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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

นักศึกษา ม.ศิลปากร ควาแชมป “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน ชาเลนจ 
2008” 

 

 
 

   
 
 

 

 
 

ขาวจากหนังสือพิมพไอเอ็นเอ็น  ฉบับประจําวันท่ี  14    เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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คอตตอน ยูเอสเอ ประกาศรางวัลสุดยอดยังกดีไซเนอรในเวที “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน ชาเลนจ 
2008” โครงการประกวดออกแบบเสื้อผาโดยใชผาฝาย 100% เปนวัตถุดิบในการตัดเย็บภายใต
คอนเซปต “พาสชั่น ออฟ เลิฟ” โดยในปน้ีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มาพรอมกับความ
หลงใหลในงานศิลปะกับคอนเซปต “ไดเมนชั่น ออฟ ปกัสโซ” (Dimension of Picasso) เปนผูควา
รางวัลชนะเลิศไปครอง พรอมเตรียมบินลัดฟาสัมผัสทริปประสบการณแฟชั่นที่เมืองนิวยอรค พรอม
อาจารยที่ปรึกษา ในเดือนกันยายนนี้  
 
นายไกรภพ แพงสภา ตัวแทนคอตตอน ยูเอสเอ ประเทศไทย เปดเผยวา โครงการ “คอตตอน ยู
เอสเอ ดีไซน ชาเลนจ 2008” โครงการประกวดออกแบบเสื้อผาโดยใชผาฝาย100% เปนวัตถุดิบ
ในการตัดเย็บ ไดจัดขึ้นเปนปที่ 3 แลว ซึ่งในปน้ีไดนําคอนเซบต “พาสชั่น ออฟ เลิฟ” มาเปนโจทย
ใหผูเขาประกวดไดแสดงความคิดสรางสรรคกันแบบ ไรขีดจํากัด สําหรับผูชนะเลิศในปน้ีไดแก นาย
ศิรัส ตันติยาพงศ หรือ ยอด นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ควารางวัล 
Inspirational Trip to New York พรอมกับอาจารยที่ปรึกษาไปครอง พรอมทุนการศึกษา โลห
รางวัล และประกาศนียบัตรรวมมูลคากวา 350,000 บาท  
 
โครงการ “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน ชาเลนจ 2008” เริ่มตนดวยการคัดเลือกคอนเซปตที่โดดเดน
จากรอบ “คอนเซปตชวล สกรีนน่ิง” เพื่อเขาสูการ “ออดิช่ัน” ตอหนาคณะกรรมการ ผูที่ผานการ
คัดเลือกในรอบนี้ไดเขารวมกิจกรรม “คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน ชาเลนจ แคมป” เพื่อเก็บสะสม
คะแนนฝาดานไปจนถึงรอบ “โมเดล บริฟฟง” ที่ไดรับโจทยจากคุณกอง สหรัถ สังคปรีชา นักรอง
และนักแสดงชื่อดังใหออกแบบเสื้อผาสําหรับแสดงคอนเสิรตโดยมีคุณแมเปนแขกรับเชิญ และใน
รอบ “ชอปปง ชาเลนจ” ที่ผูเขารอบ 5 คนสุดทายตองทําการเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณตางๆ ใน
งบประมาณและเวลาที่จํากัดเพื่อใชตัดเย็บชุดจริงสําหรับการประกวดในรอบสุดทาย โดย
คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานแฟชั่นดีไซนจากหลากหลายสาขาดวยกัน ไมวาจะ
เปนดีไซเนอรช่ือดัง สไตลลิสท สื่อมวลชน และกลุมผูผลิตเสื้อผาแบรนดดังตางๆ มากมาย  
 
นายศิรัส ตันติยาพงศ หรอื ยอด โยโกะ นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูควารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งน้ี ไดถายทอดแรงบัลดาลใจจากความหลงใหลในงาน
ศิลปะของปกัสโซควบคูไปกับการเลือกใชคุณสมบัติของผาฝายที่เหมาะสมผานคอนเซปต “ได
เมนชั่น ออฟ ปกัสโซ” กลาววา “รูสึกสนุกมากที่ไดเขามามีสวนรวมในการประกวดในครั้งน้ี 
พยายามทําใหดีที่สุดซึ่งผมก็พยายามที่จะศึกษาในเรื่องของคุณสมบัติของ ผาฝายเพิ่มเติม และ
ตั้งใจทําใหมันออกมาดีที่สุด ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางยิ่งที่ใหคําแนะนําตลอดการเขา
รวมประกวดในครั้งน้ี ซึ่งทําใหผมรูสึกวาการทํางานเปนทีมดีกวาการทําคนเดียว และผมคิดวาเวทีน้ี
เปนเวทีที่นาสนใจเพราะไมใชแคสงภาพสเกตช และมาตัดชุดแลวเดินโชวแตเปนเวทีที่ใหเราหา
แรงบันดาลใจจริงๆ และเปนโครงการที่ทําใหเราไดรูถึงกระบวนการตดัเย็บตั้งแตตนจนจบรวมถึง
คําแนะนําจากทานคณะกรรมการซึ่งผมคิดวามีประโยชนตอการพัฒนางานออกแบบของผมมาก
ทีเดียว” 
 
นายไกรภพ กลาววา การจัดโครงการ คอตตอน ยูเอสเอ ดีไซน ชาเลนจ 2008 ทําใหผูบริโภคและ
กลุมยังกดีไซเนอรรับรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของผาฝายที่สามารถนํามาตัดเย็บเปนเสื้อผาแฟชั่นได
หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการประกวดในแตละรอบลวนเปนการวัดความสามารถของยงักดีไซเนอร
ในดานตางๆ ดังน้ันผูที่เขารวมโครงการไมเพียงแคไดรับความรูในเรื่องทักษะการออกแบบแตยัง
ไดรับความรูและความเขาใจถึงองคประกอบตางๆ ของแฟช่ัน รวมถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผาฝาย
ที่ใชเปนวัตถุดิบสําคัญในการตัดเย็บดวย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสามารถชวยหลอหลอมความคิดใหยังกดี
ไซเนอรสามารถสรางสรรคผลงานแฟชั่นที่สมบูรณแบบไดมากยิ่งขึ้น 
 
“สําหรับในปหนาเปนปที่องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหเปน “ปสากลแหงเสนใยธรรมชาติ” 
(International Year of Natural Fibers) ดังน้ันแนวทางการจัดการประกวดโครงการ “คอตตอน ยู
เอสเอ ดีไซน ชาเลนจ” ในปหนา ที่คอตตอน ยูเอสเอ นําเสนอ จึงเปนโครงการประกวดในระดับ
นานาชาติ โดยการคัดเลือกผูชนะเลิศยังกดีไซเนอรชุดผาฝายของแตละประเทศ มารวมประกวด
เพื่อคนหาสุดยอดยังกดีไซเนอรชุดผาฝายระดับโลกอีกดวย” 
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ผลรางวัลการประกวด โครงการ “คอตตอน ยเูอสเอ ดีไซน ชาเลนจ 2008” 
 รางวัลชนะเลิศ รับรางวัล♣ Inspirational Trip to New York พรอมกับอาจารยที่ปรึกษา 
ทุนการศึกษา โลหรางวัล และประกาศนียบัตร 
- นายศิรัส ตนัติยาพงศ (ยอด) นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะมัณฑนศิลป มหาวทิยาลัยศิลปากร  

 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับทุนการศึกษา♣ 
30,000 บาท และประกาศนียบัตร  
- นายจตุพร เจริญเอม (มิ้น) นกัศึกษาชั้นปที่ 3 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร  
♣ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาท และประกาศนียบัตร  
- Mr. Ryan Nguyen Dang Khoa จากสถาบันราฟเฟล ดีไซน  
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล♣ รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร  
- นางสาวดวงกมล สุธรรมโชติ (มด) นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- นายอาทิตย จันทรางศุ (เปรี้ยว) นักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

 

 
  

 


