คู่่� มืือถ่่ ายภาพ
บัั นทึึ กเหตุุ การณ์์ ในม็็ อบ
เรีียบเรีียงโดย อภิิญญา จารุุวััฒนชััยกุุล
https://actlab.protestista.com/record-in-mob/

“ภาพ 1 ภาพแทนคำำ�พููดนัับพัันคำำ� การสื่่�อสารข้้อเท็็จจริิงของการชุุมนุุม
ผ่่านภาพถ่่ายคืือเครื่่�องมืือหนึ่่�งในการมีีส่่วนร่่วมเรีียกร้้องประชาธิิปไตย”
เป้้ าหมาย

เผยแพร่่ข้้อมููลสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ชุุมนุุมเรีียกร้้องประชาธิิปไตยผ่่านภาพถ่่ายมุุมมองต่่างๆ
ที่่�นอกเหนืือจากสิ่่�งที่่�สื่่�อหลัักนำำ�เสนอ

แนวคิิ ด

ข้้อเท็็จจริิงของภาพถ่่ายเป็็นข้้อเท็็จจริิงจากมุุมมองที่่�ถ่่ายทอดผ่่านอุุดมการณ์์ด้้วยการถ่่ายภาพ นัับ
เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งในการมีีส่่วนร่่วมเรีียกร้้องประชาธิิปไตยผ่่านมุุมมองของภาพถ่่ายเหตุุการณ์์ช็็อต
ต่่างๆ ที่่�ไม่่ใช่่การตััดต่่อหรืือบิิดสาร
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รููปแบบการถ่่ ายภาพเพื่่� อบัั นทึึ กเหตุุ การณ์์ ข้้อเท็็ จจริิ ง
• ทุุกคนสามารถเป็็นผู้้�บัันทึึกเหตุุการณ์์ข้้อเท็็จจริิงได้้เพีียงแค่่มีีอุุปกรณ์์ที่่�สามารถบัันทึึกภาพถ่่ายได้้
• ภาพถ่่ายสื่่�อสารผ่่านภาพชุุดที่่�เรีียบเรีียงเหตุุการณ์์สำำ�คััญของกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ชุุมนุุมแต่่ละครั้้�งจะ
ช่่วยให้้ผู้้�ติิดตามเรีียบเรีียงเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นได้้

ตััวอย่่างการสื่่�อสารภาพถ่่ายผ่่านภาพชุุดที่่�เรีียบเรีียงเหตุุการณ์์

• หากเป็็นภาพเดี่่�ยวบริิบทภาพถ่่ายควรมีีองค์์ประกอบเช่่น ใคร สถานที่่�ที่่�ไหน กำำ�ลัังทำำ�อะไร เป็็นต้้น
• ภาพถ่่ายที่่�รายงานสถานการณ์์ควรมีีคำำ�บรรยายประกอบเพิ่่�มเติิม เช่่นเวลา สถานที่่� หรืืออธิิบายเหตุุการณ์์เพิ่่�ม
เติิมจะช่่วยให้้ผู้้�ติิดตามเข้้าใจเหตุุการณ์์ได้้มากขึ้้�น

ตััวอย่่างการสื่่�อสารภาพถ่่ายบัันทึึกเหตุุการณ์์แบบภาพเดี่่�ยว

• ภาพถ่่ายควรหลีีกเลี่่�ยงการถ่่ายแบบเจาะหน้้าที่่�ระบุุตััวตนผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุมที่่�ไม่่ยิินยอมหรืือเปิิดตััวตนเป็็นบุุคคล
สาธารณะ
• ไม่่ควรถ่่ายติิดป้้ายทะเบีียนรถที่่�อาจทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ติิดตามตััวได้้ภายหลััง
2
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สิ่�่ งที่่� ควรทำำ �
การเตรีี ยมตัั ว ก่่ อนลงพื้้� นที่่� ชุุมนุุ ม
• สนใจสถานการณ์์การเมืือง ติิดตามข้้อมููลข่่าวสารหรืือสะสมความรู้้�เพื่่�อนำำ�มาประเมิินสถานการณ์์ที่่�อาจจะเกิิด
ขึ้้�นในปััจจุุบััน
• ประเมิินความเสี่่�ยงในการจััดการชุุมนุุม เช่่น สถานที่่�ที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม แนวโน้้มปฏิิบััติิการของเจ้้าหน้้าที่่� รููปแบบ
การจััดการชุุมนุุมของกลุ่่�มต่่างๆ ประเด็็น/ข้้อเรีียกร้้อง ในการชุุมนุุม ช่่วงเวลาจััดชุุมนุุม เป็็นต้้น
• ประเมิินความพร้้อมของตนเองในการเข้้าร่่วมชุุมนุุมมากแค่่ไหน เช่่น ความพร้้อมของอุุปกรณ์์ป้้องกัันตััว ความ
พร้้อมของสภาพร่่างกาย ความพร้้อมของสภาวะทางจิิตใจว่่าแข็็งแรงพร้้อมรัับมืือกัับความเสี่่�ยงในแต่่ละระดัับ
ของการชุุมนุุมนั้้�นๆ (ดููเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการประเมิินความเสี่่�ยงในพื้้�นที่่�ชุมนุ
ุ ุม)
• ปลอกแขนสื่่�อที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากกรมประชาสััมพัันธ์์ไม่่สามารถรัับประกัันความปลอดภััยในพื้้�นที่่�การชุุมนุุมได้้
ดัังนั้้�นความพร้้อมของสภาวะจิิตใจ อุุปกรณ์์รัักษาความปลอดภััย และการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารอยู่่�เสมอเป็็น
เรื่่�องจำำ�เป็็น
• ศึึกษาเส้้นทางวิิธีีการเดิินทางไปเข้้าร่่วมชุุมนุุมและเส้้นทางวิิธีีการเดิินทางกลัับบ้้านจากพื้้�นที่่�การชุุมนุุม โดย
ศึกึ ษาให้้มากกว่่า 1 วิิธีีการ ป้้องกัันกรณีีปิิดเส้้นทางการจราจร หรืือมีีเหตุุชุุลมุุนเกิิดขึ้้�นไม่่สามารถใช้้เส้้นทางนั้้�น
หรืือวิิธีีการนั้้�นในการเดิินทางกลัับบ้้านได้้
• ข้้อมููลแผนที่่�เส้้นทางเดิินทางกลัับบ้้านอย่่างปลอดภััยภายหลัังการชุุมนุุมสามารถติิดตามได้้จาก กรองข่่าวแกง
(Telegram)
• ข้้อมููลแผนที่่�หรืือถ่่ายทอดสดแผนที่่�บริิเวณโดยรอบพื้้�นที่่�การชุุมนุุมสามารถติิดตามได้้จาก พลเมืืองตื่่�นรู้้�-Active
Citizens THA (Twitter (ภาพถ่่ายแผนที่่�), YouTube (ถ่่ายทอดสด))
• แจ้้งบุุคคลที่่�ไว้้ใจได้้ว่่าจะเดิินทางไปเข้้าร่่วมการชุุมนุุม และแจ้้งบุุคคลที่่�ไว้้ใจได้้เมื่่�อกลัับถึึงที่่�พัักหรืือเดิินทางกลัับ
จากพื้้�นที่่�ชุุมนุุม
• แจ้้งข้้อมููลเฉพาะส่่วนตััว เช่่น อาหารที่่�แพ้้ ยาที่่�แพ้้ โรคประจำำ�ตััว หรืืออื่่�นๆ เช่่น มีีแมวที่่�ห้้อง เป็็นต้้น โดยแจ้้งกัับ
บุุคคลที่่�ไว้้ใจได้้เพื่่�อให้้บุุคคลที่่�ไว้้ใจเป็็นธุุระให้้กรณีีที่่�ถููกควบคุุมตััวหรืือถููกจัับกุุม
อุุ ปกรณ์์ ที่่�ต้้องเตรีียมก่่อนลงพื้้� นที่่�
สำำ �หรัั บผู้้� ที่่�ถ่่ายภาพด้้ วยกล้้องดิิ จิิตอล
• แนะนำำ�ให้้ใช้้กล้้อง Nikon เนื่่�องจากมีีความทนทาน กัันน้ำำ�� ละอองฝน ไม่่ค่่อยมีีปััญหาเมื่่�อโดนแก๊๊สน้ำำ��ตา หรืือน้ำำ��
จากรถฉีีดน้ำำ�� แรงดัันสููงที่่�ผสมสารเคมีี (หากไม่่ได้้ปะทะโดยตรง) รุ่่�นที่่�แนะนำำ�คืือ Nikon D4, D800 แต่่ข้้อเสีียคืือ
ราคาสููงมาก
• หากใช้้กล้้องยี่่�ห้้อ Canon ควรพกกระเป๋๋ากัันน้ำำ�� หรืือชุุดกัันฝนไปด้้วยทุุกครั้้�งเพราะกล้้องมัักจะมีีความไวต่่อ
ความชื้้�นเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ชุุลมุุน มีีการฉีีดน้ำำ��ใส่่ผู้้�ชุุมนุุม หรืือฝนตกอาจทำำ�ให้้อุุปกรณ์์เสีียหาย
• เมมโมรี่่�การ์์ดที่่�ใช้้ควรมีีความจุุอย่่างน้้อย 32 GB และควรพกการ์์ดสำำ�รองไว้้อีีก 1 ชิ้้�น ป้้องกัันเมมโมรี่่�เต็็ม เมมโมรี่่�
มีีปััญหาหรืือถููกควบคุุมตััว (สัับเปลี่่�ยนเมมโมรี่่�เพื่่�อป้้องกัันเจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�ลายหรืือยึึดไฟล์์ภาพถ่่าย)
• OTG Card Reader อุุปกรณ์์สำำ�หรัับส่่งไฟล์์จากเมมโมรี่่�การ์์ดกล้้องเข้้าโทรศััพท์์มืือถืือ เพื่่�อใช้้รายงานเหตุุการณ์์
ที่่� เกิิ ด ขึ้้� น ระหว่่ างมีี ก ารชุุ มนุุ มหรืือมีี เ หตุุ การการชุุ ล มุุ นเกิิ ด ขึ้้� นในพื้้� นที่่� ก ารชุุ ม นุุ ม  ช่่ วยลดภาระการพกพา
คอมพิิวเตอร์์มายัังพื้้�นที่่�การชุุมนุุม แต่่เมื่่�อถ่่ายโอนไปยัังโทรศััพท์์มืือถืือความละเอีียดของไฟล์์ภาพจะลดลง
ACTLAB
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ตััวอย่่าง OTG Card Reader

สำำ �หรัั บผู้้� ที่่�ถ่่ายภาพด้้ วยกล้้องโทรศัั พท์์ มืื อถืือ
• หากการชุุมนุุมมีีแน้้วโน้้มทำำ�กิิจกรรมเกิิน 4 ชม. ควรมีีแบตเตอร์์รี่่�สำำ�รอง (Power Bank) อย่่างน้้อย 5000 mAh
แต่่หากแนวโน้้มมีีการจััดกิิจกรรมเกิิน 6-8 ชม. แบตเตอร์์รี่่�สำำ�รอง (Power Bank) ควรมีีความจุุประมาณ 20,000
mAh
• ปรัับแก้้ vpn ในโทรศััพท์์มืือถืือให้้เป็็นที่่�อยู่่�ต่่างประเทศ เพื่่�อป้้องกัันการติิดตามหรืือระบุุตำำ�แหน่่งของผู้้�ใช้้ หากมีี
การสื่่�อสารภาพถ่่ายในพื้้�นที่่�ออนไลน์์
• ตั้้�งค่่าล็็อกโทรศััพท์์มืือถืือเป็็นรหััสล็็อกโทรศััพท์์แทนการสแกนนิ้้�วหรืือสแกนใบหน้้า ป้้องกัันผู้้�อื่่�นหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
สืืบค้้นข้้อมููลหรืือทำำ�ลายภาพถ่่ายในโทรศััพท์์มืือถืือกรณีีถููกจัับกุุมหรืือถููกควบคุุมตััว หากเป็็นโทรศััพท์์ iPhone
สามารถตั้้�งค่่าใส่่รหััสผิิด 10 ครั้้�งรีีเซ็็ตเครื่่�องอััตโนมััติิได้้
• พกซองกัันน้ำำ��  เลืือกแบบที่่�ใช้้งานได้้โดยไม่่ต้้องแกะออกจากซองเพื่่�อมาถ่่ายภาพ หรืือพกกระเป๋๋ากัันน้ำำ��เพื่่�อ
ป้้องกัันโทรศััพท์์มืือถืือเสีียหายจากการเปีียกฝนหรืือตำำ�รวจสลายการชุุมนุุมโดยใช้้เครื่่�องฉีีดน้ำำ�� แรงดัันสููง โดยที่่�
กระเป๋๋ากัันน้ำำ��จะสามารถใช้้พกของอย่่างอื่่�นได้้ แต่่ต้้องหยิิบมืือถืือเข้้าออกจากกระเป๋๋าบ่่อยๆ ซองกัันน้ำำ��สะดวก
ในการใช้้งานแต่่ไม่่สามารถใส่่ของเพิ่่�มเติิมได้้ต้้องพกกระเป๋๋าบรรจุุของเพิ่่�มเติิม

ตััวอย่่างซองกัันน้ำำ��แบบสามารถใช้้งานได้้ผ่่านซองกัันน้ำำ�� และตััวอย่่างกระเป๋๋ากัันน้ำำ��
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อุุ ปกรณ์์ รัักษาความปลอดภัั ย
หน้้ ากากกัั นแก๊๊ ส

• แบบเต็็มใบ ป้้องกัันแก๊๊สน้ำ�ำ� ตาได้้ทั่่�วทั้้�งใบหน้้า ไม่่ต้้องใส่่แว่่นตากัันแก๊๊สน้ำำ��ตาเพิ่่�ม และไม่่มีีฝ้้าขึ้้�นขณะสวมใส่่ หาก
ใช้้ยี่่�ห้้อ 3M ซึ่่�งเป็็นของแท้้ถืือว่่าผิิดกฎหมายเนื่่�องจากถููกบรรจุุเป็็นยุุทธภััณฑ์์ต้้องมีีใบอนุุญาตในการครอบครอง
หากสั่่�งสิินค้้าที่่�ไม่่ระบุุยี่่�ห้้อที่่�คล้้ายคลึึงกัับยี่่�ห้้อ 3M ใน Shopee เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจอนุุญาตให้้ใช้้ได้้เนื่่�องจาก
ประสิิทธิิภาพไม่่เทีียบเท่่าอุุปกรณ์์ของจริิง

ตััวอย่่างหน้้ากากกัันแก๊๊สน้ำำ��ตาแบบเต็็มใบไม่่มีียี่่�ห้้อ และหน้้ากากกัันแก๊๊สแบบครึ่่�งหน้้ายี่่�ห้้อ 3M

• แบบครึ่่�งหน้้าต้้องใส่่แว่่นตากัันแก๊๊สเพิ่่�มเติิม หน้้ากากยี่่�ห้้อ 3M เป็็นยี่่�ห้้อที่่�เหมาะสม ทนทานต่่อการใช้้งานในการ
ใช้้ป้้องกัันแก๊๊สน้ำำ��ตาเนื่่�องจากวััสดุุเป็็นซิิลิิโคน ทำำ�ให้้มีีความยืืดหยุ่่�นตามรููปหน้้าจึึงไม่่ค่่อยมีีช่่องว่่างให้้แก๊๊สน้ำำ��ตา
ซึึมเข้้าไป
• หากใช้้หน้้ากากกัันแก๊๊สน้ำ�ำ� ตาให้้ใช้้ Filter ที่่�มีีคุุณสมบััติิสามารถกัันแก๊๊สน้ำำ��ตาได้้ โดยทั่่�วไปมีีอายุุขััยประมาณ 1-2
ปีีขึ้้�นอยู่่�กัับการใช้้งาน แต่่หาก Filter เปีียกน้ำำ��จะหมดประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันโดยทัันทีี ภายหลัังการใช้้งาน
ทุุกครั้้�งควรเก็็บรัักษาในถุุงสุุญญากาศหรืือถุุงซิิปไล่่ลมออกจะช่่วยรัักษาอายุุการใช้้งานให้้นานยิ่่�งขึ้้�น
• แว่่นครอบตานิิรภััย ควรเลืือกแบบไม่่มีีรููระบายอากาศและขอบยางซิิลิิโคนเพื่่�อกระชัับตามรููปหน้้าผู้้�สวมใส่่
• หมวกกัันกระแทกที่่�มีีเครื่่�องหมายรัับรองจาก มอก.
• รองเท้้าผ้้าใบชนิิดปลายเท้้าแข็็ง เพื่่�อป้้องกัันวััตถุุต่่างๆ ตกกระแทกเท้้าช่่วงที่่�มีีการชุุลมุุน
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ประเภทหน้้ากากกัันแก๊๊ส ตลัับกรองแก๊๊สรุ่่�นต่่างๆ และแว่่นครอบตานิิรภััยยี่่�ห้้อ 3M

การทำำ �งานระหว่่างลงพื้้� นที่่� ชุุมนุุม
• ตั้้�งคำำ�ถามกัับข้้อมููลที่่�เราได้้รัับมาก่่อนลงพื้้�นที่่�ว่่าข้้อมููลตรงกัันหรืือไม่่เมื่่�อเทีียบกัับสิ่่�งที่่�เราสัังเกตเห็็นในพื้้�นที่่�
ชุุมนุุมเพื่่�อลดการตีีความหรืือบิิดเบืือนข้้อมููลข้้อเท็็จจริิง
• ถ่่ายภาพโดยไม่่ตััดสิินไปก่่อน เช่่น ไม่่ตััดสิินว่่ารััฐผิิดเสมอ หรืือไม่่ตััดสิินว่่าผู้้�ชุุมนุุมมาเพื่่�อก่่อความไม่่สงบ
• เคารพผู้้�คนหรืือสิ่่�งที่่�เราได้้ไปสััมผััสในพื้้�นที่่�ชุุมนุุมโดยการไม่่บิิดเบืือนตััดต่่อภาพถ่่าย เพราะการบิิดเบืือนข้้อเท็็จ
จริิงจะส่่งผลต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของช่่างภาพและการชุุมนุุมนั้้�นๆ
• กรณีีใช้้โทรศััพท์์มืือถืือบัันทึึกภาพถ่่าย ไม่่ควรไปอยู่่�แนวหน้้าหรืืออยู่่�ในแนวปะทะที่่�ไม่่ปลอดภััยเพราะจะ
กลมกลืืนกัับผู้้�ชุุมนุุม โดยจุุดปลอดภััยสำำ�หรัับการบัันทึึกภาพถ่่ายที่่�อยู่่�ใกล้้แนวปะทะคืือมีีจุุดกำำ�บัังทั้้�งตััวทัันทีีเมื่่�อ
ถอยหลััง 1 ก้้าว เช่่นถอยหลัังหนึ่่�งก้้าวมีีกำำ�แพงเป็็นจุุดกำำ�บััง เป็็นต้้น
• หากเกิิดเหตุุชุุลมุุน เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจะกัันสื่่�อให้้ไปอยู่่�หลัังแนวตำำ�รวจ ส่่วนคนที่่�ไม่่มีีปลอกแขนสื่่�อให้้ย้้ายมาอยู่่�ฝั่่�ง
ผู้้�ชุุมนุุมเพื่่�อให้้ได้้ภาพอีีกมุุมฝั่่�งผู้้�ชุุมนุุม เมื่่�อผู้้�ชุุมนุุมถอยให้้ถอยตามเพื่่�อป้้องกัันการถููกควบคุุมตััว
• หากเจ้้าหน้้าที่่�ใกล้้ประชิิดตััวให้้ไปรวมกัับกลุ่่�มสื่่�อที่่�มีีใบอนุุญาตเพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยให้้กัับตััวเอง
• เมื่่�อสถานการณ์์ชุุมนุุมมีีเจตจำำ�นงจะปะทะให้้ออกนอกพื้้�นที่่� เพื่่�อความปลอดภััยของตนเองโดยเฉพาะผู้้�ที่่�ไม่่มีี
ปลอกเเขนหรืือใบอนุุญาตสื่่�อ
ช่่องทางการสื่่� อสารภาพถ่่ าย
• Facebook ส่่วนตััวที่่�เผยแพร่่ภาพถ่่ายในพื้้�นที่่�ชุุมนุุมอยู่่�เสมอจะช่่วยให้้มีีผู้้�ติิดตามมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ การเสนอข้้อมููล
ตามจริิงจะช่่วยเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือให้้กัับตััวเองและมีีผู้้�ติิดตามมากขึ้้�น
• Telegram ติิดตามข้้อมููลข่่าวสารได้้ง่่ายกว่่าเฟซบุ๊๊�ก เพราะกดติิดตามได้้และเป็็นช่่องทางห้้องสื่่�อสารที่่�ชััดเจน
• Twitter เผยแพร่่ข้้อมููลขณะมีีการชุุมนุุมจะทำำ�ให้้ภาพถ่่ายสื่่�อสารไปได้้มากขึ้้�นเพราะอยู่่�ในช่่วงเวลาที่่�ผู้้�คนให้้
ความสนใจ
• หากเป็็นภาพถ่่ายที่่�สำำ�คััญเช่่น ภาพพยาบาลอาสาถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจทำำ�ร้้ายร่่างกาย ให้้รีีบสื่่�อสารผ่่านสื่่�อ
ออนไลน์์ทัันทีีและออกจากพื้้�นที่่�อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อความปลอดภััยของตนเอง ป้้องกัันเจ้้าหน้้าที่่�จัับกุุมและทำำ�ลาย
หลัักฐาน
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ตััวอย่่างภาพถ่่ายที่่�สำำ�คััญ (ภาพ: Reuters)

• หากจะส่่งภาพถ่่ายให้้สำ�นั
ำ ักข่่าวจะต้้องมีีความละเอีียดของไฟล์์ภาพขนาด 2,048 พิิกเซลขึ้้�นไป
• เก็็บข้้อมููลภาพถ่่ายที่่�คััดเลืือกแล้้วไว้้ในฮาร์์ดดิิสก์์ เพื่่�อบัันทึึกเหตุุการณ์์หรืือเป็็นหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์ใน
อนาคต
กรณีีฉุุ กเฉิิ นถููกดำำ �เนิิ นคดีี หรืื อถููกควบคุุ มตััว
• หากมีี ใ บอนุุ ญ าตการเป็็ น นัั ก ข่่ า วหรืือมีี บัั ต รสื่่� อ ที่่� อ อกโดยกรมประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ ห้้ แ สดงตนและติิ ด ต่่ อ ศูู น ย์์
ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน
• หากไม่่มีีใบอนุุญาตการเป็็นสื่่�อติิดต่่อศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนและติิดต่่อผู้้�ไว้้วางใจ
• ช่่องทางติิดต่่อศููนย์์ทนายฯ ไปที่่� Facebook: ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน Twitter: @TLHR2014 Email:
tlhr@tlhr2014.com ติิดต่่อสายด่่วน: 092-271-3172, 096-789-3173 หากติิดต่่อผ่่านโทรศััพท์์จะมีีความ
รวดเร็็วมากกว่่าติิดต่่อผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ หลัังจากติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ทนายจะให้้ส่่งข้้อมููลหลัักฐานเพิ่่�มเติิมทาง
ช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อความไม่่คลาดเคลื่่�อนของข้้อมููล
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• หน่่วยงานราชการ •
• สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่ง
•
ชาติิ
• หน้้าสถานีีตำำ�รวจ
• สถานทููต
• บริิเวณเรืือนจำำ�

มีีความเสี่่�ยง

•

•

•

•

•

• พื้้�นที่่�ในเขตควบคุุม
ดููแลของทหาร
• พื้้�นที่่�เขตพระ
ราชฐานหรืือที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วน
พระมหากษััตริิย์์

เสี่่�ยงสููง

ช่่วงเวลาจััดชุุมนุุม
รููปแบบการ ประเด็็น/ข้้อเรีียกร้้อง
ชุุมนุุม
ในการชุุมนุุม
เวลานััด
เวลายุุติิการชุุมนุุม
ผู้้�ชุมนุ
ุ ุมประกาศ เกี่่�ยวข้้องกัับสถาบััน หลัังเวลา
กรณีีพื้้�นที่่�ทั่่�วไป:
เจ้้าหน้้าที่่�สวมใส่่อุุปกรณ์์
ปัักหลัักค้้างคืืน พระมหากษััตริย์ิ ์
พระอาทิิตย์์ตกดิิน กลางคืืน/ค้้างคืืน
ป้้องกัันอัันตรายครบชุุด
เลิิกหลััง 23.00 น.
มีีการปรากฏของปืืนลููกซอง บริิเวณพื้้�นที่่�การ
ชุุมนุุม
กรณีีพื้้�นที่่�ที่่�ประกาศ
พร้้อมกระสุุนยาง
มีีการปรากฏตััวของเจ้้าหน้้าที่่�
ล็็อกดาวน์์: เลิิกหลััง
21.00 น. หรืือหลััง
ชุุดควบคุุมฝููงชน (คฝ.)
มีีชายฉกรรณ์์สวมหมวกกััน
เวลาเคอร์์ฟิิว
กระแทกสีีขาวไม่่ทราบฝ่่าย
ตั้้�งแถวเป็็นจำำ�นวนมากกว่่า
5 นาย
เจ้้าหน้้าที่่�ขอความร่่วมมืือ
กลุ่่�มผู้้สื่่� �อข่่าวให้้ออกนอกพื้้�นที่่�
มีีการเคลื่่�อน
กดดัันให้้ปล่่อยตััวผู้้� หลััง 18.00 น.
กรณีีพื้้�นที่่�ทั่่�วไป: เลิิก
มีีการปรากฏของอุุปกรณ์์
ถููกจัับกุุม (ไม่่มีีการ
21.00-22.00 น.
พิิเศษ (มีรี ถฉีีดน้ำำ��แรงดัันสููง) ขบวน
จััดตั้้�ง/เตรีียมตััว)
กรณีีพื้้�นที่่�ที่่�ประกาศ
ปรากฏเจ้้าหน้้าที่่�ชุุดควบคุุม
ล็็อกดาวน์์: เลิิก
ฝููงชนหญิิง (กองร้้อยน้ำำ��
20.00-21.00 น.
หวาน)
หรืือก่่อนเวลา
เคอร์์ฟิิว 1 ชม.

แนวโน้้มปฏิิบัติั ิการของเจ้้าหน้้าที่่�

สถานที่่�ที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม

ระดัับความเสี่่�ยง

ปัั จจัั ยที่่� มีี ผลต่่อการประเมิิ นความเสี่่�ยงในพื้้� นที่่� ชุุมนุุม
(ตัั วอย่่างการประเมิิ นความเสี่่�ยงของการชุุ มนุุม)
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แนวโน้้มปฏิิบัติั ิการของเจ้้าหน้้าที่่�

ช่่วงเวลาจััดชุุมนุุม
ประเด็็น/ข้้อเรีียกร้้อง
ในการชุุมนุุม
เวลานััด
เวลายุุติิการชุุมนุุม
เรีียกร้้องให้้ปล่่อย
เริ่่�ม 16.00-18.00 กรณีีพื้้�นที่่�ทั่่�วไป
ตััวผู้้�ถููกคุุมขััง
น.
เลิิก 20.00 น.
กรณีีพื้้�นที่่�ที่่�ประกาศ
ล็็อกดาวน์์
เลิิก 19.00 น.-20.00
น.
เริ่่�มเช้้า
เลิิก 18.00 น.
• ทรััพยากร สิ่่�ง
แวดล้้อม
• ชาติิพัันธุ์์�
• แรงงาน
• การศึึกษา
• LBGT/
Feminist
• กดดัันบุุคคล/
ข้้าราชการ รมต.
• รัับทราบข้้อกล่่าว
หา

หมายเหตุ: งานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานจากโครงการสกัดความรู้การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในไทย จัดโดย Act Lab เมื่อ ส.ค.-ก.ย. 2654
โดยมุ่งหวังว่าผลงานชุดนี้จะเป็นฐานข้อมูลให้กับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในไทยต่อไป

ขอขอบคุุณผู้้�ให้้สััมภาษณ์์: ยศธร ไตรยศ กลุ่่�ม Real frame, ณััฐพล พัันธ์์พงษ์์สานนท์์, ทีีมงานกรองข่่าวแกง

สถานที่่�ที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม

รููปแบบการ
ชุุมนุุม
ควรระมััดระวััง • ย่่านศููนย์์การค้้าหรืือ • เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สภ. ตั้้�ง
ชุุมนุุมบริิเวณที่่�
พื้้�นที่่�เอกชน
แถวบริิเวณพื้้�นที่่�ชุุมนุุม (ชุุด แจ้้งและไม่่มีกี าร
สีีน้ำำ��เงิินเข้้ม ผููกผ้้าพัันคอสีี เคลื่่�อนย้้าย
ต่่างๆ)
เป็็นการรวม
ตััวการชุุมนุุมจาก
หลากหลายกลุ่่�ม
ค่่อนข้้างปลอดภััย • กระทรวงศึึกษาธิิการ ปรากฏเจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจในเครื่่�อง นิิทรรศการ
• United Nations แบบชุุดสีีกากีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�
ดนตรีี ศิิลปะ
(UN)
ไว้้อาลััย เช่่น
จุุดเทีียน วาง
พวงหรีีด ผููกโบว์์

ระดัับความเสี่่�ยง

