งานแถลงข่าว
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11
ในหัวข้อ “Illusion Through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins”
และการแข่งขันเจียระไนพลอยระดับโลก ครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยและพั ฒ นาอั ญ มณี และเครื่อ งประดับแห่งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ จัดงานแถลงข่า ว
GIT’s World Jewelry Design Awards 2 0 1 7 แ ล ะ GIT’s World Challenge Gems Faceting Master
2017 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการเปิดโครงการดังกล่าว
โดยในปีนี้ สถาบันได้ จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่ อ งประดั บ ในหัวข้ อ “Illusion through
the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” ซึ่งได้รับพระราชทานพร้อมด้วยโล่รางวัล
ชนะเลิศสาหรับผู้เข้าประกวดจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมครั้ง
นี้ เปิ ด ก ว้ า งส าห รั บ ผู้ มี ใจรั ก ก ารอ อ ก แ บ บ จาก ทั่ วโลก ส่ งผลงาน ร่ ว ม กิ จก รรม เพื่ อ เป็ น เวที ที่
ท้าทายความสามารถสาหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงนักออกแบบมืออาชีพ ได้แสดงพลังแห่งความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการอันไร้ขอบเขต
และครั้งแรกกั บปรากฏการณ์ ประกวดเจียระไนพลอยระดั บโลก GIT’s World Challenge Gems
Faceting Master 2017 ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นด้ า นการเจี ย ระไน รวมถึ ง ช่ า งเจี ย ระไน
มืออาชีพของไทยและระดับนานาชาติ ส่งผลงานการเจียระไนพลอยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อประชันสุด
ยอดทั ก ษะการฝี มื อ อั น ปราณี ต งดงามตระการตา และประกาศเกี ย รติ ภู มิ ข องช่ า งเจี ย ระไนพลอยไทย
สู่ ส ายตาชาวโลก ซึ่ ง ในวั น จั ด งานทางสถาบั น ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายราเชนทร์ พจนสุ น ทร ประธาน
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิด
งานในพิ ธี และมี นายบุ ญ ทวี ศรีป ระเสริฐ รองผู้อ านวยการ ปฏิ บัติง านแทนผู้อ านวยการสถาบั นวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

นอกจากนี้ GIT เรี ย นเชิ ญ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ เป็ น ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการออกแบบเครื่อ งประดั บ และ
ผู้ค ร่าหวอดอยู่ ในวงการแฟชั่น และเครื่องประดับ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการผู้ ตัดสิ น การประกวดออกแบบ
เครื่องประดับ ครั้งที่ 11 ได้แก่ นายนิสันต์ องค์วุฒิธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Ong
Jewelry Design, นางวรรณพร โปษยานนท์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Harper's Bazaar Thailand,
นายสิรพัฐ พิพัฒน์วีรวัฒน์ ผู้อานวยการตลาด บริษัท เดอมอนด์ อนัณดารา จากัด , นายธัชวิน สุรเศรษฐ
กรรมการผู้จัดการ L.S. Jewelry Group และ MR. ALESSIO BOSCHI; Jewelry Designer of ALESSIO
BOSCHI จากประเทศอิต าลี ร่ว มพู ดคุย เกี่ ยวกับ แนวคิ ด “Illusion through the Gemstones; Where
the Mystery of Your Design Begins” ซึ่งเป็นโจทย์ในการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะนาแนวทางการ
ออกแบบผลงานที่ จ ะส่ งเข้ าร่ ว มการแข่งขัน รวมทั้ ง ร่ว มพู ด คุ ยกั บ คณะกรรมการผู้ ตั ด สิ น การประกวด
เจี ย ระไนพลอย ครั้ งที่ 1 ประกอบด้ว ย Mr. VICTOR TUZLUKOV; The Champion of International
Faceting Challenge (Australia) 2010, ดร.สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจัน ทบุรี และนายเผด็จ ภูอากาศ ครูฝึ กฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 สานักงานพัฒ นาฝีมือแรงงาน
จันทบุรี

ประธานกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการผู้ตัดสิน
การประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 11

ประธานกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการผู้ตัดสิน
การแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1

การประกวดออกแบบในปีนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานแบบวาดเครื่องประดับ สามารถส่งแบบวาด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ทางสถาบันจะจัดงานตัดสิน รอบคัดเลือกแบบวาด
ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน ได้แก่
นายสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้ จัดการบริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จากัด ซึ่ง 6 ผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับที่มีคะแนนสูงสุด จะได้รับการผลิตเป็นเครื่องประดับจริง และจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในงานตัดสิน
รอบชิงชนะเลิศโดยดารานางแบบชื่อดัง
ส่วนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเจียระไน จะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฏาคม
2560 และส่งผลงานที่เจียระไนเสร็จสมบู รณ์แล้วภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าประกวดสามารถ
ส่งผลงานทั้งหมดได้ทฝี่ ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.
การประกาศผลผู้ ช นะเลิ ศ ทั้ ง สองการแข่ ง ขั น จะมี ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560
ณ ชั้ น 1 โซน Eden ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ผู้ ที่ ส นใจสามารถร่ ว มชม 20 ผลงานการออกแบบ
เครื่องประดับที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งจะนาไปจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับผลงานการเจียระไนที่ได้รับรางวัล
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2560

รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
รวมมูลค่า 11,200 USD หรือกว่า 448,000 บาท
1. ประเภทเครื่องประดับสาหรับสุภาพบุรุษ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เงินสดมูลค่า 2,500 USD หรือประมาณ 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- เงินสดมูลค่า 1,500 USD หรือประมาณ 60,000 บาท
- โล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- เงินสดมูลค่า 1,200 USD หรือประมาณ 48,000 บาท
- โล่เกียรติยศ

2. ประเภทเครื่องประดับสาหรับสุภาพสตรี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- เงินสดมูลค่า 2,500 USD หรือประมาณ 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- เงินสดมูลค่า 1,500 USD หรือประมาณ 60,000 บาท
- โล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- เงินสดมูลค่า 1,200 USD หรือประมาณ 48,000 บาท
- โล่เกียรติยศ

3. รางวัล Popular Design Award 2017 มี 1 รางวัล ได้แก่
- เงินสดมูลค่า 800 USD หรือประมาณ 32,000 บาท
- โล่เกียรติยศ (คัดเลือกจากแบบวาดที่ผ่านรอบคัดเลือก จานวน 20 แบบวาด โดยผู้สนใจทั่วไปโหวตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน)

รางวัลสาหรับผู้ชนะการแข่งขันเจียระไน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
- เงินสดมูลค่า 2,000 USD หรือประมาณ 80,000 บาท พร้อมเหรียญเกียรติยศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- เงินสดมูลค่า 1,500 USD หรือประมาณ 60,000 บาท พร้อมเหรียญเกียรติยศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- เงินสดมูลค่า 1,000 USD หรือประมาณ 40,000 บาท พร้อมเหรียญเกียรติยศ

4. ประกาศนียบัตร ได้แก่
4.1 ประกาศนียบัตร Master Competition Cutter
สาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่งพลอยเข้าประกวด 2 ชิ้น และแต่ละชิ้นได้คะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วม
การแข่งขันคนดังกล่าวจะถือว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติได้
4.2 ประกาศนียบัตร Advanced Competition Cutter
สาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่งพลอยเข้าประกวด 2 ชิ้น และแต่ละชิ้นได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ซึ่งผู้เข้าร่วม
การแข่งขันคนดังกล่าวจะถือว่ามีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติได้
*เงินรางวัลขึ้นกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560*

สนับสนุนการจัดงานโดย

