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EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON  
20/20 ‘เปลีย่น’ (Fluidity of Change) 
โครงการบม่เพาะและสรา้งเครอืขา่ยศลิปินรุน่ใหม ่
จัดโดย หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
สนับสนุนโดย บรษัิท มลิลค์อน สตลี จํากดั (มหาชน) 
 
5 มนีาคม – 7 มถินุายน 2563 
หอ้งนทิรรศการหลัก ชัน้ 9 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
พธิเีปิด วันพฤหัสบดทีี ่2 เมษายน 2563 เวลา 18:00 น. 
 
ศลิปิน    อวกิา สมคัรสมาน  

รัตนา สจุรติ 
รัตนกานต ์กาญจนพันธุบ์ญุ 
รณรงค ์บตุรทองแกว้ 
สรนีา สตัถาผล 
สชุน สจุติ 
ธนนันท ์ใจสวา่ง 
ญาณุศักดิ ์เนาวแ์สง 

 
กรรมการตดัสนิ ไมเคลิ เชาวนาศัย 

ผศ. ดร. ประพล คําจิม่ 
สนทิัศน ์ประดษิฐท์ศันยี ์ 
สบืแสง แสงวชริะภบิาล 
ผศ. ดร. ศภุชยั อารรีุง่เรอืง 
สรุรัีตน ์ลสีวัสดิต์ระกลู 

 

หอศลิปวัฒนธรรมกรงุเทพมหานครนําเสนอนทิรรศการ Early Years Project ครัง้ที ่5 เพือ่บม่เพาะและ
สรา้งเครือข่ายศลิปินรุ่นใหม่ ตลอดจนศลิปินที่อยู่ในช่วงเริม่ตน้ของการทํางาน ใหส้ามารถพัฒนาผลงาน 
แนวความคดิ ตลอดจนทักษะการทํางานร่วมกับเครอืข่ายทัง้ในและนอกวงการศลิปะไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
โครงการ Early Years Project จัดขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับผลงานจากศลิปินรุ่นใหมท่ั่วประเทศ 
ศลิปินทีผ่า่นการคัดเลอืกจะไดรั้บทนุสนับสนุนสรา้งสรรคผ์ลงาน และมโีอกาสทํางานรว่มกบัฝ่ายนทิรรศการของ
หอศลิปกรงุเทพฯ เพือ่เรยีนรูก้ารทํางานรว่มกบัองคก์รศลิปะและหน่วยงานตา่ง ๆ 

โครงการบม่เพาะศลิปิน Early Years Project ครัง้ที ่5 แตกตา่งกบัครัง้กอ่นหนา้อยา่งเดน่ชดั เนื่องจาก
ผูส้มคัรโครงการฯ จะตอ้งพจิารณาการสรา้งสรรคง์านภายใตห้ัวขอ้ “สนุทรยีศาสตร ์เวลา และสิง่แวดลอ้มในวัน
พรุ่งนี้” ทัง้นี้ ปรากฏการณ์การเคลือ่นไหวทางศลิปะและสิง่แวดลอ้มเป็นเรือ่งทีท่า้ทายต่อการพจิารณาความ
เป็นอยูข่องมนุษยใ์นอนาคต รวมถงึการนยิามมมุมองใหมข่องความงาม จนกลายเป็นประเด็นรว่มสมยัในศตวรรษ
ที ่21 ซึง่โครงการครัง้นี้จะกระตุน้ใหผู้ช้มพจิารณาและแสวงหาความสมดุลระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาตแิละการ
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ปฏสิัมพันธข์องมนุษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ นอกจากการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปิน ยังมกีจิกรรมการบม่เพาะให ้
องคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นต่ออาชพีศลิปินในอนาคต อาท ิการแลกเปลีย่นประสบการณ์กับศลิปินอาชพี นักวชิาการ
ศลิปะ ประวัตศิาสตร์ นักวจิารณ์ และผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ ฯ สามารถนําองค์
ความรูท้ีไ่ดรั้บพัฒนาผลงานสรา้งสรรค ์เขา้ใจโครงสรา้งเครอืข่ายทางศลิปะ เสรมิสรา้งทักษะจําเป็นสําหรับ
ศลิปินรุน่ใหมเ่ตรยีมพรอ้มสูอ่าชพีในวงการ 

ทําไมตอ้งเป็น 20/20  

20/20 อธบิายความหมายไดส้องนัยยะ คอื การวัดคา่มาตรฐานทางการมองเห็นแบบดัง้เดมิ และอกีนัย
หนึง่คอืปี ค.ศ. 2020 เมือ่นํามาตรฐานการมองในความสมบรูณ์แบบ (20/20) มาอภปิรายมมุมองความเหมาะสม
ของการรับรู ้ความเชือ่ และความเขา้ใจของมนุษยผ์่านการอุปมาอุปมัยการรับชดุขอ้มูลทางสายตา พบว่าถงึ
เวลาแลว้ทีม่นุษยต์อ้งพจิารณากฎเกณฑแ์ละสิง่ทีรั่บรูม้าในอดตี ผ่านการสรา้งมุมมองใหม ่ๆ (มาตรฐานใหม่) 
รวมทัง้การเปลีย่นพฤตกิรรม ทัศนคตทิีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม และบรบิทธรรมชาตทิีเ่ป็นรากฐานสําคัญในการดํารงชพี
ของมนุษย ์

ผลงานของทัง้ 8 ศลิปินทีจั่ดแสดงในโครงการจะไดรั้บการพจิารณาโดยกรรมการคัดสรร 6 ท่าน ไดแ้ก ่
คณุไมเคลิ เชาวนาศัย  ผศ.ดร.ประพล คําจิม่  คณุสนทิัศน ์ประดษิฐท์ัศนยี ์ ผศ.ดร.ศภุชยั อารรีุง่เรอืง  
คุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิต์ระกูล และคุณสบืแสง แสงวชริะภบิาล เพื่อคัดเลือก 2 ผลงานทีเ่หมาะสมจะไดรั้บทุน
สนับสนุนการเดนิทางของศลิปิน (Mobility Funding) และทุนในการเป็นศลิปินพํานัก (Residency Funding) 
เพือ่สง่เสรมิประสบการณ์ การสรา้งสรรค ์แนวความคดิ และเตรยีมความพรอ้มสูร่ะดับสากล 
 
ดําเนนิงานโดย ฝ่ายนทิรรศการ หอศลิปวัฒนธรรมกรงุเทพมหานคร 
สนับสนุนโดย บรษัิท มลิลค์อน สตลี จํากดั (มหาชน) 
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EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON  
20/20 FLUIDITY OF CHANGE 
An Incubating Project for Young Artists 
Organized by Bangkok Art and Cultural Centre 
Sponsored by Millcon Steel Public Company Limited 
 
5th March – 7th June 2020 
Main gallery on 9th floor, Bangkok Art and Cultural Centre 
Opening Reception on Thursday 2nd April 2020 at 18.00 hrs. 
 
Artists AWIKA SAMUKRSAMAN 

RATTANA SUDJARIT 
RATTANAKAN KANCHANAPHANBUN 
RONARONG BUTTHONGKAEW 
SAREENA SATTAPON 
SUCHON SUJIT 
TANANAN JAISAWANG 
YANUSAK NOASANG 
 

Judges MICHAEL SHAOWANASAI 
ASST. PROF. DR. PRAPON KUMJIM  
SANITAS PRADITTASNEE 
SUEBSANG SANGWACHIRAPIBAN 
ASST. PROF. DR. SUPACHAI AREERUNGRUANG  
SUREERAT LEESWADTRAKUL 
 

The Bangkok Art & Culture Centre is proudly presenting the fifth edition of its Early Years 
Project exhibition. The project, an initiative that seeks to foster a network of up-and-coming and 
young artists, offers participants valuable opportunities to develop their creativity, artistic 
approaches, and skills through collaborations with organisations and groups within and beyond the 
art scene – ultimately paving the way to a full-fledged artistic career. Early Years Project #5 – 
based on the theme of “Fluidity of Change” – is the latest iteration of the project since its debut in 
2016. Rising artists from all over the country are welcome to submit their works and challenge for 
the final eight spots in the project. The selected artists will receive funding to support their artistic 
practice under collaboration with the BACC Exhibition Department, offering them insights into 
collaboration with art and culture organisations as well as various stakeholders. 
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This year, the fifth Early Years Project is setting out on a distinctive path as applicants will 
have to create works of art that take into account aesthetic, temporal, and environmental factors 
in the context of the future of our planet. Coordinated movements in artistic and environmental 
matters have proven to be a significant challenge not only for artists but also the general public as 
we stand together in pondering matters such as humanity’s way of life in the coming age or a new 
definition of beauty. The combination of these subject matters has become a trending issue for the 
21st Century, and this edition of the project will encourage the audience to rethink and seek a new 
balance between mankind, nature, and interactions between each and every one of us. In addition 
to opportunities to create art, participating artists will also discover useful knowledge and skills for 
their future careers through interactions with professional artists along with art scholars, 
historians, critics, and experts from various branches. Each participant will be able to use this 
knowledge to build upon their creative works, gain a greater understanding into artistic 
collaborations, and develop skills necessary for a successful career. 

 
What is 20/20? 
20/20 has two implications. The terms are the measurement of visual acuity, and in Twenty-
twenty, 20/20 derived from the standard of perfect eyesight (20/20). It brought together 
discourses from different angles in terms of perception and belief and so is the metaphorical 
exposure through a set of information through visuality. This process defines the time to consider 
the rules and knowledge in the past. Therefore, it is the moment where the context of nature and 
environment needed to be reconsidered and revisited, by creating a new perception that shifts 
humans’ perspective and behaviours. 

 

The eight participating artists’ creations will be reviewed by a panel of judges comprising 
Michael Shaowanasai, Asst. Prof. Dr. Prapon Kumjim, Sanitas Pradittasnee, Asst. Prof. Dr.Supachai 
Areerungruang, Sureerat Leeswadtrakul and Suebsang Sangwachirapiban. Two artists will receive 
mobility and residency funding to further build upon their experiences, creative tendencies, and 
conceptual thinking as they equip themselves for the art world.  

 

Operated by BACC Exhibition Department, Bangkok Art and Cultural Centre 

Sponsored by Millcon Steel Public Company Limited 
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