
ผลด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

1. แผนงำนพื้นฐำน 
1.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำบุคลำกรอันเป็นหัวใจส ำคัญต่อกำร
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรเพ่ือน ำเอำควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่ำง  ๆที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และสมรรถนะของแต่ละบุคคลเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
ตลอดจนเกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของตนเอง และเพื่อนร่วมงำน ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำศัยภำพบุคลำกร ให้มีควำมเหมำะสมกับ 
ยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ โดยกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำยส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำ
องค์กรต่อไป 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร “หลักสูตรกำรเขียน
ผลงำนทำงวิชำกำร เข้ำรับกำรประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565  
ณ โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok โดยมีนางเกษร ก าเหนิดเพ็ชร รองผู้อ านวยการส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด 
และได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสุนันทา มิตรงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางจันทร์จิรา  
เจนนุวัตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักตรวจสอบและประเมินผลก าลังคน ส านักงาน ก.พ. 
นางสาวหัสญา พิมพ์สระเกษ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักตรวจสอบและประเมินผลก าลังคน 
ส านักงาน ก.พ. พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ  
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1.2 กิจกรรมกำรศึกษำเผยแพร่และประยุกต์ ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด ำเนินโครงกำรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บ บันทึกและเผยแพร่
องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สำธำรณชน  รวมถึงกำรพัฒนำและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์   
รวมถึงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและควำมคิดสร้ำงสรรค์ สนับสนุนกำร
ต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนวกด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์เกิดเป็นผลงำนศิลปะร่วมสมัยที่มี
คุณค่ำทำงจิตใจ และมีมูลค่ำในเชิงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมดังนี้ 

1. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหำวิทยำลัยนเรศวร ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือรวบรวม
องค์ควำมรู้กำรสร้ำงสรรค์ทำงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของจังหวัดสุโขทัยผ่ำนกำรออกแบบร่วมสมัย 
(Cultural Creativity กำรสร้ำงสรรค์จำกวัฒนธรรม : สุโขทัย) โดยมีเนื้อหำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ประกอบด้วยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยจำกวิทยำกร/ศิลปิน/ผู้ประกอบกำร 
ภำพถ่ำยและข้อมูลประวัตศำสตร์ของจังหวัดสุโขทัย เอกลักษณ์ของงำนหัตถกรรมและเครื่องจักสำน 
เครื่องประดับ กำรสร้ำงสรรค์จำกวัฒนธรรมสิ่งทอ โดยพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่ำง ๆ ตลอดจนวิธีกำร
เผยแพร่ผลงำนของกำรจัดโครงกำร New Outlook on the Old Capital City : A Workshop on Preserving and 
Promoting Cultural Heritage, Identities, and Expressions through Contemporary Design in Sukhothai 
Province ภำยใต้ Participation Programme ส ำหรับปี 2020 - 2021 ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
องค์กำรยูเนสโก โดยมีระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย 
จังหวัดพิษณุโลก และกรุงเทพมหำนคร  
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1.3 กิจกรรมกำรอุดหนุนกำรพัฒนำและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดใ้ห้กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์งำนของศิลปินร่วมสมัย 

ศิลปินศิลปำธร ผ่ำนกำรให้เงินอุดหนุนกำรพัฒนำและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยสนับสนุนโครงกำรที่เปิด
โอกำสให้บุคคลทั่วไป ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง 9 สำขำ ที่ประสงค์จะ
สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้ โครงกำรเงินอุดหนุนกำรพัฒนำและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้พิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปิน และองค์กรเครือข่ำยศิลปะร่วมสมัยทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศไปแล้ว จ ำนวน 19 โครงกำร ได้แก่   

 

ล ำดับ โครงกำร/ผู้ได้รับกำรสนับสนนุ 
วงเงินที่ได้รับ 

(บำท) 

วันที่และ
สถำนที่จัด
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. โครงกำรพลังดิน  
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อโณทัย นิติพน 

150,000 วันที่ 5 
ธันวำคม 
2564 

รูปแบบ 
Online 

 

- ลักษณะกำรท ำมิวสิควิดีโอ
ร่วมกับคิดบวกสิปป์  
เผยแพร่วันที่ 5 ธันวำคม 2564 
- เครือข่ำยร่วมสร้ำงสรรค์งำน  
16 คน (มีศิลปำธรและศิลปิน
แห่งชำติ แม่ขวัญจิต ศรี
ประจันต์) 
- ยอดผู้ชมจ ำนวน 2,000 คน 

2.  โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
“เกลือศิลป์” โดย นำงฐภิชชำกร 
สุดดี 

200,000  ระหว่ำงวันที่ 
3 - 5 

ธันวำคม 
2564 
จงัหวัด 

สมุทรสำคร 

- จัดงำนศิลปะ โดยใชธ้ีม “เกลอื” 
มำเชื่อมโยงกับงำนศิลปะ 
Art Market  
- เครือข่ำยเข้ำร่วมจ ำนวน  
10 หน่วยงำน (ททท./จังหวัด/
อ ำเภอ/อบจ.สุมทรสำคร ทน./ 
หอกำรค้ำ/ศูนย์กำรค้ำพอร์ต้ำชิ
โน่ และเครือข่ำยศิลปินจ ำนวน  
20 คน  
- สร้ำงรำยได้ 3 วัน ประมำณ 
761,655 บำท 

3. 
 

โครงกำรจัดท ำชุดประจ ำชำติ
ส ำหรับกำรประกวดมิสยูนิเวิร์ส 
ประจ ำปี 2021  

450,000 
 

วันที่ 12 
ธันวำคม 
2564

- น ำงำนวัฒนธรรมไทย  
มวยไทย ฝีมือของนำยจำตุรณ       
แร่เพชร มำเป็นแนวคิดในกำร
จัดท ำชุดประจ ำชำติ ให้แก่ 
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ล ำดับ โครงกำร/ผู้ได้รับกำรสนับสนนุ 
วงเงินที่ได้รับ 

(บำท) 

วันที่และ
สถำนที่จัด
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โดยบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล 
จ ำกัด (TPN Global) 

ประเทศ
อิสรำเอล 

แอนชิลี สก๊อต - เคมมิส  
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สวมใส่  
- ยอดผู้ชมงำนจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 
4,000,000 คน 
 

4. โครงกำรวำดภูเก็ต  
โดย นำยอำรีย์ คงพล 

200,000 ระหว่ำงวันที่
1 - 20 

กุมภำพันธ์ 
2565 

จังหวัดภูเก็ต 

- กำรน ำงำนศิลปะมำฟ้ืนฟูกำร
ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  
ผ่ำนกำรจัดแสดงงำนของศิลปิน 
ระหว่ำงวันที่ 1 - 20 กุมภำพันธ์ 2565 
ณ ย่ำนเมืองเก่ำ จังหวัดภูเก็ต 
- เครือข่ำยศิลปินเข้ำร่วม
จ ำนวน 60 คน/ องค์กรจ ำนวน 
10 แห่ง  
- ผลงำนศิลปะ 120 ชิ้น 
- นักท่องเที่ยว 15,000 คน  
- ศิลปินขำยงำนได้จ ำนวน 11 ชิน้ 
มูลค่ำรวม 98,500 บำท 
 

5. โครงกำรส่งเสริมวิถีท่องเที่ยว
สไตล์อำร์ตด้วยกำรแสดง 
ร่วมสมัย@รำชบุรี 
โดย นำยสุรเชษฐ์ กำญจนสินธ์ 

170,000 ตั้งแต่เดือน
กุมภำพันธ์ 
ถึงเดือน

พฤษภำคม 
2565 

จงัหวัดรำชบุรี 

อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนสรุปผล 

6. โครงกำรคลื่นศิลปะลูกใหม่ 2565 
ครั้งที่ 1 โดย นำยวัชรินทร์  
รอดนิตย์ 

120,000 ตั้งแต่วันที่ 4 
กุมภำพันธ์ - 
4 มีนำคม 

2565 
จังหวัดภูเก็ต 

อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนสรุปผล 
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ล ำดับ โครงกำร/ผู้ได้รับกำรสนับสนนุ 
วงเงินที่ได้รับ 

(บำท) 

วันที่และ
สถำนที่จัด
กิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

7. โครงกำรศิลป์สร้ำงสรรค์ สืบสำน 
พัฒนำต่อยอดหุ่นมือผ้ำไทลื้อ
บ้ำนธิ ล ำพูน 
โดย นำงสำวน้ ำฝน อุ่นฤทธิ ์

220,000 วันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 

2565 
จงัหวัดล ำพูน 

อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนสรุปผล 

8. โครงกำรศิลปะร่วมสมัย  
เพ่ือสุนทรีภำพในสังคม  
โดย นำยพรชัย  ใจมำ 

300,000 เดือน
มีนำคม 
2565 

 

อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนสรุปผล 

9. โครงกำรปันคลิป ปันสุข Art 
for Life : Thailand Biennale, 
Korat 2021 
โดย นำยพรชัย  ใจมำ 

500,000 ตั้งแต่เดือน
กุมภำพันธ์  

ถึงเดือนมีนำคม 
2565 

รูปแบบ
Online 

อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนสรุปผล 

10. โครงกำรศิลปะสร้ำงเมืองกระบี่
เมืองศิลป์ (Arts in The City) 

500,000 ระหว่ำงวันที่
1 - 2 

เมษำยน 
2565  

จงัหวัดกระบี่ 

อยู่ระหว่ำงรอรำยงำนสรุปผล 
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1. โครงกำรพลังดิน โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อโณทัย นิติพน 

  
2. โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “เกลือศิลป์” โดย นำงฐภิชชำกร สุดดี 

  

3. โครงกำรจัดท ำชุดประจ ำชำติส ำหรับกำรประกวดมิสยูนิเวิร์ส ประจ ำปี 2021  
โดยบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จ ำกัด (TPN Global) 
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2. แผนงำนยุทธศำสตร์ 
2.1 โครงกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ไทยและควำมเป็นไทย 

2.1.1 โครงกำรสืบสำน รักษำ ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภำรกิจในกำรส่งเสริม พัฒนำและต่อยอดงำนศิลปะร่วมสมัยทั้ง  

9 สำขำ โดยมีโครงกำรต่ำง ๆ ที่ให้องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะแก่สังคมหลำกหลำยโครงกำร อีกทั้ง ได้สนองงำน
ส ำคัญของสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  ให้มีกำรสืบทอดและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน น้อมส ำนึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงควำมจงรักภักดีถวำยเป็นรำชสักกำระ โดยมีเป้ำหมำยธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยได้เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดี ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์สร้ำงควำมสมำนฉันท์ รวมกลุ่มจิตอำสำท ำควำมดี  ซึ่งจะ
เป็นกำรน ำพำชำติให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งค่ังอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจนสำมำรถน ำไป 
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีรำยละเอียดกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำรสืบสำน รักษำ ต่อยอด 
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยดังต่อไปนี้ 

 1. โครงกำรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์   
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เนื่องในโอกำสถวำยพระสมัญญำ “สิริศิลปิน” 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด ำเนินโครงกำรเทิดพระเกียรติฯ เพื่อน้อมร ำลึกถึง 
พระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี ที่ทรงมีต่อวงกำรศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนใช้ในกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำนำ
ประเทศ รวมถึงเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและซำบซึ้งในพระเมตตำ 
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทยเสมอมำ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในส่วนของพิธี
พระรำชทำนสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” พร้อมด้วยพิธีเปิดงำนโครงกำรกำรแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ  
Thailand Biennale, Korat 2021 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวำคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินไปยังหอศิลป์พิมำนทิพย์ ต ำบลโป่งตำลอง อ ำเภอปำกช่อง 
จังหวัดนครรำชสีมำ ในกำรพระรำชทำนสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ที่เฝ้ำทูลละอองพระบำทรอรับเสด็จ พร้อมด้วย  
นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหำร
กระทรวงวัฒนธรรมและส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำ  
และภัณฑำรักษ์เครือข่ำย พร้อมทั้งทรงเปิดงำนกำรแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ Thailand Biennale, Korat 2021  

ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหรือเข้ำชมนิทรรศกำรภำพวำดฝีพระหัตถ์ “องค์สิริศิลปิน”  
และนิทรรศกำรศิลปินชำวไทย และศิลปินนำนำชำติ ประชำชนทั่วไป นักท่องเที่ยว และผู้สนใจสำมำรถเข้ำชมนิทรรศกำร 
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565 ณ หอศิลป์พิมำนทิพย์ จังหวัดนครรำชสีมำ  
โดยนิทรรศกำรที่จัดแสดงเป็นภำพวำดและศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์  
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี โดยแบ่งรูปแบบกำรจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

1. ผลงำนจิตรกรรมคอลเลคชั่นชุด “เสือ” ในสภำพแวดล้อมและอิริยำบถต่ำงๆ  
2. ผลงำนประติมำกรรม และสื่อผสม ที่ถอดแบบจำกภำพวำดฝีพระหัตถ์ 
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3. ผลงำน Digital Art Exhibition ในรูปแบบของสื ่อร่วมสมัย อำทิ Interactive Art 
หรือ 3D โมเดล “เสือ” พร้อมภำพเคลื่อนไหว 
ซ่ึงในกำรด ำเนินกิจกรรมมีจ ำนวนผู้เข้ำชมกว่ำ 5,000 คน 
 
 

 

  
 

 2. โครงกำรนิทรรศกำรศิลปะ “คิดถึงเหลือเกิน” เพื่อน้อมร ำลึก ถึงพระมหำกรุณำธิคุณ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด ำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน้อมร ำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
มีกำรพัฒนำและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งสร้ำงแรงบันดำลใจและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมถึงเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเครือข่ำยหอศิลป์  
ในระดับภูมิภำคอันเป็นกำรพัฒนำพ้ืนที่ศิลปะในระดับภูมิภำค ในกำรจัดกิจกรรมด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 13 
ตุลำคม ถึงวันที่ 5 ธันวำคม 2565 ณ หอธรรมพระบำรมี อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีรำยละเอียด
กำรจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. กำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สู่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง 
2. หนังสือสูจิบัตรกำรจัดนิทรรศกำรศิลปะ “คิดถึงเหลือเกิน” จ ำนวน 1,000 เล่ม  

ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมได้มีสนใจเข้ำร่วมนิทรรศกำรศิลปะ “คิดถึงเหลือเกิน” เพ่ือน้อมร ำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร จ ำนวนกว่ำ 2,000 คน 
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3. โครงกำรกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยออนไลน์ งำนกำชำด ประจ ำปี  พ.ศ. 2564 
ในรูปแบบแพลตฟอร์มงำนกำชำดออนไลน์บนเว็ปไซต์  www.งำนกำชำด.com ภำยใต้แนวคิด 
“ประสบกำรณ์สนุก สร้ำงสุข ทุกมิติ” 

-  กำรจั ดกำรแสดง ในรู ปแบบแพลตฟอร์ ม งำนกำชำดออนไลน์บน เว็ บ ไ ซต์                        
www.งำนกำชำด.com ภำยใต้แนวคิด “ประสบกำรณ์สนุก สร้ำงสุขทุกมิติ” โดยเครือข่ำยศิลปินร่วมสมัยดีเด่น 
รำงวัลศิลปินศิลปำธร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                
ในกำร พัฒนำประ เทศ  จั ดกิ จกรรม ในวันที่  24 และ 27 ธั นวำคม 2564 เ วลำ  18.00 - 21.00 น .  
ณ  โรงละครเคแบงก์สยำมพิฆเนศ ชั้น ๗ อำคำรสยำมสแควร์วัน กรุงเทพฯ  ซึ่งภำยในงำนประกอบไปด้วย
กิจกรรมดังนี้ 

2.1 กิจกรรมกำรแสดงชุด “คำถำศิลป์” 
2.2 กิจกรรมกิจกรรมกำรแสดงชุด “คำถำชีวิต”   
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4. โครงกำรสืบสำน รักษำ ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กิจกรรมกำรพัฒนำแนวคิด 
เชิงสร้ำงสรรค์ สู่กำรเพิ่มศักยภำพชุมชน ณ จังหวัดพัทลุง 

- กำรด ำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

สู่สำธำรณชนและสนับสนุนกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผนวกด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์              

เกิดเป็นผลงำนศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่ำทำงจิตใจ อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้กับชุมชน   

โดยกลุ่มเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกิจกรรม ได้แก่ ศิลปิน ศิลปินพ้ืนบ้ำน และประชำชนในพ้ืนที่ เครือข่ำยทำง

วัฒนธรรม ครู นักเรียน นักศึกษำ และผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 11 - 13 

กุมภำพันธ์ 2565 ณ ตลำดน้ ำทะเลน้อย  อ ำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ กำรด ำเนินกิจกรรมได้มีจ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1,500 คน 

  

  
 

2.1.2 โครงกำรกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและควำมเป็นไทย 
1. กิจกรรมเทศกำลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 7 (The 7 th Bangkok Art Festival : BAF 7) 

กิจกรรมเทศกำลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 7 (The 7 th Bangkok Art Festival : BAF 7)  
ได้ด ำเนินกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แต่ด้วยเนื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID - 19) จึงท ำให้ต้องมีกำรปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมใก้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
อีกทั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดกำรขับเคลื่อนงำนวัฒนธรรมตำมนโยบำยของรัฐบำล และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นกำรปรับบทบำทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ  
โดยขับเคลื่อนงำนด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ ให้มีกำรสร้ำงรำยได้ เสริมคุณค่ำ 
และพัฒนำสังคม ผลักดันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีบทบำทในกำรพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจและสังคมไทยภำย
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หลังจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยจึงได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเทศกำลศิลปะร่วมสมัยร่วมกับงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ  ตั้งแต่วันที่ 26 
มีนำคม ถึงวันที่ 6 เมษำยน 2565 โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย 

1.1 กำรสำธิตงำนศิลปะร่วมสมัย (Workshop)  
1.2 กำรเผยแพร่ผลงำนร่วมสมัยทั้งศิลปะกำรแสดง ดนตรี  
1.3 กำรจ ำหน่ำยผลงำนศิลปะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำงศิลปวัฒนธรรม  

ในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ตระหนักถึงกำรตอบสนองยุทธศำสตร์กำร
ท ำงำนของกระทรวงวัฒนธรรมในกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และพัฒนำต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจสร้ำงรำยได้ 
จำกผลผลิตทำงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจำกกำรจัดกิจกรรมได้รับผลตอบรับอย่ำงดียิ่ง โดยมีผู้เยี่ยมชมงำน
มำกกว่ำ 50,000 คน สร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกว่ำ 2.5 ล้ำนบำท 
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2. กิจกรรมศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส ำนึก 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ตระหนักถึงสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่มีกำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) เป็นวงกว้ำงและยังคงมีกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ด ำเนินโครงกำรศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส ำนึก ในรูปแบบของ

กำรผลิตรำยกำรวำไรตี้ ที่เชิญชวนให้ประชำชนทั่วไปได้ใช้เวลำว่ำงจำกกำรอยู่บ้ำนได้มำสร้ำงเสริมทักษะควำมรู้

ของศิลปะในด้ำนต่ำง ๆ จำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ มำสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรจุดประกำยงำนด้ำนศิลปะ

สู่กำรสร้ำงอำชีพ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ด ำเนินกำรผลิตรำยกำรในชื่อ “เล่นเอำจริง” เป็นรำยกำรที่

มุ่งส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมยำมว่ำงในรูปแบบของงำนศิลปะประเภทต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้เป็นอำชีพที่

เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่ำงมีควำมสุขและสนุก ซึ่งมีจ ำนวนในกำรผลิต 3 ตอน ควำมยำว 15 - 20 นำที 

ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อออนไลน์ของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ facebook และช่องYoutube  

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เข้ำชมผ่ำนทำง facebook จ ำนวน 203,282 วิว และผ่ำนทำง Youtube จ ำนวน 207,389 วิว   

ภำพบรรยำกำศกำรถ่ำยท ำเพื่อเชิญชวนชมรำยกำร “เล่นเอำจริง” ของผู้บริหำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย  
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รำยละเอียดกำรผลิตและภำพกิจกรรม 
ตอนที่ 1 ผ้ำลำยอย่ำง โดยนำยธนิต พุ่มไสว ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ จังหวัดเพชรบุรี ที่ทดลองท ำผ้ำลำยอย่ำง
โบรำณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เลไซเคิล โดยนำยจิรศักดิ์ ปิตุรักษ์วงศ์ ศิลปินเจ้ำของแนวควำมคิด “เลไซเคิล” จังหวัดระยอง ซึ่งได้
สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะจำกขยะที่ลอยมำกับทะเล เป็นผลงำนศิลปะที่ช่วยลดปัญหำโลกร้อน และรักษำ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยอง 
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ตอนที่ 3 วำดเส้นเป็นสุข โดยนำงสำวจิรำภรณ์ โครตมิตร ศิลปินจังหวัดนครพนม ศิลปินที่ผันตัวเองจำกนัก
วำดกำร์ตูน มำเป็นเกษตรกรต่อยอดวัฒนธรรมชนเผ่ำ สู่ธุรกิจโรงย้อมผ้ำครำม - โฮมสเตย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 โครงกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำศิลปะสร้ำงสรรค์ 
1. กิจกรรมกำรศูนยเ์รียนรู้และพัฒนำหนังสือไทย 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด ำเนินกิจกรรมห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลำงที่มีจุดเด่นในกำรเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแหล่งควำมรู้ส ำหรับบุคคลที่สนใจในงำนศิลปะ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเยำวชน 
นิสิต นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ได้เข้ำมำศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ข้อมูลที่ทันสมัย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

1.1 กิจกรรมแนะน ำหนังสือออนไลน์เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หนังสือใน
ห้องสมุดผ่ำนเพจเฟซบุ๊กห้อสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

1.2 กำรจัดหำหนังสือเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ควำมรู้ภำยในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- กิจกรรมเรียนรู้ดูหอศิลป์ 
ในวันที่ 8 มกรำคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชำติ ได้มีกำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำร

สนับสนุนให้เยำวชนได้เข้ำมำศึกษำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่ำง ๆ ภำยในหอศิลป์ 
ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ในกำรจัดกิจกรรมได้เน้นกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนในกำรลงมือปฏิบัติในกำรสร้ำงสรรค์
งำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมสมัย เพ่ือเป็นกำรผลักดันศักยภำพของเยำวชนควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์
ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ และเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและกำรเปิดโลกทัศน์ในมุมมองใหม่ ๆ ทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับเยำวชนควบคู่ไปกับกำรถ่ำยทอดสดกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบ VDO Live 
Streaming ซึ่งภำยในงำนมีรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะกำรประดิษฐ์ “สัตว์โลกจำกนิทำน” บริเวณ ชั้น 2 U - Gallery 
และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง VDO Live Streaming 
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2. สร้ำงสรรค์ผลงำนกำรออกแบบ “กระปุกออมสินรูปสัตว์” บริเวณ ชั้น 2 ห้องสมุด
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง VDO Live Streaming 

3. สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะจำกภำพพิมพ์ “กำรสร้ำงสรรค์ลวดลำยจำกภำพพิมพ์
ธรรมชำติ” บริเวณ ชั้น 1 หน้ำห้องออดิทอเรียม และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง VDO Live Streaming 

4. กำรแสดงและสำธิตกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะด้ำนกำรแสดงร่วมสมัย ประกอบไปด้วย 
4.1 กำรแสดงมำยำกลสุดพิเศษ โดยสมำคมวิทยำกลแห่งประเทศไทย 
4.2 กำรแสดงบทเพลงอันไพเรำะ จำกแชมป์ ศำลำเฉลิมกรุง : สืบสำนต ำนำนเพลง 
4.3 กำรแสดงเล่ำนิทำน โดยครูตุ๊บปอง 
4,4 กำรแสดงนำฏศิลป์ร่วมสมัย โดยเครือข่ำยศิลปินเยำวชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
4.5 กำรแสดงหุ่นมือร่วมสมัย โดยคณะ Mommy Pupet 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกิจกรรมเรียนรู้ดูหอศิลป์ เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 ได้มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม 2,171 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมพัฒนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย 
โครงกำรพัฒนำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เป็นโครงกำรที่ให้ควำมส ำคัญด้ำนอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยประกอบกับแนวนโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย     
โดยเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยน ำผ้ำไทย อันเป็นทุนทำงวัฒนธรรม 
มำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักออกแบบ 
เครื่องแต่งกำยชำวไทยในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยที่ท ำจำกผ้ำไทยที่มีควำมทันสมัย      
สำมำรถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ ำวัน กลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษำ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 
ศิลปินในสำขำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญมีดังนี้ 

2.1 จัดงำนแถลงข่ำวโครงกำรพัฒนำกำรออกแบบ เครื่องแต่งกำยผ้ำไทยร่วมสมัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด ำเนินกำรจัดงำนแถลงข่ำวโครงกำรฯ  
พร้อมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ว่ำด้วยกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนศิลปะร่วมสมัย  
สำขำกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ, 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร , มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต , มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต , 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่  11 เมษำยน 2565  
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน ทั้งนี้ ส ำหรับกำรประกวดออกแบบเครื่องแต่งกำย 
ร่วมสมัย “ไทยใส่สบำย” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน ถึงวันที่ 6 พฤษภำคม 2565 ผลงำนกำร
ออกแบบที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจ ำนวน 12 ผลงำน (ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด) จะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรผลิตชุดต้นแบบ เพ่ือเข้ำแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และคว้ำรำงวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ มูลค่ำรวมทั้งสิ้น 
160,000 บำท 
 

  

  
 

3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น "ศิลปำธร" 
โครงกำรฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรส่งเสริม สนับสนุนศิลปินร่วมสมัย (ศิลปินรุ่นกลำง) 

ให้มีควำมก้ำวหน้ำในเส้นทำงสำยอำชีพได้อย่ำงมั่นคง และมีขวัญก ำลังใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมสมัย
ให้มีคุณภำพเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก ำหนดจัดโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรำงวัล “ศิลปำธร” เพ่ือสรรหำ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรำงวัล “ศิลปำธร” ให้แก่
ศิลปินร่วมสมัย ใน 7 สำขำ ได้แก่ 1 . สำขำทัศนศิลป์ 2 . สำขำสถำปัตยกรรม  3 . สำขำวรรณศิลป์   
4 .  สำขำดนตรี  5 .  สำขำศิลปะกำรแสดง  6 .  สำขำศิลปะกำรออกแบบ และ 7 .  สำขำภำพยนตร์   
และสื่อเคลื่อนไหว 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ศิลปินผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน อีกทั้ง เป็นกำร 
จุดประกำยให้วงกำรศิลปะ เกิดกำรตื่นตัว และกระตุ้นให้ศิลปินได้พัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มี
คุณค่ำออกสู่สังคมอย่ำงต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและในระดับสำกล ทั้งนี้กระบวนกำรสรรหำ และพิจำรณำ
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ตัดสินรำงวัล “ศิลปำธร” อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของคณะกรรมกำรคัดสรรและคณะกรรมกำรตัดสิน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทำงศิลปะร่วมสมัยสำขำต่ำง ๆ โดยมีผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ดังนี้ 

3.1 กำรประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำร่ำงหลักเกณฑ์แนวทำง และสรรหำรำยชื่อคณะกรรมกำร
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรำงวัล “ศิลปำธร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

3.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
รำงวัล “ศิลปำธร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 

3.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรำงวัล “ศิลปำธร” ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 2 ครั้ง 
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4. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพศิลปินรุ่นใหม่ 
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพศิลปินรุ่นใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ด ำเนินกิจกรรมที่

มุ่งเน้นให้เยำวชน หรือนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยได้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ
ศิลปินรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้ง 9 สำขำ โดยกำรคัดเลือกเยำวชน หรือนักศึกษำระดับ
มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ 3 สำขำ สำขำละ 25 รำย รวมทั้งสิ้น 75 รำย ซึ่งมีผลงำนโดดเด่นเข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ และต่อยอดกำรพัฒนำแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนศิลปะร่วมสมัยจำกศิลปินที่มีผลงำนเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยทั้งในประเทศ และระดับนำนำชำติ รำยละเอียดของ
กำรด ำเนินกิจกรรม มีดังนี้ 

   - ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จ ำนวน 75 รำย 
   - จัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพศิลปินรุ่นใหม่ 
   - ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือตัดสินผู้ได้รับรำงวัล สำขำละ 3 รำย รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 9 รำย 
   - จัดแสดงนิทรรศกำรผลงำนของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกิจกรรมอยู่ระหว่ำงของกำรเตรียมกำรประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของกำรคัดเลือก 
5. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่ 

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้ำงกรำฟิก ปีที่ 7) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ก ำหนดจัดกิจกรรมและผลิตรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก ปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำกำร
ออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์ผลงำน 
กำรออกแบบที่มีลักษณะเป็นชุดโครงกำร เช่น กำรออกแบบแบรนด์ (Branding Design) กำรออกแบบ
สภำพแวดล้อม (Environment Graphic Design) กำรออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์สินค้ำ (Packaging Design) 
และกำรออกแบบชุดสื่อส ำหรับโครงกำรรณรงค์ หรืองำนมหกรรมต่ำง ๆ (Graphic For Communication 
Design) เป็นต้น ซึ่งโครงกำรมีรำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. กำรประกำศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2564  
คุณสมบัติที่ เปิดรับสมัครจะเน้นนิสิตหรือนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ 3 - 4  
สำขำเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน เป็นกำรด ำเนินกำรแข่งขันประเภททีม สมำชิก 
จ ำนวน 2 คน ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันจำกทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 21 ทีม และผ่ำนกำรคัดเลือก
เหลือ 5 ทีมสุดท้ำย ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 12 ธันวำคม 2564 ณ ห้องหอดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด ำเนิน
และผลกำรคัดเลือกนักศึกษำที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 5 ทีม ทีมละ 2 คน ประกอบด้วย 
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ล ำดับ ชื่อทีม รำยช่ือสมำชิก สถำบันกำรศึกษำ 
1 Fight Hundred นำงสำวชมัยพร  ธัญญเจริญ 

นำยธรำเทพ  อนันสลุง 
คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 No sleep No work นำยธีร์ทัศน์ เจียรธีระกุล 
นำยสมศักดิ์ บุตรสอน 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ขบวนกำรเหมียวเหมียว นำงสำวกัญญำวีร์ วิลำมำศ 
นำงสำวอภิรดี อรัณยะนำค 

วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อรุ่มเจ๊ำะ นำงสำวพัณณิตำ ประสงคแสงสุข 
นำงสำวปริฉัตร ศรีเจริญ 

คณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 

5 Takumi นำงสำวหฤทัย น่วมเจิม   
นำงสำววรัญญำ เนตรบุญ   

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

3. ชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่ (รำยกำรชนช้ำงกรำฟิก ปีท่ี 7) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ประกำศรับสมัครชุมชนในจังหวัดหนองคำยเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร  
โดยมีชุมชนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 20 ชุมชน และคณะกรรมกำรคัดเลือกชุมชนจังหวัดหนองคำย 
จ ำนวน 5 ชุมชม ประกอบด้วย 

(1) ชุมชนบ้ำนโพธิ์ตำก ต ำบลโพธิ์ตำก อ ำเภอโพธิ์ตำก 
(2) ชุมชนบ้ำนดงป่ำเปือย ต ำบลนำงิ้ว อ ำเภอสังคม 
(3) ชุมชนบ้ำนวังน้ ำมอก ต ำบลพระพุทธบำท อ ำเภอศรีเชียงใหม ่
(4) ชุมชนบ้ำนสีกำยเหนือ ต ำบลสีกำย อ ำเภอเมืองหนองคำย 
(5) ชุมชนบ้ำนไชยำ ต ำบลสระใคร อ ำเภอสระใคร 

4. กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนทั้ง ๕ ชุมชนในจังหวัดหนองคำย ของ 5 ทีมสุดท้ำยที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก โดยก ำหนดลงพ้ืนที่ จ ำนวน 2 ครั้ง 

4.1 ครั้งที่ 1 กำรลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือศึกษำอัตลักษณ์ ควำมต้องกำรของชุมชนเพ่ือน ำมำ
ออกแบบและพัฒนำให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบที่ให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเอง 
และสำมำรถแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนต่อสินค้ำและผลิตภัณฑ์ ระหว่ำงวันที่ 25 - 27 ธันวำคม 2564  

4.2 ครั้งที่ 2 กำรลงพ้ืนที่เพ่ือน ำผลงำนกำรออกแบบมำเสนอต่อชุมชน และฝึกให้ชุมชนสำมำรถ
ท ำได้เอง โดยกำรลงพ้ืนที่น ำเสนอผลงำน ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 มกรำคม 2565 ผลงำนหลักที่ต้องเสนอชุมชน ได้แก่ 

- สร้ำงแบรนด์  
- ออกแบบโลโก้  
- ออกแบบป้ำยบอกเส้นทำงท่องเที่ยว  
- จัดท ำเอกสำรแนะน ำชุมชน  
- พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   
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5. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่  
(ชนช้ำงกรำฟิก ปีที่ 7) (CHONCHANG GRAPHIC DESIGN BATTLE 2022) นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมจะได้รับกำรอบรม และค ำแนะน ำจำกวิทยำกร ซึ่งเป็นนักออกแบบอำชีพ นักประชำสัมพันธ์  
และนักสื่อสำรมวลชน จ ำนวน 5 ครั้ง เพ่ือน ำมำพัฒนำผลงำนกำรออกแบบของชุมชนให้มีประสิทธิภำพ  
มำกยิ่งขึ้น 

6. กิจกรรมกำรประกำศผลกำรแข่งขันกิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่ 
(ชนช้ำงกรำฟิก ปีท่ี 7) และพิธีกำรมอบรำงวัล โดยมีผลกำรแข่งขันดังต่อไปนี้ 

รำงวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม No sleep  No work นำยธีร ์ท ัศน์ เจ ียรธ ีระกุล  
และนำยสมศักดิ์ บุตรสอน จำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอรุ่มเจ๊ำะ นำงสำวพัณณิตำ ประสงค์แสงสุข 
และนำงสำวปริฉัตร ศรีเจริญ จำกคณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมขบวนกำรเหมียวเหมียว นำงสำวกัญญำวีร์ วิลำมำศ 
และนำงสำวอภิรดี อรัณยะนำค วิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Fight Hundred นำงสำวชมัยพร ธัญญเจริญ และนำยธรำ
เทพ อนันสลุง จำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีม Takumi นำงสำวหฤทัย น่วม
เ จิ ม  
และนำงสำววรัญญำ เนตรบุญ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

7. กำรเผยแพร่เทปบันทึกภำพรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก ปีท่ี 7  
ด ำเนินกำรเผยแพร่ทำงช่องอมรินทร์ทีวี  ช่อง 34 ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี  

เวลำ 16.15 - 16.45 น. 
ภำพกิจกรรมลงพ้ืนที่ 
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ภำพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

  

  

  
 
ภำพกิจกรรมกำรประกำศผลกำรแข่งขันกิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้ำงกรำฟิก ปีที่ 7) 
และพิธีกำรมอบรำงวัล 
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ภำพผลิตภัณฑ์กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้ำงกรำฟิก ปีท่ี 7) 

  

  
 

2.2 โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อกำรท่องเที่ยว 
2.2.1 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน ำควำมเป็นไทยสู่สำกล 

1. กิจกรรมเทศกำลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ ำโขง 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ระหว่ำงศิลปินในพ้ืนที่และศิลปินร่วมสมัยและสนับสนุนให้ศิลปิน 
และเครือข่ำยศิลปินได้มีพ้ืนที่ในกำรจัดแสดงผลงำนศิลปะ รวมถึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในงำนเทศกำลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งกำรจัดกิจกรรมจะด ำเนินกำรผ่ำน 8 จังหวัดที่มีอำณำเขตติดกับลุ่มแม่น้ ำโขง 
ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคำย จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดำหำร  
จงัหวัดอ ำนำจเจริญ และจังหวัดอุบลรำชธำนี รำยละเอียดของกำรจัดกิจกรรมมีดังนี ้ 

1. กำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. กำรสำธิตและฝึกปฏิบัติงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
3. กำรแสดงผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
4. กำรจ ำหน่ำยผลงำน (ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด 8 จังหวัดลุ่มแม่น้ ำโขง) 

ทั้งนี้ ในเดือนมีนำคม 2565 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี 
และจังหวัดเลย โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

จังหวัดอุบลรำชธำนี 
1.1 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ร่วมกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุบลรำชธำนี 
เครือข่ำยศิลปิน และเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงกำร “แต้มสีศิลป์ ถิ่นอำรยธรรม งำมล้ ำ @ ผำแต้ม” 
ภำยใต้เทศกำลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ ำโขง จังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
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ระหว่ำงวันที่ 4 - 31 มีนำคม 2565 ณ อุทยำนแห่งชำติผำแต้ม อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งภำยในงำน
มีกิจกรรมประกอบไปด้วย 

1) กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สำขำทัศนศิลป์ 12 คน  
ซ่ึงร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำน ในรูปแบบเทคนิคต่ำง ๆ จ ำนวน 1 ชิ้น  

2) กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน สำขำทัศนศิลป์ 12 คน  
จ ำนวน 24 ชิ้น 

3) กำรจัดเสวนำกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมสมัย 
4) กำรจัดแสดง สำธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 

ผ้ำทอกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ  
5) กำรแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ำทอกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ จ ำนวน 35 คน 
6) กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ทั้ งนี้  เ พ่ือให้ เกิดกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อันดี  เสริมสร้ ำง อัตลักษณ์ด้ ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนีและในพ้ืนที่แถบลุ่มแม่น้ ำโขง โดยผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำรใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในกำรพัฒนำต่อยอดกลำยเป็นทุนทำงวัฒนธรรม 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรเปิดพ้ืนที่กำรจัดแสดง สำธิตและจ ำหน่ำย 
ผลงำนศิลปะร่วมสมัย และผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับศิลปิน 
เครือข่ำยทำงวัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) 

  

  
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

จังหวัดเลย 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในกำรจัด

กิจกรรมสวมหน้ำกำก ยลงำนศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2565  
โดยมีนำงยุพำ ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธำนในพิธีดังกล่ำว โดยมี นำยชัยธวัช เนียมศิริ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย นำยโกวิท ผกำมำศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำยชัยพล สุขเอ่ียม 
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงวัฒนธรรม นำงสำวเพชรรัตน์  สำยทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
นำงสำวณัณธิญำจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด 
เครือข่ำยศิลปินร่วมสมัย นักเรียน นักศึกษำ และแขกผู้มีเกียรติเข้ำร่วมงำน ณ ลำนวัฒนธรรมริมแม่น้ ำโขง  
ต ำบลเชียงคำน อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย ซึ่งกิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วย 

1.1 กิจกรรมกำรแสดงหน้ำกำกนำนำชำติ  
1.2 กิจกรรมกำรประกวดวำดภำพ ระบำยสีหน้ำกำก “หน้ำกำก สีสัน คัลเลอร์ฟูล” 
1.3 กำรออกร้ำนสำธิต/จ ำหน่ำยผลงำนศิลปะ/ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม 

CPOT/STREET ARTS 
1.4 สำธิตหน้ำกำกจำกสภำส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
1.5 กำรเดินขบวนพำเหรดหน้ำกำก The Carnival Mask OF Loei 
    1) กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม Lovely Ghost Of Loei 
    2) กำรแสดงศิลปะร่วมสมัยจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
6. เสวนำทำงวิชำกำร 
7. กำรแสดงศิลป์ร่วมสมัย จำกเครือข่ำยยุวชนคนไทเลย “ดีด สี ลีลำ ตำมประสำ  

ยุวชนคนไทเลย ฮ้ันแน้ว” 
8. กำรออกร้ำนสำธิต/จ ำหน่ำยอำหำรพื้นบ้ำน 
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แผนงำนบูรณำกำร 
แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
      โครงกำรส่งเสริม กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
          1. โครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม    
              โครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมด ำเนินโครงกำรโดยน ำเอำควำมรู้
ทำงด้ำนศิลปะร่วมสมัยมำถ่ำยทอดลงสู่ผลงำนกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ให้กลำยเป็นสินค้ำและบริกำรทำง
วัฒนธรรมที่ได้รับแรงบันดำลใจมำจำกทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ่ือน ำไปใช้ ในกำรขยำยผลผลิตแก่ชุมชน 
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นกำรระดมควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
เอกชน และคนในชุมชนน ำมำซึ่งกำรพัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำรจำกต้นทุนทำงวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ น่ำน 
ประจวบคีรีขันธ์ และฉะเชิงเทรำ (รวม 34 อ ำเภอ) มีกิจกรรมที่ส ำคัญดังนี้ 

1.1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ทำงวัฒนธรรมได้รับกำรเผยแพร่ในกำรแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ น่ำน ประจวบคีรีขันธ์ 
และฉะเชิงเทรำ เป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำงส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
และส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด (น่ำน ประจวบคีรีขันธ์ และฉะเชิงเทรำ) รวมถึงผู้แทนจำกส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน ประธำนสภำวัฒนธรรมตลอดจนเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมและชุมชนในพ้ืนที่  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่ำว
ได้ด ำเนินกำรมำแล้ว โดยมีรำยละเอียกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 

1) ในวันที่ 28 มกรำคม 2565 ณ โรงแรมน่ำนบูติกรีสอร์ท อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 40 คน  

2) ในวันที่ 9 มีนำคม 2565 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์  อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 30 คน  

3) ในวันที่  30 มีนำคม 2565 ณ หอธรรมพระบำรมี วัดผำณิกำรำม อ ำเภอบ้ำนโพธิ์   
จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 33 คน 

ภำพกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ณ จังหวัดน่ำน 
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ภำพกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 กำรประชุมหำรือถึงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยด ำเนินกำรไปแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่  

1) จัดกำรประชุมหำรือฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจำกนำยเสถียร เจริญเหรียญ  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธำนในกำรประชุม พร้อมด้วยนำงกำญจนำ ตุ้มกลีบ ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนำงกฤษณำ แผ่แสงจันทร์ 
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร คณำจำรย์จำก
มหำวิทยำลัยศิลปำกร รวมถึงพัฒนำกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ำร่วมประชุมหำรือฯ ดังกล่ำว 
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2) จัดกำรประชุมหำรือฯ  เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์  2565 นำยไมตรี ไตรติลำนันท์   
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ให้เกียรติเป็นประธำนกำรประชุมหำรือถึงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ ศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
โดยมีนำงกำญจนำ ตุ้มกลีบ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้ำร่วมประชุมหำรือฯ พร้อมด้วย นำงอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ดร.ศรำยุทธ แสนมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
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1.3 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรออกแบบที่แสดงถึง อัตลักษณ์ท้องถิ่น    
1.4 กำรจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงำนกำรออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

           2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนสู่กำรเป็นเมืองแห่งศิลปะ 
      โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนสู่กำรเป็นเมืองแห่งศิลปะเพ่ือส่งเสริมเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำมิติทำงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
มำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำและคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนกำรส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่ศิลปะเพ่ือกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  
ร่วมสมัย สร้ำงจิตส ำนึกรักและภำคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  โดยจัดโครงกำรในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงรำย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครรำชสีมำ และมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ศิลปินในสำขำต่ำง ๆ อำทิ 
สำขำทัศนศิลป์ สำขำดนตรีและกำรแสดง สำขำกำรออกแบบ สำขำภำพยนตร์ สำขำสถำปัตยกรรม สำขำ
วรรณศิลป์ เป็นต้น องค์กรเครือข่ำยศิลปินในจังหวัดนครำชสีมำ องค์กรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของภำครัฐและเอกชน 
เด็ก เยำวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษำ นักท่องเที่ยวและประชำชนทั่วไป โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

จังหวัดกระบี่ 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด ำเนินโครงกำรเมืองแห่งศิลปะ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมุ่งเน้นกำร

ท ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชนทั่วไป เยำวชน และศิลปิน
เครือข่ำย ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ พร้อมทั้งกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับจังหวัดกระบี่และคนในชุมชนให้
สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกต้นทุนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มำเที่ยวชมพร้อมกับเผยแพร่และขับเคลื่อนงำนศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จัก 
สำมำรถสร้ำงชื่อเสียงในระดับประเทศและต่ำงประเทศได้  ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยก ำหนดกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสำขำต่ำง ๆ ณ จังหวัดกระบี่  
ซึ่งมีรำยละเอียดกิจกรรมดังนี ้

1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพศิลปินและเครือข่ำยศิลปะร่วมสมัย 3 เมืองศิลปะ สู่ควำมเชี่ยวชำญ
ระดับนำนำชำติ โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่กำรสร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำในระดับสำกลให้กับศิลปิน 3 เมืองศิลปะ ในกำรพัฒนำงำน
ด้ำนศิลปวัฒนธณรมร่วมสมัยให้สำมำรถเทียบเท่ำระดับสำกล พร้อมกับถอดบทเรียนเมืองศิลปะของประเทศไทย
สู่กำรยกระดับเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ของ UNECCO ในอนำคต ทั้งนี้ จัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 4 - 9 
ธันวำคม 2564 ณ ...... โดยการด าเนินกิจกรรมได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายชุมชน/ผู้ประกอบการในการเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 15 เครือข่าย ซึ่งกำรด ำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 

1.1 กิจกรรมที่  1 เสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ระดับนำนำชำติ 3 เมืองศิลปะ (จังหวัดกระบี่, จังหวัดเชียงรำย, จังหวัดนครรำชสีมำ)  

1.2 กิจกรรมที่ 2 ชมผลงำนศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale, Korat 2021 และเข้ำร่วม
พิธีเปิดมหกรรมศิลปะนำนำชำติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021  

1.3 กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนเมืองศิลปะของประเทศไทย สู่กำรยกระดับเป็นเมืองวัฒนธรรม 
สร้ำงสรรค์ของ UNECCO ในอนำคต  
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2. เทศกำล 150 ปี กระบ่ีเมืองศิลปะ  
3. โครงกำรตลำดนัด คนรักษ์ศิลป์ ตำมวิถี New Norma 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด ำเนินโครงกำรเมืองแห่งศิลปะ จังหวัดนครรำชสีมำ  

ที่มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนศิลปะในหลำกหลำยรูปแบบ และมีควำมพร้อมต่อกำร
เดินหน้ำก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นเมืองศิลปะอย่ำงเข้มแข็ง ฉะนั้นกำรจัดท ำโครงกำร “โครำชเมืองศิลปะ” ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 จึงเป็นหนึ่งควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เชิงวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นให้เครือข่ำย
ศิลปินในจังหวัดนครรำชสีมำได้มีพ้ืนที่แสดงออกด้ำนศิลปะอย่ำงเต็มรูปแบบ และแสดงศักยภำพของกำร
สร้ำงสรรค์งำนศิลปะได้อย่ำงกว้ำงขวำงพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรรับรู้ ในคุณค่ำของงำนศิลปะ 
อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน และจังหวัดได้ร่วม
ส่งเสริมให้เมืองนครรำชสีมำเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่ำงยั่งยืนต่อไป ซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกำรจัดกิจกรรม
ได้ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในคุณค่ำของงำนศิลปะรูปแบบต่ำง ๆ ในมิติทำงศิลปะผ่ำนกำรน ำเสนอด้วยกำรแสดง
ผลงำนศิลปะที่ทันสมัยน่ำสนใจ เกิดกำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรสร้ำงสุนทรียศำสตร์ 
ให้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงแท้จริง โดยก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงกำรประกวด แข่งขัน งำนนิทรรศกำร เทศกำล...สร้ำงสรรค์ โครำชเมืองศิลปะ   
มีรำยละเอียดกิจกรรมย่อยดังนี้ 

1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะร่วมสมัย ๙ สำขำ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ศิลปิน ครูศิลป์ สถำบันกำรศึกษำ ผู้สนใจสร้ำงสรรค์ผลงำนและร่วมน ำผลงำนมำเผยแพร่ในงำน Thailand 
Biennale, Korat 2021 

1.2 เทศกำล “ฮิปฮอปนำนำชำติเค - แบทเทิล นำนำชำติ K - Battle International HIPHOP 
Festival 2022” : กำรแสดงและกำรแข่งขันกำรเต้น Hip - Hop/-B - Boy ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอำเซียน ณ ลำนย่ำ
โม จังหวัดนครรำชสีมำ 

1.3 เทศกำลหุ่นเยำวชนนำนำชำติ 
2. กำรพัฒนำศักยภำพศิลปินรุ่นใหม่ New generation of art เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  

พัฒนำศักยภำพ เสริมสร้ำงทักษะ ก่อให้เกิดกำรตื่นตัวกระตุ้นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน แลกเปลี่ยนควำมรู้   
115 ประสบกำรณ์ทั้งแก่นรำกเดิมศิลปะ และศิลปะร่วมสมัยใหม่ ๆ ท ำให้มีควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำเมืองศิลปะ 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ น ำไปถึงกำรสร้ำงรำยได้และเศรษฐกิจสังคมเมือง สังคมประเทศ ก้ำวสู่ระดับสำกล
ต่อไป ณ จังหวัดนครรำชสีมำ 

ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ที่ยังคงทวี
ควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำด และกำรขยำยสำยพันธุ์ของโรคติดเชื้อดังกล่ำว ประกอบกับกำรจัดกิจกรรม
ของโครงกำรกำรแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนำนำชำติ Thailand Biennale, Korat 2021 ณ จังหวัดนครรำชสีมำ 
จึงได้มีกำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมในข้อ 2. เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับกำรด ำเนินโครงกำรกำรแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยฯ และสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน จึงได้ด ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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1. กำรพัฒนำพ้ืนที่อดีตบ้ำนพักส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ บริเวณประตูพลล้ำน  
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นพ้ืนที่สร้ำงกำรเรียนรู้และกำรจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย 
ให้กับเยำวชนและศิลปิน โดยปัจจุบัน Mr. Giacomo Zaganelli ศิลปินชำวอิตำลี ได้ใช้พ้ืนที่เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ “บ้ำนสมเสร็จ” / FB : Somsed - Temporary cultural center ในกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว
สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยองค์กรทำงด้ำนวัฒนธรรมไม่น้อยกว่ำ 20 องค์กร และมีผู้ที่สนใจเข้ำร่วมชมงำนและร่วม
แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อำทิ ช่องทำงออนไลน์ และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ณ สถำนที่จัดกิจกรรม 
ซึ่งมีจ ำนวนมำกกว่ำ 1,000 คน/วัน 

จังหวัดเชียงรำย 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของ 
ทุกเพศทุกวัย เพ่ือยกระดับมุมมอง แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงราย  
ก้าวไปสู่การเป็นเมืองศิลปะได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

1. กิจกรรมถนนศิลปะ “บ้ำนศิลปินในสวนศิลป์” ในงำนมหกรรมไม้ดอกอำเซียนเชียงรำย 2021 
“แสงสีในดินแดนมหัศจรรย”์ CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021    

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกรำคม 2565 ณ สวนไม้งำนริมน้ ำกก  
อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย โดยส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดเชียงรำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และสมำคมขัวศิลปะจังหวัดเชียงรำย ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมประมำณ 
2,500 คน ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปะร่วมสมัย บูรณำกำรควำมร่วมมือ
กับภำคีเครือข่ำย สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือยกระดับมุมมอง แนวคิดและแนวทำง 
ในกำรขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรำยก้ำวไปสู่กำรเป็นเมืองศิลปะได้อย่ำงเต็มควำมภำคภูมิ ซึ่งในกำรด ำเนิน
กิจกรรมจะเป็นกำรผสมผสำนไม้ดอกไม้ประดับที่มีควำมงดงำม และกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะร่วมสมัยมำเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรเนรมิตสวนไม้งำมริมน้ ำกกเข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงลงตัว ทรงคุณค่ำควำมเป็นเมืองศิลปะของจังหวัด
เชียงรำย โดยมีนำยภำสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย  
นำงอทิตำธร วันไชยธนวงศ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย นำงกำญจนำ ตุ้มกลีบ ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำยพิสันต์ จันทร์ศิลป์ 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย นำยสุวิทย์ ใจป้อม นำยกสมำคมขัวศิลปะ ภำยในงำนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
อำทิ กำรออกร้ำนศิลปะของศิลปินเชียงรำย กิจกรรม Art Workshop กำรแสดงศิลปะร่วมสมัย แฟชั่นโชว์   
และกิจกรรมด้ำนศิลปะมำกมำย 
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2. กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 "ART LOVER" ในงำน “Chiang Rai Art Festival 2022” 
จัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 25 - 27 กุมภำพันธ์ 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 

โดย เมื ่อว ันที ่ 25  กุมภำพันธ์ 2565 พิธ ีเป ิด เปิดกิจกรรมถนนศิลปะ ครั ้งที ่ 2  " ART LOVER"  
ในงำน “Chiang Rai Art Festival 2022” ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงรำย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย สมำคมขัวศิลปะจังหวัดเชียงรำย และเครือข่ำยศิลปะร่วมสมัย ซึ่งมีผู้เข้ำร่วม
ประมำณ 1,400 คน ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกำรส่งเสริม และพัฒนำพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ศิลปะ 
ร่วมสมัย ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนสู่กำรเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงรำย) โดยมีนำงสุภำ
พรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย เป็นประธำน พร้อมด้วย นำงเกษร ก ำเหนิ ดเพ็ชร  
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
นำยสุวิทย์  ใจป้อม นำยกสมำคมขัวศิลปะ นำงอทิตำธร วันไชยธนวงศ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน  
จังหวัดเชียงรำย ผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย และเครือข่ำยศิลปะร่วมสมัย ซึ่งภำยในงำนกิจกรรม
ประกอบด้วย  

1) Street Art กำดหมั้วครัวศิลป์  
2) กำรสำธิตและจ ำหน่ำยผลงำนศิลปะ  
3) กำรเสวนำศิลปะร่วมสมัย  
4) แฟชั่นโชว์ร่วมสมัย  
5) กำรแข่งขันศิลปะเยำวชน 
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3. กิจกรรมย่ำนสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2 
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่สร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  

“ย่ำนสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” โดยมีนำยโกวิท ผกำมำศ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เป็นประธำนเปิดกำรอบรมดังกล่ำว เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2565 ในกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้เพ่ือเป็นกำร
สร้ำ งสรรค์ผลงำนภำพวำดร่วมสมัย  ภำย ใต้แนวคิดกำร เบ่งบำนของศิลปะใน พื้นที ่ เ ชีย งรำย   
“Blooming Art Chiang Rai” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่ำเมืองเชียงรำย  
สู่กำรเป็นย่ำนสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนเป็นกำรใช้งำนศิลปะเพ่ือสร้ำงบริบทของกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว ส่งเสริมภำพลักษณ์เชียงรำยเมืองศิลปะอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้  กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนดังกล่ำว  
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 17 - 19 มีนำคม 2565 ณ พ้ืนที่เขตเมืองเก่ำเมืองเชียงรำย บริเวณเชิงสะพำนขัวพญำมัง
รำย (ก ำแพงด้ำนทำงเข้ำชุมชนเกำะลอย) จังหวัดเชียงรำย  
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3.2 กำรเปิดพ้ืนที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2565 ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมำคมขัวศิลปะมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เทศบำลนครเชียงรำย  
และส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย เปิดตัวผลงำน Wall Art ภำพวำดร่วมสมัย “Blooming Art Chiang Rai” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "ย่ำนสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2" ณ บริเวณเชิงสะพำนขัวพญำมังรำย  
(ก ำแพงด้ำนทำงเข้ำชุมชนเกำะลอย) ซึ่งเชื่อมโยงกับ Wall Art เชียงรำยเมืองศิลปะ ระยะที่ 1 ผลงำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่ำนมำ ทั้งยังเป็นกำรต่อยอด
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเขตเมืองเก่ำเมืองเชียงรำย "ถนนสิงหไคล - ขัวพญำมังรำย" ถนนสำยประวัติศำสตร์ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีกำรส่งมอบผลงำน Wall Art ภำพวำดดังกล่ำว ให้กับจังหวัดเชียงรำย เพ่ือเป็นกำร
ร่วมกันสร้ำงสรรค์พัฒนำสร้ำงภำพลักษณ์เมืองแห่งศิลปะและกำรท่องเที่ยว สร้ำ งคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดเชียงรำยต่อไป 
 
 


