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Message from the Chairperson

Board of Directors, Bangkok Art and Culture Centre Foundation

สารประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

The Bangkok Art and Culture Centre Foundation
is most pleased to be able to host the exhibition
“SPECTROSYNTHESIS II - Exposure of Tolerance:
LGBTQ in Southeast Asia”. This has been made
possible with cooperation of the Sunpride
Foundation whose collection is the mainstay
of this exhibition. Positively, it is to be noted
that the nature of the exhibition with its theme
of gender diversity will boost the work of the
BACC’s in its efforts to expand the diverse artistic
landscape of the City of Bangkok, whether
in terms of cultural, or of ethnic diversity, as
attested by our previous exhibitions. With the
commitment of the Sunpride Foundation in
furthering the understanding of the gender
diversity issue, together we hope to make
possible the changing of viewpoints, and to
promote inclusivity, not only in Thailand but
also generally in the region. Gender diversity
does not only reflect the quality of tolerance,
it allows for the respect of human rights, values
which should be promoted and maintained
for the better society.

มูลนิธหิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิซันไพรด์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครจัดนิทรรศการ “สนทนาสัปตสนธิ ๒
– ไตร่ถาม: ความหลากหลายในอุษาคเนย์” โดยผลงานที่
น�ำมาแสดงส่วนมากนั้นได้น�ำมาจากงานสะสมของมูลนิธิ
ซันไพรด์ ในเวลาเดียวกันเนือ้ หาของนิทรรศการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเพศสภาพ เป็นการประจักษ์ถึงพันธกิจของหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการสร้างงาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เน้นความหลากหลาย งานต่างวัฒนธรรม
และต่างชุมชน เป็นต้น ดังที่ปรากฏให้เห็นได้จากงาน
นิทรรศการทีผ่ า่ นมาทีห่ อศิลป์ได้จดั ขึน้ และด้วยความมุง่ มัน่
ของมูลนิธิซันไพรด์ที่จะส่งเสริมความหลากหลายทาง
เพศสภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมผลักดันสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง ทัง้ ในสังคมไทย
และในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ โดยความหลากหลายทาง
เพศสภาพไม่ได้มีความส�ำคัญในการยอมรับเท่านั้นแต่
เป็นการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพอีกด้วย เป็นการส่งผลต่อ
คุณภาพของสังคมโดยรวม
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Assoc. Prof. Banasopit Mekvichai, Ph.D

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

Chairperson, Board of Directors, Bangkok Art and Culture Centre Foundation
ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

In being part of the Bangkok Metropolitan
Administration, the BACC's holding of this
exhibition in Bangkok will reflect the quality of
the city and its long-standing tolerant nature
to the LGBTQ community. And reflecting as
well that it is a long, intrinsic part of the Thai
way of life, one which could be an example.
I wish to thank all people involved in this
venture, both from the Sunpride Foundation
and the BACC teams in realising this exhibition.
And not least I am grateful and appreciative
of the artists for their wonderful and significant commitments that they have made for
this exhibition.

เนื่องจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็น
องค์กรหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร การจัดนิทรรศการในครัง้ นี้
จึงมีความหมายในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่มี
ความเอื้ออารียอมรับต่อเพศสภาพหลากหลายมาช้านาน
เป็นบริบทของสังคมไทยที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมโลก
ในนามของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณคณะท�ำงาน ทั้งทางฝ่ายหอศิลป์และฝ่าย
มูลนิธซิ นั ไพรด์ทสี่ ามารถจัดงานนิทรรศการนีใ้ ห้ส�ำเร็จลุลว่ ง
ได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ได้ทุ่มเท
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงในงานนี้อย่างน่าประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง
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Message from Director of Sunpride
สารจากผู้อำ�นวยการบริหาร มูลนิธิซันไพรด์

When Sunpride Foundation opened the initial
leg of SPECTROSYNTHESIS in 2017, it was a
ground-breaking exhibition of its kind. Hosted
by the Museum of Contemporary Art Taipei, it
was the first large-scale exhibition dedicated
to LGBTQ-themed art presented at a public
institution in Asia. Two years have passed, and
with the second iteration of SPECTROSYNTHESIS opening at the Bangkok Art and Culture
Centre (BACC), this is an opportune time to
look at how Asia has changed in the context of
Sunpride’s mission:
Have we progressed towards a stronger,
healthier and more equitable world for the
LGBTQ community and its allies?
The answer is complicated, but being an optimist by nature, I look for positive things to
keep me and my team at Sunpride moving
forward. Yes, we continue to hear news of gay
people being harassed and suppressed, and
it is unlikely that stigmatisation and discrimination will go away anytime soon, yet there
have been encouraging developments in many
places. In July 2018, Hong Kong’s Court of
Final Appeal delivered a landmark decision
to allow same-sex partners to obtain spousal
or dependent visas. In September the same
year, the Supreme Court of India decriminalised homosexuality by declaring Section 377
of the Indian Penal Code unconstitutional.
Then, in May 2019, Taiwan’s Legislative Yuan
finally approved the much-anticipated bill
legalising same-sex marriage. A month later,

เมื่อมูลนิธิซันไพรด์จัดแสดงนิทรรศการ “SPECTROSYNTHESIS” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑ์
ศิลปะร่วมสมัย (MOCA) ในกรุงไทเป นั้น จัดได้ว่าเป็น
นิทรรศการที่มีความแปลกใหม่ในวงการแสดงศิลปะเป็น
อย่างยิ่ง SPECTROSYNTHESIS เป็นนิทรรศการขนาด
ใหญ่ทนี่ �ำเสนองานศิลปะเพือ่ สะท้อนประเด็นเกีย่ วกับกลุม่
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ (Lesbian,
Gay, Bisexual, Transsexual และ Queer) ที่จัดแสดงใน
ที่สาธารณะเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย ขณะนี้นิทรรศการ
SPECTROSYNTHESIS ก็ได้หวนกลับมาจัดแสดงอีกครั้ง
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จึงนับ
เป็นโอกาสอันดีให้เราได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวตาม
พันธกิจของมูลนิธซิ นั ไพรด์วา่ ทวีปเอเชียมีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างไรบ้าง ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
เราก�ำลังก้าวไปสูโ่ ลกใบใหม่ทสี่ ดใสกว่าเดิม แข็งแกร่ง
มากขึ้น และมีความเท่าเทียมกันต่อชุมชน LGBTQ
และพันธมิตรหรือไม่
ค�ำตอบนี้ออกจะซับซ้อน แต่เนื่องจากผมเป็นคนมองโลก
ในแง่ดี ผมจึงคอยมองหาสิ่งที่ท�ำให้ตัวเองและทีมงาน
ซันไพรด์ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ทุกวันนี้เราก็ยังได้ยิน
ข่าวว่า คนที่เป็นเกย์ถูกคุกคามและได้รับแรงกดดันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการตีตราหรือเลือกปฏิบัติเช่นนี้คงยังไม่หมด
ไปเร็ว ๆ นี้อย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีพัฒนาการ
ทีน่ า่ พอใจเกิดขึน้ ในหลาย ๆ แห่ง เช่น เมือ่ เดือนกรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2561 ศาลอุทธรณ์สูงสุดของฮ่องกง มีค�ำวินิจฉัย
ครั้งส�ำคัญที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถขอวีซ่า
ผู้ติดตามหรือวีซ่าคู่สมรสได้ ต่อมาในเดือนกันยายนปี
เดียวกัน ศาลสูงสุดของอินเดีย ยกเลิกการก�ำหนดว่ารัก
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Patrick Sun
แพทริค ซัน

Executive Director, Sunpride Foundation
ผู้อำ�นวยการบริหาร มูลนิธิซันไพรด์

in June 2019, a gay civil servant in Hong Kong
won a legal battle for his husband to receive
spousal benefits and file a joint tax return. In
August, a same-sex couple in Beijing became
the first in the city to complete the process of
being named each other’s legal guardian in
what is regarded as a major step forward in
the protection of LGBTQ rights in China.
Whilst the road to true equality remains long
and difficult, these positive developments offer
glimmers of hope not only in the countries
where they happen but also to allies across
Asia, inspiring them to take heart in the unstoppable momentum towards unequivocal
civil equality for every lesbian, gay, bisexual
and transgender citizen of their country. With
Thailand being one of the most gay-friendly
and inclusive countries in Southeast Asia,
we are bringing the second edition of SPECTROSYNTHESIS to Bangkok with the hope that
it will shine like a beacon to the neighbouring
region and bring about positive energies and
constructive changes for the LGBTQ community and its allies.
Sunpride Foundation feels honoured and
privileged to have the invaluable support of
the Bangkok Art and Culture Centre in presenting this exhibition of contemporary art
that explores the gay creative history in the
region. We are immensely indebted to the
tireless and meticulous efforts of our curatorial
team, led by Khun Chatvichai Promadhattavedi, in putting together an exhibition of

ร่วมเพศเป็นอาชญากรรมโดยประกาศว่ามาตรา 377 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ จากนัน้ ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งไต้หวัน ได้อนุมตั ริ า่ งพระราชบัญญัตทิ ตี่ า่ ง
เฝ้ารอ นั่นก็คือ การก�ำหนดให้การแต่งงานของบุคคลเพศ
เดียวกันเป็นสิง่ ถูกกฎหมาย และในเดือนมิถนุ ายน ปี พ.ศ.
2562 ข้าราชการพลเรือนทีเ่ ป็นเกย์ในฮ่องกงรายหนึง่ เป็นฝ่าย
ชนะคดีทางกฎหมายในการเรียกร้องให้สามีของตนได้รบั
สิทธิ์ของคู่สมรสและสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ร่วมกันได้ ถัดมาในเดือนสิงหาคม คูร่ กั เพศเดียวกันในกรุง
ปักกิง่ ก็ได้ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนให้แต่ละฝ่ายเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
ซึ่งกันและกันตามกฎหมายได้ส�ำเร็จ โดยนับเป็นคู่รักเพศ
เดียวกันคู่แรกในกรุงปักกิ่ง และเป็นก้าวย่างส�ำคัญในการ
ปกป้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQ ในประเทศจีนอีกด้วย
แม้เส้นทางสูค่ วามเท่าเทียมของคนกลุม่ นีจ้ ะยังอีกยาวไกล
และเต็มไปด้วยความยากล�ำบาก แต่สัญญาณเชิงบวก
เหล่านี้มิได้เป็นเพียงความหวังที่จุดประกายประเทศโดย
เล็งเห็นปรากฏการณ์นเี้ ท่านัน้ แต่ยงั สร้างแรงกระเพือ่ มไป
ยังเครือข่ายพันธมิตรทั่วเอเชีย โดยเป็นแรงบันดาลใจให้
พลเมืองเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศ ใน
ประเทศต่าง ๆ ได้เคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญและต่อเนื่อง
ไปสู่ความเท่าเทียมที่แท้จริง ทั้งนี้ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีความเป็นมิตร และยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในเอเชียอาคเนย์ และนีเ่ ป็นครัง้ ที่
2 ที่เราได้จัดแสดงนิทรรศการ “SPECTROSYNTHESIS”
ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยเราหวังว่านิทรรศการนี้
จะเป็นดั่งประทีปน�ำทาง พร้อมทั้งน�ำพลังบวกและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์มาสู่ชุมชน LGBTQ และ
พันธมิตรในภูมิภาคเพื่อนบ้านของเรา
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this scale. And of course, we are very grateful
to all 59 artists – spanning 15 countries and
territories – who are participating in the show,
as well as the foundations, estates and galleries
that have helped to make it possible.
As the Thai Parliament debates the civil-partnership bill allowing legal rights for same-sex
unions, an exhibition like this is both timely
and relevant. By virtue of its divergent yet allembracing values and ideas, SPECTROSYNTHESISII aims to encourage healthy dialogue
about this issue as well as other concerns
pertinent to gender diversification. It is our
hope that this exhibition, like our last one in
Taiwan, will bring about a ripple effect in other
Asian societies, fostering greater acceptance
of the LGBTQ community and harbouring a
more equitable and harmonious society for
everyone.

มูลนิธซิ นั ไพรด์รสู้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีห่ อศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ นการน�ำ
เสนอนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เพือ่ เปิดโอกาสให้สงั คมได้
ท่องไปในประวัติศาสตร์อันสร้างสรรค์ของกลุ่มรักร่วมเพศ
ในภูมิภาค นอกจากนี้ เรายังขอขอบคุณทีมภัณฑารักษ์
น�ำโดย คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที เป็นอย่างสูงที่ทุ่มเท
และบรรจงจัดนิทรรศการขนาดใหญ่เช่นนีเ้ ป็นอย่างดี และ
เราขอขอบคุณศิลปินทัง้ 59 ท่าน จาก 15 ประเทศ และดินแดน
ต่าง ๆ ผูเ้ ข้าร่วมในนิทรรศการ รวมทัง้ มูลนิธฯิ ผูด้ แู ลทรัพย์สนิ
และแกลเลอรีที่ช่วยให้งานนิทรรศการอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้
เกิดขึ้นได้
ขณะนีร้ า่ งพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคูช่ วี ติ ทีม่ อบสิทธิ
ทางกฎหมายให้กบั การสมรสของบุคคลเพศเดียวกันก�ำลัง
เป็นที่ถกเถียงในรัฐสภาไทย งานแสดงศิลปะครั้งนี้จึงทั้ง
เกีย่ วข้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั นิทรรศการ
“SPECTROSYNTHESISII” หรือ “สนทนาสัปตสนธิ 2” จะ
สะท้อนให้เห็นค่านิยมและความคิดอันหลากหลายทว่า
ครบถ้วนทุกแง่มุม โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนใน
ประเด็น LGBTQ อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงข้อกังวลต่าง ๆ
เกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศ และเราหวังว่านิทรรศการ
ครัง้ นี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมของประเทศ
เอเชียอื่น ๆ เช่นเดียวกับการจัดแสดงครั้งที่ผ่านมาของเรา
ในไต้หวัน เพือ่ ทีส่ งั คมเหล่านีจ้ ะให้การยอมรับชุมชน LGBTQ
มากขึน้ รวมทัง้ เป็นสังคมทีท่ กุ คนล้วนเท่าเทียมและมีความสุข
ร่วมกันได้อย่างแท้จริง
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สารจากภัณฑารักษ์

This exhibition is the start of an open dialogue.
It touches on the lives of people in communities
in Southeast Asia, with its complex aggregation
of cultures — its own as well as those that have
come in waves from the Indian subcontinent,
China and the West. The show is something
of a jigsaw-puzzle exercise, with works and
statements from artists as the pieces. Numerous
facets of the diverse lives of the multi-racial
LGBTQ communities form the interlocking
bits, which talk with each other, as if to puzzle
out a picture of the whole.
It is about the people in their everyday lives,
about how they see themselves and their
societies. The story takes shape as gender and
sexual orientation starts to diverge from the norm.
Youth : Fresh From Experience
To begin the story, we try to see through the
eyes of young artists, catching their experience
of life while still fresh. Everywhere in this region,
growing up LGBTQ is a process of often bewildering negotiation. Sometimes LGBTQ youth
engage in a process of building a protective
shell around themselves. If you grow up feeling
different from most of your adolescent peers
and not able to fit in easily, the solution is to
isolate and shut out contradiction. This process
is re-imagined by Krissadank Intasorn (Thailand)
in his painting installation Opal’s World, 2019.
Forming the walls of a box or fort, his mural
paintings show scenes that describe inner and
outer worlds, the innermost being the self.

นิทรรศการ’สนทนาสัปตสนธิ ๒ เป็นเรื่องของการเปิดบท
สนทนา เปิดกว้างสู่การพูดคุยถึงเรื่องราวทีก่ �ำลังเกิดขึน้ ใน
ปัจจุบันในโลกแห่งความจริง มองผ่านงานศิลปะ ผลงาน
แต่ละชิน้ เป็นภาพและเสียงแทนหลากหลายชีวติ ในอุษาคเนย์
มีวฒ
ั นธรรมทีซ่ บั ซ้อน ทัง้ วัฒนธรรมดัง้ เดิมของตนเอง หรือ
แม้แต่วฒ
ั นธรรมทีไ่ ด้รบั จากอินเดีย จีน และตะวันตก โดย
นิทรรศการนีเ้ ปรียบได้กบั การต่อภาพจิก๊ ซอว์ทแี่ ต่ละชิน้ นัน้
เป็นผลงานที่มีความหมาย ท�ำให้เราเห็นมุมมองของกลุ่ม
บุคคลผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)จากวัฒนธรรม
และเชื้อชาติต่างๆ ในเวลาเดียวกันจิกซอว์แต่ละชิ้นต่าง
เชือ่ มต่อ ต่างสร้างบทสนทนาแลกเปลีย่ น เสมือนก�ำลังสร้าง
ให้เห็นถึงภาพรวมของวัฒนธรรมอุษาคเนย์ทั้งกระดาน
‘สนทนาสัปตสนธิ ๒’ เล่าเรือ่ งราวชีวติ ประจ�ำวันของปุถชุ น
บางกลุม่ ทีค่ วามรูส้ กึ และความเป็นตนเองของเขา หรืออาจ
จะเป็นของเรา ทีม่ คี วามแตกต่างในเรือ่ งของเพศสภาพ และ
เกิดเป็นค�ำถามว่า สิ่งนี้เปรียบได้หรือไม่กับความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติและการเมือง
อย่างไรก็ตาม จุดเริม่ ต้นในชีวติ คนเราคงต้องเท้าความยาม
เยาว์วยั ทีเ่ ริม่ มีความรูส้ กึ แตกต่างทางเพศนัน้ เกิดขึน้ อย่างไร
เรือ่ งราวตอนนีจ้ งึ จะเล่าผ่านประสบการณ์ของศิลปินรุน่ ใหม่
ให้เป็นผู้บุกเบิกเปิดทาง การฝ่ายุคแตกพานแห่งชีวิตนั้น
จ�ำต้องต่อสู้ ดิ้นรนเหมือนกันทั้งสิ้น แต่คนเหล่านี้ก็รอดพ้น
มาได้ มีแรงบันดาลใจสร้างงานแสดงออก เป็นผลงาน
ประจักษ์หลักฐาน
แตกพาน : วัยเยาว์
แนวคิดแรกที่เห็นได้ในนิทรรศการคือการ’สร้างก�ำแพง’
ส�ำหรับวัยหนุ่มที่รู้สึกว่าตนเองต่างจากเพื่อนร่วมชั้นวัย
เดียวกัน ไม่เข้ากับสภาวะแวดล้อมรอบตัว หนทางแก้ไข
ปัญหาคือการแยกตัวโดดเดีย่ วและปฏิเสธข้อขัดแย้งทัง้ ปวง
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A contrasting approach is taken by the young
Naraphat Sakarthornsap (Thailand), who fully
confronts the “outside.” For his photo installation
Gushing Out My Confession, 2015, he reached
out to others, inviting them to enter his world.
He won the trust of his friends, teachers and
even strangers, so much so that they were
willing to unveil their nude bodies for his lens.
During each shoot, he analogously “came out”
to them. In his installation Perfect Flower, 2016/
2019, the 50 photos stand in for all the people
of the 50 districts of the city of Bangkok. Each
image shows a different variety of hibiscus, a
blossom that showily displays both stamens
and stigmas, the plant's male and female reproductive organs. Nuntanut Saowaros (Thailand)
grew up in the countryside away from urban
social pressures. In his painting Subconsciousness from Nature No. 1, 2017, he speaks of
an ideal rite of passage as seen in nature: the
stages of metamorphosis of insects, with their
beautiful hard shells and iridescent colours.
Some young artists discover that their seemingly benign and tolerant social surroundings
may conceal cultural values that are narrow.
Anuwat Apimukmongkon (Thailand) exposes
these in his painting No Strangers? (Dialogue
with Egon Schiele series), 2019, which juxtaposes
dark-skinned nude figures with Thai traditional
regalia, confronting both Thai and Muslim
sensitivities of his adopted hometown of Pattani
in the deep south region. Sornchai Phongsa
(Thailand), on the other hand, prefers to stand
outside the debate on the status quo. In his

กฤษฎางค์ อินทะสอน (ไทย) ถ่ายทอดความรูส้ กึ ดังกล่าว
มาเป็นการสร้างป้อมปราการสองชัน้ ขนาบ แต่มคี วามเป็น
วิหารด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพโลกภายนอกและโลก
ภายใน โดยเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้ในส่วนที่ลึกที่สุด
ในขณะที่อีกหนึ่งศิลปิน นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (ไทย)
ใช้กลวิธีถ่ายทอดที่แปลกแตกต่าง นรภัทรค้นพบโลกของ
ตนเองผ่านการสัมผัสโลกภายนอก โดยเชิญชวนให้ผู้อื่น
เข้ามาในโลกของเขา ผ่านการผูกมิตรและการสร้างความ
มั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ ตลอดจนคน
แปลกหน้า จนกระทั่งคนเหล่านี้ยอมเปิดเปลื้องตัวตน
พร้อมๆกับที่นรภัทรเปิดเผยตัวตนด้วย และการประกาศ
จุดยืนในนิทรรศการนี้ ตัง้ ใจสร้างบทสนทนากับคนกรุงเทพฯ
เชิงสัญลักษณ์ ด้วยภาพดอกพูร่ ะหงมากกว่าห้าสิบสายพันธุ์
แทนจ�ำนวนเขตห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ดอกไม้
ซึ่งมีทั้งยอดเกสรตัวผู้และตัวเมีย เป็นสองสถานะที่อยู่
ร่วมกันได้ในกายภาพเดียวกัน มองมาอีกด้านหนึง่ นันทณัฎฐ์
เสาวรส (ไทย) หนุม่ ชนบททีใ่ ช้ชวี ติ ห่างไกลจากแรงกดดัน
ของสังคมเมือง ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านวัย โดยเปรียบ
เทียบกระบวนการดังกล่าวกับความงามทางธรรมชาติ
เห็นได้จากการแปลงเปลี่ยนสัณฐานของแมลงปีกแข็ง
หลากสีรุ้ง แวววาวตระการตา และการอยู่ในสังคมชนบท
ที่ทางฝ่าย“แม่เป็นใหญ่”ท�ำให้การยอมรับความแตกต่าง
ง่ายขึ้น
จากการมองความเป็นปัจเจกของตัวตนแล้ว เหล่าศิลปิน
วัยเยาว์กลุ่มนี้เริ่มตระหนักว่าสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือน
จะโอบอ้อมยอมรับความแตกต่างนี้ กลับสร้างอยู่บน
พืน้ ฐานคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมทีค่ บั แคบ อนุวฒ
ั น์
อภิมขุ มงคล (ไทย) เปิดโปงเบือ้ งหลังฉากนีโ้ ดยการเผชิญ
หน้า จัดสภาพเปลือยของชายผิวด�ำคล�้ำสวมใส่กกุธภัณฑ์
วางองค์ประกอบเป็นคูต่ รงข้ามกันเพือ่ สือ่ ความหมายท้าทาย
และตั้งค�ำถามต่อกรอบสังคมปักษ์ใต้ทั้งไทยและมุสลิม
ส่วน ศรชัย พงษ์ษา (ไทย) แยกตัวไม่พวั พันตนเองกับการ
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Spectrum (Latin)
Range, of colours

SYNTHESIS
Sunthesis (Greek)
Combine

painting installation Ka Luk Hai (Self Portrait),
2018, he champions his own ethnicity in a
muscular self-portrait, draping his half-naked
body in silky strands of red thread, representing
the minority Mon culture to which he belongs.
In a series of photo portraits featuring images
of lightning, Adam Hague (Brunei) observes
that not only does nature sometimes strike
fatal blows, but so does religion-inspired wrath.
Ohm Phanphiroj (Thailand), in a heartrending
short film titled Underage, 2010, exposes the
vulnerability of street children who work as
prostitutes. Wang Haiyang (China) evokes a
childlike playfulness and creativity in works that
are nevertheless adult in nature; his animated
video Wall Dust, 2013-2016, is a celebration of
sexuality.
Rainbow Diversity
Many artists borrow from and react to their own
cultural traditions, which, to them, represent
more than anything else in their lives the
established norm. And tradition is still strong
in Asia, which makes these artistic references
potent and complex. Southeast Asia has always
been a cultural crossroads, however, and so
artists can reach easily beyond the local social
framework. Another point about traditional
societies is that people living in them practice
double standards with relish, sometimes elevating hypocrisy into an art form. Established
rules inevitably give way to human nature.
Artists by nature excel in confronting society's

(สเปคโทร-ซิน-เธอซิส)

โต้เถียงเชิงสร้างชาติ ศรชัยภูมิใจในความเป็นชนส่วนน้อย
พอ ๆ กับความเป็นตัวของตัวเองที่บึกบึน กึ่งเปลือย โชว์
กล้าม ห่อหุ้มล้อมรอบด้วยไหมสีแดง อันเป็นสัญลักษณ์
แห่งชนกลุม่ น้อยชาวมอญ ภาพถ่ายของ อดัม เฮก (บรูไน)
มีฉากหลังเป็นฝนและสายฟ้าอันเกรี้ยวกราดผ่าลงท่าม
กลางเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อมต่อปัตตานีและ
บันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อเตือนให้ตระหนักว่าทั้งธรรมชาติ
และ “พิโรธจากสวรรค์” แห่งศาสนาต่างก็มอี นั ตรายถึงชีวติ
ดุจเดียวกันในพืน้ ทีน่ ี้ โอม พันธุไ์ พโรจน์ (ไทย) ฉายแสงส่อง
ด้านมืดของชีวิตเด็ก การค้ามนุษย์กับเด็กไร้บ้าน เป็นการ
ส่อประเด็นความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมของ
เหตุการณ์ ตั้งค�ำถามต่อสังคมให้รับผิดชอบ จากงานที่
แสดงถึงปัญหาทางสังคมในวัยเด็ก สูง่ านทีม่ คี วามหวังของ
หวัง ไห่หยาง (จีน) ที่กลับสื่อถึงความสนุกสนานและ
จินตนาการของวัยเยาว์ทตี่ อ่ ติดมาได้ถงึ การสร้างสรรค์ของ
ผูใ้ หญ่ แฝงความสนุกแกมพิลกึ อยูใ่ นผลงานภาพเคลือ่ นไหว
ที่ใส่ประเด็นเรื่องเพศ
จากจุดนี้เริ่มเห็นความจริงอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ศิลปิน
หลายคนล้วนตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมและขนบธรรมเนียมในบ้านเกิดของตนเอง องค์ประกอบส�ำคัญนีส้ อื่
ถึงบรรทัดฐานทางสังคมที่ฝังรากยึดแน่น เช่นเดียวกัน
ขนบธรรมเนียมยังเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างมากใน
เอเชีย ท�ำให้การตอบสนองของศิลปินนั้นยิ่งออกมารุนแรง
และซับซ้อน แต่การที่อุษาคเนย์เป็นทางหลากสัญจรทาง
วัฒนธรรม กลับเอื้อประโยชน์บางประการให้แก่ศิลปิน
อยูบ่ า้ ง เพราะโครงสร้างทางสังคมนัน้ ไม่ได้มคี วามเข้มงวด
เสียจนท�ำให้ศลิ ปินไม่สามารถปลีกตัวจากบรรทัดฐานเดิม
ของการแสดงออกได้ สถานการณ์เปรียบเสมือนเบ้าหลอม
ทีพ่ ร้อมจะเปลีย่ นผันได้ทกุ เมือ่ และเมือ่ มองข้ามกรอบรัว้ ไป
ก็เห็นความเคลื่อนไหวและการกระท�ำที่แตกต่างออกไป
จึงเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ว่าภายในสังคมที่มีประเพณี
เคร่งครัดหลายๆแห่ง ผู้คนเลือกปฏิบัติ จัดเจนกับหลาย
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falsehoods. And so it’s not surprising that so
many artists take aim at duplicity and secrecy
about sexual preference and gender identity.
Piyarat Piyapongwiwat (Thailand) celebrates
the openness of gay and lesbian couples who
sit for her series of photographic portraits titled
Queerness, 2012. Cindy Aquino (Philippines)
makes a similar statement about lesbians in
Manila in her series of soulful black-and-white
photo portraits, 2013, offering glimpses of
people living in a Catholic society who cannot
take acceptance for granted. Chov Theanly
(Cambodia) makes a gently proud statement
about being a transgender in a war-ravaged
country in the 1970s, in a painting titled Hoch,
2019. Wearing a rose behind her ear, symbolising
hope, and clad in a sarong, the figure floats high,
as if above anyone’s right to moral judgment.
A message urging acceptance for a new kind
of family unit emerges in a drawing by Jimmy
Ong (Singapore), Heart Daughters, 2005. Also
celebrating alternative familial arrangements
is the penguin family portrayed in One Sweet
Day, 2016, a painting by Khairullah Rahim
(Singapore), making the point that it is an
occurrence in nature. The LGBTQ movement
takes its place in a long history of struggles
for human rights and freedom. This history
is thoughtfully commemorated and queried
in a full-size rendition of the iconic Statue of
Liberty, We The People (detail), 2011-2016, by
Danh Vō (Vietnam). His work deconstructed
the vast sculpture, dividing it into more than
300 parts for dispersal to many locations.

มาตรฐาน ยกขึ้นเป็นศิลป์และเสน่ห์ของความอยู่รอด
แสดงให้เห็นว่า มนุษย์นั้นมีวิธีต่อต้านหรือแสดงตัวตนต่อ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับเสมอ
แตกต่างหลากหลาย : รุ้งหลากสีสัน
บ่อยครั้งที่ศิลปินกลายเป็นผู้จุดชนวน ล้มการเลือกปฏิบัติ
และขนบสังคมดั้งเดิม จนเสมือนเป็นการประกาศศักดา
ความเป็นศิลปิน และในประเด็นเรือ่ งเพศนีเ้ อง ศิลปินเหล่านี้
ก็ไม่อาจแอบตัวอยู่ได้ ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ (ไทย)
เลือกที่จะแสดงทัศนคติต่อประเด็นเรื่องเพศสู่สาธารณชน
ผ่านภาพถ่ายคู่รักเพศเดียวกัน ถึงแม้ผลงานของปิยะรัศมิ์
จะไม่ครอบคลุมครบทุกเพศทางเลือก (ซึง่ ไม่มที สี่ นิ้ สุด) แต่
ก็เป็นการเริม่ ต้นทีก่ ล้าหาญชาญชัย โดยเฉพาะเหล่าคูร่ กั ที่
แสดงตนมีสว่ นร่วมในการประกาศอิสรภาพนีอ้ ย่างออกหน้า
เช่นเดียวกันกับ ซินดี้ อะคีโน (ฟิลิปปินส์) ผู้สรรค์สร้าง
วาระผ่านงานภาพถ่ายขาว-ด�ำโดยมีจุดประสงค์เพื่อขยาย
และสร้างพื้นที่การยอมรับให้กับกลุ่มหญิงเลสเบี้ยนใน
กรุงมะนิลา ไม่ให้พวกเธอถูกมองข้ามไปในกรอบของชุมชน
และสังคมโรมันคาทอลิก ขณะอีกหนึง่ เสียงทีเ่ สมือนอ่อนโยน
มาจาก โชฟ เทียนลี (กัมพูชา) เล่าถึงผูผ้ า่ นประสบการณ์
ชีวิตช่วงสงครามในช่วงยุค 2513 ในฐานะเพศที่สาม
โดยในภาพ เธอมีดอกกุหลาบทัดหูแทนสัญลักษณ์แห่ง
ความหวัง และนุ่งผ้าโสร่งที่สื่อถึงสัญลักษณ์ทางการเมือง
(พอ ๆ กับกระโปรง) ร่างของเธอลอยอยู่ ราวกับว่าได้บรรลุ
เหนือสิทธิหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ในขณะเดียวกัน จิมมี่ อ่อง
(สิงคโปร์) สรรค์สร้างภาพวาดทีม่ เี นือ้ ความแห่งการยอมรับ
ครอบครัวเรือนแบบใหม่ สื่อความหมาย ละลายประเด็น
ต้องห้ามโดยสิ้นเชิง และยิ่งไปกว่านั้น รูปภาพพ่อสองกับ
ลูกนกเพนกวิน (ในสวนป่าเขตร้อน) ของ ไครุลลาห์ ราฮิม
(สิงคโปร์) สะท้อนความเป็นจริงในธรรมชาติ ซึ่งความ
ส�ำคัญอยู่ที่การอยู่รอดและรักษาชีวิตที่มีค่า ไม่ได้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่สอนกันทั่วไปจากการตั้งค�ำถาม
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Perspective Through Generations
Modern art might have taken hold in Asia in
the 20th century, but it was a period of somnolence and quiet for overtly "gay" content in
art here. Portraits drawn in Greece in 1962 by
Piriya Krairiksh (Thailand), an erudite exponent
of Western modern art, show a tacit admiration
for men. The installation by Danh Vō (Vietnam)
titled Archive of Dr. Joseph M. Carrier, 19631973 reveals snapshots taken by an American
anthropologist in the 1960s and 1970s in the
streets of Vietnam. The images hint at the
lensman’s pleasure in observing young men
hugging and holding hands in public. In his
Gay Mixed series, 2018, Dinh Q. Lê (Vietnam)
weaves together photographs culled from
snapshots, archival images, movies and Vietnamese visual culture to commemorate imagery
that is either overlooked, hidden or suppressed
by censorship.
Openly homoerotic imagery was celebrated
in Sri Lanka in the 1930s by the late musician
and photographer Lionel Wendt (Sri Lanka),
whose camera reveled in the gleaming bodies
of working-class young men, some in loincloths,
some without. The long reach of Westernisation
influenced Asian societies to change and
leave their traditional ways behind. As late as
the 1980s, however, the legacy of traditional
art served Arunothai Somsakul (Thailand)
well. In his painting Gay Mixed #4, 2018, he used
the style of temple mural painting to depict
same-sex couplings in a manner that was
considered explicit at that time.

ของกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวทางเพศสภาพหลากหลาย
ประกอบกับแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน จึงเกิดเป็นแรง
บันดาลใจงานรูปปัน้ เทพีเสรีภาพ โดย ตัน หว่อ (เวียดนาม)
แต่เป็นการน�ำมาแสดงเพียงหนึ่งในกว่าสามร้อยชิ้นที่
กระจายจัดวางไว้ในทีต่ า่ ง ๆ บนผืนโลก เสมือนการกระจาย
แบ่งปันความหวังอันมีค่า
ทัศนคติจากรุ่นสู่รุ่น
ศิลปะสมัยใหม่อาจเริ่มแพร่หลายในเอเชียในศตวรรษที่
ยี่สิบ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นยุคแอบซ่อน ไม่ตื่นตัว
ส�ำหรับศิลปะเพศสภาพหลากหลาย ผลงานของ พิริยะ
ไกรฤกษ์น�ำทางศิลปะสมัยใหม่จากโลกตะวันตก งานวาด
ลายเส้นทีม่ เี สน่ห์ แสดงให้เห็นถึงความนัยรักชอบ ซ่อนเร้น
และการเหล่มองบุรุษเพศ ผลงานติดตั้งของ ตัน หว่อ
(เวียดนาม) แสดงชุดภาพของศาสตราจารย์โยเซฟ เอ็ม แค
ริเออร์ ทีถ่ า่ ยในช่วงยุค 60 และ 70 ในเวียดนาม สือ่ ถึงการ
สังเกตชื่นชมชายชาวเอเซียกุมมือถือแขนกัน ดิญ คิว. เล
(เวียดนาม) สร้างผลงานที่จารึกความทรงจ�ำของชีวิตรัก
ท่ามกลางความเปลีย่ นผ่านทางสังคมรวมถึงการถูกเซ็นเซอร์
ในยุคนั้น ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ถูก“จักสาน”
เข้าไปในผลงาน อย่างไรก็ตาม กรณียกเว้นของการแอบ
ซ่อน ไม่แสดงออกทางเพศย่อมมีเช่นกัน อาทิเช่นผลงาน
ภาพถ่ายของ ไลโอเนล เวนด์ท (ศรีลงั กา)ในช่วงยุค 1930
เป็นสายตามองทีล่ บู ไล้รา่ งอาบเหงือ่ ของแรงงานชายสิงหล
ภาพฟิล์มเนกาทีฟเหล่านี้ถูกท�ำลายลงโดยผู้จัดการมรดก
หลังการตายของศิลปินในช่วงกลางยุค 50 และมองโดย
รวมอาจสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมเอเชียที่ก�ำลัง
ละทิง้ วัฒนธรรมดัง้ เดิม และการรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวัน
ตก ในทางตรงกันข้ามในช่วงปลายยุค 1980 มรดกตกทอด
งานจิตรกรรมฝาผนัง สร้างพื้นฐานให้ อรุโณทัย สมสกุล
(ไทย) สานต่อค่านิยมแบบพื้นบ้านของไทย โดยผลงาน
สะท้อนสภาพของสังคมที่ไม่ใด้มีการสร้างประเด็นความ
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Perception of Identity
In his installation BOYSHOW, 2019, Parinot
Kunakornwong (Thailand) considers the legacy
of Thailand’s education system of the 1940s
and 1950s, when school children were taught
from government textbooks that promoted
gender stereotypes via illustrations of official
notions of proper behavior. He extends his
inquiry about identity up to the time and place
of his recent studies in London. In his installation
Thoamada, 2011, Lyno Vuth (Cambodia) shows
photos of gay and bi men who joined a workshop in Phnom Penh to discuss gender and
sexuality. They then painted images on their
own faces, as if behind masks, before being
photographed.
Identity provokes nerdy inquiry for Jes Fan
(Hong Kong). A young child might enjoy assembling a plastic toy model from a kit, but
never question how, like a paint-by-number
canvas, its outcome is pre-determined. Fan’s
installation Visible Woman, 2018, suggests
that current medical science offers the chance
to break from a tradition-bound mould, hinted
at by the work’s ancient Chinese motif. Identity
as defined by Jam Wu (Taiwan) takes on a
luminescent glow. In his installation Body
Fold By The Dear Time, 2017, the physical
and spiritual self is at once transparent and
opaque, material and immaterial. Samak
Kosem & Sornrapat Patharakorn (Thailand),
in their outdoor installation Other Sheep (Not
Of This Fold), 2019, count the ever-expanding

แตกต่างทางเพศโดยดั้งเดิมแต่อย่างไร นับว่าผลงานของ
ศิลปินแสดงออกเต็มความรู้สึก ถึงแม้ว่าจะอาศัยกรอบ
โบราณก็ตาม
รับรู้อัตลักษณ์
เมื่อวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปถึงยุค 1940-50 ปริ ณ ต
คุณากรวงศ์ (ไทย) ได้ยอ้ นรอยถึงสิง่ ตกทอดของระบบการ
ศึกษาภาครัฐสมัยใหม่จากยุคนัน้ และพบว่าเด็กไทยยังคง
เรียนรู้จากหนังสือเรียนที่แสดงทัศนคติและภาพพจน์เรื่อง
เพศผ่านภาพประกอบของพฤติกรรมทีจ่ ดั ว่าเป็นแบบแผน
สมควรหรือพึงปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์นั้นมาจากการที่สังคมหรือภาครัฐสั่งสอนให้บุคคล
หนึง่ ๆ เป็นอย่างนัน้ หรือปฏิบตั กิ ระท�ำ มากกว่าทีจ่ ะสนับสนุน
ให้พวกเขาเปิดเผยตัวตนตามครรลองทีแ่ ท้จริง ศิลปินขยาย
การสืบค้นประเด็นอัตลักษณ์โดยเปรียบเทียบกับต่าง
ประเทศโดยวาระของอัตลักษณ์นั้น ไหลลื่นไปกับการต่าง
บริบทของต่างสังคม ลีโน วุธ (กัมพูชา) แสดงถึงอัตลักษณ์
ที่มองจากภายในหรือภายนอกปัจเจกบุคคล โดยผลงาน
ศิลปะติดตั้งชุดนี้เป็นผลมาจากการท�ำเวิร์คช็อปรวบรวม
ผูค้ นเข้าสนทนาถึงตัวปัจเจกบุคคลและอัตลักษณ์สงั คมรวม
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน และในชีวิตประจ�ำวันก็เสมือน
การสวมใส่หน้ากากที่เป็นสัญลักษณ์ของการปิดบังตัวเอง
ส่วนผลงานของ เจส ฟาน (ฮ่องกง) กล่าวถึงความเพลิดเพลิน
ของเด็กในการนัง่ ต่อโมเดลพลาสติก หลายต่อหลายชัว่ โมง
ซึง่ ในวัยนัน้ ก็อาจจะไม่ได้นกึ คิดตัง้ ค�ำถามกับส่วนประกอบ
ของเล่นที่มีมาให้แล้ว แต่ศิลปินก�ำลังนึกถึงยุคปัจจุบันที่
ระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เสนอโอกาสให้เราได้
ก้าวผ่านแม่พมิ พ์ทางเพศสภาพตามขนบธรรมเนียมเดิมได้
ซึ่งในตัวผลงานสะท้อนโดยโครงกรอบแบบลายจีน นิยาม
ของอัตลักษณ์ในมโนภาพของ แจม หวู่ (ไต้หวัน)นัน้ เปล่ง
แสงเรืองรอง โปร่งใสและทึบแสง ทั้งมีตัวตนทั้งไม่มีตัวตน
ในรูปทรงสะท้อนการพลิกหมุนของกายและจิต อีกหนึง่ ผล
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list of LGBTQ+ identities as 18, based on the
distinct types of gender and sexual preference
in Thailand’s rather poly-morphous context.
Yet they show a sacrificial flock of 18 sheep
corralled between two sets of mirrors, hinting
at an infinite number. It is an ode to queer
Muslim brothers and sisters, who are threatened but must, or should, stand together.
Normality, Real and Illusional
If normality means belonging to everyday life,
then Ho Tam (Hong Kong) injects a norm of
diversity into his own custom-made media:
the self-published magazines displayed in his
installation Hotam Publications, 2013-2016.
Browsing through the pages of his LGBTQ
'zines lets anyone learn about diversities that
are often obscured from public view. But the
media can be a doubled-edged sword, as Su
Hui-Yu (Taiwan) reminds us in his video Ne Quan,
2015, about an accidental death involving gay
S&M sex that was luridly sensationalised by the
Taipei press. The video draws out the moment
of the victim's last breath. In the happy canvases
of Kitti Narod (Thailand), such as Horizon, 2019,
an everyday utopia of diversity is here among
us already, and cause for celebration.
The rainbow emblem of the LGBTQ movement
is not exclusive to it. Angkrit Ajchariyasophon
(Thailand), hints at a universal inclusiveness in
his canvases Celebrated Phenomenal of Color,
2010-2019, which feature dense layers of multicoloured alphabetic characters, suggesting a

งานที่กล่าวถึงอัตลักษณ์คือผลงานศิลปะติดตั้งภายนอก
เป็นฝูงแกะโดย สมัคร์ กอเซ็ม และศรภัทร ภัทราคร แฝง
ประเด็นของจ�ำนวนอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ ซึ่งในขณะนี้
เขยิบมาที่สิบแปดเพศสภาพในไทย และรับบทเป็นแกะ
บูชายัน ขานนามแตกต่าง เกาะกลุม่ ระหว่างกระจกเงาสอง
ชุดที่สะท้อนภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สื่อถึงจ�ำนวนหน่วยที่
ลับหูลับตา เป็นบทจารึกถึงชาวมุสลิมชายและหญิงที่มี
ความแตกต่าง ถึงแม้ถูกคุกคามแต่ก็ยังรวมตัวกัน
ความปกติ จริงหรือมายา
หากว่าความปกติของการเป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศนั้น หมายถึงการมีที่ยืนในสังคม ส�ำหรับ โฮ แตม
(ฮ่องกง) แล้ว ความปกติที่กล่าวมานี้ อยู่ในบริบทของสื่อ
มวลชน ของนิตยสารและฟิล์ม การพลิกหน้ากระดาษ
นิตยสารนัน้ กระท�ำได้โดยทุกคนและชนชัน้ สร้างความเข้า
ถึงง่ายของเนื้อหาข่าวสารความหลากหลายทางเพศ ถึง
กระนัน้ สือ่ มวลชนก็เป็นเหมือนดาบสองคม ดังทีป่ รากฏใน
ผลงานของ ซู ฮุ่ย-หยวี่ (ไต้หวัน) ซึ่งน�ำคดีฆาตกรรมในปี
2001 ที่กรุงไทเปมาเป็นจุดสื่อ เป็นฆาตกรรมที่เกี่ยวโยง
กับกลุม่ คนเอสแอนด์เอ็ม ทีถ่ กู ตีแผ่และโหมกระพือโดยสือ่
แต่ได้กลายเป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วกับศิลปินเพราะฝันว่าตนเอง
ก่อคดีโหดเหมือนในข่าว จอวีดีโอคู่ของศิลปินส่งกลิ่นอาย
ของความฝันปนราคะ ถึงเวลาลมหายใจช่วงสุดท้ายทีท่ อด
ออกอย่างยาวนาน ส่วนโลกของศิลปะและจินตนาการ
ของ กิตติ นารอด (ไทย) น�ำพาให้เห็นถึงความปกติในชีวติ
ประจ�ำวัน เป็นยูโทเปียบนผืนผ้าใบ สรรค์สร้างฉากของ
กลุม่ ชายทีม่ คี วามสุขในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน อันเป็นสวรรค์
ของความหลากหลายที่แท้จริง
ขบวนการความหลากหลายทางเพศสภาพอาจใช้สีรุ้งเป็น
สัญลักษณ์ แต่ทงั้ นัน้ ไม่ได้หมายถึงการผูกขาดได้ ซึง่ ผลงาน
นามธรรมของ อังกฤษ อัจฉริยโสภณ (ไทย) ศิลปินเชือ่ มโยง
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cacophony of tongues and human diversity.
In Recalibrate, 2015, Christina Quisumbing
Ramilo (Philippines) presents a sculptural
assemblage of picture frames, which seem to
question their own existence, as if no single
“framework” can contain all truths. The spectrum
emblem appears in Rainbow Buffalo, 2013,
a photograph by Maitree Siriboon (Thailand).
He painted colours onto Thailand’s iconic beast
of burden to celebrate the life journeys of his
fellow countrymen, who like the artist himself,
have migrated from rural villages to the city in
search of freedom and opportunity. They end
up having become the heart and soul of Thai
society.
The Backdrop of Beliefs
Much of Southeast Asia has seen at least a
millennium of Hindu cultural influences, leaving
an abundant legacy of symbols of Indic fertility
cults. Both male and female symbols appear
juxtaposed in Pahlawan, 2016, a sculpture by
Dua (Malaysia) that references Shiva and Uma.
In the ceramic sculpture Snake Charmer I,
2018, Ramesh Mario Nithiyendran (Sri Lanka)
mixes mythic symbols like Shiva linga and
vagina dentata to invoke the ambiguous and
primal energies channeled by drag queens.
Adisak Phupa (Thailand) found a fertile source
of artistic departure in Isan folk puppetry. In
his installation Der Nang Der (In front of the
stage), 2019, 30 pairs of fornicating figures
perform for the viewer’s contemplation.

สีเหล่านี้ สู่การโหยหาแห่งความยุติธรรม ถึงคุณค่าทาง
มนุษยธรรมแห่งความหลากหลาย และในแต่ละสีรุ้งของ
ภาพ มีมติ คิ วามลึกตืน้ มีอกั ษรสัญลักษณ์ทบั ซ้อนหรือล่อง
ลอยอยู่หลายชั้น เสมือนการเรียงระคนปนเปของหลาก
หลายภาษาและส�ำเนียง และในผลงานของ คริสตินา
ควิซมั บิง รามิโล (ฟิลปิ ปินส์) ก็ได้แสดงให้เห็นว่านามธรรม
นัน้ สามารถสือ่ ได้ถงึ ความหมายพลวัตทางสังคม ดังปรากฏ
ในผลงานลักษณะกรอบภาพวาดที่ดูเหมือนจะตั้งค�ำถาม
ต่อค่าตัวตนของมัน หรืออาจสื่อถึงนัยยะความเชื่อหรือ
คุณค่าบางประการทีอ่ าจอยูน่ อกกรอบแนวคิดเดิมๆ อีกหนึง่
ผลงานที่มีการใช้แถบสีรุ้ง เป็นภาพถ่ายเด็กขี่ควายของ
ไมตรี ศิรบิ รู ณ์ (ไทย) เป็นการบอกเล่าถึงการเดินทางกลับ
สู่ต้นก�ำเนิด ชีวิตของไมตรี เป็นการเดินทางของเด็กหนุ่ม
ต่างจังหวัดเข้ามาในเมือง เจรจาต่อรองกับฝรั่งสูงวัยเพื่อ
ยืดชีวติ ของตนเองไปวันต่อวัน แต่สามารถมองกลับเห็นถึง
ลักษณะอันเด่นชัดของชาวอีสาน ที่ออกจากบ้านเกิด
เมืองนอน ตั้งหลักสร้างตัวเป็นศักดิ์ศรีหน้าตาของประเทศ
ได้ทุกรูปแบบ จากพ่อค้าแม่ขาย เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ทหาร พระ คณาจารย์ตลอดจนผูใ้ ห้ความบันเทิง
อยูใ่ นบาร์กลางคืน ไมตรีเห็นแสงทีส่ อ่ งประกายจากลูกบอล
ดิสโก้ ราวกับแสงแห่งพลังจิตใจอีสานทีพ่ ร้อมจะสาดส่งไป
ทั่วทุกทิศ
ฉากหลังของความเชื่อ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมภิ าคอีสาน ซึง่ มีประวัตศิ าสตร์
อิงวัฒนธรรมฮินดูอันยาวนานเป็นสหัสวรรษ สัญลักษณ์
ของค่านิยมและความเชื่อของการเจริญพันธุ์นั้นมีอิทธิพล
ทีแ่ ฝงอยู่ และเชือ่ มสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับหลายท้องถิน่
ในเอเชียอาคเนย์ ดังที่สามารถเห็นได้ในรูปปั้นของ ดัว
(มาเลเซีย) ผลงานของดัวนัน้ ผสมสัญลักษณ์เพศชายและ
เพศหญิง หรือเทพคู่ ศิวะและอุมา หรือแม้กระทั่งนิกาย
พุทธวัชรยาน (ตันตระ) ก่อให้เกิดความเชือ่ ด้านสืบเผ่าพันธุ์
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Formal, official beliefs play a much larger role
in this dialogue, and they vary across the region.
Thailand has its traditional concept of the
monarchy as protector of all the nation’s main
religions and of rights for the diverse ethnic
groups, so that religious and racial differences
have led to less conflict than in some countries. The broader region has seen an influx of
conservative interpretations of Islam from the
Middle East in the past few decades, which
has weakened traditions of tolerance in some
places. Yoppy Pieter (Indonesia), in an installation
titled Over The Black Rainbow, 2019, laments
the forced closure of a special Islamic school
for transgender students in Yogyakarta.
Jef Carnay (Philippines) re-envisions iconic
Catholic images of Mary, Joseph and Jesus in
his Tambien Una Familia series, 2019, to stake
a claim to gay and lesbian equality. Sunil Gupta
(India) delves into Biblical narratives in his The
New Pre-Raphaelites photo series, 2008,
transposing some scriptural episodes into
romantically gay moments. The images borrow
the visual style of the Victorian-era Pre-Raphaelite painters to underscore an anomalous
legacy of injustice in India resulting from the
British imperial Penal Code that long criminalized homosexual acts.
Michael Shaowanasai (Thailand), in his photograph Portrait of Man In Habit #1, 2003, questions a Buddhist notion that, that a hermaph-

เช่นเดียวกัน ราเมช มาริโอ นิธเิ ยนดรัน (อินโดนีเซีย) ใช้พลัง
ฐานวัฒนธรรม สรรค์สร้างงานในรูปแบบใหม่ มีทั้งอวัยวะ
เพศหญิงและรูปทรงองคชาต แต่โยงบริบทสังคมใหม่อย่าง
ตรงจุดคือเวทีสาวประเภทที่สาม เช่นเดียวกันกับ อดิศักดิ์
ภูผา (ไทย) ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากศิลปะพืน้ บ้านอีสาน
แต่พลิกผันใช้เป็นแรงปะทะก�ำแพงทีก่ ดี ขวางกัน้ การแสดงออก
โดยผลงานเป็นลักษณะศิลปะท้องถิ่นที่ชาวบ้านหลาก
หลายคู่ก�ำลังร่วมเพศ ต่อโยงกันโดยท่อไฟ “แบล็คไลท์”
ไม่ได้เป็นทีแ่ ปลกใจว่าจุดยืนของศาสนาต่าง ๆ ในอุษาคเนย์
เป็นตัวแปรส�ำคัญในประเด็นของเพศสภาพหลากหลาย
และความเป็นมาของศาสนามีความแตกต่างกันอาทิเช่น
ประเทศไทยมีองค์ศาสนูปถัมภก ปกป้องศาสนาหลักต่าง ๆ
เป็นประเพณีการปกครองที่ช่วยลดความขัดแย้งด้าน
ศาสนาและเชือ้ ชาติ อย่างไรก็ตามการแผ่อทิ ธิพลของความ
เชื่อจากตะวันออกกลางสู่ชุมชนชาวมุสลิม ท�ำให้การ
ยอมรับเรื่องเพศสภาพที่มีมาแต่โบราณได้หายไปในกลุ่ม
ประเทศอิสลาม ยอปปี เปียเตอร์ (อินโดนีเซีย) ได้น�ำ
ประเด็นความทุกข์รอ้ นของนักเรียนโรงเรียนส�ำหรับคนข้าม
เพศที่มีมาหลายยุคสมัยที่ได้ถูกสั่งปิดตัวลง ศิลปินแสดง
ภาพตัวนักเรียนไว้บนกล่องแสงที่ส่องประกายไม่ไปถึง
หนใด พร้อมกับเสียงสวดทีโ่ หยหวนถึงความหมดหวัง อาลัย
ตายอยาก เจฟ คาร์เนย์ (ฟิลปิ ปินส์) สร้างภาพผลงานใน
บริบทของศาสนาคริสต์นกิ ายคาทอลิกเป็นรูปลักษณ์ไอคอน
แต่แปลงความหมายเข้าสู่ความเท่าเทียมกันทางศาสนา
และสิทธิทางเพศสภาพ สุนิล คุปตะ (อินเดีย) แปลงงาน
ของศิลปินอังกฤษกลุ่ม ”พรีราไฟเอลไลท์ส” ที่วาดจาก
ต�ำนานคัมภีรไ์ บเบิล และแปลงตัวละครมาเป็นผูม้ คี วามรัก
โรแมนติกระหว่างเพศเดียวกัน แต่ชาวอินเดียไม่เพียงได้
รั บ รู ้ ซึ ม ซั บ ถึ ง ความสุ น ทรี ข องศิ ล ปะยุ ค วิ ก ตอเรี ย จาก
จักรวรรดิอังกฤษเท่านั้น แต่ยังต้องซับทรวงรับเคราะห์กับ
มาตรา 377 ในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องเพศ
สภาพอีกด้วย
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roditic person not human being and therefore
ineligible to enter the monkhood. This question
in turn raise the issue of whether a Buddhist, as
seeker of truth, may make free inquiry, following
in the spirit of the Kalama Sutta Discourse which
advises against going upon repeated hearing,
tradition, or what is in scripture, among other
things. And then whether, as an artist, he has
the freedom to pose any question that would
give rise to public debate. Tseng Chien-Ying
(Taiwan), in his painting Wild Fire, 2017, questions the sincerity of today's beliefs. His image
of Christianity’s iconic martyr Saint Sebastian
depicts a campy pantomime of suffering under
the blows of toy arrows.
Transcending Issues
Emerging from difficult and painful life experience can lead an artist to insight and meaning.
In his video Passion, 2017, Jun-Jieh Wang (Taiwan)
pays retro-style homage to the uncompromising
gay artistic visions of French novelist Jean
Genet and German film director Rainer Werner
Fassbinder. In Life and Death in Venice, 2010,
Ming Wong (Singapore) reinterprets Visconti’s
melancholy film Death in Venice, with its parable
of youthful beauty, impotent old age and
unrequited desire. In Quilt Project, 2019, Jakkai
Siributr (Thailand) sews a triptych of quilted
illustrations of his life journey to gay self-acceptance, from his flamboyant youth to semicloseted young adulthood to contented maturity.
This personal journey is set against a backdrop
of the drama of LGBTQ history.

ไม่ว่าการปฏิเสธนิยามของพุทธศาสนิกชนโดย ไมเคิล
เชาวนาศัย (ไทย) จะมีต้นก�ำเนิดมาจากกฎดั้งเดิมที่ว่า
กะเทยไม่ใช่มนุษย์และดังนัน้ ไม่มสี ทิ ธิใ์ นการบวชเป็นพระนัน้
เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันต่อไป ไม่ว่าจะถูกหรือผิด
ยังคงมีค�ำถามที่ว่าพุทธศาสนิกชนสามารถตั้งค�ำถามและ
สอบสวนเพื่อไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย ตามแนวแห่ง
กาลามสูตร อย่างไร และในฐานะทีเ่ ป็นศิลปินคนหนึง่ ไมเคิล
มีอิสรภาพในการตั้งค�ำถามที่จะน�ำไปสู่การถกเถียงอย่าง
กว้างขวาง หรือไม่ หยิง เส็ง-เจีย้ น (จีน) ในท�ำนองเดียวกัน
ก็ตั้งค�ำถามต่อความจริงใจในความเชื่อที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
และแม้ต่างศาสนา ว่าด้วยความทุกข์ยากทรมานของ
นักบุญเซบาสเตียนนัน้ เป็นเพียงแค่การเล่นปาหี่ และลูกธนู
ของเล่นก็มหี วั จุกเป็นยางเท่านัน้ ศิลปินมองถึงสภาวะของ
กายที่เป็นเรือนของจิต และสร้างผลงานใช้เทคนิคดั้งเดิม
ของจีน ใช้หมึก สีน�้ำและสีย้อมจากแร่ธรรมชาติให้ดูมีมิติ
ทางกายภาพ
แตกฉาน : ก้าวข้ามผ่านเพศสภาพ
เมื่อช่วงเวลาการดิ้นรนได้ผ่านพ้นไป ถึงเวลาที่เหล่าศิลปิน
ตีความและนิยามประสบการณ์ชีวิตใหม่ โดยผลงานของ
จุน-เจี้ย หวัง (ไต้หวัน) จับประเด็นโรแมนติกแบบลับ ๆ
เสนอผ่านวีดีโอเรื่องกะลาสี อิงบทประพันธ์ของชอง เชอ
เนท์ ส่งอารมณ์เร่าร้อนระอุออกมาจากเงามืด สะท้อนลง
น�ำ้ อ่าวเบรสท์ หมิง หว่อง (สิงคโปร์) รับช่วงต่อ ตีความผล
งานภาพยนตร์ “เดธ อิน เวนิส” ของ ลูชิโน วิสคอนติ
สะท้อนความงามของยุคผลิแย้ม เปรียบเทียบกับการซูบ
จางหายของวัยชรา จักกาย ศิริบุตร (ไทย) ร้อยเรียงเรื่อง
ราวชีวิตศิลปิน จากวัยเยาว์ วัยสร้างภาพลวง และในที่สุด
ยอมรับตนเอง ในขณะเดียวกัน ร้อยกลอนปัจเจกก็ด�ำเนิน
คู่ไปกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มบุคคลข้ามเพศ ดังที่เห็นได้
คือสัญลักษณ์จากยุคต่าง ๆ เช่น สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี
ขาวประจ�ำพรรคนาซี ที่เดิมเคยแสดงความเหยียดหยาม
กลับเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านและความภาคภูมิใจ
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Artistically confronting isolation, Hou Chun-Ming
(Taiwan), in his installation Man Hole, 2014-2016,
creates double-sided nude portraits of 19
subjects, one side drawn by the people themselves, the other by the artist. The desire for
connection runs strong in the installation
A Stitch in Time, 2019, by David Medalla
(Philippines), which asks the audience to participate in weaving their own threads into the
yarn of his extraordinary true autobiographical
story of life, love and art. The long, colorful strands
in Rise Of The Phoenix, 2019, an installation
by Anne Samat (Malaysia), bring a tropical
exuberance to her tribute to the ongoing LGBTQ
struggle for rights and recognition. A collage
by Balbir Krishan (India) titled Before: Section
377 Don’t Love, Don’t Breathe, Don’t Live, 2019,
refers to India’s recently overturned Penal Code
outlawing homosexual acts. The collage depicts
a transcendental overcoming of despair as the
spiritual values of Kama and Moksha, desire
and liberation, now finally reassert their power
following a long, dark era of suppression.
The sexually explicit drawings done by Trương
Tân (Vietnam) in the 1990s, like Why Are You
Standing On My Foot, 1996, were admirably
defiant of authority at that time, whereas his
more recent lacquer works are poetic and lyrical.
Xiyadie (China) created five paper-cuttings
that depict five stages of his turbulent life, from
closeted torment in earlier years to liberation
today. The works are exquisite and colourful in
form, yet boldly explicit in content. The sculpture
of Hsi Shih-Pin (Taiwan) titled Buck of Freedom,

ของชุมชนกลุ่มบุคคลเพศที่สาม และการสื่อโดยนัยว่า
ศิลปะแห่งการท�ำผ้า ”ควิ้ลท์” นั้นไม่ได้ถูกจ�ำกัดว่าเป็น
อาชีพของสตรีเท่านั้น
ความรูส้ กึ โดดเดีย่ วและกีดกันจะหายไปถ้ามองงานของ โฮ
จุน-หมิง (ไต้หวัน) โดยศิลปินขอให้ผทู้ มี่ าวาดภาพเหมือน
ของตนเองอยู่ในสภาพเปลือย เพื่อสามารถมองตัวเองได้
อย่างหมดเปลือกและตัวศิลปินเองต่อกระบวนการวาดภาพ
เหมือนที่เป็นการตีความจากภาพวาดของผู้ที่เป็นแบบ
อีกทอดหนึง่ ในผลงานศิลปะจัดวางของ เดวิด เมดาญ่า
(ฟิลิปปินส์) ก็ได้สร้างกระบวนการเข้าถึงผู้คน ให้มีการมี
ส่วนร่วมถักทอ ร่วมรุมกันท�ำเป็นกลุ่มครื้นเครง ร่วมเสริม
เรือ่ งราวไปบนงานผืนผ้าไปด้วย แอนน์ แซมัท (มาเลเซีย)
แสดงลักษณะฉ�่ำชื่นสมบูรณ์ของธรรมชาติเขตร้อน น�ำมา
สร้างงานเฉลิมฉลองการผงาดขึน้ อีกครัง้ ของนกฟีนกิ ซ์ หลัง
จากผ่านอุปสรรคและการดิ้นรนมามากมาย โดยหางยาว
สีรุ้งเป็นอนุสรณ์แก่กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ ผู้สนับสนุนและผู้น�ำสิทธิพลเมือง ที่ร่วมมือกันเพื่อให้
โลกใบนี้น่าอยู่กว่าเดิม บัลเบียร์ ครีชัน (อินเดีย) ก้าวขึ้น
จากชีวิตที่สิ้นหวัง สู่การสร้างงานเทพ ในรูปแบบร่างบุรุษ
และสตรีมลี กั ษณะดุจเทพยดาแต่ลกึ ลำ�้ สัมผัสได้ถงึ ตัณหา
แห่งความเป็นมนุษย์ ในงานของศิลปินนั้นอาจน�ำเรื่อง
ของ‘กามา’และ‘โมกษะ’ แรงปรารถนาและการปลดปล่อย
แห่งหลักปรัชญาอมตะ ให้กลับมาสู่ความเป็นร่วมสมัย
ได้อกี ผลงานภาพวาดแรกเริม่ ในช่วงปี 2534 ของ เจิง ตัน
(เวียดนาม) มีความกล้าแสดงออก สามารถจินตนาการ
แปลงบทบาทเครื่องเพศชายได้อย่างนึกไม่ถึงและท้าทาย
เซ็นเซอร์ของทางการเป็นอย่างยิ่ง ในทางตรงข้ามกัน
ผลงานเทคนิคแลคเคอร์ลงรักกลับเป็นการสร้างภาพเชิงกวี
ทอดยาวดังวิธีลงรักอันใช้เวลาและสมาธิ
ซีหยาตี้ (จีน) เล่าชีวิตของตัวเองเหมือนละครที่มีห้าฉาก
โดยใช้ศิลปะตัดฉลุกระดาษของจีนที่แม่ได้สอนมา จาก
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2015, dazzles with its shiny gold and silver
surfaces. The antlers number five, for the five
letters of the LGBTQ movement. Taking the
opposite tact of quietude, Maria Taniguchi
(Philippines) paints a wall of bricks Untitled,
2019, in which each element is subtly individual
and unique. Quiet too is the way Samson Young
(Hong Kong) makes his point about suppression
and marginalisation. The haunting video “Muted
Situations #5 : Muted Chorus”, 2016, shows a
choir whose singing is muted, so that the only
sound to be heard is breathing and the turning
of pages of musical scores. And the soundless
video The History of Fugue, 2012, by Yan Xing
(China), shows a nude male who strikes
poses that evoke the groundbreaking and
controversial nude photo portraits of black
men done in the 1980s by the late Robert
Mapplethorpe, paying silent homage to the
photographer while also questioning the perspective revealed by such portraiture.
Nudes of a different kind are displayed in an
installation of five video projections by Arin
Rungjang (Thailand), Welcome to My World, Tee,
2019. A transgender figure reclines confidently
and proudly in the classically grand manner of
Titian’s Venus of Urbino. Accompanying the video
are four short but powerful autobiographical
texts by Arin recounting two tragic episodes
of his own childhood involving the plight of
transgenders and the evil of racism. Arin points
to the senseless and dire human cost of marginalisation.

ฉากเด็กหนุ่มที่โตมาในชนบทที่แสนทุกข์ ถึงแววแห่งยุคที่
ค้นพบตัวเอง การถูกคลุมถุงชน การปิดแอบ และสุดท้าย
ฉากแห่งอิสรภาพ งานกระดาษตัดถึงแม้มีความสวยงาม
ในตัวมันเอง แต่ศลิ ปินผูน้ ไี้ ด้เติมความกล้าและท้าทายทาง
เพศสภาพอย่างชัดเจน ผลงานประติมากรรมของ ซี ฉี-ปิน
(ไต้หวัน) สร้างความตืน่ ตา ด้วยโลหะทองอร่ามและเงินวาว
และมีรูปแบบที่เปลี่ยนผันไปตามกาลเวลา จากกวางตัวผู้
ที่มีร่างเชื่อมกันสองตัว ผสมผสานกันจนเป็นร่างเดียว แต่
ความแวววับทัง้ หลายกลับซ่อนเร้นไว้ดว้ ยเงือ่ นง�ำการด�ำรง
ชีวิตของชาวเกย์ ศิลปินเพิ่มจ�ำนวนเขากวางจากสี่เขา
กลายเป็นห้าเขา เป็นสัญลักษณ์LGBTQ ตามติดความ
เคลือ่ นไหวของกลุม่ บุคคลผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ใน
ทางกลับกัน ผลงานของ มาเรีย ทานิกชุ ิ (ฟิลปิ ปินส์) กลับ
เป็นงานเพอร์ฟอร์มานซ์ที่เงียบสงบ เป็นการบรรจงวาดผิว
อิฐแต่ละผิวให้มีความแตกต่างที่ต้องใช้ความสังเกตสูง
ที่จะเห็นได้ และเปลี่ยนแปลงลักษณะไปตามกาลเวลา
อีกหนึง่ ศิลปิน แซมสัน ยัง (ฮ่องกง) ก็ด�ำเนินวิถที างศิลปะแบบ
เงียบสงบเพือ่ สือ่ ความหมายเช่นเดียวกัน ซึง่ เขาแสดงออก
มาในรูปแบบของคณะขับร้องหมูท่ งั้ วง แต่ทว่าไร้ซงึ่ เสียงร้อง
มีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงพลิกกระดาษดนตรีที่ดัง
ได้ยินได้เท่านั้น เป็นเสียงแห่งชายขอบที่ถูกมองข้ามและ
ไร้ความส�ำคัญ ศิลปิน หยันชิ่ง (ฮ่องกง) สร้างผลงานตาม
แบบฉบับของโรเบิรต์ แมปเปิลธอร์ปในยุคปี ๒๕๒๔ ร�ำลึก
ถึงยุคบุกเบิกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และถึงแม้ว่าผล
งานดังกล่าวจะเป็นเพียงแค่การบันทึกภาพเคลือ่ นไหวของ
ชายหนุม่ เอเซียร่างเปลือย ทีเ่ สมือนว่าก�ำลังถูกถ่ายรูปตาม
แบบฉบับของแมปเปิลธอร์ป แต่ถอื เป็นอนุสรณ์ไร้เสียงแก่
ช่างภาพชือ่ ก้องโลก อริญชย์ รุง่ แจ้ง (ไทย) สร้างจอวีดโี อ
ถึงห้าจอแสดงภาพเปลือยในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นหญิง
ข้ามเพศ อิริยาบถเอนร่างอย่างวิจิตรสง่างามตามแบบ
อย่างวีนัสแห่งเออร์บิโนของทิเชียน เป็นเสมือนการชื่นชม
ชัยฉลองของกลุม่ บุคคลข้ามเพศ และผลงานประกอบด้วย
เอกสารสี่ตอนบันทึกชีวิตของศิลปิน แต่ห้วงแห่งการมีชัย
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The Mortal Coil
As bodies made of flesh, nerves and blood,
we seek transcendence, but sometimes in
the wrong places, as Be Takerng Pattanopas
(Thailand) reminds us. His brooding sculpture
Monstrous Monstrance #1, 2018, suggests that
the religions and rites that propose to redeem
us are instead likely to oppress. Yet for Rita Khin
(Myanmar), the biological transcendence offered
by hormone replacement therapy and gender
reassignment surgery is a gift that allows
transgenders to be who they feel they really
are. But poor Burmese transgenders, as documented in her Body and Soul photo series
(2018), find it difficult to purse this costly dream.
Contrarily, Vasan Sitthiket (Thailand) questions
where the world might be heading with today’s
ability to affect biological change in a way not
possible before, in a painting titled Adam
and Eve 21st Century, 2015. A telling untitled
photograph done in 2011 by the late Ren Hang
(China) shows a body in a fetal position, with
its suggestion of deep melancholy or trauma.
The artist ended his own life at the age of 29.
The advances of medical science have made
Aids survivable, but this miracle came only after the disease had already stolen the lives of
tens of millions, among them Martin Wong
(US). In contrast to the zestily playful mood of
his earlier works, his painting of a cactus, Ferocactus Peninsulae V. Viscainensis, 1997-1998,

ในครั้งนี้กลับถูกขนาบด้วยเหตุการณ์สองโศกนาฏกรรม
หนึ่งคือการล้มหายตายจากของบุคคลข้ามเพศผู้เป็นแรง
บันดาลใจให้แก่อริญชย์เมื่อยังเยาว์วัย และการถูกท�ำร้าย
ของบิดาในประเทศเยอรมนีมผี ลถึงชีวติ ความแตกต่างทาง
เพศถูกมองเป็นเรื่องชายขอบ แต่ต่างหรือกับการดูถูกเชื้อ
ชาติ สีผิว และชนกลุ่มน้อย แสดงถึงความไร้เหตุผลของ
การกดขีท่ ขี่ นึ้ อยูก่ บั บริบท ว่าใครอยูใ่ นสังคมทีใ่ ด ถึงแม้วา่
นางแบบของศิลปินทิเชียนจะกุมมือปิดบริเวณสามเหลีย่ ม
ของเธอด้วยความเอียงอาย ชวนให้ผชู้ มภาพใช้จนิ ตนาการ
นางแบบของอริญชย์กลับแสดงความมั่นใจในเสน่ห์ของ
เธอและเปิดเผยส่วนเร้นลับด้วยความภูมิใจ
แตกร้าว : วัฏสงสารของมนุษย์
จากการดิน้ รนต่อสูท้ มี่ แี รงบันดาลใจจากหลักอุดมคติตา่ ง ๆ
เถกิง พัฒโนภาษ ประมวลสถานะของมนุษย์เป็นเพียงแค่
สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเนื้อหนังมังสา เส้นประสาทและ
โลหิต และไม่ว่ากระแสความเชื่อจะสั่งสอนไว้อย่างใด
มนุษย์นั้นไม่สามารถก้าวข้ามผ่านข้อจ�ำกัดทางชีวภาพได้
แต่ส�ำหรับศิลปิน ริตา้ ขิน่ (พม่า) ผูซ้ งึ่ ศึกษาบุคคลข้ามเพศ
แล้ว พัฒนาการขององค์ประกอบทางชีวเคมีในปัจจุบัน
กลับเอื้ออ�ำนวยให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถกลายร่าง
เป็นแบบที่ตัวเองต้องการ โดยริต้าได้บันทึกเอาไว้ว่า ไม่ใช่
ทุกคนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะ
สมาชิกในกลุม่ ทีม่ สี ภาพทางการเงินไม่สอู้ �ำนวยต่อการตาม
หาความฝันนัก ซึง่ ท�ำให้วสันต์ สิทธิเขตต์ (ไทย) ได้ตงั้ ค�ำถาม
ต่อ ว่ามนุษย์ก�ำลังจะเดินทางไปในทิศทางไหน เมื่อกอปร
ไปด้วยความสามารถในการดัดแปลงและส่งผลกระทบต่อ
ความเปลีย่ นแปลงทีใ่ นอดีตไม่เคยกระท�ำได้ เยิน่ หาง (จีน)
แสดงผลงานภาพถ่าย มีภาพอาการขดตัวคล้ายกับของ
ริตา้ ขิน่ ทีเ่ ป็นอาการบ่งบอกของคนมีความเครียด ส�ำหรับ
บางคนแล้ว ความเครียดในชีวิตนั้นเกินกว่าที่จะรับไหว
ท�ำให้ศิลปินเยิ่น หางตัดสินใจจบชีวิตของตนเองลงในวัย
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created a year before his death, transforms an
everyday botanical form into an image of alien
malignancy. In her video Love Gets Better with
Time Quietly, 2019, Sudaporn Teja (Thailand)
tells the true story of a lesbian couple who,
rejecting this world for a better one, take poison together. Sudaporn also paints abstract
canvases using the transformative hormones
taken by trans men and trans women. The
dramatic, tragic death of legendary Hong
Kong actor Leslie Cheung, who lived his bisexuality in the limelight, is commemorated
by painter Christopher Cheung (Hong Kong),
in Farewell, 2015, a reference to the actor’s
acclaimed performance in Chen Kaige’s 1993
film Farewell My Concubine, based on the story
from Chinese opera.
With Cheung’s works, it seems that the more
this contemporary art dialogue attempts to
stay on current issues, the more it has to refer
to the past. Perhaps this is an apt way to view
life and its continuation after all, as per the local
wisdom of 'cause and effect'. The dialogue is a
window into the future as well. By viewing the
society from a marginal position, we can see
the big picture of both society and its values.
Southeast Asia will continue to receive influences
and pressures from outside. And no doubt it
will try to balance these as before, synthesising
what is coming in from outside together with
innovation and dynamism from within. It is a
jigsaw puzzle of societies and ideas, after all,
and the process of change and dialogue on
diversity will surely continue.

เพียงยี่สิบเก้าปี พัฒนาการทางชีวเคมีจะท�ำให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์สามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ แต่โรคดังกล่าวก็ได้คร่าหลายต่อ
หลายชีวิต รวมถึง มาร์ติน หว่อง (สหรัฐอเมริกา) ผลงาน
เป็นหลักฐานแสดงถึงความสุขอันน้อยนิดที่มีใด้ท่ามกลาง
แรงกดดันจากการถูกกักขัง และเมื่อช่วงเวลาสุดท้ายของ
ชีวิตมาถึง ความเป็นศิลปินยังสามารถแสดงออกในเชิง
ศิ ล ปะถึ ง ความเจ็ บ ปวดและถึ ง เสี ย งร้ อ งที่ ถู ก หยุ ด นิ่ ง
สุดาภรณ์ เตจา (ไทย) เล่าเรือ่ งคูร่ กั หญิงร่วมเพศทีต่ ดั สิน
ใจลาโลก ร่วมดื่มยาพิษตายดังโศกนาฏกรรมเช็คสเปียร์
และภาพเชิงนามธรรมของศิลปิน ยังเป็นการบันทึกต่อเนือ่ ง
ถึงสารชีวเคมี ซึ่งเธอได้ใช้เจลทาผิวลดฮอร์โมนของหญิง
ข้ามเพศและลดหน้าอกของชายข้ามเพศ และสัญลักษณ์
ผีเสื้อกลางคืน ร�ำลึกถึงชีวิตอันแสนสั้น แต่เจิดจรัสใต้แสง
ไฟเวทีกลุม่ บุคคลข้ามเพศ ภาพเหมือนคูข่ อง คริสโตเฟอร์
เช็ง (ฮ่องกง) เท้าความชีวิตของโรงงิ้ว ซึ่งความส�ำเร็จหลัง
ฉากหลังเวทีนั้น แปดเปื้อนไปด้วยเลือด เหงื่อและน�้ำตา
ของผู้แสดงและคณะ และแฝงอยู่ข้างหลังภาพคือต�ำนาน
ของนักแสดงและนักร้องเรืองนาม เลสลีย่ ์ จาง และชีวติ อัน
รุ่งโรจน์โชติช่วง อยู่ในสายตามวลชนแบบบุรุษข้ามเพศ
ยอมจ�ำนนต่ อ ความกดดั น ความเครี ย ดและจากไป
ในห้ ว งแห่ ง ความบั น ลื อ โลกเช่ น กั น จากผลงานของ
คริสโตเฟอร์ เช็งแล้ว อาจกล่าวได้ว่า บทสนทนาศิลปะ
ร่วมสมัยนี้ จะพยายามเกาะกุมประเด็นในปัจจุบันมาก
เพียงใด กลับต้องหันหาอดีต เป็นหน้าต่างกลับไปสู่โลก
จารีตมากเท่านั้น และถ้าเป็นการมองแบบทัศนคติดั้งเดิม
ของเหตุและผล ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไรนัก เพราะเป็น
เรื่องราวสะท้อนชีวิตที่มีความต่อเนื่อง บทสนทนานี้อาจ
เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยมองสังคมทีก่ �ำลังก้าวไกล สังคมที่
จะมีภาพชัดเจนยิง่ ขึน้ หากมองจากชายขอบและนอกกรอบ
สังคมอุษาคเนย์ท่ีต้องรับอิทธิพลและความกดดันจาก
ภายนอก สูด่ ลุ ยภาพและการเชือ่ มสานสนธินวัตกรรมและ
พลวัตภายใน และเสมือนแผ่นกระดานจิ๊กซอว์ที่อาจเพิ่งมี
การเริ่มต้น บทสนทนานี้ยังมีต่อ
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Youth : Fresh From Experience

แตกพาน : วัยเยาว์

In this gathering of extended pubescent curiosity, the mind is awakened as unfiltered sensitivity
flushes through. In a moment of discovery, newly revealed bodies find their identity, and eventually settle on a balance between the self and its limits. The individual's journey is continuous
and challenging, to which is added the simultaneous inward and outward exploration into what
represents the self, and what to project onto others.

ผลงานชุดนี้ส�ำรวจความสงสัยใคร่รู้ของศิลปินขณะก้าวสู่วัยหนุ่มสาว ผลงานแต่ละชิ้นเปิดประตูสู่จิตใจของศิลปินโดย
ไร้การกลัน่ กรองและถ่ายทอดปฏิกริ ยิ าโต้ตอบของศิลปินอย่างตรงไปตรงมา หัวใจหลักส�ำคัญของผลงานชุดนีอ้ ยูท่ ี่ “การค้นพบ”
อัตลักษณ์ใหม่ที่แย้มบานออกมา ก่อนค้นหาวิธีการรับมือตัวตนภายใต้กรอบสังคมที่จ�ำกัด แม้ว่าผลงานของศิลปินแต่ละ
ท่านจะไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดจบและต้องเผชิญความท้าทายต่างๆ แต่ผู้ชมจะได้ส�ำรวจโลกภายในและภายนอก ตลอดจน
สัมผัสจุดยืนที่ศิลปินแต่ละคนต่างฟันฝ่าเพื่อยืนหยัดตัวตนในสังคม

36

Krissadank Intasorn
Thailand

กฤษฎางค์ อินทะสอน
Krissadank Intasorn’s painting installation,
Opal’s World, is a visual manifestation of the
artist’s inner and outer selves. The imagery on
the outer side of the cube shows how he
presents himself to the world. Inside are murals
showing the little boy that still lives deep
within him.

Opal’s World, 2019
280 x 500 x 500 cm, painting installation

งานภาพเขียนแบบจัดวางของกฤษฎางค์ เป็นภาพสะท้อน
ทั้งภายในและภายนอกของตัวตนศิลปินเอง ภาพที่เห็น
ภายนอกนั้นสะท้อนรูปแบบการน�ำเสนอตนเองให้โลก
ภายนอกได้รับรู้ ส่วนภายในกล่องกลับเป็นภาพของเด็ก
ผู้ชายตัวเล็ก ๆ ที่ยังคงซ่อนอยู่ในหัวใจของเขา
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Naraphat Sakarthornsap
Thailand

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
1
“The day I confided in someone about my
sexuality, I got my feelings hurt. They took my
story and spread it around for fun. This tainted
my identity to the world because it became
gossip. As I was looking for ways to heal myself
from the hurt and disappointment, I decided
to turn to my childhood friends, my old teachers
and even strangers that I had never met before.
Bringing these people into my safe space, I
used photography as my communication
tool. During our shoots, we would exchange
life stories and, without judgement, we ‘conversed’ through my lens. This interaction was
so therapeutic that during the one year the
project took to complete, I finally felt like
myself again. This series of ‘nude’ photos is
therefore also about me. By exposing my
models, I feel that I fully ‘exposed’ myself. The
difference is that they were willingly ‘naked’
for me and through mutual trust, I bared my
soul.”

1
ความรู้สึกของฉันแตกสลายในวันที่ฉันไว้ใจที่จะบอกใคร
ซักคนว่าฉันเป็นเพศอะไร ฉันยังคงจ�ำวันนั้นได้ดี เช้าวัน
ต่อมาเขาเอาเรือ่ งราวของฉันไปบอกเล่าต่ออย่างสนุกปาก
จนท�ำให้เพศสภาพทีแ่ ท้จริงของฉันกลายเป็นเรือ่ งขบขันใน
วงสนทนา ฉันพยายามหาทางบ�ำบัดความรู้สึกเจ็บปวด
และผิดหวังเหล่านั้น โดยการกลับไปหาผู้คนในชีวิตฉัน
ตั้งแต่เพื่อนสมัยเด็ก อาจารย์ที่เคยสอน หรือแม้แต่คน
แปลกหน้าที่ไม่เคยแม้แต่เจอหน้ากันมาก่อน การน�ำพวก
เขาเหล่านีเ้ ข้ามาอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องฉันโดยใช้การถ่ายภาพเป็น
สื่อกลาง ในระหว่างที่ถ่ายภาพเราต่างแลกเปลี่ยน และ
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใด
การพูดคุยจากบทสนทนาระหว่างการถ่ายภาพเหล่านี้
เป็นเสมือนการบ�ำบัดความรูส้ กึ ต่าง ๆ ออกไป ท�ำให้ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีของการท�ำงานชุดนี้ ฉันเหมือนได้รับการ
เยียวยาความรูส้ กึ ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครัง้ ภาพถ่าย
ชุดนีจ้ งึ เป็นภาพเปลือยของฉันและนายแบบทุก ๆ คน ต่างกัน
เพียงแค่พวกเขาเชื่อใจในตัวฉันและเลือกที่จะเปลือยกาย
แต่ฉันเชื่อใจในตัวพวกเขาและเลือกที่จะเปลือยใจ

2
Have you ever forgotten about the importance
of the everyday objects around you? Simply
because they are always around you? All the
old and broken household objects? “By placing flower arrangements on these items, I am
bridging myself to them again for a renewed

2
คุณเคยหลงลืมความส�ำคัญของสิ่งต่างๆ รอบตัว เพียง
เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวคุณมากเกินไปหรือเปล่า? ข้าวของ
เครือ่ งใช้หลายๆ อย่างภายในบ้าน อาจจะเก่าหรือช�ำรุดไป
ตามกาลเวลา การน�ำดอกไม้หลากหลายชนิดเข้าไปจัดวาง
เสมือนเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างบท
สนทนาระหว่างตัวฉันกับสิง่ ของเหล่านี้ บางครัง้ ระยะเวลา

1

Gushing Out My Confession, 2015
60 x 40 cm (15 pieces), photograph

2

Perfect Flower, 2016/2019
33 x 50 cm (50 pieces), photograph
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relationship. When we get busy with our lives
and all the responsibility that comes with
adult life, we often forget about the value of
the objects that physically surround us. Worse,
we forget the people in our lives who have
always been there. In the end, what gets left
behind can very well end up being your own
self. So I reconnected with myself through the
art of flower arrangement, interacting with
the mundane objects found around my own
home.”
3
“Personally, I feel that when people ask about
your sexuality, those questions are very hurtful.
And so, this series of photographs was created
to celebrate the multiple varieties and differences in the spectrum of sexuality as seen in
the chaba flower (hibiscus). It is a type of flower
that has both male and female stigmas in one.
I scoured all 50 of Bangkok's districts to photograph chaba blossoms, and I discovered them
in many different types, colours and shapes,
which varied according to the surroundings.
When I took my images to show to others,
everyone would say, ‘It’s a chaba flower’. No
one ever said, it’s a ‘gay’ chaba or a ‘tranny’
chaba. So if we don’t label a flower by its sexual
identity, then why do we need to find a marker
for those around us by asking such unnecessary questions?”

3

Ignorant Bond, 2017
40 x 20 cm (15 pieces), photograph

หรือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน อาจท�ำให้เราหลงลืม
คุณค่าของสิ่งใกล้ตัว หรือสุดท้ายแล้วสิ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ใน
อดีตก็อาจจะเป็นคนทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เรามากทีส่ ดุ “อย่างตัวของ
เราเอง” ก็เป็นได้ ฉันแค่อยากกลับไปท�ำความรูจ้ กั กับตัวเอง
อีกครัง้ ผ่านการจัดดอกไม้รว่ มกับข้าวของเครือ่ งใช้ภายใน
บ้านที่ฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
3
ค�ำถามว่า “คุณเป็นเพศอะไร” ส�ำหรับฉันมันคือค�ำถามที่
ท�ำร้ายจิตใจอย่างมากมาย ภาพถ่ายชุดนี้จึงต้องการน�ำ
เสนอความหลากหลายทางเพศของผู้คนผ่านดอกชบา
ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มี “เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอก
เดียวกัน” ฉันออกไปถ่ายดอกชบาตามทุก 50 เขตของ
กรุงเทพฯ มีทั้งสายพันธุ์และสีสันที่แตกต่างกันออกไป
ตามสภาพดิน และภูมิล�ำเนาของบริเวณนั้น ฉันน�ำภาพ
เหล่านี้ไปถามผู้คนทั่วไป ทุกคนต่างบอกว่ามันคือ “ดอก
ชบา” เพียงเท่านัน้ ไม่มใี ครเรียกดอกชบาเหล่านีว้ า่ ดอกตุด๊
หรือดอกเกย์ ในเมือ่ เราไม่เคยใช้เพศมาแบ่งแยกดอกชบา
ที่เห็นอยู่ทั่วไป แล้วท�ำไมเราถึงต้องการค�ำตอบจากคน
รอบข้างด้วยค�ำถามเรือ่ งเพศสภาพทีน่ ่ากระอักกระอ่วนใจ
เช่นนี้
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Nuntanut Saowaros
Thailand

นันทณัฎฐ์ เสาวรส
Nuntanut Saowaros’s love for Mother Nature
and her creations inspired him to channel the
multiple colours and species of insects in his
series of self-portraits, Subconsciousness from
Nature. He admires the insects’ outer shells
because they form a tough armour yet are
decorated with camouflage and eye-catching
designs. In this, the artist finds a kinship with
these creatures.

ความหลงใหลในธรรมชาติและความงดงามจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนให้นันทณัฎฐ์
ลงมือถ่ายทอดสีสันอันสดใสและความหลากหลายของ
แมลงสารพัดชนิด ออกมาเป็นภาพเหมือนของตัวศิลปินเอง
ในซีรสี น์ ี้ โดยนันทณัฎฐ์มีความรูส้ กึ ผูกพันกับแมลงเหล่านี้
ผ่านเปลือกอันแข็งแกร่งทีห่ อ่ หุม้ ร่างกายไว้ภายใน แต่กลับ
ตกแต่งด้วยลวดลายที่ทั้งกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบ
ตัวและสวยงามสะดุดตาไปพร้อมกัน

As a male, he feels he might not fit the traditional mold of a man but is still someone who
can be a good example and continue to freely
grow as a person. Sometimes happiness comes
to us freely, but at times it takes multiple
steps in life to find it. Although the beautiful
blue sky always exists above us, it’s only when
we actually look up and find liberation within
that blue that we fly high and free.

นันทณัฎฐ์มองว่าตนเองไม่ได้มีบุคลิกลักษณะที่ตรงกับ
ความคาดหวังที่สังคมมีต่อผู้ชายโดยทั่วไป แต่เขาก็ยัง
มั่นใจในคุณค่าของตนเองในฐานะตัวอย่างที่ดีในสังคม
และพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปบนเส้นทางของ
ตนเองในอนาคต บางครั้งความสุขก็เป็นอะไรที่หาเจอได้
ง่าย ๆ แต่หลายครัง้ เราก็ตอ้ งฝ่าฟันอะไรหลายอย่างในชีวติ
กว่าจะพบเจอมัน เปรียบได้กับท้องฟ้าสีครามอันงดงามที่
อยู่เหนือเรา แม้จะอยู่พ้นสัมผัสของเรา แต่ก็สัมผัสได้เมื่อ
เงยหน้าขึ้นมองและปลดปล่อยตัวเองด้วยอิสรภาพจาก
ความเวิ้งว้างนี้

Subconsciousness From Nature No.3, 2019
130 x 100 cm, acrylic and oil on canvas
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Anuwat Apimukmongkon
Thailand

อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล
Anuwat Apimukmonkon based the concept
of his painting No Strangers? on an imagined
interaction between himself and the famous
Austrian painter Egon Schiele (1890-1918),
known for his very distinctive nude figurative
works. The painting centres around a conversation about nude depictions of Bang Lee,
a character who is a Muslim bisexual man.
Anuwat, who uses distorted nude figures to
illustrate the main narrative, discusses with
Schiele the idea that inherited belief systems
deny people the chance to think freely, affecting issues like identity and gender roles, leading to discriminatory behaviour. This is similar
to myth, whereby the story is determined by
the originator. When the story is told, it is
simply repeated and believed, and no one
questions its origins at all. No Strangers? also
channels Francisco Goya’s The Third of May
1808, an epochal painting that commemorates
the Spanish resistance against Napoleon’s army
in 1808. Goya captured the grandeur of martyrdom, just as Anuwat intends to engage the
audience by depicting the unjust social and
political persecution of queer lives.

No Strangers?
(Dialogue with Egon Schiele series), 2019
300 x 400 cm, oil color and gold leaf on canvas

ภาพวาดนีม้ พี นื้ ฐานมาจากแนวคิดการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
อนุวัฒน์และเอกอน ชีเลอ จิตรกรชื่อดังชาวออสเตรียน
ผู้มีชื่อเสียงมาจากผลงานศิลปะรูปลักษณ์แบบเปลือยที่มี
เอกลักษณ์ของเขา ภาพวาดชิน้ นีม้ เี นือ้ ความอยูท่ กี่ ารสนทนา
ระหว่างอนุวัฒน์และชีเลอเกี่ยวกับการวาดภาพเปลือยใน
อิริยาบถต่าง ๆ ของบังลี ตัวละครชายรักร่วมสองเพศ โดย
อนุวัฒน์ใช้ตัวละครเปลือยที่มีสัดส่วนบิดเบือนเหล่านี้เป็น
หัวข้อหลักในการวิพากษ์วิจารณ์ระบบความเชื่อที่สืบทอด
กันมาและก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางความคิด
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อประเด็นต่าง ๆ อาทิ อัตลักษณ์
และบทบาททางเพศทีน่ �ำไปสู่พฤติกรรมการเหยียดเพศใน
ที่สุด ระบบความเชื่อเช่นนี้มีความใกล้เคียงกับเทวต�ำนาน
ซึ่งถูกเล่าขานโดยบุคคลหนึ่งก่อนจะน�ำไปเล่าซ�้ำเพื่อให้
บุคคลอื่น ๆ เชื่อ โดยที่ไม่มีใครสงสัยหรือตั้งค�ำถามใด ๆ
ทัง้ สิน้ ถึงทีม่ าของเรือ่ งดังกล่าว No Strangers? (ผูใ้ ดแปลก
หน้าหรือ) เป็นผลงานภาพสะท้อนอีกหนึ่งผลงานของ
ฟรันซิสโก โกยา ที่ชื่อว่า The Third of May 1808 (วันที่
สามของเดือนพฤษภาคม ปี 1808) ซึ่งวาดขึ้นเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงการต่อสู้ของประเทศสเปนกับกองทัพทหารของ
นโปเลียนในปี 2531 ในขณะที่โกยาได้ถ่ายทอดถึงความ
สง่างามของการพลีชีพเพื่อประเทศชาติผ่านผลงานของเขา
ในท�ำนองเดียวกัน อนุวัฒน์ก็ต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ชม
ผลงานของเขาถึงการถูกประชาทัณฑ์ทั้งทางสังคมและ
ทางการเมืองของกลุ่มเพศทางเลือกเช่นเดียวกัน

(Detail)
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Sornchai Phongsa
Thailand

ศรชัย พงษ์ษา
In Mon culture, each family has its own ancestral spirits. They are represented by animals or
mythical creatures. The symbol of the spirit of
Sornchai Phongsa’s family is a turtle.
It is the first-born son’s duty to “‘look after”
these spirits because they are traditionally
believed to determine your livelihood and
future endeavours. During annual rituals, turtles
are sacrificed. The artist is outspoken about
the burdens of such expectations, as it requires
financial expenditure and spare time that a
modern Mon person might not necessarily
have. Beyond this, these traditions are highly
binary, and gender roles are defined strictly
according to what was established by the elders. This has prevented Mons from embracing
any variation in identity.

Turtle’s Spirits Totem, 2018
200 x 150 cm, mixed media

ชาวมอญเชื่อกันว่าแต่ละครอบครัว มีดวงวิญญาณของ
บรรพบุรุษติดตามมาด้วย โดยดวงวิญญาณเหล่านี้จะถูก
น�ำเสนอออกมาในรูปของสัตว์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็นสัตว์ปกติ
ทัว่ ไปหรือสัตว์ในเทพนิยาย ส�ำหรับครอบครัวของศรชัยนัน้
เต่าคือดวงวิญญาณประจ�ำตระกูล
ลูกชายคนโตของแต่ละบ้าน มีหน้าทีต่ อ้ งดูแลดวงวิญญาณ
เหล่านี้ โดยเชือ่ กันว่าเหล่าดวงวิญญาณบรรพบุรษุ สามารถ
ก�ำหนดทิศทางและความส�ำเร็จในชีวิตได้ นอกจากนี้
ครอบครั ว ของศรชั ย ยั ง จั ด พิ ธี ฆ ่ า เต่ า เพื่ อ เซ่ น ไหว้ ด วง
วิญญาณเหล่านี้ทุก ๆ ปี ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นภาระที่
ถือก�ำเนิดขึ้นจากความคาดหวังและความรับผิดชอบนี้
ซึ่งอาศัยทั้งเงินทองและเวลาว่างที่ชาวมอญยุคใหม่อาจ
ไม่มี นอกจากนี้ พิธีเหล่านี้ยังตีกรอบและแบ่งขั้วด้านเพศ
อย่างชัดเจนไว้เพียงสองเพศเท่านัน้ โดยทีบ่ ทบาทของแต่ละ
เพศต้องเป็นไปตามที่บรรพบุรุษบัญญัติไว้ จึงท�ำให้ตัวตน
ของชาวมอญทั้งในอดีตและอนาคตต้องถูกจ�ำกัดในด้าน
ความหลากหลายไปโดยปริยาย
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Adam Hague
Brunei

อดัม เฮก
“It is probable that he who is killed by lightning
hears no noise; but the thunderclap which
follows, and which most alarms the ignorant,
is the surest proof of their safety.” (Quote by
Charles Caleb Colton)

Thunderclap, 2017
100 x 100 cm, photograph

“คนทีถ่ กู คร่าชีวติ ไปด้วยสายฟ้าฟาด อาจไม่ได้ยนิ เสียงใด ๆ
เลยก็เป็นได้ แต่การได้ยนิ เสียงฟ้าค�ำรามทีต่ ามหลังมา แม้
จะเป็นที่สะเทือนขวัญของคนเขลา กลับเป็นเครื่องยืนยัน
ความปลอดภัยของผูท้ ไี่ ด้รบั รู”้ (ค�ำกล่าวโดย ชาร์ลส์ เคเล็บ
โคลตัน)

49

50

Ohm Phanphiroj
Thailand

โอม พั นธุ์ไพโรจน์
This short film, Underage, by photographer
Ohm Phanphiroj, is an excerpt about the
exploitation of child prostitutes and the system
it exists in. Captured through a single camera
lens, the confessional-style video allows for a
few minutes of harsh reality to be exposed,
portraying human desperation, bravery and
survival instincts.

Underage, 2010
7’07”, video

หนังสั้นที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักถ่ายภาพ โอม พันธุ์ไพโรจน์
เรื่องนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการค้าประเวณีเด็กที่
แฝงตัวอยูภ่ ายในระบบ โดยเป็นการเล่าเรือ่ งราวในรูปแบบ
การสารภาพและเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายผ่านเลนส์
กล้อง และแสดงให้เห็นถึงความดิ้นรน ความกล้าหาญ
และสัญชาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์
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Wang Haiyang
China

หวัง ไห่หยาง
Wall Dust is the last part of a trilogy of video
animations by Wang Haiyang. The first two
parts are Freud, Fish and Butterfly and Double
Fikret. These non-narrative films merge the
physicality of animals, plants and humans
together. This results in a unique type of playfulness, with a jab at sexuality. Fikret, the main
male character in Wall Dust, lives in his own
surreal world of solitude and oddity. The artist uses custom-coloured chalk to produce
the large number of drawings necessary for
the animation video. Each tiny speck of chalk
dust represents the grandeur of the world
and all its elements, recalling William Blake’s
famous line of verse, “to see a world in a grain
of sand”.

Wall Dust, 2013-2016
7’00, video

Wall Dust เป็นผลงานแอนิเมชัน่ ชิน้ สุดท้ายในซีรสี ไ์ ตรภาค
ต่อจากเรื่อง Freud, Fish and Butterfly และ Double
Fikret ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทัง้ สามเรือ่ งนี้ ไม่ได้ถกู สร้างขึน้
มาให้เล่าเรื่องราว แต่เลือกที่จะผสมผสานร่างกาย และ
สัมผัสของสัตว์ พืช และมนุษย์ให้กลมกลืนกัน จนเกิดเป็น
ภาพที่ยุแหย่ประเด็นในด้านเซ็กส์อย่างมีอารมณ์ขัน และ
ชัน้ เชิง ฟิเคร็ต ตัวละครชายหลักจาก Wall Dust ใช้ชวี ติ อยู่
ในโลกเหนื อ จริ ง ที่ มี แ ต่ ค วามโดดเดี่ ย วและสิ่ ง แปลก
ประหลาด ศิลปินได้เลือกใช้ชอล์กทีส่ งั่ ท�ำสีมาเป็นพิเศษมา
วาดภาพ โดยทีฝ่ นุ่ ชอล์กแต่ละอณูเปรียบได้กบั ความยิง่ ใหญ่
ของโลก และทุกสรรพสิง่ ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “เม็ดทรายหนึง่ เดียว
ก็เป็นดั่งโลกทั้งใบ”
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Rainbow Diversity

แตกต่างหลากหลาย : รุ้งหลากสีสัน

Social and religious influence on codes of conduct may have varied over time, while the fundamentals
of human rights remain the same. Throughout the ages, artists and their artworks have been
the underlying history keepers and freedom fighters, inspiring change in perception and social
norms, for their creations powerfully capture details where literature cannot.

จารีต ค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคมอาจเปลีย่ นไปตามยุคสมัย แต่สทิ ธิมนุษยชนพืน้ ฐานไม่เคยเปลีย่ นแปลง หลังสัง่ สม
ประสบการณ์มานานหลายปี ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ และร่วมประกาศ
กร้าวต่อสูเ้ พือ่ อิสรภาพทางเพศ แต่ละท่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ทัง้ เรือ่ งทัศนคติและขนบ ตลอดจน
สร้างสรรค์ผลงานที่มีพลังและตอบโต้ประเด็นปัญหาเรื่องเพศโดยละเอียดแบบที่วรรณกรรมท�ำไม่ได้
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Piyarat Piyapongwiwat
Thailand

ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
Piyarat Piyapongwiwat’s Queerness is a photographic series that explores the dynamics
not between the couples in the portraits but
between Thailand as a “tolerant” society and
that society’s actual treatment of gay and lesbian couples. In the mass media, linguistic
and visual representations of “family” are still
very biased towards the dynamic of a male
and a female. Piyarat decided to challenge
this notion by questioning what makes up a
family unit so as to include people that might
have been excluded from the mainstream
narrative. Yet the artist acknowledges that even
this series still represents only a certain group
of people and that it is not quite as inclusive
as she had hoped, such as by including transgender people.

Tonk & Aom, 2012
60 x 60 cm, photograph

ผลงานชุด Queerness เป็นชุดภาพถ่ายที่ไม่ได้แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักในภาพถ่าย แต่ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นสังคมที่ ‘ยอมรับ’ ต่อเพศที่สาม และการปฏิบัติต่อ
คู่รักที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยน เมื่อกล่าวถึงนิยามค�ำว่า
ครอบครัว สื่อมวลชนมักใช้ภาษาและการแสดงภาพที่ยัง
คงมีลกั ษณะล�ำเอียงไปทางความสัมพันธ์ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง เพือ่ ท้าทายแนวคิดดังกล่าว ปิยะรัศมิต์ ดั สิน
ใจตั้งค�ำถามถึงองค์ประกอบของหน่วยครอบครัวและน�ำ
เสนอผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังสู่ประเด็นในปัจจุบัน ถึงกระนั้น
เอง ศิลปินก็ได้ยอมรับว่าผลงานชุดนี้ยังคงท�ำหน้าที่เป็น
ตัวแทนกลุม่ บุคคลเพียงบางกลุม่ เท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้ครอบคลุม
อย่างที่เธอคิดไว้ อาทิ คู่รักข้ามเพศ เป็นต้น
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Cindy Aquino
Philippines
ซินดี้ อะคีโน

Fighting against the conservative cultural space
that prevails within the Philippines, Cindy
Aquino seeks to carve out room for the LGBT
community. Inspired by close friends who
experience discrimination due to their sexual
and gender identities, the artist created this
series of photographs in an attempt to counter
society’s warped perception of lesbians, gays,
bisexuals and transgenders.

Tago, 2013
67 x 100 cm, photograph

ซินดี้ อะคีโนเป็นศิลปินทีต่ อ่ สูก้ บั พืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมเชิงอนุรกั ษ์
นิยมในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เธอได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากประสบการณ์ของเพือ่ นรอบข้างซึง่ ถูกเหยียดเรือ่ ง
เพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศของตน และสรรค์สร้าง
ชุดผลงานภาพถ่ายขึน้ เพือ่ ท�ำให้ภาพลักษณ์ทผี่ ดิ แปลกไป
ของหญิงเลสเบี้ยน เกย์ กะเทย และบุคคลข้ามเพศ
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Chov Theanly
Cambodia
โชฟ เทียนลี

“Drawn from my own experience as a young
artist, I tell the story of everyday life and personal aspirations through a simple gesture. In
each composition a solitary figure stands or
sits with head tilted back and body extended
behind. I paint a horizon just above the mouth
to suggest that they are floating in water, barely
able to breathe, just able to ‘survive’. The
figures do not struggle but are calm and
appear introspective. A tension, however, is
created by the imagined water and uncertainty
of the situation. I am sparing and efficient
with my use of colors and lines. Instead of
depicting the water realistically, I present an
abstracted form that ‘we can’t see with our
eyes, but we can feel’. I apply minimalistic fields
of color for each figure, suggesting a personal
experience that is known only to the individual.
I have reduced the complexity of the human
condition to a singular gesture that is poetic
and universal. In this series, I drew live models
that I selected from among my friends, people
I observed on the street and even myself. I pose
them standing as well as sitting, a difference
that signifies their varying personal circumstances and an echo of my own.”

Hoch, 2019
150 x 100 cm, oil on canvas

“ผลงานของผมวาดขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงในฐานะ
ศิลปิน แต่ละภาพประกอบด้วยภาพคนอิริยาบถต่าง ๆ ที่
เรียบง่าย และสะท้อนเรือ่ งราวชีวติ ประจ�ำวันและความฝัน
ส่วนตัว ผลงานแต่ละชิ้นประกอบด้วยภาพคนยืนหรือนั่ง
เงยศีรษะ และเหยียดกายไปด้านหลัง ทุกภาพผมจะวาด
เส้นตรงตัดไว้เหนือปากเล็กน้อยเพื่อสื่อว่าบุคคลในภาพ
ก�ำลังลอยอยู่ในน�้ำ แทบจะหายใจไม่ได้ ท�ำได้แค่ “ตะเกียก
ตะกายเอาชีวิตรอด” บุคคลในภาพทุกชิ้นไม่ได้แสดง
อิริยาบถดิ้นรน แต่ดูสงบนิ่งและเหม่อลอย อย่างไรก็ตาม
ผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงแรงตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากผิวน�้ำใน
จินตนาการและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนปรากฏในภาพ
แต่ละชิ้น ผมตั้งใจใช้สีและเส้นจ�ำกัด แทนที่จะวาดผิวน�้ำ
ให้ อ อกมาให้ ส มจริ ง ศิ ล ปิ น ใช้ วิ ธี น�ำเสนอภาพผิ ว น�้ ำ
นามธรรมที่ “มองไม่เห็นด้วยตา แต่รู้สึกได้” ผมใช้พื้นสี
เรียบง่ายแทนประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลในภาพที่มี
แต่พวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจ ผมลดความซับซ้อนของมนุษย์
สภาพ ให้เหลือแค่ท่าทางหนึ่งเดียวที่มีสุนทรียะและเป็น
สากล ส�ำหรับผลงานชุดนี้ ผมเลือกวาดบุคคลในชีวิตจริง
โดยเลือกจากเพื่อน ๆ รอบตัว คนที่ผมเห็นบนถนน หรือ
แม้แต่ตัวผมเอง บางคนอยู่ในอิริยาบถยืนหรือนั่ง สะท้อน
ให้เห็นสถานการณ์เฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างกัน และสะท้อนถึง
สถานการณ์ของผมเอง”
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Jimmy Ong
Singapore
จิมมี่ อ่อง

From 2003 through 2005, Jimmy Ong frequently visited his home country, Singapore.
It was a time when the artist was experiencing
family issues. His father passed away during
that time, which led to his reuniting with his
mother after being separated for 10 years. This
provoked the artist to re-evaluate through
his works the notion of family, gender and
stereotypes. Heart Daughters depicts a lesbian
couple and their child.

Heart Daughters, 2005
216 x 128 cm, charcoal on paper

ตลอดช่วงปี 2546-2548 อ่องได้เดินทางกลับไปยังประเทศ
บ้านเกิดทีส่ งิ คโปร์อยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยในช่วงนัน้ ตัวศิลปินเอง
ก็ก�ำลังประสบปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต
ของคุณพ่อ หรือการหวนกลับมาพบกับคุณแม่อีกครั้งหลัง
จากที่ไม่ได้พบเจอกันสิบปีเต็ม เหตุการณ์เหล่านี้ท�ำให้เขา
หันมาพิจารณาประเด็นด้านครอบครัว เพศสภาพ และ
ภาพพจน์ในกรอบของสังคม ผ่านงานศิลปะของเขา ผลงาน
Heart Daughters แสดงภาพหญิงสาวคู่รักสองคนที่ต่าง
คนต่างช่วยอุ้มอีกฝ่าย โดยมีเด็กคนหนึ่งเกาะอยู่ที่ขาของ
สังคม ผ่านงานศิลปะของเขา ผลงาน Heart Daughters
แสดงภาพหญิงสาวคู่รักสองคนที่ต่างคนต่างช่วยอุ้มอีก
ฝ่าย โดยมีเด็กคนหนึ่งเกาะอยู่ที่ขา
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Khairullah Rahim
Singapore

ไครุลลาห์ ราฮิม
Mixing fact and fiction, Khairullah Rahim uses
his idiosyncratic style to engage and sometimes challenge stories related to the marginalisation of minorities, such as queer visibility
in Singapore, which in turn can often serve as
contextual analogies for human societies.
Although his cheerful, effervescent style of
painting and sculptural works may evoke a
joyful demeanour, they are loaded with stories
of loss and inhibition.
One Sweet Day was inspired by a children’s
book that was banned in Singapore,
about a gay penguin family adopting a
baby penguin, And Tango Makes Three,
by Peter Parnell and Justin Richardson,
Rahim depicts a grown family of penguins
under a sunset sky.

One Sweet Day, 2016
140 x 180 cm, acrylic on canvas

ศิลปินท่านนี้น�ำข้อเท็จจริงและเรื่องแต่งมาผสมผสานกัน
ในสไตล์เฉพาะตัว เพื่อเปิดมุมมองใหม่และท้าทายความ
คิด เกี่ยวกับการกีดกันชนกลุ่มน้อยในสังคม เช่น ในกรณี
ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในสิงคโปร์ ซึ่งมุม
มองเหล่านี้สามารถน�ำไปเปรียบเปรยได้กับสภาพสังคม
มนุษย์ในปัจจุบัน
ถึงแม้วา่ สไตล์ชนิ้ งานของราฮิม ไม่วา่ จะเป็นภาพเขียนหรือ
งานปั้น จะออกมาในเชิงมีสีสันสดใส เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
แต่งานเหล่านีก้ ลับบอกเล่าเรือ่ งราวของความสูญเสียและ
การอดกลั้นได้อย่างหนักหน่วง
งานชิน้ นีไ้ ด้รบั แรงบันดาลใจจากหนังสือเด็ก “And Tango
Makes Three” โดยปีเตอร์ พาร์เนล จัสติน ริชาร์ดสัน ซึ่ง
ถูกแบนในสิงคโปร์ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเพนกวิน
เกย์ที่รับลูกเพนกวินมาเลี้ยงดู โดยภาพของราฮิมแสดงให้
เห็นถึงครอบครัว เพนกวินทีโ่ ตเป็นผูใ้ หญ่กนั พร้อมหน้าแล้ว
ภายใต้ท้องฟ้ายามอาทิตย์อัสดง
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Danh Vō
Vietnam
ตัน หว่อ

By re-contextualising and manipulating familiar
objects, Danh Vō plays with the audience’s
emotional attachments to personal or everyday
objects that denote emotions and Vō’s We the
People project challenges one of the world’s
most iconic public monuments.
The statue, originally designed by French sculptor
Frédéric Auguste Bartholdi (1834–1904), was a
gift from France to the United States in 1876
celebrating the centennial anniversary of the
signing of the Declaration of Independence.
The statue thus became a symbol for freedom
and a physical representation of the “American
Dream”.
Vō’s We the People is an exact copy of the
statue whose bronze cladding has been deconstructed into more than 300 distinct fragments
scattered in various locations. This reconfigured
display provides an opportunity to observe
sections of the statue up close and from unusual
angles. Some portions are recognizable, such
as a gigantic ear or slice of a hand or foot,
while other abstracted pieces look more like
geometric sculptures.
Of this work Vō has said, “We the People is not
about going to the past. Since it’s one of the
most important icons for Western liberty I think
[it] is very much about the present and our future.”

We The People (detail), 2011-2016
222 x 150 x 69 cm, sculpture

หว่อสรรค์สร้างศิลปะทีเ่ ล่นกับความรูส้ กึ ผูกพันของผูช้ มกับ
สิง่ ของเครือ่ งใช้ทวั่ ไปโดยการนิยามบริบทและปรับเปลี่ยน
สิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวให้ผิดแปลกไปจากลักษณะเดิม
ของใช้ส่วนตัวหรือสิ่งของที่พบในชีวิตประจ�ำวันมักจะมา
กับความรูส้ กึ และผลงานของหว่อในนาม We The People
(detail) (ปี 2554-2559) ก็ได้น�ำแนวคิดนีม้ าตัง้ ค�ำถามกับ
หนึ่งในอนุสาวรีย์ที่โด่งดังที่สุดในโลก
อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพได้ถกู ออกแบบโดยช่างแกะสลักชาว
ฝรั่งเศส เฟรเดอริก ออกัส บาร์โทลดิ (ปี 2377-2447) โดย
ประเทศฝรัง่ เศสมอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีการรับรอง
ค�ำประกาศอิสรภาพสหรัฐในปี 2419 หลังจากนัน้ เป็นต้นมา
รูปปัน้ เทพีเสรีภาพจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและ
เป็นตัวแทนของ “ความฝันของชาวอเมริกัน”
We The People (detail) เป็นรูปจ�ำลองเสมือนจริงของ
อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพทีถ่ กู ท�ำลายเป็นชิน้ ส่วนมากกว่าสาม
ร้อยชิน้ และถูกกระจายไปตามต�ำแหน่งต่าง ๆ การน�ำเสนอ
ผลงานที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี้ท�ำให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็น
ส่วนของอนุสาวรีย์อย่างใกล้ชิด และจากมุมมองที่แปลก
ใหม่ โดยมีบางชิน้ ทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชดั อาทิ
เช่น หูขนาดใหญ่ หรือชิ้นส่วนของมือหรือเท้า ในขณะที่
ชิ้นส่วนอืน่ ๆ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับรูปแกะสลักเรขาคณิต
มากกว่า
หว่อได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า “เราคือ
ประชาชน ไม่ใช่เป็นการย้อนกลับไปสูอ่ ดีต แต่ผมคิดว่าผล
งานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัจจุบันและอนาคต เพราะ
อนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพเป็นหนึง่ ในสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญทีส่ ดุ
ของเสรีภาพในโลกตะวันตก”
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Perspective Through Generations

ทัศนคติจากรุ่นสู่รุ่น

Not long ago, there were groups of people piercing the front lines of social injustice and acceptance.
Southeast Asia may not have had a singular cathartic event like New York City’s Stonewall riots,
but rather underwent a progressive change over time, with pockets of individuals continuously
[challenging and] expanding social mentalities. Local groups did however exist within secret
codes and graceful subtleties, and these visual representations from the archive are a great window
into the unique perspective and gaze of the previous generation.

เมื่อไม่นานมานี้ มีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมายืนหยัดเรียกร้องความเป็นธรรมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศแถวหน้า
แม้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่ใช่ภูมิภาคที่เห็นปรากฏการณ์เรียกร้องความเป็นธรรมทางเพศที่สร้างความโกลาหลและ
การจลาจลเท่านิวยอร์ก แต่เมือ่ เวลาผ่านไปทัศนคติของกลุม่ คนในภูมภิ าคนีก้ ค็ อ่ ยๆ เปิดกว้างขึน้ เราจะได้เห็นปรากฏการณ์
ส่งสัญญาณและข้อความกันอย่างเงียบๆ และรู้กันเฉพาะในกลุ่ม ที่สะท้อนมุมมองและความคิดเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศของศิลปินรุ่นก่อนจากผลงานชุดนี้
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Piriya Krairiksh
Thailand

พิ ริยะ ไกรฤกษ์
These works are taken from the 2014 exhibition Reminiscence, in which the artist-academic
Piriya Krairiksh presented a compilation of
sketches he made during 1962 and 1963 while
living in Corfu, Greece. It was a year that the
artist considered to be the happiest time of
his life. Piriya was a student at The Byam Shaw
School of Drawing and Painting in London in
1960 and went on to study at Oskar Kokoschka’s
summer art school in Salzburg, Austria in 1962
and 1963 before returning to Thailand. Inspired
and enchanted by the seaside locale of Messonghi, an idyllic village in Corfu, Piriya spent
a year capturing on paper its people and their
pastoral way of life.

1

A Youth Relaxing, 1962
24 x 35 cm, Crayon on paper

2

Portrait, 1964
71 x 91 cm, painting

ผลงานของศิลปินทีน่ �ำมาจัดแสดงนี้ น�ำมาจากภาพสเก็ตช์
ที่เคยน�ำไปจัดแสดงในนิทรรศการ Reminiscence เมื่อปี
2557 โดยเป็นผลงานทีว่ าดขึน้ เมือ่ ครัง้ พักอยูบ่ นเกาะคอร์ฟู
ในช่วงปี 2505-2506 อันถือเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินมองว่า
มีความสุขที่สุดในชีวิต ด้วยแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของ
ทิวทัศน์ริมทะเลอันงดงามในประเทศกรีซ พิริยะจึงใช้เวลา
ในช่วงหนึง่ ปีนนั้ ไปกับการบันทึกภาพของผูค้ นและวิถชี วี ติ
แบบชนบทในหมู่บ้านเมสซอนจิลงบนหน้ากระดาษ
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Danh Vō
Vietnam
ตัน หว่อ

Dr. Joseph M. Carrier is an anthropologist who
lived in Vietnam during the wartime era of the
1960s and 1970s. In this series of photographs,
he captured young archival Vietnamese men
in platonic acts of affection such as holding
hands in public or standing in proximity to
each other, huddling close. The gaze through
the lens is a true reflection of the photographer’s
attitude of melancholic romanticism.

Archive of Dr. Joseph M. Carrier, 1963-1973, 2010
Dimensions variable, photogravures

ดร. โจเซฟ เอ็ม แคร์เรียร์ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านมานุษยวิทยา
ทีเ่ คยพักอาศัยอยูท่ เี่ วียดนามในสมัยสงคราม ช่วงทศวรรษ
60 และ 70 ภาพถ่ายชุดนี้ของ ดร. แคร์เรียร์ แสดงให้เห็น
ถึงชายหนุม่ ชาวเวียดนามขณะแสดงความรักต่อกันในแบบ
เพื่อน เช่น การจับมือกันหรือยืนใกล้ชิดกันในที่สาธารณะ
มุมมองที่เห็นผ่านเลนส์ในภาพถ่ายชุดนี้ ถือเป็นเครื่อง
สะท้อนถึงแนวคิดของศิลปินเกี่ยวกับความรักในมุมที่
เศร้าสร้อย
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Lionel Wendt
Sri Lanka

ไลโอเนล เวนด์ท
Lionel Wendt (1900-1944) was particularly
influenced by surrealism and experimented
with various techniques and processes, including
montage and solarisation. His choice of subjects
was eclectic, ranging from sensual, homo-erotic
portraits to images of tropical Sri Lanka, from
picturesque scenes to compositions in which
he used modernist stylistic devices and experimental techniques. In his photographs,
Wendt captured the inherent beauty and
dignity of his subjects, often with an unabashed
homoeroticism. Many of his subjects pose
nude or wear a traditional Sri Lankan loincloth.
He managed to capture the men of Sri Lanka
with great intimacy, bestowing their bodies
with a sense of grandeur and beauty.
Unfortunately, Wendt’s negatives were destroyed
by his executor after his death. A memorial
publication on his work was published in the
1950s and a relatively small number of his
prints survived. For decades, his works were
rarely seen. Then in the 1990s, a large cache
of his prints resurfaced. These have become
part of several international collections held
by individuals and museums.

Untitled, 1938
20 x 29 cm, vintage gelatin silver print

เวนด์ทเป็นศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากผลงานในรูปแบบ
เหนือจริง และได้ทดลองสร้างสรรค์ชนิ้ งานด้วยเทคนิคและ
กระบวนการต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการต่อภาพ (montage)
และการถ่ายภาพกลับสีโดยเปิดหน้ากล้องให้รรู บั แสงกว้าง
กว่าปกติ (solarisation) ภาพถ่ายของเขามีเนื้อหาที่หลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลในลักษณะเย้ายวนเพศ
เดียวกัน หรือภาพทิวทัศน์ในบรรยากาศร้อนชื้นของซีลอน
ประเทศศรีลงั กา น�ำเสนอทัง้ ในรูปของภาพสถานทีท่ งี่ ดงาม
น่าประทับใจ ไปจนถึงการผสมผสานภาพต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยเทคนิคและแนวทางทดลองสมัยใหม่ ผลงานของ
เวนด์ทมุ่งจับภาพความสวยงามและความสง่าของผู้ที่อยู่
ในภาพ โดยหลายครั้ง ภาพของเขาสื่อถึงเสน่ห์ในเชิงรัก
ร่วมเพศอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาพนู้ดหรือภาพถ่ายที่
นายแบบใส่เพียงแค่ผ้าเตี่ยวแบบพื้นเมืองของชาวซีลอน
ด้วยวิธีนี้ เวนด์ทจึงสามารถบันทึกภาพเหล่าชายหนุ่ม
ชาวซีลอนให้ออกมาสื่อถึงความใกล้ชิดได้อย่างเต็มเปี่ยม
ทัง้ ยังแต่งเติมให้รา่ งกายของชายเหล่านีม้ คี วามสง่างดงาม
ยิ่งขึ้นไปอีก
ผลงานของเขายังคงเหลือรอดอยูใ่ นปัจจุบนั เพียงไม่กภี่ าพ
เท่านั้น ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ชิ้นงานของเวนด์
ทนั้นแทบไม่ได้ถูกน�ำมาจัดแสดงเลย จนกระทั่งมีการค้น
พบผลงานภาพถ่ายของเขาจ�ำนวนมากในช่วงทศวรรษ 90
ปัจจุบันภาพเหล่านี้ได้ถูกน�ำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
คอลเลคชันงานศิลปะระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบงาน
สะสมส่วนตัวและในพิพิธภัณฑ์
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Dinh Q. LÊ
Vietnam

ดิญ คิว. เล
Dinh Q. Lê’s photo-weavings are inspired by
the traditional Vietnamese technique of weaving
grass mats, which he learned from his aunt as
a child. Using layers of C-print photographs,
these large-scale photo collages express the
artist’s deepest inner feelings. The images are
taken from a variety of sources, such as archival photographs, documentaries, Hollywood
films and Vietnamese visual culture. The artist
considers it particularly important to tell a story
that has never been told, especially narratives
that have been erased from historical records.
He argues that such censorship of visual media
shapes biases and misperceptions of national
identity. He created these works to offer a critical
perspective on this issue.

1

Boys Boys Boys, 2019
5,000 x 127 cm, photography installation

2

Gay Mixed #2, 2018
110 x 110 cm, photo-weaving

3

Gay Mixed #4, 2018
110 x 110 cm, photo-weaving

เทคนิคการร้อยภาพถ่ายขัดกันไปมาของ ดิญ คิว. เล ได้รบั
แรงบั น ดาลใจมาจากวิ ธี ก ารทอเสื่ อ แบบพื้ น บ้ า นของ
เวียดนาม ซึ่งเป็นทักษะที่ศิลปินได้เรียนรู้จากคุณป้าเมื่อ
ครั้งยังเด็ก งานภาพถ่ายคอลลาจทั้งหมดนี้ สร้างสรรค์ขึ้น
จากการจัดวางภาพถ่ายแบบโครโมเจนิกซ้อนกันไปมา เป็น
เครื่องสะท้อนความรู้สึกจากเบื้องลึกของตัวศิลปินเอง
ภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ในชิ้นงานนี้มีที่มาแตกต่างกันไป ไม่
ว่าจะเป็นภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์เก่า ๆ ภาพจากสารคดี
ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด หรือแม้แต่ภาพจากวัฒนธรรมของ
เวียดนามเอง ทัง้ นี้ ตัวศิลปินเองมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเล่าเรือ่ งทีย่ งั ไม่
เคยมีใครได้เล่ามาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งราวของผูค้ น
ที่ถูกลบเลือนไปจากเอกสารทางประวัติศาสตร์จนหมดสิ้น
ทัง้ นี้ ตัวศิลปินเองเชือ่ ว่าการปิดบัง ลบล้าง หรือจ�ำกัดภาพ
เหล่านี้ไม่ให้มีผู้ใดได้รู้เห็น ถือเป็นการโน้มน้าวให้ผู้คนใน
สังคมเอนเอียงไปทางใดทางหนึง่ รวมถึงเป็นการตีกรอบให้
กับมุมมองในด้านเอกลักษณ์และตัวตนของชาติ เขาจึงได้
ลงมือสร้างผลงานขึ้นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้
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Arunothai Somsakul
Thailand

อรุโณทัย สมสกุล
Arunothai Somsakul was one of Thailand’s
most respected artists, but he was quite elusive.
His works were collected by a small group of
collectors who knew him personally. He did not
exhibit widely but had an extremely recognisable style, a fact he prided himself in. After
completing his education at Poh-Chang
Academy of Fine Arts in Bangkok, he went
on to further his artistic studies in America
where he was encouraged to create art not
from what he had learned academically but
from deep within him. Arunothai was thus
known for his narrative stylistics, influenced by
his childhood love of mural paintings found in
Thai Buddhist temples. He was actually one
of the first artists to adapt classic Thai mural
painting style into one that would serve his
own imagination, creating a unique painting
form associated with his name. His erotic
drawings are not widely known and would be
viewed as taboo by a conservative audience.
However, the artist merely borrowed from the
tradition of sexual contents in temple murals,
which close inspection can reveal.

1

Pra-Lor, 1989
11 x 14 cm, miniature painting

2

Multi-national gentlemen, 1998
14 x 10 cm, miniature painting

3

Toy, 1997
14 x 10 cm, miniature painting

อรุโณทัย สมสกุล นับเป็นหนึ่งในศิลปินแถวหน้าของ
ประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีชีวิต ด้วยสไตล์ของชิ้นงานที่โดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์จนสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ตัวศิลปิน
เองได้ไม่น้อย หลังจากที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะ
ช่างในกรุงเทพฯ อรุโณทัยได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านศิลปะ
ในสหรัฐอเมริกา โดยในขณะศึกษาต่อนัน้ เขาได้คน้ พบแรง
บันดาลใจให้สร้างสรรค์งานศิลปะจากตัวตนของเขาเอง
แทนที่จะพึ่งพาสิ่งที่เรียนรู้มาจากชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้เอง
อรุโณทัยจึงเป็นศิลปินทีเ่ ลือ่ งชือ่ ในด้านการสือ่ สารเรือ่ งราว
อย่างมีชั้นเชิง เปี่ยมด้วยอิทธิพลจากความหลงใหลภาพ
วาดบนฝาผนังของวัดไทยทีเ่ ขาชืน่ ชอบในวัยเด็ก นอกจาก
นี้ อรุโณทัยยังมีผลงานภาพวาดเชิงอีโรติกอีกด้วย ถึงแม้วา่
ชิ้นงานเหล่านี้จะไม่เป็นที่รู้จักหรือจัดแสดงกันอย่างกว้าง
ขวางนักก็ตาม
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Perception of Identity

รับรู้อัตลักษณ์

Steeped in sensibility, this section broadens the scope and concept that encompass the sentiments
artists may have towards personal or cultural identity. Multiple layers of the self are examined with
intimate narrations concerning the minority existence in this majority led world.

ด้วยเนื้อหาที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกเรื่องเพศอย่างรุ่มรวย ผลงานชุดนี้ขยายขอบเขตแนวคิดเรื่องเพศโดยถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกที่ศิลปินมีต่ออัตลักษณ์ของตนเองหรือต่อวัฒนธรรมในสังคม เราจะได้ส�ำรวจตัวตนที่ซ้อนกันหลายชั้น ตลอดจน
สัมผัสความรุ่มรวย อ่อนไหว ของการเป็น “คนกลุ่มนอก” ในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้
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Parinot Kunakornwong
Thailand

ปริณต คุณากรวงศ์
Parinot Kunakornwong’s BOYSHOW incorporates bodies of work from different periods
when he was living abroad as well as in Thailand.
His experience shifted his perceptions about
his own identity and about sexual identity as
they had been conditioned throughout his
life. The work explores the idea of the institutionalised body and its fetishization in a wider
context.

BOYSHOW, 2019
Dimensions Variable, Installation

ผลงานชุด BOYSHOW (‘ฉายหนุม่ ’) เป็นการรวบรวมผลงาน
หลากหลายชิ้นที่ปริณตได้สรรค์สร้างขึ้นตลอดช่วงเวลาที่
ศิลปินพ�ำนักอยูต่ า่ งประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
ประสบการณ์การเดินทางได้เปลี่ยนมุมมองของศิลปินต่อ
อัตลักษณ์ตนเองและอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งถูกจ�ำกัดมา
ตลอดทั้งชีวิตของเขาไปอย่างเห็นได้ชดั ผลงานของปริณต
ชุดนี้ศึกษาและส�ำรวจแนวคิดของการเปลี่ยนร่างกายส่วน
บุคคลให้เป็นสถาบัน หรือเป็นของเล่นทีส่ ร้างความหวาบหวิว
ในบริบทที่กว้างกว่าเดิม
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Lyno Vuth
Cambodia
ลีโน วุธ

Lyno Vuth’s Thoamada aims to expand public
understanding of LGBT people in Cambodia
through an exploration of the individual and
collective identities of some Cambodian gay
and bisexual men. The artist collaborated with
an LGBT activist and held a creative workshop
with nine men of diverse ages from Phnom
Penh and the provinces. They recounted their
experiences and discussed their notions of
sex, gender and sexuality. After the workshop,
each participant painted an image on his own
face before posing for a photographic portrait.
The resulting photographs were then installed
in a suspended, circular format to emulate
the setting of the workshop. The audience can
observe the photographs from both outside
and inside the circle, In this way, the audience
and the photographs switch roles, from observer to the observed.

Thoamada, 2011
90 x 60 cm, (9 pieces), photograph
installation

ผลงานชุดนีม้ งุ่ ทีจ่ ะขยายความเข้าใจเรือ่ ง LGBT ในสังคม
กัมพูชา ผ่านการส�ำรวจอัตลักษณ์ของบุคคลและอัตลักษณ์
โดยรวมในหมูช่ าวเกย์และชายไบเซ็กชวลในกัมพูชา ศิลปิน
ร่วมมือกับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนหลากหลายทางเพศ
และท�ำงานร่วมกับชาย 9 คน (ทีม่ อี ายุตา่ งกัน จากพนมเปญ
และจังหวัดต่าง ๆ) ในเวิรค์ ช็อป โดยแต่ละคนได้รว่ มแบ่งปัน
และอภิปรายมุมมองเกี่ยวกับเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี
เมื่อเสร็จจากเวิร์คช็อปแล้ว ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะวาดรูป
ลงบนหน้าของตนเอง เพื่อถ่ายภาพแบบครึ่งตัว ภาพถ่าย
เหล่านั้นจะน�ำมาแขวนเรียงกันเป็นวงกลม เพื่อจ�ำลอง
บรรยากาศของเวิรค์ ช็อปทีอ่ ภิปรายกัน ผูช้ มสามารถรับชม
ภาพถ่ายได้ทงั้ จากในวงและนอกวง เพือ่ เป็นการสลับบทบาท
ในฐานะผูเ้ ฝ้ามองกับผูถ้ กู เฝ้ามอง ระหว่างผูช้ มกับภาพถ่าย
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Jes Fan

Hong Kong
เจส ฟาน

Technology offers us seemingly boundless
options to modify and extend our bodies, altering
our concept of nature in the process. Jes Fan
presents a research-driven investigation into
the inherent strangeness of the gendered body.
Visible Woman appropriates “The Visible Man”,
an educational toy that was used to teach
anatomy in science classes in the US during the
1960s. The artist transforms this iconic plastic
figure into a surreal structure in which crystalline
organs are suspended within a geometric
frame, reminiscent of both the original model
and classical Chinese design motifs.

Visible Woman, 2018
196 x 152 x 25 cm (2 pieces), installation

เทคโนโลยีท�ำให้เรามีตวั เลือกในการดัดแปลงและยืดขยาย
เรือนร่างไร้ขดี จ�ำกัด ตลอดจนเปลีย่ นแนวคิดเรือ่ งธรรมชาติ
ไปด้วย เจส ฟานน�ำเสนอผลงานทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจาก
งานวิจัยโดยเจาะลึกเรื่องความแปลกที่เป็นเนื้อแท้ของ
เรือนร่างทางเพศ ผลงาน Visible Woman ดัดแปลงมาจาก
โมเดลกายวิภาค Visible Man อันเลื่องลือในทศวรรษ
1960 ซึ่งใช้สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของอเมริกาอย่าง
แพร่หลาย ศิลปินปรับเปลี่ยนโมเดลนั้นให้เป็นโครงสร้าง
แบบเหนือจริง โดยใช้อวัยวะโปร่งแสงแขวนอยู่ในกรอบ
เรขาคณิต เพื่อร�ำลึกถึงโมเดลต้นฉบับและดีไซน์กรอบ
ชิ้นส่วนโมเดลแบบคลาสสิกของจีน
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Jam Wu
Taiwan
แจม หวู่

微量肉屑光譜解離之動物狂歡殘餘金屬荒冷暫時性
孤獨馬戲倒立。
紅色，性愛，的制伏。
橙色，力量，的反噬。
黃色，希望，的遺址。
綠色，自然，的萎頓。
藍色，自由，的肋骨。
紫色，藝術，的荊棘。
身體悖光而植物向光黃昏注入1/6 密封衣櫃尋探深
藍珊瑚群肉芽抽長。

ผลงานชุดนี้ บอกเล่าถึงความเปลีย่ นแปลงทัง้ ในเชิงกายภาพ
และจิตวิญญาณ ผสมผสานองค์ประกอบจากธรรมชาติ
เข้ามาด้วยเม็ดสีทเี่ ชือ่ มโยงทุกสิง่ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นวัฏจักร
อันร้อยเรียงด้วยเส้นสายเป็นวงเวียน จนออกมาเป็นชิน้ งานนี้
ถึงแม้ว่าศิลปินจะจบศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม แต่ก็มี
ความสนใจศิลปะแบบประเพณีของจีน โดยเฉพาะศิลปะ
การตัดกระดาษ ซึง่ น�ำไปสูพ่ นื้ ฐานการท�ำงานศิลปะในการ
ค้นพบความเป็นไปได้ของรูปทรงแบบประเพณีในรูปแบบ
สมัยใหม่

Jam Wu’s conceptual installation Body Fold
by the Dear Time describes a metamorphosis
that happens within the physical and the
spiritual body. Elements of Mother Nature run
through colour pigments in ways that connect
everything together in a cycle of threads,
materialising through this art work. Although
Jam Wu studied architecture in university, his
subsequent research on Chinese folk art,
particularly paper cutting, has led to an art
practice based primarily on discovering the
modern possibilities of this traditional art form.

Body Fold by the Dear Time, 2017
210 x 210 x 40 cm, installation

(Detail)
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Samak Kosem & Sornrapat Patharakorn
Thailand

สมัคร์ กอเซ็ม และ ศรภัทร ภัทราคร
Dissecting the notion of “spectrum”, this installation by Samak Kosem and Sornrapat
Patharakorn displays 18 sheep, sacrificial animals
that may all appear the same but in fact represent the multitude of gender identities in
Thailand.
Other Sheep (Not of This Fold) is an ode to
queer Muslim brothers and sisters throughout
Southeast Asia, who encounter stones and
walls and obstacles in life. They are forced to
stay anonymous rather than draw attention
to themselves, due to religious condemnation
and cultural prejudice.

Other Sheep (Not of This Fold), 2019
Dimensions variable, installation

สมัครกับศรภัทรช�ำแหละ “เฉดสีรุ้ง” ต่าง ๆ โดยการแสดง
ภาพแกะ 18 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่อาจดูภายนอกเหมือนกัน
หมด แต่ที่จริงแล้วเป็นภาพแทนของอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่หลากหลายในประเทศไทย
ผลงานชิน้ นีเ้ ป็นการเชิดชูพนี่ อ้ งมุสลิมผูร้ กั ร่วมเพศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งต้องเผชิญกับก้อนหินและก�ำแพง
อุปสรรคขวากหนามในชีวติ และต้องรวมตัวกันอย่างเหนียว
แน่นโดยไม่เปิดเผยตน ซึ่งดีกว่าจะดึงความสนใจมาสู่
ตนเอง เพราะการตัดสินทางศาสนาและอคติทางวัฒนธรรม
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Normality, Real and Illusory

ความปกติ จริงหรือมายา

Sometimes joy and humour become an armour against judgment, a strategy adopted by many.
Therefore it is important to eloquently articulate the personal and complex rhetoric of life from
both the individual and community perspectives. This allows more room for an honest celebration
of life, reflecting the simple pursuit of happiness, to just ‘be’ and the freedom for you to be you and
me to be me

บางครัง้ ความสุขและอารมณ์ขนั คือเกราะป้องกันตัวจากการวิพากษ์วจิ ารณ์ทางสังคม ดังนัน้ การตีแผ่เรือ่ งราวชีวติ ส่วนตัว
ที่ซับซ้อนของศิลปินและชุมชนรอบข้างอย่างมีวาทศิลป์จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ผลงานชุดนี้เปิดเผยเรื่องราวการเฉลิมฉลองชีวิต
ของศิลปินอย่างตรงไปตรงมา สะท้อนให้เห็นเส้นทางค้นหาความสุข และการตามหาอิสรภาพจากตนเองและจากผู้อื่น
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Ho Tam

Hong Kong
โฮ แตม

Ho Tam’s Hotam Publications series is a project
that the artist created and published independently. The periodical content of Hotam
serves as a publication of the art project itself.
Each issue is thematic, investigating the multiple
issues faced in daily life as well as aspects of
popular culture, media and politics.

ผลงานชุด Hotam เป็นโครงการที่ศิลปินสร้างสรรค์และ
เผยแพร่โดยอิสระ เนือ้ หาทีต่ พี มิ พ์เป็นช่วงๆ ใน Hotam ท�ำ
หน้าที่เหมือนเป็นสื่อเผยแพร่โครงการศิลปะนั้นเอง โดย
แต่ละฉบับจะมีธมี ทีเ่ จาะลึกเกีย่ วกับปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ ราต้อง
เผชิญในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมป๊อบ สื่อ
และการเมือง

In Hotam #1: A Brief History of Me, photos
showing the artist from childhood through
adulthood are edited into a book, allowing
readers a window into his private past. In Hotam
#4: Fine China, the artist uses ceramics to
explore the return of Hong Kong to China, the
rise of Mao Tse Tung and the phenomenon of
Hello Kitty in recent politics and popular culture.
Hotam #5: Hot Asian Men contains posters and
old photos of old-time movie stars, discussing
the identities and place of Asian men in society
through personal stories, poetry and fiction.

ผลงาน Hotam #1: A Brief History of Me น�ำเสนอ
ภาพถ่ายตัง้ แต่วยั เด็กถึงวัยผูใ้ หญ่ของศิลปินมารวมไว้เป็น
หนังสือ ท�ำให้ผู้อ่านได้รับรู้อดีตส่วนตัวของศิลปิน ส่วน
ผลงาน Hotam #4: Fine China ศิลปินพาไปส�ำรวจการ
คืนเกาะฮ่องกง การผงาดของเหมา เจ๋อ ตุง และปรากฏการณ์เฮลโลคิตตีในการเมืองและวัฒนธรรมป๊อบ และผล
งาน Hotam #5: Hot Asian Men ศิลปินได้เผยแพร่
โปสเตอร์และภาพถ่ายเก่า ๆ ของดาราภาพยนตร์ยุคเก่า
เพื่อส�ำรวจอัตลักษณ์และที่ยืนของผู้ชายในสังคมเอเชีย
ผ่านเรื่องเล่าส่วนตัว บทกวี และนิยาย

Hotam Publications, 2013-2016
A4 magazine, magazine installation
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Su Hui-Yu
Taiwan

ซู ฮุ่ยหยวี่
Su Hui-Yu’s video Ne Quan is inspired by a
gruesome “body in suitcase” death that took
place in Taipei in 2001, which reminded the
artist of his own dreams during which he committed murders then woke up feeling full of
guilt and fear. The story goes that a man had
engaged in sadomasochistic sex with another
man he had met on the internet but had
accidentally killed during play. He then hid the
body in a suitcase before attempting to dispose
of it. The title of the video, Ne Quan borrows
the alias that the defendant had used in his
online profile. The court case was subsequently
sensationalised by the Taiwanese mass media,
focusing a lot on homosexuality and S&M
relationships. The accuser was intensely scrutinised for his sexuality. This hysteria exposed
the mass media’s hunger for a lurid story and
the stigmatisation of the LGBT community. In
Ne Quan, the artist creates a dream-like scenario,
intersecting personal dreams and public news
to encourage viewers to re-examine their concepts of sex, society, self and moral judgement.

Ne Quan, 2015
8’40”, video

Ne Quan ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากคดีฆาตกรรม “ศพใน
กระเป๋าเดินทาง” อันน่าสยดสยองซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงไทเปใน
ปี 2001 และท�ำให้ศลิ ปินร�ำลึกถึงตนเองในฝันทีม่ กั ก่อเหตุ
ฆาตกรรมหลายต่อหลายคดีและตื่นจากฝันมาด้วยความ
รู้สึกผิดและหวาดกลัว คดีฆาตกรรมดังกล่าวมีเรื่องราว
อยู่ว่า ชายผู้หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชายอีกคนหนึ่งที่เขาเจอ
ในอินเทอร์เน็ตโดยมีพฤติกรรมนิยมความเจ็บปวดขณะ
ร่วมเพศไปด้วย ระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์น้ัน เขาได้ฆ่าคู่รัก
ของเขาโดยไม่ตั้งใจ และตัดสินใจซ่อนผู้ตายไว้ในกระเป๋า
เดินทาง แท้ที่จริงแล้ว ชื่อผลงาน หนวี่เฉวียน คือชื่อใน
โลกออนไลน์ของผู้ต้องหารายนั้น คดีดังกล่าวกลายเป็น
ข่าวดังแพร่หลาย โดยสือ่ มวลชนประเทศไต้หวันเน้นเนือ้ หา
ไปยังประเด็นรักร่วมเพศและความสัมพันธ์แบบซาดิสต์มาโซคิสต์ อัตลักษณ์ทางเพศของหนวี่เฉวียนกลายเป็น
เป้าสายตาและค�ำวิจารณ์ เกิดกระแสความบ้าคลั่งที่เปิด
ประเด็นใหม่ให้สื่อมวลชนไต้หวันได้ขุดค้นเรื่องจิตวิทยา
ทางเพศและการประณามบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในสังคม หนวีเ่ ฉวียน คือ สภาวะเสมือนฝันทีศ่ ลิ ปิน
ได้สร้างขึ้น โดยน�ำความฝันส่วนบุคคลและข่าวสังคมมา
บรรจบกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้พิจารณาเรื่องเพศ สังคม
การตัดสินตนเอง และการวิจารณ์เรื่องจริยธรรม

99

100

Kitti Narod
Thailand

กิตติ นารอด
Kitti Narod creates paintings that convey optimism via a gentle and warm portrayal of a
spirit of human connectedness. In his canvases,
everyone and everything exist together in a
joyful utopia. This notion might seem unrealistic,
especially during an era of social division, but
the artist’s work tries to remind us to appreciate simple pleasures and be mindful of even
our smallest actions. Then, perhaps, euphoric
feelings will not seem so unattainable.
The artist considers his works to be a meeting
place for diversity, where all are physically and
spiritually equal.

Horizon, 2019
190 x 300 cm, painting

กิตติ นารอด เป็นศิลปินผูส้ ร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนทีม่ อง
โลกในแง่บวก ด้วยงานภาพที่นุ่มลึก แสดงถึงความผูกพัน
และเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของมนุษย์ บนผืนภาพของ
กิ ต ติ ทุ ก คนและทุ ก สรรพสิ่ ง ต่ า งอยู ่ ร ่ ว มกั น ในโลกอั น
สวยงาม แม้ว่าแนวคิดนี้จะไม่ใกล้เคียงความจริงนัก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทุกสิ่งเป็นไปอย่างสุดขั้วเช่นนี้ แต่
ผลงานของเขาก็เป็นเครื่องตอกย�้ำให้เราได้เข้าใจคุณค่า
ของความสุขเล็ก ๆ และสังเกตเห็นถึงทุกการกระท�ำของ
ตัวเราเอง ซึ่งหากท�ำเช่นนั้นแล้ว ก็อาจพบว่าความสุขอาจ
ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอี้อม
ศิลปินท่านนีก้ ล่าวอยูเ่ สมอว่าผลงานของเขาเป็นเหมือนจุด
นัดพบของผู้คนที่หลากหลาย โดยทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน ทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ
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Angkrit Ajchariyasophon
Thailand

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
“In 1672, Isaac Newton conducted an experiment called ‘Celebrated Phenomenon of Colors’.
He discovered that white light is actually comprised of many colors, and he borrowed the
Latin word ‘spectrum’ to describe this. In my
opinion, each person is likewise comprised of
many colors.”
“Isaiah Berlin, the British philosopher, said: ‘If I
pursue one set of values I may detest another,
and may think it is damaging to the only form
of life that I am able to live or tolerate for
myself and others, in which case I may attack
it, I may even in extreme cases have to go to
war against it. But I still recognize it as a human
pursuit.’”

Celebrated Phenomenal of Colors, 2010-2019
190 x 140 cm (7 pieces), oil on canvas

ในปี 1962 ไอแซค นิวตันท�ำการทดลองทีต่ งั้ ชือ่ ว่า “ปรากฏการณ์อนั โด่งดังของสี” โดยเขาพบว่าสีขาวนัน้ ประกอบไป
ด้วยหลายเฉดสีเรียกว่า “สเปกตรัม” ในความเห็นของผม
ผมเชือ่ ว่าแต่ละคนนัน้ ก็ประกอบไปด้วยสีสนั ทีห่ ลากหลาย
เช่นเดียวกัน
นักปรัชญาชาวอังกฤษ ไอเซยาห์ เบอร์ลิน ได้กล่าวไว้ว่า
“ถ้าผมยึดถือค่านิยมหนึ่ง ๆ ก็อาจท�ำให้ผมรู้สึกเกลียด
ค่านิยมอีกแบบหนึง่ และท�ำให้ผมมองว่าค่านิยมนีม้ ผี ลเสีย
ต่อการใช้ชวี ติ ของผมและคนอืน่ ๆ ซึง่ อาจส่งผลให้ผมโจมตี
ค่านิยมนั้น หรือในกรณีร้ายแรง ผมอาจต้องก่อสงคราม
ต่อต้านมันอย่างเต็มตัว แต่ถงึ กระนัน้ ผมก็ยงั ถือว่าค่านิยม
ที่ว่ามานี้เป็นวิถีของมนุษย์ในรูปแบบหนึ่ง”
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Celebrated Phenomenal of Colors, 2010-2019
190 x 140 cm (7 pieces), oil on canvas
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Christina Quisumbing Ramilo
Philippines

คริสตินา ควิซัมบิง รามิโล
Christina Quisumbing Ramilo reimagines objects and surfaces through site-specificity and
a sensitive approach to materials. Her artistic
practice shows a profound interest in the life
and history of objects, centering around interventions that reconfigure, transform, or give
new life to existing forms. She renders known
forms unfamiliar, making works that ultimately
express and respond to personal poetries.

Recalibrate, 2015
43.2 × 43.2 × 10.2 cm, old wood frames, glass

แตกหักแต่ยังสัมผัสได้ หยาบกร้านแต่เนียนเรียบ รามิโล
ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นประติมากร แต่บอกว่างานของเธอ
คือการประกอบสร้างวัตถุตา่ ง ๆ มากกว่า และเธอจะประกอบ
สร้างต่อไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าผลงานจะสร้างความหมายอะไร
แก่เธอ
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Maitree Siriboon
Thailand

ไมตรี ศิริบูรณ์
Inspired by the drama and the romanticism
found in classic paintings by the European
Old Masters, Maitree Siriboon created Isan
Boy Soi 4, a series of images based on his
observations and experiences amid the gay
nightlife of Bangkok’s Silom Road, Soi 4. Partying his way through life as a young man in
the city, the artist came across people from
all walks of life, all chasing the same dream.
Young Isan boys had left provincial life behind
to remake themselves in the city. Likewise,
American and European retirees flocked to
Bangkok to reinvent their own identities. Both
found freedom hanging out in the same
downtown alley. The red room in the photos
represents Soi 4 in a single scene, a place full
of both fun and the sinister. The winged men
are not flying but lying down on the ground,
like angels who have been reborn.

1

Isan Boy Soi 4 No.1, 2009
90.5 x 120 cm, C-print photograph

2

Rainbow Buffalo, 2013
320 x 500 cm, photograph

ไมตรี ศิริบูรณ์ สร้างสรรค์ผลงานภาพชุดที่เกิดจากการ
สังเกตและประสบการณ์สว่ นตัวขณะใช้ชวี ติ กลางคืนทีส่ ลี ม
ซอย 4 โดยได้แรงบันดาลใจจากความดราม่าและลักษณะ
จินตนิยมในภาพวาดคลาสสิกของยุโรป ไมตรีสารภาพว่า
ตอนเป็นวัยรุน่ เขาปาร์ตสี้ งั สรรค์อยูต่ ลอดเวลา และได้พบ
กับผู้คนหลากหลายอาชีพที่ล้วนไล่ตามความฝันเดียวกัน
ทัง้ หนุม่ ชาวอีสานทีล่ ะทิง้ ชีวติ ต่างจังหวัดเพือ่ มาอยูใ่ นเมือง
กับชายวัยเกษียณจากยุโรปและอเมริกาที่ต้องการสร้าง
อัตลักษณ์ใหม่ของตน ทัง้ สองต่างพบอิสรภาพกับชีวติ ใหม่
ในซอยเดียวกัน ผลงานห้องแดงนีค้ อื บทสรุปภาพรวมสีลม
ซอย 4 สถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความอัปรีย์
มนุษย์ที่มีปีกไม่ได้บินอยู่บนฟ้า แต่อยู่บนพื้นดินราวกับ
เทวดาที่จุติลงมาบนโลก
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The Backdrop of Beliefs

ฉากหลังของความเชื่อ

Oral traditions and folklore have offtimes proven their openness towards diversity compared to
the structured attitudes and discourses of the modern world. However, as these belief systems get
intertwined, the challenge then lies in finding a balance among teachings. Depending on each
community, some merits get manipulated to be bias, which then becomes the new standard.
Inconsistency and varying ways aside, the interchangeable nature of belief systems makes it possible
for new standards to be set, but can we be hopeful for change?

หลายครัง้ ความเชือ่ และประเพณีพนื้ บ้านทีถ่ า่ ยทอดปากสูป่ าก เผยให้เห็นทัศนคติทเี่ ปิดกว้างมากกว่าโครงสร้างสังคมสมัย
ใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบความเชื่อเหล่านี้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การถ่ายทอดความเชื่อให้ตรงกันรุ่นต่อรุ่นให้ตรงกันก็เริ่ม
ยากล�ำบาก จารีตทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม อาจถูกมองว่าดีจนเกิดความล�ำเอียง และกลายเป็นบรรทัดฐานให้จารีตใหม่ การแตก
หน่อความเชื่อที่หลากหลายนี้ แลกเปลี่ยนกันได้ และเอื้อให้เกิดพื้นที่ส�ำหรับบรรทัดฐานใหม่อยู่เสมอ แต่ความหวังนั้นยัง
มีอยู่หรือไม่
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Dua

Malaysia
ดัว

Dua has been seeking to change conservative
attitudes towards sex and other taboo topics
by creating profane and humorous ceramic
sculptures like Pahlawan. His figures pull
faces and stick out their tongues. This artwork
draws inspiration from the male reproductive
system, exploring the idea of giving birth and
the life cycle.

ดัวพยายามเปลี่ยนทัศนคติเชิงอนุรักษ์นิยมที่มีต่อเพศ
สัมพันธ์และหัวข้อต้องห้ามอื่น ๆ ด้วยการสรรค์สร้างงาน
แกะสลักเคลือบดินเผาชิ้นต่าง ๆ ที่อัดแน่นด้วยความ
หยาบคายและขบขัน แสดงสีหน้าหลากหลายอารมณ์ และ
การแลบลิน้ หยอกล้อผูช้ ม ผลงานของเขาได้รบั แรงบันดาลใจ
มาจากอวัยวะเพศชาย และมีพนื้ ฐานมาจากแนวความคิด
การให้ก�ำเนิดและวงจรชีวิตของมนุษย์

Some of Dua’s grotesque sculptures include
both male and female reproductive organs
that are inspired by the culture of Malaysian
aborigines, who worship both male and female
gods.

งานแกะสลักอันพิสดารบางชิน้ ของดัวแสดงถึงลักษณะของ
อวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมา
จากชาวอะบอริจินในประเทศมาเลเซียที่นับถือทั้งเทพเจ้า
เพศชายและเพศหญิง

Pahlawan, 2016
40 x 48 x 58 cm, sculpture
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Ramesh Mario Nithiyendran
Sri Lanka

ราเมช มาริโอ นิธิเยนดรัน
Ramesh Mario Nithiyendran’s Pointy Blue Head
depicts the silhouette of an uncircumcised
penis. Analysing the values and attributes that
are usually associated with phallic-shaped
architecture and sculptural works, the artist
plays with this shape by making it a bit spiky
yet hollow, and referencing “holes” as well as
inversions. This work is meant to be playful
but also a bit spooky. Conceived together with
Snake Charmer I & II as a sort of “couple”, these
works explore sexual symbolism. The tops of
the heads are orifices with teeth. These are
references to the “vagina dentata”, a mythical
symbol appropriated in some feminist revisions
of representations of genitalia. The figures are
also multi-breasted but with phallic symbolism.
The snakes around their necks are inspired
by phalli, and one shows a phallus emerging
from the top of its head, enshrined among
the teeth. There is also a heightened sense of
performativity in both of them. This alludes to
some constructions around drag and queer
identity performance.

1

Snake Charmer I, 2018
73 x 32 x 30 cm, earthenware, glaze and lustre

2

Snake Charmer II, 2018
75 x 37 x 32 cm, earthenware, glaze and lustre

ตามค�ำอธิบายของศิลปินแล้ว ผลงานชุดนี้เป็นรูปเงาของ
องคชาตที่ไม่ได้ขลิบหนังหุ้มปลาย ซึ่งหากพิจารณาตาม
ค่านิยมและคุณลักษณะที่มักเกี่ยวพันกับสถาปัตยกรรม
และงานแกะสลักรูปทรงองคชาตแล้ว จะพบว่าในผลงาน
ชิ้นนี้ ศิลปินได้พลิกแพลงรูปทรงโดยการท�ำให้รูปเงามี
หนามล้อมรอบ แต่กลับมีภายในทีก่ ลวง ซึง่ เป็นการอ้างอิง
ถึง ‘รู’ และสภาวะกลับหัวกลับหาง จึงเป็นผลงานทีด่ ขู เี้ ล่น
แต่กม็ กี ลิน่ อายของความน่ากลัวไปในเวลาเดียวกัน ผลงาน
ชิ้นนี้ถูกมองว่ามีลักษณะเป็น ‘คู่’ เนื่องจากแสดงสัญญะ
ทางเพศอยู่ในตัว บริเวณด้านบนของชิ้นงานมีช่องเจาะ
คล้ายริมฝีปากพร้อมฟันอยู่โดยรอบ โดยรูเปิดดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นภาพช่องคลอดเพศหญิงทีเ่ ชือ่ กันว่ามีฟนั อยู่
ภายใน และเป็นสัญลักษณ์ที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับเสียง
สะท้อนของกลุ่มสตรีนิยมต่อการแสดงภาพอวัยวะเพศ
นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังมีหน้าอกประดับอยู่หลายคู่ แต่
ก็มีความเกี่ยวพันกับสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชายเช่น
เดียวกัน โดยงูทเี่ ลีย้ วพันล�ำคอรูปทรงหนึง่ นัน้ มีแรงบันดาล
ใจมาจากองคชาต ในขณะที่อีกรูปทรงหนึ่งมีองคชาตทะลุ
ออกมาจากด้านบนของศีรษะ และถูกล้อมรอบไปด้วยซีฟ่ นั
ผลงานทัง้ สองชิน้ นีย้ งั ถูกอัดแน่นไปด้วยกลิน่ อายศิลปะการ
แสดง ซึ่งเป็นการพาดพิงถึงโครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับ
การแสดงอัตลักษณ์ของชายที่แต่งเป็นหญิงอีกด้วย
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Adisak Phupa
Thailand

อดิศักดิ์ ภูผา
While society’s gender construct is generally
confined to sexual reproduction or something
obscene and pornographic, it also excludes
expressions of sexuality by others who do not
conform to the heteronormative. It can even
exclude the simple pleasure to be had from
sex. Adisak Phupa’s Der Nang Der (In front of
the stage) is one in a series of work that borrows
elements from the puppetry tradition of
Thailand’s northeast region, Isan. This type of
performance, known as “ling dao”, is a delightful
and playful form of entertainment that centers
on local jokes and folklore.

Der Nang Der (In front of the stage), 2019
Dimensions variable, installation

โครงสร้างเรื่องเพศที่ถูกก�ำหนดโดยสังคมนั้นมักถูกจ�ำกัด
อยู่เพียงแค่เรื่องการสืบพันธุ์หรือประเด็นที่ดูลามกหรือ
อนาจาร และในขณะเดียวกันก็ได้จ�ำกัดการแสดงออกทาง
เพศของบุคคลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์
แบบชาย-หญิง หรือแม้กระทัง่ เพียงต้องการความเพลิดเพลิน
จากการมีเพศสัมพันธ์ไปด้วย ผลงานของอดิศักดิ์ชุดนี้
หยิบยืมองค์ประกอบมาจากประเพณีศิลปะการเชิดหุ่น
กระบอกในภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย) ทีม่ ชี อื่ ว่า “ลิงเด้า” ซึง่ เป็นการแสดงหยอกล้อ
สนุกสนานในการเล่าเรื่องตลกพื้นเมืองและนิทานพื้นบ้าน
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Yoppy Pieter
Indonesia

ยอปปี เปียเตอร์
To research Over the Black Rainbow, Yoppy
Pieter visited a transgender Islamic school in
Yogyakarta in 2016 just one month after it was
closed down by the local government under
pressure from one organization. The students
shared their stories about living as transgender
Muslims in a society that does not provide
freedom of religious practice.
							
“Indonesia, the most populous Muslim country,
has a long history of paranoia about lesbian,
gay, bisexual and transgender people. This fear
has often resulted in oppression of the LGBT
community, as when Yogyakarta’s transgender Islamic school, Al-Farah, was shut down.
Historically, transgenders have always been
part of Indonesia’s multicultural society, since
long ago. Unfortunately, these days there is
seemingly a lack of understanding of the need
for diversity, and especially tolerance of different expressions of gender and sexual identity.
This lack of understanding correlates with an
increase in religious persecution, like barring
transgenders from practicing their faith.”

Over The Black Rainbow, 2019
60 x 60 x 60 cm (3 pieces), photo lightbox

ในผลงานชุดนี้ของ ยอปปี เปียเตอร์ เขาเดินทางไปเยี่ยม
นักเรียนที่โรงเรียนอิสลามอัลฟาลาฮ์ หลังจากโรงเรียนได้
ปิดตัวลง และได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ของบุคคลข้ามเพศที่เป็นมุสลิมในสังคมที่ไม่อนุญาตให้
ประกอบศาสนกิจโดยเสรี
“ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมาก
ที่สุดในโลก มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องความ
หวาดระแวงต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ซึง่ ความกลัวนีส้ ง่ ผลให้รฐั บาลออกมาตรการโจมตี
ชุมชนกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศอยูบ่ อ่ ยครัง้
โดยครัง้ ล่าสุดเกิดขึน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 เมือ่ องค์กร
หนึ่งผลักดันให้รัฐบาลอินโดนีเซียออกค�ำสั่งปิดโรงเรียน
อิสลามส�ำหรับนักเรียนข้ามเพศในเมืองยอกยาการ์ตา
กลุ่มบุคคลข้ามเพศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
สังคมหลากหลายวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมา
ช้านาน จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันนี้ภาครัฐไม่เข้าใจ
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะโอบรับความหลากหลาย โดยเฉพาะด้าน
ทีย่ อมรับเรือ่ งเพศและการแสดงออกทางเพศ ความไม่เข้าใจ
ดังกล่าวยังมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการลงโทษทางศาสนาทีเ่ พิม่
มากขึ้น รวมถึงการห้ามไม่ให้บุคคลข้ามเพศประกอบ
ศาสนกิจอีกด้วย”
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Jef Carnay
Philippines
เจฟ คาร์เนย์

In Tambien Una Familia: Pater and Tambien
Una Familia: Mater, Jef Carnay revisits the holy
family. The artist refashions conventional racial
and gender models into an alternative unit,
conceptualising a once familiar family into
one that is alien, yet ideal in both the cosmopolitan and proletarian imagination.
Same-sex couples that reflect the same persona, or are even seen as twins, function as
humble workers and parental partners to the
Holy Children of Asian and black bloodlines.
The Holy Child as seen here becomes a universalising character of pure goodwill, detached
from Jewish (or even Aryan) conception. The
Child is a culturally inclusive beacon of purity,
an active agent whereby they critically push
out neo-conservative parental roles in homosexualities and hetero sexualities. The male and
female ideals are here redefined: as either a
cook or a carpenter, the nurturer and provider
duties become interchangeable and re-assigned
to both mothers and/or fathers.

1

Tambien Una Familia: Pater, 2019
46 x 51cm, mixed media

2

Tambien Una Familia: Mater, 2019
46 x 51cm, mixed media

เจฟ คาร์เนย์ ได้เปลีย่ นแปลงและน�ำเสนอมุมมองใหม่ของ
ครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิใ์ นชุดผลงานนี้ คาร์เนย์ทา้ ทายแม่แบบ
ทางเชื้อชาติและเพศให้ผิดแปลกไปจากเดิมด้วยการน�ำ
เสนอกรอบความคิดใหม่ จากภาพของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ที่คุ้นตาไปสู่ภาพอันแปลกตา แต่กลับดูเป็นอุดมคติและ
สอดรับอย่างยิ่งกับมโนคติของความเป็นสากลโลกและ
ชนชั้นกรรมาชีพ
คู่รักเพศเดียวกันที่มีรูปร่างภายนอกเหมือนกัน เสมือนกับ
ว่าเป็นคู่แฝด และท�ำหน้าที่เป็นทั้งคนงานสมถะและ
ผูป้ กครองของเด็กศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ สี ายเลือดของชาวเอเชียและ
ชาวผิวด�ำอยูใ่ นตัว รูปของเด็กศักดิส์ ทิ ธิด์ งั ทีเ่ ห็นนีไ้ ด้กลาย
เป็นเครื่องหมายของคุณลักษณะความมีไมตรีจิตอย่าง
แท้จริง และไม่ได้ขึ้นต่อแนวคิดตามความเชื่อของศาสนา
ยิว หรือแม้กระทั่งของชาวอารยันที่มีอยู่เดิม เด็กศักดิ์สิทธิ์
คนนี้เป็นดั่งประภาคารส่องแสงบริสุทธิ์ที่รวบรวมหลาก
วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นตัวแทนที่ปฏิเสธการ
ก�ำหนดบทบาทของผู้ปกครองตามความเชื่ออนุรักษ์นิยม
ใหม่ทั้งในคู่รักร่วมเพศและคู่รักต่างเพศ อุดมคติของเพศ
ชายและเพศหญิงถูกนิยามขึ้นมาใหม่ จากพ่อครัวและ
แม่ครัวไปสูช่ า่ งไม้ และหน้าทีเ่ ลีย้ งดูบตุ รและหน้าทีท่ �ำงาน
หาเงินสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ โดยทั้งผู้เป็นพ่อและแม่
สามารถท�ำได้ทั้งสองหน้าที่
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Sunil Gupta
India

สุนิล คุปตะ
Since the 1970s, Sunil Gupta has explored the
politics and experience of gay life in reference
to his own identity as a HIV-positive Indian
man living and working between Europe, the
Americas and India. In The New Pre-Raphaelites
series, he appropriates some classic paintings
associated with England’s Victorian-era preRaphaelite movement. In his 10 “truths” images,
we see gay couples, single men, single women
and families. Some images refer to specific
predecessor paintings, such as John Everett
Millais’s The Bridesmaid and Mariana as well
as William Dyce’s The Meeting of Jacob and
Rachel. Keeping true to the Pre-Raphaelite
style, Gupta pays great attention to small
details and uses bright and contrasting colours.
He created the series in response to the human
rights issues surrounding Section 377 of the
Indian Penal Code, a British colonial-era law
that criminalized sexual acts between men.
(The law was repealed in 2018.)

The New Pre-Raphaelites #11, 2008
106.6 x 66 cm, archival inkjet print

นับตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 1970s เป็นต้นมา คุปตะได้มงุ่ ส�ำรวจ
แง่มมุ เชิงการเมืองและวิถชี วี ติ ของกลุม่ คนรักร่วมเพศ ภาย
ใต้กรอบมุมมองของเขาเองในฐานะชายชาวอินเดียผู้ติด
เชือ้ HIV ทีใ่ ช้ชวี ติ และท�ำงานอยูท่ งั้ ในยุโรป อเมริกาเหนือใต้ และอินเดียเอง ในภาพชุด The New Pre-Raphaelites
คุปตะได้น�ำภาพเขียนของกลุ่มศิลปิน Pre-Raphaelites
มาปรับเปลีย่ นให้กลายเป็น 10 ชิน้ งานทีส่ ะท้อนข้อเท็จจริง
ของชีวติ โดยมีทง้ั ภาพของคูร่ กั เพศเดียวกัน ชายโสด หญิงโสด
และครอบครัว ทั้งนี้ ภาพเขียนบางภาพของเขามีแนวคิด
ตั้งต้นมาจากภาพดั้งเดิม ของศิลปิน Pre-Raphaelites
โดยตรง เช่น ภาพ ‘The Bridesmaid’ และ ‘Mariana’ ของ
จอห์น เอเวอเรตต์ มิลเลส์ และภาพ ‘The Meeting of Jacob
and Rachel’ ของวิลเลียม ไดซ์ ในปี 1853 ภาพเขียนของ
คุปตะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของสไตล์ Pre-Raphaelites
ไว้อย่างครบครัน ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของภาพ
พร้อมด้วยสีสนั ทีส่ ว่างสดใส งานชิน้ นีส้ ร้างสรรค์ขนึ้ เพือ่ เป็น
ภาพสะท้อนถึงประเด็นทางสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจาก
กฎหมายอาญา มาตรา 377 ของอินเดีย
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Michael Shaowanasai
Thailand

ไมเคิล เชาวนาศัย
According to scripture, to join Buddhism, one
needs only answer the question, “Are you
human?” This question refers to a parable in
which a snake god disguised himself as a
man. However, the definition of non-humans
officially includes gay men. When it was first
unveiled, Michael Shaowanasai’s Portrait of
Man in Habit #1 created a great and continuing
uproar among the Buddhist clergy and other
conservative groups. Many protested to have
it destroyed or taken down. In a later exhibition, he simply displayed the image rolled up,
signifying the pressure to censor it. Later still,
he created another photo depicting a man
who had just left the monkhood, in Portrait
of Man in Habit #2. “As a practicing Buddhist
and as a gay man by birth, I strongly believe
that we must question the questions we were
told to answer. It is our right, and something
that distances us from other animals.”

Portrait of Man in Habit #2, 2003
51 x 41 cm, photograph
Portrait of Man in Habit #1, 2003
152 x 102 cm, photograph

พระไตรปิฎกได้ก�ำหนดไว้ว่า ผู้ใดก็ตามสนใจเป็นพุทธศาสนิกชน เพียงตอบค�ำถามว่า “คุณเป็นมนุษย์หรือไม่”
โดยค�ำถามดังกล่าวอ้างอิงถึงต�ำนานของพญานาคราช
เทพเจ้าแห่งงูทั้งปวง ซึ่งแปลงกายเป็นมนุษย์เพศชาย แต่
ทว่า ค�ำนิยามของอมนุษย์ได้รวมถึงชายรักร่วมเพศด้วย
ภาพถ่ายดังที่เห็นนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสความโกรธเกรี้ยว
และขุน่ เคืองแก่กลุม่ พระภิกษุสงฆ์และกลุม่ อนุรกั ษ์นยิ มซึง่
ส่งเสียงร้องขอให้ท�ำลายหรือถอดถอนออกจากรายการ
แสดงโดนด�ำเนินมาเป็นระยะเวลานานจวบจนถึงทุกวันนี้
ในนิทรรศการครั้งหนึ่ง ไมเคิลได้แต่เพียงม้วนภาพผลงาน
ของตนขึน้ เก็บไว้เท่านัน้ แสดงให้เห็นถึงการกดดันให้เซ็นเซอร์
ผลงานทีเ่ ขาก�ำลังเผชิญอยู่ การกดดันนีม้ สี ว่ นท�ำให้ไมเคิล
ผลิตภาพถ่ายของชายสวมเสื้อคลุมสีเหลืองอมส้มที่พึ่งลา
สึกใหม่ ๆ ออกมาเป็นผลงานใหม่ โดยตัง้ ชือ่ ว่า “Portrait of
Man in Habit #2” (ภาพถ่ายของชายในกิจวัตร #2) “ใน
ฐานะที่ผมเป็นทั้งพุทธศาสนิกชนและชายรักร่วมเพศโดย
ก�ำเนิด ผมเชื่อว่าเรามีสิทธิที่จะตั้งค�ำถาม และควรต้องตั้ง
ค�ำถามต่อค�ำถามทีเ่ ราถูกสัง่ ให้ตอบ เพราะสิทธินเี้ องทีท่ �ำให้
เราแตกต่างออกไปจากสัตว์เดรัจฉานอื่น ๆ”
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Tseng Chien-Ying
Taiwan

เส็ง เจี้ยน-หยิง
In Wild Fire, Tseng Chien-Ying redefines the
dual meaning of “to be naked and covered” as
an observation about contemporary bodies.
This painting appropriates the iconic image of
the suffering of Saint Sebastian but replacing
the executioners’ arrows with toy versions, transforming the expression of pain into a performative. The figure is seen wearing a compression suit used in treating burn injuries. He
created this work as a mirror reflecting on the
absurdity and cruelty of our era of existence
on a sacrificial altar.

Wild Fire, 2017
183 x 92 cm, ink, gouache, mineral pigments
on kumohada linen paper

ศิลปินได้สร้างความหมายใหม่ให้กับวลีที่เปี่ยมด้วยความ
ขัดแย้งกันในตัวอย่าง “ความเปลือย ใต้สิ่งนุ่งห่ม” ภาพ
เขียนนี้ แสดงความทุกข์ทรมานของนักบุญเซบาสเตียนเป็น
พื้นฐาน แต่กลับแทนที่ลูกธนูด้วยของเล่นตัวดูด จึงท�ำให้
การแสดงออกถึงความเจ็บปวดในภาพกลายเป็นเพียงการ
แสดง งานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นกระจก สะท้อนความ
เพีย้ นพิลกึ และโหดร้ายของโลกยุคนี้ บนร่างทีเ่ สมือนอยูบ่ น
แท่นบูชายัญ
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Transcending Issues

แตกฉาน : ก้าวข้ามผ่านเพศสภาพ

Rising above boundaries and traumas, a new space for emergence appears. In this section, artistic
concepts cultivate their own environs, where entity is more than what is presented. The narration
is community led, meaning that stories are told as the representation of a bigger picture based on
shared suffering and the subsequent shaping of survival instincts.

เมื่อก้าวข้ามพรมแดนและความบอบช�้ำทางจิตใจได้แล้ว เราจะเห็นพื้นที่ใหม่ปรากฏตรงหน้า ผลงานชุดนี้สะท้อนให้เห็น
สภาวะแวดล้อมของศิลปิน ที่เผยให้เห็นแนวคิดที่ต้องการน�ำเสนอมากกว่าที่ตาเห็น เรื่องราวของผลงานแต่ละชิ้นมีชุมชน
แวดล้อมเป็นตัวขับเคลือ่ นเบือ้ งหลัง สะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ของชีวติ ทีท่ งั้ ศิลปินและชุมชนต้องประสบความเจ็บปวดและ
การก้าวข้ามห้วงอารมณ์ต่างๆ ร่วมกัน โดยใช้สัญชาติญาณเอาตัวรอด
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Jun-Jieh Wang
Taiwan

จุน เจี้ย หวัง
The mise-en-scène in Jun-Jieh Wang’s Passion
is borrowed from Querelle (1982), the last film
by the German director Rainer Werner Fassbinder
(1945-1982). Querelle was adapted from the
novel by the French author, Jean Genet. The
unreal, artificially constructed scenes reflect
Fassbinder’s desire to create a psychologically
accurate rendition of the underworld in an era
of human decay. Coincidentally, the director
Jean-Luc Godard, the leading figure of the
French New Wave Cinema, launched a film called
Passion (1982) in the same year. Its intense afterreverberation begs the question: Why does
film exist? Stylistically, Godard and Fassbinder
employ contrasting tactics in their films, yet they
are consistent in showing that passion, both
creative and erotic, is the driving force for survival.
Passion is inspired by the works of not only
Fassbinder and Godard but also Alexander
McQueen (1969-2010), a talented British fashion
designer who committed suicide. It hints at the
passion for physical love and desire, the passion
in an artist’s creation. When passion ceases to
exist, all driving forces dissipate too. What makes
passion end?
Echoing the lyrics of Each Man Kills the Thing
He Loves, the theme song of Querelle, adapted
from verse by the Irish author Oscar Wilde, everything is marching towards annihilation, but
passion still lingers on, in its own ambiguous way.
Passion, 2017
11’40”, video

องค์ประกอบภาพที่เห็นในชิ้นงานนี้ มีที่มาจากภาพยนตร์
เรื่อง Querelle (1982) ซึ่งเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของ
ผู้ก�ำกับชาวเยอรมัน ไรเนอร์ แวร์เนอร์ ฟาสส์บินเดอร์
(1945-1982)
ส�ำหรับภาพยนตร์เรื่อง Querelle นั้นได้สร้างขึ้นจากงาน
เขียนของนักเขียนชาวฝรัง่ เศส ฌอง เฌอเนต์ โดยภาพยนตร์
เรือ่ งนีม้ หี ลายฉากทีด่ ผู า่ นการปรุงแต่งจนเหนือจริง ตรงกับ
ความมุง่ มัน่ ของฟาสส์บนิ เดอร์ ทีจ่ ะแสดงภาพด้านมืดของ
โลกในยุคทีม่ นุษย์ก�ำลังเสือ่ มโทรม ในปีเดียวกันนัน้ เอง เป็น
จังหวะเดียวกันที่ผู้ก�ำกับสาย French New Wave ชื่อดัง
ฌอง-ลุค โกดาร์ด ก็ได้น�ำผลงานเรื่อง Passion เข้าฉาย
เช่นกัน จนเกิดเป็นเงาสะท้อนทีท่ �ำให้หลายคนต้องตัง้ ค�ำถาม
ว่า ภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ มาเพราะอะไร ในด้านของสไตล์
การเล่าเรื่องนั้น โกดาร์ดและฟาสส์บินเดอร์มีเทคนิคและ
แนวทางทีต่ า่ งกันอย่างสิน้ เชิง แต่ทงั้ คูต่ า่ งก็แสดงให้เห็นว่า
ความรักทัง้ ในเชิงสร้างสรรค์และเชิงโลกียเ์ ป็นแรงขับเคลือ่ น
ให้มนุษย์เราอยู่รอดต่อไปได้
ผลงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของทั้งฟาสส์บินเดอร์ โกดาร์ด และอเล็กซานเดอร์ แม็คควีน (1969-2553)
แฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นครูผู้ต้องจากโลกไปก่อนเวลาอันควร
นอกจากนี้ งานชิ้นนี้ยังสื่อถึงความรักทางกายและตัณหา
ซึ่งเป็นความรักที่ผสมผสานอยู่ในผลงานของศิลปินทุกคน
ทั้งหมดนี้ เป็นการสะท้อนเนื้อเพลง Each Man Kills the
Thing He Loves ซึง่ เป็นเพลงหลักในภาพยนตร์ Querelle
กล่าวถึงการเดินทางของทุกสิ่งสู่จุดดับสูญ เหลือไว้เพียง
ความรักลุ่มหลงที่คงอยู่ต่อไป แม้ไม่ชัดเจน
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Ming Wong
Singapore
หมิง หว่อง

In 2009, Ming Wong was invited to the Venice
Biennale, and so he started to do research
on Italian cinema. Venice being so rich in
heritage and culture, it inspired him to think
about history and identity, which led him to
film his Life and Death in Venice on location.
It is his remake of the classic 1971 movie, Death
in Venice directed by Luchino Visconti. Wong
plays both characters in the film, the aged
composer and the beautiful young boy. They
wander through the Venetian canals and
eventually meet in the Biennale pavilions.
The piano adagio acts as the narrator of the
film, expressing the composer’s anguish and
hesitation about meeting the boy, reflecting
on the complex emotions of unrequited desire.
It is the artist’s interpretation of the beauty
of youth and the angst of facing solitude and
death.

Life and Death in Venice, 2010
16’08”, video

เมือ่ ปี 2552 หว่องได้รบั เชิญให้ไปร่วมมหกรรมศิลปะเวนิส
เบียนนาเล่ เขาจึงตัดสินใจเริม่ ศึกษาผลงานภาพยนตร์ของ
อิตาลี เพราะเวนิสเป็นนครทีเ่ ปีย่ มด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
เมืองนี้จึงจุดประกายให้เขาได้พิจารณาถึงประวัติศาสตร์
และตัวตนของเมือง จนน�ำไปสู่การสร้างสรรค์ภาพยนตร์
Life and Death in Venice ซึ่งถ่ายท�ำในเมืองนี้เอง โดย
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการน�ำหนังเก่าจากปี 1971 เรื่อง
Death in Venice โดยลูคโิ น่ วิสคอนติ กลับมาสร้างใหม่อกี
ครั้ง หว่องรับบทเป็นตัวละครทั้งสองตัวในภาพยนตร์เรื่อง
นี้ คือ นักดนตรีผู้แก่ชราและเด็กหนุ่มหน้าตาดี ทั้งสองคน
เดินทางผ่านล�ำคลองของเวนิส ก่อนจะมาพบกันในอาคาร
จัดแสดงนิทรรศการของงานเบียนนาเล่ ส่วนเพลงประกอบ
จากเสียงเปียโนที่เนิบช้า สามารถบรรยายความรู้สึกเศร้า
หมองและลังเลทีน่ กั ดนตรีเก็บไว้ในใจ เมือ่ คิดถึงการพบกับ
เด็กหนุม่ สะท้อนภาพอันซับซ้อนของอารมณ์ความรูส้ กึ จาก
ความรักที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ผลงานภาพยนตร์นี้
เป็นการตีความความงดงามของวัยหนุ่มและความหวาด
วิตกเมื่อต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว และความตาย
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Jakkai Siributr
Thailand

จักกาย ศิริบุตร
Referencing the type of homemade geometric
quilts that were commonly sewn by women
in England and America during the 18th and
19th centuries, Jakkai Siributr reinterprets the
traditional forms of this domestic craft.
The artist’s geometric motifs are a play on the
pink triangle tags that were once used by the
Nazi party to publicly designate and shame
homosexuals. The motif is now, however, embraced by the gay community as a symbol of
pride.
The fabrics used in Quilt Project are scraps
taken from clothes donated to the artist by
his close friends. The deconstruction and
reconstruction of these materials tells a story
of the transformations that happen throughout one’s life.
Each of the three quilts represents a phase in
Jakkai’s life: as a flamboyant gay boy at a Thai
secondary school; as a “straight-acting” young
man at high school and university in the United
States; and finally as, a man who came to
accept his sexuality later in life. Prominent
activists and gay icons can be spotted here too.
Inspired by the NAMES Project AIDS Memorial
Quilt, Jakkai’s Quilt Project is dedicated to the
social history of LGBTQI movements.

Quilt Project, 2019
230 x 170 cm (3 pieces), assembled fabrics from donated
garments, beads, sequins and stitching

จักกายสร้างผลงานชุดนีโ้ ดยอ้างอิงจากศิลปะเรขาคณิตบน
ผ้าคลุมเตียงของอังกฤษและอเมริกาในศตวรรษที่ 18-19
ซึ่งเป็นรูปแบบงานศิลปะที่มักจะถูกจัดประเภทว่าเป็นงาน
ของสตรี แต่จักกายก็ท้าทายขนบของศิลปะพื้นถิ่นชนิดนี้
จุดเด่นทางเรขาคณิตของผลงานชุดนี้ คือ การเล่นกับ
สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีชมพูที่พรรคนาซีเคยใช้เพื่อชี้ตัว
และหยามเหยียดคนรักร่วมเพศ แต่ปัจจุบันชุมชนชาวเกย์
โอบรับสามเหลีย่ มนีใ้ นฐานะสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมใิ จ
วัสดุทใี่ ช้ส�ำหรับผลงานชุดนี้ คือ เสือ้ ผ้าส่วนตัวทีเ่ หล่าเพือ่ น
สนิทบริจาคให้ศิลปิน การถอดรื้อและประกอบสร้างวัสดุ
เหล่านี้ขึ้นมาใหม่บอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง
ผลงานชุดนี้ประกอบด้วยผ้าคลุมเตียง 3 ผืน แต่ละผืน
แสดงถึงช่วงชีวิตที่ส�ำคัญของศิลปิน ตั้งแต่เป็นเกย์วัยเด็ก
ทีร่ า่ เริงในโรงเรียนมัธยมต้นของไทย จนเป็นชายหนุม่ “ปกติ”
ในโรงเรียนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยของอเมริกา และ
ท้ายทีส่ ดุ ก็เป็นชายทีย่ อมรับเพศวิถขี องตน บนผ้าคลุมเตียง
เหล่านีจ้ ะมีภาพของนักเคลือ่ นไหวทีโ่ ดดเด่น และไอคอนของ
ชาวเกย์ปรากฏอยู่ด้วย
ผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการผ้าคลุมเตียง
NAMES เพื่อร�ำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ (NAMES
Project AIDS Memorial Quilt) และอุทิศให้แก่ประวัต-ิ
ศาสตร์สังคมของขบวนการเรียกร้องสิทธิส�ำหรับ LGBTQI
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Hou Chun-Ming
Taiwan

โฮ จุน-หมิง
The word “hole” houses a whole universe of
memories, secrets and desire for the 19 participating subjects featured in Hou Chun-Ming’s
installation titled Man Hole. They are LGBTQ
interviewees who each created their own
self-portraits, shown on the white side of each
paper. The artist’s interpretation of the stories
is shown on each paper’s black side.
This project started in 2014. Participants spent
two days talking about their lives, their most
intimate desires and their own perception of
their physical selves. They were asked to be
naked while drawing their portraits, as the artist
believed it would bring out their most primal
instincts and help them create in a more intuitive way.
This exercise in self-reflection enabled both
the artist and the subjects to express how they
visualise themselves, displaying a profound
sense of awareness, leading to a transcendental
experience on the part of subject, artist and
audience.

Man Hole, 2014-2016
237 x 55 cm (19 sets), oil pastel on paper

ค�ำว่า “หลุม (hole)” สะท้อนให้เห็นความทรงจ�ำ ความลับ
และความปรารถนาทัง้ มวลของบุคคลทัง้ 19 คนทีแ่ สดงใน
ผลงานติดตั้งชุดนี้ พวกเขาคือเพศที่สามผู้มาให้สัมภาษณ์
และวาดภาพของตนลงบนกระดาษฝั่งสีขาว ในขณะที่
ศิลปินตีความเรื่องราวที่พวกเขาเล่าและวาดภาพบุคคล
เหล่านั้นลงบนกระดาษฝั่งสีด�ำ
โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี 2557 โดยศิลปินขอให้ผู้เข้าร่วม
ใช้เวลา 2 วันเล่าเรื่องราวของตน รวมถึงความปรารถนาที่
ลึกซึง้ ทีส่ ดุ และมุมมองเกีย่ วกับเรือนร่างของตนเอง ศิลปิน
ขอให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าขณะ
วาดภาพตนเอง เพราะเชื่อว่าจะช่วยดึงสัญชาตญาณดิบ
ออกมา และท�ำให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น
การวาดภาพสะท้อนตัวตนช่วยให้ศลิ ปินและผูเ้ ข้าร่วมมอง
เห็นตนเอง และถ่ายทอดความตระหนักรู้อันลึกซึ้งที่น�ำไป
สู่ประสบการณ์ซึ่งก้าวพ้น ทั้งส�ำหรับผู้เข้าร่วม ศิลปิน
และผู้ชม
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David Medalla
Philippines

ดาวิด เมดาญ่า
David Medalla created his magical work titled
A Stitch in Time in London in 1968, during the
so-called “Summer of Love”. He gave each of
two of his ex-lovers a handkerchief, a packet
of needles and several spools of cotton thread
when he met them at Heathrow Airport. He
told them they could stitch anything they
wanted onto the cloth: poems, names, messages or drawings. Many years later, at Amsterdam’s Schiphol Airport, Medalla met a
young backpacker who carried on his back
a totem-like pole of pieces of multi-coloured
clothes stitched together, into which were
attached various objects like old Chinese
coins, keys and empty cigarette packets as
well as dried flower petals, bark and roots
from tropical trees. When he asked the backpacker where he got the cloth totem-pole,
the young man said someone had given it to
him in Bali. The backpacker then handed the
cloth totem-pole to him to examine. When
Medalla lifted it, he saw to his surprise that
the bottom piece of cloth was one of the original handkerchiefs he had given to his lover
years ago. He handed the cloth totem-pole
back to the backpacker, without telling him
that the handkerchief had started this cosmically propelled and participatory artwork
titled A Stitch in Time. The gallery audience
is encouraged to take part in the production
of this playful and experimental piece, which
challenges not only the notion of creative hierarchy but also of fate.
A Stitch in Time, 2017
Dimensions variable, installation

ดาวิด เมดาญ่า สร้างสรรค์ผลงานสุดอัศจรรย์ภายใต้ชอื่ A
Stitch in Time ขณะทีเ่ ขาพักอยูท่ ลี่ อนดอนเมือ่ ปี 1968 ซึง่
เป็นช่วงที่กระแสฮิปปี้แพร่หลายสูงสุดจนเกิดเหตุการณ์
“ฤดูร้อนแห่งความรัก” ดาวิดได้พบกับคนรักเก่าของเขา
สองคนที่สนามบินฮีทโธรว์ ก่อนจะให้ผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืน
เข็มหนึง่ กล่อง และด้ายหลายหลอดกับทัง้ สองคน เขาบอก
ทั้งคู่ว่าให้เอาของทั้งหมดนี้ไปปักเป็นอะไรก็ได้บนผืน
ผ้าเช็ดหน้า ไม่ว่าจะเป็นบทกวี ชื่อ ข้อความ หรือภาพวาด
หลายปีต่อมา ที่สนามบินสคิปโปลในอัมสเตอร์ดัม ดาวิด
ได้พบกับนักท่องเทีย่ วหนุม่ ทีม่ สี มั ภาระเป็นเสาต้นหนึง่ โดย
บนตัวเสานี้เต็มไปด้วยผ้าหลากสีปักเย็บต่อกัน ขณะที่บน
ชิ้นผ้าก็มีวัตถุต่าง ๆ มากมายติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ
เงินโบราณจากจีน กุญแจ ซองบุหรีเ่ ปล่า ใบไม้แห้ง เปลือก
ไม้ และรากไม้จากพืชเมืองร้อน เมือ่ ดาวิดถามนักท่องเทีย่ ว
คนนีว้ า่ ไปเอาเสากับผ้านีม้ าจากไหน ชายคนนัน้ ก็บอกเขา
ว่ามีคนให้เขามาจากทีบ่ าหลี ก่อนจะยืน่ เสาทัง้ ต้นให้ดาวิด
ลองดูใกล้ ๆ เมือ่ เขายกตัวเสาขึน้ เขาก็ตอ้ งแปลกใจเมือ่ พบ
ว่าผ้าชิน้ ล่างสุด เป็นหนึง่ ในผ้าเช็ดหน้าผืนทีเ่ ขาให้กบั อดีต
คนรักไปเมือ่ หลายปีกอ่ น ดาวิดยืน่ เสากลับไปให้กบั นักท่อง
เทีย่ วคนนัน้ โดยไม่บอกว่าผ้าเช็ดหน้าทีเ่ ขาเคยให้กบั คนรัก
ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางข้ามสถานที่และ
กาลเวลา สู่การเป็นงานศิลปะที่ทุกคนร่วมเป็นศิลปินได้
ภายใต้ชอื่ A Stitch in Time ผูช้ มทุกท่านสามารถร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงทดลองทีเ่ ปีย่ มด้วย
สีสนั ชิน้ นี้ ซึง่ นับเป็น การท้าทายแนวคิดและความเชือ่ เกีย่ ว
กับความคิดสร้างสรรค์และชะตากรรมไปพร้อม ๆ กัน
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and the Venice Biennale (2017)

143

144

Balbir Krishan
India

บัลเบียร์ ครีชัน
Balbir Krishan is an independent artist-activist.
After overcoming the traumatic loss of both
his legs in a train accident, he channelled his
energy into creating art. His work is driven by
his own life story, Indian mythology, human
rights and social issues. The big themes in his
artworks are race, gender, sex and sexuality,
freedom, equality, love, hope, desire, pain and
struggle. Krishan’s paintings express both grim
realities and grand fantasies of masculinity;
his canvases serve as a meeting place for
utopia and dystopia.
His Section 377 series is a visual narration of
the situation before and after India’s 2018
scrapping of Section 377, the penal code that
Britain imposed in the 19th century in 42
colonies, which criminalizes all “unnatural”
sexual acts, including anal sex between men
and other homosexual acts.

1

Before: Section 377, 2019
Don’t Love, Don’t Breathe, Don’t Live
152.4 x 121.9 cm, acrylic, pen and
digital inkjet print collage on canvas

2

After: Section 377, 2019
Love Equally, Love Freely, Love Proudly
152.4 x 121.9 cm, acrylic, pen and
digital inkjet print collage on canvas

บัลเบียร์ ครีชัน เป็นศิลปินและนักกิจกรรมที่สร้างชื่อด้วย
ตัวของเขาเอง โดยเขาสามารถก้าวผ่านอุปสรรคจากการ
เสียขาทั้งสองข้างในอุบัติเหตุรถไฟ และอุทิศพลังชีวิตของ
เขาให้กับการสรรค์สร้างศิลปะ งานของบัลเบียร์มีศูนย์กลาง
อยู่ที่เรื่องราวชีวิตของตนเอง เทวต�ำนานประเทศอินเดีย
สิทธิมนุษยชนและประเด็นสังคมต่าง ๆ และจะเน้นหนักไป
ทีห่ วั ข้อเรือ่ งเชือ้ ชาติ เพศภาวะ เพศทางกายภาพ อิสรภาพ
ความเท่าเทียม ความรัก ความหวัง ความต้องการ ความ
เจ็บปวด และความดิ้นรน ภาพวาดของบัลเบียร์นั้นแสดง
ถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายในรูปแบบต่าง ๆ และความ
ฮึกเหิมและเพ้อฝันของความเป็นชาย ซึ่งกลายเป็นจุดนัด
พบระหว่างอุดมคติและฝันร้าย
มาตรา 377 เป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกมาตรา 377 และความเป็นมาหลัง
จากนัน้ มาตรา 377 ประมวลกฎหมายอาญา อดีตอาณานิคมของอังกฤษทั้ง 42 ประเทศ ประกาศให้กิจกรรมการมี
เพศสัมพันธ์อัน “ไม่เป็นธรรมชาติ” ซึ่งรวมถึงการมีเพศ
สัมพันธ์ทางทวารหนักระหว่างเพศชาย และการกระท�ำ
รักร่วมเพศอื่น ๆ เป็นที่ผิดกฎหมาย

(Detail)
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Anne Samat
Malaysia

แอนน์ แซมัท
Conundrum Ka Sorga (To Heaven) is a culmination of Anne Samat’s acclaimed assemblage
series featuring an expansive and meticulously
woven construction like the long flowing train
of a dress. It displays a strong sense of urgency,
which she started developing in the late 1990s.
The train represents the six coloured stripes
of the original 1978 LGBT community flag,
known as the gay pride flag. The top side of
the train is vibrant in colour, but the underside
is a sombre monochromatic balance of black
and white, suggesting an imbalance between
the mainstream and marginalised communities.
Hence, the symbol of the legendary phoenix
is appropriated by the artist to suggest that,
despite the struggles and failures endured by
LGBTQ people, all setbacks will ultimately further
empower the community. Like the phoenix,
the community will rise from the ashes, reclaiming their voice.
The piece is also a testament to the sacrifice
of past and present advocates of the LGBTQ
movement, from civil rights leaders to celebrity
influencers. In an act of comradery and remembrance, each individual’s name is listed
on a single tag hung within the artwork, paying
tribute to the forerunners of the movement who
have, each in their own way, paved the way for
future victories against mainstream hegemony.
Conundrum Ka Sorga (To Heaven), 2019
Dimensions variable, rattan sticks, yarns, washers, rakes, PVC
chains, home & fashion accessories, kitchen & garden utensils
and stationery items

Conundrum Ka Sorga (To Heaven) (ปี 2562) เป็น
ผลงานชิ้นเอกจากชุดผลงานผสมผสานอันเลื่องชื่อของ
แอนน์ แซมัท ในรูปแบบของชายกระโปรงที่มีขนาดกว้าง
ขวางและถักทออย่างประณีตบรรจง หงส์ผงาดมีกลิ่นอาย
ของความเร่งด่วน ที่ซึ่งแอนน์เริ่มรู้สึกในยุคปลายปี 2533
ตัวชายกระโปรงซึง่ เป็นหนึง่ ในจุดเด่นของผลงานชิน้ นี้ เป็น
ตัวแทนของแถบสีหกสีของธงกลุ่มบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศ ที่ใช้ในปี 2521 ซึ่งเดิมแล้วถูกเรียกว่าธง
Gay Pride (ความภาคภูมใิ จของผูร้ กั ร่วมเพศ) ส่วนบนของ
ชายกระโปรงนัน้ มีสสี นั สดใส แต่สว่ นล่างกลับย้อมเป็นโทน
สีด�ำและขาวทีด่ ซู มึ เซา โดยทัง้ สองส่วนทีต่ ดั กันเช่นนีแ้ สดง
ให้เห็นถึงความไม่สมดุลกันระหว่างชุมชนกลุ่มใหญ่และ
ชุมชนกลุ่มน้อย ดังนั้น สัญลักษณ์ของนกหงส์อันเป็น
ต�ำนานจึงถูกศิลปินน�ำไปปรับใช้เพื่อบ่งบอกว่า ถึงแม้ว่า
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะต้องอดทนกับ
ความดิ้นรนและความล้มเหลวในด้านต่าง ๆ ก็ตาม แต่
ความล้มเหลวนี้ก็มีแต่จะท�ำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น กลุ่ม
บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศจะผงาดขึน้ เยีย่ งนกหงส์
เพื่อเปล่งเสียงของพวกเขาอีกครั้ง
นอกจากนัน้ ผลงานชิน้ นีย้ งั คงพิสจู น์ให้เห็นถึงการเสียสละ
ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ของผูใ้ ห้การสนับสนุนการเคลือ่ นไหว
ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีทั้งผู้น�ำ
สิทธิพลเมืองและดาราผู้มีอิทธิพล โดยชื่อของแต่ละท่าน
จะได้รบั การบันทึกและแขวนเป็นป้ายชือ่ บนตัวผลงาน เป็น
การแสดงความชื่นชมต่อผู้บุกเบิกการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และชัยชนะของพวก
เขาเหนืออ�ำนาจของชุมชนกลุ่มใหญ่
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Trương Tân
Vietnam
เจิง ตัน

Trương Tân has become well known in Vietnam
for his outspokenness as a painter whose
works feature explicit sexual contents. During
the 1990s, he was often targeted by the authorities, who forced some of his works to be
removed from public display.
Tân’s works hover between narrative and abstract, often featuring portraits of himself. His
preferred mode is lacquer painting, which
allows the artist to bring out his subjects slowly,
something he feels cannot be achieved in a
medium like oil on canvas.

1

Hell, I don't want it!, ca 1995-1996
71 x 54 cm, Chinese ink and acrylic on Do paper

2

Caught in a Typhoon, 2010
100 x 80 cm, mixed media on lacquered board

เจิง ตัน เป็นที่รู้จักในเวียดนาม ในฐานะบุคคลที่กล้าพูด
และแสดงความคิดเห็นอย่างแรงกล้า โดยผลงาน ศิลปะ
ของเขา ขึ้นชื่อในด้านการแสดงภาพที่สื่อถึงเซ็กส์ ในช่วง
ทศวรรษ 90 ศิลปินมักตกเป็นเป้าให้เจ้าหน้าที่รัฐเล่นงาน
จนถึงขั้นที่ว่าผลงานของเขาถูกเซ็นเซอร์และห้ามน�ำไป
จัดแสดง
ภาพเขียนของแทน ผสมผสานการเล่าเรื่องเข้ากับภาพ
แอบสแทรค และมักจะเป็นภาพที่มีตัวเขาเองอยู่ด้วย โดย
ปกติแล้ว แทนถนัดที่จะสร้างสรรค์ผลงานของเขาโดยใช้
น�้ำยาชักเงาเป็นสื่อ เนื่องจากการลงสีเป็นชั้นด้วยน�้ำยานี้
สามารถช่วยให้ศิลปินค่อย ๆ รังสรรค์ภาพที่ต้องการออกมา
ได้อย่างช้า ๆ และเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาพวาด
สีน�้ำมันทั่วไปไม่สามารถท�ำได้
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Xiyadie
China
ซีหยาตี้

Xiyadie learned the Chinese traditional art of
paper cutting from his mother after finishing
high school. His artistic alias derives from a
Siberian folktale about the “xi ya die”, a tenacious species of butterfly that each year endures
the long cold winter to flap its wings under
the spring sunshine.

ซีหยาตี้เรียนรู้ศิลปะการตัดกระดาษจากแม่หลังเรียนจบ
มัธยมปลาย ศิลปินเรียกตนเองว่า “ซีหยาตี้” โดยได้ชื่อมา
จากนิทานพื้นบ้านของไซบีเรีย พูดถึงผีเสื้อทรหดชนิดหนึ่ง
ชือ่ ว่าซีหยาตี้ ผีเสือ้ ชนิดนีอ้ ยูร่ อดผ่านฤดูหนาวอันยาวนาน
จนสามารถสยายปีกบินภายใต้แสงอาทิตย์อนั สดใสในฤดู
ใบไม้ผลิ

The five artworks depict stages in the artist’s
life. Door (Sewing Theme) portrays his most
painful period. Living in the countryside, he
endured physical and mental suffering that
drove him to fantasize about mutilating his own
genitals to escape the torment. Door (Inside
Outside) and Door (Action Indoors) narrate
bitter sentiments about his forced heterosexual
marriage and living “in the closet”. Joy and
Train depict the artist’s embrace of desire in a
same-sex relationship after affirming his true
identity and achieving liberation.

ผลงานศิลปะทั้ง 5 ชิ้นสื่อถึงช่วงระยะต่าง ๆ ในชีวิตของ
ศิลปิน เริ่มจาก Door (Sewing Theme) ที่สื่อถึงช่วงเวลา
อันเจ็บปวดที่สุดในชีวิต เนื่องจากการถูกท�ำร้ายทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจขณะใช้ชีวิตอยู่ในชนบท ท�ำให้ศิลปิน
มักจินตนาการเรื่องท�ำลายอวัยวะเพศของตนเองเพื่อหนี
จากความทรมานนี้ ต่อมาจึงเป็น Door (Inside Outside)
และ Door (Action Indoors) ซึ่งบอกเล่าถึงอารมณ์สุขุม
เกี่ยวกับการถูกบังคับให้แต่งงานกับเพศตรงข้าม และ
การใช้ชีวิต “อยู่ในตู้” จนมาถึง Pleasure และ Train ที่สื่อ
ถึงการที่ศิลปินยอมรับความปรารถนาในความสัมพันธ์กับ
เพศเดียวกัน หลังจากค้นพบอัตลักษณ์และการปลดปล่อย
ของตนเอง

1

Joy, 2015
140 x 140 cm, paper cutting

2

Door (Sewing Theme), 2017
118 x 140 cm, paper cutting

3

Door (Inside Outside), 2017
125 x 140 cm, paper cutting

4

Door (Action Indoors), 2015
140 x 126 cm, paper cutting

5

Train, 2017
136 x 136 cm, paper cutting
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Hsi Shih-Pin
Taiwan
ชิ ฉี ปิน

Hsi Shih-Pin initially constructed Buck of Freedom in the form of two conjoined bucks, or
male deer. But as he continued to work on
it, the two figures eventually fused together
to become one. The pistol between the buck’s
hind legs symbolises desire whereas the
hooves are replaced with the presser feet of
sewing machines, suggesting movement.
On the head, the buck carries the upper part
of another buck’s head that has four pairs of
antlers. To engage with LGBTQ issues, the
artist modified the sculpture and added gold
and blue to the hind legs as well as another
pair of antlers, totalling five pairs. This then
gives the buck a more glamorous, hyperbolic
and combative look. The artist projected his
personal experience onto the sculpture, creating
an artwork charged with a sense of both
emotional strength and vulnerability.

Buck of Freedom, 2015
195 x 230 x 100 cm, sculpture

Buck of Freedom ถือก�ำเนิดขึ้นเป็นชิ้นงานรูปกวางตัวผู้
สองตัวที่น�ำมาต่อกัน แต่ในระหว่างการสร้างสรรค์ชนิ้ งานนี้
ศิลปินกลับค่อย ๆ รวมกวางทั้งสองตัวให้เป็นหนึ่งเดียว
ปืนพกที่อยู่ตรงหว่างขาหลังของกวางเป็นสัญลักษณ์แทน
กิเลส ตัณหา ขณะทีก่ บี เท้าก็ถกู แทนทีด่ ว้ ยแป้นเหยียบของ
จักรเย็บผ้าเพื่อสื่อถึงการเคลื่อนไหว ส่วนบริเวณศีรษะ
กวางตัวนีก้ ก็ �ำลังขนหัวกวางอีกหัวหนึง่ ทีม่ เี ขาอยูถ่ งึ สีค่ ู่ เพือ่
ให้งานชิ้นนี้กล่าวถึงประเด็นด้าน LGBTQ ศิลปินจึงปรับ
แต่งชิน้ งาน แต่งแต้มสีทองและน�ำ้ เงินลงทีข่ าหลังของกวาง
ก่อนจะเติมเขาให้กับหัวด้านหน้าเป็นห้าคู่ ซึ่งท�ำให้กวางดู
งดงาม เหนือจริง และท้าทายผู้ชมมากขึ้น ผลงานชิ้นนี้
เป็นการสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปินเองลงไป
ในชิน้ งาน เพือ่ สือ่ ถึงอารมณ์ของเขาด้วยภาพ ชิน้ งานทีท่ รง
พลังแต่ก็เปี่ยมด้วยความหวั่นไหว
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Maria Taniguchi
Philippines
มาเรีย ทานิกุชิ

Maria Taniguchi is best known for her ongoing
series of large “brick” paintings in which she
arranges a consistent grid pattern into different
surface configurations. Taniguchi emphasises
the performative nature of these paintings,
the way in which she first draws out a grid on
the canvas and then paints in one brick at a
time. Despite the predetermined composition,
the surfaces of these paintings are not uniform
or static. In her works, gradations of shade are
achieved by varying the amount of water and
acrylic; the variegation becomes discernible
as the viewer moves in front of the painting.
Featured in this exhibition is the first colour
(purple) painting she has attempted in this
series, rather than heretofore muted shades
of black and grey.

Untitled, 2019
152.4 x 121.9 cm, acrylic on canvas

มาเรีย ทานิกุชิ เป็นศิลปินที่เลื่องชื่อมาจากชุดภาพวาด
“อิฐ” ต่อเนือ่ ง ซึง่ เธอสรรค์สร้างขึน้ โดยการจัดเรียงลวดลาย
ตารางทีม่ ีความสม�ำ่ เสมอกันให้มรี ูปร่างที่แตกต่างกันออก
ไป ผลงานของทานิ กุ ชิ นั้ น มี จุ ด เด่ น อยู ่ ที่ ก ระบวนการ
สร้างสรรค์ภาพวาดเหล่านี้ ซึ่งเริ่มต้นจากการวาดตาราง
ลงบนผืนผ้าใบ และลงสีบนภาพอิฐทีละก้อน ถึงแม้วา่ ภาพ
วาดของทานิกุชิจะมีองค์ประกอบที่ตายตัว แต่พื้นผิวของ
ภาพวาดนั้นมีกลิ่นอายของความไร้แบบแผนอยู่ มาเรียไล่
ระดับแสงของเงาลงบนผลงานของเธอโดยการใช้ปริมาณ
น�้ำและสีอะคริลิคที่แตกต่างกัน และสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนเมื่อผู้ชมเดินเข้ามาตรงหน้าภาพวาด ผลงาน
ทีจ่ ดั แสดงในนิทรรศการนีค้ อื ผลงานชิน้ แรกในชุดภาพวาด
ต่อเนื่องที่ลงสีสด (สีม่วง) แทนที่จะเป็นสีด�ำหรือสีเทาทึบ
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Samson Young
Hong Kong
แซมสัน ยัง

Samson Young’s Muted Situations series presents
sounds in altered form after a re-prioritisation
of the layers of sound in the recordings. The
sonic “foreground”, or the musical notes, are
deliberately muted or suppressed so that sounds
that are usually not perceived become audible.
In “Muted Situations #5 : Muted Chorus”, the
singers are performing, but because the musical
notes are erased, no sound comes from the
chorus line’s singing. Suppressing the dominant
sonic “foreground” makes other audible elements
more obvious, such as breathing, bodily movements and the sound of turning pages.
For the artist, muting does not mean silencing
but is actually a way to reconstruct sound.
Muted Situations is a conscious suppression
of dominant voices. By removing the sonic
“foreground”, this artwork creates a space for
the audience to assess the sounds we take for
granted and hopefully divert attention to the
“unheard” and “marginalised”.

"Muted Situations #5 : Muted Chorus", 2016
9’07”, video

ผลงานชุดนีน้ �ำเสนอเสียงในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันหลังจาก
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของชั้นเสียงใหม่ “ทัศนียภาพ”
เสียงหรือดนตรีนนั้ ถูกท�ำให้ไม่มเี สียงหรือเงียบเสียงเพือ่ ให้
เสียงที่ไม่ค่อยมีใครตระหนักถึงดังขึ้นมาได้
ในการแสดง “Muted Situations #5 : Muted Chorus”
นักร้องนั้นเปล่งเสียงร้องออกมา แต่เมื่อเสียงดนตรีนั้นถูก
ท�ำให้เงียบ เสียงจึงไม่ดงั ออกมาจากคณะนักร้อง การท�ำให้
เสียงหลักใน “ทัศนียภาพ”เสียงเงียบลง ท�ำให้องค์ประกอบ
อื่น ๆ เด่นขึ้นมา อาทิ เสียงหายใจ เสียงจากการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และเสียงของการเปลี่ยนหน้าโน้ตเพลง
ส�ำหรับศิลปินแล้ว การเงียบเสียงไม่ได้เป็นการกลบเสียง
แต่เป็นการจัดโครงสร้างของเสียงขึ้นมาใหม่
ผลงานนี้เป็นการกดเสียงหลักลงอย่างตั้งใจ เมื่อมีการน�ำ
เสียงใน “ทัศนียภาพ” ออกไป ผลงานชิน้ นีจ้ งึ เป็นการสร้าง
พื้นที่ให้กับผู้ชมได้ตระหนักและเข้าถึงเสียงที่เราได้ยินแต่
ไม่เคยนึกถึง และคาดหวังว่าสิ่งหรือบุคคลที่ “ไม่ได้ยิน
เสียง” และ “ถูกกดขี่” จะได้รับความสนใจขึ้นมาบ้าง
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Yan Xing
China

หยัน ชิ่ง
Yan Xing’s video The History of Fugue portrays
strength and beauty as the nude muscular
body strikes poses inspired by the famous
photographs of nude black male models by
the late Robert Mapplethorpe. Here, the stillness of Robert Mapplethorpe’s photographs
has been replaced by the subtly moving model
in Xing Yan’s real time video.

ผลงานชุดนีแ้ สดงภาพร่างกายอันก�ำย�ำปราศจากสิง่ ปกคลุม
ร่างกาย ผ่านการแสดงท่าทางที่แสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่งและงดงาม โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานภาพถ่ายของโรเบิร์ต แม็ปเปิลธอร์ป อาศัยร่างกาย
มนุษย์แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวและขยับบางส่วนของ
ร่างกายอย่างแผ่วเบา ล้อไปตามเวลาการถ่ายท�ำผลงาน
เรียลไทม์ของศิลปิน

This work reinterprets the idealised Western
physical body, as an intimate visual conversation between Yan Xing and Mapplethorpe.

งานชุดนี้น�ำแนวคิดของโลกตะวันตกเกี่ยวกับร่างกายที่
งดงามอย่างสมบูรณ์แบบ มาตีความใหม่ให้เกิดเป็นการ
แลกเปลีย่ นมุมมองด้วยภาพระหว่างหยันและแม็ปเปิลธอร์ป

The History of Fugue, 2012
5’33”, video

163

164

Arin Rungjang
Thailand

อริญชย์ รุ่งแจ้ง
Welcome To My World, ‘Tee’ is a visual representation of tales the artist tells based on his
adolescent experience knowing a transgendered woman nicknamed “Tee”. In Arin’s eyes as
a young boy, Tee was the most beautiful woman
he had ever seen, and he admired her very
much. Tee’s suicide left a lasting mark on him,
which transpired into a lifelong friendship
with, and admiration for, a community of people
who fight daily for their identity to be treated
equally. This large-scale video installation
explores concepts of proximity and space in
idealism and physical bodies. The social distance
in hierarchy that cisgenders have vis-a-vis
transgendered people within societal categorization is represented by not only the physical
distance audiences have with the artwork
itself but also in the relatability of the physical
appearance of the subject of the video

Welcome To My World, ‘Tee’, 2019
Dimensions variable, Video Installation

Welcome To My World, ‘Tee’ เป็นภาพทีแ่ สดงถึงการเปิด
เผยเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปินกับหญิงข้าม
เพศที่เขารู้จักในนามว่า “ตี๋” เมื่อเขายังเป็นหนุ่มน้อยวัย
เยาว์ “ตี๋” คือ ผู้หญิงที่งดงามที่สุดในสายตาของเขา และ
เขาเองก็ชมชอบเธออยูม่ าก แต่การฆ่าตัวตายของ “ตี”๋ ได้
ส่งผลกระทบต่ออริญชย์ และผันชีวิตเขาเข้าสู่เส้นทางของ
ศิลปินผู้เป็นมิตรแท้และชื่นชมต่อการต่อสู้เพื่อสิทธิอันเท่า
เทียมในการแสดงอัตลักษณ์ของตนต่อผู้คนในชุมชน ผล
งานศิลปะในรูปแบบวิดโี อติดตัง้ ขนาดใหญ่ชนิ้ นีศ้ กึ ษาและ
น�ำเรื่องความใกล้ชิดและประเด็นพื้นที่มาเล่นกับอุดมคติ
นิยมเรื่องเพศและร่างกาย โดยผลงานแสดงช่องว่างทาง
สังคมที่แบ่งแยกบุคคลตรงเพศและบุคคลข้ามเพศด้วย
ระยะห่างระหว่างผู้เข้าชมและตัวผลงานเอง นอกจากนี้
รูปลักษณ์ทางกายภาพของบุคคลที่อยู่ในวิดีโอแต่ละชิ้น
ก็ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความด้วย
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The Mortal Coil

แตกร้าว : วัฏสงสารของมนุษย์

The Asian body has been defined and redefined by multiple opinions, but rarely has it been
articulated by the very people themselves. In this section, we are not reframing but rather adding
to the conversation, with the idea that all physical events come into being and dissolve, that all of
conditioned existence, without exception, is fleeting and transient, the Anitya of Impermanence.

ความเป็นเอเชียมักถูกตีกรอบและสร้างกรอบใหม่จากแนวคิดภายนอก มีไม่กคี่ รัง้ ทีค่ วามเป็นเอเชียจะเกิดขึน้ จากคนเอเชีย
กันเอง ผลงานชุดนี้มิได้ต้องการรื้อถอนและสร้างกรอบใหม่ให้กับความหลากหลายทางเพศ แต่เป็นการเสริมบทสนทนา
ด้วยเรื่องราวการเกิดและดับของวัฏฏะสังขารทั้งปวง วัตถุต่างๆ ที่มีเกิดมาและมีอยู่ในโลกนี้ ล้วนไม่เที่ยงและเป็นอนิจจัง
โดยไม่มีเงื่อนไข

170

Be Takerng Pattanopas
Thailand

เถกิง พั ฒโนภาษ
1
Challenging symbolism by appropriating the
form of the Christian “monstrance”, a ceremonial
object used to display sacramental bread during
mass, Be Takerng Pattanopas’s sculpture draws
on the object’s function and the social construct
around it. The materials used in Monstrous Monstrance #1 are physical representatives of the
harsh reality of history. As per the name “monstrous”, its existence straddles a line between the
unbelievable and the miscreated.
2
Be Takerng Pattanopas’s Relational Anesthetic #1
exposes a network of nerves that interlink
from every angle and dark corner, alluding to
an ideal of unhinged human interconnections,
beyond borders, bodies and structures.

1

Monstrous Monstrance #1, 2018
285 cm in diameter, painted steel, aluminium, and copper

2

Relational Anesthetic #1, 2016-2017
198 cm in diameter, painted steel, aluminium, and copper

1
ศิลปินท้าทายสัญลักษณ์ทางศาสนาโดยใช้ภาชนะศักดิส์ ทิ ธิ์
ของชาวคริสต์ที่ชื่อมอนซ์แตรนส์ (monstrance) ซึ่งเป็น
วัตถุทางศาสนาทีใ่ ช้บรรจุอฐั บิ คุ คลส�ำคัญ ผลงานประติมากรรมนามธรรมชิน้ นีไ้ ด้แนวคิดจากลักษณะการใช้งานของ
ภาชนะดังกล่าว และทัศนคติของสังคมต่อภาชนะศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้
วัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานเป็นตัวแทนทางกายภาพของ
ความจริงที่โหดร้ายของ
2
ผลงาน Relational Anesthetic #1 เจาะให้เห็นเส้นประสาท
จ�ำนวนมากทีเ่ ชือ่ มโยงกันและกันจากทุกแง่มมุ และมุมมืด
สื่อถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอุดมคติที่ไร้ก�ำแพงขวาง
กั้น ก้าวข้ามพรมแดน เรือนร่าง และโครงสร้างต่าง ๆ
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Rita Khin
Myanmar
ริต้า ขิน
่

According to artist Rita Khin, “My cousin once
told me that I was the only one from our family who supported his process of transition.
How? I asked. He said, ‘You told me to be who
I actually am and not to be afraid.’ This conversation became the driving force for me to
work on this series.
“At first, we did not know how to address his
identity. Should we address him as she or he?
Daughter or son? Sister or brother? Or both?
So, I asked him and he then said, ‘I want to be
addressed as your brother.’”
Rita Khin met Hlot in 2014 while she was
working on a different series about trans
women. Despite Hlot’s self-identification as
female, her family calls her “brother” and “son”.
But, she says, “I just want to be treated as a
woman.” Gender transitioning is a process
that can be socially, psychologically and economically challenging. And sometimes, the
people closest to us, like family members, find
it hardest to accept transgender identity. The
artist is hopeful that one day this will change.
Body and Soul is a series that brings to light the
nuances of emotional and physical expression
of transgender people as they transition towards
their new identities.

ครั้งหนึ่ง ญาติบอกกับฉันว่า ฉันเป็นคนเดียวในครอบครัว
ที่ยอมรับและสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ
ของเขา ฉันถามว่าฉันท�ำอะไร เขาตอบว่า “ก็เธอเป็นคน
บอกให้ฉันเป็นตัวเอง และอย่ากลัวตัวตนที่แท้จริง”
”บทสนทนานี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันสรรค์สร้างผลงาน
ชุดนี้ขึ้นมาแรก ๆ เราไม่รู้ว่าเราจะเรียกเขาว่าอย่างไรดี
ควรจะเรียกเขาว่าเธอ หรือเขา ลูกสาวหรือลูกชาย พี่สาว/
น้องสาว หรือพีช่ าย/น้องชาย หรือทัง้ คู่ ฉันถามเขา และเขา
ตอบกลับมาว่า “เรียกฉันเป็นพี่ชาย/น้องชายก็แล้วกัน”
ริตา้ ขิน่ พบกับลอทในปี 2557 ในช่วงทีเ่ ธอก�ำลังสร้างผลงาน
เกีย่ วกับหญิงข้ามเพศอีกชุดหนึง่ อยู่ โดยครอบครัวของเธอ
ยังคงเรียกเธอว่า “พี่ชาย/น้องชาย” และ “ลูกชาย” อยู่
ถึงแม้วา่ อัตลักษณ์ของเธอจะต่างออกไป แต่เธอก็ยนื ยันว่า
“ฉันแค่อยากให้พวกเขาท�ำกับฉันเหมือนฉันเป็นผู้หญิง
คนหนึ่ง” การเปลี่ยนแปลงเพศสภาพนั้นเป็นกระบวนการ
ที่ท้าทายหลายด้าน ทั้งด้านสังคม จิตใจ และการเงิน และ
ในบางครั้งสมาชิกครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเรามากที่สุด
กลับเป็นผูท้ ยี่ อมรับอัตลักษณ์ขา้ มเพศได้ยากทีส่ ดุ ริตา้ หวัง
ว่าสักวันหนึ่ง เหตุการณ์แบบนี้จะหายไป Body and soul
(ร่างกายและจิตวิญญาณ) เป็นชุดผลงานที่เปิดเผยถึง
ความลึกซึ้งในการแสดงออกทางอารมณ์และร่างกายของ
บุคคลข้ามเพศที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านเพศ
สภาพของตนเอง
2

1

“I want to be addressed as a brother, a son.”
Zwe, a trans man from Yangon, Myanmar
March 19th 2018, 2018
100 x 67 cm, photograph

“People mistook me as a girl when I was young because
I have this feminine face. Yet they did not treat me as a
woman as I grew older. People around me and my family
still addressed me as a son. But I wanted to be treated as
a woman.”
Hlot, Yangon, Myanmar. April 24th 2018,
100 x 67 cm, photograph
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Ren Hang
China

เยิน
่ หาง
The late Ren Hang used the medium of
photography to depict scenes of spontaneity
and surrealness, in which the naked subjects,
mostly his friends, are seen in sexually charged
and sculptural poses. Ren’s carefully staged
scenes are snapshots exploring his ethos.
Despite colourful spectacles filled with youthful
bodies, his images convey a sense of loneliness
and isolation, probably reflecting his long battle
with depression.

Untitled, 2011
67 x 100 cm, C-Print photograph
Untitled, 2011
67 x 100 cm, C-Print photograph
Untitled, 2011
67 x 100 cm, C-Print photograph

ศิลปิน เยิ่น หาง ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อ
ในการแสดงฉากธรรมชาติและเหนือจริงของคนซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วเป็นเพือ่ นของศิลปิน อยูใ่ นสภาพเปลือยเปล่าและ
มีอิริยาบถที่แสดงออกทางเพศอย่างชัดเจน การถ่ายภาพ
ฉากทีม่ กี ารเตรียมไว้ลว่ งหน้าอย่างระมัดระวัง สะท้อนภาพ
อันแปลกใหม่ของการเดินทางค้นหาตนเองของเยิ่น หาง
ถึงแม้ว่าภาพถ่ายของเยิ่น หางจะเต็มไปด้วยสีสันสดใส
และร่างกายที่ยังเยาว์วัยก็ตาม แต่เรื่องราวที่เล่าผ่านภาพ
เหล่านี้กลับมีกลิ่นอายของความเหงาและการข่มอารมณ์
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าของเขาเอง
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Martin Wong
USA

มาร์ติน หว่อง
Martin Wong’s Mi Vida Loca derives from the
artist’s connection to New York City. The brick
pattern is inspired by the old buildings and
cobblestone streets of Chinatown and the
Lower East Side, where he lived for many years.
Wong offers an emblem of both confinement
and deviancy.

Mi Vida Loca, 1991
157.48 x 91.44 cm, acrylic on canvas in antique frame

ผลงาน Mi Vida Loca สร้างสรรค์ขึ้นจากสายสัมพันธ์
ระหว่างศิลปินกับนครนิวยอร์ก โดยลวดลายอิฐได้แรง
บันดาลใจจากช่วงเวลาทีศ่ ลิ ปินอาศัยอยูใ่ นย่านไชนาทาวน์
และโลเวอร์อีสต์ไซด์
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Sudaporn Teja
Thailand

สุดาภรณ์ เตจา
Like moths at night enjoying the limelight,
trans women illuminate the night with their
beauty and mystique. The showbiz life enables
many trans women to be embraced by society,
and night time is when their self-expression
blooms.

Moth, 2018
180 cm in diameter, oil, acrylic,
taxidermied moth on canvas

หญิงข้ามเพศนั้นเปรียบได้ดั่งผีเสื้อกลางคืนที่บินโผอยู่
ท่ามกลางสายตาของผู้คน และส่องแสงไปในยามค�่ำคืน
ด้วยความสวยงามและกลิน่ อายของความลึกลับในตัว ชีวติ
ในแวดวงบันเทิงท�ำให้หญิงข้ามเพศหลายคนด้วยกันได้รบั
การยอมรับในสังคม และในยามคำ�่ คืนนัน้ เองทีพ่ วกเธอจะ
ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่
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Vasan Sitthiket
Thailand

วสันต์ สิทธิเขตต์
“It is the 21st century, the era of the genderless.
It is an epoch of self-serving acts. But as we
focus so narrowly on ourselves, our world is
dying from pollution and war. Selfies, and the
number of likes we get on social media, are
blinding us to the truth.”

Adam and Eve 21st Century, 2015
150 x 200 cm, oil on canvas

เรามาถึงยุคไร้เพศ เป็นปัจเจกสูงสุด ทุกคนหมกมุ่นอยู่กับ
ตัวเอง ขณะโลกก�ำลังหายนะด้วยขยะและสงคราม เรา
ก�ำลังเพลิดเพลินกับเซลฟี่และนับจ�ำนวนไลค์ทุกวินาที
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Christopher Cheung
Hong Kong

คริสโตเฟอร์ เช็ง
“People often say, ‘Life is like a drama!’ but after
careful consideration, it makes sense only to
some extent. Life does not allow us to rehearse
and then have an official opening. As we pass
through the different stages of life, it is impossible
to re-edit the plots and change the roles.”

Dress Rehearsal, 2017
130 x 162 cm, oil on canvas
Farewell, 2015
97 x 130 cm, oil on canvas

“คนมักจะพูดกันว่า ‘ชีวิตคือละคร!’ แต่เมื่อพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว ค�ำพูดนีเ้ ป็นจริงแค่ระดับหนึง่ เท่านัน้ ในชีวติ
จริง คนเราไม่มีโอกาสได้ซ้อมจนมั่นใจแล้วค่อยเปิดแสดง
อย่างเป็นทางการ เมื่อก้าวเข้ามาสู่ชีวิตช่วงต่างๆ แล้ว เรา
ไม่มีโอกาสได้แก้ไขพล็อตเรื่องและเปลี่ยนบทบาทที่เรา
แสดงเลย”
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Perverse Times: LGBTQ
and Southeast Asia

ประวัติศาสตร์วิปลาส: สังคม LGBTQ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
How to write a history of queer desire for
Southeast Asia?
This question would be premised on the
famed diversity of the region, including its
shape-shifting historical definitions, because
such prompts distinctly queer interest in divergence and fluidity. How can sexualities (and
genders) be thought in view of the multiple
eras of different influences — including ancient
India, imperial China and the West — and the
uneven impact of colonialism, modernity and
late capitalism? The various official definitions
of the region that have been imposed, whether
by the Allied powers in World War II or by
socio-economic imperatives such as ASEAN
in the 1960s or APEC* in the 1980s, have added
and subtracted borders and relationships
among the nations, aiming to think and
shape the populations anew. And, moreover,
these examples suggest the long-standing
stereotype of the region as a “mere” repository
of external and elite influences, to be defined
by the impact of the cultures and interests of
greater powers and not indigenous histories.
But the writer and curator Patrick Flores has
discussed the significance of successive influences of regional migration in terms of a
persistent characteristic of movement and
flux — shaping the challenge of thinking about
Southeast Asia as one that keeps the very idea
of the region productive.1
This productive lack of fixity — which the
academics Howard Chiang and Alvin K. Wong

เราจะพูดถึงแนวทางการศึกษากลุ่มคนที่เพศสภาพ
แตกต่ า งหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ชาวเควี ย ร์ ในเอเชี ย
อาคเนย์อย่างไร
การตัง้ ค�ำถามอาจขึน้ อยูก่ บั ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของดินแดนเหล่านี้ รวมถึงการนิยามทางประวัติศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท�ำให้การมองเรื่องราวเพศสภาพ
แตกต่างต้องมีความยืดหยุน่ ตามมา และขึน้ อยูก่ บั อิทธิพล
มากมายหลากหลายจากอินเดียและจีนโบราณ จากตะวันตก
จากยุคเมืองขึ้น ยุคสมัยใหม่จนถึงยุคทุนนิยม แม้แต่การ
นิยามภาคพื้นนี้ก็มาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และ
ตกผลึกในยุคอาเซียนยุคหกศูนย์และ APEC* ในยุคแปดศูนย์
เป็นช่วงแห่งการพัฒนาเบ้าหลอมความคิดของผูค้ นในภาค
พื้นนี้ และยังต้องไม่ลืมถึงการมองภาคพื้นนี้ว่าเป็นฝ่ายรับ
อิทธิพลและวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยทีไ่ ม่มอี ะไรเป็นของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ภัณฑารักษ์ทา่ นหนึง่ แพทริค ฟรอเรส (Patrick
Flores) ได้จับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ย่านนี้คือ อิทธิพลของการอพยพหมุนเวียนผู้คนในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ที่สร้างไดนามิคความเข้มข้นให้แก่ภาคพื้น1
การไม่มแี กนตายตัวทางวัฒนธรรมสังคมนีท้ นี่ กั วิจยั โฮวาร์ด
ฉาง (Howard Chiang) และ อัลวิน เค หว่อง (Alvin K.
Wong) ได้วิเคราะห์ไว้ว่าการศึกษาของกลุ่มคนเพศสภาพ
แตกต่างจ�ำเป็นต้องมองเห็นลักษณะการเปลีย่ นแปลงเลือ่ น
ไหลนีด้ ว้ ย2 จึงต้องตัง้ ค�ำถามต่อหลักการศึกษาเดิมและต้อง
เปิดกว้างต่อบริบททางเพศสภาพในท้องถิ่นต่างๆ จนถึง
เงือ่ นไขทางสังคมและการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน อันเป็นปัจจัย
ก�ำหนดการแสดงออก การก�ำหนดนิยาม และวางกฎ
ระเบียบเรื่องเพศของคนในภูมิภาคนี้
การตัง้ ค�ำถามเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ของชาวเควียร์ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีมาก่อนแล้ว เช่น ภัณฑารักษ์
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also diagnose for Asia, generally, in terms of
non-determination and theoretical openness
— points to the mapping of histories of queer
desire as needing to acknowledge the unstable,
contingent and changeable.2 And by this we
mean the steadfastly variable across time and
place. Such an acknowledgement pressures
what we think we already know about categories of identity and related understandings,
asking for an examination of the variable
contexts in which sexualities are localized, and
this includes the different social and political
conditions under which acts and identities
are expressed, named and regulated.
The question of histories of queer desire for
Southeast Asia have already been asked, of
course. Research and writing on the topic tend
towards claims for, to quote curator Iola Lenzi,
‘the banality of homosexuality’ in pre-modern
societies.3 Or, in a more nuanced view, also from
Lenzi, ‘[…] opposition to homosexuality can be
understood as a relatively recent and unevenly
practiced mode of power.’ This division between an allegedly unproblematic “queer” past
and a circumscribed, regulatory modern
present is echoed much. The cultural historian
Hongwei Bao, for example, and among others,
has cited the region’s ‘rich histories and traditions of gender and sexuality’ to argue that
homophobia, not homosexuality, should be
considered alien.4 Indeed, across the eleven
nations of contemporary Southeast Asia, only
four maintain criminal laws against homosexuality, while two of these and one other also

อิโอลา เล็นซี (Iola Lenzi) กล่าวถึงการมองเพศสภาพ
แตกต่างในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องล้อเล่น (Banality)
การต่อต้านเพศสภาพแตกต่างก็เป็นเรื่องที่พึ่งมีขึ้นและ
เป็นการใช้อ�ำนาจทีไ่ ม่มคี วามเท่าเทียม ซึง่ ประเด็นของอดีต
ทีไ่ ม่มปี ญ
ั หาและการเกิดปัญหาในยุคสมัยใหม่ (Pre-modern)
3
นัน้ เป็นทีย่ อมรับกันในหมูน่ กั วิจยั นายหงเว่ย เป่า (Hongwei
Bao) นักประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในภูมิภาคแฝงเรื่องเพศสภาพ
เป็นปกติ4 และความระแวงถึงเรือ่ งความแตกต่างเป็นเรือ่ ง
ผิดปกติ และจะเห็นได้วา่ ในบรรดาประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศ มีอยู่เพียงแค่ 4 ประเทศเท่านั้นที่มี
แม่บทกฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศ ขณะที่อีกสอง
ประเทศมีธรรมเนียม “ชะรีอะฮ์” ของชาวมุสลิมเป็นเรื่อง
ของการห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ส่วน
กฎหมายอาญาลงโทษนั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม
และไม่ได้มีการบังคับใช้ทั่วไป ซึ่งส�ำหรับหงเว่ยแล้ว เป็น
สัญญาณบ่งบอกของการต่อต้านเพศสภาพที่แตกต่าง
ที่สังคมไม่จริงจังหยั่งลึก จึงเป็นสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยน
แก้ไขได้
อย่างไรก็ตาม การมองเชิงบวกแบบที่กล่าวไปข้างต้นอาจ
ท�ำให้มองไม่เห็นถึงสถานการณ์ที่แตกต่างที่มีความหลาก
หลายในพื้นที่ต่าง ๆ ของเอเชียอาคเนย์ที่มาจากอิทธิพล
ต่าง ๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว และมองไม่เห็นกฎระเบียบหรือ
ความชิงชังที่เกิดขึ้นตามพื้นที่นั้น ๆ ในเวลาเดียวกัน ‘เพศ
สภาพปกติ’ ทีม่ ผี ลในการพิจารณาก็ไม่ได้เข้ามาอยูใ่ นภาพ
รวมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สองเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ในปี2562 ทีบ่ ง่ บอกถึงความแตกต่างทีค่ ขู่ นานในเรือ่ งของ
ความหลากหลายทางเพศสภาพในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
และแสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนเชิงประวัติศาสตร์
คือ เหตุการณ์แรก กรณีทสี่ ลุ ต่านแห่งประเทศบรูไนออกมา
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hold Shari’a-Islamic-statutes that prohibit
same-sex sexual activity. The criminal laws
were introduced during the colonial era and
are rarely used. For Hongwei, such signals
that the forms of homophobia that do exist
are inadvertent or arbitrary and thus may be
redressed.
To idealize the region in this respect, however,
misses the variable understandings of queer
sexualities that do exist across the region,
stemming from the array of influences sketched
above (and more). And, therefore, misses the
differentiated forms of regulation or homophobia that attend this. Moreover, “heterosexuality” remains invisible in this view, as if a
constant that does not require examination
for the dynamic ways that queer sexualities
are shaped. All sexualities are the subject of
history.
Two events in Southeast Asia during 2019
highlight remarkable concurrent differences
in thinking on sexuality in the region and, in
turn, signal complex histories. These are the
Sultan of Brunei’s call for the strict implementation of a Shari’a law in his nation that
would punish anal sex between men with
stoning. And Thailand’s governmental moves to
establish a civil partnership bill for same-sex
couples. Both suggest extreme ends of a spectrum: “queer” as an act considered abominable and also an identity to be recognized and
afforded legal rights. That both exist relatively in
the same time and space warrants a consid-

เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนกระชับกฎระเบียบ “ชะรีอะฮ์” ใน
ประเทศให้เคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม โดยวางบทลงโทษให้ผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับชายถูกขว้างหินจน
เสียชีวติ หันมามองอีกเหตุการณ์หนึง่ ทีป่ ระเทศไทย รัฐบาล
ก�ำลังรุดหน้าในการออกพระราชบัญญัติสนับสนุนการ
สมรสของคนเพศเดียวกัน ทั้งสองเหตุการณ์ต่างมีจุดยืน
เรื่องเพศสภาพคนละขั้ว โดยฝ่ายหนึ่งพิจารณาชาวเควียร์
เป็นบุคคลน่ารังเกียจ ขณะทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่ เล็งเห็นอัตลักษณ์
ต่างและความจ�ำเป็นในการหยิบยื่นสิทธิทางกฎหมายให้
กลุ่มคนเหล่านี้ ทั้งสองเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นในช่วงเวลา
และพื้นที่เดียวกัน ซึ่งไม่ควรมองแบบผิวเผิน แต่ประเด็น
ส�ำคัญไม่ได้อยูท่ ปี่ ระเทศไทยรุดหน้ากว่าบรูไนอย่างทีก่ ล่าว
กันในรายงานข่าว ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ทั้งสองเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นได้อย่างไร นายปัง คี เทค (Pang Khee Teik) นัก
รณรงค์อิสระได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งเพื่อชี้แจงว่าบรูไน
ไม่ได้ออกโครงการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มเพศที่สามอย่าง
ชัดเจน แต่ต้องการแสดงจุดยืนในการใช้อ�ำนาจบริหาร
ประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเท่าเทียมกันกับประชากรทัง้ ประเทศ5
ในขณะเดียวกัน การเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายของประเทศ
ไทยก็ยังขาดความเท่าเทียมกันอยู่ แสดงถึงปัญหาการ
แบ่งแยกแบบเบ็ดเสร็จ หรือการเหมารวมในสื่อต่างๆ อยู่
ด้วยเหตุนี้แล้ว ทั้งสองเหตุการณ์ต่างมีมุมมองเรื่องเพศ
สภาพแบบเดียวกัน คือ การพยายามหาวิธคี วบคุมและจัด
ระเบียบกลุ่มคนเพศทางเลือก โดยมีเหตุผลเบื้องหลังหรือ
เป้าหมายแตกต่างกันตามสภาพสังคม สิง่ เหล่านีช้ ว่ ยเตือน
ใจให้เรารู้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่
มีอัตลักษณ์หรือมีวิถีชีวิตที่สังคมให้การสนับสนุน แต่เป็น
กลุม่ คนทีต่ กเป็นเหยือ่ การแบ่งแยกและความรุนแรง แท้ที่
จริงแล้ว กลุ่มคนเพศสภาพแตกต่างคือผู้ที่ถูกจัดระเบียบ
ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าตามบริบททางการเมืองและสังคมที่เปลี่ยน
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eration beyond claims that Thailand is more
advanced as a nation than Brunei — claims
typically made in media reports. But, rather,
how these events came to be. As activist Pang
Khee Teik wrote, Brunei was not conducting a
specific pogrom against LGBT but continuing
to enforce an authoritarianism for the population as whole.5 And Thailand’s gesture towards
legal rights for LGBT couples falls short of
absolute equality, speaking to the ambivalent
figure of the “queer” locally. While the country
is celebrated for tolerance, queers suffer
arbitrary discrimination and extensive stereotyping in the media.

แปลงอยู่เสมอ ซึ่งต้องถาม ท�ำไมถึงเกิดกระแสสนับสนุน
ความเชื่อทางอิสลามในบรูไนเข้มข้นขึ้นในศตวรรษที่ 21
หรือท�ำไมปัจจุบันการสมรสเพศเดียวกันจึงกลายเป็น
ประเด็นส�ำคัญในประเทศไทย ทัง้ ทีก่ ลุม่ คนเพศแตกต่างยัง
ไม่ได้รบั สิทธิพนื้ ฐานอื่น ๆ ทีด่ เี พียงพอ การจะตอบค�ำถาม
ส�ำหรับกลุม่ คนเพศสภาพแตกต่างในเอเชียอาคเนย์ จึงต้อง
ตั้งค�ำถามที่กว้างกว่าการกลับไปหามายาคติอันสวยงาม
ของประเทศเอเชียยุค ‘พรีโมเดิร์น’ ได้
1
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Thus, both events share an underlying attempt
to control and regulate, but for different reasons
and with (albeit profoundly) different aims for
their respective societies. This should warn us
that “LGBT” and “queer” are not identities or
practices waiting to be accommodated but,
in the meantime, suffering degrees of discrimination and violence. Rather, queer sexualities
are shaped and re-shaped by different political
and social contexts. Why the current upsurge
of Islamism in Brunei in the 21st century? Why
is “gay marriage” now such an important issue
in Thailand, when LGBT otherwise lack many
basic legal protections? In accounting for
queer desire in Southeast Asia, such questions
need to be broached — and they are not
answered by appeals to a purportedly idyll
pre-modern time.
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My Gay Art Museum
พิ พิธภัณฑ์ศิลปะเกย์ของข้าพเจ้า

Let’s say that I have been approached by a
mad but generous patron to build a museum
dedicated to gay art. It could be in a liberal
city with a vibrant LGBTQ community, a sleepy
but lovely town in the Swiss Alps, or somewhere in the middle of a jungle, as in Werner
Herzog’s Fitzcarraldo. I’ve been advised that
regardless of its final location, the museum
would be a beautiful time capsule, and the
remit is to put together in a collection the
best works of gay art that I can think of as
a curator. Money is no object. Nor do I need
to worry about the audiences, which is both
liberating and unsettling given my years of
working as museum curator. My head would
be filled with questions starting with, what is
gay art? Is it determined by the identity of the
artist? If so, does the artist need to have publicly
proclaimed that he or she is gay? Is it the
content that makes a certain work of art gay?
If so, does it need to have a clear representation of same-sex relations? Can abstract art be
gay art? Let me not dwell on these questions
for now, because the patron, and the brief for
this museum are, as I said, mad and generous.

ขอให้ลองสมมติวา่ มีผอู้ ปุ ถัมภ์สติเฟือ่ ง แต่จติ ใจกว้างขวาง
คนหนึ่งช่วยออกเงินให้ผมสร้างพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศพื้นที่ให้
ศิลปะของเกย์โดยเฉพาะ พิพิธภัณฑ์ที่ว่าอาจอยู่ในเมืองที่
เปิดกว้างทางเพศและมีชมุ ชน LGBT อันคึกคักหลากหลาย
หรืออาจแฝงตัวอยู่ในเมืองเล็ก ๆ สงัดเงียบแต่สงบสุข
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ในสวิตเซอร์แลนด์ หรืออาจอยู่
กลางป่าทีไ่ หนสักทีเ่ หมือนในหนัง Fitzcarraldo ของผูก้ �ำกับ
แวร์เนอร์ แฮร์โซก ผูอ้ ปุ ถัมภ์คนนัน้ อาจบอกผมว่า ไม่วา่ ผม
จะตัดสินใจสร้างที่ไหน พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นแคปซูลกาล
เวลาอันงดงาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมงานศิลปะเกย์
ทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีผ่ มนึกได้ในฐานะภัณฑารักษ์ ผมไม่ตอ้ งกังวล
เรือ่ งค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้ นอกจากนีผ้ มยังไม่ตอ้ งสนใจว่า
ผู้มาเยี่ยมชมจะเป็นใคร ซึ่งชวนให้ทั้งโล่งใจและหนักใจ
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์การเป็นภัณฑารักษ์มา
หลายปี ในใจผมอาจคิดวนเวียนอยู่กับค�ำถามหลายข้อ
โดยเริ่มจากศิลปะเกย์คืออะไร ศิลปะเกย์ถูกก�ำหนดนิยาม
ด้วยตัวตนของศิลปินหรือไม่ ถ้าใช่ ศิลปินต้องประกาศให้
สาธารณชนรับรู้หรือเปล่าว่า เขาหรือเธอเป็นเกย์ หรืองาน
ศิลปะชิ้นหนึ่งเป็นศิลปะเกย์ด้วยเนื้อหา ถ้าเป็นเช่นนั้น
งานศิลปะนั้นต้องแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
เดียวกันอย่างชัดเจนหรือไม่ งานศิลปะนามธรรมเป็นศิลปะ
เกย์ได้ไหม ผมจะข้ามค�ำถามเหล่านี้ไปก่อน เพราะอย่าง
ทีผ่ มกล่าวไปข้างต้น ผูอ้ ปุ ถัมภ์ของเราและข้อเสนอให้สร้าง
พิพธิ ภัณฑ์ของเขานัน้ ทัง้ สติเฟือ่ งและใจกว้างเหลือประมาณ

First I go with what I am most familiar with.
Many of the names I mention below, I must
confess, inevitably reflect my American-educated and American-trained biases as well as
my Asian background. We all start from our
own subjective perspective, and curating is an
art of balancing subjectivity with intellectual
rigour. And because my curating career has
been conditioned by working for various

อันดับแรก ผมคงต้องเลือกศิลปินผู้เป็นที่รู้จักกว้างขวางไว้
ก่อน ผมต้องสารภาพว่า ชื่อหลายชื่อที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้
สะท้อนให้เห็นถึงอคติทมี่ าพร้อมการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพในอเมริกา รวมทั้งพื้นความเป็นคนเอเชียของผม
อย่างเลี่ยงไม่ได้ เราทุกคนล้วนตั้งต้นจากมุมมองอัตวิสัย
ของเราเอง เนื้องานของภัณฑารักษ์ คือ ศิลปะแห่งการ
สร้างสมดุลระหว่างตัวตนอัตวิสัยของเรากับกรอบเกณฑ์
ทางวิชาการ และความที่งานของผมในฐานะภัณฑารักษ์
มีเงื่อนไขจ�ำเป็นให้ผมต้องร่วมงานกับพิพิธภัณฑ์ที่สะสม
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collecting museums, I both suffer from and
embrace the professional hazard of arranging
and displaying things rather didactically,
while also wishing to affect viewers with a
certain scenographic flair. In my museum of
gay art, I would want to open the display with
Andy Warhol. Because he, of course, is arguably
the most well-known gay – possibly the first
truly queer – artist and also because his life
and work have had an enormous impact on
art history as well as culture at large. There
are numerous works of gay art by Warhol to
choose from, but rather than showing clearly
gay images, such as the Sex Parts series from
the late 1970s or the colorful silkscreened
images of ‘gay icons’ (Judy Garland, obviously,
but there are also Jackie Kennedy Onassis and
Elvis Presley, and so on and on), I would show
on a long, tall wall a composition consisting of
his Hammer and Sickle series, the Rorschach
series, a portrait of Mao with rouged lips and
Polaroid self-portraits of the artist with platinum
blond wigs and also rouged lips. This opening
salvo would suggest at the outset that gay
identities are intertwined with vectors of
narcissism, camp and psychopathology as
well as fetishisation of ideological symbolisms
and the material culture of capitalism.
The next group of artists and artworks would
be my heroes and touchstones. A lot of the
art here was made in New York in the 1980s,
a crucible stewing with Ronald Reagan-era
greed, the AIDS crisis, ACT-UP and fearless art
rising from the ashes of urban devastations.

รวบรวมงานศิลปะหลายประเภทมาหลายแห่ง ผมจึงทั้ง
กลัดกลุ้มและพร้อมรับมือกับความวุ่นวายในการจัดแสดง
สิ่งต่าง ๆ ภายในกรอบวิชาชีพ โดยที่ในขณะเดียวกันก็
หวังจะสร้างสภาพแวดล้อมภายที่เข้าถึงผู้มาชมงานได้
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเกย์ของผม ผมอยากเริ่มส่วนแรกด้วย
งานของ แอนดี้ วอร์ฮอล เพราะเขาคือ ศิลปินเกย์ที่เป็นที่
รูจ้ กั มากทีส่ ดุ คนหนึง่ และอาจเป็นศิลปินคนแรกทีแ่ สดงออก
ถึงความเป็นเควียร์อย่างแท้จริงด้วย อีกทัง้ ชีวติ และผลงาน
ของเขามีผลอย่างมากต่อแวดวงประวัติศาสตร์ศิลปะและ
วัฒนธรรมในภาพรวม มีงานศิลปะเกย์ ของ วอร์ฮอล ให้
เลือกอยู่หลายชิ้น แต่แทนที่จะเลือกชิ้นงานที่แสดงภาพ
ความเป็นเกย์อย่างชัดเจน อย่างในผลงานชุด Sex Parts
ทีเ่ ขาสร้างขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 หรืองานซิลค์สกรีน
แสนฉูดฉาดที่สกรีนใบหน้าของ ‘เกย์ไอคอน’ คนส�ำคัญ ๆ
(แน่นอนว่าในจ�ำนวนนั้นย่อมมีภาพดาราภาพยนตร์ชื่อดัง
อย่าง จูดี้ การ์แลนด์ อยูด่ ว้ ย แต่นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีภาพ
แจ็คกี้ เคนเนดี้ โอนาสซิส และราชาเพลงร็อค เอลวิส เพรสลีย์
รวมทั้งคนอื่น ๆ อีกมากมายด้วย) ชิ้นงานที่ผมน่าจะเลือก
มาจัดแสดงรวมกันบนก�ำแพงขนาดใหญ่อาจประกอบด้วย
ผลงานชุด Hammer and Sickle ผลงานชุด Rorschach
ภาพเหมาเจ๋อตุงทาปากสีแดง และโพลารอยด์ของตัวศิลปิน
ซึ่งสวมวิกผมสีแพลตินั่มบลอนด์และทาปากแดงเช่นกัน
ผลงานจ�ำนวนมากที่ปะทะกับผู้ชมทันทีที่ก้าวเข้ามาชี้ให้
เห็นว่า โครงร่างของอัตลักษณ์ความเป็นเกย์นั้นผูกติดอยู่
กับหลายอย่าง ตั้งแต่ความลุ่มหลง หมกมุ่นกับตัวเอง
ภาพมายาและความผิดปกติทางจิต ไปจนถึงการเสนอภาพ
สัญลักษณ์เชิงอุดมการณ์ต่าง ๆ เป็นวัตถุทางเพศ และ
วัฒนธรรมวัตถุนิยมภายใต้ระบบทุนนิยม
ศิลปินและงานศิลปะกลุ่มถัดไปได้แก่กลุ่มที่เป็นวีรบุรุษ
และหมุดหมายส�ำคัญในชีวิตผม งานหลายชิ้นในส่วนนี้
เกิดขึ้นในนิวยอร์กทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคม
สหรัฐฯ คุกรุ่นด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการแก่งแย่งชิง
ดีในสภาพสังคมยุคประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน วิกฤต-
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Glenn Ligon’s Notes on the Margin of the
Black Book (1991-1993), a trenchantly personal
and polemical commentary on Robert Mapplethorpe’s notorious The Black Book photos
of impossibly well-endowed African American
men, would be accompanied by the photographer’s self-portraits – as a young street thug
in a leather jacket, in S/M gear and a whip
shoved up his ass, holding a walking cane with
a skull-shaped topper and showing the handsome provocateur’s rapid decline. They would
be joined by a more gritty, bohemian duo of
Peter Hujar and David Wojnarowicz. Hujar’s
black-and-white photo portraits of himself,
his younger lover and others including the
writer Susan Sontag should be shown alongside his macabre and melancholic images of
cadavers in Palermo Catacombs (1963). And
from Wojnarowicz, his brilliant photo series
Arthur Rimbaud in New York (1978-1979), in
which the artist as a modern-day flaneurhustler, wearing a mask of the young French
Symbolist poet’s face, promenades to various
sites in the city including cruising spots. Two
Asian artists dear to my heart would be there
as well. San Francisco-born Martin Wong’s
painting of a gigantic phallus rendered in
brown-red bricks in an anachronistic gilt
frame would make a good pair with a painting
of firefighters in full gear kissing, against a
backdrop of the tenement buildings in the
Lower East Side of New York. Hong Kongborn Tseng Kwong Chi is best known for his
photographic series in which he performed
the artistic persona of a diplomat from China,

การณ์โรคเอดส์ การเกิดขึ้นของกลุ่มการเมือง ACT UP
(AIDS Coalition to Unleash Power) ทั้งยังมีงานศิลปะที่
ทั้งกล้าหาญและบ้าบิ่นจ�ำนวนมากถือก�ำเนิดจากสภาพ
สังคมเมืองทีล่ ม้ เหลว ในบรรดาชิน้ งานทีผ่ มจะเลือกมานัน้
จะมีผลงานชุด Notes on the Margin of the Black Book
(ข้อความที่จดไว้ข้างขอบสมุดบันทึกสีด�ำ) (1991-1993)
ของ เกล็น ไลกอน อยู่ด้วย ผลงานชิ้นนี้เป็นข้อความที่ตัว
ศิลปินเขียนขึน้ ประกอบภาพถ่ายแต่ละภาพในหนังสือ The
Black Book อันอื้อฉาวของ โรเบิร์ต แมปเปิลธอร์ป โดย
แต่ละข้อความล้วนวิพากษ์ภาพถ่ายชุดดังกล่าว (ซึ่งมี
การเสนอภาพชายแอฟริกัน-อเมริกันที่มีอวัยวะเพศใหญ่
เกินความเป็นจริง) ได้อย่างดุเดือดและแหลมคมจากแง่มมุ
ส่วนตัวของศิลปินเอง งานของไลกอนจะถูกจัดแสดงคู่กับ
ภาพถ่ายที่แมปเปิลธอร์ปถ่ายตัวเองในเสื้อแจ็คเก็ตหนัง
และชุดส�ำหรับเซ็กส์ซาดิสม์ มีแส้เสียบคาอยู่ที่รูทวาร
ในมือถือไม้เท้าปลายหัวกะโหลก เป็นภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงความตกต�่ำอย่างรวดเร็วของศิลปินทรงเสน่ห์ผู้ท้าทาย
ขนบสังคมผู้นี้ นอกจากนี้ผมจะเลือกงานของศิลปินแนว
โบฮีเมียนอีกสองคนซึง่ อาจหาญยิง่ กว่า ได้แก่ ปีเตอร์ ฮูจาร์
และ เดวิด วอยนาโรวิช งานของ ฮูจาร์ ทีผ่ มจะเลือกมานัน้
เป็นภาพถ่ายพอร์เทรตขาวด�ำทีเ่ ขาถ่ายตัวเอง คนรักผูอ้ ายุ
น้อยกว่าของเขา รวมถึงผู้คนอื่น ๆ และนักเขียนอย่าง
ซูซาน ซอนทาก โดยจัดแสดงอยู่ข้างภาพถ่ายซากศพมืด
หม่นชวนหดหู่ในชุด Palermo Catacombs (1963) ของ
ศิลปินคนเดียวกัน ในส่วนของ วอยนาโรวิช นัน้ ผมจะเลือก
ภาพถ่ายชุด Arthur Rimbaud in New York (1978-1979)
ภาพถ่ายชุดนี้เป็นภาพ วอยนาโรวิช ในชุดนักเลงข้างถนน
ยุคปัจจุบนั และใส่หน้ากาก อาร์เธอร์ แรมโบด์ กวีสญ
ั ลักษณ์
นิยมชาวฝรั่งเศสท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น จุด
ล่องเรือส�ำราญ ศิลปินชาวเอเชียที่อยู่ในใจผมสองคนก็จะ
อยู่ในส่วนนี้ด้วย คนแรก คือ มาร์ติน หว่อง ศิลปินผู้เกิดที่
ซานฟรานซิสโก ผมจะเลือกภาพวาดลึงค์ขนาดยักษ์ท่ี
ประกอบขึ้นจากอิฐสีน�้ำตาลแดง ล้อมด้วยขอบสีทองที่
ดูผิดที่ผิดเวลา ซึ่งน่าจะเข้ากันได้ดีเมื่อจัดแสดงคู่กับภาพ
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in a Mao suit and sporting tinted glasses,
visiting famed tourist sites around the world
like the Eiffel Tower and the no-longer-extant
World Trade Center.
Lest one think that gay art is mostly about
enormous sex appendages or drag, I would
include non-representational forms. AIDS
(Wallpaper Installation) by the Canadian artist
group General Idea renders in an impactfully
simple square format the most-dreaded
four-letter word name of the still-mysterious
disease, which claimed almost all the artists
mentioned above, and repeats the square
almost ad infinitum. The group’s work is an
appropriationist rejoinder to the iconic earlier
work LOVE by Robert Indiana, and I would
want to show a monumental-scale metal
sculpture version of the work in the middle of
the AIDS-wallpapered room. Inside the room
with these declarations of one of the most
fundamental human emotions and of the
most devastating epidemic of our time, I would
feature some of the most lyrical, heartbreaking
artworks of our time: Untitled (Last Light), a
long string of incandescent light bulbs, and
Untitled (Perfect Lovers), a pair of synchronised
wall clocks by Felix Gonzalez-Torres, monuments
to coupledom, remembrance and disappearance like no others in history.
From the core of this narrative centered on
New York in the 1980s, I would want to be
now closer to our time and to my brethren of
Asian artists. They are all beneficiaries of the

วาดนักดับเพลิงสองคนจูบกันในชุดดับเพลิงเต็มยศ ฉาก
หลังเป็นอาคารห้องแถวในเขตอีสต์ไซด์ตอนล่างของนิวยอร์ก
คนทีส่ อง คือ เส็ง กวง ฉี ผูเ้ กิดทีฮ่ อ่ งกง ผลงานทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั
แพร่หลายที่สุดของเขา คือ ชุดภาพถ่ายที่เขาสวมบทบาท
สมมติเป็นนักการทูตจากจีน โดยสวมชุดเหมือนเหมาเจอตุง
และใส่แว่นกันแดดไปเยีย่ มชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง
ทั่วโลก เช่น หอไอเฟล และตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (ซึ่ง
ทุกวันนี้ไม่มีอยู่แล้ว)
เพื่อไม่ให้ผู้มาชมคิดว่าศิลปะเกย์มีแต่ภาพอวัยวะเพศ
ขนาดยักษ์และการแต่งหญิง ผมจะเลือกผลงานรูปแบบที่
ไม่ได้มกี ารน�ำเสนอแบบตรงไปตรงมาเข้ามาไว้ดว้ ย ผมจะ
เลือก AIDS (งานกระดาษบุผนัง) ของกลุ่มศิลปินชาว
แคนาดาชื่อ General Idea นี่คืองานจัดวางที่เรียบง่ายแต่
ทรงพลังอย่างยิง่ ผลงานนีเ้ ป็นภาพกรอบสีเ่ หลีย่ มเชือ่ มต่อ
กันแทบไม่สนิ้ สุด ในแต่ละกรอบ คือ ตัวอักษรสีต่ วั ทีป่ ระกอบ
เป็นชื่อโรค ซึ่ง ณ เวลานั้นยังเป็นโรคลึกลับน่าหวาดกลัว
ทัง้ ยังเป็นโรคทีค่ ร่าชีวติ ศิลปินแทบทุกคนทีผ่ มกล่าวถึงก่อน
หน้านี้ AIDS ของ General Idea เป็นการน�ำแนวคิดของ
ผลงานอันโดดเด่นในยุคก่อน ซึง่ คือ งาน LOVE ของ โรเบิรต์
อินเดียน่า มาปรับประยุกต์ ทัง้ นีผ้ มอยากให้มปี ระติมากรรม
โลหะขนาดใหญ่เทียบได้กับอนุสาวรีย์ ขึ้นรูปเป็นค�ำว่า
AIDS ตั้งอยู่กลางห้อง ซึ่งมีวอลเปเปอร์ AIDS ติดอยู่บน
ผนังทุกด้าน ภายในห้องซึ่งปิดประดับด้วยค�ำประกาศถึง
ห้วงอารมณ์อนั เป็นรากฐานส�ำคัญทีส่ ดุ ของมนุษย์ และโรค
ระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในยุคสมัยของเรานี้ ผมจะใส่ผลงาน
สองชิน้ ทีง่ ดงามชดช้อยและรวดร้าวทีส่ ดุ ในยุคสมัยของเรา
เข้าไปด้วย ทั้งสองชิ้น คือผลงานของ เฟลิกซ์ กอนซาเลซ์ทอเรส ชิ้นแรกคือ Untitled (Last Light) ซึ่งเป็นหลอดไฟ
ระย้าสว่างนวลเพียงเส้นเดียว และชิ้นที่สองคือ Untitled
(Perfect Lovers) อันประกอบด้วยนาฬิกาแขวนผนังสอง
เรือนที่เดินพร้อมกันทุกจังหวะเข็ม งานของเขาเป็นดั่ง
อนุสรณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก ความระลึกถึง
และการเลือนหาย อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิ าสตร์
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gay liberation of the previous decades spearheaded by artistic and political avant-gardes
in cities such as New York, and their art can
now thus enjoy a measure of freedom from
needing to thrust their desires or self-representations into pictorial spaces. I would want
to ask Lee Mingwei to restage his The Sleeping
Project. In a space with two single beds, the
artist every night chooses by lottery a random
participant, who brings something that
accompanies their sleep to their nightstand.
After the night together, the object and a
recording of their conversations remain,
accumulating strata of temporary acquaintances, the intimacies of sleeping together
and conversations. The kind of intimacy and
trust developed would be resonated by Danh
Vō’s Photographs of Dr. Joseph M. Carrier
1962-1973, a suite of photogravures based on
a private archive of black-and-white photos
taken by the eponymous amateur photographer. Stationed in Vietnam during the
American involvement in the country’s civil
war, the closeted anthropologist spent his
spare time surreptitiously photographing young
Vietnamese men – at times in friendly gestures
of hand-holding or strolling together – relieving
his own need for loving contact. I would also
want to show Ming Wong’s video installation
Life and Death in Venice. The slender chameleon
of an artist from Singapore plays both the aged
German composer Gustav von Aschenbach
and the pubescent Polish boy with flowing
blonde hair, Tadzio, from the 1971 Luchino
Visconti film based on the 1912 novella by

หลังเสนอผลงานทีอ่ ยู่ ณ ใจกลางของกระแสงานศิลปะเกย์
ซึ่งเกิดขึ้นที่นิวยอร์ก ช่วงทศวรรษ 1980 ผมอยากขยับเข้า
สู่ช่วงเวลาปัจจุบันของเรา และเข้าใกล้ศิลปินพี่น้องร่วม
เชื้ อ สายเอเชี ย ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ศิ ล ปิ น เหล่ า นี้ ล ้ ว นได้ รั บ
ประโยชน์จากการปลดแอกวัฒนธรรมเกย์ในช่วงหลาย
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึง่ มีกลุม่ ก้าวหน้า ทางศิลปะการเมือง ใน
เมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กเป็นหัวหอกส�ำคัญ ในปัจจุบัน
ศิลปินเอเชียเหล่านีจ้ งึ มีอสิ ระในการน�ำเสนองานมากยิง่ ขึน้
และไม่ตอ้ งซุกซ่อนความปรารถนา หรือการน�ำเสนอตัวเอง
ไว้หลังฉากอีกต่อไป ผมอยากขอให้ ลี หมิงเหว่ย จัด The
Sleeping Project ของเขาอีกครัง้ ทุกคืนระหว่างโปรเจกต์นี้
ตัวศิลปินจะจับฉลากสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง ผู้เข้าร่วม
คนนั้นจะน�ำสิ่งของอย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้นอนหลับได้มายัง
พื้นที่ที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียงเตรียมไว้ และค้างคืนในพื้นที่
นั้นร่วมกับศิลปิน หลังค�่ำคืนนั้นผ่านไป สิ่งของที่ผู้เข้าร่วม
น�ำมาจะถูกเก็บไว้ เช่นเดียวกับบันทึกบนสนทนาระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกับ หมิงเหว่ย ด้วยลักษณะดังนี้ จ�ำนวนครั้งของ
การพบผ่านเพียงชั่วคราว ความสนิทแนบชิดในการร่วม
นอนและพูดคุยในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ก็จะเพิม่ ทวีมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ความรูส้ กึ สนิทแนบชิดและความเชือ่ ใจทีเ่ กิดขึน้ ชัว่ ข้ามคืน
ดังทีป่ รากฏในโปรเจกต์ ของ หมิงเหว่ย น่าจะสอดคล้องกับ
เนื้อหาของงาน Photographs of Dr. Joseph M. Carrier
1962-1973 ของศิลปิน ตัน หว่อ ได้เป็นอย่างดี ผลงานดัง
กล่าวเป็นภาพถ่ายพิมพ์สลักบนโลหะ ซึง่ มีทมี่ าจากภาพถ่าย
ขาวด�ำในบันทึกส่วนตัวของช่างภาพสมัครเล่นชือ่ ดร. โจเซฟ
เอ็ม แคร์เรียร์ ระหว่างถูกส่งมาประจ�ำการที่เวียดนามใน
ช่วงที่สหรัฐฯ เข้ามามีส่วนในสงครามกลางเมืองภายใน
ประเทศดังกล่าว แคร์เรียร์ แอบใช้เวลาว่างออกถ่ายภาพ
ชายหนุ่มชาวเวียดนาม โดยหลายครั้งเป็นภาพชายหนุ่ม
เหล่านั้นในอากัปกิริยาสนิทสนม เช่น จับมือกัน หรือเดิน
เล่นอยู่เคียงกัน สะท้อนให้เห็นว่าตัวช่างภาพเองต้องการ
การสัมผัสอย่างรักใคร่แบบเดียวกัน ถัดจากนั้น ผมอยาก
ให้มวี ดิ โี อจัดแสดงชือ่ Life and Death in Venice ของ หมิง
หว่อง ศิลปินพันหน้าชาวสิงคโปร์ ผูส้ วมบทเป็นทัง้ Gustav
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Thomas Mann. With tenderness and vulnerability at the heart of these diverse and newer
forms of artmaking, these artists of my generation continue to render the identities and
perimeters of gay art pliant and porous.
I am self-conscious about having no gay women
artists thus far. One artist I would want to
show works by would be Catherine Opie: her
audacious early photographic portraits of
herself and friends, tattooed and pierced, and
her later domestic pictures of her and others’
families in the Domestic and In and Around
Home series. I also would want to include the
couple of Lebanese-born Etel Adnan and
Syrian-born Simone Fattal, in their nineties
and seventies respectively, both artists and
writers. They live between Northern California
and Paris, and their work does not address
their homosexuality in any direct way. But
their dedicated practices plumbing landscape
and abstraction, memory and mythology and
exile, and their art featuring slowly smoldering
elegiac qualities, are exemplary models for
lifelong commitment to art as well as to each
other.
I would also want to include works by non-gay
artists, for good measure. Although I expressed
ambivalence about defining gay art in terms
of the artist’s homosexuality or by direct or
suggested representation of same-sex relations,
I must admit that this is what my list of artists
and works looks like. Nonetheless, I feel confident to say that this beginning of a list makes

von Aschenbach นักประพันธ์เพลงชราชาวเยอรมัน และ
Tadzio หนุม่ น้อยวัยแรกแย้มชาวโปแลนด์ผมู้ ผี มสีบลอนด์
ยาวสยายในวิดโี อดังกล่าว ทัง้ คูเ่ ป็นตัวละครจากภาพยนตร์
ปี ค.ศ. 1971 ของผู้ก�ำกับ ลูคิโน วิสคอนติ ซึ่งน�ำเค้าโครง
เรื่องมาจากนวนิยายขนาดสั้นของ โธมัส มันน์ ที่ตีพิมพ์ใน
ปี ค.ศ. 1912 อีกทอดหนึง่ รูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ที่แปลกใหม่และหลากหลายเหล่านี้ มีแก่นกลางร่วมกัน
คือ ความอ่อนโยนและเปราะบางของมนุษย์ บรรดาศิลปิน
ในยุคสมัยปัจจุบันที่ผมกล่าวถึงต่างก็น�ำเสนอตัวตนและ
ขอบเขตของศิลปะเกย์ต่อเนื่องจากศิลปินยุคก่อนได้อย่าง
ยืดหยุ่นและทะลุปรุโปร่ง
ผมตระหนักว่า จนถึงตอนนี้ผมยังไม่มีผลงานของศิลปินผู้
หญิงทีเ่ ป็นเกย์เลย ศิลปินหญิงคนหนึง่ ทีผ่ มอยากน�ำผลงาน
มาแสดงคือ แคทเธอรีน โอปี งานชุดแรกของเธอที่ผมจะ
เลือก คือภาพถ่ายพอร์เทรตอันบ้าบิ่นในช่วงต้นของการ
สร้างผลงานศิลปะของเธอ ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นภาพที่เธอ
ถ่ายตัวเองและเพื่อน ๆ เผยให้เห็นรอยสักและรอยเจาะ
ตามร่างกาย นอกจากนี้ผมจะเลือกผลงานในช่วงถัดมา
ได้แก่ภาพถ่ายชุด Domestic และ In and Around the
House ซึ่งเป็นภาพชีวิตครัวเรือนในครอบครัวของ โอปี
และครอบครัวอื่น ๆ ถัดมา ผมอยากให้มีผลงานของคู่รัก
ซึ่งทั้งคู่เป็นทั้งศิลปินและนักเขียน นั่นคือ เอเทล แอดนัน
ศิลปินเชื้อสายเลบานอน (ปัจจุบันอายุ 94 ปี) และ ซีโมน
แฟตทอล ศิลปินเชือ้ สายซีเรีย (ปัจจุบนั อายุ 77 ปี) ทัง้ คูใ่ ช้
ชีวิตสลับไปมาระหว่างแคลิฟอร์เนียกับปารีส ศิลปะของ
แอดนัน และ แฟตทอล ไม่ได้พูดถึงประเด็นรักร่วมเพศ
อย่างตรงไปตรงมา แต่ภาพแลนด์สเคปและศิลปะนามธรรม
ซึง่ ฟุง้ ฝันชวนอาลัยของทัง้ สอง ผนวกกับความทรงจ�ำ เรือ่ งราว
และการพลัดพรากจากถิ่นของทั้งคู่ ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่าง
ทีด่ ยี งิ่ ของการอุทศิ ทัง้ ชีวติ ให้ทงั้ ศิลปะ และทัง้ ให้กนั และกัน
เพื่อความสมดุล ผมอยากแสดงงานของศิลปินที่ไม่ใช่เกย์
ด้วยเช่นกัน เบือ้ งต้นผมได้กล่าวไปแล้วถึงความคลุมเครือ
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the point that there is no one look, style or
way of making that makes certain art gay art.
I think I can underline that point by including
the work of certain artists, assumed to be
heterosexual, that resonates with the (still to be
defined) meaning of gay art and its interested
viewers. First, I am thinking of Yayoi Kusama
and Sarah Lucas. Their lurid, salacious sculptures often feature phalluses, lots and lots
of them. They make them just so uncanny,
surrealistic and disturbing that one does not
see them as expressions of libidinal fixation
or totemic fetishes, as they are in, say, Mapplethorpe’s photographs. If their works can
be seen as feminist, by emasculating and
domesticating phalluses through endless
reproduction and mutation, that would be
a welcome counterpoint to some of the art
gathered above. And if their art triggers
castration anxiety on their gay male counterparts and certain male viewers, that would
encourage me to include also some male,
assumed to be heterosexual, artists. For instance,
I would want examples from Tetsumi Kudo,
who made fantastical dioramas and sculptures
where sculpted penises pretend to be selfsufficient organisms, like slugs or lizards, in
postnuclear, contaminated landscapes. His
phalluses are a cypher of both life force and,
in the artist’s own word, “impotence”. And
much of the early oeuvre of Matthew Barney,
with his chiseled good looks and audacious
performances, can be seen as a grandiose,
gorgeous interpretation of Freud’s theory of
identity formation through psychosexual

ในการนิยามศิลปะเกย์โดยอิงจากเพศวิถขี องตัวศิลปิน หรือ
โดยภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันที่เห็นได้
ในตัวผลงาน กระนั้นผมคงต้องยอมรับว่า รายนามศิลปิน
ทีผ่ มเลือกมานัน้ ล้วนประกอบขึน้ ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
อย่างไรก็ดผี มมัน่ ใจว่า ช่วงต้นของรายชือ่ นีค้ งแสดงให้เห็น
ได้ชัดเจนว่าศิลปะเกย์นั้นไม่ได้มีรูปลักษณ์ สไตล์ หรือวิธี
การที่ตายตัว ผมอาจเน้นประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ได้ โดยเลือกศิลปินบางคนทีส่ ังคมอนุมานว่ามีความสนใจ
เพศตรงข้าม แต่ผลงานศิลปินเหล่านัน้ สอดคล้องกับความ
หมาย (ซึง่ ยังไม่มนี ยิ ามตายตัว) ของศิลปะเกย์ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับความสนใจของผู้มาเยี่ยมชม ศิลปิน
อันดับแรก ๆ ที่ผมคิดถึงคือ ยาโยอิ คุซะมะ และ ซาราห์
ลูคัส งานประติมากรรมอ่อนของทั้งคู่มักเกี่ยวพันกับเรื่อง
เพศอย่างโจ่งแจ้ง และในประติมากรรมเหล่านั้นก็มักมี
องคชาติจ�ำนวนมากอยู่ด้วย ผลงานเหล่านี้ทั้งพิลึกพิลั่น
เหนือจริง และชวนกระอักกระอ่วนจนผู้พบเห็นไม่รู้สึกว่า
งานเหล่านีแ้ สดงถึงความหมกมุน่ ในกาม หรือความใคร่อนั
ล้นเกิน เหมือนในภาพถ่ายของ แมปเปิลธอร์ป อาจมองได้
ว่างานของทัง้ คูเ่ ป็นงานสตรีนยิ ม ในแง่วา่ ทัง้ คูล่ ดทอนและ
ข่มความเป็นชาย ด้วยการผลิตสร้างและบิดเบือนรูป
ลักษณ์องคชาติจ�ำนวนนับไม่ถว้ นซำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่า ด้วยเหตุนี้
ผลงานของทั้งสองจึงช่วยมาถ่วงสมดุลกับงานศิลปะที่ผม
เลือกมาและกล่าวถึงไปแล้วด้านบน ประติมากรรมอ่อน
เหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวการถูกตอน
ในหมู่ศิลปินเกย์และผู้ชมพิพิธภัณฑ์เพศชายบางกลุ่ม ผม
จึงอยากเลือกแสดงผลงานของศิลปินเพศชาย ซึ่งสังคม
มองว่าสนใจเพศตรงข้ามเข้ามาไว้ดว้ ย ตัวอย่างทีผ่ มนึกถึง
คือ เท็ตสุมิ คูโดะ ศิลปินผู้สร้างแบบจ�ำลองสามมิติ และ
ประติมากรรมได้อย่างน่าทึ่ง โดยในผลงานเหล่านั้น จะมี
องคชาติแกะสลักเป็นรูปสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ เช่น หอยทาก หรือ
กิ้งก่า อยู่ภายในฉากซึ่งเป็นโลกอันปนเปื้อนพังทลายหลัง
สงครามนิวเคลียร์ องคชาติของคูโดะ เป็นภาพแทนของทัง้
พลังชีวิต และ “ความไร้สมรรถภาพ” ตามที่ศิลปินอธิบาย
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stages of the oral, anal, phallic, latent and
genital. Obsessions with part-bodies may very
well not be the domain of only gay artists.
There are many other names on my list. Just
to give some, according to their birth years:
Claude Cahun (French, 1894-1954), Bhupen
Khakhar (Indian, 1934-2003), David Hockney
(British, 1937), David Medalla (Filipino, 1942),
Keith Haring (American, 1958-1990), Isaac
Julien (British, 1960), Mark Bradford (American,
1961), Zoe Leonard (American, 1961), Nicole
Eisenmann (American, 1965), Julie Mehretu
(American, 1970) and Zanele Muholi (South
African, 1972). For some of them, their gayness
is explicit. For others, it is a fact only as meaningful as many other factors. In fact, that would
be the case for all of these artists, as well as all
others mentioned and not mentioned here.
Gayness is never all-encompassing of a person,
and gay art can thus embrace all kinds of
viewers, who may seek to fulfill their curiosity
and titillation, confirmation and camaraderie,
or simply, forms of beauty and objects of
ingenuity that they can remember existing in
the world in which they live.

นอกจากนี้ผมจะเลือกผลงานส่วนใหญ่ในช่วงแรก ๆ ของ
แมทธิว บาร์นยี ์ มาไว้ดว้ ย ด้วยรูปลักษณ์ราวประติมากรรม
ทองค�ำแกะสลักและการแสดงอันอาจหาญของเขา ผลงาน
เหล่านีจ้ งึ เป็นการน�ำทฤษฎีพฒ
ั นาการความต้องการทางเพศ
(Psychosexual Theory) ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เสนอว่าตัว
ตนของเราถูกสร้างขึ้นจากพัฒนาการ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นปาก
ขั้นทวารหนัก ขั้นอวัยวะเพศ ขั้นแฝง และขั้นความสนใจ
เพศตรงข้าม มาตีความใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง ในภาพรวม
แน่นอนว่าความหมกมุ่นคลั่งไคล้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
ไม่ควรเป็นพื้นที่ของศิลปินเกย์แต่เพียงเท่านั้น
มีศิลปินอีกหลายคนที่ผมจะเลือกมาไว้ในรายนามศิลปิน
ภายในพิพธิ ภัณฑ์ของผม ผมจะขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วน
โดยเรียงตามล�ำดับปีเกิด เริ่มจาก คลอว์ด กาอัง (ฝรั่งเศส
1894-1954), ภูเพน คาคาร์ (อินเดีย 1934-2003), เดวิด
ฮอกนีย์ (อังกฤษ 1937), ดาวิด เมดาญ่า (ฟิลปิ ปินส์ 1942),
คีธ แฮริ่ง(สหรัฐฯ 1958-1990), ไอแซก จูเลียน (อังกฤษ
1960), มาร์ค แบรดฟอร์ด (สหรัฐฯ 1961), โซอี้ ลีโอนาร์ด
(สหรัฐฯ 1961), นิโคล ไอซ์เซ็นมันน์ (สหรัฐฯ 1965), จูลี่
เมห์เรทู (สหรัฐฯ 1970) และ ซาเนเล มูโฮลี (แอฟริกาใต้ 1972)
เราอาจเห็นความเป็นเกย์ของศิลปินอย่างชัดเจน ในขณะที่
ศิลปินบางคนมองความเป็นเกย์เป็นปัจจัยที่มีความหมาย
เท่าเทียมกับปัจจัยอืน่ ๆ นานัปการ ทีจ่ ริงข้อหลังนีย้ อ่ มเป็น
จริงส�ำหรับศิลปินทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ผมเอ่ย ณ ที่นี้
หรือไม่ก็ตาม ความเป็นเกย์ไม่มีทางเป็นปัจจัยเพียงหนึ่ง
เดียวของบุคคลหนึง่ ๆ ดังนัน้ ศิลปะเกย์จงึ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม อาจเป็นคนผู้ต้องการเติมเต็มความ
กระหายใคร่รแู้ ละความระทึกทางเพศ อาจเป็นคนผูแ้ สวงหา
การยอมรับและพวกพ้องที่เป็นเหมือนกัน หรืออาจเป็น
อะไรทีเ่ รียบง่ายกว่านัน้ อาจเป็นคนผูแ้ สวงหารูปแบบและ
วัตถุแห่งความงามที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจริงใจ รูปแบบและ
วัตถุที่คนผู้นั้นจะสามารถจดจ�ำต่อไปได้ว่าเคยปรากฏอยู่
บนโลกที่เขาอาศัยอยู่
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Threading the Movement
เรียงร้อยความเคลื่อนไหว

No exhibition in our time deserves the aegis
of the contemporary if it is not committed to
the struggle and the poetics of the queer and
the trans, broadly conceived and sensuously
particularised. While this risky claim does not
wish to conflate gender critique and sexual
dissidence altogether, I think that only queer
and trans procedures can most sharply signify
and perform the copious erotic and ethical
life in the present.
An artist who takes part in the iteration of
this exhibition in Bangkok, after its seminal
unveiling in Taipei, is David Medalla. I would
like to tease out from the dense fabric of his
practice two strands that might offer a generative matrix for the queer and the trans in
contemporary art.
The first work is his blitzkrieg protest and
injunction against mystification during the
opening in 1969 of Imelda Marcos’s Cultural
Center of the Philippines, a brutalist monument
to modernism standing on land reclaimed
from water. Decrying the consolidation of
culture into a center, he spreads out a banner
that says “à bas la mystification”, or down with
mystification. Cogent here is the concept of
‘mystification’, which mainly pertains to the
process of alienating reality from its effects, of
separating forms from their modes of production and of reducing art to a mere instrument,
in this case, of the state and its emerging
authoritarian government. Perhaps this is a
good place to start the discussion of art and

ไม่มีนิทรรศการใดที่จัดในยุคสมัยของเราสมควรได้รับการ
ยอมรับจากแวดวงศิลปะร่วมสมัย หากนิทรรศการที่ว่านั้น
ไม่ได้น�ำเสนอการต่อสูแ้ ละประพันธศาสตร์ (poetics) ของ
กลุม่ ผูไ้ ม่นยิ ามเพศ หรือ เควียร์ (queer) และกลุม่ ข้ามเพศ
ภาวะ หรือ ทรานส์ (trans) ซึ่งมักถูกมองอย่างเหมารวม
แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกีดกันเป็นเพศที่แปลกแยก ค�ำ
กล่าวนี้อาจฟังดูสุ่มเสี่ยง แต่มิได้มีเจตนาลดทอนความ
ซับซ้อนและมัดรวมประเด็นการวิพากษ์เพศภาวะ (gender
critique) และการแข็งขืนทางเพศ (sexual dissidence)
ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าเห็นว่ามีเพียงกระบวนการของกลุม่ เควียร์และ
ทรานส์เท่านั้น ที่สามารถสะท้อนและประกอบสร้างชีวิต
ของเราทั้งในเชิงเพศและจริยธรรมได้อย่างชัดเจนที่สุดใน
ปัจจุบัน
หลังจากเปิดตัวอย่างงดงามที่ไทเป นิทรรศการนี้จะจัดขึ้น
อีกครัง้ ทีก่ รุงเทพฯ โดยมี เดวิด มาเดลลา เป็นหนึง่ ในศิลปิน
ในงานครัง้ นี้ ในบรรดาวิธกี ารท�ำงานศิลปะอันหลากหลาย
ของเขา ข้าพเจ้าจะขอดึงแนวทางสองประการซึ่งอาจชี้ให้
เห็นโครงร่างความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม
เควียร์และทรานส์ในแวดวงศิลปะร่วมสมัยมาพิจารณา
ผลงานชิ้นแรกที่จะกล่าวถึง คือ การประท้วงสายฟ้าแลบ
ที่มาเดลลาใช้เป็นค�ำประกาศต่อต้านการสร้างภาพมายา
(mystification) ระหว่างพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ ของนางอิเมลดา มาร์คอส ในปี ค.ศ. 1969
อาคารศูนย์วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์
บรูทัลลิสต์ (brutalist architecture) เจือกลิ่นอายศิลปะ
โมเดิร์นนิสม์ (modernism) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินถมทะเล ใน
การประท้วงนี้ มาเดลลา แสดงความไม่เห็นด้วยกับการ
ผูกขาดวัฒนธรรมอันหลากหลายไว้ที่ศูนย์กลางแห่งเดียว
โดยชูป้ายที่เขียนว่า “? bas la mystification” หรือ ภาพ
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political critique. In this example, we are able
to identify elements that make up a political
situation and necessitate the critique of this
situation: the social structure of the nationstate, on the one hand, and the agency of the
artist, on the other; the discourse of culture
and the counter-discourse of mystification
that create an arena of antagonism and require
a political process of persuasive deliberation;
and the attempt of an artistic and performative
body to disrupt the event of the inauguration
of a cultural center and therefore re-organise
the meaning of the event and concomitantly
the concept of art itself as it comes in contact
with the both the hegemonic apparatus and
the artistic intervention.
The second work is Stitch in Time (1967–1972).
In this well-known and well-circulated project,
Medalla creates the sensual chance and space
for his two lovers to meet. Such a prospect
cleaves the binarism of a romantic union and
carves out an opportunity for the lovers to
come together, spend time in the in-between,
halfway site of the airport, and recall previous
though retroactively criss-crossing lives. The
artist deems the project ‘atomic’, perhaps in
its singularity and its plenitude as a nucleus.
In the same breath, he describes it as “participation-production-propulsions”, probably in
the way the initiation ramifies and disseminates. It is on the latter registers that gender
may incline towards the queer and the trans.1
In the words of Medalla: “The inspiration for

มายาจงพินาศ ประเด็นทีเ่ ด่นชัดในทีน่ ี้ คือ ‘การสร้างภาพ
มายา’ โดยหลักแล้วการสร้างภาพมายา คือ กระบวนการ
ท�ำให้ความจริง (reality) เป็นอื่นจากองค์ประกอบของ
ความจริง (effects of reality) การแยกรูปแบบออกจากวิธี
การสร้างผลงาน และการลดทอนศิลปะให้เป็นเพียงเครือ่ งมือ
ซึ่งในกรณีนี้ คือ เครื่องมือของรัฐและรัฐบาลเผด็จการที่
ก�ำลังเติบโตขึน้ การประท้วงของมาเดลลาน่าจะเป็นจุดเริม่
ต้นทีด่ ใี นการถกเถียงเรือ่ งงานศิลปะและการวิพากษ์วจิ ารณ์
การเมือง จากตัวอย่างทีย่ กมานี้ เราจะเห็นองค์ประกอบต่าง ๆ
ของสถานการณ์ทางการเมือง ซึง่ ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นใน
การวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ดังกล่าว องค์ประกอบ
ประการแรก ได้แก่ โครงสร้างทางสังคมของรัฐชาติ ซึ่ง
ขัดแย้งกับสิทธิการแสดงออกของศิลปิน ประการทีส่ อง คือ
พื้นที่การปะทะกันระหว่างวาทกรรม (discourse) ว่าด้วย
วัฒนธรรม และวาทกรรมต่อต้าน (counter-discourse) ว่า
ด้วยการสร้างภาพมายา ซึ่งน�ำไปสู่จุดแตกหัก จนจ�ำเป็น
ต้องมีการไกล่เกลีย่ ทางการเมืองประการหนึง่ และประการ
สุดท้าย คือ ความพยายามของแวดวงศิลปะและการแสดง
ที่จะรื้อสร้างความหมายของพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมฯ เพื่อ
สร้างความหมายใหม่ให้เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึง่ จะเป็นผลให้
เกิดความรับรู้ใหม่ต่อศิลปะ เมื่อศิลปะปะทะกับเครื่องมือ
ทางอ�ำนาจและการขัดขวางการสร้างงานศิลปะ
ผลงานชิ้นที่สอง คือ Stitch in Time (1967-1972) ซึ่งเป็น
ทีร่ จู้ กั และได้รบั การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ในโครงการนี้
มาเดลลา ได้เปิดโอกาสและสร้างพืน้ ทีใ่ ห้คนรักสองคนของ
เขาได้พบกันอย่างเป็นกันเอง แนวคิดดังกล่าวท�ำลาย
แนวคิดการมองความสัมพันธ์ระหว่างคนรักแบบขั้วตรง
ข้าม (binarism) และเปิดโอกาสให้คนรักทั้งสองได้พบกัน
และใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่เปลี่ยนผ่าน อย่างสนามบิน
และระลึกย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา ซึ่งหลายครั้งมักมีจังหวะ
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Stitch in Time was simple. It also reveals the
‘atomic’ nature of my artworks. In 1967 two
lovers of mine came to London. One was on
his way from California to India, the other was
on his way from Africa to New York. I arranged
to meet them at Heathrow Airport prior to
their departures. I gave each one a handkerchief (one black, one white), some needles
and small spools of cotton thread. I told them
they could stitch anything they liked on the
handkerchiefs, on which I had stitched my
name and a brief message of love. I said that
stitching could alleviate boredom, if delays
might occur while waiting for their flights.
I lost track of my lovers. One day many years
later, while waiting for my flight back to
England at Schiphol Airport in Amsterdam,
I noticed a handsome young man who carried
a backpack to which a column of cloth was
attached, like a long pillow. He showed me
the column of cloth with many little objects
attached onto it, like old Chinese coins,
fragments of broken bamboo whistles, torn
cigarette packets, even cigarette butts, and all
kinds of embroidered messages. The young
man said someone in Bali gave him the column
of cloth and told him he could stitch anything
on it. I looked at the bottom of the column of
cloth and saw the black handkerchief I gave
to one of my lovers with my name and message
on it. I handed back the column of cloth to
the young man, but I did not tell him that the
column of cloth started as my ‘stitch in time.’”2
Let us parse Medalla’s invitation to a potential

ทีท่ างเดินชีวติ ของทัง้ สองตัดผ่านกันไปมา มาเดลลา กล่าว
ถึงโปรเจกต์นี้ว่า มีลักษณะคล้าย “อะตอม” อาจเพราะ
นิวเคลียสที่ใจกลางแต่ละอะตอมนั้นล้วนแตกต่างเป็น
ปัจเจก ในขณะเดียวกันก็มมี ากมายนับไม่ถว้ น เขาอธิบาย
ต่อไปว่างานชิ้นนี้เป็นกระบวนการ “ส่วนร่วม (participation) – สร้างสรรค์ (production) – สืบต่อ (propulsion)”
ทัง้ นีอ้ าจเพราะชิน้ งานตัง้ ต้นของเขาแตกกิง่ ก้านสาขาและ
แผ่ขยายไปกว้างไกล เมื่อพิจารณาประการหลัง จะเห็นว่า
เพศภาวะโน้มเอียงเข้าสู่ความเป็นเควียร์และทรานส์1
มาเดลลา กล่าวว่า “แรงบันดาลใจของ Stitch in Time นัน้
เรียบง่ายมาก งานชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะความ
เป็น ‘อะตอม’ ในงานของผม ในปี ค.ศ. 1967 คนรักของผม
สองคนเดินทางมาลอนดอน คนหนึง่ พักเปลีย่ นเครือ่ งระหว่าง
ทางจากแคลิฟอร์เนียไปอินเดีย อีกคนเดินทางมาจาก
แอฟริกาก�ำลังจะไปนิวยอร์ก ผมนัดเจอพวกเขาทีส่ นามบิน
ฮีทโธรว์ก่อนเขาขึ้นเครื่อง ผมมอบผ้าเช็ดหน้าให้พวกเขา
คนละผืน (ผืนหนึ่งสีด�ำ ผืนหนึ่งสีขาว) พร้อมเข็มและด้าย
ม้วนเล็ก ๆ ผมบอกพวกเขาว่าให้ปกั อะไรก็ได้ตามต้องการ
บนผ้าเช็ดหน้า ซึง่ ได้ปกั ชือ่ ของผมและข้อความแสดงความ
รักสั้น ๆ ไว้ก่อนหน้าแล้ว ผมบอกพวกเขาว่าการปักผ้า
น่าจะช่วยแก้เบือ่ ได้ ถ้าเผือ่ เทีย่ วบินของทัง้ คูล่ า่ ช้า ผมขาด
การติดต่อกับคนรักทั้งสองไปนาน หลายปีต่อมา วันหนึ่ง
ระหว่างที่ผมรอเที่ยวบินกลับอังกฤษ อยู่ที่สนามบิน
อัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ผมสังเกตเห็นชายหนุ่มดูดีคนหนึ่ง
สะพายเป้แบบแบ็คแพ็ค ซึง่ มีเสาท�ำจากผ้าลักษณะเหมือน
หมอนข้างยาว ๆ ผูกติดอยู่ เขาเอาเสาผ้านัน้ ให้ผมดู บนพืน้
ผิวของเสานั้นมีวัตถุเล็ก ๆ ติดอยู่มากมาย เช่น เหรียญ
โบราณจากจีน ชิ้นส่วนของขลุ่ยไม้ไผ่หัก ซองบุหรี่ขาด ๆ
แม้กระทั่งก้นบุหรี่ และมีข้อความถูกปักลงไปบนผิวผ้าอีก
มากมาย ชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าใครคนหนึ่งมอบเสาผ้านี้
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assembly and track its energies as it moves
from homosocial to woman to gay to finally
queer and trans.3
The transgender theorist Jaya Jacobo acknowledges the queer moment in Medalla’s scenario,
which she thinks begins as a “ceremony of
ethical nonmonogamy”.4 For her, this is the
prospective co-incident of gender-crossing
that begins with the contingent split between
body and mind; the body of Medalla displaced
across time and place while his mindfulness
convenes his past paramours translocally.
This leads Jacobo to say that the nexus of
body/mind may be incongruent, “but crossed
nonetheless, affirmed through performative
expression”.5 This edgewise solidarity adumbrates hope for gender, instantiates the queer
and may finally touch the fragile fringes of trans.
This is the foundational scene of an already
idiosyncratic and transversal gesture between
relations and strangers who precipitate more
iterations of stitches, more lovers, as it were,
and more airports/archives of recollections.
Interesting here is the gesture mediated by
fibre work, an aesthetic vocation commonly
assigned to women, but that in the Philippines
is taken up by men as well in the name of
tradition and livelihood. The normative and
recuperated valence of the craft of woman is
released, not colonised, by a gay person and
his lovers, and the mutating constituency
henceforth. From this perspective, ‘woman’
and ‘feminist’ coalesce with the ‘gay’ and the

ให้เขาที่บาหลี และบอกให้เขาปักอะไรก็ได้ลงไป ผมดูที่
ด้านใต้ของเสาผ้านัน้ และพบผ้าเช็ดหน้าสีด�ำทีผ่ มมอบให้
คนรักคนหนึ่งของผม พร้อมชื่อและข้อความของผมปักอยู่
เช่นเดิม ผมยืน่ เสาผ้านัน้ คืนให้ชายหนุม่ แต่ผมไม่ได้บอก
เขาว่าเสาผ้านั้นเริ่มมาจากงาน Stitch in Time ของผม”2
ขอให้เราลองวิเคราะห์ค�ำที่มาเดลลาเชื้อเชิญเราเข้าสู่
กระบวนการประกอบรวม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนี้ และ
ลองติดตามพลังสร้างสรรค์ของการประกอบรวมนัน้ ในห้วง
ขณะทีม่ นั ถอยห่างจากสังคมความเป็นชาย (homosocial)
ไปสูค่ วามเป็นหญิง สูค่ วามเป็นเกย์ และสูค่ วามเป็นเควียร์
และทรานส์ในที่สุด3
นักทฤษฎีข้ามเพศภาวะ ฮายา ฮาโคโบ ตระหนักถึงห้วง
ขณะความเป็นเควียร์ในเรื่องราวดังกล่าวของมาเดลลา
โดยเห็นว่าสถานการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในฐานะ “พิธีกรรมแห่ง
การมีคู่ครองหลายคนที่ถูกต้องตามจรรยา (ceremony of
ethical nonmonogamy)”4 ในทัศนะของเธอ นีค่ อื การก้าว
ข้ามเพศภาวะอันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยเริ่มมาจากการที่
ร่างกายและจิตใจฉีกแยกออกจากกันโดยไม่คาดหมาย
กล่าวคือ ร่างกายของมาเดลลาอาจอยู่ในกาละและเทศะ
ต่างกรรมต่างวาระ ในขณะที่จิตของเขาซ้อนทับสอด
ประสานกับคนรักทั้งสองข้ามผ่านกาลเวลาและสถานที่
ด้วยเหตุนฮี้ าโคโบจึงกล่าวว่า รอยเชือ่ มระหว่างกายและจิต
นั้นอาจทาบกันไม่สนิท “แต่กระนั้นก็ยังมีจุดที่ตัดผ่านซ้อน
ทับกัน โดยมีการแสดงออกทางศิลปะเป็นเครื่องยืนยัน”5
จุดประสานตามรอยต่อของกายและจิตนีข้ บั เน้นให้เราเห็น
ความหวังในเรือ่ งเพศภาวะ เป็นตัวอย่างของความเป็นเควียร์
และอาจท�ำให้เราเข้าถึงริมขอบอันเปราะบางของความเป็น
ทรานส์ได้ในทีส่ ดุ เรือ่ งราวนีเ้ ป็นพืน้ ฐานส�ำคัญอย่างยิง่ ของ
ความสัมพันธ์อนั เป็นเอกลักษณ์และข้ามผ่านพรมแดนระหว่าง
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‘queer’ through enigmatic embroidery that is
generated both in private and public space.
The latter binary dissipates, too. As Medalla
would put it: “The thing I like best about this
work is that whenever anyone is involved in
the act of stitching, he or she is inside his or
her own private space, even though the act
of stitching might occur in a public place.”6
Both craft and gender are unhinged from the
“unthought known” of their genealogies.7
Jacobo proposes that to prefigure a trans
intervention in the relay of homosocial-womangay-queer, the needlework must be engendered so that a binary is foregrounded and
put under erasure. The ground of the needlework, which is the handkerchief, is to be
marked as feminine and queer, or the queerly
feminine, as it becomes in the course of the
exchange “transmasculine” in its “intersexual”
transfigurations of “self, other, lover, beloved,
melancholy, jouissance”.8 She believes that
this is the “third moment drawn closer to us
from all the…transits”;9 and it intensifies
because the transmasculine re-deploys its
feminist impulses.
This exhibition should not be strictly viewed in
terms of a survey. The survey is just an aspect
of what ought to be hopefully a thoroughgoing
endeavour, in fact an everyday task. This is
why Medalla’s instance is salient because it
furnishes the exhibitionary form with both
discourse and atmosphere. Another artist in
the exhibition, Samak Kosem, holds out an

คนแปลกหน้า ผู้ฝากฝีเข็มรอยแล้วรอยเล่า คนรักคนแล้ว
คนเล่า และคลังความทรงจ�ำจากสนามบินแห่งแล้วแห่ง
เล่าไว้บนผิวผ้า
ประเด็นทีน่ า่ สนใจในทีน่ ี้ คือ การใช้งานเย็บปักถักร้อยเป็น
สือ่ กลาง โดยทัว่ ไปงานเย็บปักมักเกีย่ วข้องกับความสวยงาม
และถูกมอบหมายเป็นภาระหน้าทีข่ องผูห้ ญิง แต่ในประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ผูช้ ายก็มสี ว่ นร่วมในงานหัตถกรรมนีเ้ ช่นกัน ด้วย
เหตุผลว่าต้องการสืบสานวัฒนธรรมและหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว งานฝีมอื ทีบ่ รรทัดฐานทางสังคมหล่อหลอมว่าเป็น
งานของผู้หญิงได้ถูกปลดแอกโดยเกย์คนหนึ่ง เหล่าคนรัก
ของเขา และเหล่าผู้มีส่วนร่วมจากทั่วทุกสารทิศ ในแง่นี้
‘ผู้หญิง’ และ ‘เฟมินิสต์’ ได้ผนวกรวมกับ ‘เกย์’ และ ‘เควียร์’
ผ่านการปักผ้า ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่
สาธารณะ พร้อมกันนั้นเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและ
สาธารณะก็มลายหายไปด้วย มาเดลลา กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่
ผมชอบทีส่ ดุ เกีย่ วกับงานชิน้ นี้ คือ เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ครสักคน
มีสว่ นร่วมในการปักผ้า เขาหรือเธอคนนัน้ จะเข้าสูพ่ นื้ ทีส่ ว่ น
ตัวของตัวเอง ถึงแม้ว่ากระบวนการปักผ้าจะเกิดขึ้นในที่
สาธารณะก็ตาม”6 ทัง้ งานฝีมอื เย็บปักถักร้อยและเพศภาวะ
ถูกปลดแอกจาก “ความรับรู้ที่ไม่อาจตรวจสอบได้ (the
unthought known)” ที่ถูกส่งต่อสืบทอดมารุ่นสู่รุ่น7
ฮาโคโบ เสนอว่าการทีค่ วามเป็นทรานส์จะเกิดแทรกขึน้ ใน
วงจร สังคมเพศชาย-ผู้หญิง-เกย์-เควียร์ ได้นั้น ต้องมีการ
ลงฝีเข็มบนพื้นผิวผ้า เพื่อปักยึดแนวคิดขั้วตรงข้ามให้
ปรากฏแก่สายตา และน�ำไปสู่การลบล้างขั้วตรงข้ามนั้น
พื้นผิวของการปักซึ่งในที่นี้ คือ ผ้าเช็ดหน้า คือ ภาพแทน
พืน้ ทีค่ วามเป็นหญิงและเควียร์ หรือความเป็นหญิงทีไ่ ม่ถกู
นิยามด้วยกรอบเพศ (the queerly feminine) ในระหว่าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนส่งผ่านชิ้นงาน พื้นผิวของการปัก

207

equivalent affective milieu for this enterprise.
His research and the artistic demonstrations
stemming from it has enabled him to transcend
sexuality from overdetermining gender commitments. The manoeuvre of Samak begins,
as it does with Medalla, with the transmasculine and then morphs into the ‘nonhuman’ to
elaborate on the queer in the context of an
Islamic ethos and polity in southern Thailand.
According to him: “I explore these concepts
metaphorically through my artwork involving
sheep, checkpoints, jinn, and waves as the
actors and the subject. These subjects point
towards the state of Muslim society and how
things are managed: what is included or
excluded from society, how are such decisions
made and what is the role of religion in these
decisions.”10
In these passages of stitching in time across
reiterations and disruptions of the human,
the encompassing struggle of lesbian, gay,
bisexual, transgender, queer, intersex, asexual
and so on, begins in the patient sewing of
the ‘lover’s discourse’ into an extensive cloth
of collective ornament, which turns out to be
a key trope of enchantment and persistent
incipience. It then mutates into a congregation of intimates who are transfixed around
a hammock-like structure, horizontal and
undulating, from which a common textile is
suspended, festooned with the anxieties and
the aspirations of inscription (the threading)
and encounter (the weaving). The political
work unravels and sutures, therefore, just like

จะกลายสภาพเป็นพื้นที่ “ข้ามเพศภาวะความเป็นชาย
(transmasculine)” เมื่อสารัตถะของ “ตัวตน ผู้อื่น คนรัก
ผูเ้ ป็นทีร่ กั ความโศกศัลย์ และความเปรมปรีด”ิ์ เปลีย่ นแปร
และเข้าสู่พื้นที่ “เพศก�ำกวม (intersexual)”8 เธอเชื่อว่านี่
คือ “ห้วงขณะที่สามที่ขยับเข้าใกล้เรายิ่งขึ้นจาก... จุด
เปลี่ยนผ่านทั้งหลาย”9 โดยมันเข้มข้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิม
เพราะสภาพข้ามเพศภาวะความเป็นชายน�ำแรงขับเคลือ่ น
ของกลุ่มเฟมินิสต์กลับมาใช้อีกครั้ง
เราไม่ควรมองนิทรรศการนี้ในแง่การส�ำรวจความคิดเห็น
แต่เพียงอย่างเดียว การส�ำรวจความคิดเห็นนั้นเป็นเพียง
แง่มุมหนึ่งของกระบวนการอันควรเป็นไปโดยละเอียด
ถีถ่ ว้ น ซึง่ โดยเนือ้ แท้แล้วก็เป็นสิง่ ทีเ่ ราท�ำอยูท่ กุ เมื่อเชือ่ วัน
กรณีของมาเดลลาจึงโดดเด่นอย่างยิ่ง ด้วยความที่มันเติม
เต็มรูปแบบของนิทรรศการด้วยทัง้ เรือ่ งราวและบรรยากาศ
ผลงานของศิลปินอีกคนในงานนิทรรศการครั้งนี้ที่สัมผัส
อารมณ์ความรู้สึกทัดเทียมกับมาเดลลา ได้แก่ งานของ
สมัคร์ กอเซ็ม งานวิจัยและการถ่ายทอดทางศิลปะ ซึ่งต่อ
ยอดมาจากงานวิชาการของเขา ท�ำให้สมัคร์ข้ามผ่านเพศ
วิถี (sexuality) จากบทบาททางเพศภาวะที่ครอบสังคม
โดยรวมอยู่ เช่นเดียวกับ มาเดลลา ผลงานของสมัคร์
เริ่มขึ้นในพื้นที่ข้ามเพศภาวะความเป็นชาย แล้วเปลี่ยน
สภาพเข้าสู่ความเป็น ‘อมนุษย์ (nonhuman)’ เพื่อขยาย
ความเป็นเควียร์ในบริบทสังคมอิสลามทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย สมัคร์ กล่าวว่า “ผมส�ำรวจแนวคิดเหล่านี้ใน
เชิงอุปมา ผ่านงานศิลปะของผม ซึ่งมีทั้งแพะ ด่านตรวจ
ญิน (อมนุษย์รูปแบบหนึ่งตามความเชื่ออิสลาม: ผู้แปล)
และคลื่นในฐานะผู้กระท�ำและหัวข้อศึกษา ประเด็นเหล่า
นี้ชี้ให้เห็นถึงสถานะและกระบวนการจัดการภายในของ
สังคมมุสลิม ตัง้ แต่วา่ สิง่ ใดบ้างทีจ่ ะถูกยอมรับเข้าสูส่ งั คม
สิง่ ใดจะถูกปฏิเสธ การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสิง่ ใดสิง่
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the unfurling of the banner of Medalla, another
moment of fibre work, at the Cultural Center
of the Philippines, and the effervescence of
his kinetic machines. (It must be pointed out
that what the artist disrupted at the 1969 gala
was a pageant of camp and drag via Imelda
Marcos, but that is another story altogether.)
And in this intersection, the act of sewing
done with care references an ethical ideal
through the production of ornament. The good
or mabuti is realised because it is done well or
pinagbuti. The talent that makes this happen
is a reciprocation of the source of this exceptional gift, the animate maker of the precocious
agent. The latter returns the spirit and catalyses
beauty or kagandahan through generosity, or
kagandahang loob. The good among us, or
mabuti ang loob, is open to all obligational
originations, or in the words of Elizabeth
Povinelli, “original obligations”.11 The false choices
of the liberal subject (self/other, individual/collective, gender/sexuality) may dissolve in the
face of trans via the lively queer sensibility of
David Medalla: “I foresee a time when people
spontaneously – in streets, buildings, lifts,
buses, trains, ships, airports, shops, supermarkets, thrift stores, squares, and parks – will hum
singly and together, and weave beautiful
tapestries of sound.”12

หนึ่งเกิดขึ้นอย่างไร และศาสนามีบทบาทต่อการตัดสินใจ
นั้นอย่างไรบ้าง”10
ในรอยปักร้อยข้ามผ่านการท�ำซ�้ำและท�ำลายความเป็น
มนุษย์ การต่อสูข้ องเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์ เควียร์
กลุม่ เพศก�ำกวม (intersex) กลุม่ ไม่ใฝ่ใจเรือ่ งเพศ (asexual)
และกลุม่ เพศภาวะอืน่ ๆ เริม่ ขึน้ ด้วยฝีเข็มอันมานะมัน่ คงที่
บรรจงปัก ‘วาทกรรมของคนรัก’ ลงบนผืนผ้าขนาดใหญ่
ท�ำให้เกิดลวดลายส่วนรวมของทุกคน ท้ายที่สุดสิ่งนี้จะ
กลายเป็นแบบแผนน�ำไปสู่การท�ำซ�้ำอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
จากนั้นผิวผ้าจะแปรสภาพเป็นศูนย์รวมของเหล่าคนที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คนเหล่านั้นเป็นดั่งหมุดที่ปักอยู่
ตามริมขอบของโครงสร้างลักษณะคล้ายเปลญวนทีท่ อดตัว
ในแนวระนาบและแปรผันเปลี่ยนแปลงเสมอ โครงสร้างนี้
เป็นดัง่ กรอบทีข่ งึ ผิวผ้าอันเป็นสือ่ กลาง เต็มไปด้วยเส้นสาย
ระโยงระยางแห่งความวิตกกังวล ความทะเยอทะยาน และ
คาดหวัง ซึง่ ปรากฏในรูปการจารึก (การปัก) และการเผชิญ
หน้า (การทอ) ในแง่นี้ผลงานทางการเมืองเป็นดั่งการรื้อ
ตะเข็บและเย็บปัก เช่นเดียวกับการทีม่ าเดลลาคลีเ่ ปิดป้าย
ประท้วงของเขาออกที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติฟิลิปปินส์
และงานศิลปะเคลือ่ นไหวทัง้ หลายของเขา (ควรกล่าวไว้ใน
ทีน่ วี้ า่ สิง่ ทีต่ วั ศิลปินขัดขวางในงานเปิดตัวศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ
ปี ค.ศ. 1969 คือ งานประกวดความงามผ่านตัว อิเมลดา
มาร์คอส แต่นนั่ เป็นอีกประเด็นหนึง่ ) ณ จุดตัดนี้ การปักผ้า
อย่างประณีตเป็นภาพแทนที่สื่อถึงอุดมคติทางจริยธรรม
ผ่านการสร้างงานศิลปะ ความดีงาม หรือ mabuti เกิด
ขึ้นได้ เพราะชิ้นงานนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจดี หรือ
pinagbuti เกิดเป็นวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ กล่าวคือ
ตัวผูส้ ร้างสรรค์ผลงานย่อมได้รบั แรงบันดาลใจกลับคืนจาก
ความตัง้ ใจดี และความตัง้ ใจดีนนั้ ย่อมกระตุน้ ให้เกิดความ
งาม หรือ kagandahan ผ่านความเอือ้ อารี หรือ kaganda-
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hang loob ความดีงามในหมูม่ นุษย์ หรือ mabuti ang loob
นั้นเปิดสู่การสร้างสรรค์อันเกิดจากพันธะต่อสังคม หรือ
“พันธะต่อสังคมแต่ก�ำเนิด (original obligations)” ตาม
ค�ำของ เอลิซาเบธ โพวิเนลลี11 ตัวเลือกระหว่างคู่ตรงข้าม
ปัจเจกบุคคลเคยต้องเลือก (ตัวเอง/ผู้อื่น ปัจเจก/ส่วนรวม
เพศภาวะ/เพศวิถี) กลายเป็นสิ่งปลอม และอาจมลาย
หายไปเมื่อปะทะกับความเป็นทรานส์ ผ่านภาวะอารมณ์
ความเป็นเควียร์ ของ เดวิด มาเดลลา ตามทีเ่ ขากล่าวไว้วา่
“ผมมองเห็นอนาคตที่ทุกหนแห่ง ตั้งแต่บนถนน ในอาคาร
ในลิฟต์ บนรถบัส รถไฟ บนเรือ บนเครื่องบิน ในร้านค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านของเก่า จัตุรัส หรือในสวนสาธารณะ
ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ผู้คนก็ต่างฮัมเพลงสอดประสาน
และถักทอผืนผ้าแห่งเสียงอันงดงามขึ้นร่วมกัน”12

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

‘A Stitch in Time’, an interview with David Medalla by
Adam Nankervis in Another Vacant Space, accessed
24 August 2019, anothervacantspace.com/David-MedallaA-Stitch-in-Time.
Ibid.
Sonia Boyce, ‘Dearly Beloved: Transitory relations and
the queering of “women’s work” in David Medalla’s A
Stitch in Time (1967–1972)’ (lecture, Conceptualism:
Intersectional Readings, International Framings, Van
Abben Museum, Eindhoven, 7 December 2017).
Jaya Jacobo, email message to the author, 24 August
2019.
Ibid.
Medalla in Nankervis, ‘A Stitch in Time’.
See Mieke Bal, ‘Autotopography: Louise Bourgeois as
Builder’, Biography 25, no. 1 (2002): 180–202.
Jaya Jacobo, email message to the author, 24 August
2019.
Ibid.
Samak Kosem, ‘A Sound Like Someone Trying not to
Make a Sound: My Self’, in A Sound Like Someone
Trying not to Make a Sound: My Self, A Picture Book
of Queer Muslim in Deep South of Thailand, 2018, no
publication details, p. 44.
See Elizabeth Povinelli, Geontologies: A Requiem to
Late Liberalism. Durham: Duke University Process, 2016.
Medalla in Nankervis, ‘A Stitch in Time’.
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Notes on Sexuality,
Through the Curtain of Thai Traditions
หมายเหตุเพศวิถี, ล�ำดับเหตุการณ์ผ่านม่านประเพณีไทย
The history of Thai sexuality, as reflected in
mainstream narratives, is predominantly a
chronicle of sexual matters from the perspective
of Siamese elites. It reflects tensions resulting
from Siam’s encounters with imperialistic threats
from the West, which were pervasive throughout
Southeast Asia during the early Rattanakosin
period (1782-1851). The sexuality of Siamese
people became a significant topic during this
time due to the elites’ wish to be regarded as
sufficiently “civilized” in the opinion of Westerners. As an issue inextricably linked to the
process of constructing a modern and independent nation-state, Siamese sexuality was
questioned and challenged not only by local
elites, but also by individual members of the
public themselves.
During the reign of King Chulalongkorn (18681910), Siam began attempting to exert control
over matters of sexual behavior among its citizens. As part of this process, Western-influenced
customs, mores and attitudes were encouraged.
This “modern” and “civilized” framework clashed
with traditional expressions of various sexual
behaviors. Vestiges of the new moral system,
including its censure of various sexual activities,
continue to be evident in Thai society today.
Understanding the history of Thai gender diversity
requires research to uncover forgotten details
as well as a process to integrate the “hidden
history” with more well known, mainstream
versions of the past. This historical reconciliation
process is helpful in revealing incidences or

ประวัตศิ าสตร์ของเพศวิถไี ทยทีป่ รากฏอยูบ่ นพืน้ ทีเ่ รือ่ งเล่า
ในประวัติศาสตร์กระแสหลัก บอกเล่าเรื่องราวของเพศวิถี
อันเป็นขนบทางเพศที่ปรากฏผ่านสายตาและทัศนคติของ
กลุม่ ชนน�ำของสยามเป็นหลัก สะท้อนเรือ่ งราวของประเทศ
สยามในช่วงเวลาของการเผชิญหน้าจากภัยคุกคามของ
ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก ที่แพร่กระจายไปทั่วบริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325พ.ศ.2394) เพศวิถี กลายเป็นประเด็นส�ำคัญที่สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์ ในนานะทัศนะของชาวตะวันตก
ผู้เดินทางเข้ามายังประเทศแห่งนี้ “เพศวิถี” ของสยามใน
ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เองจึงได้รับการท้าทายและตั้งค�ำถาม
ทัง้ ในกลุ่มชนชั้นน�ำไปจนถึงประชาชนโดยทั่วไป ควบคู่กัน
ไปกับกระบวนสร้างรัฐ-ชาติสมัยใหม่ขึ้นมา
ภายใต้กระบวนการจัดการสร้างรัฐ-ชาติสมัยใหม่ขนึ้ ในสยาม
ตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411- พ.ศ.2453) เริ่มมีการ
จัดระเบียบและควบคุม พฤติกรรมและการแสดงออกทาง
เพศวิถี และภายใต้กระบวนการจัดการระหว่างการสร้างรัฐ
ชาติสมัยใหม่ขึ้นนี้เอง ได้สร้างระบบศีลธรรมร่วมสมัย
ลักษณะใหม่ขึ้นในสังคมไทย เป็นกรอบที่ส่งผลต่อการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศของไทย
และยังคงหลงเหลือร่องรอยมรดกทางศีลธรรมส่วนหนึง่ เอา
ไว้มาจนถึงในปัจจุบัน
การสืบค้นประวัตศิ าสตร์ความหลากหลายทางเพศของไทย
จึงเปรียบเสมือนการค้นหาและตั้งค�ำถามกลับไปบนพื้นที่
ของประวัติศาสตร์กระแสหลัก เพื่อหาร่องรอยของความ
เป็นอืน่ การกลืนกลาย และเปลีย่ นแปลงไปสูเ่ พศวิถกี ระแส
หลักในแต่ละช่วงกระแสทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนภาพใน
หลากมิตคิ วามเชือ่ มโยงของความสัมพันธ์ทางสังคมซึง่ ทับ
ซ้อนและผูกเกี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่างพื้นที่ทาง
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trends of otherness, assimilation and sexual
evolution throughout each chapter of the
culture's development. All reflect the various
dimensions of social relations — including diverse
religions, politics, power relations and scientific
knowledge — which are interwoven into a single
piece of social fabric. The interaction of these
dimensions has led to a standard version of
Thai-style sexuality that corresponds with local
notions of social and cultural decorum. Such
a standard also plays a vital role in perpetuating
and controlling the expression of sexual behavior,
as well as contributing to the homogenization
of Thai society.
When we study the evolution of Thai sexuality
and gender diversity exclusively through the
borrowed lens of Western society, we inevitably
fail to fully understand and appreciate the
subjects, especially when nuances require
multiple perspectives to be grasped. In the West,
various social movements have pressed for
laws and policies to help ensure gender equality.
Meanwhile, throughout the history of Thai society,
there have been efforts, primarily initiated and
led by individuals, to negotiate issues involving
sexuality and social values and their expression
by individuals.
1) Primitive/Primeval Sex: Sex and Sexual Behavior, and Reflections on Gender and Sexuality in Southeast Asia
Southeast Asian societies have traditionally
fashioned philosophies related to sexual matters

ศาสนา การเมือง ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สร้างมาตรฐานการยอมรับ “เพศวิถี” ใน
ประเทศไทย เกิดเป็นศีลธรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการควบคุมและจัดการ
พฤติ ก รรมและการแสดงออกทางเพศ เพื่ อ คงความ
ปรองดองทางสังคมไทยเอาไว้
การศึกษาและท�ำความเข้าใจมุมมองต่อเพศวิถีและความ
หลากหลายทางเพศของไทย โดยหยิบยืมเอามุมมองหรือ
ทัศนคติของสังคมตะวันตกที่มีต่อเรื่องเพศวิถีนั้น อาจไม่
สามารถเข้าถึงและท�ำความเข้าใจถึงความเป็นเพศวิถขี อง
ไทยได้อย่างครบถ้วนมากนัก เมือ่ ประเด็นในการเคลือ่ นไหว
ประเด็นดังกล่าวมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในสังคมตะวัน
ตกเราจะเห็นภาพของความเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันและ
เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ในขณะทีป่ ระวัตศิ าสตร์
ของไทยสะท้อนให้เห็นภาพการต่อรองกลุ่มความหลาก
หลายทางเพศในลักษณะของปัจเจกบุคคลต่อค่านิยมเรือ่ ง
เพศวิถี และการแสดงออกถึงการสร้างความหมายให้กับ
ตัวตนของบุคคล
1) เซ็กส์ดึกด�ำบรรพ์: เซ็กส์และวิถีทางเพศสัมพันธ์ที่
สะท้อนถึงความคิดต่อเพศสภาพและเพศวิถีในแถบ
อุษาคเนย์
สังคมอุษาคเนย์แต่เดิมได้ผูกเรื่องราวทางเพศเข้ากับ
ความหมายของความอุดมสมบูรณ์และ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ และยังเชื่อมโยงเข้ากันกับความเชื่อในศาสนา
ดัง้ เดิม การร่วมเพศในวัฒนธรรมภูมภิ าคนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งของ
ความพยายามของมนุษย์ในการเอาชนะธรรมชาติของ
ความตาย ด้วยการสร้างชีวิตใหม่เพื่อคงความสมดุลและ
สืบต่อวงศาของตน การแสดงออกเกี่ยวกับการร่วมเพศจึง
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from notions of fertility and natural phenomena,
as well as from the teachings of native animistic
religions. In this region, sexual intercourse has
largely been interpreted as the attempt of humans
to transcend death by creating new life in order
that one’s own bloodline continues. The activity
of sexual intercourse, therefore, is neither strange
nor a sinful, shameful matter to be hidden from
public view or excluded from public discourse.
• During the 16th and 17th centuries, transgender
individuals played important roles in their
communities throughout Southeast Asia as
spirit mediums and leaders of animistic rites.
Their valued status continued until the 19th
century’s period of Imperialism. As for Buddhism
and Brahmanism, priestly roles in these religions
had long been designated exclusively for
cisgender (heterosexual, male-presenting)
men since the era when they began to arrive
in Southeast Asia during the 7th-10th centuries.
• During the early Ayutthaya period (1350-1448),
three popular forms of traditional Thai dance
drama (nora, lakorn chatri, and lakorn nok)
allowed only male performers. Female dancers
were restricted to performing in lakorn nai
dance performances limited to audiences of
aristocrats and elites.
• During the early Rattanakosin period (17821851), Phra Apai Manee, a popular literary work
by Sunthorn Phu, included censure of len
puern, a form of lesbian intercourse practiced
among court ladies, as improper and immoral.

ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือเป็นตราบาปที่ต้องปกปิด และ
น่ารังเกียจที่จะเอ่ยถึงในที่แจ้ง
• ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ในอุษาคเนย์พบว่าปรากฏกลุม่
คนข้ามเพศด�ำรงบทบาทส�ำคัญในชุมชน ในฐานะของผูท้ �ำ
หน้าที่ประกอบพิธีกรรมและติดต่อกับวิญญาณ ลักษณะ
ของเพศภาวะดังกล่าวยังด�ำรงอยู่จนถึงยุคอาณานิคมใน
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังช่วง พ.ศ.1000 ศาสนาพุทธ
และพราหมณ์ได้เดินทางเข้ามายังดินแดนอุษาคเนย์ และ
ได้เปลี่ยนบทบาทของเพศ ท�ำให้เพศชายกลายเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
• ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-1991) การแสดง
ละครชาตรี โนรา และละครนอก ล้วนประกอบไปด้วยแต่
นักแสดงเพศชาย และเป็นทีแ่ พร่หลายในหมูช่ าวบ้าน ส่วน
ละครในเป็นละครส�ำหรับเจ้านายหรือผูด้ มี ฐี านะ ซึง่ ผูแ้ สดง
ประกอบด้วยผู้หญิง
• ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394) บทวรรณกรรมเรือ่ งพระอภัยมณี โดยสุนทรภู่ บางตอนกล่าวถึงความ
ประพฤติในเชิง “เล่นเพื่อน” หรือการเสพสังวาสระหว่าง
หญิง-หญิง ส�ำหรับหญิงชาววัง ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและผิดศีลธรรม
2) สหวิทยาการจากซีกโลกตะวันตก
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชนชั้นน�ำสยามเริ่มตื่นตัวและ
ตระหนักต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากลัทธิจกั รวรรดินยิ ม
ตะวันตกทีเ่ ฟือ่ งฟูไปทัว่ ดินแดนอุษาคเนย์ ผลักดันให้สยาม
อยู่ระหว่างจุดก�้ำกึ่งของการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น
อารยะด้วยมุมมองความศิวิไลซ์ตามบรรทัดฐานสากล
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2) The Threat of Western Imperialism
During the early Rattanakosin period, alert
Siamese elites foresaw a new type of threat
to their nation’s heritage and independence:
that of Western Imperialism, which was pervasive
throughout Southeast Asia. This forced Siam,
which was in the process of attempting to
develop itself into a "civilized" country, to more
readily accept Western values and cultural
norms. At the same time, social elites continued
to maintain aspects of their own traditional
moral and social norms. One area of traditional
Siamese values that was particularly affected
was that of sexuality, including the long-accepted
practice of polygamy. Some debate was necessary to amend laws related to marriage and
family, and public discussion regarding the
traditional Siamese patriarchal social structure
followed. All of this contributed to a wideranging “modernization” of Siam at the time.
• Depictions of homosexual intercourse are
featured in mural paintings inside a number
of Buddhist temples established between the
reigns of King Rama I and King Rama III. This
is evidence that an alternative form of sexuality
found mainstream visual expression in everyday
circumstances. One such example is a mural
at Buddhaisawan Chapel, which is within the
National Museum, Bangkok. It appears in a
section portraying the ordination of Lord Buddha.
Believed to be one of the Rattanakosin period's
oldest extant paintings, it was created between
1795 and 1797 during the reign of King Rama

ตะวันตก และการคงไว้ซึ่งความเป็นอารยะและจารีต
ประเพณีบางประการตามบรรทัดฐานและศีลธรรมทาง
สังคมของสยาม โดยเฉพาะประเด็น “เพศวิถี” และวิถีของ
การแต่งงานรูปแบบผัวเดียว-หลายเมียในชนชั้นน�ำสยาม
เกิดการต่อรองในการแก้ไขกฎหมายครอบครัว และวิวาทะ
ทางสังคมในบริบทสังคมของความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่
ชายเป็นใหญ่ กลายเป็นสภาวะสมัยใหม่ทางเลือก (Alternative Modernization) ขึ้นในสยาม
• มีหลักฐานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ สอดแทรก
เรื่องราวในเชิงสังวาสระหว่างเพศเดียวกันแฝงเอาไว้
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่
1-3) เป็นหลักฐานทีแ่ สดงถึงเรือ่ งราวของเพศวิถอี กี รูปแบบ
หนึ่งในสังคมสยาม ที่นอกเหนือไปจากเพศวิถีกระแสหลัก
ตัวอย่างเช่น ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ณ พระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ (ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ)
ภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนเป็นพุทธบูชา ฉากพุทธ
ประวัติ ตอนการเสียสละอันยิ่งใหญ่ก่อนออกมหาภิเนษ
กรมณ์ สันนิษฐานว่าเป็นจิตรกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุค
รัตนโกสินทร์ เขียนราวปี พ.ศ. 2338-2340 โดยจิตรกรสมัย
รัชกาลที่ 1
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย
สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้รับการ
บูรณะใหม่หมดในสมัยรัชกาลที่ 3 ในฉากปรากฏเรื่องราว
ชาดกเรื่องจันทกุมาร ฉากพิธีบูชายัญจันทกุมารโพธิสัตว์
ตามค�ำยุยงของเหล่าพราหมณ์รษิ ยา และฉากพุทธประวัติ
ตอนการเสียสละอันยิง่ ใหญ่กอ่ นออกมหาภิเนษกรมณ์ โดย
ในพื้นที่บริเวณพระราชฐานฝ่ายใน ซึ่งเป็นพื้นที่ลับสายตา
แสดงภาพของเหล่านางสนมก�ำลังหลับกอดก่ายกันใน
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I. Another example can be found at Wat Suwannaram in the Bangkok Noi district of Bangkok.
This temple’s mural is believed to have been
painted during the reign of King Rama I, but
was fully renovated during the reign of King
Rama III. It portrays the sacrifice scene from
the Canda-Kumara Jataka, as well as another
of Lord Buddha’s ordination. One section of
the mural depicting inner court life includes
an image of two female figures engaged in
lesbian intercourse.
• King Rama I enacted the Three Emblems
Law project, in which outdated laws were revised,
codified and disseminated. Only one paragraph
touched on the issue of sexuality. A sentence
featuring the term kratoey (an effeminate gay
male or transgender individual) reflected the
negative attitudes prevalent at the time towards
this group of people with behaviors considered
opposite to those acceptable for their designated
gender at birth. Deriding these people as unpredictable and unreliable, the law categorized
kratoey as one among 33 categories of persons
to be prohibited from serving as court witnesses
in any legal case. Nonetheless, no penalties were
imposed for homosexual sexual behavior.
• 1841–1842: A piece of pleng yao, a traditional
Thai form of courtship poetry, featured the
narrative of a lesbian relationship of Mom Ped
Sawan, a court lady under the command of
Princess Apsornsudathep.
• Annals from the period of King Rama III’s

กิริยาเชิงสังวาส หรือการ “เล่นเพื่อน”
• พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1) ได้ท�ำการช�ำระกฎหมาย ประมวลและรวบรวม
เอาไว้ เรียก กฎหมายตราสามดวง มีการระบุลักษณะทาง
เพศสภาพของสยามเป็นลายลักษณ์อกั ษร สะท้อนทัศนคติ
ต่อคนข้ามเพศ โดยว่า “กะเทย เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะกิรยิ า
ท่าทางตรงข้ามกับเพศของตน จัดเป็น 1 ในบุคคล 33
จ�ำพวกทีไ่ ม่สามารถน�ำมาเป็นพยานได้หากเกิดคดีความขึน้
เนื่องจากเชื่อว่าเป็นบุคคลเลื่อนลอย เอาแน่เอานอนไม่ได้
กอปรกับกะเทยเป็นบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ” อย่างไร
ก็ตาม ไม่ได้ระบุถึงโทษรุนแรงใดๆ ต่อการเป็นคนข้ามเพศ
• พ.ศ. 2384-2385: ปรากฏกลอนเพลงยาว บอกเล่าเรื่อง
ราวของหม่อมเป็ดสวรรค์ ถึงพฤติกรรมเล่นเพื่อนขณะเข้า
รับราชการในวังหลวงต�ำหนักของพระเจ้าลูกเธอ กรมหมืน่
อัปสรสุดาเทพ
• ในพงศาวดารรัชกาลที่ 3 ปรากฏบันทึกเรือ่ งราวกรมหลวง
รักษ์รณเรศ ทีถ่ กู ส�ำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ เพราะถูกกล่าว
หาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ที่ทรงประทับอยู่กับเจ้าโขน
ละคร และไม่ทรงประทับกับหม่อมหรือภรรยาของตน แต่
จากบันทึกจะเห็นว่าพฤติกรรมชายรักชายในกรณีของกรม
หลวงฯ นัน้ ไม่ได้เป็นโทษร้ายแรงเท่ากับการรับสินบนและ
ตัดสินความไม่เป็นธรรม หรือมีพฤติกรรมที่มักใหญ่ใฝ่สูง
อันเป็นเหตุให้ถูกส�ำเร็จโทษ
• “พระบรมราโชวาท พระราชทานเงินและทรงสั่งสอน
พระเจ้าลูกเธอฯ” จากประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 3 ได้
กล่าวถึงพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 4 ว่าได้ทรงสอน
พระเจ้าลูกเธอโดยห้ามมิให้มีการเล่นเพื่อนเป็นอันขาด ดัง
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reign include a record about Prince Kraisorn.
The prince was sentenced to royal execution
by sandalwood cudgel, partly due to a charge
of misbehavior for spending the majority of his
time with several members of a male performing
troupe rather than his female concubine.
However, the prince’s ambition to increase his
political power, not his homosexual conduct,
was the main allegation against him.
• A paragraph from the third chapter of the
collected proclamations of King Mongkut records
the king’s admonition to his daughters against
having lesbian relationships.
• Prior to 1850: Western missionaries first arrived
in Siam for the purpose of propagation of the
Christian faith. Missionaries strongly challenged
the tradition of polygamy that was widely
accepted among the predominantly Buddhist
Siamese people. Polygamy went against the
Christian Western ideal of monogamy. The
missionaries denounced polygamy as being
a primary factor contributing to social underdevelopment and disorder. An example of
this is an 1835 account in a journal written by
Dan Beach Bradley, an American Protestant
missionary.
• 1867: A reaction to the Western criticism of
Siamese polygamy appeared in the book
Sadaengkijjanukit, considered a prototypical
encyclopedia for Thai youth. In it, author Chaopraya Thiphakornwong (Kham Boonnak)
uses fact and reason to defend Buddhism and

พระบรมราโชวาทประกอบใจความว่า “...พ่อขอเสียเป็นอัน
ขาดทีเดียว คิดถึงค�ำพ่อสอนให้มากนักหนา อย่าสูบฝิน่ และ
อย่าเล่นหญิงที่ชั่ว อย่าเล่นเพื่อนกับใครเลย มีผัวมีเถิด
แต่อย่าปอกลอกให้เอาทรัพย์ของเจ้าไปได้นัก...”
• ก่อนเข้าทศวรรษ 2400: การเข้ามาของกลุ่มมิชชันนารี
จากตะวันตกเพื่อเผยแพร่ศาสนา ได้ท้าทายวาทกรรมผัว
เดียวหลายเมียของสยาม ซึ่งขัดอุดมการณ์ผัวเดียวเมีย
เดียวในตะวันตกและหลักศาสนาคริสต์ และโจมตีว่าเป็น
มวลเหตุของความล้าหลัง และความวุ่นวายต่างๆ เช่น
บันทึกในปี พ.ศ. 2378 ของ แดน บีช แบรดลีย์ (Dan
Beach Bradley) หรือหมอบรัดเลย์มชิ ชันนารีชาวอเมริกนั
• พ.ศ. 2410: สยามตอบโต้ต่อท่าทีของตะวันตกด้วยการ
ออกหนังสือแสดงกิจจานุกิจ จัดพิมพ์โดย เจ้าพระยา
ทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดี (ข�ำ บุนนาค) น�ำเสนอความรู้
และทัศนคติในเชิงลบล้างการโจมตีพระพุทธศาสนา และ
ขนบผัวเดียวหลายเมีย
3) การสร้างรัฐ-ชาติ (Nation-State) กับการจัดระเบียบ
ร่างกายประชาชน
การเผชิญหน้าจากภัยคุกคามลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก
ท�ำให้ในสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ปรับปรุงและพัฒนา
ประเทศไปสู่ความศิวิไลซ์และมีอารยธรรมทัดเทียมกับ
กรอบความคิดในมุมมองของชาวตะวันตก เพื่อป้องกัน
ตนเองจากการตกเป็ น เมื อ งในอาณานิ ค ม และใน
กระบวนการท�ำให้ทันสมัย (modernization) นี้เองยังรวม
ไปถึงกรอบคิดที่มีต่อเพศวิถี และสถานภาพทางเพศโดย
เฉพาะเพศหญิง ปรับเปลีย่ นและต่อรองภายใต้เงือ่ นไขของ
ภาวะสมัยใหม่ทางเลือก (alternative modernity) น�ำไปสู่
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the traditional practice of polygamy against
Western attacks.

การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายครอบครัว และการ
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ

3) Construction of the Nation-State and Management of Citizens’ Bodies

ร่างกายของประชาชนได้กลายเป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือของรัฐ
ทีไ่ ด้รบั การควบคุม ดูแล และจัดการ เพือ่ บ่งบอกสถานภาพ
ความเป็นศิวิไลซ์ กฎหมายและนโยบายต่างๆ จึงมีขึ้นเพื่อ
ควบคุมร่างกายของพลเมืองให้แสดงออกไปตามทิศทาง
ของรัฐ โดยประเด็นความขัดแย้งระหว่างขนบผัวเดียว
หลายเมีย ยังคงเป็นที่วิพากษ์จากกลุ่มชาวตะวันตก แต่
ขยายวงกว้างไปสู่กลุ่มชนชั้นกลางในสยามที่เพิ่มมากขึ้น
เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระบบการปกครอง กลุ่มคน
ชนชั้นกลางนี้เองจะกลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ระบบศีลธรรมร่วมสมัยใหม่ (modern morality) ขึ้น หล่อ
หลอมและสร้างคุณสมบัติของ “วัฒนธรรมอันดีงาม” และ
ส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีค่ วามหลากหลายทางเพศให้ถกู จ�ำกัด
และกลืนหายไปในพืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์กระแสหลัก และยัง
ปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ทางเพศ ให้กลายเป็นเรื่องลับไม่ควรเปิดเผยใน
พืน้ ทีส่ าธารณะ นอกจากเป็นการน�ำเสนอในแง่มมุ ทางเพศ
ตามลักษณะของวัฒนธรรมวิคตอเรียนที่เข้ามาสู่สยาม
ตั้งแต่ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์

As a direct result of Western imperialism’s
threat to Siamese independence, Siam during
the reign of King Chulalongkorn sought to
develop itself to be “civilized” according to a
Western framework, in order to protect itself
from becoming colonized. This process of
modernization required that the Siamese
adopt new attitudes towards sexuality and
gender status, especially related to females.
This resulted in stricter laws governing marriage
and contagious diseases.
The physical bodies of the citizenry became
subjects requiring control, supervision and
management by the state in order to have
them align with proscribed indicators of being
"civilized." Many laws and policies were enacted
to require the bodies of citizens to behave
according to the state’s directions. Prohibitions
against the practice of polygamy intensified,
increasingly expanding to include the middleclass masses. This group of middle-class people,
then, became influential in forming a new,
modern form of morality and exhibiting the
characteristics of a “good culture.” This movement caused forms of gender diversity that
existed in the past to be excluded from mainstream society and history. The movement
also required changes relating to practices of

• หลังทศวรรษ 2440: สังคมสยามเริ่มปรากฏชนชั้นกลาง
เป็นคนกลุ่มใหม่ซึ่งคลี่คลายตัวเองออกมาจากระบบไพร่
และเป็นผลมาจากการเปิดการค้าเสรี ที่มีความตื่นตัวและ
ตอบสนองต่อความคิดสมัยใหม่จากตะวันตก โดยพยายาม
น�ำเสนอและสอดแทรกแนวความคิดของตนในทางสังคม
และการเมืองเพื่อปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่สภาวะที่ดีกว่าใน
ทัศนคติของตน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
• ทศวรรษ 2450: หนังสือพิมพ์รายวัน อาทิ กรุงเทพฯ เดลิเมล์,
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sexual intercourse, specifically that it be unacceptable and illegal to be done in public.
This change conformed to Victorian British
moral restrictiveness, which had arrived in
Siam during the early Rattanakosin period.
• After late 1890s: The emerging middle-class
Siamese formed a new social class separate from
the legacy serf system. They were increasingly
well-educated and readily accepted modern
thinking and attitudes from the West. They
attempted to articulate their social and political
ideas through new forms of printed media
in hopes of realizing more favorable social
conditions.
• Late 1900s to mid 1910s: Many daily newspapers (such as Krungthep, Daily Mail, Pim
Thai, Siam Rath, Banggork Karnmueng and
Sornkrung) published articles and editorials
touching on issues of gender and sexuality.
Newspapers also became a primary platform
for debates over the traditional practice of
polygamy. These debates influenced the new
Family Affairs Bill drafted by the government
in 1927.
• From late 1910s: Novels started to become
popular in Siam for the first time. Many works
of fiction reflected the era’s changing social
values and attitudes towards sexuality, and
some were written in reaction against the
traditional cultural norms supported by Siamese
elites. Increasingly influenced by Western styles
of thinking and writing, authors of these modern

พิมพ์ไทย, สยามราษฎร์, บางกอกการเมือง, ศรีกรุง ฯลฯ
ล้วนแสดงความเห็นและความกังวลใจต่อปัญหาเพศสภาพ
และเพศวิถี รวมถึงความเห็นแนะแนวทางร่างกฎหมาย
ครอบครัวที่รัฐบาลได้จัดร่างขึ้นในปี พ.ศ. 2470 หรือเป็น
เวทีปะทะคารมในเรื่องขนบผัวเดียวหลายเมีย
• ทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา: เรื่องอ่านเล่นหรือนวนิยาย
เป็นที่นิยมและเฟื่องฟู ได้สอดแทรกและสะท้อนเรื่องราว
เกี่ยวกับค่านิยมที่มีต่อเพศวิถี ด้วยเป็นพื้นที่ที่น�ำเสนอ
ต้นแบบของการกระท�ำและการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม มี
การสอดแทรกกฎกติกาของค่านิยมในโลกสมัยใหม่ ทั้งยัง
แสดงท่าทีโต้ตอบความคิดที่มีต่อขนบและกรอบศีลธรรม
ดั้งเดิมของชนชั้นน�ำสยามด้วย งานเขียนเหล่านี้ได้รับ
อิทธิพลและแนวทางการแต่งจากตะวันตก สอดแทรก
ทัศนคติและมุมมองทีม่ ตี อ่ สังคมด้วยการตัง้ ค�ำถามผ่านตัว
ละครหลักของเรื่อง เน้นความส�ำคัญไปที่ปมปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนรุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่ หรือความขัดแย้ง
ระหว่างชนชัน้ ไปจนถึงการตัง้ ค�ำถามต่อขนบการแต่งงาน
เดิม และเสรีภาพในการแต่งงาน อาทิ งาน “ลูกผูช้ าย” ของ
ศรีบรู พา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), “ศัตรูของเจ้าหล่อน” ของ
ดอกไม้สด (หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินทร์), “ละคร
แห่งชีวิต” ของหม่อมเจ้าอากาศด�ำเกิง รพีพัฒน์ ฯลฯ
• 24 มิ.ย. 2475: กลุ่มคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย ประกาศใช้ “หลัก 6
ประการ” เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ และ 22
ก.ค. 2477 (ปฏิทนิ ใหม่) สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติยนื ยันการ
ตกลงถือหลักผัวเดียวเมียเดียว เป็นส่วนหนึ่งของพระราช
บัญญัติกฎหมายผัวเมีย โดยลงมติให้ “จดทะเบียนภริยา
ได้คนเดียว”
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literary works articulated critical examinations
of changing social perspectives by letting their
characters raise relevant questions. Conflicts
between new and old generations and between
members of different social classes were popular
themes in literary works. Subjects of scrutiny
included traditional marital norms and lack of
individual freedom in marital arrangements.
Examples of such works include Luk Phu Chai
(Gentleman) by Siburapha, or Kulap Saipradit,
Sattru Khong Jao Lon (Her Enemy) by Dokmai
Sod, or M.L. Buppa Nimmahaemindra, and
Lakorn Haeng Cheewit (The Circus of Life) by
M.C. Akatdamkoeng Raphiphat.
• June 24, 1932: Khana Ratsadon, or the People's
Party, a group comprised primarily of Siamese
military officers and civil servants, undertook a
revolution to shift the country’s political system
from absolute monarchy to a constitutional
monarchy. The group announced the principle
of "6 Pillars" as its framework for administrating
the country. On July 22, 1934, the House of
Representatives passed a resolution outlawing
polygamy by allowing the registration of only
a single wife, as part of a package of new laws
related to marriage and family.
• 1938: Field Marshal Plaek Phibunsongkhram
took over the seat of prime minister and focused
on a policy of nation-building based on new
cultural norms and customs concerning dress
code, social etiquette, dining & living and
health & sanitation. A citizen’s body became
something that his government came to in-

• พ.ศ. 2481: จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี เน้นนโยบายสร้างชาติด้วยวัฒนธรรม ผ่าน
การแสดงออกทางกายไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย มารยาท
การกินอยู่ การดูแลสุขภาพอนามัย ร่างกายของพลเมือง
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐเข้าแทรกแซงเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ทางสังคมที่สะท้อนความเป็นอารยะ
• พ.ศ. 2484: นโยบายสร้างชาติในรัฐบาลจอมพล ป. รวม
เอาแนวความคิดทางวัฒนธรรมและหลักครอบครัวสมัย
ใหม่ผนวกเข้ากับลัทธิชาตินิยมในทศวรรษ 2480 เน้นการ
สร้างชาติดว้ ยการผลิตประชากรให้ได้ทงั้ ในแง่คณ
ุ ภาพและ
ปริมาณ มีโครงการประชากรทีเ่ น้นการเพิม่ จ�ำนวนประชากร
ห้ามน�ำเข้าเครื่องคุมก�ำเนิดทุกชนิด รวมถึงการท�ำแท้ง
ทัง้ ออกกฎหมายพร้อมอุปการะและให้รางวัลแก่ครอบครัว
ที่มีบุตร
• พ.ศ. 2499: ยกเลิกความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ.127 ด้วยการเอาผิดบุคคลที่มีการช�ำเราผิดธรรมดา
มนุษย์ หรือกระท�ำช�ำเราโดยทางเวจมรรค หรือสังวาสร่วม
กับสัตว์เดรัจฉาน ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล
และเห็นว่ามักไม่เกิดเป็นคดีขนึ้ การประพฤติตนเป็นคนรัก
ร่วมเพศในประเทศไทยจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาฐาน
กระท�ำช�ำเราผิดมนุษย์อีกต่อไป
4) เพศ ตัวตนของปัจเจกในสังคมไทย ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม
ในช่วงที่โลกเข้าสู่ภาวะสงครามเย็น เกิดการต่อสู้ด้าน
อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาท
ในการต่อต้านการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย
และมีบทบาทในฐานะของผูอ้ ปุ ถัมภ์และแทรกแซงการเมือง
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terfere with and rule over, based on the claim
that certain standards are symbolic indicators
that a society is "civilized."
• 1941: Field Marshal Phibunsongkhram’s policy
of nation-building led to the introduction of
new cultural ideologies and modern norms
for family affairs, as part of his 1937 Patriotic
Policy. This policy focused on cultivating future
generations of Thais by helping to increase
births. It banned birth control devices and
abortion. A new law rewarded families for
their newborn babies.
• 1956: The 1909 criminal code covering penalties
for anal sex was discarded. Such sexual activities
came to be viewed as personal matters not
requiring government oversight. As a result,
homosexual acts were no longer grounds for
criminal charges.
4) Sex and Individual Identity in Thai Society
under Capitalism
During a period when many parts of the world
were caught up in the drama of the Cold War
and struggles against the ideology of liberal
democracy, the United States played a major
role in the spread of communism in Asia by means
of intervening in the affairs of other nations
with various political and economic strategies.
The US government hoped to make Thailand
a bulwark against communist ideology in
Southeast Asia by encouraging the nation to
transform its economy into a capitalist system

และเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ “โลก
เสรีนิยม” และเข้าสู่ระบอบทุนนิยมเอกชน เศรษฐกิจรูป
แบบใหม่นไี้ ด้เปลีย่ นระบบทางสังคม เชือ่ มวัฒนธรรมอเมริกนั
นิยมเข้ามาสู่ไทย และสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยใหม่ผ่าน
ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ โฆษณา และสินค้าเพือ่ การบริโภค ไปจนถึง
แนวความคิดเสรีนิยมที่มีต่อความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่ง
ตัวตนของบุคคลควรเป็นสิ่งที่ก�ำหนดผ่านอัตลักษณ์ของ
ตัวปัจเจกเอง
รัฐมีหน้าที่รับฟังเสียงของประชาชนและให้การสนับสนุน
และคุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคล น�ำไปสูพ่ นื้ ทีค่ วามหลากหลาย
ทางเพศที่แสดงออกในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น และ
กระบวนการเรียกร้อง ความเคลือ่ นไหวทางสังคมต่างๆ เพือ่
ผลักดันให้สิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ กลายเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจในวงกว้างและได้รับการแก้ไข
ในเชิงกฎหมายและนโยบาย โดยเฉพาะเมื่อโลกเดินทาง
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ที่ความคิดเห็นและการแสดงออกถึง
ประเด็นความเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
• ต้นทศวรรษ 2500: เกิดธุรกิจอาบอบนวดขึ้น และเป็นที่
นิยมอย่างมากในช่วงสงครามเวียดนาม และธุรกิจประเภท
ดังกล่าวยังเป็นที่พบเห็นในกรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน
• 29 มิ.ย. 2502: ทหารอเมริกันกว่า 500 คนที่ประจ�ำ
ฐานทัพโคราช ได้เดินทางไปพักผ่อนทีพ่ ัทยา เปลี่ยนหน้าตา
และธุรกิจในพืน้ ทีไ่ ปสูก่ ารท่องเทีย่ ว เกิดโรงแรมและสถาน
บันเทิง พร้อมด้วยธุรกิจค้าบริการ
• พ.ศ. 2504–2509: ไทยท�ำสัญญาร่วมกับสหรัฐอเมริกา
ยอมให้ไทยเป็นที่พักของทหารจีไอ ประกาศใช้ “พ.ร.บ.
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based on private ownership. This new form of
economics dramatically changed local social
structures and introduced pro-American attitudes
among Thai citizens. A new consumption-based
style of culture was promoted through printed
media, advertisements and consumer products.
It was related to forms of liberalism that support
individualist ideologies, including the right
of each individual person to define his or her
own identity.
From the 1990s onward, it increasingly became
the state’s duty to listen to the voice of its citizens,
as well as to support and protect the rights of
each individual. This framework led to increased
expression of sexual and gender diversity throughout Thailand. At the same time, social movements
for gender equality gained wide notice, leading
to revisions in many legal terms and policies.
This happened as nearly the entire world joined
the processes of globalization. Ideas about sexual
and gender equality spread all around the
world via the internet.

สถานบริการ (ฉบับแรก)” เพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสถาน
บริการและที่พักเพื่อรองรับทหารจีไอ ตลอด 12 ปีของช่วง
สงครามเวียดนาม ทหารจีไอเข้าไทยกว่าปีละ 700,000 คน
ท�ำให้ธรุ กิจสถานบริการ และเพิม่ จ�ำนวนสถานบันเทิงต่างๆ
มากขึ้น
• ปลายทศวรรษ 2500: ไทยรับค�ำว่า “เกย์” จากสังคม
อเมริกัน ใช้เรียกหรืออธิบายคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
และรับเอาระบบความคิดเกี่ยวกับเกย์ด้วย ในฐานะของ
ผู้มีความผิดปกติทางจิตที่สามารถรักษาให้หายได้
• พ.ศ. 2517: เกิดการแสดงโชว์คาบาเร่ต์ โดยคณะทิฟฟานี่
โชว์ ที่พัทยา เป็นกลุ่มแรกในไทยและในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เริ่มจากโชว์ขนาดเล็กๆ โดยกลุ่มคนข้ามเพศ หรือ
สาวประเภทสอง จนได้รบั ความนิยมและเกิดคณะโชว์อนื่ ๆ
ตามมา เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั กลุม่ คนข้ามเพศได้เข้ามามีบทบาท
และตัวตนผ่านธุรกิจการท่องเที่ยว

• Late-1950s: Massage parlors proliferated
throughout Thailand, becoming wildly popular
during the Vietnam War and remaining highly
visible today.

• ปลายทศวรรษ 2510: กลุม่ ความหลากหลายทางเพศใน
ไทยเริ่มใช้พื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์ เป็นพื้นที่เพื่ออธิบายถึง
ความเป็นเกย์ของตนให้สงั คมยอมรับ แต่ความหลากหลาย
ทางเพศในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงได้รับความท้าทายจาก
สังคมในหลากหลายประเด็น อาทิ อาชญากรรมและความ
รุนแรงทางเพศ และปัญหาด้านสุขภาวะและอนามัย

• June 29, 1959: Over 500 American soldiers
based at Korat Camp, in Nakhon Ratchasima
Province, traveled to Pattaya for holidays. Previously a beach area visited mostly by Thais,
Pattaya soon became a haven of hotels and
entertainment spots catering to foreigners,
including businesses related to the sex trade.

• พ.ศ. 2511-2516: สังคมไทยเริ่มตื่นตัวต่อการผ่าตัด
แปลงเพศ กระทรวงสาธารณสุขได้วางระเบียบข้อบังคับใน
เรื่องการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศไว้ ผู้เข้ารับการผ่าตัด
ต้องได้รบั การประเมินและวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ ง เพือ่ รับสิทธิ
และการรับรองก่อนเข้ารับการผ่าตัด ไทยกลายเป็นจุด
หมายปลายทางที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาผ่าตัด
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• 1961–1966: The Thai government entered into
a contract with the US allowing Thailand to
serve as a “rest and relaxation” base for American
soldiers in the region. The Entertainment Spot
Act was announced to set standards for service
providers catering to the needs of US soldiers.
During a 12-year period during the Vietnam
War, over 700,000 US soldiers visited Thailand,
dramatically increasing and altering the business
of entertainment service providers.
• Early 1960s: Thai society adopted Americans’
use of the term “gay” to refer to homosexuals.
The American classification of gay persons as
individuals having an innate psychological
disorder also entered Thai discourse.
• 1974: The Tiffany’s Show troupe in Pattaya
founded the first transgender cabaret performances in all of Southeast Asia. Begun by
a small company of performers, this type of
cabaret quickly gained in notoriety and popularity,
creating a space for transgender individuals
to express their identities via tourism-related
business channels.
• Mid-1970s: People in Thailand who belong to
marginalized sexual or gender groups utilized
newspapers as a primary space for (typically
anonymous) articulation of their identities to
the public. This issue of their alternative sexualities
was, at the time, still controversial, especially
concerning matters of crime, sexual violence
and health.

แปลงเพศ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและมีความปลอดภัย
• พ.ศ. 2513: เริม่ ปรากฏค�ำว่า “เลสเบีย้ น” (lesbian) หรือ
“ไดค์” (dyke) เรียกผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นชาย แยกออก
จากค�ำว่ากะเทย เป็นค�ำที่หยิบยืมทับศัพท์มาจากภาษา
อังกฤษ แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มเพศสภาพและเพศวิถีที่
หลากหลายในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น
• พ.ศ. 2515: ปรีชา เตียวตรานนท์ เป็นนายแพทย์คนแรก
ของไทยที่เริ่มท�ำการผ่าตัดแปลงเพศ ช่วงเวลาดังกล่าว
สังคมไทยยังไม่ยอมรับการผ่าตัดแปลงเพศมากนัก และมี
ความอคติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ
• พ.ศ. 2518: กีรตี ชนา เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการ
ผ่าตัดแปลงเพศทีต่ า่ งประเทศ แต่งงานกับสามีชาวอเมริกนั
• พ.ศ. 2536: องค์การอนามัยโลกได้ถอด “การรักเพศ
เดียวกัน” (homosexuality) ออกจากหมวดความผิดปกติ
ทางเพศในบัญชีจ�ำแนกโรค แต่ยังคง “การข้ามเพศ”
(transsexuality) ไว้ในฐานะความผิดปกติทางเพศ
• ทศวรรษ 2540 จนถึงปัจจุบัน: มีการให้ความรู้เรื่องเพศ
ในวิชาสุขศึกษา แต่หลักสูตรหรือต�ำราที่ใช้มักไม่กล่าวถึง
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และปรากฏแต่เพียงระดับ
มัธยมปลาย แต่ก็ยังคงมีการปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหา
ในต�ำราเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจต่อความหลากหลายทาง
เพศ โดยความพยายามปรับตัวและโต้เถียงกับศีลธรรมทาง
สังคมร่วมสมัย
• พ.ศ. 2548: เริ่มปรากฏเครือข่ายความหลากหลายทาง
เพศขึ้น ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกที่ท�ำงานในประเด็น
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• 1968–1973: Thai society became increasingly
familiar with the concept of gender reassignment
surgery. The Ministry of Public Health outlined
the criteria necessary to perform or undergo
such surgery. Thailand became a popular
destination for this type of operation due to its
relative safety and lower expense, compared
to other countries.
• 1970: Use of the English loanword terms
“lesbian” and “dyke” to refer to females with
non-heteronormative sexual orientations or
appearance first appeared in Thai discourse,
creating a new category of identity separate
from that of kratoey.
• 1972: Dr. Preecha Tiewtranon became Thailand’s
first physician certified to perform gender reassignment surgery. At the time, Thai society
did not wholly accept this type of surgery, and
bias towards those with non-heteronormative
behaviors and appearances continued to be
common.

ความหลากหลายทางเพศมากกว่าสิบองค์กร ได้รับการ
สนับสนุนจากคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาค ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• พ.ศ. 2549: เครือข่ายความหลากหลายทางเพศรณรงค์
ให้กระทรวงกลาโหมเปลีย่ นแปลงวิธกี ารระบุผลการเกณฑ์
ทหารส�ำหรับหญิงข้ามเพศ (กะเทยหรือสาวประเภทสอง)
ได้ส�ำเร็จ โดยกระทรวงยอมยกเลิกการใช้ค�ำว่า “เป็นโรคจิต
ถาวร” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งได้ก�ำหนด
ไว้ให้เป็น “โรคทางจิตเวช” ซึ่งหมายถึง “โรคจิตหรือโรคที่
ท�ำให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร” และความเป็น
“กะเทย” ทีห่ มายถึงผูท้ มี่ อี วัยวะเพศสองเพศในคนเดียวกัน
(hemaphroditism) เป็น “โรค” ที่ได้รับการเว้นไม่ต้องเข้า
รับราชการทหาร

• 1975: Keerati Chana became the first Thai
citizen to have gender reassignment surgery
overseas. Keerati later married an American
husband.

• 29 พ.ย. 2549: เนือ่ งจากไม่มกี ารแก้ไขเอกสารรับรองผล
การเกณฑ์ทหารย้อนหลัง เป็นเหตุให้กลุม่ ตัวแทนหญิงข้าม
เพศ โดยการสนับสนุนของเครือข่ายความหลากหลายทาง
เพศ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครอง ต่ อ การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
รัฐมนตรีและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องของกระทรวงกลาโหม ซึง่
ถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และละเลยการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ โดยการปฏิเสธไม่ยอมแก้ไขเอกสารทีไ่ ม่เป็น
ธรรมดังกล่าวตามที่มีผู้ร้องขอ

• 1993: The World Health Organization (WHO)
officially removed “homosexuality” from its
list of sexual disorders in its International
Classification of Diseases and Related Health
Problems. However, the WHO retained its
classification of “transsexuality” as a form of
abnormal sexual behavior.

• พ.ศ. 2550: ปรากฏข่าวความเคลื่อนไหวของเครือข่าย
ความหลากหลายทางเพศ ยื่นข้อเสนอต่อสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ขอให้เพิ่มข้อความในมาตรา 30 วรรค 2 ของ
รัฐธรรมนูญ จากเดิมที่ระบุว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกัน” ให้เป็น “ชาย หญิง และบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน” แม้วา่ เสียงของสภาส่วน
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• Late 1990s to the present: Sex education was
added to the official curriculum for health
education at the senior high school level.
However, the curriculum failed to include specific
mention of, or details about, groups with
forms of sexual or gender diversity. Over time,
however, the curriculum contents and textbooks
were periodically revised and improved to
educate Thai students about the existence of
gender diversity.
• 2005: A network of organizations focused on
gender diversity, the Thailand Queer Network,
emerged, comprising over 10 member groups,
with the official support of the Sub-Committee
on Promoting Opportunity and Equality of the
National Human Rights Commission of Thailand.
• 2006: Thailand Queer Network campaigned
for the Ministry of Defense to dismiss its insulting
statements defining transgender individuals
as people with permanent mental illness who
are exempted from the national military draft.
These statements appeared in Ministerial
Regulation No. 74 (BE 2540) issued by the virtue
of Military Service Act (BE 2497). It designated
being transgender as a psychiatric disease
and identified kratoey as a person having both
male and female sexual organs (hermaphrodite).
Accordingly, kratoey came to be viewed as
persons having a disorder exempting them
from the military draft.
• November 29, 2006: A group of trans women
supported by the network for gender diversity,

ใหญ่มีมติไม่รับข้อเสนอดังกล่าว แต่ถือได้ว่าเป็นการ
เคลือ่ นไหวครัง้ ส�ำคัญทีผ่ ลักดันประเด็นความเท่าเทียมทาง
เพศเข้าสู่พื้นที่การเมืองได้เป็นผลส�ำเร็จ
• ส.ค. 2550: มีการเคลื่อนไหวการแก้ไข “กฎหมายค�ำน�ำ
หน้านาม (นาย นาง นางสาว) โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติบางส่วนพยายามผลักดันร่างกฎหมายในประเด็น
ของการแก้ไขค�ำน�ำหน้านาม เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิ
ติบัญญัติฯ โดยให้เหตุผลหลัก 2 ประเด็นด้วยกัน คือ ใน
เรื่องของความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายซึ่งเป็น
ประเด็นทางเพศสภาวะ และประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเพศวิถี
เรือ่ งการจ�ำกัดสิทธิและเลือกปฏิบตั ติ อ่ คนข้ามเพศ ด้วยข้อ
อ้างว่ามีลักษณะที่ปรากฏไม่ตรงกับเอกสารระบุตัวบุคคล
ของทางราชการ
• ทศวรรษ 2550 จนถึงปัจจุบนั : ปรากฏเรือ่ งราวของความ
หลากหลายทางเพศบนพื้นที่สื่อเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น โดย
เฉพาะบนสื่อภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ รายการเรียลลิตี้โชว์
และนิยาย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2562 มีซีรีส์ส�ำหรับวัยรุ่น
เริ่มน�ำเสนอประเด็นปัญหาและความซับซ้อนต่อความ
หลากหลายทางเพศในสังคมไทย จับกลุม่ เยาวชนไปจนถึง
วัยท�ำงาน
• พ.ศ. 2551: ประกาศ “พ.ร.บ.ค�ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ.
2551” เปิดทางเลือกให้หญิงที่จดทะเบียนสมรสหรือหย่า
ร้างแล้วสามารถเลือกค�ำน�ำหน้านามได้ตามความสมัครใจ
ซึง่ รวมถึงคนข้ามเพศ ทัง้ ผูช้ ายข้ามเพศ และผูห้ ญิงข้ามเพศ
(ซึ่งได้รับเอกสารรับรองทางการแพทย์) สามารถใช้ค�ำน�ำ
หน้ า นามตามลั ก ษณะเพศสภาพได้ อย่ า งไรก็ ต าม
พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงคนข้ามเพศที่ยังไม่ได้รับ
การผ่าตัดแปลงเพศ
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Thailand Queer Network, filed a lawsuit in
the Administrative Court against the minister
and top officials of the Ministry of Defense on
the charges of violating human dignity and
breach of duty. The lawsuit accused the officials
of negligence in failing to correct their discriminatory statements against members of
minority sexual and gender communities.
• 2007: The Thailand Queer Network submitted
a proposition to members of the Constitution
Drafting Assembly. They campaigned for the
addition of the phrase “those with gender
diversity” in Section 30 Paragraph 2, concerning
equal rights between men and women. Although
it did not win a majority vote, the proposal
was seen as a significant advance in pushing
the issue of gender equality to the forefront of
the national political agenda.
• August 2007: A proposal to revise the “Female
Title Act (B.E. 2551)” was brought to the National
Legislative Assembly. Two main problems
were highlighted: 1) inequality between women
and men in freedom to choose family name,
and 2) limitation of gender title rights for
transgender individuals, which had been
based on the argument that their appearance
is not identical to their assigned gender at
birth in official documents.
• Late 2000s to the present: Members of genderand sexual-diverse communities gain greater
representation in Thai mass media, particularly
in popular movies, television drama series,

• 21 ก.พ. 2552: พาเหรด “Chiang Mai Pride 2009” จัด
ขึ้นที่เชียงใหม่ สร้างความตระหนักถึงประเด็นสิทธิความ
เท่าเทียมทางเพศ แต่เกิดเหตุรุนแรงและจราจล จากกลุ่ม
คนทีไ่ ม่เห็นด้วย สะท้อนภาพความเข้าใจทีม่ ตี อ่ กลุม่ บุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
• พ.ศ. 2556: รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่าง “พ.ร.บ.การ
จดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....” โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน และได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างมาเป็นล�ำดับ
จนถึงล�ำดับที่ 3
• ก.ย. 2560: ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ส่งหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) ระบุสิทธิของบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำกวม สามารถ
ใช้สิทธิบัตรทอง เพื่อผ่าตัดแปลงเพศให้ตรงกับเพศสภาพ
ที่แพทย์รับรองได้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนข้ามเพศ
• 25 ธ.ค. 2561: ร่าง “พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต” ผ่าน
ความเห็นชอบในหลักการ และเตรียมส่งให้ สภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณา โดยใจความก�ำหนดให้คู่ชีวิตมี
สิทธิและหน้าที่ช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูกัน รวมทั้งให้มี
สิทธิในฐานะคู่ชีวิต แต่ยังไม่รวมการรับบุตรบุญธรรม การ
เปลีย่ นค�ำน�ำหน้านาม การเปลีย่ นชือ่ สกุล รวมถึงสวัสดิการ
ของรัฐบางประการ
• 13 พ.ค. 2562: ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์ เข้ารายงานตัวต่อ
รัฐสภาไทยเป็นครั้งแรก ถือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์ไทย
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reality shows and novels. Between 2013 and
2019, there was a boom in TV series that depicted
sexual and gender diversity in Thai society,
catering to audiences among teens and young
adults.
• 2008: The new “Female Title Act (B.E. 2551)”
gave any married or divorced woman the right
to choose her own title on a voluntary basis.
This right also enabled trans men and trans
women (having medical certification) to use
the title corresponding to their reassigned
gender identity. However, the act did not cover
transgender individuals who have not had
gender reassignment surgery.
• February 21, 2009: The second Chiang Mai
Pride parade was held to raise awareness of
sexual and gender diversity and to call for
equal rights. The parade was met with violent
protest by opposing groups, reflecting continued misunderstanding towards those with
gender and/or sexual diversity.
• 2013: The government of Prime Minister
Yingluck Shinawatra drafted a Civil Partnership
Registration Bill under the Rights and Liberties
Protection Department, Ministry of Justice.
Many public hearings were held, and the bill
was revised to a third draft.
• September, 2017: The National Health Security
Office (NHSO) sent a letter to the National Human
Rights Commission of Thailand (NHRC) confirming
the right of intersex people to use the national

healthcare scheme to obtain sex reassignment
surgery. But this right was not extended to
transgenders/transsexuals.
• December 25, 2018: The Civil Partnership
Registration Bill was approved in principle and
prepared for consideration by the National
Legislative Assembly (NLA). The bill stipulates that
a same-sex couple has the legal right to live
as spouses, with the duty of mutual support.
However, the bill did not allow for the adoption
of children, or the changing of gender titles or
family names.
• May 13th, 2019: Following the long-awaited,
long-delayed national election, Tanwarin Sukkhapisit became Thailand’s first transgender member
of Parliament.
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Gender Intersectionality
ปฏิภาคภาวะของเพศสภาพ

History of Sexuality of the Other in Thailand
and Beyond
While societies in much of the world today
increasingly accept people with diverse sexualities and gender identifications, in other
places LGBTQ people are still viewed as "the
other." This group of people has had to bargain
for its existence in the face of oppressive social
structures. The historical context of sexuality
may differ in different regions and places, however,
due to specific religious, political, and social
conditions and prohibitions.
At this point in history, we would do well to
critically assess whether and how much the
societies we live in have embraced the existence
of members of the LGBTQ community and
their sexual and gender diversities. By reexamining
the contexts of both Thailand and the larger
Southeast Asian region, we can gain a clearer
understanding of commonalities and differences
in terms of this societal acceptance.
Rather than being static throughout a person’s
life, sexuality is a dynamic characteristic that
undergoes change. In Thai society, this dynamism
can be seen in both the individual and society.
As for the individual, sexuality is part of a life-long
process of growth and development. Sometimes
it may conform to social influences, other times
it may diverge. An individual’s sexuality should
be considered in the context of a society’s
prevailing political and moral expectations,
norms regarding gendered behavior, and cultural

ประวัติศาสตร์เพศวิถีที่เป็นอื่น
ในขณะที่โลกก�ำลังเฉลิมฉลองความหลากหลายของเพศ
สภาพในยุคสมัยใหม่ ในบางสังคมประเด็นเรือ่ งเพศสภาพ
LGBTQ หรือ “กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ”
ยังคงเป็นอื่นและยังต่อสู้ต่อรองกับโครงสร้างที่พยายาม
กดทับพวกเขา แต่ละบริบทของพื้นที่และภูมิภาคต่างมี
ประวัติศาสตร์ของเพศวิถีที่ด�ำเนินต่างกัน ด้วยเหตุผลของ
เงื่อนไขทางศาสนา การเมือง สังคม ประเด็นที่ทุกคนควร
หันมาทบทวนในขณะนี้คือ สังคมที่เราอยู่ได้เปิดรับตัวตน
และเพศวิถีของ LGBTQ แค่ไหนและอย่างไร การทบทวน
บริบททีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นประเทศไทยและบริเวณภูมภิ าคใกล้เคียง
จะช่วยให้เข้าใจจุดร่วมและข้อต่างของเงื่อนไขเหล่านั้นได้
ชัดเจนขึ้น
เพศวิถีวิถี (sexuality) มิใช่สิ่งที่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การตัง้ ค�ำถามต่อประเด็นเรือ่ งเพศจึงมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความเลื่อนไหลนี้ โดยเฉพาะในกรณีของสังคมไทย
ซึ่งสามารถมองออกเป็น 2 ด้าน คือในด้านปัจเจกบุคคล
และด้านสังคม ในด้านของปัจเจก เพศวิถเี ป็นกระบวนการ
ชีวิตที่ยาวนานของคน ๆ หนึ่ง เกี่ยวข้องกับการเติบโตและ
เปลีย่ นแปลงเพือ่ ตอบโต้หรือยอมตามกรอบกติกาเรือ่ งเพศ
ทีป่ ฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ อีกทัง้ ยังสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ในช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนในด้านสังคม เพศวิถีถูกวางอยู่บน
กฎเกณฑ์ของการเมือง ศีลธรรมและแนวปฏิบัติเรื่องเพศ
รวมถึงวัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้
วาทกรรมของศาสนาต่อตัวตนทางเพศ
มีสมมุติฐานว่าพระพุทธศาสนามีวาทกรรมที่สัมพันธ์กับ
วาทกรรมเกย์ไทยอย่างลึกซึง้ จากบทบาทของพุทธศาสนา
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attitudes towards expression of sexual and
gender diversity at a particular time. Notably,
all of these societal conditions may fluctuate
and evolve over time.
Religious Discourse Regarding Sexual Preference
and Gender Identity
Buddhism has significantly influenced Thai
discourse and attitudes regarding gender issues
and sexuality, including homosexual behavior.
This is not surprising given that Buddhism has
broadly influenced most aspects of Thai society,
including attitudes about morality and social
hierarchy. A salient example appears in the
Three Seals Law, a group of various traditional
laws that were codified in 1805 and remained
largely in force through the early 20th century,
with some parts still extant today. One passage
posits that a man may be born gay due to
bad karma resulting from his father’s act of
intercourse with another man’s wife.
Thai Buddhists have tended to associate gay
sexuality with promiscuity, in accord with the
Buddhist concept of karma, which holds that
outcomes in one’s life result from actions and
causes in the past. This karma can be innate,
resulting from a past life, or can result from
actions in one’s current life. Buddhists have
often viewed gay people as being highly subject
to karma, especially karma caused by various
forms of fornication. This differs somewhat
from religions like Islam and Christianity, whereby
gay people are trapped within a discourse of

ทีม่ อี ทิ ธิพลเป็นรากฐานให้แก่วาทกรรมต่าง ๆ ในสังคมไทย
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศ รวมทัง้ การอธิบายพฤติกรรม
รักเพศเดียวกัน พุทธศาสนายังมีอิทธิพลในการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของสังคมไทยในทุกด้าน ดังที่ปรากฏชัดใน
กรณีของพระราชก�ำหนดใหม่ในกฎหมายตราสามดวง
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องกรรมชั่วที่ทําให้มนุษย์
ไปเกิดเป็น “กะเทย” ว่าเป็นผลกรรมจากการร่วมเพศกับ
ภรรยาของผู้อื่น
คติเรื่อง “กรรม” ในการอธิบายการเกิดของกะเทย เป็นสิ่งที่
นักวิชาการมองว่าเป็นสาเหตุทที่ �ำให้สงั คมไทยมีขนั ติธรรม
(tolerance) กับกลุ่ม LGBTQ เนื่องจากการเกิดมาใน
ชาติหนึ่งๆ นั้นเป็นผลมาจากกรรมที่ได้กระท�ำสะสมไว้ใน
อดีตชาติ หากหยิบเอาวรรณกรรมเกี่ยวกับชีวิตของเกย์ใน
สังคมไทยสักเรื่องหนึ่ง ความเป็นเกย์ในวรรณกรรมมักถูก
อธิบายว่าเกิดขึ้นจากการ “ผิดประเวณี” ตามคติของกรรม
ชี้ให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนเชื่อมโยงเพศวิถีของเกย์เข้ากับ
ความส�ำส่อน การผสานวาทกรรมพุทธศาสนาว่าความเป็น
เกย์เป็นกรรมชัว่ ทีต่ ดิ ตัวมาท�ำให้ตอ้ งผิดประเวณีในรูปแบบ
ต่างๆ ผิดซำ�้ ยิง่ ขึน้ ไป ขณะทีต่ วั ตน LGBTQ ในศาสนาหลัก
อื่นๆ เช่น อิสลาม และคริสต์ ต่างตกอยู่ในวาทกรรมเรื่อง
“บาป” และต่างมีจุดจบด้วยการลงโทษจากพระเจ้า
ทว่าในอีกแง่มมุ หนึง่ ศาสนิกชนในโลกสมัยใหม่ตา่ งมองว่า
การโอบอุม้ กลุม่ หลากหลายทางเพศย่อมเป็นเรือ่ งดีมากกว่า
การผลักออก (exclusion) ไปจากบริบททางศาสนา เห็นได้
ว่ากลุ่มศาสนามาปรากฏตัวในงานเกย์ไพรด์ด้วยการ
ตีความและทวนคิดใหม่ถึง “ความรัก” ที่มีพลังมหาศาล
จนสามารถเปิดใจรับความหลากหลายทางเพศของแต่ละ
คนได้ แต่ในขณะเดียวกันบางประเทศใช้ระบบรัฐศาสนาที่
หันกลับไปหยิบเอากฎหมายอิสลามมาใช้ในการลงโทษ
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their own commission of “sin,” destined to be
punished by God.

กลุ่ม LGBTQ ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น กฎหมายชารีอะห์ใน
ประเทศบรูไน และจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

Yet today, many religious adherents take the
view that it is good to embrace people of
diverse gender and sexuality rather than exclude
them. Gay Pride parades around the world are
often joined by a variety of religious groups.
Various congregations and faiths take a broad
view of “divine love” to mean a powerful form
of kindness and acceptance. So a religion can
indeed welcome diversity of gender and gender
preference. Unfortunately, some countries
that have state religions employ Islamic law
to punish LGBTQ people, as seen as the application of Sharia law in Brunei and Indonesia’s
Aceh Province.

ทวนคิดบทบาททางเพศ

Reconsidering Gender Roles
Views toward gender roles have changed in the
modern period. Roles in the family are no longer
restricted to man as leader of the household
and woman as helpmate and subordinate.
Today’s diversification of gender identity nudges
society toward relinquishing the binary concept
of masculinity and femininity. Single-parent
families have become common, in which the
parent plays dual roles as both father and
mother. Also increasingly common are LGBTQ
families, in which two fathers or two mothers
raise a child or children together. The concept
of family has changed, and the familiar structure
of the family unit is being redefined.

มุมมองต่อบทบาททางเพศได้เปลี่ยนไปในยุคสมัยใหม่ที่
ผูช้ ายไม่จ�ำต้องเป็น “ช้างเท้าหน้า” และผูห้ ญิงไม่เป็น “ช้าง
เท้าหลัง” อีกต่อไป เพศสภาพที่หลากหลายท�ำให้สังคม
หยุดสร้างคู่ตรงข้ามของหญิง-ชาย เมื่อสังคมเริ่มรับรู้การ
ท�ำหน้าที่ของพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันของครอบครัว
เดี่ยว (single family) รวมถึงครอบครัวของ LGBTQ ใน
หลายๆ ประเทศทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยกับพ่อสองคนหรือแม่สองคน
เกิดความหมายของครอบครัวที่เปลี่ยนไป และลักษณะ
โครงสร้างของสถาบันครอบครัวได้ถูกนิยามใหม่
การทวนคิดเรื่อง “เพศวิถี” (sexuality) จึงเปลี่ยนไปด้วย
เช่นกัน ภาพจ�ำของ LGBTQ ไม่ใช่เรื่องการกลายเป็น
(becoming) จากหญิงเป็นชาย หรือชายเป็นหญิง ในเชิง
ของกายภาพและบุคลิกภาพ อัตลักษณ์ทางเพศของ LGBTQ
ไม่ได้ถูกน�ำเสนอในภาพที่หยุดนิ่งและจ�ำกัดอยู่ในภาพ
ลักษณ์เดียว ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรือ่ งเเปลกทีเ่ กย์ออกสาวหลาย
คนอยากไว้หนวดเป็นผู้ชายมาดเข้มในคนเดียวกัน หรือ
ผู้หญิงข้ามเพศที่ยังอยากเก็บอวัยวะเพศชายของตัวเอง
เอาไว้ ความคิดนีย้ งั กลับไปย้อนถามถึงความเป็น “ชายแท้”
ต่อบทบาทของเพศชายเองในสังคมที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม ชุดความคิดของเพศชายที่นิยาม
แค่เพียงว่าผู้ชายต้องดูแข็งแรง เข้มแข็ง ไม่แสดงออก
ถึงความอ่อนแอ อ่อนไหว ความคิดในลักษณะนี้ถือว่า
เป็น “Toxic Masculinity” ซึง่ มันท�ำร้ายผูช้ ายด้วยกันเอง
เมือ่ ภาพมายาคติของเพศชายไม่ใช่สงิ่ ทีพ่ วกเขาต้องการ
เป็น จนท�ำให้พวกเขามองว่าตัวเองเป็น “ความผิดปกติ”
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The concept of sexual preference needs to be
reconsidered as well. Today LGBTQ individuals
are no longer seen as persons inclined to
change from female to male or vice versa. In
terms of physicality and personality, the gender
identity of LGBTQ individuals is not static or fixed
to one single presentation. Plenty of gay men
who have a mustachioed, macho appearance
may also proudly act effeminate, seeing no
contradiction in this. Many trans women choose
not to have full gender reassignment surgery
and instead retain their male genitals. This
kind of rejection of a need to adopt a conventional, homogenous gender role can extend
beyond LGBTQ people and open up liberating
possibilities for, say, a man who feels himself
to be passive and sensitive and wants to reject
the kind of rigidly masculine role typically
assigned by society. It’s perhaps only in the
context of a kind of “toxic masculinity” that
such a person should be viewed as somehow
abnormal. In other words, the matter of gender
identity is today finally revealed as a confining,
socially constructed expectation based on
preconceived images of how people of all kinds
of gender and sexual identities should express
themselves and identify. Rather than to simply
be who they are.
Framing ‘Queer’ Matters
Queer theory proposes to redefine and expand
the term “queer” — once a pejorative English
term designating gay men — to include many
different groups of people who have lifestyles

เพศสภาพจึงสามารถมองได้ว่าเป็น “สิ่งสร้างทางสังคม”
ที่ประกอบขึ้นมาโดยสังคม ปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่คน
มีภาพในหัวว่า เพศชายต้องเป็นแบบนี้ เพศหญิงควรเป็น
แบบนั้น หรือ LGBTQ ต้องแสดงออกแบบนี้
กรอบคิดเรื่อง “เควียร์”
“เควียร์” (Queer) เป็นค�ำใช้เรียกกลุม่ คนทีอ่ ยูน่ อกบรรทัดฐาน
ทีท่ างสังคมวางไว้ กลุม่ เควียร์จงึ ไม่จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะเกย์และ
เลสเบียนเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มอื่น เช่น ผู้พิการ ผู้มีเชื้อ
เอดส์หรือเอชไอวี ผูส้ งู อายุ ทีม่ รี ปู แบบชีวติ ต่างไปจากขนบ
ของสังคม ทฤษฎีเควียร์ช่วยให้หันกลับมาทบทวนนิยามที่
สังคมให้แก่ “ความปกติ” และ “ความผิดเพี้ยน” อีกครั้ง
นักทฤษฎีเควียร์วิพากษ์และรื้อสร้างความหมายของ
“ความปกติ” เผยให้เห็นความย้อนแย้งของสังคมเมืองแบบ
ทุนนิยม สังคมเมืองต้องการให้ประชากรปฏิบัติตามกรอบ
กฎเกณฑ์ทวี่ างไว้เหมือนกันหมด ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ นตามบรรทัดฐาน
ที่สังคมวางไว้จะได้ชื่อว่าเป็นคน “ปกติ” ขณะเดียวกัน
บุคคลที่ประพฤติตนต่างไปมักถูกสังคมต�ำหนิว่าเป็นพวก
“เบีย่ งเบน” ความเป็นเควียร์จงึ เป็นผลมาจากการดํารงชีวติ
ภายใต้โครงสร้างหรือกรอบสังคมเมืองสมัยใหม่ ระบบ
ทุนนิยมยึดถือความปกติ (normalcy) และพยายามขจัด
สิ่งที่ไม่เข้าพวก หรือ สิ่งผิดปกติ ออกจากระบบด้วย
หากความปกติหมายถึงการปฏิบัติตนตามแบบแผนหรือ
ขนบที่สังคมวางไว้ จะไม่มีใครได้ชื่อว่า “ปกติ” ทั้งนี้เพราะ
ขนบของสังคมไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์เพียงข้อเดียว หากเป็น
ชุดกฎเกณฑ์ทสี่ มั พันธ์กนั อย่างต่อเนือ่ งไม่รจู้ บ จนท้ายทีส่ ดุ
ไม่มใี ครสามารถท�ำตามกฎเกณฑ์ทสี่ งั คมก�ำหนดไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ ดังนัน้ ทุกคนจึงได้ชอื่ ว่าเป็นเควียร์เหมือนกันหมด
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or characteristics that depart from societal
norms. According to this broader perspective,
queers today may include not only gay and
lesbian people, but also the handicapped,
the HIV-infected, senior citizens, and others.
Queer theory helps us reconsider the narrow
definitions behind the “normal” and the "queer.”
Queer theorists critique and deconstruct the
definition of “normality,” revealing it as a paradoxical feature of capitalist urban society, which
requires populations to follow its designated
frame of regulation. Only those with “acceptable” behaviors are recognized as “normal,”
whereas those who are different are stigmatized as “deviant.” So it can be said that being
“queer” is the result of living under the social
strictures of modern urban society. Capitalism
demands normalcy and tries to rid society of
anything that is uncategorized or abnormal
according to its system.
Nonetheless, if normality means behaving
according to any custom or standard that
society elects, no one would be regarded as
entirely “normal.” Social customs are not restricted to only one particular expectation,
but many, which are infinitely interconnected
and interdependent. Nobody could possibly
adhere to all social strictures all the time. In
this sense, everyone can be seen as being
“queer,” whether a little sometimes, or a lot
all the time.
Politics of LGBTQ Sexuality, the State and
Regulation of the Body

การเมืองเพศวิถี รัฐ และการควบคุมเรือนร่างของ LGBTQ
หากพิจารณามุมมองเรือ่ ง “เควียร์” ในฐานะ “การเมืองเพศ
วิถี” (sexual politics) สังคมไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงการ
หยิบความคิดทางศาสนากับความปรารถนาแบบเควียร์มา
พิจารณาคู่กันเพื่อเข้าใจถึงนโยบายทางวัฒนธรรมของรัฐ
ทีเ่ ข้ามาจัดการเพศวิถใี ห้อยูใ่ นกรอบของศีลธรรมอันดีงาม
และถูกก�ำกับด้วยแนวคิดชาตินยิ ม ยกตัวอย่างสิง่ ทีป่ รากฏ
ในภาพยนตร์สนั้ เรือ่ ง “บริเวณนีอ้ ยูภ่ ายใต้การกักกัน” (This
Area Is Under Quarantine) ของธัญสก พันสิทธิวรกุล
ได้สะท้อนสิ่งที่ดูเป็นคู่ตรงข้ามหลาย ๆ เรื่องในสังคมไทย
อารมณ์ปรารถนาของเควียร์ที่ด�ำเนินอยู่ท่ามกลางบริบท
ความขัดแย้ง สิ่งที่อยู่ในบริเวณที่ถูกกักกันทั้งเรื่อง เพศ
ศาสนา และการเมือง รวมถึงความล้มเหลวในสังคมที่คน
มีความต่างสามารถอยู่ด้วยกันได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
เสมือน “การคร�่ำครวญ” ให้แก่ความล้มเหลวในความ
สัมพันธ์ของคนต่างศาสนาและทัศนคติการเมือง จนกลับ
มาสะท้อนถึงการใช้ความรุนแรงของรัฐ
ในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของเควียร์มุสลิมมาเลย์
กลุม่ เกย์ เลสเบีย้ น และข้ามเพศ (transgendered) ถูกจัด
ให้เป็นสิง่ ที่ “ไม่ใช่มาเลย์” และ “ไม่ใช่อสิ ลาม” เพศวิถแี บบ
เควียร์ไม่ถูกยอมรับ ยุทธศาสตร์ในการต่อรองเชิงพื้นที่ใน
สังคมของเควียร์มุสลิมมาเลย์ ด�ำเนินด้วยเงื่อนไขทั้งทาง
ชาติพนั ธุ์ เพศวิถี ทีท่ บั ซ้อนกัน จึงท�ำให้ “การเลือกหยิบยืม”
(selective reappropriations) รูปแบบของความเป็นเควี
ยร์จากทั้งในท้องถิ่นและตะวันตกเป็นยุทธวิธีเพื่อน�ำออก
มาใช้แสดงออกทางอัตลักษณ์ของตัวเอง
กรณีของประเทศไทย การท�ำงานในอาชีพทีต่ อ้ งใส่เครือ่ งแบบ
เช่น ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ พนักงานเอกชน นักเรียนและ
นิสิตนักศึกษาต้องใส่ชุดเครื่องแบบตามที่สถานศึกษาได้
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As for “queer” as a subject of sexual politics,
Thai society usually views queer desire as running
counter to religious piety. Governmental policies
regarding culture are an instrument to regulate
sexuality-related matters and activities under
a framework of ostensible morality and patriotism. This was seen in the ban on the short
film titled “This Area Is Under Quarantine,” 2008,
directed by Thunska Pansittivoraku. The film
reflects on the much binary opposition that
pervades contemporary Thai society. The subject
of queer desire is narrated against a backdrop
of many “socially quarantined” factors: gender,
religion and politics. The film serves as an act
of lament for failed relationships between
people who have different religions and political
attitudes. It also portrays the effects of state
violence.
In the case of Malaysia, the expression of queer
identity by Muslim people there is shunned
as “non-Malay” and “non-Islamic” behavior.
Queer sexuality is not accepted. Queer Muslim
Malays have had to bargain for acceptance by
dealing with the intertwined issues of ethnicity
and sexuality. Queer people there resort to
“selective appropriations” from components
of queer identities, from both local and Western
examples, as a way to articulate their own
identities.
In the case of Thailand, wearing a gendered
uniform is compulsory for those in certain careers,
such as in the military, police force, civil service
and some private-sector occupations. Primary

ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ “ชาย” และ “หญิง” ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
นิสิตนักศึกษาอีกหลายคนไม่สามารถหรือไม่ต้องการระบุ
ตนเองเข้าสูค่ วามเป็นชายหรือเป็นหญิงตามเพศสรีระตาม
ก�ำเนิดของตน แต่ตอ้ งการระบุตนเองเข้ากับเพศสภาวะของ
ตนจริง ๆ แม้ว่าหลายมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา
แต่งเครื่องแบบตามเพศสภาวะของตนเองได้ แต่ไม่ได้
ทุกกรณีและทุกวาระ
แรงงาน LGBTQ กับระบบทุน
ที่ผ่านมา LGBTQ ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดเป็นภัย
คุกคามต่อสังคมเกษตรกรรม เพราะแรงงานเป็นส่วนส�ำคัญ
ต่อกระบวนการผลิต เมื่อแรงงานมีไม่เพียงพอให้มาท�ำไร่
ท�ำนา LGBTQ จึงยิง่ ถูกมองว่าไปหยุดโครงสร้างครอบครัว
ที่ควรจะเป็น รวมถึงกระบวนการผลิตแรงงาน แต่ปรากฏ
ว่าในสังคมปัจจุบนั เมือ่ กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึน้
ระบบทุนนิยมกลับสอดรับกับความสัมพันธ์หลากหลายเพศ
ของแรงงานเสียมากกว่า
แรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกในสังคมไทยส่วนมาก
เป็นแรงงานที่อพยพมาจากหมู่บ้านในชนบทอีสาน ผนวก
กับความต้องการของตลาดแรงงานขนาดใหญ่เพื่อท�ำงาน
ฝ่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปรากฏว่า
เพศสภาพมีบทบาทส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรม ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น “ความเป็นเพศ”
ของแรงงานกะเทยอีสานที่ถูกตีความใหม่ในบริบทของ
การท�ำงานโรงงานว่า “แข็งแรงแบบผูช้ าย แต่ละเอียดเหมือน
ผูห้ ญิง” จนท�ำให้กะเทยเข้าสูก่ ารเป็นสาวโรงงานได้มากขึน้
ขณะที่สาวโรงงานในภาคเหนือกลับพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
เพศ “ทอมบอย” ขึ้นมาในการสร้างพื้นที่และต่อรองทาง
เพศของผู้หญิงในบริบทนิคมอุตสาหกรรม พบว่าระบบทุน
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school and university students are required
to wear a uniform that matches their gender
as designated at birth (male or female). This
is a problem for students who cannot, or do
not want to, present their gender as assigned
since birth but instead their self-assigned
gender. Many universities do allow their students
to dress according to their chosen genderidentity, but not in all cases or for all occasions.
LGBTQ Labor and Capitalism
In the past, LGBTQ people were negatively
viewed as a threat within agricultural societies,
in which labor is a key factor in crop production.
LGBTQ people were considered to impede
the production of new generations, which would
reduce the number of potential farm laborers.
But in today’s capitalist society oriented toward
industry, however, the diversification of gender
and sexual identity among workers is seen as
an advantage.
Most workers employed in the industrial estates
in the provinces southeast of Bangkok come
from villages in the northeast. Interestingly,
the gender identity of these laborers plays
an important role in driving the productivity
of industrial manufacturing there. Now that
society takes a broader, more flexible view of
gender identity and sexual orientation, gay
male workers from the northeast are recast
favorably, if stereotypically, for being “macho
like men, but meticulous like women.” Employers
eagerly recruit these men as candidates who

กลับยอมรับและเปิดพื้นที่ของความสัมพันธ์ของทอม-ดี้
เพราะโรงงานสามารถมีแรงงานในกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนือ่ ง แรงงานไม่ตอ้ งลาคลอด และปัญหาครอบครัวต่าง ๆ
ของแรงงานทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการท�ำงานลดลง ในด้านหนึง่
ระบบทุนต่างมองเห็นผลประโยชน์ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
กลไกของตลาด การรับแรงงาน LGBTQ จึงเป็นตัวเลือกหนึง่
ทีน่ า่ สนใจของสังคมอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างอย่างสิน้ เชิงต่อ
การมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบการผลิต การปรับเปลีย่ น
อัตลักษณ์ทางเพศของแรงงาน LGBTQ ในกรณีนี้จึงสร้าง
ลักษณะแบบ “ชายปนหญิง” หรือ “หญิงปนชาย” ทีส่ ามารถ
หยิบเอาความเป็นหญิง/ความเป็นชายมาให้ประกอบสร้าง
ตัวตนของตัวเองได้ตามเวลาและพื้นที่เฉพาะ จึงท�ำให้
กลับมามองถึงบทบาททางเพศที่ถูกสมมุติขึ้นโดยสังคม
สิทธิตามกฎหมายที่ LGBTQ เข้าไม่ถึง
ไต้หวันเป็นประเทศแรกในเอเชียทีอ่ อกกฎหมายรับรองการ
แต่งงานตามของ LGBTQ คาดว่าคู่รักจ�ำนวนกว่า 157 คู่
จะเข้าจดทะเบียนแต่งงานเป็นวันแรก ในวันที่ 24 พฤษภาคม
2562 จากที่มีการส�ำรวจพบว่ามีคู่รักหลากหลายทางเพศ
เข้ามาลงทะเบียนเพือ่ เตรียมจดทะเบียนสมรสเกือบ 4,000 คู่
กลุ่มที่ออกมาขับเคลื่อนให้การแต่งงานของกลุ่ม LGBTQ
เป็นไปอย่างถูกกฎหมายในไต้หวันให้ความเห็นว่า พวกเขา
ต่างต้องการเห็นการแต่งงานของความรักทีห่ ลากหลายเพศ
เกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชีย เพื่อให้โลกได้เห็นว่าประเทศ
ไต้หวันมีความภูมิใจในรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
และค่านิยมทีห่ ลากหลายเกิดขึน้ ในเอเชีย แต่เมือ่ มองย้อน
กลับมาพิจารณาในสังคมไทย สังคมไทยวางตัวหรือถูกมองว่า
อยูใ่ นจุดไหนเมือ่ พิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายของ LGBTQ
คูร่ กั ทีใ่ ช้ชวี ติ ร่วมกันเป็นครอบครัว ไม่วา่ คูร่ กั หญิงชาย คูร่ กั
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can fill often demanding assembly-line positions
that require both strength and steady attention
to detail.
Factory life in Thailand’s north has contributed
to the acceptance of the “tom” identity of
masculine lesbians, creating space for freer
gender expression in industrial estate zones.
Since lesbians don’t need maternity leave or
time off for other family obligations, they support
industry's need for continuous production.
In this instance, the capitalist system views
LGBTQ laborers as a workforce option that
enhances, rather than threatens, a society.
This changing perception of gender and sexual
orientation has let workers benefit from being
able to construct a new identity at a particular
time and space, based on their mix of feminine
and masculine attributes. These instances
help us reconsider existing gender roles as they
are fabricated and perpetuated by society.
Weak Legal Rights for Many LGBTQ People
Taiwan is the first — and still only — country in Asia
to have granted LGBTQ people legal recognition
of same-sex marriage. Over 157 gay couples
were expected to register their marriages on
May 25, 2019, the day after this right went into
effect, and thousands more made plans. Gay
marriage proponents now make their case in
part by citing Taiwan as a positive Asian model
of constitutional democracy and liberal values.
But as for Thai society, what is its position on

หญิงหญิง คูร่ กั ชายชาย ฯลฯ ความแตกต่างอยูท่ คี่ รู่ กั หญิง
ชายมีทางเลือกว่าอยากใช้ชีวิตแบบ “จด” ทะเบียนสมรส
หรือ “ไม่จด” ทะเบียนสมรส ขณะที่คนรักเพศเดียวกันยัง
ไม่มีโอกาสเลือก ท�ำให้คนรักเพศเดียวกันขาดสิทธิหลาย
อย่างที่พึงมีในฐานะคนครอบครัวเดียวกัน การขับเคลื่อน
ร่างกฎหมายการแต่งงานของเพศที่หลากหลายถือเป็น
ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อเปิดโอกาสให้คนรัก
เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนเป็น “คู่ชีวิต” อันน�ำไปสู่
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย แต่เรื่องนี้อาจสร้างค�ำถาม
ขึ้นในใจหลายคนว่า คู่รักจ�ำนวนไม่น้อยพึงใจใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกันโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรส แล้วมีความจ�ำเป็น
เพียงใดที่จะต้องมีกฎหมายก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องการจด
ทะเบียน ในสังคมไทยที่ยังมีอคติ ส�ำหรับคู่ชีวิต LGBTQ
หากบอกว่าเป็นคู่ชีวติ เพศเดียวกันอาจถูกปฏิเสธ ทัง้ ที่การ
จดทะเบียนคู่ชีวิตจึงเป็นทางออกหนึ่งในตอนนี้เพื่อใช้เป็น
หลักฐานแสดงตัวส�ำหรับการท�ำกิจธุระต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
ไม่มีเพศที่แท้จริง
ตัวอย่างทีส่ ะท้อนความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้องต่อกลุม่ LGBTQ
ทีเ่ ห็นได้ชดั ในสือ่ กระแสสังคม คือกรณีของสภากาชาดไทย
มองว่า ‘ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย’ เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์
กับเพศเดียวกันของผูบ้ ริจาคท่านนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ นานมาแล้ว
หรือมีการป้องกันที่ดี หรือแม้ว่าผู้บริจาคท่านนั้นเป็นชาย
ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ไม่ติดเชื้อใด ๆ
แต่หากท่านกาเครื่องหมายลงตรงช่องที่ยอมรับว่าท่าน
‘เป็นชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย’ แค่ขดี เดียว ความตัง้ ใจที่
อุตส่าห์เตรียมตัวออกจากบ้านมาบริจาคเลือดเพื่อสร้าง
สมบุญกุศลกลับหมดโอกาสไป จนในทีส่ ดุ กรณีไม่รบั เลือด
บริจาคจาก ‘ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย’ กลายเป็นข่าวดัง
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this matter of deep importance to LGBTQ
people?
There are many patterns of relationship that a
couple can take: female-male, female-female,
male-male, and so on. Sadly, only female-male
couples are eligible to register as married in
Thailand. Queers lack the legal rights that
help support living as a family. This lack of legal
recognition means members of gay couples
do not have the legal rights normally given to
spouses. Some observers ask why this should
be necessary, since many couples spend their
lives together happily without registering
as married. However, marriage registration
would help queer couples obtain the official
documents needed for such legal matters
involving property, financial accounts, inheritance and children. In any case, Thai society
remains biased against LGBTQ people living
together as couples.
LGBTQ Goals and Campaigns
The movement for LGBTQ rights in Thailand is
still at the stage of negotiating with institutions
that fail to recognize the potential role in society
of people with gender and sexual diversity,
especially in leadership’s roles. One high-profile
instance of such discrimination is that of
Kate Krangpibbon, a transgender professor at
Thammasat University, who was unfairly treated
when the school declined to renew her teaching
contract. Another case was Tanwarin Sukkhapisit,
who in 2019 became the first transgender

เมื่อปรากฏคลิปวิดีโอที่ชายหนุ่มแสดงความอึดอัดขัดข้อง
ใจกรณีไปบริจาคเลือดแล้วถูกปฏิเสธ โดยทางสภากาชาด
ไทยมองว่า ‘ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย’ เป็นกลุ่มบุคคลที่
มีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ HIV จึงมีทางเดียวคือต้องโกหก
ไปว่า ‘ท่านเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิง’ เลือดของ
LGBTQ จึงได้รับการยอมรับ เพราะการมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างชายกับหญิงถือเป็นเซ็กส์ที่ตรงตามคุณสมบัติที่
สภากาชาดไทยต้องการ ถึงแม้วา่ วิธกี ารมีเพศสัมพันธ์ของ
ชายกับหญิงอาจไม่มกี ารป้องกันก็ตาม แต่สภากาชาดไทย
ยังถือว่าปลอดภัยกว่าเซ็กส์ของ LGBTQ กรณีนี้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าสภากาชาดไทยมีความล�ำเอียงในการรับ
เลือดของผูบ้ ริจาคเพราะสาเหตุของการแพร่เชือ้ มาจากการ
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ไม่ได้เกี่ยวกับว่าบุคคลนั้น
มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันหรือต่างเพศ
การเรียกร้องและขับเคลื่อนของ LGBTQ
กระแสการเรียกร้องของกลุ่ม LGBTQ ในไทยยังคงอยู่
ในช่วงของการต่อรองกับสังคมและสถาบันต่าง ๆ ที่ยังคง
ไม่ให้ความน่าเชือ่ ถือต่อบทบาทของกลุม่ คนทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศเข้ามาท�ำหน้าที่บทบาทส�ำคัญหรือเป็นผู้น�ำ
ทางสังคม ยกตัวอย่าง เคท ครัง้ พิบลู ย์ ถูกทางมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ไม่ด�ำเนินต่อสัญญา หรือกรณีของ ส.ส.ข้ามเพศ
ธัญญ์วาริน สุขะพิสษิ ฐ์ ทีท่ �ำงานเป็นตัวแทนของประชาชน
ในรัฐสภา ที่ต่างถูกจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงแรก
เพราะไม่ค่อยปรากฏภาพของนักการเมืองที่แสดงออกถึง
อัตลักษณ์ทางเพศที่ชัดเจน
การออกมาเคลื่อนไหวต่อสิทธิอันพึงมีและเพื่อค�ำนึงถึง
สวัสดิการของ LGBTQ จากกรณีของเคทและธัญญ์วาริน
จึงเป็นเสมือนการต่อสู้ของวัฒนธรรมย่อย ด้วยการเผชิญ
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member of parliament. As such, her actions
and role there initially came under a degree
of public scrutiny that was high even for a
holder of elected office.
The push for LGBTQ rights and welfare represents
a fight by a subculture whose members have
encountered friction with mainstream society
and institutions. Another large-scale negotiation
is the struggle of students for the right to wear
school uniforms according to their self-assigned
gender. This effort might lead toward the
right to wear one’s preferred-gender uniform
at jobs in both the private sector and government. The need to campaign to obtain legal
rights reveals how little Thai society actually
accepts LGBTQ people.
Current debates over LGBTQ issues are part of
the overall struggle for social equality to include
voices of all people of any gender and any
sexuality. But this does not mean that everyone
in Thai society needs to have the same attitude
towards LGBTQ issues all the time. LGBTQ
people need to revise and reconsider their
role in the new environment of diversity and
difference. Being tolerant in living with differences helps train all members of society to
accept the attitudes of others and to better
understand that gender has more than two
types and is always dynamic.
Moreover, the movement for gender diversity
should be considered together with campaigns
for other basic civil rights: the right to participate

หน้ากับโครงสร้างสถาบันหรือสถาบันกระแสหลักเพื่อการ
ต่อรองบางอย่าง เช่น ระเบียบเครือ่ งแต่งกายของนักศึกษา
ในการเข้าชั้นเรียนหรือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แม้กระทัง่ การยอมรับการแต่งกายตามเพศสภาพของกลุม่
หลากหลายทางเพศในสถานที่ท�ำงานทั้งที่เป็นภาคเอกชน
และภาครัฐถือเป็นสิทธิและประเด็นทีส่ �ำคัญต่อการอธิบาย
ว่าสังคมไทยยอมรับและเปิดกว้างต่อกลุ่ม LGBTQ มาก
น้อยแค่ไหน อย่างไร
การออกมาโต้เถียงและโต้แย้งกันต่อประเด็นต่าง ๆ
ในสังคมเป็นภาพสะท้อนถึงความเท่าเทียมอย่างหนึ่ง
หมายความว่า แต่ละคนค�ำนึงถึงว่าเสียงของตัวเองเท่ากัน
ไม่ว่าเพศสภาพแบบไหน หรือท�ำงานอยู่ในภาคส่วนใด
ความเห็นต่อเรือ่ ง LGBTQ ในสังคมไทยไม่จ�ำเป็นต้องเห็น
เหมือนกันตลอดเวลา เพราะยิ่งท�ำให้กลุ่ม LGBTQ เอง
ต้องหันมาทบทวนและส�ำรวจตัวเองและความแตกต่าง
หลากหลายด้วย การอดทนอยูก่ บั ความแตกต่างช่วยฝึกหัด
ให้คนยอมรับความเห็นต่างได้ และยิง่ ช่วยให้คนเข้าใจเรือ่ ง
เพศสภาพมากขึ้นว่าไม่ได้มีแค่สองแบบและเลื่อนไหล
อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้การขับเคลื่อนเรื่องความหลากหลายทางเพศ
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินไปพร้อม ๆ กับการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ
ของพลเมือง ทั้งการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคม
ประชาธิปไตย สิทธิทางเพศที่เท่าเทียมของหญิงชายและ
เพศทีห่ ลากหลาย สิทธิดา้ นแรงงาน การศึกษา เป็นต้น การ
เรียกร้องและขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิทธิและความเท่า
เทียมจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงกลุ่มเคลื่อนไหวอื่น ๆ ซึ่งเป็น
สิ่งที่สังคมไทยเองต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะ
นอกจากเป็นการเสริมพลังให้การขับเคลื่อนยิ่งแข็งแกร่ง
ต่อการผลักดันกับสถาบันต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นกระบวนการ
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in a democratic society, to have equal rights
among all genders in work, education and so
on. Any group that demands civil rights and
equality should be supported by other groups
as well. Collective force not only strengthens
pressure on the mainstream, but also brings
about a process of educating all members
of society to know and recognize the LGBTQ
movement’s legitimacy. Without a realistic
understanding of gender diversity among the
general public, it will take more time to reach
this goal. LGBTQ people would continue to be
trapped by a complacent mainstream view:
"It's enough to be a good person. One's gender
identity doesn't matter."
Other people besides queers are interested
in questions of diverse sexuality, gender, and
gender preference. You don’t have to be queer
to be able to understand and empathize with
a marginalized social group, whether in the
West or in Asia. This solidarity is helping break
down the wall that impedes diversity.
Lastly, "queer" and "LGBTQ’ should not be viewed
as words having magical powers in themselves.
They are not self-explanatory. If public attitudes
towards LGBTQ people remain negative, it
won't help to add other identities to the list by
adding more characters to “LGBTQ.” A good
way to move toward greater acceptance and
equality would be to better inform and influence
each person living in our society to lead them
towards broader thinking.

เพื่อให้ทุกคนในสังคมเกิดการเรียนรู้กลุ่มเคลื่อนไหวของ
LGBTQ ไปพร้อม ๆ กัน ไม่อย่างนั้นการท�ำความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อเพศสภาพที่หลากหลายก็ยังคงต้องใช้เวลาเพิ่ม
มากขึ้นจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ มิฉะนั้น
LGBTQ ในสังคมไทยก็คงยังตกอยู่ในวาทกรรมที่บอกว่า
“เป็นอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นคนดี” ต่อไป ซึง่ ยิง่ เป็นการสร้าง
วงโคจรทีผ่ ลิตซำ�้ ให้พวกเขาต้องก้มหน้าก้มตาเป็นพลเมือง
ที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นศาสนิกชนที่ดี โดยไม่มีโอกาสมีปาก
มีเสียงให้กับตัวเองและคนอื่นได้เลยในอนาคต
ความสนใจเรื่องเพศสภาพ เพศวิถี และเพศสภาวะที่
หลากหลาย ไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดเฉพาะคนที่เป็นเควียร์
เพราะเส้นแบ่งความเป็นคนนอกคนในไม่ได้ส�ำคัญต่อการ
ท�ำความเข้าใจชีวิตคน โดยเฉพาะการท�ำความเข้าใจถึง
การต่อสู้เพื่อให้ได้มาของสิทธิทางเพศที่หลากหลายใน
แต่ละสังคมทั้งในโลกตะวันตกหรือในภูมิภาคอาเซียน
ยิ่งช่วยท�ำให้คนในสังคมเข้าใจและลดก�ำแพงต่อการปิด
กั้นความหลากหลายนี้ลงได้ ซึ่งเป็นกระบวนการส�ำคัญ
ที่ช่วยให้สังคมก้าวข้ามและไม่ใช้ประเด็นเรื่องเพศสภาพ
มาเป็นตัวตัดสิน และค�ำว่า LGBTQ ไม่อาจมองว่าเป็น
การตัดสินกันเองของกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
การมองว่าค�ำเรียก LGBTQ เป็นการจับคนมาใส่ในกล่อง
ว่าคนนี้คืออะไรจึงเป็นทัศนะที่คับแคบ แต่ถ้าทัศนคติของ
คนยังเหมือนเดิม ค�ำเรียกจึงไม่ได้ช่วยอะไร ค�ำว่าเควียร์
หรือ LGBTQ จึงเป็นแค่ค�ำเรียก และไม่จ�ำเป็นต้องบอกว่า
นี่คือ “กล่องใบใหม่” ที่เตรียมเผื่อไว้เรียกเพศหลากหลาย
อืน่ ๆ ตัวอักษรต่อพ่วง X Y Z ตรงนีไ้ ม่ใช่แก่นสาระ แต่ทศั นคติ
ของแต่ละคนต่างหากทีส่ �ำคัญต่อการก้าวข้ามก�ำแพงต่างๆ
ที่มีอยู่ในสังคม

237

238

239

240

Artist Biography
ประวัติศิลปิน

Brunei
Adam Hague
อดัม เฮก
Adam Hague (b. 1983, Brunei) uses photography
of his own body as a medium to express subtle
perspectives and emotions charged with reflections 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; the photos invite viewers to engage
oppositional modes of perception: real and
surreal, freedom and pain. Adam has participated in several photography competitions
including The ASEAN-Korean Multimedia
Competition (Hanam Art Center, South Korea,
2012-2013) and Art Takes New York Digital
Exhibition (US, 2014). He was a recipient of Canon
PhotoMarathon awards in 2012, 2013, 2015.
Adam Hague is based in Brunei, Darussalam.

อดัม เฮก (เกิด พ.ศ. 2526, บรูไน) ผลงานน�ำเสนอผ่าน
การใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสื่อกลางในการแสดงนัยทาง
ความคิดและอารมณ์ทสี่ ะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ส่วนตัว การใช้
ภาพเปลือยครึง่ บนและบนพืน้ หลัง ทัง้ ทีเ่ ป็นนามธรรมและ
รูปธรรมเพือ่ ถ่ายทอดตัวตนภายใน ด้วยนัยเชิงสัญลักษณ์ตา่ ง
ๆ ท�ำให้ผรู้ บั ชมได้มองเห็นถึงแนวความคิดขัว้ ตรงข้าม อาทิ
ความจริงและความเหนือจริง อิสระและความเจ็บปวด
เป็นต้น อดัม ได้เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพหลายรายการ
ซึง่ รวมถึง The ASEAN-Korean Multimedia Competition
(Hanam Art Center, 2555-2556) และ Art Takes New

York Digital Exhibition (2557) นอกจากนี้ อดัม ยังได้รับ
รางวัลหลายครัง้ จากงาน Canon PhotoMarathon (2555,
2556, 2558) ปัจจุบัน อดัม เฮก พ�ำนัก ในประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม

Cambodia
Chov Theanly
โชฟ เทียนลี
Chov Theanly (b. 1985, Cambodia) received a
bachelor’s degree in graphic design, Vocational
Training Center of Battambang, Cambodia, in
2007 and a master’s degree in law, Chamroeun
University of Polytechnology, Phnom Penh in
2011. Driven by a passion for art, he began to learn
painting by himself at an early age. His work is
often developed from his personal experiences
and viewpoints, represented in the form of
semi-realistic portraits. A specialist in oil painting,
Theanly has taken part in such exhibitions
as Striving (Java Art, Phnom Penh, 2016);
Renaissance (Euro-Metropolis Museum, Lille,
France, 2015); Questioning (Utterly Art, Singapore,
2015). Theanly lives and works in his hometown,
Battambang, Cambodia.

โชฟ เทียนลี (เกิด พ.ศ. 2528, กัมพูชา) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขากราฟิกดีไซน์ จาก Vocational Training
Center of Battambang ในปี พ.ศ. 2550 และระดับ
ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จาก Chamroen Poly
Technology และในปี พ.ศ. 2554 ด้วยความชื่นชอบใน
ศิลปะ เทียนลี เริม่ ฝึกฝนการวาดภาพด้วยตนเองตัง้ แต่อายุ
ยังน้อย ผลงานส่วนใหญ่ถกู สร้างขึน้ จากประสบการณ์และ
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มุมมองในแง่ต่าง ๆ ของตัวเอง น�ำเสนอออกมาในรูปแบบ
ของภาพบุคคลกึ่งเสมือนจริง โดยงานที่ถนัดที่สุด คือ
การวาดภาพสีน�้ำมัน ผลงานของ เทียนลี ได้เข้าร่วม
นิทรรศการหลากหลาย อาทิ Striving (Java Art, พนมเปญ,
2559); Renaissance (Euro-Metropolis Museum,
ฝรั่งเศส, 2558); Questioning (Utterly Art, สิงคโปร์,
2558) ปัจจุบัน เทียนลี พ�ำนักและท�ำงานในบ้านเกิด
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
Lyno Vuth
ลีโน วุธ
Lyno Vuth (b. 1982, Cambodia) holds a master’s
degree in art history from the State University
of New York, Binghamton, US, having been
supported by a Fulbright fellowship. He is both
artist and curator; his artistic and curatorial
practice is primarily participatory in nature,
exploring collective learning and experimentation, and sharing of multiple voices through
exchanges. His interests intersect micro-histories,
notions of community and production of social
situations. Vuth’s recent exhibitions include
The 9th Asia Pacific Triennial (2018); Ties of
History: Art in Southeast Asia (Metropolitan
Museum of Manila, University of the Philippines
Vargas Museum, Quezon City, and Yuchengco
Museum, Makati City, 2018); Unsettled Assignments (Singapore International Festival of Arts,
2017); 2nd SEA+ Triennale (National Gallery
of Indonesia, Jakarta, 2016); 9th Gwangju Biennale
(South Korea, 2012). Lyno Vuth is currently
the co-founding artistic director of Sa Sa Art
Projects, an artist-run space initiated by the Stiev

Selapak art collective, based in Phnom Penh,
Cambodia

ลีโน วุธ (เกิด พ.ศ. 2525, กัมพูชา) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จาก State
University of New York บิงแฮมตัน โดยได้รบั ทุนฟูลไบรท์
ลีโน วุธ เป็นทั้งศิลปินและภัณฑารักษ์ที่มีวิธีการน�ำเสนอ
ผลงานและจัดงานด้วยการน�ำธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วม
ให้ความสนใจกับการเรียนรูร้ ว่ มกันและการทดลอง รวมถึง
การแบ่งปันหลาย ๆ เสียงจากการแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน
นอกจากนีค้ วามสนใจของ ลีโน วุธ ยังมีความข้องเกีย่ วกับ
จุลประวัติศาสตร์ พัฒนาการของชุมชน และผลผลิตจาก
สถานการณ์ทางสังคม นิทรรศการของ ลีโน วุธ ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่
เร็ว ๆ นี้ ได้แก่ The 9th Asia Pacific Triennial (2561);
Ties of History: Art in Southeast Asia (Metropolitan
Museum of Manila, University of the Philippines
Vargas Museum, and Yuchengco Museum, 2561);
Unsettled Assignments (Singapore International
Festival of Arts, 2560); 2nd SEA+ Triennale (2559);
กวางจู เบียนนาเล่ ครั้งที่ 9 ปัจจุบัน ลีโน วุธ เป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Sa Sa Art Projects ซึ่งเป็น
artist-run space ที่ริเริ่มโดยกลุ่มศิลปิน Stiev Selapak
อยู่ในพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

China
Ren Hang
เยิน
่ หาง
Ren Hang (1987-2017, China) was a self-taught
photographer and poet. At the age of 17, he
moved to Beijing to study advertising. Ren
bought a point-and-shoot camera and began
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taking nude photos of his roommates and
friends in 2007. Nudity and sexuality are natural
themes in Ren’s photos but without the
intention of pushing boundaries in cultural
and political contexts. Ren considered naked
bodies to be the original and authentic look of
all people because each of us comes into this
world naked. His photos show nude groups
and solo portraits of men and women, often
contorted into highly performative positions.
Their body parts are interlaced with flowers,
hair and animals, among other atypical props.
Genitalia, breasts and anuses are not covered
up, but featured, or accentuated with props
and close-ups. Ren combined indoor and
outdoor, natural and urban environments to
create a vision of young people that is playful,
raw and regardless of gender. His colours are
rich and high in contrast, increasing visual
impact. Ren’s exhibitions included Ren Hang
(Museum of Fine Art, Leipzig, Germany, 2017);
Naked/Nude (Foam Fotografiemuseum, Amsterdam, 2017); Human Love (Fotografiska,
Stockholm, 2017). Ren took his own life at the
age of 29 in 2017 in Beijing, China.

เยิ่น หาง (พ.ศ. 2530-2560, จีน) เป็นช่างภาพและนักกวี
ที่ศึกษาและฝึกฝนวิชาด้วยตนเอง เมื่ออายุ 17 ปี เขาได้
ย้ายไปศึกษาด้านการโฆษณาในกรุงปักกิ่ง และในปี
พ.ศ. 2550 ได้ซื้อกล้องดิจิทัล คอมแพค และเริ่มต้นการ
ถ่ายภาพ จากการถ่ายภาพเปลือยของเพื่อนร่วมห้องและ
เพือ่ นคนอืน่ ๆ ภาพเปลือยและเรือ่ งเพศเป็นประเด็นหลักใน
ภาพถ่ายของเขาตามปกติ โดยปราศจากเจตนาทีจ่ ะท้าทาย
ขอบเขตบริบททางวัฒนธรรมและการเมือง เนื่องจาก

มองว่าร่างกายอันเปลือยเปล่านั้น คือ รูปลักษณ์ที่แท้จริง
ของมนุษย์ตงั้ แต่แรกเกิด ภาพถ่ายของเขาเป็นการถ่ายภาพ
ของกลุ่มคนเปลือยเปล่า และภาพเดี่ยวของชายและหญิง
มักมีการจัดองค์ประกอบท่าทางที่เกินธรรมชาติ มีการน�ำ
ดอกไม้ เส้นผม และสัตว์ตา่ ง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉาก
แปลก ๆ อื่น ๆ มาตกแต่งผสมผสานกับส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เยิน่ หาง เน้นยำ�้ ให้อวัยวะเป็นจุดเด่นของภาพด้วย
อุปกรณ์ประกอบและการถ่ายภาพแบบใกล้ ดังนัน้ อุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ จึงไม่ได้ถูกน�ำมาใช้ปกปิดส่วนอวัยวะเพศ
หน้าอก และทวาร แต่กลับเป็นการน�ำมาจัดวางเพื่อสร้าง
ความโดดเด่นให้กับอวัยวะส่วนนั้น ๆ นอกจากนี้ภาพถ่าย
ยังมีทงั้ ภาพในทีร่ ม่ ในทีแ่ จ้ง สถานทีธ่ รรมชาติ และในเมือง
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่สนุกสนานตามธรรมชาติของวัยรุ่น
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงเพศสภาพของบุคคลเหล่านั้น สีสันของ
ภาพมักเป็นสีสด และความเปรียบต่างของแสงสูงเพื่อ
กระตุน้ การมองเห็น งานจัดแสดงผลงานของ เยิน่ หาง อาทิ
Ren Hang (Museum of Fine Art, ไลพ์ซิช, 2560); Naked/Nude (Foam Fotografiemuseum, 2560);
Human Love (Fotografiska, สวีเดน, 2560). เยิ่น หาง
เสียชีวติ ในวัย 29 ปี เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 ในปักกิง่ ประเทศจีน
Wang Haiyang
หวัง ไห่หยาง
Wang Haiyang (b. 1984, China) graduated from
the Printmaking Department of the China
Central Academy of Fine Arts, Beijing. Combining
animation and printmaking, Wang develops a
unique artistic vocabulary and uses the technique
of stop motion animation in his works. In his
videos, each image is also an artwork, comprising
individual symbolism and imagery. Wang attempts
to find a connection between still images and
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movement in videos, exploring their infinite
possibilities. His work was included in New
Directions: Wang Haiyang (Ullens Center for
Contemporary Art, Beijing, 2016); The 2nd Ningbo
International Contemporary Art Exhibition
(Ningbo Museum of Art, China, 2016); Don’t
Look Back: Contemporary Paintings in China
(Galerie Paris-Beijing, Brussels, 2014). He also
won the Grand Prize of the Holland Animation
Film Festival. Wang Haiyang lives and works in
Beijing, China

หวัง ไห่หยาง (เกิด พ.ศ. 2527, จีน) จบการศึกษาสาขา
ภาพพิมพ์ จาก China Central Academy of Fine Arts
ลักษณะส�ำคัญในงานศิลปะของ หวัง ไห่หยาง คือ การน�ำ
ภาพแอนิเมชั่นและภาพพิมพ์มาผสมผสานกัน จนกลาย
เป็นรูปแบบศิลปะเฉพาะตัว และมีการน�ำเทคนิค ‘สต็อปโมชัน่
แอนิเมชัน่ ’ มาใช้ในการสร้างผลงาน โดยแต่ละภาพทีน่ �ำมา
ประกอบกันต่างเป็นงานศิลปะแยกชิน้ ทีเ่ ป็นภาพสัญลักษณ์
และภาพบุคคล หวัง ไห่หยาง พยายามค้นหาความเชือ่ มโยง
กันระหว่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวิดีโอ รวมถึง
ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของสิ่งเหล่านี้ ผลงานของ หวัง
ไห่หยาง อาทิ New Directions: Wang Haiyang (Ullens
Center for Contemporary Art, 2559); The 2nd “Ningbo”
International Contemporary Art Exhibition (Ningbo
Museum of Art, 2559); Don’t Look Back: Contemporary
Paintings in China (Galerie ปารีส-ปักกิ่ง, เบลเยียม,
2557) ปัจจุบัน หวัง ไห่หยาง พ�ำนักและท�ำงาน ในปักกิ่ง
ประเทศจีน

Xiyadie (b. 1963, China) did not pursue further
education after finishing high school, and he
learned the traditional Chinese art of papercutting from his mother. The artist calls himself
“Xi Ya Die”, which means “the Siberian butterfly.”
A Siberian legend speaks of a type of butterfly
that can withstand the long, freezing winter and
flap its wings again under the spring sunshine.
The name, therefore, reflects the artist’s personal
journey and symbolizes his aspiration for the
future. Xi Ya Die lived through China’s Cultural
Revolution, a time when homosexuals were
seriously oppressed. Even today, homosexuality
is still a taboo subject in Chinese officialdom.
Therefore, the artist’s sexual orientation has been
strongly repressed by traditional social conceptions. Even so, he manages to use readily
available materials to express his repressed
sexual identity and life experiences. In his works,
a hidden world of struggles, sexual desire and
intimate stories has unfolded. Xiyadie’s work
has been shown in such exhibitions and venues
as 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders
(South Korea, 2018); In Search of Miss Ruthless
(Para Site, Hong Kong, 2017); Antwerp Queer
Arts Festival (Galerie Verbeeck-Van Dyck, Belgium,
2015); Secret Love (Tropenmuseum, Amsterdam,
2015; Museum of World Culture, Gothenburg,
Sweden, 2013); Museum of Far Eastern Antiquities
(Stockholm, 2012). Xiyadie lives and works in
China.

Xiyadie
ซีหยาตี้

ซีหยาตี้ (เกิด พ.ศ. 2506, จีน) ไม่ได้ท�ำการศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยม และ
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หันมาเรียนรู้ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีนโบราณจากแม่
ของตนเอง โดยเรียกตัวเองว่า “ซีหยาตี้” ซึ่งแปลว่า “ผีเสื้อ
ไซบีเรียน” เนื่องจากตามต�ำนานไซบีเรียน มีการเล่าถึง
ประเภทของผีเสือ้ ทีส่ ามารถอดทนต่อฤดูหนาวอันยาวนาน
และสามารถกลับมากระพือปักได้อีกครั้งภายใต้แสงแดด
แห่งฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้น จึงเป็นชื่อที่สะท้อนถึงเส้นทางชีวิต
และความใฝ่ฝันในอนาคต เขาใช้ชีวิตผ่านช่วงการปฏิวัติ
วัฒนธรรมในจีน ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่รักร่วมเพศเป็นเรื่อง
ต้องห้าม และจนถึงปัจจุบนั ความเป็นรักร่วมเพศยังคงเป็น
ประเด็นข้อห้ามในหมู่ข้าราชการจีน ท�ำให้รสนิยมทางเพศ
ของเขาถูกปิดกั้นโดยความเชื่อทางสังคมแบบดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม ซีหยาตีไ้ ด้ใช้สงิ่ ทีม่ ใี นขณะนัน้ เพือ่ แสดงออก
ถึงรสนิยมทางเพศที่ถูกกีดกันและประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว
ผลงานจึงตีแผ่ถึงโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ ความต้องการ
ทางเพศ และเรือ่ งเล่าบนเตียง ผลงานของซีหยาตีถ้ กู น�ำไป
จัดแสดงในหลากหลายนิทรรศการ อาทิ กวางจู เบียนนาเล่
ครัง้ ที่ 12: Imagined Borders (2561); In Search of Miss
Ruthless (Para Site, ฮ่องกง, 2560); Antwerp Queer
Arts Festival (Galerie Verbeeck – Van Dyck, 2558);
Secret Love (Topenmuseum, อัมสเตอร์ดัม, 2558;
Museum of World Culture, กอเทนเบิรก์ , 2556; Museum
of Far Eastern Antiquities, สตอกโฮล์ม, 2555) ปัจจุบัน
ซีหยาตี้ พ�ำนักและท�ำงานที่ประเทศจีน
Yan Xing
หยัน ชิ่ง
Yan Xing (b. 1986, China) graduated in 2009
from Sichuan Fine Arts Institute, China, majoring
in oil painting in 2009. Yan employs a wide
range of creative mediums media, including
performance, video, photography, installation
and painting. His work is modern and critical,

and conveys the artist’s individualised form of
narrative, which he has achieved through in-depth
research about literature, theory and art history.
Through appropriation, reconstruction and
remaking of Western classics, his work analyzes
profound themes that reflect our time in classic
black-and-white images. Regardless of the
medium, the artist tends to adopt a verbal
form to recount events and anecdotes in his
world, rendering the works’ autobiographical.
His work has been included in various exhibitions such as Land of the Lustrous (UCCA
Dune Art Museum, Qinhuangdao, China, 2019);
Dangerous Afternoon (Kunsthalle Basel,
Switzerland, 2017); Constellation (Georgian
National Museum, Tbilisi, 2017); Another Leap
(Power Station of Art, Shanghai, China, 2014)
Yan Xing (Chinese Arts Centre, Manchester,
UK, 2012). Yan Xing lives and works in Los
Angeles, US.

หยัน ชิง่ (เกิด พ.ศ. 2529, จีน) จบการศึกษา จาก Sichuan
Fine Arts Institute วิชาเอกสีน�้ำมัน ในปี พ.ศ. 2552
ผลงานของ หยัน ชิง่ มีการใช้สอื่ สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย
อาทิ การแสดงสด วิดีโอ ภาพถ่าย ศิลปะจัดวาง และ
จิตรกรรม โดยมีความทันสมัยและแสดงทรรศนะวิพากษ์
วิจารณ์ผา่ นเรือ่ งเล่าอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ซึง่ ได้รบั
มาจากการวิจยั เชิงลึกเกีย่ วกับงานวรรณกรรม ทฤษฎี และ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ด้วยการน�ำงานตะวันตกดั้งเดิมมา
เรียบเรียง ดัดแปลง และสร้างใหม่ ผลงานของ หยัน ชิ่ง
วิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ ๆ ที่สะท้อนเกี่ยวกับปัจจุบันด้วย
การใช้ภาพขาวด�ำแบบดั้งเดิม และมักมีการน�ำรูปแบบ
การใช้เสียงเข้ามาเล่าเหตุการณ์และเกร็ดความรูอ้ ยูเ่ สมอ
ท�ำให้เกิดเป็นอัตชีวประวัตขิ องผลงานชิน้ นัน้ ๆ ผลงานของ
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หยัน ชิ่ง ถูกน�ำไปจัดแสดงในนิทรรศการมากมาย อาทิ
Land of the Lustrous (UCCA Dune Art Museum, ฉินฮวงเต่า, 2562); Dangerous Afternoon (Kunsthalle
บาเซิล, 2560); Constellation (The National Gallery,
Georgian National Museum, 2560); Another Leap
(Power Station of Art, เซีย่ งไฮ้, 2557) Yan Xing (Chinese
Arts Centre, แมนเชสเตอร์, อังกฤษ, 2555) ปัจจุบนั หยัน ชิง่
พ�ำนักและท�ำงานในลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hong Kong
Christopher Cheung
คริสโตเฟอร์ เช็ง
Christopher Cheung (b. 1945, Hong Kong)
studied at Ling Hai Art School, Hong Kong,
from 1967 to 1970, and settled in Paris shortly
after. Cheung is an exquisite painter whose
works are richly detailed and speak strongly
and boldly of his Chinese heritage. In recent
years, Cheung found a pressing and urgent
need to explore and examine his whole being,
inside out. His signature work with Chinese
characteristics is to depict rehearsing actors,
including nude figures, bald women and
Caucasian men in Peking opera dress. His work
has shown at Duo-Culture-Rupture-Liaison
(Main Trend Gallery, Taipei, 2006); Promenade
dans l’Art d’aujourd’hui (Auvers-sur-Oise, France,
2004); Wet Paint (Art Centre, National Central
University, Chung-Li, Taiwan, 2004). Christopher
Cheung lives and works in Paris, France.

คริสโตเฟอร์ เช็ง (เกิด พ.ศ. 2488, ฮ่องกง) เข้าศึกษาที่
Ling Hai Art School ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ. 2513

เป็นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชัน้ ยอดทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย
รายละเอียดและสื่อสารเกี่ยวกับมรดกทางวัฒน-ธรรมจีน
ออกมาอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา คริสโตเฟอร์ เช็ง
รูส้ กึ ถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการค้นหาและพินจิ พิเคราะห์
เกีย่ วกับการมีอยูข่ องตนเองทัง้ ภายนอกและภายใน ผลงาน
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ประจ�ำตัวเป็นงานทีแ่ สดงถึงความเป็นชาติ
จีน ซึง่ เป็นภาพการฝึกซ้อมของนักแสดง อาทิ ภาพเรือนร่าง
เปลือยเปล่า ผูห้ ญิงหัวล้าน และ ชายผิวขาวในชุดงิว้ ปักกิง่
ผลงานต่าง ๆ ถูกน�ำไปจัดแสดงที่ Duo-Culture-RuptureLiaison (Main Trend Gallery, ไทเป, 2549); Promenade
dans l’Art d’aujourd’hui (โอแวร์ซูว์รวซ, 2547); Wet
Paint (Art Centre, National Central University Chung-Li,
2547) ปัจจุบนั คริสโตเฟอร์ เช็ง พ�ำนักและท�ำงานในปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
Ho Tam
โฮ แตม
Ho Tam (b. 1962, Hong Kong) graduated from
McMaster University, Ontario, Canada, in 1985;
Whitney Museum Independent Study Program,
New York, US, in 1997; Bard College, Annandaleon-Hudson, US, in 2004. He works in a wide range
of disciplines, from painting and photography
to video and print media. His current focus is
on independent publishing, and he has recently
opened his own bookshop/gallery, Hotam Press,
to promote and distribute artists’ books and
printed matter. His feature documentary film
Books of James (2002) was awarded Outstanding
Artistic Achievement at Outfest Los Angeles and
Best Feature Documentary at Tel Aviv International LGBT Film Festival. He has also published
several series of artists’ books and zines. He
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participated in such exhibitions as Trans-Pacific
Transmissions (Art Gallery of Greater Victoria,
Canada, 2016); A Usable Past (Henry Street
Settlement Abrons Arts Center, New York, US,
2006); Carriage House Project Space - Project
‘97 (Islip Art Museum, New York, US, 1997).
Ho Tam lives and works in Vancouver, Canada.

โฮ แตม (เกิด พ.ศ. 2505, ฮ่องกง) จบการศึกษาจาก
McMaster University เมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ ในปี
พ.ศ. 2528; Whitney Museum Independent Study Program
เมืองนิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2540; Bard College, Annandaleon-Hudson ในปี พ.ศ. 2547 ผลงานของโฮ แตม มีรปู แบบ
ที่หลากหลายตั้งแต่งานจิตรกรรมไปจนถึงการถ่ายภาย
วิดีโอ และสื่อการพิมพ์ โดยมีความสนใจหลักในปัจจุบัน
คือ งานเกี่ยวกับส�ำนักพิมพ์อิสระ ซึ่งได้เปิดร้านหนังสือ/
แกลลอรี่ชื่อว่า Hotam Press ขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพื่อ
สนับสนุนและเผยแพร่หนังสือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของเหล่า
ศิลปิน ภาพยนตร์สารคดีสนั้ Books of James (2545) ของ
โฮ แตมได้รับรางวัล Outstanding Artistic Achievement
(Outfest, ลอสแอนเจลิส) และ รางวัล Best Feature
Documentary (Tel Aviv LGBT Film Festival) นอกจาก
นั้นโฮ แตมยังเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือและนิตยสารของศิลปิน
ต่าง ๆ หลายเล่มและมีผลงานที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
มากมาย อาทิ Trans Pacific Transmissions (Art Gallery
of Greater Victoria, 2559); A Usable Past (Henry Street
Settlement Abrons Arts Center, นิวยอร์ก, 2549); The
Carriage House - Project 97 (Islip Art Museum,
นิวยอร์ก, 2540) ปัจจุบนั โฮ แตม พ�ำนักและท�ำงานทีเ่ มือง
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
Jes Fan
เจส ฟาน

Jes Fan (b. 1991, Canada) graduated with a BFA
degree from Rhode Island School of Design,
USA, in 2014. Fan works primarily with sculpture
to explore the use of biological materials. His
work often incorporates both organic and
chemical materials ranging from soybeans
and depo-testosterone to larger assemblages
incorporating resin or silicone. Fan has been
queering normative notions of gender, kinship
and maternity. He speculates on the interrelationship of biology and identity, which has
led his interest to the concept of otherness in
gender. Fan’s work has been shown in such
exhibitions as No Clearance in Niche (Museum
of Arts and Design, New York, US, 2017); Set on
Freedom (Queens Museum, New York, US, 2017);
In Search of Miss Ruthless (Para-Site, Hong
Kong, 2017). Jes Fan is based in Brooklyn, US.

เจส ฟาน (เกิด พ.ศ. 2534, แคนาดา) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิจติ รศิลป์ จาก Rhode Island School
of Design ในปี พ.ศ. 2557 โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นงาน
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางชีววิทยาและสาร
อินทรีย์ เช่น ถัว่ เหลืองและเดโป-เทสโทส-เตอโรน ไปจนถึง
การหล่อรวมเรซิ่นและซิลิโคน ด้วยความสงสัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างชีววิทยาและอัตลักษณ์บุคคล เจส
ฟาน ให้ความสนใจศึกษาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับความเชื่อ
พื้นฐานในประเด็นทางเพศ ความเกี่ยวดองทางเครือญาติ
และมาตุภาวะ เนื่องจากพบว่ามีข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎี
ความเป็นอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเพศสภาพ
ผลงานของ เจส ฟาน ถูกจัดแสดงในนิทรรศการจ�ำนวน
มาก อาทิ No Clearance in Niche (Museum of Arts and
Design, นิวยอร์ก, 2560); Set on Freedom (Queens
Museum, นิวยอร์ก, 2560); In Search of Miss Ruthless
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(Para-Site, ฮ่องกง, 2560) ปัจจุบัน เจส ฟาน พ�ำนัก ใน
บรุกลิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
Samson Young
แซมสัน ยัง
Samson Young (b. 1979, Hong Kong) was trained
as a composer and graduated with a PhD in
music composition from Princeton University,
US, in 2013. He is a multi-disciplinary artist whose
work ranges from compositions, performances,
video, drawings and radio broadcasts to installations. His works touch upon the topics of
military conflict, identity, migration and political
frontiers in the past as well as present. Young
has participated in numerous large-scale
international exhibitions such as Living Sound Expanding the Extramusical (Taipei Museum
of Contemporary Art, 2019); 12th Shanghai
Biennale, Proregress: Art in the Age of Historical
Ambivalence (China, 2018); Songs for Disaster
Relief (M+ Pavilion, West Kowloon Cultural
District, Hong Kong, 2018 and Hong Kong
Pavilion, 57th Venice Biennale, Italy, 2017); A
Dark Theme Keeps Me Here, I’ll Make A Broken
Music (Kunsthalle Düsseldorf, Germany, 2016);
Video Program: Samson Young (Hiroshima City
Museum of Contemporary Art, Japan, 2015).
Samson Young lives and works in Hong Kong.

แซมสัน ยัง (เกิด พ.ศ. 2522, ฮ่องกง) ได้รับการฝึกฝนเป็น
นักประพันธ์เพลง และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้านการประพันธ์ดนตรี จาก Princeton University ในปี
พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ยังเป็นศิลปินสหสาขา ที่มีผลงาน
ตั้งแต่งานประพันธ์ การแสดงสด วิดีโอ จิตรกรรม รายการ

วิทยุ ไปจนถึงศิลปะจัดวาง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางการทหาร อัตลักษณ์ การอพยพย้ายถิ่น และ
เขตแดนทางการเมือง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แซมสัน ยัง
ได้ร่วมงานนิทรรศการขนาดใหญ่ระดับนานาชาติจ�ำนวน
มาก อาทิ Living Sound - Expanding the Extramusical
(Taipei Museum of Contemporary Art, 2562); เซี่ยงไฮ้
เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 12, Proregress: Art in the Age of Historical Ambivalence (2561); Songs for Disaster Relief
(M+ Pavilion, West Kowloon Cultural District, 2561
และ Hong Kong Pavilion, เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57,
2560); A Dark Theme Keeps Me Here, I’ll Make A
Broken Music (Kunsthalle Düsseldorf, เยอรมนี, 2559);
Video Program: Samson Young (Hiroshima City
Museum of Contemporary Art: 2558) ปัจจุบัน แซมสัน
พ�ำนักและท�ำงานในฮ่องกง

India
Balbir Krishan
บัลเบียร์ ครีชัน
Balbir Krishan (b. 1973, India) obtained his MA
and MPhil in visual art from Agra University,
India. He is a multimedia artist and LGBTQ
activist, one of the new voices within contemporary art who dwells on the male body as
a universal and personal subject. He and his
work have been celebrated by the arts community, as well as subjected to censorship
and political pressures, even violent attack by
extremists in India. Krishan’s work is informed
by his autobiography, Indian mythology, human
rights and social issues. His canvases, drawings and new mediums media work explore
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societal and personal themes that include
race, gender, sex and sexuality, freedom,
equality, love, hope, desire, pain and struggle.
His paintings contain the grim realities and
exalted fantasies of masculinity; a meeting
place for utopia and dystopia. He is the recipient
of Indian national and state awards, including
multiple wins of the All India Fine Art and
Craft Society’s National Award and the Lalit
Kala Akademi Lucknow State Award. His works
have been shown at such exhibitions as ME WE
(Engendered Gallery and the American Center,
New Delhi, 2017); Towards Marg (Alchemy
Festival at South Bank Center, London, 2016);
Out Here and Now (Triveni Kala Sangam, New
Delhi, 2012). Balbir Krishan is based in New York,
US, and New Delhi.

บัลเบียร์ ครีชัน (เกิด พ.ศ. 2516, อินเดีย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท ด้านงานวิจัย สาขาทัศนศิลป์ จาก Agra
University นครอัคระ ประเทศอินเดีย บัลเบียร์ ครีชัน เป็น
ศิลปินสื่อผสมและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิกลุ่ม LGBTQ
โดยเป็นศิลปินแนวศิลปะร่วมสมัยหน้าใหม่ทใี่ ห้ความสนใจ
เกี่ยวกับสรีระของเพศชาย ทั้งในประเด็นสากลและส่วน
บุคคล ท�ำให้ทงั้ ผลงานและตัวตนของ บัลเบียร์ ครีชนั ได้รบั
การยกย่องจากกลุ่มชุมชนศิลปะ และถูกเพ่งเล็งจากกลุ่ม
ทีม่ อี �ำนาจการตรวจสอบและกลุม่ กดดันทางการเมือง รวม
ถึงการถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากกลุ่มหัวรุนแรงในอินเดีย
ผลงานของ บัลเบียร์ ครีชนั ถูกถ่ายทอดมาจากอัตชีวประวัติ
ของตัวเอง ต�ำนานอินเดีย สิทธิมนุษยชนและประเด็นทาง
สังคม โดยภาพวาดผืนผ้าใบ ภาพเขียนต่าง ๆ และงานจาก
สื่อใหม่ มุ่งส�ำรวจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและประเด็น
ส่วนบุคคล อาทิ เชื้อชาติ เพศ การร่วมเพศและเพศสภาพ
อิสระภาพ ความเท่าเทียม ความรัก ความหวัง ความปรารถนา

ความเจ็บปวด และการดิ้นรน นอกจากนี้ภาพเขียนต่าง ๆ
ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของความเป็นจริงอันน่ากลัวและ
การจินตนาการอันสูงส่งเกี่ยวกับความเป็นชาย รวมถึง
การพบกันระหว่างยูโทเปียและดิสโทเปีย บัลเบียร์ ครีชัน
เป็นศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจากทั้งระดับ
ชาติและระดับรัฐของอินเดีย รวมถึงได้รับรางวัลชนะเลิศ
หลายครั้ง จาก All India Fine Art and Craft Society’s
National และ Lalit Kala Akademi Lucknow State
นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ถูกน�ำไปจัดแสดงในนิทรรศการ
ระดับนานาชาติ อาทิ ME WE (Engendered Gallery
and the American Center, นิวเดลี, 2560); Towards
Marg (Alchemy Festival at South Bank Center, ลอนดอน,
2559); Out Here and Now (Triveni Kala Sangam,
นิวเดลี, 2555) ปัจจุบัน บัลเบียร์ ครีชัน พ�ำนัก ในนิวยอร์ก
และนิวเดลี
Sunil Gupta
สุนิล คุปตะ
Sunil Gupta (b. 1953, India) earned degrees in
photography at the New School, New York, US
in 1976 and the Royal College of Art, London,
in 1983. He is currently enrolled in a doctoral
program at the University of Westminster, UK.
Gupta has been involved with independent
photography as a critical practice for many
years, focusing on race, migration and queer
issues. He is a curator, writer and activist as well
as photographer. Since the 1970s, he has
explored the politics and experience of gay
life in terms of his own identity as an HIVpositive Indian man. Gupta’s exhibitions include
Dissent and Desire (with Charan Singh) (Contemporary Arts Museum, Houston, US, 2018);
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Queer Migrations (Whitney Humanities Center,
Yale University, New Haven, US, 2015); Sun City
& Other Stories (Alliance Francaise Gallery,
New Delhi, 2012). Sunil Gupta lives and works
between Canada, the US, England and India.

สุนิล คุปตะ (เกิด พ.ศ. 2496, อินเดีย) จบการศึกษาด้าน
การถ่ายภาพ จาก New School รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2519 และ Royal College of Art ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2526 โดยปัจจุบันก�ำลังศึกษา
ปริญญาเอกจาก University of Westminster ระหว่าง
การศึกษา สุนลิ คุปตะได้รบั ประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ
อิสระ ซึง่ เป็นการเรียนรูห้ ลักโดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
เรื่องของชาติพันธุ์ การอพยพย้ายถิ่น และความเป็นรัก
ร่วมเพศ สุนลิ คุปตะเป็นช่างถ่ายภาพ ภัณฑารักษ์ นักเขียน
และนักกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เขาได้ลงลึกเกี่ยวกับ
การเมืองและประสบการณ์ชีวิตของตนเองในฐานะชาว
รักร่วมเพศเชื้อชาติอินเดียที่มีเชื้อเอชไอวี งานนิทรรศการ
ของสุนลิ คุปตะ อาทิ Dissent and Desire (with Charan
Singh) (Contemporary Arts Museum, ฮูสตัน, 2561);
Queer Migrations (Whitney Humanities Centre, Yale,
2558); Sun City & Other Stories (Alliance Francaise
Gallery, นิวเดลี, 2555) ปัจจุบัน สุนิล คุปตะ พ�ำนักและ
ท�ำงานที่ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
อินเดีย

Institute; a Permata Photojournalist Grant; the
Angkor Photo Workshop; and a fellowship at
Noor Images, Amsterdam. Since 2010, he has
been working as a freelance photographer
and travel writer, documenting social issues
and travel. His interests led him to work as an
advertising coordinator at a travel magazine
in 2004. Three years later he began to pursue
photography because this medium allows
him to channel his passion for visualization.
Yoppy Pieter is based in Jakarta, Indonesia.

ยอปปี เปียเตอร์ (เกิด พ.ศ. 2527, อินโดนีเซีย) ศึกษาถ่ายภาพ
จาก Panna Foto Institute, Permata Photojournalist
Grant, Angkor Photo Workshop, และ Fellowship ที่
Noor Image Amsterdam ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ยอปปี
เปียเตอร์ ท�ำงานเป็นช่างภาพอิสระและนักเขียนการ
ท่องเทีย่ ว โดยเน้นการถ่ายภาพเพือ่ เก็บบันทึกประเด็นทาง
สังคมและการท่องเที่ยวต่าง ๆ และด้วยความสนใจใน
การท่องเที่ยว ยอปปี เปียเตอร์ จึงเข้าท�ำงานในต�ำแหน่ง
ผูป้ ระสานงานฝ่ายโฆษณาของนิตยสารท่องเทีย่ วฉบับหนึง่
ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากนั้น 3 ปี จึงได้เริ่มหันมาท�ำงาน
เป็นช่างภาพอย่างจริงจัง เนือ่ งจากมองเห็นว่าการถ่ายภาพ
เป็ น สื่ อ กลางในการน�ำเสนอความหลงใหลเกี่ ย วกั บ
ภาพถ่ายได้ดี ปัจจุบนั ยอปปี้ เปียเตอร์ พ�ำนักในจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

Indonesia

Malaysia

Yoppy Pieter
ยอปปี เปียเตอร์

Anne Samat
แอนน์ ซามัท

Yoppy Pieter (b. 1984, Indonesia) studied
photography through Jakarta’s Panna Foto

Anne Samat (b. 1973, Malaysia) graduated from
Mara Institute of Technology, Shah Alam,
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Malaysia, in 1995. She holds a bachelor’s degree
in art and design (textile design) with a major
in weaving and a minor in print and resist.
Samat embraces both traditional crafts and
decorative aesthetics. She uses classic songket
shuttle weaving techniques and unconventional
materials to create densely coloured tapestries
incorporating her own identity and nationhood.
Her works succeed in piecing together the
boundaries between art and textile, contemporary
and traditional, abstraction and pattern making.
Samat works to bring the art of weaving to the
next level, transforming it from two-dimensional
fabric into a three-dimensional art form. She
was recognized by the One Academy, Selangor,
as one of Malaysia’s top ten female artists in
2013. Since 1997, Samat has exhibited her
works at shows in Malaysia, Thailand, the United
Kingdom, Singapore, Japan, Hong Kong and
Norway including Stories We Scare Ourselves
With (Museum of Contemporary Art, Taipei, 2019);
Contemporary Chaos (Vestfossen Kunstlaboratorium, Norway, 2018); Yokohama Triennale
(Japan, 2017). Anne Samat lives and works in
Kuala Lumpur, Malaysia

แอนน์ ซามัท (เกิด พ.ศ. 2516, มาเลเซีย) จบการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบสิ่งทอ วิชาเอก
ออกแบบสิง่ ทอ และวิชาโทการพิมพ์ผา้ จาก Mara Institute
of Technology ในปี พ.ศ. 2538 ผลงานของ แอนน์ ซามัท
เกิดจากการผสมผสานระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมกับ
สุนทรียศาสตร์ของการตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการทอแบบ
ผ้ายกดั้งเดิมด้วยวัสดุผ้าที่แปลกใหม่ ท�ำให้เกิดผลงาน
ผ้าทอที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส แสดงให้เห็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและความเป็นเชือ้ ชาติทชี่ ดั เจน ผลงานของ แอนน์

ซามัท ประสบความส�ำเร็จในการเชือ่ มรวมศิลปะและสิง่ ทอ
ความร่ ว มสมั ย และความดั้ ง เดิ ม นามธรรมและการ
สร้างสรรค์ลวดลายเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับ
งานศิลปะสิ่งทอด้วยการเปลี่ยนจากการถักทอสองมิติให้
กลายเป็นผลงานศิลปะแบบสามมิติ แอนน์ ซามัท เป็น
ที่รู้จักจากการได้เป็นหนึ่งใน 10 ศิลปินหญิงชาวมาเลเซีย
แห่งเมืองกัวลาลัมเปอร์ ในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม
ผลงานต่าง ๆ ของ แอนน์ ซามัท เคยถูกจัดแสดงทั่วทั้งใน
ประเทศมาเลเซีย ไทย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
ฮ่องกง และนอร์เวย์ มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 อาทิ
Stories We Scare Ourselves With (Museum of Contemporary Art, ไทเป, 2562); Contemporary Chaos
(Vestfossen Kunstlaboratorium, นอร์เวย์, 2561);
Yokohama Triennale (ญีป่ นุ่ , 2560) ปัจจุบนั แอนน์ ซามัท
พ�ำนักและท�ำงานในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Dua
ดัว
Dua (b. 1973, Malaysia) [Chinese name: Yang
Wei-bin] graduated from Malaysia Institute of
Fine Art, Kuala Lumpur, in 1998 and National
Taiwan Normal University Department of Fine
Art, Taipei, in 2016. Dua’s early painting work
depicted scenes from everyday life in the
Malaysian kampong or village. Living in Taiwan,
Dua has been inspired by experiences of
liberation in the last three years. He has been
seeking to change conservative attitudes towards
sex and other taboo topics with his profane
and humorous ceramic sculptures. His artwork
draws inspiration from the male reproductive
system, representing the idea of giving birth
and carrying on the life cycle. Some of Dua’s
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grotesque sculptures include both male and
female reproductive organs, depicting Malaysian
aborigines praying to both male and female
gods. Dua’s work has been exhibited at Rainforest Whisper (Gallery of Art Door, Taipei
2018); The Rite for Tanah to Indai Kitae (New
Taipei City Yingge Ceramics Museum, 2015);
The 3rd International Taiwan Art Fair (Taoyuan
Chan Liu Art Museum, Taipei, 2013). Dua lives
and works in Malaysia.

ดัว (เกิด พ.ศ. 2516, มาเลเซีย) (ชือ่ ภาษาจีน: หยาง เว่ย-บิน)
จบการศึกษา จาก Malaysia Institute of Fine Art ประเทศ
มาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2541 และ จาก National Taiwan
Normal University คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559
ผลงานภาพวาดของ ดัว ในช่วงแรกนั้นเป็นภาพที่บรรยาย
ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันของชาวมาเลเซีย
แถบย่านกัมปงหรือหมู่บ้าน การใช้ชีวิตในประเทศไต้หวัน
เป็นระยะเวลา 3 ปี ท�ำให้ ดัว ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไป
ด้วยอิสรภาพและเกิดความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวคิดอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศและข้อห้ามบาง
ประการผ่านงานประติมากรรมเซรามิกที่แสดงออกถึงการ
ดูหมิ่นและตลกขบขัน นอกจากนี้ผลงานของ ดัว ยังได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากระบบสืบพันธุข์ องเพศชายเพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงการให้ก�ำเนิดและวงจรของชีวติ งานประติมากรรม
อันแปลกประหลาดบางชิ้นถูกสร้างเป็นรูปร่างของอวัยวะ
สืบพันธุ์เพศชายและหญิงเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการสวด
มนต์บชู าเทพเจ้าทัง้ ชายหญิงของชาวพืน้ เมืองมาเลเซีย ผล
งานของ ดัว เคยถูกจัดแสดงที่ Rainforest Whisper (Gallery
of Art Door, ไทเป, 2561); The Rite for Tanah to Indai
Kitae (New Taipei City Yingge Ceramics Museum,
2558); The 3rd International Taiwan Art Fair (Taoyuan
Chan Liu Art Museum, 2556) ปัจจุบัน ดัว พ�ำนักและ
ท�ำงานในประเทศมาเลเซีย

Myanmar
Rita Khin
ริต้า ขิ่น
Rita Khin (b. 1992, Myanmar) is a Yangon-based
photographer and member of Thuma Collective,
which was initiated in 2017 and includes five
women photographers from Myanmar who are
dedicated to visual storytelling. Rita’s works
primarily cover gender diversity, women’s issues
and LGBT-related stories. She mostly does her
photography stories on her own terms and
often works for international organizations.
She began her photography career by first
attending a documentary photography workshop organized by Yangon Photo Festival.
Since then, she has extensively cultivated her
photographic work. She was part of VII’s
Foundation Burmese Days Photography Workshop in 2018 with mentors Philip Blenkinsop
and Daniel Schwartz.

ริต้า ขิ่น (เกิด พ.ศ 2535, เมียนมาร์) เป็นศิลปินช่างภาพ
จากเมืองย่างกุง้ และเป็นสมาชิกของกลุม่ Thuma Collective
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินช่างภาพหญิง
ชาวพม่า 5 คน ที่มุ่งให้ความสนใจกับ visual storytelling
เป็นส�ำคัญ ผลงานหลักของ ริต้า ขิ่น น�ำเสนอเกี่ยวกับ
เรื่องราวความหลากหลายทางเพศ ประเด็นของเพศหญิง
และ LGBT โดยสร้างเรื่องราวภาพถ่ายในรูปแบบของ
ตนเองและมักท�ำงานให้กบั องค์กรระดับนานาชาติ ริตา้ ขิน่
เริ่มต้นการเป็นช่างภาพจากการเข้าร่วมเวิร์กช็อปการถ่าย
ภาพสารคดี ที่จัดขึ้นโดย Yangon Photo Festival และให้
ความสนใจฝึกฝนการถ่ายภาพอย่างจริงจังหลังจากนั้น
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เป็นต้นมา นอกจากนี้ ริต้า ขิ่น ยังเป็นส่วนหนึ่งของ VII’s
Foundation Burmese’s Days Photography Workshop
ในปี พ.ศ. 2561 ซึง่ มี 2 ช่างภาพดัง อย่าง ฟิลปิ เบลนคินซอป
และ แดเนียล ชวาร์ซ เป็นที่ปรึกษาเวิร์กช็อปนี้

Philippines
Christina Quisumbing Ramilo
คริสติน่า ควิซัมบิง รามิโล
Christina Quisumbing Ramilo (b. 1961, Philippines) graduated with a BFA degree from the
University of the Philippines in 1985, and an
MA in studio arts and art education from New
York University (USA) in 1988. She creates
drawings, paintings, mixed media, video,
installation and sculpture. Ramilo refers to herself
as an arranger and maker of objects, most of
which have already served some kind of function in the world — from squares of sandpaper
or a collection of dental casts to repurposed
furniture. Ramilo does not conceal their original
forms but revels in revealing their previous
contexts and histories, as if to underscore that
the beauty of these objects lies precisely in
the secret life they carry. She received an art
residency grant in Yogyakarta, Indonesia in 2009
from Valentine Willie Fine Arts, and a video
grant from the Astraea Foundation, USA, in 1999.
Her recent solo exhibitions were Pencilworks
(Manila Contemporary, 2009) and Domestic
Bliss (Green Papaya Art Projects, Manila, 2008).
She participated in the group shows Small

Works (25th Annual Art Exhibition at 80
Washington Square East Galleries, New York
University, US, 2002); Underground/Boston
New York Artists Exchange (Revolving Museum,
Boston, US, 2001).

คริสติน่า ควิซัมบิง รามิโล (เกิด พ.ศ. 2504, ฟิลิปปินส์)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ จาก
University of the Philippines ในปี พ.ศ. 2528 และระดับ
ปริญญาโท สาขา Studio Arts and Art Education จาก
New York University ในปี พ.ศ. 2531 เทคนิคในการสร้าง
ผลงานมีตั้งแต่ ภาพวาด จิตรกรรม สื่อผสม วิดีโอ ศิลปะจัดวาง ไปจนถึงงานประติมากรรม ซึ่ง คริสติน่า นิยาม
ตัวเองว่า เป็นผู้จัดและผู้สร้างวัตถุต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่
มีประโยชน์การใช้งานอยู่แล้ว อาทิ แผ่นกระดาษทราย
แม่พมิ พ์ฟนั ไปจนถึง เฟอร์นเิ จอร์ดดั แปลง น�ำมาสร้างเป็น
ผลงานโดยไม่ได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือ
ปกปิดรูปลักษณ์เดิมของวัตถุ แต่กลับพยายามทีจ่ ะเปิดเผย
ให้เห็นถึงเรื่องราวและความเป็นมาของวัตถุแต่ละชิ้น
เสมือนเป็นการเน้นย�้ำว่าความงดงามของวัตถุต่าง ๆ นั้น
เกิดจากเรื่องราวการเดินทางที่ลึกลับของวัตถุชิ้นนั้น ๆ
คริสตินา่ ได้รบั ทุนจาก Valentine Willie Fine Arts ในการ
เป็นศิลปินพ�ำนักของเมืองยอกยาการ์ตา ในช่วงฤดูร้อน
ปี พ.ศ. 2552 และ Video Grant จาก Astraea Foundation
นครนิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2542 นิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของ
คริสติน่า ได้แก่ Pencilworks (Manila Contemporary,
2552); Domestic Bliss (Green Papaya Art Projects,
2551) และยังมีนิทรรศการกลุ่ม ได้แก่ Small Works
(25th Annual Art Exhibition at 80 Washington East
Galleries, New York University, สหรัฐอเมริกา 2545);
Underground/BostonNew York Artists Exchange
(Revolving Museum, บอสตัน, สหรัฐอเมริกา 2544)
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Cindy Aquino
ซินดี้ อะคีโน
Cindy Aquino (b. 1986, Philippines) studied
mass communication at New Era University,
Quezon City, Philippines. She started her career
as a photographer in 2006. Aquino’s turning
point came in 2013 when she participated in
the Pride Photo Award in Amsterdam. She
explored the subject of sexual and gender
diversity. Her interest in photography has
developed since that time. She believes that
she can share her life experiences and stories
through photographs. She has shown her works
work in many exhibitions including RESETTING
THE CLOCK (Madaue, Cebu City, Philippines,
2019 and Cultural Center of the Philippines,
Pasay City); Elemento (Subic, Philippines, 2017);
Queerception: A Multi-Arts Festival (Pineapple
Lab, Makati City, Philippines, 2015). She has won
such awards as Platinum Award from the
Spork Short Film Festival, 2016, and Grand Prize
in the Pride Photo Awards, Amsterdam, 2013.
Cindy Aquino is based in Manila, Philipines.

ซินดี้ อะคีโน (เกิด พ.ศ. 2529, ฟิลิปปินส์) จบการศึกษา
ด้านการสือ่ สารมวลชน จาก New Era University เกซอนซิตี้
และเริ่มสร้างผลงานในฐานะช่างภาพ ในปี พ.ศ. 2549
จุดเปลี่ยนของ ซินดี้ อะคีโนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เมื่อได้
เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน the Pride Photo Award
ที่อัมสเตอร์ดัม โดยผลงานของ ซินดี้ อะคีโน มักเป็น
การส�ำรวจประเด็นทางเพศและความแตกต่างทางเพศ
ความสนใจในงานถ่ายภาพของ ซินดี้ อะคีโน เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และเรื่องราวชีวิตของตนเอง

นั้นสามารถถูกถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดผ่านภาพถ่าย
ผลงานของ ซิ น ดี้ อะคี โ น จั ด แสดงในหลากหลาย
นิทรรศการ อาทิ RESETTING THE CLOCK (Madaue,
เซบูซิตี้, 2652 และ Cultural Center of the Philippines);
Elemento (ซูบิค, 2560); Queerception: A Multi-Arts
Festival (Pineapple Lab, มากาตีซิตี้, 2558) นอกจากนี้
ยังได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Platinum Award
(Spork Short Film Festival, 2559) และ รางวัล Grand
Prize Winner (Pride Photo Award, อัมสเตอร์ดมั , 2556)
ปัจจุบัน ซินดี้ อะคีโน พ�ำนักในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
David Medalla
ดาวิด เมดาญ่า
David Medalla (b. 1942, Philippines) graduated
from Columbia University, New York, US. His
work ranges from sculpture and kinetic art
to painting, installation and performance art.
In the early 1960s, he moved to the UK and
co-founded the Signals Gallery in London in
1964, which presented international kinetic art.
In 1967, he initiated the Exploding Galaxy,
an international confluence of multi-media
artists, significant in counterculture circles,
particularly the UFO Club and Arts Lab. In 1994,
he founded the Mondrian Fan Club in New
York with Adam Nankervis, his life partner
and collaborator for more than 30 years. His
work was included in Harald Szeemann’s
exhibition Live in Your Head: When Attitudes
Become Form (Kunsthalle Bern, 1969) and in
DOCUMENTA 5 (Kassel, Germany, 1972). He
was the founder and director of the London
Biennale in 1998, a do-it-yourself free arts
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festival. He lives and works in London, New York
City and Paris.

ดาวิด เมดาญ่า (เกิด พ.ศ. 2485, ฟิลปิ ปินส์) จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่งานประติมากรรมและ
Kinetic Art ไปจนถึงงานจิตรกรรม ศิลปะจัดวาง และ
ศิลปะการแสดง ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 เขาย้ายไปอาศัย
อยู่ที่สหราชอาณาจักร และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแกลเลอรี
จัดแสดงงานจลนศิลป์นานาชาติ ชือ่ ว่า the Signals Gallery
ทีล่ อนดอน ในช่วงปี พ.ศ. 2507 ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 เขา
ได้ริเริ่มก่อตั้ง the Exploding Galaxy ซึ่งเป็นชมรมศิลปิน
สื่อผสมนานาชาติที่มีความส�ำคัญในแวดวงวัฒนธรรม
ปรปักษ์ โดยเฉพาะกับกลุม่ the UFO Club และ Arts Lab
จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2537 ได้จดั ตัง้ the Mondrian Fan Club
ขึ้นในนิวยอร์ก ร่วมกับ อดัม นานเควิช ซึ่งเป็นคู่ชีวิตและ
ผู้ร่วมงานของ ดาวิด เมดาญ่า มามากกว่า 30 ปี ผลงาน
ของ ดาวิด เมดาญ่า ได้รับการเข้าร่วมในงานนิทรรศการ
Live in Your Head: When Attitudes Become Form
(Kunsthalle Bern, 2512) และ DOCUMENTA 5 (2515) ของ
ฮารัลด์ ซีแมน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการ
ลอนดอน เบียนนาเล่ ในปี พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นงานเทศกาล
ศิลปะแบบ do-it-yourself ที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย
ปัจจุบัน ดาวิด เมดาญ่า พ�ำนักและท�ำงานในลอนดอน
นิวยอร์ก และปารีส
Jef Carnay
เจฟ คาร์เนย์
Jef Carnay (b. 1981, Philippines) earned a BFA
degree in visual communication at Philippine
Women’s University, Manila. He is a Filipino visual
and performance artist, practicing since 1999. He

is on the Board of Trustees of FILVADRO (Filipino
Visual Arts and Design Rights Organization),
a collective management organization for visual
arts and design, and is convener of the art
event ‘Bulong’, a night of poetry, songs and
other performances. He is director/curator of
Hostile Creatures, an art happening that
features performance art practitioners. He has
exhibited and performed his works in local
and international art venues such as Archives
in Residence (Haus der Kunst, Munich, Germany,
2019); el niño inocente by jef carnay (Khavn
DelaCruz Experimental Film, 2019); Social
Installation (NCCA, Manila, 2019); sweet dreams
(Undisclosed Territory #11, Studio Plesungan
Solo, Indonesia, 2018). He lives and works in
the Philippines.

เจฟ คาร์เนย์ (เกิด พ.ศ. 2524, ฟิลิปปินส์) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศิลป์ จาก Philippine Women’s
University โดยเป็นศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่สร้างผลงาน
ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงมาตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 2542
เจฟ คาร์เนย์ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการของ FILVADRO
(Filipino Visual Arts and Design Rights Organization)
ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสิทธิส�ำหรับงานทัศนศิลป์และงาน
ออกแบบ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดูแลให้ค�ำปรึกษาการจัด
งานเทศกาลศิลปะ ‘Bulong’, a night of poetry, songs
and other performances และเป็นผู้อ�ำนวยการและ
ภัณฑารักษ์ของ Hostile Creatures ซึ่งเป็นงาน art
happening ทีร่ ว่ มกับศิลปินแสดงสดมากมาย เจฟ คาร์เนย์
จั ด แสดงผลงานและแสดงสดทั้ ง ภายในประเทศและ
นานาชาติ อาทิ Archives in Residence (Haus der
Kunst, มิวนิค, 2562); el niño inocente by jef carnay
(Khavn DelaCruz Experimental Film, 2562); Social
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Installation (NCCA, 2562); sweet dreams (Undisclosed Territory #11, Studio Plesungan Solo, 2561)
ปัจจุบนั เจฟ คาร์เนย์ พ�ำนักและท�ำงานทีป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์
Maria Taniguchi
มาเรีย ทานิคูชิ
Maria Taniguchi (b. 1981, Philippines) received
a BFA in sculpture at the University of the
Philippines, Manila, and an MFA in art practice
at Goldsmiths, University of London in 2009.
Taniguchi’s works encompass painting,
sculpture, video and installation. The works
investigate space and time along with social
and historical contexts, unpacking knowledge
and experience, connecting material culture,
technology and natural evolution. Because she
views painting as a symbolic act to conceptualize ideas, Taniguchi provides alternative
perspectives on daily objects and things we
take for granted, by means of her own visual
re-elaboration or by stimulating the viewer’s
renewed perception and re-interpretation of
what they see. Taniguchi has participated in
such exhibitions as 12th Gwangju Biennale
(South Korea, 2018); In Search of Southeast
Asia through the M+ Collections (M+, Hong
Kong, 2018); GLOBALE: New Sensorium (ZKM
Centre for Art and Media, Karlsruhe, Germany,
2016); Reverence and Reproach: Modernist
Legacies in Contemporary Film & Video (Tate
Britain, London, 2016); Echo Studies (Jorge
Vargas Museum, Quezon City, Philippines, 2011).
Maria Taniguchi lives and works in Manila.

มาเรีย ทานิคชู ิ (เกิด พ.ศ. 2524, ฟิลิปปินส์) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประติมากรรม จาก University
of the Philippines และระดับปริญญาโท จาก Goldsmiths,
University of London ลอนดอน ในปี พ.ศ. 2552 ผลงาน
ของ มาเรีย ทานิคูชิ เป็นงานศิลปะประเภทจิตรกรรม
ประติมากรรม วิดีโอ และศิลปะจัดวาง โดยให้ความสนใจ
กับเรื่องของพื้นที่และเวลา รวมถึงบริบททางสังคมและ
ประวั ติ ศ าสตร์ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ เชื่ อ มโยง
วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เทคโนโลยี และวิ วั ฒ นาการทาง
ธรรมชาติ ถ่ายทอดเชิงสัญลักษณ์ผ่านงานจิตรกรรม
โดยน�ำเสนอมุมมองและนิยามใหม่ให้กับสิ่งของทั่วไป
ที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน กระตุ้นให้ผู้ชมมีความเข้าใจ
และทัศนคติต่อสิ่งของที่เห็นแตกต่างจากเดิม ผลงานของ
มาเรีย ทานิคูชิ ถูกน�ำไปเข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิ
กวางจู เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 12 (2561); In Search of Southeast
Asia through the M+ Collections (M+, 2561);
GLOBALE: New Sensorium (ZKM Centre for Art and
Media, คาลส์รูเออ, 2559); Reverence and Reproach:
Modernist Legacies in Contemporary Film & Video
(2559); Echo Studies (Jorge Vargas Museum, 2554)
ปัจจุบัน มาเรีย ทานิคูชิ พ�ำนักและท�ำงานในมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์

Singapore
Jimmy Ong
จิมมี่ อ่อง
Jimmy Ong (b. 1964, Singapore) graduated
from Pennsylvania Academy of Fine Arts, US,
in 1992. Ong is known for using charcoal as a
medium to vividly portray human characters
and gender identity within the context of
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familial relations, especially traditional Chinese
families. With his experience of homosexual
marriage, Ong extends his artistic motif to
question and deconstruct the gender dichotomy
and stereotype in conventional marriages,
rendering his work highly dialectic and reflective.
His work has been shown in such exhibitions
as 12 ASEAN Artists (National Art Gallery, Kuala
Lumpur, 2000); The Invisible Thread (Newhouse
Center of Contemporary Art, Staten Island, US,
2004); Singapore Short Cuts 10 (National
Museum of Singapore, 2013). He currently travels
between Indonesia and the US for work.

จิมมี่ อ่อง (เกิด พ.ศ. 2507, สิงคโปร์) จบการศึกษาจาก
Pennsylvania Academy of Fine Arts ในปี พ.ศ. 2535
เป็นที่รู้จักจากเทคนิคการใช้ถ่านเป็นสื่อในการน�ำเสนอ
ความเป็นมนุษย์และอัตลักษณ์ทางเพศกับความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวชาวจีนดั้งเดิม จาก
ประสบการณ์ ส ่ ว นตั ว เกี่ ย วกั บ การสมรสของกลุ ่ ม คน
รักร่วมเพศ ท�ำให้ผลงานศิลปะมักให้ความส�ำคัญกับ
การตั้งค�ำถามและลบล้างการแบ่งแยกทางเพศ รวมถึง
ภาพลักษณ์การแต่งงานแบบดัง้ เดิม ซึง่ น�ำไปสูก่ ารน�ำเสนอ
ผลงานในเชิงตรรกะและมุมมองขัว้ ต่าง ผลงานจ�ำนวนมาก
ของ จิมมี่ อ่อง ถูกน�ำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการต่าง ๆ
อาทิ 12 ASEAN Artists (National Art Gallery,
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 2543); The Invisible Thread
(Newhouse Center for Contemporary Art, 2547);
Singapore Short Cuts 10 (National Museum of Singapore,
สิงคโปร์, 2556) ปัจจุบัน จิมมี่ อ่อง เดินทางระหว่าง
ประเทศอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาเพื่อท�ำงาน
Khairullah Rahim
ไครุลลาห์ ราฮิม

Khairullah Rahim (b. 1987, Singapore) graduated
with a BFA in painting from Lasalle College of
the Arts, Singapore, in partnership with Goldsmiths, University of London in 2013. Formally
trained as a painter, Rahim also explores other
mediums such as sculpture, installation and
video. Weaving fact, narrative and fiction together
in his idiosyncratic style, his works are motivated
by stories of the marginalisation of minorities,
such as the discussion over queer visibility in
Singapore. His work is often contextually analogised for the societies. Both factual events
and personal experiences are fundamental, as
he mixes fact and fiction to create a discourse.
While his cheerful, effervescent style of painting
and sculptural work may evoke a distinctive
joyful demeanour, they are however loaded
with stories of loss and marginalisation. Rahim’s
works have appeared in such shows as: certain
place(s), vague shade (Hubei Institute of Fine
Arts, China, 2018); Found (Museum of Contemporary Arts, Singapore, 2013); City Dwellers:
Urbanites of Tokyo (Youkobo Art Space, Tokyo,
2013); Seeing Is Believing (Asian Civilizations
Museum, Singapore, 2010). Khairullah Rahim
lives and works in Singapore.

ไครุลลาห์ ราฮิม (เกิด พ.ศ. 2530, สิงคโปร์) จบการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จาก LASALLE College of
the Arts สิงคโปร์ ในความร่วมมือกับ Goldsmiths, College
of London ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ นอกจากการเป็นจิตรกรแล้ว
ไครุลลาห์ ราฮิม ยังสนใจและศึกษาเกี่ยวกับสื่อศิลปะอื่น ๆ
อาทิ ประติ ม ากรรม ศิ ล ปะจั ด วาง และวิ ดี โ อ ผลงาน
เป็นการผสมผสานข้อเท็จจริง การเล่าเรื่อง และเรื่องแต่ง
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เข้าด้วยกันด้วยวิธกี ารเฉพาะตัว โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
เรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบ เช่น การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับ
ตัวตนการมีอยู่ของชาว LGBTQ และกลุ่มคนชายขอบใน
ประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นผลงานส่วนใหญ่จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องราวในสังคม โดยใช้เหตุการณ์จริงและประสบการณ์
ส่วนตัวผสมเข้ากับเรือ่ งทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ น�ำเสนอประเด็นต่าง ๆ
ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของ ไครุลลาห์ ราฮิม
มักเน้นการใช้สีสันสดใสและมีชีวิตชีวา ซึ่งให้ความรู้สึก
สนุกสนานแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวของความสูญเสีย
และชนกลุม่ น้อย ผลงานของ ไครุลลาห์ ราฮิม ถูกน�ำไปจัด
แสดงอย่างกว้างขวาง อาทิ certain place(s), vague
shade (Hubei Institute of Fine Arts, 2561); Found
(Museum of Contemporary Arts, สิงคโปร์, 2556); City
Dwellers: Urbanites of Tokyo (Youkobo Artspace,
2556); Seeing Is Believing (Asian Civilizations Museum,
สิงคโปร์, 2553) ปัจจุบัน ไครุลลาห์ ราฮิม พ�ำนักและ
ท�ำงาน ในประเทศสิงคโปร์
Ming Wong
หมิง หว่อง
Ming Wong (b. 1971, Singapore) holds a BFA in
Chinese art from Nanyang Academy of Fine
Arts, Singapore, and an MFA in fine art media
from the Slade School of Art, University College
London. His experiences in living in London
and Berlin as well as switching between different languages and identities become a vital
source of inspiration for his artistic creation.
His works re-produce and re-interpret films
and popular culture. Wong is skilled at examining cross-cultural identities through playing
characters of various genders, ages, races and

historical backgrounds. Most of Wong’s works
are in the form of video and performance. He
participated in biennales in Sydney (2016),
Shanghai (2014), Lyon (2013) and Liverpool (2012).
He represented Singapore in the 53th Venice
Biennale in 2009, where he received a Special
Mention award from the jury. Wong lives and
works in Berlin.

หมิง หว่อง (เกิด พ.ศ. 2514, สิงคโปร์) ได้รับปริญญาตรี
สาขาศิลปะจีน จาก Nanyang Academy of Fine Arts
และปริญญาโท สาขาสือ่ วิจติ รศิลป์ จาก Slade School of
Art, University College London ประสบการณ์ในการ
อาศัยอยู่ในลอนดอน และ เบอร์ลิน รวมถึงการใช้ภาษา
และอัตลักษณ์บุคคลที่หลากหลาย เป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญส�ำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานของ หมิง หว่อง
เป็นการท�ำซ�้ำและตีความภาพยนตร์ รวมถึงวัฒนธรรม
ประชานิยมในมุมมองใหม่ โดยมีความถนัดในการส�ำรวจ
อัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างด้านสังคมวัฒนธรรม ผ่าน
ตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และ
ประวัตคิ วามเป็นมา ผลงานส่วนใหญ่มกั อยูใ่ นรูปแบบของ
วิดโี อและการแสดงสด หมิง หว่อง เข้าร่วมแสดงผลงานใน
งานเบียนนาเล่ ซิดนีย์ (2559) เซีย่ งไฮ้ (2557) ลียง (2556)
และลิเวอร์พูล (2555) นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนของ
ประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมงาน เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 53
ในปี พ.ศ. 2552 และได้รับรางวัล Special Mention จาก
คณะกรรมการ ปัจจุบัน หมิง หว่อง พ�ำนักและท�ำงานใน
เบอร์ลิน

Sri Lanka
Lionel Wendt
ไลโอเนล เวนด์ท
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Lionel Wendt (1900-1944, Sri Lanka) studied
law at the Inner Temple, London, and music
at the Royal Academy of Music, London. Wendt
has had an influential legacy in Sri Lanka as
pianist, photographer, cinematographer, writer,
collector, critic and founder member of the
Colombo ‘43 Group of Sri Lankan artists. He
was influenced in particular by surrealism and
experimented with various techniques and
processes, including montage and solarisation. Wendt’s choice of subject was eclectic:
from sensual and homoerotic portraits to tropical
images of Sri Lanka, from picturesque scenes
to compositions for which he used modernistic
stylistic devices and experimental techniques.
In his images, Wendt captured the inherent
beauty and dignity of his subjects, often with
unabashed homoeroticism — many of his
works are nudes or feature models wearing a
traditional Sri Lankan loincloth. He captured
such men in almost shocking intimacy, bestowing a kind of grandeur and beauty on the
bodies of labourers. His works were included
in Histories of Sexuality (Museum of Art of São
Paulo, Brazil, 2017); Lionel Wendt (Huis Marseille Museum for Photography, Amsterdam,
the Netherlands, 2017); Documenta 14 (Athens,
2017); Dhaka Art Summit (2016); The Century of
the Body: Photographs 1900-2000 (Musée
de l’Elysèe, Lausanne, Switzerland, 2000). Lionel
Wendt died in 1944.

ไลโอเนล เวนด์ท (พ.ศ. 2443 - 2487, ศรีลังกา) จบการ
ศึกษาทางด้านกฎหมายจาก Inner Temple และด้าน
ดนตรี จาก Royal Academy of Music เป็นบุคคลผู้มี

อิทธิพลของประเทศศรีลังกาในฐานะนักเปียโน ช่างภาพ
นักถ่ายภาพยนตร์ นักวรรณกรรม นักสะสม นักวิจารณ์
และผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง the Columbo ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ ศิ ล ปิ น
ชาวศรีลังกามารวมตัวกัน ผลงานต่าง ๆ มักได้รับแรง
บันดาลใจจากเซอร์เรียลิสม์ และผลิตผลงานด้วยเทคนิค
และกระบวนการต่าง ๆ อย่างการตัดต่อและกระดาษอัดรูป
โดยมีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาพเย้ายวนของ
บุคคลที่รักเพศเดียวกัน ไปจนถึงภาพฤดูร้อนของประเทศ
ซีลอน และ จากฉากที่งดงาม ไปจนถึง ฉากที่มีการจัด
องค์ประกอบทีใ่ ช้วธิ กี ารแนวสมัยใหม่และเทคนิคการทดลอง
ต่างๆ ผลงานของไลโอเนล เวนด์ท มักเป็นภาพที่ถ่ายทอด
ความงามตามธรรมชาติและลักษณะสง่างามของบุคคลนัน้ ๆ
ซึ่งส่วนมากจะเป็นภาพที่แสดงถึงความเป็นโฮโรอีโรติก
ออกมาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภาพส่วนใหญ่มักเป็นภาพ
เปลือยหรือภาพที่มีผ้าขาวม้าแบบฉบับชาวซีลอนเป็นส่วน
ประกอบ ไลโอเนล เวนด์ท มักเก็บภาพชายชาวซีลอนที่ดูมี
ความแนบชิดสนิทสนมกันอย่างชัดเจนด้วยมุมมองทีแ่ สดง
ความยิ่งใหญ่และงดงามของร่ายกายที่ก�ำย�ำ ผลงานของ
ไลโอเนล เวนด์ทแสดงอยู่ใน Histories of Sexuality
(Museum of Art of São Paulo, 2560); Documenta 14
(เอเธนส์, 2560); Dhaka Art Summit (บังกลาเทศ, 2559);
The Century of the Body: Photographs 1900-2000
(Musée de l’Elysèe, สวิตเซอร์แลนด์, 2543) ไลโอเนล
เวนด์ท เสียชีวิต ในปี พ.ศ. 2487
Ramesh Mario Nithiyendran
ราเมช มาริโอ นิธิเยนดรัน
Ramesh Mario Nithiyendran (b. 1988, Sri Lanka)
obtained BFA and BA degrees in 2011 and an
MFA (research) in 2013 at the College of Fine
Arts, University of New South Wales, Australia.
Nithiyendran is best known for his ceramic
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work. He draws upon his Hindu and Christian
heritage as reference points as well as a large
range of sources including the internet, pornography, fashion and art history. Self-portraits
make frequent appearances and the dual
presence of male and female organs suggest
gender-fluid realms of new possibilities. Nithiyendran capitalises upon the symbolism of clay
as fundamental corporeal matter. He creates
rough-edged, vibrant, new-age idols that are at
once enticing and disquieting and experiments
with form and scale in the context of figurative
sculpture to explore politics of sex, the monument,
gender and organised religions. He has participated in such exhibitions as Dhaka Art Summit
(2018); In the Beginning (The Ian Potter Museum
of Art, Melbourne, Australia, 2016); Mud Men
(The National Gallery of Australia, Canberra,
2016). Ramesh Mario Nithiyendran lives and
works in Sydney, Australia.

ราเมช มาริโอ นิธิเยนดรัน (เกิด พ.ศ. 2531, ศรีลังกา) จบ
การศึกษาศิลปบัณฑิต และ ศิลปศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2554
และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์) ในปี พ.ศ.2556
จาก College of Fine Arts ที่ the University of New
South Wales เขาเป็นทีร่ จู้ กั จากผลงานเซรามิก สร้างสรรค์
ผลงานจากประเด็นความสนใจเกีย่ วกับมรดกทางวัฒนธรรม
ศาสนาฮินดูและศาสนาคริสต์ของตัวเอง รวมถึงแหล่งทีม่ า
อืน่ ๆ อาทิ อินเทอร์เน็ต สือ่ ลามก แฟชัน่ และประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ ผลงานที่พบเห็นได้บ่อยมักเป็นภาพ Self-portraits
และภาพคู่กันของอวัยวะของเพศชายและหญิงที่แสดงถึง
ความเป็นไปได้ใหม่ของอัตลักษณ์ทางเพศทีเ่ ลือ่ นไหลไปมา
เขาน�ำการใช้ดินมาเป็นสัญลักษณ์และวัสดุพื้นฐานใน
การสร้างสรรค์ผลงาน มีการสร้างรูปเคารพรูปแบบใหม่ทมี่ ี
ขอบขรุขระและสีสันสดใส ที่ทั้งน่าหลงใหลและรบกวน

จิตใจในขณะเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการเล่นกับรูปทรง
และสัดส่วนของตัวหุ่นประติมากรรมเพื่อส�ำรวจเกี่ยวกับ
การเมืองเรื่องเพศ ปูชนียสถาน และเพศกับองค์กรศาสนา
ผลงานของ ราเมช มาริโอ นิธิเยนดรัน ถูกน�ำไปร่วมจัด
แสดงในหลายนิทรรศการ อาทิ Dhaka Art Summit (ธากา,
2561); In the Beginning (The Ian Potter Museum of Art,
2559); Mud Men (The National Gallery of Australia,
2559) ปัจจุบัน ราเมช มาริโอ นิธิเยนดรัน พ�ำนักและ
ท�ำงานในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

Taiwan
Hou Chun-Ming
โฮ จุน-หมิง
Hou Chun-Ming (b. 1963 ,Taiwan) graduated
from the Department of Fine Arts, Taipei National University of the Arts in 1987. He often
employs Taiwanese religious and folk aesthetics;
therefore, his work is closely related to the social
environment and present situations in Taiwan.
He uses erotic symbols in his work and boldly
challenges social taboos, such as the subject
of sexual desire. Hou was invited to participate
in the 46th and 55th editions of the Venice
Biennale (1995 and 2013) and the 10th Shanghai Biennale (China, 2014). His work has also
been extensively exhibited in Taiwan, Japan,
China, Korea, Italy, Australia, US and Thailand:
INSIDE OUT: NEW CHINESE ART (MoMA PS1,
New York, USA, 1998); Gazing into Freedom:
Taiwan Contemporary Art Exhibition (Museum
of Contemporary Art Vojvodina, Serbia, 2013).
Hou Chun-Ming lives and works in Taiwan.
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โฮ จุน-หมิง (เกิด พ.ศ. 2506, ไต้หวัน) จบการศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จาก Taipei National University of the
Arts ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2530 ผลงานส่วนใหญ่ของ
เขามักมีการน�ำเรื่องราวทางศาสนาของชาวไต้หวันและ
สุนทรียศาสตร์พื้นบ้านเข้ามาใช้ ดังนั้น ผลงานจึงมีความ
เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
สถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ ใน
ผลงานยังมีการใช้สัญลักษณ์ทางกามารมณ์ และท้าทาย
ข้อห้ามทางสังคมอย่างตรงไปตรงมา เช่น ประเด็นเกีย่ วกับ
ความต้องการทางเพศ โฮ จุน-หมิง ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
งาน เวนิส เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 46-55 (พ.ศ. 2538 และ พ.ศ.
2556) และงานเซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ ครั้งที่ 10 ผลงานของ
เขายังถูกน�ำไปจัดแสดงอย่างกว้างขวางในประเทศไต้หวัน
ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อิตาลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ
ไทย อาทิ INSIDE OUT: NEW CHINESE ART (MoMA
PS1, 2541); Gazing into Freedom: Taiwan Contemporary Art Exhibition (Museum of Contemporary Art
Vojvodina, 2556) ปัจจุบนั โฮ จุน-หมิง พ�ำนักและท�ำงาน
ในประเทศไต้หวัน
Hsi Shih-Pin
ชิ ฉี-ปิน
Hsi Shih-Pin (b. 1977, Taiwan) received an MFA
degree from Taipei National University of the
Arts. He specializes in sculpture, installation
and mixed-media. His work often sketches
out everyday happenings that cease to be
visible with his imagination; form and space
are refined, recombined and deconstructed.
They are beyond the physical metaphor and
the common sense of memory. Hsi’s work has
been frequently exhibited across Asia such as

at Art-eology Zoo (Juming Museum, Taipei,
2018); Invisible Stars of the Hydra (Soka Art,
Taipei, 2017); The Memory Palace (Museum of
Contemporary Art, Taipei, 2014); The Islands of
the Day Before (Kuandu Museum of Fine Arts,
Taipei, 2013); The 13th Wang-san International
Art Festival (Haslla Art World, Gangneung,
South Korea, 2008). Hsi Shih-Pin lives and
works in Taiwan.

ชิ ฉี-ปิน (เกิด พ.ศ. 2520, ไต้หวัน) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จาก Taipei National University of the Arts
(TNUA) เขามีความช�ำนาญในงานประติมากรรม ศิลปะจัดวาง และสื่อผสม โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นการน�ำเสนอ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันทีม่ กั ไม่ปรากฏให้เห็น
ด้วยจินตนาการของตนเอง มีการน�ำรูปร่างและพื้นที่นั้น ๆ
มาขัดเกลา ประกอบรวมกันใหม่ และรื้อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่ง
มักเป็นสิง่ ทีเ่ หนือการอุปมาทางกายภาพและสามัญส�ำนึก
ผลงานของ ชิ ฉี-ปิน ถูกจัดแสดงบ่อยครั้งทั่วเอเชีย อาทิ
Art-eology Zoo (Juming Museum, 2561); Invisible Stars
of the Hydra (Soka Art, ปักกิง่ , 2560); The Memory Palace
(Museum of Contemporary Art, ไทเป, 2557); The
Islands of the Day Before (Kuandu Museum of Fine
Arts, 2556); The 13th Wang-san International Art Festival
(Haslla Art World, เกาหลีใต้, 2551) ปัจจุบัน ชิ ฉี-ปิน
พ�ำนักและท�ำงาน ในประเทศไต้หวัน
Su Hui-Yu
ซู ฮุ่ยหยวี่
Su Hui-Yu (b. 1976, Taiwan) obtained an MFA
from Taipei National University of the Arts in
2003 and has remained active in the contem-
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porary art scene ever since. Su is fascinated by
the intricate tapestry interwoven by images,
media, history and daily life. In his videos, he
explores both mass media’s impact on viewers,
and the projection of viewers’ thoughts and
desires onto media. Su’s current interest is in
old books, from which he re-reads, revises and
appropriates texts for his work, which has led
him to a new understanding of physicality,
existence and history. His work has been exhibited at Life, Pleasure and the Reading Room
(Taipei Contemporary Art Center, 2017); Project
Island Hopping – Reversing Imperialism:
Lander (Jorge B. Vargas Museum, Quezon City,
Philippines, 2018); The Pioneers of Taiwanese
Artists, 1971-1980 (National Taiwan Museum of
Fine Arts, Taichung Taipei, 2014); Jie (Boundaries): Contemporary Art from Taiwan (Herbert
F. Johnson Museum of Art, Ithaca, US, 2014).
Su Hui-Yu lives and works in Taiwan.

ซู ฮุ่ยหยวี่ (เกิด พ.ศ. 2519, ไต้หวัน) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จาก Taipei National University of the Arts
ในปี พ.ศ. 2546 และมีบทบาทอยูใ่ นวงการศิลปะร่วมสมัย
มาจนถึงปัจจุบัน ซู ฮุ่ยหยวี่ มีความสนใจในงานสิ่งทอ
ประณีตทีผ่ สมผสานด้วยภาพ สือ่ ประวัตศิ าสตร์ และชีวติ
ประจ�ำวัน โดยในงานวิดโี อของเขาเป็นการส�ำรวจผลกระทบ
ของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้ชม รวมถึงความคิดและความ
ต้องการของผู้ชมต่อสื่อในขณะเดียวกัน ปัจจุบัน ซู ฮุ่ยหยวี่
มีความสนใจในหนังสือเก่า โดยมีการน�ำมาอ่านซำ�้ ทบทวน
ใหม่ และจัดสรรข้อความใหม่ส�ำหรับสร้างผลงาน ซึง่ ท�ำให้
เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับกายภาพ การมีอยู่ และ
ประวัติศาสตร์ ผลงานของ ซู ฮุ่ยหยวี่ ถูกน�ำไปจัดแสดงที่

Life, Pleasure and the Reading Room (Taipei Contemporary Art Center, 2560); Project Island
Hopping – Reversing Imperialism: Lander (Jorge B.
Vargas Museum, 2561); The Pioneers of Taiwanese
Artist, 2514-2523 (National Taiwan Museum of Fine
Arts, 2557); Jie (Boundaries): Contemporary Art from
Taiwan (Johnson Museum of Art, 2557) ปัจจุบัน
ซู ฮุ่ยหยวี่ พ�ำนักและท�ำงาน ในประเทศไต้หวัน
Tseng Chien-Ying
เส็ง เจี้ยน-หยิง
Tseng Chien-Ying (b. 1987, Taiwan) graduated
from the Fine Art Department of National Taiwan
Normal University, Taipei, in 2009 and obtained
an MFA from the National Taipei University of
Art in 2013 and graduated from the Department of Fine Art at National Taiwan Normal
University, Taipei, in 2009. Tseng was a grantee
of the Asian Cultural Council in 2017 and
won various awards, including the Young Art
Award in Young Art Taipei 2012 and Excellent
Work Award in Ink Painting Biennale 2010.
Tseng’s works have been exhibited in such
shows as The Daydream of Delusions – TSENG
Chien-ying Solo Exhibition (Red Gold Fine
Art, Taipei, 2017); Collection and Dialogue —
Taiwan’s Contemporary Ink Painting (Kaohsiung
Museum of Fine Arts, 2014); Metamorphosis
and Regeneration (Da Xiang Art Space, Taichung,
2014); The Elder from Far Away—Tonight We
Become Your Believer (TNUA Underground
Museum of Arts, Taipei, 2011). Tseng ChienYing lives and works in Taiwan.
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เส็ง เจี้ยน-หยิง (เกิด พ.ศ. 2530, ไต้หวัน) จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท จาก National Taipei University of Art
ในปี พ.ศ. 2556 และจาก National Taiwan Normal
University ในปี พ.ศ. 2552 ไทเป ประเทศไต้หวัน เส็ง
เจี้ยน-หยิง ถูกเสนอชื่อในงาน Asia Cultural Council ปี
พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัล
Young Art Award จากงาน Young Art Taipei 2555 และ
รางวัล Excellent Work Awards จากงาน Ink Painting
Biennale 2553 นอกจากนั้น ผลงานของ เส็ง เจี้ยน-หยิง
ยังถูกน�ำไปจัดแสดงในแกลเลอรีและพิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ อาทิ
The Daydream of Delusions – TSENG Chien-ying
Solo Exhibition (Red Gold Fine Art, ไทเป, 2560);
Collection and Dialogue—Taiwan’s Contemporary
Ink Painting (Kaohsiung Museum of Fine Arts, 2557);
Metamorphosis and Regeneration (Da xiang art
space, ไถจง, ไต้หวัน, 2557); The Elder from Far
Away—Tonight We Become Your Believer (TNUA
Underground Museum of Arts, 2554) ปัจจุบัน เส็ง
เจี้ยน-หยิง พ�ำนักและท�ำงานในประเทศไต้หวัน
Jun-Jieh Wang
จุน-เจี้ย หวัง
Jun-Jieh Wang (b. 1963, Taiwan) graduated
from the HdK Art Academy in Berlin, completing a master class, the highest qualification
to be obtained. A pioneer of video art in Taiwan,
he is one of the country’s noted media artists.
Since 1997, Wang has focused on the international arena, creating works and exhibiting
for a global audience. He represented Taiwan
at the 47th Venice Biennale (Italy, 1997) and
participated in the Johannesburg Biennale

(South Africa). He has participated in several
important exhibitions since 1998, including
Awakenings: Art in Society in Asia 1960s-1990
(National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul; National Gallery Singapore,
2019); (Not) Just a Historical Document: Hong
Kong-Taiwan Video Art 1980-1990s (Museum
of Contemporary Art, Taipei, 2018); Project Rrose:
Indifferent Sélavy (Museum of Contemporary
Art, Taipei, 2015); The Pioneers of Taiwanese
Artists 1961-1970 (National Taiwan Museum
of Fine Arts, Taichung, 2014); Cities on the
Move (CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux, France; MoMA PS1, New York, US, 1998).
Wang’s work as curator includes: Faces of the
Time (National Palace Museum, Taipei, 2002),
Navigator: Digital Art in the Making (National
Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung Taipei,
2004), B!AS: International Sound Art Exhibition
(Taipei Fine Arts Museum, 2005). Wang lives
and works in Taiwan.

จุน-เจีย้ หวัง (เกิด พ.ศ. 2506, ไต้หวัน) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จาก the HdK Art Academy ในเบอร์ลิน ใน
ฐานะศิลปินผู้บุกเบิกศิลปะแบบวิดีโออาร์ตในประเทศ
ไต้หวัน หวัง จุน-เจีย้ เป็นหนึง่ ในศิลปินสือ่ ผสมเพียงไม่กคี่ น
ทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในประเทศไต้หวัน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540
จุน-เจี้ย หวัง มุ่งเน้นไปที่การน�ำผลงานไปยังเวทีระดับ
ประเทศโดยสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานส�ำหรับผู้ชม
ต่างประเทศ หนึ่งในนั้น คือ การเป็นตัวแทนศิลปินของ
ประเทศไต้หวัน ในงานนิทรรศการ เวนิส เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 47
และยังได้เข้าร่วมงาน โจฮันเนสเบิร์ก เบียนนาเล่ อีกด้วย
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จุน-เจี้ย หวัง ยังได้เข้าร่วม
งานนิทรรศการส�ำคัญ ๆ จ�ำนวนมาก อาทิ Awakenings:
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Art in Society in Asia 2503-2533 ((National Museum
of Modern and Contemporary Art, Korea; National
Gallery Singapore, 2562); (Not) Just a Historical
Document: Hong Kong- Taiwan Video Art 2523-2533
(Museum of Contemporary Art, ไทเป, 2561); The
Pioneers of Taiwanese Artists 2504-2513 (National
Taiwan Museum of Fine Arts, ไถจง, 2557); Cities on
the Move (CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux; MoMA PS1, นิวยอร์ก, 2541) ผลงานในฐานะ
ภัณฑารักษ์ อาทิ Faces of the Time (National Palace
Museum, 2545), Navigator: Digital Art in the Making
(National Taiwan Museum of Fine Arts, 2547), B!AS:
International Sound Art Exhibition (Taipei Fine Arts
Museum, 2548) ปัจจุบัน จุน-เจี้ย หวัง พ�ำนักและท�ำงาน
ใน ประเทศไต้หวัน
Jam Wu
แจม หวู่
Jam Wu (b. 1979, Taiwan) graduated from the
School of Experimental Art, Central Academy
of Fine Arts, Beijing in 2012. He also studied
architecture and interior design. Wu is an artist
who works in a variety of creative genres including
paper-cutting, video, installation, mixed-media
and participatory projects. He has shown his
work in such local and international exhibitions
as Cut-outs and Alive (Cloud Gate Theater,
Taipei, 2016); I WANT TO DREAM (Taipei Fine
Arts Museum, 2015); Art as Social Interaction
(1a Space+ The Pier-2 Art Center, Hong Kong,
2014); IF YOU SEE A YOUNG SHEPHERD (Louis
Vuitton Cultural Space, Taipei, 2010-2011). Jam
Wu is based in Taiwan.

หวู่ แจม (เกิด พ.ศ. 2522, ไต้หวัน) จบการศึกษาจาก
School of Experimental art, Central Academy of Fine
Arts กรุงปักกิง่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 และยังเคยศึกษาทางด้าน
สถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน โดยเป็นศิลปินที่
สร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบงานศิลปินหลากหลายแขนง
อาทิ ศิลปะการตัดกระดาษ วิดีโอ ศิลปะจัดวาง สื่อผสม
และโครงการปฏิบตั กิ ารเชิงปฏิสมั พันธ์ ผลงานของ แจม หวูู่
ถูกน�ำไปจัดแสดงในนิทรรศการระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ อาทิ Cut-outs and Alive (Could Gate Theater,
2559); I WANT TO DREAM (Taipei Fine Arts Museum,
2558); Art as Social Interaction (1a Space+ The Pier-2
Art Center, 2557); IF YOU SEE A YOUNG SHEPHERD
(Louis Vuitton Cultural Space, ไทเป, 2553-2554)
ปัจจุบัน แจม หวู่ พ�ำนักและท�ำงานอยู่ที่ประเทศไต้หวัน

Thailand
Adisak Phupa
อดิศักดิ์ ภูผา
Adisak Phupa (b. 1978, Thailand) graduated
with a bachelor’s degree in visual arts from
Mahasarakham University and a master’s degree
in printmaking from Chiang Mai University,
(both in Thailand). Adisak’s core inspiration
comes from his interest in the neglected
entertainment culture of Thailand’s northeast
region, Isan, which is expressed through his
works in exhibitions such as Make your signs,
create your life (Hue College of Art, Vietnam,
2011); Art on Farm: a diary from the Isan Plateau
(Jim Thompson Farm, Nakhon Ratchasima,
Thailand, 2011, and Jim Thompson Art Center,
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Bangkok, 2012); Isan Contemporary Report
(BACC, Bangkok, 2018). Adisak is currently
working as a freelance artist and an instructor
at the Faculty of Fine Arts, Mahasarakham
University, Thailand. Adisak Phupa is based in
Maha Sarakham, Thailand.

อดิศักดิ์ ภูผา (เกิด พ.ศ. 2521, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาภาพพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แรงบันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์
ผลงานมาจากความสนใจในวัฒนธรรมบันเทิงของภาคอีสาน
ที่ถูกมองข้าม ดังที่เห็นได้จากงานศิลปะที่จัดแสดงใน
นิทรรศการต่าง ๆ อาทิ Make your signs, create your life
(Hue College of Arts Vietnam, 2554); นิทรรศการรวม
ผลงานศิลปะเทศกาล อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากทีร่ าบสูง
(จิม ทอมป์สนั ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา, 2554 และ หอศิลป์
บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพมหานคร, 2555); อีสานสามัญ
(BACC, 2561) ปัจจุบัน อดิศักดิ์ เป็นศิลปินและอาจารย์
ประจ�ำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และพ�ำนักอยูท่ จี่ งั หวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
Angkrit Ajchariyasophon
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
Angkrit Ajchariyasophon (b. 1976, Thailand)
holds a BFA degree in painting and MA in media
arts from Chiang Mai University, Thailand. His
artistic practice revolves around mixed media,
drawing, photography, performance and, more
recently, abstract paintings. The focus in his
work can be conceptual, often related to humanity. In 2016, he founded ARTIST+RUN Gallery

in Bangkok, which represents contemporary
work by young artists. He has participated in
such exhibitions as The Elusive Memories (RMA
Gallery, Bangkok, 2013); Traces of Siamese
Smile: Art+Faith+Politics+Love (BACC, Bangkok,
2018); Identity Thieves (Gallery 4a - Asia-Australia
Art Centre, Sydney, 2007); Soi Project, Thai Art
Festival (Paris, 2006). His curatorial experience
includes exhibitions such as THE POST SUPERHUMANITY (Angkrit Gallery, Chiang Rai,
Thailand, 2010), An Unforgettable show together!
(WE-LOW Gallery, Aichi Triennale, Japan, 2013);
and Chiang Mai Now! (BACC, Bangkok, 2011).
Ajchariyasophon currently lives and works
between Bangkok and Chiang Rai, Thailand.

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ (เกิด พ.ศ. 2519, ไทย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม และ ระดับปริญญาโท
สาขามีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานศิลปะของ
เขาเป็นการใช้สื่อผสม จิตรกรรม การถ่ายภาพ ศิลปะการแสดงสด และในช่วงหลังได้เน้นไปทีก่ ารสร้างผลงานจิตรกรรม
นามธรรมเป็นส่วนใหญ่ เนือ้ หาของงานศิลปะมุง่ เน้นไปใน
เชิงมโนทัศนศิลป์และส่วนมากมีความเกี่ยวข้องกับความ
เป็นมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2559 เขาได้ก่อตั้งแกลเลอรีใน
กรุงเทพฯ ชื่อว่า ARTIST+RUN Gallery ซึ่งเป็นพื้นที่จัด
แสดงงานศิลปะร่วมสมัยโดยเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ ในฐานะ
ศิลปิน อังกฤษ อัจริยะโสภณได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ
มากมาย อาทิ ความทรงจ�ำ (RMA Gallery, กรุงเทพฯ,
2556); รอยยิม้ สยาม: ศิลปะ+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก
(BACC, 2561); Identity Thieves (Gallery 4a - AsiaAustralia Art Centre, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย, 2550); Soi
Project, Thai Art Festival (ปารีส, ฝรัง่ เศส, 2549) ส�ำหรับ
ในฐานะภัณฑารักษ์ อาทิ THE POST SUPERHUMANITY
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(Angkrit Gallery, เชียงราย, ประเทศไทย, 2556), An
Unforgettable show together! (WE-LOW Gallery,
Aichi Triennale, 2556); และ เชียงใหม่นาว! (BACC,
2554) ปัจจุบนั อังกฤษ พ�ำนักและท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ และ
เชียงราย ประเทศไทย
Anuwat Apimukmongkon
อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล
Anuwat Apimukmongkon (b. 1995, Thailand)
graduated with a bachelor’s degree in visual
arts from the Faculty of Fine and Applied Arts,
Prince of Songkla University, Pattani Campus,
Thailand. He has used the figure of BangLee,
his best friend, who is bisexual, as a symbol
for artistic expression in almost every one of
his artworks to confront the myths existing in
Thai society, based on his own experiences
and feelings. His works are presented through
various mediums including painting, sculpture,
mixed-media, video, live performance, etc. All
are filled with symbolic ideas and issues involving
the nation, religion, culture, politics, violence
and the society he lives in, via the perspective
of gender. He participated in such exhibitions
as Bad Bodies (Tomorrow Maybe, Eaton, Hong
Kong, 2019); Thai Film Screenings Berlin 2019#1
(OmU) (Kino Moviemento, Berlin, 2019); Of Place
and A Paradox (National University of Singapore
Museum, 2018); RE/FORM/ING PATANI (Bangkok
Biennial, Pattani, Thailand, 2018). Anuwat
Apimukmongkon lives and works in Thailand.

อนุวฒ
ั น์ อภิมขุ มงคล (เกิด พ.ศ. 2538, ไทย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลงานของเขาส่วนใหญ่เกิด
จากการใช้รูปร่างของ บังลี เพื่อนสนิทซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ มาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการ
แสดงออก ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นผลงานเกือบทุกชิน้ เพือ่ เป็นการ
น�ำเสนอเกี่ยวกับมายาคติที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่าน
ประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัว เขาสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านการใช้สื่อทางศิลปะที่หลากหลาย อาทิ จิตรกรรม
ประติมากรรม สื่อผสม วิดีโอ ศิลปะการแสดงสด และอื่น ๆ
โดยผลงานเหล่านีล้ ว้ นเต็มไปด้วยสัญญะทางความคิดและ
ประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องของชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
การเมือง และสังคมที่อาศัยอยู่ ผ่านแง่มุมเรื่องอัตลักษณ์
ทางเพศ ผลงานของอนุวัฒน์ ถูกจัดแสดงในหลากหลาย
นิทรรศการ อาทิ Bad Bodies (Tomorrow Maybe, Eaton,
ฮ่องกง, 2562); Thai Film Screenings Berlin 2019#1
(OmU) (Kino Moviemento, เยอรมนี, 2562); Of Place
and A Paradox (National University of Singapore
Museum (NUS), 2561); RE/FORM/ING PATANI (บางกอก
เบียนนาเล่, ปัตตานี, 2061) ปัจจุบัน อนุวัฒน์ พ�ำนักและ
ท�ำงานที่จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย
Arin Rungjang
อริญชย์ รุ่งแจ้ง
Arin Rungjang (b. 1975, Thailand) holds a BFA
degree in graphic arts from Silpakorn University,
Bangkok. His work often gives evidence of
history put in context of the present. He was
selected to represent Thailand at the 55th
Venice Biennale (Italy, 2013), showing his
acclaimed installation, Golden Teardrop. His
work has also been exhibited at 246247596248914102516… And then there were none (Documenta 14, Kassell, Germany, and GALLERY VER,
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Bangkok, 2017); Golden Teardrop (55th Venice
Biennale, Venice, Italy and Jim Thompson Art
Center, Bangkok, 2015); Mongkut (Maison d’Art
Bernard Anthonioz, Satellite program 8 and
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux,
France, 2015); A Special Curatorial Project with
Rirkrit Tiravanija: The Way Things Go (Yerba
Buena Center for the Arts, San Francisco, US,
2015); Shanghai Biennale, City Pavillion (for
Bandung, Indonesia) (2012). Arin Rungjang is
based in Germany and Thailand.

อริญชย์ รุง่ แจ้ง (เกิด พ.ศ. 2518, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานส่วนใหญ่เกิด
จากการน�ำร่องรอยทางประวัติศาสตร์มาน�ำเสนอผ่าน
บริบทในยุคปัจจุบนั โดยเป็นหนึง่ ในศิลปินไทยร่วมสมัยทีม่ ี
ชื่อเสียงและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้
เข้าร่วมแสดงงานในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 55 ในปี พ.ศ. 2556 ด้วยผลงาน
ที่มีชื่อว่า Golden Teardrop ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมาก
นอกจากนี้ ผลงานของเขายังถูกน�ำไปจัดแสดงยังนิทรรศการ
ต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ 246247596248914102516… And
then there were none (Documenta 14 เยอรมนี และ
GALLERY VER กรุงเทพฯ, 2560); Golden Teardrop
(Venice Biennale ครั้งที่ 55 อิตาลี และหอศิลป์ บ้านจิม
ทอมป์สนั กรุงเทพฯ, 2558); มงกุฎ (Maison d’Art Bernard
Anthonioz, Satellite program 8 and CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux, 2558); A Special
Curatorial Project with Rirkrit Tiravanija: The Way
Things Go (Yerba Buena Center for the Arts, 2558);
Shanghai Biennale, City Pavillion (บันดุง) (2555)
ปัจจุบัน อริญชย์ รุ่งแจ้ง พ�ำนักที่ประเทศเยอรมนีและไทย

Arunothai Somsakul
อรุโณทัย สมสกุล
Arunothai Somsakul (1951-2017, Thailand) completed his education at Pohchang Academy
of Fine Arts in Bangkok and furthered his artistic
studies in the US, where he was encouraged
to create art not from what he learned academically but from deep within him. Arunothai
was one of Thailand’s most respected artists,
with an extremely recognisable style, a fact he
prided himself in. Arunothai is known for his
narrative stylistics, influenced by his childhood
love of the murals painted in Thai Buddhist
temples. Erotic drawings were always a part
of his repertoire but were not widely known
or seen.

อรุโณทัย สมสกุล (พ.ศ. 2494- 2560, ไทย) จบการ
ศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง จากนั้นจึงศึกษาต่อที่ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ซึ่ ง อรุ โ ณทั ย สมสกุ ล ได้ ค ้ น พบการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากจิตวิญญาณภายใน ท�ำให้ได้
รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่น่ายกย่องที่สุดใน
ประเทศไทย จากผลงานที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่
จดจ�ำ อรุโณทัย เป็นทีร่ จู้ กั จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
แบบเล่าเรื่อง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบ
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของวัดต่าง ๆ ในวัยเด็ก นอกจากนี้
จิตรกรรมด้านกามารมณ์ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทาง
ศิลปะของ อรุโณทัย หากแต่ไม่เป็นทีร่ จู้ กั หรือพบเห็นอย่าง
กว้างขวางนัก
Be Takerng Pattanopas
เถกิง พั ฒโนภาษ
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Be Takerng Pattanopas (b. 1965, Thailand)
graduated with a bachelor’s degree from the
Department of Industrial Design, Faculty of
Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok;
an MA degree from the Center for Ceramic
Studies, University of Wales, UK, and a PhD
(three-dimensional studies), Cheltenham School
of Fine Art, UK. His solo exhibitions have included
Pneuma & Prana (Axiom Art Center, Cheltenham, UK, 1999); The nerve that eats itself
(Gallery VER, Bangkok, 2018), and his group
exhibitions included Ethnic, Its Abundance
and Freedom, 4th World Ceramic Biennale
(Incheon, Korea, 2007). Takerng Pattanopas
lives and works in Bangkok.

เถกิง พัฒโนภาษ (เกิด พ.ศ. 2508, ไทย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ
ปริญญาโท สาขา Center for Ceramic Studies จาก
University of Wales และระดับปริญญาเอก ทางด้านสาม
มิติศึกษา จาก School of Fine Arts, Cheltenham &
Gloucester CHE นิทรรศการเดีย่ วของเถกิง อาทิ Pneuma
& Prana (Axiom Art Center, เชลต์นมั , 2542); The nerve
that eats itself (Gallery VER, 2561) และร่วมนิทรรศการ
กลุ่ม อาทิ Ethnic, Its Abundance and Freedom, 4th
World Ceramic Biennale (อินชอน, เกาหลีใต้, 2550)
ปัจจุบัน เถกิง พ�ำนักและท�ำงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Jakkai Siributr
จักกาย ศิริบุตร
Jakkai Siributr (b. 1969, Thailand) received a
BA degree in textile/fine arts, Indiana University,

US in 1992 and an MS in printed textile design,
Philadelphia University, US, in 1996. He is known
for producing meticulously handmade tapestry
and installation works that make powerful
statements about religious, social, and political
issues, especially the sectarian conflicts and
displacement in Southern Thailand. Jakkai has
received increasing attention since his solo
exhibition Temple Fair (New York, US, 2008).
He has exhibited across Asia, Europe and the
US: Displaced: the politics and ethnicity and
religion in the art of Jakkai Siributr (BACC,
Bangkok, 2017); Dhaka Art Summit (2018);
Diaspora: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia
(MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang
Mai, Thailand, 2018); the 1st Bangkok Art
Biennale (2018). Jakkai Siributr lives and works
in Bangkok.

จักกาย ศิรบิ ตุ ร (เกิด พ.ศ. 2512, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาสิง่ ทอ/วิจติ รศิลป์ จาก Indiana University
บลูมมิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2535 และ จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาออกแบบภาพพิมพ์สงิ่ ทอ
จาก Philadelphia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ปี พ.ศ. 2539 เป็นทีร่ จู้ กั จากผลงานสือ่ ทอและศิลปะจัดวาง
ที่หยิบยกประเด็นทางศาสนา สังคม และประเด็นทางการ
เมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความขัดแย้งทางศาสนาและการ
ขับไล่ทางภาคใต้ของประเทศไทย จักกาย ศิริบุตร ได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากงานนิทรรศการเดี่ยว Temple
Fair (นิวยอร์ก, 2551) นอกจากนี้ ยังมีผลงานจัดแสดงทั่ว
เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา อาทิ Displaced: the politics and ethnicity and religion in the art of Jakkai
Siributr (BACC, 2560); Dhaka Art Summit (บังกลาเทศ,
2560); Diaspora: Exit, Exile, Exodus of Southeast
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Asia (MAIIAM Contemporary Art Museum, 2561);
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 1 (ฺBACC, 2561)
ปัจจุบัน จักกาย ศิริบุตร พ�ำนักและท�ำงานที่กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
Kitti Narod
กิตติ นารอด
Kitti Narod (b. 1976, Thailand) graduated from
King Mongkut’s Institute of Technology, Bangkok,
in 2000. Kitti has been working in many
different mediums kinds of media but is best
known for his painting, often in semi-abstract
style. Since 2009, Kitti’s work has started to
reveal the artist’s sexual identity. In these recent
years, he developed his work in a new direction
by taking inspiration from everyday life. He exhibited his work in Thailand, England, Singapore,
Australia and Scotland. He lives and works in
Pathum Thani, Thailand.

กิตติ นารอด (เกิด พ.ศ. 2519, ไทย) จบการศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2543 ผล
งานมักมีการใช้สื่อศิลปะหลากหลายแขนง และมีชื่อเสียง
จากผลงานทางด้านจิตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวกึ่ง
นามธรรม โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ผลงานต่าง ๆ ของ กิตติ
นารอด แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเปิดเผย ใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กิตติ นารอด สร้างสรรค์ผลงานโดยได้
รับแรงบันดาลใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมและรูปแบบการใช้ชวี ติ
ที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน มีการจัดแสดงผลงานทั่วโลก
อาทิ ประเทศไทย อังกฤษ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
สกอตแลนด์ ปัจจุบัน กิตติ นารอด พ�ำนักและท�ำงานที่
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

Krissadank Intasorn
กฤษฎางค์ อินทะสอน
Krissadank Intasorn (b. 1986, Thailand) earned
a BFA degree in painting from Chiang Mai
University, Thailand, as well as an MFA in visual
arts, majoring in painting, from Silpakorn University, Bangkok, where he is pursuing a PhD
in visual arts. He deals with the subject of an
independent-minded homosexual living in
the society of Northern Thailand, known as
Lanna. Societal values have been set in place
by beliefs, faith and mythology passed on over
a long period of time. His work decries old
culture and prohibitions using various mediums
such as sa paper and wood. While his works
bring to mind traces of historical Lanna culture,
the use of traditional techniques is at odds
with the thinking of a new generation. Krissadank
has participated in such exhibitions as Under
My Skin (Number 1 Gallery, Bangkok, 2018)
3H13: Head Heart Hands (BACC, Bangkok,
2018; and the National Gallery, Bangkok, 2017);
The Resurrected: A Peek into Opal’s World
(ION Art Gallery, Singapore); Visual Art for
ASEAN (Ratchadamnoen Contemporary Art
Center, Bangkok, 2015). He won many awards
such as the second prize in semi-traditional Thai
painting (34th Bua Luang Painting Competition,
Bangkok, 2012); award (2nd Asia Plus Art
Exhibition, Bangkok, 2012). He lives and works
in Bangkok, Thailand.

กฤษฎางค์ อินทะสอน (เกิด พ.ศ. 2529, ไทย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม จากคณะศิลปกรรม

269

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ระดับปริญญาโท
สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบันก�ำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์
ผลงานของเขาตั้งประเด็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณอิสระของ
กลุม่ รักร่วมเพศทีอ่ าศัยอยูใ่ นสังคมล้านนาของประเทศไทย
ทีซ่ งึ่ คุณค่าทางสังคมถูกก�ำหนดโดยความเชือ่ ศรัทธา และ
ต�ำนานที่ส่งต่อกันมายาวนาน โดยแสดงออกถึงความ
ฉุนเฉียวที่มีต่อวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์โบราณผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุหลากหลาย อาทิ กระดาษสา
และไม้ ท�ำให้นกึ ถึงประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมล้านนา ซึง่ ตรง
กันข้ามกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ กฤษฎางค์ ได้จัดแสดง
งานนิทรรศการจ�ำนวนมาก อาทิ Under My Skin (นัมเบอร์
วันแกลอรี่, กรุงเทพมหานคร, 2561) 3H13: Head Heart
Hands (ฺBฺ ACC, 2561; และ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป, 2560); The Resurrected: A Peek into Opal’s
World (ION Art Gallery, สิงคโปร์); สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์สู่อาเซียน (หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�ำเนิน, 2558)
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล อาทิ รางวัล
ที่สองในประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี (นิทรรศการ
จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 34, 2555); รางวัลชนะเลิศ
(นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 2,
2555) ปัจจุบัน กฤษฎางค์ อินทะสอน พ�ำนักและท�ำงาน
ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย
Maitree Siriboon
ไมตรี ศิริบูรณ์
Maitree Siriboon (b. 1983, Thailand) earned a
bachelor’s degree in fine art from Silpakorn
University, Bangkok. He was born in the northeastern region of Thailand, known as Isan. His
early work was influenced by the colourful
mirror mosaics that decorate Thai temples. It

showed half-forgotten snapshots of his childhood life in rural Isan, imagery which permeates his art. This work presented a sparkling,
two-dimensional picture of rural scenes: of rice
paddies, water buffaloes and a simple life. He
later took on photography, which has become
his distinctive medium. He explores the ideals
of a rural youth transplanted to the dazzling,
cosmopolitan city. His work examines his selfidentity since moving to Bangkok in 1999,
expressing how a village boy adapted to the
cultural melting pot that is Bangkok’s Silom
Soi 4, a street known for its gay nightlife. Maitree’s
work has been shown throughout Southeast
Asia and beyond: at the 4th Guangzhou
Triennial (China, 2011); Photoquai (Paris, 2011);
Art Stage Singapore (2012 and 2013); Me Love
You Long Time (Boston Center for the Arts, US,
2013); Was ist Heimat (MuseumORTH, Orth
an der Danau, Austria, 2017); Isan Contemporary
Report (BACC, 2017). Maitree Siriboon lives
and works in Ubon Ratchathani, Thailand.

ไมตรี ศิริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2526, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภมู ลิ �ำเนาอยูท่ ภี่ าคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย ผลงานในช่วงเริ่มต้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันของงานประดับกระจกสีภายใน
วัดไทยและรูปภาพการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายในชนบทภาค
อีสานที่เลือนรางในความทรงจ�ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่แผ่ซ่านอยู่ใน
ผลงานของ ไมตรี ศิริบูรณ์ โดยน�ำเสนอเป็นภาพลักษณะ
สองมิติแสดงภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตแบบชนบท
เช่น ภาพนาข้าวและพิธีกรรมต่าง ๆ ภาพควายและชีวิต
อันเรียบง่าย ต่อมาจึงหันมาสร้างผลงานภาพถ่ายที่กลาย
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เป็นผลงานที่ท�ำให้ไมตรีกลายเป็นศิลปินที่โดดเด่นและ
แตกต่าง โดยน�ำเสนอประเด็นแฟชั่นในอุดมคติของวัยรุ่น
ชนบทที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองกรุง ซึ่งเป็นการลงลึกถึง
อัตลักษณ์ของตนเอง ตั้งแต่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2542 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กหนุม่ จากแดนอีสานกับสถานทีศ่ นู ย์รวมความหลากหลาย
อย่างสีลม ซอย 4 ในกรุงเทพมหานคร ผลงานของ ไมตรี
ถูกน�ำไปจัดแสดงทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีก
หลากหลายประเทศ อาทิ 4th Guangzhou Triennial
(2554); Photo Quai (2554); Art Stage Singapore
(2555 and 2556); Me Love You Long Time (Boston
Center for the Arts, 2556); Was ist Heimat (MuseumORTH, 2560); อีสานสามัญ (BACC, 2560) ปัจจุบัน
ไมตรี ศิริบูรณ์ พ�ำนักและท�ำงานที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประเทศไทย
Michael Shaowanasai
ไมเคิล เชาวนาศัย
Michael Shaowanasai (b. 1964, US) graduated
from the School of Law, Chulalongkorn University, Bangkok, in 1985, earned a BFA degree
at San Francisco Art Institute, US, in 1994 and
an MFA from the Art Institute of Chicago, US,
in 1996. He is a founding member of Project
304, a Bangkok-based contemporary art group.
He is a multidisciplinary artist whose work
encompasses film, performance, photography
and installation. His work looks at complex
rituals, gestures and performances of gender.
His exhibitions include Venice Biennale (2009);
Chobi Mela V Freedom (Bangladesh National
Museum, Dhaka, 2009); Lifeboat #2551Contemporary Media Art from Thailand (4A Centre

for Contemporary Asian Art, Sydney, Australia,
2008); The SelfMade Generation (Himalayas
Art Museum, Shanghai, China, 2005); Michael
Shaowanasai W
 ho’s a Pussy? (The Art Center,
Chulalongkorn University, Bangkok, 2005).
Michael Shaowanasai lives and works in Bangkok.

ไมเคิล เชาวนาศัย (เกิด พ.ศ. 2507, สหรัฐอเมริกา) จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี จาก San Francisco Art Institute สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2537 และ
ปริญญาโท จาก Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2539 ไมเคิล เป็นหนึง่ ในสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้ โปรเจกต์
304 ซึ่งเป็นพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย โดยตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ยังเป็นศิลปินทีท่ �ำงานหลากหลายแขนงสือ่ เช่น
วิดีโอ ศิลปะการแสดงสด การถ่ายภาพ และศิลปะจัดวาง
ผลงานเป็นการส�ำรวจความซับซ้อนของขนบธรรมเนียม
ท่าทีและการแสดงออกเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ นิทรรศการผลงาน
ของเขา อาทิ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 53 (2552); Chobi
Mela V Freedom (Bangladesh National Museum,
2552); Lifeboat #2551Contemporary Media Art from
Thailand (4A Centre for Contemporary Asian Art,
ซิดนีย์, 2551); The SelfMade Generation (Himalayas
Art Museum, เซี่ยงไฮ้, 2548); Michael Shaowanasai
Who’s a Pussy? (หอศิลปวิทยนิทรรศน์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) ปัจจุบัน ไมเคิล พ�ำนักและท�ำงานที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Naraphat Sakarthornsap
นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์
Naraphat Sakarthornsap (b. 1991, Thailand)
obtained a bachelor’s degree in fine and
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applied arts from Chulalongkorn University,
Bangkok. He mainly works with photography.
Naraphat questions gender equality in today’s
world. Everyday objects are rearranged and
interpreted through his viewpoint. He represents them with different meanings, with
the intention to show the bizarre mythology
behind gender. He has participated in such
exhibitions as Diversity via Nature: Religions,
Genders, or Art? (朋 丁 pon ding, Taipei, 2018);
Concept 2018 (Czong Institute for Contemporary Art, Gimpo, South Korea, 2018); Dis-Rupture
(Turtle’s Nest, Cebu City, Philippines, 2018);
Gushing out my confession (Photo Bangkok
2015, Whitespace Gallery, 2015). He lives and
works in Bangkok.

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ (เกิด พ.ศ. 2534, ประเทศไทย)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานส่วนใหญ่เป็นผลงานการ
ถ่ายภาพ โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ
ในโลกปัจจุบัน ผลงานเป็นการน�ำสิ่งของในชีวิตประจ�ำวัน
มาจัดวางใหม่ด้วยมุมมองส่วนตัวของตนเองที่แฝงไปด้วย
ความหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับความเชื่อในต�ำนานเรื่องเพศ
นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ มีผลงานจัดแสดงมากมายอาทิ
Diversity via Nature: Religions, Genders, or Art? (朋 丁
pon ding, ไทเป, 2561); Concept 2018 (Czong Institute
for Contemporary Art, 2561); Dis-Rupture (Turtle’s
Nest, เมืองเซบู, 2561); Gushing out my confession
(Photo Bangkok 2558, Whitespace Gallery, กรุงเทพ,
2558) ปัจจุบนั นรภัทร ศักดิอ์ าธรทรัพย์ พ�ำนักและท�ำงาน
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Nuntanut Saowaros
นันทณัฏฐ์ เสาวรส
Nuntanut Saowaros (b. 1996, Thailand) recently
received a BFA in painting from Burapha
University, Chonburi, Thailand. He expresses his
ideas through figurative paintings. Nuntanut
started exhibiting his work at Burapha University
from 2014 to 2016. Afterwards, his work was
selected and presented in the 10th Bualuang
101 Art Competition (Queen’s Gallery, Bangkok)
and Our Shade Thesis Exhibition (BACC, Bangkok,
2018). He lives and works in Chanthaburi,
Thailand.

นันทณัฏฐ์ เสาวรส (เกิด พ.ศ. 2539, ประเทศไทย) จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผลงานส่วนใหญ่
เป็นการน�ำเสนอแนวความคิดผ่านภาพวาดศิลปะรูปลักษณ์
โดยเริม่ จัดแสดงผลงานทีม่ หาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2557
จนถึง พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นผลงานของ นันทณัฏฐ์
เสาวรส ได้ รั บ การคั ด เลื อ กและจั ด แสดงในโครงการ
ประกวดศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 10 (หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพฯ)
และ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ‘ตัวตนที่แตกต่าง’ (BACC,
2561) ปัจจุบัน นันทณัฏฐ์ เสาวรส พ�ำนักและท�ำงานที่
จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
Ohm Phanphiroj
โอม พั นธุ์ไพโรจน์
Ohm Phanphiroj (b. 1970, Thailand) studied
arts at The School of the Art Institute of Chicago,
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Rochester Institute of Technology, Georgia
State University and University of Northern
Iowa, all in the US, and also earned a bachelor
of law degree from Thammasat University,
Bangkok. He refers to himself as a storyteller.
Ohm’s works are in the forms of photography
and moving images. His work has been exhibited
around the world for over 20 years: The Meaning
of It All (Amsterdam LGBTQ Film Festival,
2019); Journey (Chéries-ChérisParis LGBTQ
Film Festival, Paris, 2018); Underage (Moving_
Image_00:01, Latitude Gallery, Chicago, US,
2017); You will Be There (RMA Gallery, Bangkok,
2018). Ohm Phanphiroj lives and works in the US.

โอม พันธุไ์ พโรจน์ (เกิด พ.ศ. 2513, ไทย) ศึกษาด้านศิลปะ
ที่ The School of the Art Institute of Chicago, Rochester
Institute of Technology Georgia State University และ
University of Northern Iowa สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ยั ง จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย โอมนิยามตนเองว่าเป็น
นักเล่าเรือ่ ง โดยมีผลงานในรูปแบบของภาพถ่ายและภาพ
เคลือ่ นไหว มีผลงานจัดแสดงทัว่ โลกมาแล้วมากกว่า 20 ปี
อาทิ The Meaning of It All (Amsterdam LGBTQ Film
Festival, เนเธอร์แลนด์, 2562); Journey (Chéries-Chéris
Paris LGBTQ Film Festival, 2561); Underage (Moving
_Image_00:01Latitude Gallery, ชิคาโก, อิลลินอยส์,
2560); You will Be There (RMA Gallery, กรุงเทพฯ,
2561) ปัจจุบัน โอม พันธุ์ไพโรจน์ พ�ำนักและท�ำงานที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Parinot Kunakornwong
ปริณต คุณากรวงศ์

Parinot Kunakornwong (b. 1983, Thailand)
earned a bachelor of architecture degree from
Chulalongkorn University, Bangkok, and studied
design and technology, Parsons School of
Design, New York, US. He holds MFA degrees
in computational studio arts and fine art from
Goldsmiths, University of London. His upbringing
in the middle of the rough and chaotic central
part of Bangkok has been influential to his
artistic practice. Parinot’’s work re-investigates
everyday situations, everyday objects and memories through rituals of making and reappropriation by means of Thai belief systems such
as Buddhism, superstition, spirituality and
animism. Many times his work delves into the
subjects around transformation, the body,
fragility and purgation. He has exhibited at
Queer Art(ists) Now’ And What? (Queer Arts
Festival, Archive Gallery, London, 2019); Conspiracy of The Real (Tenderpixel, London, 2018);
Siamese Connection: 3012 (The Invisible Dog
Art Center, New York, US, 2012); Within These
Walls: Everything might be ok, all about Thai
(BACC, Bangkok, 2010). Parinot Kunakornwong
lives and works in Bangkok, Thailand.

ปริณต คุณากรวงศ์ (เกิด พ.ศ. 2526, ไทย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาการออกแบบและเทคโนโลยี จาก
Parsons The New School for Design นิวยอร์ก สหรัฐ
อเมริกา จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศิลปะ
ออกแบบเชิงคอมพิวเตอร์ จาก Goldsmiths, University
of London อังกฤษ การเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายใน
ใจกลางของกรุ ง เทพฯ คื อ แรงบั น ดาลใจหลั ก ในการ
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สร้างสรรค์ผลงานของเขา โดยผลงานเป็นการคิดทบทวน
เกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งของในชีวิตประจ�ำวัน หรือ ความทรงจ�ำ ที่เกิดจากสร้างธรรมเนียมและบัญญัติขึ้นใหม่ด้วย
ระบบความเชื่อแบบไทย เช่น ศาสนาพุทธ ความเชื่อ
ไสยศาสตร์ จิตวิญญาณ และวิญญาณนิยม นอกจากนี้
ยังมุง่ ค้นหาเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง ร่างกาย
ความเปราะบาง และการล้างบาป ซึ่งปรากฏให้เห็นในผล
งานบ่อยครั้ง ผลงานของเขาถูกน�ำไปจัดแสดงที่ Queer
Art(ists) Now’ And What? (Queer Arts Festival, Archive
Gallery, ลอนดอน, 2562); Conspiracy of The Real
(Tenderpixel, ลอนดอน, 2561); Siamese Connection:
3012 (The Invisible Dog Art Center, นิวยอร์ก, 2555);
Within These Walls: Everything might be ok, all about
Thai (BACC, 2553) ปัจจุบัน ปริณต พ�ำนักและท�ำงานที่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Piriya Krairiksh
พิ ริยะ ไกรฤกษ์
Piriya Krairiksh (b. 1942, Thailand) earned a
doctorate in art history from Harvard University
in 1975. He is author of many books and articles
that take a new look at Thailand’s art history
including The Roots of Thai Art (River Books,
2012). Dr. Piriya was employed as curator of
Asian art at the National Gallery of Australia,
Canberra. On his return to Thailand in 1977
through 2002, Dr. Piriya taught history of
art at Thammasat University, Bangkok. After
retirement, he became director of the Thai
Khadi Research Institute, Thammasat University
from 2003 to 2006. Currently he is chairman
of the Piriya Krairiksh Foundation.

พิรยิ ะ ไกรฤกษ์ (เกิด พ.ศ. 2485, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ในปี พ.ศ. 2518 เป็นนักเขียนหนังสือและ
บทความจ�ำนวนมากโดยน�ำเสนอประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะไทย
ในมุมมองใหม่ ๆ อาทิ The Roots of Thai Art (River
Books, 2555) พิริยะ ไกรฤกษ์ เคยเป็นภัณฑารักษ์ สาขา
ศิลปะเอเชีย ที่ National Gallery of Australia แคนเบอร์รา
จากนั้ น เมื่ อ กลั บ มายั ง ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2520
ดร.พิริยะ เป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงปี พ.ศ. 2545
หลังจากเกษียณอายุการท�ำงาน พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้เป็น
ผูอ้ �ำนวยการสถาบันไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน พิริยะ
ไกรฤกษ์ เป็นประธานมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
Piyarat Piyapongwiwat
ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
Piyarat Piyapongwiwat (b. 1977, Thailand) holds
a BA degree from RMIT University, Melbourne,
Australia and a BFA with honors (DNAP avec
Félicitations) from École Supérieure des BeauxArts de Montpellier, France. She is a multi-disciplinary artist working in various mediums
media including video, photography, text, sound,
mixed media and installation. Her work usually
reflects her experiences of her surroundings,
including questioning of contemporary issues
such as gender, the notion of margin, cultural
change and globalisation. Her artistic research
is informed by theories of social science, anthropology and philosophy. Piyarat’s work
has been exhibited across the world at 12th
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Gwangju Biennale: Imagined Borders - Facing
Phantom Borders (South Korea, 2018); DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia
(MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang
Mai, Thailand, 2018); 6th Asian Art Biennial:
Negotiating the Future (National Taiwan Museum of Fine Arts, Taipei, 2017); When The River
Reverses (Sa Sa Art Projects, Phnom Penh,
2017); TRANCE (Gallery VER, Bangkok, 2014).
She lives and works in Chiang Mai, Thailand.

ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ (เกิด พ.ศ. 2520, ไทย) จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี จาก RMIT University เมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาตรีเกียรตินิยม (DNAP
avec Félicitations) จาก Ecole Supérieure des BeauxArts de Montpellier ประเทศฝรัง่ เศส ปิยะรัศมิ์ เป็นศิลปิน
ทีท่ �ำงานหลากหลายแขนง เช่น วิดโี อ การถ่ายภาพ ข้อความ
เสียง สื่อผสม และศิลปะจัดวาง ผลงานส่วนใหญ่สะท้อน
เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งรวมไปถึงการตั้ง
ค�ำถามเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัย อาทิ เพศ ความเข้าใจ
เรือ่ งชายขอบ การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม และ โลกาภิวตั น์ โดยอิงข้อมูลจากทฤษฎีสงั คมศาสตร์ มานุษยวิทยา
และปรัชญา ผลงานของ ปิยะรัศมิ์ ถูกน�ำไปจัดแสดงทัว่ โลก
อาทิ กวางจู เบียนนาเล่ ครั้งที่ 12: Imagined Borders Facing Phantom Borders (2561); DIASPORA: Exit,
Exile, Exodus of Southeast Asia (พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย
ใหม่เอี่ยม, 2561); เอเชีย อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 6:
Negotiating the Future (National Taiwan Museum of
Fine Arts, 2560); When The River Riverses (Sa Sa Art
Projects, 2560); TRANCE (Gallery VER, 2557) ปัจจุบนั
ปิยะรัศมิ์ พ�ำนักและท�ำงานทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Samak Kosem
สมัคร์ กอเซ็ม
Samak Kosem (b. 1984, Thailand) holds a BS
degree in sociology and anthropology and an
MA in social development from Chiang Mai
University, Thailand. Samak works in the field
of anthropology, and his ongoing research in
the Deep South of Thailand focuses on Muslim
culture and non-human relations. His works
deploys photography and visual ethnography
as methodologies that can reflect the partial
truth/fact derived from his studies. Samak is
also interested in queer studies by focusing
on homosexuality in Islam to understand the
limits of gender perspective in the local and
the regional context, which led to his first solo
show Otherwise Inside in 2018 at WTF Gallery,
Bangkok. Samak has participated in such group
shows as Curiously enough... - A Contemporary
Insight into Southeast Asia Vol. 01 (Galerie
Nichido, Taipei, 2019); The Enmeshed (A+
WORKS of ART, Kuala Lumpur, 2019); 1st
Bangkok Art Biennale (2018). Samak Kosem
lives and works in Chiang Mai, Thailand.

สมัคร์ กอเซ็ม (เกิด พ.ศ. 2527, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท สาขาสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มท�ำงานในด้าน
มานุษยวิทยาและงานวิจัยของตนเองขณะอยู่ในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
มุสลิมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผลงานส่วนใหญ่น�ำเสนอผ่าน
ภาพถ่ายและชาติพันธุ์เชิงทัศนา เนื่องจากเป็นหนึ่งในวิธี
วิทยาที่สามารถสะท้อนความจริง/ข้อเท็จจริงบางส่วนจาก
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งานวิชาการได้ นอกจากนี้ สมัคร์ กอเซ็มยังให้ความสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นรักร่วมเพศในศาสนาอิสลามเพื่อ
เข้าใจถึงข้อจ�ำกัดของมุมมองทางด้านเพศสภาพในระดับ
ท้องถิ่นและภูมิภาค ซึ่งกลายมาเป็นงานนิทรรศการเดี่ยว
ครั้งแรกของเขา ภายใต้ชื่องานว่า เป็นเช่นอื่น อยู่ภายใน
เมื่อปี พ.ศ. 2561 ณ WTF Gallery ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้
ผลงานของเขายังได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแบบกลุม่ อาทิ
Curiously enough... - A Contemporary Insight into
Southeast Asia Vol. 01 (Galerie Nichido, ไทเป, 2562);
The Enmeshed (A+ WORKS of ART, กัวลาลัมเปอร์,
2562); บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 1 (2561) ปัจจุบนั
สมัคร์ กอเซ็ม พ�ำนักที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Hour: from 8 minutes ago to what is yet to
come, which was situated in front of the replica
of Bangkok’s first post office, Praisaneeyakarn,
in a group show Postscripts which was in turn
a part of the 2018 Bangkok Biennial. He participated in such exhibitions as Unlocking 69
Years Thaiyarnyon (Tadu Contemporary Art,
Bangkok, 2019); Smart and Small (YMD Art
Space, Khon Kaen, Thailand, 2018); Blind Dates
- atterrissage ! (Ferme de Quince, Rennes, France,
2018). Sornrapat Patharakorn lives and works
in Bangkok.

Sornrapat Patharakorn
ศรภัทร ภัทราคร

ศรภัทร ภัทราคร (เกิด พ.ศ. 2534, ไทย) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความสนใจเกีย่ วกับการรับรูข้ องมนุษย์ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมักใช้ประโยชน์จากแสง
และเงื่อนไขของสถานที่นั้น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิง
พื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับอวัตถุและภววิทยา แรงบันดาลใจ
การท�ำงานของเขา มาจากการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
และปรัชญา ซึ่งมักจะให้ความส�ำคัญอย่างมากกับความ
เป็นอยู่ของสถานที่ที่ใช้ในการจัดวางผลงาน ศรภัทร มี
ความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ร่วมกันของมุมมองหลากหลาย
และการตีความความเป็นจริง และยังเชือ่ อีกว่า การสร้างสรรค์
งานศิลปะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการท�ำความเข้าใจและ
การแสดงออกถึ ง เรื่ อ งราวเหล่ า นั้ น ผลงานส่ ว นใหญ่
ประกอบไปด้วยการจัดวางพืน้ ทีแ่ ละแสง ซึง่ มีทงั้ อยูด่ า้ นใน
พืน้ ทีจ่ ดั แสดงและด้านนอก ผลงานทีท่ �ำให้เป็นทีจ่ ดจ�ำ คือ
Golden Hour: from 8 minutes ago to what is yet to come
ซึง่ จัดแสดงอยูท่ างด้านหน้าของอาคาร ไปรสนียาคาร ในปี
พ.ศ. 2561 ภายใต้งานนิทรรศการกลุ่ม ป.ล. (ปัจฉิมลิขิต)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย บางกอก
เบียนนาเล่ 2561 นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน

Sornrapat Patharakorn (b. 1991, Thailand) holds
a bachelor of architecture degree from Chulalongkorn University, Bangkok. He focuses on
human perception within the physical environment. He usually utilises light and existing
conditions of place to create spatial experiences
that deal with immateriality and ontology. He
has been influenced by studies of architecture
and philosophy, and he often considers the
existing situation of the places where his work is
installed as a vital part of the work. Sornrapat
believes in the coexistence of multiple facets
and interpretations of reality, and he believes
that making art involves reading and expressing
versions of these realities. His work primarily
comprises spatial and light installations which
situate themselves both inside art spaces and
outside of them. He is known for his work Golden
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ในงานนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ Unlocking 69 Years
Thaiyarnyon (หอศิลป์ตาดู, 2562); Smart and Small
(YMD Art Space, ขอนแก่น, 2561; Blind Dates atterrissage ! (Ferme de Quince, ฝรั่งเศส, 2561)
ปัจจุบัน ศรภัทรพ�ำนักและท�ำงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Sornchai Phongsa
ศรชัย พงษ์ษา
Sornchai Phongsa (b. 1991, Thailand) graduated
with BFA and MFA from the Faculty of Painting
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University,
Bangkok. As he is a member of the Thai-Mon
people, he has a particular interest in animism,
ethnicity and identity. His unique style involves
using local materials in painting, often in an
installation. His best-known works are representation of his ancestral spiritual beliefs
that have been included in such exhibitions
as Foreshadows (Tokyo Arts And Space, 2019);
1st Bangkok Art Biennale (2018); Mon’s Spirits
Totem in The Early Years Project (BACC, Bangkok,
2017); Montopia (Cité Internationale des Arts,
Paris, 2018); Young Artists Talent Art Exhibition
(Ratchadamnoen Contemporary Art Center,
Bangkok, 2016). Sornchai Phongsa lives and
works in Bangkok.

ศรชัย พงษ์ษา (เกิด พ.ศ. 2534, ไทย) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการเป็นศิลปินสัญชาติ
ไทย เชื้อชาติมอญ ท�ำให้มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
วิญญาณนิยม เชื้อชาติ และการไม่มีตัวตน เอกลักษณ์ใน
การสร้างผลงานของ ศรชัย คือ การน�ำวัสดุทอ้ งถิน่ มาใช้ใน

งานจิตรกรรมและน�ำมาผสานเข้ากับศิลปะงานจัดวาง โดย
ผลงานที่โดดเด่นมักเป็นการน�ำเสนอเรื่องคติความเชื่อ
โบราณเรื่องผีสางของชาวมอญ ซึ่งถูกน�ำไปจัดแสดงใน
หลายงานนิทรรศการ อาทิ Foreshadows (Tokyo Arts
And Space, 2562); บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 1
(2561); ผีมอญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะ
ศิลปิน (BACC, 2560); Montopia (Cité Internationale
des Arts, 2561); Young Artists Talent Art Exhibition
(หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�ำเนิน, กรุงเทพฯ, 2559) ปัจจุบัน
ศรชัย พ�ำนักและท�ำงานที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Sudaporn Teja
สุดาภรณ์ เตจา
Sudaporn Teja (b. 1986, Thailand) holds BFA
and MFA degrees in painting from Rajamangala
University of Technology Lanna and Chiang Mai
University, both in Thailand. Sudaporn is a
contemporary artist whose early abstract
paintings involved applying thin layers of
colour to create the impression of a shallow
pictorial space. Her works convey a synthesis of
abstract form with psychological and social
contents. Sudaporn has participated in such
exhibitions as All Time High (Gallery VER,
Bangkok, 2018); Gender Illumination (Museum
Siam, Bangkok, 2018); ART HSINCHU (FleurLis
Hotel, Hsinchu, Taiwan, 2018); The Heart of
the Earth (BACC, Bangkok, 2016); PAD PARIS
/ ART + DESIGN (Jardin des Tuileries, Paris,
2014); Supplementary Food II (Baan Tuek Art
Center, Chiang Mai, Thailand, 2012). Sudaporn
Teja is based in Thailand.
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สุดาภรณ์ เตจา (เกิด พ.ศ. 2529, ไทย) จบการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศิลปินที่มีผลงานในช่วงแรกเริ่มเป็นงาน
ภาพวาดนามธรรม โดยการลงสีเป็นชัน้ บาง ๆ เพือ่ ถ่ายทอด
ให้เห็นถึงพื้นที่ภาพตื้น ผลงานศิลปะของ สุดาภรณ์ เกิด
จากการผสมผสานรูปร่างนามธรรมเข้ากับเนื้อหาทาง
จิ ต วิ ท ยาและสั ง คม ซึ่ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มจั ด แสดงในงาน
นิทรรศการต่าง ๆ อาทิ All Time High (Gallery VER,
กรุงเทพมหานคร, 2561); ชาย หญิง สิ่งสมมติ (มิวเซียม
สยาม, กรุงเทพมหานคร, 2561); ART HSINCHU (FleurLis
Hotel, ชินชู, 2561); The Heart of the Earth (BACC,
2559); PAD PARIS / ART + DESIGN (Jardin des
Tuileries, 2557); Supplementary Food II (ศูนย์ศิลปะ
บ้านตึก, 2555) ปัจจุบัน สุดาภรณ์ พ�ำนักในประเทศไทย
Vasan Sitthiket
วสันต์ สิทธิเขตต์
Vasan Sitthiket (b. 1957, Thailand) studied art
at the College of Fine Arts, Bangkok. He is
among Thailand’s most visible and established
socially-engaged artists. Working in all media
including poetry and music, Vasan is interested
in community and citizens’ responsibility as
members of Thai society in the 21st century.
His concerns include rural/urban tensions,
the subversion of Buddhism for political gain,
abuse of power, corruption, erased history,
ecology and Thai nationalism. Vasan’s visually
seductive works tackle the many ills plaguing
contemporary Thai society through expressions
ranging from irony and caricature to the subtlest
metaphor. His work has been shown at the

1st Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art
(Brisbane, Australia, 1993); Japan Foundation’s
touring exhibition Asian Modernism: Diverse
Developments in Indonesia, the Philippines,
and Thailand (1995-1996); Venice Biennale
(2003); the 6th Gwangju Biennale (South
Korea, 2006); Making History: How Southeast
Asian art reconquers the past to conjure the
future (Esplanade, Singapore, 2010); and
Negotiating Home, History and Nation: Two
decades of contemporary art in Southeast
Asia (Singapore Art Museum, 2011); The Roving
Eye: Contemporary Art in Southeast Asia
(ARTER/Koc Foundation, Istanbul, Turkey, 2014),
among others. Vasan Sitthiket lives and works
in Bangkok and Nakhon Sawan, Thailand.

วสันต์ สิทธิเขตต์ (เกิด พ.ศ. 2500, ไทย) จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยช่างศิลป โดยเป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่เป็นที่น่า
จดจ�ำและมีบทบาททางสังคม สร้างสรรค์งานในหลาก
หลายสื่อ เช่น บทกวีและดนตรี และในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของสังคมไทยในยุคศตวรรษที่ 21 วสันต์ จึงมีความสนใจ
เกี่ยวกับสังคมและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองเป็น
พิ เ ศษ ความกั ง วลในสายตาของศิ ล ปิ น อาทิ ความ
ตึงเครียดระหว่างความแตกต่างชุมชนเมืองและชนบท การ
ล้มล้างศาสนาพุทธเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การใช้
อ�ำนาจในทางผิด การทุจริต ประวัติศาสตร์ที่ถูกลบทิ้ง
นิเวศวิทยา และความรักชาติ ผลงานที่มีเสน่ห์ของ วสันต์
ขบคิดปัญหาเกี่ยวกับความเลวร้ายที่แฝงอยู่ในสังคมไทย
ร่วมสมัย โดยแสดงออกผ่านทั้งการประชดประชันและ
การ์ตูนล้อเลียน ไปจนถึง ค�ำเปรียบเปรยที่ลึกซึ้ง ผลงาน
ของ วสันต์ ถูกน�ำไปจัดแสดงมากมาย อาทิ the 1st
Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art (บริสเบน,
2536); Japan Foundation’s touring exhibition Asian
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Modernism: Diverse Developments in Indonesia, the
Philippines, and Thailand (2538-2539); เวนิส เบียนนาเล่
(2546); กวางจู เบียนนาเล่ ครั้งที่ 6 (2549); Making
History: How Southeast Asian art reconquers the past
to conjure the future (Esplanade, สิงคโปร์, 2553); and
Negotiating Home, History and Nation: Two decades
of contemporary art in Southeast Asia (Singapore Art
Museum, 2554); The Roving Eye: contemporary art
in Southeast Asia (ARTER/Koc Foundation, 2557)
ปัจจุบัน วสันต์ พ�ำนักและท�ำงานในกรุงเทพฯ และจังหวัด
นครสวรรค์ ประเทศไทย

USA
Martin Wong
มาร์ติน หว่อง
Martin Wong (1946-1999, US) earned a degree
in ceramics but is known as a painter whose
meticulous visionary realism is among the
lasting legacies of New York’s East Village
art scene of the 1980s and a precursor of the
identity-driven work of the 90s. His expertise
in art was diverse — borrowing from Asian
traditional painting, calligraphy and decorative
arts; American antiques; the gift shop souvenirs
of San Francisco’s Chinatown; and graffiti art.
His exhibitions included Painting is Forbidden
(CCA Wattis Institute for Contemporary Arts,
San Francisco, US, 2016); America is Hard to
See (Whitney Museum of American Art, New
York, US, 2015); New York Meets the Dam
(Amsterdam Museum, 2015); Martin Wong’s
Utopia (Chinese Historical Society of America

Museum of Art, San Francisco, US, 2004). He
died of Aids at the age of 53 in 1999 in San
Francisco.

มาร์ติน หว่อง (เกิด พ.ศ. 2489-2542, สหรัฐอเมริกา)
จบการศึกษา สาขาวิชาเซรามิค โดยได้รับการยกย่องให้
เป็นหนึ่งในจิตรกรแนวสัจนิยมในต�ำนานของวงการศิลปะ
ช่วงยุคปี พ.ศ. 2523 ในแถบฝัง่ East Village ของกรุงนิวยอร์ก
และยังเป็นผู้น�ำการสร้างผลงานศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย
ตัวตนแห่งยุคปี พ.ศ. 2533-2542 มาร์ติน หว่อง มีความ
ช�ำนาญในงานศิลปะที่หลากหลาย อาทิ งานจิตรกรรม
เอเชีย ศิลปะการเขียนอักษร งานมัณฑนศิลป์ ศิลปวัตถุ
ชาวอเมริกา ของฝากจากไชน่าทาวน์ในซานฟรานซิสโก
และ งานศิลปะกราฟฟิตี้ ผลงานที่ถูกน�ำไปจัดแสดง อาทิ
Painting is Forbidden (CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, 2559); America is Hard to See (Whitney
Museum of American Art, 2558); New York Meets the
Dam (Amsterdam Museum, 2558); Martin Wong’s
Utopia (Chinese Historical Society of America Museum
of Art, ซานฟรานซิสโก, 2547) มาร์ติน หว่อง เสียชีวิตใน
ปี พ.ศ. 2542 ด้วยอายุ 53 ปี ในเมืองซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา

Vietnam
Danh Vō
ตัน หว่อ
Danh Vō (b. 1975, Vietnam) graduated from
Städelschule in Frankfurt, Germany, and Royal
Academy of Fine Arts in Copenhagen. His
work surrounds the dissonance between our
lives as codified public citizens and as singular
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subjectivities, exposing in the process the
fissures and hypocrisies that rive both the social
mores and the executive machinery of liberal
democracies. Vō’s early performance works
also discussed the nuance of intimate relationships in the exigencies of bureaucratic
manipulations in a way that dispassionate
and emotive registers are brought into strange
coalescence. Vō questions not only the formal
apparatus of the state for shaping and regulating governable citizens, but also the unofficial
set of standards that guide behaviour. Vō’s solo
exhibitions include Danh Vō: Take My Breath
Away (Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, US, 2018); Danh Võ, Ng Teng Fong
Roof Garden Commission (National Gallery
Singapore, 2017); Ydob eht ni mraw si ti (Museum
Ludwig, Cologne, Germany, 2015). His works
have been exhibited in various biennales such
as the Venice Biennale, Shanghai Biennale
and Gwangju Biennale. Danh Vō lives and
works in Denmark.

ตัน หว่อ (เกิด พ.ศ. 2518, เวียดนาม) จบการศึกษาจาก
สถาบัน Städelschule แฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนี และ
Royal Academy of Fine Arts โคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ผลงานของ ตัน หว่อ เต็มไปด้วยเรื่องราวความ
ขัดแย้งระหว่างการใช้ชวี ติ ในฐานะพลเมืองภายใต้กฎหมาย
และความเป็นปัจเจกชน สะท้อนผ่านความแตกแยกและ
ความหลอกลวงที่แฝงอยู่กับประเพณีทางสังคมและกลุ่ม
ผูม้ อี �ำนาจภายใต้ประชาธิปไตยแบบเสรีนยิ ม งานแสดงใน
ช่วงแรกของ ตัน หว่อ ยังเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของการมีเส้นสายกับการชักใยทางการเมืองทีท่ �ำให้
เกิดการเลือกตัง้ ทีไ่ ม่เป็นกลาง นอกจากนี้ ยังตัง้ ข้อสงสัยทัง้
ในเรื่องการจัดตั้งกฎระเบียบของรัฐแก่ประชาชนภายใต้

การปกครองและบรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการและไม่เป็น
กลางบางประการทีช่ กั จูงให้เกิดพฤติกรรม นิทรรศการเดีย่ ว
ของ ตัน หว่อ อาทิ Danh Vo: Take My Breath Away
(Solomon R. Guggenheim Museum, 2561); Danh Võ,
Ng Teng Fong Roof Garden Commission (National
Gallery Singapore, 2560); Ydob eht ni mraw si ti
(Museum Ludwig, โคโลญ, 2558) ผลงานของ ตัน หว่อ
จัดแสดงในงานเบียนนาเล่มากมาย อาทิ เวนิส เบียนนาเล่
เซี่ยงไฮ้ เบียนนาเล่ และ กวางจู เบียนนาเล่ ปัจจุบัน
ตัน หว่อ พ�ำนักและท�ำงาน ในประเทศเดนมาร์ก
Dinh Q. Lê
ดิญ คิว. เล
Dinh Q. Lê (Lê Quang Đỉnh) (b. 1968, Vietnam)
obtained a BA in fine arts from the University
of California, Santa Barbara, US, in 1989 and
received an MFA in photography from the
School of Visual Arts, New York, US, in 1992.
Dinh Q. Lê is known for his work in photography,
video and installation, particularly his wovenphotographs that involve splicing, interweaving
and distorting photos to explore his own
relationship to Vietnam’s complicated cultural
and political history. Lê has been invited to
exhibit at the 50th Venice Biennial, as well as
dOCUMENTA (13) (Kassel, Germany, 2012). He
participated in such international exhibitions
as Projects 93: Dinh Q. Lê (Museum of Modern
Art, New York, US, 2012); Dinh Q. Lê – Memory
for Tomorrow (Mori Museum, Tokyo, 2015);
Vietnam: Destination for the New Millennium:
The Art of Dinh Q. Lê (Asia Society, New York,
US, 2005). Lê lives and works in Ho Chi Minh
City, Vietnam.
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ดิญ คิว. เล (เกิด พ.ศ. 2511, เวียดนาม) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จาก University of California ซานตา
บาร์บาร่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2532
และระดับปริญญาโท สาขาการถ่ายภาพ จาก School of
Visual Arts นิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2535 เป็นที่รู้จักจากผล
งานภาพถ่าย วิดโี อ และศิลปะจัดวาง โดยเฉพาะภาพถ่าย
ที่มีการใช้เทคนิคการตัดต่อ ผสมผสานและบิดเบือน เพื่อ
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอันซับซ้อนและ
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศเวียดนาม ผลงาน
ของ ดิญ คิว. เล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมนิทรรศการ เวนิส
เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 50 และ dOCUMENTA (13) นอกจากนี้
ยังได้เข้าร่วมงานนิทรรศการระดับนานาชาติอีกมากมาย
อาทิ Projects 93: Dinh Q. Lê (Museum of Modern Art,
นิวยอร์ก, 2555); Dinh Q. Lê – Memory for Tomorrow
(Mori Museum, 2558); Vietnam: Destination for the
New Millennium: The Art of Dinh Q. Lê (Asia Society,
นิวยอร์ก, 2548) ปัจจุบนั ดิญ คิว. เล พ�ำนักและท�ำงานใน
โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
Trương Tân
เจิง ตัน
Trương Tân (b. 1963, Vietnam) graduated from
Hanoi Fine Arts University in 1989. Tân’s artistic
focus is based on his realisation that social
prejudices such as sexuality and gender differences occupy the same position in every
society. The notion of anything that challenges
social and even moral norms remains deeply
rooted even in the contemporary psyche. Tân
always portrays himself in the works, but this
is not meant to represent the relationship
with reality in the world of his paintings. He
rises above the opposition between narrative

and abstraction. His work ranges from painting
to performance to video art. He prefers lacquer
painting which allows him to be absorbed by
the process as his subjects emerge – something
which he does not find possible with oils on
canvas. His works have been included in Art in
Freedom (Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam, Netherlands, 1998); Liverpool
Biennale (UK, 2002); Singapore Biennale (2008);
Fukuoka Asian Art Triennial (Japan, 2009);
LimDim (Stenersen Museum, Oslo, 2009).
Trương Tân lives and works in France and
Vietnam.

เจิง ตัน (เกิด พ.ศ. 2506, เวียดนาม) จบการศึกษา จาก
Hanoi Fine Arts University ในปี พ.ศ. 2532 โดยมี
แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานมาจากความเข้าใจถึง
อคติทางสังคม เช่น เพศและความแตกต่างทางเพศที่มีอยู่
ในทุกสังคม แสดงให้เห็นว่าความคิดเกี่ยวกับการท้าทาย
สังคมและบรรทัดฐานทางศีลธรรมที่ฝังอยู่ แม้แต่ในจิตใจ
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เขามักใส่ภาพของตนเองเข้าไปใน
ผลงาน อย่างไรก็ตาม การกระท�ำดังกล่าวไม่ได้ต้องการ
เชื่อมตนเองกับเรื่องราวในภาพนั้น ๆ แต่เป็นการอยู่เหนือ
ความแตกต่างระหว่างการเล่าเรื่องและนามธรรม ผลงาน
ของเขาใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่ จิตรกรรม การแสดง
สด ไปจนถึง วิดโี ออาร์ต นอกจากนี้ ศิลปะแลคเกอร์ยงั เป็น
เทคนิคที่เขาชื่นชอบ เนื่องจากสามารถดื่มด�่ำกับขั้นตอน
การสร้างผลงานแบบที่ไม่สามารถท�ำได้กับการวาดภาพสี
น�้ำมันบนผืนผ้าใบ ผลงานของ ทรูอง แทน อาทิ Art in
Freedom (Museum Boijmans Van Beuningen, 2541);
ลิเวอร์พลู เบียนนาเล่ (2545); สิงคโปร์ เบียนนาเล่ (2551);
Fukuoka Asian Art Triennial (2552); LimDim (Stenersen
Museum, 2552) ปัจจุบนั ทรูอง แทน พ�ำนักและท�ำงานใน
ประเทศฝรั่งเศส และ เวียดนาม
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About Curator
เกี่ยวกับภัณฑารักษ์

Chatvichai was director of the Bhirasri Institute
of Modern Art between 1976 to 1988, during
which he oversaw the showing of some one
hundred exhibitions and as well a programme
of contemporary theatre and music. Of note
was the Bangkok Symphony Orchestra coming
into being at the BIMA, for which he was a
founding member; he also has been on the
Board of the Bangkok Opera. In 2002 Chatvichai
was one of the key figures in the setting up of
the Office of Contemporary Art and Culture
(OCAC) to be part of Thailand’s new Ministry of
Culture, when he was then appointed advisor
to the Ministry of Culture. He went on to become
director of the Bangkok Art and Culture Foundation which spearheaded the establishment
of the Bangkok Art and Culture Centre, and
in 2008 he took the post of acting director of
this institution. He is now on the BACC Board
and its secretary, further pioneering for infrastructural work for the arts such as rallying the
participation of the Artists Network in the writing
of the cultural content in Thailand’s recently
promulgated Constitution.
As an advisor to the Bangkok governor in 2012,
Chatvichai started putting together the City of
Bangkok’s new project: the conversion of the
present City Hall to become the Bangkok City
Museum and Library. For the City’s Planning
Department, he chaired the Committee for the
Development and Conservation of Rattanakosin
Adjacent Area. Chatvichai has been on the
judging panel of UNESCO’s Asia-Pacific Heritage
Awards. He was cosignatory to UNESCO’s Hoi An

ผู้อ�ำนวยการหอศิลป พีระศรี ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2531
จัดการแสดงงานของศิลปินหลากหลายกลุ่มและสร้าง
รายการขอหอศิลป์ที่รวมถึงละครและดนตรี เป็นจุดรวม
กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ และร่วมริเริ่มเกิดวาระสถาบันใหม่
เช่น วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) อดีตเป็นกรรมการ
บางกอกโอเปร่า
ปี พ.ศ. 2539 เป็นภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
เวียดนาม Cultural Representation in Transition: New
Vietnamese Painting จัดแสดงทีส่ ยามสมาคม ปี พ.ศ. 2554
นิทรรศการ “ลีลาของลายใหม่” ศิลปะร่วมสมัย สงขลา
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หนึ่งในนิทรรศการของ
หอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้นโยบายความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ในปี พ.ศ. 2545 ร่วมรณรงค์จดั ตัง้ ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษาของ
กระทรวงฯ และขณะด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการมูลนิธิ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผลักดันการสร้าง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มก่อสร้างใน
ปี พ.ศ. 2547 เป็นผู้อ�ำนวยการหอศิลปฯ ในระยะเริ่มแรก
ปัจจุบนั เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธหิ อศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550 เป็นกรรมการตัดสินงาน
Asia-Pacific Heritage Awards, UNESCO และเป็นผู้
ร่วมเซ็นปฏิญญา UNESCO’s Hoi An Declaration on
Conservation of Historic Districts of Asia ในอดีตเป็น
คณะกรรมการของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบันเป็นกรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมฯ
ปี พ.ศ. 2555 อยู่ในคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขาฯโครงการจัดตั้ง

285

Chatvichai  Promadhattavedi

ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

Declaration on Conservation of Historic Districts
of Asia, 2003. He has been a council member
of the Siam Society and now on its Siamese
Heritage Trust Steering Committee. He is chair
of the Society for the Conservation of National
Treasure and Environment, SCONTE.
His curatorial works include an exhibition
surveying the works of Southern Thai artists, many
of whom are Thai-Muslim - Emerging Patterns:
Contemporary Art of Songkhla, Pattani, Yala,
Narathiwat (2011). His championing of cultural
diversity on the policy level at the BACC led to
other regional-themed exhibitions: Chiang Mai
Now, and Common Exercises: Isan Contemporary
Report. For the Siam Society he curated the
exhibition Cultural Representation in Transition:
New Vietnamese Painting (1996). His most recent
curatorial work is the exhibition Earth Water
Forest Air - the Royal Inspiration, one of BACC’s
Commemorative Exhibitions in 2017 for the
late Thai King Rama IX and inspired by the
monarch’s concern for the environmental
issues. Chatvichai’s cultural-diversity interest
extends to his designs for the theatre: The
Siam Niramit showcasing Thailand’s richness
in cultural diversity, and in the set design for
Phuket Fantasea. Chatvichai’s designs for public
interiors are also culturally inspired, especially
for the Dusit Thani Group as in the Dusit Thani,
Dusit Laguna, and the Dusit Resort, Pattaya.

พิพิธภัณฑ์เมืองและหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดย
ปรับปรุงใช้อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั
และเป็นประธานคณะท�ำงานอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ส�ำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2560 นิทรรศการ “ดิน-น�้ำ-ป่า-ฟ้า” แรงบันดาลใจ
จากพ่อ น้อมร�ำลึก องค์อัครศิลปิน รัชกาลที่ 9 และมี
ผลงานออกแบบ ฉากละครภูเก็ตแฟนตาซี สยามนิรมิต
กรุงเทพและภูเก็ต ออกแบบภายในโรงแรมดุสิตธานี ดุสิต
ลากูน่า ดุสิตรีสอร์ท และปี พ.ศ. 2561 เป็นนายกสมาคม
อนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (SCONTE)
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About Bangkok Art and Culture Centre
เกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

The Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
is a 24,000 square-metres, 12 storey mid-town
facility with galleries, performance spaces,
a library and meeting rooms. Conceived and
pushed for since the 1970s by a network of
artists and art lovers, the Centre has since been
built by the City of Bangkok and now independently operated by the BACC Foundation.
Its aim is to give contemporary art the right
physical infrastructure and to enhance the
role of art in the city’s cultural life. During the
full decade since its opening in 2008, It has
attracted many different participating group
of users: from traditionalist to contemporary,
as well as the lifestyle crowd. With programmes
not only involving the visual arts but also the
theatre, film, music, and literature, the BACC
has become a place of exchange, where all
can cross path and meet, and where new
dialogue emerge between artists in different
media, and their audiences.
http://www.bacc.or.th/

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)
ตั้งอยู่ย่านกลางเมืองกรุงเทพฯ เป็นอาคารขนาด 24,000
ตารางเมตร มีทั้งหมด 12 ชั้น กอปรกับพื้นที่อ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับนิทรรศการ การแสดง ห้องสมุดและห้อง
ประชุม นับแต่ปี พ.ศ. 2513 หอศิลป์แห่งนีไ้ ด้รบั การผลักดัน
โดยเครือข่ายศิลปินและผู้รักศิลปะ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
จึงได้รบั การอนุมตั กิ อ่ สร้างโดยสภากรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน
นี้หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ด�ำเนินงานอย่างอิสระ โดยมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนพื้นที่การแสดงออกส�ำหรับศิลปะร่วมสมัย
อย่างเหมาะสม และสนับสนุนบทบาทของศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่
เปิดให้เข้าชมปี พ.ศ. 2551 หอศิลปกรุงเทพฯ ดึงดูดกลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่หลากหลาย โดยจัดแสดงผลงานตั้งแต่แนว
ประเพณีจนถึงร่วมสมัย รวมถึงไลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างกันของ
ผู้คน กิจกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงเกี่ยวข้องแค่ทัศนศิลป์ แต่ยัง
รวมถึงการแสดง ภาพยนตร์ ดนตรีและวรรณกรรม หอศิลป
กรุงเทพฯ ได้กลายมาเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน พบปะและ
จุดประกายความคิดใหม่ ๆ ระหว่างศิลปินและผู้เข้าชมใน
มิติที่แตกต่างกัน
http://www.bacc.or.th/
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About Sunpride Foundation
เกี่ยวกับมูลนิธิซันไพรด์

Sunpride Foundation was launched in 2014
with the mission to embrace and promote
the rich creative history of LGBTQ community.
The foundation aims to foster a stronger,
healthier and more equitable world for LGBTQ
people and their allies; and to encourage and
inspire a generation of young artists to take
action and create positive changes to the LGBTQ
experience by exhibiting and preserving art
that speaks to the society at large.
https://sunpride.hk

มูลนิธิซันไพรด์ ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ สนับสนุน และส่งเสริมเรื่องราวของกลุม่
ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ที่อุดมไปด้วยความ
คิ ด สร้ า งสรรค์ เป้ า หมายของมู ล นิ ธิ ฯ คื อ ผนึ ก ความ
แข็งแกร่ง ส่งเสริมสุขภาพ และเพิม่ ความเสมอภาคแก่กลุม่
LGBTQ ทั่วโลก รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร นอกจากนี้
ยังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่
ในการสร้างสรรค์ทัศนะเชิงบวกต่อประสบการณ์ชีวิตของ
กลุ่ม LGBTQ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและอนุรักษ์
ศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง
https://sunpride.hk
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