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2018 the year of Resistance 

ปี 2561 การเคลือ่นไหวของกลุม่ประชาชนผู้ ต่ืนตวัทางการเมืองเป็นไปอยา่งคึกคกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในช่วงต้นปีท่ีมีการชุมนุมและจัดกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการเลือกตัง้ภายในปี 2561 ของ "กลุ่มคนอยาก

เลือกตัง้" และเม่ือกลุม่ภาคประชาชนท ากิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” เดินเท้าจากกรุงเทพไปยงัจังหวดั

ขอนแก่นเพื่อรณรงค์ประเด็นหลกัประกันสุขภาพ สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และ

ประเด็นรัฐธรรมนญูท่ีเปิดให้ประชาชนมีสว่นร่วม 

  ในปีนีย้งัมีงานศิลปะท่ีถกูรังสรรค์ขึน้มาเพื่อแสดงความไม่พอใจตอ่ คสช. หรือตอ่สถานการณ์บ้านเมือง 

อย่างการท างานศิลปะบนก าแพงหรือ graffiti วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะ เช่น ปมนาฬิกาหรูของพล.อ.

ประวิตร วงศ์สวุรรณ ไปจนถึงข่าวการยิง "เสือด า" ท่ีการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมดูจะสร้างความ

กังขาให้กับสาธารณชน กลุม่คนดนตรีก็ค่อยๆ ปรากฏตวัขึน้มาเพื่อป่าวร้องถึงความไม่พอใจต่อสถานการณ์

บ้านเมือง ทัง้งานคอนเสร์ิต จะสีปี่แล้วนะไอ้สสั ของกลุม่นกัดนตรีพงัค์ท่ีจัดขึน้เน่ืองในโอกาสครบรอบ 4 ปีการ

รัฐประหาร ไปจนถึงการเผยแพร่มิวสคิวิดีโอเพลง "ประเทศกมีู" ของศิลปินกลุม่ Rap Against Dictatorship ซึง่

ตา่งก็ต้องเผชิญแรงกดดนัและการคกุคามตามมา แตไ่ม่สามารถหยดุพวกเขาได้ 

 We Walk เดนิไปหาเพื่อน เดนิไปหาอนาคต 

กิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ เร่ิมเคลื่อนขบวนตัง้แต่ต้นปี 2561 โดยเครือข่ายภาคประชาสงัคมใน

นาม People Go Network Forum เพื่อรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนกัรู้และสนใจในประเด็นสาธารณะท่ีทาง

กลุม่ท างาน ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร รัฐสวสัดิการ สิทธิชุมชน และรัฐธรรมนูญท่ีต้องมากจากการมีสว่น

ร่วมของประชาชน แม้ว่าโดยเนือ้หา กิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพจะไม่ได้มุ่งโจมตี คสช. หรือแสดงการ

ตอ่ต้านการรัฐประหารโดยตรง แตห่ลายประเด็นท่ีทางกลุม่รณรงค์ก็สะท้อนปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารประเทศ

ของ คสช. โดยตรง เช่น ประเด็นสิทธิชุมชนท่ีมีกลุม่ประชาชนท่ีได้รับผลประทบจากการท าเหมืองแร่ หรือการ

ก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือประเด็นหลกัประกันสขุภาพท่ีเร่ิมไม่แน่นอนในยุค รัฐบาล คสช. ท่ีท าท่าจะ

แก้ไขกฎหมายหลายครัง้ 

  วนัท่ี 20 มกราคม ซึ่งเป็นวนัท่ีทางกลุม่มีก าหนดเร่ิมเดินเท้าออกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต ไปยังจังหวัดขอนแก่นมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่างน้อย 200 นาย ยืนขวางประตูมหาวิทยาลัย ฝ่ังถนน
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พหลโยธิน เพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลยัได้ เจ้าหน้าท่ีมีการประกาศผ่านเคร่ืองขยาย

เสียงด้วยกว่าการท ากิจกรรมครัง้นีอ้าจเป็นความผิดตามค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 เร่ืองห้ามชุมนุม

ทางการเมืองตัง้แตห้่าคนขึน้ไป 

ผู้ชุมนมุปักหลกัอยูริ่มรัว้ทางออกของมหาวิทยาลยั จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ก็มีการประกาศผา่น

รถเคร่ืองเสียงของผู้ชุมนุมวา่ ผู้ ท่ีจะท ากิจกรรมเดินเท้ารวม 12 คน เร่ิมออกเดินจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ไปแล้ว ผู้ ชุมนุมท่ียังอยู่ในมหาวิทยาลัยจึงเร่ิมสลายตัวไปในช่วงเย็นขณะท่ีผู้ เดินเท้าก็มีเจ้าหน้าท่ีนอก

เคร่ืองแบบติดตามใกล้ชิดตลอดทัง้เส้นทาง 

แม้วา่ท้ายท่ีสดุกิจกรรม “We walk เดินมิตรภาพ” จะสามารถเดินเท้าครบระยะทางกวา่ 400 กิโลเมตร 

ไปประกาศเจตนารมณ์ท่ีอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย จงัหวดัขอนแก่น ในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ แตร่ะหวา่งทางผู้ ร่วม

เดินต้องพบกบับททดสอบมากมาย เช่น เช้าตรู่วนัท่ี 21 มกราคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ีสองของกิจกรรม รถกระบะ

ท่ีเป็นทีมสนบัสนนุขนของให้ผู้ ร่วมเดินถกูเจ้าหน้าท่ีท าการสกดัและตรวจค้น พร้อมจบักมุผู้ ร่วมกิจกรรมสี่คนไป

สอบสวน 

ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าท่ีแจ้งกับผู้ ร่วมเดิน We Walk จะให้พักค้างคืนท่ีวัดโนนมะกอก 

อ าเภอโนนสงู จังหวดันครราชสีมาได้เพียงคืนเดียว คณะผู้ เดินจึงต้องตดัสินใจย้ายไปนอนท่ีอ่ืนเพราะกังวลวา่

เจ้าอาวาสวดัจะถูกเจ้าหน้าท่ีเข้ามากดดนั เป็นต้น นอกจากนีใ้นวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 8 

คน ท่ีเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า เป็นแกนน าในกิจกรรมก็ถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืนค าสัง่

หวัหน้า คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 ระหว่างท่ีกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพก าลงัด าเนินไปก็มีปรากฎด้านบวกท่ี

น่าสนใจเกิดขึน้คู่ขนานไปด้วย เช่น ในวันท่ี 27 มกราคม กลุ่มประชาชนในจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม "เดิน

มิตรภาพเพชรเกษม" เพื่อสง่ก าลงัใจถึงผู้ ท่ีร่วมเดินมิตรภาพไปขอนแก่น ในวนัท่ี 28 มกราคม 2561 

4 กุมภาพันธ์ 2561 และ 11 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดกิจกรรมเดินมิตรภาพท่ีสวนลุมพินีเพื่อให้

ก าลงัใจผู้ ร่วมเดิน We Walk บ้านดอยเทวดา จงัหวดัพะเยาก็มีการจดักิจกรรมเดินมิตรภาพในชุมชนของตวัเอง

ในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ท าให้มีประชาชนอย่างน้อย 11 คนถูกตัง้ข้อกลา่วหาในความผิดฐานฝ่าฝืนค าสัง่

หวัหน้าคสช. ฉบบัท่ี 3/2558 ก่อนท่ีพนกังานสอบสวนและอยัการจะมีความเห็นสัง่ไม่ฟอ้งคดีในเวลาตอ่มา  
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We want Election the Saga เดก็ดือ้ของชาตหิรือเดก็ขยันของระบอบประชาธิปไตย 

  ดือ้  หมายถึง ไม่ยอมเช่ือฟังหรือท าตาม (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554) "กลุม่คนอยาก

เลอืกตัง้" เป็นสว่นผสมระหวา่งกลุม่นกัศกึษาท่ีเร่ิมมีบทบาทในการเคลือ่นไหวคดัค้านการรัฐประหาร 2557 กบั

กลุม่ "พลเมืองอาวุโสผู้ มีความต่ืนตวัทางการเมือง" ท่ีบางสว่นร่วมเคลื่อนไหวมาตัง้แต่ช่วงเหตุการณ์สลายการ

ชุมนมุช่วงปี 2552 และ 2553 วา่ ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองแบบปิดด้วยค าสัง่หวัหน้า คสช. ท่ีก าหนดให้

การชุมนุมทางการเมืองเป็นความผิดทางอาญา "กลุม่คนอยากเลือกตัง้" ก็ยงัอาจหาญท้าทายค าสัง่ดงักลา่ว 

เดินหน้าจดักิจกรรมเรียกร้องการเลอืกตัง้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตช่่วงเดือนมกราคม 2561 ตอ่เน่ืองไปจนถึงวนัท่ี 22 

พฤษภาคม 2561 การจะเรียกพวกเขาวา่เป็นกลุม่ท่ี “ดือ้” ก็คงไม่ผิดนกั 

กลุม่คนอยากเลอืกตัง้ รวมตวักนัเป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2561 ท่ีหน้าหอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร โดยการชุมนุมครัง้ดังกลา่วเกิดขึน้หลงั สภานิติบญัญัติแห่งชาติเขียนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลอืกตัง้สภาผู้แทนราษฎร ให้มีผลบงัคบัใช้ 90 วนัหลงัมีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา สง่ผลให้การเลอืกตัง้

ถกูเลือ่นออกไปโดยกรอบเวลาท่ีเร็วท่ีสดุท่ีจะจดัการเลอืกตัง้ได้คือเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

  การจัดกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตัง้ บ้างครัง้ก็เป็นรูปแบบการปราศรัยในสถานศึกษา เช่น 

กิจกรรม "ปากปราศรัย น า้ใจเชือดเผด็จการ" จดัท่ีข้างประชุมใหญ่ ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561 กิจกรรม "รวม

พลงั ถอนราก คสช." จัดท่ีสนามฟุตบอล ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2561 และกิจกรรม "หยุดระบอบคสช. หยุดยือ้

เลือกตัง้ "  ในวัน ท่ี  5 พฤษภาคม 2561 ท่ีลานปรีดี  พนมยงค์  ทั ง้สามกิจกรรมจัดขึน้ภายในรัว้ของ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ ส าหรับกิจกรรมที่จดัในสถานศกึษาเจ้าหน้าท่ีรัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซง

อย่างเปิดเผยหรือสัง่ให้เลิก เพียงแต่จะบนัทึกภาพและวิดีโอโดยละเอียดเท่านัน้ และยงัไม่ถูกเจ้าหน้าท่ีน ามา

อ้างเป็นเหตดุ าเนินคดี 

แต่หลายกิจกรรม กลุม่คนอยากเลือกตัง้ยงัจัดการชุมนุมในพืน้ท่ีเปิด ซึ่งบางครัง้ก็มีการเคลื่อนขบวน

ด้วย ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครกลุม่คนอยากเลือกตัง้มีการจัดชุมนุมในพืน้ท่ีเปิดรวม 4 ครัง้ ได้แก่ การชุมนุม

เรียกร้องการเลือกตัง้ท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 27 มกราคม 2561 การชุมนุมเรียกร้อง

การเลือกตัง้ท่ีบริเวณถนนราชด าเนินใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2561 การชุมนุม

เรียกร้องการเลือกตัง้ท่ีหน้ากองบญัชาการกองทพับกในวันท่ี 24 มีนาคม 2561 และการชุมนุมเรียกร้องการ
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เลอืกตัง้เน่ืองในโอกาสครบรอบ 4 ปี การรัฐประหาร ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ท่ีตัง้ใจจะเดินไปยงัท าเนียบ

รัฐบาล แต่ไปถึงได้เพียงบริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ ส าหรับการชุมนุมเรียกร้องการเลือกตัง้ในพืน้ท่ี

ตา่งจงัหวดัเทา่ท่ีมีข้อมลูเกิดขึน้สองครัง้ ได้แก่ ท่ีหน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 และท่ี

หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2561 

  ส าหรับการจัดชุมนุมในท่ีสาธารณะซึ่งมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีเปิดนอกเหนือไปจากการมาสงัเกตการณ์ 

บนัทกึภาพและเสยีงตามปกติแล้ว เจ้าหน้าท่ียงัด าเนินคดีกบัผู้ ท่ีมาร่วมชุมนมุด้วย โดยท่ีการด าเนินคดีไม่เพียง

พุ่งเป้าไปท่ีแกนน าหรือคนท่ีขึน้ปราศรัยบนเวทีเท่านัน้หากแต่ยงัมุ่งด าเนินคดีกับผู้ ท่ีเพียงแค่มาร่วมการชุมนมุ

เป็นจ านวนหลายสบิคนด้วย โดยการชุมนมุท่ีระบุข้างต้นทัง้หกครัง้มีผู้ถกูด าเนินคดีทกุครัง้ 

การชุมนุม 4 ครัง้ ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เจ้าหน้าท่ีจะแยกด าเนินคดีระหว่างผู้ เข้าร่วมการชุมนุมกับผู้ ท่ี

เจ้าหน้าท่ีเช่ือวา่เป็นแกนน าโดยกลุม่หลงัจะถกูแจ้งข้อหายยุงปลกุป่ันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 

เพิ่มเติมจากความผิดฐานฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 สว่นผู้ เข้าร่วมการชุมนมุมกัถกูด าเนินคดีใน

ข้อหาฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้า คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 ส าหรับคดีท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัเชียงใหม่และเมืองพทัยาเจ้าหน้าท่ี

ไม่ได้มีการแจ้งข้อกลา่วหาตามประมวลมาตรา 116 แตอ่ยา่งใด 

  ลกัษณะการควบคุมการชุมนุมหรือการด าเนินคดีกับผู้ชุมนุมกลุม่คนอยากเลือกตัง้มีความน่าสนใจ

ดงันี ้ประการแรก เจ้าหน้าท่ีเลือกท่ีจะลดแรงเสียดทาน ด้วยการหลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อจับกุมหรือสลายการ

ชุมนุมระหว่างท่ีกิจกรรมด าเนินไป แต่ใช้วิธีออกหมายเรียกตามหลงั มีเพียงการชุมนุมในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2561 เพียงครัง้เดียวท่ีเจ้าหน้าท่ีใช้ก าลงัเข้าปิดล้อมไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินเท้าจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปท่ี

ท าเนียบรัฐบาลได้ เจ้าหน้าท่ีมีท่าทีแข็งกร้าวและยืนยนัไม่ให้ขบวนผู้ชุมนุมผ่านจุดสะพานมฆัวานไปได้ จึงจบ

ลงโดยผู้ชุมนมุยอมมอบตวัให้เจ้าหน้าท่ีควบคมุ 

  ประการท่ีสอง แม้เจ้าหน้าท่ีจะหลีกเลี่ยงการใช้ก าลงัสลายการชุมนุมหรือการจับกุมผู้ ชุมนุมจาก

สถานท่ีชุมนุม แต่ก็มีการ ด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจท าให้ผู้ชุมนุมรู้สกึว่าเป็นการคุกคาม เช่น ในการชุมนุม

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ท่ีถนนราชด าเนิน เจ้าหน้าท่ีมีการตัง้จุดคดักรองและตรวจบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้

ประสงค์จะมาร่วมการชุมนุม เช่นเดียวกับในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ท่ีทหารไปยงับ้านของผู้ ท่ีมีแนวคิดทาง
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การเมืองหลายคนก่อนวนัจัดกิจกรรมเพื่อจะห้ามไม่ให้มาเข้าร่วม รวมทัง้จบักมุเจ้าของรถเคร่ืองเสียงท่ีผู้ชุมนุม

ตกลงเช่าไว้ไปขงัไว้ในคา่ยทหารด้วย 

ประการท่ีสาม ในการด าเนินคดีกับผู้ ชุมนุมเจ้าหน้าท่ีใช้วิธีการด าเนินคดีแบบ "ปูพรม" คือ ไม่เพียง

ด าเนินคดีกับแกนน าการชุมนุม แต่ยังด าเนินคดีกับผู้ ร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมากและจ านวนผู้ ต้องหาก็

เพิ่มขึน้ๆ ทกุคดี เช่น การชุมนมุท่ีหน้าหอศิลป์กรุงเทพมีการด าเนินคดีกบัประชาชนรวม 39 คน การชุมนมุท่ีราช

ด าเนินมีผู้ถูกด าเนินคดี 50 คน การชุมนุมท่ีหน้ากองทพับกมีผู้ถูกด าเนินคดีรวม 57 คนและการชุมนุมท่ีหน้า

องค์การสหประชาชาติมีผู้ถกูด าเนินคดีรวม 62 คน ผู้ ต้องหาหลายคนถกูตัง้ข้อหารวมกนัหลายคดี 

ไม่วา่จะเป็นการถกูด าเนินคดี ถกูเจ้าหน้าท่ีถ่ายภาพหรือถ่ายบตัรประชาชน ก็ไม่ได้ท าให้กลุม่คนท่ีออก

มาร่วมการชุมนุมหวาดกลวัหรือยติุการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในทางตรงกันข้ามการถกูด าเนินคดีอาจจะยิ่ง

ท าให้กลุ่มคนเหล่านีมี้สมัพันธ์ในฐานะ "เพื่อนร่วมอุดมการณ์" ท่ีเข้มแข็งขึน้ สงัเกตได้จากทุกครัง้ท่ีกลุ่มคน

เหลา่นีต้้องไปรายงานตวักบัต ารวจหรืออยัการก็จะมีเพื่อนๆ ไปคอยให้ก าลงัใจ น าอาหารและขนมไปเลีย้ง หรือ

จัดกิจกรรมสนับสนุนในด้านต่างๆ ด้วย เช่น หลงัการด าเนินคดีกับผู้ ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตัง้ท่ีหอศิลป์

กรุงเทพ ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ก็มีกลุม่ศิลปินจดัคอนเสร์ิตเพื่อระดมทนุเพื่อให้ผู้ ต้องหาใช้ในการประกนัตวั   

ขณะเดียวกันในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 เม่ือผู้ ต้องหามีก าหนดเข้ารายงานตวักับพนกังานสอบสวน

สน.ปทุมวัน กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองก็รวมตัวกันไปรอท่ีสถานีต ารวจเพื่อใช้ต าแหน่งวิชาการเป็น

หลกัประกนัให้บรรดาผู้ ต้องหาด้วย  ท าให้บรรยากาศของการไปตามนดัแตล่ะครัง้คกึคกัฮึกเหิม มากกวา่เป็นไป

ด้วยความเครียดหรือความหวาดกลวั 

แม้ว่าคสช.จะมีค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัท่ี3/2558 เป็น "ยาแรง" ท่ีเอาไว้คอยใช้จัดการกับผู้ ท่ีหาญกล้า

ออกมาท้าทายแตย่าแรงท่ีวา่ก็ดจูะไม่สามารถสงบความเคลือ่นไหวของ "เด็กดือ้" อยา่งกลุม่คนอยากเลอืกตัง้ได้ 

Resistance with Style เปิดแนวรบด้านวัฒนธรรมและการต่อต้าน "อย่างมีศลิปะ" 

27 มีนาคม 2561 สามวนัหลงักลุม่คนอยากเลอืกตัง้จดัการชุมนมุท่ีหน้ากองทพับกและประกาศจัดการ

ชุมนุมใหญ่ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาให้สมัภาษณ์ผู้สื่อข่าวท านองว่า ไม่ได้ให้

ความส าคญักับกลุม่คนดงักล่าวเพราะเป็นกลุ่มคนเดิมๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากภายนอกและมีเจตนาไม่
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บริสทุธ์ิ อยา่งไรก็ตามหากดใูนภาพรวมก็จะเห็นว่าในปี 2561 มีกลุม่คนอีกกลุม่หนึง่ ได้แก่ กลุม่ศิลปินท่ีท างาน

ศิลปะท่ีปรากฏตวัขึน้เพื่อสือ่สารประเด็นในเชิงตอ่ต้าน คสช. อยา่งชดัเจน 

Headache Stencil: ภาพบนก าแพงที่สร้างความปวดหวัให้ คสช. 

30 มกราคม 2561 เฟซบุ๊ กเพจ Headache Stencil โพสต์ภาพวาดบนก าแพง (graffiti) เป็นภาพ

นาฬิกาปลกุยี่ห้อดงัยี่ห้อหนึ่งโดยท่ีบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นภาพใบหน้าของพล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ พ่ีใหญ่

ของ คสช. ภาพวาดดงักลา่วถกูพน่บนสะพานลอยแหง่หนึง่ ขณะท่ีค าบรรยายของภาพก็เขียนว่า "นาฬิกาเยอะ 

แต่เวลาน่าจะหมดละนะ พอเหอะลุง งานเลีย้งย่อมมีเลิกลา... no more time" เพื่อสื่อสารในประเด็นการ

ครอบครองนาฬิกาหรูจ านวนมากอยา่งผิดสงัเกต 

หลงัจากนัน้ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ผู้ ใช้เฟซบุ๊กคนดงักลา่วก็โพสต์ภาพถ่ายของภาพวาดชิน้เดิมแต่ตา่ง

เวลาพร้อมเขียนบรรยายภาพท านองว่า ปกติเม่ือเขาวาดภาพเก่ียวกับการเมืองก็จะถูกลบไปอย่างรวดเร็ว แต่

ครัง้นีผ้่านไปสามวนัแล้วยงัไม่ถูกลบเป็นไปได้ว่า แม้แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐก็อาจรับกับพล.อ.ประวิตรไม่ได้ ต่อมาใน

วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2561 เฟซบุ๊กเพจดงักลา่วก็โพสต์ข้อความว่า มีเจ้าหน้าท่ีนอกเคร่ืองแบบมาติดตามความ

เคลือ่นไหวของเขาท่ีบ้านพกัเกือบตลอด 24 ชัว่โมง และไปติดตามยงับ้านของคนรู้จกั   

Headache Stencil ยังโพสต์ข้อความเก่ียวกับการถูกติดตามจากกรณีวาดภาพกราฟฟิตีรูปพล.อ.

ประวิตรด้วยว่า ซึ่ง Headache Stencil มองว่าการกระท าดงักลา่วมีลกัษณะเป็นการคุกคาม ท าให้ศิลปินผู้ นี ้

ตดัสนิใจหนีไปตัง้หลกัเพราะกงัวลเร่ืองความปลอดภยั  

ต่อมาวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 Headache Stencil โพสต์ข้อความว่า เขาได้รับการประสานจาก

เจ้าหน้าท่ีให้ไปช าระค่าปรับ โดยมติชนออนไลน์รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าท่ีสัง่ปรับศิลปินในข้อหาพ่นสีบน

ก าแพงโดยไม่ได้รับอนญุาตเป็นเงิน 3,000 บาท  

หากย้อนไปดูภาพเก่าๆ บนเฟซบุ๊ กเพจ Headache Stencil จะพบว่ามีภาพ graffiti เก่ียวกับการ

เมืองไทยมาก่อนหน้า เช่น ในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560 มีภาพกราฟฟิตีพล.อ.ประยทุธ์ ถือสเปรย์กระป๋องท่ีมีเลข 

44 หรือในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เพจดงักลา่วก็โพสต์ภาพสติกเกอร์ล้อพล.อ.ประยุทธ์พร้อมข้อความบนสติก

เกอร์ท่ีเขียนเสยีดสอียา่งเผ็ดร้อน 
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เพจ Headache Stencil ไม่เพียงโพสต์ภาพงานท่ีมีเนือ้หาเสียดสีพล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตร 

หากแต่ยงัโพสต์ภาพงานศิลปะท่ีพูดถึงประเด็นร้อนอ่ืนๆ ด้วย เช่น ภาพกราฟฟิตีเสือด าท่ีมีเคร่ืองหมาย "ปิด

เสยีง" ซึง่ถกูพน่บนก าแพงแห่งหนึง่ซึ่งคาดวา่ผลงานชิน้ดงักลา่วนา่จะถูกท าขึน้เพื่อเสยีดสกีรณีท่ีมีเสอืด าถูกยิง

ในเขตป่าสงวน แล้วหลงัจากนัน้การด าเนินคดีเป็นไปอยา่งชกัช้า 

ระหวา่งวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ถึงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 Headache Stencil จดันิทรรศกาลศิลปะ

เสยีดสกีารเมืองภายใต้ช่ือ Welcome to the Dark Side ท่ี Voice Space โดยจดัท าภาพเสยีดสสีงัคมการเมือง

ท่ีเคยเป็นกระแส ทัง้ภาพนาฬิการูปใบหน้าพล.อ.ประวิตร และภาพเสอืด าท่ีเคยถูกพ่นบนก าแพงแล้วถกูลบขึน้

ใหม่ 

นอกจากนีเ้ขายงัน าประเด็นท่ีเป็นกระแส ทัง้กรณีการห้ามน านิตยสารไทม์ปกพล.อ.ประยุทธ์เข้ามา

จ าหนา่ยในราชอาณาจกัรและปมการซือ้ขายเรือด าน า้มาท าเป็นภาพกราฟฟิตีแสดงในงานด้วย 

Happy Birthday คสช.! จะส่ีปีแล้วนะไอ้สัส งาน "ตัดเค้กวันเกิด" สไตล์พังค์ 

“Happy Birthday to you, Happy Birthday to me, Happy Birthday for Everyone, Happy 
Birthday คสช.” 

ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนร้องเพลงด้วยน า้เสียงน่ิงๆ แต่หลงัสิน้ค าว่า “คสช.” เสียงเพลง Happy Birthday 

อีกเวอร์ชนัหนึง่ก็แผดดงัขึน้ พร้อมๆ กบัภาพเค้กวนัเกิดท่ีแตง่หน้าด้วยเลขสีถู่กสบัจนเละ คือ บางช่วงบางตอน

ของคลปิวิดีโอโปรโมทงานคอนเสร์ิต 

"จะสี่ปีแล้วนะ..." ฟรีคอนเสิร์ตท่ีจัดขึน้เพื่อสะท้อนความอึดอัดและไม่พอใจของชาวพงัค์ท่ีมีต่อคสช. 

"นิรนาม" หนึ่งในหัวเร่ียวหัวแรงท่ีผลักดันให้เกิดงานคอนเสิร์ตในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 หรือสิบวัน

ก่อนท่ีคสช.จะมีอายคุรบ "สีข่วบ" ระบุวา่ ดนตรีพงัค์ คือ ดนตรีท่ีเกิดขึน้มาเพื่อรือ้ถอนหรือวิพากษ์วิจารณ์สงัคม 

และกลุม่นกัดนตรีพงัค์ท่ีเขารู้จกัก็แต่งเพลงวิจารณ์ประเด็นทางสงัคมและการเมืองมาตัง้แตยุ่คก่อน คสช. แล้ว 

เพียงแตค่นฟังเป็นกลุม่เฉพาะ ความอึดอดัและความคิดเห็นตอ่เหตุการณ์บ้านเมืองของพวกเขาจึงไม่เป็นท่ีรับรู้

ของสาธารณชน 

เม่ือวง Blood Soaked Street Of Social Decay ร้องเพลงท่ีมีเนือ้หาพาดพิงพล.อ.ประยทุธ์และพล.อ.

ประวิตร ด้วยถ้อยค าหยาบคาย ในช่วงท้ายของคอนเสร์ิตเจ้าหน้าท่ีก็ตดัสนิใจให้สมาชิกวงและ "เกือ้ เพียวพงัค์" 
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นกัดนตรีพงัค์อีกคนหนึ่งท่ีขึน้มาแจม ไปพูดคุยท่ีสน.ชนะสงคราม ท้ายท่ีสดุหลงัการพูดคุย ทุกคนได้กลบับ้าน

โดยไม่มีการตัง้ข้อกลา่วหา 

หลงัการจัดคอนเสิร์ต "จะสี่ปีแล้วนะไอ้สสั" กลุม่นกัดนตรีพงัค์ก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตอีกครัง้ในวนัท่ี 21 

กนัยายน 2561 โดยใช้ช่ือวา่ #BNK44 สีปี่ได้แดกแตคุ่้กกีเ้สีย่งทาย  แตค่อนเสร์ิตครัง้ดงักลา่วก็ไม่เกิดขึน้ เพราะ

ต ารวจจากสถานีต ารวจบวรมงคลน าก าลงัไปท่ีโฮสเทลช่ือ The Over Stay ซึง่เป็นสถานท่ีจดังาน โดยมีการขอดู

ใบอนุญาตประกอบการของเจ้าของสถานท่ี ท าให้ท้ายท่ีสดุผู้จัดตดัสินใจยกเลิกงานเพื่อไม่ให้เจ้าของสถานท่ี

เดือดร้อน  

หลงัจากคอนเสิร์ตครัง้ดงักลา่วถูกยกเลิก เฟซบุ๊กเพจ "4ปีแล้วนะไอ้สสั" ออกแถลงการณ์ในวนัท่ี 26 

ตุลาคม 2561 ถึงกรณีการถูกปิดงานโดยระบุว่าพวกเขาจะจดัคอนเสิร์ตอีกครัง้ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ใน

วัน ท่ี  3 พฤศจิกายน 2561 โดยคอนเสิ ร์ตครั ง้ ท่ีก าลังจะเ กิดขึ น้ทางผู้ จัด ไ ด้ประสานงานกับทาง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และต ารวจ สน.ชนะสงคราม ไว้แล้วจึงเช่ือการจดัคอนเสร์ิตจะด าเนินไปด้วยดี 

อย่างไรก็ตามในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน หนึ่งวนัก่อนหน้าวนังานทางเพจเฟซบุ๊ก "จะสี่ปีแล้วนะไอ้สัส" ก็

แถลงเลื่อนการจัดงานคอนเสิร์ตออกไปโดยระบุเหตุผลว่า แม้จะมีการประสานกับทางมหาวิทยาลัยและ

เจ้าหน้าท่ีสน.ชนะสงครามไว้แล้ว แตท่างผู้บริหารมหาวิทยาลยัคนหนึ่งมีความกงัวลเพราะเห็นวา่ งานอาจ "ผิด

วตัถปุระสงค์ทางวิชาการ" ทางทีมงานจึงต้องเลือ่นการจดังานออกไปก่อน และก าหนดการจดัคอนเสร์ิตครัง้ใหม่

ก็ออกมาอีกครัง้ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 พร้อมแจ้งวา่จะย้ายสถานท่ีจัดงานไปท่ีสวนครูองุ่น มาลิก ย่าน

ทองหล่อ บนโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ของทางเพจยังมีการ "แซว" คสช.ด้วยว่า "เลื่อนคอนเสิร์ตได้แต่เลื่อน

เลอืกตัง้ไม่ได้"  เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ห้ามการจัดงาน แตร่ะหวา่งท่ีคอนเสร์ิตก าลงัด าเนินไปถึงเวลาประมาณ 

20.30 เจ้าหน้าท่ีก็มาบอกให้เลิกงานได้แล้ว แต่เขาก็พยายามเจรจาจนสามารถจัดงานได้ถึงประมาณสามทุม่

ซึ่งก่อนจบงานพวกเขาได้เอาโปสเตอร์งานซึง่เป็นภาพใบหน้าพล.อ.ประยทุธ์มาพ่นด้วยสีเปรย์เป็นสญัลกัษณ์

ลกูกรงคล้ายจะสื่อความหมายว่า เม่ือคสช.หมดอ านาจก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษตาม

กฎหมาย 

ทวา่ก่อนจะถึงวนันัน้นิรนามและทีมจดังานกลายเป็นผู้ ท่ีต้องรับโทษปรับตามกฎหมายเสยีก่อน หลงัถกู

เจ้าหน้าท่ีแจ้งข้อหาใช้เคร่ืองเสยีงก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญกบับุคคลอ่ืนเป็นเงิน 500บาท  
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ประเทศกูมี เพลงดีที่ คสช. (ไม่) ภูมใิจเสนอ 

ประเทศไร้ Corruption ทีไ่ม่มีการตรวจสอบ 

ประเทศทีน่าฬิกา รมต. เป็นของศพ 

ประเทศทีมี่สภาเป็นหอ้งนัง่เล่นของนกัรบ 

ประเทศทีเ่ขียนรฐัธรรมนญูใหก้องทพัใช้ตีนลบ 

ปลายปี 2561 งานศิลปะวิจารณ์สงัคม – การเมืองท่ีถูกพูดถึงหรือเป็นกระแสมากท่ีสุดคงหนีไม่พ้น

เพลงแร๊ป "ประเทศกูมี" เพลงแร็ปเสียดสีการเมืองของกลุม่ศิลปินแร๊ปท่ีรวมตวักันเป็นการเฉพาะกิจภายใต้ช่ือ 

Rap Against Dictatorship (แร๊ปต่อ ต้านเผด็จการ )  ในวัน ท่ี  26 กันยายน เพจเฟซบุ๊ ก  Rap Against 

Dictatorship เผยแพร่เนือ้หาบางตอนของบทเพลงพร้อมติด #ประเทศกูมี และย า้กับแฟนเพจอีกครัง้วา่พบกนั

ในวนัท่ี 14 ตลุาคม 25(16) โดยการเขียนวนัท่ีในลกัษณะดงักลา่วนา่จะเป็นการสือ่ความหมายถึงเหตกุารณ์ 14 

ตลุาคม 2516 

ในขัน้ตอนของการโปรโมทดูเหมือนกระแสความสนใจของสาธารณชนจะยงัมีไม่มากนกั เช่น ในวนัท่ี 

27 กันยายน 2561 เม่ือทางเพจน าเนือ้เพลงอีกตอนหนึ่งมาโปรโมทปรากฎวา่มียอดกดถกูใจ รักเลย และโกรธ

ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรวม 112 ราย และมีผู้แชร์ 67 ราย (นบัเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2561) 

หลงัจากนัน้กระแสตอบรับตอ่เพลง ประเทศกมีูก็เพิ่มขึน้เร่ือยๆ เช่น ในวนัท่ี 17 ตลุาคม 2561 เพจ Rap 

Against Dictator ก็เปิดเผยวา่ หลงัเพลงถกูเผยแพร่ผา่นยทูปูสามวนัก็มียอดชมเกือบหนึง่แสนครัง้แล้ว (ในวนัท่ี 

16 ธันวาคม 2561 ประเทศกูมีเวอร์ชั่นไม่มีมิวสิควิดีโอมียอดวิวอยู่ท่ี 1,570,617 วิว) หลงัจากนัน้ในวันท่ี 22 

ตุลาคม 2561 มิวสิควิดีโอประเทศกูมีถูกเผยแพร่บนยูทูปในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 และได้รับการตอบรับจาก

สาธารณะชนอยา่งล้นหลาม โดยนบัจนถึงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2561 มียอดวิวบนยทูปูสงูถึง 46,852,601 วิว 

ส าหรับเนือ้หาของเพลงมีการกลา่วถึงเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ ในช่วงสบิปีท่ี

ผ่านมา ทัง้เหตุการณ์สลายการชุมนุมกลางกรุง การยึดอ านาจและการตัง้ทหารเป็นสมาชิกสนช. รวมถึงกรณี

นาฬิกาหรูของพล.อ.ประวิตรและการคอรัปชั่นของข้าราชการหรือผู้ มีอ านาจรัฐ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหลา่นีล้้วน

เป็นเร่ืองอือ้ฉาวท่ีสาธารณะสนใจอยู่แล้ว แต่การน าเนือ้หาทัง้หมดมารวมกันน าเสนอในรูปแบบแร๊พ ดูจะ
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กลายเป็นการสื่อสารท่ีมีพลงั และด้วยรูปแบบของการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้คนสามารถน าท านองเพลงไปแต่

เนือ้ร้องในเวอร์ชันของตัวเองได้ ก็สร้างกระแสให้มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตน าเพลงไปแต่งต่อ เช่น ผู้ ใช้ยูทูปช่ือ 

Yoshi300 แตง่เพลงช่ือ ท่ีน่ีไม่มี (ประเทศกมีู 8 Bars Challenge)  หรือ ศิลปินลกูทุง่อยา่ง สญัญาลกัษณ์ ดอน

ศรี ก็แตง่เพลง "ประเทศมึงไม่มี" โดยใช้ท านองแบบเพลงแร๊ปออกมาประชนั 

  แต่กระแสท่ีแรงจนหยุดไม่อยู่ของ "เพลงประเทศกูมี" เกิดขึน้หลงัจากคนในรัฐบาลหลายรายออกมา

กลา่วโจมตีเพลงนีจ้นกลายเป็นขา่วทางสือ่มวลชนไปทัว่ประเทศ เช่น ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2561 พล.อ.ประยทุธ์

ให้สมัภาษณ์ระหว่างลงพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายท านองว่า ไม่อยากให้ไปสนใจเพลงดงักลา่วพร้อมตัง้ข้อสงสยัถึง

วตัถปุระสงค์ของผู้แตง่วา่ เมืองไทยเป็นเมืองทอ่งเท่ียวแตก่ลายเป็นวา่เอาเร่ืองไม่ดีมาบอกชาวตา่งชาติไม่ให้มา

เมืองไทยเพราะเขา (พล.อ.ประยุทธ์) อยู่ในต าแหน่งเท่านัน้หรือ  ขณะท่ีพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ก็ออกมาให้สมัภาษณ์ท านองว่า รัฐบาลรู้สกึเสียใจกับเร่ืองนี ้ เยาวชนน่าจะใช้

ความรู้ความสามารถด้านดนตรีในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากกว่านี ้รวมถึงควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่

เยาวชนคนอ่ืน ไม่อยากให้คนคิดว่าท าแบบนีแ้ล้วเท่ ไม่แน่ใจว่าคนท่ีท าคลิปดงักลา่วท าไปด้วยความตัง้ใจของ

ตวัเอง หรือมีใครอยูเ่บือ้งหลงัแตก็่ขอเตือนไปวา่ คนท่ีเสยีหายท่ีสดุไม่ใช่รัฐบาล แตคื่อประเทศไทย 

ด้าน พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ ก็ไม่พลาด และให้สมัภาษณ์

ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 ว่า คิดว่าเนือ้หาเพลงมีความสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย แต่ต้องให้ทางกองบังคับการ

ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับเทคโนโลยีไปท าการตรวจสอบเสียก่อนว่า เนือ้หาเข้าข่ายขัดค าสัง่ 

คสช. หรือไม่ สว่นคนท่ีอยูใ่นคลปิก็จะต้องเชิญตวัมาให้ปากค า 

  ในวนัเดียวกัน พ.ต.อ.ศิริวฒัน์ ดีพอ ผู้ก ากับการ 3 กองบงัคบัการป้องกันและปราบปรามการกระท า

ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ปอท. ก็ออกมาให้ข้อมลูว่าเนือ้หาเพลงประเทศกูมีอาจเข้า

ข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(2) และหากเป็นเช่นนัน้ผู้ ท่ีแชร์เพลงดังกล่าวก็อาจท า

ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14 (5) ซึง่มีโทษจ าคกุไม่เกิน 5 ปี 

ปรากฎการณ์ we walk คนอยากเลอืกตัง้ headache stencil ไปจนถึง จะสีปี่แล้วนะ...และประเทศกูมี

คือภาพสะท้อนของการต่อต้านและการแข็งขืมต่อสภาวะการเมืองไทยท่ีถูกคสช.ครอบง ามาตลอดสี่ปี คสช.

อาจจะมองวา่คนท่ีออกมาร่วมเดินขบวนบนท้องถนนจะเป็นเพียง "คนหน้าเดิม" หรือพวกมีวาระแอบแฝงก็ตาม 
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แตก่ระแสความไม่พอใจในการบริหารประเทศและจ ากดัเสรีภาพของ คสช. ตลอดสีปี่ท่ีผา่นมาดจูะขยายไปไกล

กวา่นัน้ โดยเฉพาะในหมู่คนท างานศิลปะท่ี คสช. เองอาจจะไม่เคยเห็นตวัตนของพวกเขามาก่อน 

การแข็งขืนและต่อต้านในลกัษณะท่ีต่างกันน ามาซึง่การคุกคามในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั คนท่ีออกมา

เดินถนนหนีไม่พ้นข้อกลา่วหา ฝ่าฝืนค าสัง่หวัหน้าคสช.ฉบบัท่ี 3/2558 ข้อ 12 ส าหรับคนท่ีท างานศิลปะ แม้จะ

ไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจในการจดัการกบัพวกเขาโดยตรงแต่ คสช. ก็ยงัพยามหากฎหมายแวดล้อมมาจนได้ 

เช่น กฎหมายเก่ียวกบัความสะอาดในกรณีของ Headache Stencil หรือกฎหมายเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองเสียงใน

กรณีของศิลปินพงัค์ สว่นการสง่คนไปกดดนัทางอ้อมและกาข่มขู่ว่าจะด าเนินคดี ก็ยงัเป็นวิธีพืน้ท่ีฐานท่ีฝ่าย

ความมั่นคงใช้อย่างต่อเน่ือง แต่แทนท่ีจะหยุดพวกเขาได้กลบักลายเป็นเชือ้เพลิงให้พวกเขายิ่งต้องท าการแข็ง

ขืนและตอ่ต้านตอ่ไป 

กิจกรรมและผลงานชิน้ใหม่ๆ ยงัถกูสร้างสรรค์ออกมาสวนกระแสกบัความพยายามปิดกัน้ ราวกบัพวก

เขาต้องการตะโกนใสห่น้าผู้ มีอ านาจรัฐวา่ "การแข็งขืนไม่ใช่อาชญากรรม Resdistance is not a crime" 


