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The First Five – A New Collection of  
Southeast Asian Writing

Sunday 21st January 2018 at 17:00-18:00
Book Launches@Museum Siam (Library) 

English session

Edited by Chan Wai Han

This anthology of poetry and prose marks another 
milestone in the literary tradition of Southeast Asia 
and co-operation among its publishing community. 
There were five founding members of the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) in 1967 – 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and 
Thailand – and this year marks the 50th anniversary 
of the establishment of this regional grouping.

The publishers believe that the literature of 
Southeast Asia is a rich mine of creativity and that 
the peoples of this region should be invited to share 
their stories and poems with one another. These two 
genres are more readily accessible to readers who 
wish to take a quick dip into the literatures of their 
neighbors. And the English language, being the de 
facto lingua franca for all of us, has been chosen for 
the same reason. Treat yourself to these stories and 
poems, some translated from their original tongue, 
and all no less enjoyable!

หนังสือรวมกลอนและร้อยแก้ว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความสำาเร็จอีกก้าวหน่ึงของงานประพันธ์ด้ังเดิมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือของแวดวง
สำานักพิมพ์ ประเทศสมาชิกผู้ก่อต้ังสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ใน พ.ศ. 2510 
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
ไทย โดยท่ีปีน้ีเป็นปีครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อต้ัง
องค์กรดังกล่าว 

กลุ่มสำานักพิมพ์เช่ือว่า วรรณกรรมจากแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์รวมของความคิดสร้าง 
สรรค์ ดังน้ัน ผู้คนในพ้ืนท่ีแถบน้ีควรได้รับการเชิญ
มาแชร์เร่ืองราวและบทกลอนของพวกเขากัน งาน
เขียนท้ังสองประเภทน้ีเป็นงานเขียนประเภทท่ีอ่าน
ง่าย เหมาะสำาหรับผู้อ่านท่ีต้องการเห็นภาพรวม
งานวรรณกรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ภาษา
อังกฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลท่ีสุดในการส่ือสาร เชิญมา
ฟังเร่ืองราวและบทกลอนเหล่าน้ีกัน ถึงแม้ว่า บาง
เร่ืองจะได้รับการแปลมาแล้ว แต่ทุกๆ เร่ืองก็สนุกไม่
แพ้กันเลย!

Authors at the launch:  
Pahd Pasiigon and 
Pongwut Rujirachakorn

Silkworm Books


