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Open Call ประกาศรับสมัครโครงการศิลปะรวมสมัย  
 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ “โครงการบมเพาะศิลปนรุนใหม  Early Years Project 

(EYP)” และดําเนินการเปดรับสมัครศิลปนเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการสัมมนาและกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ

สรางสรรคและจัดแสดงผลงานศิลปะรวมสมัย และการพัฒนาผลงานตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของศิลปนไดอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ศิลปนรุนใหมท่ีเขาโครงการยังสามารถสรางเครือขายระหวางกลุมศิลปน กลุมนักวัฒนธรรม และกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหเกิดบทสนทนาและความรวมมือในอนาคต เมื่อสิ้นสุดโครงการ ฯ คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานท่ีเหมาะสมจากการ

นําเสนอโครงการของศิลปนรุนใหม ไดรับทุนสนับสนุนการเดินทางดูงานตางประเทศ (mobility funding) และทุนศิลปนในพํานัก 

(residency funding) 

 

ความเปนมา 
 

โครงการ Early Years Project มุงสนับสนุนศิลปนรุนใหมโดยการบมเพาะและพัฒนาศักยภาพทางดานความรู ทักษะ ประสบการณ 

และเนนการแบงปนบทสนทนาท้ังภายในศาสตรศิลปะ และนอกสาขาผานรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ จัดข้ึน เพ่ือให

เกิดการสังเคราะหองคความรูเชิงลึกสามารถนําไปปรับใชพัฒนาโครงการศิลปะของตนเองตอไปในอนาคต 

 

กระบวนการเรียนรูน้ีครอบคลุม การพัฒนาทักษะในการเปนศิลปนมืออาชีพ การผลิตผลงาน และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในการจัด

แสดงนิทรรศการ การคิดวิเคราะห-วิพากษ และการทํางานรวมกับเครือขายศิลปนหรือผูท่ีเก่ียวของ เชน ภัณฑารักษ นักวิจารณ 

นักวิชาการ เปนตน 

 

หลักการสําคัญในโครงการน้ีคือ การเปนรากฐานการสรางเครือขายของศิลปนในการทํางานรวมกับบุคคล และภาคสวนตาง ๆ โดย

การผสมผสานองคความรูจากหลากหลายสาขาเขาไวดวยกัน เพ่ือใหศิลปนนําความรูและทักษะดังกลาวไปพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของตนใหสามารถปฏิบัติงาน และดํารงอยูไดในระบบนิเวศนทางศิลปะและสังคม  

 

โครงการน้ียังมุงหวังประโยชนท้ังทางดานการศึกษาคนควา การตีความ การทบทวนโลกทัศน และการสนับสนุนใหเกิดบทสนทนา

ระหวางศิลปะ และศาสตรแขนงตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู บมเพาะศิลปนรุนใหมใหสามารถเติบโต และพัฒนาการทํางานศิลปะของ

ตนไดอยางมีคุณภาพ 
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ลักษณะของโครงการ 
 

คณะกรรมการจะทําการคัดสรรศิลปน 8 คน จากจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีผูสมัครสงมาเพ่ือพิจารณาเขารวมโครงการ โดยศิลปนแต

ละทานจะตองเขารวมโครงการในองคประกอบหลักดังตอไปน้ี 

1. ผูสมัครจะตองแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงค แนวความคิด และกระบวนการพัฒนาผลงานสรางสรรคอยางเปนข้ันเปนตอน

ผานเอกสารการนําเสนอโครงการ (proposal) โดยคณะกรรมการจะเปนผูคัดเลือกผูเขารวมโครงการจากโครงการท่ีมี

ความสมบูรณ และเหมาะสมกับโครงการ เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการ ณ หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร  

2. ผูเขารวมโครงการจะตองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน ท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสวนาบรรยาย และการเยี่ยมชม

สตูดิโอศิลปนอาชีพในระหวางเวลาดําเนินการโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือฝกฝนทักษะ ประสบการณ และความรู จาก

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความคิด การสรางสรรคผลงาน และการทําความเขาใจตอภาคสวนตาง ๆ ใน

วงการศลิปะรวมสมัยไทย 

3. ผูเขารวมโครงการจะตองเขารวมกิจกรรมวิเคราะหวิพากษผลงาน (critique session) เพ่ือสงเสริมการสรางทักษะในการ

ยอมรับ และเลือกใชความคิดเห็นท่ีแตกตาง บมเพาะการมองเห็นจุดยืนจากหลากหลายแงมุม การพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะห และประเมินตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารสามารถสื่อสารแนวคิดตนเองไดอยางมีระบบ 

นอกจากน้ียงัสนับสนุนการสรางเครือขายภาคีเพ่ือการพูดคุย แลกเปลี่ยนองคความรู และสานตอเครือขายในอนาคต 

4. ผูเขารวมโครงการจะรวมเขียนขอมูลประสบการณผานพ้ืนท่ีออนไลนโดยหอศิลปจะเปนผูกําหนดให เพ่ือการมีสวนรวม

แบงปนขอมูล กระบวนการความคิดระหวางการพัฒนาผลงาน หรือผลวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งแตเขาเริ่มโครงการ ท้ังกับ

กลุมเครือขายศิลปนและกับสาธารณะ 

5. โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม ประกาศผูรับคัดเลือกไดรับทุนรางวัลจํานวน 2 รางวัล อันประกอบไป

ดวย 1. ทุนในการสนับสนุนการเดินทางของศิลปนไปศึกษาดูงานเทศกาลศิลปะยังตางประเทศ (mobility funding) และ 

2. ทุนศิลปนพํานักระยะเวลาอยางนอยหน่ึงเดือน เพ่ือพัฒนาผลงานสรางสรรค และรับประสบการณการทํางานกับสถาบัน 

หนวยงาน แกลเลอรีในระดับสากล (residency funding) ตามท่ีศิลปนสมัครคัดเลือกหรือองคกรเครือขายของหอศิลป

กรุงเทพฯ 

 

องคประกอบในโครงการเพ่ือสนับสนุนศิลปนผูเขารวมโครงการ 
 

1. พ้ืนท่ีจัดแสดงผลงาน หองนิทรรศการหลัก ช้ัน 9 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพ่ือจดัแสดงงานและสราง

ประสบการณในการนําผลงานออกสูผูชมฐานสาธารณะขนาดใหญ 

2. ทุนสนับสนุน ไดแก 

ทุนสรางสรรคผลงานสําหรับผูเขารวมโครงการ 8 ทุน  

ทุนสนับสนุนศลิปนพํานัก 1 ทุน (ศิลปนในโครงการท่ีไดรับคัดเลือก) 

ทุนสนับสนุนการเดินทาง 1 ทุน (ศิลปนในโครงการท่ีไดรับคัดเลือก) 

3. กิจกรรมบมเพาะศลิปนเพ่ือเสรมิสรางความรูทักษะ ประสบการณ และโลกทัศน 

4. กิจกรรมการรับฟงการวิจารณ (critique session) และกิจกรรมใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการศิลปะ และกระบวนการการ

ทํางาน ผานการวิเคราะหถกเถียงจาก ภัณฑารักษ ศิลปน และนักวิชาการท้ังในสาขาศิลปวัฒนธรรมหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหเห็นถึงประเด็นตางๆ  

5. ฐานเครือขายเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนตัวของศิลปนหลังโครงการโดยการทํางานรวมกับภาคสวนท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 
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แนวคิดโครงการ 
 

สุนทรียศาสตร กระแสสมัย และสิง่แวดลอม ในวันพรุงน้ี 

Tomorrow… Aesthetics, Contemporaries and Environment 

 

โครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม (EARLY YEARS PROJECT) ครั้งท่ี 5 เปนกิจกรรมครั้งสุดทายกอนนําขอมูล และ

ผลวิเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมมาพิจารณาทบทวนผลสัมฤทธ์ิและการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมโครงบมเพาะ 

ตลอดชวงสี่ปท่ีผานมาโครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหมเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมกิจกรรมผานการสงเอกสาร

สมัครโครงการไมวาศิลปนท่ีอยูในระบบการศึกษา หรือนอกระบบการศึกษาสามารถนําเสนอโครงการ เน่ืองจากหอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานครกําหนดทิศทางการเปนสถาบันทางศิลปะและวัฒนธรรมของมหาชน กระบวนการการเปดรับใบสมัครโดย

แพรหลายจึงเปนกระบวนการท่ีเหมาะสม ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาผลงานในระหวางการดําเนินโครงการคงเปนสิ่งทาทายท้ัง

ผูสมัคร กรรมการ และผูชม รวมกระแสเวลาในการเปนประจักษพยานการพัฒนาผลงานของศิลปนท่ีเขารวมโครงการ เชนเดียวกับ

กิจกรรมทางการศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือของศิลปนรุนใหมในอนาคต โดยจะมีการพัฒนารูปแบบของโครงการบม

เพาะหลังจากผานกระบวนการประเมินผลความสาํเรจ็โครงการ และเปดโครงการเพ่ือเปนชองทางหน่ึงในการสนับสนุนผลักดันศิลปะ

รวมสมัยของชนรุนใหมอีกครั้ง 

 

นิยามความเขาใจศิลปะรวมสมัยยังปรากฏสภาวะความคลุมเครือ แปรผัน เคลื่อนท่ีอยางไมรูจบ ขณะท่ีผลงานศิลปะในปจจุบันคงทํา

หนาท่ีสะทอนภาพสถานการณ ปรากฏการณและสภาวะของเวลาไมตางไปจากศิลปะอดีต สอดคลองกับบริบทของเวลาท่ีไหลลื่น 

(coexistence) สภาวะรวมสมัยคงรับมรดกจากแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหมทลายอาณาจักรศูนยกลาง (Euro-America) ทางความรู 

เปดกวางรับความหลากหลายอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี ศิลปะรวมสมัยของแตละพ้ืนท่ีจึงมีลักษณะเชิงปจเจก เอกเทศ ประสงคใหมนุษย

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเคารพความหลากหลายทางความเช่ือ พฤติกรรม ตลอดจนสิทธิความเทาเทียมในความเปนมนุษย 

กระท่ังนําไปสูการทลายชนช้ันทางศิลปะ สาระของผลงานศิลปะรวมสมัยท่ีปรากฏในสภาวะเวลาปจจุบันจึงมักนําเสนอสาระประเด็น

รวมสมัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตั้งคําถาม อาทิ สิทธิมนุษยชน การพลัดถ่ินการโยกยายถ่ินฐาน ประชากรโลก เพศสภาพ พลังงาน

ทางเลือก การบริโภคนิยม ประวัติศาสตร และอิสรภาพทางการแสดงออกผานศลิปะ ฯลฯ ขณะท่ีศิลปนรุนใหมกลายเปนกลไกสําคัญ

หน่ึงในการศึกษาทําความเขาใจสภาวะรวมสมัย ผานมิติการแสดงออก ทัศนคติ พฤติกรรม ความเช่ือ ตลอดจนการกบฏตอความ

แนวความคิดดั้งเดิม การแสดงออกทางศิลปะของศิลปนรุนใหมสะทอนมุมมองขางตนอยางมีนัยยะสําคัญ 

 

โครงการบมเพาะศิลปน Early Years Project (EYP) ครั้งท่ี 5  ปรากฏความแตกตางจากครั้งอ่ืน ๆ อยางเดนชัด ในปน้ีโครงการฯ

เช้ือเชิญผูสมัครใครครวญ และพิจารณาบริบท "สุนทรียศาสตรและสิง่แวดลอมในวันพรุงน้ี" ผานการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย 

ปรากฏการณการเคลื่อนไหวทางศิลปะและสิ่งแวดลอมเปนบริบทท่ีทาทายตอการกระตุนการพิจารณาความเปนอยูของมนุษย

ตลอดจนการแสวงหาความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติจนกลายเปนประเด็นรวมสมัยในศตวรรษท่ี 21 นับจากป ค.ศ. 1970 

เปนตนมา ปรากฏลักษณะแนวทางการสรางสรรคศิลปะกับสิง่แวดลอมเกิดข้ึนอยางกวางขวางเช่ือมโยงการทํางานสรางสรรคกับพ้ืนท่ี 

การใชวัสดุทางเลือก และการนําบริบทของสิ่งแวดลอมมาอภิปรายสภาวะทางสังคมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติข้ันรุนแรง 

โครงการบมเพาะศิลปนครั้งท่ี 5 อาศัยประเด็นดังกลาวเพ่ือสํารวจมุมมอง ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมบุคคลในสังคมผานการ

แสดงออกของศิลปนรุนใหมท่ีสามารถสรางการตระหนักรู การสรางความเขาใจความสมดุลของการใชชีวิตและธรรมชาติในศตวรรษ

ท่ี 21 คณะกรรมการจะพยายามแสวงหาผลงานท่ีนําเสนอมุมมองดังกลาวอยางเหมาะสม ตลอดจนการคิดกาวหนาทางศิลปะของ

ศิลปนรุนใหมในการนําเสนอโครงการ ฯ อาทิ ระบบการคิดวิเคราะห การสรางสรรคผลงาน การสื่อสารท่ีสอดคลองระหวางความคิด

และรูปแบบการนําเสนอผลงาน นอกจากน้ีศิลปนรุนใหมในโครงการยังไดรับโอกาสในการรับประสบการณทางศิลปะผานกิจกรรม

ทางการศึกษา การรับคําวิพากษวิจารณจากผูเช่ียวชาญเพ่ือนําขอมูลดังกลาวประมวลผลเพ่ือพัฒนาผลงานสรางสรรคสวนบุคคล มิติ
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ของการสรางเครือขายทางศิลปะรวมสมัยเปนเปาประสงคหน่ึงของโครงการ ท่ีหวังใหศิลปนสามารถสรางเครือขายทางศิลปะใน

อนาคตโดยไมจํากัดเพียงแตระหวางกลุมศิลปน หรือบุคลากรทางศิลปวัฒนธรรม หากยังสามารถเช่ือมตอเขากับบุคลากรทางสาขา

ตาง ๆ หนวยงาน และสถาบันในการสรางสรรคโครงการอ่ืน ๆ ภายภาคหนา 

 

กําหนดการดําเนินงาน 
*กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

29 กันยายน 2562    เปดรับสมัครผลงาน 

29 พฤศจิกายน 2562   ปดรับสมัครผลงาน 

30 พฤศจิกายน 2562   เริ่มรวบรวมขอมลูผูสมัคร 

11 - 14 ธันวาคม 2562   สัมภาษณผูสมคัรเพ่ือคดัเลือกผลงาน 

ประชุมกรรมการเพ่ือคัดเลือกผลงาน 

18 ธันวาคม 2562    ประกาศผลการคัดเลือก (8 ผลงาน) 

21 ธันวาคม 2562    ประชุมผูไดรับคัดเลือก 

2 มกราคม - 21 กุมภาพันธ 2563  กระบวนการสรางผลงาน 

22 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2563  สรางสรรคผลงานบนพ้ืนท่ีและเขารวมกิจกรรมในโครงการ 

3 มีนาคม – 7 มิถุนายน 2563  ระยะเวลาจดัแสดงนิทรรศการ 

7 มิถุนายน 2563    ปดโครงการและประกาศผล 
 

** เนื่องจากโครงการเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนสําคัญ วันเปดนิทรรศการตอสาธารณชนจึงเปนจุดเร่ิมตนในการ

แสดงกระบวนการสรางสรรคเทานั้น ไมใชวันท่ีผลงานแลวเสร็จ 

 

คุณสมบัตผิูสมัครเขารวมโครงการ 
 

1. มีเช้ือชาติไทย สญัชาติไทย และพํานักอยูในประเทศไทย 

2. มีอายุระหวาง 23-40 ป 

3. มีการสรางสรรคผลงานในแขนงงานศิลปะรวมสมัยหรืองานท่ีเปนฐานจากงานสาขาอ่ืนๆ โดยมีศลิปะเปนแกนกลางในการ

สรางผลงาน 

4. สามารถเขารวมโครงการและกิจกรรมการศึกษาท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด อันมีผลตอการพิจารณาตดัสนิ  

5. สามารถจัดสรรเวลาการเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ และศลิปนในพํานักตองเปนไปตามเง่ือนไขหอศิลป กรณไีดรับทุน

สนับสนุนตามขอกําหนด 
 

** สําหรับผูท่ีตองการสงผลงานท่ีสรางสรรคโดยศิลปนมากกวา 1 คนขึ้นไปหรือการทํางานเปนกลุม (collective) ซ่ึงกลุม

ศิลปนดังกลาวจะตองมีประสบการณในการทํางานรวมกันอยางนอย 3 ผลงานขึ้นไป 
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ประเภทของผลงาน 
 

โครงการบมเพาะศลิปนรุนใหมหรอืศิลปนท่ีอยูในชวงเริ่มตนของการทํางานครั้งน้ีเปดรับผลงานศลิปะรวมสมัยไมจาํกัดรูปแบบ 
 

** ทุกผลงานจะตองมีฐานทางความคิดและรูปแบบโดยคํานึงถึง กระบวนการ เพ่ือพัฒนาผลงานของศิลปนเปนหลักตลอด

ระยะเวลาการจัดแสดง ทางโครงการไมรับพิจารณาผลงานท่ีสรางเสร็จสมบูรณแลว แตจะรับพิจารณาโครงการท่ีอยูในระหวาง

การพัฒนา และไมรับพิจารณาผลงานท่ีเคยสงเขารวมโครงการอ่ืนๆ หรือผานการสรางสรรคเต็มรูปแบบมากอน หรือผลงานท่ี

ตองการเพียงพ้ืนท่ีเปนหลักเพ่ือจัดแสดงโดยไมสามารถแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคในการพัฒนาและเรียนรูของศิลปน 

 

ข้ันตอนการสงผลงานเขารวมโครงการ 

1. สงใบสมัครเขารวมโครงการโดยผูเขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดช่ือ-นามสกุลท่ีอยูและรายละเอียดอ่ืนๆ ในใบ

สมัครอยางชัดเจนครบถวน ผูท่ีกรอกใบสมัครไมครบถวนจะถือเปนโมฆะ 

2. สงประวัตผิูสมัคร (resume) และเอกสารแสดง 3 ตัวอยางผลงานท่ีผานมา ตามรูปแบบเอกสารใบสมัครท่ีกําหนดข้ึน 

บันทึกเปน PDF ขนาดไมเกิน 2 MB 

3. สงเอกสารนําเสนอโครงการการสรางสรรคผลงานสําหรับโครงการบมเพาะและสรางเครือขายศิลปนรุนใหม (Early Years 

Project) ขนาดไมเกิน 8 MB โดยระบุขอมูลดังตอไปน้ี 

• ช่ือผลงานและแนวความคิดของผลงาน (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) 

• ภาพรางตนแบบ ภาพสามมิติ หรอืภาพถายผลงานท่ีตองการสงเขารวมโครงการท่ีตองการนําเสนอ 

• แบบแผนการนําเสนอกระบวนการทางความคิดท่ีสรางข้ึนสําหรับโครงการ Early Years Project (timeline ใน

การทํางานในชวงเวลาโครงการ) โดยในข้ันตอนการนําเสนอจะตองระบุรายละเอียดรูปแบบการสรางงาน 

• แผนงานการใชงบประมาณในการสรางสรรคผลงานในงบประมาณท่ีไมเกิน 60,000 บาท โดยแบงเปนสองงวด 

(งวดแรกเริ่มตนสรางสรรคผลงานจํานวน 40,000 บาท และงวดสองระยะพัฒนาผลงานครั้งท่ีสอง 20,000 บาท) 

• แผนการสนับสนุนจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากทุนในการสรางสรรคดังกลาว (หากม)ี 

4. แนบเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิท่ีคิดวาสอดคลองกับโครงการท่ีจะนําเสนอ ยกตัวอยางเชน ขอมูลวิจัย ภาพราง ภาพสามมิติ 

แผนท่ีความคิด (mind map) บทกวี และบทความ ฯลฯ ขนาดไมเกิน 5 MB (หากม)ี 

5. สงขอมูลการสมัครออนไลนไดท่ี อีเมลโครงการ Early Years Project: earlyyearsproject@gmail.com เทาน้ัน 

ระบุหัวขอ “EYP5 สมัครเขารวมโครงการ” 

 

** ผูสมัครสามารถสงผลงานเขารวมโครงการไดคนละ 1 ชิ้นเทานั้น โดยผลงานและแนวความคิดจะตองเปนกรรมสิทธิ์ของ

ผูสมัครโดยชอบธรรม 

 

*** ในกรณีท่ีเปนโครงการทํารวมกับผูอ่ืนกรุณาระบุวาโครงการนี้มีผูรวมสรางสรรคท้ังหมดกี่คน และระบุรายละเอียดของ

หนาท่ีของแตละคน 
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หลักเกณฑในการประเมินผลงานและเกณฑการตัดสินทุนสนับสนุน 
 

กระบวนการตัดสินผลงานแบงเปน 2 ชวง โดยชวงแรกเปนการคัดเลือก 8 ศิลปนซึ่งจะพิจารณาจากขอมูลผลงานท่ีผานมาและ

คุณภาพของโครงการท่ีสงเขารวมรวมถึงทักษะในการนําเสนอและสื่อสารถึงผลงาน และชวงท่ีสองเปนการพิจารณาจากประสิทธิผล

ของการเขารวมโครงการผานการนําเสนอผลงานท่ีแลวเสร็จ และโครงการของศิลปนนําเสนอเพ่ือรับทุนการเดินทางและการเปน

ศิลปนพํานัก โดยทุกข้ันตอนศิลปนควรแสดงใหเห็นถึงคุณภาพในผลงานโดยการใหคะแนนตามเกณฑดังตอไปน้ี 

1. (Potentiality) ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปนรุนใหมและศิลปนอาชีพในอนาคต การแสดงให

เห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานท่ีสามารถนําเสนอความเปนเอกลักษณ 

2. (Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานท่ีมีตอความเปนศิลปะรวมสมัย หรือความเช่ือมโยงศิลปะตอสภาพสังคมและความ

เปนไปในปจจุบัน รวมถึงการนําเสนอทักษะรูปแบบและความคิดท่ีตอบสนองตอยุคสมัยความเขาใจในการเกิดข้ึนของการ

ตอบสนองการรับรู พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณตางๆ อันเปนผลมาจากการท่ี

ผลงานมีปฏิสัมพันธกับผูชม สังคม และสาธารณะ  

3. (Process) การแสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน ท้ังเพ่ือการเรียนรู การคนควา การสรางสรรคผลงานท่ี

มีท่ีมาท่ีไปในการสรางสรรคท่ีเปนคุณภาพ 

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

แสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความคิดเขาสูผลงาน รวมถึงคุณสมบัติของศิลปนในการเปดกวางใหผลงานศิลปะสามารถถูก

ถกเถียง ศึกษา วิพากษวิจารณจากระเบียบวิธีท่ีหลากหลาย 

5. (Practicality/Execution) การแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในข้ันตอนการทํางานของศิลปนโดยยึดถือความสมบูรณของ

กระบวนการท้ังหมดในการสรางสรรคผลงาน บนพ้ืนฐานของความเปนไปไดจริงตั้งแตการเขียนโครงการ การจัดการ

ผลงาน การจัดการกับพ้ืนท่ี เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางเปนมืออาชีพ 

6. (Commitment) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น และความรับผิดชอบ ท้ังในระหวางการเขารวมโครงการ และในทัศนคติ

ตอการปฏิบัติงานของตนเอง 

 

การประกาศผลผูเขารวม 
 

การประกาศผลผูท่ีไดรับการคดัเลอืกใหเขารวมโครงการจะแจงผานชองทางโทรศัพท  

และ Early Years Project page (www.facebook.com/EarlyYearsProject)  

baccpage (www.facebook.com/baccpage) 

เว็บไซตหอศิลปกรุงเทพฯ (www.bacc.or.th) 

 

เก่ียวกับโครงการ 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
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อ่ืนๆ โดยในทายสุดของโครงการคือ การใหทุนในการเปนศิลปนพํานัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทาง

ตางประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสรางเครือขายสําหรับศิลปนในแตละรุนเพ่ือเคลื่อนตัวในการทํางานตาม

สาขาอาชีพ 

 

เก่ียวกับทุนศิลปนพํานัก (Artist Residency Funding) 
 

ทุน Artist Residency Funding มอบใหแกผูไดรับทุนจากผลงานและการทํางานของศิลปนท่ีแสดงถึงศักยภาพ โดยเง่ือนไขของทุนน้ี

ประกอบไปดวย การเดินทางเปนศิลปนท่ีพํานักและทํางานตางประเทศเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน ในสถานพํานักท่ีจัดเตรียม

รวมกับศิลปนดวยความเหมาะสมในรูปแบบผลงานและความสนใจ จุดประสงคของทุนคือ เพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการสรางสรรค

ท่ีสะทอนความหมายของศิลปะบนพ้ืนท่ีเฉพาะ การทดลองทํางานบนฐานตางจากสภาพแวดลอมเดิม การแลกเปลี่ยนท่ีเช่ือมบริบท

ทองถ่ินไปสูบริบทโลก ทุนศิลปนพํานักน้ีเสริมสรางศักยภาพของศิลปนขามพรมแดนและวัฒนธรรมเปนสะพานเช่ือมกลไกระหวาง

การทํางานศิลปะและบริบททางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงสรางโอกาสในการพัฒนาท้ังสวนบุคคลและทางสาขาอาชีพ 

 

เก่ียวกับทุนการเดินทางตางประเทศ (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 

 

เก่ียวกับกิจกรรมบมเพาะศิลปน 
 

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    

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ริเริม่และดําเนินงานโดย ฝายนิทรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ฝายนิทรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท +66 2 214 6630 - 8 ตอ 533 

อีเมล earlyyearsproject@gmail.com 
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