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นิทรรศการ “The City 
& The City: TRACK 
TRACE TRANCE”

The City & The City: TRACK TRACE TRANCE 
เป็นนิทรรศการศิลปะแบบ site-specific โดย 3 
ศิลปินกรุงเทพฯ ต่างสาขา ได้แก่ ชัชวาล สุวรรณ-
สวัสดิ์ (นักเขียน, สถาปนิก, ศิลปินอิสระ) ชนะพล 
คมขำา (ศิลปินทัศนศิลป์) และภคมน เหมะจันทร์ 
(ศิลปินนักเต้นร่วมสมัย) ที่เคยเคยรวมตัวกันเพื่อ
สำารวจเมืองกรุงเทพฯ และสร้างสรรค์งานเป็น
งานศิลปะในนิทรรศการ The City & The City:
Divided Senses** เมื่อปี 2020 มาแล้ว  

ในปีนี้ ศิลปินได้นำาผลการสำารวจกรุงเทพฯ ในเชิง
กายภาพมาตีความใหม่และนำาเสนอผ่านผลงาน
หลากหลายรูปแบบทั้งงานประติมากรรมสื่อผสม, 
งานจิตรกรรมขนาดใหญ่ และ งานเต้นร่วมสมัย
ที่ออกแบบให้ให้สอดรับกับลักษณะของพื้นที่โถง
บันไดของอาคารไปรษณีย์กลาง เพื่อส่งต่อข้อ
ความและความฝันที่มีต่อ เมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานครผ่านพื้นที่จัดแสดง อันเป็นทั้ง
ทางผ่ านของผู้ ใ ช้ อ าคารแล ะ แล ะทำ าหน้ าที่
เป็น “เชื่อมต่อ” และ “ส่งผ่าน” ทั้งในเชิงกายภาพ
และจินตภาพ  

** The City & The City: Divided Senses เป็นโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างศิลปินกรุงเทพฯ และ โตเกียวโดย BIPAM และ Festival/ 
Tokyo  
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The City & The City:   
TRACK TRACE TRANCE 
Exhibition 

The City & The City 2021: TRACK TRACE 
TRANCE Exhibition is a site-specific exhibition 
by 3 Bangkok-based artists from a variety 
of disciplines namely, Chatchavan Suwan-
sawat (writer, architect, artist), Chanapon 
Komkham (visual artist), and Pakhamon 
Hemachandra (contemporary dance artist) 
who have collaborated to explore the sens-
es and physical characteristic of Bangkok in 
The City & The City: Divided Senses (2020)*

This exhibition is a part of Bangkok De-
sign Week 2022, where the artists revisited 
their exploration from the previous exhibi-
tion, interpreted and presented their mes-
sages through the mixed-media installa-
tion, purposefully enormous painting and 
site-specific dance performance to create 
the dialogues with the central hallway of 
the Grand Postal Building, which is em-
bedded with both physical and imagery 
nuances of “connection” and “delivery”. 

**The City & The City: Divided Senses is an online artist 
incubation project between Bangkok and Tokyo in 2020 
supported by the Japan Foundation Asia Center, orga-
nized by BIPAM and Festival/Tokyo (now Tokyo Festival). 





ยินดีด้วย พัสดุของคุณถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว 
ไม่ต้องนั่งรอ  นั่งตามแทรคพัสดุอีกต่อไป 

แต่บางทีการแทรคก็สนุก บางทีการนั่งดูผ่านแอพสดๆ ว่าพัสดุของเรากับคนส่งของอยู่ตรง
ไหนในแผนที่แล้ว ก็เพลินดีเหมือนกัน 

สนุกได้สักพักหนึ่ง แต่คงไม่สนุกถ้าต้องแทรค ต้องรอพัสดุที่มาไม่ถึงสักที 

ไบแพมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่สามารถนำาเสนอพัสดุชิ้นใหญ่ที่ชื่อ The City & The City: TRACK 
TRACE TRANCE นี้มาสู่สายตาทุกๆ คนได้เสียที หลังจากที่โควิดทำาเราผิดนัดมาหลายครั้ง
 
สิ่งที่คุณจะได้เห็น คงต้องเรียกว่าเป็นหลักฐานอันผ่านเวลาที่แท้จริง สามศิลปินของงานนี้ 
ชัชวาล ภคมน และชนะพล คือศิลปินรุ่นแรกของไบแพมในโครงการแลกเปลี่ยนชื่อ The City 
& The City ที่เราร่วมมือกับ Tokyo Festival Farm มาตั้งแต่ปี 2020 สามศิลปินจากกรุงเทพ
ทำางานแลกเปลี่ยนกับอีกสามศิลปินจากโตเกียวในหัวข้อ Divided Senses ตามหาลักษณะเฉพาะ
ทางสัมผัสทั้งห้าของสองเมืองหลวง และต่อมา เราได้ขอให้ศิลปินลองเอาผลงานครั้งนั้น
มาจินตนาการใหม่ในพื้นที่ที่คุณยืนอยู่นี้ อาคารไปรษณีย์กลางนั่นเอง 

ภาพฝันและจินตนาการของศิลปินก็บังเกิดตามมา ชวนกันฝันไปถึงฝั่งโตเกียว ไม่นานพัสดุจาก
โตเกียวก็ถูกส่งตรงมาที่อาคารไปรษณีย์กลาง ด้วยความมุ่งหวังที่จะเปิดและแบ่งปันกับสาธา-
รณะพร้อมๆ กันตอนต้นปี 2021 

มันควรจะกลายเป็นพื้นที่ที่ความฝันจากกรุงเทพและโตเกียวมารวมกัน ฝันที่อยากไปให้ถึง ฝันที่
เป็นไปไม่ได้ ฝันที่เราตามแทรคได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ฝันที่ชวนเราหลุดเข้าสู่ภวังค์
แม้ชั่วคราว 

แล้วโควิดก็มาเคาะประตูอีกครั้ง ชิ้นงานถูกม้วนและแพ็คเก็บเข้ากล่อง  
พัสดุจากโตเกียวไม่เคยได้ถูกแม้แต่แง้มดู  

แล้วอีกหนึ่งปีก็เดินทางผ่านเราไป 

นิทรรศการที่คุณจะได้ชมวันนี้ จึงเป็นการเอาฝันเหล่านั้นกลับมาร้อยเรียงและแบ่งปันอย่างที่
เคยตั้งใจ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการตีความใหม่ ณ เวลาปัจจุบัน เหมือนเราได้มามอง
พัสดุแห่งความหวัง ความฝัน และความรู้สึกของปีที่แล้วเป็นครั้งแรกพร้อมๆ กัน ร่องรอย
กัดเซาะของกาลเวลาที่คุณมองเห็นในชิ้นงานก็คงคล้ายๆ กับร่องรอยกัดเซาะที่เราทุกคนมีอยู่
ภายในตลอดปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่าอย่างไร เราหวังว่าคุณจะยังสามารถรู้สึก
ได้ ถึ งสี สั น แล ะพลั งของความฝั นที่ อั ด แ น่น แล ะพร้ อมพรั่ งพ รูท ะลุ ผ่ านผิ วนอก
ของชิ้นงานที่อาจไร้ประกายความใหม่ในวันนี้ 

ศศพินทุ์  ศิริวาณิชย์
BIPAM Artistic Director



Congratulations. 
Your package has been delivered.
No more waiting and tracking. 
 

Tracking could be fun. Don’t you enjoy looking at the phone and seeing the live
 location of your package and delivery person?  

Yes, for a while. But not forever.  

We’re happy that after some COVID interferences, we are finally able to bring this big 
package called “The City & The City: TRACK TRACE TRANCE” to you.  

What you’re seeing is a true test of time. Chatchavan, Pakhamon, and Chanapol were 
BIPAM’s first participants of “The City & The City,” our exchange series with Tokyo 
Festival Farm which began in 2020. Together with artists from Tokyo, they explored 
Tokyo and Bangkok through the theme “Divided Senses,” a research to discover the 
unique five senses of the two capitals. Then, they were invited to imagine their ar-
tistic results in this towering space where you’re standing - the Grand Post Building.

Dreams and imaginations took shape, and the Bangkok artists did not leave behind 
their Tokyo counterparts. Packages from Tokyo were sent, addressed to the 
Grand Post Building, hoping to be opened and shared at the beginning 
of 2021. 

It was supposed to be the space where dreams from Bangkok and Tokyo were 
shared. Dreams to be fulfilled. Dreams unmet. Dreams that could be tracked 
from origin to destination. Dreams to lose ourselves in.  

COVID knocked the door again. Things were boxed and wrapped and put away. 
The package from Tokyo was left untouched. And already, a year has passed 
since.  

This exhibition today is therefore a collection of dreams, as well as a re-interpretation 
of the current reality. A first time gaze upon a year-old package of dreams, hopes, 
and feelings. The wear and tear of the works you see here might as well exist 
in parallel with the wear and tear inside of us all that the past year has left behind. 
Nevertheless, the dream persists, and is fighting to shine despite its lost luster. 
 

Sasapin Siriwanij
BIPAM Artistic Director
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ชื่อชิ้นผลงาน : Track 
ศิลปิน : ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์
แนวความคิด :
 หลายคนมักบอกว่าชีวิตขับเคลื่อนได้ด้วย “ความฝันและความหวัง” ฝันถึงชีวิตที่ดีขึ้นและหวังให้
มันจริงสักวัน กลับกัน ชีวิตจริงๆ ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ทั้งสองสิ่งที่กล่าวแทบไม่มีปรากฏ 
มีแต่ซากปรักหักพังกองอยู่ตรงหน้า ความฝันที่คิดไว้เหมือนจะดูลมๆ แล้งๆ ดังคำาฝรั่งว่า Pipe Dream
เมื่อลองตั้งใจสำารวจความผุพังของเมืองนี้อีกครั้ง เรากลับมักเห็นวัสดุสีฟ้า เป็นท่อพลาสติกอยู่เต็ม
ไปทั่วเมือง คล้ายๆ กำาลังช่วยประคองชีวิตให้เดินพอไหว ระหว่างทางที่อาจไปถึงฝัน ตั้งแต่ ราวตากผ้า 
ขาตั้งร่ม ที่กั้นรถ ฉากป้องกันโควิด ยันโครงป้ายประท้วงเรียกร้อง กลับกันในพื้นที่กรุงเทพฯ 
ที่ดูเหมือนยกระดับคุณภาพชีวิต ท่อสีฟ้านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเกลียด และปิดพ้นสายตาให้ได้มากที่สุด 
มักถูกทับด้วยสีขาว เหมือนเราพยายามจะหนีตัวตนให้กลายเป็นอื่นโดยสัญชาตญาน โดยไม่เคยคิดตรวจ
สอบตัวตนย้อนกลับ ภายใต้ความฝันใหม่ที่อยากหนีออกไป ตัวตนและผู้คนในเมืองของเราเป็นอย่างไรบ้าง
เราตั้งใจสร้างท่อขนาดใหญ่จากโครงท่อพลาสติกสีฟ้าดัดโค้งที่วางร้อยเรียงต่อเนื่องแต่ขัดขวางกันอย่าง
ระเกระกะและรกสายตา ทั้งหมดห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสที่เปราะบางและอาจฉีกขาดได้ ในขณะที่มุดท่อที่ดูเวิ่น
เว้อและอึดอัดนี้ เราอาจจะได้เห็นความเป็นกรุงเทพฯ พร้อมๆ กับได้ตรวจสอบความฝันที่ตกหล่นไปก็เป็นได้
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Title: Track
Artist: Chatchawan Suwansawat
Concept:
 Many people say that life can be driven by “Dream and Hope”. “Dream” of their better 
lives and “Hope” that their dreams will eventually come true. However, in a capital city like Bang-
kok, such hopes and dreams are rarely achieved. Lies beyond these urban residents are broken 
pieces of many things and everything and the only remaining dream is just  their “Pipe Dreams”.
 When the artist tried to look closely into the decaying physical structures in Bang-
kok, one thing that stood out the most was, ironically, the plastic blue pipes under those 
broken pieces that were still remaining and working as if to support many lives through their 
struggles on their way to achieve the dreams, from being used as clothes racks, umbrella 
stands, barrier gates, Covid-shield partitions as well as structure for the protestants’ signages.
 Despite its functions, the blue pipes are often despised and covered from the people’s 
sight by white paint. It seems like people are instinctively averting their eyes from who they 
really are without thinking about their true identities under the spells of their pipe dreams. 
 Therefore, Chatchawan purposedly uses ‘blue pipes’ to build a large tube structure. 
The structure is created from a series of curved, blue plastic pipes stacked in a cluttered 
way and wrapped in fragile clear plastic sheets. He hopes that when the audiences 
walk through this tube, the awkward and uncomfortable feelings will remind them 
of the truth of Bangkok and going back to track their own dreams.  
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ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์
สถาปนิก, นักเขียน, ศิลปินอิสระ

ชัชวาลเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1991 ในชุมชนเล็กๆ ริมแม่น้ำาในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก 
จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และประกอบอาชีพสถาปนิกอาชีพ
ตั้งแต่เรียนจบ นอกจากการทำางานสถาปัตยกรรม ชัชวาลยังได้ประกอบอาชีพนักเขียน
ควบคู่ไปด้วย โดนเคยเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความบนนิตยสารออนไลน์ The Cloud 
จนได้รวมเล่มเป็นหนังสือที่ชื่อ ‘อาคิเต็ก-เจอ’ ที่พูดถึง Urban Vernacular Design 
(สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเมือง) ที่อยู่รอบตัวในสังคมไทย 
ชัชวาลยังเคยทำางานศิลปะจัดวางในเทศกาล Low Fat Art Fest (2019) 
และนิทรรศกาลกลุ่มในงาน The City & The City : Divided Senses (2020) 
รวมถึงทำางานออกแบบ Pavilion ในงานเทศกาล Bangkok Design Week หลายชิ้น
ปัจจุบัน ชัชวาลก่อตั้งสตูดิโอออกแบบของตนเองชื่อ Everyday Architect & Design 
Studio เพื่อรับทำางานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเมือง
และผู้คน โดยยังทำางานวิจัยส่วนตัวควบคู่ไปด้วย อาทิเช่น งานวาดภาพบันทึกชิ้นส่วนและ
ข้าวของงานออกแบบเล็กๆ น้อยๆ ของคนไทยทั้งในและนอกบ้านทุกวันเป็นเวลา 1 ปี

Chatchavan Suwansawat 
Architech, Writer, Artist

Chatchawan was born in a small riverside community on the west side of 
Bangkok. He has been working as an architect ever since his graduation from 

the Faculty of Architecture, Silpakorn University. 
Chatchawan is also a writer. He used to be a columnist at an online magazine 

‘The Cloud’ and later published his column collection under the name 
‘Architect-ture’ about Urban Vernacular Design in Thailand.

 His installation artworks were featured in ‘Low Fat Art Fest’ (2019) and 
also in a group exhibition at  ‘The City & The City : Divided Senses’ (2020). In 

addition, many of the pavilions in Bangkok Design Week were also his design.
 Chatchawan is currently running his design studio ‘Everyday Architect 
& Design Studio’ with the focus on architecture and designs that are associated 

with the city and people’s way of living while also working on his personal 
research project such as sketching a one-year-long daily archive of small 

design items in Thai people’s lives both household and public.
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ชื่อชิ้นผลงาน : Trace
ศิลปิน : ภคมน เหมะจันทร์
แนวความคิด :
 TRACE เป็นการแสดงแบบ site-specific ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท้าทายและปรับเปลี่ยนพื้นที่โถง
บัน ได สีขาวนวลของที่ ทำ าการ ไปรษณีย์กลางอันนิ่ งสนิทด้ วยพลังงานและการ เคลื่ อน ไหว 
งานชิ้นนี้จะสำารวจความคิดที่ว่า ‘ถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้ว…..’ โดยไตร่ตรองความรู้สึกของการมีอยู่
และการเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่สัมพันธ์กับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยทั่วไป กิริยาท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายที่อยู่ในเมืองอาจถูกปรับเปลี่ยนและฝึกฝนให้สอด
ค ล้ อ ง กั บ จั ง ห ว ะ แ ล ะ ค ว า ม เ ค ย ชิ น ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ที่ ถู ก ผ ลิ ต ซ้ำ า ๆ
ของพื้นที่ที่ร่างกายเหล่านั้นครอบครองอยู่ ดังนั้นการสำารวจและเดินทางผ่านพื้นที่นิทรรศการจะทำาให้
เกิดการแสดงออกทางร่างกายรูปแบบใหม่ที่จงใจสร้างพลังในการเผชิญหน้า บ่มเพาะ กระตุ้น หรือดำาดิ่ง
ไปกับการแสดง ซึ่งจะสร้างบทสนทนาระหว่างนักแสดง พื้นที่ และคนดู เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในสังคมที่สะท้อนผ่านการตีความผลงานในนิทรรศการ 
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Title: Trace
Artist: Pakhamon Hemachandra
Concept:
 TRACE, a site-specific performance, aiming to challenge and alter the still off-white 
stair hall of Grand Postal Office with kinetic energy and motion. The work explores the no-
tion of ‘what if’s’ – pondering on the sense of being and belonging in an inherently political 
nature of networked urban infrastructure. Urban bodies maybe disciplined into conventional 
modes of mannerism and movement, becoming aligned with normative rhythms and habits, 
reproducing the meanings and uses of the space they are occupying. Navigation of space 
produce new bodily expressions which turn on the body’s power to purposely confront, 
cultivate, provoke or immerse, which shall create the  conversations between performers, 
space and audiences on the existing narratives of Bangkok through the exhibition.  
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ภคมน เหมะจันทร์ 
ศิลปินอิสระ

ภคมน เหมะจันทร์ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1990  
ที่กรุงเทพมหานคร  มีความสนใจพิเศษในการ 
สร้างสรรค์กับร่างกาย เครื่องมือซึ่งทำางาน 
โดยสัญชาติญาณผ่านการจินตนาการ  
ผ่านรูปธรรมแห่งความสัมพันธ์ของกายและใจ  
ผ่านการส่งผ่านความรู้สึกและการเคลื่อนไหวจากภายนอกเข้าสู่ภายใน งานของภคมนเป็นการรื้อค้นความ
สงสัยในจิตใจ เกี่ยวกับมโนทัศน์และหน้าที่ของการเต้น เมื่อการเคลื่อนไหวถูกผูกติดอย่างลึกซึ้ง กับภาพที่
มนุษย์มองและนิยามตนเอง 

ภคมนได้ร่วมงานเป็นศิลปินในพำานักกับหลายโครงการ เช่น Southeast Asia Choreolab (Malaysia), Inter-
national Choreographers Residency – American Dance Festival (USA), Southeast Asia Choreog-
raphers Network-Kelola Foundation (Indonesia), The City & The City - BIPAM/Tokyo Festival (Thai-
land/Japan) and GreySpace (Singapore) นอกจากนี ้ภคมนยงัใหค้วามสำาคญักบัการสอน โดยมเีปา้หมาย
เพือ่ใหค้นไดเ้ขา้ใจร่างกายและการเปน็ตวัเองมากขึน้ สรา้งรากฐานทีม่ัน่คงจากภายในตามจังหวะของเราเอง

ภคมนจบการศึกษาด้านการเต้นโดยตรงจาก Victorian College of The Arts (Melbourne, Austra-
lia) ได้เข้าร่วม EDge Postgraduate Dance Company of London Contemporary Dance School 
– LCDS (London, UK) และร่วมทัวร์การแสดงทั้งในและต่างประเทศกับทางสถาบันในซีซั่นปี 2012/2013  
ภคมนจบการศึกษาปริญญาโทด้าน Contemporary Dance Performance จาก LCDS ในปี 2014 
และได้ร่วมสร้างงานในโอกาสต่าง ๆ  มากมายเรื่อยมา ทั่วยุโรปและเอเชีย ทั้งในฐานะศิลปินร่วมและศิลปินเดี่ยว

Pakhamon (Much) Hemachandra
 Independent Performance Artist

Pakhamon Hemachandra, born in 1990 in Bangkok, Thailand, is very much interested in 
working with the body, the very tool that expresses in an instinctive way, involving imag-
ery, embodying the concept of body-mind connection, the total body generating innate 
body sensations/movements. Her works delve into her curiosity about the notion and 
function of dance as movements deeply connected to human perceptions of themselves,
sense of being and belonging.  

Pakhamon has participated in artists-residencies such as Southeast Asia Choreolab (Malay-
sia), International Choreographers Residency – American Dance Festival (USA), Southeast 
Asia Choreographers Network-Kelola Foundation (Indonesia), The City & The City - BIPAM/
Tokyo Festival (Thailand/Japan) and GreySpace (Singapore). Pakhamon is also passionate 
about teaching, her aim is to help people gain better understanding of their bodies/indi-
vidualities and working deeper from within; connecting with their own groove and flow. 

Pakhamon professionally trained at Victorian College of The Arts (Melbourne, Australia) 
and attained BA in Dance in 2011. Joined EDge Postgraduate Dance Company of London 
Contemporary Dance School – LCDS (London, UK), toured nationally and internationally 
for their 2012/2013 season. Completed her MA in Contemporary Dance Performance 
at LCDS in 2014. Since 2015, Pakhamon has been working in numbers of projects across 
Asia and Europe; working with many choreographers as performers, working as artists/
collaborators, as well as her individual works being presented in many platforms/festivals.
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ชื่อชิ้นผลงาน : Trance
ศิลปิน : ชนะพล คมขำา
แนวความคิด :
 เมื่อเงยหน้า เราได้เห็นถึงฝ่ามือและฝ่าตีนที่กำาลังกดทับเราอยู่ เราเริ่มเรียกร้องถึงสิ่งที่ดีกว่า
แก่ตนเองและเมืองแห่งนี้ แต่ถ้อยคำาที่ตะโกนออกไปนั้น บ้างก็ถูกหลงลืม บ้างก็ถูกเยาะเย้ยว่าไร้สาระ
เป็นดั่งจดหมายที่ไม่ถึงผู้รับ เรากำาลังถูกทำาให้อ่อนแอลงเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงกระซิบที่บอกเรา ให้จง
ก้มหน้าทำามาหาเงินต่อไป เราต้องดิ้นรนขนาดไหน? เราหวังอะไรได้บ้าง? เรายังจะส่งเสียงร่วมกัน
อยู่หรือไม่? ข้อความมากมายทับถมจนเป็นภวังค์ฝันภายใต้วังวน ผ้าใบขนาดใหญ่ผืนนี้ได้บรรจุข้อความ
ของประชาชนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว มันถูกทับเก็บไว้นานเพราะนิทรรศการเลื่อนแล้วเลื่อนอีก จนสีนั้นถลอก
ลอกล่อน คล้ายกับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก จนบางทีความฝันได้หล่นหาย
ไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อผลงานนี้ได้เวลาที่จะกางออกแล้ว จะถูกจัดวางระนาบไปกับโถงบันไดไปรษณีย์กลาง 
จากชั้นห้องหน้าต่างกระจกพาดคลุมลงไปยังชั้นล่าง ที่จะเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัส ก้าวผ่านอะไร
บางอย่างไป และช่วยกันตั้งคำาถามเพื่อหล่อเลี้ยงเจตจำานงของตนในเมืองนี้ไม่ให้เลือนหาย 
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Title: Trance
Artist: Chanapon Komkham
Concept:
 What would happen if we looked up and all we could see were heels and palms 
oppressing against us? We began to shout out for better lives and a better city. However, 
in reality, our words of despair were like the letters that never reach any recipients.
Somes were forgotten, some were ridiculed.  
 We are constantly being weakened by the whispers that tell us to keep our heads down 
and keep making money for our own benefits. “How much do we have to struggle?” “What can we 
hope for?” “Can we still voice our demand for better lives together?” These unheard messages 
have been piling up until they became our trance in a whirlpool of chattered hopes and dreams.
 Chanapon’s work is an oil painting on a gigantic canvas carrying these messages. 
It was kept away for a long time since last year as the exhibition was postponed for sev-
eral times until the color is peeling, which is similar to all of us that has been facing the 
lockdowns over and over again until some of our dreams have unknowingly disappeared.
In this exhibition, Chanapon’s work has been finally unfold for the first time and placed from 
the plane of the upper floor and covered down to the ground floor of the stair hall in the Grand 
Postal Building. It shall invite the audiences to get through some experiences and provoke 
the questions to keep their dreams and hopes of the people in Bangkok from disappearing.
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ชนะพล คมขำา
ศิลปินทัศนศิลป์

ชนะพลเกิดปีพ.ศ. 2538 เติบโตที่กรุงเทพฯ และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรม และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาทัศนศิลป์  ปัจจุบันเป็นศิลปินด้านทัศนศิลป์ 
ที่ทำางานผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม, ภาพถ่าย, ศิลปะเสียง, ศิลปะวิดีทัศน์, 
ศิลปะการแสดง และศิลปะการจัดวาง 
ชนะพลมีการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ทั้งในรูปแบบนิทรรศการกลุ่ม, 
กิจกรรมการแสดงสด และกิจกรรมดนตรีทดลอง ล่าสุดเขาเป็นผู้ร่วมโครงการ The City & 
The City : Divided Senses ในปี 2563 และ Creators’ Cradle Circuit (3Cs) ในปี 2564
งานของเขามีแรงบันดาลใจจากภูมิทัศน์รอบตัว ที่รับรู้จากการมองเห็น การฟัง 
และการสัมผัสสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงภาพกว้างของพื้นที่ เขามักใช้กระบวนการ
ทางศิลปะมาผสานกับความคาดเดาไม่ได้ในสภาพแวดล้อม นำาสิ่งที่พบเจอข้างทาง
โดยบังเอิญมาใช้ หรือนำาเสนอความสัมพันธ์อันแยกไม่ออกระหว่างศิลปะกับชีวิตประจำาวัน

Chanapon Komkham 
Fine Artist

Chanapol (born 1995) was born and raised in Bangkok Thailand. 
He completed his bachelor degree in painting at Poh-Chang Academy of Arts 

and his master in visual arts at Silpakorn University. He is a working fine artist 
with a wide variety of mediums such as painting, photography, 

audio, video, performing art and installation art.
Chanapol brings out his works constantly in group exhibitions, live performanc-

es and experimental musical performances. He recently participated 
in projects like ‘The City & The City : Divided Senses’ (2020)  

and ‘Creators’ Cradle Circuit (3Cs)’ (2021).
His works are inspired by his surrounding landscape that he sensed through 

vision, hearing, and touching of small objects all the way to the wide-angle 
view of the scene. He often uses an artistic process in combination with an 

unpredictable nature of the environment and objects found along the way all 
to present an inseparable connection between everyday life and art.
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