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CEA และ CCI ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในโครงการ Grand Master  

เพือพัฒนาศกัยภาพชา่งฝมอืไทยดา้นเครอืงถมและผา้ทอมัดหมสีู่ความเปนเลิศ 

  

 
 

 สาํนักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับพันธมติร วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI จัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติศลิปนสร้างสรรค์ระดับชันครู 

รวมถึงมอบโล่พร้อมเงินรางวัลให้กับศิลปนสร้างสรรค์ระดับชันเชียวชาญในสาขาอาชีพเครืองถมประเภท

เครืองใช้ และผ้าทอเทคนิคมัดหมีทีชนะการประกวดใน โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสู่ความเปนเลิศ (Grand Master) อย่างเปนทางการ 

เพือช่วยยกระดับอุตสาหกรรมงานฝมือไทยอย่างสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิมในตลาด และสร้างการเติบโตสู ่

ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเปนรูปธรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดความสนใจในคุณค่าของงานฝมือแก่กลุ่มผู้สนใจทัวไป 

นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค 

ตลอดจนประสบการณ์ด้วยเนือหาภาคทฤษฎีด้วยหลักสูตร E-Learning การฝกทักษะในภาคปฏิบัติ และการ

ทดสอบวัดระดบัความรู้ เพือพัฒนาศกัยภาพและขีดความสามารถของช่างฝมอืไทยสูค่วามเปนเลิศ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพม์ติชนออนไลน์ ฉบับประจําวันท ี21  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2564 หน้า  มูลคา่ข่าว 180,000.- 
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 โดยภายในงานได้รบัเกียรติจาก นายอินทพันธ์ุ บัวเขียว รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรดีี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ เปนผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศลิปนสรา้งสรรค์ระดับชัน

ครู และศลิปนสรา้งสรรคร์ะดบัชันเชยีวชาญทไีดร้บัรางวัลทังทเีข้ารว่มงานและผ่านทางแอปพลิเคชันซูม โดย

แบง่ออกเปนระดับชันครู สาขาอาชีพเครอืงถมประเภทเครืองใช้ จํานวน 2 ท่าน สาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหม ี

จํานวน 5 ท่าน และระดับชันเชียวชาญ สาขาอาชีพเครอืงถมประเภทเครืองใช้ จํานวน 5 ท่าน สาขาอาชีพผ้าทอ

เทคนิคมดัหม ีจํานวน 4 ท่าน รวมทังหมด 16 ท่าน ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินท

รวิโรฒ (ประสานมติร) 

เพือเปนการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแสดงถึงความอุตสาหะของการฝกฝน การพัฒนาทักษะ ตลอดจนการต่อ

ยอดผลงานให้เข้ากับสังคมยุคปจจุบันอย่างลงตัวของศิลปนสร้างสรรค์ในระดับครูช่าง ทางโครงการ Grand 

Master จึงได้ทําการมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิลปนทัง 7 ท่านดังนี สาขาอาชีพผู้ผลิตเครืองถมประเภทเครืองใช้ 

ได้แก่ นายสมนึก จันทร์จําปา และนายระไว สุดเฉลย, สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี ได้แก่ นางสงวน 

ทิพย์ลม, นางวนิดา ระยับศรี, นางสาวแสงเดือน จันทร์นวล, นางสาวอนัญญา เค้าโนนกอก และนายธงทอง วัน

ลักษณซึ์งทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและมข้ีอแนะนําสําหรับศิลปนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ทีสนใจอยากสืบสานงาน

หัตถศลิปในสาขาอาชีพเครอืงถมประเภทเครืองใช้ และผ้าทอเทคนิคมัดหมี ไว้อย่างน่าสนใจ คือ อยากให้คนรุ่น

ใหมส่ง่เสริม สบืสานและอนุรักษ์งานหัตถศลิปไทยด้วยความอุตสาหะ มุมานะ และมีความรักในการทํางานอย่าง
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เต็มที รวมถึงนําความรู้แบบดังเดิมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคใหม่ๆ  เพอืเพิมความน่าสนใจให้กับชินงาน ซึงจะ

ช่วยสร้างมลูค่าเพิม สร้างรายได้ และช่วยให้คนรุ่นใหมส่นใจ หรือเข้าถงึงานหัตถศลิปไทยมากขึน 

 ทางด้านผู้ชนะเลิศการประกวดในสาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครืองใช้ และผ้าทอเทคนิคมัดหมี ของ

โครงการ Grand Master กล่าวถึงความรู้สกึ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีได้รับรางวัล และเสน่ห์ของ

งานหัตถศลิปไทยไว้ว่า 

นายสรภัทร สาราพฤษ รางวัลชนะเลิศ สาขาอาชีพผู้ผลิตเครืองถมประเภทเครืองใช้ เจ้าของผลงาน Scent of 

Imagination กล่าวว่า “ผมรู้สกึดีใจและภูมใิจทีได้ร่วมเปนสว่นหนึงของโครงการดีๆ ทชี่วยในเผยแพร่องคค์วามรู้

เกียวกับงานหัตถศิลปของไทย ขอบคุณทางโครงการ Grand Master ทีให้ความสําคัญกับช่างฝมือไทย และ

พยายามผลักดันให้เกิดความสนใจ ตลอดจนเห็นคุณค่าในอาชีพเครืองถม ซึงในปจจุบันมีจํานวนช่างฝมือดีที

เข้าใจเนือแท้ของเครืองถมได้ยาก โดยส่วนตัวผมมองว่าเครืองถมมีเสน่ห์ คือ เชิงรูปลักษณ์ภายนอกของตัว

ชินงานทีมคีวามมนัวาว มีลวดลายทีเล่นกับแสงทีตกกระทบในมุมต่างๆ กัน และเชิงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใน

ฐานะเครืองใช้ทีมมีาตังแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ผา่นการสง่ต่อเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานจากรุ่นสู่รุ่น ซึงแน่นอน

ว่าผมจะนําเอาองคค์วามรู้ ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ ทีได้รับจากโครงการนีไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใน

อนาคต โดยเฉพาะเรืองเทคโนโลยีทีจะช่วยให้การทํางานสะดวกขึน และเรืองของยาถมไร้สารตะกัวทีมีความ

น่าสนใจในการนําไปผลิตเปนชินงาน เพราะผมอยากสง่ต่อเทคนิคต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ทีสนใจศิลปะแขนงนีได้

สบืสานงานต่อไป” 

 สาํหรับผลงาน Scent of Imagination ได้รับการออกแบบเปน ตลับภู่ หนึงในเครืองประกอบชุดพานพระ

ศรีฯหรือพานหมากของพระมหากษัตริย์ไทย โดยชินงานได้มีการถอดแบบมาจากรูปภาพทีปรากฏใน

ประวัติศาสตร์ พร้อมแต่งเติมด้วยจินตนาการของตัวเอง เพือสะท้อนถึงคุณค่าของวัตถุในอดีตกาล ซึงมีแรง

บนัดาลใจตังต้นมาจากความสนใจเกียวกับงานเครืองโลหะไทยและอยากจะต่อยอดชินงานในรูปแบบตลับภู่ จึง

คิดว่าเปนโอกาสสําคัญทีจะได้ทําในสิงทีต้องการนําเสนอมานาน โดยนํามุมมองทางศิลปะโดยช่างโบราณมา

ตีความในบริบทใหม่ ให้เปนความงามตามอย่างอุดมคติของช่างศิลปะไทยและงานสถาปตยกรรมไทย เพิมเติม

ดว้ยการให้ความสาํคัญเพือการนําไปใช้งานจริงอีกด้วย 

 นางสาวศุภิสรา ปนเศียร รางวัลชนะเลิศ สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิดมัดหม ีเจ้าของผลงาน Feelings 

and Expression กล่าวว่า “รู้สกึดีใจมากทีได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ Grand Master เพราะทีผ่านมาไม่เคย

เข้าร่วมการประกวดผ้าทอมาก่อน ครังนีจึงถือว่าเปนการท้าทายความสามารถของตัวเองอีกขัน โดยส่วนตัวมอง

ว่า งานผ้าทอมดัหม ีมเีสน่ห์ทีลักษณะลวดลายทีสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระหลากหลายรูปแบบ มีการใช้เทคนิคทีมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความซับซ้อน รวมถึงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขันตอนเพือให้เกิดผลงานทีโดดเด่น 

สวยงาม และสะท้อนตัวตนของผู้ออกแบบ ซึงตังใจจะนําเอาความรู้ทีได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปต่อยอดใน

การสร้างผลงานผ้าทอลายใหม่ๆ  พร้อมกับพัฒนาฝมือ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ตลอดจนนําเสนอผลงานทีแสดง

ตัวตนมากขึน เพือเพิมโอกาสให้ตัวเองในอนาคต” 

 ตัวผลงาน Feelings and Expression ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความชอบและหลงใหลในศิลปะยุค  

อิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) จึงออกแบบโดยใช้แนวคิดทีเรียบง่าย แต่ซับซ้อนในการใช้เทคนิคผ้าทอ

มัดหม ีเพือสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอมัดหมีในรูปแบบทีแตกต่างจากเดิม โดยมีจุดเริมต้นจากการคิดทดลอง โดย

อาศยัประสบการณ์ทีสังสมมาเปนเครืองมือสําคัญ ผสานความคิดทีอยากจะลองทําลายผ้ามัดหมทีีแตกต่างจาก
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รูปแบบดังเดิมทีทุกคนคุ้นเคย โดยนําองค์ประกอบพืนฐานเชิงทัศนศิลปอย่างรูปร่างเรขาคณิต และแม่สี 3 สี

หลัก ได้แก่ นาเงิน เหลือง และแดง เมอืนํามารวมกับวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในยุค Impressionism คือ 

การจุดสใีห้ผสมกันเกิดเปนหลากหลายส ีซึงไมไ่ดผ้สมกันในเนือสี แต่เปนการผสมสีทางสายตา เมือนํามาปรับใช้

ในผลงานจึงได้ออกมาเปนลวดลายทีมลัีกษณะเปนลายริวทีเกิดจากหัวหมทัีง 3 หัว จาก 3 แมส่ ีโดยนํามาทอสลับ

ผสมเข้าด้วยกัน จนเกิดเปนสทีีหลากหลายตามวงจรส ีเมอืนํามารวมกับรูปทรงเรขาคณติ ทังสามเหลียม สเีหลียม 

และวงกลม จึงเกิดความแปลกใหมท่างการออกแบบ 

โดยจากผลงานทีส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการ Grand Master ทังหมด ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการคัดเลือก

และตัดสินผ่านเกณฑ์การทดสอบต่าง ๆ จนได้ผลการแข่งขันในระดับชันเชียวชาญ ซึงได้รับใบประกาศนียบัตร

รับรองมาตรฐานฝมอื และเงินรางวัลรวมมลูค่า 200,000 บาท ดังนี 

 สาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครืองใช้ จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายสรภัทร สาราพฤษ 

ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศลําดับที 1 นายวีระพันธ์ ทองเหลือ ได้รับเงินรางวัล 30,000 

บาท, รางวัลรองชนะเลิศลําดับที 2 นายอุดม ขวัญสงค์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท, รางวัลชมเชย  

นายฐาวิพัฒน์ อักษรรัตน์ และนางสาวปวีณา สะแหล๊ะ ไดร้ับเงินรางวัลท่านละ 5,000 บาท 

 สาขาอาชีพผา้ทอเทคนิคมดัหม ีจํานวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวศุภิสรา ปนเศียร ได้รับเงิน

รางวัล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศลําดับที 1 นางสาวสโลมัย บุญญานุสิทธิ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท, 

รางวัลรองชนะเลิศลําดับที 2 นายมัธยม อ่อนจันทร์ และนายสราวุธ รัมพณีนิล ได้รับเงินรางวัลท่านละ 10,000 

บาท 

 ทังนีโครงการ Grand Master เปนความร่วมมือระหว่าง CEA และ CCI ร่วมด้วยพันธมิตรในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ ซึงทําการเปดตัวโครงการฯ อย่างเปนทางการไปเมือเดือนเมษายน 2564 ทีผ่านมา พร้อมเปดรับ

สมคัรผู้สนใจในสาขาอาชีพเครอืงถมประเภทเครอืงใช้และผา้ทอเทคนิคมัดหมีเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเปน 3 

ระดับความเชียวชาญ ได้แก่ ชันต้น ชันเชียวชาญ และชันครู ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานใน

หลักสูตรการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ E-Learning ทีได้รับมาตรฐานเชิงวิชาชีพ (ซึงสามารถลงทะเบียนเพือ

เรียนรู้แบบย้อนหลังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ CEA Online Academy) โดยมีเหล่าผู้เชียวชาญ และ

คณาจารย์ทีมากด้วยประสบการณ์เปนผู้ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ชินงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามระดับชันทีเข้าร่วม โดยผู้ผ่าน

เกณฑ์การทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝมือ รวมถึงได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานใน

นิทรรศการออนไลน์ Grand Master Exhibition ทาง www.grandmasterexhibit.com และเปนครังแรกทีมีการ

จําหน่ายผลงานในรูปแบบ NFT 

 ค้นหาข้อมูลเพิมเติมได้ทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หรือ CCI ที https://cci.swu.ac.th โทร. 092-851-5445, 082-429-8229 หรืออีเมล cci@g.swu.ac.th 

 

  

  


