


"ความยุติธรรมไม�ใช�อะไรท่ีเราจะพบเจอ แต�ต�องสร�างมันข�้นมาเอง" — ดอล เลย�

ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2566  ซึ่งเป�นการครบรอบ  2 ป�  ของการรัฐประหารในประเทศเมียนมา การรัฐประหารท่ีนํา
มาซึ่งความทุกข�ทรมานของประชาชนชาวเมียนมา  ผู�ต�องตกอยู�ภายใต�การปกครองของผู�นําที่ไม�เห็นหัวประชาชน 
การละเมิดสิทธิของประชาชนอย�าง สงคราม, การเข�นฆ�า, การล�วงละเมิดทางเพศ และการทรมานได�เป�นเร�่องธรรมดา
ท่ีประชาชนชาวเมียนมาต�องพบเจอในทุกๆ วัน

แต�แม�ว�าจะต�องอยู�กับความโหดร�ายท่ีกลายเป�นชีว�ตประจําวัน ชาวเมียนมายังคงเลือกท่ีจะต�อสู�เพ�่อความยุติธรรม
ของพวกเขา โดยต้ังแต�ช�วงแรกๆ ของการรัฐประหาร ประชาชนชาวเมียนมาก็ ได�ออกมาแสดงออก เพ�่อต�อต�าน
การรัฐประหาร อย�างเช�น การเคาะหม�อข�าว การติดร�บบิ�น การหยุดการทํางานและเง�ยบเฉย การเข�าร�วมกับขบวนการ
อารยะขัดข�น การจับมือกันระหว�างการประท�วงอย�างสันติ การชูสามนิ�ว และการสร�างสรรค�งานศิลปะเพ�่อใช�ในการ
คัดค�านการรัฐประหาร กิจกรรมท่ีกล�าวมาเบ้ืองต�นน้ี เป�นเพ�ยงส�วนหน่ึงของกระแสการแสดงออก ในรูปแบบ
ของการอารยะขัดข�นท่ีมีมากมายในกลุ�มชาวเมียนมาผู�ท่ีต�องอยู�กับความทุกข�ทนร�วมกัน

แม�ว�าการขัดข�นต�อการรัฐประหารจะเคยเกิดข�้นแล�วในอดีต แต�สําหรับครั้งน้ีมีความแตกต�างกันตรงท่ีการต�อสู�ครั้งน้ี
ไม�ได�เกิดข�้นเพ�ยงกับคนไม�กี่กลุ�มแต�ยังได�เกิดข�้นกับคนทุกกลุ�ม โดยข�ามผ�านความแตกต�าง ท้ังอายุ ฐานะเศรษฐกิจ 
อัตลักษณ�ท่ีหลากหลาย ซึ่งการต�อสู�ในครั้งน้ียังได�เป�นการยืนยันในเร�่องสิทธิของกลุ�มคนท่ีเคยถูกทิ�ง ให�อยู�ชายขอบ
อย�าง กลุ�มชาติพันธุ� กลุ�มศาสนา และกลุ�มผู�มีความหลากหลายทางเพศ โดยสิ�งท่ีเชื่อมร�อยความแตกต�างเหล�าน้ีให�
เป�นหนึ่งเดียวกันคือข�อความท่ีบอกว�า “เราจะไม�มีวันยอมแพ�”

เพ�่อให�เกียรติจ�ตว�ญญาณของการยืนหยัดต�อสู�อย�างสร�างสรรค�น้ี งาน “Never Give Up: Celebrating Resilience 
of Myanmar's Fight for Justice and Human Rights”  ได�รวบรวมผลงานของศิลป�นชาวเมียนมา ท้ังในรูปแบบของ
บทกว� ว�ดีโอ ภาพถ�าย ภาพเข�ยน มาเพ�่อบอกเล�าและสะท�อนถึงความยากลําบากท่ีชาวเมียนมาต�องพบเจอ    ขณะเดียวกัน
ก็เป�นการเน�นยํ้าถึงความสําคัญของเร�่องสิทธิมนุษยชน_และยังเป�นการบอกเล�าถึงความคาดหวังและความหวังต�อ 
อนาคตของประเทศเมียนมา
 

"Justice is not something you will find, but something you build." - Dol Hlay

The 1st of February 2023 marks the second anniversary of military dictatorship in Myanmar. 
Since the coup, people have suffered under the repressive military rule in a collapsed state. 
They have experienced daily violation of rights, war crimes and crimes against humanity, 
murder, sexual violence, and torture.

Despite it all, Myanmar people have continued to fight for justice. Since the early days of the 
military coup, people’s response against the military has been unapologetic: potbanging, 
ribbon wearing, being silent, joining the civil disobedience movement, clasping hands during 
peaceful protests, making opposition art works in multiple forms, or raising the three-finger 
salute. These are just a fraction of the many acts of civil disobedience despite the collective 
terror suffered. 

Differently from what has been happening in the past, a nation-wide revolutionary project 
has started and it cuts across diverse age, socio-economic and identity groups, including an 
assertion of the rights of those who have been left at the margins ethnic, religious, and 
sexual minorities. The message is the same: Never give up!

Honoring this spirit of creativity and resilience, the two-part art exhibitions “Never Give Up: 
2 Years into the Myanmar Coup” gather artworks of artists from Myanmar. Through poems, 
videos, photographs and paintings, they reflect on the ongoing challenges while stressing 
the centrality of human rights as well as their vision and hopes for a new just future for Myamar.
 

บร�บทความขัดแย�งในพม�า
หลังจากการเกิดการรัฐประหารในประเทศเมียนมาเม่ือ 2 ป�ก�อน ในประเทศไทยก็ได�
เร��ม มีการรายงานข�าวเร�่องการล้ีภัยเข�ามาในประเทศไทยของคนในประเทศเมียนมา  
ไม�ว�าจะเป�น_กลุ�มนักการเมืองท่ีไม�เห็นด�วยกับการรัฐประหารจากเมืองหลวง
อย�างเมืองย�างกุ�ง_กลุ�มชนชั้นกลางในเมืองที่ ไม�ต�องการทํางานภายใต�การ
ปกครองของคณะรัฐประหาร_จนไปถึงชาวบ�านท่ีอยู�ตามแนวชายแดนท่ีต�องหนีเข�า
ไทยเพราะคณะรัฐประหารเมียนมาได�มีการใช�เคร�่องบินรบในการทิ�งระเบิดเพ�่อ
กําจัดกลุ�มผู�ต�อต�าน

หลากหลายเร�่องราวท่ีคนไทยอย�างเราได�ยิน ท่ีถูกเล�าผ�านอย�างกระจัดกระจาย
อยู�ในพ�้นที่ส่ือหลากหลายเจ�าท้ังในรูปแบบออนไลน�และสิ�งพ�มพ�_แต�เกือบทุกเร�่องน้ัน 
ล�วนแล�วแต�เป�นการนําเอาเร�่องของพวกเขามาเล�าต�อๆ_กันไปและอาจจะมองได�
ว�า เป�นการเล�าจากมุมมองของคนนอก_ซึ่ งแน�นอนว�าคงจะมีการตัดทอน
เน้ือหาบางส�วนออกไปด�วยข�อจํากัดของพ�้นท่ีในการเล�า_หร�อแม�กระท่ังระยะ
เวลาและทรัพยากรสําหรับการเก็บข�อมูล_ดังนั้นในงานนี้จ �งเป�นการให�พ�้นท่ี
สําหรับเร�่องเล�าที่เลยกรอบข�อจํากัดของส่ือมวลชน_อีกท้ังยังเป�นการเล�าจาก
มุมมอง ประสบการณ�และความรู �สึก_ของศิลป�นจากประเทศเมียนมาท่ีมาบอก
เล�าความนึกคิดของพวกเขาต�อเร�่องราวท่ีเกิดข�้นหลังการรัฐประหาร

แม�งานศิลปะท่ีอยู�ในท่ีน้ีอาจจะเกิดข�้นมาด�วยแรงบันดาลใจในการผลิตงานท่ีแตกต�าง
กันออกไป  แต�ท้ังหมดล�วนเกิดข�้นมาจากบร�บททางการเมืองใหม�หลังการรัฐประหาร
ในประเทศเมียนมา_เม่ือวันท่ี  1 กุมภาพันธ� 2564  ซึ่งสําหรับเหตุการณ�ในวันน้ัน
ได�มีคณะทหารท่ีนําโดย  พล.อ.อาวุโส มิน อ�อง หล�าย  ผู�บัญชาการสูงสุดของทหาร
เมียนมา เข�ายึดอํานาจจากพรรคสันนิบาตแห�งชาติเพ�่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) 
ของ นางออง ซาน ซู จ�  ผู�นํารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบแลนด�สไลด�ในป� 2563 
โดยได� สส. ในสภาไปกว�า 83% จากทั้งหมด 476 ที่นั่ง

และแน�นอนว�าเม่ือประชาชนได�เห็นว�ารัฐบาล_ท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน
หลายล�านคน _ถกูกลุ�มคนเพ�ยงไม�ก่ีคนกําจดัออกไปจากอํานาจในการบร�หารประเทศ 
จ�งมีคนเมียนมาจํานวนมากจากท่ัวประเทศลงถนนเพ�่อประท�วงต�อการกระทําของ
ทหารเมียนมา แม�ว�าในเวลาน้ันจะเป�นช�วงการระบาดของโคว�ด-19  โดยการประท�วง
ล�วนแล�วแต�เป�นการประท�วงอย�างสันติ_อย�างเช�นการหยุดทํางาน_ติดร�บบิ�น 
เคาะกระทะ เคาะหม�อ โดยมีการใช�สีแดงเป�นสัญลักษณ�ของการประท�วงซึ่งเป�นสี
ของพรรคสันนิบาตแห�งชาติเพ�่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) 

แต�แม�ประชาชนในประเทศจะประท�วงอย�างสันติ _คณะรัฐประหารเมียนมาก็ได�ใช�ทุก
กลไกในการปราบปรามผู�ท่ีไม�เห็นด�วยกับพวกเขา ไม�ว�าจะเป�นการป�ดก้ันอนิเทอร�เน็ต
และโซเชียลมีเดีย  การจับกุมผู�ประท�วง การออกหมายจับผู�ไม�เห็นด�วย รวมไปถึง
การใช�ความรนุแรงตรงๆ_อย�างการยิงผู�ประท�วงด�วยกระสุนจร�ง โดยการปราบปราม
ผู�ไม�เห็นด�วยยงัเกิดข�น้อย�างต�อเน่ืองตัง้แต�วนัแรกของการรฐัประหาร จนถงึในป�จจ�บัน 
สถิติล�าสุดจากผู�เชี่ยวชาญในองค�การสหประชาชาติหร�อ  UN   ได�ประเมินว�าต้ังแต�
การรฐัประหารในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ� 2564 มาจนถงึวนัท่ี 23 มถินุายน 2565 มีผู�เสียชวี�ต 
จากการประท�วงไปแล�วกว�า  2,000 คน ถูกจับไปกว�า 14,000 คน มีผู�ลี้ภัยอย�างน�อย
กว�า  700,000 คน

งานเหล�าน้ีถูกสร�างข�้นภายใต�บร�บทอะไรกัน ?

จากการเข�ามาของผู�นําที่ไม�ได�รับการยอมรับจากประชาชน อีกทั้งยังเข�ามาเข�นฆ�า  
ประชาชนที่ไม�เห็นด�วย กับการรัฐประหาร _ทําให�เกิดการลี้ภัยของประชาชนชาวเมียน 
มาจากความรนุแรงทีเ่กิดข�น้ในประเทศ_ประชาชนชาวเมยีนมาหลายคนเลือกทีจ่ะเข�ามา
ล้ีภยัในประเทศไทยซึง่ท้ังหมดล�วนแล�วแต�ไม�ถกูยอมรบัในฐานะผู�ล้ีภยัและต�อง  พยายาม
หาช�องทางเพ�่อให�ตนเองอยู�ในประเทศไทย_ได�อย�างไม�ต�องลาํบากมากทาํให�ในป�จจ�บัน
หลายคนต�องเลือกท่ีจะเข�าสู�ช�องทางที่ให�ได�มาซึ่งเอกสาร_เพ�่อให�อยู�ในประเทศไทยได�
อย�างการไปข�้นทะเบียนแรงงาน หร�อการจ�ายส�วยรายเดือนให�เจ�าหน�าที่รัฐในท�องถิ�น 

รัฐบาลในฐานะตัวแทนของพวกเราในการจัดการป�ญหาเร�่องนี้และต�องออกแบบ
ท�าทีท่ีต�องมีต�อประเด็นป�ญหาต�างๆ  ในระดับระหว�างประเทศกําลังทอดทิ�งให�ผู�ล้ีภัย
เมียนมาต�องอยู�อย�างหลบๆ ซ�อนๆ ภายใต�เงาของระบบคอรับชั่นในประเทศไทย 
เราในฐานะประชาชนในประเทศผู�ที่กําลังจะได�รับรู�เร�่องราว  ความรู�สึก ประสบการณ�
ผ�านงานศิลปะท่ีจัดแสดงอยู�น้ี ควรจะทําอย�างไรต�อบ�างกับตัวแทนของประเทศเรา
ที่กําลงัทอดทิ�งผู�ลีภ้ยัให�อยู�ตามเวรตามกรรม หร�อเราจะแน�ใจได�อย�างไรว�าสกัวนัหนึง่
เราเองจะไม�ใช�ผู�ที่ต�องหนีออกจากประเทศของตนเอง

บร�บทเหล�าน้ันสําคัญกับคนไทยอย�างไร ?



6 กุมภาพันธ� 2564
เกิดการประท�วงข�้นในเมืองต�างๆ 
ท่ัวประเทศเมียนมาเพ�่อเร�ยกร�อง

ให�คณะรัฐประหาร
ส�งคืนประชาธิปไตย

3 มีนาคม 2564
คณะรัฐประหารประกาศกฎอัยการศึก

เพ�่อตอบโต�กับ
การประท�วงท่ีเพ��มมากข�้น

1 กุมภาพันธ� 2564
กลุ�มทหารเมียนมารได�เข�าทํากับยึดอํานาจจาก

รัฐบาลของพรรคสันนิบาตแห�งชาติ 
เพ�่อประชาธิปไตยท่ีนําโดย ออง ซาน ซูจ�

February 1, 2021: Military stages a 
coup and seizes control of the 

government, detaining elected leaders 
including Aung San Suu Kyi.

February 6, 2021: Protests begin in 
cities across Myanmar, with 

thousands of people taking to the 
streets to demand the restoration 

of democracy.

February 8, 2021: The military declares 
a state of emergency for one year and 

imposes internet and social media 
blackout.

March 3, 2021: The military declares 
martial law in several townships in 

Yangon, the country's largest city, in 
response to growing protests.

April 16, 2021: Myanmar's National 
Unity Government is formed by 

elected lawmakers who were not 
detained in the coup. pro-democracy 

politician Min Ko Naing announced the 
formation of the National Unity 

Government , with people of ethnic 
minority groups among senior roles 

and said that ousted leaders Aung San 
Suu Kyi and Win Myint would retain 
their positions and that members of 

the Kachin and Karen minorities would 
have top priority in the new parallel 

government. In the same announce-
ment, Min Ko Naing asked the 

international community for recogni-
tion over the junta

8 กุมภาพันธ� 2564
คณะรัฐประหารประกาศภาวะฉุกเฉิน

และได�ส่ังป�ดก้ัน Social Media 
และอินเทอร�เน็ต

16 เมษายน 2564
จัดต้ังรัฐบาลเอกภาพแห�งชาติ 

หร�อ National Unity Government: NUG ใน
ฐานะรัฐบาลคู�ขนานกับรัฐบาล

ท่ีมาจากการรัฐประหาร 

26 เมษายน 2564
เกิดการรบท่ีมินดาท (Mindat) ระหว�างทหารเมียนมา

กับผู�ประท�วงโดยกลายเป�นความขัดแย�งท่ีใหญ�
ครั้งแรกต้ังแต�การรัฐประหาร

24 ธันวาคม 2564
เกิด เหตุการณ�สังหารหมู�ในวันคร�สต�มาส 

มีผู�คนกว�า 35 คน เสียชีว�ต
จากการซุ�มโจมตีของทหารพม�าในรัฐกะยา 

5 มกราคม 2565
เกิดการประทะกันระหว�าง PDF และ

กลุ�มองค�กรแห�งชาติปะโอ (Pa-O National 
Organization) 

หลังจากกลุ�มปะโอพยายามบังคับเอาเร�อและ
เกณฑ�ทหารจากชาวบ�านในพ�้นท่ี

5 พฤษภาคม 2564
NUG หร�อรัฐบาลคู�ขนานประกาศ

จัดต้ัง “กองกําลังพ�ทักษ�ประชาชน” 
People's Defense Force :PDF 

เพ�่อสนับสนุนในการโจมตีกลุ�มรัฐประหารเมียนมา

2 กันยายน 2565
ออง ซาน ซูจ� ถูกตัดสินจําคุก 3 ป� 

โดยอ�างว�าโกงเลือกต้ัง ซึ่งทําให�เธอ
ต�องติดคุกรวมจากคดีท้ังหมดกว�า 20 ป�

April 26,2021 : the Battle of Mindat 
became of the first large-scale 

conflicts arising 
from the 2021 coup.

May 5,2021 : National Unity Govern-
ment declared the formation of an 
armed wing, the People's Defence 

Force (PDF) to protect its supporters 
from military junta attacks 
and as afirst step towards 

a Federal Union Army.

24 December,2021 Christmas Eve 
massacre  more than 35 people were 

massacred when their convoy was 
ambushed by junta troops near Mo So 
village of Hpruso town, Kayah State. 
Two workers for the non-profit group 
Save the Children remained missing 

after the attack.

September 2,2022 : Aung San Suu Kyi is 
sentenced to three years in prison after being 

found guilty of election fraud. She will now 
serve an overall sentence of 20 year

January 5,2022 : lashes between PDF 
forces near Inle Lake and the Pa-O 

National Organisation (PNO) broke out 
after the PNO attempted to force 

villages in the area to each provide a 
speedboat and 

a Pyu Saw Htee militia recruit.

TIME LINE



ฉันมักจะอยู�นิ�ง ๆ แต�เมื่อรู�สึกว�าจําเป�นต�องเคล่ือนตัวไป ความทรงจําของฉันก็เต็มไปด�วยฝ�นร�าย ฉันเคยวาดภาพ 
ฉันเคยอาศัยอยู�กับครอบครัว ฉันเคยจัดนิทรรศการกับเพ�่อน ๆ ฉันเคยดื่มเบียร�กับเพ�่อน ๆ ชีว�ตของฉันเคยนิ�งสงบ
มากเม่ือสถานการณ�ปะทุข�้นราวกับระเบิดเวลาท่ีไม�รู�ว�าเม่ือไหร�

…ก�อนท่ีจะทันสังเกตว�าตัวเองได�กลายเป�นส�วนหน่ึงของ "การปฏิวัติ" เสียแล�ว ฉันเข�าร�วมการปฏิวัติและรับผิดชอบ
หน�าท่ีของฉันเท�าท่ีทําได� การปฏิวัติครั้งน้ีทําให�ฉันห�างจากครอบครัวไประยะหนึ่ง 

2021, Art Diary — "2021" นับเป�นป�ท่ีเปล่ียนชีว�ตของศิลป�น “ศิลปะ” ได�เข�าไปเป�นส�วนหน่ึงของการต�องทราบ
สารปฏิวัติน้ี นี้คือการปฏิวัติของศิลป�น และ “ไดอาร�่” คือการบันทึก คือความทรงจํา ท่ีคล�ายกับสมองของผู�คน
ท่ีใช�บันทึกและจับเก็บสิ�งต�างๆ ความทรงจําได�กลายมาเป�นส�วนหน่ึงในการขับเคล่ือนงานศิลปะ

ในงานชิ�นน้ีฉันได�บอกเล�าถึงเหตุการณ�สําคัญๆ ท่ีฉันยังคงจําได�ความทรงจําของฉันในแต�ละวัน ฉันได�นําเอามันกลับมา 
และผลิตข�้นใหม�ในแบบฉบับการ�ตูน ภาพบางภาพท่ีฉันถ�ายถูกผสมเข�ากับภาพวาดเพ�่อให�กลายเป�นงานการ�ตูน 
ดิจ�ตอลคอลลาจท่ีมีชื่อว�า “2021, Art Diary”

2021, Art Diary
artist: -Anonymous-  

I tend to stay still, but when I felt the need to move, my memory was filled with nightmares. 
I drew paintings, I lived with my family, I did exhibitions with my friends. I drinked beer with these 
friends. My life was very still. When the situation explodes like a time bomb that I don't know 
when... Before I even notice myself I was right in the middle of the "Revolution". When I joined the 
responsibility of the revolution as much as I could, this revolution kept me from my family away for 
a while.

2021, Art Diary — "2021" was last year. It was the year that changed the life of an artist. "Art" is 
that this artist participated in the revolution through his art. It was a revolution of an artist. "Diary" 
is a record, Memory that is like the human brain that tends to store and store things. Memory, 
now this mark, hurling memories as a work of art.

This work shows the special events that I remember in my memory by day, pulling it back by month 
and recreating it as a comic record as I remember it. Some of the pictures taken by myself are 
mixed in and some of the artworks that I draw are also mixed in. "2021, Art Diary" is a collage 
digital comic work.



2021, Art Diary
FULL COMIC BOOK

(ENG ver.)

FREE DOWNLOAD



False Promises
artist: -Anonymous-  

ในงานชิ �นน้ีศิลป�นได�เดินทางกลับไปยังพ�้นท่ีท่ีๆ -กลุ �มกองกําลังชาติพันธุ �สามารถยึดคืนได�จากทหารเมียนมา
และสําหรับพ�้นท่ีนี้ น้ันเป�นพ�้นท่ีๆ  เขาเคยเดินทางไปแล�วเม่ือกว�า 10 ป� ท่ีแล�วในป�  2012  โดยในครั้งน้ันเขาได�
บันทึกข �อมูลหลายอย�างเอาไว � ไม �ว �าจะเป �น ภาพถ�าย ความคิด ความต�องการและความหวังของผู �คนท่ีอยู �
ในพ�้นท่ีสําหรับ ผู � ล้ีภัยในประเทศ (Internally displaced people - IDPs)  และหลังจากประสบการณ�ท่ีเขา
ได�เร �ยนรู � ในคร้ังน้ัน  ในงานน้ีเขาได�เดินทางกลับไปยังพ�้นท่ีแห�งเสร�ภาพนี้อีกครั้ง  เพ�่อท่ีจะพบเจอผู �คนท่ีเขาเคย
เจอเม่ือครั้งก�อนโดยหวัง  ที่จะได�รับฟ�งและเร �ยนรู �ถึงความหวังของกลุ �มผู �ลี้ภัยในประเทศน้ีอีกครั้ง

ในงานน้ีศิลป�นได�มีการนําเอาโปรเจคเตอร� ไปฉายลงบนสถานท่ีเดิมที่ เขาเคยไปเมื่อ  2012  ให�กับกลุ �มผู � ล้ีภัย
ในประเทศได�รับชม เพ�่อเปร�ยบเทียบความหวังของผู �คนท่ีต�องลี้ภัยจากความขัดแย�งในประเทศท่ีมีต�ออดีตและ
ในป�จจ�บัน

The Artist is now back to the liberated areas where he went 10 years ago. He took photos and 
recorded the mentality, needs and hopes of the people from IDPS Camp back in 2012 after 
learning about those from them. Now, when he got back to the freedom zone again, he get to meet 
with the people he met in the IDPS Camp. And he got to share and learn about the hopes from them again.

The artist hopes to create a public photo projection about comparing the hopes that they had and 
the hopes that exist now by doing a projection of the photos he took back in 2012 and show it to 
these people in IDPS Camp and conflicted areas.





Soulless City
artist: -Anonymous-  



ผืนดินท่ีแห �งแล�งได �  ถูกไถ ถูกพรวน เพ�่อให � เมืองหลวงใหม�ของประเทศเมียนมางอกข�้นมาได� และกว�า 10 ป�
ท่ีผ�านมา เมืองหลวงใหม�แห�งนี้ก็ ได�ทําหน�าที่ต�อนรับผู �คนมากกว�า  1,000,000 คน  ซึ่งคนส�วนใหญ�จะเป�นกลุ�ม
คนท่ีมาจากแวดวงราชการเมียนมาท้ังน้ัน  และด �วยการสั่งการแบบทหารท่ี ไม �สนใจเสียงของประชาชนใน
พ�้นท่ีจ�งมีการส่ังให�ข �าราชการจํานวนมากต�องย�ายมาอยู�ท่ีเมืองใหม�แห�งน้ี แต�พวกเราไม�ได�มาเพ�่อรับใช�ประชาชน
ชาวเมียนมา แต�เป�นการมาเพ�่อรับใช�รัฐบาลทหาร

Soulless  City เป�นงานภาพถ�ายเก่ียวกับเมืองหลวงแห�งใหม�แห�งนี้  ท่ีถูกสร�างข�้นโดยรัฐบาลทหารเมียนมา
ในป� 2549  โดยผู�นํารัฐบาลในขณะน้ันหร�อนายพลตาน ฉ�วย ได�ส่ังการให�สร�างเมืองน้ีข�้นมาเพ�่อแสดงอํานาจ
ของเขาได�และต้ังชื่อเมืองน้ีว �า "เนปยีดอ  (Nay pyi daw)"  ซึ่งปกติแล�วจะเป �นคําท่ีใช � เร �ยกวังหร�อสถานท่ี
ท่ีกษัตร�ย�และราชินีอยู �อาศัย 

แม�จะมีช�วงเวลาส้ันๆ  ท่ีเมืองนี้เคยต�อนรับรัฐบาลพลเร�อนในยุคประชาธิปไตยคร�่งใบ  ทั้งออง ซาน ซูจ� พรรคของ
เธอและกลุ �มการเมืองฝ�ายตรงข�าม   ท่ี ได � เข �ามาอาศัยอยู � ในเมืองน้ีหลังจากท่ีพวกเขาได�รับเลือกให� เข �ารับ
ตําแหน�งในรัฐสภา—แต�มันไม�เคยมีความหมาย—อะไรเพราะเมืองน้ีถูกสร�างข �้นด�วยเหตุผลอันไร �สาระเพ�ยง
ข�อเดียว คือเป�นไปเพ�่อปกป�องผู �นําทางทหารและอํานาจของพวกทหารเอาไว�

ในช�วงระหว�างป�  2017-2019  ท่ีศิลป�นได�เข�าไปผลิตงานในเมืองน้ี  ศิลป�นได�รู �สึกถึงความแปลกประหลาดของ
เมืองน้ี    เมืองท่ีเต็มไปด�วยความลึกลับและเขตหวงห�ามท่ี ไม �ให �ประชาชนทั่วไปเข �าถึง   ศิลป�นจ�งผลิตถ�ายภาพ
เหล�าน้ีด�วยคําถามมากมาย เช�น เมืองแห�งน้ีจะไปที่ ไหนกัน? เมืองแห�งน้ีจะมีทิศทางละเติบโตอย�างไร และเมือง
แห�งน้ีจะปกป�องอนาคตของใครกัน? ผลงานภาพถ�ายน้ีผลิตข�้นในป� 2019

และสุดท�ายคําตอบสําหรับคําถามเหล �าน้ันก็ ได �ถูกเป �ดเผยในวันท่ี  1 กุมภาพันธ �  2564  เ ม่ือผู �นําทางทหาร 
มิน ออง หล�าย ผู �สืบทอดตําแหน�งต �อจากนายพลตาน ฉ �วย ได �ทําการก�อการรัฐประหารและจับกุมทุกๆ  
คนรวมไปถึงออง ซาน ซูจ �

A barren land was scrubbed out from the core of its ground so that it can bloom as the newest 
capital of Myanmar. Over 10 years later, she now hosts more than 1,000,000 people among 
most of whom are from bureaucratic circles. Under one command, one voice, this city was 
built and several people from civil services were ordered to move here. But they were not to 
serve the people of Myanmar, but to serve the military regime. 

Soulless City is a photography work about the newest capital city built by the military regime 
in Myanmar back in 2006. The regime’s leader at that time, General Than Shwe had built this 
to show his might and power and named this city “Nay Pyi Taw” which is the term to call a royal 
capital where the Kings and Queens reside. 

There was a brief moment of pseudo-democratic era where there was an election and parlia-
ment systems in Myanmar. There were many pro-democracy people who fought against the 
military regime for their whole life including Aung San Suu Kyi, her party and other opponent 
political groups resided in this city after they were elected for parliament but it was never 
meant for them. This city was built for one sole absurd reason which is to protect the military 
leaders and their power. 

While working in this city briefly during 2017-2019, the photographer felt the strangeness of 
this city. This city was full of mysteries and restricted zones which are, of course, out of reach 
for normal civilians. So the photographer took these photographs with many questions such 
as where this city was drifting? How will she grow? And for whose futures will she defend? 
This photography work was created in 2019. 

Answers for those questions were revealed on February 1st, 2021 when the military leader, Min 
Aung Hlaing, the successor of General Than Shwe, staged a coup d'etat and arrested everyone 
including Aung San Suu Kyi.



Immortal Dreams
artist: -Anonymous-  

หลังจาก ท่ี มีการก �อการรัฐประหารในป �  2564 ชี ว �ตและความหวั งของพวกเราชาว เ มียนมาหลายคน
ก็ต�องพังทลายไป   ฉันคือหน่ึงในหลายคนท่ีความฝ�นได�ถูกพังทลายไป  ฉันและลูกต�องหนีออกมาจากบ�าน 
ท่ีพวกเรารัก  เพราะพวกเราไม�สามารถอยู �อย�างปลอดภัยได�อีกต�อไป  ท้ังความฝ�นและความหวังของฉัน
ได�พังทลายหายไปหมด ฉันท้ังรู �สึกสิ �นหวังและมองไม�เห็นอนาคต แต�ในที่สุดแล�วฉันก็เลือกท่ีจะพยายามสู�
กับมันสู �ด �วยว�ธีการเดียวที่ฉันรู �จักซึ่งก็คือศิลปะ   แต�ฉันยังคงต�องหนีออกจากประเทศและรู �สึกเหมือนพวกเรา
กําลังเดินวงหลงทางอยู � ในหนทางท่ีเต็มไปด �วยม �านหมอกหนา ชาวเมียนมาหลายคนท่ีฉันพบเจอก็รู � สึก
อย �างเดียวกัน

ในงานชิ �นน้ีฉันได�ทําข�้นมาเพ�่อบอกเล�าความหวังของชาวเมียนมาทุกคน ไม�ว �าจะยังคงอยู �ในประเทศหร�อใน
ต�างประเทศ งานชิ �นน้ีคืองานท่ีพวกเราทําร�วมกันเพ�่อท่ีจะได�บันทึกความฝ�นและความฝ�นอันเลือนรางของ
พวกเราโดยหวังว�าความฝ�นและความหวังเล�าน้ีจะได� ไม�ถูกลืม  ฉันอยากจะนําเอาความหวังท้ังหมดของเรา
กลับคืนมา -เพ�่อคอยยํ้าเตือนถึงสิ �งท่ีเราอยากจะทําในอนาคต  ฉันอยากให�งานชิ �นน้ีเป �นการยํ้าเตือนกับพวก
เราว�าเราควรยังคงต�องมีความหวังแม� ในสถานการณ�ท่ีย่ําแย� ท่ีสุด

งานชิ �นน้ีคืองานศิลปะท่ีพวกเราได�ร �วมกันสร�างข �้น ดังน้ันงานชิ �นน้ีคือ "งานศิลปะของเรา" เพราะว �าผู �คน
มากมายต�างมีส�วนร�วมในการสร�างสรรค�ภาพเหล�าน้ี ชุดภาพประกอบไปด�วยภาพถ�ายของผู �คนจากด�าน
หลังของแต�ละคน ด�วยกล�อง ความชัด องค�ประกอบ พ�้นหลัง และความหวัง ซึ่งล�วนแตกต�างกัน ฉันทําเพ�ยงแค� 
เป�นผู � ท่ีรวบรวมภาพถ�ายเหล�านี้ เข �าด�วยกันเพ�่อหวังว�าจะแสดงความคิดท่ีอยู�เบ้ืองลึกในใจ เพ�่อให�ความหวัง
ของเราคงอยู�ต�อไป และเพ�่อให�ผู �ชมได�เป�นตัวแทนของพวกเรา ทําความหวังเหล�าน้ันให�เป�นความจร�ง

After the mil itary coup in 2021, al l  the l ives and hopes of the Myanmar people, including 
mine,  were shattered.  I  had to leave my beaut i fu l  home and held my l i t t le  daughter 's 
hand.  My l i fe was no longer secure. Al l  my dreams and hopes were gone. I  was hopeless 
and unsure of  the future.  Despite  th is ,  I  fought  back in  the only  way I  could:  with my 
art .  I  had to f lee my country.  After ,  I  fe l t  I  had lost  my way and was t rapped in  a  fog. 
When I  ta lk  to my f r iends ins ide and outs ide,  they a lso feel  the same way. 

The work I  am creat ing is  meant  to express the hopes of  a l l  Myanmar,  whether  they 
are in  Myanmar or  abroad,  for  whatever  reason.  This  is  a  col lect ive artwork.  The 
artwork documents our  vague dreams and hopes so they are not  forgotten.  I  would 
l ike to br ing back a l l  our  good hopes,  so they keep reminding us what  we real ly 
wanted to do in  the future.  The artwork a lso reminds us that  we should keep our  good 
hopes even when we are in  the worst  s i tuat ion.  

This  is  a  col lect ive artwork,  an "the artwork of  us".  Di f ferent  people part ic ipated in 
the making of  these photos.  The photo ser ies includes a portra i t  on the back of  each 
person,  each with a  di f ferent  camera,  a  d i f ferent  resolut ion,  a  d i f ferent  composit ion, 
d i f ferent  hopes,  and di f ferent  backgrounds.  I  combined these photos,  with the 
purpose of encouraging each other to keep our hopes alive. Let me express our innermost 
thoughts so the audience can make them a reality on our behalf.

After country will got peace,I would like to do good deeds for my family member 
who lost in this period and then I decided to search for a lost brother 

who could not be contacted.



I wish I could travel all parts of our country, Myanmar, 
when we totally get Democracy. I wan to volunteer as a teacher 

to whom need education, especially at the rural areas.

I want to eat hotpot at the shop with my friends 
on the day after independence.



พวกเราชาวเมียนมาผู�ที่เติบโตมาท�ามกลางความไร�เสร�ภาพ ความอยุติธรรม ระบบการศึกษาที่ล�าหลัง และการปกครอง
อย�างกดข�่ที่ดําเนินต�อเนื่องมาโดยรัฐบาลทหารยาวนานกว�า 70 ป� พวกเราไม�อยากกลับไปสู�ยุคที่ขาดอิสรเสร�ภาพ ยุคที่
ไร�ซึ่งความหวัง ยุคที่ผู�คนต�องอยู�อย�างทาสภายใต�อํานาจเผด็จการ ยุคที่ไม�มีหลักนิติธรรมและความยุติธรรม ยุคที่ระบบ
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเสื่อมลงภายใต�เง�้อมมือของรัฐบาลที่มาจากทหาร

เราได�มีชีว�ตอยู�ภายใต�ระบบประชาธิปไตยเพ�ยงแค�  10 ป�  และก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ� 2564 ทําให�
คนรุ�นใหม�ท่ีต�องการประชาธิปไตยเลือกท่ีจะลงถนนเพ�่อประท�วงเร�ยกร�องประชาธิปไตย แต�ก็กลับถูกเหล�าทหารยิงเสีย
ชีว�ต ผู�ประท�วงถูกจับกุม พวกเขาทําลายและยิงบ�านของประชาชน ปล�นเอาทรัพย�สินของประชาชน รวมไปถึงการข�มข�น
ผู�หญิงและแม�กระทั่งการเผาประชาชนที่ต�อต�านคณะรัฐประหารทั้งเป�น

หลายชีว�ตต�องสูญเสียไปในระหว�างการต�อสู�ของพวกเราที่หลายคนเร�ยกว�า  “Spring Revolution”   ตัวศิลป�นเองก็เป�น
หนึ่งในที่ได�เข�าร�วมในการประท�วงบนท�องถนนในช�วงแรกๆ แต�ในช�วงเดือนพฤษภาคม ของป� 2564 เขาเลือกที่จะออกจาก
ย�างกุ�งและเข�าไปฝ�กฝนทางทหารร�วมกับกลุ�มทหารชาติพันธุ�กว�า 3 เดือนในพ�้นที่ป�า เพราะกังวลเร�่องความปลอดภัยและ
เพ�่อต�อสู�กับการกดข�่ของกลุ�มทหาร 

และจากช�วงเวลา 3 เดือนนั้น ศิลป�นได�เร�ยนรู�เร�่องราวต�างๆ มากมาย ทั้งความยากลําบากของการใช�ชีว�ตในป�า การที่ต�อง
ผ�านคํ่าคนืท่ีทําให�นอนไม�หลับ การได�เร�ยนรู�ความจร�งของกลุ�มกองกําลังชาตพินัธุ�ท่ีหวงัจะสร�างประเทศสาธารณรฐัท่ีถกู  
คนอยู�กันได�อย�างเสร�และได�รับความยุติธรรมอย�างเท�าเทียมกัน  และยังได�เร�ยนรู�ถึงความรักและภักดีที่กลุ�มชาติพันธุ�มีให�
กับคนของพวกเขาเองและประเทศของเรา 

ในผลงานชิ�นนี้ ศิลป�นต�องการแสดงให�เห็นถึงว�ถีชีว�ตของเขาที่อยู�ในป�า และศิลป�นยังได�ใช�เอกสารที่ทําข�้นขณะฝ�กฝนในป�า 
มาจัดแสดงเพ�่อให�เห็นถึงความหวังของพลเมืองเมียนมาร� ความหวังของคนหนุ�มสาวที่สละชีว�ตเพ�่อการปฏิวัติ 

เขากล�าวว�า

เราหวังว�าสิ�งที่ดีที่สุดจะตามมาหลังจากเร�่องที่เลวร�ายที่สุดนี้
เราหวังว�าจะกอบกู�จ�ตใจของเราที่เคยถูกทําลายโดยเหล�าเผด็จการ
เราหวังว�าประเทศของเราจะมีสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
เราหวังถึงความยุติธรรม หวังถึงเสร�ภาพ หวังถึงการศึกษาที่ดี  
และเราหวังว�าจะสามารถยุติระบบเผด็จการไปตลอดกาล

และการทีจ่ะเป�นประเทศเมียนมาร�จะมีระบบการปกครองทีเ่สร�และยุติธรรมนัน้ ความจร�งน้ันเป�นสิ�งสําคญัท่ีจําเป�น และการ
ท่ี จะเป�นประเทศท่ีปกครองด�วยความจร�งได�น้ัน เสยีงของเยาวชนและเสยีงของประชาชนจะต�องความสําคญัและจําเป�นอย�าง
ยิ�ง ศลิป�นเลือกท่ีจะสร�างงานน้ีเพ�อ่ยนืหยัดถงึความยุติธรรมและความจร�ง และขออทิุศงานชิ�นนีใ้ห�กับหลายชวี�ตท่ีได�เสียสละ
ไปเพ�่อรักษาไว�ซึ่งความหวังและประชาธิปไตย

The Best Is Yet To Come
artist: -Anonymous-  

We -citizens of Myanmar, lived and grew up with lack of freedom, injustice, subordinate education 
system and oppressions by military government for over 70 years. I don’t want to go back into the time 
which is lacking of freedom, not having hopes and only living like slaves under the dictatorship. No rules 
of laws and justice, the education, social and economic system, all human rights became deteriorating 
within the hands of military government. We lived under so called democracy only 10 years and the coup 
d’état had happened again in February 2021. Most of the young people who want democracy were 
going out in the street, made protests and asked for democracy, but the military shot and killed the 
protesters, arrested them, destroyed, fired the homes of the civilians and robbed the properties, raped 
the women and even burned alive the civilians and people who against them.

Several of lives were lost during the spring revolution. Artist himself participated in the street protests 
early days. On May, 2021 He left Yangon and went into the trainings of ethnic armed forces for 3 months 
in the jungle due to safety reason as well as to fight against the military's absolute violence oppressions. 
He learned and faced the hardships in the jungle, was passing sleepless nights, known the truths of 
ethnic armed groups who’s willing to build the federal institution which is filled with freedom and justice, 
their loyalty towards their race and our country also very visible and truth. In this work, the artist would 
like to portray how he lived and practiced trainings in the jungle with the documents he made while he 
was in training. Also highlighting the Hopes, the hope of a Myanmar citizen, the hopes of young people 
who sacrifices theirs lives for the revolution.  

He stated that-

We hope that the best will come after the worst.
We hope that rebuild our mind destroyed by the dictatorship.
We hope that the country with human rights and democracy.
We hope the justice, we hope the freedom,
we hope the good education, we hope to end the dictatorship forever.

To be a country with a free and fair governance system, the truth is essential. To be a country governed 
by the truth, the voice of the youth and the voice of the people is really important and crucial. He created 
this work to stand by justice and the truth. He would like to dedicate and portray with art about many lives 
which are sacrificing for the hopes and Democracy. 





What We Need
artist: -Anonymous-  

งานชิ�นนี้ถูกสร�างข�้นในป� 2559 โดยภาพถ�ายชุดนี้ศิลป�นได�ทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ�ของรัฐ จากการ
เปลี่ยนแปลงธงชาติใหม�ในป� 2553  ซึ่งถูกนํามาใช�แทนธงสังคมนิยมแบบเก�าที่เคยใช�มาตั้งแต�ป�  2517  โดยการสํารวจนี้
แสดงให�เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย�างผิวเผินของรัฐที่ต�องการสืบทอดอํานาจต�อ โดยการอ�างว�านี่คือ  “การเร��มต�นใหม�”

การเปล่ียนแปลงธงชาติน้ีถอืเป�นแสดงสัญลักษณ�ว�าประเทศเมียนมาน้ัน—เป�นประชาธิปไตยซึง่อําพรางความทกุข�ยาก ของ
ประชาชน ภายใต�ผืนผ�าอันงดงามที่มีประชาชนจํานวนมากยังคงถูกกดข�่อยู�

จากการทํางานชิ�นนี้ ศิลป�นได�กล�าวว�าเหตุการณ�ความรุนแรงยังคงเพ��มข�้นเร�่อยๆ  ท่ัวทั้งประเทศ งานชิ�นน้ีจ�งเปร�ยบ
เสมือนนํ้าเสียงให�ผู�ชมลองคํานึงถึงช�วงเวลาที่ผู�คนกําลังดิ�นรน 

ท�ามกลางความยากลําบาก  อะไรคือสิ�งสําคัญที่พวกเราต�องการ

This artwork was or iginal ly  produced in 2016. With this photo ser ies,  the art ist 
explores the State symbol ism towards change. I t  uses the new f lag,  adopted in 2010 
instead of  the old social ist  f lag which was used as Myanmar f lag since 1974, to portray 
how cosmetic changes were used to cont inue with State oppression despite the 
mention of  “a new beginning”.

The use of  the f lag as a garment that  suffocates i ts  people,  whi le also being beauti ful 
enough to be admired,  explains how many groups within the country suffered extreme 
oppression at  a t ime when Myanmar was heralded as a symbol for  democracy.

By focusing on the changes in state symbols,  the art ist  argues that  this work remains 
relevant,  in l ight  of  the increasing violence taking place in the country.  The art ist  asks 
the audience to think about what is  real ly  needed at  a t ime when we are struggl ing in 
var ious ways and going through so many dif ferent di f f icult ies?



ผลงานว�ดีโอการแสดงสดท่ีบันทึกการฉายภาพงานว�ชวล “มันดาลา” (Mandala) ไปยังร�างกายของศิลป�นขณะ
กําลังนั่งทําสมาธิอยู�   ผลงานชิ�นนี้แสดงให�เห็นในหลายส�วนของการทําสมาธิของศิลป�น  ไม�ว�าจะเป�นการเคล่ือนไหว
ของแขนช�าๆ หร�อการเปล่ียนแปลงท�าทางของมือ ในลักษณะต�างๆ เพ�่อกระตุ�นภาวะจ�ตใจขณะทําสมาธิ ซึ่งในทาง
ศาสนาพ�ทธ เร�ยกว�า “มุทรา” (Mudras) ตัวอย�างหน่ึงของการทํามุทรา คือท�าทางของมือซึ่งเร�ยกว�า “Dhyani” 
เป�นสัญลักษณ�ของการตรัสรู� ท่ีมีลักษณะคล�ายกับการชูสามนิ�วท่ีมีการใช�กันอย�างแพร�หลายในการประท�วงของ
ประเทศเมียนมาในป� 2564 ซึ่งเป�นสัญลักษณ�แห�งความหวังของชาวเมียนมาต�อความยุติธรรมและสันติภาพ

สัญลักษณ�สามเหลี่ยมสีดําที่ปรากฎในผลงานชิ�นนี้ ตามหลักว�ทยาศาสตร�ได�กล�าวว�าสามเหลี่ยมนั้นถือเป�นรูปทรงที่มี
ความแข็งแรงที่สุดตามธรรมชาติ ในป� 2561 ศิลป�นได�สร�างกระจกทรงสามเหลี่ยมในการแสดงสัญลักษณ�พลังของผู�หญิง  
เพ�่อสะท�อนให�ผู�ชมเห็นการแสดงชูสามนิ�วนั้นเป�นเร�่องท�าทายต�อเผด็จการ ตลอดการชมว�ดีโอ บันทึกการแสดง Perfor-
mance นี้  ศิลป�นถ�ายทอด Movement  ผ�านเสียงบันทึกเหตุการณ� การประท�วงที่ย�างกุ�ง  ในเดือนกุมภาพันธ� ป� 2564  
ซึ่งเป�นอีกผลงานจากศิลป�นท�านนึงที่ทํางานร�วมกัน

ในศาสนาพ�ทธ ธรรมะ ถือเป�นกฎและระเบียบของจักรวาล ส�วนอธรรม คือ  ความอยุติธรรมและความโกลาหล 
ผลงานชิ�นน้ีได�รับแรงบันดาลใจจากธรรมะและอธรรมซึ่งเป�นตัวแทนของการเดินทางในป� 2564 ของศิลป�น 
ฉันถูกบีบบังคับให�หลบหนีพลัดถิ �น หลังจากท่ีบ�านของฉันในย�างกุ �งถูกบุกคุ �น ฉันต�องหนีออกจากประเทศและ
เดินทางข�ามแดนมายังประเทศไทย  ด�วยกลุ�มขบวนการค�ามนุษย�  ร�างกายของฉันเต็มไปด�วยอารมณ�ความรู�สึกท่ี
ซับซ�อน  เศร�า กลัว โกรธ และข� �นเคือง อารมณ�ทั้งหมดหล�อหลอมอยู �ในผลงานชิ �นน้ี  เฉกเช�นเดียวกับคนอื่นๆ 
ท่ีสูญเสียบ�าน สูญเสียคนรัก เพราะการจับกุมทรมานและสังหารด�วยความอยุติธรรม ฉันขอประกาศให�ทราบว�า 
“จะไม�มีเมตตาให�กับกองกําลังทหารไร�คุณธรรม” ชั่วนิจนิรันดร�

ฉันหวังว�า ธรรมจะชนะในท�ายท่ีสุด

The artwork presented here is a video of a live performance where I am meditating while Mandala like 
visuals are projected into me. In the video, the audience can see that as part of my meditation, 
I am making slow arm movements accompanied with different hand gestures. In Buddhism, these 
movements are called “Mudras”. Mudras are hand positions that evoke a particular state of mind 
when one is meditating. One of the Mudras showed in the video is called Dhyani: Where the back 
of the right-hand rests on the upturned palm, while the other hand remains elevated with the tips 
of the thumbs lightly touching. The top hand symbolises enlightenment; the bottom hand, the 
world of appearances. This Mudra evoques the supremacy of the enlightened mind. The Mudra is 
also very similar to the three-finger salute used during the peaceful protests of 2021, and which 
has come to symbolise Myanmar people’s hope for justice and peace following the on-going 
injustices carried out across the country.  

The video also shows a black triangle where the eye of my mind is located. According to Science, 
the triangle is the strongest shape in nature. Since 2018, I have been using the triangle-shaped 
mirrors and objects as a symbol of strong feminine energy. At the centre of the black triangle, the 
audience can observe the symbol of the three-finger salute, which is the strongest defiance in the 
face of tyranny.  

Throughout my performance the audience will hear the soundtrack of the protests from the 
streets of Yangon in February 2021. These sounds were recorded by another artist. He and I 
collaborated on this artwork to reflect on the energy of the peaceful protesters. My meditating 
hand-movements interact with the audio’s experimental improvisation.

In Buddhism, Dhamma means "cosmic law and order”. In other words, nature of things or nature 
of the universe. Adhamma is the opposite of it. This piece was inspired by these two forces: 
Dhamma is for cosmic law and order and Adhamma is for cosmic injustice and disorder. They also 
represent my 2021 journey: I was forced to flee after my home in Yangon was raided in May. I had 
to cross the border to Thailand with the help of human traffickers. My body has embodied 
complex emotions, such as grief, fear, anger and frustration. All of these emotions oscillate in this 
piece. Like many others who lost their homes and the loved ones because of Adhamma arrests, 
tortures and killings, I manifest there will be “No Metta For Adhamma Army” for eternity.  

Dhamma will win in the end, I hope.

No Metta For Adhamma
artist: -Anonymous-  
(14.18 min)



เฉกเช�นเดียวกับคนอื่นๆ ในประเทศเมียนมา ฉันก็ได�มีประสบการณ�ตรงที่ต�องเจอบนความโหดร�ายที่เกิดข�้นกับ  ชาวเมียนมาเมื่อไม�นานมานี้ ความ
โหดร�ายที่ได�ทําลายความหวังและความฝ�นของผู�คนจํานวนมากมาย 

งานชิ�นนี้เป�นการ performance ในรูปแบบ multi-media ที่ได�บันทึกการสร�างและทําลายหนึ่งในภาพวาดของฉันเอง ภาพวาดเหล�านี้เป�นตัวแทน
ของภาพวาดทั้งหมดที่ฉันวาดข�้นมาตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ� 2564  ฉันใช�ศิลปะเป�นเคร�่องมือ การบันทึกความโศกเศร�าสิ�น หวังที่ผ�านมาของฉัน 
และในตอนท�ายของการแสดง ฉันเผาภาพวาดเหล�านัน้ทิ�งไป เปลวไฟ จากงานศลิปะกลายเป�นเปลวไฟแห�งความหวงั เป�นสัญญะแห�งการเร��มต�นใหม� 
อีกครั้ง ฉันอยากให�ผู�ชมลองนึกถึงความเป�นไปได�ของการเร��มต�นใหม� วันที่มืดมนจะลับลาไป 
วันพรุ�งนี้ที่สดใสของชาวเมียนมาจะมาถึง นี่คือความหวังในแบบของฉัน

I, as many other people in Myanmar, know first-hand about the recent atrocities committed against Myanmar people. These 
atrocities destroyed the hopes and dreams for so many people.  

This artwork is a multi-media performance documenting the making and destroying of one of my paintings. The painting 
represents all the artwork that I have made since February 2021. This year, I used my art to documentation my past hopeless-
ness and sadness. At the end of the performance, I burn my painting. The burning art becomes a flame of hope, symbolising 
a new beginning. With this, I want to convey to the audience about the possibility for new beginnings: Dark days 
shall perish, and brighter tomorrow will fall upon the people of Myanmar.  
This is my kind of hope. The full process will be documented with video format.
  

A New Chapter
artist: -Anonymous-  

หากมองแค�เพ�ยงผิวเผิน  ว�ดีโอชิ�นนี้เป�นเพ�ยงเร�่องราวที่เร�ยบง�าย  ที่เล�าถึงโลกของเราหลังสงครามนิวเคลียร�   ตัวเอกของเร�่องเดินทาง
ผ�านดินแดนรกร�างในประเทศเมียนมา และได�เห็นภาพรวมของสาเหตุของการทําลายล�างเหล�านั้น   ซึ่งท้ังหมดก็คือการรบด�วยอาวุธและ
อุดมการณ�ของกองทัพเก�า   ภารกิจของตัวละครเอกน้ีดูชัดเจนมากๆ เขาไปที่น่ันเพ�่อเพ�ยงแค�ต�องการจะวาดภาพ เพ�ยงเพ�่อปกป�องศิลปะ
และวัฒนธรรม อาจจะเพ�ยงแค�เพ�่อปกป�องโลกท่ีเป�นบ�านเกิดของเขาเองในระหว�างการรุกราน ของเหล�าสัตว�ประหลาดท้ังหลาย แต�ดูเหมือน
ว�าว�ดีโอท่ีมองผิวเผินดูง�ายๆ น้ี กลับเป�นการชวนให�ต้ังคําถามกับการตัดสินใจของพวกเรา เก่ียวกับภัยคุกคามที่เร� �มทว�ความรุนแรงข�้น
ในขณะท่ี "สัตว�ประหลาด" ถือ กระจกสะท�อนตัวตนของมันเอง และพวกเราต�องเอาชีว�ตเป�นเดิมพันในการต�อสู�ครั้งน้ี

At first glance, this animation is a simple story about a post-apocalyptic Earth, after an apparent nuclear war. We follow our 
protagonist traveling through a Myanmar wasteland, and see glimpses of what might have caused all the destruction — an 
arms race and holding on to old army ideologies. The protagonists mission looks clear cut; they are there to take a painting, 
as a preservation of art and culture, maybe for the protagonist’s home world, and during the extraction they encounter a 
monster. But all isn’t what it seems… The animation questions our own decisions in the threat of escalating violence, as the 
“monster” holds up a mirror for self-reflection, and we must grapple with what is at stake in our current struggle.

After Earth
artist: -Anonymous-  
(3.59 min) (4.02 min)



เฉกเช�นเดียวกับคนอื่นๆ ในประเทศเมียนมา ฉันก็ได�มีประสบการณ�ตรงที่ต�องเจอบนความโหดร�ายที่เกิดข�้นกับ  ชาวเมียนมาเมื่อไม�นานมานี้ ความ
โหดร�ายที่ได�ทําลายความหวังและความฝ�นของผู�คนจํานวนมากมาย 

งานชิ�นนี้เป�นการ performance ในรูปแบบ multi-media ที่ได�บันทึกการสร�างและทําลายหนึ่งในภาพวาดของฉันเอง ภาพวาดเหล�านี้เป�นตัวแทน
ของภาพวาดทั้งหมดที่ฉันวาดข�้นมาตั้งแต�เดือนกุมภาพันธ� 2564  ฉันใช�ศิลปะเป�นเคร�่องมือ การบันทึกความโศกเศร�าสิ�น หวังที่ผ�านมาของฉัน 
และในตอนท�ายของการแสดง ฉันเผาภาพวาดเหล�านัน้ทิ�งไป เปลวไฟ จากงานศลิปะกลายเป�นเปลวไฟแห�งความหวงั เป�นสัญญะแห�งการเร��มต�นใหม� 
อีกครั้ง ฉันอยากให�ผู�ชมลองนึกถึงความเป�นไปได�ของการเร��มต�นใหม� วันที่มืดมนจะลับลาไป 
วันพรุ�งนี้ที่สดใสของชาวเมียนมาจะมาถึง นี่คือความหวังในแบบของฉัน

I, as many other people in Myanmar, know first-hand about the recent atrocities committed against Myanmar people. These 
atrocities destroyed the hopes and dreams for so many people.  

This artwork is a multi-media performance documenting the making and destroying of one of my paintings. The painting 
represents all the artwork that I have made since February 2021. This year, I used my art to documentation my past hopeless-
ness and sadness. At the end of the performance, I burn my painting. The burning art becomes a flame of hope, symbolising 
a new beginning. With this, I want to convey to the audience about the possibility for new beginnings: Dark days 
shall perish, and brighter tomorrow will fall upon the people of Myanmar.  
This is my kind of hope. The full process will be documented with video format.
  

ในงาน performance ชิ�นน้ี ศิลป�นได�ขับขานบทกลอนของเขาท่ีชื่อว�า Neverland  และบันทึกการแสดงนั้นเอาไว� ด�วยความหวังท่ีจะให�ผู�ชมได�
รับประสบการณ�ร�วมอย�างเต็มท่ี

บทกว�บรรยายความรู�สึกสิ�นหวงัของเขา ในการเดนิเส�นทางน้ี

 “ถึงแม�ว�าเราจะยังไม�แหลกเหลว
 ความสัมพันธ�ท่ีต�องแยกกัน
 พวกเราไม�ได�หมดสิ�น
 แต�ก็เกือบหมดตัว
 ชูมือท่ีกําป�ายเอาไว�แน�น
 ในยามท่ีทุกคนหลับใหล
 ในความฝ�นท้ังหลายน้ัน
 เราได�อยู�ในจ�ดสุดท�ายของการสูญเสีย”

เราจะแก�ไขเร�่องน้ีได�อย�างไร หร�อเราต�องร�วมกันเปล่ียนแปลง คล�ายกับโทรศัพท�ท่ีพังเสียหาย เราต�องร�วมซ�อม ร�วมแก�ไข หร�อแม�แต�การติด
ต้ังโปรแกรมใหม� น้ันคงจะทําให�เราสามารถเร��มต�นใหม�และก�าวไปข�างหน�าอย�างมีความหวังได�

This is a performance, where the artist is reciting his own poem. The poem is called neverland. The artist reads his poem during 
the recorded performance, with the hopes that the audience gets an immersive experience.

The poem describes his feelings of hopelessness as a journey. The poem says:  

 “Without being broken yet  
 Separated relationships  
 We are not at a loss  
 Yet on a cul de sac  
 Raising hands in clenched fists Holding the placards  
 Whenever everyone is asleep  
 In the dreams  
 We are at the losing end.”

How can this be resolved? Together we have to undergo a change, similar to a phone when it is broken, 
we need to be fixed/reprogrammed. Only then can we have a re-start and move ahead with hope.

Neverland
artist: -Anonymous-  
(2.11 min)



สําหรับงานชิ�นนี้ที่เป�นสต็อปโมชั่นได�ให�เห็นถึงแสดงผู�หญิงคนหนึ่ง ที่กําลังข�้นและลงจากรถไฟครั้งแล�วครั้งเล�า ฉันได�นําเอาบทกว�มาใช�เป�นเสียง
ประกอบของว�ดีโอชิ�นนี้ โดยงานนี้สร�างมาจากบทกว�ที่ฉันเคยเข�ยนเอาไว�ที่ใช� ชื่อว�า “Reincarnation as a Human”

ฉันเลือกท่ีจะนําเอาแอนิเมชัน่มาใช�อธบิายประเด็นหลักในบทกว� ซึง่คอืการเล�าว�าเร�อ่งของเวรกรรมน้ันไม�ได�ช�วยให�ชีว�ตในชาติหน�าของคณุดขี�น้หาก
คุณเกิดในประเทศเมียนมา   ในงานชิ�นนี้ฉันเลือกที่จะใช�รถไฟวงแหวนหร�อรถไฟที่ว��งเป�นวงกลม เพ�่อใช�แทนความหวัง ความหวังของพวกเราชาว
เมียนมา ที่แม�นดูเหมือนว�าจะเคลื่อนที่ไปเร�่อยๆ แต�แท�จร�งแล�วกลับเป�นเพ�ยงการวนอยู�ที่เดิม  รถไฟขบวนนี้ยังคงเดินทางไปที่เดิมๆ  ไม�ว�าจะในอดีต
หร�อป�จจ�บัน พวกเราไม�มีอนาคต เราไม�สามารถพ�ดได�ว�า 'สักวันหนึ่ง' เพราะเรามีเพ�ยงแค�ในวันนี้ เพ�่อดื่มดํ่ากับช�วงเวลานี้

พวกเราผู�คนที่เกิดในประเทศเมียนมาไม�เคยแม�ที่จะมีโอกาสใช�มีชีว�ตเหมือนมนุษย�ปุถุชนคนอื่นเขา พวกเราพยายามทั้งชีว�ตเพ�่อไขว�คว�าอิสรภาพ
และเสร�ภาพ เพ�่อให�ได�มาซึ่งสิทธิมนุษยชน ความรู�สึกปลอดภัย ฯลฯ  แม�ว�าในตอนนี้ความปรารถนาของเราจะไม�สมหวัง แต�เราจะไม�ยอมแพ� 
เราพยายาม พยายาม พยายาม จนตัวตาย

ข�อความบางส�วนจากบทกว�:

 “แม�ว�าพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดในร�างมนุษย�บนรถไฟ
 คุณเคยเห็นความหวังที่สดใสกว�าช�วงกลางของฤดูร�อนไหม?
 ความหวัง คือ ความเจ็บปวดที่ทิ�มแทง และทําให�ดวงตาต�องป�ดลง
 แม�มาสคาร�าจะเสียใจ แต�ก็มิรํ่าไห�
 เลือดหยุดที่จะไหลกลับไปสู�หัวใจ
 บางคนโดนเปลี่ยนออกกลางขบวน
 เหง�่อจํานวนมากได�ไหลออกมาจากบาดแผล
 และท�วมรถไฟทั้งขบวน
 เหง�่อไหลออกมาเมื่อผู�คนทักทายกัน
 ออกมาเมื่อพวกเขาโบกมือลากัน
 ณ โต�ะอาหารคํ่า เหง�่อของใครบางคนกระเซ็นลงบนจานของคนอื่น
 เหง�่อไหลออกมาเมื่อพวกเขาซุบซิบกัน
 เหง�่อไหลออกจากปากเมื่อพวกเขาจ�บกัน
 เหง�่อไหลไม�หยุดแม�ขณะมีเซ็กส� แต�จะหยุดเพ�ยงนาทีเดียว
 เมื่อเห็นใบหน�าที่ถูกแต�งแต�มอย�างไร�ฝ�มือ 
 ของผู�ประกาศข�าวทางสถานีโทรทัศน�ของรัฐ
 พวกเขาจะหัวเราะเล็กน�อย
 แล�วเหง�่อก็เร��มไหลออกอีกครั้ง
 เร�่องนี้จะเกิดข�้นวนซํ้าไปเร�่อยๆ จนกว�าพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดเป�นมนุษย�อีกครั้ง”

This artwork is a  stop-motion animation showing a woman getting on the train and off again. My reading of the poem is the 
soundtrack of the animation. The artwork is based on a poem I wrote entitled “Reincarnation as a Human”. 

I decided to use animation to illustrate the main point in the poem: How Karma does not help improve your next life if you are 
born in Myanmar. In this piece, I use the circular train as a metaphor for hope: We have hope, the train is moving. Except for 
the fact, that the train is circular and keeps going to the same place whenever you travel. The train keeps going to the same 
place whether it is the past or the present. We don’t have future; we cannot say ‘one day’. We only have today to enjoy the moment. 

We, people born in Myanmar, never have a chance to live like a human being. We try our whole life to get freedom, to get 
human rights, to feel safe, etc. Although our wish is not fulfilled, we never give up. We keep trying, trying, trying until we die.  

Excerpt of the poem:

 “Even though they keep being reincarnated in human form on the trains.
 Have you ever seen hopes brighter than mid-summer?  
 Hopes are a stinging pain that pricks, and forces shut the eyes.  
 Mascara is sad but does not cry.  
 Blood stops flowing back to the heart.  
 Some people get swapped midway.  
 A large volume of sweat pumps out from the laceration.  
 And floods the whole train.  
 Sweat pumps out when people greet each other.  
 It does when they wave goodbye.  
 At the dinner table, someone’s sweat splatters onto someone else’s plate.  
 It pumps out when they gossip.
 It pumps from the mouths when they kiss.  
 The pumping doesn’t stop even during sex. 
 It only pauses for a minute when they see the badly-made-up face.  
 Of the news anchor on the state-owned TV.  
 They would laugh a bit.  
 And then start pumping sweat again.  
 It would go on until they reincarnate again as humans.”

Stuck in the Train
artist: -Anonymous-  
(3.26 min)
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