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“คู่่�มืือและข้ั้�นตอนการไลฟ์์สดในท่ี่�ชุุมืนุมืเพืื่�อส�งสารขั้องผู่้�ชุุมืนุมืออกไปให้�ได�มืากท่ี่�สุด 

ในยุคุู่สม้ืยุท่ี่�โซเชุ่ยุลม่ืเด่ยุม่ือิที่ธิิพื่ลอยุ�างส่ง”

 

ปฏิิเสธิไมื�ได�ว่�าในยุุคู่ปัจจุบ้ันท่ี่�โซเชุ่ยุลม่ืเด่ยุม่ือิที่ธิิพื่ลต�อการสื�อสารอยุ�างม่ืน้ยุยุะสำาคู้่ญ การไลฟ์์ในม็ือบัถืือ

เป็นสิ�งจำาเป็นในฝัั่�งผู่้�ชุุมืนุมื ยุิ�งในสถืานการณ์์ท่ี่�ร้ฐลุแก�อำานาจใชุ�คู่ว่ามืรุนแรงในการสลายุการชุุมืนุมืโดยุไมื�คู่ำานึง

ถึืงห้ล้กสากลใดๆ ในขั้ณ์ะท่ี่�สื�อกระแสห้ล้กก็เขั้�าไมื�ถึืงห้รือเลือกนำาเสนอฝัั่�งเจ�าห้น�าท่ี่�ด�านเด่ยุว่ ห้รือกระท้ี่�งไมื�

นำาเสนอขั้�าว่ม็ือบัไมื�ว่�าด�ว่ยุเห้ตุผู้ลกลใด การถื�ายุที่อดสดที่ำาให้�เห็้นในจุดท่ี่�สื�อห้ล้กเขั้�าไมื�ถึืงห้รือไมื�นำาเสนอ ชุ�ว่ยุ

ที่ำาให้�ประเด็นขั้�อเสนอขั้องฝัั่�งผู่้�ชุุมืนุมืห้รือผู่้�ประที่�ว่งเป็นท่ี่�ร้บัร่�ต�อสาธิารณ์ะ เป็นการรายุงานขั้�อเท็ี่จจริงส่�สายุตา

สาธิารณ์ชุน อยุ�างไรก็ตามื เชุ�นเด่ยุว่ก้บัสื�อสารมืว่ลชุนโดยุท้ี่�ว่ไป มุืมืมืองการไลฟ์์ก็ขึั้�นอยุ่�ก้บัท้ี่ศนคู่ติขั้องคู่นไลฟ์์

ด�ว่ยุ ด้งน้�น คู่่�มืือน่�จึงเป็นการไลฟ์์ในม็ือบัในมุืมืมืองขั้องผู่้�จ้ดม็ือบั 
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แนวคิู่ด  
การไลฟ์์สดเป็นเคู่รื�องมืือห้นึ�งในการรณ์รงค์ู่และสื�อสารให้�คู่นม่ืท้ี่ศนคู่ติมืองในมุืมืผู่้�ชุุมืนุมืมืากขึั้�น 

เปล่�ยุนพื่ฤติกรรมืมืาสน้บัสนุนม็ือบั และเป็นเคู่รื�องมืือให้�ประชุาชุนห้รือผู่้�ท่ี่�ด�อยุอำานาจสามืารถืใชุ�สื�อสาธิารณ์ะ

เพืื่�อบัาลานซ์สื�อห้ล้กขั้องร้ฐได�มืากขึั้�น

เป้้าหมืาย
เป้าห้มืายุขั้องการไลฟ์์สดในม็ือบัขั้องท่ี่มืผู่้�จ้ดม็ือบั จะแบั�งได� 2 ประเด็นคืู่อ

1. เพ่ื่�อการส่ื่�อสื่าร

• เพืื่�อให้�คู่นท้ี่�ว่ไปเขั้�าใจประเด็นคู่ว่ามืต�องการ เนื�อห้า เป้าห้มืายุขั้องม็ือบั

• เชิุญชุว่น/อธิิบัายุเห้ตุผู้ลในการเขั้�าร�ว่มืก้บัม็ือบั 

• รายุงานสถืานการณ์์ปัจจุบ้ันท่ี่�กำาล้งเกิดขึั้�นแบับัเร่ยุลไที่ม์ื

• เพืื่�อให้�เห็้นภาพื่บัรรยุากาศท่ี่�ชุุมืนุมืโดยุรอบัอยุ�างท้ี่�ว่ถึืง เห็้นภาพื่ผู่้�เขั้�าร�ว่มืห้ลากว้่ยุห้ลายุอาชุ่พื่

2. เพ่ื่�อบัันทึึกเหตุุการณ์์ 

• ห้ากเกิดสถืานการณ์์ฉุุกเฉิุน/การปะที่ะ

• ถ่ืกตำารว่จจ้บั

• ม่ืบุัคู่คู่ลเขั้�ามืารบักว่น ปั�นป่ว่น 

หลักการการไลฟ์์สดในม็ือบ
1. สื�อสารประเด็นและเป้าห้มืายุขั้องม็ือบัให้�ชุ้ดเจน รว่มืถึืงถื�ายุที่อดบัรรยุากาศการชุุมืนุมืห้รือเห้ตุการณ์์

สำาคู้่ญๆ เชุ�น การละเมิืดสิที่ธิิจากเจ�าห้น�าท่ี่�ร้ฐห้รือเห้ตุการณ์์ฉุุกเฉิุน 

2. ระม้ืดระว้่งคู่ำาพ่ื่ดท่ี่�นำาไปส่�การสร�างคู่ว่ามืเกล่ยุดชุ้ง ไมื�ปั�นกระแสไมื�สร�างขั้�าว่ลือขั้�าว่ลว่ง รายุงาน

สถืานการณ์์ตามืคู่ว่ามืเป็นจริง  

3. คู่ำานึงถึืงคู่ว่ามืปลอดภ้ยุขั้องผู่้�ไลฟ์์และผู่้�เขั้�าร�ว่มืชุุมืนุมื

4. ภาพื่ชุ้ด มืือนิ�ง ไมื�ถื�ายุส้�นห้รือส�ายุไปมืาจนเว่่ยุนห้้ว่ เส่ยุงชุ้ดเจน 

ขัั้�นตอนการไลฟ์์สดในม็ือบ

ก่่อนเร่ิ่�มไลฟ์์สด
ในการเตร่ยุมืต้ว่ก�อนจะออกไปไลฟ์์สดในม็ือบัจำาเป็นท่ี่�จะต�องประเมิืนสถืานการณ์์ล�ว่งห้น�าว่�า ม็ือบัจะ

เคู่ลื�อนขั้บัว่นไห้มื ห้รือปักห้ล้กอยุ่�ก้บัท่ี่� จะม่ืกิจกรรมืห้รือแอ๊กชุ้�นอะไรบั�าง จะถ่ืกสลายุการชุุมืนุมืไห้มื ต�องไลฟ์์

นานแคู่�ไห้น  เพืื่�อท่ี่�จะได�เตร่ยุมือุปกรณ์์ไปให้�เห้มืาะสมืก้บัสถืานการณ์์ 

1. เตร่ยุมืประเด็นท่ี่�พ่ื่ดในไลฟ์์ เชุ�น 

• คู่นจ้ดม็ือบัคืู่อใคู่ร 

• ขั้�อเร่ยุกร�องขั้องม็ือบัคืู่ออะไร ที่ำาไมืจึงต�องม่ืม็ือบัคู่ร้�งน่�

• เตร่ยุมืขั้�อม่ืลห้ากเกิดเห้ตุการณ์์ฉุุกเฉิุนก้บัผู่้�ร�ว่มืชุุมืนุมืห้รือต้ว่ผู่้�ไลฟ์์เอง เชุ�น เบัอร์โที่รศ้พื่ท์ี่ท่ี่มื

กฎห้มืายุ, แผู้นท่ี่�การเดินที่าง กล้บัออกจากจุดชุุมืนุมือยุ�างไรได�บั�าง เป็นต�น

• คิู่ดแคู่ปชุ้�น ซึ�งต�องเขั้�าใจง�ายุ, ระบุัสถืานท่ี่�จ้ดงานให้�ชุ้ด, ใส�แฮชุแท็ี่ก
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• เตร่ยุมืคู่ำาถืามืห้ากม่ืการส้มืภาษณ์์ผู่้�เขั้�าร�ว่มืชุุมืนุมื เชุ�น ที่ำาไมืถึืงมืาร�ว่มืชุุมืนุมื ร่�สึกอยุ�างไรต�อการ

ชุุมืนุมืคู่ร้�งน่� ห้รือประเด็นท่ี่�กำาล้งเกิดขึั้�นในส้งคู่มื

• ร่�จ้งห้ว่ะว่�าเมืื�อไรที่ำาอะไร เชุ�น เว่ท่ี่ปราศร้ยุ การเคู่ลื�อนขั้บัว่น 

2. เซตอุปกรณ์์ 

• อินเตอร์เน็ตแบับัอ้นลิมิืเตที่

• ขั้าต้�ง, ก้นส้�น, ไมืค์ู่ ห้ากก้นส้�นห้รือไมืค์ู่เป็นแบับัท่ี่�ต�องเชืุ�อมืต�อบัล่ธ่ิที่ก้บัโที่รศ้พื่ท์ี่จะที่ำาให้�แบัต

โที่รศ้พื่ท์ี่ห้มืดเร็ว่ขึั้�น และต�องเตร่ยุมืแบัตสำารองไว่�เผืู้�อการชุาร์จก้นส้�นและไมืค์ู่ด�ว่ยุ

• แบัตสำารองขั้นาด 10,000 mAh ชุาร์จโที่รศ้พื่ท์ี่ได� 2 รอบั รว่มืๆ อยุ่�ได� 4-5 ชุมื.  (อ้นน่�สำาคู้่ญมืาก

ห้�ามืลืมืเด็ดขั้าด)

• เคู่ล่ยุร์ขั้�อม่ืลในโที่รศ้พื่ท์ี่ให้�ไมื�ม่ืขั้�อม่ืลท่ี่�เจ�าห้น�าท่ี่�สามืารถืเอาผิู้ดเราได� 

• เปล่�ยุนการปลดล็อกเขั้�าโที่รศ้พื่ที่์เป็นต้ว่เลขั้และห้รือต้ว่อ้กษรเที่�าน้�น ห้�ามืใชุ�การปลดล็อกแบับั

สแกนลายุนิ�ว่มืือห้รือสแกนใบัห้น�า เพืื่�อคู่ว่ามืปลอดภ้ยุห้ากถ่ืกจ้บักุมื

• ติดต้�งห้รือเปิดใชุ�โลเคู่ชุ้�นในแอพื่ Find my phone เพืื่�อคู่ว่ามืปลอดภ้ยุห้ากถ่ืกเจ�าห้น�าท่ี่�จ้บักุมื 

3. เตร่ยุมืมืือถืือสำารอง 1 เคู่รื�อง กรณ่์ฉุุกเฉิุนสามืารถืโที่รห้าท่ี่มืห้รือเช็ุกเห้ตุการณ์์ในมุืมือื�นนอกจากบัริเว่ณ์ท่ี่�

เราอยุ่� และกรณ่์ท่ี่�ต�องติดต�อประสานงานก้บัท่ี่มื 

4. การแต�งต้ว่ คู่ว่รสว่มืใส�เสื�อผู้�าท่ี่�เป็นผู้�าห้นาด่กว่�าผู้�าบัางเพื่ราะสามืารถืชุ�ว่ยุลดคู่ว่ามืบัาดเจ็บัได�ห้ากเกิด

อุบ้ัติเห้ตุ ขั้ายุาว่ด่กว่�าขั้าส้�น รองเที่�าหุ้�มืส�น รองเที่�าผู้�าใบัท่ี่�วิ่�งได� อยุ�าลืมืใส�ห้มืว่กก้นน็อก

5. เตร่ยุมืร�มื/เสื�อก้นฝั่น, นำ�าเปล�า, ห้น�ากากก้นแก๊สนำ�าตา (บัางกรณ่์อาจต�องห้าปลอกแขั้นส้ญล้กษณ์์สื�อมืว่ลชุน)

6. เตร่ยุมืคู่ว่ามืพื่ร�อมืที่างร�างกายุและจิตใจ ห้ากร่�สึกว่�าไมื�ปลอดภ้ยุให้�ถือยุออกจากจุดน้�นท้ี่นท่ี่ ยุึดห้ล้ก

ปลอดภ้ยุ เตร่ยุมืที่างห้น่ท่ี่ไล�ห้ากถ่ืกปิดล�อมื 

7. ถื�าเป็นไปได�คู่ว่รม่ืบ้ัดด่�ห้รือคู่่�ห่้ไปด�ว่ยุ เพืื่�อจะได�ชุ�ว่ยุก้นประเมิืนสถืานการณ์์ห้น�างาน / ข้ั้บัรถืตามืขั้บัว่น 

ห้ากการชุุมืนุมืม่ืการเคู่ลื�อนขั้บัว่น เชุ�น Car Mob / ห้ามุืมืถื�ายุที่อดสด เป็นต�น 
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ริ่ะหว่่างไลฟ์์สด 
1. เขั้�าเฟ์ซบุ๊ัก เลือกการถื�ายุที่อดสด เข่ั้ยุนแคู่ปชุ้�นท่ี่�เตร่ยุมืไว่� ห้้นกล�องในแนว่นอนตลอดระยุะเว่ลาการ

ถื�ายุที่อดสด 

2. เริ�มืการไลฟ์์ด�ว่ยุพ่ื่ดการกล�าว่ท้ี่กที่ายุเช็ุกคู่ว่ามืชุ้ดขั้องเส่ยุงและภาพื่ ระห้ว่�างน่�ให้�ท่ี่มืห้รือบ้ัดด่�แชุร์ link การ

ไลฟ์์ไปในกลุ�มืที่ำางานและให้�ชุ�ว่ยุก้นแชุร์ ห้รือแชุร์ในกลุ�มืเคู่รือขั้�ายุ ห้รือให้�เพื่จอื�นๆ ชุ�ว่ยุแชุร์

3. ชุ่�แจง ม็ือบัน่�คืู่อม็ือบัอะไร จ้ดโดยุใคู่ร ที่ำาอะไรบั�าง ขั้�อเร่ยุกร�องคืู่ออะไร 

4. แพื่นกล�องให้�ชุมืบัรรยุากาศท่ี่�เกิดขึั้�น ห้รือขั้ออนุญาตส้มืภาษณ์์ผู่้�เขั้�าร�ว่มืชุุมืนุมื เพืื่�อสะที่�อนคู่ว่ามืคิู่ดคู่ว่ามื

ร่�สึกขั้องคู่นท่ี่�อยุ่�ในม็ือบัท่ี่�อาจม่ืท้ี่�งเด็ก คู่นแก� ห้รือเป็นกลุ�มืยุ�อยุ 

5. ห้ากม็ือบัม่ืเว่ท่ี่ปราศร้ยุ เลือกมุืมืต้�งกล�องให้�เห็้นภาพื่รว่มื และโฟ์ก้สไปท่ี่�เว่ท่ี่ ถื�าม่ืผู่้�ปราศร้ยุอยุ่�ให้�ผู่้�ไลฟ์์เง่ยุบั 

ระว้่งเส่ยุงซ�อนก้น พื่อชุ�ว่งเว่ท่ี่ห้รือคู่นไฮด์ปาร์คู่เง่ยุบั เดตแอร์ ให้�คู่นไลฟ์์พ่ื่ดยุำ�าขั้�อเร่ยุกร�องม็ือบั ยุำ�าสถืานท่ี่�

จ้ดม็ือบั ยุำ�าลำาด้บัเว่ลากิจกรรมืขั้องม็ือบั เป็นต�น

6. ห้ากม็ือบัม่ืการเคู่ลื�อนขั้บัว่นให้�เลือกมุืมืท่ี่�เป็นการติดตามืไปก้บัขั้บัว่น และเปล่�ยุนมุืมืให้�เห็้นภาพื่รว่มื (ภาพื่

มุืมืส่ง)

(ภาพื่ต้ว่อยุ�างจาก เพื่จ ดาว่ดิน สาม้ืญชุน)

7. ห้ากเกิดเห้ตุการณ์์การปะที่ะ ให้�เลือกมุืมืด�านห้ล้งแนว่ปะที่ะ ห้รือระห้ว่�างท้ี่�ง 2 ฝ่ั่ายุ แต�ม่ืขั้�อคู่ว่รระว้่งคืู่อ

อาจโดนล่กห้ลง ให้�ผู่้�ไลฟ์์ประเมิืนสถืานการณ์์คู่ว่ามืพื่ร�อมืร้บัคู่ว่ามืเส่�ยุงขั้องต้ว่เอง ห้ากร่�สึกไมื�ปลอดภ้ยุให้�

ถือยุออกจากจุดปะที่ะ และเลือกมุืมืท่ี่�ร่�สึกปลอดภ้ยุแต�ยุ้งสามืารถืถื�ายุที่อดสดสถืานการณ์์ได�อยุ่� และคู่อยุ

รายุงาน/อธิิบัายุว่�าเกิดอะไรขึั้�น ใคู่ร ที่ำาอะไร ท่ี่�ไห้น เมืื�อไร อยุ�างไร ที่ำาไมื

8. ตอบัคู่ำาถืามืคู่อมืเมืนต์ท่ี่�สำาคู้่ญๆ เชุ�น งานจ้ดท่ี่�ไห้น ภาพื่ไมื�ด่ เส่ยุงกระตุก บัรรยุากาศงานตอนน่�เป็นยุ้งไง  

เป็นต�น 

9. เช็ุกเปอร์เซ็นต์แบัตเตอร่�โที่รศ้พื่ท์ี่อยุ่�ตลอด 

10. ห้ากส้ญญาณ์อินเตอร์เน็ตติดข้ั้ดเพื่ราะในบัริเว่ณ์น้�นม่ืการใชุ�ส้ญญาณ์จำานว่นมืากให้�เปล่�ยุนชุ�องส้ญญาณ์จาก 

5G เป็น 4G ห้รือจาก 4G เป็น 3G แต�ห้ากยุง้ไมื�ด่ขึั้�นให้�ลองใชุ�ส้ญญาณ์จากร�านห้รือบัริเว่ณ์ท่ี่�อยุ่�ใกล�ๆ

11. ห้ากผู่้�ไลฟ์์ถ่ืกคุู่กคู่ามื/ถ่ืกจ้บั 

• ยุึดห้ล้กคู่ว่ามืปลอดภ้ยุ เพื่ราะห้ากเราถ่ืกจ้บัจะไมื�สามืารถืที่ำาห้น�าท่ี่�ถื�ายุที่อดสถืานการณ์์ต�อไปได�  

• เจรจาก้บัเจ�าห้น�าท่ี่� ยุืนยุ้นว่�าเรากำาล้งที่ำาห้น�าท่ี่�สื�อ ห้ากเจ�าห้น�าท่ี่�ม่ืที่�าท่ี่ไมื�ด่ให้�ร่บัถือยุออกจาก

บัริเว่ณ์น้�น 
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• ถื�าถือยุออกไมื�ท้ี่น ให้�ร่บัรายุงานในไลฟ์์ว่�าเราถ่ืกจ้บัจุดไห้น ถ่ืกจ้บัก่�คู่น เจ�าห้น�าท่ี่�ชืุ�ออะไร 

• ถื�าเป็นไปได�ไมื�คู่ว่รให้�ถ่ืกยุึดมืือถืือ ยุืนยุ้นห้ล้กกฎห้มืายุว่�าเจ�าห้น�าท่ี่�ไมื�ม่ืสิที่ธิิยุึดสิ�งขั้อง แต�ห้ากถ่ืก

ยุึดให้�ใชุ�โที่รศ้พื่ท์ี่สำารองโที่รห้าท่ี่มืงาน  

• ท่ี่มืงานให้�ติดตามืผู่้�ไลฟ์์โดยุใชุ�โปรแกรมื Find my phone ว่�าเจ�าห้น�าท่ี่�นำาต้ว่ไปท่ี่�ไห้น และติดต�อ

ท่ี่มืกฎห้มืายุ 

หลังการจบไลฟ์์สด
1. ก�อนจะปิดการไลฟ์์สดให้�พ่ื่ดเชิุญชุว่นคู่นด่ให้�ติดตามื กดไลค์ู่กดแชุร์เพื่จ 

2. อยุ�าลืมืกดไลฟ์์แชุร์ไว่�ห้น�าฟี์ดขั้องเพื่จ 

3. สำารว่จคู่ว่ามืเห็้นในคู่อมืเมืนต์ เพืื่�อห้ากม่ืขั้�อเสนอ ขั้�อปร้บัปรุง ประเด็นท่ี่�น�าสนใจ เราจะได�กล้บัมืาแก�ไขั้ 

4. เช็ุกจำานว่นผู่้�เขั้�าชุมื การแชุร์ เพืื่�อเช็ุกเรตติ�งการเขั้�าถึืงว่�ากระจายุไปได�กว่�างแคู่�ไห้น กลุ�มืคู่นท่ี่�เขั้�ามืาด่ชุ�ว่งอายุุ

เที่�าไร อยุ่�จ้งห้ว้่ดไห้น เพืื่�อท่ี่�เราจะได�ที่ำางาน/content ได�ตรง

5. ตอบัคู่อมืเมืนต์ท่ี่�น�าสนใจ 

6. ร่วิ่ว่วิ่ด่โอท่ี่�ไลฟ์์สดอ่กคู่ร้�งเพืื่�อห้าประเด็นในการมืาสื�อสารต�อ เชุ�น ภาพื่เจ�าห้น�าท่ี่�ใชุ�คู่ว่ามืรุนแรงเกินกว่�าเห้ตุ 

ห้รือเก็บัประเด็นน�าสนใจชุ�ว่งส้มืภาษณ์์ผู่้�เขั้�าร�ว่มืชุุมืนุมื เป็นต�น

ข้ั้อคู่วรระวังในการไลฟ์์
1. ไมื�คู่ว่รพ่ื่ดแที่รกห้ากยุ้งม่ืการปราศร้ยุห้รือ

กิจกรรมื (อาจพ่ื่ดอธิิบัายุว่�ากิจกรรมือะไร

ก�อนก็ได�)

2. ไมื�ถื�ายุเจาะห้น�าผู่้�ชุุมืนุมื เพืื่�อไมื�ให้�เจ�าห้น�าท่ี่�

ตำารว่จท่ี่�มือนิเตอร์อยุ่�สามืารถืติดตามืต้ว่ 

ได�ง�ายุ และไมื�ละเมิืดสิที่ธิิขั้องผู่้�ชุุมืนุมื ห้ากม่ื

การส้มืภาษณ์์ต�องขั้ออนุญาตผู่้�ให้�ส้มืภาษณ์์

ก�อนทุี่กคู่ร้�ง



ACTLAB6

ตััว่อย่่างก่าริ่ไลฟ์์

การไลฟ์์สดท่ี่�ด่ : https://fb.watch/7YibD13aul/ ที่ะลุฟ้์าไลฟ์์สดม็ือบัว้่นท่ี่� 7 ก้นยุายุน 2564

การไลฟ์์สดท่ี่�อาจจะปร้บัให้�ด่ขึั้�น : https://www.facebook.com/thalufah/videos/4269589816396727/   

ไลฟ์์กิจกรรมืว้่นศุกร์ ลุกไล�เผู้ด็จการ เพื่จที่ะลุฟ้์า ว้่นท่ี่� 2 ก.คู่. 2564 

ขั้อขั้อบัคุู่ณ์ผู่้�ให้�ส้มืภาษณ์์: นิติกร คู่ำ�าชุ่, ศรายุุที่ธ์ิ ต้�งประเสริฐ, ที่ว่่ศ้กดิ� เกิดโภคู่า 

หมายเหตุุ: งานชิุ�นน่�เป็นห้นึ�งในผู้ลงานจากโคู่รงการสก้ดคู่ว่ามืร่�การเคู่ลื�อนไห้ว่

เพืื่�อประชุาธิิปไตยุในไที่ยุ จ้ดโดยุ Act Lab เมืื�อ ส.คู่.-ก.ยุ. 2654 โดยุมุื�งห้ว้่งว่�า

ผู้ลงานชุุดน่�จะเป็นฐานขั้�อม่ืลให้�ก้บัขั้บัว่นการเคู่ลื�อนไห้ว่เพืื่�อประชุาธิิปไตยุใน

ไที่ยุต�อไป


