
 

สมองแจม 

วันท่ี : 25 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2553 

สถานท่ี: นิทรรศการ ชั้น 7 

ผูจัด กรมสงเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม 

 
นิทรรศการ “สมองแจม” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมชมนิทรรศการไดเห็นการเชื่อมโยงระหวางศิลปน นัก

ออกแบบผูท่ีมีฐานความรูดานศิลปะไทย รวมไปถึงเสนหทางวัฒนธรรม อันเกิดจากการนําทุนทางวัฒนธรรมของ

ประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเปนภารกิจสําคัญของกระทรวง

วัฒนธรรม  และในโอกาสท่ีประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจสรางสรรคนานาชาติ (Thailand 

International Creative Economy Forum : TICEF) การแสดงผลงานสรางสรรคของศิลปนและนักออกแบบ

สามารถมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเศรษฐกิจของชาติ ตามยุทธศาสตรเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีกําหนดไว

ในนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล ซ่ึงเปนสื่อท่ีนําเสนอความเปนไปไดและความสําเร็จในการสรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ  

  
นิทรรศการ “สมองแจม” นําเสนอใหเห็นถึงพรสวรรคของนักสรางสรรคไทย ผนวกกับศักยภาพในการชวยกันสราง

ผลงานและโอกาสขับเคลื่อนสังคมโลก ซ่ึงจะเปนการทําใหผูสรางสรรคผลงานอีกมากมายไดรูสึกม่ันใจ และมีความ

ภาคภูมิใจท่ีจะกลาขับเคลื่อนมิติตางๆ ออกมาไดอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยการนําเสนอผานผลงานของศิลปนนัก

ออกแบบมากฝมือจํานวน 9 ทาน ไดแก เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน  ปญญา วิจินธนสาร ไพเวช วังบอน  วัชรมงคล 

เบญจธนฉัตร  จิตตสิงห สมบุญ ชัยยุทธ พลายเพ็ชร ปริญญา โรจนอารยานนท วศินบุรี สุพานิชวรภาชน และวิชญ 

พิมพกาญจนพงศ   

คาดหวังวานิทรรศการนี้จะไดจุดประกายใหเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทําออกมาเปนรูปธรรมอยางเปนระบบ ผาน

มันสมองของกลุมคนท่ีไดชื่อวามีความคิดท่ีดีไมวาจะเปนเรื่องของเสนหทางวัฒนธรรมไทย ทักษะ การใชวัสดุ หรือ

จะเปนความเหมาะสมของผูคนหรือผูใช ในชวงเวลานั้นๆ เปนอยางดี ท่ีสําคัญงานนิทรรศการในครั้งนี้จะแตกตาง

จากงานในหอศิลปฯ ชั้นอ่ืนๆ เพราะจะเนนการนําเสนอในรูปแบบท่ีใชแสง สี เสียง และความรวมสมัยของผูชม 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือนี่จะเปนนิทรรศการรูปแบบใหมท่ีใชเทคโนโลยีมานําเสนอแกคนรุนใหมท่ีอยูในโลกของดิจิตอล

ไดเปนอยางดีนั่นเอง 



 
 

กําหนดการพิธีเปดนิทรรศการ “สมองแจม” 

 

วันพุธท่ี 24 พฤศจิกายน 2553  

เวลา 14.00 น. และ 17.00 น.  

ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

  

14.00 – 14.30 น. - เชิญสื่อมวลชนลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น 7 

14.30 – 16.30 น. - ศ.ดร.อภินันท โปษยานนท รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แนะนําศิลปนและนําสือ่มวลชนชม

นิทรรศการ (Press Tour) 

16.30 – 17.00 น. - เชิญแขกผูมีเกียรติลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น 7 

17.00 – 17.30 น. - พิธีกรกลาวตอนรับ แนะนํานิทรรศการ  

- ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทน กลาวตอนรับ  

- ศ.ดร.อภินันท โปษยานนท อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม กลาวรายงาน 

- นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กลาวเปดนิทรรศการ 

- พิธีกรกลาวแนะนําศิลปนและสัมภาษณศิลปนผูรวมแสดงผลงานในนิทรรศการ“สมองแจม” 

17.30 – 18.30 น. - นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม 

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ศิลปน สื่อมวลชน และแขกผูมีเกียรติรวมชมนิทรรศการบริเวณ ชั้น 7 และถายภาพ

รวมกัน 

 

 



 

Bright Brain 

Date : 25 November - 26 December 2010 

Location: Gallery, 7th floor 

 

Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture is organizing the “Bright Brain” Exhibition 

from 25th November – 26th December 2010 on the 7th Floor of Bangkok Art and Culture Center 

(BACC).  

 

The exhibition aims to present the linkage between Thai artists, designers and creative 

individuals, emphasizing the charm of Thai culture and Thainess.  These assets can be 

transformed as value-added cultural capitals to promote Thailand’s economy and tourism. The 

display is held on the occasion that Thailand is the host of Thailand International Creative 

Economy Forum ( TICEF) .  The exhibition will showcase artists designers and creators who 

contribute to the making of value-added world’s that corresponds with the Government’s 

developmental policy. 

 

The “Bright Brain” Exhibition will present the talents and creative minds of Thai artists and 

designers who contribute to driving international creativity in many perspectives. The exhibition 

will also encourage Thai artists to be proud of their works and to further create artworks that 

contribute to the global community.  The exhibition will showcase the works of 9 renowned 

artists and designers, namely Chalermchai Kositpipat, Panya Vijintanasarn, Paiwate Wangborn, 

Watcharamongkol Benjatanachat, Jitsing Somboon, Chaiyut 

Plypetch, Prinya Rojarayanont,Wasinburee Supanichvoraparch and Wit Pimkarnchanapong. 

 



 
The exhibition is expected to inspire the public and inspire young artists and designers to be 

inventive and imaginative. “Bright Brain” is a reflection on Thai charm and artistic talent, while 

presenting the talents in selection of materials which correspond to public taste and demands. 

This exhibition also stresses on the light and sound effects  and the contemporary elements. Its 

distinctive feature is a hi-tech and modern display that attracts those living in the digital world. 
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