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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

รวมพลังนักออกแบบชั้นนํา โชว 100 ผลงานศิลปะรักษโลก 
ขาววันที่ 7 มีนาคม 2552 แหลงขาวจาก สยามรัฐ 
 

 
“แลวคุณจะพบวา วิธีชวยลดโลกรอน ยังมีอีกเปน 100 วิธี ที่ไมใชแคใชถุงผา” เมื่อ 

สยามดิสคฟัเวอรี่ และ สยามเซ็นเตอร รวมพลังนักออกแบบชั้นนําของไทย และนิสิตนักศึกษา คน
รุนใหม รวมสรางปรากฎการณเตมิสีเขียวใหโลกของเรา ดวยสดุยอดนิทรรศการผลงานดีไซน 
เพื่อรณรงครักษาสิ่งแวดลอม ตามแนวคิด 3Rs – Reduce, Reuse, Recycle ในงาน “100 
Designs to Save the World” ที่ไดเนรมิตพื้นที่สวนกลางของทั้ง 2 ศูนยการคา ใหเปนอารต
แกลลอรี่สดุอลังการ แสดงผลงานศิลปะที่ผสมผสานนวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จากนกั
ออกแบบระดับแนวหนาของเมืองไทย และ นกัศึกษาดานดีไซนรุนใหม จํานวน 100 ผลงาน โดย
จัดใหมีพิธีเปดงานนิทรรศการ และประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบฝมือนิสิตนักศึกษา ซึ่ง
ไดรับเกียรติจากบุคคลในแวดวงดีไซนมารวมงานอยางคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้  
ณ แกรนดฮอลล สยามดิสคัฟเวอรี่  

  
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม สยามดิสคัฟเวอรี่ และ สยามเซ็นเตอร ไดเริ่มจัด

โครงการรักษโลก “Eco Projects” ตั้งแตเดือนกรกฏาคม ป 2551 ที่ผานมา โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆ 
อยางตอเน่ือง ซึ่งนิทรรศการ “100 Designs to Save the World” ในครั้งน้ี ไดรวบรวมผลงานดีไซน
จากนักออกแบบระดับแนวหนาของไทยมาจัดแสดง ภายใตคอนเซ็ปตการรักษโลก อาทิ ม.ล. ภาวินี สัน
ติศิร ิ (ศุขสวัสดิ์) กับผลงาน “Waffle Design” งานออกแบบที่ประยุกตมาจากภูมิปญญาชาวบาน, ดวง
ฤทธ์ิ บุนนาค กับผลงาน The Carpenter’s Bench มาน่ังไมสไตลวินเทจ ที่คงเอกลักษณความสวยงาม

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี  7   เดือนมีนาคม พ.ศ.2552  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ตามกาลเวลา, ผศ. ดร. สิงห อินทรชูโต หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เผยไอเดียของ “เกาอี้นักปราชญ” ที่นํากระดาษเหลือใชจากการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษามาทําเปนเกาอี้ และทํา Top ขึ้นมาจากเศษไมจากโรงงาน และ “Ninja Table”
ผลงานสรางสรรคจากเศษเหล็กรูปรางคลายดาวกระจาย นํามาสรางเปน Coffee Table ดีไซนแปลกใหม
อยางไมนาเช่ือ, จิตตสิงห สมบุญ ที่ไดนําเทปบันทึกภาพผลงาน “Smiley Apparel” ซึ่งเปนผลงานศิลปะ
ขนาดใหญ และ สันติ ลอรัชว ีกับผลงาน “Finding the Right Time” ที่นําโทรทัศนเกามานําเสนอภาพ
ตัวเลขลําดับตามรูปแบบนาฬิกาดิจิตอล เพื่อสะทอนความคิดของสิ่งของที่เหลือใชแตยังมีประโยชนและ
ทรงคุณคาเหนือกาลเวลา 

  
 อีกทั้ง ภายในงานยังจัดใหมี พิธีประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบ และการผลิตชิ้นงาน
ภายใตแนวคิด “100 Designs to Save the World” เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับยังกดีไซเนอรหนา
ใหม ทั้งนิสิต นักศึกษา ไดแสดงความคิดสรางสรรครวมรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งการประกวดแบงเปนเปน 3 
ประเภท ไดแก เฟอรนิเจอร และของแตงบาน, โคมไฟ และ Fashion Accessory และมีนักศึกษาสนใจ
สงผลงานเขารวมประกวดเปนจํานวนมาก  
  

โดยผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท เฟอรนิเจอร (Furniture) และของแตงบาน คือ นาย
กมล กีรติวชิรกุล และนายไพศาล ธนาคํา ชั้นปที่ 5 สาขาศิลปศึกษา คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กับผลงาน “Nothing Hill” ที่สรางสรรคเกาอี้โซฟา ขึ้นจากเศษไม และ ทําเบาะจากหนัง
ของรองเทาบูตเกาๆ ซึ่งมีไอเดียสรางสรรคและผลงานอันประณีตชนะใจกรรมการ ดานรางวัลชนะเลิศ
ประเภท โคมไฟ (Lighting) ตกเปนของ นายสุภพงศ สุรธนานันต และ นายพรเทพ อังกิตานนท
ชั้นปที่ 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน กับผลงาน 
“The Rhythm of Forest Shadow” ซึ่งเปนโคมไฟที่นําเอาเศษเหล็กจากอุตสาหกรรมมาทําเปนโครง
และประดิษฐลวดลายของโคมจากกระดาษลัง เลียนแบบลักษณะของตนไมที่มีกิ่งกานแตกแขนง และ
กระดาษลังที่ขดเปนวงมีลักษณะเลียนแบบพุมของตนไม และสุดทาย รางวัลชนะเลิศ ประเภท
Fashion Accessory ไดแก นายวสุ พงทัยกรณ และ นางสาวไพลิน ริม
พณิชยกิจ ชั้นปท่ี 3 คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ กบัผลงาน “Infrarod” ท่ีทําชดุเครื่องประดับสรอยคอ และกําไร
จากหลอดหลากสี ซึ่งไดรับแรงบนัดาลใจมาจาก สีสันของเครือ่งตรวจจับ
ความรอน “อินฟาเรท” ตองการที่จะสือ่ถึงวกิฤตการณโลกรอนซึ่งเกิด
จากพฤติกรรมของมนุษย 
  

ขอเชิญประชาชนทั่วไปรวมจุดประกายไอเดยีรักษโลก กับผลงานศิลปะและนวัตกรรม
สรางสรรคสิ่งแวดลอม จํานวน 100 ผลงาน ไดในนิทรรศการ “100 Designs to Save the
World” ตัง้แตวันนี้ ถึง 11 มีนาคม ศกนี ้ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ สยามเซ็นเตอร สอบถามขอมลู
เพิ่มเติมโทร. 0-2658-1000 ตอ 212-219  
 

  

 


