
   

 

 

 

 

อย. เฟนหานักออกแบบสือ่คุณภาพ มอบรางวลัคนไอเดียดี ป 2 

ภายใตแนวคิด “รูทันกลลวง หางไกลโฆษณาปลอม”  

 

 อย. เผยผลเฟนหาสุดยอดนักออกแบบสื่อ พรอมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนไอเดียดีรังสรรคสื่อ Infographic 
และ Motion Infographic “พลังสรางสรรค สงเสริมคนไทยสุขภาพดี” ซ่ึงจัดข้ึนเปนปท่ีสองแลว ภายใตแนวคิด 
“รูทันกลลวง หางไกลโฆษณาปลอม” เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา และ ประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาส
รังสรรคผลงานออกมาในรูปแบบสื่อท่ีนาสนใจและเขาใจงาย โดยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการรณรงคใหผูบริโภครูทัน
โฆษณากลลวง ไมตกเปนเหยื่อการตลาดของโฆษณาปลอม รูจักเลือกซ้ือ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพใหถูกวิธี ใชได
อยางปลอดภัย เหมาะสม คุมคา และ สามารถเผยแพรความรูนั้นออกไปสูสาธารณชนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันนี้ (1 มิถุนายน 2560) ณ หองประชุมช้ัน 6 อาคาร 4 ตึก อย. เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ  ปฏิบัติ
หนาท่ีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยตอส่ือมวลชน ภายหลังเปนประธานในพิธีมอบรางวัล
โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic  ประจําป 2560 “พลังสรางสรรค สงเสริมคน
ไทยสุขภาพดี” ภายใตแนวคิด “รูทันกลลวง หางไกลโฆษณาปลอม” วา โครงการการประกวดออกแบบสื่อ 
Infographic จัดข้ึนเปนปท่ีสองแลว และในปนี้ไดเพ่ิมการประกวดสื่อ Motion Infographic ซ่ึงเปนสื่อใหมท่ีมีการ
สรางดวยภาพกราฟฟคใหมีการเคลื่อนไหวไดหลากหลายมิติ โดยโครงการประกวดออกแบบสื่อในครั้งนี้จัดทําข้ึน 
เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา และ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ไดมีโอกาสรังสรรคผลงานผานทางสื่อ 
Infographic และ Motion Infographic ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีนาสนใจและเขาใจงาย โดยท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการรณรงค
ใหความรูเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพของ อย. ใหผูบริโภครูทันโฆษณากลลวง ไมตกเปนเหยื่อการตลาด
ของโฆษณาสินคาปลอมทางสื่อออนไลน รูจักเลือกซ้ือ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพใหถูกวิธี ใชไดอยางปลอดภัย 
เหมาะสม คุมคา และ สามารถเผยแพรความรูนั้นออกไปสูสาธารณชนได 
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 การประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Motion Infographic มีผูท่ีสงเขาประกวดท้ังหมดจากท่ัวประเทศ 
รวม 340 ผลงาน แบงออกเปนผลงานดานสื่อ Infographic 311 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 29 ผลงาน 
ซ่ึงมีผลงานท่ีผานการคัดเลือกรอบแรก โดยคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญจาก อย. เปนผูพิจารณารวม 79 ผลงาน แบง
ออกเปนผลงานดานสื่อ Infographic 60 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 19 ผลงาน โดยท้ังหมดตองผาน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานในรอบสุดทาย ซ่ึงในปนี้กรรมการตัดสินเพ่ือเฟนหาสุดยอดผลงานนักออกแบบ
สื่อมาจากหลากหลายวิชาชีพ ไดแก รศ.ดร. เจษฎา เดนดวงบริพันธ อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา  คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คุณอาริยะ คําภิโล ผูกอตั้งเพจ Jones Salad และ คุณศุภสัณห  นภาสวาง
วงศ ผูอํานวยการ Infographic Thailand ซ่ึงท้ังหมดผานประสบการณการทํางาน และ เปนผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ และ การออกแบบสื่อกราฟฟคมาแลวท้ังสิ้น 

 ท้ังนี้ รางวัลสําหรับคนไอเดียดีแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทสื่อ Infographic และ สื่อ Motion 
Infographic โดยมีผูไดรับรางวัลประเภทตาง ๆ ดังนี้   

 ส่ือ Infographic  
 รางวัลชนะเลิศ นายปราชญชนินทร  คงโพธิ์รอด  (Freelance) ไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และ             

เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล ไดแก นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ  (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) และ นางสาวนภสร  เตริยาภิรมย  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 
7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล ไดแก นายจาตุรงค สีคันธร  (Portable Digital Box) และ             
นายจิระฤทธิ์  จิระสุขประเสริฐ  (นักออกแบบอิสระ) ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และ เงินรางวลั 4,000 บาท  
 รางวัลชมเชย จํานวน 8 รางวัล ไดแก นายกฤษดา  ยอดผกา นายพงศพิพัฒน พรมแกว  (มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ) นางสาวจิตตินันท  พรรณโกมุท  (มหาวิทยาลัยรังสิต) นายอธิวัฒน  โชติภักดี (บริษัท ไดโต เคมีคัล จํากัด) 
นางสาวพลอยวดี  ทองหนูด  (Freelance) นางสาวปุณชรัฏฐ  ฉัตรฐานันท (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) นางสาวเวียงพิงค พรหมดา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และ นางสาว ภัทรวดี ชวยเกิด 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ไดรับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลPopular Vote  นางสาว
ปุณชรัฏฐ  ฉัตรฐานันท  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร 
และเงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลขวัญใจ อย. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ไดรับโล
รางวัล พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท  

ส่ือ Motion Infographic (แบบเดี่ยวและแบบทีม) 
 รางวัลชนะเลิศ นายจาตุรงค  สีคันธร  (Portable Digital Box) ไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และ  

เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จํานวน 2 รางวัล ไดแก ทีม Super นองไก  (นายศราวุฒิ คงจันทร 
นายศรศิน ทองผุด นายวีรวัฒน กุลจันทะศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา) และ ทีม Motion   
(นางสาวณัฐกมล  วงษศรี นางสาวณิชกาญจน ชมพักตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน) ไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และ
เงินรางวัล 14,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล ไดแก นางสาวแกวมณี  สุวรรณกุล  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏจันทรเกษม ทีม คูหู ดูโอ  (นางสาวเมวียา  เตชะวิทย และ นางสาวอาภา แซตั้ง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ) ไดรับโล
รางวัล พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลชมเชย จํานวน 8 รางวัล ทีมโจกอยากทําเลยชวนโนตกับหยก
มาชวย  (นายพีรพงศ  ทองฝอย นายนฤเบศ ภาณุมาศภิญโญ นายณัฐพล  ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร จ.สุรินทร) ทีม I WILL BE RICH  (นางสาวเพชรรัตน ยวงทอง นางสาวชิตพันธ  ชุติมณฑนสกุล นางสาว 
ฐิติมา  สุดหลามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ สกัดไมอยู  (นายณัฐพงศ  คําผาย นาย
คัมภีร  วังเวง นายวรัท  สิทธินันทวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์) ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์   (นายสถาพร อา
ชีวะวัฒนกิจ นางสาวภรณปภัสร  สีเหลื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์) ทีม มีหูมีตา  (นางสาวกฤติยาณี จันจิตร นางสาว
จันทรจิรา  ทองหมุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา)  ทีมชะนีเปด กาบกาบ  (นางสาวศุภรัตน  สุขแกว
นางสาวชนิสรา  สิริสุวัตนตระกูล นางสาวชฎาพร  ลีไพศาลสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา) นางสาว
กชกร  ศรีฟา  (Design Sundae) และ นายณภรรท  เต็มสิทธิโชค  (โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร) ไดรับเกียรติบัตร และ 

…/3 
 



-3- 
 

เงินรางวัล 4,000 บาท รางวัล Popular Vote ทีม CUTIP  (นางสาวภัทรภัสสร   ธนาเสฏฐหิรัญ นายเดวิด มกรพงศ บริษัท 
เอเชีย คอสเมติกกรุป จํากัด) ไดรับโลรางวัล พรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลขวัญใจ อย. ทีม คูหู 
ดูโอ  (นางสาวเมวียา  เตชะวิทย, นางสาวอาภา  แซตั้ง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ) ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร และเงิน
รางวัล 1,000 บาท (จํานวน 1 รางวัล)   

รองเลขาธิการ ฯ อย. กลาวในตอนทายวา ขอแสดงความยินดีกับผู ท่ีไดรับรางวัลการประกวด 
Infographic และ Motion Infographic ทุกทาน ซ่ึงเปนท่ีนายินดีท่ีไดเห็นกลุมคนทุกเพศ ทุกวัย ไดมีโอกาสเขามา
รังสรรคผลงานการออกแบบขอมูลความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ ซ่ึงผูออกแบบเองจะไดมีความเขาใจท่ีถูกตองใน
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ รูทันโฆษณากลลวง ไมตกเปนเหยื่อการตลาดของโฆษณาสินคาปลอมทางสื่อออนไลน 
รูจักเลือกซ้ือ เลือกใชผลิตภัณฑสุขภาพใหถูกวิธี รูจักใชผลิตภัณฑสุขภาพอยางปลอดภัย เหมาะสม คุมคา และท่ี
สําคัญไดมีโอกาสเผยผลงานของตนใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน และอาจเปนประตูกาวเขาสูอาชีพนักออกแบบ
สื่อดวย ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับรางวัลในทุกผลงานหลังปรับขอมูลทางวิชาการแลว จะนําขอมูลไปเผยแพรในทุกชองทางผาน
ทางสื่อ Social Media ของทาง อย, สําหรับผลงานท่ีไดรับรางวัลสามารถติดตามขอมูลไดทางเว็บไซตของ อย. 
http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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