
 
 

EARLY YEARS PROJECT # 4 

โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม 

An Incubating Project for Young Artists 

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

Open Call ประกาศรับผลงานศลิปะ  

ฝายนิทรรศการหอศลิปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครขอประชาสมัพันธโครงการ Early Years Project ซึ่งเปนโครงการบมเพาะ 

ศิลปนรุนใหมหรือศลิปนท่ีอยูในชวงเริ่มตนของการทํางาน รวมถึงการเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ

เพ่ือใหพวกเขาสามารถสรางสรรคและพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนไดอยางตอเน่ืองและมีประสทิธิภาพ และเพ่ือสรางเครือขาย

ในกลุมศิลปนเพ่ือใหเกิดบทสนทนา และการวิพากษระหวางกันตอไป เมื่อสิ้นสดุโครงการทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจาก

การนําเสนอผลงานและโครงการของศิลปนเพ่ือรับทุนสนับสนุนการเดินทางของศิลปน (Mobility Funding) และทุนในการเปน

ศิลปนพํานัก (Residency Funding) 

 

ความเปนมา 

โครงการ Early Years Project เปนโครงการมุงสนับสนุนศิลปนรุนใหมโดยการบมเพาะและพัฒนาศกัยภาพทางดาน ความรู ทักษะ 

ประสบการณ และเนนการแบงปนบทสนทนาและวาทกรรมท้ังในและนอกสาขา เพ่ือใหเกิดการสังเคราะหองคความรูเชิงลึกท่ี

สามารถนําไปปรับใชพัฒนาโครงการศิลปะตอไป 

 

กระบวนการเรียนรูน้ีครอบคลุม การพัฒนาทักษะในการเปนศลิปนมอือาชีพ การผลิตผลงาน และจัดแสดงผลงานในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การคิดวิเคราะห-วิพากษ และ การทํางานรวมกับเครือขายศลิปนหรอืผูท่ีเก่ียวของ เชน ภัณฑารักษ นักวิจารณ นักวิชาการ เปนตน 

 

อีกหน่ึงหลักการสาํคัญในโครงการน้ีคือ การเปนฐานเพ่ือสรางเครือขายของศิลปนในการทํางานรวมกันระหวางบุคคลและภาคสวน

โดยการผสานศาสตรและองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไวดวยกันเพ่ือใหศิลปนไดนําความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนา

ศักยภาพในการทํางานของตนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและดาํรงอยูไดในระบบนิเวศนของศิลปะและวงการอ่ืนๆ  

 

โครงการน้ียังมุงหวังท้ังในดานการคนควา การตีความ การทบทวนโลกทัศน และการสนับสนุนใหเกิดบทสนทนาระหวางศลิปะและ

ศาสตรตางแขนงเพ่ือท่ีเพ่ิมพูนความรูและบมเพาะศิลปนรุนใหมใหสามารถเติบโตและพัฒนาการทํางานศิลปะของตนไดอยางมี

คุณภาพ 
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ลักษณะของโครงการ 

ลักษณะโครงการเปนการคัดเลือก 8 ศิลปนจากจํานวนผลงานท่ีสงมาท้ังหมดเพ่ือเขารวมโครงการโดยศิลปนแตละทานเริ่มโครงการ

ในองคประกอบหลักดังตอไปน้ี 

1. ศิลปนจะตองแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคและความคดิเพ่ือการพัฒนาสรางสรรคผลงานผาน proposal และ ผลงานในอดีต

ท่ีมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะทํางานบนพ้ืนท่ีหองนิทรรศการ ช้ัน 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

พ้ืนท่ีดังกลาวจะเปนท้ังพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน (exhibition space)  

2. ศิลปนจะเขารวมโครงการบมเพาะซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆในหลากหลายสาขา ท้ังในรูปแบบปฏิบัติการ เสวนา

บรรยาย และ การเดินทางนอกสถานท่ี ระหวางเวลาโครงการ เพ่ือฝกฝนทักษะ การไดมาซึ่งประสบการณ และความรู ใน

การบมเพาะและพัฒนาความคิด ผลงาน และกระบวนการการทํางาน 

3. ศิลปนจะเปนผูเลือกท่ีปรึกษา (advisor) เพ่ือเปนผูท่ีสามารถใหคําปรึกษาตอศิลปนโดยทํางานรวมกับทีมงานตลอด

ระยะเวลาโครงการ โดยโครงการสนับสนุนใหศลิปนเลือกท่ีปรึกษาท่ีรูจักงานและตัวตนของศิลปน หรือผูเช่ียวชาญท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน(ไมจํากัดสาขา) เพ่ือสามารถแนะแนวและมีบทสนทนา ไดอยางใกลชิด 

4. ศิลปนจะตองเขารวมกิจกรรมวิเคราะหวิพากษผลงาน (critique session) เพ่ือสงเสริมการสรางทักษะในการยอมรบัและ

เลือกใชความคิดเห็นตางๆ เพ่ือบมเพาะท้ังการมองเห็นจดุยืนจากหลากหลายแงมมุ การพัฒนาความสามารถในการ

วิเคราะหและประเมินตนเอง และการคัดกรองความคิดเห็นท่ีหลากหลาย จนถึงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเก่ียวกับ

ผลงานเพ่ือสามารถสื่อสารกับแนวคิดท่ีหลากหลาย ท้ังน้ียังเปนการสนับสนุนใหศิลปนสรางเครือขายกันเองเพ่ือการพูดคุย

และสานตอเครือขายน้ีไปในอนาคต 

5. ศิลปนจะรวมเขียน blog ในพ้ืนท่ีออนไลน และมีสวนรวมในการแบงปนขอมูล กระบวนการความคิดระหวางการพัฒนา

ผลงาน (concept developing) หรือผลวิจัยตางๆ ตั้งแตชวงเขาเริม่โครงการน้ี ท้ังกับกลุมเครือขายศิลปนและกับ

สาธารณะ 

6. ศิลปนบางทานจะไดรบัทุนทายสดุจากผลงานการสรางสรรคและการพัฒนาท่ีพิสูจนถึงศักยภาพของศิลปน โครงการจะ

นําเสนอการใหทุนรางวัลอันประกอบไปดวย a) ทุนในการสนับสนุนการเดินทางของศิลปน (Mobility Funding) และ b) 

ทุนในการเปนศิลปนพํานัก (Residency Funding) ตามท่ีศลิปนคัดเลือกดวยตนเอง 

 

องคประกอบในโครงการเพ่ือการสนับสนุน 

1. พ้ืนท่ีช้ัน 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพ่ือการแสดงงานและประสบการณในการนําผลงานออกสูผูชมฐาน

สาธารณะขนาดใหญ 

 

2. ทุนสนับสนุน: 

ทุนในการสรางสรรคผลงานสําหรบัผูเขารวมโครงการ 8 ทุนสนับสนุน  

ทุนสนับสนุนการเปนศลิปนพํานัก 1 ทุนสนับสนุน 

ทุนสนับสนุนการเดินทาง 1 ทุนสนับสนุน 

 

3. กิจกรรมบมเพาะศลิปนเพ่ือเสรมิสรางความรูทักษะ ประสบการณ และโลกทัศน 

4. กิจกรรม“Critique Session” และ “Advising Session” เพ่ือพัฒนาโครงการศลิปะ และกระบวนการการทํางาน ผาน

การวิเคราะหถกเถียงจาก ภัณฑารกัษ ศิลปน และนักวิชาการท้ังในสาขาศิลปวัฒนธรรมหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

เห็นถึงประเด็นตางๆ  
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5. ฐานเครือขายเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนตัวของศิลปนหลังโครงการโดยการทํางานรวมกับภาคสวนท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

แนวคิดกระบวนการปฏิบัติการ 

สําหรับโครงการบมเพาะศิลปน Early Years Project ครั้งท่ี 4 น้ี คณะกรรมการตระหนักตอความสําคัญของกระบวนการปฏิบัติการ

(Praxis) ในฐานะกระบวนการท่ีนําไปสูการพูดคุย ถกเถียง ตกผลึกความคดิและองคความรูของศลิปนเพ่ือกระบวนการสรางสรรค

ทางศิลปะ รวมไปถึงการเปดพ้ืนท่ีของปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) ใหกับศิลปนในการนําศิลปะมาใชเปนสื่อในการ

ปฏิสัมพันธกับผูคนในสังคมตลอดระยะเวลาของโครงการ  

 

ศิลปนในโครงการจะไดรับโอกาสในการสรางปฏิสมัพันธกับเรื่องเลาทางสังคมท่ีแสดงออกผานแนวคดิในการทํางานผานพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน และกาวขามการทํางานศิลปะท่ีมุงหวังเฉพาะผลลัพธของกระบวนการสรางสรรค เพ่ือคนหาความเปนไปไดของศิลปะ 

เปดพ้ืนท่ีใหกับการวิพากษวิจารณ แลกเปลีย่นความสนใจตอประเดน็ตางๆ โดยไมจํากัดรูปแบบ ความคิด วิธีการ หรือศาสตรในการ

สรางสรรค (interdisciplinary modes) 

 

กําหนดการดําเนินงาน 

14 กุมภาพันธ:   เปดรับสมัครผลงาน 

25 มีนาคม:   ปดรับสมัครผลงาน 

26 มีนาคม:   เริ่มรวบรวมขอมลู 

5-7 เมษายน   สัมภาษณศลิปนเพ่ือคัดเลือกผลงาน 

    ประชุมกรรมการเพ่ือคัดเลือกผลงาน 

7 เมษายน:   ประกาศผลการคัดเลือก (8 ผลงาน) 

9 เมษายน:   ประชุมศลิปนผูไดรบัคัดเลือก 

10 เมษายน - 8 พฤษภาคม:  กระบวนการสรางผลงาน 

9 พฤษภาคม - 21 กรกฎาคม: สรางสรรคผลงานบนพ้ืนท่ีและเขารวมกิจกรรมในโครงการ 

21 กรกฎาคม:   ผลงานแลวเสร็จ สําหรับการคัดเลอืกรอบสุดทาย 

28 กรกฎาคม:   ปดโครงการและประกาศผล 

 

***เนื่องจากโครงการเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนสําคัญ วันเปดนิทรรศการตอสาธารณชนจึงเปนจุดเร่ิมตนในการ

แสดงกระบวนการสรางสรรคเทานั้น ไมใชวันท่ีผลงานแลวเสร็จ กระบวนการสรางสรรคและพัฒนาควรดําเนินอยางตอเนื่องบน

พ้ืนท่ีจนถึง 1 อาทิตยกอนวันปดนิทรรศการ 

 

คุณสมบัติของศิลปนท่ีมสีิทธิในการเขารวมโครงการนี้ 

1. มีเช้ือชาติไทย สญัชาติไทย และพํานักอยูในประเทศไทย 

2. มีอายุระหวาง 23-40 ป 

3. มีการสรางสรรคผลงานในแขนงงานศิลปะรวมสมัยหรืองานท่ีเปนฐานจากงานสาขาอ่ืนๆ โดยมีศลิปะเปนแกนกลางในการ

สรางผลงาน 

4. สามารถเขารวมโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของไดในเวลาตางๆ ตามท่ีกําหนด และหากไดรับทุนเมื่อจบโครงการสามารถ

เดินทางพํานักไดเปนเวลาอยางนอยติดตอกันในเวลา 1 เดือน 
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***สําหรับผูท่ีตองการสงผลงานท่ีสรางสรรคโดยศิลปนมากกวา 1 คนขึ้นไปหรือการทํางานเปนกลุม (collective) ซ่ึงกลุม

ศิลปนดังกลาวจะตองมีประสบการณในการทํางานรวมกันอยางนอย 3 ผลงานขึน้ไป 

 

ประเภทของผลงาน 

โครงการบมเพาะศลิปนรุนใหมหรอืศิลปนท่ีอยูในชวงเริ่มตนของการทํางานครั้งน้ีเปดรับผลงานศลิปะรวมสมัยไมจาํกัดรูปแบบ 

 

***ทุกผลงานจะตองมฐีานทางความคิดและรูปแบบโดยคํานึงถึง กระบวนการ เพ่ือพัฒนาผลงานของศิลปนเปนหลกัตลอด

ระยะเวลาการจัดแสดง ทางโครงการไมรับพิจารณาผลงานท่ีสรางเสร็จสมบูรณแลว แตจะรับพิจารณาโครงการท่ีอยูในระหวาง

การพัฒนา และไมรับพิจารณาผลงานท่ีเคยสงเขารวมโครงการอ่ืนๆ หรือผานการสรางสรรคเต็มรูปแบบมากอน หรือผลงานท่ี

ตองการเพียงพ้ืนท่ีเปนหลักเพ่ือจัดแสดงโดยไมสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคในการพัฒนาและเรียนรูของศิลปน 

 

ข้ันตอนการสงผลงานเขารวมโครงการ 

1. สงใบสมัครเขารวมโครงการโดยผูเขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดช่ือ-นามสกุลท่ีอยูและรายละเอียดอ่ืนๆ ในใบ

สมัครอยางชัดเจนครบถวน ผูท่ีกรอกใบสมัครไมครบถวนจะถือเปนโมฆะ 

2. สง ประวัติศลิปนแบบยอ CV และเอกสารแสดง 3 ตัวอยางผลงานท่ีผานมา หรือ portfolio ในรูปแบบ .pdf ขนาดไมเกิน 

2 MB 

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

ขอมูลดังตอไปน้ี 

• ช่ือผลงานและแนวความคิดของผลงาน (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) 

• ภาพสเกตซตนแบบ ภาพ 3 มิติ หรือภาพถายผลงานท่ีตองการสงเขารวมโครงการท่ีตองการนําเสนอ 

• แบบแผนการนําเสนอกระบวนการทางความคิดท่ีสรางข้ึนสําหรับโครงการ Early Years Project (timeline ใน

การทํางานในชวงเวลาโครงการ) โดยในข้ันตอนการนําเสนอจะตองระบุรายละเอียดรูปแบบการสรางงาน 

• แผนงานการใชงบประมาณ (budget) ในการสรางสรรคผลงานในงบประมาณท่ีไมเกิน 55,000 บาท  

• แผนการสนับสนุนจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากทุนในการสรางสรรคดังกลาว (หากม)ี 

4. แนบเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติม (supplementary materials) ท่ีคิดวาสอดคลองกับโครงการท่ีจะนําเสนอ ยกตัวอยางเชน 

ขอมูลวิจัย ภาพราง ภาพ 3 มิติ mind map บทกวีและบทความ เปนตน ขนาดไมเกิน 5 MB (หากมี) 

 

ขอมูลท้ังหมดจะถูกสงผานใบสมัครออนไลน  

คลิก ท่ีนี ่(https://goo.gl/forms/EDhpBe0FpM5K8r973) เพ่ือกรอกใบสมัคร 

 

***ผูสมัครสามารถสงผลงานเขารวมโครงการไดคนละ 1 ชิ้นเทานั้นโดยผลงานและแนวความคิดจะตองเปนกรรมสิทธิข์อง

ผูสมัครโดยชอบธรรม 

***ในกรณีท่ีเปนโครงการทํารวมกับผูอ่ืนกรุณาระบุวาโครงการนี้มีผูรวมสรางสรรคท้ังหมดกี่คน และระบุรายละเอียดของหนาท่ี

ของแตละคน 
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หลักการในการประเมินผลงานและเกณฑการตดัสินทุนสนับสนุน 

กระบวนการตัดสินผลงานแบงเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนการคดัเลือก 8 ศิลปนซึ่งจะพิจารณาจาก CV ผลงานท่ีผานมาและ

คุณภาพของโครงการท่ีสงเขารวมรวมถึงทักษะในการนําเสนอและสือ่สารถึงผลงาน และชวงท่ีสองเปนการพิจารณาจากประสิทธิผล

ของการเขารวมโครงการผานการนําเสนอผลงานท่ีแลวเสรจ็ และโครงการของศิลปนนําเสนอเพ่ือรับทุนการเดินทางและการเปน

ศิลปนพํานัก โดยทุกข้ันตอนศิลปนควรแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในผลงานโดยการใหคะแนนตามเกณฑดังตอไปน้ี 

1. (Potentiality) ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปนรุนใหมและศิลปนอาชีพในอนาคต การแสดงให

เห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานท่ีสามารถนําเสนอความเปนเอกลักษณ 

2. (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานท่ีมีตอความเปนศิลปะรวมสมัย หรือความเช่ือมโยงศิลปะตอสภาพสังคมและความ

เปนไปในปจจุบัน รวมถึงการนําเสนอทักษะรูปแบบและความคิดท่ีตอบสนองตอยุคสมยัความเขาใจในการเกิดข้ึนของการ

ตอบสนองการรับรู พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณตางๆ อันเปนผลมาจากการท่ี

ผลงานมีปฏิสมัพันธกับผูชม สังคม และสาธารณะ  

3. (Process) การแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน ท้ังเพ่ือการเรียนรู การคนควา การสรางสรรคผลงานท่ี

มีท่ีมาท่ีไปในการสรางสรรคท่ีเปนคุณภาพ 

4. (Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารดวยภาษาทางความคิดวิเคราะห การมีองคประกอบของความคิด การ

แสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความคิดเขาสูผลงาน รวมถึงคณุสมบัติของศิลปนในการเปดกวางใหผลงานศลิปะสามารถถูก

ถกเถียง ศึกษา วิพากษวิจารณจากระเบียบวิธีท่ีหลากหลาย 

5. (Practicality/Execution) การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในข้ันตอนการทํางานของศิลปนโดยยึดถือความสมบูรณของ

กระบวนการท้ังหมดในการสรางสรรคผลงาน บนพ้ืนฐานของความเปนไปไดจริงตั้งแตการเขียนโครงการ การจัดการ

ผลงาน การจดัการกับพ้ืนท่ี เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางเปนมืออาชีพ 

6. (Commitment) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น และความรับผิดชอบ ท้ังในระหวางการเขารวมโครงการ และในทัศนคติ

ตอการปฏิบัติงานของตนเอง 

 

การประกาศผลผูเขารวม 

การประกาศผลผูท่ีไดรับการคดัเลอืกใหเขารวมโครงการจะแจงผาน 3 ชองทางคือ ทางโทรศัพท ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(www.bacc.or.th) และ baccpage (www.facebook.com/baccpage)  

ภายใน 3 สัปดาหหลังจากปดรับผลงานและผลงานท่ีไดรับทุนรางวัล 2 ทุนในวันสุดทายของการจดัแสดงโครงการ 

 

เกี่ยวกับโครงการ Early Years Project 

Early Years Project เปนโครงการมุงสนับสนุนศิลปนรุนใหม โดยเนนกระบวนการในการบมเพาะศิลปนรุนใหมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ใหพวกเขาไดมีความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถในการประยุกตการสรางสรรคผลงานศิลปะใหสอดคลองไปกับ

เสนทางอาชีพศิลปนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ไมวาจะเปนการผลิตผลงาน การจัดแสดงผลงานในพ้ืนท่ีสาธารณะ  การคิด

วิเคราะห-วิพากษถึงความหมายของผลงานและกระบวนการทํางาน การทํางานรวมกับเครือขายศิลปน หรือผูท่ีเก่ียวของเชน 

ภัณฑารักษ นักวิจารณ นักวิชาการ และสาธารณชน เพ่ือศึกษาผลงานของศิลปนเพ่ือใหเห็นถึงวาทกรรมหรือแนวคิดรวมถึงประเด็น

ตางๆ ท่ีอยูในความสนใจของศิลปนรุนใหม อีกหน่ึงหลักการสําคัญในโครงการน้ีคือ การเปนฐานเพ่ือสรางเครือขายของศิลปนในการ

ทํางานรวมกันระหวางบุคคลและภาคสวน โดยผสานศาสตรและองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไวดวยกัน เพ่ือใหศิลปนไดนํา

ความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพในการทํางานของตนเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดท้ังในระบบนิเวศนของศิลปะหรือสาขา

อ่ืนๆ โดยในทายสุดของโครงการคือ การใหทุนในการเปนศิลปนพํานัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทาง
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ตางประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสรางเครือขายสําหรับศิลปนในแตละรุนเพ่ือเคลื่อนตัวในการทํางานตาม

สาขาอาชีพ 

 

เกี่ยวกับทุนศิลปนพํานัก (Artist Residency Funding) 

ทุน Artist Residency Funding มอบใหแกผูไดรับทุนจากผลงานและการทํางานของศิลปนท่ีแสดงถึงศักยภาพ โดยเง่ือนไขของทุนน้ี

ประกอบไปดวย การเดินทางเปนศิลปนท่ีพํานักและทํางานตางประเทศเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน ในสถานพํานักท่ีจัดเตรียม

รวมกับศิลปนดวยความเหมาะสมในรูปแบบผลงานและความสนใจ จุดประสงคของทุนคือ เพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการสรางสรรค

ท่ีสะทอนความหมายของศิลปะบนพ้ืนท่ีเฉพาะ การทดลองทํางานบนฐานตางจากสภาพแวดลอมเดิม การแลกเปลี่ยนท่ีเช่ือมบริบท

ทองถ่ินไปสูบริบทโลก ทุนศิลปนพํานักน้ีเสริมสรางศักยภาพของศิลปนขามพรมแดนและวัฒนธรรมเปนสะพานเช่ือมกลไกระหวาง

การทํางานศิลปะและบริบททางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงสรางโอกาสในการพัฒนาท้ังสวนบุคคลและทางสาขาอาชีพ 

 

เกี่ยวกับทุนการเดินทางตางประเทศ (Mobility Funding) 

Mobility Funding คือทุนสนับสนุนการเดินทางตางประเทศของศิลปน โดยขอบเขตของทุนมี 2 รูปแบบคือ การมีโครงการและ

แผนการเดินทางอยูเดิมภายในระยะเวลาของทุน (1 ปนับจากวันท่ีไดรับทุน) เพ่ือการแสดงงานการทําโครงงานวิจัยหรือการเคลื่อน

ตัวในการทํางานของศิลปน หรืออีกรูปแบบคือ การเดินทางเพ่ือเยี่ยมชมแหลงศิลปะตางประเทศ (Art Biennale, Art Festival, Art 

Fair) พ้ืนท่ีศิลปะ สตูดิโอศิลปน พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ทางศิลปะ โดยทุนการเดินทางน้ีจุดประสงคเปนการเช่ือมศิลปนเขาสูพ้ืนท่ี

และความเคลื่อนไหวของศิลปะและศลิปนในระดับนานาชาติ เพ่ือเปดโลกทัศนในการทํางาน การสรางประสบการณ และความรูและ

ความเขาใจคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเทียบเคียง รวมถึงการสรางเครือขายท่ีสําคัญเพ่ือการเคลื่อนตัว 

 

เกี่ยวกับกิจกรรมบมเพาะศิลปน 

กิจกรรมบมเพาะศิลปนในโครงการสนับสนุนศิลปน Early Years Project โดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เกิดจาก

แนวคิดเพ่ือตองการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจในระบบและโครงสรางตางๆ ในโลกศิลปะ และการผลิตงาน

สรางสรรคท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง กิจกรรมบมเพาะศิลปนน้ีประกอบไปดวย การเสริมสรางทักษะความรูและ

โลกทัศนของศิลปนรุนใหมในการทํางาน และการพัฒนาศักยภาพผานรูปแบบกิจกรรมปฏิบัติการ การเสวนา การบรรยายการ

แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณรวมกับผูคนในสาขาตางๆ รวมถึงการทําความรูจักกับเครือขายและกลไกในโลกศิลปะ กิจกรรม

น้ีมีจุดประสงคในการบมเพาะและพัฒนาอาชีพของศิลปนบนพ้ืนฐานของความหลากหลายการดํารงอยูและเคลื่อนตัวในสาขาอาชีพ 

รวมถึงการช้ีแนะถึงแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางสนับสนุนและปจจัยท่ีเก่ียวของกับศิลปนรุนใหม 

 

โครงการ Early Years Project    

จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ริเริม่และดําเนินงานโดยฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี: 

ฝายนิทรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท:  +6682 326 9642 หรอื +66 2 214 6630 - 8 ตอ 529 

อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com 

 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 02–214 –6630 –8 exhibition@bacc.or.th 
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