ททท. และแอร์ เอเชีย เปิ ดตัวเครื่องบินลาย “Thai Culture ... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง”
ผลงานชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบลายเครื่องบิน

“วาดฟ้ าให้ เก๋ ไก๋ ดีไซน์ ไทยติดปี กบิน”
พร้ อมพา 9 นางงาม นาโดย “นา้ ตาล ชลิตา” สวมผ้ าไหมไทย

ขอนแก่ น, 6 กุมภาพันธ์ 2560 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เปิ ดตัว
เครื่ องบินลาย “Thai Culture ... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง” ซึง่ เป็ นผลงานชนะเลิศการออกแบบลายเครื่ องบินในหัวข้ อ Amazing
Thailand – Amazing Culture ภายใต้ โครงการ “วาดฟ้ า ให้ เก๋ ไ ก๋ ดี ไ ซน์ ไ ทยติ ด ปี กบิ น ” (Paint the Sky with Amazing
Thailand) เครื่ องบินลาดังกล่าว ได้ บินอวดสายตานักท่องเที่ยวทังเส้
้ นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศไปแล้ ว และได้
รับคาชื่นชมถึงความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถนาเสนอความเป็ นไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี

นายฉั ท ทั น ต์ กุ ญ ชร ณ อยุ ธ ยา รองผู้ ว่ า ด้ านการสื่ อ สารการตลาด ททท. กล่ า วว่ า ในปี 2560 นี ้ ททท. ได้
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยผ่ า นแคมเปญ Amazing Thailand Discover Amazing Stories เน้ นให้
นักท่องเที่ ยวมาสัมผัสกับ ประสบการณ์ แบบลึกซึง้ ในท้ องถิ่น หรื อ Unique Thai Local Experiences โดยน าเสนอเรื่ องราว
ความเป็ น ไทย และวิ ถี ไทยในด้ านต่ าง ๆ เพื่ อ เผยแพร่ ให้ ค นทั่ว โลกได้ เห็ น ว่า นอกเหนื อ ไปจากธรรมชาติ ที่ ส วยงามแล้ ว
ประเทศไทยยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งการประยุกต์ศิลปะบนผืนผ้ าทอมาออกแบบเป็ นลวดลายของเครื่ องบิน
ถือเป็ นการสร้ างสื่อประชาสัมพันธ์ ที่โดดเด่น นับเป็ นช่องทางที่เข้ าถึงนักเดินทางได้ ในวงกว้ าง และสามารถสื่อถึงการเดินทาง
ท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างดี จึงเชื่อว่าเครื่ องบินลานี ้จะร่ วมสร้ างสีสนั บนฟ้ า รวมทังเป็
้ นตัวแทนของคนไทยทุกคน ในการเชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้ มาสัมผัสประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศอื่น ๆ
นายบัญญัติ หรรษกุล ผู้อานวยการฝ่ ายวิศวกรรม สายการบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
มีความยินดีอย่างยิ่งที่เครื่ องบินลาที่ 2 ที่ชนะการประกวดจากโครงการ “วาดฟ้าให้ เก๋ไก๋ ดีไซน์ไทยติดปี กบิน ได้ ขึ ้นบินอวดโฉม
นักท่องเที่ยวบนฟ้า ทัง้ เส้ นทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้ านี ้ เครื่ องบินลาแรกลาย “ยักษ์ คิว้ ” ได้ พา
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมาแล้ วในหลากหลายเส้ นทาง ซึง่ ลวดลายทัง้ 2 สร้ างความตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวอย่างมาก
ทังนี
้ ้ สายการบินไทยแอร์ เอเชียในฐานะที่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการขนส่งทางอากาศ มีความยินดีที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งใน
กิ จ กรรมที่ ส ร้ างสรรค์ ซึ่งช่ ว ยกระตุ้น การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย และแอร์ เอเชี ย ก็ พ ร้ อมที่ จ ะเป็ น ส่ว นหนึ่ งในการช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์เมืองไทยด้ วยช่องทางที่มีอยูอ่ ย่างเต็มกาลัง
สาหรับผลงาน “Thai Culture ... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง” ออกแบบโดย นายนราธิ ป ภาสภิรมย์ เน้ นการนาเสนอ
เอกลักษณ์ไทย ซึง่ ได้ แรงบันดาลใจจากลวดลายผ้ าไทยและตัดทอนให้ เป็ นผลงานออกแบบร่วมสมัย ที่สามารถสะท้ อนความมี
สีสนั มีชีวิตชีวา และความสนุกสนานแบบไทยๆ ผ่านลวดลายบนตัวเครื่ องบินได้ อย่างสวยงาม ลงตัว และถือได้ ว่าเครื่ องบินลา
ดังกล่าวเปรี ยบเสมือนคาเชิญชวนให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ในแง่มมุ ต่างๆ ของประเทศไทย
นายนราธิป ภาสภิรมย์ เจ้ าของผลงานลายเครื่ องบิน “Thai Culture ... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง” กล่าวว่า แรงบันดาลใจ
ในการออกแบบลวดลายนี ้เกิดจากความต้ องการสะท้ อนความเป็ นไทยในแง่มมุ ต่างๆ ออกมา ทังด้
้ านเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
และศิลปวัฒนธรรม แต่ก็ต้องการนาเสนอในรู ปแบบที่มีความทันสมัย จึงได้ ออกแบบลวดลายเครื่ องบินที่เป็ นรู ปร่ าง รู ปทรง
ตัดทอน และมีสีสนั สดใส
“ผมยินดีอย่างมากที่ผลงานได้ รับเลือกให้ ไปวาดเป็ นลายเครื่ องบิน หลังจากได้ รับรางวัลแล้ วก็มีโอกาสได้ เข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในขัน้ ตอนการดาเนินการเพ้ นท์ลายเครื่ องบินด้ วยตัวเอง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าตื่นเต้ นและภาคภูมิใจอย่างมากเมื่อเห็น
ผลงานของตัวเองปรากฏเป็ นภาพขนาดใหญ่ บนตัวเครื่ องบิน ผมหวังว่าเครื่ องบินลานี ้จะสร้ างความสุขให้ นกั ท่องเที่ยว หรื อผู้ที่
ได้ พบเห็น และขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ที่ให้ การสนับสนุนและจัดกิจกรรม
ดีๆ ให้ ศิลปิ น และนักออกแบบไทยมีโอกาสนาเสนอผลงานสูส่ าธารณะ” นายนราธิป กล่าว

สาหรับการเปิ ดตัวเครื่ องบินลาพิเศษลานี ้ ททท. และสายการบินไทยแอร์ เอเชียยังได้ พาสาวงามจากเวทีระดับประเทศ
และระดับ นานาชาติ น าโดย“น้ องน า้ ตาล” ชลิ ต า ส่ ว นเสน่ ห์ Miss Universe Thailand 2016, Miss International, Miss
Myanmar World, Miss Laos, Miss Tiffany จานวน 9 คน มาร่วมเดินแบบในฐานะนางแบบกิตติมศักดิ์ เพื่อนาเสนอความงาม
ของชุดผ้ าไทย ออกแบบโดย อ. เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านผ้ าไหมไทย โดยนางแบบทัง้ 9 คนจะร่วมเดินแบบชุดผ้ าไทย
ลงจากเครื่ องบินลาดังกล่าว ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น พร้ อมร่วมกิจกรรมเดินทางตามรอยผ้ าไหม เพื่อสัมผัสถึงความงดงาม
และเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยแบบร่วมสมัย รวมถึงเรี ยนรู้ กระบวนการ และร่ วมประสบการณ์ สร้ างแบบลึกซึ ้งในการทดลองทอ
ผ้ าไหม ซึง่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวขอนแก่น ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
นอกจากนี ้ ททท. และสายการบินไทยแอร์ เอเชีย หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า หากนักท่องเที่ยวได้ มีโอกาสขึ ้นเครื่ องบินสองลา
ภายใต้ โครงการ “วาดฟ้าให้ เก๋ไก๋ ดีไซน์ ไทยติดปี กบิน ” นี ้ จะได้ รับความประทับใจ และมีความภูมิใจในศิลปะที่เป็ นตัวแทน
ประเทศไทยเช่นเดียวกับเรา และอาจถือเป็ นโอกาสอันดีที่จะได้ ช่วยกันเผยแพร่ภาพความสวยงามของเครื่ องบินทังสองล
้
าไม่ว่า
จะเป็ นการบอกต่อ หรื อแชร์ ภาพผ่านช่องทาง Social Media ให้ แพร่หลายออกไปในวงกว้ างอีกด้ วย

บรรยายใต้ ภาพ (ภาพที่ 1)
“น ้าตาล” ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016 (คนที่ 6 จากซ้ าย) และนายนราธิป ภาสภิรมย์ เจ้ าของผลงานลาย
เครื่ องบิน “Thai Culture ... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง” (คนที่ 7 จากซ้ าย) พร้ อมคณะนางงามระดับประเทศหลากหลายเวที ร่ วม
เปิ ดตัวลายเครื่ องบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น
บรรยายใต้ ภาพ (ภาพที่ 2)
(คนที่ 4-8จากซ้ าย) อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านผ้ าไหมไทยนายฉัททันต์ กุญ ชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าด้ านการ
สื่อสารการตลาด ททท. นายนราธิป ภาสภิรมย์ ผู้ออกเเบบลายเครื่ องบิน นายบัญญัติ หรรษกุล ผอ.ฝ่ ายวิศวกรรม ไทยเเอร์
เอเชีย เเละนางสาวคัทลียา บริ รักษ์ ผู้จดั การเเอร์ เอเชีย ประจาท่าอากาศยานขอนเเก่น ร่วมเเถลงข่าวที่จงั หวัดขอนเเก่น เปิ ดตัว
เครื่ องบินแอร์ เอเชียลาย "Thai Cuture... อยากชวนเธอไปเที่ยวไง" ซึ่งได้ รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ "วาดฟ้าให้ เก๋ไก๋ ดีไซน์
ไทยติดปี กบิน"

**END**
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