
 

ฝนถึงสันติภาพ 

วันท่ี : 25 มิถุนายน - 22 สิงหาคม 2553 

สถานท่ี: นิทรรศการชั้น 9 

ผูจัด กระทรวงวัฒนธรรม 

 

กระทรวงวัฒนธรรมนําเสนอ นิทรรศการศิลปะรวมสมัย ฝนถึงสันติภาพ ซ่ึงเปนนิทรรศการท่ีรวมพลังจากศิลปน

หลากหลายแขนง 

  

"ฝนถึงสันติภาพ" 

จากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองท่ีรุนแรงครั้งใหญในประวัติศาสตรไทย ท่ีสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันใน

ระบบเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของประชาชนในชาติ กระทรวงวัฒนธรรมนําเสนอ นิทรรศการศิลปะรวมสมัย ฝน

ถึงสันติภาพ ซ่ึงเปนนิทรรศการท่ีรวมพลังจากศิลปนหลากหลายแขนง รวมสรางสรรคผลงานภายใตแนวคิดในการ

เยียวยาจิตใจ กอบกูภาพลักษณ และฟนฟูประเทศ นิทรรศการนําเสนอจินตนาการจากศิลปนผานผลงานทาง

ความคิดในเชิงสันติ นําเสนอภาพลักษณในเชิงบวกใหกับสังคมในมุมกวาง 

  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ) เปดเผยวา  จากสถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองอยางรุนแรงในสังคมไทย  สงผลกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชนในชาติและความเชื่อม่ันในระบบ

การเมืองและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

  

การเยียวยาจิตใจของคนในชาติ การกอบกูภาพลักษณ และการฟนฟูประเทศ  ดวยการแสดงออกถึงความตองการ

สันติภาพในสังคมตามมุมมองของศิลปน นักคิดสรางสรรค นักรอง นักแสดง   สถาปนิก  นักออกแบบ และ

นักวิชาการ จึงจัดใหมีนิทรรศการ “ฝนถึงสันติภาพ”  (Imagine Peace) ข้ึน ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

๒๕๕๕ สาขาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  กระทรวงวัฒนธรรม   ดวยความรวมแรงรวมใจของศิลปนกวา ๑๐๐ ทาน 

อีกท้ังยังสงเสริมศิลปน  เพ่ือสรางสรรคงานดานศิลปะการแสดง  วรรณกรรม  ดนตรี  เพ่ือมุงหวังในการสราง



 

สันติภาพและสันติสุขใหสังคมไทย   นอกจากนี้ยังไดมีการสงเสริมในการปรับปรุงทัศนียภาพใหกรุงเทพมหานคร

เปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรม มีพ้ืนท่ีสรางสรรค พักผอนหยอนใจคลายเครียด เพ่ือใหกรุงเทพมหานครกลับมาเปน

สยามเมืองยิ้มไดอีกครั้ง ท้ังนี้ หากบานเมืองอยูในสภาวะการขัดแยง งานสรางสรรคยอมเกิดข้ึนไดยากยิ่งข้ึน

เชนกัน     

  

กระทรวงวัฒนธรรม จึงรวมกับ  กรุงเทพมหานคร กําหนดจัดนิทรรศการ “ฝนถึงสันติภาพ”โดยศิลปนใน

หลากหลายสาขากวา ๑๐๐ ทาน อาทิ อ.ถวัลย  ดัชนี  ดร.สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา  อ.เนาวรัตน  พงษไพบูลย  อ.

อังคาร  กัลยาณพงศ  ศ.ปรีชา เถาทอง ศ.เกียรติศักดิ์  ชานนนารถ  อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน คุณฤกษฤทธิ์ ตีระว

นิช คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ รศ.ปริญญา  ตันติสุข  ฯลฯ ซ่ึงไดรวมกันสรางสรรคผลงานข้ึนในแนวคิด   “ฝนถึง

สันติภาพ” (Imagine Peace)   เพ่ือมุงหวังในการสรางความสงบสุขและสันติภาพใหกับ สังคมไทย   

  

นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังไดเปดพ้ืนท่ีสรางสรรคดานการออกแบบ  งานศิลปะเพ่ือสรางสันติภาพและ

สมานฉันทในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ  อาทิ บริเวณหางเซ็นทรัลเวิลด  สี่แยกราชประสงค ถนนเพลินจิต บอนไก 

ฯลฯ  การบริการออกแบบภูมิทัศน  ปายชื่อราน ปายโฆษณา ใหผูไดรับผลกระทบโดยไมเสียคาใชจายของกลุม

ศิลปนและสมาคมนักออกแบบเรขศิลปไทย 

 

 

 

 

  



 

กําหนดการพิธีเปด 

“นิทรรศการฝนถึงสันติภาพ” 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓  

เวลา ๑๓.๓๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.  

ณ หองเอนกประสงค ชั้น ๑  

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  เชิญสื่อมวลชนลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น ๙  

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ศ.ดร.อภินันท โปษยานนท รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แนะนําศิลปนและนํา

สือ่มวลชนชมนิทรรศการ (Press Tour)  

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ศิลปน แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน ณ หองเอนกประสงค ชั้น ๑  

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  รวมรับชมและรับฟงการขับรองเพลง และนําเขาสูพิธีเปดนิทรรศการ พิธีกรกลาวตอนรับ 

แนะนํานิทรรศการ ศิลปน 

- ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูแทนกลาวถึงการใหการสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผูแทน กลาวรายงาน 

- นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กลาวถึงวัตถุประสงค  

ความเปนมาของนิทรรศการ “ฝนถึงสันติภาพ” 

- รวมรับฟงการอานบทกวี โดย อาจารยเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ 

- รวมชมการแสดงละครใบ โดยกลุมละครคนหนาขาว  

- รวมรับชมและรับฟงการขับรองเพลงโดย คุณเพชร โอสถานุเคราะห  

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ผูบริหารกระทรวง

วัฒนธรรม ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ศิลปน สื่อมวลชน และแขกผูมีเกียรติรวมชม

นิทรรศการบริเวณ ชั้น ๙ และถายภาพรวมกัน 



 

Imagine Peace 

Date : 25 June - 22 August 2010 

Location: Gallery, 9th floor 

Organizer : The Ministry of Culture of Thailand 

 

The Ministry of Culture of Thailand has organized an art exhibition, titled Imagine Peace. The 

exhibition presents a collection of newly created artworks from Thai artists in 

 

Imagine Peace 

To reflect the recent political upheaval in Thailand that causes a major impact in Thai social, 

economy, and psychology, the Ministry of Culture of Thailand has organizedImagine Peace an 

art exhibition, titled Imagine Peace.  The exhibition presents a collection of newly created 

artworks from Thai artists in various disciplines and generations. Presented under a concept of 

healing and peace, the artworks reflect mentalities accomplishing results that yield positive 

thoughts to the future. 

 

Mr. Nipit Intarasombut, Minister of Culture, reveals that the recent political clash in Thailand has 

tremendously affected people’s state of mind and the confidence of foreign visitors in the 

country’s overall political and economic stability. As an attempt to heal the emotional wounds 

of the people and to recover Thailand’s public image, the exhibition “Imagine Peace” is 

organized by a Ministry of Culture.  Over 100 artists, creative thinkers, poets, performance , 

architects, designers, and scholars, join force to express their desire for peace in the society, 

each in their individual way. The exhibition is a part of “Creative Thailand’s Creative Economy 



 

Project, Ministry of Culture. In addition, the project encourages artists in theater, literature, and 

music to create art works that aim at restoring peace and harmony to Thailand. 

 

Ministry of Culture, in collaboration with Bangkok Metropolitan Administration, announce the art 

exhibition “Imagine Peace”displaying art works by over 100 artists such as Thawan Dutchanee, 

Dr. Sumet Chumsai na Ayutthaya, Naowarat Phongpaiboon, Angkarn Kanyanapong, Prof. Preecha 

Thaothong, Prof.  Kiattisak Chanonnart, Chalemchai Kositpipat, Rirkrit Tiravanija , 

Kamin  Lertchaiprasert, Assoc.  Prof.  Parinya Tantisuk, etc.  Works by these artists are created 

under the theme of “Imagine Peace,” expressing their hopes in restoring peace and harmony to 

Thailand. 

 

In addition, Ministry of Culture is also opening creative areas for designing and creating art works 

to promote peace and unity within the areas affected by the political situation, such as the area 

around Central World Plaza, Ratchaprasong Intersection, Ploenchit Road, Bonkai, etc.  Free 

design service of landscape, advertisement and shop signs will also be provided for shop and 

land owners whose property is affected, by artists and the Thai Graphic Designer Association 

 


	ฝันถึงสันติภาพ
	วันที่ : 25 มิถุนายน - 22 สิงหาคม 2553
	สถานที่: นิทรรศการชั้น 9
	ผู้จัด กระทรวงวัฒนธรรม
	กำหนดการพิธีเปิด

	Imagine Peace
	Date : 25 June - 22 August 2010
	Location: Gallery, 9th floor
	Organizer : The Ministry of Culture of Thailand


