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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 

'Canon U Challenge' ครีเอตงานศิลป์โดนใจ 
ในยคุหนึง่การจะถ่ายภาพน่ิง ภาพวิดีโอ หรือการสร้างสรรค์กราฟฟิกภาพน่ิงขึน้มาแตล่ะ

ชิน้อาจดเูป็นเร่ืองยาก ต้องใช้ความสามารถและเคร่ืองมือท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

แตใ่นงานประกวด Canon U Challenge Season 3 ภายใต้หวัข้อ “โดนใจอย่างแรง” โดย

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติง้ (ไทยแลนด์) จํากดั ชิงเงินรางวลัรวมมลูคา่ 7 แสนบาท นิสติ

นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ กลบัแสดงให้เห็นถงึความเป็นมืออาชีพขณะท่ีกําลงัศกึษาอยู ่ ไมว่า่

จะเป็นงานศิลป์ อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดออกมาได้อยา่งลงตวัทัง้ 3 สาขา

ของการประกวด ไมว่า่จะเป็น Fashion Photo, Graphic Photo และ Short Film เห็นได้จาก

ผลงานท่ีปรากฏ  

สําหรับการแขง่ขนัครัง้นีมี้ผู้สนใจสง่ผลงานเข้าแข่งขนัทกุประเภทรวม 834 ผลงาน ผลการ

แข่งขันปรากฏว่า ประเภท Fashion Photo ผู้ ชนะเลิศ ได้แก่ ปานวัตร เมืองมูล จาก

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ในผลงาน The Great Escape ตําแหน่งรองชนะเลศิ ได้แก่ ภทัริศ ภิญโญ

พิพฒัน์ จาก ม.ศิลปากร ในผลงาน Delight in Delicious และรองอนัดบั 2 ได้แก่ อจัฉรา  

จ้อยกลดั จากศิลปากร ในผลงาน Focus & Fall  

รางวลัประเภท Graphic Photo ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ จิราพนัธ์ สินชวานนท์, ชวนชม นนัทมง

คล, ธนเสฏฐ์ ผาติกิจอนนัต์, เทพพิทกัษ์ ศกัดิจ้าย และนนทพทัร์ พร้อมเพรียง จาก ม์ .เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ในผลงาน Reflection in Difference รองชนะเลิศ 

ข่าวจากหนังสือพมิพ์คมชัดลึก  ฉบบัประจาํวันที่  ๔  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เบญจรัตน์ เอ่ียมรัตน์ จากม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในผลงาน Let’s 
Party และรองอนัดบัท่ี 2 ได้แก่ ทิพย์มณี ประวชัไพบลูย์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลงาน

กระแทกใจ  

สว่นประเภทสดุท้าย Short Film ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ณภทัร ตัง้สง่า, นิติวฒัน์ จรูญศกัดิ์, 

พงศธร อเูอกิ, สจิุนดา บญุช่วย และพร้อมพงษ์ เจริญสขุ จาก ม.กรุงเทพ ในผลงานเกรียนแก๊งส์

เตอร์ ตําแหน่งรองชนะเลิศ ได้แก่ กณัฑ์อเนก รชตสกลุ, ญาณิศา เดชะพหลุ, วส ุพละเสวีนนัท์, 

ภาคย์ พิศาลวิริยกลุ และธนพนธ์ กอบเกือ้ จาก ม.กรุงเทพ และ ม.ธรรมศาสตร์ ในผลงาน Mime 

Love รวมทัง้ตําแหน่งรองอนัดบัท่ี 2 ได้แก่ อธิจิต อารัทร์เทียรงาม จาก ม.ศิลปากร ในผลงาน 

Tear 

ปานวตัร เมืองมลู นกัศกึษาจาก ม.เชียงใหม่ ผู้ชนะเลิศในสาขา Fashion Photo เผยว่า 

แนวคิดผลงาน “The Great Escape” ได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก 2 สิ่งท่ีชอบ คือ ดนตรี และการ

ถ่ายรูป จึงได้นําเอาดนตรีของวงโปรดอย่าง เดอะบีตเทิล และ MGMT มาตีความเป็นภาพน่ิง 

ผ่านการเรียงร้อยภาพเป็นเร่ืองราวในลกัษณะเดียวกับการถ่ายทอดสตอร่ีบอร์ดในภาพยนตร์ 

โดยให้ภาพสื่อถึงอารมณ์ของคู่รักท่ีปลีกชีวิตออกจากเมืองอันแสนวุ่นวายออกสู่ธรรมชาติอัน

หา่งไกล  

“ผลงานของผมไมไ่ด้เป็นเพียงภาพน่ิงสญัลกัษณ์ของแฟชัน่หรือการถ่ายแฟชัน่ท่ีมีเพียงแค่

นํานางแบบผู้ ใหญ่มาใส่เสือ้ผ้าแล้วถ่ายรูปเฉยๆ แต่งานของผมมันเด่นตรงท่ีสามารถสร้าง

รูปแบบของแฟชัน่ไปจนถึงองค์ประกอบต่างๆ ให้ออกมาในรูปแบบมีชีวิตมีเร่ืองราวเช่นเดียวกบั

ภาพยนตร์ได้” ปานวตัรกลา่ว 

ชวนชม นนัทมงคล จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั สมาชิกจาก

ทีมชนะเลิศในสาขา Graphic Photo เลา่ว่า ผลงาน “Reflection in Difference” ของตนและ

เพ่ือนๆ เลือกท่ีจะนําเสนอในแง่มมุท่ีต่างออกไปจากทีมอ่ืน โดยได้นําเสนอลวดลายกราฟฟิกใน

มมุมองของการมองผ่านเลนส์กล้อง ประกอบกบัการใช้องศาความบิดเบีย้วของกระจกมาใช้เป็น

ลูกเล่นส่วนประกอบหลักให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึน้ ซึ่งจุดยากท่ีสุดคือการท่ีต้องจับ
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คาแรคเตอร์ของเป้ อารักษ์ ท่ีโจทย์บังคับเป็นภาพหลักของผลงานมาผสมผสานกันกับลาย

กราฟฟิกท่ีนําเสนอให้เข้ากนัอยา่งลงตวั 

ด้าน นิติวฒัน์ จรูญศกัดิ ผู้ กํากบัหนงัเร่ือง ์ “เกรียนแก๊งส์เตอร์” และสมาชิกจากทีมชนะเลิศ

การประกวดในสาขา Short Film เลา่วา่ การสร้างผลงานชิน้นีไ้ด้เร่ิมจากการมองโจทย์ก่อนว่า ใน

ประเทศไทยมีกลุ่มคนไหนสามารถใช้ชีวิตของตวัเองได้ตรงกบัคําว่า "โดนใจ" จึงมองไปท่ีการใช้

ชีวิตของกลุม่แก๊งส์เตอร์วยัรุ่นไทย หรือท่ีคนมกัเรียกกนัว่าพวกเกรียน ซึง่คนกลุม่นีมี้ลกัษณะการ

ใช้ชีวิตท่ีดิบๆ เป็นตวัของตวัเอง ตอ่มาจงึได้นํามาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สัน้ท่ีมีเนือ้หาสะท้อนถึง

ความจริงของมนษุย์เราท่ีบางครัง้โดนแปลกแยก และต้องการการยอมรับของสงัคมในโลกของ

ทุนนิยม ไปสู่การเกิดกลุ่มคนท่ีมักใช้ชีวิตท่ีเป็นขบถต่อสังคม ก่อนจะตบท้ายด้วยแง่คิดของ

กฎหมายและการรู้จกัเคารพผู้ อ่ืน 

“การทํางานของเราในครัง้นี ้พวกเราได้งดัเอาเทคนิคของการถ่ายภาพทกุอย่างมาใช้ ไป

จนถึงการควบคมุดีไซน์ต่างๆ ท่ีปรากฏ และการเก็บในทุกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้

ก่อน หลงั และระหว่างถ่ายทํา เพ่ือให้ภาพทุกอย่างออกมาได้อย่างใจคิดพวกเรา ผสมกับตัว

เนือ้หาของเร่ืองท่ีมีความหวือหวา สิ่งเหล่านีจ้ึงทําให้ผลงานเราเข้าตากรรมการท่ีสดุ” ผู้ กํากบั

คลื่นลกูใหมก่ลา่วทิง้ท้าย 

 

  


