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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับประจําวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้ า ๒๕
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

ชุดกีฬาสุดชิก "ยัง ดีไซเนอร์ "
จากชื่อชันและผลงานของดี
้
ไซเนอร์ ชาวไทย
หลายคนในเวทีโลก เป็ นเครื่ องพิสจู น์วา่ วงการ
แฟชัน่ เมืองไทยในขณะนี ้ไม่เป็ นสองรองใครใน
เอเชีย แถมยังจะหลากหลายแนวขึ ้นทุกวันๆ
โดยเฉพาะ "เสื ้อผ้ ากีฬา" แบรนด์สยามก็อยูร่ ะดับ
แถวหน้ า เห็นได้ จากทีมกีฬาหลายประเทศสวม
ใส่แบรนด์ไทยอยูบ่ อ่ ยๆ
เพื่อขับเคลื่อนวงการแฟชัน่ และยกระดับการ
ออกแบบอย่างต่อเนื่อง "แกรนด์สปอร์ ต กรุ๊ป"
ผู้ผลิต จําหน่ายเสื ้อผ้ า อุปกรณ์กีฬา พยายามเฟ้นหา "ดีไซเนอร์ " เลือดใหม่โดยตลอด
ล่าสุดในโครงการ "แกรนด์ สปอร์ ต ยัง ดีไซเนอร์ คอนเทสต์" ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นปี ที่ 8 ภายใต้ หวั ข้ อ "พลังบวก...
ช่วยโลก" หรือ "Positive Power, Creat the Word" ได้ รับความสนใจจากนักศึกษาไอเดียเจ๋งร่วมส่งผลงาน
สุดชิกเข้ าชิงชัยหลายร้ อยผลงานจากทัว่ ประเทศ
ก่อนคัดเหลือเพียง 12 คนจาก 8 มหาวิทยาลัยเข้ าสูก่ ารอบรมในโค้ งสุดท้ าย ซึง่ จะช่วยขัดเกลา
แนวคิด ไอเดียการออกแบบ-ตัดเย็บ ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการจริ งโดยมีพี่เลี ้ยงจากแกรนด์สปอร์ ตดูแลใกล้ ชิด
"ผลงานในปี นี ้แตกต่างจากปี ก่อนๆ ค่อนข้ างมาก เพราะดีไซเนอร์ หนุ่มสาวในโครงการ "แกรนด์สปอร์ ต ยัง ดี
ไซเนอร์ " กล้ าที่จะเล่นกับวัสดุใหม่ๆ การตัดเย็บแปลกๆ สีสนั แรงขึ ้น เรี ยกได้ วา่ จัดเต็มกันทุกผลงาน เป็ น
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สัญญาณว่าวงการนักออกแบบไทยยกระดับขึ ้นมากกว่าเดิม" ธิติ พฤกษ์ ชะอุม่ กรรมการผู้จดั การ บจก.แก
รนด์สปอร์ ต กรุ๊ป กล่าว

ผลงานที่ชนะเลิศการออกแบบชุดกีฬาชาย ได้ แก่ นายพีระพงษ์ หินขุน นิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ใน ผลงาน "สตามินา" ออกแบบชุดแข่ งขันจักรยาน
ขณะที่ผลงานชนะเลิศการออกแบบชุดกีฬาหญิง ได้ แก่ น.ส.ศรุติ ตันติวิทยากุล นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ สาขาแฟชัน่ และสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในผลงานการออกแบบชุดแอโรบิก
"เดอะ โมเดิร์น คราฟต์"
ทังสองรั
้
บถ้ วยประทาน พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ าสิริวณ
ั ณวรี นารี รัตน์ พร้ อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
และผลิตภัณฑ์รอตตริ ง้
ส่วนแชมป์ดีไซเนอร์ รุ่นเยาว์ ตกเป็ นของ น.ส.ปติญญา ตังจิ
้ ตปฐมพงศ์ โรงเรี ยนนวมินทราชินทู ิศ เตรี ยม
อุดมน้ อมเกล้ า
ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์ ชื่อดัง "T-ra" และอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า ผลงานของดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ถือว่าไม่ธรรมดา บางรายมีความเป็ นมือ
อาชีพสูงมากขึ ้นเรื่ อยๆ ความสามารถสูงขนาดที่สามารถพลิกแบรนด์สินค้ าได้ เลย
"ยกตัวอย่างแชมป์ประเภทหญิง เป็ นการออกแบบที่สามารถใช้ เป็ นเสื ้อผ้ าชันสู
้ งได้ เลยด้ วยซํ ้า เพราะทุก
วันนี ้คนออกกําลังกายเล่นกีฬาต่างก็ต้องการมีเสื ้อผ้ าที่โดดเด่นขึ ้น"
แม็กซ์ พีระพงษ์ หินขุน แชมป์แกรนด์สปอร์ ต ยัง ดีไซเนอร์ ประเภทชุดกีฬาชาย นิสิต มศว ซึง่ ตลอด 2 ปี ที่
ผ่านมาคว้ าแชมป์มาแล้ ว 3 รายการ กล่าวว่า การออกแบบเสื ้อผ้ ากีฬาดูเหมือนจะเป็ นการออกแบบง่ายๆ
แต่อาจจะเป็ นการออกแบบเสื ้อผ้ าที่ยากที่สดุ เพราะ "ไอเดีย" ต้ องสอดคล้ องกับการใช้ งานจริ ง
"ผมออกแบบชุดจักรยาน ผมต้ องทําความเข้ าใจและรู้ความต้ องการของคนปั่ นจักรยานจริ งๆ ว่าต้ องการ
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อะไร เช่น ผู้ชายเขินอายที่จะใส่กางเกงรัดรูปซึง่ เหมาะกับการขี่จกั รยานที่สดุ เราก็ต้องมาออกแบบกางเกง
ให้ เขาใส่ได้ "
ขณะที่การออกแบบสีสนั นันเป็
้ นการใช้ สีฟ้าใหม่ ซึง่ เป็ นเทรนด์ของฤดูใบไม้ ผลิ แต่มีปัญหาคือผ้ าที่เราจะใช้
ไม่มีสีนี ้ นอกจากนี ้ได้ ออกแบบสีเรื องแสงเป็ นสีฟ้าแทนที่จะเป็ นสีเขียวอ่อน จึงต้ องปรึกษากับพี่ๆ ที่โรงงาน
ตัดเย็บจริ ง และได้ รับความช่วยเหลืออย่างดี ทังการตั
้
ดเย็บ ตัดต่อ พิมพ์สี สกรี นยาง กุ๊นด้ วยสารเรื องแสง
เพิ่มลูกเล่นต่างๆ ประสบการณ์เหล่านี ้ไม่สามารถหาที่ไหนได้ หากไม่ใช่ในโครงการนี ้
ด้ าน ลูกศร ศรุติ ตันติวิทยากุล นิสิตสาวจุฬาลงกรณ์ เต็งจ๋าตังแต่
้ ต้นด้ วย ผลงานที่โดดเด่นและการนําเสนอ
ที่ครองใจกรรมการทังคณะ
้
กล่าวว่า ต้ องขอบคุณแกรนด์สปอร์ ตที่ให้ โอกาสดีไซเนอร์ แสดงฝี มือ และให้ ร้ ูจกั
ขันตอนการทํ
้
างานจริ ง
ผลงานนี ้ได้ รับแรงบันดาลจากพลังบวกของมูลนิธิสง่ เสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ซึง่ ส่งเสริ มศิลปหัตถกรรมไทย โดยส่วนตัวชื่นชอบศิลปะของไทย โดยเฉพาะเรื่ องจักสาน
จึงนํามาใช้ กบั การออกแบบ
"จากนี ้ไปจะตังใจฝึ
้ กฝนทักษะต่อไป และหวังว่าสักวันจะได้ เป็ นดีไซเนอร์ เสื ้อผ้ าที่มีแบรนด์ของตัวเอง"
หน้ า 25
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