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At the end of 2019, Fotobook DUMMIES
Day embarked on a field research session
on photobooks and self-publishing across
five cities in South-east Asia. The initial
results of the research and interviews
were compiled into A Way of Seeing: Reading
SEA Through Photobook and Self-publishing,
a special issue published at the beginning of this year. During the naming of
the publication, there was one matter
in particular that we discussed: “Should
the English word ‘photobook’ be plural?”
To clarify, singular and plural nouns are
the same in Chinese, and as non-native
English speakers, this was a technicality
that required discussion. Apart from
grammatical connotations, the discussion
involved a more profound, conceptual topic:
“What do we mean when we use the word
‘photobook’?” Does it refer to the actual
photobooks that we encountered during
this project? Or a conceptual “photobook”,
similar to the usage of the term “self-publishing”? Whether or not to add a trivial
“s” at the end of the noun entails vastly
different meanings and contexts.
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What is a photobook? The prevailing
explanation is a citation of a statement
that Dutch photography critic Ralph Prins
made during an interview in 1969:
“Een fotoboek is een autonome kunstuiting, vergelijkbaar met een schilderij,
beeldhouw-werk, theatervoorstelling, film,
etc. De foto’s verliezen hun eigen ‘an sich’
fotokarakter en worden in drukinkt
vertaalde onderdelen van een dramatisch
1
The spelling applied here and also to other Chinese
terms in the text are based on Hanyu Pinyin—a Chinese
romanization system for Modern Standard Mandarin. It is
purely a representation of the sounds of Mandarin and completely lacks the semantic cues and the visual contexts in
characters they belong to. The pronunciation of the original
characters may also differ depends on the spoken languages
other than Mandarin. The corresponded characters of mentioned Chinese terms will be listed at the end of the article.

p. 2

Liu Chao-tze

fig. 2

Why do we make photobook(s)?—On the namings and things that followed.

02
In Mandarin, the word she ying shu1 is,
to some extent, influenced by the English
term “photobook”, and discussions on
photobooks in Taiwan would inevitably
contain observations on its English origin.
In English, although “photobook” is a new
terminology that appeared after the 21st
century, it does not mean that the referring objects, as in books made with photographs, never existed before. Before the
birth of the term “photobook” there were
no fixed terms to indicate the combination
of ‘photograph’ and ‘book’. Words commonly
used include ‘photography book’, ‘photographic picture book’, ‘photographically
illustrated book’, or ‘photographically made
book’, etc. Ever since the emergence of
the term “photobook”, the intersection
between the two vast concepts of ‘photography’ and ‘publication’ grew narrower;
“photobook” became a professional terminology that requires defining.

gebeuren dat boek heet.” (“A photobook is
an autonomous art form, comparable with
a piece of sculpture, a play or a film. The
photographs lose their own photographic
character as things ‘in themselves’ and
become parts, translated into printing
ink, of a dramatic event called a book.”)2
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2
Rik Suermondt, “Van documentaire plaatwerk naar
kunstenaarsboek (From documentary picture-book to artist’s
book)”, in foto in omslag: het Nederlandse documentaire fotoboek
na 1945 (Photography between covers: the Dutch documentary
photobook after 1945), M. Boom (Amsterdam: Fragment Uitgeverij, 1989) , 12.
3
It should be mentioned that the Dutch word for ‘photobook’ is fotoboek, a term that has similar pronunciation and
meaning to its English counterpart. There are also similar
usages in other parts of Europe, for instance, fotobuch in
German language. When records of the 1969 interview were
translated into English in 1989 (the version that is widely
recognized today), fotoboek was directly translated into
“photobook.” Because of this, the origin of the English word
“photobook” and its relation to the European influences in
terms of linguistics has led to extensive discussions.
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In other words, photobooks are ‘artworks’,
and its central idea is ‘books as mediums
for images’. In addition, the collective
meaning of photographs are conveyed
through the act of folding and unfolding.3
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In the world of publishing, many descriptions of ‘books published with photography’
were widely used before the emergence of
she ying shu. For instance, hua ce created
through photography or photographic
portfolio made by photographers, can be
called she ying ji, zhao pian ji, or she ying
hua ce. The literal meaning of these words
is ‘collection of photographs’, or ‘photography picture album’. However, if there
are existing words that not only contains
similar meanings and concepts as “photobook”, is used in the cultural context of
everyday dialogue, but is also far clearer
in terms of meaning, why did we decide to
use the literal translation—she ying shu?
The meaning of a term lies not in itself
but its surrounding context. she ying shu
and “photobook” are different in terms of
literal or contextual meaning, so perhaps
they ultimately point to different things?
This discussion is in no way advocating
or opposing the use of any ways of calling.
During a conversation with Zhuang
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Looking back at our usage in Taiwan, as
a close counterpart to “photobook”, one
can state that she ying shu has gained
popularity from the development of the
photobook. However, the truth is that discussions only emerged in the field of art
publishing. In everyday language, the use
of she ying shu may refer to ‘books made
with photography’, ‘books about/on photography’, or ‘books in the category of photography’. Although she ying shu contains
similar implications to “photobook”, its
original space of meaning remains ambiguous and vague in terms of its native
context, yet to develop into a concept and
lacking autonomy.

4

Skype talk to the author (2019/10/03)
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Wubin, a researcher on the history of
Southeast Asian photography, Zhuang
mentioned “the point is not to emphasize
the difference between Southeast Asia
and the West, but the discrepancies in ‘the
desire and need of using photography’.”4
People from different cultural contexts
and backgrounds will naturally have
different relationships with ‘image’. The
emergence of things is often accompanied
by the birth of names, and the naming
must first go through the process of localization. Through the process of naming,
practice, and re-contextualization, foreign
concepts such as ‘photobook’ will eventually
be able to enter the local context. Sadly, a
term that is refer exclusively to the concept
is yet to appear in the Chinese-speaking
world, and the term is not yet included in
dominant dictionaries.
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Perhaps, before we respond to ‘how to
use photobook as method’, we have to first
consider this: what kind of method can a
photobook become?

5
VOP Issue 18: Photobook As Method I (2016), p.3. Text
originally in Chinese and English.

(			 )
VOP Issue 18:
Photobook As Method I
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Today, there are many books made with
photography, each presented in different
forms. The common artist’s book, photobook, zine, and others, can all be seen as
photography book practices. Taiwanese
photography magazine Voices of Photography has organized multiple displays and
discussions on topics related to photobooks. The Photobook As Method series,
which spans across two volumes in 2016
and 2018, introduces several Taiwan’s
independent-published and self-published
photobooks and invites designers and
photography critics to discuss and analyze
the photography publishing scene in Taiwan.
‘Photobook as method’, a common theme
for many Taiwanese practitioners, but
how are photobooks applied as method?
Voices of Photography states: “We try, with
photobooks as the method, to seek and
define the developmental direction and
cultural image of Taiwanese photography
publishing; we hope, with photobooks as
the method, to reflect on the modes of image
creation and interpretation we know.”5

05
In 2004, Martin Parr with his collaborator
Gerry Badger published The Photobook:
A History, Vol. 1 and its subsequent publications largely based on his own collection. The series catalyzed the upsurge of
photobooks, resulting in various cultural
phenomena and related mid to large-scale
events all over the world. Printed Matters
hosted New York Art Book Fair that began
in 2005, since then independent art book
fairs and dummy book award commenced
in succession. With the rising of the art
book fairs, to a certain degree, the boundaries between professionals and amateurs
were blurred. Art book fairs as public
spheres not only presenting the publishing scene but gathering the communities,
also, the entrance barrier are relatively
low. It is worth noting that with the vigorous
development of the derivative culture of
photobooks, more and more individuals
and collectives are playing the roles of
practitioners and self-publishers simultaneously. It makes us wonder whether the
increase of book fairs and related awards
has led to the boost in self-publishing, or
has the rising number of self-published
photobooks (one common saying is that
there is an insufficiency in space and
opportunities for displaying the works)
converged into the energy of book fairs
and open calls?
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Self-publishers often carry out the works
alone and with full autonomy, deciding all
aspects from concept development, image
production, editing and design, printing
and binding, all the way to marketing and
distribution. Based on traits of self-producing and self-marketing, more flexibility
and freedom are given when it comes to
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In Taiwan and many other Asian regions
where photography is gaining more and
more traction, the photobook is often used
as a detector for navigating the hazy zone
between contemporary photography and
art. By resisting mainstream culture and
institutionalized systems through the practice of self-publishing, can practitioners
find a hidden path to break through the
union of ‘photography’ and ‘publishing’,
then further develop their own discourse
that reconstructs and deconstructs the
context of ‘photography’ and ‘books’ of
our time?

p. 8

In this context, ‘book’, ‘photography’, and
‘publishing’ have become ideas that are at
the same time independent and correlated.
Photography has become indispensable to
modern publishing, each complementing the
other and inseparable. Meanwhile, books as
objects are not necessarily defined as publication, while publications, especially in
our era that is increasingly digitalized,
sometimes do not come in the form of books.
In the encounter between book and photography, if we look back at the work made
in prussian blue, which we now commonly
see as “the first photobook”, we will realize
it never belonged to the field of publishing
and is long kept absent from the history
of photography.6 Perhaps its indefinable
character is what makes it so captivating.
6
This book was discovered by the world after the
article, The First Photographically Printed and Illustrated
Book, was published by British photography historian
Larry Schaaf in 1979.
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seeking a subject. Since there is no necessary need to rely on galleries, renowned
publishers, or institutions, the practice
was sustainable with individuals alone.

fig. 9
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Newester

An Ultimate Guide To Zen
Living Vol.2
An Ultimate Guide To Zen
Living Vol.1
Sound Geography
Ageing Object
Tiny Christs

sorted from A to Z
—Aaron Nieh | FW: the end of innocence
—Chang Hui-hsin | a flower is not a flower
—dmp editions | Shauba Log #1 (Shauba
Chang) | The History of the concave and
the convex (Liu Yu) | No No No No Good
Club (Chen Etang) and more
—Etang Chen | Q Pig Model Michiko Q
(ft. Kuma Yang) and more
—Fotobook DUMMIES Day | Publish 0
—Huang Shao-ying | Random Flavor
—Hsu Chiyu | cv-00001, st-21007,
BN-01?QQ
—Kris Kang | KENZAN
—Lin Yu-chih | Dear Vietnam, Tiny Christs
and more
—Lin Junye | Ageing Object and more
-—Liu Chih-hung | Sound Geography
—Liu Chao-tze | An Ultimate Guide To Zen
Living Vol.1 & Vol.2
—Lee Cheng-han & Sean Wang | Newester

Dear Vietnam
KENZAN

BN-01?QQ
st-21007

cv-00001

Random Flavor
Publish 0

Q Pig Model Michiko Q

No No No No Good Club

The History of the concave
and the convex
Shauba Log #1

a flower is not a flower

FW: the end of innocence
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(P.S. Catalogues of non-photographic
artworks, recreations of images, image
collages, works created by editing the
image works of others, retaking pictures,
and other approaches are all included.)
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We try to take the following self-published/
independent published photobooks in
Taiwan as an example, and draw a radius
outward from the overlapping zone between photography and book. We now
have (1) books as carriers for images,
with images being the main narrative;
(2) works that are reflected and inspired
by the concept of ‘photography’ and
carried out in the form of books.
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Waterfall Journals

Why-Z-Clan ZINE 3
Why-Z-Clan ZINE 2
Why-Z-Clan ZINE 1
SHOUT

Toxic Weeds, Families
Ma G World
Wu Se

Taipei dull scene
Beijing Suicide
Plastic

R. A/E/O. M.

The Battle of Mt. Zhugao
and Red Feet Ling
Taipei, Meet Again
eternal return
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—Lee Liya | eternal return
—Lin Hsuan-lang | Taipei, Meet Again
—Lee Li-chung | The Battle of Mt. Zhugao
and Red Feet Ling
—Li Hao | R. A/E/O. M.
—Liszt Chang | Plastic
—Noshinkei suijaku no ushi n keisu ija ku
(Shen Pei-yu) | Beijing Suicide
—teikoukei | Taipei dull scene, Wu Se
and more
—Teng Yung Han | Ma G World
—Toxic Weeds | Toxic Weeds, Families
—Voice of Photography | SHOUT
—Why-Z | Why-Z-Clan ZINE 1-3
—Waterfall | Waterfall Journals,
Something Blue (Yao Jui-chung)
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Character List of Chinese Terms:
she ying shu		 攝影書
hua ce 			 畫冊
she ying ji		 攝影集
zhao pian ji		 照片集
she ying hua ce
攝影畫冊
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เราทำำ�โฟโต้้บุ๊๊�ก(ส์์) (photobook(s))
กัันทำำ�ไม – การตั้้�งชื่่�อและสิ่่�งอื่่�นๆ
ที่่�ตามมา
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เมื่่�อปลายปีี 2562 Fotobook DUMMIES Day ได้้เริ่�่มลงพื้�้นที่่�
เก็็บข้้อมููลตามเมืืองต่่างๆ จำำ�นวน 5 เมืืองในแถบเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้วิิจััยเพื่่�อจััดทำ�วิิจั
ำ ัยที่่�เกี่่�ยวกัับโฟโต้้บุ๊�๊ก (photobook) และ
การตีีพิิมพ์์ด้ว้ ยตนเอง (self-publishing)
ผลจากการวิิจััยและการสััมภาษณ์์ในช่่วงแรกได้้ถูกร
ู วบรวมออกมาเป็็น
สิ่่ง� พิิมพ์์ฉบับั พิิเศษ A Way of Seeing: Reading SEA Through
Photobook and Self-publishing (วิิถีีแห่่งการมอง: อ่่านเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ผ่่านโฟโต้้บุ๊�๊กและการตีีพิิมพ์์อิิสระ) ที่่�เพิ่่�งตีีพิิมพ์์ ไป
เมื่่�อต้้นปีีนี้้� [ปีี 2563] ในระหว่่างที่่�กำ�ลั
ำ ังตั้้�งชื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ฉบัับนี้้� มีีเรื่�่อง
สำำ�คััญเรื่อ�่ งหนึ่่ง� ที่่เ� ราได้้หารืือกััน คืือ “คำำ�ว่า่ ‘photobook’ ในภาษา
อัังกฤษจะต้้องถููกเขีียนในรููปของพหููพจน์ห์ รืือเปล่่า” ที่่ม� าของคำำ�ถามนี้้�
เกิิดขึ้้�นก็็เพราะว่่าคำำ�นามทั้้�งเอกพจน์์และพหููพจน์์ในภาษาจีีนนั้้น� ใช้้คำำ�
เดีียวกััน [เช่่นเดีียวกัับภาษาไทย] ดัังนั้้�นในฐานะที่่�เราทั้้�งสองคนไม่่ใช่่
เจ้้าของภาษา ประเด็็นด้้านเทคนิิคทางไวยากรณ์์นี้้�จึึงเป็็นเรื่�่องที่่�เรา
ต้้องหารืือกััน และนอกจากจะคุุยกัันเรื่อ�่ งความหมายโดยนััยตามหลััก
ไวยากรณ์์แล้้ว บทสนทนาในครั้้�งนั้้น� ยัังนำำ�ไปสู่่�การพููดคุุยในประเด็็นที่่�
ลึึกซึ้ง�้ ในเชิิงคอนเซ็็ปต์์ อย่่าง “เราหมายถึึงอะไรเมื่่อ� เราใช้้คำ�ว่
ำ า่ ‘photobook’” มัันกำำ�ลัังพููดถึึงเหล่่าโฟโต้้บุ๊�๊กเล่่มที่่�เราได้้พบเจอมาตลอด
การทำำ�วิิจััยในโปรเจกต์์นี้้�หรืือเปล่่า หรืือเรากำำ�ลัังหมายถึึงแนวคิิดของ
“โฟโต้้บุ๊ก�๊ ” ในความหมายที่่คล้
� า้ ยๆ กัับเวลาเราพููดถึึง “การตีีพิิมพ์์ด้ว้ ย
ตนเอง” (self-publishing) กัันแน่่ เรื่�่องเล็็กๆ อย่่างการจะใส่่หรืือ
ไม่่ใส่่ตัวั s หลัังคำำ�นาม กลัับส่่งผลต่่อความหมายและกล่่าวถึึงบริิบทที่่�
แตกต่่างกัันโดยสิ้้น� เชิิง
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คำำ�ว่่า she ying shu1 ในภาษาจีีนกลาง ได้้รัับอิิทธิิพลมาจากคำำ�ว่่า
“photobook” ในภาษาอัังกฤษประมาณหนึ่่ง� และการพููดถึึงโฟโต้้บุ๊ก�๊
ในไต้้หวัันก็็เลี่่ย� งไม่่ได้้ที่จ�่ ะต้้องพููดถึึงความเกี่่ย� วโยงของศััพท์คำ์ �นี้้
ำ จ� าก
ต้้นทางในภาษาอัังกฤษ แม้้คำำ�ว่่า “photobook” ในภาษาอัังกฤษ
จะเป็็นศััพท์์ใหม่่ที่�เ่ พิ่่�งปรากฏในช่่วงศตวรรษที่่� 21 แต่่ก็็ไม่่ได้้แปลว่่า
วััตถุุซึ่่�งเป็็นหนัังสืือที่่�ประกอบไปด้้วยภาพถ่่ายที่่�กำ�ลั
ำ ังกล่่าวถึึงอยู่่�นี้้�
จะไม่่เคยมีีการถููกคิิดค้้นมาก่่อน ก่่อนที่่�จะมีีคำำ�ว่่า “photobook”
ไม่่เคยมีีคำำ�ศัพท์
ั ที่์ �่ใช้้พูดถึึ
ู งการรวมกัันของ ‘ภาพถ่่าย’ (photo) และ
‘หนัังสืือ’ (book) ที่่�ตายตััวในภาษาอัังกฤษ ศััพท์์ที่่�มัักถููกใช้้มีีคำำ�ว่่า
‘photography book’ (หนัังสืือการถ่่ายภาพ) ‘photographic
picture book’ (หนัังสืือภาพที่่�ประกอบไปด้้วยรููปถ่่าย) ‘photoggraphically illustrated book’ (หนัังสืือภาพประกอบที่่�เป็็น
ภาพถ่่าย) หรืือ ‘photographically made book’ (หนัังสืือที่่�
ทำำ�มาจากภาพถ่่าย) เป็็นต้้น แต่่ตั้้ง� แต่่มีีคำ�ว่
ำ า่ “photobook” เกิิดขึ้้�น
การมาเจอกัันของคอนเซ็็ปต์์ที่กว้
�่ า้ งมากๆ ของทั้้ง� ‘ภาพถ่่าย’ (photography) และ ‘สิ่่� ง พิิมพ์์ ’ (publication) ก็็ เ ริ่่� มชัั ดขึ้้� น คำำ�ว่่ า
“photobook” จึึงกลายเป็็นศััพท์์เฉพาะที่่�ต้้องการการนิิยามอย่่าง
เป็็นทางการ
แล้้วโฟโต้้บุ๊กคืื
�๊ ออะไร คำำ�อธิิบายโดยทั่่ว� ไปมัักจะอ้้างถึึงถ้้อยคำำ�แถลงที่่�
นัักวิิจารณ์์ภาพถ่่ายชาวดััชต์์ ราล์์ฟ ปริินส์์ (Ralph Prins) ได้้กล่า่ ว
ไว้้ในบทสััมภาษณ์์ในปีี 2512:
“Een fotoboek is een autonome kunstuiting, vergelijkbaar met een schilderij,
beeldhouw-werk, theatervoorstelling, film, etc. De foto’s verliezen hun eigen
‘an sich’ fotokarakter en worden in drukinkt vertaalde onderdelen van een
dramatisch gebeuren dat boek heet.”

1	วิิธีีการสะกดคำำ�นี้้� รวมไปถึึงคำำ�จีีนอื่่�นๆ ในความเรีียงนี้้�ยึึดตามหลััก ฮั่่�นหยู่่�
พิินอิิน (Hanyu Pinyin) ซึ่่�งคืือระบบการเขีียนภาษาจีีนด้้วยตััวอัักษรโรมัันตาม
หลัักภาษาจีีนมาตรฐานสมััยใหม่่ การสะกดแบบนี้้เ� ป็็นเพีียงแค่่ตัวั แทนการออกเสีียง
ในภาษาจีีนกลางที่่ข� าดสััญญะทางความหมายและบริิบททางทััศนะที่่คำ� �ำ เหล่่านี้้�
กล่่าวถึึงในตััวอัักษรภาษาจีีน การออกเสีียงของตััวอัักษรจีีนต้้นฉบัับจะแตกต่่างไป
ตามภาษาจีีนถิ่่�นอื่่�นที่่�ใช่่ภาษาจีีนกลาง สามารถดููคำำ�ภาษาจีีนทั้้�งหมดที่่�ปรากฏใน
ความเรีียงนี้้�ในเวอร์์ชั่่�นอัักษรจีีนแบบตััวเต็็มในตอนท้้ายของความเรีียงนี้้�

(“โฟโต้้บุ๊ก�๊ คืืองานศิิลปะแขนงหนึ่่ง� ที่่เ� ป็็นอิิสระจากศิิลปะแขนงอื่่น
� เทีียบได้้กับั งานประติิมากรรม

บทละคร หรืือภาพยนตร์์ภาพถ่่ายจะสููญเสีียความหมายในตนเองไป และได้้แปรสภาพมาเป็็น
หมึึกที่่�ใช้้ตีพิี มิ พ์์ และหลอมรวมกลายเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของผลลััพธ์์ที่ยิ่่�่ ง� ใหญ่่ที่เ�่ รีียกว่่าหนัังสืือ”)2
หรืือในอีีกนััยหนึ่่ง� โฟโต้้บุ๊กคืื
�๊ อ ‘งานศิิลปะ’ และหััวใจของแนวคิิดคืือ
‘หนัังสืือในฐานะที่่เ� ป็็นสื่อ� ่ สำำ�หรัับภาพ’ นอกจากนี้้�ความหมายโดยรวม
ของภาพถ่่าย ถููกถ่่ายทอดผ่่านการพัับและการเปิิด3

2 Rik Suermondt, “Van documentaire
plaatwerk naar kunstenaarsboek [จากหนัังสืือ
ภาพสารคดีีสู่่�หนัังสืือศิิลปิิน]”, ใน foto in omslag:
het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945
(ภาพถ่่ายระหว่่างปก: โฟโต้้บุ๊๊�กสารคดีีในเนเธอร์์แลนด์์
หลัังปีี 2488), M. Boom (อััมสเตอร์์ดััม: Fragment
Uitgeverij, 2532), 12.

3	คำำ�ว่่า ‘photobook’ ในภาษาดััชต์์คืือ fotoboek
โดยคำำ�นี้้�จะออกเสีียงและมีีความหมายที่่�ใกล้้เคีียงกัับคำำ�ว่่า
photobook ในภาษาอัังกฤษ นอกจากนั้้�นยัังมีีศััพท์์ที่่�
คล้้ายคลึึงกัันในประเทศอื่่�นในยุุโรป เช่่น fotobuch ใน
ภาษาเยอรมััน เมื่่�อการบัันทึึกคำำ�สััมภาษณ์์เมื่่�อปีี 2512
และได้้รัับการแปลเป็็นภาษาอัังกฤษในปีี 2532 (ซึ่่�งเป็็น
เวอร์์ชั่่�นที่่�รู้้�จัักกัันแพร่่หลายในปััจจุุบััน) คำำ�ว่่า fotoboek
ถููกแปลตามตััวเป็็นคำำ�ว่่า “photobook” ด้้วยเหตุุนี้้�จึึง
ทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรากศััพท์์ของ “photobook”
ในภาษาอัังกฤษ และอิิทธิิพลเชิิงภาษาศาสตร์์ได้้รัับมาจาก
ประเทศอื่่�นๆ ในยุุโรป กลายเป็็นประเด็็นที่่�มีีการถกเถีียง
กัันอย่่างกว้้างขวาง
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กลัับมาดููในบริิบทของไต้้หวััน ศััพท์์ภาษาจีีนที่่�มีีความใกล้้เคีียงกัับ
คำำ�ว่า่ “photobook” อย่่าง she ying shu ก็็ได้้รับั ความนิิยมมากขึ้้�น
โดยเป็็นผลพลอยได้้จากการเติิบโตของคำำ�ว่่า “photobook” เอง
แต่่อย่่างไรก็็ตาม ความเป็็นจริิงก็็คืือ การพููดคุุยกัันในประเด็็นนี้้ก็� ยั็ งั
จำำ�กัดั อยู่่�แค่่ในวงการการตีีพิิมพ์์ศิิลปะ ในความหมายทั่่ว� ๆไป คำำ�ว่า่
she ying shu อาจหมายถึึง ‘หนัังสืือที่่ทำ
� �จ
ำ ากภาพถ่่าย’ (books
made with photography) ‘หนัังสืือเกี่่ย� วกัับหรืือพููดถึึงภาพถ่่าย’
(books about/on photography) หรืือ ‘หนัังสืือที่่จั� ดั อยู่่�ในหมวด
หมู่่�ของภาพถ่่าย’ (books in the category of photography)
แม้้ว่า่ คำำ�ว่า่ she ying shu จะมีีความหมายโดยนััยที่่�ใกล้้เคีียงกัับคำำ�ว่า่
“photobook” แต่่ความหมายจริิงๆ ของมัันเอง ยัังคงกำำ�กวมและ
คลุุมเครืือ ในแง่่ของบริิบทดั้้�งเดิิมของมัันที่่ยั� งั ไม่่ได้้พัฒ
ั นาให้้ไปถึึงแนวคิิด
และขาดอิิสระเสรีีในการยืืนได้้ด้ว้ ยตนเอง
ในโลกของการตีีพิิมพ์์ คำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณลัักษณ์์ของ ‘หนัังสืือที่่�ตีีพิิมพ์์
ด้้วยภาพถ่่าย’ (books published with photography) มีีอยู่่�หลาย
คำำ�ที่่�เคยถููกใช้้อย่่างแพร่่หลาย ก่่อนที่่�จะมีีคำำ�ว่่า she ying shu เช่่น
ศััพท์อ์ ย่่าง hua ce ที่่แ� ปลว่่าที่่เ� กิิดจากภาพถ่่าย ส่่วนการรวบรวมผลงาน
ภาพถ่่าย (portfolio) ที่่จั� ดทำ
ั �ำ โดยช่่างภาพ เรีียกได้้ว่า่ she ying ji
หรืือ zhao pian ji หรืือ she ying hua ce ความหมายตามตััวของ
คำำ�เหล่่านี้้คืื� อ ‘คอลเลกชั่่�นของรููปถ่่าย’ (collection of photographs)
หรืือ ‘อััลบั้้�มภาพถ่่าย’ (photography picture album) อย่่างไร
ก็็ตาม ทำำ�ไมเราถึึงเลืือกใช้้ศัพท์
ั ที่์ แ�่ ปลตรงตััวอย่่าง she ying shu ใน
เมื่่อ� มีีคำำ�ศัพท์
ั ต่์ า่ งๆ ที่่�ไม่่เพีียงแต่่ให้้ความหมายและแนวคิิดที่่�ใกล้้เคีียง
กัับ “photobook” และเป็็นคำำ�ที่่�ใช้้กันั อยู่่�แล้้วในบทสนทนาชีีวิิตประจำำ�
วัั น ของบริิบทเชิิงวัั ฒ นธรรมอีีกทั้้� ง ยัั ง มีีความหมายที่่�ชััด เจนกว่่ า
ความหมายของคำำ�นี้้�ไม่่ได้้ขึ้้น� อยู่่�กับั ตััวมัันเองแต่่ขึ้้น� อยู่่�กับั บริิบทที่่คำ� �นี้้
ำ �
ถููกนำ�ำ ไปใช้้มากกว่่า ทั้้ง� she ying shu และ ‘photobook’ ต่่างกััน
ทั้้�งความหมายตามตััวอัักษรและความหมายตามบริิบท แล้้วอย่่างนั้้น�
สองคำำ�นี้้ชี้้� ใ� ห้้เห็็นคนละสิ่่ง� กัันหรืือ การถกกัันในเรื่อ�่ งนี้้�ไม่่ได้้ตั้้ง� ใจที่่จ� ะชี้้นำ� �ำ
หรืือโต้้แย้้งการเลืือกใช้้คำ�ำ ใดๆ
ระหว่่างที่่�คุุยกัันกัับ จวง อู๋๋�ปิิน (Zhuang Wubin) นัักวิิจััยด้้าน
ประวััติิศาสตร์์การถ่่ายภาพในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จวงได้้กล่า่ วว่่า
“ประเด็็นก็็คืือ เราไม่่ควรมุ่่�งความสนใจไปที่่ค� วามแตกต่่างระหว่่างเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้กัับฝั่�ง่ ตะวัันตก แต่่ควรมองถึึง ‘ความต้้องการและ

ความจำำ�เป็็นในการใช้้ภาพถ่่าย’4 ที่่�ไม่่เหมืือนกัันมากกว่่า” ผู้้�คนที่่ม� า
จากต่่างบริิบทและพื้้น� ฐานทางวััฒนธรรมย่่อมมีีความสััมพันั ธ์์ต่อ่ ‘ภาพ’
(image) ที่่�ต่่างกัันโดยธรรมชาติิอยู่่�แล้้ว การเกิิดขึ้้�นของสิ่่�งต่่างๆ
มัักถูกค
ู ลอดมาพร้้อมๆ กัับชื่่อ� เรีียก และการตั้้�งชื่่อ� นั้้น� จำำ�เป็็นต้้องผ่่าน
กระบวนการปรัับให้้เข้้ากัับท้้องถิ่่น� ก่่อน เมื่่อ� ผ่่านกระบวนการตั้้�งชื่่อ� การ
ปฏิิบััติิลงมืือทำำ� และการปรัับให้้เข้้ากัับบริิบทใหม่่ แนวความคิิดต่่างถิ่่น�
อย่่างโฟโต้้บุ๊ก�๊ ก็็จะสามารถเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� กัับบริิบทท้้องถิ่่น� ได้้ในที่่สุุด
�
แต่่น่า่ เสีียดายที่่คำ� �ศั
ำ พท์
ั ที่์ ถู�่ กบั
ู ญั ญััติิมาเพื่่อ� อ้้างถึึงแนวคิิดนี้้�โดยเฉพาะ
ยัังรอการปรากฏตััวในโลกของผู้้�ที่�่ใช้้ภาษาจีีน และคำำ�ศััพท์์นี้้�ก็็ยัังไม่่
ได้้รับั การบรรจุุอยู่่�ในพจนานุุกรมฉบัับหลัักๆ อีีกด้้วย

4	จากการคุุยกัันผ่่าน Skype

วัันที่่� 3 ตุุลาคม 2562
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ปััจจุุบัันมีีหนัังสืือมากมายที่่�ประกอบสร้้างจากภาพถ่่าย แต่่ละเล่่มถููก
นำำ�เสนอในรููปแบบที่่�ต่่างกัันออกไป ทั้้�งหนัังสืือของศิิลปิิน โฟโต้้บุ๊๊�ก
ซีีน และสิ่่�งพิิมพ์์อื่�่นๆ ก็็ถืือว่่าเป็็นการทำำ�หนัังสืือภาพถ่่าย นิิตยสาร
ภาพถ่่ายจากไต้้หวััน Voices of Photography ได้้จััดแสดงผลงาน
และจััดงานเสวนาในหััวข้้อที่่เ� กี่่ย� วกัับโฟโต้้บุ๊ก�๊ หลายครั้้�ง หนึ่่ง� ในนั้้น� คืือ
ซีีรีีส์์ Photobook As Methods ซึ่่ง� เคยถููกนำ�ม
ำ าตีีพิิมพ์์ในนิิตยสาร
�
์โฟโต้้บุ๊ก�๊
ฉบัับปีี 2559 และปีี 2561 โดยซีีรีีส์์นี้้นำ� �ำ เสนอกลุ่่�มที่่ตีีพิิมพ์
แบบอิิสระและด้้วยตนเองที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�ในไต้้หวััน และรวมไปถึึงการเชิิญ
นัักออกแบบและนัักวิิจารณ์์ภาพถ่่ายมาพููดคุุยและวิิเคราะห์์วงการ
การตีีพิิมพ์์ภาพถ่่ายในไต้้หวััน ‘การมองโฟโต้้บุ๊๊�กในฐานะวิิธีีการ’
(Photobook as method) เป็็นธีีมร่่วมของผู้้�ทำำ�งานในแวดวงที่่�
ไต้้หวัันหลายๆ คน แต่่โฟโต้้บุ๊กจ
�๊ ะถููกนำ�ำ ไปประยุุกต์์ใช้้ต่อ่ ไปได้้อย่่างไร
นิิตยสาร Voices of Photography กล่่าวว่่า “เราพยายามที่่จ� ะค้้นหา
และนิิยามแนวทางการพััฒนา และภาพลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของ
การตีีพิิมพ์์ภาพถ่่ายของไต้้หวััน ผ่่าน ‘การมองโฟโต้้บุ๊ก�๊ ในฐานะวิิธีีการ’
และพวกเราหวัังว่่าการมองโฟโต้้บุ๊๊ก� ในฐานะวิิธีีการเช่่นนี้้� จะช่่วยให้้เรา
มองย้้อนกลัับมาถึึงรููปแบบของการสร้้างภาพและการตีีความภาพ
ในแบบที่่เ� รารู้้�จักั อยู่่�ในปััจจุุบันั ”5
บางทีี ก่่อนที่่เ� ราจะตอบคำำ�ถามว่่า ‘จะใช้้โฟโต้้บุ๊ก�๊ เป็็นวิิธีีการได้้อย่่างไร’
เราจะต้้องครุ่่�นคิิดก่่อนว่่า โฟโต้้บุ๊๊�กจะแปลงตนเป็็นวิิธีีการอะไรได้้บ้้าง

5 นิิตยสาร VOP ฉบัับที่่� 18: Photobook As
Method I (2559), หน้้า 3. ต้้นฉบัับบทความ

ภาษาจีีนและอัังกฤษ
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ในปีี 2547 มาร์์ติิน พารร์์ (Martin Parr) ร่่วมกัับแกรี่่� แบดเจอร์์
(Gerry Badger) ได้้ตีีพิิมพ์ห
์ นัังสืือ The Photobook: A History,
Vol. 1 และสิ่่�งพิิมพ์์อื่�่นๆ ที่่�อ้้างอิิงถึึงคอลเลกชั่่�นของเขาเองเป็็น
ส่่วนใหญ่่ หนัังสืือชุุดนี้้�ช่ว่ ยเร่่งให้้โฟโต้้บุ๊กก
�๊ ลายเป็็นกระแสที่่นิิ� ยมมาก
จนนำำ�ไปสู่่�ปรากฏการณ์์เชิิงวััฒนธรรมต่่างๆ มากมายและเชื่่อ� มโยงกัับ
งานขนาดกลางไปจนถึึงขนาดใหญ่่ที่�แ่ พร่่หลายไปทั่่�วโลก หลัังจากที่่�
องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรเพื่่�อการเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
สิ่่ง� พิิมพ์์อิิสระและหนัังสืือศิิลปิิน Printed Matters ได้้ริิเริ่ม�่ เทศกาล
หนัังสืือศิิลปะนิิวยอร์์ก (New York Art Book Fair) ในปีี 2548
ก็็มีีเทศกาลหนัังสืือศิิลปะอิิสระและการประกวดรางวััลสำำ�หรัับม็็อคอััพ
สิ่่�งพิิมพ์์ (dummy book award) เกิิดขึ้้�นตามมา อาจกล่่าวได้้ว่่า
กระแสความนิิยมของเทศกาลหนัังสืือศิิลปะ ได้้ทำำ�ให้้เส้้นแบ่่งของ
การตีีพิิมพ์์อย่่างมืืออาชีีพและมืือสมััครเล่่นชััดเจนน้้อยลง
ในฐานะพื้้�นที่่�สาธารณะ เทศกาลหนัังสืือศิิลปะไม่่เพีียงแต่่นำำ�เสนอ
วงการการตีีพิิมพ์์แต่่ยังั เป็็นการรวบรวมชุุมชนต่่างๆ และเปิิดโอกาสให้้
กัับผู้้�คนให้้เข้้าถึึงได้้ด้ว้ ยเกณฑ์์ในการเข้้าร่่วมที่่ค่� อ่ นข้้างต่ำำ�� ข้้อสัังเกตที่่�
ควรให้้ความสนใจวััฒนธรรมที่่รั� บั มาอีีกทีีอย่่างโฟโต้้บุ๊ก�๊ ซึ่่ง� มีีพััฒนาการ
อย่่างก้้าวกระโดด คืือมีีบุุคคลและกลุ่่�มคนจำำ�นวนมากขึ้้�นเรื่�อ่ ยๆ ที่่ม� า
สวมบทบาทเป็็นทั้้ง� ศิิลปิินและผู้้�ตีีพิิมพ์์ด้ว้ ยตนเองในเวลาเดีียวกััน จน
ทำำ�ให้้พวกเราสงสััยว่่าการขยายจำำ�นวนของเทศกาลหนัังสืือศิิลปะและ
รางวััลที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ ได้้ไปกระตุ้้�นให้้การขยายตััวของการผลิิต
สิ่่�งพิิมพ์์ด้้วยตนเอง หรืือจำำ�นวนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของโฟโต้้บุ๊๊�กที่่�ตีีพิิมพ์์เอง
(เนื่่�อ งจากเหตุุผลหลัักข องการไม่่มีีพื้้�น ที่่�แ ละโอกาสที่่�เพีียงพอต่่อ
การแสดงงาน) ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการรวมตััวกลายมาเป็็นพลัังงานของ
เทศกาลหนัังสืือศิิลปะและการเปิิดรัับสมััครกัันแน่่
ผู้้�ที่ตีีพิิมพ์
�่
ง์ านด้้วยตนเองมัักจะทำำ�งานคนเดีียวและมีีอิิสระในการทำำ�งาน
ทุุกด้้าน การตััดสิินใจในทุุกๆ ขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การพััฒนาคอนเซ็็ปต์์
การผลิิตภาพ การคััดสรรเนื้้อ� หา การออกแบบ การพิิมพ์์และการเข้้าเล่่ม
ไปจนถึึงการประชาสััมพันั ธ์์และการจััดจำำ�หน่่ายสิ่่ง� พิิมพ์์ ด้้วยเนื้้�องานที่่�
เป็็นการสร้้างผลงานเองและขายผลงานเอง การทำำ�งานลัักษณะนี้้�มีี
ความยืืดหยุ่่�นมากกว่่าและมีีเสรีีภาพในการเลืือกหััวข้้อ และในเมื่่อ� ไม่่มีี
ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพึ่่�งพาแกลเลอรี่่� สำำ�นัักพิิมพ์์ชื่่�อดััง หรืือสถาบััน
ใดๆ อีีกต่่อไป การทำำ�งานเช่่นนี้้จึึ� งยัังอยู่่�ได้้ด้ว้ ยการทำำ�งานแบบบุุคคล

ในไต้้หวัันและประเทศอื่่�นๆ ที่่�การถ่่ายภาพกำำ�ลัังได้้รัับความสนใจขึ้้�น
เรื่อ่� ยๆ โฟโต้้บุ๊ก๊� เปรีียบเสมืือนเครื่่อ� งชี้้วั� ดั ที่่ช่� ว่ ยนำำ�ทางเมื่่อ� เข้้าสู่่�บริิเวณ
เส้้นแบ่่งที่่�คลุุมเครืือของงานภาพถ่่ายร่่วมสมััยและงานศิิลปะ การเดิิน
สวนทางกัับวััฒนธรรมกระแสหลัักและระบบของสถาบัันด้้วยการเลืือก
ตีีพิิมพ์์ผลงานด้้วยตนเอง จะทำำ�ให้้ผู้้�ตีีพิิมพ์์ด้้วยตนเองเหล่่านี้้�ค้้นพบ
เส้้นทางลัับที่่�แยก ‘ภาพถ่่าย’ (photography) และ ‘การตีีพิิมพ์์’
(publishing) ออกจากกัันได้้หรืือไม่่ แล้้วพวกเขาจะพััฒนาบทสนทนาของตััวเองที่่ชำ� �ำ แหละและประกอบสร้้างบริิบทความเข้้าใจของ
‘ภาพถ่่าย’ (photography) และ ‘หนัังสืือ’ (book) ในแบบฉบัับ
ยุุคสมััยของเราได้้หรืือเปล่่า
ภายใต้้บริิบทนี้้� ‘หนัังสืือ’ ‘ภาพถ่่าย’ และ ‘การตีีพิิมพ์์’ ได้้กลายเป็็น
แนวความคิิดที่่�ทั้้�งเป็็นอิิสระจากกัันและกััน แต่่ก็็ยัังมีีความเชื่่�อมโยง
ในเวลาเดีียวกััน ภาพถ่่ายกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้ในการตีีพิิมพ์์สมััย
ใหม่่ ต่่างสิ่่�งต่่างช่่วยส่่งเสริิมกัันและแยกขาดจากกัันไม่่ได้้ ในขณะ
เดีียวกััน หนัังสืือในฐานะที่่�เป็็นวััตถุุ ก็็อาจจะไม่่จำ�ำ เป็็นที่่�จะอยู่่�ใน
คำำ�จััดความของสิ่่�งพิิมพ์์เสมอไป และในทางกลัับกััน สิ่่�งตีีพิิมพ์์เองก็็
ไม่่ จำ�ำ เป็็ น ต้้ อ งอยู่่�ในรูู ป ฟอร์์ มข องหนัั ง สืือ โดยเฉพาะในยุุคของ
พวกเราที่่�สิ่�่งต่่างๆ อยู่่� ในรููปแบบดิิจิิทััลมากขึ้้�นเรื่�่อยๆ ถ้้าจะพููดถึึง
การมาเจอกัันของหนัังสืือและภาพถ่่าย หากเรามองย้้อนไปถึึงผล
งานที่่ทำ� �ำ ด้้วยสีีฟ้้าปรััสเซีีย (prussian blue) ที่่�ในวัันนี้้� ถููกจัดว่
ั า่ เป็็น
โฟโต้้บุ๊�๊กเล่่มแรก เราก็็จะเห็็นว่่างานนี้้�ไม่่เคยถููกนัับว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของสนามการตีีพิิมพ์์ และไม่่ได้้ถููกบัันทึึกในหน้้าประวััติิศาสตร์์ของ
การถ่่ายภาพมาอย่่ า งยาวนาน 6 อาจจะเป็็ น เพราะลัั ก ษณะที่่� ไ ม่่
ตายตัั วและยากแก่่การให้้นิิยามที่่�เจาะจงนี้้�เองที่่�ทำ�ำ ให้้โฟโต้้บุ๊�๊กนั้้�น
มีีเสน่่ห์เ์ หลืือเกิิน

6 หนัังสืือเล่่มนี้้�ถููกค้้นพบหลัังจากบทความ The First
Photographically Printed and Illustrated Book

ได้้รับั การตีีพิิมพ์์โดยนัักประวััติิศาสตร์์การถ่่ายภาพชาว
อัังกฤษ แลร์์รี่่� แชฟฟ์์ (Larry Schaaf ) เมืือปีี 2492

06
เราพยายามที่่�จะยกโฟโต้้บุ๊�ก๊ ที่่�ตีีพิิมพ์์เอง หรืือตีีพิิมพ์์ด้้วยสำำ�นัักพิิมพ์์
อิิสระจากไต้้หวัันมาเป็็นตััวอย่่าง แล้้ววาดเส้้นรััศมีียาวออกไปจาก
บริิเวณที่่�ทัับซ้้อนกัันระหว่่างภาพถ่่ายและหนัังสืือ ตอนนี้้�เราได้้ (คำำ�
อธิิบาย) มาว่่า
1
หนัังสืือที่่เ� ป็็นพาหนะของภาพ โดยภาพเป็็นตััวดำำ�เนิินเรื่อ�่ งหลััก
2
ผลงานที่่ส� ะท้้อนและได้้รับั แรงบัันดาลใจจาก ‘ภาพถ่่าย’ และ
ทำำ�ออกมาในรููปแบบของหนัังสืือ
(ป.ล.

รวมถึึงแค็็ตตาล็็อกงานศิิลปะที่่�ไม่่เป็็นภาพถ่่าย การสร้้างภาพ
ขึ้้�นมาใหม่่ ภาพคอลลาจ งานที่่�เกิิดจากการปรัับแต่่งภาพของคนอื่่�น
การถ่่ายภาพใหม่่ซ้ำ�อีีกครั้้
�ำ
ง� และวิิธีีการอื่่น� ๆ)

เรีียงจาก A ถึึง Z
Aaron Nieh |FW: the end of innocence
Chang Hui-hsin |a flower is not a flower
dmp editions | Shauba Log #1 (Shauba Chang) |T
 he History of
the concave and the convex (Liu Yu) | No No No No Good Club
(Chen Etang) and more
Etang Chen | Q
 Pig Model Michiko Q (ft. Kuma Yang)and more
Fotobook DUMMIES Day |Publish 0
Huang Shao-ying| Random Flavor
Hsu Chiyu | cv-00001, st-21007, BN-01?QQ
Kris Kang |KENZAN
Lin Yu-chih | Dear Vietnam, Tiny Christs a nd more
Lin Junye |Ageing Object and more
Liu Chih-hung |Sound Geography
Liu Chao-tze |An Ultimate Guide To Zen Living Vol.1 & Vol.2
Lee Cheng-han & Sean Wang |N
 ewester
Lee Liya |eternal return
Lin Hsuan-lang | Taipei, Meet Again
Lee Li-chung | T
 he Battle of Mt. Zhugao and Red Feet Ling
Li Hao | R. A/E/O. M.
Liszt Chang | P
 lastic
Noshinkei suijaku no ushi n keisu ija ku (Shen Pei-yu) | B
 eijing Suicide
teikoukei | Taipei dull scene, Wu Se and more
Teng Yung Han |Ma G World
Toxic Weeds | Toxic Weeds, Families
Voice of Photography | SHOUT
Why-Z | Why-Z-Clan ZINE 1-3
Waterfall | Waterfall Journals,S omething Blue(Yao Jui-chung)

รายชื่่�อตััวอัักษรภาษาจีีน
1

she ying shu

攝影書

หนัังสืือภาพ โฟโต้้บุ๊ก�๊

2

hua ce

畫冊

อััลบั้้ม� ภาพ อาจจะเป็็นภาพวาด ภาพเขีียน ภาพอะไรก็็ได้้ เป็็นคำำ�
ที่่ห� มายถึึงภาพกลางๆ เช่่น ภาพถ่่าย

3

she ying ji

攝影集

อััลบั้้มรู
� ปู ที่่ถ่� า่ ยจากกล้้องถ่่ายภาพ

4

zhao pian ji

照片集

คอลเลกชั่่�นภาพ ภาพที่่ร� วบรวมเป็็นคอลเลกชั่่�นเดีียวกััน ออกเป็็นชุุด
เป็็นซีีรีีส์์เดีียวกััน ธีีมเดีียวกััน เวลาจััดแสดงจััดแสดงเป็็นคอลเลกชั่่�น

5

she ying hua ce

攝影畫冊

หนัังสืืออััลบั้้ม� ภาพถ่่าย โฟโต้้บุ๊ก�๊ สามารถใช้้แทนคำำ�ว่า่ she ying shu
ได้้

攝影書

Why do we make photobook(s)?
—On the namings and things that followed.
Text by
Fotobook DUMMIES Day
傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day is a publication project which

mainly focuses on photographic publications in a manner of
“self-publishing”, within the understanding the nature of the concept
of “dummy”. We want to make contacts in between the makers and
makers, the makers and readers, to establish a platform wherever
their conversations become possible.
Design by
Waterproof Exhibitions
Waterproof Exhibitions is a portable art initiative found by Napisa
Leelasuphapong and Rawiruj Suradin. Waterproof Exhibitions has
a nomadic spirit. It neither bound to specific space nor certain time.
It aims to be an experimental space for organising art exhibitions,
creating artworks and collaborating with others.
Translation by
Honey Kraiwee
As a curator, interviewer, host and exhibition guide, Honey Kraiwee
is keen on creating accessible and welcoming artistic experience.
Her works often put standards into questions and seek to go beyond
linear thinking. With Belle Phromchanya and Darunee
Terdtoontaveedej, Honey is one of the curators and coordinator of
Non Native Native, a cultural platform which looks into the Asian
creative landscape in The Netherlands through the lens of the
outsiders from within.
Thai layout design by
Setapa Prommolmard

เราทำำ�โฟโต้้บุ๊๊�ก(ส์์) (photobook(s)) กัันทำำ�ไม
– การตั้้�งชื่่�อและสิ่่�งอื่่�นๆ ที่่�ตามมา
Fotobook DUMMIES Day

เขีียนโดย

傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day

คืือโปรเจกต์์ที่่�สนใจในสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทหนัังสืือ
ภาพถ่่าย ในขอบเขตของ self-publishing โดยมองมัันอยู่่�ภายใต้้คอนเซปต์์ของคำำ�ว่่า
‘dummy’ กลุ่่�ม 傻瓜書日 Fotobook DUMMIES Day ต้้องการที่่�จะสื่่�อสารระหว่่าง
ผู้้�ผลิิตและผู้้�ผลิิต ผู้้�ผลิิตและผู้้�อ่่าน พวกเขาต้้องการที่่�จะสร้้างบทสนทนาในพื้้�นที่่�ใด
ก็็ตามที่่�เป็็นไปได้้
Waterproof Exhibitions

ออกแบบโดย

Waterproof Exhibitions เป็็นกลุ่่�มสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะเคลื่่�อนที่่� ก่่อตั้้�งโดย
นภิิษา ลีีละศุุภพงษ์์ และ รวิิรุุจ สุุรดิินทร์์ Waterproof Exhibitions เคลื่่�อนย้้ายโดย
ไม่่ยึึดติิดกัับพื้้�นที่่�หรืือช่่วงเวลาเฉพาะ มีีจุุดมุ่่�งหมายในการเป็็นพื้้�นที่่�ทดลองสำำ�หรัับ
การจััดแสดงนิิทรรศการศิิลปะ การสร้้างงานศิิลปะ และการทำำ�งานร่่วมกััน
ฮัันนี่่� ไกรวีีร์์

แปลโดย

ในฐานะคิิวเรเตอร์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ โฮส และผู้้�นำำ�ชมนิิทรรศการ ฮัันนี่่� ไกรวีีร์์ สนใจที่่�
จะสร้้างประสบการณ์์ทางศิิลปะที่่�เข้้าถึึงได้้และเป็็นมิิตร งานของเธอมัักตั้้�งคำำ�ถามต่่อ
มาตรฐานและพยายามก้้าวผ่่านการมองสิ่่ง� ต่่างๆเป็็นเส้้นตรง ฮัันนี่่เ� ป็็นหนึ่่ง� ในคิิวเรเตอร์์
และผู้้�ประสานงานของ Non Native Native ร่่วมกัับนวลขนิิษฐ์์ พรหมจรรยา และ
ดรุุณีี เทิิดทููลทวีีเดช Non Native Native คืือแพลตฟอร์์มเชิิงวััฒนธรรมที่่�สำำ�รวจ
ความหมายและการพููดถึึงเอเชีียในพื้้�นที่่�ครีีเอทีีฟของเนเธอร์์แลนด์์ ผ่่านมุุมมอง
ของคนนอกจากวงใน
ศีีตภา พรหมมลมาศ

ออกแบบบทความภาษาไทยโดย

This written idea is a part of
, a communal digital editorial
project which advocates independent publishing as a means of knowledge production
and circulation. The project resulted in original research-based downloadable PDFs
in English, with Thai translations. Each text is designed in a unique layout within
the shared A4 PDF file format. These open access texts were developed by the
BKKABF CO-OP members within the expanded field of editorials, with support
from the wider community of friends and collaborators. The project stems from
ongoing conversations between the BKKABF team and contributors/members since
the Contribution Period in April 2020.

The written ideas are contributed by
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The written ideas are open access and shareable under the Creative Commons license CC BY-NC-ND 4.

คืือโปรเจกต์์บทความดิิจิิทััลที่่�ส่่งเสริิมการตีีพิิมพ์์แบบอิิสระในฐานะสื่่�อ
การผลิิตและการกระจายความรู้้� ผลลััพธ์์ของโปรเจกต์์ออกมาเป็็นบทความเชิิงวิิจััยชิ้้�นใหม่่ ในรููปแบบ
ของไฟล์์ PDF ที่่เ� ปิิดให้้ดาวน์์โหลดฟรีีทั้้ง� ในภาษาอัังกฤษและภาษาไทย แต่่ละบทความได้้รับั การออกแบบ
ให้้มีีลัักษณะพิิเศษเฉพาะตััวที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาและสามารถแชร์์ ได้้ในรููปแบบของไฟล์์ PDF ขนาด
ั �ำ โดยสมาชิิก BKKABF CO-OP ที่่ทำ� �ำ งานอยู่่�ในแขนงที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
พิิมพ์์ A4 บทความเชิิงวิิจััยเหล่่านี้้จั� ดทำ
การเขีียนและผลิิตเนื้้�อหา บนแนวคิิดการเปิิดให้้เข้้าถึึงอย่่างเสรีี (open access publishing) โดยได้้รัับ
การช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนในด้้านต่่างๆ จากเพื่่�อนสมาชิิกและผู้้�ร่่วมงานของชุุมชน Open Access เป็็น
ผลผลิิตจากการแลกเปลี่่�ยนความคิิดระหว่่างทีีม BKKABF และ Contributors/Members ที่่�เริ่�มม
่ า
ตั้้ง� แต่่ในช่่วง Contribution Period ในเดืือนเมษายน 2563
ความคิิดที่่ถ่� า่ ยทอดผ่่านตััวอัักษรเหล่่านี้้สร้
� า้ งสรรค์์โดย
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ได้้รัับการสนัับสนุุน
ส่่วนการวิิจััยโดย

ในฐานะส่่วนหนึ่่�ง
ของเทศกาล
Online Festival 2020.

บทความเหล่่านี้้�เปิิดให้้เข้้าถึึงและส่่งต่่ออย่่างเสรีีได้้ภายใต้้ลิิขสิิทธิ์์� Creative Commons license CC BY-NC-ND 4.

