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 มาเหนือ ปีที่ 2 : การต่อยอดศักยภาพเครื่องประดับเงินไทยสู่สากล

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงไม่แปลกที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายและ 
สง่ผลกระทบกบัวถิชีวีติทีเ่คยชิน้ การปรบัตวั และกลา้ตดัสนิใจเพือ่ทีจ่ะกา้วนำาผูอ้ืน่ เปน็ส่ิงทีผู่ป้ระกอบการใน
ยุคนี้จำาเป็นต้องทำา รวมถึงการสร้างตัวตนให้กับ “แบรนด์” สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ให้กับ “ชิ้นงาน” 
โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ

GIT ยังคงสนับสนุนโครงการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง สร้างขุมทรัพย์  
“Gems Treasure” ให้กับผู้ที่รักงานด้านการออกแบบได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ผ่านเครื่องประดับที่สะท้อน 
ตัวตนของผู้ประกอบการท้องถิ่น

สำาหรบัโครงการ “มาเหนอื” เปน็การตอ่ยอดใหก้บัผูป้ระกอบการเครือ่งเงนิโดยเฉพาะ และในฉบบันีเ้ราจะ
มาเผยถึงความตั้งใจของนักออกแบบ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาเหนือ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
มากมายที่ GIT ได้สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวข้ามความปกติ สู่การเป็น “Next Level”  
ในทุกมิติ

สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
Sumed Prasongpongchai  

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

Because the world is always changing, it is not surprising that we 
are confronted with unanticipated difficulties that disrupt our previous  
lifestyles. Entrepreneurs in this period need adaptability and courages to 
take the leading role and lead others. Creating an identity for the “Brand,” 
as well as an identity for the “Work,” while keeping in mind the changing 
demands of customers.

GIT continues to assist efforts for the creation of local identity products.  
Make a “Gems Treasure” to provide design enthusiasts with a fresh  
viewpoint. Through jewelry that represents the identities of local business 
entrepreneurs.

For “Ma Neua”, it is a project aiming particularly at developing silver-
ware entrepreneurs. In this issue, we shall unveil the intentions of designers 
and entrepreneurs involved in the “Ma Neua” project, as well as numerous  
activities consistently being developed and held by GIT to go beyond  
“ordinary” and become “Next Level” in all dimensions.
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GIT has set Gem, Jewelry and Precious Metal Laboratory Standard (GIT Standard) in order to 
standardize local laboratories as well as to prepare and equip them with expertise in inspection  
and examination to meet the international standard.

GIT Standard comprises 
• Gem and Jewelry Standard 
• Precious Metal Standard
• Personnel Standard
• GIT’s Laboratory Standard
It is evident that GIT has pushed forward the standard application to local gem and 

jewelry laboratories across all sectors including government sectors, academics and private 
institutions – both manufactures and service providers – to enhance capacity in all dimensions 
including human resources and gemology tools management, and gem and jewelry analytical  
and examination skills. Such recognized standard, attained upon laboratory registration,  
will also create transparency and traceability of the industry. For more information,  
visit www.gitstandard.com.

GIT ได้้จััด้ทำภาพลัักษณ์์ใหม่่ ม่ีการออกแบบแลัะใช้้โลัโก้ใหม่่ที�สะท้อนภาพลัักษณ์์ที�ทันสม่ัย จัด้จัำง่่าย
แลัะเป็็นสากลั โด้ยการออกแบบโลัโก้ส่�อความ่หม่ายถึึง่ภารกิจัหลััก 6 ป็ระการ ได้้แก่ 

1. การเป็็นผู้้้วิเคราะห์ ตรวจัสอบ แลัะกำหนด้ม่าตรฐานด้้านต่าง่ๆ ในอุตสาหกรรม่อัญม่ณี์แลัะ 
เคร่�อง่ป็ระด้ับ

2. การเป็็นผู้้้นำด้้านม่าตรฐานการตรวจัสอบแลัะออกใบรับรอง่คุณ์ภาพอัญม่ณ์ีแลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับ 
3. การเป็น็ผู้้ ้วจิัยั แลัะ พฒันาระบบฐานข้อ้ม่ล้ัอัญม่ณี์แลัะเคร่�อง่ป็ระดั้บ เพ่�อสนับสนุนผู้้ป้็ระกอบการไทย 
4. การพัฒนาศัักยภาพผู้้้ป็ระกอบการอัญม่ณ์ีแลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับในทุกภาคส่วน 
5. การเป็็นสถึาบันหลัักข้อง่ช้าติ แลัะการม่ีห้อง่ป็ฏิิบัติการที�ม่ีคุณ์ภาพแลัะม่าตรฐานในระด้ับสากลั 
6. การเป็็นศั้นย์กลัาง่ในการร่วม่ม่่อข้อง่ทุกภาคส่วน ทั�ง่ในป็ระเทศัแลัะต่าง่ป็ระเทศั 
สญัลักัษณ์ท์ี�ใช้เ้ป็น็รป้็ทรง่สี�เหลีั�ยม่ข้า้วหลัาม่ตดั้ (Diamond Shape) ที�สะทอ้นถึงึ่การเจัยีระไน ความ่เฉียีบ

คม่  แลัะความ่เป็็นไทย จััด้เรียง่ในร้ป็แบบแนวคล่ั�นที�ส่�อให้เห็นถึึง่ความ่พร้อม่ที�จัะขั้บเคลั่�อนอุตสาหกรรม่
อัญม่ณ์ีแลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับไทยอย่าง่ไม่่หยุด้ยั�ง่

GIT ได้้จััด้ทำม่าตรฐานห้อง่ป็ฏิิบัติการตรวจัสอบอัญม่ณ์ี เคร่�อง่ป็ระด้ับ  
แลัะโลัหะม่ีค่า หร่อ GIT Standard ข้ึ�น โด้ยม่ีวัตถึุป็ระสง่ค์เพ่�อสร้าง่ม่าตรฐาน 
การตรวจัสอบวิเคราะห์แลัะเปิ็ด้โอกาสให้ห้อง่ป็ฏิิบัติการในป็ระเทศัตรวจัสอบ
อัญม่ณ์ีแลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับภายในป็ระเทศัสาม่ารถึพัฒนาแลัะยกระดั้บคุณ์ภาพการ
ตรวจัวิเคราะห์ แลัะทด้สอบสินค้าอัญม่ณ์ีแลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับให้ทัด้เทียม่ระด้ับสากลั  
ป็ระกอบด้้วย 

1. ม่าตรฐานด้้านอัญม่ณ์ีแลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับ 
2. ม่าตรฐานด้้านโลัหะม่ีค่า 
3. ม่าตรฐานด้้านบุคลัากรข้อง่ห้อง่ป็ฏิิบัติการ 
4. ม่าตรฐานด้้านหลัักเกณ์ฑ์์ห้อง่ป็ฏิิบัติการ GIT Standard
แลัะผู้ลักัดั้นการนำม่าตรฐานม่าใช้ก้บัหอ้ง่ป็ฏิบิตักิารตรวจัสอบอญัม่ณ์แีลัะเคร่�อง่

ป็ระด้ับในทุกระด้ับ ไม่่ว่าจัะเป็็น หน่วยง่านภาครัฐ สถึาบันการศัึกษา ภาคเอกช้นทั�ง่ 
ผู้้ผู้้ลัติแลัะผู้้ใ้หบ้รกิาร เพ่�อเพิ�ม่ศักัยภาพใหก้บัหอ้ง่ป็ฏิบิติัการในทกุด้้าน ทั�ง่การบรหิาร
จััด้การ บุคลัากร เคร่�อง่ม่่อ แลัะการวิเคราะห์ตรวจัสอบ ให้อย้่ในม่าตรฐานเด้ียวกัน
แลัะตรวจัสอบได้้โด้ยการยกระด้ับเข้้าส่้การข้ึ�นทะเบียนห้อง่ป็ฏิิบัติการม่าตรฐาน  
(GIT Standard) ด้้รายลัะเอียด้เพิ�ม่เติม่ได้้ที� www.gitstandard.com

GIT Standard with 
the main objective to push
Thailand’s gem and jewelry 
industry to compete in the global 
stage sustainably 

GIT determines to create trust and excellence for Thai gem and jewelry industry through a newly 
designed GIT logo that reflects corporate’s credibility, agility and easy to be recognized. The new 
GIT logo represents 6 main missions: 

1. Being an analyst by inspecting and setting standards in various fields of the gem and jewelry 
industry 

2. Being a leader in the gem and jewelry quality inspection and certification standards 
3. A Researcher and Developer of the gem and jewelry database system to support Thai  

entrepreneurs 
4. Developing potential entrepreneurs in all sectors of the gem and jewelry industry 
5. Being the main gem and jewelry institute of the nation, and having a quality and an  

international standard laboratory 
6. Being a gem and jewelry center for all sectors, both local and international parties. 
A diamond shape is used as the main symbol of the logo which represents sparkles, wisdom, 

and brightness. The 6 diamond shapes are arranged in a wave pattern to conveys the dynamic to 
drive the Thai gem and jewelry industry forward. Moreover, GIT offers the new services as following

NEW ERA
OF GIT 
GEM LAB

ONSITE 
SERVICE

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT 
(SLA) WITHIN
4 WORKING 

DAYS

PADPARADSCHA 
& MOZAMBIQUE 

RUBY COLOR 
GRADING

JEWELRY
IDENTIFICATION

REPORT 

GIT New Image
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THAI SILVER JEWELRY

Upgrade, develop, 
create a new perspective 
of Northern Thai silver 
jewelry. โครงการ Gems Treasure ที่่� GIT ดำำาเนิินิการมาแล้้วกว่า 5 ปีี เปี็นิการพััฒนิา

ศัักยภาพัผู้้้ปีระกอบการเคร่�องปีระดำับไที่ยให้้พัร้อมสู่้่เวท่ี่โล้ก โดำย GIT ได้ำล้ง 
พั่�นิที่่�ทัี่�วทีุ่กภ้มิภาคของปีระเที่ศัไที่ย ซึ่่�งในิปีีนิ่�สู่ถาบันิได้ำล้งไปีพััฒนิาต่่อยอดำ 
ผู้้้ปีระกอบการเคร่�องปีระดำับเงินิภาคเห้นิ่อ (โครงการมาเห้นิ่อ) เปี็นิปีีที่่� 2 โดำย
ม่ที่่มผู้้้เชี่่�ยวชี่าญเข้าไปีอบรมให้้ความร้้แล้ะคำาแนิะนิำาผู้้้ปีระกอบการเคร่�องเงินิ 
ภาคเห้นิ่อกว่า 50 ราย แล้ะคัดำเล้่อกจนิเห้ล้่อเพั่ยง 10 ราย เกิดำคอล้เล้กชี่ันิ
เคร่�องปีระดำับที่่�งดำงาม ม่อัต่ล้ักษณ์์เฉพัาะต่ัว อ่กที่ั�งสู่ร้างสู่รรค์ดำ้วยเที่คนิิคที่่�
นิา่สู่นิใจ แล้ะมแ่นิวคดิำเร่�องราวที่่�โดำดำเดำน่ิ เปีน็ิสู่ากล้ รวมถง่ห้ยบิยกที่ศิัที่างแล้ะ 
เที่รนิดำโ์ล้กมาต่อ่ยอดำไดำอ้ยา่งล้งต่วั เรย่กวา่ ‘เป็น็บทใหม่ข่องเครื่่�องป็รื่ะดัับเงนิ 
ภาคเหน่อ’ อย่างเดำ่นิชี่ัดำแล้ะนิ่าจับต่ามอง

It has been more than 5 years that GIT has carried out “Gems Treasure” project which aims to develop 
the potential of Thai jewelry entrepreneurs in order to be competitive in the global market. GIT has  
visited and conducted field work in all regions of Thailand. This year, GIT has continued to develop 
silver jewelry entrepreneurs in northern Thailand under the project “Ma Neua”. As the 2nd consecutive 
year, GIT has led the team of experts to conduct training and coaching session to more than 50  
participating entrepreneurs. Then, GIT scrutinized 10 companies to develop jewelry collections that represent  
distinctive creativity, innovative technique, outstanding story concept, internationally and design that 
meet the global market demand, while harmoniously reflect the uniqueness and local identity.  

NEXT LEVEL OF

GEMS JOURNAL
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“สำหรับโครง่การม่าเหน่อในปี็นี� ผู้ม่เป็็นวิทยากรแลัะที�ป็รึกษาในการด้้ภาพรวม่เร่�อง่ความ่สวยง่าม่ แลัะการที�
สนิคา้จัะตอบโจัทกต์ลัาด้หรอ่ไม่ ่กจ็ัะด้ว้า่ตน้ทนุข้อง่ผู้้ป้็ระกอบการแตล่ัะรายม่วีตัถึดุ้บิอะไรอย้บ่า้ง่ หรอ่ช้มุ่ช้นข้อง่เข้าม่ี 
จัุด้แข้็ง่เร่�อง่อะไร จัากนั�นแนะนำให้เข้าด้ึง่ความ่สวยง่าม่ ด้ึง่ศัิลัป็วัฒนธรรม่ข้อง่ความ่เป็็นลั้านนาแลัะแป็ลัง่ออกม่าให้
เป็็นสากลัที�สุด้ ต้อง่ทำสินค้าออกม่าให้ม่ีความ่เป็็นกลัาง่ เพ่�อนำเสนอให้กับคนต่าง่ช้าติต่าง่ถึิ�นเข้้าถึึง่ โด้ยที�ม่ีกลัิ�นอาย
หร่อที�ม่า แลัะคง่ความ่เป็็นอัตลัักษณ์์ข้อง่ความ่เป็็นลั้านนา 

...จิัวเวลัรี�ก็เหม่่อนแฟช้ั�นที�ม่ีการก้าวไป็ข้้าง่หน้า อยากบอกผู้้้ป็ระกอบการทุกคนว่า การทำช้ิ�นง่านให้ตรง่กับกลัุ่ม่ 
เป็้าหม่ายแลัะข้ายได้้เป็็นสิ�ง่สำคัญ ซึึ่�ง่จัะต้อง่พัฒนาตัวเอง่อย้่เสม่อ ด้้ง่านจิัวเวลัรีจัากทั�วโลักว่าเข้าไป็ถึึง่ไหนแล้ัว  
ด้ว้า่ตอนนี�เทรนด้ห์รอ่กระแสไป็ทาง่ไหน ซึ่ึ�ง่ป็จััจับุนัตาม่สถึานการณ์์โลัก จัวิเวลัรี�หนกัๆ หร่อชิ้�นใหญ่ๆ  อาจัไม่่ตอบโจัทย์ 
ด้ัง่นั�นจัึง่ควรป็รับสินค้าให้ช้ิ�นไม่่ใหญ่จันเกินไป็ สวม่ใส่ได้้จัริง่ในช้ีวิตป็ระจัำวัน แลัะเข้้ากับไลัฟ์สไตลั์ได้้หลัากหลัาย”

“ปี็นี�เป็็นปี็ที�สอง่แล้ัวที�ผู้ม่ได้้รบัเชิ้ญให้เป็็นผู้้เ้ชี้�ยวช้าญในโครง่การม่าเหน่อ ซึ่ึ�ง่ปี็นี�จัะแตกต่าง่จัากปี็นี�แล้ัว
ตรง่ที�ผู้้้ป็ระกอบการอย้่ในพ่�นที�จััง่หวัด้เช้ียง่ใหม่่เป็็นหลััก แลัะยัง่ม่ีการผู้สม่ผู้สานกันระหว่าง่ผู้้้ที�เคยเข้้าร่วม่
โครง่การปี็ที�แล้ัวกบัผู้้ป้็ระกอบการที�ยัง่ไม่่เคยเข้้าร่วม่โครง่การม่าก่อน ที�ส�าคัญมี่ผู้้้ป็ระกอบการบาง่ส่วนที�ไม่่มี่
พ่�นฐานด้้านการท�าเคร่�อง่ป็ระดั้บม่าก่อน รวม่ถึึง่ยงั่ไม่่มี่ความ่ร้้เร่�อง่การออกแบบแลัะการผู้ลิัต แต่มี่ความ่คดิ้
สร้าง่สรรค์ที�น่าสนใจัม่ากๆ แลัะม่ีความ่ต้อง่การที�จัะเข้้าส้่ธุรกิจัเคร่�อง่ป็ระด้ับ

…หลังั่จัากให้ความ่ร้แ้ลัะผู้้้ป็ระกอบการท�ากิจักรรม่เวร์ิคช้อ็ป็ ผู้ม่ก็ลัง่พ่�นที�ท�าง่านร่วม่กับผู้้้ป็ระกอบการ 
ในการออกแบบพัฒนาคอลัเลัคช้ั�นเคร่�อง่ป็ระด้ับ แลัะการผู้ลัิตผู้ลัง่านต้นแบบ โด้ยป็ีนี�โครง่การม่าเหน่อม่ี
ความ่พิเศัษตรง่ที�ผู้้้ป็ระกอบท�าง่านร่วม่กับผู้ม่ แลัะยัง่ม่ีส่วนที�ผู้้้ป็ระกอบการท�าง่านช้่วยเหล่ัอกันเอง่ด้้วย 
เพราะเข้าอย้่ในพ่�นที�เด้ียวกัน ก่อให้เป็็นสัง่คม่นักออกแบบที�สนใจัด้้านวัฒนธรรม่ท้อง่ถึิ�นในม่ิติข้อง่ความ่
ร่วม่สม่ัยใหม่่เพิ�ม่ม่ากข้ึ�น ม่ีการแลักเป็ลัี�ยนความ่คิด้เห็นซึ่ึ�ง่กันแลัะกัน ซึ่ึ�ง่แน่นอนที�สุด้ถึ้าม่อง่ภาพรวม่ใน
ระยะยาว จัากจัุด้เริ�ม่ต้นในโครง่การม่าเหน่อจัะท�าให้พัฒนาเป็็นกลัุ่ม่คนที�มี่ความ่คิด้สร้าง่สรรค์แลัะสนใจั
เคร่�อง่ป็ระด้ับเง่ินข้อง่ภาคเหน่อที�สาม่ารถึต่อยอด้ไป็ได้้ในอนาคต” 

ธีีรื่ะ ฉัันทสวััสดัิ�

Professional Design Director

ผศ.ทวัีศักดัิ� มู่ลสวััสดัิ�

Artist, Designer, Researcher, and Jewelry Design Consultant

T-RA CHANTASAWASDEE

ASST. PROF. TAWEESAK MOLSAWAT

This year, I was designated by GIT to serve as a consultant and mentor for “Ma Neua” project. In order 
to develop products that meet the market demand, cost and using local materials in order to differentiate 
product from others are important factors that must be considered. Then, I have pointed out uniqueness and 
identity of Lanna culture and illustrated simpicity and more preferable to general public both domestic and 
international. 

Jewelry is fashionable product that is dynamic and always changing. Then it’s important for entrepreneurs 
to stay up to date especially the global trends in order to develop jewelry pieces that are actually suitable for 
everyday and every lifestyles.

This is the second year that I have joined “Ma Neua” project as a mentor. This year, entrepreneurs are mainly 
in Chiang Mai, and some have joined our project for the second time. Even though some entrepreneurs never 
have basic knowledge of jewelry making, design and production before, they can incredibly present creative 
ideas and carry-on desire to enter the jewelry business

After finished the workshop session, I have conducted one on one coaching with entrepreneurs in developing 
jewelry collection prototypes. This year, group of entrepreneurs have formed the working network as  
a community to exchange knowledge and ideas. Definitely, in the long run, “Ma Neua” project is the beginning 
point that has developed a group of people who are creative and passionate in silver jewelry, and this can be 
a strong foundation to strengthen the potential of silver jewelry business in the northern region.

INTELLIGENCE



6 GEMS JOURNAL

GEMS JOURNAL INTELLIGENCEGEMS JOURNAL

“ผู้ม่เป็็นทั�ง่วทิยากรแลัะท�าง่านร่วม่กบัผู้้ป้็ระกอบการ เพ่�อพฒันาผู้้ป้็ระกอบการ
แต่ลัะรายให้ม่ีเอกลัักษณ์์ในการสร้าง่ง่านข้อง่ตนเอง่ ผู้ม่น�าความ่ร้้เร่�อง่แนวโน้ม่
แลัะเทรนด์้เกี�ยวกับเคร่�อง่ป็ระดั้บโลักไป็ใช้้ด้้วย ซึ่ึ�ง่ได้้ร่วม่สรปุ็กบัเหล่ัาวทิยากรว่าม่ี
หลัายอย่าง่ที�เหม่าะกบัผู้้ป้็ระกอบการโครง่การม่าเหน่อแลัะสาม่ารถึผู้ลัักด้นัต่อไป็
ได้้ เช่้น การใช้้วสัดุ้ธรรม่ช้าตหิร่อวสัด้รีุไซึ่เคลิั การใช้้สสีนั ทั�ง่สธีรรม่ช้าต ิสสีงั่เคราะห์ 
หร่อสีเด้ิม่ข้อง่วัสดุ้ นอกจัากนี�ยัง่ส่ง่เสริม่ให้ม่ีการเช้่�อม่โยง่เอกลัักษณ์์วัฒนธรรม่
กระแสหลััก กระแสรอง่ แลัะความ่เป็็นลั้านนาม่าพัฒนาเป็็นเคร่�อง่ป็ระด้ับ

...ทีม่ง่าน วิทยากร แลัะผู้้้ป็ระกอบการทุกคนต่าง่เลั็ง่เห็นถึึง่เป็้าหม่ายเด้ียวกัน
ในการส่�อสารร้ป็แบบ แนวความ่คิด้ แลัะนวัตกรรม่ต่าง่ๆ ให้ป็รากฏิในชิ้�นง่าน
เคร่�อง่ป็ระด้ับ ซึ่ึ�ง่ผู้ม่ม่อง่ว่าเป็็นจัุด้สำคัญเพราะผู้ลัง่านที�ทำสำเร็จัออกม่าม่ี
ความ่แตกต่าง่จัากผู้ลัง่านเด้ิม่ข้อง่แต่ลัะผู้้้ป็ระกอบการ ม่ีความ่คิด้สร้าง่สรรค์  
ม่นีวตักรรม่ ม่จีัดุ้เด่้นที�ลัว้นเป็น็จุัด้ข้ายสาม่ารถึก้าวส้เ่วทีการค้าได้ต้าม่วัตถึปุ็ระสง่ค์
แลัะความ่มุ่่ง่หม่ายข้อง่โครง่การ”

ผศ.ดัรื่.วัีรื่วััฒน์ สิรื่ิเวัสม่าส

Deputy Dean, Faculty of Decorate Arts,
Silpakorn University

ASST. PROF. VEERAWAT
SIRIVESMAS (PH.D.)

As a mentor, my objective is to  
elevate potential of entrepreneurs 
to be able to crate the brand that  
really represents their uniqueness and 
competitive advantages. During the 
field work with entrepreneurs, I’ve  
presented the significant of global  
jewelry trends which can be applied to 
their businesses in many aspects such  
as the trend of using environmental  
friendly or recycle materials, color trend, 
and etc. Then, we have harmoniously  
combined the maistream culture 
to local Lanna and created jewelry  
collections that are modern yet  
represent the local identity. 

...Our team; mentors, specialists, 
staffs, and entrepreneurs in this project  
are on the same pace and aim to  
accomplish the same objective which 
is create the jewelry collection with 
load of new ideas and innovations. 
We want to create the works that are 
different from their original and also 
meet with market demand. 
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ธีีรวัสัฏ์์ เอนกวัชิยานนท์์ 
แบรนด์์ : Ponsawan silver 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 096-683-1357 
คอลเลกชนั: The Truth

คอลัเลักชั้น’ความ่จัริง่’ หรอ่ ‘The Truth’ เกิด้จัากแนวคิด้ที�ต้อง่การนำเสนอสัจัธรรม่
ข้อง่ชี้วติ คอ่การเวียนว่ายตายเกิด้ ส่�อผู่้านด้อกไม้่ 3 ช่้วง่ที�ม่คีวาม่สวยง่าม่ในแต่ลัะ
ช่้วง่ ให้ม่คีวาม่ง่าม่พลัิ�วไหวเหม่อ่นด้อกไม้่ยาม่ต้อง่ลัม่ในธรรม่ช้าต ิแทนด้้วยต่าง่ห้
ที�ส่�อถึงึ่ด้อกไม้่ตม้่ แหวนส่�อถึงึ่ด้อกไม้่ที�กำลังั่เบ่ง่บาน แลัะเข้ม็่กลัดั้ส่�อถึงึ่ด้อกไม้่ที�
โรยรา โด้ยนำเศัษวัสด้เุหลัอ่ใช้้อย่าง่แผู่้นเง่นิอลัม้่เินยีม่จัากการสร้าง่ผู้ลัง่านตอกแผู่้น
ภาพ ทำข้นัเง่นิ หรอ่อ่�นๆ จัากช้มุ่ช้นววัลัาย แหล่ัง่ผู้ลัติเคร่�อง่เง่นิเก่าแก่ข้อง่จััง่หวดั้
เช้ยีง่ใหม่่ม่าสร้าง่ม่ล้ัค่าเพิ�ม่ เกิด้สิ�ง่ใหม่่ที�ช่้วยเผู้ยแพร่วฒันธรรม่เคร่�อง่เง่นิข้อง่ช้มุ่ช้น
ววัลัายให้เป็็นที�ร้จ้ักัยิ�ง่ขึ้�น”

THIRAWAT ANEKWITTAYANON
Brand: Ponsawan Silver
Chiang Mai Province Tel. 096-683-1357 
Collection: The Truth

Collection “The Truth” is created by the concept 
“Cycle of Life” presenting through the beautiful flower.  
This jewelry set comprises of 3 pieces, each piece shows 
each stage of the flower; presenting the beautiful,  
fluttering like flowers in the wind. Earrings that  
represent a budding flower, the ring for blooming flower  
and brooches referring to wilted flowers. Using silver 
and aluminium scrap from Wua Lai (famous local silver 
product community in Chiang Mai), this helps create 
value to the useless materials and also promote local 
culture and Wua Lai silver to be known to the public.   

THE TRUTH

ชยัวัฒัน์ โล่โชตินัินท์์ 
แบรนด์์ : NOVA Contemporary Jewelry 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 081-371-3701 
คอลเลกชนั: Shining Light

“ผู้ลัง่าน ‘แสง่ส่อง่’ หรอ่ ‘Shining Light’ เกิด้จัากการที�อยากพฒันาเคร่�อง่ป็ระดั้บเง่นิที�ทำ
อย้ใ่ห้มี่การผู้สม่ผู้สานกับง่านคราฟท์ เพ่�อสร้าง่สรรค์เป็็นผู้ลัง่านใหม่่ๆ ที�ไม่่เคยทำม่าก่อน จังึ่
เลัอ่กการสานไม้่ไผู่้ที�เป็็นวสัด้จุัากธรรม่ช้าต ิม่พี่�นผู้วิ แลัะสสัีนสวยง่าม่เฉีพาะตวั ซึ่ึ�ง่ป็กตไิม้่ไผู่้
ถึก้นำม่าสานเป็็นภาช้นะหรอ่เคร่�อง่ม่่อเคร่�อง่ใช้้ต่าง่ๆ ข้อง่ทาง่ภาคเหน่อ เม่่�อนำม่าผู้สานกบั 
เคร่�อง่เง่ินที�ม่ีความ่มั่นวาว เกิด้เป็็นช้ิ�นง่านเคร่�อง่ป็ระด้ับที�แตกต่าง่แลัะส่อง่แสง่สวยง่าม่ 
ป็ระกอบเป็็นเคร่�อง่ป็ระด้บัค่อ กำไลั ต่าง่ห ้แลัะแหวน ยงั่สะท้อนความ่ง่าม่ล้ักเล่ันข้อง่ไม้่ไผู่้สาน
ผู่้านลัวด้ลัายทนัสม่ยั ม่คีวาม่ร่วม่สม่ยั แลัะพัฒนาต่อยอด้รป้็ทรง่ใหม่่ๆ ต่อไป็ได้้อกีในอนาคต”

CHAIWAT LOCHOTINANT
Brand: NOVA Contemporary Jewelry 
Chiang Mai Province Tel. 081-371-3701
Collection: Shining Light

Collection “Shining Light” came from the desire to develop  
craft silver jewelry to be more exciting. Therefore, I choose 
bamboo as the natural material as it has unique texture and 
beautiful colors. Generally, bamboo is used as a material to 
make containers and tools in northern region. Combining  
bamboo weaving with silver makes jewelry pieces in this  
collection; bracelet, earring, and ring remarkable as the  
bamboo was woven in contemporary and modern patterns. 
This design can also be developed with new ideas to create 
more creative jewelry collections. 

Shining Light
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จรัิชญา ชยัยาศักัด์ิ� 
แบรนด์์ : JIRA 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 096-265-4696 
คอลเลกชนั: The Sierra

“การออกแบบเคร่�อง่ป็ระด้บัคอลัเลักช้นั ‘เทอ่กเข้า’ หรอ่ ‘The Sierra’ เกดิ้จัากการนำความ่สนใจั 
ง่านสิ�ง่ทอม่าต่อยอด้ในการออกแบบ เลั่อกใช้้วัสดุ้ผู้้าใยกัญช้ง่ ซึ่ึ�ง่ข้ึ�นช่้�อข้อง่เช้ียง่ใหม่่ม่า
ผู้สม่ผู้สานเคร่�อง่เง่ินช้าวเข้า ตกแต่ง่ด้้วยหินแลัะอัญม่ณ์ี โด้ยคอนเซึ่็ป็ต์เป็็นการเล่ัาเร่�อง่
ข้อง่ภาคเหน่อ ที�ได้้รับแรง่บันด้าลัใจัม่าจัากเท่อกเข้าแลัะด้อยต่าง่ๆ ในจััง่หวัด้เชี้ยง่ใหม่่ 
ถ่ึายทอด้เร่�อง่ราวข้อง่ธรรม่ช้าตอิอกม่าเป็็นช้ิ�นง่านทั�ง่ 3 ช้ิ�น ได้้แก่ ผู้้าผู้น่ยาวใช้้พาด้ไหล่ัหรอ่ 
เป็็นเคร่�อง่หัว เพราะตั�ง่ใจัทำให้เป็็นเคร่�อง่ป็ระด้ับที�อย้่ได้้หลัากหลัายจัุด้บนร่าง่กาย รวม่ทั�ง่ 
สร้อยข้้อม่่อ แลัะเคร่�อง่ป็ระด้ับห้ที�ใส่เป็็นสร้อยคอได้้ด้้วย ซึึ่�ง่เคร่�อง่ป็ระดั้บชุ้ด้นี�เลั่อกใช้้โทน
สนี�ำเงิ่นด้ำที�ด้เ้ท่ แลัะสาม่ารถึสวม่ใส่ได้้ทุกเพศัไม่่แบ่ง่แยกช้ายหรอ่หญงิ่”

JIRATCHAYA CHAIYASAK
Brand: JIIRA 
Chiang Mai Province Tel. 096-265-4696
Collection: The Sierra 

Concept of collection “The Sierra” came from my personal 
interest in textiles and wanted to bring hemp fabric which is  
famous in Chiang Mai to combine with hilltribe silver and  
decorated with gemstone. This collection wants to tell the  
story of the North by presenting the scenic of mountain range 
in Chiang Mai. The collection comes in 3 pieces; scarf, bracelet 
and accessories that can be worn as necklace or ear ornament 
in the blue-black tone that perfectly match with everyday outfit 
for all genders. 

The Sierra

I-ti-pi-so 
กาย จาตุิรจนิด์า 
แบรนด์์ : Matuzo 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 095-129-8842 
คอลเลกชนั: อติิปิิิโส

“ผู้ลัง่านคอลัเลักช้ันนี�มี่แรง่บันด้าลัใจัจัากบทสวด้อิติปิ็โส ซึ่ึ�ง่เป็็น 4 คำแรกข้อง่บทสวด้สรรเสริญ 
พระรัตนตรัย ที�ทาง่ล้ัานนาเช่้�อกันว่าเสริม่ด้วง่ช้ะตาแลัะคุม้่ครอง่ป้็อง่กันภยันตราย ผู้สม่ผู้สานกับการนำ
ตวัอกัษรล้ัานนาที�ม่คีวาม่สวยง่าม่ ม่เีอกลักัษณ์์เฉีพาะตวั ม่คีวาม่ข้ลังั่ แลัะม่ปี็ระวตัคิวาม่เป็็นม่ายาวนาน 
ม่าด้ดั้แป็ลัง่สร้าง่สรรค์ทำให้เกดิ้ความ่ร่วม่สม่ยั ด้้วยการนำตวัอกัษรล้ัานนาที�เข้ยีนว่า ‘อติปิิ็โส’ ม่าทำ 
เคร่�อง่ป็ระด้บั แหวน กำไลั แลัะจีั�จัากทอง่เหลัอ่ง่ ที�ผู้้พ้บเหน็เข้้าใจัได้้ง่่าย ม่คีวาม่น่าสนใจั แลัะสวม่ใส่ได้้
จัรงิ่ในช้วิีตป็ระจัำวนั ที�สำคญัคอ่ช่้วยเสรมิ่สร้าง่ความ่เป็็นสริมิ่ง่คลัให้กับผู้้้สวม่ใส่ ม่คีวาม่หม่ายด้ ีทั�ง่ยงั่ม่ี
ความ่ง่ด้ง่าม่เฉีกเช่้นง่านศิัลัป็ะอกีด้้วย”

GUY CHATURACHINDA
Brand: Matuzo
Chiang Mai Province Tel. 095-129-8842
Collection: I-ti-pi-so 

This collection is inspired by the “I-ti-pi-so” chant, the first four 
syllable of a hymn in Triple Gem (Rattana Tri), which Lanna people 
believe to bring fortune and protect against evil. This collection used 
unique Lanna alphabets into the word “I-ti-pi-so” to make the jewelry  
creative and contemporary. Comprised of ring, bracelet and pendant 
made from brass, this collection is art pieces that are suitable for 
everyday wearing and believed to enhance the auspiciousness to 
the wearer. 
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จฑุาม่าศั พันัธีุท์์อง 
แบรนด์์: Jewel Impress 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 081-531-3631 
คอลเลกชนั: สรวัย

“จัุด้เริ�ม่ต้นข้อง่เคร่�อง่ป็ระด้ับคอลัเลักช้ัน ‘สรวย’ ม่าจัากด้อกไม้่ ที�ป็กติเวลัาช้าวเหน่อ 
เข้้าวัด้ไป็ทำบุญจัะนำด้อกไม้่ใส่กรวย(สรวย) ไป็ถึวายพระ ซึึ่�ง่ด้อกไม้่ค่อหัวใจัข้อง่ง่านบุญ  
ด้งั่นั�นแม้่เม่่�อด้อกไม้่แห้ง่กย็งั่คง่เกบ็รักษาตวัก้านไว้ไม่่ทิ�ง่ข้ว้าง่ จังึ่นำเร่�อง่ราวเหล่ัานี�ม่าสร้าง่ 
ผู้ลัง่าน โด้ยม่เีข็้ม่กลัดั้เป็รยีบถึงึ่ด้อกไม้่ที�เติบโตเคลั่�อนไหวตาม่สายลัม่ แลัะแหวนที�แสด้ง่ให้เห็น
ด้อกไม้่ที�ร่วง่โรยไป็ตาม่กาลัเวลัา ผู้้ที้�ได้้เห็นเคร่�อง่ป็ระดั้บช้ดุ้นี�จังึ่สมั่ผู้สัถึงึ่ความ่เป็็นช้าวเหนอ่
ได้้อย่าง่ครบถ้ึวน ทั�ง่เร่�อง่ราวความ่พิเศัษข้อง่ด้อกไม้่ แลัะความ่อ่อนช้้อยข้อง่เคร่�อง่ป็ระดั้บเงิ่น
ที�คนเหนอ่นยิม่สวม่ใส่ในโอกาสสำคญัต่าง่ๆ”

JUTAMAS PANTHONG
Brand: Jewel Impress
Chiang Mai Province Tel. 081-531-3631
Collection: Saruay

The inspiration of ‘Saruay’ collection came from northern  
provinces culture when people go to make merit at the temple,  
they arrange flowers in cones shape container (Saruay) to  
offer to the monks. In northern culture and Buddhist ceremony,  
flower is represented the respectful and faith. Eventhough  
when the petal of the flower wilted, people still keep its stem. This 
beautiful ritual is presented through this collection, including  
fluttering flower brooch and a ring that depicts a flower  
that has withered over time. This silver jewelry set can express 
the beautiful culture of the northern people and silver jewelry 
is mostly worn in special occasion.”

Saruay

ณฐพัล สินปิระเสรฐิ 
แบรนด์์ : Sinpinta 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 064-894-6966 
คอลเลกชนั: แสง ให้ ชวีัติิ

“เคร่�อง่ป็ระด้บัคอลัเลักช้นั ‘แสง่ให้ช้วิีต’ ม่แีนวคดิ้แรกจัากเร่�อง่จักัรวาลัแลัะกาแลัก็ซึ่ี�  
ซึ่ึ�ง่ผู้ม่ม่อง่ว่าทุกช้วีติจัะม่ชี้วีติแลัะม่คีวาม่ง่ด้ง่าม่ข้ึ�นม่าได้้ ต้อง่ม่แีสง่เป็็นส่วนป็ระกอบ 
แสง่จึัง่เป็็นเหม่่อนจัดุ้กำเนดิ้ข้อง่ทกุช้วีติ เพราะถ้ึาไม่่มี่แสง่สิ�ง่ม่ชี้วีติหลัายๆ อย่าง่ก็จัะ
ไม่่เกดิ้ข้ึ�น โด้ยออกแบบเป็็นเคร่�อง่ป็ระด้บั 2 ช้ิ�น คอ่ แหวน Light To Life แลัะต่าง่ห้ 
Aurora โด้ยใช้้เทคนคิการลัง่ยาสหีรอ่อนิาเม่ลั แลัะเทคนคิโป็ร่ง่แสง่ที�ม่เีอฟเฟกต์อย้่
ภายใน เม่่�อสวม่ใส่ม่แีสง่จัากธรรม่ช้าตส่ิอง่เข้้าไป็ในช้ิ�นง่าน ทั�ง่แหวนแลัะต่าง่หก้จ็ัะ
ม่คีวาม่สวยง่าม่ มี่สสีนัหลัากหลัายตาม่ตาม่แสง่แต่ลัะแบบที�กระทบลัง่บนชิ้�นง่าน”

NATTAPOL SINPRASERT
Brand: Sinpinta 
Chiang Mai Province Tel. 064-894-6966
Collection: Light to Life

The concept of “Light to Life” collection came from 
the beginning of universe and galaxy as the light is the 
creation of every life on this planet. I have designed  
2 jewelry pieces: Light to Life ring, and Aurora earrings. 
Using enamel painting techniques and lighting effects, 
these jewelry pieces will show colorful and beautiful  
reflection when wear in different lighting. 

Light to Life
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เจษฎา จริพัรรณท์วัี 
แบรนด์์ : ศันูย์หตัิกรรม่บ้านเบญจวัรรณ 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 081-913-7966
คอลเลกชนั: สร้อยคอเบญจวัรรณ 

“แต่ก่อนศัน้ย์หตักรรม่บ้านเบญจัวรรณ์ป็ระสบความ่สำเรจ็ัแลัะค่อนข้้าง่ม่ชี้่�อเสยีง่ 
ด้อกไม้่ปั็�นด้นิข้อง่คณุ์เบญจัวรรณ์ ภรรยาผู้ม่ เป็็นสนิค้าโอทอป็ 5 ด้าว ส่ง่ไป็ข้ายที�
ป็ระเทศัจันีเยอะม่าก แต่หลังั่จัากภรรยาเสียช้วีติไป็เม่่�อหลัายปี็ก่อน ตาม่ม่าด้้วยการ
แพร่ระบาด้ข้อง่โรคโควดิ้-19 ธรุกจิันี�กจ็ับลัง่ไป็ด้้วย พอได้้เข้้าร่วม่โครง่การม่าเหนอ่  
ผู้ม่ที�เคยสอนปั็�นเทียนจันหลัายคนเรยีกว่า ‘ป็้�เทยีน’ ได้้กลัับม่าพลิักฟ้�นแลัะนำด้อกไม้่
ด้นิปั็�นที�ภรรยาทำไว้แลัะยัง่คง่อย้ใ่นสภาพดี้ม่าทำ

คอลัเลักช้ันอีกครั�ง่ โด้ยนำม่าป็ระกอบกับโลัหะแลัะหินสีเป็็นผู้ลัง่าน 3 ช้ิ�น  
ตั�ง่ช้่�อคอลัเลัคช้ั�นว่า ‘สร้อยคอเบญจัวรรณ์’ ม่สีร้อยคอ สร้อยข้้อม่อ่ แลัะต่าง่ห ้เป็็นง่าน 
ทำม่อ่ที�ม่คีวาม่สวยง่าม่เป็็นธรรม่ช้าต ิพเิศัษ แลัะมี่เพยีง่ช้ิ�นเด้ยีวในโลัก”

วัทิ์ ูปิระด์ษิฐ์ 
แบรนด์์ : วัสิาหกจิชมุ่ชนกลุม่่หัติถศิัลป์ิล้านนา วััด์พัระศัรสีพุัรรณ 
จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 081-565-9952
คอลเลกชนั: A beautiful pian 

“ก่อนที�จัะเข้้าโครง่การ ผู้ม่เป็็นช่้าง่สักแลัะง่านส่วนใหญ่จัะเป็็นง่านสักแก้ แลัะสักลัายเพ่�อลับรอยแผู้ลั
เป็็น จังึ่ม่มี่มุ่ม่อง่ความ่ด้บิในความ่ง่าม่ แลัะม่อง่ว่ารอยแผู้ลัเป็รยีบเสม่อ่นเร่�อง่ราวข้อง่ช้วีติ ที�ทำให้เรียนร้ ้แลัะ
เตบิโต เคร่�อง่ป็ระด้บัคอลัเลักช้นันี�เรยีกว่า ‘ความ่เจับ็ป็วด้ที�สวยง่าม่’ หรอ่ ‘A Beautiful Pain’ ซึ่ึ�ง่ออกแบบเพ่�อ
เป็็นการให้กำลังั่ใจัคนที�สวม่ใส่ โด้ยวัสด้ทุี�เลัอ่กใช้้คอ่เส้นเงิ่นที�ด้ดั้รป้็ทรง่ให้ม่มี่ติเิป็็นผู้ลัง่าน 3 ช้ิ�น คอ่ กำไลั 
เข้ม็่กลัดั้ แลัะแหวน ซึ่ึ�ง่ทกุช้ิ�นพอนำม่าต่อกนัจัะกลัายเป็็นร้ป็ทรง่ผีู้เส่�อที�แสด้ง่ถึงึ่ความ่สวยง่าม่”

JESADA JIRAPANTAWEE
Brand: Ban Benjawan Handicraft Center 
Chiang Mai Province Tel. 081-913-7966
Collection: Necklace of Benjawan

In the past, Ban Benjawan Handicraft Center was 
very famous for the handcraft flowers made from clay. 
Khun Benjawan, my wife, was the person who operated 
this business, and this product received a 5-Star OTOP, 
and very popular in Chinese market. Unfortunately, the 
business closed down after my wife passed away and 
also affected by COVID-19. After participating in this 
project, I have adapted my candle sculpting skill and 
technique to revive my wife’s business by turning clay 
flowers into beautiful jewelry pieces. This collection  
is called “Benjawan Necklace” including necklace,  
bracelet and earrings which decorated clay flowers with 
precious metal and colored stone. This is a very special, 
one-of-a-kind, handmade jewelry collection that I created  
from this project.

WITOO PRADIT
Brand: The Duck Tattoo
Chiang Mai Province Tel. 081-565-9952
Collection: A Beautiful Pain 

Before participating in this project, I am a tattoo artist and many  
of my clients visit me to make a tattoo to cover up their scars. Then, in my 
perspective, scars can remind us about what happened in the past, then 
we can learn, understand, and overcome the situation. This collection 
is called “A Beautiful Pain” that jewelry can turn the pain into beauty.  
Silver wire is used as material and was shaped to 3 jewelry pieces  
including bracelet, brooch, and ring. When put all 3 pieces together,  
they will become a butterfly shape which is the symbol of beauty.”

Necklace of Benjawan

A Beautiful Pain 
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อรญัญา วัภิาวัรีาษฎร์  
แบรนด์์: NADA Gems
 จ.เชยีงใหม่่ โท์ร. 063-783-8187 
คอลเลกชนั: แฝด์ส่�อรัก

“จัดุ้เริ�ม่ต้นในการออกแบบคอลัเลักชั้น ‘แฝด้ส่�อรกั’ ม่าจัากที�เหน็ว่าปั็จัจุับนัคนส่วนหนึ�ง่ไม่่
นยิม่มี่ลัก้ แต่เลัี�ยง่สัตว์เป็็นเหม่อ่นสม่าชิ้กในครอบครัว จังึ่เกิด้ไอเดี้ยทำจิัวเวลัรี�สำหรับเจ้ัาข้อง่
แลัะสตัว์เลัี�ยง่ข้ึ�น โด้ยเริ�ม่ทำเคร่�อง่ป็ระด้บัข้อง่เจ้ัาข้อง่แลัะแม่วก่อน เป็็นชิ้�นง่านป็ลัอกคอแลัะ
สร้อยข้้อม่่อรวม่ 5 ช้ิ�น เลัอ่กใช้้วสัด้ผุู้้า หนงั่ เง่นิ แลัะโลัหะที�มี่น�ำหนกัเบา ซึ่ึ�ง่ในการออกแบบ
คำนงึ่ถึงึ่ความ่ป็ลัอด้ภัยแลัะสวม่ใส่แล้ัวร้ส้กึสบายข้อง่สัตว์เลัี�ยง่เป็็นอันด้บัแรก จัากนั�นจังึ่ด้เ้ร่�อง่
ความ่สวยง่าม่แลัะกลัุม่่เป้็าหม่าย ออกม่าเป็็นเคร่�อง่ป็ระด้บัแฝด้ส่�อถึงึ่สายใยความ่รักระหว่าง่
เจ้ัาข้อง่แลัะแม่วแสนรกั”

ARUNYA WIPAWEERAT
Brand: NADA Gems
Chiang Mai Province Tel. 063-783-8187
Collections: Love Twins

The concept of ‘Love Twins’ collection came from the people  
nowadays do not want to have children and more likely to 
have pets as family members. Therefore, we want to introduce  
jewelry for pets. The collection comprised of jewelry pieces 
for pet owner that match with their pets, particularly for cat. 
The set are 5 pieces including collar for cat and bracelet.  
Using light weight fabric, leather, silver and as materials, safety  
and comfort of the wearers is priority. The matching jewelry 
pieces show the bonding and love between the pet owners 
and their pets.”

LOVE TWINS

Bond of Treat
หท์ยักาญจน์ ท์รายคำ 
แบรนด์์ : คุ้ม่เงนิ 925 
จ.เชยีงราย โท์ร. 081-493-2207 
คอลเลกชนั: สายใยแห่งรกัษ์

“คอลัเลักช้นั ‘สายใยแห่ง่รกัษ์’ เกดิ้จัากความ่ตั�ง่ใจัที�ต้อง่การส่�อสารให้ทกุคนเหน็ถึึง่ความ่สำคญัข้อง่
การรักษาแลัะอนุรักษ์สิ�ง่แวด้ล้ัอม่ เพราะการทำเคร่�อง่เงิ่นหร่อทำพลัอยใช้้ทรัพยากรค่อนข้้าง่เยอะ เม่่�อ
ทำแล้ัวทรัพยากรที�ม่ีอย้่ก็ลัด้น้อยลัง่ไป็ จัึง่ต้อง่ใช้้สิ�ง่ที�ได้้ม่าให้คุ้ม่ค่า สร้าง่ม่้ลัค่าเพิ�ม่ แลัะเกิด้ป็ระโยช้น์
สง้่สดุ้ โด้ยออกแบบเป็็นสร้อยคอ แหวน แลัะทัด้ห ้ใช้้เส้นสายที�เป็รยีบเหม่อ่นเถึาวัลัย์เม่อ่ง่เหนอ่จัากป็�าเข้า 
โอบล้ัอม่พันเกี�ยวรอบหนิส ีซึึ่�ง่เคร่�อง่ป็ระด้บัทั�ง่ 3 ช้ิ�น สร้าง่สรรค์ข้ึ�น โด้ยคง่ความ่เป็็นธรรม่ช้าตขิ้อง่วัสด้ ุเพ่�อ
หลักีเลัี�ยง่กระบวนการที�จัะทำร้ายสิ�ง่แวด้ล้ัอม่ให้ม่ากที�สดุ้”

HATHAIKAN SAIKHAM
Brand: Kumngern 925 
Chiang Rai Province Tel. 081-493-2207
Collection: Bond of Treat

Collection “Bond of Treat” was created by the intention to make 
people realize the importance of our environment. Since jewelry 
manufacturing industry also consumes natural resources, therefore, 
I must optimize the usage of material when design jewelry pieces. 
This collection comprises of necklace, ring, and earrings, using a line 
as a shape of forest creeping plant wrapping around colored stones. 
All jewelry pieces in this collection are designed to show the natural 
beauty of material used in jewelry pieces which, at least, have been 
gone through enhancing processes that may cause environmental 
degradation. 
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www.gems-treasure.com • www.facebook.com/GITGems.treasure
Youtube: GEMSTREASURE • Instagram @Git_Gems_Treasure

#GITThailand #GemsTreasure #TheGemAndJewelryInstituteOfThailand  
#JewelryForAll #JewelryMaking


