
 
 
โครงการสนับสนุนพืน้ท่ีการแสดงสาํหรบัศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรงุเทพฯ  

………………………………………………………………………………………………….. 

ทีม่าของโครงการและวตัถุประสงคข์องโครงการ  

หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสใหศ้ลิปินสาขาศลิปะการแสดงไดเ้ขา้ร่วมสมคัรรบัการสนับสนุนพืน้ทีเ่พื่อ

เป็นส่วนหน่ึงของเทศกาลศลิปะการแสดง ประจําปี พ.ศ.2564 โดยเทศกาลฯ ดงักล่าวไดจ้ดัขึน้ประจําทุกปี ระหว่างเดอืน

สงิหาคม – ธนัวาคม ณ หอศลิปกรุงเทพฯ  

 

ทัง้น้ีในเทศกาลฯ ดงักล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศลิปิน หรอืศลิปินเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาท ิเทศกาล 

ASIATOPIA หรอืศลิปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ และเทศกาลบโูตประเทศไทย โดยเทศกาลฯ ทัง้หมดจะเกดิขึน้

ระหว่างเดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม ของทุกปี ณ ห้องสตูดิโอ หอศลิปกรุงเทพฯ สําหรบัการแสดงที่เปิดเข้ารบัพิจารณา

กาํหนดเป็นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดอืนสงิหาคม – กนัยายน  

 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาสนบัสนุนศลิปิน  

1. โครงการฯ จดัขึน้เพื่อสนบัสนุนศลิปินดา้นศลิปะการแสดง โดยไม่จาํกดัรปูแบบ อาท ิละครพดู ละครเพลง การเตน้ 

physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ ้และอื่น ๆ รวมทัง้ไม่กาํหนดว่าเป็นศลิปินเดีย่วหรอืเป็นศลิปินกลุ่ม  

2. โครงการทีส่มคัรเขา้ร่วมพจิารณา ตอ้งเป็นการแสดงร่วมสมยั (Contemporary) และต้องมีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองกบั 

“เมืองกรงุเทพฯ” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดันิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่นแปลง” โดยฝา่ยนิทรรศการ หอศลิป

กรุงเทพฯ ซึง่จะเกดิขึน้ระหว่างเดอืนมถุินายน –กนัยายน พ.ศ. 2564  

3. หากโครงการทีส่ง่เขา้ร่วมคดัเลอืกมเีน้ือหาหรอืรปูแบบเชื่อมโยงกบัศลิปวฒันธรรมในสาขาอื่นๆ อาท ิ 

งานศลิปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตร ีหรอืงานภาพยนตร ์จะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ  

4. โครงการทีส่มคัรฯ ตอ้งมคีุณค่าทางศลิปะหรอืสนุทรยีะศาสตร ์เน้ือหาของการแสดงมคีุณค่าและสง่ผลบวกต่อ

สงัคม มคีวามคดิสรา้งสรรค ์รวมถงึสามารถสรา้งความรูห้รอืแรงบนัดาลใจใหม่ ๆ ใหแ้ก่แวดวงศลิปะการแสดงได ้ 

5. โครงการทีส่ง่เขา้ร่วมคดัเลอืกตอ้งเป็นโครงการใหม่ทีไ่ม่เคยแสดงในทีส่าธารณะมาก่อน  

6. กาํหนดการจดัแสดง ขอใหไ้ม่ตํ่ากว่า 4 รอบ  

7. เมื่อทาํการแสดง ตอ้งมรีอบทีจ่ดัการเสวนาหลงัการแสดง  

8. ขอใหม้รีาคาบตัรสาํหรบัผูช้มทัว่ไป ราคาบตัรนกัศกึษา และราคาบตัรของผูพ้กิาร   

**ทางหอศลิปกรุงเทพฯ มสีทิธิใ์นการแนะนําเกีย่วกบัการจดัการในขัน้ตอนการเตรยีมงานและการแสดง  

เพื่อความมปีระโยชน์สงูสดุของทัง้ศลิปินและผูช้ม**  

 

การสนบัสนุนพืน้ทีก่ารแสดงสาํหรบัศลิปิน 

การสนบัสนุนพืน้ทีเ่พื่อเป็นสว่นหน่ึงของเทศกาลศลิปะการแสดง ประจาํปี 2564 อนัเป็นเทศกาลฯ ทีจ่ดัขึน้ประจาํทุกปี 

ระหว่างเดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม ณ หอศลิปกรุงเทพฯ  

***ผูส่้งผลงานเข้ารบัพิจารณาต้องพรอ้มทาํการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 *** 

 

กาํหนดการรบัสมคัร คดัเลอืก และประกาศผล  

1. ระยะเวลารบัสมคัร ธนัวาคม 2563 – 14 กุมภาพนัธ ์2564  

2. ประกาศผลผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 8 มนีาคม 2564 

3. การสนบัสนุนพืน้ทีร่ะหว่าง 20 วนั (รวมการตดิตัง้ การซอ้ม การแสดง และรือ้ถอน) สาํหรบั 1 การแสดง 
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4. ผูส้มคัร 1 ท่าน สามารถสง่โครงการเพื่อคดัเลอืกไดเ้พยีง 1 โครงการเท่านัน้ (ทัง้งานแสดงเดีย่วหรอืคณะ)  

5. การพจิารณาและตดัสนิสนบัสนุนฯ ของคณะกรรมการประจาํปีถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ  

**ส่งใบสมคัรได้ทางอีเมล : kanharat@bacc.or.th เท่านัน้32** 

การประกาศผลมี 2 ช่องทาง คือทาง www.bacc.or.th และ32 facebook/baccpage 

 

คณะกรรมการ (Curatorial Committee)  

1. 41คุณลกัขณา คุณาวชิยานนท ์รกัษาการผูอ้าํนวยการ 41หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

2. 41คุณ16คนัฉตัร16 รงัษกีาญจน์สอ่ง อาจารยพ์เิศษด้านภาพยนตร์ นกัวจิารณ์ภาพยนตร์ เพลง ละครเวที คอนเสิร์ต 

และสมาชกิ41ชมรมวจิารณ์ฯ  

3. คุณวภิว ์บรูพาเดชะ บรรณาธกิารบรหิาร นิตยสาร Happening  

4. คุณสนิทศัน์ ประดษิฐท์ศันีย ์ภูมสิถาปนิก และภณัฑารกัษ์นิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่นแปลง”  

5. คุณปณิธ ิพจนาพทิกัษ์ หวัหน้าฝา่ยกจิกรรมเครอืขา่ย หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณา  

เอกสารโครงการทีอ่ธบิายแนวคดิของชิน้งาน ประกอบดว้ย  

1. วตัถุประสงคข์องงาน  

2. ประเภทหรอืรปูแบบของการแสดง  

3. เน้ือหาการแสดง  

4. บทละคร หรอืบทการแสดง (ถา้ม)ี  

5. ความยาวของการแสดง  

6. จาํนวนรอบการแสดง (ขอใหไ้มต่ํ่ากว่า 4 รอบ) 

7. จาํนวนผูช้มทีค่าดหวงัในแต่ละรอบการแสดง  

8. ราคาบตัร สาํหรบับคุคลทัว่ไป และราคาบตัรสาํหรบันกัศกึษา   

9. รายชื่อคณะทาํงาน ผูก้าํกบั ผูเ้ขยีนบท โปรดวิเซอร ์ผูอ้อกแบบฉาก และอื่น ๆ 

10. ตวัอย่างการแสดงในรปูแบบภาพน่ิงหรอืภาพเคลื่อนไหว หรอืภาพอา้งองิ  

11. กจิกรรมประกอบการแสดง อาท ิการเสวนา การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ฯ  

12. กาํหนดการทาํงานของโครงการฯ  

13. จดหมายรบัรองจากบุคลากรในแวดวงศลิปวฒันธรรม หรอืองคก์รทางศลิปวฒันธรรม 

14. ใบสมคัร (เอกสารแนบต่อทา้ย)  

 

ผูด้แูลโครงการ  

ฝา่ยกจิกรรมศลิปะ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร 02 214 6630 ต่อ 530 

(เปิดใหบ้รกิารเวลา 9.30 - 18.30 น.  ปิดใหบ้รกิารวนัจนัทร)์   
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FAQ.  

 

ถาม : โครงการศลิปะการแสดง หรอื PAP. คอือะไร 

ตอบ : โครงการศลิปะการแสดงคอืโครงการทีห่อศลิปกรุงเทพฯ เปิดพืน้ทีใ่หก้บัเหล่าศลิปินอสิระในประเทศไดม้พีืน้ทีใ่นการ

แสดงและกจิกรรมประกอบการแสดงบรเิวณหอ้งสตูดโิอของหอศลิปกรุงเทพฯ โดยโครงการน้ีจะเกดิขึน้ในชว่งเวลาระหว่าง

เดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม ของทุกปี โดยในปี 2564 น้ีนบัเป็นปีที ่10 ของโครงการฯ    

 

ถาม : หลกัเกณฑข์อ้ “โครงการทีส่มคัรเขา้ร่วมพจิารณาตอ้งมเีน้ือหาเกีย่วเน่ืองกบั “เมอืงกรุงเทพฯ” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การจดันิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่นแปลง” โดยฝา่ยนิทรรศการ หอศลิปกรุงเทพฯ ในเดอืนมถุินายน –กนัยายน 2564” 

นัน้หมายความว่าอย่างไร    

ตอบ : โครงการศลิปะการแสดงในปี พ.ศ. 2564 จะเกดิขึน้พรอ้มกบันิทรรศการ “กรุงเทพฯ เปลีย่นแปลง” โดยฝา่ย

นิทรรศการ หอศลิปกรุงเทพฯ เน้ือหานิทรรศการว่าดว้ยสภาวการณ์ปจัจุบนัของกรุงเทพฯ อนัมผีลมาจากการเปลีย่นแปลง

ทางสภาพแวดลอ้มและภมูอิากาศของโลก การขยายตวัของประชากร และการขยายตวัของเมอืง คุณภาพชวีติของผูค้นใน

กรุงเทพฯ เหตุปจัจยัต่าง ๆ อนัสง่ผลให ้“กรุงเทพฯ” มสีภาวะเชน่ทีเ่ป็นอยู่ทุกวนัน้ี โดยความตอ้งการใหเ้กดิงานดา้นอื่นๆ ที่

สอดคลอ้งและเชื่อมโยงกนัระหวา่งงานนิทรรศการและงานศลิปะการแสดง 

การแสดงทีส่ง่เขา้ร่วมพจิารณาจงึควรสะทอ้นมติเิชงิคุณภาพชวีติ พืน้ทีส่าธารณะ (Public Space) ความหมายของเมอืง 

และวถิคีนเมอืง ผ่านการสรา้งสรรคผ์ลงานการแสดงทีม่อีงคป์ระกอบทางศลิปะในแขนงต่างๆ เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึ

การเปลีย่นแปลงของเมอืง และการเปิดพืน้ทีเ่พื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการสนทนา (Dialogue) ระหว่างศลิปินและผูช้มเกีย่วกบั

ประเดน็การเปลีย่นแปลงของเมอืงกรุงเทพฯ และขอใหศ้ลิปินไดว้างแผนกจิกรรมประกอบการแสดง อาท ิworkshop การ

บรรยาย หรอืกจิกรรมอื่นๆ ตามสมควร  

 

ถาม : หลกัเกณฑข์อ้ “โครงการทีส่ง่เขา้ร่วมคดัเลอืกตอ้งมเีน้ือหาหรอืรปูแบบเชื่อมโยงกบัศลิปวฒันธรรมในสาขาอื่นๆ อาท ิ

งานศลิปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตร ีหรอืงานภาพยนตร ์หรอืงานศลิปะประเภทอื่นๆ อาท ิงานสถาปตัยกรรม 

งานศลิปกรรมรปูแบบต่างๆ” หมายความวา่อย่างไร    

ตอบ : การแสดงทีส่ง่เขา้ร่วมคดัเลอืกตอ้งมกีารผสมผสาน เชื่อมโยง จากงานศลิปวฒันธรรมหรอืงานศลิปะในแขนงต่างๆ 

และปรากฏในเน้ือหาหรอืรปูแบบการแสดงทีส่ง่เขา้พจิารณา โดยศลิปินสามารถเขยีนบรรยายถงึความเชื่อมโยงดงักล่าวเพื่อ

ประกอบการพจิารณาไดเ้ตม็ที ่ 

 

ถาม : หากตอ้งการสมคัรทัง้ในศลิปินเดีย่วและนามศลิปินกลุ่ม สามารถทาํไดห้รอืไม ่ 

ตอบ : ผูส้มคัร 1 ท่าน สามารถสง่โครงการเพื่อคดัเลอืกไดเ้พยีง 1 โครงการเท่านัน้ (ทัง้งานแสดงเดีย่วหรอืคณะ)  

 

ถาม : การแสดงจะเกดิขึน้ในพืน้ทีใ่ด  

ตอบ : การแสดงจะเป็นสว่นหน่ึงของโครงการศลิปะการแสดง ครัง้ที ่10 (ปี พ.ศ. 2564) เกดิขึน้ในหอ้งสตูดโิอ  

บรเิวณ ชัน้ 4 ของหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

 

ถาม : การแสดงทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก สามารถจาํหน่ายบตัรไดห้รอืไม่  

ตอบ : การแสดงทีไ่ดร้บัคดัเลอืก สามารถจาํหน่ายบตัรไดค่้ะ ขอใหม้รีาคาบตัรนกัศกึษาและราคาบตัรบุคคลทัว่ไป    
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ถาม : หากสนใจเขา้ร่วมรบัการพจิารณา ตอ้งทาํอย่างไร  

ตอบ : สนใจสมคัรเขา้ร่วมการพจิารณา สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดต้ามลิง้คน้ี์ค่ะ : www.bacc.or.th  

 

ถาม : สามารถตดิตามผลการคดัเลอืกไดเ้มื่อไหร่และอย่างไร  

ตอบ : ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัคดัเลอืกในวนัที ่8 มนีาคม 2564 ผ่านช่องทาง www.bacc.or.th และ32 FB: baccpage  

 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิทีฝ่า่ยกจิกรรมศลิปะ  

โทร 02-214-6630 ต่อ 530  

Email : kanharat@bacc.or.th  
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http://www.bacc.or.th/


 
 

ใบสมคัรเข้าโครงการสนับสนุนพืน้ท่ีการแสดงสาํหรบัศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรงุเทพฯ 

ชื่อศลิปินหรอืกลุ่มศลิปิน   

นาย / นาง / นางสาว (ชื่อ) (สกุล) 

กลุ่มศลิปินหรอืคณะ (ชื่อ) 

หากเป็นศิลปินเด่ียว กรณุาระบุวนัเดือนปีเกิด  (วนัเดอืนปีเกดิ)  

หากเป็นศิลปินกลุม่ กรณุาระบุวนัก่อตัง้กลุม่   

ทีอ่ยู่ (สาํหรบัสง่ไปรษณีย)์ 

เบอรต์ดิต่อสะดวก   

อเีมล   

facebook หรอืเวปไซต ์  

ประวตักิารศกึษา 

มหาวทิยาลยั ปรญิญาตร ี(ชื่อสถาบนั) (คณะ/เอก) (ปีทีเ่ขา้ศกึษา) (วุฒทิีไ่ดร้บั) (ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา)  

 

 

มหาวทิยาลยั ปรญิญาโท (ชื่อสถาบนั) (คณะ/เอก) (ปีทีเ่ขา้ศกึษา) (วุฒทิีไ่ดร้บั) (ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา)  

 

 

มหาวทิยาลยั ปรญิญาเอก (ชื่อสถาบนั) (คณะ/เอก) (ปีทีเ่ขา้ศกึษา) (วุฒทิีไ่ดร้บั) (ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา)  

 

 

โครงการหรอืหลกัสตูรพเิศษทีท่า่นเคยเขา้ร่วม  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ประสบการณ์ในงานดา้นศลิปะการแสดง  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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ประวตักิารไดร้บัทุนสนบัสนุนทางดา้นศลิปะการแสดง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ประวตักิารไดร้บัรางวลัทางดา้นศลิปะการแสดง  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ท่านเคยสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมทีจ่ดัโดยหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรอืไม่  

           เคย โปรดระบชุื่อโครงการและปีทีเ่ขา้ร่วม 

 

 

 

           ไม่เคย    

คุณทราบขา่วสารของโครงการฯ จากทีใ่ด โปรดระบุ  
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