คู่่� มืือถ่่ายภาพการสลายการชุุ มนุุ ม
เรีียบเรีียงโดย ไลลา ตาเฮ
https://actlab.protestista.com/handbook-for-dealing-with-home-harassment/

“เราทุุกคนคืือสื่่�อ ประชาชนทุุกคนมีีสิิทธิิถ่่ายภาพการสลายการชุุมนุุม
ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ”
เป้้ าหมาย

เพิ่่�มพื้้�นที่่�ข่่าวการสลายการชุุมนุุมของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐทางโซเชีียลมีีเดีีย สื่�อ่ สารสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการ
สลายการชุุมนุุมผ่่านการเป็็นสื่่�อพลเมืือง โดยที่่�ภาพถ่่ายหรืือคลิิปวิิดีีโอเหล่่านี้้�สามารถใช้้เป็็นหลััก
ฐานในการฟ้้องร้้องการกระทำำ�เกิินกว่่าเหตุุของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐได้้ในอนาคต

แนวคิิ ด

เราทุุกคนคืือสื่่�อ ประชาชนทั่่�วไปย่่อมมีีสิิทธิิในการบัันทึึกประวััติิศาสตร์์ผ่่านภาพถ่่ายรวมไปถึึง
บัันทึึกภาพการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในการสลายการชุุมนุุมเช่่นเดีียวกัับสื่่�อทางการที่่�ได้้รัับ
ปลอกแขนจากหน่่วยงานของรััฐ เพราะในยุุคที่่�ทุุกคนมีีโทรศััพท์์มืือถืือคำำ�ว่่า “สื่�อ่ ” กิินความกว้้าง
กว่่าสื่่�อโทรทััศน์์หรืือหนัังสืือพิิมพ์์อย่่างที่่�องค์์กรสื่่�อและรััฐนิิยาม
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แนวทางเบื้้� องต้้ นสำำ�หรัั บสื่่� ออิิ สระและประชาชนทั่่� วไป
ในการถ่่ ายภาพสลายการชุุ มนุุ ม
สำำ�หรัับคนที่่�มีีความถนััดเชี่่�ยวชาญในทัักษะการถ่่ายภาพ การเข้้าไปในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการชุุมนุุมประท้้วงเราอาจทำำ�
หน้้าที่่� “สื่่�ออิิสระ” “สื่่�อพลเมืือง” หรืือเข้้าไปในฐานะผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุมที่่
ุ �มองผ่่านเลนส์์กล้้อง ตระหนัักว่่าบทบาทหน้้าที่่�
หลัักของเราคืือการบัันทึึกภาพการชุุมนุุมเพื่่�อส่่งสารออกไปให้้ได้้มากที่่�สุุดโดยเฉพาะบนพื้้�นที่่�โซเชีียลมีีเดีีย บ่่อยครั้้�งที่่�
ภาพถ่่ายและคลิิปของสื่่�ออิิสระและประชาชนทั่่�วไปเผยให้้เห็็นแง่่มุุมที่่�สื่่�อกระแสหลัักเลืือกจะปิิดบัังบิิดเบืือนหรืือมองไม่่
เห็็นโดยเฉพาะในสถานการณ์์ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รััฐสลายการชุุมนุุมโดยใช้้ความรุุนแรงเกิินกว่่าเหตุุ
เมื่่�อตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�นี้้�แล้้วเราจำำ�เป็็นต้้องมีีทัักษะเบื้้�องต้้นในการสัังเกตการณ์์และอ่่านสถานการณ์์ทั้้�ง
ฝั่่�งผู้้�ชุุมนุุมและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ  รวมทั้้�งเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์เลวร้้ายที่่�สุุดที่่�จะเกิิดขึ้้�นในการชุุมนุุมแต่่ละ
ครั้้�ง ดัังนี้้�
การเตรีี ยมตัั ว
ก่่ อนจะไปถึึ งพื้้� นที่่� ชุุมนุุ ม
1. ติิดตามข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการเมืืองอย่่างใกล้้ชิิดเพื่�อ่ ให้้ทราบ Movement ของการเคลื่่�อนไหว
ทางการเมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
2. หาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการชุุมนุุมในแต่่ละครั้้�งให้้ได้้มากที่่สุ� ุดเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�จะมีีการสลายการชุุมนุุม โดยข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�ต้้องทำำ�การบ้้านไปก่่อน มีีดัังนี้้�
2.1 ต้้องรู้้�ว่่าการชุุมนุุมในครั้้�งนั้้�นมีีข้้อเรีียกร้้องอะไร
2.2 ใครเป็็นแกนนำำ� กลุ่่�มหลัักหรืือภาคีีร่่วมในการจััดการชุุมนุุม
2.3 กิิจกรรมที่่�ทางทีีมงานผู้้�จััดได้้เตรีียมไว้้มีีอะไรบ้้าง
2.4 สถานที่่�และวัันเวลาในการจััดการชุุมนุมุ
2.5 การเตรีียมรัับมืือของเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจ ซึ่่�งสามารถติิดตามการถ่่ายทอดสดในการแถลงข่่าวแต่่ละครั้้�งได้้ที่่�
https://web.facebook.com/policetv.tv
3. ศึึกษาเส้้นทางโดยรอบพื้้�นที่่�การชุุมนุุมอย่่างละเอีียดจาก Google Map
4. ตรวจสอบความพร้้อมของอุุปกรณ์์และจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ลงประเป๋๋าให้้เรีียบร้้อย
4.1 ชาร์์จแบตเตอรี่่�กล้้องทุุกก้้อนที่่�มีีให้้เต็็ม
4.2 ฟอร์์แมตเมมโมรี่่�กล้้องทุุกตััวที่่�จะนำำ�ไปใช้้แต่่ในแต่่ละครั้้�ง
4.3 ตรวจสอบการทำำ�งานของกล้้องถ่่ายภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าไม่่มีีความผิิดปกติิ
4.4 กรอกน้ำำ��ให้้เต็็มความจุุของเป้้น้ำำ�� หากไม่่มีีเป้้น้ำำ��ควรเตรีียมน้ำำ�ดื่่
� �มติดิ กระเป๋๋าไว้้อย่่างน้้อย 1 ขวด
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5. ไม่่ควรรัับประทานอาหารให้้อิ่่�มจนเกิินไปเพราะจะทำำ�ให้้เกิิดอาการจุุกและอาเจีียนได้้
เมื่่�อสููดดมแก็็สน้ำำ��ตา
6. ชาร์์จแบตเตอรี่่สำ� ำ�รองให้้เต็็ม
7. บัันทึึกหมายเลขโทรศััพท์์ของศููนย์์ทนายความเพื่�อ่ สิิทธิิมนุุษยชน (โทร. 092-2713172 หรืือ 0967893173) ไว้้ในโทรศััพท์์มืือถืือ
8. ควรลงชื่่�อขอปลอกแขนจากทางสมาพัันธ์์สื่่�อไทยเพื่�อ่ ประชาธิิปไตย (DemAll) ที่่นี่� ่� https://www.
facebook.com/DemAllDemocracyAlliance/posts/166199255583623 เพื่่�อลดการโต้้เถีียงกัับ
ตำำ�รวจในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจเดิินหน้้าจัับกุุมผู้้�ชุุมนุุมและอาจเข้้าใจผิิดได้้ว่่าเราเป็็นผู้้�ชุุมนุุมในอีีกทาง
หนึ่่�งก็็เพื่่�อป้้องกัันการเข้้าใจผิิดว่่าเราเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจนอกเครื่่�องแบบด้้วยเช่่นกััน
หลัังจากกรอก Google Form แล้้วจะมีีอีีเมลส่่งกลัับมาเพื่่�อให้้เรากรอกข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับช่่าง
ภาพสมััครเล่่นหรืือช่่างภาพที่่�ถ่่ายภาพเป็็นงานอดิิเรก ไม่่เคยเผยแพร่่ผลงานผ่่านสื่่�อสำำ�นัักใดเลยแนะนำำ�ให้้
แนบ link ตััวอย่่างภาพถ่่ายที่่�เผยแพร่่ในสื่�อ่ โซเชีียลมีีเดีียของตนเอง เช่่น Facebook Page, Instagram,
Vimeo, Twitter หรืือ Facebook Group ตามความสนใจพิิเศษย่่อยของเราก็็ได้้ เช่่น Street Photo
Thailand, คนรัักกล้้องฟิิล์ม์ หรืือรอยััลลิิสต์ม์ าร์์เก็็ตเพลส-ตลาดหลวง เป็็นต้้น
9. แต่่งกายให้้ทะมััดทะแมงเพื่่�อความคล่่องแคล่่วและสะดวกกัับการถ่่ายภาพ
9.1 เสื้้�อผ้้าพอดีีตััว ไม่่หลวมหรืือคัับจนเกิินไป ไม่่ควรใส่่ชุุดสีีดำำ� (All Black) เพราะจะทำำ�ให้้กลมกลืืนกัับผู้้�
ชุุมนุุมจนเกิินไป
9.2 รองเท้้า แนะนำำ�เป็็นรองเท้้าหุ้้�มข้้อแบบเดีียวกัับที่่�กองทััพใช้้หรืือรองเท้้าปีีนเขา เหตุุผลที่่�ต้้องเป็็นแบบ
หุ้้�มข้้อเพราะเวลาขาพลิิกจะไม่่มีปััี ญหาข้้อเท้้าอัักเสบ หรืืออย่่างน้้อยก็็ต้้องเป็็นรองเท้้าผ้้าใบที่่�ออกแบบ
มาสำำ�หรัับการวิ่่�งโดยเฉพาะ ตััวอย่่างเช่่น

เมื่่� อไปถึึ งพื้้� นที่่� ชุุมนุุ มแล้้ ว
1. เดิินสำำ�รวจพื้้�นที่่�การชุุมนุุมโดยรอบเพื่�อ่ ศึึกษาเส้้นทางหากมีีการสลายการชุุมนุุม ทั้้�งนี้้�ควรไปถึึงพื้้�นที่่�
ชุุมนุุมก่่อนเวลานััดหมายอย่่างน้้อย 1 ชั่่�วโมง
2. สัังเกตหาจุุดที่่�คาดว่่าอาจจะมีีการสลายการชุุมนุุมซึ่�ง่ ก็็คืือจุุดที่่มีี� เจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจควบคุุมฝููงชน (คฝ.)
พร้้อมโล่่ กระบองและอาวุุธพิิเศษตั้้�งกำำ�ลัังรอพร้้อมด้้วยรถฉีดี น้ำำ��จีีโน่่ หากพบว่่าจุุดนั้้�นอยู่่�ไม่่ไกลจากจุุด
ที่่�มีีการนััดหมายการชุุมนุุมมากนัักควรเตรีียมอุุปกรณ์์ป้้องกััน (หน้้ากากกัันแก็็ส, แว่่นตากัันแก็็ส, หมวก
ฟาส) ให้้พร้้อมสวมใส่่ที่่�สุุดหรืือหากใส่่ได้้ก่่อนก็็ควรใส่่เลย
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3. เช็็กข่่าวความเคลื่่�อนไหวของทีีมงานผู้้�จััดม็็อบจาก Official Fanpage เพื่�อ่ อััปเดตและคอนเฟิิร์์มเวลา
สถานที่่�ของการนััดชุุมนุุม
4. หากบริิเวณใกล้้เคีียงการชุุมนุุมมีีการตั้้�งแนวของเจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจชุุดควบคุุมฝููงชน (คฝ.) พร้้อมโล่่ห์์
กระบองและรถฉีีดน้ำำ�� แรงดัันสููง (จีีโน่่) พร้้อมทั้้�งผู้้�ชุุมนุุมมีีท่่าทีีพร้้อมปะทะ อย่่างน้้อยเราก็็ควรใส่่หมวก
ฟาสก่่อนเพื่่�อความปลอดภััย และเมื่่�อผู้้�ชุุมนุุมเริ่่�มมีีการรื้้�อลวดหนาม ลากตู้้�คอนเทนเนอร์์ หรืือปาประ
ทััด เมื่่�อนั้้�นเราจึึงใส่่หน้้ากากและแว่่นกัันแก็็สเสริิมเข้้าไปได้้
อุุ ปกรณ์์ สำำ�หรัั บถ่่ ายภาพ
1. กล้้องถ่่ายรููปดิิจิิตอล

กล้้อง Canon R5

ส�ำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วไม่อยากเสียเวลาเปลี่ยนเลนส์
แนะน�ำให้พกกล้องสองตัว คือตัวแรกใส่เลนส์ 70-200 มม. เพื่อถ่าย
ภาพจากระยะไกล ส่วนกล้องตัวที่สองนั้นใส่เลนส์ระยะปกติคือ เลนส์
24-120 มม. หรือ 24-70 มม. เพื่อถ่ายภาพมุมกว้างเห็นบรรยากาศ
โดยรวมรอบตัว แต่ส�ำหรับคนที่รู้แล้วว่าจะเล่าอะไรในภาพ มีภาพที่
ต้องการอยู่ในหัวแล้ว หรือรู้ข้อจ�ำกัดว่าแบกกล้องได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้น
ก็แนะน�ำให้ใช้กล้องแค่ตัวเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อความคล่องแคล่วในการวิ่ง
หนีหลบหลีกในสถานการณ์ชุลมุน เราต้องไม่ลืมว่าช่างภาพไม่ได้มีแค่
เลนส์กับกล้องเท่านั้นที่ต้องแบกแต่ยังมีหมวกฟาส หน้ากากกันแก็ส
แว่นกันแก็สรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ อีก

ในการถ่ายภาพการสลายการชุมนุมนั้นมักจะมีบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถเข้าไปอยู่กลางแนวปะทะ
ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้และเลนส์ 70-200 มม. ที่มีก็อาจจะไม่สามารถซูมได้ไกลเท่าที่เราต้องการ
ได้จึงท�ำให้ต้องมาครอปภาพในภายหลัง ดังนั้นเพื่อให้ได้ไฟล์คุณภาพเราจึงต้องเลือกใช้กล้องที่มีความละเอียดสูง
ตัวอย่างกล้องที่แนะน�ำคือ กล้อง Canon R5 ที่มี Sensor ขนาด Fullframe ความละเอียด 45 ล้านพิกเซล
2. เลนส์์
เลนส์ 70-200 มม. เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพเหตุการณ์ที่มีความ
อันตราย ไม่สามารถเข้าไปในระยะใกล้ได้ เช่น ถ่ายภาพเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ยิงกระสุนยาง ขว้างแก็สน�้ำตา ฉีดน�้ำมา
ทางผู้ชุมนุม และถ่ายภาพผู้ชุมนุมขว้างปาระเบิดขวด ประทัดยักษ์
ประทัดลูกบอลไปทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.)
ตััวอย่่างกล้้องที่�ใ่ ส่่เลนส์์ 70-200 มม.
4
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เลนส์์ EF70-200mm f/2.8L USM
สำำ�หรัับกล้้อง Canon

เลนส์์ AF-S NIKKOR 70-200MM F/2.8E FL ED
VR สำำ�หรัับกล้้อง Nikon

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

เลนส์์ Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

เลนส์์ 24-120 มม. และ เลนส์์ 24-70 มม. เหมาะสำำ�หรัับถ่่ายภาพผู้้�ชุุมนุุมกำ�ลั
ำ ังทำำ�กิจิ กรรม เช่่น กำำ�ลัังตั้้�งรั้้�วตั้้�งโล่่ห์์
รื้้�อลวดหนาม ล้้างตา หรืือลากตู้้�คอนเทนเนอร์์ เป็็นต้้น
อุุ ปกรณ์์ เสริิ มเพื่่� อความปลอดภัั ยของชีี วิิตและทรัั พย์์ สิิน
1. หมวกฟาส
สวมเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ศีี ร ษะจากวัั ตถุุ ที่่� อ าจจะลอยมากระแทกได้้
สำำ�หรัับหมวกฟาสที่่�แนะนำำ�เป็็นของแบรนด์์ EMERSON รุ่่�น EmersonGear
EXF BUMP-BK ที่่�มาพร้้อมกัับกระจกกัันสะเก็็ดในตััว แต่่หมวกฟาส
รุ่่�นนี้้�รวมถึึงรุ่่�นอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ในราคาใกล้้เคีียงกัันนี้้�อาจจะกัันกระสุุนจริิง
ไม่่ได้้เนื่่�องจากวััสดุุเป็็นพลาสติิก

ควรซื้้�อป้้ายผ้้าปััก PRESS แบบตีีนตุ๊๊�กแกด้้วยเพื่่�อนำำ�มาติิดกัับ
หมวกฟาส

ACTLAB

5

2. แว่่นตากัันแก๊๊ส (Safety goggles)
แนะนำำ�เป็็นของ ESS เพราะสามารถกัันสะเก็็ด
ระเบิิดได้้
อีีกหนึ่่�งคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้แว่่นตากัันแก็็สคืือ
ควรนำำ�เทปผ้้าหรืือเทปพัันสายไฟมาปิิดช่่องว่่างที่่�อยู่่�รอบ
แว่่นเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ละอองแก๊๊สน้ำำ��ตาเข้้า

ตััวอย่่างการติิดเทปอุุดช่่องว่่างรอบแว่่นกัันแก๊๊ส

สำำ�หรัับคนที่่�ใส่่แว่่นสายตา หากใส่่แว่่นตากัันแก๊๊สทัับแว่่นสายตาอาจจะทำำ�ให้้เกิิดช่่องว่่างและแก๊๊สเข้้าตาได้้ ควร
ซื้้�ออะแดปเตอร์์ (Adapter) สำำ�หรัับใส่่เลนส์์สายตาไว้้ด้้วย

ตััวอย่่างการนำำ�ไปใช้้งานจริิง
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3. แผ่่นเช็็ดแว่่น
ควรเช็็ดแว่่นด้้วยแผ่่นเช็็ดแว่่นทุุกครั้้�งก่่อนใส่่เพื่่�อลด
โอกาสที่่�ฝ้้าเกาะแว่่นทำำ�ให้้ไม่่ต้้องถอดแว่่นออกมาเช็็ดฝ้้า
บ่่อยๆ เวลาถ่่ายภาพ

4. หน้้ากากกัันแก๊๊ส
หากต้้องการความสะดวกใส่่ครั้้�งเดีียวจบก็็แนะนำำ�
เป็็นหน้้ากากแบบ 6800 (Full Mask) ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใส่่
แว่่นกัันแก๊๊สแยกอีีกชิ้้�น แต่่หน้้ากากกัันแก็็สแบบนี้้�มีีข้้อเสีีย
คืือไม่่เหมาะสำำ�หรัับคนใส่่แว่่นสายตาและความโค้้งของ
หน้้ากากจะทำำ�ให้้เล็็งช่่องมองภาพ (Viewfinder) ยาก
สำำ�หรัับคนที่่�ใส่่แว่่นสายตาแนะนำำ�ให้้เลืือกหน้้ากาก
แบบครึ่่�งหน้้าเพราะสามารถใส่่ครอบแว่่นตา
หรืือใส่่อะแดปเตอร์์เลนส์์สายตาได้้ แต่่ข้้อเสีียคืือ
แก๊๊สน้ำำ�ต
� าสััมผััสผิิวหนัังบริิเวณใบหน้้าอย่่างแน่่นอน
ในส่่วนของหน้้ากากกัันแก๊๊สน้ำำ�ต
� าจะแยกเป็็น 2 ส่่วน คืือ
1. หน้้ากาก (ของยี่่�ห้้อ 3M จะเป็็นซีีรี่่�ส์์ 6 และ 7 โดยขนาดเล็็กหรืือขนาดสำำ�หรัับผู้้�
หญิิงจะเป็็นรุ่่�น 6100, ขนาดกลางหรืือขนาดสำำ�หรัับผู้้�ชายจะเป็็นรุ่่�น 6200, ซีีรี่่�ส์์
7 หรืือรุ่่�นที่่�ขึ้้�นหน้้าด้้วยเลข 7 จะเป็็นรุ่่�นที่่�ราคาแพงกว่่าเพราะซิิลิิโคนจะนุ่่�มกว่่า)
2. ตลัับกรอง แนะนำำ�ให้้ซื้้�อของ 3M รุ่่�น 6006 , 60921 , 60923 หรืือ 60926

ACTLAB

7

5. ปลั๊๊�กอุุดหููลดเสีียง (Earplugs)

จากสถิิติิการสลายการชุุมนุุมตลอดเดืือนสิิงหาคม  2564 พบว่่าเจ้้า
หน้้าที่่�ตำ�ำ รวจใช้้เครื่่�องขยายเสีียงระยะไกล (LRAD: Long Range Acoustic
Device) บ่่อยขึ้้�น อีีกทั้้�งผู้้�ชุุมนุุมยกระดัับการตอบโต้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจชุุด
ควบคุุมฝููงชน (คฝ.) ด้้วยการใช้้พลุุ ดอกไม้้ไฟ ประทััดยัักษ์์ซึ่่�งมีีเสีียงดัังและ
ตอบโต้้ถี่่� ดัังนั้้�นเราจึึงควรสวมที่่�อุุดหููอยู่่�ตลอดที่่�ถ่่ายภาพในพื้้�นที่่�

6. เสื้้�อกัันฝน
แนะนำำ�แบบมีีกระดุุมข้้างหน้้าเพราะง่่ายต่่อการหยิิบจัับอุุปกรณ์์

7. ทิิชชู่่�
ในบางครั้้�งเราอาจจะโดนลููกหลงจากสีีหรืือของเหลวที่่�ผู้้�ชุุมนุุมใช้้สาดเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจึึงควรพกทิิชชู่่�ทั้้�ง
แบบเปีียกและแห้้ง
8. หน้้ากากอนามััย
ในแต่่ละครั้้�งที่่�ต้้องใส่่หน้้ากากกัันแก๊๊สน้ำำ��ตาเราจะต้้องถอดหน้้ากากอนามััยทิ้้�งก่่อนเสมอ ดัังนั้้�นจึึงต้้องเตรีี
ยมหน้้ากากอนามััยอัันใหม่่ไว้้สำ�ำ หรัับใส่่กลัับบ้้านหลัังถ่่ายภาพในม็็อบเสร็็จแล้้ว
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9. เป้้น้ำำ��
วิิธีีการใช้้งานคืือนำำ�เป้้ใส่่ในกระเป๋๋าสะพายด้้านหลััง เวลาจะดื่่�มน้ำำ��ก็ดึึ็ งสายจากเป้้น้ำำ��มาดููด ทำำ�ให้้ประหยััด
เวลาในการหยิิบและเปิิดฝาขวดน้ำำ��

10. ชุุดปฐมพยาบาลสนามส่่วนบุุคคลสำำ�หรัับยื้้�อชีีวิิต (Individual First Aid Kit: IFAK)
แนะนำำ�เป็็นเซ็็ตห้้ามเลืือดเพราะการสููญเสีียเลืือดในปริิมาณที่่�มากอาจส่่งผลอัันตรายต่่อชีีวิิตได้้
และเนื่่�องด้้วยการปฐมพยาบาลเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากในสถานการณ์์คัับขััน ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีการฝึึกอบรมมา
อย่่างดีีจึึงจะสามารถใช้้อุุปกรณ์์ที่่�มีีอยู่่�ได้้อย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์มากที่่�สุุด หากสนใจสามารถสอบถามราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ทางเพจ https://web.facebook.com/sierrathailand/ และ https://web.facebook.
com/tacticalMedicool
สามารถซื้้�อชุุด IFAK ได้้ที่่�ร้้านขายอุุปกรณ์์ทางยุุทธวิิถีีสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ทหารตำำ�รวจ (Tactical Shop)
โดยในชุุดจะประกอบไปด้้วยอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการห้้ามเลืือด ดัังนี้้�

ตััวอย่่างจริิงจากช่่างภาพข่่าวที่�ป่ ฏิิบัติั ิงานในม็็อบ
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10.1 สายรััดห้้ามเลืือด (Tourniquet)
ใช้้ห้้ามเลืือดบริิเวณแขนหรืือขาเท่่านั้้�น (ศึึกษาวิิธีี
การใช้้สายรััดห้้ามเลืือดอย่่างละเอีียดได้้ที่่�ลิ้้�งก์์นี้้� https://
www.youtube.com/watch?v=pm3n0eryU88) ควร
พกปากกาแบบ Permanent ไว้้ด้้วยเพื่่�อใช้้เขีียนเวลา
ที่่�ทำำ�การรััดสายห้้ามเลืือด

อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�นี่่� https://web.
facebook.com/ValorManager/photos
/a.1135879839844325/3771841046248178/

10.2 ผ้้าพัันแผล (Olaes Modular Bandage)
คืือผ้้าก๊๊อซที่่�มีีสารห้้ามเลืือด  ใช้้เพื่่�อห้้ามเลืือดตรง
บริิเวณอื่่�นของร่่างกายนอกเหนืือจากแขนกัับขาที่่�สามารถ
ใช้้สายรััดห้้ามเลืือด (Tourniquet) ได้้ ความพิิเศษของ
ผ้้ า พัั น แผลชนิิ ดนี้้� คืื อ มีี ถ้้ ว ยครอบเพื่่� อ เพิ่่� ม แรงกดไปที่่�
บาดแผล, ครอบดวงตาเมื่่�อมีีบาดแผลบริิเวณดวงตาแล้้ว
จึึงใช้้ผ้้าพัันเพื่่�อไม่่ให้้แรงที่่�ตกของผ้้าพัันแผลไปกระทบ
กัับลููกตาโดนตรง หรืือครอบเพื่่�อใช้้ในการพัันแผลที่่�เกิิด
ขึ้้�นบริิเวณศีีรษะได้้ (ศึึกษาวิิธีีการทำำ�แผลได้้ที่่� https://
ergoldbook.blogspot.com/2019/01/woundmanagement.html)
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10.3 ผ้้าก๊๊อซปิิดแผล (Petrolatum Gauze)
เป็็ น ผ้้ า ก๊๊อซปิิ ด แผลเคลืื อ บด้้ ว ยของเหลวที่่� มีี
คุุณสมบััติิฆ่่าเชื้้�อโรค หากมีีแผลที่่�เกิิดจากการโดนของแข็็ง
กระทบก็็ ส ามารถใช้้ ผ้้ า ก็็ อ ซนี้้� เช็็ ดทำำ� ความสะอาดแผล
ได้้ ทัั น ทีี  ส่่ ว นถุุ ง ฟอยด์์ ที่่� ห่่ อ มานั้้� น ก็็ ยัั ง สามารถนำำ� ไป
ทำำ�เป็็นวััสดุุสำำ�หรัับปิิดแผล (Occlusive Dressing) ได้้
อีี ก เช่่ น กัั น (อ้้ า งอิิ ง จากคลิิ ป นี้้� วิิ น าทีี ที่่� 08.06-08.30
https://web.facebook.com/tacticalMedicool/
videos/218119539886933)
10.4 เครื่่�องมืือช่่วยเปิิดทางเดิินหายใจ
(Nasopharyngeal Airway 28F w/Lube)
ประกอบด้้วยท่่อและสารหล่่อลื่่�นที่่�จะช่่วยให้้การ
สอดท่่อง่่ายขึ้้�นและลดการเสีียดสีี เครื่่�องมืือช่่วยเปิิดทาง
เดิิ น หายใจนี้้� มีี ไว้้ ใช้้ กัั บผู้้�ที่่� ห มดสติิ ห รืื อ กึ่่� ง หมดสติิ ไม่่
แนะนำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ยัังไม่่ผ่่านการฝึึกใช้้ท่่อนี้้�กับผู้
ั ้�ป่่วย

10.5 ถุุงมืือยางปลอดเชื้้�อ (Nitrile Gloves XL)
ผลิิตจากวััสดุุ Nitrile 100% โดยวััสดุุตััวนี้้�ถููก
ออกแบบมาให้้มีีความเหนีียว ยืืดหยุ่่�นสููง และช่่วยป้้องกััน
สารเคมีี เชื้้�อโรค เข้้าสู่่�ร่่างกายผู้้�ช่่วยเหลืือ

10.6 Surgical Tape
เป็็นเทปผ่่าตััดขนาดความกว้้าง 2 นิ้้�ว และยาว 30
ฟุุต ตััวเทปตััดง่่าย ไม่่เหนีียว
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10.7 หน้้ากากยุุทธวิิธีี (TacMed™ Face Shield)
หน้้ากากยุุทธวิิธีีสำำ�หรัับวางบนใบหน้้าของผู้้�ได้้รัับ
บาดเจ็็บเพื่่�อป้้องกัันผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือได้้ปลอดภััยจาก
เชื้้�อโรค

10.8 กรรไกรทางการแพทย์์ (Trauma Shears)
สำำ� ห รัั บตัั ด เ สื้้� อ ผ้้ า ห รืื อ อุุ ป ก ร ณ์์ เ พื่่� อ ทำำ� ก า ร
ปฐมพยาบาลกู้้�ชีีพ เนื่่�องจากกรรไกรตััวนี้้�มีีความแข็็งแรง
และความคมมากพอที่่�จะสามารถตััดสิ่่�งของหลายอย่่าง
ที่่�มีีความแข็็งแรงได้้ เช่่น ส่่วนของชิ้้�นส่่วนเสื้้�อเกราะ หนััง
เข็็มขััด รองเท้้าบู๊๊�ต และเสื้้�อกัันหนาวที่่�มีีความหนา ใน
ขณะเดีียวกัันก็็ยัังสามารถตััดวััสดุุที่่�มีีความนุ่่�มและเหนีียว
อย่่างเช่่นผ้้าก๊๊อซหรืือผ้้าที่่�มีีความเหนีียว ซึ่่�งแตกต่่างจาก
กรรไกรทั่่�วไปที่่�สามารถเลืือกการใช้้งานได้้เพีียงอย่่างใด
อย่่างหนึ่่�งเท่่านั้้�น

10.9 เอกสารกำำ�กัับตััวผู้บ้� าดเจ็็บ (TacMed™
Combat Casualty Card)
สำำ�หรัับกรอกรายละเอีียดการปฐมพยาบาลเบื้้�อง
ต้้นภาคสนามช่่วยให้้แพทย์์พยาบาลได้้เตรีียมการรัักษาได้้
รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
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11. เสื้้�อกั๊๊�กสะท้้อนแสงสีีเขีียว
เนื่่�องจากเป็็นข้้อตกลงระหว่่างสมาคมสื่�อ่ ฯ กัับตำำ�รวจที่่�แถลงเมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564 ที่่�ให้้สื่�อ่ ใส่่
เครื่่�องแบบหรืืออุุปกรณ์์ที่่�เป็็นสีีเขีียวสะท้้อนแสงสามารถเห็็นได้้ชััดเจน เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถแยกกลุ่่�มสื่่�อออก
จากกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุมุ ได้้ง่่าย โดยทั้้�งหมดนี่่�เพื่่�อความปลอดภััยในการทำำ�ข่่าวในพื้้�นที่่�การชุุมนุุม (สามารถอ่่านข้้อตกลง
ทั้้�งหมดได้้ที่่�นี่่� https://siamrath.co.th/n/274746)

ตััวอย่่างเสื้้�อสีีเขีียวสะท้้อนแสงที่�สื่่่ �อมวลชนสวมใส่่ขณะทำำ�งาน

12. น้ำำ�� เกลืือสำำ�หรัับใช้้ทางการแพทย์์
สำำ�หรัับล้้างตาเมื่่�อโดนแก๊๊สน้ำำ�ต
� าและล้้างแผลเมื่่�อโดนวััตถุุของแข็็งกระทบร่่างกาย
13. ถุุงสุุญญากาศหรืือถุุงซิิปล็็อกกัันน้ำำ��
ควรพกถุุงกัันน้ำำ�� ไว้้อย่่างน้้อย 1 ใบเพื่่�อใส่่เสื้้�อกัันฝนที่่�เปีียกน้ำำ�� หรืือเพื่่�อป้้องกัันสิ่่�งของจำำ�เป็็นอื่่�นไม่่ให้้
เปีียกฝนหรืือน้ำำ��ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจฉีีดใส่่ผู้้�ชุุมนุุม แนะนำำ�เป็็นถุุงสุุญญากาศเพราะประหยััดพื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บ
ในกระเป๋๋า
14. สบู่่�นกแก้้วสีีเขีียว
สำำ�หรัับถููล้้างตััวเมื่่�อโดนน้ำำ�ผสมสี
�
ีเพื่่�อป้้องกัันการระบุุตััวว่่าเป็็นผู้้�ชุุมนุุมอัันจะนำำ�ไปสู่่�การถููกจัับกุุมได้้
15. Patch กรุ๊๊�ปเลืือด
Patch กรุ๊๊�ปเลืือด นัับได้้ว่่ามีีความสำำ�คััญพอๆ กัันกัับ Patch สื่่�อมวลชน (PRESS) ในสถานการณ์์ที่่�มีีการ
ปะทะ คำำ�ว่่า ‘PRESS’ หรืือ ‘สื่่�อมวลชน’ จะทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจกัับผู้้�ชุุมนุุมทราบว่่าเราไม่่ใช่่เป้้าหมายที่่�จะ
จู่่�โจม แต่่ถ้้าหากเราโดนจู่่�โจมจนทำำ�ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บสาหััสถึึงขั้้�นต้้องส่่งไปโรงพยาบาล ‘Patch กรุ๊๊�ปเลืือด’ ก็็จะ
ช่่วยย่่นเวลาในการตรวจสอบกรุ๊๊�ปเลืือดของเราไปได้้
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กฎของการถ่่ ายภาพการสลายการชุุ มนุุ มสำำ�หรัั บประชาชนทั่่� วไป
ถ่่ายยัังไงก็็ได้้โดยไม่่โดนเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจัับกุุมหรืือควบคุุมตััว เพราะถึึงแม้้เราจะเข้้าไปในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม
เสมืือนผู้้�สัังเกตการณ์์ที่่�ต้้องการจะถ่่ายภาพเท่่านั้้�น แต่่เมื่่�อถึึงสถานการณ์์ดำำ�เนิินมาถึึงช่่วงชุุลมุุนคัับขัันและเจ้้า
หน้้าที่่�ตำำ�รวจชุุดควบคุุมฝููงชน (คฝ.) ปฏิิบััติิการจัับกุมุ ทุุกคนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่� (ยกเว้้นสื่่�อมวลชนที่่�มีีปลอกแขนและ
ทีีมแพทย์์อาสา) เมื่่�อนั้้�นเราก็็มีีโอกาสจะถููกจัับกุมุ เช่่นเดีียวกัับผู้้�ชุุมนุุม ในที่่�นี้้�เราอาจจะโดนเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจแจ้้ง
ข้้อหาฝ่่าฝืืน พ.ร.ก. ฉุุกเฉิินฯ ได้้ ดัังนั้้�นมีีข้้อควรปฏิิบััติิดัังนี้้�
ข้้ อควรปฏิิ บััติิ
1. เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอาจจะคิิดว่่าเราเป็็นผู้้�ชุุมนุุม ส่่วนผู้้�ชุุมนุมก็
ุ ็อาจจะคิิดว่่าเราเป็็นตำำ�รวจนอกเครื่่�องแบบ ดัังนั้้�น
เราจึึงต้้อง Perform ตััวเองให้้เป็็นสื่่�อ ตามวิิธีีดัังนี้้�
1.1 แม้้ว่่าจะเห็็นด้้วยกัับผู้้�ชุุมนุุมหรืือโกรธเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจมากขนาดไหนก็็ต้้องควบคุุมอารมณ์์ตนเอง
หากเราแสดงออกชััดเจนให้้ คฝ. เห็็นว่่าเราโกรธเขาจะทำำ�ให้้เรากลายเป็็นจุุดสัังเกตและอาจตกเป็็น
เป้้าหมายได้้
1.2 หากจำำ�เป็็นต้้องเดิินฝ่่าแนวจริิงให้้ชููกล้้อง ชููมืือทั้้�งสองข้้างขึ้้�นเพื่่�อสื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจว่่าเราเป็็น
สื่่�อไม่่ใช่่ผู้�ชุ้ ุมนุมุ ซึ่่�งการชููมืือกัับกล้้องขึ้้�นเหนืือศีีรษะก็็ถืือเป็็นวิิธีีการสื่�อ่ สารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ดีีที่่�สุดุ
เนื่่�องจากในสถานการณ์์จริิงนั้้�นต่่างฝ่่ายต่่างอยู่่�ไกลเกิินว่่าจะตะโกนแล้้วได้้ยิินชััดเจน ยัังไม่่นัับเสีียง
รบกวนจากการเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจหรืือแกนนำำ�ที่่�ประกาศผ่่านเครื่่�องขยายเสีียงและเสีียงจากประทััดยัักษ์์
แก๊๊สน้ำำ�ต
� า พลุุ กระสุุนยางที่่�ต่่างฝ่่ายต่่างใช้้ตอบโต้้กัันอีีกด้้วย
1.3 แต่่งกายพกพาอุุปกรณ์์เฉพาะทางสำำ�หรัับการเป็็นช่่างภาพเพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นมืืออาชีีพ
1.4 เคลื่่�อนไหวอย่่างมีีเป้้าหมาย ไม่่ลุุกลี้้�ลุุกลน และจริิงจัังกัับการถ่่ายภาพ ณ ขณะนั้้�นให้้เหมืือนว่่าเราเป็็น
สื่่�อที่่�ตั้้�งใจมาทำำ�ข่่าวในม็็อบ โดยหลัักการเคลื่่�อนไหวที่่�ว่่ามีีดัังนี้้�
• สัังเกตผู้้�ชุุมนุมต
ุ ามเกณฑ์์พื้้�นฐาน เช่่น ผู้้�ชุมนุ
ุ ุมที่่�น่่าสนใจมีีเอกลัักษณ์์ มีีสารที่่�จะสื่่�อชััดเจน, ผู้้�ชุุมนุุม
ที่่�คาดคะเนแล้้วว่่าไม่่มีีปััญหากัับการถููกถ่่ายภาพ (ในสถานการณ์์จริิงที่่�ชุุลมุุนนั้้�นยากที่่�จะเข้้าไปขอ
Consent ทุุกภาพที่่�ถ่่าย สิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้อาจจะเป็็นการสื่�อ่ สารผ่่านท่่าทางด้้วยการยกกล้้องขึ้้�นเหนืืออก
และก้้มหััว เมื่่�อถ่่ายเสร็็จจึึงพููดขอบคุุณและก้้มหััวอีีกครั้้�ง)
• จัับตาดููและคาดคะเนสิ่่�งที่่�ผู้้�ชุุมนุมุ คนนั้้�นหรืือกลุ่่�มนั้้�นจะทำำ�ต่่อไป
• ประเมิินพื้้�นที่่�ที่่�ผู้้�ชุุมนุมุ เป้้าหมายของเรายืืนอยู่่�ว่่าปลอดภััยที่่�จะเข้้าไปถ่่ายไหม ภายใต้้หลัักเกณฑ์์
คืือพื้้�นที่่�นั้้�นต้้องมีีที่่�กำำ�บััง ที่่�กั้้�นหรืือเสาที่่�เราจะสามารถวิ่่�งมาหลบได้้หากมีีเหตุุฉุุกเฉิินเกิิดขึ้้�น
2. พยายามเกาะกลุ่่�มกัับเพื่่�อนที่่�มาถ่่ายภาพในม็็อบหรืือสื่่�อที่่�มีีปลอกแขนเพื่่�อลดการถููกมองว่่าเป็็นผู้้�ชุุมนุุม
3. พยายามมีีสติิอยู่่�ตลอด สัังเกตรอบตััวบ่่อยๆ สัังเกตการเคลื่่�อนที่่�ของผู้้�ชุุมนุุมและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ ก่่อนจะวิ่่�งหนีี
ต้้องดููก่่อนว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น ผู้้�ชุุมนุุมวิ่่�งหนีีอะไร วิ่่�งไปทางไหน ทำำ�ไมต้้องไปทางนั้้�น หรืือมีีเสีียงอะไรผิิดปกติิไหม
จากนั้้�นจึึงประเมิินสถานการณ์์ต่่อไปที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
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ตัั วอย่่ างเสีี ยงของสิ่่�งที่่� แต่่ ละฝ่่ ายใช้้ ตอบโต้้ กััน

ประทััดยัักษ์์ เสีียงดััง “ตู้้�ม” ทุ้้�มและแน่่นจนคนที่่�ไม่่รู้�อ้ าจคิิดว่่าเป็็นเสีียงระเบิิด
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435616430486011910 นาทีีที่่� 00.00 / 00.07 / 00.13 – 00.22
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306 นาทีีที่่� 00.03 / 00.12 / 00.20 / 00.24
/ 00.29 / 00.40 / 00.49

ภาพตััวอย่่างประทััดยัักษ์์ จากคลิิปของผู้้�ใช้้ Youtube ในนาม NUENG ZEED
https://www.youtube.com/watch?v=izlpTYX3Jyw

พลุุและดอกไม้้ไฟ
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435268470581575689
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306

นาทีีที่่� 00.00 – 00.15
นาทีีที่่� 00.01 – 00.13
นาทีีที่่� 00.01 – 00.07 / 00.19 – 00.41
นาทีีที่่� 00.29 – 00.48

ระเบิิดขวด หรืือ ระเบิิดเพลิิง หรืือ Molotov Cocktail
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1435253189117239306 นาทีีที่่� 00.01 / 00.07 – 00.36

ตััวอย่่างระเบิิดขวดที่�ผู้่ ้�ชุุมนุุมในฮ่่องกงนำำ�มาใช้้ตอบโต้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
ภาพจาก เพจบููรพาไม่่แพ้้ https://web.
facebook.com/TheDongFangBubai/photos
/a.541063909609692/873757676340312/
ACTLAB
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แก๊๊สน้ำำ��ตา เสีียงดััง “ปุ้้�ง” เพราะคฝ. 1 คนยิิงได้้ครั้้�งละ 1 นััด หากจะยิิงอีีกครั้้�งต้้องโหลดแก็็สน้ำำ��ตากระป๋๋องใหม่่
เข้้าไปในปืืนก่่อน
https://www.youtube.com/watch?v=W8f8kgdCk9Y นาทีีที่่� 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 นาทีีที่่� 00.34 / 00.44 / 00.51

ตััวอย่่างกระป๋๋องแก๊๊สน้ำำ��ตาแบบยิิงที่่�ตกอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการสลายการชุุมนุุม
ภาพโดย อิินทร์์แก้้วโอภานุุเคราะห์์กุุล / Workpoint TODAY https://twitter.com/InkaewO/status/1373282695522840581

ตััวอย่่างกระป๋๋องแก๊๊สน้ำำ��ตาแบบขว้้างที่่�ตกอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการสลายการชุุมนุุม
ภาพโดย ข่่าวสดออนไลน์์ https://twitter.com/KhaosodOnline/status/1359755590407311363
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กระสุุนยาง เสีียงดััง “แป๊๊กๆ” เพราะ คฝ. 1 คนอาจจะยิิงครั้้�งละหลายนััด
https://www.youtube.com/watch?v=SWlND-YMWdA นาทีีที่่� 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 นาทีีที่่� 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 นาทีีที่่� 02.45 – 02.53 / 03.39 – 03.43 /
https://twitter.com/ittipat_tv/status/1434853975132569600 นาทีีที่่� 00.23 – 00.25 / 01.28 – 01.37

ตััวอย่่างหััวกระสุุนยางที่่�ตกอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการสลายการชุุมนุุม
ภาพโดย ไลลา ตาเฮ

ตััวอย่่างปลอกกระสุุนยางที่่�ตกอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการการสลายการชุุมนุุม
ภาพโดย ไลลา ตาเฮ
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LRAD เสีียงดััง “หวุุยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เสีียงเหมืือนสััญญาณกัันขโมยรถยนต์์ซึ่่�งจะดัังติิดต่่อกัันไปอย่่างนี้้�จนกว่่า
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะปิิดเสีียง
https://twitter.com/opol999/status/1437043561313169409 นาทีีที่่� 00.11 – 00.35
https://www.youtube.com/watch?v=QSMyY3_dmrM นาทีีที่่� 00.22 – 01.00

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

4. ควรจดจำำ�ใบหน้้าบุุคลิิกของผู้้�ชุุมนุุม การ์์ด หรืือทีีมงานผู้้�จััดการชุุมนุุมไว้้เพื่่�อง่่ายต่่อการถ่่ายภาพแอ๊๊กชั่่�นที่่�
ต้้องการและเพื่่�อให้้ง่่ายสำำ�หรัับการติิดตามความเคลื่่�อนไหวของผู้้�ชุุมนุมุ ในม็็อบนั้้�นๆ เช่่น ทีีมงานไปเจรจา
อะไรกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ แกนนำำ�สั่่�งให้้เคลื่่�อนขวนไปยัังสถานที่่�ใด หรืือกำำ�ลัังจะมีีกิจิ กรรมการแสดงออกเชิิง
สััญลัักษณ์์อะไร เป็็นต้้น
5. ควรรู้้�ว่่าเราจะเล่่าอะไรในภาพถ่่ายเพื่่�อให้้รู้้�ว่่าจัังหวะไหนควรถ่่ายจัังหวะไหนควรหลบหรืือเดิินเลี่่�ยงชิิดซ้้าย –
ขวา ข้้างใดข้้างหนึ่่�งที่่�แยกจากผู้้�ชุุมนุมุ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอย่่างชััดเจน
6. ถ้้าโดนเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจหรืือผู้้�ชุุมนุุมสั่่ง� ห้้ามให้้เราถ่่ายภาพเหตุุการณ์์ตอนนั้้�นเราก็็ควรทำำ�ตามน้ำำ�� ไปก่่อนคืือไม่่ถ่า่ ย
เพื่่�อให้้อีีกฝ่่ายสบายใจแล้้วหลัังจากนั้้�นเราจึึงค่่อยหาจัังหวะถ่่าย คืืออาจจะเดิินออกมาให้้ห่่างจากตรงนั้้�นก่่อน
เมื่่�ออยู่่�ในจุุดที่่�ไม่่มีีใครสัังเกตุุหรืือสนใจเราแล้้วจึึงค่่อยถ่่ายภาพโดยต้้องรีีบกดถ่่ายแล้้วรีีบออกมาจากตรงนั้้�นทัันทีี
7. แชร์์ Live Location ใน Telegram กัับเพื่่�อนหรืือบุุคคลที่่�ไว้้ใจ
8. รีีบถ่่ายรีีบออก ไม่่ยืืนแช่่ให้้ตััวเองเป็็นเป้้า หากยัังอยากได้้ภาพมุุมนั้้�นอีีก เมื่่�อถ่่ายเสร็็จแล้้วก็็ควรขึ้้�นไปยืืนบน
ฟุุตบาทหรืือมองหาตู้้�ไฟ เสาไฟฟ้้า รถที่่�จะสามารถหลบและออกไปถ่่ายยัังจุุดที่่�ต้้องการใหม่่ได้้อีีกครั้้�ง
9. หาจุุดที่่�หลบหรืือยืืนอยู่่�มีีผู้�ชุ้ ุมนุุมวิ่่�งมาหลบหรืือใช้้เป็็นจุุดตอบโต้้เจ้้าหน้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจควบคุุมฝููงชน (คฝ.) เรา
ควรยืืนยัันความเป็็นสื่่�อและบอกผู้้�ชุุมนุมว่
ุ ่าจุุดนี้้�เป็็นพื้้�นที่่�ทำำ�งานของสื่่�อ หากผู้้�ชุุมนุมยื
ุ ืนยัันจะอยู่่�ตรงนั้้�นต่่อเราก็็
ต้้องเป็็นฝ่่ายไปหาที่่�หลบใหม่่
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ข้้ อห้้ าม
1. เข้้าไปร่่วมกิิจกรรมการแสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์หรืือร่่วมปฏิิบัติั ิการกัับผู้้�ชุุมนุุม เช่่น เขีียนข้้อความบนป้้ายผ้้า,
ช่่วยลากตู้้�คอนเทนเนอร์์, ช่่วยจุุดไฟ, ช่่วยยกของ หรืือช่่วยตััดลวดหนาม เป็็นต้้น
2. เดิินถ่่ายภาพเพีียงลำำ�พัังคนเดีียวเพราะหากเกิิดอัันตรายขึ้้�นจะไม่่มีีพยานบุุคคลหรืือพยานหลัักฐาน
3. ใส่่คอนแท็็กเลนส์์
4. ยืืนแช่่ตรงที่่�โล่่งหรืือกลางแนวปะทะระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจชุุดควบคุุมฝููงชน (คฝ.) กัับผู้้�ชุุมนุุมเพราะอาจจะ
ทำำ�ให้้ตกเป็็นเป้้าได้้
5. ใส่่เสื้้�อผ้้าที่่�มีข้ี ้อความทางการเมืืองในเชิิงเห็็นด้้วยหรืือสนัับสนุุนผู้้�ชุุมนุุม
6. ใช้้มืือเปล่่าหยิิบจัับกระป๋๋องแก็็สน้ำ�ต
ำ� า ประทััดยัักษ์์ ลููกแก้้ว หรืือสิ่่�งของที่่�ผู้้�ชุุมนุุมใช้้ตอบโต้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
เพราะนอกจากจะได้้รับบ
ั าดเจ็็บแล้้วอาจจะทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจคิิดว่่าเราเป็็นผู้้�ชุุมนุุมได้้
Tips & Tricks การตั้้� งค่่ากล้้ อง
1. การถ่่ายตำำ�รวจยิิงกระสุุนยางหรืือแก๊๊สน้ำำ��ตา หรืือถ่่ายผู้้�ชุุมนุุมยิิงพลุุหรืือดอกไม้้ไฟ
หากเป็็นตอนกลางวัันให้้ตั้้�งค่่า Shutter Speed 1/200 ก็็จะเห็็นลููกไฟที่่�ออกจากปลายกระบอกปืืนได้้
ชััดเจนมากขึ้้�น

ภาพถ่่ายโดย ณััฐพล พัันธ์์พงษ์์สานนท์์
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ภาพถ่่ายโดย ผศ.กานตชาติิ เรืืองรััตนอััมพร

19

2. ถ่่ายควัันแก๊๊สน้ำำ��ตา
สามารถตั้้�งค่่าได้้ปกติิเหมืือนถ่่ายภาพผู้้�ชุุมนุมถื
ุ ือป้้ายประท้้วงคืือไม่่จำำ�เป็็นต้้องตั้้�งค่่า Shutter Speed สููง แต่่ยััง
ต้้องสนใจค่่า F Stop (รููรัับแสง) อยู่่� สิ่่�งสำำ�คััญของการถ่่ายควัันแก็็สน้ำำ��ตาคืือเราต้้องมั่่�นใจว่่าเราใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันทุุก
อย่่างดีีแล้้วเพราะยิ่่�งรััดกุุมเท่่าไหร่่ก็็จะยิ่่�งถ่่ายควัันแก็็สน้ำำ��ตาได้้นานเท่่านั้้�น

ภาพถ่่ายโดย ณััฐพล พัันธ์์พงษ์์สานนท์์

ภาพถ่่ายโดย ผศ.กานตชาติิ เรืืองรััตนอััมพร

ภาพถ่่ายโดย ณััฐพล พัันธ์์พงษ์์สานนท์์
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ขอขอบคุุณผู้้�ให้้สััมภาษณ์์:
ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ ช่างภาพข่าวอิสระ
ผศ. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร อาจารย์ประจ�ำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ที่ปรึกษาสื่อออนไลน์
PLUS SEVEN
ปฏิภัทร จันทร์ทอง ช่างภาพ Voice TV
ฉััทดนััย ทิิพยวรรณ์์ ช่่างภาพ Voice TV
ศิิรชััย อรุุณรัักษ์์ติิชััย ช่่างภาพ Getty Image
ทิิฆััมพร ธรรมเที่่�ยง ช่่างภาพ iLaw
เมธิิชััย เตีียวนะ ช่่างภาพ The101.world
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