


Introduction

 Post-Repost-Share explores a distinct 
contemporary relationship between photographs 
and viewers. The photograph was once consid-
ered a static image on paper. Since the beginning 
of the 21th century, however, social media has 
forever changed the way photographs are made, 
circulated and consumed. Photographs are 
posted, reposted, and shared among millions 
of people across the world. The nature of the 
photograph has changed from stillness and fixity 
to dynamic.

 Post-Repost-Share surveys photography 
by journalists, visual artists, commercial pho-
tographers, archivists, social activists, scientists 
and astronomers. All work in Southeast Asia. 
Their photography examines contemporary narra-
tives and critical issues that range from opti-
mism, love and the environment to local activism 
against poverty, nation-based conflict and hidden 
histories. In all works, viewers can experience a 
certain magic of photography, as well as images 
that provoke and evoke many understandings 
and insights.

 Post-Repost-Share invites viewers to 
weave together disparate strands from the 
manifold contexts of Southeast Asia. Studying 
a narrative from one nation, might remind us 
stories from another and notions of ‘home’ might 
be invoked. Comparisons between the scenes are 
depicted and personal memories can encourage 
viewers to look outwards, beyond borders and to 
correspondences between official differences.

 Most acutely, Post-Repost-Share aims 
to shape photography as a powerful tool for 
reflecting contemporary realities for the region 
we call Southeast Asia.

 Post-Repost-Share สำ�รวจคว�มสัมพันธ์
ร่วมสมัยระหว่�งภ�พถ่�ยกับผู้ชม เมื่อครั้งหน่ึงภ�พ
ถ่�ยเป็นเพียงสื่อภ�พน่ิงท่ีถูกตีพิมพ์บนกระด�ษ
ปร�กฏบนกระด�ษภ�พถ่�ย กระด�ษของนิตยส�ร และ
กระด�ษของหนังสือพิมพ์ ห�กแต่ช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 
เป็นต้นม� สื่อสังคม (Social Media) ได้เปลี่ยนวิธี
ก�รที่ผู้คนใช้กล้องถ่�ยภ�พ วิธีก�รนำ�เสนอภ�พถ่�ย
และวิธีก�รที่ผู้คนมองดูภ�พถ่�ยไปอย่�งสิ้นเชิง 
ภ�พถ่�ยถูกโพสต์ (post) ถูกโพสต์ใหม่อีกคร้ัง (repost) 

และถูกแชร์ (share) ท่�มกล�งจำ�นวนคนหล�ยร้อย
ล้�นที่อ�ศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภ�ค คุณสมบัติของภ�พถ่�ย
จึงเปลี่ยนไป จ�กสื่อที่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ม�เป็นสื่อที่
ยืดหยุ่นและฟุ้งกระจ�ยไปได้ท่ัวทุกมุมโลกอย่�งท่ีไม่
เคยเกิดขึ้นม�ก่อน

 Post-Repost-Share นำ�เสนอภ�พถ่�ยโดย
กลุ่มช่�งภ�พ ได้แก่ ศิลปิน ช่�งภ�พส�ยข่�ว ช่�ง
ภ�พเอกชน ชุมชนคนถ่�ยภ�พ นักกิจกรรมท�งสังคม 
นักรังสีก�รแพทย์ และนักด�ร�ศ�สตร์ กลุ่มคนเหล่�
นี้อ�ศัยและทำ�ง�นอยู่ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภ�พถ่�ยของพวกเข�บอกเล่�เรื่องร�วร่วม
สมัยและประเด็นที่หล�กหล�ย ตั้งแต่เรื่องร�วในแง่
บวก เช่น คว�มรัก คว�มสวยง�มของธรรมช�ติ และ
คว�มพย�ย�มของคนในท้องถ่ินในก�รแก้ปัญห�
ของพวกเข�  ตลอดจนเร่ืองร�วในแง่ลบ เช่น คว�มย�ก
จนในระบบทุนนิยม คว�มขัดเเย้งภ�ยในของผู้คนใน
รัฐช�ติ และประวัติศ�สตร์ที่ลืมไม่ลง ไม่ว่�จะในกรณี
ใดก็แล้ว แต่ผู้ชมส�ม�รถสนุกกับเวทมนตร์ของ
ภ�พถ่�ยที่ส�ม�รถกระตุ้นให้นึกถึงสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้น
ม�แล้วในชีวิตของเข� ในขณะเดียวกันภ�พถ่�ยก็
ส�ม�รถกระตุ้นอ�รมณ์ของผู้ชมต่อเหตุก�รณ์ในภ�พ
ถ่�ยที่เข�อ�จเคยหรือไม่เคยมีประสบก�รณ์ม�ก่อน 

 Post-Repost-Share เชื้อเชิญให้ผู้ชมเชื่อม
โยงบริบทท�งสังคมที่หล�กหล�ยของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เข้�ด้วยกัน ก�รพิจ�รณ�เรื่องเล่�ร่วมสมัย
หน่ึงๆ ในประเทศอื่นอ�จจะกระตุ้นผู้ชมให้ระลึกถึง
เรื่องเล่�ที่คล้�ยกันที่เกิดขึ้นในประเทศของตน คว�ม
เหมือนระหว่�งสถ�นก�รณ์ที่ถูกนำ�เสนอในนิทรรศก�ร
นี้ กับสถ�นก�รณ์ที่อยู่ในคว�มทรงจำ�ก่อนหน้�นี้ของ
ผู้ชม อ�จช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวคว�มคิดของก�รมอง
ออกไปจ�กตัวเอง ลบเส้นพรมแดนระหว่�งประเทศ 
และตระหนักถึงเรื่องเล่�ในประเด็นที่คล้�ยกัน

 Post-Repost-Share ยังต้องก�รส่งเสริมให้
ผูช้มมองเหน็ภ�พถ่�ยในฐ�นะเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธิ-
ภ�พ สำ�หรับผู้ใช้กล้องถ่�ยภ�พทุกคน ไม่ว่�จะเป็น
กล้องมืออ�ชีพหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ในก�รบอก
เล่�คว�มจริง แสดงออกซึ่งทัศนคติ มุมมองและนัย
เชิงจิตวิทย�ของผู้คนท่ีอ�ศัยอยู่ในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้



Southeast Asian nations

 Prior to becoming the present-day 11 
Southeast Asian nations, each country has 
weathered various regional and national diffi-
culties. Although now independent, a long period 
of colonization of these nations has gradually 
broke the cultural and religious bond they 
shared, turning them into wounded strangers.

 Following the end of the Cold War, 
Southeast Asian economies underwent multiple 
swift and drastic changes. Several countries, 
empowered by high investment, developed their 
respective economy towards industrialization 
and autonomous statehood. An increase in con-
sumption at a time of inflation and low cost of 
living resulted in a wide-scale economic crisis, 
especially the 1997 Asian financial crisis or the 
Tom Yum Kung Crisis as known in Thailand. 
The impact of which was felt even by countries 
outside the continent. At the time of turmoil every 
country frantically devised plans to restore sta-
bility to both its own economy and that of the 
continent, and resorted to encouraging outside 
investment.

 While the western world has been weak-
ened and recovering from the effects of the 2008’s 
financial crisis, Asia, including the Southeast 
Asian continent, is gaining significant interna-
tional interest. Many member countries have seen 
rapid economic growth; they have initiated and 
expanded trade between countries and enjoyed 
the development of infrastructure and nationwide 
communication. At the same time, each gov-
ernment also faces internal issues unique to their 
country, especially the increase in the middle-
class population and their demands via online 
Social Media. Whether Asia and the Southeast 
Asian continent will successfully be established 
as a global hub is still speculative, but one thing
is certain: we must learn to look at ourselves 
and beyond our biases, and see the world for 
what it really is.

 กว่�จะม�เป็น 11 ช�ตใินภูมภิ�คเอเชยีตะวัน
ออกเฉียงใต้ในเวล�ปัจจุบัน แต่ละประเทศต่�งผ่�น
อุปสรรคม� น�นับประก�รท้ังท่ีมีลักษณะร่วมและ
แตกต่�งกัน แม้ว่�ทุกประเทศจะได้รับเอกร�ชเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว แต่ก�รตกอยู่ภ�ยใต้อ�ณ�นิคมม�เป็น

เวล�น�นก็ทำ�ให้ทั้ง 11 ประเทศรู้สึกร�วเป็นคนแปลก
หน้�ต่อกัน ลมืเลอืนประวัตศิ�สตร์ทีค่รัง้หนึง่เคยมคีว�ม
สมัพันธ์ท�งสงัคม วัฒนธรรมและศ�สน�ร่วมกัน รวมถึง
ในหล�ยกรณี คว�มบ�ดหม�งระหว่�งประเทศยังคง
เป็นแผลที่ยังรักษ�ไม่ห�ยสนิท

 หลังจ�กก�รส้ินสุดสงคร�มเย็น เศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว 
หล�ยประเทศเกิดก�รลงทุนสงู  มกี�รพัฒน�เศรษฐกิจ
สู่คว�มเป็นอุตส�หกรรมและคว�มเป็นเมืองอย่�ง
รวดเร็ว ส่งผลต่อก�รบริโภคที่สูงชึ้น ในขณะที่สภ�วะ
เงินเฟ้อและค่�ครองชีพตำ่�นำ�ไปสู่วิกฤตก�รณ์ท�ง
เศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบอย่�งกว้�งขว�ง โดยเฉพ�ะ
อย่�งย่ิงภ�วะเศรษฐกิจตกตำ่�ในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2540 หรือ วิกฤติต้มยำ�กุ้ง ที่ส่งผลกระทบไม่เพียง
แต่ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไกล
ไปถึงภ�ยนอกภูมิภ�คอีกด้วย ในช่วงเวล�น้ันเองทุก
ประเทศต้องว�งแผนว่�จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภ�คอย่�งเร่งด่วน ต้องว่ิงห�คว�มช่วยเหลือ
ผ่�นก�รเชิญชวนนักลงทุนให้เดินท�งเข้�ม�ลงทุนใน
ภูมิภ�ค

 ปัจจุบัน ในขณะท่ีประเทศในโลกตะวันตก
กำ�ลังสะบักสะบอมและพย�ย�มเอ�ตัวรอดจ�ก
วิกฤติก�รเงินโลกปีพ.ศ. 2551 เอเชียรวมไปถึงเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้กำ�ลังถูกจับต�มองจ�กโลกภ�ยนอก
อย่�งมีนัยสำ�คัญ เศรษฐกิจของหล�ยๆ ประเทศ
เจริญเติบโตอย่�งรวดเร็ว มีก�รขย�ยก�รค้�ระหว่�ง
ประเทศในภูมิภ�ค มีก�รก่อสร้�งโครงสร้�งพ้ืนฐ�น
และเชื่อมโยงคนทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบ�ล
ของแต่ละประเทศก็กำ�ลังเผชิญปัญห�ภ�ยในท่ีแตก
ต่�งกัน โดยเฉพ�ะจ�กก�รขย�ยตัวของกลุ่มชนชั้น
กล�งท่ีออกม�เรียกร้องผ่�นส่ือสังคมออนไลน์ม�ก
ยิ่งขึ้น เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพัฒน�ไป
เป็นศูนย์กล�งของโลกได้สำ�เร็จหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ชัด 
แต่สิ่งหนึ่งที่เร�ต้องเรียนรู้ คือ ลดอคติ ศึกษ� ทำ�คว�ม
รู้จัก มองตัวเร� และมองโลกที่อยู่รอบข้�งต�มคว�ม
เป็นจริง

 



General Information of 
11 SEA Countries

Brunei Darussalam

Capital city: Bandar Seri Begawan 
Official Language: Malay
Government: Sultanate Absolute Monarchy
Population: 428,697 with 66% Malay, 11% 
Chinese, and 23% other nationalities.
Religion: 67% Sunni branch of Islam, 13% 
Buddhism, and 10% Christianity

 Kampong Ayer is a large community 
settlement built on water. Located on the north-
west edge of Borneo Island, the city boasted 
over 1,000 years of history before becoming the 
present Brunei. A tropical archipelago with year-
round rainfall and rich in nature, Brunei’s primary 
income comes from exporting oil.

 Brunei is ranked one of the top 5 richest 
countries with its castle ranked among top 5 
biggest castles in the world. 

 Brunei’s social welfare is also excellent. 
In average, general medical expenses are 
around 1 Brunei dollars or 24 Baht per visit. If 
people are diagnosed with illness that requires 
medical care outside the country, the govern-
ment has a policy to support all expenses. All 
children also have access to education free of 
charge.

 Every year, Brunei’s government hosts 
a national Al-Quran reading competition, netting 
the winner award from the sultan in the form of 
lifetime monthly payment. Brunei implements 
and enforces Shariah Law, of which severe 
punishments are seen among humanitarians 
as human rights abuse, for example, flogging 
as punishment for homosexuality which is de-
clared to be against the law. The law is strictly 
enforced for both Muslim and Non-Muslim citi-
zens alike.

ประเทศบรูไนดารุซซาลาม

เมืองหลวง บันด�ร์เซอรีเบอก�วัน 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�ม�ล�ยู
ระบบก�รปกครอง สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์

ประช�กร 428,697 คน ประกอบด้วย ช�วม�เลเชีย 
66%, จีน11% และอื่นๆ 23%
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�อิสล�มนิก�ยซุนนี 
67% พุทธ 13% และคริสต์ 10%

 ชุมชนกำ�ปง อ�เยอร์ (Kampong Ayer) 
เป็นชุมชนกล�งนำ้� ขน�ดใหญ่อยู่บริเวณตอนบนของ
เก�ะบอร์เนียว (Borneo) อ�ยุกว่� 1,000 ปี ปัจจุบัน
คือประเทศบรูไน ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เก�ะ
เขตร้อน ฝนตกตลอดทั้งปี มีคว�มอุดมสมบูรณ์ท�ง
ธรรมช�ติ ร�ยได้หลักของประเทศม�จ�กก�รส่งออก
นำ้�มัน
 
 บรูไนเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่รำ่�รวยที่สุดใน
โลก รวมถึงมีพระร�ชวังที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 พระ-
ร�ชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 สวัสดิก�รในก�รรักษ�พย�บ�ลของบรูไน
อยู่ในระดับดีม�ก โดยค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รตรวจโรค
ทั่วไปจะอยู่ที่ 1 ดอลล�ร์บรูไนหรือ 24 บ�ท ห�กพบ
ว่�เป็นโรคที่ต้องไปรักษ�ยังต่�งประเทศ ท�งรัฐบ�ล
ก็จะออกค่�ใช้จ่�ยให้ท้ังหมด รวมไปถึงระบบก�รศกึษ�
ที่ประช�ชนทุกคนส�ม�รถเข้�เรียนได้โดยไม่มีค่�ใช้
จ่�ยใดๆ

 ในทุกๆ ปีรัฐบ�ลจะจัดก�รแข่งขันทำ�นอง
ก�รอ่�นคัมภีร์อัลกุรอ�น ซึ่งผู้ชนะจะได้รับร�งวัลจ�ก
องค์สุลต่�น คือจะได้รับเงินในทุกๆ เดือนไปตลอดชีวิต 
ประเทศบรูไนใช้กฏหม�ยช�รีอะห์ (Sharia) ซึ่งมีบท
ลงโทษที่รุนแรง กลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่�กฏหม�ย
ดังกล่�วนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ก�รรักเพศเดียว
กันเป็นก�รกระทำ�ที่ผิด มีโทษโดยก�รเฆี่ยนนอกจ�ก
จะบังคับใช้กับช�วมุสลิมแล้วยังรวมไปถึงผู ้ไม่ใช่
ช�วมุสลิมในประเทศบรูไนด้วยเช่นกัน

Republic of Indonesia

Capital city: Jakarta 
Official Language: Indonesian or Bahasa
Government: Republic
Population: 263,991,379
Religion: 87% Sunni branch of Islam, and 10% 
Christianity

 Indonesia is an archipelagic country 
formed out of five major islands: Irian Jaya 
(Now Papua), Java, Kalimantan, Sulawesi, and 
Sumatra. Located on the Pacific Ring of Fire, 
Indonesia is a site of over 400 volcanoes, with 
150 of them still active. As such, the country is 
home to a high level of biodiversity, natural wealth, 
and over 180 species of mammals, including 



the Komodo dragon– the national animal of 
Indonesia.

 Indonesia’s gross domestic product 
largely relies on agriculture products such as 
palm oil and cocoa powder. Natural gas, coal, and 
mineral mining business such as nickel and tin 
are among the product list. This makes Indonesia 
the second biggest economy in South East 
Asia region, Indo-China locals as the key driver 
to its business and commerce.

 During colonial era, Indonesia was under 
the Dutch colony for 301 years, During World 
War II, it was invaded and under control by Japan. 
Today, the country focuses on strengthening its 
military force for homeland security. Home to 
over 300 ethnic groups, Indonesia promotes 
national unity through its issue of Bahasa as 
lingua franca and promotion of various ideologies 
pertaining to securing national interests. The 
majority of the population live in poverty and 
are subjected to a high level of social disparity 
as a result of inequality in income distribution 
and insufficient fundamental infrastructures 
to cater the population.

 As a country with the world’s largest 
Muslim population, Indonesia imposes laws that 
protect Islam against defamation and slander, 
especially in Aceh where Sharia Law is strictly 
applied. The exception is Papua, in which the 
majority practice Christianism.

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมืองหลวง กรุงจ�ก�ร์ต� 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�อินโดนีเซียหรือบ�ฮ�ซ�
ระบบก�รปกครอง ส�ธ�รณรัฐ
ประช�กร 263,991,379 คน
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�อิสล�มนิก�ยซุนนี 
87% และคริสต์ 10%

 ประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู ่
เก�ะหลัก 5 เก�ะคือ อีเรียน ชว� ก�ลีมันตัน ซูล�เวซี 
และสมุ�ตร� ต้ังอยู่บนแนววงแหวนไฟจงึมภูีเข�ไฟม�ก
กว่� 400 ลูก มี 150 ลูกที่ยังไม่ดับ ในปัจจุบัน ส่งผล
ให้มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ มีคว�มอุดม
สมบูรณ์ และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมม�กกว่� 180 ชนิด 
รวมไปถึงมังกรโคโมโดที่เป็นสัตว์ประจำ�ช�ติ

 ร�ยได้ของประเทศม�จ�กก�รส่งออกสินค�้
เกษตร ได้แก่ นำ้�มันป�ล์มและโกโก้ และยังมีร�ยได้

อืน่ๆ จ�ก ก๊�ซธรรมช�ต ิถ่�นหิน แร่ธ�ตุ เช่น อลมูเินียม 
นิกเกิล และดีบุก เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจึงมีขน�ด
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป็นช�ว
อินโดนีเซียเชื้อส�ยจีนเป็นตัวแปรสำ�คัญของระบบ
เศรษฐกิจ

 อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอ�ณ�นิคมของ
เนเธอร์แลนด์เป็นเวล�กว่� 301 ปี ขณะท่ีในช่วงสงคร�ม
โลกครั้งที่ 2 ได้ถูกครอบครองโดยญ่ีปุ่น ปัจจุบัน
อินโดนีเซียมุ่งเน้นก�รพัฒน�กองทัพเพ่ือคว�มมั่นคง
ของประเทศ
 อินโดนีเซียประกอบด้วยกลุ่มช�ติพันธุ์กว่� 
300 กลุ่ม รัฐจึงก�รบังคับใช้ภ�ษ�บ�ฮ�ซ� รวมไปถึง
แนวคิดเรื่องก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติร่วมกัน 
เพ่ือให้ประเทศเป็นเอกภ�พ ประช�ชนส่วนใหญ่มฐี�นะ
ย�กจน มีคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมสูง เกิดจ�กปัญห�
ก�รกระจ�ยร�ยได้ไม่ท่ัวถึง รวมไปถึงโครงสร้�งพ้ืนฐ�น
ที่ยังไม่เพียงพอต่อจำ�นวนประช�กร  

 เนื่องจ�กมีช�วมุสลิมม�กที่สุดในโลก จึงมี
กฏหม�ยคุ้มครองศ�สน�อิสล�มเพ่ือป้องกันก�รให้
ร้�ยหรือก�รหมิ่นประม�ทศ�สน�อิสล�ม โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในจังหวัดอ�เจะห์ (Aceh) ได้มีก�รประก�ศ
ใช้กฎหม�ยช�รอีะห์ (Sharia) ยกเว้นเพียงจงัหวัดป�ปัว 
ที่ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�คริสต์

Lao People’s Democratic Republic

Capital city: Vientiane 
Official Language: Lao
Government: Socialism
Population: 6,858,160 with 68%Lao Loum, 
22% Lao Theung, and 9% Lao Sung, over 68 
ethnic groups in total
Religion: Theravada branch of Buddhism

 Laos’s geography primarily consists 
of mountainous terrains and plateaus and is 
highly dependent on the Mekong River traversing 
from the north to the south. The Mekong River 
plays a significant role in Laos’ agriculture, inland 
fisheries, electricity generation, and communi-
cation. Forest resources and minerals are among
Laos’ essential natural resources.

 Laos’ economy enjoys a constant growth 
primarily supported by its electricity power in-
dustry and export trade such as textile, coal, 
minerals, and agricultural products to Asian, 
European, and American continents. Despite this, 
Laos is still suffering from deficit balance of trade 
as a result of the Kip currency’s instability and 



insufficiently developed basic infrastructure. As 
such, the government has established several 
special economic zones, in particular the Golden 
Triangle Special Economic Zone which is heavily 
invested by China.

 “Equal rights between male and female” 
is the core of Lao PDR constitution, Article 35. 
At present, as Lao women are becoming more 
accepted and supported by the government 
through increased social participation and 
countrywide practice of female employment, 
more than half of Laos’ female population be-
gin to assume more prominent roles in politics, 
education, and various welfares.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมืองหลวง กรุงเวียงจันทน์ 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�ล�ว
ระบบก�รปกครอง สังคมนิยม
ประช�กร 6,858,160 คน ช�วล�วลุ่ม 68% ล�วเทิง 
22% และล�วสูง 9% รวมประม�ณ 68 ช�ติพันธุ์
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ท

 ล�วมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเข�สูงและเขต
ที่ร�บสูง โดยได้รับอิทธิพลจ�กแม่นำ้�โขงซึ่งไหลผ่�น
ต้ังแต่ภ�คเหนือไปจนถึงภ�คใต้  แม่นำ�้โขงมคีว�มสำ�คญั
ต่อเกษตรกรรม ก�รประมงนำ้�จืด ก�รผลิตพลังง�น
ไฟฟ้�และก�รคมน�คม ทรัพย�กรธรรมช�ตที่สำ�คัญ
ของล�ว ได้แก่ ทรัพย�กรป่�ไม้และแร่ธ�ตุ

 เศรษฐกิจล�วนัน้มกี�รขย�ยตวัอย่�งต่อเนือ่ง 
โดยมีอุตส�หกรรมพลังง�นไฟฟ้�เป็นร�ยได้หลัก  
สินค้�ส่งออกที่สำ�คัญ ได้แก่สิ่งทอ ไม้ ถ่�นหิน แร่ 
และสินค้�เกษตร โดยมีคู่ค้�สำ�คัญคือ ภูมิภ�คเอเชีย 
ยุโรปและอเมริก� อย่�งไรก็ดีล�วยังคงประสบปัญห�
ก�รข�ดดลุก�รค้� จ�กค่�เงนิกีบทีไ่ม่มเีสถียรภ�พและ
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่ยังไม่พัฒน�เท่�ที่ควร รัฐบ�ลล�ว
จึงจัดให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นม�โดยมีประเทศจีน
เข้�ม�ลงทุนม�กที่สุด โดยเฉพ�ะบริเวณส�มเหลี่ยม
ทองคำ�

 “สตรีจึงได้มีสิทธิเสมอภ�ค เท่�เทียมกับเพศ
ช�ย” คอืเน้ือห�ของรฐัธรรมนูญแห่งส�ธ�รณรฐัประช�-
ธิปไตยประช�ชนล�วในม�ตร� (35) ปัจจุบันสตรีล�ว
กว ่�ครึ่งหนึ่งเริ่มมีบทบ�ทท�งสังคมม�กขึ้นทั้ง
ก�รเมอืง รวมไปถึงด้�นก�รศกึษ� และสวัสดกิ�รสงัคม
ต่�งๆ รัฐบ�ลได้เอ�ใจใส่ต่อก�รมีส่วนร่วมท�งสังคม
ของสตรีม�กขึ้น มีก�รจ้�งง�นสตรีอย่�งกว้�งขว�ง
และได้รับก�รยอมรับม�กขึ้นในปัจจุบัน

Kingdom of Cambodia

Capital city: Phnom Penh
Official Language: Khmer
Government: Constitutional Monarchy
Population: 16,005,737 with 94%Khmer, 4% 
Chinese, and 2% other nationalities
Religion: Theravada branch of Buddhism

 Cambodia has a significant art and 
cultural influence to its neighboring countries, 
from architectural styles, music tastes, dances, 
language, religion or even absolute monarchy 
system. The Cambodian government encourages 
business sector to focus on infrastructure de-
velopment, education, manufacturing, and export. 
Textile and tourism industries have had a strong 
growth in the last decade.
 
 Tonle Sap and Mekong River are the 
two major blood lines in Cambodia. They serve 
abundant natural oil and gas resources. Yet the 
access to these jewels is limited due to more 
than 3 million uncovered bombs scattered all 
over the country.

 As a land with plentiful water and fertile 
soil, Cambodian cuisine boasts diversified flora 
and fauna. As a colonized kingdom, Cambodian 
food also exhibits strong Chinese and French 
influence. Its most popular dishes are ‘kuy teav’
(noodles), fish-based dishes, and fermented
foods such as pickled fish and shrimp paste.

ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมืองหลวง กรุงพนมเปญ 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�เขมร
ระบบก�รปกครอง ร�ช�ธิปไตยภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ
ประช�กร 16,005,737 คน ประกอบด้วย ช�วเขมร 
94%, จีน 4% และอื่นๆ 2%
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ท

 ศิลปวัฒนธรรมกัมพูช�ให้อิทธิพลต่อศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้�นโดยรอบท้ัง
ด้�นสถ�ปัตยกรรม ดนตรี น�ฏศิลป์ ภ�ษ� ศ�สน� 
และระบบก�รปกครองแบบมีพระมห�กษัตริย์เป็น
ประมุข ปัจจุบันรัฐบ�ลกัมพูช�ได้ส่งเสริมก�รลงทุน 
โดยเฉพ�ะธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�ระบบ
ส�ธ�รณูปโภคโครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รศึกษ� รวมไป
ถึงก�รก�รผลิตและก�รส่งออกสินค้� อุตส�หกรรม
ส่ิงทอและก�รท่องเท่ียวเศรษฐกิจของกัมพูช�เติบโต
อย่�งรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� 



 โตนเลส�บและแม่นำ้�โขงนั้นเป็นทรัพย�กร
ธรรมช�ติที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงเป็นแหล่ง
นำ�้มนัและก๊�ซธรรมช�ตอิกีด้วย แต่ก�รเข้�ถึงทรพัย�กร
นั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยังมีข้อจำ�กัดอยู่ เนื่องจ�กยังมีทุ่น
ระเบิดหลงเหลืออยู่เป็นจำ�นวนม�กกว่� 3 ล้�นลูกทั่ว
กัมพูช�

 คว�มอุดมสมบูรณ์ของนำ้�และดินทำ�ให้
อ�ห�รกัมพูช�มีหล�กหล�ยประเภทและมีพืชหล�ก
หล�ยส�ยพันธุ์ กัมพูช�ได้รับอิทธิพลจ�กอ�ห�รจีน
และอ�ห�รฝรั่งเศสจ�กยุคอ�ณ�นิคม อ�ห�รที่ได้รับ
คว�มนิยมม�ก คือก๋วยเตี๋ยว หรือกุยเตียว  อ�ห�ร
ประเภทปล� และอ�ห�รประเภทหมักและดอง เช่น 
ปล�ร้� และกะปิ เป็นต้น

Kingdom of Thailand

Capital city: Bangkok
Official Language: Thai
Government: Democratic Constitutional 
Monarchy Under the National Council for 
Peace and Order’s  Care
Population: 69,037,513
Religion: Theravada branch of Buddhism, 4% 
Islam, and 1% other religions

 A large part of Thai culture is shaped 
by a variety of beliefs, from Hinduism, Brahman, 
Buddhism, Chinese religions, and Islam. These 
influences form the basis for Thailand’s multi-
culturalism.

 Thailand’s internal turmoil garners in-
ternational interests, and the coup d’etat led by 
the NCPO (National Council for Peace and Order) 
has resulted in stunted economic growth due 
to the lack of investor’s confidence.

 Thailand’s economy is dominated by 
agricultural exports and tourism, including eco, 
cultural, food, and health tourisms. At the same 
time, international economists perceive that 
Thailand is still plagued by its large shadow 
economy which cannot be combined with the 
main economy, for example, animal, wood, and 
human trafficking for labour exploitation,

 As a result of the considerably high 
cost of public transportation, most Thai citizens 
prefer buying and using private cars and mo-
torcycles, which results in high pollution. High 
car use also makes Bangkok the city with the 
worst traffic congestion in Southeast Asia.

ราชอาณาจักรไทย

เมืองหลวงกรุงเทพมห�นคร 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�ไทย
ระบบก�รปกครอง ประช�ธิปไตยอันมีพระมห�
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ
คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ
ประช�กร 69,037,513 คน
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ท 
95% อิสล�ม 4% และอื่นๆ 1%

  วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจ�ก
จ�กคว�มเชื่อที่หล�กหล�ย เช่น ฮินดู พร�หมณ์ พุทธ 
จีน และอิสล�ม จึงทำ�ให้ประเทศไทยนั้นมีคว�มเป็น
พหุวัฒนธรรม 

 ป ัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ได ้รับคว�ม
สนใจจ�กน�น�ช�ติต่อสถ�นก�รณ์ภ�ยใน ก�รยึด
อำ�น�จก�รปกครองโดยคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ
ทำ�ให้ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจชะลอตัวลง เน่ืองจ�ก
นกัลงทนุต่�งช�ตยัิงข�ดคว�มเชือ่มัน่ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเตมิ

 ร�ยได้หลักม�จ�กอุตส�หกรรมก�รส่งออก
สินค้�เกษตร ก�รท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ วัฒนธรรม 
อ�ห�ร รวมไปถึงสุขภ�พ ในขณะเดียวกันนักเศรษฐ-
ศ�สตร์ต่�งช�ติมองว่� ประเทศไทยยังมีเศรษฐกิจเง�
อยู ่เป ็นจำ�นวนม�กซึ่งไม่ส�ม�รถถูกนับรวมกับ
เศรษฐกิจปกติได้ เช่น ก�รลักลอบค้�สัตว์ป่� ก�รลอบ
ตัดไม้และก�รค้�มนุษย์เพื่อใช้เป็นแรงง�น

 ก�รขนส่งส�ธ�รณะในตัวเมืองนั้นมีร�ค�
ค่อนข้�งสูง ประช�ชนจึงหันไปซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล
รวมไปถึงจักรย�นยนต์ม�กกว่�ท่ีจะใช้ระบบขนส่ง
ส�ธ�รณะ จึงทำ�ให้กรุงเทพมห�นครนั้นเป็นเมืองที่มี
มลพิษในอ�ก�ศและมีก�รจร�จรติดขัดม�กท่ีสุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Socialist Republic of Vietnam

Capital city: Hanoi
Government: Socialist State led by the 
Communist Party of Vietnam
Population: 95,540,800 with 86% Vietnamese, 
and 12% native tribes
Religion: indigenous religions or are irreligious

 Vietnam has become a hub of interna-
tional investments as a result from the Communist 
Party of Vietnam’s desire for economic growth. 
Its primary sources of income are foreign direct 
investment, industrial and agricultural goods 
export, and tourism. In Hanoi, it’s a common 



sight to see large skyscrapers under construction, 
a testament to how the country has developed 
by leaps and bounds. Hanoi is home to colonial 
and traditional Vietnamese buildings that give 
its charm. At its heart, the city’s infrastructure 
management only serves to enhance that charm, 
with most electricity cables and telephone lines 
have been relocated underground.

 Vietnamese culture is heavily influenced 
by a mixture of Confucianism and Chinese culture. 
Most people are using motorcycles as a primary 
mean of transportation on a daily basis, and 
their driving skills represent their unique identity.

 Pho and Búnare Vietnamese popular 
dishes that resemble noodles and vermicelli 
and can be commonly found in restaurants 
and teahouses. Aside from teahouses, coffee 
shop is also very popular among Vietnamese 
people, as their most favorite leisure activity is 
drinking tea or coffee with sunflower seeds and 
smoking.

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
เมืองหลวงกรุงฮ�นอย  
ภ�ษ�ร�ชก�รภ�ษ�เวียดน�ม
ระบบก�รปกครอง สังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งเวียดน�ม
ประช�กร 95,540,800 คน ประกอบด้วยช�ว
เวียดน�ม 86% และชนเผ่�พื้นเมือง 12%
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�พื้นบ้�นเวียดน�ม
และไม่นับถือศ�สน�

 เวียดน�มเป็นประเทศท่ีได้รับคว�มสนใจ
จ�กน�น�ช�ติในก�รเข้�ม�ลงทุนในประเทศ เป็นผล
จ�กก�รผลักดันของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดน�ม
ที่ต้องก�รขย�ยก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจให้ม�กขึ้น 
ร�ยได้หลักของประเทศม�จ�กก�รลงทุนต่�งช�ติ 
ก�รส่งออกสินค้�อุตส�หกรรม สินค้�เกษตร และก�ร
ท่องเที่ยว ก�รก่อสร้�งอ�ค�รสูงขน�ดใหญ่ส�ม�รถ
พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงฮ�นอย เป็นสัญญ�ณของก�ร
พัฒน�ประเทศอย่�งก้�วกระโดด ในกรุงฮ�นอยเองก็
ยังคงมีอ�ค�รแบบโคโลเนียล และอ�ค�รรูปแบบ
เวียดน�มดั้งเดิมซึ่งเป็นเสน่ห์ของกรุงฮ�นอย  ก�รจัด
ก�รส�ธ�รณูปโภคเช่น ส�ยไฟฟ้� และส�ยโทรศัพท์ 
ในใจกล�งกรุงฮ�นอยนั้นเกือบทั้งหมดถูกนำ�ลงใต้ดิน
เพื่อคว�มเรียบร้อย

 วัฒนธรรมเวียดน�มน้ันได้รับอิทธิพลจ�ก
ลัทธิขงจื๊อผสมผส�นกับวัฒนธรรมจีน วิถีชีวิตของช�ว

เวียดน�มน้ันประช�ชนส่วนใหญ่จะใช้จักรย�นยนต์
ในก�รเดินท�งจึงทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รขับข่ี
จักรย�นยนต์และรถยนต์ของช�วเวียดน�มน้ันมี
เอกลักษณ์เฉพ�ะตัว

 อ�ห�ร และร้�นนำ้�ช�อ�ห�รเวียดน�มที่
ส�ม�รถพบได้ทั่วไปคือ เฝอ (Pho) และบู๊น (Bún) ซึ่ง
มีลักษณะคล้�ยกับก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน ร้�นก�แฟ
ในเวียดน�มได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก ช�วเวียดน�ม
จะนิยมดื่มช� ก�แฟ เมล็ดท�นตะวันและสูบบุหรี่
ควบคู่กัน เป็นก�รพักผ่อนที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งม�ก
ในเวียดน�ม

Malaysia

Capital city: Kuala Lumpur
Official Language: Malay
Government: Democracy
Population: 31,624,246 with 50% Malaysian, 
23% Chinese, 7% Indian, and native people
Religion: 60% Islam, 19% Buddhism, and 11% 
Christianity

 Malaysia is a multicultural country with 
great ethnic and cultural diversity, and as such 
has often encountered governmental difficulties. 
Malaysian culture derives its influence from a 
combination of Islamic teachings and other 
cultures, such as China, India, and other native 
beliefs, establishing a unique identity of its own.

 In the last five decades, Malaysia has 
enjoyed a fast economic growth, with tourism, 
natural resources, and natural oil and gas pro-
ducing its primary income. Today, Malaysian 
economy remains one of the three largest eco-
nomies in Southeast Asia, and has paved its 
way for an economic revolution by means of 
technological and scientific development, focusing 
on researching and developing state-of-the-art 
scientific technology. Education-wise, various 
universities located in the United Kingdom have 
also been contacted to open new campuses in 
Malaysia, and a basic education structure for 
rural areas has also been developed to reduce 
social disparity.

 In Malaysia, economic disparity between 
different ethnic groups has become a significant 
source of dissatisfaction among Malay, Chinese, 
and Indian people, spurring them into using 
violence against each other. In response to this 



issue, the Malaysian government implemented 
the following measures: forbid speech concerning 
nationality, declares Malay as the official lan-
guage, and limit the freedom of the media.

สหพันธรัฐมาเลเซีย

เมืองหลวง กรุงกัวล�ลัมเปอร์  
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�ม�เลย์
ประช�ธิปไตย
ประช�กร 31,624,246 คน ประกอบด้วย ม�เลย์ 
50%, จีน 23%, อินเดีย 7% และชนพื้นเมือง
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน� อิสล�ม 60%, 
พุทธ 19%, คริสต์ 11%

 ม�เลเซยีประกอบไปด้วยช�ตพัินธ์ุ และวัฒน-
ธรรมท่ีหล�กหล�ยจึงทำ�ให้เกิดคว�มยุ่งย�กในด้�น
ก�รปกครอง แม้ว่�ม�เลเซียเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม 
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพล
จ�กศ�สน�อิสล�ม ผสมผส�นกับวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น 
จนี อนิเดยี และชนพ้ืนเมอืงอืน่ๆ จงึกล�ยเป็นเอกลกัษณ์
ของวัฒนธรรมม�เลเซีย

 50 ปีท่ีผ่�นม�เศรษฐกิจม�เลเซยีเตบิโตอย่�ง
รวดเร็ว โดยมีร�ยได้สำ�คัญม�จ�กอุตส�หกรรมก�ร
ท่องเที่ยว ทรัพย�กรธรรมช�ติ รวมไปถึงนำ้�มัน และ
ก๊�ซธรรมช�ติ ปัจจุบันม�เลเซียมีขน�ดเศรษฐกิจใหญ่
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีก�ร
เตรียมปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ด้วยก�รใช้เทคโนโลยี
และวิทย�ศ�สตร์ม�พัฒน�ประเทศ โดยเน้นก�รวิจัย
และพัฒน�เทคโนโลยีวทิย�ศ�สตร์ข้ันสงู ภ�คก�รศกึษ�
ได้มีคว�มร่วมมือกับหล�ยมห�วิทย�ลัยในสหร�ช
อ�ณ�จักร ที่ได้ม�เปิดวิทย�เขตเพิ่มในม�เลเซีย นอก
จ�กนี้ยังมีก�รเพ่ิมระบอบโครงสร้�งพ้ืนฐ�นในพ้ืนที่
ห่�งไกล เพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ให้กับชนบท

 ปัญห�คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งเศรษฐกิจระหว่�ง
กลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดคว�ม
ไม่พอใจในหมู่ช�วมล�ยู ช�วจีน และช�วอินเดีย จน
นำ�ไปสู่ก�รใช้คว�มรุนแรงต่อกัน ม�ตรก�รสำ�คัญที่
รัฐบ�ลม�เลเซียประก�ศใช้เพื่อแก้ปัญห�คือ ก�รห้�ม
อภิปร�ยหรือวิจ�รณ์เรื่องชนช�ติ ก�รบังคับใช้ภ�ษ�
มล�ยูเป็นภ�ษ�ร�ชก�ร ประก�ศให้ศ�สน�อิสล�ม
เป็นศ�สน�ประจำ�ช�ต ิและก�รจำ�กัดสทิธิเสรภี�พของ
สื่อมวลชน

The Republic of the Union of 
Myanmar

Capital city: Naypyidaw
Official Language: Burmese
Government: Democracy and parliamentary Republic

Population: 53,570,609 with 68% Burmese, 
9% Tai Yai, 7% Karen, 4% Rakhine, 2% Mon, 
and 10% others
Religion: 80% Buddhism, 7% Christianity, 6% 
indigenous religions, 4% Islam, 2% Hinduism, 
and 1% others

 The second largest country in South-
east Asia, Myanmar is heavily influenced by 
Mon, China, India, and Buddhism. Home to 
over 135 ethnic groups, the country is also 
suffering from prolonged ethnic conflicts. At 
present, a civilian government has been installed 
and the country opened in order to become a 
member of ASEAN. This is a contrast to its past 
when Burmese people lived a harsh life under a 
military regime, with some of them working as 
labourers in Thailand. Soon after opening the 
country, a large number of Burmese people 
travelled back home, resulting in Thailand’s in-
sufficient labour force. Myanmar’s civilian gov-
ernment gives priority to developing its economy 
and restoring international diplomatic relation-
ships, which eventually leads to the prior eco-
nomic sanction being rescinded. However, human 
rights violation and violence against the Ro-
hingya in Rakhine state are still issues raised
by international parties against Myanmar.

 Myanmar’s primary income comes from 
agriculture, natural gas, mining, jade, woods, 
and recently the cargo ship assembling industry
which is in line with the Dawei Port Project. 
The government also encourages international 
investments in special economic zones to boost 
economic growth rate, making Myanmar a pro-
spective country. However, even though Myan-
mar’s economic is growing at a fast rate, the 
persisting issues of infrastructure and lack of 
knowledge and production technology still result 
in inequality in income distribution among the 
population.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมืองหลวง กรุงเนปิดอว์  
ภ�ษ�ร�ชก�รภ�ษ�พม่�
ระบอบก�รปกครองประช�ธิปไตย โดยมี
ประธ�น�ธิบดีเป็นประมุข
ประช�กร 53,570,609 คน ประกอบด้วย พม่� 68% 
ไทใหญ่ 9% กะเหรี่ยง 7% ยะไข่ 4% มอญ 2% และ
อื่นๆ 10%



ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน� พุทธ 80% คริสต์ 
7% พื้นบ้�น 6% อิสล�ม 4% ฮินดู 2% และอื่นๆ 1%

 เมียนม�เป็นประเทศที่มีขน�ดใหญ่เป็น
อันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้รับอิทธิพล
จ�กมอญ จีน อินเดีย และพุทธศ�สน� ประกอบด้วย
ช�ติพันธุ์กว่� 135 กลุ่ม มีก�รต่อสู้ระหว่�งกลุ่มช�ติ
พันธุ์ยืดเยื้อเป็นเวล�น�น  ปัจจุบันมีก�รตั้งรัฐบ�ลพล
เรือนและได้เปิดประเทศเพ่ือเข้�สู่ก�รเป็นสม�ชิก
อ�เซียน ก่อนหน้�นี้ ในยุครัฐบ�ลทห�ร ช�วเมียนม�
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่ย�กลำ�บ�ก ประช�ชนบ�งส่วนจึง
เข้�ม�เป็นแรงง�นในไทย หลังจ�กก�รเปิดประเทศ 
แรงง�นเมียนม�จำ�นวนม�กเริ่มเดินท�งกลับบ้�น ทำ�
ให้ไทยข�ดแคลนแรงง�น รัฐบ�ลพลเรือนให้คว�ม
สำ�คัญกับเศรษฐกิจและก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์กับ
ต่�งประเทศ อันนำ�ไปสู่ก�รยกเลิกก�รควำ่�บ�ตร
เศรษฐกิจ แต่ก็ยังมกี�รวิจ�รณ์จ�กน�น�ช�ติต่อรฐับ�ล
เมียนม� ในเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน และก�รใช้
คว�มรุนแรงกับช�วโรฮีนจ�ในรัฐยะไข่

 ร�ยได้หลักของประเทศม�จ�กเกษตรกรรม 
ก๊�ซธรรมช�ติ เหมืองแร่ หยก ป่�ไม้ และเริ่มมีโรงง�น
อุตส�หกรรมประกอบเรือขนส่งสินค้�ขน�ดใหญ่ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงก�รสร้�งท่�เรือนำ้�ลึกทว�ย  
รัฐบ�ลยังส่งเสริมให้ต่�งช�ติเข้�ม�ลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทำ�ให้เศรษฐกิจเริม่เตบิโตอย่�งรวดเรว็ 
และน่�จับต�มองอย่�งย่ิง ถึงแม้ว่�เศรษฐกิจของ
เมียนม�จะเติบโตอย่�งรวดเร็ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคใน
ด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น ก�รข�ดชดุคว�มรูแ้ละเทคโนโลยี
ก�รผลิต ทำ�ให้เกิดคว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นร�ยได้ของ
ประช�ชน

Republic of the Philippines

Capital city: Manila
Official Language: Tagalog and English
Government: Presidential Constitutional 
Democracy
Population: 104,918,990 with 28.1% Tagalog, 
13.1% Cebuano, 9% Ilocano, 7.6% Bisaya, 
7.5% Hiligaynon, 6% Bikol, 3.4% Waray, 2.5% 
Chinese Filipino, and 22.8% others
Religion: 92.9% Christianity, 5.6% Islam, 1% 
Hindu and 0.5% others 

 Similar to Indonesia, Philippines is a 
country located on the Pacific Ring of Fire, which 
contributes to a higher tendency for earthquakes. 
Home to over 7,641 islands and over 175 ethnic 
groups, the volcanic islands that form the 
country are enriched with natural resources. It 
is speculated that Philippines also houses the 

second largest gold mine, preceded only by 
South Africa, and one of the world’s most abun-
dant sources of copper. Underground heat 
energy generated by the volcanoes also con-
tribute to Philippines’s position as the world’s 
second largest energy producer, surpassed 
only by the United States of America. 

 While influenced by the American demo-
cratic culture, the interference of political movers 
has resulted in Philippines being plagued by 
corruption, patronage, and informal politics. 
Excessive use of violence has led to severe 
economic disparity and the anti-corruption demon-
strations that follow soon after. Political nepotism,
coupled with various issues caused by local 
moguls, have landed Philippines as one of the 
top four countries with the highest rate of cor-
ruption in Southeast Asia.

 President Rodrigo Duterteis the leader 
who initiated “Philippines Drug War”, a serious 
anti-drug policy that has been criticized for a 
number of deaths from police operations and 
alleged extrajudicial executions. The opposition 
believes the policy might put innocent people 
as a victim.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมืองหลวง กรุงมะนิล� 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�ต�ก�ล็อกและภ�ษ�อังกฤษ
ระบอบก�รปกครอง  ประช�ธิปไตย โดยมี
ประธ�น�ธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้�ฝ่�ยบริห�ร
ประช�กร 104,918,090 คน ประกอบด้วยช�วต�ก�
ล็อก 28.1% ซีบัวโน 13.1% ไอโลโคโน 9 %ไบซ�ย� 
7.6% ไฮลิก�นอน 7.5% บิโกล 6 % ว�เลย์ 3.4% 
จีนฟิลิปินส์ 2.5% อื่นๆ 22.8%
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�  ศ�สน�คริสต์ 
92.9% ศ�สน�อิสล�ม5.6% ศ�สน�ฮินดู 1% และ
ศ�สน�อื่น ๆ 0.5%

 ฟิลิปปินส์ตั้งอยู ่ในแถบวงแหวนไฟเช่น
เดยีวกับอนิโดนเีซยี ทำ�ให้มโีอก�สเกิดแผ่นดินไหวบ่อย
ครั้ง ฟิลิปปินส์มีเก�ะม�กกว่� 7,641 เก�ะ ประกอบ
ไปด้วยช�ติพันธุ์กว่� 175 กลุ่ม เก�ะต่�งๆเป็นภูเข�ไฟ
ทำ�ให้มีแร่ธ�ตุอุดมสมบูรณ์โดยมีก�รประเมินว่�มี
แหล่งแร่ทองคำ�ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับท่ี 2 รองจ�ก
แอฟริก�ใต้ เป็นแหล่งแร่ทองแดงที่อยู่ในอันดับต้นๆ
ของโลก และพลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพเป็นผลผลิต
จ�กภูเข�ไฟทำ�ให้ส�ม�รถผลิตพลังง�นได้ม�กสุด
เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจ�กสหรัฐอเมริก�



 ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมเสรี
ประช�ธิปไตยแบบอเมริกัน แต่ก็ยังมีกลุ่มอิทธิพล
ท�งก�รเมืองท่ีเข้�ม�แทรกแซงทำ�ให้เกิดก�รทุจริต 
ฟิลิปปินส์จึงเต็มไปด้วยก�รเมืองแบบเส้นส�ยและ
กลุ่มอิทธิพลนอกระบบ มีก�รใช้คว�มรุนแรงนำ�ไปสู่
ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจที่สูงม�กหล�ย
ครั้งประช�ชนออกม�ประท้วง เนื่องจ�กก�รทุจริตของ
รัฐบ�ล ก�รเล่นก�รเมืองแบบพรรคพวก รวมถึงปัญห�
ที่เกิดจ�กผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ทำ�ให้ประเทศฟิลิปปินส์
ติดอันดับ 1 ใน 4 ประเทศที่มีก�รทุจริตม�กที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ประธ�น�ธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตได้ประก�ศ
ทำ�สงคร�มกับย�เสพติดอย่�งจริงจัง ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต
เป็นจำ�นวนม�ก เป็นก�รวิส�มัญฆ�ตกรรมและรวมไป
ถึงก�รฆ่�ตัดตอน นโยบ�ยดังกล่�วก่อให้เกิดเสียง
วิพ�กษ์วิจ�รณ์จ�กกลุ่มสิทธิมนุษยชน โดยอ้�งว่�อ�จ
มีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อก�รปร�บปร�ม

Republic of Singapore

Capital city: Singapore
Official Language: English, Mandarin Chinese, 
Malay, and Tamil
Government: Presidential Constitutional 
Democracy
Population: 5,708,844 with 74.3% Chinese, 
13.4% Malaysian, 9.0% Indian, and 3.2% 
others
Religion: 33.9% Buddhism, 18.1% Christianity, 
16.4% no religion, 14.3% Islam, 11.3% 
Taoism, 5.2% Hinduism, and 0.7% others

 One of the smallest island country in 
Southeast Asia, Singapore consists of over 60 
small islands. The country has a fast develop-
ment rate, and is a significant global economic 
hub that boasts one of the highest income per 
capita in the world. As a result of an ethnically 
diversified community of Chinese, Malaysian, 
Indian, and Eurasian people, Singapore is also 
home to the Chinese Malay or Peranakan, an 
ethnic group that embodies both Chinese and 
Malay cultures.

 Although Singapore is not as abundant 
in terms of natural resources as other countries, 
its strong economic development allows the 
country to act as an intermediary and a tax free 
port. Today, Singapore boasts the largest and 
most technologically advanced deep sea port 
in the world.

 With the government’s effort to promote 
hard working mindset, Singaporean are apparently 

stiff and focuses on socio-economic well-being. 
Financial factor has become a leading indicator 
of a future marriage due to competitive struggle 
and survival for the fittest.

 Singapore also employs a highly efficient 
waste management; the policy clearly states 
that Singapore will be a waste-free country in 
the future. With the government’s advocacy, the 
public sector has been cooperating in processing 
and reducing the number of produced solid 
wastes while recycling as much as possible. 
Non-recycled wastes are burned into coals 
which are then piled together to form a new 
island. Additionally, the government also pro-
motes the consumption of eco-friendly products.

สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมืองหลวงสิงคโปร์ 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�จีนกล�งภ�ษ�
ม�เลย์ และภ�ษ�ทมิฬ
ระบอบก�รปกครอง ระบอบประช�ธิปไตยโดยมี
ประธ�น�ธิบดีเป็นประมุข
ประช�กร 5,708,844 คน ประกอบด้วย จีน 74.3% 
ม�เลเซีย 13.4% อินเดีย 9.0% และอื่นๆ 3.2%
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน� พุทธ 33.9% คริสต์ 
18.1% ไม่นับถือศ�สน� 16.4% อิสล�ม 14.3% เต๋� 
11.3% ฮินดู 5.2% และอื่นๆ 0.7%
 
 สิงคโปร์ประเทศเก�ะที่มีขน�ดเล็กท่ีสุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยเก�ะขน�ด
เล็กกว่� 60 เก�ะ สิงคโปร์พัฒน�อย่�งรวดเร็วและ
ศูนย์กล�งท�งเศรษฐกิจที่สำ�คัญ มีร�ยได้ต่อประช�กร
สูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก  ประเทศนี้มีกลุ่มช�ติ
พันธุ์ต่�งๆประกอบไปด้วย จีน ม�เลย์ อินเดีย ยูเรเชีย 
อ�ศัยอยู่ร่วมกัน ทำ�ให้เกิดกลุม่ลกูครึง่มล�ยู-จนีท่ีเรยีก
ว่� เปอร�น�กัน เป็นกลุม่คนทีม่วัีฒนธรรมทีผ่สมผส�น
ระหว่�งจีนและม�ล�ยู

 สิงคโปร ์ไม ่มีทรัพย�กรธรรมช�ติม�ก
เหมือนประเทศอื่น แต่มีฐ�นะท�งเศรษฐกิจที่ดีเนื่อง
จ�กก�รพัฒน�เศรษฐกิจ โดยก�รเป็นพ่อค้�คนกล�ง
และก�รเป็นเมืองท่�ปลอดภ�ษี ปัจจุบันสิงคโปร์มี
ท่�เรือนำ้�ลึกขน�ดใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในโลก
ประเทศหนึ่ง

 รัฐบ�ลสิงคโปร์ผลักดันให้คนทำ�ง�นหนัก
จนทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของคนสิงคโปร์น้ันค่อนข้�งจะดู
แข็งกระด้�ง คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ให้คว�มสำ�คัญกับ
เรื่องฐ�นะและคว�มเป็นอยู่ โดยคำ�นึงถึงเงินซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดคว�มเหม�ะสมท่ีชัดเจนในก�รคบห� เพร�ะ
สังคมบีบบังคับให้ต้องแข่งขันและรักษ�ผลประโยชน์
ส่วนตัว



 รัฐบ�ลสิงคโปร์มีระบบก�รจัดก�รขยะท่ีมี
ประสทิธิภ�พม�ก มกี�รกำ�หนดนโยบ�ยไว้อย่�งชดัเจน
ว่� ในอน�คตจะต้องเป็นประเทศที่ไม่มีขยะ มีก�รขอ
คว�มร่วมมือจ�กภ�คประช�ชนในก�รคัดแยกขยะ 
และเน้นก�รลดปริม�ณของขยะมูลฝอย และเพิ่มก�ร
รีไซเคิลให้ม�กที่สุด ส่วนขยะประเภทใดที่ไม่ส�ม�รถ
นำ�ม�รีไซเคิลได้จะถูกเผ�ให้เป็นถ่�น จ�กนั้นจะถูก
นำ�ไปถมเป็นเก�ะปัจจุบันมีก�รรณรงค์ให้ประช�ชน
ซื้อสินค้�ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Democratic Republic of Timor-Leste

Capital city: Dili
Official Language: Tetum and Portuguese
Government: Presidential Constitutional 
Democracy
Population: 1,296,311
Religion: 96.7% practice Catholicism, 2% 
Protestantism, 0.8% believe in supernatural 
entities, 0.3% Islam, 0.06% Buddhism, and 
0.02% Brahman-Hinduism 

 Following East Timor’s independence 
from Indonesia and fully recognized as a sover-
eign state on 20 June 2002, the country was 
officially renamed as Timor-Leste. The coun-
try’s primary income lies in agricultural prod-
ucts, such as coffee and sandalwood, tourism, 
medium-scale industries, oil and natural gas, 
and international investments due to the lack of 
knowledge and technology of oil drilling. Addi-
tionally, Timor-Leste is also a tax-free port city 
with a deep sea port for cargo ships.

 Timor-Leste’s culture exhibits a strong 
combination between Portuguese and South-
east Asian elements. It is home to various native 
tribes scattering all over the country. The majority 
of the population are living in countryside areas, 
farming, fishing, and domesticating animals, 
and exhibiting a strong belief in the seniority or 
familial system. Timor-Leste is home to over 30 
different languages, and almost half of its pop-
ulation consists of children, with each family 
unit having over 10 – 12 children living together.
 Timor-Leste currently suffers from bud-
get issues, human resource development, 80% 
unemployment rate, low workforce and insuffi-
cient infrastructure and public utilities. At times, 
the country resorts to seeking economic assis-
tance from other countries and at the same 
time maintaining a good diplomatic relation with 

Indonesia. The government, in an attempt to 
provide convenience and attract international 
investors, also issued a law concerning land 
lease agreement for business operation.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เมืองหลวง ดิลี 
ภ�ษ�ร�ชก�ร ภ�ษ�เตตุมและภ�ษ�โปรตุเกส 
ระบอบก�รปกครอง ประช�ธิปไตยโดยมี
ประธ�น�ธิบดีเป็นประมุข
ประช�กร 1,296,311 คน 
ประช�กรส่วนใหญ่นับถือศ�สน�คริสต์นิก�ย
โรมันค�ทอลิก 96.7% นิก�ยโปรเตสแตนต์ 2% ผี 
0.8 % อิสล�ม 0.3% พุทธ 0.06% พร�หมณ์-ฮินดู 
0.02%

 หลังจ�กติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวเป็น
อิสระจ�กประเทศอินโดนีเซีย และได้รับเอกร�ชอย่�ง
เต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภ�คม 2545 และได้ตั้งชื่อ
ใหม่อย่�งเป็นท�งก�รว่�ประเทศติมอร์-เลสเต ร�ยได้
สำ�คัญของติมอร์-เลสเตม�จ�กภ�คเกษตรกรรม เช่น 
ก�แฟ และ ไม้จันทน์ กิจก�รท่องเที่ยว อุตส�หกรรม
ขน�ดกล�ง นำ�้มนั และ ก๊�ซธรรมช�ติ แต่ยังต้องอ�ศยั
ก�รลงทุนจ�กต่�งช�ติเน่ืองจ�กยังข�ดองค์คว�มรู้ 
และ เทคโนโลยีด้�นก�รขุดเจ�ะนำ้�มัน ติมอร์-เลสเต
เป็นเมืองท่�ปลอดภ�ษีและยังมีท่�เรือนำ้�ลึกสำ�หรับ
เรือบรรทุกสินค้� 

 ตมิอร์-เลสเตมลีกัษณะทีผ่สมผส�นกันระหว่�ง
วัฒนธรรมแบบโปรตุเกสและแบบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจ�กนั้นยังมีชนเผ่�พื้นเมืองต่�งๆ ที่
กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ  ประช�ชนส่วนใหญ่อ�ศัยอยู่
ต�มชนบท ทำ�ก�รเกษตร ทำ�ประมงและเลี้ยงสัตว์
ผู ้คนส่วนใหญ่ให้คว�มเค�รพในระบบอ�วุโสหรือ
เครือญ�ติ ติมอร์-เลสเตมีภ�ษ�ที่แตกต่�งกันถึง 30 
กลุ่ม  เกือบ ครึ่ง หนึ่ง ของ ประช�กรในประเทศ เป็น เด็ก
และ หล�ย ครอบครัว มี ลูก 10-12 คน อ�ศัย อยู่ ร่วมกัน 

 ติมอร์-เลสเตประสบปัญห�ด้�นงบประม�ณ
ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ปัญห�ว่�งง�นที่สูงถึง
ร้อยละ 80 ก�รข�ดแคลนบคุล�กรในส�ข�ต่�ง ๆ  ปัญห�
ส�ธ�รณูปโภค และโครงสร้�งพื้นฐ�น ทำ�ให้ต้องขอ
คว�มช่วยเหลือด้�นเศรษฐกิจจ�กต่�งประเทศและ
ยังจำ�เป็น ต้อง รักษ� ค ว� มสัม พันธ์โดยเฉ พ�ะกับ
อินโดนีเซีย รัฐบ�ลพย�ย�มอำ�นวยคว�มสะดวกแก่
นกัลงทนุช�วต่�งช�ต ิเช่น ก�รออกกฎหม�ยดแูลสญัญ�
เช่�ที่ดิน เพื่อประกอบกิจก�รของบริษัทต่�งช�ติเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุน



Adam Hague
อดัม เฮก

 Hassnal Sulaiman (b. 1983) aka Adam 
Hague is based in Brunei Darussalam. He has 
participated in several photography competitions 
including The ASEAN-Korean Multimedia Com-
petition (Hanam Art Center, 2012-2013) and 
Art Takes New York Digital Exhibition (2014). 
Adam is the recipient of Canon PhotoMarathon 
awards (2012, 2013, 2015).

 Adam uses his own body as a medium 
to express subtle perspectives and emotions 
charged with reflection on his personal life. His 
semi-naked figure is presented in front of both 
identifiable and unidentifiable backgrounds. He 
aims to render his inner self through the use of 
a variety of symbols and the photographs invite 
viewers to engage oppositional modes of per-
ception: real and surreal, and freedom and pain.

 ฮ�ซนัล สุไลม�น (2526, บรูไนด�รุสซ�ล�ม) 
หรือ “อดัม เฮก” เข�เข้�ร่วมก�รประกวดภ�พถ่�ย 
The ASEAN-Korean Multimedia Competition (Ha-
nam Art Center, 2555-2556) และ Art Takes New 
York Digital Exhibition (2557) และได้รับร�งวัล
จ�กก�รประกวด Canon PhotoMarathon Brunei 
Darussalam (2555-2556, 2558)

 อดัมใช้ ร่ �งก� ยของตัวเองเป็นสื่อในก�ร
แสดงมุมม อง และอ �รมณ์อันละเอียดอ่อนของเข� 
ซึง่เกิดข้ึนจ�กชวิีตส่วนตวัของเข�เอง ร่�งก�ยก่ึงเปลอืย
ของเข�อยู่ ด้�น หน้�ของพื้นหลังที่ทั้งส�ม�รถระบุได้
และไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�เป็นที่แห่งใด พื้นที่ดังกล่�ว
ปร�ศจ�กร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เข�ทำ�ง�นเพียง
คนเดียวใ นพื้นที่ซึ่งช่วยให้เข�ส�ม�รถแสดงตัวตน
พร้อมกับ ส� รของ เข�ได้ออกม� เช่น ภ�พของเข�ที่
กำ�ลังลอยตัวอยู่ใต้นำ้� และภ�พที่เข�กำ�ลังดึงเชือกสี
แดงทีผ่กูติดกับเปลอืกต�ของเข�อกีทีหน่ึง รปูถ่�ยของ
อดัมเชิญชวนให้ผู้ชมรับรู้ถึงสองสิ่งที่ตรงกันข้�ม คว�ม
จริงและคว �ม เหนื อจริง เสรีภ�พและคว�มเจ็บปวด

Agan Harahap  
อ�กัน ฮ�ร�ฮับ

 Halasan Yo hanes Paganda Halasan 
(b. 1980) aka Agan Harahap is based in Indo-
nesia. He has worked in many careers including 
painter, illustrator, digital imaging artist, and photo-
grapher. Af ter being selected as one of the 
finalists of Indonesian Art Award (2008) followed 
by a solo exhibition and many international 
photography exhibitions, he decided to become 
a full-time artist.

 Agan’s ar t claims a parallel between 
fiction an d reality though computer-collaged 
photography. He renders two opposed scenarios 
and surprisingly unifies them. The first focuses 
on Indonesian political conflicts as they spread 
on social media; and the second is concerned 
with Indonesians’ heavy consumption of world-
class celebrities, also social media. His photo-
graphic series And Justice For All (2015) pres-
ents famous actors, singers, athletes, and chefs 
arreste d by Indonesian police officers. Agan 
circulates the images online.
 
 ฮ�ล�ซ�น โยฮันเนส ป�กันด� ฮ�ล�ซ�น 
(2526, อินโดนีเซีย) หรือ “อ�กัน ฮ�ร�ฮับ” ผลง�น
ของอ�กันเกิดจ�กประสบก�รณ์จ�กอ�ชีพต่�งๆท่ี
ผ่�นม� เช่น จิตรกร นักว�ดภ�พประกอบ นักว�ด
ภ�พดิจิตอลและช่�งภ�พ หลังจ�กได้รับเลือกให้เป็น
หน่ึงในผู้เข้�รอบสุดท้�ยของร�งวัลศิลปะอินโดนีเซีย
ในปี 2551 ต�มด้วยก�รจัดนิทรรศก�รเดี่ยวครั้งแรก
และก�รเข้�ร่วมนิทรรศก�รก�รถ่�ยภ�พน�น�ช�ติ
หล�ยเวทีเข�จึงได้ตัดสินใจเป็นศิลปินอ�ชีพอย่�ง
เต็มตัว

 อ�กันได้นำ�เสนอแนวคิดคู่ขน�นระหว่�ง
คว�มเป็นจริงกับส่ิงท่ีถูกสร้�งข้ึนม�ด้วยก�รปะติด
ปะต่อภ�พถ่�ยด้วยคอมพิวเตอร์ เข�ได้สร้�งสอง
สถ�นก�รณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกันและรวมมันไว้ด้วยกัน
อย่�งน่�แปลกใจ โดยสถ�นก�รณ์แรกมุ่งเน้นไปท่ี



คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองของอินโดนีเซียและ
ประเด็นท่ีสองเก่ียวกับพฤติกรรมของคนอินโดนีเซีย
ในเรื่องก�รบริโภคนิยมกลุ่มคนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก
บนสื่อสังคมออนไลน์ ภ�พถ่�ยชุด And Justice For 
All (2558) ได้นำ�เสนอภ�พของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ขณะกำ�ลังถูกจับกุมโดยเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจอินโดนีเซีย 
อ�กันได้โพสต์รูปภ�พดังกล่�วลงสื่อออนไลน์เพ่ือ
บรรเท�บรรย�ก�ศท�งก�รเมืองที่ตึงเครียด

Akiq Abdul Wahid  
อ�คีก อับดุล ว�ฮีด

 Akiq Abdul Wahid (b. 1976) is based in 
Indonesia. He is a graduate in Political Science
(Gadjah Mada University, 2002) and a member 
of MES56, an art collective that focuses on 
strengthening visual literacy through exhibitions, 
workshops and other art projects. Akiq’s nota-
ble exhibitions included Jogja Biennial (2011), 
Young Artist Project: Future Lab (South Korea, 
2011), and EVA International (2018).

 Akiq’s art is informed by Keluarga 
Berencana/Family Planning, a state-sponsored 
program during the New Order policies in Indonesia 
during the 1970s and 1990s. The aim was to 
control the national birth rate through the pro-
motion of a two-child nuclear family. His Indonesian 
Family Portrait (2016-2017) depicts painted 
bas-relief sculptures on walls and gates from 
mainly Yogyakarta. These old reliefs are a visual 
manifestation of the ideology of the modern 
Indonesian family, an ideology that people-
translated into works of art in order to represent 
their real family. 

 อ�คีก อับดุล ว�ฮีด (2519, อินโดนีเซีย) 
สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิ�ตรสี�ข�รฐัศ�สตร์จ�ก Gadjah 
Mada University, ยอกย�ก�ร์ต้�, 2545 เข�เป็น
สม�ชิกกลุ่ม MES56 ที่มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้
คว�มเข้�ใจด้�นก�รสื่อส�รด้วยภ�พ ผ่�นก�รจัด
นทิรรศก�ร ก�รฝึกอบรมและโครงก�รศลิปะ นิทรรศก�ร

ท่ีโดดเด่นท่ีอ�คีกเข้�ร่วม ได้แก่ Jogja Biennial 
(2554), Young Artist Project 2011: Future Lab 
(South Korea, 2554) และ EVA International 
(2561)
 
 อ�คีกได้แรงบันด�ลใจม�กจ�ก Keluarga 
Berencana (ก�รว�งแผนครอบครวั) ซึง่เป็นนโยบ�ย
รัฐภ�ยในช่วง “ยุคแห่งสมัยใหม่” ระหว่�งทศวรรษที่ 
70 และ 90 เป้�หม�ยคือก�รควบคุมอัตร�ก�รเกิด
ของประช�ชน ทีม่�พร้อมกับคำ�แนะนำ�ทีว่่� ครอบครวัท่ี
มีลูกสองคนเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบและมี
คว�มสุข ภ�พถ่�ยชุด Indonesian Family Portrait 
(2559-2560) เป็นผลง�นทีบ่นัทึกภ�พแกะสลกัรปูป้ัน
นูนตำ่�บนผนังและประตู ซึ่งส่วนใหญ่ปร�กฏในเมือง
ยอกย�ก�ร์ต� ภ�พนูนตำ่�นูนท่ีหลงเหลืออยู่เป็น
สัญลักษณ์ของอุดมก�รณ์ที่ประช�ชนตีคว�ม ถ่�ย
ทอดเป็นผลง�นศิลปะและปรับใช้ในชีวิตจริงของ
ครอบครัวช�วอินโดนีเซีย

Amri Hj Md Salleh  
แอมรี เอชเจ เอ็มดี ซ�เละ

 Amri Hj Md Salleh (b.1977) is based 
in Brunei Darussalam. He is a founder of Kulim-
papat and Open Shutter as well as a committee 
member of the Brunei Photographic Society. 
Amri was awarded Best Photographer of the 
Year in 2014.

 The photographer explores the creation 
of space in his own country. The series Bridge 
(2012) examined how disconnected spaces 
become unified. For Amri, the bridge is a symbol
of development while also adding a touch of 
beauty to the Brunei landscape. In another 
series, the landscape is captured as light dances 
upon it because of steel wool. This abstraction 
of light becomes an entity in itself.

 แอมรี เอชเจ เอ็มดี ซ�เละ (2520, บรูไน
ด�รุสซ�ล�ม) เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Kulimpapat และ 
Open Shutter เข�ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมก�ร
แห่งสม�คมถ่�ยภ�พบรูไนและได้เกียรติให้เป็น 



Associated Brunei Photographic Society (ABPS) 
และยังได้รับร�งวัล The Best Photographer of 
The Year (2557) ซึ่งจัดโดยสม�คมถ่�ยภ�พบรูไน

 แอมรีสำ�รวจพ้ืนที่ว่�งในประเทศของเข�
ผ่�นชุดภ�พถ่�ยสองชุด ได้แก่ Bridge (2555) และ 
Steel wool (2558) Bridge หม�ยถึงสิ่งประดิษฐ์ที่
เชือ่มต่อกันจ�กพ้ืนทีห่น่ึงไปสูอ่กีท่ีหน่ึง ทำ�ให้ช่องว่�ง
ท่ีไม่ได้เชื่อมต่อกันกล�ยเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
สะพ�นถูกมองว่�เป ็นสัญลักษณ์ของก�รพัฒน�
ประเทศและคว�มง�มท่ีมนุษย์ได้สร้�งขึ้นให้กับ
ภูมิประเทศ  ส่วน Steel wool แสดงถึงภูมิประเทศที่
น่�ตื่นต�ตื่นใจโดยใช้ก�รว�ดภ�พด้วยแสงในช่วง
กล�งคืน ผ ่�นก�รเหว่ียงใยเหล็กท่ีติดไฟกล�ง
อ�ก�ศ สร้�งสรรค์ผลลัพธ์ที่ไม่ค�ดคิดและไม่มีที่สิ้น
สุดทำ�ให้คว�มเป็นน�มธรรมของแสงได้กล�ยเป็น
ผลง�นศิลปะด้วยคุณค่�ของตัวเอง

Anida Yoeu Ali  
อนิด� โยอิว อ�ลี

 Anida Yoeu Ali (b.1974) is a first gen-
eration Muslim Khmer woman born in Cambodia 
and raised in America. She holds an MFA from 
School of the Art Institute Chicago and a BFA 
from University of Illinois, Urbana-Champaign. 
Anida is the winner of the 2014-2015 Sover-
eign Asian Art Prize. She has performed and 
exhibited at the Palais de Tokyo, Musée d’art 
Contemporain Lyon, Malay Heritage Centre, 
Fukuoka Asian Art Museum, Karin Weber Gal-
lery Hong Kong, Queensland Art Gallery, and 
Southeast Asia Arts Fest London.

 The Buddhist Bug Project (2012-2015) 
is the most ambitious body of work that continues 
her exploration of diasporic identities. The Bug 
is a creation inspired by two reasons (1) a per-
sonal inability to reconcile her fascination with 
Buddhism alongside her upbringing as a Khmer
Muslim woman and (2) an attempt to capture a 
quickly changing Cambodian urban and rural 
landscape. The project is a culmination of the-

matic interests in hybridity, transcendence, and 
otherness

 อนิด� โยอิว อ�ลี (2517, กัมพูช�) สำ�เร็จก�ร
ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีจ�ก University of Illinois 
และปริญญ�โทจ�ก School of the Art Institute 
Chicago อนิด�ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�ก Sovereign 
Asian Art Prize (2557-2558) เธอจัดแสดงนิทรรศ-
ก�รที ่Palais de Tokyo, Musée d’art Contemporain 
Lyon, Malay Heritage Centre, Fukuoka Asian 
Art Museum, Karin Weber Gallery Hong Kong, 
Queensland Art Gallery, และ Southeast Asia Arts 
Fest London

 The Buddhist Bug Project (2555-2558) 
เป็นโครงก�รศิลปะที่จัดได้ว่�ทะเยอทะย�นม�กที่สุด
ของอนิด� ในก�รสำ�รวจอัตลักษณ์พลัดถ่ินของเธอ
อย่�งต่อเนื่อง แมลงเป็นก�รสร้�งสรรค์ที่เกิดขึ้นจ�ก
แรงบันด�ลสองประก�รได้แก่ หน่ึง ก�รไร้คว�ม
ส�ม�รถส่วนบุคคลในก�รประนีประนอมจินตน�ก�ร
ของเธอกับศ�สน�พุทธ ในฐ�นะช�วเขมรท่ีนับถือ
ศ�สน�อิสล�ม สอง คว�มพย�ย�มที่จะทำ�คว�มเข้�
ใจสภ�พแวดล้อมของเมืองกัมพูช�ที่เปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็วและทิวทัศน์ในชนบท โครงก�รนี้เป็นจุด
สูงสุดของคว�มสนใจเก่ียวกับ คว�มเป็นลูกผสม 
อุตรภ�พหรือประสบก�รณ์ท่ีอยู่เหนือคว�มเข้�ใจ
ของมนุษย์ และคว�มเป็นอื่น

Antonio Goncalves   
อันโตนีโอ กอนค�ลเวส

 Antonio Goncalves (b.1969) is based 
in Timor-Leste. He graduated in International 
Relations and currently works as a photojour-
nalist with the European Photo Agency (EPA) 
and also as a photo editor at the office of the 
State Secretary for Social Communication.

 Antonio has been documenting Xanana 
Gusmão, a resistance leader in East Timor, for 
nearly three decades. Xanana led the flight for 
freedom against Indonesia, who occupied East 
Timor between 1975 and 1999 and carried out 



tortures, extrajudicial executions, massacres, 
and enforced starvation. East Timor became a 
sovereign state in 2002. However, Xanana, as 
the first President, called for reconciliation with 
Indonesia, asking his people to forgive their 
perpetrators. Antonio captures Xanana as he 
develops dialogue with the population and creates 
international alliances. Today, both Timoreses 
and Indonesians live in peace and with a spirit 
of reconciliation and friendship.

 อนัโตนโีอ กอนค�ลเวส (2512, ตมิอร์ เลสเต้) 
สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีส�ข�คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประเทศจ�ก Sekolah Tinggi Ekonomi 
Indonesia, จ�ก�ร์ต� ปัจจุบันอันโตนีโอเป็นช่วงภ�พ
ให้กับ European Photo Agency (EPA) และเป็น
บรรณ�ธิก�รภ�พถ่�ยที่สำ�นักง�นเลข�นุก�รของรัฐ
เพื่อก�รสื่อส�รท�งสังคม

 เข�ได้รับก�รฝึกฝนก�รเป็นช่�งภ�พข่�ว 
โดยอันโตนีโอได้ถ่�ยภ�พซ�น�น� กัซม�ว (Xanana 
Gusmão) ผูน้ำ�กลุม่สนบัสนนุก�รแยกประเทศในติมอร์
ตะวันออกติดต่อกันม�น�นกว่� 3 ทศวรรษ ก�รยึด
ครองติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ปี 2518 - 2542 ทำ�ให้
ช�วติมอร์ถูกทรม�น ประห�รชีวิตสังห�รหมู่ และได้
รับคว�มอดอย�ก ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวออกจ�ก
อินโดนีเซียสำ�เร็จในปี 2545 อย่�งไรก็ดีซ�น�น�ใน
ฐ�นะประธ�น�ธิบดีคนแรกได้เรียกร้องให้มีก�ร
ประนีประนอมกับอินโดนีเซียและขอให้ประช�ชน
ของเข�ให้อภัยแก่อ�ชญ�กร อันโตนิโอได้ถ่�ยภ�พ
ของซ�น�น�ที่กำ�ลังเจรจ�สันติภ�พกับอินโดนีเซีย 
และพันธมิตรระหว่�งประเทศ

Ardiles Rante  
อ�ร์ดิล แรนเต

 Ardiles Rante (b. 1979) is an award-
winning photojournalist and videographer, working 
with various international media.

 In the series Khilafah Spell (2017), 
Ardiles photographed ex-members of Khilafah, 
or the Islamic State, a unique political system 

that bears no resemblance to any other Muslim 
governments today. Though the Khilafah system 
ended in 1924, the Taliban and ISIS employed 
Khilafah doctrine to call for the support of Mus-
lims all over the world. The Indonesians whom 
Ardiles photographed were persuaded to join 
ISIS in Syria and Osama Bin Laden in Afghani-
stan. They were promised a better life for them-
selves and their family. However, they only wit-
nessed death and violence. Today, they turn 
their back on Khilafah and see dialogue and 
love as a solution to peace.

 อ�ร์ดิล แรนเต (2512, อินโดนีเซีย) เป็นช่�ง
ภ�พข่�วและวิดีโอกร�ฟเฟอร์ที่ได้รับร�งวัลม�กม�ย
โดยมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นม�กกว่� 10 ปี ปัจจุบัน
อ�ร์ดิลยังเป็นผู้ช่วยนักข่�วอิสระให้กับนักข่�วใน
สังกัด Pulitzer ผู้กำ�กับที่ได้รับร�งวัลออสก�ร์และสื่อ
ต่�งประเทศอีกม�กม�ย

 สำ�หรับผลง�นภ�พถ่�ย Khilafah Spell 
(2560) อ�ร์ดิลถ่�ยภ�พของผู้ที่เคยเชื่อในคอลีฟะซึ่ง
คือโครงสร้�งของรัฐอิสล�ม แม้ว่�ระบบก�รเมืองที่มี
ลักษณะเฉพ�ะซึ่งไม่เหมือนกับระบบของรัฐบ�ล
มุสลิมอื่นใดในเวล�ปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปี 2467 
แต่กลุ ่มต�ลีบันและไอซิสใช้ระบบคอลีฟะเป็นข้อ
อ้�งในก�รเรียกร้องก�รสนับสนุนจ�กช�วมุสลิมท่ัว
โลกเพื่อสถ�ปน�รัฐอิสล�มขึ้นม�ใหม่อีกครั้ง อ�ร์ดิล
ได้ถ่�ยภ�พช�วมุสลิมอินโดนีเซียท่ีเคยถูกชักชวนให้
เข้�ร่วมกลุ่มไอซิสในซีเรียและกลุ่มของบิซ�มะบินล�
ดินในอัฟก�นิสถ�น กลุ่มคนเหล่�น้ีถูกให้สัญญ�ว่�
ห�กเข้�ร่วมแล้วชีวิตของผู้เข้�ร่วมและครอบครัวจะ
ดีข้ึน หล�ยปีผ่�นไปพวกเข�เห็นแต่ก�รเสียชีวิตและ
คว�มรุนแรง ปัจจุบันพวกเข�หันหลังให้กับคอลีฟะ
และตระหนักว่�ก�รพูดคุยและก�รให้คว�มรักเป็น
ก�รแก้ปัญห�เพื่อนำ�พ�ไปสู่คว�มสงบสุขที่แท้จริง

Boonpaul Phothyzan  
บุญโปน โพธิส�น

 Boonpaul Phothyzan (b. 1979) is based 
in Laos. He graduated from Mahasarakham 
University. His works have been featured in the 
Singapore Biennale (2013), the 5th Fukuoka 
Asian Art Triennale (2014), Gongju International 
Art Festival (2016), Imaginarium: To the Ends 
of the Earth (Singapore, 2017), and ART LINK 
(Laos, 2018).
 
 Boonpaul is concerned with critical 
issues that have been facing his own environment. 
Red Carpet (2016) examines urban growth and 



its profound effects on the lives of villagers. 
The urban landscape is idealistically viewed as 
the road to success. During 2017, he the carried 
out a research on villagers’ use of explosive parts 
in Khamkeut District of Bolikhamsai province. 
The result is The Promise of Doves (2018) which
expresses his aim to encourage peace, not war.

 บุญโปน โพธิส�น (2522, ล�ว) สำ�เร็จ
ก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�จิตรกรรมจ�ก National 
Faculty of Fine Arts Vientiane, 2550 และปริญญ�
โท ส�ข�ทัศนศิลป์ จ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม, 
2554 เข�ได้เข้�ร่วมแสดงง�นที่ Singapore Biennale 
(2556) 5th Fukuoka Asian Art Triennale (2557) 
Gongju International Art Festival (2559) นิทรรศ-
ก�ร Imaginarium: To the Ends of the Earth 
(สิงคโปร์, 2560) และ ART LINK (ล�ว, 2560)

 บุญโปนให้คว�มใส่ใจกับประเด็นปัญห�ที่
กำ�ลังก่อตัวขึ้นในบ้�นเกิดของเข� Red Carpet (2559) 
แสดงให้เห็นถึงคว�มวิตกกังวลของเข�ต่อก�รเจริญ
เตบิโตของเมอืง และผลกระทบของคว�มเจรญิดงักล่�ว
ต่อทัศนคติของช�วบ้�น เมืองที่เต็มไปด้วยอ�ค�รสูง
ถูกมองว่�เป็นหนท�งสู่คว�มสำ�เร็จของชีวิต ในช่วงปี 
2560 เข�ได้สำ�รวจก�รใช้ประโยชน์จ�กชิ้นส่วนของ
ลกูระเบดิของช�วบ้�นในตำ�บลคำ�เกดิ จงัหวัดบอลคิำ�ไซ 
ผลของก�รสำ�รวจ คือผลง�นที่ชื่อว่� The Promise 
of Doves (2561) ซึ่งแสดงให้เห็นจุดยืนของเข�ที่ต้อง
ก�รส่งเสริมสันติภ�พ ไม่ใช่ก�รทำ�สงคร�ม

Brian Oliver Sergio  
ไบรอัน โอลิเวอร์ เซอร์จิโอ

 Brian Oliver Sergio (b.1980) is a grad-
uate in Fine Art. His solo exhibitions include Pak! 
(Galeries Astra, Philippines, 2014) and Kidultery 
(West Gallery, Philippines, 2011). A book titled 
Pak! was published by Dienacht Publishing in 
2017.

 The work A Bastard Son (2011-2016) 
is a visual narrative about being a photographer 

who feels like an outsider in his immediate 
environment. This is personal while evoking the 
collective, strangers, and friends alike. An eclectic 
mix of urbanites, stragglers, and lost individuals 
say as much about themselves as they do about 
the artist. The photographs ultimately document 
the existence of a counter-culture dealing with 
post-colonial and conservative traditions.

 ไบรอัน โอลิเวอร์ เซอร์จิโอ (2523, ฟิลิปปินส์) 
สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ข�จิตรกรรม University of The 
Philippines, 2545  เข�จดัแสดงนทิรรศก�รเด่ียว Pak! 
(Galeries Astra, 2557) และ Kidultery (West Gal-
lery, 2554) นอกจ�กนี้ยังได้รับก�รตีพิมพ์ผลง�นลง
ในหนังสือ Pak! (2560) โดยสำ�นักพิมพ์ Dienacht 
Publishing ประเทศเยอรมันนี

 A Bastard Son (2554-2559) เล่�เรื่องร�ว
ของตัวศิลปินในฐ�นะช่�งภ�พซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมที่ในบ�งครั้งเข�ก็รู้สึกว่�เป็นคนนอก ไบรอันได้
สำ�รวจเมืองมะนิล� ที่ทำ�ให้เข�เชื่อมโยงกับบ้�นเกิด
ของเข�อีกครั้ง และในขณะเดียวกันก็ได้เข้�ไปอยู่ใน
ช่วงเวล�ส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่�จะเป็นคนแปลกหน้�
หรือคนท่ีสนินสนมคล้�ยเพ่ือน ภ�พถ่�ยของเข�นำ�
เสนอก�รผสมผส�นของช�วเมือง ผู้พลัดหลง และ
ตัวตนของปัจเจกท่ีสูญห�ยของผู้คนในเมืองมะนิล�  
ภ�พถ่�ยได้บันทึกวัฒนธรรมท่ีแปลกต่�งจ�กท่ีมีอยู่
ในสังคมเดิม ที่เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมแบบหลัง
อ�ณ�นิคม

Carlo Gabuco   
ค�ร์โล ก�บูโค

 Carlo Gabuco (b. 1981) is a visual artist 
and photographer based in Manila. He works 
with Human Rights Watch and Amnesty Inter-
national and his photographs have been featured 
in local and international publications including 
Time and National Geographic. Carlo is a winner 
of the Human Rights Press Award (2017), a 
recipient of a Magnum Foundation Fund grant 



(2017) and was named one of British Journal 
of Photography’s Ones to Watch (2017).

 The Other Side of Town (2016-) is 
Carlo’s attempt to document the contemporary 
Philippines. He photographs the tensions and 
violence that afflict certain communities. All 
photographs were taken during nighttime. Dark-
ness is an important element, concealing clear 
narratives. However, the photographs clearly depict
human tragedy as well as a damaged Filipino 
psyche.

 ค�ร์โล ก�บูโค (2524, ฟิลิปปินส์) เป็น
ศิลปินท่ีได้รับก�รเสนอชื่อในสื่อท้ังในประเทศและ
ต่�งประเทศ เช่น BBC, Time และ National Geo-
graphic ค�ร์โลเป็นผู้ชนะร�งวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน 
ประจำ�ปี 2561 และยังได้รับทุนมูลนิธิ Magnum เมื่อ
ปี 2561 ด้วยเช่นกัน ในปีเดียวกัน ผลง�นของเข�ยัง
เป็นหนึ่งในช่�งภ�พที่น่�จับต�มอง (Ones to Watch) 
โดย ว�รส�ร British Journal of Photography ปัจจุบัน
ค�ร์โลอ�ศัยอยู่ในกรุงมะนิล� โดยเข�ทำ�ง�นร่วมกับ 
Human Rights Watch และ Amnesty International

 The Other Side of Town (2559 - ปัจจุบัน) 
คอื คว�มพย�ย�มของค�ร์โลในก�รบนัทกึเรือ่งร�วของ
ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเวล�ที่เข�ยังมีชีวิตอยู่ ภ�พ
ของเข�แสดงให้เห็นกลุ่มคนตกที่อยู่ในภ�วะตึงเครียด
อย่�งต่อเนื่อง และเหยื่อของก�รสังห�รโดยเจ้�หน้�ที่
ตำ�รวจ ภ�พท้ังหมดถูกถ่�ยในช่วงเวล�กล�งคนื คว�ม-
มืดเป็นองค์ประกอบสำ�คัญท่ีครอบคลุมและเชื่อม
เรื่องร�วต่อกัน ผู้ชมไม่ส�ม�รถประจักษ์ถึงคว�ม
กระจ่�งของตัวเรื่องได้  อย่�งไรก็ต�ม รูปถ่�ยของเข�
แสดงให้เห็นนัยของโศกน�ฏกรรมของมนุษย์และ
จิตใต้สำ�นึกของช�วฟิลิปปินส์ท่ีส�ม�รถรับรู้ได้อย่�ง
ชัดเจน

Charles Fox
ช�ลส์ ฟอกซ์

 Charles Fox (b.1979) is a British-born 
photographer working in the UK and Cambodia. 

His work has received international publicity on 
the BBC, The Sunday Times, GEO Germany, 
National Geographic, and Time magazines. He 
lectures at Nottingham Trent University.

 Charles focuses on the legacy of con-
flict and colonialism, looking at its multiple mani-
festations and how the present is affected by 
the rulings and actions of the past. Cambodians 
still suffer from the legacy of the Khmer Rouge 
regime. During the early 1970s, ships carrying 
large stockpiles of explosive ordnance were 
sunk in the Mekong and Tonlé Sap rivers by the 
Khmer Rouge and have laid there ever since, 
alongside the explosives dropped by the American 
Military during the Vietnam War. The Cambodian 
Mine Action Centre along with Golden West 
NGO has been training in demining to clear 
Cambodia from the threat of mines, including 
the underwater mines remaining in the rivers 
and lakes. 

  ช�ลส์ ฟอกซ์ (2522, สหร�ชอ�ณ�จักร) เป็น
ช่�งภ�พที่ทำ�ง�นในสหร�ชอ�ณ�จักรและกัมพูช� 
ผลง�นของเข�ได้รับก�รตีพิมพ์ในส่ือน�น�ช�ติท้ัง 
BBC, The Sunday Times, GEO Germany, The 
National Geographic และ Time ปัจจุบันช�ลส์
สอนก�รถ่�ยภ�พที่ Nottingham Trent University

 ช�ร์ลส์มุ ่งเน้นไปท่ีเรื่องร�วของคว�มขัด
แย้งและลทัธิล่�อ�ณ�นคิม โดยมองไปท่ีปร�กฏก�รณ์
หล�ยอย่�งที่เกิดขึ้น และดูว่�ปัจจุบันได้รับผลกระทบ
โดยก�รกระทำ�ของอดีตอย่�งไร ช�วกัมพูช�ยังคง
เจ็บปวดกับระบอบก�รปกครองของเขมรแดง ในช่วง
ต้นปีทศวรรษที่ 70 เรือบรรทุกคลังอ�วุธได้ถูกจมลง
ในแม่นำ้�โขงและแม่นำ้�โตนเลส�บโดยเขมรแดง และ
ได้ถูกทิ้งไว้ที่นั่นพร้อมกับระเบิดที่ทิ้งโดยทห�รอเมริกัน
ในช่วงสงคร�มเวียดน�ม ศูนย์ปฏิบัติก�รเก็บกู้ทุ่น
ระเบิดของกัมพูช�และหน่วยง�น NGO ของโกลเด้น
เวสท์ได้มีก�รฝึกอบรมเก่ียวกับก�รเก็บกู้ทุ่นระเบิด
เพ่ือให้ประเทศกัมพูช�พ้นจ�กอนัตร�ยของระเบดิ รวม
ทั้งทุ่นระเบิดใต้นำ้�ที่เหลืออยู่ในแม่นำ้�และทะเลส�บ



Che’ Ahmad Azhar 
Che’ Fadzil   
เช อ�หมัด อซ�ร์ ชิ แฟดชิล

 Che’ Ahmad Azhar Che’ Fadzil (b.1964) 
is a lecturer at the Multimedia University of 
Malaysia. As a passionate photographer, his 
works have been featured in Invisible Photo- 
grapher Asia (IPA), New York Times, Angkor 
Photo Festival, and Ballarat International Foto 
Biennale. He has solo exhibitions in Kuala Lumpur 
and Singapore.

 The series of works titled Work of Life, 
Kuala Lumpur are a result of Che’ Ahmad’s 
incessant wandering from the 1980s until now. 
In the ‘80s, he prowled the streets of Petaling, 
Leboh Ampang, and Pudu as a young and 
eager man. These days, he still wanders the 
same streets, the same neighborhoods, corner 
to corner from dawn to dusk every Saturday. 
Faceless vendors, food stall owners, fortune 
tellers, masseurs, barbers, parking attendants, 
and security guards are now familiar friends. 
Capturing a brief moment with B&W photography 
helps to clarify the streets’ small narratives with 
tiny and beautiful details. 
 
 เช อ�หมัด อซ�ร์ ชิ แฟดชิล (2507, ม�เลเซีย) 
ผลง�นของเข�ได้ร่วมแสดงใน Invisible Photogra-
pher Asia (IPA) LENS Blog The New York Times, 
Angkor Photo Festival และ Ballarat International 
Foto Biennale นอกจ�กนั้นยังมีก�รจัดนิทรรศก�ร
แสดงเดี่ยวที่กรุงกัวล�ลัมเปอร์และสิงคโปร์ ปัจจุบัน
เข�เป็นอ�จ�รย์ที่ Multimedia University ประเทศ
ม�เลเซีย
 ผลง�นชุด Work of Life, Kuala Lumpur 
(2523 -  ปัจจุบัน) เป็นผลม�จ�กก�รทำ�ง�นอย่�งย�ว
น�นของเช อ�หมัด โดยช่วงทศวรรษที่ 80 เข�ได้เดิน
ไปต�มถนนพีเทลลิ่ง (Petaling) เลโบท แอมเปง 
(Leboh Ampang) และ ปูดู (Pudu) ในตอนที่ยังเป็น
นักโฆษณ�ผู้กระตือรือร้นเข�เดินเล่นพ่ือผ่อนคล�ย

คว�มเครียดจ�กง�น ขณะที่ปัจจุบันเข�ยังคงเดินไป
ต�มถนนเส้นเดิม ระแวกเดิม จ�กมุมหนึ่งสู่มุมหนึง่ 
ตั้งแต่เช้�มืดจนถึงคำ่�ในทุกๆวันเส�ร์ พ่อค้� แม่ค้� 
เจ้�ของร้�นอ�ห�ร หมอดู หมอนวด ช่�งตัดผม 
พนักง�นรบัจอดรถและเจ้�หน้�ท่ีรกัษ�คว�มปลอดภัย 
ได้กล�ยเป็นเพ่ือนที่คุ้นเคย ก�รบันทึกภ�พช่วงสั้นๆ 
ด้วยก�รถ่�ยภ�พข�วดำ�ช่วยทำ�ให้เรื่องร�วและร�ย
ละเอียดของวิถีชีวิตบนถนนเส้นนั้นกระจ่�งชัดขึ้น

Chua Chye Teck
ชู ชี เท็ก

 Chua Chye Teck (b. 1974) has a 
Bachelor of Arts (Fine Art) in sculpture from the 
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
in 2000. His solo exhibitions include Memories 
(Esplanade Tunnel, Singapore, 2015), and City 
Landscape (Berlin) (Künstlerhaus Bethanien, 
Germany, 2010). An example of his selected-
commission is ‘Aquatic Fauna n° 1’ (Botanic 
Gardens MRT Station, Singapore, 2008) in 
collaboration with Kai Lam and the 52nd Venice 
Biennale (2007).

 Wonderland (2008) is about percep-
tions, about how one views beauty, and about 
breathing new life into “expired” items. 500 objects 
were collected from flea markets, donors, and
the Salvation Army, brought home to be cleaned 
and each photographed against a clean tur-
quoise background in an identical manner, akin 
to documenting a museum collection. By re-
presenting them this way, the objects acquire a 
new identity, status, and value. Their beauty re-
gained or even transformed, our perceptions 
are tweaked to view them in a sudden new light.

 ชู ชี เท็ก (2517, สิงคโปร์) ได้รับปริญญ�
บณัฑิต ทศันศลิป์ ส�ข�ประตมิ�กรรม จ�ก Melbourne 
Institute of Technology (RMIT), 2543 นิทรรศก�ร
เดี่ยวล่�สุดได้แก่ Memories (อุโมงเอสปร�น�ส 
สิงคโปร์, 2558) และ City Landscape (Berlin) (Kün-



stlerhaus Bethanien เยอรมัน, 2553) ตัวอย่�งของ
ง�นที่ได้รับคอมมิชชั่น ได้แก่ ‘Aquatic Fauna n° 1’ 
(สถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดิน Botanic Gardens สิงคโปร์, 
2551) โดยร่วมมือกับไก ลัม และ เทศก�ลเวนิสเบียน
น�เล่ครั้งที่ 52 (2550)

 Wonderland (2551) เป็นเรื่องเกี่ยวกับก�ร
รับรู้ เกี่ยวกับว่�เร�จะมองเห็นคว�มง�มอย่�งไร และ
เก่ียวกับก�รมอบลมห�ยใจกลับเข้�ไปในสิ่งของที่
หมดอ�ยุแล้ว มีก�รเก็บวัตถุสะสมจำ�นวน 500 ชิ้น
จ�กตล�ด ผู้บริจ�ค และหน่วยบรรเท�ทุกข์ จ�กนั้น
ได้นำ�วัตถุกลับม�ที่บ้�น เพื่อทำ�คว�มสะอ�ดและถ่�ย
ภ�พ โดยมีพื้นหลังเป็นสีนำ้�เงินอมเขียวเทอร์คอยซ์ 
และภ�พถ่�ยให้คว�มรู้สึกท่ีใกล้เคียงกับของสะสมใน
พิพิธภัณฑ์  เมื่อนำ�เสนอวัตถุออกไป แสดงให้เห็นว่�
วัตถุนั้นมีอัตลักษณ์ใหม่ สถ�นะใหม่ และคุณค่�ใหม่ 
คว�มง�มของพวกมันถูกทำ�ให้กลับคืนม�หรือเปลี่ยน
ไปจ�กเดิมอย่�งสิ้นเชิง ก�รรับรู้ของเร�ถูกกระตุ้นเพื่อ
ให้มองวัตถุในแง่มุมใหม่ 

Czar Kristoff  
ซ�ร์ คริสตอป

 Czar Kristoff  (b.1989) lives and works 
in Laguna in the Philippines. He is an artist who 
works across photography, video, site-specific 
installation and independent publishing. His re-
cent solo exhibitions include Point of No Return 
(2017) and New Refuge (2018) in Manila. He 
was a finalist for the Riga Dummy Book Award 
(2016) and shortlisted by Ateneo Art Awards 
for Visual Art (2017).

 Czar’s current practice is derived from 
his research on function and memory. Assembly 
No.2 (2018) is an assemblage of three non-
archival inkjet prints mounted on plotting paper. 
It shows the artist’s attempt to unify the images 
in order to perceive potentiality, to question its 
purpose, to observe transformation, and to accept 
limitations. Since the print is non-permanent, 
once the first layer fades, the second one can 
be used as if flipping a wall calendar. Once the 

cycle ends, the next one will be used. The images 
presented on the prints were accumulated over 
three years of visiting different construction sites. 
For this exhibition, they are projected as super-
imposed in order to render a single image.

 ซ�ร์ ครสิตอป (2532, ฟิลปิปินส์) เป็นศลิปิน
ที่ทำ�ง�นสื่อผสมระหว่�งภ�พถ่�ย วิดีโอ ศิลปะจัดว�ง
เฉพ�ะท่ีและส่ิงพิมพ์ นิทรรศก�รเด่ียวของเข�ได้แก่ 
Point of No Return (MO Space, มะนิล�, 2560) 
และ New Refuge (District Gallery, มะนิล�, 2561) 
ผลง�นของซ�ร์ได้รับคัดเลือกให้เข้�รอบสุดท้�ยโดย 
Riga Dummy Book Award (2559) และถูกนำ�เสนอ
เป็นหนึ่งใน shortlist โดย Ateneo Art Awards for 
Visual Art (2560) ปัจจุบันซ�ร์ทำ�ง�นและอ�ศัยอยู่
ในเมืองล�กูน่� ประเทศฟิลิปปินส์ 

 ซ�ร์ต้ังคำ�ถ�มต่อหน้�ท่ีใช้สอยและคว�ม
ทรงจำ� Assembly No.2 (2561) รวบรวมภ�พพิมพ์
อิงค์เจ็ทที่ไม่มีลักษณะของเอกส�รสำ�คัญ จำ�นวนส�ม
แผ่นนำ�ม�ติดบนกระด�ษเข้�ด้วยกัน  คว�มพย�ย�ม
ที่จะทำ�ให้ภ�พที่แตกต่�งกันรวมเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือ
แสวงห�ศักยภ�พ มีก�รต้ังคำ�ถ�มถึงวัตถุประสงค์
สังเกตุก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยอมรับข้อ
จำ�กัด เน่ืองจ�กภ�พพิมพ์มลีกัษณะไม่ถ�วร เมือ่ภ�พ
ชัน้แรกสีซีดจ�งลงและจะฉีกออก ภ�พชั้นที่สองก็จะ
ปร�กฏอยู่ตรงหน้� คล้�ยกับก�รฉีกปฏิทินเเขวนผนัง 
เมื่อครบรอบหน่ึงเดือนภ�พในหน้�ต่อไปก็จะถูกนำ�
ม�ใช้ง�น ซ�ร์ใช้เวล�ส�มปีในก�รรวบรวมภ�พต�ม
สถ�นท่ีก่อสร้�งสำ�หรับนิทรรศก�รน้ีภ�พจะถูกฉ�ย
ด้วยโปรเจ็คเตอร์เพ่ือสร้�งภ�พเพียงภ�พเดียว

Dansoung 
Sungvornveshapan   
แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์

 Dansoung Sungvornveshapan (b.1958) 
is a Bangkok-based photographer. He graduated 
from Chulalongkorn University, where he currently 
lectures. Dansoung’s solo exhibitions include 
Last Homo Sapeints (2003) and A Tale of Dys-
topia (2017) in Bangkok.



 A Tale of Dystopia presents a parallel 

between the world’s physical transformation 

and human ignorance. The transformation is 

caused by a mass consumption of resources and 

the endless invention of new technologies. How-

ever, many of us fail to identify crises happening 

before our eyes, such as pollution and poverty. 

Dansoung’s photography superimposes the 

deteriorated realities of Bangkok and paradisi-

acal views of Bangkokians, using a synthesis 

of female models, objects, and locations to 

create a magical realistic photographic tapestry.

 

 แดนสรวง สงัวรเวชภัณฑ์ (2501, ไทย) สำ�เรจ็
ก�รศึกษ�จ�กส�ข�วิช�ศิลปศึกษ� จุฬ�ลงกรณ์มห�-
วิทย�ลยั, 2525 เข�ได้จดัแสดงนิทรรศก�รเดี่ยว Last 
Homo Sapeints (กรุงเทพฯ, 2003) และ A Tale of 
Dystopia (กรุงเทพฯ, 2560) ปัจจุบันแดนสรวงอ�ศัย
อยู่ท่ีกรุงเทพฯ และเป็นอ�จ�รย์สอนก�รจัดแสงใน
สตูดิโอที่จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ผลง�น A Tale of Dystopia  แสดงถึงเรื่อง
ร�วคู่ขน�นระหว่�งก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�ยภ�พของ
โลกกับทัศนคติอนัเพิกเฉยของมนุษย์ ก�รเปลีย่นแปลง
ของโลกนี้เกิดจ�กพฤติกรรมก�รบริโภคท่ีหนักหน่วง
ของมนุษย์และกลไกก�รปรับตัวของโลก  ส่วนมนุษย์
นั้นก็มีทัศนคติและแนวคิดที่ดีเย่ียมในก�รสร้�งชีวิต
ที่สมบูรณ์แบบ โดยพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สะดวกเป็นตัวช่วย อย่�งไรก็ดีมนุษย์นั้นล้มเหลวที่
จะรับมือกับวิกฤตก�รณ์ด้�นสิ่งแวดล้อมที่กำ�ลังเกิด
ขึน้ มนษุย์เพิกเฉยกับผลเสยีต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนต�มม� ไม่ว่�
จะเป็นมลพิษท�งอ�ก�ศและคว�มย�กจน แดนสรวง
ซ้อนภ�พระหว่�งคว�มเป็นจริงที่เสื่อมโทรมของเมือง
กรุงเทพฯ และมุมมองของคนกรุงเทพฯที่มองสิ่งต่�งๆ 
รอบตัวผ่�นมโนทัศน์แบบฟุ้งฝัน เข�สร้�งสรรค์ภ�พ
ถ่�ยโดยก�รสังเคร�ะห์น�งแบบผู้หญิง วัตถุ และ
สถ�นที่ เพื่อสร้�งภ�พถ่�ยประเภท magical realism

Doni Maulistya 
ดอนนี่ โมลิสทีย�

 Doni Maulistya (b. 1987) studied at 
the Indonesia Art Institute in Yogyakarta, the 
Angkor Photography Workshop (2009), and 
Foundry Photo Workshop (2010). His solo ex-
hibitions include How to Draw Waterhole (2015)
in Australia, Happy Here (2013) and Repertoar 
Hitam Putih (2017) in Indonesia.

 Doni is inspired by Karla Dickens’s 
art. Karla, an Australian artist, creates black 
Virgin Mary statuettes in ceramic. Her works 
remind Doni of inculturation as a part of Western 
colonial legacies in Indonesia. In Indonesian 
markets, the production of this iconography is 
specifically based on Western colonial dis-
courses. In order to release himself from such 
Western fixation, Doni bought Virgin Mary stat-
uettes, decorated them with Indonesian spirits, 
photographed them and then printed them on 
cloth. He further photographs the cloth and ul-
timately aims for creating an intercultural visual 
language that celebrates faith.

 ดอนนี่ โมลิสทีย� (2530, อินโดนีเซีย) สำ�เร็จ
ก�รศึกษ�ด้�นก�รถ่�ยภ�พจ�ก Indonesia Art In-
stitute, อินโดนีเซีย, 2552 และผ่�นก�รฝึกอบรมก�ร
ถ่�ยภ�พส�รคดีที่ The Angkor Photography Work-
shop, กัมพูช�, 2009 และ Foundry Photo Workshop 
(2553) ดอนนี่จัดแสดงผลง�นเดี่ยว How to Draw 
Waterhole (ออสเตรเลีย, 2558) Happy Here 
(อินโดนีเซีย, 2556) และ Repertoar Hitam Putih 
(อินโดนีเซีย, 2560)

 ดอนน่ีได้รับแรงบันด�ลใจจ�กง�นศิลปะ
ของค�ร์ล� ดิ๊กเค่น (Karla Dickens) ศิลปินช�ว
ออสเตรเลยี ค�ร์ล�สร้�งรปูเค�รพพระน�งม�เรยีขน�ด
เลก็ด้วยเซร�มกิ ผลง�นของค�ร์ล�ทำ�ให้ดอนน่ีรูส้กึถึง 
inculturation หรือ ก�รปรับคำ�สอนของศ�สน�คริสต์
เพ่ือให้เหม�ะกับสังคมอื่นท่ีคนไม่ได้นับถือศ�สน�
คริสต์ ก�รปรับเปลี่ยนนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของก�รล่�
อ�ณ�นิคมของตะวันตกและยังคงมีอิทธิพลต่อ
อินโดนีเซียในเวล�ปัจจุบัน รูปเค�รพพระแม่ม�รีถูก
ผลิตให้สอดคล้องกับว�ทกรรมยุคล่�อ�ณ�นิคม
ตะวันตก เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจ�กก�รยึดมั่นนี้ 
ศิลปินจึงซื้อรูปเค�รพพระแม่ม�รีจ�กตล�ด ประดับ
ตกแต่งด้วยจิตวิญญ�ณแบบคนอินโดนีเซีย แล้วนำ�
ม�ถ่�ยภ�พ ก่อนที่จะนำ�ภ�พถ่�ยม�พิมพ์บนผ้� และ
ถ่�ยภ�พผ้�เหล่�นั้นอีกครั้งหนึ่ง เห็นได้ว่�นี่คือหนท�ง
แห่งอิสระแของศิลปินในก�รสร้�งภ�ษ�ภ�พ ที่แสดง
ให้เห็นถึงก�รปะทะสร้�งสรรค์ท�งวัฒนธรรมเพ่ือท่ี
จะเฉลิมฉลองคว�มเชื่อของเข�



Duy Phuong Le Nguyen
ดุย เฟือง เล เหวียน

 Duy Phuong Le Nguyen (b. 1984) is 
based in Vietnam. He completed a three month 
residency at the École Nationale Supérieure de 
la Photographie d’Arles in 2008 and exhibited 
at the Musée du Quai Branly as a part of the 
Photoquai Photography Biennale in 2009.

 Holding Water (2012) is a 5-year pho-
tography project of Duy Phuong documenting 
Tri An Lake, one of the biggest hydroelectric 
dams in South Vietnam. Here water is the fate 
of the people. They are the water and the water 
is them. He joined with the people whose lives 
revolve around the rising and ebbing of the 
tides and his life became woven into their interior 
world and all amidst a sublime and spellbinding 
background. Humans, nature, and memories 
appear and vanish like the glimmering reflec-
tions in the river of life.

 ดุย เฟือง เล เหวียน (2527, เวียดน�ม) ได้
รับเลือกโดย Jean-Luc Amand Fournier จ�ก 
École Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles ให้เป็นศิลปินในพำ�นักเป็นระยะเวล� 3 เดือน
ที่ประเทศฝรั่งเศสในปี 2551 เข�ได้จัดแสดงผลง�นที่ 
Photoquai Photography Biennale (Musée du 
Quai Branly, 2552)

 Holding Water (2555) เป็นโครงก�รถ่�ย
ภ�พระยะเวล� 5 ปี ดุย เฟือง ได้บันทึกภ�พทะเล
ส�บตรี อัน (Tri An) ซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนพลังนำ้�ที่
ใหญ่ที่สุดในภ�คใต้ของเวียดน�ม นำ้�คือชะต�ลิขิต
ชีวิตของประช�ชน พวกเข�เป็นนำ้�และนำ้�คือชีวิตของ
พวกเข� ศิลปินได้ติดต�มวิถีชีวิตที่ใช้ชีวิตสอดคล้อง
กับกระเเสนำ้�ที่ขึ้นและลง ดุย เฟืองได้ผส�นชีวิตของ
เข� ให้เข้�กับวิถีชีวิตประจำ�วันของช�วบ้�นและโลก
ภ�ยในของพวกเข� ท่�มกล�งพ้ืนหลงัทีม่เีสน่ห์เกินคำ�
บรรย�ย มนุษย์ ธรรมช�ติ และคว�มทรงจำ�ปร�กฏ
ขึน้ และห�ยไปเช่นเดยีวกับก�รสะท้อนของแสงท่ีระยิบ
ระยับในแม่นำ้�แห่งชีวิต

Kasetsart University 
Veterinary Teaching 
Hospital   
โรงพย�บ�ลสัตว์มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ กำ�แพงแสน

 Kasetsart University Veterinary Teaching 
Hospital is part ofthe Faculty of Zoology of Kaset-
sart University. This hospital has been operating 
for more than 25 years. It is an important venue 
for zoologist students’ education and training, as 
well as a venue providing animal treatment services.

 The hospital provides radiodiagnosis: 
x-ray, fluoroscope, and ultrasound. The photographs 
in this exhibition are x-ray images of small animals 
including dogs, cats, chickens, reptiles, rodents, 
fish, and wildlifes. X-ray photographs are a nec-
essary element to help diagnose an animal’s 
ailments and other medical issues including preg-
nancy. The photographs show the strangely 
beautiful details of animal anatomy including 
skeleton and internal organs.

 โรงพย�บ�ลสัตว์มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
กำ�แพงแสน เป็นโรงพย�บ�ลสัตว์ ภ�ยใต้ก�รดูแลของ
คณะสัตวแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
ดำ�เนินก�รม�แล้วกว่� 25 ปี เป็นแหล่งก�รเรียนก�ร
สอนของนิสิต และให้บริก�รรักษ�สัตว์แก่ประช�ชน
ในเขตภ�คตะวันตก

 โรงพย�บ�ลสัตว์ให้บริก�รก�รตรวจท�ง
รังสีวินิจฉัย เช่น ก�รถ่�ยภ�พเอกซ์เรย์ (x-ray) ก�ร
ตรวจด้วยเครื่องฟลูโอโลสโคป (fluoroscope) ก�ร
ตรวจด้วยเครื่องอัลตร�ซ�วน์ (ultrasound) นิทรรศก�ร
นี้แสดงภ�พภ่�ยเอกซ์เรย์สัตว์ขน�ดเล็กได้แก่ สุนัข 
แมว สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคล�น สัตว์ฟันแทะ ปล� และ
สัตว์ป่�  ภ�พถ่�ยเป็นส่วนสำ�คัญในก�รวินิจฉัยอ�ก�ร
เจ็บป่วยบริเวณกระโหลก ช่องท้อง และข� อันเนื่อง
ม�จ�กอุบัติเหตุ ก�รติดเชื้อและก�รตั้งท้อง ภ�พถ่�ย
ได้แสดงร�ยละเอียดท่ีสวยง�มของก�ยวิภ�คของ
สัตว์ ได้แก่ โครงกระดูกและอวัยวะภ�ยใน



Kay Chin Tay 
เคย์ ชิน เทย์

 Kay Chin Tay (b.1965) is based in Sin-
gapore. He graduated in photojournalism and 
works mainly in documentary. In 2003, he was 
named one of twelve Hasselblad Masters of 
the World, in recognition of his work Panoramic 
Singapore. Kay Chin has exhibited in Turkey, 
Australia, China, South Korea, Bangladesh, and 
Singapore.

 Kay Chin mostly deals with his memories 
of Singapore. He spent his early career life there 
and the US. At certain moments, he forgot what 
Singapore is like. Panoramic Singapore (2001) 
is his attempt to clarify conflicted feelings towards 
Singapore as his home and yet also a strange 
and bizarre land. He captures Singapore with a 
panoramic view, allowing viewers to look at 
Singapore with a wide perspective. On another 
level, this is his personal aim to eternalize 
scenes that will soon become history. These 
ideas are his gift to Singapore.

 เคย์ ชิน เทย์ (2508, สิงคโปร์) สำ�เร็จก�ร
ศกึษ�ส�ข� Photojournalism จ�กมห�วทิย�ลยัมสิซรู-ี
โคลัมเบีย, 2535 เคย์ ชิน ทำ�ง�นด้�นภ�พถ่�ยส�รคดี
และภ�พข่�ว ในปี 2546 เข�ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็น
หนึ่งใน 12 ของ Hasselblad Masters of The World 
จ�กทั่วโลก ผลง�นที่เป็นที่รู้จักของเคย์ ชินคือ Pan-
oramic Singapore นอกจ�กนั้นเข�ยังได้แสดงง�น
ในอีกหล�ยประเทศ ได้แก่ ตุรกี ออสเตรเลีย จีน 
เก�หลีใต้ บังคล�เทศ และสิงคโปร์

 ผลง�นของเคย์ ชิน นั้นเกี่ยวข้องกับคว�ม
ทรงจำ�ของเข�ที่มีต่อสิงคโปร์ ช่วงเเรกของก�รเริ่มต้น
อ�ชีพก�รง�น เคย์ ชินใช้ชีวิตอยู่ระหว่�งสิงคโปร์และ
สหรัฐอเมริก� ในบ�งช่วงเวล�เข�เองลืมไปว่�สิงคโปร์
เป็นอย่�งไร Panoramic Singapore (2544) คือ

คว�มพย�ย�มของเข�ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจคว�ม
ขัดแย้งระหว่�งคว�มรู้สึกของเข�เองที่มีต่อประเทศ
สิงคโปร์ในฐ�นะที่เป็นบ้�น และเป็นดินแดนที่แปลก
ประหล�ดมหัศจรรย์ เข�ถ่�ยภ�พประเทศสิงคโปร์ด้วย
มุมมองแบบพ�โนร�ม�ทำ�ให้ผู้ชมส�ม�รถเห็นในมุม
มองที่กว้�งขึ้น ในท�งปฏิบัติแล้วนี่เป็นคว�มพย�ย�ม
ส่วนตัวของเข�ในก�รสร้�งคว�มเป็นนิรันดร์ของ
ภ�พ และเรื่องร�วที่กำ�ลังจะห�ยไปเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็น
ของขวัญที่เคย์ ชินต้องก�รมอบให้กับประเทศสิงคโปร์

Kinez Riza 
คีเนส รีซ�ร์

 Kinez Riza (b.1989) is a multi-disci-
plinaryartist based in Indonesia. She has exhib-
ited at Art Dubai (2012), Unseen Photo Fair 
(2014), D Gallerie (2012) and Ruci Art Space 
(2015), amongst others. Kinez also participated 
in Land Art Mongolia 360 Biennale (2014), 
The Arctic Circle Org residency programme 
(2013), and Jogja Biennale (2017).

 Kinez explores representations of reality
in relation to nature, time, and the sublime. Internos 
(2016) presents meteorites floating anticlimac-
tically above the water. The meteorites and their 
clear reflection on the surface of water represent 
a seen reality and an implicit sub-reality; an im-
mersive experience of the relationship between 
the dream and the transformation of real objects. 
Internos suggests a metaphorical way of visu-
alizing a state of consciousness. For Kinez, the 
two realities that are deemed as opposing 
forces are both tense and suspended in time. 
She applies discourses from arts and sciences 
to her work as a method of expliciting human 
experience.

 คีเนส รีซ�ร์ (2532, อินโดนีเซีย) เป็นศิลปิน
ที่ทำ�ง�นหล�กหล�ยเทคนิคและได้ร่วมนิทรรศก�ร
ศิลปะต่�งๆ เช่น Art Dubai (2555), D Gallerie 
(2555), Unseen Photo Fair (2557), Ruci Art 



Space (2558) นอกจ�กนั้นเธอยังได้เข้�ร่วมโครงก�ร 
Land Art Mongolia 360 Biennale (มองโกเลีย, 
2557) โครงก�รศิลปินในพำ�นัก The Arctic Circle 
Org (2556) และ Jogja Biennale (2560)

 คีเนส ได้สำ�รวจคว�มเป็นจริงเกี่ยวกับธรรม-
ช�ต ิเวล� และคว�มง�มอนัย�กท่ีจะอธิบ�ยด้วยภ�ษ�
พูดหรือภ�ษ�เขียน ผลง�น Internos (2559) แสดง
ให้เห็นภ�พอุกก�บ�ตที่ลอยอยู่เหนือนำ้�อย่�งไร้พละ
กำ�ลัง ภ�พอุกก�บ�ต และเง�สะท้อนที่ชัดเจนบนพื้น
ผิวนำ้�นำ�เสนอคว�มจริงสองลักษณะ ได้แก่ คว�มจริง
แท้ที่เร�ส�ม�รถมองเห็นได้ และคว�มจริงแท้ท่ีมี
ลักษณะลุ่มลึก ซับซ้อน ไม่ส�ม�รถมองเห็นได้ หรือ
อีกนัยหนึ่ง มันคือประสบก�รณ์ของคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งคว�มฝันและคว�มแปรเปลี่ยนของวัตถุ

Lirio da Fonseca 
ลิลลีโอ ด� ฟอนเซค�

 Lirio da Fonseca (b.1974) is based in 
Timor-Leste. He trained as a photojournalist and 
currently works for Reuters News Agency.

 Lirio covered the East Timor crisis in 
2006. It began as a conflict between elements 
of the military over discrimination within the mil-
itary, and expanded to a coup attempt and then 
general violence throughout the country, but 
centred in the capital city of Dili. The crisis 
prompted a military intervention by several other 
countries including Australia, Malaysia, New 
Zealand, Portugal and alsothe United Nations. 
The Prime Minister Mari Alkatiri then resigned.  
After the crisis, Lirio covered the parliamentary 
election held in June 2007. The result was a 
coalition government. Xanana Gusmão became 
a new Prime Minister, and Fernando de Araújo 
became President of the National Parliament. 
Lirio captured the moments of conflict, emotion 
and hopes during these profound moments of 
transition.

 ลิลลีโอ ด� ฟอนเซค� (2517, ติมอร์ เลสเต้) 
ได้รับก�รฝึกฝนให้เป็นช่�งภ�พส่ือโดยองค์กรส่ือ
ส�ธ�รณะไม่แสวงห�ผลกำ�ไร Internews ในปี 2543 
และสำ�นักข่�วรอยเตอร์ในปี 2544 ปัจจุบันเข�อ�ศัย
อยู่ที่ติมอร์ - เลสเต โดยทำ�ง�นให้กับสำ�นักข่�วรอย
เตอร์ในฐ�นะช่�งภ�พ

 ลิลลีโอได้เก็บภ�พวิกฤตก�รณ์ติมอร์ตะวัน
ออกของปี 2549  ซึ่งเริ่มต้นด้วยคว�มขัดแย้งระหว่�ง
ทห�รของติมอร์ตะวันออกท่ีมีก�รเลือกปฏิบัติใน
กองทัพ คว�มขัดแย้งได้ขย�ยไปสู่คว�มพย�ย�มทำ�
รัฐประห�รโดยมีศูนย์กล�งอยู่ที่เมืองหลวงดิลี วิกฤติ
ดังกล่�วถูกแทรกแซงท�งทห�รจ�กหล�ยประเทศ 
เช่น ออสเตรเลีย ม�เลเซีย นิวซีแลนด์ โปรตุเกส และ
สหประช�ช�ต ิซึง่นำ�ไปสูก่�รล�ออกของน�ยกรฐัมนตรี 
ม�ลิ อัลก�ทิริ (Mari Alkatiri) หลังจ�กวิกฤตก�รณ์ 
ลิลลีโอยังคงเก็บภ�พของก�รเลือกต้ังรัฐสภ�เมื่อวัน
ที่ 30 มิถุน�ยน 2550 ผลที่ได้ คือ รัฐบ�ลผสม  ซ�น�
น� กัสม�ว (Xanana Gusmão) เป็นน�ยกรัฐมนตรี
คนใหม่ และเฟอร์น�นโด เดอ อ�โรโจ (Fernando de 
Araújo) เป็นประธ�น�ธิบดีของรัฐสภ�แห่งช�ติ ภ�พ
ของลิลลีโอได้แสดงให้เห็นช่วงเวล�ของก�รต่อสู ้ 
คว�มขัดแย้ง อ�รมณ์ คว�มหวัง และก�รแก้ปัญห�
ในติมอร์-เลสเต จ�กอดีตถึงปัจจุบัน

Lukas Birk  
ลูคัส เบิร์ก

 Lukas Birk (b. 1982) is an Austrian art-
ist, storyteller, and conservationist. He studied 
art and photography at the London College of 
Music and Media and printmaking at the Rhode 
Island School of Design. He is a Fulbright fellow 
and a recipient of awards and grants from gov-
ernment and private institutions such as the 
British Library, the Goethe-Institut, the Arts Council 
of Austria. His projects have been exhibited in 
Europe, the USA, and Asia.

 Lukas researches his imagery through 
explorations into cultures that have been affected 



by conflict. His ‘archival artworks’ have little to 
do with institutional processes but rather center 
around personal stories, the desire to preserve 
their place in history. ‘Myanmar Photo Archive’ 
(ongoing) is one of his archival artworks. The 
materials range from studio portraiture, private 
photo albums, official photography, company 
records, scientific research photography, docu-
mentary images and studio accessories, slides 
and negatives. It aims to create a comprehensive 
record of photographic materials and culture 
and provide historic context to the materials 
within the archive.

 ลูคัส เบิร์ก (2525, ออสเตรีย) ศึกษ�ส�ข� 
ศิลปะและภ�พถ่�ยที่ London College of Music and 
Media และส�ข�ภ�พพิมพ์ที่ Rhode Island School 
of Design เข�ได้รับทุน Fulbright ได้รับร�งวัลและ
เงินสนับสนุนจ�กหน่วยง�นของรัฐบ�ลและเอกชน 
เช่น ห้องสมุดอังกฤษ สถ�บันเกอเธ่ และ สภ�ศิลปะ
แห่งออสเตรีย  โครงก�รของเข�แสดงในยุโรป สหรัฐ
อเมริก� และเอเชีย

 ลูคัสวิจัยเรื่องภ�พผ่�นก�รสำ�รวจวัฒนธรรม
ที่ได้รับผลกระทบจ�กคว�มขัดเเย้ง ผลง�น ศิลปะ
จดหม�ยเหตุ ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รท�งสถ�บัน
แต่อย่�งไร แต่เป็นก�รให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องร�ว
ส่วนตวั อนัแสดงคว�มปร�รถน�ทีจ่ะเก็บรกัษ�เรือ่งร�ว
เหล่�นั้นให้อยู่ในประวัติศ�สตร์ Myanmar Photo 
Archive (ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง) เป็นหนึ่งในศิลปะ
จดหม�ยเหตุของเข� ภ�พถ่�ยมีคว�มหล�กหล�ยตั้ง
แต่ภ�พถ่�ยครึ่งตัวบุคคล อัลบั้มภ�พส่วนบุคคล ภ�พ
ถ่�ยท�งก�ร ก�รบันทึกภ�พของบริษัท ภ�พถ่�ยก�ร
วิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ ภ�พถ่�ยส�รคดี และสไลด์โพ
สิทีฟและเนก�ทีฟ เป้�หม�ยของโครงก�ร คือ เพื่อที่
จะสร้�งก�รบันทึกของภ�พถ่�ยและวัฒนธรรมเพ่ือ
เผยให้เห็นบริบทท�งประวัติศ�สตร์ของภ�พถ่�ย
จดหม�ยเหตุเหล่�นั้น

Maika Elan   
ไมก้� อีล�น

 Nguyen Thanh Hai (b. 1986) aka Maika 
Elanis a photographer based in Ho Chi Minh 
City. She is a graduate in sociology from the 
University of Social Sciences and Humanities. 
Maika Elan’s awards include Best Photo Essay 
and Best Single Photo at the Indochina Media 
Memorial Foundation (2010). She was a par-
ticipant in the World Press Photo 2013 Joop 
Swart Masterclass and selected for the VII 
Mentor Program (2014-2016).

 The Pink Choice (2011-2012) is a 
photographic series concerned with the private 
spaces of homosexuality. Though homosexuality 
is supposedly accepted in Vietnam, the artist 
discovered this is not wholly true. Therefore, 
she aims to to capture gay couples’ affectionate 
relationships and, more profoundly, the synchro-
nized rhythm of lovers sharing their life together. 
She has captured the couples in a way that 
allows us, as a viewer, to see their compassion 
and the warmth of their lives.

 เหวียน ท�น ไห่ (2529, เวียดน�ม) หรือ 
“ไมก� อีล�น” สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ข�สังคมศ�สตร์ 
จ�กมห�วิทย�ลัยสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์, โฮ
จิมินห์, ปีที่จบ เธอได้รับร�งวัล Best Photo Essay 
และ Best Single Photo จ�ก Indochina Media 
Memorial Foundation (2553) และเธอยังเคยโครงก�ร 
Joop Swart Masterclass (2556) และได้รับเลือก
เข้�ร่วมโครงก�ร VII Mentor (2557-2559)

 The Pink Choice (2554-2556) เป็นผล
ง�นชุดภ�พถ่�ยท่ีเก่ียวกับคว�มรักของคู ่รักเพศ
เดียวกัน ตัวตนและพื้นที่ส่วนตัว แม้ว่�ประเด็นเรื่อง
รกัร่วมเพศจะเป็นทีย่อมรบัอย่�งกว้�งขว�งในเวียดน�ม 
แต่ศิลปินก็พบว่�ไม่เป็นคว�มจริง จึงเกิดเป็นแรง
บันด�ลใจให้เธอถ่�ยภ�พคู่รักท่ีสัมผัสกันและกัน
อย่�งรักใคร่ และที่สำ�คัญไปกว่�นั้น เธอบันทึกจังหวะ
ของก�รใช้ชีวิตร่วมกันท่ีสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน 
เธอบันทึกภ�พคู่รักไว้ในแบบที่ทำ�ให้เร�ในฐ�นะผู้
ชม ได้ประจักษ์ถึงคว�มปร�ถน�และคว�มอบอุ่นท่ี
พวกเข�มีให้แก่กันและกัน

Minzayar Oo   
มินซ�ย� อู

 Minzayar Oo (b. 1988) is an award-
winning photographer from Myanmar and re-
presented by Panos Pictures. He originally 



studied medicine and left in 2012 to pursue 

his interests in visually documenting the radical 

changes in his home country. Minzayar now 

works for international publications and exhibits 

at galleries and festivals around the world.

 The Price Of Jade (2013-2016) explores 

jade mines in the Kachin town of Hpakant. This 

locale produces the world’s highest quality and 

quantity of the stone. Everyday hundreds of 

thousands of young men migrate here to find a 

shortcut to wealth, swarming across mountains 

of mining waste dumped by jade mining com-

panies. A massive landslide in 2015 killed 114 

people and drug-use is widespread among

the workers. These photographs show the real 

price of jade. 

 มินซ�ย� อู (2532, เมียนม�ร์) ศึกษ�ท่ี
คณะก�รแพทย์ศ�สตร์, มห�วิทย�ลัยย่�งกุ้ง, 2555 
ก่อนจะตัดสินใจล�ออกจ�กง�นด้�นก�รแพทย์ และ
เริ่มถ่�ยภ�พเพ่ือบันทึกก�รเปลี่ยนแปลงในประเทศ
เมียนม�ร์ ปัจจุบันเข�ทำ�ง�นในระดับภูมิภ�คสำ�หรับ
สิ่งพิมพ์ระดับน�น�ช�ติ และได้แสดงผลง�นของเข�
ที่แกลเลอรี่ต่�งๆ และเทศก�ลภ�พถ่�ยทั่วโลก

 มินซ�ย� ถ่�ยภ�พเหมืองหยกในเมืองพ�
กัน รัฐกะฉิ่น ประเทศเมียนม�ร์ สำ�หรับชุดภ�พถ่�ย 
The Price Of Jade (2556 – 2559) เมืองพ�กันนั้น
ผลิตหยกท่ีมีคุณภ�พและมีปริม�ณม�กท่ีสุดในโลก
ในทุกวันจะมีช�ยหนุ่มจำ�นวนหล�ยพันคนอพยพม�
จ�กภูมิภ�คต่�งๆ ด้วยคว�มฝันที่จะห�ท�งลัดสู่คว�ม
มั่งคั่ง พวกเข�ทำ�ง�นในกองภูเข�ของเสียจ�กเหมือง
ที่ถูกทิ้ง ชั้นดินถล่มครั้งใหญ่ในปี 2558 ทำ�ให้มีนักล่�
ฝันเหล่�นี้เสียชีวิต 114 คน ก�รใช้ย�เสพติดแทบจะ
เป็นเรื่องปกติภ�ยในเหมืองและมีก�รเป ิดข�ย
ภ�ยในเหมืองหยก โดยเฉพ�ะเฮโรอีน ที่คนง�นเรียง
แถวซื้อเพ่ือให้มีแรงในก�รทำ�ง�น ภ�พถ่�ยของมิน
ซ�ย�แสดงร�ค�ของหยกที่แท้จริง

Miti Ruangkritya 
มิติ เรืองกฤตย�

 Miti Ruangkritya (b.1981) is an awardee 
of the Magenta Foundation for Emerging Pho-
tographers (2011) in the UK. He has been nomi-
nated for The Prix Pictet (2015-16) and was 
highlighted as an important artists to watch at 
Bangkok University Gallery in 2014.

 Imagining Flood (2011) and Space 
Shift (2011) are related projects. The former is 
a photographic study of the floods that have 
taken place in Bangkok, where Miti aims to 
capture the foreboding and surreal nature of 
the event by presenting the flooding in a dream-
like and otherworldly manner. The latter evolved 
from the first and offers personal reflection on 
the effects of the floods. The scenes in this 
series were captured on the edge of the city 
near a motorway, where temporary housing units 
had been erected to provide support for those 
whose homes had been damaged.

 มิติ เรืองกฤตย� (2524, ไทย) เป็นผู้ชนะ
ก�รประกวด Magenta Foundation for Emerging 
Photographers ที่สหร�ชอ�ณ�จักรในปี 2554 และ
ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นศิลปินรุ่นใหม่โดยหอศิลป์
มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ (2557) และยังได้รับก�รเสนอ
ชื่อเข้�ชิงร�งวัล The Prix Pictet (2558-59)

 Imagining Flood (2554) และ Space Shift 
(2554) เป็นผลง�นที่มีเนื้อห�ต่อเนื่องกัน Imagining 
Flood ภ�พถ่�ยเกี่ยวกับนำ้�ท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ-
มห�นคร ภ�พถ่�ยชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกภ�พ
ธรรมช�ติท่ีมีลักษณะเกินจริงและมีแนวโน้มว่�จะทวี
คว�มรุนแรง โดยมิตินำ�เสนอภ�พนำ้�ท่วมในลักษณะ
ท่ีเหมอืนคว�มฝันและเหมอืนอยู่ในโลกอืน่ Space Shift 
ได้ถูกพัฒน�ขึ้นม�หลังจ�กนั้นเพื่อสะท้อนภ�พคว�ม
รู้สึกส่วนตัวที่มีต่ออุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมห�นคร 
เข�ถ่�ยภ�พบรเิวณช�ญเมอืงใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์ 
ซึ่งมีอ�ค�รชั่วคร�วเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับคว�มเสีย
ห�ยจ�กนำ้�ท่วมตั้งอยู่



Mohd Azlan Mam 
Mohd Latib 
โมด์ อัสล�น แมม โมด์ ล�ทิป

 Mohd Azlan Mam Mohd Latib (b.1974) 
is a graduate in Biomedical Imaging and Cardiac 
Procedures (1996) and currently Head of Imaging 
Department in Cardiac Vascular Sentral Kuala 
Lumpur. He specializes in multislice CT coronary 
angiogramand coronary imaging.

 Azlan borrowed the acronym Greatest 
Of All Time to name his mixed-technique pho-
tography series In Goat We Trust (2017). It 
displays word leaders, public figures, and tyrants 
standing in front deteriorating architecture, urban 
wreckage and bombed cities. He, furthermore, 
adds incongruous elements such as a UFO or 
a human eye on a US dollar to criticize our 
perceptions of reality. While some terrible events 
pass, they leave consequences in poverty, 
racism, sexism, discrimination, inequality, and 
starvation. Azlan’s photographs bravely ask us 
to confront these crises. 

 โมด์ อสัล�น แมม โมด์ ล�ทปิ (2517, ม�เลเซยี) 
สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�ตรสี�ข�ก�รถ่�ยภ�พท�งก�ร
แพทย์และขัน้ตอนก�รเต้นของหวัใจ จ�กศนูย์ก�รแพทย์
มห�วิทย�ลัยม�ล�ย�, กัวล�ลัมเปอร์, 2539 ปัจจุบัน
เข�เป็นหัวหน้�หน่วย Imaging Department ใน Cardi-
acvascular Sentral Kuala Lumpur เชี่ยวช�ญใน
ก�รถ่�ยท�งก�รแพทย์ ก�รถ่�ยภ�พ CT สแกนส�ม
มิติ ก�รฉีดสีเพื่อถ่�ยภ�พหลอดเลือดหัวใจ และก�ร
ถ่�ยภ�พอวัยวะภ�ยใน

 อัสล�นได้หยิบยืมคำ�ย่อของ Greatest Of 
All Time (สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดก�ล) สำ�หรับตั้งชื่อ
ชุดภ�พถ่�ยเทคนิคผสมผส�นของเข� In Goat We 
Trust (2560) แสดงภ�พผูน้ำ�ระดบัโลก บคุคลส�ธ�รณะ 
และเหล่�ทรร�ชย์ ท้ังหมดยืนอยู่ด้�นหน้�ของสถ�ปัตย-
กรรมท่ีเสื่อมโทรมเก่�แก่ ซ�กปรักหักพังและเมืองที่
ถูกว�งระเบิด เข�เลียนแบบโลกของอดีตและเพ่ิม
สัญลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่�ง ยูเอฟโอและดวงต�ที่

ปร�กฏบนธนบัตรของประเทศสหรัฐฯ ลงในภ�พ เพื่อ
วิพ�กษ์วิจ�รณ์คว�มเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน  
แม้ว่�บ�งเหตกุ�รณ์จะสิน้สดุลงไปแล้ว แต่คว�มย�กจน 
ก�รเหยียดสีผิว ก�รแบ่งแยก คว�มไม่เท่�เทียมและ
คว�มอดอย�ก ยังคงไม่สิน้สดุ ผลง�นของเข�มลีกัษณะ
ที่ตรงไปตรงม� กระตุ้นให้เร�พิจ�รณ�ถึงวิกฤตต่�งๆ 
รอบโลก

National Astronomical 
Research Institute of 
Thailand (Public Organi-
zation)  
สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ 
(องค์ก�รมห�ชน) 

 National Astronomical Research Institute 
of Thailand (Public Organization), or NARIT, 
enables the development of a collaborative 
research network both regionally and globally, 
aiming at developing and strengthening knowl-
edge in astronomy, so as to meet international 
standards. NARIT’s core mission is to undertake 
and to support relevant research in astronomy. 
NARIT provides public access to qualified re-
searchers to forefront scientific capabilities on 
telescopes installed at their modern observatory 
in a good setting.

 NARIT is on the way to be a leading 
astronomical organization in South-East Asia, 
with access to several telescopes on the na-
tional territory and in other countries with which 
it holds Memorandum of Understanding. NARIT 
has managed the Thai National Observatory 
on Doi Inthanon, with a new 2.4m telescope. 
There are five types of astronomical photographs 
taken by NARIT: deep sky, objects in the solar 
system, astronomical phenomena, natural land-
scape and astrology, and phenomena in the 
earth’s atmosphere.



 สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ (องค์ก�ร
มห�ชน) หรือ NARIT มีหน้�ที่ส่งเสริมก�รสร้�งเครือ
ข่�ยก�รวิจัยและวิช�ก�รด้�นด�ร�ศ�สตร์ ในระดับ
ช�ติและน�น�ช�ติกับสถ�บันต่�งๆ โดยมีเป้�หม�ย
เพ่ือพัฒน�คว�มรู้ด้�นด�ร�ศ�สตร์ เพ่ือให้ได้ม�ตร 
ฐ�นระดับน�น�ช�ติ พันธกิจหลักของ NARIT ได้แก่ 
ก�รวิจัยและก�รสนับสนุนง�นวิจัยที่เก่ียวข้องในท�ง
ด�ร�ศ�สตร์ NARIT ยังให้เปิดบริก�รให้แก่นักวิจัย
ทั่วไปเพื่อเข้�ถึงกล้องโทรทรรศน์ ณ หอดูด�ว ที่อยู่ที่
ตั้งที่ดี เหม�ะสมกับก�รศึกษ�ท้องฟ้�และดวงด�ว

 NARIT มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่มีคว�ม
เป็นเลิศด้�นด�ร�ศ�สตร์ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีกล้องโทรทรรศน์หล�ยตัวทั้งในประเทศและ
ในต่�งประเทศที่มีบันทึกคว�มเข้�ใจ NARIT มีหอดู
ด�วแห่งช�ติอยู่ดอยอินทนนท์ พร้อมกล้องโทรทรรศน์
ขน�ด 2.4 เมตร NARIT ถ่�ยภ�พด�ร�ศ�สตร์ 5 
ประเภทได้แก่ ภ�พถ่�ย Deep Sky ภ�พถ่�ยวัตุใน
ระบบสุริยะ ภ�พถ่�ยปร�กฏก�รณ์ท�งด�ร�ศ�สตร์ 
ภ�พถ่�ยวิวธรรมช�ติกับด�ร�ศ�สตร์ และ ภ�พถ่�ย
ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดในบรรย�ก�ศของโลก

Nicholas Saputra 
นิโครัส ซ�ปูตร�

 Nicholas Saputra (b. 1984) is based 
in Jakarta. He is an actor who began his pro-
fessional film career in 2002 and has since 
achieved many awards. But he is also an envi-
ronmental activist who has worked with the 
European Union to protect the elephant popu-
lation in Sumatra. This is represented by the 
documentary film Save Our Forest Giant (2016).

 Nicholas is not a professional photog-
rapher. However, he is an expert in using pho-
tographic apps. Here the desire to ‘record’ and 
‘share’ for everyone becomes easier. His basic 
concept of photography has never changed: 
record and share what he immediately sees. 
He registers how technology creates a medium 
that engages everyone’s life.

 นิโครัส ซ�ปูตร� (2527, อินโดนิเซีย) เข�
เป็นนักแสดงท่ีเริ่มอ�ชีพก�รแสดงภ�พยนต์ในปี 
2545 ต้ังแต่น้ันเป็นต้นม� เข�ได้รับร�งวัลและก�ร
เสนอชื่อในฐ�นะนักแสดงช�ยยอดเย่ียม ประเภท
ภ�พยนต์ระดับช�ติ เข�ได้มีส่วนร่วมกับสหภ�พยุโรป
ในคว�มพย�ย�มรักษ�ประช�กรช้�งในสุม�ตร�เหนือ 
สหภ�พยุโรปได้สร ้�งภ�พยนต์ส�รคดีขน�ดส้ัน 
Save Our Forest Giant (2016) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ก�รปกป้องช้�งสุม�ตร�จ�กก�รติดเชื้อผิวหนังผุพอง

 นิโครัสไม่ได้เป็นช่�งภ�พมืออ�ชีพ เข�เริ่ม
ใช้กล้องในมือถือถ่�ยภ�พตั้งแต่ปี 2555 หรือสองปี
หลังจ�กก�รกำ�เนิดของอินสต�แกรม แอปพลิเคชั่นนี้ 
ทำ�ให้คว�มต้องก�รในก�รบันทึกและแบ่งปันภ�พถ่�ย
ของทุกคนเป็นเรื่องท่ีง่�ยข้ึน แนวคว�มคิดพ้ืนฐ�น
สำ�หรบัก�รถ่�ยภ�พของเข�ไม่เคยเปลีย่นแปลง น่ันคือ 
ก�รบันทึกและแบ่งปันสิ่งที่เข�เห็นด้วยต�ของเข�เอง 
แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ เทคโนโลยีสร้�งสรรค์สื่อที่ส�ม�รถ
เข้�ถึงชีวิตของผู้คนจำ�นวนม�กได้พร้อมๆ กัน

Olé Viravong Scovill   
โอเล วีระวงศ์ สโควิล

 Olé Viravong Scovill (b.1977) is a Lao-
American artist. She graduated from Mahasara-
kham University and her works move fluidly 
between painting, photography, installation, 
performance and public murals. Her recent 
exhibitions include ART LINK (2018), an Indo-
nesia-Laos Art Exchange, at i:cat Gallery in Laos. 

 Female expression is Olé’s main interest. 
She translates the rhythm of her life along with 
music and dance into performance photography. 
Olé is informed by her perceptions of beauty in 
the modern world and of the society she is a part 
of. She also explores her experiences of anger, 
lust, and perplexing emotions that defy language. 
For Olé, art is understood as the best way to 
express emotions and mind – even the darkest 
parts. Her photography urges viewers to realize 
the importance of honest self-expression.



 โอเล วีระวงศ์ สโควิล (2520) เป็นศิลปิน
ช�วล�ว-อเมริกัน สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ข�ทัศนศิลป์ 
จ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม, 2543 โอเลมีคว�ม
เชี่ยวช�ญในด้�นก�รใช้สีอะคริลิค ก�รว�ดภ�พด้วย
หมกึ ศลิปะภ�พถ่�ย ศลิปะก�รจดัว�ง ศิลปะก�รแสดง 
ศิลปะบนผนัง และก�รสร้�งง�นในพ้ืนท่ีส�ธ�รณะ 
โดยมีนิทรรศก�รล่�สุดคือ ART LINK (i:cat Gallery, 
ล�ว, 2561) เป็นนิทรรศก�รศิลปะแลกเปลี่ยนระหว่�ง
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศล�ว

 ก�รแสดงออกของผู้หญิงคือวัตถุประสงค์
หลักของโอเล เธอผสมผส�นจังหวะชีวิตของเธอพร้อม
กับดนตรแีละก�รเต้น เพ่ือสร้�งสรรค์ภ�พถ่�ยท่ีมศีลิปะ
ก�รแสดงเป็นองค์ประกอบ เธอได้ซมึซบัเรือ่งร�วคว�ม
ง�มของโลกสมยัใหม่และของสงัคมมนษุย์ท่ีแวดล้อม
เธอ ตลอดจนประสบก�รณ์ของเธอที่มีต่อคว�มโกรธ 
คว�มปร�รถน� และอ�รมณ์ที่ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยได้
ด้วยคำ�พูดศิลปะถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในก�รแสดงออก
ท�งอ�รมณ์และจติใจ แม้แต่ในด้�นทีม่ดืทีส่ดุของจติใจ 
ภ�พถ่�ยของเธอกระตุ้นให้ผู้ชม ไม่ว่�จะเป็นเพศไหน
ก็ต�ม ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รแสดงออกของ
ตนเองอย่�งตรงไปตรงม�

Rangga Purbaya 
แรงก� พูบ�ย�

 Rangga Purbaya (b.1976) is a graduate 
of the Indonesian Institute of The Art. His solo 
exhibitions include Letter to the Lost One (Ruang 
MES 56, Indonesia, 2017), Indonesia, and Sto-
ries Left Untold (Fête de l’Humanité, France, 
2016) in France. Group exhibitions include Jimei 
X Arles International Photo Festival (2017), and
China and Unseen CO-OP (Netherlands. 2017)

 Rangga’s main interests in photography 
address collective and individual histories. Invest-
igating Boentardjo (2018) relates to the mass 
killings of 1965-1966 in Indonesia, targeting 
communist sympathizers, ethnic Chinese, and 
alleged leftists. This series also refers to his 

grandfather, Boentardjo, who was arrested in 
1965 and went missing. Rangga photographs 
places where the history of mass murder has 
been obscured. The government has erased these 
places’ histories, or the contexts of violence.

 แรงก� พูบ�ย� (2519, อินโดนีเซีย) สำ�เร็จ
ก�รศึกษ�ส�ข�ภ�พถ่�ยจ�ก Indonesian Institute 
of The Arts, 2549 แรงก�ได้จัดแสดงนิทรรศก�ร
เดี่ยว Letter To The Lost One (Ruang Mes 56, 
อินโดนีเซีย, 2560) และ Stories Left Untold (Fête 
de l’Humanité, ฝรั่งเศส, 2559) นอกจ�กนั้นยังได้
ร่วมแสดงนิทรรศก�รกลุ่ม Jimei X Arles Interna-
tional Photo Festival (จีน, 2560) และ Unseen 
CO-OP (เนเธอร์แลนด์, 2560)

 คว�มสนใจหลกัของแรงก� คอื ประวัตศิ�สตร์
ส่วนรวมและส่วนบุคคล Investigating Boentardjo 
(2561) เป็นผลง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รสังห�รหมู่ช�ว
อินโดนีเซียในช่วงปี 2508-2509 โดยมุ่งเป้�ไปที่กลุ่ม
คอมมิวนิสต์ กลุ่มช�วจีน และกลุ่มฝ่�ยซ้�ยที่ถูกกล่�ว
ห� และในขณะเดียวกัน ภ�พถ่�ยยังเกี่ยวข้องกับปู่
ของเข� โบนท�ทโจ (Boentardjo) ซึ่งถูกจับในปี 2508 
และห�ยตัวไปท่�มกล�งคว�มสับสนวุ่นว�ยในเหตุ-
ก�รณ์ครัง้นัน้ แรงก�ถ่�ยรปูสถ�นทีท่ี่มคีว�มคลมุเครอื
ท�งประวัติศ�สตร์ โดยเฉพ�ะสถ�นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
ก�รสังห�รหมู่ รัฐบ�ลได้ลบบริบทท�งประวัติศ�สตร์
ของสถ�นที่เหล่�นั้นออกไป เพื่อที่จะเบี่ยงเบนคว�ม
สนใจของนักท่องเท่ียวให้ห ่�งจ�กประเด็นท�ง
ประวัติศ�สตร์

REKREATIF   
Rede Kreatividade Fotografu

 Rede Kreatividade Fotografu, or REK-
REATIF, is a photography community based in 
Dili, Timor-Leste. Their aim is togather young 
photographers in order to share their experiences 
and exchange thoughts and techniques on pho-
tography. In addition, REKREATIF manages work-
shops, seminars and competitions involving 
experienced and professional photographers. 

 Faces of Timor (2018) is a black and 
white photography series, co-created by Gil 
Barros (b.1979), Hipolito da Silva Baptista 
(b.1989) and Delio Ramos (b.1996). The series 
focuses on the mixed races of contemporary 

Timoreses-descendants of Timorese, Indonesian, 

Chinese, Portuguese, Angolan, Mozambique, 



Kenya, and Arabianand Australian heritages. The 
photographers invite young and old Timoreses 
to a studio and ask them to wear a Kaeba’uk, 
a traditional headband treated as binding the 
faces of the mixed raced. The photographs pre-
sent multi-ethnicities. Though it seems impossible 
to identify the “real” face of the Timorese race, 
the photographs depict real people who is cur-

rently living in Timor-Leste.

 Rede Kreatividade Fotografu หรือ REK-
REATIF เป็นชมุชนถ่�ยภ�พท่ีตัง้อยู่ในเมอืงดลิ ีประเทศ
ติมอร์-เลสเต เป้�หม�ยที่สำ�คัญ คือ ก�รชักชวนและ
รวบรวมช่�งภ�พรุ ่นเย�ว์ให้มีพ้ืนท่ีในก�รแบ่งปัน
ประสบก�รณ์ แลกเปลีย่นคว�มคดิและเทคนิคก�รถ่�ย
ภ�พ นอกจ�กนี้แล้ว REKREATIF ยังจัดก�รประชุม
เชิงปฏิบัติก�รณ์ ก�รสัมมน� และก�รประกวด โดย
เชิญช่�งภ�พที่มีประสบก�รณ์และผู ้อ�ชีพเข้�ม�
กิจกรรมดังกล่�วด้วย

 Faces of Timor (2018) เป็นภ�พถ่�ยชุด
ข�วดำ� ที่สร้�งสรรค์โดย กิล บ�รอส (2522) ฮิพโพลิ
โต ด� ซิลว� บัพทิสต� (2532) และ เดลิโอ ร�โมส 
(2539) ผลง�นชุดนี้มุ่งเน้นไปที่ช�ติพันธุ์ที่ผสมผส�น
ระหว่�งช�วติมอร์ จีน โปรตุเกส แองโกล� โมซัมบิก 
เคนย� อ�หรับ และออสเตรเลีย ช่�งภ�พได้เชิญ
ช�วติมอร์ทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอ�ยุม�ท่ีสตูดิโอ และขอ
ให้พวกเข�สวม Kaeba’uk ซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะ
แบบดั้งเดิมของช�วติมอร์ เคร่ืองประดับดังกล่�วทำ�
หน้�ที่เชื่อมคว�มหล�กหล�ยของช�วติมอร์  รูปถ่�ย
ของพวกเข�แสดงให้เห็นภ�พของช�วติมอร์ท่ีมีเชื้อ
ช�ติแตกต่�งกัน แม้ว่�เร�อ�จจะไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�
ใบหน้�ที่แทจ้ริงของช�วติมอร์นั้นเป็นอย่�งไร แต่ภ�พ
ถ่�ยนี้แสดงให้เห็นภ�พของคน “จรงิ” ซึง่ปัจจบุนัอ�ศยั
อยู่ในประเทศติมอร์ - เลสเต

Sai Htin Linn Htet
ไซ ฮิน ลิน เทท

 Sai Htin Linn Htet (b.1991) is a pho-
tographer based in Yangon. After joining an 

Advanced Documentary Photography Master-
class 2015 at Institut Français de Birmanie, Sai 
began addressing animal rights, disability rights 
and environmental pollution in his work. He 
has won several awards at the Yangon Photo 
Festival (2015-17), Yangon Art and Heritage 
Festival (2017) and the Fotomarathon. He was 
mentored by Maggie Steber.

 Sai also explores surrealism through 
reflections and refractions from the surface of 
glass in different scenarios and locations. The 
Others (2015-2017) is an essay of single shot 
candid images without digital manipulation. 
emotionally trapped in an unrealistic reality, 
Sai creates an escape through suggesting chaotic 
and complex interpretations of our existence. 
Opposite extremes such as complexity and 
simplicity, chaos and peace, and lost and found 
are staged simultaneously.

 ไซ ฮิน ลิน เทท (2534, เมียนม�) หลังจ�กที่
ไซได้เข้�ร ่วมอบรม Advanced Documentary 
Photography Masterclass (Institut Français de 
Birmanie, 2558) ไซได้สร้�งสรรค์ผลง�นภ�พถ่�ยที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิของสัตว์ สิทธิของผู้พิก�รและมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม เข�ได้รับร�งวัลม�กม�ย ได้แก่ Yan-
gon Photo Festival (2558 - 60) Yangon Art and 
Heritage Festival 2017 และ Fotomarathon ในปี 
2560 เข�ได้ช่�งภ�พหญิงช�วอเมรกัิน Maggie Steber 
เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษ�และแนะแนว

 ไซสำ�รวจคว�มเหนือจริงและคว�มรู ้สึก
ของก�รเป็นส่วนหน่ึงของพลังชีวิตของมนุษย์รอบตัว 
โดยก�รถ่�ยภ�พเง�สะท้อนท่ีปร�กฏบนกระจกใส
ต�มสถ�นที่ต่�งๆ The Others (2558 - 2560) เป็น
ผลง�นที่ถ่�ยแบบ single shot อย่�งตรงไปตรงม�
โดยไม่ได้ปรับแต่งภ�พแต่อย่�งไร ไซรู้สึกว่�ตัวเองติด
อยู่กับคว�มเป็นจริงที่ไม่สมจริง ไม่เป็นเหตุเป็นผล เข�
จึงต้องก�รหลบหนีจ�กคว�มเป็นจริงดังกล่�ว โดยฝึก
ก�รตีคว�มถึงก�รมีอยู่ของตัวตน ในลักษณะที่ซับซ้อน
และอลหม่�น  ภ�พแสดงให้เห็นขั้วสองขั้วที่แตกต่�ง
กันอย่�งเห็นได้ชัด ได้แก่ คว�มซับซ้อนและคว�ม



เรียบง่�ย คว�มอลหม่�นและคว�มสงบ ก�รสูญห�ย
และก�รค้นพบ ขั้วเหล่�นี้เกิดขึ้นกับไซพร้อมๆ กัน
อย่�งไม่รู้จบ

Samsudin Abdul Wahab 
ซัมซูดิน อับดุล ว�ฮับ

 Samsudin Abdul Wahab (b. 1984) is 
based in Kuala Lumpur. He graduated from the 
Universiti Teknologi MARA in 2007 and his solo 
exhibitions include Enough! (2008), Not Enough! 
(2008), Self-Parody (2010) and Propositions for 
the Future (2015). His works have been fea-
tured at major international platforms such as 
the Taiwan Biennale (2011), Fukuoka Asian Art 
Museum (2013) and the Kuandu Biennale 
(2016) in Taipei.

 Wira Bangsa (2016) - meaning National 
Heroes is digital collageseries that depict 
farmers as powerful warriors engaging in a 
fight for survival against oversized, genetically 
mutated and hybrid pests. Samsudin would like 
to remind us of environmental and ecological 
problems resulting from human greed and fool-
ishness, which he has observed happening in 
his own village. With a vivid imagination and 
relentless humour, he transforms social issues 
into provocative allegories.

 ซัมซูดิน อับดุล ว�ฮับ (2527, ม�เลเซีย) 
สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ข�วิจิตรศิลป์ จ�กมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีม�ล�, 2550 และได้แสดงนิทรรศก�ร Enough! 
(2551), Not Enough! (2551), Self-Parody (2553) 
และ Propositions for the Future (2558) นอกจ�ก
นั้นง�นของเข�ได้รับก�รจัดแสดงในระดับประเทศท่ี
สำ�คัญได้แก่ Taiwan Biennale (2554), Fukuoka 
Asian Art Museum, Fukuoka, Japan (2557) และ 
Kuandu Biennale, Taipei (2559)

 Wira Bangsa (2016) มีคว�มหม�ยว่� 
วีรบุรุษแห่งช�ติ เป็นผลง�นชุดภ�พถ่�ยตัดต่อรูปแบบ
-ดิจิทัล ที่เน้นภ�พของเกษตรกรเสมือนเป็นนักรบที่มี

อำ�น�จในก�รสู้รบเพ่ือคว�มอยู่รอดกับแมลงศัตรูท่ีมี
ขน�ดใหญ่เกินจริงและถูกเปลี่ยนแปลงท�งพันธุกรรม 
ซัมซูดินต้องก�รเตือนเร�ถึงปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อม
และระบบนิเวศที่เกิดจ�กคว�มโลภ และคว�มโง่เขล�
ของมนุษย์ เข�ได้สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้�นของ
ตัวเอง ผนวกด้วยจินตน�ก�รอันแสนบรรเจิดและ
อ�รมณ์ขัน เข�เปลี่ยนประเด็นท�งสังคมให้กล�ยเป็น
เรื่องร�วที่เร้�ใจและยั่วยุ

Seub Nakhasathien  
สืบ น�คะเสถียร

 Seub Nakhasathien (1949-1990) was 
a Thai conservationist and natural resource 
academician, collecting data through notes, 
drawings and photography. Seub called for the 
government’s attention to forest and wild animal 
preservation. He ultimately protested by com-
mitting a suicide in his official quarter at Huai 
Kha Khaeng in order to demand the society to 
realize the importance of preservation.

 One of his most significant examples 
of advocacy was the nomination of The Thung 
Yai Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary to be 
a UNESCO World Heritage Site. Seub explored 
Thung Yai in 1988 and 1989 and photographed
its flora and habitat types, fauna, ecological 
system, and geological historyand human 
settlement. The photographs in this exhibition 
are part of the report that Seub;together with 
Belinda Stewart;Cox-presented to UNESCO. On 9 
December 1991, Thung Yai Huai Kha Khaeng 
was registered as a World Heritage Site, the 
first natural site of Thailand and Southeast Asia 
to be registered as such.

 สืบ น�คะเสถียร (2492-2533, ไทย) เป็น
นักอนุรักษ์และนักวิช�ก�รด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ
ช�วไทย มักเก็บข้อมูลด้วยก�รจดบันทึก สเก็ตช์รปู 
และถ่�ยรูป ซึ่งส่งผลทำ�ให้ง�นวิจัยของเข�มีคุณค่�
และน่�สนใจ สืบต้องก�รเรียกร้องต่อหน่วยง�นของ
ภ�ครัฐให้ใส่ใจก�รอนุรักษ์ป่�ไม้และสัตว์ป่�อย่�ง



แท้จริง เข�จึงประท้วงด้วยก�รฆ่�ตัวต�ยด้วยอ�วุธ
ปืนในบ้�นพักที่ห้วยข�แข้ง เพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็น
คว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์

 หนึ่งในผลง�นที่สำ�คัญของสืบ คือ ก�รนำ�
เสนอป่�ทุ่งใหญ่-ห้วยข�แข้งต่อองค์ก�รเพ่ือก�ร
ศึกษ� วิทย�ศ�สตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ 
(UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สืบได้สำ�รวจ
ป่�ทุ่งใหญ่ในระหว่�งปี 2531-2532 และได้เก็บบันทึก
ลกัษณะป่� พืช สตัว์ป่� ระบบนิเวศวทิย� ประวัตคิว�ม
เป็นม�ของป่�ทุ่งใหญ่ในด้�นธรณีวิทย� และรวมไป
ถึงก�รตั้งถ่ินที่อยู่อ�ศัยของคนพ้ืนเมืองด้วยก�รถ่�ย
ภ�พ ภ�พถ่�ยในนิทรรศก�รน้ี คอื ส่วนหน่ึงของร�ยง�น
ที่สืบได้เตรียมร่วมกับเบอร์ลินด้� สจ๊วต-ค๊อก เพื่อนำ�
เสนอต่อ UNESCO ต่อม�ในวันที่ 9 ธันว�คม2534 
ป่�ทุ่งใหญ่-ห้วยข�แข้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
นับเป็นสถ�นท่ีธรรมช�ติแห่งแรกของประเทศไทย
และภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก

Teodulo Protomartir   
ทีโอดูโล โปรโตม�เทีย

 Teodulo Protomartir (1893-1970s) was 
the first photographer to bring the 35mm format 
to the Philippines. He actively promoted pho-
tography through his photo club and radio 
show, showing us a monumental event in Phil-
ippine’s history and the Manila that enveloped it. 

 Considered the father of Philippine 
photography, Teodulo captured the city in ruins of 
World War II, its battle wounds and its restoration, 
and scenes we thought only survived in memory. 
He captured post-war Manila’s architecture and 
landscape, with Filipinos going about their daily 
business in familiar places such as Intramuros, 
Luneta, Ermita and Quiapo as well as in build-
ings and bridges that no longer exist, including 
the old Sto. Domingo Church, which is one of 
the six churches that once stood in Spanish 
Intramuros. For almost 4 centuries there stood 
the home of Our Lady of La Naval before it was 
bombed in 1941. - Bea Davila

 ทีโอดูโล โปรโตม�เทีย (2436 - 2513, ฟิลิป-
ปินส์) เป็นช่�งภ�พคนแรกที่นำ�รูปแบบก�รถ่�ยภ�พ
ด้วยฟิล์มขน�ด 35 มม. เข้�ม�ยังประเทศฟิลิปปินส์ 
และได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รถ่�ยภ�พโดยก�รก่อต้ัง
ชมรมถ่�ยภ�พ และร�ยก�รวิทยุของเข� ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงเหตุก�รณ์ท่ีย่ิงใหญ่ในประวัติศ�สตร์ของ
ฟิลิปปินส์ และกรุงมะนิล�ที่ถูกรวบรวมไว้ เข�ถือได้
ว่�เป็นบิด�แห่งก�รถ่�ยภ�พของฟิลิปปินส์ 

 โปรโตม�เทียได้ถ่�ยภ�พเมืองในซ�กปรัก
หักพังจ�กสงคร�มโลกครั้งท่ีสอง บ�ดแผลก�รต่อสู้ 
ภ�พก�รฟ้ืนฟูของเมอืง และภ�พทีจ่ะมชีวิีตอยู่ในคว�ม
ทรงจำ�เท่�นั้น เข�ถ่�ยภ�พสถ�ปัตยกรรมและภูมิทัศน์
ของกรุงมะนิล�หลังสงคร�มและภ�พช�วฟิลิปปินส์
ในชีวิตประจำ�วันของตนในสถ�นที่ต่�งๆที่คุ้นเคย เช่น 
เมืองโบร�ณอินทร�มูรอส สวนลูเนท� ย่�นเออมิต� 
และย่�นคอี�โป ตลอดจนอ�ค�รและสะพ�นทีไ่ม่มแีล้ว
ในปัจจุบัน รวมไปถึงร้�นค้�เก่�แก่ โบสถ์โดมิงโกซึ่ง
เป็นหนึ่งในหกคริสตจักรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำ�คัญ
ของช�วสเปน เป็นเวล�เกือบสี่ร้อยปี และยังมีที่
ตั้งของ Our Lady of La Naval ก่อนที่จะถูกทิ้งระเบิด
ในปี 2484

Zulhilmi Ahmad Sherjawi
(Brunei Capture) 
ซูฮิลมี อ�หมัด เชอร์จ�วี

 Zulhilmi Ahmad Sherjawi (b.1984) is a 
founder of Brunei Capture Productions (BC), 
established in 2010. With a tagline “We Capture 
your Precious Moments”, BC is committed to 
best practice in capturing the memorable life 
events of Bruneians.

 A Bruneian’s most precious moment is 
likely to be the culturally unique wedding ceremony. 
The bride and groom are dressed in traditional 
Berbedak attire. The bride carries a heavy brass 
headgear with the profile of a chicken or dragon 
and is surrounded by scented flowers. The groom 
wears a songkok crown-Muslim hat, or Dastar 
-made from songket cloth. This is also adorned 



with brass or gold plated armbands, wristbands, 
ankle bands and a necklace. Light is a key 
element that brings his photographs to life.

 ซูฮิลมี อ�หมัด เชอร์จ�วี (2527, บรูไนด�
รุสซ�ล�ม) เป็นผู้ก่อตั้ง Brunei Capture Productions 
(BC) ตั้งแต่ปี 2553  สโลแกนของ BC คือ “เร�บันทึก
ภ�พช่วงเวล�ที่มีค่�ของคุณ” ก�รบันทึกภ�พของ BC 
นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะบันทึกภ�พเฉพ�ะง�นแต่งง�น
เท่�นั้น แต่รวมไปถึงทุกเหตุก�รณ์ที่น่�จดจำ�ของช�ว
บรูไน

 ซูฮิลมีให้คว�มสำ�คัญกับก�รบันทึกช่วง
เวล�ลำ้�ค่�ท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อช�วบรูไนด�รุสซ�ล�ม 
โดยช่วงเวล�อนัมค่ี�ทีส่ดุของช�วบรไูน คือ ง�นแต่งง�น 
ที่มีลักษณะเฉพ�ะท�งศ�สน�และเป็นเอกลักษณ์
ท�งวัฒนธรรม เจ้�ส�วและเจ้�บ่�วจะแต่งตัวในชุด
เบอเบแด็ก (berbedak) แบบดั้งเดิม เจ้�ส�วจะสวม
เครื่องประดับศรีษะท่ีทำ�จ�กทองเหลืองซึ่งมีนำ้�หนัก
ม�ก โดยจะมีลวดล�ยเป็นไก่หรือมังกรและประดับ
ด้วยดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอม เจ้�บ่�วสวมหมวกซิงก๊อก 
(songkok หรือหมวกแบบมุสลิม) หรือ หมวดด�สต้� 
(Dastar) ซึ่งเป็นผ้�โพกศีรษะทำ�จ�กผ้�ซองเก็ท 
(songket) ทั้งคู่จะสวมเคร่ืองประดับแขนที่ทำ�จ�ก
ทองเหลืองหรือทองคำ�ข�ว เช่น ส�ยรัดข้อมือ ข้อเท้� 
และสร้อยคอ ก�รใช้แสงประกอบก�รถ่�ยภ�พเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญ ท่ีทำ�ให้ภ�พของบ่�วส�วและ
พิธีก�รนั้นมีชีวิตชีว�
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