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BIPAM หรอืไบแพม (การประชุมนานาชาติด้านศิลปะการแสดงแหง่กรุงเทพมหานคร) เป�นการประชุมที�รเิริ�มขึ�นเพื�อใหบุ้คลากรผูทํ้างานด้าน
ศิลปะการแสดงจากนานาประเทศ ได้มพีื�นที�ในการแลกเปลี�ยนผลงาน ความเหน็ ประเด็น และกระบวนการทํางานต่างๆ ที�สะท้อนถึงความ
สมัพนัธข์องสายงานดังกล่าวกับสงัคมวงกวา้งในแต่ละประเทศ  BIPAM มุง่หวงัจะเป�นศูนยก์ลางในการนําเสนอวงการศิลปะการแสดงในเมอืง
ไทย รวมทั�งการแลกเปลี�ยนระหวา่งประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ไปสูภ่มูภิาคอื�นทั�วโลก ด้วยกิจกรรมจาํนวน 5 วนัที�จดัขึ�นทกุป�มา
ตั�งแต่ป� 2560

F/ T (Festival/ Tokyo) คือเทศกาลศิลปะการแสดงที�มมีาตั�งแต่ป� 2552 จดัขึ�นทกุป�ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง บรเิวณเขตอิเคะบุคโุระ กรุงโตเกียว
ประเทศญี�ปุ�น ป�จจุบนัเทศกาลประกอบไปด้วยกิจกรรมและผลงานอันหลากหลาย ทั�งละครเวที แดนซ ์ ดนตร ี ทัศนศิลป� ภาพยนตร ์ ฯลฯ จาก
ศิลป�นทั�งในประเทศและนานาชาติ ในแต่ละป� F/ T ยงัคงเฟ�นหาศักยภาพใหม่ๆ  ของเทศกาล รวมไปถึงความเป�นไปได้ในการทํางานรว่มกับชุมชน
โดยรอบ เพื�อใหง้านเกิดจากการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูค้น และเมอืงอยา่งแท้จรงิ

ศศพนิธุ ์ศิรวิาณิชย ์และคาค ุนากาชมิะ ต่างดํารงตําแหน่งอารทิ์สติก ไดเรคเตอรข์องแต่ละการประชุม/ เทศกาล โครงการเฉพาะกิจ The City

& The City นี�รเิริ�มมาจากความคิดของทั�งสองที�ต้องการทําความรูจ้กักันอยา่งเจาะจงมากกวา่แค่ระดับ "ประเทศ"



ภคมน เกิดเมื�อป�ค.ศ. 1990 ที�กรงุเทพมหานคร เธอไดไ้ปเรยีนเต้นรว่มสมยัและจบปรญิญา
ตรทีี� Victorian College of The Arts ประเทศออสเตรเลีย และศึกษาต่อปรญิญาโทและ
จบการศึกษาในสาขาการแสดงศิลปะการเต้นรว่มสมยัที� London Contemporary

Dance School ในป�ค.ศ. 2014 เธอสนใจทํางานที�สาํรวจรา่งกาย และการใชร้า่งกายเป�น
เครื�องมอืในการแสดงออกในบรบิทของความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ�งต่างๆ กับพื�นที�และเวลา เธอ
ไดม้โีอกาสทํางานเป�นนกัแสดงใหกั้บศิลป�นนักออกแบบท่าเต้นมากมาย เชน่ Ahn Aesoon,

Hwang Soohyun, KabinetK  Stephanie Lake, Sita Ostheimer รวมถึงทํางาน
กับศิลป�นทั�งไทยและต่างประเทศเพื�อสรา้งสรรค์ผลงานดว้ยตนเอง ผลงานของเธอทั�ง
“INMOST” และ “Love Thyself” ต่างก็ไดร้บัเลือกใหไ้ปแสดงในเทศกาลหรอืแพลตฟอรม์
ต่าง ๆ มาแล้วหลายครั�ง

ภคมน เหมะจนัทร ์(มชั)

"ก่อนอื�นเลยต้องขอขอบคณุทีม BIPAM และ F/ T ที�จดัโครงการ The City &

The City ขึ�นมา มชัเองมคีวามสนใจในการทํางาน collaboration เสมอและ
โปรเจก็ต์นี�ได้มโีอกาสรว่มงานกับศิลป�นขา้มสายงาน ซึ�งเป�นอะไรที�พเิศษและน่า
สนใจมาก ได้แลกเปลี�ยนหลายอยา่ง บทสนทนาต่างๆ การทํางาน ความคิด ได้
เรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ  จากทีมศิลป�นกรงุเทพฯ ประทับใจในตัวศิลป�นทั�งสองคนมากที�
ได้มารว่มงานกัน รวมถึงไดแ้ลกเปลี�ยนขา้มประเทศกับทีมโตเกียวผา่นการสื�อ
สารออนไลนด์ว้ย และมล่ีามคนไทยที�ถือวา่เป�นคนที�เชื�อมความเขา้ใจของศิลป�น
ทั�งสองเมอืงเขา้ดว้ยกัน งานครั�งนี�เราโฟกัสเกี�ยวกับเรื�อง divided senses

ทําใหเ้ราได้เป�ดประสาทสมัผสัในการแลกเปลี�ยนในการทํางาน ในการใชช้วีติ
ประจาํวนัมากขึ�นและรูส้กึวา่เขา้ใจกรงุเทพฯ มากขึ�นในอีกแบบและไดส้มัผสั
โตเกียวในมุมที�ต่างไปผา่นขอ้มูลต่างๆ ที�ไดค้้นหา พูดคยุ แลกเปลี�ยนผา่น
sense ต่างๆ ทั�งที�สมัผสัผา่นกายภาพและผา่นการสื�อสารออนไลน์

สดุท้ายนี�ไมรู่ว้า่งานจะออกมาเป�นยงัไง แต่รูว้า่มนัจะเป�นงานที�พเิศษชิ�นนงึที�
สะท้อนถึงการรว่มงานของคนกลุ่มนงึที�มคีวามตั�งใจและอยากสรา้งสรรค์งาน
ออกมาใหไ้ดร้ว่มสมัผสักัน."

ชนะพล คมขาํ (ไทม)์

"การทํางานในโครงการนี� ไดเ้ปลี�ยนความรูส้กึที�มต่ีอกรงุเทพฯ จากความรูส้กึที�
“เคยชนิ” ไปสูทิ่ศทางของ “การผจญภัย” เหมอืนวา่เรากําลังท่องเที�ยวอยูต่ลอด
เวลา เพราะได้ใชเ้วลาในการสมัผสั และสงัเกตสิ�งต่าง ๆ รอบตัว ไดส้าํรวจความ
คิด สาํรวจความรูส้กึตนเองต่อสภาพแวดล้อมเมอืงเกิดดว้ยการประสบใหม ่ มี
ความประทับใจที�ไดแ้ลกเปลี�ยนมุมมองและวธิคิีดกับทีมกรงุเทพฯ ที�สง่ผล
ใหก้ารท่องเที�ยวของเราสนกุยิ�งขึ�น ขอ้ดขีองแต่ละคนนั�น สง่เสรมิกันและกัน
โดยอัตโนมติั ชว่ยเติมเต็มรายละเอียดของภมูทัิศนเ์มอืง จากประสบการณ์ที�
แตกต่างกัน

การแลกเปลี�ยนกับทีมโตเกียวผา่น Digital Platform ทําใหไ้ดส้มัผสักับ
ขอ้มูล ไมว่า่จะเป�นภาพ เสยีง และขอ้ความ ที�เราสามารถรบัรูไ้ดถึ้งป�ญหาอีก
แบบหนึ�งจากเมอืงโตเกียว รวมทั�งไดแ้ลกเปลี�ยนวธิกีารคิด และวธิกีารทํางาน
ของทั�ง 2 ทีม ทําใหเ้กิดการเทียบเคียงเรยีนรูถึ้งป�ญหา ยอ้นกลับมาตั�งคําถาม
กับตัวเอง ความเขา้ใจต่อความเป�นโตเกียวที�มมีากขึ�น ยิ�งทําใหเ้ราเขา้ใจความ
เป�นกรุงเทพฯ และตนเองมากขึ�นด้วยเชน่กัน"

ชนะพลเกิดป�พ.ศ. 2538 เติบโตที�กรงุเทพฯ และสาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรจีาก
วทิยาลัยเพาะชา่ง สาขาวชิาจติรกรรม และสาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทจากมหาวทิยาลัย
ศิลปากร ภาควชิาทัศนศิลป�  ป�จจุบนัเป�นศิลป�นดา้นทัศนศิลป� ที�ทํางานผา่นสื�อที�หลากหลาย
เชน่ จติรกรรม, ภาพถ่าย, ศิลปะเสยีง, ศิลปะวดิทัีศน,์ ศิลปะการแสดง, ศิลปะการจดัวาง และ
ศิลปะจากวตัถทีุ�ไดค้้นพบ  ชนะพลมกีารแสดงผลงานอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ป�พ.ศ. 2560 ทั�งใน
รปูแบบนิทรรศการกลุ่ม, กิจกรรมการแสดงสด และกิจกรรมดนตรทีดลอง งานของเขามี
แรงบนัดาลใจจากภมูทัิศนร์อบตัว ที�รบัรูจ้ากการมองเหน็ การฟ�ง และการสมัผสัสิ�งของเล็กๆ
นอ้ยๆ ไปจนถึงภาพกวา้งของพื�นที� เขามกัใชก้ระบวนการทางศิลปะมาผสานกับความคาดเดา
ไมไ่ดใ้นสภาพแวดล้อม นาํสิ�งที�พบเจอขา้งทางโดยบงัเอิญมาใช ้หรอืนําเสนอความสมัพนัธอั์น
แยกไมอ่อกระหวา่งศิลปะกับชวีติประจาํวนั ป�จจุบนัเขากําลังเตรยีมจดัแสดงนทิรรศการเดี�ยว
ครั�งแรกในเดอืนพฤษภาคมป�หน้า

โชม ิซากรุะอุจิ
"ผมเขยีนขอ้ความนี�ในพื�นที�หา่งไกลจากกรงุโตเกียวประมาณ 500 กม. แมจ้ะ
ออกมาไกลขนาดนี� ผมกลับรูส้กึวา่ ทัศนยีภาพในตัวเมอืงก็ไมไ่ดต่้างไปจาก
โตเกียวสกัเท่าไหร ่

ตอนที�ผมได้เหน็ภาพวดีิโอจากทีมกรงุเทพซึ�งอยูห่า่งไปประมาณ 4,600 กม.

อีกฝ�� งของมหาสมุทร ตัวอักษรที�ปรากฎในภาพยอ่มแตกต่างกัน แต่
ทัศนียภาพของมหานครกลับคล้ายคลึงกันมากกวา่ที�คาดไว ้

ผมลองจนิตนาการถึงผูค้นที�ยงัไมม่โีอกาสไดพ้บกัน (โดยพลการ) วาดภาพ
กรุงเทพฯ แสนคึกคักมชีวีติชวีา แล้วนกึถึงโตเกียวที�เรยีบ เนี�ยบ สไตล์มนิิ
มอล ผมเชื�อวา่ ที�เรากําลังเผชญิหนา้กับประสาทสมัผสัทั�งหา้ในตอนนี� ก็เพื�อจะ
ได้ถ่ายทอดใหอี้กฝ�ายรบัรูว้า่ นี�แหละคือโตเกียว นี�แหละคือกรงุเทพฯ ในวนัที�
เรามโีอกาสพบกันจรงิๆ ภายในโรงละครแหง่นี� หรอืหลังจากเดินออกไปจากที�
นี� ผมหวงัวา่ทกุคนจะไดจ้นิตนาการถึงบางสิ�งบางอยา่งนะครบั"

โชม ิซากรุะอุจเิกิดในป�พ.ศ. 2535 ในกรงุโตเกียว และเขา้รว่มคณะละคร Offton ตั�งแต่เพิ�ง
เริ�มก่อตั�งเมื�อป�พ.ศ. 2554 หลังจากจบมาหาวทิยาลัยแล้ว ซากรุะอุจก็ิได้ทํางานกับกลุ่มละคร
โรงเล็กในฐานะ sound engineer และไดเ้ริ�มมสีว่นรว่มในการทํางานด้านอื�นๆ ทั�งทําแสง
ประกอบละครเวที ทําดนตร ี และ กํากับเวทีตั�งแต่ป�พ.ศ. 2559 การได้ทํางานที�หลากหลายนี�
ทําใหซ้ากรุะอุจใิหค้วามสนใจในกระบวนการและความสาํคัญของการทํางานเบื�องหลังในฐานะ
ทีมงานในโปรดักชั�นละครเวทีจงึไดศึ้กษาต่อที�โรงเรยีนเกี�ยวกับละครเวที Murinkan ใน
ป�พ.ศ. 2560 และ เขา้สงักัดกลุ่มละคร Seinendan ในแผนกกํากับละครตั�งแต่ ป�พ.ศ.

2562 และในป�พ.ศ. 2563 ก็ไดเ้ริ�มทํางานโปรเจค็ท์ของตัวเองโดยการทดลองนําบทละครที�มี
อยูแ่ล้วมาสรา้งงานรว่มกับผูกํ้ากับการแสดงรุน่ใหม ่และยงัทํางานเป�นโปรดวิเซอรอี์กดว้ย

COLLABORATORS



COLLABORATORS

จซิาโตะ โซเนะ เกิดเมื�อป�พ.ศ. 2534 ที�จงัหวดัเฮียวโกะ หลังจบการศึกษาจากมหาวทิยาลัย
โอซาก้า โซเนะไดทํ้างานในบรษัิท IT ดา้นทรพัยากรบุคคลไปพรอ้มๆ กับทํางานกับโรง
ละคร Murinkan รุน่ที� 3 ป�จจุบนัโซเนะไดล้าออกจากบรษัิท และทํางานการแสดง ทํางาน
เบื�องหลังในโปรดกัชั�นละครเวที และ dramaturg โดยสงักัดคณะละคร Seinendan
เคยรว่มแสดงในเรื�อง “Curry and the Villagers” (2556) “Night Never Gets

Darker” (2561), และเป�นทีมงานของโปรดกัชั�นละครเรื�อง“Right to Play” (2562)

และ“Recitations” (2562)  นอกจากนี� เธอยงัเป�นผูไ้ดร้บัทนุ Creative

Environment Innovation Program จาก Saison Fondation ในป� พ.ศ. 2562

จซิาโตะ โซเนะ

"ฉันยา้ยจากภาคตะวนัตกมาอยูโ่ตเกียวได้ 6 ป�แล้วค่ะ ตอนนี�ก็ยงัไมช่นิกับ
รถไฟใต้ดิน ยงัคงขึ�นผดิสายอยูบ่อ่ยๆ แล้วก็มสีถานีอีกมากมายนับไมถ้่วน
ที�ไมเ่คยก้าวลงไป ฉันมองวา่ “การอยูอ่าศัย” คือ “การทําความรูจ้กัสิ�งที�ได้
สมัผสัในแต่ละวนั” แต่ทวา่รา่งกายของฉันอาศัยอยูใ่นโตเกียวจรงิหรอื
เปล่านะ

ระหวา่งที�ได้แลกเปลี�ยนกับทางกรุงเทพฯ ฉันตัดสนิใจอยา่งแน่วแน่วา่ จะ
ไมม่องเมอืงไหนโดยพลการแบบเหมารวมด้วย stereotype อีก เมื�อได้
ลองหยบิยกและตัดทอนภาพลักษณ์ของแต่ละเมอืง พลางครุน่คิดถึง
เค้าโครงของเมอืงนั�นไปเรื�อยๆ การได้ค้นพบความทรงจาํซึ�งไมค่วรจะมอียู่
ในกรุงเทพฯ ซึ�งฉันไมเ่คยอยูอ่าศัยชา่งเป�นประสบการณ์ที�ชวนใหตื้�นเต้น
เหลือเกิน"

ชชัวาล สวุรรณสวสัดิ�

"สิ�งที�ได้รูส้กึและประทับใจในการทํางานคือ การได้แชรไ์อเดียและความคิดรว่ม
กับทีมศิลป�นกรงุเทพฯ และพบวา่ไมไ่ด้ยากเยน็ขนาดนั�น แมว้า่จะมเีบื�องหลัง
และที�มาในการทํางานที�แตกต่างกัน แต่ดว้ยความสนใจในเรื�องชวีติประจาํวนัใน
สงัคมเหมอืนกัน จงึทําใหแ้ชรว์ธิกีารคิดและการทํางานไดง่้ายกวา่ที�คิด และ
ด้วยต้องทํางานขา้มสาย เป�นศิลปะทําใหไ้มม่กํีาแพงอีโก้ในการทํางาน ที�ต้องใช้
ความรูส้กึใหม้ากกวา่เงื�อนไข ไมใ่ชแ่บบสถาป�ตย ์

ในขณะที�การได้เหน็การทํางานกับทีมศิลป�นญี�ปุ�น ก็ได้เขา้ใจตัวตนคนญี�ปุ�นหรอื
โตเกียวจรงิๆ แมว้า่จะไมไ่ดเ้อาตัวไป การแชรโ์ลกผา่น digital platform นั�น
สามารถเชื�อมโลกไดม้ากกวา่ที�คิด ทั�งภาพและเสยีง และการอธบิายจากปาก
หรอืแมว้า่จะไมไ่ด้อธบิายเอง แต่สมัผสัได้

สดุท้ายตื�นเต้นและไมรู่ว้า่ผลงานสดุท้ายจะออกมาอยา่งไร แต่คิดวา่น่าจะมลีกู
ผสมที�นา่สนใจ"

ชชัวาลเกิดเมื�อป� ค.ศ. 1991 ในชุมชนเล็กๆ ใกล้รมิแมน่ํ�าในกรุงเทพฯ จบจากคณะ
สถาป�ตยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร และประกอบอาชพีสถาปนกิอาชพี เคยไดเ้ขยีน
คอลัมน ์‘อาคิเต็ก-เจอ’ ในนติยสารออนไลน ์The Cloud เพื�อพูดถึงสถาป�ตยกรรมพื�นถิ�นใน
เมอืง (Urban Vernacular Design) เล่าสิ�งที�เจอรอบตัวในสงัคมไทยผา่นสายตา
สถาปนกิ  ชชัวาลเคยทํางานศิลปะจดัวางในเทศกาล Low Fat Art Fest (2019) ที�หอ้งสมุด
สาธารณะขา้งบา้น ทํา Pavilion ในงานเทศกาล และรว่มกลุ่ม ‘ยงัธน’ ทํางานพฒันาชุมชน
และเมอืงในพื�นที�ฝ�� งตะวนัตกของกรงุเทพฯ ป�จจุบนั ชชัวาลมสีตดิูโอสถาปนกิของตนเองชื�อ
Everyday Architect & Design Studio และสาํรวจ DNA การออกแบบในกรงุเทพฯ
โดยวาดภาพบนัทึกชิ�นสว่นและขา้วของงานออกแบบเล็กๆ นอ้ยๆ ของคนกรุงเทพฯ ทั�งใน
และนอกบา้นทกุวนัเป�นเวลา 1 ป�

ชคิิเนะ วะตะนะเบะ

"หลังจากการแลกเปลี�ยนขอ้มูลอยา่งเขม้ขน้กับฝ�� งกรงุเทพฯ ผมจอ้งมอง
จอภาพของแต่ละคนที�ค่อยๆ ตัดสญัญาณออกไป โบกมอืลา แล้วกะจงัหวะป�ด
จอภาพของตัวเองอยา่งรบีรอ้นเพื�อไมใ่หเ้หลือเป�น 2 คนสดุท้าย แค่กดปุ�ม
เดยีวก็สิ�นสดุแล้ว แต่ไมรู่ทํ้าไมถึงรูส้กึวา่เป�นภาระยากเยน็ ความเงียบเขา้มา
เยอืน ในจงัหวะนั�นเอง ผมเริ�มเตรยีมขา้วของรบัฤดหูนาว นกึถึงเรื�องสนุก
ครั�งต่อไปอยา่งเพลิดเพลิน ชวนใหรู้ส้กึวา่ ทัศนยีภาพรอบตัวผลักดนัใหเ้กิด
ความรูส้กึรว่มถึงฤดกูาลที�กําลังมาเยอืน ผมอยากใหท้กุคนลองอยูใ่นสภาพที�
รา่งกายได้สมัผสักับโตเกียวอยา่งดื�มดํ�าด้วยจติไรส้าํนกึ ไดล้องนํารา่งกายนั�น
มาอยูใ่นกระบวนสรา้งและสลายที�เกิดขึ�นซํ�าๆ ลองดกัูนนะครบั"

ชคิิเนะ เกิดเมื�อป�พ.ศ. 2529 ที�กรงุโตเกียว ทํางานเป�นสถาปนกิและศิลป�นผูอ้อกแบบเวทีใน
งานละครเวที หลังจากเขา้ทํางานในบรษัิทสถาปนกิอยูร่ะยะหนึ�ง ป�จจุบนั ชคิิเนะเป�นประธาน
องค์กรไมแ่สวงผลกําไร Nomado จงัหวดัฟุคชุมิะ เป�นสมาชกิขององค์กร Kitayamasha

ในเมอืงเกียวโต และเขา้รว่มกลุ่ม Group Nohara กลุ่มคนเบื�องหลังที�สรา้งสรรค์ละครเวที
ในป�พ.ศ. 2560 ตั�งแต่สมยัมหาวทิยาลัยเขาใชค้วามถนดัทางด้านสถาป�ตยกรรมของตน
ทํางานชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยแผน่ดนิไหวและทํางานที�เกี�ยวขอ้งกับเวริค์ชอ็ปในต่างประเทศ
ดา้นความรูเ้รื�องการซอ่มแซมที�พกัอาศัยแก่ผูป้ระสบภัย จากการซอ่มแซมบา้นเก่าแบบญี�ปุ�น
ทําใหเ้ขาไดม้โีอกาสสงัเกตเรื�องการใชช้วีติและสิ�งที�หายไปในการใชช้วีติประจาํวนั รวมถึงผูค้น
และสภาพแวดล้อมที�ยงัคงหลงเหลืออยู ่ในระยะหลังมานี�เขาได้ทํางานออกแบบเวทีใหกั้บละคร
เรื�อง “Happy days” (2562) ของ Hachisu Kikaku และเรื�อง “The City

Thereafter” ของ Nuthmique อีกดว้ย



ป�ยะวรรณเกิดเมื�อป�พ.ศ. 2529 ที�จงัหวดักรงุเทพฯ สาํเรจ็การศีกษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
ภาษาญี�ปุ�น คณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และปรญิญาโทสาขาวรรณคดญีี�ปุ�น
สมยัใหมจ่ากคณะเดยีวกัน ป�ยะวรรณมคีวามสนใจและทํางานเพื�อสนับสนนุงานดา้นศิลปะหลาก
หลายสาขา พรอ้มกับทํางานอิสระเป�นล่าม นกัแปล ผูด้าํเนนิรายการและผูป้ระสานงานโครงการ
นอกจากนี� ยงัมสีว่นรว่มในการคัดสรรการแสดงมารว่มในเทศกาลละครสตรทีโชวใ์นกรงุเทพฯ
ที�มชีื�อวา่ “Bangkok Street Show” (2556 – 2558) ป�ยะวรรณเขา้รว่มโครงการนี� ในฐานะ
ล่ามและผูป้ระสานงาน

"รูส้กึยนิดีเหลือเกินที�ได้มโีอกาสทําหน้าที�ล่ามในโปรเจคท์ระหวา่ง 2 เมอืงซึ�งสว่น
ตัวมคีวามผกูพนัเป�นพเิศษ โตเกียวคือจุดหมายปลายทางในการทํางานและการ
เดินทางนับครั�งไมถ้่วน สว่นกรุงเทพฯ ก็เป�นบา้นเกิดเมอืงนอนที�หวงแหนและไม่
เคยคิดจะยา้ยไปไหน ทกุครั�งที�เกิดการแลกเปลี�ยนระหวา่งศิลป�น 2 เมอืง ในฐานะ
ล่าม เราพยายามอยา่งยิ�งที�จะถ่ายทอดขอ้ความเหล่านั�นอยา่งตรงไปตรงมาให้
ครอบคลมุที�สดุ แต่ก็ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ การแลกเปลี�ยนเรื�องประสาทสมัผสัทั�งหา้
ผา่นชอ่งทางออนไลน์เพยีงอยา่งเดียวชา่งมอีงค์ประกอบของความเป�นนามธรรม
มากเหลือเกิน พอคิดแบบนั�น เราก็เลยลองตั�งโจทยใ์นการทํางานล่ามครั�งนี�ของ
ตัวเองวา่ ท่ามกลางสถานการณ์ที�ค่อนขา้งนามธรรมดังกล่าว เราจะทําอยา่งไร
เพื�อซพัพอรต์ทั�งสองทีมใหด้ีที�สดุด้วยครื�องมอืที�เรยีกวา่ “ภาษา” ที�เราถืออยู่
แมว้า่จะมอุีปสรรคด้านอุปกรณ์ ด้านเวลา และด้านศักยภาพของเราเอง จนมี
หลายครั�งที�ต้องยอมรบัวา่ ภาษาอยา่งเดียวไมอ่าจสื�อได้ 100% แต่สดุท้าย นี�คือ
โปรเจคท์แสนท้าทาย ชวนใหย้อ้นไปมองเมอืงและลักษณะการสื�อสารที�ผา่นมา
อยา่งลึกซึ�ง ขอบคณุทกุฝ�ายจรงิๆ ที�อนุญาตใหล่้ามคนหนึ�งมสีว่นรว่มใน
โปรเจคท์การแลกเปลี�ยนระหวา่งศิลป�นคราวนี�ค่ะ."

COLLABORATORS

ป�ยะวรรณ ทรพัยส์าํรวม (หนงิ)
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สามารเขา้ไปดบูนัทึกกิจกรรมการทํางานของศิลป�นได้ตามลิงค์ด้านล่าง!

www.bipam.org/all-blogs/categories/the-city-and-the-city


