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“กรีองข่่าวัแกงถููกตัั้�งข้่�นมาเน่�องจากเรีาเคารีพผูู้�มาร่ีวัมชุมนุมทุุกคน จ้งพยายามหา

ช่องทุางและวิัธีีการีส่ื่�อสื่ารีให�ผูู้�ชุมนุมได�รัีบข่�อมูลเพ่�อปรีะกอบการีตัั้ดสิื่นใจอย่างรีอบด�าน 

โดยเน�นเร่ี�องควัามปลอดภััยเป็นหลัก”

หลัังจากการชุุมนุุมเม่�อวัันุท่ี่� 18 กรกฎาคม 2563 ท่ี่�ได้้จุด้กระแสการเคล่ั�อนุไหวัไล่ัรัฐบาลัประยุุที่ธ์์กันุ

อยุ่างต่่อเนุ่�องทัี่�วัประเที่ศไปจนุถึึงการประกาศนัุด้ชุุมนุุมใหญ่่เคล่ั�อนุขบวันุส่่ที่ำาเนุ่ยุบรัฐบาลัเม่�อวัันุท่ี่� 14 ตุ่ลัาคม 

2563 ก่อนุท่ี่�จะถ่ึกสลัายุในุชุ่วังเชุ้าม่ด้ของวัันุท่ี่� 15 ตุ่ลัาคม โด้ยุเจ้าหนุ้าท่ี่�ต่ำารวัจได้้ควับคุมตั่วันัุกกิจกรรมท่ี่�เป็นุ

แกนุนุำาเป็นุจำานุวันุมากเพ่ื่�อท่ี่�จะตั่ด้วังจรการเคล่ั�อนุไหวัทัี่�งหมด้

แต่่ร่ปการณ์์ของการเคล่ั�อนุไหวัได้้เปล่ั�ยุนุไปเป็นุแบบไร้หัวัไร้แกนุ การจัด้ชุุมนุุมในุชุ่วังเวัลัาต่่อมาเป็นุการ

นัุด้หมายุล่ัวังหนุ้าไม่ก่�ชัุ�วัโมงแล้ัวัเคล่ั�อนุขบวันุไปสถึานุท่ี่�ต่่างๆ ท่ี่�เร่ยุกว่ัาการเคล่ั�อนุไหวัแบบออร์แกนิุก ซึึ่�งการ

เคล่ั�อนุไหวัในุลัักษณ์ะนุ่�ผู้่้ชุุมนุุมจะต้่องส่�อสารกันุเองเช็ุกข่าวัสารกันุเองผู่้านุแพื่ลัต่ฟอร์มต่่างๆ เพ่ื่�อให้ร้่ว่ัาในุ

แต่่ลัะวัันุจะม่การชุุมนุุมท่ี่�ไหนุบ้าง จึงมักจะม่ข่าวัลัวัง ข่าวัปลัอม ข่าวัล่ัอเกิด้ขึ�นุอยุ่่บ่อยุครั�ง เชุ่นุ ข่าวัการเคล่ั�อนุ
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ตั่วัของรถึฉ่ีด้นุำ�าแรงดั้นุส่ง (จ่โนุ่) ท่ี่�วิั�งไปต่ามถึนุนุเส้นุต่่างๆ เจ้าหนุ้าท่ี่�ต่ำารวัจชุุด้ควับคุมฝู่งชุนุตั่�งแนุวัเคล่ั�อนุพื่ลัมา

แล้ัวั รวัมถึึงข่าวัล่ัอต่่างๆ จากฝู่�งผู้่้ชุุมนุุมเองเชุ่นุจะม่การสลัายุการชุุมนุุมในุชุ่วังคำ�า ซึึ่�งหลัายุครั�งข่าวัเหล่ัานุ่�ไม่ม่

ท่ี่�มาท่ี่�ไปสร้างควัามสับสนุให้กับผู้่้ชุุมนุุมจนุบ่อยุครั�งนุำาไปส่่การตั่ด้สินุใจท่ี่�ผิู้ด้พื่ลัาด้เนุ่�องจากไม่ได้้รับร้่ข้อม่ลัท่ี่�

เป็นุจริงอยุ่างครบถ้ึวันุรอบด้้านุ

ในุชุ่วังนัุ�นุยุังไม่ม่การมอนุิเต่อร์หร่อสังเกต่การณ์์การชุุมนุุมเพ่ื่�อนุำาไปส่่การเช็ุกข้อม่ลัข่าวัสารท่ี่�เป็นุ

ประโยุชุน์ุต่่อการเคล่ั�อนุไหวั การรับร้่ข้อม่ลัข่าวัสารของผู้่้ชุุมนุุมเป็นุไปอยุ่างจำากัด้ ต้่องเช็ุกข่าวักันุเองอยุ่างไม่

เป็นุระบบ ไม่ร้่ท่ี่�มาท่ี่�ไป ซึ่ำ�าร้ายุกว่ัานัุ�นุกลัายุเป็นุโหมกระพ่ื่อข่าวัลัวังเข้าไปอ่ก โด้ยุเฉีพื่าะเม่�อเจ้าหนุ้าท่ี่�รัฐฉีวัยุ

โอกาสเข้ามาแที่รกแซึ่งในุร่ปแบบต่่างๆ ทัี่�งนุอกเคร่�องแบบท่ี่�ปะปนุเข้ามากระจายุอยุ่่ต่ามจุด้ต่่างๆ เพ่ื่�อรายุงานุ

สถึานุการณ์์แลัะเฝู้าติ่ด้ต่ามแกนุนุำา ม่การการวัางกำาลัังต่รึงกำาลัังโด้ยุรอบม็อบ ขณ์ะท่ี่�บนุโลักโซึ่เชุ่ยุลัปฏิิบัติ่การ

ข้อม่ลัข่าวัสารหร่อไอโอก็คอยุสร้างข่าวัเท็ี่จข่าวัลัวังต่่างๆ อยุ่่ต่ลัอด้เวัลัา

การมอนิุเต่อร์การชุุมนุุมจึงม่ควัามสำาคัญ่ในุแง่ของการเช็ุกข้อม่ลัข่าวัสาร ชุ่วัยุเสริมสร้างควัามปลัอด้ภััยุให้

กับการชุุมนุุมได้้เม่�อผู้่้ชุุมนุุมร้่เท่ี่าทัี่นุกลัยุุที่ธ์์ของรัฐแลัะถ่ึออำานุาจของข้อม่ลัข่าวัสารมากขึ�นุ

กรองข่าวัแกง จึงถ่ึอกำาเนิุด้ขึ�นุเพ่ื่�อมอนิุเต่อร์ข่าวัสารการชุุมนุุมโด้ยุม่เป้าหมายุสร้างควัามปลัอด้ภััยุให้ผู้่้

ชุุมนุุมเป็นุอันุดั้บแรก

วัศินุ พื่งษ์เก่า หนึุ�งในุสมาชิุกท่ี่มกรองข่าวัแกงเล่ัาว่ัา “กรีองข่่าวัแกง ค่อกลุ่มเพ่�อนๆ นักกิจกรีรีม คน

ทุำางานทุางสัื่งคมทีุ�มารีวัมตัั้วักันทุำาเร่ี�องควัามปลอดภััยในพ่�นทีุ�การีชุมนุมโดยเริี�มเซ็็ตั้และพัฒนาตัั้�งแต่ั้วัันทีุ� 15 

ตุั้ลาคม 2563 การีเคล่�อนไหวัตั้อนนั�นเป็นม็อบออร์ีแกนิก ผูู้�ชุมนุมจะตั้�องส่ื่�อสื่ารีกันเองเช็กข่่าวัสื่ารีกันเองผู่้าน

แพลตั้ฟอร์ีมต่ั้างๆ เพ่�อให�รูี�ว่ัาในแต่ั้ละวัันจะมีการีชุมนุมทีุ�ไหนบ�าง ซ้็�งการีเคล่�อนไหวัในลักษณะนี�มักจะมีข่่าวั

ลวัง ข่่าวัปลอม ข่่าวัล่ออยู่บ่อยครัี�ง  เช่น ข่่าวัการีเคล่�อนตัั้วัข่องรีถูฉีีดนำ�าทีุ�วิั�งไปตั้ามถูนนเสื่�นต่ั้างๆ เจ�าหน�าทีุ�

ตั้ำารีวัจคุมฝููงชนเคล่�อนมาตั้ามเสื่�นทุางโน่นนี�นั�น รีวัมถู้งข่่าวัล่อจากฝู่�งผูู้�ชุมนุมเองด�วัยเช่นกัน

“กรีองข่่าวัแกง จ้งเกิดข้่�นมาเพ่�อกรีองข่่าวัล่อ ส่ื่งข่่าวัจริีงด�วัยควัามรีวัดเร็ีวั เพรีาะเรีาตั้รีะหนักว่ัา ข่�อเท็ุจ

จริีงในเวัลาทีุ�รีวัดเร็ีวั จะทุำาให�ทัุ�งผูู้�ชุมนุมและผูู้�ดูแลการีชุมนุม ตัั้ดสิื่นใจเล่อกบางอย่าง ได�อย่างมีปรีะสิื่ทุธิีภัาพ 

การีมอนิเตั้อร์ีเช็กข่่าวัล่อทีุ�เกิดข้่�นว่ัามันมีมูลควัามจริีงหร่ีอไม่ ถู�าเกิดข่่าวัล่อแล�วัสิื่�งทีุ�ทีุมกรีองข่่าวัแกงจะตั้�องทุำาก็

ค่อการีไปเช็กว่ัาเป็นเร่ี�องจริีงหร่ีอเร่ี�องลวัง โดยวิัธีีการีทีุ�ใช�ค่อการีลงไปพ่�นทีุ�ชุมนุมเพ่�อเช็กด�วัยตัั้วัเอง กับการีเช็ก

จากกล�องวังจรีปิดในเว็ับไซ็ต์ั้ข่องกรุีงเทุพมหานครี ทัุ�งนี�อาจรีวัมไปถู้งการีเช็กจากแหล่งข่�อมูลอ่�นๆ ทีุ�เกี�ยวัข่�อง

เช่น องค์กรีสัื่งเกตั้การีณ์การีชุมนุมต่ั้างๆ เป็นตั้�น

“ช่องทุางในการีส่ื่�อสื่ารีข่องกรีองข่่าวัแกงกับปรีะชาชนค่อ Telegram โดยใช�ฟ่งก์ชั�น channel ทีุ�

ปรีะชาชนสื่มารีถูกด join เข่�ามารัีบรูี�ข่�อมูลข่่าวัสื่ารีในการีชุมนุมทีุ�ถููกกรีองแล�วั เพ่�อเทุ่าทัุนกับสื่ถูานการีณ์และ

ปรีะเมินควัามปลอดภััยในพ่�นทีุ�ชุมนุม

“กรีองข่่าวัแกงถููกตัั้�งข้่�นมาเน่�องจากเรีาเคารีพผูู้�มาร่ีวัมชุมนุมทุุกคน จ้งพยายามหาช่องทุางและวิัธีีการี

ส่ื่�อสื่ารีให�ผูู้�ชุมนุมได�รัีบข่�อมูลเพ่�อปรีะกอบการีตัั้ดสิื่นใจอย่างรีอบด�าน โดยเน�นเร่ี�องควัามปลอดภััยเป็นหลัก”
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จุุดประสงค์์ข่องกรองข่่าวแกง
1. รายุงานุข้อเท็ี่จจริงเพ่ื่�อให้ผู้่้ชุุมนุุมได้้ประเมินุควัามพื่ร้อมของต่นุเอง เชุ่นุ ร้่ว่ัารถึนุำ�าเข้ามาที่างนุ่� ผู้่้ชุุมนุุมท่ี่�พื่ร้อม

ทัี่�งอุปกรณ์์แลัะอยุากเข้าไปเผู้ชิุญ่หนุ้าก็จะร้่จุด้ หร่อใครไม่พื่ร้อมก็จะได้้หล่ักเล่ั�ยุงจุด้ปะที่ะ

2. รวับรวัมข้อม่ลัข้อเท็ี่จจริงให้แกนุนุำาหร่อผู้่้จัด้ชุุมนุุมใชุ้ประกอบการตั่ด้สินุใจ เพ่ื่�อปรับแผู้นุ หร่อแก้ไขป่ญ่หา

เฉีพื่าะหนุ้า เพื่ราะหากได้้ข้อม่ลัคลัาด้เคล่ั�อนุการตั่ด้สินุใจก็จะผิู้ด้พื่ลัาด้ ซึึ่�งแต่่ลัะครั�งล้ัวันุเป็นุการเดิ้มพัื่นุท่ี่�ส่ง

3. ข้อม่ลัข่าวัสารท่ี่�เป็นุจริงจะชุ่วัยุลัด้การต่่�นุต่ระหนุกหร่อควัามชุุลัมุนุวุ่ันุวัายุหร่อภัาวัะท่ี่�นุำาไปส่่อุปาที่านุหม่่ ซึึ่�งจะ

ที่ำาให้การชุุมนุุมครั�งนัุ�นุไม่สามารถึควับคุมทิี่ศที่างได้้

หลัักการข่องกรองข่่าวแกง
• ควัามปลัอด้ภััยุมาก่อนุเร่�องอ่�นุเสมอ ทัี่�งที่างกายุ จิต่ใจแลัะสุขภัาพื่ของท่ี่มงานุ สามารถึถึอนุตั่วัหร่อพัื่กได้้ทุี่กเม่�อ

• ข้อม่ลัสถึานุการณ์์สำาหรับให้ผู้่้มาชุุมนุุมรับที่ราบแลัะประเมินุควัามปลัอด้ภััยุด้้วัยุตั่วัเอง + อาจส่งให้ท่ี่มจัด้ชุุมนุุม

ในุกรณ่์ถ่ึกร้องขอ

• ท่ี่มกรองข่าวัแกงม่ข้อม่ลัพ่ื่�นุฐานุ แนุ่นุอนุว่ัาทุี่กกรณ่์แลัะทุี่กสถึานุการณ์์ ผู้่้ชุุมนุุมจะกำาหนุด้แลัะออกแบบควัาม

พื่ร้อมของตั่วัเอง กรองข่าวัแกงไม่ได้้ม่หนุ้าท่ี่�ชุ่�นุำาว่ัาทุี่กคนุจะต้่องเชุ่�อ ทัี่�งนุ่�กรองข่าวัแกงเคยุที่ำานุามบัต่รควัาม

ปลัอด้ภััยุ ในุกรณ่์ท่ี่�ว่ัาหากมาชุุมนุุมแล้ัวัถ่ึกจับจะต้่องที่ำายุังไงบ้าง เพ่ื่�อให้ผู้่้ชุุมนุุมสามารถึรับม่อควัามปลัอด้ภััยุ

ขั�นุพ่ื่�นุฐานุได้้

ลัักษณะการชุุมนุิมท่�กรองข่่าวแกงชุ่วยเช็ุกข่่าวแลัะค์วามปลัอดภััย
• ม็อบท่ี่�ไม่ม่แกนุนุำา ซึึ่�งระบบรักษาควัามปลัอด้ภััยุอาจไม่รัด้กุมพื่อ

• กรณ่์ท่ี่มผู้่้จัด้ชุุมนุุมขอให้ไปชุ่วัยุมอนิุเต่อร์

• การสนัุบสนุุนุการเคล่ั�อนุไหวัของชุาวับ้านุท่ี่�มาชุุมนุุมป่กหลัักค้างค่นุ เชุ่นุ ชุาวับ้านุจะนุะ บางกลัอยุท่ี่�มาตั่�ง

หม่่บ้านุบริเวัณ์ที่ำาเนุ่ยุบรัฐบาลั

ตำาแหน่ิงหน้ิาท่� ในิกรองข่่าวแกง
• เซ็็นเตอร์์ เป็นุผู้่้รับข้อม่ลัจากท่ี่มภัาคสนุาม รวัมรวับข้อม่ลั ประเมินุสถึานุการณ์์ ตั่ด้สินุใจ ส่�อสาร ที่ำาภัาพื่รวัม

• ภาคสนาม ท่ี่มลังพ่ื่�นุท่ี่� แบ่งกันุต่ามจุด้ ที่ำาหนุ้าท่ี่�ติ่ด้ต่ามสถึานุการณ์์จริง แลัะส่งข้อม่ลัลังกลุ่ัมให้เซ็ึ่นุเต่อร์เอาไป

จัด้เร่ยุง

ทัี่�งนุ่�กรองข่าวัแกงยัุงม่ระบบอาสาสมัครเข้ามาชุ่วัยุให้การที่ำางานุภัาคสนุามเพ่ื่�อประสิที่ธิ์ภัาพื่เร่�องควัาม

ปลัอด้ภััยุในุท่ี่�ชุุมนุุม โด้ยุอาสาสมัครจะมาจากการชัุกชุวันุแบบปิด้ เป็นุคนุร้่จักเป็นุเพ่ื่�อนุของเพ่ื่�อนุ ยุังไม่ม่การ

เปิด้รับอาสาอยุ่างเป็นุที่างการ

วิธ่ีการส่งข้่อมูลัจุากภัาค์สนิาม
1. ภัาพื่ถ่ึายุ เห็นุสถึานุท่ี่�แลัะเหตุ่การณ์์ท่ี่�เกิด้ขึ�นุ หร่อสิ�งอ่�นุๆ ท่ี่�นุ่าสนุใจ เชุ่นุ เนุ่�อหาท่ี่�บนุเวัท่ี่ปราศรัยุ หร่อกิจกร

รมอ่�นุๆ ท่ี่�เกิด้ขึ�นุในุพ่ื่�นุท่ี่�ชุุมนุุม

2. ข้อม่ลัแนุบ ประกอบด้้วัยุ เวัลัา สถึานุท่ี่� เหตุ่การณ์์ ใคร ที่ำาอะไร อยุ่างไร เชุ่นุ 10.00 นุ. ท่ี่�สะพื่านุผู่้านุฟ้า พื่บ

ต่ำารวัจตั่�งแถึวัประมาณ์ 50 คนุ ถ่ึอโล่ั ม่รถึเคร่�องเส่ยุงด้้านุหลััง + แนุบภัาพื่



ACTLAB4

ตัั้วัอย่างการีรีายงาน 16.58 เชิงสื่ะพานชมัย ฉีีดนำ�าอีกครัี�ง ฉีีดเร่ี�อยๆ ฉีีดต่ั้อเน่�อง #ม็อบ18กรีกฎา

ตัั้วัอย่างการีรีายงาน 14.50 รีาษสื่ติั้�ก & รีาษสื่เปรีย์ แสื่ดงออกทุางการีเม่องบนถูนนรีาชดำาเนินกลาง #ม็อบ18กรีกฎา



ACTLAB 5

ตัั้วัอย่างการีรีายงาน 15.31 แนวั carmob อยู่บริีเวัณแยกมหากาฬ #ม็อบ18กรีกฎา

ตัั้วัอย่างการีรีายงาน 18.12 แยกนางเลิ�ง ตัั้�งหุ่นเตั้รีียมทุำากิจกรีรีม  #ม็อบ18กรีกฎา



ACTLAB6

ชุ่องทางการส่� อสารข่องกรองข่่าวแกง

Telegram
เป็นุชุ่องที่างในุการส่�อสารหลัักท่ี่�

กรองข่าวัแกงใชุ้ เนุ้นุการส่�อสาร

รวัด้เร็วั ทัี่นุสถึานุการณ์์

Twitter
เป็นุอ่กชุ่องที่างหนึุ�งท่ี่�จะฟีด้ข่าวั

มาจาก Telegram ของกรองข่าวั

แกงอ่กท่ี่ เนุ้นุการส่�อสารรวัด้เร็วั 

ทัี่นุสถึานุการณ์์ เล่ันุกับเที่รนุด์้

ในุ Twitter เชุ่นุ #ม็อบ18กรกฎา 

#ม็อบ1สิงหา

Facebook
เป็นุชุ่องที่างท่ี่�ไม่ได้้ใชุ้ส่�อสารข่าวัสาร

เหม่อนุ Telegram แลัะ Twitter 

เนุ่�องจากเป็นุแพื่ลัต่ฟอร์มท่ี่�ไม่เนุ้นุ

ควัามเร็วัแต่่เนุ้นุเนุ่�อหา จึงใชุ้สำาหรับ

ประชุาสัมพัื่นุธ์์แลัะสรุปสถึานุการณ์์

มากกว่ัา

ตัวอย่างการรายงานิข่องกรองข่่าวแกง ในิการชุุมนุิมวันิท่�  18 กรกฎาค์ม 
2564
10.12 สะพื่านุมัฆวัานุ พื่บม่การตั่�งกรวัยุ ม่รถึบัสต่ำารวัจจอด้อยุ่่ 4 คันุ ยุังเปิด้ถึนุนุให้รถึวิั�งได้้ปกติ่

11.11 พื่บรถึฉ่ีด้นุำ�า 2 คันุ รถึเติ่มนุำ�า 2 คันุจอด้บริเวัณ์ข้างที่ำาเนุ่ยุบ ฝู่�งราชุด้ำาเนิุนุ ต่รงข้ามกระที่รวังศึกษา

11.13 แยุกจปร. หนุ้ากระที่รวังการท่ี่องเท่ี่�ยุวัฯ คอนุเที่นุเนุอร์ 4 ต้่่ กำาลัังติ่ด้ตั่�ง

13.40 แยุกมัฆวัานุต่ำารวัจกำาลัังวัางลัวัด้หนุามบนุต้่่คอนุเที่นุเนุอร์ 2 ชัุ�นุ

13.55 การ์ด้ wevo ฉ่ีด้พ่ื่นุยุาฆ่าเชุ่�อก่อนุลังที่ำางานุให้ควัามปลัอด้ภััยุ บริเวัณ์ถึนุนุราชุด้ำาเนิุนุกลัาง

14.09 ถึนุนุราชุด้ำาเนิุนุมุ่งหนุ้าอนุุสาวัร่ย์ุ ประชุาธิ์ปไต่ยุ พื่บแท็ี่กซ่ึ่�ไล่ัประยุุที่ธ์์

14.23 หัวัขบวันุมุ่งหนุ้าผู่้านุฟ้า การ์ด้กางเชุ่อก เพ่ื่�อใชุ้ในุการตั่�งแนุวัระหว่ัางเดิ้นุขบวันุ

15.22 แยุกผู่้านุฟ้า ผู้่้ชุุมนุุมท่ี่�ที่ำาหนุ้ามาก่อนุนุำาหุ่นุศพื่วัางบนุลัวัด้หนุาม

15.40 รถึนุำ�า ยัุงฉ่ีด้นุำ�าอยุ่างต่่อเนุ่�อง

15.44 นุ. ถึนุนุราชุด้ำาเนิุนุนุอก ด้้านุหนุ้าม่การเผู้าหุ่นุศพื่

15.54 นุ. ผู่้านุฟ้าม่นัุกข่าวัโด้นุกระสุนุยุาง

16.22 ภัาพื่กระสุนุยุางในุพ่ื่�นุท่ี่�แยุกผู่้านุฟ้า 16.45 บริเวัณ์สะพื่านุชุมัยุ ยุิงลัะอองนุำ�าไม่ที่ราบชุนิุด้

16.50 นุ ผู่้านุฟ้า ม่รถึหกล้ัอมาจอด้ขวัางถึนุนุราชุด้ำาเนิุนุหนุ้าแนุวัต่ำารวัจ



ACTLAB 7

16.58 เชิุงสะพื่านุชุมัยุ ฯ ฉ่ีด้นุำ�าอ่กครั�ง ฉ่ีด้เร่�อยุๆ ฉ่ีด้ต่่อเนุ่�อง

16.59 นุ. แยุกผู่้านุฟ้า เลันุกลัางม่รถึหกล้ัอจอด้พื่ร้อมยุกดั้�ม 6 คันุ เลันุขวัารถึดั้�มเล็ักมาจอด้พื่ร้อมยุกดั้�ม 3 คันุ

16.59 สะพื่านุชุมัยุ ฯ ม่การใชุ้แก๊สนุำ�าต่าครั�งแรก

17.16 เชิุงสะพื่านุชุมัยุ ฯ หกล้ัออยุ่างนุ้อยุ 6 คันุ มุ่งหนุ้าเชิุงสะพื่านุชุมัยุ ฯ

17.18 สะพื่านุชุมัยุ ฯ รถึหกล้ัอ กำาลัังที่ยุอยุมาตั่�งแนุวัป้องกันุ

17.23 ฝู่�งสะพื่านุชุมัยุ ฯ คฝู. ใชุ้แก๊สนุำ�าต่าสามล่ักยุิงออกมาจากโรงเร่ยุนุ ต่กลังมาที่างแยุกนุางเลิั�ง

17.47 นุ. แยุกผู่้านุฟ้า ฉ่ีด้นุำ�า

17.48 นุ. แยุกผู่้านุฟ้า ผู้ชุนุ. เริ�มขยุับเข้ามาใกล้ัแนุวั คฝู. มากขึ�นุ

17.49 นุ. รถึปราศรัยุเคล่ั�อนุกลัับมามาถึึงแยุกผู่้านุฟ้า

17.49 สะพื่านุชุมัยุ ฯ เริ�มยุิงล่ักแก๊สนุำ�าต่าอ่กรอบ กระสุนุมาต่กท่ี่�แยุกนุางเลิั�ง

18.00 แยุกผู่้านุฟ้า รถึเคร่�องเส่ยุงประกาศบอกมวัลัชุนุให้ไปรวัมตั่วักันุท่ี่�แยุกนุางเลิั�ง

18.12 แยุกนุางเลิั�ง ตั่�งหุ่นุเต่ร่ยุมที่ำากิจกรรม

18.13 แยุกนุางเลิั�ง แก๊สมาอ่กรอบ

18:16 ท้ี่ายุขบวันุ car mob อยุ่่ถึนุนุนุครสวัรรค์

18.17 กิจกรรมเผู้าหุ่นุ แลัะกิโยุติ่นุ

18.19 ผู้่้ชุุมนุุมยุ่นุชุ่สามนิุ�วั แยุกนุางเลิั�ง

18.49 แยุกเที่วักรรม คฝู. ใชุ้กระป๋องควัันุ

18.49 แยุกเที่วักรรม คฝู.ขยัุบแนุวั แลัะประกาศเต่ร่ยุมจับกุมหากผู้่้ชุุมนุุมไม่แยุกยุ้ายุ

18.52 หนุ้าร้านุกาแฟอินุที่นิุลั สาขาเที่วักรรม ม่การยุิงแก๊สนุำ�าต่า

18.56 กระป๋องควัันุถ่ึกยุิงข้ามสะพื่านุเที่วักรรม ต่กมายุังถึนุนุนุครสวัรรค์

20.13 จนุที่.ยึุด้พ่ื่�นุท่ี่�ถึึงแยุกยุมราชุ

20.25 จนุที่.ป่กหลัักตั่�งโล่ัแยุกยุมราชุ สั�งเต่ร่ยุมจับกุม



ACTLAB8

จากกร์ณีีศึึกษา “กร์องข่่าวแกง” จะพบว่าผู้้�จัดชุุมนุมจำาเป็็นต�องมีทีีมมอนิเตอร์์

ทีี�มีป็ร์ะสิทีธิิภาพเป็็นส่วนป็ร์ะกอบหนึ�งข่องการ์จัดการ์ชุุมนุมแต่ละครั์�ง โดยมีหลักการ์ 

องค์ป็ร์ะกอบดังนี�

การทำาแผนิท่�เส้นิทางหน่ิ เส้นิทางเดินิทางกลัับบ้านิข่องกรองข่่าวแกง
• ในุองค์ประกอบของแผู้นุท่ี่�จะประกอบไปด้้วัยุถึนุนุเส้นุที่างต่่างๆ จุด้ท่ี่�เจ้าหนุ้าท่ี่�รัฐสกัด้ (รถึนุำ�า, คฝู., ห่บเพื่ลัง) 

เส้นุที่างหนุ่ เส้นุที่างรอง เส้นุที่างเดิ้นุที่างกลัับ 

• พื่ยุายุามด่้จากถึนุนุเส้นุหลััก

• ประเมินุที่างหนุ่จากเส้นุหลัักว่ัาม่เส้นุที่างไหนุบ้าง เชุ่นุ ซึ่อยุต่่างๆ

• พื่ยุายุามหาที่างแยุกท่ี่�ม่ที่างเล่ัอก เพ่ื่�อให้ร้่ถึนุนุเส้นุรองจากเส้นุหลััก

• ต้่องม่การส่�อสารชุ่�แจงเส้นุที่างการเดิ้นุที่างกลัับด้้วัยุ

ตัั้วัอย่างแผู้นทีุ� กรีณีการีชุมนุมเม่�อวัันทีุ� 17 กรีกฎาคม 2564



ACTLAB 9

หลัักการข่องท่ม monitor
• เราต้่องถ่ึอข้อม่ลัข่าวัสารให้ได้้มากท่ี่�สุด้ แลัะข้อม่ลัข่าวัสารนัุ�นุต้่อง “ชัุวัร์” ม่หลัักฐานุม่อ้างอิงให้ชัุด้ท่ี่�สุด้

• ห้ามสร้างข่าวัเท็ี่จข่าวัลัวังโด้ยุเด็้ด้ขาด้ เพื่ราะปฏิิบัติ่การข่าวัลัวังนัุ�นุสามารถึนุำาไปส่่ควัามไม่ปลัอด้ภััยุของผู้่้ชุุมนุุม

ได้้โด้ยุท่ี่�ร้่ตั่วัแลัะไม่ร้่ตั่วั

• ต้่องที่ำาให้การ monitor เป็นุเร่�องท่ี่�สำาคัญ่ แลัะเป็นุเร่�องจำาเป็นุต่่อการชุุมนุุมทุี่กครั�ง

องค์์ประกอบ บทบาทหน้ิาท่�ข่องท่ม monitor
• center ด่้ภัาพื่รวัมคอยุต่รวัจสอบข้อม่ลัข่าวัสาร ตั่ด้สินุใจ แลัะส่�อสารภัายุในุท่ี่ม

• ท่ี่มส่�อสาร เป็นุท่ี่มท่ี่�นุำาข้อม่ลัข่าวัสารท่ี่�ถ่ึกต่รวัจสอบแล้ัวันุำาไปส่�อสารต่่อเพ่ื่�อการเท่ี่าทัี่นุ

• ท่ี่มภัาคสนุาม ม่หนุ้าท่ี่�เช็ุคข้อม่ลัภัาคพ่ื่�นุการชุุมนุุมกระจายุจุด้อยุ่่ในุพ่ื่�นุท่ี่�การชุุมนุุม เพ่ื่�อเช็ุคข้อม่ลัข่าวัสาร เร่�อง

จริงเร่�องลัวังต่่างๆ

• ท่ี่ม online คอยุ monitor สนุาม online เชุ่นุ ในุ Live สด้ ในุเพื่จต่่างๆ หร่อเช็ุกข่าวัในุ twitter

• ท่ี่มแผู้นุท่ี่� เป็นุท่ี่มท่ี่�ที่ำาแผู้นุท่ี่�ท่ี่�คอยุอัพื่เด้ต่ว่ัาจะม่เส้นุที่างไหนุบ้างท่ี่�ปลัอด้ภััยุ รวัมไปถึึงการปรับเปล่ั�ยุนุเส้นุที่าง

ของการเคล่ั�อนุขบวันุด้้วัยุ

ทัี่�งนุ่�ในุหลัายุๆ หนุ้าท่ี่�นัุ�นุสามารถึที่ำาได้้หลัายุหนุ้าท่ี่�ในุคนุคนุเด่้ยุวั ขึ�นุอยุ่่กับควัามพื่ร้อม จำานุวันุสมาชิุก 

แลัะสถึานุการณ์์

กระบวนิการทำางานิข่องท่ม monitor
• ท่ี่ม monitor จะต้่องรับร้่ข้อม่ลัข่าวัสารทัี่�งหมด้ของการชุุมนุุมในุครั�งนัุ�นุๆ ว่ัาจะเกิด้อะไรขึ�นุบ้าง เพื่ราะมันุจะ

สัมพัื่นุธ์์กับการ monitor ท่ี่�ม่ประสิที่ธิ์ภัาพื่

• ท่ี่ม monitor จะต้่องอัพื่เด้ที่สถึานุการณ์์ต่่างๆ ก่อนุการชุุมนุุม ทัี่�งข่าวัสารต่่างๆ ท่ี่�เกิด้ขึ�นุ แลัะม่ส่วันุเก่�ยุวัข้องกับ

การชุุมนุุม เชุ่นุ ท่ี่าท่ี่ของเจ้าหนุ้าท่ี่�ต่่อการชุุมนุุมในุครั�งนุ่� หร่อท่ี่าท่ี่ของรัฐบาลัด้้วัยุ เพ่ื่�อควัามรอบด้้านุที่างข้อม่ลั

ข่าวัสารท่ี่�สุด้

• center จะเป็นุคนุกำาหนุด้บที่บาที่ของสมาชิุกในุท่ี่ม monitor รวัมไปถึึงตั่ด้สินุใจในุสถึานุการณ์์ต่่างๆ ด้้วัยุ

• ท่ี่ม monitor ต้่องไม่อยุ่่ในุลัักษณ์ะท่ี่�ปรากฏิตั่วั เพ่ื่�อการปฏิิบัติ่การท่ี่�สะด้วักม่ประสิที่ธิ์ภัาพื่

• ต้่องม่ channel ในุการส่�อสารข้อม่ลัให้กับผู้่้ชุุมนุุมอยุ่างม่ประสิที่ธิ์ภัาพื่ ในุท่ี่�นุ่�แนุะนุำา Telegram เนุ่�องจากม่

ควัามปลัอด้ภััยุมากกว่ัาแพื่ลัต่ฟอร์มอ่�นุๆ

วิธ่ีการส่งข้่อมูลัจุากภัาค์สนิามให้ center ข่องท่ม moniter
• ภัาพื่ถ่ึายุ เห็นุสถึานุท่ี่� แลัะเหตุ่การณ์์ท่ี่�เกิด้ขึ�นุ หร่อสิ�งอ่�นุๆ ท่ี่�นุ่าสนุใจ เชุ่นุ เนุ่�อหาท่ี่�บนุเวัท่ี่ปราศัยุ หร่อกิจกรรม

อ่�นุๆ ท่ี่�เกิด้ขึ�นุในุพ่ื่�นุท่ี่�การชุุมนุุม

• ข้อม่ลัแนุบ ประกอบด้้วัยุ เวัลัา สถึานุท่ี่� เหตุ่การณ์์ ใคร ที่ำาอะไร อยุ่างไร

ข้่อพึึงระวัง
• ถ้ึาข้อม่ลัข่าวัสารยุังไม่นิุ�ง แลัะอ้างอิงไม่ได้้อยุ่าเพิื่�งส่งต่่อให้ผู้่้ชุุมนุุมต้่องเช็ุคชัุวัร์ก่อนุ เชุ่นุท่ี่�มาท่ี่�ไปของแหล่ังข่าวั 

ถ้ึามาจากในุ internet ให้เช็ุคแหล่ังท่ี่�มาของข่าวัสารนัุ�นุๆ เชุ่นุ มาจากการแถึลังข่าวัโด้ยุเจ้าหนุ้าท่ี่�รัฐ มาจาก

ส่�อมวัลัชุนุ มาจากที่นุายุควัามหร่อนัุกสิที่ธิ์มนุุษยุชุนุ เพื่ราะม่แหล่ังอ้างอิงท่ี่�ชัุด้เจนุ ม่ข้อม่ลัแลัะเหตุ่ผู้ลัรองรับ 
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ถ้ึาข่าวัม่ลัข่าวัสารยุังไม่นิุ�งอยุ่าส่�อสารหร่อต่่ควัามทัี่นุท่ี่ทัี่นุใด้ เพื่ราะเราอาจจะเป็นุผู้่้ปล่ัอยุข่าวัลัวังเส่ยุเอง ถ้ึาอยุ่่

ในุภัาคสนุามการชุุมนุุมก็ต้่องไปพิื่ส่จน์ุเพ่ื่�อชุ่�ชัุด้ว่ัาข่าวัสารนุ่�เป็นุเร่�องจริงหร่อเป็นุเร่�องลัวัง ข้อม่ลัข่าวัสารท่ี่�ต้่อง

เช็ุคก่อนุไม่ควัรเชุ่�อในุทัี่นุท่ี่ค่อ คำาบอกเล่ัาท่ี่�ไม่ม่เหตุ่ท่ี่�ไปท่ี่�มาจากคำาปากต่่อปากในุภัาคสนุาม ฉีะนัุ�นุต้่องเช็ุกชัุวัร์ 

หร่อในุ facebook แลัะ twiter เองก็ต้่องเช็ุกให้เห็นุถึึงท่ี่�มาท่ี่�ไปของข่าวัสาร

• บที่บาที่ของท่ี่ม monitor ค่อการเช็ุกข้อม่ลัข่าวัสาร รวัมถึึงควัามปลัอด้ภััยุ ไม่ใชุ่การชุ่�นุำาผู้่้ชุุมนุุม

• เนุ่�อหาท่ี่�ท่ี่ม monitor ส่งต่่อให้ผู้่้ชุุมนุุมจะต้่องม่ควัามเป็นุกลัาง แลัะไม่พุ่ื่งเป้าชุ่�นุำา ไม่ใส่อารมณ์์ควัามร้่สึกเข้าไป

• ต้่องเชุ่�อเสมอว่ัาผู้่้ชุุมนุุมม่เจต่จำานุงของตั่วัเองแลัะไม่เหม่อนุกันุเส่ยุท่ี่เด่้ยุวั เชุ่นุ เร่�องควัามรุนุแรงท่ี่�เจ้าหนุ้าท่ี่�ใชุ้

ในุการขัด้ขวัางการชุุมนุุมนัุ�นุ ผู้่้ชุุมนุุมบางส่วันุอาจจะพื่ร้อมที่ะลัวังเข้าไปเพ่ื่�อร่�อสิ�งก่ด้ขวัาง หร่อผู้่้ชุุมนุุมบาง

ส่วันุอาจจะรอตั่�งหลััก ด่้เชิุง แลัะบางส่วันุอาจจะต้่องการเช็ุคที่างกลัับบ้านุ ทุี่กคนุม่เจต่จำานุงแลัะควัามพื่ร้อมไม่

เหม่อนุกันุ

ข้่อเสนิอต่อผู้จัุดชุุมนุิม
• ต้่องคิด้ว่ัาการ monitor ข้อม่ลัข่าวัสารเป็นุเร่�องสำาคัญ่แลัะท่ี่ม monitor ก็ม่ควัามสำาคัญ่ไม่แพ้ื่ท่ี่มอ่�นุๆ

• ในุทุี่กการชุุมนุุมต้่องม่ท่ี่ม monitor

• ต้่องสร้างวััฒนุธ์รรมควัามปลัอด้ภััยุทัี่�งผู้่้จัด้การชุุมนุุมแลัะผู้่้ชุุมนุุมไปด้้วัยุกันุ

• ถ้ึาผู้่้จัด้การชุุมนุุมไม่ม่ประสบการณ์์ด้้านุนุ่�เลัยุก็สามารถึปรึกษากับท่ี่มท่ี่�ที่ำาเร่�องนุ่�โด้ยุเฉีพื่าะได้้ เพ่ื่�อศึกษา

ประสบการณ์์แลัะปฏิิบัติ่การไปพื่ร้อมกันุ

ขอขอบคุณ์ ท่ี่มงานุกรองข่าวัแกง

อ้้างอิ้ง
https://www.youtube.com/watch?v=8z9g0XWOa3k

https://adaymagazine.com/think-positive-krongkaokang

หมายุเหตุ่: งานุชิุ�นุนุ่�เป็นุหนึุ�งในุผู้ลังานุจากโครงการสกัด้ควัามร้่การเคล่ั�อนุไหวัเพ่ื่�อประชุาธิ์ปไต่ยุในุไที่ยุ 

จัด้โด้ยุ Act Lab เม่�อ ส.ค.-ก.ยุ. 2654 โด้ยุมุ่งหวัังว่ัาผู้ลังานุชุุด้นุ่�จะเป็นุฐานุข้อม่ลัให้กับขบวันุการเคล่ั�อนุไหวัเพ่ื่�อ

ประชุาธิ์ปไต่ยุในุไที่ยุต่่อไป


