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“......เมื&อเรื&องราวของเมืองกรุงเทพฯ ในแบบที&มนัเป็น ไดถู้กนํามาเล่าเรื&องผ่านสายตาและผลงานของศิลปิน 
ต่างสาขา 3 คน ผูเ้ติบโต ใชชี้วิต และ สํารวจมนัดว้ยมมุมองใหม่ ภายในสถานที&ที&มีเรื&องราวทางประวติัศาสตร์ 
ของเมืองในอีกยคุสมยัอย่างอาคารไปรษณีย์กลาง บางรกั เป็นที&น่าสนใจว่าเราจะไดเ้ห็นความเชื&อมโยง
ระหว่าง กรุงเทพฯ ที&เรารบัรู้ และพืTนที&แห่งอดีตนีTในรูปแบบใด และนําไปสู่คําถามที&ว่าฝันของเรา ยงัเป็นไปได้
ในเมือง แห่งนีTหรือไม่?”  
 
จดุเริ)มต้นของโปรเจกต์นี 6 คือการสํารวจ รับรู้เมืองกรุงเทพฯ ผา่นการแลกเปลี)ยนมมุมองกบัศิลปินจากเมือง 
โตเกียว ในโครงการ ความร่วมมือระหวา่ง Festival/Tokyo และ BIPAM ทําให้เหลา่ศิลปินได้สมัผสักรุงเทพฯ 
ด้วยสายตาที)แตกตา่งออกไป และนําเสนอสมัผสัเหลา่นั 6นผา่นนิทรรศการ The City & The City: Divided 
Senses (Bangkok Edition) ที) The Jam Factory Gallery เมื)อเดือนพฤศจิกายน 2563 
 



ในนิทรรศการ The City & The City ครั 6งแรกนั 6น เราได้เห็นภาพของตึกสงูและหลมุลึก รับรู้กลิ)นอนัรุนแรงฉุน
จมกู ของคลองแสนแสบ สมัผสัอนัไม่มั)นคงของทางเท้า รสชาติอนัมีที)มาหลากหลาย และ เสียงแห่งความอดั
อั 6นของ รถติด อนัเป็นเรื)องธรรมดาสามญัของเมืองกรุงเทพฯ ในปัจจบุนักนัไปแล้ว แต่นิทรรศการ The City & 
The City 2021 Bangkok Edition นี 6 จะจดัขึ 6น ณ บริเวณโถงบนัได อาคารไปรษณีย์กลางบางรักอนัเก่าแก่ ซึ)ง
เป็นจุด เชื)อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และติดต่อเชื)อมโยงเมืองกรุงเทพฯ กับเมืองสําคัญอื)น ๆ มาเนิ)น
นาน  ศิลปินจึง ได้นําวัตถุดิบที)ผ่านการค้นคว้า มาผ่านกระบวนการเพื)อสร้างสรรค์นิทรรศการแบบ site-
specific โดยนํา ความหมายของพื 6นที)มาเป็นแนวคิดหลกั เพื)อสํารวจความฝัน และความหวงัของตนเองที)มีตอ่
เมือง รวมถึงสง่ตอ่ มนัออกไป พร้อมตั 6งคําถามกบัผู้ชมวา่ฝันของเราคืออะไร และอยู่ตรงจดุไหนในความเป็นไป
ได้ของเมืองแหง่นี 6  
 

พัสดุแห่งการเรียกร้อง ความฝันเปราะบางที_ห่อไว้อย่างตั bงใจ ส่งถงึเมืองอันย้อนแย้งและทิ_มแทงผู้คน 

“ในเมืองแหง่ความฝัน ทกุคนถกูกระทําให้ตา่งโหยหาบางสิ)งบางอยา่ง 

เราจะตื)นจากการถกูทําให้เปราะบางและมีฝันด้วยตวัเองได้ไหม? แล้วเราหวงัอะไรได้บ้าง? 

แม้ข้อความนี 6จะไร้การถกูเหลียวแล เราก็ยงัอยากจะสง่พสัดแุหง่ความฝันนี 6ออกไป” 

 

บนพื 6นที)โถงบนัไดของอาคารไปรษณีย์กลางที)ใช้จดันิทรรศการแหง่นี 6 มีลกัษณะเฉพาะตวัที)น่าสนใจและเดน่ชดั 
คือเป็นพื 6นที)ทางผ่านของผู้ ใช้สอยอาคาร ทั 6งยงัเป็นพื 6นที)แห่งการเชื)อมตอ่และสง่ผ่านที)มีความหมายซอ่นอยู่ทั 6ง 
ในเชิงกายภาพและจินตภาพ นอกจากเป็นที)เชื)อมต่อมวลเคลื)อนไหวในอาคารแล้ว หากขยายมมุมองภาพให้ 
กว้างขึ 6น เราจะพบวา่ที)ทําการไปรษณีย์กลางแหง่นี 6ยงัทําหน้าที)เชื)อมตอ่และสง่ผา่นสิ)งของตา่ง ๆ ทั 6งในและตา่ง 
ประเทศ เป็นพื 6นที)ที)เชื)อมต่อและส่งผ่านทั 6งในเชิงสัญลักษณ์และทําหน้าที)ทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน 
นอกจากนี 6ยงัเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ที)มีระดบัพื 6นซบัซ้อน มีความท้าทายในการจดันิทรรศการศิลปะเป็น 
อยา่งมาก 
ดังนั 6น จึงเป็นความตั 6งใจของศิลปิน ที)จะจัดแสดงนิทรรศการ The City & The City 2021: TRACK TRACE 
TRANCE ในรูปแบบ site-specific ที)ต่อยอดความรู้สกึและมวลความคิดจากนิทรรศการที)แล้ว ซึ)งเป็นเสมือน 
เสียงเรียกร้องจากการถกูกดทบัโดยเมืองกรุงเทพฯ นี 6 มาผลิตภาพความฝันของการดํารงชีวิตในเมืองนี 6กนัใหม่ 
โดยไม่มองข้ามความเป็นจริงที)ว่าความฝันของพวกเขาต้องเผชิญหน้ากบักระแสธารสงัคมที)แปรเปลี)ยนอย่าง
รุนแรงในปัจจุบนั ทั 6งด้านเทคโนโลยีการสื)อสารและพลวตัทางการเมือง จนเกิดเป็นความเปราะบางทั 6งด้าน 
ความคิดและการแสดงออกเพื)อเรียกร้องให้ได้มาซึ)งสิ)งที)ฝันและหวงัเหล่านั 6น พวกเขาใช้เวลาในการติดตาม 
สํารวจตําแหน่งแห่งที)ของความฝันของตนเองด้วยคําถามที)ว่า เรายงัมีสิทธิ�ที)จะฝันได้ไหม หากเราส่งต่อมนั 
ออกไป จะมีคนที)มีฝันเหมือนๆ กนั และช่วยกนัทําให้ฝันเป็นจริงได้ไหม 



แม้จะดเูลือนรางและเหมือนจะไม่มีทางออก แตศิ่ลปินก็ยงัอยากจะสร้างพื 6นที)นิทรรศการศิลปะ ที)ตั 6งใจสง่พสัด ุ
แห่งการเรียกร้องที)บรรจเุต็มไปด้วยความฝันแสนเปราะบางออกไป ผ่านพื 6นที)ไปรษณีย์กลาง พร้อมเชื 6อเชิญให้ 
ทกุคนมาสมัผสัและช่วยกนัตั 6งคําถาม เพื)อหลอ่เลี 6ยงเจตจํานงของตนในเมืองนี 6ไมใ่ห้เลือนหาย 

สามารถติดตามชมได้ในนิทรรศการ The City & The City: TRACK TRACE TRANCE ในเทศกาล Bangkok 
Design Week 2022 ระหวา่งวนัที) 5 -13 ก.พ. 2565 นี 6 

 
ผลงาน 
 

   
 
ชื_อชิ bนผลงาน : Track  
ศิลปิน : ชัชวาล สุวรรณสวัสดิo 
 
แนวความคิด : 
 
หลายคนมกับอกว่าชีวิตขบัเคลื)อนได้ด้วย “ความฝันและความหวงั” ฝันถึงชีวิตที)ดีขึ 6นและหวงัให้มนัจริง สกัวนั 
กลบักนั ชีวิตจริง ๆ ในเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพมหานคร ทั 6งสองสิ)งที)กลา่วแทบไมมี่ปรากฏ มีแตซ่าก ปรักหกัพงั
กองอยูต่รงหน้า ความฝันที)คิดไว้เหมือนจะดลูมๆ แล้งๆ ดงัคําฝรั)งวา่ Pipe Dream 
 
เมื)อลองตั 6งใจสํารวจความผพุงัของเมืองนี 6อีกทีครั 6ง เรากลบัมกัเห็นวสัดสีุฟ้า เป็นท่อพลาสติกอยู่เต็มไปทั)วเมือง 
คล้ายๆ กําลงัช่วยประคองชีวิตให้เดินพอไหว ระหว่างทางที)อาจไปถึงฝัน ตั 6งแต่ ราวตากผ้า ขาตั 6งร่ม ที)กั 6นรถ 
ฉากปอ้งกนัโควิด ยนัโครงปา้ยประท้วงเรียกร้อง กลบักนัในพื 6นที)กรุงเทพฯ ที)ดเูหมือนยกระดบัคณุภาพชีวิต ทอ่
สีฟ้านี 6กลับกลายเป็นสิ)งที)ผู้ คนเกลียด และปิดพ้นสายตาให้ได้มากที)สุด มักถูกทับด้วยสีขาว เหมือนเรา 
พยายามจะหนีตวัตนให้กลายเป็นอื)นโดยสญัชาติญาณ โดยไม่เคยคิดตรวจสอบตวัตนย้อนกลบั ภายใต้ ความ
ฝันใหมที่)อยากหนีออกไป ตวัตนและผู้คนในเมืองของเราเป็นอยา่งไรบ้าง 



เราตั 6งใจสร้างท่อขนาดใหญ่จากโครงท่อพลาสติกสีฟ้าดดัโค้งที)วางร้อยเรียงต่อเนื)องแต่ขดัขวางกนัอย่างระเก
ระกะและรกสายตา ทั 6งหมดห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสที)เปราะบางและอาจฉีกขาดได้ ในขณะที)มดุท่อที)ดเูวิ)นเว้อ
และ อดึอดันี 6 เราอาจจะได้เห็นความเป็นกรุงเทพฯ พร้อม ๆ กบัได้ตรวจสอบความฝันที)ตกหลน่ไปก็เป็นได้ 
 
เกี_ยวกับศิลปิน 
 
ชัชวาลเกิดเมื)อปี ค.ศ. 1991 ในชุมชนเล็ก ๆ ริมแม่นํ 6าในกรุงเทพฯ ฝั)งตะวนัตก จบจากคณะสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และประกอบอาชีพสถาปนิกอาชีพตั 6งแต่เรียนจบ นอกจากการทํางาน 
สถาปัตยกรรม ชัชวาลยงัได้ประกอบอาชีพนักเขียนควบคู่ไปด้วย โดนเคยเป็นคอลมันิสต์เขียนบทความบน 
นิตยสารออนไลน์ The Cloud จนได้รวมเล่มเป็นหนังสือที)ชื)อ ‘อาคิเต็ก-เจอ’ ที)พูดถึง Urban Vernacular 
Design (สถาปัตยกรรมพื 6นถิ)นในเมือง) ที)อยูร่อบตวัในสงัคมไทย 
 
ชชัวาลยงัเคยทํางานศิลปะจดัวางในเทศกาล Low Fat Art Fest (2019) และนิทรรศการกลุม่ในงาน The City & 
The City: Divided Senses (2020) รวมถงึทํางานออกแบบ Pavilion ในงานเทศกาล Bangkok Design Week 
หลายชิ 6น ปัจจบุนั ชชัวาลก่อตั 6งสตดิูโอออกแบบของตนเองชื)อ Everyday Architect & Design Studio เพื)อรับ
ทํางานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานศิลปะที)เกี)ยวข้องกบัความเป็นเมืองและผู้คน โดยยงัทํางานวิจยั สว่นตวั
ควบคู่ไปด้วย อาทิเช่น งานวาดภาพบนัทึกชิ 6นส่วนและข้าวของงานออกแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนไทย ทั 6งใน
และนอกบ้านทกุวนัเป็นเวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
ชื_อชิ bนผลงาน : Trace 
ศิลปิน : ภคมน เหมะจันทร์ 
 
แนวความคิด : 
TRACE เป็นการแสดงแบบ site-specific ซึ)งมีเป้าหมายเพื)อท้าทายและปรับเปลี)ยนพื 6นที)โถงบนัไดสีขาวนวล 
ของที)ทําการไปรษณีย์กลางอนันิ)งสนิทด้วยพลงังานและการเคลื)อนไหว งานชิ 6นนี 6จะสํารวจความคิดที)ว่า 'ถ้า
หากเป็นเช่นนั 6นแล้ว…..' โดยไตร่ตรองความรู้สึกของการมีอยู่และการเป็นส่วนหนึ)งของโครงสร้างพื 6นฐาน ใน
เมืองที)สมัพนัธ์กบัการเมืองอยา่งหลีกเลี)ยงไมไ่ด้ 
 
โดยทั)วไป กิริยาท่าทางและการเคลื)อนไหวของร่างกายที)อยู่ในเมืองอาจถกูปรับเปลี)ยนและฝึกฝนให้สอดคล้อง 
กบัจงัหวะและความเคยชินที)เกิดจากการใช้พื 6นที) และความหมายที)ถกูผลิตซํ 6าๆ ของพื 6นที)ที)ร่างกายเหล่านั 6น 
ครอบครองอยู่ ดังนั 6นการสํารวจและเดินทางผ่านพื 6นที)นิทรรศการจะทําให้เกิดการแสดงออกทางร่างกาย 
รูปแบบใหม่ที)จงใจสร้างพลังในการเผชิญหน้า บ่มเพาะ กระตุ้น หรือดําดิ)งไปกับการแสดง ซึ)งจะสร้างบท
สนทนา ระหวา่งนกัแสดง พื 6นที) และคนด ูเกี)ยวกบัเรื)องราวที)เกิดขึ 6นในสงัคมที)สะท้อนผา่นการตีความผลงานใน 
นิทรรศการ 
 
เกี_ยวกับศิลปิน 
 
ภคมน เหมะจนัทร์ ศิลปินอิสระ เกิดเมื)อปี ค.ศ. 1990 ที)กรุงเทพมหานคร  มีความสนใจพิเศษในการสร้างสรรค์ 
กบัร่างกาย เครื)องมือซึ)งทํางานโดยสญัชาติญาณ ผ่านการจินตนาการ ผ่านรูปธรรมแห่งความสมัพนัธ์ของกาย 
และใจ ผ่านการส่งผ่านความรู้สึกและการเคลื)อนไหวจากภายนอกเข้าสู่ภายในงานของภคมนเป็นการรื 6อค้น 
ความสงสยัในจิตใจ เกี)ยวกบัมโนทศัน์และหน้าที)ของการเต้น เมื)อการเคลื)อนไหวถกูผกูติดอยา่งลกึซึ 6งกบัภาพที) 
มนษุย์มองและนิยามตนเอง 
 



ภคมนได้ร่วมงานเป็นศิลปินในพํานักในหลายโครงการ เช่น Southeast Asia Choreolab (Malaysia), 
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) นอกจากนี 6 ภคมนยังให้ความสําคัญกับการสอน โดยมี
เป้าหมายเพื)อให้คนได้เข้าใจร่างกายและการเป็นตวัเองมากขึ 6น สร้างรากฐานที)มั)นคงจากภายในตาม จงัหวะ
ของเราเอง 
 
ภคมนจบการศึกษาด้านการเต้นโดยตรงจาก Victorian College of The Arts (Melbourne, Australia) ได้เข้า
ร่วม EDge Postgraduate Dance Company of London Contemporary Dance School – LCDS (London, 
UK) และร่วมทวัร์การแสดงทั 6งในและต่างประเทศกบัทางสถาบนัในซีซั)นปี 2012/2013  ภคมนจบ การศึกษา
ปริญญาโทด้าน Contemporary Dance Performance จาก LCDS ในปี 2014 และได้ร่วมสร้าง งานในโอกาส
ตา่ง ๆ มากมายเรื)อยมา ทั)วยโุรปและเอเชีย ทั 6งในฐานะศิลปินร่วมและศิลปินเดี)ยว 
 
 

    
 
ชื_อชิ bนผลงาน : Trance 
ศิลปิน : ชนะพล คมขาํ 
 
แนวความคิด : 
 
เมื)อเงยหน้า เราได้เห็นถึงฝ่ามือและฝ่าตีนที)กําลงักดทบัเราอยู่ เราเริ)มเรียกร้องถึงสิ)งที)ดีกวา่แก่ตนเองและเมือง 
แหง่นี 6 แตถ้่อยคําที)ตะโกนออกไปนั 6น บ้างก็ถกูหลงลืม บ้างก็ถกูเยาะเย้ยวา่ไร้สาระ เป็นดั)งจดหมายที)ไมถ่งึผู้ รับ  
เรากําลงัถกูทําให้ออ่นแอลงเรื)อย ๆ พร้อมกบัเสียงกระซิบที)บอกเรา ให้จงก้มหน้าทํามาหาเงินตอ่ไป เราต้อง ดิ 6น
รนขนาดไหน? เราหวงัอะไรได้บ้าง? เรายงัจะสง่เสียงร่วมกนัอยู่หรือไม่? ข้อความมากมายทบัถมจนเป็น ภวงัค์
ฝันภายใต้วงัวน 



ผ้าใบขนาดใหญ่ผืนนี 6ได้บรรจุข้อความของประชาชนไว้ตั 6งแต่ปีที)แล้ว มนัถูกทบัเก็บไว้นานเพราะนิทรรศการ 
เลื)อนแล้วเลื)อนอีก จนสีนั 6นถลอกลอกล่อน คล้ายกบัเราทกุคนที)ต้องเผชิญกบัการล็อกดาวน์ซํ 6าแล้วซํ 6าอีก จน
บางทีความฝันได้หลน่หายไปโดยไม่รู้ตวั เมื)อผลงานนี 6ได้เวลาที)จะกางออกแล้ว จะถกูจดัวางระนาบไปกบั โถง
บนัไดไปรษณีย์กลาง จากชั 6นห้องหน้าตา่งกระจกพาดคลมุลงไปยงัชั 6นลา่ง ที)จะเชิญชวนให้ทกุคนมาสมัผสั ก้าว
ผา่นอะไรบางอยา่งไป และช่วยกนัตั 6งคําถามเพื)อหลอ่เลี 6ยงเจตจํานงของตนในเมืองนี 6ไมใ่ห้เลือนหาย 
 
เกี_ยวกับศิลปิน 
 
ชนะพลเกิดปีพ.ศ. 2538 เติบโตที)กรุงเทพฯ และสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจากวิทยาลยัเพาะช่าง สาขา 
วิชาจิตรกรรม และสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ภาควิชาทศันศิลป์  ปัจจุบนั 
เป็นศิลปินด้านทศันศิลป์ ที)ทํางานผ่านสื)อที)หลากหลาย เช่น จิตรกรรม, ภาพถ่าย, ศิลปะเสียง, ศิลปะวิดีทศัน์, 
ศิลปะการแสดง และศิลปะการจดัวาง 
 
ชนะพลมีการแสดงผลงานอย่างตอ่เนื)องตั 6งแต ่ปี พ.ศ. 2560 ทั 6งในรูปแบบนิทรรศการกลุม่, กิจกรรมการ แสดง
สด และกิจกรรมดนตรีทดลอง ลา่สดุเขาเป็นผู้ ร่วมโครงการ The City & The City : Divided Senses ในปี 2563 
และ Creators’ Cradle Circuit (3Cs) ในปี 2564 งานของเขามีแรงบนัดาลใจจากภูมิทศัน์รอบตวัที)รับรู้ จาก
การมองเห็น การฟัง และการสมัผสัสิ)งของเลก็ ๆ น้อย ๆ ไปจนถงึภาพกว้างของพื 6นที) เขามกัใช้กระบวนการ ทาง
ศิลปะมาผสานกบัความคาดเดาไม่ได้ในสภาพแวดล้อม นําสิ)งที)พบเจอข้างทางโดยบงัเอิญมาใช้หรือ นําเสนอ
ความสมัพนัธ์อนัแยกไมอ่อกระหวา่งศิลปะกบัชีวิตประจําวนั 
 


