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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

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

  

 เทพไอซ์สเกต็ รุ่นเล็กพริกขีห้นู 
Aunjai Ice Challenge 2012 

 

ช่วงซมัเมอร์ปิดภาคเรียน เด็กๆ หลายคนมกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ไปกบัการเล่นกีฬาเพ่ือคลายความ

ร้อน แล้วกีฬาชนิดไหนหล่ะท่ีได้ทัง้ความสนกุ ความเย็นสดช่ืน แถมยงัไม่ต้องกงัวลเร่ืองผิวไหม้คลํา้แดด ซึ่

แน่นอนวา่กีฬาไอซ์ สเก็ต หรือสเก็ตนํา้แข็ง เป็นอีกหนึง่ชนิดกีฬาขวญัใจของเดก็ๆ ทกุรุ่น รวมถงึคนโตๆ ก็ยั

อยากท่ีเล่นโชว์ของเช่นกนั…ล่าสดุ เอไอเอส เอาใจคณุหนูๆ และผู้ ท่ีช่ืนชอบการเล่นไอซ์ สเก็ต ให้มาร่วม

ประลองความสามารถวดัทกัษะผ่านการแข่งขนั ภายใต้โครงการ “Aunjai Ice Challenge 2012” ในรอบชิง

ชนะเลิศ โดยมีผู้ผ่านการคดัเลือกจํานวน 60 คน เพ่ือเฟ้นหาสดุยอดแชมป์เยาวชนและนกัไอซ์ สเก็ต ท่ีมี

ลีลาเหนือชัน้ในรูปแบบ Skating in your way โดยแบง่การแข่งขนัออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Beginner อาย ุ

ข่าวจากหนังสือพมิพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบบัประจาํวันที่  ๙  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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4-8 ปี, รุ่น Beginner อาย ุ9-15 ปี และรุ่น Advanced ไม่จํากดัอาย ุโดยกิจกรรมจดัขึน้ ณ ลานไอซ์ สเก็ต 

The Rink ชัน้ 1 ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ 

 

การแข่งขันครัง้นีมี้ผู้ เข้าแข่งขันทัง้รุ่นจ๋ิวไปจนถึงรุ่นใหญ่ รวมถึงลีลาการแสดงไอซ์ สเก็ต ไม่เป็นรองใคร 

เพราะผู้ เข้าแข่งขนัต่างขนบรรดาอปุกรณ์ประกอบฉาก (Prop) และจดัเต็มกบัเสือ้ผ้าหน้าผม อย่างกบัมือ

อาชีพ จนเรียกเสียงกร๊ีดจากคนดรูอบๆ สนามการแข่งขนัไม่ขาดสาย งานนีน้้องอุ่นใจ ^_^ ยงัร่วมออก

ทว่งทา่ลีลาการเลน่ไอซ์ สเก็ต เพ่ือเปิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ จนได้รับเสียงฮือฮาไมแ่พ้ผู้ เข้าแขง่ขนั 

 

การตดัสินว่าผู้ เข้าแข่งขนัรายใดจะอยู่หรือใครจะไป ขึน้อยู่กบัเกณฑ์การตดัสินของคณะกรรมการโดยจะ

เน้นไปท่ีการพิจารณาทกัษะและความตอ่เน่ืองของการแสดง พละกําลงัและความสมบรูณ์ การออกแบบท่า

และการดงึดดูผู้ชม การตีความหมายเพลงจากท่าการแสดง และชดุท่ีใช้ในการแสดงและ Prop ประกอบ

ร่วมในการแสดง ซึง่ทัง้หมดควรมีความโดดเดน่และกลมกลืนกนัภายใต้เวลาการแสดงความยาว 2 นาที 
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ผลปรากฏว่าผ้ชนะเลิศในรุ่นเล็ก ู Beginner อายุระหว่าง 4-8 ปี ที่ทาํการแสดงโดนใจ
คณะกรรมการ ตกเป็นของ ด.ญ.นลพรรณ นวมงคล หรือน้องเหม่ยหลิน อายุ 6 ปี ชัน้ 
ป.1 ร.ร.สาธิตประสานมติร มศว. กับโชว์ในช่ือชุด Amazing Thailand ที่นําศลิปะแม่ไม้
มวยไทยการไหว้ครมาประยุกต์กับลีลาการดีดไหแบบอีสานได้อย่างลงตัว น่ารักสมตัู ว, 
สว่นผู้ชนะเลศิในรุ่น Beginner อายรุะหวา่ง 9-15 ปี ได้แก่ ด.ญ.ศนิ มโนมยัพิบลูย์ หรือน้องปิกนิก อาย ุ9 ปี 

ชัน้ ป.3 ร.ร.นานาชาติ Nist ท่ีแสดงโชว์ลีลาสดุโดนใจ 2 บคุลิกในร่างเดียว ในช่ือชดุ ถ้าฉนัรวย จะสวยให้ด ู

ซึง่เรียกเสียงกร๊ีดจากคนดขู้างเวทีไมแ่พ้โชว์อ่ืนๆ และรางวลัชนะเลิศในรุ่น Advanced ไมจํ่ากดัอาย ุ เป็น

ของหนนู้อยมหศัจรรย์ลีลาสดุพลิว้ขัน้เทพ วยั 6 ปี ด.ญ.ปัณทารีย์ สจุริต หรือน้องเบลล์ ชัน้ ป.1 ร.ร.

นานาชาติกีรพฒัน์ กบัโชว์ปิดท้ายสดุอลงัการท่ีเรียกเสียงกร๊ีดและเสียงปรบมือจากคนดสูนัน่ลานไอซ์ สเก็ต 

ในช่ือชดุการแสดง สนกุสนานไปกบั Gummy Bears ซึง่น้องเบลล์ตีบทแตกแสดงได้สมความน่ารักและ

ความสนกุได้จริงๆ 
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อายไุมใ่ช่อปุสรรคสําหรับโครงการฯ นี ้เพราะเปิดโอกาสให้ทกุคนท่ีรักการเลน่ไอซ์ สเก็ต ให้ได้แสดงความ

สามรถในแบบฉบบั Your World You Way ซึง่นายนิพนธ์ กระตา่ยเพชร วยั 40 ปี ผู้จดัการฝ่ายอปุกรณ์การ

กีฬา ก็เป็นอีกหนึง่คนท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัในรุ่น Advanced ไมจํ่ากดัอาย ุซึง่เขายงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ชม

และน้องๆ ท่ีเข้าร่วมแขง่ขนัได้ดีอีกด้วยวา่ อายเุป็นเพียงตวัเลข ไมมี่อะไรจะมาขวางกัน้ความชอบกีฬา

ประเภทนีไ้ด้ โดยนิพนธ์ เลา่วา่ “เขาคลกุคลีอยูใ่นวงการไอซ์ สเก็ตมากวา่ 28 ปี ตัง้แตส่มยัเรียนมธัยมปลาย 

เพราะชอบเลน่กีฬาสเก็ตเป็นทนุเดิม พอมีโอกาส จงึขอทําตามฝันครัง้นีใ้ห้สดุความสามารถ” ถงึแม้วา่เขา

จะไมไ่ด้ชยัชนะแตเ่ขาก็ได้ชนะใจตวัเอง และยงัเป็นกําลงัใจให้กบัรุ่นน้องท่ีแขง่ในเวทีเดียวกนัอีกด้วย 

รวมถงึน้องหวาย-ด.ญ.ธญัสินี ลํา้เลิศทรัพย์ อาย ุ10 ปี ชัน้ ป.4 ร.ร.เลิศหล้า ก็เป็นอีกหนึง่เยาวชนท่ีน่าดเูป็น

เย่ียงอยา่ง และยงัคว้ารางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ท่ีเธอเข้าร่วมโครงการฯนีเ้พราะได้รับแรงบนัดาลใจจาก

พ่ีสาวท่ีเป็นนกักีฬาไอซ์ สเก็ต ทีมชาติ และอยากจะเป็นนกักีฬาไอซ์ สเก็ต เหมือนพ่ีสาว เธอจงึลงสมคัรเข้า

ร่วมแขง่ขนั แม้หุน่ของน้องหวายออกจะดทู้วม ตุ้ยนุ้ย แตก็่ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคอะไรสําหรับเธอเลย 



 

C:\Users\SWU-02\Documents\หวัขา่ว.doc 11/4/12 7:31  

5 

 

นอกจากนีย้งัมีผู้ เข้าแข่งขนัในรุ่น Advanced อย่างน้องเอมม่ี- น.ส.มนต์ธิดา โชติชนาภิบาล วยั 16 ปี ชัน้ 

ม.4 ร.ร.สาธิต ม.รังสิต ท่ีเข้าร่วมแข่งขนัในครัง้นี ้เพราะเธอชอบการออกกําลงักายเป็นชีวิตจิตใจ เธอจึง

ตดัสินเลือกโชว์การเลน่ไอซ์ สเก็ต ในช่ือชดุ The Bride in Kill Bill เพราะการแสดงชดุนี ้บง่บอกความเป็นตวั

เธอมากท่ีสดุ ท่ีเป็นคนชอบความความสนกุและความต่ืนเต้นควบคูก่นั 

สําหรับรางวลัของผู้ชนะเลิศทัง้ 3 รุ่น จะได้รับตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ-เกาหลี จํานวน 2 ท่ีนัง่ เพ่ือเก็บ

เก่ียวประสบการณ์สดุพิเศษกบัการตามรอยนกักีฬาไอซ์ สเก็ต ระดบัโอลิมปิก Kim Yu-na พร้อมบตัร

สมาชิก The Rink เลน่ไอซ์สเก็ต ฟรีตลอด 3 เดือน 

ผู้ชนะเลิศในรุ่น Beginner 9-15 ปี อยา่งน้องปิกนิก-ด.ญ.ศนิ มโนมยัพิบลูย์ วยั 9 ปี ท่ีเรียกเสียงกร๊ีดจากคน

ผู้ชมไม่แพ้โชว์อ่ืนๆ ชนะใจกรรมการด้วยโชว์ ท่ีช่ือว่า “ถ้าฉนัรวย จะสวยให้ด”ู เปิดใจวา่ เธอเลน่ไอซ์ สเก็ต 

มานานกว่า 3 ปี เพราะมีต้นแบบอย่างราชินีไอซ์ สเก็ต แดนกิมจิ อย่าง คิม-ย-ูนา เป็นแรงผลกัดนัจากทาง

อินเตอร์เน็ตให้เธอหมัน่ฝึกซ้อมทุกอาทิตย์ โดยน้องปิกนิก เล่าว่า “การแสดงของเธอนัน้ ทําให้เห็นคณุค่า

ของผู้หญิงว่า ความสวยของผู้หญิงไม่ได้สําคญัมากเท่าไหร่ แต่นํา้ใจนัน้ สําคญักวา่ เพราะเวทีนีทํ้าให้หน

ได้รับประสบการณ์จากเพ่ือนใหม่ ต่างโรงเรียนว่า นํา้ใจนกักีฬาเป็นสิ่งสําคญัที่สดุ เพราะมีแตร่อยยิม้ที

เพ่ือนๆ มอบให้กนัคะ่ ไมมี่ใครร้องไห้ท่ีไมไ่ด้รับรางวลั” 

การแข่งขนัครัง้นีทํ้าให้เห็นศกัยภาพและความสามารถของเด็กไทยท่ีรักและช่ืนชอบในกีฬาไอซ์ สเก็ต ได้

เป็นอย่างดีว่า “ความพยามยามอยู่ท่ีไหน ความสําเร็จย่อมอยู่ท่ีนัน่” ไม่แน่สกัวนัหนึ่งเด็กไทยอาจเป็น
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นกักีฬาไอซ์ สเก็ต ระดบัโลก อยูใ่นเมืองไทยก็เป็นได้ เฉกเช่น คิม-ย-ูนา ราชินีไอซ์ สเก็ต แดนกิมจิ ก็เป็นได้ 

ขอเพียงไมย่อ่ท้อ และไมด่ถูกูความสามารถของตวัเองเทา่นีค้วามสําเร็จก็อยูใ่กล้แคเ่อือ้มแล้ว 

 

 


