งานแถลงขาวการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 13 และ การประกวดพลอยเจียระไน 2562
หลักการและเหตุผล
สถาบันไดจัดทำโครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับขึ้นเปนประจำทุกป โดยเปดกวาง ใหนัก
สรางสรรค และ นักออกแบบ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจไดมีโอกาสปลดปลอยพลังแหงความคิดสรางสรรค
และเพื่อเปนการผลักดันใหกับวงการอัญมณีและเครื่องประดับตื่นตัวอยูเสมอ ดังนั้น ในป ๒๕๖๒ นี้ สถาบันจึง
ไดจัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก ปที่ ๑๓ ซึ่งจะจัดใหมีการประกวดในระดับนานาชาติ
เพื่อสรางแรงกระตุนใหนักออกแบบไทย รวมถึงมีการเพิ่มทัศนวิสัยและเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
รวมถึงมุมมองระหวางนักออกแบบชาวไทยและชาวตางชาติ หัวขอการประกวดในปนี้ ซึ่งเปนปที่ ๑๓ ผูเขา
แขงขันจะตองออกแบบเครื่องประดับภายใตธีม "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night”
เครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน หรืออัญมณีสีแดง หรืออัญมณีสีเขียว เปนองคประกอบหลักในการออกแบบ
ชิ้นงาน นอกจากนี้สถาบันไดมีการจัดการประกวดพลอยเจียระไนสำหรับชางเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรี
และชางเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีประสบการณดานการเจียระไน รวมถึงชางเจียระไน
ไดมีโอกาสพัฒนาฝมือใหเขาสูวงการมาตรฐานระดับโลก
วัตถุประสงค์ โครงการ

1. เพื่อสนับสนุนและเปดเวทีใหนักออกแบบรุนใหม อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ
รวมถึงผูสนใจทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบ ใหไดมีโอกาสนำเสนอผลงาน ปรากฏสูสายตาสาธารณชนทั้งชาว
ไทยและตางชาติ รวมถึงเกิดกำลังใจในการสรางสรรคงาน ออกแบบเครื่องประดับตอไป
2. เพื่อสนับสนุนใหมีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเปนชิ้นงานจริงและจำหนายไดจริงในอุตสาหกรรม อัญมณี
และเครื่องประดับ หรือสามารถออกแบบตอยอดจากผลงานเครื่องประดับเดิม ซึ่งสามารถเปนโอกาสในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
3. เพื่อสรางความตื่นตัวเรื่องการออกแบบพรอมแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบรุนใหม
ของไทยใหเปนที่ประจักษในหมูนักออกแบบชาวตางชาติ
4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด และมุมมองที่หลากหลายระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ
5. เพื่อกระตุนใหเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมีอิสระทางแนว ความคิด มีมุมมองที่
ไรกรอบ แตไมไรกฎเกณฑ
6. เพื่อสนับสนุนใหเดการสรางนักวิจัยรุนใหมเขาสูอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งเปนเวที
ระดับชาติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ ระหวางนักวิจัยกับผูประกอบการ
หรือผูใชประโยชนจากงานวิจัย
การจัดงานแถลงขาว
งานแถลงขาวการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ ๑๓ และ การประกวดพลอยเจียระไน
วันที่: ๘ กรกฎาคม ๑๕๖๒
สถานที่: หอง Chadra Ballroom ๑ โรงแรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

•

จํานวนผลงานที่ส่งเข้ าประกวด การประกวดเครื่องประดับ

จํานวนผลงานทีส่ ง่ เข้ าประกวดการประกวดออกแบบเครื่ องประดับ
ทังหมดจํ
้
านวน 660 ผลงาน
ช่ องทางการส่ งผลงานเข้ าประกวด
จากไปรษณีย์จํานวน 43 ผลงาน
จากออนไลน์จํานวน 617 ผลงาน
ประเภทการประกวด
ประเภทเครื่ องประดับประเภทพลอยทับทิม/พลอยไพลิน จํานวน 517 ผลงาน
ประเภทเครื่ องประดับประเภทพลอยเพอริ โด จํานวน 143 ผลงาน
ข้ อมูลผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
ผลงานจากชาวไทยจํานวน 557 ผลงาน
ผลงานจากชาวต่างชาติ จํานวน 103 ผลงาน
นักศึกษาส่งเข้ าประกวดจํานวน 458 ผลงาน
ผู้ประกอบการส่งเข้ าประกวดจํานวน 202 ผลงาน
•

จํานวนผลงานที่ส่งเข้ าประกวด การประกวดพลอยเจียระไน

จํานวนผลงานทีส่ ง่ เข้ าประกวดพลอยเจียระไนรวมทังหมดจํ
้
านวน 82 เม็ด
ช่ องทางการส่ งผลงานเข้ าประกวด
จากไปรษณีย์ทงหมด
ั้
ประเภทการประกวด
ประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี จํานวน 22 เม็ด
ประเภทช่างเจียระไนทัว่ ไป จํานวน 60 เม็ด
ข้ อมูลผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
ผลงานจากชาวไทยจํานวน 80 ผลงาน
ผลงานจากชาวต่างชาติ จํานวน 2 ผลงาน
นักศึกษาส่งเข้ าประกวดจํานวน 2 ผลงาน
ผู้ประกอบการส่งเข้ าประกวดจํานวน 40 ผลงาน
ไม่ระบุอาชีพ จํานวน 40 ผลงาน
คณะกรรมการการตัดสิน
รายชื่อคณะกรรมการการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
1. คุณสุพัตรา ศรี สุข
2. คุณสิริพร ภาณุพงศ์
3. หม่ อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่
4. คุณสุริยน ศรี อรทัยกุล (ส่ งตัวแทนเป็ นคุณมนตรี เนรกัณฐี)
5. ผศ.ดร. วีรวัฒน์ ศิริเวสมาศ

รายชื่อคณะกรรมการการประกวดพลอยเจียระไน
1.
2.
3.

คุณทนง ลีลาวัฒนสุข
ดร. สุรินทร์ อินทะยศ
คุณเผด็จ ภูอากาศ

การตัดสินรอบแรก (รอบแบบวาด)
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 การตัดสินรอบแรก ณ หองประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีแหงชาติ
(องคการมหาชน)

ผลการตัดสินรอบแรก (ผูเขาชิงรางวัล Popular Design Award)
การประกวดออกแบบเครื่องประดับประเภทเครื่องประดับพลอยเพอริโด
1. วิลาสินี ชื่อเพราะ
Design Name: Thai Morning Glory
2. ชาญชัย ดวงระหวา
Design Name: Bamboo
3. ศรีอุบล บุญกอง
Design Name: Diamond
4. ปวันรัตน ปญจไชยโรจน
Design Name: Grass in Evening
5. อำพล แตระพรพาณิชย
Design Name: Salika (สาลิกา)
6. Reyhaneh Ettehad
Design Name: Green Calm
7. อาทิตยา ผลสุข

Design Name: Princess Jasmine
8. สุขุม ชาวนาปา
Design Name: บานเราทองนา
9. Huang Lixue
Design Name: Polar Lights
10. ชนกานต ลิมปศิริพร
Design Name: Green Lady Palm
11. Wang Jie
Design Name: Green Vision
12. สิรภัทร พลอยเพชร
Design Name: Baobab - Tree of Life
13. กนกพร พัฒนเลิศพันธ
Design Name: The Elegance of Thai Silk
14. นพดล มโหฬาร
Design Name: Evening Forest (ปาไมยามเย็น)
15. จีรวัฒน สมเสนาะ
Design Name: The Jewel of Happiness
ผลการตัดสินรอบแรก (ผู้เข้ ารอบชิงชนะเลิศ)
การประกวดออกแบบเครื่ องประดับประเภทเครื่องประดับพลอยเพอริโด
Ms. Reyhaneh Ettehad
Designer จาก Reyhaneh Ettehad

ประเทศอิหร่าน
ชื่อผลงาน: Green Calm
สนับสนุนการผลิตโดย: สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นาย อําพล แตระพรพาณิชย์
Designer จาก ◌์NGG
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: Salika
สนับสนุนการผลิตโดย:
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นางสาว ปวันรัตน์ ปั ญจไชยโรจน์
ดีไซน์เนอร์ จาก บริ ษัท รี กลั จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: Grass in Evening
สนับสนุนการผลิตโดย:

บริ ษัท รี กลั จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์

นาย ชาญชัย ดวงระว้ า
ดีไซน์เนอร์ บริ ษัท จีเวล เดคอร์ จํากัด
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: Bamboo
สนับสนุนการผลิตโดย:
บริ ษัท PP Group จํากัด และ สถาบัน
ผลการตัดสินรอบแรก (ผู้เข้ าชิงรางวัล Popular Design Award)
การประกวดออกแบบเครื่ องประดับประเภทเครื่องประดับพลอยทัมทิม/พลอยไพลิน

1. อาทิตยา ผลสุข
Design Name: Blue Deco
2. Wansa Phaerakkakit
Design Name: The Blue Macaw
3. จีรวัฒน สมเสนาะ
Design Name: The power of gems
4. นพดล มโหฬาร
Design Name: Blue Sky ทองฟา
5. Sippakorn Oudkom
Design Name: Rose in the Night
6. Reyhaneh Ettehad
Design Name: Red Rose in Black Night
7. Mahdieh Dabiri
Design Name: Infinite Waves
8. ชนกานต ลิมปศิริพร
Design Name: Red Firework
9. ภาพทิพย กุลวุฒิ
Design Name: วัฏจักรแหงน้ำ
10. จีรวัฒน สมเสนาะ
Design Name: Jewel King
11. ชัชชัย เอิบอาย
Design Name: พลุ เฉลิมฉลอง (Fireworks Festival)
12. นพดล มโหฬาร

Design Name: Phoenix (นกฟนิกซ)
13. ศศิวิมล ใชภูทอง
Design Name: Red fireworks on the night of celebration
14. Sima Rasti
Design Name: BLACK HOLE
15. Pasu Roungpanayroj
Design Name: Red Night Haunted Dream (V.1)

ผลการตัดสินรอบแรก (ผู้เข้ ารอบชิงชนะเลิศ)
การประกวดออกแบบเครื่ องประดับประเภทเครื่องประดับพลอยทัมทิม/พลอยไพลิน
นางสาว อาทิตยา ผลสุข
นักออกแบบจาก Pacharee Brand
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: Blue Deco
สนับสนุนการผลิตโดย: บริ ษทั คอนเซฟท์ แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
นาย จิรวัฒน์ สมเสนาะ
ดีไซน์เนอร์ จาก บริ ษัท จันมณี
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: Rose in the Night
สนับสนุนการผลิตโดย: Marvel Jewelry Co., Ltd
นาย สิปปกร อวดคม
Designer จาก Jewelry Design House
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: The power of gems
สนับสนุนการผลิตโดย: บริ ษทั Beauty Gems
นางสาว วรรษา แพรักขกิจ
Managing Director จาก Suparno Jewelry Co., Ltd.
ประเทศไทย
ชื่อผลงาน: The Blue Macaw
สนับสนุนการผลิตโดย: บริ ษทั Suparno Jewelry Co., Ltd
สรุ ปรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการประกวดออกแบบเครื่ องประดับ
ผู้สนับสนุนระดับ Platinum (สนับสนุนการผลิตเครื่ องประดับ)

จํานวน 6 ราย ได้ แก่
1. บริ ษัท Beauty Gems
2. บริ ษัท Marvel Jewelry
3. บริ ษัท PP Trading
4. บริ ษัท Concept Manufacturing
5. บริ ษัท Suparno Jewelry
6. บริ ษัท Regal Jewelry
ผู้สนับสนุนระดับ Silver (สนับสนุนเงินสดมูลค่า 25,000บาท) จํานวน 2 ราย
1. บริ ษัท gemburi
2. บริ ษัท L.S. Jewelry Group
•

ผลการตัดสิน การประกวดพลอยเจียระไน

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกัลยา สิรินิมิตกุล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นางถวิล ตูนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นายนิวฒ
ั น์ ศรี สรุ ิ นทร์
ผลการตัดสินประเภทช่ างเจียระไนจันทุบรี
รางวัลชนะเลิศ
นายอํานาจ ทองดา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายธีรศักดิ์ ทองดา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
นายวิสทุ ธิ์ ไขสรี
•

ผลโหวต Popular Design Award 2019
การโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ www.gitwjda.com/vote
เพื่อชิงรางวัล Popular Design Award 2019

ผลงานที่ได้ รับคะแนนโหวตมากที่สดุ
อันดับ 1 นางสาว วรรษา แพรักขกิจ
จํานวนโหวต:
243,897 ราย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.gitwjda.com/

