2018 the year of Resistance

2018 the year of Resistance
ปี 2561 การเคลือ่ นไหวของกลุม่ ประชาชนผู้ตื่นตัวทางการเมืองเป็ นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงต้ นปี ที่มีการชุมนุมและจัดกิ จ กรรมเรี ยกร้ องให้ เกิ ดการเลือ กตังภายในปี
้
2561 ของ "กลุ่มคนอยาก
เลือกตัง"้ และเมื่อกลุม่ ภาคประชาชนทากิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” เดินเท้ าจากกรุ งเทพไปยังจังหวัด
ขอนแก่นเพื่อรณรงค์ ประเด็นหลักประกันสุขภาพ สิทธิ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อ ม ความมั่นคงทางอาหาร และ
ประเด็นรัฐธรรมนูญที่เปิ ดให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในปี นี ้ยังมีงานศิลปะที่ถกู รังสรรค์ขึ ้นมาเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อ คสช. หรื อต่อสถานการณ์บ้านเมื อง
อย่างการทางานศิลปะบนกาแพงหรื อ graffiti วิพากษ์ วิจารณ์ประเด็นสาธารณะ เช่น ปมนาฬิกาหรู ของพล.อ.
ประวิตร วงศ์สวุ รรณ ไปจนถึงข่าวการยิง "เสือดา" ที่การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมดูจะสร้ างความ
กังขาให้ กับสาธารณชน กลุม่ คนดนตรี ก็ค่อยๆ ปรากฏตัวขึ ้นมาเพื่อป่ าวร้ อ งถึงความไม่พอใจต่อสถานการณ์
บ้ านเมือง ทังงานคอนเสิ
้
ร์ต จะสีป่ ี แล้ วนะไอ้ สสั ของกลุม่ นักดนตรี พงั ค์ที่จัดขึ ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การ
รัฐประหาร ไปจนถึงการเผยแพร่มิวสิควิดีโอเพลง "ประเทศกูมี" ของศิลปิ นกลุม่ Rap Against Dictatorship ซึง่
ต่างก็ต้องเผชิญแรงกดดันและการคุกคามตามมา แต่ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้

We Walk เดินไปหาเพื่อน เดินไปหาอนาคต
กิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ เริ่ มเคลื่อนขบวนตังแต่
้ ต้นปี 2561 โดยเครื อข่ายภาคประชาสังคมใน
นาม People Go Network Forum เพื่อรณรงค์ให้ สาธารณชนตระหนักรู้ และสนใจในประเด็นสาธารณะที่ทาง
กลุม่ ทางาน ได้ แก่ ความมั่นคงทางอาหาร รัฐสวัสดิการ สิทธิ ชุมชน และรัฐธรรมนูญที่ต้องมากจากการมีสว่ น
ร่ วมของประชาชน แม้ ว่าโดยเนือ้ หา กิ จกรรม We Walk เดินมิ ตรภาพจะไม่ได้ ม่งุ โจมตี คสช. หรื อ แสดงการ
ต่อต้ านการรัฐประหารโดยตรง แต่หลายประเด็นที่ทางกลุม่ รณรงค์ก็สะท้ อนปั ญหาที่เกิดจากการบริ หารประเทศ
ของ คสช. โดยตรง เช่น ประเด็นสิทธิ ชุมชนที่มีกลุม่ ประชาชนที่ได้ รับผลประทบจากการทาเหมืองแร่ หรื อการ
ก่อสร้ างเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรื อประเด็นหลักประกันสุขภาพที่เริ่ มไม่แน่นอนในยุค รัฐบาล คสช. ที่ทาท่าจะ
แก้ ไขกฎหมายหลายครัง้
วันที่ 20 มกราคม ซึ่งเป็ นวันที่ทางกลุม่ มีกาหนดเริ่ มเดินเท้ าออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รั ง สิต ไปยัง จังหวัด ขอนแก่ น มี เ จ้ าหน้ าที่ ต ารวจอย่า งน้ อ ย 200 นาย ยื น ขวางประตูมหาวิ ท ยาลัย ฝั่ ง ถนน
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พหลโยธิ น เพื่อไม่ให้ ผ้ ชู ุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยได้ เจ้ าหน้ าที่มีการประกาศผ่านเครื่ องขยาย
เสียงด้ วยกว่าการทากิจกรรมครัง้ นี ้อาจเป็ นความผิดตามคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เรื่ องห้ ามชุมนุม
ทางการเมืองตังแต่
้ ห้าคนขึ ้นไป
ผู้ชุมนุมปั กหลักอยูร่ ิ มรัว้ ทางออกของมหาวิทยาลัย จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ก็มีการประกาศผ่าน
รถเครื่ องเสียงของผู้ชุมนุมว่า ผู้ที่จะทากิจกรรมเดินเท้ ารวม 12 คน เริ่ มออกเดินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปแล้ ว ผู้ชุ ม นุม ที่ ยัง อยู่ใ นมหาวิ ท ยาลัย จึ ง เริ่ ม สลายตัว ไปในช่ ว งเย็ น ขณะที่ ผ้ ูเ ดิ น เท้ า ก็ มี เ จ้ า หน้ า ที่ น อก
เครื่ องแบบติดตามใกล้ ชิดตลอดทังเส้
้ นทาง
แม้ วา่ ท้ ายที่สดุ กิจกรรม “We walk เดินมิตรภาพ” จะสามารถเดินเท้ าครบระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร
ไปประกาศเจตนารมณ์ที่อนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แต่ระหว่างทางผู้ร่วม
เดินต้ องพบกับบททดสอบมากมาย เช่น เช้ าตรู่วนั ที่ 21 มกราคม 2561 ซึง่ เป็ นวันที่สองของกิจกรรม รถกระบะ
ที่เป็ นทีมสนับสนุนขนของให้ ผ้ รู ่วมเดินถูกเจ้ าหน้ าที่ทาการสกัดและตรวจค้ น พร้ อมจับกุมผู้ร่วมกิจกรรมสี่คนไป
สอบสวน
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้ าหน้ าที่แจ้ งกับผู้ร่วมเดิน We Walk จะให้ พักค้ างคืนที่วัดโนนมะกอก
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาได้ เพียงคืนเดียว คณะผู้เดินจึงต้ องตัดสินใจย้ ายไปนอนที่อื่นเพราะกังวลว่า
เจ้ าอาวาสวัดจะถูกเจ้ าหน้ าที่เข้ ามากดดัน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 8
คน ที่เจ้ าหน้ าที่เห็นว่า เป็ นแกนนาในกิ จกรรมก็ ถูกเรี ยกไปรั บทราบข้ อกล่าวหาในความผิด ฐานฝ่ าฝื นคาสัง่
หัวหน้ า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ระหว่างที่กิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพกาลังดาเนินไปก็มีปรากฎด้ านบวกที่
น่าสนใจเกิ ดขึน้ คู่ขนานไปด้ วย เช่น ในวันที่ 27 มกราคม กลุ่มประชาชนในจังหวัดสงขลาจัดกิ จกรรม "เดิน
มิตรภาพเพชรเกษม" เพื่อส่งกาลังใจถึงผู้ที่ร่วมเดินมิตรภาพไปขอนแก่น ในวันที่ 28 มกราคม 2561
4 กุมภาพันธ์ 2561 และ 11 กุมภาพันธ์ 2561 มี การจัดกิ จ กรรมเดิน มิ ต รภาพที่ สวนลุม พิ นีเ พื่ อ ให้
กาลังใจผู้ร่วมเดิน We Walk บ้ านดอยเทวดา จังหวัดพะเยาก็มีการจัดกิจกรรมเดินมิตรภาพในชุมชนของตัวเอง
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทาให้ มีประชาชนอย่างน้ อย 11 คนถูกตังข้
้ อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่ าฝื นคาสัง่
หัวหน้ าคสช. ฉบับที่ 3/2558 ก่อนที่พนักงานสอบสวนและอัยการจะมีความเห็นสัง่ ไม่ฟอ้ งคดีในเวลาต่อมา
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We want Election the Saga เด็กดือ้ ของชาติหรื อเด็กขยันของระบอบประชาธิปไตย
ดื ้อ หมายถึง ไม่ยอมเชื่อฟั งหรื อทาตาม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554) "กลุม่ คนอยาก
เลือกตัง"้ เป็ นส่วนผสมระหว่างกลุม่ นักศึกษาที่เริ่ มมีบทบาทในการเคลือ่ นไหวคัดค้ านการรัฐประหาร 2557 กับ
กลุม่ "พลเมืองอาวุโสผู้มีความตื่นตัวทางการเมือง" ที่บางส่วนร่วมเคลื่อนไหวมาตังแต่
้ ช่ วงเหตุการณ์สลายการ
ชุมนุมช่วงปี 2552 และ 2553 ว่า ภายใต้ บรรยากาศทางการเมืองแบบปิ ดด้ วยคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ที่กาหนดให้
การชุมนุมทางการเมืองเป็ นความผิดทางอาญา "กลุม่ คนอยากเลือกตัง"้ ก็ยงั อาจหาญท้ าทายคาสัง่ ดังกล่าว
เดินหน้ าจัดกิจกรรมเรี ยกร้ องการเลือกตังอย่
้ างต่อเนื่องตังแต่
้ ช่วงเดือนมกราคม 2561 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 การจะเรี ยกพวกเขาว่าเป็ นกลุม่ ที่ “ดื ้อ” ก็คงไม่ผิดนัก
กลุม่ คนอยากเลือกตัง้ รวมตัวกันเป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่หน้ าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุ งเทพมหานคร โดยการชุมนุมครัง้ ดังกล่าวเกิดขึ ้นหลัง สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเขียนร่ างพ.ร.ป.ว่าด้ วยการ
เลือกตังสภาผู
้
้ แทนราษฎร ให้ มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้ การเลือกตัง้
ถูกเลือ่ นออกไปโดยกรอบเวลาที่เร็ วที่สดุ ที่จะจัดการเลือกตังได้
้ คือเดือนกุมภาพันธ์ 2562
การจัดกิ จกรรมของกลุ่มคนอยากเลือ กตัง้ บ้ างครั ง้ ก็ เป็ นรู ปแบบการปราศรั ยในสถานศึก ษา เช่น
กิจกรรม "ปากปราศรัย น ้าใจเชือดเผด็จการ" จัดที่ข้างประชุมใหญ่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม "รวม
พลัง ถอนราก คสช." จัดที่สนามฟุตบอล ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 และกิจกรรม "หยุดระบอบคสช. หยุดยื ้อ
เลื อ กตั ง้ " ในวั น ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ ล านปรี ดี พนมยงค์ ทั ง้ สามกิ จ กรรมจั ด ขึ น้ ภายในรั ว้ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สาหรับกิจกรรมที่จดั ในสถานศึกษาเจ้ าหน้ าที่รัฐจะไม่เข้ ามาแทรกแซง
อย่างเปิ ดเผยหรื อสัง่ ให้ เลิก เพียงแต่จะบันทึกภาพและวิดีโอโดยละเอียดเท่านัน้ และยังไม่ถูกเจ้ าหน้ าที่นามา
อ้ างเป็ นเหตุดาเนินคดี
แต่หลายกิจกรรม กลุม่ คนอยากเลือกตังยั
้ งจัดการชุมนุมในพื ้นที่เปิ ด ซึ่งบางครัง้ ก็มีการเคลื่อนขบวน
ด้ วย ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครกลุม่ คนอยากเลือกตังมี
้ การจัดชุมนุมในพื ้นที่เปิ ดรวม 4 ครัง้ ได้ แก่ การชุมนุม
เรี ยกร้ องการเลือกตังที
้ ่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 มกราคม 2561 การชุมนุมเรี ยกร้ อง
การเลือ กตัง้ ที่บริ เวณถนนราชดาเนินใกล้ อ นุสาวรี ย์ประชาธิ ปไตยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 การชุมนุม
เรี ยกร้ องการเลือกตัง้ ที่หน้ ากองบัญชาการกองทัพบกในวันที่ 24 มีนาคม 2561 และการชุมนุมเรี ยกร้ อ งการ
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เลือกตังเนื
้ ่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การรัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ตงใจจะเดิ
ั้
นไปยังทาเนียบ
รั ฐ บาล แต่ไปถึงได้ เพียงบริ เวณหน้ าอาคารสหประชาชาติ สาหรั บการชุมนุมเรี ยกร้ องการเลือ กตังในพื
้
้นที่
ต่างจังหวัดเท่าที่มีข้อมูลเกิดขึ ้นสองครัง้ ได้ แก่ ที่หน้ ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และที่
หน้ าห้ างเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา ในวันที่ 4 มีนาคม 2561
สาหรับการจัดชุมนุมในที่สาธารณะซึ่งมี ลกั ษณะเป็ นพื ้นที่เปิ ดนอกเหนือไปจากการมาสังเกตการณ์
บันทึกภาพและเสียงตามปกติแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ยงั ดาเนินคดีกบั ผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้ วย โดยที่การดาเนินคดีไม่เพียง
พุ่งเป้าไปที่แกนนาหรื อคนที่ขึ ้นปราศรัยบนเวทีเท่านันหากแต่
้
ยงั มุ่งดาเนินคดีกับผู้ที่เพียงแค่มาร่ วมการชุมนุม
เป็ นจานวนหลายสิบคนด้ วย โดยการชุมนุมที่ระบุข้างต้ นทังหกครั
้
ง้ มีผ้ ถู กู ดาเนินคดีทกุ ครัง้
การชุมนุม 4 ครั ง้ ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ เจ้ าหน้ าที่ จ ะแยกดาเนินคดีระหว่างผู้เข้ าร่ วมการชุมนุมกับผู้ที่
เจ้ าหน้ าที่เชื่อว่าเป็ นแกนนาโดยกลุม่ หลังจะถูกแจ้ งข้ อหายุยงปลุกปั่ นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116
เพิ่มเติมจากความผิดฐานฝ่ าฝื นคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ส่วนผู้เข้ าร่วมการชุมนุมมักถูกดาเนินคดีใน
ข้ อหาฝ่ าฝื นคาสัง่ หัวหน้ า คสช. ฉบับที่ 3/2558 สาหรับคดีที่เกิดขึ ้นในจังหวัดเชียงใหม่และเมืองพัทยาเจ้ าหน้ าที่
ไม่ได้ มีการแจ้ งข้ อกล่าวหาตามประมวลมาตรา 116 แต่อย่างใด
ลักษณะการควบคุมการชุมนุมหรื อ การดาเนินคดีกับผู้ชุมนุมกลุม่ คนอยากเลือ กตังมี
้ ความน่า สนใจ
ดังนี ้ ประการแรก เจ้ าหน้ าที่เลือกที่จะลดแรงเสียดทาน ด้ วยการหลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อจับกุมหรื อสลายการ
ชุมนุมระหว่างที่กิจกรรมดาเนินไป แต่ใช้ วิธีออกหมายเรี ยกตามหลัง มีเพียงการชุมนุมในวันที่ 22 พฤษภาคม
2561 เพียงครัง้ เดียวที่เจ้ าหน้ าที่ใช้ กาลังเข้ าปิ ดล้ อมไม่ให้ ผ้ ชู ุมนุมเดินเท้ าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปที่
ทาเนียบรัฐบาลได้ เจ้ าหน้ าที่มีท่าทีแข็งกร้ าวและยืนยันไม่ให้ ขบวนผู้ชุมนุมผ่านจุดสะพานมัฆวานไปได้ จึงจบ
ลงโดยผู้ชุมนุมยอมมอบตัวให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุม
ประการที่สอง แม้ เจ้ าหน้ าที่จะหลีก เลี่ยงการใช้ กาลัง สลายการชุม นุม หรื อ การจับกุ ม ผู้ชุม นุม จาก
สถานที่ชุมนุม แต่ก็มีการ ดาเนินการในลักษณะที่อาจทาให้ ผ้ ชู ุมนุมรู้ สกึ ว่าเป็ นการคุกคาม เช่น ในการชุมนุม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ถนนราชดาเนิน เจ้ าหน้ าที่มีการตังจุ
้ ดคัดกรองและตรวจบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
ประสงค์จะมาร่ วมการชุมนุม เช่นเดียวกับในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ทหารไปยังบ้ านของผู้ที่มีแนวคิดทาง
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การเมืองหลายคนก่อนวันจัดกิจกรรมเพื่อจะห้ ามไม่ให้ มาเข้ าร่วม รวมทังจั
้ บกุมเจ้ าของรถเครื่ องเสียงที่ผ้ ชู ุมนุม
ตกลงเช่าไว้ ไปขังไว้ ในค่ายทหารด้ วย
ประการที่สาม ในการดาเนินคดีกับผู้ชุมนุมเจ้ าหน้ าที่ใช้ วิธีการดาเนินคดีแบบ "ปูพรม" คือ ไม่เพียง
ดาเนินคดีกับแกนนาการชุมนุม แต่ยังดาเนินคดีกับผู้ร่วมการชุมนุมเป็ นจานวนมากและจานวนผู้ต้อ งหาก็
เพิ่มขึ ้นๆ ทุกคดี เช่น การชุมนุมที่หน้ าหอศิลป์ กรุงเทพมีการดาเนินคดีกบั ประชาชนรวม 39 คน การชุมนุมที่ราช
ดาเนินมีผ้ ถู ูกดาเนินคดี 50 คน การชุมนุมที่หน้ ากองทัพบกมีผ้ ถู ูกดาเนินคดีรวม 57 คนและการชุมนุมที่หน้ า
องค์การสหประชาชาติมีผ้ ถู กู ดาเนินคดีรวม 62 คน ผู้ต้องหาหลายคนถูกตังข้
้ อหารวมกันหลายคดี
ไม่วา่ จะเป็ นการถูกดาเนินคดี ถูกเจ้ าหน้ าที่ถ่ายภาพหรื อถ่ายบัตรประชาชน ก็ไม่ได้ ทาให้ กลุม่ คนที่ออก
มาร่ วมการชุมนุมหวาดกลัวหรื อยุติการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในทางตรงกันข้ ามการถูกดาเนินคดีอาจจะยิ่ง
ทาให้ กลุ่มคนเหล่านีม้ ี สมั พันธ์ ในฐานะ "เพื่อ นร่ วมอุดมการณ์ " ที่เข้ มแข็งขึ ้น สังเกตได้ จ ากทุกครั ง้ ที่กลุ่มคน
เหล่านี ้ต้ องไปรายงานตัวกับตารวจหรื ออัยการก็จะมีเพื่อนๆ ไปคอยให้ กาลังใจ นาอาหารและขนมไปเลี ้ยง หรื อ
จัดกิ จ กรรมสนับสนุนในด้ านต่างๆ ด้ วย เช่น หลังการดาเนินคดีกับผู้ชุมนุมเรี ยกร้ องการเลือ กตังที
้ ่หอศิล ป์
กรุงเทพ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ก็มีกลุม่ ศิลปิ นจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนเพื่อให้ ผ้ ตู ้ องหาใช้ ในการประกันตัว
ขณะเดียวกันในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อผู้ต้องหามีกาหนดเข้ ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
สน.ปทุมวัน กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิ พลเมื อ งก็ รวมตัวกันไปรอที่สถานีตารวจเพื่อ ใช้ ตาแหน่งวิช าการเป็ น
หลักประกันให้ บรรดาผู้ต้องหาด้ วย ทาให้ บรรยากาศของการไปตามนัดแต่ละครัง้ คึกคักฮึกเหิม มากกว่าเป็ นไป
ด้ วยความเครี ยดหรื อความหวาดกลัว
แม้ ว่าคสช.จะมีคาสัง่ หัวหน้ าคสช.ฉบับที่ 3/2558 เป็ น "ยาแรง" ที่เอาไว้ คอยใช้ จัดการกับผู้ที่หาญกล้ า
ออกมาท้ าทายแต่ยาแรงที่วา่ ก็ดจู ะไม่สามารถสงบความเคลือ่ นไหวของ "เด็กดื ้อ" อย่างกลุม่ คนอยากเลือกตังได้
้

Resistance with Style เปิ ดแนวรบด้ านวัฒนธรรมและการต่ อต้ าน "อย่ างมีศลิ ปะ"
27 มีนาคม 2561 สามวันหลังกลุม่ คนอยากเลือกตังจั
้ ดการชุมนุมที่หน้ ากองทัพบกและประกาศจัดการ
ชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชาให้ สมั ภาษณ์ ผ้ ูสื่อ ข่าวทานองว่า ไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับกลุม่ คนดังกล่าวเพราะเป็ นกลุ่มคนเดิมๆ ที่ได้ รับการสนับสนุนจากภายนอกและมีเจตนาไม่
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บริ สทุ ธิ์ อย่างไรก็ตามหากดูในภาพรวมก็จะเห็นว่าในปี 2561 มีกลุม่ คนอีกกลุม่ หนึง่ ได้ แก่ กลุม่ ศิลปิ นที่ทางาน
ศิลปะที่ปรากฏตัวขึ ้นเพื่อสือ่ สารประเด็นในเชิงต่อต้ าน คสช. อย่างชัดเจน

Headache Stencil: ภาพบนกาแพงที่สร้ างความปวดหัวให้ คสช.
30 มกราคม 2561 เฟซบุ๊ ก เพจ Headache Stencil โพสต์ ภ าพวาดบนก าแพง (graffiti) เป็ น ภาพ
นาฬิกาปลุกยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งโดยที่บนหน้ าปั ดนาฬิกาเป็ นภาพใบหน้ าของพล.อ.ประวิตร วงษ์ สวุ รรณ พี่ใหญ่
ของ คสช. ภาพวาดดังกล่าวถูกพ่นบนสะพานลอยแห่งหนึง่ ขณะที่คาบรรยายของภาพก็เขียนว่า "นาฬิกาเยอะ
แต่เวลาน่าจะหมดละนะ พอเหอะลุง งานเลี ้ยงย่อ มมี เลิก ลา... no more time" เพื่อ สื่อ สารในประเด็ น การ
ครอบครองนาฬิกาหรูจานวนมากอย่างผิดสังเกต
หลังจากนันในวั
้ นที่ 1 กุมภาพันธ์ ผู้ใช้ เฟซบุ๊กคนดังกล่าวก็โพสต์ภาพถ่ายของภาพวาดชิ ้นเดิมแต่ตา่ ง
เวลาพร้ อมเขียนบรรยายภาพทานองว่า ปกติเมื่อเขาวาดภาพเกี่ยวกับการเมืองก็จะถูกลบไปอย่างรวดเร็ ว แต่
ครัง้ นี ้ผ่านไปสามวันแล้ วยังไม่ถูกลบเป็ นไปได้ ว่า แม้ แต่เจ้ าหน้ าที่รัฐก็อาจรับกับพล.อ.ประวิตรไม่ได้ ต่อมาใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เฟซบุ๊กเพจดังกล่าวก็โพสต์ข้อความว่า มีเจ้ าหน้ าที่นอกเครื่ องแบบมาติดตามความ
เคลือ่ นไหวของเขาที่บ้านพักเกือบตลอด 24 ชัว่ โมง และไปติดตามยังบ้ านของคนรู้จกั
Headache Stencil ยังโพสต์ ข้อความเกี่ ยวกับการถูกติด ตามจากกรณี วาดภาพกราฟฟิ ตีรูปพล.อ.
ประวิตรด้ วยว่า ซึ่ง Headache Stencil มองว่าการกระทาดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นการคุกคาม ทาให้ ศิลปิ นผู้นี ้
ตัดสินใจหนีไปตังหลั
้ กเพราะกังวลเรื่ องความปลอดภัย
ต่อ มาวัน ที่ 6 กุม ภาพัน ธ์ 2561 Headache Stencil โพสต์ ข้ อ ความว่า เขาได้ รั บ การประสานจาก
เจ้ าหน้ าที่ให้ ไปชาระค่าปรับ โดยมติชนออนไลน์รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้ าหน้ าที่สงั่ ปรับศิลปิ นในข้ อหาพ่นสีบน
กาแพงโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นเงิน 3,000 บาท
หากย้ อ นไปดูภ าพเก่ า ๆ บนเฟซบุ๊ ก เพจ Headache Stencil จะพบว่า มี ภ าพ graffiti เกี่ ย วกับ การ
เมืองไทยมาก่อนหน้ า เช่น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 มีภาพกราฟฟิ ตีพล.อ.ประยุทธ์ ถือสเปรย์กระป๋ องที่มีเลข
44 หรื อในวันที่ 8 เมษายน 2559 เพจดังกล่าวก็โพสต์ภาพสติกเกอร์ ล้อพล.อ.ประยุทธ์ พร้ อมข้ อความบนสติก
เกอร์ ที่เขียนเสียดสีอย่างเผ็ดร้ อน
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เพจ Headache Stencil ไม่เพียงโพสต์ภาพงานที่มีเนื ้อหาเสียดสีพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร
หากแต่ยงั โพสต์ภาพงานศิลปะที่พูดถึงประเด็นร้ อนอื่นๆ ด้ วย เช่น ภาพกราฟฟิ ตีเสือดาที่มีเครื่ องหมาย "ปิ ด
เสียง" ซึง่ ถูกพ่นบนกาแพงแห่งหนึง่ ซึ่งคาดว่าผลงานชิ ้นดังกล่าวน่าจะถูกทาขึ ้นเพื่อเสียดสีกรณีที่มีเสือดาถูกยิง
ในเขตป่ าสงวน แล้ วหลังจากนันการด
้
าเนินคดีเป็ นไปอย่างชักช้ า
ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 Headache Stencil จัดนิทรรศกาลศิลปะ
เสียดสีการเมืองภายใต้ ชื่อ Welcome to the Dark Side ที่ Voice Space โดยจัดทาภาพเสียดสีสงั คมการเมือง
ิการูปใบหน้ าพล.อ.ประวิตร และภาพเสือดาที่เคยถูกพ่นบนกาแพงแล้ วถูกลบขึ ้น
ที่เคยเป็ นกระแส ทังภาพนาฬ
้
ใหม่
นอกจากนี ้เขายังนาประเด็นที่เป็ นกระแส ทังกรณี
้
การห้ ามนานิตยสารไทม์ ปกพล.อ.ประยุทธ์ เข้ ามา
จาหน่ายในราชอาณาจักรและปมการซื ้อขายเรื อดาน ้ามาทาเป็ นภาพกราฟฟิ ตีแสดงในงานด้ วย

Happy Birthday คสช.! จะสี่ปีแล้ วนะไอ้ สัส งาน "ตัดเค้ กวันเกิด" สไตล์ พังค์
“Happy Birthday to you, Happy Birthday to me, Happy Birthday for Everyone, Happy
Birthday คสช.”
ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนร้ องเพลงด้ วยน ้าเสียงนิ่งๆ แต่หลังสิ ้นคาว่า “คสช.” เสียงเพลง Happy Birthday
อีกเวอร์ ชนั หนึง่ ก็แผดดังขึ ้น พร้ อมๆ กับภาพเค้ กวันเกิดที่แต่งหน้ า ด้ วยเลขสีถ่ ูกสับจนเละ คือ บางช่วงบางตอน
ของคลิปวิดีโอโปรโมทงานคอนเสิร์ต
"จะสี่ปีแล้ วนะ..." ฟรี คอนเสิร์ตที่จัดขึ ้นเพื่อสะท้ อนความอึดอัดและไม่พอใจของชาวพังค์ที่มีต่อคสช.
"นิ ร นาม" หนึ่ง ในหัว เรี่ ย วหัว แรงที่ ผ ลัก ดัน ให้ เ กิ ด งานคอนเสิร์ ต ในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2561 หรื อ สิบ วัน
ก่อนที่คสช.จะมีอายุครบ "สีข่ วบ" ระบุวา่ ดนตรี พงั ค์ คือ ดนตรี ที่เกิดขึ ้นมาเพื่อรื อ้ ถอนหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ สงั คม
และกลุม่ นักดนตรี พงั ค์ที่เขารู้จกั ก็แต่งเพลงวิจารณ์ประเด็นทางสังคมและการเมืองมาตังแต่
้ ยุคก่อน คสช. แล้ ว
เพียงแต่คนฟั งเป็ นกลุม่ เฉพาะ ความอึดอัดและความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของพวกเขาจึงไม่เป็ นที่รับรู้
ของสาธารณชน
เมื่อวง Blood Soaked Street Of Social Decay ร้ องเพลงที่มีเนื ้อหาพาดพิงพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.
ประวิตร ด้ วยถ้ อยคาหยาบคาย ในช่วงท้ ายของคอนเสิร์ตเจ้ าหน้ าที่ก็ตดั สินใจให้ สมาชิกวงและ "เกื ้อ เพียวพังค์"
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นักดนตรี พงั ค์อีกคนหนึ่งที่ขึ ้นมาแจม ไปพูดคุยที่สน.ชนะสงคราม ท้ ายที่สดุ หลังการพูดคุย ทุกคนได้ กลับบ้ าน
โดยไม่มีการตังข้
้ อกล่าวหา
หลังการจัดคอนเสิร์ต "จะสี่ปีแล้ วนะไอ้ สสั " กลุม่ นักดนตรี พงั ค์ก็เตรี ยมจัดคอนเสิร์ตอีกครัง้ ในวันที่ 21
กันยายน 2561 โดยใช้ ชื่อว่า #BNK44 สีป่ ี ได้ แดกแต่ค้ กุ กี ้เสีย่ งทาย แต่คอนเสิร์ตครัง้ ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ ้น เพราะ
ตารวจจากสถานีตารวจบวรมงคลนากาลังไปที่โฮสเทลชื่อ The Over Stay ซึง่ เป็ นสถานที่จดั งาน โดยมีการขอดู
ใบอนุญาตประกอบการของเจ้ าของสถานที่ ทาให้ ท้ายที่สดุ ผู้จั ดตัดสินใจยกเลิกงานเพื่อไม่ให้ เจ้ าของสถานที่
เดือดร้ อน
หลังจากคอนเสิร์ตครัง้ ดังกล่าวถูกยกเลิก เฟซบุ๊กเพจ "4ปี แล้ วนะไอ้ สสั " ออกแถลงการณ์ ในวันที่ 26
ตุลาคม 2561 ถึงกรณีการถูกปิ ดงานโดยระบุว่าพวกเขาจะจัดคอนเสิร์ตอีกครัง้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยคอนเสิ ร์ ตครั ง้ ที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ น้ ทางผู้ จั ด ได้ ประสานงานกั บ ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตารวจ สน.ชนะสงคราม ไว้ แล้ วจึงเชื่อการจัดคอนเสิร์ตจะดาเนินไปด้ วยดี
อย่างไรก็ตามในวันที่ 2 พฤศจิกายน หนึ่งวันก่อนหน้ าวันงานทางเพจเฟซบุ๊ก "จะสี่ปีแล้ วนะไอ้ ส ัส" ก็
แถลงเลื่อ นการจัดงานคอนเสิร์ ตออกไปโดยระบุ เหตุผลว่า แม้ จ ะมี การประสานกับทางมหาวิ ทยาลัย และ
เจ้ าหน้ าที่สน.ชนะสงครามไว้ แล้ ว แต่ทางผู้บริ หารมหาวิทยาลัยคนหนึ่งมีความกังวลเพราะเห็นว่า งานอาจ "ผิด
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ" ทางทีมงานจึงต้ องเลือ่ นการจัดงานออกไปก่อน และกาหนดการจัดคอนเสิร์ตครัง้ ใหม่
ก็ออกมาอีกครัง้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 พร้ อมแจ้ งว่าจะย้ ายสถานที่จัดงานไปที่สวนครู องุ่น มาลิก ย่า น
ทองหล่อ บนโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ของทางเพจยังมี การ "แซว" คสช.ด้ วยว่า "เลื่อ นคอนเสิร์ตได้ แต่เลื่อ น
เลือกตังไม่
้ ได้ " เบื ้องต้ นเจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ ห้ามการจัดงาน แต่ระหว่างที่คอนเสิร์ตกาลังดาเนินไปถึงเวลาประมาณ
20.30 เจ้ าหน้ าที่ก็มาบอกให้ เลิกงานได้ แล้ ว แต่เขาก็พยายามเจรจาจนสามารถจัดงานได้ ถึงประมาณสามทุม่
ซึ่งก่อนจบงานพวกเขาได้ เอาโปสเตอร์ งานซึง่ เป็ นภาพใบหน้ าพล.อ.ประยุทธ์ มาพ่นด้ วยสีเปรย์เป็ นสัญลักษณ์
ลูกกรงคล้ ายจะสื่อความหมายว่า เมื่อคสช.หมดอานาจก็จะต้ องเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษตาม
กฎหมาย
ทว่าก่อนจะถึงวันนันนิ
้ รนามและทีมจัดงานกลายเป็ นผู้ที่ต้องรับโทษปรับตามกฎหมายเสียก่อน หลังถูก
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งข้ อหาใช้ เครื่ องเสียงก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนราคาญกับบุคคลอื่นเป็ นเงิน 500บาท
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ประเทศกูมี เพลงดีท่ ี คสช. (ไม่ ) ภูมใิ จเสนอ
ประเทศไร้ Corruption ทีไ่ ม่มีการตรวจสอบ
ประเทศทีน่ าฬิกา รมต. เป็ นของศพ
ประเทศทีม่ ี สภาเป็ นห้องนัง่ เล่นของนักรบ

ประเทศทีเ่ ขียนรัฐธรรมนูญให้กองทัพใช้ตีนลบ
ปลายปี 2561 งานศิลปะวิจารณ์ สงั คม – การเมื อ งที่ถูกพูดถึงหรื อเป็ นกระแสมากที่สุดคงหนีไม่พ้น
เพลงแร๊ ป "ประเทศกูมี" เพลงแร็ ปเสียดสีการเมืองของกลุม่ ศิลปิ นแร๊ ปที่รวมตัวกันเป็ นการเฉพาะกิจภายใต้ ชื่อ
Rap Against Dictatorship (แร๊ ปต่ อ ต้ านเผด็ จ การ) ในวั น ที่ 26 กั น ยายน เพจเฟซบุ๊ ก Rap Against
Dictatorship เผยแพร่ เนื ้อหาบางตอนของบทเพลงพร้ อมติด #ประเทศกูมี และย ้ากับแฟนเพจอีกครัง้ ว่าพบกัน
ในวันที่ 14 ตุลาคม 25(16) โดยการเขียนวันที่ในลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็ นการสือ่ ความหมายถึงเหตุการณ์ 14
ตุลาคม 2516
ในขันตอนของการโปรโมทดู
้
เหมือนกระแสความสนใจของสาธารณชนจะยังมีไม่มากนัก เช่น ในวันที่
27 กันยายน 2561 เมื่อทางเพจนาเนื ้อเพลงอีกตอนหนึ่งมาโปรโมทปรากฎว่ามียอดกดถูกใจ รักเลย และโกรธ
ของผู้ใช้ เฟซบุ๊กรวม 112 ราย และมีผ้ แู ชร์ 67 ราย (นับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561)
หลังจากนันกระแสตอบรั
้
บต่อเพลง ประเทศกูมีก็เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เพจ Rap
Against Dictator ก็เปิ ดเผยว่า หลังเพลงถูกเผยแพร่ผา่ นยูทปู สามวันก็มียอดชมเกือบหนึง่ แสนครัง้ แล้ ว (ในวันที่
16 ธันวาคม 2561 ประเทศกูมีเวอร์ ชั่นไม่มีมิวสิควิดีโอมียอดวิวอยู่ที่ 1,570,617 วิว) หลังจากนันในวั
้ นที่ 22
ตุลาคม 2561 มิวสิควิดีโอประเทศกูมีถูกเผยแพร่ บนยูทูปในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และได้ รับการตอบรับจาก
สาธารณะชนอย่างล้ นหลาม โดยนับจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 มียอดวิวบนยูทปู สูงถึง 46,852,601 วิว
สาหรับเนื ้อหาของเพลงมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ หรื อปรากฎการณ์ ทางการเมืองที่เกิดขึ ้น ในช่วงสิบปี ที่
ผ่านมา ทังเหตุ
้ การณ์ สลายการชุมนุมกลางกรุ ง การยึดอานาจและการตังทหารเป็
้
นสมาชิกสนช. รวมถึงกรณี
นาฬิกาหรู ของพล.อ.ประวิตรและการคอรัปชั่นของข้ าราชการหรื อผู้มีอานาจรัฐ เป็ นต้ น ซึ่งประเด็นเหล่านี ้ล้ วน
เป็ นเรื่ อ งอื อ้ ฉาวที่สาธารณะสนใจอยู่แล้ ว แต่การนาเนื ้อหาทังหมดมารวมกั
้
นนาเสนอในรู ปแบบแร๊ พ ดูจ ะ
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กลายเป็ นการสื่อสารที่มีพลัง และด้ วยรู ปแบบของการสื่อสารที่เปิ ดโอกาสให้ คนสามารถนาทานองเพลงไปแต่
เนื อ้ ร้ องในเวอร์ ชัน ของตัวเองได้ ก็ ส ร้ างกระแสให้ มี ผ้ ูใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต น าเพลงไปแต่งต่อ เช่ น ผู้ใ ช้ ยูทูปชื่ อ
Yoshi300 แต่งเพลงชื่อ ที่นี่ไม่มี (ประเทศกูมี 8 Bars Challenge) หรื อ ศิลปิ นลูกทุง่ อย่าง สัญญาลักษณ์ ดอน
ศรี ก็แต่งเพลง "ประเทศมึงไม่มี" โดยใช้ ทานองแบบเพลงแร๊ ปออกมาประชัน
แต่กระแสที่แรงจนหยุดไม่อยู่ของ "เพลงประเทศกูมี" เกิดขึ ้นหลังจากคนในรัฐบาลหลายรายออกมา
กล่าวโจมตีเพลงนี ้จนกลายเป็ นข่าวทางสือ่ มวลชนไปทัว่ ประเทศ เช่น ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์
ให้ สมั ภาษณ์ ระหว่างลงพื ้นที่จงั หวัดเชียงรายทานองว่า ไม่อยากให้ ไปสนใจเพลงดังกล่า วพร้ อมตังข้
้ อสงสัยถึง
วัตถุประสงค์ของผู้แต่งว่า เมืองไทยเป็ นเมืองท่องเที่ยวแต่กลายเป็ นว่าเอาเรื่ องไม่ดีมาบอกชาวต่างชาติไม่ให้ มา
เมืองไทยเพราะเขา (พล.อ.ประยุทธ์ ) อยู่ในตาแหน่งเท่านันหรื
้ อ ขณะที่พุทธิ พงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี ฝ่ ายการเมือง ก็ออกมาให้ สมั ภาษณ์ ทานองว่า รัฐบาลรู้ สกึ เสียใจกับเรื่ องนี ้ เยาวชนน่าจะใช้
ความรู้ ความสามารถด้ านดนตรี ในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อบ้ านเมืองมากกว่านี ้ รวมถึงควรเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่
เยาวชนคนอื่น ไม่อยากให้ คนคิดว่าทาแบบนี ้แล้ วเท่ ไม่แน่ใจว่าคนที่ทาคลิปดังกล่าวทาไปด้ วยความตั ง้ ใจของ
ตัวเอง หรื อมีใครอยูเ่ บื ้องหลังแต่ก็ขอเตือนไปว่า คนที่เสียหายที่สดุ ไม่ใช่รัฐบาล แต่คือประเทศไทย
ด้ าน พล.ต.อ.ศรี วราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ ก็ไม่พลาด และให้ สมั ภาษณ์
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ว่า คิดว่าเนือ้ หาเพลงมี ความสุ่มเสี่ยงผิ ดกฎหมาย แต่ต้อ งให้ ทางกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ ยวกับเทคโนโลยีไปทาการตรวจสอบเสียก่อนว่า เนื ้อหาเข้ าข่ายขัดคาสัง่
คสช. หรื อไม่ ส่วนคนที่อยูใ่ นคลิปก็จะต้ องเชิญตัวมาให้ ปากคา
ในวันเดียวกัน พ.ต.อ.ศิริวฒ
ั น์ ดีพอ ผู้กากับการ 3 กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรื อ ปอท. ก็ออกมาให้ ข้อมูลว่าเนื ้อหาเพลงประเทศกูมีอาจเข้ า
ข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิ วเตอร์ ฯ มาตรา 14(2) และหากเป็ นเช่ น นันผู
้ ้ ที่แชร์ เ พลงดัง กล่าวก็ อ าจท า
ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (5) ซึง่ มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี
ปรากฎการณ์ we walk คนอยากเลือกตัง้ headache stencil ไปจนถึง จะสีป่ ี แล้ วนะ...และประเทศกูมี
คือภาพสะท้ อนของการต่อต้ านและการแข็งขืมต่อ สภาวะการเมืองไทยที่ถูกคสช.ครอบงามาตลอดสี่ปี คสช.
อาจจะมองว่าคนที่ออกมาร่วมเดินขบวนบนท้ องถนนจะเป็ นเพียง "คนหน้ าเดิม" หรื อพวกมีวาระแอบแฝงก็ตาม
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แต่กระแสความไม่พอใจในการบริ หารประเทศและจากัดเสรี ภาพของ คสช. ตลอดสีป่ ี ที่ผา่ นมาดูจะขยายไปไกล
กว่านัน้ โดยเฉพาะในหมู่คนทางานศิลปะที่ คสช. เองอาจจะไม่เคยเห็นตัวตนของพวกเขามาก่อน
การแข็งขืนและต่อต้ านในลักษณะที่ต่างกันนามาซึง่ การคุกคามในลักษณะที่แตกต่างกัน คนที่ออกมา
เดินถนนหนีไม่พ้นข้ อกล่าวหา ฝ่ าฝื นคาสัง่ หัวหน้ าคสช.ฉบับที่ 3/2558 ข้ อ 12 สาหรับคนที่ทางานศิลปะ แม้ จะ
ไม่มีกฎหมายใดให้ อานาจในการจัดการกับพวกเขาโดยตรงแต่ คสช. ก็ยงั พยามหากฎหมายแวดล้ อมมาจนได้
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความสะอาดในกรณีของ Headache Stencil หรื อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องเสียงใน
กรณีของศิลปิ นพังค์ ส่วนการส่งคนไปกดดันทางอ้ อมและกาข่มขู่ว่าจะดาเนินคดี ก็ยงั เป็ นวิธีพื ้นที่ฐานที่ฝ่าย
ความมั่นคงใช้ อย่างต่อเนื่อง แต่แทนที่จะหยุดพวกเขาได้ กลับกลายเป็ นเชื ้อเพลิงให้ พวกเขายิ่งต้ องทาการแข็ง
ขืนและต่อต้ านต่อไป
กิจกรรมและผลงานชิ ้นใหม่ๆ ยังถูกสร้ างสรรค์ออกมาสวนกระแสกับความพยายามปิ ดกัน้ ราวกับพวก
เขาต้ องการตะโกนใส่หน้ าผู้มีอานาจรัฐว่า "การแข็งขืนไม่ใช่อาชญากรรม Resdistance is not a crime"
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