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โครงการสนับสนุนพืน้ที่การแสดงส าหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ  
………………………………………………………………………………………………….. 
ที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงได้เข้าร่วมสมัครรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการศิลปะการแสดง ประจ าปี พ.ศ. 2563 อันเป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นประจ าทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่าง
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
 
ทั้งนี้ในโครงการฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศิลปิน หรือศิลปินเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาล 
ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาลบูโตประเทศไทย โดยโครงการฯ นีจ้ะเกิดขึ้นระหว่างเดือน
สิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี ณ ห้องสตูดิโอ หอศิลปกรุงเทพฯ ส าหรับการแสดงที่เปิดเข้ารับพิจารณาก าหนดเป็นช่วงเวลาแสดง
ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนศิลปิน  

1. โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศลิปินด้านศิลปะการแสดง โดยไมจ่ ากัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง การเต้น 
physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ้ และอื่น ๆ รวมทั้งไม่ก าหนดว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเปน็ศิลปินกลุม่  

2. โครงการทีส่มัครเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นการแสดงร่วมสมัย (Contemporary) และต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ “เมือง
กรุงเทพฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่นแปลง” โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่ง
จะเกิดขึน้ระหว่างเดือนมิถุนายน –กันยายน พ.ศ. 2563  

3. หากโครงการทีส่่งเข้าร่วมคัดเลือกมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศลิปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆ อาทิ  
งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพเิศษ  

4. โครงการทีส่มัครฯ ต้องมีคณุค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการแสดงมีคณุค่าและส่งผลบวกต่อสังคม มี
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างความรู้หรือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดงได้  

5. ผู้ที่ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกต้องไม่ได้ก าลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันใด ๆ (ต้องจบการศึกษาแล้ว)  
6. โครงการทีส่่งเข้าร่วมคดัเลือกต้องเป็นโครงการใหม่ทีไ่มเ่คยแสดงในท่ีสาธารณะมาก่อน  
7. ก าหนดการจดัแสดง ขอให้ไม่ต่ ากว่า 6 รอบ  
8. เมื่อท าการแสดง ต้องมีรอบที่จัดการเสวนาหลังการแสดง สดัส่วนตามจ านวนรอบท่ีจัดแสดง (1-2 รอบ) 
9. ขอให้มีราคาบัตรส าหรับผู้ชมทั่วไป ราคาบัตรนักศึกษา และราคาบตัรของผู้พิการ   

**ทางหอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธ์ิในการแนะน าเกีย่วกับการจดัการในขั้นตอนการเตรียมงานและการแสดง  
เพื่อความมีประโยชน์สูงสุดของทั้งศิลปินและผู้ชม**  
 
 

การสนับสนุนพ้ืนท่ีการแสดงส าหรบัศิลปิน 
การสนับสนุนพ้ืนท่ีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะการแสดง ประจ าปี พ.ศ. 2563 อันเป็นโครงการฯ  
ที่จัดขึ้นประจ าทุกปี ณ หอศิลปกรงุเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
***ผู้ส่งผลงานเข้ารับพิจารณาต้องพร้อมท าการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2563 *** 
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ก าหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล  
1. ระยะเวลารับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563  
2. ระยะเวลาพิจารณาคัดเลือก 1 – 25 กุมภาพันธ ์2563  
3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  28 กุมภาพันธ์ 2563 
4. การสนับสนุนพ้ืนท่ี 15 วัน (รวมการติดตั้ง การซ้อม การแสดง และรื้อถอน) สนับสนุนพ้ืนท่ีและอุปกรณ์เทคนิคบางส่วน  
5. ผู้สมคัร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่าน้ัน (ท้ังงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ)  
6. การพิจารณาและตดัสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจ าปีถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

 
**ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล : kanharat@bacc.or.th เท่านั้น** 
การประกาศผลมี 2 ช่องทาง คือทาง www.bacc.or.th และ FB: baccpage  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
 
คณะกรรมการ (Curatorial Committee)  

1. คุณตุล ไวฑูรเกียรติ อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

2. ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศร ีสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
3. คุณวสรุัชต อุณาพรหม The collector of “The Collective Creations” 
4. คุณคันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง อาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์ นักวิจารณภ์าพยนตร์ เพลง ละครเวที คอนเสิร์ต และ

สมาชิกชมรมวิจารณ์ฯ  
5. คุณวิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Happening  
6. คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ภูมิสถาปนิก และภัณฑารักษ์นิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง”  

 
เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณา  
เอกสารโครงการที่อธิบายแนวคดิของช้ินงาน ประกอบด้วย  

1. วัตถปุระสงค์ของงาน  
2. ประเภทหรือรูปแบบของการแสดง  
3. เนื้อหาการแสดง  
4. บทละคร หรือบทการแสดง (ถ้ามี)  
5. ความยาวของการแสดง  
6. จ านวนรอบการแสดง (ขอให้ไม่ต่ ากว่า 6 รอบ) 
7. จ านวนผู้ชมที่คาดหวังในแตล่ะรอบการแสดง  
8. ราคาบัตร ส าหรับบุคคลทั่วไป และราคาบตัรส าหรับนักศึกษา   
9. รายชื่อคณะท างาน ผู้ก ากับ ผู้เขยีนบท โปรดิวเซอร์ ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบฉาก และอื่น ๆ 
10. ตัวอย่างการแสดงในรูปแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอา้งอิง  
11. กิจกรรมประกอบการแสดง อาทิ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  
12. ก าหนดการท างานของโครงการฯ  
13. จดหมายรับรองจากบุคลากรในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม 

mailto:kanharat@bacc.or.th%20เท่านั้น
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14. ใบสมัคร (เอกสารแนบต่อท้าย)  
 
ผู้ดูแลโครงการ  
ฝ่ายกิจกรรมศลิปะ หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร 02 214 6630 ต่อ 530 
(เปิดให้บริการเวลา 9.30 - 18.30 น.  ปิดให้บริการวันจันทร)์   
 

 
FAQ.  
 
ถาม : โครงการศลิปะการแสดง หรือ PAP. คืออะไร 
ตอบ : โครงการศลิปะการแสดงคอืโครงการที่หอศลิปกรุงเทพฯ เปดิพื้นท่ีให้กับเหล่าศลิปินอิสระในประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดง
และกิจกรรมประกอบการแสดงบริเวณห้องสตูดโิอของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยโครงการนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหวา่งเดือน
สงิหาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี 2563 นี้นับเป็นปีท่ี 9 ของโครงการฯ    
 
ถาม : หลักเกณฑ์ข้อ “โครงการทีส่มัครเข้าร่วมพจิารณาต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับ “เมืองกรุงเทพฯ” เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
นิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง” โดยฝา่ยนิทรรศการ หอศลิปกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน –กันยายน 2563” นั้นหมายความ
ว่าอย่างไร    
ตอบ : โครงการศลิปะการแสดงในปี พ.ศ. 2563 จะเกิดขึ้นพร้อมกับนิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลง” โดยฝา่ยนิทรรศการ 
หอศิลปกรุงเทพฯ เนื้อหานิทรรศการว่าด้วยสภาวการณ์ปจัจุบันของกรุงเทพฯ อันมีผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดล้อม
และภมูิอากาศของโลก การขยายตัวของประชากร และการขยายตวัของเมือง คุณภาพชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯ เหตุปัจจัยต่าง ๆ 
อันส่งผลให้ “กรุงเทพฯ” มสีภาวะเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ โดยความต้องการให้เกิดงานด้านอ่ืนๆ ทีส่อดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่าง
งานนิทรรศการและงานศลิปะการแสดง 
การแสดงท่ีส่งเข้าร่วมพิจารณาจึงควรสะท้อนมติิเชิงคุณภาพชีวิต พ้ืนท่ีสาธารณะ (Public Space) ความหมายของเมือง และวิถี
คนเมือง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงท่ีมีองค์ประกอบทางศลิปะในแขนงต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง
ของเมือง และการเปดิพื้นท่ีเพื่อส่งเสรมิให้เกิดการสนทนา (Dialogue) ระหว่างศิลปินและผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของเมืองกรุงเทพฯ และขอให้ศิลปินได้วางแผนกิจกรรมประกอบการแสดง อาทิ workshop การบรรยาย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
สมควร  
 
ถาม : หลักเกณฑ์ข้อ “โครงการทีส่่งเข้าร่วมคดัเลือกต้องมีเนื้อหาหรอืรูปแบบเช่ือมโยงกับศลิปวัฒนธรรมในสาขาอ่ืนๆ อาทิ งาน
ศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ หรอืงานศิลปะประเภทอื่นๆ อาทิ งานสถาปัตยกรรม งาน
ศิลปกรรมรูปแบบต่างๆ” หมายความว่าอย่างไร    
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ตอบ : การแสดงท่ีส่งเข้าร่วมคดัเลอืกต้องมีการผสมผสาน เชื่อมโยง จากงานศิลปวัฒนธรรมหรืองานศลิปะในแขนงต่างๆ และ
ปรากฏในเนื้อหาหรือรูปแบบการแสดงที่ส่งเข้าพิจารณา โดยศลิปินสามารถเขียนบรรยายถึงความเช่ือมโยงดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้เตม็ที่  
 
ถาม : หากต้องการสมัครทั้งในศิลปินเดี่ยวและนามศลิปินกลุ่ม สามารถท าไดห้รือไม่  
ตอบ : ผู้สมคัร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคดัเลือกไดเ้พียง 1 โครงการเท่าน้ัน (ท้ังงานแสดงเดีย่วหรือคณะ)  
 
ถาม : การแสดงจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีใด  
ตอบ : การแสดงจะเป็นส่วนหน่ึงของโครงการศิลปะการแสดง ครั้งท่ี 9 (ป ีพ.ศ. 2563) เกิดขึ้นในห้องสตูดโิอ  
บริเวณ ช้ัน 4 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 
ถาม : การแสดงท่ีได้รับการคดัเลือก สามารถจ าหน่ายบตัรได้หรือไม่  
ตอบ : การแสดงท่ีได้รับคัดเลือก สามารถจ าหน่ายบตัรได้คะ่ ขอให้มีราคาบตัรนักศึกษาและราคาบัตรบุคคลทั่วไป    
 
ถาม : หากสนใจเข้าร่วมรับการพิจารณา ต้องท าอย่างไร  
ตอบ : สนใจสมคัรเข้าร่วมการพจิารณา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครไดต้ามลิ้งค์นี้ค่ะ : www.bacc.or.th  
 
ถาม : สามารถติดตามผลการคัดเลือกไดเ้มื่อไหร่และอย่างไร  
ตอบ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคดัเลือกในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านช่องทาง www.bacc.or.th และ FB: baccpage  
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายกิจกรรมศลิปะ  
โทร 02-214-6630 ต่อ 530  
Email : kanharat@bacc.or.th  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bacc.or.th/
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ใบสมัครเข้าโครงการสนับสนุนพืน้ที่การแสดงและทุนส าหรับศิลปนิสาขาศลิปะการแสดง  
โดยหอศิลปกรุงเทพฯ 

ช่ือศิลปินหรือกลุม่ศิลปิน   
นาย / นาง / นางสาว (ช่ือ) (สกุล) 
กลุ่มศลิปินหรือคณะ (ช่ือ) 
หากเป็นศิลปินเด่ียว กรุณาระบุวันเดือนปีเกิด  (วันเดือนปีเกิด)  
หากเป็นศิลปินกลุม่ กรุณาระบุวันก่อต้ังกลุม่   
ที่อยู่ (ส าหรับส่งไปรษณีย์) 

เบอร์ติดต่อสะดวก   
อีเมล   
facebook หรือเวปไซต ์  
ประวัติการศึกษา 

มัธยมปลาย โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี (ช่ือสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปีท่ีเข้าศึกษา) (วุฒิที่ได้รับ) (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา)  
 
 
มหาวิทยาลยั ปริญญาโท (ช่ือสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปีท่ีเข้าศึกษา) (วุฒิที่ได้รับ) (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา)  
 
 
มหาวิทยาลยั ปริญญาเอก (ช่ือสถาบัน) (คณะ/เอก) (ปีท่ีเข้าศึกษา) (วุฒิที่ได้รับ) (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา)  
 
 
โครงการหรือหลักสูตรพิเศษที่ท่านเคยเข้าร่วม  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ประสบการณ์ในงานด้านศิลปะการแสดง  

1. 
2. 
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3. 
4. 
5. 
6. 
ประวัติการได้รับทุนสนบัสนุนทางด้านศิลปะการแสดง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
ประวัติการได้รับรางวัลทางด้านศลิปะการแสดง  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
ท่านเคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จดัโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือไม่  
           เคย โปรดระบุช่ือโครงการและปีทีเ่ข้าร่วม 
 
 
 
           ไม่เคย    
คุณทราบข่าวสารของโครงการฯ จากท่ีใด โปรดระบุ  
 
 
 


