Introduction
Post-Repost-Share explores a distinct
contemporary relationship between photographs
and viewers. The photograph was once considered 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 photographers, archivists, social activists, scientists
and astronomers. All work in Southeast Asia.
Their photography examines contemporary narratives and critical issues that range from optimism, 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�รวจความสัมพันธ์
ร่วมสมัยระหว่างภาพถ่ายกับผู้ชม เมื่อครั้งหนึ่งภาพ
ถ่ า ยเป็ น เพี ย งสื่ อ ภาพนิ่ ง ที่ ถู ก ตี พิ ม พ์ บ นกระดาษ
ปรากฏบนกระดาษภาพถ่าย กระดาษของนิตยสาร และ
กระดาษของหนังสือพิมพ์ หากแต่ชว่ งต้นศตวรรษที่ 21
เป็นต้นมา สื่อสังคม (Social Media) ได้เปลี่ยนวิธี
การที่ผู้คนใช้กล้องถ่ายภาพ วิธีการนำ�เสนอภาพถ่าย
และวิธีการที่ผู้คนมองดูภาพถ่ายไปอย่างสิ้นเชิง
ภาพถ่ายถูกโพสต์ (post) ถูกโพสต์ใหม่อกี ครัง้ (repost)

และถูกแชร์ (share) ท่ามกลางจำ�นวนคนหลายร้อย
ล้านที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาค คุณสมบัติของภาพถ่าย
จึงเปลี่ยนไป จากสื่อที่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว มาเป็นสื่อที่
ยืดหยุ่นและฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน
Post-Repost-Share นำ�เสนอภาพถ่ายโดย
กลุ่มช่างภาพ ได้แก่ ศิลปิน ช่างภาพสายข่าว ช่าง
ภาพเอกชน ชุมชนคนถ่ายภาพ นักกิจกรรมทางสังคม
นักรังสีการแพทย์ และนักดาราศาสตร์ กลุ่มคนเหล่า
นี้อาศัยและทำ�งานอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภาพถ่ายของพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวร่วม
สมัยและประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องราวในแง่
บวก เช่น ความรัก ความสวยงามของธรรมชาติ และ
ความพยายามของคนในท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
ของพวกเขา ตลอดจนเรือ่ งราวในแง่ลบ เช่น ความยาก
จนในระบบทุนนิยม ความขัดเเย้งภายในของผู้คนใน
รัฐชาติ และประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ลง ไม่ว่าจะในกรณี
ใดก็ แ ล้ ว แต่ ผู้ ช มสามารถสนุ ก กั บ เวทมนตร์ ข อง
ภาพถ่ายที่สามารถกระตุ้นให้นึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้วในชีวิตของเขา ในขณะเดียวกันภาพถ่ายก็
สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมต่อเหตุการณ์ในภาพ
ถ่ายที่เขาอาจเคยหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
Post-Repost-Share เชื้อเชิญให้ผู้ชมเชื่อม
โยงบริบททางสังคมที่หลากหลายของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน การพิจารณาเรื่องเล่าร่วมสมัย
หนึ่งๆ ในประเทศอื่นอาจจะกระตุ้นผู้ชมให้ระลึกถึง
เรื่องเล่าที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นในประเทศของตน ความ
เหมือนระหว่างสถานการณ์ที่ถูกนำ�เสนอในนิทรรศการ
นี้ กับสถานการณ์ที่อยู่ในความทรงจำ�ก่อนหน้านี้ของ
ผู้ชม อาจช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดของการมอง
ออกไปจากตัวเอง ลบเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ
และตระหนักถึงเรื่องเล่าในประเด็นที่คล้ายกัน
Post-Repost-Share ยังต้องการส่งเสริมให้
ผูช้ มมองเห็นภาพถ่ายในฐานะเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สำ�หรับผู้ใช้กล้องถ่ายภาพทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
กล้องมืออาชีพหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ในการบอก
เล่าความจริง แสดงออกซึ่งทัศนคติ มุมมองและนัย
เชิ ง จิ ต วิ ท ยาของผู้ ค นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้

Southeast Asian nations
Prior to becoming the present-day 11
Southeast Asian nations, each country has
weathered various regional and national difficulties. 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 consumption 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 stability to both its own economy and that of the
continent, and resorted to encouraging outside
investment.
While the western world has been weakened and recovering from the effects of the 2008’s
financial crisis, Asia, including the Southeast
Asian continent, is gaining significant international 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 government also faces internal issues unique to their
country, especially the increase in the middleclass 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.

กว่าจะมาเป็น 11 ชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในเวลาปัจจุบัน แต่ละประเทศต่างผ่าน
อุปสรรคมา นานับประการทั้งที่มีลักษณะร่วมและ
แตกต่างกัน แม้ว่าทุกประเทศจะได้รับเอกราชเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่การตกอยู่ภายใต้อาณานิคมมาเป็น

เวลานานก็ท�ำให้ทั้ง 11 ประเทศรู้สึกราวเป็นคนแปลก
หน้าต่อกัน ลืมเลือนประวัตศิ าสตร์ทคี่ รัง้ หนึง่ เคยมีความ
สัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาร่วมกัน รวมถึง
ในหลายกรณี ความบาดหมางระหว่างประเทศยังคง
เป็นแผลที่ยังรักษาไม่หายสนิท
หลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็น เศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หลายประเทศเกิดการลงทุนสูง  มีการพัฒนาเศรษฐกิจ
สู่ความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อการบริโภคที่สูงชึ้น ในขณะที่สภาวะ
เงินเฟ้อและค่าครองชีพต�่ำน�ำไปสู่วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำในประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2540 หรือ วิกฤติต้มย�ำกุ้ง ที่ส่งผลกระทบไม่เพียง
แต่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไกล
ไปถึงภายนอกภูมิภาคอีกด้วย ในช่วงเวลานั้นเองทุก
ประเทศต้องวางแผนว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคอย่างเร่งด่วน ต้องวิ่งหาความช่วยเหลือ
ผ่านการเชิญชวนนักลงทุนให้เดินทางเข้ามาลงทุนใน
ภูมิภาค
ปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศในโลกตะวันตก
ก�ำลั ง สะบั ก สะบอมและพยายามเอาตั ว รอดจาก
วิกฤติการเงินโลกปีพ.ศ. 2551 เอเชียรวมไปถึงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก�ำลังถูกจับตามองจากโลกภายนอก
อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ เศรษฐกิ จ ของหลายๆ ประเทศ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายการค้าระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
และเชื่อมโยงคนทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาล
ของแต่ละประเทศก็ก�ำลังเผชิญปัญหาภายในที่แตก
ต่างกัน โดยเฉพาะจากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้น
กลางที่ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพัฒนาไป
เป็นศูนย์กลางของโลกได้ส�ำเร็จหรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ชัด
แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ คือ ลดอคติ ศึกษา ท�ำความ
รู้จัก มองตัวเรา และมองโลกที่อยู่รอบข้างตามความ
เป็นจริง

General Information of
11 SEA Countries

ประชากร 428,697 คน ประกอบด้วย ชาวมาเลเชีย
66%, จีน11% และอื่นๆ 23%
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี
67% พุทธ 13% และคริสต์ 10%

Brunei Darussalam

ชุมชนก�ำปง อาเยอร์ (Kampong Ayer)
เป็นชุมชนกลางน�้ำ ขนาดใหญ่อยู่บริเวณตอนบนของ
เกาะบอร์เนียว (Borneo) อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบัน
คือประเทศบรูไน ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ
เขตร้อน ฝนตกตลอดทั้งปี มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ รายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออก
น�้ำมัน

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 northwest edge of Borneo Island, the city boasted
over 1,000 years of history before becoming the
present Brunei. A tropical archipelago with yearround 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 government 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 declared to be against the law. The law is strictly
enforced for both Muslim and Non-Muslim citizens alike.

ประเทศบรูไนดารุซซาลาม
เมืองหลวง บันดาร์เซอรีเบอกาวัน
ภาษาราชการ ภาษามาลายู
ระบบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์

บรูไนเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่ร�่ำรวยที่สุดใน
โลก รวมถึงมีพระราชวังที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของบรูไน
อยู่ในระดับดีมาก โดยค่าใช้จ่ายส�ำหรับการตรวจโรค
ทั่วไปจะอยู่ที่ 1 ดอลลาร์บรูไนหรือ 24 บาท หากพบ
ว่าเป็นโรคที่ต้องไปรักษายังต่างประเทศ ทางรัฐบาล
ก็จะออกค่าใช้จา่ ยให้ทงั้ หมด รวมไปถึงระบบการศึกษา
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้
จ่ายใดๆ
ในทุกๆ ปีรัฐบาลจะจัดการแข่งขันท�ำนอง
การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลจาก
องค์สุลต่าน คือจะได้รับเงินในทุกๆ เดือนไปตลอดชีวิต
ประเทศบรูไนใช้กฏหมายชารีอะห์ (Sharia) ซึ่งมีบท
ลงโทษที่รุนแรง กลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่ากฏหมาย
ดังกล่าวนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การรักเพศเดียว
กันเป็นการกระท�ำที่ผิด มีโทษโดยการเฆี่ยนนอกจาก
จะบังคับใช้กับชาวมุสลิมแล้วยังรวมไปถึงผู้ไม่ใช่
ชาวมุสลิมในประเทศบรูไนด้วยเช่นกัน
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 กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซียหรือบาฮาซา
ระบบการปกครอง สาธารณรัฐ
ประชากร 263,991,379 คน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี
87% และคริสต์ 10%
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประกอบไปด้ ว ยหมู ่
เกาะหลัก 5 เกาะคือ อีเรียน ชวา กาลีมันตัน ซูลาเวซี
และสุมาตรา ตัง้ อยูบ่ นแนววงแหวนไฟจึงมีภเู ขาไฟมาก
กว่า 400 ลูก มี 150 ลูกที่ยังไม่ดับ ในปัจจุบัน ส่งผล
ให้ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 180 ชนิด
รวมไปถึงมังกรโคโมโดที่เป็นสัตว์ประจ�ำชาติ
รายได้ของประเทศมาจากการส่งออกสินค้า
เกษตร ได้แก่ น�้ำมันปาล์มและโกโก้ และยังมีรายได้

อืน่ ๆ จาก ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ธาตุ เช่น อลูมเิ นียม
นิกเกิล และดีบุก เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจึงมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป็นชาว
อินโดนีเซียเชื้อสายจีนเป็นตัวแปรส�ำคัญของระบบ
เศรษฐกิจ
อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของ
เนเธอร์แลนด์เป็นเวลากว่า 301 ปี ขณะทีใ่ นช่วงสงคราม
โลกครั้งที่ 2 ได้ถูกครอบครองโดยญี่ปุ่น ปัจจุบัน
อินโดนีเซียมุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ
อินโดนีเซียประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์กว่า
300 กลุ่ม รัฐจึงการบังคับใช้ภาษาบาฮาซา รวมไปถึง
แนวคิดเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน
เพือ่ ให้ประเทศเป็นเอกภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มฐี านะ
ยากจน มีความเหลื่อมล�้ำทางสังคมสูง เกิดจากปัญหา
การกระจายรายได้ไม่ทวั่ ถึง รวมไปถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ยังไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนประชากร
เนื่องจากมีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก จึงมี
กฏหมายคุ้มครองศาสนาอิสลามเพื่อป้องกันการให้
ร้ายหรือการหมิ่นประมาทศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในจังหวัดอาเจะห์ (Aceh) ได้มีการประกาศ
ใช้กฎหมายชารีอะห์ (Sharia) ยกเว้นเพียงจังหวัดปาปัว
ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
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 communication. Forest resources and minerals are among
Laos’ essential natural resources.
Laos’ economy enjoys a constant growth
primarily supported by its electricity power industry 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 begin to assume more prominent roles in politics,
education, and various welfares.

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

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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 development, education, manufacturing, and export.
Textile and tourism industries have had a strong
growth in the last decade.

เมืองหลวง กรุงเวียงจันทน์
ภาษาราชการ ภาษาลาว
ระบบการปกครอง สังคมนิยม
ประชากร 6,858,160 คน ชาวลาวลุ่ม 68% ลาวเทิง
22% และลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชาติพันธุ์
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท

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.

ลาวมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและเขต
ที่ราบสูง โดยได้รับอิทธิพลจากแม่น�้ำโขงซึ่งไหลผ่าน
ตัง้ แต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ แม่นำ�้ โขงมีความส�ำคัญ
ต่อเกษตรกรรม การประมงน�้ำจืด การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและการคมนาคม ทรัพยากรธรรมชาตที่ส�ำคัญ
ของลาว ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุ
เศรษฐกิจลาวนัน้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมี อุ ต สาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นรายได้หลัก
สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่สิ่งทอ ไม้ ถ่านหิน แร่
และสินค้าเกษตร โดยมีคู่ค้าส�ำคัญคือ ภูมิภาคเอเชีย
ยุโรปและอเมริกา อย่างไรก็ดีลาวยังคงประสบปัญหา
การขาดดุลการค้า จากค่าเงินกีบทีไ่ ม่มเี สถียรภาพและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร รัฐบาลลาว
จึงจัดให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาโดยมีประเทศจีน
เข้ามาลงทุนมากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยม
ทองค�ำ
“สตรีจึงได้มีสิทธิเสมอภาค เท่าเทียมกับเพศ
ชาย” คือเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมาตรา (35) ปัจจุบันสตรีลาว
กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง เริ่ ม มี บ ทบาททางสั ง คมมากขึ้ น ทั้ ง
การเมือง รวมไปถึงด้านการศึกษา และสวัสดิการสังคม
ต่างๆ รัฐบาลได้เอาใจใส่ต่อการมีส่วนร่วมทางสังคม
ของสตรีมากขึ้น มีการจ้างงานสตรีอย่างกว้างขวาง
และได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน

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
ภาษาราชการ ภาษาเขมร
ระบบการปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ประชากร 16,005,737 คน ประกอบด้วย ชาวเขมร
94%, จีน 4% และอื่นๆ 2%
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
ศิลปวัฒนธรรมกัมพูชาให้อิทธิพลต่อศิลปะ
และวั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อนบ้ า นโดยรอบทั้ ง
ด้านสถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษา ศาสนา
และระบบการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาได้ส่งเสริมการลงทุน
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา รวมไป
ถึงการการผลิตและการส่งออกสินค้า อุตสาหกรรม
สิ่งทอและการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโต
อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

โตนเลสาบและแม่น�้ำโขงนั้นเป็นทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงเป็นแหล่ง
นำ�้ มันและก๊าซธรรมชาติอกี ด้วย แต่การเข้าถึงทรัพยากร
นั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ เนื่องจากยังมีทุ่น
ระเบิดหลงเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนมากกว่า 3 ล้านลูกทั่ว
กัมพูชา
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องน�้ ำ และดิ น ท�ำให้
อาหารกัมพูชามีหลากหลายประเภทและมีพืชหลาก
หลายสายพันธุ์ กัมพูชาได้รับอิทธิพลจากอาหารจีน
และอาหารฝรั่งเศสจากยุคอาณานิคม อาหารที่ได้รับ
ความนิยมมาก คือก๋วยเตี๋ยว หรือกุยเตียว อาหาร
ประเภทปลา และอาหารประเภทหมักและดอง เช่น
ปลาร้า 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 multiculturalism.
Thailand’s internal turmoil garners international 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 motorcycles, which results in high pollution. High
car use also makes Bangkok the city with the
worst traffic congestion in Southeast Asia.

ราชอาณาจักรไทย
เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ ภาษาไทย
ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประชากร 69,037,513 คน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
95% อิสลาม 4% และอื่นๆ 1%
วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก
จากความเชื่อที่หลากหลาย เช่น ฮินดู พราหมณ์ พุทธ
จีน และอิสลาม จึงท�ำให้ประเทศไทยนั้นมีความเป็น
พหุวัฒนธรรม
ปั จ จุ บั น ไทยเป็ น ประเทศที่ ไ ด้ รั บ ความ
สนใจจากนานาชาติต่อสถานการณ์ภายใน การยึด
อ�ำนาจการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง เนื่องจาก
นักลงทุนต่างชาติยงั ขาดความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมการส่งออก
สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
อาหาร รวมไปถึงสุขภาพ ในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติมองว่า ประเทศไทยยังมีเศรษฐกิจเงา
อยู ่ เ ป็ น จ�ำนวนมากซึ่ ง ไม่ ส ามารถถู ก นั บ รวมกั บ
เศรษฐกิจปกติได้ เช่น การลักลอบค้าสัตว์ป่า การลอบ
ตัดไม้และการค้ามนุษย์เพื่อใช้เป็นแรงงาน
การขนส่งสาธารณะในตัวเมืองนั้นมีราคา
ค่อนข้างสูง ประชาชนจึงหันไปซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล
รวมไปถึงจักรยานยนต์มากกว่าที่จะใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ จึงท�ำให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มี
มลพิษในอากาศและมีการจราจรติดขัดมากที่สุดใน
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 international 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
เมืองหลวงกรุงฮานอย
ภาษาราชการภาษาเวียดนาม
ระบบการปกครอง สังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งเวียดนาม
ประชากร 95,540,800 คน ประกอบด้วยชาว
เวียดนาม 86% และชนเผ่าพื้นเมือง 12%
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพื้นบ้านเวียดนาม
และไม่นับถือศาสนา
เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจ
จากนานาชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศ เป็นผล
จากการผลักดันของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม
ที่ต้องการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น
รายได้หลักของประเทศมาจากการลงทุนต่างชาติ
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร และการ
ท่องเที่ยว การก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่สามารถ
พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงฮานอย เป็นสัญญาณของการ
พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ในกรุงฮานอยเองก็
ยังคงมีอาคารแบบโคโลเนียล และอาคารรูปแบบ
เวียดนามดั้งเดิมซึ่งเป็นเสน่ห์ของกรุงฮานอย การจัด
การสาธารณูปโภคเช่น สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
ในใจกลางกรุงฮานอยนั้นเกือบทั้งหมดถูกน�ำลงใต้ดิน
เพื่อความเรียบร้อย
วัฒนธรรมเวียดนามนั้นได้รับอิทธิพลจาก
ลัทธิขงจื๊อผสมผสานกับวัฒนธรรมจีน วิถีชีวิตของชาว

เวียดนามนั้นประชาชนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานยนต์
ในการเดินทางจึงท�ำให้ความสามารถในการขับขี่
จั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ข องชาวเวี ย ดนามนั้ น มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
อาหาร และร้านน�้ำชาอาหารเวียดนามที่
สามารถพบได้ทั่วไปคือ เฝอ (Pho) และบู๊น (Bún) ซึ่ง
มีลักษณะคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน ร้านกาแฟ
ในเวียดนามได้รับความนิยมอย่างมาก ชาวเวียดนาม
จะนิยมดื่มชา กาแฟ เมล็ดทานตะวันและสูบบุหรี่
ควบคู่กัน เป็นการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ในเวียดนาม
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 producing its primary income. Today, Malaysian
economy remains one of the three largest economies 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 language, and limit the freedom of the media.

สหพันธรัฐมาเลเซีย
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษาราชการ ภาษามาเลย์
ประชาธิปไตย
ประชากร 31,624,246 คน ประกอบด้วย มาเลย์
50%, จีน 23%, อินเดีย 7% และชนพื้นเมือง
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม 60%,
พุทธ 19%, คริสต์ 11%
มาเลเซียประกอบไปด้วยชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงท�ำให้เกิดความยุ่งยากในด้าน
การปกครอง แม้ว่ามาเลเซียเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพล
จากศาสนาอิสลาม ผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น
จีน อินเดีย และชนพืน้ เมืองอืน่ ๆ จึงกลายเป็นเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมมาเลเซีย
50 ปีทผี่ า่ นมาเศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยมีรายได้ส�ำคัญมาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงน�้ำมัน และ
ก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมาเลเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการ
เตรียมปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศ โดยเน้นการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์ขนั้ สูง ภาคการศึกษา
ได้มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยในสหราช
อาณาจักร ที่ได้มาเปิดวิทยาเขตเพิ่มในมาเลเซีย นอก
จากนี้ยังมีการเพิ่มระบอบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำให้กับชนบท
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความ
ไม่พอใจในหมู่ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย จน
น�ำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน มาตรการส�ำคัญที่
รัฐบาลมาเลเซียประกาศใช้เพื่อแก้ปัญหาคือ การห้าม
อภิปรายหรือวิจารณ์เรื่องชนชาติ การบังคับใช้ภาษา
มลายูเป็นภาษาราชการ ประกาศให้ศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาประจ�ำชาติ และการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของ
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 Southeast 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 insufficient labour force. Myanmar’s civilian government gives priority to developing its economy
and restoring international diplomatic relationships, which eventually leads to the prior economic sanction being rescinded. However, human
rights violation and violence against the Rohingya 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 prospective country. However, even though Myanmar’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
ภาษาราชการภาษาพม่า
ระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข
ประชากร 53,570,609 คน ประกอบด้วย พม่า 68%
ไทใหญ่ 9% กะเหรี่ยง 7% ยะไข่ 4% มอญ 2% และ
อื่นๆ 10%

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 80% คริสต์
7% พื้นบ้าน 6% อิสลาม 4% ฮินดู 2% และอื่นๆ 1%
เมี ย นมาเป็ น ประเทศที่ มี ข นาดใหญ่ เ ป็ น
อันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพล
จากมอญ จีน อินเดีย และพุทธศาสนา ประกอบด้วย
ชาติพันธุ์กว่า 135 กลุ่ม มีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ยืดเยื้อเป็นเวลานาน ปัจจุบันมีการตั้งรัฐบาลพล
เรือนและได้เปิดประเทศเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก
อาเซียน ก่อนหน้านี้ ในยุครัฐบาลทหาร ชาวเมียนมา
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่ยากล�ำบาก ประชาชนบางส่วนจึง
เข้ามาเป็นแรงงานในไทย หลังจากการเปิดประเทศ
แรงงานเมียนมาจ�ำนวนมากเริ่มเดินทางกลับบ้าน ท�ำ
ให้ไทยขาดแคลนแรงงาน รัฐบาลพลเรือนให้ความ
ส�ำคัญกับเศรษฐกิจและการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ อันน�ำไปสู่การยกเลิกการคว�่ำบาตร
เศรษฐกิจ แต่กย็ งั มีการวิจารณ์จากนานาชาติตอ่ รัฐบาล
เมียนมา ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใช้
ความรุนแรงกับชาวโรฮีนจาในรัฐยะไข่
รายได้หลักของประเทศมาจากเกษตรกรรม
ก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ หยก ป่าไม้ และเริ่มมีโรงงาน
อุ ต สาหกรรมประกอบเรื อ ขนส่ ง สิ น ค้ า ขนาดใหญ่
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวาย
รั ฐ บาลยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ต ่ างชาติ เ ข้ า มาลงทุ น ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ท�ำให้เศรษฐกิจเริม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว
และน่าจับตามองอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของ
เมียนมาจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีอุปสรรคใน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การขาดชุดความรูแ้ ละเทคโนโลยี
การผลิต ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ของ
ประชาชน
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 abundant sources of copper. Underground heat
energy generated by the volcanoes also contribute 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 democratic 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 demonstrations 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 corruption 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 กรุงมะนิลา
ภาษาราชการ ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ประชากร 104,918,090 คน ประกอบด้วยชาวตากา
ล็อก 28.1% ซีบัวโน 13.1% ไอโลโคโน 9 %ไบซายา
7.6% ไฮลิกานอน 7.5% บิโกล 6 % วาเลย์ 3.4%
จีนฟิลิปินส์ 2.5% อื่นๆ 22.8%
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา ศาสนาคริสต์
92.9% ศาสนาอิสลาม5.6% ศาสนาฮินดู 1% และ
ศาสนาอื่น ๆ 0.5%
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ตั้ ง อยู ่ ใ นแถบวงแหวนไฟเช่ น
เดียวกับอินโดนีเซีย ท�ำให้มโี อกาสเกิดแผ่นดินไหวบ่อย
ครั้ง ฟิลิปปินส์มีเกาะมากกว่า 7,641 เกาะ ประกอบ
ไปด้วยชาติพันธุ์กว่า 175 กลุ่ม เกาะต่างๆเป็นภูเขาไฟ
ท�ำให้มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์โดยมีการประเมินว่ามี
แหล่งแร่ทองค�ำใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
แอฟริกาใต้ เป็นแหล่งแร่ทองแดงที่อยู่ในอันดับต้นๆ
ของโลก และพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นผลผลิต
จากภูเขาไฟท�ำให้สามารถผลิตพลังงานได้มากสุด
เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา

ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมเสรี
ประชาธิปไตยแบบอเมริกัน แต่ก็ยังมีกลุ่มอิทธิพล
ทางการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงท�ำให้เกิดการทุจริต
ฟิลิปปินส์จึงเต็มไปด้วยการเมืองแบบเส้นสายและ
กลุ่มอิทธิพลนอกระบบ มีการใช้ความรุนแรงน�ำไปสู่
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจที่สูงมากหลาย
ครั้งประชาชนออกมาประท้วง เนื่องจากการทุจริตของ
รัฐบาล การเล่นการเมืองแบบพรรคพวก รวมถึงปัญหา
ที่เกิดจากผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ท�ำให้ประเทศฟิลิปปินส์
ติดอันดับ 1 ใน 4 ประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตได้ประกาศ
ท�ำสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจัง ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต
เป็นจ�ำนวนมาก เป็นการวิสามัญฆาตกรรมและรวมไป
ถึงการฆ่าตัดตอน นโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชน โดยอ้างว่าอาจ
มีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อการปราบปราม
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 development 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 promotes the consumption of eco-friendly products.

สาธารณรัฐสิงคโปร์
เมืองหลวงสิงคโปร์
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลางภาษา
มาเลย์ และภาษาทมิฬ
ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข
ประชากร 5,708,844 คน ประกอบด้วย จีน 74.3%
มาเลเซีย 13.4% อินเดีย 9.0% และอื่นๆ 3.2%
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 33.9% คริสต์
18.1% ไม่นับถือศาสนา 16.4% อิสลาม 14.3% เต๋า
11.3% ฮินดู 5.2% และอื่นๆ 0.7%
สิงคโปร์ประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยเกาะขนาด
เล็กกว่า 60 เกาะ สิงคโปร์พัฒนาอย่างรวดเร็วและ
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ มีรายได้ต่อประชากร
สูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ประเทศนี้มีกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆประกอบไปด้วย จีน มาเลย์ อินเดีย ยูเรเชีย
อาศัยอยูร่ ว่ มกัน ท�ำให้เกิดกลุม่ ลูกครึง่ มลายู-จีนทีเ่ รียก
ว่า เปอรานากัน เป็นกลุม่ คนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีผ่ สมผสาน
ระหว่างจีนและมาลายู
สิ ง คโปร์ ไ ม่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม าก
เหมือนประเทศอื่น แต่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเนื่อง
จากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการเป็นพ่อค้าคนกลาง
และการเป็นเมืองท่าปลอดภาษี ปัจจุบันสิงคโปร์มี
ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ขนาดใหญ่ แ ละทั น สมั ย ที่ สุ ด ในโลก
ประเทศหนึ่ง
รัฐบาลสิงคโปร์ผลักดันให้คนท�ำงานหนัก
จนท�ำให้ภาพลักษณ์ของคนสิงคโปร์นั้นค่อนข้างจะดู
แข็งกระด้าง คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องฐานะและความเป็นอยู่ โดยค�ำนึงถึงเงินซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดความเหมาะสมที่ชัดเจนในการคบหา เพราะ
สังคมบีบบังคับให้ต้องแข่งขันและรักษาผลประโยชน์
ส่วนตัว

รัฐบาลสิงคโปร์มีระบบการจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพมาก มีการก�ำหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน
ว่า ในอนาคตจะต้องเป็นประเทศที่ไม่มีขยะ มีการขอ
ความร่วมมือจากภาคประชาชนในการคัดแยกขยะ
และเน้นการลดปริมาณของขยะมูลฝอย และเพิ่มการ
รีไซเคิลให้มากที่สุด ส่วนขยะประเภทใดที่ไม่สามารถ
น�ำมารีไซเคิลได้จะถูกเผาให้เป็นถ่าน จากนั้นจะถูก
น�ำไปถมเป็นเกาะปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ประชาชน
ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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 sovereign state on 20 June 2002, the country was
officially renamed as Timor-Leste. The country’s primary income lies in agricultural products, 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. Additionally, 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 Southeast 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 population consists of children, with each family
unit having over 10 – 12 children living together.
Timor-Leste currently suffers from budget issues, human resource development, 80%
unemployment rate, low workforce and insufficient infrastructure and public utilities. At times,
the country resorts to seeking economic assistance 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
ภาษาราชการ ภาษาเตตุมและภาษาโปรตุเกส
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยโดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข
ประชากร 1,296,311 คน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก 96.7% นิกายโปรเตสแตนต์ 2% ผี
0.8 % อิสลาม 0.3% พุทธ 0.06% พราหมณ์-ฮินดู
0.02%
หลั ง จากติ ม อร์ ต ะวั น ออกได้ แ ยกตั ว เป็ น
อิสระจากประเทศอินโดนีเซีย และได้รับเอกราชอย่าง
เต็มตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 และได้ตั้งชื่อ
ใหม่อย่างเป็นทางการว่าประเทศติมอร์-เลสเต รายได้
ส�ำคัญของติมอร์-เลสเตมาจากภาคเกษตรกรรม เช่น
กาแฟ และ ไม้จันทน์ กิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง น�ำ้ มัน และ ก๊าซธรรมชาติ แต่ยงั ต้องอาศัย
การลงทุนจากต่างชาติเนื่องจากยังขาดองค์ความรู้
และ เทคโนโลยีด้านการขุดเจาะน�้ำมัน ติมอร์-เลสเต
เป็นเมืองท่าปลอดภาษีและยังมีท่าเรือน�้ำลึกส�ำหรับ
เรือบรรทุกสินค้า
ติมอร์-เลสเตมีลกั ษณะทีผ่ สมผสานกันระหว่าง
วัฒนธรรมแบบโปรตุเกสและแบบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ตามชนบท ท�ำการเกษตร ท�ำประมงและเลี้ยงสัตว์
ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความเคารพในระบบอาวุโสหรือ
เครือญาติ ติมอร์-เลสเตมีภาษาที่แตกต่างกันถึง 30
กลุ่ม เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศเป็นเด็ก
และหลายครอบครัวม ีลูก 10-12 คนอาศัยอ ยูร่ ่วมกัน
ติมอร์-เลสเตประสบปัญหาด้านงบประมาณ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ปัญ หาว่ างงานที่สูงถึง
ร้อยละ 80 การขาดแคลนบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ปัญหา
สาธารณู ปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ท�ำให้ต้องขอ
ความช่ว ยเหลือ ด้านเศรษฐกิจ จากต่างประเทศและ
ยังจ�ำเป็น ต้อง รักษา ค วา มสัม พันธ์โดยเฉ พาะกับ
อินโดนีเซีย รัฐบาลพยายามอ�ำนวยความสะดวกแก่
นักลงทุนชาวต่างชาติ เช่น การออกกฎหมายดูแลสัญญา
เช่าที่ดิน เพื่อประกอบกิจการของบริษัทต่างชาติเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุน

Adam Hague
อดัม เฮก

Agan Harahap
อากัน ฮาราฮับ

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

Halasan Yo hanes Paganda Halasan
(b. 1980) aka Agan Harahap is based in Indonesia. He has worked in many careers including
painter, illustrator, digital imaging artist, and photographer. 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.

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 perception: real and surreal, and freedom and pain.

ฮาซนัล สุไลมาน (2526, บรูไนดารุสซาลาม)
หรือ “อดัม เฮก” เขาเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
The ASEAN-Korean Multimedia Competition (Hanam Art Center, 2555-2556) และ Art Takes New
York Digital Exhibition (2557) และได้รับรางวัล
จากการประกวด Canon PhotoMarathon Brunei
Darussalam (2555-2556, 2558)
อดัมใช้ ร่ างกา ยของตัวเองเป็นสื่อในการ
แสดงมุมม อง และอ ารมณ์อันละเอียดอ่อนของเขา
ซึง่ เกิดขึน้ จากชีวติ ส่วนตัวของเขาเอง ร่างกายกึง่ เปลือย
ของเขาอยู่ ด้าน หน้าของพื้นหลังที่ทั้งสามารถระบุได้
และไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่แห่งใด พื้นที่ดังกล่าว
ปราศจากร่อ งรอยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เขาท�ำงานเพียง
คนเดียวใ นพื้นที่ซึ่งช่วยให้เขาสามารถแสดงตัวตน
พร้อมกับ สา รของ เขาได้ออกมา เช่น ภาพของเขาที่
ก�ำลังลอยตั วอยู่ใต้น�้ำ และภาพที่เขาก�ำลังดึงเชือกสี
แดงทีผ่ กู ติดกับเปลือกตาของเขาอีกทีหนึง่ รูปถ่ายของ
อดัมเชิญชวนให้ผู้ชมรับรู้ถึงสองสิ่งที่ตรงกันข้าม ความ
จริงและคว าม เหนื อจริง เสรีภาพและความเจ็บปวด

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 worldclass celebrities, also social media. His photographic series And Justice For All (2015) presents famous actors, singers, athletes, and chefs
arreste d by Indonesian police officers. Agan
circulates the images online.

ฮาลาซาน โยฮันเนส ปากันดา ฮาลาซาน
(2526, อินโดนีเซีย) หรือ “อากัน ฮาราฮับ” ผลงาน
ของอากันเกิดจากประสบการณ์จากอาชีพต่างๆที่
ผ่านมา เช่น จิตรกร นักวาดภาพประกอบ นักวาด
ภาพดิจิตอลและช่างภาพ หลังจากได้รับเลือกให้เป็น
หนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลศิลปะอินโดนีเซีย
ในปี 2551 ตามด้วยการจัดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก
และการเข้าร่วมนิทรรศการการถ่ายภาพนานาชาติ
หลายเวทีเขาจึงได้ตัดสินใจเป็นศิลปินอาชีพอย่าง
เต็มตัว
อากันได้น�ำเสนอแนวคิดคู่ขนานระหว่าง
ความเป็นจริงกับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการปะติด
ปะต่อภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ เขาได้สร้างสอง
สถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันและรวมมันไว้ด้วยกัน
อย่างน่าแปลกใจ โดยสถานการณ์แรกมุ่งเน้นไปที่

ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งของอิ น โดนี เ ซี ย และ
ประเด็นที่สองเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอินโดนีเซีย
ในเรื่องการบริโภคนิยมกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงระดับโลก
บนสื่อสังคมออนไลน์ ภาพถ่ายชุด And Justice For
All (2558) ได้น�ำเสนอภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ขณะก�ำลังถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจอินโดนีเซีย
อากันได้โพสต์รูปภาพดังกล่าวลงสื่อออนไลน์เพื่อ
บรรเทาบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียด

Akiq Abdul Wahid
อาคีก อับดุล วาฮีด

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 notable 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 promotion 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 peopletranslated into works of art in order to represent
their real family.

อาคีก อับดุล วาฮีด (2519, อินโดนีเซีย)
ส�ำเร็จการศึกษาปริญาตรีสาขารัฐศาสตร์จาก Gadjah
Mada University, ยอกยาการ์ต้า, 2545 เขาเป็น
สมาชิกกลุ่ม MES56 ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการสื่อสารด้วยภาพ ผ่านการจัด
นิทรรศการ การฝึกอบรมและโครงการศิลปะ นิทรรศการ

ที่โดดเด่นที่อาคีกเข้าร่วม ได้แก่ Jogja Biennial
(2554), Young Artist Project 2011: Future Lab
(South Korea, 2554) และ EVA International
(2561)
อาคีกได้แรงบันดาลใจมากจาก Keluarga
Berencana (การวางแผนครอบครัว) ซึง่ เป็นนโยบาย
รัฐภายในช่วง “ยุคแห่งสมัยใหม่” ระหว่างทศวรรษที่
70 และ 90 เป้าหมายคือการควบคุมอัตราการเกิด
ของประชาชน ทีม่ าพร้อมกับค�ำแนะน�ำทีว่ า่ ครอบครัวที่
มี ลู ก สองคนเป็ น ครอบครั ว ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบและมี
ความสุข ภาพถ่ายชุด Indonesian Family Portrait
(2559-2560) เป็นผลงานทีบ่ นั ทึกภาพแกะสลักรูปปัน้
นูนต�่ำบนผนังและประตู ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในเมือง
ยอกยาการ์ ต า ภาพนู น ต�่ ำ นู น ที่ ห ลงเหลื อ อยู ่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของอุดมการณ์ที่ประชาชนตีความ ถ่าย
ทอดเป็ นผลงานศิ ลปะและปรั บใช้ ใ นชี วิตจริ ง ของ
ครอบครัวชาวอินโดนีเซีย

Amri Hj Md Salleh
แอมรี เอชเจ เอ็มดี ซาเละ

Amri Hj Md Salleh (b.1977) is based
in Brunei Darussalam. He is a founder of Kulimpapat 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 ซาเละ (2520, บรูไน
ดารุสซาลาม) เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Kulimpapat และ
Open Shutter เขาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
แห่งสมาคมถ่ายภาพบรูไนและได้เกียรติให้เป็น

Associated Brunei Photographic Society (ABPS)
และยังได้รับรางวัล The Best Photographer of
The Year (2557) ซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพบรูไน
แอมรีส�ำรวจพื้นที่ว่างในประเทศของเขา
ผ่านชุดภาพถ่ายสองชุด ได้แก่ Bridge (2555) และ
Steel wool (2558) Bridge หมายถึงสิ่งประดิษฐ์ที่
เชือ่ มต่อกันจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปสูอ่ กี ทีห่ นึง่ ท�ำให้ชอ่ งว่าง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มต่ อ กั น กลายเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
สะพานถู ก มองว่ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการพั ฒ นา
ประเทศและความงามที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น ให้ กั บ
ภูมิประเทศ ส่วน Steel wool แสดงถึงภูมิประเทศที่
น่าตื่นตาตื่นใจโดยใช้การวาดภาพด้วยแสงในช่วง
กลางคื น ผ่ า นการเหวี่ ย งใยเหล็ ก ที่ ติ ด ไฟกลาง
อากาศ สร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและไม่มีที่สิ้น
สุดท�ำให้ความเป็นนามธรรมของแสงได้กลายเป็น
ผลงานศิลปะด้วยคุณค่าของตัวเอง

Anida Yoeu Ali
อนิดา โยอิว อาลี

Anida Yoeu Ali (b.1974) is a first generation 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 Sovereign 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 Gallery 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 personal 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

อนิดา โยอิว อาลี (2517, กัมพูชา) ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Illinois
และปริญญาโทจาก School of the Art Institute
Chicago อนิดาได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Sovereign
Asian Art Prize (2557-2558) เธอจัดแสดงนิทรรศการที่ 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)
เป็นโครงการศิลปะที่จัดได้ว่าทะเยอทะยานมากที่สุด
ของอนิดา ในการส�ำรวจอัตลักษณ์พลัดถิ่นของเธอ
อย่างต่อเนื่อง แมลงเป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจาก
แรงบันดาลสองประการได้แก่ หนึ่ง การไร้ความ
สามารถส่วนบุคคลในการประนีประนอมจินตนาการ
ของเธอกับศาสนาพุทธ ในฐานะชาวเขมรที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม สอง ความพยายามที่จะท�ำความเข้า
ใจสภาพแวดล้อมของเมืองกัมพูชาที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและทิวทัศน์ในชนบท โครงการนี้เป็นจุด
สู ง สุ ด ของความสนใจเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ลู ก ผสม
อุตรภาพหรือประสบการณ์ที่อยู่เหนือความเข้าใจ
ของมนุษย์ และความเป็นอื่น

Antonio Goncalves
อันโตนีโอ กอนคาลเวส

Antonio Goncalves (b.1969) is based
in Timor-Leste. He graduated in International
Relations and currently works as a photojournalist 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.

อันโตนีโอ กอนคาลเวส (2512, ติมอร์ เลสเต้)
ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ส าขาความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างประเทศจาก Sekolah Tinggi Ekonomi
Indonesia, จาการ์ตา ปัจจุบันอันโตนีโอเป็นช่วงภาพ
ให้กับ European Photo Agency (EPA) และเป็น
บรรณาธิการภาพถ่ายที่ส�ำนักงานเลขานุการของรัฐ
เพื่อการสื่อสารทางสังคม
เขาได้รับการฝึกฝนการเป็นช่างภาพข่าว
โดยอันโตนีโอได้ถ่ายภาพซานานา กัซมาว (Xanana
Gusmão) ผูน้ �ำกลุม่ สนับสนุนการแยกประเทศในติมอร์
ตะวันออกติดต่อกันมานานกว่า 3 ทศวรรษ การยึด
ครองติมอร์ตะวันออกตั้งแต่ปี 2518 - 2542 ท�ำให้
ชาวติมอร์ถูกทรมาน ประหารชีวิตสังหารหมู่ และได้
รับความอดอยาก ติมอร์ตะวันออกได้แยกตัวออกจาก
อินโดนีเซียส�ำเร็จในปี 2545 อย่างไรก็ดีซานานาใน
ฐานะประธานาธิ บ ดี ค นแรกได้ เ รี ย กร้ อ งให้ มี ก าร
ประนีประนอมกับอินโดนีเซียและขอให้ประชาชน
ของเขาให้อภัยแก่อาชญากร อันโตนิโอได้ถ่ายภาพ
ของซานานาที่ก�ำลังเจรจาสันติภาพกับอินโดนีเซีย
และพันธมิตรระหว่างประเทศ

Ardiles Rante
อาร์ดิล แรนเต

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 Muslims all over the world. The Indonesians whom
Ardiles photographed were persuaded to join
ISIS in Syria and Osama Bin Laden in Afghanistan. They were promised a better life for themselves and their family. However, they only witnessed death and violence. Today, they turn
their back on Khilafah and see dialogue and
love as a solution to peace.

อาร์ดิล แรนเต (2512, อินโดนีเซีย) เป็นช่าง
ภาพข่าวและวิดีโอกราฟเฟอร์ที่ได้รับรางวัลมากมาย
โดยมีประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า 10 ปี ปัจจุบัน
อาร์ดิลยังเป็นผู้ช่วยนักข่าวอิสระให้กับนักข่าวใน
สังกัด Pulitzer ผู้ก�ำกับที่ได้รับรางวัลออสการ์และสื่อ
ต่างประเทศอีกมากมาย
ส�ำหรับผลงานภาพถ่าย Khilafah Spell
(2560) อาร์ดิลถ่ายภาพของผู้ที่เคยเชื่อในคอลีฟะซึ่ง
คือโครงสร้างของรัฐอิสลาม แม้ว่าระบบการเมืองที่มี
ลั ก ษณะเฉพาะซึ่ ง ไม่ เ หมื อ นกั บ ระบบของรั ฐ บาล
มุสลิมอื่นใดในเวลาปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปี 2467
แต่กลุ่มตาลีบันและไอซิสใช้ระบบคอลีฟะเป็นข้อ
อ้างในการเรียกร้องการสนับสนุนจากชาวมุสลิมทั่ว
โลกเพื่อสถาปนารัฐอิสลามขึ้นมาใหม่อีกครั้ง อาร์ดิล
ได้ถ่ายภาพชาวมุสลิมอินโดนีเซียที่เคยถูกชักชวนให้
เข้าร่วมกลุ่มไอซิสในซีเรียและกลุ่มของบิซามะบินลา
ดินในอัฟกานิสถาน กลุ่มคนเหล่านี้ถูกให้สัญญาว่า
หากเข้าร่วมแล้วชีวิตของผู้เข้าร่วมและครอบครัวจะ
ดีขึ้น หลายปีผ่านไปพวกเขาเห็นแต่การเสียชีวิตและ
ความรุนแรง ปัจจุบันพวกเขาหันหลังให้กับคอลีฟะ
และตระหนักว่าการพูดคุยและการให้ความรักเป็น
การแก้ปัญหาเพื่อน�ำพาไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริง

Boonpaul Phothyzan
บุญโปน โพธิสาน

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

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).

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

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 โพธิสาน (2522, ลาว) ส�ำเร็จ
การศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตรกรรมจาก National
Faculty of Fine Arts Vientiane, 2550 และปริญญา
โท สาขาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2554 เขาได้เข้าร่วมแสดงงานที่ Singapore Biennale
(2556) 5th Fukuoka Asian Art Triennale (2557)
Gongju International Art Festival (2559) นิทรรศการ Imaginarium: To the Ends of the Earth
(สิงคโปร์, 2560) และ ART LINK (ลาว, 2560)
บุญโปนให้ความใส่ใจกับประเด็นปัญหาที่
ก�ำลังก่อตัวขึ้นในบ้านเกิดของเขา Red Carpet (2559)
แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลของเขาต่อการเจริญ
เติบโตของเมือง และผลกระทบของความเจริญดังกล่าว
ต่อทัศนคติของชาวบ้าน เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสูง
ถูกมองว่าเป็นหนทางสู่ความส�ำเร็จของชีวิต ในช่วงปี
2560 เขาได้ส�ำรวจการใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนของ
ลูกระเบิดของชาวบ้านในต�ำบลค�ำเกิด จังหวัดบอลิค�ำไซ
ผลของการส�ำรวจ คือผลงานที่ชื่อว่า The Promise
of Doves (2561) ซึ่งแสดงให้เห็นจุดยืนของเขาที่ต้อง
การส่งเสริมสันติภาพ ไม่ใช่การท�ำสงคราม

Brian Oliver Sergio
ไบรอัน โอลิเวอร์ เซอร์จิโอ
Brian Oliver Sergio (b.1980) is a graduate 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)
ส�ำเร็จการศึกษาสาขาจิตรกรรม University of The
Philippines, 2545 เขาจัดแสดงนิทรรศการเดีย่ ว Pak!
(Galeries Astra, 2557) และ Kidultery (West Gallery, 2554) นอกจากนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ผลงานลง
ในหนังสือ Pak! (2560) โดยส�ำนักพิมพ์ Dienacht
Publishing ประเทศเยอรมันนี
A Bastard Son (2554-2559) เล่าเรื่องราว
ของตัวศิลปินในฐานะช่างภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ในบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเป็นคนนอก ไบรอันได้
ส�ำรวจเมืองมะนิลา ที่ท�ำให้เขาเชื่อมโยงกับบ้านเกิด
ของเขาอีกครั้ง และในขณะเดียวกันก็ได้เข้าไปอยู่ใน
ช่วงเวลาส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้า
หรือคนที่สนินสนมคล้ายเพื่อน ภาพถ่ายของเขาน�ำ
เสนอการผสมผสานของชาวเมือง ผู้พลัดหลง และ
ตัวตนของปัจเจกที่สูญหายของผู้คนในเมืองมะนิลา
ภาพถ่ายได้บันทึกวัฒนธรรมที่แปลกต่างจากที่มีอยู่
ในสังคมเดิม ที่เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมแบบหลัง
อาณานิคม

Carlo Gabuco
คาร์โล กาบูโค
Carlo Gabuco (b. 1981) is a visual artist
and photographer based in Manila. He works
with Human Rights Watch and Amnesty International 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. Darkness is an important element, concealing clear
narratives. However, the photographs clearly depict
human tragedy as well as a damaged Filipino
psyche.

คาร์โล กาบูโค (2524, ฟิลิปปินส์) เป็น
ศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อในสื่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น BBC, Time และ National Geographic คาร์โลเป็นผู้ชนะรางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี 2561 และยังได้รับทุนมูลนิธิ Magnum เมื่อ
ปี 2561 ด้วยเช่นกัน ในปีเดียวกัน ผลงานของเขายัง
เป็นหนึ่งในช่างภาพที่น่าจับตามอง (Ones to Watch)
โดย วารสาร British Journal of Photography ปัจจุบัน
คาร์โลอาศัยอยู่ในกรุงมะนิลา โดยเขาท�ำงานร่วมกับ
Human Rights Watch และ Amnesty International
The Other Side of Town (2559 - ปัจจุบัน)
คือ ความพยายามของคาร์โลในการบันทึกเรือ่ งราวของ
ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ ภาพ
ของเขาแสดงให้เห็นกลุ่มคนตกที่อยู่ในภาวะตึงเครียด
อย่างต่อเนื่อง และเหยื่อของการสังหารโดยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ ภาพทัง้ หมดถูกถ่ายในช่วงเวลากลางคืน ความมืดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ครอบคลุมและเชื่อม
เรื่องราวต่อกัน ผู้ชมไม่สามารถประจักษ์ถึงความ
กระจ่างของตัวเรื่องได้ อย่างไรก็ตาม รูปถ่ายของเขา
แสดงให้เห็นนัยของโศกนาฏกรรมของมนุษย์และ
จิตใต้ส�ำนึกของชาวฟิลิปปินส์ที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ชัดเจน

Charles Fox
ชาลส์ 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 conflict and colonialism, looking at its multiple manifestations 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.

ชาลส์ ฟอกซ์ (2522, สหราชอาณาจักร) เป็น
ช่างภาพที่ท�ำงานในสหราชอาณาจักรและกัมพูชา
ผลงานของเขาได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นสื่ อ นานาชาติ ทั้ ง
BBC, The Sunday Times, GEO Germany, The
National Geographic และ Time ปัจจุบันชาลส์
สอนการถ่ายภาพที่ Nottingham Trent University
ชาร์ลส์มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของความขัด
แย้งและลัทธิลา่ อาณานิคม โดยมองไปทีป่ รากฏการณ์
หลายอย่างที่เกิดขึ้น และดูว่าปัจจุบันได้รับผลกระทบ
โดยการกระท�ำของอดีตอย่างไร ชาวกัมพูชายังคง
เจ็บปวดกับระบอบการปกครองของเขมรแดง ในช่วง
ต้นปีทศวรรษที่ 70 เรือบรรทุกคลังอาวุธได้ถูกจมลง
ในแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำโตนเลสาบโดยเขมรแดง และ
ได้ถูกทิ้งไว้ที่นั่นพร้อมกับระเบิดที่ทิ้งโดยทหารอเมริกัน
ในช่วงสงครามเวียดนาม ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่น
ระเบิดของกัมพูชาและหน่วยงาน NGO ของโกลเด้น
เวสท์ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
เพือ่ ให้ประเทศกัมพูชาพ้นจากอันตรายของระเบิด รวม
ทั้งทุ่นระเบิดใต้น�้ำที่เหลืออยู่ในแม่น�้ำและทะเลสาบ

Che’ Ahmad Azhar
Che’ Fadzil
เช อาหมัด อซาร์ ชิ แฟดชิล

ความเครียดจากงาน ขณะที่ปัจจุบันเขายังคงเดินไป
ตามถนนเส้นเดิม ระแวกเดิม จากมุมหนึ่งสู่มุมหนึง่
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค�่ำในทุกๆวันเสาร์ พ่อค้า แม่ค้า
เจ้าของร้านอาหาร หมอดู หมอนวด ช่างตัดผม
พนักงานรับจอดรถและเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ได้กลายเป็นเพื่อนที่คุ้นเคย การบันทึกภาพช่วงสั้นๆ
ด้วยการถ่ายภาพขาวด�ำช่วยท�ำให้เรื่องราวและราย
ละเอียดของวิถีชีวิตบนถนนเส้นนั้นกระจ่างชัดขึ้น

Chua Chye Teck

ชู ชี เท็ก
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 Photographer 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 อาหมัด อซาร์ ชิ แฟดชิล (2507, มาเลเซีย)
ผลงานของเขาได้ร่วมแสดงใน Invisible Photographer Asia (IPA) LENS Blog The New York Times,
Angkor Photo Festival และ Ballarat International
Foto Biennale นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการ
แสดงเดี่ยวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ ปัจจุบัน
เขาเป็นอาจารย์ที่ Multimedia University ประเทศ
มาเลเซีย
ผลงานชุด Work of Life, Kuala Lumpur
(2523 - ปัจจุบัน) เป็นผลมาจากการท�ำงานอย่างยาว
นานของเช อาหมัด โดยช่วงทศวรรษที่ 80 เขาได้เดิน
ไปตามถนนพีเทลลิ่ง (Petaling) เลโบท แอมเปง
(Leboh Ampang) และ ปูดู (Pudu) ในตอนที่ยังเป็น
นักโฆษณาผู้กระตือรือร้นเขาเดินเล่นพื่อผ่อนคลาย

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 selectedcommission 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 perceptions, 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 turquoise background in an identical manner, akin
to documenting a museum collection. By representing them this way, the objects acquire a
new identity, status, and value. Their beauty regained or even transformed, our perceptions
are tweaked to view them in a sudden new light.

ชู ชี เท็ก (2517, สิงคโปร์) ได้รับปริญญา
บัณฑิต ทัศนศิลป์ สาขาประติมากรรม จาก Melbourne
Institute of Technology (RMIT), 2543 นิทรรศการ
เดี่ยวล่าสุดได้แก่ Memories (อุโมงเอสปรานาส
สิงคโปร์, 2558) และ City Landscape (Berlin) (Kün-

stlerhaus Bethanien เยอรมัน, 2553) ตัวอย่างของ
งานที่ได้รับคอมมิชชั่น ได้แก่ ‘Aquatic Fauna n° 1’
(สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Botanic Gardens สิงคโปร์,
2551) โดยร่วมมือกับไก ลัม และ เทศกาลเวนิสเบียน
นาเล่ครั้งที่ 52 (2550)

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 superimposed in order to render a single image.

Wonderland (2551) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
รับรู้ เกี่ยวกับว่าเราจะมองเห็นความงามอย่างไร และ
เกี่ยวกับการมอบลมหายใจกลับเข้าไปในสิ่งของที่
หมดอายุแล้ว มีการเก็บวัตถุสะสมจ�ำนวน 500 ชิ้น
จากตลาด ผู้บริจาค และหน่วยบรรเทาทุกข์ จากนั้น
ได้น�ำวัตถุกลับมาที่บ้าน เพื่อท�ำความสะอาดและถ่าย
ภาพ โดยมีพื้นหลังเป็นสีน�้ำเงินอมเขียวเทอร์คอยซ์
และภาพถ่ายให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับของสะสมใน
พิพิธภัณฑ์  เมื่อน�ำเสนอวัตถุออกไป แสดงให้เห็นว่า
วัตถุนั้นมีอัตลักษณ์ใหม่ สถานะใหม่ และคุณค่าใหม่
ความงามของพวกมันถูกท�ำให้กลับคืนมาหรือเปลี่ยน
ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การรับรู้ของเราถูกกระตุ้นเพื่อ
ให้มองวัตถุในแง่มุมใหม่

ซาร์ คริสตอป (2532, ฟิลปิ ปินส์) เป็นศิลปิน
ที่ท�ำงานสื่อผสมระหว่างภาพถ่าย วิดีโอ ศิลปะจัดวาง
เฉพาะที่และสิ่งพิมพ์ นิทรรศการเดี่ยวของเขาได้แก่
Point of No Return (MO Space, มะนิลา, 2560)
และ New Refuge (District Gallery, มะนิลา, 2561)
ผลงานของซาร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายโดย
Riga Dummy Book Award (2559) และถูกน�ำเสนอ
เป็นหนึ่งใน shortlist โดย Ateneo Art Awards for
Visual Art (2560) ปัจจุบันซาร์ท�ำงานและอาศัยอยู่
ในเมืองลากูน่า ประเทศฟิลิปปินส์

Czar Kristoff
ซาร์ 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 recent 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 nonarchival 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

ซาร์ตั้งค�ำถามต่อหน้าที่ใช้สอยและความ
ทรงจ�ำ Assembly No.2 (2561) รวบรวมภาพพิมพ์
อิงค์เจ็ทที่ไม่มีลักษณะของเอกสารส�ำคัญ จ�ำนวนสาม
แผ่นน�ำมาติดบนกระดาษเข้าด้วยกัน ความพยายาม
ที่จะท�ำให้ภาพที่แตกต่างกันรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ
แสวงหาศักยภาพ มีการตั้งค�ำถามถึงวัตถุประสงค์
สั ง เกตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น และยอมรั บ ข้ อ
จ�ำกัด เนือ่ งจากภาพพิมพ์มลี กั ษณะไม่ถาวร เมือ่ ภาพ
ชัน้ แรกสีซีดจางลงและจะฉีกออก ภาพชั้นที่สองก็จะ
ปรากฏอยู่ตรงหน้า คล้ายกับการฉีกปฏิทินเเขวนผนัง
เมื่อครบรอบหนึ่งเดือนภาพในหน้าต่อไปก็จะถูกน�ำ
มาใช้งาน ซาร์ใช้เวลาสามปีในการรวบรวมภาพตาม
สถานที่ก่อสร้างส�ำหรับนิทรรศการนี้ภาพจะถูกฉาย
ด้ ว ยโปรเจ็ ค เตอร์ เ พื่ อ สร้ า งภาพเพี ย งภาพเดี ย ว

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 Dystopia (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. However, 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 paradisiacal views of Bangkokians, using a synthesis
of female models, objects, and locations to
create a magical realistic photographic tapestry.

แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์ (2501, ไทย) ส�ำเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 เขาได้จดั แสดงนิทรรศการเดี่ยว Last
Homo Sapeints (กรุงเทพฯ, 2003) และ A Tale of
Dystopia (กรุงเทพฯ, 2560) ปัจจุบันแดนสรวงอาศัย
อยู่ที่กรุงเทพฯ และเป็นอาจารย์สอนการจัดแสงใน
สตูดิโอที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน A Tale of Dystopia แสดงถึงเรื่อง
ราวคู่ขนานระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
โลกกับทัศนคติอนั เพิกเฉยของมนุษย์ การเปลีย่ นแปลง
ของโลกนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่หนักหน่วง
ของมนุษย์และกลไกการปรับตัวของโลก ส่วนมนุษย์
นั้นก็มีทัศนคติและแนวคิดที่ดีเยี่ยมในการสร้างชีวิต
ที่สมบูรณ์แบบ โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สะดวกเป็นตัวช่วย อย่างไรก็ดีมนุษย์นั้นล้มเหลวที่
จะรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ก�ำลังเกิด
ขึน้ มนุษย์เพิกเฉยกับผลเสียต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมา ไม่วา่
จะเป็นมลพิษทางอากาศและความยากจน แดนสรวง
ซ้อนภาพระหว่างความเป็นจริงที่เสื่อมโทรมของเมือง
กรุงเทพฯ และมุมมองของคนกรุงเทพฯที่มองสิ่งต่างๆ
รอบตัวผ่านมโนทัศน์แบบฟุ้งฝัน เขาสร้างสรรค์ภาพ
ถ่ายโดยการสังเคราะห์นางแบบผู้หญิง วัตถุ และ
สถานที่ เพื่อสร้างภาพถ่ายประเภท magical realism

Doni Maulistya
ดอนนี่ โมลิสทียา
Doni Maulistya (b. 1987) studied at
the Indonesia Art Institute in Yogyakarta, the
Angkor Photography Workshop (2009), and
Foundry Photo Workshop (2010). His solo exhibitions 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 discourses. In order to release himself from such
Western fixation, Doni bought Virgin Mary statuettes, decorated them with Indonesian spirits,
photographed them and then printed them on
cloth. He further photographs the cloth and ultimately aims for creating an intercultural visual
language that celebrates faith.

ดอนนี่ โมลิสทียา (2530, อินโดนีเซีย) ส�ำเร็จ
การศึกษาด้านการถ่ายภาพจาก Indonesia Art Institute, อินโดนีเซีย, 2552 และผ่านการฝึกอบรมการ
ถ่ายภาพสารคดีที่ The Angkor Photography Workshop, กัมพูชา, 2009 และ Foundry Photo Workshop
(2553) ดอนนี่จัดแสดงผลงานเดี่ยว How to Draw
Waterhole (ออสเตรเลีย, 2558) Happy Here
(อินโดนีเซีย, 2556) และ Repertoar Hitam Putih
(อินโดนีเซีย, 2560)
ดอนนี่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ
ของคาร์ลา ดิ๊กเค่น (Karla Dickens) ศิลปินชาว
ออสเตรเลีย คาร์ลาสร้างรูปเคารพพระนางมาเรียขนาด
เล็กด้วยเซรามิก ผลงานของคาร์ลาท�ำให้ดอนนีร่ สู้ กึ ถึง
inculturation หรือ การปรับค�ำสอนของศาสนาคริสต์
เพื่อให้เหมาะกับสังคมอื่นที่คนไม่ได้นับถือศาสนา
คริสต์ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการล่า
อาณานิ ค มของตะวั น ตกและยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
อินโดนีเซียในเวลาปัจจุบัน รูปเคารพพระแม่มารีถูก
ผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วาทกรรมยุ ค ล่ า อาณานิ ค ม
ตะวันตก เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการยึดมั่นนี้
ศิลปินจึงซื้อรูปเคารพพระแม่มารีจากตลาด ประดับ
ตกแต่งด้วยจิตวิญญาณแบบคนอินโดนีเซีย แล้วน�ำ
มาถ่ายภาพ ก่อนที่จะน�ำภาพถ่ายมาพิมพ์บนผ้า และ
ถ่ายภาพผ้าเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง เห็นได้ว่านี่คือหนทาง
แห่งอิสระแของศิลปินในการสร้างภาษาภาพ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการปะทะสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเพื่อที่
จะเฉลิมฉลองความเชื่อของเขา

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 photography 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 reflections in the river of life.

ดุย เฟือง เล เหวียน (2527, เวียดนาม) ได้
รับเลือกโดย Jean-Luc Amand Fournier จาก
École Nationale Supérieure de la Photographie
d’Arles ให้เป็นศิลปินในพํานักเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ที่ประเทศฝรั่งเศสในปี 2551 เขาได้จัดแสดงผลงานที่
Photoquai Photography Biennale (Musée du
Quai Branly, 2552)
Holding Water (2555) เป็นโครงการถ่าย
ภาพระยะเวลา 5 ปี ดุย เฟือง ได้บันทึกภาพทะเล
สาบตรี อัน (Tri An) ซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนพลังน�้ำที่
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเวียดนาม น�้ำคือชะตาลิขิต
ชีวิตของประชาชน พวกเขาเป็นน�้ำและน�้ำคือชีวิตของ
พวกเขา ศิลปินได้ติดตามวิถีชีวิตที่ใช้ชีวิตสอดคล้อง
กับกระเเสน�้ำที่ขึ้นและลง ดุย เฟืองได้ผสานชีวิตของ
เขา ให้เข้ากับวิถีชีวิตประจ�ำวันของชาวบ้านและโลก
ภายในของพวกเขา ท่ามกลางพืน้ หลังทีม่ เี สน่หเ์ กินค�ำ
บรรยาย มนุษย์ ธรรมชาติ และความทรงจ�ำปรากฏ
ขึน้ และหายไปเช่นเดียวกับการสะท้อนของแสงทีร่ ะยิบ
ระยับในแม่น�้ำแห่งชีวิต

Kasetsart University
Veterinary Teaching
Hospital
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน

Kasetsart University Veterinary Teaching
Hospital is part ofthe Faculty of Zoology of Kasetsart 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 necessary element to help diagnose an animal’s
ailments and other medical issues including pregnancy. The photographs show the strangely
beautiful details of animal anatomy including
skeleton and internal organs.

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก�ำแพงแสน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้การดูแลของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด�ำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี เป็นแหล่งการเรียนการ
สอนของนิสิต และให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชน
ในเขตภาคตะวันตก
โรงพยาบาลสัตว์ให้บริการการตรวจทาง
รังสีวินิจฉัย เช่น การถ่ายภาพเอกซ์เรย์ (x-ray) การ
ตรวจด้วยเครื่องฟลูโอโลสโคป (fluoroscope) การ
ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (ultrasound) นิทรรศการ
นี้แสดงภาพภ่ายเอกซ์เรย์สัตว์ขนาดเล็กได้แก่ สุนัข
แมว สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ฟันแทะ ปลา และ
สัตว์ป่า ภาพถ่ายเป็นส่วนส�ำคัญในการวินิจฉัยอาการ
เจ็บป่วยบริเวณกระโหลก ช่องท้อง และขา อันเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุ การติดเชื้อและการตั้งท้อง ภาพถ่าย
ได้แสดงรายละเอียดที่สวยงามของกายวิภาคของ
สัตว์ ได้แก่ โครงกระดูกและอวัยวะภายใน

Kay Chin Tay
เคย์ ชิน เทย์

ความพยายามของเขาในการท�ำความเข้าใจความ
ขัดแย้งระหว่างความรู้สึกของเขาเองที่มีต่อประเทศ
สิงคโปร์ในฐานะที่เป็นบ้าน และเป็นดินแดนที่แปลก
ประหลาดมหัศจรรย์ เขาถ่ายภาพประเทศสิงคโปร์ด้วย
มุมมองแบบพาโนรามาท�ำให้ผู้ชมสามารถเห็นในมุม
มองที่กว้างขึ้น ในทางปฏิบัติแล้วนี่เป็นความพยายาม
ส่ ว นตั ว ของเขาในการสร้ า งความเป็ น นิ รั น ดร์ ข อง
ภาพ และเรื่องราวที่ก�ำลังจะหายไปเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็น
ของขวัญที่เคย์ ชินต้องการมอบให้กับประเทศสิงคโปร์

Kinez Riza
คีเนส รีซาร์
Kay Chin Tay (b.1965) is based in Singapore. 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) ส�ำเร็จการ
ศึกษาสาขา Photojournalism จากมหาวิทยาลัยมิสซูร-ี
โคลัมเบีย, 2535 เคย์ ชิน ท�ำงานด้านภาพถ่ายสารคดี
และภาพข่าว ในปี 2546 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
หนึ่งใน 12 ของ Hasselblad Masters of The World
จากทั่วโลก ผลงานที่เป็นที่รู้จักของเคย์ ชินคือ Panoramic Singapore นอกจากนั้นเขายังได้แสดงงาน
ในอีกหลายประเทศ ได้แก่ ตุรกี ออสเตรเลีย จีน
เกาหลีใต้ บังคลาเทศ และสิงคโปร์
ผลงานของเคย์ ชิน นั้นเกี่ยวข้องกับความ
ทรงจ�ำของเขาที่มีต่อสิงคโปร์ ช่วงเเรกของการเริ่มต้น
อาชีพการงาน เคย์ ชินใช้ชีวิตอยู่ระหว่างสิงคโปร์และ
สหรัฐอเมริกา ในบางช่วงเวลาเขาเองลืมไปว่าสิงคโปร์
เป็นอย่างไร Panoramic Singapore (2544) คือ

Kinez Riza (b.1989) is a multi-disciplinaryartist based in Indonesia. She has exhibited 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 anticlimactically above the water. The meteorites and their
clear reflection on the surface of water represent
a seen reality and an implicit sub-reality; an immersive experience of the relationship between
the dream and the transformation of real objects.
Internos suggests a metaphorical way of visualizing 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 รีซาร์ (2532, อินโดนีเซีย) เป็นศิลปิน
ที่ท�ำงานหลากหลายเทคนิคและได้ร่วมนิทรรศการ
ศิลปะต่างๆ เช่น Art Dubai (2555), D Gallerie
(2555), Unseen Photo Fair (2557), Ruci Art

Space (2558) นอกจากนั้นเธอยังได้เข้าร่วมโครงการ
Land Art Mongolia 360 Biennale (มองโกเลีย,
2557) โครงการศิลปินในพ�ำนัก The Arctic Circle
Org (2556) และ Jogja Biennale (2560)
คีเนส ได้ส�ำรวจความเป็นจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ เวลา และความงามอันยากทีจ่ ะอธิบายด้วยภาษา
พูดหรือภาษาเขียน ผลงาน Internos (2559) แสดง
ให้เห็นภาพอุกกาบาตที่ลอยอยู่เหนือน�้ำอย่างไร้พละ
ก�ำลัง ภาพอุกกาบาต และเงาสะท้อนที่ชัดเจนบนพื้น
ผิวน�้ำน�ำเสนอความจริงสองลักษณะ ได้แก่ ความจริง
แท้ที่เราสามารถมองเห็นได้ และความจริงแท้ที่มี
ลักษณะลุ่มลึก ซับซ้อน ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือ
อีกนัยหนึ่ง มันคือประสบการณ์ของความสัมพันธ์
ระหว่างความฝันและความแปรเปลี่ยนของวัตถุ

Lirio da Fonseca
ลิลลีโอ ดา ฟอนเซคา

ลิลลีโอ ดา ฟอนเซคา (2517, ติมอร์ เลสเต้)
ได้ รั บการฝึ กฝนให้ เ ป็ น ช่ า งภาพสื่ อโดยองค์ กรสื่ อ
สาธารณะไม่แสวงหาผลก�ำไร Internews ในปี 2543
และส�ำนักข่าวรอยเตอร์ในปี 2544 ปัจจุบันเขาอาศัย
อยู่ที่ติมอร์ - เลสเต โดยท�ำงานให้กับส�ำนักข่าวรอย
เตอร์ในฐานะช่างภาพ
ลิลลีโอได้เก็บภาพวิกฤตการณ์ติมอร์ตะวัน
ออกของปี 2549 ซึ่งเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งระหว่าง
ทหารของติ ม อร์ ต ะวั น ออกที่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ใ น
กองทัพ ความขัดแย้งได้ขยายไปสู่ความพยายามท�ำ
รัฐประหารโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวงดิลี วิกฤติ
ดังกล่าวถูกแทรกแซงทางทหารจากหลายประเทศ
เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ โปรตุเกส และ
สหประชาชาติ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารลาออกของนายกรัฐมนตรี
มาลิ อัลกาทิริ (Mari Alkatiri) หลังจากวิกฤตการณ์
ลิลลีโอยังคงเก็บภาพของการเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2550 ผลที่ได้ คือ รัฐบาลผสม ซานา
นา กัสมาว (Xanana Gusmão) เป็นนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ และเฟอร์นานโด เดอ อาโรโจ (Fernando de
Araújo) เป็นประธานาธิบดีของรัฐสภาแห่งชาติ ภาพ
ของลิ ล ลี โ อได้ แ สดงให้ เ ห็ น ช่ ว งเวลาของการต่ อ สู ้
ความขัดแย้ง อารมณ์ ความหวัง และการแก้ปัญหา
ในติมอร์-เลสเต จากอดีตถึงปัจจุบัน

Lukas Birk
ลูคัส เบิร์ก
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 military, 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.

Lukas Birk (b. 1982) is an Austrian artist, 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 government 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, documentary 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) ศึกษาสาขา 
ศิลปะและภาพถ่ายที่ London College of Music and
Media และสาขาภาพพิมพ์ที่ Rhode Island School
of Design เขาได้รับทุน Fulbright ได้รับรางวัลและ
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
เช่น ห้องสมุดอังกฤษ สถาบันเกอเธ่ และ สภาศิลปะ
แห่งออสเตรีย โครงการของเขาแสดงในยุโรป สหรัฐ
อเมริกา และเอเชีย
ลูคัสวิจัยเรื่องภาพผ่านการส�ำรวจวัฒนธรรม
ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดเเย้ง ผลงาน ศิลปะ
จดหมายเหตุ ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสถาบัน
แต่อย่างไร แต่เป็นการให้ความส�ำคัญกับเรื่องราว
ส่วนตัว อันแสดงความปรารถนาทีจ่ ะเก็บรักษาเรือ่ งราว
เหล่านั้นให้อยู่ในประวัติศาสตร์ Myanmar Photo
Archive (ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง) เป็นหนึ่งในศิลปะ
จดหมายเหตุของเขา ภาพถ่ายมีความหลากหลายตั้ง
แต่ภาพถ่ายครึ่งตัวบุคคล อัลบั้มภาพส่วนบุคคล ภาพ
ถ่ายทางการ การบันทึกภาพของบริษัท ภาพถ่ายการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภาพถ่ายสารคดี และสไลด์โพ
สิทีฟและเนกาทีฟ เป้าหมายของโครงการ คือ เพื่อที่
จะสร้างการบันทึกของภาพถ่ายและวัฒนธรรมเพื่อ
เผยให้ เ ห็ น บริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ ข องภาพถ่ า ย
จดหมายเหตุเหล่านั้น

Maika Elan
ไมก้า อีลาน

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 participant 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 synchronized 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 ทาน ไห่ (2529, เวียดนาม) หรือ
“ไมกา อีลาน” ส�ำเร็จการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, โฮ
จิมินห์, ปีที่จบ เธอได้รับรางวัล Best Photo Essay
และ Best Single Photo จาก Indochina Media
Memorial Foundation (2553) และเธอยังเคยโครงการ
Joop Swart Masterclass (2556) และได้รับเลือก
เข้าร่วมโครงการ VII Mentor (2557-2559)
The Pink Choice (2554-2556) เป็นผล
งานชุ ด ภาพถ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ของคู ่ รั ก เพศ
เดียวกัน ตัวตนและพื้นที่ส่วนตัว แม้ว่าประเด็นเรื่อง
รักร่วมเพศจะเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในเวียดนาม
แต่ศิลปินก็พบว่าไม่เป็นความจริง จึงเกิดเป็นแรง
บั นดาลใจให้ เ ธอถ่ า ยภาพคู ่ รั กที่ สัมผั สกั นและกั น
อย่างรักใคร่ และที่ส�ำคัญไปกว่านั้น เธอบันทึกจังหวะ
ของการใช้ชีวิตร่วมกันที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เธอบันทึกภาพคู่รักไว้ในแบบที่ท�ำให้เราในฐานะผู้
ชม ได้ประจักษ์ถึงความปราถนาและความอบอุ่นที่
พวกเขามีให้แก่กันและกัน

Minzayar Oo
มินซายา อู
Minzayar Oo (b. 1988) is an awardwinning photographer from Myanmar and represented 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 companies. A massive landslide in 2015 killed 114
people and drug-use is widespread among
the workers. These photographs show the real
price of jade.

มินซายา อู (2532, เมียนมาร์) ศึกษาที่
คณะการแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง, 2555
ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานด้านการแพทย์ และ
เริ่มถ่ายภาพเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในประเทศ
เมียนมาร์ ปัจจุบันเขาท�ำงานในระดับภูมิภาคส�ำหรับ
สิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ และได้แสดงผลงานของเขา
ที่แกลเลอรี่ต่างๆ และเทศกาลภาพถ่ายทั่วโลก
มินซายา ถ่ายภาพเหมืองหยกในเมืองพา
กัน รัฐกะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ ส�ำหรับชุดภาพถ่าย
The Price Of Jade (2556 – 2559) เมืองพากันนั้น
ผลิตหยกที่มีคุณภาพและมีปริมาณมากที่สุดในโลก
ในทุกวันจะมีชายหนุ่มจ�ำนวนหลายพันคนอพยพมา
จากภูมิภาคต่างๆ ด้วยความฝันที่จะหาทางลัดสู่ความ
มั่งคั่ง พวกเขาท�ำงานในกองภูเขาของเสียจากเหมือง
ที่ถูกทิ้ง ชั้นดินถล่มครั้งใหญ่ในปี 2558 ท�ำให้มีนักล่า
ฝันเหล่านี้เสียชีวิต 114 คน การใช้ยาเสพติดแทบจะ
เป็ น เรื่ อ งปกติ ภ ายในเหมื อ งและมี ก ารเปิ ด ขาย
ภายในเหมืองหยก โดยเฉพาะเฮโรอีน ที่คนงานเรียง
แถวซื้อเพื่อให้มีแรงในการท�ำงาน ภาพถ่ายของมิน
ซายาแสดงราคาของหยกที่แท้จริง

Miti Ruangkritya
มิติ เรืองกฤตยา

Miti Ruangkritya (b.1981) is an awardee
of the Magenta Foundation for Emerging Photographers (2011) in the UK. He has been nominated 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 dreamlike 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 เรืองกฤตยา (2524, ไทย) เป็นผู้ชนะ
การประกวด Magenta Foundation for Emerging
Photographers ที่สหราชอาณาจักรในปี 2554 และ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินรุ่นใหม่โดยหอศิลป์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2557) และยังได้รับการเสนอ
ชื่อเข้าชิงรางวัล The Prix Pictet (2558-59)
Imagining Flood (2554) และ Space Shift
(2554) เป็นผลงานที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน Imagining
Flood ภาพถ่ายเกี่ยวกับน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ภาพถ่ายชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกภาพ
ธรรมชาติที่มีลักษณะเกินจริงและมีแนวโน้มว่าจะทวี
ความรุนแรง โดยมิติน�ำเสนอภาพน�้ำท่วมในลักษณะ
ทีเ่ หมือนความฝันและเหมือนอยูใ่ นโลกอืน่ Space Shift
ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นเพื่อสะท้อนภาพความ
รู้สึกส่วนตัวที่มีต่ออุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
เขาถ่ายภาพบริเวณชาญเมืองใกล้กบั ถนนมอเตอร์เวย์
ซึ่งมีอาคารชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสีย
หายจากน�้ำท่วมตั้งอยู่

Mohd Azlan Mam
Mohd Latib
โมด์ อัสลาน แมม โมด์ ลาทิป

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 photography 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 อัสลาน แมม โมด์ ลาทิป (2517, มาเลเซีย)
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการถ่ายภาพทางการ
แพทย์และขัน้ ตอนการเต้นของหัวใจ จากศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยมาลายา, กัวลาลัมเปอร์, 2539 ปัจจุบัน
เขาเป็นหัวหน้าหน่วย Imaging Department ใน Cardiacvascular Sentral Kuala Lumpur เชี่ยวชาญใน
การถ่ายทางการแพทย์ การถ่ายภาพ CT สแกนสาม
มิติ การฉีดสีเพื่อถ่ายภาพหลอดเลือดหัวใจ และการ
ถ่ายภาพอวัยวะภายใน
อัสลานได้หยิบยืมค�ำย่อของ Greatest Of
All Time (สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล) ส�ำหรับตั้งชื่อ
ชุดภาพถ่ายเทคนิคผสมผสานของเขา In Goat We
Trust (2560) แสดงภาพผูน้ �ำระดับโลก บุคคลสาธารณะ
และเหล่าทรราชย์ ทัง้ หมดยืนอยูด่ า้ นหน้าของสถาปัตยกรรมที่เสื่อมโทรมเก่าแก่ ซากปรักหักพังและเมืองที่
ถูกวางระเบิด เขาเลียนแบบโลกของอดีตและเพิ่ม
สัญลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าง ยูเอฟโอและดวงตาที่

ปรากฏบนธนบัตรของประเทศสหรัฐฯ ลงในภาพ เพื่อ
วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน
แม้วา่ บางเหตุการณ์จะสิน้ สุดลงไปแล้ว แต่ความยากจน
การเหยียดสีผิว การแบ่งแยก ความไม่เท่าเทียมและ
ความอดอยาก ยังคงไม่สน้ิ สุด ผลงานของเขามีลกั ษณะ
ที่ตรงไปตรงมา กระตุ้นให้เราพิจารณาถึงวิกฤตต่างๆ
รอบโลก

National Astronomical
Research Institute of
Thailand (Public Organization)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

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 knowledge 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 researchers 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 national 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 landscape and astrology, and phenomena in the
earth’s atmosphere.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ NARIT มีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างเครือ
ข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ ในระดับ
ชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้ได้มาตร
ฐานระดับนานาชาติ พันธกิจหลักของ NARIT ได้แก่
การวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในทาง
ดาราศาสตร์ NARIT ยังให้เปิดบริการให้แก่นักวิจัย
ทั่วไปเพื่อเข้าถึงกล้องโทรทรรศน์ ณ หอดูดาว ที่อยู่ที่
ตั้งที่ดี เหมาะสมกับการศึกษาท้องฟ้าและดวงดาว
NARIT มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีกล้องโทรทรรศน์หลายตัวทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศที่มีบันทึกความเข้าใจ NARIT มีหอดู
ดาวแห่งชาติอยู่ดอยอินทนนท์ พร้อมกล้องโทรทรรศน์
ขนาด 2.4 เมตร NARIT ถ่ายภาพดาราศาสตร์ 5
ประเภทได้แก่ ภาพถ่าย Deep Sky ภาพถ่ายวัตุใน
ระบบสุริยะ ภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ ภาพถ่าย
ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

Nicholas Saputra
นิโครัส ซาปูตรา

Nicholas Saputra (b. 1984) is based
in Jakarta. He is an actor who began his professional film career in 2002 and has since
achieved many awards. But he is also an environmental activist who has worked with the
European Union to protect the elephant population in Sumatra. This is represented by the
documentary film Save Our Forest Giant (2016).
Nicholas is not a professional photographer. However, he is an expert in using photographic 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 ซาปูตรา (2527, อินโดนิเซีย) เขา
เป็ น นั ก แสดงที่ เ ริ่ ม อาชี พ การแสดงภาพยนต์ ใ นปี
2545 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาได้รับรางวัลและการ
เสนอชื่อในฐานะนักแสดงชายยอดเยี่ยม ประเภท
ภาพยนต์ระดับชาติ เขาได้มีส่วนร่วมกับสหภาพยุโรป
ในความพยายามรักษาประชากรช้างในสุมาตราเหนือ
สหภาพยุ โ รปได้ ส ร้ า งภาพยนต์ ส ารคดี ข นาดสั้ น
Save Our Forest Giant (2016) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การปกป้องช้างสุมาตราจากการติดเชื้อผิวหนังผุพอง
นิโครัสไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพ เขาเริ่ม
ใช้กล้องในมือถือถ่ายภาพตั้งแต่ปี 2555 หรือสองปี
หลังจากการก�ำเนิดของอินสตาแกรม แอปพลิเคชั่นนี้
ท�ำให้ความต้องการในการบันทึกและแบ่งปันภาพถ่าย
ของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แนวความคิดพื้นฐาน
ส�ำหรับการถ่ายภาพของเขาไม่เคยเปลีย่ นแปลง นัน่ คือ
การบันทึกและแบ่งปันสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของเขาเอง
แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ เทคโนโลยีสร้างสรรค์สื่อที่สามารถ
เข้าถึงชีวิตของผู้คนจ�ำนวนมากได้พร้อมๆ กัน

Olé Viravong Scovill
โอเล วีระวงศ์ สโควิล

Olé Viravong Scovill (b.1977) is a LaoAmerican artist. She graduated from Mahasarakham University and her works move fluidly
between painting, photography, installation,
performance and public murals. Her recent
exhibitions include ART LINK (2018), an Indonesia-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
ชาวลาว-อเมริกัน ส�ำเร็จการศึกษาสาขาทัศนศิลป์
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543 โอเลมีความ
เชี่ยวชาญในด้านการใช้สีอะคริลิค การวาดภาพด้วย
หมึก ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะการจัดวาง ศิลปะการแสดง
ศิลปะบนผนัง และการสร้างงานในพื้นที่สาธารณะ
โดยมีนิทรรศการล่าสุดคือ ART LINK (i:cat Gallery,
ลาว, 2561) เป็นนิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศลาว
การแสดงออกของผู้หญิงคือวัตถุประสงค์
หลักของโอเล เธอผสมผสานจังหวะชีวิตของเธอพร้อม
กับดนตรีและการเต้น เพือ่ สร้างสรรค์ภาพถ่ายทีม่ ศี ลิ ปะ
การแสดงเป็นองค์ประกอบ เธอได้ซมึ ซับเรือ่ งราวความ
งามของโลกสมัยใหม่และของสังคมมนุษย์ทแี่ วดล้อม
เธอ ตลอดจนประสบการณ์ของเธอที่มีต่อความโกรธ
ความปรารถนา และอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้
ด้วยค�ำพูดศิลปะถือเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในการแสดงออก
ทางอารมณ์และจิตใจ แม้แต่ในด้านทีม่ ดื ทีส่ ดุ ของจิตใจ
ภาพถ่ายของเธอกระตุ้นให้ผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน
ก็ตาม ตระหนักถึงความส�ำคัญของการแสดงออกของ
ตนเองอย่างตรงไปตรงมา

Rangga Purbaya
แรงกา พูบายา

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.

แรงกา พูบายา (2519, อินโดนีเซีย) ส�ำเร็จ
การศึกษาสาขาภาพถ่ายจาก Indonesian Institute
of The Arts, 2549 แรงกาได้จัดแสดงนิทรรศการ
เดี่ยว Letter To The Lost One (Ruang Mes 56,
อินโดนีเซีย, 2560) และ Stories Left Untold (Fête
de l’Humanité, ฝรั่งเศส, 2559) นอกจากนั้นยังได้
ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม Jimei X Arles International Photo Festival (จีน, 2560) และ Unseen
CO-OP (เนเธอร์แลนด์, 2560)
ความสนใจหลักของแรงกา คือ ประวัตศิ าสตร์
ส่วนรวมและส่วนบุคคล Investigating Boentardjo
(2561) เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ชาว
อินโดนีเซียในช่วงปี 2508-2509 โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม
คอมมิวนิสต์ กลุ่มชาวจีน และกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ถูกกล่าว
หา และในขณะเดียวกัน ภาพถ่ายยังเกี่ยวข้องกับปู่
ของเขา โบนทาทโจ (Boentardjo) ซึ่งถูกจับในปี 2508
และหายตัวไปท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในเหตุการณ์ครัง้ นัน้ แรงกาถ่ายรูปสถานทีท่ มี่ คี วามคลุมเครือ
ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การสังหารหมู่ รัฐบาลได้ลบบริบททางประวัติศาสตร์
ของสถานที่เหล่านั้นออกไป เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความ
สนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ห ่ า งจากประเด็ น ทาง
ประวัติศาสตร์

REKREATIF
Rede Kreatividade Fotografu
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 Stories 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. Investigating 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

Rede Kreatividade Fotografu, or REKREATIF, 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 photography. In addition, REKREATIF manages workshops, 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 present multi-ethnicities. Though it seems impossible
to identify the “real” face of the Timorese race,
the photographs depict real people who is currently living in Timor-Leste.

Rede Kreatividade Fotografu หรือ REKREATIF เป็นชุมชนถ่ายภาพทีต่ งั้ อยูใ่ นเมืองดิลี ประเทศ
ติมอร์-เลสเต เป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ การชักชวนและ
รวบรวมช่างภาพรุ่นเยาว์ให้มีพื้นที่ในการแบ่งปัน
ประสบการณ์ แลกเปลีย่ นความคิดและเทคนิคการถ่าย
ภาพ นอกจากนี้แล้ว REKREATIF ยังจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการณ์ การสัมมนา และการประกวด โดย
เชิญช่างภาพที่มีประสบการณ์และผู้อาชีพเข้ามา
กิจกรรมดังกล่าวด้วย
Faces of Timor (2018) เป็นภาพถ่ายชุด
ขาวด�ำ ที่สร้างสรรค์โดย กิล บารอส (2522) ฮิพโพลิ
โต ดา ซิลวา บัพทิสตา (2532) และ เดลิโอ ราโมส
(2539) ผลงานชุดนี้มุ่งเน้นไปที่ชาติพันธุ์ที่ผสมผสาน
ระหว่างชาวติมอร์ จีน โปรตุเกส แองโกลา โมซัมบิก
เคนยา อาหรับ และออสเตรเลีย ช่างภาพได้เชิญ
ชาวติมอร์ทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุมาที่สตูดิโอ และขอ
ให้พวกเขาสวม Kaeba’uk ซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะ
แบบดั้งเดิมของชาวติมอร์ เครื่องประดับดังกล่าวท�ำ
หน้าที่เชื่อมความหลากหลายของชาวติมอร์ รูปถ่าย
ของพวกเขาแสดงให้เห็นภาพของชาวติมอร์ที่มีเชื้อ
ชาติแตกต่างกัน แม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่า
ใบหน้าที่แท้จริงของชาวติมอร์นั้นเป็นอย่างไร แต่ภาพ
ถ่ายนี้แสดงให้เห็นภาพของคน “จริง” ซึง่ ปัจจุบนั อาศัย
อยูใ่ นประเทศติมอร์ - เลสเต

Sai Htin Linn Htet
ไซ ฮิน ลิน เทท
Sai Htin Linn Htet (b.1991) is a photographer based in Yangon. After joining an

Advanced Documentary Photography Masterclass 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, เมียนมา) หลังจากที่
ไซได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม Advanced Documentary
Photography Masterclass (Institut Français de
Birmanie, 2558) ไซได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิของสัตว์ สิทธิของผู้พิการและมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม เขาได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ Yangon Photo Festival (2558 - 60) Yangon Art and
Heritage Festival 2017 และ Fotomarathon ในปี
2560 เขาได้ชา่ งภาพหญิงชาวอเมริกนั Maggie Steber
เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะแนว
ไซส�ำรวจความเหนื อ จริ ง และความรู ้ สึ ก
ของการเป็นส่วนหนึ่งของพลังชีวิตของมนุษย์รอบตัว
โดยการถ่ายภาพเงาสะท้อนที่ปรากฏบนกระจกใส
ตามสถานที่ต่างๆ The Others (2558 - 2560) เป็น
ผลงานที่ถ่ายแบบ single shot อย่างตรงไปตรงมา
โดยไม่ได้ปรับแต่งภาพแต่อย่างไร ไซรู้สึกว่าตัวเองติด
อยู่กับความเป็นจริงที่ไม่สมจริง ไม่เป็นเหตุเป็นผล เขา
จึงต้องการหลบหนีจากความเป็นจริงดังกล่าว โดยฝึก
การตีความถึงการมีอยู่ของตัวตน ในลักษณะที่ซับซ้อน
และอลหม่าน ภาพแสดงให้เห็นขั้วสองขั้วที่แตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ ความซับซ้อนและความ

เรียบง่าย ความอลหม่านและความสงบ การสูญหาย
และการค้นพบ ขั้วเหล่านี้เกิดขึ้นกับไซพร้อมๆ กัน
อย่างไม่รู้จบ

Samsudin Abdul Wahab

ซัมซูดิน อับดุล วาฮับ

อ�ำนาจในการสู้รบเพื่อความอยู่รอดกับแมลงศัตรูที่มี
ขนาดใหญ่เกินจริงและถูกเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ซัมซูดินต้องการเตือนเราถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศที่เกิดจากความโลภ และความโง่เขลา
ของมนุษย์ เขาได้สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของ
ตัวเอง ผนวกด้วยจินตนาการอันแสนบรรเจิดและ
อารมณ์ขัน เขาเปลี่ยนประเด็นทางสังคมให้กลายเป็น
เรื่องราวที่เร้าใจและยั่วยุ

Seub Nakhasathien
สืบ นาคะเสถียร

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 featured 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 foolishness, 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 วาฮับ (2527, มาเลเซีย)
ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมาลา, 2550 และได้แสดงนิทรรศการ Enough!
(2551), Not Enough! (2551), Self-Parody (2553)
และ Propositions for the Future (2558) นอกจาก
นั้นงานของเขาได้รับการจัดแสดงในระดับประเทศที่
ส�ำคัญได้แก่ Taiwan Biennale (2554), Fukuoka
Asian Art Museum, Fukuoka, Japan (2557) และ
Kuandu Biennale, Taipei (2559)
Wira Bangsa (2016) มีความหมายว่า
วีรบุรุษแห่งชาติ เป็นผลงานชุดภาพถ่ายตัดต่อรูปแบบ
-ดิจิทัล ที่เน้นภาพของเกษตรกรเสมือนเป็นนักรบที่มี

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 committing 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 นาคะเสถียร (2492-2533, ไทย) เป็น
นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ชาวไทย มักเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึก สเก็ตช์รปู
และถ่ายรูป ซึ่งส่งผลท�ำให้งานวิจัยของเขามีคุณค่า
และน่าสนใจ สืบต้องการเรียกร้องต่อหน่วยงานของ
ภาครัฐให้ใส่ใจการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่าง

แท้จริง เขาจึงประท้วงด้วยการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธ
ปืนในบ้านพักที่ห้วยขาแข้ง เพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็น
ความส�ำคัญของการอนุรักษ์
หนึ่งในผลงานที่ส�ำคัญของสืบ คือ การน�ำ
เสนอป่ า ทุ ่ ง ใหญ่ - ห้ ว ยขาแข้ ง ต่ อ องค์ ก ารเพื่ อ การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สืบได้ส�ำรวจ
ป่าทุ่งใหญ่ในระหว่างปี 2531-2532 และได้เก็บบันทึก
ลักษณะป่า พืช สัตว์ปา่ ระบบนิเวศวิทยา ประวัตคิ วาม
เป็นมาของป่าทุ่งใหญ่ในด้านธรณีวิทยา และรวมไป
ถึงการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมืองด้วยการถ่าย
ภาพ ภาพถ่ายในนิทรรศการนี้ คือ ส่วนหนึง่ ของรายงาน
ที่สืบได้เตรียมร่วมกับเบอร์ลินด้า สจ๊วต-ค๊อก เพื่อน�ำ
เสนอต่อ UNESCO ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม2534
ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
นับเป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก

Teodulo Protomartir
ทีโอดูโล โปรโตมาเทีย

ทีโอดูโล โปรโตมาเทีย (2436 - 2513, ฟิลิปปินส์) เป็นช่างภาพคนแรกที่น�ำรูปแบบการถ่ายภาพ
ด้วยฟิล์มขนาด 35 มม. เข้ามายังประเทศฟิลิปปินส์
และได้ให้ความส�ำคัญกับการถ่ายภาพโดยการก่อตั้ง
ชมรมถ่ายภาพ และรายการวิทยุของเขา ซึ่งแสดงให้
เห็ น ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
ฟิลิปปินส์ และกรุงมะนิลาที่ถูกรวบรวมไว้ เขาถือได้
ว่าเป็นบิดาแห่งการถ่ายภาพของฟิลิปปินส์
โปรโตมาเทียได้ถ่ายภาพเมืองในซากปรัก
หักพังจากสงครามโลกครั้งที่สอง บาดแผลการต่อสู้
ภาพการฟืน้ ฟูของเมือง และภาพทีจ่ ะมีชวี ติ อยูใ่ นความ
ทรงจ�ำเท่านั้น เขาถ่ายภาพสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
ของกรุงมะนิลาหลังสงครามและภาพชาวฟิลิปปินส์
ในชีวิตประจ�ำวันของตนในสถานที่ต่างๆที่คุ้นเคย เช่น
เมืองโบราณอินทรามูรอส สวนลูเนทา ย่านเออมิตา
และย่านคีอาโป ตลอดจนอาคารและสะพานทีไ่ ม่มแี ล้ว
ในปัจจุบัน รวมไปถึงร้านค้าเก่าแก่ โบสถ์โดมิงโกซึ่ง
เป็นหนึ่งในหกคริสตจักรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งส�ำคัญ
ของชาวสเปน เป็นเวลาเกือบสี่ร้อยปี และยังมีที่
ตั้งของ Our Lady of La Naval ก่อนที่จะถูกทิ้งระเบิด
ในปี 2484

Zulhilmi Ahmad Sherjawi
(Brunei Capture)
ซูฮิลมี อาหมัด เชอร์จาวี

Teodulo Protomartir (1893-1970s) was
the first photographer to bring the 35mm format
to the Philippines. He actively promoted photography through his photo club and radio
show, showing us a monumental event in Philippine’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 buildings 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

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 อาหมัด เชอร์จาวี (2527, บรูไนดา
รุสซาลาม) เป็นผู้ก่อตั้ง Brunei Capture Productions
(BC) ตั้งแต่ปี 2553 สโลแกนของ BC คือ “เราบันทึก
ภาพช่วงเวลาที่มีค่าของคุณ” การบันทึกภาพของ BC
นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะบันทึกภาพเฉพาะงานแต่งงาน
เท่านั้น แต่รวมไปถึงทุกเหตุการณ์ที่น่าจดจ�ำของชาว
บรูไน
ซู ฮิ ล มี ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การบั น ทึ ก ช่ ว ง
เวลาล�้ำค่าที่มีความส�ำคัญต่อชาวบรูไนดารุสซาลาม
โดยช่วงเวลาอันมีคา่ ทีส่ ดุ ของชาวบรูไน คือ งานแต่งงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะทางศาสนาและเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม เจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะแต่งตัวในชุด
เบอเบแด็ก (berbedak) แบบดั้งเดิม เจ้าสาวจะสวม
เครื่องประดับศรีษะที่ท�ำจากทองเหลืองซึ่งมีน�้ำหนัก
มาก โดยจะมีลวดลายเป็นไก่หรือมังกรและประดับ
ด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เจ้าบ่าวสวมหมวกซิงก๊อก
(songkok หรือหมวกแบบมุสลิม) หรือ หมวดดาสต้า
(Dastar) ซึ่ ง เป็ น ผ้ า โพกศี ร ษะท�ำจากผ้ า ซองเก็ ท
(songket) ทั้งคู่จะสวมเครื่องประดับแขนที่ท�ำจาก
ทองเหลืองหรือทองค�ำขาว เช่น สายรัดข้อมือ ข้อเท้า
และสร้อยคอ การใช้แสงประกอบการถ่ายภาพเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญ ที่ท�ำให้ภาพของบ่าวสาวและ
พิธีการนั้นมีชีวิตชีวา

Organised by

Principal Supporter

Project Supporters

