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ศิลปอยูเปน - The Art of Surviving in the Arts 
 

“ศิลปอยูเปน” เปนกิจกรรมเพ่ือการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACC รวมกับ 

Tentacles ภายใตโครงการสนับสนุนศิลปน Early Years Project ครั้งท่ี 1 : Thisorder ท่ีเกิดจากแนวคิด

เพ่ือตองการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจในระบบและโครงสรางตางๆในโลกศิลปะและการ

ผลิตงานสรางสรรคท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงในปจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองคความรู 

กระบวนการและผูเชี่ยวชาญในศาสตรอ่ืนๆท่ีหลากหลาย ศิลปนจึงตองสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง 

และคนหาแนวทางใหมๆอยูเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถอยูรอดและเติบโตไปในโลกศิลปะท้ังในไทยและตางประเทศ

ได ทางโครงการจึงไดจัดกิจกรรมตางๆท้ังในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิรคช็อป ดวยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานศิลปะและสาขาอ่ืนๆ 

 

โดยโครงการนี้ใหความสําคัญกับการ “อยู” และ “ไป” สําหรับการ “อยู” นั้นทางโครงการตองการนําเสนอ

มุมมองจากบุคลลากรหลากหลายสาขา ไดแก 

1. ผูมีประสบการณในดานศิลปะ โดยนําเสนอใหเห็นภาพรวมและองคประกอบตางๆของอุตสาหกรรมศิลปะ 

บุคลากรท่ีเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในวงการศิลปะ รวมถึงมุมมอง ประสบการณ และคําแนะนําจากเหลา

ศิลปนตางชวงอายุท่ีมีความเคลื่อนไหวท้ังในไทยและตางประเทศ อีกท้ังนําเสนอความหลากหลายของการดํารง

อยูของคนหรือกลุมคนทํางานศิลปะในภูมิภาคตางๆ วา “อยู” และ “ไป” กันอยางไร 

2. ผูมีประสบการณหรือผูเชี่ยวชาญในศาสตรอ่ืนๆ โดยนําเสนอกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางสังคม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนําเสนอกระบวนการทํางาน รวมถึงกระบวนการประยุกตใชองคความรูท่ี

หลากหลาย ในการหาความเปนไปไดของการแกปญหาตางๆ หรือมิติใหมของประเด็นเหลานั้น ในหลายครั้ง

การบูรณาการองคความรูท่ีหลากหลาย นํามาซ่ึงผลลัพธท่ีนาสนใจ และสามารถนํามาเปนประเด็นศึกษา เพ่ือ

พัฒนาและปรับใชกับโครงการตางๆรวมถึงโครงการศิลปะดวย 

นอกจากนี้ “ศิลปอยูเปน” ยังคํานึงถึงการเตรียมความพรอมของศิลปนรุนใหมท่ีจะ “ไป” เผชิญหนา

กับเสนทางวิชาชีพนักสรางสรรคและศิลปน วิทยากรจะใหคําแนะนําสําหรับการเตรียมตัว เตรียมขอมูลพ้ืนฐาน 

การใหขอมูลตางๆ เชน แหลงทุน โครงการศิลปะอ่ืนๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือใหศิลปนรุน

ใหมเห็นโอกาสและชองทางในการเติบโตทางวิชาชีพ หรืออยางนอยท่ีสุดเพ่ือใหศิลปนเขาใจและ “อยู” ไดใน

ระบบศิลปะในไทยและตางประเทศ 

กําหนดการโครงการ 
มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 

สถานท่ี 
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครและ Tentacles 
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ผูมีสิทธิเขารวมโครงการ 
ศิลปน 12 ทานในโครงการ Early Year Project และประชาชนท่ัวไป 

 

กิจกรรมเปดใหผูสนใจเขารวมกิจกรรม ไมเสียคาใชจาย  
 
 

รายการกิจกรรม  
1.ใครแคร? กลไกและกระแสมูลคาของงานภัณฑารักษในประเทศไทย  
วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560, 13.00-16.00 น. 

หองอเนกประสงค ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

วิทยากร 
ดร. เดวิด เทห 

รูปแบบกิจกรรม  
บรรยาย 

 

2 .Differing Experiences - เรื่องเลาของศิลปน  

เปดประสบการณศิลปน และมุมมองอันหลากหลายในการทางานกับองคกรศิลปะท้ังไทยและตางประเทศ  

วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ 2560, 13.00-15.00 น. 

Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

วิทยากร 
กวิตา วัฒนะชยังกูร, จุฬญาณนนท ศิริผล, นิพันธ โอฬารนิเวศน 

ผูดาเนินรายการ 
เฮนรี่ แทน 

รูปแบบกิจกรรม 
เสวนา 

 
3 .ความเคล่ือนไหวของกลุมศิลปนใน จ.ปตตานี และ ยอกยาการตา โดย Patani Artspace & Patani 

Contemporary Art Gallery และ Ace House Collective  
วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2560, 16.00-18.00 น. 

พ้ืนท่ีศิลปะเทนทาเคิล 

วิทยากร  
ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ  
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Gintani Nur Apresia Swastika  

รูปแบบกิจกรรม 
บรรยายและเสวนา 

 
4 .นําเสนอกรณีศึกษาจากผูทางานดานสรางสรรคในศาสตรอ่ืน  
ตอนท่ี 1 : การตามหา  
โดยโครงการ “Humans of Flower Market : มนุษยปากคลองฯ”และ โครงการ #คนหายหนาเหมือน 

วันศุกรท่ี 24 กุมภาพันธ 2560, 13.00-16.00 น. 

Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

วิทยากร  
ผศ.ดร.สุพิชชา โตววิิชญ  

เอกลักษณ หลุมชมแข 

 รูปแบบกิจกรรม 
บรรยายและเสวนา 

 

5 .นําเสนอกรณีศึกษาจากผูทางานดานสรางสรรคในศาสตรอ่ืน  

ตอนท่ี 2 : ปกปองดูแล  
วันพุธท่ี 1 มีนาคม 2560, 7.00-18.00 น. 

ศูนยการเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บานปลาธนาคารปู ต.บางสระแกว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี  

วิทยากร  
สถิตย แสนเสนาะ 

รูปแบบกิจกรรม  
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

*เฉพาะศิลปนท่ีไดรับคัดเลือกในโครงการฯ  

 

6 .Art Coaching  

กิจกรรมใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล เก่ียวกับการนําเสนอตนเองทางวิชาชีพศิลปะ 

วันอาทิตยท่ี 12 มีนาคม 2560, 10.00-16.00 น. 

หองประชุม (501) ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

วิทยากร  
ผศ.ดร.เถกิง พัฒโนภาษ  

ดร.ไบรอัน เคอรติน 

สุทธิรัตน ศุภปริญญา 
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รูปแบบกิจกรรม 
เวิรคชอป 

*โปรดสํารองท่ีนั่งลวงหนา 

 

7 .พูดคุยกับองคกรสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  

การบรรยายโดยตัวแทนองคกรท่ีจัดและสนับสนุนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมเก่ียวกับจุดมุงหมายและ

นโยบายขององกรค โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะตางๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึง

แนวทางการเตรียมตัวเพ่ือเขารวมโครงการ เชน การเสนอจัดนิทรรศการ การสมัครเขารวมโครงการศิลปะ

ตางๆ การขอเงินทุน พรอมกับการถามตอบกับวิทยากร  

วันเสารท่ี 25 มีนาคม 2560, 13.00-16.00 น. 

Friends of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

วิทยากร  
TBC  

รูปแบบกิจกรรม 
บรรยายและเสวนา 

 

8 .การบานของศิลปน  

วันอาทิตยท่ี 19 มีนาคม 2560, 14.00-17.00 น. 

พ้ืนท่ีศิลปะเทนทาเคิล 

วิทยากร  
สุทธิรัตน ศุภปริญญา  

นนทวัฒน นาเบญจพล 

รูปแบบกิจกรรม  
บรรยายและเสวนา 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

www.facebook.com/silpyupen 

 

เทนทาเคิล 

โทรศัพท 061-941-6555, 089-744-3772, 082-487-1487 

info@tentaclesgallery.com 

www.tentaclesgallery.com  

www.facebook.com/TentaclesInc 

http://www.facebook.com/silpyupen
http://www.facebook.com/TentaclesInc
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Y.A.N (Young Artist Network) 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02 214 6630 – 8 

exhibition@bacc.or.th 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage  

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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เกี่ยวกับ Early Years Project 
Early Years Project เปนโครงการริเริ่มและดําเนินการโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร เพ่ือบมเพาะศิลปนอยูในชวงการทํางานระยะเริ่มตนโดยใชรูปแบบการคัดเลือกผลงานจาก

สาธารณะชนเพ่ือเขารวมโครงการ จุดประสงคของโครงการคือ การผลักดันศิลปนรุนใหมใหสามารถขับเคลื่อน

ไปบนเสนทางการทํางานศิลปะท้ังในไทยและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเปาหมายในการ

สรางฐานสนับสนุนศิลปน 1 รุน ในระหวางชวงระยะเวลาของโครงการ โดยเปดโอกาสใหศิลปนจาก

หลากหลายพ้ืนท่ีไดเขารับการอบรมความรู ทักษะ แลกเปลี่ยนและเก็บเก่ียวประสบการณท่ีสามารถนําไป

ประยุกตใชในการเติบโตตามสายอาชีพ ลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต การใหทุนสรางสรรคผลงาน

ศิลปะ การเปดพ้ืนท่ีในการจัดแสดงผลงาน การสรางประสบการณแลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทํางาน

อยางเปนมืออาชีพ การสรางทัศนะทางศิลปะ ผานการใหผลงานไดถูกวิเคราะห ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย 

คุณคาทางศิลปะท่ีตอบสนองตอยุคสมัย รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปนสูประสบการณการทํางานในระดับ

นานาชาติ 
 

เกี่ยวกับ Y.A.N (Young Artist Network by BACC) 
Young Artist Network by BACC หรือ Y.A.N ริเริ่มและดําเนินการโดย ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร เปนโครงการท่ีมุงสนับสนุนผลงานและการทํางานของศิลปนรุนใหมท่ีอยูในชวงเริ่มตน

ของการทํางาน ลักษณะของโครงการเปนการทํางานรวมกันระหวางบุคคลหรือองคกรและหอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพของศิลปนรุนใหม จุดประสงคของ Y.A.N 

คือ การเปนฐานรองรับโครงการยอยหลากหลายโครงการท่ีดําเนินอยูภายใตโครงสรางเดียวกันท่ีเนนการ

สนับสนุนท่ียืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแกนกลางในการสรางพันธกิจรูปแบบ

เครือขายเพ่ือกระจายฐานทรัพยากรทางความรูและความสัมพันธไปยังกลุมศิลปนรุนใหม เพ่ือสรางโอกาสใน

การเคลื่อนตัวตามสาขาอาชีพเฉพาะตน ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

เกี่ยวกับ ศิลปอยูเปน (The Art of Surviving in the Arts) 
“ศิลปอยูเปน” เปนกิจกรรมเพ่ือการศึกษาโดย Y.A.N (Young Artist Network) by BACC รวมกับ 

Tentacles ภายใตโครงการสนับสนุนศิลปน Early Years Project ครั้งท่ี 1 : Thisorder ท่ีเกิดจากแนวคิด

เพ่ือตองการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหมีความรูความเขาใจในระบบและโครงสรางตางๆในโลกศิลปะและการ

ผลิตงานสรางสรรคท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงในปจจุบันมีการเชื่อมโยงกับองคความรู 

กระบวนการและผูเชี่ยวชาญในศาสตรอ่ืนๆท่ีหลากหลาย ศิลปนจึงตองสามารถปรับตัว พัฒนาศักยภาพตัวเอง 

และคนหาแนวทางใหมๆอยูเสมอ เพ่ือท่ีจะสามารถอยูรอดและเติบโตไปในโลกศิลปะท้ังในไทยและตางประเทศ

ได ทางโครงการจึงไดจัดกิจกรรมตางๆท้ังในรูปแบบของการบรรยาย เสวนา และเวิรคช็อป ดวยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานศิลปะและสาขาอ่ืนๆ 
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เกี่ยวกับ Tentacles 
เทนทาเคิล (Tentacles) กอตั้งเม่ือ ป พ.ศ. 2557 เปนองคกรศิลปะท่ีเปดพ้ืนท่ีใหกับบุคคลผูทํางานดาน

ศิลปะวัฒนธรรม การออกแบบและบุคคลท่ัวไป เปนท่ีนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและ

ขับเคลื่อนองคความรูในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการทดลองสรางสรรคตางๆ ผานการจัด

กิจกรรม เชน นิทรรศการศิลปะ การจัดเสวนา และโครงการศิลปนพํานัก (Artist Residency Program) ท่ี

เปดโอกาสใหศิลปนไทยและตางชาติไดมีพ้ืนท่ีในการผลิตผลงาน เรียนรูและทดลองสิ่งใหมๆ นอกจากนี้เทนทา

เคิลยังรวมงานกับองกรคในตางประเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปนเพ่ือใหศิลปนไทยไดมีโอกาสไปทํางาน

ศิลปะและสรางเครือคายในระดับนานาชาติ 

— 
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ศิลปอยูเปน - The Art of Surviving in the Arts 
 
“ศิลปอยูเปน - The Art of Surviving in the Arts” is an education programme that is a part of the 

Early Years Project #1 : Thisorder organised by Y.A.N (Young Artist Network) by BACC in 

conjunction with Tentacles. The programme aims to support emerging artists in 

understanding the different structures within the art world as well as the various 

developments and processes of working as creative practitioners, particularly in the shift 

towards working across disciplines, with artists and designers working in conjunction with 

experts outside of their fields.  

 

With the shift towards the “multi-disciplinary” in mind, this programme is structured in a 

way that participants will be able to learn from speakers from within the “Art World” as well 

as those who work in-between or outside the traditional confines of “the Arts”. In total, the 

programme comprises of 10 sessions of workshops and seminars divided into 4 parts, 

including the introduction.  

After the introduction, the second part is a series of talk by experts and practitioners in the 

arts, who will be presenting the different perspectives of the art world, with speakers who 

work in and outside of Thailand and artists who work in a variety of mediums and at 

different stages of their careers. Exploring different ways of surviving and growing in the art 

world.  

In the next section, experts and practitioners who work outside the traditional areas of art, 

will be presenting case studies, ranging from social issues to engagement with scientific 

knowledge. Presenting their methods, ideas and how different disciplines can come together, 

to create new kinds of knowledge or solutions.  

 

Lastly, the programme aims to prepare the participating artists for the practicalities of being 

an artist in the contemporary art world, by providing support in preparing their CVs and 

portfolios, as well as inviting speakers with experience in writing proposals for residencies 

and funding. To show the different routes of ‘surviving’ and ‘growing’ as artists.  

 

Project period: 

January 2017 - March 2017 



 

  9 

 

Venues: 

Bangkok Art and Culture Centre, and Tentacles 

 

Participants: 

12 “Early Year Project” participants, and public 

 

Event is open to the public, free of charge. 
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List of activities 
1.Who Cares? The Curatorial Function and its Currency in Thailand  
Wednesday 25 January 2017, 13.00-16.00  

Multifunction Room, 1st Floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Speaker 
Dr. David Teh 

Activities  
Lecture 

 

2 .Differing Experiences   

Artists’ Perspective on Working with Art Organisations in Thailand and Overseas  

Wednesday 1 February 2017, 13.00-15.00  

Friends of BACC, 6th floor, Bangkok Art and Culture Centre  

Speakers  
Kawita Vatanajyankur, Chulayarnnon Siriphol, Nipan Oranniwesn  

Moderator  
Henry Tan  

Activities  
Roundtable discussion  

 
3 .Working Together: A Talk with Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery 

(Pattani) and Ace House Collective(Yogyakarta, Indonesia)  
Wednesday 8 February 2017, 16.00-18.00  

Tentacles N22  

Speakes  
Jehabdulloh Jehsorhoh  

Gintani Nur Apresia Swastika  

Activities  
Lecture and Discussion  

 
4 .Multidisciplinary Practices  

Session I : Lost and Found  
By The "Humans of Flower Market" Project and The Mirror Foundation's 

#Missingpersonslookalike Campaign 
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Friday 24 February 2017, 13.00-16.00  

Friends of BACC, 6th floor, Bangkok Art and Culture Centre  

Speakes 
Assistant Professor Dr.Supitcha Tovivich  

Eaklak Loomchomkhae  

Activities 
Lecture and Discussion  

 

5 .Multidisciplinary Practices  

Session Il : Protect and Preserve  
Wednesday 1 March 2017, 7.00-18.00  

Baan Plaa Tanakarn Phoo, Environmental Learning Center, Bang Sra Kaew, Laem Singh, 

Chataburi  

Speaker 
Sathit Saensanaoe  

Activities  
Field Trip  

*Only “Early Year Project” participants  

 

6 .Art Coaching  

Individual Resume Review and Consulting Sessions  

Sunday 12 March 2017, 10.00-16.00  

Meeting Room (501), 5th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

Speakers 
Assistant Professor Dr.Takerng Pattanopas  

Ph.D.Brian Curtin  

Sutthirat Supaparinya  

Activities  
Workshop 

*booking required 

 

7 .Arts & Cultural Organisations: Oppurtunities for Artists  
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Presentations by organisations that organise and support projects in the fields of art and 

culture, their objectives, policies, past projects and current opportunities for artists, as well 

as guidelines on preparing proposals and applications, followed by Q & A session.  

Saturday 25 March 2017, 13.00-16.00  

Friends of BACC, 6th floor, Bangkok Art and Culture Centre  

Speaker(s) 
TBC  

Activities  
Lecture and Discussion  

 

8 .Being an Artist : Professional Skills and Homework  

Sunday 19 March 2017, 14.00-17.00  

Tentacles N22 

Speakers 
Sutthirat Supaparinya  

Nontawat Numbenchapol  

Activities  
Lecture and Discussion 

 

For more information, please contact: 

www.facebook.com/silpyupen 

 

Tentacles 

Tel. 061-941-6555, 089-744-3772, 082-487-1487 

info@tentaclesgallery.com 

www.tentaclesgallery.com  

www.facebook.com/TentaclesInc 

 

Y.A.N (Young Artist Network) 

Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre 

939 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630 – 8 ext.531 

http://www.facebook.com/silpyupen
http://www.facebook.com/TentaclesInc
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earlyyearsproject@gmail.com 

www.bacc.or.th 

www.facebook.com/baccpage  

http://www.bacc.or.th/
http://www.facebook.com/baccpage
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About Early Years Project 
An initiative conceived to foster the talents of fledgling artists, the program initiated and 

operated by Exhibition department of Bangkok Art and Culture Centre selects participating 

works from a range of public submissions with the goal of encouraging the young artists to 

climb the career ladder and seize opportunities available in Thailand and overseas. The 

project’s long-term goal is to develop a support base for one generation of artists for a 

certain period of time while also offering artists of various origins and styles the opportunity 

to learn new skills and gather experiences that will feed into their career progression. The 

project offers includes funding to support their creation, spaces to display works and 

opportunities to exchange experiences and develop art-making processes. Aimed to expand 

the artists’ attitudes of art itself through insightful analysis, discussion on the concept and its 

social value, Early Years Project also drives the artists towards a more mature experience in 

the international arena. 

 

About Y.A.N (Young Artist Network by BACC) 
Young Artist Network by BACC (Y.A.N.) is a program by Exhibition Department, Bangkok Art 

and Culture Centre that seeks to support the works and careers of young artists in the 

beginning stages of their career, specifically through mutual collaboration with individuals or 

organizations. Aimed to build the capacity of young artists, Y.A.N.’s objective is to act as a 

ground base for various projects operating within the same framework, focusing on providing 

incredibly versatile supports that meet the social and cultural changes. Y.A.N. is a network 

for art professions to share knowledge, resources and expand connections to new young 

artists who can in turn develop professional skills and discover opportunities to work in 

Thailand and overseas according to their branch of art. 

 

About ศิลปอยูเปน (The Art of Surviving in the Arts) 
“ศิลปอยูเปน - The Art of Surviving in the Arts” is an education programme that is a part of the 

EARLY YEARS PROJECT #1 : Thisorder, organised by Y.A.N (Young Artist Network) by BACC in 

conjunction with Tentacles. The programme aims to support emerging artists in 

understanding the different structures within the art world as well as the various 

developments and processes of working as creative practitioners, particularly in the shift 
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towards working across disciplines, with artists and designers working in conjunction with 

experts outside of their fields. 

 

About Tentacles 
Tentacles is an artist-led initiative founded in 2014. We are focused on providing a platform 

for emerging and experimental creative practitioners, hosting regular exhibitions and 

residency program for artists and researchers looking to spend time in Bangkok, to focus on 

their practices, as well as engage with local communities. We also act as a venue for 

collaboration and exchange of ideas in the wider social and cultural fields, by organising 

events such as seminars and artist's talks. Furthermore, we collaborate with partner 

organisations in Thailand and overseas, to facilitate cultural exchange programmes, with past 

projects including K.Mutt Space in Ratchaburi and Taichung ASEAN Square Cultural Exchange 

programme in Taiwan 

— 
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