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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

เปดตัวดีไซเนอรเลือดใหม 
ขาววันที่ 15 ตลุาคม 2552 แหลงขาวจาก สยามรฐั 
 

 
แจงเกิด... นกัศึกษาหนุมจากรัว้มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปน

สุดยอดยังกดีไซเนอร อยางเต็มภาคภูมิ ควาทนุการศึกษา 40,000 บาท พรอมโล
เกียรติยศ บนเวท ี“สยามเซ็นเตอร ดีไซน ฟอรเวิรด : สปาย  ยู แฟชั่น คอนเทสต 2009”
จัดโดย สยามเซ็นเตอร ศูนยรวมแฟชั่น อินเทรนดสุดลํ้า รวมกับผูสนับสนุนหลัก สยาม ไวเนอรี ่ผูผลิต
เครื่องดื่ม สปาย ไวนคูลเลอร และ  สปาย ค็อกเทล ซึ่งไดเปดแคตวอลกใหดีไซเนอรหนาใหมจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ไดอวดศักยภาพความเปนหนึ่งในดานการออกแบบแฟชั่น เมือ่เร็วๆนี้  ณ ดิสคัฟเวอ
รี่ พลาซา สยามดิสคัฟเวอรี่   

  
  พลังแหงการสรางสรรคและเสียงเชียรดังกึกกองปกคลุมไปท่ัวงานแฟชั่นโชวภายใตแนวคิด     

“The Rhythm of SPY” หมายถึงการผสมผสานระหวางแฟชั่น และดนตรีไดอยางลงตัว โดยนัก
ออกแบบรุนใหมทั้ง 10 ทีมซึ่งผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในแวดวงแฟชั่นและดนตร ี
จากผลงานที่รวมสงเขาประกวดทั่วประเทศกวา 300 ชิ้นงาน แตละทีมไดทุมเทฝมือ และไอเดียอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือรางวัลชนะเลิศบนเวทีแหงโอกาสครั้งนี้ 

  
แลวเสียงปรบมือก็ดังสนั่น เมื่อผลรางวัลชนะเลิศตกเปนของหนุมนักออกแบบทีไ่ขวควา

ตามความฝนเพื่อเปนที่หนึง่บนเวทีอยาง นายปฐ กุฎีเขต นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะศิลปกรรม

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ           ฉบับประจําวันท่ี  ๑๕  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒   หนา     
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ศาสตร สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พรอมทุนการศึกษา 
40,000 บาท ดวยคอลเลคชั่น When music meet street fashion กลาววา “ภูมิใจมากที่สุดกบั
รางวัลชนะเลิศ นับเปนโอกาสสําคัญที่ไมควรจะพลาด ซึง่แรงบันดาลใจของคอลเลคชั่นนี้มาจากแนว
ดนตรี J-Pop ที่ไดรับอิทธพิลมาจากการแตงกายของศิลปนญี่ปุนในการออกคอนเสิรต รวมถึง MV 
Single ที่ใชสีสันที่ฉูดฉาดใน Music Video ให ดูลํ้าสมัยดวยสีและวัสดุ แตยังคงความเปน Traditional 
ในแบบญีปุ่นอยู ดวยชิ้น Item ที่ดูเปนญี่ปุนตัดทอนสวมใสสไตลร Mix & Match แบบ Street wear  ที
มีความเปนตัวของตัวเองดวยการสวมใสเส้ือผาทับซอนกันหลายชิ้น และเสนหที่สามารถเอาชนะใจ
คณะกรรมการ คือ การสื่อดวยรูปแบบชุดที่ดูเขาใจงาย ใสไดจริง”   

  
สวนรางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล ไดรับทุนการศึกษารางวัลๆ ละ 30,000 บาท 

ตกเปนของดไีซเนอรดูโอ นักศึกษาจากชั้นปที่ 3 คณะศิลปศาสตร สาขาออกแบบแฟชั่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร นายปฐ กุฎีเขต และ นายวรวิทย รูปสมศรี  กับ
ผลงานคอคเลคชั่น “Grungers” ที่ไดแรงบันดาลใจมาจาก การถายทอดแนวดนตรี และ เครือ่ง
ดนตร ี Grunge เนนเทคนิคใหเกิด Texture พิเศษ และการสวมใสแบบทับซอน (Layer) และ รอง
ชนะเลิศอีกรางวัล ตกเปนของ นายพินิจนันท กังเฮ นักศึกษาจากชั้นปที่ 4 คณะศิลปกรรม
ศาสตร (ออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กับผลงาน คอลเลคชัน่ 
“Accordion Rhythm”  ดวยแรงบันดาลใจจาก Accordion เครื่องดนตร ี
  
  
ประเภทคียบอรด ที่เกิดเสียงโดยการอัดลม พรอมกบัเลนปุมเสียง เกิดเปนจังหวะทวงทํานองดนตรี จึง
นํามาเปนเทคนิคบนเสื้อผา ที่ดูเสมือนกําลังเลนเครื่องเลน Accordion อยู 

  
นอกจากนี้ยังมรีางวัลพิเศษอยาง รางวัล Popular Vote ซึ่งตกเปนของ 2 หนุมนักออกแบบ

ไอเดียบรรเจิดขวัญใจส่ือมวลชน นายณัฐ เพชรรัตน  และ นายธีรพันธ ฉุนราชา  ชั้นปที่ 3 คณะ
เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร (ออกแบบแฟชั่น)มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระ
นครใต                ในคอลเลคชั่น “Volume Level” ซึ่งนําเสียงดนตรีเสนาะหูจากวงศดุริยางค ของ “นิ้ง
หนอง” (Bell) มาผสานกับสีสัน และรูปทรงโลหะที่เรียงรายประกอบกันเปนเครื่องดนตรี กลายเปนแรง
บันดาลใจของการสรางสรรคผลงานที่สะทอนความสนุกสนาน และ รางวัล Inspiring Award สําหรับ
ชุดทีอ่อกแบบมาโดนใจสไตล“คอกเท็ล เดรส” ซึ่งผูควารางวัลนี้ไปครอง คือ นายสถาพร สน
สุนัน นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒประสานมิตร กับ คอลเลคชัน่ “Swing Round The Spirit” โดยใชบรรทัด 5 เสน อันเปน
จุดเริ่มตนของเสียงดนตรีทุกประเภท มากอใหเกิดแรงบันดาลใจของการสรางสรรคผลงาน พรอมนํา
เทคนิคการถักทอเชือกผสมกบัไหมใหเปนจังหวะของชุดเสมอืนบรรทัด 5 เสน 
  

อีกหนึ่งผลงานกับกระแสรักโลกรอนที่ยังมาแรง...!! รางวัล Eco Chic การตัดเย็บเสื้อผา
ภายใตแนวคดิ “การลดวิกฤตโลกรอน” ตกเปนของ นายวรรณกร อุนวิเศษ  นักศึกษาชั้นปที่ 3 
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กบั
ผลงาน “MOLT” ที่ตองการลดการใชสารเคมียอมผา ซึ่งเปนพิษกับส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงนําเสนใยฝาย
จากธรรมชาติ นํามายอมสีดวยชา และกาแฟ พรอมใชแรงกายในการดีไซนถักทอดวยมือจนออกมาเปน
ชุดรักษโลก โดยกลาวถึงการประกวดในครั้งนี้วา “ปจจบุันสังคมเปดกวางมากขึ้น และสนันสนุนเยาวชน
ที่สนใจทางดานแฟชั่นใหไดสปริตดานความคิดสรางสรรค เปนการสั่งสมประสบการณ และเปน
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จุดเริ่มตนสูแนวทางการเปนดีไซเนอรมืออาชพีตอไปในอนาคต พรอมอยากใหคนที่สนใจลองพิสูจนฝมือ
บนเวทีแหงนี้” 
  

ดาน ศิริชัย ทหรานนท ดีไซเนอรชื่อดังและเจาของหองเสื้อ Theatre ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตัดสินไดกลาวถึงผูไดรับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้วา “คอลเลคชั่น When music meet 
street fashion เปนผลงานที่สามารถตอบโจทยของการประกวดไดอยางชดัเจน ทั้งเรื่องสีสัน คอนเซ็ปต
การเขากับยุคสมัย และที่สําคัญคือการสามารถนํามาประยกุตใชในชวีิตประจําวัน และการจําหนายตอ
ในเชิงธุรกิจได” 

  
“สยามเซ็นเตอร ดไีซน ฟอรเวิรด : สปาย ยู แฟชั่น คอนเทสต 2009”  ถือเปนอีกหนึ่งเวที

แหงโอกาส สําหรับการเริ่มตนกาวแรกของเหลาดีไซนเนอรรุนใหมที่มีแรงบนัดาลใจ ความมุงมั่นพรอมที
จะกาวไปใหถึงฝน ไดแสดงศักยภาพที่เปยมไปดวยความคดิริเร่ิมสรางสรรค และเติบโตสูวงการแฟชั่น
ระดับมืออาชีพตอไปในอนาคต สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ  โทร.0-2658-1000 ตอ 223 และ 197  

 


