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เป็นอีกหน่ึงโครงการดี ๆ ท่ีน่าจบัตามองและประสบความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง เพราะเร่ิมจากการแขง่ขนัภายในประเทศ จนขยายไปสู่การเป็นเวทีระดบั
นานาชาติ โครงการประกวดการออกแบบสี “TOA Color Design Award with บ้านและสวน ปีที ่4” ภายใตแ้นวคิด
หลกั “Chroma Viriety” เพื่อคน้หานกัออกแบบมากฝีมือมาประดบัวงการ จดัโดย บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ร่วมกบั
นิตยสารบา้นและสวนในเครืออมรินทร์ เปิดกวา้งใหน้กัออกแบบรุ่นใหม่ สถาปนิก มณัฑนากรตลอดจนนิสิตนกัศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ส่งผล
งานประกวดสร้างสรรคด์า้นการใชสี้เพื่อช่วยเพ่ิมมูลคา่ใหแ้ก่งานออกแบบมากข้ึน โดยผลงานท่ีชนะเลิศจะถูกนาํมาสร้างเป็นช้ินงานจริงต่อไป ปีน้ีมี
ผูส้นใจส่งผลงานร่วมประชนักวา่ 500 ช้ิน และไดป้ระกาศผลการตดัสินเรียบร้อยแลว้ ภายในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2011” จดัข้ึน ณ อิมแพค็ 
เมืองทองธานี 

ในปีน้ี มีเยาวชนไทยท่ีสามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จากโครงการประกวดดงักลา่วมาได ้คือ นางสาวปุณกิา จยัวฒัน์” นกัศึกษาสาวจาก
ร้ัวจามจุรี เจ้าของผลงาน “How do you feel?” ทีด่งึความน่าสนใจของสีที่เกิดจากบรรยากาศภายนอก เพื่อทาํให้เกดิความรู้สึกและ
ความคดิและสีสันในแบบของตัวเอง ส่วนผู้ชนะเลศิและได้รับรางวลั International Award เช่นกัน ในปีนีต้กเป็นของสองหนุ่มนักศึกษา
ชาวเวยีดนาม ก าวซวนฮึง และเลดิง่หงอบดึก๊ เจ้าของผลงาน “Chameleon Space” ทีด่งึความน่าสนใจจากสีของกิง้ก่ามาสร้างแรงบันดาล
ใจในการทาํ Learning Space สําหรับเดก็ โดยผูช้นะเลิศจะไดสิ้ทธ์ิบินไปดูงานออกแบบระดบัโลกใน “มลิาน แฟร์ 2012” ซ่ึงกาํลงัจะจดั
ข้ึนอยา่งยิง่ใหญ่ในปี 2555 และรางวลัเงินสดรวม 100,000 บาทน้ีอีกดว้ย 

ทั้งน้ี การประกวดดงักล่าว เป็นการคดัเลือกผลงานในรอบสุดทา้ยจาํนวน 40 ผลงาน จากการส่งผลงานเขา้ประกวดทั้งส้ิน 500 ผลงาน ทั้งจาก
บุคคลเด่ียว หรือประเภททีม จากหลายประเทศในเอเซีย เช่น ไทย เวยีดนาม ลาว สิงคโปร์ เป็นตน้ ภายใตห้วัขอ้ ““Chroma 
Viriety” นอกจากน้ียงัมีอีกหน่ึงรางวลัสาํคญัคือ Color Ambassador Award ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีประชาสมัพนัธใ์นกิจกรรมหรือ
โครงการเก่ียวกบัสีและผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีทีโอเอจดัข้ึนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผูท่ี้คว ้าตาํแหน่งน้ีไปครองในปีน้ี คือนกัศึกษาสาวจากร้ัวจามจุรี 
“พรสวรรค์ วุฒศิาสตร์กุล” ดว้ยผลงาน“Chromatophore” ท่ีตอ้งการส่ือสารต่อโลกและส่ิงรอบตวั ดว้ยการสร้างพื้นท่ีส่ือสารและใชใ้ห้
เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

กาวซวนฮึง และเลดิง่หงอบดึก๊ สองนักศึกษาหนุ่มชาวเวยีดนามได้รับ “รางวลัชนะเลศิ” กล่าววา่ “ผลงานช้ินน้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากก้ิงก่า ดว้ย
ลวดลายท่ีสวยงามและผวิหนงัท่ีสามารถเปล่ียนสีไปตามสภาพแวดลอ้ม จึงนาํมาปรับเป็นงานออกแบบ “Learning Space” สําหรับเดก็ ท่ี
สามารถสร้างสีสนัและลวดลายไดห้ลากหลาย เป็นมุมอา่นหนงัสือหรือเล่านิทาน ฯลฯ ท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้ของเดก็ กระตุน้การสร้างพฒันาการและ
จินตนาการท่ีกวา้งไกลมากข้ึน 

“งานช้ินน้ีใชเ้วลา 3 สปัดาห์ ส่ิงท่ียากคือโจทยท่ี์กาํหนดขนาดความสูงของหอ้งไวม้าก จึงตอ้งแกปั้ญหาโดยยกระดบัใหพ้ื้นมีลูกเลน่คนละ Step 
กนัโดยท่ีเดก็สามารถหยบิจบัใชง้านได ้ส่วนตวัคิดวา่ดีไซน์เนอร์ไทยเก่งเร่ืองการใชสี้มาก อาจเพราะเมืองไทยมีสีสนัมากกวา่ ดีไซน์เนอร์ไทยจึง
สามารถหยบิจบัสีสนัมาใชง้าน ตลอดจนโฟกสัเร่ืองสีและนึกถึงความเป็นจริงไดเ้ป็นอยา่งดี สาํหรับพวกเราเวทีน้ีคือเวทีแรกของการประกวด
ระดบัชาติ ดีใจท่ีมีโอกาสเขา้มาเรียนรู้ประสบการณ์งานดีไซนใ์หม่ ๆ ในต่างประเทศ พร้อมไดศ้กึษามุมมองต่างๆ ทาํใหเ้กิดประโยชน์ ไดเ้ปิด



ประสบการณ์และโลกทศัน์ดา้นความคิดมากขึ้น รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดพ้บดีไซน์เนอร์ไทยและชาติอ่ืนท่ีเก่ง ๆ มากมาย สาํหรับ เพื่อน ๆ ท่ีสนใจจะส่งผล
งานเขา้มาในปีหนา้ เทคนิคสาํคญัท่ีอยากแนะนาํคอื เม่ือทราบโจทยแ์ลว้ ส่ิงแรกคือใหคิ้ดอยา่งอิสระ จากนั้นจึงนาํมาขมวดเขา้กบัโจทยเ์พื่อตีใหแ้ตก
และตรงประเดน็ กจ็ะสามารถสร้างสรรคง์านดีไซน์ดี ๆ ออกมาได”้ สองหนุ่มชาวเวยีดนาม กลา่ว 

“ปุณกิา จยัวฒัน์” ภาควชิาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์มหาวทิยาลัย “รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 
1” กล่าววา่ “สาํหรับหวัขอ้ ““Chroma Viriety” นั้นกวา้งมาก ตนจึงตอ้งคิดและถามตวัเองก่อนวา่ “Learning Space” ในแบบ
เราคืออะไร คาํตอบท่ีไดคื้อ “อยากทําอะไรกไ็ด้ทีม่แีรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ” จึงสร้างผลงานในแนวคิดท่ีวา่ ใหเ้ป็นพื้นท่ีสาํหรับใครกไ็ดไ้ม่วา่
เดก็ คนแก่ หรือผูใ้หญ่ 

“สาํหรับโจทยท่ี์ใหม้าคือพื้นท่ีไม่เกิน 36 ตารางเมตร และสูงไม่เกิน 3 เมตร นั้นคิดวา่ไม่มีทางเป็นไปไดเ้ลยท่ีเราจะใส่ความรู้หรืออะไรในโลกเขา้
มาในพื้นท่ีขนาดน้ี จึงคิดวา่เราควรตอ้งเร่ิมจาก“รู้จกัตัวเองก่อนทีเ่ร่ิมเรียนรู้ส่ิงอ่ืน” จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสร้างผลงานเป็นทรงกลม โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น 3 
ส่วนและใชสี้เพื่อส่ือใหก้ระตุน้ความคิดและอารมณ์ เม่ือคนเดินผา่นพ้ืนท่ีทั้งสามส่วนน้ี จะเกิดความคิดกบัตวัเอง คดิถึงอารมณ์ท่ีผา่นมา สาํหรับ ส่วน
แรกจะเป็นพื้นท่ีแสดงถึงความทุกขเ์ศร้า เลือกใชสี้หม่นหมอง ส่วนท่ีสอง จะเป็นพ้ืนท่ีความสุข สีท่ีใชจ้ะสดใส และส่วนทีส่าม จะใชสี้ขาว 
หมายความวา่รวมทุกสีเขา้ดว้ยกนั นัน่คือเราไดผ้า่นทั้งทุกขแ์ละสุขแลว้ แลว้ชอบส่ิงไหนมากกวา่กนั โดยจุดประสงคห์ลกัของงานช้ินน้ีกคื็อ “อยาก
ให้เกิดความคดิหรือการเรียนรู้รู้จกัตัวเอง” ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งคิดตามไปทุกอยา่ง แต่หากคิดอะไรท่ีเก่ียวกบัตวัเองไดแ้ละมีประโยชน์กถื็อวา่
เป็น “Learning Space” 

“ส่วนบรรยากาศการแขง่ขนัไม่ตึงเครียด ทุกคนจะเป็นเพือ่นกนัมากกวา่ ตา่งมีฝีมือและช้ินงานท่ีน่าสนใจ การประกวดในเวทีระดบั 
International น้ีทาํใหเ้ราไดพ้บมิตรภาพจากเพื่อนมากมาย ทั้งคนไทยและเพ่ือต่างชาติตา่งภาษา สาํหรับตนแลว้ช่ืนชอบผลงานของสถาปนิก
เป็นพเิศษ โดยเฉพาะผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ละจรรโลงใจมากวา่งานท่ีเนน้เร่ืองความสวยงาม เท่ หรือเป็นแฟชัน่ ส่วนเคลด็ลบัการสร้างสรรคง์าน คิดวา่ 
ตอ้งความสุขกบังานท่ีทาํ เพราะจะทาํใหง้านออกมาดีมากกวา่การหวงัเงินรางวลัหรือโดนบงัคบั สุดทา้ยขอเป็นกาํลงัใจใหทุ้กคนท่ีสนใจอยากส่งผล
งานประกวดในปีหนา้ ไม่วา่คุณจะไดร้างวลัหรือไม่ แต่ส่ิงท่ีจะไดก้ลบัไปคือมิตรภาพและประสบการณ์ลํ้าคา่ท่ีมากมายอยา่งแน่นอน” 

ด้าน พรสวรรค์ วฒุศิาสตร์กุล นักศึกษาจากมหาวทิยาลยัเดยีวกัน กับ“รางวลั Color Ambassador Award” กล่าววา่ “ไดส่้งผลงานใน
แนวคิด “เพราะเรียนรู้…จงึเปลีย่นแปลง” โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากก้ิงก่าท่ีเปล่ียนสีผวิ “เพื่อส่ือสาร” จึงคิดวา่คงจะดีไม่นอ้ยถา้มนุษยจ์ะมีพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้เพือ่ “ส่ือสารซึ่งกันและกัน” ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อโลกตอ่ไป จึงเกิดเป็น Space ท่ีนัง่เป็นกล่อง ๆ ท่ีสามารถปรับหมุนทิศท างได ้โดย
กล่องดา้นหน่ึงเป็นแผน่อะคริลิคใส เม่ือแสงสะทอ้นกบัสีสนัภายในกลอ่งจะสะทอ้นลงบนสีผวิของผูใ้ช ้ส่ือใหเ้ห็นวา่ การเรียนรู้ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ 

“ตดัสินใจส่งผลงานเขา้ประกวดเพราะทางอาจารยแ์ละสถาบนัสนบัสนุน อีกทั้งเป็นหน่ึงในกิจกรรมของวชิาท่ีกาํลงัเรียนอยู ่แต่หลงัจากนั้นคือความ
ตั้งใจของตวัเองลว้น ๆ และอยากทาํใหคุ้ณแม่ภูมิใจดว้ย รู้สึกดีใจมากท่ีทาํสาํเร็จ แมจ้ะตอ้งแข่งขนักบัผูเ้ขา้รอบทั้ง 40 คนกต็าม สาํหรับทีโอเอฯ รู้จกั
ดีในฐานะท่ีเป็นบริษทัผูน้าํนวตักรรมดา้นสี ท่ีสามารถตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี สาํหรับหนา้ท่ีของการเป็นแอมบาสเดอร์ คือ
จะเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการตา่ง ๆ กบัทีโอเอ เป็นระยะเวลาหน่ึงปี เพ่ือช่วยประชาสมัพนัธ์งานของบริษทัฯ นบัวา่เป็นโอกาสดีท่ีจะไดฝึ้กทาํงาน
จริง เพื่อพฒันาตวัเองก่อนท่ีจะจบออกไป นอกจากน้ี ยงัมีโอกาสรู้จกัคนในวงการออกแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพื่อจะไดต้ ่อยอดกบัการเรียนและการ
ทาํงานในอนาคต” 

เรียกว่างานนี ้อาจเป็นก้าวสําคญัของใครอกีหลายคนเลยทีเดยีว ทีกํ่าลงัเลือกเส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบมือาชีพ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ว่าเยาวชนไทย
ก็ยงัมไีอเดยีเจ๋ง  ๆน่าทึง่และ มโีอกาสแจ้งเกิดในเวทอีอกแบบระดบัชาติเช่นกัน …สําหรับผู้สนใจเตรียมตัวให้พร้อม กับโครงการ “TOA Color 
Design Awards บ้านและสวน ปี 5” ท่ีจะมขีึน้ในปี 2555 
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