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คู่่� มืือถ่�ายภาพการสลายการชุุมืนุุมื
 

เรีียบเรีียงโดย ไลลา ตาเฮ

https://actlab.protestista.com/handbook-for-dealing-with-home-harassment/

 

“เราทุุกคนคือสืื่�อ ประชาชนทุุกคนมีีสิื่ทุธิิถ่่ายภาพการสื่ลายการชุมีนุมี

ของเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้”

เป้้าหมืาย  เพิ�มีพื�นทีุ�ข่าวการสื่ลายการชุมีนุมีของเจ้้าหน้าทีุ�รัฐทุางโซเชียลมีีเดีีย สืื่�อสื่ารสิื่�งทีุ�เกิดีข้�นระหว่างการ

สื่ลายการชุมีนุมีผ่่านการเป็นสืื่�อพลเมืีอง โดียทีุ�ภาพถ่่ายหรือคลิปวิดีีโอเหล่านี�สื่ามีารถ่ใช้เป็นหลัก

ฐานในการฟ้้องร้องการกระทุำาเกินกว่าเหตุำของเจ้้าหน้าทีุ�รัฐได้ีในอนาคตำ

แนุวคิู่ด เราทุุกคนคือสืื่�อ ประชาชนทัุ�วไปย่อมีมีีสิื่ทุธิิในการบัันทุ้กประวัติำศาสื่ตำร์ผ่่านภาพถ่่ายรวมีไปถ้่ง

บัันทุ้กภาพการทุำางานของเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ในการสื่ลายการชุมีนุมีเช่นเดีียวกับัสืื่�อทุางการทีุ�ได้ีรับั

ปลอกแขนจ้ากหน่วยงานของรัฐ เพราะในยุคทีุ�ทุุกคนมีีโทุรศัพท์ุมืีอถื่อคำาว่า “สืื่�อ” กินความีกว้าง

กว่าสืื่�อโทุรทัุศน์หรือหนังสืื่อพิมีพ์อย่างทีุ�องค์กรสืื่�อและรัฐนิยามี
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แนุวทางเบืื้�องต้้นุสำาหรับื้สื� ออิสระและป้ระชุาชุนุทั�วไป้
ในุการถ่�ายภาพสลายการชุุมืนุุมื

สื่ำาหรับัคนทีุ�มีีความีถ่นัดีเชี�ยวชาญในทุักษะการถ่่ายภาพ การเข้าไปในพื�นทีุ�ทีุ�มีีการชุมีนุมีประทุ้วงเราอาจ้ทุำา

หน้าทีุ� “สืื่�ออิสื่ระ” “สืื่�อพลเมืีอง” หรือเข้าไปในฐานะผ้้่เข้าร่วมีชุมีนุมีทีุ�มีองผ่่านเลนส์ื่กล้อง ตำระหนักว่าบัทุบัาทุหน้าทีุ�

หลักของเราคือการบัันทุ้กภาพการชุมีนุมีเพื�อส่ื่งสื่ารออกไปให้ได้ีมีากทีุ�สุื่ดีโดียเฉพาะบันพื�นทีุ�โซเชียลมีีเดีีย บ่ัอยครั�งทีุ�

ภาพถ่่ายและคลิปของสืื่�ออิสื่ระและประชาชนทัุ�วไปเผ่ยให้เห็นแง่มุีมีทีุ�สืื่�อกระแสื่หลักเลือกจ้ะปิดีบัังบิัดีเบืัอนหรือมีองไม่ี

เห็นโดียเฉพาะในสื่ถ่านการณ์์ทีุ�เจ้้าหน้าทีุ�รัฐสื่ลายการชุมีนุมีโดียใช้ความีรุนแรงเกินกว่าเหตุำ

เมืี�อตำระหนักถ้่งบัทุบัาทุหน้าทีุ�นี�แล้วเราจ้ำาเป็นต้ำองมีีทัุกษะเบืั�องต้ำนในการสัื่งเกตำการณ์์และอ่านสื่ถ่านการณ์์ทัุ�ง

ฝ่ั่�งผ้้่ชุมีนุมีและเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ รวมีทัุ�งเตำรียมีพร้อมีรับัมืีอกับัสื่ถ่านการณ์์เลวร้ายทีุ�สืุ่ดีทีุ�จ้ะเกิดีข้�นในการชุมีนุมีแต่ำละ

ครั�ง ดัีงนี�

การเต้รียมืตั้ว

ก่่อนจะไปถึึงพ้ื้�นท่ี่� ชุุมนุม

1. ติิดติามข่่าวสารเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารเมืองอย่างใกี่ล้้ชิิดเพืื่�อให้้ทราบ Movement ข่องกี่ารเคลื้�อนไห้ว 

ทางกี่ารเมืองท่�เกิี่ดข้่�นในปััจจุบัน

2. ห้าข้่อมูล้เก่ี่�ยวกัี่บกี่ารชุิมนุมในแต่ิล้ะครั�งให้้ได้มากี่ท่�สุดเพืื่�อใช้ิเป็ันเกี่ณฑ์์ในกี่ารปัระเมินความเส่�ยง 

ท่�จะม่กี่ารสล้ายกี่ารชุิมนุม  โดยข้่อมูล้เบื�องต้ินท่�ต้ิองทำากี่ารบ้านไปัก่ี่อน ม่ดังน่�

2.1 ต้ำองร้้ว่าการชุมีนุมีในครั�งนั�นมีีข้อเรียกร้องอะไร

2.2 ใครเป็นแกนนำา กลุ่มีหลักหรือภาคีร่วมีในการจั้ดีการชุมีนุมี

2.3 กิจ้กรรมีทีุ�ทุางทีุมีงานผ้้่จั้ดีได้ีเตำรียมีไว้มีีอะไรบ้ัาง

2.4 สื่ถ่านทีุ�และวันเวลาในการจั้ดีการชุมีนุมี

2.5 การเตำรียมีรับัมืีอของเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ ซ้�งสื่ามีารถ่ติำดีตำามีการถ่่ายทุอดีสื่ดีในการแถ่ลงข่าวแต่ำละครั�งได้ีทีุ� 

https://web.facebook.com/policetv.tv 

3. ศ้ึกี่ษาเส้นทางโดยรอบพืื่�นท่�กี่ารชุิมนุมอย่างล้ะเอ่ยดจากี่ Google Map

4. ติรวจสอบความพื่ร้อมข่องอุปักี่รณ์แล้ะจัดเติร่ยมอุปักี่รณ์ล้งปัระเป๋ัาให้้เร่ยบร้อย

4.1 ชาร์จ้แบัตำเตำอรี�กล้องทุุกก้อนทีุ�มีีให้เต็ำมี

4.2 ฟ้อร์แมีตำเมีมีโมีรี�กล้องทุุกตัำวทีุ�จ้ะนำาไปใช้แต่ำในแต่ำละครั�ง

4.3 ตำรวจ้สื่อบัการทุำางานของกล้องถ่่ายภาพเพื�อให้มัี�นใจ้ว่าไม่ีมีีความีผิ่ดีปกติำ

4.4 กรอกนำ�าให้เต็ำมีความีจุ้ของเป้นำ�า หากไม่ีมีีเป้นำ�าควรเตำรียมีนำ�าดืี�มีติำดีกระเป๋าไว้อย่างน้อย 1 ขวดี
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5. ไม่ควรรับปัระทานอาห้ารให้้อิ�มจนเกิี่นไปัเพื่ราะจะทำาให้้เกิี่ดอากี่ารจุกี่แล้ะอาเจ่ยนได้ 

เมื�อสูดดมแก็ี่สนำ�าติา

6. ชิาร์จแบติเติอร่�สำารองให้้เต็ิม

7. บันท้กี่ห้มายเล้ข่โทรศัึพื่ท์ข่องศูึนย์ทนายความเพืื่�อสิทธิิมนุษยชิน (โทร. 092-2713172 ห้รือ 096-

7893173) ไว้ในโทรศัึพื่ท์มือถืือ

8. ควรล้งชืิ�อข่อปัล้อกี่แข่นจากี่ทางสมาพัื่นธ์ิสื�อไทยเพืื่�อปัระชิาธิิปัไติย (DemAll) ท่�น่� https://www.

facebook.com/DemAllDemocracyAlliance/posts/166199255583623 เพืื่�อล้ดกี่ารโต้ิเถ่ืยงกัี่บ

ติำารวจในกี่รณ่ท่�เจ้าห้น้าท่�ติำารวจเดินห้น้าจับกุี่มผูู้้ชุิมนุมแล้ะอาจเข้่าใจผิู้ดได้ว่าเราเป็ันผูู้้ชุิมนุมในอ่กี่ทาง

ห้น้�งก็ี่เพืื่�อป้ัองกัี่นกี่ารเข้่าใจผิู้ดว่าเราเป็ันเจ้าห้น้าท่�ติำารวจนอกี่เครื�องแบบด้วยเช่ินกัี่น

หลังจ้ากกรอก Google Form แล้วจ้ะมีีอีเมีลส่ื่งกลับัมีาเพื�อให้เรากรอกข้อม้ีลเพิ�มีเติำมี สื่ำาหรับัช่าง

ภาพสื่มัีครเล่นหรือช่างภาพทีุ�ถ่่ายภาพเป็นงานอดิีเรก ไม่ีเคยเผ่ยแพร่ผ่ลงานผ่่านสืื่�อสื่ำานักใดีเลยแนะนำาให้

แนบั link ตัำวอย่างภาพถ่่ายทีุ�เผ่ยแพร่ในสืื่�อโซเชียลมีีเดีียของตำนเอง เช่น Facebook Page, Instagram, 

Vimeo, Twitter หรือ Facebook Group ตำามีความีสื่นใจ้พิเศษย่อยของเราก็ได้ี เช่น Street Photo 

Thailand, คนรักกล้องฟิ้ล์มี หรือรอยัลลิสื่ต์ำมีาร์เก็ตำเพลสื่-ตำลาดีหลวง เป็นต้ำน

9. แต่ิงกี่ายให้้ทะมัดทะแมงเพืื่�อความคล่้องแคล่้วแล้ะสะดวกี่กัี่บกี่ารถ่ืายภาพื่

9.1 เสืื่�อผ้่าพอดีีตัำว ไม่ีหลวมีหรือคับัจ้นเกินไป ไม่ีควรใส่ื่ชุดีสีื่ดีำา (All Black) เพราะจ้ะทุำาให้กลมีกลืนกับัผ้้่

ชุมีนุมีจ้นเกินไป

9.2 รองเทุ้า แนะนำาเป็นรองเทุ้าหุ้มีข้อแบับัเดีียวกับัทีุ�กองทัุพใช้หรือรองเทุ้าปีนเขา เหตุำผ่ลทีุ�ต้ำองเป็นแบับั

หุ้มีข้อเพราะเวลาขาพลิกจ้ะไม่ีมีีป่ญหาข้อเทุ้าอักเสื่บั หรืออย่างน้อยก็ต้ำองเป็นรองเทุ้าผ้่าใบัทีุ�ออกแบับั

มีาสื่ำาหรับัการวิ�งโดียเฉพาะ ตัำวอย่างเช่น

เม้�อไปถึึงพ้ื้�นท่ี่� ชุุมนุมแล้้ว
1. เดินสำารวจพืื่�นท่�กี่ารชุิมนุมโดยรอบเพืื่�อศ้ึกี่ษาเส้นทางห้ากี่ม่กี่ารสล้ายกี่ารชุิมนุม ทั�งน่�ควรไปัถ้ืงพืื่�นท่�

ชุิมนุมก่ี่อนเวล้านัดห้มายอย่างน้อย 1 ชัิ�วโมง

2. สังเกี่ติห้าจุดท่�คาดว่าอาจจะม่กี่ารสล้ายกี่ารชุิมนุมซ้ึ่�งก็ี่คือจุดท่�ม่เจ้าห้น้าท่�ติำารวจควบคุมฝููงชิน (คฝู.) 

พื่ร้อมโล่้ กี่ระบองแล้ะอาวุธิพิื่เศึษตัิ�งกี่ำาลั้งรอพื่ร้อมด้วยรถืฉ่ีดนำ�าจ่โน่ ห้ากี่พื่บว่าจุดนั�นอยู่ไม่ไกี่ล้จากี่จุด

ท่�ม่กี่ารนัดห้มายกี่ารชุิมนุมมากี่นักี่ควรเติร่ยมอุปักี่รณ์ป้ัองกัี่น (ห้น้ากี่ากี่กัี่นแก็ี่ส, แว่นติากัี่นแก็ี่ส, ห้มวกี่

ฟาส) ให้้พื่ร้อมสวมใส่ท่�สุดห้รือห้ากี่ใส่ได้ก่ี่อนก็ี่ควรใส่เล้ย
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3. เช็ิกี่ข่่าวความเคลื้�อนไห้วข่องท่มงานผูู้้จัดม็อบจากี่ Official Fanpage เพืื่�ออัปัเดติแล้ะคอนเฟิร์มเวล้า

สถืานท่�ข่องกี่ารนัดชุิมนุม

4. ห้ากี่บริเวณใกี่ล้้เค่ยงกี่ารชุิมนุมม่กี่ารตัิ�งแนวข่องเจ้าห้น้าท่�ติำารวจชุิดควบคุมฝููงชิน (คฝู.) พื่ร้อมโล่้ห์้ 

กี่ระบองแล้ะรถืฉ่ีดนำ�าแรงดันสูง (จ่โน่) พื่ร้อมทั�งผูู้้ชุิมนุมม่ท่าท่พื่ร้อมปัะทะ อย่างน้อยเราก็ี่ควรใส่ห้มวกี่

ฟาสก่ี่อนเพืื่�อความปัล้อดภัย แล้ะเมื�อผูู้้ชุิมนุมเริ�มม่กี่ารรื�อล้วดห้นาม ล้ากี่ตู้ิคอนเทนเนอร์ ห้รือปัาปัระ

ทัด เมื�อนั�นเราจ้งใส่ห้น้ากี่ากี่แล้ะแว่นกัี่นแก็ี่สเสริมเข้่าไปัได้

อุป้กรณ์์สำาหรับื้ถ่�ายภาพ

1. กี่ล้้องถ่ืายรูปัดิจิติอล้ 

สื่ำาหรับัคนทุี�ตำ้องการความีรวดีเร็วไมี่อยากเสื่ียเวลาเปลี�ยนเลนสื่์

แนะนำาให้พกกล้องสื่องตำัว คือตำัวแรกใสื่่เลนสื่์ 70-200 มีมี. เพื�อถ่่าย

ภาพจ้ากระยะไกล สื่่วนกล้องตำัวทุี�สื่องนั�นใสื่่เลนสื่์ระยะปกตำิคือ เลนสื่์ 

24-120 มีมี. หรือ 24-70 มีมี. เพื�อถ่่ายภาพมีุมีกว้างเห็นบัรรยากาศ

โดียรวมีรอบัตำัว แตำ่สื่ำาหรับัคนทุี�ร้้แล้วว่าจ้ะเล่าอะไรในภาพ มีีภาพทุี�

ตำ้องการอย้่ในหัวแล้ว หรือร้้ข้อจ้ำากัดีว่าแบักกล้องไดี้แค่หน้�งตำัวเทุ่านั�น

ก็แนะนำาให้ใช้กล้องแค่ตำัวเดีียว ทุั�งนี�ก็เพื�อความีคล่องแคล่วในการวิ�ง

หนีหลบัหลีกในสื่ถ่านการณ์์ชุลมีุน เราตำ้องไมี่ลืมีว่าช่างภาพไมี่ไดี้มีีแค่

เลนสื่์กับักล้องเทุ่านั�นทุี�ตำ้องแบักแตำ่ยังมีีหมีวกฟ้าสื่ หน้ากากกันแก็สื่ 

แว่นกันแก็สื่รวมีไปถ่้งอุปกรณ์์ป้องกันเพื�อความีปลอดีภัยอื�นๆ อีก  

ในการถ่่ายภาพการสื่ลายการชุมีนุมีนั�นมีักจ้ะมีีบั่อยครั�งทุี�เราไมี่สื่ามีารถ่เข้าไปอย้่กลางแนวปะทุะ

ระหว่างผ่้้ชุมีนุมีกับัเจ้้าหน้าทุี�ตำำารวจ้ไดี้และเลนสื่์ 70-200 มีมี. ทุี�มีีก็อาจ้จ้ะไมี่สื่ามีารถ่ซ้มีไดี้ไกลเทุ่าทุี�เราตำ้องการ

ไดี้จ้้งทุำาให้ตำ้องมีาครอปภาพในภายหลัง ดีังนั�นเพื�อให้ไดี้ไฟ้ล์คุณ์ภาพเราจ้้งตำ้องเลือกใช้กล้องทุี�มีีความีละเอียดีสื่้ง  

ตำัวอย่างกล้องทุี�แนะนำาคือ กล้อง Canon R5  ทุี�มีี Sensor ขนาดี Fullframe ความีละเอียดี 45 ล้านพิกเซล

กล้อง Canon R5

2. เล้นส์

เลนสื่์ 70-200 มีมี. เหมีาะสื่ำาหรับัถ่่ายภาพเหตำุการณ์์ทุี�มีีความี

อันตำราย ไมี่สื่ามีารถ่เข้าไปในระยะใกล้ไดี้ เช่น ถ่่ายภาพเจ้้าหน้าทุี�

ตำำารวจ้ควบัคุมีฝั่้งชน (คฝั่.) ยิงกระสืุ่นยาง ขว้างแก็สื่นำ�าตำา ฉีดีนำ�ามีา

ทุางผ่้้ชุมีนุมี และถ่่ายภาพผ่้้ชุมีนุมีขว้างปาระเบัิดีขวดี ประทุัดียักษ์ 

ประทุัดีล้กบัอลไปทุางเจ้้าหน้าทุี�ตำำารวจ้ชุดีควบัคุมีฝั่้งชน (คฝั่.)

ตัวอย่างกล้องทีี่�ใส่่เลนส์่ 70-200 มม.
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อุป้กรณ์์เสริมืเพื�อคู่วามืป้ลอดภัยของชีุวิต้และทรัพย์สินุ
1. ห้มวกี่ฟาส

เลนส์่ EF70-200mm f/2.8L USM  

ส่ำาหรัีบกล้อง Canon

เลนส์่ AF-S NIKKOR 70-200MM F/2.8E FL ED 

VR ส่ำาหรัีบกล้อง Nikon

เลนส์่ AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR

เลนส์ื่ 24-120 มีมี. และ เลนส์ื่ 24-70 มีมี. เหมีาะสื่ำาหรับัถ่่ายภาพผ้้่ชุมีนุมีกำาลังทุำากิจ้กรรมี เช่น กำาลังตัำ�งรั�วตัำ�งโล่ห์  

รื�อลวดีหนามี ล้างตำา หรือลากต้้ำคอนเทุนเนอร์ เป็นต้ำน

เลนส์่ Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

สื่วมีเพื�อป้องกันศีรษะจ้ากวัตำถุ่ทีุ�อาจ้จ้ะลอยมีากระแทุกได้ี  

สื่ำาหรับัหมีวกฟ้าสื่ทีุ�แนะนำาเป็นของแบัรนด์ี EMERSON รุ่น EmersonGear  

EXF BUMP-BK ทีุ�มีาพร้อมีกับักระจ้กกันสื่ะเก็ดีในตัำว แต่ำหมีวกฟ้าสื่

รุ่นนี�รวมีถ้่งรุ่นอื�นๆ ทีุ�อย้่ในราคาใกล้เคียงกันนี�อาจ้จ้ะกันกระสุื่นจ้ริง 

ไม่ีได้ีเนื�องจ้ากวัสื่ดุีเป็นพลาสื่ติำก

ควรซื�อป้ายผ้่าป่ก PRESS แบับัตีำนตุำ�กแกด้ีวยเพื�อนำามีาติำดีกับั

หมีวกฟ้าสื่
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2. แว่นติากัี่นแก๊ี่ส (Safety goggles)

แนะนำาเป็นของ ESS เพราะสื่ามีารถ่กันสื่ะเก็ดี

ระเบิัดีได้ี

อีกหน้�งคำาแนะนำาสื่ำาหรับัการใช้แว่นตำากันแก็สื่คือ

ควรนำาเทุปผ้่าหรือเทุปพันสื่ายไฟ้มีาปิดีช่องว่างทีุ�อย้่รอบั

แว่นเพื�อป้องกันไม่ีให้ละอองแก�สื่นำ�าตำาเข้า

สื่ำาหรับัคนทีุ�ใส่ื่แว่นสื่ายตำา หากใส่ื่แว่นตำากันแก�สื่ทัุบัแว่นสื่ายตำาอาจ้จ้ะทุำาให้เกิดีช่องว่างและแก�สื่เข้าตำาได้ี ควร

ซื�ออะแดีปเตำอร์ (Adapter) สื่ำาหรับัใส่ื่เลนส์ื่สื่ายตำาไว้ด้ีวย

ตัวอย่างการีติดเที่ปอุดช่่องว่างรีอบแว่นกันแก๊ส่

ตัวอย่างการีนำาไปใช้่งานจริีง
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3. แผู่้นเช็ิดแว่น 

ควรเช็ดีแว่นด้ีวยแผ่่นเช็ดีแว่นทุุกครั�งก่อนใส่ื่เพื�อลดี

โอกาสื่ทีุ�ฝ้ั่าเกาะแว่นทุำาให้ไม่ีต้ำองถ่อดีแว่นออกมีาเช็ดีฝ้ั่า

บ่ัอยๆ เวลาถ่่ายภาพ

4. ห้น้ากี่ากี่กัี่นแก๊ี่ส

หากต้ำองการความีสื่ะดีวกใส่ื่ครั�งเดีียวจ้บัก็แนะนำา

เป็นหน้ากากแบับั 6800 (Full Mask) ทีุ�ไม่ีจ้ำาเป็นต้ำองใส่ื่

แว่นกันแก�สื่แยกอีกชิ�น แต่ำหน้ากากกันแก็สื่แบับันี�มีีข้อเสีื่ย

คือไม่ีเหมีาะสื่ำาหรับัคนใส่ื่แว่นสื่ายตำาและความีโค้งของ

หน้ากากจ้ะทุำาให้เล็งช่องมีองภาพ (Viewfinder) ยาก

สื่ำาหรับัคนทีุ�ใส่ื่แว่นสื่ายตำาแนะนำาให้เลือกหน้ากาก

แบับัคร้�งหน้าเพราะสื่ามีารถ่ใส่ื่ครอบัแว่นตำา

หรือใส่ื่อะแดีปเตำอร์เลนส์ื่สื่ายตำาได้ี  แต่ำข้อเสีื่ยคือ

แก�สื่นำ�าตำาสัื่มีผั่สื่ผิ่วหนังบัริเวณ์ใบัหน้าอย่างแน่นอน 

ในส่ื่วนของหน้ากากกันแก�สื่นำ�าตำาจ้ะแยกเป็น 2 ส่ื่วน คือ 

1. หน้ากาก (ของยี�ห้อ 3M จ้ะเป็นซีรี�ส์ื่ 6 และ 7 โดียขนาดีเล็กหรือขนาดีสื่ำาหรับัผ้้่

หญิงจ้ะเป็นรุ่น 6100, ขนาดีกลางหรือขนาดีสื่ำาหรับัผ้้่ชายจ้ะเป็นรุ่น 6200, ซีรี�ส์ื่ 

7 หรือรุ่นทีุ�ข้�นหน้าด้ีวยเลข 7 จ้ะเป็นรุ่นทีุ�ราคาแพงกว่าเพราะซิลิโคนจ้ะนุ่มีกว่า) 

2. ตำลับักรอง แนะนำาให้ซื�อของ 3M รุ่น 6006 , 60921 , 60923 หรือ 60926 
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6. เสื�อกัี่นฝูน 

แนะนำาแบับัมีีกระดุีมีข้างหน้าเพราะง่ายต่ำอการหยิบัจั้บัอุปกรณ์์

5. ปัลั้�กี่อุดหู้ล้ดเส่ยง (Earplugs)

จ้ากสื่ถิ่ติำการสื่ลายการชุมีนุมีตำลอดีเดืีอนสิื่งหาคมี 2564 พบัว่าเจ้้า

หน้าทีุ�ตำำารวจ้ใช้เครื�องขยายเสีื่ยงระยะไกล (LRAD: Long Range Acoustic 

Device) บั่อยข้�น อีกทัุ�งผ้้่ชุมีนุมียกระดัีบัการตำอบัโตำ้เจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ชุดี

ควบัคุมีฝ้ั่งชน (คฝั่.) ด้ีวยการใช้พลุ ดีอกไม้ีไฟ้ ประทัุดียักษ์ซ้�งมีีเสีื่ยงดัีงและ

ตำอบัโต้ำถี่� ดัีงนั�นเราจ้้งควรสื่วมีทีุ�อุดีห้อย้่ตำลอดีทีุ�ถ่่ายภาพในพื�นทีุ�

7. ทิชิชู่ิ

ในบัางครั�งเราอาจ้จ้ะโดีนล้กหลงจ้ากสีื่หรือของเหลวทีุ�ผ้้่ชุมีนุมีใช้สื่าดีเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้จ้้งควรพกทิุชช่้ทัุ�ง

แบับัเปียกและแห้ง

8. ห้น้ากี่ากี่อนามัย

ในแต่ำละครั�งทีุ�ต้ำองใส่ื่หน้ากากกันแก�สื่นำ�าตำาเราจ้ะต้ำองถ่อดีหน้ากากอนามัียทิุ�งก่อนเสื่มีอ ดัีงนั�นจ้้งต้ำองเตำรี

ยมีหน้ากากอนามัียอันใหม่ีไว้สื่ำาหรับัใส่ื่กลับับ้ัานหลังถ่่ายภาพในม็ีอบัเสื่ร็จ้แล้ว
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10. ชุิดปัฐมพื่ยาบาล้สนามส่วนบุคคล้สำาห้รับยื�อช่ิวิติ (Individual First Aid Kit: IFAK)

แนะนำาเป็นเซ็ตำห้ามีเลือดีเพราะการส้ื่ญเสีื่ยเลือดีในปริมีาณ์ทีุ�มีากอาจ้ส่ื่งผ่ลอันตำรายต่ำอชีวิตำได้ี  

และเนื�องด้ีวยการปฐมีพยาบัาลเป็นสิื่�งสื่ำาคัญมีากในสื่ถ่านการณ์์คับัขัน ดัีงนั�นจ้้งต้ำองมีีการฝึั่กอบัรมีมีา

อย่างดีีจ้้งจ้ะสื่ามีารถ่ใช้อุปกรณ์์ทีุ�มีีอย้่ได้ีอย่างคุ้มีค่าและเกิดีประโยชน์มีากทีุ�สุื่ดี หากสื่นใจ้สื่ามีารถ่สื่อบัถ่ามีราย

ละเอียดีเพิ�มีเติำมีได้ีทุางเพจ้ https://web.facebook.com/sierrathailand/  และ https://web.facebook.

com/tacticalMedicool  

สื่ามีารถ่ซื�อชุดี IFAK ได้ีทีุ�ร้านขายอุปกรณ์์ทุางยุทุธิวิถี่สื่ำาหรับัเจ้้าหน้าทีุ�ทุหารตำำารวจ้ (Tactical Shop) 

โดียในชุดีจ้ะประกอบัไปด้ีวยอุปกรณ์์ทีุ�เกี�ยวข้องกับัการห้ามีเลือดี ดัีงนี�

9. เป้ันำ�า

วิธีิการใช้งานคือนำาเป้ใส่ื่ในกระเป๋าสื่ะพายด้ีานหลัง เวลาจ้ะดืี�มีนำ�าก็ด้ีงสื่ายจ้ากเป้นำ�ามีาด้ีดี ทุำาให้ประหยัดี

เวลาในการหยิบัและเปิดีฝั่าขวดีนำ�า

ตัวอย่างจริีงจากช่่างภาพข่่าวทีี่�ปฏิิบัติงานในม็อบ
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10.1 สายรัดห้้ามเลื้อด (Tourniquet)

ใช้ห้ามีเลือดีบัริเวณ์แขนหรือขาเทุ่านั�น  (ศ้กษาวิธีิ

การใช้สื่ายรัดีห้ามีเลือดีอย่างละเอียดีได้ีทีุ�ลิ�งก์นี� https://

www.youtube.com/watch?v=pm3n0eryU88)  ควร

พกปากกาแบับั Permanent ไว้ด้ีวยเพื�อใช้เขียนเวลา

ทีุ�ทุำาการรัดีสื่ายห้ามีเลือดี

อ่านเพิ�มีเติำมีได้ีทีุ�นี� https://web.

facebook.com/ValorManager/photos

/a.1135879839844325/3771841046248178/

10.2 ผู้้าพัื่นแผู้ล้ (Olaes Modular Bandage) 

คือผ้่าก�อซทีุ�มีีสื่ารห้ามีเลือดี ใช้เพื�อห้ามีเลือดีตำรง

บัริเวณ์อื�นของร่างกายนอกเหนือจ้ากแขนกับัขาทีุ�สื่ามีารถ่

ใช้สื่ายรัดีห้ามีเลือดี (Tourniquet) ได้ี ความีพิเศษของ

ผ้่าพันแผ่ลชนิดีนี�คือมีีถ้่วยครอบัเพื�อเพิ�มีแรงกดีไปทีุ�

บัาดีแผ่ล, ครอบัดีวงตำาเมืี�อมีีบัาดีแผ่ลบัริเวณ์ดีวงตำาแล้ว

จ้้งใช้ผ้่าพันเพื�อไม่ีให้แรงทีุ�ตำกของผ้่าพันแผ่ลไปกระทุบั

กับัล้กตำาโดีนตำรง หรือครอบัเพื�อใช้ในการพันแผ่ลทีุ�เกิดี

ข้�นบัริเวณ์ศีรษะได้ี (ศ้กษาวิธีิการทุำาแผ่ลได้ีทีุ� https://

ergoldbook.blogspot.com/2019/01/wound-

management.html)
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10.3 ผู้้าก๊ี่อซึ่ปิัดแผู้ล้ (Petrolatum Gauze)

เ ป็นผ้่าก�อซปิดีแผ่ลเคลือบัด้ีวยของเหลวทีุ� มีี

คุณ์สื่มีบััติำฆ่่าเชื�อโรค หากมีีแผ่ลทีุ�เกิดีจ้ากการโดีนของแข็ง

กระทุบัก็สื่ามีารถ่ใช้ผ้่าก็อซนี�เช็ดีทุำาความีสื่ะอาดีแผ่ล

ได้ีทัุนทีุ ส่ื่วนถุ่งฟ้อยด์ีทีุ�ห่อมีานั�นก็ยังสื่ามีารถ่นำาไป

ทุำาเป็นวัสื่ดุีสื่ำาหรับัปิดีแผ่ล (Occlusive Dressing) ได้ี

อีกเช่นกัน (อ้างอิงจ้ากคลิปนี�วินาทีุทีุ� 08.06-08.30 

https://web.facebook.com/tacticalMedicool/

videos/218119539886933)

10.4 เครื�องมือช่ิวยเปิัดทางเดินห้ายใจ 

(Nasopharyngeal Airway 28F w/Lube)

ประกอบัดี้วยทุ่อและสื่ารหล่อลื�นทีุ�จ้ะช่วยให้การ

สื่อดีทุ่อง่ายข้�นและลดีการเสีื่ยดีสีื่ เครื�องมืีอช่วยเปิดีทุาง

เดิีนหายใจ้นี�มีีไว้ใช้กับัผ้้่ทีุ�หมีดีสื่ติำหรือก้�งหมีดีสื่ติำ ไม่ี

แนะนำาให้ผ้้่ทีุ�ยังไม่ีผ่่านการฝึั่กใช้ทุ่อนี�กับัผ้้่ป่วย

10.5 ถุืงมือยางปัล้อดเชืิ�อ (Nitrile Gloves XL) 

ผ่ลิตำจ้ากวัสื่ดุี Nitrile 100% โดียวัสื่ดุีตัำวนี�ถ้่ก

ออกแบับัมีาให้มีีความีเหนียว ยืดีหยุ่นส้ื่ง และช่วยป้องกัน

สื่ารเคมีี เชื�อโรค เข้าส่้ื่ร่างกายผ้้่ช่วยเหลือ

10.6 Surgical Tape 

เป็นเทุปผ่่าตัำดีขนาดีความีกว้าง 2 นิ�ว และยาว 30 

ฟุ้ตำ ตัำวเทุปตัำดีง่าย ไม่ีเหนียว
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10.8 กี่รรไกี่รทางกี่ารแพื่ทย์ (Trauma Shears) 

สื่ำา ห รั บั ตัำ ดี เ สืื่� อ ผ้่ าห รื อ อุ ปก ร ณ์์ เ พื� อ ทุำา ก า ร

ปฐมีพยาบัาลก้้ชีพ เนื�องจ้ากกรรไกรตัำวนี�มีีความีแข็งแรง

และความีคมีมีากพอทีุ�จ้ะสื่ามีารถ่ตัำดีสิื่�งของหลายอย่าง

ทีุ�มีีความีแข็งแรงได้ี เช่น ส่ื่วนของชิ�นส่ื่วนเสืื่�อเกราะ หนัง

เข็มีขัดี รองเทุ้าบ้ั�ตำ และเสืื่�อกันหนาวทีุ�มีีความีหนา ใน

ขณ์ะเดีียวกันก็ยังสื่ามีารถ่ตัำดีวัสื่ดุีทีุ�มีีความีนุ่มีและเหนียว

อย่างเช่นผ้่าก�อซหรือผ้่าทีุ�มีีความีเหนียว ซ้�งแตำกต่ำางจ้าก

กรรไกรทัุ�วไปทีุ�สื่ามีารถ่เลือกการใช้งานได้ีเพียงอย่างใดี

อย่างหน้�งเทุ่านั�น

10.9 เอกี่สารกี่ำากัี่บตัิวผูู้้บาดเจ็บ (TacMed™ 

Combat Casualty Card)

สื่ำาหรับักรอกรายละเอียดีการปฐมีพยาบัาลเบืั�อง

ต้ำนภาคสื่นามีช่วยให้แพทุย์พยาบัาลได้ีเตำรียมีการรักษาได้ี

รวดีเร็วยิ�งข้�น

10.7 ห้น้ากี่ากี่ยุทธิวิธ่ิ (TacMed™ Face Shield)

หน้ากากยุทุธิวิธีิสื่ำาหรับัวางบันใบัหน้าของผ้้่ได้ีรับั

บัาดีเจ็้บัเพื�อป้องกันผ้้่ให้ความีช่วยเหลือได้ีปลอดีภัยจ้าก

เชื�อโรค
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11. เสื�อกัี่�กี่สะท้อนแสงส่เข่่ยว 

เนื�องจ้ากเป็นข้อตำกลงระหว่างสื่มีาคมีสืื่�อฯ กับัตำำารวจ้ทีุ�แถ่ลงเมืี�อวันทีุ� 25 สิื่งหาคมี 2564 ทีุ�ให้สืื่�อใส่ื่

เครื�องแบับัหรืออุปกรณ์์ทีุ�เป็นสีื่เขียวสื่ะทุ้อนแสื่งสื่ามีารถ่เห็นได้ีชัดีเจ้น เพื�อให้เจ้้าหน้าทีุ�สื่ามีารถ่แยกกลุ่มีสืื่�อออก

จ้ากกลุ่มีผ้้่ชุมีนุมีได้ีง่าย โดียทัุ�งหมีดีนี�เพื�อความีปลอดีภัยในการทุำาข่าวในพื�นทีุ�การชุมีนุมี (สื่ามีารถ่อ่านข้อตำกลง

ทัุ�งหมีดีได้ีทีุ�นี� https://siamrath.co.th/n/274746)

12. นำ�าเกี่ลื้อสำาห้รับใช้ิทางกี่ารแพื่ทย์

สื่ำาหรับัล้างตำาเมืี�อโดีนแก�สื่นำ�าตำาและล้างแผ่ลเมืี�อโดีนวัตำถุ่ของแข็งกระทุบัร่างกาย

13. ถุืงสุญญากี่าศึห้รือถุืงซิึ่ปัล็้อกี่กัี่นนำ�า

ควรพกถุ่งกันนำ�าไว้อย่างน้อย 1 ใบัเพื�อใส่ื่เสืื่�อกันฝั่นทีุ�เปียกนำ�า หรือเพื�อป้องกันสิื่�งของจ้ำาเป็นอื�นไม่ีให้

เปียกฝั่นหรือนำ�าทีุ�เจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ฉีดีใส่ื่ผ้้่ชุมีนุมี แนะนำาเป็นถุ่งสุื่ญญากาศเพราะประหยัดีพื�นทีุ�ในการจั้ดีเก็บั

ในกระเป๋า

14. สบู่นกี่แก้ี่วส่เข่่ยว

สื่ำาหรับัถ้่ล้างตัำวเมืี�อโดีนนำ�าผ่สื่มีสีื่เพื�อป้องกันการระบุัตัำวว่าเป็นผ้้่ชุมีนุมีอันจ้ะนำาไปส่้ื่การถ้่กจั้บักุมีได้ี

15. Patch กี่รุ๊ปัเลื้อด

Patch กรุ�ปเลือดี นับัได้ีว่ามีีความีสื่ำาคัญพอๆ กันกับั Patch สืื่�อมีวลชน (PRESS) ในสื่ถ่านการณ์์ทีุ�มีีการ

ปะทุะ คำาว่า ‘PRESS’ หรือ ‘สืื่�อมีวลชน’ จ้ะทุำาให้เจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้กับัผ้้่ชุมีนุมีทุราบัว่าเราไม่ีใช่เป้าหมีายทีุ�จ้ะ

จ่้้โจ้มี แต่ำถ้่าหากเราโดีนจ่้้โจ้มีจ้นทุำาให้ได้ีรับับัาดีเจ็้บัสื่าหัสื่ถ้่งขั�นต้ำองส่ื่งไปโรงพยาบัาล ‘Patch กรุ�ปเลือดี’ ก็จ้ะ

ช่วยย่นเวลาในการตำรวจ้สื่อบักรุ�ปเลือดีของเราไปได้ี

ตัวอย่างเส้่�อสี่เขี่ยวส่ะท้ี่อนแส่งทีี่�ส้่�อมวลช่นส่วมใส่่ข่ณะที่ำางาน
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กฎของการถ่�ายภาพการสลายการชุุมืนุุมืสำาหรับื้ป้ระชุาชุนุทั�วไป้
ถ่่ายยังไงก็ได้ีโดียไม่ีโดีนเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้จั้บักุมีหรือควบัคุมีตัำว เพราะถ้่งแม้ีเราจ้ะเข้าไปในพื�นทีุ�ชุมีนุมี

เสื่มืีอนผ้้่สัื่งเกตำการณ์์ทีุ�ต้ำองการจ้ะถ่่ายภาพเทุ่านั�น แต่ำเมืี�อถ้่งสื่ถ่านการณ์์ดีำาเนินมีาถ้่งช่วงชุลมุีนคับัขันและเจ้้า

หน้าทีุ�ตำำารวจ้ชุดีควบัคุมีฝ้ั่งชน (คฝั่.) ปฏิิบััติำการจั้บักุมีทุุกคนทีุ�อย้่ในพื�นทีุ� (ยกเว้นสืื่�อมีวลชนทีุ�มีีปลอกแขนและ

ทีุมีแพทุย์อาสื่า) เมืี�อนั�นเราก็มีีโอกาสื่จ้ะถ้่กจั้บักุมีเช่นเดีียวกับัผ้้่ชุมีนุมี ในทีุ�นี�เราอาจ้จ้ะโดีนเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้แจ้้ง

ข้อหาฝ่ั่าฝืั่น พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ได้ี ดัีงนั�นมีีข้อควรปฏิิบััติำดัีงนี�

ข้้อควรปฏิิบััติิ
1. เจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้อาจ้จ้ะคิดีว่าเราเป็นผ้้่ชุมีนุมี  ส่ื่วนผ้้่ชุมีนุมีก็อาจ้จ้ะคิดีว่าเราเป็นตำำารวจ้นอกเครื�องแบับั ดัีงนั�น

เราจ้้งต้ำอง Perform ตัำวเองให้เป็นสืื่�อ ตำามีวิธีิดัีงนี�

1.1 แม้ีว่าจ้ะเห็นด้ีวยกับัผ้้่ชุมีนุมีหรือโกรธิเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้มีากขนาดีไหนก็ต้ำองควบัคุมีอารมีณ์์ตำนเอง 

หากเราแสื่ดีงออกชัดีเจ้นให้ คฝั่. เห็นว่าเราโกรธิเขาจ้ะทุำาให้เรากลายเป็นจุ้ดีสัื่งเกตำและอาจ้ตำกเป็น 

เป้าหมีายได้ี

1.2 หากจ้ำาเป็นต้ำองเดิีนฝ่ั่าแนวจ้ริงให้ช้กล้อง ช้มืีอทัุ�งสื่องข้างข้�นเพื�อสืื่�อสื่ารกับัเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ว่าเราเป็น

สืื่�อไม่ีใช่ผ้้่ชุมีนุมี ซ้�งการช้มืีอกับักล้องข้�นเหนือศีรษะก็ถื่อเป็นวิธีิการสืื่�อสื่ารกับัเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ทีุ�ดีีทีุ�สุื่ดี

เนื�องจ้ากในสื่ถ่านการณ์์จ้ริงนั�นต่ำางฝ่ั่ายต่ำางอย้่ไกลเกินว่าจ้ะตำะโกนแล้วได้ียินชัดีเจ้น ยังไม่ีนับัเสีื่ยง

รบักวนจ้ากการเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้หรือแกนนำาทีุ�ประกาศผ่่านเครื�องขยายเสีื่ยงและเสีื่ยงจ้ากประทัุดียักษ์ 

แก�สื่นำ�าตำา พลุ กระสุื่นยางทีุ�ต่ำางฝ่ั่ายต่ำางใช้ตำอบัโต้ำกันอีกด้ีวย

1.3 แต่ำงกายพกพาอุปกรณ์์เฉพาะทุางสื่ำาหรับัการเป็นช่างภาพเพื�อแสื่ดีงถ้่งความีเป็นมืีออาชีพ

1.4 เคลื�อนไหวอย่างมีีเป้าหมีาย ไม่ีลุกลี�ลุกลน และจ้ริงจั้งกับัการถ่่ายภาพ ณ์ ขณ์ะนั�นให้เหมืีอนว่าเราเป็น

สืื่�อทีุ�ตัำ�งใจ้มีาทุำาข่าวในม็ีอบั โดียหลักการเคลื�อนไหวทีุ�ว่ามีีดัีงนี�

• สัื่งเกตำผ้้่ชุมีนุมีตำามีเกณ์ฑ์์พื�นฐาน เช่น ผ้้่ชุมีนุมีทีุ�น่าสื่นใจ้มีีเอกลักษณ์์ มีีสื่ารทีุ�จ้ะสืื่�อชัดีเจ้น, ผ้้่ชุมีนุมี

ทีุ�คาดีคะเนแล้วว่าไม่ีมีีป่ญหากับัการถ้่กถ่่ายภาพ (ในสื่ถ่านการณ์์จ้ริงทีุ�ชุลมุีนนั�นยากทีุ�จ้ะเข้าไปขอ 

Consent ทุุกภาพทีุ�ถ่่าย สิื่�งทีุ�ทุำาได้ีอาจ้จ้ะเป็นการสืื่�อสื่ารผ่่านทุ่าทุางด้ีวยการยกกล้องข้�นเหนืออก

และก้มีหัว เมืี�อถ่่ายเสื่ร็จ้จ้้งพ้ดีขอบัคุณ์และก้มีหัวอีกครั�ง)

• จั้บัตำาด้ีและคาดีคะเนสิื่�งทีุ�ผ้้่ชุมีนุมีคนนั�นหรือกลุ่มีนั�นจ้ะทุำาต่ำอไป

• ประเมิีนพื�นทีุ�ทีุ�ผ้้่ชุมีนุมีเป้าหมีายของเรายืนอย้่ว่าปลอดีภัยทีุ�จ้ะเข้าไปถ่่ายไหมี ภายใต้ำหลักเกณ์ฑ์์

คือพื�นทีุ�นั�นต้ำองมีีทีุ�กำาบััง ทีุ�กั�นหรือเสื่าทีุ�เราจ้ะสื่ามีารถ่วิ�งมีาหลบัได้ีหากมีีเหตุำฉุกเฉินเกิดีข้�น 

2. พยายามีเกาะกลุ่มีกับัเพื�อนทีุ�มีาถ่่ายภาพในม็ีอบัหรือสืื่�อทีุ�มีีปลอกแขนเพื�อลดีการถ้่กมีองว่าเป็นผ้้่ชุมีนุมี

3. พยายามีมีีสื่ติำอย้่ตำลอดี สัื่งเกตำรอบัตัำวบ่ัอยๆ สัื่งเกตำการเคลื�อนทีุ�ของผ้้่ชุมีนุมีและเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ ก่อนจ้ะวิ�งหนี

ต้ำองด้ีก่อนว่าเกิดีอะไรข้�น ผ้้่ชุมีนุมีวิ�งหนีอะไร วิ�งไปทุางไหน ทุำาไมีต้ำองไปทุางนั�น หรือมีีเสีื่ยงอะไรผิ่ดีปกติำไหมี

จ้ากนั�นจ้้งประเมิีนสื่ถ่านการณ์์ต่ำอไปทีุ�อาจ้จ้ะเกิดีข้�น 
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ตััวอย่่างเสีีย่งของส่ี�งทีี่�แต่ัละฝ่่าย่ใช้้ตัอบโต้ักััน

ปัระทัดยักี่ษ์   เสีื่ยงดัีง “ต้้ำมี” ทุุ้มีและแน่นจ้นคนทีุ�ไม่ีร้้อาจ้คิดีว่าเป็นเสีื่ยงระเบิัดี

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435616430486011910  นาทีุทีุ� 00.00  /  00.07  /  00.13 – 00.22

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306  นาทีุทีุ� 00.03  /  00.12  /  00.20  /  00.24  

/  00.29  /  00.40  /  00.49  

ภาพตัวอย่างปรีะทัี่ดยักษ์์ จากคลิปข่องผู้้้ใช้่ Youtube ในนาม NUENG ZEED  

https://www.youtube.com/watch?v=izlpTYX3Jyw

พื่ลุ้แล้ะดอกี่ไม้ไฟ

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306  นาทีุทีุ� 00.00 – 00.15   

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435268470581575689  นาทีุทีุ� 00.01 – 00.13  

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306  นาทีุทีุ� 00.01 – 00.07  /  00.19 – 00.41 

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306  นาทีุทีุ� 00.29 – 00.48 

ระเบิดข่วด ห้รือ ระเบิดเพื่ลิ้ง ห้รือ Molotov Cocktail 

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306  นาทีุทีุ� 00.01 /  00.07 – 00.36

ตัวอย่างรีะเบิดข่วดทีี่�ผู้้้ชุ่มนุมในฮ่องกงนำามาใช้่ตอบโต้เจ้าหน้าทีี่�ตำารีวจ

ภาพจาก เพจบ้รีพาไม่แพ้ https://web.

facebook.com/TheDongFangBubai/photos

/a.541063909609692/873757676340312/



ACTLAB16

แก๊ี่สนำ�าติา เสีื่ยงดัีง “ปุ้ง” เพราะคฝั่. 1 คนยิงได้ีครั�งละ 1 นัดี หากจ้ะยิงอีกครั�งต้ำองโหลดีแก็สื่นำ�าตำากระป๋องใหม่ี

เข้าไปในปืนก่อน

https://www.youtube.com/watch?v=W8f8kgdCk9Y  นาทีุทีุ� 00.30  /  01.00 – 01.01  / 01.16  /  01.38  /  

01.56  /  02.10 – 02.14  /  02.40  /  02.46  /  02.49  /  03.49 

https://www.youtube.com/watch?v=I4XSoJ41bnE   นาทีุทีุ� 00.34  /  00.44  /  00.51 

ตัวอย่างกรีะป๋องแก๊ส่นำ�าตาแบบยิงทีี่�ตกอย้่ในพ้�นทีี่�ทีี่�มีการีส่ลายการีชุ่มนุม 

ภาพโดย อินที่ร์ีแก้วโอภานุเครีาะห์กุล / Workpoint TODAY https://twitter.com/InkaewO/status/1373282695522840581

ตัวอย่างกรีะป๋องแก๊ส่นำ�าตาแบบข่ว้างทีี่�ตกอย้่ในพ้�นทีี่�ทีี่�มีการีส่ลายการีชุ่มนุม

ภาพโดย ข่่าวส่ดออนไลน์ https://twitter.com/KhaosodOnline/status/1359755590407311363
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กี่ระสุนยาง เสีื่ยงดัีง “แป๊กๆ” เพราะ คฝั่. 1 คนอาจ้จ้ะยิงครั�งละหลายนัดี 

https://www.youtube.com/watch?v=SWlND-YMWdA  นาทีุทีุ� 01.22 – 01.27  /  02.16 – 02.22    /   02.55 –  

02.58  /   03.07 –  03.23  /  03.54 – 04.13  /  05.08  /  06.40 – 06.57  /  07.15 – 07.23  /  07.38 – 07.44  

https://www.youtube.com/watch?v=JQGGpk6s3Iw  นาทีุทีุ� 00.21 – 00.24  /  01.34 – 01.42  /  02.19 – 

02.39  /  03.43 – 03.47  /  03.55 – 04.01  /  05.25 – 05.31 

https://www.youtube.com/watch?v=eEnzDKZfFTE  นาทีุทีุ� 02.45 – 02.53  /  03.39 – 03.43  /  

https://twitter.com/ittipat_tv/status/1434853975132569600  นาทีุทีุ� 00.23 – 00.25  /  01.28 – 01.37

ตัวอย่างหัวกรีะสุ่นยางทีี่�ตกอย้่ในพ้�นทีี่�ทีี่�มีการีส่ลายการีชุ่มนุม

ภาพโดย ไลลา ตาเฮ

ตัวอย่างปลอกกรีะสุ่นยางทีี่�ตกอย้่ในพ้�นทีี่�ทีี่�มีการีการีส่ลายการีชุ่มนุม

ภาพโดย ไลลา ตาเฮ
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LRAD เสีื่ยงดัีง “หวุยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เสีื่ยงเหมืีอนสัื่ญญาณ์กันขโมียรถ่ยนต์ำซ้�งจ้ะดัีงติำดีต่ำอกันไปอย่างนี�จ้นกว่า

เจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้จ้ะปิดีเสีื่ยง

https://twitter.com/opol999/status/1437043561313169409  นาทีุทีุ� 00.11 – 00.35 

https://www.youtube.com/watch?v=QSMyY3_dmrM  นาทีุทีุ� 00.22 – 01.00 

ภาพโดย SpringNEWS https://www.springnews.co.th/news/802738

4. ควรจ้ดีจ้ำาใบัหน้าบุัคลิกของผ้้่ชุมีนุมี การ์ดี หรือทีุมีงานผ้้่จั้ดีการชุมีนุมีไว้เพื�อง่ายต่ำอการถ่่ายภาพแอ�กชั�นทีุ�

ต้ำองการและเพื�อให้ง่ายสื่ำาหรับัการติำดีตำามีความีเคลื�อนไหวของผ้้่ชุมีนุมีในม็ีอบันั�นๆ เช่น ทีุมีงานไปเจ้รจ้า

อะไรกับัเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ แกนนำาสัื่�งให้เคลื�อนขวนไปยังสื่ถ่านทีุ�ใดี หรือกำาลังจ้ะมีีกิจ้กรรมีการแสื่ดีงออกเชิง

สัื่ญลักษณ์์อะไร เป็นต้ำน

5. ควรร้้ว่าเราจ้ะเล่าอะไรในภาพถ่่ายเพื�อให้ร้้ว่าจั้งหวะไหนควรถ่่ายจั้งหวะไหนควรหลบัหรือเดิีนเลี�ยงชิดีซ้าย – 

ขวา ข้างใดีข้างหน้�งทีุ�แยกจ้ากผ้้่ชุมีนุมีหรือเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้อย่างชัดีเจ้น

6. ถ้่าโดีนเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้หรือผ้้่ชุมีนุมีสัื่�งห้ามีให้เราถ่่ายภาพเหตุำการณ์์ตำอนนั�นเราก็ควรทุำาตำามีนำ�าไปก่อนคือไม่ีถ่่าย

เพื�อให้อีกฝ่ั่ายสื่บัายใจ้แล้วหลังจ้ากนั�นเราจ้้งค่อยหาจั้งหวะถ่่าย คืออาจ้จ้ะเดิีนออกมีาให้ห่างจ้ากตำรงนั�นก่อน 

เมืี�ออย้ใ่นจุ้ดีทีุ�ไม่ีมีีใครสัื่งเกตุำหรือสื่นใจ้เราแล้วจ้้งค่อยถ่่ายภาพโดียต้ำองรีบักดีถ่่ายแล้วรีบัออกมีาจ้ากตำรงนั�นทัุนทีุ

7. แชร์ Live Location ใน Telegram กับัเพื�อนหรือบุัคคลทีุ�ไว้ใจ้

8. รีบัถ่่ายรีบัออก ไม่ียืนแช่ให้ตัำวเองเป็นเป้า หากยังอยากได้ีภาพมุีมีนั�นอีก เมืี�อถ่่ายเสื่ร็จ้แล้วก็ควรข้�นไปยืนบัน

ฟุ้ตำบัาทุหรือมีองหาต้้ำไฟ้ เสื่าไฟ้ฟ้้า รถ่ทีุ�จ้ะสื่ามีารถ่หลบัและออกไปถ่่ายยังจุ้ดีทีุ�ต้ำองการใหม่ีได้ีอีกครั�ง

9. หาจุ้ดีทีุ�หลบัหรือยืนอย้่มีีผ้้่ชุมีนุมีวิ�งมีาหลบัหรือใช้เป็นจุ้ดีตำอบัโต้ำเจ้้าหน้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ควบัคุมีฝ้ั่งชน (คฝั่.) เรา

ควรยืนยันความีเป็นสืื่�อและบัอกผ้้่ชุมีนุมีว่าจุ้ดีนี�เป็นพื�นทีุ�ทุำางานของสืื่�อ หากผ้้่ชุมีนุมียืนยันจ้ะอย้่ตำรงนั�นต่ำอเราก็

ต้ำองเป็นฝ่ั่ายไปหาทีุ�หลบัใหม่ี
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ข้้อห้้าม
1. เข้าไปร่วมีกิจ้กรรมีการแสื่ดีงออกเชิงสัื่ญลักษณ์์หรือร่วมีปฏิิบััติำการกับัผ้้่ชุมีนุมี เช่น เขียนข้อความีบันป้ายผ้่า, 

ช่วยลากต้้ำคอนเทุนเนอร์, ช่วยจุ้ดีไฟ้, ช่วยยกของ หรือช่วยตัำดีลวดีหนามี เป็นต้ำน

2. เดิีนถ่่ายภาพเพียงลำาพังคนเดีียวเพราะหากเกิดีอันตำรายข้�นจ้ะไม่ีมีีพยานบุัคคลหรือพยานหลักฐาน  

3. ใส่ื่คอนแท็ุกเลนส์ื่

4. ยืนแช่ตำรงทีุ�โล่งหรือกลางแนวปะทุะระหว่างเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ชุดีควบัคุมีฝ้ั่งชน (คฝั่.) กับัผ้้่ชุมีนุมีเพราะอาจ้จ้ะ

ทุำาให้ตำกเป็นเป้าได้ี

5. ใส่ื่เสืื่�อผ้่าทีุ�มีีข้อความีทุางการเมืีองในเชิงเห็นด้ีวยหรือสื่นับัสื่นุนผ้้่ชุมีนุมี

6. ใช้มืีอเปล่าหยิบัจั้บักระป๋องแก็สื่นำ�าตำา ประทัุดียักษ์ ล้กแก้ว หรือสิื่�งของทีุ�ผ้้่ชุมีนุมีใช้ตำอบัโต้ำเจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้ 

เพราะนอกจ้ากจ้ะได้ีรับับัาดีเจ็้บัแล้วอาจ้จ้ะทุำาให้เจ้้าหน้าทีุ�ตำำารวจ้คิดีว่าเราเป็นผ้้่ชุมีนุมีได้ี 

Tips & Tricks การตั้�งคู่�ากล้อง
1. กี่ารถ่ืายติำารวจยิงกี่ระสุนยางห้รือแก๊ี่สนำ�าติา ห้รือถ่ืายผูู้้ชุิมนุมยิงพื่ลุ้ห้รือดอกี่ไม้ไฟ

หากเป็นตำอนกลางวันให้ตัำ�งค่า Shutter Speed 1/200 ก็จ้ะเห็นล้กไฟ้ทีุ�ออกจ้ากปลายกระบัอกปืนได้ี

ชัดีเจ้นมีากข้�น

ภาพถ่่ายโดย ณัฐพล พันธ์์พงษ์์ส่านนท์ี่ ภาพถ่่ายโดย  ผู้ศ.กานตช่าติ  เร้ีองรัีตนอัมพรี
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2. ถ่ืายควันแก๊ี่สนำ�าติา

สื่ามีารถ่ตัำ�งค่าได้ีปกติำเหมืีอนถ่่ายภาพผ้้่ชุมีนุมีถื่อป้ายประทุ้วงคือไม่ีจ้ำาเป็นต้ำองตัำ�งค่า Shutter Speed ส้ื่ง  แต่ำยัง

ต้ำองสื่นใจ้ค่า F Stop (ร้รับัแสื่ง) อย้ ่  สิื่�งสื่ำาคัญของการถ่่ายควันแก็สื่นำ�าตำาคือเราต้ำองมัี�นใจ้ว่าเราใส่ื่อุปกรณ์์ป้องกันทุุก

อย่างดีีแล้วเพราะยิ�งรัดีกุมีเทุ่าไหร่ก็จ้ะยิ�งถ่่ายควันแก็สื่นำ�าตำาได้ีนานเทุ่านั�น

ภาพถ่่ายโดย ณัฐพล พันธ์์พงษ์์ส่านนท์ี่

ภาพถ่่ายโดย  ผู้ศ.กานตช่าติ เร้ีองรัีตนอัมพรี

ภาพถ่่ายโดย ณัฐพล พันธ์์พงษ์์ส่านนท์ี่
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ห้มายเห้ติุ: งานชิ�นนี�เป็นหน้�งในผ่ลงานจ้ากโครงการสื่กัดีความีร้้การเคลื�อนไหวเพื�อประชาธิิปไตำยในไทุย จั้ดีโดีย  

Act Lab เมืี�อ สื่.ค.-ก.ย. 2654 โดียมุ่ีงหวังว่าผ่ลงานชุดีนี�จ้ะเป็นฐานข้อม้ีลให้กับัขบัวนการเคลื�อนไหวเพื�อประชาธิิปไตำย

ในไทุยต่ำอไป

ข่อข่อบคุณผูู้้ให้้สัมภาษณ์:

ณ์ัฐพล พันธิ์พงษ์สื่านนทุ์ ช่างภาพข่าวอิสื่ระ

ผ่ศ. กานตำชาตำิ เรืองรัตำนอัมีพร อาจ้ารย์ประจ้ำาคณ์ะวารสื่ารศาสื่ตำร์และสื่ื�อสื่ารมีวลชน มีหาวิทุยาลัยธิรรมีศาสื่ตำร์, ทุี�ปร้กษาสื่ื�อออนไลน์ 

PLUS SEVEN 

ปฏิิภัทุร จ้ันทุร์ทุอง ช่างภาพ Voice TV

ฉัทุดีนัย ทิุพยวรรณ์์ ช่างภาพ Voice TV

ศิรชัย อรุณ์รักษ์ติำชัย ช่างภาพ Getty Image

ทิุฆั่มีพร ธิรรมีเทีุ�ยง ช่างภาพ iLaw

เมีธิิชัย เตีำยวนะ ช่างภาพ The101.world
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