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ประกาศรางวัล Hackulture นวัต…วัฒนธรรรมไทยฯ จาก สดช. 
  

 ผลงานแอปพลิเคชั่น “MUSIAM” ควาท่ีหนึ่ง สรางพิพธิภัณฑดิจิทัลศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สดช.) กระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกจและสงัคม จดังานแถลงขาวิ ่

ประมวลกจกรรมและมอบรางวลั การเรียนรู้และแขงขนัเชิงสร้างสรรค ์หรือ ิ ่ Hackathon เพอืสงเสริมการถายทอดมรดกทางวฒันธรรมของชาติ่ ่

สูรูปแบบดิจิทลั ทีมีชือวา่ ่  “Hackulture นวตั…วฒันธรรม : เรียงรอยวัฒนธรรมไทย…สูโลกดิจิทลั” ในหวัขอ “เห็นแตไมเคยรู” ณ หอ้ง

วายภุกัษ ์5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 

 
 โดยเปนกิจกรรมแขงขันในกลุมนิสตินักศึกษา อายุ 16-24 ป ที่กำลังศกึษาอยูในระดับ ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา รวมทีมจำนวน 4-

6 คน เพ่ือถายทอดเร่ืองราวของมรดกวัฒนธรรมไทยทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ผานรูปแบบดิจิทัลคอนเทนตรูปแบบใดก็ได ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเงนิรางวัลรวม 110,000 บาท ซึ่งมีผูสงผลงานทั้งหมด 66 

ทีม 

 นายภุชพงค โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาววา “นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 มีแผนงานที่สำคัญประการหนึ่งในการสงเสริมใหภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลิต

สื่อดิจิทัลที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เชน การผลิตสื่อภูมิปญญาทองถิ่นโดยประชาชนและชุมชน  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สดช. จึงจัดกิจกรรมการเรียนรูและแขงขันเชิงสรางสรรค หรือ Hackathon ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อปที่แลว เพื่อ

กระตุนใหเยาวชนหรือคนรุนใหมหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยและรวมกันถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหอยูในรูปแบบ Digital Content 

ตางๆ เชน  Animation, AR/VR, Game, Infographic, Mobile Application, VDO และ Website ถือเปนสวนหนึ่งของการผลิตสื่อดิจิทัลที่เปน

ประโยชนตอสาธารณะ เปนการชวยธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทยใหสามารถคงอยูไดอยางย่ังยืน” 

สำหรับพิธีมอบรางวัล “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงรอยวัฒนธรรมไทย…สูโลกดิจิทัล” ในหัวขอ “เห็นแตไมเคยรู” ประจำป 2564 โดย

ไดรับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานในพิธีถวายราชสักการะและเปด

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขา่วจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์   ฉบับประจําวันท ี 10   เดือนมนีาคม พ.ศ.2565  หน้า  มลูค่าขา่ว 180,000.- 
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กรวยดอกไมธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบ้ืองหนาพระฉายาลักษณ รวมดวยทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ใหเกียรติเปนผูมอบรางวัลชนะเลิศ

ใหกับทีมที่ไดคะแนนสูงสดุ และนางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใหเกียรติรวมในพิธีดังกลาวดวย 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กลาววา “กิจกรรมการเรียนรูและแขงขันเชิงสรางสรรค 

“Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” จะชวยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไดอยางย่ังยืน โดยมุงเนนใหคนรุนใหมเห็นคุณคาและมีความหวงแหนใน

มรดกวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรดาน Digital Content เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสรางสรรคของ

ประเทศ ภายใตแนวคิด การตอยอดอดีต มองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต นำจุดเด นทาง

ทรพัยากรธรรมชาติที่หลากหลายของชาติ มาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล ซึ่งการ

แปลงมรดกวัฒนธรรมของชาติที่มีอยูเปนจำนวนมากใหอยูในรปูแบบดิจิทัล ยังสามารถตอยอดสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสรางใหเกิด

คุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอีกดวย” 

 ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน กลาววา “เรื่องของประวัติศาสตรไมเคยตาย แตจะตองถูกขับเคลื่อนโดยเยาวชนหรือคนรุนใหม และ

ประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรมจะตองถูกถายทอดอยางสรางสรรค ซึ่งกิจกรรมนี้ถือวาไดเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามารวมตัวกันคนควาขอมูล

เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยซึ่งมีอยูมากมาย  รวมกันแสดงความคิดเห็น และใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อออกมาในรปูแบบดิจิทัลที่นาสนใจมากๆ หวังวา

เด็กๆหรือคนรุนใหมจะตอยอดกิจกรรมน้ีตอไป แมวาการประกวดจะจบแลวก็ตาม” 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ไดแก นายเอกพงษ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หมอมราชวงศเฉลิมชาตรี ยุคล ผูกำกับภาพยนตร นางอรสา โตสวาง Market Intelligence Director บริษัท ไทยเบฟ

เวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายอัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นายกฤษฎชัย สมสมาน รองผูอํานวยการ 

สำนักเลขาธิการองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต นางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผูอำนวยการศูนยพัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีเกณฑการตัดสินจากเนื ้อหาทางวัฒนธรรม การประยุกตใช

เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ และการทำงานเปนทีมเวิรค 

ผลการตัดสินมีดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ รับถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัล 40,000 บาท และประกาศนียบัตร ไดแก ทีม YOUTHTHINK 

จากการรวมตัวของ Stamford International University มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลงาน MUSIAM 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ ่ง พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร ไดแก 

ทีม  RAMAYANA จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ชื่อผลงาน รามเกียรติ์ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศนียบัตร ไดแก ทีมงวงนอน 

Studio จากมหาวิทยาลัยแมโจ ผลงาน Muang Kung Pottery Forward to the new generation (เคร่ืองปนดินเผาของบานเหมือง

กุง จังหวัดเชียงใหม) 

 รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล รับโลรางวัลชมเชย พรอมเงินรางวัล ทีมละ 10,000 บาท และประกาศนียบัตร ไดแก ทีม Knock Out จาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ สะพานใหม SBAC ผลงาน รำมวยไทย และทีม Tomzaaap จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจาพระยา ผลงาน ไมมีฉันแลวเธอจะไมอรอย(เครื่องแกงไทย) 

รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 110,000 บาท สวนอีก 15 ทีมที่ผานเขารอบสุดทายจะไดรับประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สดช.) ซึ ่งสามารถชมนิทรรศการผลงานของทั้ง 20 ทีมจากการประกวดกิจกรรมการเรียนรูและแขงขันเชิงสรางสรรค หรือ 

Hackathon ที่ม ีชื ่อวา “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงรอยวัฒนธรรมไทย…สูโลกดิจิทัล” ในหัวขอ “เห็นแตไมเคยรู ” ได

ทาง www.facebook.com/hackulture หรือ https://www.hackulture.com ในหัวขอ “นิทรรศการ” 

ตัวแทนจากทีม YOUTHTHINK เจาของผลงานแอปพลิเคชั่น “MUSIAM” เลาถึงวัตถุประสงคในการนำวัฒนธรรมและผลงานทางศิลปะของศิลปน

คนไทยมาไวบนแพลตฟอรมแอปพลิเคชั่น ออนไลน เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงงานศิลปะไดงายขึ้น เชนสามารถเขาชมนิทรรศการในรูปแบบ
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ออนไลน รวมถึงยังสามารถซื้อขายงานศิลปะบนแพลตฟอรมน้ีไดดวย หรอืสามารถบริจาคเงินดิจิตอลหรือเหรียญคอยนใหกับศิลปนท่ีชื่นชม รวมไป

ถึงการซื้อขายและประมูลงานแบบ NFT  ถือเปนการเปดโอกาสใหศิลปนคนไทยไดมีโอกาสเผยแพรวัฒนธรรมของไทยผานงานศิลปะในรูปแบบสื่อดิ

จิทัลที่เหมาะกับยุคสมัยในปจจุบัน 

 สวนผลงานของอีก 4 ทีมที่เหลือก็จะเปนการทำ AR จำลองการเขาคาเฟแกงเขียวหวานของภาคตางๆ การผลิต Video Content การ

ทำเคร่ืองปนดินเผาของบานเหมืองกุง จังหวัดเขียงใหม การทำเกมส 2 D เร่ืองรามเกียรติ์  และการทำ อินโฟกราฟฟกเก่ียวกับรำมวยไทย ซึ่งนาสนใจ

ไมแพกัน 

 ดานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินไดแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมวา กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เขารวมโครงการ ให

มีวิสัยทัศนและความสามารถในการแปลงทุนทางวัฒนธรรมที่มีในสังคม ไปสูประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มาประยุกตใช มีโอกาสพบกับ Social Media Influencer ชั้นนำของไทย ที่มาถายทอดเคล็ดลับและชวยสรางแรงบันดาลใจ รวมถึงไดฝกทักษะ 

Design Thinking และการสื่อสาร ที่สำคัญไดรับคำปรึกษาอยางใกลชิดจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษาวัฒนธรรม เทคโนโลยี 

การสื่อสารและวิธีการคิดวิเคราะห ถือเปนการเปดมิติใหมของการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย จากที่คนสวนใหญมองกันวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่

แตะตองไมได มาสูการตีความดวยความคิดสรางสรรคของคนรุนใหม ทำใหความเขาใจในวัฒนธรรมไทยเปดกวางขึ้น มีคุณคามากขึ้นและเปนที่รูจัก

กวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งในกลุมคนไทยดวยกันเองและกลุมคนตางชาติทั่วโลก 

   

    

  

  

     


