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'ในหลวงในดวงใจ' ชุดกีฬาในจินตนาการคนรุนใหม
9 พฤษภาคม 2551

กองบรรณาธิการ

พิธีตัดสินการประกวดแขงขัน แกรนดสปอรต ยัง ดีไซเนอร คอนเทสต ผานพนไปเปนที่
เรียบรอยแลว ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ ซึ่งในปนี้จัดขึ้นเปนปที่ 4
ภายใตคอนเซ็ปตใหม "ในหลวงในดวงใจ" (The King in my mind) ถือเปนการสานตอ
แนวความคิดที่จะผลิตนักออกแบบรุนเยาวใหกาวหนาและพัฒนามากยิ่งขึ้น
ในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรต
ั น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มา
เปนประธานในการตัดสิน ซึ่งนายธิติ พฤกษชะอุม ประธานโครงการฯ เปดเผยวา "โครงการนี้ไดจัด
ขึ้นมาตอเนื่องเปนปที่ 4 สําหรับปนี้มีผลงานของเยาวชนที่สงเขามารวมประกวดมากกวา 300 ผลงาน
และไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ซึ่งถือวาเปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันตางๆ จนเหลือชุดที่
เขารอบสุดทาย ที่แบง 2 ประเภทดวยกัน คือ ชุดกีฬาชาย 6 ชุด และชุดกีฬาหญิง 6 ชุด"
ในปนี้ ตองยกเครดิตใหกับนิสิตจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร ที่สามารถควารางวัลไปมากที่สุดถึง 7 รางวัลดวยกัน สําหรับนักออกแบบรุนเยาว
ที่ควารางวัลชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชาย ไดแก นายจตุรภัทร ประสานศรี นิสิตจากมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ที่สงผลงานชุดกีฬาเรือใบ Spirit the King มาเขาชิงรางวัลในครั้งนี้เปนผลสําเร็จ ซึง่
ก็ไดรับรางวัลถวยประทานจากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน พรอมทุนการศึกษา
30,000 บาท
เชนเดียวกับ นายพรพจน นวลเขียว นิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สงผล
งานชุดกีฬาแอโรบิก ในชื่อชุดวา The Fater's sail ก็สามารถควารางวัลชนะเลิศประเภทชุด
กีฬาหญิง ไปครองเปนที่เรียบรอยแลวเชนกัน
นายจตุรภัทร ประสานศรี กลาวถึงแรงบันดาลใจของตัวเองวา ไดรับจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานโปรดกีฬาหลายชนิด แตถานึกถึงพระองคทานในทางดานกีฬา จะ
นึกถึงเรือใบ ที่พระองคทานทรงสนพระราชหฤทัยเปนพิเศษ ผนวกกับการที่พระองคทานทรงเคยตรัส
ไววา "การเลนกีฬานั้นไมไดใชเพียงแตพละกําลังเพียงอยางเดียว ตองอาศัยความรู ไหวพริบ และ
ความรูความเขาใจในกีฬานั้นๆ อยางถองแท" พระองคทานทรงแสดงน้ําพระราชหฤทัยนักกีฬาให
ประจักษแกผูเขารวมแขงขันกีฬาในครั้งนั้น ทําใหผมประทับใจ อยากจะนําเสนอและสรางสรรคผลงาน
ออกมาเปนชุดกีฬาเรือใบภายใต Concept Spirit the King โดยแสดงถึงความมีน้ําพระราชหฤทัย
นักกีฬาของพระองคทาน และความปลื้มปติที่พระองคทานทรงเคยเปนนักกีฬาที่ปราดเปรื่องและดี
เยี่ยมแกสายตาปวงชนชาวไทยและประจักษไปทั่วโลก ยังนับเปนตัวอยางใหแกพสกนิกรชาวไทยใน
ดานความวิริยะพยายามในอันที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จตามเปาหมายอีกดวย"
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สวนนายพรพจน นวลเขียว กลาววา "The Father' Sail จะนําโครงสรางของเรือมาเสนอเขากับตัว
ผลงาน โดยเลือกเอา "กง" ซึ่งคือสวนประกอบของเรือ โดยจะมีลักษณะเปนซี่ๆ เรียงกันอยางเปน
ระเบียบ ใชบอกความกวางและความยาวของเรือ โดยสาเหตุที่เลือกเรือใบมาเปนแรงบันดาล
ใจ เพราะคิดวาแกรนดสปอรตเปนเสื้อผากีฬา เราก็นาจะเอาอะไรที่เกี่ยวกับกีฬามา เพื่อที่จะใหไป
สอดคลองกับ concept ในการประกวดครั้งนี้วา "The King in my mind" ในหลวงในดวงใจ ก็
เลยมาคิดวาในหลวงทรงกีฬาอะไรบาง จึงคิดวาเรือใบนี้แหละเปนกีฬาที่พระองคโปรด เพราะ
พระองคทรงสนพระราชหฤทัยในงานชางตั้งแตทรงพระเยาว ซึ่งพระองคทรงประดิษฐของเลนดวยตัว
พระองคเองหลายอยาง โดยงานหัตถกรรมฝพระหัตถที่สําคัญคือ การตอเรือใบ นอกจากนั้น
พระองคก็ยังโปรดในกีฬาเรือใบ ซึ่งพระองคทรงเคยลงแขงขันกีฬาเรือใบในการแขงขันกีฬาแหลม
ทองอีกดวย"
สําหรับรางวัลดีเดนอีก 10 รางวัลที่เหลือ ประเภทชุดกีฬาหญิง มีผูที่เขารับรางวัล
5 คน ดังนี้ นางสาววิธู แจงสไว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในชื่อผลงาน ใตรมพระบรมโพธิสมภาร,
นายธนณัฐ มณีกาญจน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับผลงานที่มีชื่อวา The Glamour Moth Class,
นายรัฐศาสตร เกื้อหนุน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ก็สงผลงาน Follow Father
มารวมดวย, นางสาวอาทิตยา เกตุทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแกน สงผลงาน ปลานิลของในหลวง
มาเขาชิงรางวัล และสุดทาย นายรัฐนันท อัครเธียรสิน จากรั้ว มศว ประสานมิตร กับผลงานที่ชื่อวา
We're together
สวนรางวัลดีเดนประเภทชุดกีฬาชาย มีผูเขารับรางวัล 5 คนเชนกัน ไดแก นายสร
วุฒ โภคัง จาก มศว ประสานมิตร กับผลงาน My Idol, นายณัฐวุฒิ ภักดีผล จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับผลงาน นิทานของพอ, นายศิวดล ทิมา จาก มศว ประสานมิตร สงผล
งานชื่อชุด MEMOIR, นายนภดล สุขไชยศรี จาก มศว ประสานมิตร ในชื่อชุด
ผลงาน King Who Sails with all Thais และปดทายดวยนิสิตจากรั้ว มศว ประสานมิตร
อีกเชนเคยกับ นายสสิร ลี้ไพบูลย ที่สงผลงานชุด สุนัขพระองคทรงเลี้ยง มาเขาชิงเปนผลสําเร็จ.
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