จัดอย่างยิ่งใหญ่และสมศักด์ศรี กับงานตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก

GIT World’s Jewelry Design Awards 2014
ในหัวข้อ “Battle of Colors; The Design Your Eyes Can’t Ignore”
GIT จัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 8 โดยมีนักออกแบบจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานจํานวนทั้งสิ้น 303 แบบ
วาด โดยแบ่งเป็นประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ 85 แบบวาด และเครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี 218 แบบวาด
เป็นผลงานจากนักออกแบบเครื่องประดับต่างชาติ ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อิตาลี อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิหร่าน อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม และจากการตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดไปเมื่อ
วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคมที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทําการคัดเลือกผลงานจากผู้ส่งประกวดทั้ง 2 ประเภท
รวมทั้งสิ้น 30 แบบวาด ซึ่งแบบที่ได้รับคัดเลือกนี้ได้ถูกนํามาจัดแสดงร่วมกับผลงานการออกแบบของนักเรียนหลักสูตร
ออกแบบเครื่องประดับของสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานชิ้นโดดเด่นที่ผ่านรอบแรกจาก 30 แบบ
วาดดังกล่าวให้เหลือเพียง 6 แบบวาด ซึ่งนํามาผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และนํามาตัดสินสุดยอดผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับในรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนี้ GIT ยังมีรางวัลพิ เศษอีก 1 รางวัล คือ Popular Design Award โดยเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจร่วมโหวตแบบวาดที่ชื่นชอบจาก 30 แบบวาดข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ซึ่งมีจํานวนผู้ร่วมสนุกโหวต
ทั้งสิ้น 5,326 คะแนน
นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับจัด 2 วันด้วยกัน ณ ลาน Eden 1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ โดยวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานนักเรียนหลักสูตรออกแบบ
เครื่องประดับด้วยมือของสถาบัน และมินิคอนเสิร์ตจาก คุณตุ๊กตา The Voice Season 2 และในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน
2557 เป็นการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ มีกิจกรรมแสดงผลงานเครื่องประดับจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อม
ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากทั้งผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ รวมถึง
ผู้สนใจทั่วไป
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กิจกรรมวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

การแสดงผลงานของนักเรียนหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันได้จัดการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผลงานของนักเรียนสถาบัน จํานวน 6 ชุด แสดงแบบโดยดารา
นักแสดงชื่อดัง ได้แก่ หยาดทิ พย์ ราชปาล, แยม-มทิรา ตันติประสุต, เดียร์น่า ฟลีโป, ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์, เกรซ-กาญจน์
เกล้ า ด้ ว ยเศี ย รเกล้ า และบั ว -วั น สิ ริ อ่ อ งอํ า ไพ ภายในงานมี โซนนิ ท รรศการแสดงแบบวาดผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับจากสถาบัน จํานวน 30 ผลงาน และผลงานออกแบบ
เครื่ อ งประดั บ ของผู้ ร่ ว มส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดอี ก จํ า นวน 30 ผลงาน โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนางพรสวาท วั ฒ นกู ล
ผู้อํานวยการสถาบัน ให้เกียรติร่วมงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อรับภาพถ่ายกับโปรแกรมปริ้นภาพ InstaPrinta เพียง
แค่อัพโหลดภาพถ่ายภายในงาน ผ่านแอพลิเคชั่น Instargram
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กิจกรรมวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ GIT World’s Jewelry Design Awards 2014

สถาบันได้รับเกียรติจากคุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ
มณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และคุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดงานและ
มอบรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งการแสงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการจากดารา นักแสดงระดับแถวหน้า ได้แก่ หมากปริญ สุ ภ ารัต น์ , หลุ ย ส์ สก๊ อ ต, ท็ อ ป-จรณ โสรัต น์ , เนย-โชติ ก า วงศ์ วิล าศ, วาววา-ณิ ชารีย์ โชคประจั ก ษ์ และแพทณปภา ตันตระกูล
สําหรับผลการตัดสินสรุปได้ ดังต่อไปนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทเครือ่ งประดับสําหรับสุภาพบุรษุ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัลมูลค่า 3,500 USD
จาก Freelance
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัลมูลค่า 2,000 USD
จากบริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จํากัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้แก่ นายภูมิ พุทธิธรกุล
ชื่อผลงาน Prime
ได้แก่ นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ
ชื่อผลงาน Black & Yellow
ได้แก่ นายณัฐวัตร ศรีนนุ่
ชื่อผลงาน Action in Color Field

ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทเครือ่ งประดับสําหรับสุภาพสตรี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัลมูลค่า 3,500 USD
ได้แก่ นายศุภชัย บัวงาม
จากบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อผลงาน The Colors of Nature
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัลมูลค่า 2,000 USD
ได้แก่ นางสาวโรจริน นันทวิสุทธิวงศ์
จาก Freelance
ชื่อผลงาน Butterfly in the Garden Collection
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD
ได้แก่ นายเอกจิต แกล้วชิต
จาก บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด
ชื่อผลงาน Flowers of Colors
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ผู้ชนะเลิศ ประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี

โฉมหน้าผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด GIT World’s Jewelry Design Awards 2014

นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก 1 รางวั ล พิ เ ศษ ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น รางวั ล 1,000 USD คื อ รางวั ล แบบวาดขวั ญ ใจมหาชน
หรื อ Popular Design Award 2014 ซึ่ ง เป็ น การให้ ช าวไทยและต่ า งชาติ ร่ ว มสนุ ก โหวตผลงานที่ ชื่ น ชอบผ่ า น
ทาง www.git.or.th ซึ่งมีจํานวนผู้ร่วมโหวตเป็นจํานวนถึง 1,276 คน และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวชินภา
พัชรานุกูลกิจ กับผลงานชื่อ Fire in the Dark และผู้ร่วมสนุกในการโหวตรางวัล Popular Design ที่ได้รับรางวัลเข็มกลัด
ฝังเพชรจากบริษัท พรีเมียร์เจมส์ เทรดดิ้ง จํากัด ได้แก่ คุณศิริพงษ์ อ้งศุประภา
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ผลงานเครื่องประดับของผูเ้ ข้าประกวด
ประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพบุรุษ
(รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามลําดับ)

ประเภทเครื่องประดับสําหรับสุภาพสตรี
(รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตามลําดับ)

ฝ่ายฝึกอบรม

บรรยากาศงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ GIT World’s Jewelry Design Awards 2014
ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

สถาบันขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จํากัด, บริษัท คอนเซ็พท์ แมนูแฟค
เจอร์ริ่ง จํากัด, บริษัท ซีแฟค จํากัด, บริษัท มาเวลล์ จิวเวลรี่ จํากัด และบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน), บริษัท
เบนสัน จิวเวอรี่ จํากัด, ห้างเพชรหลีเสง, บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จํากัด และบริษัท พรีเมียร์เจมส์ เทรดดิ้ง จํากัด
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