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เด็กไทยฝมือดี ถายทอดลุคไอคอนนิคสะทอนแฟชั่นความเปนปอรเช รถหรูเบอรหนึ่งของโลก  

สรางปรากฏการณแฟชั่นใหมดีไซนเกรักษโลกจากปอรเช 

 

 
 

 สรางปรากฏการณแฟชั่นใหมดีไซนเกรักษโลกจากปอรเช “Porsche Presenter Costume Design 

Contest 2021” อวดคอลเลคชนัมาสเตอรพีชในงาน Motor Expo 2021 

 นับเปนกิจกรรมที่รวมความเปนแฟชั่นเสื้อผาและงานดีไซนรถสุดหรูเขาไวในงานเดียว เมื่อ ปอรเช 

ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จํากัด ผูนําเขาและตัวแทนจําหนายรถยนตปอรเชอยางเปน

ทางการ รวมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค (College of Creative Industry – CCI) มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ชวนดีไซนเนอรรุนใหม หัวใจรักษโลก เขารวมประกวดออกแบบแฟชั่น เพื่อสิ่งแวดลอม  ในโครงการ

ประกวด “Porsche Presenter Costume Design Contest 2021″ จนไดสุดยอดฝมือดี ควารางวัลชนะเลิศ

ภายใตคอนเซ็ปต สตรีผูทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ดวยเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร โดยผลงานการออกแบบที่ไดรับ

รางวัลชนะเลิศไดถูกผลิตขึ้นและสวมใส โดยเหลาสาวพรีเซนเตอรเกิรลของปอรเช เพื่อแสดงตอสาธารณชน ณ บูธ 

ปอรเช ประเทศไทย ในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 (The 38th  Thailand International Motor 

Expo 2021) เมื่อวันที ่1–12 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร 1–3 เมืองทองธานี 

  

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์   ดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 ขา่วจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์  ฉบับประจําวันที 24 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2564 หน้า   มูลค่าข่าว 180,000.- 
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 เปดตัวไปอยางอลังการกับการเฟนหาดีไซน เนอรระดับไฮคลาส สําหรับการประกวด “Porsche 

Presenter Costume Design Contest 2021” โดย คุณปวราภา ดุพัสกูล ผูอํานวยการแผนกการตลาดและ

ประชาสัมพันธ ปอรเช ประเทศไทย บริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จํากัด กลาววา “ความพิเศษในการประกวด

เฟนหาดีไซนเนอรรุนใหมในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก ปอรเช ประเทศไทย ซึ่งเปนแบรนดระดับโลกที่เนนย้ําเรื่องการออกแบบ

ดีไซนที่เปนศิลปะเพื่อใหไดรถสปอรตสุดหรูที่โฉบเฉี่ยว ไปพรอมๆ กับการดูแลสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมมา

โดยตลอด เราจึงมีแนวคิดที่อยากจะจัดกิจกรรมการออกแบบเสื้อผาแฟชั่นที่เขากับอัตลักษณของรถและรวมใสใจใน

สิ่งแวดลอม ภายใตแนวคิด “Drive change for a sustainable world” (ขับเคลื่อนเพื่อเปล่ียนโลกสูความ

ย่ังยืน) มีวัตถุประสงคเพ่ือจุดประกายความรักษโลก ในหัวใจ คนรุนใหม เนนการแสดงถึงอัตลักษณอันโดดเดนของ 

แบรนด ปอรเช ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคที่ตอบโจทยวิสัยทัศนของบริษัท เอเอเอสฯ ดูแลทั้งรถและคุณ “AAS 

Looking after YOU and your CAR” และนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการลดและจํากัดการใชวัสดุ

สิ้นเปลืองพรอมสนับสนุนใหใชอยางคุมคาที่สุด โดยโครงการนี้ไดมีนิสิตคนรุนใหมสงผลงานเขาประกวดกวา 70 คน 

และไดรับเกียรติจากรองคณบดี อาจารย ดร.กรกลด คําสุข ฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย วิทยาลัย

อุตสาหกรรมสรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยที่ปรึกษาของโครงการ , ดีไซเนอรและแฟชั่นกูรู

ชื่อดัง อู วิชระวิชญ อัครสันติสุข เจาของแบรนด WISHARAWISH  ไดใหเกียรติรวมเปนสวนสําคัญในการจัด

โครงการและกิจกรรมเวิรคช็อปความรูตางๆ  ที่เก่ียวของ 

 
 

 ดานรองคณบดี อาจารย ดร.กรกลด คําสุข ฝายนวัตกรรมทางปญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สรางสรรค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยที่ปรึกษาของโครงการ กลาววา “โครงการนี้นับเปนโครงการ

ที่ดีที่ไดเปดโอกาสใหเด็กรุนใหมไดฝกพัฒนาฝมือใหเทียบเทาระดับสากล ดวยโจทยท่ีตองดีไซนใหตอบรับกับแบ

รนดรถหรูระดับโลกแลว ยิ่งนับเปนความทาทายที่จะไดทํางานกับทีมที่เรียกวาเปนมืออาชีพจริงๆ โดยในสวนของการ
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ตัดสินนั้นเราเนนที่คอนเซ็ปต การดีไซน และการถายทอดชิ้นงานลงบนชุดไดอยางลงตัว สะทอนความเปนเอกลักษณ

ของ ปอรเช ไดอยางดีท่ีสุด” 

 

 

 และหลังจากผานกระบวนการเฟนหาดีไซนเนอรรุนใหมฝมือดี รางวัลที่สุดแหงการดีไซน คือผลงาน

ของนิสิตไฟแรงชั้นปที่ 2 นางสาวพัณณิตา คํายนต นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสรางสรรค สาขาวิชา แฟชั่นส่ิง

ทอและเครื่องแตงกาย ควารางวัลชนะเลิศ ดวยผลงานการออกแบบชุดคลาสสิค ที่กรรมการตางลงคะแนนเปน

เสียงเดียวกันวาตองยกนิ้วใหกับฝมือของเด็กไทยคนนี้ที่มาในคอนเซ็ปต สตรีผูทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ดวย

เอกลักษณท่ีไมเหมือนใคร ในสไตลที่สะทอนเอกลักษณความเปน ปอรเช ไดอยางชัดเจน เห็นไดชัดจากสไตลการ

ออกแบบที่โดดเดน ภายใตแรงบันดาลใจ เรื่องราวของยานยนตที่กําลังขับเคลื่อนไปในอนาคตดวยเทรนดโลกใน

ปจจุบัน เราตางตองคํานึงถึงความยั่งยืนของวัสดุที่ใชในการผลิตมากขึ้น และรถของ Porsche ไดตอบสนองเรื่องความ

ยั่งยืนเชนกัน อีกทั้ง ผลงานศิลปะชิ้นนี้ยังไดแรงบันดาลใจมาจากรูปรางของรถ Porsche ที่มีไฟหนากลมรีไฟหลังเปน

เสนยาว และทํามาจากวัสดุเพ่ืออนาคต ไมทําลายสิ่งแวดลอม เพ่ือการใชงานท่ียาวนานเปนมิตรตอโลกของเราในการ

ขับเคลื่อนไปขางหนา โดยการออกแบบชุดนี้เนนความเรียบงาย มีเลเยอรไมมากกวา 2 ชั้น เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรที่นอยและสวมใสโดยเหลาสาวพรีเซนเตอรเกิรลของปอรเช ใหผูที่มารวมงาน มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 

(The 38th  Thailand International Motor Expo 2021) ยลโฉมกันอยางเปนทางการเรียกความสนใจจากสื่อมวล

และผูเขาชมมงานเปนอยางมาก 

 

 

 นอกจากนี้ยังมีผลงานความคิดสรางสรรคอีก 3 รางวัล นั่นคือ ผลงานของคุณนรบดินทร อนุตรพร ที่มาใน

คอนเซ็ปต ‘Make ME MERKEL’ ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก “ANGELA MERKEL” ประธานาธิบดีหญิงของเยอรมัน

ที่เธอใหความใสใจกับรายละเอียดของเสื้อผา โดยผลงานไดหยิบยกวัสดุที่ดูทันสมัย เเละมีความเทของหนังสัตวมา

ผสมผสาน เพื่อใหสอดคลองกับรถยนตที่ดูเรียบหรูไดอยางลงตัว และอีกหนึ่งผลงานจากคุณเกียรติศักดิ์ บุตร
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สุรินทร มาในชิ้นงานภายใตแนวคิด “Light of the futuer” แสงแหงความหวังที่อยากจะทําใหโลกของเราหวนกลบ

ไปอุดมสมบูรณดวยธรรมชาติอยางที่เคยเปนมา บวกเขากับ shape ของรถ ปอรเช ที่มีเอกลักษณและดีไซนที่ล้ําสมัย 

เกิดเปนผลงานเสื้อผาที่มีความโดดเดนของโทนสีเขียวและสีดําที่ตัดกันไดอยางลงตัว สุดทายผลงานจาก คุณคณาธัช 

อินทรขาว มาในชิ้นงานภายใตแนวคิด Adobe illustrator โดยไดรับแรงบันดาลใจมากจาก การผสมผสานระหวาง

สุสานรถยนต กับผลงานของ Miina Akkijyrkka ศิลปนผูสรางคุณคาซากรถพังใหเปนประติมากรรมที่สวยงาม โดย

ตระหนักในดานความยั่งยืน เปรียบเสมือนซากรถยนตปอรเชที่แมจะใชงานไมได แตยังคงไวซึ่งความมีคุณคา 

 ซึ่งตองยอมรับวาจากผลงานทั้งหมดที่สงเขาประกวดมานั้น เรียกไดวาเปนอีกมิติใหมของการออกแบบ

แฟชั่นของเด็กไทย และนอกจากเงินรางวัลและของที่ระลึกจากปอรเชที่ผูชนะรางวัลไดรับแลวนั้น เพ่ือเปนการเขาถึง

แบรนดปอรเชใหมากยิ่งขึ้น นิสิตผูชนะการประกวดทั้ง 4 ทาน จะไดสิทธิ์เขารวมกิจกรรม Porsche Experience ใน

ป 2022 อีกดวย 

 สําหรับผูที่สนใจชมรถหรูสายพันธเยอรมันอยาง ปอรเช และความสวยงามของชุดดีไซนคลาสสิค สามารถ

เยี่ยมชมผลงานไดที่ Facebook:PorscheThailand ,Instragram :Porsche.Thailand และ Youtube:AAS Auto 

Service 

 


