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ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารของกลุ่ม              

ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ีในการชว่งชิง

พืน้ท่ีทางความคดิ โดยใช้วิธีการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงการก่อสร้าง
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ประเภทเอกสาร ได้แก่ สือ่ระดบัชาต ิสือ่เฉพาะกิจ 2)แหลง่ข้อมลูจากสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ เวบ็ไซต์, เฟซบุ๊ก 3) สือ่กิจกรรม

ผู้วิจยัได้ศกึษาการใช้สือ่ของกลุม่ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้าน โดย

แตล่ะฝ่ายมีการสร้างกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical Bloc) ของตนขึน้มา 

และท�าการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิผา่นสือ่ อนัน�ามาซึง่ชยัชนะของแตล่ะ

ฝ่ายผา่นชดุความหมายท่ีสร้างขึน้ จากการวิจยัพบวา่ฝ่ายผู้สนบัสนนุมีการ

ชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิโดยใช้สือ่ ดงันี ้1.สือ่กิจกรรม 2.สือ่ประชาสมัพนัธ์ 

3.การใช้สื่อท้องถ่ิน 4.สื่อมวลชนกระแสหลัก 5.เว็บไซต์ 6.เฟซบุ๊ ก  

โดยมีเป้าหมายให้ผู้ รับสารเห็นด้วยกบัโครงการ เปลี่ยนแปลงความคิด  

และหาแนวร่วมในการสนบัสนนุ

ในส่วนของกลุ่มผู้ คัดค้านมีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์กรีนพีซต่อ 

ผู้ ท่ีสนใจเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อมและคนทัว่ไปท่ีเข้าชมเวบ็ไซต์ และใช้เพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้านท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆ  

ของทางกลุม่ ไมว่า่จะเป็นการเดนิขบวน การย่ืนหนงัสอื และให้ข้อมลูถงึ 

พิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และรายงานสถานการณ์สดในการชมุนมุ รวมถงึ 

ใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมลูตอบโต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ เป็นเจ้าของ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ีด้วย 

ค�าส�าคัญ: การสื่อสาร / การชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคิด / การเคลื่อนไหว 

ทางสงัคม 
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Abstract

This research  has objective to study communication for  

“War of Position” of supporter and objector in social movement 

about the coal powerplant at Krabi province project by using  

documentary research in 3 periods 1) August 2012 – December 2014  

2) January – July 2015 3) December 2016 – March 2017.  

The researcher use 3 sources of information 1) documents such as  

national media, specialized media 2) electronic media such as 

website, Facebook 3) activities.

This research studies media use of supporter and objector 

who are build the group called “Historical Bloc” (Class) to support 

them. And It makes them to be the winner of each group pass  

meaning that they built. 

The results of this research found that the supporter use  

the media for war of position as follows 1.activities 2.printed media 

3.local media 4.mass media 5.website 6.facebook. Media using has 

three objectives 1) the receiver supported them 2) changing receiver 

3) finding people to support them. 

The objector communicate to receiver by Greenpeace  

website that receiver are interesting in protect the environment and use 

“Stop Coal Krabi” facebook homepage to communicate with receiver. 

They use facebook homepage to be a main channel for release their 
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movements, giving the information of damage from coal including 

live the situation streaming about their movements. Including use to 

retort the supporter pass this channel.

Keywords: Communication / War of position / Social movement
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บทน�า

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�าหรับสังคมไทย 

ประเทศไทยเคยมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อน คือ โครงการโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

จังหวดัล�าปาง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเจ้าของโครงการ โดยอนุมัติ

ในรัฐบาลของจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเกิดปัญหา 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ร่ัวไหลท�าให้เ กิดผลกระทบต่อชาวบ้าน 

รอบโรงไฟฟ้า ในยคุนัน้ไมมี่การท�าประชาพิจารณ์หรือถามความเห็นของ

ประชาชนในพืน้ท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไม่มีใครให้ข้อมูลกับประชาชนว่า 

ลิกไนต์ คือ ถ่านหินสกปรกท่ีสดุในบรรดาถ่านหินทกุประเภท เน่ืองจาก 

เม่ือถกูเผาไหม้เพ่ือสร้างพลงังานไปเดนิเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า ก็จะเกิดเขมา่ขีเ้ถ้า 

และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ อนัเป็นต้นเหตขุองฝนกรด เม่ือมีโรงไฟฟ้าเข้า

มาตัง้ในพืน้ท่ีและปล่อยเขม่าควนัจากการเผาถ่านหิน สิ่งท่ีตามมาก็คือ

การเกิดฝนกรดถ่ีขึน้ ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2535-2541 มีพืน้ท่ีทางเกษตร 

ถกูท�าลายและมีชาวแมเ่มาะล้มป่วยจ�านวนมาก

จากกรณีข้างต้น คนไทยสว่นใหญ่จงึหวาดระแวงเม่ือได้รับทราบ

ข่าวสารว่าจะมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินก�าเนิดขึน้ อันเน่ืองมาจาก

โครงการท่ีผา่นมาล้วนก่อให้เกิดผลกระทบตอ่คนในพืน้ท่ี  ทัง้ความขดัแย้ง 

การเจ็บไข้ได้ป่วย ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ ดงันัน้เม่ือรัฐบาล

มีแผนท่ีจะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไปท่ีจงัหวดัใด รัฐบาลจะต้อง

เผชิญกบัการตอ่ต้านของคนในพืน้ท่ีอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ชาวบ้านเดนิทางจากจงัหวดั

กระบ่ีมาท่ีท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือรอฟังค�าตอบเร่ืองโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน จ.กระบ่ี ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ  
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เม่ือนายกรัฐมนตรีตดัสินใจเดินหน้าโครงการ รัว้ท�าเนียบรัฐบาลพลเอก 

ประยทุธ์ จนัทร์โอชาจงึสัน่สะเทือนไปด้วยแรงโกรธเกรีย้วและผิดหวงัของ

มวลชนจากในพืน้ท่ี การชุมนมุยืดเยือ้กระทัง่แกนน�า 5 คนกบัผู้ชุมนุม

จ�านวนหนึง่ถกูจบักมุ แตไ่ด้รับการปลอ่ยตวัภายในอีก 2 วนัตอ่มา และ

การชุมนุมสลายตัว โดยนายกรัฐมนตรีรับปากจะยกเลิกรายงานการ

ศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) ท่ีท�ามา ซึง่มีปัญหา

มากมายในขัน้ตอนการจดัท�า มีการท�าร้ายกนักลางเวทีรับฟังความคดิเหน็  

การขนคนมาสนบัสนนุ ท่ีส�าคญัเป็นการจดัท�าโดยบริษัทผู้ รับจ้างเจ้าของ

โครงการ ท�าให้ขาดความน่าเช่ือถือเร่ืองความเป็นกลาง (วีระศักร  

จนัทร์สง่แสง, 2560)

ในชว่งท่ีมีการชมุนมุหน้าท�าเนียบรัฐบาล (วนัท่ี 17- 19 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ.2560) ของกลุม่ตอ่ต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน พืน้ท่ีของสือ่ท่ีเป็นสือ่กระแส

หลกั อยา่งหนงัสือพิมพ์ วิทย ุ โทรทศัน์ เตม็ไปด้วยเร่ืองราวของโครงการ 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จงัหวดักระบ่ี ข้อมลูจากฝ่ายเจ้าของโครงการให้ข้อมลู

ด้านสนบัสนนุ คือ ชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็นในเร่ืองความมัน่คงทางพลงังาน

ของไฟฟ้าในภาคใต้ ฝ่ายต่อต้านก็น�าเสนอข้อมลูในด้านของผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดขึน้กบัทะเลกระบ่ีหากเกิดโครงการดงักลา่ว ซึง่ในชว่งเวลานัน้สื่อ

ในทกุแขนงมีการตดิตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดและน�าเสนอให้ผู้ รับสาร

ตดิตามอยา่งทนัทว่งที 

การต่อสู้กันทางการสื่อสาร ระหว่างฝ่ายผู้สนับสนุนและฝ่ายผู้

คดัค้านผา่นสือ่ประเภทตา่งๆ ใช้เวลาเกือบสามปี (ระยะเวลาการเก็บข้อมลู 

พ.ศ.2557-2560) ซึง่เป็นช่วงท่ีสงัคมไทยมีความต่ืนตวักบัการใช้สื่อใหม ่

และพืน้ท่ีในสงัคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊ก ดงันัน้ทัง้ฝ่ายสนบัสนนุและฝ่าย
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คดัค้าน จงึมีเพจในเฟซบุ๊กของตนเอง เพ่ือน�าเสนอข้อมลู และสร้างเนือ้หา

ผา่นสื่อเพ่ือให้ฝ่ายตา่งๆ รับรู้ถงึจดุยืนของฝ่ายตน ซึง่ก่อให้เกิดกลุม่ท่ีเป็น

มวลชนสนบัสนนุของแตล่ะฝ่าย 

การเคลือ่นไหวกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบ่ีในครัง้นี ้

ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาวิธีการสือ่สารของกลุม่ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้าน 

โดยแตล่ะฝ่ายมีการสร้างกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical bloc) ของตน 

ขึน้มา และท�าการช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดผ่านสื่อ อนัน�ามาซึง่ชยัชนะ

ของแตล่ะฝ่ายผา่นสาร (Message) ท่ีแตล่ะฝ่ายสร้างขึน้ เพ่ือสร้างความ 

ชอบธรรมให้กับกลุ่มของตน ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง  

สือ่จงึถกูใช้เป็นเคร่ืองมือของกลุม่ใดกลุม่หนึง่เพ่ือถ่ายทอดอดุมการณ์ของ

ฝ่ายตน หากฝ่ายใดสามารถยดึครองอดุมการณ์เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้ รับสาร

ได้ ฝ่ายนัน้ก็จะสามารถบรรลเุป้าหมายของตนได้ในท่ีสดุ 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารของกลุ่มผู้สนบัสนุนและกลุ่มผู้คดัค้าน 

โรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี ในการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1.แนวคิดเร่ือง สงครามการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ

สงครามการช่วงชงิพืน้ที่ทางความคดิ 

อันโตนิโย กรัมชี (Antonio Gramsci) นักมาร์กซิสต์แนว 

มนษุยนิยมชาวอิตาลี ผู้ศกึษายทุธศาสตร์การเรียกร้องพลงัสนบัสนนุจาก

มวลชนผา่นกลไกตา่งๆ ตัง้แตภ่ายในโรงงานไปจนถงึครอบครัว โรงเรียน 
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ศาสนา และอ่ืนๆ รวมไปถงึการสื่อสารและวฒันธรรม และพฒันามาเป็น

แนวคดิท่ีส�าคญัเร่ือง การครองความเป็นเจ้าทางอดุมการณ์ (Hegemony)  

เขาได้วิเคราะห์ชนชัน้และการต่อสู้ทางชนชัน้ (Class struggle) ว่ามี 

สองด้าน ด้านแรกเป็นกระบวนการต่อสู้ เพ่ือยึดอ�านาจรัฐ หรืออยู่ใน

ปริมณฑลทางการเมืองเป็นหลัก ซึ่งเรียกว่า สงครามการเคลื่อนไหว 

ทางการเมือง (War of manoeurve / War of movement) อย่างไรก็ดี 

ส�าหรับกรัมชีนัน้ การท�างานแต่เพียงสงครามเคลื่อนไหวด้านการเมือง

อย่างเดียว ไม่อาจน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างยัง่ยืนได้ ทัง้นี ้ แม้ว่าจะได้

อ�านาจของรัฐมาแล้วก็ตาม แต่การรักษาอ�านาจเอาไว้ให้ยาวนานนัน้  

ก็ยงัเป็นไปได้อย่างล�าบาก ด้วยเหตนีุ ้ กรัมชีจึงน�าเสนอการต่อสู้ ในอีก 

ด้านหนึง่ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือยดึความคดิและวฒันธรรมของประชาชน หรือท่ี

เขาเรียกวา่ สงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ (War of position) ซึง่หมายถงึ  

กระบวนการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ได้นัน้ จะต้องเอาชนะความคิด

และจิตใจของคนกลุม่ต่างๆ ในสงัคมให้ได้เสียก่อน ทัง้นี ้ กรัมชีได้ย�า้ว่า  

การปฏิวตัิทกุครัง้จ�าเป็นต้องมีสงครามช่วงชิงความคิดผู้คน หรือเป็นการ

ต่อสู้ ทางด้านคุณค่า/ความหมาย ท่ีอยู่ในระดับโครงสร้างส่วนบน  

(superstructure) และจ�าเป็นต้องอาศยัการท�างานในระยะเวลาท่ีคอ่นข้าง

ยาวนาน และท่ีส�าคญั กรัมชีเห็นวา่ สงครามช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดมี

ความจ�าเป็นย่ิงในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการตอ่สู้เพ่ือยดึอ�านาจรัฐ และ

โคน่ล้มระบบทนุนิยมในล�าดบัถดัไป ส�าหรับในด้านการสือ่สารนัน้ หากเราเทียบ

เคียงกบัแบบจ�าลองการสือ่สาร S-M-C-R แล้ว สงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความ

คดิอาจเทียบได้กบัการเข้าไปยดึพืน้ท่ี/ชอ่งทางการสือ่สาร (หรือองค์ประกอบ

ตวั C) เน่ืองจากใครก็ตามท่ีมีอ�านาจเข้าไปยดึครองชอ่งทางการสือ่สารเอาไว้ได้  
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หรือสามารถปิดกัน้ชอ่งทางการสือ่สารของชดุความคดิอ่ืนๆ ได้ คนกลุม่นัน้ 

ก็มีโอกาสสถาปนาวิธีคดิของตนให้กบักลุม่ผู้ รับสารเกิดความรู้สกึยินยอม

พร้อมใจ (Consent) ได้นัน่เอง (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2553)

2. แนวคดิเร่ืองกลุ่มทางประวัตศิาสตร์  

ในการจ�าแนกคนออกเป็นกลุ่มๆ นัน้ นักทฤษฎีมาร์กซิสต์

ดัง้เดมิจะใช้เกณฑ์ทางเศรษฐกิจเร่ืองชนชัน้ (Class) เป็นพืน้ฐานและอธิบาย

วา่ชนชัน้ (และการเป็นเจ้าของปัจจยัการผลติ / การแบง่สรรผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ) เป็นท่ีมาของความขดัแย้ง (Conflict) ตา่งๆ ในสงัคม อยา่งไรก็ดี  

กรัมชีได้ตัง้ข้อสังเกตว่า วิธีอธิบายเร่ืองชนชัน้แบบนีมี้ลักษณะเป็น

นามธรรมและง่ายเกินไป โดยไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขสภาพความ 

เป็นจริง ข้อเสนอของกรัมชีก็คือ ให้ท�าการวิเคราะห์ช่วงเวลาทาง

ประวัติศาสตร์ (Conjuncture analysis) เพ่ือดูว่าในแต่ละช่วงเวลา

ทางประวตัศิาสตร์นัน้ มีความขดัแย้งระหวา่งกลุม่แบบใดบ้าง และท่ีส�าคญั 

เป็นไปได้หรือไมว่า่ กลุม่แตล่ะกลุม่ทางเศรษฐกิจจะมีการ “รวมตวัเฉพาะกิจ”  

ระหว่างกนัในบริบททางประวตัิศาสตร์ หรือเกิดรูปแบบท่ีกรัมชีเรียกว่า  

กลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical bloc) 

 ในมิติแบบชนชัน้ทางเศรษฐกิจนัน้ จะอาศัยการจ�าแนกคน

เป็นกลุ่มๆ ตามการตดัขวางในแนวนอน และแต่ละชนชัน้จะมีลกัษณะ 

ท่ีแยกขาดจากกันโดยสิน้เชิง ตามข้อเสนอของกรัมชีเร่ืองกลุ่มทาง

ประวตัศิาสตร์แล้ว เขาเหน็วา่แตล่ะชนชัน้อาจไมไ่ด้แยกขาดอยา่งสมบรูณ์ 

แต่อาจจะมีในบางจงัหวะเวลาทางประวตัิศาสตร์ ท่ีเกิดการรวมตวักัน 

เป็น “กลุม่” (Bloc) หรือเกิดกระบวนการท่ีท�าให้ผู้คนท่ีข้ามระหวา่งชนชัน้ 
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มีอารมณ์ความรู้สกึบางอย่าง “ร่วมกนั” (“Unified” popular feelings)  

จนอาจกลายเป็นพลงัท่ีน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงหรือการปฏิวตัขิองมวลชน 

(กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2553)

3. แนวคดิเร่ืองการครองความเป็นเจ้า 

กรัมชีกล่าวว่า ชนชัน้ใดก็ตามจะกลายเป็นชนชัน้น�า และครอง

ความเป็นเจ้าได้ ต้องพยายามเข้าไปสร้างพันธมิตรทางชนชัน้กับคน 

กลุม่อ่ืนก่อน แล้วจงึคอ่ยๆ ยดึกมุชดุความคดิหลกัของประชากรสว่นใหญ่ให้

ได้ในท่ีสดุ กระบวนการท�างานเพ่ือครอบครองความเป็นเจ้าทางด้านการเมือง

และอดุมการณ์ จะมีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัอยา่งน้อยสามด้าน ด้วยกนัคือ 

1) หน้าท่ีในการสร้างกลุม่ทางประวตัิศาสตร์ (Historical bloc) 

กล่าวคือในการครองความเป็นเจ้านัน้ จ�าเป็นต้องมีการสร้างพนัธมิตร 

ข้ามกลุ่มต่างๆ ทางสงัคม (Social groups) หรือท่ีเรียกว่า กลุ่มทาง

ประวตัิศาสตร์ ซึง่จะช่วยระดมความร่วมมือและสมานฉนัท์จากคนกลุม่

อ่ืนๆ หรือชนชัน้อ่ืนๆ ดงักรณีของศลิปิน นกัวิชาการ หรือสื่อมวลชน ท่ีมกั

มีสถานภาพเป็นกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ในหลายๆ ชว่งเง่ือนไขเวลา 

2) หน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการท�าสงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ  

(War of position) เป้าหมายของการครองความเป็นเจ้านัน้ ต้องอาศยั

การยดึอ�านาจท่ีรอบด้าน ตัง้แตด้่านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม จริยธรรม 

วัฒนธรรม และการสื่อสาร ดังนัน้กระบวนการนีจ้ึงเป็นกลไกส�าคัญ 

ของการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิของคนในสงัคม  

3) หน้าท่ีในการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (Consent) อนัถือ

เป็นเป้าหมายสงูสดุของการครองความเป็นเจ้าท่ีจะสร้างความชอบธรรม 
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ทางอุดมการณ์ ผ่านการควบคุมจิตส�านึกและความเห็นพ้องต้องกัน  

(Consensus) ของมวลชน (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2553)

ระเบยีบวธีิวจิยั

ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคณุภาพ เพ่ือศึกษาการช่วงชิง

พืน้ท่ีทางความคดิในการเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อมกรณีโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี โดยผู้ วิจัยเลือกใช้แหล่งข้อมูล 3 แหล่งคือ  

1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ สื่อระดับชาติ สื่อเฉพาะกิจ  

2) แหลง่ข้อมลูจากสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ เวบ็ไซต์, เฟสบุ๊ค 3) สือ่กิจกรรม

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา

การศกึษาเอกสาร ได้แก่ สื่อระดบัชาติ คือ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 

โทรทศัน์ สือ่เฉพาะกิจ คือ สือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน  

สื่อสงัคมออนไลน์  คือ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก ท่ีมีการน�าเสนอข่าวเก่ียวกับ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบ่ี และสือ่กิจกรรม คือ การจดัเวที 

รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายเจ้าของโครงการ การชมุนมุประท้วงของฝ่าย

คดัค้านโครงการ และเวทีเสวนาท่ีแตล่ะฝ่ายจดัขึน้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบนัทกึข้อมลู (Coding sheet) 

ประกอบด้วยรายละเอียด 5 หวัข้อ ดงันี ้1) สือ่สารกบัใคร 2) เป้าหมายของ

การสื่อสาร 3) ประเภทของสื่อ 4) เนือ้หาสาร 5) ผลของการสื่อสาร 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ชว่งเวลาการเก็บข้อมลูแบง่เป็น 3 ชว่ง ดงันี ้ชว่งท่ี 1 เดือนสงิหาคม 

พ.ศ.2555 - เดือนธนัวาคม พ.ศ.2557 คือ ชว่งริเร่ิมโครงการโดยกฟผ.จดัเวที 

รับฟังความคดิเหน็ประชาชนครัง้ท่ี1-ครัง้ท่ี3 (ค.1-ค.3) โครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน จ.กระบ่ี และโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรัว้  

ชว่งท่ี 2 เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 คือ ชว่งท่ีกลุม่ผู้คดัค้าน

ได้รวมตวักนัเป็นเครือขา่ยปกป้องอนัดามนัไมเ่อาถ่านหิน ย่ืนหนงัสอืตอ่ผู้วา่

ราชการจงัหวดั และเดนิทางมายงักรุงเทพมหานครเพ่ือย่ืนหนงัสอืตอ่นายก

รัฐมนตรี และแสดงการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social movement) ให้ประชาชน 

สว่นใหญ่ของประเทศได้รับทราบถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ และชว่งท่ี 3 เดือน ธนัวาคม 

พ.ศ.2559 - มีนาคม พ.ศ.2560 คือ ชว่งท่ีรัฐบาลสัง่เดนิหน้าโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินกระบ่ี และกลุม่ผู้คดัค้านเดินทางมารับฟังการพิจารณาโครงการ 

ท่ีท�าเนียบรัฐบาล และมีการชมุนมุเป็นเวลา 3 วนั โดยแตล่ะชว่งท่ีผู้วิจยัท�าการ

เก็บข้อมลู ฝ่ายสนบัสนนุและฝ่ายคดัค้านมีการสือ่สารในประเดน็ท่ีแตกตา่งกนั

การวเิคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิจยัน�าข้อมลูท่ีรวบรวมได้ทัง้หมด มาวิเคราะห์กลยทุธ์การสือ่สาร

ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ความขดัแย้งจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี โดยกลุม่ผู้สนบัสนนุและกลุม่ผู้คดัค้านมีวิธีการใช้สือ่อยา่งหลากหลาย  

เพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีจากสาธารณชน และให้แต่ละกลุ่มยอมรับเนือ้หาท่ีตน 

สร้างขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่มในสถานการณ์ 

ความขดัแย้ง และชีใ้ห้เหน็ถงึวิธีการตา่งๆ ท่ีแตล่ะฝ่ายได้ใช้เพ่ือถ่ายทอด

อดุมการณ์ของตน  
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สรุปผลการวจิยั 

การสื่อสารเพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดในการเคลื่อนไหวด้าน 

สิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบ่ี  

แบง่ชว่งเวลาการเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ได้ผลดงันี ้

1. การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิจงัหวัดกระบี่ในช่วงริเร่ิมโครงการ (เดอืนสิงหาคม 

พ.ศ. 2555 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557)

ตารางที่ 1 ตารางสรุปการสื่อสารของฝ่ายผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านในชว่งท่ี 1
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ในช่วงริเร่ิมโครงการ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการใช้สื่อโดยมี 

เป้าหมายในการสือ่สารไปท่ีชาวบ้านเพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ จากการ

เก็บข้อมลูพบวา่ การใช้สือ่ของกฟผ.มีการใช้หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ินและเวบ็ไซต์

ท้องถ่ินเพ่ือสื่อสารกบัชาวบ้านกลุม่สนบัสนนุและชาวบ้านกลุม่ผู้คดัค้าน 

และมีการใช้สือ่มวลชนกระแสหลกั คือ หนงัสอืพิมพ์เพ่ือสือ่สารกบัคนทัว่ไป  

นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาขยายก�าลงัผลิต 

โรงไฟฟ้ากระบ่ี ระบวุ่า กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในการจดัเวทีรับฟังความเหน็ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโครงการทา่เทียบเรือ

บ้านคลองรัว้ กฟผ.ก�าหนดให้มีขึน้ทัง้หมด 3 ครัง้ มี 7 กลุม่ คือ 1. ชาวบ้านใน

พืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ 2. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบจดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 3. หน่วยงานพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม คือ ส�านกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) 4. หนว่ยงานราชการใน

ระดบัตา่งๆ 5. องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรทางศาสนา สถาบนั 

การศึกษาทัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ีศึกษา 6. สื่อมวลชนในพืน้ท่ี  

7. ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงและผู้ ท่ีสนใจ (คมชดัลกึ, 2557)

เป้าหมายของการสือ่สารคือ การให้ข้อมลูโครงการกบัชาวบ้านกลุม่

สนบัสนนุ กลุม่ผู้คดัค้าน ตลอดจนบคุคลทัว่ไป เพ่ือให้สนบัสนนุโครงการ 

ประเภทของสือ่ท่ีใช้ประกอบด้วย 1. สือ่กิจกรรม 2. สือ่ประชาสมัพนัธ์ คือ 

แผน่พบั 3. การใช้สือ่ท้องถ่ิน คือ หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน (หนงัสอืพิมพ์กระบ่ี

นิวส์ หนงัสอืพิมพ์กระบ่ีบ้านเรา หนงัสอืพิมพ์อปท.นิวส์) และเวบ็ไซต์ท้อง

ถ่ิน จ.กระบ่ี (เวบ็ไซต์เซน็ส์ออฟกระบ่ี เวบ็ไซต์กระแสใต้นิวส์) 4. สือ่มวลชน

กระแสหลกั คือ หนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ 5. สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ คือ เวบ็ไซต์
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ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยมีการออกแบบเนือ้หาด้วยการใช้ชุดความ  

4 รูปแบบ คือ การชีแ้จงโครงการ การตอบโต้ การเปลีย่นแปลงความเข้าใจ 

การสนบัสนนุโครงการ โดยผลของการสือ่สาร คือ ผู้น�าองค์กรท้องถ่ิน และ

ชาวบ้านสว่นหนึง่สนบัสนนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

การเคลือ่นไหวของกลุม่ผู้คดัค้าน มีการสือ่สารผา่นเวบ็ไซต์กรีนพีซ 

ต่อผู้ ท่ีสนใจเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมและคนทั่วไปท่ีเข้าชมเว็บไซต์  

ซึง่เครือขา่ยปกป้องอนัดามนัจากถ่านหินและกลุม่กรีนพีซ เขียนจดหมาย

เรียกร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายคือ  

การเรียกร้องให้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อจ.กระบ่ีทางด้าน 

สิง่แวดล้อม โดยใช้สทิธิตามรัฐธรรมนญูในการเรียกร้อง โดยมีวตัถปุระสงค์

ท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัโครงการและหาแนวร่วมในการคดัค้าน โดยกลุม่ผู้คดัค้าน

ใช้สื่อดงันี ้ 1.สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ เว็บไซต์กรีนพีซ 2. สื่อกิจกรรม คือ  

การชุมนุม 3. สื่อมวลชน มีการออกแบบเนือ้หาโดยใช้ชุดความหมาย  

4 รูปแบบ คือ การเรียกร้องให้เกิดการกระท�า การคดัค้านโครงการ การปลกุ

จิตส�านกึ การตอบโต้

ในชว่งแรกของการคดัค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผู้คดัค้านมีการ

รวมตวักนัในนามกลุม่พิทกัษ์ ปกาสยัในปลายปี พ.ศ.2555 เพ่ือย่ืนหนงัสอืตอ่

ผู้วา่ราชการจงัหวดักระบ่ี การท�าการสือ่สารของกลุม่พิทกัษ์ ปกาสยัท�าให้ชาว

บ้านกลุม่อ่ืนท่ีได้รับผลกระทบต่ืนตวั และในปี พ.ศ.2556 เกิดกลุม่คนรักลนัตา  

ได้จดัประชมุกบักลุ่มการท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี รวมกนัเป็นเครือข่ายท่ี 

ใหญ่ขึน้ ทัง้สว่นของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบตอ่อาชีพประมงและกลุม่ธรุกิจ

ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการทอ่งเท่ียว สง่ผลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติ(กฟผ.)  

ไมล่งจอดเรือขนถ่ายถ่านหินบริเวณเกาะลนัตา (วีระศกัร จนัทร์สง่แสง, 2560) 
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แสดงให้เหน็วา่การรวมตวักนัของกลุม่ผู้คดัค้านสามารถสร้างอ�านาจตอ่รอง

กบัเจ้าของโครงการคือ กฟผ. ได้ 

2. การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหนิจังหวัดกระบี่ในช่วงที่ 2 ฝ่ายต่อต้านเคล่ือนไหว  

(เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2557 - เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558)

เหตกุารณ์ในชว่งท่ี 2 เกิดขึน้ระหวา่งปีพ.ศ. 2557-2558 นัน้ แสดง

ให้เหน็ถงึบทบาทของกลุม่ผู้คดัค้าน เม่ือโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี อยูใ่นชว่งการจดัท�า EIA และ EHIA ทางกลุม่ผู้คดัค้านได้รวมตวักนั 

เป็นเครือข่ายปกป้องอนัดามนัไม่เอาถ่านหิน ย่ืนหนงัสือต่อผู้ว่าราชการ

จังหวดั และเดินทางมายงักรุงเทพฯ เพ่ือย่ืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี  

และแสดงการเคลื่อนไหวทางสงัคม (Social movement) ให้ประชาชน 

สว่นใหญ่ของประเทศได้รับทราบถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปการสือ่สารของฝ่ายผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านในชว่งท่ี 2
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ในชว่งท่ี 2 ฝ่ายผู้สนบัสนนุท�าการสื่อสารกบัชาวบ้านผู้สนบัสนนุ  

ชาวบ้านผู้คดัค้าน และคนทัว่ไปในสงัคม โดยมีเป้าหมาย คือ เพ่ือให้ผู้ รับสาร 

เหน็ด้วยกบัโครงการ เปลีย่นแปลงความคดิ และหาแนวร่วมในการสนบัสนนุ 

ฝ่ายผู้คดัค้านท�าการสื่อสารกบัคนในจงัหวดักระบ่ี คนในภาคใต้ คนใน

ประเทศ และคนตา่งประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ กดดนัการตดัสนิใจของ

รัฐบาลให้ยตุโิครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี 

ทางฝ่ายผู้สนบัสนนุมีการใช้สือ่ ดงันี ้คือ 1. สือ่มวลชน ทัง้ลงโฆษณา

ในหนงัสือพิมพ์ ผลิตรายการออกโทรทศัน์ช่อง 9 2. สื่อท้องถ่ินท�าการ 

ออกอากาศซ�า้กบัรายการท่ีออกอากาศทางชอ่ง 9 ชอ่งกระบ่ีเคเบิล้ ลนัตา

เคเบิล้ทีวี หาดใหญ่เคเบิล้ทีวี และสือ่มวลชน ประเภทหนงัสอืพิมพ์ ได้แก่ 

หนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และหนงัสอืพิมพ์ผู้จดัการ 3. สือ่ใหม ่คือเฟซบุ๊ก 

และ 4.เวบ็ไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

ในช่วงท่ี 2 กลุ่มผู้คดัค้านได้ใช้ช่องทางการสื่อสารดงันี ้ 1) เพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้าน ผู้ ท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวตา่งๆ  

ของทางกลุม่ และให้ข้อมลูถงึพิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2) สือ่กิจกรรม คือ 

การชมุนมุ 3) เวบ็ไซต์กรีนพีซ 4) สือ่บคุคล คือ นกัวิชาการและนกัเคลือ่นไหว

ทางสงัคม 5) สือ่มวลชน คือ หนงัสอืพิมพ์ และโทรทศัน์

ฝ่ายผู้ สนับสนุนมีการออกแบบสารในสื่อทัง้หมด โดยใช้ 

ชดุความหมาย 4 รูปแบบ คือ การชีแ้จงโครงการ การเปลีย่นแปลงความ

เข้าใจ การตอบโต้ การสนบัสนนุโครงการ สว่นผู้คดัค้านใช้ชดุความหมาย  

4 รูปแบบ คือ การเรียกร้องให้เกิดการกระท�า การเปลีย่นแปลงความเข้าใจ 

การคดัค้านโครงการ การตอบโต้ 
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ผลของการสือ่สารในสว่นของกลุม่ผู้สนบัสนนุมีผู้สนบัสนนุโครงการ

ทัง้คนในเมืองและคนในท้องถ่ิน สว่นกลุม่ผู้คดัค้านพฒันากลุม่จากเครือขา่ย

ปกป้องกระบ่ีจากถ่านหิน ขยายเป็นเครือขา่ยปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน 

ประกอบด้วย จงัหวดัสตลู ตรัง พงังา กระบ่ี และภเูก็ต

3. การเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้คัดค้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่  ในช่วงที่  3 คนกลางตัดเชือก  

(เดอืนธันวาคม พ.ศ.2559 – เดอืนมีนาคม พ.ศ.2560) 

จากเฟซบุ๊กของประสทิธ์ิชยั หนนูวล ในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 

ได้กลา่วถงึการท่ีรัฐบาลสัง่เดนิหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ไว้วา่ “ในหลาย

กรณีท่ีผา่นมาการควบคมุทรัพยากรของชาตเิพ่ือสนองกลุม่ทนุล้วนกระท�า

ผา่นการบญัญตักิฎหมาย มตคิรม. ประกาศอ่ืนใด รวมถงึใช้สรรพก�าลงัของ 

ความเป็นรัฐ สนองการยดึกมุของกลุม่ทนุ กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ก็หยิบย่ืน 

สิ่งนัน้ให้กลุม่ทนุถ่านหินและกฟผ.สงัเวยชีวิตคนและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ตลอดทัง้อนัดามนั” 

จากเหตุการณ์ท่ีเ กิดขึน้ท�าให้กลุ่มผู้ คัดค้านรวมตัวกันมา 

ท่ีหน้าท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือรับฟังการตดัสนิใจของนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี 17 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 มีการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ 

(กพช.) และนายกรัฐมนตรีตดัสินใจเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี  กลุม่ผู้คดัค้านท่ีชมุนมุอยูด้่านนอกท�าเนียบรัฐบาลตา่งไมพ่อใจและ

แสดงออกด้วยความเกรีย้วกราด ดา่ทอ รวมถงึผิดหวงัและร้องไห้ การชมุนมุ

ยืดเยือ้กระทัง่แกนน�าห้าคนกบัผู้ชมุนมุจ�านวนหนึง่ถกูจบักมุ แตก็่ได้รับการ
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ปลอ่ยตวัในอีก 2 วนัตอ่มาและการชมุนมุสลายตวั โดยนายกรัฐมนตรีรับปาก

จะยกเลกิรายงานการศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) 

ท่ีท�ามา (วีระศกัร จนัทร์สง่แสง, 2560)

ตารางที่ 3 ตารางสรุปการสือ่สารของฝ่ายผู้สนบัสนนุและผู้คดัค้านในชว่งท่ี 3
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ในช่วงท่ี 3 ฝ่ายผู้ สนับสนุนท�าการสื่อสารกับกลุ่มผู้ สนับสนุน  

กลุม่ผู้คดัค้าน และคนทัว่ไปในสงัคม โดยมีเป้าหมาย คือ ต้องการให้ทกุฝ่าย

สนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี ฝ่ายผู้คดัค้านท�าการสือ่สาร

กบัรัฐบาล คนทัง้ประเทศ และตา่งประเทศโดยมีเป้าหมาย คือ ต้องการให้

รัฐบาลยตุโิครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี

การใช้สื่อของเจ้าของโครงการในช่วงท่ี 3 มีการใช้สื่อมวลชน 

กระแสหลกั ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ โทรทศัน์ และสือ่ใหมเ่พ่ิมเตมิในการให้ข้อมลู

มากขึน้ โดยใช้ 1.เวบ็ไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ คือ www.egat.co.th มีราย

ละเอียดเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี อยู ่6 สว่น ดงันี ้1) ข้อมลู

พืน้ฐานโครงการ 2) รายงานสิง่แวดล้อม EIA / EHIA 3) การแสดงออกและ

การสนบัสนนุของประชาชนในพืน้ท่ี 4) บทความแปลไฟฟ้าตา่งประเทศ  

5) Infographic& Animation 6) ทกุค�าถามมีค�าตอบ ชีแ้จงโครงการโรง

ไฟฟ้าพลงัความร้อนกระบ่ี โดยข้อมลูทัง้หมดท่ีชีแ้จงเป็นข้อสงสยัท่ีเกิดจาก 
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ความกังวลของบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้ คัดค้าน ในการท�าความเข้าใจ 

วา่จะไมเ่กิดผลกระทบอยา่งท่ีกงัวล และอ้างถงึความจ�าเป็นในการใช้ไฟฟ้า

ในภาคใต้ รวมถงึชมุชนรอบโรงไฟฟ้าจะมีการพฒันาและได้รับผลประโยชน์

จากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2. เวบ็ไซต์ของโรงไฟฟ้ากระบ่ี คือ http://krabi.

egat.co.th/home/index.php/en/ ใช้ข้อมลูชดุเดียวกนักบัเวบ็ไซต์กฟผ. 3. 

เฟซบุ๊กเพจกฟผ.โรงไฟฟ้ากระบ่ี ให้ข้อมลูโดยการลงบทความสนบัสนนุการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 4. สื่อกิจกรรม โดยมีการชมุนมุของผู้ ท่ีออกมา 

สนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยการย่ืนหนงัสอืตอ่เจ้าของโครงการ  

5. สือ่บคุคล คือ ผู้น�าท้องถ่ินท�าความเข้าใจกบัเข้าชาวบ้านให้สนบัสนนุโครงการ 

6. สือ่ท้องถ่ิน ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์กระบ่ีนิวส์ กระบ่ีบ้านเรา และอปท.นิวส์

ในช่วงท่ี 3 กลุ่มผู้คดัค้านใช้ช่องทางการสื่อสาร ดงันี ้ 1) เพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้าน ผู้ ท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวตา่งๆ  

ของทางกลุม่ และให้ข้อมลูถงึพิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน การเคลือ่นไหว

ตา่งๆ ของกลุม่ ไมว่า่จะเป็นการเดนิขบวน การย่ืนหนงัสอื รวมถงึรายงาน

สถานการณ์สดในการชมุนมุ และใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมลูตอบโต้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ เป็นเจ้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ีด้วย 

 2) สือ่กิจกรรม คือ การชมุนมุ 3) เวบ็ไซต์กรีนพีซ 4) สือ่บคุคล คือ นกัวิชาการ

และนกัเคลือ่นไหวทางสงัคม 5) สือ่มวลชน คือ หนงัสอืพิมพ์ และโทรทศัน์ 

ฝ่ายผู้สนบัสนนุมีการออกแบบสารในสื่อทัง้หมด โดยใช้ชดุความ

หมาย 3 รูปแบบ คือ การเปลีย่นแปลงความเข้าใจ การตอบโต้ การสนบัสนนุ

โครงการ สว่นผู้คดัค้านใช้ชดุความหมาย 2 รูปแบบ คือ การคดัค้านโครงการ 

การตอบโต้ 
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เหตกุารณ์ในชว่งท่ี 3 นบัเป็นจดุพลกิผนัของเหตกุารณ์ เม่ือกลุม่

ผู้คดัค้านเดนิทางมารับฟังการพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จงัหวดักระบ่ี ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) 

ท่ีท�าเนียบรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีตดัสนิใจเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินจงัหวดักระบ่ี ท�าให้กลุม่ผู้ชมุนมุท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัการตดัสนิใจดงักลา่ว 

ของรัฐบาล ประท้วงด้วยการพกัค้างบริเวณหน้าท�าเนียบ ซึง่ระหว่างนัน้ 

ทางรัฐบาลไมอ่นญุาตให้ชมุนมุเกิน 5 คน ตามมาตรา 44 ท�าให้มีการจบักมุ

แกนน�าในเวลาตอ่มา หลงัจากชมุนมุเป็นเวลา 2 วนั ทางรัฐบาลได้หาทางออก

ให้กบักลุม่ผู้ชมุนมุ ด้วยการรับพิจารณาชะลอโครงการ และออกค�าสัง่ให้

ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติท�า EHIA ใหม ่ตามข้อเรียกร้องของผู้ชมุนมุ 

อภปิรายผล

จากการวิจัยพบว่า การสื่อสารของฝ่ายเจ้าของโครงการและ 

ผู้ คัดค้านมีความแตกต่างกัน ฝ่ายเจ้าของโครงการท�าการสื่อสารกับ 

ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย องค์กรตา่งๆท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ทัง้หนว่ยงานราชการ  

หน่วยงานรัฐบาล องค์กรศาสนา สถาบนัการศึกษา และสื่อมวลชนใน

พืน้ท่ี ส่วนผู้คดัค้านสื่อสารกบัชาวบ้านผู้ มีผลกระทบ ประชาชนท่ีสนใจ

ด้านสิง่แวดล้อม และสือ่สารกบัคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาตแิละ 

หนว่ยงานรัฐบาลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัโครงการเทา่นัน้ 

 ฝ่ายเจ้าของโครงการให้ข้อมลูโครงการกบัทกุฝ่ายเพ่ือหาแนวร่วม 

ในการสนบัสนนุโครงการ ในสว่นของผู้คดัค้านตอ่ต้านโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ(กฟผ.) และหาแนวร่วมในการคดัค้าน แสดง

ให้เหน็วา่ทัง้สองฝ่ายมีเป้าหมายท่ีตรงข้ามกนัอยา่งชดัเจน โดยแตล่ะฝ่าย
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พยายามใช้การสื่อสารเพ่ือช่วงชิงพืน้ท่ีทางการสื่อสารให้ฝ่ายของตนเอง 

ได้รับชยัชนะและบรรลเุป้าหมายของตน 

ในช่วงแรก ฝ่ายเจ้าของโครงการใช้สื่อดังนี  ้ สื่อกิจกรรม  

สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อท้องถ่ิน สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และสื่อมวลชน  

สว่นผู้คดัค้านใช้สื่อ ดงันี ้ สื่อกิจกรรม สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และสื่อมวลชน  

แสดงให้เหน็วา่ฝ่ายเจ้าของโครงการใช้สือ่ในการสือ่สารมากกวา่และเข้าถงึ

สือ่ได้มากกวา่ผู้คดัค้าน 

ฝ่ายเจ้าของโครงการมีการออกแบบเนือ้หาสาร ดงันี ้ การชีแ้จง

โครงการ การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ สนบัสนุนโครงการและตอบโต้  

สว่นผู้คดัค้านมีการออกแบบเนือ้หาสาร คือ การเรียกร้องให้เกิดการกระท�า 

การคดัค้านโครงการ การปลกุจิตส�านกึ และการตอบโต้ แสดงให้เหน็วา่แตล่ะ

ฝ่ายมีการออกแบบเนือ้หาสารท่ีแตกตา่งกนั แตมี่การออกแบบเนือ้หาสาร

เหมือนกนั คือ การตอบโต้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการชว่งชิงพืน้ท่ีในการสือ่สาร

 การสือ่สารของฝ่ายเจ้าของโครงการท�าให้ผู้น�าองค์กรท้องถ่ินและ

ชาวบ้านส่วนหนึ่งสนบัสนนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ประชาชน

ในพืน้ท่ีบางสว่นก็ไม่เห็นด้วยกบัโครงการ ฝ่ายผู้คดัค้านรวมตวัผู้ ท่ีได้รับ 

ผลกระทบเป็นเครือขา่ยปกป้องกระบ่ีจากถ่านหิน และกลุม่ผู้ประกอบการ

ธรุกิจการทอ่งเท่ียวในกระบ่ี แสดงให้เหน็วา่ทัง้สองฝ่ายท�าสงครามการชว่งชิง 

พืน้ท่ีการสื่อสาร และฝ่ายท่ีเห็นด้วยกับฝ่ายของตนคือกลุ่มท่ีได้รับผล

ประโยชน์ในแตล่ะฝ่าย ซึง่แบง่กลุม่คนเป็น 2 กลุม่ คือ ผู้ ท่ีเหน็ด้วยกบัโครงการ 

กบัผู้ ท่ีคดัค้านโครงการ 

การสือ่สารในชว่งท่ี 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลติมีการใช้สือ่มวลชนกระแสหลกั  

แสดงให้เห็นถงึการหาแนวร่วมในการสนบัสนนุโครงการ โดยมีเป้าหมาย 
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ไปท่ีชนชัน้กลางและบุคคลทัว่ไป ซึ่งแตกต่างกบัในช่วงแรกท่ีมุ่งเน้นสื่อ

กิจกรรมและสื่อท้องถ่ิน มีการใช้หนงัสือพิมพ์และโทรทศัน์ในการเข้าถึง

ผู้ รับสารทัว่ไปท่ีนอกเหนือจากชาวบ้านในพืน้ท่ี โดยใช้หนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 

หนงัสือพิมพ์มติชน หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและหนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ 

ในการลงโฆษณา 

ในขณะท่ีฝ่ายผู้คดัค้านได้ท�าการเคลื่อนไหวด้วยการย่ืนหนงัสือ 

ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั และเดนิทางมายงักรุงเทพมหานครเพ่ือย่ืนหนงัสอื

ตอ่นายกรัฐมนตรี เพ่ือแสดงการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social movement)  

เน่ืองจากฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสามารถเข้าถึงสื่อกระแสหลักได้  

แต่ผู้คดัค้านไม่สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้คดัค้านได้ ผู้คดัค้านจึงสร้างเพจ 

หยดุถ่านหินกระบ่ีในเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหลกัในการสื่อสารกบัแนวร่วม

ในการคดัค้าน ผู้ ท่ีสนใจ โดยมีการน�าเสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวตา่งๆ  

ของทางกลุม่ และให้ข้อมลูถึงพิษภยัของโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึงใช้เป็น

ช่องทางในการตอบโต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้ เป็นเจ้าโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินจ.กระบ่ีด้วย นอกจากนีไ้ด้ใช้สื่อบคุคล ประกอบด้วยนกัวิชาการ  

นกัเคลือ่นไหวทางสงัคมเป็นผู้ให้ขา่วสารถงึพิษภยัและผลกระทบจากถ่านหิน

อีกด้วย และยงัคงใช้สือ่เหมือนในชว่งท่ี 1 คือ สือ่กิจกรรม สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

และสือ่มวลชน

แสดงให้เห็นว่าในขณะท่ีเจ้าของโครงการสื่อสารเร่ืองข้อมลูของ

โครงการ ฝ่ายผู้คดัค้านก็เดนิหน้าตอบโต้ข้อมลู โดยน�าเสนอขา่วสารในอีก

ด้านหนึง่ให้มวลชนรับทราบ น่ีคือการเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงการพยายาม 

ชว่งชิงพืน้ท่ีในการสือ่สาร
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การสือ่สารในชว่งท่ี 3 ฝ่ายผู้คดัค้านใช้สือ่เหมือนในชว่งท่ีผา่นมา  

โดยท�าการสือ่สารเพ่ือแสดงออกในการคดัค้านโครงการ และตอบโต้ข้อมลู

กบัฝ่ายผู้สนบัสนนุ สว่นฝ่ายผู้สนบัสนนุเพ่ิมเตมิสือ่กิจกรรม คือ ชาวบ้าน 

ออกมาย่ืนหนงัสอืสนบัสนนุโครงการกบัเจ้าของโครงการ และใช้สือ่บคุคล 

ได้แก่ ผู้น�าชมุชนในการท�าความเข้าใจกบัชาวบ้านให้สนบัสนนุโครงการ 

เม่ือคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ตดัสินใจ 

เดนิหน้าโครงการตามค�าสัง่นายกรัฐมนตรี สง่ผลให้ฝ่ายผู้คดัค้านมาชมุนมุ

ท่ีหน้าท�าเนียบรัฐบาล จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท�าให้กลุม่ผู้คดัค้านรวมตวักนั

มาท่ีหน้าท�าเนียบรัฐบาล เพ่ือรับฟังการตดัสนิใจของนายกรัฐมนตรี ในวนัท่ี  

17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 มีการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังาน 

แห่งชาติ (กพช.) และนายกรัฐมนตรีตดัสินใจเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้า 

ถ่านหินจ.กระบ่ี  กลุม่ผู้คดัค้านท่ีชมุนมุอยูด้่านนอกท�าเนียบรัฐบาลตา่งไมพ่อใจ 

และแสดงออกด้วยความเกรีย้วกราด ด่าทอ รวมถึงผิดหวงัและร้องไห้  

การชุมนุมยืดเยือ้กระทัง่แกนน�าห้าคนกบัผู้ชุมนุมจ�านวนหนึ่งถูกจบักุม  

แต่ก็ได้รับการปล่อยตัวในอีก 2 วันต่อมาและการชุมนุมสลายตัว  

โดยนายกรัฐมนตรีรับปากจะยกเลิกรายงานการศึกษาผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) ท่ีท�ามา (วีระศกัร จนัทร์สง่แสง, 2560)

จากเหตุการณ์นีแ้สดงให้เห็นว่าการสื่อสารของฝ่ายผู้ คัดค้าน  

ในการออกมาชุมนุมท่ีหน้าท�าเนียบส่งผลให้การตัดสินใจของรัฐบาล

เปลี่ยนแปลงไป ตรงกบัแนวคิดเร่ืองสงครามการเคลื่อนไหวทางการเมือง

และสงครามการชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิตามแนวคดิของแอนโตนิโอ กรัมชี  

เทียบกบัแบบจ�าลองการสื่อสาร ได้กลา่ววา่หากสามารถเข้าไปยดึพืน้ท่ี /  

ช่องทางการสื่อสาร หรือสามารถปิดกัน้ช่องทางการสื่อสารของ 
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ชดุความคิดอ่ืนๆ ได้ คนกลุ่มนัน้ก็มีโอกาสสถาปนาวิธีคิดของตนให้กบั 

กลุม่ผู้ รับสารเกิดความยินยอมพร้อมใจ (กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ  

หินวิมาน, 2553) เน่ืองจากการชุมนมุของกลุ่มผู้คดัค้านมีผู้ออกมาเข้า

ร่วมเพ่ิมขึน้และได้รับความสนใจจากสือ่มวลชนมากขึน้ เป็นการสือ่สารท่ี

สามารถเข้าไปยดึพืน้ท่ี / ชอ่งทางการสือ่สารของฝ่ายสนบัสนนุไว้ได้ รัฐบาล

จงึต้องทบทวนและยอมยกเลกิรายงานดงักลา่วในท่ีสดุ สง่ผลให้ กฟผ.ต้อง 

ปฏิบตัติาม เหตกุารณ์ดงักลา่วแสดงให้เหน็ถงึการชว่งชิงพืน้ท่ีของทัง้สองฝ่าย  

ถกูตดัสนิด้วยอ�านาจของรัฐบาลซึง่เป็นผู้ ชีข้าด 

จากแนวคิดเร่ืองกลุ่มทางประวัติศาสตร์ (historical bloc)  

เม่ือน�ามาศกึษากลุม่ท่ีออกมาคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจงัหวดักระบ่ี 

พบวา่มีการรวมตวักนัของคนหลายชนชัน้ อาทิ ชาวบ้าน ผู้น�าในท้องถ่ิน  

นกัเคลือ่นไหวทางสงัคม นกัวิชาการ นกักฎหมาย นกัสทิธิมนษุยชน รวมถงึ

ชนชัน้กลางในเมือง ท่ีเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วม ทัง้การออกมาร่วมชมุนมุและ

แสดงความคดิเหน็ในทิศทางเดียวกนั คือคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

จ.กระบ่ี โดยมีเป้าหมายร่วมกนั คือการปกป้องทะเลอนัดามนัจากการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนและยตุโิครงการดงักลา่ว 

สว่นของเจ้าของโครงการ กลุม่ทางประวตัิศาสตร์ (Historical bloc) คือ  

ผู้น�าองค์กรท้องถ่ิน ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าบางสว่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ นกัวิชาการ 

และสือ่มวลชนท้องถ่ิน เป็นผู้สนบัสนนุ

แนวคดิเร่ืองการชว่งชิงความเป็นเจ้านัน้มีกระบวนการอนัประกอบด้วย  

หน้าท่ีในการสร้างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ 

ท�าสงครามชว่งชิงพืน้ท่ีทางความคดิ และหน้าท่ีในการสร้างความยินยอม

พร้อมใจ จากการศกึษาผู้ วิจยัพบวา่ ในประเดน็ของการคดัค้านการก่อสร้าง
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โรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบ่ี ฝ่ายผู้คดัค้านโครงการ มีความพยายามน�าเสนอ

ทางออกให้กบัเหตกุารณ์ดงักลา่วในหลายประเด็น เช่น การใช้พลงังาน 

ทางเลือก,ข้อมูลเร่ืองปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีเพียงพอในอนาคต ฯลฯ  

เพ่ือช่วงชิงการครองความเป็นเจ้า ท�าให้ผู้ รับสารเห็นด้วย (Consent)  

กบัการเคลือ่นไหวของพวกตน และเข้าใจวา่ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจาก

โรงไฟฟ้าถ่านหิน ไมไ่ด้เป็นของใครคนใดคนหนึง่ แตเ่ป็นความรับผิดชอบ 

ของทกุคนในสงัคม และในส่วนของเจ้าของโครงการก็จะน�าเสนอข้อมลู 

ท่ีตรงกันข้ามกับฝ่ายผู้คดัค้าน คือ ประเทศมีความต้องการเร่ืองความ

มัน่คงทางพลงังาน และเทคโนโลยีปัจจบุนัสามารถท�าให้ถ่านหินสะอาดได้  

ซึ่งตรงกันข้ามกับชุดความคิดเดิมของคนในอดีต การกระท�าดังกล่าว 

ทัง้ของฝ่ายผู้คดัค้านและผู้สนบัสนนุโครงการได้ท�าการสือ่สารเพ่ือให้ผู้รับสาร

เหน็ด้วย ซึง่ท้ายท่ีสดุก็ท�าให้เกิดกลุม่ทางประวตัศิาสตร์ (Historical bloc)  

ซึ่งส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถช่วงชิงความเป็นเจ้า (Hegemony)  

ของฝ่ายตนได้ ด้วยสาร (Message) ท่ีตนได้ท�าการสือ่สาร 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลจากการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการใช้สื่อ

ประเภทตา่งๆ กบัการเคลือ่นไหวทางสิง่แวดล้อม            

2. ผลจากการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางในการศกึษาเร่ืองการสื่อสาร 

เพ่ือชว่งชิงพืน้ท่ี (War of position) ในการเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อม
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