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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจําวันที 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.CEA และ CCI ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในโครงการ Grand Master
เพือพัฒนาศักยภาพช่างฝมือไทยด้านเครืองถมและผ้าทอมัดหมีสู่ความเปนเลิศ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับพันธมิตร วิทยาลัยอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ CCI จัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติศล
ิ ปนสร้างสรรค์ระดับชันครู
รวมถึ ง มอบโล่ พร้ อ มเงิ น รางวั ล ให้ กั บ ศิ ลปนสร้ า งสรรค์ ร ะดั บชั น เชี ยวชาญในสาขาอาชี พ เครื องถมประเภท
เครืองใช้ และผ้า ทอเทคนิ คมัดหมีทีชนะการประกวดใน โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝมือและงานหัตถกรรมสู่ความเปนเลิศ (Grand Master) อย่างเปนทางการ
เพื อช่ ว ยยกระดั บอุต สาหกรรมงานฝมือ ไทยอย่า งสร้า งสรรค์ สร้า งมูลค่าเพิม ในตลาด และสร้า งการเติ บ โตสู่
ยุ คดิจิทัล 4.0 อย่า งเปนรู ปธรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิ ดความสนใจในคุณค่า ของงานฝมือแก่ กลุ่มผู้สนใจทัวไป
นั ก เรี ยน นั กศึ กษา และผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ผ่ า นกระบวนการถ่ า ยทอดความรู ้ เทคนิ ค
ตลอดจนประสบการณ์ด้วยเนือหาภาคทฤษฎีด้วยหลักสูตร E-Learning การฝกทักษะในภาคปฏิบัติ และการ
ทดสอบวัดระดับความรู ้ เพือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของช่างฝมือไทยสูค
่ วามเปนเลิศ
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โดยภายในงานได้รบ
ั เกียรติ จาก นายอินทพันธุ ์ บัวเขียว รองผู้ อํานวยการสํา นักงานส่งเสริมเศรษฐกิ จ
สร้า งสรรค์ (องค์ การมหาชน) และ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพ ร วงศ์ป รีดี คณบดีวิท ยาลั ยอุต สาหกรรม
สร้างสรรค์ มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศล
ิ ปนสร้างสรรค์ระดับชัน
ครู และศิลปนสร้างสรรค์ระดับชันเชียวชาญทีได้รบ
ั รางวัลทังทีเข้าร่วมงานและผ่านทางแอปพลิเคชันซูม โดย
แบ่งออกเปนระดับชันครู สาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครืองใช้ จํานวน 2 ท่าน สาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี
จํานวน 5 ท่าน และระดับชันเชียวชาญ สาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครืองใช้ จํานวน 5 ท่าน สาขาอาชีพผ้าทอ
เทคนิคมัดหมี จํานวน 4 ท่าน รวมทังหมด 16 ท่าน ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินท
รวิโรฒ (ประสานมิตร)
เพือเปนการยกย่ อง เชิดชูเกี ยรติ และแสดงถึงความอุ ตสาหะของการฝกฝน การพัฒนาทักษะ ตลอดจนการต่อ
ยอดผลงานให้เ ข้ า กั บสัง คมยุ คปจจุ บัน อย่า งลงตั วของศิลปนสร้า งสรรค์ ใ นระดับครู ช่ า ง ทางโครงการ Grand
Master จึ งได้ทําการมอบโล่เกี ยรติยศให้แก่ศิลปนทัง 7 ท่านดังนี สาขาอาชีพผู้ผลิตเครืองถมประเภทเครืองใช้
ได้แก่ นายสมนึก จัน ทร์จําปา และนายระไว สุดเฉลย, สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี ได้แก่ นางสงวน
ทิพย์ลม, นางวนิดา ระยับศรี, นางสาวแสงเดือน จันทร์นวล, นางสาวอนัญญา เค้าโนนกอก และนายธงทอง วัน
ลักษณ์ซึงทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อแนะนําสําหรับศิลปนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ทีสนใจอยากสืบสานงาน
หัตถศิลปในสาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครืองใช้ และผ้าทอเทคนิคมัดหมี ไว้อย่างน่าสนใจ คือ อยากให้คนรุ่น
ใหม่สง่ เสริม สืบสานและอนุรักษ์งานหัตถศิลปไทยด้วยความอุตสาหะ มุมานะ และมีความรักในการทํางานอย่าง
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เต็มที รวมถึงนําความรู ้แบบดังเดิมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคใหม่ๆ เพือเพิมความน่าสนใจให้กับชินงาน ซึงจะ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิม สร้างรายได้ และช่วยให้คนรุ ่นใหม่สนใจ หรือเข้าถึงงานหัตถศิลปไทยมากขึน

ทางด้านผู้ชนะเลิ ศการประกวดในสาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครื องใช้ และผ้าทอเทคนิคมัดหมี ของ
โครงการ Grand Master กล่าวถึงความรู ้สก
ึ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีได้รับรางวัล และเสน่ห์ของ
งานหัตถศิลปไทยไว้ว่า
นายสรภัทร สาราพฤษ รางวัลชนะเลิศ สาขาอาชีพผู้ผลิตเครืองถมประเภทเครืองใช้ เจ้าของผลงาน Scent of
Imagination กล่าวว่า “ผมรู ้สก
ึ ดีใจและภูมใิ จทีได้ร่วมเปนส่วนหนึงของโครงการดีๆ ทีช่วยในเผยแพร่องค์ความรู ้
เกี ยวกั บงานหั ตถศิลปของไทย ขอบคุณทางโครงการ Grand Master ทีให้ความสําคัญกับช่างฝมือไทย และ
พยายามผลักดัน ให้เ กิ ดความสนใจ ตลอดจนเห็ น คุณค่าในอาชีพเครืองถม ซึงในปจจุบัน มีจํานวนช่างฝมือดีที
เข้ า ใจเนื อแท้ข องเครื องถมได้ย าก โดยส่วนตั วผมมองว่ า เครื องถมมีเ สน่ห์ คือ เชิง รู ปลัก ษณ์ภ ายนอกของตั ว
ชินงานทีมีความมันวาว มีลวดลายทีเล่นกับแสงทีตกกระทบในมุมต่างๆ กัน และเชิงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใน
ฐานะเครืองใช้ทีมีมาตังแต่สมัยกรุ งศรีอยุธยา ผ่านการส่งต่อเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานจากรุ ่นสู่รุ่น ซึงแน่นอน
ว่าผมจะนําเอาองค์ความรู ้ ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ ทีได้รับจากโครงการนีไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใน
อนาคต โดยเฉพาะเรืองเทคโนโลยีทีจะช่วยให้การทํางานสะดวกขึน และเรืองของยาถมไร้สารตะกั วทีมีความ
น่าสนใจในการนําไปผลิตเปนชินงาน เพราะผมอยากส่งต่อเทคนิคต่างๆ ให้กับคนรุ ่นใหม่ทีสนใจศิลปะแขนงนีได้
สืบสานงานต่อไป”
สําหรับผลงาน Scent of Imagination ได้รับการออกแบบเปน ตลับภู่ หนึงในเครืองประกอบชุดพานพระ
ศรี ฯ หรื อ พานหมากของพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย โดยชิ น งานได้ มี ก ารถอดแบบมาจากรู ปภาพที ปรากฏใน
ประวั ติ ศ าสตร์ พร้ อ มแต่ งเติ มด้วยจิ นตนาการของตัวเอง เพือสะท้อ นถึงคุณค่า ของวั ต ถุใ นอดีต กาล ซึ งมีแ รง
บันดาลใจตังต้นมาจากความสนใจเกียวกับงานเครืองโลหะไทยและอยากจะต่ อยอดชินงานในรู ปแบบตลับภู่ จึง
คิดว่ าเปนโอกาสสําคัญทีจะได้ทําในสิงทีต้ องการนํ าเสนอมานาน โดยนํามุมมองทางศิลปะโดยช่า งโบราณมา
ตีความในบริบทใหม่ ให้ เปนความงามตามอย่างอุดมคติ ของช่างศิลปะไทยและงานสถาปตยกรรมไทย เพิมเติม
ด้วยการให้ความสําคัญเพือการนําไปใช้งานจริงอีกด้วย
นางสาวศุภิสรา ปนเศียร รางวั ลชนะเลิศ สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิดมัดหมี เจ้าของผลงาน Feelings
and Expression กล่าวว่า “รู้สก
ึ ดีใจมากทีได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ Grand Master เพราะทีผ่านมาไม่เคย
เข้าร่วมการประกวดผ้าทอมาก่อน ครังนีจึงถือว่าเปนการท้าทายความสามารถของตัวเองอีกขัน โดยส่วนตัวมอง
ว่า งานผ้าทอมัดหมี มีเสน่ห์ทลั
ี กษณะลวดลายทีสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระหลากหลายรู ปแบบ มีการใช้เทคนิคทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความซับซ้อน รวมถึงต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขันตอนเพือให้เกิดผลงานทีโดดเด่น
สวยงาม และสะท้อนตัวตนของผู้ออกแบบ ซึงตังใจจะนําเอาความรู้ทีได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปต่อยอดใน
การสร้างผลงานผ้าทอลายใหม่ๆ พร้อมกับพัฒนาฝมือ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ตลอดจนนําเสนอผลงานทีแสดง
ตัวตนมากขึน เพือเพิมโอกาสให้ตัวเองในอนาคต”
ตั วผลงาน Feelings and Expression ได้รับแรงบัน ดาลใจมาจากความชอบและหลงใหลในศิลปะยุ ค
อิ มเพรสชั นนิ สม์ (Impressionism) จึ ง ออกแบบโดยใช้แนวคิดที เรียบง่า ย แต่ ซับซ้อ นในการใช้ เทคนิคผ้า ทอ
มัดหมี เพือสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอมัดหมีในรู ปแบบทีแตกต่างจากเดิม โดยมีจุดเริมต้นจากการคิดทดลอง โดย
อาศัยประสบการณ์ทีสังสมมาเปนเครืองมือสําคัญ ผสานความคิดทีอยากจะลองทําลายผ้ามัดหมีทีแตกต่างจาก
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รู ปแบบดังเดิมทีทุกคนคุ้นเคย โดยนําองค์ประกอบพืนฐานเชิงทัศนศิลปอย่างรู ปร่างเรขาคณิต และแม่สี 3 สี

หลัก ได้แก่ นาเงิน เหลือง และแดง เมือนํามารวมกับวิธีการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในยุค Impressionism คือ
การจุดสีให้ผสมกันเกิดเปนหลากหลายสี ซึงไม่ได้ผสมกันในเนือสี แต่เปนการผสมสีทางสายตา เมือนํามาปรับใช้
ในผลงานจึงได้ออกมาเปนลวดลายทีมีลักษณะเปนลายริวทีเกิดจากหัวหมีทัง 3 หัว จาก 3 แม่สี โดยนํามาทอสลับ
ผสมเข้าด้วยกัน จนเกิดเปนสีทีหลากหลายตามวงจรสี เมือนํามารวมกับรู ปทรงเรขาคณิต ทังสามเหลียม สีเหลียม
และวงกลม จึงเกิดความแปลกใหม่ทางการออกแบบ
โดยจากผลงานทีส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการ Grand Master ทังหมด ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการคัดเลือก
และตัดสินผ่านเกณฑ์การทดสอบต่าง ๆ จนได้ผลการแข่งขันในระดับชันเชียวชาญ ซึงได้รับใบประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานฝมือ และเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท ดังนี
สาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครื องใช้ จํ านวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวั ลชนะเลิศ นายสรภัทร สาราพฤษ
ได้รับเงินรางวั ล 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศลําดับที 1 นายวีระพัน ธ์ ทองเหลือ ได้รับเงินรางวัล 30,000
บาท,

รางวั ล รองชนะเลิ ศลํ า ดั บที 2

นายอุ ด ม ขวั ญสงค์ ได้ รับ เงิ น รางวั ล 10,000

บาท,

รางวั ลชมเชย

นายฐาวิพัฒน์ อักษรรัตน์ และนางสาวปวีณา สะแหล๊ะ ได้รับเงินรางวัลท่านละ 5,000 บาท
สาขาอาชีพผ้าทอเทคนิคมัดหมี 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
สมัครผู้สนใจในสาขาอาชีพเครืองถมประเภทเครืองใช้และผ้าทอเทคนิคมัดหมีเข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเปน 3
ระดั บความเชี ยวชาญ ได้ แ ก่ ชั น ต้ น ชั น เชี ยวชาญ และชัน ครู ผ่า นการจั ดกิ จกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานใน
หลักสูต รการเรียนรู ้เ ชิงบูรณาการแบบ E-Learning ทีได้รับมาตรฐานเชิงวิชาชีพ (ซึงสามารถลงทะเบียนเพือ
เรียนรู ้แบบย้อนหลังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ CEA Online Academy) โดยมีเหล่าผู้เชียวชาญ และ
คณาจารย์ทีมากด้วยประสบการณ์เปนผู้ถ่ายทอด ความรู ้ ทักษะ และช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ชิน งานของผู้เ ข้า ร่ วมโครงการฯ ตลอดจนมีก ารทดสอบความรู ้ความเข้า ใจตามระดับชัน ทีเข้าร่วม โดยผู้ผ่า น
เกณฑ์การทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝมือ รวมถึงได้รับเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานใน
นิทรรศการออนไลน์ Grand Master Exhibition ทาง www.grandmasterexhibit.com และเปนครังแรกทีมีการ
จําหน่ายผลงานในรู ปแบบ 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

