1. อะไรคือ Pecha Kucha Night?
“Pecha Kucha – เพะชะคุชะ” เปนคําจําลองเสียงพูดคุย (chit-chat) ของชาวปุน สวนเพะชะคุชะไนท (Pecha Kucha Night)
ก็คือคาคืนทผูคนจากสารพัดวงการตางพกพาไอเดียสรางสรรคของตนมาเลาสูกันฟงอยางสนุกสนานในบรรยากาศแบบปารตทไมมี
เสนแบงระหวางคนดังกับโนเนม, มืออาชีพกับมือสมัครเลน, ผูใหกับเด็ก, อาจารยกับศิษย, รุนเกากับรุนใหมแกะกลอง ฯลฯ
เพะชะคุชะไนท จึงเปนคําคืนแหงการ “ปลอยของดี” อยางมีอิสระเสรี เทาเทียม และสรางสรรค นั่นเอง

2. ใครริเรม?
เพะชะคุชะไนทเกิดจากความคิดสนุกสุดสรางสรรคของ Astrid Klein และ Mark Dytham ผูกอตั้งบริษัทสถาปนิก Klein Dytham
Architects (KDa) ในโตเกียว ประเทศปุน ดวยความเชอทวา ความคิดสรางสรรคของคนเราจะเติบโตไดจริง ก็ตอเมอเราไดเรียนรู
และแลกเปลยนความคิดสรางสรรคกับคนอนๆ อยางเปดกวาง ดังนั้นเพะชะคุชะไนทจึงเนนการเปดพนทใหคนทํางานสรางสรรคจาก
หลากแขนงไดมีโอกาสนําไอเดียสุดเจงของตนมาอวดโฉมตอหนาสาธารณชนไปพรอมๆ กับการเก็บเกยวไอเดียเด็ดและเรียนรูวิธีคิดอยาง
สรางสรรคของผูอนไปดวย

3. ใครจัดไปแลวบาง?
หลังจากริเรมในปุนมาเพียง 5 ป ...ดวยรูปแบบของงานทเรียบงาย ในบรรยากาศเปนกันเอง ทใครไดมีโอกาสมาเขารวมแลวก็ลวน
สนุกและสบายใจกันทั้งนั้น ณ วันน เพะชะคุชะไนทจึงกลายเปนงานยอดฮิตทถูกจัดขนแลวในเกือบ 122 เมืองทั่วโลก (และกําลัง
เพมขนทุกวันอยางนาตนเตน) ไดแก เฮลซิงกิ ฟนแลนด, รอตเทอรดาม เนเธอรแลนด, โกรนิงเงน เนเธอรแลนด, โบโกตา โคลอมเบีย,
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา, ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา, ปกกง จีน, เซยงไฮ จีน, ซิดนีย ออสเตรเลีย,
เมลเบิรน ออสเตรเลีย, โฮบารต ออสเตรเลีย, ลากอส ไนจีเรีย, เบอรลิน เยอรมัน, เบลฟาสต ไอรแลนด, แมนเชสเตอร อังกฤษ,
นิวคาสเซิล อังกฤษ, ซานติอาโก ชิลี, คอสตาริกา สาธารณรัฐคอสตาริกา , กลาสโกว สกอตแลนด, นิวเดลี อินเดีย, บังกาลอร
อินเดีย, บัวโนสไอเรส อารเจนตินา, สตอกโฮลม สวีเดน, เวียนนา ออสเตรีย, เบิรน สวิตเซอรแลนด เปนตน

4. มีอะไรเจงๆ ในงานเพชะคุชะไนททผานมาบาง?
จากหนาประวัติศาสตรของงานเพะชะคุชะไนททเคยเกิดขนมานับแตอดีตจนปจจุบันในทั่วทุกมุมโลก พบวา...
* ในโตเกียว ตนตํารับของงานเพะชะคุชะไนท มีการจัดงานกันไปแลวถึง 51 ครั้ง หรือเฉลยคือจัดทุกเดือน
* เพะชะคุชะไนทครั้งทอลังการทสุด (นับถึงตอนน) คือครั้งพิเศษทจัดขนในเทศกาลงานโฆษณาทเมืองคานส ซงมีเหลาผูบริหารบริษัท
โฆษณาชั้นนําของโลกชักชวนกันมาขนเวทีกวา 10 ชีวิตเพอบอกเลาไอเดียของตนแกคนรุนใหม
* เพะชะคุชะไนทครั้งทยงใหทสุดในโลก (นับถึงตอนน) คืองานเพะชะคุชะครั้งท 7 ซงจัดขนในลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยมีผูเขารวมงานมากกวา 1,500 คน
* และสําหรับทกรุงเทพฯ ประเทศไทย ....เพะชะคุชะไนทครั้งท 4 ททุกคนรอคอย กําลังจะเกิดขนอีกครั้ง! ดวยความรวมมือจาก
TCDC และ try2benice ในวันเสารท 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.30 น. เปนตนไป ทศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
(TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม
เพะชะคุชะไนท กรุงเทพฯ @TCDC เปนสวนหนงของงาน Creative Thailand ซงจัดขนระหวาง 29-31 พฤษภาคม 2551
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5. ใครบางทมา?
•คนทมาเลาไอเดียสรางสรรคของตนบนเวที
สําหรับคนทมาแบงปนไอเดียของตน จะเปนใครก็ได ขอแคมีไอเดียสุดเจงมารวมแจมในงานก็พอ จะเปนมือสมัครเลน นักเรียนนักศึกษา
หนาเกาหนาใหม เปนคนในแวดวงสถาปนิก, ออกแบบตกแตงภายใน, ออกแบบกราฟก, ออกแบบเกม, ศิลปน, คนทําหนัง,
แฟชั่นดีไซเนอร, นักประดิษ, นักเขียน, มือทําหนังสือ, ถายภาพ, เลนดนตรี, วาดภาพประกอบ หรือเจาของผลงานแสดงความคิด
สรางสรรคอันนาตนตาตนใจอนๆ โดยไมวางานนั้นจะเคยจัดแสดงในตางประเทศแตยังไมคอยไดโชวใครในเมืองไทย หรือเปนงานสเกตชท
ยังไมมีโอกาสผลิตจริง หรือเปนงานทคุณแอบทําไวแตยังไมเคยเผยใหใครในโลกไดเห็นมากอน ... เวทีเพะชะคุชะไนทพรอมแลวทจะ
เปดรับไอเดียสรางสรรคเหลาน เราเปดโอกาสอยางกวางขวางใหใครก็ไดเปนฝายเสนอตนและผลงานเขามายัง pechakuchabkk@tcdc.
or.th โดยหากผลงานมีความนาสนใจ เวทีเพะชะคุชะไนทก็พรอมทจะเปดรับพวกเขาทันที ดูรายละเอียดเพมเติมท
www.pecha-kucha.org, www.tcdc.or.th และ www.tcdcconnect.com

• คนทเขามาดูไอเดียสรางสรรค
เวทีเพะชะคุชะไนทพรอมตอนรับผูทจะมารวมแบงปนความสนุกและความสุขรสชาติแปลกใหม หากคุณเปนคนหนงทกระหายใครรูวา
คนอนๆ คิดอะไรกันอยู หรือมีไอเดียอะไรไหลวนอยูในโลกใบน และมีใครนาสนใจ นารูจัก นาเปนเพอน หรือกระทั่งนาชวนไปทํางานดวย
กันบาง ก็สามารถสํารองทนั่งเขามารวมแจมกับเราไดเลย หัวใจสําคัญของงาน ไมใชความเครงขรึม...จริงจัง...อลังการ...ยงให แตคือ
การเปดพนทใหนักคิดนักสรางสรรคหลากรุนหลายสไตลเขามาพบปะกันซงๆ หนา เพอจะกาวตอไปเปน Opinion Leader ทดีในอนาคต

6. มาทําอะไรกัน?
เอกลักษณอันเปนสากลของเพะชะคุชะไนท (ซงผานการทดสอบมาแลววาเวิรค) นั้น ลวนเกยวพันกับตัวเลข “20 x 20” อันหมายถึง
- แตละคนโชวไอเดียผานภาพสไลด 20 ภาพ
- แตละภาพมีเวลาปรากฏตัวบนจอ (โดยมีเจาของไอเดียยืนอธิบายประกอบไปดวย) ภาพละ 20 วินาที
รวมเวลาในการบอกเลาไอเดียของเจาของผลงานคนละ 6 นาที 40 วินาที ซงเมอครบเวลาแลว คนตอไปก็จะขนมาเลา
ผลงานของตนตอทันที แบบไมมีหยุดพักใหขัดอารมณ
- ผลงานทวานจะเปนอะไรก็ไดทสรางสรรค ขอแคเปนงานทเกิดขนจากมันสมองและสองมือของคุณเอง เชน “20 งานออกแบบลายผา
ทคุณภูมิใจแตยังไมเคยโชวใครมากอน”, “20 ภาพถายคลนทะเลในมุมทคุณคิดขนมาเอง”, “20 งานศิลปะทเคยไดบินไกลไปโชวตาง
ประเทศแตไมคอยมีโอกาสไดโชวตัวในประเทศไทย”, “20 วิธีทคุณคิดวาจะชวยใหคนไทยใชบริการรถโดยสารสาธารณะไดอยางมีความ
สุขมากขน”, “20 ขั้นตอนกวาจะไดมาซงหนังทดลองเรองน”, “20 โครงสรางทางสถาปตยกรรมทคุณทดลองคิดขนเองแถมไมซาแบบ
ใคร”, “20 ดีไซนเกาอทคุณสรางสรรคขนอยางภาคภูมิใจ”, “20 สงประดิษทคุณคิดคนไวแตยังไมมีโอกาสพัฒนาใหเปนของจริง”,
“20 ภาพถายบันทึกเหตุการณทเปนประสบการณเฉพาะตัว” ฯลฯ ทั้งน ไมจํากัดวา ผลงานจะตองเปนงานในแนวทางเดียวกับวิชาชีพ
ตามปกติของคุณ
ทั้งชอเจาของผลงาน ภาพตัวอยางผลงาน และภาพบรรยากาศการเลาไอเดียของแตละคน จะไปปรากฏทั้งบนเว็บไซต
www.tcdcconnect.com และเว็บไซต www.pecha-kucha.org ซงเปนเว็บไซตทางการทรวบรวมรายละเอียดความเคลอนไหว
ของเพะชะคุชะไนททั่วโลกเอาไวในทเดียว นั่นหมายความวา ทั้งตัวคุณและผลงานของคุณจะถูกถายทอดออกไปไกลทั่วโลก
และคุณก็จะกลายเปนทรูจักของผูคนทั่วโลกทสนใจงานสรางสรรคไดอยางงายดายในทันที
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กติการวมแบงปนไอเดียสรางสรรคกับเพะชะคุชะไนท
สําหรับคนทจะมาเลาไอเดียสรางสรรคของตน
(ทไมใชในนามของการนําเสนอเพอบริษัท, องคกร หรือการ Present Portfolio ของตนเอง)
1. เตรียมรูปผลงานทจะนําเสนอจํานวน 20 รูป โดยแตละรูปใหบันทึกเปนไฟลขนาด 1024 x 768 pixels และตองเปนไฟล .jpg
- หากตองการเสนอผลงานเปนภาพเคลอนไหว ขอใหเปนไฟลทมีความละเอียดอยางนอย 640 X 480
และสามารถเปดดวยโปรแกรม QuickTime ได และตองมีความยาวรวมทั้งหมดไมเกิน 7 นาที
- และไมวาจะเปนภาพนงหรือภาพเคลอนไหว ขนาดไฟลรวมทั้งหมด ไมควรเกิน 700 เมกะไบต (700 MB)
2. กรอกรายละเอียดเล็กนอยในแบบฟอรมดานลาง
3. สงผลงานและขอมูลตามขอ 1 และ 2 มาท pechakuchabkk@tcdc.or.th ไดตั้งแตวันท 23 เมษายน ถึง 19 พฤษภาคม 2551
สอบถามขอมูลเพมเติม โทร. 02-664-7667 ตอ 127
หรือ 02-664-8448 ตอ 213, 214
คลิกดูรายละเอียดท www.tcdc.or.th และ www.tcdcconnect.com
สําหรับผูทตองการเขาชมงาน
สํารองทนั่งเพอเขาชมไดตั้งแตวันท 1 พฤษภาคม 2551 โทร. 02-664-8448 ตอ 213, 214
ไมเสียคาใชจายใดๆ

รูปตัวอยางงานเพะชะคุชะไนทในประเทศตางๆ
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แบบฟอรมการเขารวมแสดง
ชอ-นามสกุล (จะเปนชอบุคคล, กลุม, บริษัท ก็ได)
ทอยูทสะดวกตอการติดตอ

โทรศัพท (บาน, ออฟฟศ, มือถือ)
อีเมล
เว็บไซต (ถามี)
ในการนําเสนอ คุณอยากใหเราแนะนําคุณอยางไร

รายละเอียดสั้นๆ

