OKMD กระตุกตอมคิด มอบรางวัลสุดยอดปก
หนั งสือสวยสรางสรรคของประเทศ ครัง้ ท่ี 1

สํานั กงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด
ปกหนั งสือสวยสรางสรรค ครัง้ ท่ี 1 (OKMD Book Cover Award 2017) เพื่อสงเสริมผลงานปกหนั งสือท่ี
มีความโดดเดน โดยแบงประเภทเป็ น รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) รางวัล Cute Cute (น ารักยกกําลังสอง
) รางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) และรางวัล One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด) ที่หอศิลป
วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (BACC)
ดร.อธิปัตย บํารุง ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน): สบร. หรือ OKMD
(Office of Knowledge Management and Development: Public Organization) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปิ ดเผยวา “OKMD เป็ นหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จัดตงั ้ ข้ น
ึ โดยมีพันธกิจในการพัฒนาการเรียนรู
สาธารณะและแหลงเรียนรูสรางสรรคที่ทันสมัย ปั จจุบัน OKMD ไดกาวเขาสูทศวรรษที่ 2 ของการกอตงั ้  ซึ่งเรามี
ความคาดหวังและมุงมน
ั ่ ที่จะพัฒนา ใหเป็ นองคกรนําในการสรางพลังแหงการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกคนไทย ผาน
กิจกรรมการเรียนรูและโครงสรางพ้ น
ื ฐานทางปัญญารูปแบบใหม เพื่อเป็ นชองทางแสวงหาความรู ทักษะ โอกาส และ
การเป็ นสวนรวมของสังคมอุดมปัญญา เพื่อเตรียมความพรอมคนไทยใหสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต”

“การประกวดปกหนังสือสวยสรางสรรค (OKMD Book Cover Award 2017) ในครัง้ นี้ซ่ งึ จัดเป็ นครัง้ แรก เกิดข้ น
ึ
จากการที่ OKMD เล็งเห็นคุณคาของการออกแบบสรางสรรค โดยเฉพาะปกหนังสือซ่ งึ ถือเป็ นประตูสูการอาน จึงได
จัดโครงการประกวดปกหนังสือสวยสรางสรรค (OKMD Book Cover Award 2017) เพื่อเป็ นเวทีใหกับสํานักพิมพที่
มุงมน
ั ่ สรางสรรคผลงานและเทคนิคการออกแบบใหมๆ เพื่อกระตุนใหสังคมไดเห็นคุณคาแหงการออกแบบปกหนังสือ
โดยถือไดวาเป็ นอีกกาวแรกสําคัญของ OKMD ที่ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสํานักพิมพทว
ั ่ ประเทศมีโอกาสสงผล
งานปกหนังสือที่มีความโดดเดนในดานสรางสรรคตางๆ เขารวมประกวดเพื่อไดรับการเชิดชูและรับรูจากประชาชน
ซึ่งเป็ นการสงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือนําเสนอตอผูอาน โดยการ
ประกวดปกหนังสือสวยสรางสรรคครัง้ นี้ มีสํานักพิมพทว
ั ่ ประเทศสงเขารวมประกวด จํานวน 59 สํานักพิมพ โดยมี
ผลงานเขารวมโครงการทงั ้ สน
ิ้  405 ชิน
้ งาน” ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
กลาว

ดานนางสาวน้ํ าใส ศุภวงศ ผูชนะรางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) จากสํานักพิมพแซลมอน เปิ ดเผยวาการออกแบบปก
หนังสือ “ไทยๆ ในโลกลวนอนิจจัง” ในครัง้ นี้มีแนวคิดจากการรวบรวมนําความเป็ นไทยมารวมกัน โดยหา
แพลตฟอรมที่สามารถรวมหลายๆ เรื่องเขาดวยกันได โดยยังดูมีความเป็ นไทยอยู แตมีสไตลที่โมเดิรนมากยิ่งข้ น
ึ 
และคงอารมณขันของคนเขียนไวได เพื่อทําใหผูอานไดเปิ ดอานเนื้อหาดานในหนังสือตอไป

นางสาวกาญจนา โผนประสิทธิ ์ ผูชนะรางวัล Cute Cute (นารักยกกําลังสอง) จากสํานักพิมพบันลือบุคส กลาววา
กอนอ่ น
ื ตองขอบคุณ OKMD ที่เปิ ดเวทีและใหโอกาสมีการประกวดดีๆ แบบนี้เกิดข้ น
ึ  ซึ่งการประกวดในครัง้ นี้เป็ น
เหมือนแรงกระตุนศักยภาพในตัวของนักออกแบบและเป็ นกําลังใจใหคนที่ทํางานกราฟฟิ กไดสรางสรรคผลงานปก
หนังสือดีๆ อยางเชน “หมาจา Therapy” ที่ตนเป็ นผูออกแบบออกมาสูผูอานตอไป

ดานนายสันติ ลอรัชวี ผูชนะรางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) จากสํานักพิมพโอเพนบุคส กลาววา สําหรับการ
ไดรับรางวัลในครัง้ นี้ ซึ่งเป็ นครัง้ แรกของการจัดการประกวดตองขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานและ OKMD ที่
เปิ ดโอกาสใหนักออกแบบไดมีเวทีการประกวด ซึ่งปก “หนังสือ มูซาชิ (White Edition)” เป็ นเลมแรกที่ตนได
ทํางานรวมกับสํานักพิมพโอเพนบุคส และขอบคุณคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการ โอเพนบุคส ที่ใหโอกาส
และนําเสนอเรื่อง มูซาชิ ซึ่งเป็ นหนังสือโปรดของตนอยูแลวใหไดออกแบบปก ซึ่งมีเนื้อหาที่ไมยากเกินไปในการ
ออกแบบปกในครัง้ นี้

นายวชิรา รุธิรกนก ผูชนะรางวัล One of a Kind (ไอเดียบรรเจิด) จากแร็บบิตฮูดสตูดิโอ รวมกับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และสํานักพิมพ บจก.Handiworks เปิ ดเผยถึงความรูสึกวา กอนอ่ น
ื ตองขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือ ททท. ที่ใหโอกาสพรอมทงั ้ อนุญาตใหไดทําโปรเจ็กตสนุกๆ แบบนี้ โดย
“little chiang mai” เป็ นหนังสือทองเที่ยว ที่การทํางานเกิดข้ น
ึ จากคําถามวา ในยุคที่ทุกคนใชออนไลนกันเป็ น
จํานวนมาก งานทองเที่ยวแบบกระดาษมันยังทํางานและยังมีความตองการอยูไหม ดูวากระดาษมันทําอะไรไดบาง
ซึ่งทงั ้ หมดลวนเป็ นแรงบันดาลใจใหออกแบบปกหนังสือเลมนี้

ทัง้ นี้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบดวย ดร.อธิปัตย บํารุง ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผูจัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) นายสุรชัย พุฒิกุ
ลางกูร นักสรางสรรคโฆษณาภาพนิ่ง (Illustrator) อันดับหนึ่งของโลกตงั ้ แตปี 2013 จนถึงปัจจุบันจากนิตยสาร
Lurzer’s Archive กรรมการผูจัดการบริษท
ั  อิลลูชน
ั ่ จํากัด สตูดิโอสัญชาติไทยที่กวาดรางวัลระดับโลกมาแลวกวา

1,000 รางวัล นางมนทกานติ รังสิพราหมณกุล บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Madame Figaro กูรูดานแฟชัน
่ 
ศิลปะ และความงาม พิธีกร นักแสดง และนางสูขวัญ บูลกุล นักแสดง พิธีกร เซเลบริตค
ี้ นดัง ซึ่งรวมกันตัดสินการ
ประกวดปกหนังสือสวยสรางสรรค ที่สํานักพิมพทว
ั ่ ประเทศสงเขารวมประกวด

เกี่ยวกับ สํานั กงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) – สบร.
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) – สบร. มีช่ อ
ื ภาษาอังกฤษวา Office of Knowledge
Management and Development (Public Organization) – OKMD จัดตงั ้ ข้ น
ึ โดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตงั ้
สํานักงานบริหารพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) พ.ศ. 2547”
บทบาทของ สบร. และหนวยงานภายในสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)หรือ OKMD เป็ น
หนวยงานกลางที่ทําหน าที่ควบคุมการดําเนินงานใหเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สบร. โดยทําหน า
ที่ จัดระบบบริหารงานภายใน ประสานแผนและงบประมาณ พัฒนายุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาองคความรู
สํานักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) หรือ Thailand Knowledge Park (TK Park) เป็ นแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหเด็ก
และ เยาวชน มีนิสัยรักการอาน รูจักการแสวงหาความรูและการเรียนรูอยาง สรางสรรค ในบรรยากาศที่ทันสมัย
ภายใตรูปแบบ “หองสมุดมีชีวิต” พรอมทงั ้ สงเสริมใหเยาวชนมีโอกาส พัฒนาแลกเปลี่ยน และแสดงผลงาน ที่มี
ความคิดสรางสรรค
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (ศสบ.) หรือ Thailand Creative and Design Center (TCDC) เป็ นแหลงทรัพยากร
ขอมูล การเรียนรูดานการออกแบบที่สรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหคนไทยปลดปลอยพลัง สรางสรรคเพื่อสราง
สินคาใหมหรือผลงานที่เป็ นตนฉบับของตนเอง
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.) หรือ National Discovery Museum Institute (NDMI) ทําหน าที่
ถายทอด ความรูสาขาตางๆ ผานนิทรรศการซ่ งึ สรางสรรคโดยใชนวัตกรรมใหมในการเลาเรื่องราว ของชนชาติ วิถีชี
วิต ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิต ที่สามารถจุดประกายความอยากรู การตงั ้  คําถามและปฏิสัมพันธ
ระหวางนิทรรศการ กับผูชม เพื่อเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเองสรางประโยชนทาง เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
โดยรวม

