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EARLY YEARS PROJECT # 3 

โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม 

An Incubating Project for Young Artists 

จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

ประกาศรับผลงานศิลปะ 

ฝายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธโครงการ  Early Years Project ซึ่งเปนโครงการบมเพาะ

ศิลปนรุนใหมหรือศิลปนท่ีอยูในชวงเริ่มตนของการทํางาน  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาหรือกิจกรรมพิเศษ

ตางๆเพ่ือใหพวกเขาสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพเมื่อสิ้นสุด

โครงการทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนําเสนอผลงานและโครงการของศิลปนเพ่ือรับทุนสนับสนุนการเดินทาง

ของศิลปน (Mobility Funding) และทุนในการเปนศิลปนพํานัก (ResidencyFunding) 

 

ความเปนมา 

โครงการ Early Years Project เปนโครงการมุงสนับสนุนศิลปนรุนใหมโดยเนนการใช ‘กระบวนการ’ในการบมเพาะศิลปนรุน

ใหมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหพวกเขาไดมีความรูทักษะประสบการณและความสามารถในการประยุกตการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะใหสอดคลองไปกับเสนทางอาชีพศิลปนท้ังภายในประเทศและตางประเทศไมวาจะเปนการพัฒนาทักษะในการเปนศิลปน

อาชีพ ผลิตผลงานการจัดแสดงผลงานในพ้ืนท่ีสาธารณะการคิดวิเคราะห -วิพากษถึงความหมายของผลงานการทํางานรวมกับ

เครือขายศิลปนหรือผูท่ีเก่ียวของเชนภัณฑารักษนักวิจารณนักวิชาการเพ่ือศึกษาผลงานของศิลปนใหเห็นถึงวาทกรรมหรือ

แนวคิด และประเด็นท่ีอยูในความสนใจของศิลปนรุนใหมอีกหน่ึงหลักการสําคัญในโครงการน้ีคือการเปนฐานเพ่ือสรางเครือขาย

ของศิลปนในการทํางานรวมกันระหวางบุคคลและภาคสวนโดยการผสานศาสตรและองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไว

ดวยกันเพ่ือใหศิลปนไดนําความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดท้ังในภาค

ศิลปะภาคธุรกิจและภาคสาธารณะประโยชนโครงการน้ียังมุงหวังท้ังในดานการคนควาการตีความการทบทวนโลกทัศนและการ

สนับสนุนใหเกิดบทสนทนาระหวางศิลปะตางแขนงเพ่ือท่ีจะไดชวยเพ่ิมพูนความรูและบมเพาะศิลปนรุนใหมใหสามารถเติบโต

และพัฒนาการทํางานศิลปะของตนไดอยางมีคุณภาพ 

 

ลักษณะของโครงการ 

ลักษณะโครงการเปน การคัดเลือก  7 ศิลปนจากจํานวนผลงานท่ีสงมาท้ังหมดเพ่ือเขารวมโครงการโดยศิลปนแตละทานเริ่ม

โครงการในองคประกอบหลักดังตอไปน้ี 

 

1) ศิลปนจะตองแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคและความคิดเพ่ือการพัฒนาสรางสรรคผลงานผาน Proposal เพ่ือทํางานบน

พ้ืนท่ีหองนิทรรศการ ช้ัน 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวจะเปนท้ังพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน  

(exhibition space) และพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงกระบวนการความคิดระหวางแสดงงาน  (concept developing space) 

โดยศิลปนมีโอกาสในการแสดงกระบวนการท้ังหมดอยางตอเน่ืองตอสาธารณะระหวางการจัดแสดงผลงาน 

2) ศิลปนจะเขารวมโครงการบมเพาะซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ  ท้ังในรูปแบบปฏิบัติการ  เสวนาบรรยาย  การ

เดินทางนอกสถานท่ีระหวางเวลาโครงการ เพ่ือฝกฝนทักษะ การไดมาซึ่งประสบการณและความรูในการบมเพาะเพ่ือ

สรางโอกาสในการเปนศิลปนอาชีพ 
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3) ศิลปนจะเปนผูเลือกท่ีปรึกษา (mentor) เพ่ือเปนผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาตอศิลปนโดยทํางานรวมกับทีมงานตลอด

ระยะเวลาโครงการโดยโครงการสนับสนุนใหศิลปนเลือกท่ีปรึกษาท่ีรูจักงานและตัวตนของศิลปน  เพ่ือสามารถแนะ

แนวทางไดอยางใกลชิดกับตัวศิลปน 

4) ศิลปนจะตองเขารวมกิจกรรมวิเคราะหวิพากษผลงาน  (Critic Session) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสรางทักษะและ

ความสามารถในการเปนศิลปนอาชีพ ผานการสรางทักษะในการยอมรับและเลือกใชความคิดเห็นตางๆ  ท้ังน้ีเพ่ือบม

เพาะท้ังการมองเห็นจุดยืนจากหลากหลายแงมุมท่ีมีในผลงานการพัฒนาความในการสามารถวิเคราะหตนเอง  และ

การคัดกรองความคิดเห็นท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาพัฒนาผลงาน จนถึงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเก่ียวกับผลงาน

เพ่ือสามารถสื่อสารกับผูคนจากแนวคิดท่ีหลากหลาย 

5) ศิลปนจะไดรับทุนทายสุดจากผลงานการสรางสรรคและการพัฒนาท่ีพิสูจนถึงศักยภาพของศิลปนโครงการฯ  จะ

นําเสนอการใหทุนรางวัลอันประกอบไปดวย  a) ทุนในการสนับสนุนการเดินทางของศิลปน  (Mobility Funding) 

และ b) ทุนในการเปนศิลปนพํานัก (ResidencyFunding) ตามท่ีศิลปนคัดเลือกดวยตนเอง 

 

องคประกอบในโครงการเพ่ือการสนับสนุน 

1) พ้ืนท่ีช้ัน 9 หอศิลปวัมนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  เพ่ือการแสดงงานและประสบการณในการนําผลงานออกสูผูชม

ฐานสาธารณะขนาดใหญ 

2) ทุนสนับสนุน: 

ทุนในการสรางสรรคผลงานสําหรับผูเขารวมโครงการ 7 ทุนสนับสนุน  

ทุนสนับสนุนการเปนศิลปนพํานัก 1 ทุนสนับสนุน 

ทุนสนับสนุนการเดินทาง 1 ทุนสนับสนุน 

3) กิจกรรมบมเพาะศิลปนเพ่ือเสริมสรางความรูทักษะประสบการณและโลกทัศนในการเปนศิลปนโดยอาชีพ 

4) กิจกรรม“Critic Session” และ“Mentoring Process” เพ่ือพัฒนาผลงานและศิลปนผานการเปดโอกาสใหผลงาน

ของศิลปนไดรับการพัฒนาผานวิธีวิเคราะหถกเถียงจากภัณฑารักษศิลปนและนักวิชาการเพ่ือใหเห็นถึงประเด็นตางๆ

ตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะท้ังในดานสุนทรียศาสตรสังคมศาสตรและสาระอ่ืนๆ 

5) ฐานเครือขายเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนตัวของศิลปนหลังโครงการโดยการทํางานรวมกับภาคสวนท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ 

 

แนวคิดกําหนด “ความรวมสมัย” ของผลงาน 

ความรวมสมัยในท่ีน้ีหมายถึงการแสดงใหเห็นถึงประเด็นทางศิลปะท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมสังคมและความหลากหลายทาง

ความคิดท่ีดําเนินอยูในเวลาเดียวกันโดยท้ังน้ีไมไดหมายถึงประเด็นอางอิงเพ่ือนําเสนอผลงานท่ีตอบสนองเวลาและความ

ฉับพลันเพียงเทาน้ันแตยังหมายถึงการแสดงจุดตอเน่ืองหรือจุดเปลี่ยนผันทางศิลปะท้ังรูปแบบวิธีการวัสดุความคิดและเน้ือหาท่ี

วิเคราะหวิพากษท่ีเห็นชอบหรือเห็นตางจากขอบเขตความคิดเดิมการทบทวนประวัติศาสตรเพ่ือสรางสรรคหรือเพ่ือนําเสนอ

สมมติฐานสิ่งใหมจากสิ่งเดิมการนําเสนอคุณคาใหมจากบริบทเดิมดวยภาวะเง่ือนไขในเวลารวมสมัยรวมถึงการมองเห็นความ

รวมสมัยจากการสนทนาประเด็นเฉพาะในบริบทท่ีเคลื่อนตัวขามพรมแดนทางพ้ืนท่ี 

 

กําหนดการดําเนินงาน 

16 มิถุนายน:   เปดรับสมัครผลงาน 

22 กรกฎาคม:   ปดรับสมัครผลงาน 
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23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม:  รวบรวมขอมูล 

    สัมภาษณศิลปนเพ่ือคัดเลือกผลงาน semi final 

    ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกศิลปนชวง final 

6 สิงหาคม:   ประกาศผล 7 ผลงานท่ีผานการคัดเลือก 

7 สิงหาคม – 19 กันยายน:  กระบวนการสรางผลงาน  

20 กันยายน - 20 พฤศจิกายน: สรางสรรคผลงานบนพ้ืนท่ีและเขารวมกิจกรรมใน 

โครงการ 

19 พฤศจิกายน   ผลงานแลวเสร็จ  100 % สําหรับการคัดเลือกรอบสุดทาย  

25 พฤศจิกายน   ปดโครงการและประกาศผล  

 

***เนื่องจากโครงการเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนสําคัญวันเปดนิทรรศการตอสาธารณชนจึงเปนจุดเร่ิมตนใน

การแสดงกระบวนการสรางสรรคเทานั้น  ไมใชวันท่ีผลงานแลวเสร็จ  กระบวนการสรางสรรคและพัฒนาควรดําเนินอยาง

ตอเนื่องบนพ้ืนท่ีจนถึง 1 อาทิตยกอนวันปดนิทรรศการ 

 

คุณสมบัติของศิลปนท่ีมีสิทธิในการเขารวมโครงการน้ี 

1) มีเช้ือชาติไทยสัญชาติไทยและพํานักอยูในประเทศไทย 

2) มีอายุระหวาง 23-40 ป 

3) ไมเคยมีผลงานการแสดงงานในระดับนานาชาติ 

4) มีการสรางสรรคผลงานในแขนงงานศิลปะรวมสมัยหรืองานท่ีเปนฐานจากงานสาขาอ่ืนๆโดยมีศิลปะเปนแกนกลางใน

การสรางผลงาน 

5) สามารถเขารวมโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของไดในเวลาตางๆ  ตามท่ีกําหนดและหากไดรับทุนเมื่อจบโครงการ

สามารถเดินทางพํานักไดเปนเวลาอยางนอยติดตอกันในเวลา 1 เดือน 

 

***สําหรับผูท่ีตองการสงผลงานท่ีสรางสรรคโดยศิลปนมากกวา  1 คนขึ้นไปหรือการทํางานเปนกลุม  (collective) ซ่ึง

กลุมศิลปนดังกลาวจะตองมีประสบการณในการทํางานรวมกันอยางนอย 3 ผลงานขึ้นไป 

 

ประเภทของผลงาน 

โครงการบมเพาะศิลปนรุนใหมหรือศิลปนท่ีอยูในชวงเริ่มตนของการทํางานครั้งน้ีเปดรับผลงานศิลปะรวมสมัยโดยเนนความ

เปนกระบวนการเพ่ือพัฒนาผลงานและความคิดของศิลปนไมจํากัดรูปแบบเชน 

• ผลงานศิลปะรวมสมัยทุกรูปแบบ 

• ผลงานสื่อศิลปะอุปกรณเทคโนโลยีศิลปะทางดานเสียง  (sound arts) วิดีโอศิลปะทางดานภาพยนตร  (film arts) 

ภาพถาย 

• ผลงานศิลปะและ/หรือการทํางานศิลปะท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ี 

• ผลงานศิลปะท่ีมีรูปแบบของการทํางานเกิดจากการผสมผสานระเบียบวิธีท่ีหลากหลาย (multidisciplinary arts) 

• ผลงานศิลปะท่ีทํางานกับปฏิสัมพันธของสังคมและผูชม (participation arts, social arts) 
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***ทุกผลงานจะตองมีฐานทางความคิดและรูปแบบโดยคํานึงถึง  กระบวนการ  เพ่ือพัฒนาผลงานของศิลปนเปนหลัก

ตลอดระยะเวลาการจัดแสดง  ทางโครงการไมรับพิจารณาผลงานท่ีสรางเสร็จสมบูรณแลว  ผลงานท่ีเคยสงเขารวม

โครงการอ่ืนๆหรือผานการสรางสรรคเต็มรูปแบบมากอน  หรือผลงานท่ีตองการเพียงพ้ืนท่ีเปนหลักเพ่ือจัดแสดงโดยไม

สามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคในการพัฒนาและเรียนรูของศิลปน 

 

ข้ันตอนการสงผลงานเขารวมโครงการ 

1) สงใบสมัครเขารวมโครงการโดยผูเขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดช่ือ -นามสกุลท่ีอยูและรายละเอียดอ่ืนๆ  ใน

ใบสมัครอยางชัดเจนครบถวน 

2) สงCV และเอกสารแสดง 3 ตัวอยางผลงานท่ีผานมาขนาดไมเกิน2 MB 

3) สงเอกสารนําเสนอการสรางสรรคผลงาน  (proposal) สําหรับโครงการ  Early Years Project ขนาดไมเกิน  8 MB 

โดยระบุขอมูลดังตอไปน้ี 

• ช่ือผลงานและแนวความคิดของผลงาน (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) 

• ภาพสเกตซตนแบบหรือภาพถายผลงานท่ีตองการสงเขารวมโครงการ 

• แบบแผนการนําเสนอกระบวนการทางความคิดและการสรางสรรคผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนมาเฉพาะสําหรับ

โครงการ Early Years Project โดยในข้ันตอนการนําเสนอจะตอง ระบุรายละเอียดรูปแบบการสรางงาน

และการจัดแสดงผลงานบนพ้ืนท่ี (หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 9) หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

• แผนงานการใชงบประมาณอยางละเอียดในการสรางสรรคผลงานในงบประมาณไมเกิน 65,000 บาท 

• แผนการสนับสนุนจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากทุนในการสรางสรรคดังกลาว (หากมี) 

4) สงคลิปวิดีโอนําเสนอผลงานและตัวศิลปนความยาวไมเกิน  1 นาทีขนาดไมเกิน  5 MB บันทึกนามสกุลไฟลเปน  

mpeg mpg หรือ mp4 เทาน้ัน 

ขอมูลท้ังหมดจะถูกสงผานใบสมัครออนไลนซึ่งประกอบไปดวย a) ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดขอมูลและคําถาม b) CV และ 3 

ตัวอยางผลงานท่ีผานมา c) โครงการศิลปะ (proposal) ของผูสมัครสําหรับ Early Years Project และ d) คลิปวิดีโอนําเสนอ

ผลงานและตัวศิลปน โดยสามารถแนบลิงคจัดเก็บไฟลออนไลนหรืออัพโหลดไฟลในใบสมัคร 

คลิก ท่ีนี ่(https://form.jotform.me/71964904377468) เพ่ือสมัคร 

 

***ผูสมัครสามารถสงผลงานเขารวมโครงการไดคนละ  1 ชิ้นเทานั้นโดยผลงานและแนวความคิดจะตองเปนกรรมสิทธิ์

ของผูสมัครโดยชอบธรรม 

***ในกรณีท่ีเปนโครงการทํารวมกับผูอ่ืนกรุณาระบุวาโครงการนี้มีผูรวมสรางสรรคท้ังหมดกี่คน  และระบุรายละเอียดของ

หนาท่ีของแตละคน 

 

หลักการในการประเมินผลงานและเกณฑการตัดสินทุนสนับสนุน 

กระบวนการตัดสินผลงานแบงเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนการคัดเลือก  7 ศิลปนซึ่งจะพิจารณาจาก  CV ผลงานท่ีผานมาและ

คุณภาพของโครงการท่ีสงเขารวมรวมถึงทักษะในการนําเสนอและสื่อสารถึงผลงาน  และชวงท่ีสองเปนการพิจารณาจาก

ประสิทธิผลของการเขารวมโครงการผานการนําเสนอผลงานท่ีแลวเสร็จ และโครงการของศิลปนนําเสนอเพ่ือรับทุนการเดินทาง

และการเปนศิลปนพํานัก โดยทุกข้ันตอนศิลปนควรแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในผลงานโดยการใหคะแนนตามเกณฑดังตอไปน้ี 

https://form.jotform.me/71964904377468
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1) (Potentiality) ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปนรุนใหมและศิลปนอาชีพในอนาคต  การ

แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานท่ีสามารถนําเสนอความเปนเอกลักษณ 

2) (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานท่ีมีตอความเปนศิลปะรวมสมัย  หรือความเช่ือมโยงศิลปะตอสภาพสังคมและ

ความเปนไปในปจจุบัน  รวมถึงการนําเสนอทักษะรูปแบบและความคิดท่ีตอบสนองตอยุคสมัยความเขาใจในการ

เกิดข้ึนของการตอบสนองการรับรู พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณตางๆ  อัน

เปนผลมาจากการท่ีผลงานมีปฏิสัมพันธกับผูชม สังคม และสาธารณะ  

3) (Process)  การแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน  ท้ังเพ่ือการเรียนรุ  การคนควา  การสรางสรรค

ผลงานท่ีมีท่ีมาท่ีไปในการสรางสรรคท่ีเปนคุณภาพ 

4) (Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารดวยภาษาทางความคิดวิเคราะห การมีองคประกอบของความคิด  

การแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความคิดเขาสูผลงาน  รวมถึงคุณสมบัติของศิลปนในการเปดกวางใหผลงานศิลปะ

สามารถถูกถกเถียง ศึกษา วิพากษวิจารณจากระเบียบวิธีท่ีหลากหลาย 

5) (Practicality/Execution) การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในข้ันตอนการทํางานของศิลปนโดยยึดถือความสมบูรณของ

กระบวนการท้ังหมดในการสรางสรรคผลงาน บนพ้ืนฐานของความเปนไปไดจริงตั้งแตการเขียนโครงการ  การจัดการ

ผลงาน การจัดการกับพ้ืนท่ี เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางเปนมืออาชีพ 

 

การประกาศผลผูเขารวม 

การประกาศผลผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการจะแจงผาน  3 ชองทางคือ  ทางโทรศัพท  ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(www.bacc.or.th) และbaccpage (www.facebook.com/baccpage) ภายใน 3 สัปดาหหลังจากปดรับผลงาน และผลงาน

ท่ีไดรับทุนรางวัล 2 ทุนในวันสุดทายของการจัดแสดงโครงการ  

http://www.bacc.or.th/
https://www.facebook.com/baccpage
http://www.facebook.com/baccpage
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เกี่ยวกับโครงการ Early Years Project 

โครงการบมเพาะศิลปนท่ีอยูในชวงการทํางานระยะเริ่มตนโดยใชรูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพ่ือเขารวม                

โดยมีจุดประสงคในการผลักดันศิลปนรุนใหมใหสามารถพัฒนาเสนทางการทํางานศิลปะท้ังในไทยและตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  โครงการน้ีตั้งเปาหมายระยะยาวคือการสรางฐานสนับสนุนศิลปน  1 รุนในชวงเวลาหน่ึงผานการเปดโอกาสให

ศิลปนจากหลากหลายพ้ืนท่ีและประเภทของผลงานใหไดเขารับการอบรมความรู ทักษะ และเก็บเก่ียวประสบการณท่ีสามารถ

นําไปประยุกตใชเพ่ือการเติบโตตามสายอาชีพศิลปน  เน้ือหาของโครงการครอบคลุมตั้งแตการใหโอกาสในการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเขารวมกิจกรรมบมเพาะศิลปน การมีประสบการณแลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการ

ทํางานและผลงานผานการนําเสนอการถูกวิเคราะหถกเถียงวิพากษวิจารณจากมุมมองท่ีหลากหลาย  โดยในทายสุดของ

โครงการคือ  การใหทุนในการเปนศิลปนพํานัก  (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน  และทุนในการเดินทางตางประเทศ  

(Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน  และการสรางเครือขายสําหรับศิลปนในแตละรุนเพ่ือเคลื่อนตัวในการทํางานตามสาขา

อาชีพ 

 

เกี่ยวกับทุนศิลปนพํานัก (Artist Residency Funding) 

ทุน Artist Residency Fundingมอบใหแกผูไดรับทุนจากผลงานและการทํางานของศิลปนท่ีแสดงถึงศักยภาพ โดยเง่ือนไขของ

ทุนน้ีประกอบไปดวย การเดินทางเปนศิลปนท่ีพํานักและทํางานตางประเทศเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน ในสถานพํานักท่ี

จัดเตรียมรวมกับศิลปนดวยความเหมาะสมในรูปแบบผลงานและความสนใจ จุดประสงคของทุนคือ เพ่ือกระตุนใหเกิด

กระบวนการสรางสรรคท่ีสะทอนความหมายของศิลปะบนพ้ืนท่ีเฉพาะ การทดลองทํางานบนฐานตางจากสภาพแวดลอมเดิม 

การแลกเปลี่ยนท่ีเช่ือมบริบททองถ่ินไปสูบริบทโลก ทุนศิลปนพํานักน้ีเสริมสรางศักยภาพของศิลปนขามพรมแดนและ

วัฒนธรรมเปนสะพานเช่ือมกลไกระหวางการทํางานศิลปะและบริบททางสังคมอ่ืน  ๆรวมถึงสรางโอกาสในการพัฒนาท้ังสวน

บุคคลและทางสาขาอาชีพ 

 

เกี่ยวกับทุนการเดินทางตางประเทศ (Mobility Funding) 

Mobility Funding คือทุนสนับสนุนการเดินทางตางประเทศของศิลปน  โดยขอบเขตของทุนมี  2 รูปแบบคือ การมีโครงการ

และแผนการเดินทางอยูเดิมภายในระยะเวลาของทุน  (1 ปนับจากวันท่ีไดรับทุน ) เพ่ือการแสดงงานการทําโครงงานวิจัยหรือ

การเคลื่อนตัวในการทํางานของศิลปน  หรืออีกรูปแบบคือ  การเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมแหลงศิลปะตางประเทศ  (Art Biennale, 

Art Festival, Art Fair) พ้ืนท่ีศิลปะ สตูดิโอศิลปน  พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ทางศิลปะ  โดยทุนการเดินทางน้ีจุดประสงคเปน

การเช่ือมศิลปนเขาสูพ้ืนท่ีและความเคลื่อนไหวของศิลปะและศิลปนในระดับนานาชาติ  เพ่ือเปดโลกทัศนในการทํางาน  การ

สรางประสบการณ และความรูและความเขาใจคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเทียบเคียง รวมถึงการสรางเครือขายท่ีสําคัญเพ่ือการ

เคลื่อนตัว 

 

เกี่ยวกับกิจกรรมบมเพาะศิลปน 

กิจกรรมบมเพาะศิลปนในโครงการสนับสนุนศิลปน Early Years Projectโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เกิดจาก

แนวคิดเพ่ือตองการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจในระบบและโครงสรางตางๆ ในโลกศิลปะ  และการผลิตงาน

สรางสรรคท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง กิจกรรมบมเพาะศิลปนน้ีประกอบไปดวย การเสริมสรางทักษะความรู

และโลกทัศนของศิลปนรุนใหมในการทํางาน และการพัฒนาศักยภาพผานรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติการ  การเสวนา  การบรรยาย

การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณรวมกับผูคนในสาขาตางๆ รวมถึงการทําความรูจักกับเครือขายและกลไกในโลกศิลปะ 

กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคในการบมเพาะและพัฒนาอาชีพของศิลปนบนพ้ืนฐานของความหลากหลายการดํารงอยูและเคลื่อนตัว
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ในสาขาอาชีพ รวมถึงการช้ีแนะถึงแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางสนับสนุนและปจจัยท่ีเก่ียวของกับศิลปนรุน

ใหม 

 

โครงการ Early Years Project จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ริเริ่มและดําเนินงานโดยฝายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี: 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม 

เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท: +66 2 214 6630-8ตอ531 

อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com 

mailto:earlyyearsproject@gmail.com
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