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GIT’s World Jewelry Design Awards 2018
หัวขอ The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surface
คําขยายความของหัวขอการประกวด สําหรับเปนแนวทางในการออกแบบ
ไข มุ ก (Pearl) ราชิ นี แ ห ง ท อ งทะเล เป น ตั ว แทนของพระจั น ทร เป น สั ญ ลั ก ษณ ข องความบริ สุ ท ธิ์
ไรเดียงสา ที่ถูกซอนอยูภายใตทองมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลแฝงเรนดวยความลึกลับ ถูกปกคลุมดวยเปลือกที่
หนาและหยาบกระดาง แตภายในซอนความงดงาม แวววาวตามธรรมชาติเอาไว ดวยเสนหและสีสันอันหลากหลาย
ทําใหเปนที่ตองการของเหลาสตรีอันสูงศักดิ์
ไขมุก แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ไขมุกธรรมชาติ (Natural Pearl) และไขมุกเลี้ยง (Cultured Pearl)
ทั้ ง สองประเภทยั ง แบ ง ย อ ยออกเป น ไข มุ ก น้ํ า เค็ ม (Saltwater Pearl) และไข มุ ก น้ํ า จื ด (Freshwater Pearl)
โดยไขมุกเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเขาไปในตัวหอย ทําใหหอยเกิดการระคายเคืองและหลั่งสารออกมาเคลือบ
สิ่งแปลกปลอมนั้น สิ่งที่เคลือบนี้ตอมาแข็งตัวทําใหเกิดความวาวและเหลือบสีรุงสวยงามในไขมุก นอกจากนี้สิ่งที่
เคลือบดังกลาวยังสามารถพบเจอบริเวณเปลือกหอย (Shell หรือ Mother of Pearl) ซึ่งไดมีการนํามาประดับใชใน
เครื่องประดับตางๆ อีกดวย
ไขมุก ไมไดมีเพียงสีขาวเทานั้น แตยังมีสีอื่นๆ เชน สีขาว ชมพู เงิน ครีม เหลือง เขียว น้ําเงิน มวง เทา
และดํา ไขมุกมีรู ปร างตั้ งแตรู ป กลม (Round) ถึงรูปรางบิ ดเบี้ยวไปมาตามธรรมชาติ (Baroque) ก็ไดถูกนํ า มา
รังสรรคดวยจินตนาการจนเกิดเปนเครื่องประดับที่มีลักษณะรูปรางและเอกลักษณอันนาสนใจ
แหล งมุ กธรรมชาติ ที่สํ า คั ญ มาจากอาวเปอรเซีย อิน เดีย และศรีลังกา ขณะที่มุกเลี้ย งที่สําคัญมาจาก
ประเทศจีน ออสเตรเลีย เฟรนชโปลินีเซีย ญี่ปุน และอินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทยมีแหลงเลี้ยงมุกในจั งหวัด
ภูเก็ต พังงา ระนอง สุราษฎรธานี และกาญจนบุรี ปจจุบัน ไขมุก มีความตองการในอุตสาหกรรมตางๆ จํานวนมาก
จึงเปนหนึ่งในอัญมณีสงออกที่สําคัญของประเทศไทย โดยสามารถสรางมูลคามากวา 500 ลานบาทตอป

Ruser - A cultured freshwater pearl,
diam0nd and colored diamond
brooch

Jean & Thierry Vendนme –
Pendant with Obsidian, diamonds
and black pearls

JEWELLERY THEATRE - Magnolia
Earrings: 18K yellow gold with pink
baroque pearls, diamonds, purple
sapphires and tsavorites
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Chow Tai Fook - Ring in 18k
white gold with South Sea
peacock pearls, pink and purple
sapphires, green garnets and
white diamonds.

Palmiero - ring with graduated
blue sapphires and topped with a
foam of bubbling pearls.

Alessio Boschi – Bracelet and ring
fr0m the orchidee royal set with
tanzanites, tsavorites, white and
yellow diamonds, and Tahitian
pearls.
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กิจกรรมสําคัญ
1. จัดงานแถลงขาว ในวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 61
2. ตัดสินผลงานที่สงเขาประกวดออกแบบเครื่องประดับรอบแรก (Audition) โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในวงการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ในวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561 (ปดรับแบบวาดในวันจันทรที่ 28
พฤษภาคม 2561) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
3. ประกาศผลงานการออกแบบเครื่องประดับที่ผานเขารอบคัดเลือกลงเว็บไซตของสถาบัน และใหผูสนใจ
ร ว มโหวตแบบวาดเครื่ องประดั บ ที่ ตนชื่ น ชอบ (ทั้งนี้ สําหรับ ผูที่รว มกิจ กรรม Popular Design Award 2018
สามารถโหวตผลงานผานระบบออนไลน ไดตั้งแตวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 จนถึง วันศุกรที่ 31 สิงหาคม
2561)
4. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของผูเขาประกวด และมีการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกรที่ 7 กันยายน
2561 ภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ณ ชาเลนเจอรฮอลล ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อมอบรางวัลแกผูชนะเลิศ พรอมทั้งจัดแฟชั่นโชวแสดงเครื่องประดับที่ผลิตจาก
ผลงานแบบวาด และมีกิจกรรมประกาศผลพรอมมอบรางวัลชนะเลิศ พรอมรางวัล Popular Design Award 2018
คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
การประกวดครั้งนี้ เหมาะสําหรับผูมีใจรักในการออกแบบเครื่องประดับที่มีความคิดสรางสรรค สามารถ
วาดภาพ และลงสีเครื่องประดับได หรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางแบบได โดยจะเปนเครื่องประดับ
สําหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได ไมจํากัดอายุของผูเขาประกวด
รางวัลสําหรับผูชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (รวมมูลคา 9,000 USD หรือกวา 315,000 บาท)
1. รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ไดแก
- โลพระราชทานจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- เงินสดมูลคา 3,000 USD หรือประมาณ 105,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล ไดแก
- เงินสดมูลคา 2,000 USD หรือประมาณ 70,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ไดแก
- เงินสดมูลคา 1,500 USD หรือประมาณ 52,500 บาท พรอมโลเกียรติยศ
4. รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ไดแก
- เงินสดมูลคา 1,000 USD/รางวัล หรือประมาณ 35,000 บาท/รางวัล พรอมโลเกียรติยศ
5. รางวัล P0pular Design Award 2018 มี 1 รางวัล ไดแก
- เงินสดมูลคา 500 USD หรือประมาณ 17,500 บาท พรอมโลเกียรติยศ (คัดเลือกจากแบบวาดที่ผานรอบ
คัดเลือก 20 แบบ โดยผูสนใจทั่วไปโหวตผานเว็บไซต)
*** เงิ น รางวั ล ขึ้ น กั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศจากธนาคารแห ง ประเทศไทย
ณ วั น ที่ ป ระกาศผลและมอบรางวั ล แก ผู ช นะเลิ ศ ***
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หลักเกณฑในการสงผลงานเขาประกวด
1. ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวขอ ในรูปแบบของ Fine Jewelry ซึ่งเปนเครื่องประดับที่ผลิตจาก
วัสดุที่มีมูลคาสูง เชน Gold, Pink Gold, White Gold หรือ Platinum ไดจริง จํานวนไมต่ํากวา 3 ชิ้น ใน 1 ผลงาน
หรือหนากระดาษ โดยตองมีสรอยคอ รวมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เชน ตางหู แหวน กําไล เปนตน
2. ผลงานทุกชิ้นตองมีมุกหรือเปลือกหอยมุก เปนองคประกอบหลักในการออกแบบเครื่องประดับ โดยไม
จํากัดรูปทรงหรือสีของวัสดุ อีกทั้งยังสามารถนําอัญมณีแทหรือวัสดุชนิดอื่นๆ มาใชสรางสรรคผลงาน
3. ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานไดทั้งแบบที่เปน ภาพวาดลงสีดวยมือ ไมจํากัดเทคนิคที่ใช หรือภาพที่เขียน
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผลงานที่สงเขาประกวด ประกอบดวย
3.1 วาดหรือพิมพภาพผลงานที่ออกแบบลงบนกระดาษสีขาวขนาด A3 และติดลงบนกระดาษแข็งหรือ
บอรดสีดํา เวนขอบดานละ 2 นิ้ว
3.2 ใสชื่อผลงาน พรอมทั้งบรรยายแนวความคิดสั้นๆ (Inspiration) ดวยลายมือตัวบรรจงอยางละเอียด
และชัดเจน หรือพิมพลงบนกระดาษขนาด 2 x 4 นิ้ว และแปะลงบนมุมขวาลางของกระดาษแข็งสีดํา
หามใสชื่อ-นามสกุล และประวัติของผูเขาประกวดลงบนดานหนาของผลงานโดยเด็ดขาด
3.3 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครใหครบถวน และแปะที่ดานหลังผลงาน
4. ผลงานที่สงเขาประกวดทุกชิ้นตองเปนผลงานใหม ไมลอกเลียนแบบมา ไมเคยผลิตไวจําหนาย และตองไม
เคยผานการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มากอน
5. ผลงานที่ส งเข า ประกวดต องสามารถผลิตไดจ ริง และสามารถจําหนายไดในอุตสาหกรรมอัญ มณีและ
เครื่องประดับ
6. ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานแบบวาดไดคนละไมเกิน 3 ผลงาน
7. สงผลงานประกวดออกแบบเครื่องประดับไดที่:
ฝายฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – T0wer ชั้น 3
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขติดตอ: 02-634-4999 ตอ 311, 088-002-8624
8. ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนําภาพหรือสัญลักษณอื่นใดมาเปนองคประกอบในการจัดทํา
ผลงานตองมีความถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังวาสถาบันถูกรองเรียน ฟองรองเปนคดี
และ/หรือมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแกบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น เจาของผลงานตองรับผิดชอบเปนผูดําเนินการแกไขขอพิพาทดังกลาวใหสถาบันแตเพียงผูเดียว และ
ตองรับชดใชคาเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจํานวน โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
9. คําตัดสินของกรรมการถือเปนสิ้นสุด โดยผูเขารวมการประกวดไมสามารถโตแยง หรืออุทธรณใดๆได

หมดเขตรับผลงานแบบวาดภายในวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ
• สามารถ Download รายละเอียดการประกวด ตัวอยางแบบวาดและใบสมัครที่ www.git.or.th
• ผูเขาประกวดจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงผลงานทั้งหมด และจะไมมีเจาหนาที่ไปรับที่ไปรษณียหรือบริษัท
ขนสง
• ในกรณีที่ผลงานเกิดการชํารุดหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนสง ทางสถาบันจะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ
• ทางสถาบันมอบประกาศนียบัตรแกผูผานเขารอบคัดเลือกแบบวาดทุกคน
• 5 แบบวาดที่ไดรับคะแนนสูงสุด จะไดทําการผลิตเปนชิ้นงานเครื่องประดับจริงโดยสถาบันหรือ
• ผูสนับสนุนการผลิตชิ้นงาน และเจาของผลงานจะไดรับโลเกียรติยศทุกคน
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• ผลงานทุกชิ้นเปนลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคผลงาน ยกเวน ผูสรางสรรคที่อยูภายใตสังกัดหนวยงานหรือบริษัท ความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ขึ้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝายเทานั้น
• ผูชนะการประกวดยินยอมใหสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ไดรับรางวัลทุกชิ้นงานตามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ เวนแตจะไดรับความยินยอมหรืออนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนกรณีไป
• เจาของผลงานตกลงใหสถาบันนําแบบวาดที่เขารอบตัดสินมาผลิตเปนเครื่องประดับจริง โดยชิ้นงานเครื่องประดับดังกลาว
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูสนับสนุนแตเพียงผูเดียว ทั้งนี้ แบบวาดยังคงเปนลิขสิทธิ์ของเจาของผลงาน หากผูสนับสนุนประสงคนําไป
ผลิตเพิ่มหรือตอยอดผลงาน จะขึ้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝายเทานั้น
• หากผลงานแบบวาดที่เขารอบตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เปนของนักออกแบบที่สังกัดหนวยงานหรือบริษัท และไดรับการ
คัดเลือกเพื่อผลิตเปนเครื่องประดับจริง ทางสถาบันใหสิทธิการผลิตเครื่องประดับกับตนสังกัดกอน
• เครื่ อ งประดั บ ใดๆ ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น การผลิ ต โดยสถาบั น ให ต กเป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องสถาบั น แต เ พี ย งผู เ ดี ย ว
ซึ่งสถาบันจะจัดแสดงในพิพิธภัณฑฯ แบบหมุนเวียนและงานนิทรรศการอื่นๆ ที่สถาบันเขารวม
• ผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหผลิตเปนเครื่องประดับจริง นักออกแบบที่เปนเจาของผลงานจะตองเขารวมงานประกาศผลและ
มอบรางวัลแกผูชนะเลิศ ภายในงาน Bangk0k Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ได มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
• ผลงานทุกชิ้นที่สงเขาประกวด สถาบันมีสิทธิ์ในการจัดพิมพเผยแพรผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพหรือ สื่ อ
สารสนเทศทุกชนิด
• สําหรับผูโชคดีที่เขารวมสนุกในการโหวต ที่ไดรับการจับรายชื่อ จะไดรับเครื่องประดับ โดยตองมารับของรางวัลดังกลาว
ด ว ยตนเองที่ ฝ า ยฝ ก อบรม ชั้ น 3 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แห ง ชาติ (องค ก ารมหาชน)
และรางวัลที่ไดรับไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ใหผูอื่นได
• ผลงานที่ไมไดรับคัดเลือก สามารถเขามารับคืนไดท่ี ฝายฝกอบรม เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower
ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ในวันจันทร – ศุกร ระหวางเวลา 9.30 – 16.30 น. ภายในวันที่ 28
ธันวาคม 2561 เทานั้น (ยกเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) มิเชนนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนผลงานทั้งหมด
และตองแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนา
• สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะแจงใหทราบลวงหนา
• สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตัวอยางการสงผลงานเขาประกวด

***************************************
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12

หนา 4 จาก 4

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12
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รูปถ่าย

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________________________ อายุ _____________ปี
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
บริษัท/สถานศึกษา ______________________________________________________________________________________
ตาแหน่ง/อาชีพ _______________________________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ_________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทางาน/สถาบัน) _______________________________ โทรสาร______________________________________
อีเมล _______________________________________________________________________________________________
ชื่อผลงาน_____________________________________________________________________________________________
วัสดุที่ใช้______________________________________________________________________________________________
แรงบันดาลใจ/แนวความคิด _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ - ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดทุกประการ
- โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง

กรณีที่ผลงานของท่านได้รับคัดเลือกให้ผลิตเป็นเครื่องประดับจริง
มีบริษัทผู้สนับสนุนการผลิตเป็นชิ้นงานจริง
ชื่อบริษัท _______________________________________________________________________________________
หมายเลขติดต่อ___________________________________________________________________________________
อีเมล __________________________________________________________________________________________
ไม่มีบริษัทผู้สนับสนุนการเป็นชิ้นงานจริง (ทางสถาบันจะเป็นผู้ผลิต สาหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเท่านั้น)

กรุณาส่งผลงานการออกแบบเครื่องประดับและใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

มาที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายฝึกอบรม เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 694 4999 ต่อ 311 โทรสาร 02 634 4970 เว็บไซต์ www.git.or.th email: tsakunrat@git.or.th

