


โจทย�การออกแบบ

ภาพจำของ “บล็อกแก�ว” ที่เราคุ�นเคย คือการทำหน�าที่เป�นวัสดุตกแต�ง
ผนังห�องน้ำและตึกแถว ซึ่งปรากฏเพ�ย ง รูปแบบที่ซ้ำซากจำเจ   จนทำให�
ถูกมองว�าเป�นของที่นำไปใช�ในงานสถาป�ตยกรรมและงานออกแบบได�
อย�างจำกัด อย�างไรก็ดี   หากเราพ�จารณาถึงคุณสมบัติของตัววัสดุแล�ว 
บล็อกแก�วยังมีความเป�นไปได�อีกมากที่ซ�อนอยู�ภายใต�ความใสวาวนั้น

art4d ร�วมกับ บร�ษัท บางกอกคร�สตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา จากทุกสาขาว�ชาการออกแบบ   ร�วมกันตีความและ
ส�งผลงานเข�าประกวดภายใต�หัวข�อ “PLAY” เพ�่อท�าทายมุมมองการ
รับรู�ที่เรามีอยู�เดิมต�อบล็อกแก�ว และค�นหาความไม�ธรรมดาที่ซ�อนอยู�
ในวัสดุที่ถูกมองว�าธรรมดาชนิดนี้ ด�วยความต�องการที่จะเป�ดกว�างให�
กับความเป�นไปได�ใหม�ๆ ขอบเขตของผลงานที่ส�งเข�าประกวดสามารถ
เป�นได�ท้ังการออกแบบลวดลายและวัสดุข��นใหม� การทดลองกับคุณสมบัติ
ของวัสดุในแง�มุมที่หลากหลาย หร�อกระทั่งการนำวัสดุไปประยุกต�ใช�
ในบร�บทและสเกลที่แตกต�างกันไป ตั้งแต�ข�าวของเคร�่องใช�ในระดับ
บุคคล จนถึงพ�้นที่ทางสถาป�ตยกรรมและการสร�างสภาพแวดล�อม
ในระดับเมือง

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

• ผศ.บุญเสร�ม เปรมธาดา (Bangkok Project Studio)
• ศาว�นี บูรณศิลป�น และ Tom Dannecker (Thingsmatter)
• ภิรักษ� อนุรักษ�เยาวชน (Spaceshift Studio)
• ว�รยศ จุฬเกตุ (Bangkok Crystal Co., Ltd.)

เง�่อนไขการเข�าร�วมประกวด

• ผู�มีสิทธ�์ส�งผลงานเข�าร�วมประกวดแบบ จะต�องเป�นนิสิต  
   นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

• ผู�เข�าประกวดสามารถรวมทีมได�ไม�เกินทีมละ 3 คน โดยแต�ละทีม
   จะสามารถส�งผลงานเข�าประกวดได�มากกว�า 1 ผลงาน แต�จะได�รับ
   รางวัลสูงสุดเพ�ยง 1 รางวัลเท�านั้น

• ผลงานท้ังหมด หร�อส�วนหน่ึงส�วนใดท่ีส�งเข�าประกวด จะต�องเป�นแนวคิด
   และรูปแบบที่ไม�เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก�อน และต�องไม�ละเมิดลิขสิทธ�์
   งานของผู�อื่น หากได�รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป�นโมฆะ 
   และถูกเร�ยกรางวัลทั้งหมดคืน เพ�่อมอบให�แก�ผู�มีสิทธ�์อันถูกต�องต�อไป

• ลิขสิทธ�์ของผลงานเป�นของผู�เข�าประกวดและบร�ษัท บางกอกคร�สตัล 
   จำกัด

• art4d และบร�ษัท บางกอกคร�สตัล จำกัด ขอสงวนสิทธ�์ในการตีพ�มพ�
   และแสดงผลงานทุกชิ�น ตลอดจนข�อมูลอื่นๆ ที่ส�งเข�าประกวดเพ�่อ
   เผยแพร�ต�อสาธารณะชนได�ในทุกรูปแบบ

รูปแบบการนำเสนอ

• ผู�เข�าประกวดต�องนำเสนอผลงานลงบนพ�้นที่ขนาด A1 
   (594 x 841 มม.) จำนวน 1 แผ�น

• ระบุชื่อผลงาน รายละเอียด และแนวความคิดในการออกแบบ
   ความยาวไม�เกิน 300 คำ (เป�นภาษาไทย และ/หร�อภาษาอังกฤษเท�าน้ัน) 
   โดยสามารถกำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส�วนได�ตามความเหมาะสม

• บนบอร�ดจะต�องไม�ปรากฏชื่อเจ�าของผลงาน แต�ให�ระบุชื่อ-นามสกุล 
   สถาบันการศึกษา คณะและสาขาที่เร�ยน หมายเลขโทรศัพท� และอีเมล�
   ที่สามารถติดต�อได� ลงในใบสมัครเข�าร�วมการประกวดแบบ

การส�งผลงาน

• ส�งผลงานในรูปแบบไฟล�ดิจ�ตอล เป�นไฟล�สกุล pdf ความละเอียด 
   300 dpi พร�อมทั้งแนบใบสมัครที่ระบุข�อมูลของผู�เข�าประกวดมา
   ที่อีเมล� bkkcrystaldesign2018@gmail.com โดยระบุ subject  
   ด�วยชื่อ-นามสกุล ตามด�วยสถาบันการศึกษา

• สามารถส�งผลงานได�ด�วยตนเองหร�อทางไปรษณีย�ที่
   บร�ษัท คอร�ปอเรชั่น โฟร�ดี จำกัด (art4d) 
   เลขที่ 5 ซอยสุุข�มว�ท 26 (ซอยอรรถกระว� 1) 
   ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

• สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม โทร 02-260-2606-8

กำหนดการ 

• วันสุดท�ายของการรับผลงาน   22 ต.ค. 61

• ประกาศรายชื่อผู�เข�ารอบ 50 ผลงาน 
   สำหรับรางวัล Popular Vote   2 พ.ย. 61

• ประกาศรายชื่อผู�เข�ารอบตัดสิน   6 พ.ย. 61

• ผู�เข�ารอบตัดสินเข�าร�วมเว�ร�คช็อปที่โรงงานผลิต 
   บร�ษัท บางกอกคร�สตัล จำกัด จังหวัดระยอง  10 พ.ย. 61

• ตัดสินการประกวดและพ�ธ�มอบรางวัล  17 พ.ย. 61

รางวัลการประกวด
 
• รางวัลชนะเลิศ 
   เง�นรางวัลมูลค�า 30,000 บาท ถ�วยรางวัล พร�อมประกาศนียบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
   เง�นรางวัลมูลค�า 15,000 บาท ถ�วยรางวัล พร�อมประกาศนียบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
   เง�นรางวัลมูลค�า 10,000 บาท ถ�วยรางวัล พร�อมประกาศนียบัตร

• รางวัล Popular Vote 
   เง�นรางวัลมูลค�า 5,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตร

สำหรับ 50 ผลงานแรกที่ส�งผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 
รับบัตรกำนัลจาก Starbucks และสมาชิกนิตยสาร art4d หนึ่งป�เต็ม

**ติดตามรายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับการประกวดแบบได�ทาง  
   facebook.com/art4dMagazine
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ใบสมัคร : 

รูปแบบการส�งผลงาน 

 ทางอีเมล�: 
      bkkcrystaldesign2018@gmail.com

 ส�งด�วยตนเองหร�อทางไปรษณีย�ที่:
     บร�ษัท Corporation 4d Limited (art4d)
     เลขที่ 5 (อรรถกระว� 1) สุข�มว�ท 26 กรุงเทพฯ 10110

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อความทั้งหมดเป�นความจร�งทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………………………………..ผู�สมัคร

(           )

วันที่…………………………………………………………………

ดาวน�โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดได�ที่ www.art4d.com
โปรดส�งใบสมัครพร�อมหลักฐานเข�าร�วมกิจกรรมฯ 
ภายในวันที่ 22 ต.ค. 2561
ไม�มีค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมกิจกรรม

i ต�องการข�อมูลเพ��มเติม โปรดติดต�อทีมงาน art4d
โทรศัพท� 02 260 2606-8
ในวันจันทร� - วันศุกร� เวลา 10:00 - 18:30 น.
อีเมล� bkkcrystaldesign2018@gmail.com


