และ
เป็นการใช้เผาแกลบ สีที่ได้ท่ีต่างกัน เกิดจาก
การเผาอุณหภูมิต่างกันด้วยค่ะ ส่วนเรื่อง
ลวดลายจะไม่ใช้เทคนิคเขียนลาย แต่จะใช้
เทคนิคการแกะดิน ปั้นดินแทน แต่ภายหลัง 
ก็มีการพัฒนาเขียนสีข้ึนมาเหมือนกัน แต่เป็น 
การเขียนแค่สีอะคริลิคมากกว่าค่ะ เทคนิค 
การเขียนสีจะไม่เหมือนพวกเครื่องเบญจรงค์ 
หรือเครื่องลายคราม เราจะน�าเทคนิคน้ี 
ที่ ช ่ างฝ ีมือของชุมชนเขาถนัดมาดี ไซน ์ 
ต่อยอดเพ่ือให้เกิดดีไซน์ใหม่ที่สวยงามและ 
สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริงๆ ค่ะ เราเลย 
ได้คอลเลคช่ัน ตาป่ันดินเผา และบลมูมิง่ออกมา”

อ�รีย� บุญช่วยแล้ว
ดีไซเนอร์รุ่นเล็ก ท่ีฝีมือไม่เล็ก ฝากผลงานผ่านแบรนด์ของ 
ตัวเองในนามของ INTHAI ให้เป็นท่ีประจักษ์ความงดงามของ
เอกลักษณ์ไทยในบริบทร่วมสมัยได้อย่างลงตัว จนคว้ารางวัล
มาแล้วมากมาย อาทิ รางวัล Design Excellence Award 
2018 (DEmark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ การร่วมงานในโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในภูมิภาคของ GIT  
ในคร้ังน้ี เธอได้รับโจทย์ช่วยผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา 
พัฒนาเคร่ืองประดับจากส่ิงท่ีชาวบ้านแถบน้ีถนัดท่ีสุด น่ันคือ 
งานเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน

“What I did was coordinating and working with teachers, local  
craftsmen, and people in that community, in order to match the workers’ 
skills with desired outcome and create new designs without losing their 
local identity. We had a lot of conversations to ensure that such precious 
identity was not compromised. For inspiration, we utilized the beauty 
of regional flowers in Thai paintings and the Mudmee silk pattern, the 
famous woven fabric of Nakhon Ratchasima Province. Then a clay replica 
was created for a particular pattern and moulds were made. The moulds 
allow community members to easily and quickly replicate the work in 
the future. Once different parts were ready, they were assembled into  
a set of ornaments. 

Dan Kwian soil is generally orange but by mixing it with Lampang soil 
and burning rice husk, the soil turns white. If the soil is burnt in different 
temperatures, they turn out in different colors. As for the pattern, we did 
not use the drawing technique, but the sculpting technique instead. Later 
acrylic coloring technique was also adopted. However, it is not the same 
as Benjarong or porcelain coloring. The expertise of community craftsmen 
was built on to create new beautiful designs which are also practical in 
day-to-day basis. As a result, we created these Ta Pun Pottery Collection 
and Blooming Collection.”

Areeya Bunchuaylaew
Areeya is a young designer whose creative skills 
are beyond her years. Her brand, INTHAI, has 
been awarded for demonstrating the beauty of 
Thai identity in a contemporary context. One of 
the awards was the Design Excellence Award 2018 
(DEmark) from the Department of International Trade  
Promotion, Ministry of Commerce. On this occasion, 
she participated in the Capability Development 
for Local Gem and Jewelry Industry project 
by GIT. She was given the task of helping 
entrepreneurs in Nakhon Ratchasima Province 
to develop jewelry from what the locals are best 
known for, which is Dan Kwian pottery work. 
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“ผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่ไม่มีดีไซน์เป็นของตัวเอง อย่าง ร้านปิตุกาญจน์ เป็นโรงงาน 
รับผลิตตามออเดอร์ ซึ่งรับช่วงต่อจากเจ้าของเก่าที่เลิกกิจการไป แต่ก็อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ด้วยความที่
มีเชื้อสายมอญ และตอนวัยเด็ก ได้บวชเรียนที่ อ�าเภอสังขละบุรี มีความผูกพันที่ได้ร่วมสร้าง สะพานมอญ หรือ
สะพานไม้อุตตมานุสรณ์  ซึ่งขณะนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังไปแล้ว จึงเก็บความภาคภูมิใจมาถ่ายทอด
ลงในดีไซน์ที่จ�าลองสะพานมอญลงมาเป็นเครื่องประดับ ตกแต่งด้วย นิล และ ไพลิน 

ส่วนร้านอนันตพล พลอยกาญจน์ มีความเชี่ยวชาญด้านการเจียระไนนิลมาเนิ่นนาน โดยเฉพาะเมื่อครั้นที ่
ผู้ก่อตั้งร้าน คือ แม่กิมไน้ สิริพฤกษา มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และรับเอาพระราชเสาวนีย์ไปลองเจียระไนนิลรูปทรงใหม่ดู มีลักษณะคล้ายกับกองฟาง 
ที่สุมอยู่กลางทุ่งนา ท�าให้เกิดนิลรูปทรง “กองข้าว” ที่ไม่มีใครเคยท�ามาก่อน และกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้าน 
ไป  คอลเลคช่ัน กองข้าว จึงดึงเอาเอกลักษณ์ของร้าน มาท�าเครื่องประดับ เสริมให้นิลกองข้าวสวมใส่ได ้
หลายแบบ และกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติไทย”

ฝนทิพย์ 
เตทรัพยสุวรรณ
นักออกแบบเคร่ืองประดับ เจ้าของแบรนด์ FONTHIP 
เป็นผู้มีช่ือเสียงด้านการออกแบบท่ีโดดเด่นในสไตล์ผสม
ผสานความเป็นไทย และ สากล โดยนำา “นิล” ซ่ึงเป็น
อัญมณีท่ีมีมากในกาญจนบุรีมาออกแบบโดยเพ่ิมเติม
การค้นหาตัวตนของผู้ประกอบการเข้ามาเสริมเสน่ห์ให้
งานออกแบบของแต่ละคนไม่ซ้ำาแบบใคร

“Most entrepreneurs in Kanchanaburi province do not have their own designs. Look at Pitukan Shop 
which is a made-to-order factory. The current owner took over the business from the previous owner and he 
wanted to have his own brand. He is a Mon descendent and was ordained as a child monk in Sangkhlaburi 
district. He participated in the construction of the Mon Bridge or the Wooden Uttmanusorn Bridge which 
has become a famous tourist destination. This project enabled him to proudly convey his stories in the form 
of a design that replicates the Mon Bridge. The specially-designed ornaments are decorated with black 
spinel and sapphires.

Anantapol Ploykarn Shop is another business I worked with. They have been specializing in grinding 
black spinel since the old days. The shop founder, Mae Kimnai Siriprueksa, had an opportunity to have an 
audience with H.M. Queen Sirikit, the Queen Mother, and accepted her royal order to try cutting a new 
shape of black spinel to resemble a haystack in the middle of the field. As a result, the never-seen-before 
black spinel which is uniquely shaped as “pile of rice” became the shop’s signature design. We created 
Thai-style Rice Pile Collection and diversified ways to wear this unique gemstone.”

Fonthip Tesapyasuwan
Fonthip is a jewelry designer and the owner of the  
FONTHIP brand. Renowned for her outstanding design  
focusing on a combination of Thai and international styles, 
she used local gemstones “Black Spinel”, which are abundant  
in Kanchanaburi province and learnt about each  
entrepreneur’s stories to come up with one-of-a-kind  
designs.

INTELLIGENCE
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สิ่งส�าคัญที่สุดของโครงการ Gems Treasure คือการมุ่งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเป็นหลัก จากการเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต (OEM) เราจะมุ่งสู่การเป็นเจ้าของรูปแบบสินค้าของตัวเอง (ODM) 
จนมีแบรนด์ที่เข้มแข็งเป็นของตนเอง (OBM) ในที่สุด และนี่คือส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Gems Treasure ตลอดปีท่ีผ่านมา ซึ่งสามารถรังสรรค์คอลเลคชั่นท่ีแสดงอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นออกมาได้อย่างสวยงาม 

The objective of Gems Treasure Project is to boost the potential of entrepreneurs in jewelry industry, to encourage them to move beyond the role of manufacturing by order  
(Original Equipment Manufacturer-OEM) and become the designers as well as manufacturers of their products (Original Design Manufacturer-ODM). Ultimately, they could build 
their own brands (Original Brand Manufacturer-OBM). In the next section, we get to know some entrepreneurs who participated in Gems Treasure Project throughout 2019. Each and  
every one of their local identities is beautifully portrayed in these original collections.

มยุรี ทองทวี 
ร้านเลดี้คริสตัล จังหวัดตราด
ชื่อคอลเลคชั่น แรกแย้ม
Tel. 085-239-3885

สีสันอันอ่อนหวานของสร้อย แหวน และต่างห ู
ท่ีประกอบในคอลเลคช่ันน้ี เป็นโทนสีของ
ใบไม้และดอกไม้ท่ีก�าลังผลิบาน ในฤดูใบไม้
ผลิ ดังน้ันจากคริสตัลท่ีมีสีให้เลือกมากมาย
เป็นร้อยๆ สี ก็จะถูกจ�ากัดการใช้อยู่ท่ีโทนแนว 
สีเขียว และสีชมพู เพื่อถ่ายทอดการเกิดใหม่
แรกแย้มของสรรพสิ่ง

Mayuree Thongthavee, 
Lady Crystal, Trat Province
Collection name: Early Bloom
Tel. 085-239-3885
The sweet colors of the necklace, ring, 
and earrings in this collection are the color 
tones of the leaves and flowers which bloom 
in spring. Out of hundreds of colors of  
crystals, we selected green and pink tones 
to convey the rebirth of all things.

พิสุทธิ์ อัจฉริยาภิมุข 
ร้าน Paranakan de Siam จังหวัดพังงา
ชื่อคอลเลคชั่น อู่ฝู
Tel. 094-579-3579

ด้วยความหลงรักในลวดลายและเทคนิค
ของงานโบราณ คุณพิสุทธ์ิจึงได้ริเริ่มฟื้นฟู
เครื่องประดับโบราณ ผสมผสานเรื่องราว
ความเป็นมงคลเข้ากบัความเป็นเอกลกัษณ์
ของ Baba-Nyonya สรรค ์สร ้างเป ็น 
เครื่องประดับสไตล์ peranakan ภายใต้
คอลเลคชั่น “อู ่ฝู” น�าเอาค้างคาว 5 ตัว 
สัญลักษณ์แห่งความสุข ในงานศิลปะของ
จีน หมายถึง ขอให้ได้รับพร 5 ประการ  
มีโชคดีสมบูรณ์พูนสุขด้วยธาตุทั้งห้า

วันชัย มุกมณี
ร้านต้นพลอย จังหวัดตราด 
ชื่อคอลเลคชั่น บุปผวิจิตร 
Tel. 081-590-2336

คอลเลคชั่นได ้ รับแรงบันดาลใจมาจาก  
“วัดบุปผาราม” ท่ีมีอายุกว ่าสองร ้อยปีใน
จงัหวดัตราด ท�าให้ลกัษณะการออกแบบงานมี 
การผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยเก่าและ 
สมยัใหม่ ลวดลายเกลด็ท่ีเห็นในแหวนและก�าไล
ได้รับการถอดแบบมาจากภาพวาดรูปหงส ์
และดอกโบตั๋นในวัดบุปผาราม โดยวัตถุดิบที่
น�ามาประดบัตวัเรอืนเน้นใช้อญัมณีจากจงัหวดั
ตราดเป็นหลกั อาท ิทับทมิ เขยีวส่อง และไพลนิ 
เครื่องประดับลวดลายหงส์อันวิจิตรอ่อนช้อย
แสดงความสวยงามของศิลปะไทย และยัง
เป็นเอกลกัษณ์เพิม่คณุค่าและความภาคภูมใิจ 
ให้กับผู้สวมใส่ 

Wunchai Mookmanee, 
Tonploy, Trat Province
Collection name: Bupa Wijit
Tel. 081-590-2336
The collection is inspired by 200-year-old 
“Buparam Temple” in Trat Province. The 
design is a combination of the traditional 
and modern styles. The scale pattern on the 
rings and bangles are replicated from the 
paintings of swan and peony in the temple. 
The decorative gemstones are ruby, green 
sapphire and sapphire from Trat. The  
intricate pattern of the swan is not only 
uniquely Thai but also glamourizes the look 
of the proud owner of the jewelry. 

วิภาดา สายันต์ 
ร้านสตูลอันดามันเพิร์ล จังหวัดสตูล 
ชื่อคอลเลคชั่น สตูล จิโอพาร์ค 
Tel. 083-657-2165

สตลูเป็นจงัหวดัท่ีมคีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นท้องทะเล ภเูขา หรอืถ�า้ 
โดยเฉพาะสตลูจโิอพาร์ค ซึง่เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ส�าคัญของจังหวัดที่สร ้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวท่ัวโลก และยังได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก การดีไซน ์
เคร่ืองประดับนี้จึงต้ังใจแสดงออกถึงความ 
โดดเด่นของธรรมชาติจังหวัดสตูล ลักษณะ 
รูปทรงจะมีความคล ้ายคลึงกับปะการัง 
ในท ้องทะเล ผสมผสานกับการใช ้ไข ่มุก 
เพิม่ความอ่อนช้อยและความหนกัแน่นของพืน้ผวิ 

Vipada Sayan, Satun Andaman Pearl, 
Satun Province
Collection name: Satun Geopark
Tel. 083-657-2165
Satun is a province that is very rich in natural  
resources, such as the sea, mountains 
and caves. An important tourist attraction 
which draws tourists from all over the world 
to Satun is Satun Geopark, a UNESCO 
Global Geopark. The design of this jewelry,  
therefore, expresses the outstanding  
nature of Satun Province. The shape is  
similar to the coral in the sea, combined 
with the use of pearls to enhance the  
delicacy and firmness of the surface.

ณัฐนันท์  สมันตรัฐ 
ร้านมายด์ลีน่าเครื่องประดับ จังหวัดสตูล 
ชื่อคอลเลคชั่น บุรีวานิช
Tel. 089-977-7702

คอลเลคชั่นแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่อยาก
อนุรักษ์เคร่ืองประดับโบราณของชาวใต้ที่เรียก
กันว่า “เปอรานากัน” อันเป็นการผสมผสาน
ระหว่างวฒันธรรมมลายกูบัจีนทีม่มีากกว่า 400 
ปี โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี่ และสตูล การออกแบบดึงเอาลักษณะ
เฉพาะตัวของเครือ่งประดบัเปอรานากนัมาปลุก 
กระแสนยิมใหม่ อาทิ กรอสัง ซ่ึงเป็นเครือ่งประดบั 
เปอรานากันเข็มกลัดชุด 3 ชิ้น ส�าหรับติด
ตรงกระดุม ไล่เรียงเอาขนาดใหญ่ท่ีสุดไว้ตรง
กระดุมเม็ดบน หรือเครื่องประดับเปอรานากัน 
รูปดาวที่เรียกว่าบินตัง (แปลว่า ดวงดาว) ซึ่ง
สามารถใช้เป็นเข็มกลัดหรือจี้ก็ได้ ใช้ได้ทั้ง 
ผู ้หญิงและผู ้ชาย ผู ้หญิงใช ้ เป ็นเข็มกลัด 
ร้อยสร้อยหลายเส้นไว้รวมกนั ผูช้ายมกัจะใช้เป็น
เข็มกลัด ติดหน้าอกข้างซ้ายเวลาไปงานมงคล 
 
Nattanan Samantarat, 
ML Jewelry, Satun Province
Collection name: Buriwanich
Tel. 089-977-7702
“Buriwanic” collection is the work of a local 
young designer who wishes to preserve 
the ancient Peranakan jewelry. Penerakan, 
which is a mixture of Malay and Chinese  
cultures, has been prominent in the southern 
region of Thailand, particularly Phuket, 
Phang Nga, Krabi and Satun provinces for 
over 400 years. The design draws on the 
unique characteristics of Peranakan jewelry 
to revive these trends such as, Krosang, 
which is a three-piece set of brooches the 
wearer can attach to buttons, arranging 
from the largest size on the top button. 
Another design is Bintang, which means 
star. Bintang can be used as a brooch 
or pendant, by both women and men. 
 The women use it as a brooch to tie several 
necklaces together. Men could use it as 
a brooch attached to the left chest when 
going to an auspicious event.  

Pisut Aschariyabimuk, 
Paranakan de Siam, Phang Nga 
Collection name: Wufu
Tel. 094-579-3579
With love in  the pat terns and  
techn iques  o f  anc ien t  works .  
Therefore initiated the restoration 
of antique jewelry combining the  
auspicious story with the uniqueness 
of Baba-Nyonya, bringing good parts 
together Created as a peranakan style 
jewelry under the “Wufu” collection, 
bringing 5 bats, a symbol of happiness. 
In Chinese art, it means asking to  
receive 5 blessings or good luck with 
all five elements.

Photo	Credit	:	PRIS	CONSULTING	CO.,	LTD.
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เกวลิน เครือวงศ์ 
ร้านเกียงเจมส์ จังหวัดตาก 
ชื่อคอลเลคชั่น คัลเจอร์ ฟิวชั่น
Tel. 081-604-5080

ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งอยู่ใกล้ประเทศเมียนมา ท�าให้
จงัหวดัตากได้รบัอทิธพิลผสมผสานกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน Culture Fusion ดึงเอาจุดเด่นอัน
เป็นเอกลักษณ์ของลายผ้าทอพม่า Longyi มา 
ตีความเป็นลวดลายของเครื่องประดับ และใช้
พลอยเน้ือแข็งที่ได้รับความนิยมอย่าง ทับทิม 
ไพลิน รวมทั้งการน�าหยกมาสร้างสรรค์งาน 
จนเกิดงานคอลเลคชั่นนี้ขึ้นมา ซึ่งจะประกอบ
ด้วยจี้ แหวน และต่างหู

Kewalin Cruawong, 
Kiang Gems, Tak Province
Collection name: Culture Fusion
Tel. 081-604-5080
Tak Province is geographically located 
near Myanmar, hence the cultural influence 
from the neighboring country. Culture  
Fusion Col lect ion drew the unique  
characteristics of Burmese Longyi woven 
fabric and interpreted them into jewelry 
patterns. Popular precious gemstones like 
ruby and sapphire, including jade, were  
incorporated into this collection of  
pendants, rings and earrings. 

ทวิช ท�านาเมือง
ร้านจอย จีเวล เฮาส์ จังหวัดตาก
ชื่อคอลเลคชั่น อ้อมกอดแห่งขุนเขา
Tel. 089-159-5140

ด้วยความหวงัในการอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่ 
สืบสานต�านานปู่ขายผ้า ย่าขายพลอย ท�าให้
เกิดการตีความ จับเส้นใยใส่อัญมณี โดยน�าสิ่ง
ทีม่ใีนท้องถิน่มาพฒันาจนเกดิเป็นคอลเลคชัน่นี้
ขึ้นมา ในส่วนสร้อยคอจะประกอบไปด้วยหยก
และทับทิม ซ่ึงเป็นพลอยที่ผ่านกระบวนการ
เผามาแล้วแต่ไม่ได้เจียระไน โดยตัง้ใจจะรกัษา
ฟอร์มเดิมตามธรรมชาติ น�ามาถักทอประกอบ
กับเส้นใย ทั้งเส้นใยธรรมชาติที่หาได้ในท้อง
ถิ่น อย่างเส้นใยกัญชง เส้นใยฝ้าย และเส้นใย
ประดิษฐ์ นอกจากน้ียังผสมผสานระหว่างเม็ด
บีทต่างๆ ที่เป็นโลหะสีทองและสีเงิน เพื่อให้
เกิดเป็นเครื่องประดับแนวใหม่ที่เป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกของผู้บริโภค

Tawit Tumnamuang, 
Joy Jewel House, Tak Province
Collection name: 
Embrace of the Mountains
Tel. 089-159-5140
With the hope of preserving local wisdom 
and inheriting the legend of grandfather  
selling cloth and grandmother selling jewels, 
Tawit incorporated locally-available textile 
fiber with gemstones to create this collection. 
The necklace consists of jade and ruby. The 
gemstones went through heat treatment 
but were not cut in order to keep the original 
form. Then the treated gemstones were 
woven together with natural fibers found 
locally, like hemp fibers, cotton fibers and 
artificial fibers. The designer also combined 
gold and silver metal beads in his work.  
The end products became an alternative 
style of jewelry for consumers.

ศรัญญา ประสานพันธ์
ร้านมุกปันหยี จังหวัดพังงา
ชื่อคอลเลคชั่น ดารายา
Tel. 089-874-0246

พังงาเป็นจังหวัดที่มีทะเลงดงาม เครื่องประดับ 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจึงจะเป็นอะไรไม่ได้ 
นอกจากของขวัญจากท้องทะเล หรือ ไข่มุก 
นั่นเอง ช่ือคอลเลคชั่น ดาราญา มาจากภาษา
อาหรับแปลว่า ทะเล ประกอบด้วยสร้อย  
จ้ี แหวน และต่างหู โดยเน้นการใช้ไข่มุกส ี
ที่หาได้ยาก และมีความแปลก อาทิ ไข่มุกสีด�า
หลากหลายโทนสี มีด�าออกโทนเขียว ด�าออก
โทนน�้าตาล และด�าออกโทนน�้าเงิน

Saranya Prasanpan, 
Panyee Pearl, Phang Nga Province
Collection name: Daraya
Tel. 089-874-0246
Phang Nga is a province with beautiful 
ocean. Naturally, gift of the sea like pearl 
became a famous jewelry made in this 
province. The collection name Daraya has 
the origin from Arabic language, meaning 
the sea. This collection consists of a  
necklace, a pendant, a ring and earrings. 
The designer focused on using the rare 
and peculiar colors of pearls, such as 
black pearls in various color tones, be 
it blackish-green tones, blackish-brown or 
dark blue tones.

เจริญ ศรีทอง
ร้านมุกศรีทอง จังหวัดพังงา
ชื่อคอลเลคชั่น ดอกล�าภูงา
Tel. 099-357-7357

คอลเลคช่ันนี้ ได ้รับแรงบันดาลใจมาจาก 
ดอกล�าพู ซึ่งขึ้นอยู ่มากตามป่าชายเลนของ
จังหวัดพังงา โดยใช้ไข่มุกเลียนแบบแทนเกสร
ในดอกล�าพู ส่วนกลีบดอกท�าจากเงิน ร้อยต่อ
ด้วยห่วงเพื่อให้กลีบดอกขยับได้ ประกอบไป
ด้วยงานสามชิ้นคือ สร้อยคอ แหวน และต่างหู  
ซึ่งมีดีไซน์กลไกให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสวมใส่ได้ 
ไม่จ�าเจ เช่น ต่างหูสองข้างมหีน้าตาไม่เหมอืนกัน 
ข้างหน่ึงมเีดอืยถอดประกอบ สามารถเชือ่มรวม
ต่างหูสองข้างให้กลายเป็นต่างหูยาวส�าหรับใส่
ข้างเดียวได้ และพอต่อกันแล้วก็จะกลายเป็น
ดอกล�าพูที่สวยงาม

Charoen Srithong, 
Srithong Pearls, Phang Nga Province
Collection name: Lamphunga
Tel. 099-357-7357
This collection was inspired by Lamphu 
flowers which are plentifully found in the 
mangrove forests of Phang Nga Province. 
The designer used pearls to represent the 
pollen of a Lamphu flower. The petals are 
made of silver, attached with rings to allow 
them to move. It consists of three pieces of 
work, a necklace, a ring and earrings, which 
could be worn in many ways. For example, 
two sides of earrings were designed  
differently. One side has a pivot that 
can attach to another side to create one 
long earring which resembles a beautiful  
Lamphu flower. 

นอกจากการน�าเอกลักษณ์ของภูมิภาคที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเครื่องประดับจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
แหล่งท่องเทีย่วแหล่งใหม่โดยใช้เครือ่งประดบัเป็นสิง่ดงึดดูผูบ้รโิภคได้อกีทางหนึง่ด้วย ในปี 2563 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื GIT ยงัคงมุง่มัน่รงัสรรค์
โครงการดีๆ  อย่างนีต่้อไป โดยจะเจาะไปยังการพฒันาเครือ่งประดบัชนเผ่าเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมแห่งดนิแดนอสีานใต้ อนัประกอบด้วย จงัหวดันครราชสมีา บรุรีมัย์ สรุนิทร์ ศรสีะเกษ และ อบุลราชธานี 
ทั้งนี้ หวังว่าผู้อ่านจะรอติดตามชมผลงานเครื่องประดับสวยๆ กับเราต่อไปใน Gems Journal ฉบับหน้า   

Local communities can enjoy commercial gains from the newly-created jewelry collections which are essentially inspired by their unique traditions and cultures. The local jewelry 
industry could be developed in parallel with tourism industry as a way to sustain the lives of those in the communities. In 2020, GIT will strive to introduce more projects with an emphasis 
on jewelry from tribal cultures in the southern provinces of Northeastern region including Nakorn Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket and Ubon Ratchathani provinces. Stay tuned for 
the next edition of Gems Journal for more inspiring stories and insight in the jewelry world. 
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พเิศษ! กลบัมาอกีครัง้ตามค�าเรยีกร้อง Intensive Study Trip 
in Italy มาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ แนวคิดการออกแบบ
และการผลิต พร้อมเผยเทคนิคลับสุดยอด เพื่อยกระดับธุรกิจ
ของคุณกับประเทศผู้น�าการผลิตทองค�า หลังจบหลักสูตรผู้ร่วม
ทริปจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรมจากมหาวิทยาลัยแห่ง
เมืองเซียน่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-634 4999 ต่อ 
301-306 หรือ @GITtrainingcenter

Special! Intensive Study Trip in Italy returns due 
to overwhelming demands. This is a chance 
to learn and open up for new experiences 
and freshen up your design and manufacturing 
ideas. We will also reveal top secrets to  
leverage your business with the world’s leading 
gold producing country. Participants will  
obtain training certificates from the University 
of Siena upon the completion of the course. 
For more information, please contact  
02-634 4999 extens ion 301-306 or  
@GITtrainingcenter

SMART JEWELERS :

The journey to Italy marked the launch of GIT’s “Smart Jewelers” Project. The project aimed 
at enhancing knowledge of Thai entrepreneurs in gems and jewelry industry in terms of design 
and manufacturing process. The fact that Italy is globally renowned for its advanced jewelry 
business, especially Italian design and craftsmanship, speaks well for the project.

The selected participants had a chance to have an exclusive talk with world-famous  
designers, such as Giampiero Bodino, who is behind the development of Bvlgari brands for 
several years before becoming a Creative Director in the Richemont Group and established 
his own brand for clients who wish to own one-off jewelry. The participants were also warmly 
welcomed by Bvlgari to have first-hand design experience on Bvlgari Gems Table with the 
current Bvlgari Creative Director, Lucia Silvestri, who searches for gemstones from all over the 
world to create masterpieces that every woman desires to own. 

What makes the project more exciting is that the Smart Jewelers also joined a workshop 
with famous Italian jewelry institutes, namely the University of Siena and jewelry craftsmanship 
training schools that train jewelers for Bvlgari’s main factory. 

เส้นทางการเดินทางไปอิตาลีนับเป็นการเปิดตัว 
ครัง้แรกของโครงการ Smart Jewelers ของสถาบนัวจิยั
และพัฒนาอญัมณแีละเคร่ืองประดบัแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) หรือ GIT ที่มีจุดประสงค์จะบ่มเพาะผู้ประกอบ
การอัญมณแีละเครือ่งประดบัหน้าใหม่ของประเทศไทย
ให้มีความรู้กว้างไกลท้ังในเร่ืองการออกแบบ และ
กระบวนการผลิต ซึ่งประเทศอิตาลีเป็นประเทศท่ีมี 
ชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรมเครื่องประดับท่ัวโลก  
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการดีไซน์ และงานฝีมือ 

ผู้ร่วมทริปท่ีผ่านการคัดเลือกคร้ังแรก มีโอกาสได้
สัมผัสบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟพูดคุยกับดีไซเนอร์
ระดับโลก อย่าง Giampiero Bodino นักออกแบบผู้อยู่
เบื้องหลังดีไซน์แบรนด์ Bvlgari มาหลายปีก่อนที่จะมา
รบัต�าแหน่ง Creative Director เครอื Richemont Group 
และแบรนด์ของตัวเองที่รองรับลูกค้ากลุ ่มท่ีมองหา 
เครื่องประดับพิเศษไม่เหมือนใคร รวมถึงได้รับการ
ต้อนรับจากแบรนด์ Bvlgari สอนวธีิการท�างานจริงๆ บน 
Gems Table กับ Creative Director คนปัจจุบัน Lucia  
Silvestri ผู ้ซึ่งเดินทางไปค้นหาพลอยสวยท่ัวโลกมา
รังสรรค์ ชิ้นงานที่ผู้หญิงทั่วโลกปรารถนาจะเป็นเจ้าของ

ยิ่งไปกว่านั้น เหล่า Smart Jewelers ยังได้ลงมือ
จริงร่วมท�าเวิร์คชอปกับสถาบันเครื่องประดับชื่อดัง
ของอิตาลี ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเซียน่า  
หรือ โรงเรียนสอนช่างฝีมือที่เทรนบุคลากรป้อนให้กับ
โรงงานใหญ่ของ Bvlgari 

JOURNEY TO ITALY EXCLUSIVE !

GEMS JOURNAL
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โครงการ Smart Jewelers ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มจุีดมุง่หมายเน้นไปอีกด้าน ในเร่ือง การสร้างแบรนด์ 
(Branding) การพัฒนาแนวคิดและการสร้างสรรค์งานออกแบบเคร่ืองประดับเป็นส�าคัญ เส้นทางการเย่ียม
ชม และเวิร์คชอปต่างๆ ได้รับการดีไซน์ เพื่อพาไปเรียนรู้เห็นวิธีการเล่าเรื่องราว และการสร้างตัวตนของแบรนด์
สนิค้าฝร่ังเศส แนวคิดทีท่�าให้งานของฝร่ังเศสเป็นท่ีน่าหลงใหลและจดจ�าได้ในเวลาอนัรวดเรว็ ซ่ึงถือได้ว่าประสบ 
ความส�าเร็จทีไ่ด้สร้างมลูค่าเชงิอัตลกัษณ์ (brand awareness) ในการท�าประชาสมัพนัธ์ (brand communication) 
และสร้างผลเชิงการตลาดอย่างรวดเร็ว (marketing) อีกท้ังสามารถขยายสเกลพร้อมเพิ่มจ�านวนหน้าร้าน 
ไปในหลายแห่งทั่วโลก

ความส�าเรจ็ของแบรนด์เครือ่งประดบัช้ันสงูอย่าง Van Cleef & Arpels ได้ถูกเปิดเผยอย่างหมดจดถึงท่ีมาท่ีไป
ของจินตนาการต่างๆ  กว่าจะมาเป็นชิ้นงานที่เลอค่า เป็นอมตะ และชื่อเสียงของแบรนด์ได้รับการหล่อหลอมมา
เช่นไร ถงึประสบความส�าเรจ็จวบจนถึงปัจจบุนั เป็นท่ีไว้วางใจของราชวงศ์ท่ัวโลก รวมถึงราชวงศ์ของประเทศไทย 
Smart Jewelers ยงัได้สมัผสัประสบการณ์เรียนเทคนิคเชงิช่างกับช่างฝีมอืจรงิๆ ของ Van Cleef & Arpels อกีด้วย 

เมือ่มโีอกาสได้มาดงูานเคร่ืองประดบัท่ีกรุงปารีส สถานท่ีท่ีจะพลาดไม่ได้เลย คอื ย่าน Place Vendôme ท่ีโซน
นิง่ไว้ส�าหรบั Flagship Store ของแบรนด์เนมเครือ่งประดบัของฝรัง่เศสเท่าน้ัน ซึง่สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี
และเครื่องประดับ ได้รับเกียรติจากแบรนด์ต่างๆ ส่งตัวแทนมาอธิบายประวัติร้านอันทรงเกียรติ และดีไซน์ของ
คอลเลคชัน่ในร้าน ให้ Smart Jewelers ของเราได้สมัผสับรรยากาศการต้อนรบัหน้าร้าน และลองสวมใส่ชิน้งานจรงิ

 นอกจากนี้ ตลอดการเดินทางยังสอดแทรกด้วยการเปิดมุมมองด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่
ฟูมฟักบุคลากรของประเทศฝรั่งเศสให้มีทักษะพิเศษ อ่อนไหวต่อความงามตามธรรมชาติ และรู้จักถ่ายทอดออก
มาเป็นผลงานศิลปะ Smart Jewelers เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชื่อดัง พร้อมรับฟังบรรยายอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์ 
เรวัฒน์ ช�านาญ กูรูด้านแฟชั่นและศิลปะตะวันตก ผู้เคยศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด
ของปารีส และฝึกงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre 

Smart Jewelers Project 
in Paris, France, emphasized 
in brand development and  
inspiring new ideas and creativity 
for jewelry. The visits and 
workshops in the project were 
designed to encourage the 
participants to learn how the 
French jewelry industry uses 
storytelling strategies, how its 
brand identity was established, 
as well as their idea behind 
the jewelry that makes French  
jewelry  fasc inat ing and 
instantly memorable. These 
are success factors that  
create not only values in terms 
of brand awareness, brand 
communication and marketing, 
but also wide impact to 
the market, which can be 
scaled-up and leads to store 
expansion in many corners of 
the world. 

Smart Jewelers : 

The success of the high-end 
brand “Van Cleef & Arpels” 
was exclusively shared to the 
group. Participants learnt 
about the creative journey 
behind jewelry pieces before 
they became so precious and 
everlasting and how the brand 
was shaped to become such a 
success today. The impressive 
brand is trusted by royal family 
members from all over the 
world, including Thailand. 
Smart Jewelers also had an 
opportunity to meet with Van 
Cleef & Arpels craftsmen and 
learn craftsmen techniques 
directly from the real experts. 

A jewelry study trip in 
Paris cannot be completed 
without a v is i t  to Place 
Vendôme. Place Vendôme 
is the home to the flagship 
stores of French leading 
jewelry houses. GIT was very 

honoured to listen to a briefing 
f r o m  r e p r e s e n t a t i v e s 
from various respectable 
brands on their long history 
and their collection designs. 
Our Smart Jewelers also  
experienced the welcoming 
atmosphere and trying on real 
jewelry pieces at each store.

Participants were also  
introduced to French artistic 
and cultural perspectives which 
influence French craftsmanship 
to be sensitive to natural beauty 
and equip them with abilities to 
translate their ideas into pieces 
of art. Smart Jewelers visited  
famous museums and attended  
a private presentation session  
by Mr. Rewat Chumnarn, a fashion 
and western art guru. Mr. Rewat 
studied a Master Degree at  
the oldest university in Paris  
and underwent an internship 
at the Louvre Museum. 

Journey to 
Paris
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www.gems-treasure.com
www.facebook.com/GITGems.treasure

Youtube: GEMSTREASURE
Instagram @Git_Gems_Treasure

#GITThailand  #GemsTreasure 
#TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  

#JewelryForAll   #JewelryMaking


