คู่่� มืือการไลฟ์์ ในม็็ อบ
เรีียบเรีียงโดย วศิินีี บุุญทีี
https://actlab.protestista.com/guide-to-live-in-a-mob/

“คู่่�มืือและขั้้�นตอนการไลฟ์์สดในที่่�ชุุมนุุมเพื่่�อส่่งสารของผู้้�ชุมนุ
ุ ุมออกไปให้้ได้้มากที่่สุ� ุด
ในยุุคสมััยที่่�โซเชีียลมีีเดีียมีีอิิทธิิพลอย่่างสููง”
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าในยุุคปััจจุุบัันที่่�โซเชีียลมีีเดีียมีีอิิทธิิพลต่่อการสื่่�อสารอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ การไลฟ์์ในม็็อบถืือ
เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในฝั่่�งผู้้�ชุุมนุมุ ยิ่่�งในสถานการณ์์ที่รัั่� ฐลุุแก่่อำำ�นาจใช้้ความรุุนแรงในการสลายการชุุมนุุมโดยไม่่คำำ�นึึง
ถึึงหลัักสากลใดๆ ในขณะที่่สื่่� �อกระแสหลัักก็็เข้้าไม่่ถึึงหรืือเลืือกนำำ�เสนอฝั่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านเดีียว หรืือกระทั่่�งไม่่
นำำ�เสนอข่่าวม็็อบไม่่ว่่าด้้วยเหตุุผลกลใด การถ่่ายทอดสดทำำ�ให้้เห็็นในจุุดที่่สื่่� �อหลัักเข้้าไม่่ถึึงหรืือไม่่นำำ�เสนอ ช่่วย
ทำำ�ให้ป้ ระเด็็นข้้อเสนอของฝั่่�งผู้้�ชุุมนุุมหรืือผู้้�ประท้้วงเป็็นที่่�รัับรู้้�ต่่อสาธารณะ เป็็นการรายงานข้้อเท็็จจริิงสู่่�สายตา
สาธารณชน อย่่างไรก็็ตาม เช่่นเดีียวกัับสื่่�อสารมวลชนโดยทั่่�วไป มุุมมองการไลฟ์์ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับทััศนคติิของคนไลฟ์์
ด้้วย ดัังนั้้�น คู่่�มืือนี้้�จึึงเป็็นการไลฟ์์ในม็็อบในมุุมมองของผู้้�จััดม็็อบ
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แนวคิิ ด

การไลฟ์์ ส ดเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ หนึ่่� ง ในการรณรงค์์ แ ละสื่่� อ สารให้้คนมีีทััศนคติิ ม องในมุุ ม ผู้้� ชุุ มนุุ มม ากขึ้้� น
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมมาสนัับสนุุนม็็อบ  และเป็็นเครื่่�องมืือให้้ประชาชนหรืือผู้้�ที่่�ด้้อยอำำ�นาจสามารถใช้้สื่่�อสาธารณะ
เพื่่�อบาลานซ์์สื่่�อหลัักของรััฐได้้มากขึ้้�น

เป้้ าหมาย
เป้้าหมายของการไลฟ์์สดในม็็อบของทีีมผู้้�จััดม็็อบ จะแบ่่งได้้ 2 ประเด็็นคืือ
1. เพื่่�อการสื่่�อสาร
• เพื่่�อให้้คนทั่่�วไปเข้้าใจประเด็็นความต้้องการ เนื้้�อหา เป้้าหมายของม็็อบ
• เชิิญชวน/อธิิบายเหตุุผลในการเข้้าร่่วมกัับม็็อบ
• รายงานสถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นแบบเรีียลไทม์์
• เพื่่�อให้้เห็็นภาพบรรยากาศที่่�ชุุมนุมุ โดยรอบอย่่างทั่่�วถึึง เห็็นภาพผู้�เ้ ข้้าร่่วมหลากวััยหลายอาชีีพ
2. เพื่่�อบัันทึึกเหตุุการณ์์
• หากเกิิดสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน/การปะทะ
• ถููกตำำ�รวจจัับ
• มีีบุุคคลเข้้ามารบกวน ปั่่�นป่่วน
หลัั กการการไลฟ์์ สดในม็็ อบ
1. สื่่�อสารประเด็็นและเป้้าหมายของม็็อบให้้ชััดเจน รวมถึึงถ่่ายทอดบรรยากาศการชุุมนุุมหรืือเหตุุการณ์์
สำำ�คััญๆ เช่่น การละเมิิดสิิทธิิจากเจ้้าหน้้าที่่�รััฐหรืือเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน
2. ระมััดระวัังคำำ�พูู ดที่่� นำำ� ไปสู่่� ก ารสร้้างความเกลีียดชััง ไม่่ปั่่� น กระแสไม่่สร้้างข่่าวลืื อ ข่่าวลวง รายงาน
สถานการณ์์ตามความเป็็นจริิง
3. คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�ไลฟ์์และผู้�เ้ ข้้าร่่วมชุุมนุมุ
4. ภาพชััด มืือนิ่่�ง ไม่่ถ่่ายสั่่�นหรืือส่่ายไปมาจนเวีียนหััว เสีียงชััดเจน
ขั้้�นตอนการไลฟ์์ สดในม็็ อบ
ก่่ อนเริ่่� มไลฟ์์ สด
ในการเตรีียมตััวก่่อนจะออกไปไลฟ์์สดในม็็อบจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องประเมิินสถานการณ์์ล่่วงหน้้าว่่า ม็็อบจะ
เคลื่่�อนขบวนไหม หรืือปัักหลัักอยู่่�กัับที่่� จะมีีกิิจกรรมหรืือแอ๊๊กชั่่�นอะไรบ้้าง จะถููกสลายการชุุมนุุมไหม ต้้องไลฟ์์
นานแค่่ไหน เพื่่�อที่่�จะได้้เตรีียมอุุปกรณ์์ไปให้เ้ หมาะสมกัับสถานการณ์์
1. เตรีียมประเด็็นที่่�พููดในไลฟ์์ เช่่น
• คนจััดม็็อบคืือใคร
• ข้้อเรีียกร้้องของม็็อบคืืออะไร ทำำ�ไมจึึงต้้องมีีม็็อบครั้้�งนี้้�
• เตรีียมข้้อมููลหากเกิิดเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินกัับผู้้�ร่่วมชุุมนุุมหรืือตััวผู้้�ไลฟ์์เอง เช่่น เบอร์์โทรศััพท์์ทีีม
กฎหมาย, แผนที่่�การเดิินทาง กลัับออกจากจุุดชุุมนุุมอย่่างไรได้้บ้้าง เป็็นต้้น
• คิิดแคปชั่่�น ซึ่่�งต้้องเข้้าใจง่่าย, ระบุุสถานที่่�จััดงานให้้ชััด, ใส่่แฮชแท็็ก
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• เตรีียมคำำ�ถามหากมีีการสััมภาษณ์์ผู้�เ้ ข้้าร่่วมชุุมนุมุ เช่่น ทำำ�ไมถึึงมาร่่วมชุุมนุุม รู้้�สึึกอย่่างไรต่่อการ
ชุุมนุุมครั้้�งนี้้� หรืือประเด็็นที่่�กำ�ลัั
ำ งเกิิดขึ้้�นในสัังคม
• รู้้�จัังหวะว่่าเมื่่�อไรทำำ�อะไร เช่่น เวทีีปราศรััย การเคลื่่�อนขบวน
เซตอุุปกรณ์์
• อิินเตอร์์เน็็ตแบบอัันลิิมิิเตท
• ขาตั้้�ง, กัันสั่่�น, ไมค์์ หากกัันสั่่�นหรืือไมค์์เป็็นแบบที่่�ต้้องเชื่่�อมต่่อบลููธููทกัับโทรศััพท์์จะทำำ�ให้้แบต
โทรศััพท์์หมดเร็็วขึ้้�น และต้้องเตรีียมแบตสำำ�รองไว้้เผื่่�อการชาร์์จกัันสั่่�นและไมค์์ด้้วย
• แบตสำำ�รองขนาด 10,000 mAh ชาร์์จโทรศััพท์์ได้้ 2 รอบ รวมๆ อยู่่�ได้้ 4-5 ชม. (อัันนี้้�สำำ�คััญมาก
ห้้ามลืืมเด็็ดขาด)
• เคลีียร์์ข้้อมููลในโทรศััพท์์ให้้ไม่่มีีข้้อมููลที่่�เจ้้าหน้้าที่่�สามารถเอาผิิดเราได้้
• เปลี่่�ยนการปลดล็็อกเข้้าโทรศััพท์์เป็็นตััวเลขและหรืือตััวอัักษรเท่่านั้้�น ห้้ามใช้้การปลดล็็อกแบบ
สแกนลายนิ้้�วมืือหรืือสแกนใบหน้้า เพื่�อ่ ความปลอดภััยหากถููกจัับกุุม
• ติิดตั้้�งหรืือเปิิดใช้้โลเคชั่่�นในแอพ Find my phone เพื่่�อความปลอดภััยหากถููกเจ้้าหน้้าที่่�จัับกุุม
เตรีียมมืือถืือสำำ�รอง 1 เครื่่�อง กรณีีฉุุกเฉิินสามารถโทรหาทีีมหรืือเช็็กเหตุุการณ์์ในมุุมอื่่�นนอกจากบริิเวณที่่�
เราอยู่่� และกรณีีที่่�ต้้องติิดต่่อประสานงานกัับทีีม
การแต่่งตััว ควรสวมใส่่เสื้้�อผ้้าที่่�เป็็นผ้้าหนาดีีกว่่าผ้้าบางเพราะสามารถช่่วยลดความบาดเจ็็บได้้หากเกิิด
อุุบััติิเหตุุ ขายาวดีีกว่่าขาสั้้�น รองเท้้าหุ้้�มส้้น รองเท้้าผ้้าใบที่่�วิ่่�งได้้ อย่่าลืืมใส่่หมวกกัันน็็อก
เตรีียมร่่ม/เสื้้�อกัันฝน, น้ำำ��เปล่่า, หน้้ากากกัันแก๊๊สน้ำำ�� ตา (บางกรณีีอาจต้้องหาปลอกแขนสััญลัักษณ์์สื่่�อมวลชน)
เตรีียมความพร้้อมทางร่่างกายและจิิตใจ หากรู้้�สึึกว่่าไม่่ปลอดภััยให้้ถอยออกจากจุุดนั้้�นทัันทีี ยึึดหลััก
ปลอดภััย เตรีียมทางหนีีทีีไล่่หากถููกปิิดล้้อม
ถ้้าเป็็นไปได้้ควรมีีบััดดี้้�หรืือคู่่�หููไปด้้วย เพื่่�อจะได้้ช่่วยกัันประเมิินสถานการณ์์หน้้างาน / ขัับรถตามขบวน
หากการชุุมนุมมีี
ุ การเคลื่่�อนขบวน เช่่น Car Mob / หามุุมถ่่ายทอดสด เป็็นต้้น
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ระหว่่ างไลฟ์์ สด
1. เข้้าเฟซบุ๊๊�ก เลืือกการถ่่ายทอดสด เขีียนแคปชั่่�นที่่�เตรีียมไว้้ หัันกล้้องในแนวนอนตลอดระยะเวลาการ
ถ่่ายทอดสด
2. เริ่่�มการไลฟ์์ด้้วยพููดการกล่่าวทัักทายเช็็กความชััดของเสีียงและภาพ ระหว่า่ งนี้้�ให้้ทีีมหรืือบััดดี้้�แชร์์ link การ
ไลฟ์์ไปในกลุ่่�มทำำ�งานและให้้ช่่วยกัันแชร์์ หรืือแชร์์ในกลุ่่�มเครืือข่่าย หรืือให้้เพจอื่่�นๆ ช่่วยแชร์์
3. ชี้้�แจง ม็็อบนี้้�คืือม็็อบอะไร จััดโดยใคร ทำำ�อะไรบ้้าง ข้้อเรีียกร้้องคืืออะไร
4. แพนกล้้องให้้ชมบรรยากาศที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือขออนุุญาตสััมภาษณ์์ผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม เพื่่�อสะท้้อนความคิิดความ
รู้้�สึึกของคนที่่�อยู่่�ในม็็อบที่่�อาจมีีทั้้�งเด็็ก คนแก่่ หรืือเป็็นกลุ่่�มย่่อย
5. หากม็็อบมีีเวทีีปราศรััย เลืือกมุุมตั้้�งกล้้องให้้เห็็นภาพรวม และโฟกััสไปที่่�เวทีี ถ้้ามีีผู้้�ปราศรััยอยู่่�ให้้ผู้้�ไลฟ์์เงีียบ
ระวัังเสีียงซ้้อนกััน พอช่่วงเวทีีหรืือคนไฮด์์ปาร์์คเงีียบ เดตแอร์์ ให้้คนไลฟ์์พููดย้ำำ��ข้้อเรีียกร้้องม็็อบ ย้ำำ��สถานที่่�
จััดม็็อบ ย้ำำ��ลำำ�ดัับเวลากิิจกรรมของม็็อบ เป็็นต้้น
6. หากม็็อบมีีการเคลื่่�อนขบวนให้้เลืือกมุุมที่่�เป็็นการติิดตามไปกัับขบวน และเปลี่่ย� นมุุมให้้เห็็นภาพรวม (ภาพ
มุุมสููง)

(ภาพตััวอย่่างจาก เพจ ดาวดิิน สามััญชน)
7. หากเกิิดเหตุุการณ์์การปะทะ ให้้เลืือกมุุมด้้านหลัังแนวปะทะ หรืือระหว่่างทั้้�ง 2 ฝ่่าย แต่่มีีข้้อควรระวัังคืือ
อาจโดนลููกหลง ให้้ผู้้�ไลฟ์์ประเมิินสถานการณ์์ความพร้้อมรัับความเสี่่ย� งของตััวเอง หากรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััยให้้
ถอยออกจากจุุดปะทะ และเลืือกมุุมที่่�รู้้�สึึกปลอดภััยแต่่ยัังสามารถถ่่ายทอดสดสถานการณ์์ได้้อยู่่� และคอย
รายงาน/อธิิบายว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น ใคร ทำำ�อะไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร อย่่างไร ทำำ�ไม
8. ตอบคำำ�ถามคอมเมนต์์ที่่�สำำ�คััญๆ เช่่น งานจััดที่่�ไหน ภาพไม่่ดีี เสีียงกระตุุก บรรยากาศงานตอนนี้้�เป็็นยัังไง
เป็็นต้้น
9. เช็็กเปอร์์เซ็็นต์์แบตเตอรี่่�โทรศััพท์์อยู่่�ตลอด
10. หากสััญญาณอิินเตอร์์เน็็ตติิดขััดเพราะในบริิเวณนั้้�นมีีการใช้้สััญญาณจำำ�นวนมากให้้เปลี่่�ยนช่่องสััญญาณจาก
5G เป็็น 4G หรืือจาก 4G เป็็น 3G แต่่หากยัังไม่่ดีีขึ้้�นให้้ลองใช้้สััญญาณจากร้้านหรืือบริิเวณที่่�อยู่่�ใกล้้ๆ
11. หากผู้้�ไลฟ์์ถููกคุุกคาม/ถููกจัับ
• ยึึดหลัักความปลอดภััย เพราะหากเราถููกจัับจะไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายทอดสถานการณ์์ต่่อไปได้้
• เจรจากัับเจ้้าหน้้าที่่� ยืืนยัันว่่าเรากำำ�ลัังทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อ หากเจ้้าหน้้าที่่�มีีท่่าทีีไม่่ดีีให้้รีีบถอยออกจาก
บริิเวณนั้้�น
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• ถ้้าถอยออกไม่่ทััน ให้้รีีบรายงานในไลฟ์์ว่่าเราถููกจัับจุุดไหน ถููกจัับกี่่ค� น เจ้้าหน้้าที่่�ชื่่�ออะไร
• ถ้้าเป็็นไปได้้ไม่่ควรให้้ถููกยึึดมืือถืือ ยืืนยัันหลัักกฎหมายว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีีสิิทธิิยึึดสิ่่�งของ แต่่หากถููก
ยึึดให้้ใช้้โทรศััพท์์สำำ�รองโทรหาทีีมงาน
• ทีีมงานให้้ติิดตามผู้้�ไลฟ์์โดยใช้้โปรแกรม Find my phone ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�นำำ�ตััวไปที่่�ไหน และติิดต่่อ
ทีีมกฎหมาย

หลัั งการจบไลฟ์์ สด
1. ก่่อนจะปิิดการไลฟ์์สดให้้พููดเชิิญชวนคนดููให้้ติิดตาม กดไลค์์กดแชร์์เพจ
2. อย่่าลืืมกดไลฟ์์แชร์์ไว้้หน้้าฟีีดของเพจ
3. สำำ�รวจความเห็็นในคอมเมนต์์ เพื่่�อหากมีีข้้อเสนอ ข้้อปรัับปรุุง ประเด็็นที่่น่่� าสนใจ เราจะได้้กลัับมาแก้้ไข
4. เช็็กจำำ�นวนผู้้�เข้้าชม การแชร์์ เพื่่�อเช็็กเรตติ้้�งการเข้้าถึึงว่่ากระจายไปได้้กว้้างแค่่ไหน กลุ่่�มคนที่่�เข้้ามาดููช่่วงอายุุ
เท่่าไร อยู่่�จัังหวััดไหน เพื่่�อที่่�เราจะได้้ทำำ�งาน/content ได้้ตรง
5. ตอบคอมเมนต์์ที่่�น่่าสนใจ
6. รีีวิิววิิดีีโอที่่�ไลฟ์์สดอีีกครั้้�งเพื่่�อหาประเด็็นในการมาสื่่�อสารต่่อ เช่่น ภาพเจ้้าหน้้าที่่�ใช้้ความรุุนแรงเกิินกว่่าเหตุุ
หรืือเก็็บประเด็็นน่่าสนใจช่่วงสััมภาษณ์์ผู้�เ้ ข้้าร่่วมชุุมนุุม เป็็นต้้น

ข้้ อควรระวัั งในการไลฟ์์
1. ไม่่ควรพููดแทรกหากยัังมีีการปราศรััยหรืื อ
กิิจกรรม  (อาจพููดอธิิบายว่่ากิิจกรรมอะไร
ก่่อนก็็ได้้)
2. ไม่่ถ่่ายเจาะหน้้าผู้้�ชุุมนุุม เพื่่�อไม่่ให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ� รวจที่่� ม อนิิ เ ตอร์์ อ ยู่่� ส ามารถติิ ด ตามตััว
ได้้ง่่าย และไม่่ละเมิิดสิิทธิิของผู้้�ชุุมนุุม หากมีี
การสััมภาษณ์์ต้้องขออนุุญาตผู้้�ให้้สััมภาษณ์์
ก่่อนทุุกครั้้�ง
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ตัั วอย่่ างการไลฟ์์
การไลฟ์์สดที่่�ดีี : https://fb.watch/7YibD13aul/ ทะลุุฟ้้าไลฟ์์สดม็็อบวัันที่่� 7 กัันยายน 2564

การไลฟ์์สดที่่�อาจจะปรัับให้้ดีีขึ้้�น : https://www.facebook.com/thalufah/videos/4269589816396727/
ไลฟ์์กิิจกรรมวัันศุุกร์์ ลุุกไล่่เผด็็จการ เพจทะลุุฟ้้า วัันที่่� 2 ก.ค. 2564

ขอขอบคุุณผู้้�ให้้สััมภาษณ์์: นิิติิกร ค้ำำ��ชูู, ศรายุุทธ์์ ตั้้�งประเสริิฐ, ทวีีศัักดิ์์� เกิิดโภคา

หมายเหตุุ: งานชิ้้�นนี้้�เป็็นหนึ่่�งในผลงานจากโครงการสกััดความรู้้�การเคลื่่�อนไหว
เพื่่�อประชาธิิปไตยในไทย จััดโดย Act Lab เมื่่�อ ส.ค.-ก.ย. 2654 โดยมุ่่�งหวัังว่่า
ผลงานชุุดนี้้�จะเป็็นฐานข้้อมููลให้้กัับขบวนการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยใน
ไทยต่่อไป
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