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“กรองข่่าวแกงถููกตั้้�งขึ้้�นมาเนื่่�องจากเราเคารพผู้้�มาร่่วมชุุมนุุมทุุกคน จึึงพยายามหา
ช่่องทางและวิิธีีการสื่่�อสารให้้ผู้้�ชุุมนุุมได้้รัับข้้อมููลเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจอย่่างรอบด้้าน
โดยเน้้นเรื่่�องความปลอดภััยเป็็นหลััก”
หลัังจากการชุุมนุุมเมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2563 ที่่�ได้้จุุดกระแสการเคลื่่�อนไหวไล่่รััฐบาลประยุุทธ์์กััน
อย่่างต่่อเนื่่�องทั่่�วประเทศไปจนถึึงการประกาศนััดชุุมนุุมใหญ่่เคลื่่�อนขบวนสู่่�ทำำ�เนีียบรััฐบาลเมื่่�อวัันที่่� 14 ตุุลาคม
2563 ก่่อนที่่�จะถููกสลายในช่่วงเช้้ามืืดของวัันที่่� 15 ตุุลาคม โดยเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจได้้ควบคุุมตััวนัักกิิจกรรมที่่�เป็็น
แกนนำำ�เป็็นจำำ�นวนมากเพื่่�อที่่�จะตััดวงจรการเคลื่่�อนไหวทั้้�งหมด
แต่่รููปการณ์์ของการเคลื่่�อนไหวได้้เปลี่่�ยนไปเป็็นแบบไร้้หััวไร้้แกน การจััดชุุมนุุมในช่่วงเวลาต่่อมาเป็็นการ
นััดหมายล่่วงหน้้าไม่่กี่่�ชั่่�วโมงแล้้วเคลื่่�อนขบวนไปสถานที่่�ต่่างๆ ที่่�เรีียกว่่าการเคลื่่�อนไหวแบบออร์์แกนิิก ซึ่่�งการ
เคลื่่�อนไหวในลัักษณะนี้้�ผู้ชุ้� ุมนุุมจะต้้องสื่่�อสารกัันเองเช็็กข่่าวสารกัันเองผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ
เพื่่�อให้้รู้้�ว่่าใน
แต่่ละวัันจะมีีการชุุมนุุมที่่�ไหนบ้้าง จึึงมัักจะมีีข่่าวลวง ข่่าวปลอม ข่่าวลืือเกิิดขึ้้�นอยู่่�บ่่อยครั้้�ง เช่่น ข่่าวการเคลื่่�อน
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ตััวของรถฉีีดน้ำำ�� แรงดัันสููง (จีีโน่่) ที่่�วิ่่�งไปตามถนนเส้้นต่่างๆ เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจชุุดควบคุุมฝููงชนตั้้�งแนวเคลื่่�อนพลมา
แล้้ว รวมถึึงข่่าวลืือต่่างๆ จากฝั่่�งผู้้�ชุุมนุุมเองเช่่นจะมีีการสลายการชุุมนุุมในช่่วงค่ำำ�� ซึ่�ง่ หลายครั้้�งข่่าวเหล่่านี้้�ไม่่มีี
ที่่�มาที่่�ไปสร้้างความสัับสนให้้กัับผู้้�ชุุมนุุมจนบ่่อยครั้้�งนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจที่่�ผิิดพลาดเนื่่�องจากไม่่ได้้รัับรู้้�ข้้อมููลที่่�
เป็็นจริิงอย่่างครบถ้้วนรอบด้้าน
ในช่่วงนั้้� นยัั งไม่่มีี การมอนิิ เตอร์์ หรืือสัั งเกตการณ์์ การชุุ มนุุ มเพื่่� อนำำ�ไปสู่่� การเช็็ กข้้ อมููลข่่ าวสารที่่� เป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการเคลื่่�อนไหว การรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารของผู้ชุ้� ุมนุุมเป็็นไปอย่่างจำำ�กัดั ต้้องเช็็กข่่าวกัันเองอย่่างไม่่
เป็็นระบบ ไม่่รู้้�ที่่�มาที่่�ไป ซ้ำำ��ร้้ายกว่่านั้้�นกลายเป็็นโหมกระพืือข่่าวลวงเข้้าไปอีีก โดยเฉพาะเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�รััฐฉวย
โอกาสเข้้ามาแทรกแซงในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งนอกเครื่่�องแบบที่่�ปะปนเข้้ามากระจายอยู่่�ตามจุุดต่่างๆ เพื่่�อรายงาน
สถานการณ์์และเฝ้้าติิดตามแกนนำำ� มีีการการวางกำำ�ลัังตรึึงกำำ�ลัังโดยรอบม็็อบ ขณะที่่�บนโลกโซเชีียลปฏิิบััติิการ
ข้้อมููลข่่าวสารหรืือไอโอก็็คอยสร้้างข่่าวเท็็จข่่าวลวงต่่างๆ อยู่่�ตลอดเวลา
การมอนิิเตอร์์การชุุมนุุมจึึงมีีความสำำ�คััญในแง่่ของการเช็็กข้้อมููลข่่าวสาร ช่่วยเสริิมสร้้างความปลอดภััยให้้
กัับการชุุมนุุมได้้เมื่่�อผู้้�ชุุมนุุมรู้้�เท่่าทัันกลยุุทธ์์ของรััฐและถืืออำำ�นาจของข้้อมููลข่่าวสารมากขึ้้�น
กรองข่่าวแกง จึึงถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นเพื่่�อมอนิิเตอร์์ข่่าวสารการชุุมนุุมโดยมีีเป้้าหมายสร้้างความปลอดภััยให้้ผู้้�
ชุุมนุุมเป็็นอัันดัับแรก
วศิิน พงษ์์เก่่า หนึ่่�งในสมาชิิกทีีมกรองข่่าวแกงเล่่าว่่า “กรองข่่าวแกง คืือกลุ่่�มเพื่่�อนๆ นัักกิิจกรรม คน
ทำำ�งานทางสัังคมที่่�มารวมตััวกัันทำำ�เรื่่�องความปลอดภััยในพื้้�นที่่�การชุุมนุุมโดยเริ่่�มเซ็็ตและพััฒนาตั้�ง้ แต่่วัันที่่� 15
ตุุลาคม 2563 การเคลื่่�อนไหวตอนนั้้�นเป็็นม็็อบออร์์แกนิิก ผู้�ชุ้ ุมนุุมจะต้้องสื่่�อสารกัันเองเช็็กข่่าวสารกัันเองผ่่าน
แพลตฟอร์์มต่่างๆ เพื่่�อให้้รู้้�ว่่าในแต่่ละวัันจะมีีการชุุมนุุมที่่�ไหนบ้้าง ซึ่่�งการเคลื่่�อนไหวในลัักษณะนี้้�มัักจะมีีข่่าว
ลวง ข่่าวปลอม ข่่าวลืืออยู่่�บ่่อยครั้้�ง เช่่น ข่่าวการเคลื่่�อนตััวของรถฉีีดน้ำำ�ที่่
� �วิ่่�งไปตามถนนเส้้นต่่างๆ เจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจคุุมฝููงชนเคลื่่�อนมาตามเส้้นทางโน่่นนี่่�นั่่�น รวมถึึงข่่าวลืือจากฝั่่�งผู้�ชุ้ ุมนุุมเองด้้วยเช่่นกััน
“กรองข่่าวแกง จึึงเกิิดขึ้้�นมาเพื่่�อกรองข่่าวลืือ ส่่งข่่าวจริิงด้้วยความรวดเร็็ว เพราะเราตระหนัักว่่า ข้้อเท็็จ
จริิงในเวลาที่่�รวดเร็็ว จะทำำ�ให้้ทั้้�งผู้้�ชุุมนุุมและผู้�ดู้ ูแลการชุุมนุุม ตััดสิินใจเลืือกบางอย่่าง ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การมอนิิเตอร์์เช็็กข่่าวลืือที่่�เกิิดขึ้้�นว่่ามัันมีีมููลความจริิงหรืือไม่่ ถ้้าเกิิดข่่าวลืือแล้้วสิ่่�งที่่�ทีีมกรองข่่าวแกงจะต้้องทำำ�ก็็
คืือการไปเช็็กว่่าเป็็นเรื่่�องจริิงหรืือเรื่่�องลวง โดยวิิธีีการที่่�ใช้้คืือการลงไปพื้้�นที่่�ชุุมนุุมเพื่่�อเช็็กด้้วยตััวเอง กัับการเช็็ก
จากกล้้องวงจรปิิดในเว็็บไซต์์ของกรุุงเทพมหานคร ทั้้�งนี้้�อาจรวมไปถึึงการเช็็กจากแหล่่งข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น องค์์กรสัังเกตการณ์์การชุุมนุุมต่่างๆ เป็็นต้้น
“ช่่องทางในการสื่่�อสารของกรองข่่าวแกงกัับประชาชนคืือ Telegram โดยใช้้ฟัังก์์ชั่่�น channel ที่่�
ประชาชนสมารถกด join เข้้ามารัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารในการชุุมนุุมที่่�ถููกกรองแล้้ว เพื่่�อเท่่าทัันกัับสถานการณ์์และ
ประเมิินความปลอดภััยในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม
“กรองข่่าวแกงถููกตั้้�งขึ้้�นมาเนื่่�องจากเราเคารพผู้�ม้ าร่่วมชุุมนุุมทุุกคน จึึงพยายามหาช่่องทางและวิิธีีการ
สื่่�อสารให้้ผู้้�ชุุมนุุมได้้รัับข้้อมููลเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจอย่่างรอบด้้าน โดยเน้้นเรื่่�องความปลอดภััยเป็็นหลััก”
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จุุ ดประสงค์์ ของกรองข่่ าวแกง
1. รายงานข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อให้้ผู้ชุ้� ุมนุุมได้้ประเมิินความพร้้อมของตนเอง เช่่น รู้้�ว่่ารถน้ำำ�� เข้้ามาทางนี้้� ผู้้�ชุุมนุุมที่่พร้
� ้อม
ทั้้�งอุุปกรณ์์และอยากเข้้าไปเผชิิญหน้้าก็็จะรู้้�จุดุ หรืือใครไม่่พร้้อมก็็จะได้้หลีีกเลี่่ย� งจุุดปะทะ
2. รวบรวมข้้อมููลข้้อเท็็จจริิงให้้แกนนำำ�หรืือผู้้�จััดชุุมนุุมใช้้ประกอบการตััดสิินใจ เพื่่�อปรัับแผน หรืือแก้้ไขปััญหา
เฉพาะหน้้า เพราะหากได้้ข้้อมููลคลาดเคลื่่�อนการตััดสิินใจก็็จะผิิดพลาด ซึ่�ง่ แต่่ละครั้้�งล้้วนเป็็นการเดิิมพัันที่่�สููง
3. ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นจริิงจะช่่วยลดการตื่่�นตระหนกหรืือความชุุลมุุนวุ่่�นวายหรืือภาวะที่่นำ� ำ�ไปสู่่�อุุปาทานหมู่่� ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้การชุุมนุุมครั้้�งนั้้�นไม่่สามารถควบคุุมทิิศทางได้้
หลัั กการของกรองข่่ าวแกง
• ความปลอดภััยมาก่่อนเรื่่�องอื่่�นเสมอ ทั้้�งทางกาย จิิตใจและสุุขภาพของทีีมงาน สามารถถอนตััวหรืือพัักได้้ทุุกเมื่่�อ
• ข้้อมููลสถานการณ์์สำ�ำ หรัับให้้ผู้้�มาชุุมนุุมรัับทราบและประเมิินความปลอดภััยด้้วยตััวเอง + อาจส่่งให้้ทีีมจััดชุุมนุุม
ในกรณีีถููกร้้องขอ
• ทีีมกรองข่่าวแกงมีีข้้อมููลพื้้�นฐาน แน่่นอนว่่าทุุกกรณีีและทุุกสถานการณ์์ ผู้้�ชุุมนุุมจะกำำ�หนดและออกแบบความ
พร้้อมของตััวเอง กรองข่่าวแกงไม่่ได้้มีีหน้้าที่่�ชี้้�นำำ�ว่่าทุุกคนจะต้้องเชื่่�อ ทั้้�งนี้้�กรองข่่าวแกงเคยทำำ�นามบััตรความ
ปลอดภััย ในกรณีีที่่�ว่่าหากมาชุุมนุุมแล้้วถููกจัับจะต้้องทำำ�ยัังไงบ้้าง เพื่่�อให้้ผู้ชุ้� ุมนุุมสามารถรัับมืือความปลอดภััย
ขั้้�นพื้้�นฐานได้้
ลัั กษณะการชุุ มนุุ มที่่� กรองข่่ าวแกงช่่ วยเช็็ กข่่ าวและความปลอดภัั ย
• ม็็อบที่่�ไม่่มีีแกนนำำ� ซึ่่�งระบบรัักษาความปลอดภััยอาจไม่่รััดกุุมพอ
• กรณีีทีีมผู้้�จััดชุุมนุุมขอให้้ไปช่่วยมอนิิเตอร์์
• การสนัับสนุุนการเคลื่่�อนไหวของชาวบ้้านที่่�มาชุุมนุุมปัักหลัักค้้างคืืน เช่่น ชาวบ้้านจะนะ บางกลอยที่่�มาตั้้�ง
หมู่่�บ้้านบริิเวณทำำ�เนีียบรััฐบาล
ตำำ �แหน่่ งหน้้ าที่่� ในกรองข่่ าวแกง
• เซ็็นเตอร์์ เป็็นผู้้�รัับข้้อมููลจากทีีมภาคสนาม รวมรวบข้้อมููล ประเมิินสถานการณ์์ ตััดสิินใจ สื่่�อสาร ทำำ�ภาพรวม
• ภาคสนาม ทีีมลงพื้้�นที่่� แบ่่งกัันตามจุุด ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามสถานการณ์์จริิง และส่่งข้้อมููลลงกลุ่่�มให้้เซ็็นเตอร์์เอาไป
จััดเรีียง
ทั้้�งนี้้�กรองข่่าวแกงยัังมีีระบบอาสาสมััครเข้้ามาช่่วยให้้การทำำ�งานภาคสนามเพื่่�อประสิิทธิิภาพเรื่่�องความ
ปลอดภััยในที่่�ชุุมนุุม โดยอาสาสมััครจะมาจากการชัักชวนแบบปิิด เป็็นคนรู้้�จัักเป็็นเพื่่�อนของเพื่่�อน ยัังไม่่มีีการ
เปิิดรัับอาสาอย่่างเป็็นทางการ
วิิ ธีีการส่่ งข้้ อมูู ลจากภาคสนาม
1. ภาพถ่่าย เห็็นสถานที่่�และเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือสิ่่�งอื่่�นๆ ที่่�น่่าสนใจ เช่่น เนื้้�อหาที่่�บนเวทีีปราศรััย หรืือกิิจกร
รมอื่่�นๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม
2. ข้้อมููลแนบ ประกอบด้้วย เวลา สถานที่่� เหตุุการณ์์ ใคร ทำำ�อะไร อย่่างไร เช่่น 10.00 น. ที่่�สะพานผ่่านฟ้้า พบ
ตำำ�รวจตั้้�งแถวประมาณ 50 คน ถืือโล่่ มีีรถเครื่่�องเสีียงด้้านหลััง + แนบภาพ
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ตััวอย่่างการรายงาน 16.58 เชิิงสะพานชมััย ฉีีดน้ำำ��อีีกครั้้�ง ฉีีดเรื่่�อยๆ ฉีีดต่่อเนื่่�อง #ม็็อบ18กรกฎา

ตััวอย่่างการรายงาน 14.50 ราษสติ๊๊�ก & ราษสเปรย์์ แสดงออกทางการเมืืองบนถนนราชดำำ�เนิินกลาง #ม็็อบ18กรกฎา
4
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ตััวอย่่างการรายงาน 15.31 แนว carmob อยู่่�บริิเวณแยกมหากาฬ #ม็็อบ18กรกฎา

ตััวอย่่างการรายงาน 18.12 แยกนางเลิ้้�ง ตั้�ง้ หุ่่�นเตรีียมทำำ�กิิจกรรม #ม็็อบ18กรกฎา
ACTLAB

5

ช่่ องทางการสื่่�อสารของกรองข่่ าวแกง

Telegram

เป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารหลัักที่่�
กรองข่่าวแกงใช้้ เน้้นการสื่่�อสาร
รวดเร็็ว ทัันสถานการณ์์

Twitter

เป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�งที่่�จะฟีีดข่่าว
มาจาก Telegram ของกรองข่่าว
แกงอีีกทีี เน้้นการสื่่�อสารรวดเร็็ว
ทัันสถานการณ์์ เล่่นกัับเทรนด์์
ใน Twitter เช่่น #ม็็อบ18กรกฎา
#ม็็อบ1สิิงหา

Facebook

เป็็นช่่องทางที่่�ไม่่ได้้ใช้้สื่่�อสารข่่าวสาร
เหมืือน Telegram และ Twitter
เนื่่�องจากเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ไม่่เน้้น
ความเร็็วแต่่เน้้นเนื้้�อหา จึึงใช้้สำำ�หรัับ
ประชาสััมพัันธ์์และสรุุปสถานการณ์์
มากกว่่า

ตัั วอย่่ างการรายงานของกรองข่่ าวแกง ในการชุุ มนุุ มวัั นที่่� 18 กรกฎาคม
2564
10.12 สะพานมััฆวาน พบมีีการตั้้�งกรวย มีีรถบััสตำำ�รวจจอดอยู่่� 4 คััน ยัังเปิิดถนนให้้รถวิ่่�งได้้ปกติิ
11.11 พบรถฉีีดน้ำำ�� 2 คััน รถเติิมน้ำำ�� 2 คัันจอดบริิเวณข้้างทำำ�เนีียบ ฝั่่�งราชดำำ�เนิิน ตรงข้้ามกระทรวงศึึกษา
11.13 แยกจปร. หน้้ากระทรวงการท่่องเที่่�ยวฯ คอนเทนเนอร์์ 4 ตู้้� กำำ�ลัังติิดตั้้�ง
13.40 แยกมััฆวานตำำ�รวจกำำ�ลัังวางลวดหนามบนตู้้�คอนเทนเนอร์์ 2 ชั้้�น
13.55 การ์์ด wevo ฉีีดพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อก่่อนลงทำำ�งานให้้ความปลอดภััย บริิเวณถนนราชดำำ�เนิินกลาง
14.09 ถนนราชดำำ�เนิินมุ่่�งหน้้าอนุุสาวรีีย์์ ประชาธิิปไตย พบแท็็กซี่่�ไล่่ประยุุทธ์์
14.23 หััวขบวนมุ่่�งหน้้าผ่่านฟ้้า การ์์ดกางเชืือก เพื่่�อใช้้ในการตั้้�งแนวระหว่่างเดิินขบวน
15.22 แยกผ่่านฟ้้า ผู้้�ชุุมนุุมที่่ทำ� ำ�หน้้ามาก่่อนนำำ�หุ่่�นศพวางบนลวดหนาม
15.40 รถน้ำำ�� ยัังฉีีดน้ำำ�� อย่่างต่่อเนื่่�อง
15.44 น. ถนนราชดำำ�เนิินนอก ด้้านหน้้ามีีการเผาหุ่่�นศพ
15.54 น. ผ่่านฟ้้ามีีนัักข่่าวโดนกระสุุนยาง
16.22 ภาพกระสุุนยางในพื้้�นที่่�แยกผ่่านฟ้้า 16.45 บริิเวณสะพานชมััย ยิิงละอองน้ำำ��ไม่่ทราบชนิิด
16.50 น ผ่่านฟ้้า มีีรถหกล้้อมาจอดขวางถนนราชดำำ�เนิินหน้้าแนวตำำ�รวจ
6
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16.58 เชิิงสะพานชมััย ฯ ฉีีดน้ำำ�อีี
� กครั้้�ง ฉีีดเรื่่�อยๆ ฉีีดต่่อเนื่่�อง
16.59 น. แยกผ่่านฟ้้า เลนกลางมีีรถหกล้้อจอดพร้้อมยกดั๊๊�ม 6 คััน เลนขวารถดั๊๊�มเล็็กมาจอดพร้้อมยกดั๊๊�ม 3 คััน
16.59 สะพานชมััย ฯ มีีการใช้้แก๊๊สน้ำำ�ต
� าครั้้�งแรก
17.16 เชิิงสะพานชมััย ฯ หกล้้ออย่่างน้้อย 6 คััน มุ่่�งหน้้าเชิิงสะพานชมััย ฯ
17.18 สะพานชมััย ฯ รถหกล้้อ กำำ�ลัังทยอยมาตั้้�งแนวป้้องกััน
17.23 ฝั่่�งสะพานชมััย ฯ คฝ. ใช้้แก๊๊สน้ำำ��ตาสามลููกยิิงออกมาจากโรงเรีียน ตกลงมาทางแยกนางเลิ้้�ง
17.47 น. แยกผ่่านฟ้้า ฉีีดน้ำำ��
17.48 น. แยกผ่่านฟ้้า ผชน. เริ่่�มขยัับเข้้ามาใกล้้แนว คฝ. มากขึ้้�น
17.49 น. รถปราศรััยเคลื่่�อนกลัับมามาถึึงแยกผ่่านฟ้้า
17.49 สะพานชมััย ฯ เริ่่�มยิิงลููกแก๊๊สน้ำำ�ต
� าอีีกรอบ กระสุุนมาตกที่่�แยกนางเลิ้้�ง
18.00 แยกผ่่านฟ้้า รถเครื่่�องเสีียงประกาศบอกมวลชนให้้ไปรวมตััวกัันที่่�แยกนางเลิ้้�ง
18.12 แยกนางเลิ้้�ง ตั้้�งหุ่่�นเตรีียมทำำ�กิิจกรรม
18.13 แยกนางเลิ้้�ง แก๊๊สมาอีีกรอบ
18:16 ท้้ายขบวน car mob อยู่่�ถนนนครสวรรค์์
18.17 กิิจกรรมเผาหุ่่�น และกิิโยติิน
18.19 ผู้้�ชุุมนุุมยืืนชููสามนิ้้�ว แยกนางเลิ้้�ง
18.49 แยกเทวกรรม คฝ. ใช้้กระป๋๋องควััน
18.49 แยกเทวกรรม คฝ.ขยัับแนว และประกาศเตรีียมจัับกุุมหากผู้ชุ้� ุมนุุมไม่่แยกย้้าย
18.52 หน้้าร้้านกาแฟอิินทนิลิ สาขาเทวกรรม มีีการยิิงแก๊๊สน้ำำ�ต
� า
18.56 กระป๋๋องควัันถููกยิิงข้้ามสะพานเทวกรรม ตกมายัังถนนนครสวรรค์์
20.13 จนท.ยึึดพื้้�นที่่�ถึึงแยกยมราช
20.25 จนท.ปัักหลัักตั้้�งโล่่แยกยมราช สั่่�งเตรีียมจัับกุุม
ACTLAB
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การทำำ �แผนที่่� เส้้ นทางหนีี เส้้ นทางเดิิ นทางกลัั บบ้้ านของกรองข่่ าวแกง
• ในองค์์ประกอบของแผนที่่�จะประกอบไปด้้วยถนนเส้้นทางต่่างๆ จุุดที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รััฐสกััด (รถน้ำำ�� , คฝ., หีีบเพลง)
เส้้นทางหนีี เส้้นทางรอง เส้้นทางเดิินทางกลัับ
• พยายามดููจากถนนเส้้นหลััก
• ประเมิินทางหนีีจากเส้้นหลัักว่่ามีีเส้้นทางไหนบ้้าง เช่่น ซอยต่่างๆ
• พยายามหาทางแยกที่่�มีีทางเลืือก เพื่่�อให้้รู้้�ถนนเส้้นรองจากเส้้นหลััก
• ต้้องมีีการสื่่�อสารชี้้�แจงเส้้นทางการเดิินทางกลัับด้้วย

ตััวอย่่างแผนที่่� กรณีีการชุุมนุุมเมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2564

จากกรณีีศึึกษา “กรองข่่าวแกง” จะพบว่่าผู้้�จััดชุุมนุุมจำำ�เป็็นต้้องมีีทีีมมอนิิเตอร์์
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นส่่วนประกอบหนึ่่�งของการจััดการชุุมนุุมแต่่ละครั้้�ง โดยมีีหลัักการ
องค์์ประกอบดัังนี้้�
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หลัั กการของทีีม monitor
• เราต้้องถืือข้้อมููลข่่าวสารให้้ได้้มากที่่สุ� ุด และข้้อมููลข่่าวสารนั้้�นต้้อง “ชััวร์์” มีีหลัักฐานมีีอ้้างอิิงให้้ชััดที่่�สุุด
• ห้้ามสร้้างข่่าวเท็็จข่่าวลวงโดยเด็็ดขาด เพราะปฏิิบััติิการข่่าวลวงนั้้�นสามารถนำำ�ไปสู่่�ความไม่่ปลอดภััยของผู้้�ชุุมนุุม
ได้้โดยที่่�รู้้�ตััวและไม่่รู้้�ตัวั
• ต้้องทำำ�ให้้การ monitor เป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ และเป็็นเรื่่�องจำำ�เป็็นต่่อการชุุมนุุมทุุกครั้้�ง
องค์์ ประกอบ บทบาทหน้้ าที่่� ของทีีม monitor
• center ดููภาพรวมคอยตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร ตััดสิินใจ และสื่่�อสารภายในทีีม
• ทีีมสื่่�อสาร เป็็นทีีมที่่�นำำ�ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกตรวจสอบแล้้วนำำ�ไปสื่่�อสารต่่อเพื่่�อการเท่่าทััน
• ทีีมภาคสนาม มีีหน้้าที่่�เช็็คข้้อมููลภาคพื้้�นการชุุมนุุมกระจายจุุดอยู่่�ในพื้้�นที่่�การชุุมนุุม เพื่่�อเช็็คข้้อมููลข่่าวสาร เรื่่�อง
จริิงเรื่่�องลวงต่่างๆ
• ทีีม online คอย monitor สนาม online เช่่น ใน Live สด ในเพจต่่างๆ หรืือเช็็กข่่าวใน twitter
• ทีีมแผนที่่� เป็็นทีีมที่่�ทำำ�แผนที่่�ที่่�คอยอััพเดตว่่าจะมีีเส้้นทางไหนบ้้างที่่�ปลอดภััย รวมไปถึึงการปรัับเปลี่่ยน
� เส้้นทาง
ของการเคลื่่�อนขบวนด้้วย
ทั้้�งนี้้�ในหลายๆ หน้้าที่่�นั้้�นสามารถทำำ�ได้้หลายหน้้าที่่�ในคนคนเดีียว ขึ้้�นอยู่่�กัับความพร้้อม จำำ�นวนสมาชิิก
และสถานการณ์์
กระบวนการทำำ �งานของทีีม monitor
• ทีีม monitor จะต้้องรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารทั้้�งหมดของการชุุมนุุมในครั้้�งนั้้�นๆ ว่่าจะเกิิดอะไรขึ้้�นบ้้าง เพราะมัันจะ
สััมพัันธ์์กัับการ monitor ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• ทีีม monitor จะต้้องอััพเดทสถานการณ์์ต่่างๆ ก่่อนการชุุมนุุม ทั้้�งข่่าวสารต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น และมีีส่่วนเกี่่ยวข้
� ้องกัับ
การชุุมนุุม เช่่น ท่่าทีีของเจ้้าหน้้าที่่�ต่่อการชุุมนุุมในครั้้�งนี้้� หรืือท่่าทีีของรััฐบาลด้้วย เพื่่�อความรอบด้้านทางข้้อมููล
ข่่าวสารที่่�สุดุ
• center จะเป็็นคนกำำ�หนดบทบาทของสมาชิิกในทีีม monitor รวมไปถึึงตััดสิินใจในสถานการณ์์ต่่างๆ ด้้วย
• ทีีม monitor ต้้องไม่่อยู่่�ในลัักษณะที่่�ปรากฏตััว เพื่่�อการปฏิิบััติิการที่่�สะดวกมีีประสิิทธิิภาพ
• ต้้องมีี channel ในการสื่่�อสารข้้อมููลให้้กัับผู้้�ชุุมนุุมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในที่่นี้้� �แนะนำำ� Telegram เนื่่�องจากมีี
ความปลอดภััยมากกว่่าแพลตฟอร์์มอื่่�นๆ
วิิ ธีีการส่่ งข้้ อมูู ลจากภาคสนามให้้ center ของทีีม moniter
• ภาพถ่่าย เห็็นสถานที่่� และเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือสิ่่�งอื่่�นๆ ที่่น่� ่าสนใจ เช่่น เนื้้�อหาที่่�บนเวทีีปราศััย หรืือกิิจกรรม
อื่่�นๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�การชุุมนุุม
• ข้้อมููลแนบ ประกอบด้้วย เวลา สถานที่่� เหตุุการณ์์ ใคร ทำำ�อะไร อย่่างไร
ข้้ อพึึ งระวัั ง
• ถ้้าข้้อมููลข่่าวสารยัังไม่่นิ่่�ง และอ้้างอิิงไม่่ได้้อย่่าเพิ่่�งส่่งต่่อให้้ผู้้�ชุุมนุุมต้้องเช็็คชััวร์์ก่่อน เช่่นที่่�มาที่่�ไปของแหล่่งข่่าว
ถ้้ามาจากใน internet ให้้เช็็คแหล่่งที่่�มาของข่่าวสารนั้้�นๆ เช่่น มาจากการแถลงข่่าวโดยเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ มาจาก
สื่่�อมวลชน มาจากทนายความหรืือนัักสิิทธิิมนุุษยชน เพราะมีีแหล่่งอ้้างอิิงที่่�ชััดเจน มีีข้้อมููลและเหตุุผลรองรัับ
ACTLAB
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ถ้้าข่่าวมููลข่่าวสารยัังไม่่นิ่่�งอย่่าสื่่�อสารหรืือตีีความทัันทีีทัันใด เพราะเราอาจจะเป็็นผู้้�ปล่่อยข่่าวลวงเสีียเอง ถ้้าอยู่่�
ในภาคสนามการชุุมนุุมก็็ต้้องไปพิิสููจน์์เพื่่�อชี้้�ชััดว่่าข่่าวสารนี้้�เป็็นเรื่่�องจริิงหรืือเป็็นเรื่่�องลวง ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้อง
เช็็คก่่อนไม่่ควรเชื่่�อในทัันทีีคืือ คำำ�บอกเล่่าที่่�ไม่่มีีเหตุุที่่�ไปที่่�มาจากคำำ�ปากต่่อปากในภาคสนาม ฉะนั้้�นต้้องเช็็กชััวร์์
หรืือใน facebook และ twiter เองก็็ต้้องเช็็กให้้เห็็นถึึงที่่�มาที่่�ไปของข่่าวสาร
• บทบาทของทีีม monitor คืือการเช็็กข้้อมููลข่่าวสาร รวมถึึงความปลอดภััย ไม่่ใช่่การชี้้�นำ�ำ ผู้้�ชุุมนุุม
• เนื้้�อหาที่่ทีี� ม monitor ส่่งต่่อให้้ผู้้�ชุุมนุุมจะต้้องมีีความเป็็นกลาง และไม่่พุ่่�งเป้้าชี้้�นำำ� ไม่่ใส่่อารมณ์์ความรู้้�สึึกเข้้าไป
• ต้้องเชื่่�อเสมอว่่าผู้้�ชุุมนุุมมีีเจตจำำ�นงของตััวเองและไม่่เหมืือนกัันเสีียทีีเดีียว เช่่น เรื่่�องความรุุนแรงที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ใช้้
ในการขััดขวางการชุุมนุุมนั้้�น ผู้้�ชุุมนุุมบางส่่วนอาจจะพร้้อมทะลวงเข้้าไปเพื่่�อรื้้�อสิ่่�งกีีดขวาง หรืือผู้้�ชุุมนุุมบาง
ส่่วนอาจจะรอตั้้�งหลััก ดููเชิิง และบางส่่วนอาจจะต้้องการเช็็คทางกลัับบ้้าน ทุุกคนมีีเจตจำำ�นงและความพร้้อมไม่่
เหมืือนกััน
ข้้ อเสนอต่่ อผู้้�จััดชุุ มนุุ ม
• ต้้องคิิดว่่าการ monitor ข้้อมููลข่่าวสารเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญและทีีม monitor ก็็มีีความสำำ�คััญไม่่แพ้้ทีีมอื่่�นๆ
• ในทุุกการชุุมนุุมต้้องมีีทีีม monitor
• ต้้องสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยทั้้�งผู้้�จััดการชุุมนุุมและผู้ชุ้� ุมนุุมไปด้้วยกััน
• ถ้้าผู้้�จััดการชุุมนุุมไม่่มีีประสบการณ์์ด้้านนี้้�เลยก็็สามารถปรึึกษากัับทีีมที่่�ทำ�ำ เรื่่�องนี้้�โดยเฉพาะได้้
เพื่่�อศึึกษา
ประสบการณ์์และปฏิิบััติิการไปพร้้อมกััน
ขอขอบคุุณ ทีีมงานกรองข่่าวแกง
อ้้ างอิิ ง

https://www.youtube.com/watch?v=8z9g0XWOa3k
https://adaymagazine.com/think-positive-krongkaokang

หมายเหตุุ: งานชิ้้�นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในผลงานจากโครงการสกััดความรู้้�การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยในไทย
จััดโดย Act Lab เมื่่�อ ส.ค.-ก.ย. 2654 โดยมุ่่�งหวัังว่่าผลงานชุุดนี้้�จะเป็็นฐานข้้อมููลให้้กัับขบวนการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อ
ประชาธิิปไตยในไทยต่่อไป
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