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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

  

 

ศิลปนดาวเดนบัวหลวง 101 
  
 

 
ตอนนี้ “วาที”่ ศิลปนดาวเดนบัวหลวง รุน 2 คงเริ่มนับถอยหลงักนัแลว เพราะเหลอืเวลา

อีกไมถึงเดือน ตัวแทนนักศกึษาสาขาศิลปะจากสถาบนัการศึกษาตางๆ ทัว่ประเทศจํานวน 46 

คน ที่เขารวมโครงการ “ศลิปนดาวเดนบัวหลวง 101” ปที่2  ซึง่จัดโดย มูลนิธิ ธนาคาร

กรุงเทพและหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ พระบรมราชนิีนาถ จะตองมาอยูรวมกนั 

และแขงขันวาดภาพสดๆ ในรูปแบบเรียลลิต้ีโชว ระหวางวันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2552 ณ หอ

ศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ โดย ทางคณะกรรมการจัดงาน ไดทําการแถลง

ขาวเกีย่วกบัโครงการดังกลาว ไปเมื่อวนักอน  

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

 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี    ๒๑  เดือนตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๒   หนา     
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อนึ่ง ในชวงเชาของวนัแถลงขาว ไดจัดใหมีการบรรยายพิเศษในหัวขอตางๆ เกี่ยวกบังาน

ศิลปะ โดยวทิยากรผูทรงคณุวุฒิ อาท ิ “กระบวนการคิดกอนสรางสรรคงานศิลป” โดย 

อาจารยทว ี รัชนีกร ศิลปนแหงชาต,ิ “ที่มา      ที่ไป ของการสรางสรรคผลงาน” โดย 

ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง, “การสรางสรรคงานสื่อผสม” โดย ศาสตราจารย เดชา วรา

ชุน ศิลปนแหงชาติ และ "การเตรียมตวัสรางสรรคผลงาน วิถี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน" โดย 
อาจารยเฉลมิชัย โฆษิตพพิัฒน 

  

 คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช ประธานคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ มูลนิธิ

ธนาคารกรุงเทพ และยังเปนหนึ่งในคณะกรรมการในการประกวดครัง้นี้ กลาวถึงทีม่าของโครงการ

วา ตลอดเวลากวา 30 ป มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ใหการสงเสริมและสนับสนนุศิลปนที่มพีรสวรรค

และมีความสามารถในรูปแบบตางๆ ซึง่โครงการแขงขนัศิลปนดาวเดนบัวหลวง ถือเปนชองทาง

หนึง่ทีเ่ปดโอกาสใหวาที่ศิลปนรุนใหมไดแสดงความสามารถ ตกผลกึความคิดเชิงศลิปจนถายทอด

ออกมาเปนผลงานศิลปะไดอยางเตม็ที ่ โดยไมจํากัดขอบเขตความคิดในการสรางสรรคผลงาน

ของแตละคน 

“ทั้ง อ.ปรีชา และ อ.เฉลิมชัย เคยไดรับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง เมือ่ประมาณ 30 ปที่

แลว แตทั้งสองทานบอกวาตอนที่ไดรับรางวัลชวงแรกๆ ตองฝาฟนอะไรมาเยอะมาก เพราะการ

เรียนศิลปะไมไดสอนวาเมื่อเรียนจบแลวจะดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางไร โครงการนี้จงึเกิดขึ้นจาก

ความคิดวาเราอยากสนับสนุนใหนองๆ ที่เรียนศิลปะใหมีความรูรอบตัว ตลอดเวลาทีม่าเขา

โครงการกับเรา จะมีชวงเวลา 13.00-14.30 น. ที่ใหความรูกับเขา ทัง้เรื่องวิชาการ เร่ืองการ

ดําเนนิชีวิต การปฏิบัติตนในเรื่องของจิตวิทยา ไดพบเจาของแกลอรี่ และผูสะสมงานศิลปะ 

ความรูรอบตัวเขาจะสูง และยังมกีารถายทอดสดทางเวบไซต เพื่อใหเพื่อนๆ เขาที่ไมไดเขามาอยู

ในโครงการนีส้ามารถเขาไปในเว็บไซตฟงถายทอดสดเกี่ยวกับเร่ืองวชิาการทั้งหลาย รวมถงึ

ประชาชนทัว่ไปดวย อยากใหเขาเขามาสนใจศิลปะมากขึ้น เพราะมีความสาํคัญตอการพัฒนา

ประเทศ” คุณหญิงชดชอย กลาวถึงประโยชนของรูปแบบโครงการ 
  

ทางดาน เฉลมิชัย โฆษิตพิพัฒน กรรมการอีกทานหนึง่ ซึง่มีสวนสําคัญในการทําให

โครงการดังกลาวดําเนนิไปดวยดี กลาววา การจัดงานในครั้งแรกเหมอืนเปนการ “ลองไฟ” ทาํให

ผูที่มารวมวาดภาพ ไดมีโอกาสแลกเปลีย่นความรู เทคนิค วิธกีารสรางสรรค ระหวางกนั เปน

ประโยชนอยางยิ่งใหญ เพราะนักศึกษาจะไดรูสึกวายงัมีคนสนับสนนุเขาอยูทัง้ผูหลักผูใหญ 

ศิลปนมืออาชพี ทําใหเกิดความเชื่อมั่นที่จะเปนศิลปนในอนาคตขางหนา หรือ       บางรายไมได

ประกอบอาชพีศิลปน ศิลปะก็สามารถชวยในเรื่องของความคิดสรางสรรคใหกับเด็กเหลานั้นดวย 

“ที่ผานมาสงัคมไทยยงัใหความสําคัญกับงานศิลปะคอนขางนอย วงการนี้จงึโตอยูใน

วงแคบๆ การจัดโครงการดาวเดนบัวหลวง จึงเหมือนเปนงานเรยีนลดัสําหรับนองๆ เพราะเราทาํ

ใหเขารูวาถาคณุจะเปนศิลปนมืออาชพีจริงๆ ควรจะดาํเนินชวีิตยงัไง เราจะมีวทิยากร มีอาจารย
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ผูทรงคุณวุฒคิอยแนะนาํ ส่ิงเหลานี้ไมเคยมีมากอน ในสถาบนัการเรียนก็ไมมกีารพูดถึง สําหรบั

ส่ิงที่อยากแนะนําผูที่เขาแขงขันในโครงการนี้คือ เราจะพจิารณาที่ฝมือหรือผลงานของเขาเปน

อันดับแรก ส่ิงสําคัญรองลงมาคือ ความคิดที่จะโยงเขาไปในภาพทัง้หมด รวมถึงวธิีการพรีเซนต

ตัวเองเกีย่วกบัระบบการจดัการวามีอะไรแตกตางจากคนอื่นบาง เด็กๆ ตองอธบิายออกมาใหได

เกี่ยวกับส่ิงตางๆ รอบตัวเขา ที่ไดรับการเรียนรูมาตลอดในโครงการ ตรงนี้กม็สีวนชวยใหได

คะแนนเชนกนั” ศิลปนชื่อดัง กลาวถึงเทคนิคการเรียกคะแนน  
  

อ.ปรีชา เถาทอง กรรมการที่มบีทบาทสําคัญอีกทานหนึ่ง กลาววา แมนกัศึกษา

ทั้งหมดทีเ่ขารวมโครงการ จะมีบุคลิกความเปนตัวตนของแตละคนอยู แตการเรยีนรูพฒันาจาก

สถาบนัอาจไมพรอมสรรพ ซึ่งโครงการดาวเดนบวัหลวงจะนาํเด็กเหลานี้มาเวิรคชอปรวมกนั 

เรียนรูส่ิงที่เปน ความรูเบื้องตน พืน้ฐานศิลปะ ทาํใหไดความรู วธิคิีด การเก็บรวบรวมความคิด 

การคนควาหาขอมูล ฯลฯ จากวทิยากรทีม่าชวยระดมความคิดทัง้ในระบบและนอกระบบ การ

รวมกลุมกนัแสดงออกถึงการสรางสรรคผลงานนี้ ทาํใหคนทั่วไปไดเห็นกระบวนการทํางานและ

ถายทอดงานศิลปะออกไป ชวยลดชองวางใหคนที่ไมรู ไดเขาใจที่มาทีไ่ปของศิลปะ เปนการนําพา

องคความรู และทรัพยสินทางปญญาไปสูมวลชนมากขึ้น  

“ส่ิงที่อยากฝากถึงนองๆ ทุกคน วาการสรางศิลปะขึน้มา 1 ชิน้ เราตองมีเร่ืองของความ

มุงมัน่และศรัทธากอน แลวจึงหาแรงบันดาลใจ อาจจะมาจากเทคนิคการเขียนของเรา เชน เขียนสี

น้ํา การแกะสลัก การพนสสีเปรย การฉกีกระดาษ หรือเปนแรงบันดาลใจจาก ความเชื่อในทาง

ศาสนา หรือ ความสะเทือนใจจากการเห็นสงัคมหรือส่ิงแวดลอมรอบๆ บานเรา อยากใหทกุคน

ลองตีความวา แรงบนัดาลใจ แรงสะเทือนใจ เหลานั้น เราไดความคิดอะไร หรือจะเกดิเปนรูปแบบ

อยางไร ถาเราเริ่มคิดหรือเร่ิมรูสึกใหลงมือทําเลย อยาเพิ่งไปหาความคิดที่เปนรูปอธรรมแบบ

วิธีการทาง        วิทยา ศาสตร เพราะวทิยาการศิลปะไมสามารถสรุปตัวเองไดปจจบัุนทนัดวนวา

คิดอยางนี้ คืออยางนี ้ และไปอยางนี้จงหยุดความคิดบางอยางถาเราไมแนใจ จงใชความรูสึก ใช

จินตนาการ ขับเคลื่อนนาํไปกอน จับพูกนัแลวเขียนเลย อยาไปสนใจวาใครจะเกงกวาเรา เราตอง

หาองคความรูของตัวเองใหได”    
  

 มาฟงความรูสึกของ ศิลปนดาวเดนจิตรกรรมบัวหลวงยอดเยี่ยม ป 2551 กันบาง ธนากร 

บัวปลอด หนุมสงขลา ปจจุบันสาํเร็จการศึกษาจาก ภาควชิาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม

ประติมากรรม และภาพพมิพ มหาวทิยาลัยศิลปากร เจาของผลงาน “ภาพลกัษณสะทอน

พฤติกรรมมนุษย” ที่ควารางวัลยอดเยียมปที่แลวไปครอง กลาวถึงแนวความคิดของภาพนีว้า 

เปนการสื่อความหมาย โดยใชสัญลักษณของสรรพสัตวอยางพวกตัวเงินตัวทอง หมาขี้เร้ือน เหบ็ 

หมัด กําลงัตอสูกัน เปรียบเสมือนสภาพสังคมหรือคนในสังคมที่กาํลงัแขงขัน แกงแยงกนั ใชวัสดุ

พื้นผวิเรียบในการเขียนโดยวิธีเช็ดสี ปมดวยตรายาง ขูด ขีด ใหเกิดรองรอย โดยใชเทคนิคสีฝุน

โดย ธนากร ยงัไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทวาดเสน จากการประกวดภาพพมิพและวาดเสน
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นานาชาติ คร้ังที ่2 อีกดวย 

 “รูสึกดีใจที่ผลงานเราไดรับรางวัล ทําใหมกีําลังใจในการทํางาน เหมอืนเราเดนิมาถูกทาง

แลวกับการทํางานศิลปะ ภาพที่ผมเขียนเปนการสะทอนภาพลกัษณของสังคมปจจุบัน ผมเปรียบ

คนเปนสัตวเพราะทกุวนันี้ไมใชจิตสํานึกในการใชชีวิต แตใชสัญชาตญาณของสัตว มีการแกงแยง

กัน คนที่แข็งแรงกวาเอาเปรยีบคนที่ออนแอกวา อยากฝากถงึนองๆ ทีเ่ขาประกวดในปนีว้า ขอให

ทําเต็มที่ อยากทําอะไรทําไปเลย เวทนีี้เปนของคุณแลว” ศิลปนดาวเดนบัวหลวง     ป 51 กลาว

ฝากถงึนองๆ  
  

สวนรองชนะเลิศอยาง อนีส นาคเสว ี หนุมปตตานี จากภาควชิาทศันศิลป 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตปตตานี ผูไดรับรางวัล ศิลปนดาวเดนจิตรกรรมบัวหลวง

ความคิดสรางสรรค จากผลงาน “รองรอยในชายแดนใต” กลาวถึงผลงานวาเกิดจากแนวคดิ

ที่วา ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต ที่ดําเนินอยูมาจนถึงปจจุบัน สรางบาดแผลใหแกทกุคน

ไมวาชาวพุทธหรือมุสลิมลวนไดรับผลกระทบไมตางกัน เขาจงึสะทอนภาพความรุนแรงดังกลาว

ผานรองรอยบนแผนไม เพื่อบอกเลาเรื่องราวความรุนแรงที่ชาว 3 จังหวัดชายแดนใตตองเผชิญอยู

ในชีวิตประจาํวัน 

 “ผมทุมเทเต็มที่กับผลงานทีไ่ดทําลงไป กรู็สึกดีใจกับรางวัลที่ไดรับ เพราะเหมือนเปน

การเติมพลงัใหกับส่ิงที่เราไดทํา และเปนการยนืยนักับตัวเองวาเดินมาถูกทางแลว อยากบอกกบั

นองๆ ดวยวาไมตองกลัวอะไรแลว การไดมาอยูตรงนี้กส็ามารถทําอะไรไดทกุอยาง ขอใหทําเต็มที่

ไปเลย” ศิลปนรุนใหมอนาคตไกล กลาว 
  

ในชวงทายของงานแถลงขาว ยงัมกีารสรางสีสันดวยการเชิญศิลปนระดับสุดยอดฝมือ

อยาง อ.ปรีชา        เถาทอง และ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน มาวาดภาพใหชมกันสดๆ ดวย 

นอกจากนีย้ังมีเหลาคนดังมารวมโชวฝมือและผลงานใหชมกันอกีมากมายอาท ิ สพุรทิพย ชวง

รังษ,ี ชลิดา เถาวชาล,ี กงพัฒน ศกัดาพิทักษ, มนัสวิน        นันทเสน (ต๊ิก ชีโร) โดย

ภาพวาดทัง้หมดจากเหลาศลิปนดังกลาว จะถกูนาํมาเปนรางวัลสําหรับผูโชคดทีางบานที่รวม

โหวตผูเขาประกวดที่ชื่นชอบผานทางการสงขอความและ เว็บไซต โดยจะสุมจับฉลากผูโชคดีกนั

แบบวันตอวนั 
  

อ.ปรีชา เถาทอง กลาวถงึภาพ ดอกบวั ที่วาดสดๆ นีว้า เกิดจากการที่เมื่อคืนฝนวาไป

วายน้ําในบงึบวั จงึนํามาเปนแนวคิดวาจะมาวาดรูปดอกบัวในงานนี ้เปนภาพในจนิตนาการ สวน

ความหมายนัน้อาจหมายถงึเรื่องศาสนา หรือบัว อาจหมายถงึธนาคารกรุงเทพ ก็ได แลวแตใคร

จะตีความ ทฤษฎีสวนตัวของเขาคือ ถาอยากเขียนอะไรก็เขียนไปเลย ไมเกี่ยวกับแสงเงา มนัเปน

ความสุขสวนตัว 

 “ส่ิงที่ผมอยากฝากถงึนองๆ ทกุคนคือ การสรางศิลปะข้ึนมา 1 ชิน้ เราตองมเีร่ืองของ



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 22/10/09 9:07  

ความมุงมัน่และศรัทธากอน แลวจึงหาแรงบันดาลใจ อาจจะมาจากเทคนิคการเขียนของเรา เชน

เขียนสีน้าํ การแกะสลัก การพนสีสเปรย          การฉกีกระดาษ หรือเปนแรงบันดาลใจจาก ความ

เชื่อในทางศาสนา หรือ ความสะเทือนใจจากการเหน็สงัคมหรือส่ิงแวด ลอมรอบๆ บานเรา อยาก

ใหทุกคนลองตีความวา แรงบันดาลใจ แรงสะเทือนใจ เหลานั้น เราไดความคิดอะไร หรือจะเกิด

เปนรูปแบบอยางไร ถาเราเริ่มคิดหรือเร่ิมรูสึกใหลงมือทําเลย อยาเพิง่ไปหาความคิดที่เปนรูป

อธรรมแบบวิธกีารทางวิทยาศาสตร เพราะวทิยาการศิลปะไมสามารถสรุปตัวเองไดปจจุบันทัน

ดวนวา คิดอยางนี ้ คืออยางนี้ และไปอยางนี้จงหยุดความคิดบางอยางถาเราไมแนใจ จงใช

ความรูสึก ใชจินตนาการ ขับเคลื่อนนําไปกอน จับพูกนัแลวเขียนเลย อยาไปสนใจวาใครจะเกง

กวาเรา เราตองหาองคความรูของตัวเองใหได” ศิลปนรุนใหญแนะนํา   
  

สุพรทพิย ชวงรังษ ี เซเลบริต้ีสาวคนดังทีรั่กการวาดภาพ และยงันาํผลงานมารวมโชวใน

งานนี้ดวย เปนภาพกระตายที่มีรูปรางลักษณะและการแตงกายเหมือนคน ระบายดวยสีสันสดใส

ซึ่งจะมอบใหกบัผูโชคดีที่รวมโหวตใหนองๆ ที่รวมแขงขันในโครงการฯ ดวย 

“ทิปปเปนคนชอบวาดรูป ตองขอขอบคุณ คุณหญิงชดชอยใหโอกาสเรานําผลงานมาโชว

ในการแถลงขาวดาวเดนบวัหลวง คร้ังนี้ ภาพนีว้าดออกมาจากจนิตนาการ ในความคิดของตัวเอง

และดวยความที่ตัวเองชอบกระตาย         อยูแลว เลยวาดภาพกระตายใหออกมาเปนคน ถาพดู

ถึงเรื่องศิลปะในมุมมองของทิปป มนัเปนสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา ไมมีขอจํากัด เปนการมองผานหวัใจ

ตัวเองมากกวา สําหรับนองๆ ที่เขาประกวดในครั้งนี้ นารักทุกคนเลย ก็ขอสงกําลงัใจใหและอยาก

ใหนองๆ มคีวามสุขกับการทําในสิ่งที่เรารัก สวนรูปกระตายของทิปปที่นาํมาแสดงในงานนีก้็จะ

มอบใหกับ          ผูโชคดีที่รวมโหวตใหนองๆ ดวย ดีใจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ของโลกเดยีวกันคะ” สุพร

ทิพย กลาว 
  

พรพรรณ โภไคยอุดม แขกอีกทานหนึ่งที่มารวมงาน และมีความชื่นชอบในศิลปะ

เชนกนั กลาววาเปนโอกาสที่ดีของเด็กที่มเีวทนีี้ และมีบุคลากรมากมายใหความชวยเหลือในเรื่อง

ของการเรียนรู การพัฒนาดานศิลปะ          อีกแรงหนึ่ง 

 “เหน็ดวยกับคําพูดของอ.เฉลิมชัย ทีว่าสังคมไทยยงัใหความสนใจในเรื่องศิลปะนอย

มาก เพราะยังไมมหีนวยงานใดรับผิดชอบจริงๆ รวมทั้งใหการศึกษาไมเหมือนในตางประเทศที่

เขาพยายามอนุรักษส่ิงที่ดีไวและถายทอดศิลปะใหมออกมากม็ี แตของเรานี่ของเกาก็ไมรักษา

ของใหมกก็ระเตาะกระแตะ สวนการทาํแบบเรียลลิต้ี ก็เปนแนวคิดใหม แตแนนอนวาถาจะทําให

ไดผล ตองมีหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานไหนสักอยางที่ทาํเรื่องนีจ้ริงๆ เพราะโครงการนี้เปน

บทบาทของเอกชนกท็าํไดเทานี ้มันตองมีการสืบเนื่องกันตอไป และมคีวามลกึมากขึ้นกวานี”้   
  

สําหรับโครงการดาวเดนบัวหลวง 101 คร้ังที่ 2 ไดคัดเลือกนักศึกษาที่กําลงัศึกษาแขนง

ศิลปะในระดับ         ปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษา จาํนวน  21  สถาบัน 23 คณะ เขารวม

แขงขันคณะละ 2 คน โดยผูเขาแขงขันจะเขารับการปฐมนิเทศในวนัที ่12 – 13 ตุลาคม 2552 และ
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เขารวมกิจกรรมระหวางวนัที ่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2552 เพื่อสรางสรรคงานจติรกรรม โดย

ระหวางการประกวดผูแขงขันจะไดรับความรูทั้งในเชิงเทคนิค กระบวนการสรางสรรค นานาทัศน 

ตลอดจนเสริมสรางองคความรูดานตางๆ จากวทิยากรผูทรงคุณวุฒ ิ  อาท ิศาสตราจารย ธนะ 
เลาหกัยกุล,  พลอากาศตรี บุญเลศิ จลุเกียรติ, รศ. สขุุม นวลสกุล, กองเกียรติ  โอภาส
วงการ ฯลฯ 
  

ตลอดการแขงขัน 9 วนั มีกตกิาสําคัญอยูที ่นกัศึกษาจะตองสรางสรรคผลงานและใชชีวิต

อยูในหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ เทานั้น โดยจะมีการถายทอดสดผาน 

www.kapook.com อันเปนรูปแบบการนาํเสนอแนวใหม         ในการประกวดงานศลิปะ ซึ่งผูชม

ทั่วไปสามารถมีสวนในการรวมโหวตผลงานที่ชืน่ชมไดผานเว็บไซทดังกลาว พรอมสิทธิลุนรับ

รางวัลภาพเขยีนจากปลายพูกนัของศิลปนบรมครูและเซเลบริต้ีหลากหลายทาน สนับสนนุการ

โหวตฟรี          โดย ทรู, ดีแทค, AIS และ สนับสนนุอุปกรณศิลปะสําหรับผูเขาประกวด ตลอดการ

แขงขัน โดย บริษัท นานมี จาํกัด ทั้งนี้จะปดรับคะแนนโหวตในรอบตัดสิน วันองัคารที ่ 24 

พฤศจิกายน 2552 ภายในเวลา 12.00 น. 
  

ผูชนะรางวัลศิลปนดาวเดนจติรกรรมบัวหลวงยอดเยี่ยม จะไดรับทุนการศึกษา 100,000 

บาท พรอมโลเกียรติยศ สวนผูชนะรางวัลศิลปนดาวเดนบัวหลวงความคิดสรางสรรค จะได

ทุนการศึกษา 70,000 บาท  พรอมโลเกยีรติยศ และผูชนะรางวัลศิลปนดาวเดนจิตรกรรมบัวหลวง

ขวัญใจประชาชน ซึง่ไดจากคะแนนโหวต จะไดรับทุนการศึกษา 50,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 
  

สวนหนึง่ของดาวเดนที่กาํลงัรอการแจงเกดิจากโครงการนี้อยาง สรณ ขุนพลพทิักษ 

(เทมส) หนุมหลอมาดเซอร นักศึกษาป 5 จากภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร เผยวา รูสึกเปนเกียรติและตื่นเตนมากที่ไดเขามารวมโครงการฯ คิดวาจดุเดนของเขาที่

ทําใหอาจารยคัดเลือกเปนตวัแทนมหาวทิยาลัยเขามา นาจะเปนฝมือและแนวความคดิของเขาที่

คอนขางเกี่ยวเนื่องกบัยุคสมยัปจจุบัน 

“ผมชอบวาดภาพพอรทเทรท ภาพฟกเกอรคน กอนจะเขารวมกิจกรรมผมก็ตองเตรยีม

ตัวหาขอมูลตางๆ สําหรับการทําผลงาน เชน เร่ืองในสงัคมปจจุบัน เร่ืองพทุธศาสนาบาง คอน

เซ็ปทงานก็คิดไวคราวๆ แลวแตตองไปกลั่นกรองอีกทีใหลงตัวมากกวานี้ สวนเรื่องการตองมาอยู

รวมกับคนอ่ืนผมไมคอยมีปญหาเพราะมองวาคลายๆ การรับนองใหม ความคาดหวงัของผมทีม่ี

ตอเวทนีี้คือ ไดประสบการณดีๆ ไดทํางานใหคนเห็นเพราะปกติก็ทาํอยูแตในคณะ อยากใหจุดนี้

เปนการเริ่มตนใหคนเหน็ผลงานของเราครับ”   
  

ธนา แนวเสอื (วาน) นกัศึกษาชัน้ป 2 คณะศิลปกรรม ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ สวนดุสิต ซึ่งเปนผูที่มีปญหาทางการไดยิน แตดวยความสามารถที่ดีเยี่ยม

ดานศิลปะ จึงไดรับการคัดเลือกจากสถาบันมาเปนสวนหนึ่งของผูรวมแขงขันในโครงการนี้อยาง
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เต็มภาคภูมิ   

“ความรูสึกตอนแรกนัน้รูสึกกดดันเล็กนอย แตตอนนี้หายไปแลว รูสึกเฉยๆ เพราะตอนนี้

ไดรูจักเพื่อนๆ เยอะขึ้น สวนเรื่องการเตรียมตัวเกีย่วกบัผลงานที่จะทํากม็ีการวางแผนไวลวงหนา

บางแลววาจะทําอะไร อยางไร คอนเซป็ตของงานทีจ่ะวาด เปนการถายทอดเรื่องราวเกีย่วกบั

สังคม ปญหาสังคม ผูหญิงขายตัว ผมจะถายทอดถึงมมุที่ดีของกลุมคนเหลานี้บาง สําหรับปญหา

เร่ืองการไดยินของผมนัน้ ถงึจะมีอุปสรรคในการทํางานบาง คือ การฟงไมรูเร่ือง แตไมใชปญหา

ใหญ เพราะมีเพื่อนมาเปนลามให และผมยังสามารถอานปากเพื่อนได ซึ่งเพื่อนๆ ก็ใหความ

รวมมือดี จะพูดชาๆ กับเรา สวนความคาดหวงักับการทาํรวมโครงการนัน้ ผมไมไดคิดอะไร

มากมาย แตรูสึกดีที่ไดรับประสบการณมากข้ึนครับ” ธนา เปดใจ 
  

  ชมพูนุท พรหมสุข (เอ็นดู ) จากภาควิชาศิลปะจินตทัศน ช้ันป 3 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร เผยถงึความรูสึกวาดีใจมากที่
ไดรับคัดเลือกมาเปนตัวแทนเขาประกวดในโครงการนี้ ทําใหมีความภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง  

“ดีใจที่จะไดรับความรูมากมายจากโครงการนี้ สวนการเตรียมตัวเรื่อง
การสรางสรรคผลงานนั้น ก็ไดมีการดูงานอื่นๆ มาบาง หาขอมูลตางๆ เริ่มคิด
รูปแบบในการวาดภาพไวเหมือนกัน คอนเซ็ปตที่วางเอาไวคือเปนการนําเสนอ
เรื่อง ราวของมนุษยที่ทุกวันนี้ ไดเปล่ียนแปลงไปหลงวัตถุมากขึ้น ใหความสุข
ทางดานวัตถุ สําหรับส่ิงที่คาดหวังจากการแขงขัน คือ การไดรูจักเพื่อนตาง
สถาบัน และไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้นคะ”  
  

ผูที่มีใจรักในงานศลิปะทัง้หลาย ติดตามชมและเชียรศิลปนคลื่นลกูใหมไดใน
โครงการแขงขันศลิปนดาวเดนบัวหลวง 101 ครั้งที่ 2 โดยจะมีการถายทอดสดผาน 
www.kapook.com ใหชมและรวมโหวตศิลปน        ที่ชื่นชอบกันได ต้ังแตวันที่ 15–23 
พฤศจกิายน 2552 โดยประกาศผลชนะเลิศในวันที ่ 24 พ.ย. ณ หอศิลปสมเด็จพระนาง
เจาสริิกิต์ิ พระบรมราชนิีนาถ    
 

 


