รายละเอีียด
โครงการประกวดผลงานศิิลปหััตถกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์
SACICT Award 2020
จััดโดย ศููนย์์ส่่งเสริิมศิิลปาชีีพระหว่่างประเทศ (องค์์การมหาชน)
แนวคิิดการจััดโครงการ

มุ่่�งเน้้นการต่่อยอดองค์์ความรู้้�จากงานผ้้าศิิลปาชีีพ 3 ประเภท ได้้แก่่ ผ้้าฝ้้าย ผ้้าไหม และผ้้าชาวเขา รวมถึึงผ้้าไทยทอมืือ
ประเภทต่่างๆ ภายใต้้หัวั ข้้อการประกวด “ผ้้าไทยใส่่ได้้ทุกุ Gen” โดยการนำำ�เสนอจุุดเด่่น และคุุณค่่าของผ้้าศิิลปาชีีพ และผ้้าทอมืือ
จากแต่ล่ ะท้้องถิ่่�นทั่่ว� ประเทศไทยที่่�ผู้เ้� ข้้าร่่วมการประกวดได้้นำำ�มาใช้้เป็็นวัสั ดุุ/วััตถุุดิบิ ในการนำำ�เสนอแนวคิิดการออกแบบแฟชั่่น 
�
และเครื่่�องแต่่งกาย รวมทั้้�ง เครื่่�องประกอบเครื่่�องแต่่งกาย (Accessories) อาทิิ กระเป๋๋า รองเท้้า และหมวก เป็็นต้้น ให้้มีีความ 
โดดเด่่น ประณีีต งดงาม แปลกตา คงความเป็็นเอกลัักษณ์์ของผ้้าศิิลปาชีีพ หรืือผ้้าทอมืือท้้องถิ่่�น ทั้้�งยัังสามารถสวมใส่่ได้้จริิง
ในชีีวิติ ประจำำ�วันั อย่่างร่่วมสมััยตรงกัับความต้้องการของทุุกเจนเนอเรชั่่น 
� โดยการผสมผสานองค์์ความรู้้� และภููมิิปัญ
ั ญางาน
ศิิลปหััตถกรรมไทยเข้้ากัับทัักษะการออกแบบแฟชั่่�น และเครื่่�องแต่่งกายผ้้าไทยได้้อย่่างสอดรัับกัับวิิถีีชีีวิิตของคนในปััจจุุบััน
และนำำ�ไปสู่่�การเชื่่�อมโยงผลงานสำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรมแฟชั่่�นทั้้�งในระดัับประเทศ และระดัับสากล ต่่อไป

ลัักษณะของผลงาน

การประกวดแบ่่งออกเป็็น 5 ประเภท
ภายใต้้หััวข้้อการประกวด “ ผ้้าไทยใส่่ได้้ทุุก Gen ” ผู้้�สมััครจะต้้องส่่งผลงาน ซึ่่�งจััดทำำ�เป็็นแบบร่่างผลงาน
จำำ�นวน 1 ชุุด โดยสามารถเลืือกประเภทผลงานได้้ดัังนี้้�
1. “ประเภทชุด Finale” ชุดที่มีลักษณะหรูหราเหมาะกับการใช้งานในโอกาสพิเศษ (Elegance Wear) เพื่อแสดงให้คณะ
กรรมการได้เห็นถึงแนวคิด (Concept) ในภาพรวม  การน�ำวัสดุ/วัตถุดิบมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเทคนิคที่น�ำมาใช้ในการ
ผลิตผลงาน กอ่ นต่อยอดแนวคิดสกู่ ารสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบสนองต่อวิถชี วี ติ และไลฟ์สไตล์ของผู้คนใน 4 Generations
2. “ประเภทชุดส�ำหรับ Baby Boomer” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และการใช้งานของคนในยุค Gen B     
(อายุ 55 ปี ขึ้นไป)
3. “ประเภทชุดส�ำหรับ Generation X” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และการใช้งานของคนในยุค Gen X     
(อายุ 40 -54 ปี)
4. “ประเภทชุดส�ำหรับ Generation Y” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และการใช้งานของคนในยุค Gen Y     
(อายุ 23-39 ปี)
5. “ประเภทชุดส�ำหรับ Generation Z” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และการใช้งานของคน  Gen Z โดยคน
Gen Z ( อายุ 10 -22 ปี)

วััสดุุ/วััตถุุดิิบที่่�บัังคัับให้้เป็็นส่่วนประกอบในผลงาน

ผ้้าศิิลปาชีีพ 3 ประเภท ได้้แก่่ ผ้า้ ฝ้้าย ผ้้าไหม และผ้้าชาวเขา รวมถึึงผ้้าไทยทอมืือประเภทต่า่ งๆ ในทุุกภููมิิภาคของประเทศ
โดยผู้้�สนใจสมััครส่่งผลงานเข้้าร่่วมการประกวดสามารถศึึกษารายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผ้้าศิิลปาชีีพ 3 ประเภท รวมถึึงผ้้าไทยทอมืือ
ประเภทต่่างๆ ได้้ในเอกสารที่่�แนบมาพร้้อมนี้้� หรืือ สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก https://archive.sacict.or.th/

คุุณสมบััติิผู้้�สมััคร
1.
2.
3.
4.
5.

นิสิต/นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา และมีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี
บุคคลทั่วไป (นักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ) (ส่งประกวดได้ทุก GEN ยกเว้น GEN Z)
ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นทีมจ�ำกัดไม่เกินทีมละ 3 คน
ไม่จ�ำกัดว่าเคยมีผลงานออกแบบ หรือมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาก่อน
สัญชาติไทย

กำำ�หนดการ

ตั้้�งแต่่บััดนี้้� – 23 สิิงหาคม 2563
26 สิิงหาคม 2563
27 สิิงหาคม 2563
วัันที่่� 27 สิิงหาคม – 18 กัันยายน 2563
3 – 6 กัันยายน 2563

ช่่วงเปิิดรัับสมััคร
การคััดเลืือกรอบแรก (โดยไม่่ต้้องนำำ�เสนอด้้วยตนเอง)
ประกาศผลผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบแรก
ผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบแรกผลิิตผลงาน
ผลงานของผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบแรก จััดแสดงนิิทรรศการ
“ผ้้าไทยใส่่ได้้ทุุก Gen” ในงาน Crafts Bangkok 2020  
วัันที่่� 20 กัันยายน 2563
Fitting และถ่่ายภาพ Lookbook
วัันที่่� 22 กัันยายน 2563
การตััดสิินผลงานชิิงชนะเลิิศ และพิิธีีมอบรางวััล
หมายเหตุุ กำำ�หนดการอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอีียดข้้อมููลเพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณา

1. Sketch Design ขนาด A3 จ�ำนวนไม่เกิน 3 แผ่น (ไฟล์ PDF หรือ JPG ความละเอียดสูง 300 dpi ขึ้นไป) ภายใน Sketch
Design ประกอบด้วย
• ภาพแบบร่่าง (Sketch) หรืือ Flat Drawing
• คำำ�อธิิบายรายละเอีียดของชิ้้น� งาน  อาทิิ ชื่่อ� ผลงาน แนวคิิด แรงบัันดาลใจ พร้้อมภาพประกอบ (Concept and Theme),
อารมณ์์ แนวทางและชุุดสีีที่่�ใช้้  (Mood and Tone), การตกแต่่งและเทคนิิคพิิเศษ  (Technic), แนวทางการเลืือกใช้้
วััสดุุ/วััตถุุดิิบที่่�บัังคัับให้้เป็็นส่่วนประกอบในผลงาน  (Material) และอื่่�นๆ
2. ใบสมััคร พร้้อมภาพผู้้�สมััคร
3. ข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการนำำ�เสนอในการพิิจารณารอบแรก (โดยไม่่ต้้องมานำำ�เสนอด้้วยตนเอง)
• ภาพแบบร่่าง  (JPEG)
• ภาพกระบวนการทำำ�งานระหว่่างการสร้้างสรรค์์แบบร่่าง, ภาพแนวทางวััสดุุ/วััตถุุดิิบที่่�บัังคัับให้้เป็็นส่่วนประกอบ
ในผลงาน  (JPEG)
• คำำ�อธิิบายรายละเอีียดของชิ้้�นงาน  (ในรููปแบบเอกสารไฟล์์ Word)

ช่่องทางการส่่งผลงานเข้้าประกวด ผู้้�สมััครต้้องส่่งใบสมััครพร้้อมผลงานให้้ครบถ้้วน เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการพิิจารณา
ในรอบแรก (โดยไม่่ต้้องมานำำ�เสนอด้้วยตนเอง)

1. ผ่านทางอีเมล์ SACICTAWARD2020@GMAIL.COM
2. ผ่านทางไปรษณีย์ สง่ หลักฐานใบสมัครตัวจริงทีไ่ ด้กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแบบงานดีไซน์ (ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด
A3) ตามที่ก�ำหนด ส่งมาที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 4 ต�ำบลช้างใหญ่ อ�ำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (ประกวด SACICT Award 2020)  

เงิินสนัับสนุุนและเงิินรางวััล

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้รบั เงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั ในการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่ น�ำเสนอ
    ต่่อหน้้าคณะกรรมการในรููปแบบแฟชั่่�นโชว์์ รอบชิิงชนะเลิิศ วัันที่่� 22 กัันยายน 2563
• ประเภทชุุด Finale  เงิินสนัับสนุุน 15,000 บาท/ราย จำำ�นวน 10 คน
• ประเภทชุุดสำำ�หรัับ Baby Boomer Generation เงิินสนัับสนุุน 10,000 บาท/ราย จำำ�นวน 10 คน
• ประเภทชุุดสำำ�หรัับ Generation X เงิินสนัับสนุุน 10,000 บาท/ราย จำำ�นวน 10 คน
• ประเภทชุุดสำำ�หรัับ Generation Y  เงิินสนัับสนุุน 10,000 บาท/ราย จำำ�นวน 10 คน
• ประเภทชุุดสำำ�หรัับ Generation Z  เงิินสนัับสนุุน 10,000 บาท/ราย จำำ�นวน 10 คน
(** Generation Z ส่่งประกวดได้้เฉพาะประเภทนิิสิิต-นัักศึึกษา**)
2. ผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกรอบสุุดท้้าย จำำ�นวน 50 ราย จะได้้รัับเกีียรติิบััตร และผู้้�ที่่�ได้้รางวััลชนะเลิิศจากคณะกรรมการในแต่่ละ
ประเภทผลงาน จำำ�นวนประเภทละ 1 ราย จะได้้รัับรางวััล ประกอบด้้วยด้้วยเงิินสด จำำ�นวน 30,000 บาท/ประเภทผลงาน 
พร้้อมโล่่รางวััล

หลัักเกณฑ์์การตััดสิิน

• เป็นผลงานทีส่ ร้างสรรค์ข้นึ ใหม่ มีความโดดเด่นของผลงานทีแ่ ตกต่างจากผลงานทัว่ ไป และไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดทีไ่ หนมาก่อน
• แนวความคิดในการตอบโจทย์หวั ข้อการประกวด (แนวคิด/การถ่ายทอดเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ภูมิปญ
ั ญาที่มี Concept
เหมาะสมกับการประกวด)
• การน�ำผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ หรือผ้าทอมือจากภูมิภาคต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และร่วมสมัย
• ความคิดสร้างสรรค์ (การน�ำเสนอความสร้างสรรค์ด้านการใช้วัสดุและเทคนิคการจัดท�ำผลงาน)
• ความสวยงาม (รูปแบบที่มีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการออกแบบหรือความงาม ทางศิลปะ)
• คุณภาพของผลงาน (ความปราณีต ความเรียบร้อย การใช้วัสดุที่เหมาะสม)
• อรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (ผลงานสามารถน�ำมาใช้งานได้จริง มีความทันสมัย เหมาะกับชีวิตปัจจุบัน)
• ความเป็นไปได้ในการน�ำไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ (สามารถน�ำมาพัฒนาให้แข่งขันใน เชิงธุรกิจได้)
• ภาพรวมของการน�ำเสนอผลงานความรู้ทางเทคนิค ความสอดคล้องและกลมกลืนผ่านคอลเลกชั่น

เงื่่�อนไข
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้มากกว่า 1 ประเภท
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์โดยผู้สมัครเอง โดยเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผ้าไทยทอมือประเภทต่างๆ เป็นส่วนประกอบ
ผลงานแบบร่างที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะถูกน�ำมาจัดแสดงนิทรรศการที่งาน Crafts Bangkok 2020
ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก จะต้องตัดเย็บชุดเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของนางแบบหรือนายแบบ
ตามที่คณะกรรมการจัดสรรให้โดยวิธีการจับฉลาก และร่วมกิจกรรม Fitting ถ่ายท�ำ Lookbook ในวันที่ ศ.ศ.ป.ก�ำหนดฯ
รวมถึงการน�ำเสนอผลงานในรูปแบบการแสดงแฟชั่นโชว์ รอบชิงชนะเลิศ งาน SACICT Award 2020 วันที่ 22 กันยายน
2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของ ศ.ศ.ป. ไม่สามารถน�ำไปจัดแสดง จัดท�ำองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อื่นๆได้
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์ไม่ได้
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิใ์ นการปฏิเสธ หรือยกเลิกค�ำตัดสิน ส�ำหรับผลงานทีไ่ ด้รบั ข้อร้องเรียนวา่ ละเมิดลิขสิทธิผู์ อ้ ื่นจริง
รวมถึงสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับในทันที
การส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่าผู้สมัครยินยอมปฎิบัติตามกระบวนการท�ำงานของ ศ.ศ.ป. และรับเงื่อนไข ทุกข้อที่กล่าว
ข้างต้น 

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม (ในเวลาทำำ�การวัันจัันทร์์ – ศุุกร์์ เวลา 9.30 – 17.30 น.)
• คุณสิริกานต์ เศียรเขียว  
• คุณรุ่งนภา จันทร์ทอง  
LINE ID: SACICTAWARD

โทร 096-638-7602
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E-mail: SACICTAWARD2020@GMAIL.COM

