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This dam  
belongs to 
the neighbor: 
บันทึกการวิจัย
วุฒ ชลานันต์ (Wut Chalanant)

ผมไดเ้หน็แมน่�้ำโขงครัง้แรกในป ี2540 ระหวำ่งกำรเดนิทำงไปเวยีงจนัทนก์บัครอบครวั 
สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว ที่เพ่ิงเปิดใช้งำนเพียงไม่กี่ปีก่อนหน้ำนั้นท�ำให้กำรเดินทำง
ระหวำ่งหนองคำยและเวยีงจนัทนก์ลำยเปน็เร่ืองง่ำยในทนัท ีในขณะทีเ่รำตืน่ตำกบัควำม
ยิ่งใหญ่ของแม่น�้ำโขงในปลำยฤดูฝน ผมไม่รู้เลยว่ำนอกจำกสะพำนข้ำมแม่น�้ำโขง 
แห่งใหม่นี้เหนือขึ้นไปในประเทศจีนเขื่อนแห่งแรกในระบบแม่น�้ำนี้ได้ถูกสร้ำงขึ้นแล้ว

ผูค้นส่วนใหญอ่ำจไมท่รำบวำ่แมน่�้ำโขงและแมน่�้ำล้ำนช้ำงคอืแมน่�้ำสำยเดยีวกนั ลำ้นช้ำง
เป็นชื่อที่ชำวจีนเรียกแม่น�้ำโขงตอนเหนือในเขตยูนนำน จำกควำมยำวกว่ำ 4,300 
กิโลเมตรของแม่น�้ำสำยนี้ มำกกว่ำครึ่งไหลผ่ำนประเทศจีน ก่อนที่จะไหลเข้ำพม่ำ ลำว 
ไทย กัมพูชำ และเวียดนำม  โดยมีต้นก�ำเนิดอยู่ลึกข้ึนไปบนที่รำบสูงทิเบต ขณะท่ีเขื่อน
ม่ำนวำนที่ต้ังอยู่บนแม่น�้ำล้ำนช้ำงแสดงผลกระทบทำงส่ิงแวดล้อมออกมำ ผู้คนได้เกิด
ควำมสับสนถงึสองชือ่ทีต่ำ่งกนั และไดท้รำบวำ่แมน่�้ำดงักล่ำวมชีือ่เรยีกอกีช่ือในประเทศ
จีน ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยแปลกใจและตั้งค�ำถำมถึงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง รวมถึง
ออกมำเรียกร้องให้ประเทศจีนให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำส่ิงแวดล้อมจำกกำรสร้ำงเขื่อน
ที่กระทบแม่น�้ำโขง 

แม้ว่ำจะมีรำยงำนถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมออกมำ ประเทศจีนยังคงเดินหน้ำ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำบนแม่น�้ำล้ำนช้ำงและแม่น�้ำสำขำ เนื่องจำกโครงกำรระบบ 
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำนี้จะเป็นแหล่งพลังงำนไฟฟ้ำหลักของประเทศจีนในกำรพยำยำมลด
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ในป ี2563 มีเขื่อนทั้งหมด 11 แห่งเริ่มผลิตไฟฟ้ำ
เขำ้สู่ระบบ จำกเป้ำหมำยทีจ่ะผลติไฟฟ้ำให้ได ้63 กกิะวตัต ์และกกัเกบ็น�้ำมำกกว่ำ 130 
พันล้ำนลูกบำศก์เมตรในภูมิภำคนี้ภำยในป ี2573

ปี 2555 ได้มีกำรประท้วงในกรุงเทพต่อกำรสร้ำงเขื่อนไซยะบุรีในทำงตอนเหนือของ
ประเทศลำว หลงัจำกทีบ่รษัิท ช.กำรชำ่ง ไดช้นะประมลูสัญญำกอ่สรำ้ง เหลำ่ผู้ประท้วง
เรียกร้องให้ยุติกำรก่อสร้ำงเข่ือนไซยะบุรี  ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งแรกบนสำยน�้ำหลักของ
แม่น�้ำโขงตอนล่ำง แม้จะมีกำรประท้วงแต่ผมก็มั่นใจว่ำโครงกำรเข่ือนจะด�ำเนินต่อไป 
เพรำะเงินลงทุนมำกกว่ำ 4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐโดยบริษัท ช.กำรช่ำง หนึ่งในบริษัท
กอ่สรำ้งทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศไทย เปรียบเทยีบกบั GDP มลูคำ่ 7 พันลำ้นเหรยีญสหรัฐ
ของประเทศลำวในขณะนัน้ กำรลงทนุในเข่ือนนีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำเศรษฐกจิ 
ปี 2548 ของรัฐบำลลำวภำยใต้ชื่อ แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่ำนกำร
สรำ้งเข่ือนขนำดใหญ ่9 แหง่บนแมน่�้ำโขง จำกกำรทีล่ำวไมม่ศัีกยภำพทำงกำรเงนิเพียง
พอทีจ่ะลงทนุเอง รฐับำลลำวจะมอบสัมปทำนในกำรสรำ้งและบรหิำรเขือ่นให้บรษัิทต่ำง
ชำติเข้ำมำลงทุน

หมุดแม่น�้ำ ที่สร้ำงจำกเสำคอนกรีตโดยฝรั่งเศสเพ่ือช่วยในกำรเดินเรือ 
ในยุคอำณำนิคม
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ถึงแม้ว่ำเข่ือนไซยะบุรีจะเป็นเข่ือนแห่งแรกบนแม่น�้ำโขง ควำมพยำยำมในกำร
ควบคุมแม่น�้ำแห่งนี้ย้อนหลังไปถึงป ี2408 เม่ือนักส�ำรวจชำวฝร่ังเศสพยำยำม
หำเส้นทำงกำรเดินเรอืเพ่ือเช่ือมต่ออนิโดจีนเขำ้กบัยูนนำน อยำ่งไรกต็ำมอปุสรรค
จำกแก่งหินและล�ำน�้ำที่ไหลเชี่ยวท�ำให้กำรเดินเรือบนเส้นทำงน้ียำกเกินไป  
ในปัจจุบันยังคงมีเสำคอนกรีตต้ังอยู่ในล�ำน�้ำโขง โดยเสำเหล่ำนี้ถูกใช้เป็นหมุด
รอ่งน�้ำส�ำหรับกำรเดินเรือในยคุทีล่ำวเปน็อำณำนคิมของฝร่ังเศสระหวำ่งป ี2436 
ถึง 2496 ต่อมำในพุทธทศวรรษ 2500 รัฐบำลสหรัฐอเมริกำได้เสนอแผนที่จะ
สร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำบนลุ่มแม่น�้ำโขง เพ่ือเร่งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและต่อ
ต้ำนกำรเติบโตของลัทธิคอมมิวนิสต์ แผนดังกล่ำวถูกยกเลิกไปเนืองจำกควำม
ไม่มั่นคงทำงกำรเมืองในภูมิภำค

ภูเขำหิมะเหมยลี่ทำงตอนเหนือของหุบเขำยูเบง 
บริเวณต้นก�ำเนิดแม่น�้ำโขง

เดือนธันวำคม พ.ศ. 2558 กำรเดินทำงสู่ต้นก�ำเนิดแม่น�้ำโขงของผมเริ่มต้นที่
คุนหมิง กำรเดินทำงกว่ำ 800 กิโลเมตรถูกแบ่งออกเปน็สองช่วง ช่วงแรกจำก
คุนหมิงถึงลี่เจียง เมืองใหญ่สุดท้ำยก่อนเข้ำเขตทิเบต ตำมด้วยกำรนั่งรถบัส  
7 ช่ัวโมงบนถนนภูเขำที่ถูกสร้ำงขึ้นใหม่ ระหว่ำงทำงผมได้สังเกตถนนสำยเก่ำ 
ที่ถูกทดแทนด้วยทำงด่วนเฉียงลี่ ถนนภูเขำสำยใหม่ที่มีอุโมงค์และสะพำนท�ำให้
กำรเดินทำงสะดวกและรวดเร็วขึ้น เต๋อชิงเปน็หนึ่งในหมู่บ้ำนที่ดีมำกส�ำหรับกำร
เฝ้ำสังเกตจุดเริ่มต้นของแม่น�้ำโขงซึ่งอยู่ในเทือกเขำของภูเขำหิมะเหมยล่ี

ช่วงวันหยุดส้ัน ๆ จำกกำรเรียนในปี 2561 ผมตัดสินใจที่จะขับรถไปไชยบุรี  
มันเป็นช่วงเวลำที่น่ำสนใจส�ำหรับผมเพรำะเข่ือนไซยะบุรีจะสร้ำงเสร็จและเริ่ม
ต้นผลิตกระแสไฟฟ้ำในเวลำน้อยกว่ำหนึ่งป ีกำรเปดิใช้งำนเขื่อนแห่งนี้ถือได้ว่ำ
เป็นเหตุกำรณ์ส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ำบนลุ่มแม่น�้ำโขง
ตอนล่ำง กำรเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป็นจุดที่ผมสนใจ ผมจึงเริ่มงำนชุดนี้เพ่ือ
ค้นคว้ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ้ืนที่ เข่ือน และผู้คนบนแม่น�้ำสำยนี้

กำรเดินทำงบนพ้ืนดินแทนกำรใช้เครื่องบินเปิดโอกำสให้ผมได้เชื่อมโยงชนบท
ของประเทศลำวและทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่เหล่ำน้ี ถนนหมำยเลข 4 อันขรุขระ
น�ำผมจำกจุดผ่ำนแดนภูดู่สู่ไชยบุรี ใช้เวลำเกือบ 5 ช่ัวโมงบนระยะทำง  
200 กิโลเมตร ระหว่ำงทำงเสำไฟฟ้ำแรงสูงได้ถูกสร้ำงขึ้น เพ่ือส่งออกกระแส
ไฟฟ้ำ 95 เปอร์เซ็นต์ ที่เข่ือนไซยะบุรีผลิตได้กลับสู่ประเทศไทย  กำรเตรียม
พร้อมส�ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำที่ก�ำลังจะเปดิใช้งำน
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เมอืงไชยบรีุกบัตัวเข่ือนถูกกนัด้วยภูเขำเลก็ ๆ  กำรเดินทำงถึงเข่ือนไซยะบรีุตอ้ง
อ้อมไปทำงเหนือเปน็ระยะทำงประมำณ 30 กิโลเมตร โครงสร้ำงหลักของเขื่อน
ตั้งอยู่บนเนินเขำเรียบไปกับแม่น�้ำโขง ขนำบด้วยที่พักคนงำนและโรงเก็บเครื่อง
มอืจ�ำนวนมำก กำรสรำ้งเขือ่นไซยะบรีุถูกแบง่เปน็สองส่วน ซึ่งส่วนแรกประกอบ
ไปดว้ยประตรูะบำยน�้ำและช่องทำงยกเรอืผำ่นซึ่งสรำ้งเสรจ็แลว้ ส่วนทีส่องของ
กำรกอ่สร้ำงจะประกอบด้วยตัวโรงไฟฟ้ำและสะพำนปลำ ในส่วนนีม้คีวำมคบืหนำ้
มำกกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ และได้เริ่มมีกำรร้ือถอนเขื่อนดินชั่วครำวแล้ว

สะพำนปลำของเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งออกแบบมำเพ่ือให้ปลำสำมำรถอพยพผ่ำน
เขื่อน และลดผลกระทบทำงระบบนิเวศน์ โครงสร้ำงเกือบทั้งหมดจะจมอยู่ใต้
น�้ำเม่ือเขื่อนดินชั่วครำวที่กั้นน�้ำระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเขื่อนถูกร้ือถอนออกไป

เมอืงหนิในโครงกำรกอ่สร้ำงเข่ือน ผลิตหนิทีมี่คุณภำพสูงมำกส่งผลใหค้อนกรตี
จำกโครงกำรนีช้นะรำงวลัคณุภำพคอนกรตีในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้นอกจำก
หินแล้ววัสดุก่อสร้ำงที่เหลือเกือบทั้งหมดถูกน�ำเข้ำมำจำกประเทศไทย ระหว่ำง
ทำงมำทีไ่ชยบรุ ีผมไดข้บัรถผำ่นขบวนรถบรรทกุจำกประเทศไทยซึ่งประกอบไป
ด้วยรถบรรทุกขนำดใหญ่ 8-12 คันอยู่เสมอ ในงำนชุดนี้ผมได้เก็บตัวอย่ำงหิน
ในพ้ืนที่ของเขื่อนมำเพ่ือบันทึกกำรเปลี่ยนผ่ำนของทรัพยำกรจำกภูเขำหินสู่
ก�ำแพงอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนบนแม่น�้ำโขง

ในป ี2562 เขื่อนเริ่มกักเก็บน�้ำและเริ่มต้นผลิตกระแสไฟฟ้ำ เนินเขำที่เคยเต็ม
ไปด้วยแคมป์คนงำนถูกรื้อถอนออก ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ในช่วงที่มีกำรก่อสร้ำง
โครงกำรแห่งนี้มีคนงำนมำกกว่ำ 10,000 คนอำศัยและท�ำงำนอยู่ในโครงกำร
นี้ เปรียบเทียบกับประชำกรของไชยบุรีที่มีรำว 16,000 คน โครงกำรก่อสร้ำง
เขื่อนนี้เปรียบเสมือนเมืองขนำดเล็กในตัวมันเอง แคมป์คนงำนที่ถูกร้ือถอนออก
ไปท�ำให้ผมนึกถึงกำรสัมภำษณ์ผู้จัดกำรโครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมเมื่อปี 2561 
“ตอนที่โครงกำรเริ่มต้น ต้นไม้ทั้งหมดถูกจดบันทึกก่อนที่จะถูกตัด และจะถูก
ปลกูคนืเมือ่โครงกำรกอ่สร้ำงส้ินสุดลง” บำงทกีระบวนปรบัภมูทิศันอ์ำจไมเ่พียง
แต่เก็บกวำดร่องรอยของกำรก่อสร้ำงแต่ยังลบเรื่องรำวของคนนับพันที่ท�ำงำน
สร้ำงเขื่อนและอำศัยอยู่ที่นี่
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เนินเขำริมแม่น�้ำโขงซึ่งแคมป์คนงำนถูกร้ือถอนออกไป  
บริษัทผู้สร้ำงเขื่อนเตรียมกำรปลูกป่ำบนพ้ืนที่เหล่ำนี้

ในป ี2561 ผมได้พบบุญศรี ชำยอัธยำศัยดีในวัย 40 ปทีี่หมู่บ้ำนส�ำหรับกำรตั้ง
ถิ่นฐำนใหม่ บนชำยฝ่ังของแม่น�้ำขำน หนึ่งในแม่น�้ำสำขำหลักของแม่น�้ำโขง  
มีหมู่บ้ำนลักษณะเดี่ยวกันนี้ถูกสร้ำงขึ้นส�ำหรับชำวบ้ำน ที่หมู่บ้ำนของพวกเขำได้
รับผลกระทบจำกอำ่งเกบ็น�้ำของเขื่อน บญุศรอีำจนบัไดว้ำ่เปน็หนึ่งในคนทีโ่ชคดี
กว่ำอีกหลำยครอบครัว จำกกำรที่เขำสำมำรถปรับตัวกับควำมเปลี่ยนแปลงได ้
จำกกำรท�ำงำนเป็นต�ำรวจบ้ำน เขำและครอบครัวย้ำยมำจำกหมู่บ้ำนทำงตอน
เหนือของแม่น�้ำขำน และยังชีพด้วยกำรปลูกข้ำว พวกเขำย้ำยเข้ำมำในหมู่บ้ำน
แห่งใหม่เม่ือ 3 ปกี่อนและได้รับบ้ำนคร่ึงไม้คร่ึงปูนจำกรัฐ บ้ำนเกือบทุกหลังใน
หมู่บ้ำนนี้เกือบจะเหมือนกัน บุญศรีบอกผมว่ำช่ำงส�ำรวจของรัฐบำลได้เดินทำง
ไปที่หมู่บ้ำนเดิมของพวกเขำและบันทึกลักษณะและสภำพของบ้ำนเดิมพวกเขำ 
เพ่ือสร้ำงบำ้นแหง่ใหม่ใหผู้ย้ำ้ยถ่ินฐำนโดยอำ้งองิจำกสภำพเดิมของบ้ำนพวกเขำ 
เพ่ือที่รัฐบำลจะได้ประหยัดงบประมำณจำกกำรตัดส่วนประกอบบ้ำงอย่ำงของ
บ้ำนที่ถูกสร้ำงข้ึนอย่ำงง่ำย ๆ นี้ออกไป นี่เปน็เหตุผลที่บ้ำนบำงหลังไม่มีช้ันหนึ่ง
เช่นเด่ียวกับหลังอื่น ๆ ภรรยำของบุญศรีเปดิร้ำนขำยของช�ำในหมู่บ้ำน ซ่ึงเปน็
วิถีชีวิตที่แตกต่ำงกันโดยส้ินเชิงกับกำรหำอำหำรจำกแม่น�้ำ แม้ว่ำในหมู่บ้ำนแห่ง
ใหม่จะมีโรงเรียน ไฟฟ้ำ และระบบสำธำรณูปโภคที่ดีกว่ำ ชำวบ้ำนยังคงถูกทิ้ง
ใหเ้ขำ้มำอำศัยโดยปรำศจำกกำรเข้ำถงึแหลง่หำปลำและท่ีดนิท�ำกนิ ชำวบำ้นหลำย
คนไมไ่ดโ้ชคดเีหมอืนบญุศรีและตอ้งเดนิทำงกลบัไปยงัพ้ืนทีด่นิผนืเก่ำเพ่ือท�ำนำ
และเลี้ยงครอบครัว ในตอนจบของบทสนทนำกับบุญศรีผมถ่ำยภำพครอบครัว
และเพ่ือนของเขำ และผมได้รับกำรต้อนรับเป็นอย่ำงดีจำกกำรเดินทำงกลับไป
ที่หมู่บ้ำนเพ่ือน�้ำภำพไปมอบให้กับบุญศรีและชำวบ้ำน

ครอบครัวของบุญศรีก�ำลังดูภำพครอบครัวและส่งต่อไปรอบโต๊ะอำหำร และ
ภำพบ้ำนระดับพ้ืนฐำนที่สุดในหมู่บ้ำนผู้ย้ำยถิ่นฐำน
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ตัวอย่ำงของบ้ำนใหม่ในเขตเมืองไชยบุรีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทำง
สถำปัตยกรรมจำกต่ำงประเทศ และกำรเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งเอื้อให้

ประชำชนจ�ำนวนหนึ่งสะสมควำมมั่งค่ังและบ้ำนเหล่ำนี ้
ก็เปน็ส่วนหนึ่งของกำรแสดงออกนั้น

ถึงแม้ว่ำตัวเมืองไชยบุรีจะดูเงียบสงบ บ้ำนและอำหำรใหม่จ�ำนวนมำกถูกสร้ำง
ขึ้นทั่วเมืองแห่งนี้ ผู้คนต้องกำรแสดงออกถึงควำมม่ังค่ังที่เพ่ิมข้ึนของพวกเขำ
ผ่ำนบ้ำนสีสดใสถูกตกแต่งด้วยเสำโรมัน ห่ำงไกลกับบ้ำนไม้ยกสูงแบบดั้งเดิม
ของลำว บำ้นคนรวยเหลำ่นีม้ลีกัษณะคลำ้ยกบับำ้นคนยนูนำน เศรษฐกจิทีเ่ตบิโต
ขึ้นอย่ำงฉับพลัน ท�ำให้ผู้คนตอบรับอิทธิพลภำยนอกเข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว เสมือน
เปน็กำรแสดงออกถงึฐำนะทำงสังคม เจำ้หนำ้ทีร่ฐัคนหนึ่งทีเ่พ่ิงยำ้ยเข้ำมำในบำ้น
หลังใหม่กล่ำวกับผมว่ำ เศรษฐกิจก�ำลังเติบโตและเขำดีใจกับส่ิงที่เกิดขึ้น 

บำ้นพักในไชยบรุรีะหวำ่งกำรสรำ้งเขือ่น สำมำรถแบง่ออกได้เปน็ 3 เขตคอื แคม
ป์คนงำน หมู่บ้ำนผู้ย้ำยถ่ินฐำน และตัวเมืองไชยบุรี เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำเขตที่พัก
อำศัยทัง้สำมเขต สำมำรถสะท้อนวำ่กำรสรำ้งเขือ่นได้ส่งผลตอ่ผูค้นไดห้ลำยทำง 
จำกแคมป์ชั่วครำวของคนงำนที่ไม่มีหน้ำที่อีกแล้ว ไปจนถึงบ้ำนใหม่ในเมืองไชย
บรุ ีประชำชนในลุม่แมน่�้ำโขงยงัคงตอ้งประสบกบัควำมไมแ่นน่อนทำงเศรษฐกจิ
จำกระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไป และชำวบ้ำนที่ถูกย้ำยมำอยู่ในหมู่บ้ำนแห่งใหม ่
ดูเหมือนว่ำจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมเปรำะบำงทั้งทำงสังคมและ
เศรษฐกิจ 

ผมไม่ต้องกำรจะบอกว่ำเขื่อนดีหรือเลวร้ำย จำกกำรที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงกระหำยพลังงำนไฟฟ้ำ กำรเปลี่ยนแปลงเปน็ส่ิงที่ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได ้
กำรส่ือสำรระหว่ำงพ้ืนที่ เขื่อน และชุมชนที่ได้รับเปน็กระทบเปน็ส่ิงที่จ�ำเปน็มำก 
ในฐำนะศิลปินผมต้องกำรส่งกำรรับรู้ถึงปัญหำข้ำมเขตแดนบนลุ่มแม่น�้ำโขง  
เรำจ�ำเปน็ตอ้งตระหนกัว่ำกำรสรำ้งเขือ่นเพ่ือผลติไฟฟ้ำส�ำหรับตอบสนองวถิชีวิีต
ของเรำ ตอ้งใชเ้งนิทนุ ทรพัยำกร และแรงงำนจ�ำนวนมหำศำล ซึ่งมนัตำมมำดว้ย
ควำมเปลี่ยนแปลงที่ต้องกำรและไม่ต้องกำร
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ประวัติผู้เขียน

วุฒ ชลำนันต์ (Wut Chalanant) ศิลปินและนักถ่ำยภำพอำศัยอยู่จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย สุนทรียะของเขำเกี่ยวโยงกับแนวคิดควำมสัมพันธ์
ระหวำ่งมนษุยแ์ละพ้ืนทีใ่นยคุสมยัใหม ่งำนภำพถำ่ยของเขำตัง้อยูบ่นควำมสนใจ
ในคตินิยมแห่งกำรพัฒนำควำมเป็นเมือง อย่ำง ที่ดินสำมำรถเปล่ียนรูปได้
อย่ำงไรบ้ำงท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงของควำมต้องกำรในเศรษฐกิจโลก  
ซึ่งเปน็กำรเปดิช่องว่ำงในบริบทดังกล่ำวเพ่ือให้เกิดกำรตีควำมควำมจริงใหม่ ๆ  
วุฒจบกำรศึกษำจำก Hochschule für Grafik und Buchkunst (Academy 
of Fine Arts Leipzig), ไลพ์ซิก, เยอรมันนี เขำได้แสดงในนิทรรศกำร 
Southeast X Southeast, Southeast Museum of Photography, เดโทนำบี
ช, สหรัฐอเมริกำ (พ.ศ.2561) และ  most of the wild - least of the wild, 
Hochschule für Grafik und Buchkunst (Academy of Fine Arts Leipzig), 
ไลพ์ซิก, เยอรมันนี (พ.ศ.2561)


