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ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

  

ม.ศิลปากรเจ๋งคว้าแชมป์ศิลปะร่วมสมัย “Art for the King 
  

 

ม.ศิลปากร ส่งผลงานประติมากรรมสือ่ผสม 3 มิติ “น้ําพระทัย” คว้าแชมปร์างวัลยอดเยี่ยม “Art for the 

King” ควงคู่ ม.รังสิต คว้ารางวัลผลงานดีเด่นกับผลงานท่ีมีชื่อว่า “หลอดแห่งความคุ้มค่า” ส่วน มศว 
รับรางวลัขวัญใจมหาชน กับผลงานทีมี่ช่ือว่า “ก้าวแรก” ด้าน ททท.เตรียมนํา
ทุกชิ้นงานจัดแสดงในสถานท่ีท่องเท่ียว 
 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ในหลวงจะทรงมีพระชนมมายุครบ 85 
พรรษา ด้วยการจัดประกวดผลงานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ “Art for the King” ดึงกลุ่มตัวแทนเยาวชน
รุ่นใหม่จาก 9 สถาบันการศึกษา เข้ามามีสวนร่วมแสดงความรักภักดีต่อในหลวง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 
นายสุรพล เศวตเศรน ีผู้ว่าการฯการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดงาน “Art for the 
King” กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจจุบันเด็กวัยรุ่นไทยรับรู้เรื่องราวพระราชกรณยีกิจต่างๆ ของในหลวงไม่มาก
เท่าไหร่ ทําให้ขาดความรูสึ้กผูกพันลึกซ้ึงเฉกเช่นคนไทยในวยัทีโ่ตกว่า ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้
สนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค์ต่างๆ มากมาย จึงได้ริเริ่มกิจกรรมที่จะทําให้เด็กวัยรุ่นไทยได้ซึม
ซับคําสอนของในหลวงและมีโอกาสได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง ผ่านงานศิลป์ในรูปแบบ 
“ประติมากรรมสื่อผสม 3 มิต”ิ ภายใต้แนวคิด “คําสอนของพ่อ สู่ความสุขที่ยั่งยืน” เพ่ือให้เยาวชนได้
ทําการศึกษาเรื่องของในหลวงโดยลึกซ้ึง ก่อนที่จะตีความหมายคาํสอนของท่านออกมาในรปูแบบงาน
ประติมากรรมที่สวยงาม เสร็จแล้วเราจะมีการไปต้ังไว้ในสถานที่ท่องเท่ียวเป็นอีกจุดดึงดูด ให้คนไปถ่ายรูปใน
ขณะเดียวกันก็ให้เป็นเหมือนอนุสรณ์ต้ังเตือนใจให้ระลึกถึงส่ิงที่ในหลวงท่านสอน 

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน ์ ฉบบัประจาํวันท่ี ๒๒  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕  หน้า   

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สําหรับการประกวดผลงานประติมากรรมส่ือผสม 3 มิติ “Art for the King” ได้รับความรว่มมือจาก9 
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศเป็นตัวแทนในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 9 ชิ้น ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5. มหาวิทยาลัยรังสิต 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร 8. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง ซ่ึงแต่ละ
ทีมมีระยะเวลา 1 เดือนในการผลิตชิ้นงาน 
 
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น อาจารย์ไสยาสน์ เสมาเงิน - ศิลปินศิลปาธร นักออกแบบ 
Carpenter Artist / คุณทวีศักด์ิ ศรีทองดี (โลเล) อาจารย์ด้านศิลปะและนักวาดภาพประกอบชั้นนํา คุณวศิน
บุรี สุพานิชวรภาชน ์ผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานเครื่องเคลือบดินเผาเถ้าฮงไถ่ คุณ
พิชิต วีรังคบุตร หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ คุณ
พนิตนาฏ ฉัตรวิไล ผู้ประกาศข่าวและผู้ดําเนินรายการศิลป์สโมสร “ART CLUB” ออกอากาศทางช่อง TPBS 
มาร่วมให้คะแนนสําหรับ 9 ชิ้นงาน 
 
ผลปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลยอดเยีย่ม ควา้ทุนการศึกษากวา่ 2 แสนบาทพร้อมโล่ห์เกียรติยศและ
ประกาศนียบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยศลิปากร ชื่อผลงาน "น้ําพระทัย" นายสัมรักษ์ ตัวแทนกลุ่มเอ่ยถึง
แนวความคิดง่ายๆ ส้ันๆ วา่ “ผลงานชิ้นนี้บ่งบอกถึงประชาชนในผืนแผ่นดินไทยมีความสุข อยู่อย่างพอเพียง 
อุดมสมบูรณ์และมีชีวิตท่ีมั่นคง เนื่องมาจากนํ้าพระทัยที่คอยหล่อเล้ียงชีวิต” 
 
ส่วนท่ีทีมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศและประกาศนียบัตร ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อผลงาน "หลอดแห่งความคุ้มค่า" นายนนทวัฒน์ เกตุไชโย และ นายภนวุัสส์ นีมละ
ออร์ ตัวแทนกลุ่มเผยถึง แนวความคิดของการจัดทําผลงานช้ินนี้ว่า “จากหลอดยาสีพระทนต์ของในหลวง ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้อย่างคุ้มค่า จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในงานช้ินนี้ ถึงการใช้ความคุ้มค่าด้านต่างๆ เช่น 
การใช้เงินให้คุ้มค่า การใช้ทรัพยกรให้คุม้ค่า หรือแม้กระทั่งการใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่ปล่อยไปให้สูญเปล่า” 
 
สําหรับรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งมาจากการโหวตผ่านทางเฟสบุ๊ค/artfortheking 
ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศและประกาศนียบัตร ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ชื่อผลงาน "ก้าวแรก" 
 
นางสาวพรพรรณ ชัชวาลย ์และ นายจิตตพิงค์ แชต่ั๋น 2 ตัวแทนกลุ่มเอ่ยถึงที่มาของผลงานช้ินนี้ว่า “ผลงาน
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ประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนถึงก้าวแรกในวัยเด็ก ภาพที่ในอดีตที่น่าจดจําจากคําส่ังสอนของพ่อ ย้อนไปสู่ช่วงวัย
ที่จะก้าวเดิน ภาพของพ่อผูกเชือกรองเท้าให้กับลูก สะท้อนให้เห็นถึงก้าวแรกของคําส่ังสอน ก้าวของแรกของ
การหัดเดิน เริ่มต้นมีล้มบ้าง ร้องไห้บ้าง แนวคิดและคําส่ังสอนจากพ่อที่เคยสอนยังคงเป็นแรงผลักดันไปสู่ การ
กล้าที่จะก้าว และก้าวต่อไปด้วยความหวัง ความมุ่งมัน่ ก็สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว มีย่างก้าวท่ีมั่นคง 
แข็งแรง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จุดเริ่มต้นจากคําส่ังสอนเพ่ือไปสู่ก้าวแรกที่จะเป็นส่ิงสําคัญที่จะพัฒนา
ไปสู่ก้าวต่อไปที่ยั่งยืน” 
 
นอกจากน้ันยังมีการมอบรางวัลสร้างสรรค์ ให้กับทั้ง 6 ทีมที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับทุนการศึกษา 10,000 
บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศและประกาศนียบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ชื่อผลงาน "เชิดชู" จาก
แนวความคิดที่วา่ ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดี
ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" จาก พระบรม
ราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน "ทางของพ่อ" เริ่มต้นจากแนวความคิดของประติมากรรมที่ประกอบข้ึน
ด้วยส่วนย่อยที่ยึดติดกันเกิดเป็นองค์ประกอบใหญ่ แบ่งได้เป็นส่ีส่วนใหญ่ๆ อันหมายถึงส่ีภาคของไทย โดยใช้
สัญลักษณ์เป็นลวดลายพ้ืนเมืองของภาคนั้นๆ ซ่ึงส่ีส่วนดังกล่าวไม่อาจต้ังอยู่ได้ หากไม่มีส่วนกลางคือ
พระมหากษัตริย ์และส่วนกลางเองก็ไม่อาจต้ังอยู่ได้ หากส่วนยอ่ยต่างๆ ไม่เกื้อหนุนกันและกัน ส่ีส่วนน้ันยัง
ประกอบเป็นรูปข้ันบันได โดยแต่ละข้ันมีรอยเท้าของในหลวงที่นําทางไว ้รอยเท้านั้นก่อให้เกิดส่ิงที่ดีงาม ผืนดิน
แห้งแล้งสู่ดินชุมชื้น จากเมล็ดพันธุ์เจริญงอกงามเป็น ความยั่งยนื ร่มเย็นเป็นสุข 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์วิทยาลัยเพาะช่าง ชื่อผลงาน "จากฟ้าสู่ดิน เพื่อวิถีแห่ง
ความสุข" แนวความคิดจากคําสอนของในหลวงที่เปรียบเสมือนพ่อสูงสุดของปวงชนชาวไทยที่สอนพวกเราทุก
คนให้เป็นคนดี ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ คําสอนของพ่อทําให้เรารู้จัก
กับคําว่าพอดี ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความงดงามในคําสอนของพระองค์ ที่ดํารัสถึงเศรษฐกิจของความพอเพียง 
เป็นแนวทางพออยู่ พอกิน ที่ต้ังบนรากฐานของวิถีชนบท วัฒนธรรม ธรรมชาติแบบเรียบง่าย อบอุ่นเต็มเป่ียม
ไปด้วยภูมิปัญญา และความเข้าใจในการดําเนินชวีิตที่กลมกลืน ทา่มกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ การทํามาหากิน 
การเก็บเกีย่วจากธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการดํารงชีวิต แสดงออกถึงความศรัทธาจากวิถีของ
ความพอเพียงที่เป็นศักยภาพพื้นฐานของคนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ด้ังเดิม 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อผลงาน "น้ําหล่อเลี้ยงชีวิต" แนวความคิด “ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 
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ธรรมมะและคําสอนของพ่อหลวง ข้อหน่ึงว่า ด้วยคําที่ว่า "ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ําทุกหยด อาหารทุกจาน อย่าง
จริงใจ" จึงนําเสนอเรื่องของน้ํา ซ่ึงเป็นปัจจัยยังชีพอันยั่งยืน ซ่ึงคือ ข้าว เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพ่อหลวงของเรา
ทรงเก่งเรื่องการจัดการ ควบคุมน้ําเป็นอย่างมาก ถ้าเราจัดการเรื่องน้ําได้ดีเมื่อน้ําแล้งเรามีน้ําใช ้เมื่อน้ํามากเรา
ก็กักเก็บน้ําไว้ได้ 
 
ส่วน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาพร้อมกับชื่อผลงานที่มีชื้อว่า "๙ มงคล
ชีวิต" กับแนวความคิดท่ีวา่ ในหลวงทรงเป็นด่ังครูของประชาชนชาวไทย โดยมี ๙ คําสอนของพระองค์ เป็นด่ัง
ไฟที่ส่องสว่างนําทางให้ลูกๆชาวไทยใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร ต้ังตนอยู่ในความดีงาม โดยมีคําสอนของพ่อ
หลวงเป็นมงคลของชีวิต 
 
ปิดท้ายท่ี สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ ชือ่ผลงาน "โลกแห่งความสุข โลกแห่งพระบารมี" ด้วยแนวความคิด
ที่ว่า “พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนไทยและชาวโลกได้ชื่นชมทําให้เกดิความสุขความ
ประทับใจ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพระจริยวตัร ที่สง่างามกอปรกับพระราชกรณียกจิ ที่ทรงทุ่มเทเพ่ือความสุขของคน
ไทย ทําให้เมื่อนึกถึงพระองค์ท่านและคําสอนของพระองค์จะเกิดความสุข ความภูมิใจ ข้ึนในใจของคนไทยท่ัว
ทุกคน 

 
 
 
 


