การจัั ดการความเสี่่�ยง
https://actlab.protestista.com/risk-management/

ปฏิิบััติิการแต่่ละครั้้�งต้้องใช้้พลัังงานมหาศาล ดัังนั้้�นเราต้้องมั่่�นใจว่่าการไปเข้้าร่่วมของเราต้้อง
ได้้ผล เราเข้้าร่่วมเพื่่�อหนุุนเสริิมปฏิิบััติิการ เราแต่่ละคนทำำ�สิ่่�งต่่างๆ ได้้อีีกมาก และยุุทธวิิธีีทั้้�ง
หลายย่่อมเสี่่�ยงมากน้้อยต่่างกัันไป เราจึึงตระหนัักและเต็็มใจรัับความเสี่่�ยงขณะเข้้าร่่วม
ตระหนัักว่่าความเต็็มใจที่่�จะรัับความเสี่่�ยงของเราเปลี่่�ยนไปตลอดช่่วงปฏิิบััติิการ และพฤติิกรรม
ของตำำ�รวจจงใจทำำ�ให้้เรากลััว ถ้้าเรายอมให้้ความกลััวชนะเราเท่่ากัับยอมให้้ระบอบที่่�เราต่่อสู้้�
อยู่่�ชนะ ฮอปกิ้้�นส์์เคยกล่่าวไว้้ในสารคดีี This is What Democracy Looks Like (2000) ว่่า
“ความกลััวที่่�คุุณกำำ�ลัังรู้้�สึึก ก็็คืือการได้้ลิ้้�มรสเสรีีภาพเป็็นครั้้�งแรก”
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แนวทางจัั ดการความเสี่่�ยง
ตรวจสอบดููว่่าปฏิิบััติิการอาจถููกตรวจสอบหรืือติิดตามด้้วยวิิธีีการใดบ้้าง เช่่น กล้้อง
วงจรปิิด การใช้้โทรศััพท์์ (ทั้้�งเบอร์์ที่่�โทรและสิ่่�งที่่�พููด) สถานที่่�ที่่�ไปและคนที่่�พบเจอ
ระมััดระวัังเป็็นพิิเศษเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ประชุุม สิ่่�งที่่�ทิ้้�งลงถัังขยะและไฟล์์ในคอมพิิวเตอร์์
สร้้างรหััสขึ้้�นมาและเตรีียมพยานสำำ�หรัับอ้้างที่่�อยู่่�ไว้้ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น
ปฏิิบััติิการที่่�ต้้องการความปลอดภััยระดัับสููง อาจต้้องใช้้การสาบานว่่าจะเก็็บความลัับ
อย่่าละเมิิดข้้อตกลงเกี่่�ยวกับั ความปลอดภััยเด็็ดขาดไม่่ว่่าปฏิิบััติิการนั้้�นจะผ่่านไปนาน
แค่่ไหน
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าทุุกคนที่่�มาเข้้าร่่วมมีีคนอื่่�นในกลุ่่�มรัับประกัันว่่าเป็็นคนที่่�ไว้้ใจได้้
และเป็็นคนที่่�เต็็มใจให้้การเท็็จยิ่่�งกว่่าจะส่่งเพื่่�อนในกลุ่่�มเข้้าคุุก เราควรดำำ�เนิินการตาม
ระดัับความปลอดภััยสููงสุุดที่่�ตกลงกัันไว้้แล้้วค่่อยลดระดัับภายหลััง
ทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในปฏิิบััติิการควรรัับรู้้�และเตรีียมตััวสำำ�หรัับความเสี่่�ยง รวมทั้้�งข้้อหา
อาญาที่่�อาจโดนถึึงตััวด้วย
้ สิ่่�งสำำ�คััญคืือรู้้�สึึกพร้้อมแค่่ไหนก็็ทำำ�แค่่นั้้�น อย่่าทำำ�เกิินกว่่านั้้�น
เพราะถ้้าเกิิดบาดเจ็็บหรืือถููกจัับหรืือมีีเรื่่�องเดืือดร้้อนอื่่�นๆ ในการร่่วมปฏิิบััติิการในระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่ได้้เตรีียมใจไว้้ ผลกระทบที่่�ตามมาอาจเลวร้้ายมาก วิิธีีที่่�ดีีกว่่าคืือเริ่่�มต้้น
ทีีละน้้อย สะสมประสบการณ์์การเข้้าร่่วมในปฏิิบััติิการ ทำำ�กิิจกรรมที่่�ต่่อเนื่่�องไปได้้
ชั่่�วชีีวิิต ดีีกว่่ากระโจนเข้้าไปทำำ�กิิจกรรมแบบบุ่่�มบ่่าม เจอประสบการณ์์แย่่ๆ แล้้วก็็เลิิกทำำ�
กิิจกรรมไปเลย
ถ้้าปฏิิบััติิการนั้้�นเสี่่�ยงถููกจัับสููง เราควรเตรีียมการสนัับสนุุนด้้านกฎหมายไว้้สำำ�หรัับผู้�เ้ ข้้า
ร่่วม ดัังนี้้�
หมายเลขโทรศััพท์์เพื่่�อขอความช่่วยเหลืือทางกฎหมายอย่่าลืืมว่่าบ่่อยครั้้�งที่่�เราไม่่อาจ
ใช้้มืือถืือโทรออกมาจากคุุก ถ้้ากลััวจะลืืมหมายเลขควรใช้้ปากกาแบบลบออกไม่่ได้้เขีียน
หมายเลขไว้้บนร่่างกาย
ผู้้�สัังเกตการณ์์ด้า้ นกฎหมายที่่�คอยตรวจสอบติิดตามและบัันทึึกการทำำ�งานของตำำ�รวจ
ผู้้�ที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายควรเปิิดสายรัับโทรศััพท์์ตลอดเวลาที่่�มีีปฏิิบััติิการ
ควรรู้้�จัักชื่่�อเต็็มของผู้้�ร่่วมกิิจกรรมที่่�อาจถููกจัับเพื่่�อจะได้้ตรวจสอบสถานะของพวกเขาได้้
เงิินประกัันตััว ควรเตรีียมเงิินประกัันตััวไว้้ล่่วงหน้้าจะช่่วยประหยััดเวลาและพลัังงานได้้
มากในยามฉุุกเฉิิน เราอาจเปิิดการแสดงเพื่่�อเรี่่�ยไรเงิิน กัันเงิินกำำ�ไรจากร้้านค้้าของนััก
กิิจกรรมเอาไว้้ หรืือเปิิดรับบริ
ั ิจาคจากผู้้�ที่่�เห็็นด้้วยกับั ปฏิิบััติิการ ฯลฯ สิ่่�งสำำ�คััญคืือเงิิน
ทุุนสำำ�หรัับประกัันตััวนี้้�ต้้องเก็็บไว้้กับั คนที่่�รอบคอบ ไว้้ใจได้้และตามตััวได้้ง่่าย
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ทนายความที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ถููกจัับกุุมทัันทีีและว่่าความให้้ในศาล หาทนาย
ที่่�เข้้าใจและไว้้ใจได้้เอาไว้้ เราอาจต้้องติิดต่่อเตรีียมไว้้หลายคนสำำ�หรัับปฏิิบััติิการใหญ่่ๆ
ติิดต่่อไว้้ล่ว่ งหน้้า ระบุุวัันเวลาที่่�อาจต้้องขอความช่่วยเหลืือ แต่่อย่่าบอกรายละเอีียดของ
ปฏิิบััติิการให้้ทนายความรัับรู้้� เพราะอาจทำำ�ให้้ทนายความมีีความผิิดฐานสมรู้้�ร่่วมคิิด
เพื่่�อให้้ทนายความทำำ�งานได้้ง่่าย จงอย่่าดึึงทนายความเข้้ามาพััวพัันกัับอะไรก็็ตามที่่�ขััดต่่อ
ตััวบทกฎหมาย
กลุ่่�มคนที่่�พร้้อมจะให้้การสนัับสนุุนด้้านกำำ�ลัังใจ การเงิิน และการเดิินทางระหว่่างการ
ดำำ�เนิินคดีีในศาล
ควรศึึกษากระบวนการและเอกสารที่่�ต้้องใช้้ในการประกัันตััว จำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องใช้้ ฯลฯ
คนที่่�มีีโรคประจำำ�ตััวและต้้องกิินยาเป็็นประจำำ� ควรพกยาติิดตััวไว้้หรืือเตรีียมใบรัับรอง
แพทย์์ที่่�ระบุุยาที่่�ต้้องใช้้ติิดตััวไว้้ด้้วย
คิิดไว้้ล่่วงหน้้าว่่าเราควรใช้้สื่่�อมวลชนอย่่างไร บางคดีีเราควรเรีียกร้้องความสนใจจาก
สื่่�อมากๆ ส่่วนในบางคดีีเราควรดำำ�เนิินการเงีียบๆ คิิดดีีๆ ว่่าแต่่ละกรณีีวิธีิ ีไหนจึึงจะให้้
ประโยชน์์สููงสุุด

ศัั พท์์ เกี่่� ยวกัั บความเสี่่�ยง
กิิจกรรมที่่� “ปลอดภััย” ที่่�คาดว่่าไม่่เสี่่�ยงที่่�จะถููกตำำ�รวจจัับกุุม เพราะว่่ามัันถููกกฎหมาย
หรืือได้้รัับอนุุญาตจากรััฐ
เขีี ยว

การดื้้�อแพ่่งและปฏิิบััติิการทางตรง ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�การจัับกุุมหรืือโจมตีี แต่่ก็็จะจบลงด้้วย
ความปลอดภััย
เหลืื อง

แดง
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ยุุทธวิิธีีที่่�คาดว่่าจะทำำ�ให้้ตำำ�รวจก้้าวร้้าว อาจรวมถึึงอาชญากรรมต่่อทรััพย์์สิิน การ
พยายามฝ่่าแนวตำำ�รวจ หรืือปฏิิบััติิการทางตรง เช่่นการปิิดล้้อมพื้้�นที่่�ที่่�อ่่อนไหวเป็็น
พิิเศษ เนื่่�องจากปฏิิบััติิการ “แดง” ที่่�วางแผนไว้้ล่่วงหน้้ามัักจะเป็็นความลัับ และ
จััดโดยกลุ่่�มเล็็กๆ ซึ่�ง่ คนเข้้าร่่วมอื่่�นๆ ตกอยู่่�ในสภาพเสี่่�ยงได้้เพราะมีีคนอยู่่�ไม่่กี่่�คนใน
ปฏิิบััติิการนี้้�
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ในการเตรีี ยมตัั วไปประท้้ วง นัั กกิิ จกรรมทุุ กคนควรจะ

• คิิดไว้้ล่ว่ งหน้้า ว่่าอะไรบ้้างที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีและต้้องนำำ�ไป ต้้องรู้้�ว่่าน่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�น รู้้�ว่่าจะหาความ
ช่่วยเหลืือได้้ที่่�ไหน และคิิดวิิธีีการที่่�จะติิดต่่อกัับเพื่่�อนให้้ได้้หากพลััดหลงกััน
• รู้้�ว่่าอาวุุธหมายเลขหนึ่่�งที่่�ตำำ�รวจใช้้คืือ “ความกลััว” ถ้้าเราควบคุุมความกลััวของเราได้้ไม่่ว่่าจะสเปรย์์
พริิกไทยหรืือยุุทธวิิธีีอื่่�นใดของตำำ�รวจเราก็็รัับมืือได้้ไม่่ยาก
• ว่่องไวถ้้าเห็็นสััญญาณอัันตรายหรืือมีีการเตืือน คอยสัังเกตว่่าร่่างกายและจิิตใจของคุุณส่่งสััญญาณว่่า
มีีปััญหาอะไรหรืือไม่่ และทำำ�ให้้คนที่่�กำำ�ลัังตื่่�นกลััวสงบลงให้้ได้้
• ระวัังข่่าวลืือ ส่่วนมากจะเป็็นข่่าวลวงที่่�สร้้างความกลััว จงรัับมืือข่่าวลืือด้้วยความจริิงที่่�คุุณรู้้�
• จดบัันทึึกการกระทำำ� ความโหดเหี้้�ยมของตำำ�รวจ อัันตรายและความเสีียหายที่่�ตำำ�รวจกระทำำ�
• ใช้้ระบบบััดดี้้�และกลุ่่�มเครืือสหาย

ระบบบัั ดดี้้� และกลุ่่� มเครืื อสหาย
บัั ดดี้้�
คืือกลุ่่�มคน 2 หรืือ 3 คนที่่�เกาะกลุ่่�มและดููแลกัันและกัันตลอดช่่วงปฏิิบััติิการ การเป็็นบััดดี้้�หมายถึึงเราจะ
ไม่่ทอดทิ้้�งคนในกลุ่่�มและสร้้างหลัักประกัันว่่าไม่่มีีใครถููกหลงลืืม
บััดดี้้�ต้้อง
• รู้้�ว่่าบััดดี้้�ของตนมีีโรคประจำำ�ตััวอะไรเป็็นพิิเศษหรืือไม่่
• คอยตรวจสอบว่่าบััดดี้้�ยัังเกาะกลุ่่�มอยู่่�
• คอยดููแลใส่่ใจทั้้�งในเรื่่�องอาหาร เครื่่�องดื่่�ม เสื้้�อผ้้า การรัักษาพยาบาล
• ออกจากที่่�ชุุมนุุมพร้้อมบััดดี้้�หากเขาต้้องการไป ไม่่ว่่าด้้วยเหตุุผลอะไร
• คอยสัังเกตดููอารมณ์์ของบััดดี้้�และพยายามปลอบให้้เขาสงบลงเมื่่�อจำำ�เป็็น
• บอกฝ่่ายสนัับสนุุนทางกฎหมายหากบััดดี้้�ถููกจัับ
• เรีียกหาผู้้�สัังเกตการณ์์และแพทย์์พยาบาลเมื่่�อบััดดี้้�ถููกทำำ�ร้้ายบาดเจ็็บ
กลุ่่� มเครืื อสหาย (Affinity Group)
คืือกลุ่่�มเล็็กๆ ที่่�เตรีียมตััวและออกปฏิิบััติิการร่่วมกััน กลุ่่�มเครืือสหายมีีการนำำ�ของตััวเอง สามารถปฏิิบััติิ
การเองหรืือเป็็นกลุ่่�มอิิสระภายในกลุ่่�มประท้้วงใหญ่่ การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มเครืือสหายจะช่่วยให้้เราปกป้้องตััวเอง
ได้้ดีีที่่�สุุดในระหว่่างปฏิิบััติิการ. บทบาทและหน้้าที่่�อาจจััดแบ่่งในระหว่่างสมาชิิก สมาชิิกคอยช่่วยเหลืือกัันและ
กัันในด้้านอารมณ์์และในกรณีีถููกจัับหรืือบาดเจ็็บ. ขนาดกำำ�ลัังดีีของกลุ่่�มคืือ 6-12 คน ภายในกลุ่่�มควรแบ่่งกลุ่่�ม
ย่่อยกลุ่่�มละ 3-4 คนที่่�เกาะกลุ่่�มกัันในระบบบััดดี้้� กลุ่่�มเครืือสหายต้้องเกาะเกี่่�ยวกััน ทำำ�งานกัันเป็็นทีีม อาจตั้้�งชื่่�อ
กลุ่่�มสั้้�นๆ เรีียกง่่ายๆ ไว้้ตะโกนหากัันตอนพลััดหลงกัันในที่่�ชุุมนุุม
Credits: “scanning” by Template, “Secret” by Adrien Coquet, “promise” by Adrien Coquet, “improve” by Adrien Coquet, “legal”
support by Adrien Coquet, “Lawyer” by Adrien Coquet, “Money” by Verry, “Lawyer” by Rflor, supporter by Muhammad Khoirul
Amal from the Noun Project
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